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አህዕሮተ ቃላት
ብሉይ ኪዳን
ዘፍጥ.
ዘፀአ.
ዘሌዋ.
ዘኁል.
ዘዳግ.
ኢያ.
መሳ.
ሩት
፩ ሳሙ.
፪ ሳሙ.
፩ ነገሥ.
፪ ነገሥ.
፩ ዜና
፪ ዜና
ዕዝ.
ነሀ.
አስቴ.
ኢዮብ
መዝ.
ምሳ.
መክ.
መኃ.
ኢሳ.
ኤር.
ሰቆ.
ሕዝ.

ኦሪት ዘፍጥረት
ኦሪት ዘፀአት
ኦሪት ዘሌዋውያን
ኦሪት ዘኁልቁ
ኦሪት ዘዳግም
መፅሐፈ ኢያሱ ወልደ
ነዌል
መፅሐፈ መሳፍንት
መፅሐፈ ሩት
መፅሐፈ ሳሙኤል
ቀዳማዊ
መፅሐፈ ሳሙኤል ካልዕ
መፅሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ
መፅሐፈ ነገሥት ካልዕ
መፅሐፈ ዜና ቀዳማዊ
መፅሐፈ ዜና ካልዕ
መፅሐፈ ዕዝራ
መፅሐፈ ነሀምይ
መፅሐፈ አስቴር
መፅሐፈ ኢዮብ
መዝሙረ ዳዊት
መፅሐፈ ምሳሌ
መፅሐፈ መክብብ
መኃልየ መኃልይ
ዘሰለሞን
ትንቢተ ኢሳይያስ
ትንቢተ ኤርምያስ
ሰቆቃወ ኤርምያስ
ትንቢተ ሕዝቅኤል

ዳን.
ሆሴ.
ኢዩ.
ዓሞ.
አብድ.
ዮና.
ሚክ.
ናሆ
እንባ.
ሶፎ.
ሐጌ.
ዘካ.
ሚል.

ትንቢተ ዳንኤል
ትንቢተ ሆሴዕ
ትንቢተ ኢዩኤል
ትንቢተ ዓሞጽ
ትንቢተ አብድዩ
ትንቢተ ዮናስ
ትንቢተ ሚክያስ
ትንቢተ ናሆም
ትንቢተ እንባቆም
ትንቢተ ሶፎንያስ
ትንቢተ ሐጌ
ትንቢተ ዘካርያስ
ትንቢተ ሚልክያስ

አዲስ ኪዳን
ማቴ.
ማር.
ሉቃ.
ዮሐ.
የሐዋ.
ሮሜ
፩ ቆሮ.
፪ ቆሮ.
ገላ.
ኤፌ.
ፊልጵ.
ቄላ.
፩ ተሰ.
፪ ተሰ.
፩ ጢሞ.

የማቴዎስ ወንጌል
የማርቆስ ወንጌል
የሉቃስ ወንጌል
የዮሐንስ ወንጌል
የሐዋርያት ስራ
ወደ ሮሜ ሰዎች
ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ፩
ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ፪
ወደ ገላትያ ሰዎች
ወደ ኤፌሶን ሰዎች
ወደ ፊልጵስዮስ ሰዎች
ወደ ቄላስይስ ሰዎች
ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ፩
ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ፪
ወደ ጢሞቴዎስ ፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች
ት. እና ቃ.
አ.አ.

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች
አስተዳደሪያዊ አዋጅ

የታላቅ ዋጋ ዕንቁ
ሙሴ
አብር.
ጆ.ስ.—ማቴ.
ጆ.ስ.—ታ.
እ.አ.

ሙሴ
አብርሐም
ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ
የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ
የእምነት አንቀጾች

ሌሎች አህዕሮተ ቃላት እና መግለጫዎች
ጆ.ስ.ት.
ቅ.መ.መ.
ዕብ.
ግሪ.
ይህም ማለት
ወይም

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም
የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የዕብራውያን ቋንቋ አማራጭ ትርጉም።
የግሪኮች ቋንቋ አማራጭ ትርጉም።
የአነጋገር ዘይቤን እና አስቸጋሪ የቃላት አገባብ መግለጫ።
የጥንት መግለጫ ትርጉምን ለመግለጽ አማራጭ ቃላትን ያሳያል።

፪ ጢሞ.
ቲቶ
ፊልሞ.
ዕብ.
ያዕ.
፩ ጴጥ.
፪ ጴጥ.
፩ ዮሐ.
፪ ዮሐ.
፫ ዮሐ.
ይሁዳ
ራዕ.

ወደ ጢሞቴዎስ ፪
ወደ ቲቶ
ወደ ፊልሞና
ወደ ዕብራውያን
የያዕቆብ መልእክት
የጴጥሮስ መልእክት ፩
የጴጥሮስ መልእክት ፪
የዮሐንስ መልእክት ፩
የዮሐንስ መልእክት ፪
የዮሐንስ መልእክት ፫
የይሁዳ መልእክት
የዮሐንስ ራዕይ

መፅሐፈ ሞርሞን
፩ ኔፊ
፪ ኔፊ
ያዕቆ.
ኢኖስ
ጄረም
ኦምኒ
ቃላት
ሞዛያ
አልማ
ሔለ.
፫ ኔፊ
፬ ኔፊ
ሞር.
ኤተር
ሞሮኒ

፩ ኔፊ
፪ ኔፊ
ያዕቆብ
ኢኖስ
ጄረም
ኦምኒ
የሞርሞን ቃላት
ሞዛያ
አልማ
ሔለማን
፫ ኔፊ
፬ ኔፊ
ሞርሞን
ኤተር
ሞሮኒ

መፅሐፈ ሞርሞን
ሌላኛው የኢየሱስ ክርስቶስ
ምስክርነት

የመጀመሪያው የእንግሊዝኛ ቅጂ
በፓልሚራ፣ ኒው ዮርክ፣ ዩ.ኤስ.ኤ. በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ታተመ

መፅሐፈ ሞርሞን
ከኔፊ ሰሌዳዎች ተወስዶ

በሞርሞን እጅ
በሰሌዳዎች
ላይ የተፃፈ መዝገብ
ስለዚህ፣ ይህ የኔፊ ህዝብ፣ እናም ደግሞ የላማናውያን አጭር ታሪክ ነው—የእስራኤል
ቤት ቅሪት ለሆኑት ለላማናውያን፣ እናም ደግሞ ለአይሁድና ለአህዛብ የተፃፈ—በትዕ
ዛዝ መሰረት፣ እናም ደግሞ በትንቢት መንፈስና በመገለጥ የተፃፈ—እንዳይጠፉ ሲባል
ተፅፈውና ታሽገው በጌታ የተደበቁ—ለነበረው ትርጉም በእግዚአብሔር ኃይልና ስጦታ
ይመጡ ዘንድ—በአህዛብ በኩል በትክክለኛው ጊዜ ይመጡ ዘንድ፣ በሞሮኒ እጅ ታሸጉ፣
እናም ለጌታ የተደበቁ—ትርጉሙም በእግዚአብሔር ስጦታ ነው።
ጌታ ወደ ሰማይ ለመድረስ ግንብ ሲገነቡ ቋንቋቸውን በደባለቀባቸው ጊዜ የተበተኑት
የያሬድ ህዝቦችን ታሪክ ከያዘው ከመፅሐፈ ኤተር የተወሰደ አጭር ታሪክ—ይህም ጌታ
ለእስራኤል ቤቶች ቅሪት ለአባቶቻቸው ምን ያህል ታላላቅ ነገሮችን እንዳደረገ ለማሳየት
ነው፤ እናም የጌታን ኪዳን ያውቁ ዘንድ፣ ለዘለዓለምም እንደማይጣሉ ያውቁ ዘንድ—
እናም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ፣ ዘለዓለማዊ አምላክ እንደሆነ፣ እራሱንም
ለሁሉም ሀገሮች እንደገለፀ፣ ለአይሁድና ለአህዛብ እስከማሳመን—እና አሁን፣ ስህተቶች
ካሉ ስህተቶቹ የሰዎች ስህተቶች ናቸው፣ ስለዚህ፣ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ያለ እንከን
ትሆኑ ዘንድ የእግዚአብሔር የሆኑትን አትኮንኑ።

ከሰሌዳዎቹ የመጀመሪያው የእንግሊዝኛ ትርጉም
በጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ።
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መግቢያ
ሞርሞን ከመፅሐፍ ቅዱስ ጋር የሚመሳሰል ቅዱስ መፅሐፍ ነው። እግዚአ
መፅሐፈ
ብሔር በጥንት በአሜሪካ ከኖሩት ህዝቦች ጋር ያደረጋቸው ነገሮች መዝገብ ነው፣

እናም ዘለዓለማዊ የሆነውን የወንጌል ሙላት የያዘ ነው።
መጽሐፉ በብዙ ጥንታዊ ነቢያት በትንቢትና በራዕይ መንፈስ የተፃፈ ነበር። በወርቅ
ሰሌዳ ላይ የተፃፉት ቃላቶቻቸው፣ ሞርሞን በተባለ ታሪካዊ ነቢይ የተጠቀሱና ያጠሩ ነበሩ።
መዝገቡ ስለ ሁለት ታላላቅ ስልጣኔዎች ይዘግባል። አንደኛው በ፮፻ ም.ዓ. ከኢየሩሳሌም
መጣ እና በኋላም ኔፋውያን እና ላማናውያን ወደሚባሉት ሁለት ሀገሮች ተከፈለ። ሌላኛው
ይበልጥ ቀድሞ የመጣው ጌታ በባቢሎን ግንብ የህዝቡን ቋንቋ በቀላቀለበት ጊዜ ነው። ይህ
ወገን ያሬዳውያን ይባላል። ከሺህ ዓመታት በኋላ፣ ከላማናውያን በስተቀር ሁሉም ጠፉ፣
እናም እነርሱ ከአሜሪካ ሕንዶች ቅድመ አያቶች መካከል አንዳንዶቹ ናቸው።
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የተመዘገበው ታላቁ ድርጊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት
እንደተነሳ በኔፋውያን መካከል ያደረገው የግል አገልግሎት ነው። የወንጌልን ትምህርት
ይገልፃል፣ የደህንነትን ዕቅድ ይዘረዝራል፣ እናም በዚህ ህይወት ሰላምን እንዲሁም በሚመ
ጣው ህይወት ዘለዓለማዊ ደህንነትን ለማግኘት ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይናገራል።
ሞርሞን ጽሑፉን ካጠናቀቀ በኋላ፣ መዝገቡን ለወንድ ልጁ ለሞሮኒ ሰጠው፤ እርሱም
ከራሱ ትንሽ ቃላት በመጨመር በከሞራ ኮረብታ ውስጥ ሰሌዳዎቹን ደበቀ። መስከረም
፳፩፣ ፲፰፻፳፫ (እ.አ.አ.)፣ ይኸው የከበረው ሞሮኒ፣ ከሞት የተነሳው ሰው፣ ለነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ ታየው፣ እናም ስለጥንታዊው መዝገብ እናም ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ መተርጎም ስላ
ለው እጣ ፈንታ አስተማረው።
በመጨረሻም ሰሌዳዎቹ በእግዚአብሔር ኃይልና ስጦታ ለተረጎማቸው ለጆሴፍ ስሚዝ
ተሰጡ። መዝገቡ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ለመሆኑ እንደ አዲ
ስና ተጨማሪ ምስክርነት፣ እናም፤ ወደ እርሱ የሚመጡና የወንጌሉን ህግጋትና ስርዓቶች
የሚቀበሉ ሁሉ ይድኑ ዘንድ በብዙ ቋንቋዎች እየተተረጎመ ነው።
ይህንን መዝገብ በተመለከተ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እንዲህ ብሏል፥ “ለወንድሞች መፅ
ሐፈ ሞርሞን በምድር ካሉ መፅሐፍት በሙሉ የበለጠ ትክክል እንደሆነ፣ እናም የኃይማኖ
ታችን የማዕዘን ድንጋይ እንደሆነ፣ እናም ከየትኛውም መፅሐፍ በበለጠ በውስጡ ባሉት
አዕምሮአዊ ትእዛዝ በመኖር ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ ይችላል ብዬ ነገርኳቸው።”
ከጆሴፍ ስሚዝ በተጨማሪ፣ ጌታ ለራሳቸው የወርቅ ሰሌዳዎቹን እንዲያዩና የመፅሐፈ
ሞርሞን እውነተኛነትና መለኮታዊነት ልዩ ምስክር እንዲሆኑ ሌሎች አስራ አንድን መረጠ።
የእነዚህ ሰዎች የጽሑፍ ምስክርነት “የሶስቱ ምስክሮች ምስክርነት” እና “የስምንቱ ምስ
ክሮች ምስክርነት” ተብሎ በዚህ መፅሐፍ ውስጥ ተጨምረው ይገኛሉ።
እኛ ሁሉንም ሰዎች በሁሉም ቦታ መፅሐፈ ሞርሞንን እንዲያነቡት፣ የያዘውን መል
ዕክት በልባቸው እንዲያሰላስሉት፣ እናም ዘለዓለማዊውን አባት እግዚአብሔርን በክርስ
ቶስ ስም ይህ መፅሐፍ እውነት እንደሆነ እንዲጠይቁት እንጋብዛለን። ይህን ምክር የሚከ
ተሉ እናም በእምነት የሚጠይቁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት የእውነተኛነቱን እን
ዲሁም የመለኮታዊነቱን ምስክር ያገኛሉ። (ሞሮኒ ፲፥፫–፭ን ተመልከቱ።)
ይህንን መለኮታዊ ምስክርነት ከመንፈስ ቅዱስ የተቀበሉ በዚሁ ኃይል ደግሞ ኢየሱስ
ክርስቶስ የዓለም አዳኝ እንደሆነ፣ ጆሴፍ ስሚዝ የእርሱ ገላጭ እና በእነዚህ በኋለኛው
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ዘመናት ነቢይ እንደሆነ፣ እና ለመሲሁ ዳግም ምፅዓት መዘጋጃም፣ የኋለኛው ቀን ቅዱ
ሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የጌታ መንግስት እንደገና በምድር ላይ የተቋቋመ
ችበት እንደሆነ ያውቃሉ።

የሶስቱ ምስክሮች ምስክርነት
ስራ ለሚደርሳቸው ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋዎች፣ እና ህዝቦች በሙሉ፥ እኛ በእግ
ይህዚአብሔር
አብና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ፣ ይህንን የኔፊ ህዝብ እናም ደግሞ

የወንድሞቻቸውን የላማናውያንን፣ እናም ደግሞ ተነግሮበት ከነበረው ግንብ የመጡትን
የያሬድ ህዝብ ታሪክ የያዘውን መዝገብ እንዳየን የታወቀ ይሁን። እናም እኛ ደግሞ በእግ
ዚአብሔር ኃይልና ስጦታ እንደተተረጎሙ የእርሱ ድምፅ ነግሮናልና እናውቃለን፤ ስለ
ዚህ ስራው እውነተኛ እንደሆነ በእርግጠኝነት እናውቃለን። እናም ደግሞ በሰሌዳዎቹ ላይ
የነበሩትን የተቀረፁ ጽሑፎች እንዳየን እንመሰክራለን፤ እናም እነርሱ ለእኛ የታዩን በሰው
ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እናም እኛ አንድ የእግዚአብሔር መልአክ ወርዶ
እናም በዐይኖቻችን ፊት እንዳስቀመጠው፣ በዚያ ላይ የነበሩትን ሰሌዳዎችና የተቀረ
ፁትን እንደተመለከትንና እንዳየን በጥሞና ቃላት እንናገራለን፤ እናም እኛ እነዚህን ነገ
ሮች አይተን እውነት እንደሆኑ የምንመዘግበው በእግዚአብሔር አብ እና በጌታችን በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ፀጋ እንደሆነ እናውቃለን። እናም በእኛ አመለካከት ይህ ድንቅ ነው። ይሁን
እንጂ፣ የጌታ ድምፅ ስለዚህ ነገር ምስክርነት ቃል እንድንሰጥ አዞናል፤ ስለዚህ፣ ለእግዚ
አብሔር ትዕዛዝ ለመታዘዝ፣ ስለእነዚህ ነገሮች ምስክርነት እንሰጣለን። እናም በክርስቶስ
ታማኞች ከሆንን፣ ልብሶቻችንን ከሰዎች ሁሉ ደም በማንፃት፣ እናም በክርስቶስ የፍርድ
ወንበር ፊት ያለ እንከን እንደምንገኝ እናውቃለን፣ እናም ከእርሱ ጋር በሰማያት ለዘለዓ
ለም እንኖራለን። እናም አንድ አምላክ ለሆኑት ለአብ፣ እናም ለወልድ፣ እናም ለመንፈስ
ቅዱስ ክብር ይሁን። አሜን።
ኦሊቨር ካውድሪ
ዴቪድ ዊትመር
ማርቲን ሀርስ

የስምንቱ ምስክሮች ምስክርነት
ስራ ለሚደርሳቸው ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝቦች በሙሉ፥ ወርቅ የሚ
ይህመስሉትን
ሰሌዳዎች የእዚህ ስራ ተርጓሚ፣ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ እንዳሳየን፣

እናም የተባለው ስሚዝ የተረጎማቸውን ብዙዎቹን ገጾች በእጆቻችን እንደዳሰስናቸ የታወቀ
ይሁን፤ እናም ደግሞ በዚያም ላይ የተቀረፁትን ተመልክተናል፣ ሁሉም የጥንት ስራ፣ እና
በብልሃት የመሰራት ገፅታ አላቸው። እናም የተባለው ስሚዝ ለእኛ እንዳሳየን፣ እናም አይ
ተን እንዳነሳን እናም የተባለው ስሚዝ ያልናቸውን ሰሌዳዎች እንዳለው በእርግጥ ማወቃ
ችንን በጥሞና ቃላት ምስክርነት እንሰጣለን። ያየነውም ለዓለም ሁሉ ምስክር ይሆን ዘንድ
ስማችንን ለዓለም እንሰጣለን። እናም አልዋሸንም፣ እግዚአብሔርም ስለዚህ ይመሰክራል።
ክርስቲያን ዊትመር
ጄከብ ዊትመር
ፒተር ዊትመር፣ ዳግማዊ
ጆን ዊትመር

ሀይረም ፔጅ
ጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ
ሀይረም ስሚዝ
ሳሙኤል ሔሪሰን ስሚዝ

የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ምስክርነት
ሞርሞንን መምጣት በተመለከተ የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የራሱ ቃላት የሚከተ
የመፅሐፈ
ሉት ናቸው፥

“በመስከረም [፲፰፻፳፫] (እ.አ.አ.) ምሽት ላይ . . . በትህትና ሁሉን ለሚገዛው እግዚ
አብሔር መፀለይ እና መማጸን ጀመርኩ። . . .
“እግዚአብሔርን በመጥራት ላይ ባለሁበት ጊዜ፣ ብርሃን በክፍሌ ውስጥ ሲመጣ ተመ
ለከትኩ፣ ብርሃኑም ከቀትር ፀሐይ እስኪበልጥ ድረስ መጨመሩን ቀጠለ፣ ወዲያውኑም
አንድ ሰው በአልጋዬ አጠገብ እግሩ መሬት ሳይነካ በአየር ላይ ቆሞ ተገለጠልኝ።
“በጣም ያሸበረቀ ነጭ ካባ ለብሶ ነበር። ንጣቱም ምድራዊ ከሆኑ ካየኋቸው ነገሮች
በሙሉ የበለጠ ነበር፤ ማንኛውም ምድራዊ ነገር እንደዚህ እጅግ ነጭና ደማቅ መሆን ይች
ላል ብዬም አላምንም። እጆቹ፣ እናም ደግሞ ክንዶቹ፣ ከፍንጁ ትንሽ ከፍ ብሎ፣ በልብስ
አልተሸፈኑም ነበር፤ እግሮቹም ደግሞ እንዲሁ ከቁርጭምጭሚቱ በላይ በልብስ አልተ
ሸፈኑም ነበር። ራሱና አንገቱም የተገለጡ ነበሩ። ካባው ተከፍቶ ደረቱን ማየት እችል ስለ
ነበር፣ ከካባው በቀር ሌላ ልብስ እንዳልነበረው ለማወቅ እችል ነበር።
“እጅግም የነጣው ካባው ብቻ አልነበረም፣ ነገር ግን መላ ሰውነቱ መግለፅ ከሚቻለው
በላይ ብሩህ ነበር፣ እንዲሁም ፊቱ በእውነት ልክ እንደ መብረቅ ነበር። ክፍሉ እጅግ ብር
ሃን ነበር፣ ነገር ግን ልክ በእርሱ ዙሪያ እንደነበረው በጣም የደመቀ አልነበረም። በመጀ
መሪያም ወደ እርሱ በተመለከትኩ ጊዜ ፈርቼ ነበር፣ ነገር ግን ፍርሃቱ ወዲያው ለቀቀኝ።
“በስሜ ጠራኝ፣ እናም እርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እኔ የተላከ መልዕክተኛ እንደ
ሆነና ስሙም ሞሮኒ እንደሆነ፣ እግዚአብሔርም ለእኔ የምሰራው ስራ እንደነበረው፤ እናም
ስሜም በሁሉም ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝብ መካከል በጥሩና በመጥፎ እንደሚ
ነሳ፣ ወይም በሁሉም ህዝብ መካከል ጥሩና መጥፎ እንደሚባልልኝ ነገረኝ።
“እርሱ በዚህ አህጉር ቀድመው ነዋሪ ስለነበሩት ታሪክ እና እነርሱ የመጡበትን ምንጭ
ከየት እንደሆነ የሚናገር በወርቅ ሰሌዳዎች ላይ ተፅፎ የተቀበረ መፅሐፍ እንዳለ ተናገረ።
ለጥንት ነዋሪዎች በአዳኙ የተሰጠውን የዘለዓለማዊውን ወንጌል ሙሉነትም በውስጡ እን
ደያዘ ደግሞ ተናገረ፤
“ደግሞ ከሰሌዳዎቹም ጋር የተቀበሩ ሁለት ድንጋዮች በብር ቅስት ውስጥ ነበሩ፣ እናም
እነዚህ ድንጋዮች፣ በደረት ኪስ ታስረው፣ ኡሪምና ቱሚም የሚባለውን ይሰራሉ፤ እናም
የእነዚህ ድንጋዮች ባለቤትና ተጠቃሚ በጥንት ወይም በድሮ ጊዜ ‘ባለራዕይ’ የሚባሉት
ናቸው፤ እናም እግዚአብሔር መጽሐፉን ለመተርጎም ዓላማ እነርሱን አዘጋጅቶ ነበር።. . .
“እንደገናም፣ እርሱ የተናገረኝን ሰሌዳዎች ሳገኝ—እነርሱን የምወስድበት ትክክለ
ኛው ጊዜ ገና እንዳልተሟላና—እኔ ማሳየት እንዳለብኝ ከምታዘዘው በቀር እነዚህን ወይም
የደረት ኪሱን ከኡሪምና ቱሚም ጋር ለማንም ሰው ማሳየት እንደሌለብኝ፤ ይህን ካደረ
ግሁ ግን መጥፋት እንዳለብኝ ነገረኝ። እርሱ ከእኔ ጋር ስለሰሌዳዎቹ በሚነጋገርበት ጊዜ
ሰሌዳዎቹ የተቀበሩበትን ቦታ ማየት እንድችል ራዕይ ለአዕምሮዬ ተገለፀ፣ እናም ይህም
በጣም ግልጽ እና ጉልህ ሆኖ ታይቶኝ ቦታውን በጎበኘሁበት ጊዜ እንደገና አውቄው ነበር።
“ይህን ሁሉ ከሰማሁ በኋላ ብርሃን በክፍሉ ውስጥ ባናገረኝ ሰው ዙሪያ በፍጥነት መሰ
ብሰብ ሲጀምር አየሁ፣ እናም ከእርሱ ዙሪያ በቀር ክፍሉ እንደገና እስኪጨልም ሲቀ
ጥል፣ ወዲያውም መተላለፊያ ቀጥታ ወደ ሰማይ ሲከፈት የተመለከትኩኝ መሰለኝ፣
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እናም እርሱ እስኪጠፋ ድረስ አረገ፣ እናም ክፍሉ ይህ ሰማያዊ ብርሃን ከመታየቱ በፊት
እንደነበረው ሆነ።
“እኔ ተኝቼ በዚህ እንግዳ ዕይታ በጥንቃቄ አሰብኩ፣ እናም ይህ እንግዳው መልዕክተኛ
በነገረኝ ታላቅ አስደናቂ ነገር፤ በሃሳቤ ሳወጣና ሳወርድ ክፍሌ እንደገና እየደመቀ መም
ጣቱን በድንገት ተመለከትኩ፣ እናም ወዲያው ያው የሰማይ መልዕክተኛ በድጋሚ አል
ጋዬ አጠገብ መሆኑን ተመለከትኩ።
“እርሱም መናገር ጀመረ፣ እናም እንደገና በመጀመሪያ ጉብኝቱ ያደረጋቸውን አንድ
አይነት ነገሮች ምንም ሳይለውጥ ተናገረ፤ ይህንን ካደረገ በኋላ፣ ከታላቅ ጥፋት ጋር በረ
ሃብ፣ በሰይፍ፣ እና በቸነፈር፣ ታላቅ ፍርድ በምድር እንደሚመጣ፤ እናም እነዚህ አሳዛኝ
ፍርዶች በምድር ላይ በዚህ ትውልድ እንደሚመጡ ገለፀልኝ። እነዚህን ነገሮች ከነገረኝ
በኋላ ልክ እንደ በፊቱ በድጋሚ አረገ።
“በዚህ ጊዜ በአዕምሮዬ የተቀረፁት በጣም ጥልቅ ነገሮች ስለነበሩ፣ እንቅልፍ ከዐይ
ኖቼ ጠፋ፣ እናም ባየሁትና በሰማሁት በመደነቅ ተሸንፌ ተኛሁ። ነገር ግን ይገርመኝ የነ
በረው ነገር በድጋሚ ያንን መልዕክተኛ በአልጋዬ በኩል ሳየው፣ እናም ያንኑ የበፊቱን ነገ
ሮች እንደገና ሲደግመው ስሰማ፣ እናም ሰይጣን ሰሌዳዎቹን ሳገኝ (የአባቴ ቤተሰቦች ድሃ
በመሆናቸው ምክንያት) ሀብታም እንድሆንባቸው ሊፈትነኝ እንደሚሞክር ማስጠንቀቂያ
ሲጨምርልኝ ነበር። እርሱም፣ ጌታን ከማሞገስ በስተቀር፣ ይኸውም ሰሌዳዎቹን በማግ
ኘቴ ሌላ አእምሮዬን የማያነሳሳ ነገር መኖር እንደሌለበት እንዲህ በማለት ከለከለኝ፣ እናም
የእርሱን መንግስት ከመገንባት በማንኛውም ሌላ ነገር ተፅዕኖ ሊደርስብኝ እንደማይገባ
አለበለዚያ እነርሱን ማግኘት እንደማልችል ተናገረኝ።
“ከዚህ ከሦስተኛው ጉብኝት በኋላ፣ ልክ እንደበፊቱ በድጋሚ ወደ ሰማይ አረገ፣ እናም
አሁን ስለአየሁት እንግዳ ነገር በድጋሚ ማሰላሰሌን ቀጠልኩ፤ ልክ የሰማዩ መልዕክተኛ
ለሦስተኛ ጊዜ ወደ ሰማይ ሲያርግ፣ ዶሮ ጮኸ፣ እናም እየነጋ መሆኑን ተገነዘብኩ፣ ስለ
ዚህ ንግግራችንም ያን ምሽት በሙሉ የያዘ እንደነበር ተረዳሁ።
“ከትንሽ ጊዜም በኋላ ከመኝታዬ ተነሳሁ፤ እናም እንደተለመደው፣ ለቀኑ አስፈላጊ
ወደ ሆነው ስራ ሄድኩ፤ ነገር ግን በሌላ ጊዜ እንደምሰራው ስሞክር፣ ኃይልን በማጣቴ
ያም ለመስራት ፍፁም አላስቻለኝም። አባቴ ከእኔ ጋር ሲሰራ በእኔ በኩል አንድ ችግር
እንዳለ አየ፣ እናም ወደ ቤት እንድሄድ ተናገረኝ። ወደ ቤት ለመሄድ ጀመርኩ፤ ነገር ግን
እኛ የነበርንበትን የሜዳ አጥር ለማቋረጥ ስሞክር ብርታቴን በሙሉ አጣሁ፣ እናም አቅ
ቶኝ በመሬት ላይ ወደቅሁ፣ እናም ለተወሰነ ጊዜ አዕምሮዬን ስቼ ነበር።
“የመጀመሪያው የማስታውሰው ነገር አንድ ድምፅ በስሜም እየጠራኝ ሲያናግረኝ ነበር።
ተመለከትኩ፣ እናም የፊተኛው መልዕክተኛ ልክ እንደበፊቱ በብርሃን ተከቦ በጭንቅላቴ
በኩል ቆሞ አየሁ። እናም እርሱ ባለፈው ምሽት ለእኔ የተናገረውን ሁሉ እንደገና ተና
ገረ፣ እናም ወደ አባቴ በመሄድ ስለራዕዩና ስለተቀበልኩት ትዕዛዛት እንድናገር አዘዘኝ።
“እኔም ተቀበልኩ፤ በሜዳው ወደአለው አባቴም ተመለስኩ፣ እናም ሁሉንም ነገር
ለእርሱ ነገርኩት። እርሱም ከእግዚአብሔር ነው ብሎ መለሰልኝ፣ እናም በመልዕክተ
ኛው የታዘዝኩትን እንድሄድና እንዳደርግ ነገረኝ። ከሜዳውን ወጣሁ፣ እናም መልዕክተ
ኛው ሰሌዳዎቹ ተቀብረዋል ብሎ ወደነገረኝ ቦታ ሄድኩ፤ ያንን በተመለከተ ግልፅ ራዕይ
ስለነበረኝ፣ ስፍራው እንደደረስኩ ወዲያው አወቅሁት።
“በኒው ዮርክ፣ በማንቸስተር መንደር፣ በኦንታሪዮ የግዛት ክፍል አጠገብ አንድ ትልቅ፣
እናም ከማንኛውም በአቅራቢያው ካሉት ሁሉ የበለጠ ኮረብታ ቆሟል። በኮረብታው በስተ
ምዕራብ በኩል ከጫፉ ራቅ ሳይል፣ በትልቅ ድንጋይ ስር ሰሌዳዎቹ በድንጋይ ሳጥን ውስጥ
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ተቀብረዋል። ትልቁ ድንጋይ በላይ በኩል ከመሀሉ ወፍራምና ክብ፣ እንዲሁም ወደጠ
ርዙም በኩል ቀጭን ነበር፣ ስለዚህ የመካከለኛው ክፍሉ ከመሬት በላይ ከፍ ብሎ ይታይ
ነበር፤ ነገር ግን ጠርዞቹ በሙሉ በመሬቱ ተሸፍነው ነበር።
“አፈሩን ከቆፈርኩኝ በኋላ፣ ሰቅስቆ ማንሻ አገኘሁ፣ ይህንንም ከድንጋዩ ጠርዝ ላይ
ተከልኩኝ፣ እናም በትንሽ ጉልበት አነሳሁት። ወደ ውስጥ ተመለከትኩ፣ እና በእዚያም
መልዕክተኛው እንደገለፀው በእርግጥ ሰሌዳዎቹን፣ ኡሪምና ቱሚም፣ እናም የደረት ኪሱን
ተመለከትኩ። በውስጡ የተቀመጡበት ሳጥን ሲሚንቶ በሚመስል በተነባበሩ ድንጋዮች
የተሰራ ነበር። ከሳጥኑ በታች በኩል ሁለት ድንጋዮች ተቀምጠዋል፣ እናም በእነዚህ ድን
ጋዮች ላይ ሰሌዳዎችና ከእነርሱ ጋር ሌሎች ነገሮች ነበሩ።
“እኔ እነርሱን ለማውጣት ሞከርኩ፣ ነገር ግን በመልዕክተኛው ተከለከልኩ፣ እናም እን
ደገና የእነርሱ ማውጫ ጊዜ ገና እንዳልደረሰ፣ ከእዚህም ጊዜ ከአራት አመት በኋላ ድረስ
እንደማይደርስም አስታወቀኝ፤ ነገር ግን እርሱ ልክ ከእዚያ ጊዜ በአንድ አመት ወደ እዚ
ያው ቦታ መምጣት እንዳለብኝ፣ እናም እርሱ እዚያ እንደሚያገኘኝ፣ እናም ሰሌዳዎቹ
የምወስድበት ጊዜ እስከሚመጣ ይህን ማድረግ መቀጠል እንዳለብኝ ተናገረኝ።
“በታዘዝኩት መሰረት፣ በየአመቱ መጨረሻ እሄድ ነበር፣ እናም በእያንዳንዱ ጊዜም
ያንኑ መልዕክተኛ በእዚያ አገኘሁት፣ እናም በእያንዳንዱ ንግግራችን ጌታ እንደሚያደ
ርግ በተመለከተ፣ እናም እንዴትና በምን አይነት ሁኔታ የእርሱ መንግስት በመጨረሻው
ቀን እንደሚመራ መመሪያና እውቀት ከእርሱ እቀበል ነበር።. . .
“በመጨረሻም ሰሌዳዎቹን፣ ኡሪምና ቱሚም፣ እና የደረት ኪስን የማገኝበት ጊዜ
ደረሰ። መስከረም ሃያ ሁለት በአንድ ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሰባት (እ.አ.አ.)፣ ልክ እንደ
ተለመደው በሌላኛው አመት መጨረሻ ወደ ተቀበሩበት ቦታ ስሄድ፣ ያው የሰማይ መል
ዕክተኛ እነዚህን ከዚህ ትዕዛዝ ጋር ለእኔ ሰጠኝ፤ ይኸውም ለእነሱ ሀላፊ መሆን እንዳለ
ብኝ፣ በቀላሉ ወይንም በራሴ ንዝህላልነት እንዲሄዱ ካደረግሁ እንደምገለል፤ ነገር ግን
ራሱ መልዕክተኛው እንድመልስለት እስከሚጠይቀኝ ደረስ ያለኝን ጥረቴን ሁሉ እነሱን
ለመጠበቅ ከተጠቀምኩ፣ እነርሱ እንደሚጠበቁ ነበር።
“እኔ እነርሱን በጥንቃቄ እንዳስቀምጥ ለምን ጥብቅ መመሪያ የተቀበልኩትን፣ እናም
ከእኔ የተፈለገውን ባደረግሁ ጊዜ እነርሱን እንድመልስለት የሚጠይቅበትን ምክንያት
በፍጥነት አገኘሁት። እነርሱ እንዳሉኝ እንደታወቀ፣ ወዲያውኑ ከእኔ እነርሱን ለመው
ሰድ ከሁሉ በላይ ታላቅ የሆነ ጥረት ተደረጉ። ይህንንም ዓላማ ለማሳካት የተለያዩ ሥል
ቶች ጥቅም ላይ ውለዋል። ስደቱም ከበፊቱ የበለጠ አሰቃቂና መራራ ሆነ፣ እናም ብዙ
ህዝብም የሚቻል ከሆነ እነርሱን ከእኔ ለመውሰድ በማድፈጥ መጠበቅ ቀጥለው ነበር። ነገር
ግን በእግዚአብሔር ጥበብ ከእኔ የሚፈለገውን እስከማከናውን ድረስ በጥንቃቄ በእጄ ውስጥ
ተቀመጡ። በዕቅዱ መሠረት መልዕክተኛው ሊወስዳቸው ሲመጣ፣ እኔም ለእርሱ ሰጠኋ
ቸው፤ እናም እስከዚያ ቀን፣ ግንቦት ሁለተኛው ቀን አንድ ሺህ ስምንት መቶ ሰላሳ ስም
ንት (እ.አ.አ.)፣ ድረስም በእርሱ ቁጥጥር ስር።”
ለተሟላ ዘገባ፣ በታላቅ ዕንቁ ዋጋ ውስጥ የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክን ተመልከቱ።
ከተቀበረበት የወጣው ጥንታዊው ታሪክ ልክ ህዝቦች ከመሬት እንደሚናገሩት ድምፅ
እናም በእግዚአብሔር ኃይልና ስጦታ በአምላክ እውነትነቱ ተረጋግጦ ወደ ዘመናዊው
ቋንቋ የተተረጎመው፣ በመጀመሪያ በ፲፰፻፴ ዓመተ ምህረት (እ.አ.አ.) ለዓለም በእንግሊ
ዝኛ The Book of Mormon ተብሎ ታተመ።

ስለመፅሐፈ ሞርሞን አጭር መግለጫ
ሞርሞን በብረት ሰሌዳዎች ላይ የተቀረጸ እና በጥንታዊት አሜሪካ የነበሩ ህዝ
መፅሐፈ
ቦች ቅዱስ ታሪክ ነው። ይህ መዝገብ የተጠረዘበት ምንጮቹ የሚከተሉት ናቸው፥
፩ ሁለት ዓይነት የነበሩት የኔፊ ሠሌዳዎች፥ ትንንሾቹ ሠሌዳዎች እና ትልልቆቹ ሠሌ
ዳዎች። የመጀመሪያው በተለይ በብዛት የተፃፈበት ስለመንፈሳዊ ነገሮችና ስለነቢ
ያት አገልግሎትና ትምህርቶች ሲሆን፣ የኋለኞቹ በአብዛኛው በ(፩ ኔፊ ፱፥፪–፬)
ያሉትን ህዝቦች አለማዊ ታሪክ በተመለከተ የተፃፈ ነበር። ሆኖም፣ ከሞዛያ ጊዜ
ጀምሮ ትልቁ ሰሌዳ ዋናውን መንፈሳዊ ጠቃሚ ዝርዝሮችን አጠቃሏል።
፪ የሞርሞን ሠሌዳዎች፣ ከብዙ ሀተታዎች ጋር ከትልቁ ከኔፊ ሰሌዳዎች ላይ በሞር
ሞን በማሳጠር የተፃፉትን ይዘዋል። እነዚህ ሰሌዳዎች ደግሞ የሞርሞን ታሪክ ቅጥያ
እና የወንድ ልጁ የሞሮኒን ተጨማሪዎችን ይዘዋል።
፫ የኤተር ሠሌዳዎች፣ የያሬዳውያንን ታሪክ ያቀርባል። ይህ ታሪክ ያጠረው የራሱን
አስተያየት ጨምሮ ከጠቅላላው “መፅሐፈ ኤተር” ከሚባለው ታሪክ ጋር ባቀላቀ
ለው በሞሮኒ ነው።
፬ የነሀስ ሠሌዳዎች በሌሂ ህዝቦች በ፮፻ ም.ዓ. ከኢየሩሳሌም የመጡ ናቸው። እነዚህም
“አምስቱን የሙሴ መፅሐፍ፣. . . እናም ደግሞ የአይሁዶችን ታሪክ ከመጀመሪያው
ጀምሮ . . . እስከ የይሁዳ ንጉስ ሰዴቅያስ የመጀመሪያ ንግስ ድረስ፤ እናም ደግሞ
የቅዱሳን ነቢያትን ትንቢቶችን” ይይዛሉ (፩ ኔፊ ፭፥፲፩–፲፫)። ከእነዚህ ሰሌዳዎች
ብዙ ጥቅሶች፣ ኢሳይያስንና ሌሎች የመፅሐፍ ቅዱስ፣ እና ከመፅሐፍ ቅዱስ ውጪ
የሆኑ ነቢያትን፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ሲጠቅሱ ይታያሉ።
መፅሐፈ ሞርሞን፣ ከአንዱ በስተቀር በልምድም በዋናው ፀሐፊያቸው ስም የሚጠሩ
መፅሐፍ ተብለው የሚታወቁ፣ አስራ አምስት ዋና ዋና ክፍሎችን ይዟል። የመጀመሪያው
ክፍል (በኦምኒ የሚያልቁ የመጀመሪያዎቹ ስድስቱ መፅሐፍቶች) ከትንሹ የኔፊ ሰሌዳ
ዎች የተተረጎመ ነው። በኦምኒና በሞዛያ መፅሐፍቶች መካከል የሞርሞን ቃላት የተባለ
ገብቷል። ይህ በመሀል የገባው በትንሹ ሰሌዳዎች ላይ የተቀረፁትን ታሪኮች ከትልቁ የሞ
ርሞን ታሪክ ጋር ያያይዛል።
ከሞዛያ እስከ ሞርሞን ምዕራፍ ሰባት ያሉት ትልቁ ክፍል፣ ከትልቁ የኔፊ ሰሌዳዎች
ላይ ሞርሞን ካጠረው የተተረጎመ ነው። ማጠቃለያው ክፍል፣ ከሞርሞን ምዕራፍ ፰ እስከ
መጽሐፉ መጨረሻ፣ በሞርሞን ልጅ በሞሮኒ የተቀረፁ ነበሩ፣ እርሱም የአባቱን ህይወት
ከመዘገበ በኋላ የያሬዳውያንን ታሪክ አሳጥሮ (እንደ መፅሐፈ ኤተር) ፃፈ፣ እናም በኋላ
መፅሐፈ ሞሮኒ የተባለውን ክፍል ጨመረበት።
በ፬፻፳፩ ዓ.ም. ወይም ገደማ፣ የመጨረሻው የኔፊ ባለታሪክ እና ነቢይ ሞሮኒ፣ በጥን
ታዊ ነቢያት አማካኝነት እንደተተነበየው በእግዚአብሔር ድምፅ በኋለኛው ቀን እንዲመጣ
ቅዱሱን መዝገብ አተመው እናም በጌታ እንዲጠበቅ ደበቀው። በ፲፰፻፳፫ (እ.አ.አ.) የቀ
ድሞው ሞሮኒ፣ ከሞት የተነሳው ሰው፣ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝን ጎበኘው፣ እናም በመጨረሻ
ተቀርጾባቸው የተቀበሩትን ሰሌዳዎች ሰጠው።
ስለዚህ ቅጂ፥ የመጀመሪያው የርዕስ ገፅ ወዲያው የሚከተለው የማውጫውን ገፅ ከሰሌ
ዳው የተወሰደ ነው እናም የተቀደሰ ፅሁፍ ክፍል ነው። እንደ ፩ ኔፊ እና ከሞዛያ ምዕራፍ ፱
ወዲያው ተከትለው እንዳሉት አይነት ጠመም ባለ የፊደል አጣጣል የተጻፉ መግቢያዎችም

አጭር መግለጫ
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የተቀደሰ ፅሁፍ ክፍል ናቸው። እንደ ምዕራፍ ርዕስ አይነቶቹ ጠመም ባለ የፊደል አጣ
ጣል የተጻፉት መግቢያዎች በፅሁፉ በመጀመሪያ ይገኙ የነበሩ አይደሉም ነገር ግን በጥ
ናት እርዳታ ለምንባብ ምቾት እንዲሆኑ የተጨመሩ ናቸው።
በእንግሊዝኛ በታተሙት በመፅሐፈ ሞርሞን የድሮ ቅጂዎች ውስጥ በጽሁፍ አንዳንድ
ቀላል ስህተቶች ተቀታትለው የመጡ ነበሩ። ይህ ቅጂ ይህን ጽሁፍ ከመታመቱ በፊት ከነ
በረው ጽሁፍ እና በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ከተስተካከሉት ከመጀመሪያ ቅጂዎች ጋር ለማስ
ማማት አስፈላጊ የሆኑትን ያስተካክላል።

የመጀመሪያው የኔፊ መጽሐፍ
ንግስ እና አገልግሎቱ

የሌሂና የሚስቱ የሳርያ፣ እንዲሁም የእርሱ አራት ልጆች (ከበኩር ጀምሮ) ላማን፣ ልሙ
ኤል፣ ሳምና፣ ኔፊ ተብለው የሚጠሩት መዝገብ። ጌታ ሌሂን ከኢየሩሳሌም ምድር እን
ዲወጣ አስጠነቀቀው፣ ምክንያቱም እርሱ የህዝቡን ክፋት በተመለከተ ስለተነበየ እነርሱ
ህይወቱን ሊያጠፉ ፈለጉ። ከቤተሰቡም ጋር የሶስት ቀን ጉዞ ወደ ምድረበዳ አደረገ። ኔፊ
የአይሁዶችን መዝገብ ለመውሰድ ወንድሞቹን ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ምድር ተመለሰ። ስለ
ስቃያቸው ታሪክ። እነርሱም የእስማኤልን ሴት ልጆች አገቡ። ቤተሰቦቻቸውንም ይዘው
ወደ ምድረበዳ ሄዱ። በምድረበዳ ውስጥ የነበራቸው ስቃያቸውና መከራቸው። የጉዞአቸ
ውም አቅጣጫ። ወደ ትልቁ ውሃ መጡ። የኔፊ ወንድሞች በእርሱ ላይ አመፁ። እርሱም
እነርሱን ዝም አሰኛቸው፣ እና መርከብን ሰራ። የቦታውንም ስም ለጋስ ብለው ጠሩት።
ታላቁን ውሃ ተሻግረው ወደ ቃል ኪዳን ምድር ቀጠሉ። ይህ በኔፊ አመዘጋገብ መሰረት
ነው፣ ወይም በሌላ አነጋገር እኔ፣ ኔፊ፣ ይህን ታሪክ ፃፍኩ።
ምዕራፍ ፩
ኔፊ የእርሱን ሕዝብ የሕይወት ታሪክ መመ
ዝገብ ጀመረ— ሌሂ የእሳት አምድ በራ
ዕይ አየ እናም ከትንቢት መጽሐፍም አነ
በበ— እግዚአብሔርንም አወደሰ፣ የመሲ
ህን መምጣት አስቀድሞ ተናገረ፣ እንዲ
ሁም የኢየሩሳሌምን ጥፋት ተነበየ፣ በአይ
ሁዶች ስደት ደረሰበት። ፮፻ ም.ዓ. ገደማ።
ኔፊ፣ ከመልካም ወላጆች የተ
እኔወለድኩ
በመሆኔ አባቴ ከሚያውቃ
ሀ

ለ

ሐ

ቸው በመጠኑ መተማርኩ፤ እናም በዘመ
ኔም ብዙ ሠመከራን ብመለከትም፣ በጊዜዬ
ሁሉ ከጌታ ድጋፍን በማግኘቴ፣ አዎን የእ
ግዚአብሔርን ቸርነትና ረሚስጥሮች ታላቅ
ዕውቀት በማግኘቴ፣ በጊዜዬ የተፈፀሙ
ድርጊቶቼን ሰእመዘግባለሁ።
፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኔፊ፣ የሌሂ ልጅ።

		ለ ምሳ. ፳፪፥፩።
		ሐ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭፣ ፳፰።
ቅ.መ.መ. ወላጆች።
		መ ኢኖስ ፩፥፩፤
ሞዛያ ፩፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
		ሠ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
		ረ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ሰ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት

፪ አዎን፣ የአይሁዶችን ትምህርት እና
የግብፃውያንን ሀቋንቋ በያዘው በአባቴ ቋንቋ
እጽፋለሁ።
፫ የምፅፈው ታሪክ ሀእውነት እንደሆነ
አውቃለሁ፣ በገዛ እጄም እፅፈዋለሁ፣
እናም እንደዕውቀቴም እፅፈዋለሁ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በይሁዳ ንጉስ ሀሴዴ
ቅያስ ለበአንደኛ የንግስ ዓመት መጀመ
ሪያ (አባቴ ሌሂ በህይወቱ ሁሉ ሐበኢየሩ
ሳሌም ውስጥ ኖሯል)፤ እና በዚያም አመት
ህዝቡ ንስሀ መግባት እንዳለባቸው አለበ
ለዚያ ታላቋ ከተማ መኢየሩሳሌም መጥ
ፋት እንዳለባት የሚተነብዩ ብዙ ሠነቢ
ያት ተነሱ።
፭ ስለዚህ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ሀሌሂ
በወጣ ጊዜ፣ አዎን በሙሉ ለልቡ በእርግጥ
ስለህዝቡ ወደጌታ ይፀልይ ነበር።

መጻህፍት።
፪ ሀ ሞዛያ ፩፥፪–፬፤
ሞር. ፱፥፴፪–፴፫።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፴፤
ሞዛያ ፩፥፮፤
ኤተር ፭፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፮።
፬ ሀ ፪ ዜና ፴፮፥፲፤
ኤር. ፶፪፥፫–፭፤
ኦምኒ ፩፥፲፭።
		ለ ፭፻፺፰ ም.ዓ.፤ በተጨማሪ
ውስጥ የዘመን ቅድመ

ተከተልን ተመልከቱ።
		ሐ ፩ ዜና ፱፥፫።
		መ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፲፫–፲፭፤
፪ ዜና ፴፮፥፲፭–፲፮፤
ኤር. ፯፥፳፭–፳፮።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
		ሠ ኤር. ፳፮፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፩፥፬፤
ሔለ. ፰፥፳።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሌሂ፣ የኔፊ አባት።
		ለ ያዕ. ፭፥፲፮።

፪

፩ ኔፊ ፩፥፮–፲፰

፮ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ጌታ ሲፀልይ
የእሳት ሀአምድ ወረደና በፊቱ በአለት ላይ
አረፈ፣ ብዙ አየ፣ ሰማም፤ እናም ባያቸውና
በሰማቸው ነገሮች ምክንያት እጅግ ፈራና
ተንቀጠቀጠ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በኢየሩሳሌም ወደ
ሚገኘው ቤቱ ተመለሰ፤ እናም በመንፈ
ስና ባያቸው ነገሮች ሀተዳክሞ እራሱን በአ
ልጋው ላይ ወረወረ።
፰ እና በመንፈስ እንዲህ ተዳክሞ፣ ሀበራ
ዕይ ተወሰደ፣ እንዲሁም ለሰማያት ተከፍ
ተው አየ፤ እግዚአብሔርንም በዙፋኑ ተቀ
ምጦ አምላካቸውን ሲያሞግሱና ሲዘምሩ
በሚታዩት ስፍር ቁጥር በሌላቸው መላእ
ክት ተከብቦ ማየቱን ተገነዘበ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ ከሰማይ መካ
ከል አንድ ሰው ሲወርድ አየ፣ ሀድምቀቱም
ከቀትር ፀሐይ ይበልጥ እንደነበር ተመለ
ከተ።
፲ እናም ሌሎች ሀአስራ ሁለት እሱን ሲከ
ተሉት አየ፣ ብርሃናቸውም ከጠፈር ውስጥ
ከዋክብት የሚልቅ ነበር።
፲፩ እነርሱም ወረዱና ወደ ምድር ገፅ
መጡ፤ አንደኛውም መጣና በአባቴ ፊት
ቆሞ፣ ሀመፅሐፍ ሰጠውና ማንበብ እንዳ
ለበት ነገረው።
፲፪ እንዲህ ሆነ እያነበበ ሳለ በጌታ ሀመን
ፈስ ተሞልቶ ነበር።
፲፫ እናም እርሱ እንዲህ ብሎ አነበበ፥
ወዮ፣ ወዮ፣ ሀ ለኢየሩሳሌም፣ ያንቺን
ለ
ርኩሰት አይቻለሁና፣ አዎን እናም አባ
ቴም ኢየሩሳሌም መጥፋት እንዳለባት ብዙ
ነገሮችን አንብቧል—ነዋሪዎችዋ ብዙዎቹ
፮ ሀ ዘፀአ. ፲፫፥፳፩፤
ሔለ. ፭፥፳፬፣ ፵፫፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፮።
፯ ሀ ዳን. ፲፥፰፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፵፯፤
ሙሴ ፩፥፱–፲፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፭፥፬።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ሕዝ. ፩፥፩፤
የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮፤

፱ሀ
፲ሀ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ

በሰይፍ ይጠፋሉ እንዲሁም አብዛኞቹ ወደ
ባቢሎን በምርኮ ሐይወሰዳሉ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ብዙ ታላቅና
አስደናቂ ነገሮችን ባነበበና ባየ ጊዜ ለጌታ
ብዙ ነገሮችን በመገረም ተናገረ፣ እነኚህም
አቤቱ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ስራዎ
ችህ ታላቅና አስደናቂ ናቸው! ዙፋንህ ከፍ
ብሎ በሰማይ ነው። እንዲሁም ኃይልህ፣
ቸርነትህና ምህረትህ በምድር ባሉ ፍጡራን
ሁሉ ላይ ነው፤ ምክንያቱም አንተ መሀሪ
በመሆንህ ወደ አንተ ሀየሚመጡት እንዲ
ጠፉ አትፈቅድምና! የመሳሰሉትን ነበር።
፲፭ እናም አምላኩን ያመሰግን የነበረበት
የአባቴ አነጋገር እንዲህም ነበር፤ ባያቸው
ነገሮች፣ አዎን፣ ጌታ ለእርሱ ባሳየውም፣
ነፍሱ ተደስታለች፣ ልቡም በሙሉ በመ
ንፈስ ተሞልታለች።
፲፮ እናም አሁን እኔ ኔፊ አባቴ የፃፋቸ
ውን ነገሮች በሙሉ አልመዘግብም፣ በራ
ዕይና በህልም ያያቸውን ብዙ ነገሮች ፅፏ
ልና፤ እና ይኸውም እኔ አጠቃልዬ የማ
ልመዘግባቸውን ሀየተነበያቸውንና ለልጆቹ
የተናገራቸውን ብዙ ነገሮች ደግሞ ፅፏል።
፲፯ ነገር ግን እኔ በዘመኔ የፈፀምኳቸውን
እመዘግባለሁ። እነሆም የአባቴን ሀታሪክ
በእጄ በሰራኋቸው ሰሌዳዎች ላይ ለአሳጥሬ
ፅፌአለሁ፤ ስለዚህ የአባቴን ታሪክ ካሳጠ
ርኩ በኋላ የራሴን የሕይወት ታሪክ እፅፋ
ለሁ።
፲፰ ስለዚህ ጌታ ብዙ ድንቅ ነገሮችን፣
አዎን፣ ስለኢየሩሳሌም ሀመጥፋትን ስለ
ሚመለከት፣ ለአባቴ ሌሂ ካሳየው በኋላ፣
እነሆ በህዝቡ መካከል ሄደ እናም ስላየውና

፩ ኔፊ ፲፩፥፲፬፤
ሔለ. ፭፥፵፭–፵፱፤
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፩።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፮–፲፯።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
ሕዝ. ፪፥፱።
ት. እና ቃ. ፮፥፲፭።
፪ ነገሥ. ፳፫፥፳፯፤ ፳፬፥፪፤
ኤር. ፲፫፥፲፫–፲፬፤
፪ ኔፊ ፩፥፬።
፪ ነገሥ. ፳፬፥፲፰–፳፤
፪ ዜና ፴፮፥፲፬።

		ሐ ፪ ነገሥ. ፳፥፲፯–፲፰፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፤
ኦምኒ ፩፥፲፭።
፲፬ ሀ አልማ ፭፥፴፫–፴፮፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፬።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፩።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፮፥፩–፫፤ ፲፱፥፩–፮፤
፪ ኔፊ ፭፥፳፱–፴፫፤
ት. እና ቃ. ፲፥፴፰–፵፮።
		ለ ፩ ኔፊ ፱፥፪–፭።
፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፱–፲፤
ት. እና ቃ. ፭፥፳።

፫

፩ ኔፊ ፩፥፲፱–፪፥፰

ስለሰማቸው ነገሮች ለእነርሱ መተንበይና
ማወጅ እንደጀመረ እናንተ እንድታውቁት
እፈልጋለሁ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ በእነርሱ ላይ በመሰ
ከራቸው ነገሮች ምክንያት አይሁዶች ሀተሳ
ለቁበት፣ ምክንያቱም እርሱ በእውነት ስለ
ክፋታቸውና ስለእርኩሰታቸው መስክ
ሯል፤ እንዲሁም ያያቸውና የሰማቸው
ነገሮች፣ ደግሞም በመፅሐፉ ውስጥ ያነበ
ባቸው ነገሮች በግልጽ ለስለመሲሕ መም
ጣትና ደግሞም ስለአለም ቤዛነት እንደሚ
ገልጹ መሰከረ።
፳ እና አይሁዶች ይህንን በሰሙ ጊዜ በእ
ርሱ ተቆጡ፤ አዎን እንዲሁም ልክ ሀእን
ዳሳደዱአቸውና እንደወገሩአቸው፣ እንደ
ገደሉዋቸውም የጥንት ጊዜ ነቢያት፤ ይገ
ድሉትም ዘንድ የእርሱንም ሕይወት ደግሞ
ሊወስዱ ፈለጉ። ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ኔፊ
የጌታ ለምህረቶች ርህራሄ በእምነታቸው
ምክንያት ለመዳን ሀይል እስኪኖራቸው
ድረስ ሀያል እንዲሆኑ በመረጣቸው ላይ
ሁሉ እንደሆነ አሳያችኋለሁ።
ለ

ምዕራፍ ፪
ሌሂ ቤተሰቡን በቀይ ባሕር በኩል ወደ
ምድረበዳ ወሰደ— ንብረታቸውንም
ተዉ— ሌሂ መስዋዕትን ለጌታ አቀረበ፣
እናም ወንዶች ልጆቹን ትዕዛዛትን እንዲ
ጠብቁ አስተማረ— ላማን እና ልሙኤል
በአባታቸው ላይ አጉረመረሙ— ኔፊ ታዛ
ዥና በእምነትም የሚፀልይ ነው፣ ጌታም
እርሱን ተናገረው እና በወንድሞቹም ላይ
እንዲገዛ ተመረጠ። ፮፻ ም.ዓ. ገደማ።
፲፰ ለ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፲፱ ሀ ፪ ዜና ፴፮፥፲፭–፲፮፤
ኤር. ፳፭፥፬፤
፩ ኔፊ ፪፥፲፫፤ ፯፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. መሲህ።
፳ ሀ ሔለ. ፲፫፥፳፬–፳፮።
		ለ አልማ ፴፬፥፴፰፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፭።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።

፩ እነሆ እናም እንዲህ ሆነ፣ ጌታ ለአባቴ
ተናገረው፣ አዎን በህልሙም እንኳን እን
ዲህ አለው፥ ሌሂ፣ ባደረግሃቸው ነገሮች
ምክንያት የተባረክህ ነህ፣ እንዲሁም አንተ
ታማኝ በመሆንህና ለዚህ ሕዝብ ያዘዝኩህን
ነገሮች በመግለፅህ ምክንያት እነሆም ሕይ
ወትህን ሀሊያጠፉ ይፈልጋሉ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ ጌታ አባቴን ሀበህ
ልሙም ጭምር ቤተሰቡን ይዞ ወደ ምድ
ረበዳ ለእንዲሄድ ሐአዘዘው።
፫ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ ለጌታ ቃል
ሀ
ታዛዥ ነበር፣ ስለዚህ ጌታ እንዳዘዘው
አደረገ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ምድረበዳ ሄደ።
እናም ቤቱን፣ የወረሰውን መሬት፣ ወርቁ
ንና ብሩን፣ ውድና የከበሩ ነገሮቹን ተወ፣
እንዲሁም ከቤተሰቡ፣ ከስንቆችና፣ ከድን
ኳኖች በስተቀር ከእርሱ ጋር ምንም ሳይወ
ስድ ወደ ምድረበዳ ሀሄደ።
፭ እናም በቀይ ባሕር ወዳለው ዳርቻ
መጣ፤ ሀለቀይ ባሕር ቅርብ በሆነው ዳርቻ
በምድረበዳ ውስጥ ተጓዘ፣ እናም በምድ
ረበዳ ውስጥ እናቴን ሳርያንና ታላቅ ወን
ድሞቼ የነበሩት ለላማን፣ ልሙኤልና ሳምን
ያካተተውን ቤተሰቦቹን ይዞ ወደ ምድረበዳ
ተጓዘ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ለሶስት ቀን በም
ድረበዳ ከተጓዘ በኋላ፣ የወንዝ ውሃ ባለበት
ሀ
ሸለቆ አጠገብ ድንኳኑን ተከለ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ሀየድንጋይ ለመሠዊ
ያን ሠራ፣ ለጌታም መስዋዕትን አደረገ፣
እናም ለጌታ ለአምላካችን ሐምስጋና አቀ
ረበ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ የወንዙንም ስም

፪ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፲፬።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ህልም።
		ለ ዘፍጥ. ፲፪፥፩፤ ፪ ኔፊ ፲፥፳፤
ኤተር ፩፥፵፪፤ አብር. ፪፥፫።
		ሐ ፩ ኔፊ ፭፥፰፤ ፲፯፥፵፬።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፬፤ ፲፱፥፰።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።

		ለ ቅ.መ.መ. ላማን።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፱፥፩።
፯ ሀ ዘፀአ. ፳፥፳፭፤
ዘዳግ. ፳፯፥፭–፮።
		ለ ዘፍጥ. ፲፪፥፯–፰፤
ዘፀአ. ፳፬፥፬፤
አብር. ፪፥፲፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።

፬

፩ ኔፊ ፪፥፱–፳፩

ላማን ብሎ ጠራው፣ እና ወደ ቀይ ባሕር
ይፈስ ነበር፤ ሸለቆውም በወንዙ ዳርቻ አጠ
ገብ ጫፍ ላይ ነበር።
፱ እናም አባቴ የወንዙ ውሃ ወደ ቀይ ባሕር
ምንጭ መፍሰሱን ባየ ጊዜ ለላማን እንዲህ
ብሎ ተናገረው፥ አንተ ልክ እንደዚህ ወንዝ
የሁሉም ፅድቅ ምንጭ ወደሆነው ያለማቋ
ረጥ እንድትፈስ ዘንድ ምን ያህል እመኛለሁ!
፲ እናም ለልሙኤልም ተናገረው፥ አንተ
ልክ እንደዚህ እንደሸለቆ የጌታን ትዕዛዝ
በመጠበቅ ጠንካራ፣ ፅኑና፣ የማትነቃነቅ
እንድትሆን እመኛለሁ!
፲፩ በላማንና በልሙኤል አንገተ ደንዳ
ናነት ምክንያት እርሱ ይህንን ተናግሯል፤
እነሆም እነርሱ ሀበአባታቸው ላይ በብዙ ነገ
ሮች ለአጉረምርመዋል፣ ምክንያቱም እርሱ
ሐ
ባለራዕይ ሰው ስለነበረ፣ እና የውርስ ምድ
ራቸውንና ወርቃቸውንና፣ ብራቸውንና፣
የከበሩ ነገሮቻቸውን ትተው በምድረበዳ
እንዲጠፉ ከኢየሩሳሌም ምድር እንዲወጡ
ስላደረገ ነበር። እናም እርሱ ይህን ያደረገው
በከንቱ የልቡ ሀሳብ ምክንያት ነው አሉ።
፲፪ እናም ላማንና ልሙኤል ታላቅ በመ
ሆናቸው በአባታቸው ላይ አጉረመረሙ።
እና ይህንን ያጉረመረሙት የዚያን የፈጠ
ራቸውን አምላክ ሥራዎች ሀስላላወቁ ነበር።
፲፫ እንደ ነቢያት ቃል ታላቋ ከተማ ኢየ
ሩሳሌም ሀእንደምትጠፋ አላመኑም ነበር።
እናም እነርሱ ልክ በኢየሩሳሌም የአባቴን
ሕይወት ለማጥፋት እንደፈለጉት አይሁ
ዶች ነበሩ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ በልሙኤል
ሸለቆ ውስጥ በመንፈስ በመሞላቱ ምክን
፲፩ ሀ ምሳ. ፳፥፳።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ማጉረምረም።
		ሐ ፩ ኔፊ ፭፥፪–፬።
፲፪ ሀ ሙሴ ፬፥፮።
፲፫ ሀ ኤር. ፲፫፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፩፥፲፫።
፲፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፲፮ ሀ መዝ. ፰፥፬፤
አልማ ፲፯፥፲፤

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፲፰ ሀ

ያት ሰውነታቸው እስኪንቀጠቀጥ ድረስ
ለ
በኃይል ተናገራቸው። እናም እርሱን ለማ
ናገር ድፍረት እስኪያጡ ድረስ ዝም አሰኛ
ቸው፤ ስለዚህ እርሱ እንዳዘዛቸው አደረጉ።
፲፭ እናም አባቴ በድንኳን ውስጥ ኖረ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ እጅግ
ወጣት ነበርኩ፣ ሆኖም በአቋሜ ትልቅ ነበ
ርኩ፣ እናም የእግዚአብሔርን ሀሚስጥሮች
የማወቅ ፍላጎቴ ትልቅ ነበር፣ ስለዚህ፣ ወደ
ጌታ ጮህኩ፤ እናም እነሆ እርሱ ለጎበኘኝ፣
እኔም ሐአባቴ የተናገራቸውን ቃላት ሁሉ
መ
እንዳምን ዘንድ ልቤንም ሠአባባው፤ ስለ
ዚህ፣ እኔ እንደ ወንድሞቼ በእርሱ ላይ አላ
መፅኩም።
፲፯ እናም ጌታም በቅዱስ መንፈሱ አማ
ካኝነት ለእኔ ስለገለፃቸው ነገሮች እንዲያ
ውቅ በማድረግ ሳምን አነጋገርኩት። እናም
እንዲህ ሆነ በእኔ ቃላት አመነ።
፲፰ ነገር ግን እነሆ ላማንና ልሙኤል የእ
ኔን ቃላት አላዳመጡም፤ እናም በልባቸው
ጠጣርነት የተነሳ ሀአዝኜ ለእነርሱ ወደ ጌታ
ጮህኩ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እንዲህ ሲል
ተናገረኝ፥ ሀ በእምነትህ የተነሳ በትሁት
ልብህ አጥብቀህ ፈልገኸኛልና አንተ ኔፊ
የተባረክህ ነህ።
፳ እና ትዕዛዛቴን እስከጠበቅህ ድረስ
ሀ
ትበለፅጋለህ፣ ወደ ለቃል ኪዳንም ምድር፣
አዎን እንዲያውም እኔ ወደ አዘጋጀሁልህ
ምድር፣ አዎን ከሌሎች ምድር ሁሉ በላይ
ወደተመረጠች ምድር ትመራለህ።
፳፩ እናም ወንድሞችህ በአንተ ላይ እስከ
ዐመፁ ድረስ ከጌታ ፊት ሀይለያሉ።

ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፩ ነገሥ. ፲፰፥፴፯፤
አልማ ፭፥፯።
ቅ.መ.መ. ሟች አባት፤
ነቢይ።
፩ ኔፊ ፲፩፥፭።
አልማ ፴፩፥፳፬፤
፫ ኔፊ ፯፥፲፮።

ሀ

፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፲፪፤ ፲፭፥፲፩።
፳ ሀ ኢያ. ፩፥፯፤
፩ ኔፊ ፬፥፲፬፤
ሞዛያ ፩፥፯።
		ለ ዘዳግ. ፴፫፥፲፫–፲፮፤
፩ ኔፊ ፭፥፭፤ ፯፥፲፫፤
ሙሴ ፯፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳–፳፬፤
አልማ ፱፥፲፫–፲፭፤ ፴፰፥፩።

፭

፩ ኔፊ ፪፥፳፪–፫፥፲፫

፳፪ እናም አንተ ትዕዛዛቴን እስከጠበቅህ
ድረስ በወንድሞችህ ላይ ሀአለቃና መም
ህር ትሆናለህ።
፳፫ እነሆ እነርሱ በእኔ ላይ በሚያምፁ
በት ጊዜ በከባድ እርግማን ሀእረግማቸዋ
ለሁ፣ እናም እነርሱ በእኔም ላይ ካላመፁ
በቀር፣ በዘሮችህ ላይ ምንም ኃይል አይ
ኖራቸውም።
፳፬ እናም እነርሱ በእኔ ላይ የሚያምፁም
ከሆነ፣ ለማስታወስ ሀእንዲያነሳሷቸው፣
ለዘርህ የሚያውኩ ለጅራፍ ይሆናሉ።
ምዕራፍ ፫
የሌሂ ወንዶች ልጆች የነሀስ ሰሌዳዎቹን ለማ
ግኘት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ— ላባን
ሰሌዳዎቹን አልሰጥም አለ— ኔፊ ወንድ
ሞቹን ገሰፀ እና አበረታታ— ላባን ንብረ
ታቸውን ቀማቸው እናም ሊገድላቸውም
ሞከረ— ላማንና ልሙኤል ኔፊንና ሳምን
መቷቸው፣ እናም መልአክ ገሰፃቸው። ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እና እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ ከጌታ ጋር
ከተነጋገርኩ በኋላ ወደ አባቴ ድንኳን ተመ
ለስኩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ እንዲህ ሲል
ተናገረኝ፥ እነሆ ሀሕልምን አልሜአለሁ፣
በእርሱም ጌታ አንተና ወንድሞችህ ወደ
ኢየሩሳሌም እንድትመለሱ አዞኛል።
፫ እነሆም ላባን የአይሁዶችን መዝገብና
ደግሞም የቅድመ አባቶቼን ሀየትውልድ
ሐረግ መጽሐፍ አለው፣ እናም እነርሱ በነ
ሐስ ሰሌዳ ላይ የተቀረፁ ናቸው።
፬ ስለዚህ አንተና ወንድሞችህ ወደ ላባን
ቤት ሄዳችሁ መዝገቦቹን ፈልጋችሁ ወደ
፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፴፯፥፰–፲፩፤
፩ ኔፊ ፫፥፳፱።
፳፫ ሀ ዘዳግ. ፲፩፥፳፰፤
፩ ኔፊ ፲፪፥፳፪–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፵፩፥፩።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳፭።
		ለ ኢያ. ፳፫፥፲፫፤
መሳ. ፪፥፳፪–፳፫።
፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ህልም።

ዚህ ወደ ምድረበዳ እንድታመጡዋቸው
ሲል ጌታ አዞኛል።
፭ እናም አሁን እነሆ ወንድሞችህ ከእነ
ርሱ የፈለግሁትን ነገር ከባድ ነው በማለት
አጉረመረሙ፣ ነገር ግን እነሆ ይህን ከእነ
ርሱ የፈለኩት እኔ አይደለሁም፣ ነገር ግን
ይህ የጌታ ትዕዛዝ ነው።
፮ ስለዚህ ሂድ ልጄ፣ አንተ ሀስላላጉረመ
ረምክ በጌታ የተደገፍክ ትሆናለህ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ አባቴን
እንዲህ አልኩት፥ ሀእሄዳለሁ፣ ጌታ ያዘዘኝ
ንም ነገሮች አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ጌታ
ያዘዛቸውን ለትዕዛዛት የሚሟሉበትን መን
ገድ ሐካላዘጋጀ በቀር ለሰው ልጆች ትዕዛዛ
ትን እንደማይሰጥ አውቃለሁና።
፰ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ እነዚህን ቃላት
በሰማ ጊዜ እጅግ ተደሰተ፣ እኔም በጌታ
መባረኬን አወቋልና።
፱ እና እኔ፣ ኔፊና ወንድሞቼ ድንኳናች
ንን ይዘን ወደ ኢየሩሳሌም ምድር ለመሄድ
በምድረበዳ ጉዞአችንን ጀመርን።
፲ እናም እንዲህ ሆነ፣ ወደ ኢየሩሳሌም
ምድር በሄድን ጊዜ እኔና ወንድሞቼ እርስ
በእርስ ተመካከርን።
፲፩ እናም ማን ወደ ላባን ቤት መሄድ እን
ዳለበት ሀዕጣ ተጣጣልን። እናም እንዲህ ሆነ
ዕጣው በላማን ላይ ወደቀ፤ እናም ላማን ወደ
ላባን ቤት ሄደ፣ በቤቱም ተቀምጦ ሳለ አና
ገረው።
፲፪ እና ላባንን በነሐስ ሰሌዳዎች ላይ የተ
ቀረፁትንና የአባቴን ሀትውልድ ሐረግ የያ
ዙትን መዝገቦች ጠየቀው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ላባን ተናደደ፣
እናም ከፊቱም አባረረው፣ እና መዝገቦ
ቹን እንዲወስድ አላደረገውም፣ ስለሆነም

፫ ሀ ፩ ኔፊ ፭፥፲፬።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
፯ ሀ ፩ ሳሙ. ፲፯፥፴፪፤
፩ ነገሥ. ፲፯፥፲፩–፲፭።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ፤
እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

ትእዛዛት።
		ሐ ዘፍጥ. ፲፰፥፲፬፤
ፊልጵ. ፬፥፲፫፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፫፣ ፶፤
ት. እና ቃ. ፭፥፴፬።
፲፩ ሀ ነሀ. ፲፥፴፬፤
የሐዋ. ፩፥፳፮።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፫፤ ፭፥፲፬።

፮

፩ ኔፊ ፫፥፲፬–፳፱

አለው፥ እነሆ አንተ ወንበዴ ነህ እናም እገ
ድልሀለሁ።
፲፬ ነገር ግን ላማን ከእርሱ ፊት ሸሸ፣
ላባን ያደረገውንም ነገር ለእኛ ነገረን።
እኛም እጅግ አዘንን እና ወንድሞቼ ወደ
አባቴ ዘንድ ወደ ምድረበዳው ለመመለስ
ተዘጋጁ።
፲፭ ነገር ግን እነሆ እኔ ለእነርሱ እንዲህ
አልኳቸው፥ ጌታ ህያው እንደሆነ፣ እኛም
እስካለን ድረስ ጌታ ያዘዘንን ሳናከናውን
ወደአባታችን ወደ ምድረበዳ አንመለስም።
፲፮ ስለዚህ የጌታን ትዕዛዝ በመጠበቅ
ታማኝ እንሁን፣ ስለዚህ ወደ አባታችን
ሀ
ርስት ምድር እንውረድ፣ እነሆ ወርቅን፣
ብርንና ሁሉን ሀብቶችን ትቷልና። እናም
ይህን ሁሉ ያደረገው በጌታ ለትዕዛዛት ምክ
ንያት ነው።
፲፯ ኢየሩሳሌም በህዝቡ ክፋት ምክንያት
ሀ
መጥፋት እንዳለባት ያውቅ ነበርና።
፲፰ እነሆም እነርሱ የነቢያትን ቃላት
ሀ
አልተቀበሉም፣ ስለዚህ አባቴ ከምድሪቱ
እንዲወጣ ለከታዘዘ በኋላ በዚያ ሀገር ቢቆይ
ኖሮ እነሆ እርሱም ደግሞ ይጠፋ ነበር። ስለ
ዚህ፣ ከምድሪቷ መውጣት ነበረበት።
፲፱ እናም የአባቶቻችንን ቋንቋ ለልጆቻ
ችን እናቆይ ዘንድ እነዚህን ሀመዝገቦች ማግ
ኘታችን የእግዚአብሔር ጥበብ ነው
፳ እናም ደግሞ ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ
እስከ አሁን ጊዜ ድረስ በመንፈስና በእግዚ
አብሔር ኃይል ተሰጥቷቸው በቅዱሳን ነቢ
ያት የተነገሩትን ቃላት ሁሉ ሀእንድንጠብ
ቅላቸው ዘንድ ነው።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ አይነት አነጋ
ገር ነበር የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ በመጠበቅ
ታማኝ እንዲሆኑ አሳመንኳቸው።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ርስታችን
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፪፤ ፬፥፴፬።
፲፯ ሀ ፪ ዜና ፴፮፥፲፮–፳፤
ኤር. ፴፱፥፩–፱፤
፩ ኔፊ ፩፥፲፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፰።

ምድር ወረድንና ወርቃችንንና፣ ብራች
ንን፣ እንዲሁም የከበሩ ነገሮቻችንን በአ
ንድነት ሰበሰብን።
፳፫ እና እነዚህን ነገሮች ከሰበሰብን በኋላ
ወደ ላባን ቤት ተመልሰን ሄድን።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ላባን ቤት ገባንና
ሀ
በነሀስ ሰሌዳዎች ላይ የተቀረፁትን መዛ
ግብት እንዲሰጠን ለዚህም ወርቃችንን፣
ብራችንንና፣ ሁሉንም የከበሩ ነገሮቻችንን
እንደምንሰጠው ነገርነው።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ላባን ንብረታችን
እጅግ ታላቅ እንደሆነ ባየ ጊዜ ሀተመኘው፣
በዚህም ምክንያት ወደ ውጪ አባረረንና
ንብረታችንን ይወስድ ዘንድ አገልጋዮቹን
እንዲገድሉን ላከብን።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ እኛ ከላባን አገል
ጋዮች ፊት ሸሸን ንብረታችንን ከኋላችን
ትተን እንድንሄድ ተገደድን፣ እና ይህም
በላባን እጆች ውስጥ ወደቀ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ምድረበዳ
ሸሸን፣ የላባን አገልጋዮች ሊይዙን አልቻ
ሉም፣ እናም እራሳችንን በአለት ዋሻ ውስጥ
ደበቅን።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማን በእኔም ሆነ
በአባቴ ተናደደ፤ ልሙኤልም እንደዛው
የላማንን ቃላት አድምጦአልና። ስለዚህ
ላማንና ልሙኤልም እኛን ታናናሽ ወንድ
ሞቻቸውን ብዙ ሀአስፈሪ ቃላት ተናገሩን፣
በበትርም መቱን።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ በበትር
በመቱን ጊዜ፣ እነሆም የጌታ ሀመልአክ
መጥቶ በፊታቸው ቆመ፣ እንዲህም ብሎ
ተናገራቸው፥ ለምን ታናሽ ወንድማችሁን
በበትር ትመታላችሁ? ጌታ እርሱን በእና
ንተ ላይ ለገዢ ይሆን ዘንድ እንደመረጠውና
ይህም በአመፃችሁ ምክንያት እንደሆነ አታ

፲፱ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፯፤
ሞዛያ ፩፥፪–፮።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የሚጠበቁ ቅዱስ
መጻፍህት።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፬።
፳፬ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፫።

ሀ

፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት።
፳፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፲፯–፲፰።
፳፱ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፫፤ ፯፥፲።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፳፪።

፯

፩ ኔፊ ፫፥፴–፬፥፲፩

ውቁምን? እነሆ እንደገና ወደ ኢየሩሳሌም
ትመለሳላችሁ፣ እናም ጌታ ላባንን አሳልፎ
በእጃችሁ ላይ ይጥለዋል።
፴ እናም ሀመልአኩ ለእኛ ከተናገረ በኋላ
ሄደ።
፴፩ እናም መልአኩም ከሄደ በኋላ ላማ
ንና ልሙኤል እንዲህ ሲሉ ሀማጉረምረም
ጀመሩ፣ ጌታ ላባንን አሳልፎ በእጃችን ይጥ
ለው ዘንድ እንዴት ይቻላል? እነሆ እርሱ
ሀይለኛ ነው፣ እናም አምሳዎችን ሰዎችን
ሊያዝ ይችላል፣ አዎን፣ አምሳዎችንም
መግደል ይችላል፣ እኛንስ መግደል እን
ዴት አይቻለውም?
ምዕራፍ ፬
ኔፊ በጌታ ትዕዛዝ ላባንን ገደለ፣ እናም የነ
ሀስ ሰሌዳዎቹን በብልሀት አገኘ— ዞራም
ወደ ምድረበዳው በመሄድ ከሌሂ ቤተ
ሰብ ጋር መደባለቅን መረጠ። ከ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ለወንድሞቼ እንዲህ
ስል ተናገርኩ፥ ተመልሰን ወደ ኢየሩሳ
ሌም እንሂድ፣ እናም የጌታን ትዕዛዝ በመ
ጠበቅ ሀታማኝ እንሁን፣ እነሆም እርሱ ከም
ድር ላይ ካለው ሁሉ ለኃያል ነው፣ ከላባንና
ከአምሳዎቹ ሰዎች፣ አዎን፣ ወይንም ከአ
ስር ሺዎቹ እንኳ ለምን የበለጠ ኃያል አይ
ሆንምን?
፪ ስለዚህ እንሂድ፣ ልክ እንደ ሀሙሴ
ለ
ጠንካሮች እንሁን፣ እነሆ እርሱ በእው
ነት ሐየቀይ ባሕርን ውሃ ተናገረው፣ ውሃ
ውም ወዲያና ወዲህ ተከፈለ፣ አባቶቻች
ንም በውስጡ ተሻግረው ከግዛት በደረቅ
ምድር ወጡ፣ እናም የፈርዖን ሰራዊት ተከ
ተሉትና፣ በቀይ ባሕር ውሃ ውስጥ ሰጠሙ።
፴ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፴፰።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማጉረምረም።
፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት፤
እምነት፣ ማመን።
		ለ ፩ ኔፊ ፯፥፲፩–፲፪።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሙሴ።

፫ አሁን እነሆ ይህ እውነት እንደሆነ አው
ቃችኋል፣ እናም ደግሞ ሀመልአክ እንደተ
ናገራችሁ ታውቃላችሁ፣ ስለዚህ፣ ልትጠ
ራጠሩ ትችላላችሁን? እንሂድ ጌታ እኛን
እንደአባቶቻችን ሊያድነን ላባንን እንደግ
ብፃውያን ሊያጠፋ ይቻለዋል።
፬ አሁን እነዚህን ቃላት በተናገርኩ ጊዜ፣
እንደተቆጡና አሁንም ማጉረምረማቸውን
እንደቀጠሉ ነበር፣ ይሁን እንጂ እስከ ኢየ
ሩሳሌም ግንብ ውጪ እስከደረስን ድረስ
ተከተሉኝ።
፭ እና ይህም በምሽት ነበር፤ እራሳቸ
ውን ከግንቡ ውጪ እንዲደብቁ አደረኳ
ቸው። እነርሱም ራሳቸውን ከደበቁ በኋላ
እኔ ኔፊ ወደ ከተማው ሾለኩና፣ ወደ ላባን
ቤት ሄድኩ።
፮ እናም ማድረግ ያለብኝን ነገሮች ቀድሜ
ሀ
ሳላውቅ በመንፈስ ለተመራሁ።
፯ ይሁን እንጂ፣ እኔም ወደፊት ሄድኩ፣
እናም ወደ ላባን ቤት እየቀረብኩ ስሄድ
አንድ ሰው አየሁ፣ እና የወይን ጠጅ ጠጥቶ
ሰክሮ ስለነበረ ከፊቴ በመሬት ላይ ወድቆ
ነበር።
፰ እና ወደ እርሱ በመጣሁ ጊዜ ይህም
ላባን እንደሆነ አወቅኩኝ።
፱ የእርሱን ሀጎራዴ አየሁ፣ ከአፎቱም
መዘዝኩት፣ የጎራዴውም መያዣ የተሰራው
ከንፁህ ወርቅ ነበር፣ አሰራሩም እጅግ ያማረ
ነበር፣ እናም ስለቱ በጣም ከከበረ ብረት
መሆኑን አየሁ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ላባንን እገድለው
ዘንድ በመንፈስ ሀተገፋፋሁ፤ ነገር ግን
በልቤ፣ በማንኛውም ጊዜ የሰው ደም አፍ
ስሼ አላውቅም አልኩ። እና እኔ ተሸማቀቅ
ሁና፣ እርሱን ላለመግደል ፈለግሁ።
፲፩ እናም መንፈስ በድጋሚ እንዲህ

		ለ ዘዳግ. ፲፩፥፰።
		ሐ ዘፀአ. ፲፬፥፳፩፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፮፤
ሞዛያ ፯፥፲፱።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፳፱–፴፩፤ ፯፥፲።
፮ ሀ ዕብ. ፲፩፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣

መነሳሳት፤
መንፈስ ቅዱስ።
፱ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲ ሀ አልማ ፲፬፥፲፩።

፰

፩ ኔፊ ፬፥፲፪–፴

አለኝ፥ እነሆ ጌታ እርሱን በእጆችህ አሳ
ልፎ ሰጥቶሀል። አዎን፣ እኔም ደግሞ ሕይ
ወቴን ሊወስድ እንደፈለገ አውቃለሁ፤
አዎን የጌታን ትዕዛዝ አያዳምጥም፤ እናም
ንብረታችንንም ደግሞ ለወስዷል።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ መንፈስ ለእኔ እን
ደገና እንዲህ አለኝ፥ ግደለው፣ ጌታ በእ
ጆችህ አሳልፎ ሰጥቶሀልና፤
፲፫ እነሆ ጌታ ጻድቃዊ ዓላማውን ያሟላ
ዘንድ ሀክፉዎችን ለይገድላል። አንድ አገር
እምነት በማጣት ከሚመነምንና ከሚሞት
አንድ ሰው ቢሞት ሐይሻላል።
፲፬ እናም አሁን፣ እኔ፣ ኔፊ፣ እነዚ
ህን ቃላት ስሰማ ጌታ በምድረበዳ እንዲህ
ብሎ የተናገረኝን ቃላት አስታወስኩ፥ ዘርህ
ሀ
ትዕዛዛቴን ለእስከጠበቁ ድረስ ሐበቃልኪ
ዳኑ ምድር ላይ መይበለፅጋሉ።
፲፭ አዎን ሕጉ ከሌላቸው በስተቀር በሙሴ
ህግ መሰረት የጌታን ትዕዛዛት ሊጠብቁ እን
ደማይችሉ ደግሞ አሰብኩ።
፲፮ እናም እኔ ደግሞ ሀህጉ በነሀስ ሰሌዳው
ላይ እንደተቀረፀም አውቃለሁ።
፲፯ እናም እንደገና ጌታ በትዕዛዙ መሰ
ረት መዝገቦቹን አገኝ ዘንድ ላባንን በእጄ
አሳልፎ የሰጠኝ ለዚህ ምክንያት መሆኑን
አወቅሁ።
፲፰ ስለዚህ ለመንፈስም ድምፅ ታዘዝኩ፣
እና ላባንን የራሱን ፀጉር ይዤ በራሱ ሀጎራዴ
አንገቱን ቆረጥኩት።
፲፱ እናም በራሱ ጎራዴ አንገቱን ከቆረ
ጥኩ በኋላ፣ የላባንን ልብስ ወስጄ ለበስ
ኩት፣ አዎን፣ አንድ ነገር ሳይቀር፣ እናም
የእርሱን ጥሩር በወገቤ ላይ ታጠቅሁት።
፳ ይህን ካደረግሁ በኋላ ወደ ላባን ግምጃ
ቤት ተጓዝኩ። ወደ ላባን ግምጃ ቤት ስሄድ፣
እነሆም የግምጃ ቤቱን ቁልፍ የያዘውን የላ
ሀ

፲፩ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ

፩ ሳሙ. ፲፯፥፵፩–፵፱።
፩ ኔፊ ፫፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፫–፴፰፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፴፩–፴፪።
		ሐ አልማ ፴፥፵፯።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

ባንን አገልጋይ አየሁ። እናም በላባን ድምፅ
ወደ ግምጃ ቤቱ ከእኔ ጋር እንዲሄድ አዘ
ዝኩት።
፳፩ እናም እርሱ የላባንን ልብስና ጎራ
ዴውን በወገቤ መታጠቄን በማየቱ የእርሱ
አለቃ መሰልኩት።
፳፪ እናም እርሱ አለቃው ላባን ሌሊቱን
ከአይሁድ ሽማግሌዎች ጋር መሆኑን ስለ
ሚያውቅ፣ ስለእነርሱ አነጋገረኝ።
፳፫ እናም እኔ ልክ ላባን እንደሆንኩኝ
አስመስዬ ከእርሱ ጋር ተነጋገርኩ።
፳፬ እኔ ከግንቡ ውጭ ወደ ሚገኙት ታላ
ላቅ ወንድሞቼ ሀበነሀስ ሰሌዳ ላይ የተቀረ
ፁትን ተሸክሜ መውሰድ እንዳለብኝ ተና
ገርኩት።
፳፭ እናም እኔ ደግሞ ሊከተለኝ እንደሚ
ገባው አዘዝኩት።
፳፮ እርሱ የተናገርኩት ስለቤተክርስቲ
ያን ወንድሞች መሰለው፣ እና እውነት እኔ
የገደልኩትን ላባንን መሰልኩት፣ ስለዚህም
ተከተለኝ።
፳፯ እናም እርሱ ከግንቡ ውጭ ወዳሉት
ወንድሞቼ ስጓዝ ብዙ ጊዜ አይሁዶች ሽማ
ግሌዎችን በተመለከተ ተናገረኝ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማን ባየኝ ጊዜ
እጅግ ፈራ፣ እንዲሁም ልሙኤልና
ሳምም። እናም እነርሱም ላባን ነው ብለው
ስላሰቡ እኔንም የገደለኝና የእነርሱንም ህይ
ወት የሚያጠፋ ስለመሰላቸው ከፊቴ ሸሹ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ እኔም ጠራኋቸው፣
እናም ሰሙኝ፤ ስለዚህ ከፊቴ መሸሻቸውን
አቆሙ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ የላባን አገልጋይ
ወንድሞቼን ሲያይ መንቀጥቀጥ ጀመ
ረና፣ ከእኔ ሸሽቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሊመ
ለስ ፈለገ።

ትእዛዛት።
		ለ ኦምኒ ፩፥፮፤
ሞዛያ ፪፥፳፪፤
ኤተር ፪፥፯–፲፪።
		ሐ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
		መ ፩ ኔፊ ፲፯፥፲፫–፲፬፤
ያዕቆ. ፪፥፲፪።

ሀ

፲፮ ሀ
፲፰ ሀ
፳ሀ
፳፬ ሀ

ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፩ ሳሙ. ፲፯፥፶፩።
፪ ኔፊ ፩፥፴።
፩ ኔፊ ፫፥፲፪፣ ፲፱–፳፬፤
፭፥፲–፳፪።

፱

፩ ኔፊ ፬፥፴፩–፭፥፭

፴፩ እናም አሁን እኔ፣ ኔፊ፣ በአቋሜ
ግዙፍ በመሆኔና ከጌታም ሀጥንካሬን በማግ
ኘቴ የላባንን አገልጋይ እንዳይሸሽ ያዝኩት።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ ህያው እን
ደሆነ እኔም እስካለሁ ድረስ የእኔን ቃላት
ከሰማ እንዲሁም ቃላታችንን ለመስማት
ፈቃደኛ ከሆነ ሕይወቱን እኛ እንደምናተ
ርፍለት ተናገርኩት።
፴፫ እናም እርሱ ከእኛ ጋር ወደ ምድ
ረበዳ የሚሄድ ከሆነ መፍራት እንደሌለበት
ልክ እንደ እኛ ነፃ ሰው እንደሚሆን ሀበመ
ሃላ ጭምር ተናገርኩት።
፴፬ እናም እኔ እንዲህ ብዬ ተናገርኩት፥
በእርግጥ ጌታ ይህን እንድናደርግ ሀአዞናል፣
እናም የጌታንስ ትዕዛዛት በመጠበቅ መት
ጋት የለብንምን? ስለዚህ አንተ ወደ ምድ
ረበዳ ወደ አባቴ የምትወርድ ከሆነ ከእኛ
ጋር ትኖራለህ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ሀዞራም እኔ በተና
ገርኳቸው ቃላት ተበረታታ። ዞራም የአገ
ልጋዩ ስም ነበር፤ እናም እርሱ ወደ ምድ
ረበዳ ወደ አባታችን እንደሚሄድ ቃል ገባ።
አዎን፣ ደግሞም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እርሱ
ከእኛ ጋር እንደሚቆይ ማለልን።
፴፮ አሁን እርሱ ከእኛ ጋር እንዲቆይ የፈ
ለግንበት ለዚህ ምክንያት ነበር፣ አይሁዶች
እኛን እንዳያሳድዱን እናም እንዳያጠፉን
በመፍራት ወደ ምድረበዳ መሸሸታችንን
እንዳያውቁ ዘንድ ነው።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ዞራም ሀመሃላ ሲገ
ባልን እርሱን በተመለከተ የነበሩን ፍርሃ
ቶች አቆሙ።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ የነሀስ ሰሌዳዎችንና
የላባንን አገልጋይ ወሰድንና፣ ወደ ምድ
ረበዳው ሄድን፣ እንዲሁም ወደ አባታችን
ድንኳን ተጓዝን።
፴፩ ሀ ሞዛያ ፱፥፲፯፤
አልማ ፶፮፥፶፮።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።
፴፬ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፪፤ ፫፥፲፮።
፴፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፯፤
፪ ኔፊ ፭፥፭–፮።
ቅ.መ.መ. ዞራም፣

ምዕራፍ ፭
ሳርያ በሌሂ ላይ አጉረመረመች— በወን
ዶች ልጆቻቸው መመለስ ሁለቱም ተደ
ሰቱ— መስዋዕትም አቀረቡ— የነሀስ ሰሌ
ዳዎቹ የሙሴን እና የነቢያትን ፅህፈቶች
ይዘዋል— ሰሌዳዎቹ ሌሂ ከዮሴፍ ትው
ልድ መሆኑን ያሳያሉ— ሌሂ ስለዘሮቹና
ሰሌዳዎቹን ስለመጠበቅ ተነበየ። ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ወደ አባታችን ወደ
ምድረበዳ ከመጣን በኋላ እነሆ እርሱ በደ
ስታ ተሞላ፣ እንዲሁም እናቴ ሀሳርያም
እጅግ ተደሰተች፣ በእውነት በእኛ ምክን
ያት አዝና ነበርና።
፪ እርሷም እኛ በምድረበዳ ውስጥ እን
ደጠፋን አስባ ነበር፤ እና እርሷም በአባቴ
ላይ እርሱ ባለራዕይ እንደሆነ በመንገር
ቅሬታዋን ገልጻ ነበር፤ እንዲህም አለች፥
እነሆ ከርስት ምድራችን መርተህ አው
ጥተንሀል፣ ወንዶች ልጆቼም ከእንግዲህ
የሉም፣ እናም እኛም በምድረበዳ ውስጥ
እንጠፋለን።
፫ በእንዲህ ዓይነት አነጋገር ነበር እናቴ
በአባቴ ላይ ቅሬታዋን የገለጸችው።
፬ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ እንዲህ ብሎ
ተናገራት፥ ሀባለራዕይ ሰው መሆኔን አው
ቃለሁ፣ የእግዚአብሔርን ነገሮች ለበራ
ዕይ ባላይ ኖሮ የእግዚአብሔርን ቸርነት
አላውቅም ነበር፣ ነገር ግን በኢየሩሳሌም
እቆይ ነበር፣ እና ከወንድሞቼ ጋር እጠፋ
ነበር።
፭ ነገር ግን እነሆ ሀየቃልኪዳኑን ምድር
አገኛለሁ፣ በነዚህም ነገሮች እደሰታለሁ፣
አዎን፣ ጌታ የእኔን ወንዶች ልጆች ከላባን
እጅ ነፃ እንደሚያወጣቸው እንዲሁም ወደ

ዞራማውያን።
፴፯ ሀ ኢያ. ፱፥፩–፳፩፤
መክ. ፭፥፬።
ቅ.መ.መ. መሀላ።
፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሳርያ።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፲፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፩፥፰–፲፫።

ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳፤
፲፰፥፰፣ ፳፪–፳፫።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።

፲

፩ ኔፊ ፭፥፮–፲፱

እኛ ወደ ምድረበዳው ዳግመኛ እንደሚያ
መጣቸው ለአውቃለሁ።
፮ እናም በዚህ ዓይነት አነጋገር ነበር አባቴ
ሌሂ እኛ በምድረበዳ ውስጥ ወደ ኢየሩሳ
ሌም ምድር፣ የአይሁዶችን መዝገብ ለማ
ግኘት ስንጓዝ፣ እናቴ ሳርያን እኛን በተመ
ለከተ ያፅናናት።
፯ እናም እኛ ወደ አባቴ ድንኳን ስንመለስ
እነሆ የእነርሱ ደስታ የተሟላ ነበር፣ እና
ቴም ተፅናናች።
፰ እናም እርሷ እንዲህ በማለት ተና
ገረች፥ ጌታ ባለቤቴን ወደ ምድረበዳው
እንዲሸሽ ሀእንዳዘዘው አሁን በእርግጥ አወ
ቅሁ፣ አዎን እንዲሁም ደግሞ ጌታ ወንዶች
ልጆቼን እንደጠበቀልኝ እንዲሁም ከላባን
እጆች ነፃ እንዳወጣልኝና፣ ጌታ ያዘዛቸውን
ነገር ለማከናወን እንዲችሉ ኃይልን እንደሰ
ጣቸው በእርግጥ አወቅሁ። በእንዲህ ዓይ
ነት ነበር እርሷ የተናገረችው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ እነሱ እጅግ ተደሰቱ፣
ሀ
መስዋዕት አቀረቡ፣ የሚቃጠል መስዋዕት
ለጌታ አቀረቡ፣ እናም የእስራኤል አምላክ
ንም ለአመሰገኑ።
፲ እናም ለእስራኤል አምላክ ምስጋናውን
ካቀረቡ በኋላ፣ አባቴ ሌሂ ሀበነሀስ ሰሌዳዎች
ላይ የተቀረፀውን መዝገብ ወሰደው፣ እናም
ከመጀመሪያ ጀምሮ መረመራቸው።
፲፩ እናም እርሱም እነርሱ ስለዓለም አፈ
ጣጠር፣ እንዲሁም የመጀመሪያ የእኛ ወላ
ጆች የሆኑትን የአዳምና የሔዋን ታሪክ የሚ
ገልጹትን አምስቱን ሀየሙሴ መፅሐፍት
እንደያዙ አየ፤
፭ለ
፰ሀ
		ለ
፱ሀ

ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፩ ኔፊ ፪፥፪።
፩ ኔፊ ፫፥፯።
ሞዛያ ፪፥፫፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፱–፳።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
		ለ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፳፬፣ ፴፰፤
፲፫፥፳፫።
ቅ.መ.መ. የነሀስ ሰሌዳዎች።
፲፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫።

፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
፲፬ ሀ
		ለ

፲፪ እናም ደግሞ የአይሁዶችን መዝገብ፣
ከመጀመሪያው እስከ የይሁዳ ንጉስ ሴዴቅ
ያስ የንግሥ ዓምት መጀመሪያ ድረስ ይዘው
ነበር፤
፲፫ እናም ደግሞ የቅዱሳን ነቢያት ትንቢ
ቶች፣ ከመጀመሪያ እስከ ሀሴዴቅያስ የንግስ
መጀመሪያ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ለበኤ
ርምያስ አፍ የተነገሩ ብዙ ትንቢቶችንም
ይዘው ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ሌሂ ደግሞ
ሀ
በነሀስ ሰሌዳዎቹ ላይ የአባቶቹን የትውልድ
ሐረግ ታሪክ አገኘ፤ ስለዚህ እርሱ ለከዮሴፍ
ትውልድ እንደሆነ አወቀ፤ አዎን፣ በእር
ግጥ ዮሴፍ ሐየያዕቆብ ልጅ የሆነው ወደግ
ብፅ መየተሸጠው፣ እናም እርሱ አባቱን ያዕ
ቆብንና ሁሉንም ቤተሰዎቹን በረሃብ ከመ
ጥፋት ያድናቸው ዘንድ በጌታ እጅ ሠየተ
ጠበቀው ነበር።
፲፭ እናም እነርሱ ደግሞ ከምርኮ ከግብፅ
ምድር ከዚህ በፊት በጠበቃቸው አምላክ
ሀ
ተመርተው የዳኑ ናቸው።
፲፮ እናም እንደዚህ ነበር አባቴ፣ ሌሂ፣
የአባቶቹን የትውልድ ሐረግ ያገኘው። ላባ
ንም ሀየዮሴፍ ትውልድ ነበር፣ ስለዚህ እር
ሱና አባቶቹ መዝገቦችን ጠብቀው አቆዩ።
፲፯ እናም አሁን አባቴ እነዚህን ነገሮች
ሁሉ ባየ ጊዜ፣ በመንፈስ ተሞላና፣ ስለዘ
ሮቹ መተንበይ ጀመረ—
፲፰ እነዚህ የነሀስ ሰሌዳዎች የእርሱ ዘሮች
ለሆኑት ለሁሉም ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋ
ዎችና ህዝቦች ሁሉ መሄድ ይኖርባቸዋል።
፲፱ ስለዚህ እነዚህ የነሀስ ሰሌዳዎች

ቅ.መ.መ. አምስቱ
መጻህፍት።
፩ ዜና ፱፥፩።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፪ ነገሥ. ፳፬፥፲፰፤
ኤር. ፴፯፥፩።
ዕዝ. ፩፥፩፤
ኤር. ፴፮፥፲፯–፴፪፤
፩ ኔፊ ፯፥፲፬፤ ሔለ. ፰፥፳።
፩ ኔፊ ፫፥፫፣ ፲፪።
ቅ.መ.መ. የነሀስ ሰሌዳዎች።
፪ ኔፊ ፫፥፬፤ አልማ ፲፥፫።

ሀ

		ሐ
		መ
		ሠ
፲፭ ሀ

፲፮ ሀ

ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣ የይስሐቅ
ልጅ።
ዘፍጥ. ፴፯፥፳፱–፴፮።
ዘፍጥ. ፵፭፥፬–፭።
ዘፀአ. ፲፫፥፲፯–፲፰፤
ዓሞ. ፫፥፩–፪፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፫–፴፩፤
ት. እና ቃ. ፻፫፥፲፮–፲፰፤
፻፴፮፥፳፪።
፩ ኔፊ ፮፥፪።

፲፩

፩ ኔፊ ፭፥፳–፯፥፪

 ፍፁም መጥፋትም ሆነ ከጊዜ ብዛት ሊደ
በ
በዝዙም አይገባም አለ። እናም ዘሮቹን በተ
መለከተ ብዙ ነገሮችን ተነበየ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ እስከአሁን እኔና
አባቴ ጌታ ያዘዘንን ትዕዛዛት ጠበቅን።
፳፩ እናም እኛ ጌታ እንድናገኝ ያዘዘንን
መዝገቦች አግኝተናልና መርምረናቸዋል፣
እነሱም ጠቃሚ እንደሆኑ፣ አዎን፣ የጌታን
ሀ
ትዕዛዛት ለልጆቻችን ማቆየት እስኪቻለን
ያህል ለእኛ ለትልቅ ዋጋ ያላቸው እንደሆኑ
አግኝተናቸዋል።
፳፪ ስለዚህ እኛ ወደ ቃልኪዳኑ ምድር
በምድረበዳ ውስጥ ስንጓዝ ከእኛ ጋር ይዘ
ናቸው እንሄድ ዘንድ የጌታ ጥበብ ነበር።
ሀ

ምዕራፍ ፮
ኔፊ ስለ እግዚአብሔር ነገሮች ፃፈ— የኔፊ
ዓላማ ሰዎችን ወደ አብርሃም አምላክ
መጥተው እንዲድኑ ማስረዳት ነው። ከ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እና አሁን እኔ፣ ኔፊ፣ የአባቶቼን የት
ውልድ ሀረግ በዚህ ሀየመዝገቤ ክፍል አል
ፅፍም፣ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን በዚህ በም
ፅፍበት ለሰሌዳ ላይ አልፅፈውም፤ ሐአባቴ
ባቆየው መዝገብ ላይ ተፅፏልና፤ ስለዚህ
በዚህ ሥራ ውስጥ አልፅፈውም።
፪ እኛ ሀየዮሴፍ ትውልዶች ነን ማለት ብቻ
ይበቃኛል።
፫ ሁሉንም የአባቴን ነገሮች በመፃፍ ጥን
ቁቅ መሆኔ ልዩነት አያመጣም፣ ሀበእነዚህ
ሰሌዳ ላይ መፃፍ አይችሉምና፣ እኔ የእግ
ዚአብሔርን ነገሮች ለመፃፍ ቦታውን እፈ
ልገዋለሁና።
፬ ሙሉ አላማዬም ሰዎችን ወደ አብርሃም
አምላክ፣ ወደ ይስሀቅ አምላክና፣ ወደ ያዕ
፲፱ ሀ አልማ ፴፯፥፬–፭።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
፮ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፲፬–፲፭።
		ለ ፩ ኔፊ ፱፥፪።

ቆብ አምላክ እንዲመጡና እንዲድኑ ለለማ
ሳመን ነውና።
፭ ስለዚህ፣ ለዓለም ሀአስደሳች የሆኑትን
ነገሮች እኔ አልፅፍም፣ ነገር ግን ለእግዚ
አብሔርና ከዓለም ላልሆኑት የሚያስደስቱ
ነገሮችን እፅፋለሁ።
፮ ስለዚህ ሰሌዳዎቹን ለሰው ልጆች ዋጋ
በሌላቸው ነገሮች እንዳይሞሏቸው ለዘሮቼ
ትዕዛዝን እሰጣለሁ።
ሀ

ምዕራፍ ፯
የሌሂ ወንዶች ልጆች ወደ ኢየሩሳ
ሌም ተመልሰው እስማኤልንና ቤተሰ
ቦቹን አብረዋቸው እንዲጓዙ ጋበዙአ
ቸው— ላማንና ሌሎቹ አመፁ— ኔፊ
ወንድሞቹን በጌታ እምነት እንዲኖራ
ቸው መከራቸው— በገመድ አሰሩት
እናም የእርሱን ጥፋት አቀዱ— በእም
ነት ሀይል እርሱ ነፃ ሆነ— ወንድሞቹ ይቅ
ርታን ጠየቁ— ሌሂና አብረውት የነበሩ
ትም የሚቃጠለውን መስዋዕት አቀረቡ።
ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እና አሁን ይህንን እንድታውቁት እፈ
ልጋለሁ፣ አባቴ፣ ሌሂ፣ ስለ ዘሩ ሀመተንበ
ይን ከጨረሰ በኋላ እንዲህ ሆነ፤ ሌሂ ቤተ
ሰቦቹን ብቻ ወደ ምድረበዳ መውሰድ እን
ደማይገባው ነገር ግን ወንድ ልጆቹ ለሴት
ልጆችን ሐለሚስትነት እንዲወስዱና፣ ለጌታ
ዘርን በቃልኪዳኑ ምድር እንዲያሳድጉ ጌታ
በድጋሚ ነገረው።
፪ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊና፣ ወንድ
ሞቼ፣ ተመልሰን ወደ ኢየሩሳሌም ምድር
መሄድ እንዳለብን፣ እናም እስማኤልንና
ቤተሰቡን ወደ ምድረበዳ እንድናመጣቸው
ጌታ ሀአዘዘው።

		ሐ ፩ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯፤ ፲፱፥፩–፮።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፭፥፲፬–፲፮።
፫ ሀ ያዕቆ. ፯፥፳፯፤
ጄረም ፩፥፪፣ ፲፬፤
ኦምኒ ፩፥፴።
፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፣ ፵፭፣ ፶፩።
		ለ ዮሐ. ፳፥፴–፴፩። ደግሞም

፭ሀ

፯፩ሀ

		ለ
		ሐ
፪ሀ

የመፅሐፈ ሞርሞን የርዕስ
ገፅን ተመልከቱ።
፩ ተሰ. ፪፥፬፤ ቃላት ፩፥፬።
፩ ኔፊ ፭፥፲፯–፲፱።
፩ ኔፊ ፲፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
፩ ኔፊ ፲፮፥፯–፰።

፲፪

፩ ኔፊ ፯፥፫–፲፯

፫ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ እንደገና
ከወንድሞቼ ጋር፣ ወደ ኢየሩሳሌም ለመ
መለስ ወደ ምድረበዳ ወጣን።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ እስማኤል ቤት
ድረስ ሄድን፣ በእስማኤልም ፊት ታላቅ
ሞገስን በማግኘታችን፣ የጌታን ቃል ለእ
ርሱ ተናገርን።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ የእስማኤልንና
የቤተሰዎቹን ልብ ከማራራቱ የተነሳ ወደ
ምድረበዳ ወደ አባታችን ድንኳን ከእኛ ጋር
ተጓዙ።
፮ እናም በምድረበዳ ስንጓዝ፣ እነሆ ላማንና
ልሙኤል፣ ሁለቱ የእስማኤል ሴት ልጆች፣
ሁለቱ የእስማኤል ሀወንዶች ልጆቹና ቤተሰ
ቦቻቸው በእኛ ላይ አዎን፣ በእኔ፣ በኔፊና፣
በሳም፣ በአባታቸው በእስማኤልና በሚስቱና
በሌሎች ሶስት ሴቶች ልጆቹ ላይ አመፁ።
፯ እናም በዚህ በአመፃቸው የተነሳ ወደ
ኢየሩሳሌም ምድር ለመመለስ ፈለጉ።
፰ እና አሁን እኔ፣ ኔፊ፣ በልባቸው
ጠጣርነት ሀበማዘን፣ እንዲህ ስል ተናገር
ኳቸው፥ አዎን፣ ለላማንና ለልሙኤልም
እንኳ፤ እነሆ እናንተ የእኔ ታላቅ ወንድሞቼ
ናችሁ፣ እንዴት በልባችሁ ጠጣር፣ በአዕ
ምሮአችሁ እውር ሆናችሁ፣ እና እኔ ታናሽ
ወንድማችሁ ለእናንተ ልናገርና፣ አዎን፣
እና ምሳሌን ላስቀምጥላችሁ ይገባኛልን?
፱ እንዴት ነው የጌታን ቃል ያላዳመጣ
ችሁት?
፲ እንዴት ነው የጌታን መልአክ ማየታች
ሁን ሀየረሳችሁት?
፲፩ አዎ፣ ጌታ ከላባን እጅ ሀሲያወጣን፣
እና ደግሞ መዝገቦቹን እንድናገኝ ሲል ምን
ታላላቅ ነገሮችን እንዳደረገልንስ እንዴት
ረሳችሁት?
፲፪ አዎን፣ ጌታ ለሰዎች ልጆች፣ በእርሱ
ሀ

፫ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፪–፫።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፲።
፰ ሀ አልማ ፴፩፥፪፤
ሙሴ ፯፥፵፩።
፲ ሀ ዘዳግ. ፬፥፱፤
፩ ኔፊ ፫፥፳፱፤ ፬፥፫።
፲፩ ሀ ፩ ኔፊ ፬።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፯፤ ፲፭፥፲፩።

ታማኝ እስከሆኑ ድረስ፣ ሁሉንም ነገ
ሮች በፈቃዱ ለማድረግ እንደሚችል እን
ዴት እረሳችሁ? ስለዚህ ለእርሱ ታማኞች
እንሁን።
፲፫ እኛም ለእርሱ ታማኞች ከሆንን ሀየቃ
ልኪዳኗን ምድር እናገኛለን፤ እናም ወደ
ፊት አንድ ቀን የኢየሩሳሌምን መጥፋት
በተመለከተ የጌታ ቃል እንደሚሟላ እና
ንተ ታውቃላችሁ፤ ሁሉም ስለኢየሩሳሌም
ለ
መጥፋት ጌታ የተናገራቸው ነገሮች መፈ
ጸም አለባቸውና።
፲፬ እነሆም የጌታ መንፈስ ከእነርሱ ጋር
መስራትን በቅርብ ያቆማል፤ እነሆ እነርሱ
ነቢያትን ሀተቃውመዋል፣ ለኤርምያስን ወደ
ወህኒ ጨምረዋል። እናም ከምድሪቱ እስከ
ማባረር ድረስም የአባቴን ሐህይወት ለማጥ
ፋት ፈልገዋል።
፲፭ አሁንም እነሆ እላችኋለሁ ወደ ኢየ
ሩሳሌም ብትመለሱ እናንተም ደግሞ ከእ
ነርሱ ጋር ትጠፋላችሁ። አሁንም በምርጫ
ችሁ ወደ ምድሪቱም ሂዱ፣ እናም እኔ ለእ
ናንተ የተናገርኩትን ቃላቶች አስታውሱ፣
የምትሄዱ ከሆነ ትጠፋላችሁ፤ ይህንንም
እናገር ዘንድ የጌታ መንፈስ ገፋፍቶኛልና።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ እነዚህን
ቃላት ለወንድሞቼ ስናገር በእኔ ተቆጡ።
እነሆም እንዲህ ሆነ በእጃቸው ያዙኝ፣
እነሆ፣ እጅግ ተናደው ነበር፣ እና በምድ
ረበዳ ውስጥ ትተውኝ በዱር አውሬ እን
ድበላ ዘንድ ህይወቴን ለማጥፋት ስለፈለጉ
በገመድም ሀአሰሩኝ።
፲፯ ነገር ግን እንዲህ ሆነ ለጌታ እንዲህ
ብዬ ፀለይኩ፥ አቤቱ ጌታ በአንተ ባለኝ
እምነት መሰረት ከወንድሞቼ እጅ ታድነ
ኛለህ፤ አዎን የታሰርኩበትንም እስር ሀ እበ
ጣጥሰው ዘንድ ጥንካሬን ስጠኝ።
ሀ

		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፶፤
አልማ ፳፮፥፲፪።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ለ ፪ ነገሥ. ፳፭፥፩–፳፩፤
፪ ኔፊ ፮፥፰፤ ፳፭፥፲፤
ኦምኒ ፩፥፲፭፤

ለ

ሔለ. ፰፥፳–፳፩።
፲፬ ሀ ሕዝ. ፭፥፮፤
፩ ኔፊ ፩፥፲፰–፳፤ ፪፥፲፫።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ኤር. ፴፯፥፲፭–፳፩።
		ሐ ፩ ኔፊ ፪፥፩።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፲፩–፲፭።
፲፯ ሀ አልማ ፲፬፥፳፮–፳፰።

፲፫

፩ ኔፊ ፯፥፲፰–፰፥፲

፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ቃላት በተ
ናገርኩ ጊዜ እስሩ ከእጆቼና ከእግሬ ላይ
ተፈታ፣ እናም ከወንድሞቼ ፊት ቆምኩና፣
እንደገና ተናገርኳቸው።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ እንደገና
በእኔ ላይ ተቆጡ፣ እናም እጃቸውን ሊያ
ሳርፉብኝ ፈለጉ፤ ነገር ግን እነሆ ከእስማ
ኤል ሀሴት ልጆች አንዷ፣ አዎን፣ ደግ
ሞም እናቷና ከእስማኤል ወንዶች ልጆች
አንዱ፣ የእኔ ወንድሞች ልባቸው እስኪራራ
ድረስ ለመኑዋቸው፤ ህይወቴንም ለማጥ
ፋት መፈለጋቸውን አቆሙ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ በክፋታ
ቸው፣ ምክንያት አዘኑ፣ ስለዚህ በእኔ ላይ
ባደረጉት ነገር ይቅርታ እንዳደርግላቸው
በፊቴ አጎንብሰው ለመኑኝ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ ባደረጉት
ነገር ሁሉ በእውነት ሀይቅርታ አደረኩላ
ቸው፣ እናም ይቅር ይላቸው ዘንድ ለጌታ
ለአምላካቸው እንዲፀልዩ መከርኳቸው።
እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም እንዲሁ አደ
ረጉ። እናም ወደ ጌታ ከፀለዩ በኋላ እንደገና
ወደአባታችን ድንኳን ጉዞአችንን አደረግን።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ወደ አባታችን ድን
ኳን ወረድን። እናም እኔና ወንድሞቼና የእ
ስማኤል ቤት ሁሉ ወደ አባቴ ድንኳን ከወ
ረድን በኋላ እነርሱ ለጌታ ለአምላካቸው
ሀ
ምስጋናን አቀረቡ፤ ለመስዋዕትንና የሚ
ቃጠለውንም መስዋዕት አቀረቡለት።
ምዕራፍ ፰
ሌሂ ስለ ሕይወት ዛፍ ራዕይ አየ— ከፍሬ
ውም ተካፈለና ቤተሰቦቹም እንደዚያው
እንዲያደርጉ ፈለገ— የብረት በትር፣ የጠ
በበና የቀጠነ መንገድና ሰዎችን የሚጋርደ
ውን የጨለማ ጭጋግ ተመለከተ— ሳርያ፣
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፯።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
		ለ ፩ ኔፊ ፭፥፱።

ኔፊና፣ ሳም፣ ፍሬውን ተካፈሉ፣ ላማ
ንና ልሙኤል ግን ተቃወሙ። ከ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ከሁሉም ዓይነት
ዘሮች ሁሉንም የእህል ዓይነትና፣ ከሁ
ሉም ዓይነት የፍራፍሬ ዘሮች በአንድነት
ሰበሰብን።
፪ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ በምድረበዳ
በቆየበት ጊዜ እንዲህ ብሎ ተናገረን፥ እነሆ
ህልምን ሀአልሜአለሁ፣ ወይም በሌላ አባ
ባል፣ ለራዕይን አይቻለሁ።
፫ እናም እነሆ ባየሁት ነገር የተነሳ ሀበኔ
ፊና ደግሞም ስለሳም በጌታ የምደሰትበት
ምክንያት አለኝ፣ እና እነርሱና ብዙዎቹ
ዘሮቻቸው እንደሚድኑ ለመገመት ምክ
ንያት አለኝ።
፬ ነገር ግን እነሆ ሀላማንና ልሙኤል፣ በእ
ናንተ ምክንያት እጅግ እፈራለሁ፤ እነሆ
በህልሜ ውስጥ ጨለማና የማያስደስት
ምድረበዳ ማየቴን ተረዳሁ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ አንድ ሰው አየሁ፣
ነጭ ሀልብስ ለብሶ ነበር፤ እናም መጥቶ
በፊቴ ቆመ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ተናገረኝ፣
እናም እንድከተለው ጋበዘኝ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ እርሱን እንደተከተ
ልኩት ራሴንም በጭለማ እና በማያስደስት
ባድማ ውስጥ እንደነበርኩ ተመለከትኩ።
፰ እናም ለብዙ ሰዓታት በጨለማ ውስጥ
ከተጓዝኩ በኋላ እንደምህረቱም ብዛት ጌታ
በእኔ ላይ ሀምህረትን ያደርግ ዘንድ ፀለ
ይኩ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ለጌታ ከፀለይኩ
በኋላ፣ ትልቅና ሰፊ የሆነን ሀሜዳ ተመለ
ከትኩ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ሀፍሬዋ አንድን ሰው

፰ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ህልም፤

ራዕይ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፬–፲፰።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፴፭–፴፮።

፭ሀ
፰ሀ
፱ሀ
፲ሀ

ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፴፪።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ማቴ. ፲፫፥፴፰።
አልማ ፴፪፥፵፩–፵፫።

፲፬

፩ ኔፊ ፰፥፲፩–፳፮

ደስተኛ ለማድረግ መልካም የሆነችን ዛፍ
ተመለከትኩ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ሄጄ ሀ ከፍሬዋ ተካ
ፈልኩ፤ ከዚህ በፊት ከቀመስኩት ሁሉ
ጣፋጭ እንደሆነች አየሁ። አዎን፣ ፍሬ
ዋም ከዚህ በፊት ካየሁትም ንጣት ሁሉ
በላይ ለነጭ የሆነች ፍሬ እንደሆነች ተመ
ለከትኩ።
፲፪ ከዚህች ፍሬ ስካፈልም ይህም ነፍሴን
ሀ
በደስታ ሞላው፣ ስለሆነም ቤተሰቦቼም
ደግሞ ይካፈሉት ዘንድ ለመመኘት ጀመ
ርኩ፤ ከሌላው ፍሬ ሁሉ በላይ ሐአስፈላጊ
እንደሆነ አውቃለሁና።
፲፫ እናም ቤተሰቤን ደግሞ ማግኘት እችል
ዘንድ በዙሪያው ስመለከት፣ ሀየወንዝ ውሃን
ተመለከትኩ፤ ይወርድም ነበር፣ እና እኔ
ፍሬውን ከበላሁበት ዛፍ አቅራቢያ ነበር።
፲፬ እናም ከየት እንደመጣም ለማየት
ተመለከትኩ፣ ትንሽ ራቅ ብሎም ምን
ጩን አየሁ፤ እናታችሁ ሳርያን፣ ሳምንና፣
ኔፊን፣ በዚያው በምንጩ አየሁ፤ እነርሱም
ወዴት መሄድ እንዳለባቸው እንደማያውቁ
ሆነው ቆሙ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ጠቆምኳቸው፣
ወደ እኔ እንዲመጡና ከሌሎች ፍሬዎች
ሁሉ በላይ መልካም የሆነውን ፍሬ፣ እን
ዲበሉ በከፍተኛ ድምፅ ነገርኳቸው።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ ወደ እኔ
መጡና ደግሞ ፍሬውን በሉ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ላማንና ልሙኤ
ልም እንዲመጡና ደግሞ ፍሬውን እንዲ
በሉ ተመኘሁ፣ ስለሆነም እንዳያቸው ዘንድ
አይኖቼን ወደ ወንዙ ምንጭ ጣልኩኝ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እኔ አየሁአቸው፣
ለ

፲ ለ ዘፍጥ. ፪፥፱፤
ራዕ. ፪፥፯፤ ፳፪፥፪፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፬፣ ፰–፳፭።
ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
፲፩ ሀ አልማ ፭፥፴፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፩፥፰።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
		ለ አልማ ፴፮፥፳፬።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፮።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፮–፲፰፤

ነገር ግን እነርሱ ወደ እኔ አልመጡም፣
ፍሬውንም አልበሉም።
፲፱ እናም ሀየብረት በትር ተመለከትኩ፣
በወንዙም ዳርቻ፣ እኔ ወደ ቆምኩበት ዛፍ
ድረስ እንዲወስድ የተዘረጋ ነበር።
፳ እናም እኔ ወደ ቆምኩበት ዛፍ ከብ
ረት በትሩ ጋር የሚወስድ ሀየጠበበና የቀ
ጠነ መንገድ ተመለከትኩ፣ ይህም ደግሞ
በፏፏቴውም ምንጭ፣ ዓለምን ወደሚመ
ስለው ትልቅና ሰፊ ለሜዳ ያመራል።
፳፩ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰዎችን አየሁ፣
እኔ ወደ ቆምኩበት ዛፍ የሚያደርሰውን
ሀ
መንገድ ለማግኘት አብዛኞቹ ወደፊት
ይገፉ ነበር።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ መጡ፣ እና ወደ
ዛፉ በሚያመራው መንገድ ወደፊት ተጓዙ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ የጨለማ ሀጭጋግ
ተነሳ፣ አዎን በመንገዱ ጉዞ የጀመሩት መን
ገዳቸውን እስኪስቱና ተንከራተው እስኪ
ጠፉ ድረስ እጅግ ታላቅ የጨለማ ጭጋግ
ተነሳ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ሌሎች ደግሞ ወደ
ፊት ሲጋፉ አየሁ፣ እናም እነርሱም ወደፊት
መጡና የብረት በትሩን ጫፍ ያዙ፣ የብረ
ቱን በትር ተጠግተው በጨለማው ጭጋግ
ውስጥ ወደፊት መጥተው የዛፉን ሀፍሬ እስ
ኪካፈሉ ድረስ ወደፊት ገፉ።
፳፭ እናም ከዛፉ ፍሬ ከተካፈሉ በኋላ
ሀ
ያፈሩ በመምሰል አይኖቻቸውን ወደ እዚ
ህና ወደ እዚያ ጣሉ።
፳፮ እኔም ደግሞ አይኖቼን በዙሪያው
ጣልኩኝ፣ እና ከውሃው ወንዝ ባሻገር፣
ትልቅና ሀሰፊ ህንፃን ተመለከትኩ፤ ከምድር
ከፍ ብሎ በአየር ላይ የቆመ ይመስል ነበር።

፲፭፥፳፮–፳፱።
፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳–፳፭።
፲፱ ሀ መዝ. ፪፥፱፤
ራዕ. ፲፪፥፭፤
ጆ.ስ.ት. ራዕ. ፲፱፥፲፭
(ተጨማሪ)፤
፩ ኔፊ ፰፥፴፤ ፲፩፥፳፭፤
፲፭፥፳፫–፳፬።
፳ ሀ ማቴ. ፯፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፳።

ሀ

		ለ
፳፩ ሀ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ

ማቴ. ፲፫፥፴፰።
ቅ.መ.መ. መንገድ።
፩ ኔፊ ፲፪፥፲፯፤ ፲፭፥፳፬።
፩ ኔፊ ፰፥፲–፲፪።
ሮሜ ፩፥፲፮፤
፪ ጢሞ. ፩፥፰፤
አልማ ፵፮፥፳፩፤
ሞር. ፰፥፴፰።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፴፭–፴፮፤
፲፪፥፲፰።

፲፭

፩ ኔፊ ፰፥፳፯–፱፥፪

፳፯ እናም በአረጋውያን ጎልማሳም፣ በወ
ንድም በሴትም ሰዎች ተሞልቶ ነበር፣ አለ
ባበሳቸውም እጅግ ያማረ ነበር፤ ፍሬውንም
መጥተው ወደበሉት ላይ እጃቸውን እየጠ
ቆሙና ሀእየተሳለቁባቸው ነበር።
፳፰ በእነዚያ በሚያላገጡባቸውም ምክ
ንያት፣ ፍሬውን ሀከቀመሱ በኋላ ለአፈሩ፤
ወደተከለከለውም መንገድ ሐገቡና ጠፉ።
፳፱ እና አሁን እኔ፣ ኔፊ፣ የአባቴን ቃላት
ሀ
በሙሉ አልናገርም።
፴ ነገር ግን፣ ፅሁፉን ለማሳጠር፣ እነሆ
ብዙ ሌሎችም ወደፊት ሲጋፉ አየ፤ መጥ
ተው ሀየብረት በትሩን ጫፍ ያዙ፣ እና ወደ
ፊት መጥተው እስኪወድቁና የዛፉን ፍሬ
እስኪካፈሉና እስኪወድቁ ድረስ መንገዳ
ቸውን ወደፊት በመቀጠል ያለማቋረጥም
የብረቱን በትር አጥብቀው ያዙ።
፴፩ እና ደግሞ ሌሎችም ሀብዙዎች ወደ
ትልቁና ሰፊው ህንፃ መንገዳቸውን ሲያ
ቀኑ አየ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ብዙዎች ወደ
ሀ
ፏፏቴው ጥልቅ ሲመጡ፤ እና ብዙዎች
ደግሞ በማይታወቅ መንገድ ገብተው ሲቅ
በዘበዙ ከዕይታው ጠፉ።
፴፫ እና ወደ ማይታወቀው ህንፃ የገቡት
ታላቅ ብዛት ነበራቸው። ወደ ህንፃው ከገ
ቡም በኋላ በእኔና ፍሬውን ይካፈሉ በነበ
ሩት ላይ ደግሞ ሀየፌዝ ጣታቸውን ይጠቁሙ
ነበር፤ ነገር ግን እኛ አላደመጥናቸውም።
፴፬ እነዚህ የአባቴ ቃላት ነበሩ፥ ሀያደመ
ጡዋቸው በሙሉ ጠፍተዋል።
፴፭ እና አባቴ ሀላማንና ልሙኤል ፍሬ
ውን አልተካፈሉም አለ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ብዙ የነበ
ሩትን የህልሙን ወይንም የራዕዩን ቃላት
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።
፳፰ ሀ ፪ ጴጥ. ፪፥፲፱–፳፪።
		ለ ማር. ፬፥፲፬–፳፤ ፰፥፴፰፤
ሉቃ. ፰፥፲፩–፲፭፤
ዮሐ. ፲፪፥፵፪–፵፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፳፱ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯።
፴ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፫–፳፬።

ከተናገረ በኋላ፣ ለእኛ እንዲህ አለን፣ በራ
ዕዩ ባየው ነገር የተነሳ፣ ለላማንና ለልሙ
ኤል በእጅጉ ፈራላቸው፣ አዎ፣ ከጌታ ፊት
እንዳይጣሉ ፈራላቸው።
፴፯ እና ምናልባት ጌታ ለእነርሱም መሐሪ
እንዲሆንላቸውና እንዳይጥላቸው ዘንድ፣
የእርሱን ቃላት እንዲሰሙ በአፍቃሪ ሀወላጅ
ሙሉ ስሜት መከራቸው፤ አዎን፣ አባቴ
ለእነርሱ ሰበከላቸው።
፴፰ እናም ለእነርሱ ከሰበከላቸውና፣ ብዙ
ነገሮችን ለእነርሱ ከተነበየላቸው በኋላ፣
የጌታን ትዕዛዛት እንዲጠብቁ አዘዛቸው፣
እናም ለእነርሱ መናገርን አቆመ።
ምዕራፍ ፱
ኔፊ በሁለት የተካፈሉ መዝገቦችን
ሰራ— እያንዳንዳቸው የኔፊ ሰሌዳዎች
ይባላሉ— ትልልቆቹ ሰሌዳዎች አለማዊ
ውን ታሪክ ይዘዋል፤ ትንንሾቹም ቅዱሳን
ነገሮችን። ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እና አባቴ ሀበልሙኤል ሸለቆ፣ ውስጥ
በድንኳን ሲኖር፣ እነዚህን ነገሮች ሁሉና፣
በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ ሊፃፉ የማይችሉ
ትን፣ ብዙ ትላልቅ ነገሮችን አየ፣ እንዲ
ሁም ሰማ፣ ተናገረም።
፪ እናም አሁን፣ እነዚህን ሰሌዳዎች በተ
መለከተ እንደተናገርኩት፣ እነሆ እነርሱ
የህዝቤን ታሪክ በሙሉ የፃፍኩባቸው ሀሰሌ
ዳዎች አይደሉም፤ የእኔን ህዝቦች ታሪክ
በሙሉ የፃፍኩባቸው ሰሌዳዎች ኔፊ የሚል
ስም ሰጥቻቸዋለሁ፤ ስለዚህ፣ እነርሱ በእኔ
ስም የኔፊ ሰሌዳዎች ተብለው ይጠራሉ፤
እናም እነዚህ ሰሌዳዎች ደግሞ የኔፊ ሰሌ
ዳዎች ተብለው ይጠራሉ።

፴፩ ሀ ማቴ. ፯፥፲፫።
፴፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፮–፳፱።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
፴፬ ሀ ዘፀአ. ፳፫፥፪።
፴፭ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፯–፲፰፤
፪ ኔፊ ፭፥፲፱–፳፬።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ፤

ወላጆች።

፱ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፬–፮፣ ፰፣ ፲፬–፲፭፤
፲፮፥፮።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፪፣ ፬፤
ያዕቆ. ፫፥፲፫–፲፬፤
ቃላት ፩፥፪–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፲፥፴፰–፵።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።

፲፮

፩ ኔፊ ፱፥፫–፲፥፮

፫ ሆኖም፣ እኔ ለተለየ ዓላማ ስለህዝቦቼ
አገልግሎት ታሪክ በእነዚህ ሰሌዳዎች
በመቅረፅ እንድፅፍ ከጌታ ትዕዛዝ ተቀብ
ያለሁ።
፬ ሀበሌሎቹም ሰሌዳዎች ላይ የንጉሶቹን
የንግስ ታሪክ፣ እናም የጦርነትና የእኔ ህዝ
ቦች ፀብ መቀረፅ አለበት፤ ስለዚህ እነዚህ
ሰሌዳዎች በይበልጥ ስለአገልግሎት የሚ
ቀረጹበት፤ እናም ሌሎች ሰሌዳዎች ስለን
ጉሶቹ ንግስና የእኔ ህዝቦች ፀብና ጦርነቶች
የሚቀረጹበት ናቸው።
፭ ስለዚህ ጌታ እነዚህ ሰሌዳዎች ሀለብ
ልህ ዓላማው እንድሰራው አዘዘኝ፣ ይህ
ንም አላማ እኔ አላውቀውም።
፮ ነገር ግን ጌታ ሁሉንም ነገሮች ከመጀ
መሪያ ጀምሮ ሀያውቃል፤ ስለዚህ፣ ሁሉ
ንም የእርሱን ስራዎች በሰው ልጆች መካ
ከል ለመፈፀም መንገድ ያዘጋጃል፤ እነ
ሆም፣ የእርሱ ቃላት በሙሉ የሚያሟ
ላበት ሁሉም ለኃይል አለው። እናም ይህ
ነው። አሜን።
ሀ

ለ

ምዕራፍ ፲
ሌሂ አይሁዶች በባቢሎናውያን በም
ርኮ እንደሚወሰዱ ተነበየ— ከአይሁ
ዶች መካከል መሲህ፣ አዳኝና፣ መድ
ኃኒት እንደሚመጣ ተናገረ— እንዲሁም
ሌሂ የእግዚአብሔርን በግ የሚያጠም
ቀው እንደሚመጣ ተናገረ— ሌሂ የመ
ሲሁን ሞትና ትንሣኤ ተናገረ— እርሱም
የእስራኤልን መበተንና መሰባሰብ ከወ
ይራ ዛፍ ጋር አነፃፀረ— ኔፊ ስለእግዚ
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፲፱።
		ለ ፩ ኔፊ ፮፥፫።
፬ ሀ ያዕቆ. ፩፥፪–፬፤
ቃላት ፩፥፲።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፫፤
ቃላት ፩፥፯፤
አልማ ፴፯፥፪፣ ፲፪፣ ፲፬።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፪፤
ሙሴ ፩፥፮፣ ፴፭።
ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
		ለ ማቴ. ፳፰፥፲፰።

አብሔር ልጅ፣ ስለመንፈስ ቅዱስ ስጦ
ታና፣ ስለፅድቅ አስፈላጊነት ተናገረ።
ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እና አሁን እኔ፣ ኔፊ፣ ሀበእነዚህ ሰሌ
ዳዎች ላይ የእኔን ድርጊትና ንግስና አገ
ልግሎት ታሪኬን በመፃፍ እቀጥላለሁ፤
ስለዚህ፣ በእኔ ታሪክ ለመቀጠል፣ የአባ
ቴን ደግሞም የወንድሞቼን ነገሮች በመ
ጠኑ መናገር አለብኝ።
፪ እነሆም፣ እንዲህ ሆነ አባቴ ሀስለህልሙ
መናገሩን፣ እናም እነርሱን በሙሉ ትጋት
መምከር ከጨረሰ በኋላ፣ አይሁዶችን በተ
መለከተ ተናገራቸው—
፫ እነርሱም ከጠፉ በኋላ፣ እንዲሁም
ያቺ ታላቂቷ ከተማ ሀኢየሩሳሌምና ብዙ
ዎች ሕዝቦቿ በምርኮ ወደ ለባቢሎን ሐከተ
ወሰዱ በኋላ፣ ጌታ በጊዜው መሰረት እን
ደገና መይመለሳሉ፣ አዎን፣ ከምርኮ ወጥ
ተው ይመለሳሉ፤ እናም ከምርኮም ወጥ
ተው ከተመለሱ በኋላ፣ እንደገናም የርስት
ምድራቸው ባለቤት ይሆናሉ።
፬ አዎን፣ አባቴ ኢየሩሳሌምን ከለቀቀ
ሀ
ከስድስት መቶ ዓመታት በኋላ፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር ከአይሁዶች መካከል ለነቢይን፣
እንዲሁም ሐመሲሁን ወይም በሌላ አነጋገር
የዓለምን መድኃኒት ያስነሳል።
፭ እናም፣ ደግሞ እርሱ ነቢያትን በተመ
ለከተ፣ እርሱ ስለተናገረበት መሲህን ወይም
ይህ የአለም አዳኝን በሚመለከት ስለእነዚህ
ነገሮች እንዴት ታላቅ ቁጥር ያላቸው ሀ እን
ደመሰከሩ ተናገረ።
፮ ስለዚህ በዚህ መድሐኒት ካልታመኑ

፲ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፱፥፩–፭፤ ፲፱፥፩–፮፤
፪ሀ
፫ሀ
		ለ
		ሐ

ያዕቆ. ፩፥፩–፬።
፩ ኔፊ ፰።
አስቴ. ፪፥፮፤
፪ ኔፊ ፮፥፰፤
ሔለ. ፰፥፳–፳፩።
ሕዝ. ፳፬፥፪፤
፩ ኔፊ ፩፥፲፫፤
ኦምኒ ፩፥፲፭።
፭፻፹፯ ም.ዓ.፤ በተጨማሪ
ውስጥ የዘመን ቅድመ
ተከተልን ተመልከቱ።

፪ ኔፊ ፳፭፥፲።
		መ ኤር. ፳፱፥፲፤
፪ ኔፊ ፮፥፰–፱።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፱፤
፫ ኔፊ ፩፥፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳–፳፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሲህ።
፭ ሀ ያዕቆ. ፯፥፲፩፤
ሞዛያ ፲፫፥፴፫፤
ሔለ. ፰፥፲፱–፳፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፫–፳፬።

፲፯

፩ ኔፊ ፲፥፯–፲፯

በስተቀር ሁሉም የሰው ዘር በመሳትና በው
ድቀት ላይ ነበሩ፣ እናም ለዘለአለምም ይሆ
ናሉ።
፯ እናም ደግሞ እርሱ ከመሲሁ፣ በፊት
የጌታን መንገድ ለማቅናት ስለሚመጣው
ሀ
ነቢይ ተናገረ—
፰ አዎን፣ ወደ ምድረበዳው ሄዶ እንዲህ
በማለት ይጮሃል፥ የጌታን መንገድ ሀአቅኑ፣
ጥርጊያውንም አዘጋጁ፣ እናንተ የማታው
ቁት አንዱ ከመካከላችሁ ቆሟልና፤ እናም
እርሱም የጫማውን ጠፍር ለመፍታት ብቁ
ያልሆንኩ ከእኔ የበረታ ነው። እናም ይህ
ንን ነገር በተመለከተ አባቴ ብዙ ተናገረ።
፱ እናም አባቴ ከዮርዳኖስ ባሻገር ሀቤተ ባራ
ውስጥ እርሱ እንደሚያጠምቅ ተናገረ፣ ደግ
ሞም እርሱ በውሃ ለእንደሚያጠምቅ ተና
ገረ፤ መሲሁንም ቢሆን በውሃ ያጠምቀዋል።
፲ እናም እርሱ መሲሁን በውሃ ካጠመቀ
በኋላ፣ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግደ
ውን የእግዚአብሔርን ሀ በግ ማጥመቁን
እርሱ እንዲሁም ይመሰክራል።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ እነዚህን
ቃላት ከተናገረ በኋላ በአይሁዶች መካከል
ስለሚሰበከው ወንጌል፣ ደግሞም ስለአይሁ
ዶች ሀእምነት በማጣት ለመመንመን ለወን
ድሞቼ ነገራቸው። እናም ዳግም የሚመጣ
ውን መሲሕ ሐከገደሉ በኋላና እርሱም ከተ
ገደለ በኋላ፣ ከሞት መይነሳል፣ እናም እራ
ሱን ሠበመንፈስ ቅዱስ ለአህዛብ ይገልጣል።
፲፪ አዎን፣ አባቴ አህዛቦችን በሚመለከ
ትና የእስራኤልን ቤት በሚመለከት፣ እነ
ሀ

፮ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፯፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፬።
፰ ሀ ኢሳ. ፵፥፫፤
ማቴ. ፫፥፩–፫።
፱ ሀ ዮሐ. ፩፥፳፰።
		ለ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
፲፩ ሀ ሞር. ፭፥፲፬።
		ለ ያዕቆ. ፬፥፲፬–፲፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሰቀል፤
ኢየሱስ ክርስቶስ።

ርሱንም ልክ ቅርንጫፎቹ እንደወደበቁት
ሀ
ወይራ ዛፍ በመነፃፀረና በምድር ላይ ሁሉ
ለ
መበታተን እንደሚገባቸው ብዙ ተናገረ።
፲፫ የጌታ ቃል ይፈፀም ዘንድ፣ በምድር
ላይ ሁሉ መበተን አለብን፣ ስለዚህ እኛ ወደ
ሀ
ቃልኪዳኑ ምድር በአንድነት ሆነን መሔድ
እንደሚያስፈልገን ተናገረ።
፲፬ እናም የእስራኤል ቤቶች ከተበተኑ
በኋላ እንደገና በአንድ ላይ ሀመሰብሰብ አለ
ባቸው፤ ወይም ለአህዛብ የወንጌልን ሙሉ
ነት ከተቀበሉ በኋላ፣ ሐየወይራው ዛፍ ተፈ
ጥሮአዊ ቅርንጫፎች፣ ወይም በአጠቃላይ
የእስራኤል ቤት ቅሪት ይጣበቃሉ፣ ወይም
የእነርሱ መድሐኒትና ጌታ ወደሆነው እው
ነተኛ መሲሕ እውቀት ይመጣሉ።
፲፭ እናም አባቴ በዚህ አይነት አነጋገር
ተነበየ፣ እንዲሁም ለወንድሞቼና በዚህ
መፅሐፍ ላይ ያልጻፍኳቸውን ሌሎች ብዙ
ነገሮች ተናገረ፣ እኔ ግን ለእኔ የሚያስፈ
ልጉኝን ነገሮች ሀበሌላኛው የራሴ መፅሐፍ
ፅፌአለሁ።
፲፮ እናም እነዚህ ሁሉ እኔ የተናገርኳቸው
ነገሮች የተደረጉት አባቴ በልሙኤል ሸለቆ
በድንኳን ተቀምጦ ሳለ ነበር።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ የአባቴን
ሀ
ቃላት ሁሉ ከሰማሁ በኋላ፣ እርሱ ለበራ
ዕይ ስላያቸው ነገሮችና ደግሞ በእግዚአ
ብሔር ልጅ ባለው እምነት በተቀበለው
መንፈስ ቅዱስ ኃይል ስለተናገራቸው ነገ
ሮች፤ እናም የእግዚአብሔር ልጅ የሚመ
ጣው የእግዚአብሔር ልጅ ሐመሲሁ ነው፤

		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሠ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፫፥፬–፭፤
ያዕቆ. ፭፤ ፮፥፩–፯።
ቅ.መ.መ. የወይራ ዛፍ፤
የጌታ የወይን አትክልት
ስፍራ።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፫–፰።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን

ምድር።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፲።
		ሐ ያዕቆ. ፭፥፰፣ ፶፪፣ ፶፬፣ ፷፣
፷፰።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯።
፲፯ ሀ ኢኖስ ፩፥፫፤
አልማ ፴፮፥፲፯።
		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሲህ።

፲፰

፩ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፩፥፮

እኔም፣ ኔፊ ደግሞ በትጋት እርሱን ለፈ
ለጉት ሁሉ እንደ ሠጥንት ጊዜው አሁንም
ቢሆን እራሱን ለሰው ልጆች በሚገልጥበት
በእግዚአብሔር ስጦታ ረበመንፈስ ቅዱስ
ኃይል እነዚህን ነገሮች እመለከት እንዲ
ሁም እሰማና አውቅ ዘንድ ፈለግሁ።
፲፰ እርሱ ትናንትም ዛሬም እስከዘለዓለም
ሀ
ያው ነውና፤ ንስሀ የሚገቡና ወደ እርሱ
የሚመጡ ከሆነ፣ መንገዱ ከዓለም መፈጠር
ጀምሮ ለሰዎች ሁሉ ተዘጋጅቷል።
፲፱ በትጋት የሚፈልግ ያገኛልና፣ የእግ
ዚአብሔር ሀሚስጥሮች ለእነርሱ እንደጥ
ንቱም ጊዜ ቢሆን በሚመጡትም ጊዜያት
ለ
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይገለጥላቸዋል፣
ስለዚህ፣ የጌታ ሐመንገድ አንድ ዘለዓለማዊ
ዙሪያ ነው።
፳ ስለዚህ የሰው ልጅ ሆይ፣ አስታውስ፣
ለሥራህ ሁሉ ሀወደፍርድ ትቀርባለህና።
፳፩ ስለዚህ ሀበሙከራ ዘመንህ መጥፎ ነገ
ሮችን ማድረግ ከፈለግህ በእግዚአብሔር
የፍርድ ወንበር ፊት ለሳትፀዳ ትገኛለህ፣
እናም ምንም እርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር
ጋር ሊኖር አይቻለውም፣ ስለዚህ ለዘለዓ
ለም ትጣላለህ።
፳፪ እናም መንፈስ ቅዱስ እነዚህን ነገሮች
እናገርና እንዳልደብቃቸው ዘንድ ስልጣን
ሰጥቶኛል።
መ

ምዕራፍ ፲፩
ኔፊ የጌታን መንፈስ አየ እና የህይወት ዛፍ
በራዕይ ታየው— እርሱም የእግዚአብሔ
፲፯መ ሞሮኒ ፲፥፬–፭፣ ፯፣ ፲፱።
		ሠ ት. እና ቃ. ፳፥፳፮።
		ረ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፲፰ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰፤
ሞር. ፱፥፱፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፪።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ አልማ ፯፥፳፤
ት. እና ቃ. ፫፥፪፤ ፴፭፥፩።

ርን ልጅ እናት አየ እናም ስለእግዚአብ
ሔር ትህትና ተማረ— እርሱም የእግዚአ
ብሔርን በግ ጥምቀት አገልግሎትና ስቅ
ለት አየ— እናም ደግሞ የአስራ ሁለቱን
የበጉን ሐዋርያት ጥሪና አገልግሎት አየ።
ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ያየውን ነገ
ሮች ለማወቅ ከፈለግሁ በኋላ፣ እናም ጌታ
ሊያሳውቀኝ እንደሚችል በማመን በልቤ
ሀ
እያሰላሰልኩ ተቀምጬ ሳለሁ በጌታ መን
ፈስ፣ አዎን፣ በፊት አይቼው ወደማላውቀ
ውና ከዚህ በፊት በእግሮቼ ቆሜበት ወደ
ማላውቀው እጅግ ከፍ ያለ ለተራራ ሐተወ
ሰድኩ።
፪ እነሆ መንፈስ፣ ምን ትፈልጋለህ?
አለኝ።
፫ እና እኔም አልሁ፥ አባቴ ሀያያቸውን ነገ
ሮች ማየት እፈልጋለሁ።
፬ እና መንፈስም አለኝ—አባትህ የተናገ
ረውን ሀዛፍ እንዳየ ታምናለህን?
፭ እናም እኔ አልኩ—አዎን፣ የአባቴን
ቃላት በሙሉ ሀእንደማምን አንተ ታው
ቃለህ።
፮ እናም እነዚህን ቃላት ስናገር መን
ፈስ በታላቅ ድምፅ እንዲህ ሲል ጮኸ፥
ሆሳዕና ለጌታ ለልዑል እግዚአብሔር፤
እርሱ ሀበምድር ሁሉ ላይ፣ አዎን፣ ከሁ
ሉም በላይ አምላክ ነው። እናም አንተ፣
ኔፊ፣ የተባረክህ ነህ፣ ምክንያቱም አንተ
በልዑል እግዚአብሔር ልጅ ለአምነሀልና፣
ስለዚህ የተመኘሀቸውን ነገሮች ታያለህ።

፳ ሀ መክ. ፲፪፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፱፥፵፮።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፳፩ ሀ አልማ ፴፬፥፴፪–፴፭።
		ለ ፩ ቆሮ. ፮፥፱–፲፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፷፪፤
ሙሴ ፮፥፶፯።
፲፩ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
		ለ ዘዳግ. ፲፥፩፤
ኤተር ፫፥፩።

		ሐ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፩–፬፤
ራዕ. ፳፩፥፲፤
፪ ኔፊ ፬፥፳፭፤
ሙሴ ፩፥፩።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፪–፴፬።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲–፲፪፤
፲፭፥፳፩–፳፪።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፲፮።
፮ ሀ ዘፀአ. ፱፥፳፱፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፯፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፬፤
ሙሴ ፮፥፵፬።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።

፲፱

፩ ኔፊ ፲፩፥፯–፳፬

፯ እና እነሆ እነዚህ ነገሮች ለአንተ ለም
ልክት ይሰጡሀል፣ አባትህ የቀመሰውን ፍሬ
የሚሰጠውን ዛፍ ካየህ በኋላ ደግሞም አንድ
ሰው ከሰማይ ሲወርድ ታያለህ፣ እናም አንተ
እርሱን ታያለህ፤ እናም ካየኸውም በኋላ የእ
ግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ለትመሰክራለህ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ መንፈስ እንዲህ
አለኝ—ተመልከት! ተመለከትኩና ሀዛፍን
አየሁ፤ አባቴም እንዳየው አይነት ዛፍ ነበር፤
ውበቱም አዎን ከሁሉም ውብ ነገር የላቀ
ነበር፤ ንጣቱም ከሚገፋው በረዶ ለንጣት
የላቀ ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ዛፉን ካየሁ በኋላ፣
ለመንፈሱ፥ ከሁሉ በላይ ሀየከበረውን ዛፍ
እንዳሳየኸኝ ተመለከትኩ አልኩት።
፲ እናም እርሱ፥ አንተ ምን ትፈልጋለህ?
አለኝ።
፲፩ እናም እኔ ለእርሱ፥ ሀትርጓሜውን
ለማወቅ ነው አልኩት—እኔም ሰው እን
ደሚናገረው ለእርሱ ተናገርኩት፤ ምክ
ንያቱም እርሱ በሰው ለአምሳል እንደነበር
ስለተመለከትኩ ነው፤ ይሁን እንጂ፣ የጌታ
መንፈስ መሆኑን አውቅ ነበር፣ እናም ሰው
ከሌላ እንደሚነጋገር እርሱ እኔን ተናገረኝ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ እኔን፥ ተመ
ልከት! አለኝ፣ እኔም እርሱን ለመመልከት
ዞርኩ እናም አላየሁትም ከእኔ ዘንድ ሄዶ
ነበርና።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ተመለከትኩ፣
እናም ታላቂቷን የኢየሩሳሌም ከተማ፣
ደግሞም ሌሎች ከተሞችን አየሁ። የናዝሬ
ትንም ከተማ ተመለከትኩ፣ ሀበናዝሬትም
ከተማ አንዲት ለድንግል ተመለከትኩ፣
እርሷም እጅግ ውብና ያማረች ነበረች።
ሀ

፯ሀ
		ለ
፰ሀ
		ለ
፱ሀ
፲፩ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ምልክት።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፩ ኔፊ ፰፥፲።
፩ ኔፊ ፰፥፲፩።
፩ ኔፊ ፲፩፥፳፪–፳፭።
ዘፍጥ. ፵፥፰።
ኤተር ፫፥፲፭–፲፮።
ማቴ. ፪፥፳፫።
ሉቃ. ፩፥፳፮–፳፯፤
አልማ ፯፥፲።

፲፬ ሀ
፲፰ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ
፳ሀ
፳፩ ሀ

፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሰማያት ሲከፈቱ
አየሁ፤ እናም አንድ መልአክ ወረደና በፊቴ
ቆመ፤ እንዲህም አለኝ፥ ኔፊ፣ ምን ትመ
ለከታለህ?
፲፭ እናም አንዲት ከድንግሎች ሁሉ በላይ
መልካም፣ በጣም ቆንጆ ድንግል፣ በማለት
ተናገርኩት።
፲፮ እናም የእግዚአብሔርን ትህትና ታው
ቃለህ? አለኝ።
፲፯ እናም እርሱ ልጆቹን እንደሚወድ
አውቃለሁ፣ ይሁን እንጂ፣ የሁሉን ነገሮች
ትርጉም አላውቅም አልኩት።
፲፰ እነሆ የተመለከትካት ሀድንግል በስጋ
የእግዚአብሔር ልጅ ለእናት ናት አለኝ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ፣ እርሷ በመንፈስ
እንደተወሰደች ተመለከትኩ፤ እና ለጥቂት
ጊዜ ሀበመንፈስ ከተወሰደች በኋላ መልአኩ
እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥ ተመልከት!
፳ እናም በድጋሚ ድንግሊቷ፣ በክንዷ
ሀ
ልጅ ይዛ አየሁ፣ እንዲሁም ተመለከትኩ።
፳፩ እናም መልአኩ እንዲህ አለኝ፥ እነሆ
ሀ
የእግዚአብሔር በግ፣ አዎን እንዲያውም
የዘላለማዊው ለአባት ሐልጅ! አባትህ ያየውን
መ
ዛፍ ትርጉም ታውቃለህ?
፳፪ እናም እንዲህ ስል መለስኩለት፤
አዎን፣ ይህ በሰው ልጆች ልብ ውስጥ ሁሉ
ራሱን በስፋት የሚያፈስ የእግዚአብሔር
ሀ
ፍቅር ነው፤ ስለዚህ ከሁሉ ነገሮች በላይ
መልካም ነው።
፳፫ እርሱም፣ አዎን፣ ለነፍስም በጣም
ሀ
ደስ የሚያሰኝ ነው አለኝ።
፳፬ እነዚህንም ነገሮች ካለ በኋላ፣ እንዲህ
አለኝ—ተመልከት! እናም የእግዚአብሔር
ልጅ በሰው ልጆች መካከል ሀሲሄድ ተመ
ሀ

ቅ.መ.መ. ማርያም፣ የኢየሱስ
በግ።
እናት።
		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
ሕዝ. ፩፥፩፤
አምላክ—እግዚአብሔር
፩ ኔፊ ፩፥፰።
አብ።
ኢሳ. ፯፥፲፬፤
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
ሉቃ. ፩፥፴፬–፴፭።
		መ ፩ ኔፊ ፰፥፲፤ አልማ ፭፥፷፪።
ሞዛያ ፫፥፰።
ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
ማቴ. ፩፥፳።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
ሉቃ. ፪፥፲፮።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
፳፬ ሀ ሉቃ. ፬፥፲፬–፳፩።

፳

፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭–፴፭

ለከትኩ፤ ብዙዎችም በእግሩ ስር ሲወድ
ቁና ሲሰግዱለት ተመለከትኩ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ያየው
ሀ
የብረት በትር፣ ወደ ለህይወት ውሃዎች
ምንጭ፣ ወይንም ወደ ሐህይወት ዛፍ፣
የሚመራው የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ
ተመለከትኩ፤ ውሃዎቹም የእግዚአብሔር
ፍቅር ምልክት ናቸው፤ ደግሞም የህይወት
ዛፉም የእግዚአብሔር ፍቅር ምልክት መሆ
ኑን አየሁ።
፳፮ እናም መልአኩ እንደገና እንዲህ
አለኝ—የእግዚአብሔርን ሀ ትህትና እይ
እንዲሁም ተመልከት አለኝ።
፳፯ እናም እኔ ሀተመለከትኩና አባቴ የተ
ናገረለትንም የዓለም መድኃኒት ተመለከ
ትኩ፣ ደግሞም ከእርሱ በፊት መንገዱን
የሚያዘጋጀውን ለነቢይ ተመለከትኩ። የእ
ግዚአብሔርም በግ ሄዶ በእርሱ ሐተጠ
መቀ፣ ከተጠመቀም በኋላ፣ ሰማያት ሲከ
ፈቱና መንፈስ ቅዱስ ከሰማይ ሲወርድና
መ
በእርግብ አምሳል በእርሱ ላይ ሲያርፍ
ተመለከትኩ።
፳፰ እናም እርሱ ህዝቡን ሀ በኃይልና
በታላቅ ክብር እያገለገለ ሲሄድ ተመለከ
ትኩ፤ ብዙ ህዝብም ሊያዳምጡት ተሰበ
ሰቡ፤ ከመካከላቸው ሲያስወጡትም ተመ
ለከትኩ።
፳፱ እናም ደግሞ ሌሎች ሀአስራ ሁለት
ሲከተሉት ተመለከትኩ። እናም እንዲህ
ሆነ ከፊቴ በመንፈስ ተወሰዱም ተሰወሩ
ብኝም።
፴ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ በድጋሚ
እንዲህ አለኝ፣ ተመልከት! እናም ተመለ
፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ህያው ውሀ።
		ሐ ዘፍጥ. ፪፥፱፤
አልማ ፴፪፥፵–፵፩፤
ሙሴ ፬፥፳፰፣ ፴፩።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፮–፴፫።
፳፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፫።
		ለ ማቴ. ፲፩፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፥፯–፲፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣

ከትኩና፣ ሰማያት እንደገና ሲከፈቱ ተመ
ለከትኩ፣ ሀመላዕክትም በሰው ልጆች ላይ
ሲወርዱ አየሁ፤ እነርሱንም አገለገሏቸው።
፴፩ እንደገናም እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥
ተመልከት! እኔም ተመለከትኩ፣ እናም
የእግዚአብሔር በግ በሰው ልጆች መካከል
ሲሄድ ተመለከትኩ። ብዛት ያላቸው የታ
መሙ እና በብዙ በሽታዎች፣ ሀበአጋንን
ትና ለበርኩሳን መናፍስት የሚሰቃዩ ሰዎ
ችንም ተመለከትኩ፣ መልአኩም እነዚህን
ሁሉ ነገሮች ለእኔ ተናገረም አሳየኝም። እነ
ርሱም በእግዚአብሔር በግ ኃይል ሐተፈ
ወሱ፣ እናም አጋንንትና ርኩሳን መናፍስ
ትም ወጥተዋል።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ በድጋሚ
እንዲህ ሲል ተናገረ—ተመልከት! እኔም
የእግዚአብሔር በግ በሰዎች ሲወሰድ ተመ
ለከትኩ፣ አዎን፣ የዘለዓለማዊው እግዚአ
ብሔር ልጅ በዓለም ሀተፈረደበት፤ እኔም
አየሁ፣ ምስክርም ሰጠሁ።
፴፫ እናም እኔ ኔፊ፣ ለዓለም ኃጢያት
ሀ
በመስቀል ላይ ሲሰቀልና ለሲገደል ተመ
ለከትኩ።
፴፬ እናም እርሱ ከተገደለ በኋላ የምድሪቱ
ሰዎች የበጉን ሐዋርያት ለመዋጋት ሲሰበ
ሰቡ ተመለከትኩ፣ ምክንያቱም እንደዚህ
ነበር አስራ ሁለቱ በጌታ መልአክ የተጠ
ሩት።
፴፭ እናም ብዙ የምድሪቱ ሰዎች በአን
ድነት ተሰበሰቡ፤ አባቴም እንዳየው ህንፃ
አይነት ትልቅና ሰፊ ሀህንፃ ውስጥ እንደ
ነበሩ ተመለከትኩ። እናም የጌታ መልአክ
እንዲህ ሲል እንደገና ተናገረኝ፥ እነሆ ዓለ

መጥመቅ።
		መ ቅ.መ.መ. የርግብ
መልእክት።
፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፭–፳፮።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
፴፩ ሀ ማር. ፭፥፲፭–፳፤
ሞዛያ ፫፥፭–፯።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ—ክፉ
መንፈሶች።

		ሐ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፴፪ ሀ ማር. ፲፭፥፲፯–፳።
፴፫ ሀ ዮሐ. ፲፱፥፲፮–፲፱፤
ሞዛያ ፫፥፱–፲፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬።
ቅ.መ.መ. መስቀል።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፴፭ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፳፮፤ ፲፪፥፲፰።

፳፩

፩ ኔፊ ፲፩፥፴፮–፲፪፥፲

ምና በውስጧ ያለው ጥበብ፣ አዎን፣ እነሆ
የእስራኤል ቤት የበጉን አስራ ሁለት ሐዋር
ያት ለመዋጋት በአንድነት ተሰበሰቡ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ትልቁና ሰፊው
ህንፃ የዓለም ሀ ኩራት መሆኑን አየሁ፣
መሰከርኩም፤ ይህም ወደቀ፣ ውድቀቱም
እጅግ ታላቅ ነበር። በድጋሚም የጌታ መል
አክ እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥ አስራ ሁለቱን
የበጉን ሐዋርያት የሚዋጉ ሀገሮች፣ ነገ
ዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝቦች ሁሉ ውድቀት
እንዲህ ይሆናል።
ምዕራፍ ፲፪
ኔፊ የቃልኪዳኑን ምድር፣ የነዋሪዎችዋን
ጻድቅነት፣ ኃጢያት እና ጥፋትን፤ የእግ
ዚአብሔርን በግ በእነርሱ መካከል መም
ጣትን፤ አስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርት እና
አስራ ሁለቱ ሐዋርያት እስራኤልን እን
ዴት እንደሚፈርዱ፣ እና በእምነት ማጣት
የመነመኑትን አሰቃቂና መጥፎ ሁኔታ በራ
ዕይ አየ። ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ እንዲህ
አለኝ፥ ተመልከት፣ እነሆ ያንተን ዘሮች፣
ደግሞም የወንድሞችህን ዘሮች እይ። እኔም
ተመለከትኩና ሀየቃል ኪዳንን ምድር አየሁ፤
አዎን፣ ቁጥራቸው እንደባህር አሸዋ እንደሆነ
ያህል ብዛት ያላቸውን ህዝቦች ተመለከትኩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ብዛት ያላቸው ህዝ
ቦች እርስ በእርስ ለመዋጋት በአንድነት
ተሰባስበው አየሁ፤ እናም በህዝቦቼ መካ
ከል ሀጦርንና የጦር ወሬን፣ እና በጎራዴ
ታላቅ የሆኑ ግድያዎችን አየሁ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በፀብና በጦርነት
ሁኔታ ውስጥ በምድሪቱ ብዙ ትውልድ
ሲያልፍ አየሁ፤ እናም፣ አዎን፣ ብዙ ያል
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

፲፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
፪ ሀ ኢኖስ ፩፥፳፬፤
ሞር. ፰፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. ጦርነት።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲።

		ለ
		ሐ
፭ሀ
፮ሀ

ቆጠርኳቸውን ከተማዎችን እንኳን ተመ
ለከትኩ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በቃልኪዳኑ ምድር
ላይ ሀ የጨለማ ለ ጭጋግን ተመለከትኩ፤
መብረቅንም አየሁ፣ የነጎድጓድንም ድምፅ፣
የመሬት መንቀጥቀጥና የተለያዩ አሰቃቂ
የሆኑ ድምፆችን ሁሉ ሰማሁ፤ ምድርና
አለቶች ሲሰነጠቁም አየሁ፤ ተራሮች እየ
ተሸረፉ ሲንከባለሉም አየሁ፣ ለጥ ያሉ የም
ድር ሜዳዎች ሲሰባበሩም አየሁ፤ ሐየሰመጡ
ብዙ ከተሞችም አየሁ፣ በእሳት የተቃጠሉ
ብዙዎችንም አየሁ፤ በመሬት መንቀጥቀጥ
ምክንያት የፈረሱ ብዙዎችንም አየሁ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ነገሮች ሁሉ
ካየሁ በኋላ፣ ሀየጨለማ ጭጋግ ከምድር ገፅ
ሲጠፋ አየሁ፣ እናም እነሆ በጌታ ታላቅና
አስፈሪ ፍርድ ምክንያት ያልጠፉ ብዙዎ
ችን ተመለከትኩ።
፮ እናም ሰማያት ሲከፈቱና ሀየእግዚአብ
ሔር በግ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፣ እርሱም
ወረደና እራሱን አሳያቸው።
፯ እናም መንፈስ ቅዱስ በሌሎች ሀአስራ
ሁለት ላይ እንደወረደም ተመለከትኩም፣
እመሰክራለሁም፤ እነርሱም በእግዚአብ
ሔር የተሾሙና የተመረጡ ነበሩ።
፰ እናም መልአኩ እንዲህ ሲል ተናገ
ረኝ—እነሆ የአንተን ዘር እንዲያገለግሉ
የተመረጡትን አስራ ሁለቱን የበጉን ደቀ
መዛሙርት ተመልከት።
፱ እናም እርሱ እንዲህ አለኝ—የበጉን
ሀ
አስራ ሁለት ሐዋሪያት ታስታውሳለህን?
እነሆ የእስራኤል አስራ ሁለቱን ነገዶች
ለ
የሚፈርዱት እነርሱ ናቸው፤ ስለዚህ እና
ንተ ከእስራኤል ቤት ናችሁና አስራ ሁለቱ
የዘርህ አገልጋዮች በእነርሱ ይፈረዳሉ።
፲ እናም ያየሀቸው እነዚህ ሀአስራ ሁለቱ

ሔለ. ፲፬፥፳–፳፰።
፫ ኔፊ ፰፥፲፬።
፫ ኔፊ ፰፥፳፤ ፲፥፱።
፪ ኔፊ ፳፮፥፩፣ ፱፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፫–፲፯።
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩፤ ፲፱፥፲፪–፲፫።
፱ ሀ ሉቃ. ፮፥፲፫።

		ለ ማቴ. ፲፱፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፲ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፯፤
ሞር. ፫፥፲፰–፲፱።

፳፪

፩ ኔፊ ፲፪፥፲፩–፳፫

አገልጋዮች በዘርህ ላይ ይፈርዳሉ። እናም
እነሆ ለዘለዓለም ፃድቃን ናቸው፤ በእግ
ዚአብሔር በግ ባላቸው እምነት ምክንያት
ለ
ልብሳቸው በደሙ ነፅቶአልና።
፲፩ መልአኩም አለኝ—ተመልከት! እኔም
ተመለከትኩ፣ እናም እነሆ ሀሶስት ትውል
ዶች በፅድቅ ሲያልፉ ተመለከትኩ፤ ልብሳ
ቸውም እንደ እግዚአብሔር በግ ነጭ ነበር።
መልአኩም አለኝ—እነዚህ በእርሱ ባላቸው
እምነት ምክንያት በበጉ ደም ነፅተዋል።
፲፪ እናም እኔ ኔፊ ደግሞ በፅድቅ ያለፉ
ትን ሀየአራት ትውልዶች ብዙዎችን ተመ
ለከትኩ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ የምድር ብዙዎች
በአንድ ላይ ተሰብስበው አየሁ።
፲፬ መልአኩም እንዲህ አለኝ—ዘርህን፣
እንዲሁም ደግሞ የወንድሞችህን ዘሮች
ተመልከት።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እነሆ የእኔ ዘር የሆ
ኑትን በብዛት በወንድሞቼ ዘር ሀላይ በአንድ
ላይ ተሰብስበው ተመለከትኩ፣ እናም እነርሱ
በአንድ ላይ ለመዋጋት ተሰብስበው ነበር።
፲፮ መልአኩምም እንዲህ ብሎ ተናገ
ረኝ—እነሆ አባትህ ያየው ሀመጥፎ ውሃ
ምንጭ፣ አዎን፣ የተናገረው ለወንዙ፤ የእ
ዚህም ጥልቀት እንደ ሐሲኦል ጥልቅ ነው።
፲፯ ሀ ዐይኖችንም የሚያሳውሩና የሰው
ልጆችን ልብ የሚያጠጥሩ፣ እና እንዲስ
ቱና እንዲጠፉ ወደ ለሰፊው ጎዳና እነርሱን
የሚመሩ ሐየጨለማው ጭጋጋት የዲያብሎስ
ፈተናዎች ናቸው።
፲፰ እናም አባትህ ያየው ትልቁና ሰፊው
፲ ለ ራዕ. ፯፥፲፬፤
አልማ ፭፥፳፩–፳፯፤
፲፫፥፲፩–፲፫፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱–፳።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፱–፲፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴–፴፪።
፲፪ ሀ አልማ ፵፭፥፲–፲፪፤
ሔለ. ፲፫፥፭፣ ፱–፲፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴፪፤
፬ ኔፊ ፩፥፲፬–፳፯።
፲፭ ሀ ሞር. ፮።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. እድፍ፣
እድፍነት።

		ለ
		ሐ
፲፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፰ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ

ህንፃ የሰው ልጆች ከንቱ ሀሳብና ኩራት
ነው። እናም ትልቅ አስፈሪ መገደል፣ አዎን፣
እንዲሁም የዘለዓለማዊው አምላክ ሠፍትህ
ቃል፣ መንፈስ ቅዱስ ከዓለም መጀመሪያ
ጀምሮ እስከ አሁንና፣ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ
ለዘለአለም የሚመሰክርለት፣ የእግዚአብ
ሔር በግ የሆነው መሲህ ይለያቸዋል።
፲፱ መልአኩም እነዚህን ቃላት ሲናገር፣
መልአኩ ይሆናሉ ብሎ እንደተናገረው የወ
ንድሞቼ ዘር ከእኔ ዘር ጋር ሲቃረን አየሁ፤
በእኔ ዘር ኩራትና በዲያብሎስ ሀፈተናዎች
ምክንያት የወንድሞቼ ዘር የእኔን ዘር ህዝ
ቦች ለሲያሸንፉ አየሁ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ የእኔን ዘር ያሸነ
ፉትን የወንድሞቼን ዘር ህዝቦች ተመለ
ከትኩ፣ አየሁም፤ እነርሱም በምድር ላይ
በብዛት ሆነው ሄዱ።
፳፩ እናም እነርሱ በብዛት በአንድ ላይ
ተሰብስበው ተመለከትኩ፤ በእነርሱም መካ
ከል ሀጦርነትና የጦርነት ወሬዎችን ተመለከ
ትኩ፤ በጦርነትና በጦርነት ወሬዎችም ብዙ
ትውልዶች ሲያልፉ ተመለከትኩ።
፳፪ እናም መልአኩ እንዲህ አለኝ—እነ
ርሱ እምነት በማጣት ሀይመነምናሉ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ እነሆ እነርሱ እም
ነት በማጣት ከመነመኑ በኋላ ሀ ስራፈ
ትና በሁሉም አይነት ርኩሰቶች የተሞሉ፣
ለ
የጠቆሩና፣ ሐአፀያፊና መጥፎ ሰዎች ሆኑ።
ሀ

ለ

ሐ

ምዕራፍ ፲፫
ኔፊ በአህዛቦች መካከል የዲያብሎስ ቤተ

፩ ኔፊ ፰፥፲፫፤ ፲፭፥፳፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬።
፩ ኔፊ ፰፥፳፫፤ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፲፥፳–፴፪።
፩ ኔፊ ፰፥፳፮፤
፲፩፥፴፭–፴፮።
ኤር. ፯፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
ሉቃ. ፲፮፥፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፰–፴።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ጄረም ፩፥፲፤
ቃላት ፩፥፩–፪።
፳፩ ሀ ሞር. ፰፥፰፤
ሞሮኒ ፩፥፪።
ቅ.መ.መ. ጦርነት።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፭።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣ ስራ
ፈቺ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
		ሐ ፪ ኔፊ ፭፥፳–፳፭።

፳፫

፩ ኔፊ ፲፫፥፩–፲፭

ክርስቲያን መቋቋምን፣ የአሜሪካ መገኘ
ትና ቅኝ መያዝን፣ የመፅሐፍ ቅዱስ ብዙ
የተከበሩና ግልፅ ክፍሎች መጥፋትን፣
የእዚህም ውጤት የሆነውን የአሕዛብ ክህ
ደት ሁኔታን፣ የወንጌል መመለስን፣ የኋ
ለኛው ቀን ቅዱስ መፅሐፍት መምጣትን፣
እና የፅዮንን ግንባታ በራዕይ አየ። ከ፮፻–
፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ እንዲህ
ሲል ተናገረኝ—ተመልከት! እናም እኔ ብዙ
ሀገሮችንና መንግስታትን ተመለከትኩ።
፪ መልአኩም ምን አየህ? አለኝ፣ እናም
ብዙ ሀገሮችና መንግስታትን ተመለከትኩ
አልኩት።
፫ እናም እርሱ እነዚህ የአህዛብ ሀገሮችና
መንግስታት ናቸው አለኝ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ሀበአሕዛብ ሀገሮች
መካከል ለትልቅ ቤተክርስቲያን ሲቋቋም
አየሁ።
፭ መልአኩም አለኝ፣ ከሌሎች ቤተክር
ስቲያኖች ሁሉ በላይ የርኩሰቱን ቤተክርስ
ቲያን አመሰራረት ተመልከት፣ ይኸውም
የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ሀየሚገድለውን፣
አዎን፣ ያስራቸዋልም፣ ያሰቃያቸዋልም፣
በብረት ለቀንበርም ይጠምዳቸዋል፣ በኃይ
ልም ይማርካቸዋል።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ይህን ሀታላቋና የርኩ
ሰቱን ቤተክርስቲያን ተመለከትኩ፤ መስራ
ቹም ለዲያብሎስ እንደሆነም አየሁ።
፯ ደግሞም ሀወርቅ፣ ብር፣ ሐርና፣ ቀይ
ግምጃዎች እናም የተፈተለ ጥሩ በፍታ፣
እንዲሁም ሁሉም አይነት የከበሩ ልብሶ
ችን አየሁ፤ ብዙ ጋለሞታዎችንም አየሁ።
፰ መልአኩም እንዲህ ሲል ተናገረኝ—
፲፫ ፬ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።

		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፮፣
፴፬፤ ፲፬፥፫፣ ፱–፲፯።
፭ ሀ ራዕ. ፲፯፥፫–፮፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፲፫።
		ለ ኤር. ፳፰፥፲–፲፬።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፬።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ

እነሆ ወርቁና፣ ብሩና፣ ሐሩና፣ ቀይ ግም
ጃዎችና፣ የተፈተለ ጥሩ በፍታን፣ እንዲ
ሁም የከበሩት ልብሶችና ጋለሞታዎች፣
የዚህ ታላቋና የርኩሰት ቤተክርስቲያን
ሀ
ፍላጎቶች ናቸው።
፱ እናም ደግሞ ለዓለም ምስጋና ሲሉ
የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ሀያጠፋሉ፣ ወደ
ምርኮም ያመጧቸዋል።
፲ እናም እንዲህ ሆነ እነሆ ተመለከትኩና
ብዙ ውኃዎችን አየሁ፤ እናም እነርሱም
አህዛቦችን ከወንድሞቼ ዘር ያለያያሉ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ አለኝ፣
እነሆ የእግዚአብሔር ቁጣ በወንድሞችህ
ዘር ላይ ነው።
፲፪ እናም ከወንድሞቼ ዘር በብዙ ውሀዎች
ተለይተው ከነበሩ አህዛብ መካከል አንድ
ሰው አየሁና ተመለከትኩ፤ ሀየእግዚአብ
ሔር መንፈስ ወርዶ በሰውየው ላይ ሲሰ
ራም አየሁ፤ እናም የወንድሞቼ ዘር ወዳ
ለበት ወደ ቃልኪዳኑ ምድር እንኳን በብዙ
ውኃዎች ላይ ሄደ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ የእግዚአብሔርን
መንፈስ በሌሎች አህዛቦች ላይ እንደሰራ
ተመለከትኩ፣ እናም እነርሱ ከምርኮ ወጥ
ተው በብዙ ውኃዎች ላይ ተጓዙ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ከአህዛብ ብዙ
ሀ
ሰዎችን ለበቃልኪዳኑ ምድር ላይ ተመ
ለከትኩ፤ የእግዚአብሔርም ቁጣ በወን
ድሞቼ ዘር ላይ እንደነበረ ተመለከትኩ፣
እነርሱም በአህዛቦች ፊት ሐየተበተኑ፣ እና
የተመቱም ነበሩ።
፲፭ እናም የጌታ መንፈስ በአህዛቦች ላይ
እንደነበረ ተመለከትኩ፣ እነርሱም በለፀጉ፣
ሀ
ምድሪቱንም ለርስታቸው ያዙ፤ እነርሱም
የነጡና ልክ ለከመገደላቸው በፊት እንደነ

ቤተክርስቲያን።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፪–፳፫።
፯ ሀ ሞር. ፰፥፴፮–፴፰።
፰ ሀ ራዕ. ፲፰፥፲–፳፬፤
ሞር. ፰፥፴፭–፴፰።
፱ ሀ ራዕ. ፲፫፥፬–፯።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፲፩፤

ሞር. ፭፥፲፱–፳።
		ለ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ሐ ፩ ኔፊ ፳፪፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
፲፭ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፲፱።
		ለ ሞር. ፮፥፲፯–፳፪።

፳፬

፩ ኔፊ ፲፫፥፲፮–፳፱

በሩት እንደ ህዝቦቼ እጅግ ያማሩ እንደነ
በሩ ተመለከትኩ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ከምርኮ
ወጥተው የሄዱት አህዛቦች በጌታ ፊት እራ
ሳቸውን እንዳዋረዱ ተመለከትኩ፣ እናም
የጌታ ኃይልም ሀከእነርሱ ጋር ነበር።
፲፯ እናም የአህዛቦች እናት ሀሮች በውኃ
ዎቹ ላይ እንዲሁም ደግሞ በምድሩ ላይ
ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት በአንድ ላይ ተሰ
ብስበው እንደነበር አየሁ።
፲፰ እናም የእግዚአብሔር ኃይል ከእነርሱ
ጋር እንደነበር፣ ደግሞም የእግዚአብሔር
ቁጣ እነርሱን ለመዋጋት በአንድ ላይ በተ
ሰበሰቡት ላይ ሁሉ እንደነበር ተመለከትኩ።
፲፱ እናም እኔ ኔፊ ከምርኮ የወጡት አህ
ዛብ ከሌሎች ሀገሮች እጆች በእግዚአብሔር
ኃይል ሀየዳኑ እንደሆነ አየሁ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ በምድሪቱ
እነርሱ በልፅገው አየሁ፣ እናም ሀመጽሐ
ፍን አየሁ፤ በመካከላቸውም ይዘውት እየ
ሄዱም ነበር።
፳፩ እናም መልአኩ እንዲህ አለኝ—የመ
ፅሐፉን ትርጉም ታውቃለህን?
፳፪ እናም አላውቀውም አልኩት።
፳፫ እርሱም አለ—እነሆ ይህ ከአይሁድ
አፍ የወጣ ነው። እኔ ኔፊም ተመለከትኩ፤
እርሱም እንዲህ አለኝ—አንተ ያየኸው
ሀ
መፅሐፍ ለየአይሁዶች ሐመዝገብ ነው፤
ይህም እርሱ ከእስራኤል ቤት ጋር ያደረገ
ውን የጌታን ቃልኪዳኖች የያዘ ነው፤ እናም
ደግሞ የቅዱሳን ነቢያትን ብዙ ትንቢቶች
የያዘ ነው፤ ይህም ብዙ ትንቢቶች ካለመ
ኖራቸው በስተቀር ልክ መበነሀስ ሰሌዳዎች
ላይ እንደተቀረፁት አይነት መዝገብ ነው፤
ሆኖም ጌታ ለእስራኤል ቤት የገባውን ቃል
ሐ

፲፭ሐ ፪ ኔፊ ፭፥፳፩።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፹።
፲፱ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፲–፲፬፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፬፤
ኤተር ፪፥፲፪።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፳፫።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፲፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፲፪።

ኪዳኖች ይዘዋል፤ ስለዚህ እነርሱ ለአህዛብ
ታላቅ ዋጋ አላቸው።
፳፬ የጌታ መልአክም አለኝ—ከአይሁድ
አፍ የወጣውን መፅሐፍ ተመልክተሀል፤
እናም ከአይሁድ አፍ በወጣ ጊዜ አስራ
ሁለቱ ሐዋርያት የመሰከሩለትን የጌታን
ወንጌል ሙሉነት ይዟል፤ እነርሱም በእግ
ዚአብሔር በግ ውስጥ ባለው እውነታ መሰ
ረት መሰከሩ።
፳፭ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በእግዚአብ
ሔር ውስጥ ባለው እውነታ መሰረት ሀከአይ
ሁዶች ወደ ለአህዛብ በንፅህና ይተላለፋሉ።
፳፮ እናም ከአይሁዶች ሀወደ አህዛብ በአ
ስራ ሁለቱ የበጉ ሐዋርያት እጆች ከተላ
ለፈ በኋላ ከሌሎች ሁሉ ቤተክርስቲያኖች
በላይ የበለጠ የረከሰውን ለታላቋና የርኩ
ሰቱን ሐቤተክርስቲያን መመስረት ተመ
ልክተሀል፤ እነሆም እነርሱ ከበጉ ወንጌል
መ
ግልፅና እጅግ የከበሩትን ብዙ ክፍሎች
ሠ
ወስደዋል፤ ደግሞም ብዙ የጌታን ቃል
ኪዳኖች አጥፍተዋል።
፳፯ እናም ይህን ሁሉ ነገር ያደረጉት
የጌታን መንገድ ያጣምሙ ዘንድ፣ የሰው
ልጆች ዐይናቸውን ያሳውሩና፣ ልባቸውን
ያጠጥሩ ዘንድ ነበር።
፳፰ ስለዚህ መፅሐፉ በታላቋና በርኩ
ሰቱ ቤተክርስቲያን እጆች ውስጥ ካለፉ
በኋላ የእግዚአብሔር በግ መፅሐፍ ከሆነው
መፅሐፍ ውስጥ ብዙ ግልፅና የከበሩ ነገሮች
መወሰዳቸውን ተመልክተሀል።
፳፱ እናም እነዚህ ግልፅና የከበሩ ነገሮች
ከተወሰዱ በኋላ ወደ አህዛቦች ሀገሮች ሁሉ
ተወሰዷል፤ ለሁሉም የአህዛብ ሀገሮች፣
አዎን፣ እንዲሁም በብዙ ውኃዎች አቋር
ጠው ሲሄዱ አንተ ካየሀቸው ከምርኮ ከወ

		ሐ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		መ ፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፫።
፳፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፮፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፮።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ለ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፳፮ ሀ ማቴ. ፳፩፥፵፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፬–፮፤

፲፬፥፫፣ ፱–፲፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክህደት—
የመጀመሪያ የክርስትያን
ቤተክርስትያን ክህደት።
		መ ፩ ኔፊ ፲፬፥፳–፳፮፤
እ.አ. ፩፥፰።
		ሠ ሞር. ፰፥፴፫፤
ሙሴ ፩፥፵፩።

፳፭

፩ ኔፊ ፲፫፥፴–፴፯

ጡት ከአህዛብ ጋር ከተወሰደ በኋላ—ይኸ
ውም በእግዚአብሔር በግ ውስጥ በሆነው
ግልፅነት መሰረት ለሰው ልጆች ግንዛቤ
ግልፅ የነበሩት ብዙ ግልፅና የከበሩ ነገሮች
ከመፅሐፉ በመወሰዳቸው ምክንያት—ከበጉ
ወንጌል እነዚህ ነገሮች በመወሰዳቸው ምክ
ንያት እጅግ ታላቅ ብዙዎችም፣ አዎን፣
ሰይጣንም እንኳን በእነርሱ ላይ ትልቅ
ኃይል እስኪያገኝ ድረስ ተሰናከሉ።
፴ ሆኖም ከምርኮ የወጡትን አህዛብ ጌታ
እግዚአብሔር ከአባትህ ጋር ዘሮቹ ሀየርስት
ምድር ይኖራቸው ዘንድ ቃል ኪዳን የገባ
ለት ምድር በሆነው፣ ከሌሎች ምድር ሁሉ
በላይ በመረጠው የምድር ገፅ ላይ በእግዚ
አብሔር ሀይል ከሌሎች ሀገሮች ሁሉ በላይ
ጠንካራ እንደተደረጉ ተመልክተሃል፤ ስለ
ዚህ ጌታ እግዚአብሔር ከወንድሞችህ ዘሮች
ጋር ለየተቀላቀሉትን ያንተን ዘሮች አህዛብ
ፈፅሞ እንዲያጠፏቸው አንደማይፈቅድም
አይተሀል።
፴፩ አህዛብም የወንድሞችህን ዘር ሀእንዲ
ያጠፉ እርሱ አይፈቅድም።
፴፪ ጌታ እግዚአብሔር አህዛብ፣ ይኸውም
የነበሩበትን እንደተመለከትከው፣ ግልፅና
እጅግ የከበረው የበጉ ወንጌል ክፍል ሲሰራ
ባየኸው ሀበርኩሰቱ ቤተክርስቲያን ወደኋላ
በመያዛቸው ምክንያት፣ በዚያ አስቃቂ በሆ
ነው እውርነት ለዘለዓለም እንዲቀሩም አይ
ፈቅድም።
፴፫ ስለዚህ የእግዚአብሔር በግ አለ—የእ
ስራኤልን ቤት ቅሪት በታላቅ ፍርድ በመ
ጎብኘት ለአህዛብ ምህረትን አደርጋለሁ።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ መልአክ እን
፴ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ለ አልማ ፵፭፥፲–፲፬።
፴፩ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፯፤ ፲፥፲፰–፲፱፤
ያዕቆ. ፫፥፭–፱፤
ሔለ. ፲፭፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፱፤
ሞር. ፭፥፳–፳፩።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።

ዲህ ሲል ተናገረኝ—እነሆ የእግዚአብሔር
በግ አለ፣ የእስራኤልን ቤት ቅሪት ከጎበኘ
ኋቸው በኋላ፤ እናም እኔ የተናገርኩት ይህ
ሀ
ቅሪት የአባትህ ዘር ነው—ስለዚህ እነር
ሱንም በፍርድ ከጎበኘኋቸው በኋላና በአ
ህዛብም እጅ ከመታኋቸው በኋላ፣ እንዲ
ሁም ይበልጥ ግልፅና የከበሩ ለየበጉ ወን
ጌል ክፍሎችን የጋለሞታዎች እናት በሆ
ነችው የርኩሰት ቤተክርስቲያን በመወሰ
ዳቸው ምክንያት አህዛብ እጅግ ሐከተሰና
ከሉ በኋላ ይላል በጉ፤ በዚያን ቀን ለአህዛብ
መሀሪ እሆናለሁ፣ በዚህም ለእነርሱ በእኔ
ኃይል ግልፅና የከበረ የሚሆነውን ብዙውን
ወንጌሌን ለእነርሱ መአመጣለሁ ይላል በጉ።
፴፭ እነሆም በጉ አለ—እኔ ራሴን ለዘሮ
ችህ እገልፃለሁ፣ እነርሱም የማስተምረውን
ግልፅና የከበሩ ነገሮች ይፅፋሉ፣ የአንተም
ዘሮች ከጠፉና እምነት በማጣት ከመነመኑ
በኋላ፣ ደግሞም የወንድሞችህ ዘሮች እም
ነት በማጣት ከመነመኑ በኋላ፣ እነሆ ሀእነ
ዚህ ነገሮች ለአህዛብ በበጉ ስጦታና ኃይል
ይገለጡ ዘንድ ይደበቃሉ።
፴፮ እናም በጉ በእነዚህ ነገሮች ውስጥ
የእኔ ሀወንጌልና፣ ለአለትና ደህንነት ይጻፋሉ
አለ።
፴፯ በእዚያም ቀን የእኔን ሀፅዮን ለማም
ጣት የፈለጉት ለየተባረኩ ናቸው፣ እነርሱም
የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ሐስጦታ ይኖራቸ
ዋልና፤ እንዲሁም እስከ መጨረሻ መየሚ
ፀኑ ከሆነ በመጨረሻው ቀን ከፍ ይደረ
ጋሉ፣ በዘለአለማዊው የበጉ ሠመንግስት
ውስጥ ይድናሉም፤ እናም ሰላምን ረየሚ
ያወሩ፣ አዎን የመልካምንም ወሬ የምስ

		ለ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፬፥፩–፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳።
		መ ት. እና ቃ. ፲፥፷፪።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፴፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮፤ ፳፱፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
፴፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫–፳፩።
		ለ ሔለ. ፭፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. አለት።

፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፩፥፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ።
		መ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ሠ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		ረ ኢሳ. ፶፪፥፯፤
ሞዛያ ፲፭፥፲፬–፲፰፤
፫ ኔፊ ፳፥፵።

፳፮

፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፲፬፥፪

ራች የሚናገሩ፣ በተራሮች ላይ እንዴት
ያማሩ ይሆናሉ።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ የወንድሞቼ ዘር
ቅሪት የሆኑትን እናም ደግሞ ከአይሁድ
አንደበት የወጣው ሀየእግዚአብሔር በግ
መጽሐፍን፣ ይህም ለለወንድሞቼ ዘር ቅሪት
ከአህዛብ እንደመጣ ተመለከትኩ።
፴፱ እናም ይህም ለእነሱ ከመጣ በኋላ፣
አህዛብን፣ የወንድሞቼን ዘር ቅሪት፣ ደግ
ሞም በምድር ገፅ ላይ የተበተኑት አይሁዶ
ችን ሁሉ፣ የነቢያት መዝገቦችና የበጉ አስራ
ሁለት ሐዋርያት ሀእውነት እንደሆኑ ለለማ
ሳመን በበጉ ኃይል ከአህዛብ ለእነሱ ሌሎች
ሐ
መጽሐፎች ሲመጡ አየሁ።
፵ እናም መልአኩ እንዲህ ሲል ተናገ
ረኝ—ከአህዛቦች መካከል ያየሀቸው እነ
ዚህ ሀየመጨረሻው መዝገቦች፣ ከበጉ አስራ
ሁለት ሐዋርያት የሆኑትን ለየመጀመሪያ
ውን ሐእውነት ያረጋግጣሉ፤ ከእነርሱ የተ
ወሰዱትን ግልፅና የከበሩ ነገሮች እንዲታ
ወቁም ያደርጋሉ፤ የእግዚአብሔርም በግ
የዘለአለማዊው አባት ልጅና መየአለም አዳኝ
እንደሆነ፣ እንዲሁም ሁሉም ሰዎች ወደ
እርሱ መምጣት እንዳለባቸው ወይም መዳን
እንደማይችሉ ለሁሉም ነገዶች፣ ቋንቋዎ
ችና ህዝቦች እንዲታወቁ ያደርጋሉ።
፵፩ እናም እነርሱ በበጉ በተመሰረቱት
ቃላት መሰረት መምጣት አለባቸው፣
የበጉም ቃላት በአንተ ዘሮች መዝገቦች
ውስጥ፣ እንዲሁም በአስራ ሑለቱ የበጉ
ሐዋሪያት መዝገቦች ውስጥ ይታወቃሉ፤
፴፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፮።
		ለ ሞር. ፭፥፲፭።
፴፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፴።
		ለ ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፩–፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—እንደሚመጡ
የተተነበዩ ቅዱሣት
መጻህፍት።
፵ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፮–፲፯፤
፳፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።

ስለዚህ ሁለቱም በአንድነት ይመሰረታሉ፤
በምድር ላይ ሁሉ ለአንድ አምላክ እና አንድ
ሐ
እረኛ አለና።
፵፪ እናም ለሁሉም ሀገር፣ ሀለአይሁዶ
ችና ደግሞ ለአህዛብ፣ እራሱን የሚገልጥበት
ጊዜ ይመጣል፣ እርሱም እራሱን ለአይሁ
ዶችና ደግሞ ለአህዛብ ከገለፀ በኋላ እራሱን
ለአህዛብና ደግሞ ለአይሁዶች ይገልፃል፣
እንዲሁም ለየኋለኞች ፊተኞች፣ ሐፊተኞ
ችም ኋለኞች ይሆናሉ።
ሀ

ምዕራፍ ፲፬
መልአክ በአህዛብ ላይ ስለሚመጡት በረ
ከቶችና እርግማን ለኔፊ ነገረው— ሁለት
ቤተክርስቲያናት ብቻ አሉ፥ የእግዚአብ
ሔር በግ ቤተክርስቲያን እና የዲያብሎስ
ቤተክርስቲያን— በሁሉም ሀገሮች ውስጥ
የእግዚአብሔር ቅዱሳን በታላቋና በርኩ
ሰት ቤተክርስቲያን ተሰድደዋል— ሐዋ
ርያው ዮሐንስ ስለ ዓለም መጨረሻ ይፅ
ፋል። ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ይሆናል፣ የእግዚአብሔ
ርን በግ ሀየማሰናከያውን ድንጋይ በመውሰድ
እራሱን በቃል፣ ደግሞም ለበሀይል፣ እንዲ
ሁም በስራው፣ ለእነርሱ በሚገልፅበት ጊዜ
ሐ
አህዛብ እርሱን ካዳመጡ—
፪ እናም በአባትህ ዘሮች መካከል እንዲቆ
ጠሩ ዘንድ በእግዚአብሔር በግ ላይ ልባቸ
ውን ካላጠጠሩ፣ አዎን፣ ከእስራኤልም ቤት
መካከልም ሀይቆጠራሉ፤ እነርሱም በቃል

		ሐ ሞር. ፯፥፰–፱።
		መ ደግሞም የመፅሐፈ ሞርሞን
የርዕስ ገፅን ተመልከቱ።
ሙሴ ፩፥፮።
፵፩ ሀ ሕዝ. ፴፯፥፲፯።
		ለ ዘዳግ. ፮፥፬፤
ዮሐ. ፲፯፥፳፩–፳፫፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፰–፱፤
፻፯፥፴፫፤ ፻፲፪፥፬።
		ለ ያዕቆ. ፭፥፷፫።
		ሐ ሉቃ. ፲፫፥፴፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫–፳።

፲፬ ፩ ሀ ኢሳ. ፶፯፥፲፬፤

፩ ኔፊ ፲፫፥፳፱፣ ፴፬፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳።
		ለ ፩ ተሰ. ፩፥፭፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፲፬፤
ያዕቆ. ፮፥፪–፫።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፮፥፮–፲፫።
ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፪ ሀ ገላ. ፫፥፯፣ ፳፱፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፫፤
፳፩፥፮፣ ፳፪፤
አብር. ፪፥፱–፲፩።

፳፯

፩ ኔፊ ፲፬፥፫–፲፪

ኪዳኑ ምድር ለዘለአለም የተባረኩ ህዝቦች
ይሆናሉ፤ ከዚህ ወዲያም ወደምርኮ አይ
መጡም፤ ከዚህም ወዲያ የእስራኤል ቤት
ከሌሎች ህዝቦች ጋር አይደባለቁም።
፫ እናም በዲያብሎስና በልጆቹ በተቋ
ቋመው በታላቋና በርኩሰቱ ቤተክርስቲ
ያን የሰዎችን ነፍስ ወደ ሲኦል ይወስድ
በት ዘንድ የተቆፈረው ትልቁ ሀጉድጓድ—
አዎን፣ ሰዎችን ለማጥፋት የተቆፈረው
ታላቁ ጉድጓድ በፍጹም እንዲጠፉ ዘንድ
በቆፈሩት ይሞላል ይላል የእግዚአብሔር
በግ፤ መጨረሻ ወደሌለው ወደዚያ ለሲኦል
ካልጣላቸው በሰተቀር፣ የነፍስ መጥፋት
አይደለም።
፬ እነሆም ይህ በዲያብሎስ ምርኮ፣ እናም
ደግሞ በእግዚአብሔር ፍትህ መሰረት በእ
ርሱ ፊት ኃጢያትንና እርኩሰትን ባደረጉት
ላይ ሁሉ ነው።
፭ እናም እንዲህ ሆነ መልአክ እንዲህ ብሎ
ለእኔ ለኔፊ ተናገረኝ—አንተ አህዛብ ንስሀ
ከገቡ መልካም እንደሚሆንላቸው አይ
ተሀል፣ አንተም ደግሞ ጌታ የእስራኤልን
ቤት በተመለከተ የገባውን ቃል ኪዳን ታው
ቃለህ፣ እናም ማንም ሀንስሀ የማይገባ መጥ
ፋት እንዳለበት ሰምተሀል።
፮ ስለዚህ፣ በእግዚአብሔር በግ ላይ ልባ
ቸውን ቢያጠጥሩ ለአህዛብ ሀወየው።
፯ በአንድም መንገድ ይሁን በሌላ ዘለ
ዓለማዊ በሚሆነው ስራ—እነርሱ ሰላም
ንና ሀዘለዓለማዊ ህይወትን እንዲመርጡ፣
ወይም እነርሱን ልባቸው በማጣጠርና አዕ
ምሮአቸው በማሳወር ወደ ምርኮ፣ እናም
ደግሞ እኔ በተናገርኩት በዲያብሎስ ለምርኮ
ለ

፪ ለ ፪ ኔፊ ፮፥፲፪፤ ፲፥፰–፲፬፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፮–፯፤ ፳፥፳፯።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል፤
ኩነኔ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፴፪።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፮–፳፱፤
አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም

መሰረት እነርሱን ወደጊዜያዊና መንፈሳዊ
ጥፋት እንዲሰጡ በሚያደርገው ስራ፣ እኔ
ታላቅና ሐድንቅ ስራን በሰው ልጆች መካ
ከል የምሰራበት ጊዜው ይመጣል፣ ይላል
የእግዚአብሔር በግ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ እነዚህን
ቃላት ከተናገረ በኋላ እንዲህ አለኝ፥ አብ
ለእስራኤል ቤት የገባውን ሀቃልኪዳኖች
ታስታውሳለህን? እኔም አዎን አልኩት።
፱ እናም እንዲህ ሆነ፣ እንዲህ አለኝ—
የኃጢኣት እናትን፣ መስራቿ ሀዲያብሎስ
የሆነውን ታላቋና የርኩሰት እናት የሆነችው
የርኩሰት ቤተክርስቲያን ተመልከት።
፲ እርሱም እንዲህ አለኝ—እነሆ ሀሁለት
ቤተክርስቲያናት ብቻ አሉ፤ አንዷ የእግዚ
አብሔር በግ ቤተክርስቲያን ናት፣ ለሌላዋም
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን ናት፤ ስለዚህ
ማንኛውም የእግዚአብሔር በግ ቤተክርስ
ቲያን አባል ያልሆነ የርኩሰት እናት ከሆነ
ችው የታላቂቷ ቤተክርስቲያን አባል ይሆ
ናል፤ እናም እርሷ የምድር ሁሉ ሐጋለሞታ
ነች።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ የምድርን ሁሉ ጋለ
ሞታ አየሁና ተመለከትኩ፣ እርሷም በብዙ
ሀ
ውኃዎች ላይ ተቀምጣ ነበር፤ እናም ለእርሷ
በሁሉም ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝ
ቦች መካከል በምድር ላይ ሁሉ ትገዛለች።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ የእግዚአብሔር
በግ ቤተክርስቲያንን ተመለከትኩ፣ እናም
በብዙ ውኃዎች ላይ በተቀመጠችው ጋለ
ሞታ ክፋትና ርኩሰቶች ምክንያት ቁጥሯ
ሀ
ጥቂት ነበሩ፤ ይሁን እንጂ የእግዚአብ
ሔር ቅዱሳን የሆኑት የበጉ ቤተክርስቲ

ህይወት።
		ሐ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፳፮፤ ፳፱፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፬፥፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፭።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

፲ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፬–፮፣ ፳፮።
		ሐ ራዕ. ፲፯፥፭፣ ፲፭፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፮።
፲፩ ሀ ኤር. ፶፩፥፲፫፤
ራዕ. ፲፯፥፲፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፩።
፲፪ ሀ ማቴ. ፯፥፲፬፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፮።

፳፰

፩ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፳፮

ያን አባላቶቿም ደግሞ በምድር ገፅ ላይ
ሁሉ እንደነበሩ ተመለከትኩ፤ እናም በተ
መለከትኳት ትልቅ ጋለሞታ ክፋት ምክ
ንያት በምድር ገፅ ላይ የሚገዙት ቦታዎች
ትንሽ ነበሩ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ታላቂቱ የርኩሰት
እናት ከእግዚአብሔር በግ ጋር ሀለመዋጋት
በምድር ገፅ ላይ ሁሉ ከሁሉም የአህዛብ ሀገ
ሮች መካከል ብዛትን በአንድ ላይ እንደሰበ
ሰበች ተመለከትኩ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ በበጉ ቤተ
ክርስቲያን ቅዱሳንና በምድር ገፅ ላይ ሁሉ
በተበተኑት የጌታ የቃል ኪዳን ህዝቦች ላይ
የእግዚአብሔር በግ ኃይል ሲወርድ ተመ
ለከትኩ፤ እነርሱም ፅድቅንና የእግዚአብ
ሔርን ሀኃይል በታላቅ ክብር የታጠቁ ነበሩ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ የእግዚአብሔር
ቁጣ በታላቋና በርኩሰት ቤተክርስቲያን
ላይ ሀፈስሶ በዚያም በምድር ባሉ ለሀገሮ
ችና ነገዶች ሁሉ መካከል ጦርነቶችና የጦ
ርነት ወሬዎች እንደነበሩ ተመለከትኩ።
፲፮ እናም ሀጦርነቶችና የጦርነት ወሬዎች
በሁሉም የርኩሰት እናት በሆነችው በሚ
መሩት ሀገሮች መካከል ሲጀመር መልአኩ
እንዲህ ሲል ተናገረኝ—እነሆ የእግዚአብ
ሔር ቁጣ በጋለሞታዎች እናት ላይ ነው፣
እናም እነሆ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ትመለ
ከታለህ—
፲፯ እናም የእግዚአብሔር ሀቁጣ በጋለሞ
ታዎች እናት፣ በምድር ሁሉ ታላቋና በተ
ረኮሰች በዲያብሎስ በተመሰረተች ቤተክ
ርስቲያን ላይ የሚፈስበት ለቀን ሲመጣ፣
ከዚያም በእዚያ ቀን የእስራኤል ቤት ለሆ
ኑት ለህዝቦቹ የገባውን ሐቃል ኪዳኖች ለማ
ለ

፲፪ ለ ት. እና ቃ. ፺፥፲፩።
፲፫ ሀ ራዕ. ፲፯፥፩–፮፤ ፲፰፥፳፬፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፭፤
ት. እና ቃ. ፻፳፫፥፯–፰።
፲፬ ሀ ያዕቆ. ፮፥፪፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪–፴፰።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
		ለ ማር. ፲፫፥፰፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፮።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፫–፲፬፤

ሟላት መንገድን በማዘጋጀት የአብ ስራ
ይጀምራል።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ መልአኩ እንዲህ
ሲል ተናገረኝ፥ ተመልከት!
፲፱ እናም ተመለከትኩና፣ አንድ ሰው
አየሁ፣ እርሱም ነጭ ካባ ለብሶ ነበር።
፳ እናም መልአኩ አለኝ፥ እነሆ ከበጉ
አስራ ሁለት ሐዋርያት ሀአንዱ።
፳፩ እነሆ እርሱ ከእነዚህ ነገሮች ቀሪዎ
ቹን ይመለከታል፣ እንዲሁም ይፅፋል፣
አዎን፣ ደግሞም ብዙ ነገሮችን ተመልክ
ቶም ይፅፋል።
፳፪ እናም ደግሞ እርሱ ስለ ዓለም ፍፃሜ
ይፅፋል።
፳፫ ስለዚህ እርሱ የሚፅፋቸው ነገሮች
ትክክልና እውነት ናቸው፤ እናም እነሆ
እነርሱ ከአይሁድ አፍ ሲወጡ በተመለከ
ትካቸው ሀመፅሐፉ ውስጥ የፃፉት ናቸው፣
ከአይሁድም አፍ በወጡበት ጊዜ ወይም
መፅሐፉ በአይሁድ አፍ በወጡበት ጊዜ
የተፃፉት ነገሮች ግልፅና የጠሩ እንዲሁም
እጅግ ለየከበሩና ለሰዎች ሁሉ ለመረዳት
ቀላል ነበሩ።
፳፬ እናም እነሆ ይህ የበጉ ሀሐዋርያ የሚ
ፅፋቸው ነገሮች አንተ ያየሀቸው ብዙ ነገ
ሮች ናቸው፤ እነሆ ቀሪዎቹን አንተም ትመ
ለከታለህ።
፳፭ ነገር ግን ከዚህ በኋላ የምታያቸውን
ነገሮች እንዳትፅፍ፤ የእግዚአብሔር በግ
ሐዋርያ የሆነው ሀመፃፍ እንዳለበት ጌታ
እግዚአብሔር ሾሞታልና።
፳፮ እናም ደግሞ ለነበሩም ሌሎች ሁሉንም
ነገሮች አሳይቶአቸዋል፣ እነርሱም ፅፈዋቸ
ዋል፤ እንዲሁም በጉ ውስጥ ካሉት እውነታ

ሞር. ፰፥፴።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭–፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ሞር. ፰፥፳፩፣ ፵፩።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
		መ ፫ ኔፊ ፳፩፥፯፣ ፳–፳፱።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።

መ

፳ ሀ ራዕ. ፩፥፩–፫፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፳፯።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳–፳፬፤
ሞር. ፰፥፴፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፰–፴፪።
፳፬ ሀ ኤተር ፬፥፲፮።
፳፭ ሀ ዮሐ. ፳፥፴–፴፩፤
ራዕ. ፩፥፲፱።

፳፱

፩ ኔፊ ፲፬፥፳፯–፲፭፥፲፩

መሰረት፣ ጌታ በፈቀደ ጊዜ ለእስራኤል ቤት
በንፅህና ይመጡ ዘንድ ሀታትመዋል።
፳፯ እናም እኔ ኔፊ በመልአኩ ቃል መሰ
ረት የበጉ ሐዋርያ ስም ሀዮሐንስ መሆኑን
ሰምቼአለሁም እመሰክራለሁም።
፳፰ እናም እነሆ እኔ ኔፊ፣ የተቀሩትን ያየ
ሁአቸውንና የሰማሁአቸውን ነገሮች እንዳ
ልፅፍ ተከልክዬአለሁ፣ ስለዚህ እኔ የፃፍኳ
ቸው ነገሮች በቂ ናቸው፤ እናም እኔ ካየሁአ
ቸው ጥቂት ነገሮች ብቻ ጽፌአለሁ።
፳፱ እኔም ሀአባቴ ያያቸውን ነገሮች እንዳ
የሁ እመሰክራለሁ፣ እናም የጌታ መልአክ
እንዳውቃቸው አደረገኝ።
፴ አሁንም እኔ በመንፈስ በተወሰድኩ ጊዜ
ስላየኋቸው ነገሮች መናገሬን አቆማለሁ፤
እናም ምንም እንኳን ያየሁአቸው ነገሮች
ሁሉ ባይፃፉም የፃፍኳቸው ነገሮች ሀእውነት
ናቸው፣ እናም ይህ ነው። አሜን።
ምዕራፍ ፲፭
የሌሂ ዘሮች በኋለኛው ቀናት ከአህዛብ ወን
ጌልን ይቀበላሉ— የእስራኤልም መሰባሰብ
የተፈጥሮ ቅርንጫፎቹ መልሰው እንደሚ
ጣበቁ የወይራ ዛፍ ጋር ይመሳሰላል— ኔፊ
የህይወት ዛፍን ራዕይ ተረጎመ እናም እግ
ዚአብሔር ኃጢአተኛን ከፃድቅ ስለሚለ
ያይበት ፍትህ ተናገረ። ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ በመንፈስ
ከተወሰድኩና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካየሁ
በኋላ ወደአባቴ ድንኳን ተመለስኩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ወንድሞቼን ተመ
ለከትኩ፣ እነርሱም አባቴ ለእነርሱ የተና
ገራቸውን ነገሮች በተመለከተ እርስ በእር
ሳቸው እየተከራከሩ ነበር።
፳፮ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮–፳፫፤
ኤተር ፫፥፳፩–፳፯፤
፬፥፬–፯፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፰፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፭።
፳፯ ሀ ራዕ. ፩፥፩–፫።
፳፱ ሀ ፩ ኔፊ ፰።
፴ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፬።

፫ ሰው ጌታን ካልጠየቀ በቀር ሀለመረዳት
የሚያስቸግሩ ብዙ ታላቅ ነገሮችንም ነበር
በእውነት ለእነርሱ ነግሯቸዋልና፤ እነርሱ
በልቦቻቸው መጠጠር የተነሳ ማድረግ እን
ደነበረባቸው ወደጌታ አልተመለከቱም።
፬ እናም አሁን እኔ ኔፊ በልባቸው ጠጣር
ነት፣ ደግሞም ባየሁአቸው ነገሮች ምክንያ
ትና በሰዎች ልጆች ታላቅ ኃጢያት ምክን
ያት ሊወገዱ በማይችሉ መምጣት እንዳለ
ባቸው ስላወቅሁ እጅግ አዘንኩ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ በራሴ ሀዘን ምክ
ንያት ተሸነፍኩ፣ ምክንያቱም ውድቀ
ታቸው እንዴት እንደሚሆን ስለተመለ
ከትኩ፣ በህዝቤ ሀጥፋት ምክንያት የእኔ
ለ
ሀዘን ከማንኛውም በላይ ታላቅ እንደነ
በር ተሰማኝ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ሀጥንካሬን ካገኘሁ
በኋላ ወንድሞቼን የክርክራቸው ምክንያት
ምን እንደነበር ለማወቅ ተናገርኳቸው።
፯ እናም እነሆ የተፈጥሮ ወይራ ዛፍን ቅር
ንጫፎችና፣ ደግሞም አህዛብን በተመለከተ
አባታችን የተናገራቸውን ነገሮች ለመረዳት
አንችልም አሉ።
፰ እናም እንዲህ አልኳቸው፥ እናንተ
ጌታን ሀጠይቃችኋልን?
፱ እናም እንዲህ አሉኝ—አልጠየቅንም፣
ምክንያቱም ጌታ እኛን እንዲህ ያሉ ነገሮ
ችን አያሳውቀንም።
፲ እነሆ እነርሱን አልኳቸው—እንዴት
ነው እናንተ የጌታን ትዕዛዝ የማትጠብ
ቁት? እንዴት ነው በልባችሁ ሀጠጣርነት
የተነሳ የምትጠፉት?
፲፩ ጌታ የተናገራቸውን ነገሮች አታስታ
ውሱምን?—ልባችሁን ባታጠጥሩ እናም
መልስ እንደምታገኙም በማመን ትዕዛዛቴን
ለመጠበቅ በመትጋት በእምነት ሀብትጠ

፲፭ ፫ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲–፲፪፤ አልማ
፭ሀ
		ለ
፮ሀ
፰ሀ

፲፪፥፱–፲፩።
ኢኖስ ፩፥፲፫፤
ሞር. ፮፥፩።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
ሙሴ ፩፥፲፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፣ ፵፰።
ሞዛያ ፳፮፥፲፫፤

			 አልማ ፵፥፫።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፲፩ ሀ ያዕ. ፩፥፭–፮፤
ኢኖስ ፩፥፲፭፤
ሞሮኒ ፯፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ለምን።

፴

፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪–፳

ይቁኝ፣ በእርግጥ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ
ግልፅ ይሆናሉ።
፲፪ እነሆ እላችኋለሁ የእስራኤል ቤት ከወ
ይራው ዛፍ ጋር የተመሳሰለው በአባታችን
ውስጥ በነበረው በጌታ መንፈስ ነበር፤ እናም
እነሆ እኛ ከእስራኤል ቤት የተሰበርን አይ
ደለንምን? ደግሞስ የእስራኤል ቤት ሀቅር
ንጫፎች አይደለንምን?
፲፫ እናም አሁን በአህዛብ ሙላት የተ
ፈጥሮ ቅርንጫፎች መጣበቅ በተመለ
ከተ አባታችን የተናገረው ነገር በኋለኛው
ቀናት ዘሮቻችን እምነት በማጣት ሀሲመ
ነምኑ፣ አዎን፣ ለብዙ ዓመታት፣ እንዲ
ሁም ለመሲሁ ለሰዎች ልጆች እራሱን ከገ
ለፀ ከብዙ ትውልዶች በኋላ፣ ከዚያም የመ
ሲህ ሐወንጌል ሙሉነት መለአህዛብ፣ ከአ
ህዛብም ወደ ዘሮቻችን ቅሪት ይመጣል—
፲፬ እናም በዚያ ቀን ሀየዘሮቻችን ቅሪት
ከእስራኤል ቤት መሆናቸውን፣ እነርሱም
የጌታ ለየቃል ኪዳን ህዝቦች መሆናቸውን
ያውቃሉ፤ ከዚያም እነርሱ ቅድመ አባቶ
ቻቸው ወደማወቅ፣ ደግሞም በእርሱ አባ
ቶቻቸው የተማሩትን የመድኃኒታቸውን
ወንጌል ያውቃሉም፣ ሐለእውቀትም ይደ
ርሳሉ፤ ስለዚህ እነርሱ ወደ መድኃኒታቸው
እውቀትና፣ ወደእርሱ እንዴት እንደሚመ
ጡና እንደሚድኑ ያውቁ ዘንድ ወደ ትምህ
ርቱ እያንዳንዱ ነጠቦች በእውቀትም ይደ
ርሳሉ።
፲፭ በዚያም ቀን አይደሰቱምን እና ሀአለ
ታቸውና አዳኛቸው ለሆነው ለዘለአለማዊው
አምላክ ምስጋናን አያቀርቡምን? አዎን፣
በዚያ ቀን እነርሱ ከእውነተኛው ለወይን
፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፬፤ ፲፱፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ሌሂ፣ የኔፊ አባት።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳፪–፳፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መሲህ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		መ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤ ፳፪፥፭–፲፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፲።
ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፪፤

ጥንካሬንና ጥቅም አያገኙምን? አዎን፣ ወደ
እውነተኛው የእግዚአብሔር በረት አይመ
ጡምን?
፲፮ እነሆ እላችኋለሁ፣ አዎን፣ እነርሱ
በድጋሚ በእስራኤል ቤት መካከል ይታ
ወሳሉ፤ ምክንያቱም የወይራ ዛፍ የተፈጥሮ
ቅርንጫፎች በመሆናቸው ከእውነተኛው
የወይራ ዛፍ ጋር ሀይጣበቃሉና።
፲፯ አባታችንም ይህን ማለቱ ነው፤ እንዲ
ሁም በአህዛብ እስከሚበተኑም ድረስ አይ
ሆንም ማለቱ ነው፤ እና ማለቱም ጌታ ለአ
ህዛብ ኃይሉን ያሳያቸው ዘንድ፣ ይህም በአ
ህዛቦች አማካኝነት ይመጣል፣ ምክንያቱም
በአይሁዶች ወይም እስራኤል ቤት ሀተቀባ
ይነት አያገኝምና።
፲፰ ስለዚህ አባታችን ስለ እኛ ዘር ብቻ
ሳይሆነ ነገር ግን ስለ እስራኤል ቤት ሁሉ
ተናግሯል፣ በኋለኛው ቀን የሚፈፀመውን
ቃል ኪዳን አመልክቷል፤ ይኸውም ጌታ
ለአባታችን አብርሃም እንዲህ በማለት የገ
ባው ቃል ኪዳን ነው፥ ሀበዘርህ የምድር ወገ
ኖች ሁሉ ይባረካሉ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ለእነርሱ
እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ብዙ ተናገ
ርኩ፤ አዎን፣ በኋለኛው ቀናት ስለአይሁ
ዶች ሀበዳግም መመለስን በሚመለከትም
ለእነርሱ ተናገርኩ።
፳ እናም ለእነርሱ ስለ አይሁዶች ወይም
ስለ እስራኤል ቤት መመለስ ሀኢሳይያስ
የተናገረውን ቃል፣ እንዲሁም እነርሱ ከተ
መለሱ በኋላ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንደ
ማይቀላቀሉ፣ በድጋሚም እንደማይበተኑ
አስረዳኋቸው። እናም እንዲህ ሆነ ለወን

፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮፤
፳፩፥፬–፯።
		ለ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
		ሐ ፪ ኔፊ ፫፥፲፪፤ ፴፥፭፤
ሞር. ፯፥፩፣ ፱–፲፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፮–፳።
ደግሞም
የመፅሐፈ ሞርሞን የርዕስ
ገፅን ተመልከቱ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።

		ለ ዘፍጥ. ፵፱፥፲፩፤
ዮሐ. ፲፭፥፩።
፲፮ ሀ ያዕቆ. ፭፥፷–፷፰።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤
አብር. ፪፥፮–፲፩።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፭።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫።

፴፩

፩ ኔፊ ፲፭፥፳፩–፴፫

ድሞቼ እንዲረጋጉና በጌታ ፊት እራሳቸ
ውን ለትሁት እንዲያደርጉ ብዙ ቃል ነገ
ርኳቸው።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ እንዲህ
ሲሉ ተናገሩኝ—አባታችን በህልሙ ያየው
ይህ ነገር ምን ማለት ነው? እርሱ ያየው
ሀ
ዛፍስ ምን ማለት ነው?
፳፪ እናም አልኳቸው—እሱ ሀየህይወት
ዛፍ ምልክት ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ አሉኝ—ወደዛፉ የሚ
መራን አባታችን ያየው ሀየብረት በትር ምን
ማለት ነው?
፳፬ ይህም የእግዚአብሔር ሀቃል ነበር
አልኳቸው፤ እናም የእግዚአብሔርን ቃል
የሚሰሙ ሁሉና፣ እርሱን አጥብቆ ለየያዘ
በፍፁም አይጠፋም፤ ሐፈተናዎችና መየጠ
ላት ክፉ ሠፍላፃ እነርሱን ወደጥፋት ለመው
ሰድ በማሳወር ሊያሸንፏቸው አይችሉም።
፳፭ ስለዚህ እኔ ኔፊ የጌታን ቃል በጥብቅ
ሀ
እንዲያዳምጡ አበረታታኋቸው፤ አዎን፣
በውስጤ ባለው ኃይል ሁሉ እናም ባለኝ
ችሎታ ሁሉ የጌታን ቃል በጥብቅ ያዳ
ምጡ ዘንድ እንዲሁም በሁሉም ነገሮች
ሁል ጊዜ ትዕዛዛቱን በመጠበቅ እንዲያስ
ታውሱት መከርኳቸው።
፳፮ እናም ተናገሩኝ—አባታችን የተመለ
ከተው ሀየወንዙ ውሃ ምን ማለት ነው?
፳፯ እናም አባቴ ያየው ሀውኃ ለርኩሱን
ነገር ነበር አልኳቸው፤ አእምሮውም ሌሎች
ነገሮችን በማሰብ የተሞላ ስለነበር የውሀውን
ርኩስነት ልብ አላለውም ነበር።
፳፰ እናም ኃጢአተኞችን ከህይወት ዛፍ፣
፳ ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፭፣ ፳፬፣ ፴፱።
፳፩ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲–፲፪።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፬፣ ፳፭፤
ሙሴ ፫፥፱።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፱–፳፬።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፴፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳።
		ሐ ፩ ኔፊ ፰፥፳፫።
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		መ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሠ ኤፌ. ፮፥፲፮፤

እናም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቅዱሳን የሚ
ለያይ አሰቃቂ ሀገደል ነበር አልኳቸው።
፳፱ እናም ይህ የአሰቃቂው ሀሲኦል ምል
ክት ነበር፣ እርሱም መልአኩ እንደነገረኝ
ለኃጢኣተኞች የተዘጋጀ ነበር አልኳቸው።
፴ እናም አባታችን የእግዚእብሔር
ሀ
ፍትህ ደግሞ ኃጢአተኞችን ከፃድቃን
እንደሚለይ እንዳየ፣ ድምቀቱም በመቀ
ጠል ለዘለዓለም ወደ እግዚአብሔር እንደ
ሚመጣና መጨረሻ እንደሌለው ልክ እን
ደነበልባል እሳት ደምቆ እንደነበር ነገር
ኳቸው።
፴፩ እናም እነርሱ ለእኔ አሉኝ—ይህ ነገር
በምድር ሀየሙከራ ጊዜያችን በሟች የሰው
ነታችን ስቃይ ማለት ነው፣ ወይስ ይህ ከጊ
ዜያዊው ሰውነት ለሞተ በኋላ የመጨረሻው
የነፍስ ሁኔታ ማለት ነው፣ ወይስ የሚናገ
ረው ነገር ጊዜያዊ ስለሆኑት ነገሮች ነው?
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ እንዲህ አልኳ
ቸው—ይህ ለጊዜያዊና ለመንፈሳዊ ነገሮች
ምልክት ነበር፣ በስራዎቻቸው አዎን፣ እን
ዲሁም በሙከራ ጊዜያቸው በሟች ሰውነ
ታቸው በተደረጉት ሀስራዎች፣ ሊፈረድባ
ቸው ይገባል።
፴፫ ስለዚህ በኃጢኣታቸው ሀየሚሞቱ
ከሆኑ፣ ከፅድቅነት ጋር ከተገናኙ መንፈሳዊ
ነገሮች ለመገለል ደግሞ ይገባቸዋል፤ ስለ
ዚህ ሐበስራቸው መእንዲፈረድባቸውም በእ
ግዚአብሔር ፊት ለመቆም መምጣት አለ
ባቸው፤ እናም ስራቸው የረከሰ ከሆነ እነ
ርሱም ሠየረከሱ መሆን አለባቸው፤ የረከሱ
ከሆኑም ደግሞ በእግዚአብሔር መንግ

ት. እና ቃ. ፫፥፰፤ ፳፯፥፲፯።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፲፩፥፪፤ ፴፪፥፬፤
፹፬፥፵፫–፵፬።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፫።
፳፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. እድፍ፣
እድፍነት።
፳፰ ሀ ሉቃ. ፲፮፥፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፪፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፩፥፲፫።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፴፩ ሀ አልማ ፲፪፥፳፬፤ ፵፪፥፲፤

ሔለ. ፲፫፥፴፰።
		ለ አልማ ፵፥፮፣ ፲፩–፲፬።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፴፫ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፳፮፤
ሞሮኒ ፲፥፳፮።
		ለ አልማ ፲፪፥፲፪–፲፮፤ ፵፥፳፮።
		ሐ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፫–፳፯።
		መ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ሠ ፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭።

፴፪

፩ ኔፊ ፲፭፥፴፬–፲፮፥፮

ስት ውስጥ መኖር አይችሉም፤ እንዲህም
ከሆነ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ
የረከሰ መሆን አለበት።
፴፬ ነገር ግን እነሆ እላችኋለሁ የእግዚአብ
ሔር መንግስት ሀየረከሰ አይደለም፣ እናም
ማንኛውም እርኩስ ነገር ወደ እግዚአብሔር
መንግስት ሊገባ አይችልም፤ ስለዚህ ርካሽ
ለሆነው የተዘጋጀ የረከሰ ቦታ ሊኖር ይገ
ባዋል።
፴፭ እናም የተዘጋጀ ቦታ፣ አዎን፣ እንዲ
ሁም የተናገርኩት አሰቃቂው ሀገሀነም አለ፣
የዚህም አዘጋጅም ለዲያብሎስ ነው፤ ስለዚህ
የሰዎች ነፍሶች የመጨረሻ ሁኔታ በእግዚ
አብሔር መንግስት ውስጥ መኖር፣ ወይም
በተናገርኩት ሐፍትህ ምክንያት ወደውጭ
መጣል ነው።
፴፮ ስለዚህ ኃጢአተኞች ከፃድቃን ጋር
እናም ደግሞ ፍሬው እጅግ ያማረና ከሌ
ሎች ፍሬዎች በላይ እጅግ ሀተፈላጊ ከሆ
ነው ለየህይወት ዛፍ ይለያሉ፤ አዎን፣ ይህ
ከእግዚአብሔር ሐስጦታዎች ሁሉ መየበለጠ
ነው። እንደዚህም ነበር ለወንድሞቼ የተና
ገርኩት። አሜን።
ረ

ምዕራፍ ፲፮
ኃጢአተኞች እውነትን ለመቀበል አስቸ
ጋሪ ይሆንባቸዋል— የሌሂ ወንዶች ልጆች
የእስማኤልን ሴቶች ልጆች አገቡ— ሊያ
ሆናው በምድረበዳ ውስጥ መንገዳቸ
ውን መራቸው— ከጌታ የመጡ መልዕ
ክቶች በተለያዩ ጊዜዎች በሊያሆናው ላይ
ይፃፉ ነበር— እስማኤል ሞተ፣ ቤተሰቦ
፴፫ ረ መዝ. ፲፭፤ ፳፬፥፫–፬፤
አልማ ፲፩፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፸፤
ሙሴ ፮፥፶፯።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. እድፍ፣
እድፍነት።
፴፭ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፲፱፤
ሞዛያ ፳፮፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፬፥፱፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍትህ።

ቹም በስቃዮች ምክንያት አጉረመረሙ።
ከ፮፻–፭፻፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ፣ ወንድሞ
ቼን ማነጋገር ከጨረስኩኝ በኋላ፣ እነሆ እነ
ርሱ አንተ እኛ ልንጸናው ከምንችለው የበ
ለጠ አስቸጋሪ ነገሮችን ነገርከን አሉኝ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ እውነትን በተመለከተ
ለኃጢአተኞች የተናገርኳቸው ነገሮች አስ
ቸጋሪ እንደሆኑ አውቃለሁ አልኩ፤ እናም
ፃድቃን ከጥፋት ነፃ መሆናቸውን ተናገ
ርኩ፣ በመጨረሻውም ቀን ከእግዚአብሔር
ጋር ከፍ እንደሚደረጉም መሰከርኩ፤ ስለ
ዚህ ሀጥፋተኞች ለእውነትን ከባድም አድ
ርገው ይወስዱታል፣ ከመሀከላቸው ሐይለ
ያቸዋልና።
፫ እናም ወንድሞቼ፣ አሁን እናንተ ፃድ
ቃን እንዲሁም እውነትን ለማዳመጥ ፈቃ
ደኞች ብትሆኑ ኖሮ፣ በእግዚአብሔርም
ፊት በቅንነት ሀትራመዱ ዘንድ በጥብቅ ከተ
ከተላችሁት፣ በእውነት ምክንያት አታጉረ
መርሙም፣ ከባድ ነገሮችን በእኛ ላይ ትና
ገራለህ አትሉም።
፬ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ወንድሞቼ
የጌታን ትዕዛዛት እንዲጠብቁ በሙሉ ትጋት
አበረታታኋቸው።
፭ እናም እንዲህ ሆነ፤ እነርሱ በፅድቅ
ጎዳና ይራመዱ ዘንድ ደስታና ታላቅ ተስፋ
እስኪኖረኝ ድረስ በጌታ ፊት እራሳቸውን
ሀ
ዝቅ አደረጉ።
፮ አሁን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተባሉትና
የተደረጉት አባቴ ልሙኤል ብሎ በጠራው
ሸለቆ በድንኳን በነበረበት ጊዜ ነው።

፴፮ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲–፲፪፤
አልማ ፴፪፥፵፪።
		ለ ዘፍጥ. ፪፥፱፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፭።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		መ ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
፲፮ ፪ ሀ ዮሐ. ፫፥፳፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፭፤
ኢኖስ ፩፥፳፫፤
ሔለ. ፲፬፥፲።

			ቅ.መ.መ. በደል።
		ለ ምሳ. ፲፭፥፲፤
፪ ኔፊ ፩፥፳፮፤ ፱፥፵፤
ሔለ. ፲፫፥፳፬–፳፮።
		ሐ የሐዋ. ፭፥፴፫፤
ሞዛያ ፲፫፥፯።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፳፩።
ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፳፬፣ ፴፱፤
፲፰፥፬።

፴፫

፩ ኔፊ ፲፮፥፯–፳፪

፯ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ከእስማኤል
ሴቶች ልጆች አንዷን ለለማግባት ወሰ
ድኳት፤ እናም ደግሞ ወንድሞቼ የእስማ
ኤልን ሴቶች ልጆች ለማግባት ወሰዱ፤ ደግ
ሞም ሐዞራም የእስማኤልን ትልቋን ሴት
ልጅ ለማግባት ወሰደ።
፰ አባቴም የተሰጡትን የጌታን ትዕዛዛት
በሙሉ ፈፀመ። እናም ደግሞ እኔ፣ ኔፊ፣
በጌታ እጅግ ተባረክሁ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ ድምፅ አባቴን
በምሽት ተናገረው፣ እናም በማግስቱ ወደ
ምድረበዳው መጓዝ እንዳለበት አዘዘው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ በጠዋት ተነሳ፣
እናም ወደ ድንኳኑ በር ሄደ፣ በመሬቱ ላይ
በጥበብ የተሰራውን ሀ ክብ ኳስ በአድና
ቆት ተመለከተ፤ ይህም የተሰራው ከንፁህ
ነሐስ ነበር። በኳሱም ላይ ሁለት እንዝርቶች
ነበሩ፤ እናም አንደኛው በምድረበዳ ውስጥ
መሄድ ያለብንን አቅጣጫ ይጠቁማል።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ምድረበዳ
መሸከም የሚያስፈልገንና ማንኛውንም ነገ
ሮች፣ እናም ጌታ የሰጠንን ቀሪ ቀለብ ሁሉ
በአንድ ላይ ሰበሰብን፤ እንዲሁም ከሁሉም
ዓይነት ዘሮች ወደ ምድረበዳው መሸከም
የምንችለውን ወሰድን።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ድንኳናችንን ይዘን
የላማንን ወንዝ በማቋረጥ ወደ ምድረበዳው
ሄድን።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ለአራት ቀን በስ
ተደቡብ በደቡብ-ምስራቅ አቅጣጫ ተጓ
ዝን፣ እናም እንደገና ድንኳናችንን ተከ
ልን፤ ቦታውንም ሻዘር ብለን ጠራነው።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ለቤተሰቦቻችን
ምግብ የዱር እንስሳቶችን ለማደን ቀስቶቻ
ችንንና ደጋኖቻችንን ወስደን ወደ ምድረበዳ
ተጓዝን፤ ለቤተሰቦቻችንም ምግብ ካደንን
በኋላ በምድረበዳ ውስጥ በድጋሚ ወደቤ
ተሰቦቻችን ሻዘር ወደሚባለው ቦታ ተመ
ሀ

፯ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
		ሐ ፩ ኔፊ ፬፥፴፭፤
፪ ኔፊ ፭፥፭–፮።

ለስን። እናም በድጋሚ በምድረበዳ ውስጥ
ያንኑ አቅጣጫ በመከተል በምድረበዳው
ይበልጥ ለም በሆነው ሀበቀይ ባህር ዳርቻ
አጠገብ ተጓዝን።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ቀናት ለም
ግብ የዱር አውሬዎችን በቀስቶቻችንና፣
በደጋኖቻችንና፣ በድንጋይ እንዲሁም በወ
ንጭፋችን በመግደል ተጓዝን።
፲፮ እናም የኳሱን ሀአቅጣጫ ተከተልን፣
እርሱም በምድረበዳ ይበልጥ ለም ወደሆ
ነው ስፍራዎች የሚመራን ነበር።
፲፯ እናም ለብዙ ቀናት ከተጓዝን በኋላ፣
እራሳችንን ለማሳረፍና ለቤተሰቦቻችንም
ምግብ ማግኘት እንድንችል ለጊዜው ድን
ኳኖቻችንን ተከልን።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ምግብ ለማ
ደን ስሄድ፤ እነሆ፣ ከንፁህ ሀብረት የተሰራ
ውን ደጋኔን ሰበርኩ፤ እናም ደጋኔን ከሰበ
ርኩ በኋላ፣ ምግብ ስላላገኘን እነሆ ደጋኔን
በመስበሬ ወንድሞቼ በእኔ ተናድደው ነበር።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ፣ ያለምንም ምግብ
ወደቤተሰቦቻችን ተመለስን፣ እናም በጉዞ
አቸው ምክንያት በጣም ደክሟቸው፣ በም
ግብ ፍላጎት ምክንያት የበለጠም ተሰቃዩ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ፣ ላማንና ልሙኤል
እንዲሁም የእስማኤል ወንዶች ልጆች በም
ድረበዳ ውስጥ በስቃያቸውና በመከራቸው
ምክንያት እጅግ ማጉረምረም ጀመሩ፤
እናም ደግሞ አባቴ በጌታ አምላኩ ላይ
ማጉረምረም ጀመረ፤ አዎን ሁሉም እጅግ
አዝነው ነበር፤ በጌታም ላይ እንኳን አጉረ
ምርመው ነበር።
፳፩ አሁን እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ ቀስ
ቴን በማጣቴ ከወንድሞቼ ጋር ተሰቃየሁ፣
እናም ቀስታዎቻቸውም መለጠጥ ባለመቻ
ላቸው እጅግ አስቸጋሪ፣ አዎን ምግብ ማግ
ኘት እስከማይቻለን ድረስም ሆነ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ እነ

፲ ሀ አልማ ፴፯፥፴፰–፵፮።
ቅ.መ.መ. ሊያሆና።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፣ ፲፮፣ ፳፮፤

፲፰፥፲፪፤
አልማ ፴፯፥፴፰–፵፮።
፲፰ ሀ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፴፭።

፴፬

፩ ኔፊ ፲፮፥፳፫–፴፯

ርሱ በጌታ አምላካቸው ላይ በማጉረም
ረም እንኳን ልባቸውን እንደገና በማጠጠ
ራቸው ምክንያት፣ ወንድሞቼን ብዙ ተና
ገርኳቸው።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ ከእ
ንጨት ቀስት እናም ቀጥ ካለ ዱላ ደጋንን
ሰራሁ፣ ስለዚህ በቀስትና ደጋን፣ በወንጭ
ፍና በድንጋይ ታጠቅሁ። ሀአባቴንም ምግብ
ለማግኘት ወዴት ልሂድ? አልኩት።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ፣ በእኔ ቃላት ምክ
ንያት እራሳቸውን ትሁት በማድረግ፣ ጌታን
ሀ
ጠየቀ፤ እኔም ብዙ ነገሮችን በነፍሴ ኃይል
ሁሉ ተናገሬአቸው ነበርና።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ የጌታ ድምፅ ወደ
አባቴ መጣ፤ እናም እርሱ በጌታ ላይ በማ
ጉረምረሙ በእውነት ሀተገሰፀ፣ ስለዚህም
እጅግ ሀዘን ተሰማው።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ፣ የጌታ ድምፅ፣
ወደኳሱ ተመልከት፣ እናም የተፃፉትን
ነገሮች አስተውል አለው።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ፣ አባቴ በኳሱ ላይ
የተፃፉትን ነገሮች ሲያስተውል እርሱ፣
እናም ደግሞ ወንድሞቼና የእስማኤል ወን
ዶች ልጆች እንዲሁም ሚስቶቻችን፣ እጅግ
ፈሩና ተንቀጠቀጡ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ በኳሱ
ላይ ያሉት አመልካቾች የሚሰሩት፣ ለእነ
ርሱ በምንሰጣቸው ሀእምነት፣ እናም ትጋ
ትና፣ ትኩረት እንደሆነ ተመለከትኩ።
፳፱ እናም ደግሞ በእነርሱ ላይ ለማንበብ
ግልፅ የነበሩ፤ የጌታን መንገድ በተመለ
ከተም ሀግንዛቤን የሚሰጡ አዲስ ፅሁፎች
ተፅፎ ነበር፣ ለእርሱም በምንሰጠው እም
ነትና ትጋት መሰረት ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጻፋ
ልም ይለወጣልም። በዚህም እኛ ለበቀላል
ዘዴ ጌታ ትላልቅ ነገሮችን ለማምጣት እን
ደሚችል እናያለን።
ሀ

፳፪ ሀ ዘፀአ. ፲፮፥፰፤
ዘኁል. ፲፩፥፩።
፳፫ ሀ ዘፀአ. ፳፥፲፪፤
ሞዛያ ፲፫፥፳።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፳፭ ሀ ኤተር ፪፥፲፬።

፴ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ በኳሱ ላይ
በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት፣ ወደተራ
ራው ጫፍ ሄድኩ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ የዱር እንስሳትን
በመግደል ለቤተሰቦቻችን ምግብ አገኘሁ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ ወደ ድንኳናችን
የገደልኳቸውን እንስሳት ተሸክሜ ተመለ
ስኩ፤ እናም አሁን እነርሱ ምግብ ማግኘቴን
በተመለከቱ ጊዜ ደስታቸው ምን ያህል
ነበር! እናም እንዲህ ሆነ፣ እነርሱ በጌታ
ፊት እራሳቸውን ዝቅ አደረጉና ምስጋናን
ለእርሱ አቀረቡ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ፣ እንደገና ተጓ
ዝን፣ በመጀመሪያ እንደተጓዝነው በዚ
ያው አቅጣጫ አቅራቢያ ተጓዝን፤ እናም
ለአጭር ጊዜ ቆይታ እናደርግ ዘንድ ለብዙ
ቀናት ከተጓዝን በኋላ እንደገና ድንኳናች
ንን ተከልን።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ሀእስማኤል ሞተ፤
እናም ናሆም ተብሎ በሚጠራም ቦታ ተቀ
በረ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ የእስማኤል ሴት
ልጆች አባታቸውን በማጣታቸውና በምድ
ረበዳ ውስጥ ሀበመሰቃየታቸው የተነሳ እጅግ
አዘኑ፤ እናም ከኢየሩሳሌም እንዲወጡ ስላ
ደረገ በአባቴ ላይ አጉረመረሙ፣ እንዲህም
አሉ—አባታችን ሞቷል፤ አዎን፣ በምድ
ረበዳ ውስጥ ብዙ ተንከራተትን፣ እንዲሁም
በብዙ መከራ፣ ረሃብ፣ ጥማትና ድካም ተሰ
ቃየን፤ ከእነዚህ ሁሉ ስቃዮች በኋላም በረ
ሃብ የተነሳ በምድረበዳ ውስጥ እንጠፋለን።
፴፮ እናም እነርሱ በአባቴ ላይና ደግሞ
በእኔ ላይ አጉረመረሙ፣ ወደ ኢየሩሳሌም
እንደገና ለመመለስም ፈለጉ።
፴፯ እናም ላማን ለልሙኤል ደግሞም
ለእስማኤል ወንዶች ልጆች እንዲህ ሲል
ተናገራቸው፥ እነሆ አባታችንን፣ እናም

ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፳፰ ሀ አልማ ፴፯፥፵።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
		ለ ፪ ነገሥ. ፭፥፲፫፤
ያዕ. ፫፥፬፤

አልማ ፴፯፥፮–፯፣ ፵፩፤
ት. እና ቃ. ፻፳፫፥፲፮።
፴፬ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፪–፮።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።

፴፭

፩ ኔፊ ፲፮፥፴፰–፲፯፥፯

ደግሞ እራሱን በእኛ በታላላቅ ወንድሞቹ
ላይ ሀገዢ እንዲሁም አስተማሪ ያደረገውን
ወንድማችን ኔፊን ለእንግደላቸው።
፴፰ አሁን ኔፊ ጌታ ከእርሱ ጋር መነጋ
ገሩን እናም ደግሞ ሀመላዕክቶች እንደጎበ
ኙትና እንዳስተማሩት ተናግሯል። ነገር ግን
እነሆ እርሱ እንደዋሸን እናውቃለን፤ እነ
ዚህንም ነገሮች የሚነገረንና፣ በብልህ ዘዴ
ዎቹ ብዙ ነገሮችን ያደረገው፣ እኛንም እን
ዲያሞኘን ዘንድ፣ ምናልባትም እኛን እን
ግዳ ወደ ሆነው ምድረበዳ ሊመራን እንዲ
ችል በማሰብ ነው፤ እናም በእኛ ላይ ማን
ኛውንም በፍላጎቱና በሚያስደስተው መሰ
ረት ያደርግ ዘንድ እኛን ከወሰደ በኋላ በእኛ
ላይ እራሱን ንጉስና ገዢ ለማድረግ አስቦ
አል። በዚህም መንገድ ወንድሜ ላማን በእ
ነርሱ ልብ ቁጣን አነሳሳ።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ፣ ጌታ ከእኛ ጋር
ነበር፤ አዎን የጌታ ድምፅ መጣ፣ ብዙ ቃላ
ትም ተናገራቸው፣ እናም በብርቱ ሀገሰፃ
ቸው፤ በጌታም ድምፅ ከተገሰፁ በኋላ ቁጣ
ቸውን አቆሙና፣ ለኃጢአታቸው ንስሀ
ገቡ፣ በዚህም ጌታ እንደገና ምግብ ማግ
ኘት እንድንችል ባረከን፣ ስለዚህ አልጠ
ፋንም።
ምዕራፍ ፲፯
ኔፊ መርከብ እንዲሰራ ታዘዘ— ወንድሞቹ
ተቃወሙት— ከእስራኤል ጋር እግዚአ
ብሔር ያደረገውን ታሪክ በመንገር አበ
ረታታቸው— ኔፊ በእግዚእብሔር ኃይል
ተሞላ— ወንድሞቹ እንዳይነኩት ተከ
ለከሉ፣ አለበለዚያ ልክ እንደደረቀ ሸን
በቆ ይኮማተራሉ። ከ፭፻፺፪–፭፻፺፩ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እንደገና በምድረበዳ
ውስጥ ጉዟችንን አደረግን፤ እናም ከዚያ
፴፯ ሀ ዘፍጥ. ፴፯፥፱–፲፩፤
፩ ኔፊ ፪፥፳፪፤ ፲፰፥፲።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፬።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
፴፰ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፴–፴፩፤ ፬፥፫።

ጊዜ በኋላ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ተጓዝን።
በምድረበዳው ውስጥም በብዙ ስቃይ ተገ
ፋን፤ ሴቶቻችንም በምድረበዳ ውስጥ ልጆ
ችን ወለዱ።
፪ እናም የጌታ በረከት በእኛ ላይ ታላቅ
ስለነበር በምድረበዳ ውስጥ ለመኖር ስንል
ሀ
ጥሬ ስጋ ብንበላም ሴቶቻችን ልጆቻቸ
ውን በበቂ ሁኔታ አጠቡአቸው፣ እነርሱም
ጠንካራ አዎን፣ ልክ እንደወንዶችም ነበሩ፣
ካለምንም ማጉረምረም ጉዞአቸውን መታ
ገስ ጀመሩ።
፫ በዚህም የእግዚአብሔር ትዕዛዛት መፈ
ፀም እንዳለባቸው ተመለከትን። እናም የሰ
ዎች ልጆች የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ሀከጠ
በቁ እርሱ ይመግባቸዋል፣ ያበረታታቸዋ
ልም፣ እንዲሁም እርሱ ያዘዛቸውን ነገር
መፈፀም የሚችሉበትን ዘዴ ያቀርብላቸ
ዋል፤ ስለዚህ እኛ በምድረበዳ በተቀመጥን
ጊዜ እርሱ የሚያስፈልጉንን ነገሮች ለአቀ
ረበልን።
፬ እናም እኛ ለብዙ አመታት፣ አዎን፣
ለስምንት ዓመታትም በምድረበዳ ውስጥ
ተቀመጥን።
፭ እናም በበርካታ ፍራፍሬዎቹና በዱር
ማሩ ምክንያት ለጋስ ብለን ወደጠራነው
ምድር መጣን፤ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጌታ
የተዘጋጁልን እንዳንጠፋ ነበሩ። እናም ባህ
ርን ተመለከትን፣ ኢሬአንቱም ብለን ጠራ
ነው፣ ትርጓሜውም ብዙ ውኃዎች ማለት
ነው።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በባህሩ ዳርቻ ድንኳ
ኖቻችንን ተከልን፤ እናም በብዙ ሀመከራና
ችግሮች ብንሰቃይም፣ አዎን፣ ብዙ ሆነው
ሁሉንም እንኳን መፃፍ ባንችልም፣ ወደ
ባህሩ ዳርቻ ስንመጣ እጅግ ደስተኞች ነበ
ርን፤ እናም በብዙ ፍሬዎቹ ምክንያት ቦታ
ውን ለጋስ ብለን ጠራነው።
፯ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ፣ በለጋሱ

፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣
ተግሳጽ።
፲፯ ፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፲፪።
፫ ሀ ሞዛያ ፪፥፵፩፤
አልማ ፳፮፥፲፪።

			ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ፩ ኔፊ ፫፥፯።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፳።

፴፮

፩ ኔፊ ፲፯፥፰–፳

ምድር ለብዙ ቀናት ከቆየሁ በኋላ የጌታ
ድምፅ ወደእኔ መጥቶ እንዲህ አለኝ—ተነስ
እናም ወደ ተራራው ውጣ። እናም እንዲህ
ሆነ ተነስቼ ወደ ተራራው ወጣሁ፣ እናም
ወደጌታ ጮህኩ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እንዲህ ሲል
ተናገረኝ—ህዝብህን በዚህ ውኃ ላይ አሻግ
ረው ዘንድ እኔ በማሳይህ ሀቅርፅና ዘዴ መር
ከብ ስራ።
፱ እናም አልኩ—ጌታ ሆይ፣ መርከቡን
አንተ ባሳየኸኝ ቅርፅና ዘዴ ለመስራት መሳ
ሪያዎችን እሰራበት እንድችል ዘንድ የማ
ቀልጠው የብረት አፈር ለማግኘት ወዴት
ልሂድ?
፲ እናም እንዲህ ሆነ መሳሪያዎችን እሰራ
በት ዘንድ የብረት አፈሩን ለማግኘት ወዴት
መሄድ እንዳለብኝ ጌታ ነገረኝ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ እሳት ለማ
ቀጣጠል ከዱር እንስሳት ቆዳ ወናፍ ሰራሁ፤
እናም እሳቱን ለማቀጣጠል የምችልበት
ወናፉን ከሰራሁ በኋላ፣ እሳት አገኝ ዘንድ
ሁለት ድንጋዮችን በአንድ ላይ አጋጨሁ።
፲፪ በምድረበዳ ውስጥ በምንጓዝበት ከዚህ
ጊዜ በፊት ጌታ ይህንን ያህል እሳት እንድ
ናቀጣጥል አልፈቀደም ነበር፤ እንዲህም
አለ—ምግባችሁን እኔ ስለማጣፍጥላችሁ
ይህን ሀማብሰል አያስፈልጋችሁም፤
፲፫ እናም በምድረበዳ ውስጥ እኔ ብርሃን
እሆናችኋለሁ፤ እናም ትዕዛዛቴን ከጠበቃ
ችሁ መንገዱን በፊታችሁ ሀአዘጋጅላችኋ
ለሁ፤ ስለዚህ ትዕዛዛቴን እስከጠበቃችሁ
ድረስ ወደ ለቃልኪዳኑ ምድር ትመራላ
ችሁ፤ እናም የተመራችሁት በእኔ እንደ
ሆነም ሐታውቃላችሁ።
፲፬ አዎን፣ እናም ደግሞ ጌታ እንዲህ
አለ—ወደ ቃልኪዳኑ ምድር ከደረሳችሁ
በኋላ፣ እኔ ጌታ ሀእግዚአብሔር መሆኔን
ለ
ታውቃላችሁ፤ እናም እኔ ጌታ ከጥፋት
፰ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ

፩ ኔፊ ፲፰፥፪።
፩ ኔፊ ፲፯፥፪።
አልማ ፴፯፥፴፰–፴፱።
፩ ኔፊ ፪፥፳፤
ያዕቆ. ፪፥፲፪።

አዳንኳችሁ፤ አዎን ከኢየሩሳሌም ምድ
ርም አወጣኋችሁ።
፲፭ ስለዚህ እኔ ኔፊ የጌታን ትዕዛዛት ለመ
ጠበቅ ተጋሁ፣ እናም ወንድሞቼን ታማኝና
ትጉ እንዲሆኑ አበረታታኋቸው።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ከድንጋይ ባቀለጥ
ኩት የብረት አፈር መሳሪያዎችን ሰራሁ።
፲፯ እናም ወንድሞቼ መርከብ ሀለመስ
ራት ዕቅዴን ባዩ ጊዜ በእኔ ላይ እንዲህ
ብለው ማጉረምረም ጀመሩ፥ ወንድማችን
ሞኝ ነው፣ መርከብ ለመስራት ያስባልና፤
አዎን እናም ደግሞ ይህንን ታላቅ ውሃዎች
ማቋረጥ ይችላል ብሎ ያስባል።
፲፰ እናም ወንድሞቼ በእኔ ላይ ተማረሩ፣
እናም ለመስራት አልፈለጉም ነበር፣ ምክን
ያቱም እኔ መርከብ መስራት በመቻሌ እም
ነት አልነበራቸውም፤ እናም በጌታ ታዝዤ
እንደነበርኩም አላመኑም ነበርና።
፲፱ እናም አሁን እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ በል
ባቸው ጠጣርነት ምክንያት እጅግ አዝኜ
ነበር፤ እናም አሁን ማዘኔን በተመለከቱ
ጊዜ በልባቸው ሀደስተኞች ነበሩ፣ እንዲ
ህም ሲሉ በእኔ ላይ ተሳለቁ፥ መርከብ መስ
ራት እንደማትችል እናውቃለን፣ ምክንያ
ቱም ሚዛናዊነት እንደሌለህ እናውቃለን፤
ስለዚህ አንተ እንደዚህ ያለ ታላቅ ስራ ለማ
ከናወን አትችልም።
፳ እና አንተ ልክ ሀበከንቱ የልቡ ሀሳብ
እንደተሳሳተ እንደ አባታችን ነህ፤ አዎን፣
እርሱ ከኢየሩሳሌም ምድር መርቶ አስወ
ጣን፤ እናም በምድረበዳው ውስጥ ለእነ
ዚህ በርካታ ዓመታት ተንከራተትን፤ እናም
ሴቶቻችንም እርጉዝ በነበሩበት ጊዜ ለፉ፣
እናም በምድረበዳ ውስጥ ልጆችን ወለዱ፣
እናም ከሞት በስተቀር በሁሉም ነገሮች
ተሰቃዩ፤ እናም በእነዚህ ነገሮች ከመሰቃ
የት ከኢየሩሳሌም ሳይወጡ ቢሞቱ ይሻል
ነበር።

		ሐ ዘፀአ. ፮፥፯።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፩፥፬።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፩–፮።

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፲፩።

፴፯

፩ ኔፊ ፲፯፥፳፩–፴፫

፳፩ እነሆ በንብረታችን እና በውርስ ምድ
ራችን ደስተኞች መሆን፣ አዎን እንዲሁም
በሀሴት ልንኖር፣ በምንችልባቸው በእነዚህ
በርካታ ዓመታት በሙሉ በምድረበዳ ተሰ
ቃየን።
፳፪ እናም በኢየሩሳሌም ምድር የነበሩ
ሕዝቦች ሀፃድቅ ሕዝቦች እንደነበሩ እናው
ቃለን፤ ምክንያቱም እነርሱ የጌታን ህግና
ውሳኔ እንዲሁም በሙሴ ህግ መሰረት ሁሉ
ንም ትዕዛዛት ጠብቀዋልና፤ ስለዚህ እነሱ
ፃድቅ ሕዝቦች እንደሆኑ አወቅን፤ እናም
አባታችን ፈረደባቸው፣ እናም እኛ ቃላ
ቱን ስለምንሰማ እንድንወጣ አደረገ፣ አዎን
ወንድማችንም ልክ እንደ እርሱ ነው። እናም
በእንደዚህ አይነት አነጋገር ነበር ወንድሞቼ
ያጉረመረሙትና በእኛ የተማረሩት።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ እንዲህ ስል
ተናገርኳቸው—የእስራኤል ልጆች የነበ
ሩት አባቶቻችን፣ የጌታን ቃላት ባይሰሙ
ኖሮ ከግብፃውያን እጅ ይወጡ ነበር ብላ
ችሁ ታምናላችሁን?
፳፬ አዎን፣ ጌታ ሙሴን እነርሱን ከባር
ነት ሀእንዲያወጣቸው ባያዘው ኖሮ ከባርነት
ይወጣሉ ብላችሁ ትገምቱ ነበርን?
፳፭ አሁን የእስራኤል ልጆች ሀበባርነት
እንደነበሩ ታውቃላችሁ፤ እናም ለመጽናት
አስቸጋሪ የሆኑ ስራዎችን ለእንደተሸከሙ
ታውቃላችሁ፤ ስለዚህ ከባርነት መውጣ
ታቸው ለእነርሱ የሚያስፈልግ ጥሩ ነገር
እንደነበርም ታውቃላችሁ።
፳፮ አሁን ሀሙሴ ያንን ታላቅ ስራ እን
ዲሰራ በጌታ መታዘዙን ታውቃላችሁ፤
እናም በእርሱ ለቃል የቀይ ባህር ውሃ ወዲ
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፫።
፳፬ ሀ ዘፀአ. ፫፥፪–፲፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤
፪ ኔፊ ፫፥፱፤ ፳፭፥፳።
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፲፭፥፲፫–፲፬።
		ለ ዘፀአ. ፩፥፲፩፤ ፪፥፲፩።
፳፮ ሀ የሐዋ. ፯፥፳፪–፴፱።
		ለ ዘፀአ. ፲፬፥፳፩–፴፩፤
፩ ኔፊ ፬፥፪፤
ሞዛያ ፯፥፲፱፤
ሔለ. ፰፥፲፩፤

ህና ወዲያ ተከፍሎ እንደነበርና፣ በደረቁ
መሬት እንደተጓዙ ታውቃላችሁ።
፳፯ ነገር ግን የፈርዖን ወታደሮች የሆኑት
ግብፃውያን በቀይ ባህር ውስጥ እንደሰጠሙ
ታውቃላችሁ።
፳፰ እናም እነርሱ በምድረበዳ ውስጥ
ሀ
መና እንደበሉ ደግሞ ታውቃላችሁ።
፳፱ አዎን እናም ሙሴ በእርሱ ያለውን
የእግዚአብሔር ኃይል በመጠቀም ቃል እን
ደተናገረ፣ ድንጋዩን ሀእንደመታና የእስራ
ኤል ልጆች ጥማታቸውን ማርካት እንዲ
ችሉ ውሃን እንዳወጣላቸው ታውቃላችሁ።
፴ እናም በጌታ አምላካቸው መድኃኒታ
ቸው ቢመሩም፣ ከፊታቸው በመሄድ በቀን
ቢመራቸውም፣ እናም በጨለማም ብርሃን
ቢሰጣቸው፣ እናም ሰዎች እንዲቀበሉት
ሀ
አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉንም መልካም ነገ
ሮችን ቢሰራም ልባቸውን አጠጠሩበት፣
እንዲሁም አእምሮአቸውን አሳወሩ፣ እናም
በሙሴ ላይ እንዲሁም በእውነተኛውና በህ
ያው እግዚአብሔር ላይ ለክፉ ተናገሩ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ እንደቃሉ ሀአጠፋ
ቸው፤ እናም እንደቃሉ ለመራቸው፣ እናም
እንደቃሉ ሁሉንም ነገሮች ለእነርሱ አደ
ረገ፤ እናም እንደቃሉ ያልሆነን በስተቀር
የተደረገ ምንም ነገር አልነበረም።
፴፪ እናም የዮርዳኖስን ወንዝ ካቋረጡ
በኋላ በምድሪቱ ያሉትን ልጆች ሀእንዲያ
ስወጡ፣ አዎን፣ እነርሱን እንዲያጠፉአቸ
ውና እንዲበትኑአቸው ብርቱ አደረጋቸው።
፴፫ እናም አሁን በአባቶቻችን እንዲወጡ
የተደረጉት፣ በቃልኪዳኑ ምድር ውስጥ
ይኖሩ የነበሩት የዚህ ምድር ልጆች፣ ፃድ

ት. እና ቃ. ፰፥፫፤
ሙሴ ፩፥፳፭።
፳፰ ሀ ዘፀአ. ፲፮፥፬፣ ፲፬–፲፭፣ ፴፭፤
ዘኁል. ፲፩፥፯–፰፤
ዘዳግ. ፰፥፫፤
ሞዛያ ፯፥፲፱።
፳፱ ሀ ዘፀአ. ፲፯፥፮፤
ዘኁል. ፳፥፲፩፤
ዘዳግ. ፰፥፲፭፤
፩ ኔፊ ፳፥፳፩።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፰፤

፹፰፥፷፬–፷፭።
		ለ ዘፀአ. ፴፪፥፰፤
ዘኁል. ፲፬፥፪–፫፤
ሕዝ. ፳፥፲፫–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–፳፭።
፴፩ ሀ ዘኁል. ፳፮፥፷፭።
		ለ ፩ ኔፊ ፭፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፫፥፲፮–፲፰።
፴፪ ሀ ዘኁል. ፴፫፥፶፪–፶፫፤
ኢያ. ፳፬፥፰።

፴፰

፩ ኔፊ ፲፯፥፴፬–፵፬

ቃን ናቸው ብላችሁ ትገምታላችሁን? እነሆ
እኔ አይደሉም እላችኋለሁ።
፴፬ እነርሱ ፃድቃን ቢሆኑ አባቶቻችን
ከእነርሱ የበለጠ የተመረጡ ይሆናሉ ብላ
ችሁ ታስባላችሁን? እኔ አይሆኑም እላች
ኋለሁ።
፴፭ እነሆ ጌታ ሁሉንም ሀሕዝብ በአንድ
ዐይን ይመለከታል፤ ለፃድቅ የሆነ በእግዚአ
ብሔር ሐየተወደደ ነው። ነገር ግን እነሆ እነ
ዚህ ሕዝቦች የእግዚአብሔርን ማንኛውንም
ቃል አልተቀበሉም፣ እናም እነርሱ ሙሉ
በሙሉ በኃጢያት ጠውልገው ነበር፤ እናም
የእግዚአብሔር የቁጣው ሙላት በእነርሱ
ላይ ነበር፤ እናም ጌታ ምድሪቷን በእነርሱ
ላይ ረገማት፣ እንዲሁም ለአባቶቻችን ባረ
ካት፤ አዎን፣ እነርሱ ይጠፉ ዘንድ በእነርሱ
ላይ ረገማት፣ እናም አባቶቻችን በእርሷ ላይ
ኃይል ይኖራቸው ዘንድ ባረከላቸው።
፴፮ እነሆ ጌታ ሰዎች ሀመኖር እንዲችሉ
ባት ለምድርን ሐፈጠረ፤ እናም ልጆቹ የእ
ነርሱ ያደርጓት ዘንድ ፈጠራቸው።
፴፯ እናም ፃድቃን የሆኑትን ሀገሮች ሀያስ
ነሳል፤ እናም ኃጢኣተኞች የሚኖሩባትን
ሀገር አጠፋ።
፴፰ እናም ፃድቃሀንን በጣም አስፈላጊ
ወደሆነው ምድር መራ፤ እናም ኃጢአተ
ኞችን ለአጠፋቸው፣ እንዲሁም እነርሱ ባደ
ረጓቸው ነገሮች ምድሪቱን ረገማት።
፴፱ በላይ በሰማይ ይገዛል፣ ምክንያቱም
ሰማይ ዙፋኑ ነው፣ እናም ይህቺ ምድር
ሀ
መርገጫው ናት።
፴፭ ሀ የሐዋ. ፲፥፲፭፣ ፴፬፤
ሮሜ ፪፥፲፩፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳፫–፴፫።
		ለ መዝ. ፶፭፥፳፪፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፯።
		ሐ ፩ ሳሙ. ፪፥፴፤
መዝ. ፺፯፥፲፤ ፻፵፭፥፳፤
አልማ ፲፫፥፬፤
ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።
፴፮ ሀ ኢሳ. ፵፭፥፲፰፤
አብር. ፫፥፳፬–፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር።

፵ እናም አምላካቸው አድርገው የሚቀ
በሉትን ይወዳቸዋል። እነሆ እርሱ አባቶ
ቻችንን ወደዳቸው፣ እናም ከእነርሱ ጋር
ሀ
ቃል ኪዳን ገብቷል፣ አዎን፣ ለአብርሃም፣
ለ
ለይስሀቅ፣ እና ሐለያዕቆብ እንኳን፤ እናም
የገባቸውን ቃልኪዳኖች አስታወሰ፤ ስለ
ዚህ እነርሱን መከግብፅ ምድር አወጣቸው።
፵፩ እናም ልክ እንደ እናንተ ልባቸውን
ሀ
ስላጠጠሩ፤ በምድረበዳ ውስጥ በበትሩ
ቀጣቸው፤ እናም በክፋታቸው ምክንያት
ጌታ ቀጣቸው። የሚበሩ መርዛምን ለእባብ
በመካከላቸው ላከ፤ እናም ከተነደፉ በኋላም
ሐ
ይድኑ ዘንድ መንገዱን አዘጋጀ፤ እናም
ማድረግ ያለባቸው ነገር መመልከት ብቻ
ነበር፤ እናም በድርጊቱ መቀላልነት የተነሳ
ብዙዎች የጠፉ ነበሩ።
፵፪ እናም እነርሱ በተለያዩ ጊዜያት ልባ
ቸውን አጠጠሩ፣ እናም ሀበሙሴ ላይ እን
ዲሁም ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ ለክፉን
ተናገሩ፤ ሆኖም ወደር በሌለው በእርሱ
ኃይል ወደቃልኪዳኑ ምድር እንደተመሩ
እናንተ ታውቃላችሁ።
፵፫ እናም አሁን ከእነዚህ ሁሉ ነገሮች
በኋላ ክፉ የሆኑበት ጊዜ መጣ፣ አዎን፣
እስኪጠወልጉም ድረስ፤ እናም እንደማስ
በው በዚህ ቀን ሊጠፉ የተቃረቡ ናቸው፣
ጥቂቶች በምርኮ ከሚወሰዱ በስተቀር እነ
ርሱ የሚጠፉበት ቀን በእርግጥ እንደሚ
መጣ አውቃለሁ።
፵፬ ስለዚህ ጌታ አባቴን ወደ ምድረበዳው
መሄድ እንዳለበት ሀአዘዘው፤ እናም አይሁ

፴፯ ሀ ምሳ. ፲፬፥፴፬፤
፩ ኔፊ ፬፥፲፫፤
ኤተር ፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፻፲፯፥፮።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ለ ዘሌዋ. ፳፥፳፪።
፴፱ ሀ ኢሳ. ፷፮፥፩፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፯፤
አብር. ፪፥፯።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
		ለ ዘፍጥ. ፳፩፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲።

		ሐ
		መ
፵፩ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፵፪ ሀ
		ለ
፵፬ ሀ

ዘፍጥ. ፳፰፥፩–፭።
ዘዳግ. ፬፥፴፯።
፪ ነገሥ. ፲፯፥፯–፳፫።
ዘኁል. ፳፩፥፬–፱፤
ዘዳግ. ፰፥፲፭፤
አልማ ፴፫፥፲፰–፳፪።
ዮሐ. ፫፥፲፫–፲፭፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳።
አልማ ፴፯፥፵፬–፵፯፤
ሔለ. ፰፥፲፭።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–፳፬።
ዘኁል. ፲፬፥፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
፩ ኔፊ ፪፥፩–፪።

፴፱

፩ ኔፊ ፲፯፥፵፭–፶፬

ዶች ሊገድሉት ሞከሩ፤ አዎን እናንተም
ደግሞ ልትገድሉት ሞከራችሁ፤ ስለዚህ
እናንተ ህይወቱን ለማጥፋት ፈለጋችሁ፣
ስለሆነም እናንተ በልባችሁ ገዳዮች ናችሁ፣
እናም ልክ እንደ እነርሱ ናችሁ።
፵፭ እናንተ ክፉን ለማድረግ ሀፈጣን፣ ግን
ጌታ አምላካችሁን ለማስታወስ የምትዘገዩ
ናችሁ። ለመልአክን አይታችኋል፣ እናም
ተናግሯችኋል፤ አዎን ድምፁንም በየጊዜው
ሰምታችኋል፤ እናም በትንሽ ለስላሳ ድምፅ
ተናግሯችኋል፣ ነገር ግን እናንተ ሐደንዝዛ
ችኋል፣ ስለዚህ ቃሉ ሊሰማችሁ አልቻ
ለም፤ ስለዚህ እርሱ ሲናገራችሁ ድምፁ
ልክ መሬትን እንደምትሰነጠቅ አይነት እን
ድትናወጥ እንዳደረጋት ነጎድጓድ ነበር።
፵፮ እናም ደግሞ ጌታ ሀኃያል በሆነው ቃሉ
ኃይል መሬት ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትኖር
ማድረግ እንደሚችል ታውቃላችሁ፤ አዎን
እናም በቃሉ ጠማማውን ማቃናት እንደሚ
ችል ታውቃላችሁ፣ እናም የተቃናው ቦታ
ይሰበራል። አቤቱ፣ ለምን እናንተ በልባ
ችሁ ደንዳኖች ትሆናላችሁ?
፵፯ እነሆ በእናንተ ምክንያት ነፍሴ
ተጨነቀች፣ እንዲሁም ልቤ ቆስሏል፤
ለዘለዓለም እናንተ እንዳትጣሉ እፈራለሁ።
እነሆ በእግዚአብሔር መንፈስ ሀበመሞላቴ
ሰውነቴም ለጥንካሬ የለውም።
፵፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ እነዚህን
ቃላት ስናገር እነርሱ በእኔ ተቆጥተው ነበር፣
እና ወደባህር ጥልቅ ሊወረውሩኝ ፈለጉ፤
እናም ሊይዙኝ ወደእኔ ሲመጡ እንዲህ
በማለት ተናገርኳቸው—ሁሉን በሚገዛው
በእግዚአብሔር ስም ሀእንዳትነኩኝ አዛች
ኋለሁ፣ ስጋዬ እስከሚበላ ድረስ በእግዚአ
ብሔር ለኃይል ተሞልቻለሁና፤ እና ማን
ኛውም እጁን በላዬ ላይ ያደረገ እንደደረቀ
ሸንበቆ ሐይኮማተራል፣ እንዲሁም በእግዚ
ለ

፵፬ ለ
፵፭ ሀ
		ለ
		ሐ
፵፮ ሀ
፵፯ ሀ

፩ ኔፊ ፲፮፥፴፯።
ሞዛያ ፲፫፥፳፱።
፩ ኔፊ ፬፥፫።
ኤፌ. ፬፥፲፱።
ሔለ. ፲፪፥፮–፲፰።
ሚክ. ፫፥፰።

አብሔር ኃይል ፊት እንደከንቱ ነገር ይሆ
ናል፣ እግዚአብሔር ይቀጣዋልና።
፵፱ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ፣ በአባ
ታቸው ላይ ከእንግዲህ ማጉረምረም እን
ደሌለባቸው፣ ከእኔ ጋር ለመስራት መቃ
ወም እንደሌለባቸው ተናገርኳቸው፤ ምክ
ንያቱም እግዚአብሔር መርከብ እንድሰራ
አዞኛልና።
፶ እናም እንዲህ አልኳቸው—እግዚአብ
ሔር ሁሉንም ነገሮች እንድሰራ ሀካዘዘኝ፣
መስራት እችላለሁ። እርሱ ይህንን ውሃ ወደ
ምድር ተለወጥ እንድለው ካዘዘኝ ውሃውም
ምድር ይሆናል፤ እናም ይህንንም ካልኩት
እንዳዘዝኩት ይሆናል።
፶፩ እናም አሁን ጌታ ይህን ያህል ታላቅ
ኃይል ካለው፣ እንዲሁም በሰዎች ልጆች
መካከል ብዙ ተዓምራትን ካደረገ፣ እኔም
መርከቡን መስራት እንድችል ሀማስተማር
እንዴት አይቻለውም?
፶፪ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ለወንድ
ሞቼ ብዙ ነገሮችን ስለተናገርኳቸው ዝም
አሉ፣ እናም ከእኔ ጋር መከራከር አልቻ
ሉም፤ ለብዙ ቀናትም እጃቸውን በእኔ ላይ
መጫንም ሆነ በጣቶቻቸው ሊነኩኝ አል
ደፈሩም። አሁን፣ የእግዚአብሔር ሀመን
ፈስ እጅግ ኃይለኛ ስለነበረ፣ ይህን ለማ
ድረግ ያልደፈሩትም፣ በእኔ ፊት እንዳይ
ኮማተሩ ፈርተው ነው፤ እናም እንደዚህም
በእነርሱ ላይ ተፅዕኖ ነበረው።
፶፫ እናም እንዲህ ሆነ፣ ጌታ እንዲህ
አለኝ—በወንድሞችህ ላይ እንደገና እጅ
ህን ዘርጋ እናም እነርሱ በአንተ ፊት አይ
ኮማተሩም፣ ነገር ግን አንቀጠቅጣቸዋለሁ፣
እናም ይህንን የማደርገው አለ ጌታ፣ እኔ
እግዚአብሔር መሆኔን ያውቁ ዘንድ ነው።
፶፬ እናም እንዲህ ሆነ፣ በወንድሞቼ ላይ
እጄን ዘረጋሁ፣ እናም እነርሱ አልተ

		ለ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳።
፵፰ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፫።
		ለ ፪ ኔፊ ፩፥፳፮–፳፯።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
		ሐ ፩ ነገሥ. ፲፫፥፬–፯።
፶ ሀ ፊልጵ. ፬፥፲፫፤

፩ ኔፊ ፫፥፯።
፶፩ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፲፬–፲፮፤
፩ ኔፊ ፲፰፥፩።
፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

፵

፩ ኔፊ ፲፯፥፶፭–፲፰፥፲

ኮማተሩም ነበር፤ ነገር ግን ጌታ ልክ እን
ደተናገረው አንቀጠቀጣቸው።
፶፭ እናም ከዚያ ጌታ ከአንተ ጋር መሆ
ኑን በእርግጥ እናውቃለን፣ የጌታ ኃይልም
እኛን እንዳንቀጠቀጠን እናውቃለንና አሉ።
እናም በፊቴ ወደቁ፣ እና እኔን ሀለማምለክ
ሞክሩ፣ ነገር ግን እኔን እንዲያመልኩ አል
ፈቀድኩላቸውም፣ እንዲህም አልኩ—እኔ
ወንድማችሁ ነኝ፣ አዎን፣ ታናሽ ወንድማ
ችሁ፤ ስለዚህ ጌታ አምላካችሁን አምልኩ፣
እናም አባትና እናታችሁን አክብሩ፣ ጌታ
አምላካችሁ በሚሰጣችሁ ምድር ለእድሜ
ያችሁ እንዲረዝም።
ምዕራፍ ፲፰
መርከቡ ተጠናቀቀ— የያዕቆብና የዮሴፍ
መወለድ ተጠቀሰ— ህዝቡም ወደ ቃል
ኪዳኑ ምድር ተጓዙ— የእስማኤል ወን
ዶች ልጆችና ሚስቶቻቸው በፈንጠዚያ
ውና በአመፃው ተቀላቀሉ— ኔፊ ታሰረ፣
እናም መርከቡ በኃይለኛ አውሎ ነፋስ
ወደኋላ ተነዳች— ኔፊ ተፈታ፣ እናም
በእርሱ ፀሎት ማዕበሉ ቆመ— ህዝቡም
ወደ ቃልኪዳኑ ምድር ደረሱ። ከ፭፻፺፩–
፭፻፹፱ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ ጌታን አመለ
ኩና ከእኔ ጋር ሄዱ፤ እና ልዩ አይነት አሰ
ራር ባለው እንጨት ስራ ሰራን። ጌታም
የመርከቡን እንጨቶች እንዴት መስራት
እንዳለብኝ በየጊዜው ያሳየኝ ነበር።
፪ አሁን እኔ ኔፊ ይህንን እንጨት የቀረ
ፅኩት ከሰው በተማርኩት መልኩ አልነበ
ረም፣ መርከቡንም ቢሆን የሰራሁት በሰ
ዎች መንገድ አልነበረም፤ ነገር ግን ጌታ
ለእኔ ባሳየኝ መንገድ ነበር የሰራሁት፤ ስለ
ዚህ ይህም በሰዎች መንገድ የተመሰረተ
አልነበረም።
፶፭ ሀ የሐዋ. ፲፬፥፲፩–፲፭።
		ለ ዘፀአ. ፳፥፲፪፤
ሞዛያ ፲፫፥፳።
፲፰ ፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

፬ሀ
፮ሀ
፯ሀ
		ለ
፰ሀ

፫ እና እኔ ኔፊ ወደተራራው ሁልጊዜ
እሄድ ነበር፣ እና እኔ ሁልጊዜ ወደጌታ
ሀ
እፀልይ ነበር፤ ስለዚህ ጌታ ለእኔ ታላቅ
ነገሮችን ለአሳየኝ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ የጌታን መመሪያ
በመከተል መርከቡን ከጨረስኩ በኋላ ወን
ድሞቼ ጥሩ እንደሆነና አሰራሩም እጅግ
ረቂቅ እንደሆነ ተመለከቱ፤ ስለዚህ እን
ደገና ራሳቸውን በጌታ ሀፊት ዝቅ አደረጉ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ ተነስተን ወደ መር
ከቡ እንድንወርድ፣ የጌታ ድምፅ ወደአ
ባቴ መጣ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በማግስቱ ከምድ
ረበዳ ብዙ ፍሬዎችን፣ ሀስጋን፣ በቂ ማር፣
ጌታ እንደአዘዘን ስንቅና ሁሉን ነገሮች ካዘ
ጋጀን በኋላ ከሁሉም ጭነታችንና ዘሮቻ
ችን እናም ከእኛ ጋር ያመጣናቸውን ነገ
ሮች በሙሉ ይዘን፣ እያንዳንዱ እንደ እድ
ሜው ወደመርከቡ ወረድን፣ ስለዚህ ሁላች
ንም ከሚስቶቻችንና ከልጆቻችን ጋር ወደ
መርከቡ ወረድን።
፯ እና አሁን አባቴ ሁለት ልጆች በምድ
ረበዳ ወልዷል፤ ታላቁ ሀያዕቆብ፣ ታናሹ
ለ
ዮሴፍ ይባሉ ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ሁላችንም የታዘዝ
ነውን ከያዝንና ስንቃችንን ይዘን ወደመር
ከቡ ውስጥ ከወረድን በኋላ ሀበባህሩ ጉዞን
ጀመርን፣ እናም በነፋሱ ፊት ወደ ለቃል
ኪዳኑ ምድር ተገፋን።
፱ እናም ለብዙ ቀናት በነፋሱ ከተመ
ራን በኋላ፣ እነሆ ወንድሞቼ እና የእስማ
ኤል ልጆች እናም ሚስቶቻቸው መደሰት፣
መጨፈርና መዝፈን እንዲሁም ብዙ መጥፎ
ነገር መናገር ጀመሩ፣ አዎን፣ በምን ኃይል
ወደዚያ ቦታ እንደመጡ እንኳን ረሱት፤
አዎን ክፋታቸውም እጅግ ታላቅ ሆነ።
፲ እናም እኔ ኔፊ በኃጢኣታችን ምክንያት
ጌታ እንዳይቆጣንና እንዳይቀጣን በባህርም

፩ ኔፊ ፲፮፥፭።
፩ ኔፊ ፲፯፥፪።
፪ ኔፊ ፪፥፩።
፪ ኔፊ ፫፥፩።
፪ ኔፊ ፲፥፳።

		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።

፵፩

፩ ኔፊ ፲፰፥፲፩–፳፫

ጥልቅ ውስጥ እንዳንሰምጥ እጅግ መፍራት
ጀመርኩ፤ ስለዚህ እኔ ኔፊ በጥሞና እናገራ
ቸው ጀመርኩ፤ ነገር ግን እነሆ እነርሱ በእኔ
ሀ
ተቆጡ፣ እንዲህም አሉ—ታናሽ ወንድ
ማችን በእኛ ላይ ለመሪ እንዲሆን አንፈቅ
ድም።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ላማንና ልሙኤል
ወስደው በገመድ አሰሩኝ፣ በጣም አጎሳ
ቆሉኝ፤ ይሁን እንጂ ስለኃጥአን የተናገረው
ቃል በሙሉ ይፈፀም ዘንድ ኃይሉን ሊያ
ሳይ ስለፈለገ ጌታ ይህን ሀፈቀደ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ መነቃነቅ እስኪ
ያቅተኝ ካሰሩኝ በኋላ በጌታ የተዘጋጀው
ሀ
አቅጣጫ ጠቋሚ መስራቱን አቆመ።
፲፫ ስለዚህ መርከቧንም ወዴት መምራት
እንዳለባቸው አላወቁም፣ በዚህም ምክን
ያት ታላቅ ማዕበል አዎን ታላቅና አስፈሪ
አውሎ ንፋስ ተነሳ፣ እናም ለሶስት ቀናት
ያህል ወደ ኋላ ሀተነዳን፣ እናም በባህር
ውስጥ እንዳይሰምጡ መፍራት ጀመሩ፤
ይሁን እንጂ እኔን አልፈቱኝም።
፲፬ እናም ወደ ኋላ ስንነዳ በነበርንበት በአ
ራተኛው ቀን ማዕበሉ እጅግ በረታ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ባህሩ ጥልቅ
ልንሰጥም ነበር። እናም ለአራት ቀን በባህሩ
ላይ ወደ ኋላ ከተነዳን በኋላ ወንድሞቼ የጌታ
ፍርድ በእነርሱ ላይ መሆኑንና ከኃጢኣታ
ቸው ንስሀ ካልገቡ በስተቀር እንደሚጠፉ
ሀ
መገንዘብ ጀመሩ፤ ስለዚህ ወደ እኔ መጡና
የታሰርኩበትን ከክንዶቼ ላይ ፈቱ፣ እነር
ሱም አብጠው ነበር፤ እናም ደግሞ ቁር
ጭምጭሚቶቼም እጅግ አብጠው ነበር፣
ሁለቱም እጅግ ቆስለው ነበር።
፲፮ ይሁን እንጂ ወደ አምላኬ ተመለከ
ትኩ፣ እናም ቀኑን ሙሉ እርሱን ሀአመሰ
ገንኩ፤ እናም በመከራዬ የተነሳ በጌታ ላይ
አላጉረመረምኩም።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፲፯–፶፭።
		ለ ዘፍጥ. ፴፯፥፱–፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፮፥፴፯–፴፰፤
፪ ኔፊ ፩፥፳፭–፳፯።
፲፩ ሀ አልማ ፲፬፥፲፩።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፣ ፲፮፣ ፳፮፤

፲፯ አሁን አባቴ ሌሂ እነርሱን እናም
ደግሞ ሀየእስማኤልን ወንድ ልጆች ብዙ ነገ
ሮች ተናገሯቸው ነበር፤ ነገር ግን እነሆ ስለ
እኔ የሚናገርን ማንንም ሰው በብዙ ማስፈ
ራሪያ ተናግረው ነበር፤ እና ወላጆቼ በእር
ጅና በመያዝና በልጆቻቸው ምክንያት በሀ
ዘን በብርቱ ስለተሰቃዩ ደካማ ሆኑ፣ አዎን
አልጋቸው ላይም በበሽታ ወደቁ።
፲፰ በሀዘናቸው ብዛትና በወንድሞቼ ኃጢ
ያት የተነሳ ከዚህ ህይወት ወደሚወሰዱበ
ትና አምላካቸውን ወደሚገናኙበት ደርሰው
ነበር፣ አዎን ያረጀ ሰውነታቸውም በአፈር
ውስጥ ሊወድቁ እየደረሱ ነበሩ፤ አዎን በሀ
ዘን ወደ ውኃማው መቃብር የሚጣሉበት
ጊዜ እየቀረበ ነበር።
፲፱ እናም ያዕቆብና ዮሴፍ ልጆች እንደ
መሆናቸው ብዙ እንክብካቤ ይፈልጉ ስለ
ነበር፣ በእናታቸው ስቃይ ምክንያት አዝ
ነው ነበር፤ ደግሞም ሀየባለቤቴና የልጆቼ
እንባና ፀሎት ይፈቱኝ ዘንድ የወንድሞቼን
ልብ አላራራም።
፳ እና በጥፋት ካስፈራራቸው የእግዚአ
ብሔር ኃይል በስተቀር ልባቸውን የሚ
ያራራ ምንም ነገር አልነበረም፤ ስለዚህ
በባህሩ ጥልቅ ሊዋጡ እንደሆነ ባዩ ጊዜ
ለሰሩት ስራ ንስሀ ገቡ፣ በዚህም ምክንያት
እኔን ፈቱኝ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔን ከፈቱኝ በኋላ
አቅጣጫ ጠቋሚውን ወሰድኩት፣ እንደፈ
ለኩትም ሰራ። እናም እንዲህ ሆነ እኔ ለጌታ
ፀለይኩ፤ ከፀለይኩም በኋላ ነፋሱም፣ ማዕ
በሉም ቆመ፣ ታላቅ ፀጥታም ሆነ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ መርከቡን
መራሁ፣ እንደገናም ወደቃልኪዳኑ ምድር
ተጓዝን።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ቀናት ከተ
ጓዝን በኋላ፣ ሀበቃልኪዳኑ ምድር ደረስን፤

፪ ኔፊ ፭፥፲፪፤
አልማ ፴፯፥፴፰–፵፯፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲፫ ሀ ሞዛያ ፩፥፲፯።
፲፭ ሀ ሔለ. ፲፪፥፫።
፲፮ ሀ አልማ ፴፮፥፳፰።

፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፬–፳።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፲፱፤ ፲፮፥፯።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።

፵፪

፩ ኔፊ ፲፰፥፳፬–፲፱፥፮

እናም በምድሩ ላይ ሄድንና፣ ድንኳኖቻ
ችንን ተከልን፤ የቃልኪዳኑ ምድር ብለ
ንም ጠራነው።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ መሬቱን ማረስ
ጀመርን፣ ዘሮችንም መዝራት ጀመርን፤
አዎን ከኢየሩሳሌም ያመጣናቸውን ዘሮች
በሙሉ ዘራናቸው። እናም እንዲህ ሆነ ዘሮቹ
እጅግ አደጉ፤ ስለዚህ በብዙ ተባረክን።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ በቃል ኪዳን ምድር
ውስጥ በምድረበዳው በተጓዝን ጊዜ ሁሉም
አይነት እንስሳት ላም፣ በሬ፣ እና አህያና
ፈረስ፣ እናም ፍየልና የዱር ፍየል፣ እን
ዲሁም ሁሉም አይነት ለሰው ጥቅም የሚ
ውሉ የዱር እንስሳት በጫካው ውስጥ እን
ደነበሩ አገኘን። እንዲሁም ሁሉም አይነት
የወርቅ፣ የብርና፣ የመዳብ የብረት አፈር
አገኘን።
ምዕራፍ ፲፱
ኔፊ ሰሌዳዎችን ከብረት አፈር ሠርቶ የህ
ዝቡን ታሪክ መዘገበ— የእስራኤል አም
ላክ ሌሂ ኢየሩሳሌምን ከለቀቀበት ከስድ
ስት መቶ ዓመት በኋላ ይመጣል— ስለእ
ርሱ መከራና ስቅለት ኔፊ ተናገረ— አይሁ
ዶች ይጠላሉ፣ እናም ወደጌታ እስከሚመ
ለሱ እስከ ኋለኞቹ ቀናት ድረስ ይበተናሉ።
ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ አዘዘኝ፣ ስለዚህ
የህዝቤን ታሪክ እፅፍባቸው ዘንድ ሀሰሌዳዎ
ችን ከብረት አፈር ሰራሁ። እናም በሰሌዳ
ዎቹ ላይ ለየአባቴን ታሪክ፣ ደግሞም የምድ
ረበዳ ጉዞአችንንና የአባቴን ትንቢቶች ፃፍ
ኩባቸው፤ ደግሞም ብዙዎቹን የእኔን ትን
ቢቶች ፃፍኩባቸው።
፪ እናም እነርሱንም በሰራሁ ጊዜ ሀ እነ
ዚህን ሰሌዳዎች እንድሰራ ከጌታ እንደ
፲፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
		ለ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ

፩ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯፤ ፮፥፩–፫።
፪ ኔፊ ፭፥፴።
፩ ኔፊ ፱፥፩–፭።
ያዕቆ. ፩፥፩–፬፤ ፫፥፲፫–፲፬፤
፬፥፩–፬።

ምታዘዝ አላወቅሁም ነበር፤ ስለዚህ የአባ
ቴን ታሪክና የአባቶቹን የትውልድ ሐረግ፣
እናም በምድረበዳ የነበሩትን አብዛኞች ገጠ
መኞቻችን የተፃፉት በእነዚያ እኔ ባልኳ
ቸው የመጀመሪያ ሰሌዳዎች ላይ ነው፤
ስለዚህ እኔ ለእነዚህን ሰሌዳዎች ከመስራቴ
በፊት የተከሰቱት ነገሮች በይበልጥም በመ
ጀመሪያዎቹ ሰሌዳዎች በእውነትም ተጠ
ቅሰዋል።
፫ እናም እነዚህን ሰሌዳዎች በትዕዛዝ ከሰ
ራሁ በኋላ፣ እኔ ኔፊ፣ አገልግሎትና ትንቢ
ቶችን ግልፅና አስፈላጊ የሆኑትን ክፍሎች፣
ሀ
በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ እንድፅፍ ትዕዛዝ
ተቀበልኩ፤ እና የሚፃፉት ነገሮች ይህችን
ምድር ለሚይዙት ህዝቦቼ መመሪያ ይሆኑ
ዘንድ፣ ደግሞም እኔ ለማላውቀው፣ ጌታ
ለሚያውቀው፣ ለለመልካም ዓላማው ይሆኑ
ዘንድ ይጠበቃሉ።
፬ ስለዚህ እኔ ኔፊ፣ በሌሎች ሰሌዳዎች
ላይ የህዝቦቼን ጦርነት፣ ፀብ፣ እና ጥፋትን
ታሪክ፣ ወይም የተዘረዘረ ታሪክ መዘገብኩ።
እናም ይህን አደረኩ፣ ህዝቤንም እኔ ስሄድ
ምን ማድረግ እንዳለባቸውና፣ ከጌታ ተጨ
ማሪ ትዕዛዝ እስከሚመጣ ድረስ፣ እነዚህ
ሰሌዳዎች ከአንዱ ትውልድ ወደሌላው
ወይም ከአንዱ ነቢይ ወደሌላው መተላለፍ
እንደሚገባቸው አዘዝኩኝ።
፭ እነዚህን ሰሌዳዎች እንዴት ሀእንደሰ
ራሁ ከዚህ በኋላ ይነገራል፣ እናም እነሆ
እንደተናገርኩት እቀጥላለሁ፤ ይህንንም
የማደርገው እጅግ የተቀደሱትን ነገሮች
ህዝቦቼ ያውቁት ዘንድ ለእንዲጠብቁ ነው።
፮ ይሁን እንጂ ሀቅዱስ ናቸው ብዬ የማስ
ባቸውን ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር በሰ
ሌዳዎቹ ላይ አልፅፍም። እና አሁን ስህተት
ብሰራ፣ የጥንቶቹም ቢሆኑ ስህተት ሰርተ
ዋል፤ በሌሎች ሰዎች ስህተት ግን ራሴን

		ለ ፩ ኔፊ ፱፥፬–፭፤
ቃላት ፩፥፯፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳፤
፲፥፩–፶፩።
፭ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳፰–፴፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት

መጻህፍት—የሚጠበቁ ቅዱስ
መጻፍህት።
፮ ሀ ደግሞም የመፅሐፈ ሞርሞን
የርዕስ ገፅን ተመልከቱ።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ።

፵፫

፩ ኔፊ ፲፱፥፯–፲፫

አላመካኝም፣ ነገር ግን በስጋ መሰረት በው
ስጤ ባለው ለደካማነት ራሴ አመካኛለሁ።
፯ አንዳንድ ሰዎች ለስጋም፣ ለነፍስም
ታላቅ ዋጋ አለው ብለው የሚያስቡትን ነገ
ሮች ሌሎች ሀይንቁታል፣ በእግራቸውም
ይረግጡታል። አዎን የእስራኤልንም አም
ላክ እንኳን ሰዎች በእግራቸው ለይረግጡ
ታል፤ በእግራቸው ይረግጡታል እላለሁ
ነገር ግን በሌላ አባባል እናገረዋለሁ—ንቀ
ውታል፣ እናም የምክሩን ድምፅ አላዳመ
ጡም።
፰ እናም እነሆ እንደመልአኩ ቃላት፣
አባቴ ኢየሩሳሌምን ከለቀቀበት ሀ ከስድስት
መቶ ዓመታት በኋላ፣ እርሱ ለይመጣል።
፱ እናም በኃጢኣታቸው ምክንያት ዓለም
ሁሉ ዋጋ እንደሌለው ነገር ይፈርዱበታል፤
ስለዚህ ይገርፉታል፣ እርሱም ይህን ይቀ
በላል፤ እናም ይመቱታል፣ እርሱም ይህን
ይቀበላል። አዎን ሀይተፉበታል፣ እና በቸር
ነቱና ለሰው ልጆች ባለው ፅናት ምክንያት
ይህንንም ይቀበለዋል።
፲ እናም ከግብፅ ከባርነት ሀየወጡትና ደግ
ሞም በምድረበዳ ውስጥ በእርሱ የተጠበቁት
አባቶቻችን ለአምላክ፣ አዎን ሐየአብርሃም
አምላክ፣ የይስሀቅም፣ እና የያዕቆብ አም
ላክ መ እንደዜኖቅ ቃላት መሰረት ሠ እንዲሰ
ቀል፣ እና እንደ ኔዩም ቃላት መሰረት ረእን
፮ ለ ሞር. ፰፥፲፫–፲፯፤
ኤተር ፲፪፥፳፫–፳፰።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፪፤
ያዕቆ. ፬፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፬፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
፱ ሀ ኢሳ. ፶፥፭–፮፤
ማቴ. ፳፯፥፴።
፲ ሀ ዘፀአ. ፫፥፪–፲፤ ፮፥፮፤
፩ ኔፊ ፭፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፪፤
ሞዛያ ፯፥፳፯፤ ፳፯፥፴–፴፩፤
አልማ ፲፩፥፴፰–፴፱፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፬–፲፭።

ዲሰዋና፣ በባህር ደሴቶች ለሚኖሩ በተለ
ይም ሰለእስራኤል ቤት የሞቱ ምልክት ስለ
ሚሰጠው የሶስት ቀን ሸጨለማ እንደተናገ
ረው እንደ ቀዜኖስ ቃል በበመቃብር እንዲ
ቀበር፣ በመልአኩ ቃላት መሰረት፣ እራ
ሱን እንደሰው በኃጢኣተኞች እጅ ተአሳ
ልፎ ይሰጣል።
፲፩ ነቢዩ እንዲህ ተናገረ—ጌታ እግዚአ
ብሔር በዚያ ቀን የእስራኤልን ቤት ሁሉ
አንዳንዶቹን በቅንነታቸው የተነሳ፣ ለታ
ላቅ ደስታቸው፣ ለደህንነታቸው በድምፁ፣
ሌሎቹን ሀበነጎድጓድና በወጀብ ኃይሉ መብ
ረቅ፣ በማዕበል በእሳትና በጭስና፣ ለበጨ
ለማ ጭጋግ፣ እንዲሁም ሐምድርን በመ
ክፈትና በሚነሱት መተራሮች ሠይጎበኛቸ
ዋል።
፲፪ እናም ነቢዩ ሀዜኖስ እነዚህ ነገሮች
ለ
ሁሉ መሆን አለባቸው ብሏል። የምድርም
ሐ
ዓለቶች መከፈል አለባቸው፤ እና በምድር
ሁከት ምክንያት፣ በባህር ደሴቶች የሚገ
ኙት ንጉሶች እንዲህ እንዲጮሁ በእግዚአ
ብሔር መንፈስ ተፅዕኖ ይሰማቸዋል፣ የፍ
ጥረት አምላክ ይሰቃያል ይላሉ።
፲፫ እናም ነቢዩ፣ በኢየሩሳሌም ስላሉት
እንዲህ ይላል፥ የእስራኤልን አምላክ ሀስለ
ሰቀሉና፣ ምልክቶቹን፣ ድንቆቹን በማስወ
ገድና፣ የእስራኤልን አምላክ ክብርና ኃይል

		ሐ ዘፍጥ. ፴፪፥፱፤
ሞዛያ ፯፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		መ አልማ ፴፫፥፲፭፤ ፴፬፥፯፤
ሔለ. ፰፥፲፱–፳፤
፫ ኔፊ ፲፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የጠፉ ቅዱሣት
መጻህፍት፤
ዜኖቅ።
		ሠ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬።
		ረ ፪ ኔፊ ፮፥፱፤
ሞዛያ ፫፥፱።
ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ሰ ፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፬።
		ሸ ፩ ኔፊ ፲፪፥፬–፭፤
ሔለ. ፲፬፥፳፣ ፳፯፤
፫ ኔፊ ፰፥፫፣ ፲፱–፳፫፤
፲፥፱።

		ቀ ያዕቆ. ፮፥፩፤
ሔለ. ፲፭፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ዚኖስ።
		በ ማቴ. ፳፯፥፷፤
ሉቃ. ፳፫፥፶፫፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፫።
		ተ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፩ ሀ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯፤
፫ ኔፊ ፰፥፭–፳፫።
		ለ ሉቃ. ፳፫፥፵፬–፵፭፤
፫ ኔፊ ፰፥፲፱–፳።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፭።
		መ ፫ ኔፊ ፰፥፲።
		ሠ ፫ ኔፊ ፱፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
፲፪ ሀ ያዕቆ. ፭፥፩።
		ለ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፰።
		ሐ ማቴ. ፳፯፥፶፩።
፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፫።

፵፬

፩ ኔፊ ፲፱፥፲፬–፳፬

በመቃወም ልቦቻቸው ስለሳቱ፣ በሁሉም
ህዝቦች ለይሰቃያሉ።
፲፬ እናም ልባቸው ስለሳቱና፣ የእስራኤ
ልን ቅዱስ ሀስለናቁ በስጋ ይንከራተታሉ፣
እናም ይጠፋሉ፣ እናም ለየሚፏጭባቸውና
ሐ
የተራቁም ይሆናሉ፣ በሁሉም ሀገሮች የተ
ጠሉም ይሆናሉ ይላል ነቢዩ።
፲፭ ይሁን እንጂ በእስራኤሉ ቅዱስ ላይ
ልባቸውን ሀየማይስቱበት ቀን ሲመጣ፣
ያኔም ከአባታቸው ጋር የገባውን ለቃል
ኪዳን ያስታውሳሉ፣ ይላል ነቢዩ።
፲፮ አዎን በዚያን ጊዜ የባህር ሀደሴቶች
ንም ያስታውሳል፤ በነቢዩ ዜኖስ ቃል መሰ
ረት፣ አዎን የእስራኤልንም ቤት በሙሉ
ከአራቱም የምድር ማዕዘናት ለእሰበስባቸ
ዋለሁ አለ ጌታ።
፲፯ አዎን እናም ምድር በሙሉ የጌታን
መድኃኒት ሀያያሉ፣ አለ ነቢዩ፤ እያንዳንዱ
ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋና ህዝብም ይባረካል።
፲፰ እናም እኔ ኔፊ እነዚህን ነገሮች ለህ
ዝቤ የፃፍኩት ምናልባት ጌታ መድኃኒታ
ቸውን እንዲያስታውሱ ለማስረዳት ነው።
፲፱ ስለዚህ ሀእነዚህን ነገሮች ያገኟቸው
እንደሆነ ለሁሉም ለእስራኤል ቤት እና
ገራለሁ።
፳ እነሆ በኢየሩሳሌም ለሚኖሩት መገ
ጣጠሚያዬ እስከሚደክም ድረስ የሚያስ
ጨንቀኝ የመንፈስ ስራ አለኝ፤ እነሆ ጌታ
እንደጥንት ነቢያት ስለእነርሱ በማሳየት
መሀሪ ባይሆንልኝ ኖሮ እኔም ደግሞ በጠ
ፋሁ ነበር።
፳፩ እናም እርሱ በእርግጥ ለጥንት ሀነቢ
ያት ለስለእነርሱ ገልጦላቸዋል፤ ደግሞም
፲፫ ለ ሉቃ. ፳፫፥፳፯–፴።
፲፬ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፫–፮፤
ሞዛያ ፲፬፥፫–፮።
		ለ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ሐ ዘዳግ. ፳፰፥፴፯፤
፩ ነገሥ. ፱፥፯፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፱።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፩–፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፬፤
፪ ኔፊ ፲፥፳፩።

ለብዙዎች ስለእኛ አሳይቷቸዋል፣ ስለዚህ
እኛም ደግሞ በነሀስ ሰሌዳዎች ላይ ተፅፈ
ዋልና ልናውቃቸው ያስፈልገናል።
፳፪ አሁን እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ ለወን
ድሞቼ እነዚህን ነገሮች አስተማርኳቸው፤
እና እንዲህ ሆነ ጌታ በጥንት ሰዎች መካከል
በሌሎች ምድር ውስጥ ያደረጋቸውን ነገ
ሮች በተመለከተ ያውቁ ዘንድ ሀበነሀስ ሰሌ
ዳዎች ላይ የተቀረፁትን ብዙ ነገሮች አነ
በብኩላቸው።
፳፫ እናም ሀበሙሴ መፅሐፍት ላይ ከተ
ፃፉት ብዙ ነገሮችን አነበብኩላቸው፤ ነገር
ግን በይበልጥ ስለጌታ ስለመድኃኒታቸው
እንዲያምኑ አስረዳቸው ዘንድ በነቢዩ ለኢሳ
ይያስ የተፃፉትን አነበብኩላቸው፤ እነሆ
ለእኛ ሐጥቅምና ትምህርት ይሆኑ ዘንድ
ሁሉንም ጥቅሶች ከእኛ ጋር መአመሳሰልኩ።
፳፬ ስለዚህ ለእነርሱ እንዲህ ስል ተናገ
ርኩ—እናንተ የተገነጠላችሁ ሀቅርንጫፎች
የሆናችሁ የእስራኤል ቤት ቅሪቶች የተፃ
ፉትን የነቢዩን ቃል አድምጡ፤ እናንተም
ተገንጥላችሁ እንደመጣችሁባቸው ወንድ
ሞቻችሁ አይነት ተስፋ ይኖራችሁ ዘንድ
ለመላው ለእስራኤል ቤት የተፃፉትን የነቢ
ዩን ቃል አድምጡ፣ ከእናንተም ጋር አመ
ሳስሏቸው፤ እንደዚህም ነቢያት ፅፈዋልና።
ምዕራፍ ፳
ጌታ ዓላማውን ለእስራኤል ገለጠ— እስራ
ኤልም በመከራ እቶን ተመረጠች፣ እናም
ከባቢሎን ትወጣለች— ኢሳይያስ ፵፰ን
አነጻፅሩ። ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።

		ለ ኢሳ. ፵፱፥፳–፳፪።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፲፯ ሀ ኢሳ. ፵፥፬–፭።
፲፱ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፮፤
ሞር. ፭፥፲፪፤ ፯፥፱–፲።
፳፩ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፲፫፤
ዓሞ. ፫፥፯።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፥፲፮–፲፯።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፩።
፳፫ ሀ ዘፀአ. ፲፯፥፲፬፤

		ለ
		ሐ
		መ
፳፬ ሀ

፩ ኔፊ ፭፥፲፩፤
ሙሴ ፩፥፵–፵፩።
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፬–፮፤
፫ ኔፊ ፳፫፥፩።
፪ ኔፊ ፬፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፫፥፬–፭።

፵፭

፩ ኔፊ ፳፥፩–፲፯

፩ እናንተ በእስራኤል ስም የተጠራችሁ
እናንተ ከይሁዳ ውኃ ይሁን ሀከጥምቀት
ውኃ የወጣችሁ፣ በጌታ ስም የምትምሉ፣
በእውነት ሳይሆን፣ በፅድቅ ሳይሆን የእስ
ራኤልን አምላክ የምትጠሩ የያዕቆብ ቤት
ሆይ ይህን ስሙ እናም አድምጡ።
፪ ይሁን እንጂ ሀበቅድስት ከተማ ስም
እራሳቸውን ይጠራሉ፣ ነገር ግን የሰራ
ዊት ጌታ በሆነው በእስራኤል አምላክ ላይ
ለ
አይደገፉም፤ አዎን፣ የሰራዊት ጌታ የእ
ርሱ ስም ነው።
፫ እነሆ ሀ የቀድሞውን ነገሮች ከጥንት
ጀምሮ ተናግሬአለሁ፤ ከአፌም ወጥተ
ዋል፣ አሳይቼአቸዋለሁ። በድንገትም አሳ
የኋቸው።
፬ እናም ይህንን ያደረግሁት ሀአንተ እል
ከኛ፣ አንገትህም የብረት ጅማት፣ ግንባር
ህም ናስ እንደሆነ ስለማውቅ ነው፤
፭ እናም ሀጣኦቴ ይህን አድርጓል፣ የተ
ቀረፀው ምስሌ፣ ቀልጦ የተሰራው ምስሌ
እነዚህን አዘዘኝ እንዳትል ፈርቼ አስቀድሜ
ነግሬህ ነበር፤ ሳይሆንም አስተምሬህ ነበር።
፮ ይህን ሁሉ ተመልክተሀልና ሰምተሀል፤
እናም አንተ አትናገራቸውምን? አዲስ ነገ
ሮች፣ እንዲሁም የተደበቁትንም ነገሮች፣
ከዚህ ጀምሮ አሳይቼህ ነበር፣ እና አንተ
አላወቅሀቸውም።
፯ እነርሱም አሁን እንጂ ከጥንት ጀምሮ
አልተፈጠሩም፣ አንተም እነሆ፥ አውቄ
አቸዋለሁ እንዳትል ስለእነዚህ ከመስማትህ
በፊት ለአንተ ተገልጠውልህ ነበር።
፰ አዎን እናም አልሰማህም፣ አዎን አላ
ወቅህም፤ አዎን ጆሮህም በዚያን ጊዜ አል
ተከፈተም፣ ምክንያቱም አንተ ፈፅሞ ሀወን
፳ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
፬ሀ
፭ሀ
፰ሀ
፱ሀ

መጥመቅ።
ኢሳ. ፶፪፥፩።
ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
ይህም መደገፍ ማለት ነው።
ኢሳ. ፵፮፥፱–፲።
ይህም እስራኤል ማለት ነው።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
መዝ. ፶፰፥፫።
፩ ሳሙ. ፲፪፥፳፪፤

፲ሀ
፲፩ ሀ
		ለ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ

ጀለኛ እንደሆንክ ከማህፀንም ጀምሮ ህግን
ተላላፊ ተብለህ እንደተጠራህ አውቃለሁና።
፱ ይሁን እንጂ ሀስለስሜ ቁጣዬን አዘገያ
ለሁ፣ ስለምስጋናዬም ስል እንዳላጠፋህ
ዘንድ እለይሃለሁ።
፲ ምክንያቱም እነሆ አንጥሬሀለሁ፣ ሀበመ
ከራም እቶን መርጬሀለሁ።
፲፩ ስለእኔ አዎን ስለራሴ ይህን አደርገዋ
ለሁ፣ ምክንያቱም ሀስሜ እንዲነቀፍ አል
ፈቅድም፣ እናም ክብሬንም ለሌላ ለአል
ሰጥም።
፲፪ ያዕቆብ ሆይ፣ የጠራሁህም እስራኤል
ሆይ ስሙኝ፣ ምክንያቱም እኔ ነኝና፤ እኔ
ሀ
የፊተኛው እናም ደግሞ እኔ መጨረሻው
ነኝ።
፲፫ እጄም ደግሞ የምድርን መሰረት ሀመስ
ርታለች፣ ቀኝ እጄም ሰማያትን ዘርግታ
ለች። ጠራኋቸው እናም በአንድ ላይ ቆሙ።
፲፬ እናንተ ሁሉ በአንድ ላይ ተሰብስባ
ችሁ አድምጡ፤ ከእነርሱ እነዚህን ነገሮች
ያወጀላቸው ማን ነው? ጌታ እርሱንም
ወድዶታል፤ አዎን እርሱም በእነርሱ የተ
ናገረውን ሀቃል ይፈፅማል፣ እርሱም እን
ደሚያስደስተው ለበባቢሎን ላይ ያደርጋል፣
ክንዱም በከለዳውያን ላይ ይሆናል።
፲፭ ደግሞም ጌታ እንዲህ ይላል፤ እኔ ጌታ
አዎን እኔ ተናገርኩ፤ አዎን እርሱን እንዲያ
ውጅ ጠራሁት፣ አምጥቼውማለሁ፣ መንገ
ዱንም ቀና ያደርጋል።
፲፮ ወደ እኔ ቅረቡ፣ እኔ ሀበስውር አልተና
ገርኩም፤ ከጥንት ጀምሮ፣ ከታወጀበት ጊዜ
አንስቶ እኔ ተናገርኩ፣ እናም ጌታ እግዚአ
ብሔርና መንፈሱ ልከውኛል።
፲፯ እናም ሀመዳኒትህ፣ የእስራኤል ቅዱስ

መዝ. ፳፫፥፫፤
፩ ዮሐ. ፪፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
ኤር. ፵፬፥፳፮።
ኢሳ. ፵፪፥፰፤
ሙሴ ፬፥፩–፬።
ራዕ. ፩፥፲፯፤ ፳፪፥፲፫።
ቅ.መ.መ. በኩር፤
አልፋ እና ኦሜጋ።
መዝ. ፻፪፥፳፭።

፲፬ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
፲፯ ሀ

ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፩ ነገሥ. ፰፥፶፮፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፩፤
፸፮፥፫።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
ኢሳ. ፵፭፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መድኃኒት።

፵፮

፩ ኔፊ ፳፥፲፰–፳፩፥፰

ጌታ እንዲህ ይላል፤ የሚረባህን ነገር የማስ
ተምርህ፣ በምትሄድበትም መንገድ ለየሚ
መራህ እኔ ጌታህ እግዚአብሔር ልኬዋለሁ።
፲፰ አቤቱ ሀ ትዕዛዛቴን ብትሰማ ኖሮ
ሰላምህ እንደወንዝ፣ ፅድቅህም እንደባህር
ሞገድ ይሆን ነበር።
፲፱ ሀዘርህም ደግሞ እንደ አሸዋ በሆነ
ነበር፤ የሆድህም ትውልድ እንደባህር
ጠጠር በሆነ ነበር፤ ስሙም ከፊቴ ባልጠፋ
ወይም ባልፈረሰ ነበር።
፳ ከባቢሎን ሀውጡ፣ ከከለዳውያንም ኮብ
ልሉ፣ በእልልታ ድምፅ ተናገሩ፣ ይህንም
ተናገሩ እስከምድር ዳርቻ ድረስ አውሩ፤
ጌታ ለባርያውን ያዕቆብን ታድጎታል በሉ።
፳፩ እናም ሀ አልተጠሙም ነበር፤ በበ
ረሃ ውስጥ መራቸው፤ ውሃውንም ለከዓ
ለቱ ውስጥ አፈለቀላቸው፤ ዓለቱንም ደግሞ
ሰነጠቀውና ውኃው ፈለቀ።
፳፪ እናም ይህንን ሁሉና፣ ደግሞ ታላቅ
ነገር ቢያደርግም፣ ለክፉዎች ሀሰላም የላ
ቸውም ይላል ጌታ።
ምዕራፍ ፳፩
መሲሁ ለአህዛብ ብርሃን ይሆናል እንዲ
ሁም እስረኞችን ያስለቅቃል— እስራኤ
ልም በኋለኛው ቀናት በኃይል ትሰበሰባ
ለች— ንጉሶችም የእነርሱ አሳዳጊ አባ
ቶች ይሆናሉ። ኢሳይያስ ፵፱ን አነፃፀር።
ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንደገና፤ እናንተ የተገነጠላች
ሁና በህዝቦቼ እረኞች ኃጢያት የተነሳ ለቃ
ችሁ እንድትወጡ የተደረጋችሁ የእስራኤል
ቤት ሆይ ስሙ፤ አዎን እናንተ የተገነጠላ
፲፯ ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት፤
ራዕይ።
፲፰ ሀ መክ. ፰፥፭።
፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፳፪፥፲፭–፲፱፤
ሆሴ. ፩፥፲።
፳ ሀ ኤር. ፶፩፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፭–፲፬።
		ለ ኢሳ. ፵፬፥፩–፪፣ ፳፩።
፳፩ ሀ ኢሳ. ፵፩፥፲፯–፳።

ችሁ ሁሉ፣ በስፋት የተበተናችሁ በሙሉ፣
ከእኔ ህዝቦች የሆንሽ የእስራኤል ቤት ሆይ።
ሀ
ደሴቶች ሆይ ስሙኝ፣ እናንተም ለበሩቅ
ያላችሁ ህዝቦች አድምጡኝ፤ ጌታ ከማህ
ፀን ጠርቶኛል፣ ከእናቴም ማህጸን ጀምሮ
ስሜን አንስቶአል።
፪ እናም እርሱ አፌን እንደተሳለ ሰይፍ
አድርጎአል፤ በእጁ ጥላ ሰውሮኛል፣ እን
ደተወለወለ ፍላፃም አድርጎኛል፤ በሰገባ
ውም ውስጥ ሸሽጎኛል፤
፫ እናም እርሱ እስራኤል ሆይ፣ አንተ
ሀ
አሽከሬ ነህ፣ በአንተም እከብራለሁ አለኝ።
፬ ከዚያም እኔ በከንቱ ደከምኩ፣ ምንም
ጥቅም ለሌለውና በከንቱ ጉልበቴን ፈጀሁ፤
ፍርዴ በእርግጥ ከጌታ ዘንድ ስራዬም በአ
ምላኬ ዘንድ ነው አልሁ።
፭ እናም አሁን ያዕቆብን ወደ እርሱ እን
ድመልስ አሽከር እሆነው ዘንድ ከማህፀን
ጀምሮ ሀየሰራኝ ጌታ እንዲህ ይላል፣ እስራ
ኤልን ባትሰበሰብም፣ ግን በጌታ ዐይን ተከ
ባሪ እሆናለሁ፣ አምላኬም ጉልበቴ ይሆ
ንልኛል።
፮ እናም እንዲህ አለ፥ አንተ የያዕቆብን
ሀ
ነገዶች እንድታስነሳና ከእስራኤልም የዳኑ
ትን እንድትመልስ አገልጋይ መሆንህ እጅግ
ቀላል ነገር ነው። እስከምድር ዳር ድረስ
መድኃኒት ትሆን ዘንድ ለለአህዛብ ሐብር
ሃን አድርጌ እሰጥሃለሁ።
፯ ጌታ፣ የእስራኤል መድኃኒት፣ ቅዱሱ፣
ሰዎች ለሚንቁት፣ ህዝብ ለሚጠላው፣
ለገዢዎች አገልጋይ እንዲህ ይላል፥ ጌታ
ታማኝ ስለሆነ ነገሥታት አይተው ይነሳሉ፣
መሳፍንትም ደግሞ ይሰግዳሉ።
፰ ጌታ እንዲህ ይላል፥ በተወደደም ጊዜ

		ለ ዘፀአ. ፲፯፥፮፤
ዘኁል. ፳፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፱፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
፳፩ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፬፤
፪ ኔፊ ፲፥፳–፳፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፩።
፫ ሀ ዘሌዋ. ፳፭፥፶፭፤
ኢሳ. ፵፩፥፰፤

			 ት. እና ቃ. ፺፫፥፵፭–፵፮።
፭ ሀ ኢሳ. ፵፬፥፳፬።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል አስራ ሁለት
ጎሳዎች።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፩፥፲፩።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፫፥፰–፲፤
አብር. ፪፥፲–፲፩።

፵፯

፩ ኔፊ ፳፩፥፱–፳፫

ሰምቼሀለሁ፣ የባህር ደሴቶች ሆይ፣ እናም
በደህንነት ቀንም ረድቼሃለሁ፤ እናም እጠ
ብቅህማለሁ፣ ምድርን ታቀና ዘንድ ውድማ
የሆኑትንም ርስቶች ታወርስ ዘንድ ሀአገል
ጋዬን እንደ ቃል ኪዳን አድርጌ ለህዝቡ
እሰጥሀለሁ፤
፱ ሀ ለእስረኞቹ፣ ውጡ፣ ለ በጨለማም
ለተቀመጡትም፣ ተገለጡ በላቸው። በመ
ንገድም ላይ ይበላሉ፣ ሐማሰማርያቸውም
በወና ኮረብታ ሁሉ ላይ ይሆናል።
፲ አይራቡም፣ አይጠሙም፣ ትኩሳት
ወይም ፀሐይ አይጎዳቸውም፤ የሚራራላ
ቸው ይመራቸዋል፣ እንዲሁም በውኃም
ምንጮች በኩል ይነዳቸዋል።
፲፩ እናም ተራሮቼን ሁሉ መንገድ አደር
ጋለሁ፣ ሀጎዳኖቼም ከፍ ይላሉ።
፲፪ ከእዚያም የእስራኤል ቤት ሆይ ተመ
ልከቱ፣ ሀእነዚህ ከሩቅ፣ እናም አቤቱ፣
ከሰሜን፣ ከምዕራብ እነዚህም ከሲኒም
አገር ይመጣሉ።
፲፫ ምክንያቱም ጌታ ህዝቡን አፅናንቶአ
ልና፣ በተሰቃዩትም ላይ ምህረትን ያደር
ጋልና ሰማያት ሆይ ሀዘምሩ፣ እናም ምድር
ሆይ ተደሰቱ፣ በምስራቅ ያሉ ህዝቦችሽ
ይቋቋማሉና፤ እናም ለመዘመር ተነሱ፣
ተራሮች ሆይ ከእንግዲህ አይቀጡምና።
፲፬ እነሆ ፅዮን ግን እንዲህ ብላለች፥ ጌታ
ትቶኛል እናም ጌታዬ እረስቶኛል—ነገር
ግን እርሱ እንዳልረሳ ያሳያል።
፲፭ በእውኑ ሀሴት ከማህፀንዋ ለተወለደው
ወንድ ልጅ እስከማትራራ ድረስ የምታ
ጠባውን ሕፃንዋን ትረሳ ዘንድ ትችላለ
ችን? አዎን፣ የእስራኤል ቤት ሆይ፣ እነ
ርሱ ይረሱ ይሆናል እኔ ግን ለአልረሳሽም።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፮–፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፰–፲፩፤
ሞር. ፰፥፲፮፣ ፳፭።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።
		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፭።
		ሐ ሕዝ. ፴፬፥፲፬።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፷፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፫–፴፪።
፲፪ ሀ ኢሳ. ፵፫፥፭–፮።

፲፮ እነሆ እኔ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ፣
ግንቦችሽም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ።
፲፯ ልጆችሽ ያወደሙሽ ላይ ይፈጥናሉ፣
እናም ሀያጠፉሽ ከአንቺ ዘንድ ይወጣሉ።
፲፰ ዓይንሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመ
ልከቺ፣ እናም እነሆ እነዚህ ሁሉ እራሳቸ
ውን ሀሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ። እኔ
ህያው እንደሆንኩ፣ እነዚህን ሁሉ እንደጌጥ
ትለብሻቸዋለሽ፣ እንደሙሽራም ትጎናፀፊ
ያቸዋለሽ፣ ይላል ጌታ።
፲፱ ባድማሽና ውድማሽ፣ ወናም የሆነው
ምድርሽ፣ እናም የጥፋትሽ ምድር ከሚኖ
ሩብሽ የተነሳ ዛሬ ጠባብ ትሆናለች፣ የዋ
ጡሽም ይርቃሉና።
፳ የመጀመሪያውን ካጣሽ በኋላ ያገኘሻ
ቸው ልጆችሽ በጆሮሽ ስፍራ፥ በጣም
ሀ
ጠቦኛልና እንቀመጥ ዘንድ ቦታ አስፊ
ልኝ ይላሉ።
፳፩ በዚያም ጊዜ ሀአንቺም በልብሽ ትያ
ለሽ፥ የወላድ መካን ሆኜና፣ እኔም ለብቸኛ
ሆኜ፣ ታስሬና ተቅበዝብዤ እያለሁ እነዚ
ህን ማን ወለደልኝ? እነዚህንስ ማን አሳ
ደጋቸው? እነሆ ብቻዬን ቀርቼ ነበር፣ እነ
ዚህስ ወዴት ነበሩ?
፳፪ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፥
እነሆ እጄን ወደ ሀአህዛብ አነሳለሁ፣ ለአር
ማዬንም ወደ ወገኖች አቆማለሁ፤ ወንዶች
ልጆችሽንም ሐበክንዳቸው ያመጡአቸዋል፥
ሴቶች ልጆችሽንም በጫንቃቸው ይሸከሟ
ቸዋል።
፳፫ ሀነገሥታትም ለአሳዳጊ አባቶችሽ ይሆ
ናሉ፣ እቴጌዎቻቸውም ሞግዚቶችሽ ይሆ
ናሉ፤ ፊቶቻቸውን ወደ ምድር ዝቅ አድ
ርገው ይሰግዱልሻል፣ እና የእግርሽንም

፲፫ ሀ ኢሳ. ፵፬፥፳፫።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሴት፣ ሴቶች።
		ለ ኢሳ. ፵፩፥፲፯፤
አልማ ፵፮፥፰፤
ት. እና ቃ. ፷፩፥፴፮።
፲፮ ሀ ዘካ. ፲፫፥፮።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፲፪–፳።
፲፰ ሀ ሚክ. ፬፥፲፩–፲፫።
፳ ሀ ወይም ጥብቅ፣
ወይም ጠባብ።

ሀ

፳፩ ሀ ይህም ፅዮን ማለት ነው።
		ለ ኢሳ. ፶፬፥፩፤
ገላ. ፬፥፳፯።
፳፪ ሀ ኢሳ. ፷፮፥፲፰–፳።
		ለ ኢሳ. ፲፩፥፲፪፤ ፲፰፥፫።
		ሐ ፩ ኔፊ ፳፪፥፰፤
፪ ኔፊ ፲፥፰–፱።
፳፫ ሀ ኢሳ. ፷፥፲፮።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፮።

፵፰

፩ ኔፊ ፳፩፥፳፬–፳፪፥፮

ትቢያ ይልሳሉ፤ እኔም ጌታ እንደሆንኩ
ታውቂያለሽ፤ እኔንም ሐየጠበቁ አያፍሩ
ምና።
፳፬ በውኑ ብዝበዛ ከኃያል እጅ ይወሰዳ
ልን? ወይስ ሀህጋዊ ምርኮኞች ያመልጣሉን?
፳፭ ጌታ ግን እንዲህ ይላል፣ በሃያላን የተ
ማረኩም ይወሰዳሉ፣ የአሸባሪም አደን ይወ
ሰዳል፤ ምክንያቱም ከአንቺ ጋር የሚጣ
ሉትን እጣላቸዋለሁ፣ ልጆችሽንም አድ
ናለሁ።
፳፮ እናም ሀአስጨናቂዎችሽን ስጋቸውን
አስበላቸዋለሁ፤ እንደጣፋጭም ወይን
ጠጅም በደማቸው ይሰክራሉ፤ እናም ስጋ
ለባሹም ሁሉ እኔ ጌታ አዳኝሽና መድኃ
ኒትሽና፣ የያዕቆብም ለኃያል እንደሆንኩ
ሐ
ያውቃሉ።
ምዕራፍ ፳፪
እስራኤላውያን በምድር ሁሉ ገፅ ላይ ይበ
ተናሉ— በመጨረሻው ቀናት አህዛብ እስ
ራኤላውያንን በወንጌል ያጠቧቸዋልም
ይመግቧቸዋልም— እስራኤላውያን ይሰ
በሰባሉ፣ ይድናሉም እናም ኃጢአተኞች
እንደአገዳ ይነዳሉ— የዲያብሎስ መንግ
ስት ይጠፋል፣ እንዲሁም ሰይጣን ይታሰ
ራል። ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ ሀበነ
ሀስ ሰሌዳዎች ላይ የተፃፉትን ነገሮች ካነ
በብኩ በኋላ ወንድሞቼ ወደ እኔ መጡና
እንዲህ አሉኝ—እነዚህ ያነበብካቸው ነገ
ሮች ምን ማለታቸው ነው? እነሆ እንደ
ስጋ ሳይሆን በመንፈስ እንደሚሆኑት ነገ
ሮች መሰረት መገንዘብ የሚቻሉ ናቸው?
፳፫ ሐ ፪ ኔፊ ፮፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፪፤
፻፴፫፥፲–፲፩፣ ፵፭።
፳፬ ሀ ፩ ኔፊ ፳፩፥፳፭።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፫–፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ሐ ሞዛያ ፲፩፥፳፪።
፳፪ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፪፤
፪ ኔፊ ፬፥፪።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

፪ እናም እኔ፣ ኔፊ፣ እንዲህ ስል ተናገር
ኳቸው—እነሆ እነርሱ ሀበመንፈሱ ድምፅ
ለነቢዩ ለተገልፀዋል፤ ለሰዎች ልጆች በስጋ
መሰረት የሚመጡት ሁሉም ነገሮች ሐለነቢ
ያት በመንፈስ እንዲያውቁት ይደረጋሉና።
፫ ስለዚህ ያነበብኳቸው ነገሮች ሀከጊዜያ
ዊና መንፈሳዊ ነገሮች ጋር የተገናኙ ናቸው፤
የእስራኤል ቤት በቅርቡ ወይም በኋላ፣
በምድር ገፅ ላይ ሁሉ እናም ደግሞ በሁ
ሉም ሀገሮች መካከል ለሲበተኑ ይታያል።
፬ እናም እነሆ በኢየሩሳሌም ውስጥ ካሉት
እውቀት ብዙዎቹ ጠፍተዋል። አዎን ከሁ
ሉም ሀነገዶች ብዙዎች ለተሰደዋል፤ እናም
በባህሩ ሐደሴቶች ላይ ወዲህና ወዲያ ተበ
ትነዋል፤ እንዲሁም የት እንዳሉ ማናችንም
አናውቅም፣ ነገር ግን ሁላችንም የምናው
ቀው እነርሱ መሰደዳቸውን ነው።
፭ እናም ስለተሰደዱ፣ እነርሱን በተመለ
ከተና ደግሞ በእስራኤል ቅዱስ ምክንያት
ከእዚህ በኋላ ለሚበተኑትና ከሌሎች ሀገሮች
ጋር የሚቀላቀሉትን በተመለከተ እነዚህ ነገ
ሮች ተተንብየዋል፤ ምክንያቱም በእርሱ
ላይ ልባቸውን ያጠጥራሉና፤ ስለዚህ በሁ
ሉም ህዝቦች መካከል ይበተናሉ፣ እንዲ
ሁም በሁሉም ሀህዝቦች ይጠላሉ።
፮ ይሁን እንጂ፣ በኋላም ሀ በአህዛብ
ለ
ያጠቧቸዋል፣ እና ጌታ በአህዛብ ላይ
እጁን ያነሳል፤ እንደአርማም ያቆማቸዋል፤
ሐ
ልጆቻቸውንም በክንዶቻቸው ላይ ይሸ
ከሟቸዋል፤ ሴቶች ልጆቻቸውንም በት
ከሻቸው ይሸከማሉ፣ እነሆ የተነገሩት እነ
ዚህ ነገሮች ጊዜያዊ ናቸው፤ ጌታ ከአባቶ
ቻችን ጋር የገባቸው ኪዳን እንደዚህም ናቸ
ውና፤ እናም ይህም በሚመጣው ጊዜ እኛ

		ለ ፪ ጴጥ. ፩፥፲፱–፳፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፩–፴፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፬፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፬–፲፮።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር

ጎሳዎች።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፳፪።
		ሐ ፩ ኔፊ ፳፩፥፩፤
፪ ኔፊ ፲፥፰፣ ፳።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፬።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፩፥፳፫።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫።

፵፱

፩ ኔፊ ፳፪፥፯–፲፮

ንና፣ ደግሞም የእስራኤል ቤት የሆኑት ወን
ድሞቻችንን ሁሉ ያመለክታል።
፯ እናም ይህ ሁሉም የእስራኤል ቤት ከተ
በተኑና ከተቀላቀሉ በኋላ፣ አዎን ጌታ እግ
ዚአብሔርም በዚህች ምድር ገፅ ላይ ሀበአ
ህዛብ መካከል ኃያል ህዝብን የሚያስነሳበት
ጊዜ ይመጣል፤ እና በእነርሱም ዘሮቻችን
ለ
ይበተናሉ ማለት ነው።
፰ እናም ዘሮቻችን ከተበተኑ በኋላ ጌታ
እግዚአብሔር ሀበአህዛብ መካከል ለዘሮ
ቻችን ታላቅ ለጥቅም የሚሆኑ ሐድንቅ ስራ
መስራቱን ይቀጥላል፤ ስለዚህ ይህም በአ
ህዛብ እንደተጠበቁና በክንዶቻቸውና በት
ከሻቸው እንደተሸከሟቸው ጋር ተመሳስ
ሏል።
፱ እናም ይህ ደግሞ ለአህዛብ ሀጥቅም
ይኖረዋል፣ እናም ለአህዛብ ብቻ አይደ
ለም፣ ነገር ግን ለለእስራኤል ሐቤት ሁሉና፣
መ
በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ሠይባረካሉ
በማለት የሰማይ አባት ከአብርሃም ጋር የገ
ባው ረቃልኪዳኖች ለማሳወቅ ነው።
፲ እናም ወንድሞቼ ጌታ ክንዱን በአሕዛብ
ሁሉ ፊት ሀካልገለጠ በስተቀር የምድር ወገ
ኖች ሁሉ መባረክ እንደማይችሉ እንድታ
ውቁ እፈልጋለሁ።
፲፩ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ቃልኪዳ
ኑን እና ወንጌሉን በእስራኤል ቤት ውስጥ
ላሉት በመስጠት ክንዱን በአሕዛብ ሁሉ
ፊት መግለጥን ይቀጥላል።
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፳፯።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፲፪–፲፬፤
፪ ኔፊ ፩፥፲፩።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፲–፲፩፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፬–፯፤
ሞር. ፭፥፲፱።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫–፲፰፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮፤ ፳፩፥፯።
		ሐ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፯፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፳፮።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፩–፭።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፥፩–፯።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፫–፲፬።
		መ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል

፲፪ ስለዚህ ከምርኮ እንደገና ያወጣቸዋል፣
እናም በአንድ ላይ በርስት ምድራቸው ላይ
ሀ
ይሰበሰባሉ፤ ለከጨለማና ከጭጋግም ይወ
ጣሉ፤ እናም ሐጌታ መአዳኛቸውና ቤዛቸው
የእስራኤልም ሠኃያል መሆኑን ያውቃሉ።
፲፫ እናም የምድር ሁሉ ጋለሞታ የሆነችው
ታላቋና ሀየርኩሰት ቤተክርስቲያን ደም በእ
ራሳቸው ላይ ይመለሳል፤ ምክንያቱም በመ
ካከላቸው ለጦርነት ይሆናል፣ እና ሐበእጆቻ
ቸው ያሉ ጎራዴዎቻቸውም በራሳቸው ላይ
ይወድቃሉ፣ በራሳቸውም ደም ይሰክራሉ።
፲፬ እናም የእስራኤል ቤት ሆይ፣ በአንቺ
ላይ ለጦርነት የሚነሳ እይስንዳንዱ ሀሀገር
እርስ በራስ ይቃወማሉ፣ እናም እነርሱ የጌ
ታን ህዝቦች ለማጥመድ በቆፈሩት ጉድጓድ
ለ
ይወድቃሉ። እናም ፅዮንን ሐየሚዋጉ ሁሉ
ይጠፋሉ፣ ትክክለኛውን የጌታን መንገድ
የምታስተው ታላቋ ጋለሞታም፤ አዎን ታላ
ቋና የርኩሰት ቤተክርስቲያን ወደ መአፈር
ትወድቃለች፤ እንዲሁም ውድቀቷ ታላቅ
ይሆናል።
፲፭ እነሆም ሰይጣን በሰዎች ልጆች ልብ
ላይ ኃይል የሚያጣበት ጊዜ በፍጥነት ይመ
ጣል ብሎ ነቢዩ ተናግሯል፤ የሚኮሩ እና
ኃጢያትን የሚሰሩ ሁሉ እንደ ሀአገዳ የሚ
ሆኑበት ጊዜ ቀኑ በቅርቡ ይመጣልና፤ እና
ለ
መቃጠል የሚገባቸው ጊዜም ይመጣል።
፲፮ በሰዎች ልጆች ላይ ሁሉ የእግዚአብ
ሔር ሀቁጣ የሚወርድበት ጊዜ በቅርቡ ይመ

ኪዳን።
		ሠ ዘፍጥ. ፲፪፥፪–፫፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፯፤
አብር. ፪፥፱–፲፩።
		ረ ዘዳግ. ፬፥፴፩።
፲ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፮፥፲–፲፩።
		መ ቅ.መ.መ. አዳኝ።
		ሠ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፬፥፫፣ ፲፭–፲፯።
		ሐ ፩ ኔፊ ፳፩፥፳፮።
፲፬ ሀ ሉቃ. ፳፩፥፲።

		ለ ኢሳ. ፷፥፲፪፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፫፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፳፭።
		ሐ ፪ ኔፊ ፲፥፲፫፤ ፳፯፥፫።
		መ ኢሳ. ፳፭፥፲፪።
፲፭ ሀ ኢሳ. ፭፥፳፫–፳፬፤
ናሆ ፩፥፲፤
ሚል. ፬፥፩፤
፪ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤ ፳፮፥፬–፮፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፬፤
፻፴፫፥፷፬።
		ለ መዝ. ፳፩፥፱፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፱።
ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን
ማፅዳት።
፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፯።

፶

፩ ኔፊ ፳፪፥፲፯–፳፮

ጣል፤ ምክንያቱም ኃጢአተኞች ፃድቃ
ኖችን እንዲያጠፉ እርሱ አይፈቅድምና።
፲፯ ስለዚህ እርሱ በኃይሉ ሀ ፃድቃንን
ለ
ይጠብቃል፣ ምንም እንኳን የቁጣው
ሙላት መምጣት ቢኖርበትም እናም ጠላቶ
ቻቸውን እንኳ በእሳት እስከማጥፋት ድረስ
ፃድቃኖች ይጠበቃሉ። ስለዚህ ፃድቃኖች
መፍራት የለባቸውም፤ ምክንያቱም ከእ
ሳትም እንኳን ቢሆን ይድናሉ ብሎ ነቢዩ
ተናግሯልና።
፲፰ እነሆ ወንድሞቼ፣ እነዚህ ነገሮች በቅ
ርቡ መሆን አለባቸው እላችኋለሁ፤ አዎን
ደምና እሳት፣ እንዲሁም የጭስ ጭጋግ እን
ኳን መምጣት አለባቸው፤ እናም ይህ በዚ
ህች ምድር ገፅ ላይ መሆን አለበት፤ እናም
እነርሱ በእስራኤል ቅዱስ ላይ ልባቸውን
ካጠጠሩ ይህም ለሰዎች በስጋ መሰረት
ይመጣል።
፲፱ እነሆ ፃድቃኖች አይጠፉም፤ ከፅዮን
ጋር የሚዋጉ የሚጠፉበት ጊዜ በእርግጥ
መምጣት አለበት።
፳ እናም ሙሴ፥ ጌታ የእናንተ አምላክ
እኔን አይነት አንድ ሀነቢይ በመካከላችሁ
ያስነሳል፤ ለእናንተ በሚናገራችሁ በሁሉም
ነገሮች እናንተ ስሙት ብሎ የተናገራቸው
ቃላት ይሟሉ ዘንድ፣ በእርግጥ ጌታ ለህዝቡ
መንገድን ያዘጋጃል። እናም እንዲህ ይሆ
ናል ያንን ነቢይ የማይሰማ ከህዝቡ መካከል
ለ
ተለይቶ ይጠፋል።
፳፩ እናም አሁን እኔ ኔፊ እናንተን የም
ናገራችሁ ይህ ሙሴ ስለእርሱ የተናገረ
ለት ሀነቢይ የእስራኤል ቅዱስ ነው፤ ስለ
ዚህ እርሱ በፅድቅ ለይፈርዳል።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፫–፵።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፥፲፤
ሙሴ ፯፥፷፩።
፳ ሀ ዮሐ. ፬፥፲፱፤ ፯፥፵።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፷፫።
፳፩ ሀ ዘዳግ. ፲፰፥፲፭፣ ፲፰፤
የሐዋ. ፫፥፳–፳፫፤
፩ ኔፊ ፲፥፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፫።
		ለ መዝ. ፺፰፥፱፤
ሙሴ ፮፥፶፯።

፳፪ እናም ፃድቃን መፍራት የለባቸውም፣
ምክንያቱም እነርሱ የሚደባለቁ አይደሉ
ምና። ነገር ግን ይህ በሰዎች ልጆች መካ
ከል የተመሰረተው የዲያብሎስ መንግስት
ነው፣ መንግስቱም በስጋ በተሸፈኑት መካ
ከል የተመሰረተው ነው—
፳፫ ሀብትን ለማግኘት የተመሰረቱት
ሀ
ቤተክርስቲያኖች ሁሉ፣ የስጋ ኃይልን
ለማግኘት የተመሰረቱት ሁሉ፣ እናም በዓ
ለም ዐይናት ለታዋቂ ለመሆን የተመሰረቱ
ትና፣ የስጋቸውን ፍላጎት ለማርካትና የዓ
ለምን ነገሮች ለሚሹ፣ እንዲሁም ሁሉ
ንም አይነት ኃጢያት ለማድረግ ለሚሹ
ጊዜው በፍጥነት ይመጣል፤ አዎን በአጠ
ቃላይ በዲያብሎስ መንግስት አባል የሆ
ኑት ሁሉ ሊፈሩ፣ ሊንቀጠቀጡና ሐሊና
ወጡ ይገባቸዋል፤ እነርሱም መዋረድ ያለ
ባቸው ናቸው፣ እነርሱም እንደአገዳ መመን
ደድ ያለባቸው ናቸው፣ እናም ይህ እንደነ
ቢዩ ቃላት ነው።
፳፬ እናም ፃድቃኖች እንደሰባ ሀእምቦሳ
የሚመሩበትና፣ የእስራኤል ቅዱስ በበላይ
ነት በስልጣንና በኃይል፣ እንዲሁም በታ
ላቅ ክብር የሚነግስበት ጊዜ በፍጥነት ይመ
ጣል።
፳፭ እናም እርሱ ልጆቹን ከአራቱም የም
ድር ማዕዘናት ሀይሰበስባል፤ እናም በጎቹ
ንም ይቆጥራል፣ እነርሱም ያውቁታል፤
እናም አንድ መንጋና አንድ ለእረኛ ይሆ
ናሉ፤ እርሱም በጎቹን ይመግባል፣ እነር
ሱም በእርሱ ሐሰማሪያ ያገኛሉ።
፳፮ እናም በህዝቦቹ ፅድቅ ምክንያት
ሀ
ሰይጣን ኃይል የለውም፤ ስለዚህ ለለብዙ

፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳።
ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ለ ሉቃ. ፮፥፳፮፤
አልማ ፩፥፫።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱።
		መ ፪ ኔፊ ፳፮፥፮።
፳፬ ሀ ዓሞ. ፮፥፬፤
ሚል. ፬፥፪፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፪።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
		ሐ መዝ. ፳፫።
፳፮ ሀ ራዕ. ፳፥፪፤
አልማ ፵፰፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፩፤
፵፭፥፶፭፤ ፹፰፥፻፲፤
፻፩፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ያዕቆ. ፭፥፸፮።

፶፩

፩ ኔፊ ፳፪፥፳፯–፪ ኔፊ ፩፥፭

ዓመታት ሊፈታ አይችልም፤ ምክንያቱም
እርሱ በሰዎች ልብ ላይ ስልጣን የለውም፣
እነርሱ በፅድቅ ይኖራሉ፣ እናም የእስራ
ኤል ቅዱስ ሐይነግሳልና።
፳፯ እናም አሁን እኔ ኔፊ እንዲህ እላች
ኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በስጋ መም
ጣት አለባቸው።
፳፰ ነገር ግን እነሆ ሁሉም ሀገሮች፣ ነገ
ዶች፣ ቋንቋዎችና፣ ህዝቦች ሀንስሀ ከገቡ
ከእስራኤል ቅዱስ ጋር በደህንነት ይኖራሉ።
፳፱ እናም አሁን እኔ ኔፊ አቆማለሁ፤
ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች በተመለከተ
አሁን ከዚህ የበለጠ ለማለት አልደፍርም።

፴ ስለዚህ ወንድሞቼ ሀ በነሀስ ሰሌዳ
ዎቹ ላይ የተፃፉት ነገሮች እውነት እንደ
ሆኑ እንድታውቁ እፈልጋለሁ፤ እናም እነ
ርሱ ሁሉም ሰው ለእግዚአብሔር ትዕዛዛት
ታዛዥ መሆን እንዳለበት ይመሰክራሉ።
፴፩ ስለዚህ እናንተ እኔና አባቴ ብቻ ይህ
ንን የመሰከርን፣ እናም ደግሞ ስለ እነርሱ
ያስተማርን ነን በማለት ማሰብ የለባችሁም።
ስለዚህ እናንተ ሀለትዕዛዛቱ ታዛዥ ከሆናች
ሁና እስከመጨረሻው ከፀናችሁ በመጨ
ረሻው ቀን ትድናላችሁ። እናም እንዲህም
ነው። አሜን።

የኔፊ ሁለተኛ መጽሐፍ
የሌሂ የአሟሟት ታሪክ። የኔፊ ወንድሞች በእርሱ ላይ አመጹ። ጌታ ኔፊን ወደ ምድረበዳ
እንዲሄድ አስጠነቀቀው። በምድረበዳ የነበረው ጉዞና የሌሎች ነገሮች መዝገብ።
ምዕራፍ ፩
ሌሂ ስለነፃነቷ ምድር ተነበየ— የእስራኤ
ልን ቅዱስ የሚቃወሙ ከሆነ ዘሮቹ ይበ
ተናሉ እናም ይጠፋሉ— ወንዶች ልጆቹን
የፅድቅን የጦር ዕቃ እንዲለብሱ አበረታ
ታቸው። ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
እንዲህ ሆነ እኔ፣ ኔፊ፣ ወንድሞቼን
እናማስተማሬን
ከጨረስኩ በኋላ አባታ
ሀ

ችን ሌሂም ደግሞ፣ ብዙ ነገሮችን ተናገራ
ቸው፣ እናም ጌታ እነርሱን ከኢየሩሳሌም
ምድር በማውጣት ምን ያህል ታላቅ ነገር
እንዳደረገላቸው አስታወሳቸው።
፪ እናም በባህር ላይ በነበሩ ጊዜ ስለነበራ
ቸው ሀአመፅና፣ ደግሞ በባህር ውስጥ እን
፳፮ ሐ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤
ይቅርታ ማድረግ።
፴ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፪።
፴፩ ሀ ማቴ. ፲፱፥፲፯።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

ዳይሰጥሙ በማድረግ እግዚአብሔር ስላሳ
የው ምህረት ነገራቸው።
፫ እናም ደግሞ ስላገኙት የቃል ኪዳን
ምድር በተመለከተ፣ ጌታ እኛን ከኢየሩ
ሳሌም እንድንወጣ በማስጠንቀቅ እንዴት
መሀሪ እንደነበር ነገራቸው።
፬ እነሆም፣ አለ እርሱ፥ ሀራዕይን አይ
ቻለሁ፣ በእርሱም ለኢየሩሳሌም እንደጠ
ፋችም አውቃለሁ፤ እኛም በኢየሩሳሌም
ቀርተን ቢሆን ኖሮ እኛም ደግሞ ሐእንጠፋ
ነበር።
፭ ነገር ግን፣ መከራችንን በሙሉ በመ
ቋቋም ከምድር ሁሉ ሀየተመረጠችውን
ለ
የቃል ኪዳን ምድር፣ ጌታ አምላክ ለእኔ
ለዘሮቼ ርስት እንድትሆን ቃል የገባልኝን

ትእዛዛት።
[፪ ኔፊ]

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የአባቶች አለቃ፣
ፓትሪያርክ።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፱–፳።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

		ለ ፪ ነገሥ. ፳፬፥፲፬–፲፭፤
ኤር. ፵፬፥፪፤ ፩ ኔፊ ፩፥፬፤
ሔለ. ፰፥፳።
		ሐ አልማ ፱፥፳፪።
፭ ሀ ኤተር ፪፥፱–፲።
		ለ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።

፶፪

፪ ኔፊ ፩፥፮–፲፬

ምድር አግኝተናል አለ። አዎን፣ ጌታ ይህ
ንን ምድር ለእኔና ለልጆቼ እናም ደግሞ
ከሌሎች ምድር በጌታ እጅ ተመርተው
ለሚወጡት በሙሉ ለዘለዓለም ሐቃል ኪዳን
ገብቷል።
፮ ስለዚህ፣ እኔ፣ ሌሂ፣ በውስጤ ባለው
የመንፈስ ሥራ መሠረት፣ በጌታ እጅ ተመ
ርተው ካልሆነ በቀር ወደ እዚህች ምድር
ሀ
ማንም እንደማይመጣ እተነበያልሁ።
፯ ስለዚህ ይህች ሀምድር እርሱ ለሚያመ
ጣው ተቀድሳለች። እናም በሰጣቸው ትዕዛ
ዛት መሰረት እርሱን የሚያገለግሉት ከሆነ
ለእነርሱ ለየነፃነት ምድር ትሆናለች፤ ስለ
ዚህ፣ መቼም ቢሆን በምርኮ አይያዙም፤
ከተያዙ ግን በኃጢያት ምክንያት ነው፤
ነገር ግን ኃጢያት ከተስፋፋ ምድሪቷ በእ
ነርሱ የተነሳ ሐየተረገመች ትሆናለች፣ ነገር
ግን ለፃድቃን ለዘለዓለም የተባረከች ትሆ
ናለች።
፰ እናም እነሆ፣ ይህች ምድር በሌሎች
ሀገሮች ሳትታወቅ ትቆይ ዘንድ ይህ ጥበብ
ነው፤ እነሆም፣ ብዙ ሀገሮችም ምድሪቷን
ይሞሏታል፣ ለውርስ የሚሆን ቦታ እንኳን
አይኖርም።
፱ ስለዚህ፣ እኔ፣ ሌሂ፣ ጌታ አምላክ ከኢ
የሩሳሌም የሚያወጣቸው በሙሉ ትዕዛዛ
ቱን እስከጠበቁ ሀድረስ፣ በዚች ምድር ላይ
ለ
እንደሚበለፅጉ ቃል ኪዳንን ተቀበልኩ፤
እናም ከሌሎች ሀገሮች ይጠበቃሉ፣ ይህ
ችንም ምድር በራሳቸው ይይዟታል። የእ
ርሱን ትዕዛዛት ሐየሚጠብቁ ከሆኑም በዚች
ምድር ላይ የተባረኩ ይሆናሉ፣ የሚያስቸግ
ራቸው ወይም የርስት ምድራቸውን የሚወ
ስድባቸውም ማንም አይኖርም፤ እናም ለዘ
ለዓለም በደህንነት ይኖራሉ።
፲ ነገር ግን እነሆ፣ ታላላቅ በረከቶችን
፭ ሐ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፳፪።
፯ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፴፪፤
አልማ ፵፮፥፲፣ ፳።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መብት።
		ሐ አልማ ፵፭፥፲–፲፬፣ ፲፮፤
ሞር. ፩፥፲፯፤

ከጌታ እጅ ከተቀበሉ በኋላ ባለማመን የሚ
መነምኑበት ጊዜ ሲመጣ—የምድርንና የሁ
ሉን ሰዎች አፈጣጠር እያወቁ፣ ከምድር
መፈጠር ጀምሮ የጌታን ታላቅና ድንቅ ስራ
ዎች እያወቁ፣ ሁሉን ነገር በእምነት ለማ
ድረግ ኃይል ከተሰጣቸው በኋላ፣ ከመጀ
መሪያው ጀምሮ ሁሉንም ትዕዛዛት ኖሯ
ቸው፣ እናም በእርሱ በማያልቅ ደግነት
ወደዚህች የተከበረች የቃል ኪዳን ምድር
ከመጡ በኋላ—እነሆ፣ እኔ እላለሁ፣ እነ
ርሱ የእስራኤሉን ቅዱስ፣ እውነተኛውን
ሀ
መሲህ፣ ቤዛቸውንና አምላካቸውን የሚ
ክዱበት ቀን ከመጣ፣ እነሆ፣ ትክክለኛ የሆ
ነው የእርሱ ፍርድ በላያቸው ላይ ይመጣ
ባቸዋል።
፲፩ አዎን፣ ሀሌሎች ሀገሮችን በእነርሱ ላይ
ያመጣባቸዋል፣ ለእነርሱም ኃይልን ይሰ
ጣቸዋል፣ እናም የርስት ምድራቸውንም
ይወሰድባቸዋል፣ እንዲሁም ለእንዲበተ
ኑና እንዲጠፉ ያደርጋል።
፲፪ አዎን፣ አንዱ ትውልድ ወደሌላው
ሲተላለፍ ሀደም መፍሰስ ይኖራል፣ እናም
በእነርሱ መካከል ታላቅ ቅጣት ይሆናል፤
ስለዚህ፣ ልጆቼ ሆይ፣ እንድታስታውሱ
እፈልጋለሁ፤ አዎን፣ ቃላቶቼን እንድ
ታዳምጡ እፈልጋለሁ።
፲፫ አቤቱ እናንት እንድትነቁ፤ ከከባድ
እንቅልፍ እንድትነቁ፣ አዎን፣ ሀከሲኦል
እንቅልፍ እንኳን እንድትነቁ፣ እናም የታሰ
ራችሁበትን የሰው ልጆችን ወደዘለአለማዊ
የጉስቁልና የሀዘን ለጥልቅ በምርኮ የሚወስ
ደውን ሐሰንሰለት አውልቁ።
፲፬ ንቁ! ከትቢያም ላይ ተነሱ፣ እናም
ማንም ተጓዥ ሊመለስበት ወደ ማይችለው
ወደ ቀዝቃዛውና ወደ ዝምተኛው ሀመቃ
ብር በቅርቡ ሊሄዱ ያሉትን የሚንቀጠቀጡ

ኤተር ፪፥፰–፲፪።
፱ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፬፤
አልማ ፱፥፲፫።
		ለ ዘዳግ. ፳፱፥፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መሲህ።
፲፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፲፪–፳፤

ሞር. ፭፥፲፱–፳።
፩ ኔፊ ፳፪፥፯።
ሞር. ፩፥፲፩–፲፱፤ ፬፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፰–፴፤
ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
		ሐ አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
		ለ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ

፶፫

፪ ኔፊ ፩፥፲፭–፳፭

ትን የወላጃችሁን ቃላት አድምጡ፤ እኔም
በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ምድር ሁሉ ሐወደ
ሚሄዱበት እሄዳለሁ።
፲፭ ነገር ግን እነሆ፣ ጌታ ነፍሴን ከሲኦል
ሀ
አድኗታል፤ እኔ የእርሱን ክብር አይቻ
ለሁ፣ እናም እኔ በእርሱ በዘለዓለማዊው
ለ
ፍቅር ሐክንዶች ተከብቤአለሁ።
፲፮ እናም የጌታን ሀስርዓቶችና ፍርዶች
መጠበቅን ታስታውሱ ዘንድ እፈልጋለሁ፤
እነሆ፣ ይህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነፍሴን
የሚያስጨንቅ ነው።
፲፯ ልቤ ከጊዜ ወደጊዜ በኃዘን ተጨን
ቋል፣ ምክንያቱም በልባችሁ ጠጣርነት
የተነሳ ትለዩና ለዘለዓለም ሀትጠፉ ዘንድ
ጌታ አምላካችሁ በሙሉ ለቁጣው እንዳይ
መጣ እኔ ፈርቻለሁ፤
፲፰ ወይም፣ ሀለብዙ ትውልድ እርግማን
በላያችሁ ላይ ይመጣባችኋል፣ እናም በሰ
ይፉና በርሃብ ትጎበኛላችሁ፣ እንዲሁም
ትጠላላችሁ፣ እናም ለ እንደዲያብሎስ
ፈቃድ በምርኮ ትመራላችሁ ብዬ ፈርቼ
ነበርና።
፲፱ አቤቱ፣ ልጆቼ ሆይ፣ እነዚህ ነገሮች
በእናንተ ላይ እንዳይመጡባችሁ፣ ነገር ግን
እናንተ በጌታ የተመረጣችሁና ሀየተወደዳ
ችሁ ህዝቦች እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። ነገር
ግን እነሆ፣ የእርሱ ፈቃድ ይሁን፤ የእርሱ
ለ
መንገዶች ለዘለዓለም ፅድቅ ናቸውና።
፳ እናም እርሱ እንዲህ አለ፥ ሀትዕዛዛቴን
እስከጠበቃችሁ ለድረስ በምድሪቱ ሐትበ
ለፅጋላችሁ፤ ነገር ግን ትዕዛዛቴን ባልጠበ
ቃችሁ ጊዜ ሁሉ ከእኔ ዘንድ ትለያላቸሁ።
፳፩ እናም አሁን ነፍሴ በእናንተ ደስ እንዲ
ለ

፲፬ ለ ቅ.መ.መ. ወላጆች።
		ሐ ኢያ. ፳፫፥፲፬።
፲፭ ሀ አልማ ፴፮፥፳፰።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ለ ሮሜ ፰፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
		ሐ ያዕቆ. ፮፥፭፤
አልማ ፭፥፴፫፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፬።
፲፮ ሀ ዘዳግ. ፬፥፭–፰፤
፪ ኔፊ ፭፥፲–፲፩።

ላትና፣ ልቤ ይህንን ዓለም በእናንተ ምክን
ያት በደስታ እንድትለይ፣ እኔ በሀዘንና በመ
ከራ ወደ መቃብር እንዳልሄድ፣ ልጆቼ ሆይ
ከትቢያ ላይ ተነሱና፣ ሀሰዎች ሁኑ፣ እናም
በምርኮ እንዳትያዙ ለበአንድ ሀሳብና በአንድ
ልብ ሁኑ፣ በሁሉ ነገሮች ተስማሙ፤
፳፪ በከባድ እርግማን እንዳትረገሙ፤ እን
ደዚሁም ደግሞ ሀየትክክለኛውን አምላክ
ቁጣ እስከሚያጠፋችሁ ድረስ፣ አዎን፣
ዘለዓለማዊ የስጋም የነፍስም ጥፋት በላያ
ችሁ ላይ እንዳታመጡ።
፳፫ ንቁ፣ ልጆቼ፣ የፅድቅን ሀየጦር ዕቃ
ልበሱ። የታሰራችሁበትን ሰንሰለት አው
ልቁ፣ ከጨለማም ውጡ፣ ከትቢያም
ተነሱ።
፳፬ ራዕዮቹ ታላቅ በነበሩትና ከኢየሩሳ
ሌም ከወጣን ጀምሮ ትዕዛዛቱን በጠበቀው፤
እናም ደግሞ እኛን ወደ ቃል ኪዳን ምድር
በማምጣት በእግዚአብሔር እጅ መሳሪያ
በሆነው፣ በወንድማችሁ ላይ አታምፁ፤
በእርሱ ባይሆን ኖሮ፣ ሁላችንም በምድ
ረበዳው ሀበረሃብ ባለቅን ነበርና፤ ይሁን
እንጂ፣ እናንተ ለ ልትገድሉት ሞክራች
ኋል፤ አዎን፣ እናም እርሱ በእናንተ የተ
ነሳ ብዙ መከራን ተቀብሏል።
፳፭ እናም እኔ እርሱ በእናንተ የተነሳ
ድጋሚ ይሰቃያል ብዬ በእጅጉ እፈራለሁ፤
እነሆም እናንተ እርሱ በእናንተ ላይ ሀስልጣ
ንና ኃይልን ይፈልጋል ብላችሁ ወቅሳችሁ
ታል፤ ነገር ግን እርሱ ኃይልንና ስልጣንን
በእናንተ ላይ እንዳልፈለገ አውቃለሁ፣ ነገር
ግን እርሱ የእግዚአብሔርን ክብርና የእናን
ተን ዘለዓለማዊ ደህንነት ይፈልጋል።

፲፯ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፰።
		ለ ፪ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፬፤
አልማ ፫፥፮–፲፱።
፲፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳–፳፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የተመረጠ
(ቅጽል ወይም ስም)።
		ለ ሆሴ. ፲፬፥፱።
፳ ሀ ዘሌዋ. ፳፮፥፫–፲፬፤
ኢዩ. ፪፥፳፫–፳፮።
		ለ ጄረም ፩፥፱፤
ሞዛያ ፩፥፮–፯፤

አልማ ፱፥፲፫–፲፬።
		ሐ መዝ. ፷፯፥፮፤
ሞዛያ ፪፥፳፩–፳፭።
፳፩ ሀ ፩ ሳሙ. ፬፥፱፤
፩ ነገሥ. ፪፥፪።
		ለ ሙሴ ፯፥፲፰።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፬።
፳፫ ሀ ኤፌ. ፮፥፲፩–፲፯።
፳፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፴፪።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፴፯።
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፴፯፥፱–፲፩።

፶፬

፪ ኔፊ ፩፥፳፮–፪፥፭

፳፮ እናም እናንተ እርሱ ለእናንተ ግልፅ
በመሆኑ አጉረምርማችኋል። እናንተ እርሱ
ቁርጥ ቃል ተናግሯል ብላችኋል፤ ተቆጥ
ቶናል ብላችኋል፤ ነገር ግን እነሆ፣ የእርሱ
ሀ
ኃይለኝነት በእርሱ ውስጥ በነበረው በእ
ግዚአብሔር ቃል ኃይል ነው፣ እናም እና
ንተ ቁጣ የምትሉትም ሊያቆመው የማይ
ችለው በእግዚአብሔር ውስጥ ባለው መሰ
ረት የእናንተን ኃጢአቶች በግልፅ የሚገል
ጸው እውነት ነው።
፳፯ እናም እናንተም ያዘዛችሁን መቀ
በል እስኪኖርባችሁ ድረስ የእግዚአብሔር
ሀ
ኃይል በእርሱ ውስጥ መሆን አለበት። ነገር
ግን እነሆ፣ መዝጋት እስኪያቅተው አፉን
ለ
በመክፈት ያናገረው እርሱ ሳይሆን በው
ስጡ የነበረው የጌታ ሐመንፈስ ነው።
፳፰ እናም አሁን ልጆቼ፣ ላማንና፣ ደግ
ሞም ልሙኤልና ሳም፣ እናም ደግሞ የእ
ስማኤል ልጆች የሆናችሁ ልጆቼ፣ እነሆ፣
የኔፊን ድምፅ የምትሰሙ ከሆነ አትጠፉም።
እናም እርሱን የምታደምጡ ከሆነ ሀበረከቴን
እተውላችኋለሁ፣ አዎን የመጀመሪያውን
በረከቴንም እንኳን ቢሆን።
፳፱ ነገር ግን እርሱን የማታደምጡ ከሆነ
ሀ
የመጀመሪያውን በረከቴን እወስድባችኋ
ለሁ፣ አዎን፣ እንዲሁም የእኔን በረከት፣
እናም በእርሱ ላይ ያርፋል።
፴ እናም አሁን ዞራም፣ ለአንተ እናገራ
ለሁ—እነሆ፣ አንተ ሀየላባን አገልጋይ ነህ፤
ይሁን እንጂ፣ አንተ ከኢየሩሳሌም ምድር
ወጥተሀል፣ እናም አንተ ለልጄ ለኔፊ እው
ነተኛና የዘለዓለም ጓደኛው እንደሆንክ አው
ቃለሁ።
፴፩ ስለሆነም አንተ ታማኝ በመሆንህ
ዘርህ ከእርሱ ዘር ሀጋር የተባረከ ይሆናል፣
በዚህች ምድር ላይ ለብዙ ጊዜ በብልፅግና
ይኖራሉ፤ እናም ከክፋት በስተቀር በዚ
ህች ምድር ላይ ለዘለዓለም ብልፅግናቸ
፳፮ ሀ ምሳ. ፲፭፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፮፥፪፤
ሞሮኒ ፱፥፬፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩–፵፫።
፳፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፰።

		ለ
		ሐ
፳፰ ሀ
፳፱ ሀ
፴ሀ

ውን የሚጎዳቸው ወይም የሚረብሻቸው
ምንም አይኖርም።
፴፪ ስለሆነም፣ እናንተ የጌታን ትዕዛዛት
የምትጠብቁ ከሆነ፣ ጌታ ይህችን ምድር
ለዘርህ ደህንነት ከልጄ ዘር ጋር ይቀድሳል።
ምዕራፍ ፪
ቤዛነት በቅዱሱ መሲህ ይመጣል— የም
ርጫ ነፃነት (በራስ መነሳሳት) ለመኖርና
ለማደግ አስፈላጊ ነው— ሰዎች ይኖሩ
ዘንድ አዳም ወደቀ— ሰዎች ነፃነትን
እና ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመምረጥ ነፃ
ናቸው። ከ፭፻፹፰–፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ያዕቆብ፣ እናም አሁን እኔ እናገርሃ
ለሁ፥ በምድረበዳ ውስጥ በመከራዬ ጊዜ
አንተ ሀየበኩር ልጄ ነህ። እናም እነሆ በወ
ንድሞችህ መጥፎነት የተነሳ፣ በልጅነትህ
ጊዜ በመከራና በብዙ ኃዘን ተሰቃይተሀል።
፪ ይሁን እንጂ፣ ያዕቆብ፣ በምድረበዳ
ውስጥ የተወለድክ የበኩር ልጄ፣ የእግዚአ
ብሔርን ታላቅነት ታውቃለህ፤ እናም እርሱ
መከራህን ወደ ጥቅምህ ይለውጥልሃል።
፫ ስለዚህ፣ ነፍስህ ይባረካል፣ እናም ከወ
ንድምህ ኔፊ ጋር በደህና ትኖራለህ፤ እናም
ቀናትህን አምላክህን በማገልገል ታሳል
ፋለህ። ስለዚህ፣ በቤዛህ ፅድቅ ምክንያት
አንተ እንደምትድን አውቃለሁ፤ ምክንያ
ቱም በዘመኑ ፍፃሜ ለሰዎች ደህንነትን ለማ
ምጣት እርሱ እንደሚመጣ አይተሀልና።
፬ እናም አንተ በወጣትነትህ የእርሱን
ክብር ሀአይተሀል፤ ስለዚህ፣ አንተ እርሱ
በስጋውም እንኳን ሆኖ እንደሚያገለግላ
ቸው የተባረክህ ነህ፤ ምክንያቱም መንፈስ
ትላንትና፣ ዛሬና፣ ለዘለዓለም አንድ ነውና።
እናም ከሰው ልጅ ውድቀት ጀምሮ መንገዱ
ተዘጋጅቷል፣ ደህንነትም ለነፃ ነው።
፭ እናም ሰዎች መጥፎን ከጥሩው መለየ

ት. እና ቃ. ፴፫፥፰።
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፫።
ቅ.መ.መ. በኩር።
አብር. ፩፥፫።
፩ ኔፊ ፬፥፳፣ ፴፭።

፴፩ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፮።

፪ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፯።

፬ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፫፤
ያዕቆ. ፯፥፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።

፶፭

፪ ኔፊ ፪፥፮–፲፫

ትን ለማወቅ በብቃት ተምረዋል። እናም
ህግ ለሰዎች ተሰጥቶአል። እና በህግ ማንም
ስጋ ለአይጸድቅም፤ ወይም፣ በህግ ሰዎች
ከእግዚአብሔር ሐተለይተዋል። አዎን፣
በጊዜያዊ ህግ እነርሱ ተለይተዋል፤ ደግ
ሞም፣ በመንፈሳዊ ህግ ከጥሩው ይለያሉ፣
ለዘለዓለምም ጎስቋሎች ይሆናሉ።
፮ ስለዚህ፣ ሀቤዛነት በቅዱሱ ለመሲህ እና
በእርሱ አማካይነት ይመጣል፤ ምክንያቱም
እርሱ ሐበፀጋና በእውነት የተሞላ ነው።
፯ እነሆ፣ እርሱ ልባቸው ለተሰበረ፣ እና
መንፈሳቸው ለተዋረደ ሁሉ በህግ የተጠየ
ቁትን ለማሟላት እራሱን ለኃጢያት ሀመስ
ዋዕት ያቀርባል፣ እናም በህግ ለየተጠየቀው
ለሌላ ለማንም ሊመለስ አይቻልም።
፰ ስለሆነም፣ የመጀመሪያው የትንሣኤ
በመሆን፣ በስጋ በሞተው እናም ህይወቱን
በመንፈስ ኃይል እንደገና በማንሳት ሙታን
ሀ
እንዲነሱ ባደረገው በቅዱሱ መሲህ መል
ካም ሥራና፣ ምህረትና ፀጋ ለበስተቀር፣
በእግዚአብሔር ፊት ማንም ስጋ ሊኖር እን
ደማይችል ያውቁ ዘንድ፣ እነዚህን ነገሮች
ለምድር ነዋሪዎች እንዲያውቁት ማድረግ
እንዴት ታላቅ ነገር ነው።
፱ ስለዚህ እርሱ ለእግዚአብሔር የመጀ
መሪያው ፍሬ ነው፣ ሆኖም ለሰው ልጆች
ሁሉ ሀያማልዳል፤ እናም እነዚያ በእርሱ
ያመኑትም ይድናሉ።
፲ እናም ለሁሉም ሀበመማለዱ፣ ሁሉም
ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ይመጣሉ፤ ስለ
ሀ

፭ ሀ ሞሮኒ ፯፥፲፮።
		ለ ሮሜ ፫፥፳፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫፤
አልማ ፵፪፥፲፪–፲፮።
ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣ ከበደል
ነጻ መሆን።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፥፮፤
፪ ኔፊ ፱፥፮–፴፰፤
አልማ ፲፩፥፵–፵፭፤ ፲፪፥፲፮፣
፳፬፤ ፵፪፥፮–፲፩፤
ሔለ. ፲፬፥፲፭–፲፰።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፮፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፤
አልማ ፲፪፥፳፪–፳፭።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።

ዚህ፣ በውስጡ ባለው እውነትና ለቅድስና
መሰረት ሐእንዲፈረድባቸው በፊቱ ይቆ
ማሉ። ስለዚህ የተመደበውን ቅጣት ለመ
ስጠት፣ መየኃጢያት ክፍያውን መጨረሻ
ለማሟላት ቅዱሱ አስፈላጊውን ህግ ሰጥ
ቷል፣ ይህም የተመደበ ቅጣት ከተመደ
በው የደስታ ሽልማት ጋር ተቃራኒ ነው—
፲፩ ለሁሉም ነገሮች ሀ ተቃራኒ መኖር
አስፈላጊ ነውና። ካልሆነ ግን በምድረበዳ
ውስጥ የወለድኩህ የበኩር ልጄ፣ ፅድቅ፣
ኃጢያት፣ ቅድስና ወይም መከራ፣ ጥሩ
ወይም መጥፎ መኖር አይችልም። ስለዚህ፣
ሁሉም ነገሮች በአንድነት ሊጣመሩ ይገ
ባል፤ ስለዚህ፣ አንድ ሰውነት ብቻ ከሆነ፣
ሞትም ሆነ ህይወት፣ መበስበስም ሆነ አለ
መበስበስ፣ ደስታም ሆነ መከራ፣ መገን
ዘብም ሆነ አለማስተዋል ሳይኖረው፣ ሙት
መሆን አለበት።
፲፪ ስለዚህ፣ ይህ ለማይረባ መፈጠር አለ
በት፤ ስለዚህ በመፈጠሩ በስተመጨረሻም
ምንም ሀዓላማ ባልኖረውም ነበር። ስለዚህ፣
ይህ ነገር የእግዚአብሔርን ጥበብና የእርሱን
ዘለዓለማዊ ዓላማውን፣ እናም ደግሞ ኃይ
ሉን፣ ምህረቱን፣ እናም የእግዚአብሔርን
ለ
ፍርድ ባጠፋውም ነበር።
፲፫ እናም እናንተ ሀህግ የለም የምትሉ
ከሆነ፣ ኃጢያትም ደግሞ የለም ትላላ
ችሁ። ኃጢያት የለም ካላችሁ፣ ፅድቅም
ደግሞ የለም ትላላችሁ። እና ፅድቅ ከሌለ
ደስታም የለም። እናም ፅድቅም ሆነ ደስታ

		ለ ቅ.መ.መ. መሲህ።
		ሐ ዮሐ. ፩፥፲፬፣ ፲፯፤
ሙሴ ፩፥፮።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ለ ሮሜ ፲፥፬።
፰ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፤
አልማ ፯፥፲፪፤ ፲፪፥፳፬–፳፭፤
፵፪፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፤ ፴፩፥፳፩፤
ሞዛያ ፬፥፰፤ ፭፥፰፤
አልማ ፴፰፥፱።
፱ ሀ ኢሳ. ፶፫፤
ሞዛያ ፲፬፥፲፪፤ ፲፭፥፰–፱።

፲ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		መ ፪ ኔፊ ፱፥፯፣ ፳፩–፳፪፣ ፳፮፤
አልማ ፳፪፥፲፬፤ ፴፫፥፳፪፤
፴፬፥፱።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱፤
፻፳፪፥፭–፱።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፭–፳፮።
ቅ.መ.መ. ምድር—ለሰው
የተፈጠረች ነች።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፭።

፶፮

፪ ኔፊ ፪፥፲፬–፳፩

ከሌለ ቅጣትም ሆነ መከራ አይኖርም።
እናም እነዚህ ነገሮች ካልኖሩ እግዚአብ
ሔር ለየለም። እናም እግዚአብሔር ከሌለ
እኛም አንኖርም፣ መሬትም አትኖርም፣
የነገሮች ፍጥረት ሁሉ ሊሆን አይችልም፣
ምንም ነገር በማንኛውም ነገር ላይ ተፅዕኖ
ሊያደርግ ወይም ተፅዕኖ ሊደረግበት አይ
ችልምና፣ ስለዚህ፣ ሁሉም ነገሮች ሊጠፉ
በተገባቸው ነበር።
፲፬ እናም አሁን ልጆቼ እኔ ለእናንተ ጥቅ
ምና ግንዛቤ እነዚህን ነገሮች እናገራለሁ፤
እግዚአብሔር አለ፣ እናም እርሱ ሁሉንም
ነገሮች፣ ሰማያትንና ምድርንና፣ ተፅዕኖ
የሚያደርጉ ወይም ሀተፅዕኖ የሚደረግባቸ
ውን በእነርሱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነገ
ሮች ለፈጥሯል።
፲፭ እናም ዘለዓለማዊ ሀአላማውን ወደ
ሰው ዘር የመጨረሻ ሁኔታ ለማምጣት፣
እርሱ የመጀመሪያ ወላጆቻችንንና የም
ድር አራዊትን፣ እናም የሰማይ አዕዋፋት
ንና፣ ባጠቃላይ የተፈጠሩት ነገሮች ሁሉ
ከፈጠረ በኋላ፣ ተቃራኒ መኖሩ አስፈላጊ
ነበር፤ እንዲሁም አንዱ ጣፋጭ ሲሆን ሌላ
ኛው መራራ እንደሆነው ለየተከለከለውም
ሐ
ፍሬ እንደ መህይወት ዛፍ ተቃራኒ ነበር።
፲፮ ስለዚህ፣ ጌታ እግዚአብሔር ሰው
በራሱ ሀእንዲያደርግ ሰጠው። ስለዚህ፣ ሰው
በአንዱ ወይም በሌለኛው ለካልተሳቡ በስተ
ቀር ለራሱ ማድረግ አይቻለውም።
፲፯ እናም እኔ ሌሂ፣ ባነበብኳቸውና በተ
፲፫ ለ አልማ ፵፪፥፲፫።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፲፭ ሀ ኢሳ. ፵፭፥፲፰፤
አልማ ፵፪፥፳፮፤
ሙሴ ፩፥፴፩፣ ፴፱።
		ለ ዘፍጥ. ፪፥፲፮–፲፯፤
ሙሴ ፫፥፲፯።
		ሐ ዘፍጥ. ፫፥፮፤
አልማ ፲፪፥፳፩–፳፫።
		መ ዘፍጥ. ፪፥፱፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፪፣ ፴፮፤
አልማ ፴፪፥፵።
፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፳፫፤

		ለ
፲፯ ሀ
		ለ

፲፰ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ፃፈው መሰረት፣ የእግዚአብሔር መል
አክ ከሰማይ ለእንደተጣለ እገምታለሁ፤
ስለዚህ፣ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት
ክፉ የሆነውን ለማድረግ በመሞከር ዲያ
ብሎስ ሆነ።
፲፰ እናም እርሱ ከሰማይ በመጣሉና፣
ለዘለዓአለም መከረኛ በመሆኑ፣ የሰውን
ዘር በሙሉ በተመሳሳይ መከረኛ ለማድ
ረግ ሀፈለገ። ስለዚህ፣ ለለሔዋንም አዎን፣
ያ የቀደመው እባብ የሆነ ዲያብሎስ፣ ሐየው
ሸት ሁሉ አባት እንዲህ አላት—ስለዚህ
የተከለከለውን ፍሬ ብትመገቢ አትሞችም፣
ነገር ግን መልካሙንና መጥፎውን መበማ
ወቅ እንደ እግዚአብሔር ትሆኛለሽ አላት።
፲፱ እናም አዳምና ሔዋን የተከለከለውን
ፍሬ ሀከበሉ በኋላ፣ መሬትን አርሰው ይበሉ
ዘንድ ለከዔድን ገነት ወጡ።
፳ እናም ልጆችን ወለዱ፤ አዎን፣ የም
ድር ሀቤተሰቦችንም ሁሉ።
፳፩ እናም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ
በስጋ በነበሩበት ጊዜ ሀንስሀ ይገቡ ዘንድ
ለ
የሰው ልጆች ዘመን ረጅም ነበር፤ ስለ
ዚህ፣ ህይወታቸው ሐየሙከራ ጊዜ ሆነ፣
እናም የሚኖሩበት ዘመን፣ ጌታ እግዚአብ
ሔር ለሰው ልጆች በሰጠው ትዕዛዛት መሰ
ረት ተራዘመ። ሰዎች ሁሉ ንስሀ መግባት
እንዳለባቸው ትእዛዝ ሰጥቶ ነበርና፤ ለሰ
ዎች ሁሉ ወላጆቻቸው ህግን በመተላለ
ፋቸው ምክንያት መእንደጠፉ አሳይቷቸ
ዋልና።

አልማ ፲፪፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱–፵።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ኢሳ. ፲፬፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፱፥፰፤
ሙሴ ፬፥፫–፬፤
አብር. ፫፥፳፯–፳፰።
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፫፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፥፳፪–፳፯።
ቅ.መ.መ. ሔዋን።
፪ ኔፊ ፳፰፥፰፤
ሙሴ ፬፥፬።
ዘፍጥ. ፫፥፭፤

ሀ

፲፱ ሀ
		ለ
፳ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

አልማ ፳፱፥፭፤
ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፱።
አልማ ፲፪፥፴፩።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
ቅ.መ.መ. ዔድን።
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፰–፴፱።
አልማ ፴፬፥፴፪።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
አልማ ፲፪፥፳፬፤
ሙሴ ፬፥፳፫–፳፭።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።
ያዕቆ. ፯፥፲፪።

፶፯

፪ ኔፊ ፪፥፳፪–፫፥፪

፳፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ አዳም ባይተ
ላለፍ ኖሮ አይወድቅም ነበር፣ ነገር ግን
በዔድን ገነት ይቆይ ነበር። እናም ሁሉም
ተፈጥረው የነበሩ ነገሮች ከተፈጠሩ በኋላ
በነበሩበት ሁኔታ መቆየት ነበረባቸው፤
እናም ለዘለዓለም በነበሩበት ሁኔታ መቆ
የት ነበረባቸው እናም መጨረሻ አይኖራ
ቸውም ነበር።
፳፫ እናም እነርሱ ሀልጆች አይኖራቸውም
ነበር፤ ስለዚህ በየዋህነት ይቆዩ ነበር፣ ደስታ
አይኖራቸውም፣ መከራንም አያውቁምና፤
ኃጢያትን ባለማወቃቸው መልካምን አይ
ሰሩም።
፳፬ ነገር ግን እነሆ፣ ሁሉም ነገሮች የተደ
ረጉት ሁሉንም ነገሮች ሀበሚያውቀው በጌታ
ጥበብ ነው።
፳፭ ሰዎች እንዲኖሩ፣ ሀአዳም ለወደቀ፤
እና ሰዎች ሐየሚኖሩትም መደስታም እን
ዲኖራቸው ዘንድ ነው።
፳፮ እናም ሀመሲሁ የሰው ልጆችን ከው
ድቀት ለለማዳን በዘመን ፍፃሜ ይመጣል።
እናም እነርሱ ከውድቀት በመዳናቸው፣
መልካሙን ከመጥፎው ለይተው በማወቅ፣
በመጨረሻውና በታላቁ ቀን ሐየህግ ቅጣት
በስተቀር እግዚአብሔር በሰጠው ትዕዛዛት
መሰረት የራሳቸውን ምርጫ ለማድረግና
በሌለኛው ተፅዕኖ አንዳይደርስባቸውም
ዘንድ ለዘለዓለም መነፃ ሆነዋል።
፳፯ ስለዚህ፣ ሰዎች በስጋ ባሉ ጊዜ ሀነፃ
ናቸው፤ እናም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ
ለሰው ተሰጥተዋል። እናም እነርሱ ሁሉን
ሰው በሚማልደው አማካኝነት ነፃነትን
ወይም ለዘለዓለማዊ ህይወትን ሐለመምረጥ፣
ወይም እንደዲያብሎስ ምርኮና ሀይል ምር
ኮንና ሞትን ለመምረጥ ነፃ ናቸው፤ ምክን
፳፫ ሀ ሙሴ ፭፥፲፩።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
		ለ ሙሴ ፮፥፵፰።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።
		መ ሙሴ ፭፥፲።

፳፮ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፳፯ ሀ

ያቱም እርሱ ሰዎች ሁሉ እንደእርሱ መከ
ረኛ እንዲሆኑ ይፈልጋል።
፳፰ እናም አሁን፣ ልጆቼ፣ በታላቁ
ሀ
አማላጅ እንድትመኩና ታላቅ ትዕዛዛቱን
እንድትሰሙ፤ እናም ለቃሉ ታማኝ እን
ድትሆኑና፣ ዘለዓለማዊ ህይወትን በቅዱስ
መንፈሱ ፈቃድ መሰረት እንድትመርጡ
እፈልጋለሁ።
፳፱ እናም በስጋ ፈቃድ እንዲሁም፣
በራሱ መንግስት በእናንተ ይነግስ ዘንድ፣
የዲያብሎስን መንፈስ እናንተን ወደ ሀሲኦል
እንዲወስዳችሁ ለምርኮኛ የሚያደርግ ሀይል
በሚሰጠው በውስጡ ባለው ክፋት መሰረት
ዘለአለማዊ ሞት አትምረጡ።
፴ ልጆቼ፣ እኔ እነዚህን ጥቂት ቃላት ሁሉ
በመጨረሻው በሙከራዬ ጊዜ ተናግሬአ
ችኋለሁ፤ እናም እኔ በነቢዩ ቃል መሰረት
መልካሙን ክፍል መርጫለሁ። እናም እኔ
ከነፍሳችሁ ዘለዓለማዊ ደህንነት በስተቀር
ሌላ ምንም ዓላማ የለኝም። አሜን።
ምዕራፍ ፫
ዮሴፍ በግብፅ በራዕይ ኔፋውያኖችን
አየ— ስለጆሴፍ ስሚዝ፣ የኋለኛው ቀን
ባለራዕይ፤ እስራኤላውያንን ነፃ ስለሚ
ያወጣው ሙሴ፤ እንዲሁም ስለመፅሐፈ
ሞርሞን መምጣት ተነበየ። ከ፭፻፹፰–
፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም ሀ የመጨረሻ ለተወለድከው
ዮሴፍ፣ አሁን እናገርሀለሁ። እኔ በተሰ
ቃየሁበት ምድረበዳ ውስጥ ተወልደሀል፤
አዎን፣ በታላቁ የስቃዬ ዘመን እናትህ ወለ
ደችህ።
፪ እናም ለዘለዓለማዊ ደህንነታችሁ የእስ

ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች፤
ደስታ።
ቅ.መ.መ. መሲህ።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
ቅ.መ.መ. ህግ።
አልማ ፵፪፥፳፯፤
ሔለ. ፲፬፥፴።
ገላ. ፭፥፩፤
ሙሴ ፮፥፶፮።

		ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. አማላጅ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ሮሜ ፮፥፲፮–፲፰፤
አልማ ፲፪፥፲፩።
፫ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፯።

፶፰

፪ ኔፊ ፫፥፫–፲፪

ራኤልን ቅዱስ ትዕዛዛት ከጠበቅህ ጌታ ይህ
ንን ታላቅ የተከበረ ሀምድር ለአንተና ለዘሮ
ችህ፣ ከወንድሞችህ ጋር ርስት ይሆን ዘንድ
ጌታ ለአንተ እንዲቀድስልህ እመኝልሃለሁ።
፫ እናም አሁን፣ ዮሴፍ በስቃዬ ዘመን
ከምድረበዳ ያወጣሁህ የመጨረሻው ልጄ፣
ጌታ ለዘለዓለም ይባርክህ፣ ዘርህ ሙሉ
በሙሉ ሀእንዳይጠፋምና።
፬ እነሆም አንተ የእኔ የወገብ ፍሬ ነህ፤
እናም እኔ ሀበምርኮ ወደ ግብፅ የተወሰደው
ለ
የዮሴፍ ዘር ነኝ። እናም ጌታ ለዮሴፍ የገ
ባቸው ቃል ኪዳን ታላቅ ነበሩ።
፭ ስለሆነም፣ ዮሴፍ በእርግጥ ጊዜአች
ንን ሀተመልክቷል። እናም ጌታ እግዚአ
ብሔር ከወገቡም ፍሬ ለፃድቃን የሆነ የእ
ስራኤል ቤት ሐቅርንጫፍን እንደሚያስ
ነሳ ከጌታ የተስፋ ቃል አግኝቷል፤ መሲሁ
አይደለም፣ ነገር ግን የተገነጠለው ቅርን
ጫፍ ቢሆንም በጌታ ኪዳን እንዲታወስ በኋ
ለኛው ቀን መመሲሁ ራሱን በመንፈስ ኃይል
ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ አዎን ከተደበቀው
ሠ
ጨለማና ምርኮ ወደ ነፃነት እነርሱን ለማ
ምጣት የሚገለጥላቸው ነው።
፮ ዮሴፍ በእውነት እንዲህ ሲል መሰ
ከረ—ሀባለራዕይን ጌታ አምላኬ ያስነሳል፣
ለ
ለወገቤም ፍሬ የተመረጠ ባለራዕይ የሚ
ሆን።
፯ አዎን፣ ዮሴፍ በእውነት እንዲህ ተና
ገረ፣ ጌታ እንዲህ አለኝ፥ የተመረጠውን
ሀ
ባለራዕይ ከወገብህ ፍሬ አስነሳለሁ፤ እናም
እርሱ ከወገብህ ፍሬ መካከል የተከበረ ይሆ
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
፫ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፶፫።
፬ ሀ ዘፍጥ. ፴፯፥፳፱–፴፮።
		ለ ዘፍጥ. ፴፱፥፩–፪፤ ፵፭፥፬፤
፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፭፥፲፬–፲፮።
፭ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፶፥፳፬–፴፰
(ተጨማሪ)፤
፪ ኔፊ ፬፥፩–፪።
		ለ ያዕቆ. ፪፥፳፭።
		ሐ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪፤ ፲፱፥፳፬።

		መ
		ሠ
፮ሀ
		ለ
፯ሀ
፰ሀ
፱ሀ

ናል። ከአባቶችህ ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳን
ወደማወቅ ለመምጣት፣ ለእነርሱም ታላቅ
ጥቅም የሚሆን ስራ ታላቅ ስራን ለዘሮችህ፣
ለወንድሞቹ፣ ይሰራ ዘንድ ትዕዛዝን እሰ
ጠዋለሁ።
፰ እናም እኔ ከማዘው ስራ በስተቀር ሌላ
ስራ ሀእንዳይሰራ ትዕዛዛትን እሰጠዋለሁ።
እናም በፊቴ ትልቅ አደርገዋለሁ፤ የእኔን
ስራ ይሰራልና።
፱ እናም የእስራኤል ቤት ሆይ፣ እር
ሱም ህዝቦቼን ሀነፃ ያወጣቸው ዘንድ አስ
ነሳዋለሁ ብዬ ለእናንተ እንደተናገርኩለት
ለ
ሙሴ ታላቅ ይሆናል።
፲ እናም ሙሴ ከግብፅ ምድር ህዝቦችህን
እንዲያወጣ አስነሳዋለሁ።
፲፩ ነገር ግን ባለራዕይ ከመካከልህ አስነሳ
ለሁ፤ እናም ለእርሱም ለዘርህ ቃሌን ያመጣ
ዘንድ፣ እናም ቃሌን ለማምጣት ብቻ ሳይ
ሆን፣ አለ ጌታ፣ ነገር ግን የተሰጣቸውን
ቃሌን እስከማሳመን ድረስ ሀኃይልን እሰ
ጠዋለሁ።
፲፪ ስለሆነም፣ የወገብህ ፍሬዎች ሀይፅ
ፋሉ፤ እናም ለየይሁዳ ወገብ ፍሬም ሐይፅ
ፋሉ፤ እናም የውሸት ትምህርቶች ሀሰት
መሆናቸውን መለማስረዳትና ፀብን ለማ
ቆም፣ እንዲሁም በወገብህ ፍሬ መካከል
ሰላምን ለመመስረትና፣ በኋለኛው ቀን ለአ
ባቶቻቸው ግንዛቤ፣ እናም ደግሞ ለቃል
ኪዳኔ ሠግንዛቤ ረእንዲመጡ በወገብህ ፍሬ
የተጻፈውና፣ ደግሞ በይሁዳ ፍሬ የተጻፈው
በአንድነት ያድጋሉ ይላል ጌታ።

ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
፪ ኔፊ ፮፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፮–፳።
ኢሳ. ፵፪፥፲፮።
፫ ኔፊ ፳፩፥፰–፲፩፤
ሞር. ፰፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ።
ት. እና ቃ. ፳፬፥፯፣ ፱።
ዘፀአ. ፫፥፯–፲፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፬።

		ለ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ

ሙሴ ፩፥፵፩።
ት. እና ቃ. ፭፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫–፳፱።
ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
ሞሮኒ ፩፥፬።
ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵፩፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፰፤ ፴፫፥፲–፲፩።
		ረ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፴፥፭፤
ሞር. ፯፥፩፣ ፭፣ ፱–፲።

፶፱

፪ ኔፊ ፫፥፲፫–፳፭

፲፫ እናም ጌታ እንዲህ ይላል፣ የእስራኤል
ቤት ሆይ፣ እናንተ እንድትመለሱ ስራዬ
በሁሉም ህዝቦቼ መካከል በሚጀመርበት
ጊዜ እርሱ ከድካም ይበረታል።
፲፬ እናም ዮሴፍ እንዲህ ሲል ተነበየ—
እነሆ፣ ባለራዕዩን ጌታ ይባርከዋል፤ እናም
እርሱን ለማጥፋት የሚሞክሩ ይሸነፋሉ፤
የወገቤን ፍሬ በተመለከት ከጌታ ያገኘሁት
ይህም ቃል ኪዳን ይፈፀማል። እነሆም፣
ይህ ቃል ኪዳን እንደሚፈፀም እርግጠኛ
ነኝ፤
፲፭ እናም ሀስሙም በእኔ ስም ይጠራል፤
ይህም ከአባቱ ለስም ጋር አንድ ይሆናል።
እናም እርሱ ልክ እንደእኔ ይሆናል፣ ጌታ
በእርሱ እጅ የሚያመጣ ነገር በጌታ ኃይል
ህዝቦቼን ወደ ደህንነት የሚያመጣ ይሆና
ልና።
፲፮ አዎን፣ ዮሴፍ ይህን ተንብዮአል—
በሙሴም ቃል ኪዳን እንኳን እርግጠኛ እን
ደሆንኩ፤ በዚህ ነገር እርግጠኛ ነኝ፤ ምክ
ንያቱም ጌታ ዘርህን ለዘለዓለም ሀእጠብቃ
ለሁ ብሎኛልና።
፲፯ እናም ጌታ አለ፥ ሙሴን አስነሳለሁ፤
እናም በበትሩ ኃይልን እሰጠዋለሁ፤ እናም
መልካም ህጎችን እንዲፅፍ ኃይልን እሰጠ
ዋለሁ። ነገር ግን ብዙ ይናገር ዘንድ አንደ
በት አልሰጠውም፣ በንግግር ኃያል አላደ
ርገውምና። ነገር ግን በራሴ እጅ ጣት ህጌን
ሀ
እፅፍለታለሁ፤ እናም ለቃል አቀባይ እሰ
ጠዋለሁ።
፲፰ እናም ጌታ ደግሞ እንዲህ አለኝ—
ለወገብህ ፍሬ ባለራዕይ አስነሳለሁ፤ ቃል
ተቀባይም ለእርሱ እሰጠዋለሁ። እናም
እኔ፣ እነሆ፣ እኔ የወገብህ ፍሬ ፅሁፎችን
ለወገብህ ፍሬ እንዲፅፍ አደርገዋለሁ፤ የወ
ገብህ ፍሬ ተናጋሪ ያውጀዋል።
፲፱ እናም እርሱ የሚፅፋቸው ቃላቶች
በእኔ ጥበብ ጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ ወደ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
፲፯ ሀ

ት. እና ቃ. ፲፰፥፰።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፫።
ዘፍጥ. ፵፭፥፩–፰።
ዘዳግ. ፲፥፪፣ ፬፤
ሙሴ ፪፥፩።

ወገብህ ፍሬ እንዲሄዱ የወሰንኳቸው ቃላት
ናቸው። እናም ይህ የወገብህ ፍሬዎች ለከም
ድር ወጥተው እንደሚጮህ አይነት ይሆ
ናል፤ ምክንያቱም እምነታቸውን አውቃ
ለሁና።
፳ እናም እነርሱ ከምድር ሀይጮሃሉ፤
አዎን፣ ስለወንድሞቻቸውም እንኳን ንስሀ
ይገባሉ። ብዙ ትውልድ በእነርሱ ካለፈም
እንኳን በኋላ እናም እንዲህ ይሆናል በቃ
ላቸው ቀላልነት የተነሳ ጩኸታቸው ይወ
ገዳል።
፳፩ በእምነታቸው የተነሳ የወገብህ ፍሬ
ዎች ለሆኑት ለወንድሞቻቸው ሀቃላቸው
ከእኔ አፍ ይወጣሉ፤ እናም ከአባቶችህ ጋር
የገባሁትን ቃል ኪዳን እስከሚያስታውሱም
የቃላቸውን ድካም እንኳን በእምነታቸው
አበረታዋለሁ።
፳፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ልጄ ዮሴፍ፣
በዚህ ሁኔታ ነበር የጥንቱ አባቴ ሀትንቢትን
የተናገረው።
፳፫ ስለዚህ፣ በዚህ ቃል ኪዳን ምክንያት
አንተ ተባርከሃል፤ ዘርህም የመፅሐፉን ቃል
ስለሚቀበሉ አይጠፋምና።
፳፬ እናም በእነርሱ መካከል፣ የበለጠ
መልካምን የሚያደርግ፣ በቃሉም በተግ
ባሩም፣ በእግዚአብሔር እጅ መሳሪያ በመ
ሆን፣ በታላቅ እምነት፣ አስደናቂ ነገሮችን
ለመስራት፣ እናም በእግዚአብሔር ፊት
ታላቅ ነገርን ለማድረግ፣ ወደ እስራኤል
ቤትና፣ ወደ ወንድሞችህ ዘሮች ብዙዎ
ችን ደግሞ የሚመልስ አንድ ኃያል ይነሳል።
፳፭ እናም አሁን፣ ዮሴፍ አንተ የተባረክህ
ነህ። እነሆ፣ አንተ ትንሽ ነህ፤ ስለዚህ የወ
ንድምህን የኔፊን ቃል አዳምጥ፣ እናም እኔ
ስለአንተ የተናገርኳቸው ቃላት ልክ ባል
ኩት መሰረት ይሆኑልሃልና። ሊሞት የደ
ረሰውንም የአባትህንም ቃል አስታውስ።
አሜን።
ሀ

		ለ ዘፀአ. ፬፥፲፮።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፳፰፥፰።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፬፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፫፤ ፴፫፥፲፫፤
ሞር. ፱፥፴፤

ሞሮኒ ፲፥፳፯።
፳ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፮፤
ሞር. ፰፥፳፫።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፪።
፳፪ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፭።

፷

፪ ኔፊ ፬፥፩–፲፬

ምዕራፍ ፬
ሌሂ ዘሮቹን መከረ እንዲሁም
ባረከ— ሞተና ተቀበረ— ኔፊ በእግዚአ
ብሔር ቸርነት ተደሰተ— ኔፊ እምነቱን
ለዘለዓለም በጌታ አደረገ። ከ፭፻፹፰–
፭፻፸ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እኔ ኔፊ፣ አባቴ ወደ
ግብፅ ተወስዶ ስለነበረው ሀዮሴፍ የተናገ
ራቸውን ትንቢቶች በተመለከተ ተናገርኩ።
፪ እነሆም እርሱ ዘሮቹን በተመለከተ በእ
ውነት ተንብዮአል። እናም እርሱ ከፃፋቸው
የበለጡ ሀትንቢቶች ብዙ የሉም። እናም
እርሱ እኛን እንዲሁም የወደፊቱን ትው
ልድ በተመለከተ ተንብዮአል፤ እና እነሱም
በነሀስ ሰሌዳው ላይ ተፅፈዋል።
፫ ስለሆነም፣ አባቴ የዮሴፍን ትንቢት
በተመለከተ መናገሩን ካቆመ በኋላ፣ የላ
ማንን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ጠርቶ እን
ዲህ አላቸው—እነሆ፣ ወንዶችና ሴቶች
ልጆቼ ሀ የበኩር ልጄ ወንዶች ልጆችና
ሴቶች ልጆች የሆናችሁ፣ ቃሌን እንድታ
ደምጡ እፈልጋለሁ።
፬ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏልና—
ትዕዛዛቴን እስከጠበቃችሁ ሀድረስ በምድ
ሪቷ ላይ ትበለፅጋላችሁ፤ እናም ትዕዛዛቴን
የማትጠብቁ ከሆነ ከፊቴ ትለያላችሁ።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ ወንዶችና ሴቶች
ልጆቼ፣ ለእናንተ ሀበረከትን ሳልተውላችሁ
ወደ መቃብሬ መሄድ አልችልም፤ እነሆም
መሄድ ባለባችሁ ለመንገድ ካደጋችሁ ከእ
ርሱ እንደማትሸሹ አውቃለሁ።
፮ ስለሆነም፣ ከተረገማችሁ፣ እነሆ፣ እር
ግማኑ ከእናንተ እንዲወሰድና በወላጆቻችሁ
ሀ
ራስ ላይ ይመለስ ዘንድ በረከቴን በእናንተ
ላይ እተዋለሁ።
፯ ስለሆነም፣ በእኔ በረከት የተነሳ ጌታ
እግዚአብሔር እናንተ እንድትጠፉ ሀአይ
፬ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፴፱፥፩–፪።
፪ሀ
፫ሀ
፬ሀ
፭ሀ

፪ ኔፊ ፫፥፭።
ቅ.መ.መ. በኩር።
፪ ኔፊ ፩፥፱።
ቅ.መ.መ. የፓትሪያርክ

ፈቅድም፤ ስለሆነም፣ እርሱ ለዘለዓለም
ለእናንተ እና ለዘሮቻችሁ ለመሀሪ ይሆናል።
፰ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ለላማን ወንዶ
ችና ሴቶች ልጆች መናገሩን ካቆመ በኋላ፣
የልሙኤልን ወንዶችና ሴቶች ልጆች በፊቱ
እንዲቀርቡ አስደረገ።
፱ እናም እርሱ እንዲህ ሲል ተናገራ
ቸው—እነሆ፣ የሁለተኛው ወንድ ልጄ ወን
ድና ሴት ልጆች የሆናችሁ ወንዶችና ሴት
ልጆቼ፤ እነሆ እኔ ለላማን ወንዶችና ሴቶች
ልጆች የሰጠሁት አይነት በረከት እሰጣችኋ
ለሁ፤ ስለሆነም እናንተ ፈፅሞ አትጠፉም፤
ነገር ግን በመጨረሻ ዘሮቻችሁ ይባረካሉ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ ለእነርሱ መና
ገሩን ከጨረሰ በኋላ፣ እነሆ፣ ሀየእስማኤልን
ወንዶች ልጆች፣ አዎን፣ እናም ቤተሰቡን
ሁሉ ተናገራቸው።
፲፩ እናም እርሱ እነርሱን መናገር ካቆመ
በኋላ፣ ለሳም እንዲህ ሲል ተናገረው፥ አንተ
የተባረክህ ነህ፣ እንዲሁም ዘርህ፤ ምክንያ
ቱም እንደወንድምህ ኔፊ ምድሪቱን ትወ
ርሳለህና። እናም ዘርህ ከእርሱ ዘር ጋር ይቆ
ጠራል፤ እናም አንተ ልክ እንደ ወንድምህ
ትሆናለህ፣ ዘርህም ልክ እንደእርሱ ዘር ይሆ
ናል፤ አንተም በዘመንህ ሁሉ ትባረካለህ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ አባቴ፣ ሌሂ፣ በው
ስጡ ባለው የልቡ ስሜትና የጌታ መንፈስ
መሰረት ለቤተሰቡ ሁሉ ከተናገረ በኋላ
አረጀ። እንዲህም ሆነ እርሱም ሞተ፣ እናም
ተቀበረ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ከሞተ በኋላ ብዙም
ቀን ሳይሆን ላማንና ልሙኤል እንዲሁም
የእስማኤል ወንድ ልጆች በጌታ ተግሳፅ የተ
ነሳ በእኔ ተቆጡ።
፲፬ እኔ ኔፊ፣ እንደቃሉ እነርሱን እንድና
ገራቸው ተገፋፍቼ ነበርና፤ እኔ፣ እና ደግ
ሞም አባቴ ከመሞቱ በፊት፣ ብዙ ነገሮ
ችን ተናግረናቸው ነበር፤ ብዙዎቹ አባባ

በረከቶች።
		ለ ምሳ. ፳፪፥፮።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭–፳፱።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፫–፮፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፯–፲፰።

		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፩፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
ያዕቆ. ፫፥፭–፱፤
ሔለ. ፲፭፥፲፪–፲፫።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፮።

፷፩

፪ ኔፊ ፬፥፲፭–፴

ሎች በሌሎች ሰሌዳዎቼ ላይ ተፅፈዋል፤
ታሪካዊ የሆነውም ይበልጡ ክፍል በሌላ
ኛው ሰሌዳዎቼ ላይ ተፅፏልና።
፲፭ እናም ሀበእነዚህ ላይ የነፍሴን ነገሮች፣
እናም በነሀስ ሰሌዳዎቹ ላይ የተቀረፁ ብዙ
ዎቹ ቅዱሳት መጻሕፍት እፅፋለሁ። ነፍሴ
በቅዱሳት መጻሕፍት ትደሰታለች፣ እንዲ
ሁም ልቤ ለታሰላስላቸዋለች፣ እንዲሁም
እኔ እነርሱን ለልጆቼ ሐትምህርትና ጥቅም
እፅፋለሁ።
፲፮ እነሆ፣ ሀነፍሴ በጌታ ነገሮች ትደሰታ
ለች፤ እናም ለልቤ ያየኋቸውንና የሰማኋቸ
ውን ነገሮች ላይ ያለማቋረጥ ታሰላስላለች።
፲፯ ይሁን እንጂ፣ ጌታ ታላቅና ድንቅ
ስራውን ለእኔ ለማሳየት ምንም እንኳን
ሀ
ቸርነቱ ታላቅ ቢሆንም ልቤ ይጮሀል—
አቤቱ እኔ ምንኛ ለጎስቋላ ሰው ነኝ! አዎን፣
ልቤ በስጋዬም የተነሳ ያዝናል፤ ነፍሴም
በክፋቴ የተነሳ ታዝናለች።
፲፰ እኔ በቀላሉ ሀበሚያስቸግሩኝ መከራ
ዎችና ኃጢአቶች ተከብቤአለሁ።
፲፱ እናም ደስታን በምፈልግበት ጊዜ በኃ
ጢአቴ የተነሳ ልቤ ያዝናል፤ ይሁን እንጂ
በማን እንዳመንኩኝ አውቃለሁ።
፳ እግዚአብሔር ረዳቴ ነበር፤ በምድረበዳ
ውስጥ በስቃዬ መራኝ፤ እናም በታላቁን
ጥልቅ ውኃ ላይ ጠበቀኝ።
፳፩ ሰውነቴን ሁሉ፣ ስጋዬም እስከሚነድ
ድረስ፣ ሀበፍቅሩ ሞላኝ።
፳፪ ሀጠላቶቼን በፊቴ በፍርሀት እስኪን
ቀጠቀጡ ድል ነሳቸው።
፳፫ እነሆ፣ በቀን ጩኸቴን ሰምቷል፣
እናም በምሽት ሀበራዕይ እውቀትን ሰጥ
ቶኛል።
ሀ

፲፬ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯፤ ፱፥፬።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፮፥፬–፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል፤
ቅዱሳት መጻህፍት።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
		ለ ቅ.መ.መ. ልብ።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፲፤

፳፬ እናም፣ በቀን በፊቱ በታላቅ ሀፀሎት
ተዳፈርኩ፤ አዎን፣ ድምጼንም ወደላይ
ላኩኝ፤ እናም መላዕክት ወርደው አገለ
ገሉኝ።
፳፭ እናም በመንፈሱ ክንፎች ሰውነቴ
እጅግ ከፍ ወዳለው ተራራ ሀተወሰደ። እናም
ዓይኖቼም ታላቅ ነገሮችን ተመልክተዋል፣
አዎን፣ እንዲያውም ለሰዎች እጅግ ታላቅ
የሆነውን፤ ስለዚህ እኔ እነርሱን እንዳልፅፍ
ታዝዤ ነበር።
፳፮ አቤቱ አሁን ታላቅ ነገሮችን ካየሁ፣
ጌታ ለሰው ልጆች እራሱን ዝቅ በማድረግ
በእንዲህ ዓይነት ምህረቱ ከጎበኛቸው፣
ሀ
ለምንድነው ልቤ የሚያለቅሰው፣ እንዲ
ሁም ነፍሴ በሀዘን ሸለቆ ውስጥ የምትዘገ
የው፣ እናም ሰውነቴ የሚቃወሰው፣ እናም
ጥንካሬዬ በመከራዬ የሚደክመው?
፳፯ እናም ለምን በስጋዬ የተነሳ ለኃጢያት
ሀ
ተገዢ እሆናለሁ? አዎን፣ ለምን ለበመከራ
ውስጥ እወድቃለሁ፣ ክፉው ሐሰላሜን እን
ዲያጠፋ እንዲሁም ነፍሴን እንዲያሰቃያት
በልቤ ውስጥ ቦታ ያገኛል ዘንድ ለምን በፈ
ተና ተገዢ እሆናለሁ? በጠላቴ የተነሳ ለምን
እቆጣለሁ?
፳፰ ነፍሴ ሆይ፣ ንቂ! ከእንግዲህ በኃ
ጢያት አትድከሚ። አቤቱ ልቤ ተደሰቺ፣
እናም ለነፍሴ ሀጠላት ለሆነው ቦታ አት
ስጪ።
፳፱ በጠላቶቼ የተነሳ በድጋሚ አትቆጪ።
በመከራዬም የተነሳ ብርታቴን አታድክሚ።
፴ አቤቱ ልቤ ተደሰቺ፣ እንዲህም በማለት
ወደ ጌታ ጩሂ—አቤቱ ጌታ አንተን ለዘለ
ዓለም አወድስሀለሁ፤ አዎን አምላኬና የደ
ህንነቴ ሀአለት ነፍሴ በአንተ ደስ ይላታል።

ት. እና ቃ. ፹፮፥፲፩።
		ለ ሮሜ ፯፥፳፬።
፲፰ ሀ ሮሜ ፯፥፳፩–፳፫፤
ዕብ. ፲፪፥፩፤
አልማ ፯፥፲፭።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፶፪።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፳፬ ሀ ያዕ. ፭፥፲፮፤
፩ ኔፊ ፪፥፲፮።

፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፩፤
ሙሴ ፩፥፩–፪።
፳፮ ሀ መዝ. ፵፫፥፭።
፳፯ ሀ ሮሜ ፮፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሰላም።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፴ ሀ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. አለት።

፷፪

፪ ኔፊ ፬፥፴፩–፭፥፮

፴፩ አቤቱ ጌታ፣ ነፍሴን ታድናለህን?
ከጠላቶቼስ እጅ ታወጣኛለህን? ሀ ኃጢ
ያትን በምመለከትበት ወቅት በጥላቻ ታን
ቀጠቅጠኛለህን?
፴፪ የሲኦል ደጆች ከፊቴ ይዘጉ፣ ምክ
ንያቱም ሀልቤ የተሰበረ እና መንፈሴ የተ
ዋረደ ነውና! አቤቱ ጌታ፣ እባክህ በጥልቁ
ሸለቆ ጎዳና ለእጓዝበት ዘንድ በቀናው መን
ገድ እፀና ዘንድ፣ የፅድቅን በሮች ከፊቴ
አትዝጋ!
፴፫ አቤቱ ጌታ፣ እባክህ የፅድቅህን
መጎናፀፊያ ደርብልኝ! አቤቱ ጌታ፣ እባ
ክህ ከጠላቶቼ የምሸሽበትን መንገድ አዘ
ጋጅልኝ! እባክህ መንገዴን አቅናልኝ! እባ
ክህ በመንገዴ እንቅፋትን አታድርግ—ነገር
ግን አንተ መንገዴን ታጠራልኛለህ፣ እናም
የጠላቶቼን መንገድ እንጂ የእኔን አትዘጋ
ብኝም።
፴፬ አቤቱ ጌታ፣ በአንተ ታምኛለሁ፣
እንዲሁም ለዘለዓለም በአንተ ሀእታመና
ለሁ። ለእምነቴን በስጋ ክንድ ላይ አላደር
ግም፤ ምክንያቱም በስጋ ክንድ ላይ ሐየሚ
ታመን የተረገመ እንደሚሆን አውቃለ
ሁና። አዎን፣ በሰው ላይ እምነት የሚያ
ደርግ ወይም ስጋ ለባሹን ክንዱ የሚያደር
ግም ሰው የተረገመ ነው።
፴፭ አዎን፣ እግዚአብሔርን ሳይነቅፍ
ለለመነ ለእርሱ ሀበልግስና እንደሚሰጠው
አውቃለሁ። አዎን፣ አምላኬን ለየተሳሳተ
ነገር ሐካልጠየቅሁት በስተቀር ይሰጠኛል፤
ስለዚህ ወደ አንተ ድምፄን ከፍ አደርጋ
ለሁ፤ አዎን፣ አምላኬ የፅድቄ አለት ወደ
ሆንከው አንተም እጮሀለሁ። እነሆ፣ መአለ
ቴና የዘለአለም አምላኬ፣ ድምፄ ለዘለዓለም
ወደ አንተ ከፍ ይላል። አሜን።
፴፩ ሀ ሮሜ ፲፪፥፱፤
አልማ ፲፫፥፲፪።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን።
		ለ መዝ. ፵፬፥፮–፰።

ምዕራፍ ፭
ኔፋውያን እራሳቸውን ከላማናውያን ለዩ፣
የሙሴን ህግ ጠበቁ፣ እናም ቤተመቅደስ
ሰሩ— ላማናውያን ባለማመናቸው ከጌታ
ፊት ተለዩ፣ ተረገሙ፣ እናም ለኔፋውያን
እንደ ጅራፍ ሆኑ። ከ፭፻፹፰–፭፻፶፱ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ በወንድ
ሞቼ ሀቁጣ የተነሳ ወደ ጌታ አምላኬ በጣም
ጮህኩ።
፪ ነገር ግን እነሆ፣ እነርሱ ህይወቴን ለማ
ጥፋት እስከመፈለጋቸው ድረስ በእኔ ላይ
ቁጣቸው በርትቶ ነበር።
፫ አዎን፣ በእኔ ላይ እንዲህ ሲሉ አጉረመ
ረሙ—ታናሽ ወንድማችን በእኛ ላይ ሀገዢ
ለመሆን ያስባል፤ እናም እኛ በእርሱ ምክን
ያት ብዙ ችግር አጋጥሞናል፤ ስለዚህ፣ በእ
ርሱ ቃል የተነሳ በተጨማሪ አንዳንሰቃይ
አሁን እንግደለው። እነሆም እርሱ ገዢያ
ችን እንዲሆን አንፈቅድም፤ ምክንያቱም
ታላቅ ወንድሞቹ የሆንነው በዚህ ህዝብ ላይ
መግዛት የሚገባን እኛ ነንና።
፬ አሁን በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ በእኔ ላይ
ያጉረመረሙትን ቃል ሁሉ አልፅፍም።
ነገር ግን እነርሱ ህይወቴን ሊያጠፉ ፈል
ገዋል የሚለውን ብቻ ማለት ይበቃኛል።
፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ሀኔፊ፣ እንዲ
ሁም ከእኔ ጋር የሚሄዱት ሁሉ፣ ከእነርሱ
መሸሽና ወደ ምድረበዳው መሄድ እንዳለ
ብን ጌታ ለአስጠነቀቀኝ።
፮ ስለዚህም፣ እንዲህ ሆነ እኔ ኔፊ ቤተሰ
ቤን፣ እናም ደግሞ ሀዞራምንና ቤተሰቡን፣
እናም ታላቅ ወንድሜን ሳምንና ቤተሰቦ
ቹን፣ እናም ያዕቆብን እና ዮሴፍን፣ ታና

		ሐ ኤር. ፲፯፥፭፤
ሞር. ፫፥፱፤ ፬፥፰።
፴፭ ሀ ያዕ. ፩፥፭።
		ለ ሔለ. ፲፥፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		መ ዘዳግ. ፴፪፥፬።
፭ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፲፫–፲፬።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፴፯–፴፰፤

ሞዛያ ፲፥፲፬–፲፭።
፭ ሀ ሞዛያ ፲፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፴፭፤ ፲፮፥፯፤
፪ ኔፊ ፩፥፴–፴፪።

፷፫

፪ ኔፊ ፭፥፯–፲፱

ናሽ ወንድሞቼን እናም ደግሞ እህቶቼን፣
እና ከእኔ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ወሰድኩ።
እናም ከእኔ ጋር የሚሄዱት ሁሉ የእግዚአ
ብሔርን ለማስጠንቀቂያዎችንና ራዕይ ያመኑ
ነበሩ፤ ስለዚህ፣ የእኔን ቃል አዳመጡ።
፯ እናም ድንኳናችንንና ለመውሰድ የም
ንችለውን ማናቸውንም ነገሮች ወሰድንና፣
በምድረበዳ ውስጥ ለብዙ ቀናት ተጓዝን።
እናም ለብዙ ቀናት ከተጓዝን በኋላ ድንኳ
ኖቻችንን ተከልን።
፰ እናም ህዝቤ የቦታውን ስም ሀኔፊ ብለን
እንድንጠራው ፈለጉ፤ ስለዚህም ኔፊ ብለን
ጠራነው።
፱ እናም ከእኔ ጋር የነበሩ ሁሉ እራሳቸ
ውን የኔፊ ሀህዝብ ብለው ለመጥራት ወሰኑ።
፲ እናም በሁሉም ነገሮች ፍርዱን፣ ስርአ
ቱንና፣ የጌታን ትዕዛዝ በሙሴ ሀህግ መሰረት
በትጋት ለመጠበቅ ተቀበልን።
፲፩ ጌታም ከእኛ ጋር ነበር፣ እናም እጅግ
በለፀግን፤ እህል ዘርተናል፣ እናም እንደገና
በብዛት ሰብስበናልና። እናም የበግና የከብት
መንጋንና ከሁሉም አይነት እንስሳት ማር
ባት ጀመርን።
፲፪ እናም ደግሞ እኔ ኔፊ ሀበነሀስ ሰሌዳዎች
ላይ የተቀረፁትን መዝገቦች፣ እናም ደግሞ
እንደተፃፈው ለአባቴ በጌታ እጅ የተዘጋጀ
ውን ለኳስ ወይም ሐኮምፓሱን አመጣሁ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ እኛ በይበልጥ መበ
ልፀግ እንዲሁም በምድሪቱ ላይ መብዛት
ጀመርን።
፲፬ እናም አሁን ሀላማናውያን ተብለው
የሚጠሩት ህዝቦች በማንኛውም ሁኔታ እን
ዳይመጡብንና እኛን እንዳያጠፉን ዘንድ፣
እኔ ኔፊ፣ የላባንን ለጎራዴ ወሰድኩና በእርሱ
፮ ለ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
፰ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፪፣ ፳፯፤
ሞዛያ ፱፥፩–፬፤ ፳፰፥፩።
፱ ሀ ያዕቆ. ፩፥፲፫–፲፬።
፲ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፬።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፩፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
		ለ ሞዛያ ፩፥፲፮።

አይነት ብዙ ጎራዴዎችን ሰራሁ፤ ምክንያ
ቱም እነርሱ ወደ እኔና ልጆቼ እናም ህዝቤ
ተብለው ወደተጠሩት ያላቸውን ጥላቻ
አውቃለሁና።
፲፭ እናም ህዝቤን በብዛት ከሁሉም አይ
ነት እንጨትና ሀብረት፣ እናም መዳብና
ነሀስ፣ እና ብረትና ወርቅ፣ እና ብርና ከከ
በሩ የብረት አፈር ህንፃ እንዲሰሩ አስተማ
ርኳቸው።
፲፮ እናም እኔ ኔፊ ሀቤተመቅደስን ሰራሁ፤
ከብዙ ለከከበሩ ነገሮች የተገነባ ባይሆንም፣
እንደ ሐሰለሞን ቤተመቅደስ አይነት ነበር
የሰራሁት፤ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች
በምድሪቱ ላይ አልተገኙም ነበርና፣ ስለ
ዚህ፣ እንደ ሰለሞን አይነት ቤተመቅደስ
መስራት አልተቻለም። ነገር ግን የቤተመ
ቅደሱ አሰራር ከሰለሞን ቤተመቅደስ ጋር
ተመሳሳይ ነበር፤ እናም አሰራሩ እጅግ
ያማረ ነበር።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ ህዝቤ
ሀ
ታታሪ እንዲሆኑና በእጃቸውም እንዲሰሩ
አደረግሁ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ፣ እነርሱ እኔ
ሀ
ንጉሳቸው እንድሆን ፈለጉ። ነገር ግን እኔ
ኔፊ፣ ለእነርሱ ንጉስ እንዲኖራቸው አል
ፈለግሁም፤ ይሁን እንጂ፣ በውስጤ ባለው
ኃይል መሰረት ለእነርሱ አደረግሁ።
፲፱ እናም እነሆ፣ እኔ የእነርሱ ሀገዢና
ለ
አስተማሪ እሆን ዘንድ ወንድሞቼን በተ
መለከተ ጌታ የተናገራቸው ቃላት ተፈፅ
መዋል። ስለዚህ፣ በጌታ ትዕዛዝ መሰረት
እነርሱ ህይወቴን ለማጥፋት እስከሚያስ
ቡበት ድረስ ገዢያቸውና አስተማሪያቸው
ነበርኩኝ።

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፣ ፲፮፣ ፳፮፤
፲፰፥፲፪፣ ፳፩፤
አልማ ፴፯፥፴፰–፵፯፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ላማናውያን።
		ለ ፩ ኔፊ ፬፥፱፤
ያዕቆ. ፩፥፲፤
ቃላት ፩፥፲፫።
፲፭ ሀ ኤተር ፲፥፳፫።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣

የጌታ ቤት።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፮–፳፯።
		ሐ ፩ ነገሥ. ፮፤
፪ ዜና ፫።
፲፯ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፪።
፲፰ ሀ ያዕቆ. ፩፥፱፣ ፲፩።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።

፷፬

፪ ኔፊ ፭፥፳–፮፥፪

፳ ስለሆነም፣ ጌታ እንዲህ ያለኝ ቃሉ
ተፈፅሟል—እነርሱ የአንተን ቃል ሀእስካላ
ዳመጡ ድረስ ከጌታ ፊት ይለያሉ። እናም
እነሆ፣ እነርሱ ከፊቱ ለተለይተው ነበር።
፳፩ እናም እርሱ በኃጢአታቸው የተነሳ
ሀ
እርግማን፣ አዎን፣ እንዲያውም ከባድ
እርግማን፣ በእነርሱ ላይ እንዲመጣ አድ
ርጓል። እነሆም በእርሱ ላይ ልባቸውን አጠ
ጠሩ፣ እንደ ድንጋይም ሆኑ፤ ስለዚህ፣ እነ
ርሱ ነጭ እና ቆንጆ እንዲሁም ለያማሩ ስለ
ነበሩ ለህዝቤ የሚስቡ እንዳይሆኑ ጌታ እግ
ዚአብሔር ሐበቆዳቸው ላይ ጥቁረት እንዲ
መጣባቸው አደረገ።
፳፪ እናም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ
አለ—ለክፋቶቻቸው ንስሀ ካልገቡ በስተ
ቀር ለህዝብህ ሀየሚያስጠሉ እንዲሆኑ አደ
ርጋቸዋለሁ።
፳፫ እናም ከእነርሱ ዘር ጋር ሀየተቀላቀለው
ዘር የተረገመ ይሆናል፤ እነርሱ በእንደዚህ
አይነት እርግማን ይረገማሉ። እናም ጌታ
ተናግሮታል፣ ይህም ተደርጓል።
፳፬ እናም በእነርሱ ላይ ባለው እርግማን
የተነሳ ሀሰነፍ፣ አጭበርባሪዎችና በተንኮል
የረቀቁ እንዲሁም በምድረበዳ ውስጥ አራ
ዊቶችን የሚያድኑ ህዝቦች ሆነዋል።
፳፭ እናም ጌታ እግዚአብሔር አለኝ፥
እኔን ያስታውሱ ዘንድ ለማነሳሳት ለዘሮ
ችህ እንደ ጅራፍ ይሆናሉ፤ እናም እኔን ካላ
ስታወሱኝና፣ ቃሌንም ካላዳመጡ፣ እስከ
ሚጠፉ ድረስ ይቀጧቸዋል።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ፣ እኔ ኔፊ፣ ያዕቆ
ብንና፣ ዮሴፍን በህዝቤ ምድር ላይ ካህና
ትና መምህራን ይሆኑ ዘንድ ሀቀባኋቸው።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ አስደሳች ህይወት
ኖርን።
፳፰ እናም ኢየሩሳሌምን ለቀን ከወጣን
ሠላሳ ዓመታት አለፉ።
፳ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፩።
		ለ አልማ ፱፥፲፬።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. እርግማን፣
እርግማኖች።
		ለ ፬ ኔፊ ፩፥፲።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫፤

፳፱ እናም እኔ ኔፊ፣ ህዝቤን በተመለከተ
በሰራሁት በሰሌዳዎች ላይ እስከዚያ ያለ
ውን ታሪክ ጽፌ ጠበቅሁ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እግዚአብሔር
አለኝ፥ ሀሌሎች ሰሌዳዎችን ስራ፤ እናም
ለህዝብህ ጥቅም በእኔ አመለካከት መል
ካም የሆኑትን ብዙ ነገሮች በእነዚህ ላይ ትፅ
ፋለህ።
፴፩ ስለሆነም፣ እኔ ኔፊ፣ ለጌታ ትዕዛ
ዛት ታዛዥ ለመሆን፣ ሄድኩ፣ እናም እነ
ዚህን ነገሮች የፃፍኩበትን ሀእነዚህን ሰሌዳ
ዎች ሰራሁ።
፴፪ እናም እግዚአብሔርን የሚያስደስተ
ውን ቀረፅኩኝ። እናም ህዝቤ በእግዚአብ
ሔር ነገር የሚደሰት ከሆነ በእነዚህ ሰሌዳ
ዎች ላይ እኔ በቀረፅኩት ይደሰታሉ።
፴፫ እናም ህዝቤ የህዝቤን ታሪክ በጥል
ቀት ለማወቅ ከፈለጉ፣ የእኔን ሌሎች ሰሌ
ዳዎች ማጥናት አለባቸው።
፴፬ እናም አርባ ዓመታት ዓለፉ ማለት
ለእኔ በቂ ነው፣ እናም ከወንድሞቻችን
ጋር በጦርነትና ፀብ አሳልፈናል።
ምዕራፍ ፮
ያዕቆብ እንደገና የአይሁዶችን ታሪክ
ተረከ፥ ስለባቢሎን ምርኮና መመለስ፤
ስለእስራኤሉ ቅዱስ አገልግሎትና ስቅ
ለት፤ ከአህዛብ እርዳታን ስለማግኘታ
ቸው፤ እና አይሁዶች በኋለኛው ቀን
በመሲሁ ሲያምኑ ዳግሞ መመለሳቸውን።
፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ የኔፊ ወንድም ያዕቆብ ለኔፊ ህዝብ የተ
ናገራቸው ቃላት—
፪ እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ በእ
ግዚአብሔር የተጠራሁትና በቅዱስ ስርዓ
ቱን መሰረት ሹመትን ያገኘሁት፣ እናም

፫ ኔፊ ፪፥፲፬–፲፮።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳፫።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—በሀይማኖቶች
መካከል መጋባት።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣ ስራ

ፈቺ።
፳፮ ሀ ያዕቆ. ፩፥፲፰–፲፱፤
ሞዛያ ፳፫፥፲፯።
፴ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፩–፮።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።

፷፭

፪ ኔፊ ፮፥፫–፲፪

እርሱን እንደ ንጉስ ወይም ተከላካይ በም
ታምኑትና፣ በእርሱ ለጥበቃችሁ ተስፋ
በምታደርጉ በወንድሜ ኔፊ የተቀባሁት
እኔ ያዕቆብ፣ እነሆ፣ እኔ እጅግ ብዙ ነገ
ሮችን እንደተናገርኳችሁ ታውቃላችሁ።
፫ ሆኖም እኔ እንደገና እናገራችኋለሁ፤
ምክንያቱም ለነፍሳችሁ ደህንነት ፍላጎት
አለኝና። አዎን፣ ለእናንተ ጭንቀቴ ታላቅ
ነው፤ እናም እናንተ ሁልጊዜ ይህ እንደ
ሚሆን ታውቃላችሁ። እኔ በሙሉ ትጋት
መክሬአችኋለሁ፤ እናም የአባቴን ቃል አስ
ተምሬአችኋሁ፤ እናም ከዓለም መፈጠር
ጀምሮ ሁሉንም የተፃፉ ነገሮች በተመለ
ከተ አነጋግሬአችኋለሁ።
፬ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ስላሉትና ስለሚ
መጡት ነገሮች እነግራችኋለሁ፤ ስለዚህ፣
ሀ
የኢሳይያስን ቃል አነብላችኋለሁ። እናም
እነርሱ ወንድሜ ለእናንተ እንድናገር የፈለ
ጋቸው ቃላት ናቸው። እናም የምናገራችሁ
ለእናንተ ጥቅም፣ እናንተ አምላካችሁን
ታውቁትና ስሙንም ታወድሱ ዘንድ ነው።
፭ እናም አሁን እኔ የማነባቸው ቃላት
ኢሳይያስ የእስራኤልን ቤት በተመለከተ
የተናገራቸው ናቸው፤ ስለሆነም፣ ከእናን
ተም ጋር ተመሳሳይነት አላቸው፣ ምክን
ያቱም እናንተ ከእስራኤል ቤት ናችሁና።
እናም ከእስራኤል ቤት ስለሆናችሁ በኢሳ
ይያስ የተነገሩ ለእናንተ የሚተገበሩ ብዙ
ነገሮች አሉ።
፮ እናም አሁን፣ ቃላቱ እነዚህ ናቸው፥
ጌታ እግዚአብሔር ሀእንዲህ ይላል—እነሆ
እጄን ወደ አህዛብ አነሳለሁ፣ ለአርማዬንም
ወደ ወገኖች አቆማለሁ፤ ወንዶች ልጆችሽ
ንም በክንዳቸው ያመጡአቸዋል፥ ሴቶች
ልጆችሽንም በጫንቃቸው ይሸከሟቸዋል።
ሀ

፮ ፪ ሀ ያዕቆ. ፩፥፱፣ ፲፩።
፬ሀ
፮ሀ
		ለ
፯ሀ

፫ ኔፊ ፳፫፥፩።
ኢሳ. ፵፱፥፳፪–፳፫።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፭፤
ሙሴ ፩፥፮።
፰ ሀ አስቴ. ፪፥፮፤
፩ ኔፊ ፯፥፲፫፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፤ ኦምኒ ፩፥፲፭፤

፯ ነገሥታትም አሳዳጊ አባቶችሽ ይሆ
ናሉ፣ እቴጌዎቻቸውም ሞግዚቶችሽ ይሆ
ናሉ፤ ፊታቸውን ወደ ምድር ዝቅ አድር
ገው ይሰግዱልሻል፣ የእግራችሁንም ትቢያ
ይልሳሉ፤ እናም እኔ ጌታ መሆኔን ታውቂያ
ለሽ፤ እኔን ሀየጠበቁ አያፍሩምና።
፰ እናም አሁን እኔ ያዕቆብ እነዚህን ቃላት
በተመለከተ በመጠኑ እናገራለሁ። እነሆም
ጌታ እኛ ከመጣንበት ሀበኢየሩሳሌም የነበ
ሩት እንደተገደሉና በምርኮ ለእንደተወሰዱ
አሳይቶኛል።
፱ ሆኖም፣ ጌታ እነርሱ እንደገና ሀእንደ
ሚመለሱ አሳይቶኛል። እናም ደግሞ ጌታ
እግዚአብሔር፣ የእስራኤሉ ቅዱስ፣ በስጋ
እራሱን እንደሚገልፅላቸው፤ እናም መል
አኩ ለእኔ በተናገረው ቃል መሠረት፣ እራ
ሱን ከገለፀ በኋላ ይገርፉታልም ለይሰቅሉ
ታልም።
፲ እናም በእስራኤሉ ቅዱስ ላይ ልባቸውን
ካጠጠሩና አንገታቸውን ካደነደኑ በኋላ፣
እነሆ፣ የእስራኤል ቅዱስ ሀፍርድ በእነርሱ
ላይ ይመጣል። እናም እነርሱ የሚቀጡበ
ትና የሚሰቃዩበት ቀን ይመጣል።
፲፩ ስለሆነም፣ መላኩ እንዳለው፣ ወዲ
ህና ወዲያ እንዲዘዋወሩ ከተደረጉ በኋላ፣
ብዙዎቹ በስጋ ይሰቃያሉ፣ በታማኝ ፀሎ
ቶች የተነሳም እንዲጠፉ አይደረጉም፤ እነ
ርሱ ይበተናሉ፣ ይገረፋሉ፣ እናም ይጠ
ላሉ፤ ይሁን እንጂ፣ ጌታ ለእነርሱ መሀሪ
ይሆናል፣ መድኃኒታቸውንም ሀሲያውቁት
ወደ ርስት ምድራቸው በድጋሚ በአንድ
ላይ ለይሰበሰባሉ።
፲፪ እናም ነቢያት የፃፉላቸው ሀአህዛብ
የተባረኩ ናቸው፤ እነሆም፣ እነርሱ ንስሀ
ከገቡና ከፅዮን ካልተዋጉ፣ እና እራሳቸ

ሔለ. ፰፥፳–፳፩።
		ለ ፪ ነገሥ. ፳፬፥፲–፲፮፤
፳፭፥፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፣ ፲፫፤
ሞዛያ ፫፥፱፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፬–፲፭።

ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፲ ሀ ማቴ. ፳፯፥፳፬–፳፭።
፲፩ ሀ ሆሴ. ፫፥፭፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፩–፲፪፤
፪ ኔፊ ፱፥፪።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፩–፪፤
፪ ኔፊ ፲፥፱–፲።

፷፮

፪ ኔፊ ፮፥፲፫–፯፥፪

ውን ከታላቋና የርኩሰት ቤተክርስቲያን
አንድ ካላደረጉ ይድናሉ፤ ጌታ እግዚአብ
ሔር ለልጆቹ የገባውን ሐቃል ኪዳን ይፈፅ
ማልና፤ እናም ለዚህ ነው ነቢዩ እነዚህን ነገ
ሮች የፃፈው።
፲፫ ስለዚህ፣ ከፅዮን ጋርና ከጌታ የቃል
ኪዳን ህዝብ ጋር የሚዋጉ የእግሮቻቸ
ውን ትቢያ ይልሳሉ፤ እናም የጌታ ህዝቦች
ሀ
አያፍሩም። የጌታ ህዝቦች እርሱን ለየሚ
ጠብቁ ናቸውና፤ አሁንም የመሲሁን መም
ጣት ይጠብቃሉና።
፲፬ እናም እነሆ፣ በነቢዩ ቃላት መሠ
ረት መሲሁ ሀለሁለተኛ ጊዜ እነርሱን ለማ
ደስ እንደገና ይጀምራል፤ ስለዚህ፣ በእ
ርሱ የሚያምኑበት ያ ቀን ሲመጣ፣ እራ
ሱን በኃይልና በታላቅ ክብር ጠላታቸውን
ለ
በመደምሰስ ሐይገልፃል፤ እናም በእርሱ
የሚያምኑትን አንዳቸውንም አያጠፉም።
፲፭ እናም በእርሱ የማያምኑ ሀበእሳትና፣
በአውሎ ነፋስ፣ በመሬት መንቀጥቀጥና፣
በደም መፍሰስ፣ ለበቸነፈር፣ በረሀብና፣
በድርቅ ሐይጠፋሉ። እናም ጌታ እግዚአብ
ሔር የእስራኤል ቅዱስ መሆኑን ያውቃሉ።
፲፮ ሀአደን ከሃያሉ ይወሰዳልን፣ ወይስ
ለ
የህጋዊ ምርኮኞች ያመልጣሉን?
፲፯ ነገር ግን ጌታ እንዲህ ይላል፥ በኃያላን
ሀ
የተማረኩትም እንኳን ይወሰዳሉ፣ የጨካ
ኞችም አደን ያመልጣል፤ ለኃያሉ አምላክ
የቃል ኪዳን ህዝቡን ሐያድናልና። ጌታም
እንዲህ ይላል፥ ከእናንተ ጋር የሚጣሉትን
እጣላቸዋለሁ—
፲፰ እናም አስጨናቂዎችሽን ስጋቸውን
ለ

፲፪ ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
		ሐ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፪፥፬።
		ለ ኢሳ. ፵፥፴፩፤
፩ ኔፊ ፳፩፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፭።
፲፬ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፲፩፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፯፤ ፳፱፥፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፫–፲፬።
		ሐ ፪ ኔፊ ፫፥፭።
፲፭ ሀ ያዕቆ. ፮፥፫።

አስበላቸዋለሁ፤ እናም እንደጣፋጭ ወይን
ጠጅ ደማቸውን ጠጥተው ይሰክራሉ፤
እናም ስጋ ለባሹም ሁሉ እኔ ጌታ መድ
ኃኒትሽና ሀቤዛሽ የያዕቆብ ለኃያል እንደሆ
ንኩ ያውቃሉ።
ምዕራፍ ፯
ያዕቆብ ከኢሳይያስ ማንበቡን ቀጠለ፥ ኢሳ
ይያስ እንደ መሲሁ ይናገራል— መሲሁ
የተማሩ ሰዎች ልሳን ይኖረዋል— ለሚገ
ርፉት ጀርባውን ይሰጣል— እርሱ አያፍ
ርም— ኢሳይያስ ፶ን አነጻፅሩ። ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አዎን፣ ጌታ እንዲህ ይላል—ፈትቻች
ኋለሁን፣ ወይንስ ለዘለዓለም ወርውሬአች
ኋለሁ? ጌታ እንዲህ ይላል—እናታችሁን
የፈታሁበት የፍቺዋ ፅህፈት የት አለ? ለማን
ነው አሳልፌ የሰጠኋችሁ? ወይስ እናንተን
ሀ
የሸጥኩት ከአበዳሪዎች ለየትኛው ነው?
አዎን፣ ለማን ሸጥኳችሁ? እነሆ፣ ስለኃ
ጢአታችሁ ራሳችሁን ሸጣችኋል፣ እናም
ስለመተላለፋችሁ እናታችሁም ተፈታለች።
፪ ስለሆነም፣ እኔ ስመጣ ማንም ሰው አል
ነበረም፤ ሀበምጣራበትም ጊዜ አዎን፣ የሚ
መልስ አልነበረም። የእስራኤል ቤት ሆይ፣
መታደግ እንዳትችል እጄ ፈፅሞ አጥራ
ለች፣ ወይስ ለማዳን ኃይል የለኝምን? እነሆ
በግሰጻዬ ለባህሩን አደርቃለሁ፣ ሐወንዞች
ንም ምድረበዳ አደርጋለሁ እናም መአሳዎ
ቻቸው ውሃው በመድረቁ ይገማሉ፣ እናም
በጥማት ይሞታሉ።

		ለ ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፪–፳፮።
		ሐ ፪ ኔፊ ፲፥፲፮፤ ፳፰፥፲፭፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፰።
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
፲፮ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፳፬–፳፮።
		ለ ይህም በቁጥር ፲፯ ውስጥ
እንደተጠቀሰው የጌታ የቃል
ኪዳን ህዝብ ማለት ነው።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፳፩፥፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ሐ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፴፱።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።

		ለ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፬፤
ኢሳ. ፷፥፲፮።
፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፪ ሀ ምሳ. ፩፥፳፬–፳፭፤
ኢሳ. ፷፭፥፲፪፤
አልማ ፭፥፴፯።
		ለ ዘፀአ. ፲፬፥፳፩፤
መዝ. ፻፮፥፱፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፷፰–፷፱።
		ሐ ኢያ. ፫፥፲፭–፲፮።
		መ ዘፀአ. ፯፥፳፩።

፷፯

፪ ኔፊ ፯፥፫–፰፥፮

፫ ሰማያትን ጥቁረት አለብሳቸዋለሁ፣
እናም መሸፈኛቸውን ለማቅ አደርጋለሁ።
፬ የእስራኤል ቤት ሆይ ጌታ እግዚአ
ብሔር በትክክለኛው ጊዜ ለእናንተ እን
ዴት መናገር እንድችል የተማሩትን ሀልሳን
ሰጥቶኛል። እናንተ በደከማችሁ ጊዜ ማለዳ
በማለዳ ያነቃችኋል። እንደተማሪ እንድሰማ
ጆሮዬን ያነቃቃል።
፭ ጌታ እግዚአብሔር ሀጆሮዬን ከፍቷል፣
እናም እኔ አመፀኛ አልነበርኩም፣ ወደኋ
ላም አልተመለስኩም።
፮ ጀርባዬን ሀለገራፊዎች፣ እናም ጉንጬ
ንም ለፀጉር ነጪዎች ሰጠሁ። ፊቴንም
ከውርደትና ከትፋት አልመለስኩም።
፯ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ ስለ
ዚህም አላፍርም። ስለዚህ ፊቴን እንደባ
ልጩት ድንጋይ አድርጌዋለሁ፣ እናም እን
ደማላፍር አውቃለሁ።
፰ እናም ጌታ ቅርቤ ነው፣ እርሱም ያጸድ
ቀኛል። ከእኔ ጋር የሚከራከር ማነው? በአ
ንድነት እንቁም። ጠላቴስ ማነው? ወደ እኔ
እንዲቀርብ ፍቀዱለት እናም በአፌ ኃይለ
ቃል እመታዋለሁ።
፱ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛል። እናም
እኔን ሀየሚኮንኑ ሁሉ፣ እነሆ፣ ሁሉ እንደ
ልብስ ያረጃሉ፣ እናም ብል ይበላቸዋል።
፲ ከእናንተ መካከል ጌታን የሚፈራ፣
የአገልጋዩን ሀ ድምፅ የሚታዘዝ፣ በጨ
ለማ የሚራመድ እንዲሁም ብርሃን የሌ
ለው ማነው?
፲፩ እነሆ እናንተ እሳት የምታነዱ ሁሉ፣
የእሳትንም ወላፈን የምትጭሩ፣ ሀበእሳታ
ችሁ ብርሃን እና ባነደዳችሁት ወላፈን ተመ
ላለሱ። ይህ ከእጄ ይሆንባችኋል—በሀዘንም
ትሞታላችሁ።

ምዕራፍ ፰

ሀ

፫ሀ
		ለ
፬ሀ
፭ሀ
፮ሀ

ዘፀአ. ፲፥፳፩።
ራዕ. ፮፥፲፪።
ሉቃ. ፪፥፵፮–፵፯።
ት. እና ቃ. ፶፰፥፩።
ማቴ. ፳፯፥፳፮፤
፪ ኔፊ ፱፥፭።
፱ ሀ ሮሜ ፰፥፴፩።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፲፩ ሀ መሳ. ፲፯፥፮።

ያዕቆብ ከኢሳይያስ ማንበብ ቀጠለ፥ በመ
ጨረሻዎቹ ቀናት፣ ጌታ ፅዮንን ያፅናናል
እንዲሁም እስራኤልን ይሰበስባል— የዳኑ
ትም ወደ ፅዮን በታላቅ ደስታ ተከበው
ይመጣሉ— ኢሳይያስ ፶፩ እና ፶፪፥፩–፪ን
አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናንተ ፅድቅን የምትከተሉ ስሙኝ።
የተቆረጣችሁበትን ሀድንጋይ፣ እንዲሁም
የተቆፈራችሁበትን ጉድጓድ ተመልከቱ።
፪ ወደ ሀአባታችሁ አብርሃምና ወደ ወለ
ደቻችሁ ለሣራ ተመልከቱ፤ ብቻውን ጠራ
ሁት፣ እናም ባረክሁትም።
፫ ጌታ ሀፅዮንን ያፅናናል፣ በእርሷ ባድማ
የሆነውን ቦታ ሁሉ ያፅናናል፤ እናም ለምድ
ረበዳዋንም እንደ ዔድን፣ እናም በረሃዋን
እንደ ጌታ የአትክልት ስፍራ ያደርገዋል።
ደስታና ተድላ፣ ምስጋና እና የዝማሬ ድምፅ
ይገኝባታል።
፬ ሕዝቤ ሆይ፥ አድምጡኝ፤ ወገኔ ሆይ፣
ስሙኝ፤ ሀ ህግ ከእኔ ይወጣልና፣ እና
ፍርዴን ለህዝብ እንደ ለብርሃን እንዲያርፍ
አደርጋለሁ።
፭ ፅድቄ ቀርቧል፤ ሀማዳኔም ወጥቷል፣
እናም ክንዴ በህዝቡ ይፈርዳል። ለደሴቶች
እኔን ይጠባበቃሉ፣ እናም በክንዴ ይታ
መናሉ።
፮ ዐይኖቻችሁን ወደ ሀሰማያት አንሱ፣
እናም ወደታች ወደ ምድር ተመልከቱ፤
ሰማያት እንደጢስ በንነው ለ ይጠፋሉ፣
ምድርም እንደልብስ ሐታረጃለች፤ እናም
የሚኖሩባት እንዲሁ ይሞታሉ። ነገር ግን
ማዳኔ ለዘለዓለም ይሆናል፣ ፅድቄም አይ
ፈርስም።

፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።

፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፯፥፩–፰፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፵፱።
		ለ ዘፍጥ. ፳፬፥፴፮።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ኢሳ. ፴፭፥፩–፪፣ ፮–፯።
፬ ሀ ወይም ትምህርት።
ኢሳ. ፪፥፫።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።

		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፳።
፮ ሀ ፪ ጴጥ. ፫፥፲።
		ለ ዕብ. መበተን።
መዝ. ፻፪፥፳፭–፳፯።
		ሐ ዕብ. መበስበስ።

፷፰

፪ ኔፊ ፰፥፯–፳፫

፯ ፅድቅን የምታውቁ፣ ህጌንም በልባ
ችሁ የፃፍኩባችሁ እኔን አድምጡኝ፣ የሰ
ዎችን ዘለፋ አትፍሩ፣ ወይም ስድባቸው
ንም ሀአትፍሩ።
፰ እንደልብስም ብል ይበላቸዋልና፣
እናም ትል እንደሱፍ ይበላቸዋል። ነገር
ግን ፅድቄ ለዘለዓለም፣ እናም ማዳኔ ከት
ውልድ ወደ ትውልድ ይሆናል።
፱ የእግዚአብሔር ክንድ ሆይ ተነስ! ተነስ!
ሀ
ኃይልንም ልበስ፣ እንደጥንቱ ቀናት
ተነሳ። ረዓብን የቆራረጥክ፣ ዘንዶውንም
የወጋህ አንተ አይደለህምን?
፲ ባህሩን፣ የታላቁን ጥልቅ ውሃ ያደ
ረቅህ፣ የዳኑትም ይሻገሩ ዘንድ ጥልቁን
ባህር ሀመንገድ ያደረግህ አንተ አይደለህ
ምን?
፲፩ ስለዚህ፣ ጌታ ሀያዳናቸው ይመለሳሉ፣
ለ
በዝማሬም ወደ ፅዮን ይመጣሉ፤ እናም የዘ
ለዓለም ደስታና ቅዱስነት በራሳቸው ላይ
ይሆናል፤ እናም ደስታና ተድላን ያገኛሉ፤
ሀዘንና ሐልቅሶም ይሸሻሉ።
፲፪ ሀእኔ እርሱ ነኝ፤ የማፅናናችሁ እኔ
ነኝ። እነሆ፣ የሚሞተውን ሰውና ለእንደ
ሳርም የሚሆነውን የሰው ልጅ ሐትፈራ ዘንድ
አንተ ማን ነህ?
፲፫ እናም ሰማያትን የዘረጋውንና፣ የም
ድርን መሰረት የሰራውን፣ ጌታ ፈጣሪህን
ሀ
ረሳህ፣ እናም ሊያጠፉህ የተዘጋጁ ይመ
ስል በአስጨናቂዎችህ ቁጣ ምክንያት ሁል
ጊዜ ቀኑን ሁሉ ፈራህ? እናም የአስጨናቂ
ዎችህ ቁጣ የት አለ?
፲፬ ምርኮኛ እንዲፈታ፣ እና እርሱ
በጉድጓድ እንዳይሞት፣ ወይም እንጀራም
አይጐድልበት ይፈጥናል።
፲፭ ነገር ግን ሞገዱም እንዲተምም ባሕ
፯ ሀ መዝ. ፶፮፥፬፣ ፲፩፤
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፱።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፯–፰።
፲ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፰።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
		ለ ኢሳ. ፴፭፥፲።
		ሐ ራዕ. ፳፩፥፬።

ርን የማናውጥ ጌታ እግዚአብሔር እኔ ነኝ፤
ስሜም የሰራዊት ጌታ ነው።
፲፮ እናም ሰማያትን እዘረጋና ምድርንም
እመሰርት ዘንድ፣ እናም ለፅዮን፣ እነሆ፣
አንቺ ሀህዝቤ ነሽ እንድላት ቃሌን በአፍህ
አድርጌአለሁ፣ እንዲሁም በእጄ ጥላ ጋርጄ
ሃለሁ።
፲፯ ከጌታ እጅ ሀየቁጣውን አተላ ለበፅዋ
የጠጣሽ ኢየሩሳሌም ሆይ ንቂ፣ ንቂ፣
ቁሚ፣ ከሚያንገደግድ ዋንጫ መራራን
ጠጥተሻል—
፲፰ እናም ከወለደቻቸው ወንዶች ልጆች
ሁሉ መካከል የሚመራትም የለም፤ ካሳደ
ገቻቸውም ልጆች ሁሉ እጅዋን የሚይዝ
የለም።
፲፱ እነዚህ ሁለቱ ሀወንዶች ልጆች ወደ
አንቺ ይመጣሉ፣ ላንቺ ማን ያዝንልሻል—
መደምሰስሽና መውደምሽ፣ ረሃብና
ሰይፍም—እንዲሁም በማን አፅናናሻለሁ?
፳ ከእነዚህ ከሁለቱ በስተቀር ወንዶች
ልጆችሽ ዝለዋል፤ በአደባባይ ላይ ተኝተ
ዋል፤ በወጥመድ እንዳለ የሜዳ ኮርማ በጌታ
ቁጣ፣ በአምላክሽ ተግሳፅ ተሞልተዋል።
፳፩ ስለዚህ አሁን ይህን ስሚ፣ አንቺ ተሰ
ቃዪና ያለ ወይን ጠጅ ሀየሰከርሽ፥
፳፪ ጌታሽ ይላል፣ ጌታ እና አምላክሽ የወ
ገኑ ጉዳይ ሀይማፀናል፤ እነሆ፣ የሚያንገደ
ግድን ፅዋ፣ የቁጣዬንም ዋንጫ አተላውን
ከእጅሽ ወስጃለሁ፣ ደግመሽም ከእንግዲህ
አትጠጪውም።
፳፫ ነገር ግን ነፍስሽን እንሻገር ዘንድ ዝቅ
በይ በሚሉት በአስጨናቂዎችሽ እጅ ሀአኖ
ረዋለሁ፥ እናም ሰውነትሽንም ለሚሻገሩ
በት እንደ መሬት መንገድ አድርገሽ ዘር
ግተሽዋል።
ሀ

፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፯፤
፻፴፮፥፳፪።
		ለ ኢሳ. ፵፥፮–፰፤
፩ ጴጥ. ፩፥፳፬።
		ሐ ኤር. ፩፥፰።
፲፫ ሀ ኤር. ፳፫፥፳፯።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፪።
፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፱፤ ፳፱፥፲፬።

፲፯ ሀ ሉቃ. ፳፩፥፳፬።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፱፤
ኤር. ፳፭፥፲፭።
፲፱ ሀ ራዕ. ፲፩፥፫።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፬።
፳፪ ሀ ኤር. ፶፥፴፬።
፳፫ ሀ ዘካ. ፲፪፥፱።

፷፱

፪ ኔፊ ፰፥፳፬–፱፥፯

፳፬ ፅዮን ሆይ ንቂ፣ ንቂ ሀይልሽን
ልበሺ፤ ቅድስት ከተማ ኢየሩሳሌም ሆይ፣
ቆንጆ ልብስሽን ልበሺ፤ ያልተገረዘና እር
ኩስ ከእንግዲህ መአይገባብሽምና።
፳፭ ትቢያን አራግፊ፤ ኢየሩሳሌም ሆይ፣
ሀ
ተነሺ፣ ተቀመጪ፤ ምርኮኛይቱ የፅዮን
ሴት ልጅ ሆይ የአንገትሽን ለእስራት እራ
ስሽ ፍቺ።
ሀ

ለ

ሐ

ምዕራፍ ፱
አይሁዶች በቃልኪዳናቸው ምድር ላይ
ሁሉ እንደሚሰበሰቡ ያዕቆብ ገለጸ— የኃ
ጢያት ክፍያው ለሰው ከውድቀት ቤዛ
ይሆናል— የሙታን አካል ከመቃብር
እንዲሁም መንፈሳቸው ከሲኦልና ከገነት
ይመጣል— ይፈረድባቸዋል— የኃጢያት
ክፍያው ከሞት፣ ከሲኦል፣ ከዲያብሎስ፣
ማለቂያ ከሌለው ስቃይ ያድናል— ፃድ
ቃን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ
ይድናሉ— የኃጢያት ቅጣቶች ተገልፆ
አል— የእስራኤሉ ቅዱስ የመግቢያው በር
ጠባቂ ነው። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ጌታ ከእስራኤል ቤት ሁሉ ጋር የገባውን
ሀ
ቃል ኪዳን ታውቁ ዘንድ እኔ እነዚህን ነገ
ሮች አንብቤአለሁ—
፪ እናም እርሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ፣
ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ ወደ እውነ
ተኛው ቤተ ክርስቲያንና ወደ እግዚአብ
ሔር እቅፍ ሀደግመው እስከሚመጡ ድረስ፣
እነርሱ ወደ ቤታቸው ወደ ለርስት ምድ
፳፬ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፳፭ ሀ

ቅ.መ.መ. ፅዮን።
ኢሳ. ፶፪፥፩–፪።
ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፯–፰።
ኢዩ. ፫፥፲፯።
ይህም በመጨረሻም
በመዳን፣ ከአፈር ተነሳ እናም
በክብር ተቀመጥ ማለት ነው።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፱–፲።
፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፪ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፲፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።

ራቸው በሚሰበሰቡበትና የቃልኪዳናቸው
ምድር ሁሉ ሐበሚመሰርቱበት ጊዜ ለአ
ይሁድ በቅዱስ ነቢያቱ አፍ እንደተናገረ
አንብቤአለሁ።
፫ እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ እነ
ዚህን ነገሮች ለእናንተ የምናገረው ጌታ እግ
ዚአብሔር በልጆቻችሁ ላይ ባፈሰሰበት በረ
ከት ምክንያት እንድትደሰቱና ራሳችሁን
ለዘለዓለም ሀእንድታነሱ ነው።
፬ ከእናንተ ብዙዎቹ ወደፊት ስለሚ
መጡ ነገሮች ለማወቅ ብዙ እንደመረመ
ራችሁ አውቃለሁ፤ ስለዚህ ስጋችን አር
ጅቶ ከዚያም እንደሚሞት እንደምታው
ቁም አውቃለሁ፣ ይሁን እንጂ፣ ሀበአካላ
ችን እግዚአብሔርን እናያለን።
፭ አዎን፣ እኛ ከመጣንበት በኢየሩሳሌም
ውስጥ ላሉት እራሱን በአካል እንደሚያሳይ
እንደምታውቁ አውቃለሁ፤ በእነርሱ መካ
ከል ይህ መሆኑ አስፈላጊ ነውና፤ ምክንያ
ቱም ታላቁ ሀፈጣሪው ሁሉም ሰዎች ለእርሱ
ይገዙ ዘንድ እርሱ ለሰው ልጆች በስጋ ለመ
ገዛት እንዲፈቅድና፣ ለሰዎች ለሁሉ ይሞት
ዘንድ አስፈላጊ ነበረበት።
፮ ምህረት የተሞላበት የታላቁ የፈጣሪ
ሀ
ዕቅድ ይፈጸም ዘንድ፣ ሞት በሰው ልጆች
ላይ ስለመጣ፣ ለየትንሣኤ ኃይል ይኖር
ዘንድ ያስፈልጋል፣ ሐበውድቀት የተነሳ
ትንሣኤ ለሰው መምጣቱ አስፈላጊ ነው፣
እናም ውድቀት የመጣው በመተላለፍ ምክ
ንያት ነው፤ እና ሰውም በመውደቁ ምክን
ያት ከጌታ ፊት መተለይቷል።
፯ ስለዚህ፣ ሀወሰን የሌለው ለየኃጢያት

		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፫ ሀ ጆ.ስ.ት. መዝ. ፳፬፥፯–፲
(ተጨማሪ)።
፬ ሀ ኢዮብ ፲፱፥፳፮፤
አልማ ፲፩፥፵፩–፵፭፤
፵፪፥፳፫፤
ሔለ. ፲፬፥፲፭፤
ሞር. ፱፥፲፫።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣

ፍጥረት።
		ለ ዮሐ. ፲፪፥፴፪፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳፬፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬–፲፭።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		መ ፪ ኔፊ ፪፥፭።
፯ ሀ አልማ ፴፬፥፲።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።

፸

፪ ኔፊ ፱፥፰–፲፬

ክፍያ ይኖር ዘንድ ያስፈልጋል—በዚህ
ወሰን በሌለው የኃጢያት ክፍያ ባይሆን ኖሮ
ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን አይለ
ብስም ነበር። ስለዚህ፣ በሰው ላይ የመጣው
ሐ
የመጀመሪያው ፍርድ ለዘለዓለም መየሚ
ቆይ መሆን ነበረበት። እናም እንዲህ ቢሆን
ኖሮ ይህ ስጋ ሞቶ፣ በስብሶ፣ ተበታትኖ ወደ
እናት ምድሩ በመመለስ፣ በድጋሚ ሳይነሳ
በቀረ ነበር።
፰ አቤቱ የእግዚአብሔር ሀጥበብ፣ ለምህ
ረቱና ሐ ፀጋው! እነሆም፣ መ ስጋ የማይ
ነሳ ቢሆን ኖሮ መንፈሳችን ከዘለዓለማ
ዊው አምላክ ፊት ተነጥሎ ዳግም እንዳይ
ነሳ ሠከተጣለውና ረዲያብሎስ ለሆነው መል
አክ ተገዢዎች ይሆኑ ነበር።
፱ እናም መንፈሶቻችን እንደርሱ ሊሆኑ
በተገባቸው ነበር፣ እናም እኛ ዲያብሎሶች፣
ለዲያብሎስ ሀመላእክቶች በመሆን ከአምላ
ካችን ፊት ለየጠፋንና፣ ሐከሀሰት አባት ጋር፣
በችግር፣ ልክ እንደእርሱ የቀረን እንሆን
ነበር፤ አዎን፣ በዚያ የመጀመሪያ ቤተሰ
ቦቻችንን መእንዳታለለው፣ እራሱን እን
ደብርሃን ሠመልአክ እንዲመስል ራሱም
ረ
እንደቀየረውና፣ የሰው ልጆችን በግድያ
ሰ
ሚስጥራዊ ሴራዎች እና በሁሉም የጨ
ለማ ሚስጥር ስራዎች እንደሚበጠብጠው
እንሆን ነበር።
፲ አቤቱ፣ ከዚህ ከሚያስቀይመው አስ
ፈሪ እቅፉ፣ አዎን፣ እኔ የስጋ ሞት፣ እናም
ደግሞ የመንፈስ ሞት ብዬ የምጠራው ያ
፯ ሐ ሞዛያ ፲፮፥፬–፭፤
አልማ ፵፪፥፮፣ ፱፣ ፲፬።
		መ ሞዛያ ፲፭፥፲፱።
፰ ሀ ኢዮብ ፲፪፥፲፫፤
አብር. ፫፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		መ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫–፴፬።
		ሠ ኢሳ. ፲፬፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፯–፲፰፤
ሙሴ ፬፥፫–፬፤
አብር. ፫፥፳፯–፳፰።
		ረ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፱ ሀ ያዕቆ. ፫፥፲፩፤

አስፈሪ ሞትና ሲኦልን ሊያስመልጠን
መንገዱን ያዘጋጀልን የአምላካችን ጥሩነት
እንዴት ታላቅ ነው።
፲፩ እናም የእኛ አምላክ የእስራኤል ቅዱስ
ሀ
ማምለጫውን መንገድ ስላዘጋጀልን፣ ጊዜ
ያዊ የሆነው እኔ የተናገርኩት ይህ ለሞት፣
ሙታኖቹን ያስረክባል፤ ይህም ሞት መቃ
ብር ነው።
፲፪ እናም መንፈሳዊ ሞት የሆነው ይህ
እኔ የተናገርኩት ሀሞት፣ ሙታኖቹን ያስ
ረክባል፤ ይህም መንፈሳዊ ሞት ለሲኦል
ነው፤ ስለዚህ፣ ሞትና ሲኦል ሙታኖቻ
ቸውን ማስረከብ አለባቸው፣ እናም ሲኦል
የያዛቸውን መንፈሶች ማስረከብ አለበት፣
መቃብርም የያዘቻቸውን አካላት ማስ
ረከብ አለባት፣ እናም የሰዎች ስጋና ሐመን
ፈስ አንዱ ወደ ሌላው መደግሞ ይመለሳል፤
ይህም በእስራኤል ቅዱስ የትንሳኤ ሀይል
ነው።
፲፫ አቤቱ የአምላካችን ሀዕቅድ እንዴት
ታላቅ ነው! በሌላው በኩል፣ የእግዚአ
ብሔር ለ ገነት የቅዱሳንን መንፈስ ማስ
ረከብ አለባት፤ መቃብርም የፃድቃንን ስጋ
ታስረክባለች፤ እናም ስጋና መንፈስ እንደነ
በሩ ሐበድጋሚ ይገጣጠማሉ፣ ሁሉም ሰዎች
የማይበሰብሱና፣ መየማይሞቱ ይሆናሉ፣ እና
የእኛም ሠእውቀት ረፍፁም ከመሆኑ በቀር፣
እነርሱም ልክ እንደእኛ በስጋ ፍፁም እው
ቀት ያላቸው ነፍሳት ይሆናሉ።
፲፬ ስለዚህ፣ ሀስለስህተቶቻችን ሁሉና፣
ሀ

አልማ ፭፥፳፭፣ ፴፱።
		ለ ራዕ. ፲፪፥፯–፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሐሰት።
		መ ዘፍጥ. ፫፥፩–፲፫፤
ሞዛያ ፲፮፥፫፤
ሙሴ ፬፥፭–፲፱።
		ሠ ት. እና ቃ. ፻፳፱፥፰።
		ረ ፪ ቆሮ. ፲፩፥፲፬፤
አልማ ፴፥፶፫።
		ሰ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
፲ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፯–፰፤
አልማ ፵፪፥፮–፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።

ለ

፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
		ረ
፲፬ ሀ

ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩–፹፭።
ቅ.መ.መ. መንፈስ።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፬–፲፱።
ቅ.መ.መ. ገነት።
አልማ ፲፩፥፵፫።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. ፍጹም።
ቅ.መ.መ. በደል።

፸፩

፪ ኔፊ ፱፥፲፭–፳፫

ንፁህ አለመሆናችንን፣ እናም ስለራቁ
ትነታችን ፍፁም ሐእውቀት ይኖረናል፤
መ
ጻድቃንም ሠንፅህናን ረለብሰው የጽድቅ
ሰ
መጎናፀፊያ ተደርቦላቸው ስለደስታቸ
ውና ጻድቅነታቸው ፍፁም እውቀት ይኖ
ራቸዋል።
፲፭ እናም እንዲህ ይሆናል ሁሉም ሰዎች
ከዚህ ከመጀመሪያው ሞት ወደ ሕይወት
ሲያልፉና፣ ህያዋን ሲሆኑ፣ በእስራኤል
ቅዱስ ሀየፍርድ ወንበር ፊት መምጣት አለ
ባቸው፤ እናም ከዚያ ለፍርዱ ይመጣል፣
ከእዚያም በኋላ በእግዚአብሔር ቅዱስ
ፍርድ መሰረት ይፈረድባቸው ይገባል።
፲፮ እናም በእርግጥ፣ ጌታ ህያው እንደ
ሆነ፣ ጌታ አምላክ ተናግሮታልና፣ እናም
ይህ የእርሱ ሀሳይከናወን የማይቀር ዘለዓ
ለማዊ ለቃሉ ነው፣ ፃድቅ የሆኑት አሁ
ንም ፃድቅ ይሆናሉ፣ ሐየረከሱትም አሁ
ንም መርኩሳን ይሆናሉ፤ ስለዚህ፣ የረከሱት
ሠ
ዲያብሎስና መላዕክቱ ናቸው፤ እነርሱም
ደግሞ ለእነርሱ ወደ ተዘጋጀላቸው ወደ
ረ
ዘለዓለማዊ እሳት ይሄዳሉ፤ እናም ስቃያ
ቸው እሳቱ ወደላይ ለዘለዓለም እንደሚነሳ
ወላፈን፣ መጨረሻ እንደሌለው በዲን እን
ደሚቃጠል ሰየእሳት ባህር ይሆናል።
፲፯ አቤቱ የአምላካችን ሀፍትህና ታላቅ
ነት እንዴት ታላቅ ነው! እርሱ ቃሉን ሁሉ
ይፈፅማል፣ እነርሱም ከአፉ ወጥተዋል፣
እናም የእርሱ ህግ መፈፀም አለበት።
፲፰ ነገር ግን፣ እነሆ፣ ፃድቃን፣ የእስ
ለ

፲፬ ለ ሞር. ፱፥፭።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፳፭፤
አልማ ፭፥፲፰።
		መ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ሠ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ረ ምሳ. ፴፩፥፳፭።
		ሰ ት. እና ቃ. ፻፱፥፸፮።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ መዝ. ፲፱፥፱፤
፪ ኔፊ ፴፥፱።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፩።
		ለ ፩ ነገሥ. ፰፥፶፮፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፰፤
ሙሴ ፩፥፬።

ራኤሉ ቅዱሰ ቅዱሳኖች፣ በእስራኤሉ
ቅዱስ ያመኑት፣ የዓለምን ለመስቀሎች
የታገሱ፣ እፍረቷንም የናቁ፣ እነዚህ ሐከዓ
ለም መጀመሪያ ጀምሮ የተዘጋጀላቸውን
የእግዚአብሔርን መመንግስት ሠይወርሳሉ፣
እናም ደስታቸው ረለዘለዓለም ሙሉ ይሆ
ናል።
፲፱ አቤቱ የአምላካችን የእስራኤል ቅዱስ
ታላቅነትና ምህረት እንዴት ታላቅ ነው!
እርሱ ቅዱሳኑን ከሚያስቀይመው ሀከአስ
ፈሪው ዲያብሎስና፣ ከሞትና፣ ለከሲኦል፣
እናም ከዚያ መጨረሻ የሌለው ስቃይ ከሆ
ነው በዲን ከሚቃጠለው የእሳት ባህር
ሐ
አድኗቸዋልና።
፳ አቤቱ የአምላካችን ሀቅዱስነት እንዴት
ታላቅ ነው! እርሱ ሁሉን ነገሮች ለያውቃ
ልና፣ እናም እርሱ ከሚያውቀው በስተቀር
ምንም ነገር የለም።
፳፩ እናም እርሱ ሰዎች ሁሉ የእርሱን
ድምፅ የሚያዳምጡ ከሆነ ሀሊያድናቸው
ዘንድ ወደ እዚህ ዓለም ይመጣል፤ እነሆም፣
እርሱ በሁሉ ሰዎችን ለህመም፣ አዎን፣
ሐ
በአዳም ቤተሰብ አባል በሆኑት በእያንዳ
ንዱ ሕያው ፍጥረታት፣ በወንድም፣ በሴ
ትም፣ በልጆችም ህመም ይሰቃያል።
፳፪ እናም እርሱ ይህን ሁሉ የሚሰቃየው
ትንሣኤ በሰው ልጆች ሁሉ ላይ ያልፍ ዘን
ድና፣ ሁሉም በእርሱ ፊት በታላቁና በፍ
ርድ ቀን ይቆሙ ዘንድ ነው።
፳፫ እናም እርሱ ሁሉም ሰዎች፣ በእስራ

		ሐ ቅ.መ.መ. እድፍ፣
እድፍነት።
		መ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፭፤
አልማ ፯፥፳፩፤
ሞር. ፱፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭።
		ሠ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ረ ሞዛያ ፳፯፥፳፰።
		ሰ ራዕ. ፳፩፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፯።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
		ለ ሉቃ. ፲፬፥፳፯።
		ሐ አልማ ፲፫፥፫።

ሀ

		መ ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
		ሠ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፰፤
፹፬፥፴፰።
		ረ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፰፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፭።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ አልማ ፳፮፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፪።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፩፤
፲፱፥፲፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. አዳም።

፸፪

፪ ኔፊ ፱፥፳፬–፴፬

ኤል ቅዱስ ፍፁም የሆነ እምነት ኖሯቸው
ሀ
ንስሀ መግባትና፣ በእርሱ ስም ለመጠመቅ
እንዳለባቸው ያዝዛል፣ ካልሆነ ግን በእግ
ዚአብሔር መንግስት ውስጥ መዳን አይ
ችሉም።
፳፬ እናም በእርሱ ስም የማያምኑና ንስሀ
የማይገቡ፣ ሀበስሙም የማይጠመቁና፣ እስ
ከመጨረሻው ለየማይጸኑ ከሆነ ግን ሐመኮነን
ይገባቸዋል፤ ምክንያቱም ጌታ አምላክ የእ
ስራኤል ቅዱስ ተናግሮታልና።
፳፭ ስለዚህ፣ እርሱ ሀ ህግን ሰጥቷል፤
እናም ለህግ ባልተሰጠበት ቅጣት የለም፤
እናም ቅጣት በሌለበት ኩነኔ የለም፤ እናም
መኮነን በሌለበት በኃጢያት ክፍያው የተ
ነሳ የእስራኤል ቅዱስ ምህረት በእነርሱ ላይ
ውጤታማ ይሆናል፤ ምክንያቱም በእርሱ
ኃይል ድነዋልና።
፳፮ ከአስቀያሚ ከአስፈሪው ከሞትና
ከሲኦል፣ እናም ከዲያብሎስና፣ መጨረሻ
ከሌለው በዲን ከሚቃጠለው የእሳት ባህር
ስቃይ ይተርፉ ዘንድ፣ ሀህጉ ለባልተሰጣቸው
ሁሉ ላይ ሐየኃጢያት ክፍያው መለፍትህ
የሚያስፈልገውን ሁሉ ያደርጋል፤ እናም
ሠ
እስትንፋስ ወደሰጣቸው እስራኤሉ ቅዱስ
ወደሆነው እግዚአብሔር ይመለሳሉ።
፳፯ ነገር ግን ሀህጉ ለተሰጠው፣ አዎን፣
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ልክ እንደ እኛ
ያለው፣ እናም የሚተላለፋቸውና፣ የሙከ
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፳፭ ሀ ያዕ. ፬፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ህግ።
		ለ ሮሜ ፬፥፲፭፤ ፪ ኔፊ ፪፥፲፫፤
አልማ ፵፪፥፲፪–፳፬።
ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት።
፳፮ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯።

ራውን ጊዜ የሚያባክን ወዮለት፣ መጨረ
ሻው አሰቃቂ ነውና!
፳፰ አቤቱ የክፉ የብልጠት ሀ ዕቅድ!
አቤቱ የሰው ለግብዝነትና ድክመትና፣ ሞኝ
ነት! ሐበተማሩ ጊዜ ራሳቸውን መእንደብ
ልህ ይቆጥራሉ፣ እናም የእግዚአብሔርን
ሠ
ምክር የማይሰሙ፣ በራሳቸው እንደሚያ
ውቁ በማሰብ፣ ይህን ችላ ይሉታልና፣ ስለ
ሆነም ጥበባቸው ሞኝነታቸው ነው እና አይ
ጠቅማቸውም። እነርሱም ይጠፋሉ።
፳፱ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሀምክሮች
ለ
የሚያደምጡ ከሆነ መማር ጥሩ ነው።
፴ ነገር ግን በዓለም ሀብት ሀሀብታም ለሆ
ኑት ወዮላቸው። ሀብታም በመሆናቸው
ለ
ድሆችን ይጠላሉና፣ ትሁቶችን ያሳድዳ
ሉና፤ ልባቸውም በሀብታቸው ላይ ነውና፤
ስለዚህ፣ ሀብታቸው አምላካቸው ነው።
እናም እነሆ፣ ሀብታቸው ደግሞ ከእነርሱ
ጋር ይጠፋል።
፴፩ እናም ሀመስማትን ለማይፈልጉ ለደ
ንቆሮዎች ወዮላቸው፤ ይጠፋሉና።
፴፪ ማየትንም ለማይፈልጉ ለዕውሮች
ወዮላቸው፤ እነርሱም ደግሞ ይጠፋሉና።
፴፫ ልባቸውን ላልተገረዙት ወዮላቸው፣
የኃጢአታቸው እውቀት በመጨረሻው ቀን
ይጎዳቸዋልና።
፴፬ ሀለውሸታም ወዮለት፣ ወደታች ወደ
ለ
ሲዖል ይጣላልና።

		ለ ሞዛያ ፫፥፲፩።
		ሐ ፪ ኔፊ ፪፥፲፤
አልማ ፴፬፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		መ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ሠ ዘፍጥ. ፪፥፯፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫፤
አብር. ፭፥፯።
፳፯ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፵፯–፵፰።
፳፰ ሀ አልማ ፳፰፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።
		ሐ ሉቃ. ፲፮፥፲፭፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፳፤ ፳፰፥፬፣ ፲፭።
		መ ምሳ. ፲፬፥፮፤
ኤር. ፰፥፰–፱፤
ሮሜ ፩፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ኩራት፤

ጥበብ።
		ሠ አልማ ፴፯፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፳፱ ሀ ያዕቆ. ፬፥፲።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፮።
፴ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፴፬፤
፩ ጢሞ. ፮፥፲፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ደሀ።
፴፩ ሀ ሕዝ. ፴፫፥፴–፴፫፤
ማቴ. ፲፩፥፲፭፤
ሞዛያ ፳፮፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፩፥፪፣ ፲፩፣ ፲፬፤
ሙሴ ፮፥፳፯።
፴፬ ሀ ምሳ. ፲፱፥፱።
ቅ.መ.መ. ሐሰት፤
ታማኝ፣ ታማኝነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።

፸፫

፪ ኔፊ ፱፥፴፭–፵፬

፴፭ እያወቀ ለሚገድል ለነፍሰ ገዳይ
ወዮለት፣ ለይሞታልና።
፴፮ ለሚያመነዝሩ ሀለአመንዝራዎች ወዮ
ላቸው፣ ወደታች ወደ ሲኦል ይጣላሉና።
፴፯ አዎን፣ ጣኦትን ሀለሚያመልኩ ወዮላ
ቸው፣ የዲያብሎሶች ሁሉ ዲያብሎስ በእነ
ርሱ ይደሰትባቸዋልና።
፴፰ እናም፣ በአጠቃላይ፣ በኃጢአታ
ቸው ለሚሞቱ ሁሉ ወዮላቸው፤ ወደ እግ
ዚአብሔር ሀይመለሳሉና፣ እናም ፊቱን
ያያሉ፣ በኃጢአታቸውም ይቀራሉ።
፴፱ አቤቱ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ቅዱስ የሆነውን እግዚአብሔርን መተላለፍ
እንዴት መጥፎ እንደሆነ፣ እናም ደግሞ
ለዚያ ሀለተንኮለኛ ፈተናዎች መጋለጥ እን
ዴት አስቀያሚ እንደሆነ አስታውሱ። ለስለ
ዓለም ማሰብ ሐሞት እንደሆነና፣ ስለመንፈ
ሳዊ ነገር ማሰብ መዘለዓለማዊ ሠህይወት እን
ደሆነ አስታውሱ።
፵ አቤቱ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ቃሌን አድምጡ። የእስራኤሉን ቅዱስ ታላ
ቅነት አስታውሱ። እኔ በእናንተ ላይ ከባድ
ነገሮችን እንደተናገርኩ አትበሉ፤ ይህንንም
ካላችሁ፣ እውነትን ትቃወማላችሁ፤ እኔ
የእናንተን ፈጣሪ ቃላት ተናግሬአለሁና።
ሀ
የእውነት ቃላት ንፁህ ላልሆኑ ሁሉ ላይ
ለ
አስቸጋሪ እንደሆነ አውቃለሁ፤ ነገር ግን
ጻድቆች አይፈሯቸውም፣ እውነትን ይወ
ዳሉና እናም አይጨነቁም።
፵፩ ከዚያም አቤቱ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ ወደ ጌታ ወደ ቅዱሱ ሀኑ። መንገዱ
ሀ

፴፭ ሀ ዘፀአ. ፳፥፲፫፤
ሞዛያ ፲፫፥፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።
፴፮ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፳፯–፳፱።
ቅ.መ.መ. ንጹህነት።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፴፰ ሀ አልማ ፵፥፲፩፣ ፲፫።
፴፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳–፳፪፤ ፴፪፥፰፤
ሞዛያ ፪፥፴፪፤ ፬፥፲፬፤
አልማ ፴፥፶፫።
		ለ ሮሜ ፰፥፮።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
		መ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም

ፅድቅ እንደሆነ አስታውሱ። እነሆ፣ ለሰው
መንገዱ ሐጠባብ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ
ፊት በቀጥተኛ አቅጣጫ ይጓዛል፣ መመግ
ቢያውን ጠባቂ የእስራኤሉ ቅዱስ ነው፤
እናም እርሱ በዚያ ቦታ ምንም አገልጋይ
አይቀጥርም፤ እናም በመግቢያው ካልሆነ
በቀር ምንም ሌላ መንገድ የለም፤ እርሱ
ሊታለል አይችልምና፣ ጌታ አምላክ የእ
ርሱ ስም ነውና።
፵፪ እናም ለሚያንኳኳ ሁሉ ለእርሱ
ይከፍትለታል፤ እና ሀብልሆችም፣ የተማ
ሩትና፣ ሀብታም ለሆኑት፣ በትምህርታ
ቸው፣ በጥበባቸውና በሀብታቸው ኩራት
ለ
ከፍ ያሉ—አዎን፣ እነርሱን ነው እርሱ
የሚጠላው፤ እናም እነዚህን ነገሮች ካል
ጣሉም፣ እራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት
ሐ
ሞኞች አድርገው ካላሰቡና፣ ራሳቸውን
በጥልቅ መትህትና በጣም ዝቅ ካላደረጉ፣
ለእነርሱ አይከፍትላቸውም።
፵፫ ነገር ግን የብልሆችና የአስተዋዮች
ነገሮች—አዎን፣ ለቅዱሳን የተዘጋጀው ያ
ደስታ፣ ከእነርሱ ለዘለዓለም ሀይደበቃሉ።
፵፬ አቤቱ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ቃላቴን አስታውሱ። እነሆ፣ ካባዬን አው
ልቄ በፊታችሁ አራግፈዋለሁ፤ የመዳኔ
አምላክ ሀሁሉን በሚያይ ዐይኑ እንዲመለ
ከተኝ እፀልያለሁ፤ ስለዚህ፣ ሁሉም ሰዎች
እንደስራቸው በሚፈረድባቸው በመጨረ
ሻው ቀን፣ የእስራኤል አምላክ ኃጢአታች
ሁን ከላዬ ላይ ለእንዳወረድኩ፣ እናም በእ
ርሱ ፊት በክብር እንደምቆምና ከደማችሁ
ለ

ህይወት።
		ሠ ምሳ. ፲፩፥፲፱።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፳፰፤ ፴፫፥፭።
፵፩ ሀ ፩ ኔፊ ፮፥፬፤
ያዕቆ. ፩፥፯፤
ኦምኒ ፩፥፳፮፤
ሞሮኒ ፲፥፴–፴፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፳፩፤
አልማ ፴፯፥፵፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪፣ ፳፭።
		ሐ ሉቃ. ፲፫፥፳፬፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፱፤

ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
		መ ፪ ኔፊ ፴፩፥፱፣ ፲፯–፲፰፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፯፤
፻፴፯፥፪።
፵፪ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፰–፳፩።
		መ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
፵፫ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፱–፲፮።
፵፬ ሀ ያዕቆ. ፪፥፲።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፱።

፸፬

፪ ኔፊ ፱፥፵፭–፶፬

ንፁህ እንደሆንኩ እንደሚመሰክር ታው
ቃላችሁ።
፵፭ አቤቱ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ከኃጢአታችሁ ተመለሱ፤ አጥብቆ ከሚ
ያስራችሁ የእርሱን ሀሰንሰለት በጥሱ፤ ወደ
መዳናችሁ ለዓለት ወደሆነው እግዚአብ
ሔር ኑ።
፵፮ ለዚያ ሀየፍርድ ቀን ለሆነው፣ ለፍትህ
ለፃድቃን ለሚሰጥበት ለዚያ ለታላቁ ቀን
በአሰቃቂ ፍርሃት እንዳትሸማቀቁ፣ ሐኃጢ
አታችሁን በፍፁም መልኩ እንዳታስታ
ውሱ፣ እናም በታላቅ ድምፅ፥ ቅዱስ ቅዱስ
ነው ፍርድህ፣ አቤቱ መሁሉን የሚገዛ ጌታ
አምላክ—ነገር ግን ኃጢአቴን አውቃለሁ፤
ህግህን ተላልፌአለሁ፣ መተላለፎቼም የእ
ኔው ናቸው፤ እናም ዲያብሎስ እኔን ይዞ
ኛል፣ ስለዚህ እኔ የእርሱ ጉዳት የደረሰብኝ
የመከራው ተሳዳጅ ነኝ በማለት ለመናገር
እንድትገፋፉ ነፍሳችሁን አዘጋጁ።
፵፯ ነገር ግን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ስለእ
ነዚህ መጥፎ ነገሮች እውነታ እንድትነቁ
ዘንድ ማድረጌ አስፈላጊ ነውን? አዕምሮ
አችሁ ንፁህ ቢሆን ኖሮ እኔ ነፍሶቻችሁን
አሰቃይ ነበርን? ከኃጢአታችሁ ንፁህ ብት
ሆኑ ኖሮ በእውነቱ ግልፅነት እኔ ለእናንተ
ግልፅ እሆን ነበርን?
፵፰ እነሆ፣ ቅዱሳን ብትሆኑ ኖሮ እኔ ስለ
ቅዱስነት እነግራችሁ ነበር፤ ነገር ግን እና
ንተ ቅዱስ ስላልሆናችሁ፣ እና እኔን እን
ደአስተማሪ ስለአያችሁኝ፣ ሀስለኃጢያት
ውጤት ለአስተምራችሁ ዘንድ አስፈላጊ
ነው።
፵፱ እነሆ፣ ነፍሴ ኃጢያትን ትጠላለች፣
ልቤ ደግሞ በጻድቅነት ትደሰታለች፤ እናም
የቅዱስ አምላኬን ስም ሀአሞግሳለሁ።
ሐ

፵፬ ሐ ያዕቆ. ፪፥፪፤
ሞዛያ ፪፥፳፰።
፵፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፪፤
አልማ ፴፮፥፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. አለት።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፳፭።

፶ ወንድሞቼ ሆይ፣ ኑ፣ የተጠማችሁ
ሁሉ፣ ወደ ሀውኃው ኑ፤ እና ገንዘብ የሌ
ላችሁ፣ ኑ ግዙና ብሉ፤ አዎን፣ ኑ ወይንና
ወተት ለያለገንዘብና ያለዋጋ ግዙ።
፶፩ ስለዚህ፣ ዋጋ በሌለው ነገር ገንዘብ
አታባክኑ፣ ወይንም አጥጋቢ ለማይሆን
ሀ
ጉልበታችሁን አታባክኑ፣ እናም አድ
ምጡኝ፣ የተናገርኳቸውንም ቃል አስ
ታውሱ፤ ወደ እስራኤሉ ቅዱስ ኑ፣ እናም
የማይጠፋውን ሊበላሽ የማይቻለውን
ለ
ተመገቡና፣ ነፍሳችሁ በመፋፋት ትደ
ሰት።
፶፪ እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ የአ
ምላካችሁን ቃላት አስታውሱ፤ ያለማቋ
ረጥ በቀን ለእርሱ ፀልዩ፣ እናም በመሸ ጊዜ
ለቅዱስ ስሙ ሀምስጋናን አቅርቡ። ልባች
ሁም ትደሰት።
፶፫ እናም እነሆ የጌታ ሀቃል ኪዳን እን
ዴት ታላቅ ነው፣ እናም ለሰው ልጆች እራ
ሱን ዝቅ ማድረጉ እንዴት ታላቅ ነው፤
በታላቅነቱ፣ በጸጋውና ለ በምህረቱ የተ
ነሳ ለእኛ ዘራችንን በሙሉ በስጋ እንደ
ማይጠፋ፣ ነገር ግን እንደሚጠብቃቸው
ቃል ገብቶልናል፤ በሚመጡትም ትው
ልዶች በእስራኤል ቤት የተቀደሰ ሐቅርን
ጫፍ ይሆናሉ።
፶፬ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ ሆይ፣ ለእ
ናንተ የበለጠ እናገራለሁ፤ ነገር ግን በማግ
ስቱ የተቀሩትን የእኔን ቃላት እገልፅላች
ኋለሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፲
አይሁድ አምላካቸውን እንደሚሰቅሉ
ያዕቆብ ገለጸ— በእርሱም ማመን እስኪ

		መ ፩ ኔፊ ፩፥፲፬፤
ሙሴ ፪፥፩።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		ለ አልማ ፴፯፥፴፪።
፵፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፲፮።
፶ ሀ ቅ.መ.መ. ህያው ውሀ።
		ለ አልማ ፵፪፥፳፯።
፶፩ ሀ ኢሳ. ፶፭፥፩–፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፤ ፴፪፥፫፤

፫ ኔፊ ፲፪፥፮።
፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።

፸፭

፪ ኔፊ ፲፥፩–፲፩

ጀምሩም ድረስ ይበተናሉ— አሜሪካ ንጉስ
የማይገዛባት የነፃ ምድር ትሆናለች— ራሳ
ችሁን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቁ፣
እናም በፀጋው መዳንን አግኙ። ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ሆይ፣ እኔ ያዕቆብ ስለዚህ ስለተናገርኩት
ስለተቀደሰው ሀቅርንጫፍ ደግሜ እናገራ
ችኋለሁ።
፪ እነሆም እኛ የያዝናቸው ሀቃልኪዳኖች
ለስጋ የተገቡ ቃልኪዳኖች ናቸው፤ ስለ
ዚህ፣ ብዙዎች ልጆቻችን እምነት በማ
ጣታቸው የተነሳ እንደሚጠፉ ለእኔ ቢገ
ለፀልኝም፣ ይሁን እንጂ፣ እግዚአብሔር
ለብዙዎች ምህረትን ያወርዳል፤ እና ልጆ
ቻችን የመድኃኒታቸውን እውነተኛ እው
ቀት ወደሚሰጣቸው ለመምጣት ደግመው
ይመለሳሉ።
፫ ስለዚህ፣ እንዳልኳችሁ፣ ክርስቶስ—
ትናንት ማታ ሀመልአኩ ስሙ ይህ እንደ
ሚሆን ነግሮኛልና—ከአይሁዶች፣ በዓ
ለም ከሌሎች በላይ ኃጢአተኛ በሆኑት፣
መካከል ለይመጣል፤ እነርሱም ሐይሰቅሉ
ታል—እንዲህ መሆኑ ለአምላካችን አስ
ፈላጊ ነበርና፣ እናም በምድር ላይ የራ
ሳቸውን መአምላክ ሠየሚሰቅል ሌላ ህዝብ
የለም።
፬ በሌሎች ሕዝቦች መካከል ታላቅ ሀተዓ
ምራት ከተፈፀሙ ንስሀ ይገባሉ፣ እናም
አምላካቸው እንደሆነ ያውቃሉ።
፭ ነገር ግን በኃጢያትና ሀበካህናት ተንኮል
፲ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪–፲፮፤

፪ ኔፊ ፫፥፭፤
ያዕቆ. ፭፥፵፫–፵፭።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፰፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮፤
፳፩፥፬–፯።
፫ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፱፤
ያዕቆ. ፯፥፭፤
ሞሮኒ ፯፥፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።

የተነሳ በኢየሩሳሌም ያሉት እርሱ እስኪገ
ደል ድረስ እንኳ በእርሱ ላይ አንገተ ደን
ዳና ይሆናሉ።
፮ ስለዚህ በኃጢአታቸው የተነሳ ጥፋት፣
ረሃብ፣ ቸነፈር፣ እና ደም መፍሰስ በእነርሱ
ላይ ይመጣል፤ እናም የማይጠፉት ደግሞ
በህዝቦች ሁሉ መካከል ሀይበተናሉ።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ ሀጌታ እግዚአብሔር
እንዲህ ይላል—እኔ ክርስቶስ እንደሆንኩ፣
የሚያምኑበት ቀን ለበመጣ ጊዜ፣ ያኔ እኔ
በስጋ ወደ ርስታቸው ምድር እመልሳቸው
ዘንድ ከአባቶቻቸው ጋር ቃል ኪዳን ገብቻ
ለሁ።
፰ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ከረጅም ዘመን
ብተናቸው፣ ሀከባህር ደሴቶችና፣ ከምድር
ከአራቱም ማዕዘናት ለ ይሰበሰባሉ፤ እና
አህዛቦች እነርሱን ወደ ርስት ምድራቸው
ሐ
በመውሰዳቸው የአህዛብ ሀገሮች በዐይኖቼ
ፊት ታላቅ ይሆናሉ ይላል እግዚአብሔር።
፱ ሀ አዎን፣ የአህዛብ ንጉሶች ለእነርሱ
እንደ አባት ይሆኑላቸዋል፣ እናም ንግስ
ቶቻቸውም እንደ እናቶች ይሆኑላቸዋል፤
ስለዚህ፣ ጌታ ለአህዛብ የገባው ለቃል ኪዳን
ታላቅ ነው፣ እርሱ ተናግሯታልና፣ እናም
ማን ይቃወማል?
፲ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ምድር፣ ይላል
እግዚአብሔር፣ የርስታችሁ ምድር ይሆ
ናል፣ እና ሀአህዛብም በምድሩ ላይ የተባ
ረኩ ይሆናሉ።
፲፩ እናም ይህ ምድር ለአህዛብ ሀየነፃነት
ምድር ይሆናል፣ እናም በምድሪቷም በአ
ህዛብ ላይ የሚነሱ ለንጉሶች አይኖሩም።

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፩፥፴፫፤
ሞዛያ ፫፥፱፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፪–፶፫።
		መ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲።
		ሠ ሉቃ. ፳፫፥፳–፳፬።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
፭ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፪።
ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጌታ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፮–፲፯።

፰ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፬፤
፪ ኔፊ ፲፥፳–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ሐ ፩ ኔፊ ፳፪፥፰።
፱ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፳፪–፳፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፰–፱፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳።
፲ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፲፪።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ፣ ነጻነት።
		ለ ሞዛያ ፳፱፥፴፩–፴፪።

፸፮

፪ ኔፊ ፲፥፲፪–፳፫

፲፪ እናም እኔ ይህንን ምድር ከሌሎች ሀገ
ሮች አጠናክራቸዋለሁ።
፲፫ እናም ፅዮንን ሀየሚዋጋ ለይጠፋል፣
ይላል እግዚአብሔር።
፲፬ በእኔ ላይ ሌላ ንጉስ የሚያስነሳ ይጠፋ
ልና፣ ምክንያቱም እኔ ጌታ የሰማይ ሀንጉስ፣
ንጉሳቸው እሆንላቸዋለሁ፣ እናም ድምፄን
ለሚሰሙ ሁሉ ለዘለዓለም ለብርሃን እሆን
ላቸዋለሁ።
፲፭ ስለዚህ፣ በዚህ የተነሳ፣ ለሰው ልጆች
የገባኋቸው ሀቃልኪዳኖች ይፈፀሙ ዘንድ፣
እነርሱ በስጋ እያሉ አደርግላቸው ዘንድ፣
ለ
የጭለማ ሐየሚስጥር ስራዎችንና፣ ግድያ
ዎችን፣ እናም እርኩሰቶችን አጠፋ ዘንድ
ያስፈልገኛል።
፲፮ ስለዚህ፣ አይሁድም ሆነ አህዛብ፣ ባር
ያም ሆነ ነፃ፣ ወንድም ሆነ ሴት፣ ሀፅዮንን
የሚዋጋ ይጠፋል፤ የምድር ሁሉ ጋለሞ
ታዎች ለእነዚህ ናቸውና፤ የእኔ ሐያልሆኑት
መ
ይቃወሙኛልና ይላል አምላካችን።
፲፯ ለሰው ልጆች በስጋቸው ላደርግላቸው
የገባሁትን ቃል ኪዳን ሀእፈፅማለሁና—
፲፰ ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ሆይ፣ አምላካችን እንዲህ ይላል፣ ዘሮቻ
ችሁን ሀበአህዛብ እጅ አሰቃያለሁ፣ ይሁን
እንጂ፣ እነርሱ እንደአባት ይሆኑላቸው
ዘንድ የአህዛብን ልብ አራራለሁ፤ ስለዚህ፣
አህዛብ ለይባረካሉ እናም ከእስራኤል ቤትም
ውስጥ ሐይቆጠራሉ።
፲፱ ስለዚህ፣ ለዘሮችህና ከዘሮችህ መሀል
ለሚቆጠሩት ይህችን ምድር የርስት ምድ
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፬፣ ፲፱።
		ለ ኢሳ. ፷፥፲፪።
፲፬ ሀ አልማ ፭፥፶፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፩–፳፪፤
፻፳፰፥፳፪–፳፫፤
ሙሴ ፯፥፶፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
		ሐ ሔለ. ፫፥፳፫።
ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፬–፭።

ራቸው ለዘለዓለም ትሆን ዘንድ እቀባታ
ለሁ፤ እግዚአብሔርም ለእኔ ከሌሎች ምድ
ሮች ሁሉ በላይ የተመረጠች ምድር ናት
አለኝ፤ ስለዚህ፣ በዚያ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ
እኔን እንዲያመልኩ እፈልጋለሁይላል እግ
ዚአብሔር።
፳ እና አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ሆይ፣ መሀሪው እግዚአብሔር እነዚህን ነገ
ሮች በተመለከተ ታላቅ እውቀትን ስለሰ
ጠን፣ እናስታውሰው፣ እናም ኃጢአታ
ችንን እንተው፣ ተስፋም አንቁረጥ፣ እኛ
አልተጣልንምና፤ ይሁን እንጂ፣ ከርስታ
ችን ምድር ሀእንድንወጣ ተደርገናል፤ ነገር
ግን ለወደተሻለ ምድር ተመርተናል፣ ጌታ
ባህሩን ሐመንገዳችን አድርጎልናል፣ እና
መ
በባህር ደሴት ላይ ነን።
፳፩ ነገር ግን ሀበባህር ደሴቶች ላይ ላሉት
የጌታ ቃል ኪዳን ታላቅ ነው፣ ስለዚህ ደሴ
ቶች ስለሚል፣ ከዚህ የበለጡ ሌሎችም አሉ
ማለት ነው፤ እናም እነርሱ ወንድሞቻችን
የሚኖሩባቸው ናቸው።
፳፪ እነሆም ጌታ እግዚአብሔር እንደፈቃ
ዱና እንደምኞቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከእስራ
ኤል ቤት ህዝቡን ሀአውጥቷል። እናም አሁን
እነሆ፣ ጌታ የተገነጠሉትን ሁሉ ያስታው
ሳል፣ ስለዚህ እኛንም ደግሞ ያስታውሳል።
፳፫ ስለዚህ፣ ልባችሁን አስደስቱ፣ እናም
በራሳችሁ ሀለመስራት፣ ዘለዓለማዊውን
ሞት ወይም የዘለዓለማዊውን ህይወት መን
ገድ እራሳችሁ ለለመምረጥ ሐነጻነት እንዳላ
ችሁ አስታውሱ።

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፤ ፩ ኔፊ
፳፪፥፲፫–፳፫፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፭–፴፪፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፲፭፤
ኤተር ፪፥፱።
		መ ማቴ. ፲፪፥፴።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፲፰ ሀ ሉቃ. ፲፫፥፳፰–፴፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፯–፴።
		ለ ኤፌ. ፫፥፮።
		ሐ ገላ. ፫፥፯፣ ፳፱፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፩–፪፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፫፤ ፳፩፥፮፣
፳፪፤ ፴፥፪፤

ሀ

አብር. ፪፥፱–፲፩።
፲፱ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፪።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፩–፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፰፥፭–፳፫።
		መ ኢሳ. ፲፩፥፲–፲፪።
፳፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፭–፲፮፤ ፳፪፥፬።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፬።
፳፫ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፮።
		ለ ዘዳግ. ፴፥፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

፸፯

፪ ኔፊ ፲፥፳፬–፲፩፥፰

፳፬ ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ሆይ፣ ራሳችሁን ከእግዚአብሔር ፈቃድ
ጋር እንጂ ከዲያብሎስና ከስጋ ፈቃድጋር
አታስታርቁ፤ እናም ከእግዚአብሔር ጋር
ከታረቃችሁ በኋላ ሀየምትድኑት በእግዚ
አብሔር ለፀጋ ውስጥና በእርሱ በኩል ብቻ
እንደሆነ አስታውሱ።
፳፭ ስለዚህ፣ ወደዘለዓለም የእግዚአብ
ሔር መንግስት እንድትገቡና፣ በመለኮታዊ
ፀጋም እንድታመሰግኑት ዘንድ፣ እግዚአብ
ሔር በትንሣኤ ኃይል ከሞት፣ እናም ደግሞ
ከዘለዓለማዊው ሞት ሀበኃጢያት ክፍያ ያን
ሳችሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፲፩
ያዕቆብ መድኃኒቱን አየ— የሙሴ ህግ
የክርስቶስ ምሳሌዎች ናቸው እናም የእ
ርሱን መምጣት ያረጋግጣል። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ ሀያዕቆብ በዚያን ጊዜ
ለህዝቤ ብዙ ነገሮችን ተናገረ፤ ሆኖም እነ
ዚህን ነገሮች ብቻ ለእንዲፃፉ አደረግሁ፣
ምክንያቱም እኔ የፃፍኳቸው ነገሮች ይበቁ
ኛልና።
፪ እናም አሁን እኔ ኔፊ፣ ሀየኢሳይያስን
ቃል በተጨማሪ እፅፋለሁ፣ ምክንያቱም
በእርሱ ቃል ነፍሴ ትደሰታለች። ቃላቱን
ለህዝቤ አመሳስልላቸዋለሁ፣ እናም ለል
ጆቼ ሁሉ አሰራጫቸዋለሁ፣ ምክንያቱም
እርሱ በእውነት ለመድኃኒቴን፣ እኔ እንዳ
የሁት፣ አይቶታልና።
፫ እናም እኔ እንዳየሁት ወንድሜ ያዕ
ቆብም ደግሞ ሀአይቶታል፤ ስለዚህ፣ ቃሌ
እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ የእነርሱን ቃል
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት
ክፍያ።
፲፩ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፩–፲።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፩።
፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፫፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።

ለልጆቼ እልካለሁ። ስለዚህ፣ እግዚአብ
ሔር ለበሶስት ሰዎች ቃል ቃሌን አፀናለሁ
ብሏል። ይሁን እንጂ፣ እግዚአብሔር የበ
ለጡ ምስክሮችን ይልካል፣ እናም ቃሉን
በሙሉ ያረጋግጣል።
፬ እነሆ፣ ሀየሚመጣውን ክርስቶስ እውነታ
ለህዝቦቼ ለበማረጋገጥ ነፍሴ ትደሰታለች፤
ለዚህም ምክንያት ነው የሙሴ ሐህግ የተሰ
ጠው፤ እናም ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ
ለሰዎች በእግዚአብሔር የተሰጡት ነገሮች
ሁሉ የእርሱ ምሳሌዎች ናቸው።
፭ እናም ደግሞ ነፍሴ ጌታ ለአባቶቻችን
በገባው ሀቃል ኪዳን ትደሰታለች፤ አዎን፣
በፀጋውና በፍርዱና፤ በሀይሉ እና በምህ
ረቱ፣ በታላቁና ከሞት በሚያድነው ዘለአ
ለማዊው እቅዱ፣ ነፍሴ ትደሰታለች።
፮ እናም ክርስቶስ ካልመጣ ሀበስተቀር
ሁሉም ሰው እንደሚጠፋ ለህዝቤ በማረ
ጋገጤ ነፍሴ ትደሰታለች።
፯ ክርስቶስ ሀ ከሌለ እግዚአብሔር አይኖ
ርምና፤ እናም እግዚአብሔር ከሌለ እኛም
አንኖርም፣ ምክንያቱም ምንም ፍጡር
ለ
ሊኖር አይችልምና። ነገር ግን እግዚአብ
ሔር አለ፣ እርሱም ክርስቶስ ነው፣ እናም
በዘመኑ ፍፃሜ ይመጣል።
፰ እናም አሁን ከህዝቤ ማንም ይህንን
ቃል የሚያይ ልብን ከፍ እንዲያደርጉና
ለሰዎች ሁሉ ይደሰቱ ዘንድ፣ ከኢሳይያስ
ቃል በጥቂቱ እፅፋለሁ። አሁን ቃሉ ይህ
ነው፣ እናም በራሳችሁና በሁሉም ሰዎች
አነፃፅሯቸው።
ምዕራፍ ፲፪
ኢሳይያስ የኋለኛውን ቀን ቤተመቅ

፫ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፫፤
ያዕቆ. ፯፥፭።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪፤
ኤተር ፭፥፪–፬፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፩።
፬ ሀ ያዕቆ. ፬፥፭፤
ጄረም ፩፥፲፩፤
አልማ ፳፭፥፲፭–፲፮፤
ኤተር ፲፪፥፲፱።

		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፪።
		ሐ ፪ ኔፊ ፭፥፲።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፮ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፭።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።

፸፰

፪ ኔፊ ፲፪፥፩–፲፫

ደስ፤ የእስራኤልን መሰብሰብና የአንድ
ሺህ ዘመን ፍርድን እና ሰላምን ተመለ
ከተ— በዳግም ምፅአቱ ኩራተኞችና ኃጢ
አተኞች ትሁት ይሆናሉ— ኢሳይያስ ፪
አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ የአሞጽ ልጅ ሀኢሳይያስ ስለ ይሁዳና
ስለ ኢየሩሳሌም ለያየው ቃል—
፪ እናም በኋለኛው ቀናት እንዲህ ይሆ
ናል፣ የጌታ ሀቤት ለተራራ በተራሮች ጫፍ
ላይ ሲመሰረት፣ እናም ሐከኮረብቶችም
በላይ ከፍ ሲል፣ ህዝቦችም ሁሉ ወደ እርሱ
ይሰበሰባሉ።
፫ ከእዚያም ብዙ ህዝብ ሄደው እንዲህ
ይላል፣ ኑና ወደ ጌታ ተራራ ወደ ያዕቆብ
አምላክ ቤት እንውጣ፤ እናም እርሱ መን
ገዱን ያስተምረናልና፣ በጎዳናው ሀእንራመ
ዳለን፣ ለህግ ከፅዮን፣ የጌታም ቃል ከኢየ
ሩሳሌም ይወጣልና።
፬ እናም እርሱ በሃገሮች መካከል ሀይፈ
ርዳል፣ ብዙ ህዝቦችንም ይገስፃል፣ እናም
ሰይፋቸውን ማረሻ፣ ጦራቸውንም ማጭድ
ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ—ሀገርም በሃገር
ላይ ሰይፍ አያነሳም፣ ጦርነትም ከእንግ
ዲህ ወዲህ አይማሩም።
፭ የያዕቆብ ቤት ሆይ፣ ኑ በጌታ ብርሃን
እንራመድ፤ አዎን፣ ኑ ሁላችሁም ሀተቅ
በዝብዛችኋልና፣ እያንዳንዱም በኃጢያት
ወደገዛ መንገዱ አዘነበለ።
፮ ስለዚህ፣ አቤቱ ጌታ፣ ሕዝብህን የያዕ
፲፪ ፩ ሀ ኢስይያስ ምዕራፍ ፪–፲፬

ከነሀስ ሰሌዳዎች ውስጥ
በ፪ ኔፊ ፲፪–፲፬ ውስጥ ኔፊ
ተጠቅሰዋል፤ መጠቆም
ያለባቸው አንዳንድ
ልዩነቶች አሉ።
		ለ ዕብ. ከሃዛህ፣ ይህም
“አስቀድሞ መመልከት”
ማለት ነው። ይህም
ኢሳይያስ ይህን መልእክቱን
የተቀበለው በጌታ ራዕይ
በኩል ነው ማለት ነው።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
		ለ ኢዩ. ፫፥፲፯።

ቆብን ቤት ትተሃል፣ ምክንያቱም እነርሱ
የምስራቅን ሰዎች ልምድ ሀስለተሞሉና፣
እንደ ለፍልስጤማውያን ምዋርተኞችን ስለ
ሚያዳምጡ፣ እና በባዕድ ልጆች ሐእራሳቸ
ውን ስላስደሰቱ ነው።
፯ ምድራቸውም ደግሞ በብርና በወርቅ
ተሞልታለች፣ ለመዛግብቶቻቸውም ፍጻሜ
የለውም፤ ምድራቸውም ደግሞ በፈረሶች
ተሞልታለች፣ ሰረገሎቻቸውም ፍፃሜ የላ
ቸውም።
፰ ምድራቸውም ደግሞ ሀበጣዖት ተሞል
ታለች፤ በጣቶቻቸውም ለሰሩት ለእጃቸው
ስራ ይሰግዳሉ።
፱ እናም ተራው ሰው ሀአልሰገደም፣ እናም
ታላቁም ሰው እራሱን ትሁት አላደረገም፣
ስለዚህ፣ ይቅር አትበለው።
፲ እናንተ ክፉዎች ሆይ ወደ ድንጋዩ ዋሻ
ግቡ፣ እናም በመሬት ውስጥም ሀተሸሸጉ፣
ምክንያቱም የጌታ ፍርሃትና የክብሩ ሞገስ
ክብሩ ይመታችኋል።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ኩራት የሆነው
የሰው አመለካከት አልባሌ ይሆናል፣ የሰ
ዎችም ትዕቢት ዝቅ ትላለች፣ እናም ጌታ
ብቻውን በዚያ ቀን ከፍ ከፍ ይላል።
፲፪ የሰራዊት ጌታ ሀቀን በሁሉም ሀገር
ላይ፣ አዎን፣ በማንኛውም ላይ፣ አዎን፣
ለ
በትዕቢተኛውና በኩራተኛው ላይና፣ ከፍ
ባለውም ላይ ሁሉ በቅርቡ ይመጣልና፣
እናም እርሱም ይዋረዳል።
፲፫ አዎን፣ እናም የጌታ ቀን በሊባኖስ

			ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፭።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		ለ ዕብ. ትምህርት።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፩፥፪–፱።
፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፬፤
ሞዛያ ፲፬፥፮፤
አልማ ፭፥፴፯።
፮ ሀ ይህም ተሞልተዋል፣
ትምህርቶች ተሰጥቷቸዋል፣
ከውጪ የመጡ እምነቶች
ማለት ነው።

መዝ. ፻፮፥፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍልስጤማውያን።
		ሐ ዕብ. እጅን በ. . .መምታት፣
ወይም ከ. . .ጋር ቃል ኪዳን
መግባት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፱ ሀ ይህም ወደ እግዚአብሔር፤
በምትክ ጣዖቶችን አመለከ
ማለት ነው።
፲ ሀ አልማ ፲፪፥፲፬።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት።
		ለ ሚል. ፬፥፩፤
፪ ኔፊ ፳፫፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፬።

፸፱

፪ ኔፊ ፲፪፥፲፬–፲፫፥፰

ዝግባዎች ላይ ሁሉ ይመጣል፣ ምክንያ
ቱም እነርሱ ከፍና ኮራ ብለዋልና፤ እናም
በበሳንም ዛፍ ሁሉ ላይ፤
፲፬ እናም ከፍ ባሉት ተራሮች ላይ ሁሉ፣
እናም በኮረብታዎች ላይ ሁሉ፣ እና በኮ
ሩት ሀገሮች ሁሉ ላይ፣ እናም በማንኛውም
ሀገር ላይ፤
፲፭ እናም በማንኛውም ረጅም ግንብና፣
በተመሸገውም ቅጥር ላይ ይመጣል፤
፲፮ እናም ሀበባህሩ መርከቦች ላይ ሁሉና፣
በተርሴስ መርከብ ላይ ሁሉ፣ እናም አስደ
ሳች ምስሎች ላይ ሁሉ።
፲፯ እናም የሰው የኩራት አመለካከት
ይወድቃልና፣ የሰዎች ዕብሪትም ይዋረ
ዳል፤ እናም ሀበዚያም ቀን ጌታ ብቻውን
ከፍ ከፍ ይላል።
፲፰ እናም ጣዖቶችን ፈፅሞ ያጠፋል።
፲፱ እናም እነርሱ ጌታ ምድርን በከፍ
ተኛ ሁኔታ ያናውጥ ዘንድ በተነሣ ጊዜ ወደ
ድንጋይ ጉድጓዶችና፣ ወደ ምድር ዋሻዎች
ይገባሉ፣ የጌታ ፍርሃት ይመጣባቸዋልና፣
እናም የእርሱ ግርማ ሞገሱ ክብር ይመታ
ቸዋልና።
፳ በዚያም ቀን ሰው ይሰግድላቸው ዘንድ
ያበጃቸውን የብር ጣዖቶቹን፣ እና የወር
ቁን ጣዖቶቹን ለፍልፈልና ለሌሊት ወፍ
ሀ
ይጥላል፣
፳፩ ጌታ ምድርን በከፍተኛ ሁኔታ ያና
ውጥ ዘንድ በተነሳ ጊዜ፣ የጌታ ፍርሃት
ስለሚመጣባቸው፣ እናም የእርሱ ግርማ
ሞገሱ ክብር ስለሚመታቸው ወደ ተሰነ
ጣጠቁ የድንጋይ ዋሻና ወደ ፍርስራሽ ዓለ
ቶች ጫፍ ይገባሉ።
፳፪ እስትንፋሱ በአፍንጫው ያለበትን
ሰው ሀተዉት፣ እርሱ ስለ ምን ይቈጠራል?
፲፮ ሀ የግሪክ (ሰፕቱአግኒት)
መፅሐፍ የእብራውያን
መፅሐፍ የሌለው አንዳንድ
ቃላት አለው፣ እናም
የእብራውያንመፅሐፍ የግሪክ
መፅሐፍ የሌለው አንዳንድ
ቃላት አለው፤ ነገር ግን ፪ ኔፊ
፲፪፥፲፮ ሁለቱም አለው።

ምዕራፍ ፲፫
ይሁዳና ኢየሩሳሌም ባለመታዘዛቸው ይቀ
ጣሉ— ጌታም ለህዝቡ ይማፀናል፣ እናም
ሕዝቡን ይፈርዳል— የፅዮን ሴት ልጆች
በዓለማዊነታቸው የተነሳ የተረገሙና የተ
ሰቃዩ ናቸው— ኢሳይያስ ፫ን አነጻፅሩ።
ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆም፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብ
ሔር፣ ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ፣ ምርኩ
ዝን፣ እና ድጋፍን፣ የዳቦን ድጋፍ ሁሉ
እናም የውሃንም ድጋፍ ሁሉ ይወስዳል—
፪ ሀያሉን ሰውና፣ ተዋጊውንም፣ ፈራጁ
ንም፣ ነቢዩንም፣ ብልሁንና፣ ሽማግሌውን
ሰው ይወስዳል፤
፫ የሀምሳ አለቃውንና፣ የተከበረውን
ሰው፣ አማካሪውንም፣ እና ብልሁን ሠራ
ተኛና፣ ጥሩ ተናጋሪውን ይወስዳል።
፬ እናም ልዑሎቻቸው ይሆኑ ዘንድ ሕፃ
ናትን እሰጣቸዋለሁ፣ ሕፃናቶችም እነር
ሱን ይገዛሉ።
፭ እናም ሕዝቡ ይጨቆናል፣ አንዱ በሌለ
ኛው፣ እንዲሁም አንዱ በጎረቤቱ፤ ሕፃናቱ
በሽማግሌው ላይ እንዲሁም ፀያፍ አድራጊ
ዎች በተከበረው ላይ ይኮራሉ።
፮ አንድ ሰው በአባቱ ቤት ውስጥ ወንድ
ሙን በያዘ ጊዜ፣ እናም እንዲህ ሲለው፥
አንተ ልብስ አለህ፣ አለቃም ሁንልን፣
እናም ይህም ሀጥፋት ከእጅህ በታች እን
ዲሆን አትፍቀድ—
፯ በዚያ ቀን እንዲህ በማለት ይም
ላል—ሀባለመድሀኒት አልሆንም፤ ምክንያ
ቱም በቤቴ ዳቦም ሆነ ልብስ የለምና፤ የሕ
ዝቡም አለቃ አታድርጉኝ።
፰ የክብሩን ዐይን ለማስቆጣት፣ ምላሳ

መዝ. ፵፰፥፯፤
ሕዝ. ፳፯፥፳፭።
፲፯ ሀ ይህም በጌታ በክብር የሚመ
ጣበት ቀን ማለት ነው።
፳ ሀ ዕብ. መጣል።
፳፪ ሀ ይህም በስጋዊ ሰው
መመካትን አቁም፤
እግዚአብሔር ካለው ሀይል

			ሲነጻጸር ትንሽ ነው ማለት
ነው።
ሙሴ ፩፥፲።
፲፫ ፮ ሀ ኢሳ. ፫፥፮።
፯ ሀ ዕብ. የሚያስር (ቁስልን)፤
ይህም ለችግርህ መፍትሄ
ልሰጥህ አልችልም ማለት
ነው።

፹

፪ ኔፊ ፲፫፥፱–፳፮

ቸውና ስራቸው ጌታን ስለሚፃረሩ ኢየሩ
ሳሌም ሀፈረሰች፣ እናም ይሁዳ ለወደቀች።
፱ በፊታቸው የሚታየው በእነርሱ ላይ
ይመሰክራል፣ እናም ኃጢአታቸው ሀእንደሰ
ዶም አይነት እንደሆነ ያውጃል፣ እናም ሊደ
ብቁት አይችሉም። በራሳቸው ላይ ኃጢያ
ትን በማምጣታቸው ለነፍሳቸው ወዮላቸው!
፲ የስራቸውን ፍሬ ይበላሉና፤ ፃድቃንን
ሀ
መልካም ይሆንላችኋል በላቸው።
፲፩ ወዮላቸው ለክፉዎች፤ ይጠፋሉና፤
የስራቸውም ዋጋ በእነርሱ ላይ ይሆናል!
፲፪ እናም ሕዝቤ፣ ሕፃናት ጨቋኛቸው
ናቸው፣ እንዲሁም ሴቶች ገዢዎቻቸው
ናቸው። ሕዝቤ ሆይ፣ ሀየመሩአችሁ ያስ
ቱአችኋል፣ እንዲሁም የምትሄዱበትንም
መንገዳችሁን ያጠፋሉ።
፲፫ ጌታ ሀለሙግት ተነስቷል፣ እናም በሕ
ዝቡም ላይ ሊፈርድ ቆሟል።
፲፬ ጌታ ከሕዝቡ ሽማግሌዎችና ሀከልዑ
ሎች ጋር ለፍርድ ይገባል፤ ምክንያቱም
ለ
የወይኑን ቦታ እና በቤታችሁ የሚገኙት
ሐ
ድሆችን መብዝበዛ ሠየጨረሳችሁ እናንተ
ናችሁ።
፲፭ እናንት ምን ማለታችሁ ነው? ሕዝ
ቤን ታደቁአቸዋላችሁ፣ እና የድሆችንም
ፊት ትፈጫላችሁ፣ ይላል የሰራዊት ጌታ
እግዚአብሔር።
፲፮ ከሁሉም በላይ፣ ጌታ እንዲህ አለ፥
የፅዮን ሴት ልጆች ትዕቢተኛ ስለሆኑና
አንገታቸውን በማስገግ ስለሚራመዱና
በሚሄዱበት ጊዜ ዐይናቸውን በማጣቀስ፣
፰ ሀ ኤር. ፱፥፲፩።
		ለ ሰቆ. ፩፥፫።
፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፱፥፩፣ ፬–፯፣
፳፬–፳፭።
ቅ.መ.መ. ግብረ ሰዶማዊ
ጸባይ።
፲ ሀ ዘዳግ. ፲፪፥፳፰።
፲፪ ሀ ኢሳ. ፱፥፲፮።
፲፫ ሀ ዕብ. መከራከር። ሚክ. ፮፥፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፫–፭።
፲፬ ሀ ዕብ. ገዢዎች
ወይም መሪዎች።
		ለ ኢሳ. ፭፥፯።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፪–፲፫።

ፈጠን ብለው በመራመድ እናም በእግራ
ቸው እያቃጨሉ በመሄዳቸው ምክንያት—
፲፯ ስለዚህ ጌታ የፅዮንን ሴት ልጆች ራስ
በቡሃነት ይመታል፣ እናም ጌታ ሀሀፍረተስጋቸውን ይገልጣል።
፲፰ በዚያ ቀን ጌታ የሚያንቃጭለውን
ጌጣቸውን፣ ሀመርበብን፣ እና ጨረቃ የሚ
መስለውን ለየአንገት ጌጣቸውን ውበት ያስ
ወግዳል።
፲፱ ሰንሰለቱንና አምባሩን፣ እና ሀመሸፈ
ኛውን፤
፳ ቆብና የእግር አልቦውን፣ እና የራስ
ማሰሪያውንና፣ የሽቶውን ዕቃ፣ እና የጆሮ
ቀለበቶቹን፤
፳፩ ቀለበት እና የአፍንጫ ጌጥ፤
፳፪ ሀውድ ሱፍ ልብስንም፣ ካባውንንም፣
መጎናፀፊያውንም፣ እና ፀጉር መጠቅለያ
ውን፤
፳፫ ሀመስታወቱንም፣ ከጥሩ በፍታ የተሰ
ራውንም ልብስ፥ ራስ ማሰሪያውንም፥ ዓይነ
ርግቡንም ያስወግዳል።
፳፬ እናም እንዲህ ይሆናል፣ በጥሩ ሽታ
ፈንታ ግማት፣ እና በመታጠቅያው ፈንታ
ሀ
ቀዳዳ፤ ጠጉርንም በመነቀስ ፈንታ መላ
ጣነት፤ ለበተብለጨለጨው ልብስ ፈንታ
ማቅ፤ በውበትም ፈንታ ሐጠባሳ ይሆናል።
፳፭ ወንዶችሽ በሰይፍ ጀግኖችሽም
በውጊያ ይወድቃሉ።
፳፮ እናም በሮችዋ ያዝናሉ ያለቅሱ
ማል፤ እናም ተስፋ በመቁረጥ በመሬት
ላይ ብቻዋን ትቀመጣለች።
ሀ

		መ ይህም አጭበርብሮ ማግኘት
ማለት ነው።
		ሠ ዕብ. መጨረስ፣
ወይም መቃጠል።
፲፮ ሀ ይህም በሽንገላ ጸባይ
በአጭር፣ ፈጣን እርምጃ
መሄድማለት ነው።
፲፯ ሀ ዕብ. ማጋለጥ፤
“አሳፍራቸው” የሚል
ትርጉም ያለው የአነጋገር
ዘይቤ።
፲፰ ሀ ምናልባት የጸጉር ማሰሪያ።
ባለስልጣኖች በቁጥሮች ፲፰–
፳፫ ውስጥ ስለተዘረዘሩት

		ለ
፲፱ ሀ
፳፪ ሀ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
		ለ
		ሐ

የሴት ጌጦች ምን እንደሆኑ
አይስማሙም።
ይህም እንደ ሩብ ጨረቃ
ቅርጽ ያላቸው ጌጦች ማለት
ነው።
ዕብ. መጋረጃዎች።
ዕብ. የሚያንጸባርቅ ልብስ።
ወይም ስስ ልብስ።
ዕብ. ቁራጭ ጨረቅ።
ወይም ካባ።
ወይም መጥበስ (በባሪያ ቆዳ
ላይ የሚደረግ ምልክት)።

፹፩

፪ ኔፊ ፲፬፥፩–፲፭፥፯

ምዕራፍ ፲፬
ፅዮንና ሴቶች ልጆችዋ ይድናሉ፣ እናም
በሺኛው ዘመን ይነፃሉ— ኢሳይያስ ፬ን አነ
ጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም በዚያ ቀን፣ ሰባት ሴቶች አን
ድን ወንድ ይይዛሉ፣ የራሳችንን ዳቦ እን
በላለን፣ እንዲሁም የራሳችንን ልብስ እን
ለብሳለን፣ ሀሀፍረታችንን ለማስወገድ በስ
ምህ ብቻ እንጠራ ይላሉ።
፪ በዚያ ቀን የጌታ ሀቅርንጫፍ ያማረና የከ
በረ ይሆናል፤ ከእስራኤል ለመጡት የምድ
ሪቱ ፍሬ ታላቅና ውብ ይሆናል።
፫ እናም እንዲህ ይሆናል፣ በፅዮን የቀ
ሩና በኢየሩሳሌም የቀሩ፣ በኢየሩሳሌም
በሕያዋን መካከል የተመዘገቡ ሁሉ ቅዱስ
ተብለው ይጠራሉ—
፬ ጌታ የፅዮንን ሴት ልጆች እድፍ ሀባጠበ
ለ
ጊዜ፣ እና የኢየሩሳሌምንም ደም በፍርድ
መንፈስና ሐበሚያቃጥል መንፈስ ከመካከ
ልዋ ባነፃ ጊዜ ቅዱስ ተብለው ይጠራሉ።
፭ እናም ጌታ በፅዮን ተራራ ባለ ማደ
ሪያ ላይና፣ በመሰብሰቢያዎቿ ላይ፣ በቀን
ሀ
ደመናንና፣ ጢስን በሌሊትም የሚበራውን
የእሳት ብርሃን ይፈጥራል፤ በፅዮን ክብር
ሁሉ ላይ መጋረጃ ይሆናልና።
፮ እናም በቀን ከሙቀት ለመጠለያ ቦታ፣
ሀ
ለመሸሸጊያም ቦታ፣ እናም ከውሽንፍርና
ከዝናብ መሸፈኛ ድንኳን ይሆናል።
ምዕራፍ ፲፭
የጌታ የወይን አትክልት ስፍራ (እስራ
ኤል) ባዶ ይሆናል፣ እናም የእርሱ ሕዝቦች
ይበተናሉ— በአመፃና በመበተናቸው ጊዜ
፲፬ ፩ ሀ ይህም ያላገባች እና ልጅ

የሌላት የመሆን መጥፎ ስም
ማለት ነው።
፪ ሀ ኢሳ. ፷፥፳፩፤ ፪ ኔፊ ፫፥፭፤
ያዕቆ. ፪፥፳፭።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማጠብ፣ የታ
ጠበ፣ የሚታጠቡ።
		ለ ይህም ጌታ ምድርን በሚያ
ጸዳበት ጊዜ ማለት ነው።

መከራ በእነርሱ ላይ ይመጣል— ጌታም
ምልክቱን ያነሳል እናም እስራኤልን ይሰበ
ስባል— ኢሳይያስ ፭ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም ከዚያ ለውድ ወዳጄ የወይን አት
ክልት ስፍራውን በተመለከተ የወዳጄን
ሀ
ዘፈን እዘፍንለታለሁ። የእኔ ውድ ወዳጄ
በጣም ፍሬያማ ኮረብታ ውስጥ የአትክልት
ስፍራ አለው።
፪ እናም አጠረው፣ በውስጡ ያሉ ድን
ጋዮችንም ሰብስቦ አወጣና፣ የተመረጠ
ውን ሀወይን ተከለ፣ በመካከሉም ግንብን
ገነባ፣ ደግሞም በውስጡ የወይን መጭመ
ቂያ ሰራ፤ እናም ወይኑ ያፈራ ዘንድ ጠበ
ቀው፣ የበረሃ ወይንንም አወጣ።
፫ እናም አሁን፣ በኢየሩሳሌም የምትኖ
ሩና የይሁዳ ሰዎች ሆይ፣ በእኔና በወይን
የአትክልት ስፍራዬ መካከል እንድትፈርዱ
እጠይቃችኋለሁ።
፬ እኔ ያላደረግኩት በወይን የአትክልት
ስፍራዬ ውስጥ ሊደረግ የሚገባ ነገር ምን
ነበር? ስለዚህ፣ ወይን ያፈራል ብዬ በጠበ
ቅሁት ጊዜ የበረሃ ወይንን አፈራ።
፭ እናም አሁን ሂዱ፤ የወይን አትክልት
ስፍራዬን ምን እንደማደርገው እነግራች
ኋለሁ—አጥሩን ሀእነቅላለሁ፣ ይህም ይበ
ላል፤ እናም በዚያ ያለውን ግድግዳ አፈር
ሳለሁ፣ ለመራገጫም ይሆናል፤
፮ እናም እኔ አጠፋዋለሁ፤ አይከረከምም
ወይም አይቆፈርም፤ ነገር ግን ሀአረምና
እሾህ ይበቅልበታል፤ እናም ደግሞ ደመ
ናን በእርሱ ላይ ለዝናብ ደግመው እንዳያ
ዘንቡ አዛለሁ።
፯ የሰራዊት ጌታ ሀየወይን አትክልት ስፍራ

		ሐ ሚል. ፫፥፪–፫፤ ፬፥፩።
፭ ሀ ዘፀአ. ፲፫፥፳፩።
፮ ሀ ኢሳ. ፳፭፥፬፤
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፮።
፲፭ ፩ ሀ ይህም የእግዚአብሔር
ምህረትን እና የእስራኤል
መልስ ለመስጠት ፍጥ
ነት እንደሌላቸው በማሳየት
ነቢይ የገጠመው የወይን

			 አትክልት ስፍራ መዝሙር
ወይም የምሳሌ ግጥም ማለት
ነው።
፪ ሀ ኤር. ፪፥፳፩።
፭ ሀ መዝ. ፹፥፲፪።
፮ ሀ ኢሳ. ፯፥፳፫፤ ፴፪፥፲፫።
		ለ ኤር. ፫፥፫።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።

፹፪

፪ ኔፊ ፲፭፥፰–፳፬

የእስራኤል ቤት ነውና፣ የደስታውም አት
ክልት የይሁዳ ሰዎች ናቸው፤ እናም ለፍት
ህን ፈለገ፣ ነገር ግን እነሆ፣ ግፍ አየ፤ ፅድ
ቅን ፈለገ፣ ነገር ግን ልቅሶ ሰማ።
፰ ቦታ እስኪጠፋና እራሳቸው በም
ድር መካከል ሀብቻቸውን እስኪቀሩ ድረስ
ለ
ቤትን ከቤት ለሚያገናኙ ወዮላቸው!
፱ የሰራዊት ጌታ እንዲህ ብሎ ሲምል በጆ
ሮዬ ሰማሁት፣ በእውነት ብዙ ቤቶች ባዶ
ይሆናሉ፣ እናም ታላቅና የሚያምሩ ከተሞ
ችም ያለነዋሪዎች ይሆናሉ።
፲ አዎን፣ ከወይኑ ቦታ አስር ጥማድ በሬ
ካረሰው አንድ ሀየባዶስ መስፈሪያ ብቻ ይወ
ጣል፣ እናም አንድ የቆሮስ መስፈሪያ ዘር
አንድ የኢፍ መስፈሪያ ይሰጣል።
፲፩ በማለዳ ተነስተው ሀሃይለኛ መጠጥ
ለሚፈልጉ፣ እስከማታም ቀጥለው፣ እናም
ለ
በወይን ለሚሰክሩ ወዮላቸው!
፲፪ እናም መሰንቆና፣ በገና፣ ከበሮና፣
እምቢልታም፣ የወይን ጠጅም በግብዣ
ቸው አለ፤ የጌታን ስራ ግን ሀአልተመለከ
ቱም፣ እጁም ያደረገውን አላስተዋሉም።
፲፫ ስለዚህ፣ ሕዝቦቼ ምንም ሀእውቀት
ስለሌላቸው በግዞት ተይዘዋል፤ እናም የተ
ከበሩት ሰዎቻቸው ተርበዋል፣ ሕዝቡም
ደግሞ በጥማት ደርቋል።
፲፬ ስለዚህ፣ ሲዖል ራሷን አስፍታለች፣
እናም አፍዋን ያለገደብ ከፍታለች፤ እናም
የእነርሱ ክብርና፣ ሕዝባቸው፣ ውበታቸ
ውም፣ እናም ያ የሚደሰተውም፣ ወደ እርሷ
ይወርዳል።
፯ ለ ወይም ፍትህ።
፰ ሀ ይህም በብቻው እንዲኖር
መተው ማለት ነው።
ሀብታሙ የምድር ባልቤት
የደሀውን ትንሽ እርሻ
አጠቃሎ ይወስዳል።
		ለ ሚክ. ፪፥፩–፪።
፲ ሀ ሕዝ. ፵፭፥፲–፲፩።
፲፩ ሀ ምሳ. ፳፫፥፴–፴፪።
		ለ ቅ.መ.መ. የጥበብ ቃል።
፲፪ ሀ መዝ. ፳፰፥፭።
፲፫ ሀ ሆሴ. ፬፥፮።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ

፲፭ እናም ተራው ሰው ዝቅ ይላል፣ ታላ
ቁም ሰው ትሁት ይሆናል፣ የኩራተኞች
ዐይን ትሁት ትሆናለች።
፲፮ ነገር ግን የሠራዊት ጌታ ሀበፍርዱ ይከ
ብራል፣ እናም ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር
በፅድቁ ይቀደሳል።
፲፯ ከዚያም በጎቹ እንደተለመደው ይመ
ገባሉ፣ እንግዶችም የሰቡትን ባድማ ይበ
ላሉ።
፲፰ ሀ በግብዝነት ገመድ በደልን፣ እና
ኃጢያትንም በሰረገላ ማሰሪያ ለይመስል
ወደ ራሳቸው ለሚስቡ ወዮላቸው፤
፲፱ እናም ሀ ያፍጥን፣ ስራውን ያስቸ
ኩል፣ እኛ ለእንድናየው፤ እናም የእስራኤ
ሉን ቅዱስ ምክርም እኛ እናውቀው ዘንድ
ይቅረብ ለሚሉትም ወዮላቸው።
፳ መጥፎውን መልካም የሚሉ፣ እናም
ጥሩውን መጥፎ ሀየሚሉ፣ ጨለማን ብር
ሃን፣ ብርሃንን ለ ጨለማ፣ መራራውን
ጣፋጭ፣ ጣፋጩን መራራ ለሚሉትም
ወዮላቸው!
፳፩ በራሳቸው ዐይን ሀብልህና አስተዋይ
ለሆኑት ወዮላቸው!
፳፪ የወይን ጠጅ ለመጠጣት ኃያላንና፣
ጠንካራ መጠጦችን በመደባለቅ ለበረቱት
ሰዎች ወዮላቸው፤
፳፫ በደለኛውን ስለ ጉቦ ጻድቅ ለሚያደ
ርጉ፥ የጻድቁንም ሀጽድቅ ለሚያስወግዱ
በት ወዮላቸው!
፳፬ ስለዚህ፣ ሀየእሳት ወላፈን ለቃርሚ
ያን እንደሚበላ፣ እና ሐእብቅም በነበል

ክርስቶስ—ዳኛ።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።
		ለ ይህም እንስሳት ለሸከማቸው
እንደሚታሰሩ እነርሱም
ከኃጢያቶቻቸው ጋር
ይተሳሰራሉ ማለት ነው።
፲፱ ሀ ኤር. ፲፯፥፲፭።
		ለ ይህም እስከሚያዩት ድረስ
በመሲህ አያምኑም ማለት
ነው።
፳ ሀ ሞሮኒ ፯፥፲፬፣ ፲፰፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፲፮፤
፻፳፩፥፲፮።
		ለ ፩ ዮሐ. ፩፥፮።

፳፩ ሀ ምሳ. ፫፥፭–፯፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፭።
፳፫ ሀ ይህም የህግ መብቱን
ወሰዱበት ማለት ነው።
፳፬ ሀ አብድ. ፩፥፲፰፤
ሚል. ፬፥፩–፪፤
፪ ኔፊ ፳፥፲፯።
		ለ ኢዩ. ፪፥፭፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፣ ፳፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፬፣ ፮፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፬፤
፻፴፫፥፷፬።
		ሐ ሉቃ. ፫፥፲፯፤
ሞዛያ ፯፥፳፱–፴፩።

፹፫

፪ ኔፊ ፲፭፥፳፭–፲፮፥፯

ባል እንደሚጠፋ፣ ስራቸው የበሰበሰ ይሆ
ናል፣ ቡቃያቸውም እንደትቢያ ይበናል፤
የእግዚአብሔርን የሰራዊት ጌታን ህግ ጥለ
ዋልና፣ የእስራኤሉንም ቅዱስ ቃል መንቀ
ዋልና።
፳፭ ስለዚህ፣ የጌታ ሀቁጣ በሕዝቡ ላይ
ነድዶአል፣ እጁንም በእነርሱ ላይ ዘርግ
ቷል፣ እናም መትቶአቸዋል፤ ተራሮች
ተንቀጥቅጠዋል፣ ሬሳዎቻቸውም በመ
ንገዶቻቸው መካከል ተከፍተዋል። በዚህ
ሁሉ ግን ቁጣው አልበረደችም፣ ነገር ግን
አሁንም እጁን እንደዘረጋ ነው።
፳፮ እናም ለሃገሮች ሁሉ ከሩቅ ሀምል
ክትን ያነሳል፣ ከምድር ዳርቻ ይመጡም
ዘንድ ለ በፉጨት ይጠራቸዋል፤ እናም
እነሆ፣ እነርሱ እየተጣደፉ በፍጥነት ሐይመ
ጣሉ፤ በመካከላቸውም ደካማና ስንኩል
አይኖርም።
፳፯ የሚያንቀላፋም ሆነ የሚተኛ የለም፤
የወገባቸውም መቀነት አይፈታም፣ የጫ
ማቸውም ማሰሪያ አይበጠስም፤
፳፰ ፍላፃዎቻቸው ስለታም ይሆናሉ፣
ቀስቶቻቸውም ሁሉ ተወጥረዋል፣ የፈ
ረሶቻቸው ኮቴ እንደ ባልጩት እና ተሽ
ከርካሪዎቻቸውም እንደአውሎ ነፋስ ይቆ
ጠራሉ፣ ጩኸታቸውም እንደአንበሳ ነው።
፳፱ እንደ ሀአንበሳ ደቦሎች ይጮሃሉ፤
አዎን፣ ይገሳሉም፣ ያዳኑአቸውንም አጥ
ብቀው ይይዛሉ፣ እና በጥንቃቄም ይዘዋ
ቸው ይሄዳሉ፣ ማንም አያድናቸውም።
፴ እናም በዚያ ቀን እንደ ባሕር ጩኸት
ይጮሁባቸዋል፤ ወደ ምድር ቢመለከቱ፣
እነሆ ጨለማና መከራን ይመለከታሉ፣
እናም ብርሃንም በዚያም ሰማያት ውስጥ
ጨልሟል።
፳፬ መ ፪ ሳሙ. ፲፪፥፯–፱።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፪፤
ሙሴ ፮፥፳፯።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ ወይም ማፏጨት፤ ይህም
ለመሰብሰብ የሚሰጥ
ምልክት ማለት ነው።
ኢሳ. ፯፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፪።

ምዕራፍ ፲፮
ኢሳይያስ ጌታን አየ— የኢሳይያስ ኃጢ
አቶች ይቅር ተብለዋል— እንዲተነ
ብይ ተጠርቷል— አይሁዶች የኢየሱስን
ትምህርት እንደሚያስወግዱ ተንብዮ
አል— ቅሪቶች ይመለሳሉ— ኢሳይያስ
፮ን አነጻፅሩ። ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ንጉስ ኡዝያን በሞተበት ሀዓመት፣ ጌታ
ደግሞ በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀ
ምጦ አየሁት፣ የልብሱም ለዘርፍ መቅደሱን
ሞልቶት ነበር።
፪ ሀ ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆመው
ነበር፤ እያንዳንዱ ስድስት ክንፍ ነበረው፤
በሁለቱ ክንፍ ፊቱን ሸፈነ፣ እናም በሁለቱ
ክንፍ እግሮቹን ሸፈነ፣ እናም በሁለቱ ክንፍ
ይበር ነበር።
፫ እናም አንዱ ለሌላኛው፥ ቅዱስ፣
ቅዱስ፣ ቅዱስ ነው የሰራዊት ጌታ፤ ምድር
ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች፤ እያለ ይጮህ
ነበር።
፬ እናም ሀየመዝጊያው ምሶሶ በጮኸው
ድምፅ ተናወጠ፣ እናም ቤቱ ጭስ ሞላበት።
፭ ከዚያም እኔ አልኩ፥ ወየው ለእኔ! ሀየተ
በላሸሁ ነኝና፤ ምክንያቱም እኔ ከንፈረ-እር
ኩስ ነኝ፤ እናም ከንፈሮቻቸው በረከሰ ሕዝ
ቦች መካከል እኖራለሁ፤ ዐይኖቼም ንጉ
ሱን፣ የሰራዊት ጌታን አይተዋልና።
፮ ከሱራፌልም አንዱ ወደ እኔ እየበረረ
መጣ፣ በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወ
ሰደው ሀፍም ነበር፤
፯ እናም በአፌ ላይ አደረገው፣ እናም
አለ፥ እነሆ፣ ይህ ከንፈሮችህን ነክቷል፣
ሀ
በደልህም ከአንተ ተወስዶአል፣ ኃጢያ
ትህም ተሰርዮልሀል።

		ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፳፱ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፲፪–፲፫።
፲፮ ፩ ሀ ይህም በ፯፻፶ ም.ዓ. አካባቢ
ማለት ነው።
		ለ ይህም የልብሱ ጠርዝ
ቅምቅማት፣ ወይም የዚህ
ጫፍ ማለት ነው።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኪሩቤል።

፬ ሀ ዕብ. የመግቢያ በር መሰረት
ተንቀጠቀጠ።
፭ ሀ ዕብ. መቆረጥ፣ ይህም
በእራሱ እና በህዝቡ ኃጢያት
ህሊናው ተሸንፎ ነበር ማለት
ነው።
፮ ሀ ይህም የማፅዳት ምሳሌ ማለት
ነው።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።

፹፬

፪ ኔፊ ፲፮፥፰–፲፯፥፲

፰ ደግሞም የጌታን ድምፅ እንዲህ ሲል
ሰማሁት፥ ማንን እልካለሁ፣ እናም ለእኛስ
ማን ይሂድልን? እናም እኔ እንዲህ አልኩ፥
እነሆኝ፤ እኔን ላከኝ።
፱ እናም እርሱ አለኝ፥ ሂድና ይህንን
ህዝብ ተናገራቸው—በእርግጥ ስሙ፣ ነገር
ግን አይገባቸውም፤ እንዲሁም በእርግጥ
እዩ፣ ነገር ግን አይገነዘቡም።
፲ የህዝቡን ልብ አደንድን፣ እናም ጆሮአ
ቸውንም እንዳይሰማ፣ ዐይናቸውንም እን
ዳያዩ አድርግ—በዐይኖቻቸው እንዳያዩና
በጆሮአቸውም ሀእንዳይሰሙ፣ እናም በል
ባቸው እንዳያስተውሉና፣ ተመልሰውም
እንዳይፈወሱ አድርግ።
፲፩ ከዚያም እኔ ጌታን እስከመቼ ድረስ
ነው አልሁ? እናም እርሱ ከተሞች የሚኖ
ሩባቸውን አጥተው እስኪፈርሱ፣ እና ቤቶ
ችም ያለሰውና፣ ምድርም ፈፅሞ ባልጩት
እስክትሆን ድረስ ነው አለኝ፤
፲፪ እግዚአብሔርም ሰዎችን ሀ እስኪያ
ርቅ፥ በምድርም መካከል ውድማው መሬት
ይበዛልና።
፲፫ ነገር ግን አንድ አስረኛው ይቀራል፣
እናም እነርሱ ይመለሳሉ፣ ቅጠሎቻቸውን
ሲጥሉም ጉቶዎቻቸው በውስጣቸው እን
ደነበሩት ግራር እና እንደኮምበል ዛፍ ይበ
ላሉም፣ ስለዚህ የተቀደሰው ዘር በዚያው
ሀ
ጉቶው ይሆናል።
ምዕራፍ ፲፯
ኤፍሬምና ሶርያ በይሁዳ ላይ ጦርነ
ትን አወጁ— ክርስቶስ ከድንግል ይወለ
ዳል— ኢሳይያስ ፯ን አነጻፅሩ። ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በአካዝ በኢዮአታም
፲ ሀ ማቴ. ፲፫፥፲፬–፲፭።
፲፪ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፲፰፣ ፳።
፲፫ ሀ ይህም እንደ ዛፍ፣ ምንም
እንኳን ቅጠሎቹ የተበተኑ
ቢሆኑም፣ ህይወቱና ፍሬ
የማፍራት ችሎታ በውስጥ
አለው ማለት ነው።

ልጅ ዘመን፣ በይሁዳ ንጉስ በኡዝያን ልጅ፣
የሶርያው ንጉስ ረአሶን፣ እና የሮሜልዩ
ልጅ፣ የእስራኤልም ንጉስ ፋቁሔ ኢየ
ሩሳሌምን ሊወጉ ወጡ፣ ነገር ግን ሊያሸ
ንፉአትም አልቻሉም።
፪ እናም ለዳዊት ቤት ሶርያ ሀከኤፍሬም
ጋር ተባብራለች የሚል ወሬ ተነገረ። እናም
የጫካ ዛፍ በንፋስ እንደሚናወጥ የእርሱ
ልብና የህዝቡም ልብ ተናወጠ።
፫ ከዚያም ጌታ ኢሳይያስን አለው—አሁን
አንተና ልጅህ ሀያሱብ ከአካዝ ጋር ትገናኙት
ዘንድ በልብስ አጣቢው እርሻ መንገድ ወዳ
ለው ወደ ላይኛው የኩሬ መስኖ ጫፍ ውጡ፤
፬ እናም እንዲህ በለው—ተጠንቀቅ፣
ዝምም በል፣ ስለእነዚህ ስለሚጨሱ ስለ
ሁለት ጥላሸቶች፣ ስለረአሶን በሶርያና፣
ሮሜልዩም ልጅ ቁጣ ሀአትፍራ።
፭ ምክንያቱም ሶርያ፣ ኤፍሬምና
የሮሜልዩም ልጅ በአንተ ላይ እንዲህ ሲሉ
ክፋትን መክረዋልና፤
፮ ወደ ይሁዳ እንውጣና እናስጨንቀው፣
እናም ለራሳችን ሀበእዚያም እንስበረው፣
በመካከሉም ንጉስ፣ አዎን፣ የጠብኤልንም
ልጅ፣ እናስቀምጥ።
፯ እንዲሁም ጌታ እግዚአብሔር እን
ዲህ ይላል—ይህ ምክር አይፀናም፣ አይ
ሆንምም።
፰ የሶርያ ራስ ደማስቆ ነውና፣ እናም
የደማስቆም ራስ ረአሶን ነውና፤ እናም በስ
ድሳ አምስት ዓመት ውስጥ ኤፍሬም ይሰባ
በራል፣ ህዝብም አይሆንም።
፱ እናም የኤፍሬም ራስ ሰማርያ ነው፣
እናም የሰማርያ ራስ የሮሜልዩ ልጅ ነው።
ሀ
የማታምኑ ከሆነ በእርግጥ አትፀኑም።
፲ ከዚያም በላይ ጌታ አካዝን በድጋሚ
እንዲህ ብሎ ተናገረው—

፲፯ ፪ ሀ ይህም ሰሜን እስራኤል

በሙሉ በሰሜን ጎሳዎች
መሪ በሆነው በኤፍሬም
ስም ተጠርተዋል ማለት
ነው።
፫ ሀ ዕብ. የሚቀሩት
ይመለሳሉ።

፬ ሀ ይህም በጥቃቱ አትደንግጥ፤
እነዚያ ሁለት ንጉሶች
የቀራቸው ትንሽ እሳት ነው
ማለት ነው።
፮ ሀ ዕብ. ተከፋፈሉት።
፱ ሀ ፪ ዜና ፳፥፳።

፹፭

፪ ኔፊ ፲፯፥፲፩–፲፰፥፪

፲፩ ከጥልቁ ወይም ከከፍታውም ቢሆን
ከጌታ ከአምላክህ ሀምልክትን ለምን።
፲፪ ነገር ግን አካዝም፣ አልለምንም፣ ጌታ
ንም ሀአልፈተንም አለ።
፲፫ እናም እርሱ አለ፥ የዳዊት ቤት ሆይ፣
አሁን ስሙኝ፤ በእውነት ሰውን ማድከም
ቀላል ሆነባችሁ፣ ግን አምላኬን ደግሞ
ልታደክሙ ነውን?
፲፬ ስለዚህ፣ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣ
ችኋል—እነሆ፣ ሀ ድንግል ትፀንሳለች፣
እናም ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙ
ንም ለአማኑኤል ብላ ትጠራዋለች።
፲፭ እርሱም ክፉን ለመጥላትና መልካ
ሙን ለመምረጥ ማወቅ ይችል ዘንድ ቅቤና
ማር ይበላል።
፲፮ ሀህፃን መጥፎውን ከመጥላቱና ጥሩውን
ከመምረጡ በፊት፣ የጠላኸው መሬት በሁ
ሉም ለነገሥታቶች ይተዋል።
፲፯ ጌታ ሀኤፍሬም ከይሁዳ ከተለየበት ቀን
ጀምሮ ያልመጣውን ዘመን በአንተና በሕ
ዝብህ በአባትህም ቤት ላይ ለያመጣል፤ እር
ሱም የአሦር ንጉሥ መምጣት ነው።
፲፰ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል ጌታ
በግብፅ ዳርቻ ያለውን ዝንብ እና በአሶር
ምድር ያለውን ንብ ሀበፉጨት ይጠራል።
፲፱ እናም ይመጣሉ፣ እነርሱም ሁሉ
በበረሃ ሸለቆ፣ እና በድንጋይም ዋሻና በእ
ሾህ ላይ ሁሉ፣ በቁጥቋጦውም ሁሉ ላይ
ያርፋሉ።
፳ በዚያም ቀን ጌታ ከወንዙ ባሻገር፣ በቀ
ጠራቸው ሀበአሶር ንጉስ፣ የራስና የእግሩን
ጠጉር ለይላጫል፣ እናም ምላጩ ደግሞ
ጢሙን ይበላል።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
፲፪ ሀ ይህም ፈትን፣ ሞክር፣
ወይም እርግጠኛ አድርግ
ማለት ነው።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ድንግል።
		ለ ዕብ. ከእኛ ጋር እግዚአብሔር
ነው።
ቅ.መ.መ. አማኑኤል።
፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፲፰፥፬።
		ለ ፪ ነገሥ. ፲፭፥፴፤ ፲፮፥፱።

፳፩ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣
አንድ ሰው ጊደርና ሁለት በጎችን ሀይመ
ግባል፤
፳፪ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ከሚሰጡት
ወተት ብዛት የተነሳ እርሱ ቅቤን ይበላል፣
በሀገሪቱም መካከል የቀረ ማንም ሰው ቅቤና
ማር ይበላል።
፳፫ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣
ሺህ ሀብር የሚያወጣው ሺህ የወይን ግንድ
በነበረበት ቦታ ሁሉ ኩርንችትና እሾህ ብቻ
ይሆናሉ።
፳፬ በምድሪቱ ሁሉ ኩርንችትና እሾህ
በመሆኑ ሰዎች በፍላፃና በቀስት ወደዚያ
ይመጣሉ።
፳፭ እናም በመቆፈሪያ ወደ ተቆፈሩ ኮረብ
ቶች ሁሉ፣ ከኩርንችትና እሾህ ፍርሀት ወደ
ዚያ ማንም አይሄድም፤ ነገር ግን የበሬ ማሰ
ማሪያና ሀየታናሽ ከብት መረገጫ ይሆናል።
ምዕራፍ ፲፰
ክርስቶስ እንደማሰናከያ ዓለት እና እንቅ
ፋት ይሆናል— ጠንቋይን ሳይሆን ጌታን
እሹ— ለመመሪያችሁ በህጉና በምስክር
ነቱ ላይ ተስፋ አድርጉ— ኢሳይያስ ፰ን
አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ከዚህም በላይ፣ የጌታ ቃል እንዲህ
አለኝ—ትልቁን ጥቅል ውሰድ፣ እናም
ሀ
ማሔር-ሻላል-ኸሽ-ባዝ ብለህ በሰው ብዕር
ፃፍበት።
፪ እናም እኔ የታመኑ ሀ ምስክሮችን፣
ካህን ኦርዮን እና የበራክዩን ልጅ ዘካርያ
ስን ለምዝገባው ወደ እኔ ወሰድሁ።

፲፯ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፪፥፲፮–፲፱።
		ለ ፪ ዜና ፳፰፥፲፱–፳፩።
፲፰ ሀ ወይም ማፏጨት፤ ይህም
ምልክት መስጠት፣ መጥራት
ማለት ነው።
ኢሳ. ፭፥፳፮።
፳ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፮፥፭–፱።
		ለ ይህም ምድሯ ከውጪ
በሚመጡ ወራሪዎች ህዝቧ
በሙሉ ይጠፋሉ ማለት ነው።

፳፩ ሀ ይህም ለሚተርፉት
እራሳቸውን ለመደገፍ
የሚችሉ ብቻ ይቀራሉ
ማለት ነው።
፳፫ ሀ ወይም የብር ቁራጭ።
፳፭ ሀ ዕብ. በጎች ወይም ፊየሎች።
፲፰ ፩ ሀ ዕብ. ወደ ብዝበዛው
በፍጥነት ለመድረስ፣
የሚታደነውን አጣደፈ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክር።

፹፮

፪ ኔፊ ፲፰፥፫–፳

፫ እናም እኔ ወደ ነቢይቱ ቀረብሁ፤ እር
ሷም ፀነሰች እናም ወንድ ልጅ ወለደች።
ከዚያም ጌታ እንዲህ አለኝ፥ ማኻር-ሻላልሐሽ-ባዝ ብለህ ስሙን ጥራው።
፬ እነሆም፣ ሀህፃኑ አባቱንና እናቱን መጥ
ራት ለሳያውቅ፣ የደማስቆን ሀብትና የሰማ
ርያን ሐምርኮ በአሶር ንጉስ ፊት ይወስዳል።
፭ ጌታ እንደገና ደግሞ እንዲህ ሲል ተና
ገረኝ፥
፮ ይህ ህዝብ በቀስታ የሚሄደውን ሀየሰሊሆ
ምን ውሃ እስከጠሉ፣ እናም ለበረአሶንንና
በሮሜልዩም ልጅ በመደሰታቸው የተነሳ፤
፯ ስለዚህ አሁን፣ እነሆ፣ ጌታ ብርቱና
ብዙ የሆነውን የወንዝ ውሃ፣ የአሶርን ንጉ
ስና ክብሩን ሁሉ ሀያመጣባቸዋል፤ እናም
እርሱ መስኖዎችን ሁሉ ይሞላል፣ እናም
በዳርቻውም ሁሉ ላይ ይፈስሳል።
፰ እናም በይሁዳ ሀያልፋል፤ እያጥለቀለ
ቀም ያልፋል፣ እስከ አንገትም ይደርሳል፤
እናም ለአማኑኤል ሆይ፣ የክንፉ መዘርጋት
የአገርህን ስፋት ትሞላለች።
፱ ህዝብ ሆይ ሀተባበሩ፣ እናም በትንንሹ
ትከፋፈላላችሁ፤ እናንተም ሩቅ ሀገር ያላ
ችሁ ሁሉ አድምጡ፤ ራሳችሁን አስታ
ጥቁ፣ እናም በትንንሹ ትከፋፈላላችሁ፤
ራሳችሁን አስታጥቁ፣ እናም በትንንሹ
ትከፋፈላላችሁ።
፲ በአንድነት ተመካከሩ፣ እናም እርሱ
ከንቱ ይሆናል፤ ቃሉን ተናገሩ፣ እናም አት
ፀናም፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሀነውና።
ሀ

፫ሀ
፬ሀ
		ለ
		ሐ
፮ሀ
		ለ
፯ሀ
፰ሀ
		ለ
፱ሀ
፲ሀ

ይህም ባለቤቱ ማለት ነው።
፪ ኔፊ ፲፯፥፲፮።
ኢሳ. ፰፥፬።
፪ ነገሥ. ፲፭፥፳፱።
ዘፍጥ. ፵፱፥፲፤
ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፶፥፳፬
(ተጨማሪ)።
ኢሳ. ፯፥፩።
ይህም በመጀመሪያ በሰሜን
እስራኤል ላይ ማለት ነው።
ይህም አሶር ወደ ይሁዳ ዘልቆ
ይገባል ማለት ነው።
ቅ.መ.መ. አማኑኤል።
ይህም ህብረትን መፍጠር
ማለት ነው።
ይህም ይሁዳ (የአማኑኤል

፲፪ ሀ

፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ

፲፩ ጌታ በፅኑ እጁ እንዲሁ ተናግሮኛልና፣
እናም በዚህ ህዝብ መንገድ እንዳልራመድ
እንዲህ ሲል አዘዘኝ፥
፲፪ ይህ ህዝብ ግብረ-አበራዊ ነው በሚለው
ሁሉ ሀግብረ-አበራዊ ነው አትበሉ፣ መፈራ
ታቸውንም ቢሆን አትፍሩ፣ አትደንግጡ።
፲፫ የሰራዊት ጌታ እራሱን ቀድሱት፣
እናም የእናንተ ፍርሃት ሀእርሱ ይሁን፣
ስጋታችሁም እርሱ ይሁን።
፲፬ እናም እርሱ ሀመሸሸጊያ፤ ነገር ግን ለሁ
ለቱ ለእስራኤል ቤቶች፣ ለእንቅፋት ድንጋ
ይና፣ ለማሰናከያ ለአለት፣ በኢየሩሳሌምም
ለሚኖሩ ለወጥመድና ለአሽክላ ይሆናል።
፲፭ እናም ብዙዎች ከእነርሱ ጋር ሀይሰናከ
ላሉ እንዲሁም ይወድቃሉ፣ ይሰበራሉም፣
ይጠመዳሉም፣ እናም ይማረካሉ።
፲፮ በደቀ መዛሙርቶቼም መካከል ምስ
ክርነትን እሰር፣ ሀህጉንም አትም።
፲፯ እናም ከያዕቆብ ቤት ፊቱን ሀየደበቀ
ውን ጌታ እጠብቃለሁ፣ እናም እርሱን እፈ
ልገዋለሁ።
፲፰ እነሆ፣ እኔና ጌታ የሰጠኝ ልጆቼ በእ
ስራኤል በፅዮን ተራራ ከሚኖረው ከሰራ
ዊት ጌታ ዘንድ ሀምልክትና ተአምራት ነን።
፲፱ እናም የሚጮሁትንና፣ ድምፃቸውን
ዝቅ አድርገው ሀየሚናገሩትን መናፍስት
ጠሪዎችንና ለጠንቋዮችን ጠይቁ ባሉአችሁ
ጊዜ—ለህያዋን ሐከሙታን ለመስማት ህዝቡ
ከአምላኩ መጠየቅ መአይገባውምን?
፳ ወደህግና ወደምስክርነት ተመልከቱ፣

ምድር) ይተርፋል ማለት
ነው።
መዝ. ፵፮፥፯።
ይህም ይሁዳ ለደህንነት
ከሌሎች ጋር በሚሰራው
የሚስጥር ሴራ ላይ መመካት
አይገባውም ማለት ነው።
ይህም በእግዚአብሔር ፊት
አምልኮን የሚያሳይ እና
ትሁት ሁን ማለት ነው።
ሕዝ. ፲፩፥፲፭–፳፩።
፩ ጴጥ. ፪፥፬–፰፤
ያዕቆ. ፬፥፲፬–፲፭።
ማቴ. ፳፩፥፵፪–፵፬።
ዕብ. ትምህርት።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።

፲፯ ሀ ኢሳ. ፶፬፥፰።
፲፰ ሀ ይህም የኢሳይያስ እና የወንድ
ልጆቹ ስም በመከታተል፥
“ያህዌ ያድናል”፤
“የሚቀረው ይመለሳል”፤
እና “ወደ ብዝበዛው በፍጥነት
ለመድረስ፣ የሚታደነውን
አጣደፈ” ማለት ነው።
፪ ኔፊ ፲፯፥፫፤ ፲፰፥፫።
፲፱ ሀ ዘሌዋ. ፳፥፮።
		ለ ይህም ጠንቋዮች፣
ምዋርተኞች ማለት ነው።
		ሐ ወይም ለ. . .ጥቅም ማለት
ነው።
		መ ፩ ሳሙ. ፳፰፥፮–፳።

፹፯

፪ ኔፊ ፲፰፥፳፩–፲፱፥፲፫

እናም በዚህ ቃል መሰረት ካልተናገሩ፣
ምክንያቱ ብርሃን በውስጣቸው የለም።
፳፩ እነርሱም ይህን በጣም ተጨንቀውና
ተርበው ሀያልፋሉ፤ እናም እንዲህ ይሆ
ናል በተራቡ ጊዜ፣ በጣም ይቆጣሉ፣ እናም
አምላካቸውንና ንጉሳቸውን ይረግማሉ፣
ወደ ላይም ይመለከታሉ።
፳፪ እናም ወደ ምድር ይመለከታሉ፣
እናም ችግርን፣ ጨለማን፣ የሚያስጨንቅ
ጭጋግን ያያሉ፣ እናም ወደ ጨለማም ይሰ
ደዳሉ።
ሀ

ምዕራፍ ፲፱
ኢሳይያስ ስለመሲሁ ተናገረ— በጨለማ
ያለ ሕዝብ ታላቅ ብርሃን ያያል— ህፃን
ልጅ ተወልዶልናል— እርሱም የሠላም
አለቃ ይሆናል በዳዊትም ዙፋን ላይ ይነ
ግሳል— ኢሳይያስ ፱ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ይሁን እንጂ፣ ጭጋግም በጭንቀት
በነበረሽ አይነት አይሆንም፣ በመጀመሪያ
ሀ
የዛብሎንንና የንፍታሌምን ምድር በቀላል
መታ፣ እና በኋላ ግን በዮርዳኖስ በስተጀርባ
ያሉትን የገሊላ ሀገሮች በቀይ ባህር አም
ርሮ መታ።
፪ ሀበጨለማ የሄደ ህዝብ ታላቅ ብርሃን
አየ፤ በሞት ጥላ ምድርም ለኖሩት ብርሃን
ወጣላቸው።
፫ ህዝብህን አብዝተሃል፣ ደስታንም
ሀ
ጨምረሃል—በመከር ደስ እንደሚላቸው፣
እና ምርኮንም ሲካፈሉ ደስ እንደሚላቸው
ሰዎች በፊትህ ደስ ይላቸዋል።
፬ አንተም የሸክሙን ቀንበር፣ የጫንቃው
፳ ሀ ይህም ከሙታን ጋር
የሚነጋገሩበት (ደግሞም
በቁጥር ፳፩–፳፪) ማለት
ነው።
፳፩ ሀ ይህም እስራኤል
ስለማያዳምጡ እንደ ምርኮ
ይወሰዳሉ ማለት ነው።
፲፱ ፩ ሀ ማቴ. ፬፥፲፪–፲፮።
፪ ሀ “ደብዛዛነት” እና
“ጭለማነት” ክህደት እና

ንም በትር፣ የአስጨናቂውንም በትር ሰብ
ረሃልና።
፭ ሁሉም የተዋጊው ጦርነት በሁከት የተ
ሞላ ነውና፣ እናም ልብሶች በደም ተጨ
ማልቀዋል፤ ነገር ግን ይህኛው በመቃጠ
ልና በእሳት ማቃጠያ ይሆናል።
፮ ሀ ህፃንም ተወልዶልናልና፣ ወንድ
ልጅም ተሰጥቶናልና፤ ለአለቅነትም በጫን
ቃው ላይ ይሆናል፤ ስሙም ድንቅ፣ መካሪ፣
ሐ
ሀያል አምላክ፣ መ የዘለአለም አባት፣
ሠ
የሠላም አለቃ ተብሎ ይጠራል።
፯ ከዛሬ ጀምሮ እስከዘለዓለም ድረስ በፍ
ርድና በፅድቅ ያፀናውና ይደግፈው ዘንድ፣
በዳዊት ዙፋንና ሀበመንግሥቱ ላይ አለቅነቱ
ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍፃሜ ለአይኖረውም።
የሰራዊት ጌታ ቅንዐት ይህንን ያደርጋል።
፰ ጌታ ቃሉን ለያዕቆብ ላከ ሀበእስራኤ
ልም ላይ ወደቀ።
፱ እናም ሁሉም ህዝብ ኤፍሬምም ቢሆን
እንኳ እናም የሰማርያ ሰዎች፣ በትዕቢትና
በኩራት እንዲህ የሚሉት ሁሉ ያውቃሉ፤
፲ ጡብ ወድቋል፣ ነገር ግን በተወቀረ
ድንጋይ እንሰራለን፣ የሾላው ዛፍ ተቆ
ርጦአል፣ ነገር ግን በዝግባ እንተካዋለን።
፲፩ ስለዚህ ጌታ ሀበረአሶን ላይ ጠላቶችን
ያስነሳል፣ ጠላቶቹንም በአንድነት ይሰበ
ስባል።
፲፪ ሶርያን ከፊትና ፍልስጤምን ከኋላ፤
እናም እስራኤልን በተከፈተ አፍ ሀይበሉአ
ታል። በዚህ ሁሉ እንኳን ለቁጣው አልበ
ረደችም፣ ነገር ግን አሁንም እጁን እንደ
ዘረጋ ነው።
፲፫ ወደ እርሱ ሀያልተመለሱት ተመተ
ዋልና፣ የሰራዊት ጌታንም አልፈለጉም።

			 ምርኮነት ናቸው፤ “ታላቁ
ብርሀን” ክርስቶስ ነው።
፫ ሀ ኢሳ. ፱፥፫።
፮ ሀ ኢሳ. ፯፥፲፬፤ ሉቃ. ፪፥፲፩።
		ለ ማቴ. ፳፰፥፲፰።
		ሐ ቲቶ ፪፥፲፫–፲፬።
		መ አልማ ፲፩፥፴፰–፴፱፣ ፵፬።
		ሠ ዮሐ. ፲፬፥፳፯።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መንግስት።
		ለ ዳን. ፪፥፵፬።

፰ ሀ ይህም ከዚህ የሚቀጥለው
የነቢይ መልእክት (ቁጥሮች
፰–፳፩) እስራኤል ተብሎ
ለሚጠሩት ለአስሩ ጎሳዎች
የተሰጠ መልእክት ነበር
ማለት ነው።
፲፩ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፮፥፭–፱።
፲፪ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፮፣ ፲፰።
		ለ ኢሳ. ፭፥፳፭፤ ፲፥፬።
፲፫ ሀ ዓሞ. ፬፥፮–፲፪።

፹፰

፪ ኔፊ ፲፱፥፲፬–፳፥፲

፲፬ ስለዚህ ጌታ ራስንና ጅራትን፣ ቅርን
ጫፍና እንግጫን ከእስራኤል በአንድ ቀን
ይቆርጣል።
፲፭ ሽማግሌው እርሱ ራስ ነው፣ ሀሰትን
የሚያስተምረው ነቢይ እርሱ ጅራት ነው።
፲፮ የዚህ ህዝብ መሪዎች ህዝቡን እንዲ
ሳሳት ያደርጉታልና፣ እናም ተመሪዎቹ
ደግሞ ይጠፋሉ።
፲፯ ሰው ሁሉ ግብዝና ክፉ ሰሪ ነውና፣
አፉም ሁሉ ሀስንፍናን ይናገራልና፣ ስለ
ዚህ ጌታ በወጣቶቻቸው ደስ አላለውም፣
አባት ለሌላቸውና ለመበለቶችም ለምህረት
አይኖረውም። በዚህም ሁሉ እንኳን ቁጣው
አልበረደለትም፣ ነገር ግን ሐእጁ ገና ተዘር
ግታለች።
፲፰ ኃጢያት እንደእሳት ትቃጠላለችና፤
ይህም ኩርንችቱንና እሾህንም ትበላለች፣
እና ጥቅጥቅ ያለውንም ጫካ ታቃጥላለች፣
እናም እንደጢስም ወደ ላይ ይነሳሉ።
፲፱ በሰራዊት ጌታ ቁጣ የተነሳ ምድር
ትጨልማለች፣ ሰዎች ለእሳቱ እንደማገዶ
ይሆናሉ፣ ሀማንም ሰው ወንድሙን አያድ
ንም።
፳ እና እርሱ በቀኙ እጅ ይመነጭቃልና
ይራብማል፤ በግራ እጅም ሀይበላል አይ
ጠግቡምም፤ እያንዳንዱም የራሱን ክንድ
ስጋ ይበላል—
፳፩ ሀ ምናሴ፣ ለ ኤፍሬም፤ እናም ኤፍ
ሬም፣ ምናሴ፤ እነርሱ በአንድነት ሐበይ
ሁዳ ላይ ይነሳሉ። ይህም ሁሉ ተፈፅሞ እን
ኳን ቁጣው ገና አልበረደችምና፣ ነገር ግን
አሁንም እጁ ተዘርግታለች።
ምዕራፍ ፳
የአሶር መጥፋት ኃጢአተኞች በዳግም
ምፅአት እንደሚጠፉት ምሳሌ ነው— ጌታ
እንደገና ከመጣ በኋላ ጥቂት ሰዎች ይቀ
፲፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፱ ሀ
፳ሀ

፪ ኔፊ ፱፥፳፰–፳፱።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ያዕቆ. ፭፥፵፯፤ ፮፥፬።
ሚክ. ፯፥፪–፮።
ዘዳግ. ፳፰፥፶፫–፶፯።

ራሉ— የያዕቆብ ቅሪቶች በዚያን ቀን ይመ
ለሳሉ— ኢሳይያስ ፲ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ጻድቅ ያልሆኑ ሕጎችን ለሚደነግጉ፣
የጻፉአቸውን የግፍን ትእዛዛት ለሚያዝዙ
ወዮላቸው፤
፪ ሀፍትህ የሚፈልጉትን ለመከልከል፣
እናም የድሃ ሕዝቦቼን መብት ለመውሰድ፣
ለ
መበለቶችንም ሰለባቸው እንዲሆኑላቸው፣
እናም አባት አልባዎችን ለመዝረፍ ዘንድ
የግፍን ትእዛዛት አዝዘዋል!
፫ እናም ከሩቅ በሚመጡት ሀበመጎብኘ
ታችሁና በመውደሚያችሁ ቀን ምን ታደ
ርጋላችሁ? ለእርዳታስ ወደ ማን ትሸሻላ
ችሁ? ክብራችሁንስ ወዴት ትተዋታላችሁ?
፬ ከእኔ ውጭ ከእስረኞች በታች ይጎነበ
ሳሉ፣ በሚገደሉትም መካከል ይወድቃሉ።
በዚህም ሁሉ እንኳን ጌታ ቁጣው አልበረ
ደችም፣ ነገር ግን አሁንም ገና እጁ ተዘር
ግታለች።
፭ ሶርያ ሆይ፣ የቁጣዬ በትር፣ እናም በእ
ጃቸው ያለው መሳሪያ ሀቁጣቸው ነው።
፮ ሀበግብዝ ሀገሮችም መካከል እልከዋ
ለሁ፣ እናም ምርኮንና ብዝበዛውንም ይወ
ስድ ዘንድ፣ እና እንደ አደባባይ ጭቃ የተ
ረገጡ ይሆኑ ዘንድ በተቆጣሁአቸው ህዝብ
ላይ እልከዋለሁ።
፯ ነገር ግን እርሱ ይህን አላቀደውም፣
ልቡም ቢሆን እንደዚህ አያስብም፤ በልቡ
ውስጥ ያለው ግን ብዙ ሀገሮችን ለማጥፋ
ትና ለመቁረጥ ነው።
፰ እንዲህ ይላል፥ መሳፍንቶቼ ሁሉ ነገ
ሥታት አይደሉምን?
፱ ካልኖ እንደ ከርከሚሽ አይደለችምን?
ሐማትስ እንደ አርፋድ አይደለችምን?
ሰማርያስ እንደ ደማስቆ አይደለችምን?
፲ የተቀረፁ ምስሎቻቸው ከኢየሩሳሌምና

፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምናሴ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኤፍሬም።
		ሐ ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
፳ ፪ ሀ ወይም ፍትህ።

		ለ
፫ሀ
፭ሀ
፮ሀ

ቅ.መ.መ. ባል የሞተባት።
ይህም ቅጣት ማለት ነው።
ኢሳ. ፲፥፭።
ይህም እስራኤልን
የሚቃወም ማለት ነው።

፹፱

፪ ኔፊ ፳፥፲፩–፳፭

ከሰማርያ ምስሎች የበለጡትን፣ የጣዖቶችን
መንግስታት ሀ እጄ እንዳገኘች፤
፲፩ በሰማርያና በጣዖቶቿ እንደአደረግሁት
በኢየሩሳሌምና በጣዖቶቿ አላደርግምን?
፲፪ ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ጌታ ስራ
ውን በሙሉ በፅዮን ተራራና በኢየሩሳሌም
ሲፈፅም፣ ሀየአሶርን ንጉስ የኩሩ ልብ ለፍሬ
ውን የዐይኑንም ከፍታ ትምክህት እቀጣ
ለሁ።
፲፫ ሀእርሱ እንዲህ ብሎአልና፤ በእጄ ጥን
ካሬና በጥበቤ እነዚህን ነገሮች አድርጌአ
ለሁ፤ እኔ አስተዋይ ነኝና፤ የህዝቦችንም
ድንበር ገፋሁ፣ ሀብታቸውንም ዘረፍኩ፣
እናም እንደ ጀግና ሆኜ ፍጥረታትን አጠ
ቃሁ፤
፲፬ እናም እጄ የህዝብን ሀብት እንደ ወፍ
ጎጆ አገኘች፤ እና በሰው የተተዉትን እን
ቁላሎች እንደሚሰበስብ እኔም ደግሞ ምድ
ርን በሞላ ሰበሰብኩ፤ ክንፉን የሚያራግብ፣
ወይም አፉን የሚከፍትም ሆነ የሚጮህ
ማንም የለም።
፲፭ ሀምሳር የሚጠቀምበትን ሰው እበልጣ
ለሁ ብሎ ለይመካልን? ወይስ መጋዝ በሚስ
በው ላይ እራሱን ያጎላልን? በትርስ በራሱ
ያለእጅ እራሷን እንደምትነቀንቅ ወይንም
ከዘራ እንጨት እንዳልሆነ ሁሉ እራሱን
እንደሚያነሳ!
፲፮ ስለዚህ ጌታ፣ የሰራዊት ጌታ፣ በወፍ
ራሞቹ ላይ መክሳትን ይልካል፣ ሀ ከክብሩም
በታች እንደ እሳት መቃጠል የሆነ ቃጠሎን
ያስነሳል።
፲፯ እናም የእስራኤል ብርሃን ለእሳት
፲ ሀ ይህም የአሶር ንጉስ እጅ
(ቁጥሮች ፲–፲፩) ማለት ነው።
፲፪ ሀ ሶፎ. ፪፥፲፫።
		ለ ይህም በኩራት ማጉራት
ማለት ነው።
፲፫ ሀ ይህም የአሶር ንጉስ (ቁጥሮች
፲፫–፲፬) ማለት ነው።
፲፭ ሀ ይህም ንጉሱ እግዚአብሔርን
በመቃወም ይበለጽጋልን?
ማለት ነው።
		ለ በዚህ ቁጥር ውስጥ ያሉ
ምሳሌዎች አንድ አይነት
ጥያቄ ይጠይቃሉ፥ ሰም

፲፮ ሀ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
፳ሀ
		ለ

ይሆናል፣ ቅዱሷም ነበልባል ይሆናል፣
እሾሁንና ኩርንችቱንም በአንድ ቀን ያቃጥ
ለዋል፣ ይበላዋልም፤
፲፰ እናም የዱሩንም፣ የፍሬያማውን
ሜዳ፣ ክብሩንም፣ ነፍሱንና ስጋውንም
ሀ
ያቃጥለዋል፤ እነርሱ አርማ ተሸካሚው
እንደ ወደቀ ይሆናሉ።
፲፱ እናም ሀየተቀሩትም የዱር ዛፎቹ ህፃን
መቁጠር እስኪችላቸው ድረስ ትንሽ ይሆ
ናሉ።
፳ እናም ሀበዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣
የእስራኤል ቅሪት፣ እናም ለከያዕቆብ ቤት
የዳኑት፣ ከእንግዲህ ወዲህ በዚያ በመታ
ቸው ላይ ሐአይቆዩም፣ ነገር ግን በጌታ በእ
ስራኤሉ ቅዱስ በእውነት ይመካሉ።
፳፩ ሀቅሪቶች ይመለሳሉ፣ አዎን፣ የያዕ
ቆብም ቅሪቶች ቢሆኑ እንኳ፣ ወደ ኃያሉ
እግዚአብሔር ይመለሳሉ።
፳፪ እስራኤል ሆይ ህዝብሽ እንደ ባህር
አሸዋ የበዛ ቢሆንም እንኳ፣ ቅሪቶቻቸው
ይመለሳሉ፤ የተነገረውም ሀጥፋት በፅድቅ
ለ
ይትረፈረፋል።
፳፫ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያለቀ
ሀ
የተቈረጠ ነገርን በምድር ሁሉ መካከል
ይፈጽማል።
፳፬ ስለዚህ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብ
ሔር እንዲህ ይላል—በፅዮን የምትኖሩ
ህዝቤ ሆይ፣ አሶርን አትፍራው፤ በበትር
ይመታሀል፣ ግብፅም ሀእንዳደረገው ዘን
ጉን ያነሳብሀል።
፳፭ ቁጣዬ እስኪፈፀም መዓቴም እስኪ
ያጠፋቸው ጥቂት ጊዜ ቀርቷል።

(ለምሳሌ የአሶር ንጉስ)
እግዚአብሔርን በመቃወም
ሊበለፅግ ይችላል?
ይህም የአሶር ንጉስ
(ደግሞም ቁጥሮች ፲፯–፲፱)
ማለት ነው።
ይህም አሶር በሙሉ
ትጠፋለች ማለት ነው።
ይህም የቀሩት የአሶር ጦር
ሰራዊት ማለት ነው።
ይህም በኋለኛው ቀናት
ማለት ነው።
ዓሞ. ፱፥፰–፱።

		ሐ ይህም መመካት ማለት ነው።
፳፩ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፲፩–፲፪።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፬።
ቅ.መ.መ. አለም—የአለም
መጨረሻ።
		ለ ይህም ቅጣቱ ሲመጣ፣
ምህረት ይገኛል ማለት ነው።
፳፫ ሀ ይህም የታወጀውን ጥፋት
አመጣ ማለት ነው።
፳፬ ሀ ይህም ግብጻውያን ወደፊት
እንደሚያደርጉት ማለት
ነው። ዘፀአ. ፩፥፲፫–፲፬።

፺

፪ ኔፊ ፳፥፳፮–፳፩፥፰

፳፮ እናም የሰራዊት ጌታ ምድያምን
በሔሬብ አለት በኩል እንደመታው ጅራፍ
ያነሳበታል፣ በትሩም በባህር ላይ ይሆናል፣
በግብፅም እንዳደረገው ያነሳዋል።
፳፯ እናም እንዲህ ይሆናል፣ በዚያን ቀን
ሀ
ሸክሙ ከትከሻህ ላይ ይነሳል፣ ቀንበሩም
ከአንገትህ ላይ ይወርዳል፣ ለከቅባቱም የተ
ነሳ ቀንበሩም ይጠፋል።
፳፰ ወደ አንጋይ ሀመጥቷል፣ በሜጌዶን
አልፏል፤ በማክማስም እቃውን አስቀ
ምጧል።
፳፱ እነርሱ መተላለፊያውን አልፈዋል፤
ማረፊያቸውንም በጌባ አድርገዋል፤ ራማ
ትም ፈርታለች፤ የሳኦል ጊብአም አምል
ጣለች።
፴ የጋሊም ልጅ ሆይ፤ ደሀዋ አናቶት
ሆይ፣ ለሌሳ እንኳን እስኪሰማ ድረስ ድም
ፅሽን ከፍ አድርጊ።
፴፩ መደቤና ሸሽታለች፤ የግቤር ህዝቦ
ችም ሊያመልጡ እራሳቸውን ሰብስበዋል።
፴፪ ነገር ግን በዚያን ቀን በኖብ ላይ ይቀ
ራል፤ በፅዮን ሴት ልጆች ተራራ በኢየሩ
ሳሌም ኮረብታ ላይ እጆቹን ያነቃንቃል።
፴፫ እነሆ፣ ጌታ፣ የሰራዊት ጌታ ቅርንጫ
ፎቹን በሚያስፈራ ኃይል ይቆርጣቸዋል፤
እናም በቁመናቸው ሀከፍ ያሉት ይቆረጣሉ፤
እብሪተኞቻቸው ዝቅ ይላሉ።
፴፬ ጥቅጥቅ ያለውንም ጫካ እርሱ በብ
ረት ይቆርጠዋል፣ ሊባኖስም በኃይለኛው
እጅ ትወድቃለች።
ሀ

ምዕራፍ ፳፩
የእሴይ ግንድ (ክርስቶስ) በጻድቅነት
፳፮ ሀ ዘፍጥ. ፳፭፥፩–፪፤
መሳ. ፯፥፳፭።
፳፯ ሀ ኢሳ. ፲፬፥፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. የተቀባው።
፳፰ ሀ ይህም የአሶር ጦር ሰራዊት
ወደ እስራኤል ጉዞን እየተከ
ተሉ ነው፤ ከእዚያም (ቁጥ
ሮች ፴፫–፴፬) በእነርሱ ላይ
ጌታ የሚያደርገው በምሳሌ
ተገልጸዋል ማለት ነው።

ይፈርዳል— ስለእግዚአብሔር የሚኖ
ረው እውቀት በአንድ ሺህ ዘመን ምድርን
ይሞላል— ጌታም አርማውን ያነሳል እናም
እስራኤልን ይሰበስባል— ኢሳይያስ ፲፩ን
አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም ሀከእሴይ ለግንድ ሐበትር ይወ
ጣል፣ ከስሩም ቅርንጫፍ ይበቅላል።
፪ እናም የጌታ ሀመንፈስ፣ የጥበብና የመ
ረዳት መንፈስ፣ የምክርና የኃይል መን
ፈስ፣ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍ
ራት መንፈስ በላዩ ላይ ያርፋል፤
፫ እናም በእግዚአብሔር ፍርሃት በፍጥነት
የሚረዳ ያደርገዋል፤ እናም እርሱ በዐይኖቹ
ባየው ሀአይፈርድም፣ ወይም በጆሮዎቹ በሰ
ማውም አይገስጽም።
፬ ነገር ግን ድሆችን ሀ በፅድቅ ይፈር
ዳል፣ ለምድር ለትሁቶችም በእኩልነት
ሐ
ይገስጻል፤ እናም ምድርን በአፉ በትር
ይመታል፣ እናም ክፉዎችን በከንፈሮቹ
እስትንፋስ ይገድላል።
፭ እናም ፅድቅ የወገቡ መታጠቅያ፣ ታማ
ኝነትም የጎኑ ሀመታጠቅያ ይሆናሉ።
፮ ተኩላውም ደግሞ ከበጉ ጋር ይኖራል፣
አቦሸማኔው ደግሞ ከፍየል ጠቦት ጋር ይተ
ኛል፣ ጥጃውም የአንበሳ ደቦልም፣ ፍሪዳ
ውም በአንድነት ይሆናሉ፤ ታናሽ ልጅም
ይመራቸዋል።
፯ እናም ላምና ድብ አብረው ይመገባሉ፤
ግልገሎቻቸውም በአንድነት ይተኛሉ፤
አንበሳውም እንደበሬ ገለባን ይበላል።
፰ እናም የሚጠባው ህፃን በመርዛማው
እባብ ሀጉድጓድ ላይ ይጫወታል፣ ጡት የጣ
ለውም ህፃን ለበእፉኝት ቤት ላይ ይጭናል።

፴፫ ሀ ሔለ. ፬፥፲፪–፲፫።

፳፩ ፩ ሀ እሴይ የዳዊት አባት

ነበር፤ ኢየሱስ በኋላም
ስለተወለደበት ስለዳዊት
ልዑላዊ ትውልድ
ተጠቁሟል።
ሚክ. ፭፥፪፤
ዕብ. ፯፥፲፬።
ቅ.መ.መ. እሴይ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፩–፪።

		ሐ
፪ሀ
፫ሀ
፬ሀ
		ለ
		ሐ
፭ሀ
፰ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፫–፬።
ኢሳ. ፷፩፥፩–፫።
ዮሐ. ፯፥፳፬።
መዝ. ፸፪፥፪–፬፤
ሞዛያ ፳፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
ዕብ. ውሳኔ።
ወይም ወገብ።
ትንሽ የግብፅ መርዘኛ እባብ።
ሌላ መርዘኛ እባብ።

፺፩

፪ ኔፊ ፳፩፥፱–፳፪፥፭

፱ በተቀደሰው ተራራዬ ላይ ሁሉ አይ
ጎዱም፣ ወይም አያጠፉም፣ ውኃዎች ባህ
ርን እንደሚሸፍን ሁሉ ምድር በጌታ ለእው
ቀትም ትሞላለችና።
፲ እናም ሀበዚያ ቀን ለህዝቡ ምልክት ሆኖ
የሚቆም ለየእሴይ ስር ይኖራል፤ ሐአህዛብም
መ
እርሱን ይፈልጋሉ፤ እናም የሚያርፍበ
ትም የተከበረ ይሆናል።
፲፩ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል ጌታ
የቀረውን የህዝቡን ቅሪት ከአሶርና፣ ከግ
ብፅ፣ ከጳትሮስና፣ ከኩሽ፣ ከኢላምና፣ ከሰ
ናዖር፣ ከሐማት፣ ከባህር ደሴቶች መልስ
ዳግም ይሰበስብ ዘንድ ሀለሁለተኛ ጊዜ እጁን
ይዘረጋል።
፲፪ እናም እርሱ ለሀገሮች ሀምልክትን ያቆ
ማል፣ ከእስራኤልም ለየተሰደዱትን ይሰ
በስባል፣ እናም በአራቱም የምድር ማዕዘ
ናት የተበተነውን ይሁዳን በአንድነት ሐይሰ
በስባል።
፲፫ ሀየኤፍሬም ምቀኝነት ደግሞም ይቆ
ማል፣ የይሁዳም ጠላቶች ይጠፋሉ፤ ኤፍ
ሬም ለበይሁዳ ሐአይቀናምና፣ እናም ይሁዳ
ኤፍሬምን አያበሳጭም።
፲፬ ነገር ግን በምዕራብ በኩል በፍ
ልስጤማውያን ትከሻ ላይ ሀእየበረሩ ይወ
ርዳሉ፤ የምስራቆቹንም ጭምር በአን
ድነት ያጠፋሉ፤ እጃቸውንም በኤዶምና
በሞአብ ላይ ያሳርፋሉ፤ እናም የአሞንም
ልጆች ይታዘዙአቸዋል።
፲፭ እናም ጌታ የግብፃውያንን የባህር
ሀ

፱ ሀ ኢሳ. ፪፥፬።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፪–፴፫፤
፻፴፥፱።
፲ ሀ ይህም የኋለኛው ቀናት ማለት
ነው። ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵።
		ለ ሮሜ ፲፭፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፭–፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፱–፲።
		መ ወይም ለእርሱ።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፲፬፤ ፳፭፥፲፯፤
፳፱፥፩።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፭፥፲፭፤ ፲፮፥፩–፬።
		ሐ ነሀ. ፩፥፱፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲–፲፪፤

፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ

፲፬ ሀ

ሠርጥ ፈፅሞ ያጠፋል፤ በኃያል አውሎ
ነፋሱም እጆቹን በወንዞች ላይ ያንቀጠ
ቅጣል፣ ሰባትም ወራጆች አድርጎ ይከፋ
ፍለዋል፣ ሰዎችንም በደረቁ ያሻግራል።
፲፮ እናም እርሱ ከግብፅ ምድር በወጣ ጊዜ
ለህዝቡ ቅሪት ሆኖ ለሚቀሩት ከአሶር እስከ
እስራኤል የሚደርስን ያህል ሀጎዳና ያኖር
ላቸዋል።
ሀ

ምዕራፍ ፳፪
በአንድ ሺህ ዘመን ሰዎች ሁሉ ጌታን ያወ
ድሳሉ— እርሱም በመካከላቸው ይኖ
ራል— ኢሳይያስ ፲፪ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ትላለህ—
አቤቱ ጌታ፣ አመሰግንሀለሁ፤ በእኔ ብትቆ
ጣም እንኳ ቁጣህን አብርደህልኛል፣ አፅ
ናንተህኛልም።
፪ እነሆ፣ እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው፤
ሀ
አምናለሁ፣ እና አልፈራም፤ ጌታ ለያህዌህ
ጥንካሬዬና ዝማሬዬ ነውና፤ ደግሞም እርሱ
መድኃኒቴ ሆኖአልና።
፫ ስለዚህ፣ ሀውኃንም ከመዳን ጉድጓዶች
በደስታ ትቀዳለህ።
፬ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ትላለህ—
ጌታን ሀአወድሱ፣ ስሙንም ጥሩ፣ በአህ
ዛብም መካከል ስራውን አውጁ፣ ስሙም
ከፍ ያለ እንደሆነ አስታውቁ።
፭ ለጌታ ሀዘምሩ፤ እርሱ ታላቅ ስራን

ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፬–፳፭።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
ኤር. ፫፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
በይሁዳ እና ኤፍሬም
የተመሩት ጎሳዎች (በ፩ ነገሥ.
፲፪፥፲፮–፳ ድርጊት በኋላ)
በታሪክ ጠላቶች ነበሩ።
በኋለኛው ቀናት ይህ ጥላቻ
ይጠገናል።
ሕዝ. ፴፯፥፲፮–፳፪።
ቅ.መ.መ. ቅናት።
ይህም የፍልስጤማውያን
ግዛት የሆኑትን በምዕራብ

			ዳገታማ አቀበተ ማለት
ነው።
፲፭ ሀ ዘካ. ፲፥፲፩።
፲፮ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፰፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፯።
፳፪ ፪ ሀ ሞዛያ ፬፥፮፤
ሔለ. ፲፪፥፩።
		ለ ዘፀአ. ፲፭፥፪፤
መዝ. ፹፫፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ህያው ውሀ።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፰።

፺፪

፪ ኔፊ ፳፪፥፮–፳፫፥፲፮

ሰርቶአልና፤ ይህም በምድር ሁሉ ታው
ቋል።
፮ በፅዮን የምትኖሩ ሁሉ ሀጩሁ፣ እል
ልም በሉ፤ በመካከላችሁ ያለው የእስራኤሉ
ቅዱስ ታላቅ ነውና።
ምዕራፍ ፳፫
የባቢሎን ጥፋት በዳግም ምፅአት የሚኖ
ረው ጥፋት ምልክት ነው— የቁጣና የበቀል
ቀን ይሆናል— ባቢሎን (አለም) ለዘለዓ
ለም ትወድቃለች— ኢሳይያስ ፲፫ን አነ
ጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ የአሞፅ ልጅ ኢሳይያስ የተመለከተው
የባቢሎን ለሸክም።
፪ ከፍ ባሉ ተራራ ላይ ሀአርማን አቁሙ፣
ድምፃችሁንም ወደ እነርሱ ከፍ አድርጉ፣
ወደ ልዑላት ደጃፍ ይሄዱ ዘንድ ለጠቁሙ
አቸው።
፫ ሀቅዱሳኖቼን አዝዤአለሁ፣ ኃያላኖች
ንም ጠርቻቸዋለሁ፣ ቁጣዬ በእኔ ታላቅነት
በሚደሰቱት ላይ አይደለችምና።
፬ በተራሮቹ ያሉት ህዝቦች ጩኸት እንደ
በርካታ ሰዎች ነው፣ ከመጠን በላይ የሚ
ንጫጩ ሀገሮች ሀመንግስታት ተከማችተ
ዋል፣ የሰራዊት ጌታ የጦር ሰራዊቱን ለይሰ
በስባል።
፭ እነርሱ፣ አዎን፣ ጌታ እና የእርሱ
የቁጣው መሳሪያ ምድርን ሊያጠፋት ከሩቅ
ሀገር፣ ከሰማይ ዳርቻም መጥተዋል።
፮ የጌታ ቀን ቀርባለችና አልቅሱ፤ ሁሉን
ከሚገዛ እንደጥፋት ትመጣለች።
፯ ስለዚህ ሁሉም እጆች ይዝላሉ፣ የሁ
ሉም ሰዎች ልብ ትቀልጣለች።
ሀ

፮ ሀ ኢሳ. ፶፬፥፩፤
ሶፎ. ፫፥፲፬።
፳፫ ፩ ሀ በኢሳ. ፲፫ እና ፲፬ ውስጥ
ስለኃጢያተኛዋ ባቢሎን
የታሪክ ጥፋት የተተነበየው
እንደ አለም በሙሉ
መጥፋት ምሳሌ ነው።
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፭፣
፯፣ ፲፬።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን።

፰ እናም እነርሱ ይፈራሉ፣ ኃይለኛ ህመ
ምና ሀዘንም ይይዛቸዋል፤ አንዱም በሌላው
ይደነቃል፤ ፊቶቻቸው በእፍረት እንደነበ
ልባል ይሆናሉ።
፱ እነሆ፣ ጨካኝ በሆነ ቁጣና ከኃይለኛ
ንዴት ጋር ምድርን ባድማ ሊያደርጋት
የጌታ ቀን ይመጣል፤ ኃጢአተኞችንም
ከውስጧ ሀያጠፋል።
፲ የሰማይ ከዋክብትና ህብር ከዋክብቶች
ብርሃናቸውን አይሰጡም፤ ሀፀሐይም በወ
ጣች ጊዜ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብር
ሃኗን አትሰጥም።
፲፩ እናም ዓለምን በመጥፎ ስራዋ፣ ክፉዎ
ችንም ለግፍ ስራቸው ሀእቀጣለሁ፤ ለየትዕ
ቢተኞችንም ኩራት አስቆማለሁ፣ የጨካ
ኞችንም ኩራት አዋርዳለሁ።
፲፪ ሀሰውንም ከነጠረ ወርቅ የበለጠ የከበረ
አደርገዋለሁ፤ ሰውም ከኦፊር ወርቅ ይልቅ
የከበረ ይሆናል።
፲፫ ስለዚህ፣ በሰራዊት ጌታ መዐት እናም
በታላቁ ቁጣው ቀን እኔ ሰማያትን አናውጣ
ለሁ ምድርንም ከቦታዋ ሀፈቀቅ አደርጋ
ታለሁ።
፲፬ እናም ሀእንደሚሳደድ ድብ፣ ማንም
ሰው እንደማይሰበስባቸው በጎች ይሆናሉ፤
እናም ሁሉም ሰው ወደ ራሱ ህዝብ ይዞ
ራል፣ እናም ሁሉም ወደ ራሱ ምድር ይሸ
ሻል።
፲፭ የሚኮራ ሰው ሁሉ ይወጋል፣ አዎን፣
ከኃጢአተኞች የተቀላቀለ ሰው ሁሉ በሰ
ይፍ ይወድቃል።
፲፮ ልጆቻቸውም በዐይኖቻቸው ፊት ይከ
ሰከሳሉ፤ ቤቶቻቸው ይበዘበዛል፣ ሚስቶቻ
ቸውም ይደፈራሉ።

		ለ ይህም የጥፋት መልእክት
ማለት ነው።
፪ ሀ ወይም ምልክት።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ ይህም እጅን ማውለብለብ፣
ምልክት መስጠት ማለት
ነው።
፫ ሀ ይህም ቅዱሳን ማለት ነው።
፬ ሀ ዘካ. ፲፬፥፪–፫።
		ለ ዘካ. ፲፪፥፫።

፱ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን
ማፅዳት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. አለም—የአለም
መጨረሻ።
፲፩ ሀ ሚል. ፬፥፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፬።
፲፪ ሀ ኢሳ. ፬፥፩–፬።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።
፲፬ ሀ ወይም የተዳነ አጋዘን።

፺፫

፪ ኔፊ ፳፫፥፲፯–፳፬፥፰

፲፯ እነሆ፣ ብር እና ወርቅ የማይሹት
ንና በዚህም የማይደሰቱትን ሜዶናውያ
ንን በላያቸው አስነሳለሁ።
፲፰ ፍላፃዎቻቸውም ወጣቶቻቸውን
ይጨፈጭፏቸዋል፤ ለማህፀኑም ፍሬ ምህ
ረት አይኖራቸውም፤ ዐይኖቻቸውም ህፃ
ናትን በህይወት አይተዉም።
፲፱ እናም የመንግስታት ክብር፣ የከለዳ
ውያን ሀቆንጆ ክቡር የሆነችው ባቢሎን
እግዚአብሔር ለሰዶምንና ገሞራን ባፈረሰ
ጊዜ እንደነበረ ትሆናለች።
፳ ለዘለዓለም ሀየሚቀመጥባት አይገኝም፣
ከትውልድ እስከትውልድም የሚኖርባት
አይኖርም—አረባውያንም ቢሆኑ ድንኳ
ኑን በዚያ አይተክልም፤ እረኞችም ቢሆኑ
እንኳ መንጋቸውን በዚያ አያሰማሩም።
፳፩ ነገር ግን የበረሃ ሀየዱር አራዊት በዚያ
ያርፋሉ፤ ሰጎኖችም ቤቶቻቸውን ይሞሉ
ታል፣ ጉጉቶችም በዚያ ይኖራሉ፤ ለአጋ
ንንትም በዚያ ይጨፍራሉ።
፳፪ እናም የደሴቶቹ አውሬዎች በባዶ
ሀ
ቤቶቻቸው፣ ለቀበሮዎችም በአስደሳች
ስፍራዎቻቸው ይጮሃሉ፤ እናም ጊዜዋ
ቀርቧል፣ ቀኗም አይራዘምም። እኔ በፍ
ጥነት አጠፋታለሁና፤ አዎን፣ እኔ ለህዝ
ቦቼ መሃሪ እሆናለሁና፣ ነገር ግን ኃጢአ
ተኞች ይጠፋሉ።
ምዕራፍ ፳፬
እስራኤል ትሰበሰባለች፣ የሺህ ዓመት እረ
ፍትን ትደሰትበታለች— ሉሲፈር በአመፅ
ምክንያት ከሰማይ ተጥሏል— እስራኤል
ባቢሎንን (ዓለምን) ድል ታደርጋታ
፲፱ ሀ ይህም ከንቱነት ማለት
ነው።
		ለ ዘፍጥ. ፲፱፥፳፬–፳፭፤
ዘዳግ. ፳፱፥፳፫፤
፪ ኔፊ ፲፫፥፱።
፳ ሀ ኤር. ፶፥፫፣ ፴፱–፵።
፳፩ ሀ ኢሳ. ፴፬፥፲፬–፲፭።
		ለ ዕብ. ፊየሎቹ፣ ወይም
ጋኔን።
፳፪ ሀ ዕብ. ቤተ መንግስት።

ለች— ኢሳይያስ ፲፬ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ጌታ በያዕቆብ ላይ ምህረቱን ያወር
ዳልና፣ በድጋሚም እስራኤልን ሀይመር
ጣል፣ በራሳቸውም ምድር ላይ ያኖራቸ
ዋል፤ ለእንግዳዎቹም ከእነርሱ ጋር ይገና
ኛሉ፣ ከያዕቆብም ቤት ጋር ይጣበቃሉ።
፪ ሀእናም ህዝቡ ይዘው ወደ ራሳቸው ቦታ
ያመጧቸዋል፤ አዎን፣ ከሩቅም እስከም
ድር ዳርቻም፤ እናም ወደ ለቃል ኪዳን
ምድራቸውም ይመለሳሉ። የእስራኤልም
ቤት ባለቤት ያደርጓቸዋል፣ እናም የጌታ
ምድር እንደ ወንድና ሴት ሐገረዶች ይሆ
ናሉ፤ የማረኩአቸውንም ይማርካሉ፤ እናም
ጨቋኞቻቸውን ይገዛሉ።
፫ እናም በዚያን ቀን እንዲህ ይሆናል ጌታ
ከሀዘናችሁ፣ ከፍርሃታችሁም፣ እናም ከአ
ስከፊው እንድታገለግሉ ከተደረጋችሁባት
ባርነት ሀእረፍት ይሰጣችኋል።
፬ እናም በዚያ ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ይህ
ንን ምሳሌ ሀበባቢሎን ንጉስ ላይ አንስታ
ችሁ እንዲህ ትላላችሁ—አስጨናቂው እን
ዴት ፀጥ አለ፣ ወርቃማዋስ ከተማ እንዴት
አረፈች!
፭ ጌታ የኃጥአንን በትር፣ የመሪዎችንም
ዘንግ ሰብሯል።
፮ ህዝቡን ያለማቋረጥ በጭካኔ የመታ፣
ሀገሮችን በቁጣ የመራ፣ ስደት ይሆንበ
ታል፣ እናም ማንም አያስጥለውም።
፯ መላው ምድር እረፍት ላይ ነው፣
ፀጥታም ሆኖአል፣ ሀበዝማሬም ተነስተዋል።
፰ አዎን፣ ሀጥድና የሊባኖስ ዝግባ አንተ
ለ
ከተጋደምክ ጀምሮ ማንም ሐይቆርጠን

		ለ ዕብ. (ምናልባት) ቀበሮ፣
ወይም የዱር ውሻዎች።
፳፬ ፩ ሀ ዘካ. ፩፥፲፯።
		ለ ኢሳ. ፷፥፫–፭፣ ፲።
፪ ሀ ይህም ሌሎች ሀገሮች
እስራኤልን ይረዳሉ
ማለት ነው።
		ለ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ሐ ኢሳ. ፷፥፲፬።

፫ ሀ ኢያ. ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፬።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
፯ ሀ ኢሳ. ፶፭፥፲፪።
፰ ሀ ዕብ. ሳይፕረስ።
		ለ ይህም በሞት ውስጥ ማለት
ነው።
		ሐ ዕብ. የ(ዛፍ) ቆራጩ በእኛ
ላይ አልመጣም።

፺፬

፪ ኔፊ ፳፬፥፱–፳፭

ዘንድ አልመጣብንም ብለው በአንተ ደስ
አላቸው።
፱ ሀሲኦል ከበታች አንተ በመምጣትህ
ልትገናኝህ ታወከች፤ ለየሞቱትንም የም
ድር ታላላቆች ለአንተ አንቀሳቀሰች፤ የሃገ
ሮችን ነገስታቶች ሁሉ ከዙፋኖቻቸው ለአ
ንተ አስነሳች።
፲ ሁሉም ይናገራሉ ለአንተም እንዲህ
ይላሉ—አንተም ደግሞ እንደ እኛ ደካማ
ሆንክን? አንተ ልክ እንደ እኛ ሆንክን?
፲፩ ውበትህ ወደ መቃብር መጥቷል፤
የበገናህም ድምፅ አይሰማም፤ ብል ከበታ
ችህ ተነጥፏል፣ ትልም ይሸፍንሃል።
፲፪ አቤቱ ሀሉሲፈር፣ አንተ የንጋት ልጅ
ሆይ! ለእንዴት ከሰማይ ወደቅህ? አንተ ሀገ
ሮችን ያዋረድክ፣ እንዴት ከምድር በታች
ተቆረጥህ!
፲፫ አንተም በልብህ ወደ ሰማይ ሀአርጋ
ለሁ፣ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክ
ብት በላይ አደርጋለሁ፤ ለበሰሜን ዳርቻም
በመሰብሰቢያውም ተራራ ደግሞ እቀመ
ጣለሁ፤
፲፬ ከደመናዎችም ከፍታ በላይ አርጋለሁ፤
እንደ ልዑልም እሆናለሁ ብለሃል።
፲፭ ነገር ግን ወደ ሲዖል፣ ወደጥልቁም
ሀ
ጉድጓድ ትወርዳለህ።
፲፮ የሚያዩህም ሀያተኩሩብሃል፣ ያስተ
ውሉሀልም፣ እናም ይላሉ—ምድርን ያን
ቀጠቀጠ፣ መንግስታትን ያናወጠ ሰው ይህ
ነውን?
፲፯ እናም ዓለምን ምድረበዳ ያደረገ፣
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ይህም ሰውነት የሌላቸው
መንፈሶች ማለት ነው።
፲፪ ሀ ዕብ. የንጋት ኮኮብ፣ የጠዋት
ልጅ። የክፉ አለም (ባቢሎን)
ገዢ እንደ አጥቢያ ኮከብ፣
የክፉዎች ሁሉ ገዢ ይባላል።
ቅ.መ.መ. አጥቢያ ኮከብ፤
ዲያብሎስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፮።
፲፫ ሀ ሙሴ ፬፥፩–፬።
		ለ ይህም በባቢሎን እምነት
መሰረት አምላኮች
የሚኖሩበት ማለት ነው።

ከተሞቿንም ያጠፋ፣ የእስረኞቹንም በር
ያልከፈተው ይህ እርሱ አይደለምን?
፲፰ የሁሉም ሀገሮች ንጉሶች፣ አዎን፣
ሁላቸውም፣ እያንዳንዳቸውም ሀበየቤታ
ቸው በክብር አንቀላፍተዋል።
፲፱ ነገር ግን አንተ ሀ እንደረከሰ ቅርን
ጫፍ፣ በሰይፉም ተወግተው እንደተገደ
ሉት፣ ወደ ጉድጓዱ ለድንጋዮች አዘቅት
እንደወረዱት ቅሪቶች በእግሮች ስር እን
ደተረገጠም ሬሳ ከመቃብርህ ተጥለሃል።
፳ ምድርህን አጥፍተሀልና ህዝብህንም
ገድለሀልና፤ ከእነርሱ ጋር በመቃብር አንድ
አትሆንም፣ ሀየክፉ አድራጊዎች ለዘር በፍ
ፁም አይከበርም።
፳፩ እንዳያንሰራሩም ምድሪቷንም እንዳ
ይዙ፣ የምድርንም ገፅ በከተሞቻቸው እን
ዳይሞሉ፣ በአባቶቻቸው ሀኃጢያት ምክን
ያት ልጆቹን ለግድያ አዘጋጁ።
፳፪ እኔም በእነርሱ ላይ እነሳለሁ ይላል
የሰራዊት ጌታ፣ እናም ከባቢሎን ሀስምና
ቅሪት ዘርንና ወንድ ልጅንና ለየወንድምን
ወይም የእህትን ልጅ እቆርጣለሁ ይላል
ጌታ።
፳፫ የጃርት ሀመኖሪያ የውሃም መቆሚያ
አደርጋለሁ፤ በጥፋትም ለመጥረጊያ እጠ
ርጋታለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፳፬ የሰራዊት ጌታ እንዲህ ሲል ምሏል—
በእርግጥም እኔ እንዳቀድኩት ይሆናል፤ እኔ
እንደወሰንኩትም ይቆማል—
፳፭ ሀ አሶርን በምድሬ አመጣታለሁ፣
ለ
በተራራዬም ላይ በእግሬ ስር እረግጠዋ

መዝ. ፵፰፥፪።
፳፩ ሀ ዘፀአ. ፳፥፭።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፫።
፳፪ ሀ ምሳ. ፲፥፯።
፲፮ ሀ ዕብ. አይን በአንተ ላይ
		ለ ኢዮብ ፲፰፥፲፱።
እጨፍናለሁ እናም በአንተ
፳፫ ሀ ኢሳ. ፴፬፥፲፩–፲፭።
ላይ አስተውላለሁ።
		ለ ወይም መጥረጊያ።
፲፰ ሀ ይህም በቤተሰቡ መቃብር
፳፭ ሀ ርዕሱ ወደ አሶር ጥቃት
ማለት ነው።
እና ወደ ይሁዳ መውደቅ፣
፲፱ ሀ ይህም የተወገደ፣ የተከረከመ
በ፯፻ ም.ዓ.፣ ተለወጠ
እና የተጣለ ቅርንጫፍ ማለት
(ቁጥር ፳፬–፳፯)።
ነው።
፪ ነገሥ. ፲፱፥፴፪–፴፯፤
		ለ ይህም ከሁሉም በታች ማለት
ኢሳ. ፴፯፥፴፫–፴፰።
ነው።
		ለ ይህም የይሁዳ እና
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
የእስራኤል ተራራዎች
		ለ መዝ. ፳፩፥፲–፲፩፤ ፴፯፥፳፰።
ማለት ነው።

፺፭

፪ ኔፊ ፳፬፥፳፮–፳፭፥፭

ለሁ፤ ከዚያም ቀንበሩ ከእነርሱ ላይ ይወ
ርዳል፣ ሸክሙም ከትከሻቸው ይወርዳል።
፳፮ በምድር ላይ ሁሉ የታቀደው ዕቅድ
ሀ
ይህ ነው፤ እናም በሃገር ሁሉ ላይ የተዘረ
ጋው እጅ ይህ ነው።
፳፯ የሰራዊት ጌታ ይህንን አቅዶአል፣
የሚያከሽፈውስ ማነው? እጁም ተዘርግታ
ለች የሚያስመልሳትስ ማነው?
፳፰ ንጉስ ሀአካዝ በሞተበት ለዘመን ይህ
ሸክም ነበር።
፳፱ እናንተ ፍልስጤም ደስ አይበላችሁ፣
ምክንያቱም እናንተን የመታው በትሩ ተሰ
ብሯል፤ ከእባቡ ስር እፉኝት ይመጣል፣
ፍሬውም የሚበር ቁጡ እባብ ይሆናል።
፴ እናም የድሆች በኩር ይመገባል፣ ችግ
ረኞችም በሰላም ይኖራሉ፤ እኔም ስራችሁን
በረሃብ እገድላለሁ፣ እርሱ ደግሞ ቅሪቶቻ
ችሁን ይገድላል።
፴፩ አንተ መግቢያ ሆይ ወዮ በል፤ አንቺ
ከተማ ሆይ አልቅሺ፤ ፍልስጤም ሁላች
ሁም ቀልጣችኋል፤ ጢስ ከሰሜን ይመ
ጣልና፣ እናም በእርሱ ቀነ ቀጠሮ ጊዜያት
ማንም ብቸኛ አይሆንም።
፴፪ እንግዲህ ለሀገር መልዕክተኞች ምን
ይመለሳልን? ጌታ ሀ ፅዮንን እንደመሰረ
ተና፣ የሀገሮቹም ለድሆች በውስጧ ሐእን
ደሚጠጉ ነው።
ሐ

ምዕራፍ ፳፭
ኔፊ በግልፅነት ይደሰታል— የኢሳይያስ
ትንቢቶች በመጨረሻው ዘመናት ግልፅ
ይሆናሉ— አይሁድ ከባቢሎን ይመለ
ሳሉ፣ መሲሁንም ይሰቅላሉ፣ እናም ይበ
ተናሉ፣ ይቀሰፋሉም— በመሲሁ ሲያ
፳፭ ሐ ኢሳ. ፲፥፳፯።
፳፮ ሀ ይህም በመጨረሻ አለማዊ
ሀገሮች በሙሉ እንደዚህ
ይጣላሉ ማለት ነው።
፳፰ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፮፥፳።
		ለ ይህም በ፯፻፳ ም.ዓ.
አካባቢ፣ ይሁዳ የተጠበቁ
ሲሆኑ፣ የተተነበየው ሸከም
ወይም የውድቀት መልእክት

ምኑ ደግመው ይመለሳሉ— በመጀመሪያ
ሌሂ ኢየሩሳሌምን ከለቀቀ ከስድስት መቶ
አመት በኋላ ይመጣል— ኔፋውያን የሙ
ሴን ህግ ይጠብቃሉ፣ የእስራኤሉ ቅዱስ
በሆነው ክርስቶስም ያምናሉ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን እኔ ኔፊ፣ በኢሳይያስ አፍ ስለተ
ነገሩት፣ እኔ ስለፃፍኳቸው ቃላት በመጠኑ
እናገራለሁ። እነሆም ኢሳይያስ ለብዙ ህዝ
ቦቼ ለመረዳት ሀአስቸጋሪ የሆኑ ብዙ ነገሮ
ችን ተናግሯል፤ እነርሱም በአይሁድ መካ
ከል ስላለው በትንቢት አነጋገር አያውቁ
ምና።
፪ እኔ ኔፊ ስለአይሁዶች አኳኋን ብዙም
አላስተማርኳቸውምና፤ ሀ ስራዎቻቸው
የጨለማ ስራ፣ አድራጎታቸውም የእርኩ
ሰት አድራጎት ነበሩና።
፫ ስለዚህ፣ ለህዝቦቼም ሆነ ከዚህ በኋላ
እነዚህን የምፅፋቸውን ለሚቀበሉ ሁሉ፣
የእግዚአብሔርን ፍርድ፣ በሁሉም ሀገሮች
ላይ እርሱ በተናገረው ቃል መሰረት እንደ
ሚመጡ ያውቁ ዘንድ ይህንን እፅፋለሁ።
፬ ስለዚህ፣ የእስራኤል ቤት የሆናችሁ
ህዝቤ ሆይ፣ አዳምጡኝ፣ ቃላቶቼንም
ለመስማት ጆሮአችሁን ስጡ፣ የኢሳይያስ
ቃላት ለእናንተ ግልፅ አይደሉም፣ ይሁን
እንጂ ሀበትንቢት ለመንፈስ ለተሞሉት ሁሉ
ግልፅ ናቸው። ነገር ግን እኔ በውስጤ ባለው
መንፈስ መሰረት ይህንን ትንቢት እሰጣች
ኋለሁ፤ ስለዚህ ከአባቴ ጋር ኢየሩሳሌምን
ለቅቄ ከወጣሁ ጊዜ ጀምሮ ባለኝ ሐግልፅነት
እተነብይላችኋለሁ፤ እነሆም ህዝቦቼ ይማሩ
ዘንድ ነፍሴ በግልፅነት ትደሰታለች።
፭ አዎን፣ ነፍሴ ሀበኢሳይያስ ቃላት ትደ

			ስለፍልስጤማውያን ነበር
ማለት ነው።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ሶፎ. ፫፥፲፪።
		ሐ ወይም በዚህ ውስጥ
መሸሸጊያን ፈልግ
ማለት ነው።
፳፭ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፭–፮።
፪ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፲፫–፳።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፩፥፫፤ ፴፫፥፭–፮፤
ያዕቆ. ፬፥፲፫።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫፤
፫ ኔፊ ፳፫፥፩።

፺፮

፪ ኔፊ ፳፭፥፮–፲፫

ሰታለች፣ እኔ ከኢየሩሳሌም ወጥቻለሁና፣
አይኖቼም ለየአይሁዶችን ነገር አይታለች፣
እናም አይሁድ የነቢዩን ነገሮች እንደተረ
ዱት አውቃለሁ፣ እናም በአይሁዶች ጉዳይ
የተማሩ ካልሆኑ በስተቀር ለአይሁዶች የተ
ነገሩትን ነገሮች ከራሳቸው በቀር የሚረዳው
ማንም የለም።
፮ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እኔ ኔፊ፣ ልጆቼን
የአይሁድ ጉዳዮችን አላስተማርኳቸውም፤
ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ራሴ፣ በኢየሩሳሌም
ኖሬአለሁ፣ ስለዚህ በዙሪያዬ ስለነበሩት
ክልሎች በተመለከተ አውቃለሁ፤ ለልጆ
ቼም ኢሳይያስ በተናገረው ሁሉ መሰረት
በአይሁድ መካከል ሀሊመጣ ስላለውም የእ
ግዚአብሔር ፍርድ ለልጆቼ ገልጬላቸዋ
ለሁ፣ እናም እኔ አልፅፋቸውም።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ሀበግልፅነቴ መሰ
ረት የራሴን ትንቢት እቀጥላለሁ፤ በዚህም
ማንም ሰው እንደማይሳሳት አውቃለሁ፣
ይሁን እንጂ፣ የኢሳይያስ ትንቢት በሚ
ፈፀምበት ጊዜ፣ ሆነውም ሲያልፉ፣ ሰዎች
እርግጠኛነቱን ያውቃሉ።
፰ ስለዚህ፣ ለሰው ልጆች ሀጥቅም አላ
ቸው፣ እናም አይኖራቸውም ብሎ የሚ
ያስብ፣ እኔ እነርሱን በተለይ እናገራቸዋ
ለሁ፣ እናም ለለህዝቤ ብቻ ቃሉን እናገራ
ለሁ፤ ምክንያቱም ሐበመጨረሻ ቀናት ለእ
ነርሱ ታላቅ ዋጋ እንደሚኖራቸው አውቃ
ለሁ፤ በዚያ ቀንም ይረዱአቸዋልና፤ ስለሆ
ነም፣ ለጥቅማቸው ፅፌአቸዋለሁና።
፱ እናም በክፋታቸው የተነሳ ከአይሁ
ዶች መካከል ሀእንደጠፋው አንድ ትው
ልድ፣ እንደ ክፋታቸው እነርሱም ከትው
፭ ለ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፰፤
ሔለ. ፰፥፳–፳፩።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፴፪፥፯፤
አልማ ፲፫፥፳፫።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ለ ኢኖስ ፩፥፲፫–፲፮፤
ሞር. ፭፥፲፪–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፮–፳።

ልድ እስከ ትውልድም ሊጠፉ ችለዋል፤
እናም በጌታ ነቢያት አማካኝነት ለአስቀድሞ
ካልተነገረላቸው በስተቀር ማናቸውም አል
ጠፉም።
፲ ስለሆነም፣ አባቴ ኢየሩሳሌምን ከለቀቀ
ወዲያው በእነርሱ ላይ የሚመጣባቸውን
ጥፋት በተመለከተ ተነግሯቸዋል፤ ይሁን
እንጂ፣ እነርሱ ልባቸውን አጠጠሩ፤ እናም
በትንቢቴ መሰረት ወደ ባቢሎን በምርኮ
ሀ
ከተወሰዱት በስተቀር ሌሎች ለጠፍተዋል።
፲፩ እናም አሁን ይህን የምናገረው በው
ስጤ ባለው መንፈስ የተነሳ ነው። እናም
እነርሱ ቢወሰዱም እንኳን እንደገና ይመ
ለሳሉ፣ የኢየሩሳሌምን ምድርንም ይወ
ርሳሉ፤ ስለሆነም፣ ወደ ርስት ምድራቸው
ሀ
እንደገና ይመለሳሉ።
፲፪ ነገር ግን፣ እነሆ፣ ጦርነትና የጦር
ነት ወሬዎች በመካከላቸው ይኖራቸዋል፤
እናም የአብ ሀአንድያ ልጅ፣ አዎን፣ የሰ
ማይና የምድር አባት የሆነውም እንኳን፣
በስጋ እራሱን የሚገልፅበት ቀን በሚመጣ
በት ጊዜ፣ እነሆ፣ በክፋታቸውና በልባቸው
ጠጣርነት እንዲሁም በአንገተ ደንዳናነታ
ቸው ምክንያት አይቀበሉትም።
፲፫ እነሆ፣ ሀይሰቅሉታል፤ እናም ከድን
ጋይ ከተወቀረው ለመቃብር ውስጥ ሐለሶ
ስት ቀን ከቆየ በኋላ፣ ፈውስን በክንፎቹ ይዞ
ከሙታን መይነሳል፤ እናም በስሙ የሚያ
ምኑ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስት ይድ
ናሉ። ስለሆነም፣ ነፍሴ እርሱን በተመለከተ
ለመተንበይ ትደሰታለች፣ ቀኖቹን ሠአይ
ቻለሁና፣ ልቤም ቅዱስ ስሙን ታመሰግ
ናለች።

		ሐ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
፱ ሀ ኤር. ፴፱፥፬–፲፤
ማቴ. ፳፫፥፴፯–፴፰።
		ለ ዓሞ. ፫፥፯፤
፩ ኔፊ ፩፥፲፫።
፲ ሀ ፪ ነገሥ. ፳፬፥፲፬፤
ኤር. ፶፪፥፫–፲፮።
		ለ ፩ ኔፊ ፯፥፲፫፤
፪ ኔፊ ፮፥፰፤
ኦምኒ ፩፥፲፭፤

ሔለ. ፰፥፳–፳፩።
፲፩ ሀ ዕዝ. ፩፥፩–፬፤
ኤር. ፳፬፥፭–፯።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፳፫፥፴፫።
		ለ ዮሐ. ፲፱፥፵፩–፵፪፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲።
		ሐ ሉቃ. ፳፬፥፮–፯፤
ሞዛያ ፫፥፲።
		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሠ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–፴፬።

፺፯

፪ ኔፊ ፳፭፥፲፬–፳

፲፬ እናም እነሆ እንዲህ ይሆናል መሲሁ
ከሞት ከተነሳ እናም፣ በስሙ ለሚያምኑ
ለብዙዎች ሕዝቦቹ ራሱን ከገለጸ በኋላ፣
እነሆ፣ ኢየሩሳሌም በድጋሚ ለትጠፋለች፤
ከእግዚአብሔርና ከቤተክርስቲያኑ ሰዎች
ጋር ለሚጣሉ ወዮላቸው።
፲፭ ስለሆነም፣ ሀአይሁዶች በሀገር ሁሉ
መካከል ለይበተናሉ፤ አዎን፣ እናም ደግሞ
ሐ
ባቢሎን ትጠፋለች፤ ስለሆነም፣ አይሁ
ዶች በሌሎች ሀገሮች ይበተናሉ።
፲፮ እናም እነርሱ ከተበተኑና፣ ለብዙ
ዘመን ጌታ እግዚአብሔር በሌሎች ሀገ
ሮች ከቀጣቸው በኋላ፣ አዎን፣ ከትውልድ
እስከ ትውልድ በእግዚአብሔር ልጅ በክ
ርስቶስ፣ እና ለሁሉም የሰው ዘር ያልተ
ገደበውን የኃጢያት ክፍያ ሀለማመን እስ
ኪገደዱም ድረስ—እናም በክርስቶስ የሚ
ያምኑበትና፣ በፍፁም ልብና በንፁህ እጃ
ቸው አብን በስሙ የሚያመልኩበት፣ እናም
ሌላ መሲህ ይመጣል ብለውም የማይጠብ
ቁበት ያ ቀን ሲመጣ፣ በኋላም፣ በዚያን ጊዜ
እነዚህን ነገሮች ማመን ለእነርሱ አስፈላጊ
የሚሆንበት ቀን ይመጣል።
፲፯ እናም ጌታ ለሁለተኛ ጊዜ ህዝቡን
ከጥፋትና ከውድቀት ሀለመመለስ እጁን
ይዘረጋል። ስለዚህ፣ በሰው ልጆች መካ
ከል አስደናቂውንና ለድንቅ ስራውን መስ
ራት ይቀጥላል።
፲፰ ስለዚህ፣ ሀቃሉን ይገልፅላቸዋል፣ እነ
ዚህም ቃላት በመጨረሻውም ቀን ለይፈር
ሀ

፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መሲህ።
		ለ ሉቃ. ፳፩፥፳፬፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፩–፲፰።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ለ ነሀ. ፩፥፰–፱፤
፪ ኔፊ ፲፥፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፮–፱፤ ፴፥፯፤
ሞር. ፭፥፲፬።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፩፥፲፩–፲፪፤
፳፱፥፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፳፮፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፴፩–፴፫።

ድባቸዋል፣ ምክንያቱም በእነርሱ ስለተነቀ
ፈው ስለ እውነተኛው መሲህ ዓላማ ሐለማ
ሳመን ተሰጥቶአቸዋልና፤ እናም ከእንግ
ዲህ መሲሁ ይመጣል ብለው እንዳይጠብቁ
ለማሳመን፣ ህዝቡን የሚያታልለው መሀሰ
ተኛው መሲህ ካልሆነ ሌላ ማንም ሊመጣ
አይገባውምና፤ በነቢያት የተነገረበት አንድ
መሲህ ብቻ ነው ያለውና፣ እናም ያ መሲህ
በአይሁዶች የተነቀፈው ነው።
፲፱ በነቢያቶቹ ቃል መሰረት፣ አባቴ ኢየ
ሩሳሌምን ለቆ ከወጣ ሀከስድስት መቶ ዓመት
በኋላ ለመሲሁ ይመጣል፤ እናም እንደ ነቢ
ያቱ ቃል፣ ደግሞም በእግዚአብሔር ሐመል
አክ ቃል መሰረት፣ ስሙም ኢየሱስ ክርስ
ቶስ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል።
፳ እናም አሁን ወንድሞቼ እንዳትሳሳቱ
ዘንድ በግልፅ ነግሬአችኋለሁ። እናም ከግ
ብፅ ምድር እስራኤልን ሀያወጣና፣ ለሙሴ
ህዝቡ በመርዘኛ እባብ ከተነደፉ በኋላ በፊ
ታቸው ከፍ ያደረገውን ለእባብ ላይ አይ
ናቸውን ከጣሉ ሐለመፈወስ ይችል ዘንድ
ኃይልን የሰጠው፣ እናም ደግሞ መድንጋዩን
መትቶ ውኃ እንዲፈልቅለት ኃይልን የሰ
ጠው ጌታ እግዚአብሔር ህያው እንደሆነ፤
አዎን፣ እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ፥ እነዚህ
ነገሮች እውነት ናቸው፣ እናም ጌታ እግ
ዚአብሔር ህያው እንደሆነ እኔ እንደተና
ገርኩበት ከዚህ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተ
ቀር ሰው ሊድንበት የሚችል ምንም አይ
ነት ሠስም ከሰማይ በታች የተሰጠ የለም።

፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፩–፲፪፤
፴፫፥፲፩፣ ፲፬–፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፪–፲፫።
		መ ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ተቃዋሚ።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፬፤
፫ ኔፊ ፩፥፩፣ ፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
		ሐ ፪ ኔፊ ፲፥፫።
፳ ሀ ዘፀአ. ፫፥፯–፲፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፬፣ ፴፩፤

፲፱፥፲።
		ለ ዘኁል. ፳፩፥፰–፱፤
አልማ ፴፫፥፲፱፤
ሔለ. ፰፥፲፬–፲፭።
		ሐ ዮሐ. ፫፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፵፩።
		መ ዘፀአ. ፲፯፥፮፤
ዘኁል. ፳፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፱፤ ፳፥፳፩።
		ሠ ሆሴ. ፲፫፥፬፤
የሐዋ. ፬፥፲–፲፪፤
ሞዛያ ፭፥፰፤
ሙሴ ፮፥፶፪።
ቅ.መ.መ. አዳኝ።

፺፰

፪ ኔፊ ፳፭፥፳፩–፴

፳፩ ስለዚህ፣ በዚህ ምክንያት ነው ጌታ
እግዚአብሔር እነዚህን ሀየፃፍኳቸው ነገ
ሮች እንደሚጠበቁና እንደሚቀመጡ፣
እናም ዘሮቹ ምድር እስካለችም ድረስ
ለ
እንደማይጠፉ ለዮሴፍ የተገባለት ቃል
ኪዳን እንዲሟላ ዘንድ ከትውልድ እስከ
ትውልድ ለዘሮቼ እንደሚተላለፉ ቃል የገ
ባልኝ።
፳፪ ስለሆነም፣ እነዚህ ነገሮች ምድር እስ
ካለች ድረስ ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተ
ላለፋሉ፤ እናም እነሱም እንደ እግዚአብ
ሔር ፈቃድና ደስታ ይተላለፋሉ፤ እናም
እነርሱ ያሏቸውም ሀገሮች በተፃፉት ቃል
መሰረት ሀይፈረድባቸዋል።
፳፫ ለመጻፍ፣ ልጆቻችንን እናም ደግሞ
ወንድሞቻችንን በክርስቶስ እንዲያምኑና
ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ ሀ ለማ
ሳመን በትጋት እንሰራለንና፤ ምክንያቱም
ለ
በጸጋ የምንድነው የምንችለውን ሐካደረግን
በኋላ እንደሆነ እናውቃለንና።
፳፬ እናም በክርስቶስ ብናምንም እንኳን
የሙሴን ህግ ሀእንጠብቃለን፣ እናም ህጉ
እስከሚፈፀም ድረስ በፅኑነት ወደፊት ወደ
ክርስቶስን እንመለከታለን።
፳፭ ይህ ህግ የተሰጠው ለዚህ አላማ ነበ
ርና፤ ስለሆነም ሀህጉ ለእኛ ለሙት ሆኗል፣
እናም እኛ በእምነታችን ምክንያት በክርስ
ቶስ ህያው ሆነናል፤ ቢሆንም ግን ህጉን በት
ዕዛዝ ምክንያት እንጠብቃለን።
፳፮ እናም ሀልጆቻችን ለኃጢአታቸው
ለ
ስርየት የትኛውን ምንጭ መመልከት እን
ዳለባቸው ያውቁ ዘንድ፣ ሐስለክርስቶስ እን
ናገራለን፣ በክርስቶስ እንደሰታለን፣ ስለክ
ርስቶስ እንሰብካለን፣ ስለክርስቶስ መትን
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮–፲፬።
		ለ ዓሞ. ፭፥፲፭፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፮፤
አልማ ፵፮፥፳፬–፳፯።
፳፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፩፤ ፴፫፥፲–፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፳፫–፳፯።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
		ለ ሮሜ ፫፥፳፫–፳፬፤
፪ ኔፊ ፪፥፬–፲፤
ሞዛያ ፲፫፥፴፪፤

		ሐ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፮ ሀ
		ለ

ቢት እንናገራለን፣ እናም በትንቢታችን
መሰረት እንፅፋለን።
፳፯ ስለዚህ፣ ህጉን በተመለከተ ልጆቻ
ችን የህጉን መሞት ያውቁት ዘንድ እንናገ
ራለን፤ እናም እነርሱ የህጉን ሞት በማወቅ፣
በክርስቶስ የሚመጣውን ህይወት ይጠብ
ቃሉ እናም ህጉ ለምን ዓላማ እንደተሰጠ
ያውቃሉ። እናም ህጉ በክርስቶስ ከተፈ
ፀመ በኋላ፣ ህጉ በሚፈፀምበት ጊዜ በእ
ርሱ ልባቸውን ማጠጠር እንደማያስፈል
ጋቸው እንዲያውቁም ነው።
፳፰ እናም አሁን እነሆ ህዝቦቼ፣ አዎን
እናንተ ሀአንገተ ደንዳና ህዝብ ናችሁ፤ እኔ
በግልፅ የተናገርኳችሁ አንዳትደናገሩም
ነው። የምናገረው ቃል ለእንደምስክር በእ
ናንተ ላይ ይቆማሉ፤ ምክንያቱም እነርሱ
ማንኛውንም ሰው ትክክለኛውን መንገድ
ሐ
ለማስተማር በቂ ናቸውና፤ ትክክለኛው
መንገድ በክርስቶስ ማመንና እርሱን አለ
መካድ ነውና፤ ምክንያቱም እርሱን በመ
ካድ እናንተ ደግሞ ነቢያትንና ህጉን ትክዳ
ላችሁና።
፳፱ እናም እነሆ አሁን፣ ትክክለኛው መን
ገድ በክርስቶስ ማመን ነው እላችኋለሁ፣
እርሱንም አትካዱ፤ እናም ክርስቶስ የእ
ስራኤል ቅዱስ ነው፤ ስለዚህ በፊቱ መስገ
ድና፣ በሙሉ ሀኃይላችሁ፣ አእምሮአችሁና
ጉልበታችሁ እንዲሁም በፍፁም ነፍሳችሁ
እርሱን ማምለክ አለባችሁ፤ እናም ይህን
ካደረጋችሁ በምንም ሁኔታ አትጣሉም።
፴ እናም አስፈላጊ እስከሆነ፣ ለሙሴም
የተሰጠው ህግ እስከሚፈፀም ድረስ የእግ
ዚአብሔርን ስራና ሀስርዓቱን መጠበቅ አለ
ባችሁ።

አልማ ፵፪፥፲፪–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፬።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ያዕ. ፪፥፲፬–፳፮።
ቅ.መ.መ. ስራዎች።
ያዕቆ. ፬፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
ሮሜ ፯፥፬–፮።
ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።

		ሐ ያዕቆ. ፬፥፲፪፤
ጄረም ፩፥፲፩፤
ሞዛያ ፫፥፲፫።
		መ ሉቃ. ፲፥፳፫–፳፬።
፳፰ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲።
፳፱ ሀ ዘዳግ. ፮፥፭፤
ማር. ፲፪፥፳፱–፴፩።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።

፺፱

፪ ኔፊ ፳፮፥፩–፲

ምዕራፍ ፳፮
ክርስቶስ ለኔፋውያን ያገለግላል— ኔፊ
የህዝቡን መጥፋት አስቀድሞ አየ— ከም
ድር ውስጥ ይናገራሉ— አህዛብም ሀሰ
ተኛ ቤተክርስቲያንን እናም ሚስጥራዊ
ሴራዎችን ይሰራሉ— ጌታ በክህነት የሚ
ደረገውን ተንኮል ይከለክላል። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም ልጆቼና የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ ክርስቶስ ከሙታን ሀከተነሳ በኋላ
እራሱን ለእናንተ ለያሳያል፤ ለእናንተ የሚ
ናገራችሁ ቃልም ለእናንተ ሐህግ ይሆንላ
ችኋል።
፪ እነሆም እላችኋለሁ፣ ብዙ ትውልድ
እንደሚያልፉ፣ እናም በህዝቦቼ መካከል
ታላቅ ጦርነትና ፀብ እንድሚኖር ተመል
ክቻለሁ።
፫ እናም መሲሁ ከመጣም በኋላ ሀስለው
ልደቱ፣ እንዲሁም ስለሞቱና ትንሳኤው፤
ለህዝቦቼ ለ ምልክቶች ይሰጣል፤ እናም
ለኃጢአተኞች ያ ቀን ታላቅና የሚያስ
ፈራ ይሆናል፣ ምክንያቱም እነርሱ ይጠ
ፋሉና፤ እናም የሚጠፉትም እነርሱ ነቢ
ያትንና፣ ፃድቃንን፣ ስለአወጡአቸውና፣
በድንጋይ ስለወገሩአቸው፣ ስለገደሉአቸ
ውም ነው። ስለዚህ የቅዱሳን ሐደም ጩኸት
በእነርሱ ላይ ከምድር ወደ እግዚአብሔር
ይወጣል።
፬ ስለዚህ፣ ኩራተኞችና፣ አመፅን የሚ
ያደርጉ ሁሉ፣ የሚመጣው ቀንም ሀያቃጥ
ላቸዋል፣ ይላል የሰራዊት ጌታ፣ እንደገ
ለባ ይሆናሉና።
፭ እናም ነቢያትንና፣ ፃድቃንን፣ የሚገ
፳፮ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፩–፲፪።

		ለ ፩ ኔፊ ፲፩፥፯፤ ፲፪፥፮።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፭፥፪–፲።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፬–፮።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
		ሐ ዘፍጥ. ፬፥፲፤

ድሉ የምድር ጥልቅ ይውጧቸዋል፣ ይላል
የሰራዊት ጌታ፤ እናም ለተራሮች ይጫኗቸ
ዋል፣ አውሎ ነፋስም ይወስዳቸዋል፣ ህን
ፃዎችም በላያቸው ላይ ይወድቃሉ፣ እናም
ይሰባብሩአቸዋል እንዲሁም ወደ ዱቄት
ነት ይለውጡአቸዋል።
፮ እናም በነጎድጓድና፣ በመብረቅ፣ በመ
ሬት መናወጥና፣ በሁሉም አይነት ጥፋት፣
ይቀጣሉ፣ የጌታም የቁጣ እሳት በእነርሱ
ላይ ይነዳልና፣ እናም እነርሱ እንደገለባ
ይሆናሉ፣ የሚመጣውም ቀን እነርሱን ይበ
ላል፣ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፯ አቤቱ በህዝቤ ጥፋትና ሞት የተነሳ፣
የነፍሴ ስቃይ! እኔ ኔፊ አይቼዋለሁ፣ እና
ይህም በጌታ ፊት ሊያጠፋኝ ደርሷልና፤
ነገር ግን መንገድህ ሀጻድቅ ነው ብዬ ወደ
አምላኬ መጮህ አለብኝ።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ ሀየስደት መከራ ቢደር
ስባቸውም የነቢያትን ቃል የሚሰሙ እናም
የማያጠፏቸው፣ ነገር ግን የተሰጠውን ምል
ክት በመጠባበቅ በእምነት ፀንተው ክርስ
ቶስን ወደ ፊት የሚመለከቱ ጻድቃኖች—
እነሆ፣ እነርሱም ለየማይጠፉት ናቸው።
፱ ነገር ግን የፅድቅ ልጅ ሀይገለፅላቸዋል፤
ለ
ይፈውሳቸዋልም፣ እናም ሐሶስት ትውልድ
እስከሚያልፍ ድረስ በእርሱ መሰላም ይኖ
ራቸዋል፣ ሠከአራተኛው ትውልድም ብዙ
ዎች በፅድቅ ያልፋሉ።
፲ እናም እነዚህ ነገሮች በሚያልፉበት ጊዜ
ፈጣን ሀጥፋት በህዝቤ ላይ ይመጣል፤ ምክ
ንያቱም በነፍሴ ስቃይ ቢኖርም፣ ይህን አይ
ቼዋለሁ፤ ስለዚህ፣ እንደሚሆንም አውቃ
ለሁ፤ እናም እራሳቸውን ያለ ዋጋ ይሸጣሉ፤
ለኩራታቸውና ለሞኝነታቸው ጥፋትን ዋጋ
ሀ

			 ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፤
ሞር. ፰፥፳፯።
፬ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፲፬–፳፬፤ ፱፥፫፣ ፱።
፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩፤
፫ ኔፊ ፲፥፲፬።
		ለ ፫ ኔፊ ፰፥፲፤ ፱፥፭–፰።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፫።

፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፰–፲፭።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፯፥፯–፱።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፩–፲፪፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴–፴፪።
		መ ፬ ኔፊ ፩፥፩–፬።
		ሠ አልማ ፵፭፥፲–፲፪፤
ሔለ. ፲፫፥፱–፲።
፲ ሀ አልማ ፵፭፥፱–፲፬፤
ሞር. ፰፥፩–፱።

፻

፪ ኔፊ ፳፮፥፲፩–፳፪

ይቀበላሉና፤ ለዲያብሎስ እጃቸውን ስለ
ሰጡ፣ እናም ከብርሃን ይልቅ የጨለማን ስራ
ስለመረጡ፣ ስለዚህ ወደ ለሲኦል ሊወርዱ
ይገባቸዋል።
፲፩ የጌታ መንፈስ ሁል ጊዜ ከሰው ጋር
ሀ
አይቆይም። እናም መንፈስ ከሰው ጋር
መስራት ሲያቆም ፈጣን ጥፋት ይመጣል፣
እናም ይህ ነፍሴን ያሳዝነዋል።
፲፪ እናም እኔ ሀአይሁዶችን ኢየሱስ፣ እን
ዲሁም ለያው ክርስቶስ፣ መሆኑን ሐለማ
ሳመን ስናገር፣ አህዛቦችም ደግሞ ኢየሱስ
ክርስቶስ ዘለዓለማዊ አምላክ መሆኑን ሊረ
ዱት ይገባቸዋል፤
፲፫ እናም እሱ በእርሱ ለሚያምኑት ሁሉ
እራሱን ሀበመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይገልፃል፤
አዎን፣ ለሁሉም ሀገሮች፣ ነገዶች፣ ቋን
ቋና ህዝብ እንደ እምነታቸው በሰው ልጆች
መካከል አስደናቂ ተአምራትን፣ ምልክ
ትን፣ እና ድንቅ ነገርን ይሰራል።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ሀየመጨረሻ ቀና
ትን በተመለከተ ጌታ እግዚአብሔር ለሰው
ልጆች እነዚህን ነገሮች ለየሚያመጣባቸውን
ቀናትም በተመለከተ እተነብይላችኋለሁ።
፲፭ ዘሮቼና የወንድሞቼ ዘሮች ባለማመን
ከመነመኑና፣ በአህዛብ ከተመቱ በኋላ፤
አዎን፣ እግዚአብሔር በሰራዊቱ ከከበባ
ቸውና፣ የግንብ ከለላ ካደረገላቸው በኋላ፣
ከሚዋጉአቸውም ከከለላቸው፤ እናም እስ
ከሚጠፉም እንኳን፣ በትቢያም ዝቅ ካደ
ረጋቸው በኋላ፣ ሆኖም የፃድቃን ቃል ይፃ
ፋል፣ የታማኞች ፀሎትም ይሰማል፣ እናም
ባለማመን የመነመኑትም ሁሉ አይረሱም።
፲፮ እነዚያ የሚጠፉት ከመሬት ሀይናገ
፲ለ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. ሲዖል።
ኤተር ፪፥፲፭።
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፰።
ሞር. ፫፥፳፩።
፪ ኔፊ ፴፥፯፤
ሞር. ፭፥፲፬።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
		ለ ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም

ራሉ ቃላቸውም ዝቅ ብሎ ከአፈር ይወ
ጣል፣ ድምጻቸውም ከመሬት እንደሚ
ወጣ እንደመናፍስት ጠሪ ድምፅ ይሆናል፤
ጌታ እግዚአብሔር እነርሱን በተመለከተ፣
ከመሬት ውስጥ እንደሆኑ ሁሉ፣ ያንሾካሽክ
ዘንድ ኃይልን ይሰጠዋል፤ ቃላታቸውም
ከአፈር ወጥተው ያንሾካሽካሉ።
፲፯ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና—
በእነርሱ መካከል ስለሚደረጉት ነገሮች
ሀ
ይፅፋሉ፣ እናም ተፅፈውም በመጽሐፍ
ይታተማሉ፣ እናም ባለማመን የመነመኑት
አያገኟቸውም፣ ምክንያቱም እነርሱ የእግ
ዚአብሔርን ነገሮች ለማጥፋት ለይሻሉና።
፲፰ ስለሆነም፣ እነዚያ የሚጠፉት በፍጥ
ነት ጠፍተዋል፤ እናም የጨካኞችም ብዛ
ታቸው እንደሚያልፍ ሀገለባ ይሆናል—
አዎን፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፥
ይህም ፈጥኖ፣ በድንገትም ይሆናል—
፲፱ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ባለማመን
የመነመኑት በአህዛብ እጅ ሀይመታሉ።
፳ እናም አህዛብ በአይናቸው ሀኩራት
ምክንያት ለ ተሰናክለዋል፣ እናም ሐ በእ
ንቅፋታቸው ትልቅነት የተነሳ ተሰናክለ
ዋል፣ በዚህም ብዙ መቤተክርስቲያንን ሰር
ተዋል፤ ይሁን እንጂ፣ ጥቅም ያገኙበትና
የድሆችን ፊት ሠይፈጩ ዘንድ፣ የእግዚአብ
ሔርን ኃይልና ተአምራት ንቀዋል፣ እናም
የራሳቸውን ጥበብና ረትምህርት ለራሳቸው
ሰብከዋል።
፳፩ እናም ሀምቀኝነት፣ ጭቅጭቅና ጥላቻ
የሚያመጡ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተሰር
ተዋል።
፳፪ እናም እንደ ጥንቱም እንኳን ቢሆን፣

መመለስ።
፲፮ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፬፤
ሞሮኒ ፲፥፳፯፤
ሙሴ ፯፥፷፪።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፪።
		ለ ኢኖስ ፩፥፲፬።
፲፰ ሀ ሞር. ፭፥፲፮–፲፰።
፲፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፱፤
፳፥፳፯–፳፰።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፱፣ ፴፬።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ሐ ሕዝ. ፲፬፥፬።
		መ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፤ ፳፪፥፳፫፤
ሞር. ፰፥፳፰።
		ሠ ኢሳ. ፫፥፲፭፤
፪ ኔፊ ፲፫፥፲፭።
		ረ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰፤
ሞር. ፱፥፯–፰።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅናት።

፻፩

፪ ኔፊ ፳፮፥፳፫–፴፫

እንደ ዲያብሎስ ውህደት መሰረት አሁ
ንም ደግሞ ሀሚስጥራዊ ሴራዎች አለ፣ የነ
ዚህ ሁሉ ነገሮች መስራች እርሱ ነውና፤
አዎን፣ የግድያ እና የጨለማ ስራ መስራች፤
አዎን፣ ለዘለዓለም በጠንካራው ገመድ እስ
ከሚያስራቸው፣ በተልባ ገመድ አንገታቸ
ውን ይስባል።
፳፫ እነሆም፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ጌታ እግዚአብሔር በጨለማ አይሰራም እላ
ችኋለሁ።
፳፬ እርሱም ለዓለም ጥቅም ካልሆነ በስ
ተቀር ማንኛውንም አያደርግም፤ ምክንያ
ቱም ሰዎችን ሀሁሉ ወደ እርሱ ይስብ ዘን
ድም ሕይወቱን አሳልፎ እስከመስጠት ዓለ
ምን ለይወዳል። ስለዚህ፣ ማንንም ደህንነ
ቱን እንዳይካፈሉ አያዝም።
፳፭ እነሆ፣ ለሰው ከእኔ ራቁ ብሎ ተና
ግሯልን? እነሆ፣ እኔ እላችኋለሁ፣ አይደ
ለም፤ ነገር ግን እርሱ እንዲህ ይላል—እና
ንተ የምድር ዳርቻ ሁሉ ወደ እኔ ሀኑ፣ ያለ
ገንዘብም ያለዋጋም ወተትና ማር ለግዙ።
፳፮ እነሆ፣ ከምኩራብ ወይም ከማም
ለኪያ ቤቶች ውጪ መውጣት እንዳለባ
ቸው እርሱ አዟልን? እነሆ፣ እላችኋለሁ
አላለም።
፳፯ ሀደህንነቱን እንዳይካፈሉ እርሱ አዝ
ዟቸዋልን? እነሆ እኔ እላችኋለሁ—አላዘዛ
ቸውም፤ ነገር ግን እርሱ ለሰዎች ሁሉ በነፃ
ለ
ሰጥቶታል፤ እናም እርሱ ህዝቡን ሁሉ
ንም ሰዎች ሐንስሀ ለመግባት እንዲያሳምኑ
አቸው አዟል።
፳፰ እነሆ፣ ጌታ ከቸርነቱ እንዳይካ
ፈሉ ያዘዘው አለ? እነሆ እኔ እላችኋለሁ—
የለም፤ ነገር ግን ሀሁሉም ሰው እንደሌላው
ታድሏል፤ እናም ማንም አልተከለከለም።
፳፪ ሀ
፳፬ ሀ
		ለ
፳፭ ሀ

ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬–፲፭።
ዮሐ. ፫፥፲፮።
አልማ ፭፥፴፫–፴፭፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፫–፲፬።
		ለ ኢሳ. ፶፭፥፩–፪።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ለ ኤፌ. ፪፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫።

፳፱ የክህነት ተንኮል እንዳይኖር አዟል፣
እነሆም፣ ሀየክህነት ተንኮሎችም ጥቅምና
ለ
ሙገሳን ከአለም ያገኙ ዘንድ ሰዎች የሚሰ
ብኳቸውና እራሳቸውን በዓለም ውስጥ በብ
ርሃን የሚያስቀምጡበት ነው፤ ነገር ግን እነ
ርሱ የፅዮንን ደህንነት አይሹም።
፴ እነሆ፣ ጌታ ይህንን ነገር ይከለክላል፤
ስለዚህ፣ ጌታ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ
ለጋስ መሆን እንዳለበት ትዕዛዝን ሰጥቷል፣
ይህም ሀልግስና ለፍቅር ነው። እናም ለጋስ
ነት ከሌላቸው ከንቱ ናቸው። ስለሆነም፣
ልግስና ቢኖራቸው የፅዮን ሰራተኞች እን
ዲጠፉ አይፈቅዱም ነበር።
፴፩ ነገር ግን ሀ በፅዮን ያሉ ሰራተኞች
ለፅዮን ይሰራሉ፤ ምክንያቱም ለለገንዘብ
ከሰሩ ይጠፋሉና።
፴፪ እናም ጌታ እግዚአብሔር እንደገና
ሰዎች መግደል እንደሌለባቸው፤ መዋ
ሸት እንደሌለባቸው፤ መስረቅ እንደሌለ
ባቸው፤ የጌታን ስም ሀበከንቱ መጥራት እን
ደሌለባቸው፤ እንዳይመቀኙ፤ ጥላቻ እን
ዳይኖራቸው፤ አንዱ ከሌላው እንዳይጣላ፤
ዝሙትን እንዳይፈፅሙ፤ እናም ከእነዚህ
ውስጥ ማንኛውንም ማድረግ እንደሌለባ
ቸው ለአዝዞአል፤ እነዚህን የሚፈፅሙ ይጠ
ፋሉና።
፴፫ ከእነዚህ ማናቸውም ክፋቶች በጌታ
አይመጡምና፤ እርሱ በሰው ልጆች መካ
ከል መልካም የሆነውን ያደርጋልና፤ እናም
ለሰዎች ልጆች ግልፅ ከሆነው በስተቀር
ምንም አያደርግም፤ እርሱም ከቸርነቱ ይካ
ፈሉ ዘንድ ሁሉም ወደ እርሱ እንዲመጡ
ይጋብዛል፤ እናም ወደ እርሱ የሚመጡ
ትን ማንንም፣ ጥቁርም ነጭም፣ ባሪያው
ንና ነፃውን፤ ሴትና ወንድን ሀአይክድም፤

		ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፳፰ ሀ ሮሜ ፪፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፫–፴፭።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–፴፯።
፴ ሀ ሞሮኒ ፯፥፵፯–፵፰።
ቅ.መ.መ. ልግስና።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍቅር።

፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፯፤
፴፰፥፴፱።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማራከስ።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፴፫ ሀ የሐዋ. ፲፥፱–፴፭፣ ፵፬–፵፭።

፻፪

፪ ኔፊ ፳፯፥፩–፲

እምነተቢሶችንም ያስታውሳል፤ እናም
አይሁድም ሆኑ አህዛብ፣ ሐሁሉም ለእግ
ዚአብሔር አንድ ናቸው።
ለ

ምዕራፍ ፳፯
ጨለማና ክህደት በመጨረሻው ዘመን
ምድርን ይሸፍናታል— መፅሐፈ ሞር
ሞን ይመጣል— ሶስት ምስክሮች ስለ
መፅሐፉ ይመሰክራሉ— የተማረው ሰው
የታተመውን መጽሐፍ ማንበብ አልችልም
ይላል— ጌታ አስደናቂና ድንቅ ስራን ይሰ
ራል— ኢሳይያስ ፳፱ን አነጻፅሩ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ነገር ግን እነሆ፣ ሀበመጨረሻ ቀናት
ወይም በአህዛብ ቀናት—አዎን፣ እነሆ በዚህ
ምድር የሚመጡትና በሌላም ምድር፣
አዎን፣ በአለም ምድሮች ሁሉ ላይ የሚ
ሆኑት የአህዛብን እናም ደግሞ የአይሁዶች
ሀገሮች፣ እነሆ፣ በክፋቶችና በሁሉም አይ
ነት እርኩሰቶች ይሰክራሉ—
፪ እናም ያ ቀን ሲመጣ የሰራዊት ጌታ
በነጎድጓድ፣ በምድር መናወጥና፣ በታላቅ
ሁካታ፣ በአውሎ ነፋስና በወጨፎም፣ እን
ዲሁም በምትበላም እሳት ሀነበልባል ይጎበ
ኛቸዋል።
፫ እናም ሀፅዮንን ለየሚዋጉ፣ እናም የሚ
ያስጨንቋት ሁሉም ሀገሮች እንደህልምና
እንደምሽት ራዕይ ይሆናሉ፤ አዎን፣ ለእነ
ርሱ ተርቦ እንደሚያልም ሰው እንኳን ይሆ
ንላቸዋል፣ እናም እነሆ ይበላል፣ ነገር ግን
ይነቃልም ነፍሱ ባዶ ናት፤ ወይም ተጠ
ምቶ እንደሚያልም ሰው ነው፣ እናም እነሆ
እርሱ ይጠጣል ነገር ግን ይነቃልም እነሆ
የዛለ ነው፣ ነፍሱም አምሮት ይኖረዋል፣
፴፫ ለ አልማ ፳፮፥፴፯።
		ሐ ሮሜ ፪፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭።
፳፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
፪ ሀ ኢሳ. ፳፬፥፮፤
፷፮፥፲፭–፲፮፤
ያዕቆ. ፮፥፫፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፩።

አዎን፣ ከፅዮን ተራራ ጋር የሚዋጋ የሀገ
ሮች ሁሉ ብዛት እንዲህም ይሆናሉ።
፬ እነሆም፣ ክፋትን የምታደርጉ ሁሉ፣
ራሳችሁን ቆጥቡ እናም ተደነቁ፣ ትጮሀላ
ችሁና፤ እናም ታለቅሳላችሁ፤ አዎን፣ እና
ንተ ትሰክራላችሁ ነገር ግን በወይን አይደ
ለም፣ በሚያሰክር መጠጥ ሳይሆን ትንገ
ዳገዳላችሁ።
፭ እነሆም ጌታ ከባድ የእንቅልፍ መን
ፈስ አፍስሶባችኋል። እነሆም ዐይኖቻችሁን
ጨፍናችኋል ነቢያትንም ተቃውማችኋል፤
እናም በክፋታችሁ የተነሳ ገዢዎቻችሁንና
ባለራዕዮችን ሸፍኖባችኋል።
፮ እናም እንዲህ ይሆናል ጌታ እግዚአብ
ሔር ሀየመፅሐፍን ቃል ለያመጣላችኋል፣
እናም እነርሱ የሚያንቀላፉት ቃል ይሆ
ናሉ።
፯ እናም እነሆ መጽሐፉ ሀየታተመ ይሆ
ናል፤ እናም በመጽሐፉም ውስጥ ከዓለም
መጀመሪያ እስከ ለመጨረሻው ድረስ ያለው
የእግዚአብሔር ሐራዕይ ይኖራል።
፰ ስለሆነም፣ ሀበታተሙት ነገሮች የተ
ነሳ፣ የታተሙት ነገሮች በህዝቡ በኃጢያ
ትና በመጥፎነት ጊዜ ለአይሰጡም። ስለዚህ
መጽሐፉ ከእነርሱ ይደበቃል።
፱ ነገር ግን መጽሐፉ ለአንድ ሀሰው ይሰ
ጣል፣ እናም እርሱ በአፈር ያንቀላፉት ቃል
የሆነውን የመጽሐፉን ቃል ይሰጣል፣ እናም
እነዚህን ቃላት ለለሌሎችም ይሰጣል፤
፲ ነገር ግን የታተሙትን ቃላት እንዲሁም
መጽሐፉን አይሰጥም። መጽሐፉ የታተ
መው በእግዚአብሔር ሀይል በመሆኑ እናም
የታተመው ራዕይ እንዲመጣ ዘንድ የጌታ
ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ በመጽሐፉ ውስጥ
ይጠበቃል፤ እነሆም እነርሱ ከዓለም መጀ

፫ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፯–፰።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፬።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፮–፲፯፤
፳፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ጄረም ፩፥፪፤
ሞር. ፭፥፲፪–፲፫።
፯ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፩–፲፪፤
ኤተር ፫፥፳፭–፳፯፤

፬፥፬–፯።
ኤተር ፲፫፥፩–፲፪።
ሞዛያ ፰፥፲፱።
ኤተር ፭፥፩።
፫ ኔፊ ፳፮፥፱–፲፪፤
ኤተር ፬፥፭–፮።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፲፯፥፭–፮።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፬–፷፭።
		ለ
		ሐ
፰ሀ
		ለ

፻፫

፪ ኔፊ ፳፯፥፲፩–፳፫

መሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያሉትን
ነገሮች ይገልፃሉ።
፲፩ እናም የታተሙት የመጽሐፉ ቃላት
በሰገነት ላይ የሚነበቡበት ጊዜ ይመጣል፤
እነርሱም በክርስቶስ ኃይል ይነበባሉ፤
እናም በሰዎች ልጆች መካከል የነበሩትና፣
እስከ ዓለም ዳርቻ የሚሆኑት፣ ሁሉም ነገ
ሮች ለሰዎች ልጆች ሀይገለፃሉ።
፲፪ ስለሆነም፣ እኔ ለተናገርኩበት ሰው
መጽሐፉ በሚሰጥበት በዚያ ቀን፣ መጽ
ሐፉ ከዓለም ዐይን ይደበቃል፣ በእግዚአ
ብሔር ኃይል፣ ከእርሱ መጽሐፉ ከተሰ
ጠው በተጨማሪ፣ በዚያም ሀከሶስቱ ካዩት
ለ
ምስክሮች በስተቀር የማንም ዐይን አያየ
ውም፤ እናም እነርሱ ስለመጽሐፉ እውነ
ታና በውስጡ ስላሉት ነገሮች ይመሰክራሉ።
፲፫ እናም ለሰዎች ልጆች የእርሱን ቃል
ምስክርነት ይሰጡ ዘንድ፣ ከእግዚአብሔር
ፈቃድ ከጥቂቶቹ በስተቀር ማንም አያየ
ውም፤ ምክንያቱም ጌታ እግዚአብሔር
የታመኑት ቃላት ሀከሙታን እንደሆነ ይና
ገራሉ ብሎአልና።
፲፬ ስለሆነም፣ ጌታ እግዚአብሔር የመጽ
ሐፉን ቃል ለማምጣት ይቀጥላል፤ እናም
እርሱ ጠቃሚ ናቸው ብሎ በሚያስባቸው
ብዙ ምስክሮቹ አፍ የቃሉን እውነትነት
ያረጋግጣል፤ እናም የእግዚአብሔርን ቃል
ሀ
ለማይቀበል ለዚያ ሰው ወዮለት!
፲፭ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ ይሆናል፣
መጽሐፉን ለሚሰጠው ጌታ እግዚአብሔር
እንዲህ ይላል፥ ያልታተሙትን እነዚህን
ቃላት ውሰድና እርሱ ለተማረው እንዲያ
ሳየውና—ይህን ሀእንድታነበውም እለምና
ለሁ እንዲለው ለሌላው ስጠው። እናም የተ
ማረውም እንዲህ ይላል—መጽሐፉን ወደ
እኔ አምጣው አነባቸዋለሁ።
፲፩ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፫፤
ሞር. ፭፥፰፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮–፴፩።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፫፤
ኤተር ፭፥፪–፬፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፩፣ ፲፭፤
፲፯፥፩።
		ለ ዘዳግ. ፲፱፥፲፭።

፲፮ እናም አሁን፣ ይህን የሚሉት በአለም
ክብር የተነሳና ሀብት ሀለማግኘት እንጂ ለእ
ግዚአብሔር ክብር አይደለም።
፲፯ እናም ሰውየውም እንዲህ ይላል፥
መጽሐፉን ማምጣት አልችልም፣ ምክን
ያቱም ታትሟልና።
፲፰ የተማረውም እንዲህ ይላል—ይህንን
ለማንበብ አልችልም።
፲፱ ስለዚህ እንዲህ ይሆናል፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር መጽሐፉን እና በዚያም ያሉ
ትን ቃላት በድጋሚ ላልተማረው ይሰጣል፤
እናም ያልተማረው ሰው እንዲህ ይላል—
እኔ አልተማርኩም።
፳ ከዚያም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ
ይለዋል፥ የተማሩት አያነቡአቸውም፣
ምክንያቱም እነርሱ አልተቀበሉትምና፣
እናም እኔ የራሴን ስራ መስራት እችላ
ለሁ፤ ስለዚህ አንተ የምሰጥህን ቃላት አን
ብባቸው።
፳፩ የታተሙትን ነገሮች ሀአትንካ፣ ምክ
ንያቱም በራሴ ጊዜ አመጣቸዋለሁና፤ ለሰ
ዎች ልጆችም የራሴን ስራ መስራት እንደ
ምችል አሳያቸዋለሁና።
፳፪ ስለሆነም፣ እኔ ያዘዝኩህን ቃላት
ስታነብ፣ እናም ቃል የገባሁልህን ሀምስ
ክርነት ስታገኝ፣ ከዚያም መጽሐፉን በድ
ጋሚ ታትማለህ፣ እናም በራሴ ጥበብ ለሰው
ልጆች ሁሉንም ነገሮች መግለጫዬ እስከ
ሚደርስ ያላነበብሃቸውን ቃላት እጠብቀው
ዘንድ ለእኔ ትሸሽገዋለህ።
፳፫ እነሆም እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ እኔም
ሀ
የተአምራት አምላክ ነኝ፤ እናም ለዓለም
እኔ ትናንትም፣ ዛሬም፣ ለዘለዓለም ለአንድ
መሆኔን አሳያለሁ፤ እናም እንደ እምነታ
ቸው ካልሆነ ሐበስተቀር በሰዎች ልጆች
መካከል አልሰራም።

፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፲፱–፳፤
፴፫፥፲፫–፲፭፤
ሞሮኒ ፲፥፳፯።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፱–፴፤
ኤተር ፬፥፰።
፲፭ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፩–፲፪፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፭።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።

፳፩ ሀ ኤተር ፭፥፩።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመፅሐፈ ሞርሞን
ምስክሮች።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
		ለ ዕብ. ፲፫፥፰።
		ሐ ዕብ. ፲፩፤
ኤተር ፲፪፥፯–፳፪።

፻፬

፪ ኔፊ ፳፯፥፳፬–፳፰፥፩

፳፬ እናም በድጋሚ እንዲህ ይሆናል፣ የተ
ሰጡትን ቃላት ለሚያነበው ጌታ እንዲህ
ይለዋል—
፳፭ ይህ ህዝብ በአፋቸው ወደ እኔ ሀእስከ
ቀረቡ፣ በከንፈሮቻቸውም ለእስካከበሩኝ፣
ልባቸውን ግን ከእኔ እስካራቁ፣ እናም ወደ
እኔ ያላቸው ፍርሀት በሰዎች አስተያየት
የተማሩ እስከሆኑ ሐድረስ—
፳፮ ስለዚህ፣ በዚህ ህዝብ መካከል ሀድንቅ
ስራ፣ አዎን፣ ለድንቅ ስራ እና አስገራሚ
ነገር መስራቴን እቀጥላለሁ፣ የጥበበኞቻ
ቸው እና የተማሯቸው ጥበብ ትጠፋለ
ችና፣ እናም የአስተዋዮቻቸውም ማስተ
ዋል ትሰወራለች።
፳፯ እናም ምክራቸውን ጥልቅ አድር
ገው ከጌታ ለሚሰውሩ ሀወዮላቸው! ስራ
ቸውም በጨለማ ውስጥ ነው፤ እናም ማን
ያየናል፣ ማንስ ያውቀናል? ይላሉ። እናም
ደግሞ እንዲህ ይላሉ—በእርግጥ ነገሮችን
የምታጣምሙት ለ እንደሸክላ ሰሪ ጭቃ
ናቸው። ነገር ግን እነሆ፣ ስራቸውን በሙሉ
እንደማውቅ አሳያቸዋለሁ ይላል የሰራዊት
ጌታ። ስራ ሰሪውን አልሰራኸኝም ይለዋ
ልን? ወይስ መውጠሪያ የወጠረውን አታ
ስተውልም ይለዋልን?
፳፰ ነገር ግን እነሆ፣ የሰራዊት ጌታ እን
ዲህ ይላል—ለሰው ልጆች ሊባኖስ እንደ
ፍሬያማ መስክ የሚለወጥበት ጊዜ ረጅም
እንደማይሆን አሳያቸዋለሁ፤ እናም ፍሬ
ያማው መስክ እንደጫካ ይመስላል።
፳፱ ሀእናም በዚያ ቀን ደንቆሮዎች የመጽ
ሐፉን ቃል ይሰማሉ፣ እናም የእውሮችም
ዐይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ውስጥ ወጥ
ተው ያያሉ።
፴ እናም ደግሞ ሀየዋሆች ይጨምራሉ፣
ለ
ደስታቸውም በጌታ ይሆናል፣ እናም በሰ
፳፭ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፮ ሀ

ኢሳ. ፳፱፥፲፫።
ማቴ. ፲፭፥፰።
፪ ኔፊ ፳፰፥፴፩።
፩ ኔፊ ፳፪፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤

፳፯ ሀ
		ለ
፳፱ ሀ
፴ሀ
		ለ
፴፩ ሀ
፴፪ ሀ

ዎች መካከል ያሉ ድሆችም በእስራኤሉ
ቅዱስ ይደሰታሉ።
፴፩ ጌታ ህያው እንደሆነ ሀአሸባሪዎችም
ወደከንቱ እንደሚመጣ ያያሉ፣ የሚያሾ
ፉትም ይጠፋሉ፣ እናም ለክፋት የተዘጋጁ
ሁሉ ይቆረጣሉና፤
፴፪ እናም ሰውን በነገር ሀበደለኛ የሚ
ያደርጉም፣ እናም ለበበርም ለሚገስፀው
ወጥመድን የሚያኖሩም፣ ፃድቁንም በከ
ንቱ ነገር ሐየሚያስቱም ይቆረጣሉ።
፴፫ ስለዚህ፣ አብርሃምን የተቤዠ ጌታ፣
የያዕቆብን ቤት በተመለከተ እንዲህ
ይላል—ያዕቆብ አሁን አያፍርም፣ ፊቱም
አሁን አይገረጣም።
፴፬ ነገር ግን በእርሱ መካከል የእጄን ስራ
ልጆቹን ሀባየ ጊዜ፣ ስሜን ይቀድሳሉ፣
እናም የያዕቆብን ቅዱስ ይቀድሳሉ፣ እናም
የእስራኤልን አምላክ ይፈራሉ።
፴፭ በመንፈስም ደግሞ ሀየተሳሳቱ ያስተ
ውላሉ፣ እናም የሚያጉረመርሙ ትምህር
ትን ለይማራሉ።
ምዕራፍ ፳፰
በመጨረሻው ዘመን ብዙ ሀሰተኛ ቤተክ
ርስቲያኖች ይሰራሉ— ውሸትን፣ ከንቱ
ነትን፣ እና የማይረባ ትምህርትንም ያስ
ተምራሉ— በሐሰተኛ አስተማሪዎችም
የተነሳ ክህደት ይበዛል— ዲያብሎስ በሰ
ዎች ልብ ቁጣን ያመጣል— የተለያዩ ሐሰ
ተኛ ትምህርቶችን ሁሉ ያስተምራል።
ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ መን
ፈስ እንደገፋፋኝ ተናግሬአችኋለሁ፤ ስለ
ሆነም፣ እነዚህ ነገሮች በእርግጥ እንደሚ
ሆኑ አውቃለሁ።

፪ ኔፊ ፳፭፥፲፯።
ኢሳ. ፳፱፥፲፭።
ኤር. ፲፰፥፮።
ኢሳ. ፳፱፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፮።
ኢሳ. ፳፱፥፳።
ሉቃ. ፲፩፥፶፬።

		ለ
		ሐ
፴፬ ሀ
፴፭ ሀ

ዓሞ. ፭፥፲።
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፮።
ኢሳ. ፳፱፥፳፫–፳፬።
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፬።
		ለ ዳን. ፲፪፥፬።

፻፭

፪ ኔፊ ፳፰፥፪–፲፬

፪ እናም ከመጽሐፉ ላይ የተፃፉት ነገሮች
ለሰው ልጆች፣ እና በተለይም የእስራኤል
ቤት ቅሪት ለሆኑት ለእኛ ዘር፣ ታላቅ ለዋጋ
ይኖራቸዋል።
፫ በዚያን ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ለጌ
ታም ያልሆነው የተሰሩት ሀቤተክርስቲያ
ኖች፣ አንዱም ለሌላው ይለዋል—እነሆ፣
እኔ የጌታ ነኝ፤ እናም ሌሎቹም እኔ፣ እኔ
የጌታ ነኝ ይላሉ፤ እናም ለጌታ ያልተሰሩት
ቤተክርስቲያናት ሁሉ እንደዚህ ይላሉ—
፬ እናም አንዳቸው ከሌላኛው ይከራከ
ራሉ፤ ካህናቶቻቸውም አንዱ ከሌላ ይከ
ራከራሉ፣ እናም ከራሳቸው የሆነውን ትም
ህርት ሀያስተምራሉ፣ የመናገርን ችሎታ
የሚሰጠውንም መንፈስ ቅዱስ ይክዳሉ።
፭ እናም የእግዚአብሔርን ሀኃይል፣ የእ
ስራኤሉንም ቅዱስ ለይክዳሉ፤ ለህዝቡም
እንዲህ ይላሉ—አድምጡን፣ እናም የእኛን
መመሪያ ስሙ፤ እነሆም እግዚአብሔር ዛሬ
ሐ
የለምና፣ ጌታና አዳኝ ስራውን ሰርቷል፣
እናም ኃይሉን ለሰዎች ሰጥቷልና።
፮ እነሆ፣ የእኔን መመሪያ አድምጡ፤
በጌታ እጅ የተሰራ ተአምር አለ ካሉ አት
መኑአቸው፤ በዛሬ ጊዜ እርሱ ሀየተአም
ራት አምላክ አይደለምና፤ እሱ ስራውን
ሰርቷል።
፯ አዎን፣ እናም ብዙዎች እንዲህ የሚሉ
አሉ፥ ሀብሉ፣ ጠጡ፣ እናም ተደሰቱ፣ ነገ
እንሞታለንና፤ ይህም ለእኛ መልካም ይሆ
ናል።
፰ እናም ሌሎች ደግሞ እንዲህ የሚሉ
ብዙ አሉ፥ ብሉ፣ ጠጡ፣ እናም ተደሰቱ፤
ሀ

፳፰ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ

ሞርሞን።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፬–፵፪፤
፳፪፥፱፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፮።
፫ ሀ ፩ ቆሮ. ፩፥፲–፲፫፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፫፤
፬ ኔፊ ፩፥፳፭–፳፱፤
ሞር. ፰፥፳፰፣ ፴፪–፴፰።
፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰።
፭ ሀ ፪ ጢሞ. ፫፥፭።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳።
		ሐ አልማ ፴፥፳፰።

ይሁን እንጂ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ—ትንሽ
ኃጢያትን ብንሰራ ሀጥፋተኛ አያደርገንም፤
አዎን፣ ትንሽም ለዋሹ፣ በቃሉ የተነሳ በሌላ
ላይ ዕድል ተጠቀሙ፣ በጎረቤታችሁም ላይ
ሐ
ጉድጓድን ቆፍሩ፤ በዚህ ምንም ጉዳት
የለም፤ እናም እነዚህን ነገሮች ሁሉ አድ
ርጉ፣ ነገ እንሞታለንና፤ እናም ምንም እን
ኳን ጥፋተኛ ብንሆን፣ እግዚአብሔር በት
ንሹ ይቀጣናል፣ እናም በመጨረሻ በእግ
ዚአብሔር መንግስት እንድናለን።
፱ አዎን፣ እናም እንደዚህ ውሸትና ከን
ቱና ሀ የማይረባ ለ ትምህርትን የሚያስተ
ምሩ፣ እናም በልባቸውም የታበዩና፣ ምክ
ራቸውን ጥልቅ አድርገው ከጌታ ለመሰወር
የሚፈልጉ ብዙዎች ይኖራሉ፤ እናም ስራ
ቸውም በጨለማ ውስጥ ይሆናል።
፲ እናም የቅዱሳን ሀደም ከምድር በእነርሱ
ላይ ይጮሃል።
፲፩ አዎን፣ ሁላቸውም ሀመንገዳቸውን
ስተዋል፤ ለተበላሽተዋልም።
፲፪ ሀ በኩራትና፣ በሐሰተኛ አስተማሪ
ዎች፣ እንዲሁም በሀሰት ትምህርት የተ
ነሳ፣ ቤተክርስቲያናቸው ተበላሽቷል፣
እናም ቤተክርስቲያኖቻቸው ከፍ ብለዋል፤
በኩራትም የተነሳ ተወጥረዋል።
፲፫ በመልካሙ ቅዱስ ስፍራ የተነሳ ሀድሆ
ችን ለይበዘብዛሉ፤ በመልካም ልብሳቸውም
የተነሳ ድሆችን ይበዘብዛሉ፤ እናም ትሁ
ታንንና በልባቸው ድሆች የሆኑትን ያሳ
ድዳሉ፣ ሐበኩራታቸው የተነሳ ተወጥረ
ዋልና።
፲፬ ሀአንገተ ደንዳና እና ትምክህተኞች

፮ ሀ ሞር. ፰፥፳፮፤ ፱፥፲፭–፳፮።
፯ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፴፪፤
አልማ ፴፥፲፯–፲፰።
፰ ሀ ሞር. ፰፥፴፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፥፳፭፤
ሙሴ ፬፥፬።
ቅ.መ.መ. ሐሰት።
		ሐ ምሳ. ፳፮፥፳፯፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፫።
፱ ሀ ሕዝ. ፲፫፥፫፤
ሔለ. ፲፫፥፳፱።
		ለ ማቴ. ፲፭፥፱።
፲ ሀ ራዕ. ፮፥፱–፲፩፤

፲፩ ሀ
		ለ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፬ ሀ

፪ ኔፊ ፳፮፥፫፤
ሞር. ፰፥፳፯፤
ኤተር ፰፥፳፪–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፯።
ሔለ. ፮፥፴፩።
ሞር. ፰፥፳፰–፵፩፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፬።
ምሳ. ፳፰፥፳፭።
ሔለ. ፬፥፲፪።
ሕዝ. ፴፬፥፰።
አልማ ፭፥፶፫።
ምሳ. ፳፩፥፬።

፻፮

፪ ኔፊ ፳፰፥፲፭–፳፰

ናቸው፤ እናም አዎን፣ ከጥቂት ትሁት
የክርስቶስ ተከታዮች በስተቀር በኩራታ
ቸው፣ በክፋታቸው፣ በእርኩሰታቸውና
በዝሙት የተነሳ ሁሉም ለባክነዋል፤ ይሁን
እንጂ፣ ተመርተዋል፣ በብዙ መንገድ የተ
ሳሳቱበት ምክንያትም በሰዎች አስተያየቶች
ስለተማሩ ነው።
፲፭ አቤቱ በልባችሁ ሀኩራት የተወጠሩ
ለ
ጥበበኞች፣ የተማሩና፣ ሀብታሞች፣ እናም
ሀሰተኛ ትምህርትን የሚያስተምሩ ሁሉና፣
ዝሙትን የሚፈጽሙ ሁሉ፣ እናም ትክክ
ለኛውን የጌታን መንገድ የሚያጣምሙ፣
ወዮ፣ ወዮ፣ ለእነርሱ ሐወዮላቸው ወደ ሲዖ
ልም ይጣላሉና ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ
እግዚአብሔር።
፲፮ ፃድቁንም በከንቱ ነገር ሀዞር የሚይደ
ርጉና ጥሩ የሆነውን የሚሰድቡ፣ እናም ዋጋ
የለውም ለሚሉ ወዮላቸው! ጌታ እግዚአብ
ሔር የምድር ነዋሪዎቹን የሚጎበኝበት ቀን
በፍጥነት ይመጣልና፤ እናም በዚያን ቀን
በጥፋት ለፈጽመው የበሰሉትም ይጠፋሉ።
፲፯ ነገር ግን እነሆ፣ የምድር ነዋሪዎች
ለክፋታቸውና ለእርኩሰታቸው ንሰሀ ከገቡ
አይጠፉም ይላል የሠራዊት ጌታ።
፲፰ ነገር ግን እነሆ፣ ያቺ ታላቋና የርኩሰት
ቤተክርስቲያን የምድር ሁሉ ሀጋለሞታም
ወደ አፈር ለትወድቃለች፣ እናም አወዳ
ደቋም ታላቅ ይሆናል።
፲፱ የዲያብሎስ መንግስት ሀመናወጥ አለ
በት፣ እናም የእርሱ የሆኑትም ለንስሀ መነ
ቃቃት ይገባቸዋልና፣ አለበለዚያ ለዲያ
ብሎስ በዘለዓለማዊ ሐ ሰንሰለቱ ይይዛቸ
ዋል፣ እናም እነርሱ ለቁጣ ይነሳሳሉም፣
ይጠፋሉም፤
፳ እነሆም፣ በዚያን ቀን በሰው ልጆች ልብ
፲፬ ለ
፲፭ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፮ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ

ኢሳ. ፶፫፥፮።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
ምሳ. ፫፥፭–፯።
፫ ኔፊ ፳፱፥፭።
ኢሳ. ፳፱፥፳፩።
ኤተር ፪፥፱–፲።
ራዕ. ፲፱፥፪።
፩ ኔፊ ፲፬፥፫፣ ፲፯።
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፫።

		ለ
		ሐ
፳ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ

ውስጥ ይቆጣል፣ እናም ጥሩ በሆነውም ላይ
ለቁጣ ያነሳሳቸዋል።
፳፩ እናም እርሱ ሌሎችን ሀያረጋጋልና፣
ቀስ ብሎም ወደ ስጋዊ ደህንነት አባብሏ
ቸው እንዲህ ይላሉ፥ በፅዮን ሁሉም መል
ካም ነው፤ አዎን፣ ፅዮን ትለመልማለች፤
ሁሉም መልካም ነው—ለዲያብሎስም ነፍ
ሳቸውን እንዲህ ያታልላል፣ እናም በጥን
ቃቄ ወደ ሲኦል ይመራቸዋል።
፳፪ እናም እነሆ፣ ሌሎችን እያሞገሰ ያስ
ታቸዋል፣ እናም ሀሲኦል የለም ብሎ ይነ
ግራቸዋል፤ እናም ይላቸዋል፥ እኔ ዲያ
ብሎስ አይደለሁም፣ እርሱ የለምና—እናም
ማላቀቅ በማይቻለው በመጥፎው ለሰንሰለቱ
እስከሚያስራቸው ድረስ በጆሮአቸው እን
ዲህ ያንሾካሹካል።
፳፫ አዎን፣ በሞትና በሲኦል ተይዘዋል፤
እናም ሞትና ሲኦል እንዲሁም ዲያብሎ
ስና በእነርሱም የተያዙት ሁሉ በእግዚአብ
ሔር ዙፋን ፊት መቆም አለባቸው፣ እናም
እንደስራቸው ሀይፈረድባቸዋል፣ ከዚያም
ለእነርሱ በተዘጋጀው ቦታ ወደማያቋርጥ
ስቃይ ወደሆነው፣ እንዲሁም ወደ እሳትና
ወደ ዲኑ ለባህር መሄድ አለባቸው።
፳፬ ስለዚህ፣ በፅዮን ለሚዝናናው ወዮለት!
፳፭ ሁሉ መልካም ነው! ብሎ ለሚጮህ
ወዮለት!
፳፮ አዎን፣ የሰዎችን አስተያየት ሀለሚያ
ዳምጥና፣ የእግዚአብሔርን ኃይልና የመን
ፈስ ቅዱስ ስጦታን ለሚክድ ወዮለት!
፳፯ አዎን፣ እኛ ተቀብለናል፣ እናም ሌላ
ሀ
አንፈልግም ለሚልም ወዮለት።
፳፰ እናም በአጠቃላይ ለሚንቀጠቀጡ
ሁሉና፣ በእግዚአብሔር እውነት ምክን
ያት ሀለሚቆጡ ወዮላቸው! እነሆም ለበአለት
ሀ

አልማ ፴፬፥፴፭።
አልማ ፲፪፥፲፩።
ት. እና ቃ. ፲፥፳–፳፯።
ሞር. ፰፥፴፩።
፪ ኔፊ ፱፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
አልማ ፴፮፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ፤

ፍርድ፣ የመጨረሻው።
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፣ ፲፱፣ ፳፮።
፪ ኔፊ ፱፥፳፱።
አልማ ፲፪፥፲–፲፩።
፪ ኔፊ ፱፥፵፤ ፴፫፥፭።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ማቴ. ፯፥፳፬–፳፯።
ቅ.መ.መ. አለት።
		ለ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ
፳፰ ሀ

፻፯

፪ ኔፊ ፳፰፥፳፱–፳፱፥፭

ላይ የሰራ ይህን በደስታ ይቀበላል፤ እናም
በአሸዋ መሰረት ላይ የሰራው ግን በፍርሃት
እወድቃለሁ ብሎ ይንቀጠቀጣል።
፳፱ የእግዚአብሔርንም ቃል ተቀብለ
ናል፣ እናም የእግዚአብሔርንም ቃል ከዚህ
በተጨማሪ ሀምንም ለአንፈልግም፣ ምክንያ
ቱም በቂ አለንና ለሚሉት ወዮላቸው!
፴ እነሆም፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ
ይላል—ለሰው ልጆች በትዕዛዝ ላይ ትዕ
ዛዝ፣ ሀበስርዐት ላይ ስርዐት፣ ጥቂት በዚህ፣
ጥቂት በዚያ እሰጣለሁ፤ ትምህርቴን የሚ
ሰሙ፣ እናም ምክሬን የሚያደምጡ የተባ
ረኩ ናቸው፣ ለጥበብን ይማራሉና፤ ሐለሚ
ቀበልም መተጨማሪ እሰጣለሁና፤ እና ይበ
ቃናል ለሚሉም፣ ያላቸውም እንኳን ቢሆን
ይወሰድባቸዋል።
፴፩ ሀእምነቱን በሰው የሚያደርግ፣ ወይም
ስጋን ክንዱ የሚያደርግ፣ ወይም አስተያ
የታቸው በመንፈስ ቅዱስ ሀይል አማካኝ
ነት ካልተሰጠ በስተቀር የሰውን ትምህርት
የሚሰማ የተረገመ ነው።
፴፪ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለአህዛብ
ሀ
ወዮላቸው ይላል! ክንዴን ከቀን ወደቀን
ብዘረጋትም እንኳን ይክዱኛልና፣ ይሁን
እንጂ፣ ንስሀ የሚገቡና ወደ እኔ የሚመጡ
ከሆነ እምራቸዋለሁ ይላል ጌታ እግዚአ
ብሔር፤ ለክንዴ ቀኑን ሁሉ ትዘረጋለችና
ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር።
ምዕራፍ ፳፱
ብዙ አህዛብ መፅሐፈ ሞርሞንን አይቀ
በሉም— ሌላ መፅሐፍ ቅዱስ አያስፈል
፳፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፬፤
ኤተር ፬፥፰።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፱፥፫–፲።
፴ ሀ ኢሳ. ፳፰፥፱–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ሐ ሉቃ. ፰፥፲፰።
		መ አልማ ፲፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፬።
፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፱–፳።
፴፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፮።
		ለ ያዕቆ. ፭፥፵፯፤ ፮፥፬።

ገንም ይላሉ— ጌታ ለብዙ ሀገሮች ይናገ
ራል— በመጽሐፍት ላይ በሚፃፉት ዓለምን
ይፈርዳል። ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ነገር ግን እነሆ፣ ከሰው ልጆች ጋር የገ
ባሁትን ሀቃልኪዳኔን አስብ ዘንድ፣ የእስ
ራኤል ቤት የሆኑትን ህዝቤን ደግሜ ለመሰ
ብሰብ ክንዴን ለለሁለተኛ ጊዜ አነሳ ዘንድ፤
፪ እናም ደግሞ ዘርህንም አንደማስ
ታውስ፤ እናም የዘርህ ሀቃል ከአፌ ወደ
ዘርህ እንደሚያልፍ፤ ቃሌም የእስራኤል
ቤት ለሆኑት ህዝቦቼ ለአርማ ይሆን ዘንድ
ወደ ምድር ዳርቻ ሐእንደሚያፏጭ፤ ለአ
ንተ ኔፊና ደግሞ ለአባትህ የገባሁትን ቃል
ኪዳን አስታውሰው ዘንድ፤ በዚያን ቀን በእ
ነርሱ መካከል መድንቅ ስራን መስራት ስቀ
ጥል፣ ብዙዎች ይኖራሉ—
፫ እናም ቃሎቼ ወደፊት ስለሚያፏጩ—
ብዙ አህዛብ እንዲህ ይላሉ፣ ሀመፅሐፍ
ቅዱስ! መፅሐፍ ቅዱስ! መፅሐፍ ቅዱስ
አለን፣ እናም ሌላ መፅሐፍ ቅዱስ ሊኖር
አይችልም።
፬ ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ
ይላል፥ ሞኞች ሆይ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይኖ
ራቸዋል፤ እናም ከእኔ የጥንት የቃል ኪዳን
ህዝቦቼ ሀ ከአይሁዶች ይወጣል። እናም ከአ
ይሁዶች ስለተቀበሉት ለመፅሐፍ ቅዱስ
እንዴት አድርገው ያመሰግናሉ? አዎን፣
አህዛብስ ምን ማለታቸው ነው? ችግርን፣
የጉልበት ስራንና፣ የአይሁዶችን ስቃይ፣
እንዲሁም ለአህዛብ ደህንነትን ለማምጣት
ለእኔ ያላቸውን ትጋት ያስታውሳሉ?
፭ እናንት አህዛብ ሆይ፣ የጥንት የቃል

፳፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
		ለ ፪ ኔፊ ፮፥፲፬፤ ፳፩፥፲፩–
፲፪፤ ፳፭፥፲፯።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፪ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፲፰–፳፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፩፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ሐ ኢሳ. ፭፥፳፮፤
፪ ኔፊ ፲፭፥፳፮፤
ሞሮኒ ፲፥፳፰።

		መ ፪ ኔፊ ፳፯፥፳፮።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫–፳፭።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን፤
መፅሐፍ ቅዱስ።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፲፮።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ለ ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣ የያዕቆብ
ልጅ—የይሁዳ በትር።

፻፰

፪ ኔፊ ፳፱፥፮–፲፬

ኪዳን ህዝቦቼ አይሁዶችን ታስታውሳላ
ችሁ? አታስታውሱም፤ ነገር ግን እናንተ
ረግማችኋቸዋልና፣ ሀ ጠልታችኋቸዋል፣
እናም እነሱን ለመመለስም አልፈለጋች
ሁም። ነገር ግን እነሆ፣ እነዚህን ነገሮች
ሁሉ በራሳችሁ ላይ አደርጋለሁ፤ ምክንያ
ቱም እኔ ጌታ ህዝቤን አልረሳሁምና።
፮ እናንት ሞኞች፣ ሀመጽሐፍ ቅዱስ፣
መጽሐፍ ቅዱስ አለን፣ እናም ሌላ መጽ
ሐፍ ቅዱስ አንፈልግም የምትሉ። በአይ
ሁዶች ካልሆነ በስተቀር መጽሐፍ ቅዱስን
አግኝታችኋልን?
፯ ከአንድ በላይ ሀገር እንዳለ አታውቁ
ምን? እኔ ጌታ አምላካችሁ፣ ሰዎችን ሁሉ
ሀ
እንደፈጠርኩ፣ እናም እኔ በባህር ለደሴ
ቶች ያሉትን እንደማስታውስና በላይ በሰ
ማይ እንዲሁም በታች በምድር እንደም
ገዛ፣ ለሰው ልጆች ቃሌን፣ አዎን፣ ለሁ
ሉም የምድር ሀገሮችም እንኳን እንደማ
መጣ አታውቁምን?
፰ ስለዚህ ቃሌን በይበልጥ ስለተቀበላችሁ
ታጉረመርማላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ስለ
መሆኔ፣ አንዱን ሀገር እንደሌላኛው እንደ
ማስታውሰው፣ ሀየሁለት ሀገሮች ለምስክር
ነት ለእናንተ ምስክር መሆኑን አታውቁምን?
ስለሆነም፣ ለአንዱ ሀገር እንደተናገርኩት
ለሌላኛውም አንድ አይነት ቃል እናገራ
ለሁ። እናም ሁለቱ ሀገሮች ሲገናኙ የሁለቱ
ሐ
ሀገሮች ምስክርነትም ደግሞ ይገናኛሉ።
፱ እናም ይህን የማደርገውም ለብዙዎች
እኔ ትናንትም፣ ዛሬና ለዘለዓለም ሀአንድ
መሆኔን፤ ቃሌንም በፈቃዴ መሰረት እን
ደምናገር አረጋግጥ ዘንድ ነው። እናም
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፳፱፥፰።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፬።
፰ ሀ ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵፩፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፪።
		ለ ማቴ. ፲፰፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ምስክር።
		ሐ ሆሴ. ፩፥፲፩።
፱ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰።

አንድ ቃል በመናገሬ ሌላ መናገር አይ
ችልም ብላችሁ ትገምታላችሁ፤ ምክንያ
ቱም ስራዬ ገና አላለቀም፤ ወይም ይህ እስከ
ሰው ዘር መጨረሻ፣ ከዚያም እስከ ዘለዓ
ለም ድረስ አያልቅም።
፲ ስለሆነም፣ እናንተ መፅሐፍ ቅዱስ ስላ
ላችሁ የእኔን ሀቃል ሁሉ ይዟል ብላችሁ
አታስቡ፤ እኔን ሌላም እንዲፃፍ አላደር
ግም ብላችሁ አታስቡ።
፲፩ በምስራቅና በምዕራብና፣ በሰሜን፣
እናም በደቡብና፣ በባህሩ ደሴት ያሉትን
ሰዎች ሀሁሉ እኔ የተናገርኳቸውን ቃላት
ሁሉ ለይፅፋ ዘንድ አዛቸዋለሁና፤ ሐበመ
ፅሐፉ ውስጥ በተፃፉትም፣ ማንኛውንም
ሰው እንደስራው፣ በተፃፈው መሰረት ዓለ
ምን መእፈርዳለሁ።
፲፪ እነሆም፣ ሀለአይሁዶች እናገራለሁ
እናም ይፅፉታል፤ ለኔፋውያንም ደግሞ
እናገራለሁ፣ እናም ለይፅፉታል፤ እኔ መርቼ
ያወጣኋቸው የእስራኤል ቤት ለሆኑት ለሌ
ሎቹ ነገዶችም ደግሞ እናገራለሁ፣ እናም
ይፅፉታል፤ እኔም ሐለሁሉም የምድር ሀገሮ
ችም ደግሞ እናገራለሁ፣ እናም ይፅፉታል።
፲፫ እናም እንዲህ ይሆናል ሀአይሁዶች
የኔፋውያን ቃል ይኖራቸዋል፣ ኔፋውያ
ንም የአይሁዶች ቃል ይኖራቸዋል፤ እናም
ኔፋውያንና አይሁዶች ለየጠፉት የእስራኤል
ነገዶች ቃል ይኖራቸዋል፤ እናም የጠፉት
የእስራኤል ነገዶችም የኔፋውያንና የአይሁ
ዶች ቃል ይኖሩዋቸዋል።
፲፬ እናም እንዲህ ይሆናል ሀከእስራኤል
ቤት የሆኑት ህዝቤ በርስተ ምድራቸው ይሰ
በሰባሉ፤ እናም ቃሌም ደግሞ ለበአንድ ይሰ
ለ

		ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—እንደሚመጡ
የተተነበዩ ቅዱሣት
መጻህፍት።
፲፩ ሀ አልማ ፳፱፥፰።
		ለ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
		መ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፪፤ ፴፫፥፲፩፣
፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣

የመጨረሻው።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫–፳፱።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵፪፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፯።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
፲፫ ሀ ሞር. ፭፥፲፪–፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር
ጎሳዎች።
፲፬ ሀ ኤር. ፫፥፲፯–፲፰።
		ለ ሕዝ. ፴፯፥፲፮–፲፯።

፻፱

፪ ኔፊ ፴፥፩–፲

በሰባል። ከቃሌና የእስራኤል ቤት ከሆ
ኑት ህዝቤ ጋር የሚጣሉትን፣ እኔ እግዚ
አብሔር መሆኔንና፣ ለአብርሃም መለዘለ
ዓለም ሠዘሩን እንደማስታውስ ረቃል መግ
ባቴን አሳያቸዋለሁ።
ሐ

ምዕራፍ ፴
የተለወጡት አህዛብ ከቃል ኪዳን ህዝብ
ጋር ይቆጠራሉ— ብዙ ላማናውያንና አይ
ሁዶች በቃሉ ያምናሉ እናም ያማሩ ይሆ
ናሉ— እስራኤል ዳግም ትመለሳለች፣
እናም ኃጢአተኞች ይጠፋሉ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ እናገራችኋለሁ፤ እኔ ኔፊ እናንተ
አህዛቦች ከሚሆኑት የበለጠ ፃድቃን እንሆ
ናለን ብላችሁ እንድታስቡ አልፈቅድም።
እነሆም የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ካልጠ
በቃችሁ በተመሳሳዩ ሁላችሁም ትጠፋላ
ችሁ፤ እናም በተነገረው ቃል ምክንያት አህ
ዛብ በሙሉ ጠፍተዋል ብላችሁም አታስቡ።
፪ እነሆም፣ እላችኋለሁ ንሰሃ የሚገቡት
አህዛቦች የጌታ ሀቃል ኪዳን ህዝብ ናቸው፤
እናም ንሰሃ የማይገቡት ለአይሁዶችም ይጣ
ላሉ፤ ምክንያቱም ጌታ ሐንስሀ በሚገቡት
እና የእስራኤል ቅዱስ በሆነው በልጁ ከሚ
ያምኑት በስተቀር ለማንም ቃል ኪዳን አል
ገባምና።
፫ እናም አሁን፣ በይበልጥ ስለአይሁዶችና
ስለአህዛብ በመጠኑ ትንቢት እናገራለሁ።
እኔ የተናገርኳችሁ መፅሐፍ ከመጣ፣ እናም
ለአህዛቦች ከተፃፈና፣ በድጋሚ ወደ ጌታ
ከታተመ በኋላ፣ በተፃፉት ቃላት ሀየሚ
፲፬ ሐ
		መ
		ሠ
		ረ

፩ ኔፊ ፳፪፥፰–፱።
ዘፍጥ. ፲፯፥፯።
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴።
ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፵፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፯፤
አብር. ፪፥፱።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፴ ፪ ሀ ገላ. ፫፥፳፮–፳፱።

ያምኑ ብዙዎች ይኖራሉ፤ እና ለእነርሱም
ለቀሩት ዘሮቻችን ያደርሱአቸዋል።
፬ እናም ከዚያ በኋላ የእኛ ዘሮች ቅሪት
እኛን በተመለከተ፣ እንዴት አድርገን
ከኢየሩሳሌም እንደወጣን፣ እናም እንዴ
ትስ እነርሱ የአይሁድ ትውልድ እንደሆኑ
ያውቃሉ።
፭ እናም የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሀበእ
ነርሱ መካከላቸው ይሰበካል፤ ስለሆነ፣ ለእነ
ርሱም ወደ አባቶቻቸው እውቀት፣ እናም
ደግሞ በአባቶቻቸው መካከል ወደ ነበረው
የኢየሱስ ክርስቶስ ሐእውቀት ይመለሳሉ።
፮ እናም ከዚያ በኋላ ይደሰታሉ፤ ምክ
ንያቱም ይህ ከእግዚአብሔር እጅ የተሰ
ጣቸው በረከት እንደሆነ ያውቃሉ፤ እናም
የጨለማው ቅርፊት ከዐይናቸው መውደ
ቅም ይጀምራል፤ እናም ንፁህና ሀአስደሳች
ህዝቦች እስኪሆኑ ድረስ ብዙ ትውልድ ከእ
ነርሱ አያልፍም።
፯ እናም እንዲህ ይሆናል የተበተኑት
ሀ
አይሁዶች ደግሞ በክርስቶስ ማመን
ለ
ይጀምራሉ፤ በምድር ፊትም ላይ መሰብ
ሰብ ይጀምራሉ፤ እናም በክርስቶስ የሚያ
ምኑ ብዙዎችም አስደሳች ህዝብ ይሆናሉ።
፰ እናም እንዲህ ይሆናል ጌታ እግዚአብ
ሔር በምድር ላይ የህዝቡን ዳግም መመ
ለስ ለማምጣት በሁሉም ሀገሮች፣ ወገኖች፣
ቋንቋና ህዝብ መካከል ስራውን ይጀምራል።
፱ እናም ሀጌታ እግዚአብሔር ድሆችን በፅ
ድቅ ለይፈርዳል፣ የምድር ሐትሁታንም በእ
ኩልነት ይገስጻል። እናም ምድርን በአፉ
በትር ይመታል፤ በከንፈሩም ትንፋሽ ኃጢ
አተኞችን ይገድላል።
፲ ጌታ እግዚአብሔር በሰዎች መካከል

		ለ ማቴ. ፰፥፲–፲፫።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፮–፯።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፰–፱።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፫–፯፣ ፳፬–፳፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፫፥፳።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፪፤

ሞር. ፯፥፩፣ ፱–፲።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፬፤
፻፱፥፷፭።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፫–፲፬።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፮–፲፯።
፱ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፬–፱።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፲፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።

፻፲

፪ ኔፊ ፴፥፲፩–፴፩፥፭

ታላቅ ክፍፍል የሚያደርግበት ጊዜ በፍ
ጥነት ይመጣል፣ እናም በደለኞችን ያጠ
ፋል፤ እናም ህዝቡን ሐይምራል፣ አዎን፣
በደለኞችን በእሳት መማጥፋት ቢኖርበትም።
፲፩ እናም ሀፅድቅነትም የወገቡ መታጠቅ
ያው፣ ታማኝነትም የጎኑ መቀነትይሆናል።
፲፪ ሀእናም ተኩላ ከበጉ ጋር ይኖራል፤
አቦሸማኔውም ከፍየል ግልገሎች ጋር፣
ጥጃውም የአንበሳ ደቦልም፣ ከፍሪዳውም
ጋር በአንድ ላይ ይተኛሉ፤ እናም ትንሽ
ልጅም ይመራቸዋል።
፲፫ እናም ላምና ድብ አብረው ይመገባሉ፤
ግልገሎቻቸውም በአንድነት ይተኛሉ፤
እናም አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል።
፲፬ እናም የሚጠባው ህፃን በመርዛማው
እባብ ጉድጓድ ላይ ይጫወታል፣ እናም
ጡት የጣለውም ህፃን በእፉኝት ቤት ላይ
እጁን ይጭናል።
፲፭ በተቀደሰው ተራራዬ ላይ ሁሉ አይ
ጎዱም፣ አይጠፉምም፤ ውሃ ባህርን እን
ደሚሸፍን ሁሉ ምድር በጌታ እውቀትም
ትሞላለችና።
፲፮ ስለሆነም፣ ሀየሁሉም ሀገሮች ነገሮች
ይታወቃሉ፤ አዎን፣ ሁሉም ነገሮች ለሰው
ልጆች ለይገለጣሉ።
፲፯ ሀያልተገለጠ፣ ሚስጥር የሆነ ምንም
የለም፤ በብርሃን የማይወጣ የጨለማ ስራ
የለም፤ እናም የማይፈታ በምድር ላይ የሚ
ታተም ምንም ነገር አይኖርም።
፲፰ ስለሆነም፣ ለሰው ልጆች ተገልጠው
የነበሩት ሁሉም ነገሮች በዚያ ቀን ይገለ
ጣሉ፤ እናም ከእንግዲህ ወዲህ ሰይጣን በሰ
ዎች ልጆች ልብ ላይ ሀምንም ስልጣን ለብዙ
ጊዜ አይኖረውም። እናም አሁን የተወደ
ዳችሁ ወንድሞቼ ንግግሬን እፈፅማለሁ።
ሀ

፲ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፫–፶፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ሙሴ ፯፥፷፩።
		መ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭–፲፯፣ ፳፫።
ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን
ማፅዳት።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፭–፱።
፲፪ ሀ ኢሳ. ፷፭፥፳፭።

ምዕራፍ ፴፩

ለ

ኔፊ ክርስቶስ ለምን እንደተጠመቀ ይና
ገራል— ሰዎች ለመዳን ክርስቶስን መከ
ተል፣ መጠመቅ፣ መንፈስ ቅዱስን መቀ
በል እናም እስከመጨረሻው መፅናት ይኖ
ርባቸዋል— ንስሀ መግባትና ጥምቀት የጠ
ባቡና ቀጭኑ ጎዳና መግቢያ ናቸው— የዘ
ለዓለም ህይወት ከጥምቀት በኋላ ትዕዛ
ዛትን ለሚጠብቁት ይመጣል። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እኔ ኔፊ፣ ለእናንተ ሀትንቢት መና
ገሬን እጨርሳለሁ። እናም በእርግጥ መም
ጣት አለበት ብዬ ከማውቀው ጥቂት ነገ
ሮችን በስተቀር መፃፍ አልችልም፤ የወ
ንድሜ ያዕቆብንም ጥቂት ቃላት ብቻ ነው
መፃፍ የምችለው።
፪ ስለሆነም፣ እኔ የፃፍኳቸው ነገሮች ስለ
ክርስቶስ ሀትምህርት መናገር ካለብኝ በስተ
ቀር ለእኔ በቂ ናቸው፤ ስለሆነም፣ በትንቢቴ
ግልፅነት መሰረት በግልፅ እናገራችኋለሁ።
፫ ነፍሴ በግልፅነት ትደሰታለችና፤ ጌታ
እግዚአብሔርም በሰዎች ልጆች መካከል
የሚሰራው በእንዲህ ያለ ሁኔታ ነውና። ጌታ
እግዚአብሔር ለመረዳት ሀብርሃንን ይሰጣ
ልና፤ ለሰዎችም በሚረዱት፣ እንደ ለቋን
ቋቸው ይናገራቸዋልና።
፬ ስለሆነም፣ እናንተ የተናገርኳችሁ የዓለ
ምን ኃጢያት የሚያስወግደውን የእግዚአ
ብሔርን ሀበግ የሚያጠምቀውን ለነቢይ በተ
መለከተ ጌታ ያሳየኝን በተመለከተ ያሳየኝን
እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ።
፭ እናም አሁን የእግዚአብሔር በግ፣
ቅዱስ ሆኖ፣ ፅድቅን ሁሉ ለመፈፀም በውሃ

			ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ
አመት።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፪–፴፭፤
፻፳፩፥፳፰–፳፱።
		ለ ኤተር ፬፥፮–፯።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፪–፫።
፲፰ ሀ ራዕ. ፳፥፩–፫፤
ኤተር ፰፥፳፮።
፴፩ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፩–፬።

፪ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፮–፯።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፳፬።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፯፤ ፲፩፥፳፯።
ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።

፻፲፩

፪ ኔፊ ፴፩፥፮–፲፮

መጠመቅ ካስፈለገው፣ አቤቱ ቅዱስ ያል
ሆንነው፣ አዎን፣ እኛ በውሃ እንኳን መጠ
መቅ ምን ያህል ያስፈልገናል!
፮ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እጠይቃችኋለሁ—የእግዚአብሔር
በግ በውሃ በመጠመቅ ፅድቅን ሁሉ የፈፀ
መው እንዴት ነበር?
፯ ቅዱስ እንደነበር አታውቁምን? ነገር
ግን ቅዱስም እንኳን ቢሆን፣ በስጋ መሰረት
ለሰው ልጆች በአብ ፊት እራሱን እንዳዋረደ
አሳይቷል፣ እናም ትዕዛዛቱን በመጠበቅ ለእ
ርሱ ሀታዛዥ መሆኑን ለአባቱ መስክሯል።
፰ ስለሆነም፣ እርሱ በውሃ ከተጠመቀ
በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሀበእርግብ ለአምሳል
በላዩ ላይ አረፈ።
፱ እናም እንደገና፣ እርሱ በፊታቸው
ምሳሌ በመሆን፣ ለሰዎች ልጆች የጎዳና
ውን ቀጥተኝነትና፣ እነርሱ በዚያ መግባት
ያለባቸው ሀበሩን ጥበት አሳይቷቸዋል።
፲ እናም ለሰዎች ልጆች፣ እኔን ሀተከተ
ሉኝ አለ። ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ የአብን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ፈቃደ
ኞች ከመሆን በስተቀር ኢየሱስን ለልንከ
ተለው እንችላለን?
፲፩ እናም አብ እንዲህ ይላል፥ ንስሀ ግቡ፣
ንስሀ ግቡ፣ እናም በተወደደው ልጄ ስም
ተጠመቁ።
፲፪ እናም ደግሞ፣ የወልድ ድምፅ ወደ እኔ
መጥቶ እንዲህ አለኝ፥ በስሜ የተጠመቀ፣
አብ እንደ እኔ መንፈስ ቅዱስን ሀይሰጠዋል፤
ስለሆነም፣ ለተከተሉኝ፣ እናም እኔ ስሰራ
ያያችሁትን ስሩ።
፲፫ ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ሀ

፭ ሀ ማቴ. ፫፥፲፩–፲፯።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፯ ሀ ዮሐ. ፭፥፴።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የርግብ
መልእክት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፯።
፱ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፳፪፥፬።

በሙሉ ልባችሁ አላማ፣ በእግዚአብሔር
ፊት ባለማስመሰልና ያለግብዝነት፣ ነገር ግን
በእውነት ፍላጎት፣ ለኃጢአታችሁ ንስሀ
በመግባት፣ ሀበጥምቀት የክርስቶስን ስም
ለእራሳችሁ መውሰዳችሁን ለአብ በመመ
ስከር ወልድን ብትከተሉ—አዎን፣ እንደ
ቃሉ ጌታችሁንና አዳኛችሁን ወደ ውኃው
ብትከተሉ፣ እነሆ፣ ከዚያም መንፈስ ቅዱ
ስን ትቀበላላችሁ፤ አዎን፣ ለየእሳትና የመን
ፈስ ቅዱስ ጥምቀት ይመጣል፤ እናም ከዚያ
በኋላ በመላዕክት ሐልሳን መናገርና ለእስ
ራኤል ቅዱስም በምስጋና መጮህ ትችላ
ላችሁ።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ የወልድ ድምፅ እንዲህ ሲል ወደ
እኔ መጣ፥ ለኃጢአታችሁ ንስሀ ከገባች
ሁና፣ በውኃ በመጠመቅ ትዕዛዛቴን ለመ
ጠበቅ ፈቃደኛ እንደሆናችሁ ለአብ ከመ
ሰከራችሁ፣ እና የእሳትንና የመንፈስ ቅዱ
ስን ጥምቀት በመቀበላችሁ፣ እናም በአዲስ
ልሳን፣ አዎን፣ እንዲያውም በመላዕክት
ልሳንም ለመናገር ከቻላችሁ በኋላ፣ ከዚ
ህም በኋላ ሀየምትክዱኝ ከሆነ፣ ፈፅሞ ባታ
ውቁኝ ምንኛ ለይሻላችሁ ነበር።
፲፭ እናም ከአብ እንዲህ የሚል ድምፅ
ሰማሁ፥ አዎን፣ የተወደደው ልጄ ቃላት
እውነትና የታመኑ ናቸው። እስከመጨረ
ሻው የሚፀና እርሱ ይድናል።
፲፮ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ የህያው እግዚአብሔርን ልጅ ሀምሳ
ሌን በመከተል ሰው እስከመጨረሻው ለየማ
ይፀና ከሆነ፣ መዳን እንደማይችል በዚህ
አውቃለሁ።

፲ ሀ ማቴ. ፬፥፲፱፤ ፰፥፳፪፤ ፱፥፱።
		ለ ሞሮኒ ፯፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፪።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ።
		ለ ሉቃ. ፱፥፶፯–፷፪፤
ዮሐ. ፲፪፥፳፮።
፲፫ ሀ ገላ. ፫፥፳፮–፳፯።
		ለ ቅ.መ.መ. እሳት፤
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፪፥፪–፫።
፲፬ ሀ ማቴ. ፲፥፴፪–፴፫፤

አልማ ፳፬፥፴፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፩–፭።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት።
		ለ ፪ ጴጥ. ፪፥፳፩።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የኢየሱስ
ክርስቶስ ምሳሌ።
		ለ አልማ ፭፥፲፫፤ ፴፰፥፪፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፱።

፻፲፪

፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፴፪፥፬

፲፯ ስለዚህ፣ ጌታችሁና አዳኛችሁ ሲያ
ደርግ እንዳየሁ የነገርኳችሁን ነገሮች አድ
ርጉ፤ መግቢያችሁን ታውቁት ዘንድ፣ ለዚ
ህም ነው እነዚህን ነገሮች የታዩኝ። የምትገ
ቡበትም በር ንስሀና የውኃ ሀጥምቀት ነው፤
እና ከእዚያም የኃጢአታችሁ ለስርየት በእ
ሳትና በመንፈስ ቅዱስ ይመጣሉ።
፲፰ እና ከእዚያም እናንተ ወደ ዘለዓለማ
ዊው ህይወት በሚመራው በዚህ ሀበቀጭ
ኑና ጠባቡ ለጎዳና ላይ ናችሁ፤ አዎን፣ በበሩ
ገብታችኋል፤ በአብና በወልድ ትዕዛዛት
መሰረትም አድርጋችኋል፤ እናም በትክክ
ለኛው መንገድ ከገባችሁ ትቀበላላችሁ ያለ
ውን የተስፋውንም ቃል በመፈፀም፣ ስለ
አብና ስለወልድ ሐየሚመሰክረውን መንፈስ
ቅዱስ ተቀብላችኋል።
፲፱ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ በጠባቡና በቀጭኑ ጎዳና ከገባችሁ
በኋላ፣ ሁሉ ሀ ተደርጓልን? ብዬ እጠይ
ቃችኋለሁ። እነሆ፣ አይደለም፣ እላችኋ
ለሁ፤ በክርስቶስ ቃል በማይናወጥ ለእም
ነት ለማዳን ኃያል በሆነው መልካም ስራ
ሙሉ በሙሉ ሐበመተማመን ባይሆን ኖሮ
እስከዚህ አትመጡም ነበር።
፳ ስለሆነም ፍጹም የሆነ ሀየተስፋ ብር
ሃን፣ እናም የእግዚአብሔርና የሰዎች
ሁሉ ለፍቅር እየኖራችሁ በክርስቶስ ባላ
ችሁ ፅኑነት ሐመቀጠል አለባችሁ። ስለሆ
ነም አብም፣ የክርስቶስን ቃል በመመገብ፣
እናም እስከመጨረሻው መበመፅናት የምት
ቀጥሉ ከሆነ፣ እነሆ አብ እንዲህ ይላል፥ የዘ
ለዓለም ህይወት ይኖራችኋል።
፳፩ እናም አሁን፣ እነሆ የተወደዳችሁ
፲፯ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፲፰ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፳።
		ለ ምሳ. ፬፥፲፰።
ቅ.መ.መ. መንገድ።
		ሐ የሐዋ. ፭፥፳፱–፴፪።
፲፱ ሀ ሞዛያ ፬፥፲።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሐ ት. እና ቃ. ፫፥፳።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ተስፋ።

ወንድሞቼ፣ መንገዱ ይህ ነው፤ ሰው በእ
ግዚአብሔር መንግስት መዳን የሚችል
በት ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ለምንም
መንገድም ሆነ ሐ ስም የለምና። እናም
አሁን፣ እነሆ፣ ይህ የክርስቶስ መትምህር
ትና፣ መጨረሻ የሌለው ሠአንድ አምላክ፣
ረ
የአብ፣ የወልድና፣ የመንፈስ ቅዱስ ብቸኛ
ውና እውነተኛው ትምህርት ነው። አሜን።
ሀ

ምዕራፍ ፴፪
መላዕክት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይናገ
ራሉ— ሰዎች መፀለይ እናም እውቀትን
ከመንፈስ ቅዱስ ማግኘት አለባቸው።
ከ፭፻፶፱–፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እነሆ፣ የተወደዳችሁ
ወንድሞቼ፣ እናንተ በጎዳናው ከገባችሁ
በኋላ ምን ማድረግ እንደሚገባችሁ በመ
ጠኑ በልባችሁ እንደምታሰላስሉ እገምታ
ለሁ። ነገር ግን፣ እነሆ፣ ስለምን እነዚህን
ነገሮች በልባችሁ ታሰላስላላችሁ?
፪ መንፈስ ቅዱስን ሀከተቀበላችሁ በኋላ
በመላዕክት ለልሳን መናገር እንደምትችሉ
የተናገርኳችሁን አታስታውሱም? እናም
አሁን፣ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በመላዕ
ክት ልሳን መናገር እንዴት ትችላላችሁ?
፫ ሀመላዕክት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይና
ገራሉ፤ ስለዚህ፣ የክርስቶስን ቃል ይናገ
ራሉ። ስለሆነም፣ የክርስቶስን ቃል ለተመ
ገቡ እላችኋለሁ፤ እነሆ የክርስቶስ ቃል
ማድረግ ያለባችሁን ነገሮች በሙሉ ይነግ
ራችኋልና።
፬ ስለሆነም፣ አሁን እነዚህን ቃላት ከተና

		ለ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
		ሐ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		መ ቅ.መ.መ. መፅናት።
፳፩ ሀ የሐዋ. ፬፥፲–፲፪፤
፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
አልማ ፴፯፥፵፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪፣ ፳፭።
		ለ ሞዛያ ፫፥፲፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም

			በራሳችን ላይ መውሰድ።
		መ ማቴ. ፯፥፳፰፤
ዮሐ. ፯፥፲፮–፲፯።
		ሠ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፯፣ ፴፭–፴፮።
ቅ.መ.መ. አንድነት።
		ረ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፴፪ ፪ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፳።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ለ ኤር. ፲፭፥፲፮።

፻፲፫

፪ ኔፊ ፴፪፥፭–፴፫፥፬

ገርኩ በኋላ፣ መረዳት ካልቻላችሁ፣ ይህም
ሀ
ስላልጠየቃችሁ፣ ወይም ስላላንኳኳችሁ
ነው፤ ስለሆነም፣ ወደ ብርሃኑ አልመጣች
ሁም፣ ነገር ግን በጨለማው ትጠፋላችሁ።
፭ እነሆም፣ በድጋሚ እላችኋለሁ በመ
ንገዱ የምትገቡ፣ እናም መንፈስ ቅዱስን
የምትቀበሉ ከሆነ፣ ማድረግ ያለባችሁን ነገ
ሮች ሁሉ ያሳያችኋል።
፮ እነሆ፣ ይህ የክርስቶስ ትምህርት ነው፣
እናም ለእናንተ በስጋ እራሱን ሀእስከሚገ
ልፅ ድረስ ሌላ ትምህርት አይሰጥም። እናም
እርሱ ራሱን በስጋ ለእናንተ በሚገልፅበት
ጊዜ፣ የተናገራችሁን ነገሮች በትጋት ታደ
ርጋላችሁ።
፯ እናም አሁን እኔ ኔፊ፣ ብዙ ማለት አል
ችልም፤ መንፈስ እንዳልናገር አደረገኝ፣
እናም በሰዎች ሀባለማመን፣ ክፋትና፣ ባለ
ማወቅ፣ እንዲሁም አንገተ ደንዳናነት የተነሳ
አዝናለሁ፤ ምክንያቱም እውቀትን አልፈ
ለጉም፣ ወይም ታላቁን እውቀት ለበግልፅ፣
እንዲሁም ቃል መግለጽ እስከሚቻልበት
ያህል፣ በተሰጣቸውም ጊዜ አልተረዱምና።
፰ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ አሁንም በልባችሁ እንደምታሰላስሉ
አስተውላለሁ፤ እናም ይህን ነገር በሚመ
ለከት መናገር ስላለብኝ ያሳዝነኛል። ሰዎ
ችን ሀእንዲፀልዩ የሚያስተምረውን መን
ፈስ ካዳመጣችሁት መፀለይ እንዳለባችሁ
ታውቃላችሁ፤ ለእርኩስ መንፈስ ሰዎችን
ፀሎት አያስተምርምና፣ ነገር ግን መፀለይ
እንደሌለባቸው ያስተምራቸዋል።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ ሳትታክቱ ዘወትር
ሀ
መጸለይ እንዳለባችሁ፤ በመጀመሪያ ወደ
አብ በክርስቶስ ለስም ካልፀለያችሁ ምንም
ነገር ለጌታ ማከናወን እንደማይገባችሁ፣
እርሱም ስራችሁን ቅዱስ እንደሚያደር
፬ሀ
፮ሀ
፯ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ለምን።
፫ ኔፊ ፲፩፥፰።
ቅ.መ.መ. አለማመን።
፪ ኔፊ ፴፩፥፪–፫፤
ያዕቆ. ፬፥፲፫።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ ሞዛያ ፬፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

ግላችሁ፣ ስራችሁም ለነፍሳችሁ ሐደህን
ነት እንደሚሆን እነግራችኋለሁ።
ምዕራፍ ፴፫
የኔፊ ቃላት እውነት ናቸው— ስለክርስ
ቶስ ይመሰክራሉ— በክርስቶስ የሚያምኑ
በፍርድ ወንበር ፊት ምስክር ሆኖ በሚ
ቆመው በኔፊ ቃላት ያምናሉ። ከ፭፻፶፱–
፭፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እኔ ኔፊ፣ በህዝቤ መካ
ከል የተነገሩትን ትምህርቶች በሙሉ መፃፍ
አልችልም፤ እንደመናገሬ አይነት በፅህ
ፈት ሀጎበዝ አይደለሁም፤ ምክንያቱም ሰው
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለሲናገር የመንፈስ
ቅዱስ ኃይል ነው ወደ ሰዎች ልጆች ልብ
የሚያደርሰው።
፪ ነገር ግን እነሆ፣ በቅዱስ መንፈስ ላይ
ልባቸውን ሀአጠጥረው በእነርሱ ውስጥ ቦታ
የሌላቸው ብዙዎች አሉ፣ ስለዚህ እነርሱ
የፃፉትንና ጠቃሚ አይደለም ብለው የገ
መቱአቸውን ብዙ ነገሮች ይጥላሉ።
፫ ነገር ግን እኔ ኔፊ፣ መፃፍ ያለብኝን
ፅፌአለሁ፣ እና ይህም በልዩ ለህዝቤ ታላቅ
ሀ
ዋጋ አለው ብዬ የምገምተው ነው። በእነ
ርሱ የተነሳ ያለማቋረጥም በቀን ለእፀልያ
ለሁ፣ እናም በሌሊት እምባዬ ትራሴን ያረ
ጥባል፤ ወደ ጌታም በእምነት እጮሀለሁ፣
ጩኸቴንም እንደሚሰማ አውቃለሁ።
፬ እናም ጌታ እግዚአብሔር ፀሎቴን ለህ
ዝቤ ጥቅም እንደሚቀድሰው አውቃለሁ።
እናም በድካም የፃፍኳቸው ቃላትም በእነ
ርሱ ዘንድ ሀብርቱ ይሆናሉ፤ መልካምም
ያደርጉ ዘንድ ለያሳምናቸዋልና፤ ስለአባ
ቶቻቸውም ያሳውቃቸዋል፤ ስለክርስቶ
ስም ይናገራል፤ እናም ሐዘለዓለማዊ ህይ

፱ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፩፤
ት. እና ቃ. ፸፭፥፲፩።
		ለ ሙሴ ፭፥፰።
		ሐ አልማ ፴፬፥፳፯።
፴፫ ፩ ሀ ኤተር ፲፪፥፳፫–፳፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፥፯–፰።
፪ ሀ ሔለ. ፮፥፴፭–፴፮።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት

			መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ለ ኢኖስ ፩፥፱–፲፪፤
ቃላት ፩፥፰።
፬ ሀ ኤተር ፲፪፥፳፮–፳፯።
		ለ ሞሮኒ ፯፥፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።

፻፲፬

፪ ኔፊ ፴፫፥፭–፲፭

ወት በሆነው በእርሱ እንዲያምኑና፣ እስ
ከመጨረሻውም እንዲፀኑ ያሳምናቸዋል።
፭ እናም በእውነት ሀበግልፅነት መሰረት፣
ስለኃጢያት ለበፅኑ በመቃወም ይናገራል፤
ስለዚህ፣ ከዲያብሎስ መንፈስ ካልሆነ በቀር
እኔ በፃፍኩት ቃላት የሚናደድ ማንም ሰው
አይኖርም።
፮ በግልፅነት እደሰታለሁ፤ በእውነት እደ
ሰታለሁ፣ በእኔ ኢየሱስ እደሰታለሁ፣ ነፍ
ሴን ከሲኦል ሀአድኗታልና።
፯ ለህዝቤ ሀልግስና፣ እናም በፍርድ ወን
በር ብዙ እንከን የለሽ ነፍሳት እንደማገኝ
በክርስቶስ ታላቅ እምነት አለኝ።
፰ ለአይሁድ ልግስና አለኝ—ሀአይሁድ
እላለሁ፣ ምክንያቱም እኔ የመጣሁበትን
ዘር ማለቴ ነው።
፱ ሀለአህዛብም ደግሞ ልግስና አለኝ። ነገር
ግን እነሆ፣ በክርስቶስ ለካልታረቁ፣ እናም
ሐ
በጠባቡ በር ካልገቡ፣ እናም ወደ ህይ
ወት በሚያመራው መበቀጭኑ ጎዳና ሠካል
ተራመዱ፣ እናም እስከሙከራ ቀናቸውም
መጨረሻ ድረስ በጎዳናው ጉዞአቸውን ካል
ቀጠሉ፣ በማናቸውም ላይ ተስፋ አላደር
ግም።
፲ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እናም ደግሞ አይሁድና፣ በምድር
ዳርቻ ያላችሁ ሁሉ፣ እነዚህን ቃላት አድ
ምጡም፣ በክርስቶስም ሀእመኑ፤ እንዲሁም
በእነዚህ ለቃላት የማታምኑ ከሆነ በክርስቶስ
እመኑ። እናም በክርስቶስ የምታምኑ ከሆነ
በእነዚህ ሐቃላት ታምናላችሁ፣ እነርሱ የክ
፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፫፤
ያዕቆ. ፬፥፲፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፩–፫፤
፪ ኔፊ ፱፥፵።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ልግስና።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩።

ርስቶስ ቃላት ናቸውና፣ እነርሱንም ለእኔ
ሰጠኝ፤ እናም ሰዎች ሁሉ መልካም እንዲ
ሰሩ መያስተምራሉ።
፲፩ እናም የክርስቶስ ቃላት ካልሆኑም
ፍረዱ—በመጨረሻው ቀን የእርሱ ቃል
መሆናቸውን ክርስቶስ ሀበኃይልና በታላቅ
ክብር ያሳያችኋል፤ እናም እኔና እናንተ
በፍርድ ለወንበር ፊት ለፊት እንቆማለን፤
እናም ምንም እንኳን ደካማ ብሆንም እነ
ዚህን ነገሮች እንድፅፍ በእርሱ እንደታዘ
ዝኩ ታውቃላችሁ።
፲፪ እናም ሁላችንም እንኳን ባንሆን ብዙ
ዎቻችን በታላቁና በመጨረሻው ቀን ሀበመ
ንግስቱ እንድን ዘንድ በክርስቶስ ስም ለአብ
እፀልያለሁ።
፲፫ እናም አሁን፣ የእስራኤል ቤት ሁሉ
የሆናችሁ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ እናም
በምድር ዳርቻ ያላችሁ ሁሉ፣ ከመሬት
ሀ
እንደሚጮህ ድምፅ እናገራችኋለሁ፥ ያ
ታላቁ ቀን እስኪመጣ መልካም ይሁንላ
ችሁ።
፲፬ እናም ከእግዚአብሔር ቸርነት የማ
ትካፈሉ፣ እናም የአይሁዶችንም ሀቃላት፣
ደግሞም የእኔን ለቃላት፣ እንዲሁም ከእግ
ዚአብሔር በግ አፍ የሚወጣውን ቃል የማ
ታከብሩ፣ እነሆ፣ ዘለዓለማዊ ስንብት እላ
ችኋለሁ፣ እነዚህ ቃላት በመጨረሻው ቀን
ሐ
ይኮንኗችኋልና።
፲፭ በምድር ያተምሁት፣ ሀበፍርድ ወንበር
በእናንተ ላይ ይቀርባል፤ ጌታ እንዲህ አዞ
ኛልና፣ መታዘዝ አለብኝ። አሜን።

		መ ሔለ. ፫፥፳፱–፴፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪።
		ሠ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ሐ ሞሮኒ ፲፥፳፯–፳፱።
		መ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፰።
፲፩ ሀ ኤተር ፭፥፬፤
ሞሮኒ ፯፥፴፭።
		ለ ራዕ. ፳፥፲፪፤

ሞሮኒ ፲፥፴፬።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፲፫ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፬፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፮።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፩፤
ኤተር ፬፥፰–፲።
፲፭ ሀ ቃላት ፩፥፲፩።

መፅሐፈ ያዕቆብ
የኔፊ ወንድም

ለወንድሞቹ የሰበካቸው ቃላት። እርሱ የክርስቶስን ትምህርት ለማጥፋት የተመኘውን ሰው
አሳፈረው። የኔፊን ህዝብ ታሪክ በተመለከተ ጥቂት ቃላት።
ምዕራፍ ፩
ያዕቆብና ዮሴፍ ሰዎች በክርስቶስ እንዲ
ያምኑና ትዕዛዛቱን እንዲጠብቁ ለማሳመን
ሞከሩ— ኔፊ ሞተ— ክፋት በኔፋውያን
መካከል ተስፋፋ። ፭፻፵፬–፬፻፳፩ ም.ዓ.
ገደማ።
እንዲህ ሆነ፣ ሌሂ ኢየሩሳሌ
እነሆም
ምን ለቆ ከወጣ ሃምሳ አምስት ዓመ

ታት አለፉ፤ ስለዚህ፣ ኔፊ፤ ለእኔ ሀለያዕ
ቆብ እነዚህ ነገሮች የተፃፉበትን ለትንሹን
ሰሌዳ በተመለከተ ሐትዕዛዝን ሰጠኝ።
፪ እናም እኔ ያዕቆብ፣ በጣም የከበሩ
ናቸው ብዬ የማስባቸውን ጥቂት ነገሮች በእ
ነዚህ ሰሌዳዎች ላይ እንድፅፍ፤ የኔፊ ህዝብ
ተብለው ስለሚጠሩት ታሪክም ባጭሩ ካል
ሆነ በስተቀር መፃፍ እንደሌለብኝም ትዕዛ
ዝን ሰጠኝ።
፫ እርሱም የህዝቡን ታሪክ በሌላኛው የእ
ርሱ ሰሌዳ ላይ መፃፍ እንዳለበት፣ እና እኔ
እነዚህን ሰሌዳዎች ማቆየትና ለዘሮቼም፣
ከትውልድ ወደ ትውልድ ማስተላለፍ እን
ዳለብኝ ተናግሯል።
፬ እናም ቅዱስ የሆነ ሰበካ፣ ወይም ታላቅ
የሆነ ራዕይ፣ ወይም ትንቢት፣ ካለ በእነ
ዚህ ሰሌዳዎች ላይ ሀዋና ዋናዎቹን መቅ
ረፅ፣ እስከተቻለም ድረስ ለክርስቶስ እና
ለህዝባችን ስል መጻፍ አለብኝ።
፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣ የሌሂ
		ለ
		ሐ
፬ሀ
፭ሀ

ልጅ።
፪ ኔፊ ፭፥፳፰–፴፫፤
ያዕቆ. ፫፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
ያዕቆ. ፯፥፳፯።
ይህም ከሌላ የሚልቅ፣
አስፈላጊ እቃዎች ማለት
ነው።
፩ ኔፊ ፲፪።

፭ በእምነትና በታላቅ ጭንቀት የተነሳ
ህዝባችንን በተመለከተ፣ ምን ነገሮች በእ
ነርሱ ላይ ሀመሆን እንዳለባቸው በእውነት
ለእኛ ተገልፆልናል።
፮ እናም ደግሞ እኛ ብዙ ራዕይና ብዙ የት
ንቢት መንፈስ ነበረን፣ ስለዚህ ሀስለክርስ
ቶስ እና ስለሚመጣው መንግስቱም እና
ውቅ ነበር።
፯ ስለሆነም የእስራኤል ልጆች ሀበምድ
ረበዳው በነበሩበት ወቅት በፈተናው ጊዜ
ለ
በአመጽ እንደነበሩ ወደ እረፍቱ ሐእንዳ
ይገቡ በማንኛውም መንገድ ቢሆን በቁጣው
እንዳይምል፣ ህዝቦቻችን ወደ መ እረፍ
ቱም ይገቡ ዘንድ ወደ ክርስቶስ ሠእንዲ
መጡ እናም የእግዚአብሔርን በጎነት እን
ዲካፈሉ እናሳምናቸው ዘንድ በትጋት
ሠራን።
፰ ስለዚህ፣ ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር
ላይ ሀለቁጣ የሚቀሰቅሰውን አመፅ ለእንዳያ
ምፁ፣ ነገር ግን ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ እን
ዲያምኑና፣ ሞቱን ይገነዘቡ ዘንድ፣ እናም
ሐ
የመስቀሉን ስቃይና የዓለምን መሳለቅ
ይቀበሉ ዘንድ ለማሳመን እንድንችል የእ
ግዚአብሔርን እርዳታ እንፈልጋለን፤ ስለ
ሆነም፣ እኔ ያዕቆብ፣ የወንድሜ ኔፊን ትዕ
ዛዛት ለመፈፀም ኃላፊነቱን ወሰድኩ።
፱ እንግዲህ ኔፊ መሸምገል ጀመረ፣ እናም
በቅርቡ ሀእንደሚሞት ተገነዘበ፤ ስለዚህ፣

፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፬–፲፩፤ ፲፱፥፰–፲፬።
፯ ሀ ዘኁል. ፳፮፥፷፭፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፳፫–፴፩።
		ለ ዕብ. ፫፥፰።
		ሐ ዘኁል. ፲፬፥፳፫፤
ዘዳግ. ፩፥፴፭–፴፯፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–፳፭።
		መ ቅ.መ.መ. እረፍት።
		ሠ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
ኦምኒ ፩፥፳፮፤

ሞሮኒ ፲፥፴፪።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፤
አልማ ፲፪፥፴፮–፴፯፤
ሔለ. ፯፥፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ሐ ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፲፮፥፳፭–፳፮
(ተጨማሪ)፤
ሉቃ. ፲፬፥፳፯።
፱ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፲፬።

፻፲፮

ያዕቆብ ፩፥፲–፪፥፪

አንድ ሰው አሁን በህዝቡ ላይ ንጉሥና
መሪ እንዲሆን፣ በመሣፍንቱ አገዛዝ መሰ
ረት ሐቀባው።
፲ ህዝቡ ኔፊን እጅግ በመውደዱ፣ እር
ሱም ለእነርሱ ታላቅ ጠባቂ በመሆኑ፣ የላ
ባንንም ሀጎራዴ ለእነርሱ ለመከላከያ በመ
ጠቀሙ፣ እናም ለደህንነታቸው በጊዜው
ሁሉ በመስራቱ—
፲፩ ስለሆነም፣ ህዝቡ ስሙን በማስታወስ
ለመቆየት ፈለጉ። እናም በነገስታት አገዛዝ
መሠረት በእርሱ ምትክ የሚነግሱት ሁሉ
ሁለተኛው ኔፊ፣ ሶስተኛው ኔፊና፣ ወዘተ
ተብለው በህዝቡ ተሰየሙ፤ እናም ስማቸው
ምንም ቢሆን፣ በህዝቡ እንዲህም ተሰየሙ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ ኔፊ ሞተ።
፲፫ አሁን ሀላማናውያን ያልነበሩት ህዝቦች
ኔፋውያን ነበሩ፤ ይሁን እንጂ፣ ለኔፋው
ያን፣ ያዕቆባውያን፣ ዮሴፋውያን፣ ሐዞራማ
ውያን፣ ላማናውያን፣ ልሙኤላውያን እና
እስማኤላውያን ተብለው ይጠሩ ነበር።
፲፬ ነገር ግን፣ እኔ ያዕቆብ፣ ከእንግዲህ
በኋላ እነርሱን በዚህ ስም አልለያቸውም፣
ነገር ግን የኔፊን ህዝቦች ለማጥፋት የሞ
ከሩትን፣ ላማናውያን፣ ብዬ ሀ እጠራቸ
ዋለሁ፣ እናም በነገስት አገዛዝ መሰረት፣
ለኔፊ ወዳጅ የሆኑትን፣ ለኔፋውያን፣ ወይም
ሐ
የኔፊ ህዝብ፣ ብዬ እጠራቸዋለሁ።
፲፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ፣
በሁለተኛው ንጉስ የንግሥ ዘመን ልባቸውን
ማደንደን ጀመሩ፣ እናም በጥቂቱ እራሳ
ቸውን እንደ ጥንቱ ዳዊት እንዲሁም እንደ
ልጁ ሰለሞን ብዙ ሀሚስቶችና ዕቁባቶችን
በማድረግ በክፉ ልማድ የእራሳቸውን ፍላ
ጎት ማሟላት ጀመሩ።
ለ

፱ ለ ፪ ኔፊ ፮፥፪፤
ጄረም ፩፥፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. መቀባት።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፱፤
፪ ኔፊ ፭፥፲፬፤
ቃላት ፩፥፲፫፤
ሞዛያ ፩፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲፫ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፰።

፲፮ አዎን፣ እናም ደግሞ እነርሱ ብዙ
ወርቅና ብር መፈለግ ጀመሩ፣ እናም በኩ
ራት እራሳቸውን ከፍ ማድረግ ጀመሩ።
፲፯ ስለዚህ፣ እኔ ያዕቆብ፣ መጀመሪያ
ሀ
መልእክቴን ከጌታ ካገኘሁ በኋላ ለበቤ
ተመቅደስ ውስጥ ሳስተምራቸው እነዚህን
ቃላት ሰጠኋቸው።
፲፰ እኔ ያዕቆብ፣ እናም ወንድሜ ዮሴፍ፣
ለዚህ ህዝብ ካህናትና መምህራን እንድን
ሆን በኔፊ እጅ ሀተቀብተን ነበር።
፲፱ እናም ኃላፊነቱንም በመውሰድ፣ የእ
ግዚአብሔርን ቃል በሙሉ ትጋት ካላስተ
ማርናቸው የህዝቡን ኃጢኣት በራሳችን ላይ
በመቀበል ሀኃላፊነታችንን ለጌታ ለአጎላን፤
ስለሆነም፣ ሐደማቸው ልብሳችንን እንዳይ
በክል ባለን ኃይል ሰራን፤ አለበለዚያ ደማ
ቸው ልብሳችንን ይበክላልና፣ እናም በመ
ጨረሻው ቀን እንከን የለሽ ሆነን አንገኝም።
ምዕራፍ ፪
ያዕቆብ የሀብትን ፍቅር፣ ኩራትና፣ ምን
ዝርናን አወገዘ— ሰዎች ወገናቸውን ለመ
ርዳት ሀብትን ሊሹ ይችላሉ— ጌታ ከኔ
ፋውያን መካከል ማንኛውም ሰው ከአንድ
በላይ ሚስት እንዳይኖረው አዘዘ— ጌታ
በሴቶች ንፁህነት ይደሰታል። ከ፭፻፵፬–
፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ የኔፊ ወንድም ያዕቆብ፣ ኔፊ ከሞተ
በኋላ ለኔፊ ህዝብ የተናገራቸው ቃላት—
፪ አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ እኔ
ያዕቆብ እግዚአብሔር በሰጠኝ ሀላፊነት
መሰረት፣ ሀላፊነቴን በጥሞና ለመወጣት፣
እናም ኃጢአታችሁንም ከመጎናፀፊያዬ

		ለ ቅ.መ.መ. ኔፋውያን።
		ሐ ፩ ኔፊ ፬፥፴፭፤
፬ ኔፊ ፩፥፴፮–፴፯።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፲፪፤
አልማ ፪፥፲፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፬፥፲፩።
		ሐ ፪ ኔፊ ፭፥፱።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፰–፴፱።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣

የተጠራበት።
		ለ ፪ ኔፊ ፭፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳፮።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀላፊነት፣ ሀላፊ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፱፥፵፬።

፻፲፯

ያዕቆብ ፪፥፫–፲፬

አራግፍ ዘንድ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል
ለእናንተ አውጅ ዘንድ በዚህ ቀን ወደ ቤተ
መቅደስ መጣሁ።
፫ እናም እስከዚህ ጊዜ ድረስ በተጠራሁ
በት ኃላፊነት ትጉህ እንደነበርኩ እናንተም
ታውቃላችሁ፤ ነገር ግን ባሁኑ ጊዜ ከዚህ
ቀደም ከነበረኝ ይልቅ ለነፍሳችሁ ደህን
ነት ከፍተኛ ስሜትና ስጋት ተከፍቼአለሁ።
፬ እነሆም፣ እስከዚህ ጊዜ ድረስ እኔ በሰ
ጠኋችሁ፣ በጌታ ቃል ታዛዦች ነበራችሁ።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ እኔን አድምጡኝ፣
እናም ከሁሉም በላይ ሀይለኛ በሆነው የሰማ
ይና የምድር ፈጣሪ ድጋፍ ሀሀሳባችንን በተ
መለከተ ልናገራችሁ እንደምችል፣ እንዴ
ትስ ኃጢያትን መስራት እንደጀመራችሁ፣
ለእኔም በጣም የረከሰ እንደሆነ፣ አዎን፣
ለእግዚአብሔርም የረከሰ እንደሆነ እወቁ።
፮ አዎን፣ ነፍሴን ያሳዝናል እናም የልባ
ችሁን ክፋት በተመለከተ መመስከር ስላለ
ብኝ፣ በፈጣሪዬ ፊት በእፍረት እንድሸማ
ቀቅ ያደርገኛል።
፯ እናም ደግሞ እናንተን በተመለከተ፣
የብዙዎቹም ስሜት በእግዚአብሔር ፊት፣
ለእግዚአብሔርም አስደሳች በሆኑት፣
እጅግ ለስላሳና ሀንፁህ፣ በቀላሉ ሊጎዱ
በሚችል፣ በሚስቶቻችሁ እናም በልጆቻ
ችሁ ፊት ለበኃይል መናገር ስላለብኝ አዝ
ናለሁ፤
፰ እናም እነርሱ አስደሳቹን ሀየእግዚአብ
ሔርን ቃል፣ አዎን፣ የቆሰለውን ነፍስ የሚ
ፈውሰው ቃል ለመስማት ወደዚህ እንዲ
መጡ እገምታለሁ።
፱ ስለሆነም፣ እንደወንጀላችሁ እናንተን
ለመገሰፅ፣ የቆሰሉትን ቁስላቸው ለመዳ
ንና ለመፈወስ ሳይሆን እንዲሰፋ ለማድ
ረግ፤ እናም ያልቆሰሉት ደግሞ አስደሳቹን
የእግዚአብሔር ቃል ከመጋበዝ ይልቅ ነፍ
፪ ፭ ሀ አልማ ፲፪፥፫፤

ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. በጎነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፫።

ሳቸውን ለመውጋት እናም በቀላሉ ሊጎዳ
የሚችል አዕምሮአቸውን ለማቁሰል ከእ
ግዚአብሔር በተቀበልሁት ጥብቅ ትዕዛዝ
ምክንያትም በመገደዴ ነፍሴን ተጨቁኗል።
፲ ነገር ግን ስራው ታላቅ ቢሆንም፣ በእ
ግዚአብሔር ጥብቅ ሀትዕዛዝ መሰረት ማድ
ረግ፣ እናም በልበ ንፁህና፣ በተሰበረ ልብ
ፊት፣ እናም ሁሉን በሚገዛ አምላክ ለበሚ
ቃኘው ዐይን ፊት ስለበደላችሁና ስለእር
ኩሰታችሁ መናገር አለብኝ።
፲፩ ስለሆነም፣ እንደእግዚአብሔር ቃል
ሀ
ግልፅነት እውነቱን ልነግራችሁ ይገባል።
እነሆም ጌታን ስጠይቅ፣ ቃሉ እንዲህ ሲል
ወደ እኔ መጣ፥ ያዕቆብ ነገ ወደ ቤተ መቅ
ደሱ ሂድ፣ እናም ለዚህ ህዝብ የምሰጥህን
ቃል አውጅ።
፲፪ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ለእ
ናንተ የማውጀው ቃል ይህ ነው፣ ብዙዎቻ
ችሁ ወርቅና፣ ብር፣ እንዲሁም ለእናንተና
ለዘሮቻችሁ ሀየቃል ኪዳን ምድር በሆነችው
በዚህች ምድር ውስጥ በይበልጥ የያዘች
ውን ሁሉንም ዓይነት የከበረ ለብረት መፈ
ለግ ጀምራችኋል።
፲፫ እናም የአምላክ እጅ በሰፊው ባርኳ
ችኋል፣ ብዙ ሀብትንም አግኝታችኋል፤
አንዳንዶቻችሁም ከወንድሞቻችሁ በበ
ለጠ ስለተቀበላችሁ በልባችሁ ኩራት ሀከፍ
ብላችኋል፣ እናም በለበሳችሁትም ልብስ
ውድነት አንገታችሁን አደንድናችኋል፣
ራሳችሁንም ከፍ አድርጋችኋል፣ እናም
ራሳችሁን ከወንድሞቻችሁ የተሻላችሁ
ስለሚመስላችሁ እነርሱን አሳዳችኋቸዋል።
፲፬ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እግዚአ
ብሔር በዚህ ነገር ከበደል ነጻ ያደርገናል
ብላችሁ ትገምታላችሁን? እነሆ፣ አይሆ
ንም እላችኋለሁ። ነገር ግን እርሱ ይፈር
ድባችኋል፣ እናም እናንተ በእነዚህ ነገሮች

፰ ሀ አልማ ፴፩፥፭።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፵፬።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፬፤ ፴፩፥፪–፫።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳።

ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፰፥፳፭፤
ሔለ. ፮፥፱–፲፩፤
ኤተር ፲፥፳፫።
፲፫ ሀ ሞር. ፰፥፴፭–፴፱።

፻፲፰

ያዕቆብ ፪፥፲፭–፳፱

የምትቀጥሉ ከሆነ ፍርዱ በፍጥነት ይመ
ጣባችኋል።
፲፭ አቤቱ መውጋት እንደሚችል፣ እናም
በቅፅበት ዐይኑ ቅኝት ወደ አፈር ሊመታ
ችሁ እንደሚችል ቢያሳያችሁ!
፲፮ አቤቱ ከክፋትና ከእርኩሰት ነፃ ቢያ
ደርጋችሁ። እናም፣ አቤቱ የትዕዛዙን ቃል
ብትሰሙና፣ ይህ የልባችሁ ክፋት ነፍሳች
ሁን ሀእንዲያጠፋ ባትፈቅዱ!
፲፯ ወንድሞቻችሁ እንደ እራሳችሁ አስ
ቡአቸው፣ እናም እነርሱም ልክ እንደ እና
ንተ ሀሀብታም ይሆኑ ዘንድ፣ ከሁሉም ጋር
ተገናኚ እናም ለበንብረታችሁ ነፃ ሁኑ።
፲፰ ነገር ግን ሀ ሀብትን ከመፈለጋችሁ
በፊት፣ የእግዚአብሔርን ለ መንግስት
ፈልጉ።
፲፱ እናም በክርስቶስ ተስፋን ካገኛችሁ
በኋላ፣ የምትፈልጉአቸው ከሆነ ሀብትን
ታገኛላችሁ፤ እነዚህንም ሀመልካም ለማ
ድረግ ዓላማ—የተራቆቱትን ለማልበስ፣
የተራቡትንም ለመመገብ፣ ምርኮኞችንም
ነፃ ለማውጣት፣ እናም ለታመሙና ለተሰ
ቃዩ ፋታን ለመስጠት ትፈልጓቸዋላችሁ።
፳ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ኩራትን
በሚመለከት ተናግሬአችኋለሁ፤ እናም
እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገሮች የተነሳ
በልባችሁ ኩራት ጎረቤቶቻችሁን ያሰቃያ
ችሁ፣ እንዲሁም ያሳደዳችሁ ስለዚህ ምን
ትላላችሁ?
፳፩ እንዲህ አይነት ነገሮች ስጋን ሁሉ
ለፈጠረው የረከሱ ናቸው ብላችሁ አታስ
ቡምን? እናም አንዱ ፍጡር እንደሌላው
በፊቱ የከበረ ነው። ሁሉም ስጋም ከአፈር
ነው፤ እናም ሀትዕዛዛቱን ይጠብቁና እር

ሱን ለዘለዓለም ያከብሩት ዘንድ ለተመሳ
ሳይ ዓላማ ፈጥሯቸዋል።
፳፪ እናም አሁን ይህን ኩራት በተመለ
ከተ ለእናንተ ንግግሬን አቆማለሁ። እናም
የከፋ ወንጀልን በተመለከተ ለእናንተ መና
ገር ባይኖርብኝ፣ ልቤ በእናንተ እጅግ ትደ
ሰት ነበር።
፳፫ ነገር ግን በከፋው ወንጀላችሁ የተነሳ
የእግዚአብሔር ቃል ከብዶኛል። እነሆም
ጌታ እንዲህ ይላል—ይህ ህዝብ በክፋት ቀስ
በቀስ ማደግ ይጀምራል፤ ቅዱሳት መጻሕ
ፍትንም አይረዱም፣ ምክንያቱም የዳዊ
ትንና ልጁ ሰለሞንን በተመለከተ በተፃፉት
ነገሮች የተነሳ ዝሙትን በመፈፀማቸው ለእ
ራሳቸው ምክንያትን ይፈልጋሉ።
፳፬ እነሆ፣ ዳዊትና ሀሰለሞን በእውነት
ብዙ ለሚስቶችና ዕቁባቶች ነበሩአቸው፣
ይህም በፊቴ የረከሰ ነበር ይላል ጌታ።
፳፭ ስለዚህ፣ ጌታ እንዲህ ይላል፣ ይህን
ህዝብ ለራሴ ሀፃድቅ ቅርንጫፍ ከዮሴፍ የወ
ገብ ፍሬ አስነሳ ዘንድ በኃያል ክንዴ ከኢየ
ሩሳሌም ምድር አውጥቼዋለሁ።
፳፮ ስለሆነም፣ እኔ ጌታ እግዚአብሔር
ይህ ህዝብ እንደ ጥንቶቹ እንዲያደርግ አይ
ፈቅድም።
፳፯ ስለሆነም፣ ወንድሞቼ እኔን ስሙኝ፣
እናም የጌታንም ቃል አድምጡ—በመካ
ከላችሁ ሀከአንድ ሚስት በቀር ሌላ አይ
ኑረው፤ እና ዕቁባቶች ምንም አይኑረው።
፳፰ እኔ ጌታ እግዚአብሔር በሴቶች ሀንፅ
ህና እደሰታለሁና። እናም ማመንዘር በእኔ
ፊት የረከሰ ነው፤ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፳፱ ስለሆነም፣ ይህ ህዝብ ትዕዛዛቴን
ይጠብቃል፣ ወይም ምድሪቱ በእነርሱ

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ለ ሉቃ. ፲፪፥፳፪–፴፩።
፲፯ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፫።
፲፱ ሀ ሞዛያ ፬፥፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣ የምፅዋት ፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፤
ስጦታ፤
አብር. ፫፥፳፭–፳፮።
በጎ ድርገት።
፳፬ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፩፥፩፤
፲፰ ሀ ፩ ነገሥ. ፫፥፲፩–፲፫፤
ነሀ. ፲፫፥፳፭–፳፯።
ማር. ፲፥፲፯–፳፯፤
		ለ ፩ ነገሥ. ፲፩፥፩–፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፴፩፤
ዕዝ. ፱፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፮፥፯።
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. ሀብቶች።
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤

ዓሞ. ፭፥፲፭፤
፪ ኔፊ ፫፥፭፤
አልማ ፳፮፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ሌሂ፣ የኔፊ አባት።
፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪፤
፵፱፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህነት።

፻፲፱

ያዕቆብ ፪፥፴–፫፥፭

የተነሳ የተረገመች ትሁን ይላል የሰራ
ዊት ጌታ።
፴ እኔ ለራሴ ሀዘርን ለማቆም ከፈለኩኝ፣
ህዝቤን አዛለሁ፤ አለበለዚያ እነርሱ እነ
ዚህን ነገሮች ያዳምጣሉ ይላል የሰራዊት
ጌታ።
፴፩ እነሆ እኔ ጌታ በኢየሩሳሌም ምድር
ውስጥ፣ አዎን፣ እናም በህዝቤ ምድር
ሁሉ፣ በባሎቻቸው ክፋትና እርኩሰት የተ
ነሳ የህዝቤን ሴት ልጆች ሀዘንን ተመልክ
ቻለሁ፣ እናም ልቅሶአቸውን ሰምቻለሁ።
፴፪ እናም የሰራዊት ጌታ፣ ከኢየሩሳሌም
ምድር እንዲወጡ ያደረኩአቸው፣ የዚህ
ህዝብ መልካም ሴት ልጆች ጩኸት ወደ
እኔ በህዝቤ ወንዶች ላይ ይመጣ ዘንድ አል
ፈቅድም ይላል የሰራዊት ጌታ።
፴፫ በከባድ እርግማን፣ እንዲሁም ለጥ
ፋታቸውም፣ ካልጎበኘኋቸው በቀር የህዝቤ
ሴት ልጆች በሩህሩህነታቸው የተነሳ በምርኮ
አይወሰዱም፤ ምክንያቱም እነርሱ ሀዝሙ
ትን እንደጥንቶቹ አይፈፅሙም ይላል የሰ
ራዊት ጌታ።
፴፬ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ እነ
ዚህ ትዕዛዛት ለአባታችን ሌሂ ተሰጥተውት
እንደነበር ታውቃላችሁ፤ ስለሆነም በፊትም
ታውቋቸዋላችሁ፤ እናም ማድረግ የማይ
ገባችሁን እነዚህን ነገሮች በማድረጋችሁ
ለታላቅ እርግማን መጥታችኋል።
፴፭ እነሆ፣ ከወንድሞቻችን ከላማናው
ያን የበለጠ ሀበደል ሰርታችኋል። በእነር
ሱም ፊት መጥፎ ምሳሌዎች በመሆናችሁ፣
የሩህሩህ ሚስቶቻችሁን ልብም ሰብራች
ኋል፣ የልጆቻችሁንም መተማመን አጥታ
ችኋል፤ እናም በልባቸው ጥልቅ ሀዘን በእ
ናንተ ላይ ወደ እግዚአብሔር መጥተዋል።
እናም በእናንተ ላይ በሚወርደው በእግዚ
አብሔር ቃል ጥብቅነት የተነሳ፣ ብዙ ልቦች
በሀዘን ቆሰሉ በጥልቅ ቁስልም ተበሱ።

ምዕራፍ ፫

ሀ

፳፱ ሀ ኤተር ፪፥፰–፲፪።
፴ ሀ ሚል. ፪፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፷፩–፷፮።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስሜታዊ፣
ስሜታዊነት፤

በልባቸው ንፁህ የሆኑ የሚያስደስተውን
የእግዚአብሔርን ቃል ይቀበላሉ— የላ
ማናውያን ፅድቅ ከኔፋውያን ይል
ቃል— ያዕቆብ ሳያገቡ ስለሚያመነዝሩ፣
ስለዝሙትና ስለማንኛውም ኃጢያት አስ
ጠነቀቀ። ከ፭፻፵፬– ፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ያዕቆብ፣ በልባችሁ
ንፁህ ለሆናችሁ እናገራለሁ። በአዕምሮ ፅኑ
ነት ወደ እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ በታላቅ
እምነትም ወደእርሱ ፀልዩ፣ እርሱም በመ
ከራችሁ ያፅናናችኋል፣ እናም ምክንያታች
ሁን ይማፀናል፣ ጥፋታችሁንም ለሚመኙ
ፍርድን ይልካል።
፪ አቤቱ በልባችሁ ንፁህ የሆናችሁ ሁሉ፣
ራሳችሁን አቅኑና አስደሳቹን የእግዚአብ
ሔርን ቃል ተቀበሉ፣ እናም ፍቅሩንም
ተቋደሱ፤ አዕምሮአችሁ ሀፅኑ ከሆነ፣ ይህን
ለዘለአለም ለማድረግ ትችላላችሁና።
፫ ነገር ግን፣ እናንተ በልባችሁ ንፁህ ያል
ሆናችሁ በዚህ ቀን በእግዚአብሔር ፊት
ሀ
የቆሸሻችሁ ወዮ፣ ወዮላችሁ፤ ንስሀ ካል
ገባችሁ ምድሪቱ በእናንተ ምክንያት የተ
ረገመች ትሆናለችና፤ እናም ላማናውያን
እንደ እናንተ ባይቆሽሹም፣ ይሁን እንጂ
በከባድ እርግማን ለተረግመዋል፣ እስከም
ትጠፉም እንኳን ይጎዱአችኋል።
፬ እናም እናንተ ንስሀ ካልገባችሁ፣ የር
ስት ምድራችሁን እነርሱ የሚወርሱበት ጊዜ
በፍጥነት ይመጣል፣ እናም ጌታ እግዚአ
ብሔር ፃድቃንን ከመካከላችሁ ሀያወጣል።
፭ እነሆ፣ የእናንተ ወንድሞች፣ በቆሻሻ
ነታቸውና በቆዳቸው ላይ በመጣው እር
ግማን የተነሳ የጠላችኋቸው ላማናውያን፣
ከእናንተ የበለጠ ፃድቃን ናቸው፤ ምክን
ያቱም እነርሱ አንድ ሚስት ብቻ እንዲኖ
ራቸው እናም ምንም ዕቁባት እንዳይኖራ

			በወሲብ የስነ ምግባር
ጉድለት።
፴፭ ሀ ያዕቆ. ፫፥፭–፯።
፫ ፪ ሀ አልማ ፶፯፥፳፮–፳፯።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. እድፍ፣

			እድፍነት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳፫።
፬ ሀ ኦምኒ ፩፥፭–፯፣ ፲፪–፲፫።

፻፳

ያዕቆብ ፫፥፮–፬፥፩

ቸው፣ እናም በመካከላቸውም ዝሙት እን
ዳይፈጸም ዘንድ ለአባታችን የተሰጠውን
የጌታን ትዕዛዝ ሀአልረሱምና።
፮ እናም አሁን፣ ይህንን ትዕዛዝ ለመጠበቅ
ይጥራሉ፤ ስለሆነም፣ ይህንን ትዕዛዝ ለመ
ጠበቅ ጥረት የተነሳ ጌታ እግዚአብሔር እነ
ርሱን አያጠፋም፣ ነገር ግን ለእነርሱ ሀመሀሪ
ይሆናል፤ እናም አንድ ቀን የተባረኩ ህዝ
ቦች ይሆናሉ።
፯ እነሆ፣ ባሎቻቸው ሚስቶቻቸውን
ሀ
ይወዳሉ፣ ሚስቶቻቸውም ባሎቻቸውን
ይወዳሉ፤ እናም ባሎቻቸውና ሚስቶቻ
ቸው ልጆቻቸውን ይወዳሉ፤ እንዲሁም
የእነርሱ አለማመንና ወደ እናንተ ያላቸው
ጥላቻ በአባቶቻቸው ክፋት የተነሳ ነው፤
ስለሆነም፣ በታላቁ ፈጣሪያችሁ አመለካ
ከት እናንተ ምን ያህል ከእነርሱ የተሻላ
ችሁ ናችሁ?
፰ ወንድሞቼ ሆይ፣ ከእነርሱ ጋር በእግ
ዚአብሔር ዙፋን ፊት ስትቀርቡ እናንተ
ለኃጢኣታችሁ ንስሀ ካልገባችሁ የእነርሱ
ቆዳ ከእናንተ የበለጠ ይነጣል በማለት እፈ
ራለሁ።
፱ ስለሆነም፣ የእግዚአብሔር ቃል የሆነ
ትዕዛዝ እሰጣችኋለሁ፣ ቆዳቸው በመጥቆሩ
ምክንያት ከእንግዲህ አትሰድቧቸውም፤
በመቆሸሻቸውም ምክንያት አትሰድቧቸ
ውም፤ ነገር ግን የራሳችሁን መቆሸሽ ታስ
ታውሳላችሁ፣ እናም የእነርሱ መቆሸሽ
የመጣው በአባቶቻቸው የተነሳ መሆኑን
አስታውሱ።
፲ ስለሆነም፣ በፊታቸው ባስቀመጣች
ሁት ምሳሌም የተነሳ ሀየልጆቻችሁን ልብ
እንዴት እንዳሳዘናችሁ ታስታውሳላችሁ፤
እናም ደግሞ በመቆሸሻችሁ የተነሳ፣ ልጆ
ቻችሁን ወደ ጥፋት ታመጣላችሁ፣ እናም
በመጨረሻው ቀን ኃጢአታቸው በራሳችሁ
ላይ ይቆለላሉ።
፭ ሀ ያዕቆ. ፪፥፴፭።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፫፣ ፮–፯፤
ሔለ. ፲፭፥፲–፲፫።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ፤
ፍቅር።

፲ሀ
፲፩ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

፲፩ ወንድሞቼ ሆይ፣ ቃሌን አድምጡ፤
የነፍሳችሁን ስሜት አነቃቁ፤ ከሞት እንቅ
ልፍ ትነቁ ዘንድ ራሳችሁን ሀነቅንቁ፤ እናም
የዲያብሎስ ለመልዕክተኛ በመሆን የሁለ
ተኛው ሐሞት ከሆነው እሳትና ዲን ራሳች
ሁን እንዳትጥሉ መከሲዖል ህመም ራሳች
ሁን ፍቱ።
፲፪ እናም አሁን እኔ ያዕቆብ፣ የሚያስ
ከትሉትን ክፉ ነገሮች በመንገር ሀከዝሙ
ትና ለከአመንዝራነት፣ እንዲሁም ከማን
ኛውም አይነት ኃጢያት እነርሱን በማስ
ጠንቀቅ ለኔፊ ህዝብ ብዙ ነገሮችን ተና
ገርኳቸው።
፲፫ እናም አሁን ቁጥራቸው ታላቅ እየ
ሆኑ የመጡት የዚህ ህዝብ ነገር አንድ
መቶኛ ክፍል ድርጊቶችም ሀበእነዚህ ሰሌ
ዳዎች ሊፃፍ አይቻልም፤ ነገር ግን አብዛ
ኛው ድርጊታቸውና፣ ጦርነታቸው፣ እናም
ፀባቸው፣ እንዲሁም የነገስታቶቻቸው የን
ግስ ታሪክ በትልቁ ሰሌዳ ላይ ተፅፈዋል።
፲፬ እነዚህ ሰሌዳዎች የያዕቆብ ሰሌዳዎች
ይባላሉ፣ እናም የተሰሩት በኔፊ እጅ ነው።
እናም እነዚህን ቃላት መናገሬን አቆማ
ለሁ።
ምዕራፍ ፬
ነቢያት ሁሉ አብን በክርስቶስ ስም አመ
ለኩ— የአብርሃም ይስሃቅን ለመሰ
ዋት ማቅረቡ የእግዚአብሔርና የአንድያ
ልጁ አምሳል ነበር— በኃጢያት ክፍያው
ሰዎች እራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር
ማስታረቅ አለባቸው— አይሁዶች የመ
ሰረቱን ድንጋይ አይቀበሉም። ከ፭፻፵፬–
፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን እነሆ፣ እንዲህ ሆነ እኔ ያዕቆብ፣
ለህዝቤ በቃሌ ብዙ በማስተማሬ (እናም የእ
ኛን ቃላት በሰሌዳዎቹ ላይ ለመቅረፅ ባለው

ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
አልማ ፭፥፮–፱።
፪ ኔፊ ፱፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዝሙት መፈጸም።
		ለ ቅ.መ.መ. ምኞት፤
ክፉ፣ ክፋት።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፩–፬፤
ያዕቆ. ፩፥፩–፬።

፻፳፩

ያዕቆብ ፬፥፪–፱

ችግር የተነሳ፣ ከጥቂቶቹ ቃላቴ በስተቀር
መፃፍ አልችልም) እናም በሰሌዳዎቹ ላይ
የሚፃፉት ነገሮች መቅረት እንዳለባቸው
እናውቃለን፤
፪ ነገር ግን ከሰሌዳዎቹ ውጪ የፃፍናቸው
ምንም አይነት ነገሮች መደምሰስና መጥፋት
አለባቸው፤ ነገር ግን በሰሌዳዎቹ ላይ ለል
ጆቻችን፣ እናም ደግሞ ለተወደዱት ወንድ
ሞቻችን፣ እኛን በሚመለከት ወይም አባቶ
ቻቸውን በተመለከተ—በትንሽ ደረጃ እው
ቀት የሚሰጡትን፣ ጥቂት ቃላት መፃፍ እን
ችላለን—
፫ አሁን በዚህ ነገር እንደሰታለን፤ እናም
የተወደዱት ወንድሞቻችን እናም ልጆቻ
ችን በምስጋና ልብ ይቀበሉት ዘንድ ተስፋ
በማድረግ፣ እናም በደስታ እናም ያለማ
ዘን፣ ያለንቀት ስለቀድሞ ወላጆቻቸው
ለመማር ይመለከቱአቸው ዘንድ እነዚህን
ቃላት በሰሌዳዎቹ ላይ ለመቅረፅ በትጋት
እንሰራለን።
፬ ስለክርስቶስ ሀ ማወቃችንን፣ እናም
እርሱ ከመምጣቱ ከብዙ መቶ ዓመታት
በፊት በክብሩ ተስፋ እንደነበር ያውቁ
ዘንድ፣ ለዚህ ዓላማ እነዚህን ነገሮች ፃፍን፤
እናም የክብሩ ተስፋ የነበረን እኛ ብቻ ሳን
ሆን ነገር ግን ከእኛ በፊት የነበሩት ቅዱሳን
ለ
ነቢያት ሁሉ ደግሞ ናቸው።
፭ እነሆ፣ በክርስቶስ አምነዋል እናም
አብንም በስሙ አምልከዋል፣ ደግሞም
እኛ አብን በስሙ ሀእናመልካለን። እናም
ለዚህ ዓላማ የሙሴን ለህግ እንጠብቃለን፣
ነፍሳችንን ወደእርሱ ሐያመለክታልና፤ እን
፬ ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ሉቃ. ፳፬፥፳፭–፳፯፤
ያዕቆ. ፯፥፲፩፤
ሞዛያ ፲፫፥፴፫–፴፭፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፮።
፭ ሀ ሙሴ ፭፥፰።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬፤
ጄረም ፩፥፲፩፤
ሞዛያ ፲፫፥፳፯፣ ፴፤
አልማ ፳፭፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
		ሐ ገላ. ፫፥፳፬።
		መ ዘፍጥ. ፳፪፥፩–፲፬፤

፮ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፯ሀ
፰ሀ

ዲሁም ከእግዚአብሔርና ከአንድያ ልጁ
ጋር አምሳልነት ያለው፣ ለአብርሃም በምድ
ረበዳ ልጁን ይስሀቅን ለመስዋዕት በማቅረብ
ለእግዚአብሔር ትዕዛዝ ታዛዥ ሆኖ እንደተ
ቆጠረለት፣ ለዚህም ምክንያት ይህም ለፅ
ድቅ ለእኛ ተቀድሷል።
፮ ስለሆነም፣ እኛ ነቢያትን እንመረምራ
ለን፣ እናም ብዙ ራዕይና ሀየትንቢት መን
ፈስ አለን፤ እነዚህ ሁሉ ለምስክሮች ስላሉ
ንም ተስፋን እናገኛለን፣ እናም እምነታ
ችን የማይናወጥ ሆኖ በእውነት በኢየሱስ
ሐ
ስም መስንገስፅ ያም ዛፉ፣ ወይንም ተራ
ራው ወይም የባህሩ ሞገድ ይታዘዝልናል።
፯ ይሁን እንጂ፣ በፀጋው እናም ለሰው
ልጆች እራሱን ዝቅ በማድረጉ እነዚህን
ነገሮች የማድረግ ኃይል እንዳለን እናውቅ
ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሀድክመታችንን
ያሳየናል።
፰ እነሆ፣ የጌታ ስራ ታላቅና ድንቅ ነው።
የእርሱ ሀሚስጥር ጥልቀት እንዴት ለየማይ
መረመር ነው፤ እናም ሰው የእርሱን መን
ገድ ሁሉ ፈልጎ ለማወቅ የማይቻል ነው።
እናም ለእርሱ ካልተገለፀለት በቀር ማንም
ሰው የእርሱን ሐመንገድ መአያውቅም፤
ስለሆነም፣ ወንድሞች፣ የእግዚአብሔርን
ራዕይ አትናቁ።
፱ እነሆም፣ ሀሰው ለበቃሉ ኃይል ወደ
ምድር ፊት መጥቷል፣ ምድርም በቃሉ
ኃይል ተፈጥራለች። ስለሆነም፣ እግዚአ
ብሔር መናገር ከቻለና፣ እንዲሁም ዓለም
ከተፈጠረ፣ እና እርሱ ሲናገር ሰው ከተፈ
ጠረ፣ አቤቱ ሐምድርን ወይም በዚህ ፊት

ዮሐ. ፫፥፲፮–፲፰።
ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
ቅ.መ.መ. ምስክር።
የሐዋ. ፫፥፮–፲፮፤
፫ ኔፊ ፰፥፩።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
ኤተር ፲፪፥፳፯።
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፤
፸፮፥፻፲፬።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።

መ

		ለ ሮሜ ፲፩፥፴፫–፴፮።
		ሐ ኢሳ. ፶፭፥፰–፱።
		መ ፩ ቆሮ. ፪፥፱–፲፮፤
አልማ ፳፮፥፳፩–፳፪።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት፤
ሰው፣ ሰዎች።
		ለ ሞር. ፱፥፲፯፤
ሙሴ ፩፥፴፪።
		ሐ ሔለ. ፲፪፥፰–፲፯።

፻፳፪

ያዕቆብ ፬፥፲–፲፰

ያለው የእጁ ስራ እንደርሱ ፈቃድና ደስታ
ማዘዝ አይችልምን?
፲ ስለሆነም፣ ወንድሞቼ፣ ከእጁ ሀምክ
ርን ለመቀበል እንጂ ጌታን ለመምከር አት
ሞክሩ። እነሆም፣ እናንተም ለበጥበብና፣
በፍርድ፣ እናም በታላቅ ምህረት፣ በስራው
ላይ ሁሉ እንደሚመክር ታውቃላችሁ።
፲፩ ስለሆነም፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች፣
እናም በክርስቶስ ባለው የትንሳኤ ኃይል
መሰረት፣ ሀትንሳኤን ታገኙ ዘንድ፣ እናም
እምነት በማግኘትና እራሱን በስጋ ከመግ
ለጡ በፊት መልካም የሆነውን የክብሩን
ተስፋ በማግኘት ለእግዚአብሔር የክርስ
ቶስ ለየመጀመሪያው ፍሬ ሆናችሁ ትቀርቡ
ዘንድ ሐበአንድያ ልጁ፣ በክርስቶስ መየኃ
ጢያት ክፍያ ከእርሱ ታረቁ።
፲፪ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ፣ እነዚ
ህን ነገሮች ስነግራችሁ አትገረሙ፤ እናም
የእርሱን ፍጹም እውቀት ለማወቅና፣ የት
ንሳኤንና የሚመጣው ዓለም እውቀትን ለማ
ግኘት የክርስቶስን የኃጢያት ክፍያ ለምን
ሀ
አትናገሩም?
፲፫ እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ትንቢትን የሚና
ገር ሰዎች እንዲረዱት ዘንድ ትንቢት ይና
ገር፤ ሀመንፈስ እውነቱን ይናገራል እንጂ
አይዋሽምና። ስለሆነም፣ እርሱ ነገሮች በእ
ርግጥ ለእንዳሉ፣ እናም ነገሮች በእርግጥ
እንደሚሆኑ ይናገራል፤ ስለሆነም፣ እነዚህ
ነገሮች ለነፍሳችን ደህንነት ሐበግልፅ ተገል
ጠውልናል። ነገር ግን እነሆ፣ በእነዚህ ነገ
ሮች እኛ ብቻ ምስክር አይደለንም፤ እግ
ዚአብሔር ደግሞ ለጥንቶቹ ነቢያት ተና
ግሯቸዋልና።
፲ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰–፳፱፤
አልማ ፴፯፥፲፪፣ ፴፯፤
ት. እና ቃ. ፫፥፬፣ ፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ፤
ጥበብ።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ሞዛያ ፲፭፥፳፩–፳፫፤ ፲፰፥፱፤
አልማ ፵፥፲፮–፳፩።
		ሐ ዕብ. ፭፥፱።
		መ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፮።

፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ አይሁዶች አን
ገተ ደንዳና ህዝቦች ነበሩ፣ እናም ግልፁን
ቃላት ለንቀዋል፣ ነቢያትን ገድለዋልም፣
መረዳት የማይችሉትን ነገሮች ተመኝተዋ
ልም። ስለሆነም፣ ሐበመታወራቸው ምክን
ያት፣ እውርነቱም የሚመጣው ከሚገባው
በላይ በማተኮር ነው፤ እነርሱ ይወድቁ ዘንድ
አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር
ግልፅነቱን ከእነርሱ ወስዷልና፣ እናም ስለ
ፈለጉት መየማይረዱትን ብዙ ነገሮች ሰጥቷ
ቸዋል። እናም እነርሱ ስለፈለጉት እግዚአ
ብሔር አድርጎታል፣ ይህም እነርሱ ይሰና
ከሉበት ዘንድ ነው።
፲፭ እናም አሁን እኔ ያዕቆብ፣ ለመተንበይ
በመንፈስ ተመርቻለሁ፤ በአይሁድ ሀመሰ
ናከልም፣ በእርሱም ላይ የሚገነቡትን እን
ዲሁም የደህንነት መሰረት የሚያገኙበትን
ለ
አለቱን ሐእንደማይቀበሉ በእኔ ባለው የመ
ንፈስ ስራ ተረድቻለሁ።
፲፮ ነገር ግን እነሆ፣ እንደ ቅዱሳን መጽ
ሐፍት መሰረት፣ ይህ አይሁዶች የሚገነቡ
በት ሀአለት፣ ታላቅና የመጨረሻና፣ በብቻ
የተረጋገጠ ለመሰረት ይሆናል።
፲፯ እናም አሁን፣ ወዳጆቼ፣ እርግጠኛ
ውን መሰረት ከካዱ በኋላ፣ የማዕዘን ራስ
ይሆን ዘንድ በእርሱ ላይ ለመመስረት እነ
ርሱ እነዚህን ሀእንዴት ማድረግ ይቻላቸ
ዋል?
፲፰ እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
በምንም መንገድ ከመንፈሴ ፅኑነት ከተ
ነቃነቅኩኝ እና ስለእናንተ ባለኝ ጭንቀት
ምክንያት ካልተሰናከልኩኝ፣ ይህን ሚስ
ጥር ለእናንተ እገልጥላችኋለሁ።

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
እውነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፬።
		ሐ አልማ ፲፫፥፳፫።
፲፬ ሀ ማቴ. ፳፫፥፴፯–፴፰፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፪።
		ለ ፪ ቆሮ. ፲፩፥፫፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፯፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፪።
		ሐ ኢሳ. ፵፬፥፲፰፤
ሮሜ ፲፩፥፳፭።
		መ ፪ ኔፊ ፳፭፥፩–፪።

ሀ

፲፭ ሀ ኢሳ. ፰፥፲፫–፲፭፤
፩ ቆሮ. ፩፥፳፫፤
፪ ኔፊ ፲፰፥፲፫–፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. አለት፤
የማዕዘን ድንጋይ።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፥፲፩።
፲፮ ሀ መዝ. ፻፲፰፥፳፪–፳፫።
		ለ ኢሳ. ፳፰፥፲፮፤
ሔለ. ፭፥፲፪።
፲፯ ሀ ማቴ. ፲፱፥፴፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴።

፻፳፫

ያዕቆብ ፭፥፩–፲፫

ምዕራፍ ፭
ያዕቆብ ከዜኖስ ስለለማው እና ስለዱር
የወይራ ዛፍ ታሪክ ጠቀሰ— እነርሱም
ከእስራኤልና ከአህዛብ ጋር የተመሳሰሉ
ናቸው— የእስራኤል መበተን እና መሰባ
ሰብ ቀድሞ ተጠቅሷል— ስለኔፋውያንና
ላማናውያን እንዲሁም ስለእስራኤል ቤት
ሁሉ ተጠቅሷል— አህዛብ ከእስራኤል ጋር
ይዳቀላሉ— በመጨረሻም የወይኑ ስፍራ
ይቃጠላል። ከ፭፻፵፬– ፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ እንዲህ ሲል ለእ
ስራኤል ቤት የተናገረውን የነቢዩ ሀዜኖስን
ቃል ማንበባችሁን አታስታውሱምን፤
፪ የእስራኤል ቤት ሆይ አድምጡኝ፣
እናም የእኔ የጌታ ነቢይን ቃል ስሙ።
፫ እነሆም፣ ጌታ እንዲህ ይላል፥ ሀየእስ
ራኤል ቤት ሆይ፣ እኔ እናንተን አንድ ሰው
ወስዶ ለበወይኑ ስፍራ ከሚንከባከበው፣
ከለማው ሐየወይራ ዛፍ ጋር አመሳስላች
ኋለሁ፤ እናም አደገ፣ አርጅቶ መመበስበ
ስም ጀምረ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በወይኑ ስፍራ ባለቤቱ
ሄዶ፣ የወይራው ዛፍ መበስበስ እንደ ጀመረ
ተመለከተም፤ እናም እንዲህ አለ—ምና
ልባት ለጋና ለምለም ቅርንጫፎችን ያበ
ቅል ዘንድና፣ እንዳይጠፋም እኔ እመለ
ምለዋለሁ፣ እቆፍረዋለሁ፣ እናም እንከ
ባከበዋለሁ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ እንደቃሉ መለመ
ለው፣ ቆፈረውም፣ ተንከባከበውም።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ከብዙ ቀናት በኋላ
ትናንሽና ጥቂት ለጋና ለምለም ቅርንጫ
ፎችን ማውጣት ጀመረ፤ ነገር ግን እነሆ፣
ከዋናው ጫፍ ያለው መሞት ጀመረ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ባለቤት
ተመለከተው፣ እናም ለአገልጋዩ እንዲህ
ሲል ተናገረው—ይህንን ዛፍ ማጣት ያሳ
፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዚኖስ።

፫ ሀ ሕዝ. ፴፮፥፰።
ቅ.መ.መ. እስራኤል።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፬።
ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን

ዝነኛል፤ ስለሆነም፣ ሂድና ሀከየዱር ወይራ
ዛፍ ቅርንጫፉን ልቀም፣ ወደ እኔም አም
ጣው፤ እናም እኛ መጠውለግ የጀመሩትን
ዋና ዋና ቅርንጫፎች እንነቅላለን፣ ይቃ
ጠሉም ዘንድ ወደ እሳቱ እንጥላቸዋለን።
፰ እናም እነሆ፣ የወይኑ ስፍራ ጌታ እን
ዲህ ይላል፥ ከእነዚህ ለጋና ለምለም ቅርን
ጫፎች ብዙዎቹን እወስዳለሁ፣ እናም በም
ፈልገው ቦታ አዳቅላቸዋለሁ፤ እናም የዚህ
ዛፍ ስር የሚጠፋም ከሆነ ምንም አይደለም፣
ፍሬውን ለራሴ አስቀምጣለሁ፤ ስለሆነም፣
እነዚህን ለጋና ለምለም ቅርንጫፎች እወ
ስዳለሁ፣ እናም በፈለግሁበት ቦታ አዳቅ
ላቸዋለሁ።
፱ አንተ የዱር የወይራ ዛፍ ቅርንጫፎችን
ውሰድና፣ በእነዚያም ሀምትክ አዳቅላቸው፤
እናም የወይኑን ስፍራዬን እንዳያበላሹት
ዘንድ፣ እኔ የመለመልኳቸውን ወደ እሳቱ
እጥላቸዋለሁ፣ እናም አቃጥላቸዋለሁ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
አገልጋይ እንደወይኑ ስፍራ ጌታ ቃል አደ
ረገ፣ እናም ሀበዱሩ የወይራ ዛፍ ቅርንጫ
ፎችን አዳቀለ።
፲፩ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ እንዲቆፍ
ርና እንዲመለምል፣ እናም እንዲንከባከ
በው ለአገልጋዩ እንዲህ አለው—ይህንን ዛፍ
ማጣት ያሳዝነኛል፣ ስለሆነም፣ ምናልባት
እንዳይጠፋ ስሮቹን ለማዳን እችል ዘንድ፣
ለእኔ ለራሴ እነርሱን አስቀር ዘንድ ይህን
ነገር አድርጌአለሁ።
፲፪ ስለሆነም፣ መንገድህን ሂድ፣ ዛፉን
ጠብቅ፣ እናም በቃሌ መሰረት ተንከባከ
በው።
፲፫ እናም ይህን ራቅ ባለው በወይን አት
ክልት ስፍራዬ፣ በምፈልገው በማንኛ
ውም ቦታ፣ ሀአስቀምጠዋለሁ፣ ይህም አን
ተን አያሳስብህም፤ እናም ይህን የማደር
ገው የተፈጥሮ ቅርንጫፎቹን ለራሴ አድን

አትክልት ስፍራ።
		ሐ ሮሜ ፲፩፥፲፯–፳፬።
ቅ.መ.መ. የወይራ ዛፍ።
		መ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፯ ሀ ሮሜ ፲፩፥፲፯፣ ፳፬።

፱ ሀ ሮሜ ፩፥፲፫።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፲፪።

፻፳፬

ያዕቆብ ፭፥፲፬–፳፭

ዘንድ፣ እናም ደግሞ ለራሴ ፍሬውን ለማከ
ማቸት ነው፤ ምክንያቱም ይህን ዛፍና ፍሬ
ውን ማጣት ያሳዝነኛል።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
መንገዱን ሄደ፣ እናም ተፈጥሮአዊውን የለ
ማውን የወይራ ዛፍ ቅርንጫፎች ራቅ ባለው
የወይን ስፍራ፤ እንደፈቃዱና ደስታው አን
ዳንዱን በአንድ፣ እናም አንዳንዱን በሌላ
ቦታ ደበቀው።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ረጅም ጊዜ አለፈ፣
የወይኑ ስፍራ ጌታም ለአገልጋዩ እንዲህ
አለው—ና ወደ ወይኑም ስፍራ እንሰራ
ዘንድ እንሂድ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታና
ደግሞ አገልጋዩ ወደ ወይኑ ስፍራ ለመስራት
ሄዱ። እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዩ ለጌታው
እንዲህ አለው፥ እነሆ፣ በዚህ ተመልከት፣
ዛፉን ተመልከት።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
የዱር የወይራው ቅርንጫፎች የተዳቀሉበ
ትን ዛፍ አየም ተመለከተም፤ እናም ዛፉ
ማበብና ሀፍሬ ማፍራት ጀመሯል። እርሱም
መልካም እንደሆነ አየ፤ እናም ፍሬው እን
ደተፈጥሮው ፍሬ ነበር።
፲፰ እናም ለአገልጋዩ እንዲህ አለው፥
እነሆ፣ የዱር ቅርንጫፎቹ የዛፉን ስር እር
ጥበት ወስደውታል፣ ስለዚህ ስሩም የበ
ለጠ ጥንካሬን አግኝቷል፤ እናም የእዚያ
ስር ብዙ ጥንካሬ ስለነበረው የዱር ቅርንጫ
ፎች የለሙ ፍሬዎች አፍርተዋል። አሁን፣
እነዚህን ቅርንጫፎች ባናዳቅላቸው ኖሮ
ዛፉ ይሞት ነበር። እናም አሁን፣ እነሆ፣
ዛፉ ያፈራቸውን ፍሬ አከማቻለሁ፤ እናም
ለወቅቱም ፍሬውን ለራሴ አከማቻለሁ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ለአገልጋዩ እንዲህ አለው፥ ና ራቅ ወዳ
ለው የወይኑ ስፍራ እንሂድ፣ እናም ፍሬ
ውን ለራሴ በወቅቱ አከማቸው ዘንድ፣ የተ
ፈጥሮው ቅርንጫፍ ብዙ ፍሬ ደግሞ እንዳ
ላመጣ እንመልከት።
፲፯ ሀ ዮሐ. ፲፭፥፲፮።
፳ ሀ ያዕቆ. ፭፥፴፱።

፳ እናም እንዲህ ሆነ ባለቤቱ የተፈጥሮ
ቅርንጫፎቹን ወደ ደበቀበት ስፍራ ሄዱ፣
እናም እርሱ ለአገልጋዩ፥ እነዚህን ተመል
ከት አለው፤ ሀየመጀመሪያው ብዙ ፍሬ እን
ደሚያስገኝም ተመለከተ፤ እናም መልካም
እንደሆነ ደግሞ ተመለከተ። ለአገልጋዩም
እንዲህ አለው፥ ፍሬውን ውሰድና ለራሴ
አስቀምጠው ዘንድ ለወቅቱ አከማቸው፤
እነሆም፣ ለረጅም ጊዜ ተንከባክቤዋለሁ፣
እናም ብዙ ፍሬን አስገኝቷል።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዩ ለጌታው
አለው፥ ይህንን ዛፍ ወይም የዛፉን ቅርን
ጫፍ ለመትከል እዚህ ለምን መጣህ? እነ
ሆም ከወይኑ ስፍራ ሁሉ ያልለማ ነበርና።
፳፪ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታም አለው፥
እኔን አትምከረኝ፤ መጥፎ የመሬት ቦታ
እንደነበረ አውቃለሁ፤ ስለሆነም፣ እንዲ
ህም ብዬሃለሁ፣ ይህን ለረጅም ጊዜ ተንከ
ባክቤዋለሁ፣ እናም ብዙ ፍሬን እንዳስገኘ
ተመልክተሃል።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ለአገልጋዩ እንዲህ አለው፥ እዚህ ተመል
ከት፤ እነሆ ሌላ የዛፉን ቅርንጫፍ ደግሞ
ተክያለሁ፤ እናም አንተ ይህ መሬት ከመ
ጀመሪያው የበለጠ መጥፎ መሆኑን ታው
ቃለህ። ነገር ግን ዛፉን ተመልከት። ለረጅም
ጊዜ ተንከባክቤዋለሁ፣ እናም ብዙ ፍሬን
አስገኝቷል፤ ስለዚህ፣ ሰብስበውና ለራሴ
አስቀምጠው ዘንድ ለወቅቱ አከማቸው።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ለአገልጋዩ በድጋሚ አለው፥ ወደዚህ ተመ
ልከት፣ እናም እኔ የተከልኩትን ሌላ ሀቅር
ንጫፍ ደግሞ ተመልከት፤ እነሆ እኔ ደግሞ
ተንከባክቤዋለሁ፣ ይህም ፍሬን አስገኝ
ቷል።
፳፭ እናም ለአገልጋዩ አለው—ወደዚህ
ተመልከት፣ እናም የመጨረሻውን ተመ
ልከት። እነሆ፣ ይህን ሀበመልካሙ መሬት
ቦታ ላይ ተክየዋለሁ፣ ለዚህ ለረጅም ጊዜም
ተንከባክቤዋለሁ፣ እናም የለማውን ፍሬ

፳፬ ሀ ሕዝ. ፲፯፥፳፪–፳፬፤
አልማ ፲፮፥፲፯፤

፫ ኔፊ ፲፭፥፳፩–፳፬።
፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፳።

፻፳፭

ያዕቆብ ፭፥፳፮–፴፱

በግማሹ ክፍል ብቻ አስገኝቷል፤ ሌላው
የዛፉ ክፍልም የዱር ፍሬ አፍርቷል፣ እነሆ
ይህን ዛፍ እንደሌሎቹ ተንከባክቤዋለሁ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ የወይን ስፍራው
ጌታ ለአገልጋዩ አለ—መልካም ሀፍሬ የማ
ያፈሩትን ቅርንጫፎች ንቀላቸውና ወደ
እሳቱ ጣላቸው።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ አገልጋዩም አለ—
እንግረዘው፣ እንኮትኩተውም፣ እናም ለት
ንሽ ጊዜ እንንከባከበው፣ ምናልባት በወቅቱ
የምታከማቸውን መልካም ፍሬን ያመጣ
ልህ ይሆናል።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ
ጌታና የወይን ስፍራው ጌታ አገልጋይ የአ
ትክልቱን ስፍራ ፍሬዎች በሙሉ ተንከ
ባከቡት።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ረጅም ጊዜ አለፈ፣
እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ ሀለአገልጋዩ እን
ዲህ አለው—ና፣ በወይኑ ስፍራ እንደገና
እንሰራ ዘንድ ወደ ወይኑ ስፍራ እንሂድ።
እነሆም፣ ለቀኑ ቀርቧል፣ እናም ሐየመጨረ
ሻው በፍጥነት ይመጣል፣ ስለሆነም፣ ለራሴ
ለወቅቱ የሚሆን ፍሬ ማከማቸት አለብኝ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታና
አገልጋዩ ወደ ወይኑ ስፍራ ሄዱ፤ የተፈጥሮ
ቅርንጫፎቹ ወደ ወደቁበትና፣ የዱር ቅርን
ጫፎቹ ወደተዳቀሉለት ዛፍም ሄዱ፣ እናም
እነሆ ሁሉም ሀዓይነት ፍሬዎች ዛፉ እንዲያ
ዘነብል አደረጉት።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ የወይን ስፍራው
ጌታ ከፍሬው እያንዳንዱን አይነት፣ ከትንሽ
እስከትልቅ፣ ቀመሰ። የወይኑ ስፍራ ጌታም
እንዲህ አለ፤ እነሆ፣ ለረጅም ጊዜ ይህን
ዛፍ ተንከባክበናል፣ እናም ለወቅቱ የሚ
ሆን ብዙ ፍሬንም ለራሴ አከማችቻለሁ።
፴፪ ነገር ግን እነሆ፣ በዚህ ጊዜ ብዙ ፍሬን
አስገኝቷል፣ እናም ከዚህ ውስጥ ሀምንም
መልካም የሆነ የለም። እናም እነሆ፣ ከሁ
ለ

፳፭ ለ ፫ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፫።
፳፮ ሀ ማቴ. ፯፥፲፭–፳፤
አልማ ፭፥፴፮፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፯።
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፭፤

ሉም ዓይነት መጥፎ ፍሬዎች አሉ፤ በብዛት
ብንሰራበትም፣ ለእኔ ምንም ጥቅም አያስ
ገኝልኝም፤ እናም አሁን ይህንን ዛፍ በማ
ጣቴ አሳዝኖኛል።
፴፫ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ ለአገል
ጋዩ አለው—እኔ እንደገና መልካሙን ፍሬ
ለራሴ አስቀምጥ ዘንድ በዛፉ ላይ ምን ማድ
ረግ ይሻለናል?
፴፬ እናም አገልጋዩ ለጌታው አለው፥
እነሆ፣ እነርሱን ከዱሩ የወይራ ዛፍ ቅር
ንጫፎች ላይ ስላዳቀልክ ስሩን ተንከባክ
በዋል፣ ስለዚህ በህይወት ቆይተዋል እናም
አልጠፉም፤ ስለሆነም፣ አሁንም አንተ
መልካም መሆናቸውን ተመልክተሃል።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ለአገልጋዩ እንዲህ አለው፥ ዛፉ ለእኔ ምንም
አይጠቀመኝም፣ እናም መጥፎ ፍሬን እስከ
ሰጠ ድረስ ስሩም ምንም አይጠቀመኝም።
፴፮ ይሁን እንጂ፣ ስሩ መልካም እንደ
ሆነ አውቃለሁና፣ ለራሴ ዓላማ እነርሱን
አድኛለሁ፤ እናም እስከአሁን ባላቸው ጥን
ካሬም የተነሳ ከዱር ቅርንጫፎቹ መልካም
ፍሬን ሰጡ።
፴፯ ነገር ግን እነሆ የዱር ቅርንጫፎቹ
አደጉና፣ የዚያ ስሩ ሀሊሸከማቸው አልቻ
ለም፤ እናም ስሩ የዱር ቅርንጫፎቹን መሸ
ከም ስላቃተው እርሱ መጥፎ ፍሬን አፈራ፤
እርሱም ብዙ መጥፎ ፍሬዎችን በማፍራቱ
መጥፋት እንደ ጀመረ ትመለከታለህ፤
እናም ስለዚህ እርሱን ለማዳን አንድ ነገር
ካላደረግን ወደ እሳት እንዲጣል በፍጥነ
ትም ይበስላል።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ለአገልጋዩ አለው—ራቅ ወዳለው የወይኑ
ስፍራ እንሂድና፣ የተፈጥሮ ቅርንጫፎቹም
ደግሞ መጥፎ ፍሬን እንደሚያፈሩ እንመ
ልከት።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ ራቅ ወዳለው ወደ

፻፫፥፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፥፲፤
ያዕቆ. ፮፥፪።

፴ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፴፪ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፱።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፰–፴።

፻፳፮

ያዕቆብ ፭፥፵–፶፪

ወይኑ ስፍራ ሄዱ። እናም እንዲህ ሆነ የተ
ፈጥሮ ቅርንጫፎቹ ፍሬ ደግሞ እንደተበሰ
በሰ ተመለከቱ፤ አዎን፣ ሀየመጀመሪያውና
ሁለተኛው ደግሞ የመጨረሻውም፤ እናም
ሁሉም በስብሰዋል።
፵ እናም የመጨረሻው ሀየዱር ፍሬ መል
ካሙን ፍሬ ያፈራውን የዛፍ ክፍል አሸንፎ
ታል፣ እንዲሁም ቅርንጫፉ ጠውልጓልና
ሞቷል።
፵፩ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
አለቀሰ፣ እናም ለአገልጋዩ አለው፥ ለወ
ይኑ ስፍራዬ ከዚህ የበለጠ ሀምን ማድረግ
እችላለሁ?
፵፪ እነሆ፣ የወይኑ ስፍራ ፍሬ ከዚህ በስ
ተቀር ሁሉም እንደበሰበሱ አውቃለሁ።
እናም በአንድ ወቅት መልካም ፍሬን ያመ
ጣው ደግሞ አሁን በስብሷል፤ እናም አሁን
የወይኔ ስፍራ ዛፎች በሙሉ ያለመቆረጥና
ወደ እሳት ያለመጣል በስተቀር ለምንም
መልካም አይደሉም።
፵፫ እናም እነሆ ይህ የመጨረሻው የጠወ
ለገ ቅርንጫፍ፣ ሀበመልካሙ መሬት ላይ
አዎን፣ ከሌላው ከወይን ስፍራዬ መሬት
ክፍሎች ሁሉ በላይ ምርጥ በሆነው ላይ እን
ኳን ነበር የተከልኩት።
፵፬ እናም ይህን ዛፍ በቦታው እተክል
ዘንድ ይህን ምድር ሀ የሚያበላሹትንም
ደግሞ ስቆርጥ ተመልክተሃል።
፵፭ እናም የዚህ ዛፍ ክፍል መልካም ፍሬን
ሲያፈራና፣ ከፊሉም የዱር ፍሬን ሲያፈራ
ተመልክተሃል፤ እናም ቅርንጫፎቹን መል
ምዬ ወደ እሳቱ ባለመጣሌ፣ እነሆ፣ እነርሱ
መልካሙን ቅርንጫፍ አሸንፈውት እንዲ
ጠወልግ አደረጉት።
፵፮ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለወይኑ ስፍራዬ
ሁሉንም አይነት ጥንቃቄ ብንወሰድም፣
በዚያ ያሉት ዛፎች በስብሰዋል፣ ስለዚህ
መልካም ፍሬን አልሰጡም፤ እናም እነዚ
፴፱ ሀ
፵ሀ
፵፩ ሀ
፵፫ ሀ

ያዕቆ. ፭፥፳፣ ፳፫፣ ፳፭።
ሞር. ፮፥፮–፲፰።
፪ ኔፊ ፳፮፥፳፬።
፪ ኔፊ ፩፥፭።

ህን ለማዳን፣ የእነዚህን ፍሬዎች በወቅቱ
ለእኔ ለማከማቸት ተስፋ አድርጌ ነበር። ነገር
ግን፣ እነሆ፣ እነርሱ ልክ እንደዱር የወይራ
ዛፍ ሆነዋል፣ ሀመቆረጥና ወደ እሳት የሚ
ጣሉ ከመሆን በስተቀር ምንም ዋጋ የሌላ
ቸው፤ እናም እነርሱን ማጣቴ አሳዝኖኛል።
፵፯ ነገር ግን በወይኑ ስፍራዬ ውስጥ ከዚህ
የበለጠ ምን ማድረግ እችላለሁ? እናም እን
ዳልንከባከብ እጄን ሰበሰብኩኝን? አይደ
ለም፣ ተንከባክቤዋለሁ፤ ኮትኩቼዋለሁ፤
እንዲሁም ከርክሜዋለሁ፤ ፍግም አፍስሻ
ለሁ፤ ቀኑን ሙሉ እጄን ሀዘርግቻለሁም፣
ለ
መጨረሻው ተቃርቧልም። እናም የወይን
ስፍራዬን ዛፎች ሁሉ መቁረጤና፣ እንዲቃ
ጠሉ ወደ እሳቱ መጣሌ አሳዝኖኛል። የወ
ይን ስፍራዬን ያበላሸው ማን ነው?
፵፰ እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዩ ለጌታው
አለው—የወይኑ ስፍራህ ትልቅነት አይደ
ለም—በዚያ ያሉት ቅርንጫፎች መልካም
የሆኑትን ስሮች አላሸነፉምን? እናም ቅር
ንጫፎቹ ስሩን በማሸነፋቸው የተነሳ እነሆ
ጥንካሬን ለራሳቸው በማድረግ ከስሩ ጥን
ካሬ የበለጠ በፍጥነት አድገዋል። እነሆ፣
እላለሁ፣ የወይኑ ስፍራ ዛፍህ የተበላሸው
ለዚህ አይደለም እንዴ?
፵፱ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ባለ
ቤት ለአገልጋዩ አለው፥ የወይን ስፍራ
መሬት እንዳያቆሽሽ እንሂድና የወይኑን
ስፍራ ዛፍ እንቁረጥ ወደ እሳት እንጣላቸ
ውም፣ የምችለውን ያህል አድርጌአለሁና።
ለወይኑ ስፍራዬ ከዚህ የበለጠ ምን ማድ
ረግ እችላለሁ?
፶ ነገር ግን እነሆ፣ አገልጋዩ ለወይኑ ስፍራ
ጌታ አለው—ለትንሽ ሀጊዜ አቆየው።
፶፩ እናም ጌታውም አለ፥ አዎን፣ ለትንሽ
ጊዜ እተወዋለሁ፣ ምክንያቱም የወይን ስፍ
ራዬን ዛፎች ማጣት ያሳዝነኛልና።
፶፪ ስለሆነም፣ ራቅ ባለው የወይኑ ስፍራዬ

፵፬ ሀ ኤተር ፲፫፥፳–፳፩።
፵፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፩።
፵፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፴፪፤
ያዕቆ. ፮፥፬።

		ለ ቅ.መ.መ. አለም—የአለም
መጨረሻ።
፶ ሀ ያዕቆ. ፭፥፳፯።

፻፳፯

ያዕቆብ ፭፥፶፫–፷፬

የተከልኩትን የእነዚህን ቅርንጫፎች እን
ውሰድ፣ እናም ከመጡበት ዛፍ ላይ እናዳቅ
ላቸው፣ እናም ፍሬያቸው መራራ ከሆኑት
እነዚያ ቅርንጫፎች እንመልምል፣ እናም
የዛፉ የተፈጥሮ ቅርንጫፎችን በምትኩ እና
ዳቅል።
፶፫ እናም ይህን የማደርገው ዛፉ እንዳይ
ጠፋና፣ ምናልባት ስሩን ለራሴ አላማ አድ
ነው ዘንድ ነው።
፶፬ እናም እነሆ፣ በፈለኩበት ቦታ የተከል
ኩት የተፈጥሮ ቅርንጫፍ ስሮች እስከአሁን
በህይወት ናቸው፤ ስለሆነም፣ ለራሴ ዓላማ
ደግሞ አድናቸው ዘንድ፣ ከዚህ ዛፍ ቅር
ንጫፎችን እወስዳለሁ፣ እናም በተፈጥሮ
ቅርንጫፉ ላይ ሀአዳቅላቸዋለሁ። አዎን፣
ደግሞ ለራሴ ስሮቹን ለመጠበቅና፣ በብቁ
ጠንካራ ሲሆኑ መልካም ፍሬ ወደእኔ እን
ዲያመጡልኝ ዘንድ፣ እናም በወይኑ ስፍ
ራዬ ፍሬም እደሰት ዘንድ የእናት ዛፋቸው
ቅርንጫፎችን በእነርሱ ላይ አዳቅላለሁ።
፶፭ እናም እንዲህ ሆነ የዱር ከሆነው የተ
ፈጥሮ ዛፉ ቅርንጫፎቹን ወሰዱ፣ እናም
ደግሞም ዱር ወደሆነው ተፈጥሮአዊ በሆ
ነው ዛፍ ላይ አዳቅሉት።
፶፮ እናም ደግሞ የዱር የሆነውን የተፈ
ጥሮ ዛፍ ወሰዱ፣ በእናታቸው ዛፍ ላይም
ተዳቀሉ።
፶፯ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ ለአገልጋዩ
አለው፥ ከሁሉም በላይ መራራ ከሆኑት በስ
ተቀር የዱር ቅርንጫፎቹን ከዛፎቹ ላይ አት
መልምል፣ እናም በእነርሱም ላይ እኔ በተ
ናገርኩት መሰረት አዳቅላቸው።
፶፰ እናም የወይኑን ስፍራ ዛፎች እንደገና
እንንከባከባቸዋለን፣ ቅርንጫፎቹንም እን
ከረክማለን፤ እናም ከዛፎቹ ውስጥ እነዚያን
መጥፋት የሚገባቸውን የበሰሉትን ቅርንጫ
ፎች እናለመልማለን፣ ወደ እሳትም እንጥ
ላቸዋለን።
ሀ

፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፶፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪–፲፮።
፷ ሀ ኢሳ. ፳፯፥፮።

፶፱ እናም ይህን የማደርገው በመልካምነ
ታቸው ምክንያት የዛፉ ስር ይጠነክራል ብዬ
ነው፤ እናም በቅርንጫፎቹ መቀያየር የተነሳ
መልካሙ መጥፎውን ያሸንፋል።
፷ እናም የተፈጥሮ ቅርንጫፎቹንና ስሩን
በማዳኔና፣ የተፈጥሮ ቅርንጫፎቹን ወደ
እናታቸው ዛፍም በድጋሚ በማዳቀሌና፣
የእናታቸው ዛፍን ስር በማዳኔ፣ ምናል
ባት የወይኑ ስፍራዬ ዛፎች በድጋሚ መል
ካም ሀፍሬን ያስገኛሉ፤ እናም በወይኑ ስፍ
ራዬም ፍሬ ድጋሚ ደስታን እንዳገኝና፣
ምናልባት የመጀመሪያውን ፍሬ ስሩንና
ቅርንጫፎቹን በማዳኔ እጅግ ደስታ እን
ዲሰማኝ—
፷፩ ስለሆነም፣ በወይኑ ስፍራ በምንችለው
በትጋት ሀእንድንሰራ፣ መንገዱን እንድና
ዘጋጅ ሂድ፣ እናም ለአገልጋዮችን ጥራ፣
ከሌሎቹ ፍሬዎች ሁሉ በላይ መልካምና
ድንቅ የሆነውን ተፈጥሮአዊውን ፍሬ እን
ደገና አስገኛለሁ።
፷፪ ስለሆነም፣ በዚህ በመጨረሻው ጊዜ
እንሂድና በምንችለው እንስራ፣ እነሆም
መጨረሻው ተቃርቧልና፣ እናም ይህ የወ
ይኑ ስፍራዬን የምመለምልበት የመጨረሻ
ጊዜ ነው።
፷፫ ቅርንጫፎችን አዳቅል፤ እናም የመ
ጀመሪያ ይሆኑ ዘንድ ሀ ከመጨረሻዎቹ
ጀምሩ፣ የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻ
ይሆኑ ዘንድ፣ ሁሉንም ለአንዴና ለመጨ
ረሻ ጊዜ እንንከባከባቸው ዘንድ፣ ያረጁት
ንና ወጣቶቹን፣ የመጀመሪያዎቹንና የመ
ጨረሻዎቹን፣ እና የመጨረሻዎቹንና የመ
ጀመሪያዎቹን፣ ዛፎቹን ኮትኩቷቸው።
፷፬ ስለዚህ፣ ቆፍሩአቸውና መልምሉ
አቸው፣ እናም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ
ፍግ አድርጉባቸው፣ ምክንያቱም መጨ
ረሻው ቀርቧልና። እናም እነዚህ በመጨ
ረሻ የተዳቀሉት ካደጉ፣ እንዲሁም የተፈ

፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፩፣ ፲፫፣
፲፯።
		ለ ያዕቆ. ፮፥፪፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፱።

፷፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
ኤተር ፲፫፥፲–፲፪።

፻፳፰

ያዕቆብ ፭፥፷፭–፸፭

ጥሮ ፍሬን ካፈሩ፣ እነርሱም ያድጉ ዘንድ
ለእነርሱ መንገድን ታዘጋጃላችሁ።
፷፭ እናም ማደግ ሲጀምሩ በመልካሙ
ጥንካሬውና ባለው መጠን መሰረት መራራ
ፍሬ የሚያፈሩትን ቅርንጫፎች ታስወግዳ
ላችሁ፤ እናም ስሩ ለተዳቀሉት እጅግ ጠን
ካራ እንዳይሆንባቸው፣ እናም በእዚያ የተ
ዳቀሉት እንዳይጠፉና፣ የወይኑ ስፍራዬን
ዛፎች እንዳላጣ፣ መጥፎውንም ሁሉ በአ
ንዴ ሀአታስወግዱም።
፷፮ የወይኑ ስፍራ ዛፎቼን ማጣት ያሳዝ
ነኛልና፤ ስለሆነም፣ ስሩና ቅርንጫፉ በጥ
ንካሬ እኩል እንዲሆን፣ መልካሙ መጥፎ
ውን እስኪያሸንፈው፣ እናም የወይኑ ስፍ
ራዬን ቦታ አንዳያበላሹት መጥፎው ተቆ
ርጦ ወደ እሳት እስከሚጣል ድረስ፣ መል
ካሙ በሚያድግበት መሰረት መጥፎውን
ታስወግዳላችሁ፤ እና እንደዚህም መጥፎ
ውን ከአትክልት ስፍራዬ ጠርጌ አስወግደ
ዋለሁ።
፷፯ እናም የተፈጥሮውን ዛፍ ቅርንጫ
ፎች በተፈጥሮው ዛፍ ላይ በድጋሚ አዳቅ
ለዋለሁ፤
፷፰ እናም የተፈጥሮውን ዛፍ ቅርንጫፎች
በዛፉ የተፈጥሮ ቅርንጫፎች ላይ አዳቅላ
ለሁ፤ እና እንደዚህ ተፈጥሮአዊውን ፍሬ
ያፈሩ እንዲሁም አንድ ይሆኑ ዘንድ በድ
ጋሚ እነርሱን በአንድነት አመጣቸዋለሁ።
፷፱ እናም መጥፎው ሀይጣላል፣ አዎን፣
ከአትክልት ስፍራዬ መሬት ሁሉም እን
ኳን፤ እነሆም፣ ወይኑ ስፍራዬን ይህን አንዴ
ብቻ እከረክመዋለሁ።
፸ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ባለ
ቤት ሀአገልጋዩን ላከ፤ እናም አገልጋዩ ሄደና
ጌታው እንዳዘዘው አደረገ፣ ሌሎች አገል
ጋዮቹንም አመጣ፤ እናም እነርሱ ለጥቂት
ነበሩ።
፸፩ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ አላቸው፥
፷፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፮፥፮–፯።
፷፱ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭–፲፯፣ ፳፫፤
፪ ኔፊ ፴፥፱–፲።
፸ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፭፤
፻፫፥፳፩።

ሂዱና በአቅማችሁ በወይኑ ስፍራ ስሩ።
እነሆም ይህ የወይኑን ስፍራዬን የምንከባ
ከብበት ለየመጨረሻ ጊዜ ነው፤ መጨረሻው
ቀርቦ ደርሷልና፣ ወቅቱም በፍጥነት ይመ
ጣል፤ እናም በአቅማችሁ ከእኔ ጋር ከሰራ
ችሁ በቅርቡ ለሚመጣው ጊዜ ለራሴ ባከ
ማቸሁት ፍሬ ሐደስታ ይኖራችኋል።
፸፪ እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዮቹ ሄዱና
በአቅማቸው ሰሩ፤ የወይኑ ስፍራ ጌታ ደግ
ሞም ከእነርሱ ጋር ሰራ፤ እናም በሁሉም ነገ
ሮች የወይኑን ስፍራ ጌታ ትዕዛዛት ተቀበሉ።
፸፫ እናም በወይኑ ስፍራ እንደገና የተ
ፈጥሮ ፍሬ መሆን ጀመረ፣ እናም የተፈ
ጥሮ ቅርንጫፎች ማደግና እጅግም መፋ
ፋት ጀመሩ፤ የዱር ቅርንጫፎች መመል
መልና መጣል ጀመሩም፤ እነርሱም ስራቸ
ውና ጫፋቸው በጥንካሬው መሰረት እኩል
እስኪሆኑ ጠበቁት።
፸፬ እናም መጥፎው ከወይኑ ስፍራ እስ
ከሚጣልና ጌታው ዛፎቹ እንደገና የተፈ
ጥሮ ፍሬ እንዲያፈሩ ለራሱ እስኪያድን
ድረስ፣ በወይኑ ስፍራ ጌታ ትዕዛዛት መሰ
ረት እንደዚህ በሙሉ ትጋት ሰሩ፤ እነርሱም
እንደ ሀአንድ አካል ሆኑ፤ ፍሬዎቹም እኩል
ነበሩ፤ እናም የወይኑ ስፍራ ጌታ ከመጀመ
ሪያው ጀምሮ ለእርሱ እጅግ ውድ የሆነውን
የተፈጥሮ ፍሬ ለራሱ አድኗል።
፸፭ እናም እንዲህ ሆነ የወይኑ ስፍራ ጌታ
ፍሬው መልካም መሆኑንና፣ የወይኑንም
ስፍራ ከእንግዲህ እንዳልበሱበሱ ባየ ጊዜ
አገልጋዮቹን ጠራቸውና እንዲህ አላቸው፥
እነሆ፣ ለመጨረሻ ጊዜ የወይኑን ስፍራዬን
ተንከባክበናል፤ እንደ ፍቃዴ እንዳደረኩም
ተመልክታችኋል፤ እናም የተፈጥሮ ፍሬን
አድኜዋለሁ፣ ልክ መጀመሪያ እንደነበረም
መልካም ነው። እናንተም ሀየተባረካችሁ
ናቸሁ፤ በወይኑ ስፍራዬ ከእኔ ጋር በትጋት
በመስራታችሁ፣ ትዕዛዛቴንም በመጠበቃ

		ለ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፪።
፸፩ ሀ ማቴ. ፳፩፥፳፰፤
ያዕቆ. ፮፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፫–፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፯፤

ሀ

፵፫፥፳፰–፴።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲–፲፮።
፸፬ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯።
፸፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።

፻፳፱

ያዕቆብ ፭፥፸፮–፮፥፯

ችሁና፣ የወይኑ ስፍራዬ ከእንግዲህ እን
ዳይበሰብስ፣ በድጋሚ ለተፈጥሮአዊ ፍሬን
በማምጣታችሁና፣ መጥፎው ስለተጣለ፣
እነሆ በወይን ስፍራዬ ፍሬ የተነሳ እናንተ
ከእኔ ጋር ደስታ ይኖራችኋል።
፸፮ እነሆም ሀ ለረጅም ጊዜ በፍጥነት
ለሚመጣው ወቅት የወይኑን ስፍራዬን
ፍሬ ለራሴ አከማቻለሁ፤ እናም ለመጨ
ረሻ ጊዜ የወይኑን ስፍራዬን ተንከባከብ
ኩት፣ ከረከምኩትም፣ እናም ኮተኮትኩት፣
ፍግም አደረግሁበት፤ ስለዚህ፣ በተናገር
ኩት መሰረት ከፍሬው ለራሴ ለረጅም ጊዜ
አከማቻለሁ።
፸፯ እናም መጥፎው ፍሬ በድጋሚ በወ
ይኑ ስፍራዬ በሚወጣበት ጊዜ ጥሩውና
መጥፎው እንዲሰበሰቡ አደርጋለሁ፤ እናም
መልካሙን ለራሴ አስቀምጣለሁ፣ መጥፎ
ውንም ወደ ራሱ ስፍራ እጥለዋለሁ። ከዚ
ያም በኋላ ሀወቅቱ እንዲሁም መጨረሻው
ይመጣል፤ እናም የወይኑን ስፍራዬን በእ
ሳት ለእንዲቃጠል አደርገዋለሁ።
ምዕራፍ ፮
ጌታ እስራኤልን በመጨረሻው ቀን ይሰበ
ስባል— ዓለም በእሳት ትቃጠላለች— ከእ
ሳቱ ባህርና ከዲኑ ለመዳን ሰዎች ክርስ
ቶስን መከተል ይኖርባቸዋል። ከ፭፻፵፬–
፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ወንድሞቼ እተ
ነብያለሁ ብዬ ለእናንተ እንደተናገርኩት
እነሆ፣ ትንቢቴ ይህ ነው—የእስራኤልን
ቤት በተመለከተ ከለማው ወይራ ዛፍ ጋር
፸፭ ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል።
፸፮ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፬–፳፮።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
፸፯ ሀ ራዕ. ፳፥፪–፲፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፪–፳፬፤
፵፫፥፳፱–፴፫፤
፹፰፥፻፲–፻፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. አለም—የአለም
መጨረሻ።
፮ ፩ ሀ ያዕቆ. ፭፥፩።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲–፲፪፤

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
		ረ
፫ሀ

በማመሳሰል ነቢዩ ዜኖስ የተናገራቸው ነገ
ሮች በእርግጥ ይሆናሉ።
፪ እናም በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ህዝቡን
ሀ
ለማዳን እጁን የሚያነሳበት ቀን፣ አዎን፣
ለመጨረሻው ጊዜ እንኳን፣ የጌታ ለአገል
ጋይ ወደፊት በመቀጠል ሐበኃይሉ መየወ
ይኑን ስፍራ ሠየሚንከባከብበትና፣ የሚ
ከረክምበት ቀን ነው፤ እናም ከዚያ በኋላ
ረ
መጨረሻው በፍጥነት ይመጣል።
፫ እናም በወይኑ ስፍራ በትጋት የሰሩት
እንዴት የተባረኩ ናቸው፤ እናም ወደ ራሳ
ቸው ስፍራስ የሚጣሉት እንዴት የተረገሙ
ናቸው! እናም ዓለም በእሳት ሀትቃጠላለች።
፬ እናም ሀየእስራኤልን ቤት ስሮችና ቅር
ንጫፎች ያስታወሰው አምላካችን እንዴት
መሀሪ ነው፤ እናም ለእነርሱ ቀኑን ሙሉ
ለ
ክንዱን ይዘረጋል፤ እነርሱም ሐአንገተ
ደንዳና እና ተቃዋሚ ህዝብ ናቸው፤ ነገር
ግን አብዛኞቹም ልባቸውን ባያጠጥሩ በእ
ግዚአብሔር መንግስት ይድናሉ።
፭ ስለሆነም፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
ንስሀ እንድትገቡም፣ በልባችሁም ሙሉ
ዓላማ እንድትመጡና፣ እግዚአብሔር
ለእናንተ ሀእንደፀና እናንተም እንድትፀኑ
በጥሞና ቃላት እለምናችኋለሁ። እናም
በቀን ብርሃን የምህረት ለክንዱ ወደ እና
ንተ በተዘረጋ ጊዜ ልባችሁን አታጠጥሩ።
፮ አዎን፣ ዛሬ፣ ድምፁን ብትሰሙ፣ ልባ
ችሁን አታጠጥሩ፤ ለምንስ ሀትሞታላችሁ?
፯ እነሆም፣ ቀኑን ሁሉ በመልካሙ የእ
ግዚአብሔርን ቃል ከተመገባችሁ በኋላ፣
መጥፎ ፍሬን አፍርታችሁ ሀበመቆረጥ ወደ
እሳት መጣል ይገባችኋልን?

ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
ያዕቆ. ፭፥፷፩።
፩ ኔፊ ፲፬፥፲፬።
ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
ያዕቆ. ፭፥፸፩።
፪ ኔፊ ፴፥፲።
፪ ኔፊ ፳፯፥፪፤
ያዕቆ. ፭፥፸፯፤

ሀ

፫ ኔፊ ፳፭፥፩።
፪ ሳሙ. ፯፥፳፬።
ያዕቆ. ፭፥፵፯።
ሞዛያ ፲፫፥፳፱።
ቅ.መ.መ. አንድነት።
አልማ ፭፥፴፫–፴፬፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፬።
፮ ሀ ሕዝ. ፲፰፥፳፩–፳፫።
፯ ሀ አልማ ፭፥፶፩–፶፪፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፩–፲፪።

፬ሀ
		ለ
		ሐ
፭ሀ
		ለ

፻፴

ያዕቆብ ፮፥፰–፯፥፮

፰ እነሆ፣ እነዚህን ቃላት ትቃወማላች
ሁን? የነቢያቱን ቃላትስ ትቃወማላችሁን፤
ስለእርሱ ብዙዎች ከተናገሩ ከተባለ በኋላ፣
ክርስቶስን በተመለከተስ የተነገሩትን ቃላት
ሁሉ ትቃወማላችሁን፤ እናም የክርስቶስን
መልካም ቃል፣ የእግዚአብሔርን ኃይልና፣
የመንፈስ ቅዱስን ሀስጦታን ትክዳላችሁን፣
የቅዱስ መንፈስ እርካታንም ታጠፋላች
ሁን፣ እናም ለእናንተ የተመሰረተውን ታላ
ቁን የቤዛነት ዕቅድ ትሳለቁበታላችሁን?
፱ እነዚህን ነገሮች ካደረጋችሁ፣ በክ
ርስቶስ ያለው የቤዛነትና የትንሳኤ ኃይል
ሀ
በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ፊት በእ
ፍረትና በመጥፎ ለጸጸት እንደሚያቆማችሁ
አታውቁምን?
፲ እናም ሀበፍርድ ኃይል መሰረት፣ ፍርድ
ሊካድ አይችልምና፣ እናንተ በነበልባሉ
ወደ ማይጠፋው፣ እናም ጢሱም ለዘለ
ዓለም እስከዘለዓለም ወደሰማይ ወደሚ
ወጣው፣ ለየእሳቱ ባህርና ዲን ሐመጨረሻ
የሌለው መስቃይ ወደሆነው፣ የእሳት ባህ
ርና ዲን መሄድ ይገባችኋል።
፲፩ እንግዲህ አቤቱ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ ንስሀ ግቡ፣ ሀበጠባቡም ደጅ ግቡ፣
እናም ዘለዓለማዊ ህይወትን እስከምታገኙ
ድረስ በቀጥተኛ ጎዳና ቀጥሉ።
፲፪ አቤቱ ሀብልህ ሁኑ፤ ከዚህ የበለጠ ምን
ማለት እችላለሁ?
፲፫ በመጨረሻም ኃጢአተኞችን ሀበመ
ጥፎ ስጋትና ፍርሃት በሚመታው በአስደ
ሳቹ በእግዚአብሔር የፍርድ ወንበር ፊት
እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ እላችኋ
ለሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፯
ሼረም ክርስቶስን ካደ፣ ከያዕቆብ ጋር
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ።
፱ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፳፮።
ቅ.መ.መ. በደል።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።

ተጣላ፣ ምልክትን በግድ ፈለገ፣ እናም
በእግዚአብሔር ተቀሰፈ— ሁሉም ነቢ
ያት ስለክርስቶስና ስለኃጢያት ክፍያው
ተናግረዋል— ኔፋውያን በዘመናቸው እን
ደሚንከራተቱ፣ በመከራ እንደተወለዱና፣
በላማናውያን እንደተጠሉ ኖሩ። ከ፭፻፵፬–
፬፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ጥቂት አመ
ታት ካለፉ በኋላ፣ ከኔፋውያን መካከል
ስሙም ሼረም የተባለ አንድ ሰው መጣ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ በህዝቡ መካ
ከል መስበክና፣ ክርስቶስ የሚባል እንደሌ
ለም ለእነርሱ ማወጅ ጀመረ። እናም ለህ
ዝቡ ብዙ የሽንገላን ነገሮች ሰበከ፤ ይህን
ንም ያደረገው የክርስቶስን ትምህርት ለመ
ጣል ነበር።
፫ እናም የህዝቡንም ልብ ያስት ዘንድ በት
ጋት በመስራት የብዙዎችን ልብ አሳተ፤
እናም እኔ ያዕቆብ በሚመጣው ክርስቶስ
እምነት እንዳለኝ ስለሚያውቅ ወደ እኔ
ይመጣ ዘንድ ብዙ አጋጣሚዎችን ፈለገ።
፬ እናም የተማረ ነበር፣ ስለዚህ የህዝቡን
ቋንቋ በፍጹም እውቀት ያውቅ ነበር፣ ስለ
ሆነም፣ በዲያብሎስ ኃይል መሰረት ብዙ
ሽንገላንና፣ ብዙ የንግግር ኃይል መጠቀም
ችሏል።
፭ እናም እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ብዙ
ሀ
ራዕይና ብዙ ነገሮችን ያየሁ ቢሆንም፣
እርሱ እኔን ከእምነቴ ለማናወጥ ተስፋ ነበ
ረው፤ እኔ በእውነት መላዕክቶችን አይቻ
ለሁ፣ እነርሱም እኔን አስተምረውኛልና።
እናም ደግሞ ከጊዜ ወደጊዜ የጌታ ድምፅ
በቃሉ ሲናገረኝ ሰምቻለሁ፤ ስለሆነም፣
ልናወጥ አልችልም።
፮ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ ወደ እኔ
መጣና፣ በዚህ ሁኔታ እንዲህ ብሎ ተና

፲ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪።
		መ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩።

፲፪ ሀ ሞር. ፱፥፳፰።
፲፫ ሀ አልማ ፵፥፲፬።
፯ ፭ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፫፤
ያዕቆ. ፪፥፲፩።

፻፴፩

ያዕቆብ ፯፥፯–፲፰

ገረኝ፥ ወንድም ያዕቆብ፣ አንተን እናገር
ዘንድ ብዙ አጋጣሚዎችን ፈለግሁ፤ ወን
ጌል ወይም የክርስቶስን ትምህርት ብለህ
የምትጠራውን ለመስበክ እንደተጓዝክ
ሰምቻለሁ እናም ደግሞ አውቄአለሁ።
፯ እናም ትክክለኛውን የእግዚአብ
ሔር ጎዳና እንዲስቱና፣ ትክክለኛ የሆነ
ውን የሙሴን ህግ ሀእንዳይጠብቁት ከዚህ
ህዝብ አብዛኛውን አስተሀል፤ እናም ከብዙ
መቶ ዓመታት በኋላ ይመጣል ወደምት
ለው ፍጡር አምልኮ የሙሴን ህግ ለው
ጠሀል። እናም አሁን እነሆ፣ እኔ ሼረም ይህ
ስድብ እንደሆነ አውጅልሀለሁ፤ ማንም
ሰው የሚመጡ ነገሮችን ለመናገር ስለማ
ይችል፣ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አያው
ቅምና። እናም እንደዚህ ነበር ሼረም ከእኔ
ጋር የተጣላው።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ ጌታ እግዚአብሔር
በቃሉ እስከማሳፍረው ድረስ ለነፍሴ ሀመን
ፈሱን አፈሰሰልኝ።
፱ እናም ለእርሱ እንዲህ አልሁ፥ የሚመ
ጣውን ክርስቶስ ትክዳለህን? እና እርሱም
አለ፥ክርስቶስ ከአለ አልክደውም፤ ነገር ግን
ክርስቶስ እንደሌለ፣ እንዳልነበረ፣ እንደማ
ይኖርም አውቃለሁ።
፲ እናም እንዲህ አልኩት፥ በቅዱስ መጽ
ሐፍት ታምናለህ? እርሱም አዎን አለ።
፲፩ እናም እኔም አልኩት፥ አንተ እነር
ሱን አትረዳቸውም፤ ምክንያቱም እነርሱ
በእውነት ስለክርስቶስ ይመሰክራሉና።
እነሆ፣ የትኛውም ነቢይ ክርስቶስን በተ
መለከተ ከመናገር በስተቀር የፃፈ ወይም
ሀ
የተነበየ የለም እልሀለሁ።
፲፪ እናም ይህ ብቻም አይደለም—ይህ
ለእኔ ተገልፆልኛል፣ ሰምቻለሁም ተመል
ክቻለሁምና፤ እናም ይህ ደግሞ ለእኔ በመ
፯ ሀ ያዕቆ. ፬፥፭።
		ለ አልማ ፴፥፲፫።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፲፩ ሀ ራዕ. ፲፱፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፥፭፤
ያዕቆ. ፬፥፬፤
ሞዛያ ፲፫፥፴፫–፴፭፤

ንፈስ ቅዱስ ኃይል ተገልጾልኛል፤ ስለሆ
ነም፣ ምንም አይነት የኃጢያት ክፍያ ባይ
ኖር ኖሮ የሰው ዘር በሙሉ ለመጥፋት እን
ደሚኖርበት አውቃለሁ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም አለኝ፥
አንተ በዚህ ብዙ በምታውቀው በመንፈስ
ቅዱስ ኃይል ሀምልክትን አሳየኝ።
፲፬ እናም አልኩት፥ ሀእውነት መሆኑን
ለምታውቀው ለአንተ ምልክት ለማሳየት
እግዚአብሔርን የምፈትነው እኔ ማን ነኝ?
ነገር ግን ለየዲያብሎስ በመሆንህ ትክደዋ
ለህ። ይሁን እንጂ፣ የእኔ ፈቃድ አይሁን፤
ነገር ግን እግዚአብሔር አንተን የሚቀጣ
ከሆነ ይህ በሰማይም በምድርም ኃይል
እንዳለው፤ እናም ደግሞ ክርስቶስ እንደ
ሚመጣ ምልክት ይሆንሃል። እናም አቤቱ
ጌታ የእኔ ፈቃድ ሳይሆን ያንተ ይሆናል።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ያዕቆብ እነዚ
ህን ቃላት ስናገር፣ የእግዚአብሔር ኃይል
ወረደበት፣ በዚህም ምክንያት መሬት
ወደቀ። እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ቀናት
እንክብካቤን አገኘ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ለህዝቡም ተናገረ፥
ልሞት ስለሆነ ነገ በአንድ ላይ ተሰብሰቡ፤
ስለሆነም፣ ከመሞቴ በፊት ለህዝቡ መና
ገር እፈልጋለሁ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በማግስቱ ብዙ
ዎች በአንድ ላይ ተሰበሰቡ፤ እናም ለእነ
ርሱ በግልፅ ተናገረ፣ ያስተማራቸውንም
ነገሮች ካደ፣ እናም ስለክርስቶስ እንዲሁም
ስለመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲሁም ስለመ
ላዕክቶች አገልግሎት መሰከረ።
፲፰ እናም ሀበዲያብሎስ ኃይል ለተታሎ
እንደነበር በግልፅ ተናገራቸው። እናም ስለ
ሲዖልና ዘለዓለማዊነት እንዲሁም ዘለዓለ
ማዊ ቅጣት ተናገረ።

ት. እና ቃ. ፳፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር መንፈስ
ቅዱስ።
		ለ ፪ ኔፊ ፪፥፳፩።
፲፫ ሀ ማቴ. ፲፮፥፩–፬፤

ሀ

፲፬ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ
		ለ

አልማ ፴፥፵፫–፷።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
አልማ ፴፥፵፩–፵፪።
አልማ ፴፥፶፫።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
አልማ ፴፥፶፫።
ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።

፻፴፪

ያዕቆብ ፯፥፲፱–፳፯

፲፱ እናም አለ፥ ይቅርታ የሌለው ኃጢ
ያት በመፈፀሜ ፈርቻለሁ፣ ምክንያቱም
ለእግዚአብሔር ዋሽቻለሁና፤ ክርስቶስን
ክጃለሁና፣ ቅዱስ መጽሐፍንም አምኛለሁ
ብያለሁና፤ እነርሱም በእውነት ስለእርሱ
መስክረዋል። እናም ለእግዚአብሔር በመ
ዋሸቴ ሁኔታዬ ለመጥፎ ይሆናል ብዬ እጅግ
እፈራለሁ፤ ነገር ግን ለእግዚአብሔር እና
ዘዛለሁ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ቃላት ሲና
ገር ሌላ ምንም ማለት አልቻለም፣ እናም
ሀ
ሞተ።
፳፩ እናም ወደሞት ሲቀርብ እነዚ
ህን ነገሮች መናገሩን ህዝቡ በተመለከቱ
ጊዜ እጅግ ተደነቁ፤ እናም እንዲህም
ሆኖ ሀበመሸነፍ ወደ መሬት እስከሚወ
ድቁ ድረስ የእግዚአብሔር ኃይል በእነ
ርሱ ላይ ወረደ።
፳፪ አሁን ይህ ነገር እኔን ያዕቆብን አስ
ደስቶኛል፣ ምክንያቱም በሰማይ ያለውን
አባቴን ይህን ጠይቄአለሁና፤ እርሱም
ጩኸቴን ሰምቷል፣ እናም ፀሎቴን መል
ሷል።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ እንደገና ሰላምና
የእግዚአብሔር ፍቅር በህዝቡ መካከል
ዳግሞ ተመለሰ፤ እናም ቅዱሳን መጻሕፍ
ትን ሀመረመሩና፣ የዚህን የኃጢአተኛውን
ሰው ቃል ከእንግዲህ አላዳመጡም።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንን ወደ
እውነተኛ እውቀት ሀለመመለስ ብዙ ዘዴ
ዎች ተቀይሰው ነበር፤ ነገር ግን ለበጦርነትና
ሐ
ደም መፋሰስ ስለሚደሰቱና፣ ከእኛ ከወን
ድሞቻቸው ዘለዓለማዊ የሆነ መጥላቻ ስለነበ
ሀ

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት።
		ለ ሞዛያ ፲፭፥፳፮።
፳ ሀ ኤር. ፳፰፥፲፭–፲፯።
፳፩ ሀ አልማ ፲፱፥፮።
፳፫ ሀ አልማ ፲፯፥፪።
፳፬ ሀ ኢኖስ ፩፥፳።

ራቸው ሁሉም በከንቱ ነበሩ። እናም በጦር
መሳሪያዎቻቸው ኃይል ሁልጊዜም ሊያጠ
ፉን ፈለጉ።
፳፭ ስለሆነም፣ የኔፊ ህዝብ በእነርሱ ላይ
ከነመሳሪያዎቻቸው፣ እናም በሙሉ ኃይላ
ቸው፣ የደህንነታቸው ሀአለት በሆነው በእ
ግዚአብሔር በማመን መሸጉ፤ ስለሆነም
ጠላቶቻቸውን በማሸነፍ ቀጠሉ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ያዕቆብ
መሸምገል ጀመርኩ፤ እናም የዚህ ህዝብ
ታሪክ ሀበሌላኛው የኔፊ ሰሌዳዎች በመቀ
መጡ፣ ስለሆነም፣ ባለኝ እውቀት መፃፌን
በመናገር፣ ጊዜው ከእኛ ጋር አልፏል፣
እናም ደግሞ ለ ህይወታችን ልክ እንደ
ህልም አልፏል፤ ከኢየሩሳሌም ተጥለን
ወጥተን ስደተኞች በመሆናችን፣ በምድ
ረበዳ ውስጥ በመከራ ስለተወለድን፣ እናም
በራሳችን ወንድሞች ስለተጠላን፣ ይህም
ጦርነትና ፀብን ስላስነሳ፣ ብቸኛና ጭምት
ሰዎች ነበርን በማለትይህንን ታሪክ አጠ
ቃልላለሁ፤ ስለሆነም፣ በዘመናችን ሁሉ
አለቀስን።
፳፯ እናም እኔ ያዕቆብ፣ በቅርቡ ወደ
መቃብሬ መሄድ እንዳለብኝ ተመለከትኩ፣
ስለሆነም፣ ለልጄ ሀኢኖስ አልኩት፥ እነዚ
ህን ሰሌዳዎች ውሰድ። እናም ወንድሜ ኔፊ
ለ
ያዘዘኝን ነገሮች ነገርኩትና እርሱም ለትዕ
ዛዛቱ ታዛዥ ለመሆኑ ቃል ገባ። እናም በእ
ነዚህ ሰሌዳዎች ላይ ጥቃቅን የሆኑትን ጽሁ
ፎችን መፃፌን ጨረስኩ፤ አብዛኞቹ ወን
ድሞቼ ቃሌን እንደሚያነቡ በማመን ለአ
ንባቢያን ደህና ሁኑ እላለሁ። ወንድሞች
ደህና ሁኑ።

		ለ ሞዛያ ፲፥፲፩–፲፰።
		ሐ ጄረም ፩፥፮፤
አልማ ፳፮፥፳፫–፳፭።
		መ ፪ ኔፊ ፭፥፩–፫፤
ሞዛያ ፳፰፥፪።
		ሠ ኢኖስ ፩፥፲፬።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።

ሠ

፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፩–፮፤
ጄረም ፩፥፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
		ለ ያዕ. ፬፥፲፬።
፳፯ ሀ ኢኖስ ፩፥፩።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፩–፬።

መፅሐፈ ኢኖስ
ኢኖስ በኃይል ፀለየ እናም ለኃጢአቱ ስር
የትን አገኘ— ለላማናውያን ወደፊት በሚ
መጣው ደህንነታቸው ተስፋ ያለው የጌታ
ድምፅ ወደ አዕምሮው መጣ— ኔፋውያን
ላማናውያንን ለመመለስ ጣሩ— ኢኖስ
በቤዛው ይደሰታል። ከ፬፻፳ ም.ዓ. ገደማ።
እንዲህ ሆነ እኔ ኢኖስ አባቴ
እነሆ፣
ፃድቅ ሰው እንደነበር ስለማውቅ—
ሀ

ለ

በራሱም ቋንቋ እናም ደግሞ በጌታ ሐአስ
ተዳደግና ተግሳፅ መስላስተማረኝ፣ እናም
ለዚህ የአምላኬ ስም የተባረከ ይሁን—
፪ እናም ሀ ለኃጢአቴ ስርየትን ከማግ
ኘቴ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ስለነበረኝ
ለ
ትግል እነግራችኋለሁ።
፫ እነሆ፣ አራዊትን ለማደን ወደጫካው
ሄድኩ፤ እናም አባቴ ዘለዓለማዊ ህይወት
ንና የቅዱሳንን ሀደስታ በተመለከተ ሁል
ጊዜ ሲናገር የምሰማቸው ቃላት ወደልቤ
ለ
ጠልቀው ገቡ።
፬ እናም ነፍሴ ሀተራበች፤ በፈጣሪዬም
ፊት ለተንበረከክሁ፣ እናም ለነፍሴ በሀይ
ለኛ ሐፀሎትና ልመና ወደእርሱ ጮህኩኝ፣
እናም ቀኑን ሙሉ ወደ እርሱ ጮህኩኝ፤
አዎን፣ ምሽቱ ሲመጣ ድምፄን ሰማይ እስ
ከሚደርስ ከፍ አደረግሁት።
፭ እናም ሀድምፅ ወደእኔ መጣ፣ እንዲህም
አለኝ፥ ኢኖስ ኃጢያትህ ይቅር ተብሎል
ሃል እናም አንተ ትባረካለህ።
፮ እናም እኔ ኢኖስ እግዚአብሔር ሊዋሽ
፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኢኖስ፣ የያዕቆብ
		ለ
		ሐ
		መ
፪ሀ
		ለ

፫ሀ

ልጅ።
፪ ኔፊ ፪፥፪–፬።
ኤፌ. ፮፥፬።
፩ ኔፊ ፩፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
ዘፍጥ. ፴፪፥፳፬–፴፪፤
አልማ ፰፥፲።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
ቅ.መ.መ. ደስታ።

እንደማይችል አውቃለሁ፤ ስለሆነም፣
በደሌ ተወግዶልኛል።
፯ እናም ጌታ፣ ይህ እንዴት ሆነ? አል
ኩት።
፰ እናም እርሱም አለኝ፥ ባላየኸውና
ሰምተህ በማታውቀው በክርስቶስ ባለህ
ሀ
እምነት ምክንያት ነው። እናም እራ
ሱን በአካል ከመግለፁ በፊት ብዙ አመ
ታት ያልፋሉ፤ ስለሆነም፣ ሂድ እምነትህ
ለ
አድኖሃል።
፱ አሁን፣ እንዲህ ሆነ እነዚህን ቃላት በም
ሰማ ጊዜ ለኔፋውያን ወንድሞቼ ደህንነት
ሀ
ማሰብ ጀመርኩ፤ ስለሆነም፣ ለእነርሱ ነፍ
ሴን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ለአፈሰስኩ።
፲ እናም እንደዚህ በመንፈስ በምታገል
በት ጊዜ፣ እነሆ፣ የጌታ ድምፅ ሀበአዕም
ሮዬ በድጋሚ መጥቶ እንዲህ አለኝ፤ ወን
ድሞችህ ትዕዛዛቴን ለመጠበቅ ባላቸው
ትጋት መሰረት እጎበኛቸዋለሁ። ለእነር
ሱም ይህን ምድር ለሰጥቻቸዋለሁ፣ ይህ
ችም ቅዱስ ምድር ናት፤ በክፋት የተነሳ
ካልሆነ በቀር ሐአልረግማትም፤ ስለሆነም፣
በተናገርኩት መሰረት ወንድሞችህን እጎበ
ኛቸዋለሁ፤ እናም መተላለፋቸውን በራሳ
ቸው ላይ በሀዘን አወርዳለሁ።
፲፩ እናም እኔ ኢኖስ፣ እነዚህን ቃላት
ከሰማሁ በኋላ እምነቴ በጌታ የማይናወጥ
ሆነ፤ እናም ለወንድሞቼ ላማናውያን በብዙ
ረጅም ትግል ወደ እርሱ ፀለይኩ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ባለኝ በሙሉ ትጋት

		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯–፲፱፤
አልማ ፴፮፥፲፯–፳፩።
፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፶፩፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ማክበር።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፰ ሀ ኤተር ፫፥፲፪–፲፫።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ማቴ. ፱፥፳፪።
፱ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፪፤

አልማ ፴፮፥፳፬።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፫፥፫፤
ቃላት ፩፥፰፤
አልማ ፴፬፥፳፮–፳፯።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት፤
አዕምሮ።
		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፳።
		ሐ ኤተር ፪፥፯–፲፪።

፻፴፬

ኢኖስ ፩፥፲፫–፳፫

ከሰራሁና ከፀለይኩ በኋላ፣ ጌታም አለኝ፥
በእምነትህ የተነሳ ለእንደተመኘኸው መሰ
ረት እሰጥሀለሁ።
፲፫ እናም አሁን እነሆ፣ ከእርሱ የፈለግ
ሁት ፍላጎት ይህ ነበር—የእኔ ህዝብ ኔፋ
ውያን በመተላለፋቸው መውደቅ ካለባቸ
ውና በምንም አይነት ሀመጥፋትም ቢኖር
ባቸው፣ ላማናውያንም መጥፋት ከሌለባ
ቸው፣ ጌታ አምላክ የህዝቤን የኔፋውያን
ታሪክ ለእንዲጠብቅ ዘንድ፤ እንዲሁም፣
በቅዱስ ክንዱ ኃይልም እንኳን ቢሆን፣
ይህም ወደፊት አንድ ቀን ለላማናውያን
ሐ
ይመጡ ዘንድ፣ ምናልባት ወደ ደህንነት
መ
ይመጡ ዘንድ—
፲፬ ለጊዜው እነርሱን ወደ እውነተኛው
እምነት የመመለሱ ትግል ሀከንቱ ነበር።
እናም ታሪካችንና እኛን፣ ደግሞም የአ
ባቶቻችንን ባህል ሁሉ የሚቻላቸው ከሆነ
ለ
ያጠፉ ዘንድ በቁጣቸው ማሉ።
፲፭ ስለሆነም፣ ጌታ እግዚአብሔር ታሪ
ካችንን ሀማስቀመጥ እንደሚቻለው ስለማ
ውቅ፣ ያለማቋረጥ ወደ እርሱ ጮህኩኝ፣
እርሱም እንዲህ ብሎኛልና፥ በክርስቶስ
ስም እንደምትቀበል ካመንህ ምንም ነገር
በእምነት ብትጠይቅ ትቀበላለህ።
፲፮ እናም እኔ እምነት ነበረኝ፣ እናም
ሀ
መዝገቦቹን ለእንዲያስቀምጥ ወደ እግዚ
አብሔር ጮህኩ፤ በእርሱ ዘመን ለላማና
ውያን ሐእንደሚያመጣውም ከእኔ ጋር ቃል
ኪዳን ገባ።
፲፯ እናም እኔ ኢኖስ፣ በገባው ቃል ኪዳን
መሰረት እንደሚሆን አውቃለሁ፤ ስለዚህ
ነፍሴም እረፍትን አገኘች።
፲፰ እናም ጌታ አለኝ፥ አባቶችህም ደግሞ
ሀ

፲፪ ሀ ሞር. ፭፥፳፩፤ ፱፥፴፮።
		ለ መዝ. ፴፯፥፬፤
፩ ኔፊ ፯፥፲፪፤ ሔለ. ፲፥፭።
፲፫ ሀ ሞር. ፮፥፩፣ ፮።
		ለ ቃላት ፩፥፮–፲፩፤
አልማ ፴፯፥፪።
		ሐ አልማ ፴፯፥፲፱፤
ኤተር ፲፪፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፰።
		መ አልማ ፱፥፲፯።

ስለዚህ ነገር ከእኔ ይፈልጉ ነበር፤ እናም
ለእነርሱ እንደእምነታቸው ይደረግላቸ
ዋል፤ እምነታቸው ልክ እንደአንተው ነበ
ርና።
፲፱ እናም አሁን እንዲህ ሆነ እኔ ኢኖስ፣
የሚመጡትን ነገሮች በመተንበይ በኔፋው
ያን ህዝብ መካከል ተጓዝኩ፣ እናም የሰማ
ኋቸውንና ያየኋቸውን ነገሮች መሰከርኩ።
፳ እናም የኔፊ ህዝብ ላማናውያንን ወደ
እውነተኛው የእግዚአብሔር እምነት እንዲ
መልሱ በትጋት እንደሚመክሩ እመሰክራ
ለሁ። ነገር ግን ሀስራችን ከንቱ ነበር፤ ጥላቻ
ቸው የፀና ነበር፣ እናም በመጥፎ ተፈጥሮ
አቸው ተመርተው ስለነበር አረመኔ፣ አስ
ፈሪም፣ ለደም የተጠማ ህዝብና፣ ሐጣኦትን
አምላኪና ርኩሳን ሆኑ፤ የታደኑ አውሬዎ
ችን በመመገብ፤ በድንኳን መኖርና፣ በም
ድረበዳ ውስጥ አጭር የቆዳ ግልድም አገ
ልድመው እራሳቸውን ተላጭተው ተዘዋ
ወሩ፤ እናም ችሎታቸውም መስለቀስትና
ደጋን እንዲሁም ምሳር ነበር። እናም ብዙ
ዎች ከጥሬ ስጋ በስተቀር ምንም አይበሉም
ነበር፤ እናም እነሱ ያለማቋረጥ እኛን ለማ
ጥፋት ይፈለጉ ነበር።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ መሬ
ትን ያርሱ ነበር፣ እናም ሁሉንም አይነት
እህልና ፍራፍሬ ሀያበቅሉ፣ የከብት መንጋ
ዎችን፣ ከሁሉም የከብት አይነት መንጋዎ
ችን፣ ፍየሎችን፣ የሜዳ ፍየሎችን፣ እናም
ደግሞ ብዙ ፈረሶችን ያረቡ ነበር።
፳፪ እናም ከእኛ መካከል እጅግ ብዙ ሀነቢ
ያት ነበሩ። እናም ህዝቡ ለመረዳት የሚያ
ስቸግር ለአንገተ ደንዳና ነበር።
፳፫ እናም እጅግ ሀአስከፊ ከሆነው የጦርነት

፲፬ ሀ ያዕቆ. ፯፥፳፬።
		ለ ሞር. ፮፥፮።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የሚጠበቁ ቅዱስ
መጻፍህት።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ፫ ኔፊ ፭፥፲፫–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳፤
፲፥፵፮–፶።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮።

፳ ሀ ሞሮኒ ፱፥፮።
		ለ ጄረም ፩፥፮።
		ሐ ሞዛያ ፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
		መ ሞዛያ ፲፥፰።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፱፥፱።
፳፪ ሀ ቃላት ፩፥፲፮–፲፰።
		ለ ጄረም ፩፥፫።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፭።

፻፴፭

ኢኖስ ፩፥፳፬–ጄረም ፩፥፫

ሰበካና ትንቢት፣ እናም ፀብና ጥፋት፣ እን
ዲሁም ያለማቋረጥ ሞትን ሐከሚያስታውሳ
ቸውና፣ ከዘለዓለማዊ ጊዜ፣ ፍርድና ከእግ
ዚአብሔር ኃይል፣ በጌታ ፍርሃት መያለማ
ቋረጥም ይጠበቁ ዘንድ ካነሳሳቸው በስተቀር
ምንም የለም። ከእነዚህ ነገሮችና እጅግ ታላቅ
የሆነው ግልፅ ንግግር በስተቀር ወደ ጥፋት
በፍጥነት ከመሄድ የሚጠብቃቸው ምንም
ነገር አልነበረም እላለሁ። እናም በእንደዚህ
አይነት እነሱን በተመለከተ እፅፋለሁ።
፳፬ እናም በጊዜዬ በኔፋውያንና በላማና
ውያን መካከል ጦርነቶችን ተመልክቻለሁ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ እየሸመገልኩ
ሄድኩ፣ እናም አባታችን ሌሂ ኢየሩሳሌ
ምን ሀለቆ ከወጣ አንድ መቶ ሰባ ዘጠኝ አመ
ታት አለፉ።
ለ

፳፮ እናም በእግዚአብሔር ኃይል ለዚህ
ህዝብ መስበክና እንድተነብይ፣ እናም በክ
ርስቶስ ባለው እውነት መሰረት ቃሉን እን
ድናገር እንደተገፋፋሁ በቶሎ ወደ መቃ
ብሬ መሄድ እንዳለብኝ ተመለከትኩ።
እናም በዘመኔ ሁሉ ተናግሬዋለሁ፣ በዚ
ህም ከዓለም በላይ ተደስቼበታለሁ።
፳፯ እናም ከቤዛዬ ጋር ወደሆነው ሀማረ
ፊያዬ በቶሎ እሄዳለሁ፤ በእርሱ እንደማርፍ
አውቃለሁና። እናም ለየሚሞተው ሐየማይ
ሞተውን በሚተካበትና፣ በእርሱ ፊት በም
ቆምበት ቀን እደሰታለሁ፤ ከእዚያም ፊቱ
ንም በደስታ አያለሁ፣ እርሱም ይለኛል፥
የተባረከው ወደ እኔ ና፣ በአባቴም መቤት
የተዘጋጀልህ ቦታ አለ። አሜን።

መፅሐፈ ጄረም
ኔፋውያን የሙሴን ህግ ጠበቁ፣ የክርስ
ቶስንም መምጣት ጠበቁ፣ እናም በምድ
ሪቱ ላይ በለፀጉ— ብዙ ነቢያት ሕዝቡን
በእውነት ጎዳና ለመጠበቅ ጣሩ። ከ፫፻፺፱–
፫፻፷፩ ም.ዓ. ገደማ።
እነሆ፣ እኔ ጄረም፣ በአባቴ፣
አሁን
ኢኖስ ትዕዛዝ መሰረት የእኛ የትው
ሀ

ልድ ሐረግ ይጠበቅ ዘንድ ጥቂት ቃላት እፅ
ፋለሁ።
፪ እናም ሀእነዚህ ሰሌዳዎች ለትንሽ ቦታ
ያላቸው በመሆኑ፣ እና እነዚህ ነገሮች
ሐ
የሚፃፉት ለወንድሞቻችን መላማናውያን
፳፫ ለ ቅ.መ.መ. መስበክ።
		ሐ ሔለ. ፲፪፥፫።
		መ ጄረም ፩፥፲፪፤
አልማ ፴፩፥፭።
፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፪–፬።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እረፍት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።

ጥቅም ስለሆነ፣ በመሆኑም ጥቂት መፃፌ
አስፈላጊ ነው፤ ነገር ግን የእኔን ትንቢትም
ሆነ ራዕይ አልፅፍም። አባቶቼ ከጻፉትስ የበ
ለጠ ምን መፃፍ ይቻለኛል? እነርሱ የደህ
ንነትን ዕቅድ አልገለጹምን? እኔ እላችኋ
ለሁ፣ አዎን፣ እናም ይህ ለእኔ ብቁ ነው።
፫ እነሆ፣ በልባቸው ጠጣርነትና፣ በጆሮ
አቸው መደንቆር፣ እናም በአዕምሮአቸው
መታወርና፣ ሀ በአንገተ ደንዳናነታቸው
ምክንያት፤ በዚህ ህዝብ መካከል ብዙ መስ
ራቱ አስፈላጊ ነው፤ ይሁን እንጂ፣ እግዚአ
ብሔር ለእነርሱ እጅግ መሀሪ ነው፣ እናም
እስከአሁንም ከምድረ ገፅ ለአላጠፋቸውም።

		መ ዮሐ. ፲፬፥፪–፫፤
ኤተር ፲፪፥፴፪–፴፬፤
ት. እና ቃ. ፸፪፥፬፤
፺፰፥፲፰።
[ጄረም]

፩ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፫፥፲፪፤ ፭፥፲፬።
፪ ሀ ያዕቆ. ፫፥፲፬፤
ኦምኒ ፩፥፩።

		ለ ፩ ኔፊ ፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		መ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮፤
ሞር. ፭፥፲፪።
፫ ሀ ኢኖስ ፩፥፳፪–፳፫።
		ለ ኤተር ፪፥፰–፲።

፻፴፮

ጄረም ፩፥፬–፲፬

፬ እናም ብዙ ራዕይ ያላቸው ብዙዎች
በመካከላችን አሉ፤ ምክንያቱም ሁሉም
አንገተ ደንዳና አይደሉምና። እናም አን
ገተ ደንዳና ያልሆኑና እምነት ያላቸው
ሁሉ፤ እንደ እምነታቸው፣ ለሰው ልጆች
ነገሮችን ከሚገልፀው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር
ለ
ህብረት አላቸው።
፭ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ሁለት መቶ ዓመ
ታት አለፉ፣ የኔፊ ህዝቦች በምድሪቷ ላይ
በረቱም። የሙሴን ህግና ሀየሰንበትን ቀን
ለጌታ ቅዱስ አድርገው ለበመጠበቅ አስተ
ዋሉ። ኃይማኖትንም ሐአላረከሱም፤ ወይም
መ
አይሳደቡም። እናም የምድሪቷን ህጎች
እጅግ የጠበቁ ነበሩ።
፮ እናም እነርሱና፣ ላማናውያን ደግሞ
በምድሪቱ ገፅ ላይ በብዛት ተበታትነው
ነበር። እናም ከኔፋውያን ይበልጥ እጅግ
ብዙ ነበሩ፤ እናም ሀመግደል ይወዱ ነበ
ርና፣ የዓራዊትን ደም ይጠጡ ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ፣ ከእኛ ከኔፋውያን
ጋር ለመዋጋት ብዙ ጊዜ መጥተው ነበር።
ነገር ግን ሀነገሥታቶቻችንና መሪዎቻችን
በጌታ እምነት ኃያል ሰዎች ነበሩ፤ እናም
ህዝቡን የጌታን መንገድ አስተማሩ፤ ስለሆ
ነም፣ እኛ ላማናውያንን ተቋቋምን፣ እንዲ
ሁም ለከምድራችን አስወገድናቸው፣ እናም
ለከተሞቻችን ወይም የውርሳችን ቦታ የሆነ
ውን ማንኛውንም መከላከያ መስራት ጀመ
ርን።
፰ እናም እጅግ ተባዛንና፣ በምድሪቱ ገፅ
ላይ ተሠራጨን፣ እናም በወርቅና በብር
እንዲሁም በከበሩ ነገሮችና፣ በመልካም
የእንጨት ጥበብም፣ በመገንባትም፣ በማ
ሽኖችም፣ እንዲሁም ደግሞ በብረትና
መዳብ፣ እንዲሁም በነሀስ ምድሩን ለማ
ሀ

፬ ሀ አልማ ፳፮፥፳፪፤
ሔለ. ፲፩፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፭ ሀ ዘፀአ. ፴፭፥፪።
ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬፤
አልማ ፴፬፥፲፫–፲፬።

ረስ የሚያስችሉ መሳሪያዎችን እንዲሁም
ሀ
የጦር መሳሪያዎች በመስራት፣ አዎን ሹል
ጫፍ ያለው ቀስትና፣ ሰይፍ፣ ጦር እናም
ለጦርነት ሁሉንም አይነት ዝግጅት በማ
ድረግ እጅግ ሀብታም ሆንን።
፱ እናም ላማናውያንን ለመገናኘት እንደ
ዚህ እየተዘጋጀን እያለን፣ እነርሱ በእኛ ላይ
ሊያይሉብን አልቻሉም። ነገር ግን ለአባ
ቶቻችን እንዲህ በማለት የተናገረው የጌታ
ቃል ተረጋግጦ ነበር፥እናንተ የእኔን ትዕዛ
ዛት እስከጠበቃችሁ ድረስ በምድሪቱ ላይ
ትበለፅጋላችሁ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ ነቢያት በእ
ግዚአብሔር ቃል መሰረት እነርሱ ትዕዛ
ዛትን ካልጠበቁ፣ ነገር ግን ወደ መተላለፍ
ከወደቁ፣ ከምድር ፊት ሀመጥፋት እንዳለ
ባቸው የኔፊን ህዝብ አስፈራርተው ነበር።
፲፩ ስለሆነም በነቢያትና፣ ካህናትና፣
መምህራን ህዝቦችን የሙሴን ሀህግጋትና
የተሰጠበትን አላማ በማስተማር፣ ወደመ
ሲህ ወደፊት ለእንዲመለከቱና እርሱ ሐእን
ደመጣም አይነት እንደሚመጣ እንዲያምኑ
በትእግስት አጥብቀው በመምከር በትጋት
አገለገሉ። እናም በዚህ ሁኔታ አስተምረ
ዋቸው ነበር።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ይህን በማድረግ
ከምድር ፊት ሀእንዳይጠፉ ጠበቋቸው፤
ልባቸውንም በቃላት ለወቀሱት፣ በማከታ
ተልም ለንስሀ አነሳሷቸው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ጊዜ ከነበረው
የጦርነትና ግጭት እንዲሁም የፀብ ሁኔታ
ሁለት መቶ ሠላሳ ስምንት ዓመታት አለፉ።
፲፬ እናም እኔ ጄረም፣ ሰሌዳዎቹ ትንሽ
በመሆናቸው፣ ከዚህ የበለጠ አልፅፍም።
ነገር ግን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ወደ ሀሌላኛው

		ሐ ቅ.መ.መ. ማራከስ።
		መ ቅ.መ.መ. መስደብ።
፮ ሀ ያዕቆ. ፯፥፳፬፤
ኢኖስ ፩፥፳።
፯ ሀ ያዕቆ. ፩፥፱፣ ፲፩፣ ፲፭።
		ለ ቃላት ፩፥፲፬።
፰ ሀ ሞዛያ ፲፥፰።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፱–፳፤
ኦምኒ ፩፥፭።

፲፩ ሀ ያዕቆ. ፬፥፭፤
አልማ ፳፭፥፲፭–፲፮።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፩፥፬፤
ኤተር ፲፪፥፲፰–፲፱።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬–፳፯፤
ሞዛያ ፫፥፲፫፤ ፲፮፥፮።
፲፪ ሀ ኤተር ፪፥፲።
		ለ አልማ ፴፩፥፭።
፲፬ ሀ ፩ ኔፊ ፱፥፪–፬።

፻፴፯

ጄረም ፩፥፲፭–ኦምኒ ፩፥፱

የኔፊ ሰሌዳዎች መሄድ ትችላላችሁ፤ እነሆ፣
በእነርሱ ላይ ይፃፉ ዘንድ ባደረጉት፣ ወይም
እንደ ነገሥታቱ አፃፃፍ የጦርነት ታሪኮች
ተቀርፀዋል።

፲፭ እናም እንደ አባቶቼ ሀትዕዛዛት መሰ
ረት ይጠበቁ ዘንድ እነዚህን ሰሌዳዎች ለወ
ንድ ልጄ፣ ለኦምኒ፣ አስረክባለሁ።

መፅሐፈ ኦምኒ
ኦምኒ፣ አማሮን፣ ቼሚሽ፣ አቢናዶም፣
እና፣ አማሌቂ እያንዳንዳቸው በተራ
መዝገቡን አስቀመጡ— ሞዛያ በሴዴ
ቅያስ ዘመን ከኢየሩሳሌም የመጡትን፣
የዛራሔምላን ህዝብ አገኘ— ሞዛያ በእነ
ርሱ ላይ እንዲነግስ ተደረገ— በዛራሔምላ
የሙሌቅ ዝርያዎች የያሬዳውያን መጨረሻ
የሆኑትን፣ ቆሪያንተመርን አገኙ— ንጉስ
ቢንያም ሞዛያን ተካ— ሰዎች ለክርስቶስ
እንደሚቀርብ መስዋዕት ነፍሳቸውን መስ
ዋዕት ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከ፫፻፳፫–
፩፻፴ ም.ዓ. ገደማ።
ሆነ እኔ ኦምኒ፣ በአባቴ
እነሆጄረምእንዲህ
በመታዘዜ፣ የትውልዳችንን

ሐረግ ለማቆየት በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ
ጥቂት መፃፍ አለብኝ—
፪ ስለሆነም፣ በዘመኔ ህዝቤን ኔፋውያ
ንን በጠላቶቻቸው ላማናውያን እጅ እን
ዳይወድቁ ለመጠበቅ በሰይፍ ብዙ መዋ
ጋቴን እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ነገር
ግን እነሆ፣ እኔ ራሴ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ፣
እናም ማድረግ እንደሚገባኝ የጌታን ህግና
ትዕዛዛት አልጠበቅሁም።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ሁለት መቶ ሰባ ስድ
ስት አመታት አለፉ፣ ብዙ የሰላም ወቅት
ነበረንም፤ እናም ብዙ የከፋ ጦርነትና የደም
መፋሰስ ወቅት ነበረን። አዎን፣ በአጠቃ
ላይ ሁለት መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመታት
፲፭ ሀ ያዕቆ. ፩፥፩–፬።

[ኦምኒ]

አለፉ፣ እናም እነዚህን ሰሌዳዎች እንደ
አባቶቼ ሀትዕዛዝ አስቀመጥሁት፤ እነርሱ
ንም ለልጄ አማሮን ሰጠሁ። እናም አበ
ቃሁ።
፬ እናም አሁን እኔ አማሮን፣ ጥቂት የሆ
ኑትን በአባቴ መፅሐፍ ውስጥ የፃፍኩትን
ፅፌአለሁ።
፭ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ ሶስት መቶ ሀያ ዓመ
ታት አለፉ፣ እናም እጅግ ክፉ የሆኑት ኔፋ
ውያን ሀጠፉ።
፮ ምክንያቱም ጌታ እነርሱን ከኢየሩሳ
ሌም ምድር ካስወጣቸውና በጠላቶቻቸው
እጅ እንዳይወድቁ ባለመፍቀዱ ጠብቆ ካቆ
ያቸው በኋላ፣ አዎን፣ ለአባቶቻችን እናንተ
ትዕዛዛቴን እስካልጠበቃችሁ ድረስ በምድ
ሪቱ ላይ አትበለፅጉም ብሎ የተናገረው ቃል
እንዳይረጋገጥ አይፈቅድምና።
፯ ስለሆነም፣ ጌታ በታላቅ ፍርድ ጎብኝቷ
ቸዋል፤ ይሁን እንጂ፣ ፃድቃኖችን እንዳይ
ጠፉ አስቀርቷል፣ ነገር ግን እነርሱን ከጠ
ላቶቻቸው እጅ አድኗቸዋል።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ሰሌዳዎቹን ለወን
ድሜ ቼሚሽ ሰጠሁት።
፱ እናም እኔ ቼሚሽ ወንድሜ በፃፈበት
መፅሐፍ ላይ የምፅፋቸውን ጥቂት ነገሮ
ችን ፃፍኩ፤ እነሆም በመጨረሻ በራሱ እጅ
የፃፋቸውን ተመልክቻለሁ፤ ይህንንም የጻ
ፈው እርሱ ለእኔ በሰጠኝ ቀን ነበር። እናም
እንደ አባቶቻችን ትዕዛዛት መሰረት መዝ

፩ ፫ ሀ ያዕቆ. ፩፥፩–፬፤

			 ጄረም ፩፥፲፭።
፭ ሀ ጄረም ፩፥፱–፲።

፻፴፰

ኦምኒ ፩፥፲–፳፪

ገቡን ጠብቀን ያቆየናቸው በዚህ መልኩ
ነበር። እናም አበቃለሁ።
፲ እነሆ፣ እኔ አቢናዶም፣ የቼሚሽ ልጅ
ነኝ። እነሆ እንዲህ ሆነ በህዝቤ በኔፋውያ
ንና በላማናውያን መካከል ብዙ ጦርነቶ
ችንና ፀቦችን ተመልክቻለሁ፤ እናም እኔ
ወንድሞቼን ለመከላከል በራሴ ሰይፍ የብዙ
ላማናውያንን ነፍስ አጥፍቻለሁ።
፲፩ እናም እነሆ፣ የዚህ ህዝብ ታሪክ የተ
ቀረፀው ነገሥታቱ በነበሩአቸው ሰሌዳዎች
ላይ እንደ ትውልዳቸው መሰረት ነው፤
እና እኔ ከተፃፉት በስተቀር ትንቢትም ሆነ
ራዕይ አላውቅም፤ ስለሆነም፣ የተፃፉት በቂ
ናቸው። እናም አበቃለሁ።
፲፪ እነሆ፣ እኔ አማሌቂ፣ የአቢናዶም
ልጅ ነኝ። እነሆ፣ የዛራሔምላ ምድር ንጉስ
ስለሆነው ሞዛያ ጥቂት እናገራለሁ፤ እነ
ሆም ሀከኔፊ ምድር እንዲወጣ፣ እናም የጌ
ታን ድምፅ የሰሙ ደግሞ ብዙዎችም ከእ
ነርሱ ጋር ወደ ምድረበዳው ለመሸሽ እን
ዳለባቸው በጌታ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት
ስለነበረ—
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እንዳዘዘው
አደረገ። እናም ብዙዎች የጌታን ድምፅ
የሰሙ ወደ ምድረበዳው ሸሹ፤ በብዙ ስብ
ከትና ትንቢቶችም ይመሩ ነበር። እናም
ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ቃል ተገሰፁ፤
በምድረበዳ ውስጥ ዛራሔምላ ወደሚባለው
ምድር እስከሚመጡ ድረስ በክንዱ ኃይ
ልም ተመሩ።
፲፬ እናም የዛራሔምላ ህዝብ ተብለው
የሚጠሩትን ህዝቦች አገኙ። ሀበዛራሔምላ
ህዝብ መካከል አሁን ታላቅ ደስታ ነበር፤
እናም ደግሞ ዛራሔምላ እጅግ ተደሰተ፣
ምክንያቱም ጌታ የአይሁዶችን ታሪክ ከያ
ዘው ለየነሀስ ሰሌዳዎች ጋር የሞዛያን ህዝብ
ልኳልና።
፲፪ ሀ
		ለ
፲፬ ሀ
		ለ

፪ ኔፊ ፭፥፮–፱።
ያዕቆ. ፫፥፬።
ቅ.መ.መ. ዛራሔምላ።
፩ ኔፊ ፫፥፫፣ ፲፱–፳፤ ፭፥፲–
፳፪።
፲፭ ሀ ኤር. ፴፱፥፩–፲፤

		ለ
፲፯ ሀ
፲፱ ሀ
		ለ
፳ሀ

፲፭ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ ሞዛያ፣ የይሁዳ
ንጉስ ሀሴደቅያስ፣ ወደ ባቢሎን በምርኮ
በተወሰደበት ጊዜ ለየዛራሔምላ ህዝብ ከኢ
የሩሳሌም እንደወጡ ተረዳ።
፲፮ እናም በምድረበዳ ውስጥ ተጓዙ፤
እናም በጌታ እጅ ሞዛያ ወዳገኘው ምድር
ታላቁን ውሃ ተሻገሩ፤ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ
በዚያ ኖሩም።
፲፯ እናም ሞዛያ ባገኛቸው ጊዜ፣ በቁጥር
እጅግ ብዙ ነበሩ። ይሁን እንጂ፣ ብዙ ጦር
ነትና የከፋ ፀብ ነበራቸው፣ እናም ከጊዜ
ወደ ጊዜ በሰይፍ ወደቁ፤ ቋንቋቸውም ተበ
ላሽቶ ነበር፣ ምንም የታሪካቸውንም ሀመዝ
ገብ አላመጡም ነበር፤ እንዲሁም ፈጣሪ
ያቸው መኖሩን ካዱ፣ እናም ሞዛያ ወይም
የሞዛያ ህዝብ ሊረዷቸው አልቻሉም።
፲፰ ነገር ግን እንዲህ ሆነ ሞዛያ እነርሱ
የእርሱን ቋንቋ እንዲማሩ አደረገ። እናም
እንዲህ ሆነ በሞዛያ ቋንቋ ከተማሩ በኋላ፣
ዛራሔምላ የአባቶቹን ትውልድ ሐረግ ባስ
ታወሰው መጠን ሰጠ፤ እናም ተጻፉ፣ ነገር
ግን በእነዚህ ሰሌዳዎች ውስጥ አይደለም።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ የዛራሔምላና
የሞዛያ ህዝብ በአንድነት ሀተዋሃዱ፤ እናም
ለ
ሞዛያ ንጉሳቸው ይሆን ዘንድ ተሾመ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በሞዛያ ዘመን፣ በላዩ
ላይ የተቀረጸበት ትልቅ ድንጋይ መጣለት፤
እናም ጽሑፉን በእግዚአብሔር ኃይልና
ስጦታ ሀተረጎመው።
፳፩ እናም ኮርያንቱመር ስለሚባል አንድ
ሰው ታሪክና ስለህዝቡ ማለቅ ታሪክ ይናገሩ
ነበር። እናም ሀቆሪያንተመር በዛራሔምላ
ህዝብ ተገኝቶ ነበር፤ እርሱም ለዘጠኝ
ወራት ያህል ከእነርሱ ጋር ኖረ።
፳፪ አባቶቹን በተመለከተ ደግሞ ትንሽ
ቃላት ተናገረ። እናም የመጀመሪያ ወላ
ጆቹ የመጡት ጌታ የህዝቡን ቋንቋ ሀበቀላ

ሔለ. ፰፥፳፩።
ሞዛያ ፳፭፥፪።
ሞዛያ ፩፥፪–፮።
ሞዛያ ፳፭፥፲፫።
ኦምኒ ፩፥፲፪።
ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፱።

ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፳፩ ሀ ኤተር ፲፪፥፩።
ቅ.መ.መ. ቆርያንቱመር።
፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፥፮–፱፤
ሞዛያ ፳፰፥፲፯፤
ኤተር ፩፥፴፫።

፻፴፱

ኦምኒ ፩፥፳፫–፴

ቀለበት ጊዜ ከግንብ ነው፤ እናም ትክክ
ለኛው የጌታ ቁጣ በፍርዱ መሰረት ወረደ
ባቸው፤ እናም ሐአጥንታቸው በሰሜናዊው
ምድር ተበትነዋል።
፳፫ እነሆ፣ እኔ አማሌቂ በሞዛያ ዘመን
ተወለድሁ፤ እናም ሞቱን እስከማይ ዘንድ
ኖርሁ፤ እናም ልጁ ሀቢንያም በምትኩ ነገሰ።
፳፬ እናም እነሆ፣ በንጉስ ቢንያም ዘመን
የከፋ ጦርነትና የደም መፋሰስ በኔፋውያ
ንና በላማናውያን መካከል ተመልክቻለሁ።
ነገር ግን እነሆ፣ ኔፋውያን በእነርሱ ላይ ብዙ
ብልጫ አገኙ፤ አዎን፣ እንዲህም ሆኖ ንጉስ
ቢንያም ከዛራሔምላ ምድር አስወጣቸው።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ማርጀት ጀመ
ርሁ፤ እናም ዘርም ስላልነበረኝና ንጉስ
ሀ
ቢንያም በጌታ ፊት ትክክለኛ ሰው መሆ
ኑን ስለማውቅ፣ ስለሆነም፣ ሰዎች ሁሉ ወደ
እስራኤሉ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲመ
ጡና፣ በትንቢትም፣ በራዕይም፣ በመላ
ዕክት አገልግሎትም፣ በልሳን በመናገር
ስጦታም፣ በልሳን መናገርን በማስተርጎም
ስጦታም፣ እንዲሁም ለመልካም በሆኑ ነገ
ሮች ሁሉ እንዲያምኑ በጥብቅ በመምከር
እነዚህን ሰሌዳዎች ለእርሱ ሐእሰጣለሁ፤
ምክንያቱም ከጌታ ከሚመጣው በስተቀር
መልካም የሆነ ምንም ነገር የለምና፤ እናም
መጥፎ የሆነው ከዲያብሎስ ይመጣል።
፳፮ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ የእስራኤል ቅዱስ ወደ ሆነው ክርስ
ለ

ቶስ እንድትመጡና፣ የማዳኑን ኃይል እን
ድትካፈሉና፣ የቤዛነቱን ኃይል እንድታገኙ
እፈልጋለሁ። አዎን፣ ወደ እርሱ ኑ፣ እናም
መላ ነፍሳችሁን ለእርሱ እንደ ለመስዋዕት
ነት ሐአቅርቡ፣ በፀሎታችሁና መፆማችሁ
ቀጥሉም፣ እስከመጨረሻው ፅኑም፤ እናም
ጌታ ህያው እንደሆነ ትድናላችሁ።
፳፯ እናም አሁን ወደ ኔፊ ምድር ለመመ
ለስ ወደ ምድረበዳው የሄዱትን የተወሰኑ
ሰዎች በሚመለከት በመጠን እናገራለሁ፤
ምክንያቱም የርስት ምድራቸውን ለመው
ረስ የተመኙ ብዙ ሰዎች ነበሩና።
፳፰ ስለሆነም፣ እነርሱ ወደ ምድረበዳው
ሄዱ። እናም መሪያቸው ጠንካራና ኃይ
ለኛ ሰው ነበር፣ እንዲሁም አንገተ ደን
ዳና ሰው ነበር፤ ስለሆነም፣ በእነርሱ መካ
ከል ፀብ እንዲኖር አደረገ፤ እናም በም
ድረበዳ ውስጥ ከሀምሳዎቹ በቀር ሁሉም
ሀ
ተገደሉ፣ እናም እንደገና ወደ ዛራሔምላ
ምድር ተመለሱ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ሌሎች ቁጥራቸው
ከፍ ያለውን ደግሞ ወሰዱ፣ እናም ወደ
ምድረበዳ እንደገና ጉዞአቸውን ቀጠሉ።
፴ እናም እኔ አማሌቂ፣ ከእነርሱ ጋር የሄደ
ወንድም ነበረኝ፤ እናም እነርሱን በተመለ
ከተ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አላውቅም። ወደ
መቃብሬም መውረዴ ነው፤ ሀእነዚህ ሰሌዳ
ዎችም ሙሉ ናቸው። እናም ንግግሬን አበ
ቃለሁ።
ሀ

የሞርሞን ቃላት
ሞርሞን የኔፊን ትልቁን ሰሌዳ አሳጠረ—
ትንሹን ሰሌዳ ከሌላኛው ሰሌዳ ጋር አስ
፳፪ ለ
		ሐ
፳፫ ሀ
፳፭ ሀ

ኤተር ፩፥፩–፭።
ሞዛያ ፰፥፰።
ቃላት ፩፥፫።
ቃላት ፩፥፲፯–፲፰፤
ሞዛያ ፳፱፥፲፫።
		ለ አልማ ፭፥፵፤

ቀመጠ— ንጉስ ቢንያም በምድሪቱ ውስጥ
ሰላምን መሰረተ። በ፫፻፹፭ ዓ.ም. ገደማ።

ኤተር ፬፥፲፪፤
ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፯።
		ሐ ቃላት ፩፥፲።
፳፮ ሀ ያዕቆ. ፩፥፯፤
አልማ ፳፱፥፪፤
ሞሮኒ ፲፥፴፪።

		ለ
		ሐ
		መ
፳፰ ሀ
፴ሀ

፫ ኔፊ ፱፥፳።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
ሞዛያ ፱፥፩–፬።
፩ ኔፊ ፮።

፻፵

የሞርሞን ቃላት ፩፥፩–፲፩

አሁን እኔ ሞርሞን ለልጄ ሞሮኒ
እናም
የፃፍኩትን ታሪክ ለመስጠት እየተዘጋ
ሀ

ጀሁ እያለሁ፣ እነሆ፣ የህዝቤን የኔፋውያ
ንን በሙሉ የመጥፋትን ምስክር ሆኛአለሁ።
፪ እናም እነዚህን መዛግብት ለልጄ የሰ
ጠሁት ክርስቶስ ከመጣ ሀከብዙ መቶ ዓመ
ታት በኋላ ነው፤ እርሱም የህዝቡን ፈፅሞ
መጥፋት ይመሰክራል ብዬ አስባለሁ። ነገር
ግን አንድ ቀን እነርሱን ለእንዲጠቅማቸው
ዘንድ፣ እነርሱን በተመለከተ እናም ክርስቶ
ስን በተመለከተ ጥቂት ይፅፍ ዘንድ እግዚአ
ብሔር ከእርሱ እንዲድን ይፍቀድ።
፫ እናም አሁን፣ የፃፍኩትን በተመለከተ
በመጠን እናገራለሁ፤ አማሌቂ ስለተናገራ
ቸው ሀከኔፊ ሰሌዳዎች ጀምሮ እስከ ንጉስ
ቢንያም ድረስ፣ ያሉትን ለአሳጥሬ ከፃፍኩ
በኋላ፣ የተሰጠኝን ሐመዝገብ መረመርሁ፣
እናም ከያዕቆብ እስከ ንጉስ መቢንያም ንግ
ስና ድረስ ትንሹን የነቢያት ታሪክ የያዙትን
እነዚህን ሰሌዳዎችና ደግሞ ብዙዎቹን የኔ
ፊን ቃላት አገኘሁ።
፬ እናም በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ ያሉት ነገ
ሮች እኔን ሀያስደስቱኛል፣ ምክንያቱም የክ
ርስቶስን መምጣት ስለሚተነብዩ፤ እናም
አባቶቼ ብዙዎቹ እንደተፈፀሙ ያውቃሉ፤
አዎን፣ እናም ደግሞ እስከአሁን ድረስ ብዙ
ነገሮች እኛን በተመለከተ የተተነበዩት እን
ደተፈፀሙና ከዚያ በኋላ የሚሆኑትም ብዙ
ዎችም በእርግጥ መፈፀም እንዳለባቸው
አውቃለሁ—
፭ ስለሆነም፣ በእነርሱ ላይ ምዝገባዬን
ለመጨረስ ሀእነዚህን ነገሮች መረጥሁ፣
ቀሪውን ታሪክ ለከኔፊ ሰሌዳዎች ላይ እወ
፩ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፱–፲፪፤

፪ሀ
		ለ
፫ሀ
		ለ
		ሐ

ሞር. ፩፥፩–፬፤ ፰፥፩፣ ፬–፭።
ቅ.መ.መ. ሞርሞን፣
የኔፋውያን ነቢይ።
ሞር. ፮፥፭–፮።
ት. እና ቃ. ፫፥፲፮–፳።
ት. እና ቃ. ፲፥፴፰–፵።
ት. እና ቃ. ፲፥፵፬።
ሞዛያ ፩፥፮፤
ሔለ. ፫፥፲፫–፲፭፤
ሞር. ፬፥፳፫።

ስዳለሁ፣ እናም ህዝቤን በተመለከቱ ነገሮች
ሐ
መቶኛውን መፃፍ አልችልም።
፮ ነገር ግን እነሆ፣ ትንቢቶችንና ራዕዮችን
የያዙትን እነዚህን ሰሌዳዎች እወስዳለሁ፣
እናም ከቀሪው ፅሁፌ ጋር አስቀምጣቸዋ
ለሁ፣ ለእኔ ምርጥ ናቸውና፤ እናም ለወ
ንድሞቼ ምርጥ እንደሚሆኑ አውቃለሁ።
፯ እናም ይህን ሀለብልህ ዓላማ አደርገ
ዋለሁ፤ በእኔ ውስጥ ያለው የጌታ መን
ፈስ በዝግታ ድምፅ ተናግሮኛልና። እናም
አሁን፣ ሁሉንም ነገሮች አላውቅም፤ ነገር
ግን ጌታ የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ ለያው
ቃል፤ ስለሆነም፣ እንደፈቃዱ ለማድረግ
በእኔ ይሰራል።
፰ እናም ወደ እግዚአብሔር ሀየምፀል
የው ወንድሞቼን በተመለከተ ነው፣ ይኸ
ውም እነርሱ አንዴ እንደገና እግዚአብሔ
ርን ወደማወቅ፣ አዎን፣ በክርስቶስ ቤዛነት
ይመጡ ዘንድ፤ አንዴ እንደገና ለየተወደዱ
ህዝቦች ይሆኑ ዘንድ ነው።
፱ እናም አሁን እኔ ሞርሞን፣ ከኔፊ ከወ
ሰድኳቸው ሰሌዳዎች ምዝገባዬን ለመጨ
ረስ እቀጥላለሁ፤ እናም ይህን የማደርገው
እግዚአብሔር በሰጠኝ እውቀትና መረዳት
መሠረት ነው።
፲ ስለሆነም፣ እንዲህ ሆነ አማሌቂ እነዚ
ህን ሰሌዳዎች ለንጉስ ቢንያም በእጁ ሀከሰ
ጠው በኋላ፣ ወሰዳቸውና ከትውልድ እስከ
ትውልድ እስከ ለንጉስ ቢንያም ዘመን ድረስ
ለንጉሶች የተላለፉትን ታሪክ ከያዙት ሐከሌ
ሎች ሰሌዳዎች ጋር አስቀመጣቸው።
፲፩ እናም ከትውልድ ወደ ትውልድ
ሀ
በእጄ እስከሚገቡ ድረስ ከንጉስ ቢንያም

		መ ኦምኒ ፩፥፳፫።
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፮፥፭።
፭ ሀ ይህም በቁጥር ፬ ውስጥ
የተጠቀሰው እርሱን
የሚያደስት ነገሮች ማለት
ነው።
		ለ ፩ ኔፊ ፱፥፪።
		ሐ ፫ ኔፊ ፭፥፰–፲፩፤
፳፮፥፮–፲፪።
፯ ሀ ፩ ኔፊ ፱፥፭፤ ፲፱፥፫፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፪–፳፤

፲፥፩–፲፱፣ ፴–፵፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፫–፬፤
ኢኖስ ፩፥፲፩–፲፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፥፮።
፲ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፭፣ ፴።
		ለ ጄረም ፩፥፲፬።
		ሐ ፩ ኔፊ ፱፥፬።
፲፩ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፰–፲፪፤
ሞር. ፩፥፩–፭።

፻፵፩

የሞርሞን ቃላት ፩፥፲፪–ሞዛያ ፩፥፩

ተላልፈዋል። እናም እኔ ሞርሞን ከዚህ
ጊዜ ጀምሮ እስከሚመጣው እንዲጠበቁ
ወደ እግዚአብሔር እፀልያለሁ። እንደሚ
ጠበቁም አውቃለሁ፤ ምክንያቱም በተጻ
ፈው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ከው
ስጣቸው ህዝቦቼና ወንድሞቻቸው በታላ
ቁና በመጨረሻው ቀን ለየሚፈረዱባቸው
ብዙ ታላቅ ነገሮች በእነርሱ ተፅፈዋልና።
፲፪ እናም አሁን፣ ይህን ንጉስ ቢንያምን
በተመለከተ—በህዝቡ መካከል ጥቂት ፀብ
ነበረበት።
፲፫ እናም ደግሞ እንዲህ ሆነ የላማናው
ያን ወታደሮች ከህዝቡ ጋር ሊዋጉ ሀከኔፊ
ምድር ወረዱ። ነገር ግን እነሆ፣ ንጉስ ቢን
ያም ወታደሮቹን በአንድ ላይ ሰበሰበ እናም
ተቋቋማቸው፤ በገዛ ክንዱ ብርታት በላባን
ለ
ሰይፍ ተዋጋቸው።
፲፬ እናም በጌታ ኃይል ብዙ ሺህ ላማና
ውያንን እስከሚገድሉ ድረስ ከጠላቶ
ቻቸው ጋር ተጣሉ። እናም እንዲህ ሆነ
ከውርስ ምድራቸው ሙሉ በሙሉ እስከ
ሚያስወጧቸው ድረስ ከላማናውያን ጋር
ተዋጉ።

፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሀሰተኛ ሀክርስቶ
ሶች ከነበሩና፣ አፋቸው ከተዘጋና፣ እንደ
ወንጀላቸው ከተቀጡ በኋላ፤
፲፮ እናም በህዝቡ መካከል ሀሰተኞቹ ነቢ
ያት፣ ሀሰተኛ ሰባኪዎችና መምህራን ከነ
በሩ፣ እናም እነዚህ ሁሉ እንደ ወንጀላቸው
ከተቀጡ በኋላ፤ እናም ከብዙ ፀብና ብዙ
ዎች ተገንጥለው ወደ ላማናውያን የሄዱ
ከነበሩ በኋላም፤ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ ንጉስ
ቢንያም፣ ከህዝቡ መካከል ከነበሩት ቅዱስ
ሀ
ነቢያት እርዳታ ጋር—
፲፯ እነሆም ንጉስ ቢንያም ሀቅዱስ ሰው
ነበረ፣ እናም በህዝቡም ላይ በፅድቅ ነገሰ፤
ብዙ ቅዱሳን ሰዎች በምድሪቱ ላይ ነበሩም፣
እናም የእግዚአብሔርንም ቃል ለበኃይልና
በስልጣን ተናገሩ፤ በህዝብ አንገተ ደንዳ
ናነት የተነሳም ብዙ ሐወሳኝ ቃላትን ተጠ
ቀሙ—
፲፰ ስለሆነም፣ በቅዱሳን ነቢያት ድጋፍ፣
ንጉስ ቢንያም፣ እናም ነቢያት፣ በሰውነቱ
ሙሉ ኃይልና በአከላተ ነፍሱ ሁሉ በመስ
ራት፣ በምድሪቱ ላይ አንዴ በድጋሚ ሰላ
ምን መሠረተ።

መፅሐፈ ሞዛያ
ምዕራፍ ፩
ንጉስ ቢንያም ለልጆቹ የአባቶቻቸውን
ቋንቋ እና ትንቢት አስተማረ— ኃይማኖ
ታቸውና ስልጣኔያቸው የተጠበቁት በተ
ለያዩ ሠሌዳዎች ላይ በተጠበቁት መዝገቦች
ምክንያት ነው— ሞዛያ ለንጉስነት ተመር
ጧል እናም መዛግብቱና ሌሎችም ነገሮች
፲፩ ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፰፤ ፳፱፥፲፩፤
፴፫፥፲፩–፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፳፫–፳፯።
፲፫ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፪።
		ለ ፩ ኔፊ ፬፥፱፤
፪ ኔፊ ፭፥፲፬፤

አደራ ተሰጥተውታል። ከ፻፴–፻፳፬ ም.ዓ.
ገደማ።
አሁን የንጉሥ ቢንያም ከሆኑት
እናም
ህዝቦች ሁሉ መካከል በዛራሔምላ
ሀ

ምድር ሁሉ ከዚያ በኋላ ፀብ አልነበረም፣
ስለዚህ ንጉሥ ቢንያም በቀሪው ዘመኑ ሁሉ
ዘላቂ ሠላም ነበረው።

ያዕቆ. ፩፥፲፤ ሞዛያ ፩፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ተቃዋሚ።
፲፮ ሀ ኢኖስ ፩፥፳፪።
፲፯ ሀ አልማ ፲፫፥፳፮።

		ለ አልማ ፲፯፥፪–፫።
		ሐ ሞሮኒ ፱፥፬፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩–፵፫።
[ሞዛያ]

፩ ፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፫።

፻፵፪

ሞዛያ ፩፥፪–፲

፪ እናም እንዲህ ሆነ ሦስት ወንዶች
ልጆች ነበሩት፤ እናም ስማቸውን ሞዛያና፣
ሔሎሩምና፣ ሔለማን ብሎ ጠራቸው።
እናም አስተዋይ ሰዎች ይሆኑ ዘንድና፣
በጌታ እጅ የተሰጣቸውን በአባቶቻቸው
አንደበት ስለተነገሩት ትንቢቶች ያውቁ
ዘንድ በአባቶቻቸው ሀቋንቋ ሁሉ ለእንዲ
ማሩ አደረገ።
፫ እናም ደግሞ በነሀስ ሠሌዳዎች ላይ የተ
ቀረፀውን ታሪክ በተመለከተ እንዲህ ሲል
አስተማራቸው፥ እነዚህን ታሪኮችና ትዕ
ዛዛት የያዙት እነዚህ ሀሠሌዳዎች ባይኖሩ
ኖሮ በአሁኑም ጊዜ እንኳን ቢሆን የእግ
ዚአብሔርን ሚስጥር ባለማወቅ ለበድንቁ
ርና እንደምንሰቃይ ልጆቼ እንድታስታ
ውሱ እፈልጋለሁ።
፬ በእነዚህ ሠሌዳዎች እርዳታ ካልሆነ
በቀር አባታችን ሌሂ እነዚህን ሁሉ ነገሮች
ለልጆቹ በማስታወስ ለማስተማር አይቻ
ለውም ነበር፤ ምክንያቱም የግብፃውያ
ንን ሀቋንቋ የተማረ ስለሆነ እነዚህን ፅሁ
ፎች ለማንበብ ይቻለዋል፣ እናም ልጆቹ
ልጆቻቸውን ማስተማር ይችሉ ዘንድ ይህ
ንኑ ልጆቹን አስተማራቸው፣ እናም ስለ
ዚህ እስከዚህ ጊዜም ድረስ የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዛት ይፈፅማሉ።
፭ ልጆቼ እንዲህ እላችኋለሁ፥ እኛ የእ
ርሱን ሀሚስጥር ለአንብበን እንገነዘብ ዘንድ
በእግዚአብሔር እጅ ሐየተቀመጡትና የተ
ጠበቁት እነዚህ ነገሮች፣ እንዲሁም ሁልጊ
ዜም ከዐይናችን ስር ያሉት ትዕዛዛቱ ባይኖሩ
ኖሮ አባቶቻችንም እንኳን ቢሆኑ እምነት
አጥተው ይመነምኑ ነበር፣ እናም ስለእነ
ዚህ ነገሮች ምንም እንደማያውቁት፣ ወይም
በሚያስተምሩአቸው ጊዜም ስህተት በሆ
፪ ሀ ሞር. ፱፥፴፪።
		ለ ሞዛያ ፬፥፲፬–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭፣ ፳፰።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
		ለ አልማ ፴፯፥፰–፱።
፬ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፬።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።

ነው በአባቶቻቸው ወግ ምክንያት እንደ
ማያምኑት ወንድሞቻችን እንደላማናው
ያን እንሆን ነበር።
፮ ልጆቼ ሆይ፣ እነዚህ አባባሎች እው
ነት መሆናቸውን፣ እናም ደግሞ እነዚህ
መዛግብት ሀእውነት እንደሆኑ እንድታስ
ታውሱ እፈልጋለሁ። እናም ኢየሩሳሌምን
ለቀው ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ እስከአሁን
የአባቶቻችንን አባባሎች መዛግብትን የያዙ
የኔፊ ሰሌዳዎችን ደግሞ ተመልከቱ፣ እነ
ርሱም እውነተኛ ናቸው፤ እናም እኛ የእ
ነርሱን እርግጠኝነት እናውቃለን ምክንያ
ቱም እነርሱ በዐይኖቻችን ፊት ቀርበዋል።
፯ እናም አሁን፣ ልጆቼ፣ እናንተ ትጠ
ቀሙ ዘንድ እነርሱን በትጋት ሀመፈተሽን
አንድታስታውሱ እፈልጋለሁ፤ እናም ጌታ
ለአባቶቻችን በገባው ለቃል ኪዳን መሰረት
በምድሪቱ ሐትበለፅጉ ዘንድ የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዛት መእንድትጠብቁ እፈልጋለሁ።
፰ እናም በዚህ መፅሐፍ ያልተፃፉትን
በጣም ብዙ ተጨማሪ ነገሮችን ንጉስ ቢን
ያም ለልጆቹ አስተማረ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ቢንያም ልጆ
ቹን ማስተማር ከጨረሰ በኋላ አረጀ፣ እናም
በቅርቡ ምድር ሁሉ ወደሚሄዱበት መሄድ
እንዳለበት ተመለከተ፤ ስለዚህ መንግስቱን
ከልጆቹ ለአንደኛው ልጁ መስጠት ተገቢ
መሆኑን አሰበ።
፲ ስለዚህ፣ ሞዛያን በፊቱ እንዲመጣ አደ
ረገ፤ እናም እነዚህ ለእርሱ የተናገራቸው
ቃላት ናቸው፥ ልጄ በዚህ ምድር ሁሉ በዚህ
ህዝብ ሁሉ ወይም ሀበዛራሔምላ ህዝብ እናም
በምድሪቱ በሚኖሩት በሞዛያ ህዝብ መካከል
በአንድ ላይ ይሰበሰቡ ዘንድ አዋጅን እንድ
ታውጅ እፈልጋለሁ፤ በማግስቱም ጌታ እግ

		ለ ዘዳግ. ፮፥፮–፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የሚጠበቁ ቅዱስ
መጻፍህት።
		መ ሞዛያ ፲፥፲፩–፲፯።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፫፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፩፤
ሞሮኒ ፲፥፳፯።

መ

፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ አልማ ፱፥፲፪–፲፬።
		ሐ መዝ. ፻፳፪፥፮፤
፩ ኔፊ ፪፥፳።
		መ ሞዛያ ፪፥፳፪፤
አልማ ፶፥፳–፳፪።
፲ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፬።

፻፵፫

ሞዛያ ፩፥፲፩–፪፥፫

ዚአብሔር ለእኛ በሰጠን በዚህ ህዝብ ላይ
አንተ ለንጉስና ገዢ መሆንህን በራሴ አንደ
በት ለህዝቤ አስታውቃለሁ።
፲፩ እናም ከዚህ በተጨማሪ፣ ጌታ እግዚ
አብሔር ከኢየሩሳሌም ምድር ካወጣቸው
ህዝቦች መካከል ይለዩ ዘንድ ለዚህ ህዝብ
ሀ
ስም እሰጣለሁ፤ እናም ይህንን የማደርገው
እነርሱ የጌታን ትዕዛዛት በመጠበቅ ትጉህ
ስለነበሩ ነው።
፲፪ እናም ሀበመተላለፍ ካልሆነ በቀር ሊደ
መሰስ የማይችል ስም እሰጣቸዋለሁ።
፲፫ አዎን፣ እናም በተጨማሪ እልሀለሁ፥
እነዚህ እጅግ በጌታ የተወደዱ ሰዎች ወደ
ሀ
መተላለፍ ቢወድቁ፣ እናም ኃጢአተኞ
ችና፣ ዝሙትን አድራጊዎች ቢሆኑ፤ ጌታ
አሳልፎ ይሰጣቸዋል፣ በዚህም እንደ ወን
ድሞቻቸውም ለደካሞች ይሆናሉ፤ እናም
ከዚህ ቀደም አባቶቻችንን እንዳዳናቸው
ወደር በሌለውና ድንቅ ሃይሉ ከእንግዲህ
ሐ
አያድናቸውም።
፲፬ እንዲህም እልሀለሁ፣ ለአባቶቻችን
ባደረገው ጥበቃ እጁን ባይዘረጋ ኖሮ እነ
ርሱ በላማናውያን እጅ በወደቁ እናም በጥላ
ቻቸው ተጎጂ በሆኑ ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ቢንያም
ለልጁ ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ፣ የንግስ
ታቱን አገዛዝ የተመለከቱ ጉዳዮችን ሁሉ
በኃላፊነት ሰጠው።
፲፮ እናም በተጨማሪ፣ ደግሞ ሀበነሀስ
ሰሌዳዎች ላይ የተፃፉትን ታሪኮች በተመ
ለከተ፣ እናም ደግሞ የኔፊን ስሌዳዎች በተ
መለከተና፣ ደግሞ የላባንን ለሳንጃ፣ እን
ዲሁም እያንዳንዳቸው ለእርሱ በሚሰ
ጡት ትኩረትና ትጋት መሰረት ይመሩበት
ዘንድ በጌታ እጅ የተዘጋጀውን አባቶቻቸ
ውን ከምድረበዳ የመራውን ሐኳሱን ወይም
መሪውን ኃላፊነት ሰጠው።
፲ለ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ

ሞዛያ ፪፥፴።
ሞዛያ ፭፥፰–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
ዕብ. ፮፥፬–፮።
ሔለ. ፬፥፳፬–፳፮።
ት. እና ቃ. ፻፫፥፰–፲።

፲፯ ስለዚህ፣ እምነት ባጡበት ጊዜ በጉዞአ
ቸው አልበለፀጉም ወይም እድገትንም አላ
ገኙም ነበር፣ ነገር ግን ሀወደኋላ ተወስደው
ነበር፣ እናም የእግዚአብሔርን መከፋት በእ
ነርሱ ላይ አመጣባቸው፤ እናም ስለዚህ ሀላ
ፊነታቸውን እንዲያስታውሱ ለማነሳሳት በረ
ሃብና በቁስል መቅሰፍት ተመተው ነበር።
፲፰ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ ሞዛያ
ሔደና፣ አባቱ እንዳዘዘው አደረገ፤ እናም
በዛራሔምላ ምድር ላሉት ህዝቦች ሁሉ ወደ
ቤተ መቅደሱ በመሄድ አባቱ የሚናገረውን
ቃላት እንዲያደምጡ በአንድ ላይ ይሰበሰቡ
ዘንድ አወጀላቸው።
ምዕራፍ ፪
ንጉስ ቢንያም ለህዝቡ ንግግር አደ
ረገ— የንግስናውን ፍትሀዊነት፣ ተገቢ
ነት፣ እና መንፈሳዊነት ገለፀ— የሰማ
ዩን ንጉሳቸውን እንዲያገለግሉ መከራ
ቸው— በእግዚአብሔር ላይ የሚያምፁ
በማይጠፋው እሳት አይነት ጭንቀት ይሰ
ቃያሉ። ፻፳፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ሞዛያ አባቱ እንዲ
ያደርግ እንዳዘዘው ከፈጸመና፣ በምድሪቱ
ሁሉ ላይ አዋጅን ካደረገ በኋላ፣ ንጉስ ቢን
ያም የሚነግራቸውን ቃላት ለማዳመጥ ወደ
ቤተ መቅደሱ ለመምጣት ህዝቡ በምድሪቱ
ሁሉ በአንድ ላይ ተሰበሰቡ።
፪ እናም እጅግ በርካታ እንዲያውም
በጣም በዝተው ስለነበረ አልቆጠሯቸውም
ነበር፤ ምክንያቱም በምድሪቱ ላይ በእጅግ
ተባዝተውና በጣም ታላቅ ሆነው ነበርና።
፫ እናም ደግሞ በሙሴ ህግ ሀመሰረት
ለ
መስዋዕት ያቀርቡ ዘንድ፣ እናም ሐመስ
ዋዕቱን ያቃጥሉ ዘንድ ከመንጋዎቻቸው
መ
የመጀመሪያውን አመጡ፤

፲፮ ሀ ሞዛያ ፩፥፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፬፥፰–፲፱፤
ቃላት ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፲፪–፲፫።

፪ ፫ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬፤

አልማ ፴፥፫፤ ፴፬፥፲፫–፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		ሐ ፩ ኔፊ ፭፥፱።
		መ ዘፍጥ. ፬፥፬።

፻፵፬

ሞዛያ ፪፥፬–፲፫

፬ እናም ደግሞ ከኢየሩሳሌም ምድር
ላወጣቸውና፣ ከጠላቶቻቸው እጅ ላዳና
ቸውን፣ እንዲሁም ሀአስተማሪዎቻቸው
ይሆኑ ዘንድ ትክክለኛ ሰዎችን ለለሾመላ
ቸው፣ እናም ደግሞ ሐበዛራሔምላ ምድር
ሰላምን የመሰረተውንና፣ ሰዎች ሁሉ እን
ዲደሰቱና በእግዚአብሔርና በሁሉም ሰዎች
መ
ፍቅር እንዲሞሉ የእግዚአብሔርን ትዕዛ
ዛት ሠእንዲጠብቁ ያስተማራቸውን ጻድቅ
ሰው የእነርሱ ንጉስ እንዲሆን ላደረገው
ለጌታ አምላካቸው ደግሞ ምስጋናን ያቀርቡ
ዘንድ የሚሰውአቸውን መንጋዎች አመጡ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ቤተመቅደሱ
በመጡ ጊዜ፣ ማናቸውም ሀበየቤተሰቦቻ
ቸው ሚስቱን፣ ወንድ ልጆቹንና፣ ሴት
ልጆቹን እናም ወንድና ሴት ልጆቻቸውን፣
ከታላቁ እስከ ታናሹ፣ ለእያንዳንዱ ቤተ
ሰብ የሆነ በዙሪያው ተለያይተው ድንኳና
ቸውን ተከሉ።
፮ እናም ንጉስ ቢንያም ለእነርሱ የሚናገረ
ውን ሀድንኳኑ ውስጥ ተቀምጠው ያደምጡ
ዘንድ፣ እያንዳንዱ ሰው የድንኳኑን መዝጊያ
ወደ ቤተ መቅደሱ በማድረግ በቤተ መቅ
ደሱ ዙሪያ ድንኳናቸውን ተከሉ፤
፯ ህዝቡ በጣም ብዙ ስለነበሩ ንጉስ ቢን
ያም በመቅደሱ አጥር ዙሪያ ሁሉንም ለማ
ስተማር አልቻለም፤ ስለዚህ ህዝቡ እርሱ
የሚናገራቸውን ቃላት ያደምጡ ዘንድ ሰገ
ነት እንዲቆም አደረገ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ በሰገነት ላይ ሆኖ
ለህዝቡ መናገር ጀመረ፤ እናም ህዝቡ ብዙ
በመሆኑ ሁሉም ሊሰሙት አልቻሉም፤ ስለ
ዚህ ድምፁን ባልሰሙት ቃሉንም ደግሞ
ይቀበሉት ዘንድ፣ የተናገራቸው ቃላት እን
ዲፃፉና በመካከላቸው እንዲላክ አደረገ።
፱ እናም እርሱ ሀየተናገራቸው እናም እን
፬ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፰–፳፪።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
		ሐ ኦምኒ ፩፥፲፪–፲፭።

		መ
		ሠ
፭ሀ
፮ሀ
፱ሀ
		ለ
		ሐ

ዲፃፉ ያደረጋቸው ቃላት እነዚህ ናቸው፥
በዚህ ቀን ለእናንተ ስናገር ቃሌን ማዳመጥ
የቻላችሁ እናንተ በአንድነት የተሰበሰባችሁ
ወንድሞቼ፤ የምናገራቸውን ቃላት ለበከንቱ
እንድትመለከቷቸው ዘንድ ወደእዚህ እን
ድትመጡ አላዘዝኳችሁም፣ ነገር ግን እኔን
ሐ
አዳምጡ፣ እናም ትሰሙኝ ዘንድ ጆሮአ
ችሁን፣ ትረዱኝ ዘንድም መልባችሁን፣ የእ
ግዚአብሔርም ሠሚስጥር ዓላማው ይገለ
ጥላችሁ ዘንድም ረአዕምሮአችሁን ክፈቱ።
፲ እኔን ሀእንድትፈሩኝ ወይም እኔንም
ከሟች ሰው የበለጠ አድርጋችሁ እንድታ
ስቡኝ ዘንድ ወደዚህ እንድትመጡ አላዘ
ዝኳችሁም።
፲፩ ነገር ግን እኔ እንደ እናንተው ነኝ፣
በሁሉም አይነት የሰውነትና የአዕምሮ ጉስ
ቁልና ስር የሆንኩ፤ ይሁን እንጂ በዚህ
ህዝብ ተመርጫለሁ፣ በአባቴም ተቀብቻ
ለሁ፣ በዚህ ህዝብ ላይ ገዢና ንጉስ እንድሆ
ንም በጌታ እጅ ተፈቅዶልኛል፣ እናም ጌታ
በሰጠኝ በሙሉ ኃይል፣ አዕምሮና፣ ብር
ታት እናንተን እንዳገለግል ወደር በሌለው
ኃይሉ ተቀምጫለሁ፣ እንዲሁም ተጠብቄ
አለሁ።
፲፪ እንዲህ እላችኋለሁ እስካሁን ድረስ
እንኳን ጊዜዬን እናንተን በማገልገል እንዳ
ጠፋ ተፈቅዶልኛል፣ እናም ሀወርቅም ሆነ፣
ብር ባለፀጋ የሚያደርግ ማንኛውንም አይ
ነት ነገር ከእናንተ አልፈለግሁም፤
፲፫ እናንተ በግዞት እንድትቀመጡ፣
ወይም አንዳችሁ ለአንዳችሁ ባርያ እንድ
ትሆኑ፣ ወይም እንድትገድሉ፣ ወይም እን
ድትዘርፉ፣ ወይም እንድትሰርቁም፣ ሆነ
ዝሙትን እንድትፈፅሙ አልፈቀድኩም፤
ወይም ምንም ዓይነት ኃጢያት እንድት
ፈፅሙ አልፈቅድኩም፣ እናም በሁሉም

ቅ.መ.መ. ፍቅር።
ዮሐ. ፲፭፥፲።
ቅ.መ.መ. ቤተሰብ።
ዘፀአ. ፴፫፥፰–፲።
ሞዛያ ፰፥፫።
ት. እና ቃ. ፮፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ማዳመጥ።

		መ ሞዛያ ፲፪፥፳፯፤
፫ ኔፊ ፲፱፥፴፫።
		ሠ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ረ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
፲፪ ሀ የሐዋ. ፳፥፴፫–፴፬።

፻፵፭

ሞዛያ ፪፥፲፬–፳፬

ነገር እንዳዘዛችሁ የጌታን ትዕዛዛት እንድ
ትጠብቁ አስተምሬአችኋለሁ—
፲፬ እናም እኔ ራሴ፣ እናንተን ሀአገለግል
ዘንድና፣ ቀረጥ እንዳይከብድባችሁ፣ እናም
ልትቋቋሙት የማይቻል ፅኑ የሆነ ምንም
ነገር በእናንተ ላይ አንዳይመጣባችሁ ዘንድ
በእጄ ሰርቻለሁ—እናም እኔ ለተናገርኳ
ችሁ ለእነዚህ ነገሮች ሁሉ በዚህ ቀን እና
ንተ ራሳችሁ ምስክር ናችሁ።
፲፭ ሆኖም ወንድሞቼ፣ እነዚህን ነገሮች
ለጉራ አይደለም ያደረግኋቸው፣ ወይም
እነዚህን ነገሮች የነገርኳችሁ እናንተን ለመ
ውቀስ አይደለም፤ ነገር ግን በዚህ ቀን በእ
ግዚአብሔር ፊት በንጹህ ሀህሊና መመለስ
መቻሌን ታውቁ ዘንድ እነዚህን ነገሮች እነ
ግራችኋለሁ።
፲፮ እነሆ፣ እላችኋለሁ ዘመኔን እናን
ተን በማገልገል አሳልፌአለሁ ስላልኳችሁ
መኩራት አልፈልግም፣ በእውነት በእግ
ዚአብሔርም አገልግሎት ላይ ነበርኩና።
፲፯ እናም እነሆ፣ እናንተ ሀጥበብን ትማሩ
ዘንድ፤ እናንተ ለሰዎችን ሐበምታገለግሉ
በት ጊዜ እግዚአብሔርን ብቻ እያገለገላ
ችሁ እንደሆነ እንድትማሩ ዘንድ እነዚህን
ነገሮች እናገራችኋለሁ።
፲፰ እነሆ፣ የእናንተ ንጉስ ብላችሁ ጠር
ታችሁኛል፣ እናንተ ንጉስ ብላችሁ የም
ትጠሩኝ እኔ እናንተን ሀለማገልገል ከሰ
ራሁ፣ እናንተስ እርስ በራሳችሁን ለማገ
ልገል መስራት አይገባችሁምን?
፲፱ እናም እነሆ ደግሞ፣ ዘመኑን ሀእና
ንተን በማገልገል የሚያሳልፈው፣ የእና
ንተ ንጉስ ብላችሁ የምትጠሩኝ፣ እናም
አሁንም አምላክን የማገለግለው፣ ከእና
ንተ ምስጋና የሚገባኝ ከሆንኩኝ፣ አቤቱ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
፲፯ ሀ
		ለ

፩ ቆሮ. ፱፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ህሊና።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
ቅ.መ.መ. እህት፤
ወንድሞች፣ ወንድም።
		ሐ ማቴ. ፳፭፥፵፤
ያዕ. ፩፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱–፴፩።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።

ምን ያህል የሰማይን ንጉሳችሁን ማመስ
ገን ይገባችኋል!
፳ ወንድሞቼ እላችኋለሁ፣ እናንተን ለፈ
ጠረውም፣ ለጠበቀውና ላዳነውም፣ እን
ድትደሰቱ ላደረገውም፣ እንዲሁም እርስ
በእርሳችሁ በሰላም እንድትኖሩ ለረዳችሁ
ሀ
እግዚአብሔር ነፍሳችሁ ያለውን ሁሉንም
ምስጋና እና ለውዳሴ ብትሰጡ—
፳፩ እንዲህ እላችኋለሁ ከመጀመሪያ
ጀምሮ የፈጠራችሁና፣ ሀእንደፈቃዳችሁ
ትኖሩና ትንቀሳቀሱ፣ እናም ትሰሩ ዘንድ
እስትንፋሱን በመስጠት ከቀን ቀን የጠበቃ
ችሁን፣ እናም ከአንዱ ወቅት ወደ ሌለኛው
እንኳን የደገፋችሁን የምታገለግሉ ከሆነ፣
እላችኋለሁ፣ በሙሉ ነፍሳችሁ እርሱን የም
ታገለግሉ ብትሆኑም ለየማትጠቅሙ ባሪያ
ዎች ትሆናላችሁ።
፳፪ እናም እነሆ፣ እርሱ ከእናንተ የሚ
ፈልገው ሁሉ ሀትዕዛዛቱን ለእንድትጠብቁ
ነው፤ እናም እናንተ ትዕዛዛቱን የምትጠ
ብቁ ከሆነ በምድሪቱ እንደምትበለፅጉ ቃል
ገብቷል፤ እናም ከተናገረው ሐየተለየ ነገር
አያደርግም፤ ስለዚህ፣ ትዕዛዛቱን መየምት
ጠብቁ ከሆነ እርሱ ይባርካችኋልም ያበለ
ፅጋችኋልም።
፳፫ እናም አሁን፣ በመጀመሪያ ፈጥሯች
ኋል፣ ህይወታችሁንም ሰጥቷችኋል፣ ለእ
ዚህም እናንተም ለእርሱ እዳ አለባችሁ።
፳፬ እናም ሁለተኛ፣ እርሱ እንዳዘዛችሁ
እንድታደርጉ ይፈልጋል፤ እናንተም የም
ታደርጉት ከሆነ ወዲያው ሀይባርካችኋል፤
ስለዚህም ከፍሎአችኋል። እና አሁንም እና
ንተ በእርሱ እዳ አላችሁ፤ እናም ከዘለዓለም
እስከዘለዓለም አላችሁም፣ ይኖራችኋልም፤
ስለሆነም፣ በምን ትኮራላችሁ?

፲፰ ሀ ማቴ. ፳፥፳፮–፳፯።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፰፥፲፮።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ሉቃ. ፲፯፥፯–፲።

፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
		ለ ዘሌዋ. ፳፭፥፲፰–፲፱፤
፪ ኔፊ ፩፥፱።
		ሐ ት. እና ቃ. ፫፥፩–፪።
		መ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯፤
፶፰፥፪–፫።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

፻፵፮

ሞዛያ ፪፥፳፭–፴፭

፳፭ እናም አሁን ስለራሳችሁ መናገር
የምትችሉት አለን? ብዬ እጠይቃለሁ፣
እኔ የለም ብዬ እመልስላችኋለሁ። እናም
እናንተ ከምድር ትቢያ እኩል ነን ለማለት
አትችሉም፤ ይሁን እንጂ እናንተ ከምድር
ሀ
ትቢያ ነው ለየተፈጠራችሁት፤ እነሆ ያም
የእርሱ፣ እናንተን የፈጠረው ነው።
፳፮ እናም በተለይ፣ እናንተ ንጉስ ብላ
ችሁ የምትጠሩኝ እኔ ከእናንተ የተሻልኩ
አይደለሁም፤ እኔም ደግሞ ከአፈር የተፈ
ጠርኩ ነኝና። እናም እንደምታዩኝ አርጅቻ
ለሁም ወደመጣሁበት እናት ምድር ልመ
ለስም ተቃርቤአለሁ።
፳፯ ስለዚህ፣ እንዳልኳችሁ በእግዚአብ
ሔር ፊት በንጹህ ህሊና ሀበመራመድ እና
ንተን አገልግያለሁ፤ ቢሆንም እኔ በዚህ
ጊዜ እናንተን በተመለከተ እግዚአብሔር
ባዘዘኝ ነገሮች እንዲፈረድብኝ በምቆምበት
ጊዜ እንከን የለሽ ሆኜ እንድገኝ፣ እናም
ለ
ደማችሁ በእኔ ላይ እንዳይመጣ፣ እና
ንተን በአንድ ላይ እንድትሰበሰቡ አድ
ርጌአለሁ።
፳፰ እላችኋለሁ ወደመቃብሬ ልወ
ርድ ባልኩበት በዚህ ጊዜ በሰላም እወ
ርድ ዘንድ፣ የማይሞተው ሀመንፈሴ ትክ
ክለኛውን አምላክ ለማመስገን ለከመዘም
ራን ጋር ይገኝ ዘንድ፣ ደችሁን ከልብሴ
ላይ ሐአፀዳው ዘንድ፣ ራሳችሁን በአንድ
ላይ እንድትሰበስቡ አደረግሁ።
፳፱ እናም በተጨማሪ፣ ከእንግዲህ የእና
ንተ አስተማሪም ሆነ ንጉስ መሆን አለመ
ቻሌን እነግራችሁ ዘንድ በአንድ ላይ እን
ድትሰባሰቡ አድርጌአለሁ።
፴ በዚህ ጊዜ እንኳን፣ ለእናንተ ለመናገር
በምሞክርበት ጊዜ ሰውነቴ በሙሉ እጅግ
ይንቀጠቀጣል፣ ነገር ግን ጌታ እግዚአብ
ሔር ይረዳኛል፤ እናም ለእናንተ እንድ
ናገር ፈቅዶልኛል፣ ልጄ ሞዛያ በእናንተ
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፲፱፤
ያዕቆ. ፪፥፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣

ላይ ንጉስና ገዢ መሆኑን በዚህ ቀን ለእና
ንተ እንዳውጅም አዝዞኛል።
፴፩ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እስካ
ሁን እንዳደረጋችሁት ሁሉ እንድታደርጉ
እፈልጋለሁ። ትዕዛዛቴንና፣ ደግሞ የአባ
ቴን ትዕዛዛት እንደጠበቃችሁና፣ እንደበ
ለፀጋችሁ፣ እንዲሁም በጠላቶቻችሁ እጅ
ከመውደቅ እንደተጠበቃችሁ፣ በተመሳ
ሳዩም የልጄን ትዕዛዛት ወይም እርሱ ለእ
ናንተ የሚሰጣችሁን የእግዚአብሔርን ትዕ
ዛዛት ከጠበቃችሁ፣ በምድሪቱ ላይ ትበለፅ
ጋላችሁ፣ እናም ጠላቶቻችሁ በእናንተ ላይ
ኃይል አይኖራቸውም።
፴፪ ነገር ግን ህዝቤ ሆይ በመካከላችሁ
ሀ
ፀብ እንዳይነሳ፣ እና በአባቴ በሞዛያ የተ
ነገሩትን እርኩስ መንፈስ ለመታዘዝ ከመ
ምረጥ ተጠንቀቁ።
፴፫ እነሆም፣ ያንን መንፈስ ሰምቶ ለመ
ቀበል ለመረጠው ወዮለት፣ እርሱን ለመ
ስማት ከመረጠ፣ እናም በኃጢአቱ ከቀረ፣
እናም ከሞተ፣ እርሱም ለነፍሱ ሀኩነኔን
ይጠጣል፤ ከራሱ እውቀት ጋርም ተፃራሪ
በመሆን የእግዚአብሔርን ህግ በመተላለፉ
ለስራው ለዘለዓለማዊ ቅጣትን እንደ ደሞዙ
ይቀበላልና።
፴፬ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ስለእነዚህ ነገ
ሮች ከትናንሽ ልጆቻችሁ በስተቀር ከእና
ንተ መካከል ማንም ያልተማረ፣ ነገር ግን
እናንተ ለሰማዩ አባታችሁ ያላችሁን ሁሉና
ራሳችሁንም ለእርሱ ለመስጠት ለዘለዓለም
እዳ እንዳላችሁ የማያውቅ፣ እናም ደግሞ
በቅዱሳን ነቢያት አባታችን ሌሂ ኢየሩሳሌ
ምን ለቆ እስከወጣ ድረስ የተነገሩትን ትን
ቢቶችን የያዙትን መዛግብት በተመለከተ
ያልተማረ ማንም የለም፤
፴፭ ደግሞም፣ እስከ አሁን ድረስ በአባ
ቶቻችን የተነገሩት ሁሉ ያልተማረ ማንም
የለም። እናም እነሆ፣ ደግሞ ነቢያቱ የተና

ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፱።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
		ለ ሞር. ፯፥፯።

		ሐ
፴፪ ሀ
፴፫ ሀ
		ለ

ያዕቆ. ፪፥፪።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱–፴።
ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
ት. እና ቃ. ፲፱፥፮፣ ፲–፲፪።

፻፵፯

ሞዛያ ፪፥፴፮–፫፥፪

ገሩት በጌታ የታዘዙትን ነበር፤ ስለዚህ ትክ
ክል እና እውነተኛ ናቸው።
፴፮ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ እላችኋ
ለሁ፣ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ካወቃችሁና
ከተማራችሁ በኋላ እናንተ የምትተላለፉና
ከተነገረው በተቃራኒ የምትሄዱ ከሆነ፣
ከጌታ መንፈስ ራሳችሁን አርቃችሁ፣ ትባ
ረኩበት፣ ትበለፅጉበት፣ እናም ትጠበቁ
በት ዘንድ በጥበብ ጎዳና እናንተን እንዲ
መራ ቦታ አይኖረውም—
፴፯ እላችኋለሁ፣ ይህንን የሚያደርገው
ሰው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተቃራኒ በመ
ሆን ሀበአመፃ ይመጣል፤ ስለዚህ እርኩስ
መንፈስን ለመስማት ይመርጣል፣ እናም
ለፅድቅ ሁሉ ጠላት ይሆናል፤ ስለዚህ ጌታ
በእርሱ ውስጥ ሥፍራ አይኖረውም፣ ምክ
ንያቱም እርሱ ለቅዱስ ባልሆኑ ቤተመቅደ
ሶች ውስጥ አይኖርምና።
፴፰ ስለዚህ ያ ሰው ሀንስሀ ካልገባ፣ እናም
ለእግዚአብሔር ጠላት እንደሆነ ቀርቶ
ቢሞት፣ መለኮታዊ የሆነው ትክክለኛው
ለ
ፍትህ ዘለዓለማዊ የሆነውን ነፍሱን ሀይ
ለኛ የሆነ ሐየጥፋተኛነት ስሜት ይቀሰቅሰ
ዋል፤ እርሱንም በጌታ ፊት ያሸማቅቀዋል፣
እናም ደረቱን ነበልባሉ ከዘለዓለም እስከ
ዘለዓለም ከፍ እንደሚል ልክ እንደማይጠ
ፋው እሳት በጥፋተኝነትና፣ በህመም፣ እን
ዲሁም በጭንቀት ይሞላዋል።
፴፱ እናም አሁን እላችኋለሁ፣ ሀምህረት
ለዚያ ሰው ምንም ሥፍራ አይኖራትም፤
ስለዚህ የመጨረሻ ዕጣው ማለቂያ የሌለ
ውን ቅጣት መጋፈጥ ነው።
፵ ቃሌን የምትረዱ እናንተ ሽማግሌዎ
ችና፣ ደግሞ እናንተ ወጣቶች፣ ደግሞም
እናንተ ትናንሽ ልጆች፣ እናንተ ትረዱት
ዘንድ በግልፅ ተናግሬአለሁና፣ ወደ መተ
፴፯ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፪፤
ሔለ. ፰፥፳፬–፳፭።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ አልማ ፯፥፳፩።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።

ላለፍ የወደቁትን አሰቃቂ ሁኔታ ነቅታችሁ
ሀ
እንድታስታውሱ እፀልያለሁ።
፵፩ እናም በተጨማሪ፣ የእግዚአብሔርን
ትዕዛዛት የሚጠብቁትን የተባረከና ሀአስደ
ሳቹን ሁኔታ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ።
እነሆም እነርሱ በሁሉም ነገሮች፣ ለጊዜ
ያዊም ሆነ ለመንፈሳዊ፣ ለየተባረኩ ናቸ
ውና፤ እናም እስከ መጨረሻው ሐበታማኝ
ነት ከዘለቁ፣ ለዘለአለም በማያልቀው ደስታ
ከእግዚአብሔር ጋር ይኖሩ ዘንድ፣ መንግ
ስተ መሰማይ ትቀበላቸዋለች። አቤቱ አስ
ታውሱ፤ እነዚህ ነገሮች እውነት መሆናቸ
ውን አስታውሱ፣ ምክንያቱም ጌታ እግዚ
አብሔር ተናግሮታልና።
ምዕራፍ ፫
ንጉስ ቢንያም ንግግሩን ቀጠለ— ሁሉን
የሚገዛው ጌታ በጭቃ ሰውነቱ በሰዎች
መካከል ያገለግላል— ለዓለም ኃጢአቶች
ዋጋን ሲከፍል ደም ከሰውነቱ ቀዳዳ ሁሉ
ይፈሳል— ደህንነት የሚመጣበት ብቸ
ኛው ስም የእርሱ ነው— ሰዎች በኃጢ
ያት ክፍያ አማካኝነት ፍጥረታዊ ሰውነ
ታቸውን መለወጥ እናም ቅዱሳን ለመሆን
ይችላሉ— የኃጢአተኞች ስቃይ እንደባህር
እሳትና ዲን ይሆናል። ፻፳፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንደገና ወንድሞቼ፤ ለእና
ንተ የምናገረው ከዚህ በላይ በመጠኑ ስላ
ለኝ ትኩረታችሁንም እፈልጋለሁ፤ እነሆ
የሚመጣውን በተመለከተ የምነግራችሁ
ነገሮች አሉኝና።
፪ እናም የምናገራችሁ ነገሮች በእግዚአብ
ሔር ሀመልአክ ተገልፀውልኛል። እርሱም
እንዲህ አለኝ፥ ንቃ፤ እናም ነቃሁ፤ እነሆ
እርሱም ከፊቴ ቆመ።

		ሐ ቅ.መ.መ. በደል።
፴፱ ሀ አልማ ፴፬፥፰–፱፣
፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣
ምህረት።
፵ ሀ አልማ ፭፥፲፰።
፵፩ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፲፭–፲፰።

ቅ.መ.መ. ደስታ።
		ለ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
		መ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።

፻፵፰

ሞዛያ ፫፥፫–፲፫

፫ እናም እርሱ እንዲህ አለኝ፥ ንቃ፣
የምነግርህን ቃላት ስማ፤ እነሆም የታላቁን
ደስታ ሀየምስራች ላበስርልህ መጥቻለሁና።
፬ ጌታ ፀሎትህን ሰምቷልና፣ እናም
ፅድቅህንም በሚመለከት ፈርዷልና፤ እናም
አንተ ትደሰት ዘንድና፤ ለህዝብህ ትናገር
ዘንድ፤ እነርሱም ደግሞ በደስታ ይሞሉ
ዘንድ ልኮኛል።
፭ እነሆም፣ በኃይል ሁሉንም የሚገዛው
ሀ
ጌታ የነገሰው፣ የነበረው፣ እናም ከዘለዓ
ለም እስከ ዘለዓለም ሁሉ የሚኖረው፣ ከሰ
ማይ በሰው ልጆች መካከል የሚመጣበት
ጊዜ ይመጣል፣ ሩቅም አይደለም፣ ለበጭቃ
ሰውነቱ ይኖራልም፤ እናም በሰዎች መካ
ከል፣ በሽተኞችን የመፈወስ፣ ሙታንን
የማስነሳት፣ ሽባዎችን እንዲራመዱ የማ
ድረግ፣ እውሮች ማየት እንዲችሉ፣ ደንቆ
ሮዎችም እንዲሰሙ፣ እናም ሁሉንም የበ
ሽታ ዓይነቶችን ለማዳን ሐአስደናቂ ስራዎ
ችን እየሰራ ይሄዳል።
፮ እናም እርሱ ሀዲያብሎስን፣ ወይንም
በሰው ልጆች ልብ ውስጥ የሚኖረውን እር
ኩስ መንፈስ ያስወጣል።
፯ እናም እነሆ፣ ሀ በፈተናና በስጋዊ
ህመም፣ ለበርሃብ፣ በጥማትና፣ በድካም፤
ከሞት በስተቀር ሰው ሐሊሰቃይበት ከሚ
ችለው የበለጠም ይሰቃያል፤ እነሆም ለህ
ዝቡ ክፋትና እርኩሰት መጭንቀቱ እጅግ
ታላቅ ሆኖ፣ ሠደሙም ከእያንዳንዱ የሰው
ነቱ ቀዳዳ ይፈሳል።
፫ ሀ ሉቃ. ፪፥፲–፲፩።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ለ ሞዛያ ፯፥፳፯፤
አልማ ፯፥፱–፲፫።
		ሐ ማቴ. ፬፥፳፫–፳፬፤
የሐዋ. ፪፥፳፪፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ተአምራት።
፮ ሀ ማር. ፩፥፴፪–፴፬።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ማቴ. ፬፥፩–፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፭–፲፰።
		መ ኢሳ. ፶፫፥፬–፭።
		ሠ ሉቃ. ፳፪፥፵፬።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር

፰ እናም እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ፣
የእግዚአብሔር ልጅ፣ የሰማይና የምድር
ሐ
አባት፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሁሉም
ነገር ፈጣሪ የነበረ ተብሎ ይጠራል፤ እናም
መ
እናቱ ሠማርያም ተብላ ትጠራለች።
፱ እናም እነሆ፣ በስሙ ሀበማመን ለደህን
ነት ለሰው ልጆች ይመጣ ዘንድ የእርሱ ወደ
ሆኑት መጣ፤ እናም ከዚህ ሁሉ በኋላ እን
ኳን እንደ ሰው ይቆጥሩታል፣ ሐዲያብሎስ
አለው ብለው ይናገራሉም፤ መይገርፉታ
ልም፣ እንዲሁም ሠይሰቅሉታል።
፲ እርሱም ሀበሶስተኛው ቀን ለከሞት ይነ
ሳል፤ እናም እነሆ ዓለምን ሐሊፈርድ ይቆ
ማል፤ እናም እነሆ በሰው ልጆች ላይ ጻድ
ቃዊው ፍርድ ይመጣ ዘንድ እነዚህ ሁሉ
ይሆናሉ።
፲፩ እነሆም፣ እናም ደግሞ በአዳም መተ
ላለፍ ሀለወደቁት ኃጢአተኞች፣ እነርሱን
በተመለከተ ያለውን የእግዚአብሔር ፈቃድ
ሳያውቁ ለሞቱት፣ ወይም ለባለማወቅ ኃጢ
ያትን ለፈፀሙት የእርሱ ሐደም መየኃጥያ
ቶች ክፍያ ይሆናል።
፲፪ ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ ሀማመፁን
ለሚያውቅ ወዮ ወዮለት! እንደነዚያ ላሉት
ደህንነት በንስሃ እና ለበጌታ በኢየሱስ ክር
ስቶስ እምነት ካልሆነ በቀር አይመጣምና።
፲፫ እናም ጌታ እግዚአብሔር ለሁሉም
ወገን፣ ሀገርና፣ ቋንቋ፣ እነዚህን ነገሮች
እንዲናገሩ ቅዱሳን ነቢያቱን በሰው ልጆች
ሁሉ መካከል ልኳል፤ በዚህም ማንኛውም
ሀ

ለ

ወልድ።
		ለ አልማ ፯፥፲።
		ሐ ሔለ. ፲፬፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፭።
		መ ማቴ. ፩፥፲፮፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፲፬–፳፩።
		ሠ ቅ.መ.መ. ማርያም፣ የኢየሱስ
እናት።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ሐ ዮሐ. ፰፥፵፰።
		መ ማር. ፲፭፥፲፭።
		ሠ ሉቃ. ፲፰፥፴፫፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤
፪ ኔፊ ፲፥፫።
ቅ.መ.መ. መሰቀል።

፲ ሀ ማቴ. ፲፮፥፳፩፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፫፤
ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፳፭–፳፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ደም።
		መ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፮–፴፰፤
ሔለ. ፰፥፳፭።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ቅ.መ.መ. ጌታ።

፻፵፱

ሞዛያ ፫፥፲፬–፳፬

ክርስቶስ ይመጣል በማለት የሚያምን ለኃ
ጢአቱ ሀስርየትን ያገኛል፣ እርሱም በመ
ካከላቸውም ለእንደመጣም ዓይነት በታላቅ
ደስታ ሃሴት ይሆናሉ።
፲፬ ይሁን እንጂ ጌታ እግዚአብሔር ሕዝቡ
አንገተ ደንዳና እንደሆኑ ተመልክቷል፣
እናም ህግን፣ እንዲሁም የሙሴንም ሀሕግ
መስርቶላቸዋል።
፲፭ እናም የእርሱን መምጣት በተመለከተ
ብዙ ምልክቶችንና፣ ተዓምራትንና፣ ሀምሳ
ሌዎችንና ጥላውን አሳይቷቸዋል፤ እናም
ደግሞ መምጣቱን በተመለከተ ቅዱሳን ነቢ
ያትም ነግረዋቸዋል፤ ይሁን እንጂ እነርሱ
ልባቸውን አጠጥረዋል፣ በደሙ ክፍያም
ካልሆነ በቀር የሙሴ ለሕግ ምንም የማይ
ጠቅም መሆኑን አልተገነዘቡትም።
፲፮ እናም ምንም እንኳን ሀህጻናት ኃጢ
ያትን መስራት የሚችሉ ቢሆኑም ሊድኑ
አይችሉም ነበር፤ ነገር ግን እነርሱ ለየተ
ባረኩ ናቸው እላችኋለሁ፤ እነሆም፣ በአ
ዳም፣ ወይም በፍጥረት እንደወደቁም፣ የክ
ርስቶስ ደም ለኃጢአታቸው ክፍያ እንዲ
ሁም ያደርጋል።
፲፯ እናም ከዚህ በተጨማሪ፣ እንዲህ እላ
ችኋለሁ፣ ሁሉን በሚችለው ጌታ ሀበክር
ስቶስ ስም ካልሆነ በስተቀር ለሰው ልጆች
ለ
ደህንነት እንዲመጣ የሚሰጥ ሐምንም ስም
ወይም መንገድ፣ ወይም ዘዴ የለም።
፲፰ እነሆም እርሱ ይፈርዳል፣ ፍርዱም
ፍፁም ነው፤ እናም በህፃንነቱ የሞተ ህፃን
አይጠፋም፤ ነገር ግን ሰዎች እራሳቸውን
ትሁትና፣ እንደ ህፃናት ሀካላደረጉ፣ እናም
ሁሉን በሚችለው ጌታ በክርስቶስ የደም
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬–፳፯፤
ጄረም ፩፥፲፩።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
ምሳሌዎች እና ምልክቶች።
		ለ ሞዛያ ፲፫፥፳፯–፴፪።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
		ለ ሞሮኒ ፰፥፰–፱።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም

ካሣ ውስጥና በኩል ደህንነት እንደነበረ፣
እንደሚሆንና፣ እንደሚመጣ ካላመኑ በቀር
ኩነኔን ይጎነጫሉ።
፲፱ ሀተፈጥሮአዊው ሰው ከአዳም ለውድ
ቀት ጀምሮ ለእግዚአብሔር ጠላት ነው፣
እናም እርሱም ሐለመንፈስ ቅዱስ ግብዣ
መ
ፈቃደኛ ካልሆነና፣ ተፈጥሮአዊው ሰው
ነቱን ካልቀየረ እናም በጌታ በክርስቶስ የኃ
ጢያት ክፍያ አማካኝነት ሠቅዱስ ካልሆ
ነና፣ ረእንደልጅ ሁሉን የሚቀበል፣ የዋህ፣
ትሁት፣ ትዕግስተኛ፣ በፍቅር የተሞላ፣
ልጅ ከአባቱ ተቀባይ እንደሚሆን፣ ጌታ
ብቁ ነው ብሎ የሚያደርስበትን ሁሉንም
ነገሮች ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ እስከመ
ጨረሻው ለዘለዓለም የእግዚአብሔር ጠላት
ይሆናል።
፳ እናም ከዚህ በተጨማሪ፣ እላችኋለሁ፣
የአዳኛችን ሀ እውቀት በሁሉም ለ ሀገር፣
ነገድ፣ ቋንቋ እና ህዝብ መካከል የሚሰ
ራጭበት ጊዜ ይመጣል።
፳፩ እናም እነሆ፣ ያ ጊዜ ሲመጣ፣ ሁሉን
በሚችለው በጌታ እግዚአብሔር ስም ንስሃ
እና እምነት በኩል፣ ትናንሽ ልጆች ካልሆኑ
በቀር፣ በእግዚአብሔር ፊት ሀእንከን የሌለ
በት አይገኝም።
፳፪ እናም በዚህ ጊዜም እንኳን ቢሆን፣
ጌታ አምላክህ ያዘዘህን ነገሮች ለሕዝባችሁ
ስታስተምር፣ እኔ በነገርኩህ ቃላት መሰረት
ካልሆነ በስተቀር ከእንግዲህ በእግዚአብ
ሔር ፊት ያለ እንከን አይሆኑም።
፳፫ እናም አሁን ጌታ እግዚአብሔር ያዘ
ዘኝን ቃላት ተናግሬአለሁ።
፳፬ እናም ጌታ እንዲህ ይላል፥ እነዚህ
ለ

በራሳችን ላይ መውሰድ።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ሐ የሐዋ. ፬፥፲–፲፪፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩።
፲፰ ሀ ማቴ. ፲፰፥፫።
		ለ ሞዛያ ፬፥፪፤
ሔለ. ፭፥፱።
፲፱ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲፩–፲፬፤
ሞዛያ ፲፮፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።

		ሐ ሞሮኒ ፲፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		መ ፪ ዜና ፴፥፰።
		ሠ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
		ረ ፫ ኔፊ ፱፥፳፪።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት።

፻፶

ሞዛያ ፫፥፳፭–፬፥፮

በፍርድ ቀን ለዚህ ሕዝብ እንደ ብሩህ ምስ
ክር ሆነው ይቆማሉ፤ ስለዚህ ማንኛውም
ሰው በስራው መሰረት፣ መጥፎም ሆነ መል
ካም፣ ይፈረድበታል።
፳፭ እናም እነርሱ ደግመው ሊመለሱበት
በማይችሉበት ሀበስቃይና መጨረሻ በሌለው
አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በጌታ ፊት እንዲሸማ
ቀቁ በሚያደርጋቸው በራሳቸው ክፋትና
እርኩሰት ክፉዎች ለአስተያየት ላይ ይመ
ደባሉ፤ ስለዚህ ለእራሳቸው ነፍስ ኩነኔን
ይጎነጫሉ።
፳፮ ስለዚህ፣ ፍርዱ ሀአዳም የተከለከለ
ውን ለፍሬ በመመገቡ መውደቅ እንዳለበት
ለመካድ እንደማይችል እነርሱንም ሊክድ
ስለማይችሉ፣ ከእግዚአብሔር የቁጣ ዋንጫ
ጎንጭተዋል፤ ስለዚህ ሐምህረት ከእንግ
ዲህ ለዘለዓለም በእነርሱ ላይ ጥያቄ ሊኖ
ረው አይችልም።
፳፯ እናም ሀስቃያቸው ነበልባሉ የማይ
ጠፋ፣ እና ጢሱ ለዘለዓለም እስከ ዘለዓለም
ወደ ላይ እንደሚያርገው እንደ እሳቱ ለባህ
ርና ዲን ነው። እንደዚህም ጌታ እኔን አዞ
ኛል። አሜን።
ምዕራፍ ፬
ንጉስ ቢንያም ንግግሩን ቀጠለ— ደህን
ነት የሚመጣው በኃጢያት ክፍያው አማ
ካኝነት ነው— ለመዳን በእግዚአብሔር
እመኑ— የኃጢአታችሁን ስርየት በእም
ነታችሁ አግኙ— ያላችሁን ነገር ለድሆች
አካፍሉ— ሁሉንም ነገር በጥበብና በስር
ዓት አድርጉ። ፻፳፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ ንጉስ ቢን
ያም በጌታ መልአክ የተሰጠውን ቃላት ተና
ግሮ ሲጨርስ፣ ዙሪያ ገባውን ተመልክቶ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፮ ሀ
		ለ

ሞር. ፰፥፴፰።
አልማ ፭፥፲፰፤ ፲፪፥፲፬–፲፭።
ሞር. ፱፥፲፪።
ዘፍጥ. ፫፥፩–፲፪፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፭–፲፱፤
አልማ ፲፪፥፳፩–፳፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. በደል።

ዐይኑን በህዝቡ ላይ አሳረፈ፣ እናም የጌታ
ሀ
ፍርሃት በእነርሱ ላይ በመምጣቱ የተነሳ
በመሬት ላይ ወድቀው ተመለከታቸው።
፪ እናም ሀበስጋቸው እራሳቸውን ከመ
ሬት ትቢያ እንኳን ለአሳንሰው ተመለከቱ።
እናም ሁሉም በአንድ ድምፅ እንዲህ ብለው
ጮሁ፥ አቤቱ ምህረትን ስጠን፣ እናም ለኃ
ጢአታችን ይቅርታን እናገኝ ዘንድና ልባ
ችን ንፁህ ይሆን ዘንድ የክርስቶስን የደም
ሐ
ክፍያ በእኛ ላይ አድርግ፤ ሰማይና ምድ
ርን እንዲሁም ሁሉንም ነገሮች መበፈጠረው
በሰው ልጆች መካከል በሚመጣው በእግ
ዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እና
ምናለንና።
፫ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ቃላት ከተ
ናገሩ በኋላ የጌታ መንፈስ በእነርሱ ላይ
መጣ፤ እና ንጉስ ቢንያም በተናገረው
ቃላት መሰረት በሚመጣው በኢየሱስ ክር
ስቶስ ባላቸው ታላቅ ሀእምነት የተነሳ፣ ለኃ
ጢአታቸውም ለስርየትን በመቀበል፣ እናም
ሐ
የህሊና ሰላምም በማግኘት በደስታ ተሞ
ልተው ነበር።
፬ እናም ንጉስ ቢንያም በድጋሚ አፉን
ከፍቶ እንዲህ ሲል መናገር ጀመረ፥ ጓደ
ኞቼና ወንድሞቼ፣ ወገኖቼና ህዝቤ ለእ
ናንተ የምናገረውን ቀሪውን ቃሌን ታደ
ምጡኝ እናም ትረዱኝ ዘንድ በድጋሚ
ትኩረታችሁን እፈልጋለሁ።
፭ እነሆም በዚህ ጊዜ ሀየእግዚአብሔርን
ቸርነት ማወቅ እናንተ ምንም እንዳልሆና
ችሁ፣ እናም እንደማትረቡና እንደውድቀ
ታችሁ ሁኔታ ስሜት የሚያነቃችሁ ከሆነ—
፮ እንዲህ እላችኋለሁ፣ የእግዚአብሔርን
ቸርነት እናም ወደር የሌለውን ሀይሉንና፣
ጥበቡን፣ እንዲሁም ረዥም ፅናትና፣ እናም
ለሰው ልጆች ያለውን ታጋሽነቱን፣ ደግ

		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ያዕቆ. ፮፥፲፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፮።
፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ለ ሔለ. ፲፪፥፯–፰።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፲፰፤
ሔለ. ፭፥፱።

		መ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ህሊና።
፭ ሀ ሙሴ ፩፥፲።

፻፶፩

ሞዛያ ፬፥፯–፲፬

ሞም እምነቱን በጌታ ላይ ያሳረፈና፣ ትዕ
ዛዛቱን ለመጠበቅ ትጉህ ለሆነው፣ እና እስ
ከህይወቱ፣ ይህም ማለቴ የስጋ ሰውነት ህይ
ወቱ መጨረሻ ድረስ በእምነት ለጸናው ደህ
ንነት እንዲመጣለት ዘንድ፣ ለከዓለም መፈ
ጠር ጀምሮ የተዘጋጀውን ሐየኃጢያት ክፍያ
መ
ወደማወቅ ከመጣችሁ—
፯ ይህ አይነቱ ሰው ከዓለም መፈጠር
ጀምሮ፣ ከአዳም ሀውድቀት በኋላ ለነበሩት፣
ወይም ለአሉት፣ ወይም እስከ አለም መጨ
ረሻ ድረስ ስለሚኖሩት፣ ለሰው ልጆች ሁሉ
በተዘጋጀው የኃጢያት ክፍያ ደህንነትን
ይቀበላል እላለሁ።
፰ እናም ደህንነት የሚገኝበት መንገድ
ይህ ነው። እናም ከዚህ ከተነገረው በስተ
ቀር ሌላ ደህንነት ሀየለም፤ እኔ ከተናገርኳ
ችሁ ሁኔታ በቀር ሰዎች የሚድኑበት ሌላ
መንገድ የለም።
፱ በእግዚአብሔር እመኑ፤ እርሱ እንዳለ፣
እናም እርሱ በሰማይም በምድርም ያሉትን
ሁሉንም ነገሮች እንደፈጠረ እመኑ፤ በሰማ
ይና በምድር ሁሉ ሀጥበብና ሀይል እንዳለው
እመኑ፤ ጌታ ሊረዳቸው የሚችለውን ነገ
ሮች ሁሉ ሰው ለእንደማይረዳቸው እመኑ።
፲ እናም እንደገና፤ ለኃጢአታችሁ ሀንስሃ
መግባትና፣ መተው፣ እንዲሁም በእግዚ
አብሔር ፊት ትሁት መሆን እንዳለባችሁ
እመኑ፤ ለይቅር እንድትባሉ ከልባችሁም
ጠይቁ፤ እናም አሁን፣ እነዚህን ነገሮች
ሁሉ ሐካመናችሁ መመፈፀማችሁን አረጋ
ግጡ።
፲፩ እናም እንደገና በፊት እንደተናገር
ሀ

፮ ሀ መዝ. ፴፮፥፯፤
፪ ኔፊ ፳፪፥፪፤
ሔለ. ፲፪፥፩።
ቅ.መ.መ. መታመን።
		ለ ሞዛያ ፲፭፥፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		መ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
፰ ሀ የሐዋ. ፬፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩፤

ኳችሁ እናገራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔርን
ክብር ለማወቅ የምትመጡ ከሆነ፣ እንዲ
ሁም ቸርነቱንና ታጋሽነቱን ካወቃችሁና
ፍቅሩን ሀከቀመሳችሁ፣ ነፍሳችሁ እጅግ
እንድትደሰት የሚያደርገውን ለኃጢአታ
ችሁ ለስርየትን ከተቀበላችሁም፣ የእግዚአ
ብሔርን ታላቅነትና የራሳችሁን ሐከንቱነት፣
ወደ እናንተ የማትረቡ ፍጥረት ያለውን የእ
ርሱን መጥሩነትና ትዕግስት፣ እናም የጌታ
ንም ስም ቀን በቀን ሠበመጥራትና በመል
አኩ አፍ በተነገረለት ወደፊት በሚመጣው
እምነት አፅንታችሁ በመቆም በጥልቅ ረትህ
ትና እንኳን ራሳችሁን እንድታዋርዱ እን
ድታስታውሱትና ሁልጊዜም በማስታወስ
እንድትይዙት እፈልጋለሁ።
፲፪ እናም እነሆ፣ እላችኋለሁ ይህንን የም
ታደርጉ ከሆነ ሁልጊዜ ትደሰታላችሁ፣ በእ
ግዚአብሔር ሀፍቅር ትሞላላችሁም፣ ሁል
ጊዜ የኃጢአታችሁን ስርየት ለታገኛላች
ሁም፤ እናም እናንተን በፈጠረው ክብር
እውቀት፣ ወይንም ትክክለኛና እውነተኛ
በሆነው እውቀት ታድጋላችሁ።
፲፫ እናም ሀበሰላም ለመኖርና፣ ለእያን
ዳንዱ ሰው የሚገባውን ለመስጠት እንጂ፣
እርስ በርሳችሁ የመጎዳዳት ሃሳብ አይኖር
ባችሁም።
፲፬ እናም ሀልጆቻችሁ ተርበው አለበለዚ
ያም ተራቁተው እንዲሄዱ አትፈቅዱም፤
የእግዚአብሔርንም ህግ እንዲተላለፉ፣
እርስ በርሳቸውም ለእንዲጣሉ እናም በአ
ባቶቻችን ክፉ መንፈስ ተብሎ የተነገረለ
ትን የፅድቅ ሁሉ ጠላት የሆነውንና የኃጢ

ሞዛያ ፫፥፲፯።
፱ ሀ ሮሜ ፲፩፥፴፫–፴፬፤
ያዕቆ. ፬፥፰–፲፫።
		ለ ኢሳ. ፶፭፥፱።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፩፥፪።
		ሐ ማቴ. ፯፥፳፬–፳፯።
		መ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፱–፳፩።
፲፩ ሀ አልማ ፴፮፥፳፬–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ሐ ሙሴ ፩፥፲።
		መ ዘፀአ. ፴፬፥፮፤

ሞሮኒ ፰፥፫።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
ሞዛያ ፬፥፳፮፤
አልማ ፬፥፲፫–፲፬፤ ፭፥፳፮–
፴፭፤
ት. እና ቃ. ፳፥፴፩–፴፬።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም የሚሰራ።
፲፬ ሀ ፩ ጢሞ. ፭፥፰፤
ት. እና ቃ. ፹፫፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ሠ
		ረ
፲፪ ሀ
		ለ

፻፶፪

ሞዛያ ፬፥፲፭–፳፭

ያት አለቃ የሆነውን ዲያብሎስን እንዲያገ
ለግሉ አትፈቅዱም።
፲፭ ነገር ግን በእውነትና በጥሞና መንገድ
ሀ
እንዲራመዱ ለ ታስተምሯቸዋላችሁ፣
እርስ በርሳቸው ሐእንዲዋደዱ እንዲሁም
አንደኛው ሌላኛውን እንዲያገለግል ታስ
ተምሯቸዋላችሁ።
፲፮ እናም ደግሞ፣ እናንተ ራሳችሁ የእ
ናንተን ሀእርዳታ ፍለጋ የቆሙትን ትረዷ
ቸዋላችሁ፤ ፍላጎት ላላቸው ቁሳቁሳችሁን
ትሰጧቸዋላችሁ፤ እናም ለለማኙም እናን
ተን የሚለምነው በከንቱ እንዲሆንና፣ እን
ዲጠፋ ማስወጣትን አትፈቅዱም።
፲፯ ምናልባት እንዲህ ሀትላላችሁ፥ ይህ
ሰው ስቃይን በራሱ ላይ አምጥቷል፣ ስለሆ
ነም እጄን እሰበስባለሁ፣ እናም እንዳይቸገር
ከእንጀራዬም ሆነ ከአለኝ ነገር አልሰጠውም
ምክንያቱም ቅጣቶቹ ትክክል ናቸውና—
፲፰ ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ሰው ሆይ፣
ማንም ይህንን ያደረገ ንስሃ ለመግባት
ታላቅ ምክንያት ይኖረዋል፤ እናም በፈ
ፀመው ነገር ንስሃ ካልገባ በስተቀር ለዘለዓ
ለም ይጠፋል፣ እናም በእግዚአብሔር መን
ግስት ቦታ አይኖረውም።
፲፱ እነሆም ሁላችንስ ለማኞች አይደለ
ንምን? ሁላችንም ባሉን ቁሳቁሶች ሁሉ፣
በምግብና በልብስ፣ እንዲሁም በወርቅና፣
በብር፣ እናም ከሁሉም አይነት ባሉን ሀብ
ቶች በአንዱስ ፍጡር፣ እንዲሁም በእግዚ
አብሔር ጥገኞች አይደለንምን?
፳ እናም እነሆ፣ በዚህ ጊዜም እንኳን
ቢሆን፣ ስሙን ጠርታችኋልም፣ ለኃጢ
አታችሁ ስርየትን ለምናችኋልም። እናም
በከንቱ እንድትለምኑ ፈቅዷልን? አይደ
ለም፤ መንፈሱን በላያችሁ ላይ አፍስሷል፤
እናም ልባችሁ ሀበደስታ እንዲሞላ አድ
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭–፳፰፤
ሙሴ ፮፥፶፰።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
		ሐ ሞዛያ ፲፰፥፳፩።

ርጓል፣ እንዲሁም ስለዚህ ደስታችሁም
እጅግ ታላቅ ሆኖ፣ መናገርም እንዳትችሉ
አንደበታችሁን እንዲዘጋ አድርጓል።
፳፩ እናም አሁን፣ ለህይወታችሁና ላላች
ሁና ለሆናችሁት ሁሉ የምትመኩበት እና
ንተን የፈጠረው እግዚአብሔር ትክክለኛ
የሆነውን ማንኛውንም ነገር በእምነት፣ አገ
ኛለሁ በማለት አምናችሁ የምትጠይቁትን
ከሰጣችሁ፣ አቤቱ ያላችሁን ነገሮች አንዳ
ችሁ ለሌላኛችሁ እንዴት ሀመካፈል ይገ
ባችኋል።
፳፪ እናም አንድ ሰው እንዳይጠፋ ካላ
ችሁ ሀብት እንድታካፍሉት የሚጠይቃች
ሁን ሀከፈረዳችሁበት፣ ከኮነናችሁት፣ የእ
ናንተ ሳይሆን ህይወታችሁም እንኳን የእ
ርሱ የሆነው የእግዚአብሔር የሆነውን ሀብ
ታችሁን ለበመያዛችሁ ኩነኔያችሁም ምን
ያህል ትክክል ይሆናል፤ ነገር ግን፣ ለሰራ
ችኋቸው ነገሮችም ንሰሃን እናም ልመናን
አላቀረባችሁም።
፳፫ እላችኋለሁ፣ ለዚህ ሰው ወዮለት
ያለው ነገር ከእርሱ ጋር ይጠፋልና፣ እናም
አሁን፣ የዚህን ዓለም ነገሮች ለአሉአቸው
ሀ
ባለጠጋዎች እነዚህን ነገሮች እናገራለሁ።
፳፬ እናም እንደገና ባይኖራቸውም፣ ግን
በህይወት እንዲቆዩ በመጠኑም ለሚኖራ
ቸው ድሆች እንደገና እንዲህ እላለሁ፤
ማለቴም እናንተ ስለሌላችሁ ለድሆች ለማ
ትሰጡት ነው፤ በልባችሁ ስለሌለኝ አይደ
ለም የማልሰጠው፣ ነገር ግን ቢኖረኝ ኖሮ
ሀ
እሰጥ ነበር እንድትሉ እፈልጋለሁ።
፳፭ እናም አሁን፣ ይህንን በልባችሁ የም
ትሉ ከሆነ ከበደል የነፃችሁ ትሆናላችሁ፣
አለበለዚያ ግን ሀትኮነናላችሁ፣ እናም ኩነኔ
አችሁ የእናንተ ያልሆነውን በመመኘታችሁ
ትክክል ነው።

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ልግስና፤
አገልግሎት።
		ለ ዘዳግ. ፲፭፥፯–፲፩፤
ምሳ. ፳፩፥፲፫፤
ኢሳ. ፲፥፩–፪።
፲፯ ሀ ምሳ. ፲፯፥፭።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት፤

አገልግሎት።
፳፪ ሀ ማቴ. ፯፥፩–፪፤
ዮሐ. ፯፥፳፬።
		ለ ፩ ዮሐ. ፫፥፲፯።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።
፳፬ ሀ ማር. ፲፪፥፵፬።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፯።

፻፶፫

፳፮ እናም አሁን፣ ለእናንተ ለተናገር
ኳቸው ለእነዚህ ነገሮች ሲባል—ይህም
ማለት በእግዚአብሔር ፊት ከበደል ነፅታ
ችሁ ሀትራመዱ ዘንድ ከቀን ወደ ቀን ለኃ
ጢአታችሁ ስርየትን እንድታገኙ—የራ
ሳችሁን ነገር ለለድሃ ሐእንድትሰጡ፣ እያ
ንዳንዱ ሰው ባለው መጠን፣ የተራቡትን
መ
በመመገብ፣ የታረዙትን በማልበስ፣ የታ
መሙትን በመጎብኘት እናም እንደፍላጎታ
ቸው ለነፍሳቸውም ሆነ ለስጋቸው ደህንነት
በቂ እርዳታን እንድትለግሱ እፈልጋለሁ።
፳፯ እናም እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጥበብና
በዕቅድ እንደተደረጉ ተመልከቱ፣ ሰው
ከአቅሙ በላይ ሀፈጥኖ መሮጡ አስፈላጊ
አይደለምና። እናም እንደገና፣ ሽልማቱን
ያሸንፍ ዘንድ ትጉህ መሆኑ አስፈላጊ ነው፣
ስለዚህ፣ ሁሉም ነገሮች በስርዓት መደረግ
አለባቸው።
፳፰ እናም ማንም ከእናንተ መካከል ከጎ
ረቤቱ የተበደረ የተበደረውን ነገር በስምም
ነቱ መሰረት መመለስ እንዳለበት እንድታስ
ታውሱ እፈልጋለሁ፣ አለበለዚያ ኃጢያትን
ትፈፅማላችሁ፤ እናም ምናልባት ጎረቤቶ
ቻችሁንም ደግሞ ኃጢያት እንዲፈፅሙ
ታደርጋላችሁ።
፳፱ እናም በመጨረሻም፣ ኃጢያት
ልትፈፅሙ የምትችሉባቸውን ነገሮች ሁሉ
ልነግራችሁ አልችልም፤ ምክንያቱን መቁ
ጠር የማልችለው ብዙ መንገዶችና ዘዴዎች
ስለሚኖሩ ነው።
፴ ነገር ግን ይህን ያህል ልነግራችሁ እች
ላለሁ፣ ራሳችሁን፣ ሀሀሳባችሁንና፣ ለቃላች
ሁን፣ እናም ድርጊታችሁን የማታስተው
ሉና፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ሐየማትጠ
ብቁ፣ እናም የሚመጣውን ጌታችንን በተ
መለከተ የሰማችሁትን እስከ ህይወታችሁ

ሞዛያ ፬፥፳፮–፭፥፭

መጨረሻ በእምነት የማትቀጥሉ ከሆናችሁ፣
መጥፋት ይገባችኋል። እናም አሁን፣ ሰው
ሆይ፣ አስታውስ፣ እናም አትጥፋ።
ምዕራፍ ፭
ቅዱሳን በእምነታቸው የክርስቶስ ወን
ዶች እና ሴቶች ልጆች ይሆናሉ— ከዚ
ያም በክርስቶስ ስም ይጠራሉ— ንጉስ
ቢንያም በመልካም ስራቸው እንዲፀኑ
እናም የማይነቃነቁ እንዲሆኑ መከራቸው።
በ፻፳፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ ንጉስ ቢን
ያም ለህዝቡ እንደዚህ በተናገረ ጊዜ፣ ለእነ
ርሱ የተናገረውን አምነው እንደሆነ ከህዝቡ
ለማወቅ በመፈለጉ በመካከላቸው ሰው ላከ።
፪ እናም ሁሉም በአንድ ድምፅ እን
ዲህ በማለት ጮኹ፥ አዎን፣ ለእኛ የተ
ናገርካቸውን ቃላት በሙሉ እናምናለን፤
እናም ደግሞ ያለማቋረጥ መልካምን መስ
ራት እንጂ ከእንግዲህ ሀኃጢያት ለመፈፀም
ምንም ፍላጎት እንዳይኖረን ታላቅ ለለውጥ
ለእኛ ወይንም በልባችን ውስጥ በሰራው
ሁሉን በሚገዛው በጌታ መንፈስ አማካኝ
ነት እርግጠኝነታቸውን እና እውነተኛነታ
ቸውን አውቀናል።
፫ እናም እኛ፣ እራሳችን ደግሞ በማይወ
ሰነው የእግዚአብሔር ቸርነትና፣ በመንፈሱ
መገለጥ ስለሚመጣው ታላቅ አመለካከት
አለን፤ እናም የሚያስፈልግ ቢሆን እንኳን፣
ስለ ሁሉም ነገሮች መተንበይ እንችላለን።
፬ እናም እጅግም ታላቅ በሆነ ደስታ ወደ
ምንደሰትበት ወደዚህ ታላቅ እውቀት ያመ
ጣን፣ የእኛ ንጉስ በተናገራቸው ነገሮች አን
ፃር ያለን እምነት ነው።
፭ እናም ከእግዚአብሔር ጋር ፈቃዱን

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
		መ ኢሳ. ፶፰፥፲–፲፩፤
ከእግዚአብሔር ጋር
ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፯–፲፰።
መራመድ (መሄድ)።
፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፬።
		ለ ዘካ. ፯፥፲፤
፴ ሀ ማር. ፯፥፲፰–፳፫።
አልማ ፩፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ሀሳቦች።
ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣ የምፅዋት 		ለ ማቴ. ፲፭፥፲፰–፳።
ስጦታ።
ቅ.መ.መ. ማራከስ።
		ሐ ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱።
		ሐ አልማ ፲፪፥፲፬።

ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።

፭ ፪ ሀ አልማ ፲፱፥፴፫።

		ለ አልማ ፭፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።

፻፶፬

ሞዛያ ፭፥፮–፲፭

ለማድረግ እናም በቀረው ጊዜአችን ሁሉ
እኛን ባዘዘን በሁሉም ነገር ለትዕዛዛቱ ታዛ
ዦች ለመሆን፣ መጨረሻ የሌለው ሀቅጣት
በራሳችን ላይ እንዳናመጣ፣ ለበመልአኩ
እንደተነገረው ከእግዚአብሔር የቁጣ ዋንጫ
እንዳንጎነጭ ከአምላካችን ጋር ሐቃል ኪዳን
ለመግባት ፈቃደኞች ነን።
፮ እናም አሁን፣ ንጉስ ቢንያም ከእነርሱ
የፈለጋቸው ቃላት እነዚህ ናቸው፤ እናም
ስለዚህ እንዲህ አላቸው፥ እናንተ እኔ የፈ
ለኳቸውን ቃላት ተናግራችኋል፤ እናም
የገባችሁት ቃል ኪዳን የጽድቅ ቃል ኪዳን
ነው።
፯ እናም አሁን፣ በገባችሁት ቃል ኪዳን
የተነሳ የክርስቶስ ሀልጆች፣ ወንዶችና ሴት
ልጆቹ፣ ተብላችሁ ትጠራላችሁ፤ እነሆም
በዚህ ቀን እናንተን በመንፈስ ለወልዷች
ኋል፤ ሐልባችሁ በስሙ በማመን ተለው
ጧል ብላችኋልና፤ ስለዚህ እናንተ ከእርሱ
መ
ተወልዳችኋል እናም የእርሱ ሠወንዶችና
ሴቶች ልጆች ሆናችኋል።
፰ እናም በዚህ ራስ ስር ሀነፃ ተደርጋችኋል
እናም በራሱ ነፃ መሆን የምትችሉበት ለሌላ
ምንም የለም። ደህንነት ሊመጣበት የሚ
ችል ሌላ ሐስም የለም፤ ስለዚህ የክርስቶስን
ስም መእንድትወስዱ እፈልጋለሁ፣ ሁላች
ሁም ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የገ
ባችሁ እስከህይወታችሁ መጨረሻ ታዛዥ
እንድትሆኑ እመኛለሁ።
፱ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ማንም ይህ
ንን ያደረገ በእግዚአብሔር ቀኝ ይገኛል፣
የሚታወቅበትን ስም ያውቃልና፤ በክርስ
ቶስ ስም ይጠራልና።
፭ሀ
		ለ
		ሐ
፯ሀ

ሞዛያ ፫፥፳፭–፳፯።
ሞዛያ ፫፥፪።
ሞዛያ ፲፰፥፲።
ሞዛያ ፳፯፥፳፬–፳፮፤
ሙሴ ፮፥፷፬–፷፰።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ለ ቅ.መ.መ. መወለድ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ልብ።
		መ ሞዛያ ፲፭፥፲–፲፩።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር

፲ እናም አሁን እንዲህ ይሆናል፣ የክርስ
ቶስን ስም ያልለበሰ ማንኛውም ሀበሌላ ስም
መታወቅ አለበት፤ ስለዚህ፣ እራሱን በእግ
ዚአብሔር ለግራ በኩል ያገኛል።
፲፩ እናም ይህን ደግሞ እንድታስታውሱ
እፈልጋለሁ፣ በመተላለፍ ካልሆነ በቀር
ለእናንተ መስጠት አለብኝ ያልኩት የማ
ይደመሰሰው ሀስም ይህ ነው፤ ስለዚህ፣
ስሙም ከልባችሁ እንዳይጠፋ ዘንድ እን
ዳትተላለፉ አስተውሉ።
፲፪ በእግዚአብሔር ግራ እንዳትገኙ፣ ነገር
ግን የምትጠሩበትን ድምፅ፣ እናም ደግሞ
በእርሱ የምትጠሩበትን ስም እንድታዳ
ምጡና እንድታውቁ፣ በልባችሁ የተፃፈ
ውን ስም ሁልጊዜ ሀእንድትጠብቁ እፈል
ጋለሁ እላችኋለሁ።
፲፫ ያላገለገለውን አለቃ፣ እና ለእርሱ እን
ግዳ የሆነውን፣ ከልቡ ስሜትና ሀሳብ የራ
ቀውን፣ አንድ ሰው እንዴት ሀያውቃል?
፲፬ እናም ሰው እንደገና የጎረቤቱ የሆነውን
አህያ ወስዶ የእርሱ ያደርገዋልን? አያደር
ግም እላችኋለሁ፣ ከመንጋዎቹ ጋር እንኳን
እንዲመገብ አይፈቅድም፣ ነገር ግን ያስወ
ጣታል እናም ያሳድዳታል። እላችኋለሁ፣
የምትጠሩበትን ስም የማታውቁ ከሆነ በእ
ናንተ መካከል እንኳን እንዲህ ይሆናል።
፲፭ ስለዚህ፣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ ክርስ
ቶስ ወደ ሰማይ ትመጡ ዘንድ፣ ከሁሉም
በላይ አምላክ የሆነው በሰማይና በምድር
ያሉትን ነገሮች ሁሉ ሀበፈጠረ፣ ጥበብ፣
ሀይል፣ እና ፍርድ፣ እንዲሁም በምህረቱ
ዘለዓለማዊ ደህንነትና ዘለዓለማዊ ህይወት
እንዲኖራችሁ የእርሱ እንድትሆኑ ለያት

መወለድ።
		ሠ ት. እና ቃ. ፲፩፥፴።
፰ ሀ ሮሜ ፮፥፲፰፤
ገላ. ፭፥፩፤
ሔለ. ፲፬፥፴።
		ለ የሐዋ. ፬፥፲፣ ፲፪፤
አልማ ፳፩፥፱።
		ሐ ሞዛያ ፳፮፥፲፰።
		መ የሐዋ. ፲፩፥፳፮፤
አልማ ፵፮፥፲፭።
፲ ሀ አልማ ፭፥፴፰–፴፱።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፴፫።

፲፩ ሀ ሞዛያ ፩፥፲፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፫–፳፭።
፲፫ ሀ ሞዛያ ፳፮፥፳፬–፳፯።
፲፭ ሀ ቄላ. ፩፥፲፮፤
ሞዛያ ፬፥፪፤
አልማ ፲፩፥፴፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መጠራት እና
መመረጥ፤
ቅድስና።

፻፶፭

ሞዛያ ፮፥፩–፯፥፬

ምላችሁ ዘንድ እናንተ ፅኑ እናም የማትነ
ቃነቁ፣ ሁልጊዜም በመልካም ስራ የተሞ
ላችሁ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፮
ንጉስ ቢንያም የህዝቡን ስም መዘገበ
እናም እነርሱን የሚያስተምሩ ካህናትን
ሾመ— ሞዛያ ፃድቅ ንጉስ በመሆን ነገሰ።
ከ፻፳፬–፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ ንጉስ ቢንያም ለህዝቡ
ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ፣ የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ቃል ኪዳን የገቡ
ትን ሁሉ ስም ሀመመዝገቡ ጠቃሚ እንደ
ነበር አሰበ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ከትናንሽ ህፃናት በስ
ተቀር፣ ነገር ግን ወደ ቃል ኪዳኑ ያልገባና
የክርስቶስን ስም ያልለበሰ አንድም ነፍስ
አልነበረም።
፫ እናም እንደገና፣ እንዲህ ሆነ ንጉስ
ቢንያም እነዚህን ነገሮች ሁሉ ሲጨርስ፣
እናም ልጁን ሀሞዛያን በህዝቡ ላይ ገዢና
ንጉስ አድርጎ ከቀድሰውና መንግስቱን በተ
መለከተ ሁሉንም ሃላፊነት ከሰጠው፣ ደግ
ሞም የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ያደምጡና
ያውቁ ዘንድ እናም የፈፀሙትን ለመሀላ
እንዲያስተውሉ ለማነሳሳት ካህናት ህዝ
ቡን ሐእንዲያስተምሩ መከሾማቸው በኋላ፣
ህዝቡን አሰናበተ፣ እናም ሁሉም ከየቤተ
ሰቦቻቸው ጋር ወደየቤታቸው ተመለሱ።
፬ እናም ሀ ሞዛያ በአባቱ ቦታ መንገስ
ጀመረ። እናም ንግስናውን በሰላሳ አመቱ
ጀመረ፣ ይኸውም ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ
ከወጣ ለጊዜ በአጠቃላይ አራት መቶ ሰባ
ስድስት አመት ገደማ ይሆናል።
፭ እናም ንጉስ ቢንያም ለሶስት ዓመታት
ኖረ፣ እናም ሞተ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሞዛያ በጌታ
፮ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፰።

፫ ሀ ሞዛያ ፩፥፲፤ ፪፥፴።
		ለ ሞዛያ ፭፥፭–፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።

መንገድ ተራምዷል፣ የጌታን ፍርድና ስር
አት አስተውሏልም፣ እናም በሁሉም ነገ
ሮች እርሱ ያዘዘውን ጠብቋል።
፯ እናም ንጉስ ሞዛያ ህዝቡ መሬትን እን
ዲያርስ አደረገ። እናም ደግሞ ለህዝቡ
ሀ
ሸክም እንዳይሆን በሁሉም ነገር አባቱ እን
ዳደረገው ያደርግ ዘንድ እራሱም መሬትን
ያርስ ነበር። እናም ለሶስት ዓመታት ያህል
በህዝቡ ሁሉ መካከል ጠብ አልነበረም።
ምዕራፍ ፯
አሞን ሊምሂ ንጉሥ የሆነበትን፣ የሌሂ-ኔፊ
ምድርን አገኘ— የሊምሂ ህዝብ በላማና
ውያን ባርነት ስር ናቸው— ሊምሂ ታሪ
ካቸውን ዘገበ— ነቢዩ (አቢናዲ) ክርስቶስ
የሁሉም ነገሮች አምላክና አባት መሆኑን
መስክሯል— መጥፎ የዘሩ አውሎ ነፋስን
ያጭዳሉ፣ እናም በጌታ እምነታቸውን
ያደረጉ ይድናሉ። ፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ ንጉሥ ሞዛያ
ለሦስት ዓመታት ያህል ያለማቋረጥ ሠላ
ምን ካገኘ በኋላ፣ በሌሂ-ኔፊ ምድር እንዲ
ሁም በሌሂ-ኔፊ ከተማ ለመኖር ሀየሄዱትን
ሕዝቦች በተመለከተ ለማወቅ ፈለገ፤ ምክ
ንያቱም ህዝቡ ለየዛራሄምላን ምድር ለቀው
ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ምንም አልሰሙም
ነበረ፤ ስለዚህ፣ በጥያቄያቸው ረበሹት።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ሌሂ-ኔፊ ምድር
ወንድሞቻቸውን በተመለከተ ይጠይቁ
ዘንድ ንጉሥ ቢንያም ከጠንካሮቹ አስራ
ስድስቱ እንዲሄዱ አደረገ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በማግስቱ የዛራሔምላ
ትውልድ የሆነውንና ጠንካራና ኃይለኛ የሆ
ነውን ሰው አሞንን ይዘው መሄድ ጀመሩ፤
እናም ደግሞ እርሱ መሪያቸው ነበር።
፬ እናም አሁን፣ ወደ ሌሂ-ኔፊ ምድር
ለመሄድ በምድረበዳ ውስጥ መጓዝ ያለ

		መ አልማ ፬፥፯።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ሞዛያ፣ የቢንያም
ልጅ።
		ለ ፩ ኔፊ ፩፥፬።

፯ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፩፥፱።

፯ ፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፯–፴።
		ለ ኦምኒ ፩፥፲፫።

፻፶፮

ሞዛያ ፯፥፭–፲፰

ባቸውን መንገድ አላወቁትም፤ ስለዚህ፣
በምድረበዳ ውስጥ ለብዙ ቀናት ዞሩ፣ እን
ዲህም ለአርባ ቀናት ዞሩ።
፭ እናም አርባ ቀን ከዞሩ በኋላ ሀከሺሎም
ምድር በስተሰሜን ወደነበረ አንድ ኮረብታ
መጡና በዚያም ቦታ ድንኳናቸውን ተከሉ።
፮ እናም አሞን ሶስቱን ወንድሞቹን
ወሰደ፣ እናም ስማቸውም አማሌቂ፣ ሔለ
ምና፣ ሔም ነበር፣ እናም ወደ ሀኔፊ ምድር
ወረዱ።
፯ እናም እነሆ፣ በኔፊ ምድርና፣ በሺሎም
ምድር የነበሩትን ሰዎች ንጉሥ ተገናኙት፤
እናም እነርሱ በንጉሡ ጠባቂዎች ተከ
በቡና፣ ተወሰዱ፣ እንዲሁም ተያዙና ወደ
ወህኒ ተጣሉ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ለሁለት ቀናት በወህኒ
በነበሩበት ጊዜ እንደገና በንጉሡ ፊት ቀር
በው ነበር፣ እናም እስራታቸውም ተፈትቶ
ላቸው ነበር፤ እናም በንጉሱ ፊት ቆሙና፣
እርሱ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች እንዲ
መልሱ ተፈቀደላቸው ወይም ታዘዙ።
፱ እናም እንዲህ አላቸው፥ እነሆ እኔ፣
ከዛራሔምላ ምድር የአባታቸው ምድር
የነበረውን ይህንን ምድር ለመውረስ የመ
ጣው፣ በህዝብ ድምፅ ንጉሥ የተደረገው
የዜኒፍ ልጅ፣ የኖህ ልጅ ሀሊምሂ ነኝ።
፲ እናም አሁን፣ እኔ ከራሴ ጠባቂዎች ጋር
ከግቢው ውጭ በነበርኩበት ጊዜ ወደ ከተ
ማው ክልል ለመምጣት የደፈራችሁበትን
ምክንያት ለማወቅ እፈልጋለሁ?
፲፩ እናም አሁን፣ እናንተ እንድትጠበቁ
ያደረኩበት ምክንያት እናንተን እጠይቅ
ዘንድ ነው፣ አለበለዚያ ጠባቂዎቼ እንዲ
ገድሉአችሁ አደርግ ነበር። እናንተም እን
ድትናገሩ ተፈቅዶላችኋል።
፲፪ እናም አሁን፣ አሞን ለመናገር እንደ
ተፈቀደለት በተመለከተ ጊዜ፣ ሄደና በን
ጉሱ ፊት ሰገደ፤ እናም እንደገና ተነስቶ
እንዲህ አለ፥ ንጉስ ሆይ፣ በዛሬ ቀን በህ
ይወት በመኖሬና ለመናገር ስለተፈቀደልኝ
፭ ሀ ሞዛያ ፱፥፮፣ ፰፣ ፲፬።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፰።

በእግዚአብሔር ፊት እጅግ አመሰግናለሁ፤
እናም በድፍረት ለመናገር እሞክራለሁ፤
፲፫ እኔን ብታውቀኝ ኖሮ ይህንን ማሰሪያ
እንዳጠልቅ እንደማትፈቅድ እርግጠኛ ነበ
ርኩ። እኔ አሞን ነኝ፣ እናም ሀየዛራሔምላ
ዘር ነኝ፣ እናም ዜኒፍ ከምድሪቱ ስላ
ወጣቸው ስለወንድሞቻችን ለመጠየቅ
ከዛራሔምላ ምድር መጥቻለሁ።
፲፬ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ ሊምሂ የአ
ሞንን ቃላት ከሰማ በኋላ እጅግ ተደሰተ፣
እናም እንዲህ አለ፥ አሁን፣ በዛራሔምላ
ምድር የነበሩት ወንድሞቼ እስከአሁን
በህይወት እንደሚኖሩ አውቃለሁ። እናም
አሁን እደሰታለሁ፤ በማግስቱም ህዝቦቼ
ደግሞ እንዲደሰቱ አደርጋለሁ።
፲፭ እነሆም፣ እኛ በላማናውያን ባርነት ስር
ነን፣ እናም ልንሸከመው በማይቻል በታላቅ
ቀረጥ ሀእንቀረጣለን። እናም አሁን እነሆ፣
ወንድሞቻችን ከባርነት ወይም ከላማናው
ያን እጅ ያስለቅቁናል፣ እናም እኛ የእነ
ርሱ ባሮች እንሆናለን፤ ለላማናውያን ግብር
ከመክፈል ለኔፋውያን ባርያ መሆን ይሻ
ላልና።
፲፮ እናም አሁን፣ ንጉስ ሊምሂ ለጠባቂ
ዎቹ አሞንንም ሆነ ወንድሞቹን ከእንግዲህ
እንዳያስሩአቸው አዘዘ፣ ነገር ግን በሼምሎን
በስተሰሜን ወዳለው ኮረብታ እንዲሄዱና
ወንድሞቻቸውን ወደ ከተማይቱ እንዲያ
መጡና በዛም ይመገቡና፣ ይጠጡ፣ እን
ዲሁም ከጉዞአቸውም ድካም እንዲያርፉ
አደረገ፣ ምክንያቱም በብዙ ነገሮች ተሰ
ቃይተዋል፣ በረሃብ በጥማትና በድካምም
ተሰቃይተዋልና።
፲፯ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ በማግ
ስቱ ንጉሱ ሊምሂ ሀበቤተመቅደስ በአንድ
ነት እራሳቸውን ሰብስበው የሚያነጋግራ
ቸውን ያደምጡ ዘንድ በህዝቡ ሁሉ መካ
ከል አዋጅን ላከ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እራሳቸውን በአ
ንድ ላይ በሰበሰቡ ጊዜ እንዲህ በማለት ተና

፱ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፩።
፲፫ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፪–፲፭።

፲፭ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፲፭።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፲፮።

፻፶፯

ሞዛያ ፯፥፲፱–፳፯

ገራቸው፥ ህዝቤ ሆይ፣ ራሳችሁን አቅኑና
ተፅናኑ፤ እነሆም ምንም እንኳን ከንቱ ከነ
በሩት ብዙ ትግሎቻችን ብንታገልም፣ በጠ
ላቶቻችን ስር ከእንግዲህ የማንሆንበት ጊዜ
መጥቷል፣ እና ሩቅ አይደለም፤ ነገር ግን
የሚቀረው ትግላችን ወደፈለግነው ውጤት
እንደሚያደርሰን አምናለሁ።
፲፱ ስለዚህ፣ ራሳችሁን አቅኑና፣ ተደ
ሰቱ፣ እንዲሁም እምነታችሁን የአብርሃ
ምና የይስሀቅ፣ እናም የያዕቆብ አምላክ በሆ
ነው፣ ደግሞም፣ የእስራኤልን ልጆች ከግ
ብፅ ምድር ሀባወጣው ለአምላክና፣ በደረቅ
ምድር በቀይ ባህር ውስጥ እንዲጓዙ ባደረ
ገው፣ እናም በምድረበዳው ውስጥ እንዳ
ይጠፉ ሐመናን ከዚህ የበለጡ ብዙ ነገሮችን
ባደረገላቸው በዚያ እግዚአብሔር እምነታ
ችሁን አድርጉ።
፳ እናም እንደገና፣ ይኸው አምላክ አባ
ቶቻችንን ከኢየሩሳሌም ምድር ሀአውጥ
ቷቸዋል፣ እናም እስከአሁን ድረስ ህዝቡን
ጠብቋል እንዲሁም አስቀምጧል፤ እናም
እነሆ፣ በኃጢአታችንና በእርኩሰታችንም
የተነሳ ወደባርነት ወስዶናል።
፳፩ እናም በዚህ ቀን ሁላችሁም ምስክ
ሮች ናችሁ፣ ዜኒፍ በዚህ ህዝብ ላይ ንጉስ
የተደረገው፣ የአባቶቹን ምድር ለመውረስ
ሀ
ጓጉቷልና፤ ስለዚህ በብልጥነትና በተንኮል
በማታለል ከንጉስ ዜኒፍ ጋር ስምምነት የገ
ባው ንጉስ ላማን የምድሪቷን ክፍል፣ ወይም
እንዲሁም የሌሂ-ኔፊ ከተማንና፣ የሼምሎ
ንን ከተማ፤ እንዲሁም በዙሪያዋ ያለውን
ምድር ንብረት ወደ እጆቹ አሳልፎ ሰጠ—
፳፪ እናም ይህንን ሁሉ እርሱ ያደረገው፣
ይህን ህዝብ በቁጥጥሩ ስር ወይም በባርነት
ስር ሀለማዋል ባለው ብቸኛ ዓላማ ነበር።
እናም እነሆ፣ እኛ በዚህ ጊዜ፣ መጠኑም
ከበቆሎአችንና ከገብሳችን እንዲሁም ከሁ
፲፱ ሀ ዘፀአ. ፲፪፥፵–፵፩፤
አልማ ፴፮፥፳፰።
		ለ ዘፀአ. ፫፥፮፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲።
		ሐ ዘፀአ. ፲፮፥፲፭፣ ፴፭፤
ዘኁል. ፲፩፥፯–፰፤

፳ሀ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ

ሉም አይነት ጥራጥሬዎቻችን ግማሹንና፣
ከከብት መንጋዎቻችን አንድ ሁለተኛውን
በግብር ለላማናውያን ንጉስ እንከፍላለን፤
እና እንዲሁም ካሉን ንብረቶቻችንም አንድ
ሁለተኛ እንኳን ወይም ህይወታችንን የላ
ማናውያንን ንጉስ ይወስድብናል።
፳፫ እናም አሁን፣ ይህ ለመቋቋም አስ
ቸጋሪ አይደለምን? እናም ይህስ ስቃያችን
ታላቅ አይደለምን? አሁን እነሆ ለማዘንስ
ምን ያህል ታላቅ ምክንያት ይኖረናል።
፳፬ አዎን፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ለሀዘና
ችን ምክንያቶቻችን ታላቅ ናቸው፤ እነሆም
የተገደሉ እንዲሁም ደማቸው በከንቱ የፈሰ
ሰው ወንድሞቻችን ምን ያህል ናቸው፣ እና
ያም ሁሉ በክፋት ምክንያት።
፳፭ እነዚህ ሰዎች ወደመተላለፍ ባይወ
ድቁ ኖሮ ጌታ ይህ ታላቅ ክፋት በእነርሱ
ላይ እንዲሆን አይፈቅድም ነበር። ነገር ግን
እነሆ፣ እነርሱ ቃሉን አያደምጡም፣ ነገር
ግን በመካከላቸውም ብዙ ደም መፋሰስ እስ
ከሚሆን ድረስ፣ በመካከላቸው ጠብ ተነሳ።
፳፮ እናም አዎን በእግዚአብሔር የተመ
ረጠውን ኃጢአታቸውን እናም እርኩሰታ
ቸውን የነገራቸውንና ብዙ የሚመጡ ነገ
ሮችን፣ አዎን፣ የክርስቶስንም መምጣት
ቢሆን የተነበየውን የጌታን ሀነቢይ ገድለ
ዋል።
፳፯ እናም እርሱ ክርስቶስ ሀአምላክ መሆ
ኑን የሁሉም ነገር አባት መሆኑን በመናገ
ሩም፣ የሰውንም መልክ በራሱ መውሰዱ
ንና፣ ይህም ሰው ከመጀመሪያው ጀምሮ
የተፈጠረበት ለአምሳል መሆኑን፤ ወይም
በሌላ አነጋገር ሰው በአምላክ አምሳያ ተፈ
ጥሯል፣ ሐአምላክም በሰው ልጆች መካ
ከል ይመጣል፣ እናም በራሱ ላይ ስጋና ደም
ይለብሳል፣ እናም በምድር ገፅ ላይ ይሄዳል
ስላለ—

ኢያ. ፭፥፲፪።
፩ ኔፊ ፪፥፩–፬።
ሞዛያ ፱፥፩–፫።
ሞዛያ ፲፥፲፰።
ሞዛያ ፲፯፥፲፪–፳።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣

አምላክ።
		ለ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፰፤
ኤተር ፫፥፲፬–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፯–፲፰።
		ሐ ሞዛያ ፲፫፥፴፫–፴፬፤
፲፭፥፩–፬።

፻፶፰

ሞዛያ ፯፥፳፰–፰፥፰

፳፰ እናም አሁን፣ ይህንን በማለቱ፣ ገደ
ሉት፤ እናም በራሳቸው ላይ የእግዚአብሔ
ርን ቁጣ የሚያስከትሉ ከዚህ የበለጡ ብዙ
ነገሮችን አደረጉ። ስለዚህ በታላቅ ስቃይ
በመመታታቸውና፣ እነርሱ በመታሰራቸው
ማን ይደነቃል?
፳፱ እነሆም፣ ጌታ እንዲህ ይላል፣ በመ
ተላለፋቸው ቀን ህዝቤን ሀአልረዳም፣ ነገር
ግን እንዳይበለፅጉ መንገዱን እከላከላ
ለሁ፤ እናም ስራቸው በፊታቸው የመሰ
ናከያ አለት ይሆንባቸዋል።
፴ እናም እንደገና፣ እርሱ እንዲህ ይላል፥
ህዝቤ ሀቆሻሻን ከዘሩ በአውሎ ነፋስ ገለባን
ለ
ይሰበስባሉ፤ እናም ውጤቱ መርዝ ነው።
፴፩ እናም እንደገና እርሱ እንዲህ
ይላል፥ ህዝቤ ቆሻሻውን ከዘሩ ፈጣን የሆነ
ጥፋት የሚያመጣውን ሀየምስራቁን ንፋስ
ያጭዳሉ።
፴፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ የጌታ ቃል
ኪዳን ተፈፅሟል፣ እናም እናንተ ተመት
ታችኋል እንዲሁም ተሰቃይታችኋል።
፴፫ ነገር ግን በሙሉ የልባችሁ ዓላማ ወደ
ጌታ ሀየምትመለሱ ከሆነ፣ እናም እምነታ
ችሁን በእርሱ ካደረጋችሁ፣ እናም በሙሉ
ትጉህ ህሊናችሁ እርሱን ካገለገላችሁ፣ ይህ
ንን ካደረጋችሁ በፈቃዱና በደስታው መሰ
ረት ከባርነት ያወጣችኋል።
ምዕራፍ ፰
አሞን የሊምሂን ህዝብ አስተማረ— ስለ ሀያ
አራቱ ያሬዳውያን ሰሌዳዎች ተማረ— የጥ
ንት ታሪኮች በባለራዕዮች መተርጎም ይች
ላሉ— ከባለራዕይነት የበለጠ ስጦታ የለም።
፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሊምሂ ለህ
ዝቡ ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ፣ ብዙ ነገሮችን
ተናግሯል እናም እኔ ጥቂቶቹን ብቻ በዚህ
፳፱ ሀ ፩ ሳሙ. ፲፪፥፲፭፤
፪ ዜና ፳፬፥፳።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. እድፍ፣
እድፍነት።

መጽሐፍ ውስጥ ፅፌአለሁ፤ በዛራሔምላ
ምድር የነበሩት ወንድሞቹን በተመለከተ
ለህዝቡ ሁሉንም ነገር ነገራቸው።
፪ እናም አሞን በህዝቡ ፊት ቆሞና፣
ዜኒፍ ምድሪቱን ለቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ
እራሱም እንኳን ከምድሪቱ እስከወጣበት
ድረስ የተከናወኑትን ሁሉ እንዲናገር አደ
ረገ።
፫ እናም ደግሞ ንጉስ ቢንያም ያስተማራ
ቸውን የመጨረሻ ቃላት ነገራቸው፣ እናም
እርሱ የተናገራቸውን ቃላት ሁሉ ይረዱት
ዘንድ ለንጉስ ሊምሂ ህዝብም ገለፀላቸው።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ይህን ሁሉ ካደረገ
በኋላ፣ ንጉስ ሊምሂ ህዝቡን አሰናበተ፣
እናም እያንዳንዳቸው ወደየቤታቸው እን
ዲመለሱ አደረገ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡ የዛራሔምላን
ምድር ለቀው ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ የነበ
ረውን ሀታሪክ የያዙትን ሰሌዳዎች አሞን
ያነባቸው ዘንድ በፊቱ እንዲቀርቡ አደረገ።
፮ አሁን፣ አሞን ታሪኩን እንዳነበበ፣ ቋን
ቋውን መተርጎም እንደሚችሉ ንጉሱ ጠየ
ቀው እናም አሞንም እንደማይችል ነገ
ረው።
፯ እናም ንጉሱ እንዲህ አለው፥ በህዝቤ
ስቃይ በማዘኔ፣ ከህዝቤ አርባ ሶስት የሆ
ኑት የዛራሔምላን ምድር ያገኙ ዘንድ፣ ከባ
ርነትም እንዲያስለቅቁን ለወንድሞቻችን
አቤት እንልበት ዘንድ ወደ ምድረበዳው
እንዲጓዙ አደረግሁ።
፰ እናም እነርሱ ለብዙ ቀናት በምድረበዳ
ውስጥ ጠፉ፣ ነገር ግን ትጉህ ነበሩ፣ እናም
የዛራሔምላን ምድር አላገኙትም ነበር፣
ነገር ግን በብዙ ውኃዎች መካከል ባለች
ምድር አቋርጠው ተጉዘው፣ በሰዎችና፣
በአውሬዎች አጥንት፣ እናም ደግሞ በሁ
ሉም አይነት የግንብ ፍርስራሽ የተሸፈነች
ምድር አግኝተው፣ እንደ እስራኤልም ሰራ

		ለ ገላ. ፮፥፯–፰፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፫።
ቅ.መ.መ. መከር።
፴፩ ሀ ኤር. ፲፰፥፲፯፤

			ሞዛያ ፲፪፥፮።
፴፫ ሀ ሞር. ፱፥፮።
፰ ፭ ሀ ሞዛያ ፱–፳፪።

፻፶፱

ሞዛያ ፰፥፱–፳

ዊት ብዙ ህዝቦች የነበሯትን ምድር ካገኙ
በኋላ ወደዚህች ምድር ተመለሱ።
፱ እናም ለምስክርነት የተናገሯቸው ነገ
ሮች እውነት መሆናቸውን ለማሳየት በፅሁፍ
የተሸፈኑ ሀሀያ አራት ሰሌዳዎችን አቀረቡ፣
እናም እነርሱ ንፁህ ወርቆች ነበሩ።
፲ እናም እነሆ፣ ደግሞ፣ ትልቅ ሀነሀስ፣
እንዲሁም መዳብ፣ እናም ፍፁም ጥሩ የሆ
ኑትን ለጥሩሮች አመጡ።
፲፩ እናም እንደገና፣ እጀታቸው የጠፉና፣
ስለታቸው ዝጎ የተበላሹ ጎራዴዎችን
አመጡ፤ እናም በምድሪቱ ቋንቋውንም ሆነ
በሰሌዳዎቹ ላይ ያሉትን ፅሁፎች መተርጎም
የሚችል ማንም አልነበረም። እናም እንዲህ
እልሃለሁ፥ አንተ መተርጎም አትችልምን?
፲፪ እናም በድጋሚ እንዲህ እልሃለሁ፣
መተርጎም የሚችልስ ማንንም አታውቅ
ምን? ይህ ታሪክ ወደራሳችን ቋንቋ እንዲ
ተረጎም እፈልጋለሁና፤ ምናልባት እነዚህ
ሰሌዳዎች የመጡባቸው ስለጠፉት ህዝቦች
ቅሪት እውቀት ይሰጡናልና፤ ወይንም ምና
ልባት ስለጠፉት እነዚህ ሰዎች ግንዛቤ ይሰ
ጡን ይሆናልና፤ እናም የመጥፋታቸውን
መንስኤ ለማወቅ እፈልጋለሁ።
፲፫ አሁን አሞን እንዲህ አለው፥ ንጉስ
ሆይ መዝገቡን ሀመተርጎም ስለሚችለው
ሰው በእርግጠኝነት ልነግርህ እችላለሁ፤
ምክንያቱም እርሱ የሚመለከትበትና በጥ
ንት ጊዜ የነበሩትን መዛግብት ሁሉ ለመተ
ርጎም የሚችልበት አለው፣ እናም ይህ የእ
ግዚአብሔር ስጦታ ነው። ነገሮቹም ለተርጓ
ሚዎች ተብለው ይጠራሉ፣ እናም ካልታ
ዘዘ በስተቀር ማንም ሰው በእነርሱ መመል
ከት አይችልም፣ አለበለዚያ ማድረግ የሌ
ለበትን ይሻልና፣ ይጠፋል። እናም በእነ
ርሱ ለመመልከት የታዘዘ ሰው ሐባለራዕይ
ተብሎ ይጠራል።
፲፬ እናም እነሆ፣ በዛራሔምላ ምድር
፱ሀ
፲ሀ
		ለ
፲፫ ሀ

ኤተር ፩፥፩–፪።
ኤተር ፲፥፳፫።
ኤተር ፲፭፥፲፭።
ሞዛያ ፳፰፥፲–፲፯።

ያለው የህዝቡ ንጉስ እነዚህን ነገሮች እን
ዲሰራ የታዘዘ ነው፣ እናም ይህ ታላቅ ስጦታ
ከእግዚአብሔር ያገኘው ነው።
፲፭ እናም ንጉሱ ባለራዕይ ከነቢይ የበለጠ
ነው አለ።
፲፮ እናም አሞን ባለራዕይ፣ ገላጭና፣
ደግሞም ነቢይ ነው አለ፤ እናም ከዚህ
ይበልጥ ታላቅ የሆነ ስጦታ የእግዚአብሔር
ኃይል ከሌለው በቀር ማንም ሰው ሊኖረው
አይችልም፤ ነገር ግን ሰው ከእግዚአብሔር
የተሰጠ ታላቅ ኃይል ሊኖረው ይችላል።
፲፯ ነገር ግን ባለራዕይ ያለፉ ነገሮችን ሊያ
ውቅ ይችላል፣ ደግሞም ሊሆኑ የሚችሉ
ትን ነገሮች ሊያውቅ ይችላል፣ እናም በእነ
ርሱ አማካይነት ሁሉም ነገሮች ይገለጣሉ፣
ወይም ሚስጥሮች ይታወቃሉ፣ የተደበቁ ነገ
ሮች ወደብርሃን ይመጣሉ፣ እናም የማይታ
ወቁ ነገሮች በእነርሱ እንዲታወቁ ይሆናሉ፤
እናም ደግሞ በእነርሱ ካልሆኑ በቀር የማይ
ታወቁትን ነገሮች እንዲታወቁ ይደረጋሉ።
፲፰ በዚህም እግዚአብሔር ሰው በእምነት
ታላቅ ድንቅ ነገሮችን ይሰራ ዘንድ ዘዴውን
አቅርቦለታል፤ ስለዚህ እርሱም ለእንደእ
ርሱ አይነት ህያው ፍጡር ጠቃሚ ይሆናል።
፲፱ እናም አሁን፣ አሞን እነዚህን ቃላት
መናገሩን እንደጨረሰ ንጉሱ እጅግ ተደ
ሰተና፣ ለእግዚአብሔር እንዲህ ሲል ምስ
ጋናውን አቀረበ፥ እነዚህ ሰሌዳዎች ታላቅ
ሀ
ሚስጥር እንደያዙ ጥርጥር የለውም፣
እናም እነዚህ ተርጓሚዎች ለሰዎች ልጆች
ሁሉንም እንደዚህ አይነት ሚስጥሮች ለማ
ብራራት ሲባል ያለጥርጥር ተዘጋጅተዋል።
፳ አቤቱ የጌታ ስራ እንዴት ድንቅ ነው፤
እናም ከህዝቦቹስ ጋር ምን ያህል ጊዜ ይሰ
ቃያል፤ አዎን፣ የሰው ልጅ ግንዛቤስ እን
ዴት ዕውርና የማይደረስበት ነው፣ ምክን
ያቱም ጥበብን አይሹምና፣ ሀ እርሷም በእነ
ርሱ ላይ እንድትገዛ አይፈልጉምና!

		ለ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።
		ሐ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፲፱ ሀ ኤተር ፫፥፳፩–፳፰፤ ፬፥፬–፭።

፳ ሀ ይህም ጥበብ በዕብራውያን
እና በግሪክ ቋንቋ የሴት ስም
ነው ማለት ነው። ምሳ. ፱፥፩፤
ማቴ. ፲፩፥፲፱።

፻፷

ሞዛያ ፰፥፳፩–፱፥፲፩

፳፩ አዎን፣ እነርሱ ከእረኛው እንደሸሸው
እንዳልተገራው መንጋ ናቸው፣ ይበተና
ሉም፣ ይነዳሉም፣ እናም በጫካ አውሬዎ
ችም ይበላሉ።
የዜኒፍ መዝገብ—የዛራሔምላን ምድር
ለቀው ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ከላማናው
ያን እጅ እስከተለቀቁበት ጊዜ ድረስ ያለው
የህዝቡ ታሪክ።
ከምዕራፍ ፱ እስከ ምዕራፍ ፳፪ አጠቃሎ
የያዘ።
ምዕራፍ ፱
ዜኒፍ የሌሂ-ኔፊን ምድር እንዲወርሱ
ከዛራሔምላ ቡድንን መራ— የላማናው
ያን ንጉስ ምድሪቱን እንዲወርሱ ፈቀደ
ላቸው— በላማናውያንና በዜኒፍ ህዝብ
መካከል ጦርነት ሆነ። ፪፻–፻፹፯ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እኔ ዜኒፍ፣ በኔፋውያን ቋንቋዎች ሁሉ
በመማሬ፣ እናም ሀስለኔፊ ምድር ወይም
የመጀመሪያው የአባታችን የውርስ ምድር
በማወቄ፣ እናም የእኛ ወታደሮች በእነርሱ
ላይ መጥተው ያጠፏቸው ዘንድ ኃይላቸ
ውን ለመሰለል በላማናውያን መካከል ሰላይ
ሆኜ ተላኩ፣ ነገር ግን በእነርሱ መካከል ጥሩ
የሆነን ነገር በተመለከትኩ ጊዜ እንዳይጠፉ
ፈለግሁ።
፪ ስለዚህ፣ መሪያችን ከእነርሱ ጋር ስም
ምነት እንዲፈፅም በመፈለጌ በምድረበዳ
ውስጥ ከወንድሞቼ ጋር ተከራከርኩ፤ ነገር
ግን እርሱ ጨካኝና ደም የተጠማ ሰው በመ
ሆኑ እንድገደል ወሰነብኝ፤ ነገር ግን በብዙ
ደም መፋሰስ ዳንኩ፤ ምክንያቱም ብዙ
ቁጥር ያላቸው ወታደሮች በምድረበዳ እስ
ከሚጠፉ ድረስ አባት ከአባት፣ እናም ወን
ድም ከወንድም ተዋግተዋልና፤ እናም እኛ
የተረፍነው የሞቱትን ታሪክ ለሚስቶቻቸ
፱ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፭–፰፤

ውና ለልጆቻቸው ለመተረክ ወደዛራሔምላ
ምድር ተመለስን።
፫ እናም፣ የአባቶቻችንን ምድር ለመ
ውረስ በጣም በመጓጓት፣ ምድሪቱን ለመ
ውረስ የፈለጉት ሁሉ ሰበሰብኩኝ፣ እናም
ወደ ምድሪቱ ለመሄድ ጉዞአችንን በድጋሚ
ወደ ምድረበዳ ጀመርን፤ ነገር ግን በረሃብና
በታላቅ ስቃይ ተመታን፣ ምክንያቱም ጌታ
አምላካችንን ለማስታወስ ዘግይተናልና።
፬ ይሁን እንጂ፣ ብዙ ቀናት በምድረበዳ
ውስጥ ከተዘዋወርን በኋላ፣ ለአባቶቻችን
ምድር ቅርብ በሆነው ወንድሞቻችን በተ
ገደሉበት ስፍራ ድንኳናችንን ተከልን።
፭ እናም እንዲህ ሆነ የንጉሱን ዓላማ
አውቅ ዘንድ፣ እናም ከህዝቤ ጋር መሄ
ድና፣ ምድሪቱን በሰላም መውረስ እን
ችል እንደሆነ አውቀው ዘንድ ከአራቱ
ሰዎቼ ጋር በድጋሚ ወደከተማው፣ ወደ
ንጉሱ ሄድኩኝ።
፮ እናም ወደ ንጉሱ ሔድኩ፣ እናም
የሌሂ-ኔፊን ምድር እንዲሁም የሼምሎ
ንን ምድር እይዘው ዘንድ ከእኔ ጋር ቃል
ኪዳን ገባ።
፯ እናም ደግሞ የእርሱ ህዝብ ምድሪ
ቱን ለቀው መውጣት እንዳለባቸው አዘዘ፣
እናም እኔና ህዝቤ ምድሪቱን ለመያዝ
ሄድን።
፰ እናም ህንፃዎችን መገንባትና፣ የከተ
ማውን ግንብ፣ አዎን፣ እንዲሁም የሌሂኔፊ ከተማ ግንቦችንና የሼምሎንን ከተማ
መጠገን ጀመርን።
፱ እናም አዎን፣ በሁሉም ዓይነት ዘሮች
እንኳን፣ በበቆሎ ዘርና፣ በስንዴ፣ በገብ
ስም፣ በኒአስም፣ በሺአምም፣ እንዲሁም
በሁሉም ዓይነት የፍራፍሬ ዘሮች ምድሪ
ቱን ማረስ ጀመርን፤ እናም በምድሪቱ ላይ
መራባትና መበልፀግ ጀመርን።
፲ አሁን ንጉስ ላማን ህዝቤን ወደ ባርነት
ሀ
ለማምጣት፣ እኛ የያዝነውን ምድር የሰ
ጠው በጮሌነቱና በብልጠቱ ነው።
፲፩ ስለዚህ እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ላይ ለአ

ኦምኒ ፩፥፲፪።

፲ ሀ ሞዛያ ፯፥፳፩–፳፪።

፻፷፩

ሞዛያ ፱፥፲፪–፲፥፭

ስራ ሁለት ዓመታት ከኖርን በኋላ፣ ንጉስ
ላማን መቁነጥነጥ ጀመረ፣ ይህም የሆነበት
እንዳያይሉባቸው እናም ወደባርነት እንዳ
ያመጡዋቸው ህዝቤ በምድሪቱ እየበረቱ
በመሄዳቸው ነበር።
፲፪ አሁን እነርሱ ሰነፍና ሀጣዖት አምላኪ
ነበሩ፣ ስለዚህ እኛ በእጆቻችን በሰራነው
እራሳቸውን ያንደላቅቁ ዘንድ፣ አዎን፣
በሜዳችን መንጋዎች እራሳቸውን ይመ
ግቡ ዘንድ፣ በባርነት ስር ሊያደርጉን ፈል
ገው ነበር።
፲፫ ስለዚህ እንዲህ ሆነ ንጉስ ላማን ህዝቡ
ከህዝቤ ጋር ይከራከር ዘንድ ማወክ ጀመረ፤
ስለዚህ በምድሪቱ ጦርነትና ፀብ ተጀመረ።
፲፬ በኔፊ ምድር በአስራ ሶስተኛው የን
ግስና ዓመቴ፣ በሼምሎን የደቡብ ክፍል፣
ህዝቤ መንጋውን ውሃ ሲያጠጡና ሲመ
ግቡ፣ እናም መሬታቸውን ሲያርሱ ብዙ
ላማናውያን በአንድነት መጥተው እነርሱን
መግደልና መንጋዎቻቸውንና በቅሎዎቻ
ቸውንም መውሰድ ጀመሩ።
፲፭ አዎን፣ እናም እንዲህ ሆነ ያልተያዙት
ሁሉ ወደ ኔፊ ከተማም ጭምር ሸሹ፣ እናም
እኔ እንድከላከላቸውም ፈለጉኝ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ በቀስትና፣ በወ
ስፈንጥርና፣ በጎራዴ፣ እናም በሻሙላ፣
በቅስትና፣ በወንጭፍ፣ እንዲሁም መስ
ራት በምንችለው በሁሉም ዓይነት መሳሪ
ያዎች ሁሉ እንዲታጠቁ አደረኩኝ፣ እናም
እኔና ህዝቤ ከላማናውያን ጋር ለመዋጋት
ሄድን።
፲፯ አዎን፣ በጌታ ጥንካሬን ከላማናውያን
ጋር ለመዋጋት ሄድን፤ እኔና ህዝቤ ከጠላቶ
ቻችን እጅ ያወጣን ዘንድ በኃይል ወደ ጌታ
ጮህን፣ የአባቶቻችንን የዳኑበትን ለማስታ
ወስ ነቅተናልና።
፲፰ እናም እግዚአብሔር ጩኸታችንን
ሀ
ሰማ፣ ለፀሎታችንም መልስ ሰጠ፤ እናም
በኃይሉ ወደፊት ሄድን፣ አዎን፣ በላማና
ውያን ላይ ሄድን፣ እናም በአንድ ቀንና
፲፪ ሀ ኢኖስ ፩፥፳።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።

ሌሊት ሶስት ሺህ አርባ ሶስት ሰዎችን ገደ
ልን፤ ከምድራችንም እስክናስወጣቸው
ድረስ ገደልናቸው።
፲፱ እናም፣ እኔ፣ በራሴ እጅ ሙታኖቻቸ
ውን ለመቅበር ረዳሁ። እናም እነሆ ሁለት
መቶ ሰባ ዘጠኝ ወንድሞቻችን ስለተገደ
ሉብን ሀዘናችንና ልቅሶአችን መሪር ነበር።
ምዕራፍ ፲
ንጉስ ላማን ሞተ— ህዝቡም አረመኔና
የሚያስፈሩ እንዲሁም በሐሰት ባህል የሚ
ያምኑ ነበሩ— ዜኒፍና ህዝቡ ድል አደረጉ
አቸው። ከ፻፹፯–፻፷ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ መንግ
ስቱን መመስረት ጀመርን፣ እናም እን
ደገና ምድሪቱን በሰላም መውረስ ጀመ
ርን። እናም ላማናውያን በድጋሚ ከህዝቤ
ጋር ለመዋጋት በሚመጡበት ጊዜ ለህዝቤ
መሳሪያ ይኖራቸው ዘንድ ከሁሉም ዓይ
ነት የተሰሩ የጦር መሳሪያዎች እንዲኖራ
ቸው አደረግሁ።
፪ እናም ላማናውያን ሳናውቀው መጥተው
እንዳያጠፉን በምድሪቱ ዙሪያ ጠባቂዎችን
አስቀመጥሁ፤ እናም ህዝቤንና መንጋዎቼን
እንደዚህ ጠበቅሁ፣ እናም በጠላቶቻችን
እጅ እንዳይወድቁም ጠበቅኋቸው።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ዓመታት የአ
ባቶቻችንን ምድር ወረስን፤ አዎን፣ እንዲ
ሁም ለሀያ ሁለት ዓመታት።
፬ እናም ሰዎች መሬቱን እንዲያርሱ፣
እናም ሁሉንም ዓይነት ሀእህልና፣ ሁሉ
ንም ዓይነት ፍራፍሬዎች እንዲያሳድጉ
አደረግሁ።
፭ እናም ሴቶች እንዲፈትሉ፣ እንዲደክ
ሙም፣ እንዲሰሩም፣ እናም ሁሉንም ዓይ
ነት ናይለን ሀጨርቅ፣ አዎን፣ ሁሉንም ዓይ
ነት ልብሶች በመስራት እርቃናችንን እንሸ
ፍንበት ዘንድ እንዲሰሩ አደረግሁ፤ እናም
እንደዚህ በምድሪቱ ላይ በለፀግን—እንደ

፲፰ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳።

፲ ፬ ሀ ሞዛያ ፱፥፱።

፭ ሀ አልማ ፩፥፳፱።

፻፷፪

ሞዛያ ፲፥፮–፲፰

ዚህም በምድሪቱ ላይ ለሀያ ሁለት ዓመታት
ያለማቋረጥ ሰላምን አገኘን።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሀላማን ሞተና፣
በቦታው ልጁ ነገሰ። እናም ህዝቡን ከህዝቤ
ጋር በአመፅ ማወክ ጀመረ፤ ስለዚህ እነርሱ
ለጦርነት መዘጋጀትና፣ ከህዝቤ ጋር ለመዋ
ጋት መምጣት ጀመሩ።
፯ ነገር ግን ዝግጅታቸውን እንዳውቅ፣
በህዝቤ ላይ እንዳይመጡና እንዳያጠፉ
አቸው ከእነርሱ እጠብቃቸው ዘንድ
ሀ
በሻምሎን ምድር ዙሪያ ሰላዮቼን ላክሁ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ሀበቀስትም፣ በጦ
ርም፣ በሳንጃና ሻምላም፣ በድንጋይም፣
እንዲሁም በወንጭፍ ለበታጠቁ ብዙ ሰራ
ዊቶቻቸው ከሼምሎን ምድር በስተሰሜን
በኩል መጡ፤ እናም ራሳቸው በመላጨቱ
ባዶ ነበር፣ እናም በወገባቸው ላይ የቆዳ
መቀነት ታጥቀው ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ከህዝቤ ሴቶችና ህፃ
ናት በምድረበዳው እንዲደበቁ አደረግሁ፤
እናም ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው
መምጣት የሚችሉ ሽማግሌዎች ሁሉና
ደግሞ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው መምጣት
የሚችሉ ወጣት ወንዶች ከላማናውያኖች
ጋር ለመዋጋት በአንድ ላይ ራሳቸውን እን
ዲሰበስቡ አደረግሁ፤ እናም እያንዳንዱን
ሰው እንደ ዕድሜው በደረጃው አሰለፍኳ
ቸው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ከላማናውያን ጋር
ለመዋጋት ሄድን፤ እናም እኔም እንኳን በእ
ርጅና ዕድሜዬ፣ ከላማናውያን ጋር ለመዋ
ጋት ሄድኩ። እናም እንዲህ ሆነ በጌታ ሀጥን
ካሬ ለጦርነት ሄድን።
፲፩ አሁን፣ ላማናውያን የጌታንም ሆነ
የጌታን ጥንካሬ በተመለከተ ምንም አያው
ቁም፣ ስለዚህ በራሳቸው ጥንካሬ ተመክ
ተው ነበር። ይሁን እንጂ እንደሰዎች ጥን
ካሬ ጠንካራ ነበሩ።
፮ሀ
፯ሀ
፰ሀ
		ለ
፲ሀ

ሞዛያ ፱፥፲–፲፩፤ ፳፬፥፫።
ሞዛያ ፲፩፥፲፪።
አልማ ፫፥፬–፭።
ጄረም ፩፥፰።
ቅ.መ.መ. መታመን።

፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ
፲፬ ሀ

፲፪ እነርሱም አረመኔና የሚያስፈሩ እን
ዲሁም ደም የተጠሙ፣ ይህም በሆነው—
ከኢየሩሳሌም ምድር በአባቶቻቸው ክፋት
እንደወጡ፣ እናም በምድረበዳ በወንድ
ሞቻቸው ክፉ እንደተደረገባቸው፣ እናም
ደግሞ ባህሩን በሚያቋርጡበት ጊዜ ክፉ
እንደተደረገባቸው በማመን፣ በአባቶቻ
ቸው ለባህል የሚያምኑ ነበሩ፤
፲፫ እናም በድጋሚ ባህሩን ከተሻገሩ በኋላ
ሀ
በመጀመሪያው የውርስ አገራቸው በነበሩ
ጊዜ ክፉ ተደርጎባቸው ነበር፣ እና ይህ ሁሉ
የሆነው ኔፊ ከሁሉም በበለጠ የጌታን ትዕ
ዛዛት ለመጠበቅ ታማኝ በመሆኑ—ስለዚህ
እርሱ በጌታ ለየተደገፈ ነበር፣ ጌታም ፀሎ
ቱን ሰምቶን መልስ ሰጥቶታልና፣ እናም
በምድረበዳ ጉዞአቸው መሪነትን ወስዷ
ልና።
፲፬ እናም ወንድሞቹ በእርሱ ተቆጡ፣
ምክንያቱም የጌታን አድራጎት ሀአልተረዱ
ምና፣ ውኃውንም ደግሞ ሲያቋርጡ ለተቆ
ጥተው ነበር፣ ምክንያቱም በጌታ ላይ ልባ
ቸውን አጠጥረው ነበርና።
፲፭ እናም እንደገና፣ በቃል ኪዳኑ ምድር
በደረሱበት ጊዜ የህዝቡን ሀአገዛዝ ከእጃችን
ወስዷል በማለትበእርሱ ተቆጥተው ነበር፤
እናም ሊገድሉት ፈለጉ።
፲፮ እናም እንደገና፣ ጌታ እንዳዘዘው ወደ
ምድረበዳ በመሸሹ፣ እናም በነሃስ ሰሌዳ
ዎች ላይ የተፃፉትን ሀመዝገቦች በመውሰዱ
ለ
ዘርፎናል በማለት ተቆጥተው ነበር።
፲፯ እናም እንደዚህ ልጆቻቸው እንዲ
ጠሉአቸውና እንዲገድሉአቸው፣ እናም
እንዲሰርቋቸውና እንዲዘርፏቸው፣ እናም
እነርሱን ለማጥፋት የሚችሉትን ሁሉ እን
ዲያደርጉ አስተምረዋቸዋል፤ ስለዚህ በኔፊ
ልጆች ላይ ዘለዓለማዊ ጥላቻ አላቸው።
፲፰ ለዚህም ዋና ምክንያት ንጉስ ላማን
ህዝቤን ያጠፋቸው ዘንድ ወደዚህ ምድር

አልማ ፲፯፥፲፬።
፪ ኔፊ ፭፥፩–፫።
፩ ኔፊ ፲፰፥፳፫።
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭።
፩ ኔፊ ፲፭፥፯–፲፩።

ሀ

		ለ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ

፩ ኔፊ ፲፰፥፲–፲፩።
፪ ኔፊ ፭፥፫።
፪ ኔፊ ፭፥፲፪።
አልማ ፳፥፲፣ ፲፫።

፻፷፫

ሞዛያ ፲፥፲፱–፲፩፥፲

እንዳመጣ በሚያባብል በውሸት ተንኮል
እናም በመልካም ቃሉ አታለለኝ፤ አዎን፣
እናም በምድሪቱ ላይ ለብዙ ዓመታት ተሰ
ቃየን።
፲፱ እናም አሁን፣ እኔ ዜኒፍ፣ ላማናው
ያንን በተመለከተ ለህዝቤ እነዚህን ነገሮች
ሁሉ ከተናገርኩ በኋላ፣ እምነታቸውን
በጌታ ጥለው ባላቸው ኃይል ወደ ጦርነቱ
እንዲሄዱ አበረታታኋቸው፤ ስለዚህ ፊት
ለፊት ከእነርሱ ጋር ተዋጋን።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ ከምድራ
ችን አስወጣናቸው፣ እናም በከፍተኛ ግድያ
ጨፈጨፍናቸው፤ እንዲያውም በጣም ብዙ
ሆነው አልቆጠርናቸውም።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ራሳችን ምድር
በድጋሚ ተመለስን፣ እናም ህዝባችን በድ
ጋሚ መንጋዎቻቸውን መጠበቅና፣ መሬ
ታቸውን ማረስ ጀመሩ።
፳፪ እናም አሁን፣ እኔ በማርጀቴ፣ መን
ግስቱን ከልጆቼ ለአንዱ ሰጠሁ፤ ስለዚህ
ከእንግዲህ ምንም አልናገርም። እናም ጌታ
ህዝቤን ይባርክ። አሜን።
ምዕራፍ ፲፩
ንጉስ ኖህ በክፋት ገዛ— ከሚስቶቹና
ከዕቁባቶቹ ጋር በቀበጠ ብልሹ አኗኗር
ፈነጠዘ— አቢናዲ ህዝቡ ለባርነት እን
ደሚወሰድ ተነበየ— ንጉስ ኖህ ህይወቱን
ሊያጠፋ ፈለገ። ከ፻፷–፻፶ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ዜኒፍ ከልጆቹ
አንዱ ለሆነው ለኖህ መንግስቱን ሰጠው፤
ስለሆነም ኖህ በእርሱ ቦታ መንገስ ጀመረ፤
እናም በአባቱ መንገድ አልተራመደም
ነበር።
፪ እነሆም፣ የጌታን ትዕዛዛት አልጠበቀም
ነበር፣ ነገር ግን በልቡ ፍላጎት ይራመድ
ነበር። እናም ብዙ ሚስቶችና ሀዕቁባቶች
ነበሩት። እናም ህዝቡም ኃጢያትን እንዲ
፲፩ ፪ ሀ ያዕቆ. ፫፥፭።

		ለ ፩ ነገሥ. ፲፬፥፲፭–፲፮፤
ሞዛያ ፳፱፥፴፩።

ፈፅሙና፣ በጌታ ፊት ርኩስ የሆነውን እን
ዲሰሩ ለአደረገ። አዎን፣ እናም ሐዝሙት
ንና ሁሉንም ዓይነት ኃጢአቶችን ፈፀሙ።
፫ ባላቸው ንብረት ላይ ሁሉ፣ አንድ
አምስተኛ ከወርቃቸውና፣ ከብራቸው፣
እናም አንድ አምስተኛ ሀከዚፋቸው፣ ከመ
ዳባቸውም፣ ከነሃሳቸውና ከብረታቸውም፣
እናም ከሰቡ ጠቦቶቻቸው አንድ አምስተ
ኛው፣ ደግሞም ከእህላቸው ሁሉ አንድ
አምስተኛው ላይ ቀረጥ መደበባቸው።
፬ እናም እነዚህን በሙሉ የወሰደው ሚስ
ቶቹንና፣ ዕቁባቶቹን፣ ደግሞም ካህናቱን፣
እንዲሁም የእነርሱን ሚስቶችና ዕቁባቶችን
ለመርዳት ነበር፤ እንደዚህም የመንግስቱ
ንም ጉዳዮች ለወጣቸው።
፭ በአባቱ የተሾሙትን ካህናት ሁሉ ሻራ
ቸው፣ እናም በልባቸው ኩራት ያበጡትን
አዳዲሶች በምትካቸው ሾማቸው።
፮ አዎን፣ እናም ለስንፍናቸውና፣ ለጣኦት
አምላኪነታቸው፣ እናም ለዝሙታቸው፣
ንጉስ ኖህ በህዝቡ ላይ ባደረገው ቀረጥ
ተደግፈዋል፤ እንደዚህ ነበር ህዝቡ ጥፋ
ትን ለመደገፍ በጣም የሰሩት።
፯ አዎን፣ እናም ደግሞ እነርሱ ጣኦት
አምላኪ ሆነው ነበር፣ ምክንያቱም በንጉ
ሱና በካህናቱ ከንቱና የሽንገላ ቃላት ተታ
ለው ነበር፤ እነርሱም ከንቱ የሆኑትን ነገ
ሮች ይናገሩአቸው ነበርና።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ኖህ ያማሩና
ሰፊ ህንፃዎችን ገነባ፤ እናም በማለፊያ የእ
ንጨት ስራዎችና በሁሉም ዓይነት ውድ
ነገሮች፣ በወርቅም፣ በብርም፣ በብረትም፣
በነሀስም፣ እንዲሁም በዚፍና በመዳብ አስ
ጌጣቸው።
፱ እናም ደግሞ ለራሱ ትልቅ ቤተ መን
ግስትንና በመካከሉ ዙፋንን ሰራ፣ ሁሉም
ማለፊያ እንጨት እናም በወርቅና በብር፣
እንዲሁም በውድ ነገሮች ያጌጡ ነበር።
፲ እናም ደግሞ ሰራተኞቹ በቤተ መቅደሱ

		ሐ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፭።
፫ ሀ ዕብ. የተገናኙ ቃላት። ቅፅል፣
“የሚያንጸባርቅ”፤ ግስ፣

“መሸፈን ወይም በብረት
መሸፈን።”

፻፷፬

ሞዛያ ፲፩፥፲፩–፳፪

ግንብ ክልል ውስጥ ከማለፊያ እንጨትና
መዳብ እንዲሁም ከነሀስ ስራቸውን እን
ዲሰሩ አደረገ።
፲፩ እናም ከሌሎች መቀመጫዎች ሁሉ
በላይ የሆነው ለሊቀ ካህናት የተዘጋጀውን
መቀመጫ በንፁህ ወርቅ አስጌጠው፤ እናም
ውሸትንና ከንቱ ቃላትን ለህዝባቸው ሲና
ገሩ ሰውነታቸውንና ክንዶቻቸውን በላ
ያቸው ላይ ያሳርፉበት ዘንድ በፊታቸው
መደገፊያን ገነቡላቸው።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ በቤተ መቅደሱ
አጠገብ ረጅም ሀ ሠገነት ገነባ፤ አዎን፣
በጣም ከፍ ያለ ግንብ፣ በላዩ ላይ በመቆም
የሻምሎን ምድር ለማየት የሚያስችል
ከፍታ ያለውን፤ እናም ደግሞ በላማናው
ያን የተያዘውን የሻምሎን ምድር፤ እናም
በዙሪያው ያሉትን ቦታዎች ሁሉ መመል
ከት የሚችልበትን ግንብ ሠራ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ በሼምሎን ምድር
ብዙ ህንፃዎች እንዲገነቡ አደረገ፣ እናም
ታላቅ ግንብ የኔፊ ልጆች ከምድሪቱ ሸሽ
ተው በወጡበት ጊዜ ማረፊያቸው በነበ
ረው በሼምሎን በስተሰሜን ኮረብታው ላይ
እንዲገነባ አደረገ፤ እናም እንደዚህም ነበር
በቀረጥ ከህዝቡ ባካበተው ሀብት የሰራው።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ልቡን በሃብቶች ላይ
አደረገ፣ እናም ከሚስቶቹና ከዕቁባቶቹ ጋር
በቀበጠ ብልሹ ህይወት ጊዜውን አሳለፈ፤
እናም ካህናቱም ደግሞ እንደዚሁ ከጋለሞ
ታዎች ጋር ጊዜያቸውን አሳለፉ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ዙሪያ
ወይን አትክልቶችን ተከለ፤ የወይን
መጭመቂያንም ሰራ፤ ወይን ጠጅንም በብ
ዛት ሰራ፤ እናም በዚህ ምክንያት እርሱና
ህዝቡ ሀየወይን ጠጅ ጠጪ ሆኑ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ የትንሽ ቁጥር ህዝ
ቦቹ በሜዳው ላይ ከብቶቻቸውን በሚጠብ
ቁበት ጊዜ ላማናውያን በምድሩ ላይ ሊገ
ድሉአቸው መምጣት ጀመሩ።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፭–፮።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. የጥበብ ቃል።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፬።
ቅ.መ.መ. ኩራት።

፲፯ እናም ንጉስ ኖህ እነርሱን ለማባረር
ጠባቂዎችን በምድሪቱ ላከ፤ ነገር ግን በቂ
ቁጥር አልላከም ነበር፣ እናም ላማናውያን
በእነርሱ ላይ መጡና ገደሏቸው፣ እናም
ብዙ መንጋዎቻቸውን ከምድሪቱ አባረሩ።
እንደዚህም ላማናውያን እነርሱን ማጥፋት
እናም ጥላቻቸውን በእነርሱ ላይ መለማ
መድ ጀመሩ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ኖህ ወታደሮ
ቹን ላከባቸውና፣ ወደ ኋላ ተመለሱ፣ ወይ
ንም ለጊዜው ወደ ኋላ ተመለሱ፤ ስለዚህ
በዘረፉት ተደስተው ተመለሱ።
፲፱ እናም አሁን፣ በዚህ በታላቁ ድል
ምክንያት በልባቸው ኩራት ተሞልተው
ነበር፤ በራሳቸውም ጥንካሬ እንዲህ በማ
ለት፥ የእነርሱ ሀምሳዎች የላማናውያንን
ሺህ መቋቋም እንደሚችሉ ሀፎከሩ፤ እናም
በደምና በወንድሞቻቸው ደም መፋሰስ
ተደሰቱ፣ ይህም በንጉሳቸውና በካህናቶ
ቻቸው ክፋት የተነሳ ነው።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በእነርሱ መካከል
ስሙ ሀአቢናዲ የሚባል አንድ ሰው ነበር፤
እርሱ በመካከላቸው እየሄደም እንዲህ
በማለት ትንቢት መናገር ጀመረ፤ እነሆ
ጌታ እንዲህ ይላል፤ እናም እንዲህ በማለት
አዞኛል፥ ሂድና ለዚህ ህዝብ ጌታ እንዲህ
ብሎአል በላቸው—ለዚህ ህዝብ ወዮለት፣
እርኩሰታቸውንና፣ ኃጢአታችውን እን
ዲሁም ዝሙታቸውን አይቻለሁና፤ እናም
ንስሃ ካልገቡ በቁጣዬ እጎበኛቸዋለሁ።
፳፩ እናም ንስሃ ካልገቡና ወደ ጌታ አም
ላካቸው ካልተመለሱ፣ እነሆ፣ በጠላቶቻ
ቸው እጅ እንዲወድቁ አደርጋለሁ፤ አዎን፣
እናም ሀበባርነት ስር ይሆናሉ፤ እናም በጠ
ላቶቻቸው እጅ ይሰቃያሉ።
፳፪ እናም እንዲህ ይሆናል እኔ ጌታ አም
ላካቸው እንደሆንኩና፣ ሀቀናተኛ አምላክ
መሆኔን፣ የህዝቤን ጥፋት የምጎበኝ እንደ
ሆንኩ ያውቃሉ።

፳ ሀ ቅ.መ.መ. አቢናዲ።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፪፤ ፳፥፳፩፤
፳፩፥፲፫–፲፭፤
፳፫፥፳፩–፳፫።

፳፪ ሀ ዘፀአ. ፳፥፭፤
ዘዳግ. ፮፥፲፭፤
ሞዛያ ፲፫፥፲፫።

፻፷፭

ሞዛያ ፲፩፥፳፫–፲፪፥፭

፳፫ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ይህ ህዝብ
ንስሃ ካልገባ እናም ወደ ጌታ አምላካቸው
ካልተመለሱ ወደ ባርነት ይሄዳሉ፤ እናም
ሁሉን ከሚገዛው ጌታ እግዚአብሔር በቀር
ማንም አያላቅቃቸውም።
፳፬ አዎን፣ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ወደ
እኔ በሚጮሁበትም ጊዜ ጩኸታቸውን
ለመስማት ሀእዘገያለሁ፤ አዎን እናም በጠ
ላቶቻቸው እንዲመቱ እፈቅዳለሁ።
፳፭ እናም ማቅ ለብሰው፣ አመድ ነስን
ሰው ንስሃ ካልገቡ እንዲሁም ወደ ጌታ
አምላካቸው በኃይል ካልጮሁ በስተቀር፣
ፀሎታቸውን ሀአልሰማም፣ ወይም ከስቃያ
ቸው አላላቅቃቸውም፤ እናም ጌታ እንዲህ
ይላል፣ እንዲህም አዞኛል።
፳፮ አሁን እንዲህ ሆነ አቢናዲ ይህንን
ቃል ለእነርሱ በተናገረበት ጊዜ ተቆጡ
በት፣ እናም ህይወቱን ሊያጠፉ ፈለጉ፤
ነገር ግን ጌታ ከእጃቸው አዳነው።
፳፯ አሁን ንጉስ ኖህ አቢናዲ ለህዝቡ የተ
ናገረውን ቃላት በሰማ ጊዜ እርሱም ደግሞ
ተቆጣ፤ እናም እንዲህ አለ፥ አቢናዲ ማን
ነው፣ በእኔና በህዝቤ የሚፈርድ፣ ወይም
በህዝቤ ላይ ታላቅ ስቃይን የሚያመጣው
ጌታስ ሀማን ነው?
፳፰ አቢናዲን እገድለው ዘንድ እንድ
ታመጡት አዛለሁ፣ ምክንያቱም ህዝቦቼ
አንዱ በአንዱ ላይ ተቆጥቶ ይታወክ ዘንድ
እናም በህዝቤም መካከል ፀብ ለማንሳት እነ
ዚህን ነገሮች ተናግሯልና፤ ስለዚህ እርሱን
እገድለዋለሁ።
፳፱ አሁን የህዝቡ ሀዐይን ታውሯል፤ ስለ
ዚህ በአቢናዲ ቃላት ላይ ልባቸውን ለአጠጥ
ረዋል፤ እናም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እርሱን
ለመውሰድ ሞክረዋል። እናም ንጉስ ኖህ
በጌታ ቃል ላይ ልቡን አጠጠረም፣ ለመ
ጥፎ ስራውም ንስሃ አልገባም።
፳፬ ሀ ሚክ. ፫፥፬፤
ሞዛያ ፳፩፥፲፭።
፳፭ ሀ ኢሳ. ፩፥፲፭፤ ፶፱፥፪።
፳፯ ሀ ዘፀአ. ፭፥፪፤
ሞዛያ ፲፪፥፲፫።
፳፱ ሀ ሙሴ ፬፥፬።

ምዕራፍ ፲፪
አቢናዲ የህዝቡን ጥፋትና የንጉስ ኖህን
ሞት በመተንበዩ ታሰረ— የሀሰት ካህናት
ቅዱስ መፅሐፍትን ጠቀሱ እናም የሙሴ
ንም ህግ ለመጠበቅ አስመሰሉ— አቢናዲ
እነርሱን አስርቱን ትዕዛዛት ማስተማር
ጀመረ። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ከሁለት ዓመታት
በኋላ አቢናዲ እንዳያውቁት ሆኖ በመካከ
ላቸው ተደብቆ መጣ፣ እናም እንዲህ በማ
ለት በመካከላቸው መተንበይ ጀመረ፥ ጌታ
እንዲህ ሲል አዞኛል—አቢናዲ ወደ ህዝቦቼ
ሂድና ተንብይ፣ በእኔ ቃላት ላይ ልባቸውን
አጠጥረዋልና፤ ለመጥፎ ስራቸው ንስሃ አል
ገቡም፤ ስለዚህ፣ በቁጣዬ ሀእጎበኛቸዋለሁ፣
አዎን በኃይለኛው ቁጣዬ በክፋታቸውና በእ
ርኩሰታቸው ምክንያት እጎበኛቸዋለሁ።
፪ አዎን፣ ለዚህ ትውልድ ወዮለት! እናም
ጌታም አለኝ፥ እጅህን ዘርጋና እንዲህ ብለህ
ተንብይ፥ ጌታ እንዲህ ይላል፣ እንዲህም
ይሆናል፣ ይህ ትውልድ በጥፋቱ የተነሳ
ወደ ሀባርነት ይወሰዳል፣ ለጉንጩንም ይመ
ታል፤ አዎን በሰዎች ይነዳልም ይገደላልም፣
እናም የሰማይ ጥንብ አንሳዎችና፣ ውሾች፣
አዎን፣ የዱር አራዊቶችም ሥጋቸውን ይቀ
ረማመቱታል።
፫ እናም እንዲህ ይሆናል፣ የንጉስ ኖህ
ሀ
ህይወት ለእሳት ውስጥ እንደገባ ጨርቅ
ይሆናል፤ እኔ ጌታ መሆኔን ያውቃልና።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ይህን የኔፊን ህዝብ
በታላቅ ስቃይ እመታዋለሁ፣ አዎን፣ በረ
ሃብና ሀበቸነፈር፤ እናም ቀኑን ሙሉ ለእን
ዲያለቅሱ አደርጋለሁ።
፭ አዎን፣ እናም በትከሻቸው ሀ ሸክም እን
ዲሸከሙ አደርጋለሁ፣ እናም አንደበት እን
ደሌለው አህያም ይነዳሉ።

		ለ አልማ ፴፫፥፳፤
ኤተር ፲፩፥፲፫።
፲፪ ፩ ሀ ኢሳ. ፷፭፥፮።
፪ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፳፩፤ ፳፥፳፩፤
			 ፳፩፥፲፫–፲፭፤ ፳፫፥፳፩–፳፫።
		ለ ሞዛያ ፳፩፥፫–፬።

፫ሀ
		ለ
፬ሀ
		ለ
፭ሀ

ሞዛያ ፲፪፥፲።
ሞዛያ ፲፱፥፳።
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፮።
ሞዛያ ፳፩፥፱–፲።
ሞዛያ ፳፩፥፫።

፻፷፮

ሞዛያ ፲፪፥፮–፳፩

፮ እናም እንዲህ ይሆናል በረዶን በመ
ካከላቸው እልካለሁ፣ ይመታቸዋልም፤
እናም ሀበምስራቅ ንፋስም ደግሞ ይመ
ታሉ፤ ለተምች ደግሞ ምድራቸውን ይወ
ራሉ፣ እህላቸውንም ይጨርሳሉ።
፯ እናም በታላቅ ቸነፈር ይመታሉ—
እናም ይህንን ሁሉ የማደርገው ሀበክፋታ
ቸውና በእርኩሰታቸው የተነሳ ነው።
፰ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ንስሃ ካልገቡ
በቀር ከምድር ገፅ ሀአጠፋቸዋለሁ፤ ይሁን
እንጂ ለታሪካቸውን አስቀርተው ይሄዳሉ፣
እናም ምድሪቱን ለሚወርሱ ትውልድ አስ
ቀምጥላቸዋለሁ፤ አዎን፣ ይህንንም የማደ
ርገው የሌላው ሀገር የዚህን ህዝብ እርኩሰት
እንዲያውቀው ነው። እናም አቢናዲ በዚህ
ህዝብ ላይ ብዙ ነገሮችን ተንብዮአል።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በእርሱ ተቆጥተው
ነበር፤ እናም ወሰዱትና በንጉሱ ፊትም አስ
ረው አቀረቡት፣ ለንጉሱም እንዲህ አሉት፥
እነሆ፣ ስለህዝብህ በክፉ የተነበየውን ሰው፣
እናም እግዚአብሔር እንደሚያጠፋቸው
የሚናገረውን በፊትህ አምጥተናል።
፲ እናም ደግሞ ህይወትህን በሚመለ
ከት ክፉን ነገር ተንብዮአል፤ እናም ህይ
ወትህ በሚነደው እሳት ውስጥ እንደሚሆ
ነው ጨርቅ እንደሚሆን ተናግሯል።
፲፩ እናም እንደገና፣ በአውሬዎች እንደ
ተጨፈለቀና በእግራቸውም እንደተረገጠ
አገዳ፤ የደረቅ ሜዳ አገዳ ትሆናለህ ሲል
ተናግሯል።
፲፪ እናም በድጋሚ፣ ሙሉ በሙሉ በሚ
ያብብበት ጊዜ ንፋሱም ከነፈሰ በምድሪቱ
ላይ እንደሚበተን እንደኮሸሽላ አበባ ትሆ
ናለህ ብሏል። ጌታም እንደተናገረ አስመ
ሰለ። እናም ንስሃ ካልገባህ፣ ይህ ሁሉ በአ
ንተ ላይ ይሆናል፣ ይህ የሆነውም በኃጢያ
ትህ የተነሳ ነው ሲል ተናግሯል።
፲፫ እናም አሁን፣ ንጉስ ሆይ፣ አንተ
ምን ያህል ክፉን ነገርን ሰርተሃል፣ ወይም
፮ ሀ ኤር. ፲፰፥፲፯፤
ሞዛያ ፯፥፴፩።
		ለ ዘፀአ. ፲፥፩–፲፪።

ህዝብህስ ምን ያህል ታላቅ ኃጢያትን
ፈፅሞአል፣ በእግዚአብሔርስ ዘንድ የም
ንኮነነው በዚህ ሰው የሚፈረድብን?
፲፬ እናም አሁን፣ ንጉስ ሆይ፣ እነሆ፣ እኛ
ጥፋተኞች አይደለንም፣ እናም አንተ ንጉስ
ሆይ ኃጢያትን አላደረግህም፤ ስለዚህ፣ ይህ
ሰው አንተን በሚመለከት ዋሽቷልና፣ በከ
ንቱ ተንብዮአል።
፲፭ እናም እነሆ፣ እኛ ጠንካሮች ነን፣ ወደ
ባርነትም አንመጣም፣ ወይም በጠላቶቻች
ንም በምርኮ አንወሰድም፤ አዎን፣ አንተ
በምድሪቱ በልፅገሃል እናም ደግሞ ትበለ
ፅጋለህ።
፲፮ እነሆ ሰውየውም ይህ ነው፣ እርሱን
በእጅህ አሳልፈን እንሰጥሀለን፤ መልካም
እንደመሰለህ በእርሱ ላይ አድርግ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ኖህ አቢናዲ
ወደ ወህኒ እንዲጣል አደረገ፤ እናም ከእ
ርሱ ጋር ምን ማድረግ እንዳለበት ምክር
ለማድረግ ሀካህናት ከእርሱ ጋር እራሳቸ
ውን በአንድነት እንዲሰበስቡ አዘዘ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ለንጉሱ እንዲህ
አሉት፥ እኛ እንድንጠይቀው ዘንድ ወደ
ዚህ አምጣው፤ እናም ከፊታቸው እንዲ
መጣም ንጉሱ አዘዘ።
፲፱ እናም ይቃረኑት ዘንድ፣ በዚህም
እርሱንም ለመክሰስ ምክንያት ያገኙ ዘንድ
መጠየቅ ጀመሩ፤ ነገር ግን በጉብዝና መለ
ሰላቸውና፣ ጥያቄአቸውን በሙሉ ሀተቋ
ቋማቸው፣ አዎን፣ እስከሚደንቃቸውም፤
ጥያቄአቸውን ሁሉ ተቋቋመ እናም በሁ
ሉም ቃላቸው ዝም አስኛቸው።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ከእነርሱ መካከል
አንዱ እንዲህ አለው፥ አባቶቻችን ያስተ
ማሯቸው እናም እንዲህ የሚሉት እነዚህ
የተፃፉት ቃላት የሚሉት ምንድን ነው፤
፳፩ ሰላምን ያበሰረ፤ መልካም የሆነውን
መልካም የምስራች ወሬ ያበሰረ፣ ደህንነ
ትን ያወጀ፣ ለፅዮንም አምላካችሁ ነግሶ

፯ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፲፰።
፰ ሀ አልማ ፵፭፥፱–፲፬።
		ለ ሞር. ፰፥፲፬–፲፮።

፲፯ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፲፩።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፭–፮።

፻፷፯

ሞዛያ ፲፪፥፳፪–፴፯

አል! ያለው፣ መልካም የምስራች ይዞ የመ
ጣው በተራራው ላይ ያለው እግሮቹ ሀ እን
ዴት ያማሩ ናቸው፤
፳፪ ጠባቂዎቻችሁ ጮክ ይላሉ፤ በአንድ
ነት ድምፅ ይዘምራሉ፤ ጌታ ፅዮንን በድጋሚ
ሲያመጣ ዐይን ለዐይን ይተያያሉና፤
፳፫ በደስታ በድንገት ውጡ፤ የፈራረ
ሳችሁ የኢየሩሳሌም ቦታዎች በአንድነት
ዘምሩ፤ ጌታ ህዝቡን አፅናንቷል፣ ኢየሩ
ሳሌምን አድኗልና።
፳፬ ጌታ ቅዱስ ሀክንዶቹን በሀገሩ ዐይን ላይ
ገልጧል፣ እናም የአለም ዳርቻዎች ሁሉ
የአምላካችንን ማዳን ያያሉ?
፳፭ እናም አሁን አቢናዲ እንዲህ አላ
ቸው፥ እናንተ ሀካህናት ናችሁን፣ እናም
ይህን ህዝብ ለማስተማርና የትንቢትን መን
ፈስ የምትረዱ እያስመሰላችሁ፣ እናም ግን
እነዚህን ነገሮች ምን ማለት እንደሆኑ ከእኔ
ለማወቅ ትፈልጋላችሁን?
፳፮ እናም እንዲህ እላችኋለሁ የጌታን
መንገድ ለምታጣምሙት ለእናንተ ወዮ
ላችሁ! እነዚህን ነገሮች የምትረዱ ከሆና
ችሁ አታስተምሯቸውምና፤ ስለዚህ የጌ
ታን መንገድ አጣምማችኋል።
፳፯ እናንተ ሀለመረዳት ልባችሁን አላዘጋ
ጃችሁም፣ ስለዚህ፣ ብልህ አልነበራችሁም።
ስለዚህ፣ ለዚህ ህዝብ ምን ታስተምራላችሁ?
፳፰ እናም እነርሱ፣ የሙሴን ህግ እናስ
ተምራለን አሉ።
፳፱ እናም በድጋሚ እንዲህ አላቸው፥
የሙሴን ሀህግ ካስተማራችሁ ለምን እናን
ተስ አልጠበቃችሁትም? ለምንስ ልባችሁን
በሀብት ላይ አደረጋችሁ? ለምንስ ለዝሙትን
ፈፀማችሁ፣ እንዲሁም ከጋለሞታዎች ጋር
ጉልበታችሁን አባከናችሁ፣ ስለዚህም ጌታ
በዚህ ህዝብ ላይ፣ አዎን እንዲያውም ታላቅ
ክፋት በዚህ ህዝብ ላይ እንድተነብይ እስኪ
፳፩ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፯–፲፤
ናሆ ፩፥፲፭።
፳፬ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፩።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፭።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።

ልከኝ፣ አዎን፣ እናም ይህን ህዝብ ኃጢያት
እንዲፈፅም አደረጋችሁ?
፴ እውነትን እንደምናገር አታውቁምን?
አዎን፣ እኔ እውነትን እንደምናገር ታው
ቃላችሁ፤ እናም በጌታ ፊት መንቀጥቀጥ
አለባችሁ።
፴፩ እናም እንዲህ ይሆናል በኃጢአታችሁ
የተነሳ ትመታላችሁ፣ ምክንያቱም የሙ
ሴን ህግ እናስተምራለን ብላችኋልና። እናም
ስለሙሴ ህግስ ምን ታውቃላችሁ? ሀደህን
ነት በሙሴ ህግ አማካኝነት ይመጣልን? እና
ንተ ምን ትላላችሁ?
፴፪ እናም ደህንነት በሙሴ ህግ አማካኝ
ነት ይመጣል ብለው መለሱ።
፴፫ ነገር ግን አሁን አቢናዲ እንዲህ አላ
ቸው፥ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ብትጠ
ብቁ እንደምትድኑ አውቃለሁ፤ አዎን፣
ሀ
በሲና ተራራ ጌታ እንዲህ ሲል ለሙሴ
የሰጠውን ህግ ብትጠብቁ፥
፴፬ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ፣ ከባር
ነት ቤት ሀያወጣኋችሁ ለእኔ ጌታ አምላካ
ችሁ ነኝ።
፴፭ ከእኔ በቀር ሀሌላ አምላክ አይኑራ
ችሁ።
፴፮ በላይ በሰማይ ካለው፣ በታች በምድር
ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ፣ የተቀረ
ፀውን ምስል ለእናንተ አታድርጉ።
፴፯ አሁን አቢናዲ እንዲህ አላቸው፥ ይህ
ንን ሁሉ አድርጋችኋልን? አላደረጋችሁም
እላችኋለሁ። እናም ይህ ህዝብ ይህንን ሁሉ
ነገር እንዲያደርግ ሀአስተምራችኋልን? እኔ
አላደረጋችሁም እላችኋለሁ።
ምዕራፍ ፲፫
አቢናዲ በመለኮታዊ ኃይል ተጠበቀ— አሥ
ርቱን ትዕዛዛት አስተማረ— ደህንነት በሙሴ

		ለ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
፴፩ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፭፤ ፲፫፥፳፯–፴፪፤
አልማ ፳፭፥፲፮።
፴፫ ሀ ዘፀአ. ፲፱፥፱፣ ፲፮–፳፤
ሞዛያ ፲፫፥፭።
፴፬ ሀ ዘፀአ. ፲፪፥፶፩፤

፩ ኔፊ ፲፯፥፵፤
ሞዛያ ፯፥፲፱።
		ለ ዘፀአ. ፳፥፪–፬።
፴፭ ሀ ሆሴ. ፲፫፥፬።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፴፯ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፳፭–፳፮።

፻፷፰

ሞዛያ ፲፫፥፩–፲፱

ህግ ብቻ አይመጣም— እግዚአብሔር ራሱ
የኃጢያት ክፍያ ያደርጋል፣ እናም ህዝቡን
ያድናል። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን ንጉሱ ይህንን ቃላት በሰማ
ጊዜ፣ ለካህናቱ እንዲህ አላቸው፥ ይሄንን
ሰው ውሰዱና ግደሉት፤ እብድ ስለሆነ ከእ
ርሱስ ምን እናደርጋለን።
፪ እናም ተነሱና እጃቸውን ሊጭኑበት
ሞከሩ፣ ነገር ግን ተቋቋማቸውና እንዲህ
አላቸው፥
፫ አትንኩኝ፣ እጃችሁን በእኔ ላይ ብትጭ
ኑብኝ እግዚአብሔር ይመታችኋል፤ ምክ
ንያቱም ጌታ እንድሰጥ የላከኝን መልዕ
ክት አልሰጠሁምና፤ ወይም እንድነግራ
ችሁ ሀየጠየቃችሁኝንም አልነገርኳችሁም፤
ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ እንድጠ
ፋም አይፈቅድም።
፬ ነገር ግን እግዚአብሔር ያዘዘኝን ትዕዛዝ
መፈፀም አለብኝ፤ እናም እውነቱን ስለነ
ገርኳችሁ ተቆጥታችሁኛል። እናም እን
ደገና፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመናገሬ
እብድ ነው ብላችሁ ፈረዳችሁብኝ።
፭ አሁን እንዲህ ሆነ አቢናዲ እነዚህን
ቃላት ከተናገረ በኋላ የንጉስ ኖህ ህዝብ
የጌታ መንፈስ በእርሱ ላይ በመሆኑ እጃቸ
ውን ሊጭኑበት አልደፈሩም፤ እናም ልክ
ሙሴ ፊቱ በሲና ተራራ ከጌታ ጋር ሲነጋገር
እንደበራው ፊቱ እጅግ ሀአበራ።
፮ እናም በእግዚአብሔር ሀኃይልና በስል
ጣን ተናገረ፤ እናም እንዲህ በማለት ንግ
ግሩን ቀጠለ፥
፯ እኔን የመግደል ኃይል እንደሌላችሁ
ተመልክታችኋል፣ ስለዚህ፣ መልዕክቴን
እጨርሳለሁ። አዎን፣ እናም ኃጢአታችሁን
በተመለከተ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ልባ
ችሁን ሀእንደሚሰነጥካችሁ አስተውላለሁ።
፰ አዎን፣ እናም ቃሌ በመገረምና በአድ
ናቆትና በቁጣ ይሞላችኋል።
፲፫፫ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፳–፳፬።

፭ ሀ ዘፀአ. ፴፬፥፳፱–፴፭።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል።

፱ ነገር ግን መልዕክቴን እጨርሳለሁ፤
የምድን እስከሆነ፣ እናም የትም መሄዴ
ችግር አያመጣም።
፲ ነገር ግን ይህን ያህል እነግራችኋለሁ፣
በእኔ ላይ የምታደርጉትም ከዚህ በኋላ ስለ
ሚመጡት ነገሮች ሀዓይነትና ጥላ ይሆናሉ።
፲፩ እናም አሁን ቀሪውን የእግዚአብሔ
ርን ሀትዕዛዛት አነብላችኋለሁ፣ ምክንያቱም
እንደምገምተው በልባችሁ ውስጥ አልተ
ፃፉምና፤ በአብዛኛው የህይወታችሁ ጊዜም
ክፋትን እንዳጠናችሁና እንደተማራችሁ
እገምታለሁ።
፲፪ እናም አሁን፣ በላይ በሰማይ ካለው፣
ከምድር በታች፣ ወይም ከምድር በታች
በውኃ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ፣
የተቀረፀውን ምስል ለአንተ አታድርግ ያል
ኩአችሁን ታስታውሳላችሁ።
፲፫ እናም በድጋሚ፣ ራሳችሁን ለእነርሱ
አትስገዱላቸው፣ ወይም አታገልግሉአቸ
ውም፤ በሚጠሉኝ በልጆች፣ በሦስተኛና
አራተኛ ትውልዶች፣ ላይ የአባቶችን ጥፋት
የምጎበኝ እኔ ጌታ አምላክህ ቀናተኛ አም
ላክ ነኝና።
፲፬ እናም ለሚወዱኝና ትዕዛዛቴንም ለሚ
ጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረትን
የማሳይ ነኝ።
፲፭ የእግዚአብሔር አምላክህን ስም በከ
ንቱ አትጥራ፣ እግዚአብሔር ስሙን በከ
ንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነፃውምና።
፲፮ ሀ የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ
አስብ።
፲፯ በስድስቱ ቀን ስራ፣ ተግባርህን ሁሉ
አድርግ፤
፲፰ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር
አምላክህ ሰንበት ነው፤ አንተ፣ ወንድ
ልጅህም ሴት ልጅህም፣ ሎሌህም፣ ገረ
ድህም፣ ከብትህም፣ በደጆችህ ውስጥ ያለ
እንግዳ በእነርሱ ምንም ስራ አይሠራም፤
፲፱ ሀበስድስቱ ቀን ጌታ ምድርንና ሰማ

፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪።
፲ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፫–፲፱፤
አልማ ፳፭፥፲።

፲፩ ሀ ዘፀአ. ፳፥፩–፲፯።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።
፲፱ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፴፩።

፻፷፱

ሞዛያ ፲፫፥፳–፴፭

ይን፣ እናም ባህርንና፣ በውስጡ ያሉትን
ሁሉ ሰርቷልና፤ ስለሆነም ጌታ የሰንበትን
ቀን ባረካትና ቀደሳት።
፳ ጌታ እግዚአብሔር በምድር ላይ የተ
ሰጡህ ቀናትም ይረዝሙልህ ዘንድ እናትና
አባትህን ሀአክብር።
፳፩ ሀአትግደል።
፳፪ ሀአታመንዝር፣ ለአትስረቅ።
፳፫ በባልንጀራህ ላይ ሀበሃሰት አትመስ
ክር።
፳፬ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፣ የባልን
ጀራህን ሚስት፣ ሎሌውንም፣ ገረዱንም፣
በሬውንም፣ አህያውንም፣ የባልንጀራህ
የሆነውን ማንኛውንም ነገር ሀአትመኝ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ አቢናዲ ይህንን
አባባሉን ከጨረሰ በኋላ እንዲህ ሲል ተና
ገራቸው፥ እነዚህ ሰዎች የጌታን ትዕዛዛት
ይጠብቁ ዘንድ እነዚህን ነገሮች ሁሉ እን
ዲያደርጉ በእርግጥ አስተምራችኋቸዋ
ልን?
፳፮ አይደለም እላችኋለሁ፤ ብታደርጉት
ኖሮ፣ ጌታ ይህንን ህዝብ በተመለከተ መጥቼ
መጥፎ እንድተነብይ አያደርገኝም ነበር።
፳፯ እናም አሁን ደህንነት በሙሴ ህግ
ይመጣል ብላችኋል። ሀየሙሴን ህግ መጠ
በቅ አሁንም ጠቃሚ ነው እላችኋለሁ፤
ነገር ግን የሙሴን ህግ መጠበቁ ከእንግዲህ
ጠቃሚ ለየማይሆንበት ጊዜ ይመጣል እላ
ችኋለሁ።
፳፰ እናም ከዚህ በተጨማሪ፣ እንዲህ
እላችኋለሁ ሀደህንነት ለበህግ ብቻ አይመ
ጣም፤ እናም ሐኃጢያት ክፍያን ለዚህ ህዝብ
ኃጢያትና ጥፋት እግዚአብሔር እራሱ ባያ
፳ ሀ ማር. ፯፥፲።
፳፩ ሀ ማቴ. ፭፥፳፩–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
		ለ ቅ.መ.መ. መስረቅ።
፳፫ ሀ ምሳ. ፳፬፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ሐሰት።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
		ለ ፫ ኔፊ ፱፥፲፱–፳፤ ፲፭፥፬–፭።
፳፰ ሀ ገላ. ፪፥፲፮።

		ለ
		ሐ
፳፱ ሀ
		ለ
፴ሀ
		ለ

ደርገው ኖሮ በሙሴም ህግ ቢሆን መወገድ
በማይችሉበት ሁኔታ መጥፋት ነበረባቸው።
፳፱ እናም አሁን ለእስራኤል ልጆች ህጉ
መሰጠቱ አስፈላጊ ነበር፤ አዎን ሀጥብቁ
ህግም እንኳን ቢሆን፣ ምክንያቱም እነ
ርሱ አንገተ ደንዳና፣ ኃጢያትን ለማድ
ረግ ለፈጣንና ጌታ አምላካቸውን ለማስታ
ወስ የዘገዩ ነበሩ፤
፴ ስለዚህ ለእነርሱ የተሰጣቸው ሀ ህግ
ነበር፣ አዎን የስራና ለየስርዓት ህግ፣ ከቀን
ቀን አጥብቀው የሚጠብቁት ህግ፤ እነርሱን
በመጠበቅ እግዚአብሔርን እና ለእርሱ ያላ
ቸውን ተግባር ሐእንዲያስታውሱ።
፴፩ ነገር ግን እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ፣
እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወደፊት ሊመጡ ላሉት
ሀ
ምሣሌዎች ነበሩ።
፴፪ እናም አሁን፣ ህጉን ተረድተውት
ነበርን? አልተረዱም እላችኋለሁ፤ ሁሉም
ህጉን አልተረዱትም፤ እናም ይህም የሆ
ነው ልባቸውን በማጠጠራቸው ነው፤ በእ
ግዚአብሔር ቤዛነት ካልሆነ ሀበቀር ማንም
ሰው መዳን አለመቻሉን አልተረዱምና።
፴፫ እነሆ፣ ሙሴ ስለመሲሁ መምጣት፣
እንዲሁም እግዚአብሔር ህዝቡን እንደሚ
ቤዥ አልተነበየምን? አዎን፣ እናም ዓለም
ከመፈጠሯ ጀምሮ ይተነብዩ የነበሩ ሀሁሉም
ነቢያት ከሞላ ጎደል ይህን በተመለከተ አል
ተነበዩምን?
፴፬ ሀእግዚአብሔር እራሱ በሰው ልጆች
መካከል እንደሚመጣ፣ የሰዎችን አምሳል
እንደሚወስድ፣ እናም በታላቅ ኃይሉ በም
ድር ገፅ ፊት እንደሚሄድ አልተናገሩምን?
፴፭ አዎን፣ እናም ደግሞ የሙታንን

ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት፤
ደህንነት።
ገላ. ፪፥፳፩፤
ሞዛያ ፫፥፲፬–፲፭፤
አልማ ፳፭፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
ኢያ. ፩፥፯–፰።
አልማ ፵፮፥፰።
ዘፀአ. ፳።
ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።

		ሐ ያዕቆ. ፬፥፭።
፴፩ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፲፬፤
አልማ ፳፭፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ምሳሌዎች።
፴፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫–፳፭።
፴፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፭፤
ያዕቆ. ፬፥፬፤ ፯፥፲፩።
፴፬ ሀ ሞዛያ ፯፥፳፯፤ ፲፭፥፩–፫።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

፻፸

ሞዛያ ፲፬፥፩–፲፪

ትንሳኤ እንደሚያስገኝ፣ እናም እራሱ
እንደሚጨቆንና እንደሚሰቃይም አልተ
ናገሩምን?
ሀ

ምዕራፍ ፲፬
ኢሳይያስ ስለመሲሁ ተናገረ— የመሲሁ
መዋረድና መሰቃየት ተገልፆአል— ነፍ
ሱን ለኃጢያት መስዋዕት ሰጠ፣ እናም
ለተላለፉት አማላጅ ሆነ— ኢሳይያስ ፶፫ን
አነጻፅሩ። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አዎን፣ ኢሳይያስም እንኳን ይህን አላ
ለምን፤ የእኛን ዜና ማን አምኗል፣ እናም
የጌታስ ክንድ ለማን ተገልጧል?
፪ በፊቱ እንደቡቃያ ከደረቅም መሬት
እንደስር አድጓል፣ መልክና ውበት የለ
ውም፣ ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም
ግባት የለውም።
፫ በሰውም የተጠላና የተናቀ ነው፤ ህማ
ምና ሀዘንን የሚያውቅ ሰው ነው፣ እናም
ፊታችንንም ከእርሱ ሰወርን፤ የተጠላ
ነበር፤ እኛም አላከበርነውም።
፬ በእውነት ሀስቃያችንን ለተቀበለ፤ እናም
ሀዘናችንን ተሸከመ፤ እኛ ግን እንደተቸገረ፣
በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈና እንደተ
መታ ቆጠርነው።
፭ ነገር ግን ሀ ስለመተላለፋችን እርሱ
ቆሰለ፤ ስለበደላችንም ደቀቀ፤ የሰላማችን
ተግሳፅ በእርሱ ላይ ነበር፤ እናም በቁስሉ
ለ
ተፈወስን።
፮ እኛ ሁላችንም እንደ ሀበጎች ተቅበዝብ
ዘን ጠፋን፤ ከእኛ እያንዳንዱ ወደገዛ መን
ገዱ አዘነበለ፤ እናም ጌታ የሁላችንንም
በደል በእርሱ ላይ አኖረ።
፯ ተጨነቀ፤ እናም ተሰቃየ፣ ሀአፉንም
፴፭ ሀ ኢሳ. ፳፮፥፲፱፤
፪ ኔፊ ፪፥፰።
፲፬ ፬ ሀ ማቴ. ፰፥፲፯።
		ለ አልማ ፯፥፲፩–፲፪።
፭ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፱፤
አልማ ፲፩፥፵።
		ለ ፩ ጴጥ. ፪፥፳፬–፳፭።
፮ ሀ ማቴ. ፱፥፴፮፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፬፤

አልከፈተም ነበር፤ እንደበግ ለመታረድ
ቀረበ፤ እናም በሸላቾቿ ፊት ዝም እንደ
ምትል ለበግ አፉን አልከፈተም።
፰ ከወህኒና ከፍርድ ተወሰደ፤ እናም ስለ
ትውልዱስ የሚያስተውልስ ማን ነው?
እርሱ ከህያዋን ምድር ተወግዶአልና፤ ስለ
ህዝቤም መተላለፍ ተመቷልና።
፱ እናም መቃብሩን ከክፉዎች ጋር አደ
ረገ፤ እናም ሞቱን ሀከባለጠጋዎች ጋር፤
ምንም ለክፉ ነገር አላደረገምና፤ በአንደ
በቱም ተንኮል አልተገኘበትም።
፲ ይሁን እንጂ ጌታ እርሱን ማቁሰል አስ
ደሰተው፤ በሃዘን ውስጥ ጨመረው፤ ነፍሱን
ስለኃጢያት መስዋዕት ካደረገ በኋላ ሀዘሩን
ያያል፣ እድሜውን ያረዝማል፣ እናም የጌታ
ፈቃድ በእጁ ውጤታማ ይሆናል።
፲፩ የነፍሱን ስቃይ ይመለከታል፣ እናም
ደስ ይለዋል፤ ፃድቁ ባሪያዬም በእውቀቱ
ብዙዎችን ያጸድቃል፤ ኃጢአታቸውንም
ሀ
ይሸከማልና።
፲፪ ስለዚህ ከኃያላን ጋር ትልቁን አካፍ
ለዋለሁ፤ እናም ከጠንካሮች ጋር ምርኮን
ይከፋፈላል፤ ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷ
ልና፤ ህጉን ከተላለፉት ጋር ተቆጥሯልም፣
እናም የብዙዎችን ኃጢያት ተሸከመ፤ ስለ
አመፀኞችም ሀማለደ።
ምዕራፍ ፲፭
ክርስቶስ አባትም ልጅም እንዴት እንደ
ሆነ— እርሱ ያማልዳል እናም የህዝቡን
አመፅ ይሸከማል— እነርሱ እና ሁሉም
ቅዱሳን ነቢያት ዘሮቹ ናቸው— ትንሳ
ኤን ያመጣል— ህፃናት ዘለዓለማዊ ህይ
ወት ይኖራቸዋል። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።

አልማ ፭፥፴፯።
፯ ሀ ማር. ፲፭፥፫።
			 ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ፤
ፋሲካ።
፱ ሀ ማቴ. ፳፯፥፶፯–፷፤
ማር. ፲፭፥፳፯፣ ፵፫–፵፮።
ቅ.መ.መ. የአርማትያስ

ዮሴፍ።
		ለ ዮሐ. ፲፱፥፬።
፲ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፲–፲፫።
፲፩ ሀ ዘሌዋ. ፲፮፥፳፩–፳፪፤
፩ ጴጥ. ፫፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፲፱።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፱፤
ሞዛያ ፲፭፥፰፤
ሞሮኒ ፯፥፳፯–፳፰።

፻፸፩

ሞዛያ ፲፭፥፩–፲፩

፩ እናም አሁን፣ አቢናዲ እንዲህ አላ
ቸው፥ ሀእግዚአብሔር ራሱ በሰው ልጆች
መካከል እንደሚወርድና፣ ህዝቡንም ለእን
ደሚያድን እንድትረዱ እፈልጋለሁ።
፪ እናም በስጋ ሀበመኖሩም የተነሳ የእግ
ዚአብሔር ልጅ ተብሎ ይጠራል፣ እናም
ሥጋውን ለለአብ ፈቃድ በማስገዛቱ አብም፣
ወልድም ነው—
፫ በእግዚአብሔር ኃይል ሀየተፀነሰ ለስለሆ
ነም አብ ነው፤ ስጋን ለብሷልና ወልድ ነው፣
ስለዚህ አብም ወልድም ነው—
፬ እናም ሀአንድ አምላክ፣ አዎን፣ እውነ
ተኛ የሰማይና የምድር ለዘለዓለማዊ ሐአባት
ናቸው።
፭ እናም ስጋው ለመንፈስ ወይንም ወል
ድም ለአብ በመገዛቱ፣ አንድ አምላክ በመ
ሆን፣ መከራን ሀበመሰቃየቱና፣ ለፈተናም
ራሱን ባለመስጠቱ፤ ነገር ግን እንዲሳለቁበ
ትና፣ ለእንዲገረፍ፣ እንዲሁም በህዝቡ እን
ዲጣልና ሐእንዲወገዝ ራሱን አሳልፎ ሰጠ።
፮ እናም ከዚህ ሁሉ በኋላ፣ በሰው ልጆች
መካከል ብዙ ኃያል ድንቅ ሥራዎችን ከሰራ
በኋላ ይመራል፣ አዎን፣ ኢሳይያስ ሀእንዳ
ለው ሁሉ፣ በጉም በሸላቾቹ ፊት ዝም እን
ዳለው፣ እንዲሁም ለአፉን አልከፈተም።
፯ አዎን፣ እንደዚያ ቢሆንም እርሱ
ይነዳል፣ ሀይሰቀላል እናም ይገደላል፣ ለየወ
፲፭ ፩ ሀ ፩ ጢሞ. ፫፥፲፮፤

		ለ
፪ሀ
		ለ

፫ሀ

		ለ
፬ሀ

ሞዛያ ፲፫፥፴፫–፴፬።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ።
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
ሞዛያ ፫፥፭፤ ፯፥፳፯፤
አልማ ፯፥፱–፲፫።
ኢሳ. ፷፬፥፰፤
ዮሐ. ፲፥፴፤ ፲፬፥፰–፲፤
ሞዛያ ፭፥፯፤
አልማ ፲፩፥፴፰–፴፱፤
ኤተር ፫፥፲፬።
ሉቃ. ፩፥፴፩–፴፫፤
ሞዛያ ፫፥፰–፱፤
አልማ ፯፥፲፤
፫ ኔፊ ፩፥፲፬።
ት. እና ቃ. ፺፫፥፬።
ዘዳግ. ፮፥፬፤

ልድም ፈቃድ በአብ ፈቃድ ተሸፍኖ፣ ስጋ
ውም ቢሆን ሞትን እንዲቀምስ ይደረጋል።
፰ እና በሞት ላይ ሀድልን በማግኘት፣
ለሰው ልጆች ለእንዲማልድ ለወልድ ኃይ
ልን በመስጠት፣ እንደዚህም እግዚአብሔር
ሐ
የሞትን እስር ይበጥሳል፤
፱ ወደሰማይ በማረጉ፣ ለሰው ልጆች አን
ጀቱ በምህረት በመሞላቱ፣ በእነርሱና በፍ
ርድ መካከል በመቆም ለሰዎች ልጆች በርህ
ራሄ ይሞላል፣ የሞትን እስር በመበጣጠስ፣
ሀ
በራሱም ላይ ክፋታቸውንና መተላለፋቸ
ውን በማድረግ፣ እነርሱን በማዳን፣ እናም
የፍትህን ፍላጎት ለአሟልቷል።
፲ እናም አሁን እላችኋለሁ፣ ትውልዱን
የሚያውጅ ማን ነው? እነሆ፣ እላችኋለሁ፣
ነፍሱ ለኃጢያት መስዋዕት ሲሆን ሀዘሩን
ያያል። እናም አሁን ምን ትላላችሁ? እናም
ዘሩስ ማን ይሆናል?
፲፩ እነሆ እላችኋለሁ፣ ማንም ሀየነቢያ
ቱን ቃላት የሰማ፣ አዎን የክርስቶስን መም
ጣት በተመለከተ የተነበዩትን ቅዱሳን ነቢ
ያት ሁሉ—እላችኋለሁ፣ ቃላቸውን የሰሙ
ሁሉ፣ እናም ጌታ ህዝቡን ማዳኑን ያመኑና፣
ለኃጢአታቸው ስርየት ያንን ቀን የሚጠ
ብቁ፣ እላችኋለሁ፣ እነዚህ የእርሱ ዘር
ናቸው፣ ወይም ለየእግዚአብሔርን መንግ
ስት ወራሾች ናቸው።

			 ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፫።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ለ አልማ ፲፩፥፴፱።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፰፤
ሔለ. ፲፬፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፭፤
ኤተር ፬፥፯።
፭ ሀ ሉቃ. ፬፥፪፤
ዕብ. ፬፥፲፬–፲፭።
		ለ ዮሐ. ፲፱፥፩።
		ሐ ማር. ፰፥፴፩፤
ሉቃ. ፲፯፥፳፭።
፮ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፯።
		ለ ሉቃ. ፳፫፥፱፤
ዮሐ. ፲፱፥፱፤
ሞዛያ ፲፬፥፯።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ለ ሉቃ. ፳፪፥፵፪፤

፰ሀ
		ለ
		ሐ
፱ሀ
		ለ
፲ሀ
፲፩ ሀ
		ለ

ዮሐ. ፮፥፴፰፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፩።
ሆሴ. ፲፫፥፲፬፤
፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፭–፶፯።
፪ ኔፊ ፪፥፱።
ሞዛያ ፲፮፥፯፤
አልማ ፳፪፥፲፬።
ኢሳ. ፶፫፤
ሞዛያ ፲፬፥፭–፲፪።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
ኢሳ. ፶፫፥፲፤
ሞዛያ ፭፥፯፤ ፳፯፥፳፭፤
ሞሮኒ ፯፥፲፱።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፮–፴፰።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም መንግስተ
ሰማያት፤
ደህንነት።

፻፸፪

ሞዛያ ፲፭፥፲፪–፳፮

፲፪ ኃጢአታቸውን የተሸከመላቸው እነ
ዚህ ናቸው፤ ከመተላለፋቸው እንዲያድ
ናቸው እርሱ የሞተላቸው እነርሱ ናቸው።
እናም አሁን የእርሱ ዘሮች አይደሉምን?
፲፫ አዎን፣ እናም ለትንቢት አፉን የከፈተ
እያንዳንዱ፣ በመተላለፍ ያልወደቀ፣ ማለ
ትም ዓለም ከመፈጠሩ ጀምሮ የነበሩ ቅዱ
ሳን ነቢያት ሁሉ አይደሉምን? እነርሱ ዘሮቹ
ናቸው እላችኋለሁ።
፲፬ እናም ሰላምን ሀየተናገሩት፣ መልካ
ሙን የምስራች ዜና ያመጡት፣ ደህንነ
ትን የተናገሩት፣ እናም ለፅዮንም አምላ
ክሽ ነግሷል! ያሉት እነኚህ ናቸው።
፲፭ እናም አቤቱ እግራቸው በተራራው
ላይ ምን ያህል ያማረ ነው!
፲፮ እናም እንደገና፣ ሰላምን በተራራው
ላይ የሚያውጁ እግራቸው እንዴት ያማረ
ነው?
፲፯ እናም እንደገና፣ አዎን፣ ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ እስከዘለዓለም በተራራው ላይ ሰላ
ምን የሚያውጁት እግራቸው እንዴት ያማረ
ነው!
፲፰ እናም እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣
ይህ ብቻም አይደለም። ሀየሰላም መስራቹ
የምስራች ወሬን ያመጣው፣ ህዝቡን ያዳነው
አዎን፣ ያውም ጌታ ቢሆን እንኳን፤ አዎን፣
ለህዝቡ ደህንነትን የሰጠው፣ ለእግሮቹ በተ
ራራው ላይ ምን ያህል ያማሩ ናቸው።
፲፱ ከዓለም ሀመፈጠር ጀምሮ የተዘጋጀው
ለህዝቡ ያደረገው ቤዛነት ባይሆን ኖሮ፣ ይህ
ባይሆን ኖሮ የሰው ዘር በሙሉ ለመጥፋት
ነበረባቸው እላችኋለሁ።
፳ ነገር ግን እነሆ፣ የሞት እስር ይበጠሳል፣
እናም ወልድም ይነግሳል፣ በሞት ላይ
ሀ

፲፪ ሀ ሞዛያ ፲፬፥፲፪፤
አልማ ፯፥፲፫፤ ፲፩፥፵–፵፩።
፲፬ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፯፤
ሮሜ ፲፥፲፭፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤
ሞዛያ ፲፪፥፳፩–፳፬።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፲፮፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፵፤

ስልጣን ይኖረዋልም፣ ስለዚህ፣ የሞትን
ትንሣኤ ያመጣል።
፳፩ እናም ትንሳኤ፣ እንዲያውም ሀየመ
ጀመሪያው ትንሣኤ፣ አዎን፣ ትንሣኤውም
እንኳን ለነበሩትና፣ አሁን ላሉት፣ እናም
ወደፊት ለሚኖሩት እስከ ክርስቶስ ትንሳ
ኤም ድረስ እንኳን ይመጣል፤ እንዲህም
ተብሎ ነው ይጠራልና።
፳፪ እናም አሁን፣ ሁሉም ነቢያትና፣
በቃላቸው ያመኑት ሁሉ፣ ወይም የእግዚ
አብሔርን ትዕዛዛት የሚጠብቁ ሁሉ፣ በመ
ጀመሪያው ትንሳኤ ይነሳሉ፣ ስለዚህ፣ የመ
ጀመሪያው ትንሣኤ ናቸው።
፳፫ ካዳናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ሀለመ
ኖር ይነሳሉ፤ እንደዚህም የሞትን እስር
ለ
በበጠሰው፣ በክርስቶስ በኩል ዘለዓለማዊ
ህይወት ያገኛሉ።
፳፬ እናም እነዚህ በመጀመሪያው ትንሣኤ
ቦታ ያላቸው ናቸው፤ እነዚህም ባለማወቃ
ቸው፣ ሀደህንነት ሳይታወጅላቸው፣ ክር
ስቶስ ከመምጣቱ በፊት የሞቱት ናቸው።
እናም ጌታ የእነዚህ መታደስን ያመጣል፤
በመጀመሪያው ትንሣኤ ቦታ፣ ወይም
በጌታ በመዳን ዘለዓለማዊ ህይወት ይኖራ
ቸዋልም።
፳፭ እናም ትናንሽ ሀልጆች ዘለዓለማዊ
ህይወት ይኖራቸዋል።
፳፮ ነገር ግን እነሆ፣ እናም በእግዚአብሔር
ፊት ሀፍሩና ተንቀጥቀጡ፣ መንቀጥቀጥ ይገ
ባችኋልና፣ ጌታም በእርሱ ላይ ለያመፀው
ንና በኃጢያት ሐየሞተውን አያድንምና፤
አዎን፣ እንዲሁም ዓለም ከተፈጠረች
ጀምሮ በኃጢአታቸው የሞቱትም፣ ወደው
በእግዚአብሔር ላይ ያመፁትም፣ የእግዚ

ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱።
ሞዛያ ፬፥፮።
፪ ኔፊ ፱፥፮–፲፫።
አልማ ፵፥፲፮–፳፩።
መዝ. ፳፬፥፫–፬፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፸።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፭–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯።
፲፱ ሀ
		ለ
፳፩ ሀ
፳፫ ሀ

፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮፤
፻፴፯፥፲።
ቅ.መ.መ. ደህንነት—የልጆች
ደህንነት።
፳፮ ሀ ዘዳግ. ፭፥፳፱፤
ያዕቆ. ፮፥፱።
		ለ ፩ ኔፊ ፪፥፳፩–፳፬።
		ሐ ሕዝ. ፲፰፥፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፪–፴፫፤
ሞሮኒ ፲፥፳፮።

፻፸፫

ሞዛያ ፲፭፥፳፯–፲፮፥፭

አብሔርን ትዕዛዛት የሚያውቁ እናም የማ
ይጠብቁትም ሁሉ፣ በመጀመሪያው ትን
ሳኤ ቦታ መያልኖራቸው ሠእነዚህ ናቸው።
፳፯ ስለዚህ እናንተስ መንቀጥቀጥ አይገባ
ችሁምን? ደህንነት እንደነዚህ ላሉት ለማ
ናቸውም አይመጣም፣ ጌታ እንደዚህ ያሉ
ትን ማናቸውንም አያድንምና፤ አዎን፣
ጌታ እንዲህ አይነቱን ሊያድን አይቻለው
ምና፣ እራሱን ሊክድ አይችልምና፣ ሀፍትህ
በሰው ላይ ቅጣት ለመስጠት መብት ሲኖ
ራት መካድ አይችልምና።
፳፰ እናም አሁን እንዲህ እላችኋለሁ፣
የጌታ ደህንነት ለሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋን
ቋና ህዝብ ሀየሚታወጅበት ጊዜ ይመጣል።
፳፱ አዎን፣ ጌታ፣ ሀጠባቂዎችህ ድምፃቸ
ውን ከፍ ያደርጋሉ፣ በአንድነትም ይዘም
ራሉ፤ ጌታ ፅዮንን በድጋሚ ሲያመጣ ዐይን
ለዐይን ይተያያሉና።
፴ በደስታ በድንገት ውጡ፤ የፈራረሳችሁ
የኢየሩሳሌም ቦታዎች በአንድነት ዘምሩ፤
ጌታ ህዝቡን አፅናንቷል፣ ኢየሩሳሌምን
አድኗልና።
፴፩ ጌታ ቅዱስ ክንዱን በሁሉ ሀገሮች
ዐይን ላይ ገልጧል፤ እናም የአለም ዳርቻ
ዎች ሁሉ የአምላካችንን ማዳን ያያሉ።
ምዕራፍ ፲፮
እግዚአብሔር ሰዎችን ከጥፋትና ከው
ድቀት ሁኔታቸው ያድናል— በስጋ ያሉ
ቤዛነት እንደሌለ ሆነው ይቀራሉ— ክርስ
ቶስ መጨረሻ የሌለው ህይወትን ወይንም
መጨረሻ የሌለው ኩነኔ ትንሳኤን አመ
ጣው። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።
፳፮ መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩–
፹፮።
		ሠ አልማ ፵፥፲፱።
፳፯ ሀ አልማ ፴፬፥፲፭–፲፮፤
፵፪፥፩።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣
ጠባቂ።
፲፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ለ ሞዛያ ፳፯፥፴፩።

፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ፣ አቢናዲ እነ
ዚህን ቃላት ከተናገረ በኋላ ክንዱን ዘረጋና
አለ፥ ሁሉም የጌታን ሀደህንነት የሚያዩበት
ቀን ይመጣል፤ ሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋን
ቋና ህዝብ ዐይን ለዐይን ይተያያሉ እናም
በእግዚአብሔር ፊት ፍርዱ ትክክል እን
ደሆነ ለይናዘዛሉ።
፪ እና ከእዚያም ኃጢአተኞች ሀይጣላሉ፣
እናም ዋይ እያሉ ለየሚያለቅሱበትና በት
ካዜ የሚጮሁበት፣ እናም ጥርሳቸውን የሚ
ፋጩበት ምክንያት ይኖራቸዋል፣ ይህም
የሚሆነው የጌታን ድምፅ ስለማያዳምጡ
ነው፤ ስለዚህ ጌታ አያድናቸውም።
፫ ሀስጋዊና አጋንንታዊ ናቸው፣ እናም
ለ
ዲያብሎስ፣ አዎን፣ እንዲሁም ያ የቀ
ደመው እባብ እንዲያውም የመጀመሪያ
ወላጆቻችንን ሐ ያሳተው፤ መ የውድቀታ
ቸው መንስኤ የሆነውን፣ ለሰው ዘር በሙሉ
ስጋዊነት፣ ስሜታዊነት፣ ዲያብሎሳዊነት፣
መጥፎን ከጥሩ ለይተው ሠበማወቅ ራሳቸ
ውን ለዲያብሎስ የሚያስገዙበት ምክንያት
የሆነው በእነርሱ ላይ ኃይል አለውና።
፬ የሰው ዘር ሁሉ ሀ ጠፍቷል፣ እናም
እነሆ፣ እግዚአብሔር ህዝቡን ከጠፋበትና
ከውድቀት ባያድነው ኖሮ እስከመጨረሻው
በጠፋ ነበር።
፭ ነገር ግን አስታውሱ ሀበስጋዊ ተፈጥ
ሮው የቆየ፣ እናም በኃጢያትና በእግዚአ
ብሔር እያመፀ የተጓዘ፣ ወድቆ ይቀራል
እናም ዲያብሎስ ሙሉ ስልጣን በእርሱ
ላይ ይኖረዋል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር
ጠላት ሆኖ፣ እርሱ ለቤዛነት እንዳልተደረ
ገለት ይሆናል፣ እናም ደግሞ ዲያብሎስም
የእግዚአብሔር ጠላት ነው።

፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፫–፶፬።
		ለ ማቴ. ፲፫፥፵፩–፵፪፤
ሉቃ. ፲፫፥፳፰፤
አልማ ፵፥፲፫።
፫ ሀ ገላ. ፭፥፲፮–፳፭፤
ሞዛያ ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሐ ዘፍጥ. ፫፥፩–፲፫፤

ሙሴ ፬፥፭–፲፱።
		መ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሠ ፪ ኔፊ ፪፥፲፯–፲፰፣ ፳፪–፳፮።
፬ ሀ አልማ ፵፪፥፮–፲፬።
፭ ሀ አልማ ፵፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።

፻፸፬

ሞዛያ ፲፮፥፮–፲፯፥፫

፮ እናም፣ ስለነገሮች መምጣት እንደ
መጡ በመናገር፣ እንግዲህ ክርስቶስ ወደ
ዓለም ባይመጣ ኖሮ ቤዛ ሊሆን አይችልም
ነበር።
፯ እናም ክርስቶስ ከሞት ባይነሳ ኖሮ፣
ወይም መቃብርም ድል እንዳይኖረውና
ሞትም ሀመውጊያ እንዳይኖረው፣ የሞትን
እስር ባይበጣጥስ ኖሮ፣ ትንሣኤም ሊኖር
አይችልም ነበር።
፰ ነገር ግን ሀትንሳኤ አለ፤ ስለዚህ ሞት
ድል አይኖረውም፤ እናም ለየሞት መውጊያ
በክርስቶስ ተውጧል።
፱ እርሱ የዓለም ሀብርሃንና ህይወት ነው፤
አዎን፣ መጨረሻ የሌለው፣ ሊጨልም የማ
ይችል ብርሃን፤ አዎን እናም ደግሞ መጨ
ረሻ የሌለው ህይወት፣ እናም ከእንግዲህ
ሞት ሊሆን የማይችልበት።
፲ እንዲሁም ይህ የሚሞተው ሀየማይሞተ
ውን ይለብሳል፣ እናም ይህ የሚበሰብሰው
የማይበሰብሰውን ይለብሳል፣ እናም መጥ
ፎም ይሁን መልካም እንደስራቸው መሰ
ረት ለእንዲፈረድባቸው በእግዚአብሔር
የፍርድ ወንበር ፊት ሐይቆማሉ—
፲፩ መልካም ከሆኑ ሀመጨረሻ ለሌለው
ህይወትና ደስታ ትንሳኤ፤ እናም መጥፎ
ከሆኑ፣ ኩነኔ ወደሆነው የእርሱ ላደረጋቸው
ለዲያብሎስ በመሰጠት ለመጨረሻ ለሌለው
የኩነኔ ትንሳኤ—
፲፪ እና በስጋዊ ፍቃዳቸውና ፍላጎታ
ቸው መሰረት በመሄዳቸው፣ እናም ሀየም
ህረት ክንዶች ወደ እነርሱ ተዘርግተው
ሳለ፣ ጌታን በጭራሽ ባለመጥራታቸው፤
የምህረት ክንዶች ወደ እነርሱ ተዘርግተ
ዋልና፣ እነርሱም አልተቀበሉትም፤ ለጥ
ሀ

፮ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፫።
፯ ሀ ሆሴ. ፲፫፥፲፬፤
ሞዛያ ፲፭፥፰፣ ፳።
፰ ሀ አልማ ፵፪፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ኢሳ. ፳፭፥፰፤
፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፬–፶፭፤
ሞር. ፯፥፭።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፭–፲፫።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ

ፋታቸው ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም እነ
ርሱ ግን ከእነዚህ አልሸሹም፤ እናም ንስሃ
እንዲገቡ ታዘው ነበር ነገር ግን ንስሃ አል
ገቡም።
፲፫ እናም አሁን፣ ልትንቀጠቀጡና፣ ለኃ
ጢአታችሁ ንስሃ ልትገቡ አይገባችሁምን፤
እናም በክርስቶስ ብቻ ልትድኑ እንደምት
ችሉ አታስታውሱምን?
፲፬ ስለዚህ፣ ሀየሙሴን ህግ የምታስተምሩ
ከሆነ፣ ደግሞ የሚመጣው ነገር ጥላ እንደ
ሆነ አስተምሩ—
፲፭ ቤዛነት ሀዘለዓለማዊ አባት በሆነው
በጌታ በክርስቶስ እንደሚመጣ አስተምሯ
ቸው። አሜን።
ምዕራፍ ፲፯
አልማ የአቢናዲን ቃል አመነ እናም ፃፈ—
አቢናዲ በእሳት ተቃጥሎ ሞተ— አቢናዲ
በገዳዮቹ ላይ በሽታንና በእሳት ሞትን ተነ
በየ። በ፻፵፰ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አቢናዲ ይህን
ንግግሩን ሲጨርስ፣ ንጉሱ ሀካህናት እንዲ
ወስዱትና እንዲገድሉት አዘዘ።
፪ ነገር ግን ከእነርሱ መካከል ሀአልማ የሚ
ባል ሰው ነበር፤ እርሱም ደግሞ የኔፊ ትው
ልድ ነበር። እርሱም ወጣት ነበር፣ እናም
አቢናዲ በተናገራቸው ቃላት ለያምን ነበር፣
አቢናዲ ስለጥፋታቸው በእነርሱ ላይ ስለመ
ሰከረው ያውቅ ነበርና፤ ስለዚህ ንጉሱ በአ
ቢናዲ እንዳይቆጣ፣ ነገር ግን በሰላም እን
ዲሄድ ለመነው።
፫ ነገር ግን ንጉሱ ይበልጥ ተቆጣ፤ እናም
አልማ ከመካከላቸው ውጥቶ እንዲጣል

ብርሀን።
፲ ሀ አልማ ፵፥፪።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ለ አልማ ፵፩፥፫–፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፲፭ ሀ ሞዛያ ፫፥፰፤ ፭፥፯፤
ኤተር ፫፥፲፬።
፲፯ ፩ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፩፣ ፭–፮።
፪ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፮፣ ፱–፲።
ቅ.መ.መ. ሽማግሌው
አልማ።
		ለ ሞዛያ ፳፮፥፲፭።

፻፸፭

ሞዛያ ፲፯፥፬–፳

አደረገ፣ እናም እርሱን ይገድሉት ዘንድ
አገልጋዮችን ላከ።
፬ ነገር ግን ከፊታቸው ሸሸ፣ እናም እን
ዳያገኙት ተደበቀ። እናም ለብዙ ቀናት
ተሰውሮ አቢናዲ የተናገረውን ቃላት ሁሉ
ሀ
ፃፈ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ ጠባቂዎቹ
አቢናዲን እንዲከቡትና እንዲወስዱት
አደረገ፤ እናም አሰሩትና ወደ ወህኒ ቤት
ጣሉት።
፮ እናም ከሶስት ቀናት በኋላ ከካህናቱ ጋር
በመመካከር፣ በድጋሚ በፊቱ እንዲቀርብ
አደረገ።
፯ እናም እንዲህ አለው፥ አቢናዲ፣ በአ
ንተ ላይ ወንጀል አግኝተናልና ለሞት ብቁ
ነህ።
፰ አንተ ሀ እግዚአብሔር ራሱ በሰው
ልጆች መካከል ይመጣል ብለሃልና፤ እናም
አሁን፣ በዚህ የተነሳ እኔንና ህዝቤን በተመ
ለከተ የተናገርከውን መጥፎ ቃላት ካላስተ
ባባልክ ትገደላለህ።
፱ አሁን አቢናዲም አለው፥ እልሀለሁ፣
ይህንን ህዝብ በተመለከተ የተናገርኩት
ቃላት አላስተባብልም፣ እውነት ናቸውና፣
እናም እውነተኛነቱን ታውቁ ዘንድ በእና
ንተ እጅ እንድወድቅ ለራሴ ፈቅጃለሁ።
፲ አዎን፣ እናም እስከሞቴም ድረስ እሰ
ቃያለሁ፣ ቃሌንም አላስተባብልም፣ እነ
ርሱም በእናንተ ላይ እንደምስክርነት ይቆ
ማሉ። እናም እኔን የምትገድሉኝ ከሆነ
ሀ
ንፁህ ደም አፍሳችኋልና፤ ይህም በመ
ጨረሻው ቀን ደግሞ በእናንተ ላይ እንደ
ምስክር ይቆማል።
፲፩ እናም አሁን ንጉስ ኖህ እርሱን ሊለ
ቀው ነበር፣ ምክንያቱም ቃሉን ፈርቶ ነበ
ርና፤ የእግዚአብሔር ፍርድ በእርሱ ላይ
ይመጣል ብሎ ፈርቶ ነበርና።
፲፪ ነገር ግን ካህናቱ በእርሱ ላይ ድምፃቸ
ውን ከፍ በማድረግ ንጉሱን አዋርዷል በማ
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፰ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፳፭፣ ፴፫–፴፬።

ለት ከሰሱት፣ ስለዚህ ንጉሱ በቁጣ በእርሱ
ታወከ፣ እናም እርሱ ይገደል ዘንድ አሳ
ልፎ ሰጠው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ወሰዱትና አሰሩት፣
እስኪሞት ድረስ በእስር ጭሮር አሰቃዩ
ትም።
፲፬ እናም አሁን ነበልባሉ መለብለብ ሲጀ
ምረው፣ እንዲህ በማለት ጮኸባቸው፥
፲፭ እነሆ፣ ለእኔ እንዳደረጋችሁት ሁሉ
እንዲህ ይሆናል፣ ዘሮቻችሁ እኔ የተሰቃ
የሁትን ሥቃይ፣ እንዲሁም ሀበእሳት የመ
ሞት ስቃይን፣ ብዙዎች እንዲሰቃዩ ያደር
ጋሉ፤ እናም ይህ የሚሆነው በጌታ በአምላ
ካቸው ደህንነት በማመናቸው ነው።
፲፮ እናም እንዲህ ይሆናል በክፋታችሁ
የተነሳ በሁሉም አይነት በሽታ ትሰቃያላ
ችሁ።
፲፯ አዎን፣ እናም በሁሉም ክንድ ሀትመ
ታላችሁ፣ እናም የዱር መንጋ በዱርና
ኃይለኛ አውሬዎች እንደሚነዱ፣ ወዲህና
ወዲያ ትነዳላችሁም ትበተናላችሁም።
፲፰ እናም በዚያ ቀን ትታደናላችሁ፣ በጠ
ላቶቻችሁ ክንድም ትወሰዳላችሁ፤ እናም
ከዚያ በኋላ የሞትን ስቃይ ሀበእሳት እኔ እን
ደተሰቃየሁ ትሰቃያላችሁ።
፲፱ እንደዚህም እግዚአብሔር ህዝቡን
በሚያጠፉት ላይ ሀ በቀልን ያደርጋል።
አቤቱ አምላኬ ነፍሴን ተቀበል።
፳ እናም አሁን፣ አቢናዲ እነኚህን ቃላት
በተናገረ ጊዜ፣ በእሳት ሞቶ ወደቀ፤ አዎን፣
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ባለመካዱ እን
ዲሞት በመደረጉ፣ የቃሉን እውነታ በሞቱ
አተመው።
ምዕራፍ ፲፰
አልማ በድብቅ ሰበከ— የጥምቀትን ቃል
ኪዳን ገለፀ እናም በሞርሞን ውሃ አጠ
መቀ— የክርስቶስን ቤተክርስቲያን አዋቀረ

፲ ሀ አልማ ፷፥፲፫።
፲፭ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፱–፲፤
አልማ ፳፭፥፬–፲፪።

፲፯ ሀ ሞዛያ ፳፩፥፩–፭፣ ፲፫።
፲፰ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፲፰–፳።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. በቀል።

፻፸፮

ሞዛያ ፲፰፥፩–፲፪

እናም ካህናትን ሾመ— እነርሱም ራሳቸ
ውን ረዱ እናም ህዝቡን አስተማሩ— አል
ማና ህዝቡ ከንጉስ ኖህ ወደ ምድረበዳው
ሸሹ። ከ፻፵፯–፻፵፭ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ከንጉስ ኖህ
አገልጋዮች የሸሸው አልማ፣ ለኃጢአቱና
ለጥፋቱ ሀንስሃ ገባ፣ እናም በድብቅ ከህዝቡ
መካከል ሄደና፣ የአቢናዲን ቃላት ማስተ
ማር ጀመረ—
፪ አዎን፣ ወደፊት የሚመጣውን በተመለ
ከተ፣ ደግሞም የሙታን ትንሳኤን በተመለ
ከተና፣ በክርስቶስ ሀሃይል፣ ስቃይና፣ ሞት
ስለሚመጣው የህዝቦች ለቤዛነት፣ እናም
ትንሳኤውና ወደሰማይ ማረጉን ማስተማር
ጀመረ።
፫ እናም ቃሉን ለሚሰሙት ሁሉ አስተ
ማረ። ንጉሱ እንዳያውቅም በድብቅ አስተ
ማራቸው። እናም ብዙዎች ቃሉን አመኑት።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ብዙዎች ስላመኑት
ስሙን ከንጉሱ በመቀበል ሞርሞን ወደሚ
ባል፣ በምድሪቱ ዳርቻ በመሆን በጊዜው
ወይም በወቅቱ በዱር አራዊቶች ተወርሮ
ወደነበር ሀስፍራ ሄዱ።
፭ አሁን፣ የንፁህ ውሃ ምንጭ በሞርሞን
ነበር፣ እናም አልማ ወደ ቦታው ሄደ፤ በው
ሃውም አጠገብ በቀን እራሱን ንጉሱ እንዳ
ያገኘው የሚደብቅበት ጥቅጥቅ ያሉ አጫ
ጭር ዛፎች ነበሩ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ የሚያምኑት ሁሉ
ቃሉን ለመስማት ወደ እርሱ ሄዱ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ከብዙ ቀናት በኋላ
የአልማን ቃል ለመስማት ሞርሞን በተባለ
ስፍራ የተሰባሰቡ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች
ነበሩ። አዎን፣ በቃሉ ያመኑት ሁሉ ሊሰ
ሙት ተሰበሰቡ። እናም ሀአስተማራቸው፣
፲፰ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፱–፲።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት
ክፍያ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፬ ሀ አልማ ፭፥፫።

ንስሃና፣ ቤዛነትን፣ እንዲሁም በጌታ ማመ
ንንም ሰበከላቸው።
፰ እናም እንዲህ ሆነ እንዲህም አላቸው፥
እነሆ፣ የሞርሞን ውሃ ይህ ነው፣ (እንደዚ
ህም ነበር የተጠሩት) እናም አሁን፣ እና
ንተ ወደ እግዚአብሔር ሀበረት ለመምጣ
ትና፣ ህዝቡ ትባሉ ዘንድ፣ እንዲሁም አን
ዳችሁ የአንዳችሁን ሸክም ቀላል እንዲሆኑ
ዘንድ ለመሸከም ለፈቃደኞች በመሆን ሐእን
ደፈለጋችሁ፤
፱ አዎን፣ እናም ከሚያዝኑት ጋር ለማ
ዘን፤ መፅናናትን ለሚፈልጉም ካፅናናች
ኋቸው፤ እናም በሁሉም ጊዜ በሁሉም ነገ
ርና፣ በምትኖሩበት ቦታዎች ሁሉ፣ እስከ
ሞት ድረስ፣ ሀየእግዚአብሔር ምስክር በመ
ሆን ትቆሙ ዘንድና፣ በጌታ ትድኑ ዘንድ፣
እናም ለዘለዓለማዊ ህይወትም ይኖራችሁ
ዘንድና ሐየመጀመሪያውን ትንሳኤ ከሚያ
ገኙት ጋርም ለመቆጠር ፈቃደኞች ከሆ
ናችሁ—
፲ አሁን እላችኋለሁ፣ ይህ የልባችሁ ፍላ
ጎት ከሆነ፣ እርሱን እንደምታገለግሉ እናም
ትዕዛዛቱን እንደምትጠብቁ፣ እርሱም በእ
ናንተ ላይ መንፈሱን በብዛት ያፈስባችሁ
ዘንድ በፊቱ እንደምስክርነት ከእርሱ ጋር
ሀ
ቃል ኪዳን በመግባት በጌታ ስም ለለመ
ጠመቅ የሚያስቸግራችሁ ምንድን ነው?
፲፩ እናም አሁን ህዝቡ ይህንን አባባሉን
በሰሙ ጊዜ፣ በደስታ አጨበጨቡ፣ እናም
በደስታ ይህ የልባችን ፍላጎት ነው ብለው
ጮኹ።
፲፪ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ሔላ
ምን ወሰደ፤ የመጀመሪያውም ሆኖና፣ ሄዶ
በውሃው ውስጥ ቆመና እንዲህ ሲል ጮኸ፥
ጌታ ሆይ፣ በተቀደሰ ልብ ይህን ስራ ይሰራ
ዘንድ፣ መንፈስህን በአገልጋይህ ላይ አፍስ።

፯ ሀ አልማ ፭፥፲፩–፲፫።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
		ለ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር፤
ምስክር፤

		ለ
		ሐ
፲ሀ
		ለ

የሚስዮን ስራ።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም ህይወት።
ሞዛያ ፲፭፥፳፩–፳፮።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።

፻፸፯

ሞዛያ ፲፰፥፲፫–፳፮

፲፫ እናም እነዚህን ቃላት ሲናገር፣ የጌታ
መንፈስ በእርሱ ላይ ነበር፣ እናም እንዲህ
አለ፥ ሄላም፣ ሁሉን ከሚገዛ አምላክ ለበተ
ሰጠኝ ስልጣን፣ እስከሞት ድረስ እርሱን
ለማገልገል ቃል ኪዳን እንደገባህ ምስክር
ነት ሐአጠምቅሀለሁ፤ እናም የጌታ መንፈስ
በአንተ ላይ ይፍሰስ፤ እርሱንም መከዓለም
መፈጠር ጀምሮ ባዘጋጀው በክርስቶስ ሠቤዛ
ነት ዘለዓለማዊ ህይወት ይስጥህ።
፲፬ እናም አልማ ይህንን ቃል ከተናገረ
በኋላ፣ አልማና ሄላም ሁለቱም በውሃው
ውስጥ ሀጠለቁ፤ እናም ተነሱና በመንፈስ
ተሞልተው እየተደሰቱ ከውሃው ውስጥ
ወጡ።
፲፭ እናም እንደገና፣ አልማ ሌላውን
ወስዶ፣ ለሁለተኛ ጊዜም ወደ ውሃው ገባ፣
እናም ይኼኛውንም እንደመጀመሪያው
አጠመቀው፤ ነገር ግን ራሱ በድጋሚ ውኃ
ውስጥ አልጠለቀም ነበር።
፲፮ እናም ወደ ሞርሞን ስፍራ የሄዱትን
ማናቸውንም በዚህ ሁኔታ ያጠምቅ ነበር፣
በቁጥርም ወደ ሁለት መቶ አራት ነፍስ
ገደማ ነበሩ፤ አዎን፣ እናም በሞርሞን ውሃ
ሀ
ተጠምቀው ለበእግዚአብሔርም ፀጋ ተሞ
ልተው ነበር።
፲፯ እናም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የእግዚአ
ብሔር ቤተክርስቲያን፣ ወይንም ሀየክርስ
ቶስ ቤተክርስቲያን ተብለው ተጠሩ። እናም
እንዲህ ሆነ በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን
የተጠመቀ ማንኛውም ወደ እርሱ ቤተክር
ስቲያን ይጨመራል።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ አልማ፣ ሀከእግዚ
አብሔር ስልጣንን ኖሮት ካህናትን ሾመ፤
ሀ

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ለ እ.አ. ፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ክህነት።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፫–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፳፥፸፪–፸፬።
		መ ሙሴ ፬፥፪፤ ፭፥፱።
		ሠ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፲፰።

እንዲያውም አንድ ካህንም ቢሆን ሀምሳዎ
ችን እንዲያስተምሩና፣ ስለእግዚአብሔር
መንግስት ተገቢ የሆኑትን ነገሮች ለእንዲ
ያስተምሩ ሾማቸው።
፲፱ እናም እርሱ ካስተማራቸውና በቅዱ
ሳን ነቢያቱ አፍ ከተናገራቸው ነገሮች በቀር
ምንም እንዳያስተምሩ አዘዛቸው።
፳ አዎን፣ ህዝቡን ስላዳነው ጌታ ንስሃንና
እምነትን ካልሆነ በቀር ምንም ሀእንዳይሰ
ብኩ አዘዛቸው።
፳፩ እናም አንዱ ከሌላኛው ሀእንዳይጣላ፣
ነገር ግን አንድ እምነትና፣ አንድ ጥምቀት
ይዘው፣ ለበአንድ ዓይን እንዲተያዩ፣ ልባ
ቸው በአንድ ላይ ሐበአንድነትና፣ አንዱ
ሌላኛውን ባለው ፍቅር እንዲጣበቁ አዘ
ዛቸው።
፳፪ እና እንደዚህም እንዲሰብኩ አዘዛ
ቸው። እንደዚህም ሀየእግዚአብሔር ልጆች
ሆኑ።
፳፫ እናም ሀየሰንበትን ቀን እንዲያከብ
ሩና፣ እንዲቀድሱት፣ ደግሞም ለጌታ ለአ
ምላካቸው በየቀኑ ምስጋናን እንዲያቀርቡ
አዘዛቸው።
፳፬ እናም ደግሞ እርሱ የሾማቸው ካህናት
እራሳቸውን ለመርዳት በእጃቸው ሀእንዲ
ሰሩ አዘዛቸው።
፳፭ እናም ህዝቡን በአንድ ላይ በመሰ
ብሰብ ለማስተማርና፣ ጌታ ሀ አምላካቸ
ውን ለማምለክ ከሳምንቱ አንዱ ቀን መር
ጠዋል፣ ደግሞም እንደቻሉ፣ ሁልጊዜም
እራሳቸውን ይሰበስባሉ።
፳፮ እናም ካህናቱ ለኑሮአቸው ድጋፍን
ለማግኘት በህዝቡ ላይ ጥገኛ አልነበሩም፣

		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፮፥፳፩፤ ፳፯፥፫–፰።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፲፭፥፮፤
፲፰፥፲፬–፲፮።
፳፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰–፴።
ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ለ ማቴ. ፮፥፳፪፤

ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯–፷፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. አንድነት።
፳፪ ሀ ሞዛያ ፭፥፭–፯፤
ሙሴ ፮፥፷፬–፷፰።
፳፫ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፲፮–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፱–፲፪።
፳፬ ሀ የሐዋ. ፳፥፴፫–፴፭፤
ሞዛያ ፳፯፥፫–፭፤
አልማ ፩፥፳፮።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፻፸፰

ሞዛያ ፲፰፥፳፯–፲፱፥፮

ነገር ግን የእግዚአብሔርን ዕውቀት በማ
ግኘት በመንፈስ ጠንክረው ያድጉ ዘንድ፣
በእግዚአብሔር ኃይልና ሥልጣን ለማስተ
ማር ለየእግዚአብሔርን ፀጋ ይቀበሉ ነበር።
፳፯ እናም በድጋሚ አልማ የቤተክርስቲ
ያኑ አባላት ሀእያንዳንዳቸው ባላቸው መጠን
እንዲያካፍሉ አዘዘ፤ በብዛት ካለው በብዛት
ያካፍል፤ ትንሽ ያለውም ግን ትንሽ ይፈለ
ግበታል፣ የሌለውም ይሰጠዋል።
፳፰ እናም ወደ እግዚአብሔርና፣ ድጋፍ
ለሚያስፈልጋቸው ካህናት፣ አዎን፣ እናም
ለማንኛውም ችግረኛ ለሆነ፣ ለተራቆተ
ነፍስ ባላቸው መልካም ፍላጎት ሀብታቸ
ውን በነፃ ፈቃዳቸው እንደዚህም ማካፈል
ይገባቸዋል።
፳፱ እናም በእግዚአብሔር በመታዘዝ እን
ዲህ አላቸው፥ እናም እንደፍላጎታቸውና
ፈቃዳቸው አንዱ ለሌላው በአለማዊና መን
ፈሳዊ አመለካከት ያላቸውን ሀበመካፈል
በእግዚአብሔር ፊት ለበቅንነት ተራመዱ።
፴ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ይህ ሁሉ የሆ
ነው በሞርሞን ነው፣ አዎን፣ ሀበሞርሞን
ውኃ አጠገብ ባለው ጫካ በሞርሞን ውኃ
አጠገብ ነበር፤ አዎን፣ የሞርሞን ስፍራ፣
የሞርሞን ውኃ፣ የሞርሞን ጫካ፣ ቤዛቸ
ውን ለማወቅ በመጡበት ዐይን እንዴት
ውብ ናቸው፤ አዎን፣ እናም እንዴት የተ
ባረኩ ናቸው፣ ለዘለዓለም እርሱን ለማመ
ስገን ይዘምራሉና።
፴፩ እናም እነዚህ ሁሉ የተደረጉት ንጉሱ
እንዳያውቃቸው በምድሪቱ ሀዳርቻ ነው።
፴፪ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ ሆነ ንጉሱ፣
በህዝቡ መካከል እንቅስቃሴ በመመልከት፣
አገልጋዮቹን እንዲመለከቷቸው ላከ። ስለ
ዚህ የጌታን ቃል ለመስማት አብረው በተ
ሰበሰቡበት ቀን በንጉሱ ተገኙ።
፴፫ እናም አሁን ንጉሱ አልማ ህዝቡ በእ
ርሱ ላይ እንዲያምፅ ያውካል አለ፤ ስለ
ሀ

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. እውቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፳፯ ሀ የሐዋ. ፪፥፵፬–፵፭፤
፬ ኔፊ ፩፥፫።

ዚህ እነርሱን እንዲያጠፉአቸው ወታደሮ
ቹን ላከ።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ አልማና የጌታ
ህዝብ የንጉሱን ወታደሮች መምጣት
ሀ
አወቁ፤ ስለዚህ ድንኳናቸውንና ቤተሰቦ
ቻቸውን ወሰዱና፣ ወደ ምድረበዳው ሸሹ።
፴፭ እናም በቁጥር አራት መቶ ሀምሳ ነፍስ
ገደማ ነበሩ።
ምዕራፍ ፲፱
ጌዴዎን ንጉስ ኖህን ለመግደል ፈለገ—
ላማናውያን ምድሪቱን ወረሩ— ንጉስ ኖህ
በእሳት ሞተ— ሊምሂ እንደ ግብር ከፋይ
ንጉስ ገዛ። ከ፻፵፭–፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የጌታን ህዝብ በከንቱ
ከፈለጉ በኋላ የንጉሱ ወታደሮች ተመለሱ።
፪ እናም አሁን እነሆ፣ የንጉሱ ኃይል በመ
ቀነሳቸው፣ ትንሽ ነበሩ፤ በቀሪው ህዝብ
መካከል መከፋፈል ተጀመረ።
፫ እናም ትንሹ ክፍል ንጉሱን ማስፈራ
ራት ጀመረ፤ እናም በመካከላቸው ታላቅ
ፀብ ተጀመረ።
፬ እናም አሁን በመካከላቸው ጌዴዎን
የሚባል ሰው ነበር፣ እርሱም ጠንካራ ሰውና
ለንጉሱ ጠላት በመሆኑ፣ ስለዚህ ጎራዴውን
መዘዘና ንጉሱን እንደሚገድለው በቁጣው
ማለ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ከንጉሱ ጋር ተዋጋ፤
ንጉሱም እንደሚያሸንፈው በተመለከተ
ጊዜ፣ ሸሸና፣ ሮጠ፣ እና በቤተ መቅደሱ
አጠገብ በሚገኘው ሀግንብ ላይ ወጣ።
፮ እናም ጌዴዎን ተከተለውና ንጉ
ሱን ለመግደል ወደ ግንቡ ተጠጋ፣ እናም
ንጉሱ አይኑን በዚህና በዚያ ተመለከተና
በሻምሎን ምድር ላይ አይኑን ጣለ፣ እናም
እነሆ፣ የላማናውያን ወታደሮች በምድሪቱ
ዳርቻ እንደ ነበሩ ተመለከተ።

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
		ለ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።

፴ሀ
፴፩ ሀ
፴፬ ሀ
፲፱ ፭ ሀ

ሞዛያ ፳፮፥፲፭።
ሞዛያ ፲፰፥፬።
ሞዛያ ፳፫፥፩።
ሞዛያ ፲፩፥፲፪።

፻፸፱

ሞዛያ ፲፱፥፯–፳፭

፯ እናም አሁን ንጉሱ በጭንቀት እንዲህ
በማለት ጮኸ፥ ጌዴዎን፣ ህይወቴን አት
ርፈው፣ ላማናውያን በእኛ ላይ መጥተዋ
ልና፣ እናም ያጠፉናል፤ አዎን፣ ህዝቤንም
ያጠፉታል።
፰ እናም አሁን ንጉሱ ለህይወቱ እንዳሰ
በው ያህል ለህዝቡ አላሰበም ነበር፤ ይሁን
እንጂ፣ ጌዴዎን ህይወቱን አተረፈለት።
፱ እናም ንጉሱ ህዝቡ ከላማናውያን እንዲ
ሸሽ አዘዘ፤ እርሱም ራሱ ከፊታቸው ሄደ፣
እናም እነርሱ ከሴቶቻቸውና ከልጆቻቸው
ጋር ወደ ምድረበዳ ሸሹ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ተከተ
ሉአቸውና፣ ደረሱባቸው፣ ይገድሉአቸ
ውም ጀመሩ።
፲፩ አሁን እንዲህ ሆነ ንጉሱ ሁሉም ወን
ዶች ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸውን እን
ዲተው እናም ከላማናውያን ፊት እንዲ
ሸሹ አዘዘ።
፲፪ አሁን ትተዋቸው ያልሄዱ ብዙዎች
ነበሩ፣ ነገር ግን ከእነርሱ ጋር መቆየትና
መጥፋት ፈለጉ። እናም የተቀሩት ሚስቶ
ቻቸውንና ልጆቻቸውን ትተው ሸሹ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ከሚስቶቻቸውና
ከልጆቻቸው ጋር የቀሩት፣ ቆንጆዎቹ
ሴቶች ልጆቻቸው ላማናውያን እንዳይገ
ድሉአቸው እንዲለምኑ ወደፊት እንዲቆሙ
አስደረጉ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በሴቶ
ቻቸው ውበት በመማረካቸው አዘኑላቸው።
፲፭ ስለዚህ ላማናውያን ህይወታቸውን
አተረፉላቸውና፣ ማረኩአቸው፣ እንዲ
ሁም ወደኔፊ ምድር መለሱአቸው፣ እናም
ንጉስ ኖህን ለላማናውያን ካቀረቡ፤ ንብ
ረቶቻቸውን፣ እንዲሁም ካሉአቸው ሁሉ
ግማሹን፣ ከወርቃቸው ግማሹንና፣ ከብራ
ቸው፣ እናም ከሁሉም ከከበሩ ነገሮቻቸው
አሳልፈው ከሰጡ ምድሪቱን እንደሚይዙ
ተስማምተው ሰጡአቸው፣ በዚህም በየዓ
መቱ ለላማናውያን ንጉስ ግብርን እንዲከ
ፍሉ አደረጉአቸው።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፯፥፱።

፲፮ እናም አሁን በምርኮ ከተወሰዱት
መካከል ስሙ ሀ ሊምሂ የተባለ የንጉሱ
ልጆች የሆነ አንድ ልጅ ነበር።
፲፯ እናም አሁን ሊምሂ አባቱ እንዳይጠፋ
ፈልጎ ነበር፤ ይሁን እንጂ፣ ሊምሂ የአባቱን
ክፋት የማያውቅ አልነበረም፣ እርሱ ራሱ
ፃድቅ ሰው ነበርና።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ጌዴዎን ንጉሱንና
ከእርሱ ጋር ያሉትን ለማግኘት በሚስጥር
ወደ ምድረበዳው ሰዎችን ላከ። እናም እን
ዲህ ሆነ ከንጉሱና ከካህናቱ በስተቀር በም
ድረበዳ ውስጥ ከሰዎች ጋር ተገናኙ።
፲፱ አሁን ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው፣
እናም ደግሞ ከእነርሱ ጋር የተቀሩት ቢገ
ደሉ በቀልንና ደግሞ ከእነርሱ ጋር መጥፋ
ትን በመፈለግ ወደ ኔፊ ምድር እንደሚመ
ለሱ በልባቸው ምለው ነበር።
፳ እናም ንጉሱ መመለስ እንደሌለባቸው
አዘዛቸውና፣ በንጉሱ ተቆጡ፣ ሀበእሳትም
እስኪሞት እንኳን እንዲሰቃይ አደረጉ።
፳፩ እናም ካህናቱን ደግሞ ለመውሰ
ድና፣ ለመግደል ፈለጉ፣ እነርሱም ሸሽ
ተው አመለጡአቸው።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ኔፊ ምድር
እየተመለሱ እያሉ፣ እናም የጌዴዎንን
ሰዎች አገኙ። የጌዴዎን ሰዎችም በል
ጆቻቸውና በሚስቶቻቸው ላይ ስለተ
ፈፀመው ነገር ሁሉ ነገሯችው፤ እንዲ
ሁም ለላማናውያን ካላቸው ሁሉ አንድ
ሁለተኛውን ግብር ከከፈሉ ላማናውያን
ምድሩን እንዲይዙ እንደፈቀዱላቸው
ነገሯቸው።
፳፫ እናም ህዝቡ ለጌዴዎን ህዝብ ንጉሱን
እንደገደሉትና፣ ካህናቱ ወደ ጥልቅ ምድ
ረበዳው እንደሸሹ ነገሩአቸው።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ስነስርዓቱ ካለቀ
በኋላ፣ ወደኔፊ ምድር በደስታ ተመለሱ፣
ምክንያቱም ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው
አልተገደሉም ነበርና፤ እናም ለጌዴዎን
በንጉሱ ላይ ያደረጉትን ነገሩት።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን

፳ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፫–፲፱፤

አልማ ፳፭፥፲፩።

፻፹

ሞዛያ ፲፱፥፳፮–፳፥፲፫

ንጉስ ህዝቡ እንደማይገድሉአቸው መሀላ
ፈፀመ።
፳፮ እናም ደግሞ ሊምሂ የንጉስ ልጅ
በመሆኑ፣ ሀበህዝቡም በገዥነት በመሾሙ፣
ህዝቡ ካለው ግማሹን ያህል ግብር እንደሚ
ከፍሉ ለላማናውያን ንጉስ መሃላ አደረገ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ሊምሂ መንግስት
መመስረት እናም በህዝቡ መካከል ሰላምን
መመስረት ጀመረ።
፳፰ እናም የሊምሂ ህዝብ በምድር ውስጥ
እንዲጠብቁ፣ ወደ ምድረበዳው እንዳይ
ሸሹ፣ የላማናውያን ንጉስ በሀገሪቱ ዙሪያ
ጠባቂዎችን አስቀመጠ፤ እናም ከኔፋውያን
በሚቀበለው ግብርም ጠባቂዎቹን ደገፈ።
፳፱ እናም አሁን ንጉስ ሊምሂ ያለማቋረጥ
ለሁለት ዓመታት በመንግስቱ ላይ ሰላም
ነበረው፣ ላማናውያንም አላበሳጩአቸውም
እንዲሁም ሊያጠፉአቸው አልፈለጉም።
ሀ

ምዕራፍ ፳
አንዳንድ የላማናውያን ሴት ልጆች በኖህ
ካህናት ተጠልፈው ነበር— ላማናውያን
በሊምሂና በህዝቡ ላይ ጦርነት አደረጉ—
የላማናውያን ሠራዊቶች አሸነፏቸውና
አረጋጓቸው። ከ፻፵፭–፻፳፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን በሻምሎን የላማናውያን ሴት
ልጆች ለመዝፈንና ለመደነስ እናም እራ
ሳቸውን ለማስደሰት በአንድነት የሚሰበስ
ቡበት ስፍራ ነበር።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በጥቂት የሚቆጠሩ
እራሳቸውን በአንድነት ለመዝፈንና ለመ
ደነስ አንድ ቀን አሰባስበው ነበር።
፫ እናም አሁን የንጉስ ኖህ ካህናት ወደ ኔፊ
ከተማ ለመመለስ በማፈር፣ አዎን፣ እናም
ደግሞ ህዝቡ ይገድለናል ብለው ስለፈሩ፣
ስለዚህ ወደ ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው
ለመመለስ አልደፈሩም።
፬ እናም በምድረበዳ ውስጥ በመቅረታቸ
ውና፣ የላማናውያን ሴት ልጆችን በማግኘ
ታቸው ተኝተው ጠበቁአቸው፣
፳፭ ሀ ሞዛያ ፳፩፥፫።

፳፮ ሀ ሞዛያ ፯፥፱።

፭ እናም ጥቂቶች ለመደነስ በአንድ ላይ
በተሰበሰቡ ጊዜ፣ ከተደበቁበት ስፍራ
ወጡና ጠለፉአቸው እናም ወደ ምድ
ረበዳው ወሰዱአቸው፤ አዎን፣ የላማና
ውያን ሀያ አራት ሴት ልጆችን ወደ ምድ
ረበዳው ወሰዱአቸው።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን የሴት
ልጆቻቸውን መጥፋት ሲያውቁ፣ ይህን
ያደረጉት የሊምሂ ህዝብ ናቸው ብለው
በማሰብ በሊምሂ ህዝብ ተቆጡ።
፯ ስለዚህ ወታደሮቻቸውን ላኩባቸው፣
አዎን፣ ንጉሱም ራሱ እንኳን ቢሆን ከህ
ዝቡ ፊት ሄደ፤ እናም የሊምሂን ህዝብ ለማ
ጥፋት ወደ ኔፊ ምድር ሄዱ።
፰ እናም አሁን ሊምሂ ከግንቡ ላይ ተመ
ለከታቸውና፣ ለጦርነት ሁሉንም ዝግጅ
ታቸውን ተመለከተ፤ ስለዚህ ህዝቡን በአ
ንድ ላይ ሰበሰበና፣ እናም በመስኩ ላይና
በጫካው መሽገው ጠበቁ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በመጡ
ጊዜ፣ የሊምሂ ህዝቦች ይጠብቁበት ከነበ
ረበት ስፍራ ያጠቁአቸውና፣ ይገድሉአ
ቸው ጀመር።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ጦርነቱ እጅግ አሰቃቂ
ሆነ፤ ልክ አንበሳዎች ለአደኖቻቸው እንደ
ሚጣሉም አይነት ነበርና።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ የሊምሂ ህዝብ
ላማናውያንን ከፊታቸው ማባረር ጀመሩ፤
ይሁን እንጂ እንደ ላማናውያን ግማሹን እን
ኳን ያህል አይበዙም ነበር። ነገር ግን ለህይ
ወታቸው፣ እናም ለሚስቶቻቸውና፣ ለል
ጆቻቸው ሀታገሉ፤ ስለዚህ ለራሳቸው እን
ደዘንዶው ለመዋጋት ጥረት አድርገዋል።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ከሙታን መካከል
የላማናውያንን ንጉስ አገኙ፤ ሆኖም እርሱ
ገና አልሞተም ነበር፣ ቆስሎ ነበር፣ እናም
የህዝቡም ሽሽት ፈጣን ስለነበር በመሬቱም
ላይ ወድቆ ነበር።
፲፫ እናም ወሰዱትና ቁስሉን አሰሩለት፣
እንዲሁም ከሊምሂ ፊት አመጡት፣ እናም
እንዲህ አሉ፤ እነሆ፣ የላማናውያን ንጉስ
፳ ፲፩ ሀ አልማ ፵፫፥፵፭።

፻፹፩

ሞዛያ ፳፥፲፬–፳፮

ይኸውና፣ በመቁሰሉም ከሙታኖቻቸው
መካከል ወደቀና፣ ጥለውት ሄዱ፤ እናም
እነሆ፣ በፊትህ አመጣነው፤ እናም አሁን
እንግደለው።
፲፬ ነገር ግን ሊምሂ እንዲህ አላቸው፥
አትግደሉት፣ ነገር ግን እኔ እንዳየው ወደ
ዚህ ስፍራ አምጡት። እነርሱም አመጡት።
እናም ሊምሂ እንዲህ አለው፥ አንተን ከህ
ዝቤ ጋር በጦርነት ለመምጣት ያነሳሳህ ምን
ድን ነው? እነሆ፣ ህዝቤ ለአንተ ያደረግሁ
ትን መሃላ አላፈረሱም፤ ስለዚህ፣ ለምን
አንተ ለህዝቤ ያደረግኸውን ሀመሃላ ታፈ
ርሳለህ?
፲፭ እናም አሁን ንጉሱ እንዲህ አለ፥
ህዝብህ የህዝቤን ሴቶች ልጆችን ስለወሰዱ
መሃላዬን አፈረስሁ፤ ስለዚህ፣ በቁጣዬ
ህዝቤ ከህዝብህ ላይ በጦርነት እንዲመጡ
አድርጌአለሁ።
፲፮ እናም አሁን ሊምሂ ይህንን በተመለ
ከተ ምንም አልሰማም ነበር፤ ስለዚህ እን
ዲህ አለ፥ ከህዝቤ መካከል እፈልጋለሁ
እናም ይህንን ያደረገ ይጠፋል። ስለዚህ
በህዝቡ መካከል እንዲፈልጉ አደረገ።
፲፯ አሁን ሀ ጌዴዎን እነዚህን ነገሮች
በሰማ ጊዜ፣ እርሱ የንጉሱ ካፒቴን በመ
ሆኑ፤ ሄዶም ለንጉሱ እንዲህ አለው፥ እባክ
ህን እማፀንሃለሁ፣ እናም ይህን ህዝብ አት
ፈትሽ፣ ህዝቡንም በዚህ ሀላፊ አታድርጋ
ቸው።
፲፰ ይህ ህዝብ ሊያጠፏቸው የፈለጓቸውን
የአባትህን ካህናት አታስታውስምን? እናም
በምድረበዳስ አይደሉምን? እናስ የላማና
ውያንን ሴት ልጆች የሰረቁት እነርሱ አይ
ደሉምን?
፲፱ እናም አሁን፣ እነሆ እናም ለህ
ዝቡ እንዲነግራቸውና ወደ እኛ እንዲረ
ጋጉ እነዚህን ነገሮች ለንጉሱ ንገር፤ እነ
ሆም በእኛ ላይ ለመምጣት ዝግጅታቸውን
አጠናቀዋል፤ እነሆም፣ ደግሞ ከእኛ ጥቂ
ቶቹ ነንና።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፳፭–፳፮።
፲፯ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፬–፰።

፳ እናም እነሆ፣ ከብዙ ሰራዊቶቻቸው ጋር
መጡ፣ እናም ንጉሱ ካላረጋጋቸው በስተ
ቀር እኛ እንጠፋለን።
፳፩ አቢናዲ በእኛ ላይ የተነበያቸው ቃላት
ሀ
አልተፈፀሙምን—እናም ይህ ሁሉ የሆነ
በት ምክንያት የጌታን ቃል ባለመስማታ
ችን፣ እናም ከክፋታችንስ ባለመመለሳችን
አይደለምን?
፳፪ እናም እንግዲህ ንጉሱን እናረጋጋው
እናም የገባውን መሃላ እንፈፅም፤ ምክንያ
ቱም ህይወታችንን ከምናጣ በባርነት ሥር
ብንሆን ይሻለናል፤ ስለዚህ የብዙ ደም
መፋሰሱን እናቁመው።
፳፫ እናም እንግዲህ ሊምሂ ስለአባቱና
ወደ ምድረበዳው ስለሸሹት ሀካህናት ለን
ጉሱ ነገረው፣ እናም ሴቶች ልጆቻቸው
የመውሰድ ጥፋተኛነትን በተመለከተ በእ
ነርሱ ላይ ጣለው።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ ወደ ህዝቡ
ተረጋጋ፣ እንዲህም አላቸው፥ ከህዝቤ ጋር
ለመገናኘት መሳሪያዎችን ሳንይዝ እንሂድ፤
እናም ህዝቤ ህዝባችሁን እንደማይገድልም
መሃላ እምልላችኋለሁ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱን ተከተ
ሉትና፣ መሳሪያቸውን ሳይዙ ላማናው
ያንን ለማግኘት ሄዱ። እናም እንዲህ ሆነ
ላማናውያንን አገኙአቸው፤ የላማናውያ
ንም ንጉስ ከፊታቸው በመስገድ ስለሊምሂ
ህዝብ ለመነ።
፳፮ እናም ላማናውያን የሊምሂን ህዝብ
ያለ ጦር መሳሪያ መሆናቸውን በተመለ
ከቱ ጊዜ፣ ሀአዘኑላቸውና፣ ወደ እነርሱ
ተረጋጉ፣ ከንጉሳቸውም ጋር በሰላም ወደ
ራሳቸው ምድር ተመለሱ።
ምዕራፍ ፳፩
የሊምሂ ህዝብ በላማናውያን ተመቱ እናም
ተሸነፉ— የሊምሂ ህዝብ አሞንን አገኙ፣
እናም ተለወጡ— ለአሞን ስለሃያ አራቱ

፳፩ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፩–፰።
፳፫ ሀ ሞዛያ ፲፱፥፳፩፣ ፳፫።

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።

፻፹፪

ሞዛያ ፳፩ ፥፩–፲፯

የያሬዳውያን ሰሌዳዎች ነገሩት። ከ፻፳፪–
፻፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ሊምሂና ህዝቡ ወደ
ኔፊ ከተማ ተመለሱና፣ በምድሪቱ ላይ እን
ደገና በሰላም መኖር ጀመሩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ከብዙ ቀናት በኋላ
ላማናውያን በኔፋውያን ላይ በድጋሚ በቁጣ
ተነሳሱና፣ በዙሪያው ወዳለው ምድር ድን
በር መምጣት ጀመሩ።
፫ አሁን ንጉሱ ለሊምሂ በመማሉ ምክን
ያት ሊገድሏቸው አልደፈሩም፤ ነገር ግን
ሀ
በጉንጮቻቸው ላይ መቱአቸው፣ እናም
ስልጣናቸውን ተጠቀሙባቸው፤ እናም
በትከሻቸው ከባድ ለ ሸክም አስቀመጡ
ባቸውና እንደደንቆሮ አህያ ይነዱአቸው
ጀመር—
፬ አዎን፣ ይህ ሁሉ የሆነው የጌታ ቃል
ይፈፀም ዘንድ ነበር።
፭ እናም አሁን የኔፋውያን ስቃይ ታላቅ
ነበር፣ እናም ላማናውያን በሁሉም አቅጣጫ
ስለከበቡአቸው ከእጃቸው የሚያስለቅቁበት
ምንም መንገድ አልነበረም።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በስቃያቸው ምክን
ያት ህዝቡ በንጉሱ ላይ አቤቱታ ማቅረብ
ጀመሩ፤ ከእነርሱም ጋር እንደገናም ለመ
ዋጋት ፈለጉ። እናም በአቤቱታቸው ንጉ
ሱን በአስከፊ ሁኔታ አሰቃዩት፤ ስለዚህ እነ
ርሱም እንደፍላጎታቸው እንዲያደርጉ ፈቀ
ደላቸው።
፯ እናም በድጋሚ ተሰባሰቡና፣ መሳሪያ
ዎቻቸውን ታጠቁ፣ እናም ላማናውያኖችን
ከምድራቸው ለማባረር ወደ እነርሱ ሄዱ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን መት
ተው መለሱአቸውና፣ ብዙዎቻቸውን ገደ
ሉአቸው።
፱ እናም አሁን በሊምሂ ህዝብ መካከል
ታላቅ ሀልቅሶና ዋይታ ነበር፤ ባሏ የሞተባት
ለባሏ አለቀሰች፣ ሴትና ወንድ ልጆች ለአ
፳፩ ፫ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፪።

		ለ ሞዛያ ፲፪፥፭።
፱ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፬።

ባታቸው አለቀሱ፣ እናም ወንድሞች ለወ
ንድሞቹ አዘነ።
፲ አሁን በምድሪቱ ብዙ ባልቴቶች ነበሩ፣
እናም ከቀን ወደ ቀንም በኃይል ያለቅሱ
ነበር፣ ታላቅ የሆነ የላማናውያን ፍርሃት
በእነርሱ ላይ መጥቶ ነበርና።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ የማያቋርጠው
ጩኸታቸው ቀሪዎቹን የሊምሂን ህዝብ በላ
ማናውያኖች ላይ እንዲቆጡ አወካቸው፣
እናም በድጋሚ ለውጊያ ሄዱ፣ ነገር ግን
በድጋሚ ተከላክለው መለሱአቸው፣ ብዙ
ህይወት ጠፋባቸው።
፲፪ አዎን፣ ለሶስተኛ ጊዜ በድጋሚ ሄዱ፣
እንደገናም እንደዚያው ሆነባቸው፤ እናም
ያልተገደሉት በድጋሚ ወደ ኔፊ ከተማ
ተመለሱ።
፲፫ እናም ትቢያ እስኪሆኑ ድረስ እራሳቸ
ውን ዝቅ አደረጉ፣ እናም እንደጠላቶቻቸው
ፍላጎት ወዲህና ወዲያ እንዲወስዱአቸውና
እንዲያሸክሙአቸው እራሳቸውን ወደ ባር
ነት ቀንበር በማስገደድ እንዲቀጡ እራሳቸ
ውን አሳልፈው ሰጡ።
፲፬ እናም እስከ ጥልቅ ትህትና ድረስ ራሳ
ቸውን ሀትሁት አደረጉ፤ እናም ወደ እግዚ
አብሔር በኃይል ጮሁ፤ አዎን፣ ከስቃያ
ቸው ያስለቅቃቸው ዘንድ ቀኑን ሙሉ ወደ
አምላካቸው ጮኸዋል።
፲፭ እናም አሁን በክፋታቸው የተነሳ ጌታ
ጩኸታቸውን ለማዳመጥ ሀ ዘግይቷል፤
ይሁን እንጂ፣ ጌታ ፀሎታቸውን ሰምቷል፣
ሸክማቸውንም ማቃለል እንዲጀምሩ የላ
ማናውያንን ልብ ማራራት ጀመረ፤ ይሁን
እንጂ ጌታ ከባርነት እነርሱን የማዳኑ አስፈ
ላጊነት ውሳኔው ላይ አላደረሰም።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ቀስ በቀስ
መበልፀግ ጀመሩ፣ እናም በርሃብ እንዳይ
ሰቃዩ እህልና መንጋዎችን እና ተክሎችን
በብዛት ማምረት ጀመሩ።
፲፯ አሁንም ከወንዶቹ የሚበልጡ ብዙ

፲፬ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
፲፭ ሀ ምሳ. ፲፭፥፳፱፤

ሞዛያ ፲፩፥፳፫–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፯–፱።

፻፹፫

ሞዛያ ፳፩፥፲፰–፴፩

ቁጥር ያላቸው ሴቶች ነበሩ፣ ስለዚህ ንጉስ
ሊምሂ ሀባሎቻቸው ለሞቱባቸውና ለልጆ
ቻቸው በረሃብ እንዳይጠፉ ማንኛውም ሰው
እነርሱን ለመደገፍ ያለውን ለእንዲያካፍል
አዘዘ፤ እናም ይህን ያደረገው የተገደሉት
ቁጥራቸው ብዙ በመሆኑ ነበር።
፲፰ አሁን የሊምሂ ህዝቦች እስከሚቻላ
ቸው ድረስ በአንድነት በቡድን ተጠጋግ
ተው፣ እናም እህሎቻቸውና መንጋዎቻ
ቸውን ይጠብቃሉ፤
፲፱ እናም ንጉሱ ራሱ፤ በዘዴ በላማናው
ያን እጅ እወድቃለሁ በማለት ይፈራ ስለ
ነበር፣ ጠባቂዎቹን ካልወሰደ በቀር ከከተ
ማው ግንብ ውጪ የራሱን ደህንነት አያ
ምንም።
፳ እናም የላማናውያን ሀሴት ልጆችን የሰ
ረቁትንና ታላቅ ጥፋት በእነርሱ ላይ እንዲ
መጣ ያደረጉትን፣ ወደ ምድረበዳው የሸሹ
ትን ካህናት በዘዴም ይወስዷቸው ዘንድ
ህዝቡ በዙሪያው ያለውን ምድር እንዲጠ
ብቅ አደረገ።
፳፩ ይቀጡአቸው ዘንድ ፍላጎት ነበራቸ
ውና፤ በምሽትም ወደ ኔፊ ምድር መጥተ
ዋልና እናም እህሎቻቸውንና ብዙ የከበሩ
ነገሮቻቸውን ወስደዋልና፣ ስለዚህም እነ
ርሱን አድፍጠው ጠበቁአቸው።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ ሀአሞንና ወንድ
ሞቹ ወደ ምድሪቱ እስኪመጡ ድረስ፣ በላ
ማናውያንና በሊምሂ ህዝብ መካከል ምንም
ረብሻ አልነበረም።
፳፫ እናም ንጉሱ ከጠባቂው ጋር ከግንቡ
ውጪ በሆነበት ጊዜ፣ አሞንንና ወንድሞቹን
አገኘና፣ የኖህ ካህን ናቸው ብሎም ገመተ፣
ስለዚህ እንዲወሰዱና፣ በገመድ እንዲታሰሩ
እናም ወደ ሀወህኒ ቤት እንዲጣሉ አደረገ።
እናም የኖህ ካህናት ቢሆኑ ኖሮ እንዲሞቱ
ያደርግ ነበር።
፳፬ ነገር ግን እንዳልሆኑ፣ ነገር ግን የእርሱ
፲፯ ሀ
		ለ
፳ሀ
፳፪ ሀ

ቅ.መ.መ. ባል የሞተባት።
ሞዛያ ፬፥፲፮፣ ፳፮።
ሞዛያ ፳፥፭።
ሞዛያ ፯፥፮–፲፫።

፳፫ ሀ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፮ ሀ

ወንድሞች መሆናቸውን እናም ከዛራሄምላ
ምድር እንደመጡ ባወቀ ጊዜ፣ እጅግ ታላቅ
በሆነ ደስታ ተሞልቶ ነበር።
፳፭ አሁን ንጉስ ሊምሂ አሞን ከመም
ጣቱ በፊት የዛራሄምላን ምድር ሀእንዲፈ
ልጉ ለአነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎችን ልኮ
ነበር፣ ነገር ግን ማግኘት አልቻሉም ነበር፣
እናም በምድረበዳ ውስጥ ጠፍተው ነበር።
፳፮ ይሁን እንጂ፣ በህዝብ የነበረበት
ምድር፣ አዎን፣ በደረቅ ሀአጥንት የተሸፈነ
ምድር፣ አዎን፣ በህዝብ የተሞላና የጠፋ
ምድር አገኙ፤ እናም የዛራሄምላ ምድር ነው
ብለው በመገመት ወደ ኔፊ ምድር ተመ
ለሱ፣ ወደ ምድሪቱም ዳርቻ አሞን ከመ
ምጣቱ ከጥቂት ቀናት በፊት ደረሱ።
፳፯ እናም ከእነርሱም ጋር መዝገቡን፣
እንዲሁም አጥንታቸውን ያገኙትን ህዝብ
መዝገብን አመጡ፤ እናም ሰሌዳውም የተ
ቀረፀው በብረት አፈር ነበር።
፳፰ እናም አሁን ሊምሂ የተቀረፁትን
ለመተርጎም ንጉስ ሞዛያ ሀከእግዚአብሔር
ስጦታ እንዳለው ከአሞን አንደበት በማወቁ
በድጋሚ ተደሰተ፤ አዎን፣ እናም አሞን
ደግሞ ተደሰተ።
፳፱ ይሁን እንጂ ብዙዎች ወንድሞቻቸው
ስለተገደሉባቸው አሞንና ወንድሞቹ በሃዘን
ተሞልተው ነበር።
፴ እናም ደግሞ ንጉስ ኖህና ካህናቱ ህዝቡ
በእግዚአብሔር ላይ ኃጢያትና ክፋት እን
ዲፈፅም አድርገው ነበር፤ ደግሞም ሀበአ
ቢናዲ ሞት አዘኑ፤ እናም ደግሞ በአልማና
በእግዚአብሔር ኃይልና ጥንካሬ እናም
አቢናዲ በተናገረው ቃል ባላቸው እምነት
የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን በመሰረ
ቱት ሰዎች ለመሄድ አለቀሱ።
፴፩ አዎን፣ ወዴት እንደሸሹ አላወቁምና
ለሽሽታቸው አለቀሱ። አሁን እራሳቸውም
ከእግዚአብሔር ጋር እርሱን ለማገልገልና

ሔለ. ፭፥፳፩።
ሞዛያ ፯፥፲፬።
ሞዛያ ፰፥፯።
ሞዛያ ፰፥፰።

፳፰ ሀ ኦምኒ ፩፥፳–፳፪፤
ሞዛያ ፳፰፥፲፩–፲፮።
፴ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፪–፳።
		ለ ሞዛያ ፲፰፥፴፬–፴፭።

፻፹፬

ሞዛያ ፳፩፥፴፪–፳፪፥፰

ትዕዛዛቱን ለመጠበቅ ቃል ኪዳን ስለገቡ፣
ከእነርሱ ጋር በደስታ ይቀላቀሉ ነበር።
፴፪ እናም አሁን አሞን ከመጣበት ጊዜ
ጀምሮ ንጉስ ሊምሂ፣ እናም ደግሞ ብዙ
ዎች ህዝቦቹ እርሱን ለማገልገልና ትዕዛዛ
ቱን ለመጠበቅ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል
ኪዳን ገብተዋል።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሊምሂና
ብዙዎች ህዝቦቹ ለመጠመቅ ፈለጉ፤ ነገር
ግን በምድሪቱ ሀከእግዚአብሔር ስልጣን
የተሰጠው አንድም አልነበረም። እናም
አሞን ይህን ነገር እራሱን ብቁ አገልጋይ
አይደለሁም በማለት ለመፈፀም አልፈቀ
ደም።
፴፬ ስለዚህ የጌታን መንፈስ በመጠ
በቅ፣ በዚያን ጊዜ ለራሳቸው ቤተክርስቲ
ያን አላቋቋሙም ነበር። አሁን ወደ ምድ
ረበዳው እንደሸሹት እንደ አልማና እንደ
ወንድሙ መሆን ፈልገው ነበር።
፴፭ በፍፁም ልባቸው እግዚአብሔርን
ለማገልገል ፈቃደኛ እንደሆኑ እንደምስ
ክር እና አማኝ ለመጠመቅ ፈለጉ፣ ይሁን
እንጂ ጊዜአቸውን አራዘሙ፣ የጥምቀታ
ቸው ታሪክ ከዚህ ቀጥሎ ሀይቀርባል።
፴፮ እናም አሁን የአሞንና የህዝቡ እናም
የንጉስ ሊምሂና የህዝቡ ዕቅድ እራሳቸ
ውን ከላማናውያን እጅና ከባርነት ማስለ
ቀቅ ነበር።
ምዕራፍ ፳፪
ህዝቡ ከላማናውያን ባርነት እንዲያመ
ልጡ እቅዱ ታቀደ— ላማናውያን እን
ዲሰክሩ ተደረገ— ህዝቡ አመለጡ፣ ወደ
ዛራሔምላ ተመለሱ፣ እናም በንጉስ ሞዛያ
አገዛዝ ስር ሆኑ። ከ፻፳፩–፻፳ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አሞንና ንጉስ
ሊምሂ ህዝቡን ከባርነት እንዴት እንደሚ
ያስለቅቁ መመካከር ጀመሩ፤ እናም ህዝቡ
ሁሉ እንኳ በአንድነት እንዲሰበሰቡ አደ
ረጉ፤ እናም ይህንን ያደረጉት ሁኔታውን
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን።

በተመለከተ የህዝቡን ድምፅ ለመስማት
ነበር።
፪ እናም እንዲህ ሆነ፤ ሴቶቻቸውንና ልጆ
ቻቸውን፣ እናም ከብቶቻቸውን፣ መንጋ
ዎቻቸውንና፣ ድንኳናቸውን ወስደው ወደ
ምድረበዳው ከመሸሽ በስተቀር እራሳቸውን
ከባርነት የሚያስለቅቁበት ምንም መንገድ
ለማግኘት አልቻሉም፤ ከባርነት በጎራዴ
ለመላቀቅ ቢያስቡም ላማናውያን በቁጥር
ብዙ በመሆናቸው የሊምሂ ህዝብ ከእነርሱ
ጋር ለመጣላት የማይቻላቸው ነበር።
፫ አሁን እንዲህ ሆነ ጌዴዎን ሔደና፣
በንጉሱ ፊት ቆመ፣ እናም እንዲህ አለው፥
አሁን ንጉስ ሆይ ከወንድሞቻችን ከላ
ማናውያን ጋር ስንጣላ እስካሁን ብዙ ጊዜ
ቃላቴን ሰምተሀልና።
፬ እናም አሁን ንጉስ ሆይ እኔ የማል
ጠቅም አገልጋይ ሆኜ ካላገኘኸኝ ወይም
በማንኛውም ደረጃ እስካሁን ቃሌን ካዳ
መጥህና ለእናንተም ጠቃሚ ከሆኑ፣ እን
ዲሁም በዚህ ጊዜ አንተም ቃሌን እንድ
ትሰማኝ እፈልጋለሁ፣ እናም የአንተ አገ
ልጋይ እሆናለሁ፣ ይህንንም ህዝብ ከባር
ነት አላቅቃለሁ።
፭ እናም ንጉሱ ይናገር ዘንድ ፈቀደለት።
ጌዴዎንም እንዲህ አለው፥
፮ የኋለኛውን መተላለፊያ፣ በኋለኛው
ግንብ በኩል፣ በከተማው በስተኋላ በኩል
ተመልከት። ላማናውያን፣ ወይም የላማና
ውያን ጠባቂዎች በምሽት ይሰክራሉ፣ ስለ
ዚህ በእነዚህ ህዝቦች መካከል ከብቶቻቸ
ውንና መንጋዎቻቸውን በአንድ ላይ በመ
ሰብሰብ ወደ ምድረበዳው እንዲሸሹ አዋጅ
እንላክ።
፯ እናም በትዕዛዝህ መሰረት ሄጄ የመጨ
ረሻውን የወይን ግብር ለላማናውያን እከፍ
ላለሁ፣ እነርሱም ይሰክራሉ፤ እናም እነ
ርሱ ሲሰክሩና ሲተኙ በጦር ሠፈሩ በስተግራ
ባለው በሚስጥር ማለፊያው እናልፋለን።
፰ ከሴቶቻችንና ከልጆቻችን፣ ከከብቶቻ
ችንና ከመንጋዎቻችን ጋር ወደ ምድረበዳ

፴፭ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፲፯–፲፰።

፻፹፭

ሞዛያ ፳፪፥፱–፳፫፥፰

እንሸሻለን፤ እናም በሼምሎን ምድር አካ
ባቢ እንጓዛለን።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ የጌዴዎንን
ቃል አዳመጠ።
፲ እናም ንጉስ ሊምሂ ህዝቡ መንጋዎቹን
በአንድነት እንዲሰበስቡ አደረገ፤ እናም
የወይኑን ግብር ለላማናውያን ላከ፤ ደግ
ሞም እንደስጦታ ብዙ ወይን ላከላቸው፣
እናም ንጉስ ሊምሂ የላካቸውን ወይን በብ
ዛት ጠጡ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ የንጉስ ሊምሂ ህዝብ
ከከብቶቻቸውና ከመንጋዎቻቸው ጋር በም
ሽት ወደ ምድረበዳው ሸሹ፤ እናም በምድ
ረበዳ ውስጥ በሼምሎን ምድር ዙሪያ ሄዱና፣
በአሞንና በወንድሞቹ በመመራት አቅጣ
ጫቸውን ወደ ዛራሔምላ ምድር አደረጉ።
፲፪ እናም ወርቃቸውንና ብራቸውንና
የከበሩ ነገሮቻቸውን መሸከም የሚችሉ
ትን ያህል፣ ደግሞም ስንቆቻቸውን ሁሉ
ወደ ምድረበዳው ወሰዱ፤ እናም ጉዞአቸ
ውን ቀጠሉ።
፲፫ እናም በምድረበዳ ውስጥ ብዙ ቀናት
ካደረጉ በኋላ፣ በዛራሔምላ ምድር ደረሱ፣
እናም የሞዛያ ህዝብ አባል ሆኑ፣ እንዲሁም
በአገዛዙ ስር ሆኑ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሞዛያ በደስታ ተቀ
በላቸው፤ እናም ደግሞ ሀመዝገባቸውንና
ደግሞ በሊምሂ ህዝብ የተገኙትን ለመዝገ
ቦች ተቀበለ።
፲፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የሊምሂ
ህዝብ በምሽት መሸሻቸውን ላማናውያን
ባወቁ ጊዜ፣ እነርሱን እንዲከተሉ ወታደ
ሮችን ወደ ምድረበዳው ላኩ፤
፲፮ እናም ለሁለት ቀናት ከተከታተሉአ
ቸው በኋላ፣ ዱካቸውን መከተል አልቻ
ሉም፤ ስለዚህ በምድረበዳ ውስጥ ተሰወሩ።
በንጉስ ኖህ ህዝብ ወደ ምድረበዳ እንዲሰ
ደዱ የተደረጉት የአልማና የጌታ የሆኑት
ሰዎች ታሪክ።
፳፪ ፲፬ ሀ ሞዛያ ፰፥፭።

ከምዕራፍ ፳፫ እስከ ምዕራፍ ፳፬ አጠቃሎ
የያዘ።
ምዕራፍ ፳፫
አልማ ንጉስ መሆንን አልተቀበ
ለም— እንደ ሊቀ ካህን አገለገለ— ጌታ
ህዝቡን ገሰጸ፣ እናም ላማናውያን የሔላ
ምን ምድር አሸነፉ— የንጉስ ኖህ የክፉዎቹ
ካህናት አለቃ የሆነው አሙሎን፣ በላማና
ውያን አገዛዝ ስር ገዛ። ከ፻፵፭–፻፳፩ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እንግዲህ አልማ የንጉስ ኖህ ወታደሮች
በእነርሱ ላይ እንደሚመጡ ከጌታ ማስጠ
ንቀቂያ በማግኘቱ፣ እናም ህዝቡ እንዲያ
ውቀው በማድረጉ፣ ስለዚህ መንጋዎቻ
ቸውን በአንድነት ሰበሰቡና፣ እህላቸውን
ወሰዱ፣ እናም ከንጉስ ኖህ ወታደሮች ፊት
ወደ ምድረበዳው ሸሹ።
፪ እናም የንጉስ ኖህ ህዝብ እነርሱን ለማ
ጥፋት ሊደርሱባቸው እንዳይችሉ ጌታ አበ
ረታታቸው።
፫ እናም በስምንት ቀን ጉዞ ወደ ምድ
ረበዳው ተሰደዱ።
፬ እናም ወደ ምድሩ ደረሱ፣ አዎን፣
በጣም ቆንጆና መልካም ምድር የንፁህ
ውሃ ምድር ወደሆነች መጡ።
፭ እናም ድንኳናቸውን ተከሉና፣ ምድ
ሪቱን ማረስ ጀመሩ፣ እናም ህንፃን መገን
ባት ጀመሩ፣ አዎን፣ ትጉህ ነበሩም፣ እጅግ
ሰሩም።
፮ እናም አልማ በህዝቡ በመወደዱ የእነ
ርሱ ንጉስ እንዲሆን ፈለጉ።
፯ ነገር ግን እርሱ እንዲህ አላቸው፥
እነሆ፣ ንጉስ ይኖረን ዘንድ አስፈላጊ አይ
ደለም፤ ምክንያቱም ጌታ እንዲህ ብሏል፥
እናንተ አንዱን ሰው ከሌላው ሀአታስበ
ልጡ፣ ወይም ማንም እራሱን ከሌላው በላይ
ከፍ አያድርግ፣ ስለዚህ እንዲህ እላችኋለሁ
ንጉስ እንዲኖራችሁ አስፈላጊ አይደለም።
፰ ይሁን እንጂ፣ የሚቻል ከሆነ ሁልጊዜ

		ለ ሞዛያ ፰፥፱።

፳፫ ፯ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፫–፭።

፻፹፮

ሞዛያ ፳፫፥፱–፳፭

ፃድቅ ሰው የእናንተ ንጉስ ሊሆን ቢችል
ንጉስ ለእናንተ መኖሩ መልካም ይሆናል።
፱ ነገር ግን የንጉስ ኖህንና የእርሱን ካህ
ናት ሀክፋት አስታውሱ፣ እናም እኔ ራሴም
በወጥመድ ለተይዤ ነበርና፣ በጌታ አመለ
ካከት ርኩስ የሆኑ በብርቱ ንስሃ እንድገባ
የሚያደርጉኝን ብዙ ነገሮች ፈፅሜአለሁ፤
፲ ይሁን እንጂ፣ ከብዙ ሀመከራና ችግር
በኋላ፣ ጌታ ጩኸቴን ሰማና፣ ለፀሎቴ መል
ስን ሰጠኝ፣ እናም ለብዙዎቻችሁ የእርሱን
እውነታ እንድታውቁ እኔን መሳሪያው አደ
ረገኝ።
፲፩ ይሁን እንጂ፣ በዚህ አልኮራም ለመ
ኩራት ብቁም አይደለሁምና።
፲፪ እናም አሁን በንጉስ ኖህ ተጨቁናች
ኋል፣ እናም በእርሱና በካህናቱ ባርነት ስር
ሆናችኋል፣ በእነርሱም ወደ ጥፋት ተወስ
ዳችኋል እላለሁ፤ ስለዚህ በኃጢያት ሀእስ
ራት ታስራችሁ ነበር።
፲፫ እናም አሁን ከዚህ ሰንሰለት በእግዚ
አብሔር ኃይል ተለቅቃችኋል፤ አዎን፣
ከንጉስ ኖህና ከህዝቡ እጅ እንኳን፣ እናም
ደግሞ ከክፋት ሰንሰለት ነፃ እንደወጣችሁ፣
እንዲሁም በእዚህ ሀነፃነት ለፀንታችሁ እን
ድትቆሙ ደግሞ እፈልጋለሁ፣ እናም
ሐ
ማንም ሰው በእናንተ ላይ ገዢ እንዲሆን
አትፍቀዱ።
፲፬ እናም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው
ሆኖ በእርሱ ጎዳና የሚራመድና ትዕዛዛ
ቱን የሚጠብቅ ካልሆነ በቀር ማንም የእ
ናንተ ሀመምህርም ሆነ አገልጋይ እንዲሆን
አትፍቀዱ።
፲፭ ማንም ሰው ሀጎረቤቱን እንደራሱ አድ
ርጎ እንዲወድ፣ በመካከላቸውም ምንም
ለ
ፀብ እንዳይኖር አልማ ህዝቡን እንዲህ
አስተማረ።
፱ ሀ ምሳ. ፲፮፥፲፪፤
ሞዛያ ፲፩፥፩–፲፭።
		ለ ሞዛያ ፲፯፥፩–፬።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፬።
		ለ ሞዛያ ፲፰፥፴፭።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፪።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።
		ለ ገላ. ፭፥፩።

		ሐ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
፲፯ ሀ

፲፮ እናም አሁን፣ አልማ ሊቀ ካህንና
የቤተክርስቲያናቸውም መስራች ነበር።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በእርሱ በኩል ከእ
ግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ማንም ለመስበ
ክም ሆነ ለማስተማር ሀስልጣንን አልተቀበ
ለም ነበር። ስለዚህ ሁሉንም የእነርሱን ካህ
ናትንና መምህራኖቻቸውን ሾመ፤ እናም
ማንም ትክክለኛ ሰው ካልሆነ በቀር አል
ተሾመም ነበር።
፲፰ ስለዚህ ህዝባቸውን ጠበቁ፣ እናም ከፅ
ድቅነት ጋር የተገናኙ ነገሮችን ሀመገቧቸው።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ እጅግ
መበልፀግ ጀመሩ፤ እናም ምድሪቱን ሔላም
ብለው ጠሯት።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በሔላም ምድር
ተባዙ እጅግም በለፀጉ፤ እናም የሔላም
ከተማ ብለው የሰየሟትን ከተማ ቆረቆሩ።
፳፩ ይሁን እንጂ ጌታ ህዝቡን ሀመግሰፅ
ተገቢ መሆኑን አየ፣ አዎን፣ ለትዕግስታቸ
ውንና እምነታቸውን ፈተነ።
፳፪ ይሁን እንጂ—ሀእምነቱን በእርሱ ያደ
ረገ በመጨረሻው ቀን ለከፍ ይላል። አዎን
እናም ለዚህ ህዝብም እንደዚህ ነበር።
፳፫ እነሆም ወደ ባርነት እንደመጡ አሳያ
ችኋለሁ፤ እናም ጌታ አምላካቸው፣ አዎን
የአብርሃምና የይስሐቅ እናም የያዕቆብ አም
ላክ፣ ካልሆነ በቀር ማንም ሊያድናቸው
አይቻለውም።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ፣ እርሱ አዳናቸው፣
ታላቁን ኃይሉንም አሳያቸው፣ እናም ደስ
ታቸው ታላቅ ነበር።
፳፭ እነሆም፣ እንዲህ ሆነ በሔላም ምድር
በነበሩበት ጊዜ፣ አዎን፣ በሔላም ከተማ፣
በዙሪያው ያለውን መሬት በሚያርሱበት
ጊዜ፣ እነሆ የላማናውያን ወታደሮች በም
ድሪቱ ዳርቻ ነበሩ።

ሞዛያ ፳፱፥፲፫።
ሞዛያ ፲፰፥፲፰–፳፪።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰–፳፱።
ሞዛያ ፳፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
ክህነት።
፲፰ ሀ ፩ ጢሞ. ፬፥፮።

ሀ

፳፩ ሀ ሔለ. ፲፪፥፫፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፩።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።

፻፹፯

ሞዛያ ፳፫፥፳፮–፳፬፥፫

፳፮ አሁን እንዲህ ሆነ የአልማ ወንድሞች
ከእርሻቸው ሸሹ፣ እናም በሔላም ከተማ
እራሳቸውን በአንድ ላይ ሰበሰቡ፤ እናም
በላማናውያን አቋም እጅግ ፈርተው ነበር።
፳፯ ነገር ግን አልማ ወደፊት ሔደና ከእ
ነርሱ ጋር ቆመ፣ እናም እንዳይፈሩ፣ ነገር
ግን ጌታ አምላካቸው ማስታወስ እንዳለ
ባቸውና እርሱ እንደሚያድናቸው አበረ
ታታቸው።
፳፰ ስለዚህ ፍርሃታቸውን ዋጡት፣ እናም
እነርሱንና ሚስቶቻቸውን፣ እናም ልጆቻ
ቸውን ያተርፉላቸው ዘንድ የላማናውያንን
ልብ እንዲያራራ ወደ ጌታ መጮኽ ጀመሩ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ የላማናውያ
ንን ልብ አራራ። እናም አልማና ወንድ
ሞቹ ወደ እነርሱ ሔዱና፣ እራሳቸውን
አሳልፈው ሰጡአቸው፤ እናም ላማናው
ያን የሔላምን ምድር ያዙ።
፴ አሁን ከንጉስ ሊምሂ በኋላ የሚሄዱት
ላማናውያን ወታደሮች ለብዙ ቀናት በም
ድረበዳው ተሰወሩ።
፴፩ እናም እነሆ፣ የንጉስ ኖህን ካህናት
አሙሎን በተባለ ስፍራ አገኙአቸው፤
እናም የአሙሎንን ምድር የራሳቸው አደ
ረጉ፣ ምድሪቱንም ማረስ ጀመሩ።
፴፪ አሁን የካህናቱ መሪ ስም አሙሎን
ነበር።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ አሙሎን ላማና
ውያንን ተማፀነ፣ እናም ደግሞ ሀየላማናው
ያን ሴት ልጆች የሆኑትን ሚስቶቻቸውን፣
ባሎቻቸውን እንዳያጠፉባቸው ከወንድሞ
ቻቸው ጋር እንዲማፀኑ ላከ።
፴፬ እናም ላማናውያን በሚስቶቻቸው
ምክንያት ለአሙሎንና ለወንድሞቹ ሀርህ
ራሄ ነበራቸው፣ እናም አላጠፉአቸውም።
፴፭ እናም አሙሎንና ወንድሞቹ ከላ
ማናውያን ጋር አንድ ሆኑና፣ የኔፊን
ምድር ለመፈለግ በተጓዙበት ወቅት በአ
ልማና በወንድሞቹ የተያዘውን የሔላምን
ምድር አገኙ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ኔፊ ምድር
፴፫ ሀ ሞዛያ ፳፥፫–፭።

የሚወስደውን መንገድ የሚያሳዩአቸው
ከሆነ ህይወታቸውንና ነፃነታቸውን እንደ
ሚሰጡአቸው ላማናውያን ለአልማና ለወ
ንድሞቹ ቃል ገቡ።
፴፯ ነገር ግን አልማ ወደ ኔፊ ምድር የሚ
ወስደውን መንገድ ካሳያቸው በኋላ ላማና
ውያን ቃላቸውን አልጠበቁም፤ ነገር ግን
በአልማና በወንድሞቹ ላይ በሔላም ምድር
ዙሪያ ሀጠባቂዎች አስቀመጡ።
፴፰ እናም የተቀሩት ወደ ኔፊ ምድር
ሔዱ፤ እናም ግማሾቹ ወደ ሔላም ምድር
ተመለሱ፣ ደግሞም ትተዋቸው የሄዱትን
ጠባቂዎቹ ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸውን
አመጡ።
፴፱ እናም የላማናውያን ንጉስ ለአሙሎን
በሔላም ምድር በነበረው ህዝቡ ላይ ንጉስና
ገዢ እንዲሆን ፈቀደለት፤ ይሁን እንጂ ከላ
ማናውያን ንጉስ ፈቃድ የሚቃረን ምንም
ነገር የማድረግ ስልጣን አይኖረውም።
ምዕራፍ ፳፬
አሙሎን አልማንና ህዝቡን አሳደደ—
የሚፀልዩ ከሆነ ይገደላሉ— ጌታ ሸክማቸ
ውን ቀሊል እንዲመስል አደረገው— ከባ
ርነት አዳናቸው፣ እናም ወደ ዛራሔምላ
ተመለሱ። ከ፻፵፭–፻፳ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አሙሎን በላማና
ውያን ንጉስ ፊት ሞገስን አገኘ፤ ስለዚህ፣
የላማናውያን ንጉስ ለእርሱና ለወንድሞቹ
በህዝቡ ላይ፣ አዎን፣ በሻምሎን ምድርም
ባሉት ህዝቦች ላይ ጭምር፣ እናም እንዲ
ሁም በሼምሎን ምድርና በአሙሎን ምድር
ላይ መምህር ሆነው እንዲሾሙ አደረጋ
ቸው።
፪ ላማናውያን እነዚህን ምድር ሁሉ ወስ
ደዋልና፤ ስለዚህ፣ የላማናውያን ንጉስ በእ
ነዚህ ምድር ላይ ሁሉ ነገሥታትን ሾሟል።
፫ እናም አሁን የላማናውያን ንጉስ ስሙ
ላማን ይባል ነበር፣ እርሱም በአባቱ ስም
ይጠራ ነበር፤ ስለዚህ ንጉስ ላማን ተብሎ

፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።

፴፯ ሀ ሞዛያ ፳፬፥፰–፲፭።

፻፹፰

ሞዛያ ፳፬፥፬–፲፯

ይጠራም ነበር። እናም በብዙ ህዝብ ላይ
ንጉስ ነበር።
፬ እናም በህዝቡ በተያዘው ምድር ላይ
ሁሉ የአሙሎንን ወንድሞች መምህር አድ
ርጎ ሾማቸው፤ እናም የኔፊን ቋንቋ በላማና
ውያን ሁሉ መካከል ማስተማር ጀመሩ።
፭ እናም አንዱ ከሌለኛው ወዳጅ የሆኑ
ህዝቦች ነበሩ፤ ይሁን እንጂ እግዚአብሔ
ርን አያውቁትም ነበር፤ የአሙሎንም ወን
ድሞች ጌታ አምላካቸውንም ሆነ የሙሴን
ህግ በተመለከተ ምንም አላስተማሩአቸ
ውም ነበር፤ የአቢናዲንም ቃላት አላስተ
ማሩአቸውም ነበር፤
፮ ነገር ግን ታሪካቸውን መጠበቅ እንዳ
ለባቸውና እርስ በርስ እንዲፅፉ አስተማ
ሩአቸው።
፯ እናም ላማናውያን ሀብታም መሆን
ጀመሩ፣ እናም እርስ በርስ የንግድ
ልውውጥ በማድረግ በጣም አደጉ፣ እንዲ
ሁም የዓለምን ጥበብ በተመለከተ ብልጥና
ብልህ ህዝብ መሆን ጀመሩ፤ አዎን፣ እጅግ
ብልጥ የሆኑት ሠዎች ከራሳቸው ወንድሞች
በስተቀር ሁሉንም አይነት ኃጢያትና ዝር
ፊያ በማድረግ ይደስቱ ነበር።
፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አሙሎን በአ
ልማና በወንድሞቹ ላይ ሀስልጣኑን ማሳየት
ጀመረ፤ እናም እርሱን ማሳደድና፣ ልጆቹ
ልጆቻቸውን እንዲያሳድዱ አደረገ።
፱ አልማ ሀከንጉሱ ካህን አንዱ መሆኑን፣
እናም የአቢናዲን ቃል ያመነውና፣ ከን
ጉሱም ፊት እንዲወጣ የተደረገው እርሱ
እንደነበር አሙሎን ያውቅ ነበር፤ እናም
ስለዚህ በእርሱ ተቆጥቶ ነበር፤ እርሱ በን
ጉስ ላማን አገዛዝ ስር ነበር፣ ቢሆንም በእ
ነርሱ ላይ ስልጣኑን ተጠቅሞ ነበር፣ እናም
ለ
ኃላፊነቱን በእነርሱ ላይ አደረገ፣ አስገባ
ሪዎችንም በእነርሱ ላይ አደረገ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ስቃያቸው ታላቅ ስለ
፳፬ ፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፱።

፱ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፩–፬፤ ፳፫፥፱።
		ለ ሞዛያ ፳፩፥፫–፮።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
		ለ

ነበር ወደ እግዚአብሔርም በኃይል መጮህ
ጀመሩ።
፲፩ እናም አሙሎን ጩኸታቸውን ማቆም
እንዳለባቸው አዘዘ፣ እናም እንዲጠብቁ
አቸው ጠባቂዎችን በእነርሱ ላይ አደረገ፣
ይኸውም እግዚአብሔርን የሚጠራ ማንም
ሰው እንዲገደል ነበር።
፲፪ እናም አልማና ህዝቡ ወደ ጌታ አምላ
ካቸው ድምፃቸውን ከፍ አላደረጉም፣ ነገር
ግን ልባቸውን ወደ እርሱ ሀአፈሰሱ፤ እናም
እርሱ የልባቸውን ሐሳብ ያውቅ ነበር።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ ድምፅ በስ
ቃያቸው እንዲህ በማለት መጣ፥ ራሳች
ሁን አቅኑም መልካም መፅናኛ ይኑራች
ሁም፤ ከእኔ ጋር የገባችሁትን ቃል ኪዳን
አውቀዋለሁና፤ ከህዝቤም ጋር ቃል ኪዳን
እገባለሁ እናም ከባርነት አስለቅቃቸዋለሁ።
፲፬ እናም ደግሞ በባርነት በነበራችሁ
ጊዜም ቢሆን፣ በጀርባችሁም እንኳን
ሊሰማችሁ እንዳይቻላችሁ፣ በትከሻችሁ
ላይ ያለውን ሸክም አቃልልላችኋለሁ፤
እናም ይህንን የማደርገው ከዚህ በኋላ ለእኔ
ሀ
በምስክርነት እንድትቆሙ ነው፤ እናም
እኔ ጌታ እግዚአብሔር በእውነት ለበመከ
ራቸው ጊዜ ህዝቤን እንደምጎበኝ ታውቁ
ዘንድ ነው።
፲፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በአልማና
በወንድሞቹ ላይ የሆነው ሸክም ቀለለላ
ቸው፣ አዎን፣ ሀሸክማቸውን ማቅለል እን
ዲችሉ እናም በደስታና ለበትዕግስት ለጌታ
ፈቃድ ተቀባይ እንዲሆኑ ጌታ ሐብርታትን
ሰጥቷቸዋል።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ እምነታቸውና ትዕ
ግስታቸው ታላቅ በመሆኑ፣ የጌታ ድምፅ
በድጋሚ እንዲህ በማለት ወደ እነርሱ
መጣ፥ መፅናናትም ይብዛላችሁ፣ ነገ ከባ
ርነት አስለቅቃችኋለሁና።
፲፯ እናም ለአልማ እንዲህ አለው፥ ከዚህ

ቅ.መ.መ. ምስክር።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
አልማ ፴፩፥፴፰፤ ፴፫፥፳፫።
ት. እና ቃ. ፶፬፥፲።

ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
		ሐ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።

፻፹፱

ሞዛያ ፳፬፥፲፰–፳፭፥፯

ህዝብ ፊት ትሄዳለህ፣ እናም እኔ ከአንተ
ጋር እሄዳለሁ፣ ይህንንም ህዝብ ሀ ከባርነት
አስለቅቃለሁ።
፲፰ አሁን እንዲህ ሆነ አልማና ህዝቡ መን
ጋዎቻቸውን እናም ደግሞ እህላቸውን በአ
ንድነት በምሽት ሰበሰቡ፤ አዎን፣ እንዲያ
ውም ምሽቱን ሁሉ መንጋዎቻቸውን በአ
ንድነት ይሰበስቡ ነበር።
፲፱ እናም ጠዋት ጌታ በላማናውያን ላይ
ሀ
ከባድ እንቅልፍን ጣለባቸው፤ አዎን፣
እናም አስገባሪዎቻቸው ሁሉ በከባድ እን
ቅልፍ ላይ ነበሩ።
፳ እናም አልማና ህዝቡ ወደ ምድረበዳው
ተጓዙ፤ እናም ቀኑን በሙሉ ከተጓዙ በኋላ
ድንኳናቸውን በሸለቆ ተከሉ፣ እናም በም
ድረበዳው ውስጥም መንገዱን አልማ ስለ
መራቸው ሸለቆውን አልማ ብለው ጠሩት።
፳፩ አዎን፣ እናም በአልማ ሸለቆ ሀምስጋ
ናቸውን ለእግዚአብሔር አበረከቱ፣ ምክን
ያቱም ለእነርሱ መሀሪ ነበርና፣ እናም ሸክ
ማቸውን አቅልሎላቸዋልና ከባርነትም አስ
ለቅቆአቸዋልና፤ በባርነት ስር ነበሩ እናም
ጌታ አምላካቸው ካልሆነ በቀር ማንም ሊያ
ስለቅቃቸው አይቻለውምና።
፳፪ እናም ለእግዚአብሔር ምስጋናን
አቀረቡ፣ አዎን፣ ወንዶቻቸውና፣ ሴቶ
ቻቸው ሁሉ፣ እናም መናገር የሚችሉት
ልጆቻቸው ሁሉ እግዚአብሔርን በማወ
ደስ ድምፃቸውን ከፍ አደረጉ።
፳፫ እናም አሁን ጌታ ለአልማ እንዲህ
አለው፥ ላማናውያን ነቅተዋል እናም ያሳ
ድዷቸዋልና ፍጠን፣ አንተንና ይህንን
ህዝብ ከዚህ ምድር አውጣ፤ ስለዚህ ከዚህ
ምድር ውጡ፣ እናም ላማናውያኖች ይህ
ንን ህዝብ ለማሳደድ ከዚህ አልፈው እንዳ
ይመጡ በዚህ ሸለቆ ውስጥ አቆማቸዋለሁ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ከሸለቆው ወጥተው
ሄዱና፣ ጉዞአቸውን ወደ ምድረበዳው አደ
ረጉ።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ባርነት።
፲፱ ሀ ፩ ሳሙ. ፳፮፥፲፪።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣

፳፭ እናም ለአስራ ሁለት ቀናት በምድ
ረበዳው ከቆዩ በኋላ በዛራሔምላ ምድር
ደረሱ፤ እናም ንጉስ ሞዛያ ደግሞ በደስታ
ተቀበላቸው።
ምዕራፍ ፳፭
በዛራሔምላ የሙሌቅ ወገኖች ኔፋው
ያን ሆኑ— ስለአልማና ስለዜኒፍ ህዝብ
ተማሩ— አልማ ሊምሂንና ህዝቡን ሁሉ
አጠመቀ— ሞዛያ አልማ የእግዚአብሔ
ርን ቤተክርስቲያን እንዲያቋቁም ስልጣን
ሰጠው። በ፻፳ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን ንጉስ ሞዛያ ህዝቡ ሁሉ
በአንድነት እንዲሰበሰብ አደረገ።
፪ እንግዲህ ሀየሙሌቅ ትውልድ እንደነበ
ረው ለዛራሔምላ እናም ከእነርሱ ጋር ወደ
ምድረበዳው እንደመጡት ህዝብ ብዛት፣
የኔፊ ልጆች የነበሩ፣ ወይንም የኔፊ ወገን
የሆኑት ብዙ አልነበሩም።
፫ እናም የኔፊም ሆኑ የዛራሔምላ ህዝብ
ብዛት እንደላማናውያን አልነበረም፤
አዎን፣ ብዛታቸው እንደእነርሱ ግማሹ
እንኳን አልነበረም።
፬ እናም አሁን የኔፊ ህዝብ በሙሉ፣ ደግ
ሞም የዛራሔምላም ህዝብ በአንድነት ተሰ
በሰቡ፣ እናም በሁለት ወገን ሆነው በአንድ
ነት ተሰበሰቡ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሞዛያ የዜኒፍን ታሪክ
ለህዝቡ አነበበ፤ እንዲነበብም አደረገ፤
አዎን፤ የዛራሔምላን ምድር ለቀው ከወ
ጡበት ጊዜ ጀምሮ በድጋሚ እስከተመለ
ሱበት ድረስ የዜኒፍን ህዝብ ታሪክ አነበበ።
፮ እናም ደግሞ የአልማንና ወንድሞቹን
ታሪክ፣ የዛራሔምላን ምድር ለቀው ከወ
ጡበት ጊዜ ጀምሮ፣ እንደገናም እስከተ
መለሱበት ድረስ ያለውን ስቃያቸውን ሁሉ
አነበበ።
፯ እናም አሁን፣ ሞዛያ ታሪኩን አንብቦ

			 ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፳፭ ፪ ሀ ሔለ. ፮፥፲።

			ቅ.መ.መ. ሙሌቅ።
		ለ ኦምኒ ፩፥፲፫–፲፱።

፻፺

ሞዛያ ፳፭፥፰–፳፪

እንደጨረሰ፣ በምድሪቱ የቀሩት ህዝቦቹ
በመገረምና በአድናቆት ተሞሉ።
፰ ምን ማሰብ እንዳለባቸው አላወቁም
ነበርና፤ ሀከባርነት የተለቀቁትን በተመለ
ከቱ ጊዜ እጅግ ታላቅ በሆነ ደስታ ተሞል
ተው ነበርና።
፱ እናም በድጋሚ፣ በላማናውያን የተገደ
ሉትን ወንድሞቻቸውን ባሰቡ ጊዜ በሃዘን
ተሞሉ እናም ብዙ የሐዘን እንባም አፈሰሱ።
፲ እናም እንደገና፣ ፈጣን የእግዚአብ
ሔርን ቸርነት እናም አልማንና ወንድሞ
ቹን ከላማናውያን እጅና ከባርነት ማውጣ
ቱን ባሰቡ ጊዜ፣ ድምፃቸውን ከፍ አደረጉና
ለእግዚአብሔር ምስጋና አቀረቡ።
፲፩ እናም በድጋሚ፣ ወንድሞቻቸው ስለ
ሆኑት ስለላማናውያን ኃጢያትና ስለመበ
ከላቸው ባሰቡ ጊዜ ሀስለነፍሳቸው ደህንነት
ለ
በህመምና በጭንቀት ተሞልተው ነበር።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያንን
ሴቶች ለሚስትነት የወሰዱት የአሙሎንና
የወንድሞቹ ልጆች፣ በአባቶቻቸው ባህ
ርይ ተከፉ፣ እናም ከእንግዲህ በአባቶቻ
ቸው ስም መጠራት አልፈለጉም፣ ስለዚህ
የኔፋውያን ልጆች ተብለው ይጠሩ ዘንድና
ኔፋውያን ተብለው ከሚጠሩት ጋር ይቆጠሩ
ዘንድ የኔፊን ስም በራሳቸው ላይ ወሰዱ።
፲፫ እናም እንግዲህ የዛራሔምላ ህዝብ
ሁሉ ከኔፋውያን ጋር ሀተቆጠሩ፣ እናም ይህ
የሆነበት ምክንያት የኔፊ ዘር ከሆኑት በስ
ተቀር መንግስቱ ለሌላ ባለመሰጠቱ ነበር።
፲፬ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሞዛያ ለህ
ዝቡ ንግግሩንና ንባቡን እንደጨረሰ አል
ማም ደግሞ ለህዝቡ እንዲናገር ፈለገ።
፲፭ እናም አልማ ተናገራቸው፣ በብዛትም
በአንድ ላይ በተሰበሰቡ ጊዜ፣ እናም ከአንዱ
ጉባኤ ወደ ሌለኛው በጌታ ንስሃና እምነትን
እየሰበከላቸው ሔደ።
፲፮ እናም የሊምሂን ህዝብና ወንድሞቹን
፰ ሀ ሞዛያ ፳፪፥፲፩–፲፫።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ—የነፍሶች
ዋጋ።
		ለ ሞዛያ ፳፰፥፫–፬፤

ከባርነት የተለቀቁትን ሁሉንም ጌታ ከባ
ርነት እንዳስለቀቃቸው እንዲያስታውሱ
በጥብቅ መከራቸው።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ህዝቡን ብዙ
ነገሮችን ካስተማረና ንግግሩንም ከጨረሰ
በኋላ፣ ንጉስ ሊምሂ መጠመቅን ፈለገ፤
እናም ህዝቡም በሙሉ ደግሞ ይጠመቁ
ዘንድ ፈለጉ።
፲፰ ስለዚህ፣ አልማ ወደ ውኃው ገባ፣
እናም ሀ አጠመቃቸው፤ አዎን፣ ወንድ
ሞቹን ለበሞርሞን ውሃ እንዳጠመቃቸው
አይነት እነርሱንም አጠመቃቸው፤ አዎን፣
ያጠመቃቸው በሙሉ የእግዚአብሔር ቤተ
ክርስቲያን አባላት ሆኑ፤ እናም ይህ የሆነው
በአልማ ቃል በማመናቸው የተነሳ ነው።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሞዛያ
በዛራሔምላ ምድር ላይ ሁሉ ቤተክርስ
ቲያንን እንዲያቋቁም ለአልማ ፈቀደለት፣
እናም በሁሉም ቤተክርስቲያን ላይ ካህና
ትንና መምህራንን እንዲሾም ሀስልጣንን
ሰጠው።
፳ አሁን ይህ ሁሉ የተደረገበት ምክንያት
ብዙውን ህዝብ በአንድ አስተማሪ ለመም
ራት ስለማይቻል፣ እነርሱም ሁሉ በአንድ
ጉባኤ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ስለ
ማይችሉ ነበር፤
፳፩ ስለዚህ ራሳቸውን ቤተክርስቲያናት
ተብለው በሚጠሩ በተለያዩ ክፍሎች ሰበ
ሰቡ፤ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የራሱ ካህ
ናትና መምህራን አለው፣ እናም እያንዳንዱ
ካህን ቃሉን ከአልማ አንደበት በተቀበለው
መሠረት ይሰብክ ነበር።
፳፪ እናም ስለዚህ ብዙ ቤተክርስቲያኖች
ቢኖሩም ሁሉም አንድ ሀቤተክርስቲያን
ነበሩ፣ አዎን፣ ይኸውም የእግዚአብሔር
ቤተክርስቲያን፤ ከንስሃና በእግዚአብሔር
እምነት በቀር በሁሉም በቤተክርስቲያናት
ምንም አይሰበክም ነበር።

አልማ ፲፫፥፳፯።
፲፫ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፱።
፲፰ ሀ ሞዛያ ፳፩፥፴፭።
		ለ ሞዛያ ፲፰፥፰–፲፯።

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
፳፪ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፯።

፻፺፩

ሞዛያ ፳፭፥፳፫–፳፮፥፲፪

፳፫ እናም አሁን በዛራሔምላ ምድር ሰባት
ቤተክርስቲያናት ነበሩ። እናም እንዲህ ሆነ
ማንኛውም ሀየክርስቶስን ወይም የእግዚ
አብሔርን ስም በእራሱ ለመውሰድ የፈ
ለገ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያናት አባል
ይሆናል፤
፳፬ እናም እነርሱ ሀየእግዚአብሔር ሰዎች
ተብለው ተጠርተዋል። እናም ጌታ መን
ፈሱን በእነርሱ ላይ አፍስሷል፣ እነርሱም
ተባርከዋል፣ በምድሪቱም ላይ በለፅገዋል።
ምዕራፍ ፳፮
ብዙዎች የቤተክርስቲያኑ አባላት እምነት
በሌላቸው ወደ ኃጢያት ተመሩ— አልማ
የዘለዓለማዊ ሕይወት ቃል ተገብቶለ
ታል— ንስሃ የሚገቡት እና የሚጠመቁ
ይቅርታን ያገኛሉ— በኃጢያት ያሉት
እና ኃጢአታቸውን ለአልማና ለጌታ የተ
ናዘዙ የቤተክርስቲያን አባላት ይቅር ይባ
ላሉ፤ አለበለዚያ ከቤተክርስቲያን አባላት
ጋር አይቆጠሩም። ከ፻፳–፻ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን እንዲህ ሆነ የንጉስ ቢንያምን
ቃል መረዳት የማይችሉ በማደግ ላይ ያሉ
ትውልዶች ነበሩ፣ እነርሱም እርሱ ለዚህ
ህዝብ በተናገረበት ጊዜ ትንሽ ልጆች የነ
በሩ በመሆናቸው፤ እናም የአባቶቻቸውን
ባህል አያምኑም ነበር።
፪ የሙታን ትንሣኤንም ሆነ የክርስቶስን
መምጣት በሚመለከት የተነገረውን አያም
ኑም ነበር።
፫ እናም አሁን ባለማመናቸው የእግዚአ
ብሔርን ቃል ሀሊረዱት አልቻሉም ነበር፤
ልባቸውም ጠጥሮ ነበር።
፬ እናም አይጠመቁም ነበር፣ የቤተክር
ስቲያኗም አባል አይሆኑም ነበር። እናም
እምነታቸውን በተመለከተ የተለዩ ነበሩ፣
ከእዚያም በኋላ እንደዚያው ሆነው ቀሩ፣
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።

በስጋዊነታቸውና በኃጢአተኝነታቸውም
ቢሆን፣ ወደ ጌታ አምላካቸው አይፀልዩም
ነበርና።
፭ እናም አሁን በሞዛያ የንግስና ዘመን
እንደ የእግዚአብሔር ሰዎች ግማሽ ያህል
አልበዙም ነበር፣ ነገር ግን በወንድሞች
መካከል ሀጥል ምክንያት በጣም በርክተው
ነበር።
፮ እንዲህ ሆነ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ
የነበሩትን ብዙዎችን በሸንጋይ ቃላቸው
አታለሉአቸው፣ እናም ብዙ ኃጢአቶችን
እንዲፈፅሙ አደረጉአቸው፣ ስለዚህ በቤ
ተክርስቲያኗ ውስጥ ሆነው ኃጢያትን የፈ
ፀሙ፣ በቤተክርስቲያኗ ሀመገሰፃቸው አስ
ፈላጊ ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ከካህናቱ ፊት አመ
ጡአቸው፣ እናም በመምህራንም ለካህናቱ
ተሰጡ፤ እናም ካህናቱ ሀሊቀ ካህን ከሆነው
ከአልማ ፊት አመጧቸው።
፰ አሁን ንጉስ ሞዛያ አልማን በቤተክር
ስቲያኗ ላይ ስልጣን ሰጥቶታል።
፱ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ስለእነርሱ
አያውቅም ነበር፤ ነገር ግን በእነርሱ ላይ
ብዙ ምስክሮች ነበሩ፣ አዎን፣ ህዝቡ ቆሙና
ስለኃጢአታቸው በብዛት መሰከሩ።
፲ አሁን በቤተክርስቲያኑ ፊት እንደዚህ
ያለ ነገር ሆኖ አያውቅም፤ ስለዚህ አልማ
በመንፈሱ ይጨነቅ ነበር፤ እናም ከንጉሱ
ፊት እንዲመጡ አደረገ።
፲፩ እናም ለንጉሱ አለው፥ እነሆ ብዙዎ
ቹን በወንድሞቻቸው የተከሰሱትን በአንተ
ፊት አምጥተናል፤ አዎን፣ እናም በተለያዩ
ክፋቶች የተያዙ ናቸው። እናም ስለኃጢአ
ታቸው ንስሃ አይገቡም፤ ስለዚህ እንደወን
ጀላቸው ትፈርድባቸው ዘንድ በአንተ ፊት
አምጥተናቸዋል።
፲፪ ነገር ግን ንጉስ ሞዛያ አልማን እንዲህ
አለው፥ እነሆ፣ እኔ አልፈርድባቸውም፣
ሀ

፳፮ ፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት፤
ጸብ።

፮ ሀ አልማ ፭፥፶፯–፶፰፤ ፮፥፫።
ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
፯ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፵፪።

፻፺፪

ሞዛያ ፳፮፥፲፫–፳፱

ስለዚህ አንተ እንድትፈርድባቸው በእጅህ
ሀ
አሳልፌ አሰጥሃለሁ።
፲፫ እናም አሁን የአልማ መንፈስ በድጋሚ
ታወከ፣ እናም ምክንያቱም በእግዚአብሔር
ዐይን የተሳሳተ ነገርን እፈፅማለሁ በማለት
ስለፈራ ወደጌታ ሄዶ ይህንን በተመለከተ
ምን ማድረግ እንዳለበት ጠየቀ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ነፍሱን ሁሉ ለእግ
ዚአብሔር ካፈሰሰ በኋላ፣ የጌታ ድምፅ ወደ
እርሱ እንዲህ ሲል መጣ፥
፲፭ አልማ አንተ የተባረክ ነህ፣ እና ሀበሞ
ርሞን ውሃ የተጠመቁት የተባረኩ ናችው።
የእኔ አገልጋይ በሆነው በአቢናዲ ቃል ብቻ
እጅግ ለበማመንህ የተባረክህ ነህ።
፲፮ እናም እነሆ አንተ በተናገርካቸው
ቃላት ብቻ እጅግ ስላመኑም የተባረኩ
ናቸው።
፲፯ እናም በዚህ ህዝብ መካከል ሀቤተክ
ርስቲያኗን በመመስረትህ አንተ የተባረክህ
ነህ፤ እናም እነርሱም ይቋቋማሉ፣ የእኔም
ሰዎች ይሆናሉ።
፲፰ አዎን፣ ስሜን ለመቀበል ፈቃደኛ
የሆነ ይህ የተባረከ ህዝብ ነው፤ ሀበስሜም
ይጠራሉና፣ እናም እነርሱ የእኔ ናቸው።
፲፱ እናም እኔን ህጉን ስለተላለፉት
በተመለከተ ስለጠየከኝ አንተ የተባረክህ
ነህ።
፳ አንተ የእኔ አገልጋይ ነህ፤ እናም ሀዘለ
ዓለማዊ ሕይወት ይኖርህ ዘንድ ካንተ ጋር
ቃል ኪዳን እገባለሁ፤ እናም ታገለግለኛ
ለህም፣ በስሜም ትሄዳለህ፣ እናም በጎቼን
በአንድነት ትሰበስባለህ።
፳፩ እናም ድምጼን የሰማ የእኔ ሀበግ ይሆ
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፸፰–፺፫።
፲፭ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፴።
		ለ ሞዛያ ፲፯፥፪።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፲፯ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፲፱–፳፬።
፲፰ ሀ ሞዛያ ፩፥፲፩፤ ፭፥፰።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መመረጥ፤
ምርጦች፤
የዘለዓለም ህይወት።

ናል፣ እናም እናንተ በቤተክርስቲያኗ ትቀ
በሉታላችሁ፤ እኔም ደግሞ እቀበለዋለሁ።
፳፪ እነሆም ይህች የእኔ ቤተክርስቲያን
ናት፣ ማንም ሀየሚጠመቅ ንሰሃ በመግባት
ይጠመቃል፤ እናም እናንተ የተቀበላችሁት
ማንም ቢኖር በስሜ ያምናል፤ እናም እር
ሱን በነፃ ለይቅር እለዋለሁ።
፳፫ እኔ የዓለምን ኃጢያት ሀበራሴ ያደ
ረግሁ ነኝና፤ እነርሱን ለየፈጠርኳቸው እኔ
ነኝና፤ እናም እስከመጨረሻው ለሚያምነው
በቀኜ ያለውንም ስፍራ የምሰጠው እኔ ነኝ።
፳፬ እነሆም፣ በስሜም ተጠርተዋል፤
እናም ሀየሚያውቁኝ ከሆነም ወደ እኔ ይመ
ጣሉ፣ እናም በቀኝ እጄ በኩል ዘለዓለማዊ
ስፍራ ይኖራቸዋል።
፳፭ እናም እንዲህ ይሆናል ሀሁለተኛው
መለከት ሲነፋ እኔን በፍፁም ለያላወቁ መጥ
ተው በፊቴ ይቆማሉ።
፳፮ እና ከእዚያም እኔ ጌታ አምላካቸው፣
አዳኛቸው መሆኔን ያውቃሉ፤ ነገር ግን
አይድኑም።
፳፯ እናም ከዚያ በኋላ እኔ በጭራሽ ሀእን
ደማላውቃቸው እናዘዝላቸዋለሁ፣ እናም
ለዲያብሎስና ለመላዕክቱ ወደተዘጋጀው
ወደ ለዘለዓለማዊ እሳት ሐይሄዳሉ።
፳፰ ስለዚህ እንዲህም እላችኋለሁ፣ ቃሌን
ሀ
የማይሰማ፣ እርሱ በቤተክርስቲያኔ አትቀ
በሉት፣ በመጨረሻውም ቀን እርሱን አል
ቀበለውምና።
፳፱ ስለዚህ እላችኋለሁ ሂዱ፣ እናም
እኔን የተላለፈ ማንኛውንም እንደፈፀመው
ሀ
ኃጢያት መሰረት ለ ፍረድበት፤ እናም
በእኔና በአንተ ፊት ኃጢአቱን ሐከተናዘዘ፣

፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
፳፪ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት፤
ይቅርታ ማድረግ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፳፬ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፫።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፱፣ ፻፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩–፹፮።

፳፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፰ ሀ

ማቴ. ፯፥፳፩–፳፫።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፵፫–፵፬።
ሉቃ. ፲፫፥፳፯።
፪ ኔፊ ፱፥፴፩፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።
		ሐ ፫ ኔፊ ፩፥፳፭።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ።

፻፺፫

ሞዛያ ፳፮፥፴–፳፯፥፪

እናም ከልቡ ንስሃ ከገባ እርሱን ይቅር
ትለዋለህ፣ እኔም ደግሞ ይቅር እለዋለሁ።
፴ አዎን፣ እናም ህዝቤ ሀንስሃ እንደገባው
ለ
መጠን በእኔ ላይ ያደረጉትን መተላለፍ
ይቅር እላቸዋለሁ።
፴፩ እናም እያንዳንዳችሁ መተላለፋች
ሁን ሀይቅር ተባባሉ፤ እውነት እላችኋለሁ
ጎረቤቱ ንስሃ በሚገባበት ጊዜ የጎረቤቱን
መተላለፍ ይቅር የማይል እርሱ ራሱን ወደ
ኩነኔ ያመጣል።
፴፪ አሁን እልሀለሁ፣ ሂድ፣ ለኃጢአቱ
ንስሃ የማይገባ እርሱ ከህዝቤ ጋር አብሮ
አይቆጠርም፤ እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ
ይህ ደንብ ይጠበቃል።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ይህንን ቃል
በሰማ ጊዜ፣ እንዲኖሩት፣ እና በእግዚአብ
ሔር ትዕዛዝ መሰረት የቤተክርስቲያን ሰዎ
ችን ይፈረድባቸው ዘንድ ጻፋቸው።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ሄደና፣ እነ
ዚያ በክፋት የተወሰዱትን በጌታ ቃል መሰ
ረት ፈረደባቸው።
፴፭ እና ማንኛውም ለኃጢአታቸው ንስሃ
የገቡ ሀየተናዘዙ፣ እነርሱ ከቤተክርስቲያኗ
ሰዎች መካከል ቆጠራቸው።
፴፮ እናም ኃጢአታቸውን ያልተናዘዙና
ለክፋታቸው ንስሃ ያልገቡ፣ እነርሱ ከቤተ
ክርስቲያኗ ሰዎች መካከል አልተቆጠሩም፣
ናም ስማቸውም ሀተሰርዟል።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ አልማ የቤተክርስ
ቲያኗን ጉዳዮች ሁሉ መራ፤ እናም ለቤተ
ክርስቲያኑ ጉዳዮች ሰላምና ብልፅግና በድ
ጋሚ እጅግ መሳካት ጀመሩ፣ በጥንቃቄም
በእግዚአብሔር ፊት በመራመድ ብዙዎችን
ተቀበሉ፣ ብዙዎችን አጠመቁ።
፴፰ እናም አሁን፣ በማንኛውም ትጋት
በመራመድ፣ በሁሉም ነገር የጌታን ቃል
መ

፳፱ መ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ሠ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፴ ሀ ሕዝ. ፴፫፥፲፩፣ ፲፭–፲፮፤
የሐዋ. ፫፥፲፱–፳፤
ሞዛያ ፳፱፥፲፱–፳።
		ለ ሞሮኒ ፮፥፰።

ሠ

በማስተማር፣ በሁሉም መከራ በመሰ
ቃየት፣ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን
አባል ባልሆኑት ሁሉ በመሳደድ፣ እነዚህ
ነገሮች በሙሉ አልማና በቤተክርስቲያኗ
ላይ ያሉት ተከታይ አገልጋዮች ይህንን
አደረጉ።
፴፱ እናም ወንድሞቻቸውን ሀ ገሰፁ፤
እናም በእግዚአብሔር ያለማቋረጥ ለእን
ዲፀልዩና ሐበሁሉም ነገር ምስጋናን እንዲ
ሰጡም በመታዘዝ፣ እያንዳንዱ እንደ ኃጥ
ያቱ፣ ወይም እንደፈፀመው ኃጢአቱ መሰ
ረት በእግዚአብሔር ቃል ተገስጿል።
ምዕራፍ ፳፯
ሞዛያ ስደትን ከለከለ፣ እናም እኩል
ነትን አዘዘ— ትንሹ አልማና አራቱ
የሞዛያ ልጆች ቤተክርስቲያኗን ለማጥ
ፋት ፈለጉ— መልአክ ታያቸው፣ እናም
መጥፎ ድርጊታቸውን እንዲያቆሙ አዘዛ
ቸው— አልማ በድንገት ዲዳ ሆነ— ሁሉም
የሰው ዘር ደህንነትን እንዲያገኝ በድጋሚ
መወለድ አለበት— አልማና የሞዛያ ልጆች
የደስታ ምስራች አወጁ። ከ፻–፺፪ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በቤተክርስቲ
ያኗ እምነት በሌላቸው የተሰራጨው ስደት
ታላቅ ሆኖ ቤተክርስቲያኗ ማጉረምረም
ተጀመረ፣ እናም በቤተክርስቲያኗ ጉዳዩን
በሚመለከት በከፍተኛ ሁኔታ ለመሪዎቻ
ቸው አቤቱታ ማቅረብ ተጀመረ፤ አቤቱ
ታቸውንም ለአልማ አቀረቡ። አልማም
በንጉስ ሞዛያ ፊት ጉዳዩን አቀረበ። እናም
ሞዛያ ከካህናቱ ጋር መከረበት።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ሞዛያ ማንም
የማያምን የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን

፴፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፫፥፲፬–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፱–፲።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
፴፮ ሀ ዘፀአ. ፴፪፥፴፫፤
አልማ ፩፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ውግዘት፤
የሕይወት መፅሐፍ።

፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፪፥፰–፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።

፻፺፬

ሞዛያ ፳፯፥፫–፲፬

አባል የሆኑትን ማሳደድ እንደሌለበት በም
ድሪቱ ዙሪያ አዋጅን አሰራጨ።
፫ እናም በቤተክርስቲያኗ ሁሉ መካከል
ስደት መኖር እንደሌለበት፣ በሰዎች መካከል
ሀ
እኩልነት እንዲሆን ጥብቅ ትዕዛዝ ነበር፣
፬ ምንም ኩራትና ብጥበጣ ሀሰላማቸውን
ለማደፍረስ እንዲኖር አይፍቀዱ ዘንድ፤
ለራሳቸውም ድጋፍ በራሳቸው እጅ እየ
ሰሩም፣ እያንዳንዱ ሰው ጎረቤቱን እንደ
ራሱ ለያክብሩ ዘንድ ጥብቅ ትዕዛዝ ነበር።
፭ አዎን፣ እናም ካለህመም ወይም በድ
ህነት ምክንያት በቀር፣ ሁሉም ካህናትና
መምህራን ለራሳቸው በእጃቸው ሀመስራት
አለባቸው፤ እናም እነዚህን ነገሮች ሲያደ
ርጉ ከመጠን ይልቅ በበለጠ ለበእግዚአብ
ሔር ጸጋ ተሞሉ።
፮ እናም እንደገና በምድሪቱ ታላቅ ሠላም
መስፈን ጀመረ፤ ህዝቡም ብዙ መሆን
ጀመሩ፤ እናም በምድር ገፅ ባሻገርም፣
አዎን በስተሰሜንና በደቡብም፣ በምስራቅና
በምዕራብ፣ ታላላቅ ከተሞችንና መንደሮ
ችን በሁሉም በምድሪቱ ክፍል በመገንባት
መበተን ጀመሩ።
፯ እናም ጌታ ጎበኛቸውና አበለፀጋቸው፣
እንዲሁም ታላቅና ሀብታም ህዝቦች ሆኑ።
፰ አሁን የሞዛያ ልጆች ከማያምኑት ጋር
የተቆጠሩ ነበሩ፤ እናም ደግሞ በአባቱ ስም
አልማ ተብሎ የተጠራው ሀከአልማ ልጆ
ችም አንዱ ከእነርሱ ጋር የተቆጠረ ነበር፤
ይሁን እንጂ፣ እርሱ እጅግ ኃጢአተኛና
ለ
አመንዝራ ሰው ሆነ። እናም እርሱ በጣም
ተናጋሪ ሰው ነበርና፣ ብዙ ሽንገላን ለህዝቡ
ይናገር ነበር፤ ስለዚህም ብዙውን ህዝብ የእ
ርሱን ክፋት እንዲከተሉ አደረገ።
፱ እናም የህዝቡን ልብ ሀበመስረቅ፣ በህ
ዝቡ መካከል ብዙ ፀብ እንዲኖር በማድ
ሀ

፳፯ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
፫ሀ
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
		ለ

መሳደድ።
ሞዛያ ፳፫፥፯፤ ፳፱፥፴፪።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
ቅ.መ.መ. መቆጠር።
ሞዛያ ፲፰፥፳፬፣ ፳፮።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።

ረግ፣ የእግዚአብሔር ጠላት ስልጣኑን በእነ
ርሱ ላይ እንዲያሳይ እድል በመስጠት ለእ
ግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዕድገት ታላቅ
እንቅፋት ሆነ።
፲ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የእግዚአብ
ሔርን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ወደተለ
ያዩ ሥፍራዎች በሄደ ጊዜ፣ እናም ከእግ
ዚአብሔር ትዕዛዝ ወይም ከንጉሱም እንኳን
ተቃራኒ በሆነ መንገድ፣ የጌታን ህዝብ ወደ
ተሳሳተው መንገድ ለመምራት ቤተክርስቲ
ያንን ለማጥፋት ከሞዛያ ልጆች ጋር በሚስ
ጥር ይሄድ ነበርና—
፲፩ እናም እንዳልኳችሁ ሀ በእግዚአብ
ሔር ላይ በማመፅ እየሄዱ እያሉ፣ እነሆ፣
የጌታ ለመልአክ ሐታያቸው፤ እናም በደ
መና ውስጥ እንደነበረ ወረደ፤ የቆሙበት
ንም ምድር እንዲንቀጠቀጥ በሚያደርግ
ሁኔታ እንደነጎድጓድ ድምፅ ተናገረ፤
፲፪ እናም አድናቆታቸው እጅግ ታላቅ
ሆኖ በመሬትም ላይ ወደቁ፣ እናም እርሱ
የሚናገራቸውን ቃላት አልተረዱም ነበር።
፲፫ ይሁን እንጂ በድጋሚ እንዲህ ሲል
ጮኸ፥ አልማ ተነስና፣ ቁም፣ የእግዚአብ
ሔርን ቤተክርስቲያን ለምን ታሳድዳለህ?
ጌታ እንዲህ ብሏልና፣ ይህች ሀየእኔ ቤተክር
ስቲያን ናት፣ እናም አቋቁማታለሁ፤ ከህዝቤ
መተላለፍ በስተቀር ምንም አይሽራትም።
፲፬ እናም በድጋሚ፣ መልአኩ አለ፥
እነሆ፣ ጌታ የዚህን ህዝብ ሀፀሎት፣ እናም
ደግሞ የአባትህን የአልማን ፀሎት ሰምቷል።
አንተ ወደ እውነት እውቀትም ትመጣ ዘንድ
አንተን በተመለከተ በታላቅ እምነት ፀልዮ
አል፤ ስለዚህ፣ ለዚህ ዓላማ የእግዚአብሔ
ርን ኃይልና ስልጣን ለማሳመን፣ በእምነታ
ቸው መሰረት የአገልጋዮቹ ለፀሎት መልስ
ያገኝ ዘንድ ነው የመጣሁት።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. አልማ፣ የአልማ
ወንድ ልጅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፱ ሀ ፪ ሳሙ. ፲፭፥፩–፮።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ሐ የሐዋ. ፱፥፩–፱፤

አልማ ፰፥፲፭።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የቤተክርስትያኗ
ራስ።
፲፬ ሀ አልማ ፲፥፳፪።
		ለ ሞር. ፱፥፴፮–፴፯።

፻፺፭

ሞዛያ ፳፯፥፲፭–፳፱

፲፭ እናም አሁን እነሆ፣ የእግዚአብሔ
ርን ኃይል መጠራጠር ትችላለህን? እነሆም
ድምፄስ ምድርን አላንቀጠቀጠምን? እናም
ከፊትህ ደግሞ እኔን ማየት አይቻልህምን?
እኔም ከእግዚአብሔር ተልኬአለሁ።
፲፮ አሁን እንዲህ እልሃለሁ፥ ሂድ፣ እናም
የአባቶችህን ምርኮ በሔላምና በኔፊ ምድር
አስታውስ፣ እናም ለእነርሱ ምን ያህል
ታላቅ ነገር እንዳደረገ አስታውስ፤ በባር
ነት ነበሩና እርሱ ሀአድኖአቸዋልና። እናም
አሁን አልማ እንዲህ እላለሁ፣ በመንገድህ
ሂድ፣ ራስህን ለመጣል ብትፈልግም፣ ቤተ
ክርስቲያኗን ለማጥፋት አትፈልግ፣ ምክን
ያቱም ፀሎታቸው ምላሽ ያገኛልና።
፲፯ እናም አሁን እንዲህ ሆነ እነዚህ መል
አኩ ለአልማ የተናገረው የመጨረሻ ቃላት
ነበሩ፣ እናም ሄደ።
፲፰ እናም አሁን አልማና ከእርሱ ጋር የነ
በሩት በምድር ላይ ወደቁ፣ መደነቃቸው
ታላቅ ነበርና፤ በራሳቸው ዐይንም የጌታን
መልአክ ተመልክተዋልና፤ እናም ድምፁ
ምድርን እንደሚያንቀጠቅጥ ነጎድጓድ
ነበር፣ እናም ከእግዚአብሔር ኃይል በቀር
ምንም መሬትን እንደሚከፍል አይነት ምድ
ርን ለማንቀጥቀጥ የሚችል እንደሌለ አወቁ።
፲፱ እናም አሁን የአልማ መደነቅ ታላቅ
ስለነበር ዲዳ ሆነ፣ አፉንም መክፈት አልቻ
ለም፤ አዎን፣ እና ደካማ ሆነ፣ እጁን እንኳ
ማንቀሳቀስ እስኪያቅተው፤ ስለዚህ ከእ
ርሱ ጋር በነበሩት ተወሰደና፣ በአባቱ ፊት
እስከሚወድቅ ድረስ እራሱን መርዳት አቅ
ቶት ተሸከሙት።
፳ እናም ለአባቱ በእነርሱ ላይ የሆነውን
ሁሉ ገለፁለት፣ እናም አባቱ የእግዚአብ
ሔር ኃይል መሆኑን በማወቁ ተደሰተ።
፳፩ እናም ጌታ ለልጁና ደግሞ ከእርሱ ጋር
ለነበሩት ያደረገውን ይመሰክሩ ዘንድ ብዙ
ዎች በአንድነት እንዲሰበሰቡ አደረገ።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፩–፬።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፮–፯።
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፳፭ ሀ ሮሜ ፮፥፫–፲፩፤

፳፪ እናም ካህናት እራሳቸውን በአንድነት
እንዲሰበስቡ አደረገ፤ እናም የእግዚአብሔ
ርን ክብርና ቸርነት ያውቁና፣ ይመለከቱ
ዘንድ የህዝቡም ዐይን እንዲከፈት፣ ጌታ
የአልማን አንደበት ይናገርበትም ዘንድ እን
ዲከፍት፤ እናም ደግሞ እጅና እግሮቹ ብር
ታትን ያገኙ ዘንድ ወደአምላካቸው መፀለ
ይና መፆም ጀመሩ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ለሁለት ቀናትና
ሁለት ሌሊት ከፆሙና ከፀለዩ በኋላ የአ
ልማ እግሮችና እጆች ብርታትን አገኙ፣
እናም ተነስቶ መናገር ጀመረ፣ መልካም
መፅናናት እንዲሆንላቸውም ተናገረ።
፳፬ እንዲህ አለ፥ ለኃጢአቴ ንስሃ ገብቻ
ለሁ፣ እናም ሀበጌታ ድኜአለሁ፤ እነሆም
ከመንፈስ ተወልጃለሁ።
፳፭ እናም ጌታ አለኝ፥ ሁሉም የሰው ዘር፣
አዎን፣ ወንዶችና ሴቶች፣ ሁሉም ሀገር፣
ነገድ፣ ቋንቋና ህዝብ ሀበድጋሚ መወለድ
ይገባቸዋልና አትደነቅ፤ አዎን ከእግዚአ
ብሔር በመወለድ፣ ለ ከስጋዊና ከወደቁ
በት ሁኔታ፣ ወደ ፃድቁ መንገድ በእግዚ
አብሔር በመዳን፣ የእርሱም ወንድና ሴት
ልጆች በመሆን ሐይለወጣሉ፤
፳፮ እናም በዚህም አዲስ ፍጡራን ይሆ
ናሉ፣ ይህንን ካላደረጉ፣ ሀበምንም መን
ገድ የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ
አይችሉምና።
፳፯ እላችኋለሁ፣ ጉዳዩ ይህ ካልሆነ፣
መጣል አለባቸው፤ እናም ይህንን አውቃ
ለሁ ምክንያቱም እኔ ልጣል ነበርና።
፳፰ ይሁን እንጂ፣ በብዙ መከራ ላይ
ከተገፋሁ በኋላ ልሞት ስል፣ ንስሃ ገባሁ፣
ጌታም በምህረቱ ሀ ከዘለዓለማዊ ቃጠሎ እን
ድወጣ አደረገኝ፣ እናም እኔ ከአምላክ ተወ
ለድኩ።
፳፱ ነፍሴ ከሞላው መራራ መርዝ፣ እና
ከክፋት ሰንሰለት ተፈወሰች። እኔም በጨ

ሞዛያ ፭፥፯፤
አልማ ፭፥፲፬፤
ሙሴ ፮፥፶፱።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር

		ለ
		ሐ
፳፮ ሀ
፳፰ ሀ

መወለድ።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
ሞዛያ ፫፥፲፱፤ ፲፮፥፫።
ዮሐ. ፫፥፭።
፪ ኔፊ ፱፥፲፮።

፻፺፮

ሞዛያ ፳፯፥፴–፳፰፥፪

ለማ አዘቅት ነበርኩ፤ ነገር ግን አሁን አስ
ደናቂውን የአምላክ ብርሃን ተመለከትኩ።
ነፍሴ ሀበዘለአለማዊ ቅጣት ተሰቃየች፤ ነገር
ግን እኔ ተነጥቄአለሁ፣ እናም ከእንግዲህ
ነፍሴ ህመም የለባትም።
፴ አዳኜን አልተቀበልኩትም፣ እናም
በአባቶቻችን የተነገረውን ክጄአለሁ፤ ነገር
ግን አሁን እንደሚመጣ፣ እናም ጌታ የፈ
ጠረውን ማንኛውንም ፍጡር እንደሚያስ
ታውስ አስቀድመው እንዲመለከቱ፣ እር
ሱም እራሱን ለሁሉም ይገልፃል።
፴፩ አዎን፣ ሀ ሁሉም ጉልበት ይንበረ
ከካል፣ እናም የሁሉም አንደበት በፊቱ
ይናዘዛል። አዎን፣ እንዲሁም በመጨረ
ሻው ቀንም ሁሉም ሰው በእርሱ ለለፍርድ
በሚቆሙበት ጊዜ፣ ከዚያም እርሱ አም
ላክ መሆኑን ይናዘዛሉ፤ በዓለም ላይ ሐያለ
እግዚአብሔር የሚኖሩትም የዘለአለማዊው
ቅጣት በእነርሱ ላይ ትክክል መሆኑን ይና
ዘዛሉም፤ ይንዘፈዘፋሉም፣ ይንቀጠቀጣ
ሉም፣ እናም ሁሉም በቅጽበት መበሚያ
ዩት ዐይኖች ፊት ይሸማቀቃሉ።
፴፪ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ከዚ
ህን ጊዜ ጀምሮ ህዝቡን ማስተማር ጀመረ፣
እናም መልአኩ በተገለፀላቸው በዚያን ጊዜ
ከአልማ ጋር የነበሩት ስላዩትና ስለሰሙት
ነገሮችም ለሁሉም ህዝብ በማወጅ፣ እናም
በከፍተኛ መከራ፣ እምነት በሌላቸውም
ታላቅ ስደትን እየተቀበሉ፣ በብዙዎችም
እየተመቱ በምድሪቱ ዙሪያ ሁሉ እየተጓዙ
የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ።
፴፫ ነገር ግን ይህ ሁሉ ቢሆንም፣ እምነ
ታቸውን በማረጋገጥ፣ እናም የጌታን ትዕ
ዛዛት እንዲጠብቁ በትእግስት እና በብዙ
ስቃይ በጥብቅ በማበረታታት ለቤተክርስ
ቲያኑ ብዙ ማፅናኛ ሰጡ።
፴፬ እናም አራቱም ሀየሞዛያ ልጆች ነበሩ፣
፳፱ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፰።
፴፩ ሀ ፊልጵ. ፪፥፱–፲፩፤
ሞዛያ ፲፮፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።

ስማቸውም አሞን፣ አሮን፣ ኦምነር፣ እናም
ሒምኒ ነበሩ፣ እነዚህ የሞዛያ ወንድ ልጆች
ስሞች ነበሩ።
፴፭ እናም በቤተክርስቲያኑ ላይ የፈፀሙ
ትን በደል ሁሉ በቀናነት ለማደስ በቅንነት
በመሞከር፣ ኃጢአታቸውን ሁሉ ለመናዘ
ዝና፣ ያዩትን ነገሮች ሁሉ በማወጅ፣ እናም
ትንቢትንና ቅዱሳን መፃህፍትን መስማት
ለፈለጉ ሁሉ በመግለጽ፤ በዛራሔምላ
ምድር ሁሉ፣ እናም በንጉስ ሞዛያ አገዛዝ
ስር ከነበሩት ሰዎች መካከል ተጓዙ።
፴፮ እናም ብዙዎችን እውነትን እንዲ
ያውቁ፣ አዎን ወደ አዳኛቸው እውቀት
ለማምጣት እንደዚህም በጌታ እጅ መሳ
ሪያ ነበሩ።
፴፯ እናም እነርሱ እንዴት የተባረኩ
ናቸው! ሰላምን ሀ አውጀዋልና፤ መል
ካም የሆነውን ለየምስራች ዜና አውጀዋል፤
እናም ለህዝቡም ጌታ እንደሚነግስ አው
ጀዋል።
ምዕራፍ ፳፰
የሞዛያ ልጆች ላማናውያንን ሊሰብኩ
ሔዱ— ሁለቱን የባለራዕይ ድንጋዮች
በመጠቀም ሞዛያ የያሬዳውያንን ሰሌዳ
ዎች ተረጎመ። በ፺፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ሀየሞዛያ ልጆች
እነዚህን ነገሮች ሁሉ ካደረጉ በኋላ ጥቂቶ
ቹን ከእነርሱ ጋር ወሰዱ፣ እናም ወደ ንጉሱ
አባታቸው ተመለሱ፤ እናም በዚህም እነ
ርሱ ከመረጧቸው ጋር በመሆን፣ የሰሙአ
ቸውን ነገሮች ይሰብኩ ዘንድ እናም የጌታን
ቃላት ለወንድሞቻቸው ለላማናውያን ያካ
ፍሉ ዘንድ ለወደኔፊ ምድር እንዲሄዱ እን
ዲፈቅድላቸው ፈለጉ—
፪ ምናልባት ወደጌታ አምላካቸው እው

		ሐ አልማ ፵፩፥፲፩።
		መ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. አሞን፣ የሞዛያ
ወንድ ልጅ።
፴፯ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፯፤

			ሞዛያ ፲፭፥፲፬–፲፯።
ቅ.መ.መ. መስበክ።
		ለ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
፳፰ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፴፬።
		ለ ኦምኒ ፩፥፲፪–፲፫፤
ሞዛያ ፱፥፩።

፻፺፯

ሞዛያ ፳፰፥፫–፲፯

ቀት ያመጧቸው ዘንድ፣ እናም የአባቶቻቸ
ውንም ክፋት እንዲያሳምኑአቸው፤ እናም
ምናልባት ወደኔፋውያን ካላቸው ሀጥላቻ
ያድኗቸው ዘንድ፣ በጌታ በአምላካቸውም
ደግሞ ወደመደሰት ያመጧቸው ዘንድ፣
እርስ በራስም ወዳጅ ይሆን ዘንድ፣ እናም
ጌታ አምላካቸውም በሰጣቸው ምድር ሁሉ
ከእንግዲህ ጠብም እንዳይኖር ለማድረግ
ይችሉ ዘንድ እንዲፈቅድላቸው ፈለጉ።
፫ አሁን ደህንነት ለሁሉም ፍጡር መታ
ወጅ እንደሚገባው ፍላጎት ነበራቸው፣
የማንም የሰው ሀ ነፍስ መጥፋቱን ለ ሊቀ
በሉት አልቻሉምና፤ አዎን ማንኛውም
ነፍስ ሐመጨረሻ የሌለውን ቅጣት የሚቀ
በል መሆኑ ማሰባቸውም እንዲንዘፈዘፉና
እንዲንቀጠቀጡ ያደርጋቸዋል።
፬ እናም የጌታ መንፈስ በእነርሱ ላይ ሰርቶ
ነበር፣ እነርሱ ሀከሁሉም በላይ መጥፎ የሆኑ
ኃጢአተኞች ነበሩና። እናም ጌታ ማብቂያ
በሌለው ለምህረቱ እነርሱን ለማዳን አስፈ
ላጊ መሆኑን ተረዳ፤ ይሁን እንጂ በክፋታ
ቸው ምክንያት ብዙ የነፍስ ስቃይ ተሰቃዩ፣
እናም ለዘለዓለም እንጣላለን ብለው በመፍ
ራታቸው የተነሳ ብዙ ተሰቃዩ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ኔፊ ምድር
ይወጡ ዘንድ ከአባቶቻቸው ጋር ለብዙ
ቀናት ተማፀኑ።
፮ እናም ንጉስ ሞዛያ ሄደና፣ ልጆቹ ከላ
ማናውያን መካከል ሄደው ወንጌልን ለማ
ስተማር ፍቃድ እንዲሰጣቸው እንደሚገ
ባው ጌታን ጠየቀ።
፯ እናም ጌታ ለሞዛያ እንዲህ አለው፥
እንዲሄዱ ፍቀድላቸው፣ ብዙዎች በቃላ
ቸው ያምናሉና፣ እናም ዘለዓለማዊ ህይ
ወት ይኖራቸዋል፤ እናም እኔ ወንድ ልጆ
ቻችሁን ከላማናውያን እጅ ሀአድናቸዋለሁ።
፪ ሀ ያዕቆ. ፯፥፳፬።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ—
የነፍሶች ዋጋ።
		ለ አልማ ፲፫፥፳፯፤
፫ ኔፊ ፲፯፥፲፬፤
ሙሴ ፯፥፵፩።
		ሐ ያዕቆ. ፮፥፲፤

፬ሀ
		ለ
፯ሀ
፱ሀ
		ለ
፲፩ ሀ

፰ እናም እንዲህ ሆነ ሞዛያ በጠየቁትም
መሰረትም እንዲሄዱና ያደርጉ ዘንድ ፈቀ
ደላቸው።
፱ እናም በላማናውያን መካከል ቃሉን
ለመስበክ ወደ ምድረበዳ ሀሄዱ፣ እናም
ከዚህ በኋላ የታሪካቸውን ለዘገባ እሰጣለሁ።
፲ አሁን ንጉስ ሞዛያ መንግስቱን የሚሰ
ጥበት ማንም አልነበረውም፣ ምክንያቱም
ከልጆቹም ማንም መንግስቱን የተቀበለ
አልነበረም።
፲፩ ስለዚህ እናም ለንጉስ ሞዛያ በሊምሂ
እጅ የተሰጡትን በሊምሂ ህዝብ የተገኙትን
ሀ
ወርቃማ ሠሌዳዎች ከተረጎመና በመዝ
ገብ እንዲፃፍ ካደረገ በኋላ፣ ለበነሃስ ሰሌ
ዳና፣ ደግሞም በኔፊ ሠሌዳዎች ላይ የተቀ
ረፁትንና፣ ሁሉንም በእግዚአብሔር ትዕ
ዛዝ መሰረት የተቀመጡትን እና የተጠበቁ
ትን ነገሮች ወሰደ፤
፲፪ እናም ይህን ያደረገው በህዝቡ ታላቅ
ጉጉት የተነሳ ነው፣ ምክንያቱም እነርሱ
ስለጠፉት ሰዎች ለማወቅ ፍላጎታቸው
ከልክ በላይ ነበርና።
፲፫ እናም አሁን በሁለቱ የቀስት ጫፎች
ላይ በታሰሩት ሀድንጋዮች አማካኝነት ተረ
ጎማቸው።
፲፬ አሁን እነዚህ ነገሮች ከመጀመሪያው
ጀምሮ ተዘጋጅተዋል፣ እናም ቋንቋዎችን
ለመተርጎም አላማም ከትውልድ ወደ ትው
ልድ ተላልፈዋል፤
፲፭ እናም የምድሪቱን ሰዎች ክፋትና እር
ኩሰት ማንኛውም ፍጡር ያገኘው ዘንድ፣
በጌታ እጅ ተጠብቀዋል፣ እናም ተቀምጠ
ዋል፤
፲፮ እናም እነዚህን ነገሮች ያሏቸው ሁሉ
እንደጥንት ጊዜ አይነት ሀባለራዕይ ይባላሉ።
፲፯ አሁን ሞዛያ እነዚህን ታሪኮች ተርጉሞ

ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪።
ሞዛያ ፳፯፥፲።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
አልማ ፲፱፥፳፪–፳፫።
አልማ ፲፯፥፮–፱።
አልማ ፲፯–፳፮።
ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።

		ለ ቅ.መ.መ. የነሀስ ሰሌዳዎች።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፰።
ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።

፻፺፰

ሞዛያ ፳፰፥፲፰–፳፱፥፰

ከጨረሰ በኋላ፣ እነሆ፣ የጠፉትን ህዝቦች
ከጠፉበት ጊዜ አንስቶ ለታላቁ ግንብ እስ
ከተገነባበት፣ ጌታ የህዝቡን ቋንቋ ሐበቀለ
ቀለበት ጊዜ እናም በምድር ገፅ ሁሉ እስከ
ተበተኑበት፤ አዎን፣ እናም ከጥንት አዳም
ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጭምር
የህዝቡን ታሪክ ሰጠ።
፲፰ አሁን ይህ ታሪክ የሞዛያ ህዝብ እጅግ
እንዲያለቅስ አደረገ፤ አዎን በሀዘን ተሞ
ልተው ነበር፣ ይሁን እንጂ ብዙ እውቀ
ትን ሰጥቷቸዋል፣ በእርሱም ተደስተዋል።
፲፱ እናም ይህ ታሪክ ከዚህ በኋላ ይፃፋል፣
እነሆም፣ በዚህ መዝገብ የተፃፉትን ነገሮች
ሁሉም ሰው ማወቁ አስፈላጊ ነውና።
፳ እናም አሁን፣ እኔ እንዳልኳችሁ፣
ንጉስ ሞዛያ እነዚህን ነገሮች ካደረገ በኋላ
ሀ
የነሃስ ሰሌዳዎቹን፣ እናም ያስቀመጣቸ
ውን ሁሉንም ነገሮች ወሰደና፣ የአልማ ልጅ
ለሆነው ለአልማ ሰጠው፤ አዎን፣ ሁሉንም
መዛግብትና፣ ደግሞ ለመተርጎሚያውን፣
እናም ሁሉንም ለእርሱ ሰጠ፣ እንዲጠብ
ቃቸውና ሐእንዲያስቀምጣቸው፣ ደግሞም
የህዝቡን ታሪክ እንዲያስቀምጥ፣ ልክ ሌሂ
ኢየሩሳሌምን ለቆ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ
እንደተላለፈው፣ ከአንዱ ትውልድ ወደ
ሌላኛው እንዲያስተላልፍ አዘዘው።
ሀ

ምዕራፍ ፳፱
ሞዛያ በንጉስ ቦታ ዳኛዎች እንዲመ
ረጡ ሀሳብ አቀረበ— ፃድቃን ያልሆኑ
ንጉሶች ህዝባቸውን ወደኃጢያት ይመ
ራሉ— ትንሹ አልማ ዋና ዳኛ እንዲ
ሆን በህዝቡ ድምፅ ተመረጠ— እርሱም
ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ላይ ሊቀ ካህን
ነው— አልማ ትልቁና ሞዛያ ሞቱ። ከ፺፪–
፺፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን ሞዛያ ይህንን ሲያደርግ ንጉሳ
ቸው ማን መሆን እንዳለበት ፈቃዳቸውን
፲፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፳ሀ

ሞዛያ ፰፥፯–፲፪።
ኤተር ፩፥፩–፭።
ዘፍጥ. ፲፩፥፮–፱።
አልማ ፴፯፥፫–፲።

በተመለከተ ለማወቅ በህዝቡ ሁሉ መካከል
በምድሪቱ ዙሪያ ላከ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ የህዝቡ ድምፅ እን
ዲህ ሲል መጣ፥ የአንተ ልጅ አሮን ንጉሳ
ችን እና ገዢአችን እንዲሆን እንፈልጋለን።
፫ አሁን አሮን ወደ ኔፊ ምድር ተጉዟል፣
ስለዚህ ንጉሱ መንግስቱን ለእርሱ ሊሰጠው
አልተቻለውም፤ አሮንም በራሱ ላይ መንግ
ስትን አይቀበለም፣ ወይም ማንም ሀየሞዛያ
ልጆች የሆኑ መንግስቱን በራሱ ላይ ለማድ
ረግ አልፈቀደም።
፬ ስለዚህ ንጉስ ሞዛያ በህዝቡ መካከል
በድጋሚ ላከ፤ አዎን፣ እንዲሁም የፅሁፍ
መልዕክትን በህዝቡ መካከል ላከ። እናም
እነዚህም የተፃፉትም ቃላት እንዲህ የሚሉ
ነበሩ፥
፭ እነሆ፣ አቤቱ እናንተ ህዝቦቼ ሆይ፣
ወይም ወንድሞቼ፣ እኔ እንደዚህ በጣም
አከብራችኋለሁና፣ እኔ እንድታስቡበት
የሚፈለግባችሁን ጉዳይ እንድታስቡበት
እፈልጋለሁ—ሀንጉስ እንዲኖራችሁ ፈል
ጋችኋልና።
፮ አሁን መንግስቱ በትክክል የሚገባው
እንዳልተቀበለው፣ እናም መንግስቱንም
በራሱ ላይ እንደማይወስድ እነግራችኋለሁ።
፯ እናም አሁን በእርሱ ምትክ ሌላ የሚ
ሾም መኖር ካለበት፣ እነሆ በእናንተ መካ
ከል ጠብ እንዳይነሳ እፈራለሁ። እናም
ምናልባት የእኔ ልጅ መንግስቱ የሚገባው
ተቆጥቶና የህዝቡን ግማሽ ከእርሱ ጋር ይወ
ስድ ይሆናል፣ ይህም ከእናንተ ጋር ጦርነ
ትና ፀብን ይፈጥራል፣ ያውም ለብዙ ደም
መፋሰስ ምክንያት ይሆንና፣ እናም የጌታን
ቀጥተኛ መንገድ የሚያጣምም ሊሆን ይች
ላል፣ አዎን እናም የብዙ ሰዎችን ነፍስ ያጠ
ፋል።
፰ አሁን እንዲህ እላችኋለሁ ብልሆች እን
ሁን፣ እናም እነዚህን ነገሮች እንመርምር፣
ልጄን የማጥፋት ምንም መብት የለንም፣

		ለ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የሚጠበቁ

			 ቅዱስ መጻፍህት።
፳፱ ፫ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፴፬።
፭ ሀ ፩ ሳሙ. ፰፥፱–፲፱።

፻፺፱

ሞዛያ ፳፱፥፱–፳፪

ወይም በእርሱ ቦታ ሌላ የሚተካውንም የማ
ጥፋት መብት የለንም።
፱ እናም ልጄ በድጋሚ ወደ ኩራቱና ወደ
ከንቱ ነገሮች የሚመለስ ከሆነ የተናገራቸ
ውን ነገሮች መልሶ ከወሰደ፣ እናም ለመ
ንግስቱ መብቱን ይገባኛል የሚል ከሆነ፣
ይህም እርሱን እናም ደግሞ ህዝቡን ኃጢ
ያት እንዲፈፅሙ ያደርጋልና።
፲ እናም አሁን ብልህ እንሁንና፣ እነዚህን
ነገሮች እንመልከት፣ ለዚህም ህዝብ ሰላምን
የሚያረጋግጥለትን ነገር እንስራ።
፲፩ ስለዚህ በተቀሩት ቀናቴ ንጉሳችሁ
እሆናለሁ፤ ይሁን እንጂ፣ በህጋችን መሰ
ረት ለዚህ ህዝብ እንዲፈርዱ ሀዳኞችን ለእን
ሹም፤ እናም ለዚህ ህዝብ እንደ አዲስ ስልት
እናዘጋጅለት፣ ዳኞች እንዲሆኑ ብልህ ሰዎ
ችን እንሾማለንና፣ እነርሱም በእግዚአብ
ሔር ትዕዛዛት መሰረት ይዳኙአቸዋልና።
፲፪ አሁን ሰው ከሰው ይልቅ በእግዚአ
ብሔር ቢፈረድበት ይሻለዋል፣ የእግዚ
አብሔር ፍርድ ሁልጊዜም ጻድቅ ነውና፣
ነገር ግን የሰው ፍርድ ሁልጊዜ ጻድቅ አይ
ደለም።
፲፫ ስለዚህ፣ የእግዚአብሔርን ህግጋት
የሚመሰርቱ፣ እናም በትዕዛዛቱ መሰረት
በዚህ ህዝብ ላይ የሚፈርዱ ሀትክክለኛ ሰዎች
የእናንተ ንጉስ እንዲሆኑ ቢቻል፣ አዎን፣
አባቴ ለቢንያም ለዚህ ህዝብ እንዳደረገው
የሚሰራ ሰው ንጉስ ሊኖራችሁ ቢችል—
እላችኋለሁ፣ ሁልጊዜም ሁኔታው ይህ
መሆን ከቻለ እናንተን የሚገዛ ንጉስ ሁል
ጊዜም ቢኖራችሁ አስፈላጊ ነው።
፲፬ እናም እኔም እንኳን ብሆን በሁሉም
ኃይልና ባለኝ ችሎታ፣ የእግዚአብሔርን
ትዕዛዛት ላስተምራችሁ እናም በምድሪቱ
ላይ ሰላምን ለማስፈን፣ ምንም ዓይነት ጦር
ነትም ሆነ ፀብ፣ ስርቆት፣ ወይም ዝርፊያ፣
፲፩ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
፲፯ ሀ

ዘፀአ. ፲፰፥፲፫–፳፬።
ሞዛያ ፳፱፥፳፭–፳፯።
ሞዛያ ፳፫፥፰፣ ፲፫–፲፬።
ቃላት ፩፥፲፯–፲፰።
አልማ ፩፥፴፪–፴፫።
ሞዛያ ፳፫፥፯–፱።

ወይም ግድያ፣ ወይም ማንኛውም ዓይነት
ኃጢያት እንዳይኖር ሰርቼአለሁ፣
፲፭ እናም ኃጢያትን የፈፀመውን በፈፀ
መው ወንጀል መሰረት በአባቶቻችን በተ
ሰጠን ህግ መሰረት ሀቀጥቼዋለሁ።
፲፮ አሁን እላችኋለሁ፣ ሁሉም ሰው ጻድቅ
ባለመሆኑ እናንተን የሚገዙ ንጉሶችም ሆኑ
ንጉስ አስፈላጊ አይደለም።
፲፯ እነሆም፤ አንድ ሀኃጢአተኛ ንጉስ
ምን ያህል ለኃጢያት እንዲፈፅም ያደር
ጋል፤ አዎን፣ እናም እንዴት ታላቅ የሆነ
ጥፋት!
፲፰ አዎን፣ የንጉስ ኖህን፣ ሀኃጢአቱንና
እርኩሰቱን፣ እናም ደግሞ የህዝቡን ኃጢያ
ትና እርኩሰት አስተውሉ። እነሆ ምን ያህል
ታላቅ እርኩሰት በእነርሱ ላይ ሆነ፤ እናም
ደግሞ በኃጢአታቸው የተነሳ ወደ ለባርነት
ተወሰዱ።
፲፱ እናም በጥበበኛው ፈጣሪአቸው ጣልቃ
ገብነት፣ እና ይህም በጥልቁ ንስሃቸው ምክ
ንያት፣ ባይሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ በማ
ይታመን ሁኔታ በባርነት ሊቀሩ ይገባቸው
ነበር።
፳ ነገር ግን እነሆ በእርሱ ፊት እራሳቸ
ውን ሀትሁት በማድረጋቸው እነርሱን አዳ
ናቸው፤ እናም ለበኃይል ወደእርሱ በመ
ጮሀቸው ከባርነት አዳናቸው፣ እናም ጌታ
በእርሱ ላይ ሐእምነታቸውን በጣሉት መየም
ህረት ክንዱን በመዘርጋት በሁሉም ሁኔታ
ዎች ከሰዎች ልጆች መካከል በኃይሉ እን
ደዚህ ይሠራል።
፳፩ እናም እነሆ፣ አሁን እላችኋለሁ በብዙ
ፀብና ደም መፋሰስ ካልሆነ በቀር ክፉውን
ንጉስ ልታስወግዱት አይቻላችሁም።
፳፪ እነሆ በክፋት ያሉ ሀወዳጆች ስለአ
ሉት፣ እናም ጠባቂዎቹን በእርሱ ዙሪያ ያስ
ቀምጣቸዋል፤ እናም ከእርሱ በፊት በፅድቅ

		ለ አልማ ፵፮፥፱–፲።
፲፰ ሀ ሞዛያ ፲፩፥፩–፲፭።
		ለ ፩ ሳሙ. ፰፥፲–፲፰፤
ሞዛያ ፲፪፥፩–፰፤
ኤተር ፮፥፳፪–፳፫።
፳ ሀ ሞዛያ ፳፩፥፲፫–፲፭።

		ለ ዘፀአ. ፪፥፳፫–፳፭፤
አልማ ፵፫፥፵፱–፶።
		ሐ ቅ.መ.መ. መታመን።
		መ ሕዝ. ፴፫፥፲፩፣ ፲፭–፲፮፤
ሞዛያ ፳፮፥፴።
፳፪ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፪፥፰–፲፬።

፪፻

ሞዛያ ፳፱፥፳፫–፴፮

የነገሱትን ሰዎች ህግ ያጠፋል፣ የእግዚአብ
ሔርን ትዕዛዛት በእግሩ ይረጋግጠዋልም።
፳፫ እናም ህጎችን ያወጣል፣ በህዝቡ መካ
ከልም ይልካል፣ አዎን እንደ እርሱ ሀክፋት
የሆኑ ህጎችን፤ እናም ህጉን ያልተቀበለ እን
ዲጠፋ ይደረጋል፤ በእነርሱም ላይ የሚ
ያምፅ ለጦርነት ወታደሮቹን በእነርሱ ላይ
ይልካል፤ እናም የሚችል ከሆነ ያጠፋቸ
ዋል፤ ፃድቅ ያልሆነ ንጉስም የፃድቃንን
መንገድ በሙሉ እንደዚህ ያጣምማል።
፳፬ እናም አሁን እነሆ እላችኋለሁ እንደ
ዚህ አይነት እርኩሰት በእናንተ ላይ መም
ጣቱ አስፈላጊ አይደለም።
፳፭ ስለዚህ ትክክለኛ የሆነው እናም በጌታ
እጅ የተሰጠው በአባቶቻችን በተሰጣችሁ
ህጎች መሰረት ይፈረድባችሁ ዘንድ በዚህ
ህዝብ ድጋፍ ዳኛን ምረጡ።
፳፮ አሁን ህዝቡ ትክክለኛ ከሆነው ከማ
ንኛውም ነገር ተቃራኒ የሆነ ድምፅ መፈ
ለግ የተለመደ አይደለም፤ ነገር ግን ትክ
ክል ያልሆነውን መፈለግ በትንሹ የህብረተ
ሰብ ክፍል የተለመደ ነው፤ ስለዚህ ይህ
ንን ጠብቁ እናም የራሳችሁ ህግ አድር
ጉት—በህዝቡም ድምፅ ጉዳያችሁን እን
ድትፈፅሙ።
፳፯ እናም የህዝቡ ድምፅ መጥፎውን የሚ
መርጥበት ሀጊዜ ከመጣ፣ የእግዚአብሔር
ፍርድ በእናንተ ላይ የሚመጣበት ጊዜ ይሆ
ናል፤ አዎን ከዚህ በፊት ይህንን ምድር እን
ደጎበኘው እናንተን በታላቅ ጥፋት የሚጎበ
ኝበት ጊዜ ይሆናል።
፳፰ እናም አሁን መሳፍንቶች ካሏችሁና
በተሰጣችሁ ህግ መሰረት የሚፈርዱባችሁ
ካልሆነ በጠቅላይ ዳኛ እንዲፈረድባቸው
ማድረግ ትችላላችሁ።
፳፱ ጠቅላይ ዳኞቻችሁ ጽድቅ ፍርድ
ካልፈረዱላችሁ፣ አነስተኞች የበታች ዳኛ
ዎቻችሁ በአንድነት እንዲሰበሰቡ ታደርጋ
ላችሁ፣ እና እነርሱም በጠቅላይ ዳኞቻችሁ
ላይ በህዝቡ ድምፅ መሰረት ይፈርዳሉ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
፳፯ ሀ አልማ ፲፥፲፱።

፴ እናም በጌታ ፍራቻ እነዚህን ነገሮች እን
ድታደርጉ አዛችኋለሁ፤ እናም ንጉስ እንዳ
ይኖራችሁ እነዚህን ነገሮች እንድታደርጉ
አዛችኋለሁ፤ ይህ ህዝብ ኃጢያትና ክፋትን
ከፈፀመ በራሳቸው ላይ መልስን ያገኛሉ።
፴፩ እነሆም እላችኋለሁ፣ የብዙዎች
ኃጢያት የሆነው በንጉሶቻቸው ክፋት ምክ
ንያት ነው፤ ስለዚህ ክፋታቸው በንጉሶቻ
ቸው ራስ ላይ ይመለሳሉ።
፴፪ እናም አሁን በዚህ ምድር ሀአድልዎ
ከእንግዲህ በዚህ ምድር፣ በተለይ በህዝቤ
መካከል እንዲኖር አልፈልግም፤ ነገር ግን
ይህ ምድር ለየነፃነት ምድር እንዲሆን እፈ
ልጋለሁ፣ እናም ጌታ ምድሪቱን እንድን
ኖርበትና እንድንወርስ አስፈላጊ ነው እስ
ካለ ድረስ፣ አዎን፣ ሐማንኛውም ሰው የእኛ
ዘር በምድር ፊት እስከቀረበም ድረስ ማን
ኛውም ሰው በእኩል ልዩ መብቱንና እድ
ሎቹን ይደሰትባቸው።
፴፫ እናም ንጉስ ሞዛያ፣ የፃድቃኑን ንጉስ
ፍርድና ችግር ሁሉ በማያያዝ፣ አዎን፣ ለህ
ዝባቸው ያላቸው የመንፈስ ስቃይ ሁሉ፣
እናም ደግሞ በንጉሱ ላይ የህዝቡን ማጉረ
ምረምን በመግለፅ ከዚህ የበለጡ ብዙ ነገ
ሮችን ፅፎላቸዋል፤ እናም ይህንን ሁሉ ገል
ፆላቸዋል።
፴፬ እናም እነዚህ ነገሮች መሆን እንደ
ሌለባቸው ነግሯቸዋል፣ ነገር ግን ሸክሙ
በህዝቡ ላይ ሁሉ ላይ መምጣት አለበት፣
እያንዳንዱም ሰው የእራሱን ክፍል ይሸ
ከም ዘንድ።
፴፭ እናም ደግሞ ፃድቅ ባልሆነ ንጉስ
በመገዛታቸው፣ ጥቅም በሌለው የደከሙ
በትን እንዲያውቁ አደረገ።
፴፮ አዎን፣ ሁሉም ክፋቶቹንና እርኩ
ሶቹን፣ እናም ጦርነትቶችን፣ ፀቦችንም፣
ደም መፋሰስንም፣ ስርቆትንም፣ ዝርፊያ
ንም፣ ዝሙትንም መፈፀም፣ እናም ሊቆ
ጠሩ የማይችሉ ሁሉም አይነት ክፋት—
እነዚህ ነገሮች መሆን እንደሌለባቸው ከእ

፴፪ ሀ አልማ ፴፥፲፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፩፥፯፤ ፲፥፲፩።

ቅ.መ.መ. መብት።
		ሐ አልማ ፳፯፥፱።

፪፻፩

ሞዛያ ፳፱፥፴፯–፵፯

ግዚአብሔርም ትዕዛዛት ጋር ተፃራሪ መሆ
ናቸውን ተናገረ።
፴፯ እናም አሁን እንዲህ ሆነ፣ ንጉስ ሞዛያ
እነዚህን ነገሮች በህዝቡ መካከል ከላከ በኋላ
የእርሱ ቃላት እውነት እንደሆኑ ታመኑ።
፴፰ ስለዚህ ለንጉስ ያላቸውን ፍላጎት
ተዉ፣ እናም በምድሪቱ ሁሉም ሰው እኩል
እድል እንዲኖረው እጅግ ጓጉ፤ አዎን፣
እናም እያንዳንዱ ሰው የራሱን ኃጢያት
ለመመለስ ፈቃደኝነቱን ገለፀ።
፴፱ ስለዚህ እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ላይ
ሁሉ በተሰጠው ሀህግ መሰረት እነርሱን
የሚፈርድ ዳኛ ማን መሆን እንዳለበት በሚ
መለከት ድምጻቸውን ለመስጠት በቡድን
እራሳቸውን በአንድነት ሰበሰቡ፣ እናም
በተሰጣቸው ለነፃነት የተነሳ እጅግ ተደስ
ተው ነበር።
፵ እናም በሞዛያ ያላቸው ፍቅር ጠነከረ፤
አዎን፣ ከማንም ሰው የበለጠ አከበሩት፤
ጥቅም፣ አዎን ነፍስን የሚያስረክሰውን አስ
ቀያሚ ገንዘብ፣ የሚፈልግ ጨካኝ እንደ
ሆነ አድርገው አልተመለከቱትም፤ ከእነር
ሱም ሀብታቸውን ለመውሰድ አልፈለገም፣
ወይም በደም መፋሰስም አልተደሰተምና፤
ነገር ግን በምድሪቱ ሀሰላምን መስርቷል፣
እናም ለህዝቡ ከሁሉም ባርነት እንዲለቀቁ
አድርጓል፤ ስለዚህም፣ አዎን፣ እጅግ ከልክ
በላይ አከበሩት።
፵፩ እናም እንዲህ ሆነ በእነርሱ ላይ የሚ

ገዙ ዳኛዎችን፣ ወይንም በህጉ መሰረት
የሚዳኛቸውን ሾሙ፤ እናም ይህንን በም
ድሪቱ ዙሪያ ሁሉ አደረጉ።
፵፪ እናም እንዲህ ሆነ አልማ የመጀመሪያ
ዋና ዳኛ በመሆን ተመረጠ፣ አባቱም ሀላፊ
ነቱን ለእርሱ በመስጠቱ፣ እናም የቤተክር
ስቲያኑን ጉዳዮች ሁሉ በሚመለከት ሀላፊ
ነቱን ስለሰጠው ደግሞ ሊቀ ካህንም ነበር።
፵፫ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ሀበጌታ
መንገድ ተራመደና፣ ትዕዛዛቱን ጠበቀ፣
እናም ጻድቅ ፍርድን ፈረደ፤ እናም በም
ድሪቱ ሁሉ የማያቋርጥ ሰላም ነበረ።
፵፬ እናም ኔፋውያን ከሚባሉ ህዝቦች
መካከል ሁሉ በዛራሔምላ ምድር የዳኛ
ዎች አገዛዝ እንደዚህ ተጀመረ፣ እናም
አልማ የመጀመሪያውና ዋናው ዳኛ ነበር።
፵፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሰማንያ
ሁለት ዓመት ሆኖት አባቱ ሞተ፤ እርሱም
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመፈፀም ይኖር
ነበር።
፵፮ እናም እንዲህ ሆነ በንግስናው ሠላሳ
ሶስተኛ ዓመት፣ ሀስልሳ ሦስት ዓመት ሆኖት
ሞዛያም ደግሞ ሞተ፤ ይህም በአጠቃላይ
ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ አምስት መቶ
ዘጠኝ ዓመት ነበር።
፵፯ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የነገስት አገዛዝ
በዚሁ አበቃ፣ እናም የቤተክርስቲያናቸው
መስራች የነበረው የአልማ ቀናትም እንደ
ዚህ ተፈፀሙ።
ሀ

መፅሐፈ አልማ
የአልማ ልጅ

የአልማ ልጅ፣ በኔፊ ህዝብ ላይ የመጀመሪያውና ዋናው ዳኛ፣ እናም ደግሞ የቤተክርስቲ
ያኗ ሊቀ ካህን የሆነው፣ የአልማ ታሪክ። የመሣፍንት የንግስ፣ እናም በህዝቡ መካከል የነ
በረው የጦርነትና ፀብ ታሪክ። እናም ደግሞ የመጀመሪያውና ዋናው ዳኛ በሆነው በአልማ
መዝገብ መሰረት በኔፋውያንና በላማናውያን መካከል የነበረው የጦርነት ታሪክ።
፴፱ ሀ አልማ ፩፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. መብት።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም የሚሰራ።

፵፩ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፲፩።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር

መራመድ (መሄድ)።
፵፮ ሀ ሞዛያ ፮፥፬።

፪፻፪

አልማ ፩፥፩–፲

ምዕራፍ ፩
ኔሆር ሀሰተኛ ትምህርት አስተማረ፣ ቤተ
ክርስቲያንን አቋቋመ፣ የካህን ተንኮልን
ጀመረ፣ እናም ጌዴዎንን ገደለው— ኔሆር
የተሰቀለው በወንጀሉ ነው— የካህን ተንኮ
ልና ስደት በህዝቡ መካከል ተስፋፋ— ካህ
ናት ራሳቸውን በራሳቸው ይረዳሉ፣ ህዝቡ
ለድሆች እንክብካቤ አደረጉ፣ እናም ቤተ
ክርስቲያኗ በለፀገች። ከ፺፩–፹፰ ም.ዓ.
ገደማ።
እንዲህ ሆነ መሳፍንቶች በኔፊ
እናም
ህዝብ ላይ በነገሱበት በመጀመሪያው

ዓመት፣ ንጉስ ሞዛያ በቦታውም ማንም እን
ዲነግስ ሳያደርግ፣ ሀምድር ሁሉ ወደሚሄ
ዱበት ሄዷል፣ መልካሙን ገድል ተጋድ
ሏል፣ በእግዚአብሔር ፊት በልበ ቅንነት
ተራምዷል፤ ይሁን እንጂ ለህግጋትን አቋ
ቁሟል፣ እናም እነርሱም በህዝቡ ዘንድ
ተቀባይነትን አግኝተዋል፣ ስለሆነም፣ ከዚ
ህም ጊዜ በኋላ፣ ህዝቡ እርሱ ባቋቋመው
ህግጋት ለመገዛት ተገደው ነበር።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በአልማ በዳኝነት
መቀመጫ ላይ በሚነግስበት በመጀመሪያው
ዓመት፣ አንድ ሀሰው እንዲፈረድበት ወደ
ፍርድ ወንበሩ አምጥተውት ነበር፤ ሰውየ
ውም ትልቅ የነበረ እና በጥንካሬውም የሚ
ታወቅ ነበር።
፫ እናም ይህ ሰው ከህዝቡ መካከል በመ
ሄድ እርሱ ሀየእግዚአብሔር ቃል ብሎ ያለ
ውን በመስበክ፣ ለየቤተክርስቲያኗ ተቃራኒ
በመሆን፣ ለህዝቡም ካህንና መምህር ሁሉ
ሐ
ታዋቂ መሆን እንዳለባቸው፣ እናም በእ
ጃቸውም መመስራት እንደሌለባቸው፣ ነገር
ግን በህዝቡ መደገፍ እንዳለባቸው ያውጅ
ነበር።
፬ እናም ደግሞ ለህዝቡ የሰው ዘር ሁሉ
፩ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፵፮።
		ለ ጄረም ፩፥፭፤
አልማ ፬፥፲፮፤
ሔለ. ፬፥፳፪።
፪ ሀ አልማ ፩፥፲፭።
፫ ሀ ሕዝ. ፲፫፥፫።

በመጨረሻው ቀን መዳን እንዳለበት፣
እናም መፍራትም ሆነ መንቀጥቀጥ እንደ
ሌለባቸው፣ ነገር ግን ጌታ ሁሉን በመፍጠ
ሩና ደግሞም ሁሉን በማዳኑ እራሳቸውን
በማቅናት እንዲደሰቱ፣ እንዲሁም በመጨ
ረሻ ሁሉም ሰው ዘለአለማዊ ህይወት ሊኖ
ረው ይገባል በማለት መሰከረ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ነገሮች
በብዛት አስተምሮ ብዙዎች የእርሱን
ቃላት አመኑ፣ ይህም ሆኖ ብዙዎች እን
ኳን እርሱን መደገፍ እናም ገንዘብ ይሰ
ጡት ጀመር።
፮ እናም በልቡ ኩራት መወጠር፣ እናም
ውድ ልብስ መልበስ ጀመረ፤ አዎን፣ እናም
ከሰበካው ጋር በሚዛመድ ሁኔታ እንኳን
ሀ
ቤተክርስቲያንን ማቋቋም ጀመረ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በቃሉ ላመኑት ለመ
ስበክ በመጓዝ ላይ እንዳለ በእግዚአብሔር
ቤተክርስቲያን አባል፣ አዎን፣ የእነርሱም
መምህር የነበረ፣ አንድን ሰው አገኘ፤ እናም
የቤተክርስቲያኗን ሰዎችም ይለውጣቸው
ዘንድ፣ ከእርሱ ጋር በኃይል መከራከር
ጀመረ፤ ነገር ግን ሀበእግዚአብሔር ቃል
በመገሰፅ ሰውየው ተቃወመው።
፰ የሰውየው ስምም ሀ ጌዴዎን ነበር፤
እናም የሊምሂን ህዝብ ከባርነት ለማስለ
ቀቅ በእግዚአብሔር እጅ መሳሪያ የነበረው
እርሱ ነበር።
፱ አሁን ጌዴዎን በእግዚአብሔር ቃል
ስለተቃወመው በጊድዮን ተቆጣ፤ እናም
ጎራዴውን መዘዘና ይመታው ጀመረ።
እንግዲህ ጌዴዎን በማርጀቱ ምቱን ለመ
ቋቋም አልቻለም ነበር፣ ስለሆነም በጎራ
ዴው ሀሞተ።
፲ እናም ገዳዩ በቤተክርስቲያኗ ሰዎች
ተወሰደ፣ እናም በፈፀመው ወንጀል ሀእን
ዲፈረድበት በአልማ ፊት ቀረበ።

		ለ ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ተቃዋሚ።
		ሐ ሉቃ. ፮፥፳፮፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፫።
		መ ሞዛያ ፲፰፥፳፬፣ ፳፮፤
፳፯፥፭።

፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
፰ ሀ ሞዛያ ፳፥፲፯፤ ፳፪፥፫።
፱ ሀ አልማ ፮፥፯።
፲ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፵፪።

፪፻፫

አልማ ፩፥፲፩–፳፬

፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ከአልማ ፊት ቆመና
በታላቅ ድፍረት ለራሱ ተከራከረ።
፲፪ ነገር ግን አልማ እንዲህ ሲል ተናገ
ረው፥ እነሆ በዚህ ህዝብ መካከል የካህን
ተንኮል ከተጀመረበት ጊዜ ይህ የመጀ
መሪያው ነው። እናም እነሆ አንተ ሀበካ
ህን ተንኮል ብቻ አይደለም ጥፋተኛ የሆን
ከው፣ ነገር ግን ይህን በጎራዴው ለማስገደድ
ጥረት አድርገሀል፤ እናም የካህን ተንኮል
በህዝቡ መካከል በግዴታ የሚደረግ ቢሆን
ይህም አጠቃላይ ጥፋታቸውን ያስከትላል።
፲፫ እናም አንተ የፃድቁን ደም አፍስ
ሰሀል፣ አዎን፣ በዚህ ህዝብ መካከል ብዙ
መልካምን ያደረገውን ሰው፤ እናም አን
ተን እንድትተርፍ ካደረግን የእርሱ ደም
ሀ
ለበቀል በእኛ ላይ ይመጣል።
፲፬ ስለሆነም የመጨረሻው ንጉሳችን በሆ
ነው በሞዛያ በተሰጠን ህግ መሰረት እንድ
ትሞት ሀተፈርዶብሀል፤ እናም ህጉ በህ
ዝቡ ተቀባይነት አግኝቶኣል፤ ስለዚህ ህዝቡ
በህጉ መተዳደር አለበት።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እርሱንም ወሰ
ዱት፤ ስሙም ሀኔሆር ነበር፤ እናም ወደ
ማንቲ ኮረብታ ጫፍ ወሰዱት፤ እናም በእ
ዚያ ለህዝቡም ያስተማረው ከእግዚአብ
ሔር ቃል ጋር ተቃራኒ እንደነበረ በሰማ
ይና በምድር መካከል ተቀባይ እንዲሆን
ተገደደ ወይም ተቀበለ፤ እናም በእዚያም
በአሳፋሪ ለሞት ተሰቃየ።
፲፮ ይሁን እንጂ፣ ይህ የካህን ተንኮል በም
ድሪቱ እንዳይስፋፋ ገደብ አልሆነም፣ ምክ
ንያቱም የዓለምን ከንቱ ነገሮች የሚያፈቅሩ
ብዙዎች ነበሩና፣ እናም ሐሰተኛ ትምህር
ቶችን በመስበክ ሄዱ፤ እናም ይህንን ያደረ
ጉት ሀለሀብትና ለክብራቸው ነበር።
፲፯ ይሁን እንጂ፣ ህጉን በመፍራት ሀለመ
ዋሸት አይደፍሩም ነበር፣ ምክንያቱም ይህ
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፱።
ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. በቀል።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።
፲፭ ሀ አልማ ፩፥፪።
		ለ ዘዳግ. ፲፫፥፩–፱።

ቢታወቅ ኖሮ ሀሰተኞች ይቀጣሉና፤ ስለሆ
ነም በእምነታቸው እንደሚሰብኩ ያስመስ
ላሉ፤ እናም አሁን ህጉ በማንኛውም ሰው
ለ
እምነት ላይ ስልጣን ሊኖረው አይችልም።
፲፰ እናም ህጉን በመፍራት ሀለመስረቅ
አልደፈሩም፤ እንደነዚህ አይነቶች ተቀ
ጥተዋልና፤ ለመዝረፍም ሆነ፣ ለለመግደል
አልደፈሩም፣ የገደለ ሐበሞት ይቀጣልና።
፲፱ ነገር ግን እንዲህ ሆነ የእግዚአብሔር
ቤተክርስቲያን አባል ያልሆኑት የእግዚአብ
ሔር ቤተክርስቲያን አባል የሆኑትን፣ እናም
በራሳቸው ላይ የክርስቶስን ስም የለበሱትን
አሳደዱ።
፳ አዎን እነርሱንም አባረሩአቸው፣
እናም በሁሉም ዓይነት ቃላት አሰቃዩአ
ቸው፣ ይህም በትህትናቸው የተነሳ፣ እናም
በአመለካከታቸው ኩሩ ስላልነበሩና፣ የእ
ግዚአብሔርን ቃል ሀያለገንዘብና ያለምንም
ክፍያ አንዳቸው ለሌላኛው የሚካፈሉ ስለ
ነበሩ ነው።
፳፩ እንግዲህ በቤተክርስቲያኗ አባል የሆነ
ማንም ሰው በቤተክርስቲያኗ አባል ያልሆኑ
ትን ተነስቶ የሚያሳድድ መኖር እንደሌለ
በት፣ እናም በመካከላቸውም ምንም ሀስደት
መኖር እንደሌለበት በቤተክርስቲያኗ ሰዎች
መካከል ህጉ ጥብቅ ነበር።
፳፪ ይሁን እንጂ፣ ከእነርሱ መካከል ብዙ
መኩራት የጀመሩ፣ እናም ከጠላቶቻቸው
ጋር፣ እስከመመታታትም ድረስ፣ በኃይል
መጣላት የጀመሩ ነብሩ፣ አዎን፣ በቡጢም
አንዱ በሌላኛው ይመታታሉ።
፳፫ አሁን ይህ በአልማ ሁለተኛው የንግስ
ዓመት ውስጥ ነበር፤ እናም ለቤተክርስቲ
ያኗ ታላቅ ስቃይ ምክንያት ነበር፤ አዎን፣
ለቤተክርስቲያኗ ታላቅ ፈተና ምክንያት
ነበር።
፳፬ የብዙዎች ልብ ጠጥሯል፣ እናም ከእ

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሀብቶች፤
ከንቱ፣ ከንቱነት።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሐሰት፤
ታማኝ፣ ታማኝነት።
		ለ አልማ ፴፥፯–፲፪፤
እ.አ. ፩፥፲፩።

፲፰ ሀ
		ለ
		ሐ
፳ሀ
፳፩ ሀ

ቅ.መ.መ. መስረቅ።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።
ኢሳ. ፶፭፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

፪፻፬

አልማ ፩፥፳፭–፴፫

ንግዲህ በእግዚአብሔር ሰዎች መካከል እን
ዳይታወሱም ስማቸው ሀተደምሠዋልና።
እናም ደግሞ ብዙዎች ራሳቸውን ከመካ
ከላቸው ለአወጡ።
፳፭ አሁን በእምነታቸው ፀንተው ለቆሙ
ይህ ታላቅ ችግር ነበር፤ ይሁን እንጂ፣ የእ
ግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመጠበቅ ፅኑና
የማይነቃነቁ ነበሩ፣ እናም በላያቸው ላይ
የተቆለለውን ጭቆና ሀበትዕግስት ተወጡ።
፳፮ እናም ካህናት የእግዚአብሔርን ቃል
ለህዝቡ ለመናገር ሀስራቸውን በተዉ ጊዜ፣
ሰዎቹም ቢሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል ለማ
ዳመጥ ስራቸውን ትተዋል። እናም ካህናት
የእግዚአብሔርን ቃል በተናገሩ ጊዜ በድ
ጋሚ ወደ ስራዎቻቸው በትጋት ተመለሱ፤
እናም ካህኑም፣ እራሱን ከአድማጩ በላይ
አላደረገም፣ ምክንያቱም ሰባኪው ከአ
ድማጩ የተሻለ፣ መምህሩም ከተማሪው
ምንም የተሻለ አልነበረም፤ እናም ሁሉም
እኩል ነበሩና፣ ሁሉም ሰዎች ለበጥንካሬአ
ቸው መሰረት ስራቸውን ይሰራሉ።
፳፯ እናም ማንኛውም ሰው ሀለድሆችና
ለችግረኞች፣ እናም ለታመሙና፣ ለተሰቃ
ዩት ባላቸው መጠን ለከቁሳቁሶቻቸው አካ
ፈሉ፤ እናም እነርሱ ውድ ልብሶችን አል
ለበሱም ነበር፣ ይሁን እንጂ ንፁህና የደ
ስደስ ያላቸው ነበሩ።
፳፰ እና እንደዚህም የቤተክርስቲያን ጉዳ
ዮችን አቋቋሙ፤ እና እንደዚህም ይህ ሁሉ
ጭቆና ቢኖርባቸውም የማያቋርጥ ሰላም
በድጋሚ ይኖራቸው ጀመር።
፳፱ እናም አሁን፣ በቤተክርስቲያኗ ፅኑ
ነት የተነሳ እጅግ ሀሀብታም መሆን ጀመሩ፣
፳፬ ሀ ዘፀአ. ፴፪፥፴፫፤
ሞዛያ ፳፮፥፴፮፤
አልማ ፮፥፫።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
		ለ አልማ ፵፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፳፮ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፳፬፣ ፳፮፤
፳፯፥፫–፭።
		ለ ሞዛያ ፬፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፲፥፬።

ሁሉም የሚያስፈልጋቸው ማንኛውም ነገ
ሮች በብዛት ነበራቸው—ብዙ መንጋዎችና
ከብቶች፣ ሁሉም ዓይነት ኮርማዎችም፣
ደግሞም ብዙ ጥራጥሬና፣ ወርቅ፣ ብርና፣
የከበሩ ነገሮች፣ እናም ብዙ ለሐርና የተ
ፈተለ ጥሩ በፍታ፣ እናም ሁሉም ዓይነት
መልካም ልብሶች ነበሯቸው።
፴ እናም እንዲሁ፣ ሀበብልፅግናቸው ለየተ
ራቁትን ወይም የተራቡትን፣ ወይም የተ
ጠሙት፣ የታመሙትን ወይም ያልተመ
ገቡትን ቢሆን ማንንም አላባረሩም፤ እናም
ልባቸውን በሀብት ላይ አላደረጉም፤ ስለ
ዚህ ለሁሉም፣ ለወጣቶችም ሆነ ለሽማግ
ሌዎች፣ ለታሰሩትም ሆነ ነፃ ለሆኑት፣ ለወ
ንድም ሆነ ለሴት፣ ከቤተክርስቲያን ለሆ
ኑም ሆነ ላልሆኑት ደግ ነበሩ፤ በችግር ለነ
በሩት እንዳደረጉት ሁሉ በሰዎች ፊት ሐአላ
ደሉም።
፴፩ እናም በለፀጉና ከእነርሱ ቤተክርስቲ
ያን ካልሆኑት በበለጠ ሀብታም ሆኑ።
፴፪ ከእነርሱ ቤተክርስቲያን ያልሆኑት
ራሳቸውን በጥንቆላና ሀበጣኦት አምላኪነት
ወይም ለበስንፍና እናም ሐበከንቱ ልፍለፋ
እናም መበቅናትና ክርክር፣ ውድ ልብሶ
ችን በመልበስ፣ በትዕቢት በራሳቸው አይን
ሠ
በመነፋት፣ በማሳደድ፣ በመዋሸት፣ በመ
ስረቅ፣ በመዝረፍ፣ ዝሙትን በመፈፀምና፣
በመግደል፣ እናም ሁሉንም ዓይነት ኃጢ
ያት በመፈፀም ራሳቸውን አስደሰቱ፤ ይሁን
እንጂ፣ ህጉ በሚቻለው መጠን በተላለፉት
ሁሉ ላይ በኃይል ተደርጓል።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ እንደዚህ ህግን በእ
ነርሱ ላይ በማሳረፍ፣ እያንዳንዱ ሰው በሰ

፳፯ ሀ ሉቃ. ፲፰፥፳፪፤
ሞዛያ ፬፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱–፴፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣ የምፅዋት
ስጦታ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሀብቶች።
		ለ አልማ ፬፥፮።
፴ ሀ ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ሐ አልማ ፲፮፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፭።

፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
		ለ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣ ስራ
ፈቺ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክፉ መናገር።
		መ ቅ.መ.መ. ቅናት።
		ሠ ያዕቆ. ፪፥፲፫፤
አልማ ፴፩፥፳፭፤
ሞር. ፰፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ኩራት።

፪፻፭

አልማ ፪፥፩–፲፫

ራው መሰረት እየተቀጣ፣ እነርሱም ይበልጥ
ተረጋጉ፣ እናም የሚታወቅ ከሆነ ምንም
ዓይነት ኃጢያት ለመፈፀም አልደፈሩም፤
ስለዚህ፣ እስከ አምስተኛው ዓመት የመሳ
ፍንት አገዛዝ ድረስ በኔፊ ህዝቦች መካከል
ከፍተኛ ሰላም ነበር።
ምዕራፍ ፪
አምሊኪ ንጉስ ለመሆን ፈለገ እናም በህ
ዝቡ ድምፅ ተቀባይነት አላገኘም— ተከታ
ዮቹ ንጉስ አደረጉት— አምሊኪውያን ከኔ
ፋውያን ጋር ተዋጉ እናም ተሸነፉ— ላማና
ውያንና አምሊኪውያን ኃይላቸውን በአ
ንድ ላይ አደረጉ፣ እናም ተሸነፉ— አልማ
አምሊኪን ገደለው። ከ፹፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በአምስተኛው የንግ
ስና ዓመታቸው መጀመሪያ በህዝቡ መካከል
ጠብ ተጀመረ፤ እጅግ አጭበርባሪ፣ አዎን
ለዓለም ጥበብ ብልህ ሰው የሆነ፣ በህግ መሰ
ረት በተገደለው ሀጌዴዎንን በገደለው ሰው
ሥርዓት መሠረት የነበረው አምሊኪ ተብሎ
የሚጠራው ሰው ነበር።
፪ አሁን አምሊኪ በብልሀቱ ብዙ ሰዎች
እንዲከተሉት አደረገ፣ ብዙዎች እንኳን
ሆነው እጅግ ኃያል መሆን ጀመሩ፤ እናም
አምሊኪ በህዝቡ ላይ ንጉስ እንዲሆን ጥረት
ማድረግ ጀመሩ።
፫ እንግዲህ ይህ ለቤተክርስቲያኗ ሰዎች፣
እናም ደግሞ በአምሊኪ ጉትጎታ ላልተወሰ
ዱት ሁሉ አስጊ ነበር፤ በህጋቸው መሰረት
እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሀበህዝቡ ድምፅ መመ
ስረት ያለባቸው እንደሚሆኑ ያውቃሉና።
፬ ስለዚህ አምሊኪ የህዝቡን ድምፅ ማግ
ኘት የሚችል ከሆነ፣ እርሱ ክፉ ሰው ስለነ
በረ፣ በቤተክርስቲያን ያላቸውን መብትና
እድል ሀይከለክላቸዋል፤ ዓላማው የእግዚአ
ብሔርን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ነበርና።
፪ ፩ ሀ አልማ ፩፥፰።

፫ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳፭–፳፯፤
አልማ ፬፥፲፮።
፬ ሀ አልማ ፲፥፲፱፤

፭ እናም እንዲህ ሆነ እያንዳንዱ ሰው እን
ደአስተሳሰቡ፣ በአምሊኪ ይሁን ወይም
እርሱን ለመቃወም፣ በተለያየ አካል በመ
ሆን፣ አንዱ ከሌላውጋር ታላቅ ፀብና አስ
ገራሚ ሀጥል በማድረግ በምድሪቱ ላይ ሁሉ
ተሰበሰቡ።
፮ እናም ጉዳዩን በተመለከተ ድምፅ ለመ
ስጠት እራሳቸውን በአንድ ላይ ሰበሰቡ፣
እናም በዳኛዎች ፊት ቀርበው ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ የህዝቡ ድምፅ በአ
ምሊኪ ላይ ሆነ፣ እርሱም በህዝቡ ላይ ንጉስ
አልተደረገም ነበር።
፰ እንግዲህ ይህ ከእርሱ ተቃራኒ ለሆኑት
ታላቅ ደስታን በልባቸው እንዲሆን ያደር
ጋል፤ ነገር ግን አምሊኪ የእርሱ ደጋፊዎች
የሆኑት ደጋፊዎች ያልሆኑት ላይ እንዲያ
ውኩ አደረገ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ እራሳቸውን በአንድ
ነት ሰበሰቡ፣ እናም አምሊኪን ንጉስ አድ
ርገው ቀቡት።
፲ እናም አምሊኪ በእነርሱ ላይ ንጉስ
በተደረገ ጊዜ እነርሱ በወንድሞቻቸው
ላይ የጦር መሳሪያዎቻቸውን እንዲያነሱ
አዘዘ፤ እናም ይህንን ያደረገው በእርሱ ስር
ያደርጋቸው ዘንድ ነው።
፲፩ እንግዲህ የአምሊኪ ሰዎች ሀአምሊኪ
ውያን ተብለው በአምሊኪ ስም በመጠራት
ይታወቃሉ፤ እናም ቀሪዎቹ ለኔፋውያን፣
ወይም የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው
ይጠራሉ።
፲፪ ስለዚህ የኔፋውያን ህዝብ የአምሊኪ
ውያንን ዓላማ ያውቁ ነበር፣ እናም ስለዚህ
ከእነርሱ ጋር ለመገናኘት ተዘጋጁ፤ አዎን
በጎራዴም፣ በሻሙላም፣ በሰይፍ፣ በቀስ
ትም፣ በድንጋይና በወንጭፍ፣ እናም በሁ
ሉም ዓይነት ሀየጦር መሳሪያዎች ከሁሉም
ዓይነት እራሳቸውን አስታጠቁ።
፲፫ እናም በሚመጡበት ጊዜ አምሊኪ

ሔለ. ፭፥፪።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱።
፲፩ ሀ አልማ ፫፥፬።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፫–፲፬፤

ሞዛያ ፳፭፥፲፪፤
አልማ ፫፥፲፩።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፲፥፰፤
ሔለ. ፩፥፲፬።

፪፻፮

አልማ ፪፥፲፬–፳፯

ውያንን ለመገናኘት እንደዚህ ተዘጋጅተው
ነበር። እናም እንደብዛታቸው አምበሎችና፣
ከፍተኛ የቡድን አለቆች፣ እንዲሁም የበ
ላይ ሻምበሎች ተሹመው ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ አምሊኪ ከሁሉም
ዓይነት የጦር መሳሪያዎች ህዝቡን አስታ
ጥቆ ነበር፤ እናም ደግሞ ከወንድሞቻቸው
ጋር ለማዋጋት እንዲመሩአቸው ገዢዎች
ንና መሪዎችን በህዝቡ ላይ ሾመ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ አምሊካውያኑ ወደ
ሀ
ዛራሄምላ ምድር በሚፈሰው ለበሲዶም
ወንዝ በስተምስራቅ በኩል ባለው በአምኒሁ
ኮረብታ ላይ ሆኑ፣ እናም ከኔፋውያን ጋር
ጦርነት ጀመሩ።
፲፮ እንግዲህ አልማ የኔፋውያን ሀዋና ዳኛ
እናም የህዝቡ አስተዳዳሪ በመሆኑ፣ ከህዝቡ
ጋር አዎን ከሻምበሎቹ ጋር፣ እናም ከበላይ
ሻምበሎቹ ጋር አዎን ከወታደሮቹ ፊት በመ
ሆን ከአምሊኪውያን ጋር ለመዋጋት ሄደ።
፲፯ እናም በሲዶም በስተምስራቅ ኮረብታ
ላይ አምሊኪውያንን መግደል ጀመሩ።
እናም አምሊኪውያን በታላቅ ብርታት በር
ካታ ኔፋውያን ከአምሊኪውያን ፊት እስኪ
ወድቁ ከኔፋውያን ጋር ተዋጉ።
፲፰ ይሁን እንጂ ጌታ በታላቅ ግድያ
አምሊኪውያን እንዲገደሉ የኔፋውያ
ንን ክንድ አበረታ፤ እነርሱም ከፊታቸው
መሸሽ ጀመሩ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን በዚያን
ቀን ሁሉ አምሊኪውያንን ተከተሉ፣ እናም
አስራ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ሠላሣ ሁለት
አምሊኪውያንን ነፍስ እስኪገደሉ ድረስ
በታላቅ ግድያ ሀገደሉአቸው፤ እናም ስድ
ስት ሺህ አምስት መቶ ስልሳ ሁለት የኔፋ
ውያን ነፍስ ጠፍተው ነበር።
፳ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ምንም እን
ኳን አምሊኪውያንን ለማሳደድ በማይች
ልበት ጊዜ፣ ሀበኔሆር እጅ በጎራዴ በተገ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
፲፱ ሀ

ኦምኒ ፩፥፲፫–፲፭።
አልማ ፫፥፫።
ሞዛያ ፳፱፥፵፪።
አልማ ፫፥፩–፪፣ ፳፮፤ ፬፥፪።

፳ሀ
		ለ
፳፬ ሀ
		ለ

ደለው በጌዲዮን ስም በተሠየመ ሸለቆው፣
ለ
በጌዴዎን ሸለቆ ህዝቡ ድንኳናቸውን እን
ዲተክሉ አደረገ፤ እናም በዚህ ሸለቆ ኔፋው
ያን ለምሽት ድንኳናቸውን ተክለው ነበር።
፳፩ እናም አልማ የአምሊኪውያንን ዕቅ
ድና ሴራ ያውቅ ዘንድ፣ በዚያም እራሱን
ከእነርሱ ይጠብቅ ዘንድ፣ ህዝቡንም ከጥ
ፋት ይጠብቅ ዘንድ ቅሪቶቻቸውን ለመከ
ታተል ሰላዮችን ላከ።
፳፪ አሁን የአምሊኪውያንን የጦር ሰፈር
እንዲመለከቱ የላካቸው ዜራምና፣ አምኖ
ርም፣ ማንቲና ሊምኸር ተብለው ይጠ
ራሉ፤ እነዚህ የአምሊኪውያንን የጦር ሰፈር
እንዲመለከቱ ከወንድ ሰዎቻቸው ጋር የሄ
ዱት ናቸው።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ በማግስቱ ወደ ኔፋ
ውያን የጦር ሰፈር በችኮላ ተመለሱ፣ በኃ
ይል በመገረም እናም በታላቅ ፍርሃት እን
ዲህ አሉ፥
፳፬ እነሆ ሀየአምሊኪውያንን የጦር ሰፈር
ተከተልን፣ በሚኖን ምድር ከዛራሄምላ
ምድር ከፍ ብሎ ወደ ለኔፊ ምድር በሚ
ወስደው በርካታ የላማናውያን ሰራዊቶችን
ተመለከትን፤ እናም እነሆ አምሊኪውያን
እነርሱን ተገናኙአቸው፤
፳፭ እናም በምድሪቱ በወንድሞቻችን ላይ
ናቸው፤ እናም ከመንጋዎቻቸውና፣ ከሚ
ስቶቻቸው፣ እናም ከልጆቻቸው ጋር ወደ
እኛ ከተማ እየሸሹ ናቸው፤ እናም እኛ ካል
ፈጠንን በስተቀር ከተማችንን ይወስዱብ
ናል፣ እናም አባቶቻችንና ሚስቶቻችን እን
ዲሁም ልጆቻችን ይገደላሉ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ ድን
ኳናቸውን ወሰዱ፣ እናም ከጌዴዎን ሸለቆ
ወጥተው ሀየዛራሄምላ ከተማ ወደ ነበረው
ወደ ራሳቸው ከተማ ሄዱ።
፳፯ እናም እነሆ፣ የሲዶምን ወንዝ ባቋ
ረጡበት ጊዜ እንደ ባህር አሸዋ ሀቁጥራቸው

አልማ ፩፥፯–፲፭፤ ፲፬፥፲፮።
አልማ ፮፥፯።
አልማ ፫፥፬፣ ፲፫–፲፰።
፪ ኔፊ ፭፥፰።

፳፮ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፬፣ ፲፰።
፳፯ ሀ ጄረም ፩፥፮።

፪፻፯

አልማ ፪፥፳፰–፫፥፫

የበዛ የሚመስሉት ላማናውያንና አምሊኪ
ውያን ሊያጠፉአቸው መጡ።
፳፰ ይሁን እንጂ ኔፋውያን በጌታ ክንድ
ሀ
ብርታትን በማግኘታቸው እርሱ ከጠላ
ቶቻቸው እጅ ያስለቅቃቸው ዘንድ በኃ
ይል ፀለዩ፤ ስለዚህ ጌታ ጩኸታቸውን
ሰማና አበረታቸው፣ እናም ላማናውያንና
አምሊኪውያን በፊታቸው ወደቁ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ከአምሊኪ
ጋር በጎራዴ ፊት ለፊት ተፋለመ፣ እናም
እርስ በእርሳቸው በኃይል ተጣሉ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ አልማ የእግዚአብ
ሔር ሰው በመሆኑ፣ ሀበእምነትም የተነሳሳ
በመሆኑ እንዲህ በማለት ጮኸ፥ አቤቱ ጌታ
ምህረትህ በእኔ ላይ ይሁን እናም ነፍሴን አት
ርፍ፣ እኔም ይህንን ህዝብ አድነውና እጠብ
ቀው ዘንድ በእጅህ መሳሪያ እሆን ዘንድ።
፴፩ አሁን አልማ እነዚህን ቃላት በተና
ገረ ጊዜ ከአምሊኪ ጋር እንደገና ታገለ፤
አምሊኪን በጎራዴ እስኪገድለውም በር
ትቶ ነበር።
፴፪ እናም ደግሞ እርሱ ከላማናውያን
ንጉስ ጋር ታግሎ ነበር፤ ነገር ግን የላማና
ውያን ንጉስ ከአልማ ፊት ሸሸ እናም ከአ
ልማ ጋር እንዲታገሉ ጠባቂዎቹን ላከ።
፴፫ ነገር ግን አልማ ከጠባቂዎቹ ጋር፣
ከላማናውያን ንጉስ ጠባቂዎች ጋር እነርሱን
በመግደል እስኪመልሳቸው ድረስ ተዋጋ።
፴፬ እናም የተገደሉትን የላማናውያንን
ሬሳ በሲዶም ወንዝ በመጣል፣ ህዝቡም ከላ
ማናውያንና ከአምሊኪውያን ጋር በሲዶም
ወንዝ በስተምዕራብ በኩል በማቋረጥ እን
ዲዋጉ ቦታ ይኖራቸው ዘንድ ቦታውን
በሌላ አነጋገር ከሲዶም ወንዝ በስተምዕ
ራብ በኩል ያለውን ዳርቻ እንደዚህ አጠራ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም የሲዶምን
ወንዝ ባቋረጡ ጊዜ፣ ምንም እንኳን እጅግ
ብዙ ሆነው ለመቁጠር የማይቻል ቢሆኑም
ላማናውያንና አምሊኪውያን ከፊታቸው
መሸሽ ጀመሩ።
፳፰ ሀ ዘዳግ. ፴፩፥፮።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።

፴፮ እናም ከምድሪቱ ዳርቻ በስተምዕራ
ብና በስተሰሜን በኩል ወዳለው ምድረበዳ
ከኔፋውያን ፊት ሸሹ፤ እናም ኔፋውያን
በኃይላቸው አሳደዱአቸውና ገደሉአቸው።
፴፯ አዎን፣ በየአቅጣጫው ተገናኙአ
ቸው፤ እናም በምዕራብና በሰሜን በኩል
እስኪበተኑ ድረስ በስተሰሜን በኩል
ሔርማውንትስ ከሚባለው ስፍራ በምድ
ረበዳው እስከሚደርሱ ድረስ አባረሩአቸው
እናም ገደሉአቸው፤ እና ይህም በዱርና
በስግብግብ አውሬዎች የተወረረው ምድ
ረበዳ ክፍል ነበር።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ ብዙዎች በቁስላ
ቸው በምድረበዳው ሞቱና፣ በአውሬዎ
ቹና ደግሞ በጥንብ አንሳዎች ተበሉ፤ እናም
አጥንታቸው በምድር ላይ ተቆልሎ ተገኘ።
ምዕራፍ ፫
አምሊኪውያን እንደ ትንቢቱ ቃል እራሳ
ቸው ላይ ምልክት አደረጉ— ላማናውያን
በአመፃቸው ተረገሙ— ሰዎች እርግማና
ቸውን በላያቸው ላይ ያመጣሉ— ኔፋው
ያን ሌሎች የላማናውያንን ሠራዊት አሸ
ነፉ። ከ፹፯–፹፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በጦር መሳሪያ ሀያል
ተገደሉት ኔፋውያን የተገደሉትን ከቀበሩ
በኋላ፣ የሞቱት ቁጥር ብዙ ስለነበሩ ለመ
ቁጠር አይቻልም ነበር፣ የሞቱትን ከቀበሩ
በኋላ በሙሉ ወደ ስፍራቸው እናም ወደ
ቤታቸውና ወደ ሚስቶቻቸውና ወደ ልጆ
ቻቸው ተመለሱ።
፪ አሁን ብዙ ሴቶችና፣ ልጆች፣ ደግሞም
ብዙ መንጋና፣ ከብቶቻቸው በጎራዴ ተገ
ድለውባቸው ነበር፤ እናም ደግሞ በርካታ
የእህል እርሻዎቻቸው ወድመዋል፣ በሰዎች
ሰራዊት ተረጋግጠውባቸዋልና።
፫ እናም አሁን በሲዶም ወንዝ ዳርቻ የተ
ገደሉት ላማናውያንና አምሊኪውያን ሁሉ
ሀ
በሲዶም ወንዝ ውስጥ ተጥለው ነበር፤

፫ ፩ ሀ አልማ ፪፥፲፱፤ ፬፥፪።
፫ ሀ አልማ ፪፥፲፭።

፪፻፰

አልማ ፫፥፬–፲፰

እናም እነሆ በርካታ አጥንቶች በባህር ወለል
ውስጥ ናቸው፣ እነርሱም ብዙ ናቸው።
፬ እናም ሀአምሊኪውያን እንደላማናውያን
ግንባራቸው ላይ ለቀይ ምልክት በማድረጋ
ችው ከኔፋውያን ተለይተው ነበር፤ ይሁን
እንጂ እንደላማናውያን ራሳቸው እንዲላጭ
አላደረጉም።
፭ እንግዲህ የላማናውያን ራስ ተላጭቶ
ነበር፣ እናም ከታጠቁት ቆዳና ደግሞ ከታ
ጠቁት የጦር መሳሪያና፣ ጦርና፣ ቀስትና፣
ድንጋይና፣ ወንጭፍና ሌሎች ተመሳሳይ
ነገሮች በስተቀር ሀእርቃናቸውን ነበሩ።
፮ እናም አባቶቻቸው በኔፊ፣ በያዕቆብ፣
በዮሴፍ፣ እናም በሳም ፍፁምና ቅዱስ
በሆኑት ወንድሞቻቸው ላይ በመተላለፋ
ቸውና፣ በማመፃቸው ምክንያት ሀበእርግ
ማን በተደረገባቸው ምልክት መሰረት የላ
ማናውያን ቆዳ ጥቁር ነበር።
፯ እናም ወንድሞቻቸው ሊያጠፉአቸው
ፈለጉ፤ ስለሆነም እነርሱ የተረገሙ ሆኑ፤
እናም ጌታ እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ፣
አዎን፣ በላማንና በልሙኤል፣ ደግሞም
በእስማኤል ልጆችና፣ በእስማኤላውያን
ሴቶች ላይ ሀምልክትን አደረገባቸው።
፰ እናም ይህ የተደረገው ዘሮቻቸው ከወ
ንድሞቻቸው ዘሮች ጋር እንዲለዩ፣ ጥፋታ
ቸውን ከሚያረጋግጠው ሀከተሳሳተው ባህል
ጋር ራሳቸው ለእንዳይቀላቅሉና እንዳያምኑ
ጌታ እግዚአብሔርም ይጠብቃቸው ዘንድ
ነው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ዘሩን ከላማናውያን
ጋር የቀላቀለ ማንኛውም በዘሩ ላይ ተመሳ
ሳይ እርግማንን ያመጣል።
፲ ስለዚህ በላማናውያን መመራት የፈለገ
ማንኛውም በስሙ ይጠራል፣ እናም በላዩ
ላይም ምልክት ይደረግበታል።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ሀበላማናውያን ባህል
ለ

፫ለ
፬ሀ
		ለ
፭ሀ

አልማ ፵፬፥፳፪።
አልማ ፪፥፲፩።
አልማ ፫፥፲፫–፲፱።
ኢኖስ ፩፥፳፤ ሞዛያ ፲፥፰፤
አልማ ፵፪፥፲፰–፳፩።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳፩፤ ፳፮፥፴፫።

የማያምን ነገር ግን፣ ከኢየሩሳሌም ምድር
የመጡትን ታሪኮች፣ እናም የእግዚአብሔር
ትዕዛዝ ባመኑትና እነርሱን በሚጠበቁት፣
ደግሞ ትክክል በሆኑት፣ የአባቶቻቸውን
ባህል የሚያምኑ ማንኛቸውም ከዚህ ጊዜ
በኋላ ኔፋውያን ወይንም የኔፊ ህዝብ ተብ
ለው ተጠርተዋል—
፲፪ እናም ሀእውነት የሆነውን የህዝባቸ
ውን፣ እናም ደግሞ የላማናውያንን ሰዎች
ታሪክ ያስቀመጡት እነርሱ ናቸው።
፲፫ አሁን ወደ አምሊኪውያን እንደ
ገና እንመለሳለን፣ በእነርሱም ላይ ደግሞ
ሀ
ምልክት ተደርጎባቸዋልና፤ አዎን፣ በራ
ሳቸውም ላይ ምልክት፣ አዎን፣ በግንባራ
ቸው ላይ ቀይ ምልክት አድርገዋል።
፲፬ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ተፈፅ
ሟል፤ ለኔፊ የተናገራቸው ቃላት እነዚህ
ናቸውና፥ እነሆ፣ ላማናውያንን ረግሜአ
ለሁ፣ እናም ለኃጢአታቸው ንስሃ ካልገ
ቡና፣ ምህረትን እንዳደርግላቸው ዘንድ
ወደ እኔ ሀካልተመለሱ በስተቀር፣ ከዚህ
ጊዜ ጀምሮ እስከ ዘለዓለም እነርሱም ሆኑ
ዘሮቻቸው ከአንተ ከዘሮችህ ይለዩ ዘንድ
ምልክት አደርግባቸዋልሁ።
፲፭ እናም በድጋሚ፥ ዘሩን ከወንድሞችህ
ጋር የደባለቀውን በላዩ ላይ ምልክትን አደ
ርጋለሁ፣ እነርሱም ደግሞ የተረገሙ ይሆኑ
ዘንድ።
፲፮ እናም በድጋሚ ከአንተና ከዘሮችህ ጋር
የተጣላውን ምልክት አደርግበታለሁ።
፲፯ እናም በድጋሚ፣ ከአንተ የተለየም
ከእንግዲህ የአንተ ዘር ተብሎ አይጠራም፣
አንተንና የአንተ ዘር ተብሎ የሚጠራውን
ሁሉ ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘለዓለም እባርካ
ለሁ፤ እናም እነዚህም ለኔፊና ለዘሮቹ የጌታ
ቃል ኪዳን ነበሩ።
፲፰ አሁን አምሊኪውያን በግንባራቸው

ቅ.መ.መ. እርግማን፣
እርግማኖች።
፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳፫።
፰ ሀ ሞዛያ ፲፥፲፩–፲፰፤
አልማ ፱፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣

፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

መጋባት—በሀይማኖቶች
መካከል መጋባት።
አልማ ፲፯፥፱–፲፩።
ሞዛያ ፩፥፮፤ ኤተር ፬፥፮–፲፩።
አልማ ፫፥፬።
፪ ኔፊ ፴፥፬–፮።

፪፻፱

አልማ ፫፥፲፱–፬፥፬

ላይ ምልክት ማድረግ ሲጀምሩ የእግዚአብ
ሔር ቃል እንደተፈፀመ አያውቁም ነበር፤
ይሁን እንጂ በግልፅ ከእግዚአብሔር ጋር
ሀ
ለአመፃ መጡ፤ ስለዚህ እርግማኑ በእነ
ርሱ ላይ መሆኑ አስፈላጊ ነበር።
፲፱ እንግዲህ ሀእርግማኑን በራሳቸው ላይ
እንዳመጡት እንድትረዱ እፈልጋለሁ፤
እናም የተረገመ ሰውም እርግማኑን በራሱ
ላይ ያመጣል።
፳ አሁንም እንዲህ ሆነ በላማናውያንና
በአምሊኪውያን በዛራሄምላ ምድር ከተ
ደረገው ውጊያ በኋላ ብዙ ቀንም ሳይቆይ፣
የመጀመሪያው ሠራዊት አምሊኪውያንን
ባገኘበት ሀቦታ በኔፊ ህዝብ ላይ ሌሎች የላ
ማናውያን ሠራዊት መጡ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱን ከምድራ
ቸው ለማስለቀቅ ወታደሮች ተላኩ።
፳፪ እንግዲህ አልማ ሀበቁስሉ በመሰቃ
የቱ በዚህ ጊዜ ከላማናውያን ጋር ለመዋ
ጋት አልሄደም ነበር፤
፳፫ ነገር ግን ብዙ ወታደሮችን ላከባ
ቸው፤ እናም ሄደው በርካታ ላማናውያኖ
ችን ገደሉ፣ እናም የቀሩትን ከድንበራቸው
ነድተው አስወጡኣቸው።
፳፬ እናም ከዚያ በኋላ ለጊዜው በጠላቶቻ
ቸው ስለማይቸገሩ በድጋሚ ወደ ምድራ
ቸው ተመልሰው ሰላምን መመስረት ጀመሩ።
፳፭ አሁን እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሆኑት፣
አዎን፣ እነዚህ ሁሉ ጦርነቶችና ፀቦች የተ
ጀመሩትና የተፈፀሙት በመሣፍንቱ በአ
ምስተኛው ዓመት የንግስ ዘመን ነበር።
፳፮ እናም ዘለዓለማዊ ደስታን፣ ወይም
ዘለአለማዊ ስቃይን እንዲቀበሉ፣ እንደታ
ዘዙለት መንፈስ እንደስራቸው፣ መልካ
ምም ይሁን መጥፎ ሀዋጋቸውን ያገኙ ዘንድ
በአንድ ዓመት ውስጥ ሺህ እናም አስር ሺህ
ነፍስ ወደ ዘለአለማዊ ዓለም ተላኩ።
፲፰ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፴፰።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
፲፱ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፭፤
አልማ ፲፯፥፲፭።
፳ ሀ አልማ ፪፥፳፬።
፳፪ ሀ አልማ ፪፥፳፱–፴፫።

፳፯ ማንኛውም ሰው በመታዘዝ በሰማው
ደመወዙን ይቀበላል፣ እናም ይህ እንደ
ትንቢቱ መንፈስ ቃል መሰረት ነው፤ ስለ
ዚህ እንደ እውነቱ ይሁን። እናም የመሳ
ፍንቱ የአምስተኛ ዓመት አገዛዝ እንደዚህ
ተፈፀመ።
ሀ

ለ

ምዕራፍ ፬
አልማ በሺህዎች የሚቆጠሩ የተለወጡትን
አጠመቀ— ክፋት በቤተክርስቲያኗ ውስጥ
ገባ፣ እናም የቤተክርስቲያኗ እድገት
ተገታ— ኔፊያሀ ዋና ዳኛ ሆኖ ተሾመ—
አልማ ሊቀ ካህን በመሆኑ ራሱን ለአገልግ
ሎት ሰጠ። ከ፹፮–፹፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
ላይ በመሣፍንቱ ስድስተኛ ዓመት የንግስ
ዘመን፣ ሀበዛራሔምላ ምድር ምንም ዓይ
ነት ፀብና ጦርነት አልነበረም።
፪ ነገር ግን ህዝቡ ተሰቃይቶ ነበር፣ አዎን፣
ሀ
ወንድሞቻቸው ስለሞቱባቸው፣ እናም
ደግሞ ከብቶቻቸውንና መንጋዎቻቸውን
በማጣታቸው፣ እናም ደግሞ የመስኮቻቸው
እህሎች በእግር በመረገጡና በላማናውያን
ስለጠፉባቸው እጅግ ተሰቃዩ።
፫ እናም ስቃያቸው ታላቅ ሆኖ ሁሉም
ነፍስ የሚያዝኑበት ምክንያት ነበራቸው፤
እናም ይህ የእግዚአብሔርን ፍርድ በኃጢ
አታቸውና በእርኩሰታቸው የተነሳ በላያ
ቸው ላይ በእግዚአብሔር የተላከ ቁጣ እን
ደሆነ ያምኑ ነበር፤ ስለሆነም ሀላፊነታቸውን
ለማስታወስ ነቅተው ነበር።
፬ እናም ቤተክርስቲያኗን ይበልጥ ሙሉ
በማድረግ ማቋቋም ጀመሩ፤ አዎን፣ እናም
ብዙዎች በሲዶም ወንዝ ሀተጠመቁ እናም
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አባል ሆኑ፤
አዎን፣ በቤተክርስቲያኗ ሰዎች ላይ ለሊቀ

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፳፯ ሀ ሮሜ ፮፥፲፮፤
ሔለ. ፲፬፥፳፱–፴፩።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ሞዛያ ፪፥፴፩–፴፫፤

አልማ ፭፥፵፩–፵፪።

፬ ፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፪–፲፱።

፪ ሀ አልማ ፪፥፲፱፤
፫፥፩–፪፣ ፳፮።
፬ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲–፲፯።
		ለ ሞዛያ ፳፱፥፵፪።

፪፻፲

አልማ ፬፥፭–፲፭

ካህን በመሆን በአባቱ በአልማ በተሾመው
በአልማ እጅ ተጠመቁ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ በሰባ
ተኛው ዓመት የንግስ ዘመን ወደ ሶስት ሺህ
አምስት መቶ ነፍሳት በእግዚአብሔር ሀቤተ
ክርስቲያን ራሳቸውን አባል ያደረጉና የተ
ጠመቁ ነበሩ። እና እንደዚህም በኔፊ ህዝብ
የነገሱበት ሰባተኛው የመሳፍንቱ የአገዛዝ
ዘመን ተፈጸመ፤ እናም በጊዜውም ሁሉ
ዘላቂ ሰላም ነበር።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ስምን
ተኛው ዓመት የንግስ ዘመን፣ የቤተክርስ
ቲያኗ ሰዎች በአስደናቂው ሀሀብቶቻቸውና፣
ለ
በመልካሙ ሐሮቻቸውና፣ በተፈተለ ጥሩ
በፍታና፣ በብዙ መንጋዎቻቸውና፣ ወርቃ
ቸውና፣ ብራቸው፣ እናም በከበሩ ነገሮቻ
ቸው ሁሉ መኩራት ጀመሩ፤ እናም በእነ
ዚህ ነገሮች ሁሉ በኩራት ተወጠሩ፣ ውድ
ልብሶችን መልበስ ጀምረዋልና።
፯ እንግዲህ ይህ ለአልማ፣ አዎን፣ እናም
አልማ በቤተክርስቲያኗ ላይ መምህራንና
ካህናት፣ እናም ሽማግሌዎች አድርጎ ሀለቀ
ባቸው ሰዎች ታላቅ ስቃይ መንስኤ ነበር፤
አዎን፣ ብዙዎች በህዝባቸው መካከል ሲጀ
መር ስለተመለከቱት ኃጢኣትም በምሬት
አዘኑ።
፰ የቤተክርስቲያኗ ሰዎች ሀበኩራት ዐይን
የተነሳሱና፣ ልባቸውን በሀብት፣ እና በዓ
ለም ከንቱ ነገሮች ላይ ያሳረፉ፣ አንደኛው
ሌላኛውን መውቀስ በመጀመራቸውና
እንደ ፍቃዳቸውና ፍላጎታቸው ለያላመኑ
ትን ማሳደድ በመጀመራቸው በታላቅ ሀዘን
አይተውታል እናም ተመልክተውታልና።
፱ እናም በመሣፍንቱ ስምንተኛ የንግስ
ዘመን በቤተክርስቲያኗ ሰዎች መካከል
ታላቅ ሀፀብ ተጀመረ፤ አዎን፣ ለምቀኝነትና
፭ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፲፰–፳፫፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፳፩።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሀብቶች።
		ለ አልማ ፩፥፳፱።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት፤
ኩራት።
		ለ አልማ ፩፥፳፩።

ፀብ፣ እናም ተንኮልና፣ ስደትና ኩራት፣
እንዲሁም ከእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን
ካልሆኑት የሚበልጥ ኩራት ነበር።
፲ እናም ስምንተኛው የመሣፍንት የንግስ
ዘመን ተፈጸመ፤ እናም የቤተክርስቲያኗ
ኃጢያት በቤተክርስቲያኗ አባል ላልሆኑት
ታላቅ የመሰናከያ አለት ነበር፤ እናም ቤተ
ክርስቲያኗ ከዕድገቷ መገታት ጀመረች።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ በዘጠነኛው ዓመት
መጀመሪያ፣ አልማ የቤተክርስቲያኗን
ኃጢያት ተመለከተ፣ እናም የቤተክርስ
ቲያኗ አባላት ሀምሳሌም አማኝ ያልሆኑት
ከአንዱ ክፋት ወደሌለኛው ሲመራቸው፣
በዚህም ህዝቡን ወደጥፋታቸው ሲያመጣ
ቸው ተመለከተ።
፲፪ አዎን፣ በህዝቡ መካከል ታላቅ አድል
ዎን ተመለከተ፣ አንዳንዶች ሌሎችን በመ
ጥላት፣ ሀበተቸገሩና በተራቆቱ እንዲሁም
ለ
በተራቡ፣ እናም በተጠሙትና፣ በታመ
ሙትና በተሰቃዩት ላይ ጀርባቸውን በመ
ስጠት ራሳቸውን በክፋት ከፍ አደረጉ።
፲፫ እንግዲህ ይህ በህዝቡ መካከል የለቅሶ
አቸው ታላቅ ምክንያት ነበር፣ ሌሎች እራ
ሳቸውን ሲያዋርዱ፣ ከንብረቶቻቸው ለድ
ሆችና ለተቸገሩት ሀበማካፈል፣ የተራቡ
ትን በመመገብ እርዳታ ማግኘት ለሚፈ
ልጉ እርዳታን በማድረግ፣ እናም እንደት
ንቢቱ መንፈስ መምጣት ላለበት ክርስቶስ
ለ
ሲሉም በሁሉም ዓይነት ሐስቃይ ተሰቃዩ፤
፲፬ ያንን ቀን በመጠባበቅ ሀኃጢኣታቸውን
መሰረያ እንዲህ አገኙ፤ በኢየሱስ ክርስቶስ
ፈቃድና ኃይል መሰረት ከሞት እስር በመላ
ቀቅ በሙታን ትንሣኤ በታላቅ ለደስታ ተሞ
ልተው ነበር።
፲፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ትሁት
የእግዚአብሔር ተከታዮችን ስቃይ በመ

፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።
ስጦታ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅናት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፲፩ ሀ ፪ ሳሙ. ፲፪፥፲፬፤
		ሐ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፲።
አልማ ፴፱፥፲፩።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፬፥፲፪፤
፲፪ ሀ ኢሳ. ፫፥፲፬፤
አልማ ፭፥፳፮–፴፭።
ያዕቆ. ፪፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣ ከበደል
		ለ ሞዛያ ፬፥፳፮።
ነጻ መሆን።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣ የምፅዋት 		ለ ቅ.መ.መ. ደስታ።

፪፻፲፩

አልማ ፬፥፲፮–፭፥፫

መልከቱ፣ እናም በተቀሩት ሰዎች ስደት
የተነሳና፣ ሀክፋታቸውን ሁሉ በመመልከቱ
እጅግ ማዘን ጀመረ፤ ይሁን እንጂ የጌታ
መንፈስ አልተወውም።
፲፮ እናም ከቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች
መካከል አንድ ብልህ ሰው መረጠ፣ እናም
ለእርሱ በተሰጠው ሀህግ መሰረትና በህ
ዝቡም ላይ እንደክፋታቸውና እንደ ወን
ጀላቸው ያስፈፅም ዘንድ ለበህዝቡ ድምፅ
መሠረት ሥልጣንን ሰጠው።
፲፯ እንግዲህ የዚህ ሰው ስም ኔፊያሀ ነበር፣
እናም እርሱ ሀዋና ዳኛ በመሆን ተመድቦ
ነበር፤ እናም በፍርድ ወንበር ህዝቡን እን
ዲዳኝና እንዲገዛ ተቀመጠ።
፲፰ እንግዲህ አልማ በቤተክርስቲያኗ ላይ
ሊቀ ካህን እንዲሆን ስልጣን አልሰጠውም፤
ነገር ግን የሊቀ ካህንነቱን ሀላፊነት ለራሱ
ያዘው፤ ይሁን እንጂ የፍርዱን ወንበር ለኔ
ፊያሀ ሰጥቶታል።
፲፱ እናም ይህን ያደረገው በህዝቡ መካከል
ሀ
እራሱ ይጓዝ ወይም በኔፊ ህዝብ መካከል
ለ
የእግዚአብሔርን ቃል ይሰብክ ዘንድ፣ ስራ
ቸውን ሐእንዲያስታውሱ እነርሱን መለማነ
ሳሳት እናም በእግዚአብሔር ቃል ኩራታ
ቸውንና ተንኮላቸው፣ እናም በህዝቡ መካ
ከል ያለውን ፀብ ጎትቶ ለማስወረድ ነበር፣
በእነርሱ ላይ ንጹሁን ሠምስክር በግድ ከመ
ገፋፋት በስተቀር እነርሱን መልሶ የሚያገኝ
በት ሌላ መንገድ እንደሌለ ተመልክቶ ነበር።
፳ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ በዘጠነኛው
ዓመት የመሣፍንቱ አገዛዝ መጀመሪያ
አልማ የፍርዱን ወንበር ሀለኔፊያሀ እንዲህ
ሰጠው፣ እናም እራሱንም ሙሉ በሙሉ
በእግዚአብሔር ቅዱሱ ስርዓት ለ ታላቅ
ክህነት በራዕይና ትንቢት መንፈስ መሰረት
በቃል ምስክርነት ላይ እራሱን ወሰነ።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯፤
፵፱፥፳።
፲፮ ሀ አልማ ፩፥፩፣ ፲፬፣ ፲፰።
		ለ አልማ ፪፥፫–፯።
፲፯ ሀ አልማ ፶፥፴፯።
፲፱ ሀ አልማ ፯፥፩።
		ለ አልማ ፴፩፥፭፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፩–፳፪።

በእግዚአብሔር ቅዱሱ ስርዓት መሰረት
ሊቀ ካህኑ የነበረው አልማ ለህዝቡ በከተማ
ቸውና በምድሪቱ ባሉት መንደሮች በሙሉ
የተናገረው ቃል።
ከምዕራፍ ፭ ጀምሮ።
ምዕራፍ ፭
ደህንነት ለማግኘት ሰዎች ንስሀ መግባ
ትና ትዕዛዛቱን መጠበቅ፣ ዳግም መወ
ለድ፣ በክርስቶስ ደም ልብሳቸውን ማፅ
ዳት፣ ትሁት መሆንና፣ ከኩራትና ከምቀ
ኝነት እራሳቸውን ማስወገድ እናም የፅድ
ቅን ስራ መስራት አለባቸው— መልካሙ
እረኛ ህዝቡን ይጠራል— ክፉ ስራ የሚሰሩ
የዲያብሎስ ልጆች ናቸው— አልማ የት
ምህርቱን እውነተኛነት መሰከረ፣ እናም
ሰዎች ንስሀ እንዲገቡ አዘዘ— የፃድቃ
ኖች ስም በህይወት መዝገብ ይፃፋል።
በ፹፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን እንዲህ ሆነ አልማ በመጀመሪያ
በዛራሔምላ ምድር እናም ከዚያም በም
ድሪቱ ላይ ሁሉ ለህዝቡ ሀየእግዚአብሔርን
ቃል ለመናገር ጀመረ።
፪ እናም በእርሱ አመዘጋገብ መሠረት
በዛራሔምላ ከተማ ለተመሰረተችው ቤተ
ክርስቲያን ሰዎች የተናገራቸው ቃላት እነ
ዚህ ናቸው።
፫ እኔ አልማ በአባቴ በአልማ በእግዚአብ
ሔር ቤተክርስቲያን ላይ ሀሊቀ ካህን በመ
ሆን ለበመቀባቴ፤ እርሱም ከእግዚአብሔር
እነዚህን ነገሮች ለመፈፀም ኃይልና ሐስል
ጣን ስላለው፣ እነሆ፣ እላችኋላሁ፣ እርሱም
በኔፊ መምድር ወሰን ላይ ቤተክርስቲያንን
ማቋቋም ጀመረ፤ አዎን፣ የሞርሞን ምድር

		ሐ ሞዛያ ፩፥፲፯፤
ሔለ. ፲፪፥፫።
		መ ኢኖስ ፩፥፳፫።
		ሠ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፳ ሀ አልማ ፰፥፲፪።
		ለ ሞዛያ ፳፱፥፵፪፤
አልማ ፭፥፫፣ ፵፬፣ ፵፱።
፭ ፩ ሀ አልማ ፭፥፷፩።

		ለ
፫ሀ
		ለ
		ሐ

አልማ ፬፥፲፱።
አልማ ፬፥፬፣ ፲፰፣ ፳።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
ሞዛያ ፲፰፥፲፫፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፭።
		መ ሞዛያ ፲፰፥፬፤
፫ ኔፊ ፭፥፲፪።

፪፻፲፪

አልማ ፭፥፬–፲፭

ተብላ በምትጠራው ምድር ላይ፤ አዎን፣
እናም በሞርሞን ውሃ ወንድሞቹን አጠመ
ቃቸው።
፬ እናም እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ እነርሱ ከን
ጉስ ኖህ ሰዎች እጅ በእግዚአብሔር ኃይ
ልና ምህረት ሀድነው ነበር።
፭ እናም እነሆ፣ ከዚያ በኋላ በምድረበዳው
ውስጥ በላማናውያን እጅ ወደ ሀባርነት ገብ
ተው ነበር፤ አዎን፣ እላችኋለሁ፣ በምርኮ
ነበሩ፣ እናም በድጋሚ ጌታ በቃሉ ኃይል
ለ
ከባርነት አውጥቷቸዋል፤ እኛም ወደዚህ
ምድር ተወስደን ነበር፣ እናም ደግሞ በዚህ
ምድር ላይ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲ
ያን ማቋቋም ጀመርን።
፮ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ እንዲህ
እላችኋለሁ፣ ከዚህ ቤተክርስቲያን የሆና
ችሁ የአባቶቻችሁን በምርኮ መቆየት በሚ
ገባ ታስታውሳላችሁን? አዎን፣ እናም ለእ
ነርሱ ያለውንስ ምህረትና ታላቅ ፅናት በሚ
ገባ ታስታውሳላችሁን? እናም ከዚህ በተ
ጨማሪ፣ የእነርሱን ነፍስ ከሲዖል እንዳዳነ
በሚገባ ታስታውሳላችሁን?
፯ እነሆ፣ እርሱ ልባቸውን ለውጧል፣
አዎን፣ ከጥልቁ እንቅልፋቸው ቀስቅሶአ
ቸዋል፣ እናም ወደ እግዚአብሔር ነቅተ
ዋል። እነሆ፣ በጨለማው መካከል ነበሩ፣
ይሁን እንጂ ነፍሳቸው በዘለአለማዊው ቃል
ብርሃን በርቷል፣ አዎን፣ ሀበሞት እስራትና
ለ
በሲኦል ሰንሰለት ተከበው ነበር፣ እናም
ዘለአለማዊ ጥፋትም ይጠብቃቸው ነበር።
፰ እናም አሁን ወንድሞቼ እነርሱ ጠፍ
ተው ነበርን? ብዬ እጠይቃችኋለሁ፣ እነሆ፣
አይደለም አልጠፉም እላችኋለሁ።
፱ እናም በድጋሚ እጠይቃለሁ፣ የሞት
፬ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፩–፫።
፭ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፴፯–፴፱፤
፳፬፥፰–፲፭።
		ለ ሞዛያ ፳፬፥፲፯።
፯ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፰።
		ለ አልማ ፲፪፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፫።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ፤
ደህንነት።
፲፩ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፩–፬።

እስር ተስብሯልን፣ እናም እነርሱን የከበ
በው የሲኦል ሰንሰለትስ ተፈትቷል? እንዲህ
እላችኋለሁ፥ አዎን፣ ተፈትቷልና፣ ነፍሳ
ቸው ተስፋፋች፣ እንዲሁም በቤዛነት ፍቅር
ዘምረዋል። እናም ድነዋል እላችኋለሁ።
፲ እናም አሁን በምን ሁኔታ ነው ሀየዳኑት?
ብዬ እጠይቃችኋለሁ፣ አዎን፣ ለመዳንስ
በምንድን ነው ተስፋ ያደረጉት? ከሞት እስ
ራት፣ አዎን፣ እናም ደግሞ የሲዖሉ ሰን
ሰለት የሚፈቱበት መንስኤ ምንድን ነው?
፲፩ እነሆ፣ ልነግራችሁ እችላለሁ—
አባቴ አልማ ሀበአቢናዲ አንደበት የተነገ
ሩትን አላመነምን? እናም እርሱስ ቅዱስ
ነቢይ አልነበረምን? የእግዚአብሔርንስ
ቃላት አልተናገረምን፣ እናም አባቴ አል
ማስ አላመናቸውምን?
፲፪ እናም በእምነቱ መሰረት በልቡ ታላቅ
ሀ
ለውጥ ነበር። እነሆ ይህ ሁሉ እውነት ነው
እላችኋለሁ።
፲፫ እናም እነሆ፣ ለአባቶቻችሁ ቃሉን
ሀ
ሰብኳል፣ ታላቅ ለውጥም በልባቸው
ውስጥ ሆነ፤ እራሳቸውንም ትሁት አደረጉ፣
ለ
እምነታቸውንም በእውነተኛውና ሐበህያው
አምላክ ላይ አደረጉ። እናም እነሆ፣ መእስ
ከመጨረሻው የታመኑ ነበሩ፣ ስለዚህም
ድነው ነበር።
፲፬ እናም አሁን እነሆ፣ የቤተክርስቲ
ያኗ ወንድሞቼ፣ በመንፈስ ሀ ከእግዚአ
ብሔር የተወለዳችሁ ናችሁን? በፊታች
ሁስ ምስሉን ተቀብላችኋልን? በልባችሁስ
ይህን ታላቅ ለለውጥ ተለማምዳችኋልን?
ብዬ እጠይቃችኋለሁ።
፲፭ እናንተን ሀበፈጠረው ስለተደረገው
ቤዛነት እምነትን ተለማምዳችኋልን? ወደ

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፲፫ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. መታመን።
		ሐ ሞር. ፱፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፱።
		መ ቅ.መ.መ. መፅናት።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፳፬–፳፯፤
አልማ ፳፪፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ

መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
		ለ ሮሜ ፰፥፲፩–፲፯፤
ሞዛያ ፭፥፪፤
ሙሴ ፮፥፷፭።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።

፪፻፲፫

አልማ ፭፥፲፮–፳፯

ፊትስ በእምነት አይን እየተመለከታችሁ፣
ይህ ሟቹ ሰውነት የማይሞት በመሆን ለእን
ደሚነሳ፣ እናም ይህ የሚበሰብሰው ባለመ
በስበስ ተነስቶ በእግዚአብሔር ፊት በሥጋ
በተደረገው ስራዎች መሰረት ሐሊፈረድበት
እንደሚቆም ትመለከታላችሁን?
፲፮ እኔ እላችኋለሁ፣ በዚያን ቀን የጌታ
ድምፅ ለራሳችሁ፣ እናንተ ሀየተባረካችሁ
ወደ እኔ ኑ፣ እነሆ ሥራችሁ በምድር ፊት
የፅድቅ ሥራ ነው እንደሚላችሁ ትገምታ
ላችሁን?
፲፯ ወይንስ፣ ጌታ ሆይ፤ ስራችን በምድር
ፊት ጻድቅ ስራ ነው፣ ሀብላችሁ በዚያን ቀን
ለጌታ መዋሸት እንችላለን፣ እናም እኛን
ያድነናል ብላችሁ ትገምታላችሁ?
፲፰ ወይስ አለበለዚያ፣ ጥፋታችሁን ሁሉ
በማስታወስ፣ አዎን፣ የክፋታችሁን ሁሉ
ፍፁም ሀትውስታ፣ እግዚአብሔርን ትእዛ
ዛት ላይ ያመጻችሁትን ትውስታ እያላችሁ፣
ነፍሳችሁ በጥፋትና በፀፀት ተሞልታ በእግ
ዚአብሔር ፍርድ ቤት ፊት መቅረባችሁን
መገመት ይቻላችኋልን?
፲፱ እንዲህ እላችኋለሁ፣ በዚያን ቀን በን
ፁህ ልባችሁና በንፁህ እጃችሁ እግዚአብ
ሔርን ለመመልከት ትችላላችሁን? የእግ
ዚአብሔር ሀምስል በእናንተ ምስል ተቀ
ርፆ ቀና ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁን?
እላችኋለሁ።
፳ በዲያብሎስ ሀተገዢ ለመሆን ራሳችሁን
አሳልፋችሁ በምትሰጡበት ጊዜ ለመዳን
ለማሰብ ትችላላችሁን? እላችኋለሁ።
፳፩ በዚያን ቀን መዳን እንደማትችሉ
ታውቃላችሁ እላችኋለሁ፤ ማንም ሰው
ሀ
ልብሱ ነጭ ሆኖ ካልታጠበ በቀር ለመዳን
አይችልምና፤ አዎን፣ በአባቶቻችን በተነገ
፲፭ ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፲፮ ሀ ማቴ. ፳፭፥፴፩–፵፮።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፬፥፳፩–፳፫።
፲፰ ሀ ሕዝ. ፳፥፵፫፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፬፤
ሞዛያ ፫፥፳፭፤
አልማ ፲፩፥፵፫።

ረለት፣ ህዝቡን ከኃጢኣት ለማዳን በሚመ
ጣው ደም ልብሱ ከሁሉም ኃጢኣት ሐእስ
ከሚፀዳ ድረስ ንፁህ መሆን አለበት።
፳፪ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ እጠይቃ
ችኋለሁ፣ ልብሳችሁ ሀ በደምና በማንኛ
ውም ዓይነት ለቆሻሻ ተበክሎ በእግዚአብ
ሔር የፍርድ ወንበር ፊት የምትቆሙ ከሆነ
ማንኛችሁም ምን ይሰማችኋል? እነሆ፣ እነ
ዚህ ነገሮች በእናንተስ ላይ ምን ይመሰክ
ራሉ?
፳፫ እነሆ ነፍሰ ገዳዮች፣ አዎን እናም
ደግሞ በሁሉም ዓይነት ክፋት ጥፋተኛ
እንደሆናችሁ ሀአይመሰክሩምን?
፳፬ እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ እንዲህ አይ
ነቱ በእግዚአብሔር መንግስት ሀከአብር
ሃም ጋር፣ ከይስሀቅ ጋር፣ እናም ከያዕቆብ
ጋር፣ እናም ደግሞ ልብሳቸው የነፃና እን
ከን የሌለው፣ ንፁህና ነጭ ከሆነው ከቅዱ
ሳን ነቢያት ጋር ይቀመጣል ብላችሁ ትገ
ምታላችሁን?
፳፭ አይደለም እላችኋለሁ፣ ፈጣሪያች
ንን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሃሰተኛ ካላደረጋ
ችሁት በስተቀር፣ ወይንም እርሱ ከመጀ
መሪያ ጀምሮ ሃሰተኛ ነው ብላችሁ ካል
ገመታችሁ በስተቀር እንደዚህ ዓይነቱ
በመንግስተ ሰማይ ቦታ ይኖረዋል ብላ
ችሁ ለመገመት አትችሉም፤ ነገር ግን እነ
ርሱ ሀየዲያብሎስ መንግስት ልጆች ናቸ
ውና ይጣላሉ።
፳፮ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ እን
ዲህ እላችኋለሁ፣ የልብ ሀመለወጥን የሚሰ
ማችሁ ከሆነ፣ እናም የቤዛነት ለየፍቅር ዜማ
ለመዘመር ከተሰማችሁ፣ አሁንም ሐሊሰማ
ችሁ ይችላልን? በማለት እጠይቃችኋለሁ።
፳፯ ራሳችሁንስ በእግዚአብሔር ፊት

፲፱ ሀ ፩ ዮሐ. ፫፥፩–፫።
፳ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፪።
፳፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፤
አልማ ፲፫፥፲፩–፲፫፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱–፳።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
፳፪ ሀ ኢሳ. ፶፱፥፫።
		ለ ቅ.መ.መ. እድፍ፣

እድፍነት።
ኢሳ. ፶፱፥፲፪።
ሉቃ. ፲፫፥፳፰።
፪ ኔፊ ፱፥፱።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
		ለ አልማ ፳፮፥፲፫።
		ሐ ሞዛያ ፬፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፳፥፴፩–፴፬።
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ
፳፮ ሀ

፪፻፲፬

አልማ ፭፥፳፰–፴፱

እንከን የለሽ በማድረግ ትራመዳላችሁን?
በዚህ ጊዜ ለመሞት ብትጠሩ በራሳችሁ፣
እኔ በሚገባ ለትሁት ነኝ? ልብሳችሁ ህዝ
ቡን ከኃጢአቶቻቸው ሐለማዳን በሚመ
ጣው በክርስቶስ ደም ጠርቷልን፣ እናም
ነጥቷል ለማለት ትችላላችሁን?
፳፰ እነሆ፣ ሀከኩራታችሁስ ተገፍፋችኋ
ልን? ካልሆናችሁ እግዚአብሔርን ለመገ
ናኘት ዝግጁ አይደላችሁም እላችኋለሁ።
እነሆ በፍጥነት መዘጋጀት አለባችሁ፤ መን
ግስተ ሰማይ ቀርባለችና፣ እናም እንደዚህ
ዓይነቱ ዘለአለማዊ ህይወት አይኖረውም።
፳፱ እነሆ፣ እላለሁ፣ ከእናንተ መካከል
ሀ
ከምቀኝነት ያልተገፈፈ አንድ እንኳን
አለን? እንደዚህ ዓይነቱ አልተዘጋጀም እላ
ችኋለሁ፤ እናም ጊዜው ቀርቧልና በፍጥነት
እንዲዘጋጅ እፈልገዋለሁ፣ እናም ጊዜው
መቼ እንደሚመጣ አያውቅም፤ እንደዚህ
ዓይነቱ እንከን የሌለው ሆኖ አልተገኘምና።
፴ እናም በድጋሚ እላችኋለሁ፣ በወን
ድሙ ላይ ከእናንተ መካከል ሀየሚሳለቅ፣
ወይም ስደትን የሚያበዛ አለን?
፴፩ ለእንደዚህ ዓይነቱ አልተዘጋጀምና
ወዮለት፣ እናም ጊዜው ቀርቧልና ንስሀ
መግባት አለበት፣ አለበለዚያም መዳን
አይችልም!
፴፪ አዎን፣ እናንተ ሀክፋትን ለምትሰሩ
ሁሉ ወዮላችሁ፣ ንስሀ ግቡ፣ ንስሀ ግቡ፣
ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮታልና!
፴፫ እነሆ፣ ለሰው ሀሁሉ ግብዣን ልኳል፣
ለ
የምህረት ክንድ ወደእነርሱ ተዘርግቷልና፣
ሀ

፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣ ከበደል
ነጻ መሆን።
		ለ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ቅናት።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ መናገር።
፴፪ ሀ መዝ. ፭፥፭።
፴፫ ሀ አልማ ፲፱፥፴፮፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፳፭።
		ለ ያዕቆ. ፮፥፭፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፬።
፴፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፬–፳፰፤

እናም እንዲህ ይላል፥ ንስሀ ግቡ፣ እናም
እኔ እቀበላችኋለሁ።
፴፬ አዎን፣ እንዲህም ይላል፥ ወደ እኔ
ሀ
ኑ፣ እናም ከህይወት ዛፍም ለፍሬ ትካፈላ
ላችሁ፤ አዎን የህይወትን ሐዳቦና ውኃ መበነፃ
ትመገባላችሁ እናም ትጠጣላችሁ፤
፴፭ አዎን፣ ወደ እኔ ኑና፣ የፅድቅንም ስራ
አቅርቡ፣ እናም አትቆረጡም በእሳት ውስ
ጥም አትጣሉም—
፴፮ እነሆ፣ ሀመልካም ያልሆነውን ፍሬ
የሚያመጣ፣ ወይም የፅድቅን ስራ የማይ
ሰራ እንዲያዝንና እንዲያለቅስ የሚሆንበት
ጊዜው ቀርቧልና።
፴፯ እናንተ የተንኮል ሰራተኞች ሆይ፤ በዓ
ለም ሀከንቱ ነገሮች በኩራት የተሞላችሁ፤
የፅድቅን መንገድ ማወቃችሁን የምትናገሩ
ነገር ግን እረኛ እንደሌለው ለበግ ሐበተሳሳ
ተው የምትጓዙ፤ ሆኖም እረኛው መጠርቷች
ኋል እናም አሁንም እናንተን ይጣራል፣ ነገር
ግን እናንተ ድምፁን ሠአትሰሙም!
፴፰ እነሆ፣ መልካሙ ሀእረኛ እናንተን
ይጣራል እላችኋለሁ፤ አዎን፣ እናም በክ
ርስቶስ ስም በሆነው በስሙ ይጠራችኋል፤
እናም በምትጠሩበት ለስም የመልካሙን
እረኛ ድምፅ ሐየማትሰሙ ከሆነ፣ እነሆ፣ እና
ንተ መየመልካሙ እረኛ በግ አይደላችሁም!
፴፱ እናም አሁን የመልካሙ እረኛ በግ
ካልሆናችሁ፣ ከየትኛው ሀ በረት ናችሁ?
እነሆ፣ ለዲያብሎስ እረኛችሁ ነው እላችኋ
ለሁ፣ እናም እናንተም ከእርሱ በረት ናችሁ፣
እናም አሁን ይህንን ማን ሊክደው ይቻለ

፫ ኔፊ ፱፥፲፫–፲፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፲፩፤ ፲፭፥፴፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. የህይወት እንጀራ።
		መ ፪ ኔፊ ፱፥፶–፶፩፤
አልማ ፵፪፥፳፯።
፴፮ ሀ ማቴ. ፫፥፲፤ ፯፥፲፭–፳፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፯።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።
		ለ ማቴ. ፱፥፴፮።
		ሐ ፪ ኔፊ ፲፪፥፭፤ ፳፰፥፲፬፤
ሞዛያ ፲፬፥፮።
		መ ምሳ. ፩፥፳፬–፳፯፤
ኢሳ. ፷፭፥፲፪።

		ሠ ኤር. ፳፮፥፬–፭፤
አልማ ፲፥፮።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
		ለ ሞዛያ ፭፥፰፤
አልማ ፴፬፥፴፰።
		ሐ ዘሌዋ. ፳፮፥፲፬–፳፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፯።
		መ ፫ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤ ፲፰፥፴፩።
፴፱ ሀ ማቴ. ፮፥፳፬፤
ሉቃ. ፲፮፥፲፫።
		ለ ሞዛያ ፭፥፲።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

፪፻፲፭

አልማ ፭፥፵–፵፱

ዋል? እነሆ ይህን የካደ ውሸታም እንዲ
ሁም መየዲያብሎስ ልጅ ነው እላችኋለሁ።
፵ ማንኛውም ሀመልካም የሆነ የሚመጣው
ከእግዚአብሔር ነው፣ ማንኛውም ክፉ የሆ
ነው የሚመጣው ከዲያብሎስ ነው እላች
ኋለሁ።
፵፩ ስለዚህ፣ ሀመልካም ስራዎችን የሚያ
መጣ የመልካሙን እረኛ ድምፅ ይሰማል፣
እና እርሱንም ይከተለዋል፤ ነገር ግን ክፉ
ስራዎች የሚያመጣ፣ ያም ለየዲያብሎስ
ልጅ ይሆናል፣ ድምፁን ይሰማዋል፣ እናም
ይከተለዋልና።
፵፪ እናም ይህን ያደረገ ሀደምዎዙን ከእ
ርሱ መቀበል ይገባዋል፤ ስለዚህ፣ የፅድቅ
ስራዎችን በተመለከተ፣ ለመልካም ስራ
ዎች ሁሉ ሙት በመሆን፣ ለለደሞዙ የሚ
ያገኘው ሐሞት ነው።
፵፫ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እንድ
ታዳምጡኝ እፈልጋለሁ፣ በነፍሴ ሀይል
እናገራለሁና፤ እነሆ ልትሳሳቱ በማትች
ሉበት ሁኔታ በግልፅ ተናግሬአችኋለሁና፣
ወይም በእግዚአብሔር ትዕዛዛት መሰረት
ተናግሬአችኋለሁ።
፵፬ እኔም ክርስቶስ ኢየሱስ በሆነው፣ በእ
ግዚአብሔር ሀቅዱሱ ስርዓት መሰረት በዚህ
ሁኔታ እንድናገር ተጠርቻለሁ፤ አዎን፣
የሚመጡትን ነገሮች በሚመለከት በአባ
ቶቻችን የተነገሩትን ነገሮች ለዚህ ህዝብ
ቆሜ እንድመሰክር ታዝዤአለሁ።
፵፭ እናም ይህ ብቻም አይደለም። እነዚ
ህን ነገሮች እኔ ራሴ ሀ እንደማውቃቸው አት
ገምቱምን? እነሆ፣ እነዚህ የምናገራቸው
ነገሮች እውነት መሆናቸውን እንደማውቅ
እመሰክርላችኋለሁ። እናም እርግጠኝነታ
ቸውን እንዴት እንዳወቅሁ ትገምታላችሁ?
ሐ

፴፱ ሐ ፩ ዮሐ. ፪፥፳፪።
		መ ፪ ኔፊ ፱፥፱።
፵ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፭፤
ኤተር ፬፥፲፪፤
ሞሮኒ ፯፥፲፪፣ ፲፭–፲፯።
፵፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፬፥፲፮–፳።
ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		ለ ሞዛያ ፲፮፥፫–፭፤
አልማ ፲፩፥፳፫።

፵፮ እነሆ፣ እነዚህ እንዲታወቁኝ የሆ
ኑት በእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ነው።
እነሆ፣ እነዚህን ነገሮች ለራሴ ለማወቅ
ለብዙ ቀናት ለፆሜአለሁ እንዲሁም ፀል
ያለሁ። እናም አሁን እውነት መሆናቸውን
ለራሴ አውቄአለሁ፤ ጌታ እግዚአብሔር
በቅዱስ መንፈሱ እንዲገለፅልኝ አድርጓ
ልና፤ እናም ይህ በእኔ ውስጥ ያለው ሐየራ
ዕይ መንፈስ ነው።
፵፯ እናም ከዚህ በተጨማሪ፣ የእግዚአ
ብሔር መንፈስ መገለጫ በሆነው፣ በእኔ
ውስጥ ባለው የትንቢት መንፈስም መሠረ
ትም፣ በአባቶቻችን የተነገሩት ቃላት እው
ነት መሆናቸው እንደተገለፀልኝ እነግራ
ችኋለሁ።
፵፰ የሚመጣውን በተመለከተ ማንኛውም
ለእናንተ የምናገረው እውነት እንደሆነ እኔ
ራሴ እንደማውቀው እነግራችኋለሁ፤ እናም
እላችኋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አዎን፣
በጸጋና፣ በመሀሪነት፣ እንዲሁም በእው
ነት የተሞላው የአብ አንድያ ልጅ፣ እንደ
ሚመጣ አውቃለሁ። እናም እነሆ የዓለምን
ኃጢያት፣ አዎን፣ በፅናት በስሙ የሚያምኑ
ሰዎች ሁሉ ኃጢያትን ለመውሰድ የሚመ
ጣው እርሱ ነው።
፵፱ እናም አሁን እላችኋለሁ ይህ እኔ፣
አዎን፣ ለውድ ወንድሞቼ እንድሰብክ፤
አዎን፣ እናም በምድሪቱ ላይ ለሚኖሩ
ሁሉ፣ አዎን፣ ለወጣትና ለሽማግሌዎች፣
ለታሰሩትና ነፃ ለሆኑት ሁሉ እንድሰብክ፤
አዎን፣ እላችኋለሁ፣ ለሽማግሌዎችና፣
ደግሞ መካከለኛ ዕድሜ ላላቸው፣ እናም
በማደግ ላይ ላለው ትውልድ፤ አዎን፣ ንስሀ
እንዲገቡና ሀዳግም እንዲወለዱ ወደ እነርሱ
እንድጮህ ለየተጠራሁበት ሥርዓት ነው።

፵፪ ሀ አልማ ፫፥፳፮–፳፯፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፭።
		ለ ሮሜ ፮፥፳፫።
		ሐ ሔለ. ፲፬፥፲፮–፲፰።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፵፬ ሀ አልማ ፲፫፥፮።
፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፵፮ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፱–፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።

ሀ

		ሐ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
		ለ ቅ.መ.መ. ክህነት፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።

፪፻፲፮

አልማ ፭፥፶–፶፰

፶ አዎን፣ መንፈስ እንዲህ ይላል፥ በአለም
ዳርቻዎች ያላችሁ ሁሉ ንስሀ ግቡ፣ መንግ
ስተ ሰማያት ቀርባለችና፣ አዎን፣ የእግዚ
አብሔር ልጅ በኃይሉ፣ ሀበግርማ ሞገሱ፣
በአገዛዙና በስልጣኑ፣ በክብሩ ይመጣል።
አዎን፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ መንፈስ
እንዲህ ይላል እላችኋለሁ፤ ለየምድር ንጉስ
ሁሉ ክብር ተመልከቱ፤ እናም ደግሞ የሰ
ማይ ንጉስ በቅርቡ በሰው ልጆች ሁሉ መካ
ከል ያበራል።
፶፩ እናም ደግሞ መንፈስ እንዲህ አለኝ፣
አዎን፣ በከፍተኛ ድምፅ ወደ እኔ እንዲህ
በማለት ጮኸ፤ ሂድና ለህዝቡ እንዲህ
በል—ንስሀ ግቡ፣ ንስሀ ካልገባችሁ በስ
ተቀር በምንም ዓይነት መንገድ ሀመንግስተ
ሰማያትን አትወርሱም።
፶፪ እናም በድጋሚ እንዲህ እላችኋለሁ፣
መንፈስ እንዲህ ይላል፥ እነሆ፣ ሀምሳር
በዛፉ ስር ተቀምጧል፤ እንግዲህ መል
ካም ፍሬ የማይሰጥ ዛፍ ሁሉ ለይቆረጣል
ወደ እሳትም፣ አዎን፣ ወደማይቆም እሳት፣
ወደማይጠፋ እሳት ይጣላል። እነሆ፣ እናም
አስታውሱ፣ ይህን ቅዱሱ ተናግሮታል።
፶፫ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ይህንን አባ
ባል ልትቃወሙት ትችላላችሁን፤ አዎን፣
እነዚህ ነገሮችን ችላ ልትሉአቸው ትች
ላላችሁን፣ እናም ቅዱሱንስ በእግራችሁ
ስር ሀትረግጡታላችሁን፤ አዎን፣ በልባ
ችሁ ለኩራትስ ለመወጠር ይቻላችኋልን፤
አዎን፣ ሐውድ የሆኑ ልብሶችን በመልበስ
እናም ልባችሁን በከንቱ ምድራዊ ነገሮች
፶ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር፤
የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት።
		ለ መዝ. ፳፬፤
ማቴ. ፪፥፪፤
ሉቃ. ፳፫፥፪፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፩–፳፪፤
፻፳፰፥፳፪–፳፫፤
ሙሴ ፯፥፶፫።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የእግዚአብሔር መንግስት
ወይም መንግስተ ሰማያት።

እንዲሁም በሀብት ላይ ማድረጋችሁን
አሁንም ትቀጥላላችሁን?
፶፬ አዎን፣ እናንተን ከሌሎች የተሻላ
ችሁ አድርጋችሁ መገመትን ትቀጥላላች
ሁን? አዎን፣ በእግዚአብሔር ቅዱሱ ስር
ዓት የሚራመዱትንና እራሳቸውን ትሁት
ያደረጉትን ወንድሞቻችሁን ማሳደድ ትቀ
ጥላላችሁ? በዚህም ወደዚህች ቤተክርስቲ
ያን መጥተዋል፣ በቅዱሱ መንፈስ ሀተቀ
ድሰዋል፣ እናም ለንስሀ የሚያበቁአቸውን
ስራዎቻቸውንም አምጥተዋል—
፶፭ አዎን ሀበድሆች ላይና በተቸገሩ ላይ
ትከሻችሁን ማዞር፣ እንዲሁም ያሉአች
ሁን ሳታካፍሉ ትቀጥላላችሁን?
፶፮ እናም በመጨረሻ፣ በክፋታችሁ የም
ትቀጥሉ ሁሉ፣ በፍጥነት ንስሀ ካልገቡ በስ
ተቀር ተቆርጠው ወደ እሳቱ የሚጣሉት እነ
ርሱ እንደሆኑ እነግራችኋለሁ።
፶፯ እናም አሁን ሀ የመልካሙን እረኛ
ድምፅ ለመከተል የምትፈልጉ ሁሉ፣
ከክፉዎች ውጡና ለ ተለዩ፣ እንዲሁም
እርኩስ ነገሮቻቸውን አትንኩ እላችኋለሁ፤
እናም እነሆ፣ የኃጢአተኞች ስም ከህዝቤም
ጋር አይቀላቀልም፣ የተባለው የእግዚአብ
ሔር ቃል ይፈፀም ዘንድ ስማቸው ሐይሰ
ረዛል፣ የክፉዎች ስም ከፃድቃኖች ጋርም
አይቆጠርም።
፶፰ የፃድቃኖች ስም ሀበህይወት መፅሐፍ
ይፃፋል፤ እናም ለእነርሱ በቀኝ እጄ ያለውን
ውርስ እሰጣቸዋለሁ። እናም አሁን ወንድ
ሞቼ ከዚህ ተቃራኒ የሆነን ምን ትናገራላ
ችሁ? እላችኋለሁ፣ ከዚህ ተቃራኒ የምትሉ

፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
፶፪ ሀ ሉቃ. ፫፥፱፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፯።
		ለ ያዕቆ. ፭፥፵፮፤ ፮፥፯፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፩–፲፪።
፶፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፩–፲፬፤
ሞር. ፰፥፴፮–፴፱።
		መ መዝ. ፷፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮–፲፰።
፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፶፭ ሀ መዝ. ፻፱፥፲፭–፲፮፤

መ

፶፯ ሀ
		ለ

		ሐ
፶፰ ሀ

ያዕቆ. ፪፥፲፯፤
ሔለ. ፮፥፴፱–፵።
ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
ዕዝ. ፮፥፳፩፤ ፱፥፩፤
ነሀ. ፱፥፪፤
፪ ተሰ. ፫፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፭፣ ፲፬።
ዘዳግ. ፳፱፥፳፤
ሞሮኒ ፮፥፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፰።
ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።

፪፻፲፯

አልማ ፭፥፶፱–፮፥፰

ከሆነ፣ ይህ ምንም አይደለም፣ የእግዚአብ
ሔር ቃል ይፈጸማልና።
፶፱ በእናንተ መካከል የትኛው እረኛ ነው
ብዙ በጎች እያሉት፣ ተኩላዎችስ ገብተው
መንጋዎቹን እንዳይበሉበት የማይጠብቃ
ቸው? እናም እነሆ፣ ተኩላው ሲገባበት
እርሱ አያባርርምን? አዎን፣ እናም የሚ
ቻለው ከሆነ እርሱንም ያጠፋዋል።
፷ እናም አሁን መልካሙ እረኛ ይጠራ
ችኋል እላችኋለሁ፤ እናም ቃሉን የምታዳ
ምጡ ከሆነ ወደ በረቱ ያመጣችኋል፤ እናን
ተም የእርሱ በጎች ናችሁ፤ እንዳትጠፉ ደም
የተጠማውን ተኩላ በመካከላችሁ እንዲገባ
እንዳትፈቅዱም ያዛችኋል።
፷፩ እናም አሁን እኔ፣ አልማ፣ እኔ የተና
ገርኳችሁንም ቃላት እንድታደርጉ፣ እኔን
ባዘዘኝ ሀበእርሱ ቋንቋ አዛችኋለሁ።
፷፪ ከቤተክርስቲያኗ ለሆናችሁ በትዕዛዝ
መልክ እናገራለሁ፤ እናም ከቤተክርስቲያኗ
ላልሆኑት በግብዣ መልክ እንዲህ በማለት
እናገራለሁ፥ ሀየህይወት ዛፍ ፍሬን ደግሞ
ትካፈሉ ዘንድ ኑ እናም ለንስሀ ተጠመቁ።
ምዕራፍ ፮
በዛራሄምላ ያለው ቤተክርስቲያን ከኃጢ
ያት ጠርቷል እናም ተደራጅቷል— አልማ
ለመስበክ ወደ ጌዴዎን ሄደ። ፹፫ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ
በዛራሔምላ ከተማ ለተቋቋመው ቤተክ
ርስቲያን ሰዎች ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ፣
በእግዚአብሔር ስርዓት መሰረት ቤተክ
ርስቲያኗን እንዲመሩና ሀ እንዲቆጣጠሩ
ለ
እጁን በመጫን ካህናትን እና ሐሽማግሌ
ዎችን መሾመ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ከቤተክርስቲያኗ

ያልሆኑ ለኃጢአታቸው ንስሐ የገቡት ወደ
ንስሐ ሀተጠምቀው እናም በቤተክርስቲያኗ
ተቀባይነትን አግኝተው ነበር።
፫ እናም ደግሞ እንዲህ ሆነ ከቤተክርስ
ቲያኗ የሆኑ ለኃጢአታቸው ሀንስሐ ያል
ገቡ እናም በእግዚአብሔር ፊት እራሳቸ
ውን ዝቅ የማያደርጉ ሁሉ—ማለትም በል
ባቸው ለኩራት የተወጠሩ—እንደነዚህ ዓይ
ነቶቹ ተቀባይነትን አላገኙም ነበር፣ እናም
ስማቸው ሐተሰርዘዋል፣ ስማቸው ከፃድቃ
ኖች ጋር አልተቆጠረም ነበር።
፬ እና እንደዚህም በዛራሔምላ ከተማ የቤ
ተክርስቲያኗን ስርዓት መመስረት ጀመሩ።
፭ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉም
በነፃ እንደተሰጠ እንድትረዱ እፈልጋ
ለሁ፣ ማንም እራሱን በአንድ ላይ በመ
ሰብሰብ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት
ልዩ መብቱን የሚከለክለው የለም።
፮ ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ልጆች
እራሳቸውን በአንድ ላይ ሁልጊዜ እንዲ
ሰበስቡ፣ እናም በአንድ ላይ በመሆን እግ
ዚአብሔርን ለማያውቁት ነፍሳት ደህንነት
ሀ
እንዲፆሙና እንዲፀልዩ ታዘዋል።
፯ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ እነዚ
ህን ህጎች ባዘጋጀ ጊዜ ከእነርሱ፣ አዎን፣
በዛራሔምላ ከተማ ከሚገኘው ቤተክር
ስቲያን፣ ተለይቶ ሄደ፣ እናም ሀ በጌዴ
ዎን ሸለቆ፣ ከሲዶም ወንዝ በስተምስ
ራቅ በኩል ጌዴዎን ተብላ ወደ ምትጠራ
ውና በዚያም ወደታነፀች ከተማ፣ ጌዴዎን
ተብሎ ወደ ሚጠራው ሸለቆ ሄደ፣ ስፍራ
ውም ኔሆር በተባለው ሰው እጅ ለበተገደ
ለው ስም የሚጠራ ነበር።
፰ እናም አልማ ሄደና፣ በአባቶቹ በተ
ነገረው በቃሉ እውነታ ራዕይ መሰረትና፣
በውስጡ ባለው የትንቢት መንፈስ፣ የእግ
ዚአብሔር ልጅ በሆነው፣ ህዝቡን ከኃጢ

፷፩ ሀ አልማ ፭፥፵፬።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
፷፪ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፤ ፲፩፥፳፩–፳፫።
መጥመቅ።
፮ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፴፱።
፫ ሀ ሞዛያ ፳፮፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
		ሐ ዘፀአ. ፴፪፥፴፫፤
		መ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
ሞዛያ ፳፮፥፴፮፤

አልማ ፩፥፳፬፤ ፭፥፶፯–፶፰።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
፯ ሀ አልማ ፪፥፳።
		ለ አልማ ፩፥፱።

፪፻፲፰

አልማ ፯፥፩–፰

ያት ለማዳን በሚመጣውና በኢየሱስ ክር
ስቶስ ምስክርነት መሰረትና፣ በተጠራበ
ትም ቅዱሱ ስርዓት፣ በጌዴዎን ሸለቆ ለተ
ቋቋመችው ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔ
ርን ቃል ማወጅ ጀመረ። እናም እንዲሁ
ተፅፏል። አሜን።
ሀ

እንደራሱ መዝገብ መሰረት፣ በጌዴዎን
ከተማ አልማ ለህዝቡ የተናገረው ቃላት።
ምዕራፍ ፯ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፯
ክርስቶስ ከማርያም ይወለዳል— የሞትን
እስራት ይፈታል፣ እናም የሕዝቡን ኃጢ
ያት ይሸከማል— ንስሐ የሚገቡ፣ የሚጠ
መቁ፣ እናም ትዕዛዛቱን የሚጠብቁ ዘለ
አለማዊ ህይወት ይኖራቸዋል— ርኩ
ሰት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመ
ውረስ አይቻለውም— ትህትና፣ እም
ነት፣ ተስፋና ልግስና አስፈላጊ ናቸው።
በ፹፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣ ወደ
እናንተ እንድመጣ እስከተፈቀደልኝ
ድረስ፣ ስለሆነም በራሴ አባባል ለመናገር
እሞክራለሁ፤ አዎን፣ በራሴ አንደበት፣
በራሴ ቃል ሀለእናንተ ለመናገር የመጀመ
ሪያዬ በመሆኑ፣ ለበፍርድ ወንበር ብቻ እን
ድሆን በመደረጌ፣ ብዙ ስራ ስላለብኝ ወደ
እናንተ ለመምጣት አልቻልኩም ነበር።
፪ እናም አሁን የፍርድ ወንበር በእኔ ቦታ
ሌላው እንዲገዛ ሀባይሰጥ ኖሮ፣ አሁን በዚህ
ጊዜ ለመምጣት አይቻለኝም ነበር፤ እናም
ጌታ በታላቅ ምህረቱ ወደ እናንተ እንድ
መጣ ፈቅዷል።
፫ እናም እነሆ፣ እናንተ በእግዚአብሔር
ፊት ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ እንዳገኛ
፰ ሀ ራዕ. ፲፱፥፲።

፯ ፩ ሀ አልማ ፬፥፲፱።

		ለ ሞዛያ ፳፱፥፵፪።

ችሁ፣ ፀጋውን ያለማቋረጥ ለምናችኋል፣
እናም በፊቱ እንከን የሌላችሁ ሆናችሁ
እንዳገኛችሁ፣ ወንድሞቻችን በዛራሔምላ
እንደነበሩበት በመጥፎ ሁኔታ ሳትሆኑ እን
ዳገኛችሁ በታላቅ ተስፋና ፍላጎት መጥ
ቻለሁ።
፬ ነገር ግን እንድረዳ ያደረገኝ የእግዚአብ
ሔር ስም የተባረከ ይሁን፤ አዎን፣ እነርሱ
በድጋሚ በፅድቁ ሲቋቋሙ የማወቅ እጅግ
ታላቅ ደስታን ሰጥቶኛል።
፭ እናም ውስጤ ባለው የእግዚአብ
ሔር መንፈስ መሰረት፣ በእናንተም ላይ
ደግሞ ደስታ ይኖረኛል ብዬ አምናለሁ፤
ይሁን እንጂ እኔ በእናንተ ላይ ያለኝ ደስታ
በዛራሔምላ በነበሩ ወንድሞች በነበረኝ
ስቃይና ሀዘን ምክንያት እንዲመጣ አልፈ
ልግም፤ እነሆ፣ በእነርሱ ላይ የነበረኝ ደስ
ታዬ የመጣው በብዙ መከራና ስቃይ ከተ
ገፋሁ በኋላ ነበር።
፮ ነገር ግን እነሆ፣ እናንተ ግን እንደ ወን
ድሞቻችሁ ባለማመን ሁኔታ ውስጥ እን
ዳልሆናችሁ አምናለሁ፤ በልባችሁ ኩራት
እንደማትወጠሩም አምናለሁ፤ አዎን፣
ልባችሁን በሀብት ላይ እናም በዓለም ከንቱ
ነገሮች ላይ እንደማታደርጉት አምናለሁ፤
አዎን፣ ሀጣዖትን እንደማታመልኩ፣ ነገር
ግን እውነተኛውንና ለሕያው እግዚአብሔ
ርን እንደምታመልኩ፣ እናም የሚመጣውን
የኃጢአታችሁ ስርየትን ዘለአለማዊ በሆነው
እምነት እንደምትጠብቁ አምናለሁ።
፯ እነሆም፣ ብዙ ነገር ይመጣል እላችኋ
ለሁ፤ እናም እነሆ፣ ከሁሉም የበለጠ አንድ
ነገር አለ—እነሆም አዳኙ የሚመጣበትና
ከህዝቡ ጋር የሚኖርበት ሀጊዜ ሩቅ አይደ
ለም።
፰ እነሆ በስጋ ሰውነቱ በሚኖርበት ጊዜ
በመካከላችን ይገኛል አልልም፤ እነሆም
መንፈስም ሁኔታው ይህ ነው አላለኝም።
አሁን ይህንን በተመለከተ አላውቅም፤ ነገር

፪ ሀ አልማ ፬፥፲፮–፲፰።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፴፯፤
ሔለ. ፮፥፴፩።

		ለ ዳን. ፮፥፳፮።
፯ ሀ አልማ ፱፥፳፮።

፪፻፲፱

አልማ ፯፥፱–፲፯

ግን እስከዚህ ድረስ አውቃለሁ፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር ቃሉ መሰረት ሁሉንም ነገሮች
ለማድረግ ሀይል እንዳለው አውቃለሁ።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ መንፈስ እንዲህ በማ
ለት ይህን ያህል ተናግሮኛል፤ ወደ ህዝቡ
እንዲህ ስትል ጩህ—ሀንስሐ ግቡ፣ እናም
የጌታን መንገድ አዘጋጁና፣ ቀጭን በሆኑት
ጎዳናዎች ተራመዱ፤ እነሆም፣ መንግስተ
ሰማያት ቀርባለችና እናም የእግዚአብሔር
ልጅ ለበምድር ፊት ይመጣል።
፲ እናም እነሆ፣ እርሱም ሀከማርያም ለበቅ
ድመ አባቶቻችን ምድር በሆነችው በኢየ
ሩሳሌም ሐይወለዳል፣ እርሷም መድንግል፣
በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመሸፈን፣ የተከበ
ረች እንዲሁም የተመረጠች ዕቃ ሆና ሠበመ
ፀነስ ወንድ ልጅ፣ አዎን እንዲሁም የእግ
ዚአብሔር ልጅ፣ ትወልዳለች።
፲፩ እናም በመከራና በሁሉም ዓይነት
ህመምና ፈተናዎች ሀበመሰቃየት ይሄዳል፤
የህዝቡን ህመምና በሽታ በራሱ ላይ ይወ
ስዳል የሚለውን ቃል ይፈፀም ዘንድ ይህ
ይሆናል።
፲፪ እናም ህዝቡን ያሰረውን የሞት እስር
ይፈታ ዘንድ ሀ ሞትን በራሱ ላይ ይወ
ስዳል፣ እናም በስጋ አንጀቱ በምህረት
ይሞላ ዘንድ፣ በስጋ ህዝቡን ከድካሙ እን
ዴት ለእንደሚረዳ ያውቅ ዘንድ ድካማቸ
ውን በራሱ ላይ ያደርጋል።
፲፫ እንግዲህ መንፈስ ሁሉን ነገር ሀያው
ቃል፤ ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ
ሰዎችን በማዳን ኃይሉ መተላለፋቸውን
ይሰርይላቸው ዘንድ የህዝቡንም ኃጢያት
ለ
በራሱ ላይ ያደርግ ዘንድ በስጋው ይሰቃ
፱ ሀ ማቴ. ፫፥፪–፬፤
አልማ ፱፥፳፭።
		ለ ሞዛያ ፫፥፭፤ ፯፥፳፯፤
፲፭፥፩–፪።
፲ ሀ ሞዛያ ፫፥፰።
ቅ.መ.መ. ማርያም፣
የኢየሱስ እናት።
		ለ ፩ ዜና ፱፥፫፤
፪ ዜና ፲፭፥፱፤
፩ ኔፊ ፩፥፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፱።

ያል፤ እናም አሁን እነሆ በእኔ ያለው ምስ
ክርነት ይህ ነው።
፲፬ እንግዲህ እናንተ ንስሐ መግባትና፣
ሀ
በድጋሚ መወለድ አለባችሁ እላለሁ፤
መንፈስም በድጋሚ ካልተወለዳችሁ መን
ግስተ ሰማያትን መውረስ አትችሉም ይላ
ልና፤ ስለዚህ ከኃጢአታችሁ ትነፁ ዘንድ
የዓለምን ኃጢያት በወሰደው፣ ለማዳንና
መጥፎ ከሆኑት ሁሉ ለማፅዳት ኃያል በሆ
ነው በእግዚአብሔር በግ እምነት ይኖራችሁ
ዘንድ ኑ እናም ለንስሀ ተጠመቁ።
፲፭ አዎን ኑና አትፍሩ፣ እናም በቀላሉ
ሀ
የሚጎዳችሁን ማንኛውንም ኃጢያት ወደ
ጥፋት እንድታመሩ የሚያደርጋችሁን አስ
ወግዱ እላችኋለሁ፤ አዎን፣ ኑና ወደ ፊት
ቀጥሉ እናም ለኃጢአታችሁ ንሰሃ ለመግ
ባትና፣ ትእዛዛቱን ለመጠበቅ ፈቃደኛ እን
ደሆናችሁ፣ እናም በዚህ ቀንም ይህን ወደ
ጥምቀት ውኃ በመሄድ ለእግዚአብሔር
በምስክር አሳዩት።
፲፮ እናም ማንም ይህንን ቢያደርግና፣
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔርን ትዕዛ
ዛት ቢጠብቅ ይህንኑ እንዳልኩት ያስታው
ሳል፤ አዎን፣ በውስጤ ያለው ቅዱስ መን
ፈስ በመሰከረልኝ መሰረት ዘለአለማዊ ህይ
ወት እንደሚኖረው የተናገርኩትን ያስታ
ውሳል።
፲፯ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እነዚህን ነገሮች ታምናላችሁን?
እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ አዎን እነርሱን ማመ
ናችሁን አውቃለሁ፤ እናም እነርሱን ማመ
ናችሁን የማውቀው በውስጤ ባለው መን
ፈስ መገለጥ ነው። እናም አሁን ይህን በተ

		ሐ ኢሳ. ፯፥፲፬፤
ሉቃ. ፩፥፳፯።
		መ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–፳፩።
		ሠ ማቴ. ፩፥፳፤
ሞዛያ ፲፭፥፫።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፫–፭፤
ሞዛያ ፲፬፥፫–፭።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፰፤
አልማ ፲፪፥፳፬–፳፭።
ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ለ ዕብ. ፪፥፲፰፤ ፬፥፲፭፤

ት. እና ቃ. ፷፪፥፩።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ለ ሞዛያ ፲፭፥፲፪።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
፲፭ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፲፰።

፪፻፳

አልማ ፯፥፲፰–፳፯

መለከተ፣ አዎን፣ እኔ የተናገርኳቸውንም
በተመለከተ እምነታችሁ ጠንካራ በመሆኑ
ደስታዬ ታላቅ ነው።
፲፰ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደተናገር
ኳችሁ፣ እንደ ወንድሞቻችሁ በተደናበረ
ሁኔታ እንዳትሆኑ በጣም ፈልጌ ነበር፣ እን
ዲሁም የእኔም ፍላጎት አጥጋቢ ሆኖ አግ
ኝቼዋለሁ።
፲፱ እናንተ በፅድቅ ጎዳና እንደሆናችሁ
ተገንዝቤአለሁና፤ ወደ እግዚአብሔርም
መንግስት በሆነው ጎዳና ላይ እንደሆናችሁ
እገነዘባለሁ፤ አዎን፣ የእርሱንም ሀጎዳና
የቀና እንደምታደርጉት እገነዘባለሁ።
፳ በጠማማው ሀ መንገድ እንደማይራ
መድ፣ ከተናገረው ፈቀቅ እንደማይል፣
ከቀኝ ወደ ግራም፣ ወይም ከትክክለኛው
ወደተሳሳተው በመዞር ጥላ አንደማይኖረ
ውም፣ ስለዚህ ጎዳናውም አንድ ዘለአለማዊ
ዙሪያ እንደሆነ በቃሉ ምስክርነት ለእናንተ
የታወቀ እንደሆነ ተገንዝቤአለሁ።
፳፩ እናም እርሱ ሀቅዱስ ባልሆነ መቅደስ
ውስጥ አይኖርም፤ የረከሰም ይሁን ንፁህ
ያልሆነ ማንኛውም በእግዚአብሔር መን
ግስት ተቀባይነት የለውም፤ ስለዚህ ጊዜው
ይመጣል፣ አዎን፣ እና ይህም በመጨረሻ
ቀን ይሆናል፣ ለየረከሰው ረክሶ ይቀራል እላ
ችኋለሁ።
፳፪ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ ወደ እግዚአብሔር ላላችሁ ሀላፊ
ነት ስሜታችሁን እቀሰቅሰው ዘንድ፣ በእ
ርሱ ፊት እንከን የሌላችሁ በመሆን ትራ
መዱ ዘንድ፣ ተቀባይነትንም ባገኛችሁበት
በእግዚአብሔር ቅዱሱ ስርዓት ትራመዱ
ዘንድ፣ እነዚህን ነግሬአችኋለሁ።
፳፫ እናም አሁን ሀ ትሁትና፣ ጨዋና
ታዛዥ፣ ሁሉን የምትቀበሉ፣ ታላቅ ፅናት
የበዛባችሁና ታጋሽ የሆናችሁ፤ በሁሉም
፲፱ ሀ ማቴ. ፫፥፫።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፲፱፤
አልማ ፴፯፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፫፥፪።
፳፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፮–፲፯፤ ፮፥፲፱፤
ሞዛያ ፪፥፴፯፤

ነገር ራሳችሁን የምትገዙ፣ በሁሉም ጊዜ
የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ ለመጠበቅ ትጉህ፤
የፈለጋችሁትን ነገር በመንፈስም ሆነ በስጋ
የምትጠይቁ፣ ለተቀበላችሁትም ማንኛ
ውም ነገር ሁልጊዜ ለእግዚአብሔር ምስ
ጋና የምትስጡ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ።
፳፬ እናም ሀእምነት፣ ተስፋና ልግስና እን
ደሚኖራችሁ እርግጠኛ ሁኑ፣ እና ከዚያም
ሁልጊዜ መልካም ስራን የምትሰሩ ትሆና
ላችሁ።
፳፭ እናም ጌታ ይባርካችሁ፣ ለዘለዓለም
በመንግስተ ሰማያት እንድትቀመጡም የእ
ነርሱ ልብስ እንከን እንደሌለው የእናንተም
እንከን ሳይኖርበት፣ በመጨረሻ ከአብር
ሃም፣ ከይስሀቅና፣ ከያዕቆብ፣ እናም ዓለም
ስትፈጠር ጀምሮ ከነበሩት ቅዱሳን ነቢያት
ጋር ለመቀመጥ እንድትመጡ ዘንድ፣ ልብ
ሳችሁን ሀእንከን የለሽ አድርጉት።
፳፮ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እነዚህን ቃላት የተናገርኳችሁ በው
ስጤ በሚመሰክረው መንፈስ መሰረት ነው፤
እናም ለቃሌ ታላቅ ትጋት በመስጠታች
ሁና በማዳመጣችሁ ነፍሴም እጅግ ሀሴት
ታደርጋለች።
፳፯ እናም አሁን፣ ሀየእግዚአብሔር ሰላም
እንደ እምነታችሁና መልካም ስራችሁ
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከዘለዓለም በቤታች
ሁና በምድራችሁና፣ በከብቶቻችሁና በመ
ንጋዎቻችሁ ላይ እንዲሁም ባላችሁ ንብረ
ቶች፣ በሴቶቻችሁ፣ በልጆቻችሁና በራሳ
ችሁ ላይ ይሁን። እናም ይህንን ተናግሬአ
ለሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፰
አልማ በሜሌቅ አስተማረ፣ እናም አጠ
መቀ— በአሞኒሀ ተቀባይነትን አላገኘም

አልማ ፴፬፥፴፮።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፭፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ሞር. ፱፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

፳፬ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፫፤
ኤተር ፲፪፥፴–፴፭፤
ሞሮኒ ፯፥፴፫–፵፰።
፳፭ ሀ ፪ ጴጥ. ፫፥፲፬።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።

፪፻፳፩

አልማ ፰፥፩–፲፬

እናም ወጥቶ ሄደ— መልአኩ እንዲመለ
ስና ለህዝቡም ስለ ንስሃ እንዲጮህ አዘ
ዘው— በአሙሌቅ ተቀባይነትን አገኘ፣
እናም ሁለቱ በአሞኒሃ ሰበኩ። በ፹፪ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ አልማ
ሊፃፉ ያልቻሉትን ብዙ ነገሮች ለጌዴዎን
ህዝብ ካስተማረ፣ የቤተክርስቲያኗን ስር
ዓት በዛራሔምላ ምድር እንዳደረገው ካቋ
ቋመ በኋላ፣ ሀከጌዴዎን ምድር ተመለሰ፤
አዎን፣ ካከናወናቸው ስራዎች ራሱን ለማ
ሳረፍ በዛራሔምላ ወዳለው ቤቱ ተመለሰ።
፪ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ ዘጠነኛ የመሳ
ፍንቱ ንግስና በዚሁ ተፈጸመ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ በመ
ሣፍንቱ የአስረኛ ዓመት የንግስ ዘመን መጀ
መሪያ ላይ አልማ ከዚያ ቦታ ሄደና፣ ጉዞ
ውን ሀበሲዶም ወንዝ በስተምዕራብ፣ በም
ድረበዳው ዳርቻ በምዕራብ በኩል ወደ
ሜሌቅ አደረገ።
፬ እናም እርሱ በተሾመበት በእግዚአ
ብሔር ሀቅዱሱ ስርዓት መሰረት በሜሌቅ
ምድር ህዝቡን ማስተማር ጀመረ፤ እናም
በሜሌቅ ምድር ሁሉ ህዝቡን ማስተማር
ጀመረ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡ ከምድረበዳው
በምድሪቱ ዳርቻ በኩል ያሉት ሁሉ ወደ
እርሱ መጡ። እናም በምድሪቱ ያሉት
ሁሉም ተጠምቀው ነበር፤
፮ በሜሌቅ ስራውን በጨረሰ ጊዜ ለቆ
ሄደ፣ እናም በሜሌቅ በስተሰሜን በሚገ
ኘው ምድር ለሶስት ቀናት ጉዞ አደረገ፤
እናም አሞኒሀ ወደምትባል ከተማ መጣ።
፯ አሁን ምድራቸውንና ከተማቸውን፣
እናም መንደራቸውን፣ አዎን፣ ትናንሽ
ከተሞቻቸውንም እንኳን ቢሆን ቦታውን
መጀመሪያ በያዘው ሰው ስም መጥራት የኔፊ
፰ ፩ ሀ አልማ ፪፥፳፤ ፮፥፯።

፫ ሀ አልማ ፲፮፥፮–፯።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ
ክህነት።

ህዝብ ልምድ ነበር፤ እናም ይህ ልምድ በአ
ሞኒሀ ምድርም የሆነ ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ወደ አሞኒሀ
ከተማ በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል
ለእነርሱ መስበክ ጀመረ።
፱ አሁን ሰይጣን በአሞኒሀ ከተማ ያሉትን
ሰዎች ልብ በጥብቅ ሀይዞ ነበር፤ ስለሆነም
የአልማን ቃል አያዳምጡም ነበር።
፲ ይሁን እንጂ አልማ በከተማ ባሉት
ሰዎች ላይ እግዚአብሔር መንፈሱን ያፈስ
ዘንድ ሀበኃያሉ ፀሎቱም ከእግዚአብሔር
ጋር ለታገለ፤ በንስሃም ያጠምቃቸው ዘንድ
ሐ
በመንፈስ ብዙ ሰራ።
፲፩ ይሁን እንጂ ልባቸውን አጠጥረው
እንዲህ አሉት፥ እነሆ፣ አንተ አልማ
መሆንህን እናውቃለን፤ እናም እንደባህ
ልህ በብዙ ቦታዎች ባቋቋምካቸው ቤተክ
ርስቲያኖች ላይ ሊቀ ካህን መሆንህን እና
ውቃለን፤ እኛ ከአንተ ቤተክርስቲያን አይ
ደለንም፣ እናም በእነዚህ ዓይነት የሞኞች
ባህል አናምንም።
፲፪ እናም አሁን እኛ ከአንተ ቤተክርስቲ
ያን ባለመሆናችን በእኛ ላይ ኃይል እንደሌ
ለህ እናውቃለን፤ እናም የፍርድ ወንበሩንም
ሀ
ለኔፊያሀ ሰጥተሀል፣ ስለዚህ በእኛ ላይ ዋና
ዳኛ አይደለህም።
፲፫ እንግዲህ ህዝቡ ይህንን በተናገረ
ጊዜና ቃሉን ሁሉ በተቃወሙና፣ እርሱ
ንም በሰደቡትና፣ ላዩ ላይ በተፉበትና፣ ከከ
ተማቸው እንዲወጣ ባደረጉት ጊዜ፣ ከቦ
ታው ሄደ፣ እናም አሮን ተብላ ወደምት
ጠራ ከተማ ጉዞውን አደረገ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሀዘኑ ከብዶት ከቦታ
ውም በተጓዘ ጊዜ፣ በአሞኒሀ ከተማ ባሉት
ሰዎች ክፋትም ምክንያትም ሀበመከራና
በነፍስ ስቃይ ተጓዘ፤ አልማ እንደዚህ በሀ
ዘን ጫና እየተጓዘ እያለ እንዲህ ሆነ፣ እነሆ
የጌታ ለመልአክ ታየው፣ እንዲህም አለው፥

፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፲፥፳።
፲ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፩።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ ኢኖስ ፩፥፩–፲፪።

		ሐ
፲፪ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ

አልማ ፲፯፥፭።
አልማ ፬፥፳።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
አልማ ፲፥፯–፲፣ ፳።
ቅ.መ.መ. መላእክት።

፪፻፳፪

አልማ ፰፥፲፭–፴፩

፲፭ አልማ አንተ የተባረክህ ነህ፤ ስለ
ዚህ ራስህን አቅና እናም ሀሴትን አድርግ፣
የምትደሰትበት ታላቅ ምክንያት አለህና፤
መልዕክቱንም ከተቀበልክ ከመጀመሪያው
ጀምሮ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመጠ
በቅ ታማኝ በመሆንህ የትልቁ ደስታህ መን
ስኤ ሆነሀልና። እነሆ ይህንን ለአንተ ሀየሰ
ጠሁህ እኔ ነኝ።
፲፮ እናም እነሆ፣ አንተ ወደ አሞኒሀ ከተማ
እንድትመለስና ለከተማው ህዝብ በድጋሚ
እንድትሰብክ ለማዘዝ ተልኬአለሁ፤ አዎን፣
ለእነርሱም ስበክ። አዎን፣ ንስሃ ካልገቡ
በቀር ጌታ እግዚአብሔር ሀእንደሚያጠፋ
ቸው ንገራቸው።
፲፯ እነሆም፤ በዚህ ጊዜ የህዝባቸውን ነፃ
ነት ለማጥፋት ያጠናሉ፣ (ጌታም እንዲህ
ብሏልና) ይህም እርሱ ለህዝቡ ከተሰጠው
ስርዓት፣ ፍርድና ትዕዛዛት ተቃራኒ ነው።
፲፰ አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ከጌታ መላዕ
ክት መልዕክቱን ከተቀበለ በኋላ ወደ አሞኒሀ
ከተማ በፍጥነት ተመለሰ። እናም ወደ ከተ
ማዋ በሌላ መንገድ፣ አዎን በአሞኒሀ ከተማ
በስተደቡብ በኩል ገባ።
፲፱ እናም አልማ ወደ ከተማው በገባ ጊዜ
ተርቦ ነበር፣ እናም ለአንድ ሰው እንዲህ
አለው፥ ለትሁት የእግዚአብሔር አገልጋይ
የሚበላውን ትሰጠዋለህን?
፳ እናም ሰውየው እንዲህ አለው፣ እኔ
ኔፋውያን ነኝ፣ እናም አንተ የእግዚአብ
ሔር ቅዱስ ነቢይ እንደሆንክ አውቃለሁ፣
ሀ
መልአኩ በራዕይ ትቀበለዋለህ ያለኝ ሰው
አንተን ነህና። ስለዚህ፣ ወደ ቤቴ ከእኔ ጋር
ሂድና፣ ምግቤን ከአንተ ጋር እካፈላለሁ፤
እናም ለእኔና ለቤቴ በረከት እንደምትሆን
አውቃለሁ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ሰውየው በቤቱ ተቀ
በለው፤ ሰውየውም ሀአሙሌቅ ይባል ነበር፤
እናም ዳቦና ስጋን በአልማ ፊት አቀረበለት።
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
፳ሀ
፳፩ ሀ

ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፲፮።
አልማ ፱፥፲፪፣ ፲፰፣ ፳፬።
አልማ ፲፥፯–፱።
ቅ.መ.መ. አሙሌቅ።

፳፪ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ዳቦ በላና
ጠገበ፤ እናም አሙሌቅንና ቤቱን ሀባረከና
ለእግዚአብሔር ምስጋናን አቀረበ።
፳፫ እናም ከበላና ከጠገበ በኋላ ለአ
ሙሌቅ እንዲህ አለው፥ እኔ አልማ ነኝ፣
እናም በምድሪቱ ላይ ባሉት የእግዚአብሔር
ቤተክርስቲያናት ሀሊቀ ካህን ነኝ።
፳፬ እናም እነሆ፣ በራዕይና በትንቢት
መንፈስ መሰረት በእዚህ ህዝብ ሁሉ መካ
ከል የእግዚአብሔርን ቃል ለመስበክ ተጠ
ርቻለሁ፤ በዚህም ምድር ነበርኩ እናም እነ
ርሱ አልተቀበሉኝም፣ ነገር ግን ሀአስወ
ጡኝ፣ እናም ለዘለአለም ወደዚህች ምድር
ጀርባዬን ለመስጠት እያለሁ ነበር።
፳፭ ነገር ግን እነሆ፣ ለዚህ ህዝብ በድጋሚ
ተመልሼ እንድተነብይ፣ አዎን እናም ክፋ
ታቸውንም በተመለከተ በእነርሱ ላይ እን
ድመሰክር ታዝዤአለሁ።
፳፮ እናም አሁን፣ አሙሌቅ ስለመገብ
ከኝና ስለተቀበልከኝ የተባረክህ ነህ፤ ለብዙ
ቀንም በመፆሜ ተርቤ ነበርና።
፳፯ እናም አልማ ለህዝቡ መስበክ ከመ
ጀመሩ በፊት ለብዙ ቀናት ከአሙሌቅ ጋር
ቆየ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ሰዎቹ በኃጢአታ
ቸው አስቀያሚነት እያደጉ ሄዱ።
፳፱ እናም ቃሉም ወደ አልማ እንዲህ ሲል
መጣ፤ ሂድ፤ እናም ደግሞ ለአገልጋዬ ለአ
ሙሌቅ፣ ለዚህ ህዝብ እንዲህ በማለት ትን
ቢት ተናገር በለው—ሀንስሃ ግቡ፣ ጌታ ንስሃ
ካልገባችሁ ይህንን ህዝብ በቁጣ እጎበኘዋ
ለሁ ብሏልና፤ አዎን፣ እናም ኃያሉ ቁጣዬ
ንም አልመልሰውም።
፴ እናም አልማና አሙሌቅ ከህዝቡ መካ
ከል የእግዚአብሔርን ቃል ለማወጅ ሄዱ፤
እናም እነርሱ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው
ነበር።
፴፩ እናም በግዞት መያዝ እስከማይ

፳፪ ሀ አልማ ፲፥፲፩።
፳፫ ሀ አልማ ፭፥፫፣ ፵፬፣ ፵፱፤
፲፫፥፩–፳።
፳፬ ሀ አልማ ፰፥፲፫።

፳፱ ሀ አልማ ፱፥፲፪፣ ፲፰።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።

፪፻፳፫

አልማ ፰፥፴፪–፱፥፲፩

ችሉ ድረስ ኃይል ተሰጥቶአቸው ነበር፤
ማንም ሰው ሊገድላቸው አይቻለውም
ነበር፤ ይሁን እንጂ በሰንሰለት እስከሚታ
ሰሩና ወደ እስር ቤትም እስከሚጣሉ ድረስ
ለ
ስልጣናቸውን አልተጠቀሙበትም ነበር።
አሁን ይህ የተደረገው ጌታ ስልጣኑን በእነ
ርሱ እንዲያሳይ ነበር።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ በሰጣቸው
መንፈስና ኃይል መሰረት ወደ ፊት ሄዱ
እናም ለህዝቡ ማስተማርና መተንበይ
ጀመሩ።
ሀ

በአሞኒሀ ምድር ለነበሩት ሰዎች በአልማ፣
ደግሞም በአሙሌቅ የታወጁት ቃላት።
እናም በአልማ ዘገባ መሰረት፣ እነርሱ
በወህኒ ቤት ተጣሉ፣ እናም በውስጣቸው
ባለው ታምራታዊ የእግዚአብሔር ኃይ
ልም ተለቀቁ።
ከምዕራፍ ፱ እስከ ፲፬ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፱
አልማ የአሞኒሀ ሰዎች ንስሃ እንዲገቡ
አዘዘ— ጌታ በመጨረሻው ቀን ለላማናው
ያን መሀሪ ይሆናል— ኔፋውያን ብርሃኑን
ከተዉ፣ በላማናውያን ይጠፋሉ— የእግ
ዚአብሔር ልጅ በቅርቡ ይመጣል— ንስሃ
የገቡትን፣ የተጠመቁትንና፣ በስሙም
ካመኑት ያድናቸዋል። በ፹፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም በድጋሚ፣ እኔ አልማ አሙሌ
ቅን ለመውሰድና ለህዝቡም፣ ወይም በአ
ሞኒሀ ከተማ ላሉት ሰዎች፣ በድጋሚ ለመስ
በክ በእግዚአብሔር በመታዘዜ፣ እንዲህ ሆነ
ለእነርሱ መስበኬን ስጀምር እንዲህ በማለት
ከእኔ ጋር መጣላት ጀመሩ፥
፪ አንተ ማነህ? ምድር ታልፋለች በማለት
፴፩ ሀ
		ለ
፱ ፪ሀ
፬ሀ

፩ ኔፊ ፩፥፳።
አልማ ፲፬፥፲፯–፳፱።
ዘዳግ. ፲፯፥፮።
አልማ ፲፮፥፱–፲።

ለእኛ ቢሰብክም የአንድን ሰው ምስክርነት
እናምናለን ብለህ ትገምታለህን?
፫ እንግዲህ የተናገሩትን ቃላት አልተረ
ዱም፤ ምድር እንደምታልፍም አያውቁ
ምና።
፬ እናም ደግሞ እንዲህ አሉ፥ ይህች ታላ
ቂቱ ከተማ ሀበአንድ ቀን ትጠፋለች በማለት
ብትተነብይም ቃልህን አናምንም።
፭ አሁን እነርሱ ልበ ጠጣርና አንገተ ደን
ዳና ሰዎች ስለነበሩ እግዚአብሔር እንደ
ዚህ ዓይነት ድንቅ ስራን መስራት ይችላል
ብለው አላወቁም።
፮ እናም እንዲህ አሉ፥ እንደዚህ ዓይነቱን
ታላቅና ድንቅ እውነታ እንዲናገር በህዝቡ
መካከል ከአንድ ሰው በላይ ሀምንም ስልጣን
ሰጥቶ የማይልክ፣ እግዚአብሔር ለማን ነው?
፯ እናም እጃቸውን በእኔ ላይ ለመጫን
ተነሱ፤ ነገር ግን እነሆ፣ አልነኩኝም። እናም
ለእነርሱ ለማወጅ በድፍረት ቆምኩ፣ አዎን፣
በድፍረት እንዲህ በማለት መሰከርኩ፥
፰ እነሆ፣ እናንተ ክፉና ጠማማ ሀትው
ልድ፣ የአባቶቻችሁን ባህል እንዴት ረሳ
ችሁ፤ አዎን የእግዚአብሔርንስ ትዕዛዛት
እንዴት በፍጥነት ረሳችሁ።
፱ አባታችን ሌሂስ በእግዚአብሔር ሀእጅ
ከኢየሩሳሌም እንደወጣ አታስታውሱምን?
ከምድረበዳውስ ሁሉም በእርሱ እንደተ
መሩ አታስታውሱምን?
፲ እናም አባቶቻችንን ከጠላቶቻቸው እጅ
ምን ያህል ጊዜ እንዳስለቀቀና፣ በወንድሞ
ቻቸውም እጅ እንኳን ቢሆን፣ ከመጥፋት
እንደጠበቃቸው በፍጥነት ረሳችሁትን?
፲፩ አዎን፣ ለእኛ ባለው ወደር በሌለው
ስልጣኑና ምህረቱ፣ እንዲሁም በረዥም
ፅናቱ ባይሆን ኖሮ ከዚህ ጊዜ በፊት ከም
ድረ ገፅ ሊወገድ በማይቻልበት መጥፋት
ይገባን ነበር፣ እናም ምናልባት ሀመጨረሻ
ለሌለው ጉስቁልና ወዮታ እንሰጥ ነበር።

፮ ሀ አልማ ፲፥፲፪።
		ለ ዘፀአ. ፭፥፪፤
ሞዛያ ፲፩፥፳፯፤
ሙሴ ፭፥፲፮።

ሀ

፰ ሀ አልማ ፲፥፲፯–፳፭።
፱ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፩–፯።
፲፩ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፲፩።

፪፻፳፬

አልማ ፱፥፲፪–፳፩

፲፪ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ አሁን እርሱ ንስሃ
እንድትገቡ ያዛችኋል፤ እናም እናንተ ንስሃ
ካልገባችሁ በምንም መንገድ የእግዚአብ
ሔርን መንግስት ልትወርሱ አትችሉም።
ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ብቻ አይደለም—እርሱ
ንስሃ እንድትገቡ አዟችኋል፣ አለበለዚያም
እናንተን ከምድረ ገፅ ፈፅሞ ሀያጠፋችኋል፤
አዎን፣ በቁጣውም ይጎበኛችኋል፣ እናም
ለ
ጽኑ ቁጣው ከእናንተ አይመልስም።
፲፫ እነሆ፣ ትዕዛዛቴን እስከጠበቃችሁ
ሀ
ድረስ፣ በምድሪቱ ላይ ትበለፅጋላችሁ
ብሎ ለሌሂ የተናገራቸውን ቃላት አታስታ
ውሱምን? እናም በድጋሚም እንዲህ ተብ
ሏል፤ ትዕዛዛቴን እስካልጠበቃችሁ ድረስ
ከጌታ ፊት ትለያላችሁ።
፲፬ እንግዲህ ላማናውያን የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዛት እስካልጠበቁ ድረስ፣ ከጌታ
ፊት ሀእንደተለዩ እንድታስታውሱ እፈል
ጋለሁ። አሁን በዚህ ነገር የጌታ ቃል ማረ
ጋገጫ እንደሆነ እናያለን፣ እናም ላማናው
ያን በምድሪቱ መተላለፍ ከጀመሩበት ጊዜ
አንስቶ ከእርሱ ፊት ተለይተዋል።
፲፭ ይሁን እንጂ እኔ እንዲህ እላችኋለሁ፣
በኃጢአታችሁ ከቀጠላችሁ በፍርድ ቀን
ከእናንተ ይልቅ ለእነርሱ ሀይቀልላቸዋል፤
አዎን እናም ንስሃ ካልገባችሁ በዚህ ህይወ
ትም ቢሆን እንኳን ለእነርሱ የበለጠ ቀላል
ይሆናል።
፲፮ ለላማናውያን ብዙ የተስፋ ቃል ሀተሰ
ጥቶአቸዋልና፤ በአባቶቻቸው ለወግ ምክን
ያት ነው ሐበድንቁርና እንዲቀሩ ስላደረጋ
ቸውና፤ ስለዚህ ጌታ ለእነርሱ መሀሪ ይሆ
ናል፣ እናም በምድሪቱ ላይ ህይወታቸውን
መ
ያረዝማል።
፲፯ እናም በአንድ ወቅት በቃሉ ወደማመ
፲፪ ሀ አልማ ፰፥፲፮፤
፲፥፲፱፣ ፳፫፣ ፳፯።
		ለ አልማ ፰፥፳፱።
፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፳፤
ሞዛያ ፩፥፯፤
አልማ ፴፯፥፲፫።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፳–፳፬፤
አልማ ፴፰፥፩።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፪፣ ፳፬።

ንና፣ የተሳሳተውን የአባቶቻቸውንም ወግ
ወደ መረዳት ሀይደርሳሉ፤ እናም ብዙዎች
ይድናሉ፣ ጌታ ለስሙን ለሚጠሩ ሁሉ
መሀሪ ይሆናልና።
፲፰ ነገር ግን እነሆ፣ በኃጢአታችሁ የም
ትቀጥሉ ከሆነ ሀላማናውያን በእናንተ ላይ
የሚላኩ በመሆናቸው በምድሪቱ ላይ የመቆ
ያችሁ ቀን አይረዝምም፤ ንስሃ የማትገቡም
ከሆነ እናንተ በማታውቁበት ወቅት ይመ
ጣሉ፣ እናም ለፍፁም በሆነ ጥፋትም ትጎ
በኛላችሁ፤ ይህም በፅኑ የጌታ ሐቁጣ መሰ
ረት ነው።
፲፱ ህዝቡን ለማጥፋት እናንተ በክፋት
እንድትኖሩ አይፈቅድላችሁም። እኔ ግን
አይሆንም እላችኋለሁ፤ ለጌታ አምላካቸው
ታላቅ ብርሃንን ታላቅ እውቀትን ካገኙ በኋላ
በኃጢያትና በመተላለፍ ሀለመውደቅ የሚ
ቻላቸው ከሆነ የኔፊ ህዝብ የተባሉትን ሁሉ
ላማናውያን ለእንዲያጠፏቸው ቢፈቅድ
ይሻለዋል።
፳ አዎን፣ በጌታ የተወደዱ ሰዎች ከሆኑ
በኋላ፣ አዎን፣ ከሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋን
ቋና ህዝብ በላይ የተወደዱ ከሆኑ በኋላ፣
ሁሉንም ነገሮች በፍላጎታቸው፣ በእምነ
ታቸው፣ በፀሎታቸው መሰረት፣ ስለነበ
ረው፣ እና ስለሆነው፣ እናም ስለሚመጣው
ሀ
እንዲያውቁ ከተደረጉ በኋላ፤
፳፩ በእግዚአብሔር መንፈስ ከተጎበኙ
በኋላ፣ ከመልአኩ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ፣
የጌታ ድምፅም ከተናገራቸው በኋላና፣ የት
ንቢት መንፈስና የራዕይ መንፈስ፣ ደግሞም
ብዙ ስጦታዎች በልሳን የመናገር ስጦታ፣
እናም የመስበክ ስጦታና፣ የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታና ሀየመተርጎም ስጦታ ከተሰጣቸው
በኋላ፤

፲፮ ሀ አልማ ፲፯፥፲፭።
		ለ ሞዛያ ፲፥፲፪ (ቁጥር ፲፩–፲፯ን
ተመልከቱ)።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፲፩።
		መ ሔለ. ፲፭፥፲–፲፪።
፲፯ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫።
		ለ አልማ ፴፰፥፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፰።
፲፰ ሀ አልማ ፲፮፥፪–፫።

		ለ
		ሐ
፲፱ ሀ
		ለ

አልማ ፲፮፥፱።
አልማ ፰፥፳፱።
አልማ ፳፬፥፴።
፩ ኔፊ ፲፪፥፲፭፣ ፲፱–፳፤
አልማ ፵፭፥፲–፲፬።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፳፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፤
ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፱፤
፳፰፥፲፩–፲፯።

፪፻፳፭

አልማ ፱፥፳፪–፴፬

፳፪ አዎን፣ ከኢየሩሳሌም ምድር በጌታ
እጅ ሀበእግዚአብሔር እንዲለቀቁ ከተደረጉ
በኋላ፣ ከረሃብ፣ ከበሽታና ከሁሉም ዓይነት
ተውሳክ ከዳኑ በኋላ፤ ከዚያም በኋላ እን
ዳይጠፉ ለጦርነት በመበርታት ጠነከሩ፣
ከጊዜ ወደ ጊዜ ለከባርነት በመውጣትና፣
እስካሁን እንዲቀመጡና እንዲጠበቁ ሆነ
ዋል፤ እናም በሁሉም ነገሮች ሀብታም እስ
ኪሆኑ ድረስ በልፅገዋል—
፳፫ እናም አሁን እነሆ እንዲህ እላችኋ
ለሁ፣ ይህ ህዝብ ብዙ በረከቶችን ከጌታ
አግኝቶ ካለው ብርሃንና እውቀት በተቃ
ራኒ የሚተላለፍ ከሆነ፣ ይህ ሁኔታ ከሆነ፣
እነርሱም ወደ መተላለፍ የሚወድቁ ከሆነ፣
ከእነርሱ የበለጠ ሀለላማናውያን የሚቀልላ
ቸው ይሆናል እላችኋለሁ።
፳፬ እነሆም፣ የጌታ ሀቃል ኪዳን ለላማና
ውያን ተዘርግቷል፤ ነገር ግን እናንተ የም
ትተላለፉ ከሆነ ለእናንተ አይሆኑም፤ ምክ
ንያቱም ጌታ እናንተ በእርሱ ላይ የምታምፁ
ከሆነ ከምድረ ገፅ ፈፅሞ ትጠፋላችሁ በማ
ለት በግልፅ ቃል አልገባምን እንዲሁም
በጥብቅ አላወጀምን?
፳፭ እናም አሁን በዚህ የተነሳ፣ እንዳ
ትጠፉ ዘንድ፣ መንግስተ ሰማያት ቀርባ
ለችና ሀንስሃ ግቡ በማለት ወደዚህ ህዝብ
መሄድ እና መጮህ እንዳለባቸው ለማወጅ
ጌታ መልአኩን ብዙ ህዝቦቹን እንዲጎበኝ
ልኳል።
፳፮ እናም የእግዚአብሔር ልጅ በክብር
በሚመጣበት ቀን ከዚህ በኋላ ሀሩቅ አይ
ደለም፤ እናም ክብሩ የአብ ለአንድያ ልጅ
ክብር የሆነ፣ ሐበፀጋ፣ በፍትህና በእውነት፣
በፅናት መመሃሪና በታጋሽነት የተሞላ፣ የህ
ዝቡን ጩኸት ሠለመስማትና መልስ ለመስ
ጠት ፈጣን የሆነው ይሆናል።
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ

፪ ኔፊ ፩፥፬።
ሞዛያ ፳፯፥፲፮።
ማቴ. ፲፩፥፳፪–፳፬።
፪ ኔፊ ፴፥፬–፮፤
ት. እና ቃ. ፫፥፳።
፳፭ ሀ አልማ ፯፥፱፤
ሔለ. ፭፥፴፪።
፳፮ ሀ አልማ ፯፥፯።

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፳፯ ሀ

፳፯ እናም እነሆ፣ በስሙ በማመን ለንስሃ
የሚጠመቁትን ለለማዳን ይመጣል።
፳፰ ስለዚህ፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣
በነበሩበት መሰረት ሰዎች በሙሉ ሀየስራ
ቸውን ውጤት የሚሰበስቡበት ጊዜ ቀር
ቧልና—ፃድቃን ከሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ
ሀይልና መድሀኒት መሰረት የነፍሳቸውን
ደህንነት ለያጭዳሉ፤ እናም ክፉ ከሆኑ በዲ
ያብሎስ ስልጣንና ግዞት መሰረት ለነፍሳ
ቸው ሐእርግማንን ያጭዳሉ።
፳፱ አሁን እነሆ፣ ይህ ወደ ህዝቡ የሚ
ጮኸው የመልአክ ድምፅ ነው።
፴ እናም አሁን፣ ሀየተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እናንተ ወንድሞቼ ናችሁና፣ እናም
የተወደዳችሁ መሆን ይገባችኋል፣ ለን
ስሃ የሚሆን ስራን መስራትም አለባችሁ፣
ምክንያቱም ልባችሁ በጌታ ቃል ላይ እጅግ
ጠጥሯልና እናም ለየተሳሳታችሁና የወደቃ
ችሁ ህዝቦች ናችሁ።
፴፩ አሁን እንዲህ ሆነ እኔ አልማ እነዚህን
ቃላት ስናገር፣ እነሆ፣ ህዝቡ በእኔ ተቆጥ
ቷል ምክንያቱም እነርሱ ልበ ጠጣር እና
ሀ
አንገተ ደንዳና ሰዎች እንደሆኑ ነግሬአ
ቸዋለሁና።
፴፪ እናም ደግሞ የጠፉና የወደቁ ሰዎች
መሆናቸውን በመናገሬ፣ በእኔ ተቆጡ፣
እናም ወደ ወህኒ ቤት ይጥሉኝ ዘንድ እጃ
ቸውን ሊጭኑብኝ ፈለጉ።
፴፫ ነገር ግን እንዲህ ሆነ ጌታ በዚያን ጊዜ
እኔን ወስደው ወህኒ ቤት እንዲጥሉኝ አል
ፈቀደላቸውም ነበር።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ አሙሌቅ ሄደና
ወደፊት ቆሞ፣ ደግሞም መስበክ ጀመረ።
እናም አሁን ሀየአሙሌቅ ቃላት በሙሉ
አልተፃፉም፣ ይሁን እንጂ ከቃሉ የተወሰ
ነው ክፍል በዚህ መፅሐፍ ተፅፏል።
ሀ

ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ዘዳግ. ፳፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።

፳፰ ሀ
		ለ
		ሐ
፴ሀ
		ለ
፴፩ ሀ

ት. እና ቃ. ፩፥፲፤ ፮፥፴፫።
መዝ. ፯፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፩ ዮሐ. ፬፥፲፩።
አልማ ፲፪፥፳፪።
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፰፤
ሞዛያ ፫፥፲፬።
፴፬ ሀ አልማ ፲።

፪፻፳፮

አልማ ፲፥፩–፲፩

ምዕራፍ ፲
ሌሂ ከምናሴ የዘር ሐረግ ነው— አሙሌቅ
ለአልማ የሆነውን መለኮታዊ ትዕዛዝ
አወሳ— የፃድቃኖች ፀሎት ህዝቡ እንዲ
ድኑ ያደርጋል— ፃድቅ ያልሆኑት ጠበቆች
እና ዳኞች ለህዝቡ ጥፋት መሰረትን ይጥ
ላሉ። በ፹፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እነዚህ በአሞኒሀ ምድር ለነበ
ሩት ሰዎች ሀአሙሌቅ እንዲህ በማለት የሰ
በካቸው ለቃላት ናቸው፥
፪ እኔ አሙሌቅ ነኝ፤ የአሚናዲ የዘር
ሐረግ የሆነው የእስማኤል ልጅ የሆነው
የጊዶናን ልጅ ነኝ፤ እናም ይኸው እራሱ
አሚናዲ ነበር በእግዚአብሔር እጅ በቤ
ተመቅደሱ ግድግዳ ላይ የተፃፈውን የተ
ረጎመው።
፫ እናም አሚናዲ የኔፊ የዘር ሐረግ፣ ከኢ
የሩሳሌም ምድር የወጣው፣ ሀየምናሴ የዘር
ሐረግ የሆነው የሌሂ ልጅ ነበር፣ እርሱም
በወንድሞቹ እጅ ለወደግብፅ የተሸጠው
ሐ
የዮሴፍ ልጅ ነበር።
፬ እናም እነሆ፣ እኔን በሚያውቁኝ ሰዎች
ሁሉ መካከል ትንሽ ዝና ያለኝ ሰው አይደ
ለሁም፤ አዎን፣ እናም እነሆ ብዙ ነገድና፣
ሀ
ወዳጆች አሉኝ፤ ታታሪ ሆኜ በመስራትም
ደግሞ ብዙ ሀብትን አፍርቻለሁ።
፭ ይሁን እንጂ፣ ከዚህ ሁሉ በኋላ፣ የጌ
ታን መንገድ እናም ሀሚስጥሩንና ድንቅ
ኃይሉን ብዙም አላውቅም ነበር። እነዚህን
ነገሮች ብዙም አላውቅም እላለሁ፤ ነገር ግን
እነሆ፣ ስህተተኛ ነኝ፣ የእርሱን ሚስጥሮ
ችና አስደናቂ ሀይል አይቻለሁና፤ አዎን፣
እንዲሁም የዚህን ሕዝብ ሕይወት ሲጠ
ብቅም።
፮ ይሁን እንጂ፣ ብዙ ጊዜ ሀተጠርቼ ለባለ
፲ ፩ ሀ አልማ ፰፥፳፩–፳፱።

		ለ አልማ ፱፥፴፬።
፫ ሀ ዘፍጥ. ፵፩፥፶፩፤
፩ ዜና ፱፥፫።
		ለ ዘፍጥ. ፴፯፥፳፱–፴፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።

መስማቴ ልቤን አጠጥሬ ነበር፤ ስለዚህ እነ
ዚህን ነገሮች በተመለከተ አወቅሁ፤ ሆኖም
ይህን ለማወቅም አልፈቀድኩም፤ ስለዚህ
በልቤ ክፋት በመሳፍንቱ አስረኛ ዓመት
የንግስ ዘመን እስከ ሰባተኛው ወር አራተኛ
ቀንም ድረስ እንኳን በእግዚአብሔር ላይ
ለማመፅ ሄድኩ።
፯ የቅርብ ዘመዴን ለማየት በተጓዝኩ
ጊዜ፣ እነሆ የጌታ ሀመልአክ ታየኝና እንዲህ
አለኝ፥ አሙሌቅ የጌታን ነቢይ፣ አዎን፣
ቅዱሱን ሰው፣ በእግዚአብሔር የተመረ
ጠውን ሰው፣ ምግብን ትመግበዋለህና ወደ
ራስህ ቤት ተመለስ፤ በዚህ ህዝብ ኃጢያት
የተነሳ ለብዙ ቀናት ለጾሟል፣ ተርቧልም፣
እናም በቤትህ ሐተቀብለህ መግበው፣ እር
ሱም አንተንና ቤትህን ይባርካል፤ እናም
የጌታ በረከት በአንተና በቤትህ ላይ ይሆ
ናል።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ለመልአኩም ድምፅ
ታዘዝኩና፣ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። እናም
በምሄድበት ጊዜ መልአኩ በቤትህ ትቀበ
ለዋለህ ሲል የተናገረኝን ሀሰው አገኘሁት—
እናም እነሆ ይህም የእግዚአብሔርን የሆ
ኑትን በተመለከተ ሲያናገራችሁ የነበረው
ሰው ራሱ ነበር።
፱ እናም መልአኩ እርሱ ሀቅዱስ ሰው ነው
አለኝ፤ ስለዚህ በእግዚአብሔር መልአክ
የተነገረ ስለሆነ ቅዱስ መሆኑን አውቃለሁ።
፲ እናም በድጋሚ፣ እርሱ የመሰከራቸው
ነገሮች እውነት መሆናቸውን አውቃለሁ፤
እነሆም እንዲህ እላችኋለሁ፣ ጌታ ሕያው
እንደሆነ እነዚህን ነገሮች ለእኔ ለመግለፅ
ሀ
መልአኩን ልኳል፤ እናም እርሱ ይህ
ንን ያደረገው አልማ በእኔ ቤት ለበቆየበት
ወቅት ነው።
፲፩ እነሆም፣ ቤቴን ባርኳል፣ እኔን፣

፬ ሀ አልማ ፲፭፥፲፮።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፮ ሀ አልማ ፭፥፴፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፱፥፱።
፯ ሀ አልማ ፰፥፳።
		ለ አልማ ፭፥፵፮፤ ፮፥፮።

		ሐ
፰ሀ
፱ሀ
፲ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
የሐዋ. ፲፥፴–፴፭።
አልማ ፰፥፲፱–፳፩።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
አልማ ፲፩፥፴–፴፩።
አልማ ፰፥፳፯።

፪፻፳፯

አልማ ፲፥፲፪–፳፪

ሚስቴን፣ ልጆቼንና፣ አባቴን እናም ዘመ
ዶቼን ሀባርኳል፤ አዎን፣ ዘሮቼን በሙሉ
ባርኳል፣ እናም ጌታ በተናገረው ቃል መሰ
ረት በረከቱ በእኛ ላይ ሆኗል።
፲፪ እናም አሁን፣ አሙሌቅ እነዚህን ቃላት
በተናገረ ጊዜ፣ እነርሱ የተከሰሱባቸውን ነገ
ሮች እናም ደግሞ በውስጣቸው ባለው የትን
ቢት መንፈስ ስለሚመጡት ነገሮቹ የሚመ
ሰክሩ ሀከአንድ ምስክር በላይ እንዳለ በመ
መልከታቸው ህዝቡ መገረም ጀመረ።
፲፫ ይሁን እንጂ፣ በተንኮል ሀስራቸው
በቃላቸው ይይዟቸው ዘንድ፣ በእነርሱም
ላይ ምስክር ያገኙባቸው ዘንድ፣ በህግ መሰ
ረት እንዲፈረድባቸው ወደ ዳኛዎቻቸው
አሳልፈው ይሰጧቸው ዘንድ፣ እና በሚ
ያስመስሉት ወይም በእነርሱ ላይ በሚመ
ሰክሩባቸው ወንጀል መሰረት እንዲገደሉ
ወይም ወደ እስር ቤት እንዲጣሉ ዘንድ እነ
ርሱን ለመጠየቅ ያሰቡ በመካከላቸው አን
ዳንድ ነበሩ።
፲፬ አሁን እነዚህ ሀ ጠበቆች የነበሩት፣
በፍርድ ጊዜ በዳኞቹ ፊት በወንጀሉ ህጉን
እንዲዳኙ በህዝቡ የተቀጠሩት፣ እንዲሁም
የተሾሙት ሰዎች ሊያጠፏቸው ሲፈልጉ
የነበሩ ናቸው።
፲፭ አሁን እነዚህ ጠበቆች የህዝቡን ጥበ
ብና ሴራ ሁሉ የተማሩት ናቸው፣ እናም
ይህ በሙያቸው ባለሙያ እንዲሆኑ እንዲ
ያስችላቸው ነው።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ አሙሌቅን ቃሉን
እንዲያጥፍ ያደርጉት ዘንድ ወይም ለሚ
ናገረውን ተቃራኒ ይሆኑ ዘንድ ይጠይቁት
ጀመር።
፲፯ እንግዲህ አሙሌቅ ዕቅዳቸውን ለማ
ወቅ እንደሚችል አያውቁም። ነገር ግን እን
ዲህ ሆነ እርሱን መጠየቅ ሲጀምሩ፣ ሀሳ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

አልማ ፰፥፳፪።
አልማ ፱፥፮።
አልማ ፲፩፥፳፩።
አልማ ፲፥፳፬፤ ፲፩፥፳–፳፩፤
፲፬፥፲፰።
፲፯ ሀ አልማ ፲፪፥፫፤ ፲፰፥፳፣ ፴፪፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
		ለ ማቴ. ፫፥፯፤

ባቸውን ገመተ እናም እንዲህ አላቸው፥
እናንተ ክፉና ጠማማ ለትውልድ፣ ጠበቆች
እና ግብዞች፣ የዲያብሎስን መሰረት እየ
መሰረታችሁ ናችሁና፤ የእግዚአብሔርን
ቅዱሳን ለመያዝ መያዣና ሐወጥመድ ዘር
ግታችኋልና።
፲፰ የፃድቃኖችን መንገድ ሀለማጣመም፣
እናም የእግዚአብሔርን ቁጣ በራሳችሁ ላይ
እንዲመጣ ለማድረግ፣ ለዚህ ህዝብ ፍፁም
ጥፋት እንኳን ዕቅድ አዘጋጅታችኋል።
፲፱ አዎን፣ የመጨረሻው ንጉሳችን ሞዛያ
የሚሾመው ማንም የለምና፣ ይህ ህዝብም
በራሱ ድምፅ እንዲመራ በማድረግ መን
ግስቱን ለመስጠት በተቃረበበት ወቅት፣
በጥሩ ሁኔታ እንዲህ ብሏል—አዎን፣ እርሱ
ጥሩ ተናግሯል፣ የዚህ ህዝብ ድምፅ ክፋ
ትን ሀየሚመርጥበት ጊዜው መምጣት ካለ
በት፣ ይህም ማለት ህዝቡ በመተላለፍ የሚ
ወድቅበት ጊዜው የሚመጣ ከሆነ ለጥፋትም
ይደርሳሉ።
፳ እናም አሁን እንዲህ እላችኋለሁ፣ ጌታ
ክፋታችሁን በጥሩ ሁኔታ ይፈርዳል፤ በተገ
ቢው ሁኔታም ለህዝቡ ሀበመልአኩ ድምፅ፤
ንስሃ ግቡ፣ ንስሃ ግቡ መንግስተ ሰማያት
ቀርባለችና በማለት ይጮሀል።
፳፩ አዎን፣ በመልአኩ ድምፅ በተገቢው
ሁኔታ እንዲህ በማለት ይጮሀል፥ በህ
ዝቤ መካከል ፍትህንና ፍርድን በእጄ ይዤ
ሀ
እመጣለሁ።
፳፪ አዎን፣ እናም በምድሪቱ አሁን
ባሉት ሀፃድቃኖች ፀሎት ባይሆን ኖሮ፣
ፍፁም በሆነው ጥፋቱ አሁን ይጎበኛችሁ
ነበር እላለሁ፤ ይሁን እንጂ በኖህ ጊዜ እን
ደነበሩት ሰዎች ለበጥፋት ውሀ አይሆንም፣
ነገር ግን በረሃብና፣ በቸነፈር እንዲሁም በጎ
ራዴ ይሆናል።
ሀ

አልማ ፱፥፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፥፳፩–፳፯።
፲፰ ሀ የሐዋ. ፲፫፥፲።
፲፱ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳፯፤
አልማ ፪፥፫–፯፤
ሔለ. ፭፥፪።
፳ ሀ አልማ ፰፥፲፬–፲፮፤ ፲፫፥፳፪።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፴፬።

፳፪ ሀ ያዕ. ፭፥፲፮፤
ሞዛያ ፳፯፥፲፬–፲፮።
		ለ ዘፍጥ. ፰፥፳፩፤
፫ ኔፊ ፳፪፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. የኖኅ ዘመን የጥፋት
ውሀ።

፪፻፳፰

አልማ ፲፥፳፫–፲፩፥፫

፳፫ ነገር ግን በፃድቃኖች ፀሎት ድናች
ኋል፤ አሁንም ስለዚህ ፃድቃኖችን ከመካ
ከላችሁ ከጣላችሁ ጌታ እጁን አያሳርፍም፤
ነገር ግን በኃያሉ ቁጣው በእናንተ ላይ ይመ
ጣል፤ በረሃብና በቸነፈር እንዲሁም በጎ
ራዴ ትመታላችሁ፤ እናም ንስሃ ካልገባ
ችሁ በቀር ለጊዜው ቀርቧል።
፳፬ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ህዝቡ ይበ
ልጥ በአሙሌቅ ተቆጣ፣ እናም እንዲህ
በማለትም ጮኹ፥ ጻድቅ በሆነው ህጋችን
ላይ፣ እናም በመረጥናቸው በብልሁ ጠበ
ቃዎቻችን ላይ ይህ ሰው ክፉን ይናገራል።
፳፭ ነገር ግን አሙሌቅ እጁን ዘረጋ፣
እናም በኃይል እንዲህ በማለት ጮኸ፥
አቤቱ እናንት ክፉና ጠማማ ትውልድ፣
ሰይጣን ለምን በልባችሁ ትልቅ ቦታን ይይ
ዛል? ለምንስ በእናንተ ላይ እንደእውነቱ
የተነገሩትን ቃላት እንዳትረዱ ሀዐይናች
ሁን ለማሳወር ስልጣን እንዲኖረው ራሳች
ሁን ትሰጡታላችሁ?
፳፮ እነሆም በህጋችሁ ተቃራኒን መስክሬ
አለሁን? እናንተም አትረዱም፤ ከህጋችሁ
ተቃራኒን ተናግረሃል ትላላችሁ፤ ነገር ግን
እኔ አልተናገርኩም፣ ነገር ግን ህጋችሁን
በመደገፍ ኩነኔአችሁን ተናግሬአለሁ።
፳፯ እናም አሁን እነሆ፣ እንዲህ እላች
ኋለሁ፣ የዚህ ህዝብ ጥፋት መሰረቱ ፃድ
ቃን ባልሆኑት ሀጠበቆቻችሁና ዳኞቻችሁ
መጣል ጀምሯል።
፳፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አሙሌቅ
እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ ህዝቡ እንዲህ
በማለት በእርሱ ላይ ጮኸ፥ አሁን ይህ ሰው
የዲያብሎስ ልጅ እንደሆነ እናውቃለን እኛን
ሀ
ዋሽቶናልና፤ ከህግጋቶቻችንም ተቃራኒ
የሆነውን ተናግሯልና። እናም አሁን ይህን
አለመቃረኑን ይናገራል።
፳፱ እናም በድጋሚ፣ ጠበቆቻችንና ዳኞ
ቻችንን አጥብቆ ነቅፏል።
፴ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ነገሮች በእ
ሀ

፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ አልማ ፴፬፥፴፪–፴፭።
፳፭ ሀ ፪ ቆሮ. ፬፥፬፤

ርሱ ላይ እንዲያስታውሱ ጠበቆቹ በልባ
ቸው አስቀመጡት።
፴፩ እናም ከእነርሱ መካከል ዚኤዝሮም
የሚባል አንድ ሰው ነበር። ከእነርሱ መካ
ከል ዋና ባለሙያ በመሆን በህዝቡም መካ
ከል በርካታ እንቅስቃሴዎችን ስለነበረው
አሙሌቅንና አልማን ሀለመክሰስ ግንባር
ቀደም ነበር።
፴፪ አሁን የጠበቆቹ ዓላማ ገንዘብ ለማግ
ኘት ነበር፤ እናም በተቀጠሩበት መሰረትም
ገንዘብን ያገኛሉ።
ምዕራፍ ፲፩
የኔፋውያን የገንዘብ አያያዝ ተገ
ለፀ— አሙሌቅ ከዚኤዝሮም ጋር
ተጣላ— ክርስቶስ ሰዎችን ከነኃጢአታ
ቸው አያድናቸውም— መንግስተ ሰማያ
ትን የሚወርሱት ብቻ ይድናሉ— ሰዎች
ሁሉ በህያውነት ይነሳሉ— ከትንሳኤ በኋላ
ሞት የለም። በ፹፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን ማንኛውም ሰው የህጉ ዳኛ የሆነ፣
ወይም ዳኛ በመሆን የተሾሙት ለፍርድ
በቀረቡት ላይ ለመፍረድ በሚሰሩበት
ሰዓት መሰረት ደሞዝ ያገኙ ዘንድ የሞዛያ
ህግ ነበር።
፪ አሁን አንድ ሰው በሌላው ባለእዳ ከሆነ፣
እናም ያለበትንም እዳ ካልከፈለ፣ ለዳኛው
አቤቱታ ይቀርብበታል፤ እናም ዳኛው ስል
ጣኑን ተግባራዊ ያደርጋል፤ በፊቱ እንዲያ
ቀርቡት ሹሞችን ይልካልም፣ እናም በህጉና
በእርሱ ላይ በቀረቡት መረጃዎች መሰረት
ይፈርድበታል፣ ሰውየው ያለበትን እዳ እን
ዲከፍል ይገደዳልም፣ አለበለዚያ ንብረቱ
ይወሰድበታል፣ ካልሆነም ከህዝቡ መካከል
ቀማኛና ሌባ በመባል ይጣላል።
፫ እናም ዳኛው በሰራበት መጠን ክፍያ
ውን ይቀበላል—ለቀን አንድ ሰኒን ወርቅ፣
ወይም ከሰኒን ወርቅ እኩል የሆነ አንድ

አልማ ፲፬፥፮።
፳፯ ሀ ሉቃ. ፲፩፥፵፭–፶፪።
፳፰ ሀ አልማ ፲፬፥፪።

፴፩ ሀ አልማ ፲፩፥፳–፴፮።

፪፻፳፱

አልማ ፲፩፥፬–፳፬

ሴነም ብር፤ ይህም በተሰጠው ህግ መሰ
ረት ነው።
፬ አሁን እነዚህ የተለያዩት ቁራጭ ወርቆ
ቻቸው እናም ብሮቻቸው በዋጋቸው መሰ
ረት ስማቸው ናቸው። እናም ስሞቹም የተ
ሰጡት በኔፋውያን ነው፣ በኢየሩሳሌም እን
ደነበሩት በአይሁድ አቆጣጠር አልተሰየ
ሙም ነበርና፤ ወይም እንደ አይሁዶችም
አለካክ አልለኩዋቸውም ነበር፤ ነገር ግን
ስያሜያቸውንና መለኪያቸውን በመሳፍ
ንት ንግስና ጊዜ በንጉስ ሞዛያ ሀእስኪቋ
ቋሙ ድረስ በህዝቡ አስተሳሰብ እና ጉዳ
ዮች መሰረት በማንኛውም ትውልድ ይቀ
ይሯቸው ነበር።
፭ አሁን አቆጣጠሩ ይህ ነው—አንድ
ሰኒን ወርቅ፣ አንድ ሴን ወርቅ፣ አንድ ሹም
ወርቅና አንድ ሊምና ወርቅ ነው።
፮ አንድ ሴነም ብር፣ አንድ አምኖር ብር፣
አንድ ኤዝረም ብር፣ እናም አንድ ኦንቲ
ብር ነው።
፯ አንድ ሲነም ብር ከአንድ ሲነን ወርቅ
ጋር እኩል ነበር፣ እናም ለአንድ መለኪያ
ገብስና፣ ደግሞ ለሁሉም ዓይነት እህል ለአ
ንድ መለኪያ ዋጋ ነበር።
፰ አሁን የአንድ ሴኦን ወርቅ መጠን ከሁ
ለት ሲነን ወርቅ ዋጋ ጋር እኩል ነው።
፱ እናም አንድ ሹም ወርቅ ከሁለት ሲኦን
ወርቅ ጋር ዋጋው እኩል ነበር።
፲ እናም አንድ ሊምና ወርቅ የሁሉም ዋጋ
ድምር ነበር።
፲፩ እናም አንድ አምኖር ብር ትልቅነቱ
ከሁለት ሴነም እኩል ነው።
፲፪ እናም አንድ ኤዝረም ብር ትልቅነቱ
አራት ሲነም ያህል ነበር።
፲፫ እናም አንድ ኦንቲ ከሁሉም ድምር
ጋር እኩል ነው።
፲፬ አሁን ይህ የአቆጣጠራቸው የትንሹ
ቁጥር ዋጋ ነው—
፲፭ አንድ ሺብሎን የአንድ ሲነም ግማሽ
፲፩ ፬ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፵–፵፬።
፳ ሀ አልማ ፲፥፴፪።
፳፩ ሀ አልማ ፲፥፲፫።

ነው፤ ስለዚህ፣ አንድ ሺብሎን የግማሽ
ገብስ መለኪያ ዋጋ ነው።
፲፮ እናም አንድ ሽብለም ግማሽ ሺብሎን
ነው።
፲፯ እናም አንድ ልህ ግማሽ ሽብለም ነው።
፲፰ አሁን በአቆጣጠራቸው መሰረት ይህ
ቁጥራቸው ነው።
፲፱ አሁን አንድ አንተአን ወርቅ ከሶስት
ሽብሎን ጋር እኩል ነው።
፳ እንግዲህ ይህን ገንዘብ ለማግኘት ብቻ
ነበር፣ ምክንያቱም ደሞዛቸውን እንደስራ
ቸው አግኝተዋልና፤ ስለዚህ፣ ገንዘብ በፊ
ታቸው በመጡት አቤቱታ መሰረት ሀያገኙ
ዘንድ ሕዝቡን ለርበሻዎችና ለሁሉም አይ
ነት ሁከታዎች እና ክፋት አውከዋቸዋል፤
ስለዚህ ህዝቡን በአልማና በአሙሌቅ ላይ
አነሳስተዋል።
፳፩ እናም ይህ ዚኤዝሮም አሙሌቅን እን
ዲህ በማለት መጠየቅ ጀመረ፥ እኔ የምጠይ
ቀውን ጥቂት ጥያቄዎች ትመልስልኛለህን?
አሁን ዚኤዝሮም መልካም የሆነውን ያጠፋ
ዘንድ በዲያብሎስ ሀዕቅድ ባለሟል ነበር፤
ስለዚህ፣ ለአሙሌቅም አለው፥ በአንተ ላይ
የማደርገውን ጥያቄዎች ትመልሳለህን?
፳፪ እናም አሙሌቅ እንዲህ አለው፥ በእኔ
ውስጥ ባለው ሀበጌታ መንፈስ መሰረት ከሆነ፣
አዎን፤ ከጌታ መንፈስ ተቃራኒ የሆነ ምንም
አልናገርምና። እናም ዚኤዝሮም እንዲህ
አለው፣ እነሆ ስድስቱ የብር ኦንቲዎች እነ
ዚህ ናቸው፣ እናም የኃያሉን ፍጡር መኖር
የምትክድ ከሆነ ይህንን በሙሉ እሰጥሃለሁ።
፳፫ አሁን አሙሌቅ እንዲህ አለ፥ አንተ
ሀ
የሲኦል ልጅ፣ ለምን ለትፈትነኛለህ? ፃድ
ቃን እንደዚህ ላለ ፈተና የማይበገሩ እንደ
ሆነ አታውቅምን?
፳፬ እግዚአብሔር እንደሌለስ ታምናለ
ህን? እኔ እንዲህ እልሃለሁ፣ አይሆንም፣
እግዚአብሔር እንዳለ ታውቃለህ፣ ነገር ግን
ከእርሱ የበለጠ ሀገንዘብ ስለምትወድ ነው።

፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳፫ ሀ አልማ ፭፥፵፩።
		ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።

፳፬ ሀ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፤
ቲቶ ፩፥፲፩።

፪፻፴

አልማ ፲፩፥፳፭–፵፩

፳፭ እናም አሁን በእግዚአብሔር ፊት
ዋሽተኸኛል። ከእኔም እነርሱን ለማስቀ
ረት በልብህ ባሰብህ ጊዜ፣ ለእኔም፣ እነሆ
ታላቅ ዋጋ ያላቸውን እነዚህን ስድስት ኦን
ቲዎች፣ እሰጥሀለሁ ብለኸኛል፤ እናም እኔን
ታጠፋኝ ዘንድ ምክንያት እንዲሆንህ እውነ
ተኛና ህያው የሆነውን እግዚአብሔርን እን
ድክድ ትፈልጋለህ። እናም አሁን እነሆ፣
ለዚህ ለታላቅ ጥፋት ዋጋህን ታገኛለህ።
፳፮ እናም ዚኤዝሮም እንዲህ አለው፥
እውነተኛና ህያው እግዚአብሔር አለ ትላ
ለህን?
፳፯ እናም አሙሌቅ እንዲህ አለ፥ አዎን፣
እውነተኛና ህያው እግዚአብሔር አለ።
፳፰ አሁን ዚኤዝሮም እንዲህ አለ፥ ከአ
ንድ አምላክ በላይ አለን?
፳፱ እናም እርሱ የለም ሲል መለሰለት።
፴ አሁን ዚኤዝሮም በድጋሚ እንዲህ
አለ፥ እነዚህን ነገሮች እንዴት ታውቃለህ?
፴፩ እናም እንዲህ አለ፤ ሀመልአኩ እነዚ
ህን እንዳውቃቸው አደረገኝ።
፴፪ እናም ዚኤዝሮም በድጋሚ እንዲህ
አለ፣ የሚመጣው ማን ነው? የእግዚአብ
ሔር ልጅ ነውን?
፴፫ እናም እርሱ አዎን አለው።
፴፬ እናም ዚኤዝሮም በድጋሚ እንዲህ
አለ፥ ህዝቡን ሀበኃጢአታቸው ያድናቸዋ
ልን? አሙሌቅም መለሰ፣ እናም አለው፥
ይህን አያደርግም እልሀለሁ፣ ምክንያቱም
ቃሉንም ለመካድ አይቻለውምና።
፴፭ እንግዲህ ዚኤዝሮም ለህዝቡ እንዲህ
አለ፥ እነዚህን ነገሮች ታስታውሱ ዘንድ
ተመልከቱ፤ እግዚአብሔርንም ለማዘዝ
ስልጣን ያለው ይመስል—አንድ ብቻ አም
ላክ አለ ብሏልና፤ ይሁን እንጂ የእግዚአ
፴፩ ሀ
፴፬ ሀ
፴፯ ሀ
		ለ

አልማ ፲፥፯–፲።
ሔለ. ፭፥፲–፲፩።
፩ ቆሮ. ፮፥፱–፲።
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫፤
አልማ ፵፥፳፮፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔርን
የሚጠላ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

፴፱ ሀ
		ለ
፵ሀ
		ለ
		ሐ

ብሔር ልጅ ይመጣልም ብሏል፣ ነገር ግን
ህዝቡን አያድንም ብሎ ተናግሯል።
፴፮ እንግዲህ አሙሌቅ በድጋሚ እንዲህ
አለው፥ እነሆ አንተ ዋሽተሀል፣ ሰዎችንም
በኃጢአታቸው አያድንም በማለቴ እግዚ
አብሔርን ለማዘዝ ስልጣን እንዳለኝ ተናገ
ርኩ ብለሃል።
፴፯ እናም በድጋሚ እንዲህ እልሃለሁ
ሀ
ከነኃጢአታቸው ሊያድናቸው አይች
ልም፤ እኔም ቃሉን መካድ አይቻለኝ
ምና፣ እናም ለምንም እርኩስ ነገር ሐመን
ግስተ ሰማያትን ሊወርስ አይችልም ብሏ
ልና፤ ስለዚህ፣ መንግስተ ሰማያትን ካል
ወረስህ እንዴት ልትድን ትችላለህ? ስለዚህ
ከነኃጢያትህ መዳን አትችልም።
፴፰ አሁን ዚኤዝሮም በድጋሚ እንዲህ
አለው፥ የእግዚአብሔር ልጅ እውነተኛ
ዘለአለማዊ አባት ነውን?
፴፱ እናም አሙሌቅ እንዲህ አለው፥
አዎን፣ እርሱ የሰማይና የምድር፣ እናም
በእነርሱም ያሉት ሀሁሉም ነገሮች እውነ
ተኛ ለዘለአለማዊ አባት ነው፤ እርሱ የመ
ጀመሪያና የመጨረሻ፣ የፊተኛውና የኋለ
ኛው ነው፤
፵ እናም ህዝቡን ሀለማዳንና ወደ ለዓለም
ይመጣል፤ በስሙ ለሚያምኑም መተላለ
ፋቸውን ሐበራሱ ላይ ይወስዳል፤ እነዚህም
ዘለዓለማዊ ህይወት ያላቸው ናቸው፣ እናም
ደህንነት ለሌላ ለማንም አይመጣም።
፵፩ ስለዚህ ለኃጢአተኞች የሞት እስር
ከመፈታት በስተቀር ሀቤዛነት እንዳልተ
ፈፀመ ሆነው ይቆያሉ፤ እነሆም፣ ሁሉም
ከሞት ለየሚነሱበት፣ እናም ከእግዚአብ
ሔር ፊት የሚቆሙበትና፣ እንደስራቸውም
ሐ
የሚፈረድባቸው ቀን ይመጣል።

መንግስት ወይም መንግስተ
ሰማያት።
ቄላ. ፩፥፲፮፤
ሞዛያ ፬፥፪።
ኢሳ. ፱፥፮።
ሮሜ ፲፩፥፳፮–፳፯።
ቅ.መ.መ. አለም።
ዘፀአ. ፴፬፥፮–፯፤
ኢሳ. ፶፫፥፭፤

፩ ዮሐ. ፪፥፪፤
ሞዛያ ፲፬፥፭፤ ፲፭፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፲፱።
፵፩ ሀ አልማ ፲፪፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፫።
		ለ ራዕ. ፳፥፲፪–፲፫፤
አልማ ፵፪፥፳፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።

፪፻፴፩

አልማ ፲፩፥፵፪–፲፪፥፪

፵፪ እንግዲህ፣ ጊዜያዊ ሞት ተብሎ የሚ
ጠራ ሞት አለ፤ እናም ሁሉም ከዚህ ከጊዜ
ያዊው ሞት ይነሱ ዘንድ፣ የክርስቶስ ሞት
የጊዜያዊ ሞትን ሀእስር ይፈታል።
፵፫ መንፈስም ከስጋ ጋር ፍፁም በሆነ
ሁኔታ ሀበድጋሚ አንድ ይሆናል፣ እግርና
እጅ እናም መገጣጠሚያዎች ተገቢ በሆነ
ሁኔታ፣ እኛ አሁን ባለን አምሳል ይመ
ለሳሉ፤ እናም ልክ አሁን እንደምናውቅ
እያወቅንና፣ ለየጥፋታችን ሁሉ ሐትውስታ
ግልፅ እየሆነልን በእግዚአብሔር ፊት እን
ቀርባለን።
፵፬ እንግዲህ፣ ይህ ዳግሞ መመለስ ለሁ
ሉም፣ ለሽማግሌዎችና ለወጣቶች፣ ለታሰ
ሩና ነፃ ለሆኑትም፣ ለሴትና ለወንድ፣ ለኃ
ጢአተኞችና ለፃድቃን ይሆናል፤ እናም
አንዲትም የራስ ፀጉራቸውም እንኳን
አይጠፋም፤ ነገር ግን ሁሉም ነገር፣ ልክ
እንዳሁኑ፣ ወይም በሰውነት፣ በፍጹም
መልክ ሀይመለሳል፣ እናም ለአንድ ዘለዓለ
ማዊ አምላክ በሆኑት በወልድ በክርስቶስና
በእግዚአብሔር ሐአብ፣ እንዲሁም በመ
ንፈስ ቅዱስ የፍርድ ወንበር ፊት፣ መል
ካም ወይም ክፉዎች ቢሆኑ፣ እንደስራ
ቸው መሊፈረድባቸው መልስ ለመስጠት
ይመጣሉ።
፵፭ አሁን፣ እነሆ፣ ስለሚሞተው ሰው
ነታችን ሞት እናም ደግሞ ስለሚሞተው
ሰውነታችን ሀትንሳኤ ተናግሬሀለሁ። ይህ
የሚሞተው ሰውነት ለወደማይሞተው ሰው
ነት ሐይነሳል፣ ይህም ማለት ከሞት፣ እንዲ
ሁም ከመጀመሪያው ሞትም ወደ ህይወት፣
መ
ከእንግዲህም ደግሞ እንዳይሞቱ ይነሳል
እልሀለሁ፤ መንፈሳቸው ከሰውነታቸው ጋር
አንድ ይሆናል፣ ከእንግዲህም አይለያይም፤
፵፪ ሀ አልማ ፲፪፥፲፮።
፵፫ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፲፫፤
አልማ ፵፥፳፫።
		ለ ቅ.መ.መ. በደል።
		ሐ ፪ ኔፊ ፱፥፲፬፤
ሞዛያ ፫፥፳፭፤
አልማ ፭፥፲፰።
፵፬ ሀ አልማ ፵፩፥፲፪–፲፭።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፯፣ ፴፮።

		ሐ
		መ
፵፭ ሀ
		ለ

እንደዚህም አንድ የሆነው ሰውነትም ሠመን
ፈሳዊና የማይሞት የማይበሰብስም ይሆናል።
፵፮ አሁን፣ አሙሌቅ እነዚህን ቃላት
በጨረሰ ጊዜ ህዝቡ በድጋሚ መገረም
ጀመረ፣ እናም ደግሞ ዚኤዝሮም መንቀጥ
ቀጥ ጀመረ። እናም የአሙሌቅ ቃል አበቃ፣
ወይንም የፃፍኩት ሁሉ ይህ ነው።
ምዕራፍ ፲፪
አልማ ከዚኤዝሮም ጋር ተነጋገረ— የእ
ግዚአብሔር ሚስጥር ሊሰጥ የሚችለው
ለሚታመኑበት ብቻ ነው— ሰዎች በሀሳ
ባቸው፣ በእምነታቸው፣ በቃላቸውና በስ
ራቸው ይፈረድባቸዋል— ኃጢአተኞች
በመንፈሳዊ ሞት ይሰቃያሉ— ይህ ሞት
ያለበት ህይወት የሙከራ ጊዜ ነው— የቤዛ
ነት ዕቅድ ትንሳኤን እናም በእምነት የኃ
ጢያትን ስርየት ያመጣል— ንስሃ የሚ
ገቡ በአንድያ ልጅ አማካኝነት ምህረትን
የመቀበል መብት አላቸው። በ፹፪ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ አሁን አልማ የአሙሌቅ ቃል ዚኤዝሮ
ምን ዝም ማሰኘቱን ሲመለከት፣ አሙሌቅ
ዚኤዝሮም ሀበመዋሸትና በማታለል ሊያ
ጠፋው ሲሞክር እንደያዘው ተመልክቷ
ልና፣ እናም ጥፋቱ ለበማወቁ ምክንያት
መንቀጥቀጥ እንደጀመረ ስለተመለከተ፣
አፉን ከፍቶ ለእርሱ መናገርና፣ የአሙሌ
ቅን ቃላት ማረጋግጥ፣ እናም ከዚያን በላይ
የሆኑትን ነገሮች መግለጽ ወይም አሙሌ
ቅም ካደረገው በላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን
መግለጽ ጀመረ።
፪ አሁን አልማ ለዚኤዝሮም የተናገረው
ቃላት በአካባቢው ላሉት ሰዎች ተሰምቶ

ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
አብ።
ራዕ. ፳፥፲፪–፲፫።
አልማ ፵፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፮።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣

			አለሟችነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		መ ራዕ. ፳፩፥፬፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፱፤
፹፰፥፻፲፮።
		ሠ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵፬።
፲፪ ፩ ሀ አልማ ፲፩፥፳–፴፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ህሊና።

፪፻፴፪

አልማ ፲፪፥፫–፲፪

ነበር፤ ህዝቡ ብዙ ነበሩና፣ እናም በዚህ
መንገድ ተናገረ፤
፫ አሁን ዚኤዝሮም በሀሰተኝነትህና በተ
ንኮል ተይዘሀል፣ አንተ ለሰዎች ብቻ ሳይ
ሆን ለእግዚአብሔርም ዋሽተሀልና፤ እነ
ሆም፣ እርሱ ሀሳብህን በሙሉ ያውቃል፣
እናም ያንተ ሀሀሳብ በሙሉ በእርሱ መን
ፈስ አማካኝነት ለእኛ እንድናውቀው እን
ደሚሆን ትመለከታለህ፤
፬ እንግዲህ እኛን ተሳድበህ ለመጣል ህዝ
ቡንም ለመዋሸትና ለማታለል በእኛ ላይ
ያደረከው ዕቅድህ እጅግ የረቀቀ ዕቅድ እን
ደሆነ እናውቃለን፣ እንደዲያብሎስም የረ
ቀቀ ነው—
፭ አሁን ይህ ሀየጠላትህ ዕቅድ ነበር፣
እናም እርሱ ስልጣኑን በአንተ አሳይቷል።
አሁን ለአንተ ያልኩትን ለሁሉም እንደ
ምላቸው እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ።
፮ እናም እነሆ ለሁላችሁም እላችኋለሁ
ይህ የጠላት ወጥመድ ነው፣ ይህም ለእ
ርሱ እንድትገዙ ለማድረግ ለምርኮ ባለው
ስልጣኑ መሰረት፣ በሰንሰለቱም ይከባችሁ
ዘንድ፣ በዘለአለማዊ ጥፋት ሀሰንሰለት ይመ
ታችሁም ዘንድ፣ ይህን ህዝብ ለመያዝ ያጠ
መደው ነው።
፯ እንግዲህ አልማ እነዚህን ቃላት በተ
ናገረ ጊዜ፣ ዚኤዝሮም እጅግ መንቀጥቀጥ
ጀመረ፣ እርሱም በይበልጥ የእግዚአብሔ
ርን ኃይል አምኗልና፤ እናም ደግሞ አል
ማና አሙሌቅ ስለእርሱ እውቀት እንዳላ
ቸው አመነ፣ የልቡን ሀሳብና መሻት እን
ደሚያውቁ አምኗልና፤ በትንቢት መን
ፈስ መሠረት ስለእነዚህ ነገሮች እንዲያ
ውቁ ስልጣን ተሰጥቷቸው ነበርና።
፫ ሀ ያዕቆ. ፪፥፭፤
አልማ ፲፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፮ ሀ አልማ ፭፥፯–፲።
፱ ሀ አልማ ፳፮፥፳፪።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ ዮሐ. ፲፮፥፲፪፤
አልማ ፳፱፥፰፤

፲ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፲፩ ሀ
		ለ

፰ እናም ዚኤዝሮም ስለእግዚአብሔር
መንግስት ይበልጥ ያውቅ ዘንድ በትጋት
ይጠይቃቸው ጀመር። እናም ለአልማ
እንዲህ አለው፥ አሙሌቅ ስለሙታን ትን
ሳኤ፣ ሁሉም ከሞት ይነሳል፣ ፃድቅም ሆነ
ኃጢአተኛ፣ እናም በስራቸው እንዲፈረድ
ባቸው በእግዚአብሔር ፊት መጥተው ይቆ
ማሉ ያለው ምን ማለቱ ነው?
፱ እናም አሁን አልማ እነዚህን ነገሮችን
እንዲህ በማለት ማብራራት ጀመረ፣ ለብ
ዙዎች ሀየእግዚአብሔርን ሚስጥር እንዲያ
ውቁ ተሰጥቷቸዋል፤ ይሁን እንጂ ለሰዎች
ልጆች ለእርሱ በሚሰጡት ትኩረትና ትጋት
መሰረት እንዲሰጣቸው ከሚፈቅደው የቃሉ
ለ
ክፍል በስተቀር እንዳይካፈሉ ጥብቅ ትዕ
ዛዝ ውስጥ ገብተው ነበር።
፲ እናም ስለዚህ ልቡን ሀየሚያጠጥር፣
እርሱም ከቃሉ ለትንሹን ክፍል ይቀበላል፤
እናም ልቡንም ሐየማያጠጥር ለእርሱ ሁሉ
ንም በሙላት የእግዚአብሔርን ሚስጥር
እስከሚያውቅ ድረስ ከቃሉ ትልቅ ክፍል
መ
ይሰጠዋል።
፲፩ እናም ልባቸውን የሚያጠጥሩ ሚስ
ጥሩን በተመለከተ ሀምንም እስከማያውቁ
ድረስ የቃሉ ትንሽ ለክፍል ይሰጣቸዋል፤
እና ከእዚያም በዲያብሎስ ምርኮ ይወሰዳ
ሉና፣ እስከሚጠፉም በፈቃዱ ይመራሉ።
እናም ሐየሲኦል መሰንሰለትም ማለት ይህ
ነው።
፲፪ እናም አሙሌቅ ሀ ሞትን በተመለ
ከተ፣ ከሚሞት ሰውነት ወደ ማይሞት ሰው
ነት ስለመነሳት፣ እናም በእግዚአብሔርም
የፍርድ ወንበር ፊት እንደስራችን ለሊፈረ
ድብን ስለመቅረባችን በግልፅ ተናግሯል።

፫ ኔፊ ፳፮፥፰–፲፩፤
ኤተር ፬፥፯።
፪ ኔፊ ፳፰፥፳፯፤
ኤተር ፬፥፰።
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
፪ ኔፊ ፳፰፥፴፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
ማቴ. ፳፭፥፳፱።

		ሐ ምሳ. ፱፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፪፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		መ ዮሐ. ፰፥፴፬፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱።
፲፪ ሀ አልማ ፲፩፥፵፩–፵፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።

፪፻፴፫

አልማ ፲፪፥፲፫–፳፪

፲፫ ከዚያም ልባችን ከጠጠረ፣ አዎን፣
በውስጣችን እስካማይገኝ ድረስ በቃሉ ልባ
ችንን ካጠጠርን፣ ከዚያም በኋላ ጉዳያችን
የከፋ ይሆናል፣ እንኮነናለን።
፲፬ ሀቃላቶቻችን ይፈርዱብናል፣ አዎን
ስራዎቻችን ሁሉ ይፈርዱብናል፤ እንከን
የሌለብንም በመሆን አንገኝም፣ እናም ሀሳ
ባችንም ደግሞ ይፈርድብናል፤ እናም በዚህ
አስከፊ ሁኔታ ወደ አምላካችን ለመመል
ከት አንደፍርም፤ እናም አለቶቹንና ለተራ
ራዎቹን ከእርሱ ፊት ሐእንዲደብቁን በላያ
ችን ላይ እንዲወድቁ ብናዛቸው እጅግ እን
ደሰታለን።
፲፭ ነገር ግን ይህ ሊሆን አይችልም፣ ወደ
ፊቱ መምጣትና በክብሩ እናም በስልጣኑና
በኃይሉ፣ በክብሩና በአለቅነቱ መቆም፣
እናም በዘለዓለማዊ ሀእፍረታችን ለፍርዱ
በሙሉ ትክክል እንደሆነ፣ እርሱም በስ
ራው ሁሉ ትክክል እንደሆነና፣ ለሰው
ልጆች መሃሪ እንደሆነ፣ እንዲሁም በስሙ
የሚያምኑትንና ለንስሃ የሚሆን ፍሬን የሚ
ያስገኙትን ማንኛውንም ሰው ለማዳን ስል
ጣን እንዳለው እናረጋግጣለን።
፲፮ እናም አሁን እነሆ፣ እንዲህ እላችኋ
ለሁ ሀሞት፣ እንዲሁም መንፈሳዊው ሞት
የሆነው ሁለተኛው ሞት ይመጣል፣ ከእ
ዚያም በኃጢአቱ ለጊዜያዊ ሞትን ሐየሚ
ሞት መንፈሳዊ የሆነውን ሞትን ይሞትበ
ታል፤ አዎን፣ ለፅድቅም በሆነ ነገር ሁሉ
ይሞታል።
፲፯ ቅጣታቸው እንደ ሀእሳት ባህርና ዲን፣
ነበልባሉም ከዘለዓለም እስከዘለአለም ወደ
ሰማይ እንደሚወጣው የሚሆንበት ጊዜም
፲፬ ሀ ማቴ. ፲፪፥፴፮፤
ያዕ. ፫፥፮፤
ሞዛያ ፬፥፳፱–፴።
		ለ ሆሴ. ፲፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፭።
		ሐ ኢዮብ ፴፬፥፳፪፤
፪ ኔፊ ፲፪፥፲።
፲፭ ሀ ሞዛያ ፫፥፳፭።
		ለ ፪ ጴጥ. ፪፥፱።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።

ይህ ነው፤ እና ያም በሰይጣን ኃይልና ምርኮ
መሰረት፣ እነርሱን እንደፈቃዱ ተገዢ በማ
ድረግ፣ በዘለዓለማዊው ጥፋት የሚታሰሩ
በት ጊዜ ነው።
፲፰ ከዚያም፣ እላችኋለሁ፣ እነርሱም
ሀ
ቤዛነት እንዳልተፈፀመ ሆነው ይቆያሉ፣
በእግዚአብሔር ፍርድ መሰረት ሊድኑ አይ
ችሉም፤ እናም ለመሞት አይችሉም ምክን
ያቱም ከእንግዲህ መበስበስ አይኖርምና።
፲፱ እንግዲህ እንዲህ ሆነ አልማ ይህንን
ንግግር እንደጨረሰ፣ ህዝቡ ይበልጥ መገ
ረም ጀመረ፤
፳ ነገር ግን አንቲዮና የሚባል ሰው ነበር፣
በእነርሱም መካከል ዋና ገዢ የነበረው
መጣና እንዲህ አለው፥ ሰው ከሞት ይነ
ሳል እናም ከሙታን ሀወደማይሞተውም
ይለወጣል፣ ነፍሱም በጭራሽ አይሞትም
ብለህ የተናገርከው ይህ ምንድን ነው?
፳፩ የመጀመሪያ ቤተሰቦቻችን እንዳይገ
ቡና ከህይወት ዛፍ እንዳይወስዱ እናም ለዘ
ለአለም እንዳይኖሩ እግዚአብሔር ሀኪሩቤ
ልንና የነበልባሉን ሰይፍ ለበዔድን ገነት በስ
ተምስራቅ አስቀምጧል በማለት ቅዱሳን
መፃህፍትስ የተናገሩት ምን ማለት ነው?
እናም ለዘለአለም እንዲኖሩ ምንም እድል
እንዳልነበረ እንመለከታለን።
፳፪ አሁን አልማ እንዲህ አለው፥ እኔ እን
ድገልፀው የነበረው ነገር ይህ ነው። አሁን
አዳም በእግዚአብሔር ቃል መሰረት የተ
ከለከለውን ሀፍሬ በመመገቡ ለመውደቁን
ተመልክተናል፤ እናም በመውደቁ የሰው
ዘር በሙሉ ሐየሚጠፋና የሚወድቅ እንደ
ሆነም በዚህ እናያለን።

		ለ አልማ ፲፩፥፵–፵፭።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫፤
አልማ ፵፥፳፮።
፲፯ ሀ ራዕ. ፲፱፥፳፤ ፳፩፥፰፤
ሞዛያ ፫፥፳፯።
፲፰ ሀ አልማ ፲፩፥፵፩።
		ለ ራዕ. ፳፩፥፬፤
አልማ ፲፩፥፵፭፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፱።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።

፳፩ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፳፬፤
አልማ ፵፪፥፪፤
ሙሴ ፬፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ኪሩቤል።
		ለ ቅ.መ.መ. ዔድን።
፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፮፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፭–፲፱፤
ሞዛያ ፫፥፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ ሞዛያ ፲፮፥፬–፭።

፪፻፴፬

አልማ ፲፪፥፳፫–፴፪

፳፫ እናም አሁን እነሆ እላችኋለሁ፣ በዚ
ያን ጊዜ ለአዳም ከህይወት ዛፍ ፍሬ ሀመመ
ገብ የሚቻለው ቢሆን ኖሮ፣ ሞት አይኖ
ርም ነበር፣ እናም ቃሉም ዋጋ የሌለው
ይሆን ነበር፣ ይህንን ለበበላችሁ ጊዜ በእ
ርግጥ ትሞታላችሁ ብሎም ተናግሮ ነበ
ርና፣ እግዚአብሔርንም ውሸታም ያደር
ገው ነበር።
፳፬ እናም ሞት፣ አዎን፣ በአሙሌቅ የተ
ነገረው ጊዜያዊ ሀሞት በሰው ዘር ላይ መም
ጣቱን እንመለከታለን፤ ይሁን እንጂ ለየሰው
ልጅ ንስሃ ይገባ ዘንድ የተሰጠው ጊዜ ነበር፣
ስለሆነም ይህ ህይወት የሙከራ ጊዜ፣ እግ
ዚአብሔርን ለመገናኘት ሐየመዘጋጃ ጊዜ፣
ከትንሣኤ በኋላ ለሚሆነው እኛ ለተነገር
ነው መጨረሻ ለሌለው ሁኔታ መዘጋጃ ጊዜ
ይሆናል።
፳፭ አሁን፣ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ በነ
በረው ሀየቤዛነት ዕቅድ ባይሆን ኖሮ፣ የሙ
ታን ለትንሳኤ ሊሆን ባልቻለም ነበር፣ ነገር
ግን የተነገረውን የሙታን ትንሳኤ የሚያ
መጣ የቤዛነት ዕቅድም ተዘጋጅቶ ነበር።
፳፮ እናም አሁን እነሆ፣ የመጀመሪያ ወላ
ጆቻችን ሄደውና ሀየህይወት ዛፍን መመ
ገብ ቢችሉ ኖሮ የሚዘጋጁበት ሁኔታ ሳይ
ኖራቸው ለዘለዓለም ደስታ የሌላቸው በሆኑ
ነበር፤ እናም ለየቤዛነት ዕቅድም በከሸፈና
የእግዚአብሔር ቃል ውጤት ሳይኖረው ዋጋ
የሌለው በሆነም ነበር።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ አልነበ
ረም፤ ነገር ግን ሰዎች መሞት እንዳለባ
ቸው ሀተመድቦ ነበር፣ እናም ከሞት በኋላ፣
ለ
ለፍርድ፣ እንዲሁም እኛ የተናገርነው
፳፫ ሀ
		ለ
፳፬ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፮ ሀ

አልማ ፵፪፥፪–፱።
ዘፍጥ. ፪፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
፪ ኔፊ ፪፥፳፩፤
ሙሴ ፭፥፰–፲፪።
አልማ ፴፬፥፴፪–፴፭።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
፪ ኔፊ ፪፥፰፤
አልማ ፯፥፲፪፤ ፵፪፥፳፫።
ዘፍጥ. ፪፥፱፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፮፤
አልማ ፴፪፥፵።

ዓይነት የመጨረሻ ለሆነ ፍርድ መምጣት
አለባቸው።
፳፰ እናም እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች
ለሰው ልጆች መምጣት እንዳለባቸው ከመ
ደበ በኋላ፣ እነሆ፣ ሰዎችም የተወሰነላቸ
ውን ነገር በተመለከተ ማወቅ እንደነበረባ
ቸው ተመለከተ፤
፳፱ ስለዚህ ከእነርሱ ጋር እንዲነጋገሩ፣
ሰዎችንም ክብሩን እንዲመለከቱ ያደረገ
ሀ
መላዕክት ላከ።
፴ እናም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ስሙን መጥ
ራት ጀመሩ፤ ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰ
ዎች ጋር ሀተነጋገረ፤ እናም ከዓለም መፈ
ጠር ጀምሮ ተዘጋጅቶ የነበረውን ለየቤዛ
ነት ዕቅድም እንዲያውቁ አደረገ፣ እናም
ይህን እንዲያውቁ ያደረገው በእምነታቸ
ውና በንስሃቸው እንዲሁም በቅዱሱ ስራ
ቸው ሐመሰረት ነው።
፴፩ ስለዚህ፣ ጊዜያዊ የነበሩትንም ነገሮች
በተመለከተ ሀየመጀመሪያዎቹን ትዕዛዛት
በመተላለፋቸው፣ እናም እንደ አማልክት
መልካሙን ከክፉ ለእንዲያውቁ በመሆና
ቸው፣ እራሳቸውን ሐለመስራት በሚች
ሉበት ሁኔታ፣ ወይም እንደፍላጎታቸውና
እንደደስታቸው፣ ክፉ ወይንም መጥፎውን
ለማድረግ በሚችሉበት ቦታ እያሉ፣ ለሰዎች
መ
ትዕዛዛትን ሰጠ፣
፴፪ ስለዚህ እግዚአብሔር ስለቤዛነት
ዕቅድ ሀእንዲያውቁ ካደረገ በኋላ፣ ቅጣቱ
ሁለተኛ ለሞት፣ ይህም ጻድቃንን በሚመለ
ከት ነገሮች የዘለአለም ሞት በሆነው መጥፎ
እንዳይሰሩ ትዕዛዛትን ሰጣቸው፤ ለእንደነ
ዚህ ዓይነቱ የቤዛነት ዕቅድ ኃይል ሊኖረው

		ለ አልማ ፴፬፥፰–፲፮፤
፵፪፥፮–፳፰፤
ሙሴ ፮፥፶፱–፷፪።
፳፯ ሀ ኢዮብ ፯፥፩፤
ዕብ. ፱፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፳፱ ሀ ሞሮኒ ፯፥፳፭፣ ፴፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፪።
፴ ሀ ሙሴ ፭፥፬–፭፤ ፮፥፶፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።

		ሐ ሞዛያ ፲፰፥፲፫፤
አልማ ፲፫፥፫፣ ፭፣ ፯–፰።
፴፩ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፲፮–፲፯፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፰–፲፱።
		ለ ዘፍጥ. ፫፥፳፪–፳፫፤
ሙሴ ፬፥፲፩።
		ሐ ፪ ኔፊ ፪፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		መ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፴፪ ሀ ሙሴ ፭፥፬–፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።

፪፻፴፭

አልማ ፲፪፥፴፫–፲፫፥፫

አይችልምና፣ ምክንያቱም በቸሩ አምላክ
ኃያልነት ሐየፍርድ ስራዎች ሊጠፉ አይ
ቻላቸውምና።
፴፫ ነገር ግን እግዚአብሔር በልጁ ስም
ሰዎችን ጠራ፣ (ይህም የተዘረጋው የቤዛነት
ዕቅድ ነው) እንዲህም አለ፥ ንስሃ የምት
ገቡ፣ እናም ልባችሁን የማታጠጥሩ ከሆነ፣
ከዚያም በአንድያ ልጄ አማካኝነት ምህረ
ትን አደርግላችኋለሁ።
፴፬ ስለዚህ፣ ማንኛውም ንስሃ የሚገቡ
እናም ልባቸውን የማያጠጥሩ ለኃጢአ
ታቸው ሀስርየት በአንድያ ልጄ አማካኝነት
ለ
ምህረት ይገባቸዋል፤ እና እነዚህም ሐበእ
ረፍቴ ይገባሉ።
፴፭ እናም ማንኛውም ልባቸውን የሚያ
ጠጥሩና ክፋትን የሚያደርጉ፣ እነሆ፣ በእ
ረፍቴ እንደማይገቡ በቁጣዬ እምላለሁ።
፴፮ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እነሆ እን
ዲህ እላችኋለሁ፣ ልባችሁን የምታጠጥሩ
ከሆነ በጌታ እረፍት ውስጥ አትገቡም፤ ስለ
ዚህ መተላለፋችሁ ቁጣውን በእናንተ ላይ
ሀ
በመጀመሪያ ጥፋት እንዳደረገው እንዲ
ልክ ያነሳሳዋል፣ አዎን፣ ለዘለዓለም ለነፍ
ሳችሁ ለጥፋት እንደቃሉ የመጨረሻ ቁጣ
ውን እንደ መጀመሪያው ይልካል፣ ስለዚህ
በቃሉ መሰረት በመጀመሪያው ሞት ልክ
እንደ መጨረሻው ይሆንባችኋል።
፴፯ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እነዚህን
ነገሮች ስለምናውቅና፣ እውነት በመሆና
ቸው፣ ንስሃ እንግባና ልባችንን አናጠጥር፣
እግዚአብሔር ለእኛ በሰጠው በሁለተኛው
ትዕዛዝ ቁጣውን በእኛ እንዲያደርግም ሀአን
ቀስቅሰው፤ ነገር ግን በቃሉ መሰረት ወደተ
ዘጋጀው ለየእግዚአብሔር እረፍት እንግባ።
፴፪ ሐ ሞዛያ ፲፭፥፳፯፤
አልማ ፴፬፥፲፭–፲፮፤
፵፪፥፲፭።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. እረፍት።
፴፮ ሀ ያዕቆ. ፩፥፯–፰፤
አልማ ፵፪፥፮፣ ፱፣ ፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፴፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፤

ምዕራፍ ፲፫
ሰዎች በታላቁ እምነታቸውና በመልካም
ስራዎቻቸው ሊቀ ካህን ተብለው ይጠ
ራሉ— ትዕዛዛቱን ያስተምሩ— በፅድቅ
ይቀደሳሉ እናም ወደጌታ እረፍት ይገ
ባሉ— መልከ ጼዴቅ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ
ነበር— መላዕክት የምስራች ወሬውን በም
ድሪቱ ያውጃሉ— የክርስቶስን በእርግጥ
መምጣቱን ያውጃሉ። በ፹፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም በድጋሚ፣ ወንድሞቼ፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር እነዚህን ትዕዛዛት ለልጆቹ ወደ
ሰጠበት ጊዜ አዕምሮአችሁን እጠቁማለሁ፤
እናም ጌታ እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች
ለህዝብ እንዲያስተምሩ የልጁ ቅዱስ ሥር
ዓት መሰረት በሆነው በቅዱስ ሥርዓቱ ካህ
ናትን ሀመሾሙን እንድታስታውሱ እፈል
ጋለሁ።
፪ እናም ካህናቱ የተሾሙት ሀበልጁ ሥር
ዓት መሠረት ነበር፣ ለበስርዓቱም ህዝቡ
ወልድን ለቤዛቸው በምን ሁኔታ መመል
ከት እንዳለባቸው ያውቁ ዘንድ ነው።
፫ እናም የተሾሙበት ሥርዓት በዚህ
ሁኔታ ነበር—እናም ከዓለም ሀመፈጠር
ጀምሮ በእግዚአብሔር ለበቀደመው እው
ቀት መሰረት በእምነታቸውና በመልካም
ስራዎቻቸው ሐተጠርተዋል፣ መተዘጋጅተ
ዋልም፤ በመጀመሪያ ደረጃ መጥፎና ጥሩ
ውን ሠእንዲመርጡ ተትተዋል፤ ስለዚህ
መልካሙን በመምረጣቸውና ታላቅ ረእም
ነትን በመለማመዳቸው በቅዱሱ አጠራር፣
አዎን፣ ለእንደእነዚህ አይነት ሰዎች በቤዛ
ነት ዝግጅት ጋር፣ እናም መሰረት፣ በተዘ
ጋጀው ቅዱስ ጥሪ ሰተጠርተዋል።

			ያዕቆ. ፩፥፰፤
ሔለ. ፯፥፲፰።
		ለ አልማ ፲፫፥፮–፱።
፲፫ ፩ ሀ አብር. ፪፥፱፣ ፲፩።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፪–፬።
		ለ አልማ ፲፫፥፲፮።
፫ ሀ አልማ ፲፪፥፳፭፣ ፴።
ቅ.መ.መ. ቅድመ ምድራዊ
ህይወት።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፪።

		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፪።
ቅ.መ.መ. መመረጥ፤
ቀድሞ መመረጥ።
		መ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፭–፶፮።
		ሠ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ረ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሰ ቅ.መ.መ. ክህነት፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።

፪፻፴፮

አልማ ፲፫፥፬–፲፬

፬ እናም በእምነታቸው የተነሳ ለዚህ
ቅዱሱ ጥሪ እንደዚህም ሀተጠርተዋል፣
ይህ ሆኖ ሳለ፣ ሌሎች በልባቸው ጠጣርነ
ትና በአዕምሮአቸው መታወር የእግዚአብ
ሔርን መንፈስ አይቀበሉ፣ በሌላ መልኩ፣
በዚህ ባይሆን ኖሮ እንደወንድሞቻቸው
ታላቅ ለመብት ይኖራቸው ነበር።
፭ በአጠቃላይ በመጀመሪያ ደረጃ እነ
ርሱ ከወንድሞቻቸው ጋር ሀአንድ ዓይነት
አቋም ነበራቸው፣ ይህ ቅዱሱ ጥሪም ከዓ
ለም መፈጠር ጀምሮ ልባቸውን ላላጠጠ
ሩት ተዘጋጅቷል፣ የተዘጋጀውም በአንድያ
ልጁ የኃጢያት ክፍያ አማካኝነት በኩል እና
ውስጥ ነበር—
፮ እናም በቅዱሱ ጥሪው እንዲህ በመጠ
ራትና፣ ወደ ሀእረፍቱም ይገቡ ዘንድ ለሰው
ልጆች ትዕዛዛቱን ለማስተማር በእግዚአብ
ሔር ቅዱሱ ስርዓት መሠረት ወደ ታላቁ
ክህነት ተሹመዋል—
፯ ይህም ታላቁ ክህነት ከአለም መፈጠር
ጀምሮ ከነበረው ከወልድ ሥርዓት መሰረት
ነው፤ ወይም በሌላ አነጋገር፣ ሀመጀመሪያም
ቀናት ሆነ ፍፃሜ አመታት የሌለው፤ ለሁ
ሉም ነገር ለበቀደመው እውቀቱ መሰረት
ከዘለዓለም እስከዘለዓለም የተዘጋጀ ነው—
፰ አሁን በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ሀተሹ
መዋል—በቅዱሱ ጥሪም ተጠርተውና፣
በቅዱሱ ስርዓት ተሹመው፣ ጥሪውና፣
ሹመቱ፣ እና ታላቁ ክህነት መጀመሪያና
መጨረሻ የሌለውን የቅዱሱን ስርዓት ታላቅ
ክህነት ተቀብለዋል—
፱ መጀመሪያ ቀናት ሆነ መጨረሻ አመ
ታት በሌለው፣ ሀበፀጋ፣ ፍትህና እውነት
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
፮ሀ
፯ሀ
		ለ
፰ሀ
፱ሀ

ኤተር ፲፪፥፲።
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፪–፴፭።
፪ ኔፊ ፳፮፥፳፰።
አልማ ፲፪፥፴፯፤ ፲፮፥፲፯።
ቅ.መ.መ. እረፍት።
ዕብ. ፯፥፫።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፵፪።
ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ
ክህነት።
፪ ኔፊ ፪፥፮።

በተሞላው በአብ አንድያ ልጅ፣ እንደ ወልድ
ስርዓት መሠረት ለዘለአለም ለ ሊቀ ካህ
ናት እንደዚህ ሆኑ። እናም እንደዚህ ነው።
አሜን።
፲ እንግዲህ፣ ስለቅዱሱ ስርዓትም ሆነ
ስለዚህ ሀታላቁ ክህነት በተመለከተ በተና
ገርኩ ጊዜ፣ ብዙዎች የተሾሙና የአምላክ
ሊቀ ካህን የሆኑ ነበሩ፤ እናም ይህም በታ
ላቁ እምነታቸውና ለንስሃ በመግባታቸው፣
እናም በእግዚአብሔር ፊት ባላቸው ብፁዕ
ነት ንስሃ ለመግባትና ከመጥፋትም ፅድቅን
ለመስራት በመምረጣቸው ምክንያት ነው፤
፲፩ ስለዚህ በዚህ ቅዱስ ስርዓት ተጠር
ተው ነበር፣ ሀተቀድሰውም ነበር፣ እናም
በበጉ ደም ለልብሳቸው እስከሚነጣ ታጥ
በው ነበር።
፲፪ እንግዲህ እነርሱ ሀበቅዱስ መንፈስ
ለ
ከተቀደሱ በኋላ፣ ልብሳቸው ከነጣ፣ በአ
ምላክ ፊት ሐንፁህና እንከን የለሽ ከሆኑ፣
መ
ኃጢያትን ሠከመጥላት በቀር ሊመለከቱ
ትም አልቻሉም፣ እናም ንፁህ የሆኑና ወደ
ጌታ አምላካቸው እረፍት የገቡ ብዙዎች፣
እጅግ ብዙዎች፣ ነበሩ።
፲፫ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ በእግዚ
አብሔር ፊት ራሳችሁን ትሁት እንድታ
ደርጉ፣ እናም ለንስሃም ብቁ የሆነ ሀፍሬን
እንድታመጡ፣ እናንተም በእረፍቱ ትገቡ
ዘንድ እፈልጋለሁ።
፲፬ አዎን፣ እኔ በተናገርኩት ተመሳስይ
ሥርዓት መሠረት ሊቀ ካህን የነበረው፤
ታላቁ ክህነትን ለዘለአለም እንደተቀበለው
ሀ
መልከ ፄዴቅ ጊዜ እንደነበሩት ሰዎች
ራሳችሁን ትሁት አድርጉ።

ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰–፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፲፩ ሀ ሙሴ ፮፥፶፱–፷።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፤
አልማ ፭፥፳፩–፳፯፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱–፳።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ለ ሮሜ ፰፥፩–፱።
ቅ.መ.መ. ቅድስና።

		ሐ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		መ ሞዛያ ፭፥፪፤
አልማ ፲፱፥፴፫።
		ሠ ምሳ. ፰፥፲፫፤
አልማ ፴፯፥፳፱።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፫፥፰።
፲፬ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፲፬፥፳፭–፵
(ተጨማሪ)።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፬።
ቅ.መ.መ. መልከ ጼዴቅ።

፪፻፴፯

አልማ ፲፫፥፲፭–፳፮

፲፭ እናም ለዚህ መልከ ፄዴቅ ነበር አብ
ርሃም ለአስራት የከፈለው፣ አዎን፣ አባታ
ችን አብርሃም ከነበረው ሀብት እንኳን አንድ
አስረኛውን አስራት ከፍሏል።
፲፮ አሁን ይህ የሥርዓቱም ሁኔታ ሆኖ
ወይንም ይህ የእርሱ ሀሥርዓት ሆኖ፣ በዚህ
ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ይመለ
ከቱ ዘንድ እነዚህ ስርዓቶች ለበዚህ ሁኔታ
ነበር የተሰጡት፣ እና ይህም ለኃጢአታ
ቸው ሥርየትም ወደፊት ወደእርሱ ይመ
ለከቱት ዘንድ፣ ወደጌታም ዕረፍት ይገቡ
በት ዘንድ ነው።
፲፯ እንግዲህ ይህ መልከ ፄዴቅ በሳሌም
ምድር ንጉስ ነበር፣ እናም ህዝቡም በክ
ፋትና በእርኩሰታቸው የጠነከሩ ነበሩ፤
አዎን፣ ሁሉም የተሳሳቱ ነበሩ፤ በሁሉም
ዓይነት ክፋትም ተሞልተው ነበር።
፲፰ ነገር ግን መልከ ፄዴቅ ታላቅ እምነትን
ተለማመደ፣ የታላቅ ክህነት ሀላፊነትን በእ
ግዚአብሔር ሀቅዱሱ ስርዓት መሰረት በመ
ቀበል ለህዝቡ ንስሃን ሰበከ። እናም እነሆ፣
እነርሱ ንስሃ ገቡ፤ በዘመኑም መልከ ጼዴቅ
ሰላምን በምድር ውስጥ መሰረተ፤ ስለዚህ
የሳሌም ንጉስ በመሆኑ የሰላም አለቃ ተብሎ
ተጠርቷል፤ እናም በአባቱም በታች ነገሰ።
፲፱ አሁን፣ ከፊቱ ሀብዙዎች ነበሩ፣ እናም
ደግሞ ከእርሱ በኋላ ደግሞ ብዙዎች ነበሩ፣
ነገር ግን ለማንም ታላቅ አልነበረም፤ ስለ
ዚህ፣ በይበልጥ ስለእርሱ በልዩ ጠቅሰዋል።
፳ አሁን ይህን ጉዳይ እንደገና መናገር
አያስፈልገኝም፣ የተናገርኩት ይበቃል።
እነሆ፣ ሀቅዱሳት መጻሕፍት ከፊታችሁ
ይገኛሉ፤ ለየምታጣምሙት ከሆነ ለጥፋ
ታችሁ ይሆናል።
ሀ

፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አብርሐም።
		ለ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰–፳፤
ሚል. ፫፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. አስራት፣ አስራት
መክፈል።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
		ለ ቅ.መ.መ. ምሳሌዎች።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ
ክህነት።
፲፱ ሀ ሔለ. ፰፥፲፰፤

		ለ
፳ሀ
		ለ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ

፳፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ እነ
ዚህን ቃላት ለእነርሱ በተናገረ ጊዜ፣ እጁን
ዘርግቶ በኃይል እንዲህ በማለት ይጮህ
ነበር፥ አሁን ሀየንስሃ ጊዜ ነው፣ የደህንነት
ቀን ቀርባለችና፤
፳፪ አዎን፣ እናም የጌታ ድምፅ፣ በመል
አኩ ሀአንደበት፣ ለሀገር ሁሉ አውጇል፣
አዎን፣ በታላቅ ደስታ የምስራች ወሬ ይኖ
ራቸው ዘንድ ያውጀዋል፤ አዎን፣ እናም
በህዝቡ መካከል፣ አዎን፣ በምድር ፊት
እስከዳርቻ ለተበተኑትም እንኳን፣ እነዚ
ህን የምስራች እንዲሰሙ ያደርጋል፤ ስለ
ዚህ እነዚህ ወደእኛ መጥተዋል።
፳፫ እናም እኛ እንድንረዳቸው ዘንድ፣
እንዳንሳሳት ዘንድ፣ ሀበግልፅ አባባል እንድ
ናውቃቸው ተደርገዋል፤ እናም ይህም የሆ
ነው በባዕድ ምድር ለበመዘዋወራችን ነው፤
ስለዚህ፣ እኛ እነዚህን የምስራች ወሬዎች
በወይን አትክልት ቦታዎቻችን ሁሉ ስለ
ታወጁልን በይበልጥ ሞገስን አግኝተናል።
፳፬ እነሆም፣ ሀመላዕክት በዚህ ጊዜ በም
ድራችን ላይ ለብዙዎች እያወጁ ናቸው፤
እናም የዚህም ዓላማ በክብሩ ለሚመጣበት
ጊዜ የሰው ልጆችን ልብ ለማዘጋጀት ነው።
፳፭ እናም አሁን ስለእርሱ መምጣት በመ
ላዕክት አንደበት የሚነገሩትን አስደሳች ዜና
ለማዳመጥ ብቻ እየጠበቅን ነን፤ ጊዜው እየ
መጣ ነው፣ እንዴት እንደፈጠነ ሀአናው
ቅም። በእኔ ቀናት እንዲሆን ዘንድ እግዚ
አብሔር ይፍቀደው፤ ነገር ግን በፍጥነት
ወይም ዘግይቶ ቢሆን ይሁን፣ በእዚህም
እደሰታለሁ።
፳፮ እናም ይህ በመልአኩ አንደበት፣
በሚመጣበት ጊዜ፣ እርሱን በተመለከተ

ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–፲፮፤
፻፯፥፵–፶፭።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፪ ጴጥ. ፫፥፲፮፤
አልማ ፵፩፥፩።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
አልማ ፲፥፳።

፳፫ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፯–፰፤
፴፩፥፫፤ ፴፪፥፯፤
ያዕቆ. ፬፥፲፫፤
ኤተር ፲፪፥፴፱።
		ለ ያዕቆ. ፯፥፳፮።
፳፬ ሀ አልማ ፲፥፲፤ ፴፱፥፲፱።
፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፬፤
፫ ኔፊ ፩፥፲፫።

፪፻፴፰

አልማ ፲፫፥፳፯–፲፬፥፭

በውስጣቸው በነበረው የትንቢት መንፈስ
መሰረት የተናገሩት የአባቶቻቸው ቃላት
እንደሚሟሉ ሀ ለእውነተኛና ለቅዱሳን
ሰዎች እንዲታወቅ ይደረጋል።
፳፯ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ከልቤ
ውስጣዊ ቦታ፣ አዎን እስከህመም በሚ
ሆን በታላቅ ጭንቀት፣ ቃሌን ታደምጡኝ
ዘንድ፣ እናም ኃጢአታችሁን ታስወግዱና፣
የንስሃችሁን ጊዜ እንዳታዘገዩት ሀእመኛ
ለሁ፤
፳፰ ነገር ግን በጌታ ፊት ራሳችሁን ትሁት
ታደርጉ ዘንድና፣ ቅዱስ ስሙን ትጠሩ
ዘንድ፣ እናም ያለማቋረጥ ሀእንድትተጉ
እንዲሁም እንድትፀልዩ፣ ከሚቻላችሁ
በላይም ለእንዳትፈተኑም፣ እናም ትሁት፣
ሐ
የዋህ፣ ታዛዥ፣ ታጋሽ፣ ፍቅር የሞላባች
ሁና ፅኑ መከራን ቻይ በመሆን በመንፈስ
ቅዱስ የምትመሩ እንድትሆኑ እመኛለሁ።
፳፱ ሀበጌታ እምነት ይኑራችሁ፣ ዘለአለ
ማዊ ህይወትን ለመቀበል በተስፋ የተሞላ
ችሁ ሁኑ፣ በመጨረሻው ቀን ከፍ እንድ
ትሉና ለወደእረፍቱም እንድትገቡ፣ ሐየእ
ግዚአብሔር ፍቅር ሁልጊዜም በልባችሁ
ይሁን።
፴ እናም ቁጣውን በላያችሁ ላይ እንዳ
ታመጡ፣ ሀበሲኦል ሰንሰለትም እንዳትታ
ሰሩ፣ በሁለተኛ ለሞትም እንዳትሰቃዩ፣
ጌታ ንስሃን ይስጣችሁ።
፴፩ እናም አልማ በዚህ መፅሐፍ ያልተ
ፃፉ ከዚህ የበለጡትን ብዙ ቃላት ለህዝቡ
ተናገረ።
ምዕራፍ ፲፬
አልማና አሙሌቅ ታሰሩ እናም ተመቱ—
የሚያምኑትና ቅዱሳን መፃሕፍቶቻ
፳፮ ሀ ዓሞ. ፫፥፯፤
ሉቃ. ፪፥፰–፲፩።
፳፯ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፫።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ፤
ጸሎት።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፥፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ትዕግስት፤

ቸው በእሳት ተቃጠሉ— እነዚህ ሰማዕ
ታት በጌታ በክብር ተወሰዱ— የወህኒ ቤቱ
ግድግዳ ተሰነጣጠቀ እናም ወደቀ— አል
ማና አሙሌቅ ተለቀቁ እናም ያሰቃዩአ
ቸው ተገደሉ። ከ፹፪–፹፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ለህዝቡ መናገ
ሩን ከጨረሰ በኋላ ብዙዎች በቃሉ አመኑ፣
እናም ንስሃ መግባትና ሀቅዱሳት መጻሕፍ
ትን መመርመር ጀመሩ።
፪ ነገር ግን ብዙዎች አልማንና አሙሌ
ቅን ለማጥፋት ፈልገው ነበር፣ አልማ
ለዚኤዝሮም በተናገራቸው ቃላት ሀግልፅነት
ተቆጥተው ነበርና፣ እናም ደግሞ አሙሌቅ
ለ
ዋሽቶናል፣ እናም ህጋቸውንና ደግሞ የህግ
አዋቂዎቻቸውንና ዳኞቻቸውን ተሳድቧል
ብለዋልና።
፫ እናም ደግሞ በአልማና በአሙሌቅ ተቆ
ጥተው ነበር፤ እናም በክፋታቸው ላይ በግ
ልፅ በመመስከራቸው፣ በድብቅ ሊያጠፏ
ቸው ፈለጉ።
፬ ነገር ግን እንዲህ ሆነ አላጠፏቸውም፤
ነገር ግን ወሰዱዋቸውና በጠንካራ ገመድ
አሰሩአቸው፣ እናም በምድሪቱ ዋና ዳኛ
ፊት አቀረቡአቸው።
፭ እናም ህዝቡ ወደፊት መጣና በእነርሱ
ላይ መሰከረ—በህጉ ላይና በህግ አዋቂዎ
ቻቸውና በምድሪቱ ዳኞች፣ ደግሞም በም
ድሪቷ ላይ ያሉትን ህዝቦች ሁሉ ላይ ክፉ
እንደተናገሩ፤ እናምደግሞ ከአንድ አም
ላክ በላይ እንደሌለና እርሱ በህዝቡ መካከል
ልጁን ይልካል፣ ነገር ግን አያድናቸውም
ብለዋል በማለት መሰከሩባቸው፣ እናም
እንደዚህ ዓይነት ብዙ ነገሮችን ህዝቡ በአ
ልማና በአሙሌቅ ላይ መሰከረ። አሁን ይህ
የተደረገው በምድሪቱ ዋና ዳኛ ፊት ነበር።

ገር፣ ገርነት።
፳፱ ሀ አልማ ፯፥፳፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፬።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፥፴፩፤
፸፮፥፻፲፮።
ቅ.መ.መ. ልግስና።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል፤

			ኩነኔ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፲፬ ፩ ሀ ፪ ነገሥ. ፳፪፥፰–፲፫።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፪ ሀ አልማ ፲፪፥፫–፯።
		ለ አልማ ፲፥፳፯።

፪፻፴፱

አልማ ፲፬፥፮–፲፯

፮ እናም እንዲህ ሆነ በተነገሩበት ቃላት
ዚኤዝሮም ተገርሞ ነበር፣ እናም ደግሞ
በህዝቡም መካከል በውሸታም ቃላቱ ስለ
አዕምሮአቸው መታወር ያደረገውን ያው
ቃል፤ እናም ነፍሱ በጥፋቱ ሀእውቀት የተ
ነሳ ለመሰቃየት ጀመረች፤ አዎን በሲኦል
ህመም መከበብ ጀመረ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ለህዝቡም እንዲህ
በማለት መጮህ ጀመረ፥ እነሆ እኔ ሀጥፋ
ተኛ ነኝ፣ እነዚህ ሰዎችም በእግዚአብሔር
ፊት እንከን የለሽ ናቸው። እናም ከዚያን
ጊዜ ጀምሮ ለእነርሱ መለመን ጀመረ፤
ነገር ግን እንዲህ በማለት ሰደቡት፤ አንተ
ደግሞ በዲያብሎስ የተያዝህ ነህን? እናም
ተፉበት፣ ከእነርሱም መካከል እርሱን፣
እናም ደግሞ በአልማና በአሙሌቅ በተ
ነገሩት ቃላት ያመኑትን ሁሉ አውጥተው
ለ
ጣሉ፤ እናም አውጥተው ጣሉአቸው፣
በድንጋይ የሚወረውሩባቸው ሰዎችንም
ላኩባቸው።
፰ እናም ሚስቶቻቸውንና ልጆቻቸ
ውን በአንድ ላይ አመጡ፣ እናም ማንኛ
ውም በእግዚአብሔር ያመነም ሆነ እንዲ
ያምን የተማረን ወደ እሳት እንዲጣል አደ
ረጉ፤ ደግሞም ቅዱሳት መጻሕፍትን የያ
ዙትን መዛግብቶቻቸውን አመጡና፣ ደግሞ
በእሳት ይቃጠሉና ይጠፉ ዘንድ ወደእሳቱ
ጣሉአቸው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ አልማና አሙሌቅን
ወሰዱና በእሳት የተበሉትን ጥፋት ይመለ
ከቱ ዘንድ ወደ ሰማዕት ቦታ ወሰዱዋቸው።
፲ እናም አሙሌቅ በእሳት የተበሉትን
ሴቶችና ልጆች ስቃይ በተመለከተ ጊዜ፣
እርሱም ደግሞ ህመሙ ተሰምቶት ነበር፣
እናም ለአልማ እንዲህ አለ፥ ይህንን አሰ
ቃቂ ትዕይንት እንዴት ልንመለከት እንች
ላለን? ስለዚህ እጃችንን እንዘርጋ፣ በውስ
ጣችን ያለውንም ሀየእግዚአብሔርን ኃይል
፮ሀ
		ለ
፯ሀ
		ለ
፲ሀ

ቅ.መ.መ. ህሊና።
አልማ ፲፭፥፭።
አልማ ፲፩፥፳፩–፴፯።
አልማ ፲፭፥፩።
አልማ ፰፥፴–፴፩።

እንለማመድ፣ እናም እነርሱን ከነበልባሉ
እሳት እናድናቸው።
፲፩ ነገር ግን አልማ እንዲህ አለው፥
መንፈስ እጆቼን መዘርጋት እንደሌለብኝ
ገታኝ፤ እነሆ ጌታ ወደእራሱ ሀበክብር ተቀ
ብሏቸዋልና፤ እናም ይህንን ነገር እንዲያደ
ርጉ ወይም እንደልባቸው መጠጠር ህዝቡ
ይህን ነገር ያደርጉ ዘንድ የፈቀደላቸው፣
በእነርሱ ላይ በቁጣው የሚመጣው ለፍርድ
ጻድቅ ይሆን ዘንድ ነው፤ እናም ሐየንፁሃን
መ
ደም በእነርሱ ላይ ለምስክርነት ይቆማል፤
አዎን፣ እናም በመጨረሻው ቀን በእነርሱ
ላይ በኃይል ይጮሃል።
፲፪ አሁን አሙሌቅ ለአልማ እንዲህ
አለው፥ እነሆ እኛንም ደግሞ ምናልባት
ያቃጥሉን ይሆናል።
፲፫ እናም አልማ እንዲህ አለ፥ እንደጌታ
ፈቃድ ይሁን። ነገር ግን እነሆ ስራችን አላ
ለቀም፤ ስለዚህ አያቃጥሉንም።
፲፬ አሁን እንዲህ ሆነ ወደ እሳቱ የተጣሉት
ሰውነቶቻቸው እናም ደግሞ ከእነርሱ ጋር
አብረው የተጣሉት መዝገቦቻቸው ሲቃ
ጠሉ፣ የምድሪቱ ዋና ዳኛ፣ በታሰሩት በአ
ልማና በአሙሌቅ ፊት ቆመ፤ እናም በእጁ
ፊታቸው ላይ መታቸውና እንዲህ አላ
ቸው፣ እናንተ ይህንን ካያችሁ በኋላ በድ
ጋሚ ለዚህ ህዝብ ወደ ሀእሳቱ ባህርና ዲን
እንደሚጣሉ ትሰብካላችሁን?
፲፭ እነሆ፣ በእሳት የተጣሉትን ለማዳን
ሀይል እንደሌላችሁ ትመለከታላችሁ፤
ወይም እግዚአብሔርም እነርሱ ከእናንተ
እምነት በመሆናቸው አላዳናቸውም። እናም
ዳኛው በድጋሚ ፊታቸው ላይ መታቸው፣
እናም እንዲህ ሲል ጠየቃቸው፥ ስለራሳች
ሁስ ምን ትላላችሁ?
፲፮ አሁን ይህ ዳኛ ጌዴዎንን ከገደለው
ሀ
ኔሆር ስርዓትና እምነት ጋር ነበር።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ አልማና አሙሌቅ

፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።
		ለ መዝ. ፴፯፥፰–፲፫፤
አልማ ፷፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፻፫፥፫።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።

		ሐ ሞዛያ ፲፯፥፲።
		መ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፲፬ ሀ አልማ ፲፪፥፲፯።
፲፮ ሀ አልማ ፩፥፯–፲፭።

፪፻፵

አልማ ፲፬፥፲፰–፳፰

ምንም አልመለሱለትም፤ እናም በድጋሚ
መታቸውና ወደ ወህኒ ቤት እንዲጣሉ ለባ
ለስልጣኖች አሳልፎ ሰጣቸው።
፲፰ እናም ለሶስት ቀናት በወህኒ በተጣሉ
ጊዜ፣ የኔሆር ኃይማኖተኞች የሆኑ ብዙ
ሀ
ጠበቃዎችና ዳኞች፣ እንዲሁም ካህናት፣
እንዲሁም መምህራን መጡ፤ እናም እነር
ሱን ለማየት ወደ ወህኒ ቤት መጡና፣ ስለ
ብዙ ቃላት ጠየቁአቸው፣ ነገር ግን ምንም
አልመለሱላቸውም ነበር።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ዳኛው ከፊታቸው
ቆመና እንዲህ አላቸው፥ የዚህን ህዝብ
ጥያቄ ለምን አትመልሱም? ወደነበልባሉ
እናንተን ለመጣል ስልጣን እንዳለኝ አታ
ውቁምን? እናም እንዲናገሩ አዘዛቸው፣
ነገር ግን ምንም አልመለሱም።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ጉዳያቸውም
ተመልሰው ሄዱ፣ ነገር ግን በሚቀጥለው
ቀን በድጋሚ መጡ፤ እናም ዳኛው ደግሞ
በድጋሚ በፊታቸው ላይ መታቸው። ብዙ
ዎችም ደግሞ መጡና፣ መቷቸው፣ እንዲ
ህም አሉአቸው፥ ይህንን ህዝብ ለመፍረድና
ህጋችንን ለመኮነን በድጋሚ ትቆማላችሁን?
እንደዚህ ዓይነት ታላቅ ሀይል ካላችሁ ራሳ
ችሁን ለምን ሀአታድኑም?
፳፩ እናም እንደነዚህ ያሉ ብዙ ነገሮችን
ተናገሩአቸው፣ ጥርሶቻቸውንም አፏጩ
ባቸውና፣ ተፉባቸው፣ እንዲህም አሉአ
ቸው፥ ስንኮነንስ ምን እንመስላለን?
፳፪ እናም እንደነዚህ ያሉ ብዙ ነገሮችን
አሉዋቸው፣ አዎን፣ እንደነዚህ ያሉ ነገ
ሮችን ሁሉ እንዲህ ሲሉ ተናገሩዋቸው።
ለብዙ ቀናትም ተሳለቁባቸው። እናም እን
ዲራቡ ምግብ፣ እንዲጠሙ ውሃን ለብዙ
ቀናት ከለከሉአቸው፤ ደግሞም እንዲራቆቱ
ልብሶቻቸውን ነጠቁአቸው፤ እናም በጠ
ንካራ ገመድ ታስረው በወህኒ ቤት የቆዩት
እንዲህ ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ ቀናት ከተሰ
፲፰ ሀ አልማ ፲፥፲፬፤ ፲፩፥፳።
፳ ሀ ማቴ. ፳፯፥፴፱–፵፫።
፳፭ ሀ አልማ ፰፥፴፩።

ቃዩ በኋላ (እና ይህም በአስረኛው ወር በአ
ስራ ሁለተኛው ቀን በኔፊ ህዝብ ላይ በመ
ሣፍንቱ አስረኛ ዓመት የንግስ ዘመን ነበር)
ዋናው የአሞኒሀ ዋና ዳኛና፣ ብዙ መምህ
ራኖቻቸውና፣ የህግ አዋቂዎቻቸው፣ አል
ማና አሙሌቅ በሲባጎ ወደ ታሰሩበት ወህኒ
ቤት ሄዱ።
፳፬ እናም ዋናው ዳኛ በፊታቸው ቆመና፣
በድጋሚ መታቸው፣ እንዲህም አለ፥ የእ
ግዚአብሔር ኃይል ካላችሁ ራሳችሁን አስ
ለቅቁ፣ ከእዚያም እኛም በቃላችሁ መሰ
ረት ጌታ ይህንን ህዝብ እንደሚያጠፋ እና
ምናለን።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም፣ እስከመ
ጨረሻውም እነዚህን ቃላት ደግመው እየ
ተናገሩ፣ ወደ እነርሱ ተጠጉና መቱአቸው፤
እናም የመጨረሻው በተናገራቸው ወቅት
ሀ
የእግዚአብሔር ኃይል በአልማና በአ
ሙሌቅ ላይ ነበር፣ እናም ተነስተው በእ
ግራቸው ቆሙ።
፳፮ እናም አልማ እንዲህ በማለት ጮኸ፥
አቤቱ ጌታ፣ ለምን ያህል ጊዜ ነው ይህንን
ታላቅ ስቃይ ሀየምንሰቃየው? አቤቱ ጌታ፣
እስከመዳን ድረስ በክርስቶስ ባለን እምነታ
ችን መሰረት ጥንካሬን ስጠን። እናም የታ
ሰሩበትን ገመድ በጠሱት፤ ህዝቡም ይህንን
በተመለከተ ጊዜ፣ መሸሽ ጀመሩ፣ የጥፋት
ፍርሃት በእነርሱ ላይ መጥቷልና።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ፍርሃታቸው ታላቅ
ስለነበር በመሬት ላይ ወደቁና፣ ሀየወህኒ
ቤቱን የመውጫ በር አላገኙትም ነበር፤
እናም መሬት በኃይል ተንቀጠቀጠች፣ የወ
ህኒ ቤቱ ግድግዳም ለሁለት ተከፈለ ወደ
ምድርም ወደቁ፣ እናም አልማንና አሙሌ
ቅን የመቱት ዋናው ዳኛና፣ የህግ አዋቂዎ
ቹና፣ ካህናት፣ እንዲሁም መምህራን በፍ
ርስራሹ ተገደሉ።
፳፰ እናም አልማና አሙሌቅ ከወህኒ ቤቱ
ወጡ፣ እናም አልተጎዱም ነበር፤ በክር

፳፮ ሀ ያዕ. ፭፥፲–፲፩፤
ሞዛያ ፲፯፥፲–፳፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፯–፰።

፳፯ ሀ የሐዋ. ፲፮፥፳፮፤
ኤተር ፲፪፥፲፫።

፪፻፵፩

አልማ ፲፬፥፳፱–፲፭፥፲፩

ስቶስ ላይ በነበራቸው እምነት ጌታ ኃይ
ልን ሰጥቷቸዋልና። ወዲያውም ከእስር ቤቱ
ሀ
ወጡና፣ ከታሰሩበትም ገመድ ተፈትተው
ነበር፤ እናም ወህኒ ቤቱ ፈራርሶ ወደቀና፣
ከአልማና ከአሙሌቅ በስተቀር በወህኒ ቤቱ
የነበሩት ነፍሳት ሁሉ ተገድለው ነበር፤
እናም በፍጥነት ወደ ከተማው ሄዱ።
፳፱ አሁን ጩኸቱን የሰሙ ሰዎች የሆ
ነውን ለማወቅ ህዝቡ በሩጫ ተሰብስበው
መጡ፤ አልማና አሙሌቅ ከእስር ቤት ወጥ
ተው የወህኒ ቤቱ ግድግዳ ፈራርሶ በመ
ሬት መውደቁን ሲመለከቱ በታላቅ ፍር
ሀት ተመቱና፣ ፍየል ከነልጆችዋ ከአንበ
ሶች ፊት እንደምትሸሸው ከአልማና ከአ
ሙሌቅ ፊት ሸሹ፤ እና እንደዚህም ከአል
ማና ከአሙሌቅ ፊት ሸሹ።
ምዕራፍ ፲፭
አልማና አሙሌቅ ወደ ሲዶም ሄዱ እናም
ቤተክርስቲያንን አቋቋሙ— አልማ በቤ
ተክርስቲያኗ አባል የሆነውን ዚኤዝሮ
ምን ፈወሰው— ብዙዎች ተጠመቁ፣
እናም ቤተክርስቲያኗ በለፀገች— አል
ማና አሙሌቅ ወደ ዛራሔምላ ሄዱ።
በ፹፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አልማና አሙሌቅ
ከከተማው እንዲወጡ ታዘው ነበር፤ እናም
ወጥተው ሄዱና፣ ወደ ሲዶም ምድር ወጡ፤
እናም እነሆ፣ በአልማ ቃል በማመናቸው
ሀ
ከአሞኒያህ ምድር ለየተባረሩትንና በድን
ጋይ የተመቱትን ሰዎች ሁሉ አገኙአቸው።
፪ እናም ሀበሚስቶቻቸውና በልጆቻቸው
ላይ የደረሱትን ሁሉና፣ ደግሞ እነርሱን
በተመለከተ እናም ስለመዳናቸው ለኃይል
ተረኩላቸው።
፫ እናም ደግሞ ዚኤዝሮም ሀበክፋቱ የአ
ዕምሮ ጭንቀት የተነሳ፣ አልማና አሙሌቅ
፳፰ ሀ ያዕቆ. ፬፥፮፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፪።
፲፭ ፩ ሀ አልማ ፲፮፥፪–፫፣ ፱፣ ፲፩።
		ለ አልማ ፲፬፥፯።

፪ሀ
		ለ
፫ሀ
፮ሀ

ከእንግዲህም አይኖሩም በማለት በመገ
መቱ በሀይለኛ ንዳድ ታሞ በሲዶም ውስጥ
ተኛ፤ እናም በክፋቱም ምክንያት ተገድለ
ዋል ብሎ ገምቶ ነበር። እናም ይህም ታላቅ
ኃጢያትና ሌሎች ኃጢአቶቹ፣ መዳኛ ሳያ
ገኝ፣ እስከሚቆስል ራሱን አሰቃዩት፤ ስለ
ዚህ በሚያቃጥል እሳት መንገብገብ ጀመረ።
፬ እንግዲህ፣ አልማና አሙሌቅ በሲዶም
ምድር ውስጥ መሆናቸውን ሲሰማ፣ ልቡ
መደፋፈር ጀመረ፤ እናም ወደ እርሱ እን
ዲመጡ ፈልጎ፣ በፍጥነት መልዕክት ላከ
ባቸው።
፭ እናም እንዲህ ሆነ የላከውን መልዕክ
ቱን ተቀብለው በፍጥነት ወደ እርሱ ሄዱ፤
ወደ ዚኤዝሮም ቤት ገቡም፤ እናም ታሞ
በአልጋው ላይ አገኙት፣ በንዳዱም ተዳ
ክሞ ነበር፤ አዕምሮውም በክፋቱ ምክን
ያት እጅግ ቆስሎ ነበር፤ እናም ሲመለከታ
ቸው እጁን ዘረጋ፣ እንዲፈውሱትም ለመ
ናቸው።
፮ እናም እንዲህ ሆነ አልማ በእጁ በመያዝ
እንዲህ ሲል ተናገረው፥ ለማዳን የሆነውን
የክርስቶስን ኃይል ሀታምናለህን?
፯ እናም እንዲህ በማለት መለሰለት፥
አዎን፣ አንተ ያስተማርካቸውን ቃላት
በሙሉ አምናለሁ።
፰ እናም አልማ እንዲህ አለ፥ በክርስቶስ
ቤዛነት ካመንህ ሀመፈወስ ትችላለህ።
፱ እናም እርሱ እንዲህ አለ፥ አዎን፣ እን
ደቃልህ አምናለሁ።
፲ እናም አልማ እንዲህ ሲል ወደ ጌታ
ጮኸ፥ አቤቱ ጌታ አምላካችን፣ በዚህ ሰው
ላይ ምህረትን አድርግና በክርስቶስ ባለው
እምነቱ ሀፈውሰው።
፲፩ እናም አልማ እነዚህን ቃላት በተ
ናገረ ጊዜ፣ ዚኤዝሮም በእግሮቹ ሀ ዘለ
ለና፣ መራመድ ጀመረ፤ ይህም የተደረ
ገው በህዝቡ ሁሉ ታላቅ መገረም ነበር፣

አልማ ፲፬፥፰–፲፬።
አልማ ፲፬፥፳፰።
አልማ ፲፬፥፮–፯።
ማር. ፱፥፳፫።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፲ ሀ ማር. ፪፥፩–፲፪።
፲፩ ሀ የሐዋ. ፫፥፩–፲፩።

፪፻፵፪

አልማ ፲፭፥፲፪–፲፮፥፬

እናም የዚህ እውቀትም በሲዶም ምድር
ሁሉ ተሰራጨ።
፲፪ እናም አልማ በጌታ ዚኤዝሮምን አጠ
መቀው፤ ከእዚያም ጊዜ ጀምሮ ለህዝቡ
መስበክ ጀመረ።
፲፫ እናም አልማ በሲዶም ምድር ቤተ
ክርስቲያንን አቋቋመ፣ እናም ለመጠመቅ
የፈለጉትን ሁሉ በጌታ ለማጥመቅ ካህናት
ንና መምህራንን ቀባ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ ብዙ ነበሩ፤
በሲዶም ዙሪያ ካሉት ከሁሉም አካባቢ
መጡና ተጠመቁ።
፲፭ ነገር ግን በአሞኒሀ ምድር ያሉትን
ሰዎች በተመለከተ፣ ልባቸው የጠጠረና
አንገታቸው የደነደነ ሆኖ ቀጠለ፤ እናም
የአልማንና የአሙሌቅን ኃይል በሙሉ
የመጣው ከዲያብሎስ ነው እያሉ ለኃጢ
አታቸው ንስሃ አልገቡም፤ ምክንያቱም
ኃይማኖታቸው ሀየኔሆር ነበርና፣ እናም ለኃ
ጢያት ንስሃ መግባትንም አያምኑም ነበር።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ አልማና አሙሌቅ፤
አሙሌቅ በአሞኒያህ ምድር የነበሩትን
ሁሉንም ወርቅ፣ ብርና የከበሩ ነገሮችን
ለእግዚአብሔር ቃል ሀበመተው፣ በአንድ
ወቅት ጓደኞቹ በነበሩት እናም በአባቱና በነ
ገዱ ለተወግዞ ነበር፤
፲፯ ስለሆነም፣ አልማ በሲዶም ቤተክርስ
ቲያንን ካቋቋመ በኋላ፣ ሀመገታቱን ተመለ
ከተ፣ አዎን፣ ሰዎች ከልባቸው ኩራት እን
ደተገቱ፣ እናም ከሰይጣን፣ ለከሞትና ከጥ
ፋት እንዲድኑ በእግዚአብሔር ፊት እራ
ሳቸውን ሐትሁት ሲያደርጉ እናም በቅዱስ
ስፍራቸው በመሰዊያ ፊት መእግዚአብሔርን
ለማምለክ ያለማቋረጥ ሠለመጠበቅና ለመ
ፀለይ እራሳቸውን በአንድ ላይ መሰብሰብ
እንደጀመሩ ተመለከተ፤
፲፰ አሁን አስቀድሜ እንደተናገርኩ እን
ዲሁም አልማ እነዚህን ነገሮች ከተመለከተ
፲፭ ሀ አልማ ፩፥፪–፲፭።
፲፮ ሀ ሉቃ. ፲፬፥፴፫፤
አልማ ፲፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

፲፯ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ

በኋላ፣ አሙሌቅን ወሰደና ወደ ዛራሔምላ
ምድር ይዞት ሄደ፣ ወደ ቤቱም ወሰደው፣
በመከራውም አገለገለውና በጌታ እንዲበ
ረታ አደረገው።
፲፱ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የነገሱበት አስ
ረኛው የመሣፍንቱ የንግስ ዘመን እንደዚህ
ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፲፮
ላማናውያን
የአሞኒሀን
ህዝብ
አጠፉ— ዞራም ኔፋውያን ላማናውያንን
ድል እንዲያደርጉ መራቸው— አልማና
አሙሌቅ እናም ሌሎች ብዙዎች ቃልን
ሰበኩ— ከትንሣኤው በኋላም ክርስቶስ
ለኔፋውያን እንደሚገለፅ አስተማሩአ
ቸው። ከ፹፩–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በኔፋውያን ላይ
በመሣፍንቱ አስራ አንደኛ ዓመት የንግስ
ዘመን፣ በሁለተኛው ወር አስራ አምስተኛ
ቀን፣ በዛራሔምላ ታላቅ ሰላም ሆነ፣ ጦር
ነትም ይሁን ፀብ ለተወሰኑ ዓመታት፣ እን
ዲሁም እስከ አስራ አንደኛው ዓመት በሁ
ለተኛው ወር እስከ አምስተኛው ቀን ድረስ
እንኳን አልነበረም፣ በምድሪቱ ላይ ሁሉ
የጦርነት ጩኸትተሰማ።
፪ እነሆም፣ የላማናውያን ወታደሮች በም
ድረበዳው በኩል በምድሪቱ ዳርቻ ወደ
ሀ
አሞኒሀ ከተማ ሄዱ፣ እናም ህዝቡን መግ
ደል ከተማዋንም ማጥፋት ጀመሩ።
፫ እናም አሁን እንዲህ ሆነ፣ ኔፋውያን
እነርሱን ከምድሪቱ ለማስወጣት በቂ ወታ
ደሮችን ከመመልመላቸው በፊት፣ በአ
ሞኒሀ ከተማ ያሉትንና ደግሞ ጥቂት በኖህ
ዳርቻ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ሀአጠፉአቸው፣
እናም ሌሎችን በምርኮኛነት ወደ ምድ
ረበዳው ወሰዱአቸው።
፬ አሁን እንዲህ ሆነ ኔፋውያን ወደ ምድ

አልማ ፲፮፥፳፩።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ፤

			ጸሎት።
፲፮ ፪ ሀ አልማ ፲፭፥፩፣ ፲፭–፲፮።
፫ ሀ አልማ ፱፥፲፰።

፪፻፵፫

አልማ ፲፮፥፭–፲፮

ረበዳው በምርኮ የተወሰዱትን ለማግኘት
ፈለጉ።
፭ ስለዚህ፣ በኔፋውያን ወታደሮች ላይ
ዋና ሻምበል ሆኖ የተሾመው (ዞራም
ተብሎ የሚጠራው፣ እናም ሌሂና አሃ የተ
ባሉ ሁለት ወንድ ልጆች ያሉት)—አሁን
ዞራምና ሁለቱ ወንድ ልጆቹ አልማ በቤ
ተክርስቲያኗ ላይ ሊቀ ካህን መሆኑን በማ
ወቃቸው፣ እናም የትንቢት መንፈስ እንዳ
ለው በመስማታቸው፤ ስለዚህ ጌታ በላማና
ውያን በምርኮ የተወሰዱባቸውን ወንድሞ
ቻቸውን ለመፈለግ ወደ ምድረበዳው የት
መሄድ እንዳለባቸው ለማወቅ ወደ እርሱ
ሄዱ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ይህንን ጉዳይ
በተመለከተ ጌታን ሀጠየቀ። እናም አልማ
ተመለሰና እንዲህ አላቸው፥ እነሆ፣ ላማና
ውያን በምድረበዳው በስተደቡብ በማንቲ
ምድር ዳርቻ ራቅ ብሎ የሲዶምን ወንዝ
ያቋርጣሉ። እናም እነሆ በሲዶም ወንዝ
በስተምስራቅ ከእነርሱ ጋር ትገናኛላችሁ፣
እናም በላማናውያን በምርኮ የተወሰዱትን
ወንድሞቻችሁን ጌታ ለእናንተ ይሰጣች
ኋል።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ዞራምና ወንድ ልጆቹ
ከወታደሮቻቸው ጋር የሲዶምን ወንዝ አቋ
ረጡ፣ እናም በማንቲ ዳርቻ በምድረበዳው
በስተደቡብ በኩል፣ በሲዶም ወንዝ በስተ
ምስራቅ ዘመቱ።
፰ እናም በላማናውያን ወታደሮች ላይ
መጡባቸው፣ እናም ላማናውያን ተበታ
ተኑና ወደ ምድረበዳው ሸሹ፤ እናም በላ
ማናውያን የተማረኩ ወንድሞቻቸውን ወሰ
ዱና፣ በምርኮ ከተወሰዱት ውስጥ አንድም
ነፍስ አልሞተባቸውም ነበር። እናም በወ
ንድሞቻቸው ምድራቸውን ሊወርሱ ዘንድ
ተወሰዱ።
፱ እናም የመሣፍንቱ አስራ አንደኛ ዓመት
እንደዚህ ተፈፀመ፤ ላማናውያን ከምድሪቱ
፮ ሀ አልማ ፵፫፥፳፫–፳፬።
፱ ሀ አልማ ፰፥፲፮፤ ፱፥፲፰–፳፬፤
ሞር. ፮፥፲፭–፳፪።
		ለ አልማ ፳፭፥፩–፪።

ወጡና፣ የአሞኒሀውያን ህዝቦችም ሀጠፉ፤
አዎን፣ በህይወት የነበሩ አሞናውያን ሁሉ፣
እናም ደግሞ በታላቅነቷ የተነሳ እግዚአብ
ሔር ሊያጠፋት አይቻለውም የተባለላት
ታላቋ ከተማቸውም ለጠፋች።
፲ ነገር ግን እነሆ፣ ሀ በአንድ ቀን ባዶ
ሆነች፤ እናም ሬሳዎች በምድረበዳው ውሾ
ችና በዱር አውሬዎች ተቆራረጡ።
፲፩ ይሁን እንጂ፣ ከብዙ ቀናት በኋላ
ሬሳዎቻቸው በምድሪቱ ላይ ተቆለሉና፣
ጥልቅ ባልሆነ ሽፋን ተሸፈኑ። እናም እን
ዲሁም ሽታው በማየሉ ህዝቡ ለብዙ ዘመ
ናት የአሞኒያህን ምድር ለመያዝ አልገ
ቡም ነበር። ይህም የኔሆራውያን መውደም
ተብሎ ይጠራ ነበር፤ የተገደሉት ሀየኔሆርን
ኃይማኖት ተከታዮች ነበሩና፣ እናም ምድ
ራቸው ባዶ ሆና ቀረች።
፲፪ እናም መሣፍንቱ በኔፊ ህዝቦች ላይ
እስከሚነግሱበት አስራ አራተኛ ዓመት
ድረስ ላማናውያን በኔፊ ህዝቦች ላይ ለጦ
ርነት አልመጡም። እናም ለሶስት ዓመታት
የኔፊ ህዝብ በምድሪቱ ላይ የማያቋርጥ ሰላ
ምን አገኙ።
፲፫ እናም አልማና አሙሌቅ ለህዝቡ ስለ
ንስሃ ለመስበክ ሀ በቤተመቅደሶቻቸው፣
እናም ደግሞ በቅዱስ ሥፍራዎቻቸው፣
እናም ደግሞ በአይሁድ ስርዓት በተገነቡት
ለ
ምኩራቦቻቸው ሄዱ።
፲፬ እናም ቃላቸውን ላዳመጡአቸው
ሁሉ፣ ሀያለማዳላት ሳያቋርጡ የእግዚአብ
ሔርን ቃል አካፈሉአቸው።
፲፭ እናም አልማና አሙሌቅ፣ ደግሞም
ከዚህ የበለጡ ለስራው የተመረጡ ብዙ
ዎች በምድሪቱ ላይ ቃሉን ለመስበክ ሄዱ።
እናም ቤተክርስቲያኗ በምድሪቱ ላይ በዙሪ
ያው በኔፋውያን ሁሉ መካከል ተቋቋመች።
፲፮ እናም በእነርሱ መካከል ምንም ዓይ
ነት ሀእኩል ያልሆነ አልነበረም፤ ጌታ የሰው
ልጆችን አዕምሮ ለማዘጋጀት እንዲሁም

፲ ሀ አልማ ፱፥፬።
፲፩ ሀ አልማ ፩፥፲፭፤
፳፬፥፳፰–፴።
፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፲፮።

		ለ አልማ ፳፩፥፬–፮፣ ፳።
፲፬ ሀ አልማ ፩፥፴።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፱–፳፱፤
፬ ኔፊ ፩፥፫።

፪፻፵፬

አልማ ፲፮፥፲፯–፲፯፥፫

በመምጫው ጊዜ በእነርሱ መካከል የሚ
ሰበከውን ቃል ለመቀበል ለልባቸውን እን
ዲያዘጋጁ በምድሪቱ ላይ ሁሉ መንፈሱን
አፈሰሰ—
፲፯ በቃሉ ላይ ልባቸውን እንዳያጠጥሩ፣
የማያምኑ እንዳይሆኑ፣ እናም ወደ ጥፋት
እንዳይሄዱ፣ ነገር ግን ቃሉን በደስታ ይቀ
በሉት ዘንድ እናም ሀቅርንጫፉ ወደ እው
ነተኛው ለወይን እንዲዳቀሉ ዘንድ፣ እነር
ሱም ወደ ጌታ አምላካቸው ሐእረፍት ይገቡ
ዘንድ ነው።
፲፰ አሁን ውሸቶችንም፣ ሀማታለልንም፣
ለ
ቅናትንም፣ ጠብንም፣ ተንኮልንም፣ ስድ
ብንም፣ ስርቆትንም፣ ዝርፊያንም፣ መቀና
ትንም፣ ግድያንም፣ ዝሙት መፈፀምንም፣
እናም ሁሉም አይነት ምንዝርናን እንዲ
ያስወግዱ ከህዝቡ መካከል የሰበኩት እነ
ዚያ ሐካህናት፣ እነዚህ ነገሮች እንዳይሆኑ
ጮሁ—
፲፱ በቅርብ የሚመጡትን ነገሮች ካህናቱ
በማወጅ፤ አዎን፣ ሀየእግዚአብሔርን ልጅ
መምጣት፣ ስቃዩንና ሞቱን፣ እናም ደግሞ
ከሙታን መነሳቱን በማወጅ ጮሁ።
፳ እናም ብዙዎች የእግዚአብሔር ልጅ
የሚመጣበትን ስፍራ በተመለከተ ጠየቁ፤
እርሱም ሀከትንሣኤው በኋላ ለእንደሚገለጥ
ላቸው ተምረው ነበር፤ እናም ህዝቡ ይህንን
ያዳመጠው በታላቅ ሀሴትና ደስታ ነበር።
፳፩ እናም አሁን ቤተክርስቲያኗ በምድ
ሪቱ ላይ ከተመሰረተች በኋላ—በዲያብሎስ
ላይ ሀድል ካገኘች፣ እናም በንፅህና በም
ድሪቱ ላይ የጌታ ቃል አንድ ላይ ከተሰ
በከ በኋላ፣ እናም ጌታ በህዝቡ ላይ በረከትን
አፈሰሰ—በኔፊ ህዝብ ላይ አስራ አራተኛው
የመሣፍንት የንግስ ዘመን በዚሁ ተፈፀመ።
፲፮ ለ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
፲፯ ሀ ያዕቆ. ፭፥፳፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
		ሐ አልማ ፲፪፥፴፯፤
፲፫፥፲–፲፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅናት።

ለእግዚአብሔር ቃል በመንግስቱ የነበራ
ቸውን መብት የናቁት፣ እናም ላማናው
ያንን ለመስበክ ወደኔፊ ምድር የሄዱት
የሞዛያ ልጆች፣ የስቃያቸውና የመዳናቸው
ታሪክ—አልማ እንደመዘገበው።
ምዕራፍ ፲፯ እስከ ፳፯ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፲፯
የሞዛያ ልጆች የትንቢትና የራዕይ መንፈስ
አላቸው— ቃሉን ለላማናውያን ለማወጅ
ወደ ተለያዩ መንገዶች ተጓዙ— አሞን
ወደ እስማኤል ምድር ተጓዘ፣ እናም የን
ጉስ ላሞኒ አገልጋይ ሆነ— አሞን የንጉሱን
መንጋዎች አዳነ፣ እናም ጠላቶቹን በሴቡስ
ወንዝ ገደለ። ከቁጥር ፩–፫፣ በ፸፯ ም.ዓ.
ገደማ፣ ቁጥር ፬፣ ከ፺፩–፸፯ ም.ዓ. ገደማ፤
እናም ከቁጥር ፭–፴፱፣ በ፺፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ ከጌዴ
ዎን ምድር ከደቡብ በኩል ወደ ማንቲ
ምድር ሲጓዝ፣ እነሆ በመገረም ሀከሞዛያ
ልጆች ጋር ወደ ዛራሔምላ ሲጓዙ ለተገናኘ።
፪ እንዲሁም የሞዛያ ልጆች መልአኩ
ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሲገለጥለት ከአልማ ጋር
ነበሩ፤ ስለዚህ አልማ ወንድሞቹን በመመ
ልከቱ እጅግ ተደሰተ፤ እናም ደስታውን
ይበልጥ የጨመረው አሁንም በጌታ ወን
ድሞቹ በመሆናቸው ነበር፤ አዎን፣ እናም
እውነትን በማወቅ የጠነከሩ ነበሩ፤ ትክክ
ለኛ ማስተዋል የነበራቸው፣ የእግዚአብሔ
ርን ቃል ያውቁ ዘንድ ቅዱሳን መጻሕፍትን
በትጋት ለየሚያጠኑ ሰዎች ነበሩ።
፫ ነገር ግን ይህ ብቻም አይደለም፤ እራ
ሳቸውን በብዙ ሀጸሎትና ፆም አተጉ፤ ስለ

		ሐ አልማ ፲፭፥፲፫።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፬–፮።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፮፥፱፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፯–፲፬።
፳፩ ሀ አልማ ፲፭፥፲፯።

፲፯ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፴፬።

		ለ አልማ ፳፯፥፲፮።
፪ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፲፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት፤
ጾም፣ መጾም።

፪፻፵፭

አልማ ፲፯፥፬–፲፬

ዚህ የትንቢት መንፈስና፣ የራዕይ መን
ፈስ ነበራቸው፣ እናም ለ በሚያስተምሩ
በት ጊዜም በእግዚአብሔር ኃይልና ስል
ጣን አስተማሩ።
፬ እናም የእግዚአብሔርን ቃል በላማናው
ያን መካከል ለአስራ አራት ዓመታት አስተ
ማሩ፤ እናም ብዙዎችን ወደ እውነት ሀበማ
ምጣት አጥጋቢ ለውጤት አግኝተው ነበር፤
አዎን በቃላቸው ኃይልም ስሙን ለመጥ
ራትና በፊቱም ኃጢአታቸውን ሐለመና
ዘዝ ብዙዎች በእግዚአብሔር መሰዊያ ፊት
ቀረቡ።
፭ አሁን የጉዞአቸው ሁኔታ ይህን ይመ
ስል ነበር፣ በብዛት ተሰቃይተው ነበርና፤
በአካልም ሆነ በአዕምሮ በረሃብ፣ በጥማ
ትና በድካም ብዙ ተሰቃዩ፣ እናም ደግሞ
በመንፈስ ብዙ ሀሰሩ።
፮ አሁን ጉዞአቸውም እነዚህ ነበሩ፥ በመ
ሣፍንቱ በመጀመሪያው ዓመት፣ አባታ
ቸው ለእነርሱ ለመስጠት የፈለገውን መን
ግስት፣ እናም ደግሞ ይህ የህዝቡ ምኞት
ነበር፣ ሀከተቃወሙ በኋላ አባታቸው ሞዛ
ያን ለተሰናበቱ፤
፯ ይሁን እንጂ ከዛራሔምላ ምድር ወጥ
ተው ሄዱ፣ እናም ጎራዴአቸውንና ጦራ
ቸውን፣ ቀስቶቻቸውንና፣ ሻምላቸውን፣
እንዲሁም ወንጭፎቻቸውን ወሰዱ፤ እናም
በምድረበዳ ባሉበት ጊዜ ምግባቸውን ያዘ
ጋጁ ዘንድ ይህን አደረጉ።
፰ እናም ወደ ኔፊ ምድር የእግዚአብሔ
ርን ቃል ለላማናውያን ለመስበክ ለመሄድ
ከመረጧቸው ጋር ወደ ምድረበዳው ሄዱ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በምድረበዳው ውስጥ
ለብዙ ቀናት ተጓዙ፣ እናም ጌታ ከእነርሱ
ጋር ይሄድ ዘንድ መንፈሱን ይሰጣቸው ዘን
ድና፣ ከእነርሱ ጋር ይቆዩ ዘንድ፣ ወንድሞ
፫ ለ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
		ለ አልማ ፳፱፥፲፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
፭ ሀ አልማ ፰፥፲።
፮ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፫።

ቻቸው ላማናውያኖችን ወደ እውነት ለማ
ምጣት፣ የሚቻል ከሆነም ትክክል ያልሆ
ነውን፣ የአባቶቻቸውን ሀወግ መጥፎነቱን
ይረዱት ዘንድ በእግዚአብሔር እጅ ለመሳ
ሪያ እንዲሆኑ በርትተው ፆሙ እንዲሁም
ሐ
ፀለዩ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ ሀበመንፈሱ ለጎበ
ኛቸውና፣ እንዲህ አላቸው፥ ሐተፅናኑ። እነ
ርሱም ተፅናኑ።
፲፩ እናም ደግሞ ጌታ እንዲህ አላቸው፥
ወደ ወንድሞቻችሁ ወደ ላማናውያን ሂዱ፣
ቃሌንም መስርቱ፤ ይሁን እንጂ በእኔ ለእነ
ርሱ መልካም ምሳሌ ታሳዩ ዘንድ በስቃያ
ችሁ ፅናትና ሀትእግስት ይኑራችሁ፣ እናም
ለብዙ ነፍስ መዳኛ በእጆቼ መሳሪያ አደር
ጋችኋለሁ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ የሞዛያ ልጆችና፣
ደግሞ ከእነርሱ ጋር የነበሩት፣ ልብ የጌ
ታን ቃል ወደ ላማናውያን በመሄድ ለመ
ናገር ድፍረትን አገኙ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ በላማናውያን ምድር
ዳርቻ በደረሱ ጊዜ፣ ሀበመኽራቸው ወቅ
ትም በኋላ በድጋሚ እንደሚገናኙ በጌታ
በማመን እርስ በርስ ለተለያዩና፣ አንዱ ከሌ
ላኛው ተከፈሉና ተለዩ፤ ለመስራት በእራ
ሳቸው ላይ የወሰዱት ስራ ታላቅ እንደሆነ
ገምተዋልና።
፲፬ እና በእርግጥም ታላቅ ነበር፣ ምክን
ያቱም የጌታን ቃል ሀዱር፣ ልበ ጠጣሮ
ችና፣ አስፈሪ ለሆኑ ሰዎች ለመስበክ በእ
ራሳቸው ላይ ወስደውታልና፤ ህዝቡም ኔፋ
ውያንን በመግደልና በመስረቅ እንዲሁም
በመዝረፍ የሚደሰት ነበር፤ እናም ልባቸው
በሀብት ላይ፣ እንዲሁም በወርቅና በብር፣
እናም በከበሩት ድንጋዮች ላይ የተደገፈ
ነበር፤ ይሁን እንጂ እነዚህን ነገሮች በእ

		ለ ሞዛያ ፳፰፥፩፣ ፭–፱።
፱ ሀ አልማ ፫፥፲–፲፪።
		ለ ሞዛያ ፳፫፥፲፤
አልማ ፳፮፥፫።
		ሐ አልማ ፳፭፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ለ አልማ ፳፮፥፳፯።

		ሐ ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
፲፩ ሀ አልማ ፳፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፲፫ ሀ ማቴ. ፱፥፴፯።
		ለ አልማ ፳፩፥፩።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፲፥፲፪።

፪፻፵፮

አልማ ፲፯፥፲፭–፳፰

ጃቸው ሳይሰሩ በግድያና በዝርፊያ ማግኘ
ትን ተመኙ።
፲፭ እነርሱ እንደዚህ ከንቱ ሰዎች ነበሩ፣
ብዙዎቻቸው ጣዖትን አምላኪዎች ነበሩ፣
እናም በአባቶቻቸው ሀባህል የተነሳ ለየአም
ላክ እርግማን በእነርሱ አርፎ ነበር፤ ይህም
ቢሆን ንስሃ እስከገቡ ድረስ የጌታ ቃል
ኪዳን ለእነርሱ ተዘርግተውላቸዋል።
፲፮ ስለዚህ፣ እነርሱም ወደ ንሰሃ፣ እናም
ምናልባትም የቤዛነትን ዕቅድ ወደማወቅ
ያመጡአቸው ዘንድ፣ ለዚህም ሀምክንያት
ነበር የሞዛያ ልጆች ስራውን በእራሳቸው
ላይ የወሰዱት።
፲፯ ስለዚህ እራሳቸውን ከሌላኛው ለዩ፣
እናም ከመካከላቸው ለእነርሱ በተሰጠው
በእግዚአብሔር ቃልና ኃይል መሰረት እያ
ንዳንዱ ሰው ብቻውን ሄደ።
፲፰ እንዲሁም አሞን ከመካከላቸው ዋና
ስለነበር፣ ወይም እነርሱን ረዳቸው፣ እናም
እንደጥሪአቸው መሰረት ሀ ከባረካቸውና የጌ
ታን ቃል ካካፈላቸው፣ እናም ከመሄዱም
በፊት ከረዳቸው በኋላ ከእነርሱ ተለየ፤ እን
ደዚህም የተለያዩ ጉዞአቸውን በምድሪቱ
አደረጉ።
፲፱ እናም አሞን ወደ እስማኤል ምድር
ሄደ፣ ምድሪቱም የተጠራችው ላማናው
ያን በሆኑት ሀበእስማኤል ልጆች ስም ነበር።
፳ እናም አሞን በእስማኤል ምድር በገባ
ጊዜ፣ በእጃቸው የወደቁትን ኔፋውያን
ሁሉ ማሰር፣ እናም በንጉሱ ፊት መውሰ
ዳቸው ባህል ስለነበር፣ ላማናውያን ወሰዱ
ትና አሰሩት፤ እናም እንደ ፈቃዱና ደስ
ታው ለመግደል፣ ወይም በምርኮ ለማቆ
የት፣ ወይም ወደ ወህኒ ለመጣል፣ ወይም
ከራሱ አገር ለማስወጣት፣ ንጉሱ እንደ
ፍላጎቱ ያደርግ ዘንድ እንደዚህ ይተው
ለት ነበር።
፳፩ እናም አሞን በእስማኤል ምድር በነ
ገሰው ንጉስ ፊት ተይዞ ቀረበ፤ ስሙም
፲፭ ሀ አልማ ፱፥፲፮–፳፬፤ ፲፰፥፭።
		ለ አልማ ፫፥፮–፲፱፤
፫ ኔፊ ፪፥፲፭–፲፮።

ላሞኒ ይባል ነበር፣ እርሱም የእስማኤል
ዝርያ ነበር።
፳፪ እናም በምድሪቱ ከላማናውያን፣
ወይም ከእርሱ ህዝቦች፣ ጋር ለመኖር ፈቃዱ
እንደሆነ አሞንን ንጉሱ ጠየቀው።
፳፫ እናም አሞን እንዲህ አለው፥ አዎን፣
ከዚህ ህዝብ ጋር ለተወሰነ ጊዜ፣ አዎን፣
እናም ምናልባት እስከምሞትባት ቀን ድረስ
ለመኖር እፈልጋለሁ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ላሞኒ በአ
ሞን እጅግ ተደሰተና፣ የታሰረበት እንዲ
ፈታ አደረገ፤ እናም አሞን ከሴት ልጆቹ
አንዷን እንዲያገባለት ፈለገ።
፳፭ ነገር ግን አሞን እንዲህ አለው፥ አይ
ሆንም፣ ነገር ግን አገልጋይህ እሆናለሁ።
ስለዚህ አሞን ለንጉስ ላሞኒ አገልጋይ ሆነ።
እናም እንዲህ ሆነ በላማናውያን ባህል መሰ
ረት የላሞኒን መንጋዎችን ለመጠበቅ ከሌ
ሎች አገልጋዮች ጋር ተሰማራ።
፳፮ እናም ለሶስት ቀናት ንጉሱን ካገለ
ገለ በኋላ፣ የሴቡስ ውሃ ተብሎ ወደሚጠ
ራው ውሃ ወዳለበት ስፍራ ከብቶቻቸውን
ከላማናውያን አገልጋዮች ጋር ውሃ ለማጠ
ጣት ሄደ፣ እናም ላማናውያን በሙሉ ከብ
ቶቻቸው ውሃ እንዲያገኙ ወደ እዚህ ቦታ
መርተዋቸው ነበር—
፳፯ ስለዚህ፣ አሞንና የንጉሱ አገልጋዮች
መንጋዎቻቸውን ወደዚህ የውሃ ስፍራ እየ
ነዱ በወሰዱ ጊዜ፣ እነሆ ወደውሃው ከመን
ጋዎቻቸው ጋር የነበሩት የተወሰኑ ላማናው
ያን ቆሙ፣ እናም የአሞንንና የንጉሱ አገል
ጋዮች መንጋዎችን በታተኑአቸው፣ እናም
በብዙ አቅጣጫ እስከሚበታተኑም አባረ
ሩአቸው።
፳፰ እንግዲህ የንጉሱ አገልጋዮች እን
ዲህ በማለት ማጉረምረም ጀመሩ፥ እንግ
ዲህ ንጉሱ እነዚህ ሰዎች በክፋታቸው መን
ጋዎቻቸውን በመበተናቸው ምክንያት በወ
ንድሞቻችን ላይ እንዳደረገው ይገድለናል።

፲፮ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፩–፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፯፥፬–፮።

፪፻፵፯

አልማ ፲፯፥፳፱–፴፱

እናም እንዲህ በማለት በሀይል አለቀሱ፥
እነሆ መንጋዎቻችን ተበትነዋል።
፳፱ እንግዲህ መገደላቸውን ፈርተው
አለቀሱ። እንግዲህ አሞን ይህንን በተመ
ለከተ ጊዜ ልቡ በደስታ ተሞላ፤ እንዲ
ህም አለ፥ ለንጉሱ እነዚህን ከብቶች በመ
መለስ፣ የአገልጋይ ጓደኞቼን ልብ አሸንፍ
ዘንድ፣ በቃሌም እንዲያምኑ እመራቸው
ዘንድ ለእነዚህ ከእኔ ጋር አገልጋዮች ለሆ
ኑት ኃይሌን፣ ወይንም በውስጤ ያለውን
ሀይል አሳያቸዋለሁ።
፴ እናም አሁን፣ እነዚህ ወንድሞቼ በማ
ለት የጠራቸውን ስቃይ በተመለከተ ጊዜ፣
ይህ የአሞን ሀሳብ ነበር።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ እንዲህ በማለት
በቃሉ አበረታታቸው፥ ወንድሞቼ፣ አት
ፍሩም መንጋዎቹን ለመፈለግም እንሂድ፣
እናም በአንድ ላይ እንሰበስባቸዋለን፣ ወደ
ውሃው ስፍራ እንመልሳቸዋለንም፣ እንደ
ዚህም መንጋዎቹን ለንጉሱ እንጠብቃለን፣
እርሱም አይገድለንም።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ መንጋዎቹን ፍለጋ
ሄዱ፣ አሞንንም ተከተሉት፣ እናም በፍ
ጥነት ሮጡና፣ የንጉሱን መንጋዎች መለ
ሱአቸው፤ በአንድ ላይ ወደ ውሃው በድ
ጋሚ ሰበሰቡአቸው።
፴፫ እናም እነዚያ ሰዎች በድጋሚ ከብ
ቶቹን ለመበታተን ተነሱ፤ ነገር ግን አሞን
ለወንድሞቹ እንዲህ አላቸው፥ መንጋዎቹ
እንዳይሸሹ ክበቡአቸው፤ እናም እኔ እሄ
ዳለሁና፣ ከብቶቻችንን ከሚያባርሩት ጋር
እጣላለሁ።
፴፬ ስለዚህ፣ አሞን እንዳዘዘው አደረጉ፤
እርሱም ሄደና በሴቡስ ውሃ አጠገብ የነበሩ
ትን ለመጣላት ተነሳ፤ እናም እነርሱ በቁጥ
ራቸው ብዙ ነበሩ።
፴፭ ስለዚህ ከእነርሱ አንዱ ሰው እርሱን
እንደፈለገው ለመግደል ይችላል በማለት
በመገመታቸው አሞንን አልፈሩትም ነበር፣
ጌታ ለሞዛያ ልጆቹን ከእጃቸው ሀእንደሚ
፴፭ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፯፤
አልማ ፲፱፥፳፪–፳፫።

ያወጣ ቃል መግባቱን አላወቁምና፣ ስለጌ
ታም ቢሆን ምንም አያውቁም ነበር፤ ስለ
ዚህ በወንድሞቻቸው ጥፋት ተደሰቱ፤
እናም በዚህ ምክንያት የንጉሱን ከብቶች
ለማባረር ተነስተዋል።
፴፮ ነገር ግን ሀአሞን ተነሳ እናም በወ
ንጭፉ ድንጋይ በእነርሱ ላይ መወርወር
ጀመረ፤ አዎን፣ በታላቅ ሀይል ድንጋይ
በመካከላቸው በወንጭፉ ወረወረ፤ እናም
ለ
የተወሰኑትን በመግደሉ በሀይሉ መደነቅ
ጀምሩ፤ ይሁን እንጂ ወንድሞቻቸው ስለ
ተገደሉባቸው ተቆጡና፣ እርሱ እንዲወ
ድቅ ቆርጠው ነበር፣ ስለዚህ በድንጋዮቻ
ቸው ሐሊመቱት እንዳልቻሉ በመመልከታ
ቸው ሊገድሉት ዱላቸውን ይዘው መጡ።
፴፯ ነገር ግን፣ እነሆ አሞንን ለመምታት
ዱላውን ያነሳ ማንኛውንም ሰው አሞን በጎ
ራዴው እጆቻቸውን መትቶ ቆረጠ፤ እስ
ኪገረሙ ድረስ በጎራዴው ጫፍ እጃቸውን
በመምታት ምታቸውን ተቋቋመውና፣
ከፊቱ መሸሽ ጀመሩ፤ አዎን፣ እናም በቁ
ጥር ጥቂት አልነበሩም፤ እናም በክንዱ ጥን
ካሬም እንዲሸሹ አደረገ።
፴፰ አሁን በወንጭፉ ስድስት ሰዎች
ወደቁ፣ ነገር ግን ከመሪያቸው በስተቀር
ማንንም በጎራዴው አልገደለም፤ እናም
በእርሱ ላይ የተነሱትን እጅ ሁሉ መትቶ
ቆረጠ፣ እናም እነርሱ ጥቂት አልነበሩም።
፴፱ እንግዲህ አርቆ ካሸሻቸው በኋላ ተመ
ለሰ፣ እናም ከብቶቻቸውን ውሃ አጠጡ
አቸውና ወደንጉሱ ግጦሽ መለሱአቸው፣
እናም እርሱን ሊገድሉ የፈለጉትን በአሞን
ጎራዴ የተቆረጡትን እጆች ይዘው ወደን
ጉሱ ሄዱና፣ ላደረጉአቸው ነገሮች ምስክር
እንዲሆኑ ወደ ንጉሱ ተወሰዱ።
ምዕራፍ ፲፰
ንጉስ ላሞኒ አሞን ታላቁ መንፈስ እንደ
ሆነ ገመተ— አሞን ንጉሱን ስለፍጥረት፣

፴፮ ሀ ኤተር ፲፪፥፲፭።
		ለ አልማ ፲፰፥፲፮።

		ሐ አልማ ፲፰፥፫።

፪፻፵፰

አልማ ፲፰፥፩–፲፪

እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ስላለው አድ
ራጎትና፣ በክርስቶስ ስለሚመጣው ቤዛ
ነት አስተማረው— ላሞኒ አመነ፣ እናም
በምድሪቱ ላይ የሞተ በመምሰል ወደቀ።
በ፺ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ላሞኒ አገል
ጋዮቹ በፊቱ እንዲቆሙና ስለሁሉም ነገ
ሮች ድርጊቱን በተመለከተ እንዲመሰክሩ
አደረገ።
፪ እናም ሁሉም ስለተመለከቱአቸው ነገ
ሮች ሁሉ በመሰከሩ ጊዜና፣ ንጉሱ አሞን
መንጋዎቹን በመጠበቁ፣ እናም ደግሞ እር
ሱን ለመግደል ከፈለጉት ጋር ለመጣላት
ባለው ታላቅ ኃይል ታማኝነቱን በተማረ
ጊዜ፣ እጅግ ተደነቀ፣ እናም እንዲህ አለ፥
በእርግጥ ይህ ከሰው በላይ ነው። እነሆ፣ ይህ
በግድያቸው የተነሳ ታላቅ ቅጣት በህዝቡ
ላይ የላከው ታላቅ መንፈስ አይደለምን?
፫ እናም ለንጉሱ እንዲህ ሲሉ መለሱለት፥
እርሱ ታላቅ መንፈስም ይሁን ሰው አናው
ቅም፣ ነገር ግን፣ የምናውቀው ይህን ያህል
ነው፣ በንጉሱ ጠላቶች ሀመገደል አይቻ
ልም፤ በባለሙያነቱና በታላቅ ጥንካሬው
የተነሳ ከእኛም ጋር እስካለ ድረስ የንጉሱን
ከብቶች ለመበታተን አይችሉም፤ ስለ
ዚህ፣ የንጉሱ ወዳጅ መሆኑንም እናውቃ
ለን። እናም እንግዲህ፣ ንጉስ ሆይ፣ ሰው
እንደዚህ ታላቅ ኃይል ይኖረዋል ብለን አና
ምንም፣ ምክንያቱም እርሱ እንደማይገደል
እናውቃለንና።
፬ እናም አሁን፣ ንጉሱ እነዚህን ቃላት
በሰማ ጊዜ፣ እንዲህ አላቸው፥ አሁን ይህ
ታላቁ መንፈስ እንደሆነ አውቃለሁ፤ እናም
በወንድሞቻችሁ እንዳደረግሁት ሀእንዳልገ
ድላችሁ በዚህን ጊዜ ህይወታችሁን ለማቆ
የት የመጣ ነው። እንግዲህ አባቶቻችን የተ
ናገሩት ታላቁ መንፈስ ይህ ነው።
፭ አሁን ይህ ሀታላቁ መንፈስ መኖሩን
ላሞኒ ከአባቶቹ የተቀበለው ወግ ነው።
፲፰ ፫ ሀ አልማ ፲፯፥፴፬–፴፰።

፬ ሀ አልማ ፲፯፥፳፰–፴፩።

ምንም እንኳ በታላቁ መንፈስ ያመኑ ቢሆ
ንም፤ ያደረጉት ማንኛውም ነገር ትክክል
እንደሆነ ገምተዋል፤ ይሁን እንጂ፣ አገል
ጋዮቹን በመግደል ስህተት እንደሰራ በመ
ፍራት ላሞኒ በእጅጉ መፍራት ጀመረ፤
፮ በውሃው ስፍራ ወንድሞቻቸው መንጋ
ዎቻቸውን በማባረራቸው ብዙዎችን ገድ
ሏልና፣ እናም ከብቶቻቸውንም ስላስበተኑ
የንጉሱ አገልጋዮች ተገደሉ።
፯ ይህም በእነርሱ መካከል የመዝረፍ
ልምድ ሆኖ፣ አሁን በዚያም የተበተኑትን
ወደምድራቸው ለመንዳት ይችሉ ዘንድ፣
ላማናውያን በሴቡስ ውሃ አጠገብ በመ
ቆም የሰዎችን ከብቶች ማባረር ልምዳቸው
ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ንጉስ ላሞኒ አገል
ጋዮቹን እንዲህ በማለት ጠየቃቸው፥ እን
ደዚህ ዓይነት ታላቅ ኃይል ያለው ሰው የት
ነው?
፱ እናም እንዲህ አሉት፥ እነሆ እርሱ ፈረ
ሶችህን እያበላ ነው። አሁን ንጉሱ ከብቶቻ
ቸውን ውሃ ከማጠጣታቸው በፊት፣ ፈረ
ሶቹንና ሰረገላዎቹን እንዲያዘጋጁ፣ እናም
ወደኔፊ ምድር እንዲወስዱት አገልጋዮቹን
አዝዞ ነበር፤ የምድሪቱ ሁሉ ንጉስ በሆነው
የላሞኒ አባት በኔፊ ምድር ላይ ታላቅ ግብዣ
ተመድቦ ነበርና።
፲ እንዲሁም ንጉስ ላሞኒ አሞን ፈረሶቹንና
ሰረገላዎቹን ማዘጋጀቱን በሰማ ጊዜ ይበ
ልጥ በአሞንም ታማኝነት ተደንቆ፣ እንዲህ
አለ፥ በእርግጥ እንደዚህ ሰው ከአገልጋዮቼ
ሁሉ መካከል ታማኝ አገልጋይ የለም፣ ትዕ
ዛዛቴንም ሁሉ እንኳን ለመፈፀም አስተው
ሏልና።
፲፩ አሁን በእርግጥ ይህ ታላቁ መንፈስ
እንደሆነ አውቃለሁ፤ እናም እርሱ ወደ እኔ
እንዲመጣ እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን አልደፍ
ርም።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ አሞን ለንጉሱና
ለአገልጋዮቹ ፈረሶቹንና ሰረገላዎቹን ካዘ

፭ ሀ አልማ ፲፱፥፳፭–፳፯።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣

አምላክ።

፪፻፵፱

አልማ ፲፰፥፲፫–፴

ጋጀ በኋላ፣ ወደ ንጉሱ ገባ፣ እናም የንጉሱ
ፊት እንደተለወጠ ተመለከተ፤ ስለዚህ እር
ሱም ከፊቱ መመለስ ጀመረ።
፲፫ እናም ከንጉሱ አገልጋዮች አንዱ እን
ዲህ አለው፥ ራባና፣ ማለትም ሲተረጎም
ኃያል ወይንም ታላቅ ንጉስ ነው፤ ንጉሳ
ቸው ኃያል እንደሆነ ይቆጥሩታልና፤ እናም
እንዲህ አለው፥ ራባና፣ ንጉሱ እንድትቆይ
ይፈልጋል።
፲፬ ስለሆነም አሞን ወደ ንጉሱ በመዞር
እንዲህ አለው፥ ንጉስ ሆይ ለአንተ ምን
እንዳደርግ ትፈልጋለህ? እናም ንጉስ እን
ደነርሱ ሰዓት ለአንድ ሰዓት ያህል ምንም
አልመለሰለትም፣ ምክንያቱም ለእርሱ ምን
ማለት እንዳለበት አላወቀምና።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ አሞን በድጋሚ
አለው፥ ከእኔ ምን ትፈልጋለህ? ነገር ግን
ንጉሱ ምንም አልመለሰለትም።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ አሞን በእግዚአብ
ሔር መንፈስ በመሞላቱ የንጉሱን ሀሀሳብ
አስተዋለ። እናም እንዲህ አለው፥ ከብቶች
ህንና አገልጋዮችህን እንደጠበቅኩኝ፣ አገ
ልጋዮችህንና መጋዎችህን ለመከላከል ሰባ
ቱን ወንድሞቻቸውን በወንጭፍና በጎራዴ
እንደገደልኩኝ፣ እናም የሌሎችን እጅ የቆ
ረጥኩትን በመስማትህ ነው፤ እነሆ፣ ለአስ
ደናቂ ነገሮችህ መንስኤስ ይህ ነውን?
፲፯ እንዲህ እልሃለሁ፣ ድንቅ ነገሮችህ
ታላቅ የሆኑት እንዴት ነው? እነሆ፣ እኔ
ሰው ነኝ፣ እናም የአንተ አገልጋይ ነኝ፤
ስለዚህ፣ አንተ የፈለከውን ማንኛውንም
ትክክል ነገር አደርጋለሁ።
፲፰ አሁን ንጉሱ እነዚህን ቃላት በሰማ
ጊዜ አሞን ሃሳቡን ሀእንደተረዳ ስለተመ
ለከተ በድጋሚ ተደነቀ፤ ነገር ግን ቢሆ
ንም፣ ንጉሱ ላሞኒ አፉን በመክፈት እን
ዲህ አለው፥ አንተ ማን ነህ? ሁሉንም ነገ
ሮች ለየሚያውቅ ታላቁ መንፈስ ነህን?
፲፱ አሞን፣ እኔ አይደለሁም በማለት
መለሰ።
፲፮ ሀ አልማ ፲፪፥፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።

፳ እናም ንጉሱ እንዲህ አለው፥ ታዲያ
የልቤን ሀሳብ እንዴት ልታውቅ ቻልህ?
አንተ በድፍረት ተናገርና፣ እነዚህን በተ
መለከተ ንገረኝ፣ እናም ደግሞ በምን ኃይል
ከብቶቼን የበተኑትን ወንድሞቼን እጆች
እንደመታሃቸው ንገረኝ—
፳፩ እናም አሁን እነዚህን ነገሮች በተመለ
ከተ የምትናገረኝ ከሆነ፣ የፈለግኸውን ሁሉ
አሰጥሃለሁ፤ እናም አስፈላጊ ከሆነ፣ በሠራ
ዊቶቼ እጠብቅሀለሁ፤ ነገር ግን አንተ ከሁ
ሉም በላይ ኃያል እንደሆንክ አውቃለሁ፤
ይሁን እንጂ፣ ከእኔ የፈለግኸውን ማንኛ
ውንም እሰጥሀለሁ።
፳፪ እንግዲህ አሞን ብልህ ቢሆንም፣ የሚ
ጎዳም ባለመሆኑ፣ ለላሞኒ እንዲህ አለው፥
በምን ሀይል እነዚህ ነገሮች ለማድረግ እንደ
ምችል ብነግርህ ቃሌን ትሰማኛለህን? እናም
ይህም ከአንተ የፈለግሁት ነገር ነው።
፳፫ እናም ንጉሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፥
አዎን፣ ቃልህን በሙሉ አምናለሁ። እናም
እርሱ እንደዚህ ነበር በብልህነት የተያዘው።
፳፬ እናም አሞን ሀበድፍረት ለእርሱ መና
ገር ጀመረና፣ እንዲህ አለው፥ እግዚአብ
ሔር እንዳለ ታምናለህን?
፳፭ እናም እንዲህ ሲል መለሰለት፥ ይህ
ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም።
፳፮ እናም አሞን እንዲህ አለው፥ ታላቅ
መንፈስ እንዳለ ታምናለህን?
፳፯ እናም እርሱ አዎን አለ።
፳፰ እናም አሞን፣ ይህ እግዚአብሔር ነው
አለ። እናም አሞን በድጋሚ አለው፥ ይህ
እግዚአብሔር የሆነው ታላቅ መንፈስ በሰ
ማይና በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ የፈ
ጠረ እንደሆነ ታምናለህን?
፳፱ እርሱም አዎን፣ በምድር ላይ ያሉ
ትን ነገሮች ሁሉ እንደፈጠረ አምናለሁ፤
ነገር ግን የሰማያትን አላውቅም።
፴ እናም አሞን እንዲህ አለው፥ ሰማያት
እግዚአብሔርና ቅዱሳን መላዕክቱ የሚኖ
ሩበት ቦታ ነው።

		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

፳፬ ሀ አልማ ፴፰፥፲፪።

፪፻፶

አልማ ፲፰፥፴፩–፵፫

፴፩ እናም ንጉስ ላሞኒ እንዲህ አለ፥ ይህ
ከመሬት በላይ ነውን?
፴፪ እናም አሞንም አለ፥ አዎን፣ እናም
የሰው ልጆችን ሁሉ ወደታች ይመለከታል፤
የልባቸውን ሀሀሳብና መሻት በሙሉ ያው
ቃልም፤ ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ
ሁሉም በእጁ ተፈጥረዋልና።
፴፫ እናም ንጉስ ላሞኒ እንዲህ አለ፥ አንተ
የተናገርካቸውን እነዚህን ነገሮች ሁሉ አም
ናለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር የተላክህ
ነህን?
፴፬ አሞን እንዲህ አለው፥ እኔ ሰው ነኝ፤
እናም በመጀመሪያ ሀሰው በእግዚአብሔር
አምሳል ተፈጥሯል፣ እናም እነዚህን ነገሮች
ይህ ህዝብ ትክክልና እውነት ወደ ሆነው
እውቀት ይመጡ ዘንድ ለእንዳስተምር በቅ
ዱስ መንፈሱ ተጠርቻለሁ።
፴፭ እናም ሀእውቀትንና፣ ደግሞ ኃይ
ልን በእግዚአብሔር ላይ ባሉት እምነቴና
ፍቃዴ የሚሰጠኝ ለየመንፈሱ ክፍል ከእኔ
ጋር ይኖራል።
፴፮ አሁን አሞን እነዚህን ቃላት በተናገረ
ጊዜ፣ ከዓለም መፈጠርና ደግሞ ከአዳም
መፈጠር ጀምሮ፣ እናም የሰው መውደቅን
በተመለከተ ሁሉም ነገሮች ነገረው፣ እናም
አባታቸው ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ
በት ጊዜ ድረስ እንኳ የነበሩትን ታሪኮቹንና
ሀ
በነብያት የተነገሩትን የህዝቡን ለቅዱሳት
መጻሕፍትን ሐመተረክና መዘርዘር ጀመረ።
፴፯ እናም ደግሞ ለእነርሱ (ይህም ለን
ጉሱና ለአገልጋዮቹ ነበርና) በምድረበዳ
ውስጥ የነበሯቸውን የአባቶቻቸውን ጉዞና
የእነርሱን ረሃብና ጥማት እንዲሁም ድካ
ምና ሌሎችንም ሁሉ ስቃያቸውን ነገራ
ቸው።
፴፰ እናም ደግሞ ስለላማንና ልሙኤል፣
ደግሞም ስለእስማኤል ልጆች አመፅ ተና
፴፪ ሀ ዓሞ. ፬፥፲፫፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፮፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
፴፬ ሀ ሞዛያ ፯፥፳፯፤
ኤተር ፫፥፲፫–፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣

ገረ፣ አዎን፣ አመፃቸውን ሁሉ ተረከላ
ቸው፤ እናም ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወ
ጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከአሁን ያሉትን መዛ
ግብቱና ቅዱሳት መጻሕፍት ገለፀላቸው።
፴፱ ነገር ግን ይህ ብቻም አይደለም፣
ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ተዘጋጅቶ ስለነ
በረው ሀየቤዛነትን ዕቅድ አብራራላቸው፤
እናም ስለክርስቶስ መምጣትም አስታወ
ቃቸውና፣ የጌታን ስራዎች ሁሉ እንዲያ
ውቁት አደረገ።
፵ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሉ
ከተናገረ በኋላ፣ እናም ለንጉሱ አብራራ
ቸው፣ ንጉሱም የተናገረውን በሙሉ አመ
ነው።
፵፩ እናም ወደ ጌታ እንዲህ ሲል መጮህ
ጀመረ፥ አቤቱ ጌታ ሀምህረትህን አድርግ፤
በኔፊ ህዝብ ላይ ያደረከውን የበዛ ምህረ
ትን፣ በእኔና በህዝቤ ላይ አድርግ።
፵፪ እናም አሁን፣ ይህንን በተናገረ ጊዜ
እንደሞተ ሰው በመሬት ላይ ወደቀ።
፵፫ እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዮቹ ወሰ
ዱት፣ ወደ ሚስቱ ተሸክመው ወሰዱትና፣
በአልጋው ላይ አስተኙት፤ እናም ለሁለት
ቀንና ምሽት እንደሞተ ሰው ተኛ፤ ሚስቱ፣
ወንድና ሴት ልጆቹም በሃዘን ተቀመጡ፣
እንደ ላማናውያንም በሆነ ወግ ስለእርሱ
እጅግ አለቀሱ።
ምዕራፍ ፲፱
ላሞኒ የዘለዓለማዊውን ህይወት ብርሃን
አገኘ፣ እናም አዳኙን ተመለከተ— ቤተ
ሰዎቹም ተመሰጡ፣ እናም ብዙዎች መላ
ዕክትን ተመለከቱ— አሞን ተአምራት
ሁኔታ ተጠበቀ— ብዙዎችን አጠመቀ፣
እናም በመካከላቸው ቤተክርስቲያኗን
አቋቋመ። በ፺ ም.ዓ. ገደማ።

አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. እውቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፴፮ ሀ የሐዋ. ፫፥፲፰–፳፩።

		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ሐ ሞዛያ ፩፥፬፤
አልማ ፳፪፥፲፪፤ ፴፯፥፱።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።

፪፻፶፩

አልማ ፲፱፥፩–፲፬

፩ እናም እንዲህ ሆነ ከሁለት ቀናትና ከሁ
ለት ምሽት በኋላ ሙታኖቻቸውን ለመቅበር
ባዘጋጁት ስፍራ ሰውነቱን በመውሰድ በመ
ካነ መቃብር ሊያሳርፉት ነበር።
፪ እንዲሁም ንግስቲቱ የአሞንን ዝና በመ
ስማቷ፣ መልዕክተኛ ላከች እናም ወደ እርሷ
እንዲመጣ ፈለገች።
፫ እናም እንዲህ ሆነ አሞን እንደታዘዘው
አደረገና፣ ወደ ንግስቲቱ ሄደ፣ እርሱ ምን
እንዲያደርግ እንደምትፈልገው ለማወቅም
ፈለገ።
፬ እናም እርሷም አለችው፥ የባለቤቴ አገ
ልጋዮች አንተ ሀየቅዱሱ አምላክ ነቢይ መሆ
ንህን አሳወቁኝ፣ እናም አንተ ብዙ ተአም
ራትን የማድረግ ኃይል እንዳለህም ነገሩኝ፤
፭ ስለዚህ፣ ሁኔታው ይህ ከሆነ፣ ባለቤ
ቴን ሄደህ እንድትመለከተው እፈልጋለሁ፣
ምክንያቱም እርሱ ለሁለት ቀናትና ለሁለት
ሌሊት በአልጋው ላይ ተኝቷልና፤ እናም
አንዳንዶች አልሞተም ይላሉ፣ ነገር ግን
ሌሎች ሞቷል እንዲሁም ሸቷል፤ እናም
በመቃብሩ ማረፍ አለበት ይላሉ፤ ነገር ግን
እንደ እኔ፣ ለእኔ አልሸተተኝም።
፮ እንግዲህ፣ ይህ አሞን የፈለገው ነበር፣
ምክንያቱም ንጉስ ላሞኒ በእግዚአብሔር
ኃይል ስር እንደሆነ ያውቅ ነበርና፤ እር
ሱም ያለማመን ጥቁር ሀመጋረጃው ከአዕ
ምሮው እንደተወሰደ ያውቅ ነበር፣ እናም
የእግዚአብሔር የክብር ለብርሃን የሆነው፣
የቸርነቱ አስገራሚ ብርሃን የነበረው ብር
ሃን በአዕምሮው ውስጥ በርቷል—አዎን፣
ይህ ብርሃን በነፍሱ ውስጡ እንደዚያ ያለን
ደስታ አምጥቷል፤ የጨለማው ዳመና ተበ
ትኗል፣ እናም የዘለዓለማዊው ህይወት ብር
ሃን በነፍሱ ውስጡ ተቀጣጥሏል፤ አዎን፣
ይህ እራሱን እንዲስት እንዳደረገው አው
ቋል፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር ተወስ
ዷል—
፲፱ ፬ ሀ ቅ.መ.መ. ነቢይ።

፮ ሀ ፪ ቆሮ. ፬፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣

፯ ስለዚህ፣ ንግስቲቱ ከእርሱ የፈለገችው
የእርሱን ፍላጎት ብቻ ነበር። ስለዚህ፣ ንግ
ስቲቱ እንደፈለገችው ንጉሱን ለመመልከት
ሄደ፤ እናም ንጉሱን ተመለከተና ንጉሱ እን
ዳልሞተም አውቆ ነበር።
፰ እናም ለንግሥቲቱም አላት፥ እርሱ
አልሞተም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ተኝ
ቷል፣ እናም በማግስቱ በድጋሚ ይነሳል፤
ስለዚህ አትቅበሩት።
፱ አሞንም አላት፥ ይህን ታምኚአለሽን?
እርሷም አለችው፥ ከአንተ ቃልና ከአገል
ጋዮቻችን ቃል በስተቀር ምንም ማረጋገጫ
የለኝም፤ ይሁን እንጂ አንተ የተናገርከው
እንደሚሆን አምናለሁ።
፲ አሞንም አላት፥ አንቺ በታላቁ እም
ነትሽ የተባረክሽ ነሽ፤ እኔም እልሻለሁ፣
አንቺ ሴት፣ በኔፋውያን ሁሉ መካከል እን
ደዚህ ያለ ታላቅ ሀእምነት አልነበረም።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ከዚያ ሰዓት ጀምሮ
አሞን ይነሳል ብሎ እስካለበት ሰዓት እስከ
ሚቀጥለው ቀን ድረስ የባሏን መኝታ ጠበ
ቀች።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ አሞን በተናገረው
መሰረት ተነሳ፤ እናም በተነሳም ጊዜ እጁን
በሴቲቱ ላይ ዘረጋና፣ አለ፥ የእግዚአብሔር
ስም የተባረከ ነው፣ እንዲሁም አንቺም የተ
ባረክሽ ነሽ።
፲፫ አንቺ ልክ በህይወት እንዳለሽ፣ እነሆ፣
አዳኜን አይቻለሁ፤ እናም እርሱ ይመጣል፣
ሀ
ከሴትም ለይወለዳል፣ እናም በስሙ የሚ
ያምኑትን የሰው ዘር ሁሉ ያድናል። እን
ግዲህ፣ እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣
ልቡ በሀሴት ተሞላ፣ እንደገናም በደስታ
ተዋጠ፣ እናም ንግስቲቱ ደግሞ በመንፈሱ
በመሸነፏ ሰመጠች።
፲፬ እንግዲህ አሞን በወንድሞቹ በላማና
ውያን፣ በኔፋውያን መካከል እንዲሁም
በእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ መካከል በክ

			 የክርስቶስ ብርሀን።
፲ ሀ ሉቃ. ፯፥፱።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–፳፩።

		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።

፪፻፶፪

አልማ ፲፱፥፲፭–፳፬

ፋታቸውና በባህላቸው ታላቅ ሀዘን እን
ዲሆን ባደረጉት ላይ ለበፀሎት የጌታ መን
ፈስ በእነርሱ ላይ መሆኑን በተመለከተ ጊዜ
ተንበረከከ፣ እናም እግዚአብሔር ለወንድ
ሞቹ ባደረገው በትጋት ፀለየ፣ እንዲሁም
በምስጋና ነፍሱን አፍስሶ አቀረበ፤ እና እር
ሱም ደግሞ ሐበደስታ ተዋጠ፤ ሶስቱም ወደ
ምድር መወደቁ።
፲፭ እንግዲህ፣ የንጉሱ አገልጋዮች እን
ደወደቁ በተመለከቱ ጊዜ ወደ ጌታ መጮህ
ጀመሩ፤ የጌታ ፍርሃት በእነርሱ ላይ ሆኗ
ልና፤ ሀበንጉሱ ፊት ቆመው ስለአሞን ታላቅ
ኃይል የመሰከሩት እነርሱ ናቸውና።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ አባቷም በነበረው
ታላቅ ራዕይ መሠረት ለብዙ ዓመታት ወደ
ጌታ ከተለወጠችው አቢሽ ከተባለች ላማና
ዊት ሴት በስተቀር ሁሉም ወደ ምድር እስ
ኪወድቁ ድረስ ባላቸው ሀይል በፀሎታቸው
የጌታን ስም ጠሩ—
፲፯ ወደ ጌታ የተለወጠች በመሆኗና፣
እንዲታወቅ ባለማድረጓ የላሞኒ አገልጋ
ዮች በሙሉ በመሬት ላይ መውደቃቸውን፣
እናም ደግሞ እመቤቷም፣ ንግስቲቱምና፣
ንጉሱ፣ እንዲሁም አሞን በመሬቱ ላይ መዘ
ረሩን በተመለከተች ጊዜ፣ የእግዚአብሔር
ኃይል መሆኑን አውቃ ነበር፤ እናም ይህን
ገምታ፣ ህዝቡን በመካከላቸው ምን እንደ
ደረሰ በማሳወቅ ይህን አጋጣሚ ሰዎቹ ሲመ
ለከቱ በእግዚአብሔር ኃይል ሀእንዲያምኑ
ያደርጋቸዋል ብላ ገመተች፣ ስለዚህ ይህን
ለህዝቡ ለማሳወቅ ከቤት ወደ ቤት ሮጠች።
፲፰ እናም ህዝቡ በንጉሱ ቤት ራሳቸውን
በአንድ ላይ መሰብሰብ ጀመሩ። እናም
ብዙዎች መጡና፣ ለመገረማቸው፣ ንጉ
ሱን፣ ንግሥቲቱንና አገልጋዮቻቸው በመ
ሬት ላይ እንደተዘረጉና፣ ሁሉም እንደሞተ
በመሬት ላይ ተዘርግተው እንደነበር ተመ
ለከቱ፤ ደግሞም አሞንን ተመለከቱት፣
ሀ

፲፬ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፲፭ ሀ

ሞዛያ ፩፥፭።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
አልማ ፳፯፥፲፯።
አልማ ፲፰፥፩–፪።

፲፯ ሀ
፲፱ ሀ
፳ሀ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ

እናም እርሱ ኔፋዊያን እንደነበረ ተመለ
ከቱ።
፲፱ እናም አሁን ህዝቡ እርስ በርስ ማጉረ
ምረም ጀመሩ፣ ጥቂቶች በእነርሱ ላይ እን
ዲሁም በንጉሱ ላይ እና በቤቱ ላይ እርሱ
ኔፋውያን በምድሪቱ ላይ ሀእንዲቀሩ ስለ
ፈቀደ የመጣ ታላቁ ክፋት ነው አሉ።
፳ ነገር ግን ሌሎች እንዲህ በማለት ወቀ
ሱአቸው፥ ንጉሱ ይህን ክፉ ነገር በቤቱ ላይ
ያመጣው ራሱ ነው፣ ምክንያቱም ሀበሲበስ
ውሃ አካባቢ ከብቶቹን የተበተነባቸውን አገ
ልጋዮቹን ገድሏልና።
፳፩ እናም ደግሞ እነርሱም የንጉሱ የሆ
ኑትን ከብቶች ሀያባረሩት በውሃው አጠገብ
በቆሙት ተወቀሱ፣ እናም በሲበስ ወንዝ
አጠገብ የንጉሱን ከብቶች በሚጠብቅበት
ጊዜ ብዙ ወንድሞቻቸውን ስለገደለባቸው
በአሞን ተቆጥተውት ነበር።
፳፪ እንግዲህ፣ በአሞን ጎራዴ ወን
ድሙ ሀከተገደለበት አንዱ በአሞን በመቆ
ጣቱ አሞንን ለመግደል ጎራዴውን አው
ጥቶ ሊያሳርፍበት ወደ እርሱ ሄደ፤ እናም
ሊመታው ጎራዴውን ባነሳ ጊዜ፣ እነሆ፣
ሞቶ ወደቀ።
፳፫ አሁን ሀጌታ ለአባቱ ለሞዛያ፣ አድነ
ዋለሁ፣ እናም እንደ እምነትህም ይሆንለ
ታል ብሎታልና፣ አሞን ሊገደል እንደማ
ይችል እንመለከታለን—ስለዚህ ሞዛያ እር
ሱን ለጌታ ለበአደራ ሰጥቷል።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ አሞንን ለመግደል
ጎራዴውን ያነሳውን መሞቱን ህዝቦቹ በተ
መለከቱ ጊዜ፣ በሁሉም ላይ ፍርሃት ወደ
ቀባቸው፣ እናም፣ እርሱን ወይም እነዚያን
የወደቁትን ለመንካት አልደፈሩም፤ የዚህ
የታላቁ ኃይል መንስኤም ምን ሊሆን እን
ደሚችል፣ ወይም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ምን
ማለት ሊሆኑ እንደሚችሉ በድጋሚ እርስ
በርስ መገረም ጀመሩ።

ሞዛያ ፳፯፥፲፬።
አልማ ፲፯፥፳፪–፳፫።
አልማ ፲፯፥፳፮፤ ፲፰፥፯።
አልማ ፲፯፥፳፯፤ ፲፰፥፫።
አልማ ፲፯፥፴፰።

፳፫ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፯፤
አልማ ፲፯፥፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መታመን።

፪፻፶፫

አልማ ፲፱፥፳፭–፳፥፩

፳፭ እናም እንዲህ ሆነ አሞን ታላቅ
መንፈስ ነው የሚሉ ብዙዎች በመካከላ
ቸው ነበሩ፣ እናም ሌሎች በታላቁ መን
ፈስ ተልኳል ይሉ ነበር፤
፳፮ ነገር ግን ሌሎች እንዲህ በማለት ይወ
ቅሱታል፣ እርሱም ከኔፋውያን እነርሱን
ለመቅጣት የተላከ ጭራቅ ነበር።
፳፯ እናም ጥቂቶች አሞን በታላቁ መን
ፈስ በክፋታቸው የተነሳ እነርሱን ለማሰቃ
የት የተላከ ነው፤ እናም ሁልጊዜ ኔፋው
ያንን የሚጠብቅ፣ ከእጃቸው ምንጊዜም
የሚያስለቅቃቸው ታላቅ መንፈስ ነው፤
እናም ይህ ታላቁ መንፈስ በጣም ብዙ የላ
ማናውያን ወንድሞቻቸውን ያጠፋ ነው
ይሉ ነበር።
፳፰ እናም ፀቡ በመካከላቸው እጅግ የከፋ
መሆን ጀመረ። እናም በሚጣሉበት ጊዜ፣
ህዝቡ በአንድነት ተሰብስቦ እንዲመጣ ያደ
ረገችው ሀሴት አገልጋይ መጣችና፣ በህዝቡ
መካከል ፀብ መሆኑን በተመለከተች ጊዜ
እምባ እስኪወጣት እንኳን እጅግ አዝና
ነበር።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ሄደችና ከመሬት
ንግስቲቱ ትነሳ ዘንድ በእጇ አነሳቻት፤
እናም እጇን እንደነካቻት ተነሳችና፣ በእ
ግሮችዋ ቆመች፣ በሀይለኛ ድምፅ እንዲህም
ስትል ጮኸች፤ አቤቱ ሀከመጥፎ ሲኦል
ያዳንከኝ የተባረከው ኢየሱስ! አቤቱ የተ
ባረክህ እግዚአብሔር ሆይ፣ በዚህ ህዝብ
ላይ ለምህረትን አድርግ!
፴ እናም እርሷ ይህንን በተናገረች ጊዜ፣
በደስታ ተሞልታ ለመረዳት አስቸጋሪ የሆ
ኑትን ነገሮች በመናገር አጨበጨበች፤ ይህ
ንንም ባደረገች ጊዜ ንጉስ ላሞኒን በእጆ
ችዋ ያዘችው፣ እናም እነሆ ተነሳና በእግ
ሮቹ ቆመ።
፴፩ እናም ወዲያው በህዝቡ መካከል ያለ
ውን ፀብ በተመለከተ ጊዜ ሄደ፣ እነርሱንም
ሀ

፳፭ ሀ
፳፰ ሀ
፳፱ ሀ
		ለ
፴፩ ሀ

አልማ ፲፰፥፪–፭።
አልማ ፲፱፥፲፮።
፩ ኔፊ ፲፬፥፫።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
አልማ ፲፰፥፴፮–፴፱።

ወቀሰና በአሞን አንደበት ተነግሮ የሰማውን
ማስተማር ጀመረ፤ እናም ሀቃሉን ከሰሙት
ብዙዎች አመኑና፣ ወደ ጌታ ተለወጡ።
፴፪ ነገር ግን ከእነርሱ መካከል ቃሉን
መስማት ያልፈለጉ ብዙዎች ነበሩ፤ ስለ
ዚህ በመንገዳቸው ሄዱ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ አሞን በተነሳ ጊዜ
ደግሞ እነርሱን አገለገለ፣ ደግሞም የላሞኒ
አገልጋዮች ሁሉም እንዲህ አደረጉ፤ እናም
ሁሉም ልባቸው ሀእንደተለወጠ፣ ለክፉ
ለማድረግም ከእንግዲህ ፍላጎት እንደሌ
ላቸው ለህዝቡ አንድ ዓይነት ነገር አወጁ።
፴፬ እናም እነሆ ብዙዎች ለሰዎቹ ሀመላዕ
ክትን እንደተመለከቱ ከእነርሱም ጋር እን
ደተነጋገሩ ተናገሩ፣ እና እንደዚህም የእ
ግዚአብሔርን ነገሮች፣ ፃድቅነቱንም ነገ
ሩአቸው።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ቃላቸውን ያመኑ
ብዙዎች ነበሩ፤ እናም ብዙ ያመኑት ሀተጠ
መቁ፤ ፃድቅ ሰዎችም ሆኑና፣ በመካከላቸው
ቤተክርስቲያኗን አቋቋሙ።
፴፮ እናም የጌታ ስራ በላማናውያን መካ
ከል ተጀመረ፤ እንደዚህም ጌታ መንፈሱን
በእነርሱ ላይ ማፍሰሱን ጀመረ፤ እናም ንስሃ
በሚገቡ ሰዎችና በስሙ ለሚያምኑት ሀህዝብ
ሁሉ ክንዱ መዘርጋቱን እንመለከታለን።
ምዕራፍ ፳
ጌታ አሞንን የታሰሩትን ወንድሞ
ቹን ከእስር እንዲያስለቅቅ ወደ ሚዶኒ
ላከው— አሞንና ላሞኒ በምድሪቱ ላይ
ንጉስ የሆነውን የላሞኒን አባት አገ
ኙት— አሞን አዛውንቱን ንጉስ የወንድ
ሞቹን መለቀቅ እንዲያፀድቅለት አስገደ
ደው። በ፺ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ቤተክር
ስቲያንን ካቋቋሙ በኋላ፣ አሞንን ለአባቱ

፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
		ለ ሞዛያ ፭፥፪፤
አልማ ፲፫፥፲፪።

፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፴፮ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫፤
አልማ ፭፥፴፫።

፪፻፶፬

አልማ ፳፥፪–፲፯

ለማሳየት ከእርሱ ጋር ወደ ኔፊ ምድር ይሄድ
ዘንድ ንጉስ ላሞኒ ፈለገ።
፪ እናም የጌታ ድምፅ ወደ አሞን እን
ዲህ ሲል መጣ፥ እነሆም ንጉሱ ህይወት
ህን ሊያጠፋ ይፈልጋልና ከእርሱ ጋር ወደ
ኔፊ ምድር አትሂድ፤ ነገር ግን ወደ ሚዶኒ
ምድር ሂድ፤ እነሆ፣ ወንድምህ አሮን፣
ደግሞም ሙሎቂና አማ በወህኒ ቤት አሉና።
፫ እንግዲህ እንዲህ ሆነ አሞን ይህንን
በሰማ ጊዜ፣ ለላሞኒ እንዲህ አለው፥ እነሆ፣
ወንድሜ እናም ወንድሞቻችንን በሚዶኒ
በወህኒ ናቸው፣ እናም ላስለቅቃቸው ወደ
ዚያው እሄዳለሁ።
፬ አሁን ላሞኒ ለአሞን አለው፥ ሀበጌታ
ጥንካሬ ሁሉንም ነገሮች ማድረግ እንደም
ትችል አውቃለሁ። ነገር ግን እነሆ፣ ከአ
ንተ ጋር ወደ ሚዶኒ ምድር እሄዳለሁ፤ አን
ቲዮምኖ የተባለው የሚዶኒ ንጉስ ጓደኛዬ
ነውና፤ ስለዚህ ወደ ሚዶኒ ምድር እሄዳ
ለሁ፣ ወንድሞችህን እንዲለቅ ንጉሱን አባ
ብለዋለሁ። አሁን ላሞኒ እንዲህ አለው፥
ወንድሞችህ ለበወህኒ ቤት እንደሆኑ ማን
ነገረህ?
፭ እናም አሞን እንዲህ አለው፥ ከእግዚ
አብሔር በቀር ማንም አልነገረኝም፣ እን
ዲህም አለኝ—ሂድና ወንድሞችህን አስለ
ቅቅ፣ ምክንያቱም እነርሱ በሚዶኒ ምድር
በወህኒ ናቸውና።
፮ እናም ላሞኒ ይህን በሰማ ጊዜ አገል
ጋዮቹ ሀፈረሶቹንና ሰረገላዎቹን እንዲያዘ
ጋጁ አደረገ።
፯ እናም ለአሞን እንዲህ አለው፥ ና እኔ
ወደ ሚዶኒ ምድር ከአንተ ጋር እሄዳለሁ
እናም ንጉሱ ወንድሞችህን ከወህኒ እንዲ
ለቃቸው እለምናለሁ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ አሞንና ላሞኒ ወደ
ዚያ ቦታ በተጓዙ ጊዜ፣ ሀበምድሪቱ ሁሉ
ላይ ንጉስ የሆነውን የላሞኒን አባት አገኙት።
፱ እናም እነሆ፣ የላሞኒ አባት እንዲህ
፳ ፬ ሀ አልማ ፳፮፥፲፪።

		ለ አልማ ፳፥፳፰–፴።
፮ ሀ አልማ ፲፰፥፱–፲።

አለው፥ ለልጆቼና ለህዝቤ በዓል በማደ
ርግበት ታላቅ ቀን በዚያ በዓል ላይ ለምን
አልመጣህም?
፲ እናም ደግሞ እንዲህ አለው፥ ከእዚህ
ሀ
ከሃሰተኛ ልጆች አንዱ ከሆነው ከኔፋዊ ጋር
ወዴት ትሄዳለህ?
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ላሞኒ እርሱን ማበ
ሳጨትን ፈርቶ ወዴት እንደሚሄድ በዝር
ዝር ነገረው።
፲፪ እናም ደግሞ በራሱ መንግስት የዘገየ
ባቸውንና አባቱ ወደ አዘጋጀው በዓል ያል
ሄደበትን ምክንያቶች ሁሉ ነገረው።
፲፫ እናም አሁን ላሞኒ እነዚህን ሁሉ ነገ
ሮች በዝርዝር በተናገረ ጊዜ፣ እነሆ፣ አባቱ
በእርሱ ተቆጥቶ ስለነበር ተቆጣ፣ እናም
እንዲህ አለ፥ ላሞኒ፣ እነዚህን የውሸት
ልጆች የሆኑትን ኔፋውያን ልታስለቅቃቸው
ነው። እነሆ፣ እነርሱ አባቶቻችንን ዘርፈ
ዋል፤ እናም አሁን ልጆቹ በማታለልና፣
በውሸታቸው እኛን ለማጭበርበር ንብረ
ታችንን በድጋሚ ለመዝረፍ መጥተዋል።
፲፬ አሁን የላሞኒ አባት አሞንን በጎራዴው
እንዲገድለው ላሞኒን አዘዘው። እናም ወደ
ሚዶኒ ምድርም ደግሞ እንዳይሄድ፣ ነገር
ግን ከእርሱ ጋር ወደ ሀእስማኤል ምድር እን
ዲመለስ አዞት ነበር።
፲፭ ነገር ግን ላሞኒም አለው፥ አሞንን
አልገድለውም፣ ወደ እስማኤል ምድርም
አልመለስም፣ ነገር ግን የአሞንን ወንድ
ሞች ለማስለቀቅ ወደ ሚዶኒ ምድር እሄዳ
ለሁ፣ ምክንያቱም እነርሱ ትክክለኛ ሰዎ
ችና የእውነተኛው አምላክ ነቢያት እንደ
ሆኑ አውቃለሁና።
፲፮ አሁን አባቱ እነዚህን ቃላት በሰማ ጊዜ
ተቆጥቶት ነበር፣ እናም መሬት እስከሚ
ወድቅ ድረስ ለመምታት ጎራዴውን መዘ
ዘበት።
፲፯ ነገር ግን አሞን ወደፊት በመምጣት
ቆመ፣ እናም እንዲህ አለው፥ እነሆ ልጅ

፰ ሀ አልማ ፳፪፥፩።
፱ ሀ አልማ ፲፰፥፱።
፲ ሀ ሞዛያ ፲፥፲፪–፲፯።

ሀ

፲፬ ሀ አልማ ፲፯፥፲፱።

፪፻፶፭

አልማ ፳፥፲፰–፴

ህን አትግደል፤ ይሁን እንጂ፣ ከአንተ
ይልቅ እርሱ ሀቢወድቅ ይሻላል፣ ምክን
ያቱም እነሆ እርሱ ለኃጢአቱ ለንስሃ ገብ
ቷል፤ ነገር ግን በዚህን ጊዜ በቁጣህ አንተ
ብትወድቅ ነፍስህ መዳን አትችልም።
፲፰ እናም በድጋሚ፣ ከማድረግ ብትቆ
ጠብ መልካም ነው፤ ልጅህን ሀ ብትገ
ድል፣ የንፁህ ልጅ ደም ከምድር ወደ ጌታ
ወደ አምላኩ ለበቀል ይመጣ ዘንድ ይጮህ
ነበር፤ እናም ምናልባትም ለበነፍስም ትሞ
ታለህና።
፲፱ አሁን አሞን እነዚህን ቃላት በተናገ
ረው ጊዜ እንዲህ ሲል መለሰለት፥ ልጆ
ቼን መግደል ካለብኝ የንፁሀን ደም ማፍሰ
ሴን አውቃለሁ፤ እርሱን ለማጥፋት የፈለ
ግኸው አንተ ነህና።
፳ እናም አሞንን ለመግደል እጁን ዘረጋ።
ነገር ግን አሞን ምቱን ተቋቋመው፣ እናም
ደግሞ መጠቀም እንዳይችል ክንዱን
መታው።
፳፩ እንግዲህ አሞን ሊገድለው እንደሚ
ችል ንጉሱ በተመለከተ ጊዜ፣ ህይወቱን
እንዲያተርፍለት አሞንን ለመነው።
፳፪ ነገር ግን አሞን ጎራዴውን አነሳ፣
እናም አለ፥ እነሆ፣ ወንድሞቼ ከወህኒ ቤት
እንዲወጡ አድርገህ ካልሰጠኸኝ እመታሀ
ለሁ።
፳፫ እንግዲህ ንጉሱ ህይወቱን አጣለሁ
ብሎ በመፍራቱ እንዲህ አለ፥ እኔን ካዳ
ንኸኝ ከመንግስቴም እኩሌታውን እንኳን
ቢሆን የጠየቅኸውን ሁሉ እሰጥሃለሁ።
፳፬ እንግዲህ አሞን እንደፍላጎቱ በሸመገ
ለው ንጉስ ላይ ተፅዕኖ እንዳለው በተመለ
ከተ ጊዜ እንዲህ አለው፥ ወንድሞቼን ከወ
ህኒ ለቀህ የምትሰጠኝ ከሆነ፣ እናም ደግሞ
ላሞኒ መንግስቱን ባለበት ካቆየ፣ እናም
አንተ በእርሱ የማትከፉ ከሆንክ፣ ነገር ግን
ሀ
በማንኛውም ነገር እንዳሰበው፣ እንደ
ፍላጎቱ እንዲሰራ የምትሰጠው ከሆነ አድ
፲፯ ሀ አልማ ፵፰፥፳፫።
		ለ አልማ ፲፱፥፲፪–፲፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ግድያ።

ንሃለሁ፣ አለበለዚያ መትቼ በመሬት ላይ
እጥልሃለሁ።
፳፭ አሁን አሞን እነዚህን ቃላት በሚ
ናገርበት ጊዜ፣ ንጉሡ ህይወቱ በመትረፉ
መደሰት ጀመረ።
፳፮ እናም አሞን እርሱን የማጥፋት ፍላ
ጎት እንደሌለው በተመለከተ ጊዜና፣ ለልጁ
ለላሞኒ ያለውን ታላቅ ፍቅርም ደግሞ በተ
መለከተ ጊዜ፣ እጅግ ተገረመ፣ እናም እን
ዲህ አለ፥ ይህ ሁሉ አንተ የፈለከው በመ
ሆኑ፣ ወንድሞችህን እለቃለሁ፣ እናም ልጄ
ላሞኒ መንግስቱን ይዞ እንዲቆይ እፈቅዳ
ለሁ፤ እነሆ፣ ልጄ መንግስቱን ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ እስከዘለአለም እንዲያቆይ እፈቅድ
ልሀለሁ፤ እናም ከእንግዲህ ወዲህ እኔ አላ
ስተዳድረውም—
፳፯ እናም ደግሞ ወንድሞችህ ከወህኒ
ቤት እንዲለቀቁ አደርጋለሁ፣ እናም አን
ተና ወንድሞችህ በመንግስቴ ወደ እኔ ለመ
ምጣት ትችላላችሁ፤ ምክንያቱም አንተን
ለመመልከት በሀይል እፈልጋለሁ። ንጉሱ
አሞን በተናገራቸው ቃላትና ደግሞ ልጁ
ላሞኒ በተናገራቸው ቃላት ተገረመ፣ ስለ
ዚህ እነርሱን ሀለመረዳት ፈልጎ ነበር።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ አሞንና ላሞኒ ወደ
ሚዶኒ ምድር ጉዞአቸውን ቀጠሉ። እናም
ላሞኒ በምድሪቱ ንጉስ ፊት ሞገስን አገኘ፤
ስለዚህ የአሞን ወንድሞች ከወህኒ ቤት
ወጡ።
፳፱ እናም አሞን ራቁታቸውን በመሆና
ቸው፣ በሲባጎ በጥብቅ በመታሰራቸው፣
ቆዳቸው ቆስሎ ባገኛቸው ጊዜ፣ እጅግ
አዝኖ ነበር። እናም በረሃብ፣ በጥምና በሁ
ሉም ዓይነት ስቃዮች ተሰቃይተዋል፤
ይሁን እንጂ፣ በስቃያቸው ሁሉ ሀትዕግ
ስት ነበራቸው።
፴ እናም፣ ይህ በመሆኑ የበለጠ ጠጣርና
አንገተ ደንዳና በሆኑ ሰዎች እጅ መውደቅ
ዕድላቸው ነበር፤ ስለዚህ ቃላቸውን አላዳ

		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፰።
፳፬ ሀ አልማ ፳፩፥፳፩–፳፪።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

፳፱ ሀ አልማ ፲፯፥፲፩።

፪፻፶፮

አልማ ፳፩ ፥፩–፱

መጡም፣ ጣሉአቸውም፣ መቱአቸውም፣
እናም ወደ ሚዶኒ ምድር እስከሚደርሱም
እንኳን ከየቤታቸው ወደቤትና፣ ከቦታ ቦታ
አስወጡአቸው፤ ከእዚያም ተወሰዱና ወደ
ወህኒ ቤት ተጣሉም፣ በጠንካራ ሀገመድ
ታሰሩም፣ እናም ለብዙ ቀናት በወህኒ ቤት
ቆዩና በላሞኒና በአሞን ተለቀቁ።
አሮንና፣ ሙሎቄ፣ እና ወንድሞቻቸው ለላ
ማናውያን የሰበኩበት ታሪክ።
ከምዕራፍ ፳፩ እስከ ፳፮ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፳፩
አሮን አማሌቂውያንን ስለክርስቶስና ስለ
ኃጢያት ክፍያው አስተማረ— አሮንና
ወንድሞቹ በሚዶኒ ታሰሩ— ከዳኑ በኋላ፣
በምኩራቦች አስተማሩ፣ እናም ብዙዎችን
ለወጡ— ላሞኒ በእስማኤል ምድር ለሚ
ኖሩ ህዝቦች የኃይማኖት ነፃነትን ሰጣቸው።
ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ አሞንና ወንድሞቹ በላማና
ውያን ምድር ዳርቻ ሀበተለያዩ ጊዜ፣ እነሆ
አሮን በላማናውያን ኢየሩሳሌም ተብላ ወደ
ምትጠራበት፣ እንደ አባቶቻቸው የትው
ልድ ሥፍራ ስም ወደተጠራችው ስፍራ
ጉዞውን አደረገ፤ እናም ስፍራውም ራቅ
ያለና በሞርሞን ዳርቻ ነበር።
፪ ላማናውያንና አማሌቂውያን፣ እናም
ሀ
የአሙሎን ሰዎች፣ ኢየሩሳሌም በመባል
የታወቀች ታላቅ ከተማን ገንብተው ነበር።
፫ እንግዲህ ላማናውያን እጅግ ጠጣር
ነበሩ፤ ነገር ግን አማሌቂውያን እናም
አሙሎናውያን ይበልጥ ጠጣሮች ነበሩ፣
ስለዚህ ላማናውያንም ልባቸውን እንዲያ
ጠጥሩ፣ በክፋታቸውና በእርኩሰታቸውም
እንዲጠናከሩ አደረጉአቸው።
፴ ሀ አልማ ፳፮፥፳፱።

፳፩ ፩ ሀ አልማ ፲፯፥፲፫፣ ፲፯።
፪ ሀ ሞዛያ ፳፬፥፩፤

፬ እናም እንዲህ ሆነ አሮን ወደ ኢየሩሳ
ሌም ከተማ መጣ፣ እናም በመጀመሪያ ለአ
ማሌቂውያን መስበክ ጀመረ። እናም በም
ኩራባቸው መስበክ ጀመረ፣ ምክንያቱም
ሀ
እንደኔሆራውያን አሠራር ምኩራብ ሰር
ተዋልና፤ ብዙ አማሌቂውያንና አሙሎና
ውያን የኔሆርን ስርዓት የሚከተሉ ነበሩና።
፭ ስለዚህ፣ አሮን በአንደኛው ምኩራብ
ህዝቡን ለማስተማር በገባ ጊዜ፣ እናም
ለእነርሱ በሚናገር ጊዜ፣ እነሆ አንድ
አሙሌቃዊ ተነሳና፣ ከእርሱም ጋር እን
ዲህ በማለት መጣላት ጀመረ፥ አንተ የመ
ሰከርከው ያ ምንድነው? ሀመልአክን ተመ
ልክተሃልን? መላዕክት ለምን ለእኛ አይገ
ለጡልንም? እነሆ እነዚህ ሰዎች እንደ አንተ
ሰዎች መልካም አይደሉምን?
፮ ደግሞም ንስሃ ካልገባን እንጠፋለን ብለ
ሃል። የልባችንን ሃሳብና መሻት እንዴት
አወቅህ? ንሰሃ ለመግባት ምክንያት እን
ዳለን እንዴት አወቃችሁ? የጽድቅ ሰዎች
አለመሆናችንንስ እንዴት አወቃችሁ? እነሆ
ቅዱሳን ስፍራዎችን ሰርተናል፣ እናም እግ
ዚአብሔርን ለማምለክ እራሳችንን በአንድ
ላይ እንሰበስባለን። ጌታ ሰዎችን ሁሉ እን
ደሚያድን እናምናለንና።
፯ አሁን አሮንም እንዲህ አለው፥ የእግ
ዚአብሔር ልጅ የሰው ልጆችን ከኃጢአ
ታቸው ለማዳን እንደሚመጣ ታምናለህን?
፰ እናም ሰውየው አለው፥ እንደዚህ ያለ
ምንም ነገር ታውቃለህ ብለን አናምንም።
በእነዚህ የሞኝ ባህሎች አናምንም። ወደፊት
ሀ
ስለሚመጡ ነገሮች እንደምታውቅ አናም
ንም፣ አባቶችህ እናም ደግሞ አባቶቻችን
ይመጣሉ ብለው የተናገሯቸውን በተመለ
ከተ ያውቃሉ ብለን አናምንም።
፱ አሁን አሮን የክርስቶስን መምጣት በተ
መለከተ እናም ደግሞ የሙታንን ትንሳኤ
በተመለከተና በክርስቶስ ሞት፣ እና ስቃ
ይና በደሙ ሀየኃጢያት ክፍያ ካልሆነ በቀር

			 አልማ ፳፭፥፬–፱።
፬ ሀ አልማ ፩፥፪–፲፭።
፭ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፲፭።

፰ ሀ ያዕቆ. ፯፥፩–፰።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።

፪፻፶፯

አልማ ፳፩፥፲–፳፪፥፩

ለሰው ዘር ምንም ቤዛ እንደማይኖር ለማ
ስረዳት ቅዱሳት መጻሕፍትን ገለጠላቸው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ነገሮች ማብ
ራራት በጀመረ ጊዜ፣ በእርሱ ተቆጥተው
ነበር፣ ያሾፉበትም ጀመሩ፤ እናም የተና
ገራቸውን ቃላት ለመስማት አልፈለጉም።
፲፩ ስለዚህ፣ የሚናገረውን መስማት አለ
መፈለጋቸውን በተመለከተ ጊዜ፣ ከምኩ
ራባቸው ወጥቶ ሄደና፣ አኒ-አንቲ ወደም
ትባል መንደር ሄደ፣ እናም በዚያ ሙሎቄ
ቃሉን ለእነርሱ ሲሰብክላቸው፣ ደግሞም
አማንና ወንድሞቹንም አገኘ። እናም ቃሉን
በተመለከተ ከብዙዎች ጋር ተከራከሩ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡ ልቡን እን
ዳጠጠረ ተመለከቱ፣ ስለዚህ ሄዱና ወደ
ሚዶኒ ምድር መጡ። እናም ለብዙዎች
ቃሉን ሰበኩ፣ ያስተማሩትን ቃላት ያመ
ኑትም ጥቂት ነበሩ።
፲፫ ይሁን እንጂ፣ አሮንና የተወሰኑ ወን
ድሞቹ ተወሰዱና፣ ወደ ወህኒ ቤት ተጣሉ፣
እናም ቀሪዎቹ ከሚዶኒ ምድር በዙሪያው
ወዳሉ ሥፍራዎች ሸሹ።
፲፬ እናም ወደ ወህኒ ቤት የተጣሉት በብዙ
ነገሮች ሀተሰቃይተዋል፤ እናም በላሞኒና
አሞን እጅ ተለቀቁ፣ እናም በእነርሱ ምግ
ብና ልብስ ተሰጣቸው።
፲፭ እናም ቃሉን ለማወጅ በድጋሚ
ሄዱና፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ከወህኒ ተለ
ቀቁ፤ እናም እንደዚህ ተሰቃይተው ነበር።
፲፮ እናም ሀበጌታ መንፈስ በሚመሩበት
በማንኛውም ቦታ በአማሌቂውያን እያንዳ
ንዱ ምኩራብ፣ ወይም ለመግባት በሚችሉ
በት በማንኛውም የላማናውያን ጉባኤ የእግ
ዚአብሔርን ቃል ለመስበክ ሄዱ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ ይባርካቸው
ጀመረ፣ ይህም ሆኖ ብዙዎችን እውነትን
ወደ ማወቅ አመጡ፤ አዎን፣ ብዙዎችን
ኃጢአታቸውንና ትክክል ያልሆነውን የአ
ባቶቻቸውን ወግ ሀያስረዱአቸው ነበር።
ለ

፱ ለ ሞዛያ ፭፥፰፤
አልማ ፴፰፥፱።
፲፬ ሀ አልማ ፳፥፳፱።

፲፰ እናም እንዲህ ሆነ አሞንና ላሞኒ ከሚ
ዶኒ ምድር የወርሳው ምድር ወደ ሆነው ወደ
እስማኤል ምድር ተመለሱ።
፲፱ እናም ንጉስ ላሞኒ አሞን እንዲያገለ
ግለውም ሆነ አገልጋዩ እንዲሆንም አል
ፈቀደም።
፳ ነገር ግን በእስማኤል ምድር ምኩራብ
እንዲሰራ አደረገ፤ እናም ህዝቡ ወይም በአ
ገዛዙ ስር ያለው ህዝብ እራሳቸውን በአንድ
ላይ እንዲሰበስቡ አደረገ።
፳፩ እናም በእነርሱ ተደሰተ፣ ብዙ ነገሮ
ችንም አስተማራቸው። እናም ህዝቡ በእ
ርሱ ስር እንደነበሩና፣ ነፃ ህዝብ እንደነበሩ፣
በአባቱ ከንጉሱም ጭቆና ነፃ እንደሆኑም
ነገራቸው፤ ምክንያቱም አባቱ በእስማኤል
ምድርና በዙሪያው ባሉት ምድር በሚኖ
ሩት ሰዎች ላይ ይገዛ ዘንድ ሰጥቶታልና።
፳፪ እናም በንጉስ ላሞኒ አገዛዝ ስር የሆነ
ምድር ከሆነ እንደፍላጎታቸው በማንኛውም
ባሉበት ቦታ ጌታ አምላካቸውን ለማምለክ
ሀ
ነፃነት እንዳላቸውም ደግሞ አወጀላቸው።
፳፫ እናም አሞን ለንጉስ ላሞኒ ህዝብ
ሰበከ፤ እናም እንዲህ ሆነ፣ ስለፅድቅ የሆ
ኑትን ነገሮች በተመለከተ ሁሉንም ነገሮች
አስተማረ። በሙሉ ትጋትም በየቀኑ መከ
ራቸው፤ እናም ቃሉን አዳመጡትና የእ
ግዚአብሔርን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ቀናኢ
ሆነው ነበር።
ምዕራፍ ፳፪
አሮን ስለፍጥረት፣ ስለአዳም መውደቅ፣
በክርስቶስም ስላለው የቤዛነት ዕቅድ
የላሞኒን አባት አስተማረ— ንጉሱ እና
ቤተሰቦቹ በሙሉ ተለወጡ— በኔፋውያንና
በላማናውያን መካከል የመሬት ክፍፍሉ
ተገልጿል። ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ አሞን ያለማቋረጥ የላሞኒን
ሰዎች በማስተማር ላይ እያለ፣ ወደ አሮን

፲፮ ሀ አልማ ፳፪፥፩።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፬።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፩–፬፤

			እ.አ. ፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መብት።

፪፻፶፰

አልማ ፳፪፥፪–፲፬

እና ወንድሞቹ ታሪክ እንመለሳለን፤
እርሱ ከሚዶኒ ወጥቶ ከሄደ በኋላ በመን
ፈስ ወደኔፊ ምድር፣ እንዲሁም ሀ ከእስማ
ኤል ምድር በስተቀር በምድሪቱ ላይ ሁሉ
ንጉሥ ወደ ሆነውም ቤት እንኳን ለተመር
ቷል፤ እናም እርሱም የላሞኒ አባት ነበር።
፪ እናም እንዲህ ሆነ አሮን ከወንድሞቹ
ጋር ወደ ንጉሱ ቤተመንግስት ሄደና፣ ከን
ጉሱ ፊት ሰገደ፣ እናም እንዲህ አለው፥
እነሆ፣ ንጉስ ሆይ፣ አንተ ከወህኒ ቤት ሀየለ
ቀቅኸን፣ የአሞን ወንድሞች ነን።
፫ እናም አሁን፣ ንጉስ ሆይ፣ ነፍሳችንን
የምታተርፍ ከሆነ፣ አገልጋዮችህ እንሆና
ለን። እናም ንጉሱ እንዲህ አላቸው፥ ተነሱ
ህይወታችሁን እሰጣችኋለሁ፣ አገልጋዮቼ
እንድትሆኑም አልፈቅድም፤ ነገር ግን እን
ድትሰብኩልኝ እጠይቃችኋለሁ፤ ምክንያ
ቱም በጥቂቱም እንኳን ቢሆን በወንድማ
ችሁ አሞን ደግነትና በቃሉ ታላቅነት አዕ
ምሮዬ ታውኳልና፤ እናም እርሱ ከሚዶኒ
ወጥቶ ከእናንተ ጋር ለምን እንዳልመጣም
ምክንያቱን ለማወቅ እፈልጋለሁ።
፬ እናም አሮን ለንጉሱ እንዲህ አለው፥
እነሆ የጌታ መንፈስ ወደሌላ ቦታ እንዲ
ሄድ ጠርቶታል፤ እርሱም የላሞኒን ህዝብ
ለማስተማር ወደ እስማኤል ምድር ሄዷል።
፭ አሁን ንጉሱ እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥
ስለጌታ መንፈስ የተናገራችሁት ይህ ምን
ድን ነው? እነሆ እኔን የሚያውከኝ ነገር ይህ
ነው።
፮ እናም ደግሞ አሞን—ሀንስሃ የምትገቡ
ከሆነ ትድናላችሁ፣ እናም ንስሃ ካልገባችሁ
በመጨረሻው ቀን ትጣላላችሁ በማለት የተ
ናገረው ይህ ምንድን ነው?
፯ እናም አሮንም መለሰለትና፣ እንዲህ
ሲል ተናገረው፥ እግዚአብሔር መኖሩን
ታምናለህን? እናም ንጉሱም እንዲህ አለ፥
፳፪ ፩ ሀ አልማ ፳፩፥፳፩–፳፪።
		ለ
፪ሀ
፮ሀ
፯ሀ
፱ሀ

አልማ ፳፩፥፲፮–፲፯።
አልማ ፳፥፳፮።
አልማ ፳፥፲፯–፲፰።
ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፫–፲፬።
አልማ ፲፰፥፲፰–፳፰።

አማሌቂውያን እግዚአብሔር አለ እንደ
ሚሉ አውቃለሁ፣ እርሱን ለማምለክ እራ
ሳቸውን በአንድነት ይሰበስቡ ዘንድ ቅዱስ
ሥፍራን እንዲሰሩ ፈቃድ ሰጥቻቸዋለ
ሁም። እናም አንተ አሁን እግዚአብሔር
አለ የምትል ከሆነ እነሆ እኔ ሀአምናለሁ።
፰ እናም አሁን አሮን ይህን በሰማ ጊዜ
ልቡ ሃሴት ማድረግ ጀመረች፣ እናም እን
ዲህ አለ፥ እነሆ አንተ ህያው እንደሆንክ፣
ንጉስ ሆይ፣ እግዚአብሔርም አለ።
፱ እናም ንጉሱም እንዲህ አለ፥ አባቶቻች
ንን ከኢየሩሳሌም ምድር ያወጣው ያ ሀታላቁ
መንፈስ እግዚአብሔር ነውን?
፲ እናም አሮን እንዲህ አለው፥ አዎን
እርሱ ያ ታላቁ መንፈስ ነው፣ እናም በሰ
ማይና በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ሀፈጥ
ሯል። ይህንን ታምናለህን?
፲፩ እናም እንዲህ አለ፥ አዎን ታላቁ መን
ፈስ ሁሉን ነገሮች እንደፈጠረ ሀአምናለሁ፣
እነዚህን ሁሉ በተመለከተ እንድትነግረኝም
እፈልጋለሁ፣ እናም ቃልህን አምናለሁ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ አሮን ንጉሡ ቃሉን
እንደሚያምነው በተመለከተ ጊዜ፣ ከአዳም
መፈጠር ጀምሮ ያሉትን ከቅዱሳት መጻሕ
ፍት ለንጉሡ ሀያነብለት ጀመረ—እግዚአ
ብሔር ሰውን በአምሳሉ እንዴት እንደፈ
ጠረ፣ እናም እግዚአብሔርስ እንዴት ትዕዛ
ዛትን እንደሰጠው፣ እናም በመተላለፉ የተ
ነሳም ሰው እንደወደቀ አነበበ።
፲፫ እናም አሮን ቅዱሳት መጻሕፍ
ትን ሀከአዳም መፈጠር ጀምሮ፣ የሰዎችን
መውደቅ በፊቱ በማኖር፣ በስጋ ያሉበትን
ሁኔታ፣ እናም ደግሞ ለከዓለም መፈጠር
ጀምሮ፣ በክርስቶስ በኩል፣ በስሙ ለሚ
ያምኑ ሁሉ የተዘጋጀውን ሐየቤዛነት ዕቅድ
አስረዳው።
፲፬ እናም ሰው ሀበመውደቁ የተነሳ ስለ

፲ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፰፤
አልማ ፴፯፥፱።
፲፫ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፰።

		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፲፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።

፪፻፶፱

አልማ ፳፪፥፲፭–፳፫

ራሱ በማንኛውም ነገር ብቁ ለመሆን አይ
ችልም፤ ነገር ግን የክርስቶስ ስቃዩና ሞቱ
በእምነታቸውና በንስሃቸውና በሚመሳሰ
ሉት አማካይነት ለኃጢአታቸው ሐክፍያ
ይሆናል፣ እናም እርሱም የሞትን እስ
ራት በጣጥሷል፤ መሞትም ድል አይኖረ
ውም፣ እናም የሞት መውጊያ በክብር ተስፋ
ይዋጣል፤ እናም አሮን እነዚህን ነገሮች ሁሉ
ለንጉሱ አስረዳ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ አሮን እነዚህን
ነገሮች በሙሉ ለንጉሱ ካስረዳው በኋላ፣
ንጉሱ እንዲህ ሲል ተናገረ፥ አንተ የተና
ገርከውን ይህን ዘለዓለማዊ ህይወት እንዳ
ገኝ ሀምን ማድረግ አለብኝ? አዎን፣ ለከእ
ግዚአብሔር እንድወለድ፣ እናም ይህ እር
ኩስ መንፈስ ከደረቴ እንዲነቀልና፣ መን
ፈሱን ተቀብዬ በደስታ እሞላ ዘንድ፣ በመ
ጨረሻው ቀንም እንዳልጣል፣ ምን ማድ
ረግ አለብኝ? እነሆ፣ ያለኝን ሐሁሉ እተዋ
ለሁ፣ አዎን ይህን ታላቁን ደስታም እቀበል
ዘንድ መንግስቴን እለቃለሁ።
፲፮ ነገር ግን አሮን እንዲህ አለው፥ ይህንን
ነገር ሀከፈለግህ፣ በእግዚአብሔር ፊት ከሰገ
ድህ፣ አዎን፣ ለኃጢያትህ ሁሉ ንስሃ ከገባ
ህና፣ በእግዚአብሔር ፊት ከሰገድህ፣ እናም
እንደምትቀበል በማመን ስሙን በእምነት
ከጠራህ የፈለከውን ለተስፋ ታገኛለህ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ አሮን እነዚህን
ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ ንጉሱ በጉልበቱ ተን
በርክኮ በጌታ ፊት ሀሰገደ፣ አዎን፣ በመ
ሬትም ላይ እራሱን ዘረጋ፣ እናም እንዲህ
በማለት በኃይል ለጮኸ፥
፲፰ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣ አሮን
እግዚአብሔር እንዳለ ነግሮኛል፤ እናም
እግዚአብሔር ካለና፣ አንተ እግዚአብሔር
ከሆንክ፣ አንተንም እንዳውቅ ታደርጋለ
ህን፣ እናም ከሞት እነሳ ዘንድና፣ በመጨ
ለ

፲፬ ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫፤
አልማ ፵፪፥፲–፳፭።
		ሐ አልማ ፴፬፥፰–፲፮።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		መ ኢሳ. ፳፭፥፰፤

ረሻው ቀን እድን ዘንድ፣ አንተን ለማወቅ
ኃጢአቴን በሙሉ እተዋለሁ። እናም እን
ግዲህ ንጉሱ እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣
እንደሞተ አይነት ወደቀ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ አገልጋዮቹ ሮጡና፣
በንጉሱ ላይ የሆነውን ሁሉ ለንግስቲቱ ነገ
ሯት። እናም እርሷ ወደንጉሱ መጣች፤ እን
ደሞተ መውደቁን ባየችም ጊዜና፣ ደግሞ
አሮንና ወንድሞቹ ለመውደቁ እንደምክ
ንያት በመሆን መቆማቸውን በተመለከተች
ጊዜ፣ በእነርሱ ተቆጣች፣ እናም አገልጋ
ዮችዋ፣ ወይም የንጉሱ አገልጋዮች፣ እነ
ርሱን ወስደው እንዲገድሉአቸው አዘዘች።
፳ አሁን አገልጋዮቹ ንጉሱ የወደቀበ
ትን መንስኤ ያውቃሉ፣ ስለዚህ በአሮንና
በወንድሞቹ ላይ እጃቸውን ለመጫን አል
ደፈሩም፤ እናም ንግስቲቱን እንዲህ በማ
ለት ተማፀኗት፥ እነሆ ከእነዚህ አንዱ ከሁ
ላችንም በላይ ሀኃያል የሆኑትን ሰዎች እን
ድንገድል ለምን ታዢናለሽ? ስለሆነም በፊ
ታቸው እንወድቃለን።
፳፩ እንግዲህ ንግስቲቱ የአገልጋዮቹን
ፍርሃት በተመለከተች ጊዜ በእርሷም ላይ
ክፉ የሆነ ነገር እንዳይመጣባት እጅግ መፍ
ራት ጀመረች። እናም አገልጋዮቿ አሮንና
ወንድሞቹን እንዲገድሉ ህዝቦችን እንዲ
ጠሩ አዘዘች።
፳፪ እንግዲህ አሮን የንግስቲቱን ፅኑ
ውሳኔ በተመለከተ ጊዜ፣ የህዝቡንም ልበ
ጠጣርነት የሚያውቅ በመሆኑ፣ ብዙዎች
እራሳቸውን በአንድነት ከሰበሰቡ፣ እናም
ታላቅ ፀብና ረብሻ በመካከላቸው ይኖራል
ብሎም ፈራ፤ ስለዚህ አሮን እጁን አን
ስቶ ንጉሱን ከመሬት አነሳውና፣ እንዲህ
አለው፥ ቁም። እናም ብርታትን አግኝቶ
በእግሩ ቆመ።
፳፫ እንግዲህ ይህ የተደረገው በንግሥቲ

፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፭።
፲፭ ሀ የሐዋ. ፪፥፴፯።
		ለ አልማ ፭፥፲፬፣ ፵፱።
		ሐ ማቴ. ፲፫፥፵፬–፵፮፤
፲፱፥፲፮–፳፪።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣

		ለ
፲፯ ሀ
		ለ
፳ሀ

የተቀየረ።
ኤተር ፲፪፥፬።
ት. እና ቃ. ፭፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
አልማ ፲፰፥፩–፫።

፪፻፷

አልማ ፳፪፥፳፬–፴፫

ቱና በብዙዎቹ አገልጋዮች ፊት ነበር።
እናም ይህንንም በተመለከቱ ጊዜ እጅግ
ተገረሙና መፍራት ጀመሩ። እናም ንጉሱ
ተነሳን፣ ሀይሰብክላቸው ጀመር። ለእነር
ሱም ሰበከና፣ እንዲህም ሆኖ ቤተሰቦቹ
በሙሉ ወደጌታ ለተለወጡ።
፳፬ እንግዲህ በንግስቲቱ ትዕዛዝ መሰረት
ብዙዎች በአንድነት ተሰብስበው ነበር፣
እናም በአሮንና ወንድሞቹም የተነሳ በመ
ካከላቸው ብዙዎች ማጉረምረም ጀምረው
ነበር።
፳፭ ነገር ግን ንጉሱ በመካከላቸው ቆመና፣
አገለገላቸው። እናም በአሮንና ከእርሱ ጋር
በነበሩት መረጋጋትን አገኙ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ የህዝቡን
መረጋጋት በተመለከተ ጊዜ፣ አሮንና ወን
ድሞቹ በህዝቡ መካከል እንዲቆሙና ቃሉን
እንዲሰብኩ አደረገ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ በምድሪቱ
ሁሉ ባሉት ሰዎች መካከል፣ በዙሪያውም
ባለው ክልል በባህሩም ዳርቻ፣ በምስራቅና
በስተምዕራብ፣ ከዛራሔምላ ምድር በምድ
ረበዳው ከምስራቁ ባህር ጀምሮ እስከምዕ
ራብ በሚከፍለው በቀጭኑ መንገድ፣ እናም
በባህሩም ዳርቻና በምድረበዳው ዳርቻ፣
ሀ
በዛራሔምላ በስተሰሜን በኩል በማ
ንቲ ዳርቻ በሲዶም ወንዝ ምንጭ በኩል፣
ከምስራቅ ወደምዕራብ በሚፈሰው በኩል
ለ
አዋጅ ላከ—እናም ይህም ላማናውያንና
ኔፋውያን የተከፈሉበት ነው።
፳፰ እንግዲህ፣ ብዙዎቹ የላማናውያን
ሀ
ስራ ፈቶች በምድረበዳው ውስጥ ኖሩ፣
እናም በድንኳን ኖሩ፤ በኔፊ ምድር ውስጥ
በስተምዕራብ ምድረበዳው በኩልም ተዘ
ረጉ፤ አዎን፣ እናም ደግሞ በዛራሔምላ
ምድር በስተምዕራብ በኩል፣ በባህሩ
ዳርቻና፣ በኔፊ ምድር በስተምዕራብ በመ
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ፤
ማስተማር፣ አስተማሪ፤
አገልግሎት።
		ለ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፳፯ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፫–፲፯።

		ለ
፳፰ ሀ
፳፱ ሀ
፴ሀ
		ለ

ጀመሪያው የአባቶቻቸው የርስት ሥፍራ
እናም በባህሩ ዳርቻ ነበሩ።
፳፱ እናም ደግሞ ኔፋውያን ካባረሩአቸው
አካባቢ በባህሩ ዳርቻ በስተምስራቅ በኩል
ብዙ ላማናውያን ነበሩ። እናም በዚያም ኔፋ
ውያን ሙሉ በሙሉ በላማናውያን ሊከበቡ
ተቃርበው ነበር፤ ይሁን እንጂ ኔፋውያን
በምድረበዳው ወሰን በስተሰሜን በኩል፣
በሲዶም ወንዝ መነሻ፣ ከምስራቅ እስከምዕ
ራብ፣ በምድረበዳው ዙሪያ ያሉትን ሥፍ
ራዎች ተቆጣጥረዋል፣ በስተሰሜን በኩል፣
ሀ
ለጋስ ብለው በሚጠሩት ምድር እስከሚ
መጡም ድረስ እንኳን ተቆጣጥረዋል።
፴ እናም ይህም ወደ ሰሜን የሚርቅ ሆኖ፣
የዛራሔምላ ህዝቦች በመጀመሪያ ሀያረፉበት
ስፍራ በመሆኑ ያገኙበት ለስለአጥንታቸው
የተናገርንባቸው ሰዎች ኖረውበት እናም
ተደምስሰውበት ወደነበረው ምድር ውስጥ
እየገባ፣ ሐየወደመ ስፍራ ብለው የሚጠሩ
ትን ያዋስን ነበር።
፴፩ እናም እነርሱም በምድረበዳው በስ
ተደቡብ በኩል መጡ። በስተሰሜን በኩል
ያለው ቦታም ሀየወደመው ስፍራ ተብሎ
ይጠራ ነበር፣ እናም በስተደቡብ በኩል
ያለው ምድር ለጋስ ተብሎ ይጠራል፣
ይህም በተለያዩ የዱር አውሬዎች ተሞልቶ
የነበረ፣ ከፊሎቹም ምግብ ፍለጋ ከሰሜን
በኩል የመጡ ነበሩበት፣ ምድረበዳው
ነበር።
፴፪ እናም አሁን፣ ለኔፋውያን እስከ ለጋሱ
ምድርና እስከ ወደመው ስፍራ ከባህሩ
ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ርቀቱም የአንድ
ቀን ተኩል ሀጉዞ ብቻ ነበር፤ እናም የኔ
ፊና የዛራሔምላ ምድር ከሞላ ጎደል በውሃ
የተከበበ ነበር፤ በስተሰሜንና በስተደቡብ
ምድር መካከል ለቀጭን ሥፍራ ነበር።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን ለጋስን

አልማ ፳፫፥፩–፬።
፪ ኔፊ ፭፥፳፪–፳፭።
አልማ ፶፪፥፱፤ ፷፫፥፭።
ሔለ. ፮፥፲።
ሞዛያ ፰፥፯–፲፪፤
፳፰፥፲፩–፲፱።

		ሐ አልማ ፶፥፴፬፤
ሞር. ፬፥፩–፫።
፴፩ ሀ ሔለ. ፫፥፭–፮።
፴፪ ሀ ሔለ. ፬፥፯።
		ለ አልማ ፶፥፴፬።

፪፻፷፩

አልማ ፳፪፥፴፬–፳፫፥፮

ምድር፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራቡ ባህር፣
ይኖሩበት ነበር፤ እናም ኔፋውያን ላማናው
ያን በስተሰሜን ምንም ሀብት እንዳይኖራ
ቸው፣ በስተሰሜንም ያለውን ሥፍራ እን
ዳያጥለቀልቁት በብልሃታቸው ከጠባቂዎ
ቻቸውና ከወታደሮቻቸው ጋር በስተደቡብ
ባለው ሥፍራ አገዱአቸው።
፴፬ ስለዚህ በኔፊ ምድር እና በዙሪ
ያው ካለው ምድረበዳ በስተቀር ላማናይ
ቶች ምንም ይዞታዎች ሊኖሯቸው አልቻ
ሉም። ላማናውያን ለእነርሱ ጠላት በመሆ
ናቸው፣ በየትኛውም አቅጣጫ አንዳያሰ
ቃዩአቸው፣ እናም ደግሞ እንደፍላጎታ
ቸው የሚሸሹበትን ሃገር ያገኙ ዘንድ እን
ግዲህ በኔፋውያን ይህ ብልህነት ነው።
፴፭ እናም አሁን እኔ፣ ይህን ካልኩኝ
በኋላ፣ ወደ አሞንና አሮን፣ ኦምነርና
ሂምኒ፣ እናም ወንድሞቻቸው ታሪክ በድ
ጋሚ እመለሳለሁ።
ምዕራፍ ፳፫
የኃይማኖት ነፃነት ታወጀ— በሰባት ምድ
ሮች እና ከተሞች ያሉ ላማናውያን ተለ
ወጡ— እራሳቸውንም አንቲ-ኔፊ-ሌሂ
ዎች- ሌሂ ብለው ጠሩ፣ እናም ከእርግማኑ
ነፃ ወጥተዋል— አማሌቂውያንና አሙሎ
ናውያን እውነትን አልተቀበሉም። ከ፺–
፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ እንግዲህ እንዲህ ሆነ የላማናው
ያን ንጉስ በአሞን፣ በአሮን፣ በኦምነር፣
በሂምኒ፣ እንዲሁም የእግዚአብሔርን ቃል
በማንኛውም ቦታ በየትኛውም በምድሪቱ
ክፍል ለመስበክ በሚሄዱት ወንድሞቻቸው
ላይ እጃቸውን እንዳይጭኑ በህዝቦቹ ሁሉ
መካከል ሀአዋጅ ላከ።
፪ አዎን፣ ለማሰር እጃቸውን በእነርሱ ላይ
በማድረግ ወይንም በወህኒ ቤት እንዳይጥሏ
ቸው፣ ወይም እንዳይተፉባቸውም፣ እን
ዳይመቱአቸውም፣ ከምኩራባቸው እንዳ
፳፫ ፩ ሀ አልማ ፳፪፥፳፯።
፫ ሀ አልማ ፳፮፥፳፬።

ያባርሩአቸውም፣ እንዳይገርፉአቸውም፣
ድንጋይም እንዳይወረውሩባቸውም፣ ነገር
ግን ወደቤቶቻቸው እናም ደግሞ ወደ ቤተ
መቅደሶቻቸውና ወደተቀደሱት ስፍራዎቻ
ቸው ውስጥ ለመግባት ነጻ ፍቃድ እንዲኖ
ራው በመካከላቸው አዋጅ ላከ።
፫ እናም እንደዚህ እንደፍላጎታቸውም
የጌታን ቃል እንደፍላጎታቸው ለመስበክ
ይሄዱ ዘንድ፣ ምክንያቱም ንጉሱና ቤተሰ
ቦቹ ወደጌታ ተለውጠዋልና፤ ስለዚህ የእ
ግዚአብሔር ቃል የሚከላከለው እንዳይኖ
ርበት ነገር ግን በምድሪቱ ላይ በሙሉ እን
ዲሆን፣ ህዝቡም መጥፎውን የአባቶቻቸ
ውን ሀወግ ለማሳመን፣ እናም ሁሉም የእርስ
በርስ ወንድሞች መሆናቸውን እንዲያምኑ፣
ወይም እንዳይገድሉ፣ ወይም እንዳይዘር
ፉና፣ ወይም እንዳይሰርቁ፣ ወይም ዝሙ
ትንም እንዳይፈፅሙ፣ ወይም ክፉ የሆኑት
ንም ነገሮች እንዳይፈፅሙ በምድሪቱ ላይ
ሁሉ ለህዝቡ አዋጁን ላከ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ አዋጁን በላከ
ጊዜ፣ አሮንና ወንድሞቹ ከከተማ ወደ
ከተማ ተጓዙና፣ ከአንዱ ማምለኪያ ቦታ
ወደ ሌላኛው በመጓዝ፣ ቤተክርስቲያኖ
ችን በማቋቋም፣ እናም ካህናትንና መምህ
ራን በላማናውያን ምድር በሙሉ የእግዚ
አብሔርን ቃል እንዲሰብኩና እንዲያስተ
ምሩ ቀደሱአቸው፤ እናም እንደዚህ ታላቅ
ስኬትንም ማግኘት ጀመሩ።
፭ እናም በሺህ የሚቆጠሩ ጌታን ወደማ
ወቅ መጡ፣ አዎን፣ በሺህ የሚቆጠሩት በኔ
ፋውያን ሀባህል ወደማመንም መጡ፤ እናም
እስከአሁኑ ጊዜ የተላለፉትን ለመዝገቦችና
ትንቢቶችም ተማሩ።
፮ እናም ጌታ ህያው እንደሆነ፣ በርግጥም
ብዙዎች እንዳመኑትም፣ ወይም በራዕ
ይና በትንቢት መንፈስ፣ እናም በውስጣ
ቸው ድንቅ ስራን በሚሰራው በእግዚአብ
ሔር ኃይል መሰረት በአሞንና በወንድሙ
ሰበብ ብዙዎች እውነቱን ወደ ማወቅ የሚ

፭ ሀ አልማ ፴፯፥፲፱።
		ለ አልማ ፷፫፥፲፪።

ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።

፪፻፷፪

አልማ ፳፫፥፯–፳፬፥፪

መጡት—አዎን እንዲሁም እላችኋለሁ፣
ጌታ ህያው እንደሆነ፣ በስብከታቸው አም
ነው የነበሩ ላማናውያን ሁሉ፣ እናም ወደ
ጌታ ሀተለውጠው የነበሩ፣ መንገዳቸውንም
ለ
አልሳቱም ነበር።
፯ እነርሱም ፃድቃን ህዝቦች ሆኑ፣ ከእንግ
ዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሁም ከወን
ድሞቻቸው ጋር እንዳይጣሉ የአመፅ መሣ
ሪያቸውን ጣሉ።
፰ አሁን፣ ወደጌታም ሀየተለወጡት እነ
ዚህ ናቸው፥
፱ በእስማኤል ምድር የነበሩት የላማናው
ያን ሕዝቦች፣
፲ እናም ደግሞ በሚዶኒ ምድር የነበሩት
የላማናውያን ሕዝቦች፣
፲፩ እናም ደግሞ በኔፊ ከተማ የነበሩት የላ
ማናውያን ሕዝቦች፤
፲፪ እናም ደግሞ በሼለም ምድር የነበሩ
ትና፣ በሼምሎን ምድር የነበሩት፣ እናም
በልሙኤል ከተማና፣ ሀበሻምሎንም ከተማ
የነበሩት የላማናውያን ሕዝቦች።
፲፫ እናም እነዚህ ወደጌታ ሀየተለወጡት
የላማናውያን ከተሞች ስም ነበሩ፤ እናም
የአመፃቸውን መሳሪያዎች፣ አዎን፣ ሁሉ
ንም የጦር መሳሪያዎቻቸውን የጣሉት እነዚህ
ናቸው፤ እናም ሁሉም ላማናውያን ነበሩ።
፲፬ እናም ከአንዱ በስተቀር አማሌቂው
ያን ሀአልተለወጡም ነበር፤ ለከአሙሎና
ውያንም ማንም አልተለወጠም፤ ነገር ግን
ልባቸውን፣ ደግሞም በዚያ በከፊል በምድ
ሪቱ፣ አዎን እናም መንደሮቻቸውን ሁሉና
ከተሞቻቸውን ሁሉ የሚኖሩት ላማናውያን
ልብም አጠጥረውት ነበር።
፲፭ ሰለሆነም፣ ንስሃ የገቡባቸውንና እው
ነትን እንዲያውቁ የተደረጉባቸውን እናም
የተለወጡባቸውን የላማናውያን ከተሞች
ሁሉ ሰይመናቸው።
፲፮ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ንጉሱና የተ
፮ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
		ለ አልማ ፳፯፥፳፯።
፰ ሀ አልማ ፳፮፥፫፣ ፴፩።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፳፪፥፰፣ ፲፩።

፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፯ ሀ
፲፰ ሀ

ለወጡት ከወንድሞቻቸው ተለይተው ይታ
ወቁ ዘንድ ስም እንዲኖራቸው ፈለጉ፤ ስለ
ዚህ ንጉሱ ከአሮንና ከብዙ ካህናቶቻቸው
ጋር እነርሱ እንዲለዩ የሚሰጣቸውን ስም
በተመለከተ ተመካከሩ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ስማቸውንም
ሀ
አንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች በማለት ጠሩአቸው፤
እናም በዚህ ስም ተጠሩና፣ ከዚያን ጊዜ
በኋላ ላማናውያን ተብለው አልተጠሩም።
፲፰ እናም ታታሪ ሰዎች መሆን ጀመሩ፤
አዎን፣ እናም ከኔፋውያን ጋር ወዳጅ ነበሩ፤
ስለዚህ ከእነርሱም ጋር ጓደኝነትን ጀመሩ፣
እናም የእግዚአብሔር ሀእርግማን ከዚያን
ጊዜ በኋላ አልተከተላቸውም።
ምዕራፍ ፳፬
ላማናውያን የእግዚአብሔር በሆኑት ሰዎች
ላይ መጡ— አንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች በክርስቶስ
ተደሰቱ፣ እናም በመልአክት ተጎበኙ—
እራሳቸውን ከመከላከል ይልቅ በሞት
መሰቃየትን መረጡ— በርካታ ላማናው
ያን ተለወጡ። ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አማሌቂውያንና፣
አሙሎናውያንም፣ በአሙሎን ምድር፣
ደግሞ በሔላም ምድር የነበሩት ላማናውያ
ንም፣ እናም ሀበኢየሩሳሌም ምድርና፣ በአ
ጠቃላይ በምድሪቱ ሁሉ የነበሩት፣ ያልተ
ለወጡት፣ እናም ለየአንቲ-ኔፊ- ሌሂን ስም
ያልወሰዱት፣ በአማሌቂውያንና በአሙሎ
ናውያን በወንድሞቻቸው ላይ ለማስቆጣት
ተነሳስተው ነበር።
፪ እናም ጥላቻቸው በእነርሱ ላይ መሪር
ነበር፤ እንዲህም ሆኖ በንጉሳቸውም ላይ
እስከሚያምፁ ድረስ፣ እርሱ ንጉሳቸው
እንዲሆን አልፈለጉም ነበር፤ ስለዚህ በአ
ንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች ህዝብ ላይም የጦር መሳ
ሪያዎቻቸውን አነሱ።

አልማ ፶፫፥፲።
አልማ ፳፬፥፳፱።
ሞዛያ ፳፫፥፴፩–፴፱።
ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።
፩ ኔፊ ፪፥፳፫፤

			፪ ኔፊ ፴፥፭–፮፤
፫ ኔፊ ፪፥፲፬–፲፮።
፳፬ ፩ ሀ አልማ ፳፩፥፩።
		ለ አልማ ፳፭፥፩፣ ፲፫።

፪፻፷፫

አልማ ፳፬፥፫–፲፭

፫ እንግዲህ ንጉሱ በልጁ ላይ መንግስቱን
አፀደቀ፣ እናም ስሙን አንቲ-ኔፊ- ሌሂ
በማለት ጠራው።
፬ እናም ንጉሱ ላማናውያን በእግዚአብ
ሔር ሰዎች ላይ ለጦርነት ዝግጅት በጀመሩ
በት ዓመት ሞተ።
፭ እንግዲህ አሞንና ወንድሞቹ እንዲ
ሁም ከእርሱ ጋር የመጡት ሁሉ ላማናው
ያን ወንድሞቻቸውን ለማጥፋት መዘጋጀ
ታቸውን በተመለከቱ ጊዜ፣ ወደ ምድያም
ምድር መጡ፣ እናም እዚያ አሞን ወንድ
ሞቹን በሙሉ ተገናኘ፤ እናም እራሳቸውን
ከላማናውያን ለመከላከል ምን ማድረግ እን
ዳለባቸው ከላሞኒና ደግሞ ከአንቲ-ኔፊሌሂዎች ጋር ሀለመወያየት ወደ እስማኤል
ምድር መጡ።
፮ እንግዲህ ወደ ጌታ ከተለወጡት ሰዎች
መካከል በወንድሙ ላይ የጦር መሣሪያን
የሚያነሳ አንድም ሰው አልነበረም፤ ለጦር
ነትም ቢሆን ምንም ዓይነት ዝግጅት ማንም
አያደርግም፤ አዎን እናም ደግሞ ንጉሳቸው
ለጦርነት እንዳይዘጋጁ አዟል።
፯ እንግዲህ፣ ይህንን በተመለከተ ለህዝቡ
የተናገራቸው ቃላት እነዚህ ናቸው፥ የተ
ወደዱትንም ሕዝቦቼን፣ ታላቁ አምላካችን
በቸርነቱ እነዚህን ኔፋውያን ወንድሞቻችን
ለእኛ እንዲሰብኩ፣ እናም የአባቶቻችንን
ክፉ ሀባህሎች እንዲያሳምኑን ስለላካቸው
እግዚአብሔር አምላኬን አመሰግናለሁ።
፰ እናም እነሆ፣ ከእነዚህ ከኔፋውያን ወን
ድሞችም ጋር ጓደኝነት እንድንጀምር፣
ልባችንን ለማራራት የመንፈሱን ክፍል
ስለላከልን ታላቁ አምላኬን አመሰግናለሁ።
፱ እናም እነሆ፣ ይህንን ጓደኝነት በመ
ጀመር ሀኃጢአታችንንና ብዙ ግድያዎችን
መፈፀማችንን ስላመንን ደግሞ አምላኬን
አመሰግናለሁ።
፲ እናም ለእነዚህን ነገሮች ንስሃ እንድ
፭ሀ
፯ሀ
፱ሀ
፲ሀ

አልማ ፳፯፥፬–፲፫።
ሞዛያ ፩፥፭።
ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፬።
ዳን. ፱፥፱።

		ለ
፲፩ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

ንገባ ስለፈቀደልንና፣ ደግሞ ለፈፀምና
ቸው ኃጢአቶችና ግድያዎች ሀይቅር ስላ
ለን፣ እናም ለጥፋታችንን በልጁ አማካኝ
ነት ከልባችን ስለወሰደው አምላኬን፣ አዎን
ታላቅ የሆነውን አምላኬን አመሰግነዋለሁ።
፲፩ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣
(ከሰው ዘር ሁሉ በላይ የጠፋን እኛ በመሆ
ናችን) ለኃጢአታችን ሁሉ እንዲሁም በር
ካታ ግድያዎችን ለፈፀምንበት ንስሃ ለመግ
ባት፣ እናም እነዚህን እግዚአብሔር ከልባ
ችን ሀእንዲያስወግድልን ለማድረግ የምን
ችለውን ሁሉ ይህ ብቻ ስለነበረ፣ ምክንያ
ቱም በእግዚአብሔር ፊት በበቂ ሁኔታ ንስሃ
ገብተን እርሱም ጥፋታችንን ሊወስድ በሚ
ችልበት ሁሉ ልናደርግ የምንችለው ሁሉ
ይህ ነበርና፤
፲፪ እንግዲህ፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ እግዚአብሔር እንከናችንን በመው
ሰዱ፣ እናም ጎራዴዎቻችን ስላበሩ፣ ከእ
ንግዲህ ጎራዴዎቻችንን በወንድሞቻችን
ደም አናጎድፋቸው።
፲፫ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ አይሆ
ንም፣ በወንድሞቻችን ደም እንዳይጎድፉ
ዘንድ ጎራዴዎቻችንን እናስቀምጣቸው፤
ምናልባትም ጎራዴዎቻችንን በድጋሚ ካጎ
ደፍናቸው ለኃጢአታችን ክፍያ በሚሆነው
በታላቁ አምላካችን ልጅ ደም ከእንግዲህ
ሀ
ሊነፁ አይችሉም ይሆናልና።
፲፬ እናም ታላቁ አምላክ በእኛ ላይ ምህ
ረትንና፣ እንዳንጠፋ እነዚህን ነገሮች እና
ድናውቃቸው አድርጓል፤ አዎን፣ እናም
ሀ
ነፍሶቻችንን ልጆቻችንን ከመውደዱ
ያህል ድረስ ስለሚወድ አስቀድሞ እነዚ
ህን ነገሮች እንድናውቃቸው አድርጓል፤
ስለዚህ፣ ለየደህንነት ዕቅድ ለእኛ እንዲሁም
ለወደፊቱ ትውልድ እንዲታወቅ በምህረቱ
በመላዕክቱ ጎብኝቶናል።
፲፭ አቤቱ አምላካችን እንዴት መሀሪ

ቅ.መ.መ. በደል።
ኢሳ. ፶፫፥፬–፮።
ራዕ. ፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ነፍስ—የነፍሶች

ዋጋ።
		ለ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።

፪፻፷፬

አልማ ፳፬፥፲፮–፳፭

ነው! እናም አሁን እነሆ፣ ጉድፋችንን ከራ
ሳችን ለማስወገድ ይህን ያህል ብቻ ማድ
ረግ በመቻላችን እናም ጎራዴዎቻችን እን
ዲያበሩ በመደረጋቸው፣ ቃሉን ለእኛ ከሰ
ጠንና በዚህም ንጹህ ካደረገን በኋላ ጎራዴ
ያችንን በወንድሞቻችን ደም እንዳልበከልን
በመጨረሻው ቀን፣ ወይም በፊቱም እንዲ
ፈረድብን በምንቆምበት ቀን ለአምላካችን
ምስክር እንዲሆኑ፣ ጎራዴዎቻችን እያበሩ
እንድንጠብቃቸው እንደብቃቸው።
፲፮ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ወንድሞ
ቻችን ሊያጠፉን ከፈለጉ፣ እነሆ፣ ጎራዴ
ዎቻችንን እንደብቃቸዋለን፤ አዎን፣ በመ
ጨረሻው ቀንም እንዳልተጠቀምንባቸው
ምስክር ይሆኑ ዘንድ አንፀባራቂ እንዲሆኑ
በመሬቱ ውስጥ እንደብቃቸዋለን፤ እናም
ወንድሞቻችን የሚያጠፉን ከሆነ፣ እነሆ፣
ወደ አምላካችን ሀእንሄዳለንም፣ እንድና
ለንም።
፲፯ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ንጉሱ ይህ
ንን አባባል በጨረሰና፣ ህዝቡም በአንድ
ላይ በተሰበሰበ ጊዜ፣ ጎራዴያቸውን፣ እናም
የሰው ደም ለማፍሰስ የሚያገለግሉትን መሳ
ሪያዎች ሁሉ ወሰዱና፣ በመሬት ውስጥም
ሀ
ቀበሩአቸው።
፲፰ እናም ይህንን ያደረጉት ከእንግዲህ
መሳሪያዎቹን የሰው ልጆችን ደም ለማፍ
ሰስ ሀበድጋሚ እንደማይጠቀሙበት በእ
ነርሱ አመለካከት ለእግዚአብሔርና ለሰ
ዎች ምስክር እንዲሆን ነበር፤ እናም ይህን
ያደረጉት የወንድሞቻቸውን ደም ከማፍሰስ
ህይወታቸውን ለአሳልፈው እንደሚሰጡና፣
ከወንድም ከመውሰድ ይልቅ ለእርሱ መስ
ጠት እንደሚሻል ነበር፤ እናም ስራ በመ
ፍታት ጊዜያቸውን ከማሳለፍ በእጆቻቸው
ብዙ እንደሚሰሩ ለማረጋገጥና ከእግዚአብ
ሔርም ጋር ሐቃል ኪዳን ለመግባት ነው።
፲፱ እናም እነዚህ ላማናውያን እንዲያም
ኑና እውነትን እንዲያውቁ በመጡ ጊዜ፣
፲፮ ሀ
፲፯ ሀ
፲፰ ሀ
		ለ

አልማ ፵፥፲፩–፲፭።
ሔለ. ፲፭፥፱።
አልማ ፶፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።

		ሐ
፲፱ ሀ
፳፩ ሀ
፳፫ ሀ

የፀኑ እንደነበሩ፣ እናም ኃጢያትን ከመፈ
ፀም ሞት እንደሚሻላቸው እንደዚህ ተመ
ልክተናል፤ የሰላም መሳሪያዎቻቸውን እን
ደደበቁ፣ ወይም የጦርነት መሳሪያዎቻቸ
ውንም ለሰላም ሲሉ እንደደበቁ ተምልክ
ተናል።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ወንድሞቻቸው
ላማናውያንም ለጦርነት ተዘጋጁና፣ ንጉሱን
ለማጥፋትና፣ ሌላውንም በቦታው ለመተ
ካት፣ እናም ደግሞ የአንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች
ህዝቦችንም ከምድሪቱ ለማጥፋት ወደ ኔፊ
ምድር መጡ።
፳፩ እናም ህዝቡ ላማናውያን በእነርሱ ላይ
መምጣታቸውን በተመለከቱ ጊዜ ከእነርሱ
ጋር ለማገናኘት ሄዱና፣ በፊታቸውም ወደ
መሬት ሀዝቅ አሉላቸው፣ እናም የጌታን ስም
መጥራት ጀመሩና፤ ላማናውያን በእነርሱ
ላይ በመጡና በጎራዴው እነርሱን መግደል
በጀመሩ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ነበሩ።
፳፪ እናም የሚቋቋማቸውን ሳያገኙ አንድ
ሺህ አምስት የሚሆኑትን ገደሉ፤ እናም እነ
ርሱ ከአምላካቸው ጋር ለመኖር በመሄዳ
ቸው የተባረኩ እንደሆኑ እናውቃለን።
፳፫ እናም ላማናውያን ወንድሞቻቸው
ከጎራዴው እንዳልሸሹ እንዲሁም ወደ
ቀኝም ሆነ ወደግራ ፈቀቅ አለማለታቸ
ውን፣ ነገር ግን እንደወደቁና እንደጠፉ፣
እናም በጎራዴው ሀእየጠፉ እያለ አምላካ
ቸውን ማመስገናቸውን በተመለከቱ ጊዜ—
፳፬ እናም ላማናውያን ይህንን በተመለ
ከቱ ጊዜ እነርሱን ከመግደል ሀተገቱ፤ እናም
በጎራዴው ለወደቁት ወንድሞቻቸው በው
ስጣቸው ልባቸውም ለያዘኑ ብዙዎች ነበሩ፣
ስላደረጓቸውም ነገሮች ንስሃ ገብተዋልና።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ የጦር መሳሪያዎ
ቻቸውን ጣሉና፣ በድጋሚ አይወሰዱአቸ
ውም፣ ምክንያቱም በፈፀሟቸው ግድያ
ዎች ተፀፅተዋልና፤ እናም እነርሱን ለመ
ግደል ክንዶቻቸውን በእነርሱ ላይ በሚያ
ሀ

ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
አልማ ፳፯፥፫።
አልማ ፳፮፥፴፪።

፳፬ ሀ አልማ ፳፭፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።

፪፻፷፭

አልማ ፳፬፥፳፮–፳፭፥፯

ነሱት ምህረት በመተማመን እንደ ወንድ
ሞቻቸው ተንበረከኩ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ከተገደሉት በበለጠ
የእግዚአብሔር የሆኑት በዚያን ቀን ተጨ
መሩ፤ እናም እነዚያ የተገደሉትም ፃድቃን
ነበሩ፣ ነገር ግን እነርሱ ሀእንደዳኑ ስለዚህ
ለጥርጣሬ ምንም ምክንያት አልነበረንም።
፳፯ እናም ከእነርሱ መካከል ኃጢአተኛ
የሆነ የተገደለ አልነበረም፤ ነገር ግን ከሺ
ዎች የሚበልጡ እውነትን ወደማወቅ መጥ
ተዋል፤ ስለዚህ ጌታ ለህዝቡ ደህንነት በብዙ
ሀ
መንገድ እንደሚሰራ እንመለከታለን።
፳፰ አሁን ብዙዎቹን ወንድሞቻቸውን
የገደሉት ብዙ ቁጥር ያላቸው ላማናውያን
አማሌቂውያን እና አሙሎናውያን ነበሩ፣
ብዙዎቹም ሀየኔሆር ለስርዓትን የሚየሚከ
ተሉ ነበሩ።
፳፱ እንግዲህ፣ የጌታን ሰዎች ከተቀ
ላቀሉት መካከል፣ አማሌቂውያንም ሆነ
አሙሎናውያን የተባሉ፣ በኔሆር ስርዓ
ትም የሚጓዙ ሀአልነበሩም፣ ነገር ግን እነ
ርሱ የላማንና የልሙኤል ዝርያዎች ነበሩ።
፴ እናም ህዝቡ በጌታ መንፈስ አንዴ
ሀ
ከታነፁ፣ እናም ፅድቅን በሚመለከቱ ነገ
ሮች ታላቅ ለእውቀትን ካገኙ በኋላ፤ እናም
ወደ ኃጢያትና መተላለፍ ሐበመውደቃቸው
ይበልጥ ጠጣሮች መሆናቸውንና፣ ሁኔታቸ
ውም እነዚህን ነገሮች በጭራሽ የማያውቁ
ከሚመስለው መይበልጥ የከፋ እንደሆነ በዚህ
በግልጽ ለመለየት ይቻለናል።
ምዕራፍ ፳፭
የላማናውያን ወረራ ተስፋፋ— አቢናዲ
እንደተነበየው የኖህ ካህናት ዝርያዎች
ጠፉ— ብዙ ላማናውያን ተለወጡ፣ እናም
፳፮ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፫።
፳፯ ሀ ኢሳ. ፶፭፥፰–፱፤
አልማ ፴፯፥፮–፯።
፳፰ ሀ አልማ ፩፥፲፭፤ ፪፥፩፣ ፳።
		ለ አልማ ፳፩፥፬።
፳፱ ሀ አልማ ፳፫፥፲፬።
፴ ሀ ማቴ. ፲፪፥፵፭።
		ለ ዕብ. ፲፥፳፮፤

ከአንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች ሰዎችን ጋር ተቀላ
ቀሉ— በክርስቶስ አመኑ እናም የሙሴን
ህግ ጠበቁ። ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እነሆ፣ አሁን እንዲህ ሆነ ላማና
ውያን ወንድሞቻቸውን በመግደላቸው
ይበልጥ ተናደዱ፤ ስለዚህ በኔፋውያን ላይ
ለበቀል ማሉ፤ እናም በዚያን ጊዜ ሀየአንቲኔፊ-ሌሂዎች ሰዎችን ለመግደል ሙከራ
አላደረጉም ነበር።
፪ ነገር ግን ወታደሮቻቸውን ወሰዱና፣
ወደ ዛራሔምላ ምድር ዳርቻ ሄዱ፣ እናም
በአሞኒሀ ምድር ያሉትን ሰዎች አጠቁአ
ቸው፣ እናም ሀአጠፉቸው።
፫ እናም ከዚያን በኋላ ከኔፋውያን ጋር
ብዙ ውጊያ ነበራቸው፣ በዚህም ተባረሩ
በትና ተገደሉበት።
፬ እናም ከተገደሉት ላማናውያን መካ
ከል ሀየአሙሎንና የወንድሞቹ ዘሮች፣ የኖህ
ካህናት የነበሩት ናቸው፣ እናም በኔፋውያን
እጅ ነበር የተገደሉት፤
፭ እናም ቀሪዎቹ፣ በስተምስራቅ በኩል
በምድረበዳው ከሸሹ በኋላ፣ እናም በላ
ማናውያን ላይ ኃይላቸውንና ስልጣናቸውን
ያለአግባብ በመያዛቸው፣ በርካታ ላማናው
ያን በእምነታቸው የተነሳ በእሳት ሀእንዲ
ጠፉ ተደረገ—
፮ ሀለብዙዎቹ፣ ብዙ ጥፋት ከደረሰባቸው
እናም ከተሰቃዩ በኋላ፣ አሮንና ወንድሞቹ
በምድራቸው የሰበኩትን ለቃል ማስታወስ
ጀመሩ፤ ስለዚህ የአባቶቻቸውንም ሐወግ
አለማመንና፣ በጌታ በማመን፣ እናም ለኔፋ
ውያን ታላቅ ኃይልን እንደሰጣቸው ማመን
ጀመሩ፤ እናም እንደዚህ ብዙዎች በምድ
ረበዳው ውስጥ ተለውጠው ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ሀየአሙሎን ልጆች

			አልማ ፵፯፥፴፮።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፬፤
አልማ ፱፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
		መ ፪ ጴጥ. ፪፥፳–፳፩።
፳፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።
፪ ሀ አልማ ፰፥፲፮፤ ፲፮፥፱።
፬ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፴፭።

፭ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፭።
፮ ሀ ይህም ላማናውያን ማለት
ነው።
		ለ አልማ ፳፩፥፱።
		ሐ አልማ ፳፮፥፳፬።
፯ ሀ አልማ ፳፩፥፫፤ ፳፬፥፩፣
፳፰–፴።

፪፻፷፮

አልማ ፳፭፥፰–፳፮፥፩

ቅሪት የሆኑት ገዢዎች፣ እነርሱ፣ አዎን፣
በእነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያምኑት ለእንዲ
ገደሉ አደረጉ።
፰ እንግዲህ ይህ ሰማዕት ብዙዎች ወን
ድሞቻቸውን በቁጣ እንዲታወኩ አደረገ፤
እናም በምድረበዳው ፀብ ተጀመረ፤ ላማና
ውያንም የአሙሎንን ዘር ሀማደንና፣ መግ
ደል ጀመሩ፤ እናም በምድረበዳው በስተ
ምስራቅ በኩል ሸሹ።
፱ እናም እነሆ በዚህን ጊዜ እነርሱ በላ
ማናውያን ታደኑ። ስለዚህ አቢናዲ በእሳት
እንዲሞት ዘንድ ስላደረጉት የካህናቱ ዘሮች
በተመለከተ የተናገረው ቃል ተፈፀመ።
፲ በእኔ ላይ ሀየምታደርጉት ነገር ወደፊት
ሊመጣ ያለው ነገር ምሳሌ ነው በማለት ተና
ግሮአቸው ነበርና።
፲፩ እናም እንግዲህ ለእግዚአብሔር ባለው
እምነት ለመጀመሪያ ጊዜ ሞትን ሀበእሳት
እንዲቀጣ የተደረገው አቢናዲ ነበር፤ አሁን
እርሱ ይህን ማለቱ ነበር፣ እርሱ እንደተሰ
ቃየው ብዙዎች በእሳት ሞት ይሰቃያሉ።
፲፪ እናም ለኖህ ካህናትም ዘሮቻቸው እር
ሱን እንዳደረጉት ብዙዎችን በእሳት እን
ደሚገድሉ፣ እናም ልክ እረኛ የሌላቸው
በጎች እንደሚባረሩትና በዱር አውሬዎች
እንደሚበሉት ወደሌላ ሀገርም እንደሚበ
ታተኑና እንደሚገደሉ ነገራቸው፤ እናም
አሁን እነሆ፣ ዘሮቻቸው በላማናውያን በመ
ባረራቸው፣ በመታደናቸውና በመመታታ
ቸው እነዚህ ቃላት ተረጋግጠው ነበር።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ኔፋ
ውያንን ማሸነፍ አለመቻላቸውን በተመ
ለከቱ ጊዜ ወደራሳቸው ምድር ተመለሱ፤
እናም ብዙዎች በእስማኤል ምድርና በኔፊ
ምድር ለመኖር ሄዱ፣ እናም ሀአንቲ-ኔፊሌሂዎች ከነበሩትም የእግዚአብሔር ሰዎች
ጋር ተቀላቀሉ።
፯ ለ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፰ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፰።
፲ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፲።
፲፩ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፲፫።
፲፫ ሀ አልማ ፳፫፥፲፮–፲፯።

፲፬ እናም ወንድሞቻቸው እንዳደረጉት
የጦር መሳሪያዎቻቸውን ሀቀበሩና፣ ፃድቃን
ህዝብም መሆን ጀመሩ፤ እናም በጌታ ጎዳና
ተራመዱና፣ ትዕዛዛቱንና ህግጋቱን ጠበቁ።
፲፭ አዎን፣ እናም የሙሴን ህግ ጠብቀ
ዋል፤ በአሁኑም ጊዜ ሁሉም ስላልተፈ
ፀመ የሙሴን ህግ መጠበቅ አስፈላጊ ነበ
ርና። ነገር ግን ሀየሙሴ ህግ ቢኖርም የክ
ርስቶስን መምጣት ይጠባበቁ ነበር፣ ምክ
ንያቱም የሙሴ ህግ የመምጣቱ ለምልክት
መሆኑን አስበው ስለነበር፣ እናም ክርስቶ
ስም ለእነርሱ እስከሚገለጥ ድረስ ሐየው
ጪአዊውን ሥርዓታቸውን ማከናወን እን
ዳለባቸው ስለሚያምኑ ነው።
፲፮ እንግዲህ ሀደህንነትም በሙሴ ህግ እን
ደሚመጣ አልገመቱም፤ ነገር ግን ለየሙሴ
ህግ በክርስቶስ ያላቸውን እምነት ያጠ
ነክራል፤ እናም እነዚያ ነገሮች ይመጣሉ
ብሎ በተናገረው በትንቢት መንፈስ ሐተስፋ
በማድረግ፣ በእምነታቸው የዘለዓለማዊውን
ደህንነት ተስፋ ያደርጋሉ።
፲፯ እናም አሁን እነሆ አሞንም፣ አሮ
ንም፣ ኦምነርም፣ ሒምኒም፣ እናም ወን
ድሞቻቸው በላማናውያን መካከል ድልን
ስላገኙ፣ ጌታም ሀእንደፀሎታቸው ስለሰ
ጣቸውና ቃሉን ደግሞ በዝርዝር ስላረጋገ
ጠላቸው እጅግ ተደሰቱ።
ምዕራፍ ፳፮
አሞን በጌታ ተመካ— ታማኞች በጌታ
ይጠነክራሉ፣ እናም እውቀት ይሰጣቸ
ዋል— ሰዎች በእምነት ሺህ ነፍሳትን ወደ
ንስሃ ያመጣሉ— እግዚአብሔር ሁሉም
ዓይነት ስልጣን አለው እናም ሁሉንም
ያውቃል። ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ አሞን ለወንድሞቹ የተ

፲፬ ሀ አልማ ፳፬፥፲፭፤ ፳፮፥፴፪።
፲፭ ሀ ያዕቆ. ፬፥፭፤
ጄረም ፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
		ለ ሞዛያ ፫፥፲፬–፲፭፤ ፲፮፥፲፬።
		ሐ ሞዛያ ፲፫፥፳፱–፴፪።

፲፮ ሀ ሞዛያ ፲፪፥፴፩–፴፯፤
፲፫፥፳፯–፴፫።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፩፥፬።
		ሐ ፩ ተሰ. ፭፥፰–፱።
፲፯ ሀ አልማ ፲፯፥፱።

፪፻፷፯

አልማ ፳፮፥፪–፲፫

ናገራቸው ቃላት እነዚህ ናቸው፣ እንዲህም
ይላሉ፥ ወንድሞቼ፣ እነሆ እንዲህ ብዬ እና
ገራችኋለሁ፣ ለደስታችን እንዴት ታላቅ
ምክንያት አለን፤ ከዛራሔምላ ምድር ሀበጀ
መርን ጊዜ እግዚአብሔር ታላቅ በረከትን
ሊሰጠን እንደሚችል መገመት እንችላለን?
፪ እናም አሁን፣ እርሱ ምን ዓይነት ታላቅ
በረከት በእኛ ላይ አድርጓል? ብዬ እጠይቃ
ችኋለሁ፣ ይህንን ለመናገርስ ትችላላችሁን?
፫ እነሆ፣ እኔ እመልስላችኋለሁ፤ ወን
ድሞቻችን፣ ላማናውያን በጨለማ ነበሩ፤
አዎን፣ እንዲያውም በጨለማው ገደል፤
ነገር ግን እነሆ፣ ሀስንቶቹ ናቸው ድንቁን
የእግዚአብሔር ብርሃን የተመለከቱት!
እናም ይህንን ታላቅ ስራም ለመፈፀም በእ
ግዚአብሔር እጅ ለመሳሪያ መሆናችን፣ ይህ
በእኛ ላይ የወረደው በረከት ነው።
፬ እነሆ፣ ሀሺዎቹም ተደሰቱ፣ እናም ወደ
እግዚአብሔር በረትም መጡ።
፭ እነሆ፣ ሀ እርሻው ተዘጋጅቶ ነበር፣
እናም እናንተ ለስላጨዳችሁና፣ በጉልበ
ታችሁ ስለሰበሰባችሁ፣ አዎን፣ ቀኑን ሁሉ
ስለሰራችሁ የተባረካችሁ ናችሁ፤ እናም
ሐ
የነዶዎቻችሁን ቁጥር ተመልከቱ! እናም
እንዳይባከኑ በየጎተራዎቹ ይሰበሰባሉ።
፮ አዎን፣ እነርሱም በመጨረሻው ቀን
በውሽንፍሩ አይመቱም፤ አዎን፣ ሀ በአ
ውሎ ንፋሱም አይበታተኑም፤ ነገር ግን
ውሽንፍሩ ሲመጣ ሁሉም በቦታቸው በአ
ንድ ላይ ይሰበሰባሉ፣ ውሽንፍሩም ዘልቆ
ሊገባ አይቻለውም፤ አዎን፣ በሃያሉ ነፋስ
ጠላታቸው ሊወስዳቸው ወደሚፈልግበ
ትም የትኛውም ቦታ ቢሆን አይገፉም።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ እነርሱ ሀበአውድማው
፳፮ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፱፤

አልማ ፲፯፥፮–፲፩።
፫ ሀ አልማ ፳፫፥፰–፲፫።
		ለ ፪ ቆሮ. ፬፥፭፤
ሞዛያ ፳፫፥፲።
፬ ሀ አልማ ፳፫፥፭።
፭ ሀ ዮሐ. ፬፥፴፭–፴፯፤
ት. እና ቃ. ፬፥፬።
		ለ ኢዩ. ፫፥፲፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፴፫፥፯–፲፩፤

ጌታ እጅ ናቸው፣ እናም የእርሱ ናቸው፤
እርሱም በመጨረሻው ቀን ለያስነሳቸዋል።
፰ የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን፤
ሀ
በመዝሙር እናወድሰው፤ አዎን ለቅዱስ
ስሙ ለምስጋና እናቅርብ፤ ምክንያቱም
እርሱ ለዘለዓለም ፅድቅን አድርጓልና።
፱ ከዛራሔምላ ምድር ባንመጣ ኖሮ፣
እነዚህ የተወደዱ ወንድሞቻችን፣ እኛንም
እጅግ የሚወዱን፣ ለእኛ ያላቸው ሀጥላቻ
የከፋ ይሆን ነበር፣ አዎን እናም ደግሞ እነ
ርሱ ለእግዚአብሔር ባዕዳን በሆኑ ነበር።
፲ እናም እንዲህ ሆነ አሞን እነዚህን ቃላት
በተናገረ ጊዜ፣ ወንድሙ አሮን እንዲህ
በማለት ወቀሰው፥ አሞን ደስታህ ወደኩ
ራት ይወስድሃል ብዬ እፈራለሁ።
፲፩ ነገር ግን አሞን እርሱን እንዲህ
አለው፥ በራሴ ጉልበት እንዲሁም በጥ
በቤ ሀአልኮራም፤ ነገር ግን እነሆ፣ ለደስ
ታዬ ሙሉ ነው፣ አዎን፣ ልቤ በደስታ ይሞ
ላል፣ እናም በአምላኬ ሐሴት አደርጋለሁ።
፲፪ አዎን፣ እኔ ምንም እንዳልሆንኩ አው
ቃለሁ፤ ጉልበቴን በተመለከተ ደካማ ነኝ፤
ስለዚህ በራሴ ሀአልኮራም፣ ነገር ግን በአ
ምላኬ እኮራለሁ፣ ምክንያቱም በእርሱ
ለ
ኃይል ሁሉንም ነገር ማድረግ እችላለሁና፤
አዎን፣ እነሆ፣ በዚህ ምድር ብዙ አስደናቂ
ተዓምራትን አድርገናል፣ ለዚህም ስሙን
ለዘለዓለም እናወድሳለን።
፲፫ እነሆ፣ ስንት ሺህ ወንድሞቻችንን ነው
እግዚአብሔር ሀ ከሲኦል እስራት የፈታው፣
እናም ለየቤዛነትን ፍቅር እንዲዘምሩ ተደ
ረጉ፣ እናም ለዚህም ምክንያቱ በውስጣችን
ባለው በቃሉ ኃይል የተነሳ ነበር፣ ስለዚህ
ለመደሰትስ ታላቅ ምክንያት አይኖረንምን?

			 ፸፭፥፪፣ ፭።
፮ ሀ ሔለ. ፭፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፳፬–፳፯።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መከር።
		ለ ሞዛያ ፳፫፥፳፪፤
አልማ ፴፮፥፳፰።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።

፱ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፩–፪።
፲፩ ሀ ፪ ቆሮ. ፯፥፲፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፬–፲፮።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
፲፪ ሀ ኤር. ፱፥፳፬፤ አልማ ፳፱፥፱።
		ለ መዝ. ፲፰፥፴፪–፵፤
ፊልጵ. ፬፥፲፫፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፫።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ አልማ ፭፥፳፮።

፪፻፷፰

አልማ ፳፮፥፲፬–፳፬

፲፬ አዎን፣ ልዑል እግዚአብሔር በመ
ሆኑ እርሱን ለዘለዓለም ለማወደስ ምክን
ያት አለን፣ እናም ወንድሞቻችንን ከሲኦል
ሀ
ሰንሰለት አስለቅቋልና።
፲፭ አዎን፣ እነርሱም በዘለአለማዊው
ጨለማና ጥፋት ተከበው ነበር፤ ነገር ግን
እነሆ ወደ ዘለአለማዊው ሀብርሃን፣ አዎን፣
ወደ ዘለአለማዊው ደህንነት አመጣቸው፤
እናም ወደር በሌለው ፍቅሩም ተከበዋል፤
አዎን እናም ይህን ታላቅና ድንቅ ስራ በመ
ስራታችን በእጆቹ መሳሪያ ሆነን ነበር።
፲፮ ስለዚህ፣ እኛ ሀእንደነቃለን፤ አዎን
በጌታ ለእንደነቃለን፤ አዎን፣ ደስታችን
ሙሉ በመሆኑ ሐሴት እናደርጋለን፤ አዎን
አምላካችንን ለዘለዓለም እናወድሳለን።
እነሆ፣ በጌታ ከመጠን በላይ ለመደነቅ የሚ
ችል ማን ነው? አዎን፣ ስለታላቁ ኃይሉና፣
ሐ
ስለምህረቱ፣ እናም ለሰው ልጆች ስላለው
ፅናት አብዝቶ መናገር የሚችል ማን ነው?
እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ ከተሰማኝ ጥቂቱን
ለመናገር አልችልም።
፲፯ አምላካችን ከአሰቃቂው ከኃጢያትና
ከተበላሸው ሁኔታችን ሲያስለቅቀን እንደ
ዚህ መሃሪ እንደሚሆንልን ማን ለመገመት
ይቻለዋል?
፲፰ እነሆ፣ በቁጣም ቢሆን ቤተክርስቲ
ያኗን በኃይል በማስፈራራት ሀለማጥፋት
ሄድን።
፲፱ አቤቱ እንግዲህ፣ ወደአሰቃቂው
ጥፋት ለምን አልተወንም፣ አዎን፣ የፍ
ርዱ ጎራዴስ በእኛ ላይ እንዲወድቅ፣ እናም
ወደዘለዓለማዊው ጥፋት እንዲጥለን ለምን
አላደረገም?
፳ አቤቱ ይህም ሀሣብ ነፍሴን እንድት
ኮበልል አድርጓት ነበር፤ እነሆ፣ እግዚአ
ብሔር ፍርዱን በእኛ ላይ አላደረገም፣ ነገር
፲፬ ሀ አልማ ፲፪፥፲፩።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
፲፮ ሀ ሮሜ ፲፭፥፲፯፤
፩ ቆሮ. ፩፥፴፩።
		ለ ፪ ቆሮ. ፲፥፲፭–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፩።
		ሐ መዝ. ፴፮፥፭–፮።

ግን በታላቁ ምህረቱ ከዘለዓለማዊው ሞትና
ስቃይ አሳልፎን፣ እንዲሁም ወደ ነፍሳችን
ደህንነት አምጥቶናል።
፳፩ እናም አሁን እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ እነ
ዚህን ነገሮች የሚያውቅ ሀተፈጥሯዊው ሰው
ማን ነው? ንስሃ ከገባው በስተቀር እነዚህን
ነገሮች ለየሚያውቅ ማንም የለም እላችኋ
ለሁ።
፳፪ አዎን፣ ሀንስሃ ለሚገቡ፣ ለእምነትን
ለሚለማመደውና፣ መልካምን ለሚሰ
ራው፣ እንዲሁም ሳያቋርጡ ለሚፀልየው፣
ለእንደእነዚህ ዓይነቶቹ ሐየእግዚአብሔርን
ሚስጥር እንዲያውቁ ይሰጣቸዋል፤ አዎን፣
ለእንደነዚህ አይነቶቹ ተገልፀው የማያው
ቁት ነገሮች እንዲገለፁላቸው ይሰጣቸዋል፤
አዎን እናም ለእነዚህ በሺህ የሚቆጠሩትን
ነፍሳት ለንስሃ እንዲያመጡ ይሰጣቸዋል፣
እኛም ወንድሞቻችንን ለንስሃ እንድናመ
ጣቸው እንደተሠጠን እንዲሁ ይሆናል።
፳፫ እናም ወንድሞቼ በዛራሔምላ ምድር
ላሉት ወንድሞቻችን ወደኔፊ ምድር ለወን
ድሞቻችን ለላማናውያን ለማስተማር እንሄ
ዳለን እንዳልናቸው፣ እናም በማሾፍ እንደ
ሳቁብን ታስታውሳላችሁን?
፳፬ እንዲህ ብለውናልና፥ ላማናውያ
ንን እውነትን ወደማወቅ ማምጣት እንደ
ሚቻላችሁ ትገምታላችሁን? እንደ ሀአን
ገተ ደንዳና ህዝቦች እንደነበሩት፤ በደም
መፍሰስ ልባቸው እንደተደሰተው፤ ጊዜያ
ቸውንም በክፋት እንዳሳለፉት፣ አቅጣጫ
ቸውም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሕጉን እን
ደሚተላለፉት የሆነውን ላማናውያንን የአ
ባቶቻቸው ለወግ ትክክል እንዳልነበር ለማ
ሳመን ይቻለናል ብላችሁ ትገምታላችሁን?
አሁን ወንድሞቼ ይህ የእነርሱ አነጋገር እን
ደሆነ አስታውሱ።

፲፰ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፰–፲።
፳ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፲፫፤
ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
		ለ ፩ ቆሮ. ፪፥፱–፲፮፤
ያዕቆ. ፬፥፰።
፳፪ ሀ አልማ ፴፮፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ

ሀ

መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፳፬ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፳፱።
		ለ ሞዛያ ፲፥፲፩–፲፯።

፪፻፷፱

አልማ ፳፮፥፳፭–፴፮

፳፭ እናም በተጨማሪ እንዲህ አሉ፥ እነ
ርሱንና ክፋታቸውን ከምድሪቱ እንድና
ጠፋ፣ እኛንም እንዳይወሩን እናም እንዳ
ያጠፉን መሳሪያዎቻችንን በእነርሱ ላይ እን
ታጠቅ።
፳፮ ነገር ግን እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ ወደ ምድረበዳው የመጣነው ወን
ድሞቻችንን ለማጥፋት ባለ ዓላማ አይደ
ለም፣ ነገር ግን ጥቂት ነፍሳትን ለማዳን ባለ
ዓላማ ነው።
፳፯ እናም ልባችን በተጨነቀ ጊዜና፣ ወደ
ኋላችን ለመመለስ በተዘጋጀን ጊዜ፣ እነሆ፣
ጌታ ሀአፅናናን፣ እናም እንዲህ አለን፥ በወ
ንድሞቻችሁ በላማናውያን መካከል ሂዱና፣
ለ
ስቃያችሁን ሐበትዕግስት ያዙት፣ እናም
መልካም ውጤትን እንድታገኙ አደርጋ
ችኋለሁ።
፳፰ እናም አሁን እነሆ፣ እኛ መጥተና
ልና፣ ከእነርሱ መካከል ሆነናል፤ እናም
በስቃያችን ትዕግስተኞች ነበርንም፣ በማ
ንኛውም የህይወት ውጣውረዶች ተሰቃ
ይተናልም፤ አዎን፣ የዓለምን ምህረት ላይ
ተስፋ በማድረግ ከቤት ወደቤት ተጉዘ
ናል—በዓለም ምህረት ብቻ ሳይሆን በእ
ግዚአብሔርም ምህረት ተስፋ አድርገናል።
፳፱ እናም በየቤቶቻቸው ገባንና፣ አስተ
ማርናቸውም፣ በጎዳናዎቻቸው ላይ አስ
ተማርናቸውም፤ አዎን፣ በኮረብታዎቻቸ
ውም ላይ አስተማርናቸው፤ እናም፣ በቤ
ተመቅደሶቻቸውና በምኩራባቸው ገባንም፣
አስተማርናቸውም፤ ተባረርንና፣ ተሳለቁ
ብንም፣ ተፉብንም፣ ፊታችንንም መቱት፤
እናም በድንጋይ ተወገርንና ተወስደን በጠ
ንካራ ገምዶች ታሰርን፣ ወደ ወህኒ ቤት
ተጣልንም፤ እናም በእግዚአብሔር ኃይ
ልና ጥበብ በድጋሚ ተለቀቅን።
፴ እናም በሁሉም ዓይነት ስቃይ ተሰቃ
ይተናል፣ እናም ይህ ሁሉ የሆነውም ምና
ልባት ጥቂት ነፍሳትን የምናድንበት መን
፳፯ ሀ አልማ ፲፯፥፱–፲፩።
		ለ አልማ ፳፥፳፱–፴።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።

፴ሀ
፴፩ ሀ
፴፪ ሀ
		ለ

ገድ እንድንሆን ነበር፤ እናም ምናልባት
ጥቂቶችን ለማዳን ምክንያት ለመሆን ከቻ
ልን ሀደስታችን ሙሉ ይሆናል ብለን ገም
ተን ነበር።
፴፩ እናም እነሆ፣ የስራችንን ፍሬ መመ
ልከት እንችላለን፤ እናም እነርሱ ጥቂት
ናቸውን? እኔ ግን አይደሉም እላችኋለሁ፤
እነርሱ ሀብዙ ናቸው፤ አዎን ለወንድሞቻ
ቸውና ደግሞ ለእኛ ባላቸው ፍቅር የተነሳ
ከልባቸው መሆኑን እንመሰክራለን።
፴፪ እነሆም የጠላቶቻቸውን ነፍስ እንኳን
ከማጥፋት ህይወታቸውን ሀመስዋዕት ማድ
ረጉ ይሻላቸዋል፤ እናም ለወንድሞቻቸው
ባላቸው ፍቅር የተነሳ የጦር መሳሪያዎቻ
ቸውን በምድር ውስጥ በጥልቅ ለቀበሩት።
፴፫ እናም አሁን እንዲህ እላችኋለሁ፣
በምድሪቱ ሁሉ እንደዚህ ያለ ታላቅ ፍቅር
አለን? እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ በኔፋ
ውያን መካከልም እንኳን የለም።
፴፬ እነሆም በወንድሞቻቸው ላይ መሣሪ
ያዎቻቸውን ያነሳሉ፤ ነገር ግን እንዲገድሉ
አቸው አይፈቅዱም። ነገር ግን እነሆ ከእ
ነዚህ ስንቶቹ ናቸው ህይወታቸውን አሳል
ፈው የሰጡት፤ እናም በፍቅራቸውና ለኃ
ጢያት ባላቸው ጥላቻ ምክንያት ወደ አም
ላካቸው መሄዳቸውን እናውቃለን።
፴፭ አሁን ለመደሰት ምክንያት የለን
ምን? አዎን፣ እንዲህ እላችኋለሁ ከዓለም
መፈጠር ጀምሮ እንደእኛ ለመደሰት ታላቅ
ምክንያት ያላቸው ሰዎች በጭራሽ የሉም፤
አዎን፣ እናም ደስታዬ በአምላኬ እስከ
ምኮራም እንኳን ደርሷል፤ ምክንያቱም
እርሱ ሁሉም ሀስልጣን፣ ሁሉም ጥበብ፣
እናም ሁሉም ለግንዛቤ አለውና፤ ሁሉንም
ነገር ያውቃልና፣ እርሱ እስከ ደህንነትም
እንኳን ንስሃ ለሚገቡትና በስሙ ለሚያም
ኑት ሐመሀሪ ነውና።
፴፮ እናም ይህ ኩራት ከሆነ፣ እኔም እን
ደዛው እኮራለሁ፤ ምክንያቱም ይህ የእኔ

ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፭–፲፮።
አልማ ፳፫፥፰–፲፫።
አልማ ፳፬፥፳–፳፬።
አልማ ፳፬፥፲፭።

፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።

፪፻፸

አልማ ፳፮፥፴፯–፳፯፥፲

ህይወትና ብርሃን ነው፤ ደስታዬና ደህን
ነቴ፣ እናም ከዘለዓለማዊው ጥፋት የእኔ
ቤዛ ነውና። አዎን የእስራኤል ዛፍ ሀቅር
ንጫፍ ለሆኑት እናም በእንግዳው ምድር
ለጠፉት ለዚህ ህዝብ የሚያስበው አምላክ
ስሙ የተባረከ ይሁን፤ አዎን፣ እኛ በባዕድ
ምድር ለለምንከራተተው የሚያስበው የአ
ምላኬ ስም የተባረከ ይሁን እላለሁ።
፴፯ እንግዲህ ወንድሞቼ፣ እግዚአብ
ሔር በየትኛውም ምድር ለሚገኙት ሀህዝ
ቦቹ እንደሚያስብ እንመለከታለን፤ አዎን፣
ህዝቡን ያስባል፣ እናም የአንጀት ምህረ
ቱም በምድር ላይ ሁሉ ናቸው። እንግዲህ
ይህ የእኔ ደስታና ታላቁ ምስጋናዬ ነው፤
አዎን፣ እናም ለአምላኬ ምስጋናዬን ለዘ
ለአለም አቀርባለሁ። አሜን።
ምዕራፍ ፳፯
ጌታ አሞንን የአንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች ሰዎች
በደህንነት ወደሚቀመጡበት ቦታ እንዲ
መራቸው አዘዘው— አልማን ባገኘው ጊዜ
የአሞን ደስታ አቅም አሳጣው— ኔፋውያን
ለአንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች የኢየርሾንን ምድር
ሰጡአቸው— እነርሱም የአሞን ህዝብ
ተብለው ተጠሩ። ከ፺–፸፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ከኔፋውያን ጋር
ለጦርነት የሄዱት እነዚያ ላማናውያን፣ እነ
ርሱን ለማጥፋት ብዙ ከታገሉ በኋላ፣ ጥፋ
ታቸውን መሻት ከንቱ ሆኖ ባገኙት ጊዜ፣
በድጋሚም ወደኔፊ ምድር ተመለሱ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ አማሌቂውያን፣
በደረሰባቸው ሽንፈት ምክንያት እጅግ
ተቆጡ። እናም ኔፋውያንን ለመበቀል እን
ዳልቻሉ በተመለከቱ ጊዜ፣ ሀበወንድሞቻ
ቸው ለበአንቲ- ኔፊ-ሌሂ ህዝቦች ላይ ሰዎ
ችን በቁጣ ማነሳሳት ጀመሩ፤ ስለዚህ በድ
ጋሚ እነርሱን ማጥፋት ጀመሩ።
፴፮ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
ያዕቆ. ፪፥፳፭፤ ፭፥፳፭።
		ለ ያዕቆ. ፯፥፳፮።
፴፯ ሀ የሐዋ. ፲፥፴፬–፴፭፤

፫ እንግዲህ እነኚህ ህዝቦች በድጋሚ
መሳሪያዎቻቸውን ለማንሳት እምቢተኞች
ሆኑ፣ እናም በጠላቶቻቸው ፍላጎት መሠ
ረት ለመሞት ፈቃደኞች ሆኑ።
፬ እንግዲህ አሞንና ወንድሞቹ በተወደዱ
ባቸው እናም እጅግ በወደዱአቸው መካከል
ይህን የጥፋት ስራ በተመለከቱ ጊዜ—ከዘ
ለዓለማዊው ጥፋት እነርሱን ለማዳን እን
ደመልአክ ከእግዚአብሔር እንደተላኩ
ተመስለዋልና—ስለዚህ፣ አሞንና ወንድ
ሞቹ ይህን ታላቅ ጥፋት በተመለከቱ ጊዜ፣
እጅግ አዘኑ፣ እናም ሀለንጉሱ እንዲህ ሲሉ
ተናገሩ፥
፭ እነኚህን የጌታ የሆኑትን ሰዎች በአንድ
ላይ እንሰብስባቸው፣ እናም ወደ ኔፋውያን
ወንድሞቻችን ወደ ዛራሔምላ ምድር እን
ውረድና፣ እንዳንጠፋ ከጠላቶቻችን እጅ
እናምልጥ።
፮ ነገር ግን ንጉሱ እንዲህ አላቸው፥
እነሆ፣ ብዙ ግድያዎችንና ኃጢያቶችን በእ
ነርሱ ላይ በመፈፀማችን ኔፋውያን ያጠፉ
ናል።
፯ እናም አሞን እንዲህ አለ፥ እሄዳለሁና፣
ጌታን እጠይቀዋለሁ፣ እናም እርሱ ወደ
ወንድሞቻችን ሂዱ ቢለን፣ ትሄዳላችሁን?
፰ እናም ንጉሱ እንዲህ አለው፥ አዎን፣
ጌታ ሂዱ ብሎ ከተናገረን፣ ወደ ወንድሞ
ቻችን እንሄዳለን፣ እናም በእነርሱ ላይ የፈ
ፀምናቸውን ግድያዎችና ኃጢአቶች እስክ
ንክስ አገልጋዮቻቸው እንሆናለን።
፱ ነገር ግን አሞን እንዲህ አለው፥ በወን
ድሞቼ መካከል ማንንም ሀበባርነት መያዝ
በአባቴ ከተመሰረተው ህግ ላይ ተቃራኒ
ነው፤ ስለዚህ እንሂድ እናም በወንድሞቻ
ችን ምህረት ላይ እንመካ።
፲ ነገር ግን ንጉሱ እንዲህ አለው፥ ጌታን
ጠይቅ፣ እናም እርሱ ሂዱ ካለን እንሄዳለን፤
አለበለዚያ በምድሪቱ እንጠፋለን።

			፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
፳፯ ፪ ሀ አልማ ፵፫፥፲፩።
		ለ አልማ ፳፭፥፩።
ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።

ሀ

፫ ሀ አልማ ፳፬፥፳፩–፳፮።
፬ ሀ አልማ ፳፬፥፭።
፱ ሀ ሞዛያ ፪፥፲፫፤ ፳፱፥፴፪፣
፴፰፣ ፵።

፪፻፸፩

አልማ ፳፯፥፲፩–፳፬

፲፩ እናም እንዲህ ሆነ አሞን ሄደና ጌታን
ጠየቀ፣ ጌታም እንዲህ አለው፥
፲፪ ይህ ህዝብ እንዳይጠፋ ከዚህ ምድር
አስወጣቸው፣ ምክንያቱም ላማናውያን
ወንድሞቻቸውን ለመግደል በሚያውኩ
አማሌቂውያን ልብ ሰይጣን በሀይል ይዞ
ታልና፤ ስለዚህ ከዚህ ምድር ውጣ፤ እናም
በዚህ ትውልድ ያለ ህዝብ የተባረከ ነው፣
እጠብቀዋለሁና።
፲፫ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አሞን ጌታ
የተናገረውን ቃል ሁሉ ሄዶ ለንጉሱ ተና
ገረ።
፲፬ እናም ህዝቦቻቸውን በአንድ ላይ
ሰበሰቡ፤ አዎን፣ የጌታ የሆኑትን ሰዎች
በሙሉ፣ እናም ከብቶቻቸውንና መንጋ
ዎቻቸውን በሙሉ በአንድ ላይ ሰበሰቡ፣
እናም ከምድሪቱ ወጥተው ሄዱና፣ የኔፊን
ምድር ከዛራሔምላ ምድር ወደሚከፍለው
ምድረበዳ ደረሱ፣ ወደ ምድሪቱ ዳርቻ
አጠገብም ደረሱ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ አሞን እንዲህ
አላቸው፥ እነሆ፣ እኔና ወንድሞቼ ወደ
ዛራሔምላ ምድር እንሄዳለን፣ እናንተም
እኛ እስከምንመለስ ድረስ እዚህ ትቆያላ
ችሁ፤ እናም በምድራቸው እንድትመጡ
እንዲፈቅዱ የልብ ፍላጎታቸውን ለማወቅ
እንሞክራለን።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ አሞን ወደ ምድሪቱ
በሄደ ጊዜ፣ እርሱና ወንድሞቹ ሀበተነገረው
ቦታ አልማን አገኙት፤ እናም እነሆ፣ ይህም
አስደሳች ግንኙነት ነበር።
፲፯ እንግዲህ የአሞን ሀደስታ ሙሉ እስ
ኪሆን ታላቅ ነበር፤ አዎን፣ በአምላኩም
ደስታ ተውጦ ነበር፤ ለጉልበቱ እንኳን እስ
ከሚደክም ድረስ፤ እናም ሐበድጋሚ በመ
ሬት ላይ ወደቀ።
፲፰ እንግዲህ ይህ ታላቅ ደስታ አይደለ
ምን? እነሆ እውነተኛ ንስሀ ገቢ እና ትሁት
ደስታን ፈላጊ ካልሆነ በቀር ማንም የማይ
ቀበለው ደስታ ነው።
፲፮ ሀ አልማ ፲፯፥፩–፬።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።

፲፱ እንግዲህ አልማ ወንድሞቹን በማግ
ኘቱ ደስታው በእውነት ታላቅ ነበር፤ እናም
ደግሞ የአሮን፣ ኦምነርና፣ የሄምኒ ደስታ
ታላቅ ነበር፤ ነገር ግን እነሆ ደስታቸው
ከጉልበታቸው በላይ አልነበረም።
፳ እናም እንዲህ ሆነ አልማ ወንድሞቹን
ወደ ዛራሔምላ ምድር፣ እንዲሁም ወደ
ራሱ ቤትም፣ በመምራት መለሳቸው።
እናም ሄዱና፣ በወንድሞቻቸው በላማና
ውያን መካከል በኔፊ ምድር የሆኑትን ነገ
ሮች ሀለዋናው ዳኛ ተናገሩ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ዋናው ዳኛ የአ
ንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች ሰዎች የሆኑትን በም
ድሪቱ ይገቡ ዘንድ በሚመለከት የህዝብን
ድምፅ ለመፈለግ በምድሪቱ ሁሉ አዋጅ
ላከ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ የህዝቡ ድምፅ እን
ዲህ በማለት መጣ፥ እነሆ፣ በባህሩ በስተ
ምስራቅ በኩል ያለው ለጋስን ምድር የሚ
ያገናኘውን፣ በለጋስም ምድር በስተደቡብ
ያለው የኢየርሾንን ምድር እንተዋለን፤
እናም ይህ የኢየርሾን ምድር እንዲወርሱት
ለወንድሞቻችን የምንሰጠው ምድር ነው።
፳፫ እናም እነሆ፣ በኢየርሾን ምድር ወን
ድሞቻችንን እንጠብቃቸው ዘንድ በኢ
የርሾንና በኔፊ ምድር መካከል ወታደሮቻ
ችንን እናስቀምጣለን፤ እናም ይህን ለወ
ንድሞቻችን የምናደርገው በወንድሞቻ
ቸውም ላይ መሳሪያዎቻቸውን በማንሳት
ኃጢያት እንዳይፈፅሙ ባላቸው ፍርሀት
ምክንያት ነው፤ እናም ይህ ታላቅ ፍርሃት
የመጣው ለበርካታ ግድያዎቻቸውና አሰ
ቃቂ ኃጢአታቸው ከገቡት መሪር ንስሃ የተ
ነሳ ነው።
፳፬ እናም አሁን እነሆ፣ የኢየርሾንን
ምድር ይወርሱ ዘንድ ይህንን ለወንድሞ
ቻችን እናደርጋለን፤ እናም ወታደሮቻች
ንን ለማቆየት የምንረዳበት ነገር የሚሰጡን
ከሆነ በወታደሮቻችን ከጠላቶቻቸው እን
ጠብቃቸዋለን።

		ለ ፩ ኔፊ ፩፥፯።
		ሐ አልማ ፲፱፥፲፬።

፳ ሀ አልማ ፬፥፲፮–፲፰።

፪፻፸፪

አልማ ፳፯፥፳፭–፳፰፥፮

፳፭ እናም እንዲህ ሆነ አሞን ይህንን በሰማ
ጊዜ፣ ወደ አንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች ሰዎች ተመ
ለሰ፣ ደግሞም አልማ ከእርሱ ጋር ድንኳ
ናቸውን በተከሉበት ምድረበዳ ተመለ
ሱና፣ ይህንን ነገር ሁሉ እንዲያውቁ አደ
ረጉአቸው። እናም አልማ ከአሞንና፣ ከአ
ሮን እንዲሁም ከወንድሞቹ ጋር የእርሱን
ሀ
መለወጥ ተረከላቸው።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ይህ ነገርም በመ
ካከላቸው የታላቅ ደስታ መንስኤ ነበር።
እናም ወደ ኢየርሾን ምድር ሄዱና፣ የኢ
የርሾን ምድርን በባለቤትነት ወሰዱ፤ እናም
በኔፋውያን የአሞን ህዝብ ተብለው ተጠሩ፤
ስለዚህ ከዚያን ጊዜም በኋላ በዚህ ስም ተለ
ይተው ይታወቃሉ።
፳፯ እናም እነርሱ ከኔፊ ህዝብ ጋር ነበሩ፣
ደግሞም የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን
ከነበሩት ሰዎች ጋር ተቆጠሩ። እናም ለእ
ግዚአብሔርና፣ ደግሞ ለሰዎች ባላቸው
ቅንአት ይለዩ ነበር፤ ምክንያቱም በሁሉም
ነገር ፍፁም ሀታማኝና ቀጥተኞች ነበሩ፤
እናም እስከመጨረሻ በክርስቶስ እምነት
ለ
ፅኑ ነበሩ።
፳፰ እናም የወንድሞቻቸውን ደም ማፍ
ሰስን በታላቅ ጥላቻ ተመለከቱ፤ በወንድ
ሞቻቸው ላይ መሣሪያን ለማንሳትም በጭ
ራሽ ሊገፋፉ አይቻሉም፤ እናም በክርስቶ
ስና በትንሳኤው ባላቸው ተስፋና ግንዛቤ፣
ሞትን በፍርሃት ደረጃ በጭራሽ አልተመለ
ከቱም፤ ስለዚህ ሞታቸው በክርስቶስ ሞት
ድል ተነስቷል።
፳፱ ስለዚህ ወንድሞቻቸውን ለመምታት
ጎራዴውን እንዲሁም ሻቡላውን ከመውሰ
ዳቸው በፊት በወንድሞቻቸው ሊደርስባ
ቸው በሚችል እጅግ በሚያሰቅቅና በሚያ
ሰቃይ ሁኔታ ሀሞትን ይቀበላሉ።
፴ እናም እነርሱ ቅንዓት ያላቸውና የተ
ወደዱ ሰዎች፣ በጌታም እጅግ የተወደዱ
ሰዎች ነበሩ።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፲–፳፬።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት።

ምዕራፍ ፳፰
ላማናውያን በአስገራሚው ውጊያ ተሸ
ነፉ— በሺዎች የሚቆጠሩ ሞቱ— ኃጢአ
ተኞች ማብቂያ ለሌለው መከራ ይሰጣሉ፤
ፃድቃኖች ማብቂያ የሌለውን ደስታ ያገ
ኛሉ። ከ፸፯–፸፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የአሞን ህዝብ
በኢየርሾን ምድር ከሰፈሩ፣ እናም ደግሞ
ቤተክርስቲያንም ካቋቋሙባት በኋላ፣ የኔ
ፋውያን ወታደሮች በኢየርሾን ምድር
ዙሪያ፣ አዎን፣ በዛራሔምላ ምድር ዳርቻ
ዙሪያ ተመደቡ፤ እነሆ የላማናውያን ወታ
ደሮች ወንድሞቻቸውን በምድረበዳው
ተከትለዋቸው ነበር።
፪ እናም በዚያ አስገራሚ ውጊያ ነበር፤
አዎን፣ በሁሉም ህዝብ መካከል ሌሂ ኢየ
ሩሳሌምን ለቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ታይቶ
የማይታወቅ አይነት እንኳን፤ አዎን፣ እናም
በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ላማናውያን ተገ
ደሉ፣ ወደ ውጪም ተበተኑ።
፫ አዎን፣ እናም ደግሞ በኔፋውያን መካ
ከል አስገራሚ ግድያ ነበር፤ ይሁን እንጂ፣
ላማናውያን ሀተባረሩና ተበታተኑ፣ እናም
የኔፊ ህዝብ በድጋሚ ወደ ሥፍራቸው ተመ
ለሱ።
፬ እናም አሁን ይህ ታላቅ ሀዘንና ልቅሶ
በኔፋውያን ህዝብ ሁሉ መካከል የተሰማ
በት ጊዜ ነበር—
፭ አዎን፣ ባልቴቶቹ ለባሎቻቸው፣ ደግ
ሞም አባቶች ለወንድ ልጆቻቸውና፣ ሴት
ልጅ ለወንድሟ፣ አዎን፣ ወንድምም ለአ
ባቱ በማዘን ልቅሶአቸው ተሰምቷል፤
እናም የሀዘን ለቅሶ በሁሉም መካከል ተሰ
ምቷል፣ ለተገደሉ ወገኖቻቸው ሁሉ ሀዘን
ነበር።
፮ እናም አሁን ይህ አሳዛኝ ቀን ነበር፤
አዎን፣ የማስተዋልም ጊዜና፣ እጅግ ሀየሚ
ጾምበትና የሚጸለይበት ጊዜ ነበር።
ሀ

		ለ አልማ ፳፫፥፮።
፳፱ ሀ አልማ ፳፬፥፳–፳፫።
፳፰ ፩ ሀ አልማ ፳፯፥፳፪፤

			 ፴፥፩፣ ፲፱።
፫ ሀ አልማ ፴፥፩።
፮ ሀ አልማ ፴፥፪።

፪፻፸፫

አልማ ፳፰፥፯–፳፱፥፬

፯ እናም በዚህ በኔፊ ህዝብ መካከል አሥራ
አምስተኛው የመሳፍንት አገዛዝ አበቃ፤
፰ እናም ይህ አሞንና ወንድሞቹ በኔፊ
ምድር ውስጥ የነበራቸው ጉዞአቸው፣
በምድሪቱ ስቃያቸው፣ ሀዘናቸውና መከ
ራቸው፣ እናም ሀለማስተዋል የማይቻል
ደስታቸው፣ እንዲሁም በኢየርሾን ምድር
ያሉ ወንድሞች አቀባበላቸውና ደህንነታ
ቸው ታሪክ ነው። እናም አሁን የሰው ልጆች
ሁሉ አዳኝ ጌታ ለዘለዓለም ነፍሳቸውን ይባ
ርክ።
፱ እናም ይህ በኔፋውያን መካከል የነበ
ረው ፀብና ደግሞ በኔፋውያንና በላማናው
ያን መካከል የነበረው ጦርነት ታሪክ ነው፤
እናም አሥራ አምስተኛው የመሳፍንት አገ
ዛዝ በዚሁ ተፈፀመ።
፲ እናም ከመጀመሪያው ዓመት ጀምሮ
እስከ አሥራ አምስተኛው ዓመት ድረስ
በሺህ የሚቆጠሩ ነፍሳት ጠፍተዋል፤
አዎን፣ አሰቃቂ የደም መፍሰስም ነበር።
፲፩ እናም በሺህ የሚቆጠሩት ሰውነቶች
በምድር ውስጥ ሲቀበሩ ብዙዎች ደግሞ
በሺህ የሚቆጠሩት በምድር ገፅ ተቆልለው
ሀ
በስብሰዋል፤ አዎን፣ እናም ብዙ ሺህዎች
ለአለቁት ወገኖቻቸው ለአዝነዋል፣ ምክን
ያቱም በጌታ ቃል ኪዳን መሰረት በዚያም
መጨረሻ ለሌለው ስቃይ እንደተመደቡ
የመፍራት ምክንያት ነበራቸውና።
፲፪ ሌሎች ብዙ ሺዎች ዘሮቻቸው በመ
ጥፋታቸው ቢያዝኑም፣ ነገር ግን በተስፋ፣
እናም በጌታ ሀቃል ኪዳን መሰረት መጨረሻ
በሌለው ደስታ በእግዚአብሔር ቀኝ እጅ
በኩል ለመኖር እንደሚነሱ በማወቃቸው
ይደሰቱ፣ እናም ሐሴት ያደርጉ ነበር።
፲፫ እናም በኃጢያትና በመተላለፍምና
የሰው ልጆችን የልብ ለማጥመድ ብልህ
በሆነው ሀእቅዱ በሚመጣው በዲያብሎስ
ሀይል ምክንያት የሰዎችን ለልዩነት ታላቅ
፰ ሀ አልማ ፳፯፥፲፮–፲፱።
፲፩ ሀ አልማ ፲፮፥፲፩።
		ለ አልማ ፵፰፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፭–፵፮።
፲፪ ሀ አልማ ፲፩፥፵፩።

ነቱን እንዴት እንደሆነ እንደዚህ ለመመል
ከት ይቻለናል።
፲፬ እናም በጌታ ሀየወይን ስፍራ ሰዎች እን
ዲሰሩ ታላቁን የትጋት ጥሪ እንደዚህ እንመ
ለከታለን፤ እናም የታላቁን ሀዘንና፣ ደግሞ
የደስታን መንስኤ ምክንያትንም እንደዚህ
እንመለከታለን—በሞቱና በሰዎች መጥ
ፋት የተነሳ ሃዘን፣ እናም በክርስቶስ የህ
ይወት ለብርሃንም ምክንያት ደስታን እን
መለከታለን።
ምዕራፍ ፳፱
አልማ በመለኮታዊ ቅንዓት ንስሃን ለመ
ጮህ ፈለገ— ጌታ ለሁሉም ሀገር አስተማ
ሪዎችን ሰጠ— አልማ በጌታ ስራ፣ እናም
በአሞንና በወንድሞቹ ስኬታማነት ተደ
ሰተ። በ፸፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አቤቱ፣ እንድሄድ እናም ምድሪቱን
በሚያንቀጠቅጠው ድምፅ፣ በእግዚአብ
ሔር መለከት እናገር ዘንድና ለማንኛውም
ሰው ንስሃን እናገር ዘንድ፣ መልዓክ በሆን
ኩና የልቤም መሻት በሞላልኝ!
፪ አዎን፣ ንስሃ እንዲገቡና ሀወደአምላ
ካችን እንዲመጡ፣ በምድሪቱ ገፅ ላይም
ከዚህ የበለጠ ሀዘን እንዳይኖር፣ እንደነጎ
ድጓድም ድምፅ ለማንኛውም ነፍስ ንስሃን
እናም የቤዛነትን ዕቅድ አውጅ ነበር።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ሰው ነኝ፤ እናም
በፍላጎቴ ኃጢያትን እሰራለሁ፤ ምክንያ
ቱም ጌታ በሰጠኝ ነገሮች መረካት ይገባ
ኛልና።
፬ ጠንካራ የሆነውን ፍትሀዊውን የአም
ላክ አዋጅ በፍላጎቴ መለወጥ አይገባኝም፣
ምክንያቱም ለህይወታቸውም ይሁን ለሞ
ታቸው ሀእንደፍላጎታቸው እርሱ እንዲሰ
ጣቸው አውቃለሁ፤ አዎን ለሰዎች እንደ
ለ
ፈቃዳቸው ለደህንነትም ይሁን ለጥፋት

፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣

			የክርስቶስ ብርሀን።
፳፱ ፪ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፮፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፳።
፬ ሀ መዝ. ፴፯፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

፪፻፸፬

አልማ ፳፱፥፭–፲፯

መደብ፣ አዎን መለወጥ የማይችል አዋጅ
በማወጅ እንደሚሰጣቸው አውቃለሁ።
፭ አዎን፣ እናም መልካምና መጥፎ የሆ
ነው በሰዎች ሁሉ ፊት እንደመጣ አውቃ
ለሁ፤ መልካሙን ከመጥፎው የማያውቅ
እንከን የለሽ ነው፤ ነገር ግን መልካምና
መጥፎውን ሀለሚያውቅ ለእርሱ እንደፍላ
ጎቱ፣ ፍላጎቱ መልካምም ይሁን መጥፎ፣
ህይወትም ይሁን ሞት፣ ደስታም ይሁን
ለ
የህሊና ፀፀት ይሰጠዋል።
፮ እንግዲህ፣ እነዚህን ነገሮች ማወቄን
በመመልከት፤ ከተጠራሁበት የበለጠ ስራስ
ለማከናወን ለምን እፈልጋለሁ?
፯ ለምንስ መልአክ ሆኜ እስከምድር ዳርቻ
መናገር እስከምችል እመኛለሁ?
፰ እነሆም ጌታ ሀለሀገሮች ሁሉ ቃሉን በጥ
በብ፣ አዎን፣ ሊኖራቸው ለየሚገባውን ነገር
ሁሉ እንዲያስተምሩ የራሳቸውን ሀገር እና
ሐ
ቋንቋ ሰጥቷል፤ ስለዚህ ጻድቅና እውነት
በሆነው መሰረት ጌታ በጥበቡ እንደሚመ
ሰክር እንመለከታለን።
፱ ጌታ ያዘዘኝን አውቃለሁ፣ እናም በዚ
ህም እደሰታለሁ። በራሴ ሀ አልኮራም፣
ነገር ግን ጌታ እኔን ባዘዘኝ በዚያ እኮራ
ለሁ፤ አዎን፣ ይህም ምናልባት ጥቂት ነፍ
ሳትን ወደ ንስሃው በማምጣት በእግዚአብ
ሔር እጅ መሳሪያ እሆን ዘንድ በዚህ እመካ
ለሁ፤ እናም ይህም የእኔ ደስታ ነው።
፲ እናም እነሆ፣ ብዙዎቹ ወንድሞቼ በእ
ውነት ንስሃ መግባታቸውን፣ እና ወደጌታ
አምላካቸው መምጣታቸውን በተመለከ
ትኩ ጊዜ፣ ከዚያም ነው ነፍሴ በደስታ የተ
ሞላችው፤ በዚያም ሀጌታ ምን እንዳደረገ
ልኝ፣ አዎን፣ ፀሎቴንም እንኳን እንደሰ
ማልኝ ለማስታወስ እችላለሁ፤ አዎን በዚ
ያም የምህረት ክንዶቹ በእኔ ላይ መዘርጋ
ታቸውንም አስታውሳለሁ።
፲፩ አዎን፣ እናም ደግሞ የአባቶቻችንን
፭ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፰፣ ፳፮፤
ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፱።
ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
		ለ ቅ.መ.መ. ህሊና።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፪።

		ለ
		ሐ
፱ሀ
፲ሀ
፲፩ ሀ

ምርኮ አስታውሳለሁ፤ ጌታ ከባርነት እን
ደለቀቃቸው በእርግጥ አውቃለሁ፣ እናም
በዚህም ቤተክርስቲያኗን አቋቁሟል፤
አዎን፣ ጌታ እግዚአብሔር፣ የአብርሃም
አምላክ፣ የይስሀቅ አምላክ፣ እንዲሁም
የያዕቆብ አምላክ ከባርነት ለቋቸዋል።
፲፪ አዎን፣ የአባቶቻችንን ምርኮ ሁልጊ
ዜም አስታውሳለሁ፤ እናም ከግብፃውያን
እጅ ሀያስለቀቃቸው አምላክ ከባርነት እነ
ርሱንም አስለቅቋል።
፲፫ አዎን፣ እናም ይኸው አምላክ ቤተክር
ስቲያኗን በመካከላቸው አቋቁሟል፤ አዎን፣
ይኸውም አምላክ ቃሉን ለህዝቡ እንድሰብክ
በቅዱሱ ጥሪው ጠራኝ፤ እናም ብዙ ድልም
ሰጠኝ፤ በዚህም ሀደስታዬ የተሞላ ነው።
፲፬ ነገር ግን በራሴ ስኬታማነት ብቻ አል
ደሰትም፣ ነገር ግን በኔፊ ምድር በነበሩት
ወንድሞቼ ሀስኬታማነት ደስታዬ ይበልጥ
ሙሉ ነው።
፲፭ እነሆ፣ እነርሱ እጅግ ሰሩም፣ በርካታ
ፍሬን አምጥተዋልም፤ እናም ደመወዛቸው
እንዴት ታላቅ ይሆናል!
፲፮ አሁን፣ የእነዚህን የወንድሞቼን ስኬት
ባሰብኩ ጊዜ ነፍሴ ከስጋዬ እንደተለየች
ያህል ትወሰዳለች፣ በመሆኑም ደስታዬም
ታላቅ ነው።
፲፯ እናም አሁን እግዚአብሔር ለወንድ
ሞቼ በእግዚአብሔር መንግስት እንዲቀ
መጡ ለእነርሱ ይፈቀድላቸው፤ አዎን፣
እናም ደግሞ የስራቸው ውጤት የሆኑት
ሁሉ ከእንግዲህ እንዳይሄዱባቸው፤ ነገር
ግን ለዘለዓለም እርሱን ያወድሱት። እናም
እኔ እንደተናገርኩት እንደቃሌም እንዲ
ሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። አሜን።
ሀ

ምዕራፍ ፴
ፀረ ክርስቶስ የሆነው ቆሪሆር፣ በክርስ

አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
ት. እና ቃ. ፺፥፲፩።
አልማ ፳፮፥፲፪።
ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፴፩።
ሞዛያ ፳፬፥፲፮–፳፩፤

አልማ ፭፥፫–፭።
፲፪ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፴–፴፩።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፬–፲፮።
፲፬ ሀ አልማ ፲፯፥፩–፬።

፪፻፸፭

አልማ ፴፥፩–፲፫

ቶስ፣ በኃጢያት ክፍያው እና በትንቢት
መንፈስ ተሳለቀ— እግዚአብሔር እንደ
ሌለ፣ የሰው ልጅ መውደቅ እንደሌለ፣
ለኃጢያትም ቅጣት እንደሌለና፣ ክርስ
ቶስ እንደሌለ አስተማረ— አልማ ክርስ
ቶስ እንደሚመጣና ሁሉም ነገር እግዚአ
ብሔር መኖሩን እንደሚያመለክት መሰ
ከረ— ቆሪሆር ምልክትን ፈለገና ዲዳ
ሆነ— ዲያብሎስ ለቆሪሆር እንደመልአክ
ታይቶት እናም ምን ማለት እንዳለበት አስ
ተምሮት ነበር— ቆሪሆር ተረገጠ፣ እናም
ሞተ። ከ፸፮–፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ አሁን እንዲህ ሆነ ሀየአሞን ህዝብ
በኢየርሾን ምድር ከተቋቋሙ በኋላ፣ አዎን
እናም ደግሞ ላማናውያን ከምድሪቱ ለከተ
ባረሩ እናም የሞቱባቸው በነዋሪው ከተቀ
በሩ በኋላ—
፪ አሁን የሞቱባቸው ቁጥራቸው እጅግ
ብዙ ስለነበር አልተቆጠሩም፤ ከኔፋውያን
የሞቱትንም ለመቁጠር አይቻሉም ነበር—
ነገር ግን እንዲህ ሆነ ሙታኖቻቸውን ከቀ
በሩ በኋላ፣ እናም ደግሞ ከፆማቸውና፣
ከሀዘናቸው፣ እንዲሁም ከፀለዩበት ቀናት
በኋላ (እናም ይህም በኔፊ ህዝብ ላይ በአ
ስራ ስድስተኛው የመሣፍንት አገዛዝ ዘመን
ነበር) በምድሪቱ ላይ ሁሉ የማያቋርጥ ሰላም
መሆን ጀመረ።
፫ አዎን፣ እናም ህዝቡ የጌታን ትዕዛዛት
ለመጠበቅ ጥረት አደረጉ፤ እናም በሙሴ
ህግ መሰረትም ሀየእግዚአብሔርን ስርዓቶች
ለመፈፀም የሚተጉ ነበሩ፤ የሙሴን ህግም
እስኪፈፀም ለለመጠበቅ ተምረው ነበርና።
፬ እናም ህዝቡ በኔፊ ህዝብ ላይ በኔፊ
ህዝቦች ላይ በነገሱበት በአስራ ስድስተ
ኛው የመሳፍንት ዘመን ውስጥ ሁሉ ምንም
ሁከት አልነበረባቸውም።
፭ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ ሰባተኛው
፴ ፩ ሀ አልማ ፳፯፥፳፭–፳፮።

ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።
		ለ አልማ ፳፰፥፩–፫።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬–፳፯፤

የመሣፍንት የንግስ ዘመንም መጀመሪያም
ላይ የማያቋርጥ ሰላም ነበር።
፮ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በአስራ ሰባተኛው
ዓመት በስተመጨረሻ አንድ ሰው ወደ
ዛራሔምላ ምድር መጣ፣ እርሱም ሀፀረ ክር
ስቶስ ነበር፤ እናም ስለክርስቶስ መምጣት
በነቢያቱ የተነገሩትን ትንቢቶች በመቃረን
መስበክ ጀመረ።
፯ እንግዲህ የሰዎችን ሀእምነት የሚፃረር
ህግ አልነበረም፤ ምክንያቱም ሰዎችን እኩል
የማያደርግ ህግ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
ፈፅሞ የተቃረነ ነውና።
፰ ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይላ
ልና፥ የምታመልኩትን ዛሬ ሀምረጡ።
፱ እንግዲህ ሰው እግዚአብሔርን ለማ
ገልገል ከፈለገ ይህ ልዩ መብቱ ነው፤
ወይም፣ በእግዚአብሔር ካመነ እርሱን
ማገልገል መብቱ ነው፤ ነገር ግን በእርሱ
ካላመነ እርሱን ለመቅጣት ምንም ዓይነት
ህግ የለም።
፲ ነገር ግን የሚገድል ከሆነ ሀበሞት ይቀ
ጣል፤ እናም ዘራፊ ከሆነም ደግሞ ይቀ
ጣል፤ የሚሰርቅ ከሆነም ደግሞ ይቀጣል፤
እናም ዝሙትን ከፈፀመ ይቀጣል፤ አዎን
ለዚህ ሁሉ ኃጢአቶች ተቀጥተዋል።
፲፩ ሰው እንደወንጀሉ የሚዳኝበት ህግ
ነበርና። ይሁን እንጂ የሰውን እምነት የሚ
ፃረር ህግ አልነበረም፤ ስለዚህ ሰው ባጠ
ፋበት ብቻ የሚቀጣበትም ህግ ነበር፣ ስለ
ዚህ ሰዎች ሁሉ ሀእኩል አቋም ነበራቸው።
፲፪ እናም ይህ ቆሪሆር የሚባለው ፀረ ክር
ስቶስ፣ (እናም ህጉ በእርሱ ላይ መስራት
የማይችለው) ክርስቶስ እንደሌለ ለህዝቡ
ማስተማር ጀመረ። እናም እንዲህም በማ
ለት ሰበከ፥
፲፫ አቤቱ በሞኝና በከንቱ ተስፋ የታሰ
ራችሁ፣ ለምን ራሳችሁን በከንቱ ነገሮች
ትገድባላችሁ? ክርስቶስንስ ለምንስ ትጠ

			 አልማ ፳፭፥፲፭።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ተቃዋሚ።
፯ ሀ አልማ ፩፥፲፯።
፰ ሀ ኢያ. ፳፬፥፲፭።

ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።
፲፩ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፴፪።

፪፻፸፮

አልማ ፴፥፲፬–፳፯

ብቃላችሁ? ምክንያቱም ማንም ሰው የሚ
መጣውን ማንኛውንም ነገር ማወቅ አይ
ችልም።
፲፬ እነሆ እነዚህ ትንቢት ብላችሁ የም
ትጠሩአቸው፣ በቅዱሳን ነቢያት ሲወርዱ
መጥተዋል የምትሏቸው ነገሮች፣ እነሆ እነ
ርሱ የአባቶቻችሁ ከንቱ ወግ ናቸው።
፲፭ እርግጠኝነታቸውን እንዴት ታውቃ
ላችሁ? እነሆ ሀያላያችኋቸውን ነገሮች ለማ
ወቅ አትችሉም፤ ስለዚህ ክርስቶስ እንደ
ሚኖርም ለማወቅ አትችሉም።
፲፮ ወደፊትም ትመልከታላችሁ፣ እናም
የኃጢአታችሁን ስርየት አየን ትላላችሁ።
ነገር ግን እነሆ፣ ይህ የአዕምሮ እብደት
ውጤት ነው፤ እናም ይህ የአዕምሮአችሁ
እብደት የመጣው እናንተ ወዳልሆኑ እም
ነት በሚመራችሁ በአባቶቻችሁ ወግ ምክ
ንያት ነው።
፲፯ እናም ለሰው ልጆች የኃጢያት ክፍ
ያም መሆን እንደማይችል፤ ነገር ግን ማን
ኛውም ሰው በዚህ ህይወት እድሉን የሚወ
ስነው እራሱ በሚያደርገው ነው እያለ እንደ
ነዚህ ያሉ ብዙ ነገሮችን ተናገራቸው፤ ስለ
ዚህ እያንዳንዱ ሰው በተሰጥኦው ይበለፅ
ጋል፣ እያንዳንዱም ሰው በጉልበቱ ያሸ
ንፋል፤ እናም ማንም ሰው ያደርገው የነበ
ረው ሁሉ ወንጀል አልነበረም።
፲፰ እናም እርሱ ህዝቡን ሰበከ፣ የብዙዎ
ችንም ልብ አሳተ፣ በኃጢአታቸው እራ
ሳቸውን ቀና እንዲያደርጉ አደረገ፤ አዎን
ብዙ ሴቶችንና ደግሞ ወንዶችን ዝሙት
እንዲፈፅሙ አደረገ—ሰው ሲሞት፣ በእ
ዚያም ሁሉም ነገር እንደተፈጸመ ነግሯ
ቸዋል።
፲፱ እንግዲህ ይህ ሰው በአንድ ወቅት የላ
ማናውያን ህዝብ በነበሩት በአሞን ህዝቦች
መካከል እነዚህን ነገሮች ለመስበክ ወደ
ኢየርሾን ምድር ሄደ።
፳ ነገር ግን እነሆ እነርሱ ከአብዛኞቹ ኔፋ
ውያን የበለጠ ብልህ ነበሩ፤ ምክንያቱም
እርሱን ወሰዱትና፣ አሰሩት፣ እናም ህዝብ
፲፭ ሀ ኤተር ፲፪፥፭–፮።

ላይ ሊቀ ካህን ወደሆነው ወደ አሞን ዘንድ
ወሰዱት።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ከምድ
ሪቱ ተወስዶ እንዲወጣ አደረገ። እናም
ወደ ጌዴዎን ምድር መጣና፣ ደግሞ ለህ
ዝቡ መስበክ ጀመረ፣ እናም በዚያ ብዙ ድል
አላገኘም ነበር፣ ምክንያቱም እርሱ ተወሰ
ደና ታሰረ፣ እናም ወደ ምድሪቱ ሊቀ ካህ
ንና ደግሞ በዋናው ዳኛ ፊት ቀርቧልና።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ሊቀ ካህኑም እን
ዲህ አለው፥ የጌታን መንገድ ለማሳት ለምን
ትሄዳለህ? ይህንን ህዝብ ደስታውን ለማቋ
ረጥ ለምን ክርስቶስ የለም ብለህ ታስተምራ
ለህ? ከቅዱሳን ነቢያት ትንቢት ሁሉ ተቃ
ራኒ የሆነውንስ ለምንስ ትናገራለህ?
፳፫ እንግዲህ የሊቀ ካህኑም ስም ጊዶና
ነበር። እናም ቆሪሆር እንዲህ አለው፥ ከንቱ
የሆነውን የአባቶችህን ወግ አላስተምርም፣
እናም ያለአግባብ ኃይላቸውንና ሥልጣና
ቸውን በእነርሱ ላይ ለማድረግ፣ እራሳቸ
ውንም ቀና እንዳያደርጉ ነገር ግን በቃላቶ
ችህ መጥፎ እንዲሰማቸው፣ ደንቆሮ ለማ
ድረግ፣ ይህንን ህዝብ ከንቱ በሆነው ስርዓ
ትና በጥንት ካህናት የተመሰረተውን አሰ
ራር ለማሰር ይህንን ህዝብ አላስተምርም።
፳፬ አንተም ይህ ህዝብ ነፃ ነው ብለሃል።
እነሆ፣ እነርሱ በባርነት ናቸው እላለሁ።
የጥንት ትንቢቶች እውነት ናቸው ብለ
ሃል። እነሆ፣ እነርሱ እውነት መሆናቸውን
አታውቅም እላለሁ።
፳፭ በወላጆቻቸው መሳሳት ምክንያት ይህ
ህዝብ ጥፋተኛና የወደቀ ነው ትላላችሁ።
እነሆ፣ ልጅ በወላጆቹ ምክንያት ጥፋተኛ
አይሆንም እላለሁ።
፳፮ እናም ደግሞ ክርስቶስ ይመጣል ብለ
ሃል። ነገር ግን እነሆ፣ ክርስቶስ እንደሚኖር
አታውቅም እላለሁ። እናም ደግሞ አንተ
ለዓለም ሀኃጢያት ይሞታል ብለሃል—
፳፯ እናም ይህን ህዝብ ከንቱ በሆነው በአ
ባቶች ወግና እንደ ፍላጎትህ መሰረት እን
ደዚህ ትመራለህ፤ እናም በባርነት እንዳ

፳፮ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፬–፯።

፪፻፸፯

አልማ ፴፥፳፰–፵፪

ሉም፣ በእጆቻቸው በሰሩትም ራስህን ታን
ደላቅቅበት ዘንድ፣ በድፍረትም ለመመ
ልከት እንዳይደፍሩና፣ በልዩ መብቶቻቸ
ውና በዕድላቸውም ለመደሰት እንዳይደፍሩ
ተገዢ ታደርጋቸዋለህ።
፳፰ አዎን፣ እንደራሳቸው ፍላጎት ያሰራ
ቸውን፣ እና በወጎቻቸውና ህልሞቻቸው፣
ቅዠታቸውና፣ ራዕዮቻቸው፣ እናም የማ
ስመሰል ሚስጥሮቻቸው እንዲያምኑ ያደ
ረጓቸውን ካህናቶቻቸውን እናሳዝናቸዋ
ለን ብለው ይፈራሉ፣ እናም ያንኑ ማድረግ
ነበረባቸውና፣ እንደቃሎቻቸው የማያደ
ርጉም ከሆነ እነርሱ አምላክ ብለው ያሉ
ትን—አንድ ያልታወቀን፣ እስከዛሬ ያል
ታየን፣ ወይንም እስከዛሬ ያልታወቀን አም
ላክ እናሳዝናለን ይላሉ።
፳፱ እንግዲህ ሊቀ ካህኑና ዋናው ዳኛ
የልቡን ጠጣርነት በተመለከቱ ጊዜ፤ አዎን
በእግዚአብሔር ላይ መሳደቡን በተመለ
ከቱ ጊዜ፣ ለቃሉ ምንም መልስ አልሰ
ጡም፤ ነገር ግን እንዲታሰር አደረጉ፤
እናም ለሹማምንቶቹ አስረከቡት፣ እናም
ከዋናው ዳኛ፣ በምድሪቱ ላይ ሁሉ ገዢ
ከነበረው ከአልማ ፊት ይቀርብ ዘንድ ወደ
ዛራሔምላ ምድር ላኩት።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ከዋናው ዳኛና ከአ
ልማ ፊት በቀረበ ጊዜ፣ በጌዴዎን ምድርም
ያደርግ እንደነበረው ማድረጉን ቀጠለ፣
አዎን፣ ሀየእግዚአብሔርንም ስም በከንቱ
ማንሳቱን ቀጠለ።
፴፩ እናም በአልማ ፊት ሀጮክ ብሎ ለመ
ናገር ተነሳ፣ እናም በህዝቡም ድካም ለመ
ንደላቀቅ፣ በከንቱው የአባቶቻቸው ወግ
ይመሯቸዋል በማለት ካህናቶቹንና መም
ህራንን በመሳደብ ይከሳቸው ጀመር።
፴፪ እንግዲህ አልማ እንዲህ አለው፥
በዚህ ህዝብ ስራ አለመንደላቀቃችንን
ታውቃለህ፤ እነሆም ከመሣፍንት አገዛዝ
ጀምሮ ምንም እንኳን በምድሪቱ ዙሪያ
ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ለህዝቡ ለማ
፴ ሀ ቅ.መ.መ. መስደብ።
፴፩ ሀ ሔለ. ፲፫፥፳፪።

ወጅ የተጓዝኩ ቢሆንም እስካሁን ድረስ
ራሴን ለመርዳት ሰርቼአለሁ።
፴፫ እናም በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ
ስራዎችን የሰራሁ ቢሆንም ለስራዬ አንድ
ሀ
ሰኒን እንኳን አልተቀበልኩም፤ ከፍርድ
ወንበሩ በስተቀር ወንድሞቼም አልተቀበ
ሉም፤ እናም በዚያም የተቀበልነው በህጉ
መሰረት ለጊዜአችን ነበር።
፴፬ እናም አሁን በቤተክርስቲያኗ ለሰራ
ንበት ምንም የማናገኝ ከሆነ በወንድሞቻ
ችን ሀደስታ ሐሴት እናደርግ ዘንድ በቤተ
ክርስቲያኗ እውነትን ለማወጅ ማገልገላችን
እኛን ምን ይጠቅመናል?
፴፭ አንተ ራስህ እኛ ምንም ጥቅም እንዳ
ላገኘን ባወቅህ ጊዜ ከህዝቡ ጥቅም እንድና
ገኝ ነው የምንሰብከው ለምን አልህ? እናም
አሁን በህዝቡ ልብ ውስጥ ደስታን እንደ
ሚፈጥር አድርገን ይህንን ህዝብ እንዳታ
ለልን ታምናለህን?
፴፮ እናም ቆሪሆር አዎን በማለት መለሰ።
፴፯ እናም አልማ እንዲህ አለ፥ እግዚአ
ብሔር እንዳለ ታምናለህን?
፴፰ እናም አላምንም ሲል መለሰ።
፴፱ እንግዲህ አልማ እንዲህ አለው፥
በድጋሚ እግዚአብሔር እንዳለ ትክዳ
ለህን፣ እናም ደግሞ ክርስቶስን ትክዳለ
ህን? እነሆም እንዲህ እልሃለሁ፣ እግዚአ
ብሔር እንዳለና ደግሞ ክርስቶስ እንደሚ
መጣ አውቃለሁ።
፵ እናም አሁን ሀእግዚአብሔር እንደሌለ፣
ክርስቶስም እንደማይመጣ ምን ማረጋገጫ
አለህ? ከቃላትህ በስተቀር ምንም ማረጋ
ገጫ የለህም እላለሁ።
፵፩ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እነዚህ ነገሮች እው
ነት ለመሆናቸው ሀለምስክርነት ሁሉም ነገር
አሉኝ፤ እናም አንተ ደግሞ እውነት ለመሆ
ናቸው ሁሉም ነገሮች ለምስክርነት አሉህ፤
እናም አንተ እነዚህን ትክዳለህን? እነዚህ
ነገሮች እውነት መሆናቸውን ታምናለህን?
፵፪ እነሆ፣ ማመንህን አውቃለሁ፣ ነገር

፴፫ ሀ አልማ ፲፩፥፫።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።

፵ ሀ መዝ. ፲፬፥፩።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክር።

፪፻፸፰

አልማ ፴፥፵፫–፶፫

ግን አንተ ለውሸት መንፈስ ተገዢ ሆነሃል፣
እናም በውስጥህ ሥፍራ እንዳይኖረው የእ
ግዚአብሔርን መንፈስ ክደሃል፤ ነገር ግን
ዲያብሎስ በአንተ ላይ ስልጣን አለው፣
እናም የእግዚአብሔርን ልጆች ያጠፋበት
ዘንድ በዕቅዱ በአንተ ላይ ገዢ ሆኗል።
፵፫ እናም አሁን ቆሪሆር ለአልማ እንዲህ
አለው፥ እግዚአብሔር መኖሩን ለማመን
እችል ዘንድ ለእኔ ሀምልክትን የምታሳየኝ
ከሆነ፥ አዎን፣ ኃይል እንዳለው አሳየኝ፣
እናም በቃልህ እውነተኛነት አምናለሁ።
፵፬ ነገር ግን አልማ እንዲህ አለው፥ በቂ
ምልክት አግኝተሃል፣ አምላክህን ትፈ
ትናለህን? ሀየወንድሞችህ ሁሉና፣ ደግሞ
የቅዱሳን ነቢያት ምስክርነትን ባገኘህ ጊዜ
ምልክት አሳዩኝ ትላለህን? ቅዱሳት መጻሕ
ፍት በፊትህ ቀርበውልሃል፣ አዎን፣ እናም
ለ
ሁሉም ነገር እግዚአብሔር መኖሩን ያመ
ለክታሉ፣ አዎን፣ ሐ ምድርም እንኳን፣
እናም ሁሉም በምድር ገፅ ላይ ያሉት ነገ
ሮች በሙሉ፤ አዎን እናም የምድር መእንቅ
ስቃሴ፣ አዎን፣ እናም ደግሞ በተለመደው
ሁኔታ የሚንቀሳቀሱት ሠፕላኔቶች ታላቅ
ፈጣሪ እንዳለ ያመለክታሉ።
፵፭ እናም የዚህን ህዝብ ልብ በማሳሳት
እግዚአብሔር የለም ብለህ ለመመስከር
ትሄዳለህን? እናም የእነዚህን ሁሉ ምስክ
ርነት ትክዳለህን? እንዲህም አለ፥ አዎን፣
ምልክትን ካላሳየኸኝ እክዳለሁ።
፵፮ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ አልማ
እንዲህ አለው፥ እነሆ፣ በልብህ ጠጣርነት፣
አዎን፣ ነፍስህም እንድትጠፋ ዘንድ የእው
ነትን መንፈስ ስለምትቃወም አዝኜአለሁ።
፵፯ ነገር ግን እነሆ፣ በውሸታሙና በሚ
ሸነግለው ቃልህ ብዙ ነፍሳትን ወደጥፋት
ከማምጣት ይልቅ ነፍስህ ብትጠፋ ሀይሻ
ላል፤ ስለዚህ በድጋሚ ከካድህ እነሆ እግ
ዚአብሔር ይመታሃል፣ ደንቆሮም ትሆና
፵፫ ሀ ያዕቆ. ፯፥፲፫–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
፵፬ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፴፫–፴፬።
		ለ መዝ. ፲፱፥፩፤

		ሐ
		መ
		ሠ
፵፯ ሀ

ለህ፤ ከእንግዲህም አፍህን ለመክፈት አት
ችልም፣ ከእንግዲህም ይህንን ህዝብ አታ
ታልልም።
፵፰ እንግዲህ ቆሪሆር እንዲህ አለው፥
የእግዚአብሔርን መኖር አልክድም፣ ነገር
ግን እግዚአብሔር እንዳለ አላምንም፤
እናም ደግሞ እንዲህ እላለሁ፥ እግዚአብ
ሔር እንዳለም አንተ አታውቅም፤ እናም
ምልክትን ካላሳየኸኝ አላምንም።
፵፱ እንግዲህ አልማ እንዲህ አለው፥
ይህን ለአንተ በቃሌ መሰረት ሀዲዳ እንድ
ትሆን ለምልክት እሰጥሃለሁ፤ እናም በእ
ግዚአብሔር ስም፣ ከእንግዲህ እንዳትናገር
ዲዳ እንድትሆን ይህን እላለሁ።
፶ እንግዲህ አልማ እነዚህን ቃላት በተና
ገረ ጊዜ፣ በአልማ ቃል መሰረትም ለመና
ገር እንዳይችል ቆሪሆር ዲዳ ሆነ።
፶፩ እናም ዋናው ዳኛ ይህን በተመለከተ
ጊዜ፣ ለቆሪሆር እንዲህ በማለት ፃፈለት፥
በእግዚአብሔር ኃይል አምነሀልን? አልማ
በማን ላይ ምልክቱን እንዲያሳይ ፈልገህ
ነበር? ለአንተ ምልክቱን ለማሳየት ሌሎችን
እንዲያሰቃይ ትፈልጋለህን? እነሆ፣ ምልክ
ትን አሳይቶሀል፤ እናም አሁን ከዚህ በላይ
ትከራከራለህን?
፶፪ እናም ቆሪሆር እጁን አነሳ፣ እንዲ
ህም በማለት ፃፈ፥ ዲዳ መሆኔን አውቃ
ለሁ፣ ምክንያቱም ለመናገር አልቻልኩም፤
እናም ከእግዚአብሔር ኃይል በቀር ማንም
በእኔ ላይ ይህን ማምጣት እንደማይችል
አውቃለሁ፤ አዎን፣ ሁል ጊዜም እግዚአ
ብሔር እንዳለም ሀአውቅ ነበር።
፶፫ ነገር ግን እነሆ፣ ዲያብሎስ ሀአሳተኝ፤
ምክንያቱም እርሱ በመልአክ አምሳል
ለ
ታየኝ፣ እናም እንዲህ አለኝ፥ ሂድና ህዝቡ
ሁሉ ወደ ማይታወቀው አምላክ በተሳሳተው
መንገድ ሄደዋልና መልሳቸው። እናም እን
ዲህ አለኝ፥ እግዚአብሔር ሐየለም፤ አዎን፣

ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፯።
ኢዮብ ፲፪፥፯–፲።
ሔለ. ፲፪፥፲፩–፲፭።
ሙሴ ፮፥፷፫።
፩ ኔፊ ፬፥፲፫።

፵፱ ሀ
፶፪ ሀ
፶፫ ሀ
		ለ
		ሐ

፪ ዜና ፲፫፥፳።
አልማ ፴፥፵፪።
ያዕቆ. ፯፥፲፬።
፪ ቆሮ. ፲፩፥፲፬፤ ፪ ኔፊ ፱፥፱።
መዝ. ፲፥፬።

፪፻፸፱

አልማ ፴፥፶፬–፴፩፥፬

ማለት ያለብኝንም አስተማረኝ። ቃሉንም
አስተማርኩኝ፤ እናም መለስጋዊ አዕምሮ
የሚያስደስቱ በመሆናቸው አስተማርኳ
ቸው፤ እናም አጥጋቢ ውጤት እስከማገኝ
ድረስ አስተማርኳቸው፣ እንዲህም ሆኖ
በእርግጥም እውነት መሆናቸውንም አመ
ንኩኝ፤ ይህንንም ታላቅ እርግማን በራሴ
ላይ እስከማመጣው ድረስ እውነትን የተ
ቃወምኩት ለዚህም ነው።
፶፬ እንግዲህ እርሱ ይህንን በተናገረ ጊዜ፣
እርግማኑ ከእርሱ እንዲወሰድ አልማ ወደ
እግዚአብሔር እንዲፀልይ ለመነው።
፶፭ ነገር ግን አልማ እንዲህ አለው፥ ይህ
እርግማን ከአንተ ከተወሰደ በድጋሚ የህ
ዝቡን ልብ ወደ ስህተት ትመራለህ፤ ስለ
ዚህ፣ ጌታ እስከፈቀደ ድረስ ይህ በአንተ
ላይ ይሆናል።
፶፮ እናም እንዲህ ሆነ እርግማኑ ከቆሪሆር
አልተወሰደም፤ ነገር ግን እርሱ ወደውጪ
ተጣለና፣ ከቤት ወደ ቤት ምግብ በመለ
መን ተዘዋወረ።
፶፯ እንግዲህ በቆሪሆር ላይ የሆነው ወዲ
ያውኑ በምድሪቱ ሁሉ ተወራ፤ አዎን፣
አዋጁ በቆሪሆር ቃል ለሚያምኑት በፍጥ
ነት ንስሃ እንዲገቡ አለበለዚያ ተመሳሳዩ
ፍርድ በእነርሱ ላይ እንደሚመጣ በማወጅ
አዋጁ ለምድሪቱ ነዋሪዎች ሁሉ በዋናው
ዳኛ ተላከ።
፶፰ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም ስለቆሪሆ
ርን ኃጢያት አመኑ፤ ስለዚህ ሁሉም በድ
ጋሚ ወደ ጌታ ተለወጡ፣ እናም ይህም
በቆሪሆር መተላለፍ ስለነበረው ማብቂያ
ሆነ። ቆሪሆርም እራሱን ለመርዳት ከቤት
ቤት በምግብ ልመና ዞረ።
፶፱ እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ፣ አዎን
ከኔፋዉያን መካከል እራሳቸውን የለዩትና
ዞራማውያን ብለው የጠሩት፣ ዞራም ተብሎ
በሚጠራው ሰው በተመሩት መካከል በሄደ
፶፫ መ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
፷ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ አልማ ፫፥፳፮–፳፯፤
፭፥፵፩–፵፪፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፭።

ጊዜ—እናም በእነርሱ መካከል በሄደ ጊዜ፣
እነሆ እስከሚሞት ድረስ ተረማመዱበትም
ተረጋገጡበት።
፷ እናም እኛ የጌታን መንገድ የሚያሰተ
ውን የእርሱን መጨረሻ እንመለከታለን፣
እንደዚህም ሀዲያብሎስ በመጨረሻው ቀን
ልጆቹን ለእንደማይደግፍ ነገር ግን በፍጥ
ነት ሐወደሲኦል እንደሚጎትታቸው እንመ
ለከታለን።
ምዕራፍ ፴፩
አልማ ኃይማኖታቸውን የካዱትን ዞራማ
ውያን ለመመለስ ተልዕኮውን መራ—
ዞራማውያን ክርስቶስን ካዱ፤ በውሸት
የምርጫ ሀሳብ አመኑ፣ እናም በተወሰነ
ፀሎት አመለኩ— አገልጋዮች በመንፈስ
ቅዱስ ተሞሉ— ስቃያቸው በክርስቶስ
ደስታ ተውጠዋል። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪሆር ከሞተ በኋላ፣
ዞራማውያን የጌታ ጎዳናን መበከላቸውን
እናም መሪያቸው የነበረው ዞራም የሰዎ
ችን ልብ ሀጣኦትን ለማምለክ ለእንዲያጎነ
ብስ መምራቱን አልማ ወሬውን በመስማቱ
ልቡ በህዝቡ ኃጢያት ምክንያት ሐመታ
ወክ ጀመረ።
፪ በህዝቡ መካከል ያለውን ክፋት ማወቅ
ለአልማ ታላቅ ሀሀዘን ነበር፤ ስለዚህ ልቡም
ዞራማውያን ከኔፋውያን በመለየታቸው
እጅግ አዘነ።
፫ አሁን በዛራሔምላ በስተምስራቅ
በባህሩ ዳርቻ፣ በኢየርሾን ምድር በስተደ
ቡብ፣ ላማናውያን በሞሉበት በምድረበዳው
በደቡብ ዳርቻ አንቲዮኑም ብለው በሚጠ
ሩት ስፍራ ውስጥ ዞራማውያን እራሳቸውን
በአንድ ላይ ሰበሰቡ።
፬ አሁን ዞራማውያን ከላማናውያን ጋር
የህብረት ስምምነት ያደርጋሉ፣ እናም

		ሐ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፴፩ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
		ለ ዘፀአ. ፳፥፭፤
ሞዛያ ፲፫፥፲፫።

		ሐ አልማ ፴፭፥፲፭።
፪ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፫፤
፫ ኔፊ ፲፯፥፲፬፤
ሙሴ ፯፥፵፩።

፪፻፹

አልማ ፴፩፥፭–፲፯

ይህም ለኔፋውያን የታላቅ ጥፋት መንስኤ
ይህናል በማለት ኔፋውያን እጅግ ፈሩ።
፭ እናም አሁን፣ ሀየቃሉ ለመሰበክ ህዝቡ
ትክክለኛውን እንዲሰራ ሐየሚመራ ታላቅ
ዝንባሌ ስላለው—አዎን፣ ይህም ከጎራዴ፣
ወይም ከሚሆንባቸው ማንኛውም ነገር፣
የበለጠ በአዕምሮአቸው ላይ ውጤት ይኖ
ረዋል—ስለዚህ አልማ ኃያል ውጤት ያለ
ውን የእግዚአብሔር ቃል በጎነት መሞከራ
ቸው አስፈላጊነቱን አሰበ።
፮ ስለዚህ አሞንን፣ አሮንንና፣ ኦምነርን
ወሰደ፤ እናም ሂሚኒን በዛራሔምላ ቤተክር
ስቲያን ተወው፤ ነገር ግን ቀዳሚዎቹ ሶስቱን
ከእርሱ ጋር ወሰዳቸውና፣ ደግሞ በሜሌቅ
የነበሩትን አሙሌቅንና፣ እና ዚኤዝሮምን፣
ደግሞም ሁለት ወንድ ልጆቹን ወሰደ።
፯ እንግዲህ ሀሔለማን የሚባለውን ትልቁን
ልጁን ከእርሱ ጋር አልወሰደውም፤ ነገር ግን
ከእርሱ ጋር የወሰዳቸው ስማቸው ሺብሎ
ንና፣ ቆሪያንቶን ይባላሉ፤ እናም ቃሉን
ለ
በዞራማውያን መካከል ለመስበክ ከእርሱ
ጋር የሄዱት ስማቸው እነዚህ ናቸው።
፰ እናም ዞራማውያን ከኔፋውያን ሀየተገ
ነጠሉ ነበሩ፤ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል
ተሰብኮላቸው ነበር።
፱ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
እናም ስርዓቶቹ በሙሴ ህግ መሰረት ባለመ
ጠበቃቸው በታላቅ ስህተት ውስጥ ሀወደቁ።
፲ ወደፈተናው እንዳይገቡ ዕለት ዕለትም
እግዚአብሔርን በመለመን በፀሎታቸው
የሚቀጥሉበትን የቤተክርስቲያኗን ስርዓት
አላከበሩም።
፲፩ አዎን፣ በአጠቃላይ፣ የጌታን መን
ገድ በብዙ ሁኔታዎች አጣመዋል፤ ስለዚህ፣
ለዚህ ምክንያት አልማና ወንድሞቹ ለእነ
ርሱ ቃሉን ለመስበክ ወደምድሪቱ ሄደዋል።
፲፪ እንግዲህ፣ ወደምድሪቱ በመጡ ጊዜ፣
፭ ሀ ዕብ. ፬፥፲፪፤
ያዕቆ. ፪፥፰፤
አልማ ፴፮፥፳፮።
		ለ ኢኖስ ፩፥፳፫፤
አልማ ፬፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መስበክ።

እነሆ፣ ለመገረማቸው ዞራማውያን ምኩ
ራብን ሠርተው አገኙአቸው፣ እናም የጌታ
ቀን ብለው በሚጠሩት ቀንም በሳምንት
አንድ ቀን በአንድ ላይ እራሳቸውን ይሰበ
ስባሉ፤ እናም አልማና ወንድሞቹ አይተ
ውት በማያውቁት ሁኔታ ያመልካሉ፤
፲፫ በምኩራባቸው ለመቆሚያነት ከጭን
ቅላት በላይ ከፍ ያለን ቦታ በመሀከሉ ሰር
ተው ነበር፤ እናም ጫፉም ላይ ለመግባት
የሚያስችለው አንድን ሰው ብቻ ነበር።
፲፬ ስለዚህ፣ ሀማምለክ የፈለገ መሄድና
በጫፉ ላይ መቆም አለበት፤ እናም ወደ
ሰማይ እጁን በመዘርጋት፣ እናም በኃይል
እንዲህ በማለት ይጮሃል፥
፲፭ ቅዱስ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር፤ አንተ
አምላክ መሆንህን እናምናለን፣ ቅዱስ መሆ
ንህንና፣ አንተ መንፈስ እንደነበርክ፣ መን
ፈስም እንደሆንክ፣ እናም ለዘለዓለም መን
ፈስ እንደምትሆን እናማንለን።
፲፮ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ከወንድሞቻ
ችን እንደለየኸን እናምናለን፤ እናም በአ
ባቶቻቸው ሞኝነት የተሰጧቸውን የወን
ድሞቻችንን ወግ አናምንም፣ ነገር ግን
አንተ እኛ ሀቅዱሳን ልጆችህ እንድንሆን
ለ
እንደመረጥከን እናምናለን፣ እናም ደግሞ
ክርስቶስ እንደሌለ እንድናውቅ አድርገ
ኸናል።
፲፯ ነገር ግን አንተ ትናንትም፣ ዛሬም ለዘ
ለዓለም አንድ ነህ፤ እናም በዙሪያችን ያሉ
ሁሉ በቁጣህ ወደሲኦል እንዲጣሉ በተመ
ረጡ ጊዜ፣ እኛ እንድንድን ሀመርጠኸናል፤
ስለዚህም ስለቅድስናችን አቤቱ እግዚአብ
ሔር እናመሰግንሀለን፣ እናም ደግሞ በክር
ስቶስ በማመን በሚያስተሳስራቸው፣ ልባ
ቸውን ከአንተ ከሚያርቀው በወንድሞቻ
ችን ከንቱ ወግ እንዳንመራ ስለመረጥኸን
እናመሰግንሀለን።

		ሐ ጄረም ፩፥፲፩–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፪።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሔለማን፣ የአልማ
ልጅ።
		ለ አልማ ፴፥፶፱።
፰ ሀ አልማ ፳፬፥፴።

፱ሀ
፲፬ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
፲፯ ሀ

ቅ.መ.መ. ክህደት።
ማቴ. ፮፥፩–፯።
ኢሳ. ፷፭፥፫፣ ፭።
አልማ ፴፰፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።

፪፻፹፩

አልማ ፴፩፥፲፰–፴፪

፲፰ እናም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፣
እኛ የተመረጥንና ቅዱስ ሰዎች በመሆና
ችን በድጋሚ እናመሰግንሀለን። አሜን።
፲፱ እንግዲህ እንዲህ ሆነ አልማና ወንድ
ሞቹ፣ እናም ልጆቹ ይህንን ፀሎት ከሰሙ
በኋላ ያለመጠን ተገረሙ።
፳ እነሆም፣ ሁሉም ሰው ሄዶ ይህንኑ
ፀሎት አቀረበ።
፳፩ እንግዲህ
የስፍራው
ስም
ራሜዩምጵቶም ተብሎ ይጠራ ነበር፤ እር
ሱም ትርጓሜው ቅዱስ መቆሚያ ማለት
ነው።
፳፪ እንግዲህ ከዚህ መቆሚያ እያንዳንዱ
ሰው ይኸንኑ ፀሎት ያቀርባል፤ አምላካቸ
ውን በእርሱ ስለተመረጡ፣ እናም እርሱም
በወንድሞቻቸው ወግ እንዳይመሩ ስላደ
ረገ፣ እናም ልባቸው ምንም ስለማያውቁት
ስለሚመጡት ነገሮችም ስላልተወሰደ አም
ላካቸውን አመሰገኑት።
፳፫ አሁን፣ ህዝቡ በዚህ ሁኔታ ምስጋና
ውን ካቀረበ በኋላ ወደ ቤቱ ተመለሰ፤ በቅ
ዱሱ መቆሚያ ተሰብስበው በድጋሚ በዚህ
ሁኔታ ምስጋናን እስከሚያቀርቡ ድረስ ስለ
አምላካቸውም በድጋሚ ሀአልተናገሩም።
፳፬ እንግዲህ አልማ ይህንን በተመለከተ
ጊዜ ልቡ ሀአዝኖ ነበር፤ እርሱ ኃጢአተኛና
ብልሹ የሆኑትን ሰዎች መሆናቸውን ተመ
ልክቷልና፤ አዎን ልባቸውንም በወርቅ፣
በብር፣ እናም በሚያምሩ ነገሮች ላይ ማድ
ረጋቸውን ተመለከተ።
፳፭ አዎን እናም ደግሞ ልባቸው በኩራ
ታቸው በፉከራ ሀሲነሳሳ ተመለከተ።
፳፮ እናም ድምፁን ወደሰማይ ከፍ አደረ
ገና፣ እንዲህ በማለት ሀጮኸ፥ አቤቱ ጌታ
ሆይ አገልጋዮችህ በሰው ልጆች መካከል
እንደዚህ ዓይነቱን ታላቅ ኃጢያት ሲሰሩ
ለመመልከት እስከመቼ ከዚህ በታች በስጋ
እንዲኖሩ ትፈቅዳለህ?
፳፫ ሀ ያዕ. ፩፥፳፩–፳፭።
፳፬ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፭–፮።
፳፭ ሀ ያዕቆ. ፪፥፲፫፤
አልማ ፩፥፴፪።

፳፮ ሀ
፳፯ ሀ
		ለ
፳፰ ሀ

፳፯ እነሆ፣ አምላክ ሆይ፣ እነርሱ ወደአ
ንተ ሀይጮኻሉ፣ እናም ይሁን እንጂ ልባ
ቸው በኩራታቸው ተሞልቷል። እነሆ፣
አምላክ ሆይ፣ በዓለም ከንቱ ነገሮች እስከ
ለ
ማበጥ ድረስ ሲኩራሩ በአንደበታቸው ግን
ወደአንተ ይጮሃሉ።
፳፰ አምላኬ ሆይ፣ ውድ ልብሶቻቸ
ውም፣ ቀለበቶቻቸውም፣ ሀአምባሮቻቸው
ንም፣ የወርቅ ጌጣጌጦቻቸውንም፣ እናም
የሚያጌጡባቸው የተከበሩ ነገሮቻቸው ሁሉ
ተመልከት፤ እናም እነሆ ልባቸው በእነዚህ
ላይ ነበር፣ ግን ወደ አንተ ይጮሀሉም እን
ዲህም ይላሉ—ሌሎች በሚጠፉበት ጊዜ
እኛ በአንተ የተመረጥን ስለሆነ አምላክ ሆይ
እናመሰግንሀለን።
፳፱ አዎን፣ እናም አንተ ክርስቶስ አለመ
ኖሩን እንዳሳወቅሃቸውም ይናገራሉ።
፴ ጌታ አምላክ ሆይ፣ እንደዚህ ዓይ
ነት ክፋትን እና ታማኝ አለመሆንን በዚህ
ህዝብ መካከል ለምን ያህል ጊዜ ትፈቅዳ
ለህ? ጌታ ሆይ፣ በደካማነቴ እታገስ ዘንድ
ብርታትን ትሰጠኛለህ። ምክንያቱም እኔ
ደካማ ነኝና፣ እናም በእነዚህ ሰዎች መካ
ከል እንደዚህ ዓይነት ክፋት ነፍሴን ያስ
ጨንቃታል።
፴፩ አምላክ ሆይ፣ ልቤ እጅግ አዝኗል፤
ሀ
በክርስቶስ ነፍሴን ታፅናናለህን። ይህን
ንም በእኔ ላይ በህዝቡ ክፋት የሚመጣውን
ስቃይ በትዕግስት እታገሰው ዘንድ ጌታ ሆይ
ብርታትን ትሰጠኛለህ።
፴፪ ጌታ ሆይ፣ ነፍሴን ታፅናናለህ፣
እናም ለእኔና፣ ደግሞ ከእኔ ጋር ለሚያገለ
ግሉት ጓደኞቼ—አዎን፣ አሞንና፣ አሮን
ንም፣ ኦምነርንም፣ ደግሞ አሙሌቅንም፣
ዚኤዝሮምንም፣ እናም ደግሞ ሀሁለት ወንድ
ልጆቼንም—መቃናትን ስጠን፤ አዎን፣
ጌታ ሆይ፣ እነኝህን ሁሉ ታፅናናለህ። አዎን
በክርስቶስ ነፍሳቸውን ታፅናናለህ።

ሙሴ ፯፥፵፩–፶፰።
ኢሳ. ፳፱፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
ኢሳ. ፫፥፲፮–፳፬።

፴፩ ሀ ዮሐ. ፲፮፥፴፫።
፴፪ ሀ አልማ ፴፩፥፯።

፪፻፹፪

አልማ ፴፩፥፴፫–፴፪፥፭

፴፫ በህዝቡ ክፋትም የተነሳ በእነርሱ ላይ
የሚመጣውን ስቃይ ይሸከሙ ዘንድ ብር
ታትን እንዲያገኙ ትሰጣቸዋለህ።
፴፬ ጌታ ሆይ፣ እኛም በድጋሚ እነርሱን
ወደ ክርስቶስ በማምጣት ድልን እናገኝ
ዘንድ ለእኛ ሀትፈቅድልናለህ።
፴፭ እነሆ፣ ጌታ ሆይ፣ የእነርሱ ሀነፍስ
ውድ ነው፣ እናም ብዙዎቹ ወንድሞቻችን
ናቸው፤ ስለዚህ ጌታ ሆይ፣ እነዚህን ወን
ድሞቻችንን በድጋሚ ወደአንተ እናመጣ
ቸው ዘንድ ኃይልና ጥበብን ስጠን።
፴፮ እንግዲህ እንዲህ ሆነ አልማ እነዚ
ህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ ከእርሱ ጋር በነ
በሩት ላይ ሁሉ ሀእጁን ለአጨበጨበ። እናም
እነሆ፣ እጁን በእነርሱ ላይ ባጨበጨበ ጊዜ
በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ።
፴፯ እናም ምን መመገብ እንዳለባቸውም
ሆነ መጠጣት እንዳለባቸው እንዲሁም ምን
ማድረግ እንዳለባቸው ሀሳያስቡ አንዳቸው
ከሌላኛው እራሳቸውን ለዩ።
፴፰ እናም ጌታ እንዳይራቡ ወይም እን
ዳይጠሙ ሁሉን አቀረበላቸው፤ አዎን፣
እናም ደግሞ በክርስቶስ ፍቅር ከመዋጥ በስ
ተቀር ምንም ሀስቃይ እንዳያገኛቸው ብር
ታትን ሰጣቸው። እንግዲህ ይህም በአልማ
ፀሎት መሰረት የሆነ ነበር፤ እና ይህ ደግሞ
እርሱ ለበእምነት በመፀለዩ ነበር።
ምዕራፍ ፴፪
አልማ ስቃያቸው ትሁት ያደረጋቸውን
ድሆች አስተማረ— እምነት በዚያ በማይ
ታየው እውነት በሆነው የሚደረግ ተስፋ
ነው— አልማ መላዕክት ለወንዶች፣ ለሴ
ቶች፣ እና ለልጆች እንደሚያገለግሉ
መሰከረ— አልማ ቃሉን ከዘር ጋር አነፃ
ፀረ— ይህም መተከልና እንክብካቤ ሊደ
፴፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ—
የነፍሶች ዋጋ።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፴፮–፴፯።
፴፯ ሀ ማቴ. ፮፥፳፭–፴፬፤

ረግለት ይገባዋል— ከእዚያም የዘለዓለም
ህይወት የሆነው ፍሬ ወደሚሰበሰብበት
ያድጋል። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ ሄዱና፣ በሰ
ዎቹ ምኩራብና፣ በቤታቸው በመግባት የእ
ግዚአብሔርን ቃል መስበክ ጀመሩ፤ አዎን
እናም ቃሉን በእነርሱ መንገድም እንኳን
ሰበኩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በመካከላቸው ብዙ
ከሰሩ በኋላ፣ ሀበደሃው ህዝብ መካከል መል
ካም ውጤት ማግኘት ጀመሩ፤ ምክንያ
ቱም፣ እነሆ፣ በልብሳቸው ቆሻሻነት የተ
ነሳ ከምኩራቡ ተባርረው ነበርና—
፫ የረከሱ ናቸው ተብሎ ስለተቆጠሩ እግ
ዚአብሔርን ለማምለክ ወደ ምኩራብ ለመ
ግባት አልተፈቀደላቸውም ነበር፤ ስለዚህ
እነርሱ ሀድሆች ነበሩ፤ አዎን፣ በወንድሞ
ቻቸው እንደ አተላ ተቆጥረው ነበር፤ ስለ
ዚህ በዓለም ነገሮች ድሆች ነበሩ፤ እናም
ደግሞ በልባቸውም ድሆች ነበሩ።
፬ አሁን፣ አልማ በኦኒዳ ኮራብታ ላይ ለህ
ዝቡ ሲያስተምር፣ እና ሲናገር ስለእነርሱም
እኛ የተናገርነው፣ በዓለም ነገሮች ድሆች
የሆኑት፣ እና ሀበልባቸው ድሃ የሆኑ ብዙ
ህዝብ ወደ እርሱ መጡ።
፭ እናም እነርሱ ወደአልማ መጡ፤ እናም
ከመካከላቸው ዋና የሆነው እንዲህ አለው፥
እነሆ ሀእነኚህ ወንድሞቼ ምን ያድርጉ፤
ምክንያቱም እነርሱ በድህነታቸው በሰዎች
ሁሉ፣ አዎን በተለይ በካህናቶቻችን፣ ተጠ
ልተዋል፤ ምክንያቱም በእራሳችን እጆች
በእጅግ ጥረን ከሰራናቸው ከምኩራቦቻችን
ለ
አስወጥተውናል፤ እጅግ ድሆች በመሆና
ችንም እኛን አባረውናል፤ አምላካችንንም
ለማምለክ ምንም ስፍራ የለንም፤ እናም
እነሆ ሐምን ማድረግ አለብን?

			፫ ኔፊ ፲፫፥፳፭–፴፬።
፫ ሀ አልማ ፴፬፥፵።
፴፰ ሀ ማቴ. ፭፥፲–፲፪፤
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ—
ሞዛያ ፳፬፥፲፫–፲፭፤
በመንፈስ ደሀነት።
አልማ ፴፫፥፳፫።
፭ ሀ ምሳ. ፲፰፥፳፫።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን። 		ለ አልማ ፴፫፥፲።
፴፪ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ሐ የሐዋ. ፪፥፴፯–፴፰።

፪፻፹፫

አልማ ፴፪፥፮–፳፩

፮ እናም አሁን አልማ ይህንን በሰማ ጊዜ፣
አልማ ፊቱን በፍጥነት ወደ እርሱ አዞረ፣
እናም በታላቅ ደስታ ተመለከተ፤ ምክን
ያቱም ሀስቃያቸው በእውነት እራሳቸውን
ለ
ዝቅ እንዳደረገና፣ እነርሱ ቃሉን ለመስ
ማት ሐበዝግጅት ላይ እንደነበሩ ተመለከተ።
፯ ስለዚህ ለሌሎቹ ሰዎች ምንም አልተ
ናገረም ነበር፣ ነገር ግን ለሚመለከታቸው፣
በእውነት ለተፀፀቱት እጁን ዘረጋና፣ ጮኸ፣
እናም እንዲህ አላቸው፥
፰ እነሆ በልባችሁ ሀትሁት እንደሆናችሁ
እመለከታለሁ፤ እናም እንደዚያ ከሆናችሁ
የተባረካችሁ ናችሁ።
፱ እነሆ ወንድማችሁ ምን ማድረግ አለ
ብን? ይላል—ከምኩራባችን ስለተባረርን፣
አምላካችንን ማምለክ አንችልም።
፲ እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ፣ በምኩራ
ባችሁ ብቻ ካልሆነ ሀእግዚአብሔርን ለማ
ምለክ አንችልም ብላችሁ ታስባላችሁን?
፲፩ እናም ከዚህ በተጨማሪ እጠይቃች
ኋለሁ፣ በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ እግዚ
አብሔርን ማምለክ እንዳለባችሁ ትገምታ
ላችሁን?
፲፪ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ትሁት ትሆኑ፣
እናም ሀጥበብን ዘንድ ከምኩራባችሁ መባ
ረራችሁ መልካም ነው፤ ምክንያቱም ጥበ
ብን መማራችሁ አስፈላጊ ነው፤ በመባረ
ራችሁ፣ በእጅግ ለድሀነታችሁ በወንድሞ
ቻችሁ ስለተጠላችሁ ምክንያት ነው ልባ
ችሁን ትሁት የሆነው፤ ትሁትም የሆናች
ሁትም ተገድዳችሁ ነው።
፲፫ እናም እንግዲህ፣ ትሁት እንድትሆኑ
በመገደዳችሁ እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ፤
አንዳንዴ ሰው ትሁት እንዲሆን ከተገደደ
ንስሃን ይሻልና፤ እናም አሁን በእርግጥ ንስሃ
የገባ ሁሉ ምህረትን ያገኛል፤ እናም ምህረ
ትን ያገኘና፣ እስከመጨረሻው ሀየፀና እርሱ
ይድናል።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ሐ አልማ ፲፮፥፲፮–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፰።
፰ ሀ ማቴ. ፭፥፫–፭።

፲ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
፲፮ ሀ

፲፬ እናም አሁን፣ እኔ እንደተናገርኳችሁ፣
ትሁት እንድትሆኑ በመገደዳችሁ የተባረካ
ችሁ ናችሁ፤ በቃሉም የተነሳ በእውነት ዝቅ
ያሉ ከዚህ የበለጠ የተባረኩ ናቸው ብላችሁ
አትገምቱምን?
፲፭ አዎን፣ በእውነት እራሱን ዝቅ ያደረ
ገና፣ ለኃጢአቱ ንስሃ የገባ፣ እናም እስከመ
ጨረሻው የፀና፣ እርሱ ይባረካል—አዎን፣
በከፋው ድህነታቸው ዝቅ እንዲሉ ከተገደ
ዱት የበለጠ በብዙ ይባረካል።
፲፮ ስለዚህ እራሳቸውን ዝቅ እንዲያደ
ርጉ ሳይገደዱ እራሳቸውን ሀዝቅ ያደረጉት
የተባረኩ ናቸው፤ ወይንም በሌላ አነጋገር፣
በእግዚአብሔር ቃል ያመነ፣ አዎን፣ ቃሉን
እንዲያውቅ ሳይገደድ በልቡም ሳያመነታ
የተጠመቀ፣ እርሱ የተባረከ ነው።
፲፯ አዎን፣ እንዲህ የሚሉ ብዙዎች አሉ፥
ከሰማይ ሀምልክትን ካሳየኸን፣ እርግጠኝ
ነቱን እናውቃለን፣ ከዚያም እናምናለን።
፲፰ እንግዲህ እንዲህ ብዬ እጠይቃለሁ፥
ይህ እምነት ነውን? እነሆ፣ እንዲህ እላች
ኋለሁ፤ አይደለም፣ ሰው ነገርን የሚያውቅ
ከሆነ ሀለማመን ምንም መንስኤ የለውም፣
ያውቀዋልና።
፲፱ እናም እንግዲህ፣ የእግዚአብሔርን
ፈቃድ ሀእያወቀ የማያደርገው ከሚያም
ነው፣ ወይም የማመን ምክንያት ያለው እና
በመተላለፍ ከሚወድቀው እንዴት ይበልጥ
የተረገመ ነው?
፳ እንግዲህ ይህን ነገር በተመለከተ መፍ
ረድ አለባችሁ። እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ
በአንድ በኩል የሆነው በሌላ በኩልም ይሆ
ናል፤ እናም ለእያንዳንዱ ሰው እንደስራው
ይሆንለታል።
፳፩ እናም አሁን እምነትን በተመለ
ከተ እንደተናገርኩት፣ ሀእምነት ስለ ነገ
ሮች ፍፁም የሆነ እውቀት አለ ማለት አይ
ደለም፤ ስለዚህ እምነት ካላችሁ እውነት

ቅ.መ.መ. ማምለክ።
መክ. ፬፥፲፫።
ምሳ. ፲፮፥፰።
አልማ ፴፰፥፪።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

፲፯ ሀ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
፳፩ ሀ

ቅ.መ.መ. ምልክት።
ኤተር ፲፪፥፲፪፣ ፲፰።
ዮሐ. ፲፭፥፳፪–፳፬።
ዮሐ. ፳፥፳፱፤
ዕብ. ፲፩።

፪፻፹፬

አልማ ፴፪፥፳፪–፴፪

ስለሆኑትና ስለማይታዩት ነገሮች ተስፋ
ይኖራችኋል።
፳፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እንዲህ እላ
ችኋለሁ፣ እግዚአብሔር በስሙ ለሚያ
ምኑት ሁሉ መሃሪ መሆኑን እንድታስታ
ውሱም እፈልጋለሁ፤ ስለዚህ በመጀመሪያ
ደረጃ በእርሱ እንድታምኑ፤ አዎን በቃሉም
እንኳን እንድታምኑ ይፈልጋል።
፳፫ እናም አሁን፣ ቃሉን በመላዕክት
አማካኝነት ለወንዶች፣ አዎን፣ ሀለወንዶች
ብቻ ሳይሆን ለሴቶችም እንዲሁ ይሰጣል።
እንግዲህ ይህ ብቻም አይደለም፣ ጥበበኞ
ችን እና የተማሩትን የሚያምታቱ ቃላት
ህፃናት ለልጆች ብዙ ጊዜም ይሰጣቸዋል።
፳፬ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞች፣ እናንተ የተሰቃያችሁና የተጣላችሁ
በመሆናችሁ ምክንያት ምን ማድረግ እን
ዳለባችሁ ከእኔ ለማወቅ በመፈለጋችሁ—
አሁን እናንተን በዚያ እውነት በሆነው ብቻ
ልፈርድባቸሁ እንደሆነ እንድትገምቱ አል
ፈልግም—
፳፭ ሁላችሁም ራሳችሁን ዝቅ እንድታደ
ርጉ ተገድዳችኋል ማለቴም አይደለምና፤
ጉዳያቸው ምንም ቢሆንም ከእናንተ መካ
ከል እራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ጥቂቶች
እንዳሉ በእርግጥ አምናለሁ።
፳፮ እንግዲህ፣ እምነትን በተመለከተ
እንደተናገርኩት—ፍፁም እውቀት አይ
ደለም—የእኔም ቃል እንዲህ ነው። እምነ
ትም ፍፁም ዕውቀት እንዳልሆነ፣ በቅድ
ሚያ የእርሱን እርግጠኛነት በፍፁም ልታ
ውቁ አይቻላችሁም።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ አዕምሮአችሁን ካነ
ቃችሁት፣ እናም ካነሳሳችሁት፣ በቃሌም
እስከምትለማመዱ እንኳን፣ እናም ቅንጣት
ያህል እምነትን ከተለማመዳችሁ፣ አዎን
ከማመን በላይ የበለጠ ሀለመፈለግ ባትች
ሉም፣ ለቃላቴ በውስጣችሁ ትንሽ ቦታ
ለ

፳፩ ለ
		ሐ
፳፫ ሀ
		ለ

ኤተር ፲፪፥፮።
ቅ.መ.መ. ተስፋ።
ኢዩ. ፪፥፳፰–፳፱።
ማቴ. ፲፩፥፳፭፤
ሉቃ. ፲፥፳፩፤

ሐ

ለመስጠት እስከምትችሉ ድረስ ይህ ፍላ
ጎት በእናንተ እንዲሰራ አድርጉ።
፳፰ እንግዲህ፣ ቃሉን ሀከዘር ጋር እና
ነፃፅራለን። እንግዲህ፣ ለዘሩ ሐበልባችሁ
ውስጥ እንዲተከል ሥፍራን ከሰጣችሁት፣
እነሆ፣ እውነተኛ ዘር ከሆነ ወይም መልካም
ዘር ከሆነ፣ መባለማመናችሁ የጌታን መንፈስ
በመቃወም የማትጥሉት ከሆነ፣ እነሆ፣ እር
ሱም በደረታችሁ ውስጥ ማደግ ይጀምራል፤
እናም ይህ ዕድገት በልባችሁ ውስጥ ሲሰማ
ችሁ፣ በውስጣችሁ እንዲህ ማለት ትጀምራ
ላችሁ—ይህ መልካም ዘር መሆን አለበት፣
ወይንም ቃሉ መልካም ነው፣ ምክንያቱም
በነፍሴ ውስጥ ማደግ ጀመሯልና፤ አዎን
ሠ
ግንዛቤዬን ያበራልኝ ጀምሯል፤ አዎን፣
ለእኔም አስደሳች መሆን ጀምሯል።
፳፱ እናም እነሆ፣ ይህ እምነታችሁን
አያሳድግላችሁምን? እኔ እንዲህ እላች
ኋለሁ፣ አዎን፣ ይሁን እንጂ እምነታችሁ
ወደፍፁም እውቀት ከፍ ባይልም እንኳን
ይህ እምነታችሁን አያሳድገውምን?
፴ ነገር ግን እነሆ፣ ዘሩ በፋፋና በበቀለ፣
እናም ማደግ በጀመረ ጊዜ፣ ከዚያም ዘሩ
መልካም ነው ማለት አለባችሁ፤ ምክን
ያቱም እርሱ ይፋፋልም፣ ይበቅላልም፣
ማደግ ይጀምራልም። እናም አሁን እነሆ፣
ይህ እምነታችሁን አያጠነክርምን? አዎን፣
እምነታችሁን ያጠነክራል፤ ምክንያቱም
ይህ መልካም ዘር እንደሆነ አውቃለሁ ትላ
ላችሁና፤ ምክንያቱም እነሆ በቅሏል እናም
ማደግ ጀምሯል።
፴፩ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ይህ መልካም
ዘር ለመሆኑ እርግጠኞች ናችሁን? እኔ እን
ዲህ እላችኋለሁ፤ አዎን፣ ማንኛውም ዘር
እራሱን ሀመሰል ዘር ይሰጣል።
፴፪ ስለዚህ፣ ዘሩ የሚያድግ ከሆነ መል
ካም ነው፤ ነገር ግን የማያድግ ከሆነ፣ እነሆ
መልካም አይደለም ስለዚህ ይጣላል።

፫ ኔፊ ፳፮፥፲፬–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፰።
፳፯ ሀ ማር. ፲፩፥፳፬።
፳፰ ሀ አልማ ፴፫፥፩።
		ለ ሉቃ. ፰፥፲፩።

		ሐ
		መ
		ሠ
፴፩ ሀ

ቅ.መ.መ. ልብ።
ማቴ. ፲፯፥፳።
ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
ዘፍጥ. ፩፥፲፩–፲፪።

፪፻፹፭

አልማ ፴፪፥፴፫–፵፫

፴፫ እናም አሁን እነሆ ልምምዱን በመሞ
ከራችሁና፣ ዘሩን በመትከላችሁ፣ እርሱም
በመፋፋቱና፣ በመብቀሉ፣ እናም ማደግ
በመጀመሩ ዘሩ መልካም መሆኑን ማወቅ
ይገባችኋል።
፴፬ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ ሀእውቀታ
ችሁ ፍፁም ነውን? አዎን፣ እውቀታችሁ
በእዚያ ነገር ፍፁም ነው፣ ለእምነታችሁም
ዘገምተኛ ነው፤ እናም ይህንን በማወቃችሁ፣
ቃልም ነፍሶቻችሁን እንደሚያፋፋ ታውቃ
ላችሁ፣ ደግሞም መብቀሉን ስላወቃችሁ፣
ግንዛቤአችሁ ብርሃን ማግኘት ይጀምራል፣
እናም ሐአዕምሮአችሁ መስፋፋት ጀምሯል።
፴፭ አቤቱ ይህ እውነት አይደለምን? እኔ
እንዲህ እላችኋለሁ፤ አዎን፣ ምክንያቱም
ይህ ሀብርሃን ነው፣ እናም ብርሃን የሆነው
ማንኛውም መልካም ነው፣ ምክንያቱም
እርሱ የሚለይ ነውና፣ ስለሆነም መልካም
መሆኑን ማወቅ ይገባችኋል፤ እናም አሁን
እነሆ፣ ይህንን ብርሃን ከሞከራችሁት በኋላ
እውቀታችሁ ፍፁም ይሆናልን?
፴፮ እነሆ አይደለም እላችኋለሁ፣ ወይም
እምነታችሁን መተው የለባችሁም፣ ምክን
ያቱም ዘሩ መልካም መሆኑን ለማወቅ ልም
ምዱን ትሞክሩ ዘንድ፣ ዘሩን ለመትከል
ብቻ እምነታችሁን ተለማምዳችኋልና።
፴፯ እናም እነሆ፣ ዛፍ ማደግ ሲጀምር፣
እንዲህ ትላላችሁ፥ ስርን እንዲያገኝ፣ እር
ሱም እንዲያድግ፣ እናም ፍሬን እንዲያስ
ገኝልን፣ በታላቅ ጥንቃቄ እንንከባከበው።
እናም አሁን እነሆ፣ በተገቢው ጥንቃቄ ከተ
ንከባከባችሁት ስር ያገኛልም፣ ያድጋልም፣
እናም ፍሬን ያስገኛል።
፴፰ ነገር ግን ዛፉን ሀከተዋችሁትና፣ ለእ
ንክብካቤው ማሰብ ካቆማችሁ፤ እነሆ ስር
አያገኝም፤ እናም የፀሐይ ሙቀት መጥቶ
ባቃጠለው ጊዜ፣ ስር ስለሌለው ይደርቃል፤
እናም ትቆርጡትና ትጥሉታላችሁ።
፴፬ ሀ
		ለ
		ሐ
፴፭ ሀ

ቅ.መ.መ. እውቀት።
ኤተር ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
ዮሐ. ፫፥፲፰–፳፩።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ

፴፱ እንግዲህ፣ ይህም የሆነው ዘሩ መል
ካም ስላልነበረ አይደለም፤ ወይም ፍሬውም
ቢሆን ተፈላጊ ባለመሆኑ አልነበረም፣ ነገር
ግን ሀመሬታችሁ መካን በመሆኑ፣ እናም
ዛፉን አትንከባከቡትም፤ ስለዚህ የዚህን
ፍሬ አታገኙም።
፵ እናም ለእዚያ ፍሬ በእምነት ዓይን
በመጠበቅ እንደዚህ ቃሉን የማትንከባከ
ቡት ከሆነ፣ ሀከህይወት ዛፍ ፍሬ በጭራሽ
መቅጠፍ አትችሉም።
፵፩ ነገር ግን ቃሉን የምትንከባከቡ ከሆነ፣
አዎን በእምነታችሁ በታላቅ ትጋት፣ ሀትዕ
ግስት፣ እና ለዚያ ፍሬ በጉጉት በመጠበቅ
የምትንከባከቡት ከሆነ፣ ይህም ስር ያወ
ጣል፤ እናም እነሆ ይህም ወደ ዘለዓለማዊው
ህይወት ለየሚያድግ ዛፍ ይሆናል።
፵፪ እናም ስር እንዲያወጣ ዘንድ ቃሉን
ለመንከባከብ ሀትጉ በመሆናችሁና፣ በታ
ማኝነታችሁ እንዲሁም በትዕግስተኛነታ
ችሁ፣ እነሆ፣ የተከበረውን፣ ከጣፋጮች
ሁሉ ጣፋጭ የሆነውንና ከነጡት ሁሉ በላይ
ነጭ፣ አዎን ከንፁህ ሁሉ በላይ ንፁህ የሆ
ነውን ለፍሬ ከጊዜ በኋላ ትቀጥፋላችሁ፤
እናም እርሃባችሁ እስከሚጠፋና፣ ጥማታ
ቸሁ እስኪቆረጥ ድረስ እንኳን ቢሆን ይህ
ንን ፍሬ ትመገባላችሁ።
፵፫ ከዚያም ወንድሞቼ፣ ዛፉ ፍሬ እን
ዲያስገኝላችሁ በመጠበቃችሁ ለእምነታ
ችሁ፣ ለትጋታችሁና፣ ለፅናታችሁ፣ እናም
ለታጋሽነታችሁ ደመወዝን ታገኛላችሁ።
ምዕራፍ ፴፫
ዜኖስ ሰዎች በሁሉም ስፍራ መፀለይ፣ እና
ማምለክ እንዳለባቸው፣ እናም ፍርድም
በወልድ አማካኝነት እንደሚለውጥ አስ
ተማረ— ዜኖቅ በወልድ አማካኝነት ምህ
ረት እንደሚሰጥ አስተማረ— ሙሴ በም

ብርሀን።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፴፱ ሀ ማቴ. ፲፫፥፭።
፵ ሀ ዘፍጥ. ፪፥፱፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፮።

፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
		ለ አልማ ፴፫፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፲–፲፪።

፪፻፹፮

አልማ ፴፫፥፩–፲፭

ድረበዳው የእግዚአብሔርን ልጅ ምሣሌ
የሆነውን አንስቷል። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አልማ እነዚህን ቃላት ከተናገረ
በኋላ፣ እርሱ የተናገረውንም ፍሬ ያገኙ
ዘንድ ሀበአንድ አምላክ ማመን እንዳለባ
ቸው፣ ወይንም ለዘሩን ወይም በልባቸው
መትከል ይገባቸዋል ብሎ እርሱ ስለተናገ
ረው ቃል እንዴት እንደሚተክሉ፣ ወይም
እንግዲህ በምን ዓይነት ሁኔታ እምነትን
መለማመድ እንዳለባቸው ለማወቅ በመ
ፈለግ ላኩበት።
፪ እናም አልማ እንዲህ አላቸው፥ እነሆ፣
ከምኩራባችሁ በመባረራችሁ አምላካች
ሁን ሀማምለክ እንደማትችሉ ተናግራች
ኋል። ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ እላችኋ
ለሁ፤ አምላክን ማምለክ አንችልም ብላ
ችሁ ከገመታችሁ እጅግ ተሳስታችኋል፤
እናም ለቅዱሳት መፃሕፍትን መመርመር
አለባችሁ፤ ይህንን አስተምረውናል ብላ
ችሁ ከገመታችሁ አልተረዳችኋቸውም።
፫ የጥንቱ ነቢይ ሀዜኖስ፣ ፀሎትን እና
ለ
አምልኮትን በተመለከተ የተናገረውን
ማንበባችሁን ታስታውሳላችሁን?
፬ እርሱም እንዲህ ብሏልና፥ እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ ፀሎቴን በምድረበዳው በነበ
ርኩበት ጊዜም እንኳን ስለሰማኸኝ አንተ
መሃሪ ነህ፤ አዎን፣ ሀጠላቶቼ ለሆኑትም
ለእነዚያ በፀለይኩኝ ጊዜ መሃሪ ነበርክ፣
እናም እነርሱም ለእኔ ደግ እንዲሆኑልኝ
አድርገሃል።
፭ አዎን፣ እግዚአብሔር ሆይ፣ እናም
ሀ
በስፍራዬ ሆኜ ወደአንተ ስጮህ ምህረ
ትን ሰጥተኸኛል፣ በፀሎቴ ወዳንተ ስጮህ
እነሆ ሰምተኸኛል።
፮ እናም በድጋሚ አቤቱ እግዚአብሔር
፴፫ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩፤
		ለ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ

ሞዛያ ፲፭፥፪–፬።
አልማ ፴፪፥፳፰–፵፫።
አልማ ፴፪፥፭።
አልማ ፴፯፥፫–፲።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የጠፉ ቅዱሣት

ወደቤቴም በተመለስኩኝ ጊዜ ፀሎቴን
ሰምተሃል።
፯ እናም፣ ጌታ ሆይ፣ ወደ ሀእልፍኜም
በሄድኩኝ ጊዜና ወደ አንተ በፀለይኩ ጊዜ
ሰምተኸኛል።
፰ አዎን ልጆችህ በሰዎች ሳይሆን በአንተ
እንዲሰሙ ወደ አንተ ሲጮሁ መሃሪ ነህ፣
እናም አንተ ትሰማቸዋለህ።
፱ አዎን፣ እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ ለእኔ
መሃሪ ሆነሀል፣ እናም በጉባዔህም መካከል
ጩኸቴን ሰማህ።
፲ አዎን፣ እናም ሀበተጣልኩና በጠላቶቼ
በተጠላሁ ጊዜ ደግሞ ሰምተኸኛል፤ አዎን፣
ጩኸቴን ሰምተሃልና፣ በጠላቶቼም ተቆ
ጥተሃል፣ እናም በፈጣኑ ጥፋትህም በቁጣህ
ጎብኝተሃቸዋል።
፲፩ እናም በሥቃዬና በቅንነቴ ምክን
ያት ሰምተኸኛል፤ እናም በልጅህ አማካ
ኝነት ለእኔ መሃሪ ሆነሃል፤ ስለዚህ በስቃዬ
ሁሉ ወደአንተ እጮሀለሁ፣ ደስታዬ በአ
ንተ ነውና፤ በልጅህ አማካኝነት ፍርድህን
ከእኔ አርቀሃልና።
፲፪ እናም አሁን አልማ እንዲህ አላቸው፥
በጥንት ነቢያት የተፃፉትን እነዚያን ሀቅዱ
ሳት መጻሕፍት ታምናላችሁን?
፲፫ እነሆ፣ የምታምኑ ከሆነ፣ ሀዜኖስ የተና
ገረውን ማመን አለባችሁ፤ እነሆ እርሱ እን
ዲህ ብሏልና፥ በልጅህ አማካኝነት ቅጣት
ህን አርቀሀል።
፲፬ እናም እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ቅዱሳን
መጽሐፍትን አንብባችሁ እንደሆን እጠ
ይቃችኋለሁ? ካነበባችሁ የእግዚአብሔርን
ልጅ እንዴት ላታምኑ ትችላላችሁ?
፲፭ ስለእነዚህ ነገሮች የተናገረው ዜኖስ
ብቻ ነው ተብሎ ሀአልተጻፈም፣ ነገር ግን
ለ
ዜኖቅ ደግሞ ስለእነዚህ ነገሮች ተናግሯል—

			መጻህፍት፤
ዚኖስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
፬ ሀ ማቴ. ፭፥፵፬።
፭ ሀ አልማ ፴፬፥፳–፳፭።
፯ ሀ ማቴ. ፮፥፭–፮፤
አልማ ፴፬፥፳፮።

፲ ሀ አልማ ፴፪፥፭።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፲፫ ሀ አልማ ፴፬፥፯።
፲፭ ሀ ያዕቆ. ፬፥፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤
አልማ ፴፬፥፯።

፪፻፹፯

አልማ ፴፫፥፲፮–፴፬፥፪

፲፮ እነሆም እርሱ እንዲህ ብሏል፥ ጌታ
ሆይ፣ ይህ ህዝብ በልጅህ አማካኝነት የሰ
ጠኸውን ምህረት ስለማይረዳ አንተ ተቆ
ጥተሀል።
፲፯ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ከጥንት
ነቢያት ሁለተኛው ስለእግዚአብሔር ልጅ
መስክሯል፣ እናም ህዝቡ ቃሉን ስላላመኑ
በድንጋይ ሀወግረው ገደሉት።
፲፰ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ብቻም አይደ
ለም፤ ስለእግዚአብሔር ልጅ የተናገሩት
እነዚህ ብቻ አይደሉም።
፲፱ እነሆ ሀ ሙሴም ስለእርሱ ተናግሮ
ነበር፤ አዎን፣ እናም እነሆ፣ ይህን ቀና
ብሎ የተመለከተ እንዲኖር ዘንድ እንደ
ለ
ምሳሌ የሆነው በምድረበዳው ሐተሰቅሎ
ነበር። እናም ብዙዎች ተመለከቱና፣ በህ
ይወት ኖሩ።
፳ ነገር ግን የነገሮቹን ትርጉም ጥቂቶች
ብቻ ተረዱ፣ እናም ይህም የሆነው በልባ
ቸው ጠጣርነት የተነሳ ነው። ነገር ግን ብዙ
ልበ ጠጣሮች ስለነበሩ አልተመለከቱም፣
ስለዚህም ጠፉ። ያንንም ያልተመለከቱበት
ምክንያት እነርሱን ሀእንደሚፈውስ ባለማ
መናቸው ነበር።
፳፩ ወንድሞቼ ሆይ፣ ትፈወሱ ዘንድ በቀ
ላሉ በዓይናችሁ በመመልከት ለመፈወስ
የምትችሉ ከሆነ፣ በፍጥነት አትመለከቱ
ምን፣ ወይንስ ትጠፉ ዘንድ ዐይኖቻችሁን
በዚያ ላይ ባለማመንስ ልባችሁን ማጠጠር፣
እናም ሰነፍ መሆን ይሻላችኋልን?
፳፪ እንዲህ ከሆነ፣ ዋይታ በላያችሁ ይመ
ጣባችኋል፤ ነገር ግን ይህም ካልሆነ፣ በዐ
ይናችሁ ወደዚህና ወደዚያ ተመልከቱ፣
እናም የእግዚአብሔር ልጅ ህዝቡን ሊያ
ድን እንደሚመጣና፣ ለህዝቡ ሀኃጢያት
ክፍያ እንደሚሰቃይና እንደሚሞት፣ እናም
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፲፱ ሀ ዘዳግ. ፲፰፥፲፭፣ ፲፰፤
አልማ ፴፬፥፯።
		ለ ዘኁል. ፳፩፥፱፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፤
ሞዛያ ፫፥፲፭።

ሰዎች እንደስራቸው በመጨረሻውና በፍ
ርዱ ቀን እንዲፈረድባቸው በፊቱ ይቆሙ
ዘንድ ሐትንሳኤን ያመጣ ዘንድ በድጋሚ
ከሙታን መእንደሚነሳ ሠማመን ጀምሩ።
፳፫ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ይህን ቃል
በልባችሁ ሀእንድትተክሉ እፈልጋለሁና፣
ማደግ በጀመረ ጊዜ በእምነታችሁ ተንከ
ባከቡት። እናም እነሆ፣ እርሱም ዛፍ ይሆ
ናል፣ እስከዘለዓለማዊው ህይወትም በእና
ንተ ለያብባል። በልጁም ደስታ አማካኝነት
ሐ
ሸክማችሁን እንዲቀልልላችሁ እግዚአ
ብሔር ይፍቀድላችሁ። እናም ይህን ሁሉ
እንኳን ከፈቀዳችሁ ማድረግን ትችላላ
ችሁ። አሜን።
ለ

ምዕራፍ ፴፬
አሙሌቅ ቃሉ ለቤዛነታቸው በክርስቶስ
ውስጥ መሆኑን መሰከረ— የኃጢያት ክፍ
ያው ካልተደረገ፣ የሰው ዘር ሁሉ መጥ
ፋት ነበረበት— የሙሴ ህጎች በሙሉ ወደ
እግዚአብሔር ልጅ መስዋዕትነት ይጠ
ቁማሉ— ዘለዓለማዊው የደህንነት ዕቅድ
የተመሰረተው በእምነት እና በንስሃ ላይ
ነው— ለጊዜያዊውና ለመንፈሳዊው በረ
ከት ፀልዩ— ይህ ህይወት ሰዎች እግዚአ
ብሔርን ለመገናኘት የሚዘጋጁበት ወቅት
ነው— በእግዚአብሔር ፊት በፍርሀት የ
ራሳችሁን ደህንነት አከናውኑ። በ፸፬ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ እነ
ዚህን ቃላት ከተናገራቸው በኋላ በመሬት
ላይ ተቀምጦ ነበር፣ እናም ሀአሙሌቅ ተነ
ሳና፣ እንዲህ በማለት እነርሱን ማስተማር
ጀመረ፥
፪ ወንድሞቼ እንደማስበው የእግዚአብ

		ሐ ዮሐ. ፫፥፲፬፤
ሔለ. ፰፥፲፬–፲፭።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵–፵፩።
፳፪ ሀ አልማ ፳፪፥፲፬፤ ፴፬፥፰–፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		ሐ አልማ ፲፩፥፵፬።
		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።

		ሠ አልማ ፴፪፥፳፯–፳፰።
፳፫ ሀ አልማ ፴፫፥፩፤ ፴፬፥፬።
		ለ አልማ ፴፪፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫።
		ሐ አልማ ፴፩፥፴፰።
፴፬ ፩ ሀ አልማ ፰፥፳፩።

፪፻፹፰

አልማ ፴፬፥፫–፲፬

ሔር ልጅ ስለመሆኑ ያስተማርናችሁን የክ
ርስቶስን መምጣት በተመለከተ የተነገሩትን
ችላ ማለት የማይቻል ነው፤ አዎን፣ ከእኛ
ከመለየታችሁ በፊት ሀእነዚህን ነገሮች በይ
በልጥ እንደተማራችሁት አውቃለሁ።
፫ እናም በስቃያችሁ የተነሳ ምን ማድ
ረግ እንዳለባችሁ እንዲያሳውቃችሁ የተ
ወደደውን ወንድሜን ለመጠየቅ በመፈለጋ
ችሁና፣ እርሱ የ ራሳችሁን አዕምሮ እንድ
ታዘጋጁ በመጠኑ ተናግሯል፤ አዎን እናም
እምነትና ትዕግስት እንዲኖራችሁ መክሯ
ችኋል—
፬ አዎን፣ የመልካምነቱን ልምምድ እን
ድትሞክሩት ዘንድ፣ ታላቅ እምነት ኖሯ
ችሁ ቃሉን በልባችሁ ሀእንድትተክሉትም
መክሯችኋል።
፭ እናም ቃሉ በእግዚአብሔር ልጅ ውስጥ
መኖሩን፣ ወይም ክርስቶስ እንደሌለ ያላ
ችሁን ታላቅ ጥያቄ በአዕምሮአችሁ ውስጥ
እንደሆነ ተመልክተናል።
፮ እናም በብዙ ማስረጃዎች ሀቃሉ ደህ
ንነት በክርስቶስ ውስጥ መሆኑን ወንድሜ
እንዳረጋገጠላችሁ ደግሞም ተመልክታ
ችኋል።
፯ ወንድሜም ቤዛነት በእግዚአብሔር
ልጅ አማካኝነት እንደሚመጣ የዜኖስን
ቃል፣ እናም ደግሞ የዜኖቅን ቃል፣ በመ
ጥቀስ ተናገረ፤ እናም ደግሞ እነዚህ ነገሮች
እውነት መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሙሴን
ቃላት ጠቀሰ።
፰ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እኔ ራሴ እነዚህ
ነገሮች እውነት መሆናቸውን ሀእመሰክራ
ለሁ። እነሆ፣ እንዲህም እላችኋለሁ፥ ክር
ስቶስ የህዝቡን መተላለፍ በእራሱ ላይ ለመ
ሸከም በሰው ልጆች መካከል እንደሚመጣ፣
እናም ለዓለም ለኃጢያት ክፍያን እንደሚከ
፪ሀ
፬ሀ
፮ሀ
፰ሀ
		ለ

አልማ ፲፮፥፲፫–፳፩።
አልማ ፴፫፥፳፫።
ዮሐ. ፩፥፩፣ ፲፬።
ቅ.መ.መ. መመስከር።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፱ ሀ አልማ ፲፪፥፳፪–፴፫፤

ፍል አውቃለሁ፤ ጌታ እግዚአብሔር ይህን
ተናግሯልና።
፱ የኃጢያት ክፍያ መኖሩ አስፈላጊ
ነውና፤ ሀበዘለአለማዊው አምላክ ታላቅ
ዕቅድ መሰረት ለየኃጢያት ክፍያ መኖር
አለበት፤ አለበለዚያ የሰው ዘር ሁሉ መጥ
ፋት እንዳለባቸው የማይቀር ነበር፤ አዎን
ሁሉም ጠጣሮች ናቸው፤ አዎን ሁሉም
ሐ
ወድቀዋልና ጠፍተዋል፣ እናም መፈ
ጸሙ አስፈላጊ ከሆነው ከኃጢያት ክፍያ
በቀር መጥፋት አለባቸው።
፲ ታላቅ እና የመጨረሻ ሀመስዋዕትነት
መኖሩ አስፈላጊ ነውና፤ አዎን፣ የሰውም
ሆነ የእንሰሳ እንዲሁም የማንኛውም አዕ
ዋፍ መስዋዕትነት አይደለም፤ ምክንያቱም
የሰው መስዋዕትነት መሆን አይገባውም፤
ነገር ግን ለመጨረሻ የሌለው እንዲሁም ዘለ
አለማዊ ሐመስዋዕት መሆን ይገባዋል።
፲፩ እንግዲህ ለሌላኛው እንደ ኃጢያቶች
ክፍያ ደሙን መስዋዕት ሊያደርግ የሚችል
ማንም ሰው የለም። እንግዲህ፣ አንድ ሰው
ከገደለ እነሆ ሀፍፁም የሆነው ህጋችን የወ
ንድሙን ህይወት ያጠፋልን? እኔ ግን አይ
ሆንም እላለሁ።
፲፪ ነገር ግን ህጉ ሀየገደለውን ሰው ህይወት
ይጠይቃል፤ ስለዚህ ለዓለም ኃጢያት ወሰን
ከሌለው የኃጢያት ክፍያ በስተቀር ሊበቃ
የሚችል ምንም የለም።
፲፫ ስለዚህ፣ ታላቅና የመጨረሻ መስ
ዋዕትነት መኖሩ አስፈላጊ ነው፤ እናም
የደም መፋሰሱ ሀመቆም መሆን አለበት፣
እንዲሁም መሆኑ አስፈላጊ ነው፤ ከዚያም
ለ
የሙሴ ህግ ይፈፀማል፤ አዎን፣ እያንዳንዱ
ነጥብና ምልክት በሙሉ ይፈፀማል፣ እናም
የትኛውም ሳይከናወን አይቀርም።
፲፬ እናም እነሆ፣ ይህ እያንዳንዱ ትንሽ

ሙሴ ፮፥፷፪።
		ለ አልማ ፴፫፥፳፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
፲ ሀ ሙሴ ፭፥፮–፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።

፲፩ ሀ ዘዳግ. ፳፬፥፲፮፤
ሞዛያ ፳፱፥፳፭።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት፤
ግድያ።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፲፯፣ ፲፱–፳።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፭፥፭።

፪፻፹፱

አልማ ፴፬፥፲፭–፴

ክፍል ወደ ታላቁና የመጨረሻ መስዋዕት
የሚጠቁምበት አጠቃላይ ለየህጉ ሐትርጓሜ
ነው፤ እናም የታላቁና የመጨረሻ መስዋዕ
ትነት የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል፤ አዎን፣
መጨረሻ የሌለውና ዘለዓለማዊ የሆነው።
፲፭ በዚህም በስሙ ለሚያምኑ ሁሉ ሀደህ
ንነትን ያመጣል፤ የዚህ የመጨረሻው መስ
ዋዕት ዓላማ ከፍትህ የሚልቀውን ከአንጀት
የሆነን ምህረትን ለማምጣት ነው፤ እንዲ
ሁም ለሰዎች በንስሃ እምነት ይኖራቸው
ዘንድ መፍትሄ ለማምጣት ነው።
፲፮ እናምእንደዚህም ሀምህረት ለየፍት
ህን ፍላጎት ሊያሟላ ይችላል፣ እናም በጠ
ባቂ ክንዶቹ ይከባቸዋል፤ እምነትንም ንስሃ
በመግባት ያልተለማመደ ሐፍትህ ለሚፈ
ልግበት ህግጋት ሁሉ የተጋለጠ ይሆናል፤
ስለዚህ ለንስሃ እምነት ላለው ብቻ ታላቁና
መ
የዘለዓለማዊው ዕቅድ ቤዛነት እንዲመጣ
የሚሆነው።
፲፯ ስለዚህ ወንድሞቼ ለንስሃ ሀእምነታ
ችሁን መለማመድ ትጀምሩ ዘንድ፣ በእ
ናንተም ላይ ምህረት እንዲኖረው ቅዱስ
ስሙን ለመጥራት ትጀምሩ ዘንድ እግዚአ
ብሔር ለእናንተ ይፍቀድላችሁ፤
፲፰ አዎን፣ ለምህረት ወደ እርሱ ጩኹ፤
ምክንያቱም እርሱ ለማዳን ኃያል ነውና።
፲፱ አዎን፣ ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ፣ እናም
ወደ እርሱ ፀሎታችሁን አታቋርጡ።
፳ በመስካችሁ ሳላችሁ ወደ እርሱ ጩኹ፤
አዎን በመንጋዎቻችሁ ሁሉ ላይ።
፳፩ በቤታችሁ፣ አዎን፣ በቤተሰዎቻችሁ
ላይ፣ በጠዋት፣ በቀን እንዲሁም በምሽት
ወደ እርሱ ሀጩኹ።
፳፪ አዎን፣ የጠላቶቻችሁን ኃይል በመ
ቃወም ወደ እርሱ ጩኹ።
ሀ

፲፬ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፭።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
አልማ ፴፥፫።
ቅ.መ.መ. ደህንነት።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።
አልማ ፲፪፥፴፪።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።

፳፫ አዎን፣ የፅድቅ ሁሉ ጠላት የሆነ
ውን ለዲያብሎስን በመቃወም ወደ እርሱ
ሐ
ጩኹ።
፳፬ በእርሻችሁ እህሎች ትበለጽጉ ዘንድ
ወደ እርሱ ጩኹ።
፳፭ በመስኩ ላይ ያሉት መንጎቻችሁ ይበ
ዙላችሁ ዘንድ ስለእነርሱ ጩኹ።
፳፮ ነገር ግን ይህ ብቻም አይደለም፤ ነፍ
ሳችሁን ሀበእልፍኞቻችሁ፤ እናም በሚስ
ጥር ቦታዎቻችሁ እንዲሁም በምድረበዳው
አፍስሱ።
፳፯ አዎን፣ እናም ወደ ጌታ በማትጮኹ
በት ጊዜ፣ ሀልባችሁ ለደህንነታችሁና፣
ደግሞ በዙሪያችሁ ላሉት ደህንነት ባለማ
ቋረጥ በፀሎት ወደ እርሱ በመትጋት ለሙሉ
ይሁን።
፳፰ እናም አሁን እነሆ፣ የተወደዳችሁ
ወንድሞቼ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፤ ይህ ብቻ
ነው ብላችሁ አትገምቱ፤ ምክንያቱም ይህ
ንን ነገር በሙሉ ካደረጋችሁ በኋላ፣ ሀየተ
ቸገሩትንና፣ የታረዙትን ካልረዳችሁ፣
እናም የታመሙትንና የተሰቃዩትን ካል
ጎበኛችሁና፣ እያላችሁ ለሚሹት ካላችሁ
ነገር ለካላካፈላችሁ—እኔ እንዲህ እላችኋ
ለሁ፥ ከእነዚህ ነገሮች የትኛውንም ካላደረ
ጋችሁ፣ እነሆ፣ ሐፀሎታችሁ መከንቱ ነው፣
እናም ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ምንም
የለም፤ እናንተም እምነትን እንደሚከዱት
ግብዞች ናችሁ።
፳፱ ስለዚህ፣ ሀቸር መሆንን ካላስታወሳ
ችሁ፣ (ምክንያቱም ዋጋ ቢስ ነውና) አጣ
ሪዎቹ እንደሚጥሉዋቸው እናም በሰዎች
እግር እንደሚረገጡ አተላ ናችሁ።
፴ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ ብዙ ምስ
ክሮችን ከተቀበላችሁ በኋላ፣ ቅዱሳን መጻ

፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፳፩ ሀ መዝ. ፭፥፩–፫፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፳፩።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭፣ ፲፰።
፳፮ ሀ ማቴ. ፮፥፭–፮።

ሀ

፳፯ ሀ
		ለ
፳፰ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ልብ።
ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣ የምፅዋት
ስጦታ።
		ሐ ማቴ. ፲፭፥፯–፰።
		መ ሞሮኒ ፯፥፮–፰።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ልግስና።

፪፻፺

አልማ ፴፬፥፴፩–፴፱

ሕፍት እነዚህን ነገሮች እንደሚመሰከሩ
ላችሁ እያያችሁ፣ እንድትመጡና ለንስሀ
ብቁ የሆነ ሀፍሬ እንድታመጡ ፍላጎቴ ነው።
፴፩ አዎን፣ እናንተ እንድትመጡና፣
ከእንግዲህ ልባችሁን እንዳታጠጥሩ እፈ
ልጋለሁ፤ እነሆም አሁን ሀየደህንነታችሁ
ጊዜና ቀን ነው፤ እናም ስለዚህ ንስሃ የምት
ገቡ ከሆነና፣ ልባችሁን የማታጠጥሩ ከሆነ፣
ታላቁ የቤዛነት ዕቅድ በፍጥነት በእናንተ
ላይ ይሆናል።
፴፪ እነሆም፣ ይህ ጊዜ ለሰዎች እግዚ
አብሔርን ለመገናኘት ሀየዝግጅት ወቅት
ነው፤ አዎን፣ እነሆ የዚህ ህይወት ቀናት
ሰዎች ስራቸውን የሚያከናውኑባቸው ቀና
ቶች ናቸው።
፴፫ እናም አሁን፣ ለእናንተ ብዙ ምስ
ክር እንዳላችሁ ቀደም ሲል እንደተናገር
ኩት፣ ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ ሀየን
ስሃ ቀናችሁን ለእንዳታዘገዩ እለምናችኋ
ለሁ፤ ለዘለዓለማዊው ህይወት እንድንዘ
ጋጅ ከተሰጠን ከዚህ የህይወት ቀን በኋላ፣
እነሆ፣ በዚህ ህይወት ውስጥ ጊዜያች
ንን በተሻለ ካልተጠቀምን፣ ከዚያም ስራ
ለመስራት የማንችልበት ሐየጨለማ መምሽት
ይመጣል።
፴፬ ወደ አሰቃቂው ሀሁኔታ ስትመጡም፣
ንስሃ እገባለሁ፣ እናም ወደ አምላኬ እመ
ለሳለሁ ለማለት አትችሉም። እንደዚህም
ለማለት አትችሉም፤ ከዚህ ህይወት በም
ትወጡ ጊዜ እናንተን የእራሱ ያደረገው
ይኸው መንፈስ በዘለዓለማዊው ዓለም እና
ንተን የእራሱ ለማድረግ ስልጣን ይኖረዋል።
፴፭ እነሆም እስክትሞቱ ድረስ የንስሃ
፴ ሀ ማቴ. ፫፥፰፤
አልማ ፲፫፥፲፫።
፴፩ ሀ ሮሜ ፲፫፥፲፩–፲፪።
፴፪ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፩፤
አልማ ፲፪፥፳፬፤ ፵፪፥፬–፮።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ሔለ. ፲፫፥፴፰፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት፤
መንፈሳዊ ጭለማ።

ቀናችሁን የምታዘገዩ ከሆነ፣ እነሆ፣ ለዲያ
ብሎስ መንፈስ ሀተገዢ ትሆናላችሁና፣ የእ
ራሱ አድርጎ ለያትምባችኋል፤ ስለዚህ የእ
ግዚአብሔር መንፈስ ከውስጣችሁ ይወጣ
ልና፣ በእናንተ ውስጥ ስፍራ አይኖረውም፣
እንዲሁም ዲያብሎስ በእናንተ ላይ ሁሉም
ስልጣን ይኖረዋል፤ እናም የኃጢአተኞች
የመጨረሻ ሁኔታ ይህ ነው።
፴፮ እናም ይህን ያወቅሁት ሀበረከሰ ቤተ
መቅደስ እንደማይኖር፣ ነገር ግን ለበፃድቃ
ኖች ልብ ውስጥ እንደሚያድር ጌታ ስለተ
ናገረ ነው፤ አዎን፣ እናም ደግሞ ፃድቃ
ኖች በመንግስቱ እንደሚቀመጡ፣ ከዚያም
ደግሞ እንደማይወጡ ተናግሯል፤ ነገር ግን
በበጉ ደም ልብሳቸው ይጸዳል።
፴፯ እናም አሁን፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ እነዚህን ነገሮች እንድታስታ
ውሱ እፈልጋለሁ፣ እናም በእግዚአብሔር
ፊት በፍርሃት ደኅንነታችሁን ሀእንድት
ፈፅሙና፣ የክርስቶስን መምጣት ከእንግ
ዲህ እንዳትክዱ እፈልጋለሁ፤
፴፰ ከእንግዲህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር
ሀ
እንዳትጣሉም፣ ነገር ግን እንድትቀበሉ
ትና፣ ለየክርስቶስን ስም በእራሳችሁ ላይ
እንድትወስዱት፤ ራሳችሁን እስከትቢያው
ድረስ ዝቅ እንድታደርጉና፣ ባላችሁበት
ስፍራ ሁሉ በመንፈስና በእውነት እግዚ
አብሔርን ሐእንድታመልኩ፤ እናም በየ
ቀኑ በእናንተ ላይ ባደረገው ስለበዛው ምህ
ረቱና በረከቱ መበምስጋና እንድትኖሩ እፈ
ልጋለሁ።
፴፱ አዎን፣ እናም ደግሞ ወንድሞቼ በዲ
ያብሎስ ሀፈተናም እንዳትወሰዱ፣ እርሱም

		መ ዮሐ. ፱፥፬፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፯።
፴፬ ሀ አልማ ፵፥፲፫–፲፬።
፴፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፫።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፱።
፴፮ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፯፤
አልማ ፯፥፳፩፤
ሔለ. ፬፥፳፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
፴፯ ሀ ፊልጵ. ፪፥፲፪።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።

		ለ ሞዛያ ፭፥፰፤
አልማ ፭፥፴፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
		መ መዝ. ፷፱፥፴፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፯።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።

፪፻፺፩

አልማ ፴፬፥፵–፴፭፥፲፫

በእናንተ ላይ ስልጣን እንዳይኖረው፣ በመ
ጨረሻው ቀንም በእርሱ ስር እንዳትሆኑ
ያለማቋረጥ ለ እንድትፀልዩ እመክራችኋ
ለሁ፤ እነሆ እርሱ ሐምንም መልካም ነገር
ዋጋ አይሰጣችሁምና።
፵ እናም አሁን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
ሀ
ትዕግስት እንዲኖራችሁና፣ ስቃያችሁን
ሁሉ እንድትታገሱ እመክራችኋለሁ፤
እጅግ ድሆች በመሆናችሁ ከአስወጧች
ሁም ላይ አጥብቃችሁ ለአትነቅፉ፣ ያለበ
ለዚያ እንደእነርሱም ኃጢአተኞች ትሆና
ላችሁና፤
፵፩ ነገር ግን ትዕግስት ይኑራችሁ፣ እናም
አንድ ቀን ከስቃያችሁ ሁሉ እንደምታርፉ
ተስፋ በማድረግ ስቃያችሁን ታገሱ።
ምዕራፍ ፴፭
የቃሉ መሰበክ የዞራማውያንን ተንኮል
ያጠፋል— ወደጌታ የተለወጡትን አስወ
ጡአቸው፣ እነርሱም በኢየርሾን ከአሞ
ንን ሰዎች ጋር ተቀላቀሉ— አልማ በህዝቡ
ክፋት አዘነ። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ አሁን እንዲህ ሆነ አሙሌቅ ንግግሩን
ከጨረሰ በኋላ፣ እራሳቸውን ከህዝቡ ለዩ
እናም ወደ ኢየርሾን ምድር መጡ።
፪ አዎን እናም የቀሩት ወንድሞች ቃሉን
ለዞራማውያን ከሰበኩ በኋላ ደግሞ ወደ
ኢየርሾን ምድር መጡ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በጣም ታዋቂ የሆ
ኑት ዞራማውያን የተሰበኩትን ቃላት በተ
መለከተ እርስ በእርሳቸው ከተመካከሩ በኋላ
ሀ
ተንኮላቸውን የሚያጠፉባቸው በመሆኑ
በቃሉ ተቆጡ፤ ስለዚህ ቃላቱንም አላደ
መጡትም።
፬ እናም በምድሪቱ ሁሉ የሚኖሩትን
ሰዎች በሙሉ መልዕክት ላኩላቸውና፣ ሰበ
ሰቡአቸው፣ እናም የተነገሩትን ቃላት በተ
መለከተ ከእነርሱ ጋር ተመካከሩ።
፴፱ ለ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
		ሐ አልማ ፴፥፷።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።

፭ እንግዲህ ገዢዎቻቸውና፣ ካህናቶቻ
ቸው፣ እናም መምህራኖቻቸው ለህዝቡ የእ
ነርሱን ፍላጎት እንዲያውቅ አልፈቀዱም፣
ስለዚህ የህዝቡን ሀሳብ በሚስጥር አወቁ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ የህዝቡን በሙሉ ሀሳብ
ካወቁ በኋላ፣ በአልማና በወንድሞቹ የተነገ
ሩትን ቃላት የሚደግፉትን ሰዎች ከምድሪቱ
አባረሩአቸው፤ እነርሱም ብዙ ነበሩ፤ እናም
ደግሞ እነርሱ ወደ ኢየርሾን ምድር መጡ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ አልማና ወንድሞቹ
ሰበኩላቸው።
፰ እንግዲህ በኢየርሾን በነበሩት በአሞን
ሰዎች ላይ ዞራማውያን ተቆጥተው ነበር፣
እናም የዞራማውያን ዋና ገዢ እጅግ ክፉ ሰው
ስለነበር ከዞራማውያን ምድር ወደ እነርሱ
የመጡትን ከምድራቸው እንዲወጡ በመ
ፈለጉ ለአሞን ህዝብ መልዕክት ላከባቸው።
፱ እናም እርሱ በእነርሱ ላይ በርካታ ማስ
ፈራሪያዎችን ተናገረ። እናም አሁን የአ
ሞን ህዝብ ቃሉን አልፈሩም ነበር፤ ስለዚህ
እነርሱን አላስወጧቸውም ነበር፣ ነገር ግን
ወደእነርሱ የመጡትን ምስኪን ዞራማውያ
ንን በሙሉ ተቀበሉአቸው፤ እናም ሀተንከባ
ከቧቸውና፣ አለበሱአቸው እንዲሁም የው
ርስ ምድርንም ሰጡአቸው፤ እናም እንደ
ፈለጉት አስተዳደሩአቸው።
፲ እንግዲህ ይህም ዞራማውያን በአሞን
ህዝብ ላይ ለቁጣ እንዲነሳሱ ቀሰቀሳቸው፤
እናም ከላማናውያን ጋር ተቀላቀሉ፣ ደግ
ሞም እነርሱንም በቁጣ ማነሳሳት ጀመሩ።
፲፩ እናም ዞራማውያንና ላማናውያን በአ
ሞን ላይና፣ ደግሞ በኔፋውያን ህዝብ ላይ
ለጦርነት ዝግጅት ጀመሩ።
፲፪ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
አስራ ሰባተኛው የንግሥ ዘመን ተፈፀመ።
፲፫ እናም የአሞን ህዝብ ከኢየርሾን ምድር
ሸሹና፣ ወደ ሜሌቅ ምድር መጡ፣ እናም
የኔፋውያን ወታደሮች ከላማናውያን ወታ
ደሮች እንዲሁም ከዞራማውያን ወታደሮች

		ለ ት. እና ቃ. ፴፩፥፱።
፴፭ ፫ ሀ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
፱ ሀ ሞዛያ ፬፥፳፮።

			 ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።

፪፻፺፪

አልማ ፴፭፥፲፬–፴፮፥፭

ጋር ይጣሉ ዘንድ የኢየርሾን ምድርን ሰጡ
አቸው፤ እናም በመሣፍንቱ አስራ ስምን
ተኛ የንግስ ዘመን መጀመሪያ ላይ በላማና
ውያንና በኔፋውያን መካከል ጦርነት ተጀ
መረ፤ እናም የጦርነታቸው ሀታሪክም ከዚህ
በኋላ ይቀርባል።
፲፬ እናም አልማና፣ አሞን፣ እናም ወንድ
ሞቻቸው፣ ደግሞም የአልማ ሁለት ልጆች
ሀ
በርካታ ዞራማውያንን ወደ ንስሃው ለማም
ጣት በእግዚአብሔር እጅ መገልገያ ከሆኑ
በኋላ ወደ ዛራሔምላ ምድር ተመለሱና፣
ወደ ንስሃው የመጡት ብዙዎች ከምድራ
ቸው ተሰደዱ፤ ነገር ግን በኢየርሾን ምድር
የርስት ሥፍራ ነበራቸው፣ እናም እራሳ
ቸውንና፣ ሚስቶቻቸውን፣ እናም ልጆቻ
ቸውንና፣ ምድራቸውን ለመከላከል የጦር
መሳሪያዎቻቸውን አነሱ።
፲፭ እንግዲህ አልማ በህዝቡ ክፋት፣ አዎን
ጦርነትና፣ ደም መፋሰስ፣ እናም በመካ
ከላቸው በነበረው ፀብ በማዘኑ፤ በሁሉም
ከተሞች እንዲሁም በህዝቡ ሁሉ መካከል
ቃሉን በመናገሩ፣ ወይም ቃሉን ለመናገር
መልዕክት በመላኩ፤ እናም የህዝቡ ልብ
መጠጠሩን በመመልከቱና በቃሉም ጥብ
ቅነት የተነሳ ሀመናደድ በመጀመራቸው
ልቡ እጅግ አዝኖ ነበር።
፲፮ ስለዚህ ለፅድቅ አስፈላጊ የሆኑትን ነገ
ሮች በተመለከተ ለእያንዳንዱ በየግላቸው
ሀ
ሀላፊነታቸውን ለመስጠት ልጆቹን በአንድ
ላይ እንዲሰባሰቡ አደረገ። እናም በአልማ
ምዝገባ መሰረት እርሱ የሰጣቸው የትዕዛ
ዛት መዛግብት አሉን።

የአልማ ለልጁ ለሔለማን የሰጠው ትዕዛዛት
ምዕራፍ ፴፮ እስከ ፴፯ አጠቃሎ የያዘ።
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ

አልማ ፵፫፥፫።
አልማ ፴፭፥፮።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፴፮ ፩ ሀ ሔለ. ፭፥፱–፲፬።

ምዕራፍ ፴፮
አልማ ለሔለማን መላዕክቱን ከተመለከተ
በኋላ ስለመለወጡ መሰከረ— ለተኮነነ ነፍስ
ስቃይን ተሰቃየ፤ የኢየሱስን ስም ጠራ፣
እናም ከእግዚአብሔር ተወለደ— ጣፋጩ
ደስታ ነፍሱን ሞላው— እግዚአብሔርን
የሚያወድሱ ብዛት ያላቸው መላዕክትን
ተመለከተ— ብዙ የተለወጡ ቀምሰውታል
እናም እርሱ እንደተመለከተው መንፈሳዊ
ውን ነገር ተመልክተውታል። በ፸፬ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ ሀልጄ ሆይ፣ ቃሌን አድምጥ፤ የእግዚአ
ብሔርን ትዕዛዛት እስከጠበቅህ ድረስ በም
ድሪቱ ላይ እንደምትበለፅግ ለአንተ እም
ላለሁ።
፪ የአባቶቻችንን ምርኮ በማስታወስ እኔ
እንዳደረግሁት እንድታደርግ እፈልጋለሁ፤
ሀ
በምርኮ ስለነበሩ ለከአብርሃም አምላክና፣
ከይስሀቅ አምላክ፣ እናም ከያዕቆብ አም
ላክ በስተቀር ማንም ሊያስለቅቃቸው አይ
ችልም፤ እርሱ በእርግጥ ከስቃያቸው አስ
ለቅቋቸዋል።
፫ እናም አሁን፣ ልጄ ሔለማን ሆይ፣
እነሆ፣ አንተ ወጣት ነህ፣ እናም ስለዚህ፣
ቃሌን እንድትሰማና ከእኔም እንድትማር
እለምንሃለሁ፤ እምነታቸውን በእግዚአብ
ሔር ላይ ያደረጉ ሁሉ፣ ሀበፈተናቸውና፣
በችግራቸው፣ እናም በስቃያቸው እንደ
ሚደገፉና፣ በመጨረሻው ቀን ለከፍ እን
ደሚደረጉ አውቃለሁ።
፬ እናም በራሴ ሀእንደማውቀው እንድ
ታስብ አልፈልግም—በጊዜያዊው ሳይሆን
ነገር ግን በመንፈሳዊው፣ ለበስጋዊ አዕም
ሮዬ ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው።
፭ እንግዲህ፣ እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፥
ሀ
ከእግዚአብሔር ባልወለድ ኖሮ እነዚህን

፪ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፳፫፤
፳፬፥፲፯–፳፩።
		ለ ዘፀአ. ፫፥፮፤ አልማ ፳፱፥፲፩።
፫ ሀ ሮሜ ፰፥፳፰።
		ለ ሞዛያ ፳፫፥፳፩–፳፪።
፬ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲፩፤

አልማ ፭፥፵፭–፵፮።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።

፪፻፺፫

አልማ ፴፮፥፮–፲፱

ነገሮች ባላወቅሁ ነበር፤ ነገር ግን እግዚአ
ብሔር፤ በቅዱስ መልአኩ አንደበት፣ እኔ
ሐ
ብቃት ያለኝ በመሆኔ ሳይሆን፣ እነዚህን
ነገሮች እንዳውቅ አድርጎኛል፤
፮ ከሞዛያ ልጆች ጋር የእግዚአብሔርን
ቤተክርስቲያን ሀለማጥፋት በመፈለግ እሄድ
ነበርና፤ ነገር ግን እነሆ እግዚአብሔር በመ
ንገዳችን እኛን እንዲያቆመን ቅዱስ መል
አኩን ላከ።
፯ እናም እነሆ፣ የነጎድጓድ ድምፅ በሚ
መስልና፣ ምድር ሁሉ በስራችን ሀእስክት
ንቀጠቀጥ ተናገረን፤ እናም የጌታ ለፍርሃት
ስለመጣብን በመሬት ላይ ወደቅን።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ ድምፁ እንዲህ አለኝ፥
ተነስ። እናም ተነሳሁና ቆምኩ፣ መልአኩ
ንም ተመለከትኩ።
፱ እናም እርሱ እንዲህ አለኝ፥ ራስህን
ለማጥፋት ከፈለግህም፣ የእግዚአብሔርን
ቤተክርስቲያን ለማጥፋት አትፈልግ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በመሬት ላይ ወደ
ቅሁ፤ እናም ሀለሶስት ቀንና ሌሊት አፌን
ለመክፈትም፣ ሆነ ክንዶቼን ለመጠቀም
አልቻልኩም።
፲፩ እናም መልአኩ ወንድሞቼ ያዳመጡ
ትን፣ ነገር ግን እኔ ላዳምጠው ያልቻልኩ
ትን ከዚህ የበለጡ ነገሮች ተናገረኝ፤ ራስ
ህን ለማጥፋት ከፈለግህም፣ የእግዚአብ
ሔርን ቤተክርስቲያን ከእንግዲህ ለማጥ
ፋት አትፈልግ የሚለውን ቃሉን ስሰማ፣
በታላቁ ፍርሃትና መገረም እጠፋለሁ ብዬ
በመፍራቴ፣ በመሬት ላይ ወደቅሁ፣ እናም
ሌላ ምንም አልሰማሁም።
፲፪ ነገር ግን በስቃይ ሀለዘለዓለም ተጨንቄ
ነበር፣ ነፍሴ በታላቅ ደረጃ ተጨንቃ፣
እናም በኃጢአቶቼ ሁሉ ተሰቃይታ ነበ
ርና።
ለ

፭ለ
		ሐ
፮ሀ
፯ሀ
		ለ

አልማ ፳፮፥፳፩–፳፪።
ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
ሞዛያ ፳፯፥፲።
ሞዛያ ፳፯፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ፍርሀት—
እግዚአብሔርን መፍራት።
፲ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፲፱–፳፫።

፲፫ አዎን፣ በሲኦል ህመም ሀየተሰቃየ
ሁባቸውን፣ ኃጢአቶቼን እናም ክፋቶ
ቼን ሁሉ አስታውሳለሁ፤ አዎን፣ በአም
ላኬ ላይ ማመፄን፣ እናም ቅዱሳን ትዕዛዛ
ቱን አለመጠበቄን ተመልክቻለሁ።
፲፬ አዎን፣ እናም ብዙዎቹን ልጆቹን
ገድያለሁ፣ ይልቁንም ወደጥፋትም እንዲ
መሩ አድርጌአለሁ፤ አዎን፣ እናም በአጠ
ቃላይ ክፋቶቼ ታላቅ ስለነበሩ፤ ወደ አም
ላኬ በፊቱ ለመቅረብ ያለኝ ሀሳብ በሚያ
ስቸግር ስቃይ ነፍሴን እንድትሰቃይ አደ
ረጋት።
፲፭ ሀበስራዬም ሊፈረድብኝ በአምላኬ
ፊት እንዳልቆ ም ዘንድ፣ ለተወግጄ እና
በነፍስና በስጋዬ ለመጥፋት እንደምችል
አስብበት ነበር።
፲፮ እናም አሁን፣ ለሶስት ቀንና ለሶስት
ሌሊት ሀበተኮነነች ነፍስ ህመምም እንኳን
ተሰቃየሁ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በጭንቀት በተሰ
ቃየሁ ጊዜ፣ በኃጢአቶቼ ብዛትም በትው
ስታ ሀበተሰቃየሁ ጊዜ፣ እነሆ የእግዚአብ
ሔር ልጅ ስለሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ
ተባለው፣ የዓለምን ኃጢያት ለመክፈል
ስለሚመጣው፣ የአባቴን ትንቢት መስ
ማቴን አስታወስኩኝ።
፲፰ እንግዲህ፣ አዕምሮዬ በዚህ ሀሳብ
ላይ በተያዘበት ጊዜ፣ በልቤ እንዲህ በማ
ለት አለቀስኩ፥ የእግዚአብሔር ልጅ የሆ
ንከው ኢየሱስ ሆይ፣ ሀለተማረርኩት፣ እና
በዘለዓለማዊው የሞት ለሰንሰለት ለተከበብ
ኩት፣ ምህረትህ በእኔ ላይ አድርግልኝ።
፲፱ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ይህንን ባሰብኩ
ጊዜ፣ ህመሜን ደግሞ ለማስታወስ አል
ቻልኩም፤ አዎን፣ ከእንግዲህም ወዲያ
በኃጢአቴ ትውስታ ሀአልተሰቃየሁም።

፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፩–፲፭።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. በደል።
፲፭ ሀ አልማ ፵፩፥፫፤
ት. እና ቃ. ፩፥፱–፲።
		ለ ራዕ. ፮፥፲፭–፲፯፤
አልማ ፲፪፥፲፬።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

፲፯ ሀ ፪ ቆሮ. ፯፥፲።
፲፰ ሀ ይህም በታላቅ ሀዘን ማለት
ነው።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፵፭፤ ፳፰፥፳፪፤
አልማ ፲፪፥፲፩፤
ሙሴ ፯፥፳፮።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. በደል።

፪፻፺፬

አልማ ፴፮፥፳–፴

፳ እናም አቤቱ፣ እንዴት ያለ ደስታ
ተሰማኝ፤ እናም ምን ዓይነት አስደናቂ
ብርሃንን አይቻለሁ፤ አዎን፣ ነፍሴ በህ
መም እንደተሰቃየች ሁሉ ታላቅ በሆነም
ደስታ ተሞላች!
፳፩ አዎን፣ ልጄ እንዲህ እልሃለሁኝ፥
እንደ እኔ ህመም ሀያልና መሪር የሆነ
ምንም ሊኖር አይችልም። አዎን፣ እናም
በድጋሚ ልጄ እንዲህ እልሃለሁ፥ በሌላ
መልኩ፣ እንደ እኔ ደስታ ሀያልና ጣፋጭ
ሊሆን የሚችል ምንም የለም።
፳፪ አዎን፣ አባታችን ሀሌሂ እንደተመለከ
ተው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ፣
ለአምላካቸው በመዘመር እናም በማወደስ
ላይ ባሉት ስፍር ቁጥር በሌላቸው መላዕ
ክት ተከቦ የተመለከትኩ መሰለኝ፤ አዎን
እናም ነፍሴ በእጅጉ በዚያ ስፍራ መሆንን
ናፈቀች።
፳፫ ነገር ግን እነሆ፣ እጆቼና እግሮቼ
ሀ
ብርታትን በድጋሚ አገኙ፣ እናም በእ
ግሬ ቆምኩና፣ ለህዝቡም ለ ከእግዚአብ
ሔር መወለዴን ገለፅኩ።
፳፬ አዎን፣ እናም ከዚያን ጊዜ እስከአ
ሁን ድረስ እንኳን፣ ነፍሳትን ወደ ንስሃ
አመጣ ዘንድ፣ እኔ ወደ ሀቀመስኩት ታላቅ
ደስታ እነርሱንም እንዲቀምሱ አመጣቸው
ዘንድ፣ እነርሱም ከእግዚአብሔር እንዲወ
ለዱ፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ ለይሞሉ ዘንድ
ሳላቋርጥ ሠርቻለሁ።
፳፭ አዎን፣ እናም አሁን እነሆ ልጄ ሆይ፣
ጌታ በስራዬ ፍሬም እጅግ ታላቅ የሆነ ደስ
ታን ይሰጠኛል።
፳፮ እኔ እንዳውቀው ባደረገው ሀቃል የተ
ነሳ፣ እነሆ ብዙዎች ከእግዚአብሔር ተወ
ልደዋልና፣ እኔ የቀመስኩትን ቀምሰዋል፤
ሀ

፳ሀ
፳፪ ሀ
፳፫ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ደስታ።
፩ ኔፊ ፩፥፰።
ሙሴ ፩፥፲።
አልማ ፭፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
፳፬ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፲፪፤

እናም እኔ የተመለከትኩትን ተመልክተ
ዋል፤ ስለዚህ የተናገርኳቸውን ነገሮች እኔ
እንደማውቅ ያውቃሉ፤ እናም ያለኝ እው
ቀት ከእግዚአብሔር ነው።
፳፯ እናም በሁሉም ዓይነት ፈተናና፣
መከራ፣ አዎን፣ በሁሉም ዓይነት ስቃይ
ተደግፌአለሁ፤ አዎን፣ እግዚአብሔር
ከወህኒ፣ ከእስራትና፣ ከሞት አድኖኛል፤
አዎን፣ እናም እምነቴን በእርሱ አደርጋ
ለሁ፣ አሁንም እኔን ሀያድነኛል።
፳፰ እናም ሀበክብር ከእርሱ ጋር እንድኖር
በመጨረሻው ቀን ለእንደሚያስነሳኝ አው
ቃለሁ፤ አዎን አባቶቻችንን ከግብፅ ሐስላ
ስወጣና፣ መግብፃውያን በቀይ ባህር እንዲሰ
ምጡ ስላደረገ እርሱን ለዘለዓለም አወድሳ
ለሁ፤ እናም በኃይሉ ወደ ቃል ኪዳኑ ምድር
መርቷቸዋል፤ አዎን፣ እናም በተለያዩ ጊዜ
ያት ከባርነትና ከምርኮ አስለቅቋቸዋል።
፳፱ አዎን፣ እናም ደግሞ አባቶቻችንን
ከኢየሩሳሌም ምድር አስወጥቷል፤ ደግ
ሞም በዘለዓለማዊው ኃይሉ እነርሱን ሀከባ
ርነትና ከምርኮ፣ በየጊዜው እስከ አሁን
ድረስም እንኳን፣ አስለቅቋል፤ እናም
እኔም ሁልጊዜ ምርኮአቸውን አስታውሳ
ለሁ፤ አዎን፣ እናም ደግሞ አንተም ምር
ኮአቸውን እኔ እንደአደረግሁት ማስታወስ
ይገባሀል።
፴ ነገር ግን እነሆ፣ ልጄ፣ ይህ ብቻም አይ
ደለም፤ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት እስከጠ
በቅህ ሀድረስ በምድሪቱ እንደምትበለፅግ
እኔ እንደማውቀው ማወቅ አለብህ፤ እናም
ደግሞ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት እስካል
ጠበቅህ ድረስ ከፊቱ እንደምትወገድ ማወቅ
አለብህ። እንግዲህ ይህ በእርሱ ቃል መሰ
ረት ነው።

ሞዛያ ፬፥፲፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፪፥፭፤
፫ ኔፊ ፱፥፳።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳፮ ሀ አልማ ፴፩፥፭።
፳፯ ሀ መዝ. ፴፬፥፲፯።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፭፥፩።

		ሐ ዘፀአ. ፲፪፥፶፩።
		መ ዘፀአ. ፲፬፥፳፮–፳፯።
፳፱ ሀ ሞዛያ ፳፬፥፲፯፤ ፳፯፥፲፮፤
አልማ ፭፥፭–፮።
፴ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፱–፲፩፤
አልማ ፶፥፲፱–፳፪።

፪፻፺፭

አልማ ፴፯፥፩–፲

ምዕራፍ ፴፯
የነሐስ ሰሌዳዎች እናም ሌሎች ቅዱሳት
መጻሕፍት ነፍሳትን ወደ ደህንነት ለማም
ጣት ተጠበቁ— ያሬዳውያን በክፋታቸው
የተነሳ ጠፉ— ሚስጥራዊው መሐላቸው
እና ቃል ኪዳናቸው ከህዝቡ መጠበቅ አለ
በት— በስራችሁም ሁሉ ከጌታ ጋር ተማ
ከሩ— ሊያሆና ኔፋውያንን እንደመራቸው
የክርስቶስ ቃልም ሰዎችን ወደ ዘለዓለማ
ዊው ህይወት ይመራቸዋል። በ፸፬ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ ልጄ ሔለማን፣ ለእኔ
በአደራ የተሰጠኝን ለመዛግብት እንድት
ወስድልኝ አዝሃለሁ፤
፪ እናም ደግሞ በኔፊ ሰሌዳ ላይ ያለውን
የዚህን ህዝብ ታሪክ እኔ እንዳደረግሁት
እንድትጠብቅ አዝሀለሁ፣ እናም እኔ የጠ
በቅኋቸውን እነዚህን ቅዱስ ነገሮች ሁሉ
እኔ እንደጠበቅኋቸው አድርግ፤ ምክንያ
ቱም እነዚህ የተጠበቁት ሀለመልካም ዓላማ
ነውና።
፫ እናም እነዚህን ፅሁፎች የያዙት፣ የቅ
ዱሱን መጻሕፍት ታሪክ የያዙትን፣ የጥንት
ቅድመ አባቶቻችንን የትውልድ ሀረግ ከመ
ጀመሪያው ጀምሮ የያዙትን፣ እነዚህ ሀየነ
ሐስ ሰሌዳዎች—
፬ እነሆ፣ እነዚህ ነገሮች ተጠብቀው ከአ
ንዱ ትውልድ ወደሌለኛው እንዲተላለፉ፣
እናም ለሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋ፣ እና
ህዝብ እስኪደርሱ በውስጣቸው ያለውን
ሀ
ሚስጥር እንዲያውቁ በጌታ እጅ መቀመጥ
እንዳለባቸው በአባቶቻችን ተተንብዮአል።
፭ እናም አሁን እነሆ፣ ከተጠበቁም
ብሩህነታቸውን ይዘው መቀጠል አለባ
ቸው፤ አዎን፣ እናም እነርሱም፣ አዎን፣
ሀ

፴፯ ፩ ሀ ሞዛያ ፳፰፥፳።

		ለ አልማ ፵፭፥፪–፰።
፪ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫–፲፰፤
ቃላት ፩፥፮–፲፩፤
አልማ ፴፯፥፱–፲፪።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፱።
ቅ.መ.መ. የነሀስ ሰሌዳዎች።

ደግሞም ቅዱስ ፅሑፍ የሆኑትን የያዙ
ሰሌዳዎችም ብሩህነታቸውን ይዘው ይቀ
ጥላሉ።
፮ አሁን ይህ በእኔ ውስጥ ያለ ሀሞኝነት
ነው በማለት ትገምት ይሆናል፤ ነገር ግን
እነሆ እንዲህ እልሀለሁ፥ ለበትንሽና በቀላል
ነገሮች ታላቅ ነገሮች ተፈፅመዋል፤ እናም
ቀላል መንገዶች ብዙውን ጊዜ ጥበበኞችን
ያሳፍራሉ።
፯ እናም ጌታ እግዚአብሔር ታላቁንና
ዘለዓለማዊ አላማውን ለማምጣት በእነዚህ
ሀ
መንገዶች ይሰራል፤ እናም በጣም ለቀላል
በሆነ መንገድ ጌታ ጥበበኞችን ያሳፍራልና፣
የብዙ ሰዎችን ነፍስ ወደ ደህንነት ያመጣል።
፰ እናም አሁን፣ እስከአሁን ድረስ እነዚህ
ነገሮች እንዲጠበቁ በእግዚአብሔር ጥበብ
ሆኖ ቆይቷል፤ እነሆ፣ የዚህን ህዝብ ትዝታ
ሀ
አስፍተዋል፣ አዎን፣ እናም ብዙ የጎዳና
ዎቻቸውን ተሳሳችነት አሳምነዋል፣ እናም
ለነፍሳቸው ደህንነትም እግዚአብሔርን
እንዲያውቁ አድርጓቸዋል።
፱ አዎን፣ እኔ እንዲህ እላችኋለሁ፥ በእነ
ዚህ ሰሌዳዎች ላይ በሚገኙት እነዚህ መዝ
ገቦች ውስጥ ከሚይዟቸው በእነዚህ ነገሮች
ሀ
ባይሆን ኖሮ አሞንና ወንድሞቹ ብዙ ሺህ
ላማናውያንን የአባቶቻቸው ወግ የተሳ
ሳተ እንደሆነ ለሊያሳምኑአቸው አይችሉም
ነበር፤ አዎን፣ እነዚህ ታሪኮች እና ሐቃላ
ቶቻቸው ወደንስሃ አመጡአቸው፤ ይህም
ማለት፣ ጌታ አምላካቸውን እንዲያውቁ
እናም በአዳኛቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ሐሴ
ትን እንዲያደርጉ አደረጉአቸው።
፲ እና፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እነዚህን፣
አዎን፣ እናም ደግሞ፣ አሁን በኃጢያትና
በክፋት ልባቸውን የሚያጠጥሩትን አንገተ
ደንዳና የሆኑ ኔፋውያን ወንድሞቻችንን

፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፮ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፮፥፳፰–፳፱፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፫፤
፻፳፫፥፲፭–፲፯።
፯ ሀ ኢሳ. ፶፭፥፰–፱።

		ለ ፪ ነገሥ. ፭፥፩–፲፬።
፰ ሀ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፭–፲፯፤
ሞዛያ ፩፥፫–፭።
፱ ሀ ሞዛያ ፩፥፭።
		ለ አልማ ፲፰፥፴፮፤ ፳፪፥፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ወንጌል።

፪፻፺፮

አልማ ፴፯፥፲፩–፳፫

አዳኙን ወደ ማወቅ እንደሚያመጡ ማን
ያውቃል?
፲፩ አሁን እነዚህ ሚስጥሮች ሙሉ በሙሉ
ለእኔ አልታወቁኝም፤ ስለዚህ ይበልጥ ከመ
ናገር ልቆጠብ።
፲፪ እናም በእግዚአብሔር ለሚታወቀው
ዓላማ፣ ለመልካም ዓላማ ተጠበቁ ብቻ
ካልኩኝ ይበቃኛል፤ ምክንያቱም በስራ
ዎቹ ሁሉ በጥበብ ሀይመክራልና፣ እናም
ጎዳናው ቀጥተኛ መንገዱም ለአንድ ዘለዓ
ለማዊ ዙሪያ ነው።
፲፫ አስታውስ ልጄ ሔለማን ሆይ፣ የእግ
ዚአብሔር ትዕዛዛት እንዴት ሀጥብቅ እን
ደሆኑ አስታውስ። እናም እርሱ እንዲህ
ብሏል፥ ትዕዛዛቴን ለከጠበቅህ በምድሪቱ
ላይ ሐትበለፅጋለህ—ነገር ግን ትዕዛዛቱን
ካልጠበቅህ ከፊቱ ትለያለህ።
፲፬ እናም ልጄ አሁን ጌታ ቅዱስ የሆኑ
ትን፣ ሀቅዱስ አድርጎ የጠበቃቸውን እናም
ደግሞ ለወደፊቱም ትውልድም ኃይሉን
ያሳይበት ዘንድ ለለመልካም ዓላማው የሚ
ጠብቃቸውን እነዚህን ነገሮች ሐበአደራ እን
ደሰጠህ አስታውስ።
፲፭ እናም አሁን እነሆ፣ በትንቢት መን
ፈስ እናገርሃለሁ፤ የእግዚአብሔርን ትዕ
ዛዛት የምትተላለፍ ከሆነ፣ እነሆ፣ እነዚህ
ቅዱስ የሆኑት ነገሮች በእግዚአብሔር ኃይል
ይወሰዱብሃል፣ እናም በንፋሱ ፊት እንዳለ
ገለባ እንዲያበጥርህ ለሰይጣን ይሰጥሃል።
፲፮ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
ከጠበቅህ፣ እናም በእነዚህ ቅዱስ ነገሮች
እግዚአብሔር ባዘዘህ መሰረት ከሰራህ (በም
ታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ጌታ አቤት
እንድትል ይገባልና) እነሆ ከአንተ ሀሊወ
ስድብህ የሚችል ምንም ኃይል፣ የምድ
ርም ሆነ የሲኦል፣ አይኖርም፣ ምክንያቱም
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰፤
ያዕቆ. ፬፥፲።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፱፤
አልማ ፯፥፳።
፲፫ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩።
		ለ አልማ ፱፥፲፫፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፪።

እግዚአብሔር ቃሉን ሁሉ ይፈፅም ዘንድ
ኃያል ነውና።
፲፯ ለአንተ የገባውን ቃል ኪዳን በሙሉ
ይፈፅማልና፣ ለአባቶቻችን የገባውን ቃል
ኪዳንም ይፈፅማልና።
፲፰ ኃይሉን ለሚመጣው ትውልድ ያሳይ
ዘንድ፣ እነዚህን ነገሮች ለመልካም ዓላማው
ሀ
እንደሚጠብቃቸው ቃል ኪዳን ገብቶላ
ቸዋልና።
፲፱ እናም አሁን እነሆ፣ ሀብዙ ሺህ ላማና
ውያንን እውነትን እንዲያውቁ በመመለስ
አንዱን ዓላማውን ፈፅሟል፤ በእነርሱም
ኃይሉን አሳይቷል፤ እናም ለለሚመጣው
ትውልድም ደግሞ አሁንም በእነርሱ ኃይ
ሉን ያሳያል፤ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይጠ
በቃሉ።
፳ ስለዚህ ልጄ ሔለማን ቃሌን በመፈፀም
ትጉህ እንድትሆን እናም እንደተፃፉት የእ
ግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመጠበቅ ትጉህ
እንድትሆን አዝሃለሁ።
፳፩ እናም አሁን፣ ሀሀያ አራቱን ሰሌዳዎች
በተመለከተ፣ ሚስጥሮችንና፣ የጨለማው
ስራ፣ እናም የእነርሱን ለሚስጥራዊ ስራ፣
ወይም የጠፉት ሰዎች የሚስጥር ስራ ለዚህ
ህዝብ ይገለጥ ዘንድ እንድትጠብቃቸው
እናገራለሁ፤ አዎን፣ ግድያቸውን ሁሉና፣
ስርቆታቸውንና፣ ዝርፊያቸውንና፣ ክፋ
ታቸውንና፣ እርኩሰታቸውን ሁሉ ለዚህ
ህዝብ ይገልጡ ዘንድ፤ አዎን፣ እናም እነ
ዚህን ሐመተርጎሚያዎች አስቀምጥ።
፳፪ እነሆም፣ ጌታ ይህ ህዝብ በጨለማው
መሥራት፣ አዎን፣ ሚስጥራዊ ግድያንና
እርኩሰትን፣ ሲጀምር ተመለከተ፤ ስለዚህ
ጌታ እንዲህ ይላል፥ ንስሃ የማይገቡ ከሆነ
ከምድር ገፅ ይጠፋሉ።
፳፫ እናም ጌታ እንዲህ ይላል፥ ለአገልጋዬ

		ሐ ሞዛያ ፩፥፯፤
አልማ ፶፥፳።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
		ለ ፩ ኔፊ ፱፥፫–፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፫፥፭።
፲፮ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፱።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፱።

፲፱ ሀ አልማ ፳፫፥፭።
		ለ ኢኖስ ፩፥፲፫፤
ሞር. ፯፥፰–፲።
፳፩ ሀ ኤተር ፩፥፩–፭።
		ለ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።

፪፻፺፯

አልማ ፴፯፥፳፬–፴፬

ጋዜሌም፣ በጨለማ በብርሃን የሚያንፀባር
ቀውን ሀድንጋይ አዘጋጅለታለሁ፤ እኔን ላገ
ለገሉኝም እገልፅላቸዋለሁ፣ የወንድሞቻ
ቸውንም ስራ፣ አዎን፣ ሚስጥራዊ ስራቸ
ውን፣ የጨለማ ስራቸውንና ክፋታቸውን፣
እናም እርኩሰታቸውን አሳያቸዋለሁ።
፳፬ እናም አሁን፣ ልጄ፣ እነዚህ ተርጓ
ሚዎች ጌታ እንዲህ በማለት የተናገረውን
ቃላት ይፈፀሙ ዘንድ ተዘጋጅተዋል፥
፳፭ ሚስጥራዊ ስራዎቻቸውን እና እርኩ
ሰታቸውን ከጨለማው ወደ ብርሃኑ ሀአመ
ጣዋለሁ፤ እናም ንስሃ ካልገቡ ከምድረ ገፅ
ለ
አጠፋቸዋለሁ፤ እናም ሁሉ ከዚህ በኋላ
ምድሪቷን የራሳቸው ለሚያደርጉ ሀገሮች
ሁሉ ሚስጥራቸውንና እርኩሰታቸውን ወደ
ብርሃን አመጣለሁ።
፳፮ እናም አሁን፣ ልጄ፣ እነርሱ ንስሃ
እንዳልገቡ እናያለን፤ ስለዚህም ጠፍተ
ዋል፤ እናም እስከዚህ ድረስ የእግዚአብ
ሔር ቃል ተፈፅሟል፤ አዎን ሚስጥራዊው
እርኩሰታቸው ከጨለማው ወጥቷል እናም
እኛ እንድናውቀው ተደርጓል።
፳፯ እናም እንግዲህ፣ ልጄ፣ መሃላዎ
ቻቸውን፣ ቃል ኪዳናቸውንና፣ ሚስጢ
ራዊ የሆነውን የእርኩሰታቸውን ስምም
ነት ሁሉ እንድትጠብቅ አዝሀለሁ፤ አዎን
እናም ሀምልክቶቻቸውንና አስደናቂ ነገ
ሮቻቸውን ሁሉ እንዳያውቋቸው ከእነዚህ
ሰዎችም ትጠብቃለህ፤ አለበለዚያ በጨለ
ማው ውስጥ እነርሱ ይወድቁ ይሆናል፣ እን
ዲሁም ሊጠፉ ይችላሉና።
፳፰ እነሆ የጨለማ ሠራተኞቹም በክፋት
ሙሉ በሙሉ ባደጉ ጊዜ በእግዚአብሔር
ኃይል መሰረት የጭለማ ስራን በሚሰሩት
ላይ ሁሉ ጥፋት እንደሚመጣባቸው በም
ድሪቱ ላይ ሁሉ ሀእርግማን አለ፤ ስለሆነም
እነዚህ ሰዎች እንዳይጠፉ እመኛለሁ።
፳፱ ስለዚህ ከዚህ ህዝብ ይህንን ሀየመሃ
፳፫ ሀ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፯ ሀ
፳፰ ሀ

ሞዛያ ፰፥፲፫።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፰–፻፲።
ሞዛያ ፳፩፥፳፮።
ሔለ. ፮፥፳፪።
አልማ ፵፭፥፲፮፤

፳፱ ሀ
		ለ
፴፪ ሀ
፴፫ ሀ

ላቸውንና የቃል ኪዳናቸውን ሚስጥራዊ
እቅድ ትጠብቃለህ፣ እናም ክፋታቸው
ንና፣ ግድያቸውን፣ እንዲሁም እርኩሰታ
ቸውን ብቻ ለእነርሱ እንዲታወቁ አድርግ፤
እናም እንደዚህ ዓይነቱን ኃጢያትና፣ እር
ኩሰት፣ እንዲሁም ግድያ ለእንዲጠሉ አስ
ተምራቸው፤ እናም ደግሞ ይህ ህዝብ በክ
ፋቱና በእርኩሰቱ፣ እንዲሁም በመግደሉ
ምክንያት እንደጠፉ አስተምራቸው።
፴ እነሆም ስለኃጢአታቸው ለመናገር
ከእነርሱ መካከል የመጡትን የጌታን ነቢ
ያት በሙሉ ገደሉአቸው፤ እናም የተገደ
ሉት ደም በገደሉአቸው ላይ ወደ ጌታ አም
ላካቸው ለበቀል ጮኸ፤ እናም የእግዚአብ
ሔር ፍርድ በጨለማው ሰራተኞችና፣ በሚ
ስጥራዊው ሴራዎች ላይ እንደዚህ መጣ።
፴፩ አዎን፣ እናም ሁሉም በክፋት ከማ
ደጋቸው በፊት ንስሃ ካልገቡ በስተቀር፣
በጨለማው ሰራተኞች፣ እናም በሚስጥ
ራዊው ሴራዎች ላይ ለጥፋትም እንኳን
ምድሪቱ ለዘለዓለም ረገማት።
፴፪ እናም አሁን፣ ልጄ፣ የተናገርኩ
ህን ቃላት አስታውስ፤ ሚስጥራዊ ዕቅድን
ለህዝቡ በአደራ ለመስጠት አትመን፣ ነገር
ግን በኃጢያት እና በክፋት ላይ ዘለዓለማዊ
ሀ
ጥላቻን አስተምራቸው።
፴፫ ንስሃን እናም በጌታ በኢየሱስ ክርስ
ቶስ እምነትን ሀስበክላቸው፤ እራሳቸውን
ዝቅ እንዲያደርጉና፣ ለየዋህ፣ እናም በል
ባቸው ትሁት እንዲሆኑ አስተምራቸው፤
ማንኛውንም የዲያብሎስ ሐፈተና በጌታ
በኢየሱስ ክርስቶስ ባላቸው እምነት እን
ዲቋቋሙ አስተምራቸው።
፴፬ ለመልካም ስራ በጭራሽ እንዳይ
ታክቱ፣ ነገር ግን የዋህ፣ እናም በልባቸው
ትሁት እንዲሆኑ አስተምራቸው፤ ምክንያ
ቱም እንደ እነዚህ ያሉት ለነፍሳቸው ሀዕረ
ፍትን ያገኛሉና።

ኤተር ፪፥፯–፲፪።
ሔለ. ፮፥፳፭።
አልማ ፲፫፥፲፪።
፪ ኔፊ ፬፥፴፩።
ቅ.መ.መ. መስበክ።

		ለ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
፴፬ ሀ መዝ. ፴፯፥፬–፯፤
ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።

፪፻፺፰

አልማ ፴፯፥፴፭–፵፮

፴፭ ልጄ ሆይ፣ አስታውስ፣ እናም በጎል
ማሳነትህ ዘመን ሀጥበብን ተማር፤ አዎን፣
በወጣትነትህ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
መጠበቅን ተማር።
፴፮ አዎን፣ እናም ለድጋፍህ ሁሉ ወደ
እግዚአብሔር ሀጩህ፤ አዎን፣ ስራህ ሁሉ
ለጌታ ይሁን፣ እናም ወደ የትኛውም
ሥፍራ ብትሄድ በጌታ ይሁን፤ አዎን፣
ሀሳብህ ሁሉ በጌታ የተመራ ይሁን፤ አዎን
የልብህ ዝንባሌ ለዘለዓለም በጌታ ላይ
ይሁን።
፴፯ በስራዎችህ ሁሉ ከጌታ ጋር ሀተማ
ከር፣ እናም ለአንተ ጥቅም ይመራሃልና፤
አዎን፣ በምሽት በምትተኛበት ጊዜ በእ
ንቅልፍህ ይጠብቅህ ዘንድ በጌታ ተኛ፤
እናም ጠዋት ከመኝታህ በምትነቃበት ጊዜ
ልብህ ሁሉ እግዚአብሔርን ለበማመስገን
ይሞላ፤ እናም እነዚህን ነገሮች የምታደርግ
ከሆነ፣ በመጨረሻው ቀን ከፍ ትደረጋለህ።
፴፰ እናም አሁን ልጄ፣ አባቶቻችን ኳስ
ወይንም ጠቋሚ ብለው ስለሚጠሩት፣
ወይም በትርጉም አቅጣጫን የሚጠቁም
መሳሪያ የሆነው፣ አባቶቻችን ሀሊያሆና
ብለው የሚጠሩትን በሚመለከት በመጠኑ
የምናገረው አለኝ፤ እናም እርሱንም ጌታ
አዘጋጅቶታል።
፴፱ እናም እነሆ፣ እንደዚህ አይነት አስ
ደናቂ የእጅ ስራን ሊሰራ የሚችል ማንም
ሰው የለም። እናም እነሆ፣ አባቶቻችን በም
ድረበዳው ውስጥ እንዲጓዙበት አቅጣጫን
ለማሳየት ተዘጋጅቶ ነበር።
፵ እናም ይህም ይሰራ የነበረው በእግዚ
አብሔር ባላቸው ሀእምነት መሰረት ነበር፤
ስለዚህ፣ እግዚአብሔር እንዝርቱ የሚሄ
ዱበትን አቅጣጫ እንዲያመለክት እንደ
ሚያደርገው ለማመን እምነት በነበራቸው
መጠን፣ እነሆ ተከናውኖላቸዋል፤ ስለዚህ
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፴፯ ሀ ያዕቆ. ፬፥፲፤
ት. እና ቃ. ፫፥፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፪።
፴፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፤ ፲፰፥፲፪፤

ይህ ተአምራት ነበራቸው፣ እናም ደግሞ
ብዙ ከቀን ቀን በእግዚአብሔር ኃይል የነ
በሩ ሌሎች ታምራቶች ነበሯቸው።
፵፩ ይሁን እንጂ፣ እነዚያ ታምራቶች
ሀ
በትንሽ ነገር የተደረጉ ቢሆንም ድንቅ ስራ
ዎችን አሳይተዋቸው ነበር። እነርሱ ሰነፍ
ነበሩ፣ እናም እምነታቸውንና ትጋታቸውን
መለማመድ ረሱ፣ እናም እነዚያ ድንቅ ስራ
ዎች ቆሙና፣ በጉዞአቸውም ወደፊት አል
ቀጠሉም፤
፵፪ ስለዚህ፣ በምድረበዳው ውስጥ ቆዩ፣
እንዲሁም ቀጥታውን መንገድ አልተ
ጓዙም፣ እናም በመተላለፋቸው ምክንያት
በረሃብና በጥም ተሰቃዩ።
፵፫ እናም አሁን፣ ልጄ፣ እነዚህ የነገሮች
ጥላ የሌላቸው አለመሆናቸውን እንድትገ
ነዘብ እፈልጋለሁ፤ አባቶቻችን ለዚህ አቅ
ጣጫ ጠቋሚ መሳሪያ ትኩረትን ላለመስ
ጠት ሰነፍ በሆኑ ጊዜ (አሁን እነዚህ ነገ
ሮች ጊዜያዊ ነበሩ) አልበለፀጉም፤ መንፈ
ሳዊ ለሆኑትም ነገሮች ቢሆን እንዲሁ ነው።
፵፬ እነሆም አባቶቻችንም ወደ ቃል ኪዳን
ምድር በቀጥተኛው መንገድ የሚያመራቸ
ውን ኮምፓስ መከተሉ አይነት ወደ ዘለዓለ
ማዊው ደስታ የሚያመራ ቀጥተኛው መን
ገድ የሆነውን ሀየክርስቶስን ቃል መቀበ
ልም ነው።
፵፭ እናም አሁን እንዲህ እላለሁ፣ ለዚህ
ነገር ምሳሌ የለምን? በእርግጥ ይህ አመል
ካች ጎዳናውን ተከትሎ አባቶቻችንን ወደ
ቃል ኪዳኑ ምድር እንዳመጣ፣ የክርስቶ
ስንም ቃላት ከተከተልናቸው ከዚህ ከሀ
ዘን ሸለቆ እጅግ ወደ ተሻለው የቃል ኪዳን
ምድር ይወስደናል።
፵፮ ልጄ ሆይ፣ ሀመንገዱ ቀላል በመሆኑ
ለ
ሰነፍ አንሁን፤ ለአባቶቻችንም እንዲሁ
ነበርና፣ ለእነርሱም የሚመለከቱት ከሆነ

ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፵ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፳፰።
፵፩ ሀ አልማ ፴፯፥፮–፯።
፵፬ ሀ መዝ. ፻፲፱፥፻፭፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭፤
ሔለ. ፫፥፳፱–፴።

፵፮ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፭–፮፤
፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
፴፩፥፲፯–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪፣ ፳፭።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵–፵፩።

፪፻፺፱

አልማ ፴፯፥፵፯–፴፰፥፰

በህይወት ይቆዩ ዘንድ ለዚህ ተዘጋጅቶላ
ቸው ነበርና፤ ለእኛም ቢሆን እንዲሁ ነው።
መንገዱ ተዘጋጅቷል፣ እናም የምንመለከት
ከሆነ ለዘለዓለም እንኖራለን።
፵፯ እናም አሁን፣ ልጄ፣ እነዚህን ቅዱስ
ነገሮች ጠብቅ፤ አዎን፣ ወደ እግዚአብሔር
ተመልከትና ኑር። ወደዚህ ህዝብ ሂድና፣
ቃሉን ተናገር፣ እናም ንቃ። ልጄ ደህና
ሰንብት።
ሐ

አልማ ለልጁ ለሺብሎን የሰጠው ትዕዛዛት
ምዕራፍ ፴፰ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፴፰
ሺብሎን ለፅድቅነት ምክንያት ስደት ደረ
ሰበት— ደህንነት የዓለም ህይወትና ብርሃን
በሆነው በክርስቶስ ነው— ስሜቶቻችሁን
በሙሉ ተቆጣጠሩ። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ ልጄ፣ ቃሌን አድምጥ፣ ለሔለማን
እንኳን እንደተናገርኩ ለአንተም ተናግሬ
አለሁ፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት እስከ
ጠበቅህ ድረስ በምድሪቱ ላይ ትበለፅጋ
ለህ፤ እናም የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት እስ
ካልጠበቅህ ድረስ ከፊቱ እንድትለይ ትደ
ረጋለህ።
፪ እናም አሁን፣ ልጄ፣ ለእግዚአብሔር
ባለህ ፅኑነት፣ እናም ታማኝነት፣ በአንተ
ታላቅ ደስታ እንደሚኖረኝ አምናለሁ፤
በአምላክህ በወጣትነትህ ተስፋ መጣልህን
በመጀመርህ፣ ትዕዛዛቱን በመጠበቅ ሀእንደ
ምትቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ፤ ምክንያቱም
እስከመጨረሻው ለየፀና የተባረከ ነውና።
፫ ልጄ፣ እኔ እንዲህ እልሀለሁ፥ ሀበዞራማ
፵፮ ሐ ዮሐ. ፲፩፥፳፭፤
ሔለ. ፰፥፲፭፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፱።
፴፰ ፪ ሀ አልማ ፷፫፥፩–፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፭–፳፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፱፤ ፳፯፥፮፣
፲፮–፲፯።
፫ ሀ አልማ ፴፩፥፯።

ውያን መካከል በታማኝነትህ፣ እናም በት
ጋትህና፣ በፅናትህ እንዲሁም በታጋሽነትህ
የተነሳ በአንተ ታላቅ ደስታን አግኝቻለሁ።
፬ አንተ ታስረህ እንደነበርህ አውቃለሁ፤
አዎን፣ እናም አንተ ለቃሉ ስትል በድንጋይ
መወገርህን አውቃለሁ፤ ጌታም ሀካንተ ጋር
በመሆኑ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለበትዕግስት
ጸንተሀል፤ እናም አሁን ጌታ እንዳስለቀቀህ
አንተም ታውቃለህ።
፭ እናም እንግዲህ ልጄ፣ ሺብሎን፣
ሀ
እምነትህን በእግዚአብሔር ላይ እስካደ
ረግህ ድረስ ለከፈተናህና ከችግርህ፣ እናም
ሐ
ከስቃይህ እንደዚሁ እንደምትላቀቅና፣
በመጨረሻው ቀን ከፍ እንደምትደረግ እን
ድታስታውስ እፈልጋለሁ።
፮ እንግዲህ፣ ልጄ፣ እነዚህን ነገሮች
በራሴ እንዳወቅኋቸው እንድታስብ አል
ፈልግም፤ ነገር ግን በውስጤ ያለው የእግ
ዚአብሔር መንፈስ እነዚህን ነገሮች እንዳ
ውቅ አደረገኝ፤ ምክንያቱም ሀከእግዚአብ
ሔር ባልወለድ ኖሮ እነዚህን ነገሮች ባላ
ወቅሁ ነበር።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ ጌታ በታላቅ ምህረቱ
በዚህ ህዝብ መካከል ሀየጥፋት ስራን እንዳ
ቆም እንዲነግረኝ ለመልአኩን ላከ፤ አዎን፣
እናም መልአኩን ፊት ለፊት ተመለከትኩ
ትና፣ ተናገረኝ፣ ድምፁም እንደነጎድጓድ
ነበር፣ እናም ምድሪቷን በሙሉ አንቀጠ
ቀጣት።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ለሶስት ቀንና ሌሊት
ነፍሴ በመሪር ህመምና ስቃይ ውስጥ ነበ
ረች፤ እናም ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ለምህረት እስከምጮህ ድረስ ለኃጢአቴ
ሀ
ስርየትን በጭራሽ አላገኘሁም ነበር። ነገር
ግን እነሆ፣ ወደ እርሱ ጮህኩና፣ ለነፍሴም
ሰላምን አገኘሁ።

፬ ሀ ሮሜ ፰፥፴፭–፴፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፭ ሀ አልማ ፴፮፥፳፯።
ቅ.መ.መ. መታመን።
		ለ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
		ሐ ት. እና ቃ. ፫፥፰፤
፻፳፩፥፯–፰።
፮ ሀ አልማ ፴፮፥፳፮፤

ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ።
፯ ሀ አልማ ፳፮፥፲፯–፲፰፤
፴፮፥፮–፲፩።
		ለ ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፲፯።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።

፫፻

አልማ ፴፰፥፱–፴፱፥፮

፱ እናም አሁን ልጄ፣ በክርስቶስ ብቻ
ካልሆነ በቀር መዳን የሚቻልበት ሀሌላ መን
ገድ እንደሌለ፣ ከእኔ ትማር ዘንድ ጥበብ
ንም እንድትማር ይህን ነግሬሀለሁ። እነሆ፣
እርሱ የዓለም ህይወትና ለብርሃን ነው።
እነሆ፣ እርሱ የእውነትና የፅድቅ ቃል ነው።
፲ እናም አሁን፣ ቃሉን ማስተማር እን
ደጀመርህ ደግሞም ማስተማርን እንድት
ቀጥል እፈልጋለሁ፤ እናም በሁሉም ነገር
ትጉህና ራስህን የምትቆጣጠር እንድትሆን
እፈልጋለሁ።
፲፩ አንተ በኩራት እንዳልተሞላህ አረጋ
ግጥ፤ አዎን፣ በራስህ ጥበብም ሆነ በጉል
በትህ ሀእንደማትመካ አረጋግጥ።
፲፪ ደፋርነትን ተጠቀም፤ ነገር ግን ኃያል
ነትህን አትጠቀም፤ እናም ደግሞ በፍቅር
ትሞላ ዘንድ ስሜትህን በሙሉ ተቆጣጠር፤
ከስራ ፈትነት ራስህን ቆጥብ።
፲፫ እንደ ዞራማውያን አትፀልይ፣ እነ
ርሱ ሰዎች እንዲሰሙአቸው እንደሚፀልዩ
እናም ለብልህነታቸው እንዲወደሱ እንደ
ሚፈልጉ አይተሃቸዋልና።
፲፬ አምላክ ሆይ እኛ ከወንድሞቻችን
ሀ
የተሻልን ስለሆንን እናመሰግንሀለን አት
በል፤ ነገር ግን ጌታ ሆይ ለለከንቱነቴ ይቅር
በለኝ፣ እናም ወንድሞቼንም በምህረትህ
አስታውስ በል—አዎን፣ በሁሉም ጊዜ በእ
ግዚአብሔር ፊት ከንቱነትህን አረጋግጥ።
፲፭ እናም ጌታ ነፍስህን ይባርክና፣ በመ
ጨረሻው ቀን በሰላም እንድትቀመጥ በመ
ንግስቱ ይቀበልህ። አሁን ልጄ ሂድ፣ እናም
ለዚህ ህዝብ ቃሉን አስተምር። ንቃ። ልጄ
ደህና ሁን።

አልማ ለልጁ ቆሪያንቶን የሰጠው ትዕዛዛት።
ከምዕራፍ ፴፱ እስከ ፵፪ አጠቃሎ የያዘ።
፱ሀ
		ለ
፲፩ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ

ሔለ. ፭፥፱።
ሞዛያ ፲፮፥፱።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
አልማ ፴፩፥፲፮።
ሉቃ. ፲፰፥፲–፲፬።

ምዕራፍ ፴፱
የፍትህወት ኃጢያት እርኩሰት ነው— የቆ
ሪያንቶን ኃጢያት ዞራማውያንን ቃሉን
ከመቀበል አገዳቸው— የክርስቶስ ቤዛነት
በፊት የነበሩትን ታማኞች ለማዳን ወደ
ኋላ ተመልሶ የሚሠራ ነው። በ፸፬ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ ልጄ፣ ለወንድምህ ከተ
ናገርኩት የበለጠ ለአንተ በመጠኑ የምናገ
ረው አለኝ፤ እነሆ፣ የወንድምህን ፅኑነት፣
ታማኝነት እናም የእግዚአብሔርን ትዕዛ
ዛት በመጠበቅ ትጋቱን አልተመለከትህምን?
እነሆ፣ ለአንተስ ጥሩ ምሳሌ አልሆነምን?
፪ አንተ ግን ሀበዞራማውያን ሰዎች መካ
ከል ወንድምህ እንዳደረገው ለቃላቴ ጆሮ
ህን አልሰጠኸኝም። እንግዲህ ይህ እኔ ከአ
ንተ የምቃረንበት ነው፤ አንተም በጉልበትህ
እና በጥበብህ እየኮራህ ሄደህ ነበር።
፫ እንግዲህ ልጄ ይህ ብቻም አይደለም።
ለእኔ የሚያሳዝነኝን አድርገሃል፤ ምክንያ
ቱም አገልግሎቱን ጥለህ ሄደሃል፣ እናም
በላማናውያን ምድር ዳርቻም ሀጋለሞታዋን
ኢሳቤልን ተከትለህ ወደ ሲሮን ምድር ሄደ
ሃል።
፬ አዎን፣ እርሷም የብዙዎቹን ልብ ሀሰር
ቃለች፤ ነገር ግን ልጄ ይህ ለአንተ የምታ
መካኝበት አይሆንም። በአደራ ለተሰጠህም
ለአገልግሎቱ ታማኝ መሆን ነበረብህ።
፭ ልጄ ሀእነዚህ ነገሮች በጌታ አመለካከት
የረከሱ እንደሆኑ፤ አዎን፣ የንፁሃንን ደም
ከማፍሰስ ወይንም መንፈስ ቅዱስን ከመ
ካድ በቀር ከሌሎች ኃጢአቶች ሁሉ ይበ
ልጥ አስከፊ መሆናቸውን አታውቅምን?
፮ እነሆም፣ በአንተ ውስጥ ስፍራ የነበረ
ውን መንፈስ ቅዱስን ሀየምትክድ ከሆነ፤
እናም እንደካድከው ካወቅህ፤ እነሆ፣ ይህ
ለ
ይቅር የማይባል ኃጢያት ነው፤ አዎን፣

፴፱ ፪ ሀ አልማ ፴፰፥፫።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስሜታዊ፣
ስሜታዊነት።
፬ ሀ ምሳ. ፯፥፮–፳፯።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. በወሲብ የስነ

			 ምግባር ጉድለት።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፭–፴፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት።

፫፻፩

አልማ ፴፱፥፯–፲፱

እናም ማንም ከእግዚአብሔር ብርሃንና
እውቀት ተቃራኒ በመሆን የገደለ፤ ለእ
ርሱም ሐይቅርታን ማግኘት ቀላል አይደ
ለም፤ አዎን ልጄ እንዲህ እልሃለሁ፣ ለእ
ንደዚህ ዓይነቱ ሰው ይህን ይቅርታን ማግ
ኘት ቀላል አይደለም።
፯ እናም አሁን ልጄ፣ እንደዚህ አይ
ነት በሆኑ ሀወንጀሎች ጥፋተኛ እንዳልሆ
ንክ ምኞቴ ነበር። ለአንተ መልካም ባይ
ሆን ኖሮ ነፍስህን ለማሰቃየት ስለወንጀልህ
በመናገር አልቀጥልም።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ ወንጀልህን ከእግዚአ
ብሔር ለመደበቅ አትችልም፤ እናም ንስሃ
ካልገባህ በመጨረሻው ቀን በአንተ ላይ
ለምስክርነት ይቆማሉ።
፱ እንግዲህ ልጄ፣ ለኃጢያትህ ንስሃ መግ
ባትና መተው፣ እናም በዓይንህ ሀምኞት
ከእንግዲህ እንዳትጓዝ እፈልጋለሁ፤ ነገር
ግን እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለአስወግድ፤ ይህ
ንን ካላደረግህ በምንም ዓይነት የእግዚአብ
ሔርን መንግስት ልትወርስ አትችልምና።
አቤቱ፣ አስታውስ፣ እናም በእራስህ ውሰ
ደው፣ ከእነዚህም ነገሮች ራስህን አስወ
ግድ።
፲ እናም በድርጊቶችህ ከታላላቅ ወንድ
ሞችህ ጋር እንድትመካከር አዝሃለሁ፤ እነ
ሆም አንተ ወጣት ነህና፣ በወንድሞችህ እን
ክብካቤን ያስፈልግሀል። እናም ምክራቸ
ውን አድምጥ።
፲፩ በከንቱ ወይንም በማይረባ ነገር እንድ
ትመራ አታድርግ፤ በኃጢአተኞች ጋለሞ
ታዎች በድጋሚ ዲያብሎስ ልብህን እንዲ
ያስተው አትፍቀድለት። እነሆ ልጄ ሆይ፣
ሀ
በዞራማውያን ላይ እንዴት ያለ ታላቅ ክፋ
ትን አምጥተሃል፤ የአንተን ለፀባይ በተመለ
ከቱ ጊዜም ቃሌን አላመኑትምና።
፲፪ እናም አሁን የጌታ መንፈስ እንዲህ
፮ ሐ ት. እና ቃ. ፷፬፥፲።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. በደል።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፪፥፴።
፲፩ ሀ አልማ ፴፭፥፪–፲፬።

ሲል ተናገረኝ፥ የብዙ ሰዎችን ልብ ወደጥ
ፋት እንዳይመሩ ልጆችህን መልካም እን
ዲያደርጉ ሀእዘዛቸው፤ ስለዚህ ልጄ፣ እግ
ዚአብሔርን በመፍራት ከጥፋቶችህ እንድ
ትቆጠብ አዝሃለሁ፤
፲፫ በሙሉ አዕምሮህ፣ ኃይልህ፣ እናም
ጉልበትህ ወደ ጌታ እንድትመለስ፤ ከእን
ግዲህ የማንንም ልብ ወደ ክፋት እንዳትመ
ራም፤ ነገር ግን ወደ እነርሱ እንድትመልሳ
ቸው፣ እናም ጥፋትህንና የሰራኸውን ስህ
ተት ሀእንድትቀበል አዝሀለሁ።
፲፬ ሀብትን እንዲሁም የዚህን ዓለም ከንቱ
ነገሮች ሀአትፈልግ፤ እነሆም፣ ከአንተም
ጋር ይዘሀቸው ለመሄድ አትችልም።
፲፭ እናም አሁን ልጄ፣ ስለክርስቶስ መም
ጣት በመጠኑ እነግርሃለሁ። እነሆ፣ እርሱ
ነው በእርግጥ የዓለምን ኃጢያት ሊወስድ
የሚመጣው፤ አዎን፣ ለዚህ ህዝብ የደህን
ነትን የምስራች ዜና ለማወጅ ይመጣል።
፲፮ እናም እንግዲህ ልጄ፣ ለዚህ አገ
ልግሎት የተጠራኸው አዕምሮአቸውን
ለማዘጋጀት፣ ወይም ደህንነት ይመጣለት
ዘንድ፣ በሚመጣበት ጊዜም ቃሉን እንዲ
ሰሙ ሀየልጆቻቸውን አዕምሮ እንዲያዘጋጁ
ለህዝቡ የምስራቹን ዜና እንድትናገር ነበር።
፲፯ እናም እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ጭንቀ
ትህን አቀልልሃለሁ። እነሆ፣ እነዚህ ነገሮች
አስቀድመው ለምን እንዲታወቁ ተደረጉ
ብለህ ትገረማለህ። እነሆ እንዲህ እልሃለሁ፤
በዚህን ጊዜ ያለው ነፍስ በክርስቶስ መምጫ
ጊዜ እንደሚኖረው ነፍስ ለእግዚአብሔር
ውድ የሆነ አይደለምን?
፲፰ የቤዛነት ዕቅድ ለዚህ ህዝብ እናም
ለልጆቻቸው እንዲያውቁት መደረጉ አስ
ፈላጊ አይደለምን?
፲፱ ጌታ መላዕክቱን ለልጆቻችን፣ ወይም
እርሱ ከመጣበት ጊዜ በኋላ፣ እነዚህን የም

		ለ ሮሜ ፪፥፳፩–፳፫፤ ፲፬፥፲፫፤
አልማ ፬፥፲፩።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ፤
የእግዚአብሔር ትእዛዛት።
፲፫ ሀ ሞዛያ ፳፯፥፴፬–፴፭።

፲፬ ሀ ማቴ. ፮፥፳፭–፴፬፤
ያዕቆ. ፪፥፲፰–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፮፥፮–፯፤
፷፰፥፴፩–፴፪።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—
የወላጆች ሀላፊነቶች።

፫፻፪

አልማ ፵፥፩–፲፩

ስራቹን ዜና ያውጅ ዘንድ ለመናገር መላኩ፣
ወደ እኛም ለመላክ የሚቀለው አይደለምን?
ምዕራፍ ፵
ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ትንሣኤ እን
ዲሆን አደረገ— ፃድቃን ሆነው የሞቱት
ወደገነት ይሄዳሉ፣ እናም ኃጢአተኛ
ሆነው የሞቱት እስከትንሳኤው ቀን ለመጠ
በቅ ወደ ድቅድቅ ጨለማ ይሄዳሉ— በት
ንሣኤ ሁሉም ነገር ወደ ተገቢው እናም
ፍፁም ወደሆነው ቅርፅ ይመለሳል።
በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ ልጄ፣ ለአንተ በተጨማሪ
የምለው ነገር ይህ ነው፤ ምክንያቱም አዕ
ምሮህ ስለሙታን ትንሣኤ ተጨንቋልና።
፪ እነሆ፣ እንዲህ እልሃለሁ፣ ትንሣኤ
የለም፣ ወይም በሌላ አነጋገር እንዲህ እላ
ለሁ፣ ክርስቶስ ከመምጣቱ ሀበኋላ ድረስ
ይህ የሚሞተው ለወደማይሞተው፣ ይህ
የሚበሰብሰው ወደማይበሰብሰው ሐአይለ
ወጥም።
፫ እነሆ፣ እርሱ የሙታን ትንሣኤ እን
ዲሆን ያደርጋል። ነገር ግን እነሆ፣ ልጄ፣
ሀ
ትንሳኤው ገና ነው። እንግዲህ፣ ሚስጥሩን
እገልፅልሃለሁ፤ ይሁን እንጂ፣ እግዚአብ
ሔር እራሱ ካልሆነ በቀር ማንም የማያውቃ
ቸው ብዙ በአምላክ ለየተደበቁ ሐሚስጥሮች
አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን አውቀው
ዘንድ በትጋት የጠየቅሁትን አንድ ነገር ለአ
ንተ አሳይሃለሁ፤ እርሱም ትንሣኤን በተ
መለከተ ነው።
፬ እነሆ፣ ሁሉም ከሙታን እንዲነሱበት
የተወሰነ ጊዜ አለ። እንግዲህ ይህ ሀየምመ
ጣበትን ጊዜ ማንም አያውቅም፤ ነገር ግን
የተወሰነውን ጊዜ እግዚአብሔር ያውቃል።
፵ ፪ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳።

		ለ ሞዛያ ፲፮፥፲–፲፫።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፫–፶፬።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፭፥፬፤
፻፳፬፥፵፩።

፭ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹም ሆኑ ሁለ
ተኛዎቹ፣ እንዲሁም ሦስተኞቹ ከሞት
የሚነሱበት ጊዜ መኖሩ ልዩነት የለውም፣
ምክንያቱም እግዚአብሔር እነዚህን ነገ
ሮች ሁሉ ለያውቃልና፤ እናም ይህ እንደ
ሚሆን—ሁሉም ከሞት የሚነሱበት የተወ
ሰነ ጊዜ እንዳለ ማወቅ ለእኔ ይበቃኛል።
፮ እንግዲህ በሞት እናም በትንሳኤ መካ
ከል ጊዜ መኖሩ አስፈላጊ ነው።
፯ እናም እንግዲህ እንዲህ ብዬ እጠይቃ
ለሁ፥ የሰው ሀነፍስ ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ
ለትንሣኤው እስከተወሰነበት ጊዜ ድረስ
ምን ይሆናል?
፰ እንግዲህ ሰዎች እንዲነሱ የተወሰነ
ላቸው ጊዜ ከአንዴ የበለጠ ቢሆን ምንም
ልዩነት አያመጣም፤ ምክንያቱም ሁሉም
በአንዴ አይሞቱምና፣ እናም ይህም ምንም
አይደለም፤ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉም
እንደ አንድ ቀን ነው፤ እናም ጊዜ በሰዎች
ብቻ ይለካል።
፱ ስለዚህ፣ ሰዎች ከሞት የሚነሱበት ቀን
ተወስኗል፤ እናም በሞትና በትንሣኤ መካ
ከል ጊዜ አለ። እናም እንግዲህ፣ ይህን ጊዜ
በተመለከተም፣ የሰዎች ነፍስ ምን ይሆናል
ብዬ ጌታን በትጋት የጠየቅሁት ይህን ነገር
ነው፤ እናም የማውቀው ነገር ይህን ነው።
፲ እናም ሁሉም ከሞት የሚነሱበት ጊዜው
ሲደርስ፤ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የተ
ወሰነውን ሀጊዜ በሙሉ ማወቁንም ያው
ቃሉ።
፲፩ እንግዲህ፣ ሀበሞትና በትንሣኤ መካ
ከል የነፍስ ሁኔታን በተመለከተ—እነሆ፣
የሰዎች መንፈስ ሁሉ ከዚህ ሟች ከሆነው
ሰውነታቸው እንደተለየ፣ አዎን፣ የሰዎች
መንፈስ ሁሉ፣ መልካምም ይሁኑ መጥፎ፣
ህይወትን ወደ ሰጣቸው ወደ እግዚአብሔር

		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፬ ሀ ዮሐ. ፭፥፳፰–፳፱።
፭ ሀ ሞዛያ ፳፮፥፳፬–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
፸፮፥፹፭።
		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

ሀ

፯ ሀ አልማ ፵፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰።
ቅ.መ.መ. ነፍስ።
፲ ሀ የሐዋ. ፲፯፥፳፮።
፲፩ ሀ ሉቃ. ፲፮፥፳፪–፳፮፤
፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፲፱፤ ፬፥፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፩–፸፬፤
፻፴፰።

፫፻፫

አልማ ፵፥፲፪–፳፩

እንደሚወሰድ በመልአኩ አማካኝነት እን
ዳውቀው ተደረገ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ የፃድቃኖች መን
ፈስ፣ ከሁሉም ችግር፣ ውጣ ውረድና ሀዘን
ወደሚያርፉበት፣ ሀገነት ተብላ ወደምት
ጠራው፣ ለየእረፍት ቦታ፣ ሐየሰላም ቦታ
ውስጥ ወደ መደስታ ሁኔታ ይገባሉ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ የኃጢአተኞች መን
ፈስ፣ አዎን፣ ክፉዎች የሆኑትም—እነ
ሆም፣ የጌታ መንፈስ ፈንታም ሆነ ድርሻ
የላቸውም፤ እነሆም፣ ከመልካሙ ስራ
ይልቅ መጥፎውን መርጠዋልና፤ ስለዚህ
የዲያብሎስ መንፈስ በውስጣቸው ገብ
ቷል፣ ቤታቸውንም የእርሱ አድርጎታል—
እናም እነኚህ ወደ ሀድቅድቅ ጨለማ ይጣ
ላሉ፤ በዚያም ለልቅሶና ዋይታ እናም የጥርስ
ማፏጨት ይኖራል፣ ይህም በክፋታቸው
የተነሳ፣ በዲያብሎስ ፈቃድም በምርኮ ስለ
ተመሩ ይሆናል።
፲፬ እንግዲህ ይህ ሀየክፉዎች የነፍሳቸው
ሁኔታ ነው፤ አዎን፣ በጨለማ ውስጥ እናም
በእራሳቸው ላይ የእግዚአብሔር ሀይለኛ
ንዴት ቁጣ በመጠበቅ አሰቃቂውና ለበአስ
ፈሪውም በሆነ በእንደዚህም አይነት ሁኔታ
ሲቆዩ፣ ፃድቃኖችም እስከትንሳኤው ድረስ
በገነት ይቆያሉ።
፲፭ እንግዲህ፣ ከትንሳኤው በፊት እንደ
ዚህ ዓይነቱን የነፍስ ደስታን እና መከራን
የመጀመሪያው ትንሳኤ ነው በማለት የሚ
ረዱት ጥቂት ሰዎች አሉ። አዎን፣ በተነገ
ሩት ቃላት መሠረት የነፍስ ወይንም የመ
ንፈስ መነሳትንና በደስታ ወይንም በችግር
መሰየም ምናልባት ትንሳኤ ተብሎ ሊጠራ
እንደሚችል እቀበለዋለሁ።
፲፮ እናም እነሆ፣ በድጋሚ በክርስቶስ
ለ

፲፩ ለ መክ. ፲፪፥፯፤
፪ ኔፊ ፱፥፴፰።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ገነት።
		ለ ቅ.መ.መ. እረፍት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፮።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
		መ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ማቴ. ፰፥፲፪፤

ከሙታን መነሳት ድረስ የነበሩት፣ ወይንም
ያሉት ወይንም የሚኖሩት ሁሉ ትንሣኤ፣
ሀ
የፊተኛው ለትንሳኤ እንዳለም ተነግሯል።
፲፯ አሁን፣ በዚህ ሁኔታ የተነገረው ይህ
የመጀመሪያው ትንሳኤ፣ የነፍስ ትንሳኤ
እንዲሁም የደስታቸው ወይም የሥቃያ
ቸው ሀስያሜ ሊሆን እንደሚችል አልገመ
ትንም። ይህ ትርጉሙ ይሆናል ብለህ መገ
መትም አትችልም።
፲፰ እነሆ፣ እንዲህ እልሃለሁ፣ አይደ
ለም፤ ነገር ግን ይህ ከአዳም ጀምሮ እስከ
ሀ
ክርስቶስ ትንሣኤ ድረስ ለነበሩት የነፍስ
እና የስጋ ውህደት ማለት ነው።
፲፱ እንግዲህ ቀድሞ የተነናግርኩባቸው
ኃጥአንም ሆነ ፃድቃን ነፍሳቸው ከስጋቸው
ጋር በአንድ ጊዜ ይዋሃዳል ብዬ አልናገርም፤
ሁሉም ይነሳሉ ማለቴ ብቻ በቂ ነው፤ ወይም
በሌላ አነጋገር፣ ትንሣኤአቸው ከክርስቶስ
ትንሳኤ በኋላ ከሞቱት ሀበፊት ይሆናል።
፳ እንግዲህ፣ ልጄ፣ ትንሣኤያቸው በክ
ርስቶስ ትንሣኤ ይመጣል አላልኩሁም፤
ነገር ግን እነሆ፣ በክርስቶስ ትንሣኤ እን
ዲሁም ወደ ሰማይ ሀባረገበት ጊዜ የፃድቃ
ኖች ነፍስ ከስጋቸው ጋር መዋሃዱን አስተ
ያየቴን እሰጣለሁ።
፳፩ ነገር ግን በትንሣኤውም ሆነ ከት
ንሣኤውም በኋላ እንደዚህ አልልም፤ ነገር
ግን ይህንን ያህል እናገራለሁ፣ ሙታን እን
ደሚነሱ፣ ነፍስም ከስጋ ዳግም እስከሚገ
ናኝ እንዲሁም በእግዚአብሔር በተወሰነ
ላቸው ቀን እንደስራቸው በእግዚአብሔር
ፊት ሀበመቆም እስከሚፈረድባቸው ድረስ
በሞትና በአካል ትንሳኤ መካከል ለጊዜ፣
እናም ነፍስ ሐበደስታ ወይም መበስቃይ የሚ
ገኝበት ጊዜ አለ።

ሞዛያ ፲፮፥፪።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳።
		ለ ያዕቆ. ፮፥፲፫፤
አልማ ፴፬፥፴፬፤
ሙሴ ፯፥፩።
፲፮ ሀ ያዕቆ. ፬፥፲፩፤
ሞዛያ ፲፭፥፳፩–፳፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፯፣ ፴፪፣

፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
፳ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

፶–፶፩።
ማቴ. ፳፯፥፶፪–፶፫።
ሞዛያ ፲፭፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ወደ ሰማይ ማረግ።
አልማ ፵፪፥፳፫።
ሉቃ. ፳፫፥፴፱–፵፫።
ቅ.መ.መ. ገነት።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።

፫፻፬

አልማ ፵፥፳፪–፵፩፥፬

፳፪ አዎን፣ ይህም በነቢያት አንደበት የተ
ነገሩትን ነገሮች በሙሉ ዳግሞ መመለስን
ይመጣል።
፳፫ ሀነፍስ ወደ ለስጋ፣ ስጋም ወደ ነፍስ
ሐ
በዳግም ይመለሳል፤ አዎን፣ እናም ማንኛ
ውም እጅና እግር እንዲሁም መገጣጠሚያ
ወደ ቀድሞ ቦታው ይመለሳል፤ አዎን፣
የራስ ፀጉርም ቢሆን አይጠፋም፤ ነገር ግን
ሁሉም ነገር ወደ ተገቢው እናም ትክክለኛ
አቋሙ ይመለሳል።
፳፬ እናም እንግዲህ፣ ልጄ፣ ይህ በነቢያት
አንደበት ሀየተነገረው ዳግሞ መመለስ ነው—
፳፭ እና ከእዚያም ፃድቃኖች በእግዚአ
ብሔር መንግስት ያበራሉ።
፳፮ ነገር ግን እነሆ፣ አሰቃቂው ሀሞት
በኃጢአተኞች ላይ ይሆናል፤ ፅድቅ ለሆ
ኑት ነገሮች ሞተዋልና፤ ምክንያቱም እነ
ርሱ ንፁህ አይደሉምና፣ እናም ምንም
ለ
እርኩስ ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት
ሊወርስ አይችልም፤ ነገር ግን መጥፎ የሆ
ኑትን የስራቸውን ውጤት እንዲካፈሉ ይጣ
ላሉ፣ እናም መራራውን አተላ ይጎነጫሉ።
ምዕራፍ ፵፩
በትንሣኤ ሰዎች መጨረሻ ለሌለው ደስታ
ወይንም መጨረሻ ለሌለው ስቃይ ይመ
ጣሉ— ኃጢያት በጭራሽ ደስታ ሆኖ አያ
ውቅም— ስጋ ለባሽ ሰዎች በዓለም ሳሉ
ከእግዚአብሔር ጋር አይደሉም— ማንኛ
ውም ሰው በትንሣኤው ወቅት፣ ሟች በነ
በረበት ጊዜ ያገኘውን ባህሪና ፀባይ እንደ
ገና ይቀበላል። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ ልጄ፣ ስለተነገሩት
፳፫ ሀ ይህም መንፈስ ማለት ነው።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፭–፲፯።
ቅ.መ.መ. ነፍስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሰውነት።
		ሐ ፪ ኔፊ ፱፥፲፪–፲፫፤
አልማ ፲፩፥፵–፵፭።
፳፬ ሀ ኢሳ. ፳፮፥፲፱።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫፤
አልማ ፲፪፥፲፮።
		ለ አልማ ፲፩፥፴፯።

ዳግሞ መመለስ በተመለከተ በመጠኑ የም
ለው አለኝ፤ እነሆም፣ አንዳንድ ሰዎች የቅ
ዱሳን መፃህፍትን ትርጉም ሀያጣምማሉ፣
እናም በዚህ ነገር ምክንያት እጅግ ለተሳስ
ተዋል። እናም አዕምሮህ ይህንን ነገር በተ
መለከተ ደግሞም እንደተጨነቀ አስተውላ
ለሁ። ነገር ግን እነሆ፣ ላንተ እገልፅልሃለሁ።
፪ ልጄ እንዲህ እልሃለሁ፣ የዳግሞ መመ
ለስ ዕቅድ በእግዚአብሔር ፍትህ መሰረት
አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም ሁሉም ነገ
ሮች ወደ ተገቢው ስርዓት እንዲመለሱ አስ
ፈላጊ ነው። እነሆ፣ በክርስቶስ ኃይል እና
ትንሣኤ መሰረት የሰው ነፍስ ወደ ሰውነቱ
መመለሱ፣ እናም ማንኛውም ሀየሰውነት
ክፍል ወደ ቀድሞው መመለሱ አስፈላጊና
ፍትህ ነው።
፫ እናም ሀበእግዚአብሔር ፍርድ ሰዎች
እንደስራቸው ለእንዲፈረድባቸው አስፈ
ላጊ ነው፤ እናም በዚህ ህይወት ሐስራቸው
መልካም ከሆነና፣ የልባቸው ፍላጎት መል
ካም ከሆነ፣ በመጨረሻው ቀን ደግሞ መል
ካም ወደሆነው መመመለስ አለባቸው።
፬ እናም ስራቸው መጥፎ ከሆነ፣ በእነርሱ
ላይ ለመጥፎ ሀይመለሱባቸዋል። ስለዚህ፣
ሁሉም ነገር ወደ ተገቢው ስርዓት ይመለ
ሳል፣ ማንኛውም ነገር ወደ ተፈጥሮአዊው
አቋም ይመለሳል—ለሟች የሆነው የማይ
ሞት በመሆን፣ ሐየሚበሰብሰው ወደ ማይ
በሰብሰው—የእግዚአብሔርን መንግስት
ለመውረስ መ መጨረሻ ወደሌለው ደስ
ታም ይነሳሉ—አለበለዚያም የዲያብሎስን
መንግስት ለመውረስ መጨረሻ ወደሌለው
ስቃይ ይነሳሉ፣ አንዱ በዚህኛውም፣ ሌላው
በሌላኛው—

፵፩ ፩ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፳፤ ፫፥፲፮፤

አልማ ፲፫፥፳።
		ለ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፪ ሀ አልማ ፵፥፳፫።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ለ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት፤
ዳኛ፣ ፍርድ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስራዎች።

		መ ሔለ. ፲፬፥፴፩።
፬ ሀ አልማ ፵፪፥፳፰።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፲፪–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፩–፶፭።
		መ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።

፫፻፭

አልማ ፵፩፥፭–፲፭

፭ አንደኛው ደስታን በመፈለግ ለደ
ስታ ይነሳል፣ ወይም ለመልካም ፍላጎ
ቱም መልካም ሆኖ ይነሳል፣ እናም ለመ
ጥፎ ፍላጎቱ ሌለኛው መጥፎ ሆኖ ይነሳል፤
ቀኑን በሙሉ ክፉ ማድረግ በመፈለጉ ጨለ
ማው በሚመጣበት ጊዜ ለክፋቱ ብድራቱን
ይቀበላል።
፮ እናም በሌላ መልኩም እንዲሁ ነው።
ለኃጢአቱ ንስሃን ከገባ፣ እናም እስከ ዘመኑ
ፍፃሜም ድረስ ፅድቅን ከፈለገ እንዲህ በማ
ድረጉ የጽድቅን ዋጋ ይቀበላል።
፯ በጌታ የሚድኑት ሀእነኚህ ናቸውና፤
አዎን፣ እነዚህ መጨረሻ ከሌለው የጨለ
ማው ምሽት የወጡት፣ የተለቀቁት ናቸው፤
እናም እንደዚህም ይጸናሉ ወይም ይወድ
ቃሉ፤ እነሆም፣ መልካምም ይሁን መጥፎ
ለማድረግ በራሳቸው ላይ ለፈራጅ ይሆናሉ።
፰ እንግዲህ፣ የእግዚአብሔር አዋጅ
ሀ
የሚለወጡ አይደሉም፤ ስለዚህ፣ በጌታ
መንገድ ለሚራመደው መንገዱ ተዘጋጅ
ቷል፣ በዚህ የሚራመድም ይድናል።
፱ እናም አሁን እነሆ ልጄ፣ ከዚህ ጊዜ
በፊት ኃጢያትን በመፈፀም እንዳደረ
ከው፣ በእነዚህ ትምህርቶች በተመለከተ
በአምላክህ ላይ ሀአንድም እንኳን በደልን
አታድርግ።
፲ ስለዳግሞ መመለስ በመነገሩ ከኃጢ
ያት ወደ ደስታ እመለሳለሁ ብለህ አትገ
ምት። እነሆ እንዲህ እልሃለሁ ሀክፋት በፍ
ፁም ደስታ ሆኖ አያውቅም።
፲፩ እናም አሁን ልጄ፣ ሀበተፈጥሮአዊው
ሁኔታ ያሉ ሰዎች በሙሉ፣ ወይንም እኔ
እንደምለው ለበስጋ ያሉት ሁሉ፣ በመራራ
መርዝና፣ በክፋት ሰንሠለት ናቸው፤ በዓ
ለም ሐያለ አምላክ ናቸው፣ እናም ከእግ
ዚአብሔር ባህርይ ጋር ተቃርነዋል፤ ስለ
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፸።
		ለ ፪ ኔፊ ፪፥፳፮፤
አልማ ፵፪፥፳፯፤
ሔለ. ፲፬፥፴።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፫–፳፰።

ዚህ፣ ከደስታ ባህርይ ጋርም ተቃራኒ በሚ
ሆን ሁኔታ ውስጥ ናቸው።
፲፪ እናም አሁን እነሆ፣ ዳግሞ መመለስ
የሚለው ቃል ትርጉሙ ነገር ከተፈጥሮ
አዊው ሁኔታ ወስዶ እናም ተፈጥሮአዊ
ወዳልሆነ ቦታ ማስቀመጥ፣ ወይንም ከተ
ፈጥሮአዊው ተቃራኒ የሆነውን ቦታ ማስ
ቀመጥ ነውን?
፲፫ ልጄ ሆይ፣ ሁኔታው ይህ አይደለም፣
ነገር ግን የዳግሞ መመለስ የቃል ትርጉም
መጥፎን ለመጥፎ፣ ስጋን ለስጋ ወይንም
ዲያብሎስን ለዲያብሎስ መልሶ ማምጣት
ነው—መልካም ለሆነው መልካምን፣ ፃድቅ
ለሆነው ፅድቅን፤ ፍትሃዊ ለሆነው ፍትህን፤
መሃሪ ለሆነው ምህረትን ማምጣት ነው።
፲፬ ስለዚህ ልጄ፣ ለወንድሞችህ መሃሪ
ለመሆንህ እርግጠኛ ሁን፣ ለሰዎች ሀፍትሃዊ
ሁን፣ በትክክል ለፍረድ፣ እናም ያለማቋ
ረጥ ሐ መልካምን ስራ፤ እናም ይህንን
ሁሉ የምታደርግ ከሆነ ደመወዝህን ታገ
ኛለህ፤ አዎን፣ መምህረት በድጋሚ ይመ
ለስልሃል፤ በድጋሚም ፍትህ ይመለስል
ሃል፣ በድጋሚም ጻድቃዊ ፍርድ ይመለ
ስልሃል፣ እናም በድጋሚ መልካም ደመ
ወዝ ታገኛለህ።
፲፭ የምትልከው በድጋሚ ወዳንተው
ይመጣል፣ እናም ዳግሞ ይመለሳልና፤ ስለ
ዚህ ዳግሞ መመለስ የሚባለው ቃል ኃጢ
አተኛውን ሙሉ በሙሉ ይፈርድበታልም፣
በምንም ዓይነት አያፀድቀውም።
ምዕራፍ ፵፪
ሟችነት ሰዎችን ንስሃ እንዲገቡ እናም
እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ የሚያስ
ችል የሙከራ ጊዜ ነው— የአዳም መውደቅ

፲ ሀ መዝ. ፴፪፥፲፤
ኢሳ. ፶፯፥፳–፳፩፤
ሔለ. ፲፫፥፴፰።
፲፩ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ሐ ኤፌ. ፪፥፲፪።

፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት።
		ለ ዮሐ. ፯፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፮፥፲፫፤
፶፰፥፳፯–፳፰።
		መ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።

፫፻፮

አልማ ፵፪፥፩–፲፩

በሰው ዘር ሁሉ ላይ ጊዜያዊ እናም መንፈ
ሳዊ ሞትን አመጣ— ቤዛነት በንስሃ አማ
ካይነት ይመጣል— እግዚአብሔር እራሱ
ለዓለም ኃጢያት ክፍያን ይከፍላል— ንሰሃ
የሚገቡ ምህረትን ያገኛሉ— ሌሎች በሙሉ
በእግዚአብሔር ፍትህ ስር ናቸው— ምህ
ረት በኃጢያት ክፍያው አማካኝነት ይመ
ጣል— እውነተኛ ንስሃ ገቢዎች ብቻ ይድ
ናሉ። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ ልጄ፣ ኃጢአተኞችን
በመቅጣት ሀየእግዚአብሔርን ፍትህ በተ
መለከተ፣ አንተ መረዳት የማትችለው አዕ
ምሮህን የሚረብሽ ከዚህ የበለጠ በመጠኑ
እንዳለ አስተውላለሁ፤ ኃጢአተኞች ወደ
ሥቃይ መመደባቸው ፍትሃዊ አይደለም
በማለት ገምተሃልና።
፪ እንግዲህ እነሆ ልጄ ይህንን ነገር ለአ
ንተ እገልፅልሃለሁ። እነሆም፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር የመጀመሪያ ቤተሰቦቻችንን
ከተወሰዱበት ስፍራ መሬቱን እንዲያ
ርሱ ከዔድን ገነት ሀካስወጣቸው በኋላ—
አዎን፣ ሰውን አስወጣ፣ እናም ጌታ እግ
ዚአብሔር ለበዔድን ገነት በስተምስራቅ
ጫፍ፣ ሐኪሩቤልን፣ እናም የምትገለባበጥ
የነበልባል ሰይፍን፣ መየህይወት ዛፍን ለመ
ጠበቅ አስቀመጠ—
፫ እንግዲህ፣ ሰው መልካሙንና መጥፎ
ውን በማወቅ እንደ አምላክ መሆኑን እና
ያለን፤ እናም እጁን በመዘርጋትና፣ ደግሞ
ከህይወት ዛፍ በመውሰድ፣ እናም በመብ
ላት ለዘለዓለም ለመኖር የሚችል እንዳይ
ሆን፣ ፍሬውንም እንዳይካፈል፣ ጌታ እግ
ዚአብሔር ኪሩቤልንና ነበልባል ሰይፉን
አስቀመጠ—
፬ እናም ለሰዎች የንስሃ ጊዜ እንደተሰጠም
፵፪ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፯፤

ሞዛያ ፲፭፥፳፮–፳፯።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፪ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፳፫–፳፬፤
ሙሴ ፬፥፳፰–፴፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ዔድን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኪሩቤል።
		መ ዘፍጥ. ፪፥፱።

እንመለከታለን፤ አዎን፣ የሙከራ ጊዜ፣
የንስሃ ጊዜና እግዚአብሔርን የሚያገለግ
ሉበት ጊዜ ተሰጥቷል።
፭ እነሆም፣ አዳም እጁን በፍጥነት ቢዘ
ረጋና ከህይወት ዛፍ ቢበላ፣ እርሱም እንደ
እግዚአብሔር ቃልም መሠረት ለዘለአለም
በኖረ፣ ለንስሃም ጊዜ ባልኖረው ነበር፣
አዎን፣ እናም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል
ባልተፈፀመና ታላቁ የደህንነት ዕቅድም
በከሸፈ ነበር።
፮ ነገር ግን እነሆ፣ ሰዎች ሀእንዲሞቱ
ተወስኗል—ስለዚህ ከህይወት ዛፍ እንደ
ተለዩም ከምድር ገፅም እንዲሁ ይለያሉ—
እናም ሰው ለዘለአለም የጠፋ ሆነ፤ አዎን
ለ
የወደቀ ሆነ።
፯ እናም እንግዲህ፣ አንተም በዚህ የመ
ጀመሪያ ወላጆቻችን ከጌታ ፊት ለጊዜውም
ይሁን በመንፈስ ሀመለየታቸውን ትመለከ
ታለህ፤ እናም በራሳቸው ለፈቃድም ስር የነ
በሩ መሆናቸውንም ተመልክተሃል።
፰ እንግዲህ እነሆ፣ ሰው ከዚህ ጊዜያዊ
ሞት ደግሞ መዳኑ ትክክለኛ አልነበረም፣
ምክንያቱም ይህ ታላቁን ሀየደስታ ዕቅድ
ያጠፋዋልና።
፱ ስለዚህ፣ ነፍስ በጭራሽ ልትሞት ስለማ
ትችል፣ እናም የአዳም ሀውድቀት በሰው ዘር
ላይ ሁሉ ከጌታ ፊት እንዲለዩ ጊዜያዊውን
ሞት፣ እናም መንፈሳዊውን ሞት በእነርሱ
ላይ በማምጣቱ፣ የሰው ዘርም ከዚህ መን
ፈሳዊ ሞት ደግሞ ማዳኑ አስፈላጊ ነበር።
፲ ስለዚህ፣ እነርሱ ሀ በተፈጥሮአቸው
ለ
ስጋዊ፣ ስሜታዊ፣ እናም ዲያብሎሳዊ
በመሆናቸው፣ ይህ ሐየሙከራ ጊዜ ለእነ
ርሱ የዝግጅት ጊዜ ሆነ፤ እርሱም የመዘ
ጋጃ ወቅት ሆነ።
፲፩ እናም አሁን ልጄ፣ ይህ የቤዛነት ዕቅድ

፬ ሀ አልማ ፴፬፥፴፪–፴፫።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
		ለ ሞዛያ ፲፮፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
፯ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፭፤ ፱፥፮፤
ሔለ. ፲፬፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።

ሀ

		ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፰ ሀ አልማ ፴፬፥፱፤
ሙሴ ፮፥፷፪።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።

፫፻፯

አልማ ፵፪፥፲፪–፳፫

ባይሆን ኖሮ፣ (እንዳልሆነ ቢገመት) እንደ
ሞቱ ነፍሳቸው ከጌታ ፊት ስለምትለይ ሀአሰ
ቃቂ ሁኔታ ላይ እንደምትሆን አስታውስ።
፲፪ እናም እንግዲህ፣ ሰውም ባለመታዘዙ
ምክንያት በራሱ ላይ ካመጣው ከወደቀበት
ሁኔታ ደግሞ ለመመለስ ምንም መንገድ
አልነበረም፤
፲፫ ስለዚህ፣ በፍትህ መሰረት፣ በዚህ
በሙከራው ጊዜ፣ አዎን፣ በዝግጅቱ
ወቅት፣ ሰዎች ሀንስሃ ካልገቡ በቀር ለየቤዛ
ነት ዕቅድ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም፤
በዚህ ሁኔታ ካልሆነ በቀር፣ ምህረት የፍት
ህን ስራ ካላጠፋው በቀር በስራ ላይ ሊውል
አይችልም። እናም የፍትህ ስራ ሊጠፋ አይ
ችልም፤ ከጠፋ ግን እግዚአብሔር አምላክ
መሆኑን ሐያቆማል።
፲፬ እናም የሰው ዘር በሙሉ ሀየወደቁ እን
ደነበሩና፣ ለበፍትህ እጅ ላይ፣ አዎን እነር
ሱን ለዘለአለም ከፊቱ ለመለየት በሚመድ
በው የእግዚአብሔር ፍትህ ላይም እንደነ
በሩ እንመለከታለን።
፲፭ እናም እንግዲህ፣ የምህረት ዕቅድ የኃ
ጢያት ክፍያው ካልተከፈለ በቀር ሊመጣ
አይችልም፤ ስለዚህ፣ ሀየምህረትን ዕቅድ
ለመፈፀም፣ ለየፍትህን ፍላጎት ለማርካት፣
እግዚአብሔርም ደግሞ ሐፍፁም፣ እውነ
ተኛ አምላክ፣ እናም መሃሪ አምላክ ይሆን
ዘንድ፣ እግዚአብሔር እራሱ ለዓለም ኃጥ
ያቶች መየኃጢያት ክፍያ ይሆናልና።
፲፮ እንግዲህ፣ የተመደበ ቅጣት ከተመ
ደበው የደስታ አላማ ጋር ተቃራኒ የሆነ፣
እንደ ነፍስ ህይወት ሀዘለአለማዊ የነበረው
ቅጣት ከሌለ በስተቀር ለሰዎች ንሰሃ ሊመጣ
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፯–፱።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፪፥፲፫–፲፬።
፲፬ ሀ አልማ ፳፪፥፲፫–፲፬።
		ለ ፪ ኔፊ ፪፥፭።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰።
		መ ፪ ኔፊ ፱፥፯–፲፤

፲፮ ሀ
፲፯ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ

አይችልም፤ የደስታ አላማም እንደ ነፍስ
ህይወት ዘለዓለማዊ ነበር።
፲፯ እንግዲህ፣ ሰው ሀኃጢያትን ካልፈ
ፀመ በቀር እንዴት ንስሃ መግባት ይችላል?
ለ
ህግ ከሌለስ እንዴት ኃጢያትን ሊያደርግ
ይችላል? ህግስ ቅጣት ከሌለ በቀር እንዴት
ሊኖር ይችላል?
፲፰ እንግዲህ፣ ለሰዎች ሀየህሊና ፀፀትን
ለማምጣት የተመደበ ቅጣት፣ እናም ትክ
ክለኛ ህግም ነበር።
፲፱ እንግዲህ፣ ህግ ባይሰጥ ኖሮ—ሰው
ሀ
ከገደለ መሞት ነበረበት—ከገደለ መሞ
ትን የሚፈራ ይሆናልን?
፳ እናም ደግሞ፣ ኃጢያትን የሚቃረን
ህግም ባይሰጥ ኖሮ ሰዎች ኃጢያትን ለመ
ፈፀም አይፈሩም ነበር።
፳፩ እናም ሀህግ ካልተሰጠ፣ ሰዎች ኃጢ
ያትን ቢፈፅሙ፣ ፍትህ ወይም ምህረት
ምን ማድረግ ይችሉበታል፣ በፍጥረት ላይ
ምንም ጥያቄ አይኖራቸውምን?
፳፪ ነገር ግን ህጉ ተሰጥቷል፣ ቅጣቱም
ተመድቧል፣ እናም ሀንስሃ ተፈቅዷል፤
ይህን ንስሃ መግባትን ምህረትን ትቀበላ
ለች፤ አለበለዚያም ፍትህ ፍጡራንን ተጠ
ያቂ ያደርጋልና ህግን ያስፈፅማል፣ እናም
ህጉ ቅጣትን ያከናውናል፤ ባይሆን ኖሮ ግን
የፍትህ ስራ ይጠፋ ነበር፣ እግዚአብሔርም
አምላክ መሆኑን ባቆመ ነበር።
፳፫ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ መሆ
ኑን አያቆምም፣ እናም ሀምህረት ንስሃ በሚ
ገቡት ላይ ይሆናል፣ ምህረትም ለበኃጢ
ያት ክፍያው አማካኝነት ይመጣል፤ የኃ
ጢያት ክፍያም የሙታን ሐትንሳኤን ያመ

ሞዛያ ፲፮፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
ሮሜ ፬፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ህሊና።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
፪ ኔፊ ፱፥፳፭–፳፮፤
ሞዛያ ፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ

መግባት።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ሐ ፪ ኔፊ ፪፥፰፤ ፱፥፬፤
አልማ ፯፥፲፪፤
፲፩፥፵፩–፵፭፤ ፲፪፥፳፬–፳፭፤
ሔለ. ፲፬፥፲፭–፲፰፤
ሞር. ፱፥፲፫።

፫፻፰

አልማ ፵፪፥፳፬–፵፫፥፪

ጣል፤ እናም የሙታን ትንሳኤ ሰዎችን ወደ
እግዚአብሔር ፊት መመልሶ ያመጣል፤ እን
ደዚህ በፍትህና በህግ መሰረት በስራቸው
ሠ
ሊፈረድባቸው ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት
ደግመው ይመለሳሉ።
፳፬ እነሆም፣ ፍትህ የግድ ጥያቄውን ሁሉ
ይጠቀማል፣ እናም ደግሞ ምህረት የራሷ
የሆነውን በሙሉ የእራሷ ታደርጋለች፤
እናም በእውነት ንስሃ ከገባው በቀር ማንም
አይድንም።
፳፭ ምህረት ሀፍትህን ይነጥቃል ብለህ
ትገምታለህ? እኔ ግን እላለሁ፣ ቅንጣትም
እንኳን ያህል ቢሆን አይሆንም። እንዲህ
ከሆነ፣ እግዚአብሔር አምላክነቱን ያቆ
ማል።
፳፮ እናም እግዚአብሔር ሀከዓለም መፈ
ጠር ጀምሮ ያዘጋጀውን ታላቁንና ዘለአ
ለማዊ ለዓላማውን እንዲሆን እንደዚህም
አድርጓል። በዚህ አይነት የሰዎች ቤዛነትና
መዳን፣ እናም ደግሞ መጥፊያቸውና መከ
ራቸው እንደዚህም መጣ።
፳፯ ስለዚህ ልጄ ሆይ፣ ሀማንም የሚመጣ
ቢሆን ይምጣና ከህይወት ውኃ በነፃ ይካ
ፈል፤ እና የማይመጣውም ግን እንዲመጣ
አይገደድም፤ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን
ለ
እንደስራው በእራሱ ላይ ሐበድጋሚ ይመ
ለሳል።
፳፰ ሀመጥፎ ማድረግን ከፈለገ፣ እናም
በጊዜው ንስሃ ካልገባ፣ እነሆ፣ በእግዚአ
ብሔር ደግሞ መመለስ መሰረት መጥፎው
ነገር በእርሱ ላይ ይደረግበታል።
፳፱ እናም አሁን ልጄ፣ እነዚህ ነገሮች
ከእንግዲህ እንዳያስቸግሩህ እፈልጋለሁ፤
እናም ኃጢያትህ ብቻ በዚያ ወደ ንስሃ በሚ
ያመጣህ ጭንቀት ያስጨንቅህ።
፴ ልጄ ሆይ፣ ከእንግዲህ ወዲያ የእግዚአ
ብሔርን ፍትህ እንድትክድ አልፈልግም።
፳፫ መ አልማ ፵፥፳፩–፳፬።
		ሠ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፳፮ ሀ አልማ ፲፫፥፫፤
፫ ኔፊ ፩፥፲፬።

ለራስህም የእግዚአብሔርን ፍትህ በመካድ
ለእያንዳንዱ ጥልቅ ነገር በኃጢያትህ ምክ
ንያት ለመስጠት አትጣር፤ ነገር ግን የእ
ግዚአብሔር ፍትህ፣ እንዲሁም ምህረቱ፣
እናም ፅናቱ በልብህ በሙላት ተፅዕኖ እንዲ
ያደርግ ፍቀድ፤ እናም ይህ ሀበትህትና ወደ
ምድር ያምጣህ።
፴፩ እናም እንግዲህ ልጄ ሆይ፣ ለዚህ
ህዝብ ቃሉን ለመስበክ በእግዚአብሔር
ተጠርተሃል። እናም አሁን ልጄ፣ መን
ገድህን ተጓዝ፣ ታላቁ የምህረት ዕቅድም
በእነርሱ ላይ ባለቤትነት እንዲኖረው ነፍ
ሳትን ለንስሃ ታመጣ ዘንድ፣ ቃሉን በእው
ነትና በጥሞና አውጅ። እናም እግዚአብሔር
እንደቃሌ ይሰጥህም ዘንድ ይሁን። አሜን።
ምዕራፍ ፵፫
አልማ እና ልጆቹ ቃሉን ሰበኩ— ዞራማ
ውያን እና ሌሎች ተቃዋሚ ኔፋውያን
ላማናውያን ሆኑ— ላማናውያን በኔፋዉ
ያን ላይ ለጦርነት መጡባቸው— ሞሮኒ
ኔፋውያንን በሚከላከል ጥሩር አስታጠ
ቃቸው— ጌታ ለአልማ የላማናውያንን
የጦር ስልት አሳየው— ኔፋውያን፣ ቤቶ
ቻቸውን፣ ነፃነታቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን
እና ኃይማኖታቸውን ተከላከሉ— የሞሮኒ
እና የሌሂ ሠራዊት ላማናውያንን ከበቡአ
ቸው። በ፸፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የአልማ ልጆች
ቃሉን ለማወጅ በህዝቡ መካከል ሄዱ።
እናም አልማ፣ እራሱ ደግሞ ማረፍ አል
ቻለምና፣ ደግሞ ወደፊት ተጓዘ።
፪ አሁን በትንቢቱ መንፈስና ራዕይ አማ
ካኝነት ቃሉንና እውነትን ከመስበካቸው
ውጪ ስለስብከታቸው ከዚህ የበለጠ ምንም
የምንለው አይኖርም፤ እናም በተጠሩበት

		ለ ፪ ኔፊ ፪፥፲፬–፴፤
ሙሴ ፩፥፴፱።
፳፯ ሀ አልማ ፭፥፴፬፤
ሔለ. ፲፬፥፴።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ኢሳ. ፶፱፥፲፰፤

			 ራዕ. ፳፥፲፪።
		ሐ አልማ ፵፩፥፲፭።
፳፰ ሀ አልማ ፵፩፥፪–፭።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

፫፻፱

አልማ ፵፫፥፫–፲፭

በቅዱሱ የእግዚአብሔር ሥርዓት መሠ
ረት ሰበኩ።
፫ እናም አሁን በመሳፍንቱ አገዛዝ በአ
ስራ ስምንተኛው የንግስ ዘመን በኔፋውያ
ንና በላማናውያን መካከል ስለነበረው የጦ
ርነት ታሪክ እመለሳለሁ።
፬ እነሆም፣ እንዲህ ሆነ ሀ ዞራማውያን
ላማናውያን ሆኑ፤ ስለዚህ፣ በአስራ ስምን
ተኛው ዓመት መጀመሪያ ላይ የኔፋውያን
ሕዝቦች ላማናውያን በእነርሱ ላይ ሲመጡ
ተመለከቱ፤ ስለዚህ ለጦርነት ተዘጋጁ፤
አዎን፣ ወታደሮቻቸውንም በኢየርሾን
ምድር በአንድ ላይ ሰበሰቡ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ከሺህ
ወታደሮቻቸው ጋር መጡ፤ እናም የዞራማ
ውያን ምድር ወደሆነችው ወደ አንቲዮኑም
ምድር መጡ፤ እናም ዜራሔምና ተብሎ
የሚጠራው ሰውም መሪያቸው ነበር።
፮ እናም አሁን፣ አማሌቂውያን ከላማና
ውያን የበለጡ ኃጢአተኞችና የገዳይ ፀባይ
ያላቸው በመሆናቸው፣ ስለዚህ፣ ዛራሄም
ናህ በላማናውያን ላይ ዋና ሻምበልን ሾመ፣
እናም ሻምበሎቹ በሙሉ አማሌቂውያንና
ዞራማውያን ነበሩ።
፯ አሁን እርሱ ይህንን ያደረገው በኔፋው
ያን ላይ ያላቸውን ጥላቻ ይጠብቁት ዘንድ፣
እነርሱም የእርሱን ዕቅድ ይፈፅሙ ዘንድ
በቁጥጥሩ ስራ ያደርጋቸው ዘንድ ነው።
፰ እነሆም፣ የእርሱ ዓላማ ላማናውያን
በኔፋውያን ላይ በቁጣ እንዲነሳሱ ነበር፤
ይህንም ያደረገው በእነርሱም ላይ ታላቅ
ኃይልን በግድ ይወስድ ዘንድ፣ እናም ደግሞ
ኔፋውያንን በምርኮ ስር በማምጣት በእነርሱ
ላይ ኃይል ያገኝ ዘንድ ነው።
፱ እናም አሁን የኔፋውያን ዓላማ ከጠላቶ
ቻቸው እጅ ይጠብቋቸው ዘንድ ምድራቸ
ውንና፣ ቤታቸውን፣ እንዲሁም ሀሚስቶ
ቻቸውንና፣ ልጆቻቸውን ለመደገፍ ነበር፣
ሀ

፵፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ
ክህነት።
፬ ሀ አልማ ፴፭፥፪–፲፬፤
፶፪፥፴፫።

፱ሀ
		ለ
፲ሀ
		ለ

እናም ደግሞ እግዚአብሔርን እንደ ፍላ
ጎቶቻቸው ያመልኩ ዘንድ፣ ልዩ መብቶ
ቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን፣ አዎን፣ እናም
ደግሞ ለነፃነታቸውን ይጠብቁ ዘንድ ነበር።
፲ በላማናውያን እጅ ቢወድቁ፣ ላማና
ውያን እውነተኛና ህያው የሆነውን አም
ላክ እግዚአብሔርን በእውነትና ሀበመንፈስ
ለ
የሚያመልከው ማንኛውም እንደሚያጠፉ
ያውቃሉና።
፲፩ አዎን፣ እናም ደግሞ የአሞን ህዝብ
ተብለው በሚጠሩት ሀወንድሞቻቸው በአ
ንቲ-ኔፊ-ሌሂዎችን ህዝብ ላይ ላማናውያን
የከፋ ጥላቻ እንዳላቸው ያውቃሉ—እናም
እነርሱ የጦር መሳሪያን አያነሱም፣ አዎን፣
ቃል ኪዳንን ገብተዋል እና ይህንንም አያ
ፈርሱም—ስለዚህ፣ እነርሱ በላማናውያን
እጅ ከወደቁ ይጠፋሉ።
፲፪ እናም ኔፋውያን እነርሱ እንዲጠፉ
አልፈለጉም፤ ስለዚህ የውርስ ምድርንም
ሰጡአቸው።
፲፫ እናም የአሞን ህዝብ ለኔፊ ህዝብ ወታ
ደሮቻቸውን ለመርዳት ካሉአቸው ነገር
አብዛኛውን ሰጡአቸው፤ እናም ኔፋውያን
ብቻ የላማንና ልሙኤል ዝርያ ቅንጅት የሆ
ኑትን ላማናውያንና፣ የእስማኤል ልጆች
የሆኑትን፣ እንዲሁም አማሌቂውያንና
ዞራማውያን ከነበሩትና፣ እም ከኔፋውያን
የተገነጠሉት በሙሉ፣ እናም ከኖህ ካህናት
ሀ
ዝርያ የሆኑትን እንዲቋቋሙ ተገደዱ።
፲፬ እንግዲህ የእነርሱ ዝርያዎችም ቁጥራ
ቸው እንደኔፋውያን የበዛ ነበር፤ እናም ኔፋ
ውያን ደም እስከማፍሰስ ድረስ ከወንድሞቻ
ቸው ጋር እንዲጣሉ እንዲህ ይገደዱ ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን ወታ
ደሮች በአንቲዮኑም ምድር በአንድ ላይ
እንደተሰበሰቡ፣ እነሆ፣ የኔፋውያን ሠራ
ዊትም በኢየርሾን ምድር እነርሱን ለመገ
ናኘት ተዘጋጅተው ነበር።

አልማ ፵፬፥፭፤ ፵፮፥፲፪።
ቅ.መ.መ. መብት።
ዮሐ. ፬፥፳፫–፳፬።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፲፩ ሀ አልማ ፳፬፥፩–፫፣ ፭፣ ፳፤
፳፭፥፩፣ ፲፫፤ ፳፯፥፪፣
፳፩–፳፮።
፲፫ ሀ አልማ ፳፭፥፬።

፫፻፲

አልማ ፵፫፥፲፮–፳፱

፲፮ እንግዲህ፣ የኔፋውያን መሪ፣ ወይንም
በኔፋውያን ላይ ዋና ሻምበል በመሆን የተ
ሾመው—ዋናው አዛዥ የኔፋውያንን ሠራ
ዊት በሙሉ የሚያዛቸው—እናም ስሙ
ሞሮኒ ነበር፤
፲፯ እናም ሞሮኒ በኔፋውያን ወታደሮች
ላይ ሙሉ በሙሉ አዛዥና የጦርነቱ አመ
ራር ሰጪ ሆነ። እናም እርሱ በኔፊ ወታደ
ሮች ላይ ዋና ሻምበል ሆኖ በተሾመበት ጊዜ
ሀያ አምስት ዓመቱ ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በኢየርሾን ዳርቻ
ከላማናውያን ጋር ተገናኘ፤ እናም ህዝቡ
በጎራዴና፣ በሻሙላና በሁሉም ዓይነት
የጦር መሳሪያዎች ታጠቁ።
፲፱ እናም የላማናውያን ወታደሮች የኔ
ፊን ህዝብ ወይንም፣ ሞሮኒ ህዝቡን በደ
ረት ኪስና በእጅ የሚያዝ ጋሻ እንዳዘጋ
ጃቸው በተመለከቱ ጊዜ፤ አዎን፣ እናም
ደግሞ እራሳቸውን ለመከላከል ጋሻና ደግሞ
ወፍራም ልብስ ለብሰው ነበር—
፳ እንግዲህ የዜራሔምና ሠራዊት በእ
ንደዚህ ዓይነት ነገር አልተዘጋጁም ነበር፤
እነርሱ ጎራዴ እናም ሻምላቸው፣ ቀስትና
ወስፈንጥሮቻቸውና፣ ድንጋይና ወንጭፎ
ቻቸው ብቻ ነበሩአቸው፤ በወገባቸው ላይ
ከታጠቁት ቆዳ በስተቀር ሀእርቃናቸውን
ነበሩ፤ አዎን ከዞራማውያንና ከአማሌቂ
ውያን በስተቀር ሁሉም እርቃናቸውን
ነበሩ፤
፳፩ ነገር ግን በደረት ኪስም ሆነ በጋሻ
አልታጠቁም ነበር—ስለዚህ፣ ምንም እን
ኳን ብዛታቸው ከኔፋውያን የበለጠ ቢሆ
ንም ኔፋውያን ባሉአቸው የጦር መሳሪያዎች
የተነሳ እጅግ ፈርተዋቸው ነበር።
፳፪ እነሆ፣ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በኢ
የርሾን ዳርቻ በኔፋውያን ላይ ለመዋጋት
አልደፈሩም፤ ስለዚህ ከአንቲዮኑም ምድር
ወደ ምድረበዳው ሸሹ፣ እናም ወደ ማንቲ
ምድር ይመጡና ምድሪቱንም ይወስዱ
ዘንድ በሲዶም ወንዝ በኩል በምድረበዳው
ጉዞአቸውን አደረጉ፤ ምክንያቱም የሞሮኒ
፳ ሀ ኢኖስ ፩፥፳።

ወታደሮች ወዴት እንደሚሄዱ ያውቃሉ
ብለው አልገመቱም ነበር።
፳፫ ነገር ግን እንዲህ ሆነ፣ ወደ ምድ
ረበዳው ወዲያው እንደሄዱ ሞሮኒ የጦር
ሰፈራቸውን እንዲመለከቱ በምድረበዳው
ሰላዮችን ላከ፤ እናም ሞሮኒ ደግሞ የአል
ማን ትንቢት በማወቁ፣ የኔፋውያን ወታደ
ሮች እራሳቸውን ከላማናውያን ለመከላከል
ሀ
ወዴት መሄድ እንዳለባቸው ጌታን ለመ
ጠየቅ በመፈለጉ ወደ አልማ ሰዎችን ላከ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ ቃል ወደ
አልማ መጣና፣ ደካማ በሆነው ክፍል ህዝ
ብን ለማጥቃት ይጀምሩ ዘንድ የላማናው
ያን ሠራዊት ወደ ማንቲ ምድር ለመምጣት
በምድረበዳው በኩል እየተመሙ እንዳለ
ለሞሮኒ መልዕክተኞች አልማ አስታወቀ።
እናም መልዕክተኞቹ ሄዱና፣ መልዕክቱን
ለሞሮኒ ተናገሩ።
፳፭ እንግዲህ ሞሮኒ፣ በማንኛውም መን
ገድ ላማናውያን መጥተው ከተማውን እን
ዳይወስዱ ዘንድ፣ ከወታደሮቹ የተወሰኑ
ትን በኢየርሾን ምድር በመተው የቀሩ
ትን ወታደሮቹን ወሰደ እናም ወደ ማንቲ
ምድር ሄደ።
፳፮ እናም ሞሮኒ በዚያ ስፍራ ያሉት ሰዎች
በሙሉ ምድራቸውንና ሀገራቸውን፣ መብ
ታቸውን፣ እና ነፃነታቸውን ሀለመጠበቅ
ከላማናውያን ጋር እንዲዋጉ በአንድ ላይ
እንዲሰባሰቡ አደረገ፤ ስለዚህ ላማናውያን
ለሚመጡበት ጊዜም ተዘጋጅተው ነበር።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ በምድ
ረበዳው በሲዶም ወንዝ በስተምዕራብ
በኩል በነበረው በሲዶም ወንዝ ዳርቻ
አጠገብ ባለው ሸለቆ ወታደሮቹ እንዲደ
በቁ አደረገ።
፳፰ እናም ሞሮኒ የላማናውያን ወታደሮች
የሚመጡበትን ጊዜ ያውቅ ዘንድ በዙሪያው
ሰላዮችን አስቀመጠ።
፳፱ እናም እንግዲህ፣ ሞሮኒ የላማናውያ
ንን ፍላጎት ስለሚያውቅ፣ ስለዚህ በምድሪ
ቱም ላይ ለራሳቸው መንግስትን ያቋቁሙ

፳፫ ሀ አልማ ፵፰፥፲፮።

፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፲፩።

፫፻፲፩

አልማ ፵፫፥፴–፵፬

ዘንድ ወንድሞቻቸውን ማጥፋት እናም በባ
ርነት ስር ማድረግ ፍላጎታቸው ነበር፤
፴ እናም ደግሞ ምድራቸው፣ ሀ ነፃነታቸ
ውን እና ቤተክርስቲያናቸውን መጠበቅ የኔ
ፋውያን ፍላጎት ብቻ መሆኑን በማወቁ፣
ስለዚህ በስልት እነርሱን መከላከል ኃጢ
ያት አይደለም በማለት አሰበ፤ ስለዚህ፣
በሰላዮቹ አማካኝነት ላማናውያን የትኛ
ውን መንገድ እንደሚወስዱ አወቀ።
፴፩ ስለዚህ፣ ሞሮኒ ወታደሮቹን ከፈለ፣
እናም ግማሹን ወደ ሸለቆው ወሰደና፣ በስ
ተምስራቅ፣ እናም በሪፕላ ኮረብታ በስተ
ደቡብ ሸሸጋቸው፤
፴፪ እናም የቀሩትን በሲዶም ወንዝ በስ
ተምዕራብ በኩል፣ እናም በማንቲ ምድር
በታችኛው ዳርቻ በኩል ደበቃቸው።
፴፫ እናም እንደፍላጎቱ ወታደሮቹን
ካስቀመጠ በኋላ፣ ላማናውያንን ለመገና
ኘት ተዘጋጅቶ ነበር።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ግማሾቹ
የሞሮኒ ወታደሮች በተደበቁበት ስፍራ በኮ
ረብታው በስተሰሜን በኩል መጡ።
፴፭ እናም ላማናውያን ሪፕላ ኮረብታን
ሲያልፉና፣ ወደ ሸለቆው ሲመጡ፣ እናም
የሲዶምን ወንዝ መሻገር እንደጀመሩ፣
ሀ
ሌሂ በተባለው ሰው የተመሩት በስተደ
ቡብ በኮረብታው የተሸሸጉት ወታደሮች
ወደፊት መጓዝ ጀመሩ፤ እናም በስተምስ
ራቅ ላማናውያንን ከበስተኋላቸው እንዲከ
ቡአቸው አደረገ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ኔፋ
ውያን ከበስተኋላቸው እንደመጡባቸው
በተመለከቱ ጊዜ፣ ወደ እነርሱ ተመለሱ፣
እናም ከሌሂ ሠራዊት ጋር መዋጋት ጀመሩ።
፴፯ እናም ሞትም በሁለቱም ወገን ተጀ
መረ፣ ነገር ግን በላማናውያን በኩል ይበል
ጡን አሰቃቂ ነበር፣ ምክንያቱም ሀ እርቃና
ቸው በእያንዳንዱ ምት የሞት ስራን በሚ
ያመጡት በኔፋውያን ጎራዴ እናም ሻሙላ
ከባድ ምት ተጋልጦ ነበር።
፴ ሀ አልማ ፵፮፥፲፪፣ ፴፭።
፴፭ ሀ አልማ ፵፱፥፲፮።

፴፰ በሌላ መልኩ፣ ኔፋውያን ሀበደረት
ኪሳቸው፣ እናም በእጅ በሚያዙት ጋሻዎ
ቻቸው፣ እናም በራስ ቆባቸው የሰውነታ
ቸውን አስፈላጊ ቦታዎች በመከላከላቸው
ወይም ከላማናውያን ምት የሰውነታቸውን
አስፈላጊ ቦታዎች በመከላከላቸው፣ አን
ዳንዴ ከኔፋውያን መካከል በላማናውያን
ጎራዴዎችና ደም በመፍሰስ ምክንያት የሚ
ወድቁ ነበሩ።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ፣ ላማናውያን በመ
ካከላቸው በነበረው ታላቅ ጥፋት የተነሳ ወደ
ሲዶም ወንዝ እስከሚሸሹም ድረስ ፈሩ።
፵ እና እነርሱም በሌሂና በሰዎች እየተሳ
ደዱ ነበር፤ በሌሂም አማካኝነት ወደ ሲዶም
ውኃ ተገፉና፣ የሲዶምን ውኃ ተሻገሩ።
እናም ሌሂ እነርሱ የሲዶምን ወንዝ እንዳ
ይሻገሩ ወታደሮቹን በወንዙ ዳርቻ እንዲ
ቆዩ አደረገ።
፵፩ እናም እንዲህ ሆነ በሲዶም ወንዝ በሌ
ላኛው በኩል ሞሮኒና ወታደሮቹ ላማናውያ
ኖችን አገኙአቸው፣ እናም እነርሱን ማጥ
ቃትና መግደል ጀመሩ።
፵፪ እናም ላማናውያን ከሞሮኒ ሠራዊት
ፊት ወደማንቲ በድጋሚ ሸሹ፤ እናም በድ
ጋሚ ከሞሮኒ ወታደሮች ጋር ተገናኙ።
፵፫ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላማናውያን
በኃይል ተዋጉ፤ አዎን ላማናውያን ከመ
ጀመሪያው ጀምሮም እንኳን ቢሆን በታላቅ
ብርታትና ድፍረት እንደዚህ ሲዋጉ በጭ
ራሽ አይታወቅም ነበር።
፵፬ እናም ላማናውያን በዋና ሻምበሎቻ
ቸውና መሪዎቻቸው በነበሩት ሀበዞራማ
ውያን እና አማሌቂውያን፣ እንዲሁም ዋና
ሻለቃቸው በነበረውና፣ ዋና መሪና አዛዣ
ቸው በሆነው ዛራሄምናህ ተቀስቅሰው ነበር፤
አዎን፣ እንደዘንዶ ተዋጉ፣ ብዙ ኔፋውያ
ንም በእጃቸው ተገደሉ፤ አዎን፣ የራስ
ቆባቸውን መትተው ሁለት ቦታ ከፈሉባ
ቸው፣ እናም የደረት ኪሶቻቸውን በሱባ
ቸው፣ ብዙዎችን እጆቻቸውንም ቆረጡ

፴፯ ሀ አልማ ፫፥፭።
፴፰ ሀ አልማ ፵፬፥፰–፱።

፵፬ ሀ አልማ ፵፫፥፮።

፫፻፲፪

አልማ ፵፫፥፵፭–፵፬፥፪

ባቸው፤ እናም ላማናውያኑ በኃያሉ ቁጣ
ቸው እንደዚህ መቱአቸው።
፵፭ ይሁን እንጂ፣ ኔፋውያን የተነሳሱት
በተሻለ ምክንያት ነበር፣ ምክንያቱም እነ
ርሱ ሀየሚዋጉት ለንግስናም ሆነ ለስልጣን
ሳይሆን፣ ለሀገራቸውና ለ ለነፃነታቸው፣
ለሚስቶቻቸውና ለልጆቻቸው እናም ላሉ
ዋቸው ነገሮች ሁሉ፣ አዎን ለሚያመልኩ
በት ስርዓትና ለቤተክርስቲያናቸው ነበር።
፵፮ እናም ኔፋውያን ለአምላካቸው ይገባ
ዋል ብለው የሚሰማቸውን ሀስራ ነበር የሰ
ሩት፤ ምክንያቱም ጌታ ለእነርሱ እናም
ደግሞ ለአባቶቻቸው እንዲህ ብሎአቸው
ነበርና፥ ለለመጀመሪያውም ሆነ ለሁለተ
ኛው ጥፋት ተጠያቂዎች እስካልሆናችሁ
ሐ
ድረስ በጠላቶቻችሁ እጅ እንድትገደሉ
አትፍቀዱ።
፵፯ እናም በድጋሚ ጌታ እንዲህ አለ፥
ቤተሰቦቻችሁን እስከደም ጠብታ ሀመከላ
ከል ትችላላችሁ። ስለዚህ ኔፋውያን እራ
ሳቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውንና ምድራቸ
ውን፣ እናም ሀገራቸውንና፣ መብታቸው
ንና ኃይማኖታቸውን ለመጠበቅ ከላማናው
ያን ጋር ተዋጉ።
፵፰ እናም እንዲህ ሆነ የሞሮኒ ሰዎች የላ
ማናውያንን ኃያልነትና ቁጣ በተመለከቱ
ጊዜ፣ በመፍራትና በመሸማቀቅ በፊታቸው
ለመሸሽ ሊጀመሩ ነበር። እናም ሞሮኒ የእ
ነርሱን ፍላጎት ተረዳና ቃሉን ወደ እነርሱ
ላከና፣ በእንደዚህ ዓይነቱ ሀሳብ ልባቸ
ውን፣ አዎን፣ የምድራቸውን፣ የነፃነታቸ
ውን፣ አዎን፣ ከባርነት ነፃ የመውጣታቸ
ውን ሀሳብንም ቀሰቀሰ።
፵፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንን ተመ
ልሰው አጠቁና፣ ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው
ለነፃነታቸውና ከባርነት እንዲለቀቁ በአንድ
ድምፅ ሀጮሁ።
፶ እናም ላማናውያንን በኃይል መቋቋማ
፵፭ ሀ
		ለ
፵፮ ሀ
		ለ

አልማ ፵፬፥፭።
ቅ.መ.መ. መብት።
ቅ.መ.መ. ሁለንተና።
፫ ኔፊ ፫፥፳፩፤

ቸውን ጀመሩ፤ እናም በዚሁ ሰዓት ለነፃነታ
ቸው ወደ ጌታ ጮሁ፣ ላማናውያንም ከፊ
ታቸው መሸሽ ጀመሩ፤ እናም ወደ ሲዶም
ውኃም ሸሹ።
፶፩ እንግዲህ፣ ላማናውያን በቁጥር ብዙ
ነበሩ፤ አዎን፣ ከኔፋውያን በቁጥር እጥፍ
ያህል ነበሩ፤ ይሁን እንጂ በሲዶም ወንዝ
ዳርቻ በሸለቆው በአንድነት እስኪሰባሰቡ
ተሰደዱ።
፶፪ ስለዚህ የሞሮኒ ወታደሮች ላማናውያ
ንን ከሞላ ጎደል ከበቡአቸው፤ አዎን፣ በወ
ንዙ በሁለቱም በኩል፣ እነሆ፣ በስተምስራ
ቅም የሌሂ ሰዎች ነበሩና።
፶፫ ስለዚህ ዜራሔምና የሌሂን ሰዎች
በሲዶም ወንዝ በስተምስራቅ፣ እናም የሞ
ሮኒን ወታደሮች በሲዶም ወንዝ በስተምዕ
ራብ፣ በኔፋውያን መከበባቸውን በተመለ
ከቱ ጊዜ በፍርሃት ተውጠው ነበር።
፶፬ እንግዲህ፣ ሞሮኒ ፍርሃታቸውን በተ
መለከተ ጊዜ የደም መፍሰሱ እንዲቆም ህዝ
ቡን አዘዘ።
ምዕራፍ ፵፬
ሞሮኒ ላማናውያን ከኔፋውያን ጋር ሰላም
እንዲፈጥሩ አለበለዚያም እንዲጠፉ ቃል
ኪዳን እንዲገቡ አዘዘ— ዛራሄምናህ የቀረ
በውን ሀሳብ ተቃወመ፣ እናም ጦርነቱም
ቀጠለ— የሞሮኒ ወታደሮች ላማናውያንን
አሸነፉ። ከ፸፬–፸፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም አቆሙና
እርምጃቸውን ፈቀቅ አሉላቸው። እናም
ሞሮኒ ለዛራሄምናህ እንዲህ አለው፥ እነሆ
ዛራሄምናህ፣ እኛ የደም ሰዎች መሆን ሀአን
ፈልግም። እናንተ በእኛ እጅ ውስጥ መሆ
ናችሁን ታውቃላችሁ፤ ይሁን እንጂ ልን
ገድላችሁ አንፈልግም።
፪ እነሆ፣ ለስልጣን ስንል ደማችሁን

ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፫–፳፬።
		ሐ አልማ ፵፰፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፴፫–፴፮።
፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፲፩።

፵፱ ሀ ዘፀአ. ፪፥፳፫–፳፭፤
ሞዛያ ፳፱፥፳።
፵፬ ፩ ሀ አልማ ፵፫፥፵፭።

፫፻፲፫

አልማ ፵፬፥፫–፲፩

እናፈሰው ዘንድ ከእናንተ ጋር ለመዋጋት
አልመጣንም፤ ወይም ማናችሁንም በባር
ነት ቀንበር ስር እንድናመጣችሁ አንፈል
ግም። ነገር ግን ይህ እናንተ በእኛ ላይ የመ
ጣችሁበት ዋናው ምክንያት ነው፤ አዎን፣
እናም በኃይማኖታችን የተነሳም በእኛ ላይ
ተቆጥታችኋል።
፫ ነገር ግን አሁን፣ ጌታ ከእኛ ጋር መሆኑን
ተመልክታችኋል፤ እናም እናንተንም በእኛ
እጅ ስር እንድትሆኑ ማድረጉን ተመልክ
ታችኋል። እናም አሁን ይህ በኃይማኖታች
ንና በክርስቶስ ባለን እምነት መሆኑን እንድ
ትገነዘቡ እፈልጋለሁ። እናም አሁን ይህንን
እምነታችንን ማጥፋት እንደማትችሉ ትመ
ለከታላችሁ።
፬ እንግዲህ ይህ እውነተኛ የሆነው የእ
ግዚአብሔር እምነት መሆኑን ትመለከ
ታላችሁ፣ አዎን በእግዚአብሔር በእ
ርሱ፣ እናም በእምነታችንና፣ በኃይማኖ
ታችን ታማኝ ሆነን እስከቆየን እንደሚረዳ
ንና እንደሚጠብቀን እንዲሁም እንደሚያ
ድነን ታያላችሁ፤ በመተላለፍ ካልወደቅን
እናም እምነታችንን ካልካድን በቀር ጌታ
እንድንጠፋ አይፈቅድም።
፭ እናም እንግዲህ፣ ዛራሄምናህ፣ በእም
ነታችን፣ በኃይማኖታችንና ሀበአምልኮአ
ችን ስርዓት፣ እናም በቤተክርስቲያናችንና
ለሚስቶቻችን፣ ለልጆቻችንም በምናደር
ገው ቅዱስ ድጋፍ፣ ለምድራችንና ለሀገ
ራችን ባለን የህልውና ለነፃነት፣ በእናንተ
ላይ ኃይል እንድናገኝ ክንዳችንን ባበረ
ታው አዎን፣ እናም ደግሞ የእግዚአብሔ
ርን ቅዱስ ቃል በመጠበቅ ደስታችንን ሁሉ
በምናገኝበት፤ እናም ከሁሉም በላይ በእኛ
ዘንድ ይበልጥ በተወደደው በኃያሉ አምላክ
ስም አዝሃለሁ—
፮ አዎን እናም ይህ ብቻም አይደለም፤
ለህይወት ባላችሁ ፍላጎቶች ሁሉ እንዲህ
ስል አዛችኋለሁ፤ የጦር መሳሪያዎቻችሁን
ሁሉ ለእኛ አስረክቡን፣ እናም እኛ የእናን
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
		ለ ቅ.መ.መ. መብት።

ተን ደም አንፈልግም፣ ነገር ግን ተመልሳ
ችሁ ከሄዳችሁና ለጦርነት በእኛ ላይ ዳግም
ካልመጣችሁ ህይወታችሁን እናተርፍላች
ኋለን።
፯ እናም አሁን፣ ይህንን ካላደረጋችሁ፣
እነሆ በእጃችን ናችሁ፣ እናም ህዝቤን እና
ንተን እንዲያጠቁና፣ ከምድረ ገፅ እስከም
ትጠፉ በሰውነታችሁ በሞት ቁስል እንዲ
ያቁስሏችሁ አዛለሁ፤ ከዚያም በዚህ ህዝብ
ላይ ማን ኃይል እንደሚኖረው እንመለከታ
ለን፤ አዎን፣ ወደባርነት የሚመጣው ማን
እንደሆነም እንመለከታለን።
፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ዛራሄምናህ
ይህንን አነጋገር በሰማ ጊዜ መጣና፣ ጎራዴ
ውንም፣ ሻምላውንም፣ እና ቀስቱን፣ ለሞ
ሮኒ በእጁ ሰጠውና፣ እንዲህ ሲል ተናገ
ረው፥ የጦር መሳሪያዎቻችን እነሆ፣ መሳ
ሪያዎቹን በሙሉ እንሰጣችኋለን፣ ነገር ግን
እኛም ሆንን ልጆቻችን ልናፈርሰው እንደ
ምንችል ስለምናውቅ ሀመሃላ ልንወስድ አን
ፈቅድም፤ ነገር ግን የጦር መሳሪያዎቻች
ንን ውሰዱ፣ እናም ወደ ምድረበዳው እን
ድንሄድ ዘንድ ፍቀዱልን፤ አለበለዚያ ግን
ጎራዴዎቻችንን መልሰን እንይዛለንና እን
ጠፋለን ወይንም እናሸንፋለን።
፱ እነሆ፣ የእኛ የእናንተ እምነት አባል
አይደለንም፤ እግዚአብሔርም በእናንተ
እጅ እንድንወድቅ እንዳደረገን አናም
ንም፤ ነገር ግን ብልጠታችሁ ከጎራዴያ
ችን እንደጠበቃችሁ እናምናለን። እነሆ፣
ሀ
የደረት ኪሶቻችሁ እና ጋሻዎቻችሁ ጠብ
ቀዋችኋል።
፲ እናም አሁን ዛራሄምናህ ንግግሩን እን
ደጨረሰ፣ ሞሮኒ የተቀበለውን ጎራዴና
የጦር መሳሪያዎች ወደ ዛራሄምናህ በመ
መለስ እንዲህ ሲል ተናገረ፥ እነሆ፣ ጦርነ
ቱን እንፈፅማለን።
፲፩ እንግዲህ የተናገርኳቸውን ቃላት
መልሼ ልወስድ አልችልም፤ ስለዚህ ጌታ
ህያው እንደሆነ፣ ለጦርነት በድጋሚ እን

፰ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።
፱ ሀ አልማ ፵፫፥፴፰።

፫፻፲፬

አልማ ፵፬፥፲፪–፳፬

ዳትመለሱ በመሃላው ካልሄዳችሁ በቀር
አትሄዱም። እናም በእጃችን ስለሆናችሁ
ደማችሁን በመሬት ላይ እናፈሰዋለን፣
ወይንም ያቀረብኳቸውን ሀሳቦች ትቀበ
ላላችሁ።
፲፪ እናም እንግዲህ ሞሮኒ እነዚህን
ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ ዛራሄምናህ ጎራዴ
ውን መልሶ ያዘና፣ በሞሮኒ ተቆጥቶ ነበር፣
ሞሮኒንም ይገድለው ዘንድ ወደ እርሱ
ዘንድ ሮጠ፤ ነገር ግን ጎራዴውን ባነሳ ጊዜ፣
እነሆ፣ ከሞሮኒ ወታደሮች አንዱ መታውና
በመሬት ላይ ወደቀና፣ በእጀታው ተሰበረ፤
እናም ደግሞ የዛራሄምናህን አናት መትቶ
ገሸለጠውና በመሬት ላይ ወደቀ። እናም
ዛራሄምናህ ከእነርሱ ፊት ወደ ወታደሮቹ
መካከል ሸሸ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ በአጠገቡ ቆሞ የነ
በረው፣ የዛራሄምናህን አናት የገሸለጠው፣
ቆቡን ከፀጉሩ ጋር ከመሬት ላይ አነሳውና፣
በጎራዴው ጫፍ ላይ አስቀመጠው፣ እናም
ወደእነርሱም ከፍ አድርጎ በማሳየት በኃይል
እንዲህ ሲል ጮኸ፥
፲፬ ይህ የአለቃችሁ ቆብ የሆነው በመሬት
ላይ እንደወደቀ፣ የጦር መሳሪያዎቻችሁን
ካልሰጣችሁን እናም በሰላም ለመሄድ ቃል
ኪዳን ካልገባችሁ በቀር እንዲሁ በመሬት
ላይ ትወድቃላችሁ።
፲፭ እንግዲህ ብዙዎች እነኚህን ቃላት
በሰሙበት ጊዜ እናም በጎራዴው ላይ የነ
በረውን ቆብም በተመለከቱ ጊዜ በፍር
ሃት ተሞሉ፤ እናም ብዙዎች መጡና፣
የጦር መሳሪያዎቻቸውን በሞሮኒ እግር
ስር ጣሉት፣ ሀየሰላም ቃል ኪዳንን ገቡም።
እናም ቃል ኪዳን የገቡት ሁሉ ወደ ምድ
ረበዳው እንዲሄዱ ፈቀዱላቸው።
፲፮ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ዛራሄምናህ
እጅግ ተናደደ፣ እናም ቀሪዎቹ ወታደሮቹ
ከኔፋውያን ጋር በኃይል እንዲጣሉ በቁጣ
አነሳሳቸው።
፲፯ እናም እንግዲህ ሞሮኒ በላማናውያን
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፴፯፤
አልማ ፶፥፴፮።

ግትርነት የተነሳ ተቆጥቶ ነበር፤ ስለዚህ
ህዝቡ እንዲወጉአቸውና እንዲገድላቸው
አዘዘ። እናም እንዲህ ሆነ እነርሱን መግደል
ጀመሩ፤ አዎን እናም ላማናውያን በጎራዴ
ዎቻቸውና በኃይላቸው ተዋጉ።
፲፰ ነገር ግን እነሆ፣ የላማናውያን ባዶ
ሰውነትና፣ ባዶ ራሶቻቸው ለኔፋውያን
የሰሉ ጎራዴዎች ተጋልጠው ነበር፤ አዎን
እነሆ ተበሳስተውና ተመትተው ነበር፣
አዎን፣ እናም በኔፋውያን ጎራዴዎችም
ፊት በፍጥነት ይወድቁ ነበር፤ እናም የሞ
ሮኒ ወታደር እንደተነበየም መወገድ ጀም
ረው ነበር።
፲፱ እንግዲህ ዛራሄምናህ፣ እነርሱ በሙሉ
ሊጠፉ መቃረባቸውን በተመለከተ ጊዜ፣
ቀሪውን ህይወታቸውን የሚያተርፉት
ከሆነ፣ በድጋሚ ለጦርነት ወደ እነርሱ
ሀ
በጭራሽ እንደማይመጡ፣ እርሱ እናም
ደግሞ ህዝቡ ቃል ኪዳን እንደሚገቡ ለሞ
ሮኒ በኃይል በመጮህ ቃል ገባ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ የሞት ስራ
በህዝቡ መካከል በድጋሚ እንዲቆም አደ
ረገ። የጦር መሳሪያዎችንም ከላማናውያን
ወሰደ፤ እናም ለሰላም ሀቃል ኪዳን ከእርሱ
ጋር ከገቡ በኋላ ወደ ምድረበዳው እንዲሄዱ
ተፈቅዶላቸው ነበር።
፳፩ እንግዲህ የሞቱባቸው ቁጥር ብዙ
በመሆኑ ሊቆጠር አይችልም ነበር፤ አዎን
በኔፋውያንም ሆነ በላማናውያን በኩል
የሟቾቹ ቁጥር እጅግ ብዙ ነበር።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ የሞቱባቸውን ወደ
ሲዶም ወንዝ ጣሉአቸው፤ እናም ተወስደ
ውና በባህሩ ጥልቅ ውስጥ ተቀብረው ነበር።
፳፫ እናም የኔፋውያንም ሆኑ የሞሮኒ ሠራ
ዊት ተመለሱ፣ እናም ወደ ቤታቸውና ወደ
ምድራቸው መጡ።
፳፬ እናም በኔፋውያን ላይ አስራ ስምንተ
ኛው ዓመት የመሣፍንት አገዛዝ በዚሁ ተፈ
ፀመ። እናም በኔፊ ሰሌዳዎች ላይ የተፃፈው
የአልማ ምዝገባም ተጠናቀቀ።

፲፱ ሀ አልማ ፵፯፥፮።
፳ ሀ አልማ ፷፪፥፲፮–፲፯።

፫፻፲፭

አልማ ፵፭፥፩–፲፬

ሔለማን በዘመኑ ባስቀመጠው በምዝገባው
መሰረት በሔለማን ዘመን የኔፊ ህዝብ የጦ
ርነታቸው እና የፀባቸው ታሪክ።
ከምዕራፍ ፵፭ እስከ ፷፪ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፵፭
ሔለማን የአልማን ቃላት አመነ— አልማ
ስለኔፋውያን ጥፋት ተነበየ— እርሱም
ምድሪቱን ባርኳታል፣ እናም ረግሟ
ታል— አልማ ምናልባት እንደሙሴ በመ
ንፈስ ተወስዷል— ፀብ በቤተክርስቲያኗ
ውስጥ አደገ። በ፸፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ፣ አሁን እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ
ጌታ በድጋሚ ከጠላቶቻቸው እጅ እንዲ
ወጡ ስላደረጋቸው እጅግ ተደሰቱ፤ ስለ
ዚህ ለጌታ ለአምላካቸው ምስጋናን አቀ
ረቡ፤ አዎን፣ እናም ሀእጅግ ፆሙና፣ ፀለ
ዩም፣ እግዚአብሔርን እጅግ ታላቅ በሆነ
ደስታ አመለኩትም።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ሕዝብ በመሣ
ፍንቱ የአስራ ዘጠነኛው የንግስ ዘመን ላይ
አልማ ወደ ልጁ ሔለማን መጣ እናም እን
ዲህ አለ፥ ስለተጠበቁት ሀመዝገቦች በተመ
ለከተ የተናገርኳቸውን ቃላት ታምናለህን?
፫ እናም ሔለማን እንዲህ ሲል ተናገረው፥
አዎን አምናለሁ።
፬ እናም አልማ በድጋሚ እንዲህ አለ፥
በሚመጣው በክርስቶስ ታምናለህን?
፭ እናም እርሱ እንዲህ አለ፥ አዎን፣ የተ
ናገርካቸውን ቃላት በሙሉ አምናለሁ።
፮ እናም አልማ በድጋሚ እንዲህ አለው፥
ሀ
ትዕዛዛቴን ትጠብቃለህን?
፯ እናም እርሱ እንዲህ አለ፥ አዎን፣ ትዕ
ዛዛቶችህን በልቤ ሙሉ እጠብቃቸዋለሁ።
፰ ከዚያም አልማ እንዲህ አለው፥ አንተ
፵፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።

፪ ሀ አልማ ፴፯፥፩–፭፤ ፶፥፴፰።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ፤
የእግዚአብሔር ትእዛዛት።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፲፬፤

የተባረክህ ነህ፤ እናም ጌታ በዚህች ምድር
ላይ ሀእንድትበለፅግ ያደርግሃል።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ ለአንተ በመጠኑ ሀየም
ተነብየው ነገር አለኝ፤ ነገር ግን ለአንተ የም
ተነብየውን ለሰዎች አታሳውቅ፤ አዎን፣
የምተነብይልህን ትንቢት እስከሚፈፀም
ድረስ ማንም እንዲያውቀው አታድርግ፤
ስለዚህ የምነግርህን ቃላት ፃፍ።
፲ እናም ቃላቱ እነኚህ ናቸው፥ እነሆ፣
እነዚህ ህዝብ፣ ኔፋውያን፣ በውስጤ ባለው
የራዕይ መንፈስ መሰረት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ
እራሱን ከገለፀላቸው ሀከአራት መቶ ዓመ
ታት በኋላ ለእምነትን በማጣት እንደሚመ
ነምኑ እመለከታለሁ።
፲፩ አዎን፣ እናም ከዚያም፣ የኔፊ ህዝብ
ሀ
እስከሚጠፉም ድረስ፣ ጦርነትና ቸነፈርን
ይመለከታሉ፤ አዎን፣ በመሃከላቸው ረሃብ
እና የደም መፋሰስ ይሆናል—
፲፪ አዎን፣ ይህም የሆነው እምነት በማ
ጣት በመመንመናቸውና በጨለማው ስራና
ሀ
በአመንዝራነት፣ እናም በሁሉም ዓይ
ነት ክፋቶች ላይ በመውደቃቸው ነው፤
አዎን፣ እንዲህ እልሃለሁ፣ በታላቁ ብር
ሃንና ዕውቀት ላይ ኃጢያትን በመፈፀማ
ቸው፤ አዎን፣ ይህ ታላቅ ክፋት ከመም
ጣቱ በፊት አራተኛው ትውልድም ቢሆን
አያልፍም እላችኋለሁ።
፲፫ እናም ያ ታላቁ ቀን ሲመጣ፣ እነሆ፣
አሁን ያሉት፣ ወይንም ከኔፊ ህዝብ ጋር
አብረው የተቆጠሩት ወገኖች ከኔፊ ህዝብ
ጋር ሀየማይቆጠሩበት ጊዜ በፍጥነት ይመ
ጣል።
፲፬ ነገር ግን ማንም የተረፈ፣ እናም በዚያን
ታላቁና ከአስፈሪው ቀን ያልጠፋ፣ የጌታ
ደቀ መዝሙር ተብለው ከሚጠሩት ጥቂ
ቶች በስተቀር፣ ከላማናውያን ጋር አብሮ
ሀ
ይቆጠራልና፣ እንደ እነርሱም ይሆናሉ፤

			 አልማ ፵፰፥፲፭–፲፮፣ ፳፭።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲–፲፭፤
ሔለ. ፲፫፥፱፤ ሞር. ፰፥፮–፯።
		ለ ቅ.መ.መ. አለማመን፤

ክህደት።
፲፩ ሀ ጄረም ፩፥፲፤
ሞር. ፰፥፪–፫፣ ፮–፯።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምኞት።
፲፫ ሀ ሔለ. ፫፥፲፮።
፲፬ ሀ ሞሮኒ ፱፥፳፬።

፫፻፲፮

አልማ ፵፭፥፲፭–፳፬

እናም ላማናውያን እነርሱን እስከሚጠፉ
ድረስም እንኳን ያሳድዷቸዋል። እናም
እንግዲህ፣ በኃጢያትም የተነሳ ይህ ትን
ቢት ይፈፀማል።
፲፭ እናም አሁን እንዲህ ሆነ አልማ እነዚ
ህን ነገሮች ለሔለማን ከተናገረ በኋላ፣ ባረ
ከው፣ እናም ደግሞ ሌሎች ወንድ ልጆ
ቹን ባረካቸው፤ ደግሞም ሀለፃድቃኖች ሲል
ምድሪቱን ባረካት።
፲፮ እናም እንዲህ አለ፥ ጌታም እንዲህ
ይላል—አዎን፣ ይህች ምድር ጥፋት ለሚያ
ደርጉት ለሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋና ህዝብ
በሙሉ ሲበስሉ እንዲጠፉ ዘንድ ምድሪቱ
ሀ
የተረገመች ትሁን፤ እናም እንደተናገርኩ
ትም ይሆናል፤ ይህ ለምድሪቱ ለየእግዚአ
ብሔር እርግማን እንዲሁም በረከት ነው፤
ምክንያቱም ጌታ ኃጢያትን ሐበትንሹም
ቢሆን ሊቀበለው አይቻለውምና።
፲፯ እናም እንግዲህ አልማ እነዚህን ቃላት
በተናገረ ጊዜ ሀቤተክርስቲያኗን ባረካት፤
አዎን፣ ከዚህ ጊዜም ጀምሮ በእምነት በመ
ፅናት የቆሙትን በሙሉ ባረካቸው።
፲፰ እናም አልማ ይህንን ባደረገ ጊዜ፣
ወደ ሜሌቅ ምድር እንደሚሄድ በማድረግ፣
ከዛራሔምላ ምድር ወጣ። እናም እንዲህ
ሆነ ከዚህም በኋላ ከእርሱ ምንም አልተ
ሰማም ነበር፤ ስለሞቱም ሆነ ቀብሩ ምንም
አላወቅንም።
፲፱ እነሆ፣ እርሱ ፃድቅ ሰው መሆኑን ይህን
እናውቃለን፤ እናም በመንፈስ መወሰዱን
ወይንም በጌታ እጅ እንደሙሴ ሀመቀበሩ
በቤተክርስቲያን ይህ ንግግር ተሰራጨ።
ነገር ግን እነሆ ቅዱሳት መጻሕፍት ጌታ
ሙሴን ለራሱ ወሰደው ይላሉ፤ እናም አል
ማንም ደግሞ በመንፈስ ወደ እርሱ ወስ
ዶታል ብለን እንገምታለን፤ ስለዚህ በዚህ
የተነሳ ስለአልማ ሞትም ሆነ ቀብር ምንም
አናውቅም።
ለ

፲፬ ለ ሞሮኒ ፩፥፩–፫።
፲፭ ሀ አልማ ፵፮፥፲፤ ፷፪፥፵።
፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፯፤
አልማ ፴፯፥፴፩፤
ኤተር ፪፥፰–፲፪።

፳ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
ላይ በመሣፍንቱ የአስራ ዘጠነኛ ንግስና
መጀመሪያ ላይ ሔለማን በህዝቡ መካከል
ቃሉን ለማወጅ ሄደ።
፳፩ እነሆም ህዝቡ ከላማናውያን ጋር በመ
ዋጋቱና፣ ትንሽ ፀብና ርበሻ በህዝቡ መካ
ከል በመኖሩ፣ ሀየእግዚአብሔር ቃል በመ
ካከላቸው መነገሩ አስፈላጊ እየሆነ፣ አዎን፣
እናም በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ደንብ መቋ
ቋሙ አስፈላጊ እየሆነ መጣ።
፳፪ ስለዚህ፣ ሔለማንና ወንድሞቹ በም
ድሪቱ ላይ፣ አዎን፣ በምድሪቱ ላይ ባሉት
በኔፊ ሰዎች በተያዙት ከተሞች ሁሉ ቤተክ
ርስቲያኗን በድጋሚ ለማቋቋም ሄዱ። እናም
እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ላይ ባሉት በቤተክ
ርስቲያኖቹ በሙሉ ካህናትን እና መምህራ
ንን ሾሙአቸው።
፳፫ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሔለማንና
ወንድሞቹ በቤተክርስቲያኖቹ ላይ ካህናት
ንና መምህራንን ከሾሙ በኋላ በህዝቡ መካ
ከል ሀፀብ ተነሳ፣ እናም የሔለማንና የወን
ድሞቹንም ቃላት አላዳመጡም።
፳፬ ነገር ግን በትዕቢት እያደጉ፣ እጅግ
ሀ
ሀብታሞችም በመሆናቸው በልባቸው
ኩራት እየተሞሉ ሄዱ፤ ስለዚህ በራሳቸው
ለ
ግምት ከፍ ብለው በልፅገዋል፤ እናም
በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት ለመራመድ
የሔለማንንና የወንድሞቹን ቃላት አላዳ
መጡም።
ምዕራፍ ፵፮
አማሊቅያ ንጉስ ለመሆን አሴረ— ሞሮኒ
የነፃነት አርማን አነሳ— ሕዝቡንም እምነ
ታቸውን እንዲከላከሉ አነሳሳቸው— እው
ነተኛ አማኞች ክርስቲያኖች ተብ
ለው ተጠሩ— የዮሴፍ ቅሪቶች ይጠበ
ቃሉ— አማሊቅያ እና የተገነጠሉት ወደ

		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፩።
		ሐ ት. እና ቃ. ፩፥፴፩።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።

፳፩ ሀ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
		ለ

አልማ ፴፩፥፭።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰–፳፱።
ቅ.መ.መ. ሀብቶች።
ቅ.መ.መ. ኩራት።

፫፻፲፯

አልማ ፵፮፥፩–፲፬

ኔፊ ምድር ሸሹ— የነፃነትን ጉዳይ የማ
ይደግፉ እንዲሞቱ ተደረገ። ከ፸፫–
፸፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የሔለማንንና የወን
ድሞቹን ቃላት መስማት ያልፈለጉት ሁሉ
በወንድሞቻቸው ላይ በአንድነት ተሰባሰ
ቡባቸው።
፪ እናም አሁን እነሆ፣ እነርሱም እስከ
ሚገድሉአቸው ድረስ እጅግ ተቆጥተው
ነበር።
፫ አሁን በወንድሞቻቸው ላይ ተቆጥተው
የነበሩት መሪ ትልቅና ጠንካራ ሰው ነበር፤
እናም ስሙ አማሊቅያ ተብሎ ይጠራ ነበር።
፬ እናም አማሊቅያ ንጉስ መሆንን ይፈልግ
ነበር፤ እናም የተቆጡት ሰዎችም ደግሞ
እርሱ ንጉሳቸው እንዲሆንላቸው ይፈልጉ
ነበር፤ እናም ብዙዎቹ በምድሪቱ ሀየበታች
ዳኞች የነበሩ ናቸው፣ እነርሱም ስልጣንን
ይፈልጉ ነበር።
፭ እናም እርሱን የሚረዱትና ንጉሳቸው
እንዲሆን የሚያደርጉት ከሆነ በህዝቡ ላይ
ገዢ አደርጋችኋለሁ ባላቸው በአማሊቅያ
ሽንገላ ተመርተው ነበር።
፮ አዎን በቤተክርስቲያኗ ላይ ሊቀ ካህን
ስለነበሩ፣ ምንም እንኳን ሔለማን እና ወን
ድሞቹ ቢሰብኩም፣ አዎን፣ በቤተክርስቲ
ያኗ ላይ ታላቅ እንክብካቤን ቢያደርጉም፣
በአማሊቅያ ወደ መገንጠል ተመሩ።
፯ እናም በቤተክርስቲያኗ የአማሊቅ
ያን የሽንገላ ቃላት ያመኑ ብዙዎች ነበሩ፤
ስለዚህ ከቤተክርስቲያኗም እንኳን ተገነ
ጠሉ፤ እናም ምንም እንኳን በላማናውያን
ላይ ታላቅ ሀድል ቢያገኙም፣ እና በጌታ እጅ
በዳኑበት ደስታቸው እጅግ ታላቅ ቢሆንም፣
የኔፊ ህዝብ ሁኔታም እንደዚህ እጅግ የማያ
ስተማምን እንዲሁም አደገኛ ነበር።
፰ ስለሆነም የሰው ልጆች ጌታ አምላካ
፵፮ ፬ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፲፩፣ ፳፰–፳፱።
፯ ሀ አልማ ፵፬፥፲፱–፳።
፰ ሀ ሔለ. ፲፪፥፪፣ ፬–፭።
፱ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፲፯–፲፰።

ቸውን እንዴት በፍጥነት እንደሚዘነጉ፣
አዎን፣ ክፋትን ለመስራት፣ እናም በክፉ
ሰዎችም ለመመራት እንዴት እንደሚፈ
ጥኑ እንመለከታለን።
፱ አዎን፣ እናም አንድ ኃጢአተኛ ሰው
በሰው ልጆች መካከል ለታላቅ ሀኃጢያት
መንስኤ ሊሆን እንደሚችል ደግሞ እንመ
ለከታለን።
፲ አዎን፣ አማሊቅያ የብልጠት ዕቅድ
ያለው በመሆኑና፣ ብዙ የሸንጋይ ቃላት
ያሉት ሰው በመሆኑ፣ የብዙ ሰዎችን ልብ
ክፋት እንዲሰሩ፣ አዎን፣ እናም የእግዚ
አብሔርን ቤተክርስቲያንና፣ እግዚአብ
ሔር የሰጣቸውን ሀየነፃነት መሰረት፣ ወይም
ለ
ለፃድቃን ሲል በምድር ገጽ ላይ እግዚአ
ብሔር የላከውን በረከት ለማጥፋት እንደ
ሚመራቸው እንመለከታለን።
፲፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሞሮኒ የኔፊ
ሠራዊት ሀዋና ሻምበል የነበረው፣ ይህንን
ተቃውሞ በሰማ ጊዜ በአማሊቅያ ላይ ተቆ
ጥቶ ነበር።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ኮቱን ቀደደና፣
ቁራጩን ወስዶ በላዩ ላይ አምላካችንን፣
ኃይማኖታችንን፣ እናም ነፃነታችንንና፣
ሰላማችንን፣ እናም ሚስቶቻችንንና፣ ልጆ
ቻችንን ሀለማስታወስ በማለት ፃፈበትና በእ
ንጨት ጫፍ ላይ አሰረው።
፲፫ እናም የራስ ቆቡንም፣ የደረት ኪሱ
ንም፣ ጋሻውንም አሰረ፣ እናም በወገቡ ላይ
ጥሩርን ታጠቀ፤ የተቀደደው ኮቱን ያደረ
ገበትን እንጨትንም ወሰደ (እናም የነፃነት
አርማ ብሎም ጠርቶታል) እናም በመሬት
ላይ ሰገደና፣ የክርስቲያኖች ቡድን ምድ
ሪቷን የራሳቸው እስካደረጉ ድረስ፣ የነፃ
ነት በረከት በወንድሞቹ ላይ እንዲሆን ወደ
አምላኩ በኃይል ፀለየ—
፲፬ እውነተኛ የክርስቶስ አማኞች የነበሩ፣
በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አባል የነ

፲ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፯፤
ሞዛያ ፳፱፥፴፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፩፥፯።
፲፩ ሀ አልማ ፵፫፥፲፮–፲፯።

ሀ

፲፪ ሀ ነሀ. ፬፥፲፬፤
አልማ ፵፬፥፭።

፫፻፲፰

አልማ ፵፮፥፲፭–፳፬

በሩ፣ የቤተክርስቲያኗ ባልሆኑትም እንዲህ
ተብለው ይጠሩ ነበርና።
፲፭ እናም የቤተክርስቲያኗ የነበሩት
ታማኞች ነበሩ፣ አዎን የክርስቶስ እውነ
ተኛ አማኞች የነበሩት በሙሉ ሀየክርስቶ
ስን ስም፣ ወይንም በሚመጣው ክርስቶስ
በማመናቸው ለክርስቲያን ተብለው የሚ
ጠሩበትን በደስታ ለብሰው ነበር።
፲፮ እናም ስለዚህ፣ በዚህ ጊዜ፣ ሞሮኒ የክ
ርስቲያኖች ጉዳይና የምድሪቱ ነፃነትም ይበ
ልጥ ሞገስን እንዲያገኝ ፀለየ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ነፍሱንም ለእግዚ
አብሔር ባፈሰሰ ጊዜ፣ ሀበወደመው ምድር
በስተደቡብ ያሉትን ክፍሎች በሙሉ፣
አዎን፣ እናም በአጠቃላይ በምድሪቱ
በሰሜን፣ በደቡብም ክፍል ያለውን በሙሉ
ስም ሰጣቸው—የተመረጠች ምድርና የነፃ
ነት መሬት በማለት ሰየመ።
፲፰ እናም እንዲህ አለ፥ በእርግጥ እኛ የክ
ርስቶስን ስም በመልበሳችን የተጠላን በራሳ
ችን መተላለፍን እስከምናመጣ ድረስ እን
ድንዋረድ እንዲሁም እንድንጠፋ እግዚአ
ብሔር አይፈቅድም።
፲፱ እናም ሞሮኒ እነዚህን ቃላት በተናገረ
ጊዜ፣ የተቀደደውን ሀልብሱን ከፍ በማድ
ረግ በተቀደደው በኩል የተፃፈውን ሰዎች
ሁሉ ያዩለት ዘንድ በአየር ላይ አወዛወዘው፣
እናም ድምፁን ከፍ በማድረግም እንዲህ
በማለት ጮኸ፥
፳ እነሆ፣ ማንም ይህንን አርማ በምድሪቱ
ላይ የጠበቀ በጌታ ብርታት መጥቶ ከእኔ ጋር
ይሁን፣ እናም ጌታ እግዚአብሔር እንዲባ
ርካቸው መብታቸው፣ እናም ኃይማኖታ
ቸውን እንደሚጠብቁ ቃል ኪዳኑ ይግቡ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ እነዚህን
ቃላት ባወጀ ጊዜ፣ እነሆ፣ ሰዎቹም ልብ
ሶቻቸውን ለምልክት በመቅደድ ወይንም
፲፭ ሀ ሞዛያ ፭፥፯–፱።
		ለ የሐዋ. ፲፩፥፳፮፤
፩ ጴጥ. ፬፥፲፮።
፲፯ ሀ አልማ ፳፪፥፴–፴፩።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
፳፩ ሀ ፩ ኔፊ ፰፥፳፭–፳፰፤

ጌታ አምላካቸውን እንደማይተዉም ቃል
በመግባት፣ ወይም በሌላ አነጋገር የእግዚ
አብሔርን ትዕዛዛት የሚተላለፉ ወይንም
በመተላለፍ የሚወድቁ ከሆነ እናም የክር
ስቶስን ስም ለመልበስ ሀየሚያፍሩ ከሆነ እነ
ርሱ ልብሳቸውን እንደቀደዱ ጌታም እነር
ሱን ይለያቸዋል በማለት የጦር መሳሪያዎ
ቻቸውን በወገባቸው ላይ በመታጠቅ በአ
ንድ ላይ በመሮጥ መጡ።
፳፪ እንግዲህ የገቡት ቃል ኪዳን ይህ
ነበር፣ እናም ልብሳቸውንም በሞሮኒ እግር
ስር በመጣል እንዲህ አሉ፥ በመተላለፍ
የምንወድቅ ከሆነ በምድሪቱ በስተሰሜን
እንደነበሩት ወንድሞቻችን እንደምንጠፋ
ከአምላካችን ጋር ቃል ኪዳን ገብተናል፤
አዎን በመተላለፍ የምንወድቅ ከሆነ ልብ
ሶቻችንን እንዲረገጡ በእግርህ ስር እንደጣ
ልናቸው አምላካችንም እኛን በጠላቶቻችን
እግር ስር እንድንወድቅ እንዲሁ ያድርገን።
፳፫ ሞሮኒ እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥
እነሆ፣ እኛ የያዕቆብ ዘር ቅሪት ነን፣ አዎን፣
በወንድሞቹ ሀኮቱ የተቀዳደዱበት ለየዮሴፍ
ሐ
ዘር ቅሪት ነን፤ አዎን እናም አሁን እነሆ
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ለመጠበቅ እና
ስታውስ፣ አለበለዚያ ልብሶቻችን በወንድ
ሞቻችን ይቀደዳሉ፣ እናም ወደ ወህኒ ቤት
እንጣላለን፣ ወይንም እንሸጣለን፣ ወይንም
እንገደላለን።
፳፬ አዎን፣ ነፃነታችንን እንደ ዮሴፍ
ሀ
ቅሪት እንጠብቅ፤ አዎን ከመሞቱ በፊት
የነበሩትን የያዕቆብን ቃላት እናስታውስ፣
እነሆም፣ የዮሴፍ ኮት ቅሪት ክፍል የሆ
ኑት እንደተጠበቁና እንዳልበሰበሱም
ተመለከተ። እናም እንዲህ አለ—የልጄ
ልብስ ቁራጭ እንደተጠበቁ ሁሉ የልጄ
ዘር ለቅሪቶች በእግዚአብሔር እጅ ይጠበ
ቃሉ፣ እናም ወደ እርሱ ይወሰዳሉ፣ የዮ

ሞር. ፰፥፴፰።
፳፫ ሀ ዘፍጥ. ፴፯፥፫፣ ፴፩–፴፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
		ሐ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፭፥፲፬–፲፭።

፳፬ ሀ ዓሞ. ፭፥፲፭፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፬፤ ፲፥፲፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፭–፳፬፤
ኤተር ፲፫፥፮–፯።

፫፻፲፱

አልማ ፵፮፥፳፭–፴፰

ሴፍ ዘር ቅሪቶች ግን እንደ ልብሱ ቁራጭ
ቅሪቶች ይጠፋሉ።
፳፭ እናም እነሆ፣ ይህ ነፍሴን ያሳዝና
ታል፤ ይሁን እንጂ ወደ እግዚአብሔር
በሚወሰዱ በእርሱ የዘር ክፍል ምክንያት
ነፍሴ በልጄ ትደሰታለች።
፳፮ እንግዲህ እነሆ ይህ የያዕቆብ ቋንቋ
ነበር።
፳፯ እናም እንግዲህ የዮሴፍ ዘር ቅሪት
የሆኑት፣ እንደልብሱ የጠፉት፣ ከእኛ
የተገነጠሉ መሆናቸውንስ ማን ያውቃል?
አዎን፣ እናም በክርስቶስ እምነት ፈጥነን
ካልቆምን እኛም እራሳችን እንዲሁ እን
ሆናለን።
፳፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ይህ
ንን በተናገረ ጊዜ ወደ ፊት ሄደ፤ እናም
ደግሞ ተቃውሞ ባለበት ምድር ሁሉ መል
ዕክተኛን ላከና፣ አማሊቅያንና የተገነጠሉት
አማሊቅያውያን ተብለው በሚጠሩት ላይ
ይነሱባቸው ዘንድ ነፃነታቸውን ለመጠበቅ
የሚፈልጉትን ሰዎች በሙሉ በአንድ ላይ
እንዲሰበሰቡ አደረገ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ የሞሮኒ ሰዎች ከአ
ማሊቅያውያን በቁጥር ብዙ መሆናቸውን
አማሊቅያ በተመለከተ ጊዜ፣ እናም ደግሞ
ህዝቡ ስላደረጓቸው ጉዳዮች ፍትህነት በተ
መለከተ ጥርጣሬአቸውን ተመለከተ፣ ስለ
ዚህ ዓላማውም አይሳካልኝም ብሎ በመፍ
ራት ፈቃደኛ የሆኑትን ሰዎች ወሰደና፣ ወደ
ኔፊ ምድር ሸሸ።
፴ እንግዲህ ሞሮኒም ከእንግዲህ ላማና
ውያን ከዚህ የበለጠ ብርታት ሊኖራቸው
አይገባም ብሎ አሰበ፤ ስለዚህ የአምሊኪ
ውያን ሰዎችን ለማቋረጥ፣ ወይም እነርሱን
ለመውሰድና፣ ለመመለስ፣ እናም አማሊቅ
ያን ለመግደል አሰበ፤ አዎን፣ ላማናውያንን
በቁጣ በእነርሱ ላይ እንደሚያነሳሳና ከእነ
ርሱ ጋር ለውጊያ እንዲመጡ እንደሚያ
ደርግ አውቋልና፤ እናም አማሊቅያ አላ
ማውን ለማግኘት እንዲህ እንደሚያደርግ
ያውቅ ነበር።
፴፬ ሀ አልማ ፵፫፥፲፮።

፴፩ ስለዚህ ሞሮኒ በአንድ ላይ የሰበሰባ
ቸውንና፣ ያስታጠቃቸውን፣ እናም ሰላ
ምን ለመጠበቅ ቃል እንዲገቡ ያደረጋቸ
ውን ወታደሮች መውሰድ አስፈላጊ ነው
በማለት አሰበ፤ እናም እንዲህ ሆነ ወታደ
ሮቹን ወሰደ፣ እናም በምድረበዳው ውስጥ
የአማሊቅያን መንገድ ለመስበር ድንኳና
ቸውን በመያዝ ወደ ምድረበዳው ተንቀ
ሳቀሱ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ እንደ ፍላጎቱም
አደረገና፣ ወደ ምድረበዳው ዘመተ፣ እናም
የአማሊቅያን ሠራዊት እርምጃ አቋረጠ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ትንሽ
ቁጥር ካላቸው ሰዎች ጋር ሸሸና፣ ቀሪዎቹ
በሞሮኒ እጅ ገቡ፣ እናም ወደ ዛራሔምላ
ምድር ተመልሰው ተወሰዱ።
፴፬ እንግዲህ፣ ሞሮኒ በዋናው ዳኛ ሀየተ
ሾመ፣ እናም በህዝቡ ድምፅ የተመረጠ
ሰው በመሆኑ፣ ስለዚህ በኔፋውያን ሠራ
ዊት መካከል በእነርሱ ላይ ስልጣኑን ለመ
ጀመርና ለመመስረትና እንደፈቃዱ ስል
ጣን በእነርሱ ላይ ነበረው።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ነፃ መንግስት ያስ
ተዳድሩበት ዘንድ፣ የነፃነቱን መንስኤ ለመ
ርዳት ወደ ቃል ኪዳኑ ያልገቡትን አማሊቅ
ያውያን እንዲገደሉ አደረገ፤ እናም የነፃነ
ቱን ቃል ኪዳን ክደው የነበሩት ጥቂት ብቻ
ነበሩ።
፴፮ እናም ደግሞ እንዲህ ሆነ፣ ሞሮኒ
በኔፋውያን በተያዙ ቦታ በምድሪቱ ሁሉ
ባሉት ሰገነት ላይ የነፃነት ዓርማው እንዲሰ
ቀል አደረገ፤ እናም ሞሮኒ የነፃነት ባንዲራን
በኔፋውያን መካከል እንደዚህ ተከለው።
፴፯ እናም በድጋሚ በምድራቸው ላይ
ሰላምን ማግኘት ጀመሩ፣ እናም እስከ
አስራ ዘጠነኛው የመሣፍንት አገዛዝ መጨ
ረሻ መቃረቢያ ድረስ ምድሪቱ በሰላም ተዳ
ደረች።
፴፰ እናም ሔለማንና ሀሊቀ ካህናቱም
ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ስርዓትን አስከ
በሩ፤ አዎን ለአራት ዓመታት ያህል እን

፴፰ ሀ አልማ ፵፮፥፮።

፫፻፳

አልማ ፵፮፥፴፱–፵፯፥፱

ኳን ሰላም በዝቶላቸው እናም በቤተክርስ
ቲያኗም ተደስተው ነበር።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ በፅናት ነፍሳቸው
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚድን ሀእያ
መኑ የሞቱም ብዙዎች ነበሩ፤ ስለዚህ ከዓ
ለምም የወጡት በደስታ ነበር።
፵ እናም በዓመቱ በአንዳንድ ወቅት ውስ
ጥም በምድሪቱ ተደጋጋሚ በነበረው ንዳድ
ጥቂቶች ሞቱ—ነገር ግን ሰዎች በተፈጥ
ሮው የአየር ፀባይ ቢገደዱም እግዚአብሔር
የበሽታውን መንስኤ ለማስወገድ መልካም
ሀ
ተክሎችን እና ስሮችን በማዘጋጀቱ ብዙ
ዎች በንዳዱ አልሞቱም—
፵፩ ነገር ግን ብዙዎች በእርጅናቸው ሞተ
ዋል፤ እናም እኛ መገመት እንዳለብን ክር
ስቶስን በማመን የሞቱት በእርሱ ሀደስተ
ኞች ናቸው።
ምዕራፍ ፵፯
አማሊቅያ የላማናውያን ንጉስ ለመሆን
ክህደትን፣ ግድያን፣ እናም ሴራን ተጠ
ቀመ— ከኔፋውያን የተገነጠሉት ከላማና
ውያን የበለጡ ክፉዎች እና አስፈሪዎች
ናቸው። በ፸፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እኛም በምዝገባችን ወደ
አማሊቅያና ከእርሱ ጋር ወደ ምድረበዳው
ሀ
ስለሸሹት እንመለስ፤ እነሆም፣ ከእርሱ
ጋር የሄዱትን ይዞ ሄደ፣ እናም ወደ ለኔፊ
ምድር በላማናውያን መካከል ሄደ፣ እናም
የላማናውያን ንጉስ ከኔፋውያን ጋር በድ
ጋሚ እንዲዋጉ እራሳቸውን በአንድ ላይ
እንዲሰበስቡ አዋጁን በምድሪቱ ላይ እስ
ከሚልክ ድረስ ላማናውያንን በኔፊ ህዝብ
ላይ ለቁጣ እንዲነሳሱ አደረገ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ አዋጁ በእነርሱ መካ
ከል በደረሰ ጊዜ እጅግ ፈርተው ነበር፤
አዎን፣ ንጉሱን ለማስቀየምም ፈርተው
ነበር፤ እናም ደግሞ ህይወታችንን እናጣለን
፴፱ ሀ ሞሮኒ ፯፥፫፣ ፵፩።
፵ ሀ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲።
፵፩ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፫።

በማለት ስለፈሩም ከኔፋውያን ጋር መዋጋ
ትን አልደፈሩም። እናም እንዲህ ሆነ አል
ተቀበሉም ነበር፣ ወይም ከእነርሱም አብ
ዛኛዎቹ የንጉሱን ትዕዛዛት አልተቀበሉም።
፫ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ንጉሱ ታዛዥ
ባለመሆናቸው ተቆጥቶ ነበር፤ ስለዚህ
ለትዕዛዛቱ ታዛዥ የሆኑትን ሠራዊት መሪ
ነትን ለአማሊቅያ ሰጠ፤ እናም እንዲሄድና
የጦር መሳሪያዎቻቸውን እንዲይዙ እንዲ
ያስገድዳቸው አዘዘው።
፬ እናም እነሆ ይህ የአማሊቅያ ፍላጎት
ነበር፣ ክፉ ነገርን ለማድረግ የረቀቀ ሰው
ነበር፣ ስለዚህ የላማናውያን ንጉስን ከዙ
ፋኑ ለማውረድ በልቡ አቀደ።
፭ እናም አሁን ንጉሱን በሚወዱት ላማና
ውያን ክፍል ተቀባይነትን አገኘ፤ እናም
ታዛዥ ባልሆኑትም ዘንድ ተቀባይነትን ለማ
ግኘት ፈለገ፤ ስለዚህ ሀኦኒዳ ተብሎ ወደሚ
ጠራው ስፍራም ሄደ፤ ምክንያቱም ላማና
ውያን በሙሉ ወደዚያ ስፍራ ሸሽተው ነበ
ርና፤ ወታደሮቹ መምጣታቸውን በማወ
ቃቸው፣ እናም እነርሱን እንደሚያጠፉአ
ቸው ስለገመቱ የጦር መሳሪያዎቹ ወዳሉ
በት ስፍራ፣ ወደ ኦኒዳ ሸሹ።
፮ እናም ከኔፋውያን ጋር ለመዋጋት እን
ደማይገደዱ ቁርጥ ውሳኔን በአዕምሮአቸው
ስለቀረፁ አንድን ሰው በራሳቸው ላይ ንጉሳ
ቸው እናም መሪያቸው አድርገው ሾሙ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ለጦርነቱ ለመዘጋጀት
አንቲጳስ ተብሎ በሚጠራው ተራራ ጫፍ
እራሳቸውን በአንድ ላይ ሰበሰቡ።
፰ እንግዲህ እንደንጉሱ ትዕዛዝ መሰረት
ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት የአማሊቅያ አስተ
ሳሰብ አልነበረም፣ ነገር ግን እነሆ፣ እራሱን
የበላይ በማድረግ ያስቀምጥ ዘንድ፣ እናም
ንጉሱንም ከዙፋኑ ያወርደው ዘንድ እናም
መንግስቱንም ይወስድ ዘንድ በላማናውያን
ወታደሮች መወደድ የእርሱ ፍላጎት ነበር።
፱ እናም እነሆ፣ የእርሱም ሠራዊት በአን

፵፯ ፩ ሀ አልማ ፵፮፥፴፫።

		ለ ፪ ኔፊ ፭፥፭–፰፤
ኦምኒ ፩፥፲፪–፲፫።

፭ ሀ አልማ ፴፪፥፬።

፫፻፳፩

ቲጳስ ተራራ አጠገብ ባለው ሸለቆ ድንኳን
እንዲጥሉ አደረገ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ምሽት በሆነም ጊዜ
ወደ አንቲጳስ ተራራ ስሙም ሌሆንቲ ወደ
ተባለው መሪያቸው ከእርሱ ጋር መነጋ
ገር በመፈለጉ ወደ ተራራው ግርጌ ይመጣ
ዘንድ በሚስጥር መልዕክተኛ ላከ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ሌሆንቲ መልዕ
ክቱን በተቀበለ ጊዜ ወደ ተራራው ግርጌ
መሄድ አልደፈረም ነበር። እናም እንዲህ
ሆነ አማሊቅያ እንዲመጣለት ስለፈለገ ለሁ
ለተኛ ጊዜ መልዕክተኛ ላከ። እናም እንዲህ
ሆነ ሌሆንቲ ግን አልመጣለትም፤ እናም
በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ መልዕክተኛ ላከ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ሌሆንቲን
ከተራራው ለማስወረድ አለመቻሉን ባወቀ
ጊዜ፣ ወደ ሌሆንቲ የጦር ሰፈር በመጠጋት
ወደ ተራራው ሄደ፤ እናም እንዲመጣ በመ
ፈለጉ ሌሆንቲ ጠባቂዎቹን ከእርሱ ጋር ይዞ
እንዲመጣ በድጋሚ ለአራተኛ ጊዜ መል
ዕክተኛን ላከ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ሌሆንቲ ከጠባቂዎቹ
ጋር ወደ አማሊቅያ በመጣ ጊዜ፣ ሌሆንቲ
አማሊቅያን በሠራዊቱ ላይ ሁለተኛ መሪ
የሚያደርገው ከሆነ፣ ከወታደሮቹ ጋር በም
ሽት ጊዜ እንዲመጣና፣ በጦር ሰፈራቸው
ያሉትን ንጉሱ ትዕዛዝ የሰጣቸውን ሰዎች
እንዲከቡአቸው፣ እናም እነርሱንም በሌሆ
ንቲን እጅ አሳልፎ ሊሰጣቸው ፈልጎ ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሌሆንቲ ከራሱ
ሰዎች ጋር መጣና፣ የአማሊቅያን ሰዎች
ከበቡአቸው፣ ስለዚህ ሌሊቱ ነግቶ ከመን
ቃታቸው በፊት በሌሆንቲ ወታደሮች ተከ
በው ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ መከበባቸውን
በተመለከቱ ጊዜ እንዳይጠፉ ከወንድሞ
ቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ይፈቅድላቸው
ዘንድ አማሊቅያን ለመኑት። እናም ይህ
አማሊቅያ የሚፈልገው ነገር ነበር።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ የራሱን ሰዎች ከን
ጉሱ ትዕዛዝ ሀተቃራኒ በሆነ ሁኔታ አሳልፎ
፲፮ ሀ አልማ ፵፯፥፫።

አልማ ፵፯፥፲–፳፯

ሰጣቸው። እናም ንጉሱን ከዙፋኑ ለማው
ረድ ያቀደው ይፈፀም ዘንድ አማሊቅያ የፈ
ለገው ይህንን ነበር።
፲፯ እንግዲህ ዋናው መሪያቸው ከተገደለ
ሁለተኛውን ዋና መሪ አድርጎ መሾም በላ
ማናውያን መካከል የነበረ ልምድ ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ከአገል
ጋዮቹ አንዱ፣ ሌሆንቲ እንዲሞት ቀስ በቀስ
መርዝ እንዲሰጠው አደረገ።
፲፱ እንግዲህ፣ ሌሆንቲ በሞተ ጊዜ፣
ላማናውያን አማሊቅያን መሪያቸው፣ እናም
ዋና አዛዣቸው አድርገው ሾሙት።
፳ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ከወታደ
ሮቹ ጋር (ፍላጎቱ ስለተፈፀመለት) ወደ ኔፊ
ምድር፣ ወደ ኔፊ ከተማ፣ ዋና ከተማ ወደ
ሆነችው ተንቀሳቀሰ።
፳፩ እናም ንጉሱ አማሊቅያ ትዕዛዙን ፈፅ
ሟልና አማሊቅያ በርካታ ሠራዊቶቹ ከኔፋ
ውያን ጋር ለመዋጋት እንዲሄዱ በአንድ ላይ
ሰብስቧቸዋል ብሎ በመገመቱ ከጠባቂዎቹ
ጋር እርሱን ለመገናኘት ሄደ።
፳፪ ነገር ግን እነሆ፣ ንጉሱ እርሱን ለማ
ግኘት በሄደ ጊዜ፣ አማሊቅያ አገልጋዮቹ
ንጉሱን እንዲያገኙት እንዲሄዱ አደረገ።
እናም እነርሱ ሄዱና፣ በንጉሱ ፊት በታላ
ቅነቱ ያከበሩት ለመምሰል ሰገዱለት።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ ከኔፋውያን
በወሰዱት ወግ ለሠላም ተምሣሌት እንደ
ሆነው እንደላማናውያን ወግ እነርሱን ለማ
ንሳት እጁን ዘረጋ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱ የመጀመሪ
ያውን ከመሬት ባነሳው ጊዜ፣ እነሆ ንጉሱን
በልቡ ላይ ወጋው፤ እናም እርሱም በመ
ሬት ላይ ወደቀ።
፳፭ እንግዲህ የንጉሱ አገልጋዮች ሸሹ፣
እናም የአማሊቅያ አገልጋዮች እንዲህ ሲሉ
ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ጮኹ፥
፳፮ እነሆ፣ የንጉሱ አገልጋዮች ልቡን
ወጉት፣ እናም እርሱ ወደቀ፣ እነርሱም
ሸሹ፤ እነሆ፣ ኑና ተመልከቱ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ወታደ

፫፻፳፪

አልማ ፵፯፥፳፰–፵፰፥፩

ሮቹ ወደ ፊት እንዲጓዙና፣ ንጉሱ ምን እን
ደሆነ እንዲመለከቱ አዘዘ፤ እናም ወደ ስፍ
ራው በመጡበት ጊዜ ንጉሱ ደምቶ ከመሬት
ላይ ወድቆ ሲያገኙት፣ አማሊቅያ የተቆጣ
አስመስሎ እንዲህ አለ፥ ንጉሱን የሚወድ
ቢኖር፣ እንዲሄድ ይደረግና፣ የንጉሱንም
አገልጋዮች አሳዶ ይግደላቸው።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ንጉሱን የሚወ
ዱት በሙሉ፣ ይህንን ቃላት በሰሙ ጊዜ
መጡ፣ እናም የንጉሱን አገልጋዮች ተከ
ታተሉአቸው።
፳፱ እናም የንጉሱ አገልጋዮች ወታደ
ሮቹ እንደተከታተሉአቸው በተመለከቱ
ጊዜ በድጋሚ ፈርተው ነበር፣ እናም ወደ
ምድረበዳው ሸሹና፣ ወደ ዛራሔምላ ምድር
መጡና፣ ሀ ከአሞን ህዝብ ጋር ተቀላቀሉ።
፴ እናም የተከታተሉአቸው ወታደሮች
በከንቱ ሁኔታ ከተከተሉአቸው በኋላ ተመ
ለሱ፤ እናም አማሊቅያ እንደዚህ በማጭበ
ርበር የህዝቡን ልብ አገኘ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ በሚቀጥለው ቀንም
ከሠራዊቱ ጋር ወደ ኔፊ ከተማ ገባ፣ እናም
ከተማዋንም ተቆጣጠረ።
፴፪ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ንግስቲቱ
ንጉሱ መገደሉን በሰማች ጊዜ—አማሊቅያ
ለንግስቲቱ ንጉሱ በአገልጋዮቹ መገደሉን፣
እርሱም ከወታደሮቹ ጋር እንደተከተላቸው
ነገር ግን ከንቱ እንደነበር፣ እናም እንዳመለ
ጡአቸው መልዕክተኛ በመላክ አሳወቃት—
፴፫ ስለዚህ፣ ንግስቲቱ ይህንን መልዕክት
በተቀበለች ጊዜ አማሊቅያ የከተማዋን ነዋ
ሪዎች ህይወት እንዲያተርፍ እንደምትፈ
ልግ ላከችበት፤ እናም ደግሞ እርሱ ወደ
እርሷ እንዲመጣ ፈለገች፤ እናም ደግሞ
የንጉሱን መሞት በተመለከተ ምስክሮችን
ለመረጃ እንዲያመጣላት ፈለገች።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ንጉሱን
የገደለውንና፣ ከእርሱ ጋር የነበሩትን አገ
ልጋዮች በሙሉ ወሰደና፣ ንግስቲቱ በተ
፳፱ ሀ አልማ ፵፫፥፲፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።
፴፭ ሀ ያዕቆ. ፩፥፲፫–፲፬።

ቀመጠችበት ስፍራ ሄዱ፤ እናም የንጉሱ
በራሱ አገልጋዮች መገደሉን ሁሉም መሰ
ከሩላት፤ እናም ደግሞ እንዲህ አሉ፥ እነ
ርሱም ሸሽተዋል፤ ይህ እራሱ በእነርሱ ላይ
ምስክር አይሆንምን? የንጉሱን ሞት በተመ
ለከተም እንደዚህ ንግስቲቱን አሳመኗት።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ የንግስ
ቲቱን ድጋፍ ፈለገ፤ እናም አገባትና፣ በማ
ጭበርበሩና፣ በብልጥ አገልጋዮቹ እርዳታ
ግዛቱን እንደዚህ አገኘ፤ አዎን፣ በምድ
ሪቱ ላይ ሁሉ ሀባሉ በላማናውያንና፣ በል
ሙኤላውያን፣ እናም በእስማኤላውያንና፣
ከኔፊ ንግስና እስከቅርብ ጊዜ ድረስ ከኔ
ፋውያን በተገነጠሉት ሁሉ መካከል ንጉስ
መሆኑ ታወቀ።
፴፮ እንግዲህ እነዚህ ሀተገንጣዮች ከኔ
ፋውያን አንድ ዓይነት ትምህርት እና
መረጃ ነበራቸው፤ አዎን በዚሁ ዓይነት
ሁኔታ ለስለጌታ እውቀት ተምረው ነበር፤
ይሁን እንጂ ከመገንጠላቸው ብዙም ሳይ
ቆይ፣ እንደ ላማናዊያን ባህል በመጠጣት፣
ለስንፍና፣ እናም ለሁሉም አይነትዝሙት
ነት ቦታ በመስጠት፣ አዎን፣ ጌታ አምላካ
ቸውን ሙሉ በሙሉ ረሱት፣ ከላማናውያን
የበለጠ ጠጣርና፣ ሐንስሃን የማይገቡ ስለመ
ሆናቸው፤ እናም ኃጢአተኞችና፣ አስፈ
ሪዎች ስለመሆናቸው ለመተረክ የሚያስ
ገርም ነበር።
ምዕራፍ ፵፰
አማሊቅያ ላማናውያንን በኔፋውያን ላይ
አነሳሳ— ሞሮኒ የክርስቲያን ጉዳዮችን እን
ዲከላከሉ ህዝቡን አዘጋጀ— እርሱም በመ
ብትና በነፃነት ተደሰተ እናም የእግዚአብ
ሔር ኃያል ሰው ነው። በ፸፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ግዛ
ቱን እንዳገኘ የላማናውያንን የልብ ስሜት
በኔፊ ህዝብ ላይ እንዲነሳሱ ቀሰቀሰ፤ አዎን፣

፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ለ ዕብ. ፲፥፳፮–፳፯፤
አልማ ፳፬፥፴።

		ሐ ኤር. ፰፥፲፪።

፫፻፳፫

አልማ ፵፰፥፪–፲፬

ሰዎች ኔፋውያንን በመቃወም ከሰገነታቸው
ላይ በመሆን ለላማናውያን እንዲናገሩ ሾማ
ቸው።
፪ እናም ወደ መሣፍንቱ የአስራ ዘጠነኛው
የንግስ ዘመን መጨረሻ ላይ አማሊቅያ ልባ
ቸው በኔፋውያን ላይ እንዲነሳሳ አደረገ፤
ዕቅዱን እስከዚህ ድረስ በመፈፀሙ፤ አዎን
በላማናውያን ላይ ንጉስ ለመሆን እንደፈለ
ገው በመደረጉ፣ በምድሪቱ ላይም ደግሞ፤
አዎን፣ እናም በኔፋውያንም ሆነ በላማናው
ያን ምድር ባሉት ሰዎች ሁሉ ላይ እንዲነ
ግስ ፈለገ።
፫ ስለዚህ የላማናውያንን ልብ በማጠ
ጠሩ፣ እናም አዕምሮአቸው እንዲታወር
በማድረጉ፣ እናም ለቁጣ እነርሱን በማነ
ሳሳቱ፣ ብዙ ወታደሮች ኔፋውያንን ለመ
ዋጋት በአንድ ላይ እራሳቸውን እስከሚሰ
በስቡ ድረስ ዕቅዱን ፈፀመ።
፬ እርሱም ኔፋውያንን ለመግዛት፣ እናም
እነርሱን ወደ ባርነት ለማምጣት የሰዎቹ
ቁጥር ታላቅ በመሆኑ ታላቅ ውሳኔን አድ
ርጎ ነበር።
፭ እናም የኔፋውያንን ብርታትና፣ የመ
ጠለያ ቦታዎቻቸውን፣ እናም ደካማ የሆነ
ውን የከተማቸውን ክፍል የሚያውቁ በመ
ሆናቸው ዞራማውያንን ሀዋና ሻምበል በማ
ድረግ ሾሞ ነበር፤ ስለዚህ እነርሱን በሠ
ራዊቱ ላይ ዋና ሻምበል በማድረግ ሾመ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ የጦር ሰፈራቸ
ውን አነሱና፣ በምድረበዳው ውስጥ ወደ
ዛራሔምላ ምድር ሄዱ።
፯ እንግዲህ እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ስልጣ
ንን በማምታታት፣ እና በማጭበርበር እያ
ገኘ ባለበት ጊዜ፣ ሞሮኒ፣ በሌላ በኩል የሰ
ዎችን አዕምሮ ለጌታ ለአምላካቸው ታማኝ
እንዲሆኑ ሀያዘጋጅ ነበር።
፰ አዎን፣ የኔፋውያን ወታደሮችን አጠ
ናከረ፣ እናም ትናንሽ ምሽጎችን፣ ወይ
፵፰ ፭ ሀ አልማ ፵፫፥፮።

፯ ሀ አልማ ፵፱፥፰።
፲ ሀ አልማ ፵፮፥፲፪–፲፫።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።

ንም የመጠለያ ስፍራዎችን እንዲሰሩ አደ
ረገ፤ ወታደሮቹን ለመክበብ መሬቱ እን
ዲቆለል፣ እናም ደግሞ በድንጋይ ግድ
ግዳም ዙሪያውን፣ ከተሞቻቸውንና የም
ድሪቱን ዳርቻ፣ አዎን፣ በምድሪቱ ዙሪያ
ሁሉ ከበበ።
፱ እናም በደንብ ባልተዘጋጀው ምሽጋ
ቸው ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች አስቀ
ምጦ ነበር፤ እናም በኔፋውያን የተያዙትን
ምድር እንደዚህ አጠረና አጠናከረ።
፲ እናም በጌታ ይኖሩ ዘንድ፣ እናም በጠላ
ቶቻቸው የክርስቲያኖች ጉዳይ ተብሎ የተ
ጠራውን ይጠብቁ ዘንድ፣ ነፃነታቸውን፣
ምድራቸውን፣ ሚስቶቻቸውን፣ ልጆቻ
ቸውንና ሰላማቸውን ሀ ለመደገፍ ተዘጋ
ጅቶ ነበር።
፲፩ እናም ሞሮኒ ጠንካራና፣ ኃያል ሰው
ነበር፤ እርሱም ፍፁም የሆነ ሀዕውቀት ያለው
ሰው ነበር፤ አዎን በደም መፋሰስ የማይደ
ሰት ሰው ነበር፤ ነፍሱም በሀገሩመብትና ነጻ
ነት፣ እናም በወንድሞቹ ከመታሰርና ከባር
ነት መብትና ነጻነት ትደሰታለች፤
፲፪ አዎን፣ እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ
ብዛት ያላቸው ልዩ መብቶችን፣ እናም
በረከቶችን በማድረጉ ለአምላክ ምስጋናን
በማቅረብ ልቡ የተሞላ፤ ለህዝቡ ሀደህንነት
እናም ጥበቃ ሲል እጅግ የሰራ ሰው ነው።
፲፫ አዎን፣ እናም እርሱ በክርስቶስ ፅኑ
እምነት ያለው ሰው ነበር፤ እናም የህዝ
ቡን መብት፣ ሀገሩንና ኃይማኖቱን፣ ደሙ
እስከሚፈስ ድረስ እንኳን ለመጠበቅ መሃላ
ሀ
ምሎ ነበር።
፲፬ እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነ ኔፋውያን
ደማቸው እስከሚፈስም ድረስ እንኳን
ከጠላቶቻቸው እራሳቸውን እንዲከላከሉ
ተምረዋል፤ አዎን፣ እናም ደግሞ ህይወ
ታቸውን ከመጠበቅ በቀር ሀበጭራሽ እንዳ
ያጠቁ፣ አዎን፣ እናም በጠላቶቻቸው ላይ

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
፲፫ ሀ አልማ ፵፮፥፳–፳፪።
፲፬ ሀ አልማ ፵፫፥፵፮–፵፯፤
፫ ኔፊ ፫፥፳–፳፩፤

ሞር. ፫፥፲–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፮።

፫፻፳፬

አልማ ፵፰፥፲፭–፳፭

ካልሆነ በቀር ጎራዴያቸውን እንዳያነሱ፣
ተምረዋል።
፲፭ እናም ይህ እምነታቸው ነበር፣ ይህ
ንንም በማድረግ እግዚአብሔር በምድሪቱ
ላይ ያበለፅጋቸዋል፣ ወይንም በሌላ አነጋገር
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመጠበቅ ታማ
ኞች እስከሆኑ ድረስ በምድሪቱ ላይ ያበለ
ፅጋቸዋል፤ አዎን፣ እንዲሸሹ፣ አለበለዚ
ያም በሚመጣባቸው አደጋ መሰረት ለጦር
ነት እንዲዘጋጁ ያስጠነቅቃቸዋል፤
፲፮ እናም ደግሞ፣ እግዚአብሔርም ከጠ
ላቶቻቸው ለመከላከል ወዴት እንደሚሄዱ
እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል፣ ይህንንም በማ
ድረግ፣ ጌታ ያድናቸዋል፤ ይህም የሞሮኒ
እምነት ነበር፣ እናም ሀበደም መፋሰስ ሳይ
ሆን በመልካም ስራ ሕዝቡን ለመጠበቅ፤
አዎን፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመ
ጠበቅ፣ አዎን፣ እናም ክፋትን በመቋቋም
ልቡም በዚያ ተመካች።
፲፯ አዎን፣ እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፤ ሰዎች ሁሉ እንደ ሞሮኒ ከሆኑና ከነ
በሩ፣ እናም የሚሆኑ ከሆነ፣ እነሆ፣ የሲኦል
ኃይል እራሱ ለዘለዓለም ይናወጥ ነበር፤
አዎን፣ ሀዲያብሎስም በሰው ልጆች ልብ
ላይ ስልጣን በጭራሽ ባልኖረውም ነበር።
፲፰ እነሆ እርሱም የሞዛያ ልጅ እንደነ
በረው እንደ አሞን ዓይነት ነበር፤ አዎን፣
እናም እንደሌሎቹ የሞዛያ ልጆች ነበር፤
አዎን፣ እናም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዎች
እንደነበሩት እንደ አልማና ልጆቹ ነበር።
፲፱ እናም እነሆ፣ ሔለማንና ወንድሞቹ
ለህዝቡ ከሞሮኒ ያነሰን አገልግሎት የሰጡ
አልነበሩም፤ ምክንያቱም እነርሱ የእግዚ
አብሔርን ቃል ሰብከዋል፣ እናም ቃላቸ
ውን የሰሙአቸውን ሰዎች በሙሉ ለንስሃ
አጥምቀዋቸዋል።
፳ እናም እነርሱ ሄዱና፣ ህዝቡ በቃላቸው
የተነሳ በጌታ ሀየተመረጡ እስከሚሆኑ ድረስ
እራሳቸውን ለዝቅ አደረጉ፣ እናም አዎን
፲፮ ሀ አልማ ፶፭፥፲፱።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮፤
፫ ኔፊ ፮፥፲፭።

ለአራት ዓመታትም ያህል በራሳቸው መካ
ከል ከጦርነትና ከፀብ ነፃ ሆኑ።
፳፩ ነገር ግን፣ እንደተናገርኩት፣ በአስራ
ዘጠነኛው ዓመት መጨረሻ፣ አዎን፣ በመ
ካከላቸው ሰላም ቢሆንም እንኳን፣ ሳይፈ
ልጉ ከወንድሞቻቸው ከላማናውያን ጋር
እንዲጣሉ ተገደዱ።
፳፪ አዎን፣ እናም በአጠቃላይ ፈቃደ
ኞች ባይሆኑም እንኳን፣ ከላማናውያን ጋር
ለብዙ ዓመታት ጦርነትን በጭራሽ አላቆ
ሙም ነበር።
፳፫ እንግዲህ በደም መፋሰሱ ደስተኞች
ባለመሆናቸው በላማናውያን ላይ ጦርነት
በማስነሳታቸው ሀአዝነው ነበር፤ አዎን፣
እናም ይህ ብቻም አልነበረም—ብዙ ወን
ድሞቻቸውንም ከዚህ ዓለም ወደ ዘለአለ
ማዊው ዓለም ከአምላካቸው ጋር ለመገና
ኘት ሳይዘጋጁ እንዲላኩ መንስኤ በመሆና
ቸው አዝነው ነበር።
፳፬ ይሁን እንጂ፣ በአንድ ወቅት ወንድ
ሞቻቸው በነበሩት፣ አዎን፣ እናም ከቤተክ
ርስቲያናቸው ሀበተገነጠሉትና፣ ትተዋቸው
በሄዱት፣ እናም ከላማናውያን ጋር በመሆን
ሊያጠፋቸው በሄዱት አረመኔ ሰዎች ጭካኔ
ለ
ሚስቶቻቸውና፣ ልጆቻቸው እንዲጨፈ
ጨፉና እንዲያጠፏቸው ዘንድ ህይወታ
ቸውን ለመስጠት ለመፍቀድ አልቻሉም።
፳፭ አዎን፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
የጠበቀ እስካለ ድረስ ወንድሞቻቸው በኔ
ፋውያን ደም ደስታን እንዲያገኙ ለመመ
ልከት አይቻላቸውም፤ ምክንያቱም የእግ
ዚአብሔር ቃል ኪዳን እንደነበረው፣ ትዕ
ዛዛቱን ከጠበቁ በምድሪቱ ላይ ይበለፅጋሉ።
ምዕራፍ ፵፱
ወራሪ ላማናውያን የአሞኒሀንና የኖህን
የምሽግ ከተማዎች ለመያዝ አልቻሉም—
አማሊቅያ እግዚአብሔርን ረገመ፣ እናም

፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፭።

፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ለ አልማ ፵፮፥፲፪።

፫፻፳፭

አልማ ፵፱፥፩–፲፫

የሞሮኒን ደም ለመጠጣት ማለ— ሔለማ
ንና ወንድሞቹ ቤተክርስቲያኗን ማጠናከር
ቀጠሉ። በ፸፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በአስራ ዘጠ
ነኛው ዓመት አስራ አንደኛ ወር፣ በወሩ
አስረኛ ቀን፣ የላማናውያን ወታደሮች ወደ
አሞኒሀ ምድር እንደቀረቡ ታዩ።
፪ እናም እነሆ፣ ከተማዋ በድጋሚ ተገን
ብታ ነበር፣ ሞሮኒም በከተማዋ ዳርቻ ሠራ
ዊቱን አስፍሯል፣ እናም በዙሪያቸው ከላ
ማናውያን ጦርና ድንጋይ የሚጋርዳቸውን
አፈር ቆልለዋል፤ እነሆም፣ በድንጋይና
በጦር ይዋጉ ነበርና።
፫ እነሆ ሀየአሞኒሀ ከተማ ድጋሚ ተሰርታ
ነበር ብያለሁ። እንዲህ እላችኋለሁ፤ አዎን፣
ግማሹ ክፍል በድጋሚ ተሰርቶ ነበር፤ እናም
ላማናውያን ከህዝቡ ክፋት የተነሳ አንዴ
አጥፍተውት ስለነበር በድጋሚ በቀላሉ
የሚያዝ ነው በማለት ገምተው ነበር።
፬ ነገር ግን እነሆ፣ ቁጣቸው ምን ያህል
ታላቅ ነበር፤ እነሆም፣ ኔፋውያን በዙሪ
ያቸው ያለውን ተረተር ቆፍረው ቆለሉ፣
ይህም ትልቅ በመሆኑ ላማናውያን በዚህ
ላይ ጥቃትን ይፈፅሙ ዘንድ ድንጋይ እናም
ጦር ለመወርወር አልቻሉም፣ መግቢያቸው
በኩል ካልሆነም በቀር በእነርሱ ላይ ለመ
ምጣትም አልቻሉም ነበር።
፭ እንግዲህ በዚህ ጊዜ የላማናውያን ዋና
ሻምበል፣ ኔፋውያን የስፍራቸውን ደህንነት
ለማዘጋጀት ባደረጉት ጥበብ እጅግ ተደ
ንቆ ነበር።
፮ እንግዲህ የላማናውያን መሪዎች በቁ
ጥር ብዙ በመሆናቸው፣ አዎን ከዚህ ቀደም
እንዳደረጉት በእነርሱ ላይ ለመምጣት እድ
ሉን ለመጠቀም እንችላለን ብለው ገምተው
ነበር፤ አዎን፣ እናም ደግሞ በጋሻዎችና፣
በደረት ኪሶቻቸው እራሳቸውን አዘጋጅ
ተው ነበር፤ እናም ደግሞ ከቆዳ በተሰሩ
ልብሶች፣ አዎን፣ እርቃናቸውን በሚ
፵፱ ፫ ሀ አልማ ፲፮፥፪–፫፣ ፱፣ ፲፩።
፰ ሀ አልማ ፵፰፥፯–፲።

ሸፍኑላቸው ወፍራም ልብሶች፣ እራሳቸ
ውን አዘጋጅተው ነበር።
፯ እናም እንደዚህ በመዘጋጀታቸውም
በቀላሉ ወንድሞቻቸውን እንደሚያሸ
ንፉና በባርነት ቀንበር ስር እንደሚያደ
ርጉ፣ ወይም እንደፍላጎታቸውም እንደ
ሚገድሉአቸውና እንደሚጨፈጭፏቸው
ገምተዋል።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ በከፍተኛ ሁኔታ እስ
ከሚገርማቸው ድረስ በሌሂ ልጆች መካ
ከል ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሀተዘጋጅ
ተው ነበር። እንግዲህ በሞሮኒ ትዕዛዝም
መሰረት ለጦርነቱ በላማናውያን ላይ ተዘ
ጋጅተው ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን፣ ወይ
ንም አማሊቅያውያን በአንደዚህ ዓይነቱ
የጦርነት ዝግጅት እጅግ ተገርመው ነበር።
፲ እንግዲህ ንጉስ አማሊቅያ ሀከኔፊ ምድር
ከሠራዊቱ ፊት የሚመጣ ቢሆን ኖሮ፣ ምና
ልባት ላማናውያን የኔፋውያንን አሞኒሀ
ከተማ እንዲያጠቁ ያደርግ ነበር፣ እነሆ
እርሱ ለህዝቡ ደም ምንም ደንታ የለው
ምና።
፲፩ ነገር ግን እነሆ፣ አማሊቅያ እራሱ ወደ
ጦርነቱ አልመጣም። እናም እነሆ፣ ዋናው
ሻምበሉ በአሞኒሀ ከተማ ኔፋውያንን ለማጥ
ቃት አልደፈረም፤ ሞሮኒ በኔፋውያን የሚ
ደረጉትን ጉዳዮች በመቀየሩ፣ ላማናውያን
በአፈገፈጉበት ስፍራ ተቆጥተውና በእነርሱ
ላይ ለመምጣት አልቻሉም ነበር።
፲፪ ስለዚህ ላማናውያን ወደ ምድረበዳው
አፈገፈጉ፣ እናም የጦር ስፍራቸውን ወሰ
ዱና፣ በሁለተኛ ደረጃ ኔፋውያንን ለማጥ
ቃት የሚመች ጥሩ ስፍራ ብለው ወደ ገመ
ቱት የኖህ ምድር ቀጠሉ።
፲፫ ላማናውያን ሞሮኒ ም ሆነ፣ የደህንነት
ምሽግ በምድሪቱ ሁሉ ባሉት እያንዳንዱ
ከተማ ዙሪያ ሀመመሸጉን አላወቁም ነበር፤
ስለዚህ፣ በቆራጥ ውሳኔ ወደ ኖህ ምድር
ዘመቱ፤ አዎን፣ የላማናውያን ዋና ሻምበል

፲ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፰፤
ኦምኒ ፩፥፲፪፤

አልማ ፵፯፥፩።
፲፫ ሀ አልማ ፵፰፥፰።

አልማ ፵፱፥፲፬–፳፭

መጣ፣ እናም የከተማዋን ህዝብ ለማጥፋት
መሃላ አደረገ።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ በሚገርማቸው
ሁኔታ፣ የኖህ ከተማ፣ ደካማ ስፍራ የነበረ
ችው፣ አሁን፣ በሞሮኒ አማካኝነት፣ ጠን
ካራ ሆነች፣ አዎን፣ ከአሞኒሀም ከተማ እን
ኳን በመብለጥ ጠንካራ ሆነች።
፲፭ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ ይህ በሞ
ሮኒ የነበረ ብልህ ሁኔታ ነበር፤ ምክንያቱም
እነርሱ በአሞኒሀ ከተማ ይፈራሉ፤ እናም
እስከአሁን የኖህ ከተማ የምድሪቱ ደካማው
ክፍል በመሆኑ፣ ስለዚህ በዚያ ስፍራ ለመ
ዋጋት ይሄዳሉ ብሎ ገምቶ ነበር፣ ይህም
ነገር የሆነው ሞሮኒ እንደተመኘው ነበር።
፲፮ እናም እነሆ፣ ሞሮኒ ሌሂን በከተ
ማዋ ላይ ዋና ሻምበል በማድረግ ሾሞት
ነበር፤ እናም በሲዶም ወንዝ በስተምስራቅ
ባለው ሸለቆም ከላማናውያን ጋር የተዋጋው
ሀ
ይኸው ሌሂ ነበር።
፲፯ እናም እንግዲህ እነሆ እንዲህ ሆነ፣
ሌሂ ከተማዋን ማስተዳደሩን ላማናውያን
ባወቁ ጊዜ በድጋሚ ተቆጡ፣ ምክንያቱም
ሌሂን እጅግ ይፈሩት ነበር፤ ይሁን እንጂ
ዋናው ሻምበላቸው ከተማዋን ለማጥቃት
መሃላ ምሎ ነበር፤ ስለዚህ፣ እነርሱም ሠራ
ዊታቸውን አምጥተው ነበር።
፲፰ እንግዲህ እነሆ፣ ላማናውያን የተገነ
ባው ግንብ ረጅም በመሆኑ፣ እናም በዙሪ
ያው የተቆፈረው ኩሬ ጥልቅ በመሆኑ በመ
ግቢያው በኩል ካልሆነ በቀር ወደ ደህንነ
ታቸው ምሽግ በሌላ መንገድ መግባት አል
ቻሉም።
፲፱ እናም ኔፋውያን ወደ ምሽጉ ላይ ድን
ጋይና ቀስቶቻቸውን በመጣል በማንኛውም
መንገድ ለመውጣት የሚሞክሩ ሰዎችን
ሁሉ ለማጥፋት ተዘጋጅተው ነበር።
፳ ስለዚህም፣ አዎን፣ ጠንካራ ሰዎቻቸ
ውም፣ በጎራዴዎቻቸው እናም በወንጭፎ
ቻቸው፣ በመግቢያው በኩል ወደ ደህንነት
ቦታቸው ለመምጣት የሚሞክሩትን ሁሉ
ለመምታት ተዘጋጅተው ነበር፤ እናም ከላ
፲፮ ሀ አልማ ፵፫፥፴፭።

፫፻፳፮

ማናውያን እራሳቸውን ለመከላከል እንደ
ዚህ ተዘጋጅተው ነበር።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን
ሻምበሎች ወታደሮቻቸውን መግቢያው
በር ድረስ አምጥተዋቸው ነበር፣ እናም
ወደ ደህንነት ስፍራቸውን ለመግባት ከኔ
ፋውያን ጋር መጣላት ጀመሩ፤ ነገር ግን
እነሆ፣ በኃይል እስከሚገደሉም ድረስ
በተደጋገመ ጊዜ ወደኋላ እንዲሸሹ ተደ
ርገዋል።
፳፪ እንግዲህ በመግቢያው በኩል በኔ
ፋውያን ላይ ድል መቀዳጀት አለመቻ
ላቸውን ባወቁ ጊዜ፣ ወደሰራዊታቸው
መድረስ ይችሉ ዘንድ ለመዋጋትም እኩል
እድል እንዲያገኙ ምሽጎቻቸውን ቆፈሩት፤
ነገር ግን እነሆ፣ በዚህ ሙከራቸው በላያ
ቸው ላይ በተወረወረባቸው ድንጋይና የጦር
ቀስት ተደመሰሱ፤ እናም አፈሩን በመግ
ፋት ጉድጓዱን ከመሙላት ይልቅ በተወ
ሰነ ደረጃ በቆሰሉና በሞቱ ሰዎች ጉድጓ
ዱን ሞሉት።
፳፫ ኔፋውያን በጠላቶቻቸው ላይ ሁሉ
እንዲህ ሀይል ነበራቸው፤ እናም ላማና
ውያን ዋና ሻምበሎቻቸው በሙሉ እስ
ከሚገደሉ ድረስ ኔፋውያንን ለማጥፋት
ሞከሩ፤ አዎን፣ እናም ከአንድ ሺህ የሚበ
ልጡ ላማናውያን ተገደሉ፤ በሌላ መልኩ፣
ከኔፋውያን አንድም ነፍስ እንኳን አልጠ
ፋም ነበር።
፳፬ በመግቢያው በኩል ለላማናውያን ቀስ
ቶች የተጋለጡ ሀምሳ የሚጠጉ ሰዎች ቆስ
ለው ነበር፤ ነገር ግን በጋሻዎቻቸው፣ እናም
በደረት ኪሶቻቸውና፣ በቆቦቻቸው ተከል
ለው ስለነበር፣ ቁስሎቻቸው ሁሉ በእግሮ
ቻቸው ላይ ነበር፣ ብዙዎቹም በጣም ቆስ
ለው ነበር።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ፣ ዋና ሻምበሎ
ቻቸው በሙሉ መገደላቸውን ላማናውያን
በተመለከቱ ጊዜ ሁሉም ወደ ምድረበዳው
ሸሹ። እናም እንዲህ ሆነ፣ በትውልዱ ኔፋ
ውያን ለሆነው አማሊቅያ ንጉሳቸው ስለታ

፫፻፳፯

አልማ ፵፱፥፳፮–፶፥፱

ላቁ ሽንፈታቸው ለመናገር ወደ ኔፊ ምድር
ተመለሱ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም በኔፋው
ያን ላይ ፍላጎቱን ባለማግኘቱ በህዝቡ እጅግ
ተቆጥቶ ነበር፤ እርሱም በባርነት ቀንበር ስር
እንዲሆኑ አላደረጋቸውም ነበር።
፳፯ አዎን፣ እጅግ ተቆጥቶ ነበር፣ እናም
እግዚአብሔርንና፣ ደግሞ ሞሮኒን ሀረገመ፣
ደሙንም እጠጣለሁ ብሎ ለመሃላ ፈፅሞ
ነበር፤ እናም ይህም የሆነው ለህዝቡ ደህ
ንነት ሲል ሞሮኒ የእግዚአብሔርን ትዕዛ
ዛት በመጠበቁ ነበር።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ በሌላ መልኩ የኔፊ
ህዝብ ወደር በሌለው ኃይሉ ከጠላቶቻቸው
እጅ ስላስለቀቃቸው ጌታ አምላካቸውን
ሀ
አመሰገኑ።
፳፱ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
የአስራ ዘጠነኛው የንግስ ዘመን ተፈፀመ።
፴ አዎን፣ እናም በሔለማንና፣ በሺብሎን፣
እናም በቆሪያንቶንና፣ በአሞን እንዲሁም
በወንድሞቹ፣ አዎን፣ እናም በንስሀ በመጠ
መቅና ከህዝቡ መካከል እንዲሰብኩ በተላ
ኩት ሀበቅዱሱ የእግዚአብሔር ስርዓት በተ
ሾሙት ሁሉ የታወጁትን የእግዚአብሔር
ቃላት በትህትና ስላዳመጡ በህዝብ መካ
ከል የማያቋርጥ ሰላም፣ እናም በቤተክርስ
ቲያኗ እጅግ ታላቅ ብልፅግና ነበር።
ምዕራፍ ፶
ሞሮኒ ለኔፋውያን ምድር ምሽግ አደ
ረገ— ኔፋውያን ብዙ አዳዲስ ከተሞችን
ሰሩ— በኔፋውያን ላይ በክፋታቸውና በእ
ርኩሰታቸው ዘመን ጦርነትና ጥፋት አረ
ፈባቸው— ሞሪያንተንና ተቃዋሚዎቹ
በቴአንኩም ተሸነፉ— ኔፋአያህ ሞተ፣
እናም ልጁ ፓሆራን የፍርድ ወንበሩን
ያዘ። ከ፸፪–፷፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ለጦር
ነት መዘጋጀቱንም ሆነ ህዝቡን ከላማናው
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መስደብ።
		ለ የሐዋ. ፳፫፥፲፪።

ያን መከላከሉን አላቆመም፤ በመሣፍንቱ
ሀያኛ ዓመት የንግስና ዘመን መጀመሪያ
ወታደሮቹ እንዲጀምሩ በማድረጉ፣ በኔ
ፋውያን የተያዙትን ምድር ሁሉ የተቆለለ
ውን አፈር በከተማው ዙሪያ መቆፈር እን
ዲጀምሩ አደረገ።
፪ እናም በተቆለለው አፈር በጫፉ ላይ
ግንድ እንዲሆን አደረገ፤ አዎን፣ በከተ
ማው ዙሪያ በሰው ቁመት የተሰራ የእን
ጨት አጥር እንዲሆን አደረገ።
፫ ከእንጨት በተሰራው ላይ በግንዱ ዙሪያ
ሹል እንጨት እንዲሰራ አደረገ፤ እናም
የሾለው እንጨት ጠንካራና ከፍ ያለ ነበር።
፬ እናም በሹል እንጨት የተሰሩትን እን
ዲከልሉ ምሶሶ እንዲቆም አደረገ፤ እናም
የላማናውያን ድንጋይና ቀስቶች የሞሮኒን
ወታደሮች መምታት እንዳይችሉ በማማ
ዎቹ ላይ የጥበቃ ስፍራ እንዲሆን አደረገ።
፭ እናም ማማው እንደ ፍላጎታቸውና
ብርታታቸው፣ በከተማዋ ግንብ ለመጠ
ጋት የሞከሩትን ለመግደል ከላይ ሆነው
ድንጋይ ለመወርወር እንዲችሉ ሆኖ ነበር
የተዘጋጀው።
፮ በምድሪቱ ሁሉ ባሉት ከተሞች ዙሪያ
ሞሮኒ ጠላቶችን ለመከላከል ጠንካራ ምሽግ
እንደዚህ አዘጋጅቶ ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ወታደሮቹ
በምድረበዳው ወደ ምስራቅ እንዲሄዱ አደ
ረገ፤ አዎን፣ እናም በራሳቸው ምድር በስ
ተምስራቅ በምድረበዳው የነበሩትን ላማና
ውያን ሁሉ በዛራሔምላ ምድር በስተደ
ቡብ ወደነበረው ወደራሳቸው ምድር አስ
ወጡአቸው።
፰ እናም የኔፊ ምድር ከምስራቅ ባህር
እስከ ምዕራብ ባህር ድረስ በቀጥተኛ መን
ገድ የተቋቋመ ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ላማናውያንን
በስተሰሜን ከነበረው ርስታቸው ሁሉ በም
ስራቅ በኩል ከምድረበዳው ባስወጣቸው
ጊዜ፣ በዛራሔምላ ምድር የሚኖሩ ነዋሪ

፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና

መስጠት።
፴ ሀ አልማ ፵፫፥፪።

፫፻፳፰

አልማ ፶፥፲–፳፬

ዎችንና በምድሪቱ ዙሪያ ያሉትን በስተ
ምስራቅ በምድረበዳው እስከ ባህሩ ዳርቻ
ድረስም እንኳን እንዲጓዙ እናም ምድሪ
ቱን እንዲወርሱ አደረገ።
፲ እናም ደግሞ በስተደቡብ በራሳቸው
ምድር ዳርቻ ሠራዊቱን አስቀመጠና፣ ከጠ
ላቶቻቸው እጅ ወታደሮቹንና ህዝቡን ይጠ
ብቅ ዘንድ ሀምሽግ እንዲሰሩ አደረገ።
፲፩ እናም በምድረበዳው በምስራቅ እናም
ደግሞ በስተምዕራብ በኩል የላማናውያን
ጠንካራ ምሽጎችን አጠፋ፣ አዎን፣ በኔፋው
ያንና በላማናውያን መካከል፣ በዛራሔምላ
ምድርና በኔፊ ምድር መካከል፣ ከባህሩ
ከምዕራብ ጀምሮ እስከሲዶም ወንዝ ጫፍ
መሸገ—ኔፋውያን በሰሜን በኩል ያለውን
መሬት በሙሉ፣ አዎን፣ እንደፍላጎታቸ
ውም ከለጋስ ምድር በስተሰሜን በኩል ያለ
ውን ምድር በሙሉ ያዙ።
፲፪ ሞሮኒ በየቀኑ በቁጥር ከሚጨምሩት
ሠራዊቶቹ ጋር፣ ስራው ለእነርሱ የጥበቃ
ማረጋገጫ በመሆኑ፣ ላማናውያንን ከራሳ
ቸው ምድር በምድራቸውም ባሉት ሀብቶ
ቻቸው ላይ ስልጣን እንዳይኖራቸው ጉል
በታቸውን፣ እናም ስልጣናቸውን ለማጥ
ፋት ፈለገ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን የከተማ
ዋን መሰረት ጀመሩና፣ የከተማዋንም ስም
ሞሮኒ ብለው ጠሯት፤ እናም ይህ በባህሩ
በስተምስራቅ በኩል ነበር፤ እናም በላማና
ውያን ይዞታ ሥር በሆነው በደቡብ ዳርቻ
ነበር።
፲፬ እናም ደግሞ የአሮንንና የሞሮኒን ወሰን
የሚያገናኘውን በሞሮኒና በአሮን ከተማ
መካከል የከተማ መሰረትን ጀመሩ፤ እናም
የከተማዋን ወይም የምድሪቱን ስም ኒፋአ
ያህ ብለው ጠሯት።
፲፭ እናም ደግሞ በዚያው ዓመት በስ
ተሰሜን በኩል ብዙ ከተሞችን መስራት
ጀመሩ፣ አንድ በተለየ ሁኔታ የሰሩትን ሌሂ
ብለው ጠሩት፣ ይህም በባህሩ ሰርጥ ዳርቻ
በስተሰሜን በኩል ነበር።
፶ ፲ ሀ አልማ ፵፱፥፲፰–፳፪።

፲፮ እናም ሀያኛው ዓመት እንደዚህ ተፈ
ፀመ።
፲፯ እናም በመሣፍንቱ ሀያ አንደኛ ዓመት
መጀመሪያ የንግስና ዘመን ላይ የኔፊ ህዝብ
በእንደዚህ ዓይነት ብልጽግና ላይ ነበር።
፲፰ እናም እጅግ በለፀጉ፣ እናም እጅግም
ሀብታም ሆኑ፣ አዎን፣ እናም በምድሪቱ
ላይ ተባዙና በረቱ።
፲፱ እናም ጌታ ለሰው ልጆች ያደረገውን
ቃል በሙሉ ለመፈፀም እንዴት መሀሪና
ፍትሀዊ እንደሆነ እንመለከታለን፤ አዎን፣
ለሌሂ በዚህ ጊዜም እንኳን ቢሆን፣ እንዲህ
ብሎ የተናገራቸው ቃላት የተረጋገጡ መሆ
ናቸውን ለመመልከት እንችላለን፥
፳ አንተ እና ልጆችህ የተባረካችሁ
ናችሁ፤ እናም እነርሱ የተባረኩ ይሆናሉ፣
ትዕዛዛቴንም እስከጠበቁ ድረስ በምድሪቱ
ላይ ይበለፅጋሉ። ነገር ግን ትዕዛዛቴን እስ
ካልጠበቁ ድረስ ከጌታ ፊት ሀእንደሚለዩ
አስታውሱ።
፳፩ እናም እነዚህ ቃል ኪዳኖች ለኔፊ
ህዝብ እውነትነታቸው እንደሚረጋገጥ እና
ያለን፤ ይህ በመካከላቸው የነበረው ፀብና
ጥል፤ አዎን፣ ግድያቸውና፣ ዝርፊያቸው፣
ጣኦት አምላኪነታቸውና፣ እርኩሰታቸው
በእነርሱም ላይ ጦርነትና ጥፋትን አምጥ
ቶባቸው ነበርና።
፳፪ እናም በሺህ የሚቆጠሩ ኃጢአተ
ኞች ወንድሞቻቸው በባርነት በተመደቡ፣
ወይም በጎራዴ በጠፉ፣ ወይም እምነት አጥ
ተው በመነመኑ፣ እናም ከላማናውያን ጋር
በተቀላቀሉ ጊዜ የጌታን ትዕዛዛት በመጠ
በቅ ታማኝ የነበሩት እነዚያ በሁሉም ጊዜ
ድነዋል።
፳፫ ነገር ግን እነሆ እንደሞሮኒ ጊዜ አዎን፣
በመሣፍንቱ በሀያ አንደኛ የንግስና ዘመን
በዚህ ጊዜም እንኳን፣ ከኔፊ ጊዜ ጀምሮ
በኔፊ ሰዎች መካከል በጭራሽ እንዲህ ያለ
ሀ
ደስታ አልነበረም።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ የመሣፍንቱ ሀያ
ሁለተኛ የንግስና ዘመንም እንዲህ በሰላም

፳ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።

፳፫ ሀ ሞዛያ ፪፥፵፩።

፫፻፳፱

አልማ ፶፥፳፭–፴፯

ተፈፀመ፤ አዎን፣ እናም ደግሞ ሀያ ሶስተ
ኛው ዓመት።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ሀያ
አራተኛ የንግስና ዘመን መጀመሪያ ላይ፣
በሌሂ ምድር ዳርቻ ላይ ተገጣጥመው በነ
በሩት የሌሂን ምድር እና የሞሪያንተንን
ምድር በተመለከተ በኔፊ ህዝብ መካከል
በተፈጠረው ሀፀብ ባይሆን ኖሮ በኔፊ ህዝብ
መካከል ሰላም በሆነ ነበር፤ ሁለቱም በባህሩ
ሰርጥ ዳርቻ ነበሩ።
፳፮ እነሆም፣ የሞሪያንተንን ምድር የራሳ
ቸው ያደረጉት ሰዎች ከሌሂ ምድር ትንሹን
ክፍል ይገባናል ብለው ነበር፤ ስለዚህ የሞ
ሪያንተን ህዝብ በወንድሞቻቸው ላይ ጦር
እስኪያነሱ ድረስ በመካከላቸው የጋለ
መጣላት ተጀምሮ ነበር፣ እናም በጎራዴዎ
ቻቸው እነርሱን ለመግደል ቆርጠው ነበር።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ የሌሂን ምድር የያ
ዙት ሰዎች ወደ ሞሮኒ የጦር ሰፈር ሸሹ፣
እናም እርዳታን ለማግኘት ለእርሱ አቤት
አሉ፤ እነሆ አልተሳሳቱም ነበርና።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ፣ ሞሪያንተን
ተብሎ በሚጠራው ሰው የተመሩት የሞ
ሪያንተን ህዝብ፣ የሌሂ ህዝብ ወደ ሞሮኒ
የጦር ሰፈር መሸሻቸውን ባወቁ ጊዜ፣ የሞ
ሮኒ ወታደሮች በእነርሱ ላይ እንደሚመጡ
እናም እንዳያጠፉአቸው እጅግ ፈርተው
ነበር።
፳፱ ስለዚህ፣ ሞሪያንተን ወደሰሜን በት
ልቅ ውኃ ወደተሸፈነው ስፍራ እንዲሸሹ
እናም በስተሰሜን በኩል ያለውን መሬት
እንዲይዙ ልባቸውን አነሳሳ።
፴ እናም እነሆ፣ ይህንን ዕቅድ (ለሃዘን
ምክንያት ይሆን የነበረውን) እንዲፈፀም
ማድረግ ይችሉ ነበር፣ ነገር ግን እነሆ፣ ሞሪ
ያንተን ስሜታዊ ስለነበር፣ እነሆም በአን
ዲት ገረዱ ተቆጣ፣ እናም ክፉኛ መታት።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ እርሷ ሸሸችና፣ ወደ
ሞሮኒ የጦር ሰፈር መጣች፣ እናም የሆነውን
ሁሉ በተመለከተና፣ ደግሞ ወደ ሰሜን ለመ
ሸሽ ያላቸውን ሙከራ ለሞሮኒ ነገረችው።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።

፴፪ እንግዲህ በለጋስ ወይም በሞሮኒ የነ
በሩ ሠዎች የሞሪያንተንን ቃል በመስማት
እናም ከህዝቡም ጋር ይቀላቀላሉ፣ እናም
ከኔፋውያን ጋር የከፋ ሁኔታን ሊያስከ
ትል የሚችል የምድር ክፍሎችን ያገኛሉ፣
አዎን፣ ውጤቱም ሀለነፃነታቸው ውድቀት
መንስኤ ሊሆን የሚችል ነው ብለው ፈር
ተው ነበር።
፴፫ ስለዚህ ሞሮኒ፣ ከጦር ሰፈራቸው፣
የሞሪያንተንን ሰዎች እርምጃ ለማቋረጥ፣
ወደ ሰሜን ክፍል እንዳይሸሹም ለማቆም
ወታደር ላከ።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ሀወደመው
ምድር ወሰን እስከሚመጡ ድረስ አላቋ
ረጧቸውም ነበር፤ እናም በምድሪቱ ሰሜን
በኩል በቀጭኑ የባህሩ ማለፊያ በኩል
አዎን፣ በባህሩ በኩል በስተምዕራብና በስ
ተምስራቅ በኩል እርምጃቸውን አቋረጡ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ በሞሮኒ የተላ
ኩት ሠራዊቶች፣ ቴአንኩም ተብሎ በሚ
ጠራ ሰው የተመሩት፣ የሞሪያንተንን ህዝብ
አገኙ፤ እናም የሞሪያንተንም ህዝብ ግትር
ነበር፣ በእርሱ (በኃጢአተኛና በሸንጋይ
ቃላቱ በመቀስቀሳቸው የተነሳ) ጦርነቱም
በመካከላቸው ሆነ፣ በዚያም ቴአንኩም
ሞሪያንተንን ገደለውና፣ ወታደሮቹን አሸ
ነፈ፣ እናም በምርኮም ወሰዱአቸውና፣ ወደ
ሞሮኒ የጦር ሰፈር ተመለሱ። እናም በዚሁ
የመሣፍንቱ ሀያ አራተኛው የንግስና ዘመን
በኔፊ ህዝብ ላይ ተፈፀመ።
፴፮ እናም የሞሪያንተንን ህዝብ እንደዚህ
ነበር የተመለሱት። እናም ሰላሙን ለመጠ
በቅ ቃል ኪዳን ከገቡ በኋላ ወደ ሞሪያንተን
ምድር ተመለሱና፣ በእነርሱና በሌሂ ህዝብ
መካከል አንድነት ሆነ፤ እናም ደግሞ የሌሂ
ህዝብ ወደራሳቸው ምድር ተመለሱ።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ ሰላ
ምን መልሰው በመሰረቱበት በዚሁ ዓመት፣
በእግዚአብሔር ፊት ፍፁም ትክክል በሆነ
ሁኔታ የፍርድ ወንበሩን ቦታ ይዞ የነበረው
ሁለተኛው ዋና ዳኛም ኒፋአያህ ሞተ።

፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።

፴፬ ሀ አልማ ፵፮፥፲፯።

አልማ ፶፥፴፰–፶፩፥፰

፴፰ ይሁን እንጂ፣ እናም በአልማና በአ
ባቱ ከሁሉም ነገር በላይ ቅዱስ ተደርገው
የተገመቱትን መዝገቦች ከአልማ አልቀበ
ልም ብሎ ነበር፤ ስለዚህ አልማ እነዚህን
ነገሮች ለልጁ ሔለማን ሰጠው።
፴፱ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ የኒፋአያህ ልጅ
በአባቱ ቦታ የፍርድ ወንበሩን እንዲይዝ
ተመደበ፤ አዎን በትክክል እንዲፈርድና፣
ሰላምንና፣ የህዝቡን ነፃነት እንዲጠብቅ፣
እናም ጌታ አምላካቸውን ለማምለክ ቅዱስ
የሆነውን ልዩ መብታቸውን እንዲፈቅድላ
ቸው፣ አዎን፣ በጊዜው ሁሉ እግዚአብሔ
ርን ምክንያት እንዲደግፍና እንዲከላከል፣
እናም ኃጢአተኞችን እንደወንጀላቸው ወደ
ፍርድ ለማምጣት፣ በመሀላና፣ በቅዱስ ስር
ዓት ዋና ዳኛ በመሆንና፣ በህዝቡ ላይ ገዢ
ሆኖ ተሹሞ ነበር።
፵ እንግዲህ እነሆ፣ ስሙም ፓሆራን
ተብሎ ይጠራ ነበር። እናም ፓሆራን የአ
ባቱን ወንበር ያዘና፣ በሀያ አራተኛ ዓመት
መጨረሻም በኔፊ ህዝብ ላይ የንግስናውን
ዘመን ጀመረ።
ምዕራፍ ፶፩
የንጉሱ የሆኑትን ሰዎች ህጉን ለመለወጥ
እናም ንጉሥን ለመምረጥ ፈለጉ— ፓሆ
ራን እናም የነበረውን መንግስት የሚ
ደግፉት በህዝቡ ድምፅ ተደግፈው
ነበር— ሞሮኒ የንጉሱ የሆኑትን ሰዎች
ሀገራቸውን እንዲከላከሉ አለበለዚያም
እንዲገደሉ አስገደዳቸው— አማሊቅያ
እናም ላማናውያን ብዙ የተመሸጉ ከተ
ማዎችን ያዙ— ቴአንኩም የላማናውያንን
ወረራ መለሰ እናም አማሊቅያን በድንኳኑ
ውስጥ ገደለው። ከ፷፯–፷፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
ላይ በመሣፍንቱ ሀያ አምስተኛ ዓመት የን
ግስና ዘመን መሬታቸውን በተመለከተ
በሌሂና በሞሪያንተን ህዝብ መካከል ሰላ
ምን መሰረቱ፣ እናም ሀያ አምስተኛውን
ዓመት በሰላም ጀመሩ፤

፫፻፴

፪ ይሁን እንጂ፣ የኔፊ ህዝብ በምድሪቱ
በሙሉ ለረጅም ጊዜ ሰላምን ማቆየት አል
ቻሉም፣ ምክንያቱም ዋናውን ዳኛ ፓሆራ
ንን በተመለከተ በህዝቡ መካከል ፀብ ተጀ
መረ፤ እነሆ፣ ከህዝቡ የተወሰነው ክፍል
በህጉ ጥቂት ነጥቦች እንዲለወጡ ፈልገው
ነበርና።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ ፓሆራን ህጉን አልለ
ወጠም፣ እንዲለወጥም አልፈቀደም ነበር፤
ስለዚህ፣ የህጉን መለወጥ በተመለከተ ከአ
ቤቱታቸው ጋር ድምፃቸውን የላኩትንም
አላዳመጣቸውም ነበር።
፬ ስለዚህ፣ ህጉ እንዲለወጥ የፈለጉት በእ
ርሱ ተቆጥተው ነበር፤ እናም በምድሪቱ ላይ
ከእንግዲህ ዋና ዳኛ እንዲሆን አልፈለጉም፤
ስለዚህ ይህንን በተመለከተ የጋለ ፀብ ተነሳ፣
ነገር ግን እስከ ደም መፋሰስ አልነበረም።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ፓሆራን ከፍርድ
ወንበር ዙፋን እንዲወርድ ፈልገው የነበ
ሩት የንጉሱ ሰዎች ተብለው ይጠሩ ነበር፤
ምክንያቱም ህጉ ነፃ መንግስቱን በመጣል
እናም ምድሪቱም በንጉስ እንዲገዛ ፈል
ገው ነበር።
፮ እናም ፓሆራን በምድሪቱ ላይ ዋና
ዳኛ ሆኖ እንዲቀር የሚፈልጉ ለራሳቸው
ነፃ ሰዎች የሚለውን ስም ወስደው ነበር፤
እናም እንደዚህ በመካከላቸው ክፍፍል
ነበር፣ ምክንያቱም ነፃ ሰዎቹ መብታቸ
ውንና፣ በነፃው መንግስት የኃይማኖታቸ
ውን ነፃነት ለመጠበቅ መሀላ እንዲሁም ቃል
ኪዳን ገብተው ነበርና።
፯ እናም እንዲህ ሆነ እንዲህ ዓይነቱ
ፀብ በህዝቡ ድጋፍ መልስ አግኝቶ ነበር።
እናም እንዲህ ሆነ የህዝቡ ድምፅ የነፃ ሰዎ
ችን ደገፈና፣ ፓሆራን የፍርድ ወንበር ያዘ፣
ይህም በፓሆራን ወንድሞች እናም በነፃ
ነት ሰዎች መካከል ታላቅ ደስታን ፈጠረ፤
ደግሞም ብዙዎቹ የነፃነት ሰዎች ንጉሳዊ
የሆነውን ስርዓት እንዳይቃወሙ፣ ነገር
ግን የነፃነቱን መንስኤ እንዲከላከሉ ተገ
ደው ነበር።
፰ እንግዲህ ንጉሶቹን ይደግፉ የነበሩት፣

፫፻፴፩

አልማ ፶፩፥፱–፳

በትውልድ ታላቅ ስፍራ የነበራቸው፤
እናም ንጉስ ለመሆንም የፈለጉ ነበሩ፤
እናም ኃይልንና ስልጣንን በህዝቡ ላይ በሚ
ፈልጉትም ይደገፉ ነበር።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ በኔፊ ህዝብ መካ
ከል እንደዚህ ዓይነቱ ፀብ ወሳኝ የሆነበት
ጊዜ ነበር፤ ምክንያቱም እነሆ፣ አማሊቅያ
የላማናውያን ሰዎችን ልብ በኔፊ ህዝብ ላይ
በድጋሚ አነሳስቶ ነበር፤ እናም ከምድሪቱ
ከሁሉም ክፍል ወታደሮችን በአንድ ላይ
ሰበሰበና፣ አስታጠቃቸው፣ እናም በሙሉ
ትጋቱ ለጦርነት አዘጋጃቸው፤ ምክንያቱም
የሞሮኒን ደም ለመጠጣት ሀምሎ ነበርና።
፲ ነገር ግን እነሆ፣ እርሱ የገባው ቃል
ኪዳን የተጣደፈ መሆኑን እንመለከታለን፤
ይሁን እንጂ እራሱን እና ወታደሮቹን ከኔ
ፋውያን ጋር ለመዋጋት አዘጋጀ።
፲፩ አሁን የእርሱ ወታደሮች ከዚህ ቀደም
እንደነበሩት ታላቅ አልነበሩም፣ ምክንያ
ቱም ብዙ ሺዎች በኔፋውያን ተገድለው ነበ
ርና፤ ነገር ግን ታላቅ ውድቀት ቢደርስባ
ቸውም፣ አማሊቅያ ወደ ዛራሔምላ ምድር
ለመምጣት የማይፈራ እስከሚሆን ድረስ፣
በሚያስገርም ሁኔታ ብዙ ወታደሮችን በአ
ንድነት ሰብስቦ ነበር።
፲፪ አዎን፣ አማሊቅያም ቢሆን ራሱ
ላማናውያንን በመምራት መጥቶ ነበር።
እናም ይህም የነበረው በመሣፍንቱ የሀያ
አምስተኛ ዓመት የንግስና ዘመን ነበር፤
እናም በዚሁ ጊዜ ነበር ኔፋውያን ዋና ዳኛ
የነበረውን ፓሆራንን በተመለከተ ለፀባቸው
መፍትሔ መፈለግ የጀመሩት።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ የንጉሱ ሰዎች ተብ
ለው የሚጠሩት ሰዎች ላማናውያን ከእነርሱ
ጋር ለመዋጋት መምጣታቸውን በሰሙ ጊዜ
በልባቸው ተደስተው ነበር፤ እናም በዋናው
ዳኛና፣ ደግሞ ሀበነፃነቱ ሰዎች፣ እጅግ በመ
ቆጣታቸው የጦር መሳሪያቸውን ለማንሳት
አልፈቀዱም፣ ሀገራቸውንም ለመከላከል
የጦር መሳሪያዎችን አላነሱም ነበር።
ሀ

፶፩ ፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

፱ ሀ አልማ ፵፱፥፳፮–፳፯።

፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ይህንን፣
እናም ደግሞ በምድሪቱ ዳርቻ ላማናው
ያን መምጣታቸውን በተመለከተ ጊዜ፣
እነርሱን ለመጠበቅ በታላቅ ትጋት ከእርሱ
ጋር አብረው የሰሩት ሰዎች ግትር በመሆ
ናቸው እጅግ ተቆጥቶ ነበር፤ አዎን፣ በእ
ጅግ ተቆጥቶ ነበር፤ ነፍሱም በእነርሱ ላይ
በቁጣ ተሞልታ ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ወደ ምድሪቱ
ገዢ እንዲያነበው የፈለገውን፣ እናም ሀገ
ራቸውን ለመከላከል የሚቃወሙትን እን
ዲያስገድድ፣ አለበለዚያም እንዲገድላቸው
ለእርሱ (ለሞሮኒ) ስልጣንን እንዲሰጠው
ከህዝቡ ድጋፍ ጋር አቤቱታውን ላከ።
፲፮ በህዝቡ መካከል እንደዚህ ዓይነቱን
ፀብና ተቃውሞ ማቆም የእርሱ የመጀመሪ
ያው ጥንቃቄ ነበር፤ እነሆ ይህ ከዚህ ቀደም
የጥፋታቸው ሁሉ መንስኤ ስለነበር ነው።
እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡም ድምፅ የተነሳ
ይህ ተፈቅዶ ነበር።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ የንጉሱን
ሰዎች፣ ትምክህታቸውንና፣ ክብራቸውን
እንዲያጠፉ፣ እናም እንዲገድሉአቸው፣
አለበለዚያም የጦር መሳሪያዎቻቸውን እን
ዲወስዱና፣ ነፃነታቸውን እንዲደግፉ እን
ዲያደርጉ ወታደሮቹን አዘዛቸው።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ሠራዊቱ በሰዎቹ
ላይ ዘመቱ፤ እናም እነርሱ ትምክህታቸ
ውንና ክብራቸውን እንደዚህ ያህል ገፈፉ
ባቸው፣ ከሞሮኒ ሰዎች ጋር ለመዋጋት የጦር
መሳሪያዎቻቸውን ሲያነሱ በጎራዴዎቻቸው
ድባቅ ተመቱና ተገደሉ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ሀከተቃዋሚዎቹ
አራት ሺህ የሚሆኑት በጎራዴው ተመት
ተው ነበር፤ እናም በጦርነቱ ያልተገደሉት
መሪዎቻቸውን በዚህን ጊዜ እነርሱን ለፍ
ርድ ለማቅረብ ጊዜ ባለመኖሩ ተወስደውና
ወደ ወህኒ ቤቱ ተጣሉ።
፳ እናም ከተቃዋሚዎቹ የተቀሩት፣
በጎራዴ ተመትተው ከተገደሉት ይልቅ፣

፲፫ ሀ አልማ ፵፮፥፲–፲፮።
፲፱ ሀ አልማ ፷፥፲፮።

፫፻፴፪

አልማ ፶፩፥፳፩–፴፫

የነፃነት አርማን ደገፉ፣ እናም በምሶሶዎ
ቻቸው ላይና፣ በከተሞቻቸው ላይ የነፃነት
አርማቸውን እንዲሰቅሉና፣ ሀገራቸውን
ለመከላከል የጦር መሳሪያዎቻቸውን እን
ዲያነሱ ተገደዱ።
፳፩ እናም የንጉሱ ሰዎች ተብለው በመ
ጠራት ዳግም እንዳይታወቁ ሞሮኒ የን
ጉሱ ሰዎች የሆኑትን ፍፃሜ አደረገ፤ እናም
የልዑልነት ደም አለን በሚሉት ትምክህተ
ኛና ግትር ሰዎች ላይ እንደዚህ መጨረሻ
ቸውን አደረገ፤ ነገር ግን እንደ ወንድሞቻ
ቸው እራሳቸውን ትሁት ማድረግና፣ ከባ
ርነት ለመላቀቅ በጀግንነት እንዲዋጉ አደ
ረጋቸው።
፳፪ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ ሀሞሮኒ በህዝቡ
መካከል ጦርነቱ፣ እናም ፀቡ እንዲቆ
ምና፣ ህዝቡ ለሰላምና ለስልጣኔ ባስገደደ፣
እናም ከላማናውያን ጋር ለመዋጋት እንዲ
ዘጋጁ ህጎችን ባዘጋጀ ጊዜ፣ እነሆ፣ ላማና
ውያን በባህሩ ዳርቻ ወደሞሮኒ ምድር መጥ
ተው ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን በሞ
ሮኒ ከተማ በበቂ ሁኔታ ጠንካሮች አልነበ
ሩም፤ ስለዚህ አማሊቅያ ብዙዎችን ኔፋው
ያን በመግደል፣ እንዲሸሹ አደረገ። እናም
እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ከተማዋን፣ አዎን፣
ምሽጋቸውን በሙሉ ያዘ።
፳፬ እናም ከሞሮኒ ከተማ የሸሹት ወደ
ኒፋአያህ ከተማ መጡ፤ እናም ደግሞ የሌሂ
ከተማ ሰዎች እራሳቸውን በአንድ ላይ ሰበ
ሰቡና፣ ዝግጅት አደረጉና፣ ላማናውያንን
በጦርነት ለመቀበል እራሳቸውን አዘጋጅ
ተው ነበር።
፳፭ ነገር ግን እንዲህ ሆነ አማሊቅያ ላማና
ውያን በኒፋአያህ ከተማ ለመዋጋት እንዲ
ሄዱ አልፈቀደላቸውም፣ ነገር ግን በባህሩ
ዳርቻ እንዲቆዩ አደረገ፣ ሰዎችንም በሁ
ሉም ከተማ በማድረግ ከተሞቹን እንዲከላ
ከሉ እናም እንዲጠብቁ ተዋቸው።
፳፮ እናም የኒፋአያህን ከተማና፣ የሌሂን
ሀ

፳ ሀ አልማ ፵፮፥፲፪–፲፫።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሞሮኒ፣ ሻምበል።

ከተማ፣ የሞሪያንተንንም ከተማ፣ የኦምነ
ርን ከተማ፣ እናም የጊድን ከተማ፣ እንዲ
ሁም የሙሌቅን ከተማ፣ ሁሉንም በባህሩ
ዳርቻ በስተምስራቅ የሚገኙትን ከተሞች
መያዙን ቀጠለ።
፳፯ እናም በአማሊቅያ ጮሌነት ላማና
ውያን ቁጥር ስፍር በሌላቸው ሠራዊቶቻ
ቸው፣ በሞሮኒ ሀምሽግ የተመሸጉትን ብዙ
ከተሞችን አገኙ፤ እነዚህም በሙሉ ለላ
ማናውያን ጠንካራ ስፍራዎችን ሰጣቸው።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን፣
ኔፋውያንን ከፊታቸው በማባረርና ብዙ
ዎችን በመግደል ወደለጋስ ምድር ወሰን
ዘመቱ።
፳፱ ነገር ግን እንዲህ ሆነ ሞሪያንተንን
ሀ
የገደለውን፣ እናም ህዝቡንም ከመሸሽ
ካቆማቸው ከቴአንኩም ጋር ተገናኙ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ፣ ከበርካታ ወታደ
ሮቹ ጋር፣ የለጋስን ምድር፣ እናም ደግሞ
በስተሰሜን በኩል ያለውን መሬት ለመ
ውሰድ ወደፊት የተጓዘውን አማሊቅያንም
ደግሞ አቆመው።
፴፩ ነገር ግን እነሆ በቴአንኩም እናም በእ
ርሱ ሰዎች በመመለሱ፣ እነርሱም ታላቅ
ጦረኞች በመሆናቸው ቁጣን አገኘ፤ ማን
ኛውም የቴአንኩም ሰው የሆነ ላማናውያ
ንን በብርታት እንዲሁም በጦር ስልት ስለ
ሚበልጠው፣ ስለዚህም በላማናውያን ላይ
የበላይነትን አገኙ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም ጨለማ
እስከሚሆን ድረስ አስፈራሩአቸውና
ገ ደሉአቸው። እናም እንዲህ ሆነ ቴአን
ኩምና፣ ሰዎቻቸው በለጋስ ምድር ዳርቻ
ድንኳናቸውን ተከሉ፤ አማሊቅያም በባህሩ
ዳር በኩል ባለው የባህር ዳርቻ በኩል
ድንኳኑን ተከለና፣ በዚህም ሁኔታ ነበር
የተባረሩት።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ምሽት በሆነም
ጊዜ፣ ቴአንኩምና አገልጋዩ በቀስታ በም
ሽት ወጡ፣ ወደ አማሊቅያ የጦር ሰፈርም

፳፯ ሀ አልማ ፵፰፥፰–፱።
፳፱ ሀ አልማ ፶፥፴፭።

፫፻፴፫

አልማ ፶፩፥፴፬–፶፪፥፱

ሄዱ፤ እናም እነሆ፣ በስራቸውና በቀኑ
ሙቀት የተነሳ እጅግ በመድከማቸው እን
ቅልፍ ጥሏቸው ነበር።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ቴአንኩም በቀስታ
በድብቅ በመሆን ወደ ንጉሱ ድንኳን ገባና፣
በጦር ልቡን ወጋው፣ እናም እርሱም የን
ጉሱ አገልጋዮች እንዳይነቁ ሞቱን በፍጥ
ነት አደረገው።
፴፭ እናም ቴአንኩም በድጋሚ በሚስ
ጥር ወደራሱ የጦር ሰፈር ተመለሰ፣ እናም
እነሆ፣ ሰዎቹም ተኝተው ነበር፣ እርሱም
ቀሰቀሳቸውና፣ ያደረጋቸውን ነገሮች
በሙሉ ነገራቸው።
፴፮ እናም ላማናውያን ነቅተው በእነርሱ
ላይ ይመጣሉ ብሎ በመፍራቱ ወታደሮቹ
እንዲዘጋጁ አደረገ።
፴፯ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
የሀያ አምስተኛ የንግስ ዘመን እንደዚህ ተፈ
ፀመ፤ እናም የአማሊቅያ ዘመንም እንዲህ
ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፶፪
አሞሮን የላማናውያን ንጉስ በመሆን
አማሊቅያን ተካው— ሞሮኒ፣ ቴአን
ኩም፣ እናም ሌሂ ከላማናውያን ጋር ባደ
ረጉት ጦርነት ኔፋውያንን በድል አድራ
ጊነት መሩአቸው— የሙሌቅ ከተማ በድ
ጋሚ ተወሰደች፣ እናም ዞራማዊው ያዕቆብ
ተገደለ። ከ፷፮–፷፬ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
ላይ በመሣፍንቱ ሀያ ስድስተኛ የንግስ
ዘመን፣ እነሆ፣ በመጀመሪያው ወር በጠዋት
ላማናውያን ሲነቁ፣ እነሆ፣ አማሊቅያ በራሱ
ድንኳን ውስጥ ሞቶ አገኙት፤ እናም ደግሞ
በዚያን ቀን ቴአንኩም ከእነርሱ ጋር ለመዋ
ጋት ዝግጁ መሆኑን ተመለከቱ።
፪ እናም እንግዲህ፣ ላማናውያን ይህንን
በተመለከቱ ጊዜ ፈርተው ነበር፤ እናም ወደ
ሰሜን ክፍል ለመዝመት ከነበራቸው ዕቅድ
አንፃር ዕቅዳቸውን ተዉት፤ ከወታደሮቻ
፶፪ ፮ ሀ አልማ ፶፥፩–፮፤ ፶፫፥፫–፭።

ቸው ጋርም ወደ ሙሌቅ ከተማ አፈገፈጉና፣
በምሽጋቸውም ጥበቃን ፈለጉ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ የአማሊቅያ ወንድም
በህዝቡ ላይ ንጉስ ሆኖ ተሾመ፤ እናም ስሙ
አሞሮን ይባል ነበር፤ የአማሊቅያ ወንድም
ንጉስ አሞሮን በአማሊቅያ ምትክ እንዲነ
ግስ ተሹሞ ነበር።
፬ እናም እንዲህ ሆነ አሞሮን በደም
መፋሰስ የተወሰዱትን ከተሞች ህዝቡ እን
ዲቆጣጠር አዘዘ፣ የትኞቹንም ከተሞች ብዙ
ደም ያለማፋሰስ አልወሰዱም ነበር።
፭ እናም እንግዲህ፣ ቴአንኩም ላማናው
ያን የወሰዷቸውን ከተሞችና የያዟቸውን
ቦታዎች ለመቆጣጠር ቆራጥ ውሳኔ አድ
ርገው እንደነበር ተመለከተ፤ እናም ደግሞ
ቴአንኩም በቁጥር እጅግ ብዙ መሆናቸውን
በተመለከተ ጊዜ ላማናውያንን በምሽጋቸው
ውስጥ እንዳሉ ለማጥቃት መሞከሩ አስፈ
ላጊ አለመሆኑን አሰበ።
፮ ነገር ግን የእርሱ የሆኑትን ሰዎች ለጦ
ርነት ያዘጋጀ በማስመሰል በዙሪያው እን
ዲሆኑ አደረገ፤ አዎን፣ እናም በኔፋውያን
ከተሞች ዙሪያ ግንብ ሀገነባ፣ እናም ጠንካራ
ስፍራን አዘጋጀ፣ ይህንንም ያደረገው በእ
ርግጥ እራሱን ከእነርሱ ለመከላከል ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ወታደሮቹን
ለማጠናከር ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች
እስከሚልክ ድረስ ለጦርነት መዘጋጀቱን
ቀጠለ።
፰ እናም ደግሞ ወደ እርሱ እጅ የገቡ
ትን እስረኞችን በሙሉ እንዲጠብቁ ሞሮኒ
መመሪያዎችን ላከ፤ ላማናውያን ብዙ እስረ
ኞችን በመውሰዳቸው፣ ለወሰዱአቸው ማስ
ለቀቂያ ይሆኑ ዘንድ የላማናውያን የሆኑትን
እስረኞች እንዲጠብቁ ማድረግ ነበረበት።
፱ እናም ደግሞ የለጋስን ምድር እንዲ
መሽጋት፣ እናም ላማናውያን ሥፍራዎቹን
በመያዝ በሁሉም አቅጣጫ ለማጥቃት ኃይ
ልን እንዳያገኙባቸው፣ ወደሰሜኑ በኩል
የሚወስደውን ሀቀጭኑን ጎዳና እንዲከላከል
ትእዛዛትን ላከበት።

፱ ሀ አልማ ፳፪፥፴፪፤ ሞር. ፪፥፳፱።

አልማ ፶፪፥፲–፳፪

፲ እናም ደግሞ ሞሮኒ ያለበትን ምድር
በመከላከል ታማኝ እንዲሆን በመፈለ
ጉና፣ በዚያች ምድር ላማናውያንን በሁ
ሉም አጋጣሚ በስልጣኑ እስካለ ድረስ
ለማጥቃትና፣ በተገኘው ሥልት ወይንም
በሌላ መንገድ ከእጃቸው የወጡትን ከተ
ሞች ዳግም ለመያዝ እድልን እንዲፈልግ፣
እናም ደግሞ በላማናውያን እጅ ያልወደቁ
ትን በዙሪያው ያሉትን ከተሞች ምሽግ እን
ዲጠናክር ፈልጎት ነበር።
፲፩ እናም ደግሞ እንዲህ አለው፥ ወደ
አንተ እመጣ ነበር፣ ነገር ግን እነሆ፣ ላማና
ውያን በባህሩ በስተምዕራብ በኩል ባለው
ምድር ዳርቻ እየመጡብን ነው፤ እናም
እነሆ፣ በእነርሱ ላይ እዘምታለሁ፣ ስለዚህ
ወዳንተ ልመጣ አልችልም።
፲፪ እንግዲህ፣ ንጉሱ (አሞሮን)
ከዛራሔምላ ምድር ወጣ፣ እናም ለንግስ
ቲቱ የወንድሙን መሞት ነገራት፣ እናም
ብዙ ሰዎችን በአንድነት ሰበሰበና፣ በባህሩ
በስተምዕራብ ዳርቻም በኩል በኔፋውያን
ላይ ዘመቱ።
፲፫ እናም ኔፋውያንን ለማጥቃትና ከባህሩ
በስተምዕራብ ካለው ዳርቻም ኃይላቸውን
እንዲያስወጡ ሞክሮ ነበር፤ እርሱ የወሰ
ዳቸውን ከተሞች እንዲወርሱ የተዋቸውን
በባህሩ በምስራቅ ዳርቻ በኩል ደግሞ ኔፋ
ውያንን እንዲያጠቁአቸው፣ እናም እንደ
ኃይላቸው፣ በሰራዊቶቻቸው ጉልበት መሰ
ረት የእነርሱን ምድሮች እንዲወስዱም
አዝዞአቸው ነበር።
፲፬ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ በመሣፍንቱ
ሀያ ስድስተኛ ዓመት ንገሳ መጨረሻ ላይ
ኔፋውያን በእንዲህ ያለ አደገኛ ሁኔታ ላይ
ነበሩ።
፲፭ ነገር ግን እነሆ፣ በመሣፍንቱ ሀያ ሰባ
ተኛ ዓመት የንግስ ዘመን ቴአንኩም በሞሮኒ
ትዕዛዝ፣ መርኒም የምድሪቱን ደቡብ፣ እና
ምዕራብ ዳርቻዎች ለመጠበቅ ወታደሮችን
በአቋቋመው፣ እናም ቴአንኩም ከህዝቡ ጋር
የተቀማውን ከተሞች በድጋሚ ለማስመለስ
ዘመቻውን ወደለጋስ ምድር አድርጎ ነበር፤

፫፻፴፬

፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ቴአንኩም በሙሌቅ
ከተማ ላይ ጥቃትን ለማድረግ፣ እናም የሚ
ቻል ከሆነ በድጋሚ ለመውሰድ ትዕዛዝ ተቀ
በለ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ቴአንኩም በሙሌቅ
ከተማ ላይ ጥቃት ለማድረስ ተዘጋጀ፣
እናም በላማናውያን ላይ ከወታደሮቹ ጋር
ለመዝመት ዝግጅት አደረገ፤ ነገር ግን በም
ሽጋቸው በነበሩበት ጊዜ እነርሱን ማሸነፍ
የማይቻል መሆኑን ተመልክቶ ነበር፤ ስለ
ዚህ ለወታደሮቹ ተጨማሪ ኃይልን ያገኝ
ዘንድ የሞሮኒን መምጣት ለመጠበቅ ዕቅዱን
ተወና፣ ወደለጋስ ከተማ በድጋሚ ተመለሰ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ ሀያ ሰባተኛ ዓመት የንግስ
ዘመን መጨረሻ ላይ ሞሮኒ ከሠራዊቱ ጋር
በለጋስ ምድር ደረሰ።
፲፱ እናም በሀያ ስምንተኛው ዓመት መጀ
መሪያ፣ ሞሮኒና ቴአንኩም እናም በርካታ
ዋና ሻምበሎች ስለጦርነቱ—ላማናው
ያን ከእነርሱ ጋር እንዲዋጉ ለማስወጣት፤
ወይም ኔፋውያን በጥቂት ዘዴዎች ላማና
ውያንን ከጠንካራው ምሽጋቸው እንዲያስ
ወጡአቸው በድጋሚም በእነርሱ ላይ ኃይ
ልን ያገኙ ዘንድ፣ እናም በድጋሚ የሙሌ
ቅን ከተማ ለመውሰድ ምን ማድረግ እንዳ
ለባቸው ተማከሩ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ የሙሌቅን ከተማ
ወደሚጠብቁት የላማናውያን ሠራዊት መሪ
ወደሆነው፣ ያዕቆብ ተብሎ ወደሚጠራው፣
ከሠራዊቱ ጋር በሁለቱ ከተሞች መካከል
ባለው ባዶ ስፍራ እንዲገናኙ እንደሚፈልጉ
መልዕክተኛ ላኩ። ነገር ግን እነሆ፣ ዞራማዊ
የነበረው፣ ያዕቆብ፣ በገላጣው ስፍራ ከእ
ነርሱ ጋር ለመገናኘት ከሠራዊቱ ጋር አል
መጣም።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ በገላጣው ስፍራ
ሞሮኒ እነርሱን እንደሚያገኛቸው ተስፋ
ስላልነበረው፣ ስለዚህ፣ ላማናውያንን ከጠ
ንካራው ምሽጋቸው ያወጣቸው ዘንድ አን
ድን ዕቅድ አዘጋጀ።
፳፪ ስለዚህ ቴአንኩም ጥቂት ቁጥር ያላ
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ቸውን ሰዎች እንዲወስድ፣ እናም በባህሩ
ዳርቻ አጠገብ እንዲዘምቱ አደረገ፤ እናም
ሞሮኒና፣ ወታደሮቹ በምሽት በሙሌቅ
ከተማ በስተምዕራብ በኩል ወደ ምድ
ረበዳው ሄዱ፤ እናም በሚቀጥለው ቀን፣
የላማናውያን ጠባቂዎች ቴአንኩምን ባገ
ኙት ጊዜ፣ ሮጡ፣ እናም ለመሪያቸው ለያ
ዕቆብ ነገሩት።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን ወታ
ደሮች በቴአንኩም ላይ ዘመቱ፤ እናም በቁ
ጥርም የቴአንኩም ሰዎችን በቁጥር ትንሽ
ስለነበሩ እናሸንፋቸዋለን ብለው ገመቱ።
እናም ቴአንኩም የላማናውያን ወታደ
ሮች በእርሱ ላይ መምጣታቸውን በተመ
ለከተ ጊዜ፣ በሰሜን በኩል በባህሩ ዳርቻ
ማፈግፈግ ጀመረ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን እርሱ
መሸሹን በተመለከቱ ጊዜ፣ ድፍረትን አገ
ኙና በወኔ ተከታተሉአቸው። እናም በከንቱ
የተከተሉአቸውን ላማናውያን ቴአንኩም
ባሳደዷቸው ጊዜ፣ እነሆ፣ ሞሮኒ ከእርሱም
ጋር የነበሩት ሰራዊቶቹን እንዲዘምቱና ከተ
ማዋን እንዲይዙ አዘዛቸው።
፳፭ እናም እንደዚህም አደረጉና፣ ከተ
ማዋን ለመከላከል የቀሩትን፣ አዎን፣ ሁሉ
ንም የጦር መሳሪያዎቻቸውን ያላስረከቡትን
በሙሉ ገደሉአቸው።
፳፮ እናም ቴአንኩምን አሳደውት ከሚመ
ለሱት ላማናውያን ጋር ለመገናኘት ከሚቀ
ሩት ወታደሮች ጋር እየዘመተ እያላ፣ የሞ
ሮኒ ሰራዊት ክፍል እንደዚህ የሙሌቅን
ከተማ ያዙ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በለጋስ
ምድር አጠገብ እስከሚመጡ ድረስ ቴአን
ኩምን ተከተሉት፣ እናም ከሌሂና ለጋስ
ከተማን እንዲጠብቁ ከተተዉት ጥቂት
ወታደሮች ጋር ተገናኙ።
፳፰ እናም አሁን እነሆ የላማናውያን የጦር
አዛዥ ሌሂ ከወታደሮቹ ጋር ወደ እነርሱ
መምጣታቸውን በተመለከተ ጊዜ፣ ሌሂ
በእነርሱ ላይ ከመድረሱ በፊት የሙሌቅን
፴፫ ሀ አልማ ፴፩፥፲፪።
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ከተማ ለመያዝ አንችልም ብለው በመፍራ
ታቸው በድንጋጤ ሸሹ፤ እነርሱም በጉዞአ
ቸውም የተነሳ ደክመው ነበር፣ እናም የሌሂ
ሰዎች ግን አልደከሙም ነበር።
፳፱ እንግዲህ ላማናውያን ሞሮኒ ከወታ
ደሮቹ ጋር ከበስተጀርባቸው እንደሆነ አላ
ወቁም ነበር፣ እናም ሁሉም የፈሩት ሌሂ
ንና የእርሱን ህዝቦች ነበር።
፴ እንግዲህ ሌሂ ላማናውያንን ሞሮኒንና
ወታደሮቹን እስከሚያገኙ ሊይዛቸው አል
ፈለገም ነበር።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን እር
ቀው ከማፈግፈጋቸው በፊት በኔፋው
ያን፣ በአንድ በኩል በሞሮኒ፣ እናም በሌላ
በኩል በሌሂ ሰዎች ተከበው ነበር፤ ሁሉም
ነቃ ያሉና በጥንካሬ የተሞሉ ነበሩ፤ ነገር
ግን ላማናውያን ብዙ ስለተጓዙም ደክመው
ነበር።
፴፪ እናም ሞሮኒ እነርሱ የጦር መሳሪያ
ዎቻቸውን እስከሚያስረክቡ ድረስ ህዝቡ
እንዲያጠቃቸው አዘዘ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ፣ ያዕቆብ፣ መሪያ
ቸው በመሆኑ፣ እንዲሁም ሀዞራማዊ በመ
ሆኑ፣ እናም የማይሸነፍ መንፈስ ስለነበ
ረው፣ ላማናውያን በኃይል ከሞሮኒ ጋር
እንዲዋጉ መራቸው።
፴፬ ሞሮኒ ላማናውያን በሚጓዙበት አቅ
ጣጫ ስለነበረ፣ ስለዚህም ያዕቆብ እነርሱን
ለመግደል፣ እናም መንገዱን ወደ ሙሌቅ
ከተማ ለመቁረጥ ወስኖ ነበር። ነገር ግን
እነሆ፣ ሞሮኒና ህዝቡ እጅግ ኃይለኞች
ነበሩ፤ ስለዚህ ከላማናውያን ፊት አላ
ፈገፈጉም ነበር።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ከሁለቱም በኩል
እጅግ በኃይል ተዋጉ፤ እናም በሁለቱም
በኩል ብዙዎች ሞቱ፤ አዎን እናም ሞሮኒ
ቆስሎ ነበር፣ ያዕቆብም ተገድሎ ነበር።
፴፮ እናም ሌሂ በኃይል ከጠንካራዎቹ
ህዝቦቹ ጋር ከጀርባቸው በሀይል አጥቅቷ
ቸው፣ ላማናውያንም የጦር መሳሪያዎቻ
ቸውን አስረከቡ፤ እናም የተቀሩት እጅግ

፫፻፴፮

አልማ ፶፪፥፴፯–፶፫፥፮

ግራ በመጋባታቸው ወዴት መሄድም፣ ሆነ
እንዴት መዋጋት እንዳለባቸው አያውቁም
ነበር።
፴፯ እንግዲህ ሞሮኒ ግራ መጋባታቸውን
በተመለከተ ጊዜ፣ እንዲህ አላቸው፤ የጦር
መሳሪያዎቻችሁን ወደዚህ ስፍራ የምታ
መጡ፣ እናም የምታስረክቡ ከሆነ፣ እነሆ
ደማችሁን ማፍሰሳችንን እናቆማለን።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ይህ
ንን ንግግር በሰሙ ጊዜ፣ ዋና አዛዦቻቸው፣
ከሞት የተረፉት ሁሉ፣ ወደፊት በመምጣት
በሞሮኒ እግር ስር የጦር መሳሪያዎቻቸውን
ጣሉት፣ እናም ደግሞ ህዝቦቻቸውን በሙሉ
እንደዚሁ እንዲያደርጉ አዘዙአቸው።
፴፱ ነገር ግን እነሆ፣ የጦር መሳሪያዎቻቸ
ውን ያልጣሉ ብዙዎች ነበሩ፤ እናም ጎራዴ
ዎቻቸውን ያልሰጡ ተወሰዱና፣ ታሰሩ፣
እናም የጦር መሳሪያዎቻቸውንም ተቀ
ሙና፣ ከወንድሞቻቸው ጋር ወደ ለጋስ
ምድር ለመሄድ ተገደዱ።
፵ እናም አሁን የተወሰዱት እስረኞች
ከተገደሉት፣ አዎን፣ ከሁለቱም በኩል
ከተገደሉት በቁጥር ይበልጡ ነበር።
ምዕራፍ ፶፫
የላማናውያን እስረኞች የለጋስን ምድር
እንዲመሽጓት ጥቅም ላይ ውለዋል— በኔ
ፋውያን መካከል የነበረው አለመስማማት
ላማናውያን እንዲያሸንፉ አደረገ— ሔለ
ማን በሁለት ሺህ የአሞን ህዝብ ብላቴና
ወንዶች ላይ ባለስልጣል ሆነ። ከ፷፬–
፷፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን በላማና
ውያን እስረኞች ላይ ጠባቂዎችን አስቀ
መጡ፣ እናም እነርሱ እንዲሄዱና፣ የእ
ራሳቸውን ሙታን፣ አዎን፣ እናም ደግሞ
የተገደሉትን ኔፋውያንን እንዲቀብሩ አስ
ገደዱአቸው፤ ሞሮኒም እነርሱ ስራቸውን
በሚሰሩበት ጊዜ እንዲጠብቁአቸው ሰዎ
ችን አስቀመጠ።
፶፫ ፪ ሀ አልማ ፵፰፥፲፮–፲፯።

፪ እናም ሞሮኒ ከሌሂ ጋር ወደ ሙሌቅ
ከተማ ሄደና፣ የከተማዋን ስልጣን ወሰደና
ለሌሂ ሰጠው። እናም እነሆ፣ ይህ፣ ሌሂም፣
ከሞሮኒ ጋር በጦርነቱ በአብዛኛው ክፍል የነ
በረ ነው፤ እናም ሌሂ ሀእንደ ሞሮኒ ዓይነት
ሰው ነበር፣ ሁለቱም ለየራሳቸው በሚያደ
ርጉት ጥበቃ ተደሰቱ፤ አዎን፣ እርስ በእ
ርስም ይዋደዱ ነበር፤ ደግሞም በኔፊ ህዝብ
ሁሉ ይወደዱ ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ከእነርሱ
ወገን የሞቱትን፣ እናም ደግሞ ከኔፋውያን
የሞቱትን ቀብረው ከጨረሱ በኋላ፤ ወደ
ለጋስም ምድር ተመልሰው እንዲሄዱ ተደ
ረጉ፤ እናም ቴአንኩም፣ በሞሮኒ ትዕዛዛት፣
እነርሱ ጉድጓዶችን በምድሪቱ ዙሪያ እን
ዲሁም በለጋስ ከተማ በመቆፈር ስራ እን
ዲጀምሩ አደረገ።
፬ እናም ለከተማዋ ቅርብ በሆነው ወንዝ
ዳርቻ በጉድጓዱ በኩል ከእንጨት ሀአጥር
እንዲሰሩ አደረገ፤ እናም በእንጨት በተሰ
ራው አጥር ላይም ከጉድጓዱ አፈር በማው
ጣት አስቀመጡ፤ እናም እንደዚህ ላማና
ውያንን ለጋስን ምድርና ዙሪያውን በጠን
ካራ እንጨት አጥርና አፈር ትልቅ ከፍታም
እንዲኖረው እስከሚያደርጉ ድረስ እንዲ
ሰሩ አደረጓቸው።
፭ እናም ይህች ከተማም ከዚህም በኋላ
እጅግ ጠንካራ ምሽግ ሆነች፤ በዚህችም
ከተማ፣ አዎን፣ በራሳቸው እጅ እንዲሰሩ
በአደረጉአቸው ግንብ ውስጥ የላማናውያን
እስረኞችን ጠበቁ። እንግዲህ ላማናውያን
እስረኞች በሚሰሩበት ወቅት መጠበቅ ቀላል
በመሆኑ ሞሮኒ ላማናውያንን እንዲያሰራ
ቸው ተገዶ ነበር፣ እናም በላማናውያን ላይ
ጥቃት በሚያደርግ ጊዜ ጦሩ በሙሉ ከእ
ርሱ ጋር እንዲሆኑ ፈልጎ ነበር።
፮ እናም እንግዲህ ሞሮኒ ታላቅ ከሆኑት
የላማናውያን ሠራዊቶች በአንዱ ላይ ድልን
ተቀዳጅቶ ነበር፤ እናም በኔፊ ምድር የላ
ማናውያን ጠንካራ ምሽግ የነበረውን
የሙሌቅን ከተማ አግኝቷል፤ እናም እስ

፬ ሀ አልማ ፶፥፪–፫።

፫፻፴፯

አልማ ፶፫፥፯–፲፱

ረኞችን ለመጠበቅም ደግሞ ጠንካራ ምሽግ
እንደዚህ ሰርቷል።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በዚያን ዓመት ከላ
ማናውያን ጋር ጦርነትን አልሞከረም ነበር፤
ነገር ግን የራሱን ሰዎች ለጦርነት እንዲዘ
ጋጁ፤ አዎን፣ እናም ከላማናውያንም ለመ
ጠበቅ ምሽግን እንዲሰሩ፤ አዎን፣ እናም
ደግሞ ሴቶቻቸውና ልጆቻቸውን ከረሃብና
ከስቃይ እንዲወጡና፣ ለወታደሮቻቸው
ምግብ እንዲያገኙ አስደርጓል።
፰ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በባህሩ በስ
ተምዕራብ በደቡብ በኩል ሞሮኒ በሌለበት፣
በኔፋውያን መካከል በነበረው አለመስማ
ማት በመካከላቸው መለያየት እንዲፈጠር
በመደረጉ፣ አዎን፣ በዚያች ምድር ክፍል
የነበሩትን ከተሞች እስከሚያገኙ ድረስ የላ
ማናውያን ወታደሮች በኔፋውያን ላይ ጥቂት
ብልጫን አገኙ።
፱ እናም በመካከላቸው በነበረው ክፋት
የተነሳ፤ አዎን፣ በነበረው መለያየትና ሴራ
እጅግ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ነበሩ።
፲ እናም አሁን እነሆ፣ በመጀመሪያ ላማና
ውያን ስለነበሩት ሀየአሞን ሰዎች የምናገረው
አንድ ነገር አለኝ፤ ነገር ግን በአሞንና በወ
ንድሞቹ፣ ወይንም በእግዚአብሔር ቃልና
ኃይል፣ ወደ ጌታ ለተለውጠዋል፤ እናም
ወደ ዛራሔምላ ምድር ተወስደዋል፣ እና
በኔፋውያን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ተጠብቀ
ዋል።
፲፩ እናም በመሃላቸው ምክንያት በወ
ንድሞቻቸው ላይ የጦር መሳሪያዎቻቸ
ውን ከመውሰድ ተቆጥበዋል፤ ከዚህ በኋላ
በጭራሽ ሀደም ላለማፍሰስ መሃላን ሰጥ
ተው ነበር፤ እናም በመሀላቸው ምክንያት
ይጠፉም ነበር፤ አዎን፣ አሞንና ወንድሞቹ
ለህዝቡ ሩህሩህና ታላቅ ፍቅር ባይኖራቸው
ኖሮ እራሳቸውን በወንድሞቻቸው እጅ እን
ዲወድቁ ባደረጉነበር።
፲፪ እናም በዚህ የተነሳ ወደ ዛራሔምላ
፲ ሀ አልማ ፳፯፥፳፬–፳፮።
		ለ አልማ ፳፫፥፰–፲፫።
፲፩ ሀ አልማ ፳፬፥፲፯–፲፱።

ምድር ተወስደው ነበር፣ እናም በኔፋው
ያን ያለማቋረጥ ሀተጠበቁ።
፲፫ ነገር ግን እንዲህ ሆነ አደጋውንና፣
ስቃዩን፣ እናም ለእነርሱ ሲሉ ኔፋውያን
የደረሰባቸውን መከራ በተመለከቱ ጊዜ
አዘኑ፣ እናም ሀገራቸውን ለመከላከል
የጦር መሳሪያዎቻቸውን በማንሳት ለመ
ዋጋት ሀፈለጉ።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ የጦር መሳሪያዎቻቸ
ውን ለማንሳት ሲሉም፣ በሔለማንና ወንድ
ሞቹ ማግባባት ተሸነፉ፣ ምክንያቱም የገቡ
ትን ሀመሃላ ለለማፍረስ ተቃርበው ነበርና።
፲፭ እናም ሔለማን ይህንን በማድረጋቸው
ነፍሳቸውን ያጣሉ ብሎ ፈርቶ ነበር፤ ስለ
ዚህ ወደዚህ ቃል ኪዳን የገቡ ሁሉ በዚህ
ጊዜ በአደገኛው ሁኔታ ላይ ያሉትን የወ
ንድሞቻቸውን ስቃይ እንዲመለከቱ ተገ
ድደው ነበር።
፲፮ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ ሆነ እነርሱ
ከጠላቶቻቸው ለመከላከል የጦር መሳሪያ
ዎቻቸውን ላለማንሳት ወደቃል ኪዳኑ ያል
ገቡ ብዙ ወንድ ልጆች ነበሯቸው፣ ስለዚህ
በዚህ ጊዜ የጦር መሳሪያዎቻቸውን ለማን
ሳት የሚችሉ ሁሉ እራሳቸውን ሰብስበው፣
እናም እራሳቸውን ኔፋውያን ብለው ጠሩ።
፲፯ እናም ለኔፋውያን ነፃነት ለመዋ
ጋት ቃል ኪዳን ገቡ፤ አዎን፣ ህይወታቸ
ውን እስከማጣት ድረስ ሀገራቸውን ለመ
ከላከል፤ አዎን፣ ሀነፃነታቸውን አሳልፈው
በጭራሽ እንደማይሰጡ፣ ነገር ግን በሁሉም
ሁኔታዎች ኔፋውያንን እናም እራሳቸውን
ከባርነት ለመከላከል እንደሚዋጉ ቃል ገብ
ተዋል።
፲፰ እናም እነሆ፣ ሁለት ሺህ የሚሆኑ
ወጣት ወንዶች ቃል ኪዳን ገብተዋል፣
እናም ሀገራቸውን ለመከላከል የጦር መሳ
ሪያዎቻቸውን አነሱ።
፲፱ እናም አሁን እነሆ፣ ከዚህ በፊት ኔፋ
ውያንን ፈፅሞ ጉዳት ያልነበሩ ቢሆኑም

፲፪ ሀ አልማ ፳፯፥፳፫።
፲፫ ሀ አልማ ፶፮፥፯።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ።

		ለ ዘኁል. ፴፥፪።
፲፯ ሀ አልማ ፶፮፥፵፯።
ቅ.መ.መ. መብት።

፫፻፴፰

አልማ ፶፫፥፳–፶፬፥፰

በዚህ ጊዜ ደግሞ ታላቅ ረዳት ሆኑላቸው፤
ምክንያቱም የጦር መሳሪያዎቻቸውን ወስ
ደዋል፣ እናም ሔለማን መሪያቸው እንዲ
ሆንም ፈልገዋል።
፳ እናም ሁሉም ወጣት ወንዶች ነበሩና፣
ሀ
በድፍረትም፣ እናም ደግሞ በብርታትና
በእንቅስቃሴአቸው በጣም ጀግኖች ነበሩ፤
ነገር ግን እነሆ ይህ ብቻም አልነበረም—
በሁሉም ጊዜ በተሰጣቸው በማንኛውም
ነገር ለታማኝ ሰዎች ነበሩ።
፳፩ አዎን የእውነት እና የጥሞና ሰዎች
ነበሩ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ትዕ
ዛዛት እንዲጠብቁና በፊቱም ሀበቅንነት እን
ደሚራመዱ ተምረዋልና።
፳፪ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሔለማን
በምድሪቱ በደቡብ በባህሩ በምዕራብ በኩል
ግንባር ያሉትን ሰዎች ለመርዳት ሀከሁለት
ሺህዎቹን ብላቴና ሠራዊት በመምራት
ዘመተ።
፳፫ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
ሀያ ስምንተኛ የንግስና ዘመን ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፶፬
አሞሮን እና ሞሮኒ እስረኞቻቸውን ለመ
ለዋወጥ ተደራደሩ— ላማናውያን እን
ዲወጡ እናም የሞት ጥቃታቸውን እን
ዲያቆሙ ሞሮኒ ጠየቀ— አሞሮን ኔፋ
ውያን የጦር መሳሪያቸውን እንዲጥሉ፣
እናም በላማናውያን ስር እንዲሆኑ ጠየቀ።
በ፷፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ
ሀያ ዘጠነኛ ዓመት የንግስ ዘመን ውስጥ
ሀ
አሞሮን እስረኞችን ለመለዋወጥ በመፈ
ለጉ ወደ ሞሮኒ መልዕክተኛን ላከ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ላማናውያንን
ለመርዳት የቀረበውን ድጋፍ ለራሱ ህዝቦች
ድጋፍ እንዲሆን በመፈለጉ በጥያቄው እጅግ
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅንነት።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር

ደስታ ተሰማው፤ እናም ደግሞ የራሱን ህዝብ
ወታደሮቹን እንዲያጠናክሩለት ፈለገ።
፫ እንግዲህ ላማናውያን በርካታ ሴቶች
ንና ልጆችን ማርከው ነበር፣ እናም ከሞሮኒ
እስረኞች ውስጥ፣ ወይንም ሞሮኒ ከማረካ
ቸው መካከል ምንም ሴትም ሆነ ልጅ አል
ነበረም፤ ስለዚህ ሞሮኒ ከላማናውያን በሚ
ቻለው ሁሉ የኔፋውያን እስረኞች የሆኑትን
ብዙዎችን ለማግኘት በእርቅ ላይ ወሰነ።
፬ ስለዚህ ሞሮኒ ደብዳቤ ፃፈ፣ እናም
በአሞሮን አገልጋይ ላከ፣ ይኸው አገል
ጋይም ደብዳቤ ወደ ሞሮኒ አምጥቶ የነበ
ረው ነው። እናም ለአሞሮን የፃፈው ቃል
እንዲህ ይላል፥
፭ እነሆ፣ አሞሮን፣ በህዝቤ ላይ ያደረጋ
ችሁትን፣ ወይንም የአንተ ሀወንድም በእ
ነርሱ ላይ ያነሳውን፣ እናም ከሞተም በኋላ
ጦርነቱን ለመቀጠል ስለወሰንከው ጦርነት
በተመለከተ በመጠኑ ፅፌአለሁ።
፮ እነሆ፣ ንስሃ ካልገባችሁ፣ እናም ሠራ
ዊቶቻችሁን ወደ ራሳችሁም ምድር ወይ
ንም የኔፊ ምድር ወደሆነው ካልወሰዳችሁ
በእናንተ ላይ ስለሚንዠበባለው ስለእግዚአ
ብሔር ሀፍትህ እና የኃያሉ ጎራዴ ቁጣ በመ
ጠኑ ልንገርህ።
፯ አዎን፣ ልትሰሟቸው የምትችሉ ቢሆን
ኖሮ፣ እነዚህን ነገሮች እነግራችኋለሁ፤
አዎን፣ ንስሃ ካልገባችሁ እናም የመግደል
ዓላማችሁን ካልተዋችሁ፣ እናም ወደራሳ
ችሁ ምድር ከወታደሮቻችሁ ጋር ካልተ
መለሳችሁ፣ እንደ አንተና ወንድምህ እን
ደነበራችሁበት ሀግድያ ያደረጉትን ሊቀበላ
ቸው ስለሚጠብቀው፣ አሰቃቂውን ለሲኦል
በተመለከተ እነግራችኋለሁ።
፰ ነገር ግን አንዴ እነዚህን ነገሮች ስላ
ልተቀበላችሁ፣ እናም ከጌታ ህዝብም ጋር
ስለተዋጋችሁ፣ እንደዚሁ በድጋሚ እንደ
ምታደርጉት እገምታለሁ።

			 መራመድ (መሄድ)።
፳፪ ሀ አልማ ፶፮፥፫–፭።
፶፬ ፩ ሀ አልማ ፶፪፥፫።
፭ ሀ አልማ ፵፰፥፩።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።

፯ ሀ አልማ ፵፯፥፲፰፣ ፳፪–፳፬።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።

፫፻፴፱

አልማ ፶፬፥፱–፳፪

፱ እናም አሁን እነሆ፣ እናንተን ለመቀ
በል ተዘጋጅተናል፤ አዎን፣ እናም ያሰባ
ችሁትን ካልተዋችሁ፣ እነሆ የዚያን ያልተ
ቀበላችሁትን እግዚአብሔር ቁጣውን በራ
ሳችሁ ታደርጋላችሁ፣ እንዲሁም በፍጹም
እስክትጠፉ ድረስ።
፲ ነገር ግን ጌታ ህያው እንደሆነ እናንተ
ካልለቀቃችሁ በቀር ወታደሮቻችን በእ
ናንተ ላይ ይመጣሉ፣ እናም በቅርቡ ሞት
ይመጣባችኋል፣ ከተሞቻችንንና መሬታች
ንንም መልሰን እናገኛለንና፤ አዎን፣ እናም
ኃይማኖታችንንና የአምላካችንን ሁኔታ
እንጠብቃለን።
፲፩ ነገር ግን እነሆ፣ እነዚህን ነገሮች በተ
መለከተ በከንቱ የተናገርኩ ይመስለኛል፤
ወይንም አንተም ሀየሲኦል ልጅ እንደሆ
ንክ እገምታለሁ፣ ስለዚህ ለአንድ እስረኛ
የአንድን ሰው፣ ሚስቱንና ልጆቹን ካልለ
ቀቃችሁ በስተቀር፣ እስረኞችን አልለዋወ
ጥም፤ ይህንን የምታደርጉ ከሆነ እስረኞችን
እንለዋወጣለን።
፲፪ እናም እነሆ፣ ይህንን የማታደርጉ
ከሆነ፣ ከሠራዊቴ ጋር በእናንተ ላይ እመ
ጣባችኋለሁ፣ አዎን፣ ሴቶችና ልጆች ሳይ
ቀሩ አስታጥቃቸዋለሁ፣ እናም በእናንተ
ላይ እመጣባችኋለሁና፣ ሀየመጀመሪያው
የውርሳችን ምድር ወደሆነው ወደራሳችሁ
ምድር ድረስ እከተላችኋለሁ፤ አዎን፣
እናም ደም ለደም፣ አዎን፣ ህይወትም ለህ
ይወት ይሆናል፤ እናም ከምድር ገፅ እስከ
ምትጠፉም ድረስ እዋጋሀለሁ።
፲፫ እነሆ፣ እኔና ህዝቤ ተቆጥተናል፤ እኛን
ለመግደል ፈልጋችሁ ነበር፣ እናም እኛ
እራሳችንን ብቻ ለመከላከል ፈልገን ነበር።
ነገር ግን እነሆ፣ ከዚህ የበለጠም ልታጠፉን
ከፈለጋችሁ ልናጠፋችሁ እንፈልጋለን፤
አዎን፣ እናም የመጀመሪያው ውርሳችን
የሆነችውን ምድራችንንም እንፈልጋለን።
፲፬ አሁን ደብዳቤዬን እጨርሳለሁ። እኔ
ሞሮኒ ነኝ፣ የኔፋውያን ህዝብ መሪ ነኝ።
፲፩ ሀ ዮሐ. ፰፥፵፪–፵፬።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፭–፰።

፲፭ እናም እንዲህ ሆነ አሞሮን ይህንን
ደብዳቤ በተቀበለ ጊዜ፣ ተቆጥቶ ነበር፤
እናም ለሞሮኒ ሌላ ደብዳቤ ፃፈ፣ እናም
የፃፈው ቃልም እንዲህ ይል ነበር፥
፲፮ እኔ የላማናውያን ንጉስ የሆንኩ አሞ
ሮን ነኝ፤ እናንተ ሀየገደላችሁት የአማሊቅያ
ወንድም ነኝ። እነሆ፣ ደሙን በእናንተ
እበቀላለሁ፣ አዎን፣ እናም ማስፈራሪያ
ችሁን ስለማልፈራ ከሠራዊቴ ጋር እመ
ጣባችኋለሁ።
፲፯ እነሆ፣ በትክክል ለእነርሱ የሆነውን
ሀ
የመንግስት መብታቸውን እስኪነጥቋቸው
ድረስ አባቶቻችሁ በወንድሞቻቸው ላይ
ግፍ ሰሩባቸው።
፲፰ እናም አሁን እነሆ፣ የጦር መሳሪያ
ዎቻችሁን የምትጥሉ ከሆነ፣ እናም መን
ግስት በትክክል ለሚገባቸው ራሳችሁን
የምታስገዙ ከሆነ፣ ህዝቤ የጦር መሳሪያ
ውን እንዲጥልና ከእንግዲህ እንዳይዋጋ
አደርጋለሁ።
፲፱ እነሆ፣ በእኔና በህዝቤ ላይ ብዙ የሚ
ያስፈሩ ንግግር ተናግራችኋል፤ ነገር ግን
እነሆ፣ ማስፈራሪያችሁን አልፈራነውም።
፳ ይሁን እንጂ፣ ለጦር ሰዎቼ ምግብ አስ
ቀምጥላቸው ዘንድ በጥያቄህ መሰረት በደ
ስታ እስረኞችን እቀያየራለሁ፤ እናም ኔፋ
ውያንን በእኛ አገዛዝ ስር ለማድረግ ወይንም
ለዘለዓለም እስከሚጠፉ ዘለዓለማዊ የሆነ
ጦርነት እናስነሳለን።
፳፩ እናም አልተቀበላችሁትም ያላችሁ
ትን እግዚአብሔር በተመለከተ፣ እነሆ፣
እንደዚህ ዓይነት ፍጡር አናውቅም፤ እና
ንተም አታውቁም፤ ነገር ግን እንደዚህ ዓይ
ነት ፍጡር ካለ አናውቀውም፣ ነገር ግን
እኛንም ሆነ እናንተን ፈጥሯል።
፳፪ እናም ዲያብሎስና ሲኦል ካለ እነሆ
እናንተ ከገደላችሁት እንደዚህ ወዳለው
ስፍራ ሄዷል ካላችሁበት ከወንድሜ ጋር
እንድትኖሩ አይልካችሁምን? ነገር ግን እነ
ዚህ ነገሮች ምንም አይደሉም።

፲፮ ሀ አልማ ፶፩፥፴፬።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፩–፬፤

ሞዛያ ፲፥፲፪–፲፯።

፫፻፵

አልማ ፶፬፥፳፫–፶፭፥፲፬

፳፫ እኔ አሞሮን ነኝ፣ እናም አባቶቻ
ችሁ ከኢየሩሳሌም እንዲወጣ ያስገደዱት
ሀ
የዞራም ወገን ነኝ።
፳፬ እናም እነሆ አሁን ደፋር ላማናዊ ነኝ፣
እነሆ ይህ ጦርነት የተደረገው ለተበደሉ
በት ብቀላ ለማግኘትና፣ ለመንግስታቸው
መብታቸውን ለመጠበቅና ለማግኘት ነው፤
እናም ለሞሮኒ የፃፍኩትን ደብዳቤ እደመ
ድማለሁ።
ምዕራፍ ፶፭
ሞሮኒ እስረኞች መለዋወጥን ተቃወመ—
የላማናውያን ጠባቂዎች በስካር ተጠ
መዱ፣ እናም ኔፋውያን እስረኞች ተለ
ቀቁ— የጊድ ከተማም ያለደም መፋሰስ
ተወሰደች። ከ፷፫–፷፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ይህንን ደብ
ዳቤ ሲቀበል ይበልጥ ተናደደ፣ ምክንያቱም
አሞሮን ሀያጭበርባሪነቱን ፍፁም እውቀት
እንዳለው ያውቅ ስለነበር፤ አዎን፣ በኔፊ
ህዝብ ላይ ለጦርነት ለመሰለፍ የተነሳሳ
በት መንስኤው ትክክል እንዳልሆነ አሞ
ሮን ማወቁን እርሱም ያውቃል።
፪ እናም እንዲህ አለ፥ እነሆ፣ በደብዳቤዬ
እንደገለፅኩት ዓላማውን ካልቀየረ ከአሞ
ሮን ጋር እስረኞች አልለዋወጥም፤ ምክን
ያቱም ከነበረው የላቀ ኃይል እንዲኖረው
አልፈቅድም።
፫ እነሆ፣ ላማናውያን የወሰዷቸውን እስ
ረኞች የሚጠብቁበትን ስፍራ አውቃለሁ፤
እናም አሞሮን በደብዳቤዬ የጠየቅሁትን
ስላልሰጠኝ እነሆ በቃሌ መሰረት አደርጋ
ለሁ፤ አዎን በሞሮኒ ሰዎች መካከል ለሰ
ላም አቤት እስከሚሉ ድረስ ሞትን እፈ
ልጋለሁ።
፬ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ይህ
ንን ቃል በተናገረበት ጊዜ፣ በሞሮኒ ሰዎች
መካከል የላማን ትውልድ የሆነ ሰው ምና
ልባት ያገኝ ዘንድ በህዝቡ መካከል ፍተሻ
እንዲሆን አደረገ።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፴፩–፴፭።

፭ እናም እንዲህ ሆነ ላማን ተብሎ የሚ
ጠራ አንድ ሰው አገኙ፤ እናም እርሱ በአ
ማሊቅያ የተገደለው የንጉሱ ሀአንድ አገል
ጋይ ነበር።
፮ እናም ኔፋውያን እስረኞችን በሚጠ
ብቁት ላይ ላማንና ቁጥር ያላቸው የእርሱ
ሰዎች እንዲሄዱ ሞሮኒ አደረገ።
፯ አሁን ኔፋውያን በጊድ ከተማ ይጠበቁ
ነበር፤ ስለዚህ ሞሮኒ ላማንን በመሾም እናም
ጥቂት ቁጥር ያላቸው ሰዎችም ከእርሱ ጋር
እንዲሄዱ አደረገ።
፰ እናም ምሽት በሆነ ጊዜ ላማን ኔፋው
ያንን ወደሚጠብቁት ሄደ፣ እናም እነሆ፣
ሲመጣ ተመለከቱትና ጠሩት፤ ነገር ግን
እንዲህ አላቸው፥ አትፍሩ፣ እነሆ፣ እኔ
ላማናዊ ነኝ። እነሆ፣ ከኔፋውያን አምልጠ
ናል፣ እነርሱም ተኝተዋል፤ እናም እነሆ
ወይናቸውንም ወሰድንና ከእኛ ጋር አም
ጥተናል።
፱ እናም ላማናውያን ይህንን ቃል በሰሙ
ጊዜ በደስታ ተቀበሉት፤ እናም እንዲህ
ሲሉ ተናገሩት፤ ወይኑን ይዘህ ስለመጣህ
ተደስተናል፣ ደክሞናልና እንድንጠጣው
ከወይኑ ስጠን።
፲ ነገር ግን ላማን እንዲህ አላቸው፥ ከኔ
ፋውያን ጋር ለመዋጋት እስከምንሄድ ወይ
ናችንን እናትርፍ። ነገር ግን ይህ አባባል
በይበልጥ ከወይኑ ለመጠጣት እንዲፈልጉ
አደረጋቸው።
፲፩ እንዲህም አሉ፥ እኛ ደክሞናል፣ ስለ
ዚህ ከወይኑ እንውሰድ፣ እናም ከጥቂት ጊዜ
በኋላ በኔፋውያን ላይ ለመሄድ ብርታት እን
ዲሰጠን የወይኑ ድርሻችንን እንቀበላለን።
፲፪ እናም ላማን፣ እንደፍላጎታችሁ ልታ
ደርጉ ትችላላችሁ አላቸው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ወይኑን በብዛት
ጠጡ፤ ጣዕሙም አስደስቶአቸው ነበር፤
ስለዚህ ይበልጥ በብዛት ጠጡ፤ እናም የተ
ዘጋጀውም ጠንካራ እንዲሆን ተብሎ ስለነ
በር ኃይለኛ ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ጠጡና፣ ተደሰቱ፣

፶፭ ፩ ሀ አልማ ፵፯፥፲፪–፴፭።

፭ ሀ አልማ ፵፯፥፳፱።

፫፻፵፩

አልማ ፶፭፥፲፭–፴

እናም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሁሉም ሰክረው
ነበር።
፲፭ እናም እንግዲህ ላማንና የእርሱ የሆ
ኑት ሁሉም መስከራቸውን፣ እናም ኃይ
ለኛ እንቅልፍ እንደያዛቸው በተመለከቱ
ጊዜ፣ ወደ ሞሮኒ ተመለሱና የሆነውን ነገር
በሙሉ ነገሩት።
፲፮ እናም አሁን ይህ በሞሮኒ ዕቅድ መሰ
ረት ነበር። እናም ሞሮኒ ተከታዮቹን በጦር
መሳሪያዎች ትጥቅ አዘጋጃቸው፤ ላማናው
ያን ኃይለኛ እንቅልፍ በያዛቸውና በሰከሩ
ጊዜ ወደ ጊድ ከተማ ሄዱ፣ እናም ሁሉም
እስከሚታጠቁ ድረስም የጦር መሳሪያዎቻ
ቸውን ለእስረኞቹ ወርውረው ሰጡአቸው፤
፲፯ አዎን፣ ሴቶቻቸውን፣ እናም ልጆቻ
ቸውን በሙሉ ብዙዎች የጦር መሳሪያዎችን
መጠቀም የሚችሉትን ሁሉ ሞሮኒ አስታ
ጠቃቸው፤ እናም እነዚህ ነገሮች በሙሉ
ፍፁም በሆነ ፀጥታ ነበር የተከናወኑት።
፲፰ ነገ ግን ላማናውያንን ቀስቅሰዋቸው
ቢሆን ኖሮ፣ እነሆ ሰክረው ስለነበር፣ እናም
ኔፋውያን ሊገድሉአቸው ይችሉ ነበር።
፲፱ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ የሞሮኒ ፍላጎት
አልነበረም፤ በግድያም ሆነ ሀበደም መፋሰስ
አይደሰትም ነበር፣ ነገር ግን ህዝቡን ከጥፋት
በማዳን ይደሰታል፤ በዚህም የተነሳ በራሱ
ላይ የግፍ ስራን አያመጣም፣ ላማናውያ
ንን አያጠቃም፣ እናም በስካራቸው አያ
ጠፋቸውም።
፳ ነገር ግን ፍላጎቱን ፈጸመ፤ በከተማዋ
ግንብ ዙሪያ የነበሩትን ኔፋውያን እስረኞች
አስታጥቆ ነበር እናም በግንቡ ውስጥ ያሉ
ትን ሥፍራዎች እንዲወስዱ ኃይልን ሰጥ
ቷቸው ነበር።
፳፩ እናም ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሰዎች
አንድ እርምጃ እንዲርቁ አደረገ፣ እናም
የላማናውያንን ወታደሮች ከበቡአቸው።
፳፪ እናም እነሆ ይህ የተፈፀመውም በም
ሽት ነበር፣ ስለዚህ ላማናውያን ጠዋት ሲነቁ
ከግንቡ በውጭ በኩል በኔፋውያን መከበ
ባቸውን ተመለከቱ፣ እናም በውስጥ በኩል
፲፱ ሀ አልማ ፵፰፥፲፮።

የነበሩት እስረኞቻቸውም ታጥቀው ከበዋ
ቸው ነበር።
፳፫ እናም ላማናውያን በኔፋውያን ላይ
ስልጣን እንደነበራቸውም ተመልክተው
ነበር፤ እናም በዚህ ሁኔታ ከኔፋውያን ጋር
መዋጋታቸው አስፈላጊ ሆኖ አላገኙትም
ነበር፤ ስለዚህ ሊቀ ሻምባሎቻቸው የጦር
መሳሪያዎቻቸውን ይፈልግ ነበር፣ እናም
ወደፊት አመጡአቸውና፣ ምህረትን በመ
ለመን በኔፋውያን እግር ስር ጣሉአቸው።
፳፬ እናም እነሆ፣ ይህ የሞሮኒ ፍላጎት
ነበር። የጦር ምርኮኛ አድርጎ ወሰዳቸው፣
ከተማዋንም ያዘ፣ እናም ኔፋውያን የነበ
ሩት እስረኞችን በሙሉ እንዲለቀቁ አደ
ረገ፤ እናም እነርሱ ከሞሮኒ ወታደሮች ጋር
ተቀላቀሉ፣ ለወታደሮቹም ታላቅ ድጋፍ
ነበሩ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ እስረኞች አድርጎ
የወሰዳቸውን ላማናውያን በጊድ ከተማ
ዙሪያ ያሉትን ምሽጎች ለማጠናከር ሀስራ
እንዲጀምሩ አደረገ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ እንደፍላጎቱ
የጊድን ከተማ ምሽግ ባደረገ ጊዜ፣ እስረ
ኞቹ ወደ ለጋስ ምድር እንዲወሰዱ አድርጎ
ነበር፤ እናም ደግሞ ከተማዋን እጅግ ታላቅ
በሆነ ኃይል ያስጠብቅ ነበር።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ይህንን
ያህል ሴራ ቢያደርጉም ኔፋውያን የያዙአቸ
ውን እስረኞች በሙሉ ጠበቁአቸው፣ እናም
ደግሞ በድጋሚ ወስደውት የነበረውን ምድ
ርና የበላይነታቸውን ተቆጣጠሩ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን በድጋሚ
ድል ማድረግ ጀመሩ፣ እናም ጥቅማቸው
ንና መብታቸውን ማስጠበቅ ጀመሩ።
፳፱ ብዙ ጊዜ ላማናውያን እነርሱን በም
ሽት ለመክበብ ይሞክሩ ነበር፣ ነገር ግን
በዚህ ሙከራቸው ብዙ አስረኞቻቸውን
አጥተዋል።
፴ እናም በስካር ወይንም በመርዝ ያጠፏ
ቸው ዘንድ ለኔፋውያን ወይኖቻቸውን
ሊሰጧቸው ብዙ ጊዜ ሞክረዋል።

፳፭ ሀ አልማ ፶፫፥፫–፭።

፫፻፵፪

አልማ ፶፭፥፴፩–፶፮፥፲

፴፩ ነገር ግን እነሆ፣ ኔፋውያን በስቃያቸው
ጊዜ ጌታ አምላካቸውን ሀለማስታወስ የዘገዩ
አልነበሩም። በእነርሱ ወጥመድም ሊያዙ
አይችሉም ነበር፤ አዎን፣ ለጥቂት ላማና
ውያን እስረኞች በቅድሚያ ካልሰጡ በቀር
ከወይኑአቸው አይጠጡላቸውም ነበር።
፴፪ እናም በመካከላቸው መርዝ እንዳይሰ
ጣቸው ይጠነቀቁ ነበር፤ ወይኑ ለላማናው
ያን መርዝ ከሆነ ለኔፋውያንም መርዝ ይሆ
ናልና፤ እናም መጠጦቻቸውን በሙሉ እን
ደዚህ ቀመሱ።
፴፫ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ የሞሪ
ያንተንን ከተማ ለማጥቃት ሞሮኒ ዝግጅት
ማድረጉ አስፈላጊ ነበር፤ እነሆም ላማና
ውያን የሞሪያንተንን ከተማ እጅግ ጠንካራ
እስከምትሆን ድረስ በድካማቸው መሽገዋ
ታል።
፴፬ እናም ላማናውያን አዲስ ኃይል ወደ
ከተማዋ፣ እናም ደግሞ አዳዲስ አቅርቦቶ
ችን፣ ያለማቋረጥ ያመጡ ነበር።
፴፭ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
ሀያ ዘጠነኛ የንግስ ዘመን ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፶፮
ሔለማን ከላማናውያን ጋር የነበረውን ጦር
ነት ሁኔታ በመዘርዘር ለሞሮኒ ደብዳቤ ላከ
ለት— አንቲጱስ እና ሔለማን በላማናው
ያን ላይ ታላቅ ድል አገኙ— የሔለማን
ሁለት ሺህ ብላቴና ወንድ ልጆቹ በአስ
ደናቂ ኃይል ተዋጉ፣ እናም ማናቸውም
አልተገደሉም ነበር። ቁጥር ፩ በ፷፪ ም.ዓ.
ገደማ፣ ከቁጥር ፪–፲፱ በ፷፮ ም.ዓ. ገደማ፤
እናም ከቁጥር ፳–፶፯ ከ፷፭–፷፬ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ
ሠላሳኛ ዓመት የንግስ ዘመን፣ በመጀመሪ
ያው ወር በሁለተኛው ቀን፣ በዚያች ምድር
ክፍል ያሉትን ሰዎች ሁኔታ የሚገልፅ ደብ
ዳቤ ሞሮኒ ከሔለማን ተቀበለ።
፴፩ ሀ አልማ ፷፪፥፵፱–፶፩።

፶፮ ፫ ሀ አልማ ፶፫፥፳፪።

፪ እናም የፃፋቸው ቃላት እንዲህ የሚሉ
ነበሩ፥ በጌታ እንዲሁም በጦርነቱ ወቅት
በመከራው ጊዜ የተወደድክ ውድ ወን
ድሜ፣ ሞሮኒ፣ እነሆ፣ የተወደድክ ወን
ድሜ፣ በዚህች ምድር ጦርነታችንን በሚ
መለከት በመጠኑ የምነግርህ አለኝ።
፫ እነሆ አሞን ከኔፊ ምድር ያመጣቸው
እነዚያ ሰዎች ሀሁለት ሺህ ወንድ ልጆች—
አሁን እነዚህ የአባታችን የሌሂ ትልቅ ልጅ
የላማን ዝርያዎች እንደሆኑ ታውቃለህ፤
፬ አሁንም እነዚህን ነገሮች ሁሉ በተመለ
ከተ ስለምታውቅ ስለወጋቸውም ሆነ ስለአ
ለማመናቸው አልነግርህም—
፭ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሺህ ወጣት ሰዎች
የጦር መሳሪያዎቻቸውን እንዳነሱ እናም
መሪያቸው እንድሆን መፈለጋቸውን መና
ገር ይበቃኛል፤ እናም እኛ ሀገራችንን ለመ
ከላከል ወደፊት መጥተናል።
፮ እናም አሁን ደግሞ በወንድሞቻቸው
ላይ ደም ለማፍሰስ የጦር መሳሪያዎቻቸ
ውን ላለማንሳት አባቶቻቸው የገቡትን
ሀ
ቃል ኪዳን በተመለከተ ታውቃለህ።
፯ ነገር ግን በሀያ ስድስተኛው ዓመት፣
ለእነርሱ የነበረንን ስቃያችንንና መከራችንን
በተመለከቱ ጊዜ፣ ቃል ኪዳናቸውን ሀለማ
ፍረስ እናም እኛን ለመከላከል የጦር መሳ
ሪያዎቻቸውን ለማንሳት ተቃርበው ነበር።
፰ ነገር ግን በወሰዱት ቃል ኪዳን መሟ
ላት መንስኤ በተጨማሪ እንዳንሰቃይ በመ
ፍቀድ እግዚአብሔር ያበረታናል ብዬ በመ
ገመቴ፣ ይህን የገቡትን መሃላ እንዲያፈርሱ
አልፈቅድም።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ ደስታ የምናገኝበት
አንድ ነገር ይህ ነው። እነሆም፣ በሀያ ስድ
ስተኛው ዓመት፣ እኔ ሔለማን፣ የዚያች
ምድር መሪ አድርገህ የሾምከውን አን
ቲጱስን ለመርዳት ወደ ይሁዳ ከተማ እነ
ዚህን ሁለት ሺህ ወጣት ሰዎች በመምራት
ዘመትኩ።
፲ እናም ሁለት ሺህ ልጆቼን (ልጆች

፮ ሀ አልማ ፳፬፥፲፯–፲፰።
፯ ሀ አልማ ፶፫፥፲፫–፲፭።

፫፻፵፫

ተብሎ ለመጠራት ብቁ ነበሩና) ከአንቲጱስ
ሠራዊት ጋር ቀላቀልኳቸው፣ በዚህም
ኃይል አንቲጱስ እጅግ ተደስቶ ነበር፤ እነ
ሆም፣ የእርሱ ሠራዊት በላማናውያን ተቀ
ንሰው ነበር፣ ምክንያቱም የእነርሱ ኃይል
ትልቅ ቁጥር ያለውን ህዝባችንን ገደለውብ
ናልና፣ ለዚህ እንድናዝንም አድርጎን ነበር።
፲፩ ይሁን እንጂ በዚህ ነጥብም እራሳችንን
እናፅናናለን፣ እነርሱ የሞቱት ለሀገራቸው፣
እናም ለአምላካቸው መንስኤ ነው፣ አዎን
እናም እነርሱ ሀደስተኞች ናቸው።
፲፪ እናም ላማናውያን ደግሞ ብዙ እስረኞ
ችን ያዙ፣ ሁሉም ዋና አዛዦች ነበሩ፣ ሌሎ
ቹን በህይወት አላተረፉአቸውም ነበር።
እናም እነርሱ በዚህን ጊዜ በኔፊ ምድር
ነበሩ ብለን እንገምታለን፤ ካልተገደሉ ይህ
ነበር ሁኔታው።
፲፫ እናም አሁን የጀግኖቻችንን ደም በማ
ፍሰስ ላማናውያን ያገኙአቸው ከተሞች እነ
ዚህ ናቸው፥
፲፬ የማንቲ ምድር፣ ወይንም የማንቲ ከተ
ማና፣ የዚኤዝሮም ከተማ፣ እናም የቁሜኒ
ከተማና፣ የአንቲፓራ ከተማ።
፲፭ እኔ በይሁዳ ከተማ ስደርስ በላማና
ውያን የተያዙት ከተሞች እነዚህ ናቸው፤
እናም አንቲጱስና የእርሱ የሆኑት በጉል
በታቸው ከተማውን ምሽግ ለማድረግ
ሲደክሙ አገኘኋቸው።
፲፮ አዎን፣ እናም ከተማቸውን ለመጠበቅ
ሲሉ በቀን በጀግንነት በመዋጋታቸው በም
ሽትም በድካም ስለሰሩ ሰውነታቸው እንዲ
ሁም መንፈሳቸው ደክሞ ነበር፤ እናም በሁ
ሉም ዓይነት ታላቅ ስቃይ እንደዚህ ተሰቃ
ይተዋል።
፲፯ እናም አሁን እነርሱ በዚህች ስፍራ
ለማሸነፍ ወይንም ለመሞት ቆርጠው
ነበር፤ ስለዚህ ይህችን ከእኔ ጋር ያመ
ጣኋት ትንሽ ኃይል፣ አዎን የእኔም ልጆች፣
ታላቅ ተስፋንና ብዙ ደስታን እንደሰጡአ
ቸው በሚገባ ልትገምት ትችላለህ።
፲፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ላማናውያን
፲፩ ሀ አልማ ፳፰፥፲፪።

አልማ ፶፮፥፲፩–፳፭

የአንቲጱስ በወታደሮቹ ታላቅ ብርታትን
መቀበሉን በተመለከቱ ጊዜ ለውጊያ በይ
ሁዳ ከተማም ላይ ወይንም በእኛ ላይ በድ
ጋሚ እንዳይመጡ በአሞሮን ትዕዛዛት ተገ
ደዱ።
፲፱ እናም በጌታ እንደዚህ ተወድደን
ነበር፤ በድካማችን ላይ ምናልባት ቢመጡ
በቁጥር ትንሽ በሆኑት ወታደሮቻችን
ባጠፏቸው ነበር። ነገር ግን እኛ እንደዚህ
ተጠብቀን ነበር።
፳ እነርሱም የወሰዱአቸውን ከተሞች
እንዲያስተዳድሩ በአሞሮን ታዘው ነበር።
እናም ሀያ ስድስተኛው ዓመት እንደዚህ
ተፈፀመ። እናም በሀያ ሰባተኛው ዓመት
መጀመሪያ ከተማችንንና እራሳችንን ለመ
ከላከል አዘጋጀን።
፳፩ እንግዲህ ላማናውያን ወደእኛ እንዲ
መጡ ፈልገን ነበር፤ ምክንያቱም በጠንካ
ራው ምሽጋቸው ጥቃት ለማድረግ አልፈ
ለግንም ነበርና።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ በስተሰሜን በኩል
የሚገኙትን ሌሎች ከተሞቻችንን በምሽ
ትም ሆነ በቀን ላማናውያን አልፈው እን
ዳያጠቁን እንቅስቃሴአቸውን ለመቆጣጠር
በዙሪያችን ሰላዮችን አስቀምጠን ነበር።
፳፫ በከተሞቹም እነርሱን ለመቋቋም
በበቂ ሁኔታ ጠንካሮች እንዳልነበሩ እናውቅ
ነበርና፤ ስለዚህ እኛን የሚያልፉ ከሆነ ከጀ
ርባቸው ለማጥቃት እናም በተመሳሳዩ ጊዜ
በግንባር ከእነርሱ ጋር ከጀርባቸው ለመገና
ኘት ፈልገን ነበር። ልናሸንፋቸው እንችላ
ለን ብለንም ገምተን ነበር፤ ነገር ግን እነሆ፣
በዚህም ፍላጎቶቻችን ተበሳጭተን ነበር።
፳፬ በቂ ብርታት ሳይኖራቸው እንሸነፋለን
ብለው በመፍራታቸው፣ ከሙሉ ወታደሮ
ቻቸው ጋርም ይሁን ከጥቂቶች አልፈውን
ለመሄድ አልደፈሩም ነበር።
፳፭ በዛራሔምላ ከተማም ላይ ቢሆን
ለመዝመት አልደፈሩም ነበር፤ በኔፊሃያም
ከተማ ላይ የሲዶምን ምንጭ ለማቋረጥ
አልደፈሩም ነበር።

አልማ ፶፮፥፳፮–፵፪

፳፮ እናም በነበራቸው ኃይል የወሰዱአ
ቸውን ከተሞች ለመጠበቅ ወስነው ነበር።
፳፯ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በዚህ
ዓመት በሁለተኛው ወር፣ ከሁለት ሺህ
ልጆቻችን አባቶች ብዙ ስንቆች መጥተ
ውልን ነበር።
፳፰ እናም ደግሞ ከዛራሔምላ ምድር
ሁለት ሺህ ሰዎች ወደ እኛ ተልከው ነበር።
እናም ከአስር ሺዎቹ ሰዎች ጋርና፣ ለእነ
ርሱ፣ እናም ደግሞ ለሚስቶቻቸውና ለል
ጆቻቸው ስንቅ አዘጋጅተን ነበር።
፳፱ እናም ላማናውያን ኃይላችን ቀን
በቀን መጨመሩንና፣ ለድጋፋችን ስንቅ
እንደደረሰን በመመልከታቸው፣ መፍራት
ጀመሩ፣ እናም ስንቅና ሀይል መቀበላች
ንን ማቆም የሚቻላቸውም ቢሆን ተመኝ
ተው ለጥቃት ገሰገሱ።
፴ እንግዲህ በዚህ መንገድ ላማናው
ያን መጨነቅ መጀመራቸውን በምንመ
ለከትበት ጊዜ፣ አንድን ዕቅድ በእነርሱ
ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ፈለግን፤ ስለ
ዚህ አንቲጱስ ከትናንሽ ልጆቼ ጋር ወደ
ጎረቤት ከተማ ልክ ወደ ጎረቤት ከተሞች
ስንቅ የምንወስደው ያለ በማስመሰል እን
ድዘምት አዘዘኝ።
፴፩ እናም በባህሩ ዳርቻ ከከተማዋ ርቀን
የሄድን በመምሰል ወደ አንቲፓራ ከተማ
አጠገብ ዘምተን ነበር።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ፣ ስንቃችንን የያ
ዝን በመምሰል ወደዚያች ከተማ ለመጓዝ
ወደፊት ዘመትን።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ አንቲጱስ የወታ
ደሮቹን ክፍል በመያዝ የተቀሩትን ከተማ
ዋን እንዲጠብቁ በማድረግ ሄደ። ነገር ግን
ከጥቂት ወታደሮቼ ጋር ወደፊት እስከምሄድ
እናም በአንቲፓራ ከተማ አጠገብ እስከመ
ጣሁ ድረስ አልዘመተም ነበር።
፴፬ እናም አሁን፣ በአንቲፓራ ከተማ
የላማናውያን ጠንካራ ወታደሮች ሰፍረው
ነበር፤ አዎን፣ በቁጥርም እጅግ ብዙ ነበሩ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በሰ
ላዮቻቸው በተነገራቸው ጊዜ፣ ከወታደሮ

፫፻፵፬

ቻቸው ጋር በመሆን ወደፊት መጡና በእኛ
ላይ ዘመቱ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ከፊታቸው በሰሜን
በኩል ሸሸን። እናም ጠንካራ የነበሩትን የላ
ማናውያን ሠራዊት እንደዚህ በመምራት
ከእዚያ አስወጣናቸው፤
፴፯ አዎን፣ የአንቲጳስ ወታደሮች በኃ
ይል እንዳባረሩአቸው በተመለከቱ ጊዜ፣
ወደቀኝም ሆነ ወደግራው እስከማይመ
ለሱበት፣ ነገር ግን ጉዞአቸውን ከኋላችን
እኛን በቀጥታ እየተከተሉእስከሚቀጥሉበት
በብዙ ርቀትም መራናቸው፤ እናም፣ አን
ቲጱስ እነርሱ ላይ ከመድረሱ በፊት ዓላማ
ቸው እኛን ለመግደል እንደነበር ገመትን፣
እናም ይህም የሆነው በህዝባችን እንዳይከ
በቡ ነበር።
፴፰ እናም እንግዲህ አንቲጱስ አደጋ ላይ
መሆናችንን በተመለከተ ጊዜ፣ የወታደሮ
ቹን ጉዞ አፋጠነው። ነገር ግን እነሆ፣ ምሽት
ነበር፣ ስለዚህ እኛን አልደረሱብንም፣ አን
ቲጱስም ቢሆን አልደረሰባቸውም፤ ስለዚህ
በምሽት ሰፈርን።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ ከመንጋቱ በፊት፣
እነሆ፣ ላማናውያን ያሳድዱን ነበር። አሁን
ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት በብቃት ጠን
ካራ አልነበረንም፤ አዎን፣ ትንሾቹ ወንድ
ልጆቼ በእጃቸው እንዲወድቁ አልፈቅ
ድም፣ ስለዚህ ጉዞአችንን ቀጠልን፣ እናም
ጉዞአችንን ወደ ምድረበዳው አደረግን።
፵ እንግዲህ እነርሱ እንከበባለን ብለው
በመፍራታቸው ወደቀኝም ሆነ ወደግራ
ለመዞር አልደፈሩም ነበር፤ ያጠቁኛል ብዬ
በመፍራቴ እኔም ወደቀኝም ሆነ ወደግራ
አልዞርኩም፣ እናም ጥቃታቸውንም ለመ
ቋቋም አንችልም ነበር፤ ነገር ግን እንገደላ
ለንና እነርሱም ያመልጣሉ፤ እናም ምሽት
እስከሚሆንም ድረስ ወደ ምድረበዳው
ቀኑን በሙሉ ሸሸን።
፵፩ እናም በድጋሚ እንዲህ ሆነ፣ የጠዋት
ፀሀይ በእኛ ላይ ስትሆን፣ ላማናውያን እኛን
መቅረባቸውን ተመለከትን፣ እናም ሸሸን።
፵፪ ነገር ግን እንዲህ ሆነ፣ ከመቆማቸው

፫፻፵፭

አልማ ፶፮፥፵፫–፶፮

በፊት በርቀት አልተከታተሉንም ነበር፣
እናም ይህ የነበረው በሰባተኛው ወር በሶ
ስተኛው ቀን ጠዋት ነበር።
፵፫ እናም አሁን፣ አንቲጱስ እንደደረሰ
ባቸው አናውቅም ነበር፣ ነገር ግን ለሰዎቼ
እንዲህ አልኩ፥ እነሆ፣ በወጥመዳቸው እስ
ከሚይዙን ድረስ ወደ እነርሱም እንድን
መጣ ዘንድ ቆመው እንደሆነ አናውቅም፤
፵፬ ስለዚህ ልጆቼ ምን ትላላችሁ፣ እነር
ሱን ለመዋጋት ትሄዳላችሁን?
፵፭ እናም አሁን እንዲህ እልሃለሁ፥ የተ
ወደድክ ወንድሜ ሞሮኒ፣ እንዲህ ያለን
ታላቅ ሀ ድፍረትን በጭራሽ በኔፋውያን
ሁሉ መካከል አላየሁም።
፵፮ ሁልጊዜም ልጆቼ ብዬ እንደምጠራ
ቸው (ሁሉም ወጣቶች ናቸውና) እነርሱም
እንዲህ አሉኝ፥ አባታችን፣ እነሆ አምላካ
ችን ከእኛ ጋር ነው፤ እናም እንድንወድቅ
አይፈቅድም፤ እንሂድ፤ ብቻችንን የሚ
ተዉን ከሆነ ወንድሞቻችንን አንግድልም
ነበር፤ ስለዚህ የአንቲጱስን ሠራዊት እን
ዳያሸንፉ ዘንድ እንሂድ።
፵፯ እንግዲህ ፈፅሞ ተዋግተውም አያ
ውቁም፤ ይሁን እንጂ ሞትን አይፈሩም
ነበር፤ እናም ከህይወታቸው የበለጠ ለአ
ባቶቻቸው ሀነፃነት በይበልጥ ያስቡ ነበር፤
አዎን፣ ጥርጣሬ ከሌለባቸው እግዚአብ
ሔር እንደሚጠብቃቸው ለ በእናቶቻቸ
ውም ተምረዋል።
፵፰ እናም እናቶቻቸው የተናገሩትን
ቃላት እንዲህ ሲሉም ነገሩኝ፥ እናቶቻች
ንም ይህን እንደሚያውቁት ጥርጣሬ የለ
ንም።
፵፱ እናም እንዲህ ሆነ እኛን ይከታተሉን
ወደነበሩት ላማናውያን ከሁለት ሺህዎቼ
ጋር ተመለስኩ። እናም አሁን እነሆ፣ የአን
ቲጱስ ሠራዊት ደርሰውባቸው ነበር፤ እናም
አሰቃቂው ጦርነት ተጀምሮ ነበር።
፶ የአንቲጱስ ሠራዊት በዚያች በትንሽ
ጊዜ ረጅም ጉዞ ተጉዘው በመድከማቸው
፵፭ ሀ አልማ ፶፫፥፳–፳፩።
፵፯ ሀ አልማ ፶፫፥፲፮–፲፰።

በላማናውያን እጅ ለመውደቅ ተቃርበው
ነበር፤ እናም ከሁለት ሺህዎቼ ጋር ባልመ
ለስ ኖሮ ያሰቡት ይሳካላቸው ነበር።
፶፩ በጉዞአቸው ፍጥነት በመድከማቸው፣
አንቲጱስ፣ እናም ብዙዎቹ የእርሱ መሪዎች
በጎራዴ ወድቀው ነበር—ስለዚህ መሪዎ
ቻቸው ስለወደቁባቸው የአንቲጱስ ሰዎች
በመረበሻቸው ከላማናውያን ፊት ማፈግፈግ
ጀምረው ነበር።
፶፪ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በረ
ቱና፣ እነርሱን ማሳደድ ጀመሩ፤ እናም
ሔለማን ከሁለት ሺህዎቹ ጋር ወደእነርሱ
በመጣና በእጅ ይገድሏቸው በጀመሩ ጊዜ
ላማናውያን በታላቅ ኃይል እየተከተሏቸው
ነበር፣ እናም የላማናውያን ሠራዊት በሔለ
ማን ላይ እስከሚመለሱ ድረስ ያጠቋቸው
ጀመር።
፶፫ እናም የአንቲጱስ ሰዎች ላማናውያን
መመለሳቸውን በተመለከቱ ጊዜ፣ ህዝባቸ
ውን በአንድ ላይ ሰበሰቡና፣ እንደገና በላ
ማናውያን ጀርባ ላይ መጡባቸው።
፶፬ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ እኛ የኔፊ
ህዝብ፣ የአንቲጱስ ህዝብና እኔ ከሁለት
ሺህዎቼ ጋር ላማናውያንን ከበብንና፣ ገደ
ልናቸው፤ አዎን፣ የጦር መሳሪያዎቻቸውን
እስከሚያስረክቡ፣ እናም ደግሞ እራሳቸ
ውን የጦር ምርኮኛ እስከሚያደርጉ ድረስ
ተገደሉ።
፶፭ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በእ
ኛም ሙሉ በሙሉ በምርኮ ከተያዙ በኋላ፣
እነሆ፣ ብዙ ወጣቶች ተገድለዋል ብዬ በመ
ፍራቴ ከእኔ ጋር የተዋጉትን ወጣቶች ቆጠ
ርኳቸው።
፶፮ እናም እነሆ፣ ለእኔ ታላቅ ደስታ የሆ
ነው ከእነርሱ ሀአንዲትም ነፍስ መሬት ባለ
መውደቋ ነበር፤ አዎን፣ በእግዚአብሔርም
ጥንካሬ እንደተዋጉ ያህል ነበር፤ አዎን፣
ሰው በጭራሽ በእንደዚህ ዓይነት ታምራዊ
በሆነ ጉልበት ተዋግቶ አይታወቅም ነበር፤
እናም በአስገራሚ ኃይል በላማናውያን ላይ

		ለ አልማ ፶፯፥፳፩።
ቅ.መ.መ. እናት።

፶፮ ሀ አልማ ፶፯፥፳፭፤ ፶፰፥፴፱።

፫፻፵፮

አልማ ፶፮፥፶፯–፶፯፥፲፪

ስለወደቁ፣ አስፈርተዋቸውም ነበር፤ በዚ
ህም የተነሳ ላማናውያን እራሳቸውን የጦር
ምርኮኛ አድርገው ሰጡ።
፶፯ እናም፣ ከላማናውያን ወታደሮች እን
ጠብቃቸው ዘንድ ለእስረኞቻችን ቦታ ስለ
ሌለን፤ ስለዚህ ወደ ዛራሔምላ ምድር ላክ
ናቸው፤ ያልሞቱትን የአንቲጱስ ሰዎችንም
ከእነርሱ ጋር ልከናቸዋል፤ እናም የተቀሩ
ትን ወስጄ ከብላቴና ሀአሞናውያን ጋር አደ
ባለቅሁአቸው፤ ጉዞአችንንም ወደ ይሁዳ
ከተማ አደረግን።
ምዕራፍ ፶፯
ሔለማን የአንቲፓራን መያዝ፣ እናም
የቁሜኒ ከተማን መከበብና፣ መከላከል
በተመለከተ በዝርዝር አወራ— ወጣት
አሞናውያኑ በጀግንነት ተዋጉ፤ ሁሉም
ቆሰሉ፣ ነገር ግን አንድም አልተገደለም—
ጊድ የላማናውያን እስረኞችን ሞትና ማም
ለጥ ሀተታ አቀረበ። በ፷፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ከንጉስ፣ አሞሮን፣
የጦር ምርኮኞቹን የምንለቅለት ከሆነ የአ
ንቲፓራ ከተማ እንደሚለቅልኝ የሚገልፅ
ደብዳቤ ደረሰኝ።
፪ ነገር ግን ባሉን ወታደሮች የአንቲፓራን
ከተማ ለመውሰድ እርግጠኞች እንደሆንን፣
እናም ለከተማዋ ሲባል እስረኞችን በመለ
ዋወጥ እራሳችንን እንደ ሞኝ መገመት እን
ደሚገባንና፣ እስረኞቻችንን በመለዋወጥ
ብቻ ነው እንደምንለቃቸው ለንጉሱ ደብ
ዳቤ ላክኩለት።
፫ እናም አሞሮን እስረኞችን ስለማይቀ
ያየር ደብዳቤዬን አልተቀበለውም፤ ስለ
ዚህ ወደ አንቲፓራ ከተማ ለመሄድ ዝግ
ጅት ማድረግ ጀመርን።
፬ ነገር ግን የአንቲፓራ ከተማ ህዝብ ከተ
ማዋን ትተው ሄዱ፣ እናም ወደ ሌለኛው
የያዙአቸው ከተማቸው ለመመሸግ ሸሹ፤
እናም የአንቲፓራ ከተማ በእጃችን ወደ
ቀች።
፶፯ ሀ አልማ ፳፯፥፳፮፤ ፶፫፥፲–፲፩፣ ፲፮።

፭ እናም የመሣፍንቱ ሀያ ስምንተኛ ዓመት
የንግስ ዘመን እንደዚህ ተፈፀመ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በሀያ ዘጠነኛው
ዓመት መጀመሪያ ቀለብ ተቀበልን፣ እናም
ደግሞ ከዛራሔምላ ምድር ለወታደሮቻችን
ተጨማሪ ኃይልና በዙሪያውም ካሉት ሀገ
ሮች ስድስት ሺህ ሰዎችን፣ ከዚህ በተጨ
ማሪ ስልሳ ሀአሞናውያን ልጆች ከእኔ ትን
ንሾች ሁለት ሺህ ክምችቶች ወንድሞቻ
ቸው ጋር ለመቀላቀል መጡ። እናም አሁን
እነሆ፣ እኛ ጠንካሮች ነበርን፤ አዎን፣ እናም
ደግሞ በርካታ ቀለብ መጥተውልን ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ የቁሜኒን ከተማ
ለመከላከል ከተቀመጡት ሠራዊት ጋር
ውጊያ ማድረግ ፍላጎታችን ነበር።
፰ እናም አሁን እነሆ፤ በቅርቡ ፍላጎታ
ችንን እንደፈጸምን አሳይሀለሁ፤ አዎን፣
በጠንካራው ኃይላችን፣ ወይም ከጠንካራ
ኃይላችን ክፍል ጋር፣ የስንቅ አቅርቦትን
ከመቀበላቸው ጥቂት ቀደም ብሎ በምሽት
የቁሜኒን ከተማ ከበብናት።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በከተማዋ ዙሪያ
ለበርካታ ምሽት መሸግን፤ ነገር ግን ከነጎ
ራዴያችን ተኝተን ነበር፤ እናም ላማናው
ያን ብዙ ጊዜ እንደሞከሩት በምሽት መጥ
ተው እንዳይገድሉን ጠባቂዎችን አስቀመ
ጥን፤ ነገር ግን ይህን በሚሞክሩበት ጊዜ
ሁሉ ደሞቻቸው ፈስሶ ነበር።
፲ ከጊዜ በኋላ ስንቆቻቸው ደረሱ፣ እናም
ወደከተማዋ በምሽት ለመግባት ተቃርበው
ነበር። እናም ላማናውያንን ሳይሆን ያገኙት
እኛን ኔፋውያንን ነበር፤ ስለዚህ፣ እነርሱ
ንና ቁሳቁሶቻቸውን ወሰድን።
፲፩ እናም በዚህ ሁኔታ ላማናውያን ከሚ
ደገፉበት ቢቆረጡም፣ እነርሱ ከተማዋን
ለማስቀረት ቆርጠው ነበር፤ ስለዚህ እነ
ዚህን ስንቆች ወስደን ወደ ይሁዳ፣ እናም
እስረኞቻችን በዛራሔምላ መላካችን አስ
ፈላጊ ነበር።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ብዙ ቀናት ከማለ
ፋቸው በፊት ላማናውያን የእርዳታ ተስፋ
፶፯ ፮ ሀ አልማ ፶፫፥፲፮–፲፰።

፫፻፵፯

አልማ ፶፯፥፲፫–፳፮

ቸውን ሁሉ ማጣት ጀመሩ፤ ስለዚህ ከተ
ማዋን በእጃችን ሰጡን፤ እናም የቁሜኒን
ከተማ ለማግኘት ያቀድነውን አከናወንን።
፲፫ ነገር ግን እንዲህ ሆነ እስረኞቻችን ብዙ
ስለነበሩ፣ ቁጥራቸው ብዙ ቢሆንም ሠራ
ዊታችንን ሁሉ እስረኞቹን በመጠበቅ እን
ድንጠቀም ወይንም እነርሱን እንድንገድላ
ቸው ተገድደን ነበር።
፲፬ እነሆ በርካታ እስረኞች ያመልጡና
በድንጋይና፣ በዱላ፣ እናም በእጃቸው
ባሉት ማንኛውም ዓይነት መሳሪያዎች ስለ
ሚዋጉን፣ የጦር ምርኮኞች እንዲሆኑ እራሳ
ቸውን አሳልፈው ከሰጡ በኋላ ከሁለት ሺህ
የሚበልጡትን ገድለናል።
፲፭ ስለዚህ ህይወታቸውን ማጥፋት ወይ
ንም እስከ ዛራሔምላ ምድር ድረስም በእ
ጃችን ባለው ጎራዴ መጠበቃችን አስፈላጊ
ሆነብን፤ እናም ደግሞ ከላማናውያን የወ
ሰድናቸው ቢኖረንም፣ ቀለባችን ለራሳች
ንም ሰዎች እንኳን የሚሆን በቂ አልነበረም።
፲፮ እናም አሁን፣ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ፣
የጦር ምርኮኞቹን በተመለከተ መወሰን
እጅግ አስቸጋሪ ጉዳይ ነበር፤ ይሁን እንጂ፣
እነርሱን ወደ ዛራሔምላ ምድር ለመላክ
ወሰንን፤ ስለዚህ ሰዎችን መረጥን፣ እናም
ለእስረኞቻችን ወደ ዛራሔምላ ምድር እን
ዲወስዱ ኃላፊነት ሰጠናቸው።
፲፯ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በማግስቱ ተመ
ለሱ። እናም አሁን እነሆ፣ እስረኞቹን በተ
መለከተ አልጠየቅናቸውም፤ እነሆም፣
ላማናውያን በእኛ ላይ ነበሩ፣ እናም በጊ
ዜው በእጃቸው ከመውደቅ አድነውን ነበር።
እነሆም፣ አሞሮን እነርሱን ለመርዳት አዲስ
ቀለብና፣ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያላቸው ወታ
ደሮችን ልኮላቸው ነበርና።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ከእስረኞች ጋር የላ
ክናቸው ሰዎች እኛን ለማሸነፍ በተቃረቡ
ጊዜ ላማናውያንን ለመያዝ በወቅቱ ደረሱ።
፲፱ ነገር ግን እነሆ፣ ሁለት ሺህ ስልሳ የሆ
ኑት ወታደሮቼ በኃይል ተዋጉ፤ አዎን፣
በላማናውያን ፊት የማይበገሩም ነበሩ፤
፳፩ ሀ አልማ ፶፮፥፵፯–፵፰።

እናም ተቃዋሚዎቻቸውን በሙሉ ገደሉ
አቸው።
፳ እናም ቀሪዎቹ ወታደሮቻችን ከላማና
ውያን ፊት ለመሸሽ በተቃረቡበት ጊዜ፣
እነሆ፣ ሁለት ሺህ ስልሳዎቹ የማይበገሩ
እንዲሁም ተስፋ የማይቆርጡ ነበሩ።
፳፩ አዎን፣ እናም የታዘዙትን ቃላት
በሙሉ በትክክል አከናወኑ፣ እንዲሁም
ጥረት አደረጉ፤ አዎን፣ እንደ እምነታቸ
ውም ለእነርሱ ሆነ፤ እናም ሀከእናቶቻቸው
የተማሩትን ለእኔ የተናገሩትን ቃላት አስ
ታወስኩኝ።
፳፪ እናም አሁን እነሆ፣ ይህንን ታላቅ
ድል ለማግኘት ያስቻሉ እነዚህ ልጆቼ፣
እናም እስረኞቹን እንዲያጓጉዙ የተመረ
ጡት ሰዎች ነበሩ፤ ላማናውያንን ያሸነፉት
እነርሱ ነበሩና፤ ስለዚህ ወደ ማንቲ ከተማ
ተነድተው ተመለሱ።
፳፫ እናም የቁሜኒ ከተማችንን በመያዝ
ቀጥልን፣ እናም ሁላችንም በጎራዴ አል
ጠፋንም ነበር፤ ይሁን እንጂ ብዙም ጥፋት
ደርሶብናል።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ከሸሹ
በኋላ፣ ከሞቱት ሰዎቼ መካከል የቀሩት
ቁስለኞች እንዲወሰዱና፣ ቁስላቸው እን
ዲታሰር ትዕዛዝ በፍጥነት ሰጠሁኝ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ብዙ ደም ስለፈሰሰ
ባቸው ከእኔ ሁለት ሺዎቹ መካከል ሁለት
መቶ የሚሆኑት እራሳቸውን ስተው ነበር፤
ይሁን እንጂ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት፣
እናም ለመደነቃችንና፣ ደግሞ ለሠራዊታ
ችን ደስታ መሰረት፣ ከእነርሱ ሀአንድም
ነፍስ አልጠፋብንም ነበር፤ አዎን፣ እናም
ከእነርሱ መካከልም በብዙ ያልቆሰለ አን
ድም ነፍስ አልነበረም።
፳፮ እናም አሁን፣ መጠበቃቸው ለሠ
ራዊታችን ሁሉ አስገራሚ ነበር፤ አዎን፣
በሺዎች የሚቆጠሩት ወንድሞቻችን በተገ
ደሉ ጊዜ እነርሱ ተርፈው ነበር። እናም ይህ
የሆነው ፃድቅ እግዚአብሔርም እንዳለና፣
ማንም ካልተጠራጠረ ሀ በእግዚአብሔር

፳፭ ሀ አልማ ፶፮፥፶፮።

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል።

፫፻፵፰

አልማ ፶፯፥፳፯–፶፰፥፬

አስደናቂው ኃይል እንደሚጠበቅ እንዲ
ያምኑ በተማሩት ባላቸው ታላቅ እምነት
የተነሳ በኃያሉ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ
እንደሆነ በትክክል እናመለክታለን።
፳፯ እንግዲህ እነዚህ የተናገርኩባ
ቸው እምነት ይህ ነበር፤ እነርሱ ወጣቶች
ናቸው፣ እናም አስተሳሰባቸው ፅኑ ነው፣
እናም እምነታቸውን ሳያቋርጡ በእግዚአ
ብሔር አድርገዋል።
፳፰ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ የቆሰ
ሉትን ሰዎች ከተንከባከብንና፣ የሞቱብ
ንን፣ እናም ደግሞ ብዙ የነበሩትን የሞቱ
ትን ላማናውያን ከቀበርን በኋላ፣ እነሆ፣
ወደ ዛራሔምላ ምድር ይዘዋቸው ጉዞ ስለ
ጀመሩት እስረኞች በተመለከተ ጊድን ጠየ
ቅነው።
፳፱ እንግዲህ ጊድ ምድሪቱ እየጠበቁ እን
ዲወስዷቸው በተመደቡት ቡድኖች ላይ
የተሾመው ሊቀ ሸምበላቸው ነበር።
፴ እናም አሁን፣ ጊድ የተናገረኝ ቃላት
እነዚህ ናቸው፤ እነሆ፣ ከእስረኞቻችን ጋር
ወደ ዛራሔምላ ምድር ጉዞ ጀምረን ነበር።
እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያንን የጦር
ሰፈር እንዲጠብቁ የተላኩትን የሠራዊታ
ችንን ሰላዮች አገኘናቸው።
፴፩ እናም እንዲህ ሲሉ ወደ እኛ ጮኹ—
እነሆ፣ የላማናውያን ሠራዊት ወደ ቁሜኒ
ከተማ በመሄድ ላይ ናቸው፣ እናም እነሆ፣
ላማናውያን ያጠቋቸዋል፤ አዎን፣ እናም
ህዝባችንን ያጠፋሉ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ እስረኞቻችን
እንዲበረቱ ያደረጋቸውን ጩኸታቸውን
ሰሙ፤ እናም በአመፅ በእኛ ላይ ተነሱ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ በማመፃቸው
ጎራዴዎቻችንን በእነርሱ ላይ አሳረፍንባ
ቸው። እናም እንዲህ ሆነ በአንድነትም ወደ
ጎራዴው ሮጡ፣ በእርሱም ብዙ ቁጥር ያላ
ቸው ተገደሉ፤ እናም ቀሪዎቹ አመለጡና፣
ከእኛ ሸሹ።
፴፬ እናም እነሆ፣ በሸሹ ጊዜ፣ እኛም
ልንደርስባቸውም ስላልቻልን፣ ጉዞአች
ለ

፳፮ ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።

ንን በፍጥነት ወደ ቁሜኒ ከተማ አደረግን፤
እናም እነሆ፣ ወንድሞቻችን ከተማዋን እን
ዲጠብቁ እንረዳቸው ዘንድ በጊዜ ደረስን።
፴፭ እናም እነሆ ከጠላቶቻችን እጅ በድ
ጋሚ አመለጥን። እናም የአምላካችን ስም
የተባረከ ይሁን፤ እነሆም እርሱ ነው እን
ድንተርፍ ያደረገን፤ አዎን፣ ይህንን ታላቅ
ነገር ለእኛ አድርጎልናል።
፴፮ እንግዲህ እንዲህ ሆነ የጊድን ቃል፣
እኔ ሔለማን፣ በሰማሁኝ ጊዜ፣ እኛን እን
ዳንጠፋ በመጠበቅ በነበረው በጌታ ቸር
ነት በታላቅ ደስታ ተሞልቼ ነበር፤ አዎን፣
እናም የሞቱት ነፍስም በአምላካቸው ዘንድ
ሀ
እንደሚያርፍ አምናለሁ።
ምዕራፍ ፶፰
ሔለማን፣ ጊድ፣ እና ቴኦምነር የማን
ቲን ከተማ በዘዴ ወሰዱ— ላማናውያን
ወጡ— የአሞን ህዝቦች ወንድ ልጆች
ነፃነታቸውን፣ እና እምነታቸውን ለመ
ከላከል ፀንተው በቆሙ ጊዜ ተጠበቁ።
ከ፷፫–፷፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እነሆ፣ እንዲህ ሆነ የሚቀጥለው
ዓላማችን የማንቲን ከተማ መያዝ ነበር፤
ነገር ግን እነሆ፣ በጥቂት ሰዎቻችን ከከተ
ማቸው ለማስወጣት አይቻለንም ነበር። እነ
ሆም፣ ቀደም ሲል ያደረግነውን ያስታውሱ
ነበር፤ ስለዚህ ከጠንካራ ምሽጋቸው ሀበዘዴ
ለማስወጣት አልተቻለም ነበር።
፪ እናም በቁጥርም ከእኛ ወታደሮች የሚ
ልቁ ስለነበር ወደ ጠንካራው ምሽጋቸው
በመሄድ ለማጥቃት አልደፈርንም ነበር።
፫ አዎን፣ እናም እኛ መልሰን የወሰድናቸ
ውን እነዚያን የምድሮች ክፍል ለመጠበቅ
ሰዎቻችንን መጠቀም አስፈላጊ ነበር፤ ስለ
ዚህ ከዛራሔምላ ምድር ወታደራዊ ኃይል፣
እናም ደግሞ አዳዲስ ስንቆችን እናገኝ ዘንድ
መጠበቁ አስፈላጊ ነበር።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ስለህዝባችን ጉዳይ
እንዲያውቅ ለማድረግ ወደ ምድራችን ገዢ

፴፮ ሀ አልማ ፲፪፥፴፬።

፶፰ ፩ ሀ አልማ ፶፪፥፳፩፤ ፶፮፥፴።

፫፻፵፱

አልማ ፶፰፥፭–፲፰

መልዕክተኛ ላክሁኝ። እናም እንዲህ ሆነ
ከዛራሔምላ ምድር ስንቆችንና፣ ወታደ
ራዊ ኃይልን ለማግኘት ጠበቅን።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ጥቂቱ ብቻ ነበር
የጠቀመን፤ ምክንያቱም ላማናውያንም
ደግሞ ከቀን ወደ ቀን ታላቅ ብርታትን ይቀ
በላሉ ነበርና፤ እናም ደግሞ በርካታ ስንቆ
ችን፤ እናም በዚህ ጊዜ የነበርንበት ሁኔታ
ዎች እነኚህ ነበሩ።
፮ እናም ላማናውያን ከጊዜ ወደጊዜ እኛን
ለማጥቃት ገሰገሱ፣ እናም እኛን ለማጥፋ
ትም ስልት ቀየሱ፤ ይሁን እንጂ በማ
ፈግፈጋቸውና በጠንካራው ምሽጋቸው
ምክንያት ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት ለመ
ምጣት አልቻልንም።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ምግብ አጥተን ልን
ጠፋ እስከምንቃረብ ድረስ በእንደዚህ ዓይ
ነት አስቸጋሪ ሁኔታ ለብዙ ወራት ጠበቅን።
፰ ነገር ግን እንዲህ ሆነ እኛን ለመር
ዳት ሲባል በሁለት ሺህ ሠራዊት የተጠ
በቀ ምግብ ተቀበልን፤ እናም እራሳችንንና
ሀገራችንን በጠላት እጅ እንዳይወድቁ አዎን
ስፍር ቁጥር ከሌላቸው ጠላቶች ጋር ለመዋ
ጋት የተቀበልነው እርዳታ ሁሉ ይህ ነው።
፱ እናም እንግዲህ ይህ ለችግሩ መንስኤ
ምን እንደሆነ፣ ወይም ተጨማሪ ኃይል
ለምን እንዳልላኩልን ምክንያቱን አናው
ቅም፤ ስለዚህ አዝነን ነበር፣ እናም ደግሞ
በማንኛውም መንገድ የእግዚአብሔር
ፍርድ በምድራችን ላይ ይሆናል፣ ውጤ
ቱም ለእኛ መሸነፍ፣ እናም ፍፁም ጥፋት
ይሆናል በሚል ፍርሃት ተሞልተን ነበር።
፲ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያበረታ
ንና፣ ከጠላቶቻችን እጅ እንዲያድነን፣
አዎን፣ እናም ደግሞ ህዝባችንን ለመርዳት፣
ከተሞቻችንንና፣ ምድራችንን፣ እናም ሀብ
ታችንን እናስመልስ ዘንድ ብርታትን ይሰ
ጠን ዘንድ ከልባችን ፀለይን።
፲፩ አዎን፣ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ አምላ
ካችን እኛን እንደሚያድነን ለማረጋገጥ ጎብ
ኝቶናል፤ አዎን፣ ለነፍሳችን ሰላምን ተና
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።

ግሮናል፣ ታላቅ እምነትንም ሰጥቶናል፣
እናም በእርሱም ለመዳናችን ተስፋ እንዲ
ኖረን አድርጓል።
፲፪ እናም ጠላታችንን ለማሸነፍና፣ ምድ
ራችንንና፣ ሀብታችንንና፣ ሚስቶቻችን
ንና፣ ልጆቻችንንና፣ ሀየነፃነታችን መንስኤ
የሆኑትን ለለመጠበቅ ወሰንን፣ ባገኘነውም
ጥቂት ኃይል ድፍረትን አገኘን።
፲፫ እናም ባለን ኃይል ሁሉ በማንቲ ከተማ
ወደነበሩት ላማናውያን ሄድን፤ እናም በከ
ተማዋ አቅራቢያ በሚገኘው ምድረበዳ
ድንኳኖቻችንን ተከልን።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ በሚቀጥለው ቀን፣
በከተማዋ አጠገብ በምድረበዳው ዳርቻ
መሆናችንን ላማናውያን በተመለከቱ ጊዜ፣
የወታደሮቻችንን ቁጥር እንዲሁም ጥንካሬ
ለማወቅ ሰላዮቻቸውን ላኩብን።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እንደቁጥራችን
ብዛት ጠንካራ አለመሆናችንን በተመለ
ከቱ ጊዜ፣ እናም ከእኛም ጋር ለመዋጋ
ትና፣ እኛን ለመግደል የማይመጡ ከሆነ፣
እርዳታው ይቋረጥብናል ብለው በመፍራ
ትና ደግሞ በበርካታ ሰራዊታቸው በቀላሉ
ልናጠፋቸው እንችላለን ብለው በመገመ
ታቸው፤ ስለዚህ ከእኛ ጋር ለመዋጋት ዝግ
ጅት ጀመሩ።
፲፮ እናም ከእኛ ጋር ለመዋጋት ዝግጅት
ማድረጋቸውን በተመለከትን ጊዜ፣ እነሆ፣
ጊድ ከጥቂት ሰዎቹ ጋር እራሱን በምድ
ረበዳው እንዲሸሽግ አደረግሁ፣ ደግሞም
ቲኦመነርና ጥቂት ሰዎች እራሳቸውን በም
ድረበዳው እንዲሸሽጉ አደረግሁ።
፲፯ እንግዲህ ጊድና የእርሱ ሰዎች በስ
ተቀኝ በኩል፣ እናም የተቀሩት በስተግራ
በኩል ነበሩ፤ እናም እራሳቸውን በሸሸጉ
ጊዜ፣ እነሆ፣ ላማናውያን ከእኛ ጋር ለመ
ዋጋት በመጀመሪያ ጊዜ በወጡበት ድን
ኳናችንን በተከልንበት ስፍራ፣ ከተቀሩት
ወታደሮቼ ጋር ቀረሁ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ከበር
ካታ ሠራዊቶቻቸው ጋር በእኛ ላይ መጡ።

		ለ አልማ ፵፮፥፲፪–፲፫፤ ሞር. ፪፥፳፫።

አልማ ፶፰፥፲፱–፴፬

እናም በመጡ ጊዜና በጎራዴ ሊያጠቁን
በተቃረቡ ጊዜ፤ ከእኔ ጋር የነበሩትን ህዝ
ቦቼን ወደ ምድረበዳው እንዲያፈገፍጉ አደ
ረግሁ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን እኛን
ይገድሉን ዘንድ በጣም እጅግ ፍላጎታቸው
በታላቅ ፍጥነት ተከተሉን፤ ስለዚህ ወደ
ምድረበዳው ተከተሉን፤ በጊድ፣ እናም
በቲአምነር መካከል ስናልፍም በላማናው
ያን አልተገኙም ነበር።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ባለፉ
ጊዜ፣ ወይንም ሠራዊቱ ባለፉ ጊዜ፣ ጊድና
ቴኦምነር ከተሸሸጉበት ስፍራ ወጡ፤ እናም
ወደከተማዋ እንዳይመለሱ የላማናውያን
ሰላዮችን ቆርጠው አስቀሩአቸው።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ቆር
ጠው ካስቀሩአቸው በኋላ፣ ወደ ከተማዋ
ሮጡና እስከሚያጠፉአቸው፣ እናም ከተ
ማዋንም እስከሚወስዱ ድረስ፣ ከተማዋን
እንዲጠብቁ የቀሩትን ጠባቂዎች አጠቁ
አቸው።
፳፪ እንግዲህ ይህ የሆነው ከጥቂት ጠባቂ
ዎቻቸው በስተቀር ወደ ምድረበዳው እንዲ
ሄዱ ላማናውያን ለሠራዊቶቻቸው በሙሉ
ስለፈቀዱላቸው ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ጊድና ቴኦምነር
በዚህ ዘዴ ጠንካራ ምሽጋቸውን ወሰዱ።
እናም እንዲህ ሆነ ወደ ዛራሔምላ በምድ
ረበዳው ብዙ ከተጓዝን በኋላ፣ ወደ አንድ
አቅጣጫ ተጓዝን።
፳፬ እናም ላማናውያን ወደ ዛራሔምላ
ምድር መዝመታቸውን በተመለከቱ ጊዜ፣
እጅግ ፈሩ፣ ይህም የሆነበት ወደ ጥፋት
የሚመራቸው ዕቅድ የተዘጋጀ መስሏቸው
ስለነበር ነው፤ ስለዚህ በድጋሚ ወደ ምድ
ረበዳው ማፈግፈግ ጀመሩ፤ አዎን፣ በመ
ጡበት መንገድም ተመለሱ።
፳፭ እናም እነሆ፣ ምሽት ነበርና፣ ድንኳ
ናቸውን ተክለው ነበር፣ ምክንያቱም የላ
ማናውያን ዋና አዛዦች ኔፋውያን በጉዞ
አቸው ደክመዋል በማለት ገምተው ነበር፤
፴፩ ሀ አልማ ፶፮፥፲፬።

፫፻፶

እናም ወታደሮቻቸውን ሁሉ ከፊት እንዳ
ስወጡ ስለገመቱ፣ በዚህም የተነሳ የማን
ቲን ከተማ በተመለከተ አላሰቡባትም ነበር።
፳፮ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ምሽት በሆነ
ጊዜ፣ የእኔ ሰዎች እንዳይተኙ፣ ነገር ግን
በሌላ አቅጣጫ ወደ ማንቲ ምድር ወደፊት
እንዲሄዱ አደረግሁ።
፳፯ እናም በዚህ በምሽቱ ጉዞአችን የተ
ነሳ፤ እነሆ፣ በሚቀጥለው ቀን ላማናውያን
በርቀት ቀድመናቸው ስለነበር አስቀድመን
ወደ ማንቲ ከተማ ደረስን።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ዓይነት
ስልት፣ ደም መፋሰስ ሳይኖር፣ የማንቲን
ከተማ ያዝን።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን ወታ
ደሮች በከተማዋ አጠገብ በደረሱ ጊዜና፣
ከእነርሱ ጋር ለመገናኘት መዘጋጀታችንን
በተመለከቱ ጊዜ፣ እጅግ ተገርመው ነበር፣
እናም ወደ ምድረበዳው እስከሚሸሹ ድረስ
በታላቅ ፍርሃት ተውጠው ነበር።
፴ አዎን፣ እናም እንዲህ ሆነ የላማናው
ያን ሠራዊት ከምድሪቱ ክፍል ሁሉ ሸሽ
ተው ነበር። ነገር ግን እነሆ፣ ብዙ ሴቶችንና
ልጆችን ይዘው ከምድሪቱ ወጡ።
፴፩ እናም በላማናውያን የተወሰዱት ሀእነ
ዚያ ከተሞች ሁሉ በዚህን ጊዜ በእኛ ቁጥ
ጥር ሥር ናቸው፤ እናም በላማናውያን ምር
ኮኞች ሆነው ከተወሰዱት በቀር አባቶቻ
ችንና፣ ሴቶቻችን፣ እናም ልጆቻችን ወደ
ቤታቸው ተመለሱ።
፴፪ ነገር ግን እነሆ፣ ወታደሮቻችን በቁ
ጥር በርካታ የሆኑትን ከተሞች፣ እና በር
ካታ ንብረቶች ለመጠበቅ ጥቂት ናቸው።
፴፫ ነገር ግን እነሆ፣ የእኛ የነበሩትን ስፍ
ራዎች፣ እናም ከተሞች እስከምናገኝ ድረስ
በምድሪቱ ላይ ድልን በሰጠን አምላካችን
እምነት አለን።
፴፬ እንግዲህ መንግስት የበለጠ ድጋፍን
ለእኛ የማይሰጥበትን መንስኤ አናውቅም፤
ወደ እኛ የመጡትም ሰዎች ለምን ታላቅ
ድጋፍ እንዳላገኘን አያውቁም።

፫፻፶፩

አልማ ፶፰፥፴፭–፶፱፥፮

፴፭ እነሆ፣ ድል እንዳላገኛችሁ ለመሆን
እንደሚችል፣ እናም ወታደሮችን ወደዚያ
ምድር ወስደህም እንደሆነ እንገምታለን፤
ይህ ከሆነ ለማጉረምረም አንፈልግም።
፴፮ እናም ይህ ካልሆነ፣ እነሆ፣ ስለዚህ
በመንግስት ሀመከፋፈል ምክንያት በተጨ
ማሪ ሰዎችን ለእኛ እርዳታ እንደማይልኩ
እንፈራለን፣ ከላኳቸው የበለጠ በቁጥር ብዙ
መሆናቸውን እናውቃለንና።
፴፯ ነገር ግን እነሆ ይህ ምንም ማለት አይ
ደለም—ምንም እንኳን ወታደሮቻችን ደካ
ሞች ቢሆኑ፣ እግዚአብሔር ሀእንደሚያድ
ነን እናምናለን፤ አዎን፣ እናም ከጠላቶቻ
ችን እጅ ያስለቅቀናል።
፴፰ እነሆ፣ ይህ በሀያ ዘጠነኛው ዓመት
መጨረሻ ነበር፣ እኛም ምድሮቻችንን ይዘ
ናል፤ እናም ላማናውያን ወደ ኔፊ ምድር
ሸሽተዋል።
፴፱ እናም በከፍተኛ ሁኔታ የተናገርኳ
ቸው የአሞን ህዝቦች ወንድ ልጆች፣ በማ
ንቲ ከተማ ከእኔ ጋር ናቸው፤ ጌታም ረድ
ቷቸዋል፣ አዎን፣ እናም ሀአንድም ነፍስ
እንኳን እስከማይጠፋ ድረስ በጎራዴ እን
ዳይጠፉ ተጠብቀዋል።
፵ ነገር ግን እነሆ፣ በብዛት ቆስለዋል፣
ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ነፃ ባደረጋቸው
በዚያ ሀነፃነት በፅኑነት ቆመዋል፤ እናም
ከቀን ወደ ቀንም ጌታ አምላካቸውን በማ
ስታወስ ጠንቃቆች ናቸው፤ አዎን፣ ህጎ
ቹንና፣ ፍርዱን፣ እንዲሁም ትዕዛዛቱን፣
ለመጠበቅ ጥረት አድርገዋል፤ እናም የሚ
መጣውን በተመለከተ ስለተተነበየው እም
ነታቸውም ጠንካራ ነው።
፵፩ እናም አሁን፣ የተወደድህ ወንድሜ
ሞሮኒ፣ እኛን የፈወሰንና፣ ነፃ ያደረገን ጌታ
አምላካችን፣ ያለማቋረጥ በፊቱ ይጠብቅህ፤
አዎን፣ እናም ህዝቦቹን ይውደድ፣ ለእኛም
እርዳታ የነበሩትን ላማናውያን የወሰዱብ
ንን ንብረቶች ለማግኘት ድል እንድታገኝ
፴፮ ሀ አልማ ፷፩፥፩–፭።
፴፯ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፯፥፴፰–፴፱።
፴፱ ሀ አልማ ፶፮፥፶፮።

እርሱ ይርዳህ። እናም እንግዲህ፣ እነሆ
ደብዳቤዬን እደመድማለሁ። እኔ ሔለ
ማን፣ የአልማ ልጅ ነኝ።
ምዕራፍ ፶፱
ሞሮኒ የሔለማንን ወታደሮችን እንዲያ
ጠናክር ፓሆራንን ጠየቀው— ላማናው
ያን የኔፋውያን ከተማ ያዙ— ሞሮኒ በመ
ንግስቱ ላይ ተናደደ። በ፷፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ ሠላሳኛ ዓመት የንግስ ዘመን
ሞሮኒ የሔለማንን ሀደብዳቤ ተቀብሎ ካነበበ
በኋላ፣ በደህንነቱ አዎን፣ ሔለማን የተቀ
ሙትን ምድሮች ለማግኘት ባደረገው ታላቅ
ድል እጅግ ተደስቶ ነበር።
፪ አዎን እናም ሞሮኒ እርሱ በነበረበትም
ምድር ሁሉ ዙሪያ ያሉት ይደሰቱ ዘንድ ለህ
ዝቡ ይህ ሁሉ እንዲታወቅ አስደረገ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ በአስደናቂ
ሁኔታ በድጋሚ ያገኟቸውን ምድሮች
ለመጠበቅ እንዲችሉ፣ ሔለማንን ወይንም
የሔለማን ወታደሮችን ለማበርታት ሰዎች
እንዲሰባሰቡ እንደፈለገ ሀለፓሆራን በፍጥ
ነት ለደብዳቤ ላከ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ወደ ዛራሔምላ
ምድር ይህንን ደብዳቤ በላከ ጊዜ፣ የቀሩ
ትንና ላማናውያን የወሰዱባቸውን ከተሞች
ያገኝ ዘንድ በድጋሚ ዕቅድ ማቀድ ጀመረ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ከላማናው
ያን ጋር ለመዋጋት ዝግጅት በሚያደርግ
በት ጊዜ፣ እነሆ፣ ከሞሮኒ ከተማና፣ ከሌሂ
ከተማና፣ ከሞሪያንተን ከተማ የተሰባሰቡት
የኔፋውያን ሰዎች በላማናውያን ጥቃት ደረ
ሰባቸው።
፮ አዎን፣ ከማንቲ ምድር እናም በዙሪ
ያው ካለው ምድር እንዲሸሹ የተገደዱትም
በዚህች ምድር ከላማናውያን ጋር ሊቀላ
ቀሉ መጡ።

፵ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።

፶፱ ፩ ሀ አልማ ፶፮፥፩።
፫ ሀ አልማ ፶፥፵።

		ለ አልማ ፷፥፩–፫።

፫፻፶፪

አልማ ፶፱፥፯–፷፥፯

፯ እናም በቁጥር እጅግ ብዙ ስለነበሩ፣
አዎን፣ እናም በአሞሮን ትዕዛዝ ከቀን ቀን
ጥንካሬን በማግኘታቸው በኔፋውያን ሰዎች
ላይ መጡና፣ በአሰቃቂ ሁኔታ ያጠቁአቸ
ውና ይገድሉአቸው ጀመሩ።
፰ እናም ወታደሮቻቸው በቁጥር ብዙ
ስለነበሩ የተቀሩት የኒፋያህ ሰዎች እንዲ
ሸሹ ተገደዱ፤ እናም ከሞሮኒ ሠራዊት ጋር
ተቀላቀሉ።
፱ እናም እንግዲህ ከተማዋን ህዝቡ እን
ዲጠብቅ ለመርዳት ሞሮኒ ወደ ኔፋውያን
ከተማ ሰዎች ተልከዋል ብሎ ገምቶ ነበር፣
እናም ከተማዋን ከእነርሱ እጅ ዳግም ከመ
ውሰድ ይልቅ በላማናውያን እጅ እንዳይገባ
መጠበቁ ቀላል መሆኑን በማወቁ ከተማ
ዋን በቀላሉ ይጠብቋታል ብሎ ገምቶ ነበር።
፲ ስለዚህ የያዛቸውን ስፍራዎች ለመጠ
በቅ ኃይሉን ከእርሱ ጋር አስቀርቶ ነበር።
፲፩ እናም እንግዲህ፣ ሞሮኒ የኔፋውያን
ከተማ መወሰዷን በተመለከተ ጊዜ እጅግ
አዝኖ ነበር፣ እናም በህዝቡ ክፋት የተነሳ
በወንድሞቻቸው እጅ መውደቅ እንደሚ
ገባቸው መጠራጠር ጀመረ።
፲፪ እንግዲህ ዋና ሻምበሎች የነበራቸው
ጥርጣሬ ይህ ነበር። እነርሱም በህዝቦች
ክፋት ምክንያት ተጠራጠሩና ተደነቁ፣
እናም ይህ የሆነው ላማናውያን በእነርሱ
ላይ ድል በማግኘታቸው ነው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ የሀገራቸውን
ነፃነት በተመለከተ በመንግስቱ ሀግዴለሽነት
ተቆጥቶ ነበር።
ምዕራፍ ፷
ሞሮኒ መንግስቱ ሠራዊቱን ችላ ማለ
ቱን በተመለከተ ለፓሆራን ወቀሳ አቀ
ረበ— ጌታ ፃድቃኖች እንዲገደሉ ይፈቅ
ዳል— ኔፋውያን ከጠላቶቻቸው እራሳቸ
ውን ለማስለቀቅ ያላቸውን ኃይል እንዲ
ሁም ዘዴዎች በሙሉ መጠቀም ይኖርባ
ቸዋል— ሞሮኒ ለሠራዊቱ እርዳታ ካልተ
፲፫ ሀ አልማ ፶፰፥፴፬፤ ፷፩፥፪–፫።

ደረገ ከመንግስት ጋር እንደሚዋጋ አስጠ
ነቀቀ። በ፷፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ለሀገሪቱ አስ
ተዳዳሪ፣ ለፓሆራን በድጋሚ ፃፈና፣ የፃ
ፈውም ቃል እንዲህ ይል ነበር፥ እነሆ፣
በዛራሔምላ ከተማ ሀዋና ዳኛና፣ በምድ
ሪቱ አስተዳዳሪ ለሆነው ለፓሆራን፣ እናም
ደግሞ የጦር ጉዳያቸውን በተመለከተ እን
ዲያስተዳድሩና እንዲመሩ ከእነዚህ ሁሉ
መካከል በህዝብ ለተመረጡት፣ ደብዳቤዬን
አቀርባለሁ።
፪ እነሆም፣ በወቀሳ መልክ ለእነርሱ በመ
ጠኑ የምለው አለኝ፤ እነሆም፣ እናንተ ራሳ
ችሁም ሰዎችን በአንድ ላይ እንድትሰበስ
ቡና፣ በጎራዴና፣ በሻምላ፣ እንዲሁም በሁ
ሉም ዓይነት የጦር መሳሪያዎች እንድታስ
ታጥቁ እናም ላማናውያን ወደ ምድራችን
በመጡበት በየትኛውም አቅጣጫ እንድት
ልኩአቸው ተሹማችኋል።
፫ እናም እንግዲህ እነሆ፣ እኔ ራሴና፣
ደግሞ የእኔ ሰዎችና፣ ደግሞ ሔለማን፣ እና
የእርሱ ሰዎች ታላቅ የሆነን ስቃይ ተሰቃይ
ተናል፤ አዎን፣ በረሃብ፣ በጥማትና፣ በድ
ካም፣ እናም በሁሉም ዓይነት ስቃይ ተሰ
ቃይተናል።
፬ ነገር ግን እነሆ፣ የተሰቃየነው ይህ ሁሉ
ቢሆን ኖሮ፣ አናጉረመርምም እንዲሁም
ወቀሳ አናቀርብም ነበር።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ በህዝባችን መካከል
ግድያው ከፍተኛ ነበር፣ አዎን፣ በሺህ የሚ
ቆጠሩ በጎራዴው ወድቀዋል፣ ለወታደሮ
ቻችን በቂ ብርታትንና እርዳታን ብታደ
ርጉ ኖሮ፣ ውጤቱም ሌላ በሆነ ነበር። አዎን
በእኛም ላይ ችላ ባይነታችሁ ታላቅ ነበር።
፮ እናም እንግዲህ እነሆ፣ የዚህ እጅግ
ታላቅ የሆነ ችላ ባይነት መንስኤን ማወቅ
እንፈልጋለን፤ አዎን፣ ለሀሳብ የለሽነትታ
ችሁ ምክንያትን ማወቅ እንፈልጋለን።
፯ ጠላቶቻችሁ በዙሪያችሁ የሞትን ስራ
በሚያስራጩበት ወቅት በዙፋናችሁም

፷ ፩ ሀ አልማ ፶፥፴፱–፵።

፫፻፶፫

አልማ ፷፥፰–፲፯

ምንም ሳታስቡ ለመቀመጥ እንችላለን ብላ
ችሁ ታስባላችሁን? አዎን፣ በሺህ የሚቆ
ጠሩ ወንድሞቻችሁን ሲገድሉባችሁ—
፰ አዎን፣ ለእርዳታ ወደእናንተ የሚመ
ለከቱትንም፤ አዎን በእናንተም እንዲደገፉ
በምትገኙበት ቦታ ያስቀምጡአችሁ ሲገ
ድሉባችሁ፣ አዎን፣ ወታደሮችን እንዲ
ያበረቱአቸው ወደእነርሱ ለመላክ፣ እናም
ብዙ ሺህ የሚሆኑትን በጎራዴ ከመቆረጥ
ባዳናችሁ ነበር።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ብቻም አይደ
ለም—ብዙዎች ለዚህ ህዝብ ደህንነት ታላቅ
ፍላጎት ስለነበራቸው እስከሚዋጉ፣ እናም
ደማቸው ፈሶም እስከሚሞቱ ድረስ ስንቃ
ችሁን ያዛችሁባቸው፤ አዎን፣ እናም ለእ
ነርሱ እጅግ ታላቅ የሆነ ግዴለሽነት ስለነ
በራችሁ ይህንን ያደረጉት በረሃብ ሀሊጠፉ
ሲቃረቡ ነበር።
፲ እናም እንግዲህ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ—የምትወደዱ መሆን ነበረባችሁ፤
አዎን፣ እናም ለዚህ ህዝብ ደህንነትና፣ ነፃ
ነት ይበልጥ በትጋት ራሳችሁን ማነሳሳት
ነበረባችሁ፤ ነገር ግን እነሆ በሺህ የሚቆጠ
ሩት ሰዎች ደም ለበቀል በራሳችሁ ላይ እስ
ከሚመጣ ድረስ ችላ አላችኋቸው፤ አዎን፣
ጩኸታቸው፣ እናም ስቃያቸው ሁሉ በእ
ግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ ነው—
፲፩ እነሆ፣ እናም በታላቁ የእግዚአብሔር
ቸርነት ምክንያት ምንም ነገር ሳትፈፅሙ
ያድነናል፣ እርሱም ትቶአችሁ በዙፋናችሁ
ላይ መቀመጥ እንችላለን ብላችሁ ትገምታ
ላችሁን? እነሆ፣ ይህንን የምትገምቱ ከሆነ
ግምታችሁ ከንቱ ነው።
፲፪ ብዙዎች ወንድሞቻችሁ ስለሞቱ በኃ
ጢአታቸው ነው የተገደሉት ብላችሁ ሀትገ
ምታላችሁን? እኔ እላችኋለሁ፣ እንደዚህ
የምትገምቱ ከሆነ ግምታችሁ ከንቱ ነው፤
እንዲህ እላችኋለሁና፣ ብዙዎች በጎራዴ
ሞተዋል፤ እናም እነሆ ይህ ኩነኔያችሁ ነው፤
፱ ሀ አልማ ፶፰፥፯።
፲፪ ሀ ሉቃ. ፲፫፥፩–፭።
፲፫ ሀ አልማ ፲፬፥፲–፲፩፤

፲፫ ጌታ ትክክለኛው ፍርዱና ቅጣቱ በኃ
ጢአተኞች ላይ ይሆን ዘንድ ሀፃድቃኖች
እንዲገደሉ ይፈቅዳል፤ ስለዚህ ፃድቃኖች
ስለተገደሉ የጠፉ ናቸው ብላችሁ አትገ
ምቱ፤ ነገር ግን እነሆ በጌታ በአምላካቸው
ዘንድ ያርፋሉ።
፲፬ እናም አሁን እነሆ፣ እላችኋለሁ እጅግ
ሰነፎች በመሆናቸው፤ አዎን፣ በመንግስ
ታችንም ስንፍና ቢሆን፣ እናም ለወንድ
ሞቻቸውም፣ አዎን፣ ለተገደሉትም ቢሆን
ባላቸው ታላቅ ችላ ባይነት፣ የእግዚአብ
ሔር ቅጣት በእነዚህ ሰዎች ላይ እንዳይሆን
በጣም እፈራለሁ።
፲፭ በአመራራችን በተጀመረው ሀኃጢያት
ባይሆን ኖሮ ጠላቶቻችን በእኛ ላይ ኃይልን
እንዳያገኙ ለመቋቋም ይቻለን ነበር።
፲፮ አዎን፣ በራሳችን መካከል በተጀመ
ረው ሀጦርነት ባይሆን ኖሮ፤ አዎን፣ በራ
ሳችን መካከል ብዙ ደም መፋሰስ እንዲ
ሆን ባደረጉት በንጉሡ ሰዎች ባይሆን ኖሮ፤
አዎን፣ በመካከላችን ፀብ በነበረበት ጊዜ፣
ቀደም ሲል እንዳደረግነው እራሳችንን በአ
ንድ ላይ ብናደርግ ኖሮ፤ አዎን፣ ለየንጉስ
ሰዎች በእኛ ላይ እንደፈለጉት ኃይልና ስል
ጣን ባይሆን ኖሮ፤ በመካከላችን ለብዙ ደም
መፋሰስ ምክንያት የሆነውን ጎራዴአቸውን
ከማንሳት ይልቅ፣ ለነፃነታችን ምክንያት
እውነተኞች ቢሆኑ፣ እናም ከእኛ ጋር ተቀ
ላቅለው በጠላቶቻችን ላይ ቢሄዱ፣ አዎን፣
በጌታ ብርታት ወደ እነርሱ ብንሄድ ጠላ
ቶቻችንን እንበታትናቸው ነበር፣ ምክን
ያቱም ይህ የሚሆነው የጌታ ቃሉ ይፈፀም
ዘንድ ነው።
፲፯ ነገር ግን እነሆ፣ ላማናውያን ምድራ
ችንን ለመውሰድ መጥተዋል፣ እናም ህዝ
ባችንን በጎራዴ እየገደሉ፤ አዎን፣ ሴቶቻ
ችንንና፣ ልጆቻችንን፣ እናም ደግሞ ምር
ኮኞች አድርገው እየወሰዱአቸው ናቸው፣
ሁሉንም ዓይነት ስቃይ እንዲሰቃዩ እያደ

ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፮–፵፯።
፲፭ ሀ አልማ ፶፩፥፱፣ ፲፫።
፲፮ ሀ አልማ ፶፩፥፲፮–፲፱።

		ለ አልማ ፶፩፥፭፣ ፰።

፫፻፶፬

አልማ ፷፥፲፰–፴

ረጉአቸው ናቸው፤ ይህም ኃይልና ሥል
ጣን በሚሹ ታላቅ ኃጢያት፣ አዎን፣ እንዲ
ሁም በእነዚያ የንጉስ ሰዎች ምክንያት ነው።
፲፰ ነገር ግን ይህንን በተመለከተ ለምን
ብዙ እላለሁኝ? እራሳችሁም ብትሆኑ ስል
ጣንን የምትፈልጉ መሆናችሁን አናው
ቅም። እናንተ ለሀገራችሁ ከሀዲ እንደሆ
ናችሁም አናውቅም።
፲፱ ወይም ችላ ያላችሁን፣ ምግብም እን
ዳይላክልን እናም ደግሞ ወታደሮቻችን
እንዲጠናከሩ ሰዎች እንዳይላኩ ያደረጋ
ችሁበት ምክንያት በሀገራችን ዋና ስፍራ
በመሆናችሁ፣ እናም በጠባቂዎች በመከ
በባችሁ ነውን?
፳ የጌታ የአምላካችሁን ትዕዛዛት ረስታች
ኋልን? አዎን አባቶቻችን በምርኮ እንደነበ
ሩስ ረስታችኋልን? ከጠላቶቻችን እጅ ብዙ
ጊዜ መለቀቃችንን ረሳችሁትን?
፳፩ ወይም በዙፋናችን እንደተቀመጥን
እና ጌታ የሰጠንን ዘዴዎች ሳንጠቀምባ
ቸው ያድነናል ብላችሁ ትገምታላችሁን?
፳፪ አዎን፣ በሺዎች እንዲሁም በአስር
ሺዎች ያለስራ በተቀመጡት ተከብባችሁ፤
በዙሪያችሁ በምድሪቱ ዳርቻ በሺህ የሚ
ቆጠሩት በጎራዴ በተገደሉ ጊዜ፤ አዎን፣
በቆሰሉና በደሙ ጊዜ ያለስራ ትቀመጣላ
ችሁን?
፳፫ አሁንም ተቀምጣችሁ እነዚህን ነገ
ሮች በምትመለከቱበት ጊዜ እግዚአብሔር
እንከን የሌላችሁ አድርጎ ይቆጥረናል ብላ
ችሁ ትገምታላችሁን? እነሆ እኔ ግን እን
ደዚህ አድርጎ አይቆጥራችሁም እላለሁ።
እንግዲህ የመያዣው ሀእቃ ውስጥ በመጀ
መሪያ እንዲጠራ፣ እናም ደግሞ የእቃው
ውጭ እንዲጠራ እግዚአብሔር መናገሩን
እንዲያስተውሉ እፈልጋለሁ።
፳፬ እናም እንግዲህ፣ ለሰራችሁት ስራ
ንስሃ ካልገባችሁና፣ በስራችሁ ንቁ ካልሆ
ናችሁ፣ እንዲሁም በድጋሚ ያገኛትን የሀገ
ራችንን ክፍል ይደግፉት ዘንድና፣ ምና
፳፫ ሀ ማቴ. ፳፫፥፳፭–፳፮።
፳፭ ሀ አልማ ፶፩፥፮፤ ፷፩፥፲፭።

ልባት ደግሞ በዚህኛው ክፍል የተቀረ
ውን ንብረታችንን እናገኝ ዘንድ፣ እናም
ወደ እኛምና፣ ደግሞ ለሔለማን፣ ምግ
ብና ሰው ካልላካችሁ፤ እነሆ የውስጥ መያ
ዣችንን እቃ፣ አዎን የመንግስታችን የበ
ላይ ሹማምንቶችንም ቢሆን፣ እስከምና
ጠራ ከላማናውያን ጋር መጣላቱ አስፈላጊ
አይደለም።
፳፭ እናም የደብዳቤዬን መልስ ካልሰ
ጠኸኝ በቀር፣ እናም ወጥተህና እውነተኛ
ውን ሀየነፃነት መንፈስ ካላሳየኸኝና፣ ወታ
ደሮቻችንን ካላበረታህና ካላጠናከርህና፣
ለድጋፋቸው ምግብ ካልሰጠኻቸው እነሆ
የነፃነት ሰዎቼን ይህንን ክፍል እንዲያስተ
ዳድሩ እተዋቸዋለሁ፤ እናም ሌላ ኃይል
በእነርሱ ላይ መስራት እንዳይችል የእግዚ
አብሔርን ብርታትና በረከት በእነርሱ ላይ
አደርጋለሁ—
፳፮ እናም ይህን የማደርገው በታላቁ እም
ነታቸው፣ እናም በመከራቸው ጊዜ በነበራ
ቸው ትዕግስት ነው—
፳፯ እናም ወደ እናንተ እመጣለሁና፣
በመካከላችሁ ነፃነት የሚፈልግ ቢኖር፣
አዎን፣ የቀረም የነፃነት ብልጭታ ቢኖር፣
እነሆ፣ ኃይልና ስልጣንን ያለአግባብ በመ
ካከላችሁ የሚያነሳሱት እንኳን እስከሚጠፉ
ድረስ አመፅ አስነሳለሁ።
፳፰ አዎን፣ እነሆ ኃይላችሁንም ሆነ ስል
ጣናችሁን አልፈራም፤ ነገር ግን ሀአም
ላኬን ነው የምፈራው፤ እናም እንደትዕ
ዛዛቱ ሀገሬን ለመከላከል ጎራዴዬን አነሳ
ለሁ፤ እናም በክፋታችሁ የተነሳ ነው ብዙ
ዎች የጠፋት።
፳፱ እነሆ ይህ ጊዜው ነው፤ አዎን አሁን
ጊዜው ደርሷል፣ ራሳችሁን፣ ሀገራችሁ
ንና፣ ልጆቻችሁን ለመከላከል ካላነሳሳችሁ
የፍትህ ሀጎራዴ በእናንተ ላይ ይንዠባለላል፤
አዎን፣ እናም በእናንተ ላይ ይሆናል፣ እን
ዲሁም ፈፅሞም ለጥፋታችሁ ይሆናል።
፴ እነሆ፣ ከእናንተ እርዳታን እጠብቃ

፳፰ ሀ የሐዋ. ፭፥፳፮–፳፱።
፳፱ ሀ ሔለ. ፲፫፥፭፤ ፫ ኔፊ ፪፥፲፱።

፫፻፶፭

አልማ ፷፥፴፩–፷፩፥፮

ለሁ፤ እናም፣ እርዳታችንን እንድናገኝ
ካልሰራችሁ በቀር፣ እነሆ፣ ወደ ዛራሔምላ
ምድርም እንኳን እመጣለሁና፣ ለነፃነታ
ችን መንስኤ የዚህን ህዝብ እድገት ለማገድ
ስልጣን ከዚህ ወዲያ ሊኖርህ እስከማይችል
ድረስ በጎራዴ እመታሃለሁ።
፴፩ እነሆም፣ ጌታ እንድትኖር፣ እናም
ፃድቅ ህዝቡን ለማጥፋት በክፋትህ እንድ
ትጠነክር አይፈቅድልህም።
፴፪ እነሆ ክፋትህ ክብርህን እና የዓለምን
ከንቱ ነገሮች ለመውደድ ሆኖ እያለ፣ ጌታ
በአባቶቻቸው ወግ ምክንያት ጥላቻ ያላቸ
ውን፣ አዎን እናም ይኸውም ከእኛ በተገነ
ጠሉት ላይ በተጨመረባቸው ላማናውያን
ላይ ጌታ በፍርድ እንደሚመጣባቸውና፣
ራሳችሁን ያድናችኋል ብላችሁ ትገምታ
ላችሁን?
፴፫ የእግዚአብሔርን ህግጋት መተላለ
ፍህን ታውቃለህ፣ እናም እነዚህን በእግ
ርህ መርገጥህንም ታውቃለህ። እነሆ ጌታ
እንዲህ ብሎኛል፥ ገዢ አድርገህ የሾምካ
ቸው ለኃጢአታቸው እና ለክፋታቸው ንስሃ
ካልገቡ ከእነርሱ ጋር ሄደህ መዋጋት ይኖ
ርብሃል።
፴፬ እናም እንግዲህ እነሆ፣ እኔ፣ ሞሮኒ፣
የአምላኬን ትዕዛዛት ለመጠበቅ በገባሁት
ቃል ኪዳን መሰረት እገፋፋለሁ፤ ስለዚህ
የእግዚአብሔርን ቃል እንድትቀበሉ እፈ
ልጋለሁ፣ እናም ከቀለባችሁና፣ ከሰዎቻ
ችሁ ላኩልኝ፣ እናም ደግሞ ለሔለማን በፍ
ጥነት ላኩለት።
፴፭ እናም እነሆ ይህንን የማታደርጉ ከሆነ
በፍጥነት ወደ እናንተ እመጣለሁ፤ እነሆም፣
እግዚአብሔር በረሃብ እንድንጠፋ አይፈ
ቅድም፤ ስለዚህ በጎራዴም ቢሆን ከምግባ
ችሁ ይሰጠናል። እንግዲህ የእግዚአብሔ
ርን ቃል ፈፅሙ።
፴፮ እነሆ፣ እኔ ሊቀ ሻምባል ሞሮኒ ነኝ።
ፍላጎቴ ሀለስልጣን ሳይሆን፣ ነገር ግን ይህን
ጎትቶ ለማውረድ ነው። የዓለምን ክብር
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፱–፵፪።

፷፩ ፩ ሀ አልማ ፶፥፴፱–፵።

ሳይሆን፣ የአምላኬ ክብርን እናም የሀገሬን
ነፃነትና ደህንነት ነው የምፈልገው። እናም
ደብዳቤዬን አበቃለሁ።
ምዕራፍ ፷፩
ፓሆራን በመንግስት ላይ ስለሆነው ሁከት፣
እና አመፃ ለሞሮኒ ነገረው— የንጉሱ ሰዎች
ዛራሔምላን ያዙ፣ እናም ከላማናውያን
ጋር አንድ ቡድን ሆኑ— ፓሆራን በአ
ማፅያኑ ላይ ወታደራዊ እርዳታን ጠየቀ።
በ፷፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ለዋናው ገዢ
ደብዳቤውን ከላከ በኋላ፣ ወዲያውኑ
ከዋናው ገዢ ሀፓሆራን ደብዳቤ ደረሰው።
እናም የተቀበለው ቃል እንዲህ ይላል፥
፪ እኔ ፓሆራን የዚህች ምድር ዋና ገዢ
የሆንኩ፣ በሠራዊቱ ሊቀ ሻምባል ለሆ
ነው ሞሮኒ ይህንን መልዕክት ልኬአለሁ።
እነሆ፣ ሞሮኒ እልሀለሁኝ፣ በታላቁ ሀስቃ
ይህ አልደሰትም፤ አዎን፣ ይህ ነፍሴን ያሳ
ዝናታል።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ በስቃይህ የሚደሰቱት
አሉ፣ አዎን፣ በእኔ እናም ሀየነጻነት ሰዎች
በሆኑት ህዝቦቼ ላይ በአመፅ ተነስተዋል፣
አዎን፣ ለአመፅ የተነሱት በቁጥር እጅግ
ብዙ ናቸው።
፬ እናም የፍርዱን ወንበር ከእኔ ለመው
ሰድ የፈለጉት የዚህ የታላቁ ክፋት መንስኤ
ናቸው፤ ምክንያቱም ታላቅ የሽንገላ ቃላት
ተጠቅመዋል፣ እናም በመካከላችን የአደገኛ
ስቃይ መንስኤ እንዲሆን የብዙዎችን ልብ
ለውጠዋል፤ ስንቆቻችንን ይዘውብናልና፣
ወደ አንተም እንዳይመጡ ነፃ የሆኑትን ሰዎ
ቻችንን አስፈራርተውብናል።
፭ እናም እነሆ፣ ከፊታቸው እኔንም አባ
ረውኛል፣ እናም ከእኔጋ ለማግኘት ከምች
ላቸው ያህል ሰዎች ጋርም ወደ ጌዴዎን
ምድር ሸሽቻለሁ።
፮ እናም እነሆ፣ በዚች ምድር አዋጅ ልኬ

፪ ሀ አልማ ፷፥፫–፱።
፫ ሀ አልማ ፶፩፥፮–፯።

፫፻፶፮

አልማ ፷፩፥፯–፳

አለሁ፤ እናም እነሆ ሀገራቸውንና ነፃነታ
ቸውን ለመከላከልና፣ ስህተቶቻችንንም
ለመበቀል የጦር መሳሪያቸውን ለማንሳት
በየቀኑ ወደእኛ ይሰበሰባሉ።
፯ እናም በእኛ ላይ ለአመፅ የተነሱት፣
አዎን፣ እነርሱ እስከሚፈሩን፣ እናም
ለውጊያ በእኛ ላይ ለመምጣት እስከማይ
ደፍሩም ድረስ ወደ እኛ መጥተዋል።
፰ ምድሪቱን እንዲሁም የዛራሔምላ
ከተማን ይዘዋል፤ በእነርሱም ላይ ንጉሥን
ሹመዋል፣ እናም ለላማናውያን ንጉስም
ጽፏል፣ በዚህም ከእርሱ ጋር አንድነት
ኖሯቸዋል፤ በዚህም አንድነት የዛራሔም
ላን ከተማ ለማስተዳደር ተስማማ፤ በሚ
ያስተዳድርበት ጊዜም ላማናውያን የተቀ
ረውን ምድር ያሸንፋሉ፤ እናም በላማና
ውያን በተሸነፉ ጊዜም በህዝቡ ላይ ንጉስ
በመሆንም ይሾማል በማለት ገምቶ ነበር።
፱ እናም እንግዲህ፣ በደብዳቤህ ላይ ወቅ
ሰኸኛል፣ ነገር ግን ይህ ምንም አይደለም፣
እኔም አልተቆጣሁም፣ ነገር ግን ከልብህ
ታላቅነት ተደስቻለሁ። እኔ ፓሆራን የህ
ዝቤን መብትና ነፃነት የምጠብቅበትን የፍ
ርድ ወንበሬን ብቻ ከመመለስ በቀር ስልጣ
ንን አልፈልግም። እግዚአብሔር ሀነፃ ባደረ
ገን በዚያ ነፃነት ህይወቴ ትፀናለች።
፲ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ ኃጢያትን
ደም እስከሚፈስ ድረስ እንቃወማለን።
ላማናውያን በምድራቸው የሚቆዩ ከሆነ
ደማቸውን አናፈሰውም።
፲፩ ወንድሞቻችን በአመፅ ካልተነሳሱ፣
እናም ጎራዴአቸውን በእኛ ላይ ካላነሱ ደማ
ቸውን አናፈስም።
፲፪ በእግዚአብሔር ፍርድ አስፈላጊ ከሆነ
እንዲሁም እርሱ እንድናደርገው ካዘዘን
እራሳችንን በባርነት ቀንበር ስር ማድረግ
ይኖርብናል።
፲፫ ነገር ግን እነሆ እግዚአብሔር እራሳች
ንን በጠላቶቻችን ስር እንድናደርግ አያዘ
ሀ

፮ ሀ ቅ.መ.መ. መብት፤
ነጻ፣ ነጻነት።
፱ ሀ ዮሐ. ፰፥፴፩–፴፮፤

ንም፤ ነገር ግን እምነታችንን በእርሱ ላይ
ማድረግ አለብን፣ እናም እርሱ ያድነናል።
፲፬ ስለዚህ፣ የተወደድክ ወንድሜ፣
ሞሮኒ፣ ክፋትን እንቃወም፣ እናም በቃል
ለመቃወም የማንችላቸውን ክፉቶችን፣
አዎን፣ እንደሚያምጹትና ከእኛ እንደ
ሚገነጠሉት አይነት፣ ነፃነታችንን እና
ገኝ ዘንድ፣ በቤተክርስቲያን ታላቅ ጥቅም
እናም በአዳኛችንና በአምላካችን እንደሰት
ዘንድ፣ እነርሱን በጎራዴዎቻችን ሀእንቃ
ወማቸው።
፲፭ ስለዚህ፣ ከጥቂት ሰዎችህ ጋር በፍ
ጥነት ወደ እኔ ና፣ እናም የቀሩትን በሌ
ሂና በቴአንኩም ትዕዛዝ ስር እንዲሆኑ ተዋ
ቸው፤ ሀበእግዚአብሔር መንፈስ መሰረት፣
ደግሞም በእነርሱ ውስጥ ባለው የነፃነት
መንፈስ በዚያ ምድር ጦርነቱን እንዲመሩ
ስልጣንን ስጣቸው።
፲፮ እነሆ አንተ ወደ እኔ እስከምትመጣ
ድረስ እንዳይጠፉ ጥቂት ስንቅ ልኬላቸ
ዋለሁ።
፲፯ ወደዚህ ስፍራ ለዘመቻህ ያለህን ኃይል
በሙሉ በአንድነት አሰባስብ፤ እናም በአም
ላካችን ባለን እምነት በኃይል በተቃዋሚ
ዎቹ ላይ በፍጥነት እንሄዳለን።
፲፰ እናም ወደ ሌሂና ቴአንኩም ለመላክ
ተጨማሪ ስንቅ እናገኝ ዘንድ የዛራሔምላን
ከተማ እንወስዳለን፤ አዎን፣ በጌታ ኃይ
ልም በእነርሱ ላይ እንሄዳለን፣ እናም ለዚህ
ታላቅ ጥፋትም ፍፃሜ እንዲሆን እናደር
ጋለን።
፲፱ እናም እንግዲህ፣ ሞሮኒ፣ በወንድሞ
ቻችን ላይ መዝመት ትክክል ይሁን አይሁን
ምን ማድረግ እንዳለብኝ በመጠኑ ተጨንቄ
ስለነበር፣ ደብዳቤህን በማግኘቴ ተደስቻ
ለሁ።
፳ ነገር ግን ንስሃ ካልገቡ በእነርሱ ላይ
መሄድ አለባችሁ በማለት ጌታ እንዳዘዘህ
ተናግረሃል።

ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፮።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን፤
እምነት፣ ማመን።

ሀ

፲፬ ሀ አልማ ፵፫፥፵፯።
፲፭ ሀ ፪ ቆሮ. ፫፥፲፯።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

፫፻፶፯

አልማ ፷፩፥፳፩–፷፪፥፲፩

፳፩ የሌሂንና፣ ቴአንኩምን እምነት ማጠ
ናከርን አረጋግጥ፤ እንዳይፈሩ ንገራቸው፤
እነርሱን፤ አዎን፣ እናም ደግሞ እግዚአብ
ሔር ባደረጋቸው ነፃነት የሚጸኑትን ያድ
ናልና። እናም እንግዲህ ለተወደደው ወን
ድሜ ሞሮኒ ደብዳቤዬን አበቃለሁ።
ሀ

ምዕራፍ ፷፪
ሞሮኒ ፓሆራንን ለመርዳት ወደ ጌዴ
ዎን ምድር ዘመተ— ሀገራቸውን ለመከ
ላከል የተቃወሙት የንጉስ ሰዎች ተገድ
ለዋል— ፓሆራን እናም ሞሮኒ ኔፋውያ
ንን በድጋሚ ያዙ— ብዙ ላማናውያን ከአ
ሞንን ሰዎች ጋር ተቀላቀሉ— ቴአንኩም
አሞሮንን ገደለው እናም ቀጥሎም እራሱ
ተገደለ— ላማናውያን ከምድሪቱ ተባረሩ፣
እናም ሰላም ሠፈነ— ሔለማን ወደ አገል
ግሎቱ ተመለሰ፣ እናም ቤተክርስቲያኗን
አሳደገ። ከ፷፪–፶፯ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ሞሮኒ ይህ
ንን ደብዳቤ በተቀበለ ጊዜ ስሜቱ ተነሳስቶ
ነበር፣ እናም በፓሆራን ታማኝነት፣ ደግ
ሞም ለሀገሩ ነፃነት ሀከሀዲ ስላልነበረ በታ
ላቅ ደስታ ተሞልቶ ነበር።
፪ ነገር ግን ፓሆራንን ከፍርድ ወንበር
ባባረሩት ኃጢያትም ደግሞ እጅግ አዝኖ
ነበር፤ አዎን፣ በአጠቃላይ በሀገራቸው ላይ
እናም ደግሞ በአምላካቸው ላይ ባመፁት
አዝኖ ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ እንደ ፓሆራን ፍላ
ጎት ሞሮኒ ጥቂት ሰዎችን ወሰደ፤ እናም
ለሌሂና፣ ቴአንኩም በቀሪዎቹ ወታደሮች
ላይ አዛዥ አደረጋቸው፤ ጉዞውንም ወደ
ጌዴዎን ምድር አደረገ።
፬ እናም በደረሰበት ስፍራ ሁሉ ሀ የነፃ
ነት ለአርማውን አነሳ፣ እናም ወደ ጌዴ
ዎን ምድር በዘመተበት ሁሉ የሚችለውን
ኃይል አገኘ።
፳፩ ሀ ዘካ. ፲፥፲፪።

፷፪ ፩ ሀ አልማ ፷፥፲፰።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።

፭ እናም እንዲህ ሆነ በሺህ የሚቆጠሩ ወደ
አርማው በአንድነት ተሰበሰቡ፣ እናም በባ
ርነት ስር እንዳይወድቁ ለነፃነታቸው ለመ
ታገል ጎራዴያቸውን አነሱ።
፮ እናም ሞሮኒ የሚችለውን ሁሉ ሰው
በአንድነት በሰበሰበ ጊዜ፣ ወደ ጌዴዎን
ምድር መጣ፤ እናም ጠንካራ ከሆኑት
ከፓሆራን ወታደሮችም ጋር ቀላቀላቸው፣
እነርሱም ከዛራሔምላ ምድር ሀነፃ የሆኑትን
ሰዎች ካስወጡት ከተቃዋሚዎች ለንጉስ፣
እናም ምድሪቱን ከወሰደው ከፓኩስ የበ
ለጠ ጠንካሮች ሆኑ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒና ፓሆራን
ከወታደሮቻቸው ጋር ወደ ዛራሔምላ
ምድር ሄዱ፣ እናም ከተማዋን አጠቁና፣
ለውጊያም የፓኩስን ሰዎች አገኙአቸው።
፰ እናም እነሆ፣ ፓኩስ ተገደለና የእ
ርሱም ሰዎች እስረኞች ሆነው ተወሰዱ፣
እናም ፓሆራን ወደ ፍርድ ወንበሩ ተመ
ለሰ።
፱ እናም በህጉ መሰረት የፓኩስ ሰዎች፣
እናም ደግሞ በምርኮ ተወስደው ወህኒ ቤት
የተጣሉት የንጉስ ሰዎች በህጉ መሰረት
ሀ
ተገደሉ፤ አዎን፣ ሀገራቸውን ለመከላ
ከል የጦር መሳሪያ ያልያዙት ሁሉ፣ ነገር
ግን ይህንን በመቃወም የተዋጉት፣ አዎን፣
የፓኩስና የንጉስ ሰዎች፣ እንዲገደሉ ተደ
ረገ።
፲ እናም ይህን ህግ ለሀገራቸው ደህንነት
ሲባል በጥብቅ መከተሉ እንደዚህ አስፈ
ላጊ ሆነ፤ አዎን፣ እናም ነፃነታቸውን ሲክድ
የተገኘ ማንኛውም በህጉ መሰረት በፍጥነት
ይገደል ነበር።
፲፩ እናም እንደዚህ በኔፊ ህዝብ ላይ የመ
ሣፍንቱ ሰላሳኛ የንግስ ዘመን ተፈፀመ፤
ሞሮኒ እናም ፓሆራን በዛራሔምላ ምድር
በህዝባቸው መካከል ለነፃነታቸው ምክን
ያት ታማኝ ባልሆኑት ላይ ሁሉ የሞት ፍርድ
በመፍረድ ሰላምን መሠረቱ።

		ለ አልማ ፵፮፥፲፪–፲፫፣ ፴፮።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
፮ ሀ አልማ ፶፩፥፭–፯።

		ለ አልማ ፷፩፥፬–፰።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።

አልማ ፷፪፥፲፪–፳፯

፲፪ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ ሰላሳ አንደኛ የንግስና ዘመን
መጀምሪያ ላይ፣ ሞሮኒ ምግብ በፍጥነት
እንዲላክ፣ እናም ደግሞ ስድስት ሺህ ወታ
ደሮች ሔለማንን ምድሪቱን ለመጠበቅ እን
ዲረዱት ዘንድ እንዲላኩ አዘዘ።
፲፫ እናም ደግሞ ስድስት ሺህ የሚጠጉ
ሰዎች ከበቂ ምግብ ጋር ወደ ሌሂና ቴአን
ኩም ወታደሮች እንዲላኩ አደረገ። እናም
እንዲህ ሆነ ይህም የተደረገው ምድሪቱን
ከላማናውያን ለመጠበቅ ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒና ፓሆራን
በዛራሔምላ ምድር ብዙ ቁጥር ያላቸውን
ሰዎች በመተው፣ ላማናውያንን በዚያች
ከተማ ለማሸነፍ በመቁረጥ ወደ ኔፋውያን
ምድር ጉዞአቸውን አደረጉ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ምድሪቱ በዘ
መቱ ጊዜ ከላማናውያን በርካታ ሰዎችን
ያዙና፣ ብዙዎቹን ገደሉ፣ እናም ስንቃቸው
ንና የጦር መሳሪያዎቻቸውን ወሰዱባቸው።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ፣ እነርሱን
ከወሰዱ በኋላ፣ በኔፋውያን ላይ በድጋሚ
የጦር መሳሪያዎቻቸውን እንዳያነሱ ቃል
ኪዳን እንዲገቡ አደረጉአቸው።
፲፯ እናም ይህንን ቃል ኪዳን በገቡም ጊዜ
ከአሞን ህዝብ ጋር እንዲኖሩ ላኩአቸው፤
እናም ያልሞቱት ቁጥር ወደ አራት ሺህ
ይጠጋ ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንን በላ
ኩአቸው ጊዜ ጉዞአቸውን ወደ ኔፊአያህ
ምድር ቀጠሉ። እናም እንዲህ ሆነ ወደ
ኒፋአያህ ከተማ በመጡ ጊዜም፣ በኒፋአ
ያህ ከተማ አጠገብ በሜዳው ላይ ድንኳና
ቸውን ተከሉ።
፲፱ እንግዲህ ሞሮኒ በሜዳው ላይ ላማና
ውያን መጥተው እንዲዋጉ ፈልጎ ነበር፤
ነገር ግን ላማናውያን ያላቸውን ታላቅ ድፍ
ረት በማወቃቸው፣ እናም በቁጥር እጅግ
ብዙ መሆናቸውን ተመለከቱ፣ ስለዚህ በእ
ነርሱ ላይ ለመምጣት አልደፈሩም፤ ስለ
ዚህ በዚያን ቀን ለውጊያ አልመጡም ነበር።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. አንቲ-ኔፊ-ሌሂ።

፫፻፶፰

፳ እናም ምሽቱ በመጣም ጊዜ፣ ሞሮኒ
በምሽት ጨለማ ሄደ፣ እናም በግንቡ ጫፍ
ላይ ላማናውያን ከወታደሮቻቸው ጋር የጦር
ምሽግ ያደረጉበትን ከተማ በስለላ ለማየት
ሄደ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ በመግቢያው በኩል
በስተምስራቅ ነበሩ፣ እናም ሁሉም ተኝ
ተው ነበር። እናም አሁን ሞሮኒ ወደ ወታ
ደሮቹ ተመለሰና፣ ከግንቡ ጫፍ ወደ ውስጥ
እንዲሆኑም ለማድረግ በፍጥነት ጠንካራ
ገመድ እንዲሁም መሰላል እንዲያዘጋጁ
አደረገ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒ የእርሱ የሆ
ኑት ሰዎች እንዲሄዱ፣ እናም በግንቡ ጫፍ
እንዲመጡ፣ እንዲሁም ወደ ከተማዋ፣
አዎን፣ በስተምዕራብ በኩልም እንኳን
ላማናውያን ከወታደሮቻቸው ጋር ወዳል
ሰፈሩበትም እንዲወርዱ አደረገ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ በጠንካራው ገመ
ድና፣ መሰላል አማካኝነት በምሽት ሁሉም
ወደ ከተማዋ ገቡ፤ ጠዋት በሆነም ጊዜ
ሁሉም በከተማዋ ግንብ ውስጥ ነበሩ።
፳፬ እናም እንግዲህ፣ ላማናውያን በተ
ነሱ ጊዜና የሞሮኒ ወታደሮች በግንቡ ውስጥ
መሆናቸውን በተመለከቱ ጊዜ በበሩም ሸሽ
ተው እስከሚወጡ ድረስ እጅግ ፈርተው
ነበር።
፳፭ እናም አሁን ሞሮኒ ከፊቱ መሸሻቸ
ውን በተመለከተ ጊዜ፣ የእርሱ ሰዎች በእ
ነርሱ ላይ እንዲዘምቱ አደረገና፣ ብዙዎችን
ገደሉ፣ እናም ሌሎች ብዙዎችን ከበቡአ
ቸው፣ እናም በእስረኛነት ወሰዱአቸው፤
እናም የተቀሩት በባህሩ ዳርቻ ወደነበረው
ወደ ሞሮኒ ምድር ሸሹ።
፳፮ ሞሮኒ፣ እናም ፓሆራን አንድም ነፍስ
ሳይጠፋባቸው የኒፋአያህን ከተማ እንዲህ
ወሰዱ፤ እናም የተገደሉ ብዙ ላማናውያን
ነበሩ።
፳፯ እንግዲህ እንዲህ ሆነ እስረኞች የነበሩ
ብዙ ላማናውያን ሀ ከአሞን ሰዎች ጋር ለመ
ገናኘት፣ እናም ነፃ ሰው ለመሆን ፈለጉ።

፫፻፶፱

አልማ ፷፪፥፳፰–፵

፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ብዙዎች እንደፍላ
ጎታቸው ተደርጎላቸዋል።
፳፱ ስለዚህ የላማናውያን እስረኞች
በሙሉ የአሞን ህዝቦች አባል ሆኑ፣ እናም
ተግተው መስራት፣ መሬት ማረስ፣ ሁሉ
ንም ዓይነት እህል መዝራትና፣ ሁሉንም
ዓይነት ከብቶችና፣ መንጋዎች ማርባት
ጀመሩ፤ እናም እንደዚህ ኔፋውያን ከታ
ላቁ ሸክማቸው አረፉ፤ አዎን ከላማናው
ያን እስረኞች በሙሉ ተላቀቁ።
፴ እንግዲህ እንዲህ ሆነ፣ ሞሮኒ የኒፋአያ
ህን ከተማ ካገኘ በኋላ፣ የላማናውያን ወታ
ደሮችን የቀነሱአቸውን ብዙ እስረኞችንም
ከወሰደ በኋላ፣ እናም እስረኞች ተደርገው
የተወሰዱትን ኔፋውያንን ብዙዎችን በድ
ጋሚ ስላገኙ የሞሮኒን ወታደሮች ተጠና
ከሩ፤ ስለዚህ ሞሮኒ ከኒፋአያህ ከተማ ወደ
ሌሂ ምድር ሄደ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ሞሮኒ
በእነርሱ ላይ መምጣቱን በተመለከቱ ጊዜ፣
በድጋሚ ፈሩ፣ እናም ከሞሮኒ ወታደሮች
ፊት ሸሹ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒና ሠራዊቱ
ከሌሂና ከቴአንኩም ጋር እስከሚያገኙአ
ቸው ድረስ ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላኛው
ተከተሉአቸው፤ እናም ላማናውያን ከሌ
ሂና ከቴአንኩም በባህሩ ዳርቻ ወደ ሞሮኒ
ምድር እስከሚመጡ ድረስ ሸሹ።
፴፫ እናም የላማናውያን ሠራዊቶች በሞ
ሮኒ ምድር አንድ እስከሚሆኑ ድረስ ሁሉም
በአንድነት ተሰበሰቡ። አሁን አሞሮን፣ የላ
ማናውያን ንጉስም ደግሞ ከእነርሱ ጋር
ነበር።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በምድ
ረበዳው በስተደቡብና፣ በምድረበዳው በስ
ተምስራቅ እስከሚከበቡ ድረስ፣ ሞሮኒና፣
ሌሂ፣ እናም ቴአንኩም በሞሮኒ ምድር
ዳርቻ ዙሪያ ከወታደሮቻቸው ጋር ሰፈሩ።
፴፭ እናም በምሽት እንደዚህ ሰፈሩ።
እነሆም፣ ኔፋውያንና፣ ደግሞ ላማናውያን
በጉዞው ታላቅነት ምክንያት ደክሞአቸው
፴፭ ሀ አልማ ፵፰፥፩።

ነበር፤ ስለዚህ ከቴአንኩም በስተቀር በም
ሽት ምንም ዓይነት የጦር ስልት አልወሰ
ኑም ነበር፤ ምክንያቱም እርሱ በአሞሮን
እጅግ ተቆጥቶ ነበር፤ ምክንያቱም አሞ
ሮንና ወንድሙ አማሊቅያ ይህ ታላቅና፣
መጨረሻ የሌለው ጦርነት በእነርሱና በላ
ማናውያን መካከል ለተደረገው፣ ለረጅሙ
ጦርነትና፣ ደም መፋሰስ አዎን እናም ለከፋ
ረሃብ ሀመንስኤ መሆናቸውን ስላሰበ ነበር።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ቴአንኩም በቁጣ
ወደ ላማናውያን የጦር ሰፈር ሄደ፤ በከተ
ማዋ ግንብ ውስጥም ገባ። እናም ከቦታ ቦታ
በገመድ ሄዶ ንጉሱን አገኘው፤ በእርሱም
ላይ ጦር ሀወረወረበት፣ እርሱም በልቡ አጠ
ገብ ወጋው። ነገር ግን እነሆ ንጉሱ ከመሞቱ
በፊት አገልጋዮቹን ቀሰቀሳቸው፣ እነርሱም
ቴአንኩምን ተከተሉት፣ እናም ገደሉት።
፴፯ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ሌሂና ሞሮኒ
ቴአንኩም መሞቱን ባወቁ ጊዜ እጅግ
አዝነው ነበር፤ እነሆ እርሱ ለሀገሩ በጥን
ካሬ የተዋጋ፣ አዎን፣ ለነፃነት እውነተኛ
ጓደኛ የሆነ ሰው ነበር፤ እናም በብዙ አሰ
ቃቂ ስቃይ እጅግ ተሰቃይቶ ነበር። ነገር ግን
እነሆ ሞተ፣ እናም ምድር ሁሉ ወደሚሄ
ዱበት ሄዷል።
፴፰ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ሞሮኒ በሚቀጥ
ለው ቀን ዘመተና፣ በታላቅ ሁኔታ እስከሚ
ገድሏቸው ድረስ ወደ ላማናውያን መጡ፤
እናም ከምድሪቱ አባረሩአቸው፤ እናም
ሸሹ፣ እንዲሁም በዚያን ጊዜ በኔፋውያን
ላይ አልተመለሱም።
፴፱ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ
ሰላሳ አንደኛ የንግሥና ዘመን ተፈፀመ፤
እናም ለብዙ አመታት ጦርነትና፣ ደም
መፋሰስ፣ እናም ረሃብና፣ ስቃይ ነበራ
ቸው።
፵ እናም በኔፊ ሰዎች መካከል ግድያና፣
ፀብና፣ መከፋፈል፣ እንዲሁምም ሁሉም
ዓይነት ክፋት ነበር፤ ይሁን እንጂ ሀለፃድ
ቃኖች ሲባል፣ አዎን፣ በፃድቃኖች ፀሎ
ትም ምክንያት እነርሱ ድነዋል።

፴፮ ሀ አልማ ፶፩፥፴፫–፴፬።

፵ ሀ አልማ ፵፭፥፲፭–፲፮።

፫፻፷

አልማ ፷፪፥፵፩–፷፫፥፪

፵፩ ነገር ግን እነሆ፣ በኔፋውያንና በላ
ማናውያን መካከል በነበረው ታላቅ ጦር
ነት እርዝማኔና ጦርነቱ እጅግ ረጅም በመ
ሆኑ ብዙዎች ጠጣሮች ሆኑ፤ እናም ብዙ
ዎች ሀበስቃያቸው የተነሳ በእግዚአብሔር
ፊት እራሳቸውን እስከሚያዋርዱ፣ በጥ
ልቅ ትህትናም ዝቅ እስከሚሉ ለስላሶች
ነበሩ።
፵፪ እናም እንዲህ ሆነ ለላማናውያን ይበ
ልጥ የተጋለጠውን ምድር በብቁ ጠን
ካራ እስኪሆኑ ድረስ ሞሮኒ ምሽግ ካደረገ
በኋላ፣ ወደ ዛራሔምላ ምድር ተመለሰ፤
እናም ደግሞ ሔለማን ወደ ትውልድ ስፍ
ራው ተመለሰ፤ እናም በኔፊ ህዝብ መካከል
እንግዲህ ሰላም ተመሰረተ።
፵፫ እናም ሞሮኒ ሞሮኒሀ ተብሎ ለሚ
ጠራው ልጁ የሠራዊቱን መሪነት አሳልፎ
ሠጠ፤ እናም ቀሪውን ጊዜውን በሰላም ያሳ
ልፍ ዘንድ በቤቱ ተቀመጠ።
፵፬ እናም ፓሆራን ወደፍርድ ወንበሩ
ተመለሰ፤ እናም ሔለማን ለህዝቡ የእግዚ
አብሔርን ቃል ለመስበክ ሀላፊነትን ተቀ
በለ፤ ብዙ ጦርነቶችና ፀብ ስለነበሩ በቤተ
ክርስቲያኗ በድጋሚ ደንብ ማውጣት አስ
ፈላጊ ሆኖ ነበር።
፵፭ ስለዚህ፣ ሔለማንና ወንድሞቹ
ሄዱና፣ የእግዚአብሔርን ቃል ብዙ ኃጢ
አተኞችን ሀለማሳመን ተናገሩ፤ ብዙዎች
ንም ለኃጢአታቸው ንስሃ እንዲገቡ፣ እናም
በጌታ በአምላካቸው እንዲጠመቁ አደረ
ጓቸው።
፵፮ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ሁሉ
በድጋሚ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን
አቋቋሙ።
፵፯ አዎን፣ እናም ህጉን በተመለከተ
ደንብ ወጣ። እናም ሀዳኞቻቸውንና፣ ዋና
ዳኞቻቸውን ተመረጡ።
፵፰ እናም የኔፊ ህዝብ በምድሪቱ ላይ
በድጋሚ ሀመበልፀግ ጀመሩና፣ በድጋሚ
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፬።
፵፯ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፴፱።

በምድሪቱ ተባዙና እጅግ ጨመሩ። እናም
እጅግ ሀብታም መሆን ጀመሩ።
፵፱ ነገር ግን ሀብታም እንዲሁም ጠን
ካሮች፣ እናም የበለፀጉ ቢሆኑም በኩራት
ከፍ ብለው አልታዩም፤ ወይም ጌታ አም
ላካቸውንም ለማስታወስ አልዘገዩም፤ ነገር
ግን በፊቱ እራሳቸውን እጅግ አዋርደው
ነበር።
፶ አዎን፣ ጌታ ታላላቅ ነገሮችን እን
ዴት እንዳደረገላቸው፣ ከሞትና፣ ከባር
ነት፣ እናም ከእስርና፣ ከሁሉም ዓይነት
ስቃይ እንዳዳናቸው፣ እናም ከጠላቶቻ
ቸው እጅም እንዴት እንዳስለቀቃቸው
ያስታውሱ ነበር።
፶፩ እናም እንደቃሉ ጌታ እስከሚባርካ
ቸው ወደ ጌታ አምላካቸው ሳያቋርጡ ይፀ
ልዩ ነበር፣ ስለዚህ በምድሪቱ ላይ በረቱም
በለፀጉም።
፶፪ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሉ
ተፈፀሙ። እናም ሔለማን በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ ሰላሳ አምስተኛ የንግስ ዘመን
ሞተ።
ምዕራፍ ፷፫
ሺብሎን እናም በኋላ ሔለማን ቅዱሳን
መፃሕፍቶቹን ወሰዱ— በርካታ ኔፋውያን
ወደ ሰሜኑ ምድር ተጓዙ— ሐጋዝ በባህ
ሩም በስተምዕራብ በኩል የሔዱትን መር
ከቦች ሰራ— ሞሮኒሀ ላማናውያንን በውጊያ
አሸነፋቸው። ከ፶፮–፶፪ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ ሰላሳ ስድስተኛ ዓመት የንግ
ስና ዘመን በአልማ ለሔለማን የተሰጡትን
ሀ
ቅዱሳን ነገሮችን ለሺብሎን ተረከባቸው።
፪ ሺብሎንም ፃድቅ ሰው ነበር፣ እናም
በእግዚአብሔር ፊትም በቅንነት ይራመድ
ነበር፤ እናም ያለማቋረጥ እርሱም፣ ደግሞ
ወንድሙም፣ መልካም ለመስራት የጌታ

፵፰ ሀ አልማ ፶፥፳።

፷፫ ፩ ሀ አልማ ፴፯፥፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ።

		ለ አልማ ፴፰፥፩–፪።

፫፻፷፩

አልማ ፷፫፥፫–፲፯

አምላካቸውን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ጥረት
ያደርጉ ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒም ሞተ። የመ
ሣፍንቱ ሰላሳ ስድስተኛ የንግስና ዘመንም
እንደዚህ ተፈፀመ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ሰላሳ
ሰባተኛ የንግስና ዘመን ብዙ ሰዎች፣ እን
ዲሁም በአንድነት ወደ አምስት ሺህ አራት
መቶ የሚጠጉ፣ ከሚስቶቻቸው እናም ከል
ጆቻቸው ጋር ከዛራሔምላ ምድር ወጥተው
በምድሪቱ ሀበስተሰሜን በኩል ሄዱ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሀጋዝ፣ እጅግ ትጉህ
ሰው ስለነበር፣ ስለዚህ ሄደና በወደመው
ስፍራ በለጋስ ምድር ዳርቻ እጅግ ታላቅ
የሆነ መርከብ ሰራ፤ እናም ሀበቀጭኑ በም
ድሪቱ በስተሰሜን በሚያመራው መንገድ
ወደ ምዕራብ ባህር ላከው።
፮ እናም እነሆ፣ በውስጡ የገቡና ብዙ
ስንቅ ይዘውም የተጓዙ ብዙ ኔፋውያን፣
እናም ሴቶችና ልጆች ነበሩ፣ ጉዞአቸው
ንም ወደ ሰሜን አቅጣጫ አደረጉ። እናም
ሰላሳ ሰባተኛው ዓመት ተፈፀመ።
፯ እናም በሰላሳ ስምንተኛው ዓመት
ይህም ሰው ሌላ መርከቦችን ሰራ። እናም
ደግሞ የመጀመሪያዋ መርከብ ተመለሰ
ችና፣ ከዚህ የበለጡ ብዙ ሰዎችም ገቡ
ባት፤ እናም እነርሱ ደግሞ ብዙ ስንቅ
ያዙና፣ በምድሪቱ በስተሰሜን በኩል በድ
ጋሚ ተላኩ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ከዚህ በኋላ ስለእ
ነርሱ ምንም አልተሰማም ነበር። በጥልቅ
ባህሩ ውስጥ ሰጥመዋል ብለን ገምተንም
ነበር። እናም እንዲህ ሆነ ሌላኛዋ መርከ
ብም ሄደች፤ እርሷም የት እንደደረሰችም
አላወቅንም ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ዓመት በምድ
ሪቱ ሀበስተሰሜን በኩል የሄዱ ብዙ ሰዎች
፬ ሀ አልማ ፳፪፥፴፩።
፭ ሀ አልማ ፳፪፥፴፪፤
ኤተር ፲፥፳።
፱ ሀ ሔለ. ፫፥፲፩–፲፪።

ነበሩ። እናም ሰላሳ ስምንተኛው ዓመት እን
ደዚህ ተፈፀመ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ሰላሳ
ዘጠነኛ የንግስና ዘመን፣ ሺብሎንም ሞተ፣
እናም ወደዚያች ምድር ለሄዱት ሰዎች
ስንቅ ለመውሰድ ቆሪያንቶን በምድሪቱ
በስተሰሜን በኩል በመርከብ ሄደ።
፲፩ ስለዚህ ሺብሎን ከመሞቱ በፊት
ለሔለማን ልጅ፣ በአባቱ ስም ሀሔለማን
ተብሎ ለሚጠራው፣ ቅዱስ የሆኑትን ነገ
ሮች መስጠቱ አስፈላጊ ነበር።
፲፪ እናም እነሆ፣ በሔለማን እጅ የነበሩት
ሀ
የተቀረጹ ጽሑፎች ሁሉ ተፅፈው፣ እናም
በአልማ ለእንዳይሄዱ ከታዘዙት በስተቀር፣
በምድሪቱ ሁሉ በሰው ልጆች መካከል ተል
ከዋል።
፲፫ ይሁን እንጂ፣ እነዚህ ነገሮች ቅዱስ
ሆነው መቀመጥ ይኖርባቸዋል፣ እናም ከት
ውልድ እስከ ትውልድ ሀመተላለፍ ይኖ
ርባቸዋል፤ ስለዚህ በዚህ ዓመት ሺብሎን
ከመሞቱ በፊት እነዚህ ነገሮች ለሔለማን
ተሰጡት።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ደግሞም በዚህ
ዓመት ጥቂት ወደ ላማናውያን የሄዱ ተገ
ንጣዮች ነበሩ፤ እናም በኔፋውያን ላይ በድ
ጋሚ ለቁጣ ተነሳስተው ነበር።
፲፭ እናም ደግሞ በዚሁ ዓመት ከሞሮኒሀ
ሰዎች ጋር፣ እንዲሁም ሀከሞሮኒሀ ወታደ
ሮች ጋር ለመዋጋት ከብዙ ወታደሮች ጋር
በመሆን መጡ፤ ሆኖም ላማናውያን ተሸ
ነፉና ወደራሳቸው ምድር በድጋሚ ተመ
ልሰው ተባረሩና በብዙ ጥፋትም ተሰቃዩ።
፲፮ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ ሰላሳ
ዘጠነኛ የንግስና ዘመን እንደዚህ ተፈፀመ።
፲፯ እናም የአልማ ታሪክና፣ የልጁ የሔለ
ማን፣ እንዲሁም ደግሞ የልጁ የሺብሎን
ታሪክ በዚሁ ተፈፀመ።

፲፩ ሀ ደግሞም የመፅሐፈ ሔላማን
ርዕስን ተመልከቱ።
፲፪ ሀ አልማ ፲፰፥፴፮።
		ለ አልማ ፴፯፥፳፯–፴፪።

፲፫ ሀ አልማ ፴፯፥፬።
፲፭ ሀ አልማ ፷፪፥፵፫።

መፅሐፈ ሔለማን
የኔፋውያን ታሪክ። የእነርሱም ጦርነትና ፀብ፣ እናም መለያየታቸው። እናም ደግሞ የሔለ
ማን ልጅ በነበረው፣ የሔለማን መዝገብ መሰረት፣ እናም ደግሞ በልጆቹ መዛግብት መሰ
ረት፣ ከክርስቶስ መምጣት በፊት እርሱ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ የነበረው የብዙ ቅዱ
ሳን ነቢያት ትንቢቶች። እናም ደግሞ ብዙ ላማናውያን ተለውጠዋል። የመለወጣቸው
ታሪክ። እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ መፅሐፈ ሔለማን ተብሎ በተጠራው በሔለማንና
በልጆቹ መዝገብ መሰረት የላማናውያን ፅድቅና፣ የኔፋውያን ኃጢያት፣ እና እርኩሰት፣
እናም ሌሎች የመሣሰሉ ታሪኮች።
ምዕራፍ ፩
ፓሆራን ሁለተኛው ዋና ገዢ ሆነ፣ እናም
በቂሽቁመን ተገደለ— ፓኩሜኒ የፍርድ
ወንበሩን ስፍራ ያዘ— ቆሪያንተመር የላ
ማናውያን ወታደሮችን መራ፣ ዛራሔም
ላን ወሰደና፣ ፓኩሜኒን ገደለ— ሞሮኒያሃ
ላማናውያንን አሸነፈና፣ ዛራሔምላን በድ
ጋሚ ወሰደ፣ እናም ቆሪያንቱም ተገደለ።
ከ፶፪–፶ ም.ዓ. ገደማ።
አሁን እነሆ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
እናም
ላይ በመሣፍንቱ አርባኛ ዓመት የንግስ

ዘመን፣ በኔፋውያን ህዝቦች መካከል ከባድ
ችግር መሆን ጀመረ።
፪ እነሆም ሀፓሆራን ሞተ፣ እናም ምድር
ሁሉ ወደሚሄዱበት ሄደ፤ ስለዚህ የፓሆ
ራን ልጆች ከነበሩት መካከል የፍርድ ወን
በርን ማን መውሰድ ይገባዋል በሚል ከባድ
ፀብ ተጀመረ።
፫ እንግዲህ የፓሆራን ልጆች፣ ለፍርድ
ወንበሩ ይጣሉ የነበሩት፣ ደግሞም ህዝቡ
እንዲጣላ የሚያደርጉት ስማቸው እነ
ዚህ ናቸው፥ ፓሆራን፣ ፓአንኪ፣ እናም
ፓኩሜኒ ነበሩ።
፬ እንግዲህ የፓሆራን ወንዶች ልጆች እነ
ዚህ ብቻ አይደሉም (ምክንያቱም እርሱ
ብዙ ነበሩት)፤ ነገር ግን እነዚህ ለፍርድ
ወንበሩ ይጣሉ የነበሩት ናቸው፤ ስለዚህ፣
በህዝቡ መካከል ሶስት ቦታ መከፋፈል እን
ዲሆን አደረጉ።
፭ ይሁን እንጂ፣ እንዲህ ሆነ ፓሆራን
፩ ፪ ሀ አልማ ፶፥፵።

በህዝቡ ድምፅ ዋና ዳኛ፣ እናም በኔፊ ህዝብ
ላይ ገዢ እንዲሆን ተሾመ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ፓኩሜኒ የፍርድ
ወንበሩን ማግኘት እንደማይችል በተመ
ለከተ ጊዜ፣ ከህዝቡ ድምፅ ጋር ተባበረ።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ ፓአንኪ እናም ከህ
ዝቡ መካከል ገዢአቸው እንዲሆን ከፈለ
ጉት ሰዎች ጥቂቶች እጅግ ተናደው ነበር፤
ስለዚህ ሰዎቹ በወንድሞቻቸው ላይ እንዲ
ያምፁ መሸንገል ሊጀምር ተዘጋጅቶ ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ይኸንን በሚያደር
ግበት ወቅት፣ እነሆ ተወስዶ ነበርና፣ እንደ
ህዝቡም ድምፅ ክስ ቀርቦበት ነበር፣ እናም
ሞት ተፈረደበት፤ ምክንያቱም እርሱ በአ
መፅ ተነሳስቶና፣ ሀየህዝቡን ነፃነት ለማጥ
ፋት ተመኝቶ ነበርና።
፱ እንግዲህ ፓአንኪ ገዢአቸው እንዲ
ሆን የፈለጉት ሰዎች ሞት እንደተፈረደበት
በተመለከቱ ጊዜ፤ ስለዚህ ተናደው ነበር፣
እናም እነሆ፣ ወደ ፓሆራን የፍርድ ወንበ
ርም አንድ ቂሽቁመንን ላኩ፣ እናም ፓሆ
ራንን በፍርድ ወንበሩ ላይ እንዳለ ገደለው።
፲ እናም የፓሆራን አገልጋዮችም ተከት
ለውት ነበር፤ ነገር ግን እነሆ የቂሽቁመን
ሽሽቱ ፈጣን በመሆኑ ማንም ሰው ሊደር
ስበት አልቻለም።
፲፩ እናም ወደላኩት ሰዎች ዘንድ ሄደ፣
እናም ሁሉም ቃል ኪዳን ገቡ፣ አዎን፣
ቂሽቁመን ፓሆራንን መግደሉን ለማንም
ላለመናገር በዘለአለማዊው ፈጣሪያቸው
ስም ቃል ኪዳን ገቡ።
ሀ

፭ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳፮–፳፱።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።

፫፻፷፫

ሔለማን ፩፥፲፪–፳፬

፲፪ ስለዚህ፣ ቂሽቁመን ፓሆራንን በገደ
ለበት ጊዜ በመደበቁ፣ በኔፊ ህዝብ መካከል
አይታወቅም ነበር። እናም ቂሽቁመንና ከእ
ርሱ ጋር ቃል የገቡት ቡድኖቹ ሁሉ እን
ዳይገኙ በመሆን እራሳቸውን ከህዝቡ ጋር
ቀላቀሉ፤ ነገር ግን የተገኙት በሙሉ ሀሞት
ተፈረደባቸው።
፲፫ እናም አሁን እነሆ፣ ፓኩሜኒ በወ
ንድሙ ፓሆራን ምትክ ለመንገስ በህዝቡ
ድምፅ ዋና ዳኛና ገዢ እንዲሆን ተሹሞ
ነበር፤ እናም ይህ በመብቱ መሰረት ነበር።
ይህ ሁሉ የተደረገውም በመሣፍንቱ አርባ
ኛው ዓመት የንግስና ዘመን ነበር፤ ይህም
ፍፃሜው ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ አርባ
አንደኛ ዓመት የንግስና ዘመን፣ ላማናው
ያን ለመቆጠር የማይችሉ ብዛት ያላቸውን
ወታደሮች በአንድነት ሰበሰቡ፤ እናም በጎ
ራዴም፣ በሻምላም፣ በጦርም፣ በቀስትም፣
እናም በብረት ኮፍያና፣ በደረት ኪስ እን
ዲሁም በሁሉም ዓይነት ጋሻዎች አስታ
ጠቁአቸው።
፲፭ እናም ከኔፋውያን ጋር ለመዋጋት
በድጋሚ መጡ። ቆሪያንተመር ተብሎ
በሚጠራም ሰው ይመሩ ነበር፤ እርሱም
የዛራሔምላ ትውልድ ነበር፤ እናም እርሱ
ከኔፋውያን መካከል የተገነጠለ ነበር፤ እር
ሱም ትልቅና ኃያል ሰው ነበር።
፲፮ ስለዚህ፣ የላማናውያን ንጉስ ስሙም
ቱባሎት ተብሎ የሚጠራ፣ ሀየአሞሮን ልጅ
የነበረ፣ ቆሪያንተመር ኃያል ሰው በመሆኑ፤
በጉልበቱ፣ እናም ደግሞ በታላቅ ጥበቡ
ኔፋውያንን ለምቋቋም ይችላል፣ እርሱ
ንም በመላክ በኔፋውያን ላይ ኃይልን አገ
ኛለሁ ብሎ ገመተ—
፲፯ ስለዚህ ላማናውያንን በቁጣ እንዲነሳሱ
አደረገና፣ ሠራዊቱን በአንድ ላይ ሰበሰበ፣
እናም ቆሪያንተመርን መሪያቸው እንዲሆን
ሾመው፣ እናም ከኔፋውያን ጋር እንዲዋጉ
ወደ ዛራሔምላ ምድር እንዲዘምቱ አደረገ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በመንግስ
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።

ቱም ውስጥ ባለው ፀብና ችግር የተነሳ፣
በዛራሔምላ ምድር በቂ የሆኑ ጠባቂዎችን
አላስቀመጡም ነበር፤ ምክንያቱም ላማና
ውያኖች በምድራቸው መሐል ወደ ታላ
ቋን የዛራሔምላ ከተማ መጥተው ለማጥቃት
አይደፍሩም በማለትም ገምተው ነበርና።
፲፱ ነገር ግን እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተ
መር ከሰራዊቱ ፊት ዘመተና፣ ወደ ከተማዋ
ነዋሪዎች መጣ፣ እናም ጉዞአቸውም በታ
ላቅ ፍጥነት ስለነበር በዚህም የተነሳ ለኔፋ
ውያን ወታደሮቻቸውን በአንድ ላይ ለመ
ሰብሰብም ጊዜ አልነበራቸውም።
፳ ስለዚህ ቆሪያንተመር በከተማው መግ
ቢያ ላይ የነበሩትን ጠባቂዎች ገደለ፣ እናም
ከመላው ሠራዊቱ ጋር ወደ ከተማው ገቡ፤
እናም ከተማዋን በሙሉ እስከሚወስዱ
ድረስ ተቃዋሚዎቻቸውን በሙሉ ገደሉ
አቸው።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ዋና ዳኛ የነበረው
ፓኩሜኒ፣ ከቆሪያንተመር ፊት ወደ ከተ
ማዋ ግንብ ሸሸ። እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያን
ትመርም ከግንቡ ጋር በማጋጨት መታው፣
በዚህም የተነሳ እርሱ ሞተ። የፓኩሜኒ ቀና
ትም በዚሁ ተፈፀሙ።
፳፪ እናም እንግዲህ ቆሪያንተመር
የዛራሔምላን ከተማ መያዙን በተመለከተ
ጊዜ፣ እናም ኔፋውያን በፊታቸው መሸ
ሻቸውንና፣ መገደላቸውን፣ እናም መወ
ሰዳቸውንና ወደ ወህኒ ቤት መጣላቸውን፣
እንዲሁም በምድሪቱ ሁሉ ጠንካራ ምሽግን
እንደወሰደ በተመለከተ ጊዜ፣ በምድሪቱ
ሁሉ ላይ ይሄድ ዘንድ ልቡ ደፈረ።
፳፫ እናም እንግዲህ በዛራሔምላ ምድር
አልቀረም፤ ነገር ግን ከብዙ ወታደሮቹ ጋር
ወደ ለጋስ ከተማ ተጓዘ፤ ምክንያቱም የም
ድሪቱን ሰሜናዊ ክፍል ያገኝ ዘንድ ወደፊት
መጓዝ እና መንገዱንም በጎራዴ ለማጥራት
የእርሱ ውሣኔ ነበርና።
፳፬ እናም፣ ታላቁ ብርታታቸው በምድ
ሪቱ መካከል መሆኑን ገመተ፤ ስለዚህ በት
ንሽ ቡድኖች ብቻ እንጂ እራሳቸውን በአ

፲፮ ሀ አልማ ፶፪፥፫።

፫፻፷፬

ሔለማን ፩፥፳፭–፪፥፭

ንድነት ለመሰብሰብ ብዙ ጊዜ አልሰጣች
ውም፤ እናም በዚህም ሁኔታ አጠቁአቸ
ውና፣ ወደምድርም ቆርጠው ጣሏቸው።
፳፭ ነገር ግን እነሆ፣ በርካታ ቁጥር ያላ
ቸው ኔፋውያን ቢገደሉም፣ በምድሪቱ
መካከል የነበረው የቆሪያንተመር ጉዞ ለሞ
ሮኒያሃ ትልቅ ጥቅም ሰጠው።
፳፮ እነሆም ሞሮኒያሃ ላማናውያን በምድ
ሪቱ ወደ መሐል ደፍረው እንደማይመጡ፣
ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ከተሞ
ቹን በዳር በኩል ያጠቃሉ በማለት ገምቶ
ነበር፤ ስለዚህ ሞሮኒያሃ ጠንካራ የሆኑ ወታ
ደሮቻቸው በስፍራዎች ዙሪያ የሚገኙትን
እነዚያን ዳርቻዎች እንዲጠብቁ አደረገ።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ ላማናውያን እንደ
ርሱ ፍላጎት አልፈሩም ነበር፤ ነገር ግን ወደ
ምድሪቱ መሃከል መጡ፣ እናም ዋና ከተማ
የሆነችውን የዛራሔምላን ከተማን ወሰዱ፣
እናም በምድሪቱ ዋና ወደ ሆኑት ቦታዎ
ችም እየሄዱ፣ ወንዶችና፣ ሴቶችንና ልጆ
ችን በመግደል፣ ብዙ ከተሞችንና፣ ብዙ
ጠንካራ ምሽጎችን እየወሰዱ ነበር።
፳፰ ነገር ግን ሞሮኒያሃ ይህንን ባወቀ
ጊዜ፣ ሌሂ ከሠራዊቱ ጋር እነርሱን ወደ
ለጋስ ምድር ከመምጣታቸው በፊት እን
ዲያስቆሙአቸው ወደ ግንባር ላከው።
፳፱ እናም እርሱም እንዲህ አደረገ፤
እናም ወደ ለጋስ ምድር ከመምጣታቸው
በፊት አስቆማቸው፤ ወደ ዛራሔምላም
ምድር ተመልሰው ማፈግፈግ እስኪጀም
ሩም ድረስ ተዋጋቸው።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒሀ ሲያፈገፍጉ
ጦርነት ገጠማቸው፤ እናም እጅግ አሰቃቂ
ደም መፋሰስ እስከሚሆንም ተዋጉ፤ አዎን፣
ብዙዎች ተገደሉ፤ ከተገደሉትም መካከል
ሀ
ቆሪያንተመር ይገኝ ነበር።
፴፩ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ላማናውያን
በሁሉም አቅጣጫ በኔፋውያን በመከበባቸው
በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅም ሆነ በምዕ
ራብ በኩል ለማፈግፈግ አልተቻላቸውም።
፴ ሀ ሔለ. ፩፥፲፭።

፪ ፫ ሀ ሔለ. ፩፥፱።

፴፪ እናም ቆሪያንተመር ላማናውያን ኔፋ
ውያን መካከል እንዲገቡ አድርጓል፤ በዚ
ህም የተነሳ በኔፋውያን ኃይል ውስጥ ዋሉ፣
እርሱ ራሱም ተገደለ፣ እናም ላማናውያን
ለኔፋውያን እጃቸውን ሰጡ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮኒያሃ
የዛራሔምላን ከተማ በድጋሚ ወሰደ፤ እናም
እስረኛ ተደርገው የተወሰዱት ላማናውያን
ከምድሪቱ በሰላም እንዲወጡ አደረገ።
፴፬ እናም የመሣፍንቱ አርባ አንደኛ
ዓመት የንግስና ዘመን በዚሁ ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፪
የሔለማን ልጅ፣ ሔለማን፣ ዋና ዳኛ
ሆነ— ጋድያንቶን የቂሽቁመንን ቡድን
መራ— የሔለማን አገልጋይ ቂሽቁመንን
ገደለው፣ እናም የጋድያንቶን ቡድን ወደ
ምድረበዳው ሸሹ። ከ፶–፵፱ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ አርባ
ሁለተኛ ዓመት የንግስ ዘመን ሞሮኒሀ በድ
ጋሚ በኔፋውያን እና በላማናውያን መካከል
ሰላምን ከመሰረተ በኋላ፣ እነሆ የፍርድ ወን
በሩን ስፍራ የሚይዝ ማንም አልነበረም፤
ስለዚህ በህዝቡ መካከል የፍርድ ወንበሩን
ማን ይያዘው በሚል ፀብ ተጀመረ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ የሔለማን ልጅ የነበ
ረው፣ ሔለማን በህዝቡ ድምፅ የፍርድ ወን
በሩን እንዲይዝ ተሾመ።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ ፓሆራንን የገደለው
ሀ
ቂሽቁመን ደግሞም ሔለማንን ለማጥፋት
አደፈጠ፤ እናም ኃጢአቱን ማንም እንዳ
ያውቅበት ወደ ቃልኪዳኑ በገቡት ጓዶቹ
ተደግፎ ነበር።
፬ በብዙ ቃላት እጅግ ባለሙያ የሆነ፣
እናም ደግሞ የግድያንና የዝርፊያን ድብቅ
ስራ ለማከናወን ጥበብ የነበረው አንድ
ሀ
ጋድያንቶን የተባለ ነበር፤ ስለዚህ እር
ሱም የቂሽቁመን ቡድን መሪ ሆነ።
፭ ስለዚህ በፍርድ ወንበሩ ካስቀመጡት

፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጋድያንቶን
ዘራፊዎች።

፫፻፷፭

ሔለማን ፪፥፮–፫፥፫

በቡድኑ ውስጥ ያሉትን አባላት በህዝቡ
መካከል ኃይልና ስልጣን እንደሚሰጣቸ
ውእነርሱን፣ እናም ደግሞ ቂሽቁመንንም
ሸነገላቸው፣ ስለዚህ ቂሽቁመን ሔለማንን
ለማጥፋት ፈለገ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ሔለማንን ለማ
ጥፋት ወደ ፍርድ ወንበሩ በሚቀርብበት
ጊዜ፣ እነሆ አንዱ የሔለማን አገልጋይ በም
ሽት ወጥቶ በድብቅ በዚህ ቡድን ሔለማንን
ለማጥፋት የተያዘውን ዕቅድ አውቆ እናም
ስለአገኘው—
፯ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ቂሽቁመንን
አገኘውና ምልክት ሰጠው፤ ስለዚህ ሔለማ
ንን ይገድለው ዘንድ የፍርድ ወንበሩን እን
ዲያሳየው በመፈለግ፣ ቂሽቁመን ዓላማውን
ለእርሱ አሳወቃችው
፰ እናም የሔለማን አገልጋይ የቂሽቁመ
ንን የልቡን ሀሳብና እንዴት ዓላማው ለግ
ድያም እንደሆነ፣ እናም ደግሞ የእርሱ
ቡድን አባሎች በሙሉ ለግድያና፣ ለዝር
ፊያና ስልጣንን ለማግኘት መሆኑን ባወቀ
ጊዜ፣ (እናም ይህ ሀሚስጥራዊ ዕቅዳቸውና
ህብረታቸው በመሆኑ) የሔለማን አገልጋይ
ለቂሽቁመን እንዲህ አለው፥ ወደ ፍርድ
ወንበሩ እንሂድ።
፱ እንግዲህ ይህ ቂሽቁመንን እጅግ አስደ
ሰተው፤ ምክንያቱም ያቀደውን እፈፅማለሁ
በማለት በመገመቱ ነበር፣ ነገር ግን እነሆ፣
የሔለማን አገልጋይ፣ ወደ ፍርድ ወንበሩ
በሚሄዱበት ጊዜ፣ ቂሽቁመንን ልቡ ላይ
ወጋው፣ እርሱም ሳያቃስት ወድቆ ሞተ።
እናም አገልጋዩ ሮጠና፣ ለሔለማን የተመ
ለከተውንና፣ የሰማውን፣ እናም ያደረገውን
ነገሮች በሙሉ ነገረው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ሔለማን እነዚ
ህን የዘራፊ እናም የስውር ገዳዮች ቡድ
ንን በህጉ መሰረት ተይዘው ይገደሉ ዘንድ
ሰዎችን ላከ።
፲፩ ነገር ግን እነሆ፣ ጋድያንቶን ቂሽቁመን
አለመመለሱን ባወቀ ጊዜ እጠፋለሁ በማ
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፲፭።
ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።

ለት ፈራ፤ ስለዚህ ቡድኖቹ እንዲከተሉት
አደረገ። ከምድሪቱ በሚስጢር ወጥተው
ወደ ምድረበዳ ሸሹ፤ እናም ከዚህ በኋላ
ሔለማን እንዲያመጣቸው ሲላክ ከየትም
መገኘት አልቻሉም።
፲፪ እናም ከዚህ በኋላ ስለጋድያንቶን
ከዚህ በላይ ይነገራል። እናም በኔፊ ህዝብ
ላይ የመሳፍንቱ አገዛዝ አርባ ሁለተኛ ዓመት
የንግስና ዘመን ተፈፀመ።
፲፫ እናም እነሆ፣ በዚህ መፅሐፍ መጨረሻ
ይህ ሀጋድያንቶን የመሸነፍ አዎን፣ የኔፋው
ያን፣ ፍፁም መጥፋት ምክንያት እንደሆነ
ትመለከታላችሁ።
፲፬ እነሆ ይህን በመፅሐፈ ሔለማን መፈ
ፀሚያ ውስጥ ነው ማለቴ አይደለም፤ ነገር
ግን የፃፍኩትን ታሪክ በሙሉ ከወሰድኩ
በት ከኔፊ መፅሐፍ መጨረሻ ማለቴ ነው።
ምዕራፍ ፫
ብዙ ኔፋውያን ወደ ሰሜን ምድር ተጓዙ—
የስሚንቶ ቤቶችን ሰሩ፣ እና ብዙ መዛግብ
ቶችን አስቀመጡ— በአስር ሺህዎች የሚ
ቆጠሩ ተለወጡ እናም ተጠመቁ— የእ
ግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ወደ ደህንነት
ይመራል— የሔለማን ልጅ ኔፊ የፍርድ
ወንበሩን ያዘ። ከ፵፱–፴፱ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ
አርባ ሶስተኛ ዓመት የንግስ ዘመን በህዝቡ
መካከል ጥቂት ልዩነት በፈጠረው ቤተ
ክርስቲያን ካለው ጥቂት ኩራት በስተቀር
በኔፊ ህዝብ መካከል ፀብ አልነበረም፤ ይህ
ጉዳይም በአርባ ሶስተኛው ዓመት መጨ
ረሻ ላይ ተስተካከለ።
፪ እናም በአርባ አራተኛው ዓመት በህዝቡ
መካከል ፀብ አልነበረም፤ በአርባ አምስተ
ኛው ዓመትም ብዙ ፀብ አልነበረም።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በአርባ ስድስተ
ኛው ዓመት፣ አዎን ብዙ ፀብና መገነጣጠ
ሎች ነበሩ፤ ስለሆነም ከዛራሔምላ ምድር

፲፫ ሀ ሔለ. ፮፥፲፰፤
፬ ኔፊ ፩፥፵፪።

፫፻፷፮

ሔለማን ፫፥፬–፲፮

የወጡ እጅግ ብዙዎች ነበሩ፤ እናም በም
ድሪቱ ሀወደ ሰሜን በኩል ምድሪቱን ለመ
ውረስ ሄዱ።
፬ እናም ሀበታላቁ ውሃ እንዲሁም ወንዝ
እስከሚደርሱ ድረስ እጅግ ብዙ ተጓዙ።
፭ አዎን፣ ቀደም ሲል በብዙ ሰዎች ተሰ
ፍሮበት የነበረ በመሆኑም የተነሳ በሁሉም
ስፍራ ባዶ ባልሆነው እንዲሁም ምንም ደን
በሌለበት የምድሩ ክፍሎች ሁሉ ውስጥ
በሙሉ ተበተኑ።
፮ እናም እንግዲህ ከደኑ በስተቀር ባዶ
የሆነ ስፍራ በምድሪቱ አልነበረም፤ ነገር
ግን ቀደም ሲል ምድሪቱን ወርሰው በነበ
ሩት ሰዎች ታላቅ ሀጥፋት የተነሳ ምድሪቱ
ለ
የወደመች ተብላ ትጠራ ነበር።
፯ እናም በምድሪቱ ገፅ ትንሽ ዛፍ ብቻ
የነበረ በመሆኑ፣ ይሁን እንጂ፣ በምድሪቱ
ለመኖር የሄዱ በስሚንቶ ሥራ ባለሙያ
ዎች ሆኑ፤ ስለዚህ የሚኖሩበትንም ቤት
ከስሚንቶ ሰርተዋል።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ተባዙና፣ ተሰራጩ፣
እንዲሁም ከምድሪቱ ከደቡብ በኩል ወደ
ሰሜን ተጓዙ፣ እናም ከባህሩ በስተደቡብ
እስከባህሩ በስተ ሰሜን፣ ከባህሩ በስተምዕ
ራብ እስከ ሀባህሩ በስተምስራቅ ድረስ ምድ
ሪቱን በሙሉ መሸፈን እስከሚጀምሩ ድረስ
ተበተኑ።
፱ እናም በምድሪቱ በስተሰሜን በኩል የነ
በሩት ሰዎች በድንኳንና፣ በስሚንቶ በተሰ
ራው ቤት ውስጥ ኖሩ፣ እናም ከጊዜ በኋላም
ቤቶቻቸውን መስሪያ፣ አዎን፣ ከተሞቻቸ
ውንና፣ ቤተመቅደሶቻቸውንና፣ ምኩራቦ
ቻቸውንና፣ ቅዱስ የሆኑ ቦታዎቻቸውንና
ሁሉም ዓይነት ህንፃዎቻቸውን መስሪያ እን
ጨት ይኖራቸው ዘንድ በምድሪቱ ላይ ማን
ኛውንም ዓይነት ዛፍ እንዲያድግ አደረጉ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ በስተሰ
ሜን በኩል እጅግ የእንጨት እጥረት ስለ
፫ ፫ ሀ አልማ ፷፫፥፬።

፬ ሀ ሞዛያ ፰፥፰፤
ሞር. ፮፥፬።
፮ ሀ ሞዛያ ፳፩፥፳፭–፳፯።
		ለ አልማ ፳፪፥፴፩።

፰ሀ
፲ሀ
፲፪ ሀ
፲፬ ሀ

ነበር፣ ከሌላ ስፍራ ብዙ በመርከብ ያስ
መጡ ነበር።
፲፩ እና በምድሪቱ በስተሰሜን በኩል
ያለው ህዝብ ብዙ ከተሞችን ከእንጨትና
ከስሚንቶ ይሰሩ ዘንድ አስቻሏቸው።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ በትውልዳቸው
ላማናውያን የነበሩ ብዙ ሀየአሞን ሰዎችም
ደግሞ ወደዚህች ምድር ሄዱ።
፲፫ እናም እንግዲህ ስለዚህ ህዝብ ስራ የተ
ቀመጡ፣ በብዙዎቹ በእነዚህ ሰዎች የተ
ለዩ፣ እናም ትልቅ የሆኑ እነርሱን በተመለ
ከተ የሚናገሩ ብዙ መዛግብት ተጠብቀዋል።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ የዚህ ህዝብ ስራ መቶ
ኛው ክፍል፤ አዎን፣ የላማናውያንና የኔፋ
ውያንና፣ ጦርነታቸውና፣ ፀባቸው፣ እናም
ጥላቸውና፣ ሰበካቸውም፣ ትንቢታቸ
ውም፣ የመርከብ ጉዞአቸውና፣ የመርከብ
አሰራራቸውንና፣ ሀየቤተመቅደስ አሰራራ
ቸውንና፣ የምኩራቡንና፣ የቅዱሳን ስፍራ
ዎቻቸውንና፣ ፅድቃቸውንና፣ ኃጢአታ
ቸውንና፣ የግድያቸውና፣ ስርቆታቸው፣
እናም የዝርፊያቸው፣ እንዲሁም የሁሉም
ዓይነት እርኩሰትና ዝሙት ታሪክ በዚህ ስራ
ውስጥ ሊጠቃለሉ አይችሉም።
፲፭ ነገር ግን እነሆ፣ ብዙ መጻሕፍትና
ከሁሉም ዓይነት ብዙ መዛግብት አሉ፣
እናም በኔፋውያን በተለይ ተጠብቀዋል።
፲፮ እናም ኔፋውያን በመተላለፍ እስከሚ
ወድቁና እስከሚገደሉ፣ እስከሚዘረፉና፣
እስከሚታደኑና፣ እስከሚባረሩ፣ እናም
እስከሚታረዱና፣ በምድር ገፅ ላይ እስከ
ሚበተኑ፣ እንዲሁም ሀኔፋውያን ተብለው
መጠራት እስከሚያቆሙ ድረስ ከላማናው
ያን ጋር እስከሚቀላቀሉ፣ እነርሱ ኃጢአ
ተኞችና፣ አረመኔዎች፣ እናም ኃይለኞች
እስከሚሆኑ፣ አዎን፣ ላማናውያንም እን
ኳን እስከሚሆኑ ድረስ ከአንዱ ትውልድ
ወደ ሌላኛው በኔፋውያን ለተላልፈዋል።

አልማ ፳፪፥፳፯፣ ፴፪።
አልማ ፷፫፥፭–፰።
አልማ ፳፯፥፳፩–፳፮።
፪ ኔፊ ፭፥፲፮፤
ያዕቆ. ፩፥፲፯፤

ሀ

፫ ኔፊ ፲፩፥፩።
፲፮ ሀ አልማ ፵፭፥፲፪–፲፬።
		ለ ፩ ኔፊ ፭፥፲፮–፲፱፤
አልማ ፴፯፥፬።

፫፻፷፯

ሔለማን ፫፥፲፯–፴፪

፲፯ እናም አሁን እኔም በድጋሚ ወደራሴ
ታሪክ እመለሳለሁ፤ ስለዚህ የተናገርኳቸው
የሆኑት ታላቁ ፀብና፣ ረብሻና፣ ጦርነት፣
እናም ጥል፣ በኔፋውያን መካከል ከተፈ
ፀመ በኋላ ነበር።
፲፰ አርባ ስድስተኛው የመሣፍንቱ የንግስ
ዘመንም ተፈፀመ፤
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ አሁንም
ታላቅ ፀብ ነበር፤ አዎን፣ እንዲሁም በአርባ
ሰባተኛው ዓመትም፣ እናም ደግሞ በአርባ
ስምንተኛውም ዓመት።
፳ ይሁን እንጂ ሔለማን በፅድቅና በእኩ
ልነት የፍርድ ወንበሩን ያዘ፤ አዎን የእግዚ
አብሔርን ስርዓትና፣ ህግጋት፣ እናም ትዕ
ዛዛት ለመጠበቅ ጥረት አደረገ፤ እናም በእ
ግዚአብሔር ፊት ትክክል የሆነውን ያለማ
ቋረጥ ያደርግ ነበር፤ በምድሪቱም ላይ እስ
ከሚበለፅግ ድረስ እንደ አባቱ ኖሯል።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ ሁለት ወንድ
ልጆች ነበሩት። ለታላቅየው ሀየኔፊን ስምና፣
ለታናሽየው ለየሌሂን ስም ሰጣቸው። እናም
በጌታ ማደግ ጀመሩ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ በኔፊ
ህዝብ ላይ በአርባ ስምንተኛው ዓመት የን
ግሥ ዘመን ማብቂያ ገደማ በኔፋውያን መካ
ከል ጦርነቱ፣ እናም ፀቡ በመጠኑ መቆም
ጀመረ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ አርባ
ዘጠነኛ ዓመት የንግስና ዘመን፣ እነርሱም
በዚያን ጊዜም ቢሆን በመንግስት ከበላይ
በነበሩት ከማይታወቁት፣ ሁሉም በተረጋ
ጋው ስፍራ ቀማኛው ሀጋድያንቶን ካደራ
ጀው የሚስጥር ሴራዎች በስተቀር በምድ
ሪቱም የማያቋርጥ ሰላም ተመሰረተ፤ ስለ
ዚህ ከምድሪቱም ፈፅሞ አልጠፉም ነበር።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ በዚሁ ዓመት በቤ
ተክርስቲያኗ እጅግ ታላቅ ብልፅግና ሆነ፤
በሺዎች የሚቆጠሩትም ወደ ቤተክርስቲ
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኔፊ፣ የሔለማን
ልጅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሌሂ፣ የኔፋውያን
ሚስዮን።
፳፫ ሀ ሔለ. ፪፥፬።

ያኗ መጡ፣ እናም ንስሃ በመግባት ተጠ
መቁ።
፳፭ እናም የቤተክርስቲያኗ ብልፅግናም
ታላቅ ሆኖ፣ እናም በጣም ብዙ በረከት
በህዝቡ ላይ ስለወረደ፤ ታላላቅ ካህናትና፣
መምህራንም እራሳቸው ከልክ በላይ ተገ
ርመው ነበር።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ የጌታ ስራ ብዙ ነፍ
ሳትን፣ አዎን አስር ሺዎችን ያህል፣ በማ
ጥመቅ፣ እናም ወደ እግዚአብሔር ቤተክ
ርስቲያኗ በማምጣት በለጸገ።
፳፯ ስለዚህ ጌታ ከልብ በመሆን ቅዱስ
ስሙን ለሚጠሩ ሁሉ እርሱ መሀሪ እንደ
ሚሆን እንደዚህ እንመለከታለን።
፳፰ አዎን፣ የእግዚአብሔር ልጅ በሆነው
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሚያምኑ፣ ሀየሰ
ማይ በር ለለሁሉም ክፍት እንደሆነም እን
ደዚህ እንመለከታለን።
፳፱ አዎን፣ ማንም ቢሆን ሀህያው የሆ
ነውንና ኃያል የሆነውን፣ የዲያብሎስን
ዕቅድ፣ ብልጠትና ወጥመድ የሚበታት
ነውን፣ እናም የክርስቶስ የሆኑትን ሰዎች
በቀጭኑና ለጠባብ በሆነው ጎዳና፣ ኃጢአ
ተኞችንም ሊውጣቸው ከተዘጋጀው ከዘለዓ
ለማዊው ሐጉስቁልና ባሻገር የሚመራቸውን
መ
የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቆ የያዘ—
፴ ነፍሳቸውም፣ አዎን የማይሞተው
ነፍሳቸው በመንግስተ ሰማያት በእግዚአ
ብሔር ሀቀኝ እጅ፣ ከአብርሃምና፣ ከይስ
ሀቅ፣ እናም ከያዕቆብና፣ ከቅዱሳን አባቶቻ
ችን ጋር ለማስቀመጥ፣ ከእንግዲህም ወደ
ውጭ አይሄዱ ዘንድ እንደሚያደርግ እን
መለከታለን።
፴፩ እናም በዚህ ዓመት በዛራሔምላ
ምድር፣ እናም በዙሪያው ሁሉ፤ በኔፋው
ያን በተያዙት ቦታዎች እንኳን ሁሉ የማያ
ቋርጥ ደስታ ነበር።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ በአርባ ዘጠነኛው

፳፰ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፱፣ ፲፯።
		ለ የሐዋ. ፲፥፳፰፤
ሮሜ ፪፥፲–፲፩።
፳፱ ሀ ዕብ. ፬፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፪።

		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤ ፴፫፥፱።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፰–፴።
		መ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
፴ ሀ ማቴ. ፳፭፥፴፫–፴፬።

፫፻፷፰

ሔለማን ፫፥፴፫–፬፥፭

ዓመት ሰላምና እጅግ ታላቅ ደስታ ነበር፤
አዎን፣ እናም ደግሞ በመሣፍንቱም ሀም
ሳኛ ዓመት የንግስ ዘመን የማያቋርጥ ሰላ
ምና ታላቅ ደስታ ነበር።
፴፫ እናም በቤተክርስቲያኗ—ወደ እግ
ዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሳይሆን፤ ነገር
ግን የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ተብ
ለው እራሳቸውን ከሚጠሩት ሰዎች ልብ
ውስጥ—መግባት ከጀመረው ኩራት በስ
ተቀር በመሣፍንቱ ሀምሳ አምስተኛ ዓመት
የንግስ ዘመንም ሰላም ነበር
፴፬ እናም ብዙዎች ወንድሞቻቸውን
እስከሚያሳድዱአቸው ድረስ ሀ በኩራት
ተወጠሩ። አሁን ይህ ታላቅ ክፋት ትሁት
የሆኑትን ሰዎች ይበልጥ ለታላቅ ስደት
እናም ስቃይ እንዲገፉ የሚያደርግ የነበ
ረው።
፴፭ ይሁን እንጂ ዘወትር ሀፆሙ፣ እን
ዲሁም ለፀለዩ፣ እናም ነፍሳቸውን በደስ
ታና በመፅናናት እስከሚሞሉ ድረስም፣
አዎን፣ ልቦቻቸውን ለእግዚአብሔር በፍ
ቃድ ሐበመስጠት በሚመጣው መቅድስና
ልቦቻቸው ሠእንዲጸዱና እንዲቀደሱ እስ
ከሚያደርጉ ድረስ ረበትህትና እየጠነከሩ፣
እናም በክርስቶስ እምነታቸውን እየጸኑ
ሄዱ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ ልብ
ውስጥ ከገባው ታላቅ ኩራት በቀር ሀምሳ
ሁለተኛው ዓመትም በሰላም ደግሞ ተፈ
ፀመ፤ እናም የዚህ መንስኤ በምድሪቱ ከነ
በራቸው እጅግ ታላቅ ሀሀብትና ብልፅግና
ነበር፤ ይህም በእነርሱ ከቀን ወደ ቀን እየ
ጨመረ ሄደ።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ሀምሳ
ሶስተኛ ዓመት የንግስ ዘመን ሔለማን ሞተ፤
ታላቁ ልጁ ኔፊም በእርሱ ምትክ መንገስ
ጀመረ። እናም እንዲህ ሆነ የፍርድ ወንበ
ሩንም በጽድቅና በእኩልነት ያዘው፤ አዎን
፴፬ ሀ
፴፭ ሀ
		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. ኩራት።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፪ ዜና ፴፥፰፤

የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ጠበቀና፣ በአ
ባቱ መንገድ ተራመደ።
ምዕራፍ ፬
ከኔፋውያን የተገነጠሉትና ላማናው
ያን ኃይላቸውን አቀላቀሉ፣ እናም
የዛራሔምላ ምድርን ያዙ— የኔፋውያን
ሽንፈት የመጣው በኃጢኣታቸው ምክን
ያት ነው— ቤተክርስቲያኗ ተመናመነች፣
እናም ህዝቡ እንደላማናውያን ደካማ ሆነ።
ከ፴፰–፴ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በሀምሳ አራተኛው
ዓመት በቤተክርስቲያኗ ብዙ መለያየት
ነበር፤ እናም ደግሞ ብዙ ደም እስከሚፈስ
ድረስ በህዝቡ መካከልም ሀፀብ ነበር።
፪ እናም አማፅያን የሆኑት ተገደሉና፣
ከምድሪቱ ተባረሩ፣ እናም ወደ ላማናው
ያን ንጉስ ሄዱ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንን ከኔ
ፋውያን ጋር በውጊያ ለማወክ ጥረት አደ
ረጉ፤ ነገር ግን እነሆ ላማናውያን የእነዚያን
የተገነጠሉትን ቃል ለመስማት እስከማይ
ፈልጉም እጅግ ፈርተው ነበር።
፬ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ሀምሳ
ስድስተኛው ዓመት የንግስና ዘመን ከኔፋ
ውያን ወደላማናውያን የሄዱ ሀተቃዋሚዎች
ነበሩ፤ እናም በኔፋውያን ላይ ለቁጣ በማ
ነሳሳት ድልን አገኙ፤ እናም ሁሉም በዚ
ያን ዓመት በሙሉ ለጦርነት ተዘጋጅተው
ነበር።
፭ እናም በሀምሳ ሰባተኛው ዓመት ለው
ጊያ በኔፋውያን ላይ መጡና፣ የሞትን ስራ
ጀመሩ፤ አዎን በመሣፍንቱ ሀምሳ ስም
ንተኛ ዓመት የንግስ ዘመን የዛራሔምላን
ምድር አዎን እናም ደግሞ ከለጋስ ምድር
አጠገብ ያሉትን ቦታዎች በሙሉ ለመያዝ
ድል አገኙ።

ሞዛያ ፫፥፲፱።
		መ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሠ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ረ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሀብቶች።

፬ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱።
፬ ሀ ሔለ. ፭፥፲፯።

፫፻፷፱

ሔለማን ፬፥፮–፲፱

፮ እናም ኔፋውያንና የሞሮኒሀም ወታደ
ሮች ወደ ለጋስ ምድር ተባረሩ፤
፯ እናም ከባህሩ በስተምዕራብ በኩል
እስከምስራቅ ከላማናውያን እራሳቸውን
ሸሸጉ፤ ኔፋውያን ሰሜናዊውን ሀገራቸውን
ለመከላከል ወታደሮቻቸውን የሸሸጉበት፣
እና ያሰፈሩበት መስመር የአንድ ቀን ጉዞ
ያህል ነበር።
፰ እናም እነዚያ ከኔፋውያን የተገነጠሉት
ከብዙ ላማናውያን ወታደሮች እርዳታ ጋር
በምድሪቱ በደቡብ በኩል ያሉትን የኔፋው
ያንን ይዞታዎች በሙሉ አገኙ። እናም ይህ
ሁሉ የሆነው በመሣፍንቱ ሀምሳ ስምንተ
ኛና ዘጠነኛ የንግስ ዘመን ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ስልሳኛ
ዓመት የንግስ ዘመን ሞሮኒሀ ከሠራዊቱ ጋር
የምድሪቱን ብዙ ቦታዎች ለማግኘት ተሳካ
ለት፤ አዎን እነርሱም በላማናውያን እጅ
የወደቁትን ብዙ ከተሞች በድጋሚ አገኙ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ስልሳ
አንደኛ የንግስና ዘመን የይዞታዎቻቸውን
ግማሽ እንኳን በድጋሚ ለማግኘት ተሳካ
ላቸው።
፲፩ እንግዲህ ይህ የኔፋውያን ታላቅ
ጥፋት፣ እናም በመካከላቸው የነበረው
ታላቅ ሞት፣ በመካከላቸው በነበረው በኃ
ጢአተኝነታቸውና በእነርሱ ርኩስና ባይሆኑ
ኖሮ አይኖርም ነበር፤ አዎን፣ እናም ይህ
ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አባል
ነን በሚሉትም መካከል የሚገኝም ነበር።
፲፪ እናም ይህም ሀበልባቸው ኩራት፣
እጅግ ለ ሀብታም በመሆናቸው የተነሳ፣
አዎን ሐድሆችን በመጨቆናቸው፣ ለረሃብ
ተኞችም ምግባቸውን ስለከለከሉአቸው፣
ከታረዙት የሚለብሱትን በመከልከላቸው፣
ትሁት የሆኑ ወንድሞቻቸውንም በጥፊ ስለ
መቱአቸው፣ ቅዱስ በሆነውም ስለተሳለቁ፣
የትንቢትን እና የራዕይን መንፈስ በመካ
ዳቸው፣ በመግደላቸው፣ በመዝረፋቸው፣
፲፪ ሀ አብድ. ፩፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፪።
		ለ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፯፤

በመዋሸታቸው፣ በመስረቃቸው፣ ዝሙ
ትን በመፈፀማቸው፣ ለፀብ በመነሳሳታ
ቸው፣ እናም ወደኔፊ ምድር፣ ከላማናው
ያን መካከል፣ ጥለው በመሄዳቸው ምክን
ያት ነበር—
፲፫ እናም በዚህ በታላቁ ኃጢአታቸው
የተነሳና፣ በጉልበታቸውም ሀበመኩራታ
ቸው፣ በእራሳቸው ጥንካሬ ተትተው ነበር፤
ስለዚህ አልበለፀጉም፣ ነገር ግን ተሰቃዩና፣
ተመቱ፣ እናም ምድሪቱን በሙሉ ለማጣት
እስከሚቀርቡ ድረስ ከላማናውያን ፊት
ተባርረዋል።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ ሞሮኒሀ በክፋታቸው
የተነሳ ለህዝቡ ብዙ ነገሮችን ሰበከላቸው፣
እናም ደግሞ የሔለማን ልጆች የነበሩት
ሀ
ኔፊና ሌሂ፣ ለህዝቡ ብዙ ነገሮችን ሰበኩ፣
አዎን እናም ስለክፋታቸውና፣ ለኃጢአታ
ቸው ንስሃ ካልገቡ በእነርሱ ላይ ምን እንደ
ሚመጣም ተነበዩላቸው።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ንስሃ ገቡ፤ እናም
ንስሃ በመግባታቸውም መበልፀግ ጀመሩ።
፲፮ ሞሮኒሀ ንስሃ መግባታቸውን በተመ
ለከተ ጊዜ፣ የንብረቶቻቸውን ግማሽ እናም
የምድራቸውን ግማሽ እስከሚያገኙ ድረስ
እነርሱን ከቦታ ቦታ፣ እንዲሁም ከከተማ
ከተማ ለመምራት ሞከረ።
፲፯ እናም የመሣፍንቱ ሥልሳ አንደኛ የን
ግስና ዘመን እንደዚህ ተፈፀመ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ስልሳ
ሁለተኛ የንግስና ዘመን ሞሮኒሀ ከላማና
ውያን ይበልጥ ይዞታዎችን ማግኘት አል
ቻለም።
፲፱ ስለዚህ የተቀረውን ምድር የማግኘት
ዕቅዳቸውን ተዉት፤ ምክንያቱም ላማናው
ያን እጅግ ብዙ ስለ ነበሩ ለኔፋውያን በእ
ነርሱ ላይ ይበልጥ ኃይልን ለማግኘት አስ
ቸጋሪ ሆነ፤ ስለዚህ ሞሮኒሀ የወሰዳቸውን
ቦታዎች ለማቆየት ወታደሮቹን በሙሉ አሰ
ማራ።

፪ ኔፊ ፱፥፵፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፩።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

፲፬ ሀ ሔለ. ፫፥፳፩።

፫፻፸

ሔለማን ፬፥፳–፭፥፬

፳ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን ቁጥር
ብዙ በመሆኑ፣ ላማናውያን እንዳያሸንፏ
ቸው፣ እናም እንዳይረግጧቸውና፣ እንዳ
ይገድሏቸው፣ እንዲሁም እንዳያጠፏቸው
ዘንድ ኔፋውያን በጣም ፈርተው ነበር።
፳፩ አዎን የአልማን ትንቢቶች፣ እናም
ደግሞ የሞዛያን ቃላት ማስታወስ ጀመሩ፤
እናም አንገተ ደንዳና ህዝቦች መሆናቸው
ንና፣ የእግዚአብሔርንም ትዕዛዛት ከንቱ
እንዳደረጉ ተመለከቱ፤
፳፪ እናም የሞዛያን፣ ወይም ጌታ ለህዝቡ
እንዲሰጥ ያዘዘውን፣ ሀህግ እንደለወጡትና
በእግራቸው እንደረገጡት፣ እናም ህግጋ
ቶቻቸው እንደተበላሹና፣ እነርሱም እንደ
ላማናውያን አይነት ኃጢአተኞች እስኪሆኑ
ድረስ ኅጥያተኛ ህዝቦች እንደሆኑ ተመለ
ከቱ።
፳፫ እናም በክፋታቸው የተነሳ ቤተክርስ
ቲያኗ ሀመመንመን ጀመረች፤ እናም በት
ንቢት መንፈስና፣ በራዕይ መንፈስ እምነት
ማጣት ጀመሩ፤ የእግዚአብሔር ፍርድም
በእነርሱ ላይ በአትኩሮት ተመለከታቸው።
፳፬ እናም እንደ ወንድሞቻቸው እንደ
ላማናውያን ሀደካማ መሆናቸውን፣ እናም
የጌታ መንፈስም ከዚህ በኋላ እንዳላዳናቸ
ውም ተመለከቱ፤ አዎን፣ ለየጌታ መንፈስ
ሐ
ቅዱስ ባልሆነ ቤተመቅደስ ስለማይኖርም
ከእነርሱ ሸሸ—
፳፭ ስለዚህ ጌታ በአስደናቂውና፣ ወደር
በሌለው ኃይል እነርሱን መጠበቁን አቆመ፤
ምክንያቱም ሀእምነት ወደማጣትና፣ በአሰ
ቃቂ ኃጢያት ወድቀዋልና፤ እናም ላማና
ውያን ከእነርሱ ይልቅ እጅግ ብዙ መሆና
ቸውን፣ እናም ወደጌታ አምላካቸው ለበታ
ማኝነት ካልጸኑ በማይቀር ሁኔታ መጥፋት
እንዳለባቸው ተመለከቱ።
፳፮ እነሆም የላማናውያን ጥንካሬ እንደ
እነርሱ ጥንካሬ፣ እንዲሁም አንድ ሰው
፳፪ ሀ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
		ለ
		ሐ

አልማ ፩፥፩።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
ሞዛያ ፩፥፲፫።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ሞዛያ ፪፥፴፯፤

ለአንድ ሰው አይነት፣ መሆኑን ተመለ
ከቱ። እናም ስለዚህ ወደዚህ ታላቅ መተ
ላለፍ እንደዚህ ወደቁ፤ አዎን፣ ሀበጥቂት
ዓመታት በመተላለፋቸውም ምክንያት እን
ደዚህ ደካሞች ሆኑ።
ምዕራፍ ፭
ኔፊ፣ እና ሌሂ እራሳቸውን ለስብከት
ሰጡ— ስሞቻቸው እንደቅድመ አያቶ
ቻቸው ህይወታቸውን ይመስሉበት ዘንድ
ይጋብዛቸዋል— ክርስቶስ ንስሃ የሚገ
ቡትን ያድናል— ኔፊና ሌሂ ብዙዎችን
ለወጡ፣ እናም ወደ ወህኒ ተወሰዱና እሳት
እነርሱን ከበባቸው— የጨለማው ጭጋ
ግም ሶስት መቶ ሰዎችን ሸፈነ— መሬት
ተንቀጠቀጠች፣ እናም ድምፅም ሰዎችን
ንስሃ እንዲገቡ አዘዘ— ኔፊና ሌሂ ከመላ
ዕክት ጋር ተነጋገሩ፣ እናም ብዙ ህዝብም
በእሳት ተከበበ። በ፴ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በዚሁ ዓመት፣
እነሆ፣ ሀኔፊ ሴዞራም ተብሎ ለሚጠራ ሰው
የፍርድ ወንበሩን ሰጠ።
፪ ህግጋቶቻቸው፣ እናም መንግስታቸው
ሀ
በህዝቡ ድምፅ በመቋቋሙ፣ እናም መልካ
ምን ለከመረጡት ክፉውን የመረጡት ቁጥር
ብዙ በመሆኑ ለጥፋት በስለዋል፣ ምክንያ
ቱም ህጎቹ ተበላሽተዋልና።
፫ አዎን እናም ይህ ብቻም አልነበረም፤
ለጥፋታቸው ካልሆነ በቀር በህግም ሆነ በፍ
ትህ መገዛት እስከማይችሉ ድረስ አንገተ
ደንዳናዎች ነበሩ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊ በክፋታቸውም
የተነሳ ታከተው፤ እናም የፍርድ ወንበ
ሩን ሀለቀቀና፣ በቀሩት ቀኖቹ፣ እንዲሁም
ደግሞ ወንድሙ ሌሂ በቀሩት ቀኖቹ፣ የእ
ግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር ኃላፊነትን
ወሰዱ፤

አልማ ፯፥፳፩፤ ፴፬፥፴፮።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. አለማመን።
		ለ ያዕቆ. ፮፥፭።
፳፮ ሀ አልማ ፵፮፥፰፤
ሔለ. ፲፪፥፫–፬።

፭ ፩ ሀ ሔለ. ፫፥፴፯።

፪ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳፭–፳፯።
		ለ አልማ ፲፥፲፱።
፬ ሀ አልማ ፬፥፲፭–፳።

፫፻፸፩

ሔለማን ፭፥፭–፲፬

፭ አባታቸው ሔለማን የተናገረውን ቃላት
አስታውሰዋልና። እናም እርሱ የተናገራ
ቸው ቃላት እነዚህ ናቸው፥
፮ እነሆ፣ ልጆቼ፣ የእግዚአብሔርን ትዕ
ዛዛት ለመጠበቅ እንድታስታውሱት እፈ
ልጋለሁ፣ እነዚህንም ቃላት ለህዝቡ እን
ድታውጁ እፈልጋለሁ። እነሆ ከኢየሩሳ
ሌም ምድር ለቀው የወጡትን የመጀመ
ሪያ ሀወላጆቻችንን ስም ሰጥቻችኋለሁ፤
ይህንን ያደረግሁትም ስማችሁን ስታስቡ
እነርሱን ታስታውሱ ዘንድ ነው፤ እናም
እነርሱን ስታስታውሱ ስራቸውን ታስታ
ውሱ ዘንድ ነው፣ ስራቸውንም ስታስታ
ውሱ ለመልካም እንደነበሩ እንዴት እንደ
ተባለና፣ ደግሞ እንደተፃፈ እንድታውቁ
ዘንድ ነው።
፯ ስለዚህ፣ ልጆቼ፣ እንደ እነርሱ እንደተ
ባለው እናም እንደተጻፈው ስለእናንተ እን
ዲባልና ደግሞ እንዲጻፍ መልካም የሆኑትን
እንድታደርጉ እፈልጋለሁ።
፰ እናም እንግዲህ ልጆቼ፣ እነሆ ከዚህ
የበለጠ እንድታደርጉ የምፈልገው አለኝ፣
ይህ ፍላጎቴም ለመኩራት ብላችሁ እነዚህን
ነገሮች አታድርጉ፤ ነገር ግን በሰማይ ለራ
ሳችሁ፣ አዎን ዘለዓለማዊ የሆነ እናም የማ
ይጠፋን ሀየሰማይ ሀብትን ታከማቹ ዘንድ፤
አዎን ለአባቶቻችን ይሰጣሉ ብለን ላለመ
ገመት ምክንያት እንደሌለን አይነት የዘ
ለዓለም ህይወት ለየተከበረ ስጦታ ይኖራ
ችሁ ዘንድ ይሁን እነዚህን ነገሮች አድርጉ።
፱ አቤቱ ልጆቼ አስታውሱ፣ ንጉስ ቢን
ያም ለህዝቡ የተናገረውን ሀቃላት አስታ
ውሱ፣ አዎን፣ በሚመጣው ለበአዳኙ የኢየ
ሱስ ክርስቶስ ደም ካልሆነ በቀር የሰው ልጅ
ሊድንበት የሚችልበት መንገድም ሆነ ዘዴ
፮ሀ
		ለ
፰ሀ
		ለ
፱ሀ
		ለ

፩ ኔፊ ፩፥፩፣ ፭።
፪ ኔፊ ፴፫።
፫ ኔፊ ፲፫፥፲፱–፳፩።
ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
ሞዛያ ፪፥፱።
ሞዛያ ፫፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።

የለም፤ አዎን፣ ዓለምን መለማዳን እንደ
ሚመጣም አስታውሱ።
፲ እናም ደግሞ አሙሌቅ በአሞኒሀ ከተማ
ለዚኤዝሮም የተናገራቸውን ሀቃላት አስ
ታውሱ፤ ምክንያቱም እርሱ ጌታ በእር
ግጥ ህዝቡን ለማዳን እንደሚመጣ ተናግ
ሯልና፤ ነገር ግን ከኃጢአታቸው ሊያድ
ናቸው እንጂ፣ ከነኃጢአታቸው ሊፈውሳ
ቸው አይመጣም።
፲፩ እናም ጌታ በንስሃ የተነሳ ከኃጢአታ
ቸው እንዲያድናቸው ከአብ ስልጣን ተሰጥ
ቶታል፤ ስለዚህ ህዝቡን ወደማዳን ስልጣን
እንዲሁም ወደነፍሳቸው ደህንነት የሚያመ
ጣቸውን የንስሃን የምስራች ሁኔታ ለመና
ገር መላዕክቱን ሀልኳል።
፲፪ እናም አሁን ልጆቼ አስታውሱ፣ አስ
ታውሱ፣ አዳኝ በሆነው የእግዚአብሔር
ልጅ በሆነው በክርስቶስ ሀዓለት ለመሰረታ
ችሁን መገንባት እንዳለባችሁ፤ ዲያብሎስ
ኃይሉን ንፋሱን፣ አዎን፣ ሐበአውሎ ነፋስ
እንደሚወረወር ዘንጉን በላከ ጊዜ፣ አዎን
በረዶው፣ እናም ኃይለኛው ውሽንፍር በሚ
መታችሁ ጊዜ፣ እርግጠኛ መሰረት በሆነው
ሰዎች ከገነቡበት ሊወድቁበት በማይችሉ
በት አለት ላይ ስለገነባችሁ እናንተን ወደ
ስቃይና ወደባህር ስላጤና መጨረሻ ወደ
ሌለው ዋይታ ጎትቶ ለመጣል ኃይል አይ
ኖረውም።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህ ቃላትን ነበር
ሔለማን ለልጆቹ ሀያስተማራቸው፤ አዎን፣
ብዙ ያልተፃፉ ነገሮችንም እናም ደግሞ ብዙ
የተፃፉ ነገሮችንም አስተምሯቸዋል።
፲፬ እናም ቃላቱን አስታውሰዋል፤ እናም
ስለዚህ የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት በመጠ
በቅ ከለጋስ ከተማ በመጀመር በኔፊ ህዝብ

		ሐ ቅ.መ.መ. አለም—ትእዛዛትን
የማያከብሩ ሰዎች።
		መ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፲ ሀ አልማ ፲፩፥፴፬።
፲፩ ሀ አልማ ፲፫፥፳፬–፳፭።
፲፪ ሀ ማቴ. ፯፥፳፬–፳፯፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፬፤

ሐ

ሙሴ ፯፥፶፫።
ቅ.መ.መ. አለት፤
የማዕዘን ድንጋይ።
		ለ ኢሳ. ፳፰፥፲፮፤
ያዕቆ. ፬፥፲፮።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፬፥፳፭፣ ፳፯።
፲፫ ሀ ሞዛያ ፩፥፬።

፫፻፸፪

ሔለማን ፭፥፲፭–፳፱

ሁሉ መካከል የእግዚአብሔርን ቃል ለማ
ስተማር ተጓዙ።
፲፭ እናም ከዚያን በኋላ ወደ ጊድ ከተ
ማና፣ ከጊድ ከተማ ወደ ሙሌቅ ከተማ
ሄዱ፤
፲፮ እናም በምድሪቱ በስተደቡብ በኩል
ከነበሩት ከኔፊ ሰዎች ጋር እስከሚጓዙ ድረስ
ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላኛው ሄዱ፤ እናም
ከዚያ ከላማናውያን መካከል ወደ ዛራሔምላ
ምድር ተጓዙ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ከኔፋውያን ሀየተ
ገነጠሉትን ብዙዎች እስከሚያሳፍሩ፣
ኃጢአታቸውን በመናዘዝ ለንስሃ እስከሚ
ጠመቁ፣ እናም የሰሩትን ስህተት ለማረም
ጥረት በማድረግ ወደ ኔፋውያን በፍጥነት
እስከሚመለሱ ድረስ በታላቅ ኃይል ሰብ
ከውላቸው ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊና ሌሂ ይናገሩ
ዘንድ ኃይልና ስልጣን ስለተሰጣቸው፣
እናም ደግሞ ምን ሀመናገር እንዳለባቸው
ስለተሰጣቸው በታላቅ ኃይልና ስልጣን ለላ
ማናውያን ሰበኩ—
፲፱ ስለዚህ በዛራሔምላ ምድር እንዲሁም
በዙሪያው የነበሩት ስምንት ሺህ ላማናው
ያን ለንስሃ እስከሚጠመቁ፣ እናም የአባ
ቶቻቸው ወግ ኃጢያት መሆኑን ሀእስከሚ
ያምኑ ድረስ ላማናውያኑም እጅግ እስኪገ
ረሙ ይናገሩ ነበር።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊና ሌሂ ከዚያ
ቦታ ወደ ኔፊ ምድር ለመሄድ ጉዞአቸውን
ቀጠሉ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም በላማና
ውያን ወታደሮች ተወሰዱና፣ ሀወህኒ ቤት፣
አዎን አሞንና ወንድሞቹ በሊምሂ አገል
ጋዮች ተጥለውበት በነበረው በዚሁ ወህኒ
ቤት ተጣሉ።
፳፪ እናም ለብዙ ቀናት ያለምግብ በወህኒ
ቤት ከተጣሉ በኋላ፣ እነሆ ይገድሉአቸው
፲፯ ሀ ሔለ. ፬፥፬።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፭–፰።
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣

ዘንድ እነርሱን ለማውጣት ወደ ወህኒ ቤቱ
ሄዱ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ እንቃጠላለን በማ
ለት እጃቸውን በእነርሱ ላይ ለማሳረፍ እስ
ከሚፈሩ እንኳን ኔፊና ሌሂ ሀእሳት በሚ
መስል ነገር ተከበው ነበር። ይሁን እንጂ፣
ኔፊና ሌሂ አልተቃጠሉም ነበር፤ ልክ በእ
ሳት መካከል የቆሙ ይመስሉ ነበር እናም
አልተቃጠሉም ነበር።
፳፬ እናም ሀበእሳት አምድ መከበባቸውን
እናም እንደማይቃጠሉ በተመለከቱ ጊዜ፣
ልባቸው ተበረታታ።
፳፭ ላማናውያን እጃቸውን ለመጫን እን
ዳልደፈሩ ተመለከቱ፤ አጠገባቸው ለመቅ
ረብም አልደፈሩም፤ ነገር ግን ተደንቀው
ዲዳ የሆኑ በመምሰል ቆሙ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊና ሌሂ ቆሙ፣
እናም ለእነርሱም እንዲህ በማለት መናገር
ጀመሩ፥ አትፍሩ፣ እነሆም እኛን ለመግደል
እጃችሁን በእኛ ላይ ማድረግ እንደማትችሉ
የምታዩትን ይህን አስገራሚ ነገር የሚያሳ
ያችሁ እግዚአብሔር ነው።
፳፯ እናም እነሆ ይህንን ቃላት በተናገሩ
ጊዜ መሬቱ በኃይል ተንቀጠቀጠ፤ እናም
የወህኒ ቤቱ ግድግዳ በመሬት ላይ የተንከ
ባለለ እስከሚመስል ድረስ ተንቀጠቀጠ፤
ነገር ግን እነሆ አልወደቁም። እናም እነሆ
በወህኒ ቤት ውስጥ የነበሩት ላማናውያንና
ተገንጥለው የነበሩት ኔፋውያን ነበሩ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ በደመና ሀጭጋግም
ተሸፈኑ፤ እናም አሰቃቂ የሆነ ከባድ ፍርሃት
በእነርሱ ላይ መጣ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ በደመናው ጭጋግ
ከበላይ በኩል በሚመስል ሁኔታ ሀድምፅ
እንዲህ ሲል መጣ፥ ንስሃ ግቡ፣ ንስሃ ግቡ፤
እናም መልካም ዜናን ለእናንተ እንዲናገሩ
የላኳቸውን አገልጋዮቼን ለማጥፋት ከእን
ግዲህ አትሹ።

የተቀየረ፤
የሚስዮን ስራ።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፯፥፮–፯፤ ፳፩፥፳፫።
፳፫ ሀ ዘፀአ. ፫፥፪።
፳፬ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፳፬፤

፩ ኔፊ ፩፥፮፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፮።
፳፰ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፳።
፳፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፫–፲፬።

፫፻፸፫

ሔለማን ፭፥፴–፵፬

፴ እናም እንዲህ ሆነ ይህንን ድምፅ በሰሙ
ጊዜና፣ የመብረቅ ድምፅ አለመሆኑን፣
ታላቅ የሁካታም ጫጫታ ድምፅ አለመሆ
ኑን ተመለከቱ፤ ነገር ግን እነሆ ፍፁም የሆነ
እርጋታ ያለው ሀለስላሳ ድምፅ ነበር፤ ልክ
እንደሹክሹክታ፣ እናም ነፍስንም እንኳን
የሚወጋ ነበር—
፴፩ እናም ድምፁ ለስላሳ ቢሆንም፣ እነሆ
መሬቱ በኃይል ተንቀጠቀጠ፤ የወህኒ ቤቱ
ግድግዳ ወደመሬት የሚወድቅ በመምሰል
በድጋሚ ተንቀጠቀጠ፤ እናም እነሆ እነር
ሱን የሸፈናቸው የደመናም ጭጋግ አልተ
በተነም ነበር—
፴፪ እናም እነሆ ድምፅ በድጋሚ እንዲህ
ሲል መጣ፥ ንስሃ ግቡ፣ ንስሃ ግቡ መንግ
ስተ ሰማያት ቀርባለችና፤ እናም ከእንግዲህ
አገልጋዮቼን ለማጥፋት አትሞክሩ። እናም
እንዲህ ሆነ መሬት በድጋሚ ተንቀጠቀጠ
ችና፣ ግድግዳው ተናወጠ።
፴፫ እናም ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ በድ
ጋሚ ድምፅ መጣና፣ በሰው ሊነገሩ የማይ
ችሉ አስደናቂ ቃላት ተናገረ፤ እናም ግድ
ግዳው በድጋሚ ተንቀጠቀጠና ምድር ተሰ
ነጣጥቃ የተከፈለች እስከሚመስል ድረስ
ተናወጠች።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ የደመናው ጭጋግ
ስለሸፈናቸው ላማናውያን ለመሸሽ አልቻ
ሉም፤ አዎን እናም ደግሞ በላያቸው ላይ
በመጣው ፍርሃት የተነሳ አይንቀሳቀሱም
ነበር።
፴፭ እንግዲህ ከኔፋውያን የተወለደ፣ በአ
ንድ ወቅት በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን
አባል የነበረ ነገር ግን ተለይቶ የሄደ አንድ
ሰው በመካከላቸው ነበር።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ በሌላ አቅጣጫ
ዞረና፣ እነሆ በደመናው ጭጋግ ውስጥ የኔ
ፊንና የሌሂን ፊት ተመለከተ፤ እናም እነሆ
ፊታቸውም ልክ እንደመላዕክት እጅግ
ሀ
ያበራ ነበር። ወደሰማይ ሲመለከቱም ተመ
፴ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፹፭፥፮።
፴፮ ሀ ዘፀአ. ፴፬፥፳፱–፴፭፤

ለከታቸው፤ እናም ወደሚመለከቱት ፍጡር
ድምፃቸውን ከፍ እንደሚያደርጉ ወይም
እንደሚነጋገሩ ዓይነት መስለዋል።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ይህ ሰው ይመለ
ከቱ ዘንድ ወደ ህዝቡ ጮኸ። እናም እነሆ
ለመዞርና ለመመልከት ሀይል ስለተሰጣቸው
ዞሩና ተመለከቱ፤ እናም የኔፊንና የሌሂን
ፊት ተመለከቱ።
፴፰ እናም ለሰውየውም እንዲህ አሉ፥
እነሆ ይህ ሁሉ ነገር ምን ማለት ነው፣ እናስ
እነዚህ ሰዎች የሚነጋገሩት ከማን ጋር ነው?
፴፱ እንግዲህ የሰውየው ስም አሚናዳብ
ይባል ነበር። እናም አሚናዳብ እንዲህ ሲል
ተናገራቸው፥ እነርሱ ከእግዚአብሔር መላ
እክት ጋር ይነጋገራሉ።
፵ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን እንዲህ
አሉት፥ ይህ የጨለማው ጭጋግ እኛን ከመ
ሸፈን ይወገድ ዘንድ ሀምን እናድርግ?
፵፩ እናም አሚናዳብ እንዲህ አላቸው፥
አልማና፣ አሙሌቅ፣ እናም ዚኤዝሮም ባስ
ተማሯችሁ ሀበክርስቶስም እምነት እስከሚ
ኖራችሁ ድረስ ድምፃችሁን በማንሳት ለንስሃ
መግባት እንዲሁም ማልቀስ ይገባችኋል፤
እናም ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ የሸፈ
ናችሁ የጨለማ ጭጋግ ይወገድላችኋል።
፵፪ እናም እንዲህ ሆነ ምድርን በማንቀ
ጥቀጥ ወዳናወጠው ድምፅ ሁሉም መጮህ
ጀመሩ፤ አዎን የደመናው ጭጋግ እስከሚ
በታተን ድረስም ጮኹ።
፵፫ እናም እንዲህ ሆነ አይኖቻቸውን
ወዲህና ወዲያ አዞሩ፣ እናም የደመናው
ጭጋግ ለቋቸው መሄዱን ተመለከቱ፣ እነሆ
እነርሱ፣ አዎን፣ እያንዳንዱ ነፍስ በእሳቱ
አምድ ሀመከበቡን ተመለከተ።
፵፬ እናም ኔፊና ሌሂ በላማናውያን መካ
ከል ነበሩ፤ አዎን ተከበው ነበር፤ አዎን፣
ልክ በሚነድ ነበልባል መካከል እንዳሉ
ነበር፤ ይሁን እንጂ እነርሱን የሚጎዳም ሆነ
የወህኒ ቤቱን ግድግዳ የሚያቃጥል አልነ

የሐዋ. ፮፥፲፭።
፵ ሀ የሐዋ. ፪፥፴፯–፴፱።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።

		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፵፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፯፥፳፬፤ ፲፱፥፲፬።

፫፻፸፬

ሔለማን ፭፥፵፭–፮፥፮

በረም፤ እናም ለመናገር በሚያዳግት እን
ዲሁም በክብር በተሞላ ሀደስታ ተሞልተው
ነበር።
፵፭ እናም እነሆ፣ የእግዚአብሔር ሀቅዱስ
መንፈስ ከሰማይ መጣና፣ ወደ ልባቸው
ገባ፣ እናም በእሳት የተሞሉ ይመስል ነበር፣
አስደናቂ ቃላትንም ለመናገር ይችሉ ነበር።
፵፮ እናም እንዲህ ሆነ አንድ ድምፅ፣
አዎን የሚያምር ድምፅ፣ ልክ እንደሹክ
ሹክታ እንዲህ ሲል መጣ፥
፵፯ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ በነበ
ረው በተወዳጄ ባላችሁ እምነት ምክንያት
ሀ
ሰላም፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን።
፵፰ እናም እንግዲህ ይህንን በሰሙ ጊዜ
ድምፁ ከመጣበት ቦታ ለመመልከት ዐይና
ቸውን ወደ ላይ አነሱ፤ እናም እነሆ ሀሰማይ
ሲከፈት ተመለከቱ፤ መላዕክትም ከሰማይ
መጡና አገለገሏቸው።
፵፱ እናም እነዚህን ነገሮች ያዩና የሰሙ
ወደ ሶስት መቶ የሚጠጉ ነፍሳት ነበሩ፤
እናም እንዲሄዱና፣ እንዳይገረሙ፣ እናም
እንዳይጠራጠሩ ታዘዙ።
፶ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም ሄዱ፤ እናም
ለህዝቡ ተናገሩ፣ በምድሪቱም ዙሪያ ሁሉ
ባጠቃላይ ስለተመለከቱት እንዲሁም ስለ
አዩአቸው ነገሮች በሙሉ ተናገሩ፤ የተቀበ
ሉት መረጃ ታላቅ በመሆኑ ብዙዎች ላማና
ውያን በእነርሱ ተቀይረው ነበር።
፶፩ እናም ብዙዎች ሀያመኑትም የጦር
መሳሪያዎቻቸውንና፣ ደግሞ ጥላቻቸው
ንና የአባቶቻቸውን ወግ ተዉ።
፶፪ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ለኔፋ
ውያን ምድራቸውን ተዉላቸው።
ምዕራፍ ፮
ፃድቃን የሆኑት ላማናውያን ለኃጢአተ
ኞቹ ኔፋውያን ሰበኩላቸው— ሁለቱም
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፵፭ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፳፤
ኤተር ፲፪፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።

፵፯ ሀ
፵፰ ሀ
፶፩ ሀ
፮ ፩ሀ
፪ሀ

በሰላሙና በጥጋቡ ዘመን በለፀጉ— የኃ
ጢያት ደራሲው፣ ሉሲፈር፣ የኃጢአተኞ
ችን፣ እናም የጋድያንቶንን ዘራፊዎች በግ
ድያና በክፋት ልባቸውን አነሳሳ— ዘራፊ
ዎቹ የኔፋውያንን መንግስት ተቆጣጠሩ።
ከ፳፱–፳፫ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የመሣፍንቱ ስልሳ
ሁለተኛው ዓመት የንግስና ዘመን በተፈፀመ
ጊዜ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሆኑ፣ እናም አብ
ዛኞቹ ላማናውያን ሀፃድቃኖች ሆነው በእም
ነታቸው ብርታት እንዲሁም ፅኑነት ፅድቃ
ቸው ከኔፋውያን ይበልጥ ነበር።
፪ እነሆም ብዙ ኔፋውያን ሀጠጣሮች፣ እን
ዲሁም ንስሃ የማይገቡ፣ እናም በአጠቃላይ
ክፉዎች ነበሩ፤ በዚህም የተነሳ በመካከላ
ቸው የመጡትን የእግዚአብሔርን ቃልና፣
ሁሉንም ስብከትና፣ ትንቢት አልተቀበ
ሉም ነበር።
፫ ይሁን እንጂ፣ በላማናውያን መለወጥ
የተነሳ፣ አዎን፣ በመካከላቸው በተቋቋመ
ችው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ምክ
ንያት የቤተክርስቲያኗ ሰዎች ታላቅ ደስታ
ነበራቸው። እናም እርስ በእርሳቸው ሀበመ
ተባበር፣ እናም አንደኛው ሌላኛውን አስደ
ሰቱ፣ ታላቅ ደስታም ነበራቸው።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ብዙ ላማናውያን
ወደ ዛራሔምላ ምድር መጡና፣ ለኔፋው
ያን ሰዎች ሀስለመለወጣቸው ተናገሩ፣ እም
ነት እንዲኖራቸውም እንዲሁም ንስሃ እን
ዲገቡ አጥብቀው መከሯቸው።
፭ አዎን፣ እናም አብዛኛዎቹ ብዙዎቹን
የእግዚአብሔርና የበጉ ትሁት ተከታዮች
እንዲሆኑ ወደ ጥልቅ ትህትና ለማምጣት
በታላቅ ኃይልና ስልጣን ሰበኩላቸው።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ብዙዎቹ ላማናው
ያን በምድሪቱ ሀበስተሰሜን በኩል ተጓዙ፤
እናም ደግሞ ኔፊና ሌሂ ህዝቡን ለመስበክ

ቅ.መ.መ. ሰላም።
፩ ኔፊ ፩፥፰።
አልማ ፴፩፥፭።
ሔለ. ፲፫፥፩።
ሮሜ ፩፥፳፰–፴፪።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፮ ሀ አልማ ፷፫፥፬–፱፤
ሔለ. ፫፥፲፩–፲፪።

፫፻፸፭

ሔለማን ፮፥፯–፲፱

በምድሪቱ በስተሰሜን በኩል ተጓዙ። እናም
ስልሳ ሦስተኛው ዓመት እንደዚህ ተፈፀመ።
፯ እናም እነሆ በምድሪቱ ሁሉ ሰላም ሆነ፤
በዚህም የተነሳ ኔፋውያን ወደፈለጉት ማን
ኛውም ስፍራ፣ ከኔፋውያንም ሆነ ከላማና
ውያን ጋር ተጓዙ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንም ደግሞ
ከላማናውያንም መካከል ሆነ ከኔፋውያን
መካከል መሄድ በፈለጉበት ስፍራ ሁሉ
ሄዱ፤ እናም አንዳቸው ከሌላኛቸው ጋር
ለመግዛት እንዲሁም ለመሸጥ እንዲሁም
እንደፍላጎታቸው ጥቅም ለማግኘት ነፃ ግን
ኙነት ነበራቸው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያንም ሆኑ
ኔፋውያን እጅግ ሀብታም ሆኑ፤ እናም በም
ድሪቱ በስተደቡብም ሆነ በስተሰሜን የተ
ትረፈረፈ ወርቅና፣ ብር እንዲሁም የከበሩ
ብረቶች በብዛት ነበሩአቸው።
፲ እንግዲህ የምድሪቱ ደቡቡ ክፍል ሌሂ
ተብሎ ይጠራ ነበር፤ እንዲሁም የምድሪቱ
ሰሜኑ ክፍል በሴዴቅያስ ልጅ ስም ሙሌቅ
ተብሎ ይጠራ ነበር፤ ምክንያቱም ጌታ
ሀ
ሙሌቅን በምድሪቱ በሰሜን በኩል እን
ዲሁም ሌሂን በደቡብ በኩል አምጥቷቸ
ዋልና።
፲፩ እናም እነሆ በእነዚህ በሁለቱም ቦታ
ዎች ሁሉም ዓይነት ወርቅና፣ ከሁሉም
ዓይነት ብር እንዲሁም የከበረ አፈር ነበር፤
እናም ደግሞ በጥንቃቄ የሚሰሩ፣ ሁሉንም
ዓይነት አፈር የሚሰሩና የሚያጣሩ ነበሩ፤
ሀብታሞችም ሆኑ።
፲፪ እህልም በብዛት በስተሰሜን እንዲሁም
በስተደቡብ አበቀሉ፤ እናም በደቡብም እን
ዲሁም በሰሜን በለፀጉ፤ እናም በምድሪቱ
ተባዙ እንዲሁም እጅግ በረቱ። እናም ብዙ
መንጋዎችንና ከብቶችን አዎን በብዛት ጠቦ
ቶችን አረቡ።
፲፫ እነሆ ሴቶቻቸው ጥረዋልና፣ ፈትለ
ዋል፣ እናም ሁሉንም የተፈተለ ጥሩ በፍታ
ዓይነት ልብሶችና እርቃናቸውን ለመሸፈን
፲ ሀ ሞዛያ ፳፭፥፪–፬፤
ሔለ. ፰፥፳፩።

፲፭ ሀ ሔለ. ፭፥፩።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፱።

ማንኛውንም ዓይነት ልብስ አዘጋጅተዋል።
እናም ስልሳ አራተኛው ዓመት በሰላም እን
ደዚህ አለፈ።
፲፬ እናም በስልሳ አምስተኛውም ዓመት
ደግሞ ታላቅ ደስታና ሰላም፣ አዎን ብዙ
ስብከትና የሚመጣውን በተመለከተ ብዙ
ትንቢቶች ነበሯቸው። እናም ስልሳ አምስ
ተኛው ዓመት እንደዚህ ተፈፀመ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ስልሳ
ስድስተኛ ዓመት የንግስ ዘመን፣ እነሆ
ሀ
ሴዞራም ባልታወቀ ሰው በፍርድ ወንበሩ
ተቀምጦ ሳለ ተገደለ። እናም እንዲህ ሆነ
በዚሁ ዓመት፣ በእርሱ ምትክ በህዝቡ የተ
ሾመው ወንድ ልጁ ደግሞ ተገደለ። ስልሳ
ስድስተኛው ዓመትም እንደዚህ ተፈፀመ።
፲፮ እናም በስልሳ ሰባተኛው ዓመት መጀ
መሪያ ላይ ህዝቡ በኃጢያት እጅግ ማደግ
ጀመረ።
፲፯ እነሆም ጌታ ለቁጣ፣ ለጦርነትም፣
ይሁን ለደም መፋሰስ እንዳይነሳሱ በም
ድራዊ ሀብት ለብዙ ጊዜ ባረካቸው፤ ስለ
ዚህ ልባቸውን በሀብታቸው ላይ ማድረግ
ጀመሩ፤ አዎን በድጋሚም አንዳቸው በሌ
ላኛቸው ላይ እራሳቸውን ከፍ ለማድረግ
ፈለጉ፤ ስለዚህ ያገኙም ዘንድ ሀበድብቅ
ግድያን፣ እናም ስርቆትን እንዲሁም ዝር
ፊያን መፈፀም ጀመሩ።
፲፰ እናም አሁን እነሆ የገዳዮቹና የዘራፊ
ዎቹ ቡድን በቂሽቁመን እንዲሁም ሀጋድ
ያንቶን የተቋቋሙት ነበሩ። እናም እንግ
ዲህ እንዲህ ሆነ ከጋድያንቶን ቡድን ከኔ
ፋውያንም መካከል ብዙዎች ነበሩ። ነገር
ግን እነሆ ኃጢአተኞች ከሆኑት ላማናውያን
መካከል በቁጥር ብዙ ነበሩ። እናም የጋድ
ያንቶን ሌቦች እንዲሁም ገዳዮች ተብለው
ይጠሩ ነበር።
፲፱ እናም እነርሱ ናቸው ዋናውን ዳኛ
ሴዞራምን እንዲሁም ልጁን በፍርድ ወን
በሩ ላይ እንዳለ የገደሉት፤ እናም እነሆ፣
ማናቸውም አልተገኙም ነበር።
፲፰ ሀ ሔለ. ፪፥፬፣ ፲፪–፲፫።

፫፻፸፮

ሔለማን ፮፥፳–፴፩

፳ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ላማናው
ያን በመካከላቸው ሌቦች እንዳሉ ባወቁ ጊዜ
እጅግ አዘኑ፤ እናም ከምድረ ገፅ እነርሱን
ለማጥፋት በኃይላቸው ማንኛውንም መን
ገድ ተጠቀሙ።
፳፩ ነገር ግን እነሆ ሰይጣን የአብዛኞ
ቹን የኔፋውያን ልብ አነሳሳ፤ በዚህም የተ
ነሳ ከሌቦቹ ቡድን ጋር በግድያቸው እንዲ
ሁም በዝርፊያቸውና በስርቆታቸው እን
ዳይሰቃዩ፣ በማንኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ
ቢቀመጡ እርስ በራስ እንዲረዳዱ፣ ከእነ
ርሱ ጋር ተቀላቀሉ እናም ወደ እነርሱ ቃል
ኪዳን እንዲሁም መሃላ ገቡ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ የራሳቸው ምል
ክቶች ነበሩአቸው፤ አዎን፣ ሀሚስጥራዊ
ምልክትና፣ ሚስጥራዊ ቃላት፤ እናም
ይህንም ያደረጉት ወደ ቃል ኪዳኑ የገባ
ውን ወንድም ይለዩበት ዘንድ፣ አባሉ ኃጢ
ያት የሆነን ማንኛውንም ነገር ቢያደርግ ቃል
ኪዳን በገባው በወንድሙም ሆነ በቡድኑ
እንዳይጎዱ ዘንድ ነበር።
፳፫ እናም ከሀገራቸው ህግጋት እንዲ
ሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር ህግጋት ጋር
ተቃራኒ የሆኑትን ግድያዎችና፣ ዝርፊያ
ዎች፣ እናም ስርቆትና፣ ዝሙትን እንዲ
ሁም ሁሉንም ዓይነት ክፋት እንደዚህ ለመ
ፈፀም ይችሉ ዘንድ።
፳፬ እናም ከእነርሱ ቡድን የሆነ ማንኛ
ውም ሰው ለዓለም ሀኃጢአታቸውን እን
ዲሁም እርኩሰታቸውን ቢገልፅ፤ እንደ
ሀገራቸው ህግ ሳይሆን በጋድያንቶን እና
በቂሽቁመን በተሰጡት የክፋታቸው ህግጋት
መሰረት ለፍርድ ይቀርባል።
፳፭ እናም እነሆ፣ ይህ ሚስጥራዊ ሀመሃ
ላና ቃል ኪዳን አልማ ለልጁ ህዝቦችን ወደ
ጥፋት የሚወስድ ዘዴ እንዳይሆን በመፍ
ራቱ ወደ ዓለም እንዳይሄድ ያዘዘበት ነው።
፳፮ እንግዲህ እነሆ እነዚህ ሀሚስጥራዊ
፳፪ ሀ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ
፳፮ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
አልማ ፴፯፥፳፯–፴፪።
ሙሴ ፭፥፳፱፣ ፵፱–፶፪።
፫ ኔፊ ፮፥፳፰፤

መሃላዎችና ቃል ኪዳኖች ለሔለማን ከተ
ሰጡት መዛግብት ለጋድያንቶን አልመ
ጡም፤ ነገር ግን እነሆ፣ የተከለከለውን ፍሬ
እንዲቀምሱ የመጀመሪያ ቤተሰቦቻችንን
ያታለለው ለያው ፍጡር እነዚህን በጋድያን
ቶን ልብ ውስጥ አስቀምጦ ስለነበር ነው—
፳፯ አዎን ወንድሙን አቤልን ቢገድለው
ዓለም እንደማያውቀውም ሀከቃየን ጋር
ያሴረው ይኸው ፍጡር ነበር። እናም እር
ሱም ከቃየንና ከተከታዮቹ ጋር ከዚያን ጊዜ
ጀምሮ አሴረ።
፳፰ ደግሞም ረጅም ግንብ ሀገንብተው
ሰማይ መድረስን በሰው ልጆች ልብ ውስጥ
ያደረገውይህ ፍጡር ነው። እናም እነዚያን
ሰዎች ከግንቡ ወደዚህ ምድር የመጡትን
የገፋፋቸው፤ ለፍፁም ወደሆነ ጥፋት እናም
ዘለዓለማዊ ወደሆነው ገሃነም እስከሚጎት
ታቸው ድረስ የጨለማን እንዲሁም የእር
ኩሰትን ስራ በምድር ገፅ እንዲበተን ያደ
ረገውም ይኸው ፍጡር ነው።
፳፱ አዎን፣ አሁንም የጨለማውን ስራ
እንዲሁም ሚስጥራዊ ግድያውን እንዲያ
ደርግ ሀበጋድያንቶን ልብ ውስጥ ያስገባውም
ይህ ፍጡር ነው፤ እናም ከሰው ልጅ መፈ
ጠር ጀምሮ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ይህን ያመ
ጣው ይኸው ፍጡር ነው።
፴ እናም እነሆ ሀየኃጢያት ሁሉ ደራሲው
እርሱ ነው። እናም እነሆ፣ እርሱም የጨለ
ማውን ስራ እንዲሁም ሚስጥራዊ ግድያ
ውን ቀጥሎበታል፣ እንዲሁም በሰው ልጆች
ልብ ላይ ተፅዕኖ ማድረግ እስከቻለ ይህ
ንን ሴራ፣ መሃላቸውንና ቃል ኪዳናቸውን
እንዲሁም ይህንን አሰቃቂ የኃጢያት ዓላማ
ከትውልድ እስከ ትውልድ ያስተላልፋል።
፴፩ እናም እንግዲህ እነሆ፣ በኔፋውያን
ልብ ላይ ታላቅ የሆነ ተፅዕኖ አግኝቷል፤
አዎን፣ ስለዚህም እነርሱ እጅግ ኃጢአተ
ኞች ሆነዋል፤ አዎን፣ ብዙዎቹም ከፅድቅ

ሙሴ ፬፥፮–፲፪።
፳፯ ሀ ሙሴ ፭፥፲፰–፴፫።
፳፰ ሀ ዘፍጥ. ፲፩፥፩–፬፤
ኤተር ፩፥፫።
		ለ ኤተር ፰፥፱፣ ፲፭–፳፭።

፳፱ ሀ ሔለ. ፪፥፬–፲፫።
፴ ሀ አልማ ፭፥፴፱–፵፪፤
ሞሮኒ ፯፥፲፪፣ ፲፯፤
ሙሴ ፬፥፬።

፫፻፸፯

ሔለማን ፮፥፴፪–፯፥፩

ጎዳና ርቀዋል፣ እንዲሁም የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዛት በእግራቸው ስር ሀረግጠው
ታል፣ እናም በራሳቸው አመለካከት ሄደ
ዋል፣ እናም ከወርቆቻቸው እንዲሁም ከብ
ራቸው ለራሳቸው ጣኦቶችን ሰርተዋል።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህ ሁሉ ክፋ
ቶች በእነርሱ ላይ የመጡት ሀበረጅም ጊዜ
ውስጥ አይደለም፤ ስለዚህ አብዛኛዎቹ ክፋ
ቶች የሆኑት በኔፊ ህዝብ ላይ በመሣፍንቱ
ስልሳ ሰባተኛ ዓመት የንግስና ዘመን ውስጥ
ነበር።
፴፫ እናም ለፃድቃኖች ታላቅ ሀዘን እን
ዲሁም ለቅሶ፣ በስልሳ ስምንተኛው ዓመት
ደግሞ በክፋታቸው ጨመሩ።
፴፬ እናም ላማናውያን በአምላካቸው
እውቀት ማደግ፣ አዎን እነርሱ ስርዓቶችንና
ትዕዛዛቱን መጠበቅ፣ እናም በፊቱም በእ
ምነት እንዲሁም በቀጥታ መራመድ በጀ
መሩበት ጊዜ፣ ኔፋውያን እምነት አጥተው
መመንመን እንዲሁም በክፋትና በእርኩ
ሰት ማደግ መጀመራቸውን እንደዚህ እን
መለከታለን።
፴፭ እናም በኃጢአታቸውና ልባቸውን
በማጠጠራቸው የተነሳ የጌታ መንፈስ ከኔ
ፋውያን ሀመለየት እንደጀመረ እንመለከ
ታለን።
፴፮ እናም ላማናውያን የማያስቸግሩና
ቃሉን ለማመን ፈቃደኞች በመሆናቸው
ጌታ ከመንፈሱ በላያቸው ላይ ማፍሰስ
መጀመሩን ተመለከትን።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን የጋድ
ያንቶንን የዘራፊዎች ቡድን አደኑ፤ እናም
ይበልጥ ኃጢአተኞች በሆኑትም መካከል
የእግዚአብሔርን ቃል ሰበኩ፤ ስለዚህ እነ
ዚህ የዘራፊዎች ቡድን ከላማናውያን መካ
ከል ፈፅመው ጠፉ።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ በሌላ በኩል እጅግ
ኃጢአተኛ ከሆኑት ጀምሮና ፃድቃን የሆኑት
አብዛኞቹም በስራቸው እስከሚያምኑና፣
፴፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፯።
፴፪ ሀ አልማ ፵፮፥፰።
፴፭ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፮፤

ከዘረፉት እስከሚካፈሉ፣ እናም በሚስጥራ
ዊው ግድያቸውና፣ ቅንጅታቸው ከእነርሱ
ጋር እስከሚገናኙ ድረስ በማባበል፣ ኔፋ
ውያን እነርሱን አሳደጓቸውና ደገፏቸው።
፴፱ እናም እንደዚህ ብቸኛውን የመንግ
ስት አስተዳደር አገኙ፤ ሀበድሆች እንዲሁም
በየዋሆች እንዲሁም ትሁት የእግዚአብሔር
ተከታዮች ላይ ጀርባቸውን መለሱባቸው፣
በእግራቸውም ሥር ረገጡአቸው፣ እናም
መቱአቸውና፣ አሰቃዩአቸው።
፵ እናም በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲሁም ለዘ
ለዓለማዊው ጥፋት ሀመዳረሳቸውን ተመ
ለከትን።
፵፩ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
የመሣፍንቱ ስልሳ ስምንተኛ ዓመት የንግ
ስና ዘመን ተፈፀመ።
የሔለማን ልጅ የኔፊ ትንቢት—ለኃጢአ
ታቸው ንስሃ ካልገቡ የኔፊን ህዝብ እግዚ
አብሔር ፍፁም ለማጥፋት በቁጣው እን
ደሚጎበኛቸው አስፈራራቸው። እግዚአ
ብሔር የኔፊን ህዝብ በቸነፈር መታ፤ ንስሃ
ገቡ እናም ወደ እርሱ ተመለሱ። ላማናዊው
ሳሙኤል ለኔፋውያን ተነበየ።
ከምዕራፍ ፯ እስከ ፲፮ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፯
ኔፊ በሰሜን ተቀባይነትን አላገኘም እናም
ወደዛራሔምላ ተመለሰ— በአትክልቱ
ስፍራ ግንብ ላይ ፀሎት አደረገ፣ እናም
ለህዝቡ ንስሃ እንዲገቡ አለበለዚያም
እንደሚጠፉ ተናገረ። ከ፳፫–፳፩ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እነሆ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ
ላይ በመሣፍንቱ ስልሳ ዘጠነኛ የንግስና
ዘመን የሔለማን ልጅ ኔፊ፣ ከምድሪቱ

ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፯።
፴፱ ሀ መዝ. ፻፱፥፲፮፤
አልማ ፭፥፶፬–፶፮፤

ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።
፵ ሀ ሔለ. ፭፥፪፤ ፲፩፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፮።

፫፻፸፰

ሔለማን ፯፥፪–፲፮

በስተሰሜን በኩል ወደ ዛራሔምላ ምድር
ሀ
ተመለሰ።
፪ በምድሪቱ በስተሰሜን በኩል ከነበሩት
ሰዎች መካከል ነበር፣ እናም የእግዚአብሔ
ርን ቃል ለእነርሱ እየሰበከ፣ እናም ብዙ ነገ
ሮችን ለእነርሱ እየተነበየ ነበርና፤
፫ እናም ቃሉን ሁሉ አልተቀበሉትም
ነበር፤ ስለዚህ ከእነርሱ ጋር መቆየት አል
ቻለም ነበር፤ ነገር ግን በድጋሚ ወደ ትው
ልድ ስፍራው ተመለሰ።
፬ እናም ህዝቡ በአሰቃቂው ኃጢያት
መሆናቸውን እንዲሁም የጋድያንቶን ሌቦች
የፍርድ ወንበሩን መያዛቸውን—በምድሪ
ቱም ላይ ያለአግባብ ኃይልና ስልጣኑን
በማግኘታቸው፣ የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ
ወደጎን በመተዋቸው፣ እናም በፊቱም በት
ንሽም እንኳን መልካምን ባለማድረጋቸው፤
ለሰው ልጆችም በጻድቅ ባለመፍረዳቸው
በመምልከት፤
፭ ፃድቃኖችንም ፃድቃን በመሆናቸው
በመኮነን፤ ጥፋተኞችን፣ እንዲሁም ክፉ
ዎችን በገንዘባቸው ያለቅጣት እንዲሄዱ
በመፍቀዳቸው፤ እናም ከዚህ በተጨማሪ
በስልጣን የበላይ በመሆን በመቀጠል እን
ዲገዙ እንደፍቃዳቸው ለመስራት ጥቅም
ንና ሀየዓለም ክብርን ያገኙ ዘንድ፣ እናም
ከዚህ በተጨማሪ፣ በቀላሉ ዝሙትን እን
ዲፈፅሙና፣ ይሰርቁና፣ ይገድሉ፣ እናም
እንደፈቃዳቸው ይፈፅሙ ዘንድ በመፍቀ
ዳቸው—
፮ እንግዲህ ብዛት በሌላቸው ጊዜአት
ውስጥ ይህ ታላቅ ኃጢያት በኔፋውያን ላይ
መጣ፤ እናም ኔፊ ይህንን በተመለከተ ጊዜ
ልቡ በደረቱ ውስጥ በሀዘን ተሞልቶ ነበር፤
እናም በነፍሱም ስቃይ ተናገረ፥
፯ አቤቱ አባቴ ኔፊ ከኢየሩሳሌም ምድር
ለመጀመሪያ በመጣ ጊዜ መኖር ብችል
እመኝ ነበር፤ በቃል ኪዳኑም ምድር ከእርሱ
ጋር ለመደሰት ይቻለኝ ነበር፤ የእርሱ ሰዎ
ችን በቀላል ልመናን ያዳምጡ፣ የእግዚአ
ብሔርን ትዕዛዛት በመጠበቅ ፅኑ፣ እናም
፯ ፩ ሀ ሔለ. ፮፥፮።

ክፋትን ለመስራት የማይቸኩሉ ነበሩ፤
እናም የጌታን ቃላት ለማዳመጥ ፈጣኖች
ነበሩ—
፰ አዎን፣ ቀናቶቼ በነዚያ ዘመናት ለመ
ሆን ቢችሉ ኖሮ ነፍሴ በወንድሞቼ ፅድቅ
ትደሰት ነበር።
፱ ነገር ግን እነሆ፣ እነዚህ የእኔ ቀናት እን
ዲሆኑ ተደርገዋል፣ እናም ነፍሴ በዚህ በወ
ንድሞቼ ክፋት የተነሳ በሀዘን ትሞላለች።
፲ እናም እነሆ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ይህም
ወደ ዋናው ገበያ በሚያመራው አውራ
ጎዳና፣ በዛራሔምላ ከተማ በነበረው በአ
ትክልት ስፍራው ግንብ ላይ ነበር፤ ስለዚህ
ኔፊ በአትክልት ስፍራው በሚገኘው ግንብ
አጎንብሶ ነበር፣ ግንቡም ደግሞ ወደ አውራ
ጎዳናው በሚያመራው በመግቢያ በር አጠ
ገብ ነበር።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ አንዳንድ ሰዎች
በሚያልፉበት ወቅት ኔፊ በግንቡ ላይ ሆኖ
ነፍሱን ለእግዚአብሔር ሲያፈስ ተመለ
ከቱ፤ እናም ሮጡና፣ ለህዝቡ ምን እንደ
ተመለከቱ ተናገሩ፣ ህዝቡም በዚህ ህዝብ
ክፋት ታላቅ የሆነው ሀዘኑን ምክንያት
ያውቁ ዘንድ በአንድ ላይ በመሆን መጡ።
፲፪ እናም አሁን ኔፊ በተነሳበት ጊዜ ብዙ
ሰዎች በአንድነት ተሰብስበው ተመለከተ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ አፉንም በመክፈት
እንዲህ ብሎ ተናገረ፥ እነሆ፣ ሀለምንድን
ነው ራሳችሁን የሰበሰባችሁት? ስለክፋታ
ችሁ እነግራችሁ ዘንድ ነው?
፲፬ አዎን በታላቅ ክፋታችሁም ምክን
ያት ልቤ እጅግ በማዘኑ፣ ለአምላኬ ነፍ
ሴን አፈስ ዘንድ በግንቤ ላይ ቆሜአለሁ!
፲፭ እናም በሀዘኔ እንዲሁም በልቅሶዬም
ምክንያት በአንድነት ተሰብስባችኋልና፣
ተደንቃችኋል፤ አዎን፣ እናም ለመደነቅ
እጅግ ያስፈልጋችኋል፤ አዎን፣ መገረምን
ይገባችኋል ምክንያቱም ዲያብሎስ በልባ
ችሁ ታላቅ ስፍራን በመያዙ ራሳችሁን ሰጥ
ታችሁታል።
፲፮ አዎን፣ ነፍሳችሁን ወደ ዘለዓለማዊው

፭ ሀ ማቴ. ፲፫፥፳፪፤ ፲፮፥፳፮።

፲፫ ሀ ማቴ. ፫፥፭–፰።

፫፻፸፱

ሔለማን ፯፥፲፯–፳፱

ስቃይ እንዲሁም መጨረሻ ወደ ሌለው
ዋይታ እንዲወረውር ለሚፈልገው መንገ
ድስ እንዴት አድርጋችሁ ትሰጡታላችሁ?
፲፯ አቤቱ ንስሃ ግቡ፣ ንስሃ ግቡ! ሀለምን
ትሞታላችሁ? ወደ ጌታ አምላካችሁ ተመ
ለሱ፣ ተመለሱ። ለምንስ እርሱ ይተዋች
ኋል?
፲፰ ይህም ምክንያቱ ልባችሁን ስላጠ
ጠራችሁ ነው፣ አዎን ሀየመልካሙን እረኛ
ድምፅ አታዳምጡምም፤ አዎን በእናንተም
ላይ እንዲቆጣ ለአነሳስታችሁታል።
፲፱ እናም እነሆ እናንተን ሀከመሰብሰብ፣
ንስሃን የማትገቡ ከሆነ እነሆ ለውሾች እን
ዲሁም ለዱር አውሬዎች ስጋ እስከምትሆኑ
ድረስ እናንተን ይበትናችኋል።
፳ አቤቱ፣ እርሱ ባዳናችሁ በዚያው ቀን
አምላካችሁን እንዴት ልትረሱት ቻላችሁ?
፳፩ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ጥቅምን ለማግ
ኘት ነው፣ በሰዎችም ለመሞገስ፣ አዎን፣
እናም ወርቅና ብርንም ታገኙ ዘንድ ነው።
እናም ልባችሁን በሀብት እንዲሁም በዚህ
ሀ
በዓለም ከንቱ ነገሮች ላይ አድርጋች
ኋል፤ ለዚህም ገድላችኋልም፣ ዘርፋችኋ
ልም፣ ሰርቃችኋልም፣ እንዲሁም በጎረቤ
ቶቻችሁ ላይ ለበሀሰት ምስክር ሆናችኋል፤
እናም ሁሉንም ዓይነት ክፋት ፈፅማችኋል።
፳፪ እናም በዚህም ምክንያት ንስሃ ካል
ገባችሁ ዋይታ በእናንተ ላይ ይመጣል።
ንስሃ የማትገቡ ከሆነ፣ እነሆ፣ ይህች ታላቅ
ከተማ፣ እናም በዙሪያው ያሉት፣ በእኛ
የተያዙት እነዚያ ታላላቅ ከተሞች ሁሉ
ይወሰዱባችኋል፣ በእነርሱም ሥፍራ አይ
ኖራችሁም፤ እነሆም ጠላቶቻችሁን ለመ
ቋቋም ቀደም ሲል እንዳደረገው ጌታ ሀብር
ታትን አይሰጣችሁም።
፳፫ እነሆም ጌታ እንዲህ ይላል፥ ለኃጢ
፲፯ ሀ ሕዝ. ፲፰፥፳፫፣ ፴፩–፴፪።
፲፰ ሀ ሕዝ. ፴፬፥፲፪፤
ዮሐ. ፲፥፲፬–፲፮፤
አልማ ፭፥፴፰–፵፩፣ ፶፯–፷።
ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፰፤
አልማ ፲፪፥፴፮–፴፯።

አታቸው ንስሃ ከገቡት እናም ቃሌን ካዳ
መጡት በቀር ለሌሎች ከአንዱ ኃጢአት
ይበልጥ ለሌላው ኃይሌን አላሳይም። ስለ
ዚህ አሁን፣ ወንድሞቼ ንስሃ ካልገባችሁ፣
ከእናንተ ይልቅ ላማናውያን ሀእንደሚሻል
ላቸው እንድታዩ እፈልጋለሁ።
፳፬ እነሆም፣ እናንተ በተቀበላችሁት
ታላቅ እውቀት ላይ ኃጢያትን ባለመፈ
ፀማቸው እነርሱ ከእናንተ የበለጠ ፃድቃን
ናቸው፤ ስለዚህ ንስሃ ካልገባችሁ ሀፈፅሞም
በምትጠፉበትም ጊዜ እንኳን ጌታ ለእነርሱ
መሃሪ ይሆናል፤ አዎን ዘመናቸውን ለያራዝ
ማል፣ ዘራቸውንም ያበዛል።
፳፭ አዎን፣ በመካከላችሁ ባለው ታላቅ
እርኩሰት የተነሳ ለእናንተ ወዮውላችሁ፤
እናም አዎን በጋድያንቶን በተቋቋመው
ሀ
ሚስጥራዊ ቡድን ራሳችሁን አንድ አድ
ርጋችኋል!
፳፮ አዎን፣ እጅግ ሀ ሀብታም በመሆና
ችሁ፣ ከመልካሙም ባሻገር ከፍ እንዲያ
ደርጋችሁ ወደ ልባችሁ እንዲገባ ባደረጋ
ችሁት ኩራት የተነሳ ለዋይታ በእናንተ ላይ
ይመጣል!
፳፯ አዎን፣ በክፋታችሁ እንዲሁም በእር
ኩሰታችሁ የተነሳ ዋይታ ይሁንባችሁ!
፳፰ እናም ንስሃ ካልገባችሁ ትጠፋላ
ችሁ፤ አዎን፣ ምድራችሁም ከእናንተ
ትወሰዳለች፣ እናም ከምድረ ገፅ ትጠፋ
ላችሁ።
፳፱ እነሆ አሁን፣ እነዚህን ነገሮች በራሴ
ይሆናሉ አልልም፣ ምክንያቱም እነዚህን
ነገሮች በራሴ አይደለም የማውቃቸው፤
ነገር ግን እነሆ ጌታ እግዚአብሔር እነዚ
ህን ሀነገሮች እንዳውቅ ስላደረገኝ እውነት
መሆናቸውን አውቃለሁ፣ ስለዚህ እነርሱ
እንደሚሆኑም እመሰክራለሁ።

፲፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፥፬–፯።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. አለማዊነት።
		ለ ዘፀአ. ፳፥፲፮፤
ማቴ. ፲፭፥፲፱–፳።
፳፪ ሀ ሞዛያ ፯፥፳፱።
፳፫ ሀ ሔለ. ፲፭፥፲፩–፲፭።
፳፬ ሀ አልማ ፱፥፲፱።

		ለ አልማ ፱፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፭፥፴፫።
፳፭ ሀ ሔለ. ፫፥፳፫።
፳፮ ሀ ያዕቆ. ፪፥፲፫።
		ለ ኢሳ. ፭፥፰–፳፭።
፳፱ ሀ አልማ ፭፥፵፭–፵፮።

፫፻፹

ሔለማን ፰፥፩–፲፪

ምዕራፍ ፰
ምግባረ ብልሹ የሆኑት ዳብኛዎች ህዝቡ
በኔፊ ላይ እንዲነሳሳ ፈለጉ— አብርሃም፣
ሙሴ፣ ዜኖስ፣ ዜኖቅ፣ ኤፅያስ፣ ኢሳይ
ያስ፣ ኤርሚያስ፣ ሌሂ እና ኔፊ ሁሉም ስለ
ክርስቶስ መሰከሩ— ኔፊ በመንፈስ ተነ
ሳስቶ የዋናውን ዳኛ መገደል አስታወቀ።
ከ፳፫–፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ኔፊ እነኚህን
ቃላት በተናገረ ጊዜ፤ እነሆ ዳኞች የነበሩ፣
ደግሞም የጋድያንቶን የሚስጥር ቡድን
አባላት የሆኑ ሰዎች ነበሩና፣ ተቆጥተውት
ነበር፤ እናም ለህዝቡም እንዲህ በማለት
በእርሱ ላይ ጮኹ፥ ይህ ሰው ለፈፀመው
ወንጀል ይፈረድበት ዘንድ ለምን ይዛች
ሁት አታመጡትም?
፪ ይህ ሰው ህዝቡን ሲሳደብ፣ እናም ህጋ
ችንን ሲቃወም ለምን ዝም ብላችሁ ታዩታ
ላችሁ፤ ለምንስ ትሰሙታላችሁ?
፫ እነሆም ኔፊ ስለህጋቸው ብልሹነት ለእ
ነርሱ ተናግሮ ነበር፤ አዎን፣ ኔፊ ሊፃፉ የማ
ይችሉ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል፤ እናም የእ
ግዚአብሔርን ትዕዛዛት የሚቃረን ምንም
አልተናገረም ነበር።
፬ እናም ስለጨለማው ስራቸው ሀበግልፅ
ይናገር ስለነበር ዳኞቹም ተቆጥተው ነበር፤
ይሁን እንጂ ህዝቡ ስለፈሩ እናም ይጮሁ
ብናል ብለው ስለፈሩ እርሱን ለመንካት
አልደፈሩም ነበር።
፭ ስለዚህ በህዝቡ ላይ እንዲህ በማ
ለት ጮኹ፥ ይህ ሰው እኛን እንዲሰድበን
ለምን ፈቀዳችሁለት? እነሆም በዚህ ህዝብ
ሁሉ ላይ እስከጥፋት ድረስ ይኮንናቸ
ዋል፤ አዎን፣ እናም ደግሞ እነኚህ ታላ
ላቆቹ ከተሞቻችን ከእኛ እንደሚወሰዱ፣
ስለዚህ እኛም በእነርሱ ቦታ እንደማይኖ
ረን ተናግሯል።
፮ እናም እንግዲህ ይህ የማይቻል እንደ
፰ ፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪–፫።
፰ ሀ ሔለ. ፯፥፳፱።
፲፩ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፲፮፤

ሆነ እናውቃለን፣ እነሆም ኃያል ነን፣ እናም
ከተሞቻችን ታላላቅ ናቸው፤ ስለዚህ ጠላ
ቶቻችን በእኛ ላይ ስልጣን አይኖራቸውም።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡ በኔፊ ላይ በቁጣ
እንዲነሳሳ አደረጉ፤ እናም በመካከላቸው
ፀብ ቀሰቀሱ፤ ጥቂቶችም እንዲህ በማለት
የሚጮኹ ነበሩ፥ ይህ ሰው መልካም ስለ
ሆነ ተዉት፣ እናም እነዚህ እርሱ ያላቸው
ነገሮች ንስሃ ካልገባን በእርግጥ ይሆናሉ፤
፰ አዎን እነሆ ለእኛ የመሰከረው ፍርድ
በሙሉ በእኛ ላይ ይመጣል፤ ስለክፋታችን
በትክክል መመስከሩን አውቀናልና። እናም
እነሆ እነርሱም ብዙ ናቸው፤ እናም ክፋቶ
ቻችንን ሀእንደሚያውቃቸው ሁሉ የሚደር
ሱብንን ሁሉንም ነገሮች ያውቃል፤
፱ አዎን እናም እነሆ፤ ነቢይ ባይሆን ኖሮ
ስለእነዚህ ነገሮች መመስከር ባልቻለም
ነበር።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊን ለማጥፋት የፈ
ለጉት ሰዎች፣ በፍርሃታቸው እጃቸውን
በእርሱ ላይ እንዳያደርጉ ተገደው ነበር፤
ስለዚህ በጥቂቶች አይኖች ድገፋ በማግ
ኘቱ የተቀሩት እንደሚፈሩ በተመለከተ
ጊዜ በድጋሚ ለእነርሱ መናገርን ጀመረ።
፲፩ ስለዚህ እንዲህ በማለት ይበልጥ ለመ
ናገር ተገፋፋ፥ እነሆ፣ ወንድሞቼ፣ ሀየቀይ
ባህር ውሃን በመምታት፣ እናም ለሁለት
በመክፈል አባቶቻችን የሆኑትን እስራኤላ
ውያንን በደረቁ መሬት እንዳሻገራቸው፣
እናም ግብፃውያን ወታደሮች ውሃው ተዘ
ግቶባቸው ይውጣቸው ዘንድ ስልጣንን እግ
ዚአብሔር ለዚያ ለአንድ ሰው፣ እንዲሁም
ለሙሴ እንደሰጠ አላነበባችሁምን?
፲፪ እናም አሁን እነሆ፣ እግዚአብሔር
ለዚህ ሰው እንደዚህ ዓይነት ስልጣን ከሰጠ፣
ንስሃ ካልገባችሁ በእናንተ ላይ ለፍርድ
የሚመጣውን አውቅ ዘንድ ስልጣን አል
ሰጠውም በማለት እርስ በእርሳችሁ ለምን
ትጣላላችሁ?

፩ ኔፊ ፲፯፥፳፮፤
ሞዛያ ፯፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፰፥፪–፫፤

ሙሴ ፩፥፳፭።

፫፻፹፩

ሔለማን ፰፥፲፫–፳፫

፲፫ ነገር ግን እነሆ፣ ቃሌን ብቻ አይደለም
የካዳችሁት፣ ነገር ግን በአባቶቻችን የተነገ
ሩትን ቃላት በሙሉ ክዳችኋል፤ ደግሞም
ይህ ታላቅ ስልጣን በተሰጠው በሙሴ የተነ
ገሩትን ቃላት፣ አዎን ስለመሲሁ መምጣት
የተናገሯቸውም ቃላት ክዳችኋል።
፲፬ አዎን፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚ
መጣ አልመሰከረምን? እናም የናስ እባብን
በምድረበዳው ውስጥ ሀእንዳነሳ የሚመጣ
ውም እንዲሁ ይነሳል።
፲፭ እናም ብዙዎች እባቡን ተመልክተው
ሀ
በህይወት እንደኖሩ፣ በእምነት፣ በተዋ
ረደ መንፈስ በመሆን የእግዚአብሔርን ልጅ
ቢመለከቱ እስከዘለዓለማዊው ህይወት እን
ኳን ለህያው እስከሚሆኑ ድረስም ይኖራሉ።
፲፮ እናም አሁን እነሆ፣ ስለእነዚህ ነገሮች
የመሰከረው ሙሴ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን
ከእርሱ ዘመን ጀምሮ እስከ አብርሃም ዘመን
ሀ
ቅዱሳን ነቢያትም ሁሉ ናቸው።
፲፯ አዎን፣ እናም እነሆ፣ ሀአብርሃም ስለ
እርሱ መምጣት ተመልክቷልና፣ በስኬት
ተሞልቶ ነበር፤ እናም ተደስቶ ነበር።
፲፰ አዎን፣ እናም እነሆ እንዲህ እላች
ኋለሁ፣ ስለእነዚህ ነገሮች ያውቅ የነበ
ረው አብርሃም ብቻ አይደለም፤ ነገር ግን
ከአብርሃም ዘመን በፊት በእግዚአብሔር
ሀ
ስርዓት የተጠሩ ለብዙዎች ነበሩ፤ አዎን
በልጁም ስርዓት መሠረት እንኳን፤ እናም
ይህም ቤዛነትም እንኳን ለእነርሱ እንደሚ
መጣ፣ ከእርሱ መምጣት ከብዙ ሺህ ዓመ
ታት በፊት ለህዝቡ ይታይ ዘንድ ነው።
፲፱ እናም እንግዲህ ከአብርሃም ዘመን
፲፬ ሀ ዘኁል. ፳፩፥፮–፱፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፤
አልማ ፴፫፥፲፱–፳፪።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
ምሳሌዎች እና ምልክቶች።
፲፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፩፤
አልማ ፴፯፥፵፭–፵፯፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፱።
		ለ ዮሐ. ፲፩፥፳፭።
፲፮ ሀ ያዕቆ. ፬፥፬–፭፤ ፯፥፲፩።
፲፯ ሀ ዘፍጥ. ፳፪፥፰–፲፬፤
ዮሐ. ፰፥፶፮።

ጀምሮ ስለእነዚህ ነገሮች ብዙ የመሰከሩ
ነቢያት መኖራቸውን እንድታውቁ እፈል
ጋለሁ፤ አዎን፣ እነሆ፣ ነቢዩ ሀዜኖስ በድፍ
ረት መስክሯል፤ ለዚህም ተገድሏልና።
፳ እናም እነሆ፣ ደግሞ ሀዜኖቅም፣ ደግሞ
ኤፅያስም፣ ደግሞ ለኢሳይያስም፣ ሐኤርምያ
ስም (ስለ መኢየሩሳሌም መጥፋት የተነበየው
ይኸው ነቢዩ ኤርምያስ) እናም አሁን እንደ
ኤርምያስ ቃል ኢየሩሳሌም እንደጠፋች
እናውቃለን። አቤቱ የእግዚአብሔር ልጅ
እንደትንቢቱ መሰረት ለምን አይመጣም?
፳፩ እናም እንግዲህ ሀኢየሩሳሌም እንደ
ጠፋች በዚህ ትከራከራላችሁን? የሴዴቅያስ
ለ
ልጆች ሐከሙሌቅ በስተቀር ሁሉም አል
ተገደሉም ትላላችሁን? አዎን እናም የሴ
ዴቅያስ ዘሮች ከእኛ ጋር መሆናቸውንና፣
ከኢየሩሳሌም ምድር መባረራቸውን አል
ተመለከታችሁምን? ነገር ግን እነሆ፣ ይህ
ብቻም አይደለም—
፳፪ አባታችን ሌሂ ስለእነዚህ ነገሮች በመ
መስከሩ ከኢየሩሳሌም እንዲወጣ ተደር
ጓል። ኔፊም ደግሞ ስለእነዚህ ነገሮች መስ
ክሯል፣ እናም ደግሞ ከሞላ ጎደል አባቶቻ
ችን ሁሉ እስከዚህ ጊዜ ድረስ መስክረዋል፤
አዎን ሀስለክርስቶስ መምጣት መስክረዋል፤
የወደፊቱንም ጠብቀዋል፤ እናም ሊመጣ
ባለውም በእርሱም ቀን ተደስተዋል።
፳፫ እናም እነሆ፣ ክርስቶስ አምላክ ነው፣
እርሱም ከእነርሱ ጋር ነው፣ እራሱንም ገል
ፆላቸዋል፣ በእርሱም ድነዋል፤ እናም በሚ
መጣውም የተነሳ ለእርሱ ክብርን ሰጥተ
ውታል።

፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ ጼዴቅ
ክህነት።
		ለ አልማ ፲፫፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–፲፮፤
፻፴፮፥፴፯።
፲፱ ሀ አልማ ፴፬፥፯።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤
፫ ኔፊ ፲፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የጠፉ ቅዱሣት
መጻህፍት።
		ለ ኢሳ. ፶፫።
		ሐ ፩ ኔፊ ፭፥፲፫፤ ፯፥፲፬።

		መ ኤር. ፳፮፥፲፰፤
፩ ኔፊ ፩፥፬።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፰፤
ኦምኒ ፩፥፲፭።
		ለ ፪ ነገሥ. ፳፭፥፯፤
ኤር. ፴፱፥፮፤ ፶፪፥፲።
		ሐ ሕዝ. ፲፯፥፳፪–፳፫፤
ሔለ. ፮፥፲።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።

፫፻፹፪

ሔለማን ፰፥፳፬–፱፥፮

፳፬ እናም እንግዲህ፣ እነዚህን ነገሮች
በማወቃችሁ፣ እናም ካልዋሻችሁ በቀር
ልትክዱአቸው አትችሉም፤ ስለዚህ በዚ
ህም ኃጢያትን ሰርታችኋል፤ ምክንያቱም
ምንም እንኳን ብዙ ምስክሮችን የተቀበላ
ችሁ ቢሆንም አዎን እውነት ለመሆናቸው
ምስክር እንዲሆኑ በሰማይ እንዲሁም በም
ድር ያሉትን ሀ ነገሮች በሙሉ ከተቀበላችሁ
በኋል፣ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ስላልተቀ
በላችሁ ነው።
፳፭ ነገር ግን እነሆ፣ እውነትን አልተቀበ
ላችሁም እናም በቅዱሱ አምላካችሁም ላይ
ሀ
አምፃችኋል፤ እናም በዚህ ጊዜም እንኳን
ቢሆን በሰማይ ንፁህ ያልሆነ ነገር ሊመጣ
በት በማይችለው ሥፍራ ለራሳችሁ የማ
ይበላሸውን ለ ሀብት በማስቀመጥ ፈንታ
ሐ
በፍርድ ቀን የሚሆን ቁጣን በራሳችሁ
ላይ ታከማቻላችሁ።
፳፮ አዎን፣ በዚህ ጊዜም እንኳን በመግደ
ላችሁ፤ እናም ሀዝሙት በመፈፀማችሁ እን
ዲሁም በክፋታችሁ ለዘለዓለማዊው ጥፋት
በስላችኋል፤ አዎን፣ እናም ንስሃ ካልገባ
ችሁ በቅርቡ በራሳችሁ ላይ ይመጣል።
፳፯ አዎን፣ እነሆ ይህም አሁን በደጃ
ችሁ ላይ ነው፤ አዎን፣ ወደ ፍርድ ወንበሩ
ሂዱና ፈልጉ፤ እናም እነሆ የእናንተ ዳኛ
ተገድሎና፣ ሀበደሙም ውስጥ ወድቋል፤
በፍርድ ወንበሩ ላይ ለመቀመጥ በፈለገው
ለ
በወንድሙም ተገድሏል።
፳፰ እናም እነሆ ሁለቱም ሀደራሲ ጋድ
ያንቶንና የሰዎችን ነፍስ ለማጥፋት የሚ
ፈልገው የክፉው የሆነው የሚስጥራዊው
ቡድን አባላት ናቸው።
ምዕራፍ ፱
መልዕክተኞች ዋናው ዳኛ በፍርድ ወንበሩ
ላይ ሞቶ አገኙት— እነርሱም ታሰሩ፣ በኋ
፳፬ ሀ አልማ ፴፥፵፬፤
ሙሴ ፮፥፷፫።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፪፥፴፮–፴፰፤ ፫፥፲፪።
		ለ ሔለ. ፭፥፰፤

ላም ተለቀቁ— በመንፈስ በመነሳሳት ኔፊ
ሴአንቱም ገዳይ መሆኑን አሳወቀ— ኔፊ
በጥቂቶች ነቢይ ተብሎ ተቀባይነትን
አገኘ። ከ፳፫–፳፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እነሆ እንዲህ ሆነ ኔፊ እነዚህን ቃላት
በተናገረ ጊዜ ከእነርሱ ጋር የነበሩ አንዳ
ንድ ሰዎች ወደ ፍርድ ወንበሩ ሮጡ፤ አዎን
አምስት ነበሩ፤ እናም በተጓዙ ጊዜ በመካ
ከላቸው እንዲህ ሲሉ ተናገሩ፥
፪ እነሆ፣ አሁን ይህ ሰው በእርግጥ ነቢይ
መሆኑን፣ እናም እንደዚህ ያሉ ድንቅ ነገ
ሮችን እንዲተነብይ እግዚአብሔር እንዳዘ
ዘው በእርግጥ እናውቃለን። እነሆ፣ እርሱ
አዞታል ብለን አናምንም፤ አዎን፣ ነቢይ
ነው ብለንም አናምንም፤ ይሁን እንጂ፣
ስለዋናው ዳኛ ይሞታል በማለት የተናገ
ረው ይህ ነገር እውነት ከሆነ ሌሎች የሚና
ገራቸው ቃላት እውነት ናቸው ብለን እና
ምናለን።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በኃይል ሮጡና፣ ወደ
ፍርድ ወንበሩ መጡ፤ እናም እነሆ፣ ዋናው
ዳኛ በመሬት ላይ ወድቋልና ሀከነደሙም
ተኝቷል።
፬ እናም አሁን እነሆ፣ ይህንን በተመለ
ከቱ ጊዜ እጅግ ተገርመው ነበር፤ ስለዚህ
በመሬት ላይ ወደቁ፤ ምክንያቱም ኔፊ ስለ
ዋናው ዳኛ የተናገራቸውን ቃላት አላመ
ኑም ነበር።
፭ ነገር ግን አሁን፣ በተመለከቱ ጊዜ
አመኑ፣ እናም ኔፊ የተናገረው ቅጣት ሁሉ
በህዝቡ ላይ ይመጣል የሚል ፍርሃት በእነ
ርሱ ላይ ሆነ፤ ስለዚህ ተንቀጠቀጡ፣ እናም
በመሬት ላይ ወደቁ።
፮ እንግዲህ፣ ዳኛው በተገደለበት ጊዜ
ወዲያው—ምስጢራዊ ልብስ በለበሰው
ወንድሙ ተወግቶ፣ እናም እርሱም ሸሸና፣
አገልጋዮቹ ሮጡ፣ እናም ለህዝቡ በመካከ

፫ ኔፊ ፲፫፥፲፱–፳፩።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፥፳–፳፫፤
፻፳፩፥፳፫–፳፭።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዝሙት መፈጸም።

፳፯ ሀ
		ለ
፳፰ ሀ
፱ ፫ሀ

ሔለ. ፱፥፫፣ ፲፭።
ሔለ. ፱፥፮፣ ፳፮–፴፰።
ሔለ. ፮፥፳፮–፴።
ሔለ. ፰፥፳፯።

፫፻፹፫

ሔለማን ፱፥፯–፳

ላቸው ግድያ እንደነበረ ድምፃቸውን ከፍ
በማድረግ ተናገሩ፤
፯ እናም እነሆ ህዝቡ በአንድነት በፍርድ
ወንበሩ ስፍራ ራሳቸውን ሰበሰቡ—እናም
እነሆ በመገረም በመሬት ላይ የወደቁትን
አምስት ሰዎች ተመለከቱ።
፰ እናም እንግዲህ እነሆ፣ ሀበኔፊ የአት
ክልት ስፍራ በአንድነት ስለተሰበሰቡት
ሰዎች ህዝቡ ምንም አያውቅም ነበር፤ ስለ
ዚህ እርስ በርሳቸውም እንዲህ ተባባሉ፥
እነዚህ ሰዎች ዳኛውን የገደሉት ናቸው፣
እናም ከእኛ እንዳይሸሹ እግዚአብሔር
መቷቸዋል።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ያዙአቸውና፣ አሰ
ሩአቸው፣ ወደ ወህኒ ቤትም ጣሉአቸው።
እናም ዳኛው ስለመገደሉና፣ ገዳዩ ተወሰ
ደና ወደ ወህኒ ቤት እንደተጣሉ ዜናው በሁ
ሉም ስፍራ ተሰራጨ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በሚቀጥለው ቀን
በተገደለው በዋናው ዳኛ ቀብር ላይ ለማ
ዘን፣ እናም ሀለመፆም ህዝቡ በአንድ ላይ
እራሱን ሰበሰበ።
፲፩ እናም እነዚህ በኔፊ የአትክልት ስፍራ
የነበሩት፣ እናም ቃሉን የሰሙት ዳኞች
ደግሞም በቀብሩ ላይ በአንድነት ተሰብ
ስበው ነበር።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ መካ
ከል እንዲህ በማለት ጠየቁ፥ ዋናው ዳኛ
መሞቱን በተመለከተ ለመጠየቅ የተላኩት
አምስቱ የት አሉ? እናም መለሱና እንዲህ
አሉ፥ ልከናችኋል ስላላችኋቸው ስለእነዚህ
አምስቱ ምንም አናውቅም፤ ነገር ግን ገዳ
ዮች የሆኑ ወደ ወህኒ ቤት የጣልናቸው አም
ስት አሉ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ዳኞቹ እነዚህ ወደ
እነርሱ እንዲመጡ ፈለጉ፤ እናም አመ
ጡዋቸውና፣ እነርሱም የተላኩት አምስቱ
እንደነበሩ ተመለክቱ፤ እናም እነሆ ጉዳ
ዩን በተመለከተ ለማወቅ ዳኞቹ ጠየቁአቸ
ውና፣ ያደረጉትን በሙሉ እንዲህ በማለት
ነገሩአቸው፥
፰ ሀ ሔለ. ፯፥፲።

፲፬ ሮጥን፣ እናም ወደ ፍርድ ወንበሩ
መጣንና፣ ኔፊ እንደመሰከራቸው ሁሉ
ንም ነገሮች ስንመለከት፣ መሬት እስከም
ንወድቅም ድረስ ተገረምን፤ እናም ከመገ
ረማችን በተመለስን ጊዜ፣ እነሆ ወደ ወህኒ
ቤት ጣሉን።
፲፭ እንግዲህ፣ የዚህን ሰውዬ ግድያ በተ
መለከተ ማን እንዳደረገው አናውቅም፤
እናም እስከዚህ ብቻ ነው የምናውቀው፤
ሮጥንና እንደ ፍላጎታችሁ መጣን፣ እናም
እንደ ኔፊ ቃላት መሞቱን ተመለከትን።
፲፮ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ዳኞቹ ጉዳ
ዩን ለህዝቡ ገለፁና፣ በኔፊም ላይ እንዲህ
ሲሉ ጮኹ፥ እነሆ ይህ ኔፊ ዳኛውን ለመግ
ደል ከአንድ ሰው ጋር ተስማምቶ ይሆናል፣
ከዚያም እኛን ወደ እርሱ እምነት ለመለወጥ
እራሱን ታላቅ ሰው ለማድረግ፣ በእግዚ
አብሔር የተመረጠና ነቢይ ያደርግ ዘንድ
ይህን ለእኛ ይናገራል።
፲፯ እናም እንግዲህ እነሆ፣ ይህንን ሰው
እናገኘዋለን፣ ስህተቱንም ይናዘዛል፣ እናም
የዚህን ዳኛ እውነተኛ ገዳይ እንድናውቀው
ያደርገናል።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በቀብሩ ቀን
አምስቱ ነፃ ወጡ። ይሁን እንጂ፣ በኔፊ ላይ
በሚናገሩት ቃላት ዳኞቹን ገሰፁአቸው፣
እናም ዳኞቹም ዝም እንዲሉ እስከሚያደ
ርጉአቸው ድረስ አንድ በአንድ ተከራክ
ሯዋቸው።
፲፱ ይሁን እንጂ፣ ኔፊ እንዲወሰድና፣
እንዲታሰር፣ እናም በህዝቡ ፊት እንዲ
መጣ አደረጉትና፣ እርሱን በሞት እንዲ
ቀጣ ለመክሰስ፣ እንዲቃረናቸው በተለያየ
መንገድ ይጠይቁት ጀመር—
፳ እንዲህም አሉት፥ አንተ ከሌሎች ተባ
ባሪ ነህ፤ ግድያውንስ የፈፀመው ይህ ሰው
ማን ነው? አሁን ንገረንና ጥፋትህን ተቀ
በል፤ እንዲህም አሉት፤ እነሆ ገንዘብ ይኸ
ውና፤ እናም ደግሞ የምትነግረንና፣ ከእርሱ
ጋር የተስማማህበትን የምታሳውቀን ከሆነ
ህይወትህን እናተርፍልሃለን።

፲ ሀ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።

፫፻፹፬

ሔለማን ፱፥፳፩–፵፩

፳፩ ነገር ግን ኔፊ እንዲህ አላቸው፥ እና
ንተ ሀሞኞች ሆይ በልባችሁም ያልተገረዛ
ችሁ፤ እውሮች እናም ለአንገተ ደንዳና የሆ
ናችሁ፣ ጌታ አምላካችሁ በዚህ በኃጢያት
መንገዳችሁ እንድትሄዱ ለምን ያህል ጊዜ
እንደሚፈቅድላችሁ ታውቃላችሁን?
፳፪ አቤቱ፣ ንስሃ ካልገባችሁ በዚህ ጊዜ
በሚጠብቃችሁ ታላቅ ጥፋት የተነሳ በሰቆቃ
መጮህ እንዲሁም ሀማዘን አለባችሁ።
፳፫ እነሆ ዋና ዳኛችን የሆነውን ሲኤዞራ
ምን ከሚገድለው ሰውዬ ጋር ተስማምቻለሁ
ብላችኋል። ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ እላች
ኋለሁ፥ ይህ የሆነበት መንስኤ ስለዚህ ነገር
ታውቁ ዘንድ ስለመሰከርኩ ነው፤ አዎን፣
በመካከላችሁ ያለውን ክፋትና እርኩሰት
የማወቄ ለምስክር እንዲሆንላችሁ ነው።
፳፬ እናም ይህንን በማድረጌ ይህንን ነገር
እንዲፈጽም ከአንድ ሰው ጋር እንደተስማ
ማሁ ተናገራችሁ፤ አዎን፣ ይህን ምልክት
ስላሳየኋችሁ በእኔ ተቆጣችሁ፣ እናም ህይ
ወቴን ለማጥፋት ፈለጋችሁ።
፳፭ እናም አሁን እነሆ ሌላ ምልክት አሳ
ያችኋለሁ፣ እናም በዚህ ነገር እኔን ለማጥ
ፋት እንደምትፈልጉም አያለሁ።
፳፮ እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ፥
ሀ
የሲኤዞራም ወንድም ወደሆነው ወደ ሴአን
ቱም ቤት ሂዱ፤ እናም እንዲህ በሉት—
፳፯ ስለዚህ ህዝብ ብዙ ክፉ የሚተነብ
የው አስመሳዩ ነቢይ፣ ኔፊ፣ ወንድምህን
ሲኤዞራምን በመግደል ከአንተ ጋር ተስ
ማምቷልን?
፳፰ እናም እነሆ እርሱ ግን አይደለም ይላ
ችኋል።
፳፱ እናም እናንተ እንዲህ ትሉታላችሁ፥
ወንድምህን ገድለኸዋልን?
፴ እናም እርሱ በፍርሃት ይቆማል፣ ምን
ማለት እንዳለበትም አያውቅም። እናም
እነሆ ይክድላችኋል፤ የተገረመ ለመምሰ
ልም ይሞክራል፤ ይሁን እንጂ በዚህ ነገር
ተጠያቂ አለሆኑንም ለእናንተ ይናገራል።
፳፩ ሀ የሐዋ. ፯፥፶፩።
		ለ ቅ.መ.መ. አመጽ።

፴፩ ነገር ግን እነሆ ትመረምሩታላችሁ፤
እናም በልብሱም ጫፍ ላይ ደም ታገኛላ
ችሁ።
፴፪ እናም ይህን በተመለከታችሁ ጊዜ
እንዲህ ትላላችሁ፥ ይህ ደም ከየት መጣ?
የወንድምህ ደም መሆኑንስ አናውቅምን?
፴፫ እናም ከዚያን በኋላ ይንቀጠቀጣል፣
እናም ሞት በላዩ ላይ የመጣ ይመስል ይገ
ረጣል።
፴፬ እናም እንዲህ ትሉታላችሁ፥ በፍርሃ
ትህና ፊትህ በመገርጣቱ፣ እነሆ፣ ጥፋተኛ
መሆንህን እናውቃለን።
፴፭ እናም ታላቅ ፍርሃት በላዩ ላይ ይመ
ጣል፤ እናም ለእናንተ ይናዘዝላችኋል፣
ይህንን ግድያ መፈፀሙንም ከእንግዲህ
አይክድም።
፴፮ እናም ከዚያ በኋላ በእግዚአብሔር
ከተሰጠኝ ኃይል በስተቀር ስለጉዳዩ እኔ
ኔፊ ምንም አላውቅም በማለት ይነግራች
ኋል። እና ከዚያም እኔ ታማኝ ሰው መሆኔ
ንና፣ ከእግዚአብሔር ወደ እናንተ የተላኩ
መሆኔን ታውቃላችሁ።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ሄዱና፣ ኔፊ እን
ደተናገራቸው አደረጉ። እናም እነሆ እርሱ
የተናገራቸው ቃላት እውነት ነበሩ፤ በቃ
ላቱ መሰረትም ካደ፤ በቃላት መሰረትም
ተናዘዘ።
፴፰ እናም እርሱም ራሱ በእውነት ገዳይ
መሆኑ ተረጋገጠ፤ ስለዚህ አምስቱ እናም
ደግሞም ኔፊ ተለቀቁ።
፴፱ እናም የኔፊን ቃላት ያመኑ ጥቂት
ኔፋውያን ነበሩ፤ እናም ጥቂቶች አምስቱ
በወህኒ ቤት በነበሩበት ወቅት በመለወጣ
ቸው በእነርሱ ምስክርነት ያመኑ ነበሩ።
፵ እናም እንግዲህ ኔፊ ነቢይ ነበር ብለው
የተናገሩ በህዝቡ መካከል ጥቂት ነበሩ።
፵፩ እናም ሌሎችም እንዲህ ሲሉ የተና
ገሩ ነበሩ፥ እነሆ እርሱ አምላክ ነው፤ አም
ላክ ባይሆን ኖሮ ሁሉንም ነገሮች ሊያውቃ
ቸው አይቻለውም ነበር። እነሆም፣ የልባ

፳፪ ሀ ሞዛያ ፯፥፳፬።
፳፮ ሀ ሔለ. ፰፥፳፯።

፫፻፹፭

ሔለማን ፲፥፩–፲፫

ችንን ሀሳብ ነግሮናልና ደግሞ ነገሮችንም
ነግሮናል፤ እናም የዋናው ዳኛችን እውነ
ተኛ የሆነውንም ገዳይ እንኳን እንድናው
ቀው አድርጓል።
ምዕራፍ ፲
ጌታ ለኔፊ የማሰር ስልጣንን ሰጠው— በመ
ሬትና በሰማይ እንዲያስር እናም እንዲፈታ
ስልጣንን ሰጠው— ሰዎች ንስሃ እንዲገቡ
አለበለዚያም እንዲጠፉ አዘዘ— መንፈስ
ከብዙ ህዝብ ወደ ብዙ ህዝብ ወሰደው።
ከ፳፩–፳ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ መካከል መከ
ፋፈል ተፈጠረ፤ ስለዚህ ወዲህና ወዲያ
ተከፋፈሉ እናም ኔፊ በመካከላቸው ቆሞ ሳለ
ብቻውን ጥለውት በተለያየ አቅጣጫ ሄዱ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊ ጌታ ያሳየውን ነገ
ሮች በልቡ ሀእያሰላሰለ ወደ ራሱ ቤት መን
ገዱን አቀና።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በሚያሰላስልበት
ወቅት—በኔፊ ህዝብ የጨለማ ስራ፣ እን
ዲሁም ግድያና፣ ዝርፊያቸው፣ እንዲሁም
በሁሉም ዓይነት ክፋታቸው እጅግ በማ
ዘኑ—እናም እንዲህ ሆነ በልቡ በሚያሰላ
ስልበት ወቅት፣ እነሆ፣ ድምፅ እንዲህ ሲል
ወደ እርሱ መጣ፥
፬ ኔፊ ባደረግሃቸው ነገሮች አንተ የተባረ
ክህ ነህ፤ ምክንያቱም ለዚህ ህዝብ የሰጠሁ
ህን ቃል ሀበፅኑነት እንዴት እንዳወጅክ አይ
ቻለሁና። እናም አልፈራሃቸውም፣ ለለህ
ይወትህም አልሰሰትህም፤ ነገር ግን የእኔን
ሐ
ፈቃድና ትዕዛዛቴን ለመጠበቅ ይህን አድ
ርገሃልና።
፭ እናም አሁን በፅኑነት ይህንን በማድረ
ግህ፣ እነሆ ለዘለዓለም እባርክሃለሁ፤ እናም
በቃልህና በስራህ፣ በእምነትና በተግባርህም
፲ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፬ሀ
		ለ
		ሐ
፭ሀ

ቅ.መ.መ. ትጋት።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፩።
፪ ኔፊ ፬፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፴።

ብርቱ አደርግሃለሁ፤ አዎን ከፈቃዴ የሚ
ቃረን ነገር ሀስለማትጠይቀኝ ለሁሉም ነገ
ሮች ሐእንደቃልህ ይሆኑልሃል።
፮ እነሆ፣ አንተ ኔፊ ነህ፣ እኔም እግዚአብ
ሔር ነኝ። እነሆ፣ በመላዕክቶቼ ፊት፣ በዚህ
ህዝብ ላይ ስልጣን እንደሚኖርህና፣ እንደ
ህዝቡ ክፋት ምድርን ሀበረሃብና፣ በቸነፈር፣
እናም በጥፋት፣ ለመምታት እንደምትችል
እገልፅልሃለሁ።
፯ እነሆ፣ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰ
ማይ የታሰረ ይሆናል፤ እናም በምድርም
የምትፈታው ሁሉ በሰማይ ሀየተፈታ ይሆ
ናል፤ እናም እንደዚህ በዚህ ህዝብ መካከ
ልም ስልጣን ይኖርሃል።
፰ እናም ይህን ቤተመቅደስ ሁለት ቦታ
ትከፈል የምትለው ከሆነ እንዲሁ ይሆናል።
፱ እናም ይህንን ሀተራራ ውደቅና ሜዳ ሁን
ብትለው እንዲሁ ይሆናል።
፲ እናም እነሆ፣ እግዚአብሔር ይህን
ህዝብ ይመታዋል የምትል ከሆነ እንዲሁ
ይሆናል።
፲፩ እናም አሁን እነሆ፣ እንድትሄድና
ሁሉን የሚገዛው ጌታ እግዚአብሔር እን
ዲህ አለ ብለህ ለዚህ ህዝብ እንድታውጅ
አዝሀለሁ፥ ንስሃ ካልገባችሁ ሀእስክትጠፉ
ድረስ ትመታላችሁ።
፲፪ እናም እነሆ አሁን እንዲህ ሆነ ጌታ
እነዚህን ቃላት ለኔፊ በተናገረ ጊዜ፣ ኔፊ
ቆመ፣ እናም ወደ ቤቱም አልሄደም፣ ነገር
ግን በምድሪቱ ገፅ ላይ ተበታትነው ወደ ነበ
ሩት ሰዎች ተመለሰ፤ እናም ንስሃ ካልገቡ
መጥፋታቸውን በተመለከተ የእግዚአብሔ
ርን ቃል ማወጅ ጀመረ።
፲፫ እንግዲህ እነሆ፣ ስለዋናው ዳኛ ሞት
ኔፊ ታላቁን አስደናቂ ነገር የተናገረ ቢሆንም
ልባቸውን አጠጥረው ነበር፣ እናም የጌታን
ቃላት አላዳመጡም።

		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫–፷፭።
		ሐ ኢኖስ ፩፥፲፪።
፮ ሀ ሔለ. ፲፩፥፬–፲፰።
፯ ሀ ማቴ. ፲፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ማተም፣

ማስተሳሰር።
፱ ሀ ማቴ. ፲፯፥፳፤
ያዕቆ. ፬፥፮፤
ሞር. ፰፥፳፬፤
ኤተር ፲፪፥፴።
፲፩ ሀ ሔለ. ፭፥፪።

፫፻፹፮

ሔለማን ፲፥፲፬–፲፩፥፱

፲፬ ስለዚህ ኔፊ የጌታን ቃል እንዲህ በማ
ለት አወጀላቸው፥ ንስሃ ካልገባችሁ ይላል
ጌታ፥ እስክትጠፉም ድረስ ትመታላችሁ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊ ቃሉን በተናገረ
ጊዜ፣ እነሆ፣ ልባቸውን በማጠጠር ቀጠሉ፣
እናም ቃሉንም አላዳመጡትም ነበር፤ ስለ
ዚህ ሰደቡትና፣ ወደ ወህኒ ቤት ይጥሉትም
ዘንድ በእጃቸው ሊይዙት ፈለጉ።
፲፮ ነገር ግን እነሆ፣ የእግዚአብሔር ኃይል
ከእርሱ ጋር ነበር፤ እናም እርሱን ይዘው
ወህኒ ቤት ሊጥሉት አልቻሉም ነበር፣ ምክ
ንያቱም በመንፈስ ተወሰደ፣ እናም ከመካ
ከላቸውም ተወስዷል።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ለሁሉም እስከሚ
ሰብክ ድረስ፣ ወይም በህዝቡ ሁሉ መካ
ከል እስከሚልከው ድረስ፣ የእግዚአብሔ
ርን ቃል በማወጅ፣ እንደዚህ ከህዝብ ወደ
ህዝብ በመንፈስ ይሄድ ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ቃሉን አላዳመጡ
ትም ነበር፤ እናም ፀብ ተጀመረ፣ ስለዚህ
በመካከላቸው መከፋፈል ሆነና እርስ በእር
ሳቸው በጎራዴ መገዳደል ጀመሩ።
፲፱ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ ሰባ
አንደኛ የንግስ ዘመን በዚሁ ተፈፀመ።
ምዕራፍ ፲፩
ኔፊ ጌታ ጦርነታቸውን በረሃብ እንዲለ
ውጠው ለመነ— ብዙ ሰዎች ጠፉ— ንስሃ
ገቡ፤ እናም ኔፊ ዝናብ እንዲያመጣ ጌታን
በጥብቅ ለመነው— ኔፊ እና ሌሂ ብዙ ራዕ
ዮችን ተቀበሉ— የጋድያንቶን ዘራፊዎች
በምድሪቱ ላይ ተቋቋሙ። ከ፳–፮ ም.ዓ.
ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በመሣ
ፍንቱ ሰባ ሁለተኛ ዓመት የንግስና ዘመን
ፀቡ ተስፋፋ፤ ስለሆነም በኔፊ ሰዎች ሁሉ
መካከል በምድሪቱ ላይ በሙሉ ጦርነቶች
ነበሩ።
፪ እናም ይህንን የጥፋትና የተንኮል ስራ
፲፩ ፪ ሀ ሔለ. ፮፥፲፰–፳፬፤
፲፩፥፳፭–፳፮።

ያከናውኑ የነበሩት እነዚህ ሚስጥራዊ የሆ
ኑት የሌቦች ቡድን ነበሩ። እናም ጦርነቱ
በዚሁ ዓመት ሁሉ ቆይቷል፤ እናም እስከ
ሰባ ሶስተኛው ዓመትም ቆይቷል።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በዚሁ ዓመት ኔፊ
እንዲህ በማለት ወደጌታ ጮኸ፥
፬ አቤቱ ጌታ፣ እነዚህ ሰዎች በጎራዴ እን
ዲጠፉ አትፍቀድ፤ ነገር ግን ጌታዬ ሆይ፣
ጌታ አምላካቸውን እንዲያስታውሱ ለማነ
ሳሳት በምድሪቱ ሀረሃብ እንዲኖር አድርግ፤
እናም ምናልባት ንስሃ ይገባሉና፣ ወደ አንተ
ይመለሳሉ።
፭ እናም በኔፊም ቃል መሰረት ተከናወነ።
እናም በኔፊ ሰዎች መካከልም በሙሉ፣
በምድሪቱ ላይ ረሃብ ሆነ። እናም በሰባ አራ
ተኛው ዓመትም ረሃቡ ቀጠለና፣ የጥፋት
ስራው በጎራዴ መሆኑ ቆመ፣ ነገር ግን በረ
ሃብ ኃይለኛ ሆነ።
፮ እናም ይህ የጥፋትም ስራ ደግሞ በሰባ
አምስተኛው ዓመት ቀጠለ። ምድሪቱም
በመመታትዋ ደረቅ ነበረች፣ በእህል ወቅ
ትም እህልን አልሰጠችም፤ እናም ምድ
ሪቱ በሙሉ ተመታች፤ በላማናውያን እን
ዲሁም በኔፋውያን መካከልም፣ በምድሪቱ
በይበልጥ ክፉ በሆኑት አካባቢ በሺህ የሚቆ
ጠሩት በመመታታቸው ሞቱ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በረሃብ ሊጠፉ መቃ
ረባቸውን ሰዎቹ ተመለከቱና ጌታ አምላካ
ቸውን ሀማስታወስ ጀመሩ፤ እናም የኔፊንም
ቃል ማስታወስ ጀመሩ።
፰ እናም ሰዎቹ ከዋና ዳኞቻቸው እንዲ
ሁም ከመሪዎቻቸው ጋር ኔፊን እንዲህ እን
ዲሉ መማፀን ጀመሩ፥ እነሆ፣ አንተ የእ
ግዚአብሔር ሰው መሆንህን እናውቃለን፣
እናም ስለዚህ ስለጥፋታችን የተናገርካቸው
ሀ
ቃላት ሁሉ እንዳይፈፀሙ ዘንድ ይህንን
ረሃብ ከእኛ እንዲመልሰው ወደ ጌታ አም
ላካችን ጩህ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ዳኞቹም በተፈለ
ገው ቃላት መሰረት ኔፊን ተናገሩት። እናም

፬ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፯፥፩፤
ሔለ. ፲፥፮።

ሀ

፯ ሀ ሔለ. ፲፪፥፫።
፰ ሀ ሔለ. ፲፥፲፩–፲፬።

፫፻፹፯

ሔለማን ፲፩፥፲–፳፫

እንዲህ ሆነ ሰዎቹ ንስሃ መግባታቸውንና፣
ትቢያንም ለብሰው እራሳቸውን ዝቅ ማድ
ረጋቸውን በተመለከተ ጊዜ በድጋሚ ወደ
ጌታ እንዲህ በማለት ጮኸ፥
፲ አቤቱ ጌታ፣ እነሆ እነዚህ ሰዎች ንስሃ
ገብተዋል፤ እናም ከመካከላቸው የጋድያን
ቶን ቡድን የሆኑትን ጨርሰው እስከሚጠፉ
አባረዋቸዋል፤ እናም ሚስጥራዊ አሴራቸ
ውንም በምድር ቀብረዋል።
፲፩ እንግዲህ፣ ጌታ ሆይ፣ በዚህ በትሁት
ነታቸው ምክንያት ቁጣህን ትመልሳለህን፣
እናም አንተ ባጠፋሃቸው ኃጢአተኛ ሰዎች
ቁጣህ በዚህ ያብቃ።
፲፪ ጌታ ሆይ ቁጣህን አዎን፣ ኃያሉ ቁጣ
ህን ትመልሳለህን፤ እናም ይህ ረሃብ በዚህ
ምድር እንዲጠፋም አድርግ።
፲፫ ጌታ ሆይ፣ እኔንም አድምጥ፤ እናም
እንደቃሌም ይሆን ዘንድ አድርግ፤ እናም
ምድርም ፍሬን እንድታፈራና በእህል
ወቅት እህል እንድታፈራ በምድር ገፅ ሀዝና
ብን አዝንብ።
፲፬ ጌታ ሆይ፣ የጎራዴው ቁጣም ይቆም
ዘንድ ረሃብ ይሁን ባልኩ ጊዜም ሀቃሌን
አደመጥህ፤ እና በዚህ ጊዜም እንኳን ቃላቶ
ቼን እንደምታደምጥ አውቃለሁ፣ ምክንያ
ቱም እነዚህ ሰዎች ንስሃ ከገቡ አድናቸዋ
ለሁ በማለት ተናግረሃልና።
፲፭ አዎን፣ ጌታ ሆይ፣ በረሃቡና፣ በቸነ
ፈሩ፣ እናም በእነርሱ ላይ በመጣው ጥፋ
ትም የተነሳ ንስሃ እንደገቡ ተመልክተ
ሃል።
፲፮ እናም እንግዲህ ጌታ ሆይ፣ ቁጣህን
ትመልሳለህ፣ እናም እንደሚያገለግሉህ
እንደገና ትሞክራቸዋለህን? እንደዚህ ካደ
ረግህ፣ ጌታ ሆይ በተናገርከው ቃል መሰረት
ልትባርካቸው ትችላለህ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በሰባ ስድስተኛው
ዓመት ጌታ ቁጣውን ከህዝቡ መለሰና፣
በምድር ላይም ሀዝናብ እንዲዘንብ አደረገ፤
፲፫ ሀ ፩ ነገሥ. ፲፰፥፩፣ ፵፩–፵፮።
፲፬ ሀ ሔለ. ፲፩፥፬።
፲፯ ሀ ዘዳግ. ፲፩፥፲፫–፲፯።

ስለዚህ ይህም በምድር በፍሬዋ ወቅት ፍሬ
ሰጣት። እናም እንዲህ ሆነ በእህል ወቅትም
እህል እንዲሆን አደረገ።
፲፰ እናም እነሆ፣ ህዝቡ ተደሰተና፣ እግ
ዚአብሔርን አከበረ፤ የምድሪቱም ገፅ
በሙሉ በደስታ ተሞላ፤ እናም ኔፊን ለማ
ጥፋት ሙከራ አላደረጉም፤ ነገር ግን ሀእን
ደታላቅ ነቢይና፣ የእግዚአብሔር ሰው፣
ታላቅ ኃይልና ስልጣን ከእግዚአብሔር
የተሰጠው በማድረግ አከበሩት።
፲፱ እናም እነሆ፣ ሌሂ የፅድቅ ነገሮችን
በተመለከተ ወንድሙም ከእርሱ ሀ ያነሰ
አልነበረም።
፳ እናም እንዲህ ሆነ የኔፊ ሰዎች በምድ
ሪቱ ላይ እንደገና መበልፀግ ጀመሩ፣ እናም
ከሰሜን በኩልና፣ ከደቡብ ከባህሩ በስተ
ምዕራብ እስከባህሩ በስተምስራቅ ምድሪ
ቱን በሙሉ እስከሚሸፍኑ ድረስ መብዛት
እንዲሁም መሰራጨት ጀመሩ፣ የፈራረሱ
ስፍራዎችንም መገንባት ጀመሩ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ሰባ ስድስተኛው
ዓመት በሰላም ተፈፀመ። እናም ሰባ ሰባ
ተኛው ዓመትም በሰላም ተጀመረ፤ ሀቤተ
ክርስቲያኗም በምድር ገፅ ሁሉ ላይ ተሰራ
ጨች፤ የኔፋውያን እንዲሁም የላማናውያን
ሰዎች በአብዛኛው የቤተክርስቲያኗ አባላት
ነበሩ፣ እናም በምድራቸውም እጅግ ታላቅ
ሰላም ነበራቸው፤ እንደዚህም ሰባ ሰባተ
ኛው ዓመት ተፈፀመ።
፳፪ እናም ደግሞ በሰባ ስምንተኛው
ዓመት በነቢያት በሚወጡ የእምነት ነጥቦ
ችን በተመለከተ ከነበረው ጥቂት ፀብ በቀር
ሰላም ነበር።
፳፫ እናም በሰባ ዘጠነኛው ዓመት ኃያል
የሆነ ጥል ተጀመረ። ነገር ግን እንዲህ ሆነ
ኔፊና፣ ሌሂ፣ እናም ብዙዎቹ ወንድሞቻ
ቸው ስለእምነቱ እውነት የሆነውን ነጥብ
የሚያውቁት፣ በየቀኑ ብዙ ሀራዕዮችን ይመ
ለከቱ የነበሩ፤ ስለሆነም ለህዝቡ ሰበኩ፣

፲፰ ሀ ሔለ. ፲፥፭–፲፩።
፲፱ ሀ ሔለ. ፭፥፴፮–፵፬።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ

ቤተክርስቲያን።
፳፫ ሀ አልማ ፳፮፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፱።

ሔለማን ፲፩፥፳፬–፴፰

በዚሁ ዓመት ሰዎቹ ጥሉን እንዲያቆሙ
አደረጉ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ህዝብ ላይ
በመሣፍንቱ የሰማንያ ዓመት የንግስ ዘመን
ከጥቂት ዓመታት በፊት ወደላማናውያን
የሄዱ፣ ያልታወቀ ቁጥር የነበራቸው ተቃ
ዋሚ የኔፊ ሰዎች ነበሩ፤ እናም የላማናው
ያንን ስም ለራሳቸው ወስደው ነበር፤ እናም
ደግሞ ቁጥራቸው ያልታወቀው እውነተኛ
የላማናውያን ዝርያዎች፣ በእነርሱ በቁጣ
እንዲነሳሱ ተደረጉ፣ ስለዚህ ከወንድሞቻ
ቸው ጋር ጦርነት ጀመሩ።
፳፭ እናም ግድያን እንዲሁም ዝርፊያን
ፈፀሙ፤ እናም ወደ ተራራውና፣ ምድ
ረበዳው እንዲሁም ሚስጥራዊ ስፍራዎች
እያፈገፈጉ፣ ሊገኙ እንዳይችሉም እራሳ
ቸውን ደበቁ፤ ተቃዋሚዎች ወደ እነርሱ
ስለሚመጡ ተጨማሪዎችንም በየቀኑ ተቀ
በሉ።
፳፮ እናም ከጊዜ በኋላ፣ አዎን፣ በትንሽ
ዓመታትም፣ እጅግ ታላቅ የሌቦች ቡድን
ሆኑ፤ እናም የጋድያንቶንን ሚስጥራዊ
አሴር በሙሉ ፈልገው አገኙ፤ እንደዚህም
የጋድያንቶን ዘራፊዎች ሆኑ።
፳፯ አሁን እነሆ፣ እነዚህ ሌቦች ታላቅ
ጥፋትን፤ አዎን፣ በኔፊ ሰዎች መካከልም፣
እናም ደግሞ በላማናውያን ሰዎች መካከል
እንኳን ታላቅ ጥፋትን ሰሩ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ለዚህ የጥፋት ሥራ
ማቆሚያ ማድረግ አስፈላጊ ነበር፤ ስለዚህ
እነርሱ ወደ ምድረበዳው፣ እናም በተራ
ራው እነዚህን የሌቦች ቡድን እንዲያገኙ
እንዲሁም እንዲያጠፉ ጠንካራ ወታደሮ
ችን ላኩ።
፳፱ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ ሆነ በዚሁ
ዓመት ወደራሳቸው ምድርም በመነዳት
ተመልሰው ነበር። እናም በኔፊ ህዝብ ላይ
የመሣፍንቱ ሰማንያኛው ዓመት የንግስና
ዘመን በዚሁ ተፈፀመ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ በሰማንያ አንደ
ኛው ዓመት መጀመሪያ ወታደሮቹ በእነ
፴፮ ሀ አልማ ፵፮፥፰።

፫፻፹፰

ዚህ የዘራፊዎች ቡድን ላይ ሄዱ፤ ብዙዎች
ንም አጠፉ፤ እናም ደግሞ እነርሱም እጅግ
ብዙ በሆነ ጥፋትም ተጎብኝተው ነበር።
፴፩ እናም ተራራውን እንዲሁም ምድ
ረበዳውን የወረሩት የዘራፊዎች ቁጥር
እጅግ ብዙ ስለነበር ወታደሮቹ ከምድ
ረበዳው እንዲሁም ከተራራው ወጥተው
ወደራሳቸው ምድር እንዲመለሱ ተገድ
ደው ነበር።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ይህ ዓመትም
በዚሁ ተፈፀመ። እናም ዘራፊዎቹ አሁንም
በጣም ጨመሩና፣ እየበረቱ ሄዱ፣ ስለዚህ
የኔፊንና፣ ደግሞ የላማናውያንን ወታደ
ሮች በሙሉ ተቋቋሟቸው፤ እናም በምድ
ሪቱ ሰዎች ላይ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት እንዲ
መጣ አደረጉ።
፴፫ አዎን፣ የምድሪቱን ብዙ ክፍሎች
ጎበኝተዋል፣ እናም በእነርሱ ላይም ታላቅ
ጥፋትን አድርገዋልና፤ አዎን ብዙዎችንም
ገድለው ነበር፣ እናም ሌሎችንም፣ አዎን፣
በተለይም ሴቶቻቸውን እንዲሁም ህፃናት
ልጆቻቸውን በምርኮ ወደ ምድረበዳው
ወስደዋቸዋል።
፴፬ እንግዲህ በክፋታቸው የተነሳ በህዝቡ
ላይ የመጣው ይህ ታላቅ ጥፋት እርሱም
ጌታ አምላካቸውን እንዲያስታውሱ አደ
ረጋቸው።
፴፭ እናም የመሣፍንቱ ሰማንያ አንደኛ
ዓመት የንግስና ዘመን በዚሁ ተፈፀመ።
፴፮ እናም በሰማንያ ሁለተኛው ዓመት
በድጋሚ ጌታ አምላካቸውን ሀ መርሳት
ጀመሩ። እናም በሰማንያ ሶስተኛው ዓመት
በክፋታቸው መጠናከር ጀመሩ። እናም
በሰማንያ አራተኛው ዓመት መንገዳቸውን
አላሻሻሉም ነበር።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ በሰማንያ አምስተ
ኛው ዓመት በኩራታቸውና፣ በክፋታቸው
እየበረቱ ሄዱ፤ እናም እንደገና ለመጥፋ
ትም እንደዚህ ደርሰው ነበር።
፴፰ እናም ሰማንያ አምስተኛው ዓመትም
በዚሁ ተፈፀመ።

፫፻፹፱

ሔለማን ፲፪፥፩–፲

ምዕራፍ ፲፪
ሰዎች ያልተረጋጉ እናም፣ ሞኞች፣
እንዲሁም ክፋትን ለመስራት የፈጠኑ
ናቸው— ጌታ ህዝቡን ይገስጻል— የሰ
ዎች ከንቱነት ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር
ተነፃፀረ— በፍርድ ቀን ሰዎች የዘለዓለም
ህይወትን ወይንም የዘለዓለም ፍርድን ያገ
ኛሉ። በ፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም የሰው ልጆች እንዴት ሀሰተኞች፣
እናም ደግሞ ልባቸው ያልተረጋጋ መሆኑን
ለመመልከት እንችላለን፤ አዎን፣ ጌታም
ሀ
እምነታቸውን በእርሱ ላደረጉ መጨረሻ
በሌለው ቸርነቱ ሲባርካቸውና፣ ለሲያበለ
ፅጋቸው ለመመልከት እንችላለን።
፪ አዎን፣ እናም በመስካቸውም ላይ ከብ
ቶቻቸውንና፣ መንጋዎቻቸውን፣ በወርቃ
ቸውም፣ በብራቸውም፣ እናም ሁሉንም
ዓይነት የከበሩ ነገሮቻቸውን በሚያበዛላቸው
ህዝቡን እናያለን፤ ህይወታቸውን በማትረ
ፍና፣ ከጠላቶቻቸው እጅ እነርሱን በማስ
ለቀቅም፤ ጠላቶቻቸው በእነርሱ ላይ ጦር
ነት እንዳያውጁ ልባቸውን በሚያራራበት፤
አዎን፣ እናም በአጠቃላይ ለህዝቡ ደህንነ
ትና ደስታ ሁሉንም ነገሮች በሚያደርግ
በት ጊዜ፤ አዎን ይህም ሀልባቸውን የሚያ
ጠጥሩበትና፣ ጌታ አምላካቸውን የሚረሱ
በት፣ ቅዱስ የሆነውንም በእግራቸው ለየሚ
ረግጡበት ጊዜ ነው—አዎን፣ ይህም የሆነ
በት ምክንያት ሰዎቹ ስለተመቻቹ፣ እናም
እጅግ በታላቅ ሁኔታ ስለበለፀጉ ነው።
፫ እናም ጌታ ህዝቡን በብዙ ስቃይ ሀካል
ገሰጻቸው፤ አዎን፣ በሞትና በፍርሃትና፣
በረሃብ እናም በሁሉም ዓይነት ቸነፈር ካል
፲፪ ፩ ሀ መዝ. ፴፮፥፯–፰፤

		ለ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ

፪ ኔፊ ፳፪፥፪፤
ሞዛያ ፬፥፮።
ቅ.መ.መ. መታመን።
፪ ዜና ፳፮፥፭፤
መዝ. ፩፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
አልማ ፭፥፶፫፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፴፭።
ሞዛያ ፳፫፥፳፩፤

ጎበኛቸው በስተቀር እርሱን ለእንደማያስታ
ውሱት እናያለን።
፬ አቤቱ የሰው ልጆች እንዴት ሞኞችና፣
ከንቱዎችና፣ ክፉዎች፣ እንዲሁም ዲያ
ብሎስን ተከታዮች፣ እናም እንዴት ኃጢያ
ትን ለመስራት ሀፈጣንና፣ መልካምን ለማ
ድረግ እንዴት የዘገዩ ናቸው፤ አዎን የዚ
ያን ክፉ የሆነውን ቃላት ለመስማት፣ እናም
በዓለም ከንቱ ነገሮች ላይ ለልባቸውን ለማ
ድረግ እንዴት ፈጣን ናቸው!
፭ አዎን፣ ሀበኩራት ለመወጠር ምንኛ
ፈጣን ናቸው፤ አዎን፣ ለጉራና፣ ክፉ የሆ
ኑትን ነገሮች ሁሉ ለማድረግ ምንኛ ይፈጥ
ናሉ፤ እናም ጌታ አምላካቸውን ለማስታ
ወስና፣ ለምክሮቹ ጆሮአቸውን ለመስጠት
እንዴት ይዘገያሉ፣ አዎን በጥበብ ጎዳናስ
ለ
ለመራመድ እንዴት ያዘግማሉ!
፮ እነሆ፣ እነርሱን ሀየፈጠረው ጌታ አምላ
ካቸው፣ በእነርሱ ላይ ለእንዲገዛና እንዲነግስ
አይፈልጉም፤ ታላቅ ቸርነትና ምህረት በእነ
ርሱ ላይ ቢኖረውም ምክሩን ችላ ይሉታል፤
እናም መሪያቸው እንዲሆን አልፈለጉም።
፯ አቤቱ የሰው ልጆች ሀከንቱነት እንዴት
ታላቅ ነው፣ አዎን ከመሬት ትቢያ እንኳን
ያነሱ ናቸው።
፰ እነሆም፣ በታላቁ እና በዘለዓለማዊው
አምላካችን ትዕዛዝ የምድር ትቢያ እስከሚ
ከፈል ወዲህና ወዲያ ይንቀሳቀሳል።
፱ አዎን፣ እነሆ በድምጹ ኮረብቶችና፣
እና ተራሮች ይናወጣሉ፣ እናም ሀይንቀ
ጠቀጣሉ።
፲ እናም በድምፁም ሀኃይል ይሰባበራ
ሉና፣ የተስተካከሉ ይሆናሉ፤ አዎን፣ እንደ
ሸለቆም ይሆናሉ።

			 ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፩፤
፻፩፥፰።
		ለ ዓሞ. ፬፥፮–፲፩።
፬ ሀ ዘፀአ. ፴፪፥፰።
		ለ ማቴ. ፲፭፥፲፱፤
ዕብ. ፫፥፲፪።
፭ ሀ ምሳ. ፳፱፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ለ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር

መራመድ (መሄድ)።
፮ ሀ ኢሳ. ፵፭፥፱፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፤
ሙሴ ፯፥፴፪–፴፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፥፬።
፯ ሀ ኢሳ. ፵፥፲፭፣ ፲፯፤
ሞዛያ ፬፥፲፱፤
ሙሴ ፩፥፲።
፱ ሀ ፫ ኔፊ ፳፪፥፲።
፲ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፮።

፫፻፺

ሔለማን ፲፪፥፲፩–፲፫፥፩

፲፩ አዎን፣ በድምፁም ኃይል መላዋ
ምድር ትንቀጠቀጣለች፤
፲፪ አዎን፣ በድምፁም ኃይል፣ የመሠ
ረት ድንጋዮችም ከመሃላቸው ይናወጣሉ።
፲፫ አዎን፣ እናም ምድርንም ተንቀሳቀሽ
ቢላት—ትንቀሳቀሳለች።
፲፬ አዎን፣ ሀምድሪቱን—ቀኑ ለብዙ ሰዓ
ታት ለይረዝም ዘንድ ወደኋላ ሐተመለሽ
ቢላት—ይህም ይሆናል፤
፲፭ እናም እንደ ቃሉ መሰረት ምድር ወደ
ኋላ ትጓዛለች፤ ለሰውም ፀሐይ የቆመች ሆና
ትታያለች፤ አዎን፣ እናም እነሆ፣ ይህም
እንዲህ ነው፤ በእርግጥም መሬት ትንቀሳ
ቀሳለች እንጂ ፀሐይ አይደለችምና።
፲፮ እናም እነሆ፣ ደግሞ ታላቁ ጥልቅ የሆ
ነውን ሀውሀም—ለድረቅ ቢለው—ይደር
ቃል።
፲፯ እነሆ፣ ይህንን ተራራ— ሀ ተነስ
እናም በከተማዋ ላይ እንድትቀበር ውደቅ
ቢለው—እነሆ ይሆናል።
፲፰ እናም እነሆ፣ አንድ ሰው በምድር
ውስጥ ሀብቱን ቢቀብርና ጌታ ሀበደበቀው
ክፋት የተነሳ ለየተረገመ ይሁን ቢለው፣
እነሆ፣ የተረገመ ይሆናል።
፲፱ እናም ጌታ—ማንም ሰው ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ እስከዘላለሙ እንዳያገኝህ የተረገምህ
ሁን ቢለው—እነሆ፣ ማንም ሰው ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ፣ እናም እስከዘላለሙ አያገኘውም።
፳ እናም እነሆ፣ ጌታ አንድን ሰው—በክ
ፋትህ የተነሳ ለዘለዓለም የተረገምህ ትሆና
ለህ ቢለው—ይህም ይሆናል።
፳፩ እናም ጌታ—በክፋታችሁ የተነሳ
ከፊቴ ትለያላችሁ ቢል—እንዲያ እንዲ
ሆን ያደርጋል።
፳፪ እናም ይህን ለሚለው ለእርሱ ወዮ
ለት፤ ምክንያቱም ክፋትን ለሚያደርግ
ይሆናል፤ እናም ሊድን አይቻለውም፤
ሀ

፲፩ ሀ ሞር. ፭፥፳፫፤
ኤተር ፬፥፱።
፲፬ ሀ ኢያ. ፲፥፲፪–፲፬።
		ለ ፪ ነገሥ. ፳፥፰–፲፩።
		ሐ ኢሳ. ፴፰፥፯–፰።
፲፮ ሀ ማቴ. ፰፥፳፯።

ስለዚህ፣ በዚህም የተነሳ፣ ሰዎች እንዲ
ድኑ ዘንድ፣ ንስሃም ታውጇል።
፳፫ ስለዚህ፣ ንስሃ የገቡ፣ እናም የጌታ
የአምላካቸውን ድምፅ የሰሙ የተባረኩ
ናቸው፤ ሀየሚድኑትም እነዚህ ናቸውና።
፳፬ እናም እግዚአብሔር በታላቁ ሙላቱ
ሰዎች ወደ ንሰሃ እና መልካም ሥራዎች
ይመጡ ዘንድ፣ እንደሥራቸውም ከፀጋም
ወደ ሀፀጋ ይመልሳቸው ዘንድ ያድርግላ
ቸው።
፳፭ እናም ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ እፈል
ጋለሁ። ነገር ግን በታላቁ እና በመጨረሻው
ቀን የሚጣሉ አዎን፣ ከጌታ ፊት የሚጣሉ፣
ጥቂቶች እንዳሉ አንብበናል፤
፳፮ አዎን፣ እነርሱም መልካም የሚያ
ደርጉ ሀዘለዓለማዊ ህይወት ይኖራቸዋል፤
እናም ክፉ የሚያደርጉ ለዘለዓለም ይፈረ
ድባችኋል የሚለውን ቃል ለማሟላት ወደ
ዘለዓለማዊው ለስቃይ ይላካሉ። እናም ይህ
ነው። አሜን።
የላማናዊው ሳሙኤል ለኔፋውያን የሰጠው
ትንቢት።
ምዕራፍ ፲፫ እስከ ፲፭ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፲፫
ላማናዊው ሳሙኤል ኔፋውያን ንስሃ ካል
ገቡ በቀር እንደሚጠፉ ተነበየ— እነርሱ
እና ሀብታቸው የተረገሙ ናቸው— ነቢ
ያትን አልተቀበሉአቸውም እናም በድን
ጋይ ወገሩአቸው፤ እነርሱም በአጋንንት
ተከበቡ፣ እናም ክፋትን በመፈፀም ደስ
ታን ፈለጉ። በ፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በሰማንያ

		ለ ኢሳ. ፵፬፥፳፯፤ ፶፩፥፲።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፲።
፲፰ ሀ ሞር. ፩፥፲፰፤
ኤተር ፲፬፥፩።
		ለ ሔለ. ፲፫፥፲፯።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።

፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፳፮ ሀ ማቴ. ፳፭፥፵፮፤
ዮሐ. ፭፥፳፰–፳፱፤
ሮሜ ፮፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

፫፻፺፩

ሔለማን ፲፫፥፪–፲፫

ስድስተኛው ዓመት ላማናውያን በሙሴ
ህግ መሰረት የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት
ለመጠበቅ ጠንቃቆች በሆኑበት ጊዜ፣ ኔፋ
ውያን በክፋታቸው፣ አዎን በታላቅ ክፋት
ነበሩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ዓመት፣ ሳሙ
ኤል የሚባል አንድ ላማናዊ ሰው ነበር፣ እር
ሱም ወደ ዛራሔምላ ምድር መጣና ለህዝቡ
መስበክ ጀመረ። እናም እንዲህ ሆነ ለብዙ
ቀናትም ህዝቡን ስለንስሃ ሰበከ፣ እናም
እነርሱ ግን አስወገዱትና፣ እርሱ ወደራሱ
ምድር ለመመለስ ተቃርቦ ነበር።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ እንደገና እንዲመለስ
ዘንድ፣ እናም ወደ ሀልቡ የመጡትን ነገ
ሮች ለህዝቡ መተንበይ እንዳለበት የጌታ
ድምፅ ወደእርሱ መጣ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም ወደ ከተ
ማው እንዲገባ አልፈቀዱለትም ነበር፤ ስለ
ዚህ ሄደ እናም በግንብ ላይ ቆመና፣ እጁን
ዘረጋ፣ እናም በኃይል ጮኸና፣ ጌታ በልቡ
ያመጣለትን ማናቸውንም ነገሮች ተነበየ።
፭ እናም እንዲህ አላቸው፥ እነሆ፤ እኔ
ላማናዊው ሳሙኤል፣ ጌታ በልቤ ያስ
ቀመጣቸውን ቃላት እናገራለሁ፤ እናም
እነሆ ለዚህም ህዝብ የፍትህ ጎራዴ በዚህ
ህዝብ ላይ ትሆናለች እንድልም በልቤ አስ
ቀመጠ፤ እናም ሀየፍትህ ጎራዴ በዚህ ህዝብ
ላይ ካልሆነች በስተቀር አራት መቶ ዓመ
ታት አያልፉም።
፮ አዎን፣ ይህን ህዝብ ኃያል የሆነው
ሀ
ጥፋት ይጠብቀዋል፤ በእርግጥም በዚህ
ህዝብ ላይ ይመጣል፣ እናም ንስሃና፣ በእ
ርግጥ ወደዚህ ዓለም በሚመጣውና፣ በብዙ
ነገሮች ለሚሰቃየው፣ እንዲሁም ለህዝቡም
በሚሞተው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እም
ነት ካልሆነ በቀር ይህን ህዝብ ምንም ሊያ
ድን አይችልም።
፯ እናም እነሆ፣ ሀየጌታ መልአክ ለእኔ
ሀ

፲፫ ፩ ሀ ሔለ. ፲፭፥፬–፭።

፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፭።
፭ ሀ አልማ ፷፥፳፱፤
፫ ኔፊ ፪፥፲፱።
፮ ሀ አልማ ፵፭፥፲–፲፬፤

ይህን ነገረኝና፣ ለነፍሴም መልካም የምስ
ራች አመጣልኝ። እናም እነሆ ለመልካሙ
የምስራች ይኖራችሁ ዘንድ ለእናንተ እን
ድገልፅ ተልኬ ነበር፤ ነገር ግን እነሆ እኔን
አልተቀበላችሁኝም።
፰ ስለዚህ፣ ጌታም እንዲህ ይላል፥ የኔፊ
ሰዎች ልብ በመጠጠሩ፣ ንስሃ ካልገቡ
ቃሌን ከእነርሱ እወስዳለሁ፣ መንፈሴንም
ከእነርሱ ሀአርቃለሁ፣ እናም ከዚህ ወዲያ
አልታገስም፣ የወንድሞቻቸውን ልብ በእ
ነርሱ ላይ አዞራለሁም።
፱ እናም እንዲመቱ ከማድረጌም በፊት
ሀ
አራት መቶኛው ዓመት አያልፍም፤
አዎን፣ በጦርነትና በረሃብ፣ እናም በቸነ
ፈር እጎበኛቸዋለሁ።
፲ አዎን፣ በኃያሉ ቁጣዬም እጎበኛቸዋ
ለሁ፣ እናም የእናንተን ፍፁም ጥፋት የሚ
መለከቱ ሀአራተኛ ትውልድ የሆኑት ጠላ
ቶቻችሁ በህይወት ይኖራሉ፤ እናም ንስሃ
ካልገባችሁ በእርግጥ ይህ ይሆናል ይላል
ጌታ፤ እናም የአራተኛውም ትውልድ ጥፋ
ታችሁን ይጎበኛሉ።
፲፩ ነገር ግን ንስሃ የምትገቡ እናም ወደ
ጌታ አምላካችሁ ሀ የምትመለሱ ከሆነ፣
እኔም ቁጣዬን ከእናንተ አርቃለሁ ይላል
ጌታ፤ አዎን ጌታም እንዲህ ይላል፣ ንስሃ
የሚገቡና ወደ እኔ የሚመለሱ የተባረኩ
ናቸው፣ ነገር ግን ንስሃ ለማይገቡት ወዮ
ላቸው።
፲፪ አዎን፣ ለዚህች ለታላቋ የዛራሔምላ
ከተማ ሀወዮላት፤ እነሆም ፃድቃን በሆኑት
ምክንያት ነው የዳነችው፤ አዎን፣ ለዚህች
ታላቅ ከተማ ወዮላት ይላል ጌታ፤ ብዙ
ዎች፣ አዎን፣ የዚህች የታላቋ ከተማ አብ
ዛኛው ክፍል የሚሆኑት በእኔ ላይ ልባቸ
ውን እንደሚያጠጥሩ አስተውላለሁ፣ ይላል
ጌታ።
፲፫ ነገር ግን ንስሃ የሚገቡት የተባረኩ

			 ሔለ. ፲፭፥፲፯።
፯ ሀ አልማ ፲፫፥፳፮።
		ለ ኢሳ. ፶፪፥፯።
፰ ሀ ሔለ. ፮፥፴፭።
፱ ሀ አልማ ፵፭፥፲–፲፪።

፲ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፱፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴፪።
፲፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፥፭–፯።
፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፰፣ ፳፬፤ ፱፥፫።

፫፻፺፪

ሔለማን ፲፫፥፲፬–፳፭

ናቸው፤ ምክንያቱም እነርሱን አድናቸ
ዋለሁና። ነገር ግን እነሆ፣ በዚህች ታላቅ
ከተማ ስላሉት ስለ ፃድቃኖች ባይሆን ኖሮ፤
እነሆ፣ ሀእሳት ከሰማይ እንዲወርድ እናም
እንዲያጠፋቸው ባደረግሁ ነበር።
፲፬ ነገር ግን እነሆ፣ ስለ ፃድቃን ሲባል ነው
የዳነው። ነገር ግን እነሆ ፃድቃኖችን ከመካ
ከላችሁ የምትወረውሩበት ጊዜ ይመጣል፣
ከዚያም ለጥፋት የበሰላችሁ ትሆናላችሁ
ይላል ጌታ፤ አዎን በውስጧ ባሉት ክፋ
ትና ርኩሰት የተነሳ ለዚህች ከተማ ወዮላት።
፲፭ አዎን፤ እናም የጌዴዎን ከተማ በው
ስጧ ስላለው ክፋትና እርኩሰት ወዮላት።
፲፮ አዎን፣ እናም በኔፋውያን በተያዙት
ከተሞችና በዙሪያቸው ላሉት ሁሉ በክፋ
ታቸው እንዲሁም በርኩሰታቸው የተነሳ
ወዮላቸው።
፲፯ እናም እነሆ፣ በምድሪቱ ላይ ባሉት
በሰዎቹ ድርጊትም፣ አዎን፣ በክፋታቸውና
በእርኩስነታቸው የተነሳ ሀእርግማን በምድ
ሪቱ ላይ ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ።
፲፰ እናም እንዲህ ይሆናል ይላል የሰራ
ዊት ጌታ፤ አዎን፣ ታላቁና እውነተኛው
አምላካችን፣ በምድሪቱም ታላቅ እርግ
ማን በመሆኑ በምድር ውስጥ ሀብት ሀየቀ
በረ ፃድቅ ካልሆነና የደበቀው ለጌታ ካል
ሆነ መልሶ አያገኘውም።
፲፱ ሀብታቸውን ወደ እኔ እንዲደብቁት
እፈልጋለሁና፣ አለ ጌታ፤ እናም ሀብታ
ቸውን ለእኔ ለማይደብቁት እርግማን ይሆ
ንባቸዋል፤ ፃድቃኖች ካልሆኑ በቀር ንብ
ረታቸውን ወደ እኔ አይደብቁምና፤ እናም
ወደ እኔ ንብረቱንም የማይደብቅ፣ እርሱና፣
ደግሞ ንብረቱ፣ የተረገመ ነው፤ እናም
ምድሪቱ በመረገሟ ማንንም አያድነውም።
፳ እናም ልባቸውን በሀብታቸው ላይ
በማድረጋቸው ንብረታቸውን የሚደብቁ
በት ቀን ይመጣል፤ እናም ልባቸውን በሀብ
፲፫ ሀ ዘፍጥ. ፲፱፥፳፬፤
፪ ነገሥ. ፩፥፱–፲፮፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፩።
፲፯ ሀ ሔለ. ፲፪፥፲፰።
፲፰ ሀ ሞር. ፩፥፲፰፤

ታቸው ላይ በማድረጋቸውና ከጠላቶቻቸው
ሲሸሹ ንብረታቸውን ስለሚደብቁ፤ ወደ
እኔም ስለማይደብቋቸው፣ እነርሱም ሆኑ
ንብረቶቻቸው የተረገሙ ይሁኑ፤ በዚያም
ቀን ይመታሉ ይላል ጌታ።
፳፩ እነሆ እናንተ፣ የዚህች ታላቅ ከተማ
የሆናችሁ ሰዎች፣ እናም ቃሌን አድምጡ፤
አዎን፣ ጌታ የተናገራቸውንም ቃላት ሀአድ
ምጡ፤ እነሆም እንዲህም አለ፥ በሀብታች
ሁም የተረገማችሁ ናችሁ፤ እናም ደግሞ
በእነርሱ ላይ ልባችሁን ስላደረጋችሁና ለእ
ናንተ እነዚህን የሰጣችሁንም የእርሱን ቃላት
ስላላዳመጣችሁ ሀብታችሁ ተረግመዋል።
፳፪ ጌታ አምላካችሁን በተባረካችሁ
በትም ሁኔታ አታስታውሱትም፤ ነገር
ግን ጌታ አምላካችሁን ባታመሰግኑበትም
ሁልጊዜ ሀሀብታችሁን ታስታውሳላችሁ፤
አዎን ልባችሁ ወደጌታ አልተወሰደም፣
ነገር ግን ለለጉራና ለመወጣጠር፣ ሐለቅና
ቶች፣ ለፀብ፣ ለተንኮል፣ ለስደትና፣ ለግ
ድያ፣ እናም ለሁሉም ዓይነት ክፋት በኩ
ራት ያብጣል።
፳፫ በዚህም የተነሳ ጌታ እግዚአብሔር
በምድሪቱ ላይ፣ እናም ደግሞ በሀብታችሁ
ላይ እርግማን እንዲመጣ ያደርጋል፣ እናም
ይህ የሆነው በክፋታችሁ ነው።
፳፬ አዎን፣ በደረሰው በዚህ ጊዜ፣ ነቢ
ያቱን ሀበማባረራቸውና፣ በመሳለቃቸው፣
እናም በድንጋይ በመውገራቸውና፣ በመ
ግደላቸው፣ እንዲሁም እንደጥንት ጊዜ
ውም እንዳደረጉት ሁሉንም ዓይነት ክፋት
በማድረጋቸው ለዚህ ህዝብ ወዮለት።
፳፭ እናም እንግዲህ በምትናገሩ ጊዜም
እንዲህ ብላችኋል፥ ጊዜአችን እንደ ጥንቱ
እንደ ሀአባቶቻችን ጊዜ እንኳን ቢሆን ነቢ
ያቶቹን አንገድላቸውም ነበር፤ በድንጋይም
አንወግራቸውም ነበር፣ እናም አንወረው
ራቸውም ነበር።

ኤተር ፲፬፥፩።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማዳመጥ።
፳፪ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፴፬።
ቅ.መ.መ. ሀብቶች፤
አለማዊነት።

		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅናት።
፳፬ ሀ ፪ ዜና ፴፮፥፲፭–፲፮፤
፩ ኔፊ ፩፥፳።
፳፭ ሀ የሐዋ. ፯፥፶፩።

፫፻፺፫

ሔለማን ፲፫፥፳፮–፴፯

፳፮ እነሆ እናንተ ከእነርሱ የከፋችሁ
ናችሁ፤ ምክንያቱም ጌታ ህያው እንደ
ሆነ ስለኃጢአታችሁ እንዲሁም ስለክፋ
ታችሁ ለመመስከር የጌታን ቃል ለእናንተ
ለመናገር በመካከላችሁ ሀነቢይ ከመጣ፣
በእርሱ ለትቆጣላችሁም፣ ታባርሩታላች
ሁም፣ እናም እርሱን ለማጥፋት ሁሉንም
ዓይነት መንገድ ትሻላችሁ፤ አዎን፣ ስራ
ችሁ መጥፎ መሆኑን ሐበመመስከሩ እርሱ
ሀሰተኛ መነቢይና፣ ኃጢአተኛ፣ እንዲሁም
የዲያብሎስ ነው ትላላችሁ።
፳፯ ነገር ግን እነሆ፣ አንድ ሰው ከመካከ
ላችሁ ከመጣና ይህንን አድርጉ፣ ኃጢኣት
አይደለም፣ አድርጉትና አትሰቃዩም ካላ
ችሁ፣ አዎን እንዲህም ይላል፥ በልባችሁ
ኩራትም ተመሩ፤ አዎን፣ በዐይኖቻችሁ
ኩራትም ተመሩ፤ እናም ልባችሁ እንደፈ
ቀደም አድርጉ—እናም አንድ ሰው በመካ
ከላችሁ ከመጣና እንዲህ ቢላችሁ፥ እርሱን
ትቀበሉታላችሁ፣ ሀነቢይ ነውም ትሉታላ
ችሁ።
፳፰ አዎን፣ እርሱን ታወድሱታላችሁ፣
እናም ለእርሱም ካላችሁ ቁሳቁሶች ትሰ
ጡታላችሁ፣ ከወርቃችሁና ከብራችሁም
ትሰጡታላችሁ፣ እንዲሁም ውድ የሆኑ
ልብሶችም ታለብሱታላችሁ፤ እናም ሀሸን
ጋይ የሆኑ ቃላት ለእናንተ በመናገሩና፣
ሁሉም መልካም ነው በማለቱ፣ በእርሱ
ዘንድ ስህተት አታገኙም።
፳፱ አቤቱ እናንተ ኃጢአተኛና ጠማማ
ትውልዶች፣ እናንተ ጠጣሮችና አንገተ
ደንዳና የሆናችሁ ሰዎች፣ ጌታ ምን ያህል
ጊዜ ይታገሰናል ብላችሁ ትገምታላችሁን?
አዎን፣ ሀበሞኝ እናም ለበእውር መሪስ ለምን
ያህል ጊዜ እንድትመሩ ትፈቅዳላችሁን?
አዎን፣ ለምን ያህል ጊዜስ ነው ከብርሃን
ይልቅ ሐጨለማን መየምትመርጡት?
፴ አዎን፣ እነሆ የጌታ ቁጣ በእናንተ ላይ
፳፮ ሀ ፪ ዜና ፲፰፥፯፤
ሉቃ. ፲፮፥፴፩።
		ለ ኢሳ. ፴፥፱–፲።
		ሐ ገላ. ፬፥፲፮።
		መ ማቴ. ፲፫፥፶፯።

ነዷል፤ እነሆ፣ ምድሪቱንም በክፋታችሁ
የተነሳ ረግሟታል።
፴፩ እናም እነሆ፣ ሀብታችሁን መያዝ
እንዳትችሉ ከእጃችሁ ሀ እንዲያመልጥ
የሚረግምበት ጊዜ ይመጣል፤ እናም በድ
ህነታችሁም ወቅት መልሳችሁ አታገኙ
ትም።
፴፪ እናም በድህነታችሁም ቀን ወደ ጌታ
ትጮኻላችሁ፤ የመውደሚያችሁ ጊዜ ስለ
ደረሰባችሁና ጥፋታችሁም እርግጥ በመ
ሆኑ በከንቱ ትጮኻላችሁም፤ እናም በዚ
ያን ቀን ታለቅሳላችሁና ትጮኻላችሁ አለ
የሰራዊት ጌታ። ታለቅሳላችሁም፣ እንዲ
ህም ትላላችሁ፥
፴፫ አቤቱ ሀንስሃ ብገባና፣ ነቢያቱንም
ባልገድል፣ እናም በድንጋይ ለባልወግርና፣
ባልወረውራቸው እመኝ ነበር። አዎን፣
በዚያን ቀን እንዲህ ትላላችሁ፥ አቤቱ ሀብ
ታችንን በሰጠን ቀን ጌታ አምላካችንን ብና
ስታውስ ኖሮ፣ እናም እንዳናጣቸው ከእጃ
ችን አያመልጡም ነበር፤ እነሆ ሀብታችን
ከእኛ ሸሽቷልና።
፴፬ እነሆ እዚህ መሳሪያ አስቀምጠናል፣
እናም በሚቀጥለው ቀን የለም፤ እናም
እነሆ፣ ለጦርነት ጎራዴዎቻችንንም በፈለ
ግናቸው ጊዜ ከእኛ ተወስደዋል።
፴፭ አዎን ንብረቶቻችንን ደብቀናል፣
እናም ምድሪቱም በመረገሟ ጠፍተውብ
ናል።
፴፮ የጌታ ቃል ወደ እኛ በመጣ ጊዜ ንስሃ
በገባን ኖሮ፤ ምክንያቱም እነሆ፣ ምድሪቱ
ተረግማለች፣ እናም ሁሉም ነገር ከእጅ
አምላጭ ሆነዋል፣ እኛም ልንይዛቸው አል
ቻልንም።
፴፯ እነሆ፣ እኛ በጋኔን ተከበናል፤ አዎን፣
ነፍሳችንን ለማጥፋት በፈለገው መላዕክትም
ተከበናል። እነሆ ኃጢአቶቻችን ታላቅ
ናቸው። አቤቱ ጌታ፣ ቁጣህን ከእኛ መመ

፳፯ ሀ ሚክ. ፪፥፲፩።
ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
፳፰ ሀ ፪ ጢሞ. ፬፥፫–፬።
፳፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፱።
		ለ ማቴ. ፲፭፥፲፬።

		ሐ
		መ
፴፩ ሀ
፴፫ ሀ
		ለ

ኢዮብ ፳፬፥፲፫።
ዮሐ. ፫፥፲፱።
ሞር. ፩፥፲፯–፲፰።
ሞር. ፪፥፲–፲፭።
ማቴ. ፳፫፥፴፯።

፫፻፺፬

ሔለማን ፲፫፥፴፰–፲፬፥፲

ለስ አትችልምን? እናም በእነዚያ ቀን የእ
ናንተ ቋንቋ እነዚህ ይሆናሉ።
፴፰ ነገር ግን እነሆ፣ ሀየሙከራ ቀናት
አልፈዋል፤ እስከዘለዓለም ድረስ እስከሚ
ዘገይ እናም መጥፊያችሁ እርግጥ እስከሚ
ሆን ድረስ የመዳኛ ቀናችሁን ለአዘገያችሁ፤
አዎን፣ የህይወት ዘመናችሁን በሙሉ ልታ
ገኙት በማትችሉት ተመኝታችኋል፤ እናም
ታላቅና ዘለዓለማዊው ራስ በሆነው ውስጥ
ባለው የፅድቅ ተፈጥሮ ተቃራኒ በሆነው
ነገር ክፋትን በመስራት ሐደስታን ተመኝ
ታችኋል።
፴፱ የዚህች ምድር የሆናችሁ ሰዎች፣
አቤቱ ቃሌን እንድታደምጡ እፈልጋ
ለሁ! እናም ንስሃ እንድትገቡና እንድት
ድኑ ዘንድ፣ እናም የጌታ ቁጣ ከእናንተ እን
ዲመለስ ዘንድ እፀልያለሁ።
ምዕራፍ ፲፬
ሳሙኤል በምሽት ብርሃን እንደሚሆን
እናም አዲስ ኮከብ በክርስቶስ መወለድ
እንደሚሆን ተነበየ— ክርስቶስ ሰዎችን
ከጊዜያዊው እንዲሁም ከመንፈሳዊው
ሞት ያድናቸዋል— የሞቱም ምልክቶች
የሶስት ቀን ጨለማ፣ የአለቶች መፈረካ
ከስ፣ እናም ታላቅ የሆነ የምድር መናወጥን
ያጠቃልላል። በ፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ላማናዊው
ሳሙኤል ሊፃፉ የማይችሉ ከዚህ የበለጡ
ታላቅ ነገሮችን ተንብዮአል።
፪ እናም እነሆ እንዲህም አላቸው፥ እነሆ፣
ምልክትን እሰጣችኋለሁ፤ ከዚህ ወዲያ
አምስት ዓመት ይመጣል፣ እናም እነሆ፣
ከዚያም በስሙ የሚያምኑትን ሁሉ ሊያ
ድናቸው የእግዚአብሔር ልጅ ይመጣል።
፫ እናም እነሆ ይህንን የምሰጣችሁ በመም
ጫው ጊዜ ሀለምልክት እንዲሆናችሁ ነው፤
ሀ

፴፰ ሀ ሞር. ፪፥፲፭።
		ለ አልማ ፴፬፥፴፫–፴፬።
		ሐ አልማ ፵፩፥፲–፲፩።
፲፬ ፩ ሀ ሔለ. ፲፫፥፪።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፲፭።

እነሆም ከመምጣቱ አንድ ቀን በፊት ባለው
ምሽትም ምንም ዓይነት ጨለማ እስከማይ
ሆን ድረስ በሰማይ ታላቅ ብርሃን ይሆናል፤
ለሰዎችም እንደ ቀን ሆኖ ይታያቸዋል።
፬ ስለዚህ፣ ልክ አንድ ቀን እንደሆነና፣
ምሽት እንደሌለ፣ አንድ ቀንና አንድ ሌሊት
እናም አንድ ቀን ይሆናሉ፤ ይህም ለምል
ክት ይሆናችኋል፤ ምክንያቱም የፀሐይ
መውጫዋንና መጥለቂያዋን ታውቃላች
ሁና፤ ስለዚህ ሁለት ቀንና አንድ ምሽት
እንደሚሆን በእርግጥ ታውቃላችሁ፣ ይሁን
እንጂ ምሽቱ ጨለማ አይሆንም፤ እናም
ይህ ሀእርሱም ከመወለዱ በፊት የሚሆነው
ምሽት ይሆናል።
፭ እናም እነሆ ተመልክታችኋት የማታ
ውቋት አዲስ ሀኮከብም ትወጣለች፤ እናም
ይህ ለምልክት ይሆናችኋል።
፮ እናም እነሆ፣ ይህ ብቻም አይደለም፤
በሰማይ ብዙ ምልክቶች እንዲሁም አስደ
ናቂ ነገሮች ይሆናሉ።
፯ እናም እንዲህ ይሆናል፥ ሁላችሁም
በመሬት ላይ ሀእስከምትወድቁ ትደነቃላ
ችሁ፣ እንዲሁም ትገረማላችሁ።
፰ እናም እንዲህ ይሆናል፥ በእግዚአብ
ሔር ልጅ ሀየሚያምን ዘለዓለማዊ ህይወት
ይኖረዋል።
፱ እናም እነሆ፣ ስለነዚህም ነገሮች መጥቼ
ለእናንተ እንድናገር ጌታ በመላዕክቱ አዞ
ኛል፤ አዎን እነዚህን ነገሮች ለእናንተ እን
ድተነብይ አዞኛል፤ አዎን፣ እንዲህም ብሎ
ኛል፥ ንስሃ ግቡ እናም የጌታንም መንገድ
አቅኑ ብለህ ለዚህ ህዝብ ጩህ።
፲ እናም እንግዲህ፣ ላማናዊ በመሆኔና
ጌታ ያዘዘኝን ቃላት ለእናንተ በመናገሬ፣
እናም ለእናንተ ቃሉም አስቸጋሪ በመሆኑ፣
በእኔ ተቆጣችሁ፣ እናም እኔን ለማጥፋት
ፈለጋችሁ፤ ከመካከላችሁም ሀአውጥታችሁ
ጥላችሁኛል።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
፭ ሀ ማቴ. ፪፥፩–፪፤

፫ ኔፊ ፩፥፳፩።
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፲፮–፲፯።
፰ ሀ ዮሐ. ፫፥፲፮።
፲ ሀ ሔለ. ፲፫፥፪።

፫፻፺፭

ሔለማን ፲፬፥፲፩–፳፫

፲፩ እናም ቃላቴን ትሰማላችሁ፤ ምክን
ያቱም ለዚህ ስል ነው ወደ ከተማዋ ግንብ
የመጣሁት፣ ስለዚህ በክፋታችሁም የተነሳ
የሚጠብቃችሁን የእግዚአብሔርን ቅጣት
ትሰሙት እንዲሁም ታውቁት ዘንድ፤
እናም ደግሞ የንስሃን ሁኔታ እንድታው
ቁት ዘንድ የመጣሁት፤
፲፪ እናም ደግሞ የእግዚአብሔርን ልጅ፣
የሰማይና የምድር ሀአባት የሆነውን፣ ከመ
ጀመሪያው ጀምሮ የሁሉም ነገሮች ፈጣሪ
የሆነውን፣ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት
ታውቁ ዘንድ፤ እናም በስሙም እንድ
ታምኑ ባለኝ አላማ፣ የመምጣቱን ምልክ
ቶች እንድታውቋቸው መጣሁ።
፲፫ እናም በስሙ ሀካመናችሁ፣ ለበመልካ
ምነቱ ለእነዚህ ስርየትን ታገኙ ዘንድ ለኃ
ጢአታችሁ ሁሉ ንስሃን ትገባላችሁ።
፲፬ እናም እነሆ፣ በድጋሚ ሌላ ምልክት
እሰጣችኋለሁ፤ አዎን፣ የሞቱን ምልክት።
፲፭ እነሆም፣ ሀደህንነት እንዲመጣ በእር
ግጥ መሞት ይገባዋል፤ አዎን፣ ሞቱ ሰዎች
በጌታ ፊት እንዲቀርቡ የሙታን ለትንሳ
ኤን እንዲያመጣ ጠቃሚ እንዲሁም አስ
ፈላጊ ይሆናል።
፲፮ አዎን፣ እነሆ፣ ይህ ሞት ትንሳ
ኤን ያመጣል፣ እናም የሰው ዘር የሆኑትን
በሙሉ ከፊተኛው ሞት ሀያድናል—መንፈ
ሳዊ ከሆነው ሞት፣ የሰው ዘር በሙሉ ለበአ
ዳም መውደቅ ከጌታ ፊት ሐተለይተዋል፣
በጊዜያዊም በመንፈሳዊም መሞት እንደ
ሞቱ ናቸው።
፲፯ ነገር ግን እነሆ፣ የክርስቶስ ትንሣኤ
የሰው ዘርን፣ አዎን፣ የሰው ዘርን በሙሉ
ሀ
ያድናል፣ እናም ወደ ጌታ ፊትም ያቀር
ባቸዋል።
፲፰ አዎን፣ እናም የንስሃንም አካሄድ
፲፪ ሀ ሞዛያ ፫፥፰፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፭፤ ኤተር ፬፥፯።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
፲፫ ሀ የሐዋ. ፲፮፥፴–፴፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፳።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አዳኝ።
		ለ አልማ ፵፪፥፳፫።

ያመጣል፤ ንስሃ የሚገባ ቢኖር አይቆረጥ
ምና ወደ እሳቱም አይወረወርም፤ ነገር ግን
ንስሃ የማይገባ ይቆረጣል፣ እናም ወደ እሳቱ
ይወረወራል፤ በድጋሚም መንፈሳዊ ሞት፣
አዎን፣ ሁለተኛ ሞት በእነርሱ ላይ ይመ
ጣል፤ ለፅድቅ ከሆኑትም ነገሮችም በሚ
መለከት በድጋሚ ይቆረጣሉና።
፲፱ ስለዚህ ንስሃ ግቡ፤ ንስሃ ግቡ፣ እነዚ
ህን ነገሮች በማወቃችሁ፣ እናም ባለማድ
ረጋችሁ ራሳችሁን በእርግማን ስር በማድ
ረግ ታሰቃያላችሁና፤ እናም ወደዚህ ሁለ
ተኛ ሞትም ራሳችሁን ትጎትቱታላችሁ።
፳ ነገር ግን እነሆ፣ ስለሌላው ምልክት፣
የሞቱን ሀምልክት፣ በሚመለከት እንደነ
ገርኳችሁ፤ እነሆ በሚሞትበት በዚያ ቀን፣
ፀሐይ ለትጨልማለች፣ እናም ለእናንተ
ብርሃን አትሰጥም፤ ደግሞ ጨረቃና ከዋ
ክብትም ይጨልማሉ፤ እናም ከሞተበት
ጊዜም እንኳን ጀምሮ ሐለሶስት ቀናት፣
ከሞት እስከሚነሳበት ጊዜ ድረስ፣ በዚህ
በምድር ላይ ምንም ብርሃን አይኖርም።
፳፩ አዎን፣ ነፍሱን አሳልፎ በሚሰጥበት
ጊዜ ለብዙ ሰዓታት ሀነጎድጓድ እንዲሁም
መብረቅ ይሆናል፣ እናም ምድር ትንቀ
ጠቀጣለችና ትናወጣለች፤ እናም በም
ድር ላይ ያሉ ዓለቶች፣ በዚህ ጊዜ ጠጣር
እንደነበሩ የምታውቋቸው ወይም አብዛ
ኛው ክፍል አንድ ጠጣር የነበሩት፣ ከም
ድር በላይ የነበሩትና ከሥር ያሉትም ሁሉ
ለ
ይሰባበራሉ፤
፳፪ አዎን ሁለት ቦታ ይከፈላሉ፤ እናም
ከዚህም በኋላ ተጨማደውና ተሰነጣ
ጥቀው፣ እናም በምድር ላይ የተሰባበሩ
ቁርጥራጮች ሆነው፣ አዎን ከመሬት በላ
ይና በታች ሀይገኛሉ።
፳፫ እናም እነሆ፣ ኃይለኛ ነፋስ ይኖራል፣

ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ አልማ ፵፪፥፮–፱።
		መ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣

፳ሀ
		ለ
		ሐ
፳፩ ሀ
		ለ
፳፪ ሀ

ቤዛነት።
፫ ኔፊ ፰፥፭–፳፭።
ሉቃ. ፳፫፥፵፬።
ሞዛያ ፫፥፲።
፫ ኔፊ ፰፥፮።
፫ ኔፊ ፲፥፱።
፫ ኔፊ ፰፥፲፰።

፫፻፺፮

ሔለማን ፲፬፥፳፬–፲፭፥፫

እናም ከፍታቸው ትልቅ የሆኑ ተራሮች እን
ደሸለቆ ዝቅ ይላሉ፣ አሁን ሸለቆ ተብለው
የሚጠሩትም በከፍታቸውም ትልቅ የሆኑ
ተራሮች ይሆናሉ።
፳፬ እናም ብዙ አውራ ጎዳናዎች ይሰባበ
ራሉም፣ ብዙ ሀከተሞችም የወደሙ ይሆ
ናሉ።
፳፭ እናም ብዙ ሀመቃብሮችም ይከፈታ
ሉና ሙታኖቻቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ፣
ለብዙ ሰዎችም ብዙ የሆኑ ቅዱሳን ይታዩ
አቸዋል።
፳፮ እናም እነሆ፣ እንደዚህ ሀመልአኩ
ተናግሮኛል፤ ለብዙ ሰዓታትም ነጎድጓድ
እንዲሁም መብረቅ እንደሚሆንም ተናግ
ሮኛል።
፳፯ እናም እንዲህ አለኝ፥ ነጎድጓዱና
መብረቁ እንዲሁም አይሎ ነፋስ እያለ እነ
ዚህ ነገሮች ይሆናሉ፤ እናም ለሶስት ቀና
ትም ምድር ሀበጨለማ ትከበባለች።
፳፰ እናም መልአኩ እንዲህ አለኝ፥ ሀእነ
ዚህ ምልክቶች እና እነዚህ ድንቅ የሆኑት
በምድር ገፅ ላይ ሁሉ እንደሚሆኑ ያምኑ
ዘንድ፣ በሰው ልጆች መካከል የማያምኑ
በት ምንም ምክንያት እንዳይኖር ከዚህ የበ
ለጡ ታላቅ ነገሮችን ለብዙዎቹ ይታያሉ—
፳፱ እናም ይህም የሚያምን ሁሉ እንዲ
ድን ነው፣ የማያምነውም ጻድቃዊ ሀፍርድ
በእርሱ ላይ እንዲመጣ ነው፤ እናም ደግሞ
ከተኮነኑ በራሳቸው ላይ የራሳቸውን ፍርድ
ያመጣሉ።
፴ እናም አስታውሱ ወንድሞቼ የሚ
ጠፋ ቢኖር የሚጠፋው ለራሱ እንደሆነና፣
ክፋትን የሚሰራም ለራሱ የሚሰራ እንደ
ሆነ ከእንግዲህ አስታውሱ፤ እነሆም፣ እና
ንተ ሀነፃ ናችሁ፤ ለራሳችሁ እንድትሰሩ
ተፈቅዶላችኋል፤ እነሆ እግዚአብሔርም
፳፬ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፫–፲፪።
፳፭ ሀ ማቴ. ፳፯፥፶–፶፬፤
፫ ኔፊ ፳፫፥፱–፲፩።
፳፮ ሀ አልማ ፲፫፥፳፮።
፳፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤ ፫ ኔፊ ፰፥፫።
፳፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፬–፭።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣

እውቀትን ሰጥቷችኋል እናም እናንተን ነፃ
አድርጓችኋል።
፴፩ እርሱም መልካምን ከመጥፎ ሀታውቁ
ዘንድ እውቀትን ሰጥቷችኋል፤ እናም ለህይ
ወትን አለበለዚያም ሞትን ትመርጡም
ዘንድ የነጻ ምርጫ ሰጥቷችኋል፤ እናም
መልካምን መስራት ትችላላችሁ፣ መል
ካም ወደ ሆነውም ሐደግማችሁ ትመለሳ
ላችሁ፣ ወይንም መልካም የሆነው ለእና
ንተ ይመለስላችኋል፤ ወይም ክፉ መስራት
ትችላላችሁ፤ እናም ክፉ የሆነውም ደግሞ
ይመለስላችኋል።
ለ

ምዕራፍ ፲፭
ጌታ ኔፋውያንን የሚገስጻቸው ስለሚወዳ
ቸው ነው— የተለወጡ ላማናውያን በእ
ምነታቸው ፅኑ እንዲሁም የማይነቃነቁ
ናቸው— ጌታ በኋለኛው ቀናት ለላማና
ውያን መሃሪ ይሆናል። በ፮ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ እነሆ፣ ንስሃ ካልገባችሁ ቤታችሁ
ሀ
እንደሚወድምባችሁ እናገራለሁ።
፪ አዎን፣ ንስሃ ካልገባችሁ፣ ሴቶቻችሁ
በሚያጠቡበት ቀን የሚያዝኑበት ታላቅ
ምክንያት ይኖራቸዋል፤ ምክንያቱም ለመ
ሸሽም ትሞክራላችሁ እናም የምትሰደዱ
በት ስፍራ አይኖራችሁም፤ አዎን፣ ሀለእ
ርጉዞች ወዮላቸው፣ እነርሱም ከባድ ይሆ
ናሉ እናም መሸሽም አይችሉምና፤ ስለዚ
ህም ይረገጣሉ እናም እንዲጠፉም ወደኋላ
ይቀራሉ።
፫ አዎን፣ የኔፊ ህዝብ ተብለው ለሚጠ
ሩት እነዚህን ሁሉ ምልክቶች እናም አስደ
ናቂ ነገሮች በሚመለከቱበት ጊዜ ንስሃ ካል
ገቡ ወዮላቸው፤ እነሆም፣ በጌታ የተመ

የመጨረሻው።
፴ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፮–፳፱፤
ሙሴ ፮፥፶፮።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።
፴፩ ሀ ሞሮኒ ፯፥፲፮።
		ለ ፪ ኔፊ ፪፥፳፰–፳፱፤

			አልማ ፫፥፳፮–፳፯።
		ሐ አልማ ፵፩፥፫–፭።
፲፭ ፩ ሀ ማቴ. ፳፫፥፴፯–፴፰።
፪ ሀ ማቴ. ፳፬፥፲፱።
፫ ሀ ምሳ. ፫፥፲፪፤
ዕብ. ፲፪፥፭–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፺፭፥፩።

፫፻፺፯

ሔለማን ፲፭፥፬–፲፫

ረጡ ህዝቦች የነበሩ ናቸውና፤ አዎን፣ የኔ
ፊን ህዝብ ወዷቸዋል እናም ደግሞ ሀገስጿ
ቸዋል፤ አዎን፣ ስለሚወዳቸው በክፋታ
ቸው ዘመን ቀጥቷቸዋል።
፬ ነገር ግን እነሆ ወንድሞቼ ላማናውያን
ስራቸው ያለማቋረጥ ክፉ ስለነበር ጠልቷ
ቸው ነበር፣ እናም ይህም የሆነበት በአባ
ቶቻቸው ሀወግ ክፋት የተነሳ ነበር። ነገር
ግን እነሆ፣ ደህንነት ግን በኔፋውያን ስብ
ከት የተነሳ መጥቶላቸዋል፤ እናም ለዚህም
አላማ ጌታ ቀናቸውን ለአርዝሞላቸዋል።
፭ እናም ሀአብዛኞቹ ክፍሎች በተወሰነላ
ቸው ጎዳና እንደሚንቀሳቀሱ ልብ እንድ
ትሉ እፈልጋለሁ፣ በእግዚአብሔርም ፊት
በጥንቃቄ ይራመዳሉ፤ እናም በሙሴ ህግ
መሰረትም ትዕዛዛቱንና ህግጋቱን እንዲሁም
ፍርዱን ያከብራሉ።
፮ አዎን፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ አብዛ
ኞቹ ይህንን ያደርጋሉ፤ እናም የተቀሩት
ወንድሞቻቸውን ወደ እውነት ያመጡ ዘን
ድም ያለማቋረጥ ትጋትን ያደርጋሉ፤ ስለ
ሆነም በየቀኑም ቁጥራቸውን ከፍ የሚያደ
ርጉ ብዙዎች አሉ።
፯ እናም እነሆ፣ እናንተ በእራሳችሁ እን
ደምታውቁት፣ ምስክር ሆናችሁበታልና፣
ብዙዎች ወደ እውነት እውቀት የመጡት፣
እናም ክፉውንና የረከሰውን የአባቶቻቸ
ውን ወግ ያውቁትና፣ ቅዱሳት መጻሕፍ
ትንም እንዲያምኑ፤ አዎን፣ እምነትና ንስ
ሃም በልባቸው ሀለውጥን ስለሚያመጣላ
ቸው ስለተፃፉት ወደ ጌታ እምነትና ወደ
ንስሃው ወደሚመሩት የነቢያት ቅዱስ ትን
ቢቶችም የተመሩት ሁሉ—
፰ ስለዚህ፣ ይህንን እንደሚያውቁ የመጡ
ሁሉ፣ በእምነታቸውና ነፃ በተደረጉበትም
ነገር ሀፅኑ እናም የማይነቃነቁ መሆናቸውን
በእራሳችሁ አውቃችኋል።
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
፯ሀ

ቅ.መ.መ. ባህል።
አልማ ፱፥፲፮።
ሔለ. ፲፫፥፩።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፰ ሀ አልማ ፳፫፥፮፤ ፳፯፥፳፯፤

፱ሀ
፲፩ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፪ ሀ

፱ እናም ደግሞ የጦር መሳሪያዎቻቸውን
እንደቀበሩና፣ በሆነ አጋጣሚ ኃጢያትን
እንሰራለን ብለው በመፍራታቸውም መሣሪ
ያዎቻቸውን ለማንሳት እንደሚፈሩ ታውቃ
ላችሁ፤ አዎን፣ ኃጢያትን ለመስራት መፍ
ራታቸውን ለመመልከት ትችላላችሁ—እነ
ሆም፣ በጠላቶቻቸው እንዲረገጡና እንዲገ
ደሉ ይፈቅዳሉ፣ ጎራዴዎቻቸውንም በእነ
ርሱ ላይ አያነሱም፣ እናም ይህ የሆነበት በክ
ርስቶስ ባላቸው እምነት ነው።
፲ እናም እንግዲህ፣ በሚያምኑበት በዚያ
ነገር ሲያምኑ፣ የማያወላውሉ በመሆና
ቸው፣ ምክንያቱም አንዴ በተገለፀላቸው
ጊዜ ፅኑ በመሆናቸውም፣ እነሆ ጌታ ይባ
ርካቸዋል፣ እናም ኃጢአተኞች ቢሆኑም
ዘመናቸውን ያረዝምላቸዋል—
፲፩ አዎን፣ እምነት አጥተው ቢመነም
ኑም፣ በአባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ በነ
ቢዩ ሀዜኖስ፣ እንዲሁም በሌሎች ብዙ
ነቢያት ወንድሞቻችን ላማናውያን ድጋሚ
እውነትን ወደማወቅ ለመመለስን በተመለ
ከተ የተናገሩበት ቀን እስከሚመጣ ድረስ
ጊዜ ቀኖቻቸውን ጌታ ሐያረዝመዋል—
፲፪ አዎን፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ በኋለኞቹ
ጊዜያት የጌታ ሀቃል ኪዳን ለወንድሞቻ
ችን ለላማናውያንም ይቀርባል፤ እናም ብዙ
ስቃዮችም የሚመጡባቸው ቢሆንምና፣
በምድር ገፅ ላይም ለመጠለያቸው ሥፍራን
ሳያገኙ ለወዲህና ወዲያ ቢሰደዱም፣ ቢታ
ደኑም፣ ቢመቱም፣ እናም ከሀገር ውጪ
ቢባረሩም፤ ጌታ ለእነርሱ ሐመሃሪ ይሆናል።
፲፫ እናም ይህም የሚሆነው ታላቁና እው
ነተኛው ሀእረኛ ወደሆነው ወደ አዳኛቸው
እውቀት ወደሆነው እውነታዊ እውቀት
ለ
እንደሚመጡ፣ እናም ከእርሱ በጎችም
ጋር አብረው እንደሚቆጠሩ በተተነበየው
መሰረት ነው።
ሀ

፫ ኔፊ ፮፥፲፬።
አልማ ፳፬፥፲፯–፲፱።
ሔለ. ፰፥፲፱።
፪ ኔፊ ፴፥፭–፰።
አልማ ፱፥፲፮።
ኢኖስ ፩፥፲፪–፲፫።

		ለ ሞር. ፭፥፲፭።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፩፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
ያዕቆ. ፫፥፭–፮።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲፪።

፫፻፺፰

ሔለማን ፲፭፥፲፬–፲፮፥፰

፲፬ ስለዚህ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ንስሃ
ካልገባችሁ ከእናንተ ይልቅ ለእነርሱ ሀየተ
ሻለ ይሆናል።
፲፭ እነሆም፣ ለእናንተ የታዩት ኃያል ስራ
ዎች ለእነርሱ፣ አዎን፣ በአባቶቻቸው ወግ
አማካይነት እምነት አጥተው ለመነመኑት፣
ሀ
የታዩ ቢሆን ኖሮ በድጋሚ እምነት በማጣት
እንደማይመነምኑ እራሳችሁ ለመመልከት
ትችላላችሁ።
፲፮ ስለዚህ፣ ጌታ እንዲህ አለ፥ ፈፅሞ
አላጠፋቸውም፣ ነገር ግን በጥበብ ቀኔ ወደ
እኔ እንዲመለሱ አደርጋቸዋለሁ፣ ይላል
ጌታ።
፲፯ እናም እንግዲህ እነሆ፣ ጌታ ስለኔ
ፋውያን እንዲህ ይላል፥ ንስሃ ካልገቡና፣
እንደፈቃዴም ካላደረጉ፣ ምንም እንኳን
ብዙ አስደናቂ ስራዎች በመካከላቸው ብሰ
ራም እምነት ስለሌላቸው ፈፅሞ ሀአጠፋቸ
ዋለሁ፣ ይላል ጌታ፤ እናም በእውነት ጌታ
ህያው እንደሆነ እነዚህም ነገሮች ይሆናሉ
ይላል ጌታ።
ምዕራፍ ፲፮
ሳሙኤልን የሚያምኑ ኔፋውያን በኔፊ
ተጠመቁ— ሳሙኤል ንስሃ ባልገቡ ኔፋ
ውያን ቀስቶች እንዲሁም ድንጋይ ሊገ
ደል አልቻለም— ጥቂቶች ልባቸውን አጠ
ጠሩ እናም ሌሎች መላዕክቶችን ተመለ
ከቱ— የማያምኑት፣ በክርስቶስ እናም
በኢየሩሳሌም ስለመምጣቱ ማመን ትር
ጉም የለውም አሉ። ከ፮–፩ ም.ዓ. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ፣ እንዲህ ሆነ በከተማዋ
ግንብ ሳሙኤል ላማናዊው ሲናገር ቃሉን
ያዳመጡት ብዙዎች ነበሩ። በቃሉ ያመኑ
ሁሉ ሄዱና ኔፊን ፈለጉት፤ እናም በመጡና
እርሱን ባገኙት ጊዜ፣ በጌታም ለመጠመቅ
ፈልገው፣ ኃጢአታቸውን ለእርሱ ተና
ዘዙ፣ እናም አልካዱም።
፪ ነገር ግን የሳሙኤልን ቃላት የማያምኑ
፲፬ ሀ ሔለ. ፯፥፳፫።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳–፳፫።

ሁሉ በእርሱ ተቆጥተው ነበር፤ እናም በግ
ንቡም ላይ ድንጋይ ወረወሩበት፣ እናም
ደግሞ በግንቡ ላይ ቆሞ ሳለ ቀስቶቻቸውን
ወረወሩበት፤ ነገር ግን በድንጋዮቻቸው
ሆነ በበቀስቶቻቸው ሊመቱት እስከማይ
ችሉ ድረስ የጌታ መንፈስ ከእርሱ ጋር ነበር።
፫ እንግዲህ እርሱን መምታት እንዳልቻሉ
በተመለከቱ ጊዜ፣ በኔፊ ለመጠመቅ እስከ
ሚሄዱ ድረስ በቃሉ ያመኑ ብዙዎች ነበሩ።
፬ እነሆም፣ ክርስቶስ ሀበቅርቡ መምጣ
ቱን ያውቁ ዘንድ ምልክቶችንና ድንቅ ነገ
ሮችን በማሳየት፣ ኔፊ አጥምቋልም፣ ተን
ብዮአልም፣ እናም ሰብኳል፤ በመጮህም
ንስሃን ለህዝቡ ተናግሯል፤ በህዝቡም መካ
ከል ለተዓምራቶች ሰርቷል—
፭ በቅርቡ ስለሚመጡትም ነገሮች ለእ
ነርሱ በመንገር፣ እንዲያምኑ ባለው አላማ
ምክንያት በሚመጡበት ጊዜም ቀደም ብለ
ውም እንዲያውቁት ተደርጎ እንደነበር እን
ዲያውቁ እና እንዲያስታውሱ ዘንድ አሳ
ይቶአቸዋል፤ ስለዚህ የሳሙኤልን ቃላት
ያመኑት ሁሉ ለመጠመቅ ወደ እርሱ ሄዱ፤
ንስሃ በመግባት፣ እና ኃጢአታቸውንም
በመናዘዝ መጥተዋልና።
፮ ነገር ግን ብዙዎቹ የሳሙኤልን ቃላት
አያምኑም ነበር፤ ስለዚህ በድንጋይ እን
ዲሁም በቀስታቸው እርሱን ለመምታት
አለመቻላቸውን በተገነዘቡ ጊዜ፣ ወደ
ሻምበሎቻቸው እንዲህ በማለት ጮሁ፥
ይህንን ሰው ውሰዱትና እሰሩት፣ የዲያ
ብሎስ መንፈስ አለበትና፤ እናም በውስጡ
ባለው የዲያብሎስ ኃይልም በድንጋይም ሆነ
በቀስት ልንመታው አልቻልንም፤ ስለዚህ
ያዙትና እስሩት፣ እናም ወዲያ ውሰዱት።
፯ እናም እጃቸውን ሊጭኑበት በሄዱ
ጊዜም፣ እነሆ፣ እራሱን ከግንቡ ላይ ዘለ
ለና፣ ከምድራቸው ሸሸ፤ አዎን ወደ ራሱም
ሃገር ሸሸ፣ እናም በራሱ ህዝብ መካከልም
መስበክና መተንበይ ጀመረ።
፰ እናም እነሆ፣ ከዚህም በኋላ ኔፋውያን

፲፯ ሀ ሔለ. ፲፫፥፮–፲።

፲፮ ፬ ሀ ሔለ. ፲፬፥፪።

		ለ ቅ.መ.መ. ተአምራት።

፫፻፺፱

ሔለማን ፲፮፥፱–፳፫

ምንም ስለእርሱ አልሰሙም፤ እናም የህ
ዝቡ ጉዳዮች ይኸው ነበሩ።
፱ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ ሰማ
ንያ ስድስተኛ የንግስና ዘመን ተፈፀመ።
፲ እናም አብዛኞቹ ሰዎችም ከነኩራታቸው
እንዲሁም ኃጢአታቸው እየቀሩ፤ እናም
ጥቂቶቹ ክፍሎች በእግዚአብሔር ፊት በጥ
ንቃቄ እየተራመዱ፣ የመሣፍንቱ ሰማንያ
ሰባተኛ የንግሥና ዘመን ደግሞም እንደዚህ
ተፈፀመ።
፲፩ እናም ደግሞ በመሣፍንቱ ሰማንያ
ስምንተኛ የንግስና ዘመን ሁኔታዎቹ እነ
ዚህ ነበሩ።
፲፪ እናም ነገር ግን በመሣፍንቱ ሰማንያ
ዘጠነኛ ዓመት የንግስና ዘመን በክፋት ይበ
ልጥ ከመጠጠራቸው፣ እናም በይበልጥ
ከእግዚአብሔር ትዕዛዛት ተቃራኒ የሆኑ
ትን በተጨማሪ ከሚሰሩት በስተቀር በሰ
ዎች ጉዳዮች ላይ ትንሽ የሚሆን ለውጥ
አልነበረም።
፲፫ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በመሣፍንቱ ዘጠ
ናኛ የንግስና ዘመን፣ ለህዝቡ ሀታላቅ ምልክ
ቶች፣ እና ድንቆች፣ ተሰጥተዋቸው ነበር፤
እናም የነቢያቱ ቃላትም መፈፀም ለጀም
ረው ነበር።
፲፬ እናም ሀመላዕክት ለሰዎች ጠቢብ ለሆኑ
ሰዎችም ታዩአቸው፣ እናም እነርሱ የታ
ላቁ ደስታ የምስራችን ነገሩአቸው፤ በዚ
ህም ዓመት የቅዱሳት መጻሕፍት ትንቢቶ
ችም እንዲህ መፈፀም ጀመሩ።
፲፭ ይሁን እንጂ፣ ኔፋውያንና ደግሞ
ላማናውያን ከሆኑት፣ ከሁሉም በላይ ከሚ
ያምኑት በቀር ሰዎች ልባቸውን ማጠጠር
ጀመሩ፤ እናም በጉልበታቸውና ሀበጥበባ
ቸው እንዲህ በማለት መመካትም ጀመሩ፥
፲፮ ከብዙዎች መካከል ጥቂት ነገሮችን
በትክክል ገምተዋል፤ ነገር ግን እነሆ፣
የተነገሩት እነዚህ ታላቅ እንዲሁም ድንቅ
ስራዎች ሁሉ እንደማይመጡ እናውቃለን።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፬።
		ለ ሔለ. ፲፬፥፫–፯።
፲፬ ሀ አልማ ፲፫፥፳፮።

፲፯ እናም ምክንያት በማቅረብምና እርስ
በእርሳቸው እንዲህ በማለት መጣላት
ጀመሩ፥
፲፰ እንዲህ ያለ ክርስቶስ የሚባል ፍጡር
ይመጣል ማለት ሀተገቢ አይደለም፤ ይህም
ከሆነ፣ እናም እርሱም የእግዚአብሔር
ልጅ፣ እንደተባለውም የሰማይና የምድር
አባት ከሆነ በኢየሩሳሌም ላሉት እንደሚ
ያደርገው ለምን እራሱን ለእኛም አይገል
ፅም?
፲፱ አዎን፣ በኢየሩሳሌም ምድር እንደ
ሚያደርገው እራሱን ለምን በዚህች ምድ
ርም አያሳይም?
፳ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ በእኛ መካከል ሳይ
ሆን ነገር ግን ራቅ ባለ ምድር፣ በማናውቀው
ምድር በሚመጣው ታላቅ እና አስገራሚ
ነገር እንድናምን የሚያደርግ በአባቶቻችን
የተላለፈልን ክፉ ሀወግ እንደሆነ እናውቃ
ለን፤ ስለዚህ እውነት መሆናቸውን በዓይ
ናችን ለለመመስከር ስለማንችል፣ ባለማወቅ
እንድንቆይ ማድረግ ይችላሉ።
፳፩ እናም ቃልን እንዲያስተምሩን በእ
ነርሱ ስለምንመካ፣ በጮሌነትና፣ በክፉው
ሚስጥራዊ ጥበብ፣ እኛን ለቃላቶቻቸው
አገልጋዮች እንድንሆንና፣ እንድናገለግላ
ቸው ዝቅ አድርጎ የሚያስቆየን፣ እኛ ልን
ረዳው የማንችለውን ታላቅ ሚስጥር ይሰ
ራሉ፤ እናም በህይወት ዘመናችን ሁሉ እራ
ሳችንን ለእነርሱ አሳልፈን ከሰጠን እንደዚህ
በድንቁርና ያቆዩናል።
፳፪ እናም ህዝቦች የማይረቡና ሀከንቱ በሆ
ኑት ልባቸው ከዚህ የበለጡ ብዙ ነገሮችን
ገመቱ፤ እናም ሰይጣን ያለማቋረጥ ክፋት
እንዲሰሩ ስለሚበጠብጣቸው ይበልጥ ተረ
ብሸው ነበር፤ አዎን፣ እርሱም መልካም
በነበሩት እና በሚመጣው ላይ ልባቸውን
ያጠጥሩ ዘንድ አሉባልታንና፣ ፀብን በም
ድሪቱ ገፅ ሁሉ ላይ ለማሰራጨት ሄዷል።
፳፫ እናም በጌታ ህዝቦች መካከል ምል

፲፭ ሀ ኢሳ. ፭፥፳፩።
፲፰ ሀ አልማ ፴፥፲፪–፲፫።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ባህል።

		ለ ኤተር ፲፪፥፭–፮፣ ፲፱።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።

፬፻

ሔለማን ፲፮፥፳፬–፫ ኔፊ ፩፥፰

ክቶችና አስገራሚ ስራዎች ቢከናወኑም፣
እናም ብዙ አስደናቂ ነገሮችን ቢያደርጉም፣
ሰይጣን በምድር ገፅ ላይ ሁሉ ባሉ የሰዎች
ልብ ታላቅ ሥፍራን ይዟል።
፳፬ እናም በኔፊ ህዝብ ላይ የመሣፍንቱ

ዘጠናኛው የንግሥ ዘመን እንደዚህ ተፈ
ፀመ።
፳፭ እናም በሔለማንና በወንድ ልጆቹ
ዘገባ መሰረት የሔለማን መጽሐፍ እንዲህ
ተጠናቀቀ።

ሦስተኛው ኔፊ
የኔፊ መፅሐፍ
የሔለማን ልጅ የነበረው የኔፊ ልጅ

እናም ሔለማን፤ የአልማ ልጅ የነበረው፣ የአልማ ልጅ በሴዴቅያስ የመጀመሪያ የንግስ
ዘመን የይሁዳ ንጉስ የነበረው ከኢየሩሳሌም የወጣው፣ የኔፊ ዝርያ የነበረውና የሌሂ ልጅ
የነበረው፤ የሔለማን ልጅ ነበር።
ምዕራፍ ፩
የሔለማን ልጅ፣ ኔፊ፣ ከምድሪቱ ሄደ፤
እናም የእርሱ ልጅ ኔፊ መዛግብቱን ጠበቃ
ቸው— ምልክቶች እንደዚሁም ድንቅ ነገ
ሮች ብዙ ቢሆንም ኃጢአተኞች ፃድቃንን
ለመግደል አቀዱ— የክርስቶስ መወለጃ
ምሽትም ደረሰ— ምልክቱ ተሰጠ፣ እናም
አዲስ ኮከብ ታየች— ውሸትና ማጭበር
በር ተስፋፋ፣ እናም የጋድያንቶን ዘራፊ
ዎች ብዙዎችን ገደሉ። ፩–፬ ዓ. ም. ገደማ።
እንዲህ ሆነ ዘጠና አንደኛው ዓመት
እናም
አለፈና ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ

ስድስት መቶ ዓመት ሆኖ ነበር፤ እናም
ይኸውም ላኮኔዎስ በምድሪቱ ላይ ዋና ዳኛ
የሆነበት ዓመት ነበር።
፪ እናም የሔለማን ልጅ ኔፊ፣ ሀ የነ
ሀስ ሠሌዳዎቹን በተመለከተና የተፃፉትን
መዛግብት በሙሉ፣ እናም ሌሂ ኢየሩሳ
ሌምን ለቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በቅድ
ስና የተቀመጡትን ነገሮች በሙሉ በተመ
ለከተ ለታላቁ ልጁ ለለኔፊ ኃላፊነትን ሰጥ
ቶት ከዛራሔምላ ምድር ሄደ።
ሀ

፩ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፱።

፪ ሀ አልማ ፴፯፥፫–፭።

፫ ከዚያም ከምድሪቱ ተለይቶ ሄደ፣ እናም
የሔደበትን ስፍራ ማንም አያውቅም ነበር፤
እናም ልጁ ኔፊ መዛግብቶቹን፣ አዎን፣
የዚህን ህዝብ መዝገብ በእርሱ ምትክ ሆኖ
አስቀመጠ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በዘጠና ሁለተኛው
ዓመት መጀመሪያ፣ እነሆ፣ የነቢያቱ ትን
ቢት ይበልጥ በሙላት መፈፀም ጀመረ፤
በህዝቡ መካከል ታላላቅ ምልክቶች እናም
ታላላቅ ተዓምራቶች መሆን ጀምረዋልና።
፭ ነገር ግን በላማናዊው ሳሙኤል ሀየተነ
ገሩት ቃላት የተፈፀሙበት ጊዜው አልፎ
አል ሲሉ ጥቂቶች መናገር ጀምረው ነበር።
፮ እናም በወንድሞቻቸው ሁኔታም በመ
ደሰት እንዲህ ማለት ጀመሩ፥ እነሆ ጊዜው
አልፎአልና የሳሙኤልም ቃላት አልተፈጸ
ሙም፤ ስለዚህ፣ እናም ይህን ነገር በተመ
ለከተ ደስታችሁና እምነታችሁ ከንቱ ነው።
፯ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም በምድሪቱ
ላይ ታላቅ ረብሻ አደረጉ፤ እናም የተነገሩት
ነገሮች እንደማይፈጸሙ በመፍራት ያመ
ኑት ሰዎች እጅግ ማዘን ጀመሩ።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ እምነታቸው ከንቱ
ሀ

		ለ ቅ.መ.መ. ኔፊ፣ የኔፊ ልጅ፣
የሔለማን ልጅ።

፫ ሀ ፫ ኔፊ ፪፥፱።
፭ ሀ ሔለ. ፲፬፥፪–፬።

፬፻፩

፫ ኔፊ ፩፥፱–፳፪

አለመሆኑን ያውቁ ዘንድ ያንን ቀንና ያንን
ምሽት፣ እናም ምንም ምሽት የሌለበትን
እንደ አንድ ቀን የሚመስለው ቀን የሚሆ
ንበትን በጽናት ጠበቁ።
፱ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በነቢዩ ሳሙኤል
የተሰጠው ምልክት ካልተፈፀመ በስተቀር
ሁሉም በነዚያ ወጎች የሚያምኑት ሀእንዲ
ሞቱ የሚደረግበት በማያምኑት የተመረጠ
አንድ ቀን ነበረ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ የኔፊ ልጅ፣ ኔፊ፣
ይህንን የህዝቡን ክፋት በተመለከተ ጊዜ፣
ልቡ እጅግ አዝኖ ነበር።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ሄደና በም
ድሪቱ ላይም ወደቀ፣ እናም ወደ አምላኩ
ለህዝቡ፣ አዎን፣ በአባቶቻቸው ወግ ላይ
ባላቸው እምነት የተነሳ ሊጠፉ ለተቃረቡት
ድገፋ በኃይል ጮኸ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ሀቀኑን በሙሉ ወደ
ጌታ በኃይል ጮኸ፤ እናም እነሆ የጌታ
ድምፅ እንዲህ ሲል ወደ እርሱ መጣ፥
፲፫ ራስህን አቅና፤ እናም ተደሰት፤ እነ
ሆም፣ ጊዜው ቀርቧልና፣ በዚህች ምሽትም
ምልክት ይሰጣል፣ እናም ሀበሚቀጥለውም
ቀን በቅዱሳን ነቢያቶቼ አንደበት ለእንዲ
ነገሩ ያደረግሁአቸውን በሙሉ እንደሚፈ
ጸሙ ለዓለም ለማሳየት ወደ ዓለም እመ
ጣለሁ።
፲፬ እነሆ፣ ሀ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ
ለሰው ልጆች እንዲያውቋቸው ያደረኳቸ
ውን ነገሮች በሙሉ ለለመፈጸም፣ እናም
ሐ
የአብንና፣ የወልድን ፈቃድ፣ የአብን
ፈቃድ በእኔም አማካኝነት፣ እናም የወል
ድን በስጋዬም አማካኝነ ለመፈጸም መእመ
ጣለሁ። እናም እነሆ፣ ጊዜው ተቃርቧል፤
በዚህች ምሽትም ምልክቱ ይሰጣል።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ለኔፊ የተነገሩት
ቃላት እንደተነገሩት ተፈጸሙ፤ እነሆም፣
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፲፪ ሀ ኢኖስ ፩፥፬፤
አልማ ፭፥፵፮።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፪፥፲–፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ

ፀሀይ በምትጠልቅበት ጊዜ ጨለማ አልነ
በረም፤ እናም ምሽት በሆነም ጊዜ ሀጨለማ
ባለመኖሩ ሰዎች መገረም ጀምሩ።
፲፮ እናም የነቢያቱን ቃላት የማያምኑ፤
በመሬት ላይ ሀየወደቁ እናም የሞቱ የሚ
መስሉ ብዙዎች ነበሩ፤ ምክንያቱም ታላቁ
ለ
የጥፋት ዕቅድ በነቢያቱ ቃላት ለሚያም
ኑት የተወጠነው እንዳልተሳካ ያውቃሉና፤
ተሰጥቶ የነበረው ምልክት ቀድሞውኑ ቀር
ቦአልና።
፲፯ እናም የእግዚአብሔር ልጅ በአጭር
ጊዜ እንደሚታይ ማወቅ ጀመሩ፤ አዎን
በአጠቃላይ በምድር ገጽ ላይ ያሉት፤
ከምዕራብ እስከ ምስራቅ፤ በምድሪቱ በስ
ተሰሜን እስከደቡብ ያሉት ሰዎች በሙሉ
ወደ መሬት እስከሚወድቁም ድረስ እጅግ
ተደንቀው ነበር።
፲፰ ነቢያቶቹ ስለ እነዚህ ነገሮች ለብዙ
ዓመታት መመስከራቸውን፣ እናም የተ
ሰጣቸውም ምልክት መድረሱን አውቀዋ
ልና፤ እናም በክፋታቸውና ባለማመናቸው
ምክንያት መፍራት ጀመሩ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ በዚያን ምሽት
በሙሉ ምንም ጨለማ አልነበረም፣ ነገር
ግን እንደ እኩለ ቀን ብርሃን ነበር። እናም
እንዲህ ሆነ በትክክለኛው ስርዓት መሰረት፣
በጠዋቱ በድጋሚ ፀሀይ ወጣችና፣ በተሰ
ጠው ምልክትም የተነሳ ቀኑም ጌታ ሀየሚ
ወለድበት መሆኑን አውቀው ነበር።
፳ እናም እንዲህ ሆነ፣ አዎን፣ ሁሉም ነገ
ሮች፣ እያንዳንዱም በነቢያቱ ቃላት መሰ
ረት ነበሩ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ደግሞም እንደቃሉ
አዲስ ሀኮከብ ታየ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ከዚህ ጊዜ በኋላ
ልባቸውን እንዲያጠጥር፤ በታዩትም ምል
ክቶች እንዲሁም አስገራሚ ነገሮች እንዳያ

ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ትንቢቶች።
፲፬ ሀ አልማ ፵፪፥፳፮።
		ለ ማቴ. ፭፥፲፯–፲፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፺፫፥፫–፬።

		መ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ
፳፩ ሀ

ዮሐ. ፩፥፲፩።
ሔለ. ፲፬፥፫።
ሔለ. ፲፬፥፯።
፫ ኔፊ ፩፥፱።
ሉቃ. ፪፥፩–፯።
ማቴ. ፪፥፩–፪፤ ሔለ. ፲፬፥፭።

፬፻፪

፫ ኔፊ ፩፥፳፫–፪፥፪

ምኑ በሰይጣን አማካኝነት በሰዎች መካከል
ውሸት መሰራጨት ጀመረ፤ ነገር ግን እነዚህ
ውሸቶችና ማጭበበር ቢኖሩም አብዛኞቹ
ማመን ጀመሩ፣ እናም ወደ ጌታ ተለወጡ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊና፣ ብዙ
ሌሎች፣ በሰዎቹ መካከል ሀ ለኃጢያት
ታላቅ ስርየት ወደሚገኝበት ንስሃ ለማጥ
መቅ ሔደ። እናም ሰዎቹ በድጋሚ በምድ
ሪቱ ሠላምን ማግኘት ጀመሩ።
፳፬ እናም ጥቂቶች የሙሴን ህግጋት ማክ
በር አስፈላጊ ሀአለመሆኑን በቅዱሳን መጻህ
ፍት ለማረጋገጥ በመስበክ ጥረት ከሚያደ
ርጉት በስተቀር ፀብ አልነበረም። እንግዲህ
በዚህ ነገርም ቅዱሳን መጽሐፍትን ባለመረ
ዳታቸው ስህተትን ፈጽመው ነበር።
፳፭ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በአፋጣኝ ተለ
ወጡ፣ እናም የነበሩትንም ስህተቶች እን
ዲያውቁ ተደርገው ነበር፤ ምክንያቱም
ህጉ ገና ሀአለመፈጸሙ፤ እናም በማንኛ
ውም ሁኔታም ሁሉም መፈፀም እንደሚገ
ባቸው እንዲያውቁት ተደርገዋል፤ አዎን፣
ይህም መፈፀም እንዳለበት ቃል ወደ እነ
ርሱ መጣ፤ አዎን፣ ሁሉም እስከሚፈፀም
አንዲት ነጥብ ወይም ምልክት አታልፍም፤
ስለዚህ በዚሁ ዓመት ስህተታቸውን እንዲ
ያውቁ ተደርገው ነበር፣ እናም ጥፋታቸ
ውን ለተናዘዙ።
፳፮ እናም የሁሉም ቅዱሳን ነቢያት የትን
ቢት ቃላት መሰረት የተሰጡት ምልክቶች
በመፈፀም የተነሳ ዘጠና ሁለተኛው ዓመት
ምስራች ለህዝቡ አምጥቶ አለፈ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ በተራራ ከሚኖ
ሩት፣ ምድርን ከወረሩት፣ ይዞታቸውና
የሚስጥር ቦታቸው በጣም ጠንካራ ሆኑ
ሰዎች ሊያሸንፏቸው ከማይችሉት ሀየጋድ
ያንቶን ዘራፊዎች በስተቀር ዘጠና ሶስተኛው
ዓመት በሰላም ዓለፈ፣ ስለዚህ በርካታ ግድ
ያዎች እናም በህዝቡ ውስጥ ብዙ ግድያዎ
ችን ፈጸሙ፤
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፳፬ ሀ አልማ ፴፬፥፲፫።
፳፭ ሀ ማቴ. ፭፥፲፯–፲፰።

፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ወደ እነርሱ የሸሹ
ብዙ ኔፋውያን ተቃዋሚዎች በመኖራ
ቸው፤ እነርሱም በምድሪቱ በቀሩት ኔፋ
ውያን ላይ ታላቅ ሀዘን እንዲሆን ባደረጉት
ምክንያት በዘጠና አራተኛው ዓመት በታ
ላቅ መጠን መጨመር ጀመሩ።
፳፱ እናም ደግሞ በላማናውያን መካ
ከል የታላቁ ሀዘን መንስኤ ነበር፤ እነ
ሆም፣ የደረሱ እናም ዕድሜአቸው የጨ
መረ ብዙ ልጆች ነበሩአቸውና እናም ራሳ
ቸውን ቻሉና፣ ከጋድያንቶን ዘራፊዎች ጋር
እንዲቀላቀሉ ሀዞራማዊ በነበሩ በጥቂቶች
በውሸታቸው እንዲሁም በሸንጋዩ ቃላቶ
ቻቸው ተመርተው ነበርና።
፴ እናም ደግሞ ላማናውያን እንደዚህ
ተሰቃዩ፣ እናም በሚያድገው ትውልድ
ኃጢያት የተነሳም እምነታቸውና ፅድቃ
ቸው መመናመን ጀመረ።
ምዕርፍ ፪
ክፋትና እርኩሰት በህዝቡ መካከል
ተስፋፋ— ኔፋውያን እና ላማናው
ያን ከጋድያንቶን ዘራፊዎች እራሳቸውን
ለመከላከል ተዋሃዱ— የተለወጡ ላማና
ውያን ነጭ ሆኑ እናም ኔፋውያን ተብለው
ተጠሩ። ፭–፲፮ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ደግሞም ዘጠና
አምስተኛው ዓመት እንደዚህ አለፈ፣ እናም
ሰዎቹ እነዚያን ምልክቶችና የሰሟቸውን
አስገራሚ ነገሮች መርሳት ጀመሩ፣ እናም
ከሰማይ በሆነው ምልክት ወይም አስገራሚ
ነገር መደነቃቸው መቀነስ ጀመሩ፤ በዚህም
ልባቸው መደንደንና አዕምሮአቸው መታ
ወር ጀመረ፣ እናም ያዩአቸውንና የተመለ
ከቱአቸውን በሙሉ አለማመን ጀመሩ—
፪ የሰዎችን ልብ ለመምራትና ሀለማጭበ
ርበር በሰው እንዲሁም በዲያብሎስ ኃይል
በተሰሩት በማለት በልባቸው ጥቂት ከንቱ

		ለ ሞዛያ ፳፮፥፳፱።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የጋድያንቶን
ዘራፊዎች።

፳፱ ሀ አልማ ፴፥፶፱።

፪ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።

፬፻፫

፫ ኔፊ ፪፥፫–፲፯

ነገር አሰላሰሉ፤ እንደዚህም ሰይጣን የሰዎ
ችን ልብ በድጋሚ የራሱ አድርጓል፣ በዚ
ህም የተነሳ አሳውሮአቸዋልና የክርስቶስን
ትምህርት በተመለከተ የሞኝ እናም ከንቱ
ነገር መሆኑን እንዲያምኑ መርቷቸዋል።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ሰዎቹ በክፋቶቻቸ
ውና በእርኩሰቶቻቸው መበርታት ጀመሩ፤
እናም ከእንግዲህ ምልክቶችም ሆኑ አስ
ገራሚ ነገሮች እንደሚሰጡ አላመኑም፤
እናም ሰይጣን የሰዎችን ልብ መምራት፣
መፈተንና በምድሪቱ ታላቅ ክፋትን እን
ዲሰሩ ማድረግ ሀቀጠለ።
፬ እናም ዘጠና ስድስተኛው ዓመት፤
ደግሞም ዘጠና ሰባተኛው ዓመት፤ እናም
ደግሞ ዘጠና ስምንተኛው ዓመት፣ እንዲ
ሁም ደግሞ ዘጠና ዘጠነኛው ዓመት እንደ
ዚህ አለፉ፤
፭ እናም ደግሞ በኔፊ ህዝብ ላይ ንጉስ
ከነበረው ሀሞዛያ ጊዜ ጀምሮ መቶ ዓመት
አለፈ።
፮ እናም ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ
ስድስት መቶ ዘጠኝ ዓመታት አለፉ።
፯ እናም ስለ ክርስቶስ ወደ ዓለም መም
ጣት ለነቢያቱ የተነገሩት ምልክቶች ከተ
ሰጡ ጊዜ አንስቶ ዘጠኝ ዓመታት አለፉ።
፰ እንግዲህ ኔፋውያን ምልክቱ ከተሰጠ
በት ወይንም ከክርስቶስ መምጣት ጀምሮ
ጊዜአቸውን መቁጠር ጀመሩ፤ ስለዚህ
ዘጠኝ ዓመታት አለፉ።
፱ እናም የመዛግብቱ ኃላፊነት የነበረው፣
የኔፊ አባት የነበረው፣ ኔፊ ወደ ዛራሄምላ
ምድር ሀአልተመለሰም፤ እናም በምድሪ
ቱም በሙሉ ሊገኝ አልቻለም።
፲ እናም እንዲህ ሆነ በመካከላቸው ብዙ
ስብከቶች እንዲሁም ትንቢቶች ቢላኩም፣
ህዝቦች በክፋታቸው እንደቆዩ ነበር፤ ደግ
ሞም አስረኛው ዓመት አለፈ፤ እናም
ደግሞ አስራ አንደኛውም ዓመት በክፋታ
ቸው አለፈ።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፳፯።
፭ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፵፮–፵፯።
፱ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፪–፫።

፲፩ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ ሦስተኛው
ዓመት በምድሪቱ ላይ ሁሉ ጦርነቶች እን
ዲሁም ፀብ ተጀመረ፤ የጋድያንቶን ዘራፊ
ዎች እጅግ ብዙ ስለነበሩና፣ ብዙዎችን ስለ
ገደሉ፤ እናም ብዙ ከተሞችንም ስለደመ
ሰሱና፣ በምድሪቱ ላይ ብዙ ግድያና፣ ሞት
ስላሰራጩ፣ ኔፋውያንም ሆኑ ላማናውያን
በእነርሱ ላይ እጃቸውን ለጦርነት ማንሳታ
ቸው አስፈላጊ ነበር።
፲፪ ስለዚህ፣ ወደ ጌታ የተለወጡት ላማና
ውያን በሙሉ ከኔፋውያን ወንድሞቻቸው
ጋር አንድ ሆኑ እናም ለህይወታቸውና ለሴ
ቶቻቸውና ለልጆቻቸው ደህንነት፣ አዎን፣
ደግሞም ልዩ መብቶቻቸውንና የቤተክር
ስቲያናቸውን ክብር እናም አምልኮታቸ
ውንና፣ ሀነፃነታቸውን እንዲሁም ለህልው
ናቸውን እንዲጠብቁ ዘንድ በጋድያንቶን
ዘራፊዎች ላይ መሳሪያዎችን እንዲያነሱ
ተገደው ነበር።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ከዚህ አስራ ሦስ
ተኛው ዓመት ከማለፉ በፊት ኔፋውያን
በዚህ እጅግ መሪር በሆነው ጦርነት የተ
ነሳ ፈፅመው እንዲጠፉ ማስፈራሪያ ተደ
ርጎባቸው ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ከኔፋውያን ጋር
አንድ የሆኑት ላማናውያን ከኔፋውያን ጋር
ተቆጥረው ነበር፤
፲፭ እናም ሀእርግማናቸው ከእነርሱ ተወ
ስዶ ነበር፣ እናም ቆዳቸው እንደኔፋውያን
ለ
ነጭ ሆኖ ነበር፤
፲፮ እናም ወጣት ወንዶቻቸው እንዲ
ሁም ሴት ልጆቻቸው እጅግ መልካም ሆኑ፤
እናም ከኔፋውያን ጋር ተቆጠሩና፣ ኔፋው
ያን ተብለው ተጠሩ። እናም አስራ ሶስተ
ኛው ዓመት ተፈፀመ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ አራተኛው
ዓመት መጀመሪያ፣ በዘራፊዎቹ እናም
በኔፊ ህዝብ መካከል የነበረው ጦርነት ቀጠ
ለና፣ እጅግ መሪር ሆነ፤ ይሁን እንጂ፣ የኔፊ

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ፣ ነጻነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መብት።
፲፭ ሀ አልማ ፲፯፥፲፭፤ ፳፫፥፲፰።

		ለ ፪ ኔፊ ፭፥፳፩፤ ፴፥፮፤
ያዕቆ. ፫፥፰።

፬፻፬

፫ ኔፊ ፪፥፲፰–፫፥፰

ህዝብ በሌቦቹ ላይ ጥቂት ብልጫ አግኝተው
ነበር፣ ስለዚህ ከምድራቸው አስወጥተው
ወደ ተራራውና ወደ ሚስጥራዊው ስፍራ
ቸው እንዲሸሹ አደረጉአቸው።
፲፰ እናም አስራ አራተኛው ዓመት
በዚሁ ተፈፀመ። እናም በአስራ አምስተ
ኛው ዓመት በኔፊ ህዝብ ላይ መጡባቸው፤
እናም በኔፊ ሰዎች ክፋትና፣ ፀብና ተቃ
ውሞዎች የተነሳ፣ የጋድያንቶን ዘራፊዎች
በእነርሱ ላይ ብዙ ብልጫ አገኙ።
፲፱ እናም አስራ አምስተኛው ዓመት
በዚሁ ተፈፀመና፣ እንደዚህም ሰዎቹ ብዙ
ስቃይ ውስጥ ነበሩ፤ ሀየጥፋት ጎራዴም እነ
ርሱን ሊቆርጣቸው እስከሚቃረብ በእነርሱ
ላይ ነበር፤ እናም ይህ የሆነው በክፋታቸው
የተነሳ ነው።
ምዕራፍ ፫
የጋድያንቶን መሪ፣ ጊድያንሒ፣ ላኮኔዎስ
እናም ኔፋውያን እራሳቸውን እንዲሁም
ምድራቸውን እንዲያስረክቡ በማስገደድ
ጠየቀ— ላኮኔዎስ የወታደሮቹ ዋና ሻምበል
አድርጎ ጊድጊዶኒን ሾመው— ኔፋውያን
በዛራሄምላ እናም በለጋሱ ምድር እራሳ
ቸውን ለመከላከል በአንድነት ተሰበሰቡ።
፲፮–፲፰ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ክርስቶስ
ከመጣ በአስራ ስድስተኛው ዓመት፣ የም
ድሪቱ ገዢ ላኮኔዎስ፣ ከዘራፊዎቹ ቡድን
መሪና አስተዳዳሪ ከሆነው ደብዳቤን ተቀ
በለ፤ እናም የተፃፉት ቃላት እንዲህ የሚሉ
ነበሩ፥
፪ የምድሪቱ ልዑልና ዋና አስተዳዳሪ የሆ
ንከው ላኮኔዎስ፤ እነሆ፣ ይህንን ደብዳቤ
እጽፍልሃለሁ፤ እናም በጽኑነትህና፣ ደግሞ
እናንተ መብታችንና ነፃነታችን ነው ብላ
ችሁ የምትገምቱትን በመጠበቅ በህዝብህ
ጽኑነት፣ ለአንተ እጅግ ታላቅ የሆነ ምስጋ
ናን እሰጥሃለሁ፤ አዎን፣ ነፃነታችሁንና ንብ
ረታችሁን እናም ሀገራችሁን ወይም እን
፲፱ ሀ አልማ ፷፥፳፱።

ደዚህ የምትጠሯቸውን ለመከላከል በአ
ንድ በአምላክ የተረዳችሁ በመምሰል ፀን
ታችሁ ቆማችኋል።
፫ እናም ልዑል ላኮኔዎስ፣ ለእኔ የሚያሳ
ዝነኝ ቢኖር በእኔ ትዕዛዝ ስር ያሉትን፣ በአ
ሁኑ ሰዓት የጦር መሳሪያቸውን ይዘው የቆ
ሙትን ብዙ ጀግና ሰዎችን፣ በኔፋውያን
ላይ ዝመቱና አጥፉአቸው የሚለውን ቃሉ
ንም በታላቅ ጉጉት የሚጠብቁትን ለመቋ
ቋም እንደምትችሉ በመገመትህ አንተ ሞኝ
እንዲሁም ከንቱ በመሆንህ ያሳዝነኛል።
፬ እናም እርሱንም በጦር ሜዳው በማረጋ
ገጤ፣ የማይሸነፈውን መንፈሳቸውን አው
ቃለሁ፤ በእነርሱም ላይ ብዙ ስህተቶችን
በመፈፀማችሁ በእናንተም ላይ ያለባቸውን
ዘላለማዊ ጥላቻ ስለማውቅ፣ ስለዚህ በእ
ናንተም ላይ የሚመጡ ከሆነ ፍፁም በሆነ
ጥፋት ይጎበኙአችኋል።
፭ ስለዚህ ለደህንነታችሁ በማሰብ፣ ትክ
ክል ነው ብላችሁ በምታምኑበት ባላችሁ
ፅኑነት እናም በጦር ሜዳው ባላችሁ የጅግ
ንነት መንፈስ ምክንያት ይህንን ደብዳቤ
ጽፌ በራሴ እጅ አሽጌዋለሁ።
፮ ስለዚህ በጎራዴ ከሚጎበኙአችሁ፤
እናም ጥፋት በእናንተ ላይ ከሚመጣ ለህ
ዝቦቼ ከተሞችህን፤ ምድራችሁን እናም
ንብረቶችህን እንድትተው በመፈለጌ ይህ
ንን ለአንተ ጽፌአለሁ።
፯ ወይንም በሌላ አነጋገር፣ ራሳችሁን
ለእኛ ስጡ፣ እናም ከእኛ ጋር አንድ ሁኑና
ሀ
ከሚስጥር ስራዎቻችን ጋር ተባበሩ፤ እናም
እንደ እኛም ትሆኑ ዘንድ ወንድሞቻችን
ሁኑ፣ አገልጋዮቻችን አትሁኑ፣ ነገር ግን
ወንድሞቻችንና የሀብቶቻችን ሁሉ አጋር
ሁኑ።
፰ እናም እነሆ ይህንን የምታደርጉ ከሆ
ናችሁ፣ የማትጠፉ መሆናችሁን ሀበመሃላ
አረጋግጥልሃለሁ፤ ነገር ግን ይህንን የማ
ታደርጉ ከሆነ፣ በሚቀጥለው ወር ወታ
ደሮቼ በአናንተ ላይ እንዲመጡና እጃ
ቸውን ባለመመለስ እናም ህይወታችሁን

፫ ፯ ሀ ሔለ. ፮፥፳፪–፳፮።

፰ ሀ ኤተር ፰፥፲፫–፲፬።

፬፻፭

፫ ኔፊ ፫፥፱–፳

እንዳያተርፉ፣ ነገር ግን እንዲገድሉአችሁ
እናም ፈፅሞ እስከምትጠፉ ድረስ ጎራዴ
ዎች በእናንተ ላይ እንዲያርፉ ማዘዜን በመ
ሃላ አረጋግጣለሁ።
፱ እናም እነሆ፣ እኔ ጊድያንሒ ነኝ፤ እናም
የዚህ የጋድያንቶን ሀሚስጥራዊ ማህበረሰብ
አስተዳዳሪ ነኝ፤ በዚያም ያለው ማህበረሰብ
እንዲሁም ስራዎች ለመልካም መሆናቸውን
አውቃለሁ፤ እናም እነርሱም ሐበጥንት ጊዜ
የነበሩ ናቸውና ለእኛ ተላልፈውልናል።
፲ እናም ላኮኔዎስ፣ ይህንን ደብዳቤ ለአ
ንተ እፅፋለሁ፤ እናም የመንግስታቸውን
መብት ለመንጠቅ በነበረህ ክፋት የተነሳ
ከአንተ የተገነጠሉትን ህዝቦቼን መብት፣
እንዲሁም ይህ ህዝቤ መንግስቱንና መብ
ቱን ያለምንም ደም መፋሰስ ይመልስ ዘንድ
ምድርህን እንዲሁም ሀብቶችህን እንደም
ትሰጠኝ ተስፋ አደርጋለሁ፤ እናም ይህንን
ካላደረግህ ስለተነፈጉት ነገሮቻቸው እበቀ
ላለሁ። እኔ ጊድያንሒ ነኝ።
፲፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ላኮኔዎስ
ይህንን ደብዳቤ በተቀበለበት ጊዜ ጊድ
ያንሒ የኔፋውያንን ምድር በድፍረት በመ
ፈለጉና፣ ደግሞ ህዝቡንም በማስፈራራቱ፣
እናም ወደ ክፋቶቹና፣ ርኩሳኑ ዘራፊዎች
እራሳቸውን በመገንጠል ሀስህተት ከመስ
ራታቸው በስተቀር ስህተት ያልተቀበሉ
ትን ስህተት እበቀላለሁ በማለቱ እጅግ ተገ
ርሞ ነበር።
፲፪ እናም እነሆ፣ ይህ አስተዳዳሪው፣
ላኮኔዎስ፣ ፃድቅ ሰው ነበር፤ እናም ሀበዘራ
ፊው ፍላጎቶች እንዲሁም ማስፈራራት
ሊፈራ አልቻለም፤ ስለዚህ የዘራፊዎቹ
አስተዳዳሪ የሆነውን የጊድያንሒን ደብ
ዳቤ አላደመጠም፣ ነገር ግን ዘራፊዎቹ ወደ
እነርሱ በሚመጡበት ወቅት ህዝቡም እንዲ
በረቱ ወደ ጌታ እንዲጮህ አደረገ።
፲፫ አዎን፣ ከምድሪቱ በስተቀር ህዝቡም
ሴቶቻቸውን፣ እናም ልጆቻቸውን፣ ከብ
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
		ለ አልማ ፴፥፶፫።
		ሐ ሔለ. ፮፥፳፮–፴፤
ሙሴ ፭፥፳፱፣ ፵፱–፶፪።

ቶቻቸውንና፣ መንጋዎቻቸውን እንዲሁም
ሀብቶቻቸውን በሙሉ በአንድነት እንዲሰ
በስቡ ዘንድ በመካከላቸው አዋጅን ላከ።
፲፬ እናም በዙሪያቸው ምሽግ እንዲሰ
ራና፣ ጥንካሬአቸውም እጅግ ታላቅ እን
ዲሆን አደረገ። እናም የኔፋውያንና የላማና
ውያን ወታደሮች፣ ወይም ከኔፋውያን መካ
ከል የሚቆጠሩ ሁሉ እነርሱን እንዲጠብቁ፤
በዙሪያቸው ጠባቂ ሆነው እንዲቀመጡ፣
እናም በቀንና በምሽት ከዘራፊዎች እንዲ
ጠብቁአቸው አደረገ።
፲፭ አዎን፣ እንዲህም አላቸው፥ ጌታ
ህያው እንደሆነ፣ ለኃጢአቶቻችሁ ንሰሃ
ካልገባችሁ፣ እናም ወደ ጌታ ካልጮሀ
ችሁ በቀር፣ በየትኛውም መንገድ ቢሆን
ከጋድያንቶን ዘራፊዎች አታመልጡም።
፲፮ እናም የላኮኔዎስ ቃላቶች እንዲ
ሁም ትንቢቶች ታላቅ እንዲሁም አስገ
ራሚ በመሆናቸው በህዝቡ ሁሉ ላይ ፍር
ሀት እንዲመጣ አደረገ፤ እናም እንደላኮኔ
ዎስም ቃላት ለማድረግ እራሳቸው በኃይ
ላቸው ጥረት አደረጉ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ላኮኔዎስ ዘራፊዎቹ
ከምድረበዳው ወጥተው ወደ እነርሱ በሚ
መጡበት ጊዜ እንዲያዙአቸው በኔፋውያን
ወታደሮች ሁሉ ላይ ዋና ሻምበሎች ሾመ።
፲፰ አሁን ከዋና ሻምበሎች መካከል ዋና
እናም ከኔፋውያን ሠራዊት ሁሉ ታላቁ
አዛዥ የሆነ ተሹሞ ነበር፤ እናም ስሙም
ሀ
ጊድጊዶኒ ይባል ነበር።
፲፱ እንግዲህ በኔፋውያን ሁሉ መካከል
(ክፋት በሚፈጽሙበት ጊዜ ካልሆነ በስተ
ቀር) የራዕይ እንዲሁም ደግሞ ሀየትንቢት
መንፈስ ያለቸውን ዋና ሻምበሎዎች የመ
ሾም ባህል ነበር፤ ስለዚህ፣ ይህ ጊድጊዶኒ
በእነርሱ መካከል ታላቅ ነቢይ ነበር፤ ደግ
ሞም ዋና ዳኛም ነበር።
፳ እንግዲህ ህዝቡም ለጊድጊዶኒ እንዲህ
አለው፥ ወደጌታ ፀልይና፣ ዘራፊዎቹን እና

፲፩ ሀ ሔለ. ፲፬፥፴።
፲፪ ሀ አልማ ፶፬፥፭–፲፩፤
፫ ኔፊ ፬፥፯–፲።
፲፰ ሀ ፫ ኔፊ ፮፥፮።

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።

፬፻፮

፫ ኔፊ ፫፥፳፩–፬፥፫

ጠቃቸው እናም በራሳቸው ምድር እናጠፋ
ቸው ዘንድ ወደ ተራራው እናም ወደ ምድ
ረበዳው እንሂድ።
፳፩ ነገር ግን ጊድጊዶኒ እንዲህ አላቸው፥
ጌታ ወደዘራፊዎቹ እንዳንሄድ ሀይከለክ
ላል፤ ወደእነርሱ የምንሄድ ከሆነ ጌታ በእ
ጃቸው ለእንድንወድቅ ያደርጋል፤ ስለዚህ
በምድራችን እምብርት እራሳችንን እና
ዘጋጃለን፣ እናም ሠራዊታችንን በሙሉ
በአንድ ላይ እንሰበስባለን፣ እናም በእነርሱ
ላይ አንሄድም፤ ነገር ግን በእኛ ላይ እስ
ከሚመጡ ድረስ እንጠብቃቸዋለን፤ ስለ
ዚህ ጌታ ህያው እንደሆነ፣ ይህንን የምና
ደርግ ከሆነ እነርሱን በእጃችን ስር እንዲ
ወድቁ ያደርጋል።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ ሰባተኛው
ዓመት፣ በዓመቱ በስተመጨረሻ፣ የላኮኔ
ዎስ አዋጅ በምድሪቱ ገፅ ሁሉ ተዳረሰ፤
እናም ፈረሶቻቸውን፣ ሠረገላዎቻቸው
ንም፣ የቀንድ ከብቶቻቸውንም፣ እናም
መንጋዎቻቸውን ሁሉና፣ ከብቶቻቸውን፣
እህሎቻቸውንም፣ እናም ንብረቶቻቸውን
በሙሉ ወሰዱ፣ እናም በሺህዎችና፣ በአ
ስር ሺህዎች፣ ከጠላቶቻቸው ለመከላከል
ዘንድ አብረው እንዲሰበሰቡ ወደተመደቡላ
ቸው ስፍራዎች እስከሚሄዱ ድረስ ዘመቱ።
፳፫ እናም የተመረጠችው ምድር
የዛራሄምላ ምድር ነበረች፤ እናም ምድ
ሪቱ በዛራሄምላ ምድርና በለጋስ ምድር
መካከል ነበረች፤ አዎን፣ በለጋስ ምድርና
በወደመው ምድር መካከል ባለው ወሰን።
፳፬ እናም ኔፋውያን ተብለው የሚጠሩ፤
በዚህች ምድር ላይ ራሳቸውን በአንድነት
የሰበሰቡ ብዙ ሺህ ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ
በምድሪቱ ሀበስተሰሜን በኩል በነበረው
ታላቅ እርግማን የተነሳ ላኮኔዎስ በምድሪቱ
በስተደቡብ እራሳቸውን በአንድ ላይ እን
ዲሰበስቡ አደረገ።
፳፭ እናም ከጠላቶቻቸው እራሳቸውን
ሸሸጉ፤ እናም በአንድ ምድርና፣ በአን
፳፩ ሀ አልማ ፵፰፥፲፬።
		ለ ፩ ሳሙ. ፲፬፥፲፪።

ድነት ኖሩም፣ በላኮኔዎስ የተነገሩትንም
ቃላት ፈሩ፤ በዚህም የተነሳ ለኃጢአቶቻ
ቸው በሙሉ ንስሃ ገቡ፤ እናም ጠላቶቻቸው
ሊዋጉአቸው በመጡ ጊዜ ሀእንዲያድናቸው
ዘንድ ወደ ጌታ አምላካቸው ፀለዩ።
፳፮ እናም በጠላቶቻቸው የተነሳ እጅግ
አዝነው ነበር። እናም ጊድጊዶኒ ከሁሉም
ዐይነት የጦር መሳሪያዎችን እንዲሰሩና፣
በትዕዛዙ መሠረት ሀበጦር መሳሪያ፤ እናም
ጋሻና፣ ዘለበት እንዲጠናከሩ አደረገ።
ምዕራፍ ፬
የኔፋውያን ወታደሮች የጋድያንቶን ዘራፊ
ዎችን አሸነፉ— ጊድያንሒ ተገደለ፣
እናም ተከታዩ ዜምነሪያህ ተሰቀለ— ኔፋ
ውያን ለድላቸው ጌታን አወደሱ። ፲፱–
፳፪ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ ስምንተ
ኛው ዓመት መጨረሻ የዘራፊዎቹ ወታ
ደሮች ለጦርነት ተዘጋጁ፤ እናም በድንገት
ከኮረብታው ላይ ገሰገሱና፣ ከተራራውም፣
ከምድረበዳውና፣ ከጠንካራው ምሽጋ
ቸው፣ እንዲሁም ከሚስጢራዊው ስፍራ
ዎቻቸው መበታተን ጀመሩ፤ እናም በም
ድሪቱ በስተደቡብና በምድሪቱ በስተሰሜን
ያለውን ምድር መውሰድ ጀመሩ፤ እናም
በኔፋውያን ሀየተተዉትን ምድሮች በሙ
ሉና ባዶ የቀሩትን ከተሞች መያዝ ጀመሩ።
፪ ነገር ግን እነሆ፣ በኔፋውያን ከተተዉት
ምድሮች ውስጥ የዱር አውሬዎችም ሆኑ
የሚታደኑ የሉም፣ እናም ከምድረበዳው
በስተቀር በዘራፊዎቹ የሚታደን ምንም
አልነበረም።
፫ እናም ምግብ ስለሚያስፈልጋቸው፣
ዘራፊዎቹ ከምድረበዳው በስተቀር ለመ
ኖር አልቻሉም፤ ኔፋውያን ምድራቸውን
ባዶ በማድረጋቸው፤ እናም ከብቶቻቸውንና
መንጋዎቻቸውንና ሁሉንም ቁሳቁሶቻቸውን
በመሰብሰባቸው እነርሱ በአንድነት ነበሩ።

፳፬ ሀ አልማ ፳፪፥፴፩።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን።

፳፮ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፲፬።

፬ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፫፥፲፫–፲፬፣ ፳፪።

፬፻፯

፫ ኔፊ ፬፥፬–፲፭

፬ ስለዚህ፣ ከኔፋውያን ጋር ፊት ለፊት
ውጊያ ከመምጣት በስተቀር ዘራፊዎቹ
ለመዝረፍ እንዲሁም ምግብን ለማግኘት
ዕድል አልነበራቸውም፤ ኔፋውያንም አንድ
ነበሩ፤ እናም በቁጥርም እጅግ ብዙ ስለ
ነበሩና፣ ቁሳቁሶችንና፣ ፈረሶችን፣ እናም
ከብቶችንና፣ ከሁሉም ዐይነት መንጋዎችን
በማስቀመጣቸው ለሰባት ዓመታት እንደ
ሚያቆያቸው በመዘጋጀት በነዚህም ዓመ
ታት ዘራፊዎቹን ከምድረ ገፅ ለማጥፋት
ተስፋ አድርገው ነበር፤ እናም አስራ ስም
ንተኛው ዓመት እንደዚህ አለፈ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ በአስራ ዘጠነኛው
ዓመት ጊድያንሒ ከኔፋውያን ጋር ለመ
ዋጋት መሄዱ አስፈላጊ መሆኑን አወቀ፤
ምክንያቱም ካልዘረፉና፣ ካልሰረቁ፣ እናም
ካልገደሉ በስተቀር በህይወት የሚቆዩበት
መንገድ ሊኖር አይችልም ነበር።
፮ እናም ኔፋውያን እንዳይመጡባቸውና
እንዳይገድሉአቸው፣ በምድሪቱ ገፅ ላይ
እራሳቸውን በመበታተን እህል ሊያመርቱ
አልደፈሩም፤ ስለዚህ ጊድያንሒ በዚህ
ዓመት ወታደሮቹ ከኔፋውያን ጋር ሄደው
እንዲዋጉ ትዕዛዝን ሰጠ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ለውጊያው መጥተው
ነበር፤ ይህም በስድስተኛው ወር ነበር፤
እናም እነሆ፣ ለውጊያ የሚመጡበትም ቀን
ታላቅ፣ እንዲሁም አስፈሪ ነበር፤ እነርሱም
የለበሱት እንደዘራፊዎቹ ነበር፤ እናም በወ
ገባቸው ላይ የበግ ቆዳ ታጥቀውና፣ በደም
ተነክረው ነበር፣ ራሳቸውንም ተላጭው፣
የራስ ቆብም በላያቸው ላይ ነበራቸው፤
እናም በጦር መሳሪያቸውና በደም በመ
ነከራቸው የጊድያንሒ ወታደሮች አቋም
ታላቅ እንዲሁም አስፈሪ ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ የኔፋውያን ወታደ
ሮች የጊድያንሒን ወታደሮች አቋም በተ
መለከቱ ጊዜ ሁሉም በመሬት ላይ ወደቁ፣
እናም ጌታ አምላካቸው ያድናቸውና ከጠ
ላቶቻቸው እጅ ያሰለቅቃቸው ዘንድ ወደ
እርሱ ጮሁ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።

፱ እናም እንዲህ ሆነ የጊድያንሒ ወታደ
ሮች ይህንን በተመለከቱ ጊዜ ከደስታቸው
የተነሳ በሃይል ጮሁ፤ ምክንያቱም ኔፋው
ያን ወታደሮቻቸውን በመፍራት ይወድቃሉ
ብለው ገምተው ስለነበር ነው።
፲ ነገር ግን በዚህ ነገር ተቆጥተዋል፣ ምክ
ንያቱም ኔፋውያን አልፈሩአቸውም ነበ
ርና፤ ነገር ግን አምላካቸውን ሀፈርተው
ነበር፣ እናም እንዲጠብቃቸውም ተማፅነ
ውት ነበር፤ ስለዚህ የጊድያንሒ ወታደሮች
ወደ እነርሱ በሮጡ ጊዜ እነርሱን ለመገና
ኘት ተዘጋጅተው ነበር፤ አዎን፣ በጌታም
ብርታት ዘራፊዎቹን ተቀበሉአቸው።
፲፩ እናም ጦርነቱ በስድስተኛው ወር ተጀ
መረ፤ እናም በዚያ የነበረው ጦርነት ታላቅ
እንዲሁም አስፈሪ ነበር፣ አዎን፣ በዚያም
የነበረው ግድያ ታላቅ፣ እንዲሁም አስፈሪ
ነበር፤ በዚህም የተነሳ ሌሂ ኢየሩሳሌምን
ለቆ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በህዝቡ መካከል
እንዲህ ያለ ታላቅ ግድያ በጭራሽ አይታ
ወቅም ነበር።
፲፪ እናም ጊድያንሒ ሀ ማስፈራሪያና
መሀላ ቢያደርግም፣ እነሆ፣ ኔፋውያን
አሸነፏቸው፣ በዚህም የተነሳ ከፊታቸው
ማፈግፈግ ጀመሩ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ሀጊድጊዶኒ ወታ
ደሮቹ እስከምድረበዳው ዳርቻ እንዲያሳ
ድዱአቸው፤ በእጃቸው የገቡትንም እን
ዳይተዉአቸው አዘዘ፤ እናም ወደ ምድ
ረበዳው ዳርቻ የጊድጊዶኒ ትዕዛዛት እስ
ከሚፈጸሙ ድረስ አሳደዱአቸውና ገደሉ
አቸው።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ የቆመውና በድፍ
ረት የተዋጋው ጊድያንሒ በሸሸ ጊዜ ተከተ
ሉት፤ እጅግ ብርቱ በነበረው ጦርነት በመ
ድከሙ ተደረሰበትና ተገደለ። እናም ይህም
የዘራፊው ጊድያንሒ መጨረሻ ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ የኔፋውያን ወታ
ደሮች ወደ ደህንነታቸው ስፍራ በድጋሚ
ተመለሱ። እናም እንዲህ ሆነ ይህ አስራ
ዘጠነኛ ዓመት አለፈ፤ እናም ዘራፊዎቹ

፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፫፥፩–፲።

፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፫፥፲፰።

፬፻፰

፫ ኔፊ ፬፥፲፮–፴፩

በድጋሚ ለመዋጋት አልመጡም፤ በሀያኛ
ውም ዓመት ቢሆን በድጋሚ አልመጡም።
፲፮ እናም በሃያ አንደኛው ዓመት ለውጊያ
አልመጡም፤ ነገር ግን በሁሉም አቅጣጫ
በኔፊ ህዝብ ዙሪያ ለመክበብ መጡ፤ የኔ
ፊን ህዝብ ከምድራቸው ከቆረጡአቸውና
በሁሉም አቅጣጫ ከከበቡአቸው፣ እናም
ከምሽጉ ውጪ ያሉአቸውን እንቅስቃሴ
ዎች በሙሉ ከከለከሉአቸው፣ እንደፍላጎ
ቶቻቸው እራሳቸውን ለመስጠት እናስገድ
ዳቸዋለን ብለው ገምተው ነበር።
፲፯ እንግዲህ ለራሳቸውም ስሙ ዜምነሪ
ያህ የሚባል ሌላ መሪ ሾመው ነበር፤ ስለ
ዚህ ይህ ዜምናሪያህ ነው የዚህ ዐይነቱ ከበባ
እንዲከናወን ያደረገው።
፲፰ ነገር ግን እነሆ፣ ይህ ለኔፋውያን
ጠቃሚ ነበር፤ ምክንያቱም ኔፋውያን
በመጋዘናቸው በርካታ ስንቅ በማስቀመ
ጣቸው፣ ዘራፊዎቹ ኔፋውያንን በዙሪያቸ
ውም በሚገባ ለብቁ ጊዜ በመክበብ ምንም
አይነት ጉዳት ለማምጣት አስቸጋሪ ነበርና።
፲፱ እናም በዘራፊዎቹ መካከል በነበረው
ስንቅ ትንሽነት፤ እነሆም በህይወት ለመቆ
የት በምድረበዳው ውስጥ ካገኙት ሥጋ በስ
ተቀር ምንም አልነበራቸውም፤
፳ እናም እንዲህ ሆነ ሀየዱር አደኑ በም
ድረበዳው ውስጥ በቂ አልነበረም፤ በዚ
ህም የተነሳ ዘራፊዎቹ በረሃብ ሊጠፉ ደር
ሰው ነበር።
፳፩ እናም ኔፋውያን ያለማቋረጥ በቀን
እንዲሁም በምሽት እየዘመቱና ወታደሮ
ቻቸውን ያጠቁና በሺህ እናም በአስር ሺህ
የሚቆጠሩትን ይገደሉአቸው ነበር።
፳፪ እናም በቀንና በምሽት በእነርሱ ላይ
በሆነው ታላቅ ጥፋትም የተነሳ የዜምነሪያህ
ሰዎች ዕቅዳቸውን በመተው ለማፈግፈግ
ፈልገው ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ዜምነሪያህ ህዝቡ
ከተከበቡበት እንዲያፈገፍጉ እንዲሁም
በምድሪቱ በሰሜን በኩል ራቅ ወዳለው
ስፍራ እንዲዘምቱ አዘዘ።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፳፭።

፳፬ እናም እንግዲህ፣ ጊድጊዶኒ ስለዕቅ
ዳቸው በመገንዘቡ፣ እናም ምግብ በመፈለ
ጋቸውምና፣ በመካከላቸው በነበረው ታላቅ
ግድያ መዳከማቸውን በማወቁ፣ በምሽት
ወታደሮቹን ላከና፣ የማፈግፈጊያውን መን
ገድም አገደባቸው፤ እናም በሚያፈገፍጉ
በት መንገድም ወታደሮቹን አስቀመጠ።
፳፭ እናም ይህንን ያደረጉት በምሽት
ነበር፤ እናም ከዘራፊዎቹ አልፈው ተጓዙ፤
ስለዚህ በሚቀጥለውም ቀን ዘራፊዎቹ መን
ገዱን በጀመሩበት ጊዜ ከፊለፊት እንዲ
ሁም ከጀርባቸው ከኔፋውያን ወታደሮች
ጋር ተገናኝተው ነበር።
፳፮ እናም በስተደቡብ የነበሩትም ሌቦች
ከማፈግፈጊያው ቦታ መንገዱ ተገድቦባ
ቸው ነበር። እናም እነዚህ ነገሮች በሙሉ
የተደረጉት በጊድጊዶኒ ትዕዛዝ ነበር።
፳፯ እናም ብዙ ሺህዎች ለኔፋውያን ራሳ
ቸውን እስረኛ አድርገው ሰጥተው ነበር፤
እናም ቀሪዎቹም ተገደሉ።
፳፰ እናም መሪአቸው፣ ዜምነሪያህ፣
ተወሰደና በዛፉ ላይ አዎን፣ እስከሚሞት
ድረስ በጫፉ ላይ ተሰቀለ። እናም እስ
ከሚሞት ድረስ በሰቀሉት ጊዜም ዛፉን
መሬት ላይ ጣሉትና፣ እንዲህም ሲሉ በሀ
ይል ጮሁ፥
፳፱ ይህን ህዝብ በስልጣን እንዲሁም
በሚስጥራዊ ሴራዎች የተነሳ እነርሱን ለመ
ግደል ለሚፈልጉ፣ ሁሉ፣ ይህ ሰው በመ
ሬት ላይ ተቆርጦ እንደተጣለው እነርሱ
ንም እንዲቆረጡ ያደርጓቸው ዘንድ ጌታ
ህዝቡን በፅድቅ እንዲሁም በልብ ቅድስና
ይጠብቃቸው።
፴ እናም ተደሰቱና በድጋሚ በአንድ
ድምጽ እንዲህ ሲሉ ጮኹ፥ ይህ ህዝብ
ሀ
የአምላኩን ስም ለጥበቃው እስከጠሩ ድረስ
ሁሉ ለየአብርሃም አምላክ፤ እናም የይስሃቅ
አምላክና የያዕቆብ አምላክ በፅድቅ ይጠብ
ቃቸው።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ በጠላቶቻቸው እጅ
እንዳይወድቁ በመጠበቅ ታላቅ ነገር ስላደ

፴ ሀ ኤተር ፬፥፲፭።

		ለ አልማ ፳፱፥፲፩።

፬፻፱

፫ ኔፊ ፬፥፴፪–፭፥፲፩

ረገላቸው ሁሉም በአንድነት መዘመር እን
ዲሁም ሀአምላካቸውን ማወደስ ጀመሩ።
፴፪ አዎን፣ ሀሆሳዕና ለልዑል እግዚአብ
ሔር ብለውም ጮሁ። እናም ልዑል እግ
ዚአብሔር፣ ለሁሉን የሚገዛው ጌታ እግዚ
አብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በማለትም
ጮኹ።
፴፫ እናም እግዚአብሔር በታላቅ ቸርነቱ
ከጠላቶቻቸው እጅ እንዲወጡ ስላደረጋ
ቸው እንባ እስከሚወጣቸው ድረስ ልባቸው
በደስታ ተሞልቶ ነበር፤ እናም ከንስሃቸውና
ትሁትነታቸው የተነሳ ከዘላለም ጥፋት መዳ
ናቸውን ያውቁ ነበር።
ምዕራፍ ፭
ኔፋውያን ንሰሃ ገቡ እናም ኃጢአቶቻቸ
ውን ተዉ— ሞርሞን የህዝቡን ታሪክ ፃፈ
እናም ዘላለማዊውን ቃል አወጀ— እስራ
ኤል ለረጅም ጊዜ ከተበተነበት ይሰበሰ
ባል። ፳፪–፳፮ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ቅዱሳን ነቢያት
በሙሉ የተናገሩትን ቃላት በጥቂቱም ቢሆን
የተጠራጠሩ ከኔፊ ህዝብ መካከል ህያው
ከሆነ ነፍስ አንድም አልነበረም፤ ምክንያ
ቱም እነዚህ መፈፀም እንዳለባቸው ያው
ቃሉና።
፪ እናም እንደነቢያቱ ቃላት በተሰጡት
ብዙ ምልክቶች የተነሳ የክርስቶስ መም
ጣት አስፈላጊ መሆኑን ያውቁ ነበር፤ እናም
በተከናወኑትም ነገሮች የተነሳ ሁሉም ነገ
ሮች በተነገሩት መሰረት መምጣት እንዳለ
ባቸውም ያውቁ ነበር።
፫ ስለዚህ እነርሱም ኃጢአቶቻቸውን፣
እንዲሁም እርኩሰቶቻቸውን እንዲሁም
ዝሙት መፈጸማቸውን ተዉ፣ እናም
ቀንና ምሽት በሙሉ ትጋትም እግዚአብ
ሔርን አገለገሉ።
፴፩ ሀ አልማ ፳፮፥፰።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።

፬ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ የዘራፊዎ
ቹን እስረኞች በሙሉ በመውሰዳቸው በህ
ይወት ያመለጠ ምንም ባልነበረበት ጊዜ፣
እስረኞቹንም ወህኒ ቤት ጣሉአቸውና፣ የእ
ግዚእብሔር ቃልም እንዲሰበክላቸው አደ
ረጉ፤ እናም ለኃጢአታቸው ንስሀ የገቡና
ከእንግዲህ ወዲያም ላለመግደል ቃል ኪዳን
የሚገቡት ሁሉ ሀተለቀቁ።
፭ ነገር ግን ወደ ቃል ኪዳን ያልገቡ፣
እናም በልባቸው ሚስጥራዊ ግድያውን
አሁንም የቀጠሉ፣ አዎን፣ በወንድሞቻ
ቸው ላይ ማስፈራሪያ የሚያደርጉ ተፈር
ዶባቸዋልና በህጉም መሰረት ተቀጥተዋል።
፮ እናም ብዙ ክፋቶችና ብዙ ግድያዎች
የተፈፀሙባቸውን ጥፋቶች፣ እናም ሚስ
ጢራዊና እርኩስ ህብረቶችን ሁሉ እንደ
ዚህ አቆሙ።
፯ እናም እንደዚህ ሀሃያ ሁለተኛው ዓመት
አለፈና፣ ደግሞ ሃያ ሦስተኛው ዓመትም፣
እናም ሃያ አራተኛውና፣ ሃያ አምስተኛው
ዓመት እንደዚህ አለፉ።
፰ በጥቂቶች ዐይን ታላቅ እንዲሁም አስ
ደናቂ የሆኑ ብዙ ነገሮች ደረሱ፤ ይሁን እንጂ
እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ
ሊፃፉ አይቻሉም፤ አዎን፣ ብዛት ባላቸው
በእነዚህ ሰዎች መካከል በሃያ አምስት ዓመ
ታት ጊዜ የተከናወኑትን ሀአንድ መቶኛ እን
ኳን ይህ መጽሐፍ ሊይዘው አይችልም፤
፱ ነገር ግን እነሆ የዚህን ህዝብ ታሪኮች
በሙሉ የያዙ ሀመዛግብቶች አሉ፤ እናም
አጭር ነገር ግን እውነት የሆነው ታሪክ ግን
በኔፊ ተሰጥቷል።
፲ ስለዚህ የኔፊ ሠሌዳዎች ተብለው በሚ
ጠሩት ሠሌዳዎች ላይ በተቀረጹት የኔፊ
መዛግብት መሰረት ስለእነዚህ ነገሮች መዛ
ግብቱን ፅፌአለሁ።
፲፩ እናም እነሆ፣ ታሪኩን በራሴ እጅ
በሠራኋቸው ሠሌዳዎች ላይ እፅፋለሁ።

፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሆሳዕና።
		ለ ፩ ኔፊ ፩፥፲፬።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

፭ ፬ ሀ ቅ.መ.መ. መብት።
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፪፥፰።
፰ ሀ ፫ ኔፊ ፳፮፥፮–፲፪።
፱ ሀ ሔለ. ፫፥፲፫–፲፭።

፬፻፲

፫ ኔፊ ፭፥፲፪–፳፮

፲፪ እናም እነሆ፣ ስሜ ሞርሞን ይባ
ላል፤ የተጠራሁትም አልማ በህዝቡ መካ
ከል ቤተክርስቲያኑን አቋቁሞ በነበረበት፣
አዎን፣ ከመተላለፋቸው በኋላ በመካከላ
ቸው የተቋቋመው የመጀመሪያው ቤተክ
ርስቲያን ባቋቋመበት ለበሞርሞን ምድር
ስም ነው።
፲፫ እነሆ፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው፣
የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዝሙር ነኝ። ዘላ
ለማዊ ህይወትንም ያገኙ ዘንድ፣ በህዝቡ
መካከል ቃሉን እንዳሰራጭ በእርሱ ተጠ
ርቻለሁ።
፲፬ እናም ቅዱሳን የነበሩት፤ የሞቱት
ፀሎት እንደእምነታቸው በእግዚአብሔር
ፈቃድ ይፈጸም ዘንድ፣ የተከናወኑት የእ
ነዚህ ነገሮች ታሪክ ሀመፃፍ አስፈላጊ ሆኖ
ነበር—
፲፭ አዎን ሌሂ ኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ
በት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የተከናወነውን
በያዘው በአነስተኛው መዝገብ እፅፋለሁ።
፲፮ ስለዚህ የእኔ ጊዜ እስከሚጀመርበት
ድረስ ከእኔ በፊት በነበሩት ከተጻፉት ታሪ
ኮች ውስጥ መዛግብቴን እፅፋለሁ፤
፲፯ እናም ከእዚያም በዐይኖቼ የተመለከ
ትኳቸውን ነገሮች ሀታሪክ ፅፌአለሁ።
፲፰ እናም የፃፍኩትም ታሪክ ትክክለኛ
እንዲሁም እውነተኛ መሆናቸውን አው
ቃለሁኝ፤ ይሁን እንጂ በቋንቋችንም ውሱ
ንነት ምክንያት ሀልንፅፋቸው የማይቻሉን
ብዙ ነገሮች አሉ።
፲፱ እናም አሁን ስለራሴ የምናገረውን
አበቃለሁና፣ በፊቴ ስለነበሩት ነገሮች ዘገ
ባዬን እቀጥላለሁ።
፳ እናም እኔ ሞርሞን ነኝና፣ የሌሂ ቀጥ
ተኛ ዘር ነኝ። አባቶቻችንን ከኢየሩሳሌም
ምድር በማስወጣቱ (እናም ከምድሪቱ እን
ሀ

፲፪ ሀ ሞር. ፩፥፩–፭።
		ለ ሞዛያ ፲፰፥፬፤
አልማ ፭፥፫።
፲፬ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳።
፲፯ ሀ ሞር. ፩፥፩።
፲፰ ሀ ኤተር ፲፪፥፳፭።

፳ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፪ ሀ
፳፫ ሀ
		ለ

ዳወጣቸው ከእርሱ ከራሱ በቀር ማንም
አያውቅም) እናም ለእኔና ለህዝቤ ለነፍሳ
ችን ደህንነት እውቀትን አብዝቶ ስለሰጠን
አምላኬን እንዲሁም አዳኜ የሆነውን ኢየ
ሱስ ክርስቶስን ለማወደስ ምክንያት አለኝ።
፳፩ በእርግጥ ሀየያዕቆብን ለቤት ባርኳል፤
እናም ለዮሴፍም ዘር ሐመሃሪ ሆኗል።
፳፪ እናም የሌሂ ልጆችም ትዕዛዛቱን እስ
ከጠበቁ ሀድረስ እንደቃሉም ባርኳቸዋልና
እንዲበለፅጉ አድርጓል።
፳፫ አዎን፣ እናም በእርግጥ በድጋሚም
የዮሴፍ ዘር ሀቅሪት የሆኑት ጌታ አምላካቸ
ውን ለእንዲያውቁ ያደርጋቸዋል።
፳፬ እናም ጌታ በእርግጥም ህያው እንደ
ሆነ፣ የያዕቆብ ዘር ቅሪት የሆኑትን በሙሉ
በምድር ገፅ ላይ ሁሉ የተበተኑትን ከምድር
ከአራቱም ማዕዘን ሀይሰበስባቸዋል።
፳፭ እናም ከያዕቆብ ቤትም ጋር ቃል
ኪዳን እንደገባም፣ የያዕቆብ ቤት በሙሉ
ከእነርሱ ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ሀእንዲ
ያውቁ፣ በራሱም ጊዜ ከያዕቆብ ቤት ጋር
የገባውን ቃል ኪዳን ያሟላል።
፳፮ እናም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው
ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛቸውን ሀያውቃሉ፤
እናም ከተበተኑበት ሥፍራ ከምድር ከአራ
ቱም ማዕዘናት ወደራሳቸው ምድር ይሰበሰ
ባሉ፤ አዎን፣ ጌታም ህያው እንደሆነ ይህም
ይሆናል። አሜን።
ሀ

ምዕራፍ ፮
ኔፋውያን በለፀጉ— ኩራት፤ ሀብት እናም
በመደብ መለያየት ተጀመረ— በጥል የተነ
ሳም ቤተክርስቲያኗ ተከፋፈለች— ሰይጣን
ሰዎችን በአመጽ መራቸው— ብዙ ነቢያት
ስለንሰሃ ጮሁ እናም ተገደሉ— ገዳዮቻቸ

፩ ኔፊ ፬፥፴፮።
ዘፍጥ. ፴፪፥፳፰።
ቅ.መ.መ. እስራኤል።
ዘዳግ. ፴፫፥፲፫–፲፯።
፪ ኔፊ ፩፥፳።
አልማ ፵፮፥፳፬።
፪ ኔፊ ፫፥፲፪።

፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፳፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፭።
፳፮ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፭–፰፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፱–፴፬።

፬፻፲፩

፫ ኔፊ ፮፥፩–፲፬

ውም የአስተዳደሩን ቦታ ለመያዝ አሴሩ።
፳፮–፴ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ
እያንዳንዱ፣ ከነቤተሰቡ፣ ከብቶቻቸውና
መንጎቻቸው፣ ፈረሶቻቸውና የቀንድ ከብ
ቶቻቸው እናም የእነርሱ ከሆኑት ሁሉም
ነገሮች ጋር በሃያ ስድስተኛው ዓመት ወደ
ራሳቸው ቦታ ተመለሱ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ስንቃቸውን በሙሉ
አልተመገቡም ነበር፤ ስለዚህ ያልተመገቧ
ቸውን ከሁሉም አይነት እህልና፣ ወርቃ
ቸውን፣ እናም ብራቸውንና፣ የከበሩ ነገ
ሮቻቸውን በሙሉ ወሰዱ፣ እናም ከሰሜ
ንና ከደቡብ፣ ከምድሪቱ በስተሰሜን እን
ዲሁም ከምድሪቱ በስተደቡብ በኩል ወደ
ራሳቸው ምድር እንዲሁም ወደ ይዞታዎ
ቻቸው ተመለሱ።
፫ እናም ላማናውያን ሆነው ለመቅረት
ይፈልጉ የነበሩት፣ የምድሪቱን ሠላም እን
ዲጠብቁ ቃል ኪዳን የገቡት ዘራፊዎች፣
ህይወታቸውን ለማቆየት ይሰሩበት ዘንድ
በቁጥራቸው መጠን መሬት ተሰጣቸው፤
እናም እንደዚህ በምድሪቱ ሁሉ ላይ ሠላ
ምን አሰፈኑ።
፬ እናም በድጋሚ በታላቅ ሁኔታ መበ
ልፀግና መጨመር ጀመሩ፤ እናም ሃያ
ስድስተኛውና ሃያ ሰባተኛው ዓመት አለፈ፤
እናም በምድሪቱ ላይ ታላቅ የሆነ ስምም
ነት ነበር፤ ህግጋታቸውንም በሚዛናዊነትና
በፍትሃዊ ፍርድ መሰረት ሰሩ።
፭ እናም አሁን ህዝቡ ወደመተላለፍ ካል
ወደቁ በስተቀር በምድሪቱ ላይ ሁሉ ያለ
ማቋረጥ ለመበልጸግ የሚከለክላቸው ምንም
ነገር አልነበረም።
፮ እናም እንግዲህ ጊድጊዶኒና፣ ዳኛው
ላኮኔዎስ፣ እናም ተሹመው የነበሩት መሪ
ዎች ነበሩ በምድሪቱ ላይ ይህንን ታላቅ
ሠላም የመሰረቱት።
፮ ፲ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

፲፪ ሀ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፯–፲፱፤
ሔለ. ፬፥፲፪።

፯ እናም እንዲህ ሆነ በአዲስ ሁኔታም የተ
ሰሩ ብዙ ከተሞች ነበሩ፤ እናም የታደሱ
ብዙ አሮጌ ከተሞችም ነበሩ።
፰ እናም ብዙ አውራጎዳናዎችም ተሰር
ተው ነበር፤ እናም ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላ
ኛው ከተማና፣ ከአንደኛዋ ምድር ወደ ሌላ
ኛዋ፣ እንዲሁም ከስፍራ ስፍራ የሚያመሩ
ብዙ መንገዶች ተሰርተው ነበር።
፱ እናም ሃያ ስምንተኛው ዓመት እንደዚህ
አለፈ፤ እናም ህዝቡ ዘለቄታ ያለው ሠላ
ምን አገኘ።
፲ ነገር ግን በሃያ ዘጠነኛው ዓመት በህዝቡ
መካከል ጥቂት ፀብ ተጀመረ፤ እናም አን
ዳንድ ሰዎችም እጅግ ሀብታም በመሆና
ቸው እስከ ታላቅ ማሳደድም ድረስ ሀበኩ
ራት እንዲሁም ትዕቢት ተነሳስተው ነበር፤
፲፩ በምድሪቱም ብዙ ነጋዴዎች፣ እናም
ደግሞ ብዙ የህግ አዋቂዎች፣ እናም ብዙ
ሹማምንት ነበሩና።
፲፪ እናም ህዝቡ እንደ ሀሀብቱና ለትም
ህርቱ ባለው ዕድል መሰረት በደረጃ መከ
ፋፈል ጀመሩ፤ አዎን፣ አንዳንድ ሰዎች
በድህነታቸው የተነሳ አላዋቂዎች ነበሩ፤
እናም ሌሎች ደግሞ ሀብታሞች በመሆና
ቸው ታላቅ ዕውቀትን ተቀብለዋል።
፲፫ አንዳንድ ሰዎች በኩራት ሲወጠሩ፣
እናም ሌሎች እጅግ ትሁት ነበሩ፤ ሌሎች
ወቀሳን በወቀሳ ሲመልሱ እንዲሁም ሌሎች
ሀ
ስደትንና ሁሉንም አይነት ስቃዮች ይቀበሉ
ነበር፣ እናም በድጋሚም ለለመሳደብ አይ
መለሱም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት
ትሁት እንዲሁም የተጸጸቱ ነበሩ።
፲፬ እናም እንደዚህ በምድሪቱ ሁሉ ታላቅ
ጥፋት መጣ፣ በዚህም የተነሳ በቤተክርስ
ቲያኗ መከፋፈል ተጀመረ፤ አዎን፣ በዚ
ህም የተነሳ በሠላሳኛው ዓመት ወደ እውነ
ተኛው እምነት ተለውጠው ከነበሩት ጥቂት
ላማናውያን መካከል በስተቀር፣ በምድሪቱ
በሙሉ ቤተክርስቲያኗ ተከፋፍላ ነበር፤

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
		ለ ማቴ. ፭፥፴፱፤

፬ ኔፊ ፩፥፴፬፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፫–፳፭።

፬፻፲፪

፫ ኔፊ ፮፥፲፭–፳፰

እናም እነርሱም ፅኑ፤ የማይለወጡ፤ እናም
የማይነቃነቁ፣ ባላቸው ሀትጋት ሁሉ የጌታን
ትዕዛዛት ለመጠበቅ ፈቃደኞች በመሆናቸው
ከእውነተኛው እምነታቸው አይሸሹም።
፲፭ እንግዲህ የህዝቡ የዚህ ክፋት መንስ
ኤው ይህ ነበር—ይህን ህዝብ ሁሉንም ዐይ
ነት ክፋት እንዲያደርግ ለማነሳሳት፣ እናም
በኩራት እንዲወጣጠሩ ለማድረግ፤ ኃይል
ንና ስልጣንን፣ እናም ሀብትንና የዓለምን
ከንቱ ነገሮች እንዲሹ ለመፈተን ሰይጣን
ታላቅ ሀይል ነበረው።
፲፮ እናም ሰይጣን የሰዎችን ልብ ሁሉንም
ዐይነት ክፋት እንዲሰሩ እንደዚህ መርቷቸ
ዋል፤ ስለዚህ በሠላሙ ተደስተዋል፣ ነገር
ግን ለጥቂት ዓመታት ብቻ ነበር።
፲፯ እናም በሠላሳኛው ዓመት መጀመ
ሪያ—ህዝቡም ዲያብሎስ ሊመራቸው በፈ
ለገበት ወደማንኛቸውም ሀፈተናዎች እንዲ
ገቡና፣ የፈለገውን የትኛውን ዐይነት ክፋት
እንዲሰሩ ለረጅም ጊዜ ተለቀው ስለነበር፣
እናም በዚህ በሠላሳኛው ዓመት መጀመ
ሪያ ላይ እንደዚህ አሰቃቂ በሆነ ኃጢያት
ውስጥ ነበሩ።
፲፰ እንግዲህ ሀባለማወቅ ኃጢያትን አል
ሰሩም፤ ምክንያቱም እነርሱን በተመለከተ
ተምረው ስለነበሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ
ያውቁት ነበር፤ ስለዚህ ሆን ብለው በእግዚ
አብሔር ላይ ለአምጸዋል።
፲፱ እናም እንግዲህ ይህ በላኮኔዎስ ልጅ
በላኮኔዎስ ዘመን ነበር፣ የላኮኔዎስ ልጅ
የአባቱን ወንበር ይዞ እናም ህዝቡን በዚህ
አመት ያስተዳደረው ነበርና።
፳ እናም ስለህዝቡ ኃጢያትና ክፋት
በምድሪቱ ላይ በህዝቡ መካከል በመቆም
በድፍረት በመስበክና በመመስከር እናም
ጌታ ለህዝቡ የሚያደርገውን ቤዛነት በሌላ
አነጋገር የክርስቶስን ትንሳኤ በተመለከተ
ከሰማይ ሀተነሳስተው የተላኩ ሰዎች ነበሩ።
፲፬ ሀ
፲፯ ሀ
፲፰ ሀ
		ለ
፳ሀ

ቅ.መ.መ. ትጋት።
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
ሞዛያ ፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣

እናም እርነሱም በድፍረት ስለሞቱና ስለ
ስቃዩ መሰከሩ።
፳፩ እንግዲህ ስለነዚህ ነገሮች በመመ
ስከራቸው ምክንያት እጅግ የተቆጡ ብዙ
ሰዎች ነበሩ፤ እናም ተቆጥተው የነበሩት
በአብዛኛው ዋና ዳኞች፣ እናም የካህናት
አለቆች፣ እንዲሁም ጠበቃዎች ሀነበሩ፤
አዎን፣ ጠበቃዎች የነበሩት በሙሉ እነዚ
ህን ነገሮች በመሰከሩት ተቆጥተው ነበር።
፳፪ እንግዲህ ቅጣቱም በምድሪቱ ገዢ
ካልተፈረመበት በቀር ማንንም በሞት የመ
ቅጣት ስልጣን ያላቸው ጠበቃ፣ ዳኛም ሆነ
የካህናት አለቃ አልነበሩም።
፳፫ እንግዲህ ክርስቶስን የሚመለከቱ
ነገሮችን የመሰከሩ፤ በድፍረት የተናገሩ፣
የመሞታቸው እውቀት ወደ አስተዳዳሪው
ከሞቱ በኋላ ብቻ እንዲመጣም በዳኛዎችም
በሚስጥር የተገደሉ ብዙዎች ነበሩ።
፳፬ አሁን እነሆ፣ ይህ ማንም ሰው ከምድ
ሪቱ አስተዳዳሪ ስልጣን ካልተሰጠው መገ
ደል የለበትም ከሚለው ከምድሪቱ ህግጋት
ጋር የሚቃረን ነበር—
፳፭ ስለዚህ የጌታን ነቢያት እንዲሞቱ
ከህጉ ውጪ በፈረዱባቸው ዳኞች ላይ
በዛራሄምላ ምድር ለነበረው አስተዳዳሪ
አቤቱታ ቀረበ።
፳፮ እንግዲህ እንዲህ ሆነ እነርሱም ተወ
ሰዱ፣ እናም በህዝቡ በተሰጠው ሀህግ መሰ
ረት በሰሩት ወንጀል ላይ እንዲፈረድባቸው
በዳኛው ፊት ቀረቡ።
፳፯ እንግዲህ እንዲህ ሆነ እነዚያም ዳኞች
ብዙ ጓደኞችና ወገን ነበሩአቸው፤ እናም
ቀሪዎቹ አዎን፣ ሁሉም ጠበቆችና፣ የካ
ህናት አለቆች፣ እራሳቸውን በአንድነት
ሰብስበው እናም በህጉም እንዲፈረድባ
ቸው ከቀረቡት ዳኞች ወገኖች ጋር ተቀ
ላቅለው ነበር።
፳፰ እናም በአንድነት ወደ ሀቃል ኪዳኑ፣

መነሳሳት፤
ነቢይ።
		ለ ቅ.መ.መ. መሰቀል፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ።

ለ

፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፮–፴፯።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
፳፮ ሀ ሞዛያ ፳፱፥፳፭፤
አልማ ፩፥፲፬።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።

፬፻፲፫

፫ ኔፊ ፮፥፳፱–፯፥፲፩

አዎን፣ በጥንት ጊዜ በነበሩት ወደተሰጠው
ቃል ኪዳን፣ በጻድቅነት ላይ ለመተባበር
ለ
በዲያብሎስ ወደተሰጠው እና ወደሚተ
ዳደረው ቃል ኪዳን ገቡ።
፳፱ ስለዚህ እነርሱም በጌታ ሰዎች ላይ
በአንድነት ተባበሩ፣ እናም እነርሱንም
ለማጥፋትና በህጉ መሰረት ሊፈረድባቸው
አጥብቆ ከያዛቸው ከፍትህ በግድያ ጥፋ
ተኛ የነበሩትን ለማዳን ቃል ኪዳን ገብ
ተው ነበር።
፴ እናም ህጉንና የሀገር መብታቸውን
ለማስጠበቅ አልተቀበሉም፤ እናም አስተ
ዳዳሪውን ለማጥፋትና ምድሪቱም ከእን
ግዲህ በነፃነት እንዳትሆን፣ ነገር ግን በን
ጉስ አገዛዝ ስር እንድትሆን ሀንጉስ በምድ
ሪቷ ላይ ለመመስረት እርስ በርሳቸው ቃል
ኪዳን ገቡ።
ምዕራፍ ፯
ዋናው ዳኛ ተገደለ፣ መንግስቱም ጠፋ፣
እናም ህዝቡም በጎሳ ተከፋፈለ— ፀረ ክር
ስቶስ የሆነው ያዕቆብም የሚስጥራዊው
ሴራዎች ንጉስ ሆነ— ኔፊ ንሰሃንና በክርስ
ቶስ እምነትን ሰበከ— መላዕክት ዕለት በዕ
ለት አገለገሉት፣ እናም ወንድሙን ከሞት
አስነሳ— ብዙዎች ንሰሃ ገቡ፣ እናም ተጠ
መቁ። ፴–፴፫ ዓ. ም. ገደማ።
፩ አሁን እነሆ፣ በምድሪቱ ላይ ንጉስ እን
ዳልመሰረቱ አሳያችኋለሁ፤ ነገር ግን በዚሁ
ዓመት፤ አዎን፣ በሰላሳኛው ዓመት፣ በፍ
ርድ ወንበሩ ላይ ጥፋትን አድርሰው ነበር፤
አዎን የምድሪቱንም ዋና ዳኛ ገደሉ።
፪ እናም ህዝቡ እርስ በርስ ተከፋፍሎ
ነበር፤ እናም እያንዳንዱ ሰው በቤተሰ
ቡና በነገድና በጓደኞቻቸው በጎሳ ተከፋ
ፍሎ ነበር፤ እንደዚህም የምድሪቱን አስ
ተዳደር አጠፉ።
፫ እናም እያንዳንዱ ጎሳ አለቃ ወይንም
፳፰ ለ ሔለ. ፮፥፳፮–፴።
፴ ሀ ፩ ሳሙ. ፰፥፭–፯፤
አልማ ፶፩፥፭።

መሪ በራሱ ላይ ሾመ፤ እናም እነርሱ ጎሳ
ዎችና የጎሳ መሪዎች ሆኑ።
፬ እንግዲህ እነሆ፣ ብዙ ቤተሰብ እናም
ነገድና ጓደኞች ያልነበሩት ማንም ሰው አል
ነበረም፤ ስለዚህ ጎሳዎቹም እጅግ ታላቅ
ሆኑ።
፭ እንግዲህ ይህ ሁሉ ተደረገ፤ እናም እስ
ካሁን በመካከላቸው ጦርነት አልነበረም፤
እናም ለሰይጣን ኃይል እራሳቸውን ሀየሰጡ
ስለነበር ይህ ሁሉ ክፋት በህዝቡ ላይ መጥ
ቷል።
፮ እናም ነቢያቱን በገደሉት ጓደኛችና፣
ነገዶች ሀሚስጢራዊ ሴራዎች የተነሳ የመ
ንግስት ደንቦች ጠፍተው ነበር።
፯ እናም ይበልጥ ፃድቃን የነበሩት ሰዎች
ሙሉ በሙሉ ኃጢአተኞች እስከሚሆኑ
ድረስ በምድሪቱ ታላቅ ፀብ እንዲሆን አደ
ረጉ፣ አዎን፣ በመካከላቸው ጥቂት ፃድቃ
ኖች ብቻ ነበሩ።
፰ እናም አብዛኞቹም ሰዎች ውሻ ወደ
ሀ
ትፋቱ እንደሚመለስ፣ ደግሞም የታጠ
በች እሪያ በጭቃ ለመንከባለል እንደም
ትሄድ በድጋሚ ከፅድቅ ወደ ክፋት ሲዞሩ
ስድስተኛው ዓመት አላለፈም ነበር።
፱ እንግዲህ በህዝቡ ላይ ታላቅ ክፋትን
ያመጣው ይህ ሚስጥራዊው ሴራ እራሳ
ቸውን በአንድነት ሰበሰቡ፣ እናም ከበላያ
ቸው ያዕቆብ ብለው የሚጠሩትን ሰው አስ
ቀመጡ፤
፲ እናም እርሱን ንጉሳችን ብለው ጠሩት፤
ስለዚህ እርሱም በክፉዎቹ ቡድን ላይ ንጉስ
ሆነ፤ እናም እርሱ ስለ ኢየሱስ በመሰከሩት
ነቢያት ላይ ድምፅ ከሰጡት ዋና የነበር ነው።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ እያንዳንዱ ህግጋ
ቱን መሪዎቻቸው ከማቋቋሙ በስተቀር በአ
ንድነት እንደተሰበሰቡት የጎሳ ሰዎች አይነት
በቁጥር በርካታ አልነበሩም፤ ይሁን እንጂ
እርስ በርስ ጠላቶች ነበሩ፤ ምንም እንኳን
እነርሱ ፃድቃን ያልነበሩ ቢሆኑም አስተዳ

፯ ፭ ሀ ሮሜ ፮፥፲፫–፲፮፤
አልማ ፲፥፳፭።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፱።

፰ ሀ ምሳ. ፳፮፥፲፩፤
፪ ጴጥ. ፪፥፳፪።

፬፻፲፬

፫ ኔፊ ፯፥፲፪–፳፪

ደሩን ለማጥፋት ወደ ቃል ኪዳኑ ከገቡት
ጋር በጥላቻ አንድ ሆነው ነበር።
፲፪ ስለዚህ ያዕቆብ ጠላቶቻቸው ከእነርሱ
ይበልጥ ብዙ መሆናቸውን በመመልከቱ፤
የቡድኑ ንጉስ በመሆኑ፤ ህዝቡን በምድ
ሪቱ በስተሰሜን ጫፍ በኩል እንዲሸሹና፣
ከተቃዋሚዎቹም ጋር እስከሚገናኙ ድረስ
ለራሳቸው ሀመንግስት እንዲያቋቁሙ (ብዙ
ተቃዋሚዎችም እንዲኖሩ እነርሱን ሸንግ
ሎአቸዋልና) እናም ከጎሳ ህዝብ ጋር ለመ
ጣላት በተገቢው ሁኔታ እንዲጠናከሩ ህዝ
ቡን አዘዘ፤ እናም ይህንንም አደረጉ።
፲፫ እናም ህዝቡን እስከሚያልፉ ድረስ
እንዳይታገዱ ጉዞአቸው እጅግ ፈጣን ነበር።
እናም ሠላሳኛው ዓመት እንዲህ ተፈፀመ፤
እናም የኔፊ ህዝብ ጉዳይም ይህ ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ በሠላሳ አንደኛው
ዓመት እያንዳንዱ ሰው በቤተሰቡ፤ በነገ
ድና በየጓደኞቹ በጎሳው ተከፋፍሎ ነበር፤
ይሁን እንጂ እርስ በርስ እንዳይዋጉ ስም
ምነት ላይ ደርሰው ነበር፤ ነገር ግን አለቆ
ቻቸው እናም መሪዎቻቸው በነበሩት አስተ
ሳሰብ ስለሚመሩ በህግጋት እንዲሁም በመ
ንግስታቸው አንድ አልሆኑም ነበር። ነገር
ግን አንደኛው ጎሳ ሌላኛውን እንዳይተላ
ለፍ ጥብቅ ህጎችን አወጡ፤ በዚህም የተነሳ
በተወሰነ ደረጃ በምድሪቱ ላይ ሰላም ሆነ፤
ይሁን እንጂ ልባቸው ከጌታ ከአምላካቸው
ተመልሶ ነበር፣ እናም ነቢያቶችን በድን
ጋይ ወግረዋልና ከመካከላቸውም አውጥ
ተው ጥለዋቸዋል።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሀኔፊ—በመላዕክቶ
ችና ደግሞ በጌታ ድምፅ በመጎብኘቱ፤ ስለ
ዚህ መላእክቶችንም በማየቱ፣ እናም የዐ
ይን ምስክር በመሆኑና፣ ስለክርስቶስ አገ
ልግሎት በተመለከተ ያውቅ ዘንድ ሀይል
ስለተሰጠው፣ እናም ደግሞ ከፅድቅ ሥራ
ቸው ወደ ክፋትና እርኩሰታቸው በፍጥነት
ስለመመለሳቸው የዐይን ምስክር በመሆኑ፤
፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፮፥፴።
፲፭ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፪።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል።

፲፮ ስለዚህ በልባቸው ጠጣርነት እናም
በአዕምሮአቸው መታወር በማዘኑ—በዚ
ያው ዓመት ወደእነርሱ ሄደ፣ እናም በድፍ
ረት ስለንስሃ እንዲሁም በጌታ በኢየሱስ
ክርስቶስ እምነት ለኃጢያት ስርየት እን
ደሚገኝ መመስከር ጀመረ።
፲፯ እናም ብዙ ነገሮችን ሰበከላቸውና፣
ሁሉም ነገሮች ሊፃፉ አልቻሉም፣ እናም
ግማሹን እንኳን ብቁ አይሆኑም፤ ስለዚህ
በዚህ መጽሐፍ አልተፃፉም። እናም ኔፊ
ሀ
በሃይል እንዲሁም በታላቅ ሥልጣን አገ
ለገለ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ከእነርሱ የበለጠ
ስልጣን ስለነበረው በእርሱ ተቆጥተው
ነበር፤ የእርሱን ቃል ላለማመን ሀአስቸጋሪ
ይሆንባቸዋልና፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
እምነቱ ታላቅ ስለነበር መላእክት በየቀኑ
ያገለግሉት ነበርና።
፲፱ እናም በኢየሱስ ስም ዲያብሎስን እን
ዲሁም ሀእርኩስ መንፈስን አስወጥቷል፤
እናም በህዝቡ በድንጋይ ከተወገረና በሞት
እንዲሰቃይ ከተደረገ በኋላ ወንድሙንም
እንኳን ከሞት አስነስቷል።
፳ እነም ህዝቡ ይህን ተመለከቱ፣ እናም
ስለዚህም መስክረዋልና፣ በኃይሉም ምክ
ንያት ተቆጥተው ነበር፤ እናም ደግሞ በኢ
የሱስ ስም በህዝቡ ፊትም ብዙ ሀተአምራ
ትን አድርጓል።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ሠላሳ አንደኛው
ዓመት አለፈ፣ እናም ወደ ጌታ የተለወጡ
ጥቂት ሰዎች ብቻ ነበሩ፤ ነገር ግን ብዙ
ዎች በሚያምኑበት በኢየሱስ ክርስቶስ በነ
በረው የእግዚአብሔር ኃይልና መንፈስ
እንዲሁም ሥልጣን እንደተጎበኙ በእው
ነት ለህዝቡ አስታውቀዋል።
፳፪ እናም ዲያብሎሶች ከውስጣቸው
የወጣላቸውና፣ ከህመማቸውና፣ ከደዌም
የዳኑ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ደርሶ በላያ
ቸው ላይ እንደሰራና እንደተፈወሱ ለህዝቡ

፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፩፤
አልማ ፬፥፲፱።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ—ክፉ

መንፈሶች።
፳ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፩።

፬፻፲፭

፫ ኔፊ ፯፥፳፫–፰፥፲፪

በእውነት ገልጸዋል፤ እናም ደግሞ ምል
ክቶችን አሳዩና፣ በህዝቡ መካከል ጥቂት
ታምራቶችን ሰሩ።
፳፫ እንደዚህም ሠላሳ ሁለተኛውም
ዓመት አለፈ። እናም በሠላሳ ሦስተኛው
ዓመት መጀመሪያ ኔፊ ወደ ህዝቡ ጮኸ፤
እናም ንሰሃንና የኃጢያት ስርየትን ሰበከ
ላቸው።
፳፬ እንግዲህ ወደ ንሰሃ ከመጡት በውሃ
ሀ
ያልተጠመቀ አንድም እንደሌለ እንድታ
ስታውሱ እፈልጋለሁ።
፳፭ ስለዚህ ንስሀ እንደገቡ እና ሀለኃጥያ
ታቸው ስርየት እንዳገኙ በእግዚአብሔር
እና በህዝብ ፊት ምስክር እንዲሆን ወደእ
ነርሱ የሚመጡትን እንደዚህ አይነት ሰዎ
ችም በእነርሱ በውሀ እንዲጠመቁ ዘንድ፣
ለዚህም አገልግሎት ሰዎች በኔፊ ተሹመው
ነበር።
፳፮ እናም በዚህ ዓመት መጀመሪያ ለን
ስሃ የተጠመቁ ብዙዎች ነበሩ፤ እናም የዓ
መቱ አብዛኛው ክፍል አለፈ።
ምዕራፍ ፰
ኃይለኛ ነፋስ፤ የመሬት መንቀጥቀጥ፤
እሳት፤ አውሎ ነፋስ እናም ታላቁ ጥፋት
የክርስቶስን ስቅለት መሰከሩ— ብዙ ሰዎች
ጠፉ— ምድርን ለሦስት ቀናት ጨለማ
ሸፈናት— በህይወት የተረፉት ሰዎች
በዕድላቸው አማረሩ። ፴፫–፴፬ ዓ. ም.
ገደማ።
፩ እንግዲህ እንዲህ ሆነ በምዝገባችን መሰ
ረት፣ እናም ምዝገባችን እውነት መሆኑን
እናውቃለን፣ ምክንያቱም እነሆ፣ መዛግብ
ቱን የጠበቀው ፃድቅ ሰው ነበርና—እርሱም
ሀ
በኢየሱስ ስም ብዙ ለታምራቶችን በእው
ነት አድርጓል፤ እናም ሁለንተናውን ከክ
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፰ ፩ ሀ የሐዋ. ፫፥፮፤
ያዕቆ. ፬፥፮።

ፋት ካላነፃው በስተቀር በኢየሱስ ስም ተአ
ምራት ሊሰራ የሚቻለው ማንም ሰው አል
ነበረም—
፪ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ፣ በዚህ ሰው
የጊዜአችን አቆጣጠር የተሳሳተ ካልሆነ፣
ሀ
ሠላሳ ሦስተኛው ዓመት አልፏል፤
፫ እናም ህዝቡ በላማናዊው ነቢዩ ሳሙ
ኤል የተሰጠውን ምልክት፣ አዎን፣ በዚያ
ጊዜም በምድሪቱ ገጽ ለሦስት ቀናት
ሀ
ጨለማ ለሚሆንበት በታላቅ አትኩሮት
መመልከት ጀመሩ።
፬ እናም ብዙ ሀ ምልክቶች የተሰጡም
ቢሆን፣ በህዝቡ መካከል ታላቅ መጠራ
ጠር፣ እናም ፀብ መሆን ጀሞሮ ነበር።
፭ እናም እንዲህ ሆነ በሠላሳ አራተኛው
ዓመት በመጀመሪያው ወር፣ በወሩ በአ
ራተኛው ቀን፣ በምድሪቱ ሁሉ በጭራሽ
ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ ውሽንፍር ተነሳ።
፮ እናም ደግሞ ታላቅና አስፈሪ የሆነ ኃይ
ለኛ ነፋስም ነበር፤ እናም ምድሪቱን በሙሉ
ሀ
ሲያንቀጠቅጥ የምትከፈት እስከሚመስል
የሚያስፈራ ለነጎድጓድ ነበር።
፯ እናም በምድሪቱ ከዚህ በፊት የማይ
ታወቅ እጅግ ኃይለኛ የሆነ መብረቅ ነበር።
፰ እናም ሀየዛራሄምላ ከተማ ተቃጠለች።
፱ እናም የሞሮኒ ከተማ በባህሩ ውስጥ
ሰጠመች፣ እናም በዚያ የሚኖሩ ሰዎች
ሰጠሙ።
፲ እናም የሞሮኒህ ከተማም በአፈር ተሸ
ፈነች፣ ስለዚህ በከተማዋም ፈንታ ታላቅ
ተራራ ሆነ።
፲፩ እናም በምድሪቱ በስተደቡብ በኩል
ታላቅና የሚያስፈራ ጥፋት ነበር።
፲፪ ነገር ግን እነሆ፣ በምድሪቱ በስተሰሜን
በኩል ይበልጥ ታላቅና አስፈሪ የሆነ ጥፋት
ነበር፤ እነሆም፣ በኃይለኛው ነፋስና፣ በአ
ውሎ ነፋሱ፣ እናም በነጎድጓዱና መብረቁ፣

		ለ ፫ ኔፊ ፯፥፲፱–፳፤
ሞር. ፱፥፲፰–፲፱።
፪ ሀ ፫ ኔፊ ፪፥፰።
፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፤
ሔለ. ፲፬፥፳፣ ፳፯፤
፫ ኔፊ ፲፥፱።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፮ ሀ ማቴ. ፳፯፥፵፭፣ ፶–፶፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩፤
ሔለ. ፲፬፥፳፩።
፰ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፯–፰።

፬፻፲፮

፫ ኔፊ ፰፥፲፫–፳፭

እንዲሁም በምድሪቱም እጅግ ታላቅ በሆ
ነው መንቀጥቀጥ የምድሪቱ ገፅታ በሙሉ
ተለውጦ ነበር፤
፲፫ እናም ሀአውራ ጎዳናዎች ተሰነጣጥ
ቀው ነበር፣ እናም የተስተካከለው መንገ
ድም ተበላሽቶ ነበር፤ ለጥ ያሉ ብዙ ስፍ
ራዎች ጎርባጣ ሆኑ።
፲፬ እናም ብዙ ታላላቅና ታዋቂ ከተ
ሞች ሀሰጠሙ፣ እናም ብዙዎችም ተቃ
ጠሉና በከተሞቹ ያሉት ህንፃዎች በመሬት
ላይ እስከሚወድቁ ድረስ ተንቀጠቀጡና፣
በዚያ የነበሩት ነዋሪዎችም ተገደሉ እናም
ስፍራው ባዶ ሆነ።
፲፭ እናም ጥቂት ከተሞችም ተርፈው
ነበር፤ ነገር ግን የነበረው ጉዳት እጅግ ታላቅ
ነበር፤ እናም በእነርሱም ውስጥ ብዙ የተ
ገደሉ ነበሩ።
፲፮ እናም በአውሎ ነፋሱ የተወሰዱም
ጥቂቶች ነበሩ፤ እናም ከመወሰዳቸው በቀር
ወዴት እንደሄዱ የሚያውቅ ማንም አልነ
በረም።
፲፯ እናም ኃያሉ ነፋስ፤ እናም ነጎድጓ
ድና፣ መብረቅና፣ በመሬት መንቀጥቀጡ
የተነሳ ምድሪቱ ሙሉ በሙሉ ገፅታዋ ተለ
ወጠ።
፲፰ እናም እነሆ፣ ሀ አለቶቹም ተሰነጣ
ጠቁ፤ በምድረ ገፅ ላይም ሁሉ ተሰባበሩ፤
በዚህም የተነሳ በምድሪቱ ገፅ ላይ ሁሉ
የተቆራረጡ ብጥስጣሽና በቀጭኑ የተሰነ
ጣጠቁ፣ እናም ፍርክስካሽ ሆነው ተገኙ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ነጎድጓዱም፣ መብ
ረቁም፣ ውሽንፍሩም፣ ኃያሉ ነፋስ፣ እናም
የመሬት መንቀጥቀጡ በቆመበት ጊዜ—
እነሆም የቆየውም ለሦስት ሰዓታት ነበር፤
ጥቂት ሰዎችም ከዚህ በበለጠ ቆይቷል
ብለው ተናግረዋል፤ ይሁን እንጂ፣ እነዚህ
ታላቅና አስፈሪ ነገሮች ሁሉ የተከናወኑት
ሀ
ለሦስት ሰዓታት ነበር—እናም ከዚያ በኋላ
እነሆ፣ በምድሪቱ ገፅ ላይ ጨለማ ነበር።
፲፫ ሀ ሔለ. ፲፬፥፳፬፤
፫ ኔፊ ፮፥፰።
፲፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፬።

፳ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ገጽ ሁሉ
ላይም ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ነበር፤ በዚህም
የተነሳ ያልሞቱት በዚያን ስፍራ የነበሩትም
ነዋሪዎች ሀየጨለማው ጭጋግ ለሊሰማቸው
ይችሉ ነበር፤
፳፩ እናም በጨለማውም የተነሳ ምንም
ብርሃን ሊሆን አልቻለም ነበር፤ ሻማም ሆነ
ችቦም በማንም ሰው ሊቀጣጠል አልቻለም፤
በምርጡ እናም እጅግ ደረቅ በሆነው እንጨ
ትም እሳት ሊቀጣጠል አልቻለም፤ ስለዚህ
ባጠቃላይ ምንም ብርሃን ሊሆን አልቻለም፤
፳፪ እናም በምድሪቱ ገፅ ላይ የነበረው
የጨለማ ጭጋግ እጅግ ታላቅ በመሆኑ እሳ
ትም ሆነ ጭላንጭል፤ ፀሐይም ሆነ ጨረቃ
እንዲሁም ከዋክብት አይታዩም ነበር።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ሀለሦስት ቀናትም
ምንም አይነት ብርሃን አልታየም ነበር፤
እናም በህዝቡ ሁሉ መካከልም የማያቋ
ርጥ ሀዘንና፣ ጩኸት፣ እንዲሁም ለቅሶ
ነበር፤ አዎን በጨለማውና በላያቸው ላይ
በመጣው ታላቅ ጥፋት የተነሳ የህዝቡ ለቅሶ
ታላቅ ነበር።
፳፬ እናም በአንድ ስፍራም እንዲህ በማ
ለት ሲጮኹ ተሰምተዋል፥ ከዚህ ታላ
ቅና አስፈሪ ከሆነው ቀን በፊት ንሰሃ ብን
ገባ ኖሮ፤ እናም ወንድሞቻችን ይተርፉና
በታላቁ ሀየዛራሄምላም ከተማም በእሳቱ
ባልተቃጠሉም ነበር።
፳፭ እናም በሌላ ስፍራ እንዲህም በማለት
ሲጮኹና፣ ሲያዝኑ ተሰምተዋል፥ ከዚህ
ታላቅና አስፈሪ ከሆነው ቀን በፊት ንሰሃ
ብንገባ፣ እናም ነቢያትን ባንገድል፣ እን
ዲሁም በድንጋይ ባንወግራቸው፣ እንዲ
ሁም ባንወረውራቸው ኖሮ፤ ስለዚህ እና
ቶቻችንና፣ መልካም የሆኑት ሴቶች ልጆ
ቻችንና ልጆቻችን ይተርፉ ነበር፤ እናም
በታላቋ የሞሮኒሀ ከተማ አይቀበሩም ነበር።
እናም የህዝቡም ጩኸት እንደዚህ ታላቅና
አስፈሪ ነበር።

፲፰ ሀ ሔለ. ፲፬፥፳፩–፳፪።
፲፱ ሀ ሉቃ. ፳፫፥፵፬።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፭፤ ፲፱፥፲፩።

		ለ ዘፀአ. ፲፥፳፩–፳፪።
፳፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲።
፳፬ ሀ ሔለ. ፲፫፥፲፪።

፬፻፲፯

፫ ኔፊ ፱፥፩–፲፩

ምዕራፍ ፱
በጭለማው ውስጥ፣ የክርስቶስ ድምጽ
በክፋታቸው የተነሳ የብዙ ሰዎችን እንዲ
ሁም የከተሞቹን ጥፋት አወጀ— መለኮ
ታዊነቱንም ደግሞ አወጀ፣ የሙሴ ህግም
እንደተሟላም አስታወቀ፣ እናም ሰዎችም
ወደ እርሱ እንዲመጡ፣ እናም እንዲድኑ
ጋበዛቸው። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ገጽ ሁሉ
ላይ ባሉ ነዋሪዎቹ መካከል አንድ ሀድምፅ
መጥቶ እንዲህ ሲል መጮኹ ተሰማ፥
፪ ለዚህ ህዝብ ሀ ወዮ፣ ወዮ ወዮለት፣
ንሰሃ ካልገቡ በስተቀርም ለምድር ነዋሪ
ዎች በሙሉ ወዮላቸው፤ መልካም የሆኑት
የህዝቦቼ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በመገደ
ላቸው ዲያብሎስ ለይስቃል፣ እናም መላ
ዕክቶቹም ይደሰታሉና፤ እናም በክፋታቸ
ውና በእርኩሰታቸው የተነሳ ነው የወደቁት!
፫ እነሆ፣ ታላቋን የዛራሄምላን ከተማ እናም
ነዋሪዎችዋን በእሳት አቃጥያቸዋለሁ።
፬ እናም እነሆ፣ ታላቋን የሞሮኒን ከተማና
በዚያም የሚገኙትን ነዋሪዎች በባህሩ ጥልቅ
እንዲሰጥሙም አድርጌአለሁ።
፭ እናም እነሆ፣ ክፋታቸውንና ርኩሰታ
ቸውን ከፊቴ ለመሸሸግ፣ የነቢያቱ እናም
የቅዱሳን ደም ከእንግዲህ በኔ ላይ እንዳ
ይመጣ ታላቋን የሞሮኒሀን ከተማና ነዋሪ
ዎችዋን በመሬት ውስጥ ሸፍኜአቸዋለሁ።
፮ እናም እነሆ፣ የጌልገላ ከተማ እንድትሰ
ጥም እናም በዚያን ስፍራ የሚገኙት ነዋሪ
ዎችም በምድሪቱ ውስጥ እንዲቀበሩ አድ
ርጌአለሁ፤
፯ አዎን፤ እናም የኦኒሀ ከተማና ነዋሪዎ
ችዋ፤ እናም የሞኩም ከተማና ነዋሪዎችዋ፤
እናም የኢየሩሳሌም ከተማና ነዋሪዎችዋ፤
ከእንግዲህ ወዲያ የነቢያቱና የቅዱሳን ደም
በእነርሱ ላይ ወደ እኔ እንዳይመጣ ክፋታ
፱ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩፤

፫ ኔፊ ፲፩፥፲።
፪ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳–፳፩።
		ለ ሙሴ ፯፥፳፮።

፯ሀ
፰ሀ
፱ሀ
		ለ

ቸውን እናም ርኩሰታቸውን ከፊቴ ለመ
ሸሸግ በስፍራቸው ሀውሃ እንዲመጣባቸው
አደረግሁ።
፰ እናም እነሆ፣ የጋድያንዲን ከተማና፣
የጋድዮምናን ከተማ፣ እናም የያዕቆብን
ከተማና፣ የጊምጊምኖን ከተማ፣ በሙሉ
እንዲሰምጡ አደረኳቸው፣ እናም በስፍ
ራው ሀኮረብታዎችንና ሸለቆዎችን ሰራሁ፤
ከእንግዲህም ወዲያ የነቢያቱና፣ የቅዱሳን
ደም በእነርሱም ላይ ወደ እኔ እንዳይመጣ
ክፋታቸውን፣ እናም ርኩሰታቸውን ከፊቴ
ለመሸሸግ በስፍራው የነበሩትን ነዋሪዎች
በመሬት ውስጥ ቀበርኳቸው።
፱ እናም እነሆ፣ ከምድር ኃጢአቶች ሁሉ
በላይ በነበረው ኃጢአቶቻቸውና ክፋቶች፤
ሀ
በሚስጥራዊው ግድያቸው፣ እንዲሁም
በህብረታቸው የተነሳ ታላቋ ከተማ የንጉስ
ያዕቆብ ህዝብ የሰፈረባት ያዕቆቡጋትን በእ
ሳት እንድትቃጠል አደረግሁ፤ ምክንያቱም
እነርሱ ነበሩ የህዝቤን ሠላም እናም የምድ
ሪቱን አገዛዝ ያጠፉት፤ ስለዚህ ከእንግዲ
ህም ወዲያ የነቢያቱምና የቅዱሳን ደም በእ
ነርሱም ላይ ወደ እኔ እንዳይመጣ ከፊቴም
ለ
ለማጥፋት እንዲቃጠሉ አደረግሁ።
፲ እናም እነሆ፣ ስለ ኃጢአታቸውና ርኩ
ሰታቸው እንዲናገሩ የላኳቸውን ነቢያት
በማስወጣት በሰሩት ክፋትና፣ በድንጋይ
ስለወገሩአቸው፣ የላማን ከተማና፣ የኢዮሽ
ከተማ፣ እናም የጋድ ከተማና፣ የቂሽቁመ
ንን ከተማ፣ እንዲሁም ነዋሪዎቻቸው በእ
ሳት እንዲቃጠሉ አደረግሁ፤
፲፩ እናም ሁሉንም አስወጥተው ስለወረ
ወሩአቸው፣ በመካከላቸውም ምንም ፃድቅ
የሆነ ባለመኖሩ በመካከላቸውም የላኳቸው
ነቢያትና፣ ፃድቃኖች ደም ሀከመሬት ወደ
እኔ እንዳይጮህ ክፋቶቻቸው፣ እናም ርኩ
ሰታቸው ከፊቴም ይደበቁ ዘንድ ለእሳት
ላኩባቸውና፣ አጠፋቸው።

ሕዝ. ፳፮፥፲፱።
፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩።
ሔለ. ፮፥፲፯–፲፰፣ ፳፩።
ሞዛያ ፲፪፥፰።

፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፲።
		ለ ፪ ነገሥ. ፩፥፱–፲፮፤
ሔለ. ፲፫፥፲፫።

፬፻፲፰

፫ ኔፊ ፱፥፲፪–፳፪

፲፪ እናም በክፋቶቻቸውና በርኩሰታ
ቸው የተነሳም በዚህች ምድር፣ እናም በዚህ
ህዝብ ላይ ሀብዙ ታላቅ ጥፋቶች እንዲሆኑ
አደረግሁ።
፲፫ አቤቱ ከእነርሱ የበለጠ ፃድቅ በመሆ
ናችሁ እናንተ ሀየተረፋችሁትን ሁሉ ለእፈ
ውሳችሁ ዘንድ ለኃጥያታችሁ ንስሃ ገብታ
ችሁ እናም ተለውጣችሁ አሁን ወደ እኔ
አትመለሱምን?
፲፬ አዎን በእውነት እላችኋለሁ፣ ወደ እኔ
ሀ
ከመጣችሁ ለዘለዓለማዊ ህይወትን ታገኛ
ላችሁ። እነሆ የምህረት ሐክንዴ ወደ እናንተ
ተዘርግታለች፣ እናም ማንም ቢመጣ እቀ
በለዋለሁ፣ እናም ወደ እኔ የሚመጡ የተ
ባረኩ ናቸው።
፲፭ እነሆ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ የሆን
ኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። ሰማያትንና ምድ
ርን፣ እናም በውስጧ ያሉትን ነገሮች በሙሉ
ሀ
ፈጥሬአለሁ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከአብ
ጋር ነበርኩኝ። ለእኔ በአብ እንዳለሁ አብም
በእኔ አለ፤ በእኔም የአብ ስሙን አስከብሯል።
፲፮ የእኔ ወደሆኑት መጣሁና፣ የራሴ የሆ
ኑትም ሀአልተቀበሉኝም። እናም የእኔን
መምጣት በተመለከተ ቅዱሳን መጻሕፍት
ተፈጽመዋል።
፲፯ እናም ለተቀበሉኝ ሁሉ ለእነርሱ የእ
ግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣ
ንን ሀሰጠኋቸው፣ እናም በስሜ ለሚያምኑ
ትም ሁሉ እንዲህም አደርጋለሁ፣ እነሆም
በእኔም ለቤዛነት ይመጣልና በእኔም የሙሴ
ሐ
ህግ ተፈፀሟል።
፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፰–፲፣ ፲፬።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፥፲፪።
		ለ ኤር. ፫፥፳፪፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፴፪።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፬–፳፰፤
አልማ ፭፥፴፫–፴፮።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፮።
		ሐ አልማ ፲፱፥፴፮።
፲፭ ሀ ዮሐ. ፩፥፩–፫፤ ቄላ. ፩፥፲፮፤
ሔለ. ፲፬፥፲፪፤
ኤተር ፬፥፯፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፱።
		ለ ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፪፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፯፤

፲፰ እኔ የአለም ብርሃንና ህይወት ነኝ።
አልፋና ኦሜጋ፤ የመጀመሪያ እና የመ
ጨረሻ ነኝ።
፲፱ እናም ከእንግዲህ ደምን በማፍሰስ
ሀ
አታበረክቱልኝም፤ አዎን፣ መስዋእቶቻ
ችሁና የሚቃጠሉት መስዋእቶች ማንኛው
ንም ስለማልቀበል መስዋእቶቻችሁ እናም
የሚቃጠሉት መስዋእቶቻችሁ ይቆማሉ።
፳ እናም ለእኔም ሀመስዋእት የተሰበረ
ልብና የተዋረደ መንፈስ ታቀርባላችሁ።
እናም ወደ እኔም በተሰበረ ልብና በተዋ
ረደ መንፈስ የሚመጣ በእሳትና በመንፈስ
ቅዱስ ለአጠምቀዋለሁ፤ ላማናውያንን እን
ኳን ቢሆን በመለወጣቸው ወቅት በእኔ በነ
በራቸው እምነት የተነሳ በእሳት እንዲሁም
በመንፈስ ቅዱስ እንደተጠመቁት፣ እናም
ይህንንም አያውቁም ነበር።
፳፩ እነሆ ዓለምን ከኃጢያት ለማዳን ለዓ
ለም ቤዛነትን ለማምጣት ወደ ዓለም መጥ
ቻለሁ።
፳፪ ስለዚህ ሀንሰሃ የሚገባን እናም እንደህ
ፃን ለልጅ ወደ እኔ የሚመጣንም እቀበለዋ
ለሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስትም እንደነ
ዚህ ላሉት ናትና። እነሆ፣ እንደነዚህ ላሉትም
ህይወቴን ሐሰጥቻለሁና፣ እናም በድጋሚም
አንስቼዋለሁ፤ ስለዚህ የምድር ዳርቻ ሁሉ
ንሰሃ ግቡ፣ ወደ እኔም ኑና፣ ዳኑ።
ሀ

ለ

ምዕራፍ ፲
በምድሪቱም ላይ ለብዙ ሰዓታት ዝምታ

፲፱፥፳፫፣ ፳፱።
፲፮ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፮፥፳፩።
፲፯ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር
አይነት ለመሆን ያለው
ችሎታ፤
የእግዚአብሔር ወንድ እና
ሴት ልጆች።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፪፥፲፱፣ ፵፮–፵፯፤
፲፭፥፪–፱።

፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		ለ ራዕ. ፩፥፰።
ቅ.መ.መ. አልፋ እና ኦሜጋ።
፲፱ ሀ አልማ ፴፬፥፲፫።
፳ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫–፲፬።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ማር. ፲፥፲፭፤
ሞዛያ ፫፥፲፱፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፯–፴፰።
		ሐ ዮሐ. ፲፥፲፭–፲፰።

፬፻፲፱

፫ ኔፊ ፲፥፩–፲፫

ሆነ— ዶሮ ጫጩቶችዋን እንደምትሰበ
ስብ የክርስቶስ ድምፅም ህዝቡን ለመሰ
ብሰብ ቃል ኪዳን ገባ— ፃድቃኖች የነበ
ሩትም አብዛኞቹም ተጠብቀዋል። ፴፬–
፴፭ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን እነሆ፣ እንዲህ ሆነ በም
ድሪቱ የነበሩት ሰዎች ሁሉ ይህንን ንግግር
አድምጠዋል፣ እናም ስለዚያም መስክረ
ዋል። እናም ከዚህ ንግግር በኋላ በምድሪቱ
ላይ ለብዙ ሰዓታት ፀጥታ ነበር፤
፪ የህዝቡም መገረም ታላቅ በመሆኑ ስለ
ተገደሉት ወገኖቻቸው ማልቀስ እናም
መጮሃቸውን አቆሙ፣ ስለዚህ ለብዙ ሰዓ
ታት በምድሪቱ ሁሉ ላይም ፀጥታ ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ህዝቡም በድጋሚ
ድምፅ እንዲህ ሲል መጣ፣ እናም ህዝቡ
ሁሉ ሰምተውትና፣ መስክረውበት ነበር፥
፬ አቤቱ የእነዚህ የጠፉት ሀታላላቅ ከተ
ሞች ሰዎች፣ የያዕቆብ ዝርያዎች፣ አዎን፣
የእስራኤል ቤት የሆናችሁ፣ ዶሮ ጫጩት
ዎችዋን በክንፎችዋ እንደምትሰበስብ ስንት
ጊዜ ሰበሰብኳችሁ እናም ለመገብኳችሁ።
፭ እናም በድጋሚ፣ ዶሮ ጫጩትዎችዋን
በክንፎችዋ እንደምትሰበስብ ስንት ጊዜ ሰበ
ሰብኳችሁ፣ አዎን፣ አቤቱ የእስራኤል ቤት
የሆናችሁ የጠፋችሁት፤ አዎን፣ አቤቱ የእ
ስራኤል ቤት የሆናችሁ እናንተ በኢየሩሳ
ሌም የምትኖሩ፤ እናንት እንደ ጠፋችሁ
ትም አይነት፤ አዎን፣ ዶሮ ጫጩትዎችዋን
እንደምትሰበስብ ሁሉ እሰበስባችሁ ዘንድ
ሀ
ስንት ጊዜ ወደድሁ፣ እናም እናንተ ግን
አልወደዳችሁም።
፮ እናንተ ሀያዳንኳችሁ የእስራኤል ቤት
ሆይ፣ አቤቱ ንሰሃ ከገባችሁ እናም ለበልባ
ችሁ ሙሉ አላማ ወደ እኔ ሐከተመለሳችሁ
ዶሮ ጫጩትዎችዋን በክንፎችዋ ስር እን
ደምትሰበስብ ስንት ጊዜ እሰበስባችኋለሁ።
፲ ፬ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፲፬።

		ለ ፩ ኔፊ ፲፯፥፫።
፭ ሀ ማቴ. ፳፫፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፬–፳፭።
፮ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፲፫።

፯ ካልሆነ ግን፣ የእስራኤል ቤት ሆይ፣
የአባቶቻችሁ ሀቃል ኪዳን እስከሚፈፀም
በት ጊዜ ድረስ የመኖሪያችሁ ስፍራ ባዶ
ይሆናል።
፰ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ህዝቡ እነዚ
ህን ቃላት ከሰሙ በኋላ፣ እነሆ፣ ወገኖቻ
ቸውንና ጓደኞቻቸውን በማጣታቸው በድ
ጋሚ ማልቀስና መጮህ ጀመሩ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ሁኔታ ሦስቱ
ቀናት አለፉ። እናም በጠዋት ነበር፣ እናም
ሀ
ጨለማው ከምድር ገጽ ላይም ተበተነ፣
ምድርም መንቀጥቀጥዋን አቆመች፣ አለ
ቶችም መፈረካከሳቸውን አቆሙና፣ የሚ
ያስፈራውም ማቃሰት ቆመ፤ እናም ሀይለኛ
የነበረው ሁከትም ቆመ።
፲ እናም ምድሪቱ በአንድነት ተጣበቀ
ችም፣ ጸናችም፤ እናም በህይወት የተ
ረፉት ሰዎች ሀዘንና፣ ለቅሶ፣ እንዲሁም
ዋይታም ቆመ፤ እናም ሀዘናቸው በደስታ፤
እንዲሁም ልቅሶአቸው ወደ ውዳሴና ወደ
አዳኛቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ምስ
ጋና ተለወጠ፤
፲፩ እናም በነቢያቱ የተነገሩትም ቅዱሳን
መፃህፍት እስከዚህ ድረስ ሀተፈፅመዋል።
፲፪ እናም የዳኑትም ሀይበልጥ ፃድቃን የነ
በሩት ሰዎች ናቸውና፣ ነቢያትን የተቀበሉ
ትና በድንጋይ ያልወገሩአቸውም እነርሱ
ነበሩ፤ እናም የተረፉትም የቅዱሳንን ደም
ያላፈሰሱት ነበሩ—
፲፫ እናም እነርሱም ድነዋልና፣ አል
ሰመጡም፣ እንዲሁም በምድር ውስጥም
አልተቀበሩም፤ በጥልቅ ባህሩ ውስጥም
ሰጥመው አልቀሩም ነበር፤ እናም በእሳት
አልተቃጠሉም፣ አልወደቁባቸውምና፣
በመደፋፈጥ አልሞቱም፤ እናም በአውሎ
ነፋሱም አልተወሰዱም ነበር፤ በጭ
ስና በጨለማውም ጭጋግ አልተሸነፉም
ነበር።

		ለ ሕዝ. ፴፮፥፳፮።
		ሐ ፩ ሳሙ. ፯፥፫፤
ሔለ. ፲፫፥፲፩፤
፫ ኔፊ ፳፬፥፯።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።

፱ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፲፱።
፲፩ ሀ የሐዋ. ፫፥፲፰–፳።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፰፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፫።

፬፻፳

፫ ኔፊ ፲፥፲፬–፲፩፥፫

፲፬ እናም አሁን ማንም የሚያነብ ይረዳ፤
ቅዱስ መጽሐፍ ያለው፣ ሀይመርምራቸው፣
እናም እነዚህ በእሳትና፣ በጭስ፣ እንዲሁም
በኃይለኛው ነፋስ፣ እናም እነርሱን ለመዋጥ
በመሬት ለመከፈት የሆኑት ሞቶችና፣ ጥፋ
ቶች ሁሉ፣ እናም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሆ
ኑት የብዙዎቹ ቅዱሳን ነቢያት ትንቢቶች
እንዲፈፀሙ እንደሆነም ይይና ይመልከት።
፲፭ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ አዎን፣
ብዙዎች በክርስቶስ መምጣት ስለእነዚህ
ነገሮች መስክረዋል፣ እናም ስለእነዚህ ነገ
ሮች በመመስከራቸው ሀተገድለዋል።
፲፮ አዎን፣ ነቢዩ ሀዜኖስ ስለነዚህ ነገሮች
መሰከረ፣ እናም ደግሞ ዜኖቅ እነዚህን ነገ
ሮች በተመለከተ ተናግሯል፣ ምክንያቱም
እነርሱ በተለይ የዘሮቻቸው ቅሪት ስለሆነው
ስለእኛ ተናግረዋል።
፲፯ እነሆ፣ አባታችን ያዕቆብ ደግሞ ስለ
ዮሴፍ ዘር ሀቅሪቶች መስክሯል። እናም
እነሆ፣ እኛ የዮሴፍ ዘር ቅሪቶች አይደለን
ምን? እናም ስለእኛ የሚመሰክሩት እነዚህ
ነገሮች አባታችን ሌሂ ከኢየሩሳሌም ባመ
ጣቸው የነሃስ ሰሌዳዎች ላይ አልተጻፉምን?
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በሠላሳ አራተኛው
ዓመት መጨረሻ፤ እነሆ፣ የተረፉት የኔፊ
ሰዎችና ደግሞ ላማናውያን ተብለው የሚ
ጠሩት የተረፉት፣ ታላቅ ደግ ነገርን እንደ
ተመለከቱ፣ እናም በራሳቸውም ላይ ታላቅ
በረከት እንደፈሰሰባቸው አሳያችኋለሁ፤
በዚህም የተነሳ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሀእን
ዳረገ ወዲያውም በእውነት ለእነርሱ እራ
ሱን ገለፀላቸው—
፲፱ ሰውነቱን ለእነርሱ ሀአሳያቸውና፣ አገ
ለገላቸው፤ እናም የአገልግሎቱም ታሪክ
ከዚህ በኋላ የሚሰጥ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ
ጊዜ ንግግሬን አቆማለሁ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፭።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።

ህዝቡ በለጋስ ምድር በተሰበሰበበት ኢየሱስ
ክርስቶስ ለኔፊ ህዝብ እራሱን ገለፀም፣ አስ
ተማራቸውም፤ እናም በዚህ መንገድ ነበር
እራሱን ያሳያቸው።
ምዕራፍ ፲፩ እስከ ፳፮ አጠቃሎ የያዘ።
ምዕራፍ ፲፩
አብ ስለተወደደው ልጁ መሰከረ— ክርስ
ቶስ ተገለጠ፣ እናም ስለኃጢያት ክፍያው
ተናገረ— ህዝቡም በእጁና በእግሩ፣ እናም
በጎኑ ላይ የነበረውን የቁስሉን ምልክት
ዳሰሱት— ሆሳዕና ብለውም ጮኹ— የጥ
ምቀት ደንብና ስርዓት አስተማራቸው—
የጸብ መንፈስ ከዲያብሎስ ነው— የክርስ
ቶስ ትምህርት ሰዎች እንዲያምኑና፣ እን
ዲጠመቁ፣ እናም መንፈስ ቅዱስን እንዲ
ቀበሉ ነው። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ የኔፊ ህዝብ
የሆኑ በቁጥር ብዙ የነበሩት በለጋስ ምድር
በነበረው ቤተመቅደስ ዙሪያ በአንድነት
ተሰብስበው ነበር፤ እናም እርስ በርሳቸ
ውም ተገርመውና ተደንቀው ነበር፤ እናም
አንዳቸው ለሌላኛቸውም ሀታላቅና አስገ
ራሚ የነበሩትን ለውጦች እያሳዩ ነበር።
፪ እናም ደግሞ ስለሞቱ የተሰጠውን
ሀ
ምልክት ተሰጥቶ ስለነበረው ስለዚህ ስለኢ
የሱስ ክርስቶስ በተመለከተ ይነጋገሩ ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ እርስ በርሳቸው በሚ
ነጋገሩበትም ወቅት፣ ከሰማይ የመጣ የሚ
መስል ሀድምፅ ሰሙ፤ የሰሙትንም ድምፅ
ለመረዳት ባለመቻላቸው ዙሪያውን ተመ
ለከቱ፤ እናም ድምፁ ሻካራ አልነበረም፣
ወይም የጩኸት ድምፅም አልነበረም፤
ይሁን እንጂ፣ ለ ድምፁ አነስተኛ ቢሆ

፲፮ ሀ ሔለ. ፰፥፲፱–፳።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፬–፭፤
አልማ ፵፮፥፳፬፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፫–፳፬።
፲፰ ሀ የሐዋ. ፩፥፱–፲፩።
፲፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፪–፲፭።
፲፩ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፰፥፲፩–፲፬።

፪ ሀ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯።
፫ ሀ ዘዳግ. ፬፥፴፫–፴፮፤
ሔለ. ፭፥፳፱–፴፫።
		ለ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፹፭፥፮።

፬፻፳፩

፫ ኔፊ ፲፩፥፬–፲፰

ንም እንኳን የሰሙት ውስጣቸውን ሰንጥቆ
ገብቶ፣ በዚህም የተነሳ ከሰውነታቸው ያል
ተንቀሳቀሰ ክፍል አልነበረም፤ አዎን፣ እስ
ከነፍሳቸው ድረስ ዘልቆ ገብቷል፣ እናም
ልባቸውን እንዲቃጠል አድርጓል።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ ድምፁን
ሰሙት፣ እናም አልተረዱትም ነበር።
፭ እናም በድጋሚ ለሦስተኛ ጊዜ ድምፁን
ሰሙትና፣ ለማዳመጥ ጆሮአቸውን ከፈቱ፤
እናም ዐይኖቻቸው ድምጹ ወደነበረበት
እየተመለከቱ ነበር፤ ድምፁ ወደሚመጣ
በት ወደ ሰማይ አቅጣጫም በፅናት ተመ
ለከቱ።
፮ እናም እነሆ፣ ለሦስተኛ ጊዜም የሰሙ
ትን ድምፅ ተረዱት፤ እንዲህም አላቸው፥
፯ እነሆ ሀበእርሱ ደስ የሚለኝ፤ ስሜንም
ያከበርኩበት፣ ለየምወደው ልጄ ይህ ነው—
እርሱን ስሙት።
፰ እናም እንዲህ ሆነ በተረዱትም ጊዜ
በድጋሚ በሰማይ ላይ ዐይናቸውን ጣሉ፤
እናም እነሆ፣ አንድ ሰው ከሰማይ ሲወርድ
ሀ
ተመለከቱ፤ እናም እርሱ ነጭ ልብስ ለብሶ
ነበር፤ እናም ወረደና በመካከላቸው ቆመ፤
እናም የህዝቡም ዐይን ሙሉ በሙሉ በእርሱ
ላይ ነበር፣ እናም እርስ በርሳቸውም ለመነ
ጋገር አልደፈሩም ነበር፣ እናም መላዕክት
እንደታያቸው በማሰባቸውም ምን ማለት
እንደሆነ አላወቁም ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም እጁን ዘረ
ጋና፣ ወደ ህዝቡም እንዲህ ሲል ተናገረ፥
፲ እነሆ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፣ ነቢ
ያት ወደ ዓለም ይመጣል ብለው የመሰከሩ
ልኝም።
፲፩ እናም እነሆ እኔ የዓለም ሀብርሃንና
ህይወት ነኝ፤ እናም አብ ከሰጠኝ መራራ
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፲፭።
		ለ ማቴ. ፫፥፲፯፤ ፲፯፥፭፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፮፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፩።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		ለ ማቴ. ፳፮፥፴፱፣ ፵፪።
		ሐ ዮሐ. ፩፥፳፱፤

ፅዋም ጠጥቻለሁ፣ እናም የዓለምን ኃጢ
ያት በራሴ ላይ ሐበመውሰድም አብን አክብ
ሬአለሁ፣ በዚህም ከመጀመሪያ ጀምሮ በሁ
ሉም ነገሮች የአብን መፈቃድ ፈፅሜአለሁ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም እነዚህን
ቃላት በተናገረበት ጊዜ ሰዎቹ ሁሉ በመ
ሬት ላይ ወደቁ፤ ምክንያቱም ክርስቶስ ወደ
ሰማይ ካረገም በኋላ በመካከላቸው እራሱን
እንደሚያሳይ በነቢያት ሀተተንብዮ እንደነ
በር አስታውሰዋልና።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም እንዲህ ሲል
ተናገራቸው፥
፲፬ ተነሱ እናም እጆቻችሁንም በጎኔ ሀእን
ድታስገቡና ደግሞ የችንካሬን ምልክት በእ
ጆቼና በእግሮቼ ላይ ለትዳስሱት ዘንድ፣ እኔ
የእስራኤል ሐአምላክ፣ እናም የምድር ሁሉ
አምላክ መሆኔንና፣ መለዓለም ኃጥያቶችም
መገደሌንም እንድታውቁ ዘንድ ወደ እኔ
ኑ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም ሄዱና እጃ
ቸውን በጎኑ አስገቡ፣ እናም ምስማር የተ
ቸነከሩባቸውን እጆቹንና እግሮቹን ዳሰሷ
ቸው፤ ሁሉም እስከሚደርሳቸው አንድ
በአንድ እየሄዱ ይህን አደረጉ፣ እናም
በዐይኖቻቸው ተመለከቱና፣ በእጆቻቸው
ዳሰሱ፣ እናም በነቢያቱ ስለመምጣቱም
የተነገረለት እርሱ ሀመሆኑን በእርግጥም
አወቁና መሰከሩ።
፲፮ እናም ሁሉም በሄዱና ለየራሳቸውም
በተመለከቱ ጊዜ በአንድነት እንዲህ ሲሉ
ጮኹ፥
፲፯ ሆሳዕና! የልዑሉ አምላካችን ስም
የተባረከ ይሁን! እናም በኢየሱስ እግር ስር
ወደቁ፣ እናም ሀአመለኩት።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ሀለኔፊ
ለ

ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፰–፲፱።
		መ ማር. ፲፬፥፴፮፤
ዮሐ. ፮፥፴፰፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፪።
፲፪ ሀ አልማ ፲፮፥፳።
፲፬ ሀ ዮሐ. ፳፥፳፯።
		ለ ሉቃ. ፳፬፥፴፮–፴፱፤
ት. እና ቃ. ፻፳፱፥፪።
		ሐ ኢሳ. ፵፭፥፫፤

፫ ኔፊ ፲፭፥፭።
		መ ፩ ኔፊ ፲፩፥፮።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ክርስቶስ
ከሟችነት በኋላ መገለጡ።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
፲፰ ሀ ፫ ኔፊ ፩፥፪፣ ፲።

፬፻፳፪

፫ ኔፊ ፲፩፥፲፱–፴፪

ተናገረ (ኔፊ ከህዝቡ መካከል ስለነበር)
እናም እርሱ ወደ ፊት እንዲመጣም አዘ
ዘው።
፲፱ እናም ኔፊ ተነሳና፣ ሄደ እናም በጌታ
ፊት አጎነበሰና፣ እግሮቹን ሳመ።
፳ እናም ጌታ እንዲነሳ አዘዘው። እናም
እርሱም ተነሳና በፊቱ ቆመ።
፳፩ እናም ጌታ እንዲህ ሲል ተናገረው፥
በድጋሚ ወደ ሰማይ በማርግበት ጊዜም
ይህንን ህዝብ ሀእንድታጠምቅ ለስልጣንን
እሰጥሃለሁ።
፳፪ እናም በድጋሚ ጌታ ሀሌሎችን ጠርቶ
በተመሳሳይ ተናገራቸው፤ እንዲያጠም
ቁም ስልጣንን ሰጣቸው። እናም እንዲህ
አላቸው፥ በዚህ መንገድ ታጠምቃላችሁ፤
በመካከላችሁም ለምንም ፀብ አይኖርም።
፳፫ በእውነት እንዲህ እላችኋለሁ በእ
ናንተ ሀቃላት አምኖ ለኃጢአቱ ንሰሃ የገ
ባና በስሜም ለመጠመቅ ለየፈለጉትን በዚህ
መንገድ አጥምቁአቸው—እነሆ፣ እናንተ
ወርዳችሁ እናም በውሃው መካከል ሐትቆማ
ላችሁ፣ እናም በስሜም ታጠምቁአቸዋላ
ችሁ።
፳፬ እናም አሁን እነሆ በስማቸውም ጠር
ታችሁ የምትናገሩአቸው ቃላት እነዚህ
ናቸው፥
፳፭ በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠኝ ሀስል
ጣን መሰረት ለበአብ፤ በወልድ፤ እናም
በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቅሃለሁ።
አሜን።
፳፮ እናም በውሃ ውስጥ ሀታጠልቋቸዋ
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፳፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፯፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፩።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፴፬።
፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—ለመጠመቅ
ብቁነት።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፱፥፲–፲፫።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፸፫።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣

		ለ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ

፳፰ ሀ

ላችሁ፤ እናም ከውሃ ውስጥም በድጋሚ
ታወጧቸዋላችሁ።
፳፯ እናም በዚህም መንገድ በስሜ ታጠ
ምቃላችሁ፤ እነሆም፣ በእውነት አብና፣
ወልድ፣ እናም መንፈስ ቅዱስ ሀ አንድ
ናቸው እላችኋለሁ፤ እናም እኔ በአብ እን
ዳለሁ አብም በእኔ ነው፣ እናም አብና እኔም
አንድ ነን።
፳፰ እናም በዚህ በማዛችሁ መሰረትም
እንደዚህ አጥምቁ። እናም ከዚህ በፊት
እንደነበረውም በመካከላችሁ ሀፀብ አይኖ
ርም፤ ከዚህ በፊት እንደነበረው በትምህ
ርቴ ነጥቦችም ምክንያት በመካከላችሁ ፀብ
አይኖርም።
፳፱ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ የፀብ
ሀ
መንፈስ ያለበት፣ የፀብ አባት ከሆነ እናም
የሰዎችን ልብ እርስ በርስ ለእንዲጣሉ በቁጣ
ከሚያነሳሳው ከዲያብሎስ እንጂ፤ ከእኔ
አይደለም።
፴ እነሆ፣ ሰዎችን አንዳቸውን ከሌላኛው
ልባቸውን ለቁጣ የሚያነሳሳ ይህ የእኔ ትም
ህርት አይደለም፤ ነገር ግን እንደነዚህ ያሉ
ነገሮች እንዲወገዱ ማድረግ ይህ የእኔ ትም
ህርት ነው።
፴፩ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፤ ሀትምህርቴን ለእናንተ አውጃለሁ።
፴፪ እናም ይህ የእኔ ሀትምህርት ነው፤
ይህም አብ ለእኔ የሰጠኝ ትምህርት ነው፤
ስለአብ ለእመሰክራለሁ፣ እንዲሁም አብ
ስለእኔ ይመሰክራል፤ ሐመንፈስ ቅዱስም
ደግሞ ስለእኔና ስለአብ ይመሰክራል፤ በማ

መጥመቅ—ትክክለኛ
ስልጣን።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ።
ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፪፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፲፤
ሞር. ፯፥፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፰።
፩ ቆሮ. ፩፥፲፤
ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯።

፳፱ ሀ ፪ ጢሞ. ፪፥፳፫–፳፬፤
ሞዛያ ፳፫፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ለ ጆ.ስ.ት. ኤፌ. ፬፥፳፮
(ተጨማሪ)፤
ሞዛያ ፪፥፴፪–፴፫።
፴፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፪–፳፩።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ትምህርት።
		ለ ፩ ዮሐ. ፭፥፯።
		ሐ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፩፤
ኤተር ፭፥፬።

፬፻፳፫

፫ ኔፊ ፲፩፥፴፫–፲፪፥፪

ንኛውም ስፍራ አብ ሰዎች በሙሉ ንሰሃ
እንዲገቡና በእኔ እንዲያምኑ አዞአቸዋል።
፴፫ እናም በእኔ ያመነና ሀ የተጠመቀ
ለ
ይድናል፤ እና እነርሱም የእግዚአብሔ
ርን መንግስት ሐየሚወርሱ ናቸው።
፴፬ እናም በእኔ የማያምን ቢኖርና ካልተ
ጠመቅ እርሱ ይኮነናል።
፴፭ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ
የእኔ ትምህርት ነው፣ ከአብ መሆኑንም
እመሰክራለሁ፤ በእኔ ሀየሚያምንም ቢኖር
ደግሞም በአብ ያምናል፤ ለእርሱም ስለ
እኔ አብ ይመሰክርለታል፤ አብም ለበእሳት
እንዲሁም ሐበመንፈስ ቅዱስ ይጎበኘዋል።
፴፮ እናም አብ ስለእኔ ይመሰክራል፣
መንፈስ ቅዱስም ስለአብና ስለእኔ ይመ
ሰክራል፤ ምክንያቱም አብ እኔና መንፈስ
ቅዱስ አንድ ነን።
፴፯ እናም በድጋሚ እንዲህ እላችኋለሁ፣
ንሰሃ ግቡና እንደ ህፃናት ሀሁኑ፤ በስሜም
ተጠመቁ፣ አለበለዚያ እነዚህን ነገሮች በም
ንም መንገድ ልትቀበሉ አትችሉም።
፴፰ እናም በድጋሚ እንዲህ እላችኋለሁ፣
ንሰሃ ግቡና በስሜም ተጠመቁ፣ እናም እን
ደህፃናት ሁኑ፣ አለበለዚያ በምንም መን
ገድ የእግዚአብሔርን መንግስት ልትወርሱ
አትችሉም።
፴፱ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ይህ የእኔ ትምህርት ነው፣ እናም በዚህም
ሀ
የሚገነባ በእኔ አለት ላይ መሰረቱን የገነባ፣
እናም ለየሲዖል ደጆችም አያሸንፋቸውም።
፵ እናም ከዚህ የበለጠ ወይንም ያነሰ የሚ
ናገርና፣ ይህን እንደ ትምህርቴ የሚመሰርት
ቢኖር፣ እርሱ ከክፉ ነው፤ እናም በዓለት
ላይ የገነባ አይደለም፤ ነገር ግን ሀበአሸዋው
ላይ መሰረቱን የገነባው ነው፣ የጥፋት ውሀ
ሲመጣና፣ ነፋስ ሲመታው የገሃነም ደጆ
፴፫ ሀ ማር. ፲፮፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—አስፈላጊ።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፴፭ ሀ ኤተር ፬፥፲፪።
		ለ ፫ ኔፊ ፱፥፳፤ ፲፪፥፪።

ችም እርሱን ለመቀበል ክፍት ሆነው ይጠ
ብቃሉ።
፵፩ ስለዚህ ወደእነዚህ ህዝቦች ሂዱ፤ እስ
ከአለም ዳርቻም የተናገርኳቸውን ቃላት
አስተምሩአቸው።
ምዕራፍ ፲፪
ኢየሱስ አስራ ሁለቱን ደቀመዛሙርት ጠራ
እናም ስልጣንን ሰጣቸው— በተራራው
ላይ እንዳደረገው ስብከት ለኔፋውያንም
አደረገ— ብፅዕናን ተናገራቸው— ትም
ህርቱም የላቀ ነበር እናም ከሙሴ ህግም
ቅድሚያ ያለው ነው— እርሱና አባቱ
ፍፁም እንደሆኑ እነርሱም ፍጹም እን
ዲሆኑ ታዘዋል— ማቴዎስ ፭ን አነጻፅሩ።
፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እነዚህን
ቃላት ለኔፋውያንና፣ ለተጠሩት በተናገ
ረበት ጊዜ፣ (የተጠሩት እናም ለማጥመቅ
ኃይልንና ስልጣንን የተቀበሉት ሀ አስራ
ሁለት ነበሩ) እናም እነሆ፣ እጁንም ወደ
ህዝቡ ዘረጋና እንዲህ ሲል ጮኸ፥ እናን
ተን እንዲያስተምሩና የእናንተ አገልጋዮች
እንዲሆኑ ከመካከላችሁ ለየመረጥኋቸውን
የእነዚህን የአስራ ሁለቱን ቃላት በጥንቃቄ
የምታዳምጡ ከሆነ ሐየተባረካችሁ ናችሁ፤
እናም እነርሱ በውኃ ያጠምቋችሁ ዘንድ
ስልጣንን ሰጥቻቸዋለሁ፤ በውኃም ከተ
ጠመቃችሁ በኋላ፣ እነሆ፣ እኔ፣ በእሳትና
በመንፈስ ቅዱስ አጠምቃችኋለሁ፤ ስለ
ዚህ እኔን ከተመለከታችሁና፣ እኔ መሆኔን
ካወቃችሁ በኋላ በእኔ ካመናችሁና፣ ከተ
ጠመቃችሁ እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ።
፪ እናም በድጋሚ፣ እናንተ እኔን ማየታ
ችሁንና እኔ መሆኔን ማወቃችሁን በመመ

		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፴፯ ሀ ማር. ፲፥፲፭፤
ሉቃ. ፲፰፥፲፯፤
ሞዛያ ፫፥፲፱፤
፫ ኔፊ ፱፥፳፪።
፴፱ ሀ ማቴ. ፯፥፳፬–፳፱፤
ሔለ. ፭፥፲፪።
ቅ.መ.መ. አለት።

		ለ
፵ሀ
፲፪ ፩ ሀ
		ለ

፫ ኔፊ ፲፰፥፲፪–፲፫።
፫ ኔፊ ፲፬፥፳፬–፳፯።
፫ ኔፊ ፲፫፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

፬፻፳፬

፫ ኔፊ ፲፪፥፫–፲፱

ስከራችሁ በቃላችሁ ያመኑት ይበልጥ የተ
ባረኩ ናቸው። አዎን፣ በቃላችሁ ያመኑት፣
እናም እራሳቸውን በጥልቅ ትህትና ለያወረ
ዱትና፣ የተጠመቁት የተባረኩ ናቸው፣
ሐ
በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ይጎበኛሉ፣
እናም ለኃጢአታቸው ስርየትን ይቀበላሉና።
፫ አዎን፣ ሀበመንፈስ ድሆች የሆኑ ወደ
እኔም ለየሚመጡ ብፁአን ናቸው፣ መን
ግስተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።
፬ እናም ደግሞ የሚያዝኑ ብፁዐን ናቸው፣
መፅናናትን ያገኛሉና።
፭ እናም ሀየዋሆች ብፁአን ናቸው፣ ለምድ
ርን ይወርሳሉና።
፮ እናም ሀፅድቅን ለየሚራቡና ሐየሚጠሙ
ሁሉ ብፁአን ናቸው፣ በመንፈስ ቅዱስ
ይሞላሉና።
፯ እናም ሀምህረትን የሚያደርጉ ብፁአን
ናቸው፣ ምህረትን ያገኛሉና።
፰ እናም በልባቸው ሀንፁሃን የሆኑ ሁሉ
ብፁአን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ለያዩታ
ልና።
፱ እናም ሀየሚያስተራርቁ ሁሉ ብፁአን
ናቸው፣ የእግዚአብሔር ለልጆች ይባላሉና።
፲ እናም ስለስሜ ሀየሚሰደዱ ሁሉ ብፁአን
ናቸው፣ መንግስተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።
፲፩ እናም ሰዎች ሲሰድቡአችሁና፣ ሲያ
ሳድዱአችሁና በሃሰትም ሁሉንም ዐይነት
ክፋት በእናንተ ላይ ስለእኔ ሲናገሩባችሁ፣
እናንተ ብፁአን ናችሁ፤
፲፪ ታላቅ ደስታም ይኖራችኋል እናም
እጅግ ትደሰታላችሁ፣ በሰማይም ሀዋጋችሁ
ትልቅ ይሆናልና፤ ከእናንተም በፊት የነበሩ
ትን ነቢያት እንዲሁም አሳድደዋቸዋልና።
ሀ

፪ ሀ ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ኤተር ፬፥፲፫–፲፭።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፭፤ ፲፱፥፲፫።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ለ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
፭ ሀ ሮሜ ፲፪፥፲፮፤
ሞዛያ ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ምድር።

፲፫ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፥ እና
ንተ የምድር ሀጨው እንድትሆኑ እሰጣችኋ
ለሁ፤ ነገር ግን ጨው ጣዕሙን ካጣ ምድር
እንዴት ትጣፈጣለች? ነገር ግን ለመጣል፣
እናም በሰዎች እግር በመረገጥ እንጂ
ጨውም ከዚያን ጊዜ በኋላ ከንቱ ይሆናል።
፲፬ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ የዚህ
ህዝብ ብርሃን እንድትሆኑ አሰጣችኋለሁ።
በኮረብታ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይ
ቻላትም።
፲፭ እነሆ፣ ሰዎች ሀሻማ አብርተው ከዕን
ቅቡ በታች ያደርጉታልን? አይደለም፣
ነገር ግን በሻማ ማብሪያው ላይ ያደርጉ
ታል፣ እናም በቤቱ ውስጥ ላሉት ሁሉም
ብርሃንን ይሰጣል፤
፲፮ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መልካም ስራ
ዎቻችሁን ተመልክተው፣ እናም በሰማይ
ያለው አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ሀብርሃ
ናችሁ በፊታቸው ሁሉ ይብራ።
፲፯ ህጉን ወይንም ነቢያትን ልሽር እን
ደመጣሁ አታስቡ። ለመሻር ሳይሆን የመ
ጣሁት ልፈፅመው ነው፤
፲፰ በእውነት እንዲህ እላችኋለሁ፣ ሀከሕግ
አንዲት የወጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ
አታልፍም፣ ነገር ግን በእኔ ሁሉም ተፈፅ
ሟል።
፲፱ እናም እነሆ፣ በእኔ እንድታምኑ ዘን
ድና፣ ከኃጢአቶቻችሁ ንስሀ እንድትገቡ
ዘንድ፣ እናም ሀበተሰበረ ልብ እና በተዋ
ረደ መንፈስ ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ፣ የአባ
ቴን ህግና ትዕዛዛትን ሰጥቻችኋለሁ። እነሆ፣
ትዕዛዛቱ በፊታችሁ አሉ፣ እናም ለህጉም
ተፈፅሟል።

፮ ሀ ምሳ. ፳፩፥፳፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፶፩፤
ኢኖስ ፩፥፬።
		ሐ ኤር. ፳፱፥፲፫።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፫፥፩።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም የሚሰራ።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፭–፱።

፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
ኤተር ፲፪፥፬።
ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፱–፵።
ቅ.መ.መ. ጨው።
ሉቃ. ፰፥፲፮።
፫ ኔፊ ፲፰፥፳፬።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፫ ኔፊ ፱፥፳።
ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
፫ ኔፊ ፱፥፲፯።

፬፻፳፭

፫ ኔፊ ፲፪፥፳–፴፱

፳ ስለዚህ ወደ እኔ ኑ፣ እናም ዳኑ፤ እውነት
እላችኋለሁና፣ በዚህ ጊዜ ያዘዝኳችሁን ትዕ
ዛዛት ካልጠበቃችሁ በቀር፣ በምንም ምክ
ንያት ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡም።
፳፩ በጥንት ጊዜም በነበሩት አትግደሉ
ሲባል ሰምታችኋል፤ እናም ደግሞ በእና
ንተ ፊትም ተፅፎአል፣ እና ሀየገደለም በእ
ግዚአብሔር ፍርድ አደጋ ላይ ይሆናል፤
፳፪ ነገር ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣ በወን
ድሙ ላይ የሚቆጣ በእግዚአብሔር ቅጣት
አደጋ ላይ ይሆናል። እናም ወንድሙን
ጨርቃም ብሎ የሚናገር ቢኖር በምክሩ
አደጋ ላይ ነው፤ እናም ሞኝ ብሎ የሚናገ
ርም በገሃነሙ እሳት አደጋ ላይ ነው።
፳፫ ስለዚህ ወደእኔ ብትመጡ ወይንም
ለመምጣት የምትፈልጉ ከሆናችሁ፣ እናም
ወንድማችሁ በእናንተ ላይ አንድ ነገር እን
ዳለው ካስታወሳችሁ፤
፳፬ ወደ ወንድማችሁም ሂዱ፣ እናም
በመጀመሪያ ከወንድማችሁ ጋር ሀ ተስ
ማሙ፤ እናም በልባችሁ ሙሉ ዓላማ ወደ
እኔ ኑ፣ እናም እኔ እቀበላችኋለሁ።
፳፭ ከጠላታችሁ ጋር በአንድ መንገድ
ስትሆኑ ፈጥናችሁ ተስማሙ፣ ያለበለዚያ
ብልጫ እንዳያገኝባችሁ፣ እናም ወደ ወህኒ
እንዳትጣሉ።
፳፮ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ያለ
ባችሁን ሰኒን እስከምትከፍሉ ከዚያ በም
ንም መንገድ አትወጡም። እናም በወህኒ
በሆናችሁ ጊዜ አንድ ሀሰኒን እንኳን ለመ
ክፈል ትችላላችሁን? እውነት እላችኋለሁ
አትችሉም።
፳፯ እነሆ፣ ሀአታመንዝር ተብሎ በጥን
ቶቹ ተጽፏል፤
፳፰ ነገር ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣ ወደ
፳፩ ሀ ዘፀአ. ፳፥፲፫፤
ሞዛያ ፲፫፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፰።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ
ማድረግ።
፳፮ ሀ አልማ ፲፩፥፫።
፳፯ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፴፮፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፮።
፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፫።

ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ
ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል።
፳፱ እነሆ፣ እናንተ ከእነዚህ ነገሮች ማን
ኛውም ወደ ሀልባችሁ እንዲገባ አትፍቀዱ
ትዕዛዛትን ሰጥቻችኋለሁ፤
፴ ወደገሃነም ከምትጣሉ ይልቅ በእነዚ
ህም ነገሮች ራሳችሁን ብትክዱ፣ ሀመስ
ቀላችሁንም ብትሽከሙ የተሻለ ይሆናል።
፴፩ ሚስቱን የሚፈታ ህጋዊ ሀየፍቺ ማስ
ረጃ ይስጣት የሚል ተፅፏል።
፴፪ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀበማ
መንዘር ምክንያት ካልሆነ በቀር ሚስቱን
ለ
የሚፈታ ቢኖር፣ ሐዝሙት እንድትፈጽም
ያደርጋታል ማለት ነው፤ እናም የተፈታች
ውን የሚያገባ ዝሙትን ፈፅሟል።
፴፫ እናም በድጋሚ በውሸት አትማል ነገር
ግን ሀመሐላዎችህን ለጌታ ስጥ እንደተባለ
ሰምታችኋል፤
፴፬ ነገር ግን እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ በፍፁም ሀአትማሉ፤ የአምላክ ዙፋን
ነውና፣ በሰማይም ቢሆን አትማሉ፤
፴፭ ምድርም የእግሩ መረገጫ ናትና በእ
ርሷም አትማሉ፤
፴፮ በራሳችሁም አትማሉ፣ ምክንያቱም
ከራሳችሁ አንዲት ፀጉር እንኳን ጥቁር ወይ
ንም ነጭ ለማድረግ አትችሉምና፤
፴፯ ነገር ግን ቃላችሁ አዎን፣ አዎን፣
አይደለም፣ አይደለም ይሁን፤ ከዚህ የበ
ለጠ የተባለም ከክፉ ነውና።
፴፰ እናም እነሆ፣ ሀለዐይን ዐይን፣ እንዲ
ሁም ለጥርስ ጥርስ ተብሎ ተፅፏል፤
፴፱ ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ሀ ከመጥፎ
ጋር አትታገሉ፣ ነገር ግን ቀኝ ጉንጭህን
በጥፊ ለሚመታህ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ
ለ
አዙርለት፤

ቅ.መ.መ. ምኞት።
፳፱ ሀ የሐዋ. ፰፥፳፪።
፴ ሀ ማቴ. ፲፥፴፰፤
፲፮፥፳፬፤
ሉቃ. ፱፥፳፫።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. መፋታት።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዝሙት መፈጸም።
		ለ ማር. ፲፥፲፩–፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።

ሀ

፴፫ ሀ
፴፬ ሀ
፴፰ ሀ
፴፱ ሀ

ቅ.መ.መ. መሀላ።
ቅ.መ.መ. ማራከስ።
ዘሌዋ. ፳፬፥፳።
፫ ኔፊ ፮፥፲፫፤
፬ ኔፊ ፩፥፴፬፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፫–፴፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።

፬፻፳፮

፫ ኔፊ ፲፪፥፵–፲፫፥፱

፵ እናም ማንኛውም ሰው በህግ ፊት ቢያ
ቀርባችሁ፣ እናም እጀጠባባችሁን ቢወስድ
መጎናፀፊያችሁን ደግሞ እንዲወስድ ፍቀ
ዱለት፤
፵፩ እናም ማንም ሰው አንድ ምዕራፍ
ትሄድ ዘንድ ቢያስገድድህ ሁለተኛውን
ከእርሱ ጋር ሂድ።
፵፪ ለሚጠይቅህ ሀስጠው፣ እናም ከአንተ
ለመበደር የሚፈልግንም አትከልክልው።
፵፫ እናም እነሆ ደግሞ ባልንጀራህን ውደ
ድና ጠላቶችህን ጥላ ተብሎ ተፅፏል፤
፵፬ ነገር ግን እነሆ፣ ሀ ጠላቶቻችሁን
ውደዱ፤ የሚረግሟችሁንም ባርኩ፤ ለሚ
ጠሏችሁም መልካምን አድርጉ፣ እናም
በከንቱ የሚነቅፉአችሁንና የሚያሳድዱአ
ችሁን ለጸልዩላቸው እላችኋለሁ።
፵፭ በሰማይ ያለው የአባታችሁ ልጆች
እንድትሆኑም፤ ፀሀዩንም ለመጥፎ እና
ለመልካም ሰዎች እንድትወጣ ያደርጋልና።
፵፮ ስለዚህ በጥንት ጊዜ በህጉ ስር የነበሩ
ትም እነዚያ ነገሮች፣ በእኔ ሁሉም ተፈፅ
መዋል።
፵፯ ሀበጥንት የነበሩት ነገሮች ተፈፅመ
ዋል፣ እናም ሁሉም ነገሮች አዲስ ሆነዋል።
፵፰ ስለዚህ እንደእኔ ወይንም በሰማይ
እንዳለው ሀፍፁም እንደሆነው አባታችሁ
ፍፁም እንድትሆኑ እፈልጋችኋለሁ።
ምዕራፍ ፲፫
ኢየሱስ ለኔፋውያን የጌታን ፀሎት አስተ
ማረ— በሰማይ ሀብትን ማስቀመጥ ይገባ
ቸዋል— አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በአገል
ግሎታቸው ወቅት ስለጊዜያዊ ነገሮች እን
ዳያስቡ ታዘዙ— ማቴዎስ ፮ን አነጻፅሩ።
፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፵፪ ሀ ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱፤
ሞዛያ ፬፥፳፪–፳፮።
፵፬ ሀ ምሳ. ፳፬፥፲፯፤
አልማ ፵፰፥፳፫።
		ለ የሐዋ. ፯፥፶፱–፷።
፵፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፭፥፪፣ ፯፤
ት. እና ቃ. ፳፪፥፩።

፩ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ ለድሆች
ምፅዋት እንድትሰጡ እፈልጋለሁ፤ ነገር
ግን ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን
በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፤ አለ
በለዚያ በሰማይ ካለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ
አይኖራችሁም።
፪ ስለዚህ፣ ምፅዋታችሁን ስትሰጡ
ግብዞች በሰዎች ዘንድ ሀክብር ይኖራቸው
ዘንድ በምኩራብ እናም በጎዳናዎች እንደ
ሚያደርጉት መለከት አታስነፉ። እውነት
እላችኋለሁ እነርሱ ዋጋቸውን አግኝተዋል።
፫ ነገር ግን መፅዋዕትን በምትሰጡበት ጊዜ
ቀኝ እጃችሁ ግራ እጃችሁ የሚያደርገውን
አይወቅ፤
፬ ምፅዋታችሁ በስውር እንዲሆን፤ እናም
በስውር የሚያያችሁ አባታችሁ በግልፅ
ይከፍላችኋል።
፭ እናም በምትፀልዩበት ጊዜ እንደግብዞች
አትሁኑ፤ ምክንያቱም እነርሱ በምኩራብ
እናም በየመንገዱ ዳርቻ በመቆም በሰዎች
ለመታየት ሀመፀለይን ይወዳሉ። እውነት
እላችኋለሁ፥ ዋጋቸውን ተቀብለዋል።
፮ ነገር ግን በምትፀልዩበት ጊዜ ወደ
እልፍኛችሁ ውስጥ ግቡ፣ እናም በራችሁ
ንም በምትዘጉበት ጊዜ፣ በስውር ወዳለው
አባታችሁ ፀልዩ፣ እናም በስውር የሚያ
ያችሁ አባታችሁ በግልፅ ይከፍላችኋል።
፯ ነገር ግን አሕዛብም በመናገራቸው ብዛት
እንደሚሰሙ ይመስላቸዋልና፣ በምትፀል
ዩበት ጊዜ እንደ እነርሱ በከንቱ አትድገሙ።
፰ ስለዚህ እናንተ እንደ እነርሱ አትምሰሉ፣
ምክንያቱም አባታችሁን ከመጠየቃችሁ
በፊት ምን እንደምትፈልጉ ሀያውቃልና።
፱ ስለዚህ እንዲህ ሀብላችሁ ለፀልዩ፥ በሰ
ማይ የምትኖር ሐአባታችን ሆይ፣ ስምህ
ይቀደስ።
ሀ

፵፰ ሀ ማቴ. ፭፥፵፰፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ፍጹም።
፲፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣
የምፅዋት ስጦታ።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–፴፭።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፰ሀ
፱ሀ
		ለ
		ሐ

ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፫።
ማቴ. ፮፥፱–፲፫።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
አብ።

፬፻፳፯

፫ ኔፊ ፲፫፥፲–፴

፲ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም
በምድር ትሁን።
፲፩ እናም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣
በደላችንን ይቅር በለን፤
፲፪ ከክፉ አድነን እንጂ፣ እናም ወደ ፈተ
ናም ሀአታግባን።
፲፫ መንግሥት ያንተ ናትና፣ እና ሀይ
ልም፣ ክብርም ለዘላለሙ አሜን።
፲፬ ለሰዎች በደላቸውን ይቅር የምትሉ
ከሆነ፣ የሰማዩ አባታችሁ ደግሞ ሀይቅር
ይላችኋል፤
፲፭ ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር
ባትሉ፥ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር
አይላችሁም።
፲፮ ከዚህም በተጨማሪ፣ ሀ በምትጾሙ
በት ጊዜ ፊታቸውን እንደሚያጠወልጉት
እንደግብዞች አትሁኑ፤ ምክንያቱም ለሰ
ዎች እንደፆመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠወ
ልጋሉና። እውነት እላችኋለሁ፣ ዋጋቸውን
ተቀብለዋል።
፲፯ ነገር ግን እናንተ በምትጾሙበት
ወቅት ራሳችሁን ተቀቡ፤ እናም ፊታች
ሁን ታጠቡ፤
፲፰ ሀበስውር ላለው አባታችሁ እንጂ እንደ
ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ፤ በስውር የሚ
ያያችሁ አባታችሁም በግልፅ ዋጋችሁን
ይከፍላችኋል።
፲፱ ብልና ዝገት በሚያጠፉት፣ ሌቦችም
ቆፍረው በሚሰርቁት፣ ለራሳችሁ በምድር
ላይ ሀብትን አታከማቹ፤
፳ ነገር ግን ብልና ዝገት የማያጠፋውን፣
እናም ሌቦች ቆፍረው የማይሰርቁትን፣ ለራ
ሳችሁ የሚሆን ሀሀብትን በሰማይ አከማቹ።
፳፩ ሀብታችሁ ባለበት ልባችሁ ደግሞ
በዚያ ይሆናልና።
፳፪ የሰውነት ሀብርሀን ዐይን ናት፤ ስለ
ዚህ ዐይናችሁ ቀና ብትሆን ሰውነታችሁ
ሁሉ ብሩህ ይሆናል።
፲፪ ሀ ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፮፥፲፬
(ተጨማሪ)።
፲፬ ሀ ሞዛያ ፳፮፥፴–፴፩፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፱።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።

፳፫ ነገር ግን ዐይናችሁ ክፉ ብትሆን ሰው
ነታችሁ ሁሉ የጨለመ ይሆናል። ስለዚህ
በእናንተ ያለው ብርሃን ጨለማ ቢሆን ጨለ
ማው እንዴት የበረታ ይሆናል!
፳፬ ማንም ሰው ለሁለት ጌቶች ሀማገልገል
አይቻለውም፤ ምክንያቱም አንዱን ይጠላ
ልና ሌላኛውን ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ
ይጠጋል፣ እናም ሌላኛውን ይንቃል። እግ
ዚአብሔርን ማገልገልና ለገንዘብ መገዛት
አትችሉም።
፳፭ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየ
ሱስ እነዚህን ቃላት በሚናገርበት ወቅት
ወደ መረጣቸው አስራ ሁለቱ ተመለከተ፣
እናም እንዲህ አላቸው፥ የተናገርኳቸ
ውን ቃላት አስታውሱ። እነሆም፣ እና
ንተ ህዝብን ሀእንድታገለግሉ የመረጥኳ
ችሁ ናችሁ። ስለዚህ ስለህይወታችሁ በም
ትበሉትም ሆነ በምትጠጡት ስለሰውነታ
ችሁ በምትለብሱትም ለአትጨነቁ። ህይ
ወት ከመብል እንዲሁም ሰውነት ከልብስ
አይበልጥምን?
፳፮ ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፤ አይ
ዘሩም አያጭዱምም በጎተራም አይከቱም፤
ነገር ግን የሰማዩ አባታችሁም ይመግባቸ
ዋል፤ እናንተ ከእነርሱ የተሻላችሁ አይ
ደላችሁምን?
፳፯ ከእናንተ ተጨንቆ በቁመቱ ላይ አንድ
ክንድ መጨመር የሚችል ማነው?
፳፰ እናም ስለልብስ ለምን ትጨነቃላ
ችሁ? የሜዳ አበቦች እንዴት እንደሚያ
ድጉ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ፤ አይደክ
ሙም፣ አይፈትሉም፤
፳፱ እናም ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣
ሰለሞንስ እንኳ በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እን
ደአንዱ አልለበሰም።
፴ ስለዚህ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ያለውን
ነገም ወደ እቶን የሚጣለውን የሜዳን ሳር
በዚህ ሁኔታ የሚያለብሰው ከሆነ፣ እናን

፲፮ ሀ ኢሳ. ፶፰፥፭–፯።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፯።
፳ ሀ ሔለ. ፭፥፰፤ ፰፥፳፭።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯።

፳፬ ሀ ፩ ሳሙ. ፯፥፫።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
		ለ አልማ ፴፩፥፴፯–፴፰፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፱–፹፭።

፬፻፳፰

፫ ኔፊ ፲፫፥፴፩–፲፬፥፲፮

ተም እምነት የጎደላችሁ ካልሆናችሁ እን
ዲሁ እናንተንም ያለብሳችኋል።
፴፩ ስለዚህ ምን እንበላለን? ምን እንጠ
ጣለን? ምንስ እንለብሳለን? ብላችሁ ምንም
አታስቡ።
፴፪ የሰማይ አባታችሁ እነዚህን ነገሮች
በሙሉ እንደምትፈልጉ ያውቃልና።
፴፫ ነገር ግን በመጀመሪያ የእግዚአብሔ
ርን ሀመንግስትና ፅድቁን ፈልጉ፣ እናም
እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይጨመሩላችኋል።
፴፬ ስለዚህ ነገ ለራሱ ነገሮች ይጨነቃ
ልና ለነገ ምንም አትጨነቁ። ለክፋቱ ቀኑ
ብቁ ነውና።
ምዕራፍ ፲፬
አትፍረዱ፤ እግዚአብሔርን ጠይቁ፤ ከሃ
ሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ በማለት ኢየሱስ
አዘዘ— የአባታቸውን ፈቃድ ለሚያደርጉ
የደህንነትን ቃል ገብቶላቸዋል— ማቴዎስ
፯ን አነጻፅሩ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እነዚ
ህን ቃላት በተናገረ ጊዜ በድጋሚ ወደ ህዝቡ
ተመለሰ፣ እናም በድጋሚ አፉን ከፍቶ እን
ዲህ አላቸው፥ እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ እንዳይፈረድባችሁ ሀአትፍረዱ።
፪ ሀበምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባች
ኋልና፤ እናም በምትሰፍሩበትም መስፈ
ሪያ ደግሞም ይሰፈርላችኋል።
፫ እናም በወንድማችሁ ዐይን ያለውን
ጉድፍ ስለምን ታያላችሁ፤ ነገር ግን በዐ
ይናችሁ ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለ
ከቱም?
፬ ወይም ወንድማችሁን ከዐይንህ ጉድፍ
ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴትስ ትሉታላችሁ?
እናም እነሆ በዐይናችሁ ምሰሶ አለ።
፴፫ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፴፩።

፲፬ ፩ ሀ ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፯፥፩–፪
(ተጨማሪ)፤
ዮሐ. ፯፥፳፬።
፪ ሀ ሞር. ፰፥፲፱።
፭ ሀ ዮሐ. ፰፥፫–፲፩።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።

፭ እናንተ ግብዞች አስቀድማችሁ በዐ
ይናችሁ ያለውን ሀምሰሶ አውጡ፤ እናም
ከዚያም በኋላ ከወንድማችሁ ዐይን ጉድ
ፉን ታወጡ ዘንድ አጥርታችሁ ታያላችሁ።
፮ በእግራቸው እንዳይረግጡት ተመል
ሰውም እንዳይነክሱአችሁ ሀየተቀደሰውን
ለውሾች አትስጡ፤ ዕንቁዎቻችሁንም በእ
ሪያዎች ፊት አትጣሉ።
፯ ሀለምኑ፣ ይሰጣችኋል፤ ፈልጉ፣ ታገኛ
ላችሁ፤ አንኳኩ፣ ይከፈትላችኋል።
፰ የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና፣ እናም
የሚፈልግም ያገኛል፤ እናም ለሚያንኳኩ
ይከፈትላቸዋል።
፱ ወይም ከእናንተ ልጁ ዳቦ ቢለምነው
ድንጋይ የሚሰጠው ማነው?
፲ ወይም ዓሳስ ቢለምነው እባብ ይሰጠ
ዋልን?
፲፩ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ፣ ለልጆቻ
ችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃ
ችሁ፣ በሰማያት ያለው አባታችሁ ለሚ
ለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገርን
ይሰጣቸው?
፲፪ ስለሆነም፣ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ
የምትወዱትን ሁሉ እናንተም ደግሞ እን
ዲሁ ሀአድርጉላቸው፣ ህግም ነቢያትም ይህ
ነውና።
፲፫ ሀበጠበበው ደጅ ግቡ፣ ወደ ጥፋት
የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ለትልቅ
ነውና፤ ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙ ናቸው፤
፲፬ ምክንያቱም ወደ ህይወት የሚወስደው
ሀ
ደጁ ለየጠበበ፣ መንገዱም የቀጠነ ስለሆነ፣
የሚያገኙትም ሐጥቂቶች ናቸው።
፲፭ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባ
ችሁ፣ ነገር ግን ውስጣቸው ነጣቂ ተኩላ
ከሆኑ ሀከሀሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ።
፲፮ ከፍሬአቸው ታውቋቸዋላችሁ። ከእ

፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፲፫፥፳፬፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፭።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤

፴፩፥፱፣ ፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፳፪።
		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፳።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፪።
፲፭ ሀ ኤር. ፳፫፥፳፩–፴፪፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፱፣ ፲፪፣ ፲፭።

፬፻፳፱

፫ ኔፊ ፲፬፥፲፯–፲፭፥፮

ሾህ ወይን፣ ወይም ከኩርንችትስ በለስ ይለ
ቀማልን?
፲፯ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬን
ያፈራል፤ ክፉ ዛፍም መጥፎ ፍሬ ያፈራል።
፲፰ መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፣
ወይንም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬን ማፍራት
አይቻለውም።
፲፱ መልካም ፍሬ ሀየማያደርግ ዛፍ ሁሉ
ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል።
፳ ስለዚህ፣ ሀከፍሬአቸው ታውቋቸዋላ
ችሁ።
፳፩ በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ
የሚያደርግ እንጂ፣ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ
የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚ
ገባ አይደለም።
፳፪ በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ፣ ጌታ
ሆይ፣ በስምህ ትንቢትን አልተናገርንምን፣
በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን፣ በስ
ምህስ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን?
ሀ
ይሉኛል።
፳፫ እናም ከቶ ሀአላውቃችሁም፣ እና
ንተ አመፀኞች፣ ከእኔ ለራቁ ብዬ አሳው
ቃቸዋለሁ።
፳፬ ስለዚህ፣ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያ
ደርገው ሁሉ፣ ቤቱን ሀበአለት ላይ እንደ
ሰራ እንደ ጠቢብ ሰው አመሳስለዋለሁ—
፳፭ እናም ሀ ዝናብ ወረደና፣ የጥፋት
ውሀም መጣ፤ እናም ነፋስ ነፈሰና፣ ቤቱን
ገፋው፤ እናም በአለትም ላይ ስለተመሰረተ
ለ
አልወደቀም።
፳፮ እናም ይህንን ቃሌን ሰምቶ የማያደ
ርገው ሁሉ ቤቱን ሀበአሸዋ ላይ እንደሰራ
ሰነፍ ሰው ይመሳሰላል—
፳፯ እናም ዝናቡ ወረደና፣ የጥፋት ውሀም
መጣ፣ እናም ነፋሱ ነፈሰና፣ ቤቱን ገፋው፤
ወደቀና፣ አወዳደቁም ታላቅ ነበር።
፲፱ ሀ ማቴ. ፫፥፲፤
አልማ ፭፥፴፮–፵፩፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፯።
፳ ሀ ሉቃ. ፮፥፵፫–፵፭፤
ሞሮኒ ፯፥፭።
፳፪ ሀ አልማ ፭፥፲፯።
፳፫ ሀ ሞዛያ ፭፥፲፫፤ ፳፮፥፳፬–፳፯።
		ለ ሉቃ. ፲፫፥፳፯።

ምዕራፍ ፲፭
ኢየሱስ የሙሴ ህግ በእርሱ እንደተፈፀም
ተናገረ— ኔፋውያን በኢየሩሳሌም የተና
ገረላቸው ሌሎቹ በጎች ናቸው— በክፋ
ታቸው የተነሳ፣ በኢየሩሳሌም ያሉ የጌታ
ሰዎች ስለተበተኑት የእስራኤል በጎች አያ
ውቁም። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ዐይኑን በዙሪያው
ባሉ ሰዎች ላይ አሳረፈ፣ እናም እንዲህ
አላቸው፥ እነሆ ወደ አባቴ ከማረጌ በፊት
ያስተማርኩትን ነገሮች ሰምታችኋል፤
ስለዚህ፣ ይህንን ንግግሬን የሚያስታውስ
እናም ሀየሚፈፅም በመጨረሻው ቀን ለአስ
ነሳዋለሁ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እነዚህን
ቃላት በተናገረ ጊዜ የሙሴን ሀህግ በተመ
ለከተ ምን እንዲያደርጉ እንደሚፈልግባ
ቸው የሚገረሙና፣ የሚደነቁ ጥቂቶች እን
ዳሉ አስተዋለ፤ አሮጌዎቹ ነገሮች እንዳለፉ
እናም ሁሉም ነገሮች አዲስ እንደሆኑ የተነ
ገሩትን አልተረዱምና።
፫ እናም እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥
አሮጌዎቹ ነገሮች አልፈዋል፣ እናም ሁሉም
ነገር አዲስ ሆነዋል ስላልኳችሁ አትገረሙ።
፬ እነሆ፣ ለሙሴ የተሰጠው ሀህግ ተፈፅ
ሟል እላችኋለሁ።
፭ እነሆ፣ ህጉን የሰጠሁት ሀእኔ ነኝ፤ ከእ
ስራኤል ህዝቦቼ ጋር ቃል ኪዳን የገባሁ
ትም እኔ ነኝ፤ ስለዚህ ህጉን ልፈጽም ስለ
መጣሁ ህጉ በእኔ ለተፈፅሟል፤ ስለዚህ
ይህም መጨረሻ አለው።
፮ እነሆ፣ ነቢያትን ሀአልሽርም፣ ምክን
ያቱም ብዙዎች በእኔ አልተፈፀሙምና፣
እውነት እላችኋለሁ፣ ሁሉም ይፈፀማሉ።

፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።
፳፭ ሀ አልማ ፳፮፥፮፤
ሔለ. ፭፥፲፪።
		ለ ምሳ. ፲፪፥፯።
፳፮ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፵።
፲፭ ፩ ሀ ያዕ. ፩፥፳፪።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፭፥፴፭።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፬ ሀ ሞዛያ ፲፫፥፳፯–፴፩፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፯–፳።
፭ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ለ አልማ ፴፬፥፲፫።
፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፫፥፩–፭።

፬፻፴

፫ ኔፊ ፲፭፥፯–፳፬

፯ እናም አሮጌዎቹ ነገሮች ያልፋሉ ስላ
ልኳችሁ፣ ስለሚመጡት ነገሮች ተነግረው
የነበሩትን አልሽርም።
፰ እነሆም፣ ከህዝቤ ጋር የገባሁት ሀቃል
ኪዳን በሙሉ አልተፈጸመም፤ ነገር ግን
ለሙሴ የተሰጠው ህግ በእኔ መጨረሻ
አለው።
፱ እነሆ፣ እኔ ሀህግ እንዲሁም ለብርሃን
ነኝ። ወደ እኔ ተመልከቱ፣ እናም እስከመ
ጨረሻው የጸናችሁ ሁኑ፣ እናም ሐህያው
ትሆናላችሁ፤ እስከመጨረሻው መ ለሚ
ፀናም የዘላለምን ህይወት እሰጠዋለሁና።
፲ እነሆ፣ ትዕዛዝን ሰጥቻችኋለሁ፤ ስለዚህ
ሀ
ትዕዛዜን ጠብቁ። እናም ህጉና ነቢያትም
ይህ ነው፣ ስለእኔ በእውነት ለይመሰክራሉና።
፲፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
እነዚህን ቃላት በተናገረበት ጊዜ፣ ለእነ
ዚያ ለመረጣቸው አስራ ሁለቱ እንዲህ አላ
ቸው፥
፲፪ እናንተ የእኔ ደቀመዛሙርት ናችሁ፤
እናም ሀለዮሴፍ ቤት ቅሪት ለሆኑትም ለእ
ነዚህ ሰዎች ብርሃን ናችሁ።
፲፫ እናም እነሆ፣ ይህች ሀምድር የርስታ
ችሁ ስፍራ ናት፣ እናም አብም ለእናንተ
ይህን ሰጥቷችኋል።
፲፬ እናም በኢየሩሳሌም ለሚገኙት ወንድ
ሞቻችሁ በማንኛውም ጊዜ ይህን ሀእንድና
ገር አብ ትዕዛዝ አልሰጠኝም ነበር።
፲፭ አብ ከምድሪቱ እንዲወጡ ስለመራ
ቸው የእስራኤል ቤት ስለሆኑት ሀሌሎች ነገ
ዶች በየትኛውም ጊዜ በኢየሩሳሌም ላሉት
ወንድሞቻችሁ እንድናገር ትዕዛዝ አልሰ
ጠኝም።
፲፮ አብም እስከዚህ ድረስ ለእነርሱ እን
ድናገራቸው አዞኛል፥
፰ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፳፬–፳፮።
፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		ሐ ዮሐ. ፲፩፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፬።
		መ ቅ.መ.መ. መፅናት።
፲ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፳።
		ለ ሞዛያ ፲፫፥፴፫።

፲፯ ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች
አሉኝ፤ እነርሱንም ደግሞ ላመጣ ይገባ
ኛል፣ ድምፄንም ይሰማሉ፣ አንድም መንጋ
ይሆናሉ፣ ሀእረኛውም አንድ ይሆናል።
፲፰ እናም እንግዲህ፣ አንገተ ደንዳና በመ
ሆናቸውና፣ ባለማመናቸው ቃሌን ሀሊረዱ
አልቻሉም፤ ስለዚህ ይህን ነገር በተመለ
ከተ ከዚህ የበለጠ እንዳልናገር በአብ ታዝዤ
ነበር።
፲፱ ነገር ግን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በክ
ፋታቸው የተነሳ እናንተ ከእነርሱ ተለይታ
ችኋል ብዬ እነግራችሁ ዘንድ አብ አዞኛል፤
ስለዚህ በክፋታቸውም የተነሳ ነው ስለእና
ንተ የማያውቁት።
፳ እናም እንደገና እውነት እላችኋለሁ፣
ሌሎች ነገዶችን አብ ከእነርሱ ለይቷል፤
እናም በክፋታቸው የተነሳ ነው ስለእነርሱ
የማያውቁት።
፳፩ እናም እውነት እላችኋለሁ፤ ከዚህም
በረት ያልሆኑ ሀሌሎች በጎች አሉኝ፤ እነ
ርሱን ደግሞ ላመጣ ይገባኛል፤ እነርሱም
ድምጼን ይሰማሉ፤ እናም አንድ መንጋና፣
እረኛውም አንድ ይሆናል፣ በማለት የተና
ገርኩአችሁ እናንተ ናችሁ።
፳፪ እናም ሌሎቹ በጎች ሀአህዛብ ናቸው
ብለው ስለገመቱ እኔን አልተረዱኝም፤
ምክንያቱም አህዛብ በእነርሱ ስብከት ለእን
ደሚለወጡ አልተረዱምና።
፳፫ እናም ድምፄን ያዳምጣሉ ማለቴ
ንም አልተረዱም፤ እናም በማንኛውም
ጊዜ ሀአህዛብ ድምፄን መስማት እንደማይ
ችሉ፣ ለበመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ካል
ሆነም በቀር ራሴን እንደማልገልፅላቸውም
አልተረዱኝም።
፳፬ ነገር ግን እነሆ፣ ሀድምፄን ሰምታችኋ

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
፲፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፳፪–፳፫።
፲፬ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፳።
፲፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር
ጎሳዎች።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።

፲፰ ሀ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፲፥፶፱።
ዮሐ. ፲፥፲፬–፲፮።
ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
የሐዋ. ፲፥፴፬–፵፰።
ማቴ. ፲፭፥፳፬።
፩ ኔፊ ፲፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳፬ ሀ አልማ ፭፥፴፰፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፭።

፬፻፴፩

፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፱

ልም፣ አይታችሁኛልም፤ እናንተም የእኔ
በጎች ናችሁ፤ እናም አብ ለእኔ ለከሰጣቸው
መካከልም የተቆጠራችሁ ናችሁ።
ምዕራፍ ፲፮
ኢየሱስ ሌሎችን የጠፉትን የእስራኤል
በጎች ይጎበኛቸዋል— በኋለኛው ቀን ወን
ጌል ለአህዛብ እናም ወደ እስራኤል ቤት
ይሄዳል— እግዚአብሔር ፅዮንን ዳግም
በሚመልስበት ጊዜ የጌታ ሰዎች ዐይን ለዐ
ይን ይተያያሉ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ከዚህች ምድር ወይም ከኢየሩሳሌም ወይም
እኔ ካገለገልኩባቸውም ቦታዎች ዙሪያ ያል
ሆኑ ሀሌሎች በጎች አሉኝ።
፪ የምናገርባቸውም ገና ድምፄን አልሰ
ሙትምና፤ ወይም በማንኛውም ጊዜ ራሴን
አልገለጽኩላቸውም።
፫ ነገር ግን ወደ ሀእነርሱ እንድሄድ ዘንድ፣
እናም ድምፄን ይሰሙና፣ ከበጎቼም ጋር
ይቆጠሩ፣ እናም አንድም መንጋ፣ እረኛ
ውም አንድ እንዲሆን ከአብ ትዕዛዝ ተቀብያ
ለሁ፤ ስለዚህ ራሴንም ላሳያቸው እሄዳለሁ።
፬ እናም እኔም ከሄድኩኝ በኋላ ይህንን
ሀ
የተናገርኩትን እንድትፅፉ አዛችኋለሁ፤
ይህ ከሆነ እኔን የተመለከቱኝና፣ በአገል
ግሎቴ ወቅት ከእኔ ጋር የነበሩት በኢየሩ
ሳሌም ያሉት ህዝቦቼ ስለ እናንተ፣ እናም
ደግሞ ስለሚያውቋቸው ሌሎች ነገዶች
በመንፈስ ቅዱስ እውነትን ያገኙ ዘንድ
አብን በስሜ ካልጠየቁ፣ በዚህም ለበአህዛብ
ሙላት በኩል፣ ባለማመናቸው ምክንያት
በምድር ገፅ ላይ የሚበተኑት የዘሮቻቸው
፳፬ ለ ዮሐ. ፮፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፬።
፲፮ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፭፥፲፭።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር
ጎሳዎች።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፯፥፬።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፬፤

ቅሪት እንዲመጡ ዘንድ፣ ወይም አዳኛቸው
ወደሆንኩት ወደ እኔም ሐእውቀት ይመጡ
ዘንድ እናንተ የምትፅፏቸው እነዚህ አባባ
ሎች ይጠበቃሉ እና ለአህዛብም ይገለጻሉ።
፭ እናም ከምድሪቱ ከአራቱም ማዕዘናት
ሀ
እሰበስባቸዋለሁ፤ እናም አብ ለከእስራኤል
ቤት ከሁሉም ጋር የገባውን ሐቃል ኪዳን
እፈፅማለሁ።
፮ እናም ሀአህዛብ ስለእኔ እንዲሁም ስለ
እኔና ስለአብ ስለሚመሰክርላቸው ለመን
ፈስ ቅዱስ በማመናቸው የተባረኩ ናቸው።
፯ እነሆ፣ አብም እንዲህ ይላል፣ በእኔም
ስለሚያምኑ፣ እናም፣ የእስራኤል ቤት
ሆይ፣ እናንተ ስለማታምኑ ሀ በኋለኛው
ቀን እውነት ለአህዛብ ትመጣለች፤ የእነ
ዚህን ነገሮች ሙሉነት እነርሱ እንዲያው
ቁት ይሆናል።
፰ ነገር ግን አብም ለማያምኑ አህዛብ ወዮ
ላቸው ይላል—እነርሱ ወደዚህች ምድር ገፅ
የመጡም ቢሆኑ፣ እናም የእስራኤል ቤት
የሆኑትንም ህዝቦቼን ሀቢበትኑም፣ እናም
ከእስራኤል ቤት የሆኑት ህዝቦቼ ከመካከ
ላቸው ለቢጣሉም፣ እናም በእነርሱም እግር
ቢረገጡም፤
፱ እናም አብ ለአህዛብ ባለው ምህረቱና፣
ደግሞ የእስራኤል ቤት በሆኑት ህዝቦቼ ላይ
በአብ በነበረው ቅጣት የተነሳ እውነት፣
እውነት እላችኋለሁ፣ ከዚህ ሁሉ በኋላ፣
እናም የእስራኤል ቤት የሆኑትን ህዝቦቼን
እንዲመቱና፣ እንዲሰቃዩ፣ እናም ሀ እን
ዲገለሉና፣ ከመካከላቸው እንዲጣሉም፣
በእነርሱ እንዲጠሉና፣ በአህዛብ መካከል
እንዲያፏጭባቸው እናም እንዲናቁ ካደ
ረኩኝ በኋላ—

			 ፫ ኔፊ ፳፩፥፮።
		ሐ ሕዝ. ፳፥፵፪–፵፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፲፫።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፱፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፳፮–፳፱።
		ሐ ፫ ኔፊ ፭፥፳፬–፳፮።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴–፵፪፤
፪ ኔፊ ፴፥፫።

		ለ ፪ ኔፊ ፴፪፥፭፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፪፣ ፴፭–፴፮።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፲፬፤
ሞር. ፭፥፱፣ ፲፭።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፳፯–፳፱።
፱ ሀ ዓሞ. ፱፥፩–፬።

፬፻፴፪

፫ ኔፊ ፲፮፥፲–፲፯፥፩

፲ እናም እንዲህ እንድላችሁም አብ አዞ
ኛል፥ አህዛብ በዚያ ቀን በወንጌሌ ላይ ኃጢ
ያት ሲፈፅሙ፣ እናም የወንጌሌንም ሙሉ
ነት አንቀበልም ሲሉና፣ ልባቸው ከሀገር
ሁሉ በላይ፣ እናም በምድሪቱ ካሉት ሰዎች
ሁሉ በላይ ልባቸው በኩራት ሀሲወጠር፣
እናም በሁሉም አይነት ውሸትና፣ በማጭ
በርበርም፣ በግብዝነትም፣ በመግደልም፣
ለ
በካህናት ተንኮልና በዝሙት፣ እናም በሚ
ስጥር እርኩሰት የተሞሉ ሲሆኑ፤ እናም እነ
ዚህን ነገሮች በሙሉ የሚያደርጉ ከሆነና
የወንጌሌን ሙሉነት ካልተቀበሉ፣ እነሆ፣
አብ እንዲህ ይላል፣ የወንጌሌን ሙሉነት
ከመካከላቸው እወስድባቸዋለሁ።
፲፩ እና ከዚያም፣ የእስራኤል ቤት ሆይ፣
ለህዝቤ የገባሁትን ቃል ኪዳን ሀአስታው
ሳለሁ፣ እናም ወንጌሌንም ለእነርሱ አመ
ጣለሁ።
፲፪ እናም የእስራኤል ቤት ሆይ፣ አህዛብ
በእናንተ ላይ ስልጣን እንደሌላቸው አሳ
ያችኋለሁ፤ ነገር ግን የእስራኤል ቤት ሆይ
ለእናንተ የገባሁትን ቃል ኪዳን አስታው
ሳለሁ፣ እናም ወደ ወንጌሌ ሙሉ ሀእውቀ
ትም ትመጣላችሁ።
፲፫ ነገር ግን አብም እንዲህ ይላል፥ አህ
ዛብ ንሰሃ ከገቡ፣ እናም ወደ እኔ ከተመ
ለሱ፣ የእስራኤል ቤት ሆይ፣ ከህዝቦቼ መካ
ከል ሀየተቆጠሩ ይሆናሉ።
፲፬ እናም አብም እንዲህ ይላል፥ የእስራ
ኤል ቤት የሆኑትን ህዝቦቼን በመካከላቸው
አልፈው እናም እንደ ጭቃ እንዲረግጧ
ቸው አልፈቅድም።
፲፭ ነገር ግን ወደ እኔ ካልተመለሱና፣
ድምፄን ካልሰሙ፣ እነርሱን አዎን፣ የእ
ስራኤል ቤት የሆኑት ህዝቦቼ ወደ እነርሱ
እንዲሄዱና፣ እንደጭቃም እንዲረግጧ
፲ ሀ ሞር. ፰፥፴፭–፵፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፱።
፲፩ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፩–፲፩፤
ሞር. ፭፥፳።
፲፪ ሀ ሔለ. ፲፭፥፲፪–፲፫።
፲፫ ሀ ገላ. ፫፥፯፣ ፳፱፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫–፲፯፤

ቸው እፈቅዳለሁ፣ እናም ጣዕሙን እን
ዳጣ ጨውም ሆነው፣ ከዚህ ጊዜ በኋላ ከንቱ
እንደሆኑ ነገር ግን እንደሚወረወሩ፣ እናም
የእስራኤል በሆኑትም በህዝቦቼ ሀየሚረገጡ
ይሆናሉ።
፲፮ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ—ለዚህ
ህዝብ ይህንን የርስት ምድራቸውን እንድ
ሰጣቸው አብ እኔን አዞኛል።
፲፯ እናም ነቢዩ ኢሳይያስም እንዲህ ሲል
የተናገራቸው ሀቃላት ይፈጸማሉ፥
፲፰ ሀ የአንቺ ለ ጠባቂዎች ይጮሀሉ፤
ጌታም ወደ ፅዮን በተመለሰ ጊዜ፣ ዐይን
ለዐይን ይተያያሉና፣ በአንድነት ድምጽም
ይዘምራሉ።
፲፱ እናንተ የኢየሩሳሌም ፍርስራሾች፣
ጌታ ህዝቡን አፅናንቶአልና፤ ኢየሩሳሌ
ምን ታድጎአልና ደስ ይበላችሁ፣ በአንድ
ነትም ዘምሩ።
፳ ጌታም የተቀደሰውን ክንዱን በሀገሮች
ሁሉ ፊት ገልጿል፤ እናም በምድር ዳርቻም
ያሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን መድሐኒት
ያያሉ።
ምዕራፍ ፲፯
ኢየሱስ ህዝቡ ስለቃሉ እንዲያገናዝቡ
እናም እንዲፀልዩ አዘዘ— በሽተኞቻቸ
ውን ፈወሰ— ለመፃፍ በማይቻል ቋንቋ
ስለህዝቡ ፀለየ— ህፃናቶቻቸውን መላዕ
ክት አስተማሩአቸው እናም በእሳት ተከ
በቡ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እነሆ፣ እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ ወደ ህዝቡ
በድጋሚ ዙሪያውን ተመለከተ፤ እናም
እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥ እነሆ ሀጊዜዬ
ቀርቦአል።

፪ ኔፊ ፲፥፲፰፤ ፫ ኔፊ ፴፥፪፤
አብር. ፪፥፱–፲፩።
፲፭ ሀ ሚክ. ፭፥፰–፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፥፲፮–፲፱፤
፳፩፥፲፪–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፭።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፲፩–፲፪።

፲፰ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፰–፲።
		ለ ሕዝ. ፴፫፥፩–፯።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣
ጠባቂ።
፲፯ ፩ ሀ ይህም ወደ አብ መመለስ
ማለት ነው። ቁጥር ፬ን
ተመልከቱ።

፬፻፴፫

፫ ኔፊ ፲፯፥፪–፲፮

፪ በዚህ ጊዜ በአባቴ ለእናንተ እንድናገር
የታዘዝኩትን ቃሌን በሙሉ ልትረዱ እን
ደማትችሉ ደካሞች መሆናችሁን ሀአስተ
ውላለሁ።
፫ ስለዚህ፣ ወደቤታችሁ ሂዱና፣ ስለ
ተናገርኳችሁ ነገሮች ሀአሰላስሉ፤ እናም
ትረዱና ለለሚቀጥለው ቀን አእምሮአች
ሁን ሐታዘጋጁ ዘንድ በስሜ አብን ጠይቁት፣
እናም እኔም በድጋሚ እመጣለሁ።
፬ ነገር ግን አሁን ወደ አባቴ፣ እናም ደግሞ
ራሴን ሀለጠፉት የእስራኤል ነገዶች ለለማሳ
የት ሐእሄዳለሁ፤ ምክንያቱም እነርሱ ለአብ
አልጠፉምና፣ እርሱም የት እንደወሰዳቸው
ያውቃልና።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እንዲህ
በተናገረ ጊዜ፣ ዐይኑን በድጋሚ በህዝቡ
ላይ በዙሪያው ያደርግ ነበር፤ እናም እንባ
እያነቡ መሆናቸውንና፣ እርሱ ከእነርሱ ጋር
ትንሽ እንዲቆይ የሚፈልጉ በመምሰል በእ
ርሱ ላይ ያተኮሩ ይመስሉ እንደነበር ተመ
ለከተ።
፮ እናም እርሱ እንዲህ አላቸው፥ እነሆ፣
ስለእናንተ አንጀቴ ሀበርህራሄ ተሞልቷል።
፯ ከእናንተ መካከል በሽተኞች አሉን?
ወደዚህ ስፍራ አምጡአቸው። ከእናንተ
መካከል ድውይ፣ ወይንም ዐይነስውር፣
ወይንም ሽባ፣ ወይንም ለምፃም፣ ወይንም
ሰውነታቸው የሰለለ፣ ወይንም ደንቆሮ፣
ወይንም በተመሳሳይ የሚሰቃዩ አሉን? ወደ
እዚህ ስፍራ አምጡአቸው እናም ለእናንተ
ከአንጀቴ ርህራሄ ስላለኝ እፈውሳቸዋለሁ፤
ውስጤም በምህረት ተሞልቷል።
፰ በኢየሩሳሌም ለነበሩት ወንድሞቻችሁ
ምን እንዳደረግሁ እንዳሳያችሁ እንደምት
ፈልጉ እገነዘባለሁ፣ ምክንያቱም እናንተን
፪ ሀ ዮሐ. ፲፮፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፯–፲፰።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፱፥፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፫።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር
ጎሳዎች።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፫።

		ሐ
፮ሀ
፰ሀ
		ለ

እንድፈውሳችሁ እምነታችሁ ለበቂ መሆ
ኑን አይቻለሁና።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ይህንን በተናገረ
ጊዜ፣ ህዝቡ በሙሉ በአንድ ልብ ከበሽተኞ
ቻቸው፣ እንዲሁም ከሚሰቃዩትና፣ ከሽባ
ዎቹ፣ እናም ከዐይነ ስውሮቹና፣ ከዲዳዎ
ቹና፣ በሁሉም ዐይነት በሽታ ከሚሰቃዩ
ሰዎች ጋር ሄዱ፤ እናም ወደ እርሱም በቀ
ረቡ ጊዜ እያንዳንዳቸውን ሀፈወሳቸው።
፲ እናም እነርሱም በሙሉ፣ የተፈወሱ
ትም ሆኑ ጤነኛዎቹ፣ በእግሩ ስር ሰገዱና፣
አመለኩት፤ እናም በእንባቸው እግሩ እስከ
ሚታጠብ ድረስ ብዙዎች ወደ እርሱ ቀር
በው ሀእግሩን ሳሙት።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ሀህፃናት ወደ እርሱ
እንዲመጡ አዘዘ።
፲፪ ስለዚህ ህፃናት ልጆቻቸውን አመጡና
በእርሱ ዙሪያም አስቀመጡአቸው፣ እናም
ኢየሱስ በመካከላቸው ቆመ፤ እናም ህፃ
ናት በሙሉም ወደ እርሱ እንዲቀርቡ ህዝቡ
ቦታ ለቀቀ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም በመጡ ጊዜ፣
እናም ኢየሱስ በመካከላቸው በቆመ ጊዜ
ህዝቡ በመሬት ላይ ሀእንዲንበረከክ አዘዘ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ በመሬት ላይ በተን
በረከኩም ጊዜ፣ ኢየሱስም በውስጡ እን
ዲህ ሲል ቃተተ፥ አባት ሆይ የእስራኤል
ቤት በሆኑት ሰዎች ኃጢያት ሀአዝኜአለሁ።
፲፭ እናም እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ
እርሱም ደግሞ በመሬት ላይ ተንበረከከ፤
እናም እነሆ ወደ አብ ፀለየ፣ የፀለየባቸውም
ነገሮች ምንም ሊፃፉ አይቻሉም፣ የሰሙ
ትም ሰዎች መስክረዋልም።
፲፮ እናም በዚህም ሁኔታ መስክረዋል፥
ከዚህ በፊት ዐይን ሀያላየውን፣ ጆሮም ያል

፫ ኔፊ ፲፰፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
ሉቃ. ፲፰፥፵፪።
፪ ኔፊ ፳፯፥፳፫፤
ኤተር ፲፪፥፲፪።
፱ ሀ ሞዛያ ፫፥፭፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፲፭።
፲ ሀ ሉቃ. ፯፥፴፰።
፲፩ ሀ ማቴ. ፲፱፥፲፫–፲፬፤

ሀ

፫ ኔፊ ፳፮፥፲፬፣ ፲፮።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፵፩፤
የሐዋ. ፳፥፴፮።
፲፬ ሀ ሙሴ ፯፥፵፩።
፲፮ ሀ ኢሳ. ፷፬፥፬፤
፩ ቆሮ. ፪፥፱፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፣
፻፲፬–፻፲፱።

፬፻፴፬

፫ ኔፊ ፲፯፥፲፯–፲፰፥፯

ሰማውን፤ ኢየሱስ ወደ አብ ሲናገር ያየ
ናቸው እናም የሰማናቸው ነገሮች ታላቅና
አስደናቂ ነገሮችን ነው፤
፲፯ እናም ሀአንደበት ሊናገረው አይች
ልም፣ እንዲሁም በማንም ሰው ሊፃፍ አይ
ችልም፤ ኢየሱስ ሲናገር እኛ እንዳየናቸውና
እንደሰማናቸው ያሉ ታላቅና አስደናቂ ነገ
ሮች የሰው ልብ ሊገምተው አይቻለውም፤
እናም ወደ አብ ለእኛ ሲፀልይ በሰማነው
ጊዜ ነፍሳችን የተሞላችበትን ዐይነት ደስታ
ማንም ሊገምተው አይቻለውም።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ወደ አብ
መፀለይን በጨረሰ ጊዜ ተነሳ፤ ነገር ግን
የህዝቡ ሀደስታ ታላቅ ስለነበረ እነደተሸ
ነፉም ሆኑ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ተናገራቸ
ውና፣ እንዲነሱ አዘዛቸው።
፳ እነርሱም ከመሬቱ ላይ ተነሱ፤ እናም
እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥ እናንተ በእም
ነታችሁ የተባረካችሁ ናችሁ። እናም እን
ግዲህ እነሆ፣ ደስታዬ ሙሉ ነው።
፳፩ እናም እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ
ሀ
አለቀሰ፤ ህዝቡም ስለማልቀሱ መሰከሩ፣
አንድ በአንድም ህፃናቶቻቸውን ወሰዳቸ
ውና፣ ለባረካቸውም፣ ስለእነርሱም ወደ
አብ ፀለየ።
፳፪ እናም ይህንንም ሲያደርግ በድጋሚ
አለቀሰ፤
፳፫ እናም ለህዝቡ ተናገረና፣ እንዲህ አላ
ቸው፥ ህፃናቶቻችሁን ተመልከቱ።
፳፬ እናም ለመመልከት ዐይኖቻቸውን
በሰማይ ላይ አደረጉና፣ ሰማያት ሲከፈቱ
ተመለከቱ፣ እናም መላዕክቱ ልክ በእሳት
መካከል እንደሆነ ከሰማይ ሲወርዱ ተመ
ለከቱ፤ እነርሱም ወርደው ህፃናቱን ሀከበቡ
አቸው፣ በእሳቱም ተከበቡ፤ እናም መላዕ
ክት አገለገሉአቸው።
፳፭ እናም ህዝቡ ተመለከቱና ሰሙ እናም
መሰከሩ፤ ሁሉም እያንዳንዱ ለራሱ ስለተ
፲፯ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፬።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፳፩ ሀ ዮሐ. ፲፩፥፴፭።

መለከተና ስለሰማ ምስክርነታቸውም እው
ነት መሆኑን ያውቃሉ፤ እናም በቁጥርም
ሁለት ሺህ አምስት መቶ ነፍሳት ገደማ
ነበሩ፤ እነርሱም ወንዶች፣ ሴቶችና፣ ህፃ
ናት ነበሩ።
ምዕራፍ ፲፰
ኢየሱስ በኔፋውያን መካከል ቅዱስ ቁርባ
ንን ጀመረ— ሁል ጊዜም በስሙ እንዲጸ
ልዩ ታዘዙ— ብቁ ሳይሆኑ ስጋውን የሚበሉ
እናም ደሙን የሚጠጡ ይኮነናሉ— ደቀ
መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስን እንዲሰጡ
ስልጣን ተሰጣቸው። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ደቀመዛሙ
ርቱ ጥቂት ሀዳቦ እና ወይን ወደ እርሱ እን
ዲያመጡ አዘዛቸው።
፪ እና እነርሱ ዳቦውንና ወይኑን ለማም
ጣት በሄዱበት ጊዜ፣ ህዝቡን በመሬት ላይ
እንዲቀመጡ አዘዘ።
፫ እናም ደቀመዛሙርቱ ሀዳቦውንና ወይ
ኑን ይዘው በመጡ ጊዜ፣ ከዳቦው ወስዶ
በመቁረስ ባረከው፤ እናም ለደቀመዛሙ
ርቱም ሰጣቸውና እንዲበሉትም አዘዛቸው።
፬ እናም በበሉና በተሞሉ ጊዜ፣ ለህዝቡ
እንዲሰጡ አዘዘ።
፭ እናም ህዝቡም በልተው በተሞሉ ጊዜ፣
ለደቀመዛሙርቱ እንዲህ አላቸው፥ እነሆ
ከመካከላችሁ አንዱ ይሾማል፤ እናም
በስሜ ለሚያምኑትና ለሚጠመቁት ለቤ
ተክርስቲያኔ ህዝቦች ዳቦውን ሀእንዲቆር
ሰውና በመባረክ እንዲሰጣቸው ስልጣንን
እሰጠዋለሁ።
፮ እናም እኔ እንዳደረግሁትም ቢሆን፣
እንዲሁም እኔም ዳቦውን እንደቆረስኩ
ትና እንደባረክሁት እናም ለእናንተ እን
ደሰጠኋችሁ ይህንን ሁል ጊዜ በቀጣይነት
አድርጉ።
፯ እናም ይህንን ያሳየኋችሁን ስጋዬን

		ለ ማር. ፲፥፲፬–፲፮።
፳፬ ሀ ሔለ. ፭፥፳፫–፳፬፣
፵፫–፵፭።

፲፰ ፩ ሀ ማቴ. ፳፮፥፳፮–፳፰።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
፭ ሀ ሞሮኒ ፬።

፬፻፴፭

፫ ኔፊ ፲፰፥፰–፳፪

ለማስታወስ አድርጉ። ይህም ሁልጊዜ
እኔን እንደምታስታውሱ ለአብ ለምስክር
ነት ይሆናል። እናም ሁልጊዜ የምታስታው
ሱኝ ከሆነ መንፈሴ ከእናንተ ጋር ይሆናል።
፰ እናም እንዲህ ሆነ እነዚህን ቃላት በተ
ናገረ ጊዜ፣ ደቀመዛሙርቱን ከወይኑ በጥ
ቂቱ እንዲወስዱና ከፅዋውም እንዲጠጡ፣
እናም ደግሞ ህዝቡም ይጠጡ ዘንድ እንዲ
ሰጡአቸው አዘዛቸው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ የተባሉትን አደረጉ፣
ከዚህም ጠጡና ተሞሉ፤ ለህዝቡም ሰጡ፣
እናም እነርሱም ጠጡና ተሞሉ።
፲ እናም ደቀመዛሙርቱም ይህንን ባደ
ረጉ ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፥ ስላደ
ረጋችሁት ስለእነዚህ ነገሮች ተባርካችኋል፤
ምክንያቱም ይህ ትዕዛዛቴን መፈፀም ነው፣
እናም ይህም ያዘዝኳችሁን ለመፈፀም ፈቃ
ደኞች መሆናችሁን ለአብ ይመሰክራል።
፲፩ እናም ይህን ንሰሃ ለገቡትና በስሜ ለተ
ጠመቁት ሁልጊዜ ታደርጉታላችሁ፣ እናም
ይህንንም ለናንተ ያፈሰስኩትን ደም ለማ
ስታወስ፤ እኔን ሁልጊዜ እንደምታስታው
ሱኝ ለአብ ለመመስከር ታደርጉታላችሁ።
እናም ሁልጊዜም የምታስታውሱኝ ከሆነ
መንፈሴ ከእናንተ ጋር ይሆናል።
፲፪ እናም እነዚህን ነገሮች እንድታደርጉ
ትዕዛዛትን እሰጣችኋለሁ። እናም እነዚህን
ነገሮች ሁል ጊዜ የምታደርጉ ከሆነ፣ የተ
ባረካችሁ ናችሁ፣ ሀበአለት ላይ ቤታችሁን
ሰርታችኋልና።
፲፫ ነገር ግን ከእናንተ መካከል ከዚህ የበለ
ጠም ሆነ ያነሰ የሚሰራ፣ በአለቴ ላይ ቤቱን
አልሰራም፣ ነገር ግን በአሸዋ ላይ መሰረቱን
ሰርቷል፤ እናም ዝናብ በሚወርድበትና የጥ
ፋት ውሀ በሚመጣበት፣ እናም ነፋስ በሚ
ነፍስበትና፣ በሚመታቸው ጊዜ ሀይወድ
ሀ

፯ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ

ሞሮኒ ፬፥፫።
ቅ.መ.መ. አለት።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፱።
አልማ ፴፬፥፲፯–፳፯።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ

ቃሉ፣ እናም የገሃነም ደጆችም እነርሱን
ለመቀበል ክፍት ይሆናሉ።
፲፬ ስለዚህ ለእናንተ እንድሰጣችሁ አብ
ያዘዘኝን ትዕዛዛት የምትጠብቁ ከሆነ እና
ንተ የተባረካችሁ ናችሁ።
፲፭ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ዘወ
ትር ንቁ መሆን እና ሀመፀለይ አለባችሁ፤
አለበለዚያ በዲያብሎስ ትፈተናላችሁ
እናም የእርሱ ምርኮኛም ትሆናላችሁ።
፲፮ እናም በመካከላችሁ እንደጸለይኩት
እናንተም ንሰሃ በገቡትና በስሜ በተጠ
መቁት ህዝቦቼ መካከል በቤተክርስቲያኔ
በተመሳሳይ ፀልዩ። እነሆ እኔ ሀብርሃን ነኝ፤
ለ
ምሳሌም ትቼላችኋለሁ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ለደቀመዛ
ሙርቱ እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ ወደ
ህዝቡ በመዞር እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥
፲፰ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ እንዳትፈተኑ ዘወትር መንቃት እናም
መፀለይ አለባችሁ፤ ምክንያቱም ሀሰይጣን
እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ይፈልጋችኋ
ልና።
፲፱ ስለዚህ ዘወትር በስሜ ወደ አብ መፀ
ለይ ይኖርባችኋል፤
፳ እናም በስሜ ትክክል የሆነውን ሀማን
ኛውንም ነገር በእምነት እናገኛለን በማለት
አብን ከጠየቃችሁት፤ እነሆ ለእናንተ ይሰ
ጣችኋልና።
፳፩ ሚስቶቻችሁ እና ልጆቻችሁ ይባ
ረኩ ዘንድ፣ ዘወትር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር
በስሜ ሀፀልዩ።
፳፪ እናም እነሆ፣ ዘወትር በአንድነት ተሰ
ባሰቡ፣ እናም በአንድነት በምትሆኑበት ጊዜ
ማንም ሰው ወደእናንተ እንዳይመጣ አትከ
ልክሉ፤ ነገር ግን ወደ እናንተ ይመጡ ዘንድ
ፍቀዱላቸውና አትከልክሉአቸው፤

ብርሀን።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የኢየሱስ
ክርስቶስ ምሳሌ።
፲፰ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፴፩፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፥፳፪–፳፯።

ለ

፳ ሀ ማቴ. ፳፩፥፳፪፤
ሔለ. ፲፥፭፤
ሞሮኒ ፯፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫–፷፭።
፳፩ ሀ አልማ ፴፬፥፳፩።

፬፻፴፮

፫ ኔፊ ፲፰፥፳፫–፴፯

፳፫ ነገር ግን ለእነርሱ ፀልዩላቸውና፣
አታባርሩአቸው፤ እናም ዘወትር ወደ እና
ንተ የሚመጡ ከሆነ ወደ አብም በስሜ ፀል
ዩላቸው።
፳፬ ስለዚህ፣ ለዓለም ያበራ ዘንድ ሀብርሃ
ናችሁን ከፍ አድርጉ። እነሆ፣ እኔ ሳደርግ
የተመለከታችሁትም፣ እናንተ ከፍ የምታ
ደርጉት ለብርሃን ነኝ። እነሆ ወደ አብ መፀ
ለዬን ተመልክታችኋል፣ እናም ሁላችሁም
መስክራችኋል።
፳፭ እናም ሀማናችሁም ከዚህ እንዳትርቁ
ማዘዜን ተገንዝባችኋል፤ ነገር ግን ለትዳስ
ሱና ትመለከቱ ዘንድ ወደ እኔ እንድትመጡ
አዝዣችኋለሁ፤ በዚሁም ሁኔታ ለዓለም
አድርጉ፤ እናም ይህንን ትዕዛዝ የሚያፈ
ርስ ቢኖር ወደ ፈተናው ለመግባት ለራሱ
ፈቅዷል።
፳፮ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
እነዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ በድጋሚ
ወደመረጣቸው ደቀ መዛሙርት ዐይኑን
አደረገ፣ እናም እንዲህ ሲል ተናገራቸው፥
፳፯ እነሆ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሌላ ትዕዛዝ እሰጣችኋለሁ፣ እናም አብም
የሰጠኝን ሀሌሎች ትዕዛዛትን እፈፅም ዘንድ
ወደ ለአባቴ መሄድ ይገባኛልና።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ እነሆ፣ ለእናንተ
የምሰጣችሁ ትዕዛዝ ይህ ነው፤ ቅዱስ ቁርባን
በምታቀርቡበት ጊዜ ለማንም ስጋና ደሜን
ሀ
ያለብቁነት ለእንዲወስድ አትፍቀዱ፤
፳፱ ሀያለብቁነት ስጋዬን የሚበላ እናም
ለ
ደሜን የሚጠጣ ለነፍሱ እርግማንን ይበ
ላልና ይጠጣል፤ ስለዚህ አንድ ሰውም
ስጋዬን እንደሚበላና ደሜን እንደሚጠጣ
ብቁ እንዳልሆነ ካወቃችሁ ከልክሉት።
ሀ

፳፫ ሀ
፳፬ ሀ
		ለ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፯ ሀ
		ለ

፫ ኔፊ ፲፰፥፴።
ማቴ. ፭፥፲፮።
ሞዛያ ፲፮፥፱።
አልማ ፭፥፴፫።
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፬–፲፯።
፫ ኔፊ ፲፮፥፩–፫።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
አብ።
፳፰ ሀ ሞር. ፱፥፳፱።

፴ ይሁን እንጂ፣ ከመካከላችሁ አታስወ
ጡት፣ ነገር ግን እርሱን አገልግሉትና በስሜ
ወደ አብ ፀልዩለት፤ እናም በስሜ ንሰሃ ከገ
ባና ከተጠመቀ ተቀበሉት እናም ስጋዬንና
ደሜን አቅርቡለት።
፴፩ ነገር ግን ንሰሃ ካልገባ፣ ህዝቦቼን እን
ዳያጠፋ፣ ከህዝቦቼ መካከል አይቆጠርም፣
እነሆ ሀበጎቼን አውቃቸዋለሁ፣ እናም እነር
ሱም ተቆጥረዋል።
፴፪ ይሁን እንጂ፣ ከምኩራባችሁም ሆነ
ከማምለኪያ ስፍራዎቻችሁ አታስወጡ፣
ምክንያቱም ለእነዚህ አይነት ለማገልገል
መቀጠል አለባችሁ፤ ምክንያቱም አንድ
ቀን እንደሚለወጡና ንሰሃ እንደሚገቡ
እናም በልባቸው ሙሉ አላማ ወደ እኔ እን
ደሚመጡ አታውቁምና፣ እናም ሀእፈውሳ
ቸዋለሁ፤ እናንተም ደህንነትን ወደ እነርሱ
ለማምጣት መሳሪያ ትሆናላችሁ።
፴፫ ስለዚህ ወደ ሀፍርድ እንዳትመጡ እነ
ዚህን ያዘዝኳችሁን ቃላት ጠብቁአቸው፤
አብ ለሚፈርድበት ለዚያ ሰው ወዮለት።
፴፬ እናም በመካከላችሁ በነበረው ፀብ
ምክንያት እነዚህን ትዕዛዛት እሰጣችኋ
ለሁ። እናም በመካከላችሁ ሀፀብ ከሌለ እና
ንተ የተባረካችሁ ናችሁ።
፴፭ እናም አሁን ሀለእናንተ ስልም ወደ
አብ መሄዴ አስፈላጊ በመሆኑ ወደ አብ እሄ
ዳለሁ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ይህንን
ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ፣ የመረጣቸውን
ሀ
ደቀመዛሙርት ሁሉንም እስከሚነካ ድረስ
አንድ በአንድ ለበእጁ ነካቸውና፣ እንደነካ
ቸውም ተናገራቸው።
፴፯ እናም ህዝቡም የተናገረውን ቃላት

		ለ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፯–፴።
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፮፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን፤
ደም።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፵፮፥፫።
፴፩ ሀ ዮሐ. ፲፥፲፬፤
አልማ ፭፥፴፰፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፳፬።
፴፪ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲፫።

ሀ

፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መኮነን፣ ኩነኔ።
፴፬ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰–፴።
፴፭ ሀ ፩ ዮሐ. ፪፥፩፤
፪ ኔፊ ፪፥፱፤
ሞሮኒ ፯፥፳፯–፳፰፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፭።
፴፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፯፤
፫ ኔፊ ፲፱፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።

፬፻፴፯

፫ ኔፊ ፲፰፥፴፰–፲፱፥፲፫

አልሰሙትም፤ ስለዚህ አልመሰከሩም፤
ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ሀመንፈስ ቅዱስን
እንዲሰጡ ለስልጣንን እንደሰጣቸው መሰ
ከሩ። እናም ከዚህ ጊዜ በኋላም ይህ ምስ
ክርነት እውነት መሆኑንም አሳያችኋለሁ።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ሁሉንም
በነካቸው ጊዜ፣ ሀደመና መጣና ህዝቡን ሸፈ
ነው ስለዚህ ኢየሱስን ለማየት አልቻሉም።
፴፱ እናም በተሸፈኑ ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ
ሔደና፣ ወደ ሰማይ አረገ። እናም ደቀመዛ
ሙርቱ ተመለከቱትና በድጋሚ ወደ ሰማይ
ማረጉንም መሰከሩ።
ምዕራፍ ፲፱
አስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርት ህዝቡን አስ
ተማሩና መንፈስ ቅዱስንም እንዲቀበሉ
ፀለዩ— ደቀመዛሙርቱም ተጠመቁና መን
ፈስ ቅዱስን ተቀበሉ እናም የመላዕክት
አገልግሎትንም ተቀበሉ— ኢየሱስ ሊፃፉ
የማይችሉ ቃላትን በመጠቀም ፀለየ— ስለ
ነዚህ የኔፋውያንንም እጅግ ታላቅ የሆነ
እምነት መሰከረ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ፣ ህዝቡ ተበታተነና፣
እያንዳንዱም ሰው ሚስቱንና ልጆቹን በመ
ያዝ ወደ ቤቱ ተመለሰ።
፪ እናም ህዝቡም ኢየሱስን እንደተመለ
ከቱትና እርሱ እንዳስተማራቸው፣ እናም
ደግሞ በሚቀጥለው ቀን እራሱን እንደሚ
ያሳይ ከምሽቱ በፊት ወሬው በህዝቡ መካ
ከል ተዳረሰ።
፫ አዎን፣ እናም ኢየሱስን በተመለከተ
በምሽት ሁሉ ወሬው በፍጥነት ተዳረሰ፤
አዎን፣ በሚቀጥለውም ቀን ኢየሱስ እራ
ሱን ለህዝቡ በሚያሳይበት ስፍራ ይሆኑ
ዘንድ እጅግ ብዙ ቁጥር ወዳላቸው ሰዎች
ተልኮ ምሽቱን ሁሉ ተግተው ሰሩ።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፴፰ ሀ ዘፀአ. ፲፱፥፱፣ ፲፮።

፬ እናም እንዲህ ሆነ በሚቀጥለውም ቀን፣
ህዝቡ በተሰበሰበ ጊዜ፤ እነሆ፣ ኔፊና ከሞት
ያስነሳው ወንድሙ ስሙም ጢሞቴዎስ የተ
ባለውና፣ ደግሞ ዮናስ ተብሎ የሚጠራው
ልጁ፣ እናም ደግሞ ማቶኒና፣ ወንድሙ
ማቶኒያህ፣ እናም ቁመንና፣ ቁመኖንሒ፣
ኤርሚያስም፣ ሼምኖንም፣ ዮናስም፣ ሴዴ
ቅያስም፣ እናም ኢሳይያስ—እንግዲህ እነ
ዚህም ኢየሱስ የመረጣቸው የደቀመዛሙ
ርቱ ስሞች ነበሩ—እናም እንዲህ ሆነ እነ
ርሱ ወደ ፊት ሄዱና በህዝቡ መካከል ቆሙ።
፭ እናም እነሆ፣ ህዝቡም በጣም ብዙ ነበር
ስለዚህ በአስራ ሁለት ቡድን ቦታ እንዲከ
ፈሉ አደረጉ።
፮ እናም አስራ ሁለቱም ህዝቡን አስተ
ማሩ፤ እናም እነሆ፣ ህዝቡም በጉልበቱ
ወደታች ምድር ገፅ ላይ እንዲንበረከኩና፣
በኢየሱስ ስም ወደ አብ እንዲፀልዩ አደረጉ።
፯ እናም ደቀመዛሙርቱም እንዲሁ በኢ
የሱስ ስም ወደ አብ ፀለዩ። እናም እንዲህ
ሆነ ተነሱና ህዝቡን አስተማሩ።
፰ እናም ኢየሱስ የተናገራቸውን ቃላት
ባስተማሩ ጊዜ—ቃላቶቹ ኢየሱስ ከተናገራ
ቸው የተለዩ አልነበሩም—እነሆ፣ በድጋሚ
ተንበረከኩና በኢየሱስ ስም ወደ አብ ፀለዩ።
፱ እናም ይበልጥ ስለሚፈልጉትም ፀለዩ፤
እናም ሀመንፈስ ቅዱስ እንዲሰጣቸው ይፈ
ልጉ ነበር።
፲ እናም እንደዚህ በሚፀልዩም ጊዜ ወደ
ውኃው ጠርዝ ወረዱና ብዙ ህዝብም ተከ
ተላቸው።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊ ሀወደ ውኃው
ወረደና ተጠመቀ።
፲፪ እናም ከውኃው ወጣና ማጥመቅ
ጀመረ። እናም ኢየሱስ የመረጣቸውን
በሙሉ አጠመቃቸው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም ሀበተጠመ
ቁና ከውኃ በወጡ ጊዜ፣ ለመንፈስ ቅዱስ

፲፱ ፱ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፳።

፲፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፫።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።

		ለ ፫ ኔፊ ፲፪፥፪፤
ሞር. ፯፥፲።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ።

፬፻፴፰

፫ ኔፊ ፲፱፥፲፬–፳፱

በላያቸው ላይ ወረደ፣ እናም በመንፈስ
ቅዱስና በእሳት ተሞልተው ነበር።
፲፬ እናም እነሆ፣ በእሳት ሀእንደተከበቡ
ያህል ሆነው ነበር፤ እናም እርሱም ከሰማይ
ወረደና ህዝቡም ይህንን ተመልክቷል፣
ምስክርነታቸውንም ሰጡ፤ እናም መላዕ
ክት ከሰማይ ወረዱና አስተማሩአቸው።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ መላዕክት ለደቀ
መዛሙርቱ በሚያስተምሩአቸው ጊዜ፣
እነሆ፣ ኢየሱስ መጣ እናም በመካከላቸው
ቆመና፣ አስተማራቸው።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡንም ተናገ
ረና፣ በድጋሚም በመሬት ላይ እንዲንበረ
ከኩ፣ እናም ደግሞ ደቀመዛሙርቱም በመ
ሬት ላይ እንዲንበረከኩ አዘዛቸው።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም በመሬት
ላይ በተንበረከኩም ጊዜ፣ ደቀመዛሙር
ቱም እንዲፀልዩ አዘዛቸው።
፲፰ እናም እነሆ፣ መጸለይ ጀመሩ፤ እናም
እርሱን ጌታቸውና አምላካቸው በማለት
በመጥራት ወደ ኢየሱስ ፀለዩ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም ከመካከ
ላቸው ወጥቶ ተለይቶአቸው ሄደና፣ ከእነ
ርሱ ትንሽ ራቅ ብሎ ተራመደ፣ እናም ወደ
መሬት አጎነበሰና፣ እንዲህ አለ፥
፳ አባት ሆይ፣ እኔ ለመረጥኳቸው ለነዚህ
መንፈስ ቅዱስ ስለሰጠሃቸው አመሰግንሃ
ለሁ፤ እናም በእኔም ባላቸው እምነት ምክ
ንያት ነው ከዓለም የመረጥኳቸው።
፳፩ አባት ሆይ፣ በቃላቸው ለሚያምኑት
ሁሉ መንፈስ ቅዱስህን ትሰጣቸው ዘንድ
እፀልያለሁ።
፳፪ አባት ሆይ፣ በእኔም ስለሚያምኑ መን
ፈስ ቅዱስ ሰጥተሃቸዋል፤ እናም ሰምተሃ
ቸዋልና በእኔም እንደሚያምኑ ተመልክተ
ሃል፣ እነርሱም ወደ እኔም ፀልየዋል፤ እናም
ከእነርሱም ጋር በመሆኔ ወደ እኔ ፀልየዋል።
፳፫ እናም እንግዲህ አባት ሆይ፣ ስለ
፲፬ ሀ ሔለ. ፭፥፳፫–፳፬፣ ፵፫–፵፭፤
፫ ኔፊ ፲፯፥፳፬።
፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፱፥፲፭።
		ለ ዮሐ. ፲፯፥፳፩–፳፫።
ቅ.መ.መ. አንድነት።

፳፬ ሀ
		ለ
፳፭ ሀ
		ለ

እነርሱና ደግሞ በእነርሱ ቃል ለሚያምኑ
ሁሉ በእኔ ያምኑ ዘንድ፣ አብ ሆይ፣ ሀአንተ
በእኔ እንዳለህ፣ እኔም በእነርሱ እሆን ዘንድ
እኛም ለአንድ እንሆን ዘንድ፣ ስለእነርሱ
እፀልያለሁ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ወደ አብ
በፀለየ ጊዜ፣ ወደ ደቀመዛሙርቱ መጣ፣
እናም እነሆ፣ ወደ እርሱ መፀለያቸውን
አሁንም ሳያቋርጡ ይቀጥሉ ነበር፤ ምን
ሀ
መፀለይ እንዳለባቸው ስለተገለፀላቸ
ውም በፀሎታቸው ለብዙ ቃላት አይናገ
ሩም ነበር፣ በፍላጎትም ተሞልተው ነበር።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ወደ
እርሱ በሚፀልዩበት ጊዜ ባረካቸው፤ የፊ
ቱም ፈገግታ በላያቸው ላይ ነበር፣ ሀየፊቱም
ብርሃን ያንፀባርቅባቸው ነበር፣ እናም እነሆ
እነርሱም እንደገፅታውና ደግሞ እንደ ኢየ
ሱስ መጎናፀፊያ ለነጭ ነበሩ፤ እናም እነሆ
ንጣታቸውም ከነጭ ነገር ሁሉ እጅግ የበ
ለጠ ነበር፤ አዎን፣ በምድር ላይም በዚያ
ከነበረው ንጣት የበለጠ ሊሆን አይቻለ
ውም ነበር።
፳፮ እናም ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፥
ፀልዩ፤ ይሁን እንጂ ፀሎታቸውን አላቋ
ረጡም ነበር።
፳፯ እናም በድጋሚ ከእነርሱ ተመለሰ፤
ጥቂትም ራቅ ብሎ ሄደና በመሬትም ላይ
አጎነበሰ፤ እናም እንዲህ ሲል በድጋሚ ወደ
አብ ፀለየ፥
፳፰ አባት ሆይ፣ የመረጥኳቸውን በእ
ምነታቸው የተነሳ ሀስላነፃሃቸው አመሰግ
ንሃለሁ፣ ለእነርሱ እናም ደግሞ በቃላቸው
ለሚያምኑ በቃላታቸው እምነት በእኔ እን
ደተነጹም፣ በእኔ እንዲነጹ ዘንድ ለእነርሱ
እፀልያለሁ።
፳፱ አባት ሆይ፣ በእምነታቸው የተነሳ
በእኔ ይነጹ ዘንድ፤ አብ ሆይ፣ አንተ በእኔ
እንዳለህ እኔና አንተም አንድ እንደሆንን፣

ት. እና ቃ. ፵፮፥፴።
ማቴ. ፮፥፯።
ዘኁል. ፮፥፳፫–፳፯።
ቅ.መ.መ. መለወጥ—
የተለወጡ ሰዎች።

፳፰ ሀ ሞሮኒ ፯፥፵፰፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፰–፳፱፤
፹፰፥፸፬–፸፭።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።

፬፻፴፱

፫ ኔፊ ፲፱፥፴–፳፥፲

እኔም በእነርሱ እሆን ዘንድ፤ በእነርሱም
እከብር ዘንድ ስለዓለም ሳይሆን፣ ሀከአለም
ስለሰጠኸኝ ነው የምጸልየው።
፴ እናም ኢየሱስ እነዚህን ቃላት በተናገረ
ጊዜ በድጋሚ ወደ ደቀመዛሙርቱ መጣ፤
እናም እነሆ ያለማቋረጥ በፅናት ወደ እርሱ
ፀለዩ፤ እርሱም በእነርሱ ላይ ፈገግ አለባ
ቸው፤ እናም እነሆ እነርሱ እንደ ኢየሱስ
ሀ
ነጭ ነበሩ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ ትንሽ ራቅ በሎ
ሄደና፣ ወደ አብም ፀለየ፤
፴፪ እናም በፀሎቱ የነበሩትን ቃላት አን
ደበት ሊናገራቸው፣ ወይም የጸለያቸውን
ቃላት ሰው ሀሊፅፈው አይቻለውም።
፴፫ እናም ህዝቡ አዳመጡና መሰከሩ፤
እናም ልባቸውም ተከፈተና የፀሎቱን ቃላት
በልባቸው ተረዱት።
፴፬ ይሁን እንጂ፣ የፀሎቱ ቃላትም እጅግ
ታላቅና አስገራሚ ስለነበሩ በሰው ሊፃፉም
ሆነ ሀሊነገሩ አይችሉም።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም ፀሎ
ቱን በጨረሰ ጊዜ በድጋሚ ወደ ደቀመዛ
ሙርቱ መጣ፣ እናም እንዲህ አላቸው፤
በአይሁዶች ሁሉ መካከል እንደዚህ ያለ
ታላቅ ሀእምነት በጭራሽ አላየሁም፤ ስለ
ሆነም ለስለማያምኑ እንደዚህ የሆነ ታላቅ
ተአምራት ላሳያቸው አልቻልኩም።
፴፮ እውነት እላችኋለሁ፣ እናንተ እን
ዳያችሁት እንደዚህ ታላቅ ነገሮችን የተ
መለከተ ከእነርሱ ማንም የለም፤ እንደሰ
ማችሁት ታላቅ ነገሮችንም እነርሱ አልሰ
ሙም ነበር።
ምዕራፍ ፳
ኢየሱስ በተአምራት ዳቦና ወይኑን አቀ
ረበ፣ እናም በድጋሚ ለህዝቡ ቅዱስ ቁር
ባንን ሰጣቸው— የያዕቆብ ቅሪት የሆኑትም
፳፱ ሀ
፴ሀ
፴፪ ሀ
፴፬ ሀ

ዮሐ. ፲፯፥፮።
ማቴ. ፲፯፥፪።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፮።
፪ ቆሮ. ፲፪፥፬፤
፫ ኔፊ ፲፯፥፲፯።

ጌታ አምላካቸውን ወደማወቁ ይመጣሉና
አሜሪካንም ይወርሳሉ— ኢየሱስ እንደ
ሙሴ ዓይነት ነቢይ ነው፣ እናም ኔፋው
ያን የነቢያቱ ልጆች ናቸው— ሌሎቹ የጌታ
የሆኑት ህዝቦችም በኢየሩሳሌም ይሰበሰ
ባሉ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡን እንዲሁም
ደቀመዛሙርቱን ሀ ፀሎታቸውን እንዲያ
ቆሙ አዘዛቸው። እናም በልባቸው መፀ
ለይም እንዳያቆሙ አዘዛቸው።
፪ እናም እንዲነሱና በእግራቸው እንዲ
ቆሙ አዘዛቸው። እናም ተነሱና በእግራ
ቸው ቆሙ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ ዳቦውን
ቆረሰውና ባረከው፣ እናም ደቀመዛሙርቱ
እንዲበሉት ሰጣቸው።
፬ እናም በተመገቡም ጊዜ ዳቦውን እን
ዲቆርሱና፣ ለህዝቡ እንዲሰጡ አዘዛቸው።
፭ እናም ዳቦውን ለህዝቡ በሰጡ ጊዜ እርሱ
ደግሞ ወይኑን እንዲጠጡ ሰጣቸው፣ እናም
ለህዝቡ እንዲሰጡም አዘዛቸው።
፮ አሁን፣ በደቀመዛሙርቱም ይሁን በህ
ዝቡ የመጣ ምንም ሀዳቦም ሆነ ወይን አል
ነበረም።
፯ ነገር ግን እርሱ በእውነት ዳቦ እንዲ
በሉ፣ እናም ደግሞ ወይን እንዲጠጡ ሀሰጣ
ቸው።
፰ እናም እንዲህ አላቸው፥ ይህንን ዳቦ
ሀ
የተመገበ ለነፍሱ ስጋዬን ይመገባል፣ ይህ
ንን ወይን የጠጣም ለነፍሱ ደሜን ይጠ
ጣል፤ እናም ነፍሱ አትራብም እንዲሁም
አትጠማም፣ ነገር ግን ትጠግባለች።
፱ እንግዲህ፣ ህዝቡም በሙሉ በተመገቡና
በጠጡ ጊዜ፣ እነሆ፣ በመንፈስ ተሞሉ፤
በአንድም ድምፅ ጮሁ፤ እናም ላዩትና ለሰ
ሙት ኢየሱስ ክብርን ሰጡ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም ለኢየሱስ

፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ማቴ. ፲፫፥፶፰።
ቅ.መ.መ. አለማመን።
፳ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፪፥፱፤
ሞዛያ ፳፬፥፲፪።

፮ ሀ ማቴ. ፲፬፥፲፱–፳፩።
፯ ሀ ዮሐ. ፮፥፱–፲፬።
፰ ሀ ዮሐ. ፮፥፶–፶፰፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፯።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።

፬፻፵

፫ ኔፊ ፳፥፲፩–፳፫

ክብርን በሰጡ ጊዜ፣ እንዲህ አላቸው፥
እነሆ አሁን የእስራኤል ቤት ቅሪት ስለሆ
ኑት ስለነዚህ ሰዎች አብ ያዘዘኝን ትዕዛዝ
እፈፅማለሁ።
፲፩ እናም ሀየኢሳይያስም ለትንቢት ይፈ
ፀማሉ ብዬ የተናገርኳችሁን አስታውሱ—
እነሆ እነርሱ ተፅፈዋል፤ እነርሱም ከፊታ
ችሁ ናቸው፤ ስለዚህ መርምሩዋቸው—
፲፪ እናም የእስራኤል ቤት ሆይ፣ እው
ነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እነርሱም ሲፈ
ፀሙ አብም ለህዝቡ የገባው ሀቃል ኪዳን
ይፈፀማል።
፲፫ እናም ሀቅሪቶቹ፣ በምድር ገፅ ላይ
ለ
የተበተኑት ሁሉ ከምስራቅ፣ ከምዕራብና፣
ከደቡብ፣ እና ከሰሜን ሐይሰበሰባሉ፤ እናም
አዳኛቸው ወደሆነው ወደ ጌታ አምላካቸው
መ
እውቀት ይመጣሉ።
፲፬ እናም አብም ለርስታችሁ ይህችን
ሀ
ምድር እንድሰጣችሁ አዞኛል።
፲፭ እናም እንዲህ እላችኋለሁ፣ አህዛብ
በረከቱን በሚቀበሉበት ሁኔታ ህዝቤንም
ከበተኑ በኋላ ሀንሰሃ ካልገቡ—
፲፮ ከዚያም እናንተ የያዕቆብ ቤት ቅሪት
የሆናችሁ ከእነርሱም መካከል ትሄዳላችሁ፤
ብዙ ከሚሆኑትም መካከል ትሆናላችሁ፤
እናም ሀአንበሳ ከዱር አውሬዎች መካከል
እንደሚሆነውና፣ በመካከላቸው ሲሄድ
ለ
እንደሚረጋግጣቸውና እንደሚቆራርጣ
ቸው፣ እናም ማንም ሊያድናቸው እንደ
ማይቻለው እንደ አንበሳ ገልግል በበጎች
መንጋ መካከል እንደሚሆን እናንተም በእ
ነርሱ መካከል ትሆናላችሁ።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፩–፭፤
ሞር. ፰፥፳፫።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲፯–፳፤
፳፫፥፩–፫።
፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፲፭፥፯–፰።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲፩–፲፪፤
፳፩፥፪–፯።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
		ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		መ ፫ ኔፊ ፲፮፥፬–፭።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን

፲፯ እጅህ በጠላቶችህ ላይ ከፍ ይላል፣
እናም ጠላቶችህ ሁሉ ይጠፋሉ።
፲፰ እናም ሰው አውድማውን በሜዳው
ላይ እንደሚሰበስብ ህዝቤን በአንድነት
ሀ
እሰበስባለሁ።
፲፱ አብ ቃል ኪዳን የገባላቸውን ህዝቦ
ቼን፣ አዎን፣ ሀቀንድሽን ብረት፥ ጥፍርሽ
ንም ናስ አደርጋለሁ። ብዙ ህዝቦችን ታደ
ቅቂአለሽ፤ ትርፋቸውንም ለጌታ፣ ሀብታ
ቸውንም ለምድር ሁሉ ጌታ እቀድሳለሁ።
እናም እነሆ፣ ይህን የማደርገውም እኔ ነኝ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ፣ አብ እንዲህ አለ፣
በዚያ ቀን የፍርዴ ሀጎራዴ በእነርሱ ይመዘ
ዛል፤ እናም አብም ንሰሃ ካልገቡ በእነርሱ
ላይ ይወድቃል ይላል፤ አዎን፣ በአህዛብ
ሀገር ሁሉ ላይም ይወድቃል።
፳፩ እናም እንዲህ ይሆናል የእስራኤል
ቤት ሆይ፣ ሀህዝቤንም እመሰርታለሁ።
፳፪ እናም እነሆ፣ ከአባታችሁ ከያዕቆብ
ጋር የገባሁትን ሀቃል ኪዳን እፈፅም ዘንድ
ይህን ህዝብ በዚህች ምድር እመሰርታለሁ፤
እርሷም ለአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ትሆናለች።
እናም የሰማይ ስልጣናትም በዚህ ህዝብ
መካከል ይሆናሉ፤ አዎን፣ ሐእኔም በመ
ካከላችሁ እሆናለሁ።
፳፫ እነሆ፣ ሙሴ እንዲህ ሲል የተናገረ
ለት እኔ ነኝ፥ ከወንድሞቻችሁ እንደ እኔ
ያለን ሀነቢይ ጌታ አምላካችሁ ከመካከላ
ችሁ ያስነሳል፤ እርሱ የሚላችሁን ሁሉ
ታደምጡታላችሁ። እናም ይህን ነቢይ
የማትሰማ ነፍስ ብትኖር ከዚህ ህዝብ ተለ
ይታ ትጠፋለች።

ምድር።
፲፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲–፲፬።
፲፮ ሀ ሞር. ፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፯።
		ለ ሚክ. ፭፥፰–፱፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፬–፲፭፤ ፳፩፥፲፪።
፲፰ ሀ ሚክ. ፬፥፲፪።
፲፱ ሀ ሚክ. ፬፥፲፫።
፳ ሀ ፫ ኔፊ ፳፱፥፬።
፳፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፲፭።
፳፪ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፶፯፥፪–፫።
		ለ ኢሳ. ፪፥፪–፭፤

፫ ኔፊ ፳፩፥፳፫–፳፬፤
ኤተር ፲፫፥፩–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
		ሐ ኢሳ. ፶፱፥፳–፳፩፤
ሚል. ፫፥፩፤
፫ ኔፊ ፳፬፥፩።
፳፫ ሀ ዘዳግ. ፲፰፥፲፭–፲፱፤
የሐዋ. ፫፥፳፪–፳፫፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳–፳፩።

፬፻፵፩

፫ ኔፊ ፳፥፳፬–፵

፳፬ እውነት እላችኋለሁ፤ አዎን፣ እናም
ከሳሙኤል ጀምሮ ከእርሱ በኋላ የተናገሩት
ሀ
ነቢያት ሁሉ ስለእኔ መስክረዋል።
፳፭ እናም እነሆ፣ እናንተ የነቢያት ልጆች
ናችሁ፤ እናም የእስራኤል ቤት ናችሁና፣
እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ የምድር
ሀ
ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ከአባቶቻችሁ
ጋር ያደረገው ለየኪዳን ልጆች ናችሁ፤
፳፮ አብም ወደእናንተ በመጀመሪያ እን
ድነሳ አደረገኝ፣ እናም ከክፋቶቹ እያንዳ
ንዳችሁን ሀእንዳርቅ እናንተን እንድባርክ
ላከኝ፤ እናም ይህም የሆነው እናንተ የቃል
ኪዳን ልጆች ስለሆናችሁ ነው—
፳፯ እናም ከተባረካችሁ በኋላ እንዲህም
ሲል አብ ከአብርሃም ጋር የገባው ቃል
ኪዳን ተፈፅሟል፥ በዘርህ የምድር ሀወገኖች
በሙሉ ይባረካሉ—በእኔም በኩል ወደ አህ
ዛብ መንፈስ ቅዱስን ወደማፍሰስ፣ ይህም
ለ
በአህዛብ ላይ ያለው በረከት ከሁሉም በላይ
ሀይለኛ ሆነው ህዝቤን፣ አቤቱ የእስራኤል
ቤትን፣ ይበትናሉ።
፳፰ እናም ለዚህች ምድር ህዝቦች
ሀ
ጅራፍ ይሆናሉ። ይሁን እንጂ፣ አብም
የወንጌሌን ሙሉነት በሚቀበሉበት ጊዜ
ልባቸውን በእኔም ላይ ካጠጠሩ፣ ክፋታ
ቸውን በእራሳቸው ላይ እመልስባቸዋለሁ
ይላል።
፳፱ እናም ከህዝቤ ጋር የገባሁትን ቃል
ኪዳን ሀ አስታውሳለሁ፤ አብም እንዲህ
ይላል፥ በራሴም ጊዜ በአንድ ላይ እነር
ሱን ለእንድሰበስብ፤ ለዘሮቻቸውም በድ
ጋሚ ሐየኢየሩሳሌምን ምድር የሆነውን፣
እናም ለዘለዓለም የቃል ኪዳን ምድር የሆ
ነችላቸውን የአባቶቻቸውን መምድር ለመ
ስጠት ቃል ኪዳን ገብቻለሁና።
፳፬ ሀ የሐዋ. ፫፥፳፬–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፥፭፤
ያዕቆ. ፯፥፲፩።
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤ ፳፪፥፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፳፮ ሀ ምሳ. ፲፮፥፮።
፳፯ ሀ ገላ. ፫፥፰፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፲፬፤

፴ እናም የወንጌሌ ሙሉነት ለእነርሱ
የሚሰበክበት ጊዜ ይመጣል፤
፴፩ እናም እኔም የእግዚአብሔር ልጅ
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆንኩኝ በእኔ ሀያም
ናሉ፣ እናም በስሜም ወደ አብ ይፀልያሉ።
፴፪ ሀጠባቂዎቻቸውም ድምፃቸውን ከፍ
ያደርጋሉ፣ እናም በአንድ ድምፅም ይዘም
ራሉ፤ ዐይን ለዐይንም ይተያያሉና።
፴፫ ከዚያም አብ በድጋሚ በአንድነት
ይሰበስባቸዋል፣ እናም ለርስታቸውም
ምድር ኢየሩሳሌምን ይሰጣቸዋል።
፴፬ እነርሱም እልል ይላሉ—እናንት የተ
በላሻችሁ የኢየሩሳሌም ስፍራዎች በአንድ
ነት ሀዘምሩ፤ አብም ህዝቡን አፅናንቷል፤
ኢየሩሳሌንም አድኗልና።
፴፭ አብም ቅዱስ የሆኑ ክንዶቹን በሀገር
ሁሉ ፊት አሳይቷል፤ እናም በዓለም ጫፍ
ያሉት ሁሉ የአብን መድሀኒት ይመለከ
ታሉ፤ እናም እኔና አብም አንድ ነን።
፴፮ እና ከዚያም የተፃፉትም ይፈፀማሉ፤
ፅዮን ሆይ ሀንቂ፣ በድጋሚ ንቂና፣ ጥንካ
ሬሽን ልበሺ፤ ኢየሩሳሌም ሆይ፣ ቅዲሲቷ
ከተማ ሆይ፣ ያጌጠ ልብስሽንም ልበሺ፤
ከእንግዲህ ያልተገረዘና ርኩስ ወዳንቺ ዘንድ
አይመጣምና።
፴፯ ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያሽን አራግፊ፣
ተነሺ፣ ተቀመጪ፤ ምርኮኛይቱ የፅዮን
ልጅ ሆይ የአንገትሽን እስራት ፍቺ።
፴፰ ጌታ እንዲህ ይላልና፥ በከንቱ
ተሽጣችሁ ነበር፤ ያለገንዘብም ትቤዣላ
ችሁ።
፴፱ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ህዝቤ
ስሜን ያውቃሉ፤ አዎን በዚያ ቀን የምናገ
ረው እኔ እንደሆንኩም ያውቃሉ።
፵ እናም ከዚያም እንዲህ ይላሉ፥ ሰላምን

አብር. ፪፥፱።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፮–፯።
፳፰ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፱።
፳፱ ሀ ኢሳ. ፵፬፥፳፩፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፩–፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
		መ ዓሞ. ፱፥፲፬–፲፭።

፴፩ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮፤
፳፩፥፳፮–፳፱።
፴፪ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፰፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፰–፳።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፴፬ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፱።
፴፮ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፯–፲።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፬፻፵፪

፫ ኔፊ ፳፥፵፩–፳፩፥፭

ያበስር፤ መልካም የሆነውን መልካም
የምስራች ወሬ ያመጣ፣ ደህንነትን ያወጀ፣
ለፅዮንም አምላካችሁ ነግሶአል! ያለው፣
መልካም የምስራች ይዞ የመጣው በተራራው
ላይ ያለው እግሮቹ እንዴት ያማሩ ናቸው።
፵፩ እናም እንዲህ የሚልም ጬኸት ይሆ
ናል፥ ሀሽሹ፣ ሽሹ፣ ከዚህ ስፍራ ለተለዩ፣
ርኩስ የሆነውንም አትንኩ፤ ከመካከልዋም
ውጡ፤ የጌታን ዕቃ የምትሸከሙ ሐንፁሃን
ሁኑ።
፵፪ በችኮላም ሆነ በመሸሽ ሀአትሄዱም፤
ጌታ ከፊታችሁ ይሄዳልና፣ እናም የእስራ
ኤል አምላክም ከኋላችሁ ይሆናል።
፵፫ እነሆ አገልጋዬ በማስተዋል ያደር
ጋል፤ ይከበራል እናም ከፍ ከፍም ይላል፤
እጅግ ታላቅም ይሆናል።
፵፬ ብዙዎች በአንተ ተደንቀው ነበር—
ፊቱም ከማንኛውም ሰው የበለጠ፣ እናም
የሰውነቱም ገጽ ከሰው ልጆች የበለጠ የተ
በላሸ ነበር—
፵፭ በብዙ ሀገርም ላይ ሀያርከፈክፋል፤
ያልተነገረላቸውንም ያያሉና፥ ያልሰሙ
ትንም ያስተውላሉና፣ ነገሥታት ስለ እርሱ
አፋቸውን ይዘጋሉ።
፵፮ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አብ
እንዳዘዘኝ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በእርግጥ ይመ
ጣሉ። አብም ከህዝቡ ጋር የገባው ይህ ቃል
ኪዳን ይፈፀማል፤ እናም ህዝቦቼም በድጋሚ
ሀ
ኢየሩሳሌምን ይኖሩባታል፤ እናም እርሷም
የርስት ምድራቸው ትሆናለች።
ሀ

ለ

ምዕራፍ ፳፩
መፅሐፈ ሞርሞን ሲመጣ እስራኤል ትሰበ
ሰባለች— አህዛብም ነፃ ህዝብ በመሆን በአ
፵ ሀ ማር. ፲፫፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።
		ለ ኢሳ. ፶፪፥፯፤
ናሆ ፩፥፲፭፤
ሞዛያ ፲፭፥፲፫–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱።
፵፩ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲፩–፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ንጹህ እና ርኩስ።

		ሐ
፵፪ ሀ
፵፭ ሀ
፵፮ ሀ
፳፩ ፩ ሀ

ሜሪካ ይደራጃሉ— ካመኑ እናም ታዛዥ
ከሆኑ ይድናሉ፤ አለበለዚያ ይቆረጣሉ
እናም ይጠፋሉ— እስራኤል አዲሲቷን
ኢየሩሳሌ ትመሰርታለች፣ እናም የጠፉት
ነገዶችም ይመለሳሉ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ ነገ
ሮች፣ ህዝቤን የእስራኤልን ቤት፣ ለረጅም
ጊዜ ከተበተኑበት የምሰበስበት፣ እናም
በድጋሚም ፅዮንንም በመካከላቸው የም
መሰርትበት የሚፈፀሙበትን ሀጊዜ ታውቁ
ዘንድ ምልክትን እሰጣችኋለሁ—
፪ እናም እነሆ፣ ለምልክት እንዲሆናችሁ
የምሰጣችሁ ነገር ይህ ነው—እውነት እላች
ኋለሁ የያዕቆብ ቤት ስለሆኑት እነዚህ ሰዎች
በተመለከተ፣ እናም በእነርሱም ስለሚበተ
ኑት ህዝቦቼ በተመለከተ እነዚህን የምነግ
ራችሁና፣ ከዚህ በኋላም በራሴና፣ አብም
በሚሰጣችሁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካ
ኝነት የሚታወጅላችሁ ነገሮች ያውቁ ዘንድ
ለአህዛብ እንዲያውቁት ይደረጋል፤
፫ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በአብ
አማካኝነት ሀእነዚህን ነገሮች እንዲያውቁ
በሚደረግበት እናም በአብም ከእነርሱም
ወደ እናንተ በሚመጣበት ጊዜ፤
፬ እነዚህ ነገሮች ከእነርሱ ለዘራችሁ ቅሪት
ይመጡ ዘንድ፤ ይኸውም አብ ከህዝቡ ከእ
ስራኤል ቤት ጋር የገባው ሀቃል ኪዳን ይፈ
ፀም ዘንድ፣ ይህ እነርሱ በዚች ምድር ይደ
ራጁ ዘንድ፣ እናም በአብ ኃይልም ለነፃ
ሰዎች በመሆን ይቋቋሙ ዘንድ፣ ይህ የአብ
ጥበብ ነውና።
፭ ስለዚህ፣ ይህም ሥራ እናም በመካ
ከላቸሁ ከዚህም በኋላ የሚሰራው ሀበአህ
ዛብ አማካኝነት በክፋታቸው እምነት አጥ

ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፭።
፫ ኔፊ ፳፩፥፳፱።
ኢሳ. ፶፪፥፲፭።
ኤተር ፲፫፥፭፣ ፲፩።
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
፫ ሀ ኤተር ፬፥፲፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፬–፴፮።

፬ ሀ ሞር. ፭፥፳።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፲፯–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፯–፹።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፳፮፥፰።

፬፻፵፫

፫ ኔፊ ፳፩፥፮–፳

ተው ለመነመኑት ለዘሮቻችሁ በሚደር
ስበት ጊዜ፤
፮ ኃይሉን ለአህዛብ ያሳይ ዘንድ፣ ይህም
ሀ
ከአህዛብ እንዲመጣ፣ ይኸውም አህዛብ
ልባቸውን ካላጠጠሩ፣ ንሰሃ ቢገቡና በስሜ
ቢጠመቁ እናም የትምህርቴን እውነተኛ
ነጥቦች ቢያውቁ፤ ከህዝቦቼም ከእስራኤል
ቤት ጋር ለእንዲቆጠሩ የአብ ፈቃድ ነውና፤
፯ እናም እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ
ሀ
ዘሮቻችሁ እነዚህን ነገሮች ማወቅ ይጀም
ራሉ—ይህም የእስራኤል ቤት ለሆኑት የገ
ባው ቃል ኪዳን እንዲፈፀም የአብ ስራ እን
ደተጀመረ እንዲያውቁ ዘንድ ለምልክት
ይሆንላቸዋል።
፰ እናም ያ ቀን በሚመጣበትም ጊዜም
ነገሥታት አፋቸውን ይዘጋሉ፤ ያልተነገ
ራቸውን ያያሉና፤ እናም ያልሰሙትን ያስ
ተውላሉን።
፱ በዚያን ቀን፣ ለእኔም ሲል አብ ሥራን
ይሰራል፣ ሥራውም በመካከላቸው ታላቅ
እንዲሁም ሀድንቅ ሥራ ይሆናል፤ እናም
አንድ ሰው ለእነርሱ ቢያውጅላቸውም በእ
ነርሱ መካከል ይህን የማያምኑ ይኖራሉ።
፲ ነገር ግን እነሆ፣ የአገልጋዬ ህይወት
በእጄ ትሆናለች፤ ስለዚህ ምንም እንኳን
በእነርሱ የተነሳ እርሱ ሀቢጠፋም፣ አይጎ
ዱትም። ይሁን እንጂ እርሱን እፈውሰዋ
ለሁ፤ ለማስተዋሌም ከዲያብሎስ ሴራ የበ
ለጠ መሆኑን አሳያቸዋለሁ።
፲፩ ስለዚህ አብም ሀእርሱን ወደ አህዛብ
እንዲያመጣው ባደረገው፣ እናም ለአህዛብ
ያመጣው ዘንድ ስልጣንን በሰጠው ኢየሱስ
ክርስቶስ በሆንኩት በእኔ ቃል የማያምን፣
(ሙሴ እንደተናገረውም ይፈፀማል) የቃል
ለ

፭ ለ ፪ ኔፊ ፴፥፬–፭፤
ሞር. ፭፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፰–፲፱።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፲፬፤
ያዕቆ. ፭፥፶፬፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፬–፯።
		ለ ገላ. ፫፥፯፣ ፳፱፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፫፤
አብር. ፪፥፱–፲፩።
፯ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮።

ኪዳን ህዝብ ከሆኑት ከህዝቦቼም መካከል
ለ
ይለያል።
፲፪ እናም ህዝቤ የያዕቆብ ቅሪት የሆኑት
ከአህዛብ መካከል ይሆናሉ፤ አዎን በመ
ካከላቸው በዱር አውሬዎች መካከል እን
ዳለ ሀአንበሳ፣ በበጎች መንጋ መካከል ከሄደ
ለ
እንደሚረጋግጣቸውና፣ እንደሚቆራር
ጣቸው የአንበሳ ግልገል ይሆናሉ፣ እናም
ማንም ለማዳን አይቻለውም።
፲፫ እጃቸው በጠላቶቻቸው ላይ ከፍ
ይላል፣ እናም ጠላቶቻቸው ሁሉ ይጠ
ፋሉ።
፲፬ አዎን፣ ሀንሰሃ ካልገቡ ለአህዛብ ወዮላ
ቸው፤ አብም እንዲህ ይሆናል ይላል፣ በዚ
ያም ቀን ፈረሶቼን ከመካከላቸው አጠፋ
ለሁ፣ ሰረገሎቻቸውንም እሰብራለሁ።
፲፭ እናም የምድራችሁን ከተሞች አጠፋ
ለሁና ምሽጎቻችሁን በሙሉ አፈራርሳለሁ፤
፲፮ እናም መተትንም ከምድራችሁ አጠ
ፋለሁና፣ ምዋርተኞችም ከእንግዲህ አይ
ኖራችሁም፤
፲፯ ሀ የተቀረፀውን ምስላችሁን እና
ሐውልቶቻችሁንም ደግሞ በመካከላችሁ
አጠፋለሁ፣ እናም ከእንግዲህ የእጆቻች
ሁን ስራ አታመልኩም፤
፲፰ እናም የማምለኪያ ዐፀዶቻችህንም
ከመካከላችሁ እነቅላለሁ፥ ከተማዎቻች
ሁንም አፈርሳለሁ።
፲፱ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ሀሀሰቶችም፣
ማጭበርበርም፣ ምቀኝነትም፣ ፀብም፣ የካ
ህናት ተንኮል፣ እናም ዝሙት ሁሉ ከእን
ግዲህ ይወገዳሉ።
፳ አብም እንዲህም ይሆናልና ይላል፣
የእስራኤል ቤት ሆይ፣ በዚያን ቀን ንሰሃ

፱ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
የሐዋ. ፲፫፥፵፩፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፰።
ቅ.መ.መ. የወንጌል ዳግም
መመለስ።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፩–፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፥፵፫።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፮–፲፭፤
ሞር. ፰፥፲፮፣ ፳፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።

፲፪ ሀ ሚክ. ፭፥፰–፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፥፲፮።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲፫–፲፭።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፲፥፲፰፤ ፴፫፥፱።
፲፯ ሀ ዘፀአ. ፳፥፫–፬፤
ሞዛያ ፲፫፥፲፪–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፲፱ ሀ ፫ ኔፊ ፴፥፪።

፬፻፵፬

፫ ኔፊ ፳፩፥፳፩–፳፪፥፭

ያልገባ፣ እናም ወደ ተወደደው ልጄ ያል
መጣ ከህዝቤ መካከል እለየዋለሁ፤
፳፩ እናም አረመኔዎች ላይ እንደማደርገ
ውም፣ በእነርሱም ላይ ተለማምደው በማ
ያውቁት ዓይነት ቁጣ እና መዓት እበቀላ
ቸዋለሁ።
፳፪ ነገር ግን ንሰሃ ከገቡና ቃሌን ካዳ
መጡ፣ እናም ልባቸውንም ካላጠጠሩ፣
ቤተክርስቲያኔን በእነርሱ መካከል ሀእመ
ሰርታለሁና፣ ወደ ቃልኪዳኑ ይመጣሉ፣
እናም ለርስታቸውም ምድሪቷን ከሰጠኋ
ቸው ከእነዚህ ከያዕቆብ ቅሪቶች ጋር ለይቆ
ጠራሉ።
፳፫ እናም የያዕቆብ ቅሪት የሆኑ ህዝቦቼ
ንና፣ ደግሞ የሚመቱትን የእስራኤል ቤት
የሆኑትን ሁሉ፣ እነርሱም ሀአዲሲቷ ኢየሩ
ሳሌም ተብላ የምትጠራውን ከተማ ይመሰ
ርቱ ዘንድ ይረዳሉ።
፳፬ እናም ከዚያም በምድረ ገፅ ላይ
በሙሉ የተበተኑትን፣ በአዲሲቷ ኢየሩ
ሳሌም ይሰባሰቡ ዘንድ ህዝቦቼን ይረዳሉ።
፳፭ እና ከዚያም ሀየሰማይ ኃይልም በእ
ነርሱ መካከል ይወርዳል፤ እናም ደግሞ
ለ
እኔም በመካከላቸው እሆናለሁ።
፳፮ እናም በዚያን ቀንም ይህም ወንጌል
በዚህ ህዝብ ቅሪት በሆኑት መካከል በሚ
ሰበክበት ወቅት የአብ ስራ ሀይጀመራል።
እውነት እላችኋለሁ፣ በዚያን ቀን በተበ
ተኑት ህዝቦቼ መካከል፣ አዎን፣ አብ ከኢ
የሩሳሌም ባስወጣቸው፣ ለበጠፉት ነገዶ
ችም መካከል ቢሆን የአብ ስራ ይጀመራል።
፳፯ አዎን፣ አብን በስሜ ይጠሩት ዘንድ
ወደ እኔም እንዲመጡ መንገዱን ለማዘ
ጋጀት ሀበተበተኑት ህዝቦቼ ሁሉ መካከል
ስራው ከአብ ጋር ይጀመራል።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፫።
፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፳፪፤
ኤተር ፲፫፥፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
፳፭ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።

፳፰ አዎን፣ እናም ህዝቡም ወደ ራሱ
ሀገር፣ ወደ ርስት ምድሩ ሀይሰበሰብ ዘንድ
መንገድን በማዘጋጀት በሀገሪቱ ሁሉ መካ
ከል ከአብ ጋር ስራው ይጀመራል።
፳፱ እናም እነርሱም ከሁሉም ሀገሮች
ይወጣሉ፤ እናም ሀበችኮላም ሆነ በመኮብ
ለል አይሄዱም፣ አብም እኔም በፊታቸው
እሄዳለሁም፣ በኋላቸውም ጠባቂአቸው
እሆናለሁ ይላልና።
ምዕራፍ ፳፪
በመጨረሻው ቀን ፅዮንና ካስሚያዎ
ችዋ ይቋቋማሉ፣ እናም እስራኤል በም
ህረትና በደግነት ይሰበሰባሉ— እነርሱም
አሸናፊ ይሆናሉ— ኢሳይያስ ፶፬ን አነ
ጻፅሩ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም የተፃፈውም እንዲህ ይፈፀማል፥
አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ ዘምሪ፤ አንቺ
ያላማጥሽ እልል በይ፤ እናም ሀበዝማሬ
ጩኺ፣ ባል ካላት ይልቅ ፈት የሆነችው
ልጆች በዝተዋልና ይላል ጌታ።
፪ የድንኳንሽን ስፍራ አስፊ፤ መጋረጃዎ
ችሽንም ይዘርጉ፤ አትቆጥቢ፣ ገመድሽን
አስረዝሚና ሀካስሞችሽንም አፅኚ፤
፫ በቀኝና በግራም ትስፋፊያለሽ፣ እናም
ዘሮችሽም ሀአህዛብን ይወርሳሉና የፈረሱ
ትን ከተሞች መኖሪያ ያደርጋሉ።
፬ አታፍሪምና አትፍሪ፤ እንድታፍሪ
ስለማይደረግ ዝም አትበይ፤ የልጅነትሽን
ሀ
እፍረት ትረሺዋለሽ፣ የልጅነትሽን ብሉሽ
ነትሽን ውቅት ከእንግዲህ አታስታውሺም፣
የመበለትነትሽንም ወቅት ከእንግዲህ ወዲህ
አታስቢውም።
፭ ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፤ ስሙም የሰራዊት

		ለ ኢሳ. ፪፥፪–፬፤
፫ ኔፊ ፳፬፥፩።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፯፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፮–፯።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል አስር
ጎሳዎች።
፳፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፮፥፬–፭።

፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፳፱ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፳፥፵፪።
፳፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መዘመር።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ካስማ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፬ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፯፣ ፲፫።

፬፻፵፭

፫ ኔፊ ፳፪፥፮–፳፫፥፮

ጌታ ነው፤ እናም የእስራኤል ቅዱስ የሆነ
ውም አዳኝሽ ነው—የምድር ሁሉ አምላክ
ተብሎም ይጠራል።
፮ ጌታ እንደተተወችና እንደተበሳጨች
መንፈስ፣ እናም በልጅነት እንደጣሉአት
ሚስት ጠርቶሻል ይላል አምላክሽ።
፯ ለጥቂት ጊዜ ጣልኩሽ፣ ነገር ግን በታ
ላቅ ምህረት እሰበስብሻለሁ።
፰ በጥቂት ቁጣ ለቅፅበት ፊቴን ከአንቺ
ሰወርኩ፣ ነገር ግን በዘለዓለም ቸርነት ሀእም
ርሻለሁ ይላል ጌታ አዳኝሽ።
፱ ሀይህ ለእኔ እንደ ለኖህ ውኃ ነው፤ የኖህ
ውሃ ደግሞ በምድር ላይ እንዳያልፍ እንደ
ማልሁ እንዲሁ አንቺን እንዳልቆጣ እንዳ
ልዘልፍሽም ምያለሁ።
፲ ሀተራሮች ይፈርሳሉ፤ ኮረብቶችም ይወ
ገዳሉ፣ ቸርነቴ ግን ከአንቺ ዘንድ ለአያል
ፍም፣ የሰላሜም ቃል ኪዳን አይወገድም
ይላል መሃሪሽ የሆነ ጌታ።
፲፩ አንቺ የተቸገርሽ ሆይ፣ በአውሎ ነፋ
ስም የተናወጥሽ፣ ያልተፅናናሽም! እነሆ፣
ሀ
ድንጋዮችሽን ሸላልሜ እገነባለሁ፤ በሰ
ንፔርም ጌጥ እመሰርትሻለሁ።
፲፪ የግንብሽንም ጉልላት በቀይ ዕንቁ፤
በሮችሽንም በሚያብረቀርቅ ዕንቁ፤
ዳርቻሽንም ሁሉ በከበሩ ድንጋዮች እሰ
ራለሁ።
፲፫ እናም ሀልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር
የተማሩ ይሆናሉ፤ እናም የልጆችሽም ሰላም
ታላቅ ይሆናል።
፲፬ ሀበፅድቅ ትታነፂያለሽ፤ ከግፍ አድራጊ
አትፈሪምና ድንጋጤም ወደ አንቺ አይቀ
ርብም።
፲፭ እነሆ፣ በእርግጥም ባንቺ ላይ ይሰበሰ
ባሉ ነገር ግን ከእኔ ዘንድ አይሆንም፤ በአ
ንቺም ላይ የሚሰበሰቡ ሁሉ ከአንቺ የተነሳ
ይወድቃሉ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፱ ሀ ኢሳ. ፶፬፥፱።
		ለ ቅ.መ.መ. የኖኅ ዘመን የጥፋት
ውሀ።
፲ ሀ ኢሳ. ፵፥፬።
		ለ መዝ. ፺፬፥፲፬፤

፲፮ እነሆ፣ ፍሙን በወናፍ የሚያናፋ ለስ
ራውም መሳሪያ የሚያወጣ ብር ሰሪን እኔ
ፈጥሬአለሁ።
፲፯ በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይ
ከናወንም፣ በፍርድም በሚነሳብሽ ምላስ
ሁሉ ትፈርጂበታለሽ። የጌታ ባሪያዎች
ቅርስ ይህ ነው፤ ጽድቃቸውም ከእኔ ዘንድ
ነው ይላል ጌታ።
ምዕራፍ ፳፫
ኢየሱስ የኢሳይያስን ቃላት አጸ
ደቀ— ህዝቡ ነቢያትን እንዲፈልጉ
አዘዘ— ላማናዊው ሳሙኤል ስለትንሣኤ
የተናገራቸው ቃላት በመዝገቦቻቸው
ተጨምረዋል። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ እንዲህ እላ
ችኋለሁ፣ እነዚህን ነገሮች ሀፈልጉ። አዎን፣
እነዚህን ነገሮች በትጋት እንድትፈልጉ
ትዕዛዝ እሰጣችኋለሁ፤ ለየኢሳይያስ ቃላት
ታላቅ ናቸውና።
፪ የእስራኤል ቤት የሆኑትን ህዝቦቼን በተ
መለከተ፣ ስለሁሉም ነገሮች በእርግጥ ተና
ግሯል፤ ስለዚህ ለአህዛብ ደግሞ መናገሩ
አስፈላጊ ነው።
፫ እናም የተናገራቸው፣ እንዲሁም በተ
ናገራቸው ቃላት መሰረት፣ ሁሉም ነገሮች
ሆነዋልም፣ ሀይሆናሉም።
፬ ስለዚህ ቃሌን ልብ ብላችሁ አድምጡ፤
የተናገርኳችሁንም ነገሮች ፃፉ፤ እናም
በአብ ጊዜና ፈቃድ መሰረት እነርሱ ወደ
አህዛብ ይሄዳሉ።
፭ እናም ቃሌን የሚሰማና ንሰሃ የሚገባ
እናም የሚጠመቅ እርሱ ይድናል። ሀነቢያ
ትን ፈልጓቸው፣ ስለነዚህ ነገሮች የሚመ
ሰክሩ ብዙዎች በዚያ ናቸውና።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እነዚህን

			 ት. እና ቃ. ፴፭፥፳፭።
፲፩ ሀ ራዕ. ፳፩፥፲፰–፳፩።
፲፫ ሀ ኤር. ፴፩፥፴፫–፴፬።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
፳፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።

		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፩–፭፤
ሞር. ፰፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ኢሳይያስ።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፲፩–፲፪።
፭ ሀ ሉቃ. ፳፬፥፳፭–፳፯።

፬፻፵፮

፫ ኔፊ ፳፫፥፯–፳፬፥፭

ቃላት በድጋሚ በተናገራቸው ጊዜ፣ የተ
ቀበሉአቸውን ቅዱሳን መፃህፍት በጥል
ቀት ካስረዳቸው በኋላ እንዲህ ሲል ተና
ገራቸው፥ እነሆ፣ እናንተ ያልጻፍኳቸው፣
እንድትፅፉ የፈለግሁት ሌሎች ቅዱሳን
መጽሐፍት አሉ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ለኔፊም እንዲህ
አለው፥ ያስቀመጥከውን መዝገብ አምጣ።
፰ እናም ኔፊም መዛግብቱን ባመጣና
ከፊቱ ባደረገውም ጊዜ፣ ኢየሱስ ተመለ
ከታቸውና እንዲህ አለ፥
፱ እውነት እላችኋለሁ፣ አገልጋዬን
ላማናዊውን ሀሳሙኤል በዛን ቀን አብ በእኔ
ስሙን በሚያስከብርበት ጊዜ ለብዙ የሞቱ
ሐ
ቅዱሳን መእንደሚነሱና ለብዙዎች እን
ደሚታዩ፣ እናም እነርሱንም እንደሚያ
ስተምሩ ለዚህ ህዝብ እንዲመሰክር አዘዝ
ኩት። እናም ይህ አልነበረምን? ብሎ ተና
ገራቸው።
፲ እናም ደቀመዛሙርቱ እንዲህ ሲሉ
መለሱለት፥ አዎን፣ ጌታ ሆይ፣ ሳሙኤል
በቃልህ መሰረት ተንብዮ ነበር፣ እናም
ሁሉም ተፈጽመው ነበር።
፲፩ እናም ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፥ ብዙ
ዎች ቅዱሳን እንደተነሱና፣ ለብዙዎች እን
ደተገለጡና እነርሱን እንዳስተማሩ እንዴት
አልተፃፉም?
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ኔፊም ይህ ነገር እን
ዳልተፃፈ አስታወሰ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም መፃፍ
እንዳለበት አዘዘ፤ ስለዚህ እርሱ እንዳዘዘ
ውም ተፃፈ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም እነርሱ
የፃፉትን ቅዱሳን መጽሐፍትን በሙሉ በአ
ንድ ላይ ሀበአስረዳቸው ጊዜ፣ እርሱም ለእ
ነርሱ ያስረዳቸውን ነገሮች ማስተማር እን
ዳለባቸው አዘዛቸው።
፱ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ሔለ. ፲፫፥፪።
ሔለ. ፲፬፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
ማቴ. ፳፯፥፶፪–፶፫።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፬ ሀ ሉቃ. ፳፬፥፵፬–፵፮።

ምዕራፍ ፳፬
የጌታ መልዕክተኛ የክርስቶን ዳግም ምፅ
ዓት መንገድ ያዘጋጃል— ክርስቶስ በፍርድ
ወንበር ይቀመጣል— እስራኤል አስራትን
እናም በኩራትን እንዲከፍል ታዛለች—
የመታሰቢያ መጽሐፍ ተጠብቋል—
ሚልክያስ ፫ን አነጻፅሩ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የሚነግራቸውን፣
አብም ለሚልኪያስ የሰጠውን ቃላት እን
ዲጽፉት አዘዛቸው። እናም እንዲህ ሆነ ከጻ
ፉትም በኋላ አስረዳቸው። እናም እንዲህ
በማለት ለእነርሱም የነገራቸው ቃላት እነ
ዚህ ናቸው፥ አብም ለሚልኪያስ እንዲህ
ሲል ተናገረው—እነሆ፣ ሀመልዕክተኛዬን
እልከዋለሁ፣ እርሱም መንገዱን ከፊቴ ያዘ
ጋጃል፣ እናም የምትፈልጉት ጌታም በድን
ገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፤ ያውም የም
ትወዱት የቃል ኪዳን መልዕክተኛ፣ እነሆ፣
ይመጣል፣ ይላል የሠራዊት ጌታ።
፪ ነገር ግን የሚመጣበትን ቀን ሀመታገስ
የሚችልና በተገለጠ ጊዜም የሚቆም ማን
ነው? እርሱ እንደ ለአንጥረኛ እሳት እናም
እንደ አጣቢ የሚያጠራ ሳሙና ነውና።
፫ እናም እርሱም ብርን እንደሚያነጥርና
እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል፤ ሀየሌዊ
ንም ልጆች ያጠራል፣ እንደ ወርቅና ብርም
ያነጥራቸዋል፣ እነርሱም ለጌታ በፅድቅ
መስዋዕት ለየሚያቀርቡ ይሆናሉ።
፬ ጌታም እንደ ድሮው ዘመንና እንደቀ
ደሙት ዓመታት በይሁዳና በኢየሩሳሌም
መስዋዕት ደስ ይለዋል።
፭ እናም ለፍርድ ወደ እናንተ እቀርባ
ለሁ፤ እናም በመተተኞችና፣ በአመንዝ
ሮች፣ በሀሰትም በሚምሉና፣ የምንደኛውን
ደሞዝ በሚከለክሉ፣ እናም መበለቲቱንና
ሀ
ድሃ አደጉን በሚያስጨንቁ፣ እንዲሁም

፳፬ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፱።

፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፭፥፩።
		ለ ዘካ. ፲፫፥፱፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት፤

			 የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት።
፫ ሀ ዘዳግ. ፲፥፰፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፩–፴፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፫።
፭ ሀ ያዕ. ፩፥፳፯።

፬፻፵፯

፫ ኔፊ ፳፬፥፮–፳፭፥፪

በመጻተኛውም ፍርድን በሚያጣምሙ እኔ
ንም በማይፈሩ ላይ ፈጣን ምስክር እሆንባ
ቸዋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፮ እኔ ጌታ ነኝና አልለወጥም፤ ስለዚህ
እናንተ የያዕቆብ ልጆች የጠፋችሁ አይደ
ላችሁም።
፯ ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከስርዓቴ
ሀ
ፈቀቅ ብላችኋል፣ እናም አልጠበቃችኋቸ
ውም። ወደ እኔ ለተመለሱና እኔ ወደ እናንተ
እመለሳለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ። እናንተ
ግን የምንመለሰው ወዴት ነው? ብላችኋል።
፰ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እና
ንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል። ነገር ግን እን
ዴት ነው አንተን የሰርቅነው? ብላችኋል።
ሀ
በአስራትና ለበበኩራት ነው።
፱ እናንተ፥ ይህ ሀገር ሁሉ እኔን ሰርቋልና
በእርግማን ርጉሞች ናችሁ።
፲ በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን ሀአስራ
ቱን ሁሉ ወደ ጎተራው አግቡ፤ የሰማይንም
መስኮት ባልከፍትላችሁ ለበረከቴንም አት
ረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል
የሠራዊት ጌታ።
፲፩ እናም ስለእናንተ ነቀዙን እገስፃለሁ፣
እናም የምድራችሁን ፍሬ አያጠፋም፣ በእ
ርሻችሁም ያለው ወይን ፍሬውን አያረ
ግፍም ይላል የሠራዊት ጌታ።
፲፪ እናም የተድላ ምድር ትሆናላችሁና፣
ሀገር ሁሉ ብፁዓን ብለው ይጠሩአችኋል
ይላል የሠራዊት ጌታ።
፲፫ ቃላችሁ በእኔ ላይ ድፍረት ሆኖአል
ይላል ጌታ። እናንተ ግን፣ በአንተ ላይ የተ
ናገርነው ምንድነው? ብላችኋል።
፲፬ እናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል
ከንቱ ነው፣ ስርአቶቹን በመጠበቅ በሠራ
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ለ ሔለ. ፲፫፥፲፩፤
፫ ኔፊ ፲፥፮፤
ሞሮኒ ፱፥፳፪።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. አስራት፣ አስራት
መክፈል።
		ለ ቅ.መ.መ. በኩራት።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫፤ ፻፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

ዊት ጌታ ፊት ሃዘንተኞች ሆነን በመራመድ
ምን ይረባናል? ብላችኋል።
፲፭ እናም አሁን የሚታበዩትን ሰዎች
ብፁዐን ብለው ይጠሩአቸዋል፤ አዎን ክፉ
ንም የሚሰሩ ጸንተዋል፤ አዎን እግዚአብ
ሔርን የሚፈታተኑ ይለቀቃሉ።
፲፮ ጌታን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ሁል
ጊዜ ሀይነጋገራሉ፤ እናም ጌታ አደመጠ፤
እናም ሰማም፤ ጌታን ለሚፈሩ ስሙንም
ለሚያስቡ ለየመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ
ተፃፈ።
፲፯ እናም ጌጤን ሀስሰራ በዚያን ቀን የእኔ
ይሆናሉ ይላል የሠራዊት ጌታ፤ እናም ሰው
የሚያገለግለውን ልጁን እንደሚምር እን
ዲሁ እምራቸዋለሁ።
፲፰ ተመልሳችሁም በፃድቁና በኃጢአ
ተኛው መካከል፣ ለእግዚአብሔር በሚገ
ዛውና በማይገዛው መካከል ሀትለያላችሁ።
ምዕራፍ ፳፭
በዳግም ምፅዓት ጊዜ ትዕቢተኞች፣
እናም ኃጢአተኞች እንደገለባ ይቃጠ
ላሉ— ኤልያስ ከታላቁና ከአስፈሪው ቀን
በፊት ይመለሳል— ሚልክያስ ፬ን አነ
ጻፅሩ። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እነሆም፣ እንደ ምድጃ እሳት ሀየሚነድ
ቀን ይመጣል፤ እናም ለትዕቢተኞች ሁሉ
አዎን፣ እናም ኃጢያትን የሚሰሩ ሁሉ
ገለባ ይሆናሉ፤ የሚመጣውም ቀን ያቃጥ
ላቸዋል፤ ሥርንና ቅርንጫፍንም አይተው
ላቸውም ይላል የሠራዊት ጌታ።
፪ ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩ፣ ለእናንተ
ሀ
የፅድቅም ልጅ ፈውስን በክንፎቹ ይዞ ይነ

፲፮ ሀ ሞሮኒ ፮፥፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፭፥፱፤
ሙሴ ፮፥፭።
ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ
መፅሐፍ።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፫።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመለየት
ስጦታ።
፳፭ ፩ ሀ ኢሳ. ፳፬፥፮፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፤

			 ፫ ኔፊ ፳፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፱፤
፷፬፥፳፫–፳፬፤ ፻፴፫፥፷፬፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን
ማፅዳት።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፪ ሀ ኤተር ፱፥፳፪።

፬፻፵፰

፫ ኔፊ ፳፭፥፫–፳፮፥፰

ሳል፤ እናንተም ትወጣላችሁ እናም እንደ
ጥጃም በበረት ሐታድጋላችሁ።
፫ እናም ክፉዎችን ሀትረግጡአችዋላችሁ፤
እናም ይህንን በምሰራበት ቀን በደለኞች
ከእግራችሁ ሥር አመድ ይሆናሉ፣ ይላል
የሠራዊት ጌታ።
፬ ለእስራኤል ሁሉ ስርዓትንና ፍርድን
አድርጌ ሀበኮሬብ ያዘዝሁትን የባሪያዬን
የሙሴን ህግ አስቡ።
፭ እነሆ፣ ታላቁና የሚያስፈራው የጌታ
ሀ
ቀን ሳይመጣ ነቢዩ ለኤልያስን እልክላች
ኋለሁ፤
፮ እናም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ
እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆ
ችንም ልብ ወደ አባቶች ሀይመልሳል።
ለ

ምዕራፍ ፳፮
ኢየሱስ ከመጀመሪያ እስከመጨረሻው
ያሉትን ነገሮች በሙሉ አብራራ— ህፃናት
እንዲሁም ልጆች ሊፃፉ የማይችሉ አስደ
ናቂ ነገሮችን ተናገሩ— በክርስቶስ ቤተክር
ስቲያን የነበሩት በመካከላቸው ሁሉም ነገ
ሮች በጋራ ነበሩአቸው። ፴፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ ኢየሱስ
እነዚህን ነገሮች በተናገራቸው ጊዜ እነዚ
ህን ለህዝቡ አብራራ፤ እናም ትልቅ እንዲ
ሁም ትንሽ የሆኑትን ሁሉንም ነገሮች አብ
ራራላቸው።
፪ እናም እንዲህ አለ፥ እናንተ የሌላችሁን
፪ ለ ዓሞ. ፮፥፬፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፬።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፰።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፲፪።
፬ ሀ ዘፀአ. ፫፥፩–፮።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት።
		ለ ፪ ነገሥ. ፪፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፪፥፩፤
፻፲፥፲፫–፲፮፤
፻፳፰፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት፤
ማተም፣ ማስተሳሰር፤
ኤልያስ።

እነዚህ ቅዱሳን መጽሐፍት አብ እንድሰ
ጣችሁ አዟል፤ ለመጪው ትውልድ መስ
ጠት እንደሚገባቸው የእርሱ ጥበብ ነው።
፫ እናም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሀበክብሩ
እስከሚመጣ ድረስ ያሉትን ሁሉንም ነገ
ሮች—አዎን፣ በምድር ገፅ ላይ የሚመጡ
ትን ነገሮች ሁሉ፣ የምድር ለማዕድናትም
በታላቅ ሙቀት እስከሚቀልጡ ድረስና፣
ምድርም እንደ መጽሐፍ ጥቅልል ሐእስ
ከምትጠቀለል፣ እናም ሰማይና ምድርም
እስከሚያልፉ እንኳን አብራራላቸው፤
፬ እናም ሀገር ሁሉ፣ እናም ነገዶች ሁሉ፣
እናም ሁሉም ህዝቦችና ቋንቋ በሙሉ መል
ካም ይሁኑም መጥፎ፣ እንደስራቸው እን
ዲፈረድባቸው በእግዚአብሔር ፊት ሀስለ
ሚቆሙበት ለታላቁና በመጨረሻው ቀንም
እንኳን—
፭ መልካም ከሆኑም፣ ለዘለዓለማዊው ህይ
ወት ሀትንሳኤ፤ ክፉ ከሆኑም፣ ወደኩነኔም
ትንሳኤ፤ ለከአለም በፊት በነበረው ክርስ
ቶስ ምህረትና፣ ሐፍትህ፣ እና ቅድስና መሰ
ረት፣ አንደኛው በአንድ እጅ እናም ሌላኛው
በሌላ እጅ በመሆን እነዚህ የተገናኙ ናቸው።
፮ እናም እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ
ኢየሱስ በእውነት ለህዝቡ ካስተማራቸው
ነገሮች ሀአንድ መቶኛው እንኳን ሊፃፍ አል
ተቻለም፤
፯ ነገር ግን እነሆ ሀየኔፊ ሠሌዳዎች ህዝቡን
ስላስተማራቸው ነገሮች በይበልጥ ይዘዋል።
፰ እናም እኔ የጻፍኳቸው እነዚህ ነገ
ሀ

፮ ሀ ት. እና ቃ. ፪፥፪።

፳፮ ፪ ሀ ይህም በ፫ ኔፊ ፳፬ እና ፳፭

ውስጥ የተጠቀሰው
ሚል. ፫ እና ፬ ማለት ነው።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
ክብር።
		ለ ዓሞ. ፱፥፲፫፤
፪ ጴጥ. ፫፥፲፣ ፲፪፤
ሞር. ፱፥፪።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት፤
አለም—የአለም
መጨረሻ።
		ሐ ሞር. ፭፥፳፫።

፬ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፲–፲፩።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ ሔለ. ፲፪፥፳፭፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፴፩።
፭ ሀ ዳን. ፲፪፥፪፤
ዮሐ. ፭፥፳፱።
		ለ ኤተር ፫፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፮ ሀ ዮሐ. ፳፩፥፳፭፤
፫ ኔፊ ፭፥፰።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።

፬፻፵፱

፫ ኔፊ ፳፮፥፱–፳፩

ሮች፣ እርሱ ካስተማራቸው ነገሮች ጥቂቶች
ናቸው፤ እናም እነርሱም ኢየሱስ በተናገ
ራቸው ቃላት መሰረት እነዚህ ለዚህ ህዝብ
በድጋሚ ሀከአህዛብ ይመጡ ዘንድ ፅፌአ
ቸዋለሁ።
፱ እናም እምነታቸውን በመጀመሪያ እን
ዲፈትኑበት ይህን መቀበላቸው አስፈላጊ
ስለሆነ፣ ይህን በተቀበሉበት ጊዜ፣ እናም
እነዚህን ነገሮች የሚያምኗቸው ከሆነ ከዚ
ያም ሀታላላቅ የሆኑት ነገሮች ይገለፁላቸ
ዋል።
፲ እናም እነዚህን ነገሮች የማያምኑ ከሆኑ፣
ታላላቆቹ ነገሮችም እነርሱን ይኮንኑ ዘንድ
ሀ
አይገለፁላቸውም።
፲፩ እነሆ፣ በኔፊ ሠሌዳዎች ላይ የተፃፉ
ትን ሁሉ ለመፃፍ ተዘጋጅቼ ነበር፣ ነገር ግን
ጌታ እንዲህ በማለት ከልክሎኛል፥ የህዝ
ቤን እምነት ሀእፈትናለሁ።
፲፪ ስለዚህ እኔ ሞርሞን፣ በጌታ የታዘዝ
ኩባቸውን ነገሮች እፅፋለሁ። እናም እን
ግዲህ እኔ ሞርሞን ንግግሬን አበቃለሁ፤
እናም የታዘዝኳቸውን ነገሮች መፃፌን እቀ
ጥላለሁ።
፲፫ ስለዚህ፣ ጌታም ለሶስት ቀናት በእው
ነት ህዝቡን እንዳስተማረ እንድትመለከቱ
እፈልጋለሁ፤ እናም ከዚያ በኋላ በተደጋ
ጋሚ ራሱን ሀአሳይቷቸዋል፣ እናም በተደ
ጋጋሚም ለዳቦ በመቁረስ ባርኮ ሰጥቷቸዋል።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ የተነገረላቸውን
ሰዎች ሀልጆችም ኢየሱስ አስተማራቸውና
አገለገላቸው፣ እናም አንደበታቸውን ፈታ
ላቸውና፣ ለህዝቡ እርሱ ከገለፀላቸው የበ
ለጡትን ለአባቶቻቸው ታላቅና አስገራሚ
የሆኑ ነገሮችን ተናገሩ፤ እናም ለመናገር
እንዲችሉም አንደበታቸውን ለፈታላቸው።
፰ሀ
፱ሀ
፲ሀ
፲፩ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ

፫ ኔፊ ፳፩፥፭–፮።
ኤተር ፬፥፬–፲።
አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
ኤተር ፲፪፥፮።
ዮሐ. ፳፩፥፲፬።
፫ ኔፊ ፳፥፫–፱።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
፲፬ ሀ ፫ ኔፊ ፲፯፥፲፩–፲፪።

፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ሰማይም
ካረገ በኋላ—ለሁለተኛ ጊዜ እራሱን ገለ
ፀላቸው፣ እናም በሽተኞቻቸውንና ሽባዎ
ችን በሙሉ ሀከፈወሰና፣ የዕውሮችን ዐይን
ካበራ፣ እናም የደንቆሮን ጆሮዎች ከከፈ
ተና፣ ሁሉንም ዐይነት ፈውሶች በመካከ
ላቸው ካደረገ በኋላ፣ እናም አንድን ሰው
ከሞት ካስነሳና ኃይሉንም ካሳያቸው በኋላ
ወደአብ ሄደ—
፲፮ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ በሚቀጥለው ቀን
ህዝቡ በአንድ ላይ ተሰበሰበ፣ እናም እነዚ
ህን ልጆች ተመለከቱአቸውና፣ አዳመጡ
አቸው፤ አዎን፣ ሀህፃናቱም አፋቸውን ከፈ
ቱና፣ አስደናቂ ነገሮችን ተናገሩ፤ እናም
የተናገሩአቸውን ነገሮች ማንም እንዳይፅፍ
ተከልክሏል።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ የመረጣ
ቸው ሀደቀመዛሙርት ከዚያን ጊዜ በኋላ
ወደ እነርሱ የመጡትን ሰዎች ሁሉ ማጥ
መቅና ማስተማር ጀመሩ፤ እናም በኢየሱስ
ስም ለየተጠመቁት ሰዎች በሙሉ በመንፈስ
ቅዱስ ተሞልተው ነበር።
፲፰ እናም ብዙዎች ሊፃፉ ሀበህግ ያልተፈ
ቀዱትን፣ ሊነገሩ የማይችሉ ነገሮችን ተመ
ልክተዋልም፣ ሰምተዋልም።
፲፱ እናም አንዳቸው ሌላኛውን አገለገ
ሉና፣ አስተማሩ፤ እንዲሁም እያንዳንዱ
ሰውም እርስ በርሱ በፍትህ በማገልገል፣
በመካከላቸው ሀሁሉም ነገሮች ለበጋራ ነበ
ሩአቸው።
፳ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እንዳዘዛቸው
ሁሉንም ነገሮች አደረጉ።
፳፩ እናም በኢየሱስ ስም የተጠመቁት
ሀ
የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተብለው ይጠሩ
ነበር።

		ለ አልማ ፴፪፥፳፫፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፲፮።
፲፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፯፥፱።
ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች፤
ተአምራት።
፲፮ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፭።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፱፥፬–፲፫።

		ለ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
		ለ

፬ ኔፊ ፩፥፩።
፫ ኔፊ ፳፮፥፲፩።
፬ ኔፊ ፩፥፫።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣ የቅድስና
ህግ።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፯።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።

፬፻፶

፫ ኔፊ ፳፯፥፩–፲፫

ምዕራፍ ፳፯
ኢየሱስ ቤተክርስቲያኗን በስሙ እንዲጠሩ
አዘዛቸው— ወንጌሉም አገልግሎቱንና
የኃጢያት ክፍያውን የያዘ ነው— ሰዎች
በመንፈስ ቅዱስም ይነፁ ዘንድ ንሰሃ እን
ዲገቡና እንዲጠመቁ ታዘዋል— ኢየሱስ
እንደሚሆነውም ይሁኑ። ከ፴፬–፴፭ ዓ. ም.
ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የኢየሱስ ደቀመዛ
ሙርት በተጓዙበት እናም ስለተመለከቱ
አቸውና ስለሰሙአቸው ነገሮች በሰበኩበ
ትና፣ በኢየሱስ ስም ባጠመቁበት ወቅት፣
እንዲህ ሆነ ደቀመዛሙርቱ ሀበአንድ ላይ
ተሰባስበው ነበር፣ እናም በብርቱ ፀሎታ
ቸውና ለፆማቸው አንድ ሆነው ነበር።
፪ እናም ኢየሱስ ደቀመዛሙርቱ ወደ አብ
በስሙ በመፀለያቸው በድጋሚ ራሱን ሀአሳ
ያቸው፤ እናም ኢየሱስ መጣና በመካከላ
ቸው ቆመ፣ እንዲህም አላቸው፥ ምን እን
ድሰጣችሁ ትፈልጋላችሁ?
፫ እናም እንዲህ አሉት፥ ጌታ ይህንን
ቤተክርስቲያን የምንጠራበትን ስም እንድ
ትነግረን እንፈልጋለን፤ ምክንያቱም ይህንን
በተመለከተ በህዝቡ መካከል ጥል አለና።
፬ እናም ጌታም እንዲህ አላቸው፥ እው
ነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ህዝቡ ስለዚህ
ነገር ለምን ያጉረመርማል እንዲሁም ይጣ
ላል?
፭ ስሜ የሆነውን፣ ሀየክርስቶስን ስም በእ
ራሳቸው ላይ መውሰድ እንዳለባቸው ቅዱ
ሳን መጻሕፍትን አላነበቡምን? በዚህ ስም
በመጨረሻው ዘመን ትጠሩበታላችሁና፤
፮ እናም ስሜን በራሱ ላይ የወሰደና፣ እስ
ከመጨረሻው በዚህ ሀየፀና በመጨረሻው
ዘመን እርሱ ይድናል።
፳፯ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፮።

		ለ አልማ ፮፥፮።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፮፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ክርስቶስ
ከሟችነት በኋላ መገለጡ።

፯ ስለዚህ፣ ማንኛውንም ነገር ስታደ
ርጉ፣ በስሜ አድርጉት፤ ስለዚህ ቤተክር
ስቲያኗን በስሜ ጥሯት፤ እናም ወደ አብም
በስሜ ፀልዩ እርሱም ለእኔም ሲል ቤተክ
ርስቲያኗን ይባርካታል።
፰ እናም በስሜ ካልተጠራ ሀየእኔ ለቤተ
ክርስቲያን እንዴት ሊሆን ይችላል? ቤተ
ክርስቲያኗ በሙሴ ስም ከተጠራች የሙሴ
ቤተክርስቲያን ትሆናለች፤ ወይም በሰው
ስም ከተጠራች የሰው ቤተክርስቲያን ትሆ
ናለች፤ ነገር ግን በወንጌሌ ላይ የተገነቡ
ከሆኑ፣ በስሜ ከተጠራች የእኔ ቤተክርስ
ቲያን ትሆናለች።
፱ እውነት እላችኋለሁ፣ በወንጌሌ ላይ
ታንፃችኋል፤ ስለዚህ የምታደርጉትን ማን
ኛውንም ነገር በስሜ ትጠራላችሁ፤ ስለዚህ
ለቤተክርስቲያኗ ወደ አብ በስሜ ከፀለያችሁ
አብ ይሰማችኋል፤
፲ እናም ቤተክርስቲያኗ በወንጌሌ ላይ
ከታነፀች አብም ስራውን ይገልፅባታል።
፲፩ ነገር ግን በወንጌሌ ላይ ካልታነፀች፣
እናም በሰዎች ስራ ላይ፣ ወይም በዲያ
ብሎስ ስራ ላይ ከታነፀች፣ እውነት እላ
ችኋለሁ ለጊዜው በስራቸው ደስታን ያገ
ኛሉ፣ እናም ከጥቂት ጊዜም በኋላ ፍፃሜ
አቸው ይመጣልም፣ እናም ሀይፈረካከሳ
ሉም፣ መመለስ በማይቻልበት እሳት ውስ
ጥም ይወድቃሉ።
፲፪ ስራቸው ሀይከተላቸዋልና፣ በስራቸው
ምክንያትም ተቆርጠው ወድቀዋልና፤ ስለ
ዚህ የነገርኳችሁን ነገሮች አስታውሱ።
፲፫ እነሆ ሀወንጌሌን ሰጥቻችኋለሁ፣ እናም
ለእናንተ የሰጠኋችሁ ወንጌልም ይህ ነው—
ወደ ዓለም የመጣሁት የአባቴን ለፈቃድ
ለመፈፀም ነው፣ ምክንያቱም አባቴ ልኮ
ኛልና።

፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፮ ሀ ፫ ኔፊ ፲፭፥፱።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የቤተክርስትያኗ

ራስ።
፲፩ ሀ አልማ ፭፥፶፪።
፲፪ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፪።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፵–፵፪።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ዮሐ. ፮፥፴፰–፴፱።

፬፻፶፩

፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬–፳፰

፲፬ አባቴም በመስቀል እሰቀል ዘንድ
ልኮኛል፤ እናም በመስቀል ላይ ከተሰቀ
ልኩ በኋላ፣ ሰዎችን ሁሉ ወደ ራሴ ለአመጣ
ዘንድ፣ እኔ በሰዎች እንደተሰቀልኩ በአብ
አማካኝነት ሰዎች ይነሱ ዘንድ፣ መልካምም
ይሁኑ መጥፎ በስራቸው ሐእንዲፈረድባ
ቸው በእኔ ፊት ለመቆም ይችሉ ዘንድ፣
ተሰቅያለሁ—
፲፭ እናም ለዚህም ምክንያት ሀተሰቀል
ኩኝ፤ ስለዚህ፣ በአብ ስልጣን መሰረት
ሰዎች በሙሉ በስራቸው ይፈረድባቸው
ዘንድ ወደ እኔ እንዲመጡ አደረግሁ።
፲፮ እናም እንዲህ ይሆናል ማንኛውም
ሀ
ንሰሃ የገባና በስሜ ለየተጠመቀ ይሞላል፤
እናም እስከመጨረሻው ሐከፀናም እነሆ ዓለ
ምን የምፈርድበት ቀን ስትመጣ በአብ ፊት
ከበደል የነፃ አደርገዋለሁ።
፲፯ እናም እስከመጨረሻው ፀንቶ የማይ
ቀጥል ግን በአብ ሀፍትህ የተነሳ፣ ተቆርጦ
መጨረሻ ወደሌለው፣ ወደእሳቱ የሚጣል
እርሱ ነው።
፲፰ እናም ለሰው ልጆች የሰጣት ይህች
ቃል ናት። እናም በዚህ የተነሳ የተሰጠውን
ቃላት ይፈፅማል፣ እናም አይዋሽም፣ ነገር
ግን ቃሉን በሙሉ ይፈፅማል።
፲፱ እናም በመንግስተ ሰማይ ሀምንም እር
ኩስ ነገር ሊገባ አይቻለውም፤ ስለዚህ በእ
ምነታቸው እናም ለኃጢአታቸው ሁሉ ንሰሃ
በመግባታቸውና እስከመጨረሻው ባላቸው
ታማኝነት በደሜ ልብሳቸውን ለካጠቡት
በስተቀር ሐበእረፍቱ የሚገባ ማንም የለም።
ሀ

፲፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፴፪–፴፫፤
ሙሴ ፯፥፶፭።
		ለ ዮሐ. ፮፥፵፬፤
፪ ኔፊ ፱፥፭፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።

፳ እንግዲህ ትዕዛዜ ይህች ናት፥ በምድር
ዳርቻ ያላችሁ ሁሉ ሀንሰሃ ግቡ፣ እናም መን
ፈስ ቅዱስን በመቀበል ለትቀደሱ ዘንድ፤
በመጨረሻው ቀን በፊቴ ሐያለእንከን ትቆሙ
ዘንድ ወደ እኔ ኑ፣ እናም በስሜ መተጠመቁ።
፳፩ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህ
የእኔ ወንጌል ነው፤ እናም በቤተክርስቲ
ያኔም መስራት ያለባችሁንም ነገሮች ታው
ቃላችሁና፤ እኔ ስሰራው ያያችሁትን ስራ
እናንተም ደግሞ ስሩ፤ ስሰራ ያያችሁትን
ስራ እናንተም ያን ታደርጋላችሁ፤
፳፪ ስለዚህ፣ እነዚህን ነገሮች ከሰራችሁ
የተባረካችሁ ናችሁ፣ በመጨረሻው ቀን
ከፍ ትላላችሁና።
፳፫ ሀከተከለከሉት በስተቀር ስላያችኋቸው
እናም ስለሰማችኋቸው ነገሮች ፃፉ።
፳፬ ወደ ፊት የሚሆን የእነዚህን ሰዎች ስራ
ቀድሞ እንደነበረው አድርጋችሁ ፃፉት።
፳፭ እነሆም፣ ከተፃፉት እናም ከሚፃፉት
መጽሐፍት ይህ ህዝብ ሀይፈረድበታል፣
ምክንያቱም በእነርሱ አማካኝነት ለስራዎ
ቻቸው ለሰዎች ይታወቃሉና።
፳፮ እናም እነሆ፣ ሁሉም ነገሮች በአብ
ሀ
ተጽፈዋል፤ ስለዚህ በተፃፉት መጽሐፍት
መሠረትም ዓለም ይፈረድበታል።
፳፯ እናም ጻድቅ በሚሆነው ለእናንተ በሰ
ጠኋችሁ ፍርድ መሰረት በዚህ ህዝብ ሀእንደ
ምትፈረዱባቸው ታውቃላችሁ። ስለዚህ፣
እናንተ ምን ለዐይነት ሰዎች መሆን ይገባች
ኋል? እውነት እላችኋለሁ ሐእንደ እኔ ሁኑ።
፳፰ እናም እንግዲህ ሀወደ አብ እሄዳለሁ።

ቅ.መ.መ. መፅናት።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፲፱ ሀ አልማ ፲፩፥፴፯።
		ለ ራዕ. ፩፥፭፤ ፯፥፲፬፤
አልማ ፭፥፳፩፣ ፳፯፤
፲፫፥፲፩–፲፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፬።
ቅ.መ.መ. እረፍት።
፳ ሀ ኤተር ፬፥፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ት. እና ቃ. ፬፥፪።
		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—አስፈላጊ።
፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፮፥፲፮።

፳፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፭፤
ቃላት ፩፥፲፩።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፪–፴፫።
፳፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፬፥፲፮።
ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
፳፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፱–፲፤
ሞር. ፫፥፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የኢየሱስ
ክርስቶስ ምሳሌ።
		ሐ ማቴ. ፭፥፵፰፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰።
፳፰ ሀ ዮሐ. ፳፥፲፯።

፬፻፶፪

፫ ኔፊ ፳፯፥፳፱–፳፰፥፮

እናም እውነት እላችኋለሁ፣ አብን ማናቸ
ውንም ነገሮች በስሜ ብትጠይቁት ለእና
ንተ ይሰጣችኋል።
፳፱ ስለዚህ፣ ሀለምኑ፣ እናም ይሰጣች
ኋል፤ አንኳኩ እናም ይከፈትላችኋል፤
የሚጠይቅ ያገኛልና፤ እናም ለሚያንኳኳም
ይከፈትለታልና።
፴ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ በእናንተና
ደግሞ በዚህ ትውልድ ምክንያት ሙሉ እስ
ከሚሆን ድረስ ደስታዬ ታላቅ ነው፤ አዎን፣
እናም በእናንተና በዚህ ትውልድ ምክን
ያት አብና ደግሞ ቅዱስ የሆኑ መላዕክቶች
ሁሉ ተደስተዋል፤ ምክንያቱም ከእነርሱም
ማንም ሀአልጠፋምና።
፴፩ እነሆ፤ ምክንያቱም ሀበዚህ ትውልድ
ለ
በህይወት ስላሉት ስለእነርሱ እንደተናገ
ርኩ እንድትረዱ እፈልጋለሁ፣ እናም ማና
ቸውም አይጠፉም፤ እናም በእነርሱ ሙሉ
ሐ
ደስታዬን አግኝቻለሁ።
፴፪ ነገር ግን እነሆ፣ ከዚህ ትውልድ ሀአራ
ተኛው ትውልድ ልክ በጥፋት ልጅም እንደ
ሆነው በምርኮ ስለሚወሰዱ፣ እኔን አሳዝኖ
ኛል፤ ምክንያቱም እነርሱ ለብርና ለወርቅ፣
እናም ለበብልም ለሚበላሸውና ሌቦች ሊሰ
ብሩትና ሊሰርቁት ለሚችሉት ይሸጡኛል።
እናም በዚያን ቀን ስራቸውንም በራሳቸው
ላይ በመመለስ እጎበኛቸዋለሁ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ይህ
ንን ንግግሩን በጨረሰበት ወቅት ለደቀ
መዛሙርቱ እንዲህ አላቸው፥ ሀበጠበበው
ደጅ ግቡ፤ እናም ወደ ህይወት የሚወስ
ደው ደጁ የጠበበ፣ መንገዱም የቀጠነ ስለ
ሆነ፣ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸውና፤ ነገር
ግን ወደ ሞት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገ
ዱም ትልቅ ነው፣ እናም ምሽቱ እስከሚ
መጣ ሰዎችም መስራት እስከማይችሉበት
ድረስ ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙ ናቸው።
፳፱ ሀ ማቴ. ፯፥፯፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፯።
፴ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፲፪።
፴፩ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፳፫።
		ለ ፫ ኔፊ ፱፥፲፩–፲፫፤ ፲፥፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ደስታ።

ምዕራፍ ፳፰
ከአስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርት ዘጠኙ ሲሞቱ
የክርስቶስን መንግስት ለመውረስ ፈለጉ
እናም ቃል ተገብቶላቸዋል— ሦስቱ ኔፋ
ውያን ክርስቶስ በድጋሚ ወደ ምድር እስ
ከሚመጣ በምድር ላይ ለመቆየት ፈለጉና
በሞት ላይም ስልጣን ተሰጣቸው— እነር
ሱም ተለውጠዋልና ሊነገሩ የማይገቡ ነገ
ሮችን አዩ፣ እናም አሁን በሰዎች መካ
ከል እያገለገሉ ናቸው። ከ፴፬–፴፭ ዓ. ም.
ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስ እነዚህን
ቃላት በተናገረበት ጊዜ ለደቀ መዛሙርት
እንዲህ ሲል አንድ በአንድ ተናገራቸው፥
ወደ አባቴ ከሄድኩኝ በኋላ ከእኔ የምትፈ
ልጉት ምንድነው?
፪ እናም ከሦስቱ በስተቀር ሌሎች በሙሉ
እንዲህ ሲሉ ተናገሩ፥ አንድ ሰው በህይወት
የሚቆይበትን ያህል ጊዜ ከቆየን በኋላ፣ በአ
ንተም የተጠራንበት አገልግሎታችን መጨ
ረሻው ሲሆን፣ በፍጥነትም ወደአንተ መን
ግስትም እንመጣ ዘንድ እንፈልጋለን።
፫ እናም እርሱም አላቸው፥ ከእኔ ይህን
ነገር በመፈለጋችሁ እናንተ የተባረካችሁ
ናችሁ፤ ስለዚህ፣ ሰባ ሁለት ዓመት ከሆና
ችሁ በኋላ ወደ መንግስቴም ትመጣላችሁ፤
እናም ከእኔ ጋር ሀእረፍትንም ታገኛላችሁ።
፬ እናም እነርሱን በተናገራቸው ጊዜም፣
ወደ ሦስቱ መለስ አለና እንዲህ አላቸው፥
ወደ አባቴ ስሄድ ምን እንዳደርግላችሁ
ትፈልጋላችሁ?
፭ እናም የፈለጉትንም ለእርሱ ለመናገር
ባለመድፈራቸው በልባቸው አዝነው ነበር።
፮ እናም እርሱ እንዲህ አላቸው፥ እነሆ፣
ያሰባችሁትን ሀአውቃለሁ፣ እናም እኔም
በአይሁዶች ከመሰቀሌ በፊት በአገልግ

፴፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፱–፲፤
አልማ ፵፭፥፲፣ ፲፪።
		ለ ማቴ. ፮፥፲፱–፳፩፤
፫ ኔፊ ፲፫፥፲፱–፳፩።
፴፫ ሀ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፬፤

			 ት. እና ቃ. ፳፪።
፳፰ ፫ ሀ ቅ.መ.መ. እረፍት።
፮ ሀ ዓሞ. ፬፥፲፫፤
አልማ ፲፰፥፴፪።

፬፻፶፫

፫ ኔፊ ፳፰፥፯–፳

ሎቴ ወቅት ከእኔ ጋር የነበረውን የተወደደው
ለ
ዮሐንስ የፈለገውን ነገር ፈልጋችኋል።
፯ ስለዚህ፣ እናንተ ይበልጥ የተባረካ
ችሁ ናችሁ፣ ሀ ሞትን ለ በጭራሽ አትቀ
ምሱምና፤ ነገር ግን በአብ ፈቃድ መሰ
ረት ሁሉም ነገሮች ይፈጸሙ ዘንድ በክብር
በሰማይ ሐኃይል እስከምመጣ ድረስ ለሰው
ልጆች የሚያደርጋቸውን የአብን ስራዎች
በሙሉ ለመመልከት ትኖራላችሁ።
፰ እናም የሞት ስቃይ በጭራሽ አይደር
ስባችሁም፤ ነገር ግን በክብር በምመጣበት
ወቅት ሀከሟችነት ለሟች ወዳልሆነው በቅጽ
በት ትለወጣላችሁ፤ እናም በአባቴም መን
ግስት የተባረካችሁ ትሆናላችሁ።
፱ እናም በድጋሚ፣ በስጋ በምትቆዩ
በት ወቅትም ህመምን፣ ለዓለምም ኃጢ
ያት ካልሆነ በቀር ሀዘን አታውቁም፤ እናም
ይህንን ሁሉ የማደርገው ከእኔ በፈለጋችሁት
ነገሮች ምክንያት ነው፤ ምክንያቱም ዓለም
እንዳለች በቆየችበት ወቅት ነፍሳትን ወደ
እኔ ሀለማምጣት ፈልጋችኋልና።
፲ እናም በዚህ የተነሳ ደስታችሁ ሙሉ
ይሆናል፤ በአባቴም መንግስት ትቀመጣ
ላችሁ፤ አዎን አብም ሙሉ ደስታን እንደ
ሰጠኝ ሀደስታችሁ ሙሉ ይሆናል፤ እናም
እኔ እንደአባቴ እንደሆንኩ እናንተም እንደ
እኔ ትሆናላችሁ፣ እናም አብና እኔም ለአንድ
ነን፤
፲፩ እናም ሀመንፈስ ቅዱስም ስለአብና
ስለእኔ ይመሰክራል፤ አብም በእኔ የተነሳ
መንፈስ ቅዱስን ለሰው ልጆች ይሰጣል።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ኢየሱስም እነዚህን
ቃላት በተናገረበት ወቅት፣ በምድር ላይ
ከሚቆዩት ከሦስቱ በስተቀር፣ እያንዳንዳ
ቸውን በጣቱ ነካ እናም ሔደ።
፲፫ እናም እነሆ፣ ሰማያት ተከፈቱና፣ እነ
፮ ለ ዮሐ. ፳፩፥፳፩–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፯፥፩–፬።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
		ለ ፬ ኔፊ ፩፥፲፬፤
ሞር. ፰፥፲–፲፩፤
ኤተር ፲፪፥፲፯።
		ሐ ፫ ኔፊ ፳፥፳፪።
፰ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፴፮–፵።

ርሱ ወደሰማይ ተነጠቁና ለመነገር የማ
ይችሉ ነገሮችን ተመለከቱ፣ እናም ሰሙ።
፲፬ እናም እንዳይናገሩም ሀተከልክለው
ነበር፤ የተመለከቷቸውንና የሰሟቸውን ነገ
ሮች ለመናገር እንዲችሉ ስልጣንም አልተ
ሰጣቸውም፤
፲፭ እናም በስጋም ሆነ ከስጋ ውጪ መሆ
ናቸውን ለማወቅ አልቻሉም፤ የእግዚአብ
ሔር የሆኑትን ነገሮች ለመመልከት እንዲ
ችሉ ለእነርሱ ከስጋዊ ሰውነት ሟች ወዳ
ልሆነው ሰውነት ሀየተለወጡ መሰላቸው።
፲፮ ነገር ግን እንዲህ ሆነ በድጋሚ በም
ድረ ገጽ ላይ ያገለግሉ ነበር፤ ይሁን እንጂ
በሰማይ በተሰጣቸው ትዕዛዝ ምክንያት ስለ
ሰሙአቸው እናም ስለተመለከቱአቸው ነገ
ሮች አላስተማሩም።
፲፯ እናም እንግዲህ፣ ከተለወጡበት ጊዜ
ጀምሮ ሟችም ሆኑ የማይሞቱ እኔም አላ
ውቅም፤
፲፰ ነገር ግን በተሰጡት ታሪክ መሰረት
ይህን ያህል አውቃለሁ—እናም ህዝቡን
ሁሉ በማስተማር፣ በሰበካቸው የሚያምኑ
ብዙዎችን ከቤተክርስቲያኗ ጋር በማቀላ
ቀል፣ በማጥመቅ በምድር ገጽ ተጉዘዋል፣
እናም የተጠመቁም ሁሉ መንፈስ ቅዱስን
ተቀብለዋል።
፲፱ እናም ከቤተክርስቲያኗ ባልሆኑት ወደ
ወህኒ ተጥለዋል። እናም ሁለት ቦታም በመ
ከፈላቸው ሀእስር ቤቶቹም ሊይዟቸው አል
ቻሉም።
፳ እናም ወደ ምድርም ውስጥ ተጣሉ፤
ነገር ግን ምድሪቱንም በእግዚአብሔር ቃል
መቱ፤ በዚህም ሀበኃይሉ ከመሬቱ ጥልቅ
ድነው ነበር፤ እናም እነርሱን በበቂ ሁኔታ
ሊይዝ የሚችል ጉድጓድ ለመቆፈር አል
ቻሉም።

ቅ.መ.መ. ስጋዊ፣ የሚሞት።
		ለ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
፱ ሀ ፊልጵ. ፩፥፳፫–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፯፥፭–፮።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፮–፴፰።
		ለ ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፫።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፳፩፤

ሀ

፫ ኔፊ ፲፩፥፴፪።
፲፫ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፪–፬።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፬–፻፲፮።
፲፭ ሀ ሙሴ ፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. መለወጥ።
፲፱ ሀ የሐዋ. ፲፮፥፳፮፤
አልማ ፲፬፥፳፮–፳፰።
፳ ሀ ሞር. ፰፥፳፬።

፬፻፶፬

፫ ኔፊ ፳፰፥፳፩–፴፯

፳፩ እናም ሦስት ጊዜም በእቶኑ ውስጥ
ተወረወሩ፣ እናም ምንም ጉዳት አልደረ
ሰባቸውም።
፳፪ እናም ሁለት ጊዜ ሀበዱር አውሬ ዋሻ
ተጣሉ፤ እናም እነሆ ልጅ ከሚጠባ የበግ
ጠቦትጋር እንደሚጫወተው ከአውሬዎች
ጋር ይጫወቱ ነበር፣ እናም ምንም ጉዳት
አልደረሰባቸውም።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ በኔፊ ሰዎች መካ
ከል ሔዱና፣ በምድረ ገጽ ላይም ለሁሉም
ሰዎች የክርስቶስን ሀወንጌል አስተማሩ፤
እናም እነርሱ ወደ ጌታ ተለወጡና፣ ከክ
ርስቶስ ቤተክርስቲያንም ጋር ተቀላቀሉ፣
እንደ ኢየሱስ ቃልም ለያ ትውልድ በሙሉ
እንደዚህ ተባርኮ ነበር።
፳፬ እናም እንግዲህ እኔ ሞርሞን፣ ለጊ
ዜው እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ንግግሬን
አቆማለሁ።
፳፭ እነሆ፣ ሞትን ቀምሰው የማያውቁ
ትን ሰዎች ሀስማቸውን ልፅፍ ነበር፣ ነገር
ግን ጌታ ከለከለኝ፤ ስለዚህ ከዓለም ተደ
ብቀዋልና ስማቸውን አልጽፍም።
፳፮ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ አይቻቸዋለሁ፣
እናም እኔንም አስተምረውኛል።
፳፯ እናም እነሆ ከአህዛብ መካከል ይሆ
ናሉ፣ አህዛብም አያውቋቸውም።
፳፰ ደግሞም ከአይሁዶች መካከል ይሆ
ናሉ፣ እናም አይሁዶችም አያውቋቸውም።
፳፱ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ፍላጎታቸው
ይሟላ ዘንድና ደግሞም በውስጣቸው ባለው
አሳማኝ በሆነው የእግዚአብሔር ኃይል ምክ
ንያት፣ ጌታ በጥበቡ ብቁ መሆኑን በሚመ
ስለው፣ ሀለተበተኑት የእስራኤል ነገዶች
በሙሉና፣ ለሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋና
ህዝብ ያገለግላሉ፣ እናም ደግሞ ከመካከላ
ቸው ብዙ ነፍሳትን ወደ ኢየሱስ ያመጣሉ።
፴ እናም እነርሱም እንደ እግዚእብሔር
ሀ

፳፩ ሀ ዳን. ፫፥፳፪–፳፯፤
፬ ኔፊ ፩፥፴፪።
፳፪ ሀ ዳን. ፮፥፲፮–፳፫፤
፬ ኔፊ ፩፥፴፫።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፯፥፴–፴፩።

መላዕክቶች ናቸው፤ እናም በኢየሱስ ስም
ወደ አብ ከጸለዩ መልካም በሚመስላቸው
ለማንኛውም ሰው እራሳቸውን ለማሳየት
ይችላሉ።
፴፩ ስለዚህ፤ ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ የፍ
ርድ ወንበር ፊት በእርግጥ መቆም ከሚገባ
ቸው ሀከታላቁ እና ከሚመጣው ቀን በፊት፣
ታላቅ እንዲሁም ድንቅ ስራዎች በእነርሱ
ይከናወናሉ፤
፴፪ አዎን ከፍርድ ቀን በፊት እንኳን በአ
ህዛብ መካከል በእነርሱ አማካኝነት ሀታላቅ
እና ድንቅ ስራ ይሰራል።
፴፫ እናም የክርስቶስን ድንቅ ስራዎች
ታሪክ በሙሉ የሚናገሩት ቅዱሳን መጻሕ
ፍት ካሉአችሁ፣ በክርስቶስ ቃላት መሰ
ረት እነዚህ ነገሮች በእርግጥ እንደሚመጡ
ታውቃላችሁ።
፴፬ እናም የኢየሱስንና ደግሞ እርሱ
ሀ
የመረጣቸውንና በመካከላቸው የላካቸውን
ቃላት ለለማያዳምጡ ወዮላቸው፤ የኢየሱ
ስን ቃላትና የላካቸውን ቃላት የማይቀበሉ
እርሱንም አይቀበሉም፤ እናም ስለዚህ እር
ሱም በመጨረሻው ቀን አይቀበላቸውም፤
፴፭ እናም እነርሱ ባይወለዱ ይሻላቸው
ነበር። ደህንነት ለማምጣት በሰዎች እግር
ስር ሀ የተረገጠውን እግዚአብሔር ቁጣ
ፍርድ ለማስወገድ ይቻላል ብላችሁ ትገ
ምታላችሁን?
፴፮ እናም እንግዲህ እነሆ፣ ጌታ ስለመ
ረጣቸው፣ አዎን፣ በሰማያት ስለተወሰዱት
ስለሦስቱ፣ እንደተናገርኩት ከሟችነት ወደ
ማይሞተው መንፃታቸውን አላውቅም—
፴፯ ነገር ግን እነሆ፣ ከጻፍኩት በኋላ ጌታን
ስለእነርሱ ጠይቄዋለሁ እና ለእኔም በሰውነ
ታቸው ላይ ለውጥ መደረጉ አስፈላጊ መሆ
ኑን አለበለዚያም ሞትን መቅመስ እንዳለባ
ቸው ገልፆልኛል፤
ሀ

፳፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፱፥፬።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል፤
እስራኤል—የጠፉት
የእስራኤል አስር ጎሳዎች።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።

፴፩ ሀ ሔለ. ፲፪፥፳፭፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፬–፭።
፴፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፯።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ነቢይ።
		ለ ኤተር ፬፥፰–፲፪።
፴፭ ሀ ሔለ. ፲፪፥፪።

፬፻፶፭

፫ ኔፊ ፳፰፥፴፰–፳፱፥፰

፴፰ ስለዚህ፣ ሞትን እንዳይቀምሱ፣ በዓ
ለም ኃጢያት ካልሆነ በቀር በህመም ሆነ
በሀዘን እንዳይሰቃዩ በሰውነታቸው ላይ
ሀ
ለውጥ ተደርጓል።
፴፱ እንግዲህ ይህ ለውጥ በመጨረሻው
ቀን ከሚከናወነው ለውጥ ጋር እኩል አይ
ደለም፤ ነገር ግን ሰይጣን በእነርሱ ላይ ስል
ጣን እንዳይኖረው፣ እነርሱንም ሀመፈተን
እንዳይቻለው፣ ለውጥ በእነርሱ ላይ ተደ
ርጓል፤ እናም በስጋቸው ለተቀድሰዋል፣
ሐ
ቅዱስም ነበሩ እናም የምድርም ኃይላ
ትም እነርሱን ለመያዝ አይቻላቸውም።
፵ እናም የክርስቶስ የፍርድ ቀንም እስከ
ሚመጣ በዚህ ሁኔታ ይቆያሉ፤ እናም በዚ
ያን ቀንም ታላቅ ለውጥን ይቀበሉና ከዚህ
በኋላም ከአብ መንግስትም ላለመውጣት
ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር በሰማያት ለዘ
ለዓለም ለመኖር ይቀበላሉ።
ምዕራፍ ፳፱
የመፅሐፈ ሞርሞን መምጣት ጌታ እስ
ራኤልን የሚሰበስብበት እንዲሁም ቃል
ኪዳኑን ለመፈጸም የሚጀምርበት ምል
ክት ነው— የኋለኛው ቀን ራዕዮችን እን
ዲሁም ስጦታዎችን የማይቀበሉ የተረገሙ
ይሆናሉ። ከ፴፬–፴፭ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እነሆ፣ እንዲህ እላች
ኋለሁ፤ እነዚህ ነገሮች በቃሉ መሰረት ወደ
አህዛብ ሀመምጣታቸው በጥበቡ ጌታ ተገቢ
መሆናቸውን በሚመለከትበት ጊዜ፣ አብም
ከእስራኤል ልጆች ጋር በድጋሚ ወደ ትው
ልድ ምድራቸው ለመመለስ ለቃል ኪዳን
የገባውን መፈፀም እንደጀመረ ታውቃላ
ችሁ።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣
ፈተና።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፳፱ ፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፫–፰።
		ለ ሞር. ፭፥፲፬፣ ፳።
፪ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፵፭–፵፰።

፪ እናም በቅዱሳን ነቢያት የተነገሩት
የጌታ ቃልም በሙሉ እንደሚፈፀሙ ታው
ቃላችሁ፤ እናም ጌታ ወደ እስራኤል ልጆች
የሚመጣበት ጊዜውን ሀአዘገየ ማለት አያስ
ፈልጋችሁም።
፫ እናም የተነገሩት ቃላትም ከንቱ ናቸው
ብላችሁ በልባችሁ አትገምቱ፣ ምክንያቱም
እነሆ ጌታ ለእስራኤል ቤት ለህዝቡ የገባውን
ቃል ኪዳን ያስታውሳልና።
፬ እናም እነዚህ የተባሉት በመካከላችሁ
ሲመጡ በምትመለከቱበት ጊዜ፣ ከዚያም
የጌታን ስራ ልትወቅሱ አይገባችሁም፣
ምክንያቱም ሀየፍትህ ለጎራዴ በቀኝ እጁ
ናትና፤ እናም እነሆ፣ በዚያን ቀን ስራውን
የምትወቅሱ ከሆነ በቅርቡይህችም እንድ
ታሸንፋችሁ ያደርጋል።
፭ የጌታን ስራ ሀ የሚወቅስ ለ ወዮለት፣
አዎን፣ ክርስቶስን እና ስራዎቹን ሐለሚ
ክድ ወዮለት!
፮ አዎን፣ የጌታን ራዕይ ለሚክድ፣ እናም
ጌታ ከእንግዲህ በራዕይ፣ ወይንም በትን
ቢት፣ ወይም ሀበስጦታ፣ ወይም በልሳን
ወይም በፈውስ፣ ወይንም በመንፈስ ቅዱስ
ኃይል አይሰራም ለሚል ለወዮለት!
፯ አዎን፣ እናም በዚያን ቀን ሀጥቅምን
ለማግኘት፣ በኢየሱስ ክርስቶስም ከእንግ
ዲህ ለድንቅ ነገር አይሰራም ለሚል ወዮ
ለት፤ ይህንን የሚያደርግ ሐእንደጥፋት ልጅ
ይሆናልና፣ ለእርሱም በክርቶስ ቃል መሰ
ረት ምህረት አይኖረውምና!
፰ አዎን፣ እናም ከእንግዲህ ሀልታጉረመ
ርሙ፣ እንዲሁም ለልትወቅሱ፣ ሐአይሁ
ዶችንም ሆነ፣ የእስራኤል ቤት ቅሪት በሆ
ኑት ላይ ትቀልዱም ዘንድ አይገባችሁም፤
እነሆም ጌታ ለእነርሱ የገባውን ቃል ኪዳን

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፳።
፭ ሀ ሞር. ፰፥፲፯፤
ኤተር ፬፥፰–፲።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፭–፲፮።
		ሐ ማቴ. ፲፥፴፪–፴፫።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።

		ለ ሞር. ፱፥፯–፲፩፣ ፲፭።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፬–፮፤
ሞር. ፱፥፲፭–፳፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።
፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፬።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።

፬፻፶፮

፫ ኔፊ ፳፱፥፱–፬ ኔፊ ፩፥፪

ያስታውሳል፣ እናም በመሃላ እንደገባውም
ይፈጽምላቸዋል።
፱ ስለዚህ ጌታም ለእስራኤል ቤት የገባ
ውን ቃል ኪዳን ለማሟላት ፍትሁን ለመ
ፈጸም እንዳይችል ቀኝ እጁን ወደግራው
ለመመለስ ይቻለናል በማለት መገመት የለ
ባችሁም።
ምዕራፍ ፴
የኋለኛው ቀን አህዛብ ንሰሃ እንዲገቡ፣
እናም ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ፣ እና
ከእስራኤል ቤትም ጋር እንዲቆጠሩ ታዘ
ዋል። ከ፴፬–፴፭ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናንት አህዛብ ሆይ፣ ስሙ፤ እናም
እናንተን በተመለከተ እንድናገር ሀያዘዘኝን

ህያው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የኢየ
ሱስ ክርስቶስን ቃላት አድምጡ፤ እነሆም
እንዲህ ብዬም እንድፅፍ አዞኛል፥
፪ ሀአህዛብ ሁሉ ከኃጢያት መንገዳችሁ
ተመለሱ፤ እናም ከክፉ ስራዎቻችሁ፣
ከውሸታችሁና፣ ከአታላይነታችሁ፣ እናም
ከዝሙት ተግባራችሁና፣ በድብቅ ከምት
ፈፅሙት ርኩሰት፣ በጣዖት ማምለካች
ሁም፣ ከግድያችሁም፣ ከካህናት ተንኮላ
ችሁም፣ ከምቀኝነታችሁም፣ ከፀበኝነታ
ችሁም፣ እናም ከሁሉም ኃጢአቶቻችሁና
ርኩሰታችሁ ሁሉ ለንሰሃ ግቡ፣ እናም ለኃ
ጢአቶቻችሁ ስርየትን ትቀበሉና፣ በመን
ፈስ ቅዱስ ትሞሉ ዘንድ፣ የእስራኤል ቤት
ከሆኑት ህዝቦቼ ጋርም ሐትቆጠሩ ዘንድ ወደ
እኔ ኑ፣ እናም በስሜ ተጠመቁ።

አራተኛው ኔፊ
የኔፊ መፅሐፍ
ከኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት አንዱ የነበረው የኔፊ ልጅ

በእርሱ መዛግብት መሰረት የነበረው የኔፊ ህዝብ ታሪክ።
ኔፋውያን እንዲሁም ላማናውያን ሁሉ
ወደ ጌታ ተለወጡ— ሁሉም ነገሮች በጋራ
ነበሯቸው፣ ተአምራትን ሰሩ፣ በምድሪ
ቱም ላይ በለፀጉ— ከሁለት መቶ ዓመታት
በኋላ፣ መከፋፈል፣ ክፋት፣ ሀሰተኛ ቤተ
ክርስቲያኖች፣ እናም ስደት ተነሳ— ከሦ
ስት መቶ ዓመታት በኋላ፣ ኔፋውያን
እንዲሁም ላማናውያን ኃጢአተኞች
ሆኑ— አማሮንም ቅዱሳን መጻሕፍቶችን
ደበቃቸው። ከ፴፭–፫፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
እንዲህ ሆነ ሠላሳ አራተኛው ዓመ
እናም
ትና፣ ደግሞ ሠላሳ አምስተኛው ዓመት
፴ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፲፪–፲፫።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ

አለፈ፣ እናም እነሆ የኢየሱስ ደቀመዛሙ
ርት በምድሪቱ ዙሪያ በሁሉም ስፍራ የክ
ርስቶስን ቤተክርስቲያን መሰረቱ። እናም
ወደ እነርሱ የመጡት፣ ለኃጢአታቸውም
ከልባቸው ንሰሃ የገቡት ሰዎች ሁሉ በኢየ
ሱስ ስም ተጠመቁ፣ እናም ደግሞ መንፈስ
ቅዱስን ተቀበሉ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ገፅ የነበ
ሩት ላማናውያንም ሆኑ ኔፋውያን በሙሉ
በሠላሳ ስድስተኛው ዓመት ወደ ጌታ ተለ
ወጡና፣ በመካከላቸው ፀብም ሆነ ጥላቻ
አልነበረም፣ እናም እያንዳንዱ ሰው እርስ
በርሱ በቅን ይሰራ ነበር።

መግባት።
		ሐ ገላ. ፫፥፳፯–፳፱፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤

፫ ኔፊ ፲፮፥፲–፲፫፤
፳፩፥፳፪–፳፭፤
አብር. ፪፥፲።

፬፻፶፯

፬ ኔፊ ፩፥፫–፲፮

፫ እናም ሁሉም ነገሮች በጋራ ነበሩአ
ቸው፣ ስለዚህ ድሃና ሃብታም፣ ግዞተኛና ነፃ
አልነበረም፣ ነገር ግን ሁሉም ነፃና፣ ሰማያ
ዊውን ስጦታ ተቀባይ ነበሩ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ሠላሳ ሠባተኛውም
ዓመት ደግሞ አለፈ፣ እናም በምድሪቱ
ሠላም ሰፈነ።
፭ እናም በኢየሱስ ደቀመዛሙርት አማካ
ኝነት ታላቅና ድንቅ ሥራዎች ይሰሩ ነበር፣
ስለዚህ ህመምተኞችን ሀይፈውሱ፣ እናም
ሙታኖችን ያስነሱና፣ ሽባውን እንዲራ
መድ ያደርጉ፣ እናም ዐይነ ስውር ብርሃን
እንዲያገኝና፣ ደንቆሮ እንዲሰማ ያደርጉ
ነበር፤ እናም ሁሉንም አይነት ለታዕምራቶ
ችን በሰው ልጆች መካከል ያከናውኑ ነበር፤
እናም በክርስቶስ ስም ካልሆነ በቀር በማንም
ታምራቶችን አልሰሩም።
፮ እና በዚህ ሠላሳ ስምንተኛው ዓመት
አለፈና፣ ደግሞ ሠላሳ ዘጠነኛው፣ እናም
አርባ አንደኛውና፣ አርባ ሁለተኛው ዓመት
አለፈ፣ አዎን፣ አርባ ዘጠነኛው ዓመት እስ
ከሚያልፍ ድረስና፣ ደግሞ ሃምሳ አንደኛ
ውና፣ ሃምሳ ሁለተኛው፤ አዎን፣ እናም
ሃምሳ ዘጠነኛው ዓመትም እስከሚያልፍ
ድረስ እንዲህ ሆነ።
፯ እናም ጌታ በምድሪቱ ላይ እጅግ እንዲ
በለፅጉ አደረጋቸው፤ አዎን፣ በዚህም የተ
ነሳ ከተሞች በተቃጠሉበት ሥፍራ ከተሞ
ችን በድጋሚ አቋቋሙ።
፰ አዎን፣ ያቺን ታላቋን ሀየዛራሔምላ
ከተማንም በድጋሚ እንድትገነባ አደረጉ።
፱ ነገር ግን ሀየሰጠሙ ብዙ ከተሞች ነበሩ፣
እናም በቦታውም ውሃ ይፈልቅ ነበር፤ ስለ
ዚህ እነዚህ ከተሞች ሊታደሱ አልተቻላ
ቸውም።
፲ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ የኔፊ
ሀ

፩ ፫ ሀ የሐዋ. ፬፥፴፪፤

፫ ኔፊ ፳፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣ የቅድስና
ህግ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
		ለ ዮሐ. ፲፬፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ተአምራት።

፰ሀ
፱ሀ
፲ሀ
፲፪ ሀ
		ለ

ህዝቦች ተጠናከሩ፣ እናም በጣም በፍጥ
ነት ተባዙና፣ እጅግ ሀመልካም እንዲሁም
ያማሩ ህዝቦች ሆኑ።
፲፩ እናም ተጋቡና፣ ለጋብቻም ተሰጡ፣
እናም ጌታ በብዙ በገባላቸው ቃል ኪዳ
ኖች ተባረኩ።
፲፪ እናም ከእንግዲህ በሙሴ ሀህግ ለስራ
ዎችና ሥርዓት መሠረት አልተራመዱም፣
ሥርዓቶቹንም አይከተሉም ነበር፤ ነገር ግን
ከጌታቸውና ከአምላካቸው በተቀበሉአቸው
ትዕዛዛት፣ ያለማቋረጥ ሐበፆማቸውና፣ በፀ
ሎታቸው፣ እንዲሁም በየወቅቱ ለመፀለይና
የጌታን ቃል ለመስማት በመሰብሰብ ይራ
መዱ ነበር።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ህዝ
ቦች መካከል ሁሉ ምንም ፀብ አልነበረም፤
ነገር ግን በኢየሱስ ደቀመዛሙርት መካከል
ኃያል የሆኑ ተአምራት ይሰሩ ነበር።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሰባ አንደኛው እን
ዲሁም ሰባ ሁለተኛው ዓመት አለፈ፤
አዎን፣ በአጠቃላይ ሰባ ዘጠነኛው ዓመት
አለፈ፤ አዎን መቶ ዓመታት አለፉ፣
እናም ኢየሱስ በምድር እንዲቆዩ ከመ
ረጣቸው ሀከሦስቱ በስተቀር ሁሉም የኢ
የሱስ ደቀመዛሙርት ወደ እግዚአብሔር
ለ
ገነት ሄደዋል፤ እናም በእነርሱም ቦታ
ሐ
የተሾሙ ሌሎች መደቀመዛሙርት ነበሩ፤
እናም ደግሞ የዚያም ትውልድ ብዙዎች
ሞቱ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ በህዝቡ ልብ ውስጥ
ባለው የእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ በምድ
ሪቱ ሀፀብ አልነበረም።
፲፮ እናም ሀ ቅናት፣ ቁጣ፣ ሁከት፣
ዝሙት፣ መዋሸትም፣ ግድያም ሆነ ለዝሙ
ትን የሚቀሰቅስ ምንም ነገር አልነበረም፤
እናም በእርግጥ በእግዚአብሔር እጅ ከተፈ

፫ ኔፊ ፰፥፰።
፫ ኔፊ ፱፥፬፣ ፯።
ሞር. ፱፥፮።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፪ ኔፊ ፳፭፥፴፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፪–፰።
		ሐ ሞሮኒ ፮፥፭፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮–፸፯።

፲፬ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፫–፱።
ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ገነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		መ ቅ.መ.መ. ደቀ መዛሙርት።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. አንድነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ምኞት።

፬፻፶፰

፬ ኔፊ ፩፥፲፯–፳፱

ጠሩት ሰዎች መካከል እንደዚህ ያለ ደስ
ተኛ ሊሆን የቻለ ህዝብ አልነበረም።
፲፯ ሌቦችም ሆኑ ገዳዮች፣ ላማናውያ
ንም ሆኑ ማንኛውም ዓይነት በመደብ የተ
ለዩ ሰዎች አልነበሩም፤ ነገር ግን ሁሉም
ሀ
በአንድነት የክርስቶስ ልጆች፣ እናም የእ
ግዚአብሔርንም መንግስት ወራሾች ነበሩ።
፲፰ እናም እነርሱ እንዴት የተባረኩ ነበሩ!
ምክንያቱም ጌታ በስራዎቻቸው ሁሉ ባር
ኳቸዋልና፤ አዎን፣ አንድ መቶ አስረኛው
ዓመት እስኪያልፍ እንኳን ተባርከዋል፤
በልፅገዋልም፤ እናም ከክርስቶስ ጉብኝት
ጀምሮ የመጀመሪያው ትውልድ አልፎአ
ልና፣ በምድሪቱ ሁሉ ፀብ አልነበረም።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ይህንን የመጨ
ረሻ መዝገብ ጠብቆ ያቆየው (እናም ሀበኔፊ
ሠሌዳዎች ላይ ነበር ያስቀመጣቸው) ኔፊ
ሞተና ልጁ አሞፅ በእርሱ ቦታ አስቀመ
ጠው፤ እናም አሞፅም ደግሞ በኔፊ ሠሌ
ዳዎች ላይ ጠበቃቸው።
፳ እናም ለሰማንያ አራት ዓመታት አስ
ቀመጠው፣ እናም በቤተክርስቲያኑ ላይ
ከተነሱትና የላማናውያንን ስም ከወሰዱት
ጥቂት ሰዎች በቀር በምድሪቱ አሁንም
ሠላም ነበር፤ ስለዚህ በምድሪቱ ላይ በድ
ጋሚ ላማናውያን ሆኑ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ አሞፅም ደግሞ
ሞተ (እናም ይህ ክርስቶስ ከመጣ ከመቶ
ዘጠና አራት ዓመት በኋላ ነበር) እናም ልጁ
አሞፅ በእርሱ ምትክ መዛግብቱን ጠበቀ፤
እናም ደግሞ በኔፊ ሠሌዳዎች ላይ ጠበቃ
ቸው፤ እናም ይህም ደግሞ ይህ መፅሐፍ
በሆነው በኔፊ መጽሐፍ ላይ ተፅፈው ነበር።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ሁለት መቶ ዓመ
ታት አለፉ፤ እናም ከጥቂቶች በስተቀር
ሁለተኛውም ትውልድ በሙሉ አለፈ።
ሐ

፲፮ ሐ ሞዛያ ፪፥፵፩፤
አልማ ፶፥፳፫።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
፲፯ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኩራት።

፳፫ እናም እንግዲህ እኔ ሞርሞን፣
ህዝቡም እንደተባዙ፣ በምድሪቱ ገፅ ላይ
በሙሉ እስከተሰራጩ ና፣ በክርስቶስ ባገ
ኙት ብልፅግናም እጅግ ሀብታሞች እንደ
ሆኑ እንድታውቁ እፈልጋለሁ።
፳፬ እናም አሁን፣ በሁለት መቶ አንደ
ኛው ዓመት በመካከላቸው ሀበኩራት የተወ
ጣጠሩ፣ ይኸውም ውድ ልብሶችንና መል
ካም ዕንቁ ከሆኑት ሁሉ እንዲሁም የዓለምን
መልካም የሆኑ ነገሮችን የሚለብሱ ነበሩ።
፳፭ እናም ከዚያን ጊዜ በኋላ በመካከላ
ቸው ሀየጋራ የሆኑ ዕቃዎች እንዲሁም ንብ
ረቶች አልነበሯቸውም።
፳፮ እናም በመደብ መከፋፈል ጀመሩ፤
እናም ለራሳቸው ሀጥቅም ሲሉ ለቤተክርስ
ቲያን መስራት ጀመሩ፤ እናም የክርስቶስን
እውነተኛ ቤተክርስቲያንም መካድ ጀመሩ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ሁለት መቶ አስ
ረኛው ዓመት እንዳለፈም በምድሪቱ ብዙ
ቤተክርስቲያኖች ነበሩ፤ አዎን፣ ክርስቶስ
ንም እናውቃለን የሚሉ ብዙ ቤተክርስቲያ
ኖችም ነበሩ፤ እናም ይሁን እንጂ የወንጌሉን
አብዛኛውን ክፍል ሀክደዋል፣ በዚህም የተ
ነሳ ሁሉንም ዓይነት ክፋቶች ተቀብለዋል፤
እናም እርሱ ብቁ ባለመሆኑ ለየተከለከለውን
ቅዱስ የሆነውን ሰጥተዋልና።
፳፰ እናም በክፋታቸውም የተነሳና ልባቸ
ውን በተቆጣጠረው በሰይጣን ኃይል የተነሳ
ይህች ሀቤተክርስቲያን እጅግ ተስፋፋች።
፳፱ እናም በድጋሚ፣ ክርስቶስን የሚክድ
ሌላ ቤተክርስቲያን ነበር፤ እናም በትህት
ናቸውና በክርስቶስ ባላቸው እምነት የተ
ነሳ እውነተኛ የሆነችውን የክርስቶስን ቤተ
ክርስቲያን ሀአሳደዱ፤ እናም በመካከላቸው
ብዙ ተአምራትንም በመስራታቸው ጠሉ
ዋቸው።

፳፭ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፫።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፶፮።
ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፫፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፫፤
ሞር. ፰፥፴፪–፴፰።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።

		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፰–፳፱።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

፬፻፶፱

፬ ኔፊ ፩፥፴–፵፫

፴ ስለዚህ ከእነርሱ ጋር በቀሩት የኢየ
ሱስ ደቀመዛሙርት ላይ ኃይልና ስልጣ
ናቸውን ተጠቀሙ፣ ሀወህኒ ቤትም ጣሉ
አቸው፤ ነገር ግን በውስጣቸው ባለው በእ
ግዚአብሔር ቃል ኃይል ወህኒ ቤቱ ሁለት
ቦታ ተከፈለ፣ እናም በመካከላቸው ኃያል
ተአምራትን መስራት ቀጠሉ።
፴፩ ይሁን እንጂ፣ እናም እነዚህ ሁሉ አስ
ደናቂ ነገሮች ቢኖሩም እንኳን፣ ሰዎቹ ልባ
ቸውን አጠጥረው ነበር፣ እናም በኢየሩሳ
ሌም የነበሩት አይሁዶች በቃሉ መሠረት
ኢየሱስን ለመግደል እንደፈለጉት ሁሉ እነ
ርሱን ለመግደል ፈለጉ።
፴፪ እናም ሀ በእሳት ለ ዓምድም ውስጥ
ጣሉአቸውና፣ ምንም ጉዳት ሳይደርስባ
ቸው ወጡ።
፴፫ እናም ደግሞ በዱር አራዊት ሀዋሻ
ጣሉአቸውና፣ እነሆ ልጅ ከሚጠባ የበግ
ጠቦትጋር እንደሚጫወተው ከአውሬዎች
ጋር ይጫወቱ ነበር፣ እናም ምንም ጉዳት
ሳይደርስባቸው ከመካከላቸው ወጡ።
፴፬ ይሁን እንጂ፣ ሰዎቹ በብዙ ካህናትና
ሃሰተኛ ነቢያት ብዙ ቤተክርስቲያኖችን
እንዲሰሩና ሁሉንም አይነት ክፋቶች እን
ዲሰሩ በመመራታቸው ልባቸውን አጠጥ
ረውት ነበር። እናም የኢየሱስን ህዝቦችንም
ሀ
መቱ፤ ነገር ግን የኢየሱስ ሰዎች መልሰው
አልመቱአቸውም ነበር። እናም ከዓመት
ዓመት፣ ሁለት መቶ ሰላሳ ዓመት እስከሚ
ያልፍ ድረስ እምነት በማጣትና በክፋቶቻ
ቸው መነመኑ።
፴፭ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በዚሁ
ዓመት፤ አዎን፣ በሁለት መቶ ሠላሳ አን
ደኛው ዓመት፣ በህዝቡ መካከል ታላቅ የሆነ
መከፋፈል ነበር።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ዓመት ኔፋ
ውያን ተብለው የሚጠሩ ሰዎች ተነሱና፣
እነርሱም በክርስቶስ እውነተኛ አማኞች
፴ሀ
፴፪ ሀ
		ለ
፴፫ ሀ

፫ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳።
ዳን. ፫፥፳፮–፳፯።
፫ ኔፊ ፳፰፥፳፩።
፫ ኔፊ ፳፰፥፳፪።

ነበሩ፤ እናም በመካከላቸው በላማናው
ያን—ያዕቆባውያንና፣ ዮሴፋውያን፣ እናም
ዞራማውያን ተብለው የሚጠሩ ነበሩ፤
፴፯ ስለዚህ በክርስቶስ እውነተኛ አማ
ኞች እናም የክርስቶስ እውነተኛ አምላኪ
ዎች (ከእነርሱም መካከል በምድር የቀሩት
ሦስቱ የኢየሱስ ሀደቀመዛሙርት ነበሩ) ኔፋ
ውያንና፣ ያዕቆባውያን፣ እናም ዮሴፋው
ያንና፣ ዞራማውያን ተብለው ይጠሩ ነበር።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ ወንጌሉን ያልተቀ
በሉት ላማናውያን፣ ልሙኤላውያንና፣ እስ
ማኤላውያን ተብለው ይጠሩ ነበር፤ እናም
እምነት አጥተው አልመነመኑም፣ ነገር ግን
በክርስቶስ ወንጌል ላይ በፈቃደኝነት ሀአምፀ
ዋል፤ እናም አባቶቻቸው ከመጀመሪያው
ጀምረው እንደመነመኑት፣ እነርሱ ልጆቻ
ቸውን እንዳያምኑ አስተምረዋቸዋል።
፴፱ እናም ይህም የነበረው ከመጀመሪያም
እንደነበረው የአባቶቻቸው ክፋትና ርኩስ
ነት ምክንያት ነው። እናም ከጥንት ጀምሮ
ላማናውያን የኔፊን ልጆች እንዲጠሉ ሀእን
ደተማሩት የእግዚአብሔርን ልጆች እንዲ
ጠሉ ተማሩ።
፵ እናም እንዲህ ሆነ ሁለት መቶ አርባ
አራተኛው ዓመት አለፈ፣ እናም የህዝቡም
ጉዳይ እንዲህ ነበር። እናም ከህዝቡ ይበል
ጡን ክፉ የነበሩት የበረቱ ሆኑና፣ ከእግዚ
አብሔር ሰዎች ይበልጥ እጅግ ብዙ ሆኑ።
፵፩ እናም አሁንም ለራሳቸው ቤተክር
ስቲያንን መስራት ቀጠሉ፣ በከበሩ ነገሮ
ችም አስጌጡአቸው። በዚህም ሁለት መቶ
ሃምሳ ዓመት፣ እናም ደግሞ ሁለት መቶ
ስልሳ ዓመታትም አለፉ።
፵፪ እናም እንዲህ ሆነ ክፉዎች የሆኑት
የጋድያንቶን ቡድኖች ሚስጥር መሃላንና
ሀ
ውህደትን በድጋሚ መገንባት ጀመሩ።
፵፫ እናም ደግሞ የኔፊ ህዝብ ተብለው
የሚጠሩት እጅግ ሀብታሞች በመሆናቸው

፴፬ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፴፱፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፫–፳፯።
፴፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፮–፯፤
ሞር. ፰፥፲–፲፩።

፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፴፱ ሀ ሞዛያ ፲፥፲፯።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።

፬፻፷

፬ ኔፊ ፩፥፵፬–ሞርሞን ፩፥፭

መኩራት ጀመሩ፣ እናም እንደወንድሞቻ
ቸው እንደላማናውያን ከንቱ ሆኑ።
፵፬ እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ደቀመዛሙ
ርቱም ስለዓለም ሀኃጢያት ማዘን ጀመሩ።
፵፭ እናም እንዲህ ሆነ ሦስት መቶ ዓመ
ታት ካለፉ በኋላ፣ የኔፊ እንዲሁም የላማና
ውያን ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ እጅግ ክፉ
ዎች ሆኑ።
፵፮ እናም እንዲህ ሆነ የጋድያንቶን ዘራፊ
ዎች በምድሪቱ ገፅ ሁሉ ተሰራጩ፤ እናም
ከኢየሱስ ደቀመዛሙርት በቀር ፃድቅ የነ
በረ ማንም አልነበረም። እናም በመጋዘኖ
ቻቸው በርካታ ወርቆችንና ብሮችን አከማ
ችተው ነበር፣ እናም ማንኛውንም ሸቀጦቻ
ቸውን ይገበያዩ ነበር።
፵፯ እናም እንዲህ ሆነ ሦስት መቶ አም

ስት አመታት ካለፉ በኋላ፣ (እናም ህዝቡ
አሁንም በክፋታቸው ቀጥለዋል) አሞፅ
ሞተ፤ ወንድሙ አማሮንም መዛግብቱን
በእርሱ ምትክ ጠበቀ።
፵፰ እናም እንዲህ ሆነ ሦስት መቶ ሃያ
ኛው ዓመት ካለፈ በኋላ፣ አማሮን በመን
ፈስ ቅዱስ በመገፋፋቱ፣ ቅዱስ የሆኑትን
ሀ
መዛግብት ደበቀ—አዎን፣ ቅዱሳን የነበ
ሩትን ከትውልድ እስከ ትውልድ ሲተላ
ለፉ የመጡትን መዝገቦች ሁሉ—ክርስቶስ
ከመጣ ከሦስት መቶ ሀያ ዓመት ጀምሮ ያሉ
ትን ጭምር ደበቀ፤
፵፱ እናም በጌታ ትንቢትና ቃል ኪዳን
መሰረት ሀበድጋሚ ወደ ያዕቆብ ቤት ቅሪት
ይመጡ ዘንድ በጌታ ደበቃቸው። እናም
የአማሮን መዝገብ ፍፃሜ ይህ ነው።

መፅሐፈ ሞርሞን
ምዕራፍ ፩
አማሮን ስለቅዱሳን መዛግብት ለሞርሞን
መመሪያዎችን ሰጠው— በኔፋውያን እና
በላማናውያን መካከል ጦርነት ተጀመረ—
ሦስቱ ኔፋውያን ተወሰዱ— ክፋት፣
አለማመን፣ አስማትና ጥንቆላ ሰፈነ።
ከ፫፻፳፩–፫፻፳፮ ዓ. ም. ገደማ።
እንግዲህ እኔ ሞርሞን፣ ስላየኋ
እናም
ቸውና ስለሰማኋቸው ነገሮች ታሪክ
ሀ

ለ

ፃፍኩ፣ እናም መፅሐፈ ሞርሞን ብዬ ጠራ
ሁት።
፪ እናም ሀአማሮን በጌታ መዛግብቱን ሊደ
ብቅ ባለበት ጊዜ፣ ወደ እኔ መጣ፣ (እኔም
አስር ዓመቴ ስለነበርና ሕዝቦቼ እንደተ
ማሩት በመጠኑ ለመማር ጀመርኩ) እናም
አማሮን እንዲህ አለኝ፥ እንደምገምተው
፵፬ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፱።
፵፰ ሀ ሔለ. ፫፥፲፫፣ ፲፭–፲፮።
፵፱ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫።
[ሞርሞን]

አንተ አስተዋይ እንዲሁም ያስተማሩህን
በፍጥነት የምትረዳ ልጅ ነህ፤
፫ ስለዚህ፣ ሃያ አራት ዓመት ሲሆንህ ስለ
ነዚህ ሰዎች የተመለከትካቸውን ነገሮች እን
ድታስታውስ እፈልጋለሁ፤ እናም በዚያም
ዕድሜም ስትደርስ ሀሺም ተብላ በምትጠራ
ኮረብታ ወደ አንቱም ምድር ሂድ፤ እናም
በዚያ ይህንን ሕዝብ በተመለከተ ቅዱስ
የሆኑ የተፃፉትን ሁሉ በጌታ እዚያ ደብቄ
አቸዋለሁ።
፬ እናም እነሆ፣ ሀየኔፊን ሠሌዳዎች ለራስህ
ትወስዳለህና የተቀሩትን በነበሩበት ሥፍራ
ትተዋቸዋለህ፤ ስለነዚህ ሰዎች የተመለከ
ትካቸውን ነገሮች በሙሉ በኔፊ ሠሌዳ ላይ
ትፅፋለህ።
፭ እናም እኔ ሞርሞን፣ ሀየኔፊ ዝርያ በመ
ሆኔ (እናም የአባቴም ስም ሞርሞን ነበር)

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሞርሞን፣
			 የኔፋውያን ነቢይ።
		ለ ፫ ኔፊ ፭፥፲፩–፲፰።
፪ ሀ ፬ ኔፊ ፩፥፵፯–፵፱።
		ለ ሞዛያ ፩፥፫–፭።

፫ ሀ ኤተር ፱፥፫።
፬ ሀ ቃላት ፩፥፩፣ ፲፩።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፲፪፣ ፳።

፬፻፷፩

ሞርሞን ፩፥፮–፲፱

አማሮን ያዘዘኝን ነገሮች በሙሉ አስታወ
ስኩ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ አስራ አንድ አመት
ሲሆነኝ፣ በምድሪቱ በስተደቡብ በኩል
እስከ ዛራሄምላ ምድርም በአባቴ ተወሰ
ድኩኝ።
፯ ምድሪቱ በሙሉ በህንፃ ተሸፍናለች፣
እናም ህዝቡም እንደባህር አሸዋ በቁጥር
በዝተው ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ በዚህ ዓመት ኔፋው
ያንና፣ ያዕቆባውያን፣ እናም ዮሴፋውያ
ንና፣ ዞራማውያን ባሉበት በኔፋውያን መካ
ከል ጦርነት ተጀመረ፤ እናም ይህም ጦር
ነት በኔፋውያንና፣ በላማናውያንም፣ በል
ሙኤላውያን፣ እንዲሁም በእስማኤላው
ያን መካከል ነበር።
፱ እንግዲህ ላማናውያንና፣ ልሙኤላው
ያን፣ እናም እስማኤላውያን፣ ላማናውያን
ተብለው ይጠሩ ነበር፣ እናም ሁለቱ ቡድ
ኖችም ኔፋውያን እናም ላማናውያን ነበሩ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ጦርነቱም በሲዶም
ውሃ በዛራሔምላ ዳርቻ በመካከላቸው ተጀ
መረ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን ሠላሳ
ሺህ እስከሚበልጡ ብዙ ቁጥር ያላቸውን
ሰዎች በአንድነት ሰበሰቡ። እናም እንዲህ
ሆነ በዚሁ ዓመትም ብዙ ጦርነቶች ነበሩአ
ቸው፣ በዚህም ኔፋውያንም ላማናውያንን
አሸነፉአቸውና ብዙዎችን ገደሉአቸው።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን ዕቅ
ዳቸውን ተዉና፣ በምድሪቱም ላይ ሠላም
ነበር፤ እናም ለአራት ዓመታት ሠላም
ሰፍኗል፣ ስለዚህ ምንም ደም መፋሰስ
አልነበረም።
፲፫ ነገር ግን ኃጢያት በምድሪቱ ገፅ ላይ
ሠፈነ፣ በዚህም የተነሳ ጌታ ሀየተወደዱ
ደቀመዛሙርቱን ወሰደ፣ እናም በህዝቡም
ክፋት የተነሳ የተዓምር ሥራና ፈውስ ቆመ።
፲፬ እናም ከጌታም ምንም ዐይነት ሀስጦ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ
		ሐ

፫ ኔፊ ፳፰፥፪፣ ፲፪።
ሞሮኒ ፲፥፰–፲፰፣ ፳፬።
ቅ.መ.መ. አለማመን።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

ታዎች አልነበሩም፣ እናም በክፋቶቻቸው
እናም ለባለማመናቸው የተነሳ ሐመንፈስ
ቅዱስ በማንም ላይ አልመጣም ነበር።
፲፭ እናም አስራ አምስት ዓመት ሲሆነ
ኝና ጥቂት አስተዋይ በመሆኔ በጌታ ተጎብ
ኝቼ ነበር፣ እናም የኢየሱስን ቸርነት ቀምሼ
አውቄም ነበር።
፲፮ እናም ይህን ሕዝብ ለመስበክ ጥረት
አደርግ ነበር፣ ነገር ግን አንደበቴ ተዘጋና፣
እንዳልሰብክላቸውም ተከልክዬ ነበር፤
ምክንያቱም እነሆ ወደው በአምላካቸው
ላይ ሀአምፀው ነበርና፤ እናም በክፋታቸው
የተነሳ የተወደዱ ደቀመዛሙርት ከምድ
ሪቱ ለተወስደዋል።
፲፯ ነገር ግን እኔ በመካከላቸው ቀረሁ፣
ነገር ግን በልባቸው ጠጣርነት ምክንያት
እንዳልሰብክላቸው ተከለከልኩ፤ እናም
በልባቸው ጠጣርነት የተነሳ ምድሪቱ ሀተረ
ግማ ነበር።
፲፰ እናም እነዚህ ከላማናውያን መካከል
የነበሩት የጋድያንቶን ዘራፊዎች፣ ምድ
ሪቱን ወረሩአት፤ በዚህም የተነሳ በዚያን
ሥፍራ ይኖሩ የነበሩት ሀ ሀብቶቻቸውን
በመሬት ውስጥ ቀበሩ፤ እናም ለመያዝ እን
ዳይችሉና በድጋሚ እንዳይዙ ወይም እንዳ
ያገኙ ጌታ ምድሪቷን ስለረገማት እነዚህም
የማይጨበጡ ሆኑ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ መናፍስትን ጠሪ
ዎችና ጠንቋዮች፣ እንዲሁም አስማተ
ኞች ነበሩ፤ እናም የአቢናዲና ደግሞ የላ
ማናዊው ሳሙኤል ቃል ሁሉ እስከሚፈ
ፀም የክፉው ሥልጣን በምድሪቱ ገፅ ሁሉ
ላይ ይሰራ ነበር።
ምዕራፍ ፪
ሞርሞን የኔፊን ሠራዊት መራ— ምድሪ
ቱን ደም እና እልቂት ጠረጋት— ኔፋው
ያን እንደተኮነነ አይነት ሀዘን አለቀሱ እናም

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ሞር. ፰፥፲።
፲፯ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፯፤
አልማ ፵፭፥፲–፲፬፣ ፲፮።

፲፰ ሀ ሔለ. ፲፫፥፲፰–፳፤
ኤተር ፲፬፥፩–፪።

፬፻፷፪

ሞርሞን ፪፥፩–፲፬

አዘኑ— የፀጋ ጊዜአቸውም ያለፈ ነው—
ሞርሞን የኔፊን ሠሌዳ ወሰደ— ጦርነትም
ቀጠለ። ከ፫፻፳፯–፫፻፶ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ በዚያው ዓመት በኔ
ፋውያንና በላማናውያን መካከል በድጋሚ
ጦርነት ሆነ። እናም ወጣት ብሆንም እን
ኳን በአቋሜ ትልቅ ነበርኩ፤ ስለዚህ የኔፊ
ሕዝብ መሪያቸው እንዲሁም የሠራዊቶቻ
ቸው መሪ እንድሆን ሾሙኝ።
፪ ስለዚህ እንዲህ ሆነ በአስራ ስድስተኛው
ዓመቴ በላማናውያን ላይ የኔፋውያን የጦሩ
መሪ በመሆን ሔድኩ፤ ስለዚህ ሦስት መቶ
ሃያ ስድስት ዓመታት አለፉ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ ሃያ
ሰባተኛው ዓመት ላማናውያን እጅግ ታላቅ
በሆነ ኃይል በእኛ ላይ መጡ፤ በዚህም የተ
ነሳ ወታደሮቼን አስፈራሩአቸው፤ ስለዚህ
እነርሱም አልተዋጉም፣ እናም በስተሰሜን
ወዳሉት ሀገሮችም ማፈግፈግ ጀመሩ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ አንጎላ ከተማ
መጣንና፣ ከተማዋንም ወሰድን፣ እናም
እራሳችንን ከላማናውያን ለመከላከል ዝግ
ጅት አደረግን። እናም እንዲህ ሆነ፣ በጉል
በታችን ያህችን ከተማ ምሽጋችን አደረግ
ናት፤ ነገር ግን ምንም እንኳን ምሽጋችን
እንዲህ ቢሆንም ላማናውያን በእኛ ላይ
መጡና ከከተማዋ አባረሩን።
፭ እናም ደግሞ ከዳዊት ምድርም አባረ
ሩን።
፮ እናም እኛም ዘመትንና፣ በባሕሩ ዳርቻ
በስተሰምዕራብ ጫፍ ወደሚገኘው ወደ
ኢያሱ ምድር መጣን።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ህዝባችንን በአንድ
ላይ እንዲሆን እናደርግ ዘንድ በተቻለ ፍጥ
ነት በአንድነት ተሰበሰብን።
፰ ነገር ግን እነሆ፣ ምድሪቱ በዘራፊዎች
እንዲሁም በላማናውያን ተሞልታ ነበር፤
እናም ታላቅ ጥፋት በህዝቤ ላይ የተመዘዘ
ቢሆንም፣ ስለክፉ ስራዎቻቸው ንሰሃ አል
፪ ፲፫ ሀ ፪ ቆሮ. ፯፥፲፤

አልማ ፵፪፥፳፱።

ገቡም፣ ስለዚህ በኔፋውያንና ደግሞ በላ
ማናውያን በኩል በምድሪቱ ገፅ ሁሉ ደም
መፋሰስና እልቂት ሆነ፤ እናም በምድሪቱ
ላይ ህዝቡ በህግና በስርዓት ላይ ያምፅ ነበር።
፱ እናም እንግዲህ፣ ላማናውያን ንጉስ ነበ
ራቸው፣ ስሙም አሮን ይባል ነበር፤ እናም
ከአርባ አራት ሺህ ወታደሮቹ ጋር በእኛ ላይ
መጣ። እናም እነሆ፣ በአርባ ሁለት ሺዎች
ተቋቋምኩት። እንዲህም ሆነ ከፊቴ እስኪ
ሸሽ በሠራዊቴ አሸነፍኩት። እናም እነሆ፣
ይህ ሁሉ ተፈፅሟል፣ ሦስት መቶ ሠላሳ
ዓመታትም አለፉ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን ለክፋታ
ቸው ንሰሃ መግባት ጀመሩና፣ በነቢዩ ሳሙ
ኤል እንደተተነበየው መጮህ ጀመሩ፤ እነሆ
በሌቦቹና በዘራፊዎች፣ እናም በገዳዮቹና፣
በአስማተኞች፣ እንዲሁም በምድሪቱ ባሉት
ጠንቋዮች የተነሳ ማንም ሰው የራሱ የሆነ
ውን ለመጠበቅ አልተቻለውምና።
፲፩ በእነዚህ ነገሮች ምክንያት በምድር
በሙሉ፣ በተለይ ከሌሎቹ በበለጠ በኔፊ
ሕዝብ መካከል፣ ሀዘን እናም ልቅሶ ሆነ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ሞርሞን፣ በጌታ
ፊት ለቅሶአቸውንና ሀዘናቸውን በተመለ
ከትኩ ጊዜ፣ የጌታን ምህረት እንዲሁም
ታጋሽነት በማወቅም፣ ስለዚህ ጌታ እን
ደገና ፃድቃን ይሆኑ ዘንድ ለእነርሱ መሃሪ
እንደሆነ በመገመቴ፣ ልቤ በውስጤ ሀሴት
ማድረግ ጀመረች።
፲፫ ነገር ግን እነሆ ደስታዬ ከንቱ ነበር፣
ምክንያቱም ሀሀዘናቸው በእግዚአብሔር
ቸርነት ለንሰሃ አልነበረምና፤ ነገር ግን ለየባ
ለኩነኔ ሀዘን ነበር ምክንያቱም ጌታ ሁልጊ
ዜም በኃጢያት ሐደስታን እንዲቀበሉ አል
ፈቀደላቸውም ነበር።
፲፬ እናም በተሰበረ ሀልብና በተዋረደ መን
ፈስ ወደ ኢየሱስም አልመጡም፤ ነገር ግን
እግዚአብሔርን ለ ይረግሙታል እናም
ሞትን ይመኛሉ። ይሁን እንጂ በህይወት
ለመቆየት በጎራዴአቸው ይታገላሉ።

		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
		ሐ አልማ ፵፩፥፲።

፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መስደብ።

፬፻፷፫

ሞርሞን ፪፥፲፭–፳፱

፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሀዘኔም በድጋሚ
ወደ እኔ ተመለሰ፣ በጊዜያዊም እንዲ
ሁም በመንፈሳዊ ሀየጸጋ ለቀናቸው ሐማለ
ፉን ተመልክቻለሁ፤ በሺዎች የሚቆጠሩት
በገሃድ በአምላካቸው ላይ በማመፃቸው፣
ሲገደሉና እንደፍግ ሰውነታቸው በመሬት
ላይ ሲቆለል ተመልክቻለሁና። እና በዚሁ
ሦስት መቶ አርባ አራት ዓመት አለፈ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ አርባ
አምስተኛው ዓመትም ኔፋውያን ከላማና
ውያን ፊት መሸሽ ጀመሩ፤ እናም ሲያ
ፈገፍጉም እነርሱን ማቆም ከመቻሉ በፊት
በያሾን ምድር እስከሚመጡ ድረስ ተከተ
ሉአቸው።
፲፯ እናም እንግዲህ፣ የጄሸን ከተማ
አማሮንም መዛግብቱ እንዳይጠፋ ለጌታ
ያስቀመጠበት ሀምድር አጠገብ ነበር። እናም
እነሆ አማሮን እንዳዘዘኝ አደረግሁና፣ የኔ
ፊን ሠሌዳ ወሰድኩኝ፣ እናም አማሮን እን
ዳዘዘኝ ታሪኩን ፃፍኩኝ።
፲፰ እናም በኔፊ ሠሌዳ ላይ ስለክፋቶችና
ስለ ርኩሰቶች በሙሉ ታሪክን ፃፍኩ፤ ነገር
ግን የሰዎችን ባሕሪይ ለማየት ከቻልኩበት
ዕድሜዬ ጀምሮ በዐይኔ የማያቋርጥ ክፋትና
ርኩሰትን በመመልከቴ በነዚህ ሀሠሌዳዎች
ላይ ስለክፋታቸውና ርኩሰታቸው የነበረ
ውን ታሪክ በሙሉ ከመፃፍ ተቆጥቤ ነበር።
፲፱ እናም በክፋቶቻቸው የተነሳ ለእኔም
ወዮልኝ፤ ምክንያቱም በዘመኔ ሁሉ በክፋ
ታቸው የተነሳ ልቤ በሀዘን ተሞልታለችና፤
ይሁን እንጂ፣ በመጨረሻው ቀን ሀከፍ እን
ደምል አውቀዋለሁ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በዚያ ዓመትም የኔ
ፊን ሰዎች ታድነውና ተባርረው ነበር።
እናም እንዲህ ሆነ የሺም ምድር ተብላ በም
ትጠራም በስተሰሜን እስከምንወጣ ድረስ
ተባረርን።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ የሺምን ከተማ
ምሽግ አደረግናትና፣ ሕዝባችንን ከጥፋት
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		ለ ሔለ. ፲፫፥፴፰።
		ሐ ኤር. ፰፥፳፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።

እናድን ዘንድ በሚቻለው መጠን በአንድ
ላይ ሰበሰብን።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ አርባ
ስድስተኛው ዓመት በድጋሚ ወደ እኛ
መምጣታቸውን ጀመሩ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ሕዝቤ በላማናው
ያን ፊት በድፍረት እንዲቆሙና፣ ለሚስ
ቶቻቸውና፣ ለልጆቻቸው፣ ለመኖሪያቸ
ውና ለቤታቸው ሀእንዲዋጉ በታላቅ ሀይል
ተናገርኩአቸው፣ እናም አበረታኋቸው።
፳፬ እና ቃሌም በጥቂቱ አበረታታቸው፣
በዚህም የተነሳ ከላማናውያን ፊት አል
ሸሹም ነበር፣ ነገር ግን በፊታቸው በድፍ
ረት ቆመው ነበር።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ከሠላሳ ሺህ ወታ
ደሮቻችን ጋር ነበር ከሃምሳ ሺህ ወታደሮች
ጋር የገጠምነው። እናም እንዲህ ሆነ በፊ
ታቸው በፅናትም ቆምን እነርሱም ከፊታ
ችን ሸሹ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ በሸሹ ጊዜ ከወታ
ደሮቻችን ጋር ተከተልናቸው፣ እናም በድ
ጋሚ አገኘናቸውና አሸነፍናቸው፤ ይሁን
እንጂ የጌታ ብርታት ከእኛ ጋር አልነበረም፤
አዎን፣ የጌታ መንፈስ ከእኛ ጋር ስላልነበረ
በብቻችን ነበርን፣ በዚህም፤ ስለዚህ ልክ
እንደ ወንድሞቻችን ደካሞች ሆነን ነበር።
፳፯ እናም በህዝቦቼም ክፋትና ርኩሰት
የተነሳ በደረሰው ታላቅ መቅሰፍት ልቤ
አዝና ነበር። ነገር ግን እነሆ፣ በላማናው
ያንና በጋድያንቶን ዘራፊዎች ላይ የትው
ልድ ምድራችንን በድጋሚ እስከምንወስድ
ድረስ ሄድን።
፳፰ እናም ሦስት መቶ አርባ ዘጠነኛው
ዓመት አለፈ። እናም በሦስት መቶ ሃምሳ
ኛው ዓመት ከላማናውያንና ከጋድያንቶን
ዘራፊዎች ጋር ስምምነት አደረግንና፣ የት
ውልድ ምድራችንንም ተከፋፈልን።
፳፱ እናም ላማናውያን በስተሰሜን በኩል
ያለውን መሬት ሰጡን፤ አዎን፣ ሀበቀጭኑ

፲፯ ሀ ሞር. ፩፥፩–፬።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
፲፱ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፳፪፤
ኤተር ፬፥፲፱።

፳፫ ሀ ሞዛያ ፳፥፲፩፤
አልማ ፵፫፥፵፭።
፳፱ ሀ አልማ ፳፪፥፴፪።

፬፻፷፬

ሞርሞን ፫፥፩–፲፫

ማለፊያ ወደ ምድሪቱ ደቡብ የሚያመራ
ውን ጭምር። እናም ለላማናውያን በምድ
ሪቱ በስተደቡብ ያለውን ሁሉ ሰጠናቸው።
ምዕራፍ ፫
ሞርሞን ለኔፋውያን ስለንሰሃ ጮኸ— እነ
ርሱም ታላቅ ድልን አገኙ እናም በራሳ
ቸው ብርታት ተመኩ— ሞርሞን እነርሱን
አልመራም አለ፣ እናም ለእነርሱ የነበረው
ፀሎትም በእምነት አልነበረም— መፅሐፈ
ሞርሞን አሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች
በወንጌል እንዲያምኑ ይጋብዛል። ከ፫፻፷–
፫፻፷፪ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን አሥር
ተጨማሪ ዓመታት አስከሚያልፍ ድረስ
በድጋሚ ለመዋጋት አልተመለሱም።
እናም እነሆ፣ ምድሪቱንና የጦር መሳሪያ
ዎችን ለጦርነት ጊዜ እንዲያዘጋጁ የሕዝ
ቦቼ ኔፋውያን ጉልበታቸውን ተጠቀምኩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እንዲህ ሲል
ተናገረኝ፥ ለዚህ ሕዝብ ጩኽ—ንሰሃ
ግቡና፣ ወደእኔ ኑ፣ እናም ተጠመቁና፣
ቤተክርስቲያኔን በድጋሚ ሥሩ፣ እናም
ትድናላችሁ።
፫ እናም ለዚህ ሕዝብ ጮህኩ፣ ነገር ግን
በከንቱ ነበር፤ እናም እነርሱም ጌታ እንዳ
ዳናቸውና ለንሰሃም ዕድል የሰጣቸው እርሱ
እንደነበር አልተረዱም። እናም እነሆ በጌታ
በአምላካቸውም ላይ ልባቸውን አጠጥረ
ውት ነበር።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ይህ አስረኛው
ዓመት፣ በአጠቃላይ ክርስቶስ ከመጣ ሦስት
መቶ ስልሳ ዓመት ካለፈ በኋላ የላማናውያን
ንጉሥ ደብዳቤ ላከልኝ፣ ይኸውም እነርሱ
ከእኛ ጋር ለጦርነት በድጋሚ ለመምጣት
እንደሚዘጋጁ እንዳውቅ ነበር።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሕዝቤንም በዳርቻው
ባለችው ከተማ በቀጭኑ ማለፊያ በምድሪቱ
በስተደቡብ በኩል በሚወስደው ወደ ወደ
፫ ፱ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፴፬።

፲ ሀ ፫ ኔፊ ፫፥፳–፳፩፤

መችው ምድር በአንድነት እራሳቸውን እን
ዲሰበስቡ አደረግሁ።
፮ እናም ላማናውያን ማንኛውንም ምድ
ራችንን እንዳይወስዱብን ወታደሮቻቸውን
እናስቆማቸው ዘንድ ሠራዊታችንን እዚያ
አስቀመጥን፤ ስለዚህ ባለን ኃይል ሁሉ
ተጠቅመን መሸግንባቸው።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ ስልሳ
አንደኛው ዓመት ላማናውያን ከእኛ ጋር
ለመዋጋት ወደ ወደመችው ከተማ ወረዱ፤
እናም እንዲህ ሆነ በዚያን ዓመት በድጋሚ
ወደራሳቸው ምድር እስኪመለሱ አሸነፍ
ናቸው።
፰ እናም በሦስት መቶ ስልሳ ሁለተኛው
ዓመት በድጋሚ ለመዋጋት መጡ። እናም
በድጋሚ አሸነፍናቸውና፣ ብዙ ቁጥር ያላ
ቸውንም ገደልናቸው፣ ሙታኖቻቸውም
ወደ ባሕር ተጣሉ።
፱ እናም እንግዲህ፣ ህዝቤ ኔፋውያን ባደ
ረጉት በዚህ ታላቅ ነገር፣ በጉልበታቸው
ሀ
ተኩራሩና በሰማያት ፊትም በጠላቶቻቸው
የተገደሉትን የወንድሞቻቸውን ደም እንደ
ሚበቀሉ መማል ጀመሩ።
፲ እናም ከጠላቶቻቸው ጋር ሀለመዋጋትና
ከምድረገፅም እነርሱን ለማጥፋት በሰማያ
ትና ደግሞ በእግዚአብሔር ዙፋን መሀላን
አደረጉ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔ፣ ሞርሞን፣
በዚህ ህዝብ ክፋትና እርኩሰት የተነሳ ከእ
ንግዲህ የዚህ ህዝብ አዛዥና መሪ በፍጹም
አልሆንም አልኩኝ።
፲፪ እነሆ፣ እነርሱን መርቼ ነበር፣ ኃጢአ
ተኞች ቢሆኑም በብዙ ጊዜ በጦርነት መራ
ኋቸውና፣ በውስጤ ባለው በእግዚአብ
ሔር ሀፍቅር ከልቤ በሙሉ ወደድኳቸው፤
እናም ቀኑን ሙሉ ነፍሴ ለአምላኬ ስለእ
ነርሱ ፀሎትን ታፈስ ነበር፤ ይሁን እንጂ፣
ልባቸውን በማጠጠራቸው ይህ ለበእምነት
አልነበረም።
፲፫ እናም ለሦስት ጊዜም ከጠላቶቻቸው

ሞር. ፬፥፬።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ፍቅር።

		ለ ሞር. ፭፥፪።

፬፻፷፭

ሞርሞን ፫፥፲፬–፬፥፪

እጅ አስለቅቄአቸዋለሁ፣ እናም እነርሱ
ለኃጢአቶቻቸው ንሰሃ አልገቡም ነበር።
፲፬ በጌታችንና በአዳኛችን በኢየሱስ ክር
ስቶስ ሀየተከለከሉትን በሙሉ በማሉ ጊዜ፣
እናም ከጠላቶቻቸው ጋር ለመዋጋትና የወ
ንድሞቻቸውን ደም እራሳቸው ሊበቀሉ
በሚሄዱበት ጊዜ፣ እነሆ የጌታ ድምፅ ወደ
እኔም እንዲህ ሲል መጣ፥
፲፭ ሀበቀል የእኔ ነው፣ እናም ራሴ ለእከፍ
ለዋለሁ፤ እናም ምክንያቱም ይህ ሕዝብ እኔ
ካዳንኳቸው በኋላ ንሰሃ ስላልገቡ፣ እነሆ፣
እነርሱ ከምድረ ገፅ ይጠፋሉ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚም ጠላቶቼ
ላይ ለመሄድ በጥብቅ ተቃወምኩ፤ ልክ ጌታ
እንዳዘዘኝ አደረግሁም፤ እናም ስለሚመ
ጡት ነገሮች ስለመሰከረው የመንፈስ መገ
ለጥ መሰረት፣ ስላየኋቸውና ስለሰማኋቸው
ነገሮች ለዓለም ለመግለፅ ብቸኛ ምስክር
በመሆን ቆምኩኝ።
፲፯ ስለዚህ ሀለእናንተ ለአህዛብና ደግሞ
ሥራው በሚጀመርበት ጊዜ ወደ ትውልድ
ምድራችሁ ለመመለስ ለምትዘጋጁት የእስ
ራኤል ቤት ለሆናችሁት እጽፋለሁ፤
፲፰ አዎን፤ እነሆ፣ ለሁሉም ለዓለም
ዳርቻ፣ አዎን፣ በኢየሩሳሌም ምድር ኢየ
ሱስ በመረጣቸው በአስራ ሁለቱ ደቀመዛ
ሙርት እንደስራችሁ ሀወደሚፈረድባችሁ
ወደ እናንተ አስራ ሁለት የእስራኤል ነገ
ዶች እጽፋለሁ።
፲፱ እናም በዚህች ምድር ኢየሱስ በመረ
ጣቸው ሀበአስራ ሁለቱ ወደሚፈረድባቸው
የሕዝቦች ቅሪት ደግሞ እጽፋለሁ፤ እናም
እነርሱም ኢየሱስ በኢየሩሳሌም በመረጣ
ቸው ይፈረድባቸዋል።
፳ እናም እነዚህን ነገሮች መንፈስ ለእኔ
ይገልፅልኛል፤ ስለዚህ ለሁላችሁም እጽፋ
ለሁ። በዚህም ምክንያት ሁላችሁም፣
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፯ ሀ

፫ ኔፊ ፲፪፥፴፬–፴፯።
ቅ.መ.መ. በቀል።
ት. እና ቃ. ፹፪፥፳፫።
፪ ኔፊ ፴፥፫–፰፤
፫ ኔፊ ፳፱፥፩።
፲፰ ሀ ማቴ. ፲፱፥፳፰፤

አዎን፣ የአዳም ቤተሰብ የሆኑት እያንዳ
ንዱ ነፍስ በክርስቶስ ለየፍርድ ወንበር ፊት
መቆም እንዳለባችሁ እንድታውቁ እጽፋ
ለሁ፤ እናም መልካምም ይሁን መጥፎ እን
ደስራችሁ እንዲፈረድባችሁ መቆም አለ
ባችሁ።
፳፩ እናም ደግሞ በመካከላችሁ በሚሆ
ነው የክርስቶስን ወንጌል ሀታምኑ ዘንድ፤
እናም ደግሞ የጌታ ቃል ኪዳን ሕዝብ የሆ
ኑት ለአይሁዶች ከተመለከቱት፣ እናም ከሰ
ሙት፣ ከገደሉት ከኢየሱስ በተጨማሪ፣
ሐ
የጥንቱ ክርስቶስና የጥንቱ አምላካቸው
እንደነበረ ሌላ መምስክር ይኖራቸዋል።
፳፪ እናም በዓለም ዳርቻ ያላችሁ ሀሁሉ
ንሰሃ እንድትገቡና በክርስቶስ የፍርድ ወን
በር ፊት ለመቆም እንድትዘጋጁ ለማሳመን
እፈልጋለሁ።
ሀ

ምዕራፍ ፬
ጦርነትና እልቂት ቀጠለ— ኃጥአን ኃጥአ
ንን ይቀጣሉ— በእስራኤል ሁሉ ከዚህ
በፊት ከነበረው የበለጠ ታላቅ ክፋት
ሠፈነ— ሴቶችና ልጆች ለጣዖት መስዋዕት
ሆኑ— ላማናውያን ኔፋውያንን ከፊታቸው
መጥረግ ጀመሩ። ከ፫፻፷፫–፫፻፸፭ ዓ. ም.
ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በሦስት
መቶ ስልሳ ሦስተኛው ዓመት ኔፋውያን
ከወደመው ምድር ወጥተው ከላማናውያን
ጋር ለመዋጋት ከሠራዊታቸው ጋር ሄዱ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ የኔፋውያን ሠራ
ዊቶች በድጋሚ ወደ ወደመችው ምድር
ተገፍተው ተመለሱ። እናም በደከሙበት
ጊዜ፣ ምንም ያልደከማቸው የላማናውያን
ሠራዊቶች መጡባቸው፤ እናም አሰቃቂ
ጦርነት አደረጉ፤ በዚህም የተነሳ ላማናው

ሉቃ. ፳፪፥፳፱–፴፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፱–፲።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።

፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፳።
		ለ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፪፤
ሞዛያ ፯፥፳፯።
		መ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፰።
፳፪ ሀ አልማ ፳፱፥፩።

፬፻፷፮

ሞርሞን ፬፥፫–፲፰

ያን የወደመችውን ከተማ ወሰዱ፣ እናም
ብዙ ኔፋውያንን ገደሉና፣ ብዙ እስረኞች
ንም ወሰዱ።
፫ እናም ቀሪዎቹ ሸሹና ከቴአንኩም ከተማ
ነዋሪዎች ጋር ተቀላቀሉ። እንግዲህ የቴአን
ኩም ከተማም በባሕሩ ዳርቻ ነበረች፤ እን
ዲሁም ደግሞ በወደመችው ከተማ አጠ
ገብ ነበረች።
፬ እናም የኔፋውያን ሀወታደሮች ላማና
ውያንን ለማጥቃት በመሔዳቸው መመ
ታት ተጀመሩ፤ ይህ ባይሆን ኖሮ ላማናው
ያን በእነርሱ ላይ ኃይል ሊኖራቸው አይ
ችልም ነበርና።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ የእግዚአብሔር ቅጣት
በክፉዎች ላይ ይደርሳል፤ እናም ኃጥአን
ሀ
የሚቀጡት በኃጢአተኞች ነው፤ ምክን
ያቱም ኃጥአን ናቸው የሰው ልጆችን ልብ
ለደም መፋሰስ የሚቀሰቅሱትና።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን በቴአን
ኩም ከተማ ላይ ጥቃት ለማካሄድ ዝግጅት
አደረጉ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ ሥልሳ
አራተኛው ዓመት ላማናውያን የቴአንኩ
ምን ከተማ ይወስዱ ዘንድ ወደ ቴአንኩም
ከተማ መጡ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ በኔፋውያን ተሸ
ነፉና ተገፍተው ተመለሱ። እናም ኔፋው
ያን ላማናውያንን ማባረራቸውን በተመለ
ከቱ ጊዜ በጥንካሬአቸው በድጋሚ ተኩ
ራሩ፤ በጉልበታቸውም ተማምነው ወደ
ፊት ቀጠሉና፣ በድጋሚ የወደመችውን
ከተማ ወሰዱ።
፱ እናም እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ
ተፈፅመዋል፣ እናም በኔፋውያንም ሆነ በላ
ማናውያን በኩል በሺህ የሚቆጠሩ ተገደሉ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ሦስት መቶ ሥልሳ
ስድስት ዓመት አለፈ፤ ላማናውያንም በድ
ጋሚ ኔፋውያንን ለመውጋት መጡ፤ እናም
ኔፋውያን ለሰሯቸው ክፉ ሥራዎች ንሰሃ ገና
፬ ፬ ሀ ሞር. ፫፥፲።

፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፫።
፲፪ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፭፤

አልገቡም፤ ነገር ግን ያለማቋረጥ በክፋታ
ቸው ቀጠሉ።
፲፩ እናም በኔፋውያን እንዲሁም በላማና
ውያን መካከል አሰቃቂ የነበረውን ደም
መፋሰስና ዕልቂት በአንደበት ለመግለፅም
ሆነ ለሰው ሁኔታውን ሙሉ ለሙሉ ለመ
ፃፍ በጣም አስቸጋሪ ነበር፤ እናም የሁሉም
ልብ የጠጠረ ነበር ስለዚህ ያለማቋረጥ በሚ
ፈሰው ደም ተደሰቱ።
፲፪ እናም በጌታ ቃል መሰረት፣ በእነዚህ
ሰዎች መካከል እንደነበረው አይነት ታላቅ
ሀ
ክፋት በሌሂም ልጆች ሆነ በእስራኤል ቤት
ሁሉ መካከል በጭራሽ አልነበረም።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን የወደ
መችውን ከተማ ወሰዱ፤ እናም ይህም የሆነ
በት ምክንያት ሀቁጥራቸው ከኔፋውያን ይበ
ልጥ ስለነበር ነው።
፲፬ እናም ደግሞ ወደ ቴአንኩም ከተማ
ዘመቱና፣ ነዋሪዎችዋን አስወጡ፣ እናም
ከሴቶችና ልጆች በተጨማሪ ብዙ እስረኞ
ችን ወሰዱ፣ እናም ለሚያመልኩት ሀጣዖት
መስዋዕት አቀረቡዋቸው።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ ሥልሳ
ሰባተኛው ዓመት፣ ኔፋውያን ላማናውያን
ሴቶቻቸውንና ልጆቻቸውን መስዋዕት ስላ
ደረጉባቸው ላማናውያንን በእጅጉ አጠቁአ
ቸው፤ ስለዚህ በድጋሚ ላማናውያንን አሸ
ነፉአቸውና ከምድራቸውም አባረሩአቸው።
፲፮ እናም እስከ ሦስት መቶ ሰባ አምስ
ተኛው ዓመት ድረስ ላማናውያን በድጋሚ
ኔፋውያንን አልወጉአቸውም።
፲፯ እናም በዚህ ዓመት ባላቸው ኃይል
ሁሉ ኔፋውያንን ወጉአቸው፤ እናም በቁ
ጥርም ብዙ በመሆናቸው አልተቆጠሩም
ነበር።
፲፰ እናም ሀ ከዚህ ጊዜም ጀምሮ ኔፋውያን
በላማናውያን ላይ ድል አላገኙም፤ ነገር ግን
ጤዛ በፀሀይ እንደሚበተን እነርሱም መጥ
ፋት ጀመሩ።

፫ ኔፊ ፱፥፱።
፲፫ ሀ ሞር. ፭፥፮።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።

፲፰ ሀ ሞር. ፫፥፫።

፬፻፷፯

ሞርሞን ፬፥፲፱–፭፥፰

፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን የወ
ደመችውን ከተማ አጠቁ፤ እናም እጅግ
አሰቃቂ የሆነ ውጊያ በወደመችው ምድር
ነበር፣ በዚያም ኔፋውያንን አሸነፉአቸው።
፳ እናም በድጋሚ እነርሱ ከፊታቸው
ሸሹና፣ ወደ ቦአዝ ከተማም መጡ፤ እናም
በዚያም ላማናውያንን በድፍረት ተቋቋሙ፤
ስለዚህ ላማናውያንም በእነርሱ ላይ በድ
ጋሚ እስከሚመጡ ድረስ አላሸነፉአቸ
ውም ነበር።
፳፩ እናም ለሁለተኛ ጊዜ ወደ እነርሱ
በመጡ ጊዜ፣ ኔፋውያን ተባረሩና፣ በታ
ላቅ ሁኔታም ተገደሉ፤ ሴቶቻቸውና ልጆ
ቻቸው በድጋሚ ለጣዖት መስዋዕት ተደ
ረጉ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ኔፋውያን በድጋሚ
በከተማዋም ሆነ በየመንደሩ ያሉትን ነዋ
ሪዎቻቸውን በሙሉ ወስደው ከፊታቸው
ሸሹ።
፳፫ እናም እንግዲህ እኔ፣ ሞርሞን፣
ላማናውያን ምድሪቱን ለማጥፋት እንደተ
ቃረቡ በመገንዘቤ፤ ስለዚህ ሀወደሺም ኮረ
ብታ ሄድኩና፣ አማሮን ለጌታ የደበቀውን
መዛግብት በሙሉ ወሰድኩ።
ምዕራፍ ፭
ሞርሞን የኔፊን ሠራዊት በድጋሚ የደም
መፋሰስና ዕልቂት ወዳለበት ውጊያ መራ
ቸው— መፅሐፈ ሞርሞን ኢየሱስ ክርስ
ቶስ መሆኑን ለእስራኤል ሁሉ ለማሳመን
ይመጣል— ላማናውያን ባለማመናቸው
ይበተናሉ፣ እናም መንፈስም ከእነርሱ
ጋር መሆኑን ያቆማል— በኋለኛው ቀን
ከአህዛብ ወንጌልን ይቀበላሉ። ከ፫፻፸፭–
፫፻፹፬ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ከኔፋውያን መካከል
ሔድኩና፣ እነርሱን ከእንግዲህ አልረዳቸ
ውም ብዬ ለገባሁት ሀመሃላ ንሰሃ ገባሁ፤
እናም በድጋሚም በወታደሮቻቸው ላይ
፳፫ ሀ ሞር. ፩፥፫።

፭ ፩ ሀ ሞር. ፫፥፲፩።

ስልጣን ሰጡኝ ምክንያቱም እኔ ከስቃያ
ቸው ለማስለቀቅ የምችል አድርገው ይገ
ምቱ ስለነበር ነው።
፪ ነገር ግን እነሆ፣ ሀተስፋ አልነበረኝም፣
ምክንያቱም የጌታ ቅጣት በእነርሱ ላይ እን
ደሚመጣ አውቅ ነበርና፤ እነርሱ ስለኃጢ
አቶቻቸው ንሰሃ አልገቡምና፣ ነገር ግን ወደ
ፈጣሪያቸው ፀሎት ሳያደርጉ ለህይወታ
ቸው ይታገሉ ነበርና።
፫ እናም እንዲህ ሆነ ላማናውያን እኛ ወደ
ዮርዳኖስ ከተማ ስንሸሽ በእኛ ላይ መጡ
ብን፤ ነገር ግን እነሆ፣ ስለተሸነፉ በዚያን
ጊዜ ከተማዋን የራሳቸው አላደረጉም።
፬ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ መጡብን፣
እኛም ከተማዋን ተቆጣጥረን ነበር። እናም
ደግሞ በኔፋውያን ተይዘው የነበሩ ሌሎች
ከተሞች፣ የምድራችንን ነዋሪዎች ለማ
ጥፋት ከእኛ በፊት የነበሩትን ስፍራዎች
ለመያዝ የማያስችሏቸው ጠንካራ ምሽጎች
ነበሩ።
፭ ነገር ግን እንዲህ ሆነ ባለፍንበት ምድር
ሁሉና፣ ያልተሰባሰቡት ነዋሪዎች በላማና
ውያን ጠፉ፣ እናም ከተሞቻቸውና መንደ
ሮቻቸው በእሳት ተቃጠሉ፤ እናም ሦስት
መቶ ሰባ ዘጠኝ ዓመት በዚህ አለፈ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በሦስት መቶ ሰማንያ
ኛው ዓመት፣ ላማናውያን በድጋሚ ሊዋጉን
መጡ፣ እኛም በድፍረት ተቋቋምናቸው፤
ነገር ግን ይህ ሁሉ ከንቱ ነበር፣ ምክንያቱም
በቁጥር እጅግ ብዙ ስለነበሩ የኔፋውያን ህዝ
ቦች በእግራቸው ሥር ረጋገጡአቸው።
፯ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚ ሸሸንና፣
ሽሽታቸው ከላማናውያን ፈጣን የነበሩት
አመለጡና፣ ከላማናውያን ሸሽተው ሊያ
መልጡ ያልቻሉት ተጠረጉና ጠፉ።
፰ እናም እንግዲህ እነሆ፣ እኔ ሞርሞን፣
የሰዎች ነፍስ በፊቴ እንደነበረው በዐይኔ
እንደተመለከትኩት አሰቃቂ የሆነ የደም
መፋሰስና ዕልቂት ዓይነት ስቃይ እንዲ
ጣል አልፈልግም፤ ነገር ግን እነዚህ ነገ

፪ ሀ ሞር. ፫፥፲፪።
፰ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፪–፫፤

፪ ኔፊ ፳፯፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፩፥፫።

፬፻፷፰

ሞርሞን ፭፥፱–፲፰

ሮች በእርግጥ እንዲታወቁ መደረጉንና፣
የተደበቁት ሁሉም ነገሮች በሰገነት ሀመገ
ለጥ እንዳለባቸው በማወቅ፣
፱ እናም ደግሞ የዚህ ህዝብ ቅሪት የሆኑ
ትና ደግሞ ጌታ ሀይበትኗቸዋል ብሎ የተ
ናገራቸው፣ እናም ይህም ህዝብ በመካከ
ላቸው ዋጋ እንደሌላቸው እንደሚቆረጡ
ጌታ የተናገረባቸው አህዛብ እነዚህን ነገሮች
ማወቅ ለእንዳለባቸው ስለማውቅ—ስለዚህ
በተቀበልኩት ትዕዛዝ ምክንያትና፣ ደግሞ
በዚህ ህዝብ ክፋትም ታላቅ ሀዘን እንዳይ
ኖራቸው፣ ስላየኋቸው ነገሮች በሙሉ ለመ
ፃፍ ባለመድፈሬ ሐትንሽ ታሪክ አሳጥሬ እፅ
ፋለሁ።
፲ እናም አሁን እነሆ፣ ይህን ለዘራቸውና፣
ደግሞ የእስራኤል ቤት ለሚንከባከቧቸውና
በረከታቸውን ስለሚገነዘቡት እናም ከየት
እንደሚመጣ ለሚያውቁትም አህዛብም
እናገራለሁ።
፲፩ እንደነዚህ አይነቶች በእስራኤል ቤት
መቅሰፍት እንደሚያዝኑ አውቃለሁና፤
አዎን፣ በዚህ ህዝብ መጥፋትም ያዝናሉ፤
ህዝቡም በኢየሱስ ተቀባይነትን ያገኙ ዘንድ
ንሰሃ ባለመግባታቸውም ያዝናሉ።
፲፪ እንግዲህ ሀእነዚህ ነገሮች የያዕቆብ ቤት
ለ
ቅሪት ለሆኑት የተፃፉ ናቸው፤ እናም በዚ
ህም ስርዓት የተጻፈው ክፋት ወደእነርሱ
ወደፊት እንደማያመጣቸው በእግዚአብ
ሔር በመታወቁ ነው፤ እናም በራሱ ጊዜ
ይገለጡ ዘንድ በጌታም ሐተደብቀዋል።
፲፫ እናም ይህ እኔ የተቀበልኩት ትዕዛዝ
ነው፤ እናም እነሆ ጌታ በጥበቡ ተስማሚ
ነቱን በተመለከተ ጊዜ በጌታ ትዕዛዝ መሰ
ረት ይመጣሉ።
፲፬ እናም እነሆ፣ ሀከአይሁዶች መካከል
፱ሀ
		ለ
		ሐ
፲፪ ሀ

፫ ኔፊ ፲፮፥፰።
፬ ኔፊ ፩፥፵፱።
ሞር. ፩፥፩።
ኢኖስ ፩፥፲፮፤
ሔለ. ፲፭፥፲፩–፲፫።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ት. እና ቃ. ፫፥፲፮–፳።
		ሐ ሞር. ፰፥፬፣ ፲፫–፲፬፤

ወደማያምኑት ይሄዳሉ፤ ለዚህ ዓላማም
ይሄዳሉ—ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የህያው
እግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ለለማሳመን፤
አብም ሐቃል ኪዳኑ ይፈፀም ዘንድ አይሁ
ዶችን እንዲሁም የእስራኤል ቤት የሆኑትን
በሙሉ ጌታ አምላካቸው ወደሰጣቸው ወደ
ትውልድ ምድራቸው ለመመለስ ታላቅና
ዘላለማዊ ዓላማውን በሚወደው በልጁ አማ
ካይነት እንደሚያመጣ ለማሳመን፤
፲፭ እናም ደግሞ ሀየዚህ ህዝብ ዘር የሆኑ
ትም ከአህዛብ ለየሚሄድላቸውን ወንጌሉን
ይበልጥ እንዲያምኑ ዘንድ፤ ምክንያቱም
ይህ ህዝብ ሐይበተናል፣ እናም ጨለማ፣ የጎ
ደፈ፣ እናም ከመካከላችን ከነበረው ነገር
በላይ፣ አዎን፣ በላማናውያን መካከል ከነ
በረው የበለጠ ለመግለፅ በማያስችል ሁኔታ
የሚያስጠሉ መይሆናሉና፤ እናም ይህም
የሆነው ባለማመናቸውና ጣዖት አምላኪ
በመሆናቸው ነው።
፲፮ እነሆም፣ የጌታ መንፈስ ከአባቶቻቸው
ጋር ሀመስራቱን አቁሟል፤ እናም በዓለም
ውስጥ ያለክርስቶስና ያለእግዚአብሔር
ናቸውና፤ እናም ለገለባ በነፋስ ፊት እንደ
ሚሆነው ይበተናሉና።
፲፯ በአንድ ወቅት አስደሳች ሰዎች ነበሩ፣
እንዲሁም ክርስቶስም ሀእረኛቸው ነበር፤
አዎን፣ በእግዚአብሔር አብም እንኳን
ተመርተው ነበር።
፲፰ ነገር ግን አሁንም እነሆ፣ ገለባ በነፋስ
ፊት እንደሚወሰደው ወይም ሸራ እናም
መሃለቁ ሳይኖራት ወይም ቀጽዘፊም እን
ደሌሉባት በሞገድ እንደምትናወጥ ጀልባ
እነርሱም በሰይጣን ሀተመርተዋል፤ እናም
እርሷም እንደዚህ እንደሆነች፣ እነርሱም
ናቸው።

ሞሮኒ ፲፥፩–፪።
፲፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፫፤ ፴፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፮–፲፯።
		ሐ ፫ ኔፊ ፳፱፥፩–፫።
፲፭ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፫–፯፣ ፳፬–፳፮።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳–፳፱፣ ፴፰፤
ሞር. ፯፥፰–፱።

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፬፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፰።
		መ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፮፥፫፤
ኤተር ፪፥፲፭።
		ለ መዝ. ፩፥፬።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
፲፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፩።

፬፻፷፱

ሞርሞን ፭፥፲፱–፮፥፯

፲፱ እናም እነሆ፣ ጌታም በምድሪቷ ለመ
ቀበል የሚችሉትን በረከት አስቀምጦላቸ
ዋል፣ ሀአህዛብም ምድሪቱን ይዘዋታልና።
፳ ነገር ግን እነሆ፣ እነርሱም በአህዛብ ይባ
ረራሉና ይበተናሉ፤ እናም በአህዛብ ከተባ
ረሩና ከተበተኑ በኋላ፣ እነሆ፣ ጌታ ከአብ
ርሃም እንዲሁም ከእስራኤል ቤት በሙሉ
ጋር የገባውን ሀቃል ኪዳን ለያስታውሳል።
፳፩ እናም ደግሞ ጌታ በፊቱ ለእነርሱ የተ
ቀመጠለትን የፃድቃኖች ሀፀሎት ያስታው
ሳል።
፳፪ እና እንግዲህ አህዛብ ሆይ፣ ንሰሃ ካል
ገባችሁና ክፉ ስራችሁን ካልተዋችሁ በቀር
በእግዚአብሔር ኃይል በፊቱ እንዴት ለመ
ቆም ትችላላችሁ?
፳፫ በእግዚአብሔር እጅ መሆናችሁን
አታውቁምን? ስልጣን ሁሉ የእርሱ መሆ
ኑንና በታላቅ ሀትዕዛዙም ምድር በአንድነት
እንደ መጽሐፍ ጥቅልል ለየምትጠቀለል
መሆኗን አታውቁምን?
፳፬ ስለዚህ፣ እናንተ ንሰሃ ግቡ፣ እናም
በፊቱም ራሳችሁን አዋርዱ፣ ያለበለዚያ
ፍርዱ በላያችሁ እንዳይመጣባችሁ—ያለ
በለዚያ የያዕቆብ ዘር ቅሪት የሆኑት በመካከላ
ችሁ ሀእንደአንበሳ ይመጣሉ፣ እናም ይበጫ
ጭቋችኋልና፣ ሊያድን የሚችል አይኖርም።
ምዕራፍ ፮
ኔፋውያን ለመጨረሻው ውጊያ በከሞራ
ምድር ተሰባሰቡ— ሞርሞን በከሞራ ኮረ
ብታ ቅዱስ የሆኑትን መዛግብት ደበቃ
ቸው— ላማናውያን ድል አደረጉ፣ እናም
የኔፋውያንም ሀገር ጠፋች— በመቶ
ሺህ የሚቆጠሩ በጎራዴ ተገደሉ።
በ፫፻፹፭ ዓ. ም. ገደማ።
፲፱ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፳፯–፳፰።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፮፥፰–፲፪።
፳፩ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፪–፲፰፤
ሞር. ፱፥፴፮–፴፯።
፳፫ ሀ ሔለ. ፲፪፥፰–፲፯።

፩ እናም እንግዲህ የህዝቦቼ የኔፋውያንን
ጥፋት በተመለከተ ታሪኬን እጨርሳለሁ።
እናም እንዲህ ሆነ ከላማናውያን ፊት ዘመ
ትን።
፪ እናም እኔ ሞርሞን፣ ለላማናዊው ንጉስ
ደብዳቤ ፃፍኩና፣ ከሞራ ተብሎ በሚጠ
ራው ኮረብታ አካባቢ በከሞራ ሀምድር
ህዝባችንን እንድንሰበስብ እንዲፈቀድል
ንና ከእነርሱ ጋር ለመዋጋት እንድንችል
መፈለጌን ጠየቅሁ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ የላማናውያን ንጉስ
እንደፈለግሁትም ፈቀደልኝ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ከሞራ ምድር
ሄድንና፣ በከሞራ ኮረብታ ዙሪያ ድንኳ
ናችንን ተከልን፤ እናም ምድሪቱም ብዙ
ውሀዎች፣ ወንዞችና፣ ምንጮች ነበሩባት፤
እናም እዚህ በላማናውያን ላይ ብልጫ እን
ደምንይዝ ተስፋ አደረግን።
፭ እናም ሦስት መቶ ሰማንያ አራት ዓመ
ታት በአለፈ ጊዜ፣ የተቀሩትን ህዝቦቻችንን
በከሞራ ምድር ሰበሰብን።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ህዝባችንን በሙሉ
በአንድነት በከሞራ ምድር በሰበሰብን
ጊዜ፣ እነሆ እኔ ሞርሞን፣ ማርጀት ጀመ
ርኩ፤ የሕዝቤም የመጨረሻው ትግል መሆ
ኑን በማወቄና፣ በአባቶቻችን የተረከብነ
ውን ቅዱስ የሆነ መዝገብ በላማናውያን እጅ
እንዳይገባ በጌታ በመታዘዜ (ምክንያቱም
ላማናውያን ያጠፏቸዋልና) ስለዚህ ሀይህን
መዝገብ ከኔፊ ሰሌዳ ላይ ፃፍኩት፣ እናም
ለልጄ ለለሞሮኒ ከሰጠኋቸው ሐከእነዚህ ትን
ንሾች ሠሌዳዎች በቀር በጌታ የተሰጠኝን
መዛግብት በሙሉ በከሞራ ኮረብታ ውስጥ
መ
ደበቅኋቸው።
፯ እናም እንግዲህ ህዝቦቼ ከነሚስቶቻ
ቸውና፣ ከነልጆቻቸው፣ አሁን የላማናው
ሀ

		ለ ፫ ኔፊ ፳፮፥፫።
፳፬ ሀ ሚክ. ፭፥፰፤
፫ ኔፊ ፳፥፲፭–፲፮።
፮ ፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፱፤
ጄረም ፩፥፲፤
አልማ ፵፭፥፱–፲፬፤
ሔለ. ፲፫፥፭–፲፩።

፪ሀ
፮ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ኤተር ፱፥፫።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
ሞር. ፰፥፩።
ቃላት ፩፥፪።
ኤተር ፲፭፥፲፩።

፬፻፸

ሞርሞን ፮፥፰–፳፪

ያን ወታደሮች ወደ እነርሱ ሲዘምቱ ተመ
ለከቱ፤ እናም የክፉዎችን ሁሉ ደረት በሚ
ሞላው አሰቃቂ ሞት ፍርሀት እነርሱን ለመ
ቀበል ይጠባበቁ ነበር።
፰ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱ እኛን ለመ
ውጋት መጡና፣ በቁጥር ብዙ ስለነበሩ እያ
ንዳንዷ ነፍስ በፍርሃት ተሞልታ ነበር።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቤንም በጎራዴና፣
በደጋን፣ እናም በቀስትና፣ በምሳር፣ እን
ዲሁም በሁሉም ዓይነት የጦር መሳሪያዎች
አጠቁአቸው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ሰዎቻችን ተገደሉ፤
አዎን፣ ከእኔ ጋር የነበሩት አስር ሺዎች
ሳይቀሩ ተገደሉ፤ እኔ ቆስዬ በመካከላቸው
ወደቅሁ፤ እናም በአጠገቤ አለፉና፣ አል
ገደሉኝም።
፲፩ እናም በመካከላችን ሄዱና ከሃያ አራ
ታችን በስተቀር (ከመካከላቸውም ልጄ
ሞሮኒ ነበር) ሀሁሉንም ህዝቦቼን ገደሉና
እኛ ከሞቱት ህዝቦቻችን በመትረፋችን፣
ላማናውያን ወደ ጦር ሰፍራቸው ሲመለሱ፣
በነጋታው ከከሞራ ኮረብታ ጫፍ ላይ እኔ
በፊታቸው ሆኜ እመራቸው የነበሩትን የተ
ገደሉትን አስር ሺህ ህዝቦቼን ተመለከትን።
፲፪ እናም ደግሞ በልጄ ሞሮኒ ይመሩ የነ
በሩ አስር ሺህ የሚሆኑ ህዝቦቼን ተመለከ
ትናቸው።
፲፫ እናም እነሆ አስር ሺህ የሚሆኑ
የጊድጊዶና ሰዎች ወድቀዋል፣ እናም እር
ሱም ደግሞ በመካከላቸው ነበር።
፲፬ እናም ላማም ከአስር ሺዎቹ ጋር ወድ
ቋል፤ ጊልጋልም ከአስር ሺዎቹ ጋር ወድ
ቋል፤ እናም ሊምሀም ከአስር ሺዎቹ ጋር
ወድቋል፤ ዬኔዩም ከአስር ሺዎች ጋር ወድ
ቋል፤ እናም ቁሜኒሀምና፣ ሞሮኒሃም፣
አንቲዩነምና፣ ሺብሎም፣ እናም ሼምና፣
ጆሹ፣ እያንዳንዳቸው ከአስር ሺዎቻቸው
ጋር ወደቁ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ከእያንዳንዳቸው
አስር ሺዎች ጋር በጎራዴ የተገደሉ አስር
ሀ

፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፭።
፲፩ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፱–፳፤

መሪዎች ነበሩ፤ አዎን፣ ከእኔ ጋር ከነበ
ሩት ከሃያ አራቱ፣ እናም ደግሞ በሃገሪቱ
በስተደቡብ ካመለጡት ጥቂቶችና፣ ወደ
ላማናውያንን ከከዱት ጥቂቶች በስተቀር፣
ሀ
ሁሉም ህዝቦቼ ወድቀዋል፤ እናም ሥጋቸ
ውና፣ አጥንታቸው፣ እንዲሁም ደማቸው
በምድረ ገፅ ላይ ሆኖ፣ በምድሪቱ ላይ እን
ዲበሰብሱና፣ እንዲበላሹ እናም ወደ እናት
ምድርም እንዲመለሱ በገዳዮቻቸው እጅ
ተተዉ።
፲፮ እናም ነፍሴ ሕዝቤ በመገደሉ በጭን
ቀት ተከፈለች፣ እናም እንዲህ ስል
ጮኽኩ፥
፲፯ እናንተ መልከ መልካሞች ሆይ፣
ከጌታ መንገድ እንዴት ልትለዩ ቻላችሁ!
እናንተ መልከ መልካሞች ሆይ፣ እናንተን
ለመቀበል ክንዶቹን ዘርግቶ የቆመውን ኢየ
ሱስን እንዴት ልትቃወሙት ቻላችሁ!
፲፰ እነሆ፣ ይህንን ባታደርጉ ኖሮ፣ አትወ
ድቁም ነበር። ነገር ግን እነሆ፣ ወድቃችኋል
እናም ስለሞታችሁ እተክዛለሁ።
፲፱ እናንተ መልከ መልካም ወንዶችና
ሴት ልጆች ሆይ፤ አባቶችና እናቶች ሆይ፣
እናም ባሎችና ሚስቶች ሆይ፤ እናንተ
መልከ መልካም የሆናችሁ፣ እንዴት ልት
ወድቁ ቻላችሁ!
፳ ነገር ግን እነሆ፣ እናንተ ጠፍታች
ኋል፣ እናም የእኔ ሀዘን እናንተን ሊመል
ሳችሁ አይችልም።
፳፩ እናም ሟች የሆነው ሰውነታችሁ
በቅርቡ ህያው የሚሆንበት ቀን ይመጣል፤
እናም ይህ ሰውነት ዛሬ የሚበሰብስ የሆ
ነው በቅርቡ ሀየማይበሰብስ ሰውነት በመ
ሆን ይለወጣል፤ እናም በስራችሁ መሰረት
ሊፈረድባችሁ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር
ፊት መቆም ይኖርባችኋል፤ እናም እናንተ
ፃድቅ ብትሆኑ፣ ከዚያም ከእናንተ በፊት
ካለፉት አባቶቻችሁም ጋር የተባረካችሁ
ትሆናላችሁ።
፳፪ አቤቱ ከዚህ ታላቅ ጥፋት በፊት

ሔለ. ፲፭፥፲፯።
፲፭ ሀ አልማ ፱፥፳፬።

፳፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፫–፶፬።

፬፻፸፩

ሞርሞን ፯፥፩–፲

ንሰሃ በገባችሁ ኖሮ። ነገር ግን እነሆ፣ እና
ንተ አልፋችኋል፣ እናም አብ፣ አዎን ዘለ
አለማዊው የሰማይ አባት የእናንተን ሁኔታ
ያውቃል፤ እናም እርሱም እንደ ሀፍርዱና
ለ
ምህረቱ ያደርግላችኋል።
ምዕራፍ ፯
ሞርሞን የኋለኛው ዘመን ላማናውያን
በክርስቶስ እንዲያምኑ፤ ወንጌሉን እን
ዲቀበሉ እናም እንዲድኑ አጥብቆ ጋበዛ
ቸው— መጽሐፍ ቅዱስን የሚያምኑ ሁሉ
መፅሐፈ ሞርሞንን እንዲሁ ያምናሉ።
በ፫፻፹፭ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ እነሆ፣ የአባቶቻቸውን
ነገሮች ያውቁ ዘንድ እግዚአብሔር ቃሌን
ከሰጣቸው፣ ለነዚህ ለተረፉት የዚህ ሕዝብ
ሀ
ቅሪት ለሆኑት ጥቂት እናገራለሁ፤ አዎን፣
የእስራኤል ቤት ቅሪት ለሆናችሁ ለእናንተ
እናገራለሁ፤ እናም የምናገራቸው ቃላት
እነዚህ ናቸው፥
፪ እናንተ ሀከእስራኤል ቤት መሆናችሁን
እወቁ።
፫ ንሰሃ መግባት እንዳለባችሁ፣ አለበለዚያ
ለመዳን እንደማትችሉ እወቁ።
፬ የጦር መሳሪያዎቻችሁን መጣል እንዳ
ለባችሁ እወቁ፣ እናም ከእንግዲህ በደም
መፍሰስ በምንም አትደሰቱ፣ እናም ከእን
ግዲህ እግዚአብሔር ካላዘዛችሁ በስተቀር
የጦር መሳሪያዎቻችሁን በድጋሚ አታንሱ።
፭ አባቶቻችሁ ያወቁትን ሀለማወቅና፣
እናም ለኃጢአቶቻችሁ ሁሉና ለክፋቶቻ
ችሁ ንሰሃ መግባት እንዳለባችሁ፣ እናም
በአይሁዶች የተገደለው ኢየሱስ ክርስቶስ
፳፪ ሀ
		ለ
፯፩ሀ
፪ሀ
፭ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ፍትህ።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ሔለ. ፲፭፥፲፩–፲፫።
አልማ ፲፥፫።
፪ ኔፊ ፫፥፲፪።
ኢሳ. ፳፭፥፰፤
ሞዛያ ፲፮፥፯–፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ፤

የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑንና፣ እርሱም
በአብ ኃይል ዳግም እንደተነሳ፣ ስለዚህ
በመቃብር ላይ ለድል እንዳደረገ ሐማመን
እንዳለባችሁ እወቁ፣ እናም ደግሞ በእር
ሱም የሞት መውጊያ ተውጣለች።
፮ እናም እርሱም ሰውም ሀበፍርድ ወን
በር ፊት ለመቆም የሚነሳበትን የሙታንን
ለ
ትንሣኤ ያመጣል።
፯ እናም በእርሱም ፊት በፍርድ ቀን
ሀ
ጥፋተኛ ሳይሆን የሚገኝ፣ ለአንድ አም
ላክ የሆኑትን፣ አብ፣ እናም ወልድ፣ እናም
መንፈስ ቅዱስን መጨረሻ በሌለው ሐደስታ
ያለማቋረጥ ከበላይ መዘማሪዎች ጋር ለማወ
ደስ በእግዚአብሔር መንግስት በፊቱ ሠእን
ዲኖር የሚሰጥበትን ለዓለም ረቤዛነትን አም
ጥቷል።
፰ ስለዚህ ንሰሃ ግቡና፣ በኢየሱስ ስም
ተጠመቁ፣ እናም በዚህ መዝገብ ብቻ ሳይ
ሆን ነገር ግን ሀከአይሁዶች ለአህዛብ የሚ
መጣውን ለመዝገብ ውስጥ የተመሰረተውን
የክርስቶስን ሐወንጌል በጥብቅ ያዙ፣ ይህም
መዝገብ ከአህዛብ መለእናንተ ይመጣል።
፱ እነሆም፣ ይህም እናንተ ሀእንድታምኑ
በት ነው ለየተፃፈው፤ እናም ያንን የም
ታምኑት ከሆነ፣ ይህንንም ደግሞ ታምናላ
ችሁ፤ እናም ይህንን የምታምኑ ከሆነ ስለአ
ባቶቻችሁና፣ ደግሞ በእግዚአብሔር አማ
ካኝነት በመካከላቸው የተሰራውን ድንቅ
ሥራዎች ጭምር ታውቃላችሁ።
፲ እናም ደግሞ የያዕቆብ ዘር ቅሪት መሆ
ናችሁን ታውቃላችሁ፤ ስለዚህ ከመጀመ
ሪያዎቹ የቃል ኪዳን ህዝቦች ጋር ተቆጥራ
ችኋል፣ እናም በክርስቶስ የምታምኑ ከሆነ፣
እናም እርሱ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት፣

ፍርድ፣ የመጨረሻው።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣ ከበደል
ነጻ መሆን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፳፰።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ደስታ።
		መ ሞዛያ ፪፥፳፰።
		ሠ ፩ ኔፊ ፲፥፳፩፤

		ረ
፰ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፱ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፪፤
ሙሴ ፮፥፶፯።
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፲፫።
ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰።
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵፩።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።

፬፻፸፪

ሞርሞን ፰፥፩–፲፪

የአዳኛችንን ምሳሌ በመከተል መጀመሪያ
በውኃ በኋላም በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ
የምትጠመቁ ከሆነ በፍርድ ቀን ለእናንተ
መልካም ይሆንላችኋል። አሜን።
ሀ

ምዕራፍ ፰
ላማናውያን ኔፋውያንን አሳደዱአቸውና
አጠፉአቸው— መፅሐፈ ሞርሞን በእግዚ
አብሔር ኃይል ይመጣል— ቁጣን ለሚና
ገሩ እናም ከጌታ ሥራ ጋር ለሚጣሉ ዋይታ
ታውጆባቸዋል— የኔፋውያን መዛግብት
በኃጢያት፣ በክፋትና በክህደት ዘመን
ይመጣል። ከ፬፻–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እነሆ እኔ ሀሞሮኒ፣ የአባቴ የሞርሞንን
ታሪክ እፈፅማለሁ። እነሆ፣ የምፅፋቸው
ጥቂት ነገሮች ብቻ ነው ያሉኝ፣ እነዚህም
ነገሮች አባቴ ያዘዘኝ ናቸው።
፪ እናም እንግዲህ እንዲህ ሆነ በከሞራ
ከነበረው ሀታላቅና ከፍተኛ ጦርነት በኋላ፣
እነሆ፣ በሃገሪቱ በስተደቡብ በኩል የሸሹት
ኔፋውያን ሁሉም እስከሚጠፉ ድረስ ለበላ
ማናውያን ታድነው ነበር።
፫ እናም አባቴ ደግሞ በእነርሱ ተገደ
ለና፣ የሕዝቤን አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ለመጻፍ
እንኳ ሀብቻዬን ቀረሁ። ነገር ግን፣ እነሆ እነ
ርሱ አልፈዋል፣ እናም እኔ የአባቴን ትዕ
ዛዝ እፈፅማለሁ። እናም ይግደሉኝ አይ
ግደሉኝ፣ ምንም አላውቅም።
፬ ስለዚህ እፅፋለሁ እናም መዛግብቱን
በመሬት ውስጥ እደብቃለሁ፤ እናም የትም
መሄዴ አስፈላጊ አይደለም።
፭ እነሆ፣ አባቴ ሀይህን ታሪክ ፅፏል፣ ዓላ
ማውንም ፅፏል። እናም እነሆ፣ ለበሰሌዳ
ዎቹ ላይ ቦታ ካገኘሁ እኔም እፅፈዋለሁ፣
ነገር ግን ቦታ አላገኘሁም፤ የብረት አፈርም
ለ

፲ ሀ ፪ ኔፊ ፴፩፥፭–፱።

፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሞሮኒ፣ የሞርሞን
		ለ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ

ልጅ።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
ሞር. ፮፥፪–፲፭።
ት. እና ቃ. ፫፥፲፰።
ሞሮኒ ፱፥፳፪።

፭ሀ
		ለ
፮ሀ
፯ሀ
፰ሀ
፱ሀ
፲ሀ

የለኝም፣ ምክንያቱም ብቻዬን ነኝና። አባ
ቴና ዘመዶቼ ሁሉ በጦርነት ተገድለዋል፤
እናም ወዳጆችም ሆኑ የምሄድበት የለኝም፤
እናም ጌታ ምን ያህል በህይወት እንድቆይ
እንደሚፈቅድልኝ አላውቅም።
፮ እነሆ፣ ጌታችን እናም አዳኛችን ወደ
ምድር ከመጣ ሀአራት መቶ ዓመታት አል
ፈዋል።
፯ እናም እነሆ ላማናውያን ሕዝቦቼን ኔፋ
ውያንን በሙሉ እስከሚሞቱ ድረስ ከከ
ተማ ከተማ እንዲሁም ከቦታ ቦታ አባረ
ሩአቸው፤ እናም ሀውድቀታቸውም ታላቅ
ነበር፤ አዎን፣ የህዝቤ የኔፋውያን ጥፋት
ታላቅና የሚያስገርም ነበር።
፰ እናም እነሆ፣ ይህንን ያደረገው የጌታ
እጅ ነው። እናም ደግሞ እነሆ፣ ላማናው
ያን እርስ በርሳቸው ሀበጦርነት ላይ ናቸው፤
እናም ምድሪቱ በሙሉ የማያቋርጥ ግድያና
ደም መፋሰስ ነበረባት፤ እናም ማንም የጦ
ርነቱን ፍፃሜ አያውቅም።
፱ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ከላማናውያንና
በምድሪቱ ላይ ይኖሩ ከነበሩት ሀሌቦች በስ
ተቀር ማንም ባለመኖሩ ስለእነርሱ ከዚህ
በላይ የምለው የለኝም።
፲ እናም የሰዎቹ ክፋትም ታላቅ በመሆኑ
ጌታ በህዝቡ መካከል ሀእንዲቀሩ እስካል
ፈቀደላቸው ጊዜ ድረስ በምድሪቱ ከቀሩት
ከኢየሱስ ለደቀመዛሙርት በቀር እውነተ
ኛውን እግዚአብሔር የሚያውቅ ማንም
የለም፤ እናም በምድር ገፅ ላይ የት መሆና
ቸውንም ማንም ሰው አያውቅም።
፲፩ ነገር ግን እነሆ፣ ሀአባቴና እኔ ተመል
ክተናቸዋል፣ እናም እነርሱም እኛን አገ
ልግለውናል።
፲፪ እናም ይህንን መዝገብ አግኝቶ ውስጡ
ባሉት ጉድለቶች ምክንያት ያልኮነነው

ሞር. ፪፥፲፯–፲፰።
ሞር. ፮፥፮።
አልማ ፵፭፥፲።
፩ ኔፊ ፲፪፥፪–፫።
፩ ኔፊ ፲፪፥፳–፳፫።
ሞር. ፪፥፰።
ሞር. ፩፥፲፮።

		ለ ፫ ኔፊ ፳፰፥፯፤
ኤተር ፲፪፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ሶስቱ ኔፋውያን
ደቀ መዛሙርቶች።
፲፩ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፳፬–፳፮።

፬፻፸፫

ሞርሞን ፰፥፲፫–፳፬

ከዚህ የበለጠ ታላቅ የሆኑ ነገሮችን ያው
ቃል። እነሆ፣ እኔ ሞሮኒ ነኝ፤ እናም የሚ
ቻል ቢሆን ኖሮ ሁሉንም ነገር እንድታውቁ
አደርጋለሁ።
፲፫ እነሆ፣ ይህንን ሕዝብ በተመለከተ ንግ
ግሬን አቆማለሁ። እኔ የሞርሞን ልጅ ነኝ፣
እናም አባቴም የኔፊ ሀዘር ነበር።
፲፬ እናም ለጌታ ስል ይህንን መዝገብ ሀየደ
በቅሁት እኔ ነኝ፤ በጌታ ትዕዛዝም የተነሳ
ሰሌዳዎቹ ዋጋ የላቸውም። ምክንያቱም
እርሱ በእውነት ማንም ቢሆን ለጥቅም ያገ
ኝበት ዘንድ አይቀበለውም ብሏልና፤ ነገር
ግን መዛግብቱ ታላቅ ዋጋ አላቸው፤ እናም
እንዲታወቁ የሚያደርጋቸው ቢኖር ጌታ
እርሱን ይባርከዋል።
፲፭ በእግዚአብሔር ካልተሰጠው በስተ
ቀር ማንም ወደ ብርሃን ሊያወጣቸው ኃይል
ሊኖረው አይችልም፤ ምክንያቱም በእግዚ
አብሔር ለክብሩ ሀበቀናነት ይደረግ ዘንድ
ወይንም ለጥንቱና ለረጅም ጊዜ ለተበተኑት
የጌታ የቃል ኪዳን ልጆች ደህንነት እንዲ
ሆን ፈቃዱ ነውና።
፲፮ እናም ይህ ነገር ወደ ብርሃን እንዲ
መጣ የሚያደርግ ሀእርሱ የተባረከ ነው፤
በእግዚአብሔር ቃልም መሰረት ከጨ
ለማው ወደ ብርሃን ለይመጣልና፤ አዎን
ይህም ከምድር ይወጣል፣ እናም በጨለ
ማው ውስጥም ሆኖ ያበራል፣ በሕዝቡም
ይታወቃል፣ ይህም በእግዚአብሔር ኃይል
ይደረጋል።
፲፯ እናም ስህተት ቢኖር እነርሱም የሰው
ልጆች ሀስህተት ናቸው። ነገር ግን እነሆ፣
እኛ ምንም አይነት ስህተት አናውቅም፤
ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር
ያውቃል፤ ስለዚህ፣ ለየሚያስኮንነው ቢኖር
ሀ

፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ

፫ ኔፊ ፳፮፥፮–፲፩።
፫ ኔፊ ፭፥፳።
ሞሮኒ ፲፥፩–፪።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፮።
ት. እና ቃ. ፬፥፭።
፪ ኔፊ ፫፥፮–፯፣ ፲፩፣
፲፫–፲፬።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፳፱።

በሲኦል እሳት አደጋ ላይ እንዳይሆን ይጠ
ንቀቅ።
፲፰ እናም አሳዩኝ አለበለዚያ ትመታላ
ችሁ ብሎ ለሚናገር—በጌታ የተከለከለውን
እርሱ እያዘዘ መሆኑንም ይጠንቀቅ።
፲፱ እነሆም፣ በፍጥነት የሚፈርድ በእር
ሱም ላይ እንደዚሁ በፍጥነት ሀይፈረድበ
ታል፤ ምክንያቱም ደመዎዙም እንደስራው
ይሆናልና፤ ስለዚህ፣ የሚማታ እርሱ በድ
ጋሚ በጌታ ይመታል።
፳ ቅዱሳን መጽሐፍት የሚሉትን ተመል
ከቱ—ሰው አይምታ፣ ወይም አይፍረድ፤
ፍርድ የእኔ ናትና ይላል ጌታ፣ እናም ደግሞ
በቀልም የእኔ ናት እናም እኔ እከፍለዋለሁ።
፳፩ እናም በጌታ ሥራ ላይና፣ የእስራኤል
ቤት በሆኑት በጌታ የቃል ኪዳን ሕዝብ ላይ
በቁጣ የሚናገርና ፀብን የሚያነሳ፣ እናም
የጌታን ሥራ እናጠፋለን፣ ጌታም ከእስራ
ኤል ቤት ጋር የገባውን ቃል ኪዳን አያስታ
ውስም—በማለት የሚናገረው እርሱ ለመቆ
ረጥና በእሳት ላይ ለመጣል አደጋ ላይ ነው፤
፳፪ ምክንያቱም የጌታ ቃል ኪዳን በሙሉ
እስከሚፈፀም ድረስ ዘለዓለማዊው ሀዓላ
ማው ይቀጥላል።
፳፫ ሀ የኢሳይያስን ትንቢት መርምሩ።
እነሆ፣ እኔ ልፅፋቸው አልችልም። አዎን፣
እነሆ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ከእኔ በፊት የነበ
ሩት ይህችን ምድር ወርሰው የነበሩት ቅዱ
ሳን ለይጮኻሉ፣ አዎን፣ ከትቢያውም እን
ኳን ቢሆን ወደ ጌታ ይጮኻሉ፤ እናም ጌታ
ህያው እንደሆነ ከእነርሱ ጋር የገባውን ቃል
ኪዳን ያስታውሳል።
፳፬ እናም ሀፀሎታቸውም ስለወንድሞቻ
ቸውም እንደሆነ ያውቃል። እናም እም
ነታቸውን ያውቃል፣ ምክንያቱም በስሙ

፲፯ ሀ ሞር. ፱፥፴፩፣ ፴፫፤
ኤተር ፲፪፥፳፫–፳፰።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፱፥፭፤
ኤተር ፬፥፰።
፲፱ ሀ ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፯፥፩–፪
(ተጨማሪ)፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፩–፪፤
ሞሮኒ ፯፥፲፬።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፫።

፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፲፩፤
፳፫፥፩።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፬፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፱–፳፤
፳፮፥፲፮።
፳፬ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፪–፲፰፤
ሞር. ፱፥፴፮፤
ት. እና ቃ. ፲፥፵፮።

፬፻፸፬

ሞርሞን ፰፥፳፭–፴፭

ተራሮችን ማንቀሳቀስ ይችላሉና፤ እናም
በስሙም ምድርን ማናወጥ ይቻላቸዋልና፤
እናም በቃሉ ኃይልም ሐወህኒዎችም ወደ
ምድር እንዲፈርሱ አድርጓል፤ አዎን፣ የጋ
ለው ምድጃ እንኳ ሊጎዳቸው አልተቻለ
ውም፤ የዱር አራዊትም ሆኑ መርዛማም
እባቦች በቃሉ ኃይል ሊጎዷቸው አልቻ
ሉም።
፳፭ እናም እነሆ፣ ሀፀሎታቸውም ደግሞ
ጌታ እነዚህን ነገሮች እንዲያመጣ ለፈቀደ
ለት ለእርሱ ጥቅም ነበር።
፳፮ እናም ማንም ሰው እነዚህ ነገሮች
አይመጡም በማለት ሊናገር አይገባውም፣
በእርግጥ ይመጣሉና፣ ጌታ ተናግሮታ
ልና፤ በጌታ እጅ ከመሬት ውስጥ ሀይወ
ጣሉ፣ እናም ማንም ሊገታው አይቻለ
ውም፤ ለታዕምራቶች ቆመዋል በሚባልበ
ትም በዚያን ቀን ይመጣል፤ እናም ይህም
አንድ ሰው ሐከሞት እንደሚናገር አይነት
ሆኖ ይመጣል።
፳፯ እናም ሀበምስጢራዊው ሴራዎች እና
በጨለማው ስራዎች የተነሳ የቅዱሳንም
ለ
ደም ወደ ጌታ በሚጮሁበት በዚያን ቀን
ይመጣል።
፳፰ አዎን፣ የእግዚአብሔር ኃይል ሲካ
ድና፣ ሀ ቤተክርስቲያኖችም ሲረክሱ፣
እናም በልባቸው ኩራት በሚወጠሩበት ቀን
ይመጣል፤ አዎን፣ የቤተክርስቲያን መሪ
ዎችና መምህራን በልባቸው ኩራት በሚ
ወጠሩበት፣ የቤተክርስቲያናቸው በሆኑት
ሰዎች ላይ በሚመቀኙበትም ቀን ይመጣል።
፳፱ አዎን፣ በዚያን ቀን በባዕድ ምድር
ስለ እሳትና፣ ስለኃይለኛ ነፋስ፣ እናም ስለ
ሀ
ጭሱ ጭጋግ ለበሚወራበት ጊዜ ይመጣል።
ለ

፳፬ ለ ያዕቆ. ፬፥፮፤
ሔለ. ፲፥፱።
		ሐ አልማ ፲፬፥፳፯–፳፱።
፳፭ ሀ ሞር. ፭፥፳፩።
፳፮ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፬፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፲፫።
		ለ ሞር. ፱፥፲፭–፳፮፤
ሞሮኒ ፯፥፳፯–፳፱፣ ፴፫–
፴፯።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፭–፲፮፤

፴ እናም በተለያዩ ቦታዎችም ደግሞ ስለ
ጦርነቶች፣ የጦርነት ወሬዎች እናም የም
ድር መናወጥ ይሰማሉ።
፴፩ አዎን፣ በምድር ገጽ ላይ ታላቅ መበ
ከል በሚሆንበት ቀን ይመጣል፤ በዚያን
ጊዜም ግድያና፣ ዝርፊያና፣ ሀሰት፣ እናም
ማጭበርበርና፣ ዝሙት፣ እናም ሁሉም
ዓይነት እርኩሰቶች ይኖራሉ፤ በዚያም
ጊዜ ብዙዎችም እንዲህ ይላሉ፥ ይህንን
አድርጉ ወይም ያንኛውን አድርጉ ሀምንም
አይደለም፣ ምክንያቱም እንደነዚህ ዓይነ
ቶቹን በመጨረሻው ቀን ጌታ ለይደግፋቸ
ዋልና። ነገር ግን ለእነዚህ አይነቶች ወዮላ
ቸው፣ ሐበመራራ መርዝ እና በዓመፅ እስ
ራት ውስጥ ናቸውና።
፴፪ አዎን፣ በዚያን ቀን፣ ወደ እኔ ኑ፣
እናም በገንዘባችሁም ኃጢአታችሁ ይቅር
ይባልላችኋል፣ የሚሉ ቤተክርስቲያናት
የሚሰሩበት ቀን ይመጣል።
፴፫ እናንተ ክፉና ጠማሞች እናም አን
ገተ ደንዳና የሆናችሁ ህዝቦች ሆይ፣ ለራ
ሳችሁ ሀጥቅም ለማግኘት ስትሉ ቤተክር
ስቲያንን ለምን ሠራችሁ? በነፍሳችሁ ላይ
ለ
ኩነኔን ያመጣባችሁ ዘንድ ቅዱስ የሆነውን
የእግዚአብሔርን ቃል ለምን ሐቀየራችሁት?
እነሆ፣ በእግዚአብሔር ራዕይ ላይ ተስፋ
አድርጉ፤ እነሆም በዚያን ቀንም እነዚህ ነገ
ሮች ሁሉ የሚፈጸሙበት ጊዜ ይመጣል።
፴፬ እነሆ፣ ጌታ በዚያን ቀን እነዚህ ነገ
ሮች በመካከላችሁ በሚመጡበት ጊዜ በቅ
ርቡ መምጣት ስላለባቸው ታላቅ እና አስገ
ራሚ ነገሮች ለእኔ አሳይቶኛል።
፴፭ እነሆ፣ እናንተ እዚህ እንዳላችሁ
አድርጌ እናገራችኋለሁ፣ እናም እናንተ ግን
ሀ

ሞር. ፱፥፴፤ ሞሮኒ ፲፥፳፯።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
		ለ ኤተር ፰፥፳፪–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፮–፯።
፳፰ ሀ ፪ ጢሞ. ፫፥፩–፯፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፱–፲፤
፪ ኔፊ ፳፰፥፫–፴፪፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፬።
፳፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፱–፵፪።

		ለ ኢዩ. ፪፥፳፰–፴፪፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፪–፫።
፴ ሀ ማቴ. ፳፬፥፮፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፲፭–፲፯።
፴፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፩–፳፪።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፰።
		ሐ አልማ ፵፩፥፲፩።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፮–፳፱።

፬፻፸፭

ሞርሞን ፰፥፴፮–፱፥፫

የላችሁም። ነገር ግን እነሆ፣ ኢየሱስ ክር
ስቶስ እናንተን አሳይቶኛል፣ እናም እኔም
ስራችሁን አውቃለሁ።
፴፮ እናም በልባችሁ ኩራት ሀእንደምት
ራመዱ አውቃለሁ፤ እናም ከጥቂቶች በስ
ተቀር ለያማሩ ልብሶችን በመልበስ፣ በመ
ቅናትና፣ በፀብ፣ እናም በተንኮልና፣ በስ
ቃይ፣ እንዲሁም በሁሉንም ዓይነት ክፋ
ቶች በመፈፀም ራሳቸውን በልባቸው ኩራት
ሐ
ከፍ የማያደርጉ የሉም። በልባችሁ ኩራት
የተነሳ ቤተክርስቲያኖቻችሁ፣ አዎን፣ እያ
ንዳንዱም የተበከለ ሆኗልና።
፴፯ እነሆም፣ እናንተ ሀገንዘብና፣ ንብረ
ቶቻችሁን፣ እናም ያማሩ ልብሶቻችሁንና፣
የቤተክርስቲያኖቻቸሁን ማስጌጥ ከድሆች፣
እናም ከተቸገሩት፣ ከታመሙትና ከሚሰ
ቃዩት በላይ ትወዳላችሁ።
፴፰ ራሳችሁን ለማይረባ ነገር የሸጣችሁ
እናንተ የተበላሻችሁ፣ እናንተ ግብዞች፣
እናንት መምህራን ሆይ፣ ለምን ቅዱስ የሆ
ነውን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ትበ
ክሉታላችሁ? የክርስቶስን ስም በእራሳቸው
ላይ ለመውሰድ ለምን ሀታፍራላችሁ? በዓ
ለም ለክብር የተነሳ ከማይጠፋው ሐስቃይ
የበለጠ መጨረሻ የሌለው ደስታ ዋጋው
ትልቅ መሆኑን ለምን አታስቡም?
፴፱ እናም የተራቡና፣ የተቸገሩ፣ እናም
የታረዙና፣ የታመሙ፣ እንዲሁም ስቃይ
ያለባቸው በእናንተ በኩል ሳታስተውሏቸው
እንዲያልፉ እየፈቀዳችሁ ህይወት በሌላ
ቸው ነገሮች ለምን ራሳችሁን ታስጌጣላ
ችሁ?
፵ አዎን፣ ጥቅምን ለማግኘትና ባሏ የሞተ
ባት ሴት በጌታ ፊት እንድታዝን፣ እናም
ደግሞ አሳዳጊ የሌላቸው በጌታ ፊት እን
ዲያዝኑና፣ ደግሞ በእናንተ ላይም ለበቀል
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		ለ አልማ ፭፥፶፫።
		ሐ ያዕቆ. ፪፥፲፫።
፴፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፱–፲፮።
፴፰ ሀ ሮሜ ፩፥፲፮፤

		ለ
		ሐ
፵ሀ
፵፩ ሀ

ከምድር የአባቶቻቸውና የባሎቻቸው ደም
ወደ ጌታ እንዲጮህ ሀሚስጢራዊውን እር
ኩሰት ለምን ትሰራላችሁ?
፵፩ እነሆ፣ የበቀል ጎራዴ በላያችሁ ላይ
ያንዣብባል፣ እናም የፃድቃኖችን ደም
ሀ
በበቀል በእናንተ ላይ የሚመልስበት ጊዜ
ወዲያው ይመጣል፣ ከዚህም በኋላ ጩኸ
ታቸውን መቋቋም አይችልምና።
ምዕራፍ ፱
ሞሮኒ በክርስቶስ ለማያምኑት ንሰሃ እንዲ
ገቡ ጠራቸው— ራዕይ ስለሚሰጠው እናም
ለታማኞችም ራዕዮችን እናም ምልክቶ
ችን ስለሚሰጠው የተአምራት እግዚአብ
ሔር አወጀ— ተአምራቶች የቆሙት እም
ነት ባለመኖሩ ነው— ያመኑትን ምልክቶች
ይከተሉአቸዋል— ሰዎች ብልህ እንዲሆ
ኑና ትዕዛዛቱን እንዲጠብቁ ይመከራሉ።
ከ፬፻፩–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን፣ ደግሞ በክርስቶስ ስለማ
ያምኑት እናገራለሁ።
፪ እነሆ፣ በመጎብኘታችሁ ቀን ታምናላች
ሁን—እነሆ፣ ጌታ ሲመጣ፣ አዎን በዚያ፣
ሀ
በታላቁ ቀን ለመሬት እንደ ጥቅልል በም
ትጠቀለልበት ጊዜ እናም አለቶችም በታ
ላቅ ሙቀት ሐበሚቀልጡበት ጊዜ፣ አዎን፣
በዚያ ታላቅ ቀን በእግዚአብሔር በግ ፊት
በምትቆሙ ጊዜ—እግዚአብሔር የለም
ትላላችሁን?
፫ ክርስቶስን መካዳችሁን ትቀጥሉበታላ
ችሁ፣ ወይንም የእግዚአብሔርን በግ ለማ
የት ይቻላችኋል? ጥፋታችሁን እያወቃ
ችሁ ከእርሱ ጋር ለመኖር ታስባላችሁን?
ህጉን በማንኛውም እንደጣሳችሁ ነፍሳችሁ
አውቃ በምትቆስል ጊዜ ከቅዱሱ ጋር በመ

፪ ጢሞ. ፩፥፰፤
፩ ኔፊ ፰፥፳፭–፳፰፤
አልማ ፵፮፥፳፩።
፩ ኔፊ ፲፫፥፱።
ሞዛያ ፫፥፳፭።
ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፬።

፱ ፪ ሀ ሚል. ፬፥፭፤

፫ ኔፊ ፳፰፥፴፩።
		ለ ሞር. ፭፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. አለም—የአለም
መጨረሻ።
		ሐ ዓሞ. ፱፥፲፫፤ ፫ ኔፊ ፳፮፥፫።

፬፻፸፮

ሞርሞን ፱፥፬–፲፬

ኖር ደስተኛ መሆን እንደምትችሉ ታስባላ
ችሁን?
፬ እነሆ፣ የተበከለ ህሊና በፊቱ እያላ
ችሁ ከቅዱስ እና ፍትህ እግዚአብሔር ጋር
መኖር ሀከተኮነኑት ነፍሳት ጋር ለበሲዖል
ከመኖር በላይ አሰቃቂ ነው እላችኋለሁ።
፭ እነሆም፣ በእግዚአብሔር ፊት ሀራቁ
ታችሁን መሆናችሁን፣ እናም ደግሞ የእ
ግዚአብሔር ክብርና፣ የኢየሱስ ክርስቶስ
ቅዱስነት ለማየት በምትመጡበት ጊዜ፣
በእናንተ ላይ የማይጠፋን እሳት ያቀጣጥ
ላል።
፮ እናንተ ሀየማታምኑ ሆይ፣ ወደ ጌታ
ለ
ተመለሱ፤ ምናልባት በመጨረሻውና
በዚያ በታላቁ ቀን እንከን የሌላችሁ፣
ሐ
ንፁህ፣ መልካም፣ እናም መበበጉ ደም
የፀዳችሁ ሆናችሁ ትገኙ ዘንድ ወደ አብ
በኢየሱስ ስም በኃይል ጩሁ።
፯ እናም እናንተ የእግዚአብሔርን ራዕይ
ሀ
ለካዳችሁና፣ እነርሱ ተፈፅመዋል፣ ራዕ
ዮች፣ ትንቢቶች፣ ስጦታዎችም ሆነ፣ መፈ
ወስ፣ እናም በልሳን መናገርም ሆነ፣ በልሳን
የሚናገሩትን ለመተርጎም ቆሟል የምትሉ
ትን በድጋሚ እናገራችኋለሁ፤
፰ እነሆ እኔ እንዲህ እላችኋለሁ፣ እነዚህን
ነገሮች የሚክድ የክርስቶስን ሀወንጌል አያ
ውቅም፤ አዎን፣ ቅዱሳን መጽሐፍትንም
አላነበበም፣ ይህም ቢሆን እንኳን ለአልተ
ረዱትም።
፱ እግዚአብሔር ሀትናንትና፤ ዛሬም እን
ዲሁም ለዘለዓለም አንድ እንደሆነ እናም
በእርሱም የመቀያየርም ሆነ የመለወጥ ጥላ
አለመኖሩን አላነበብንምን?
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
፮ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፯ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፪ ኔፊ ፱፥፲፬።
ቅ.መ.መ. አለማመን።
ሕዝ. ፲፰፥፳፫፣ ፴፪፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፵፯።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
፫ ኔፊ ፳፱፥፮–፯።
፩ ቆሮ. ፲፪፥፯–፲፤
እ.አ. ፩፥፯።

፲ እናም አሁን፣ ለራሳችሁ የሚለዋወጥና
በእርሱም የመለዋወጥ ጥላ ያለበትን አም
ላክ የምታስቡ ከሆነ፣ የተአምራት አም
ላክ ያልሆነውን አምላክ ለራሳችሁ አስባ
ችኋል።
፲፩ ነገር ግን እነሆ፣ ለእናንተም የተአ
ምራት አምላክ፣ እንዲሁም የአብርሃምን
አምላክ፣ እናም የይስሃቅን አምላክ፣ እናም
የያዕቆብን አምላክን አሳያችኋለሁ፤ እር
ሱም ሰማይና ምድርን፣ እናም በውስጡም
ያሉትን ነገሮች ሁሉ የፈጠረ ሀአምላክ ነው።
፲፪ እነሆ፣ እርሱ ሀ አዳምን ፈጠረና፣
በአዳም ምክንያት የሰው ልጅ ለውድቀት
መጣ። እናም በሰው ልጅ መውደቅ የተ
ነሳ፣ አብና ወልድ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ
መጣ፤ እናም በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነ
ትም ለሰው ልጅ ሐቤዛነት መጣ።
፲፫ እናም በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት
ለሰዎች ቤዛነት በመምጣቱ፣ ወደ ጌታም
ፊት ተመልሰዋል፤ አዎን፣ ሁሉም ሰዎች
የዳኑበት በዚህም ነው፥ የክርስቶስ ሞት
ሀ
ትንሣኤን አመጣ፣ ይህም መጨረሻ ከሌ
ለው እንቅልፍ ቤዛነት አመጣ፣ መለከቱ
ሲነፋ ሰዎች ሁሉ ከዚህ ለእንቅልፍ በእግ
ዚአብሔር ኃይል ይነቃሉ፣ እናም ትልል
ቆችም ሆኑ ትንንሾች የሆኑት ይመጣሉ፣
እናም ዘላለማዊ ከሆነው የሞት ሐ ሰንሰ
ለት በመዳንና በመፈታት፣ ይህም ሞት
ጊዜአዊው ሞት ነው፣ በፍርዱ ወንበር ፊት
ሁሉም ይቆማሉ።
፲፬ እናም የቅዱሱ ሀፍርድ በእነርሱ ላይ
ይመጣል፤ ለንፁህ ያልሆነውም አሁን ንፁህ
ሳይሆን የሚቀርበት ጊዜ ይመጣል፤ እናም

፰ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ማቴ. ፳፪፥፳፱።
፱ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰፤
፩ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
አልማ ፯፥፳፤
ሞሮኒ ፰፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፪።
፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፩፤
ሞዛያ ፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳–፳፬።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፫፥፳፮።

		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
፲፫ ሀ ሔለ. ፲፬፥፲፭–፲፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፮።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ አልማ ፯፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭።

፬፻፸፯

ሞርሞን ፱፥፲፭–፳፮

ፃድቅ የሆነው አሁንም ፃድቅ ይሆናል፤ ደስ
ተኛ የነበረውም አሁን ደስተኛ ይሆናል፤
እንዲሁም ደስተኛ ያልነበረው አሁንም
ደስተኛ አይሆንም።
፲፭ እናም አሁን፣ እናንተ ለራሳችሁ
ሀ
ምንም ተአምራትን መስራት የማይችል
አምላክን ያሰባችሁ ሁሉ፣ እንዲህ ስል
እጠይቃችኋለሁ፥ እኔ የተናገርኳቸው እነ
ዚህ ነገሮች ሁሉ አልፈዋልን? መጨረሻው
መጥቷልን? እነሆ አይደለም እላችኋለሁ፤
እናም እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ
መሆኑን አላቆመም።
፲፮ እነሆ፣ እግዚአብሔር የሰራቸው በዐ
ይናችን ድንቅ አይደሉምን? አዎን፣ እናም
ድንቅ የሆነውን የእግዚአብሔር ሀሥራዎች
የሚገባው ማነው?
፲፯ ሀበቃሉ ሰማይና ምድር ለመፈጠሩ፤
እናም ቃሉ ባለው ኃይል የሰው ልጅ ከመ
ሬት ሐአፈር መፈጠሩ፤ እናም በቃሉ ኃይል
ተአምራት መሠራቱ ተአምር አይደለም
የሚል ማነው?
፲፰ እናም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሀተአም
ራትን አልሰራም የሚለው ማነው? እናም
በሐዋርያቶቹ እጅ ብዙ ተአምራት ተሰር
ተው ነበር።
፲፱ እናም በዚያ ጊዜ ሀተአምራቶች ተደ
ርገው ከሆነ፣ እግዚአብሔርስ የተአምራት
አምላክ መሆኑን ለምን ያቆማል እናም ግን
የማይለወጥ አምላክ ሊሆን ይችላል? እን
ዲሁም እነሆ እላችኋለሁ እርሱ አይለወ
ጥም፣ የሚለወጥ ከሆነ አምላክነቱን ያቆ
ማል፣ እናም አምላክነቱን አያቆምም፣ የተ
አምራትም አምላክ ነው።
፳ እናም በሰው ልጆች መካከል ሀተአም
፲፭ ሀ ሞሮኒ ፯፥፴፭–፴፯፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፰።
ቅ.መ.መ. ተአምራት።
፲፮ ሀ መዝ. ፵፥፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፬፤
ሙሴ ፩፥፫–፭።
፲፯ ሀ ያዕቆ. ፬፥፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		ሐ ዘፍጥ. ፪፥፯፤

ራት መስራቱን ያቆመበት ምክንያት እነ
ርሱ እምነት አጥተው በመመንመናቸው፣
እናም ከትክክለኛው መንገድ በመራቃቸ
ውና፣ ለየሚያምኑበትን አምላክ ባለማወ
ቃቸው ነው።
፳፩ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ ምንም
ባለመጠራጠር በክርስቶስ የሚያምን፣ በክ
ርስቶስ ስም አብን ሀማንኛውንም ነገር ከጠ
የቀ ለእርሱ ይሰጠዋል፤ እናም ይህ ቃል
ኪዳን ለሁሉም፣ እንዲሁም እስከ አለም
ዳርቻ እንኳን ነው።
፳፪ እነሆም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ
ክርስቶስ እስከምፅአቱ ለሚቆዩትም ደቀ
መዛሙርቱ፣ አዎን፣ እናም ደግሞ ለሁ
ሉም ደቀመዛሙርት ህዝቡ እየሰሙት እን
ዲህ ሲል ተናገራቸው፥ ወደ ዓለም ሁሉ
ሀ
ሂዱና፣ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ።
፳፫ እናም ያመነና የተጠመቀም ይድናል፤
ያላመነ ግን ሀይኮነናል፤
፳፬ እናም ያመኑትን እነዚህ ሀምልክቶች
ይከተሏቸዋል—በስሜ ለአጋንንትን ያወ
ጣሉ፤ በአዲስ ልሳንም ይናገራሉ፤ መርዛማ
እባቦችንም ያነሳሉ፤ እናም የሚገድልን ነገር
ቢጠጡም አይጎዳቸውም፤ ሐእጃቸውን በህ
መምተኞች ላይ ይጭናሉና ያድኗቸዋል፤
፳፭ እናም ምንም ሳይጠራጠር በስሜ
የሚያምን ቢኖር፣ ለእርሱ እስከ ዓለም
ዳርቻ ቃሌን ሁሉ ሀማረጋገጫ አደርግለ
ታለሁ።
፳፮ እናም እንግዲህ፣ እነሆ፣ የጌታን ሥራ
የሚቃወም ማን ነው? ንግግሩንስ የሚክድ
ሀ
ማን ነው? ሁሉን ቻይ በሆነው በጌታ ኃይል
ላይ የሚነሳስ ማን ነው? የጌታን ሥራ የሚ
ንቅ ማን ነው? የክርስቶስን ልጆች የሚንቅስ

ሞዛያ ፪፥፳፭።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፮፥፲፬።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፯–፲።
፳ ሀ መሳ. ፮፥፲፩–፲፫፤
ኤተር ፲፪፥፲፪–፲፰፤
ሞሮኒ ፯፥፴፭–፴፯።
		ለ ቅ.መ.መ. መታመን።
፳፩ ሀ ማቴ. ፳፩፥፳፪፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፳።
፳፪ ሀ ማር. ፲፮፥፲፭–፲፮።

ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፳፬ ሀ ማር. ፲፮፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ የሐዋ. ፲፮፥፲፮–፲፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤
ራዕይ።
፳፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፱፥፬–፯።

፬፻፸፰

ሞርሞን ፱፥፳፯–፴፯

ማን ነው? እነሆ፣ የጌታን ሥራ የምትንቁ
ሁሉ፣ ትገረማላችሁ እናም ትጠፋላችሁ።
፳፯ አቤቱ አትናቁና አትገረሙ፤ ነገር
ግን የጌታን ቃላት አድምጡት፣ እናም፣
በስሙም የምትፈልጉትን ነገር አብን በኢ
የሱስ ስም ጠይቁት። አትጠራጠሩ፣ ነገር
ግን የምታምኑ ሁኑ፣ በጥንት ጊዜ እንደ
ነበሩት ሰዎች በእምነት ጀምሩ፤ እናም
በሙሉ ሀልባችሁ ሆናችሁ ወደ ጌታ ለኑ፤
እናም በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በፊቱ የራ
ሳችሁን መዳን ሐፈፅሙ።
፳፰ በሙከራ ጊዜያችሁም ሀብልህ ሁኑ፤
የጎደፉ ነገሮችን በሙሉ ከላያችሁ ላይ
አራግፉ፤ ለ ለምኞቶቻችሁ ማስፈፀሚያ
በክፉ አትጠይቁ፤ ነገር ግን ወደ ፈተና
እንዳትገቡ ዘንድ፣ ነገር ግን እናንተ እው
ነተኛውን እናም ሐህያውን እግዚአብሔር
ታገለግሉ ዘንድ በማይነቃነቀው ፅናታችሁ
ጠይቁ።
፳፱ ሀብቁ ሳትሆኑ እንዳትጠመቁም ተጠ
ንቀቁ፤ የክርስቶስንም ቅዱስ ቁርባን ለብቁ
ሳትሆኑ ላለመቁረስ ተጠንቀቁ፤ ነገር ግን
ሁሉንም ነገሮች ስታደርጉ ሐበብቁነት ማድ
ረጋችሁን ተመልከቱ፣ ስታደርጉም በህ
ያው እግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስ
ቶስ ስም አድርጉት፤ እናም ይህን ካደረጋ
ችሁና፣ እስከመጨረሻ ፅኑ ከሆናችሁ በም
ንም ዓይነት እናንተ አትጣሉም።
፴ እነሆ፣ ሙታን ሆኜ እንደምናገረው
ሀ
እናገራችኋለሁ፤ ምክንያቱም እናንተ የእኔ
ቃል እንደሚኖራችሁ አውቃለሁ።
፴፩ ሀበጉድለቶቼ ምክንያት አትኮንኑኝ፣
አባቴንም በጉድለቶቹ አትኮንኑት፣ ከእር
ሱም በፊት ሲጽፉ የነበሩትንም አትኮንኑ
አቸው፤ ነገር ግን እግዚአብሔር እኛ ከነበ
ለ

፳፮ ለ ምሳ. ፲፫፥፲፫።
፳፯ ሀ ኢያ. ፳፪፥፭፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፪፣ ፴፬።
ቅ.መ.መ. ልብ።
		ለ ሞሮኒ ፲፥፴–፴፪።
		ሐ ፊልጵ. ፪፥፲፪።
፳፰ ሀ ያዕቆ. ፮፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ምኞት።
		ሐ አልማ ፭፥፲፫።

ርነው የበለጠ ብልህ ለመሆን ትማሩ ዘንድ
ፍፁም አለመሆናችንን ስለገለፀላችሁ ምስ
ጋና አቅርቡለት እንጂ።
፴፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ በመካከላችን
በንግግራችን ስርዐት መሰረት የተላለፉል
ንና የቀየርናቸው ሀየተለወጡ ግብፃውያን
ተብለው በሚጠሩት ፊደላት እንደችሎታ
ችን ይህንን መዝገብ ፅፈናል።
፴፫ እናም ሰሌዳዎቻችን በበቂ ሁኔታ
ትልቅ ቢሆኑ ኖሮ በዕብራውያን እንፅፈው
ነበር፤ ነገር ግን ዕብራውያንም ደግሞ በእኛ
ተለውጧል፤ እናም በዕብራውያን መፃፍ
ብንችል ኖሮ፣ እነሆ፣ በመዛግብቶቻችን
ውስጥ ስህተት አታገኙም ነበር።
፴፬ ነገር ግን ጌታ የፃፍናቸውን ነገሮች
ያውቃል፣ እናም ደግሞ ማንም ሌላ ሰው
ቋንቋችንን አያውቅም፤ እናም ምክንያቱም
ማንም ሌላ ሰው ቋንቋችንን ባለማወቁ፣ ስለ
ዚህ እርሱም የሚተረጉምበትን ሀመንገድ
አዘጋጅቷል።
፴፭ እናም እነዚህ ነገሮች ሀእምነት አጥ
ተው የመነመኑትን ወንድሞቻችንን ደም
ከልብሶቻችን ላይ እናነፃ ዘንድ የተፃፉ
ናቸው።
፴፮ እናም እነሆ፣ ወንድሞቻችንን በተ
መለከተ እነዚህን ነገሮች፣ አዎን፣ ክርስ
ቶስን ወደማወቅ ይመለሱ ዘንድ፣ ሀየፈለ
ግናቸው በምድሪቱ ይኖሩ በነበሩት ቅዱ
ሳን ሁሉ ፀሎት መሰረት ነው።
፴፯ እናም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ፀሎ
ታቸው እንደ እምነታቸው እንዲመለስላ
ቸው ያድርግ፤ እግዚአብሔር አብም ከእስ
ራኤል ቤት ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ያስታ
ውስ፤ እናም በክርስቶስ ስም ባላቸው እም
ነት በኩል ለዘለዓለም ይባርካቸው። አሜን።

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—ለመጠመቅ
ብቁነት።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፯–፴፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፳፰–፴፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
፴ ሀ ሞር. ፰፥፳፮፤
ሞሮኒ ፲፥፳፯።
፴፩ ሀ ሞር. ፰፥፲፯፤

ኤተር ፲፪፥፳፪–፳፰፣ ፴፭።
፴፪ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፪፤
ሞዛያ ፩፥፬።
፴፬ ሀ ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፰፤
ኤተር ፫፥፳፫፣ ፳፰፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
፴፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፭።
፴፮ ሀ ሞር. ፰፥፳፬–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፲፥፵፮–፵፱።

መፅሐፈ ኤተር
በንጉስ ሞዛያ ዘመን በሊምሂ ሰዎች ከተገኙት ከሃያ አራቱ ሠሌ
ዳዎች ላይ የተወሰደ የያሬዳውያን ታሪክ።
ምዕራፍ ፩
ሞሮኒ የኤተርን ፅሁፍ አሳጠረ— የኤተር
የትውልድ ሐረግ ተዘርዝሯል— በባቢሎ
ናውያን ግንብ ወቅት የያሬዳውያን ቋንቋ
አልተቀላቀለም— ጌታ ወደ ተመረጠች
ምድር እንደሚመራቸው እናም ታላቅ ሀገ
ርም እንደሚያደርጋቸው ቃል ገብቷል።
እንግዲህ፣ እኔ ሞሮኒ፣ ከዚህች
እናም
ሃገር ከሰሜን በኩል በጌታ እጅ ጠፍ
ሀ

ለ

ተው የነበሩትን የጥንት ሰዎች ታሪክ መስ
ጠቴን እቀጥላለሁ።
፪ እናም መፅሐፈ ኤተር ከተባለው
በሌምሂ ሰዎች ከተገኘው ሀከሃያ አራተ
ኛው ሠሌዳ ላይ የራሴን ዘገባ እወስዳለሁ።
፫ እናም ስለዓለም መፈጠር የሚያወ
ራው፣ እናም ደግሞ ስለአዳም፣ እናም ከዚ
ያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ታላቁ ሀግንብ ድረስ
ያለው ታሪክ፣ እናም እስከዚያም ጊዜ ድረስ
በሰው ልጆች መካከል የሆኑት ማናቸው
ንም ነገሮች የያዘው የዚህ መዝገብ የመጀ
መሪያ ክፍል እኔ እንደምገምተው በአይሁ
ዶች መካከል ይገኛል—
፬ ስለዚህ ሀከአዳም ዘመን ጀምሮ እስከዚ
ያን ጊዜ የተከናወኑትን ነገሮች አልፅፍም፤
ነገር ግን በሰሌዳዎቹ ላይ አሉ፤ እናም እነ
ርሱን ያገኘ ታሪኩን በሙሉ ያውቅ ዘንድ
ኃይል ይኖረዋል።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ እኔ ታሪኩን በሙሉ
አልናገርም፣ ነገር ግን ከግንብ ጀምሮ እስ
ከጠፉበት ጊዜ ድረስ ያለውን የታሪክ ክፍል
ብቻ እሰጣለሁ።
፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሞሮኒ፣ የሞርሞን
ልጅ።
		ለ ሞር. ፭፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፮–፯።
፪ ሀ አልማ ፴፯፥፳፩፤

፮ እናም በዚህ መንገድ ዘገባውን እሰጣ
ለሁ። ይህንን ታሪክ የፃፈው ሀኤተር ነበር፣
እናም እርሱም የቆሪያንቶር ወገን ነበር።
፯ ቆሪያንቶር የሞሮን ልጅ ነበር።
፰ እና ሞሮንም የኤተም ልጅ ነበር።
፱ እናም ኤተም የአሃህ ልጅ ነበር።
፲ አሃህ የሴት ልጅ ነበር።
፲፩ እና ሴት የሺብሎን ልጅ ነበር።
፲፪ እና ሺብሎን የቆም ልጅ ነበር።
፲፫ እና ቆም የቆሪያንቱም ልጅ ነበር።
፲፬ እና ቆሪያንቱምም የአምኒጋዳ ልጅ
ነበር።
፲፭ እና አምኒጋዳ የአሮን ልጅ ነበር።
፲፮ እና አሮን የሔርቶም ልጅ የነበረው
የሔት ወገን ነበር።
፲፯ እና ሔርቶም የሊብ ልጅ ነበር።
፲፰ እና ሊብ የኪሽ ልጅ ነበር።
፲፱ እና ኪሽም የቆሮም ልጅ ነበር።
፳ ቆሮም የሌዊ ልጅ ነበር።
፳፩ እና ሌዊ የቂም ልጅ ነበር።
፳፪ እና ቂም የሞሪያንተን ልጅ ነበር።
፳፫ እና ሞሪያንተን የሪፕላኪሽ ወገን ነበር።
፳፬ እና ሪፕላኪሽ የሼዝ ልጅ ነበር።
፳፭ እና ሼዝ የሔት ልጅ ነበር።
፳፮ እና ሔት የቆም ልጅ ነበር።
፳፯ እና ቆም የቆሪያንቱም ልጅ ነበር።
፳፰ እና ቆሪያንቱም የኤመር ልጅ ነበር።
፳፱ እና ኤመር የኦመር ልጅ ነበር።
፴ እና ኦመር የሹል ልጅ ነበር።
፴፩ እና ሹል የቂብ ልጅ ነበር።
፴፪ እናም ቂብም የያሬድ ልጅ የነበረው
የኦሪያ ልጅ ነበር።

ኤተር ፲፭፥፴፫።
፫ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፪፤
ሞዛያ ፳፰፥፲፯፤
ሔለ. ፮፥፳፰።
፬ ሀ ይህም በኦሪት ዘፍጥረት ፩–፲

አንድ አይነት ጊዜዎችን
የሚሸፍን ማለት ነው።
፮ ሀ ኤተር ፲፪፥፪፤ ፲፭፥፴፬።

፬፻፹

ኤተር ፩፥፴፫–፵፫

፴፫ ጌታ የህዝቡን ቋንቋ በቀላቀለበት
እናም በምድሪቱ ለገፅ ሁሉ ላይም እንዲ
ሠራጩ በቁጣው በማለ ጊዜ ከታላቁ ግንብ
ሐ
ያሬድ ከወንድሞቹ፣ እናም ከቤተሰቦቹ
ጋር በመሆን ከሌሎች እና ከቤታሰቦቻቸው
ጋር መጣ፣ እናም እንደጌታ ቃልም ህዝቡ
ተበትኖ ነበር።
፴፬ እናም ሀየያሬድ ወንድም ትልቅ እናም
ኃያል ሰው በመሆኑ፣ እናም በጌታም በይ
በልጥ የሚወደድ በመሆኑ፣ ያሬድ ወንድ
ሙም እንዲህ ሲል ተናገረው፥ የተናገር
ነውንም እንዳንረዳ እርሱ የምንናገረውን
እንዳይቀላቅልብን ወደ ጌታ ጩህ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወንድም
ወደ ጌታ ጮኸ፣ እናም ጌታም ለያሬድ
አዘነለት፤ ስለዚህ የያሬድን ቋንቋ አልቀ
ላቀለበትም፤ እናም የያሬድና የወንድሙ
ቋንቋ አልተቀላቀለባቸውም።
፴፮ ከዚያም ያሬድ ለወንድሙ እንዲህ
አለ፥ እናም ከወዳጆቻችንም ላይ ቁጣውን
ይመልስ ዘንድ ቋንቋቸውን እንዳይቀላቅል
ባቸው በድጋሚ ወደ ጌታ ጩህ።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወን
ድም ወደ ጌታ ጮኸ፣ እናም ጌታ ለወዳ
ጆቹ እናም ደግሞ ለቤተሰቦቹ ራራላቸው፣
ስለዚህ ቋንቋቸውን አልቀላቀለባቸውም።
፴፰ እናም እንዲህ ሆነ ያሬድ ለወንድሙ
በድጋሚ እንዲህ ሲል ተናገረ፥ ሂድ እናም
ጌታ ከምድሪቱ ወዴት እንደሚያስወጣን
ጠይቀው፤ እናም ከምድሪቱ የሚያስወጣን
ከሆነ ወዴት መሄድ እንዳለብን ወደ እርሱ
ጩህ። እናም ምናልባት ከምድር ሁሉ ወደ
ሀ
ተመረጠችው ስፍራ ጌታ እንደሚወስደን
ማን ያውቃል? እናም እንደዚያ የሚሆን
ቢሆን ለውርሳችን እንቀበለው ዘንድ ለጌታ
ታማኞች እንሁን።
፴፱ እናም እንዲህ ሆነ በያሬድ አንደበት
በተነገረው መሰረት የያሬድ ወንድም ወደ
ጌታ ጮኸ።
ሀ

፴፫ ሀ
		ለ
		ሐ
፴፬ ሀ

ዘፍጥ. ፲፩፥፮–፱።
ሞዛያ ፳፰፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ያሬድ።
ቅ.መ.መ. የያሬድ ወንድም።

፵ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ የያሬድን ወን
ድም ሰማው፣ እናም ለእርሱም አዘነለት፣
እናም እንዲህ ሲል ተናገረው፥
፵፩ ሂድ እናም መንጋዎቻችሁን ሴት
እናም ወንድ የሆኑትን ከሁሉም ዓይነት
በአንድ ላይ ሰብስብ፤ እናም ደግሞ በም
ድር ላይ ካሉት ዘር ፍሬዎች ከሁሉም ዓይ
ነት ያሉትን፤ እናም ሀቤታሰቦችህን፤ እናም
ደግሞ ወንድምህን ያሬድ እና ቤተሰቡን፤
እናም ደግሞ ለወዳጆችህን እና ቤተሰቦቻቸ
ውን፣ እናም የያሬድን ወዳጆች እናም ቤተ
ሰቦች በሙሉ በአንድነት ሰብስብ።
፵፪ እናም ይህንን በምታደርግበት ጊዜ
ከፊታቸው በመሆን በስተሰሜን ወዳለው
ሸለቆ አብረሃቸው ሀትጓዛለህ። እናም እዚያ
ቦታም አገኝሀለሁ፣ እናም ከምድሪቱ ሁሉ
በላይ ወደ ለተመረጠችው ስፍራም በምት
ሄድበትም ጊዜ ሐከፊትህ እሄዳለሁ።
፵፫ እናም እዚያ አንተንና ዘሮችህን እባ
ርካለሁ፣ እናም ከዘሮችህም፣ እናም ከወ
ንድምህ ዘር፣ እናም ከአንተ ጋር ከሚሄዱ
ትም፣ ለራሴ ታላቅ ሀገር አስነሳለሁ። እናም
ከምድር ገፅ ላይ ሁሉ ከአንተ ዘር ለራሴ
ካበዛኋቸው የበለጠ ታላቅ ሀገር አይኖርም።
እናም ይህንንም አደርግልሃለሁ ምክንያ
ቱም ለነዚህ ለረጅም ጊዜያት ወደ እኔ ስለ
ጮህክ ነው።
ምዕራፍ ፪
ያሬዳውያን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ለመ
ጓዝ ተዘጋጁ— ይህችም ሰዎች ክርስቶስን
ማገልገል ያለባቸው የተመረጠች ምድር
ናት አለበለዚያም ይወገዳሉ— ጌታም
ለያሬድ ወንድም ለሦስት ሰዓታት ያህል
ተናገረው— ያሬዳውያን ጀልባዎችን
ሰሩ— ጌታም የያሬድ ወንድም እንዴት
ጀልባዎቹ ብርሃን ማግኘት እንደሚችሉ
ሃሳቡን እንዲያቀርብ ጠየቀው።

፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
፵፩ ሀ ኤተር ፮፥፳።
		ለ ኤተር ፮፥፲፮።

፵፪ ሀ ፩ ኔፊ ፪፥፩–፪፤
አብር. ፪፥፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፰።

፬፻፹፩

ኤተር ፪፥፩–፲፪

፩ እናም እንዲህ ሆነ ሴት እናም ወንድ
ከሆኑት ከሁሉም ዓይነት በአንድ ላይ ከሰ
በሰቧቸው ከመንጋዎቻቸው ጋር ያሬድ እና
ወንድሙ፣ እናም ቤተሰቦቻቸው፣ እናም
ደግሞ የያሬድ ወዳጆች፣ እናም ወንድሞቹ
እና የእርሱ ቤተሰቦች፣ በሸለቆው በስተሰ
ሜን በኩል ሄዱ፤ (እና ሸለቆውም በኃያሉ
አዳኝ ስም ሀናምሩድ ተብሎ ይጠራ ነበር)።
፪ እናም ደግሞ ወጥመድ ዘረጉ እናም የሰ
ማይ አዕዋፋትን ያዙ፤ እናም መንጠቆአቸ
ውን ደግሞ አዘጋጁ፣ በእነዚህም የውሀዎ
ችን ዓሣ ተሸከሙ።
፫ እናም እነርሱ ደግሞ በትርጉም የንብ
ቀፎ የሚባለውን ደዘረት ተሸክመው ነበር፤
እናም የንብ መንጋዎችን እናም በምድር ላይ
ያሉትን ነገሮች ሁሉ፣ የሁሉም አይነት ዘሮ
ችን እንደዚህ ተሸክመው ነበር።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ወደ ናምሩድ ሸለቆ
በወረዱ ጊዜ ጌታ መጣ እናም ከያሬድ ወን
ድም ጋር ተነጋገረ፤ እናም እርሱ ሀበደመና
ውስጥ ነበር፣ እናም የያሬድ ወንድምም
አላየውም።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም ከዚህ በፊት
ማንም ሰው ሰፍሮበት ወዳልነበረበት ሥፍራ
ወደ ምድረበዳው እንዲሄዱ አዘዛቸው፤
እናም እንዲህ ሆነ ጌታም መራቸው፤ እናም
ሀ
በደመና ውስጥ ቆሞ አነጋገራቸው፣ እናም
ወዴት መሔድ እንዳለባቸውም አቅጣጫ
ውን አሳያቸው።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በምድረበዳው ውስጥ
ተጓዙ፣ እናም ያለማቋረጥም በጌታ እጅ
በመመራት፣ ብዙ ውሀዎችን ያቋረጡበ
ትን ጀልባ ሰሩ።
፯ እናም ጌታ ከባህሩ ባሻገር ወዳለው
ምድረበዳ እንዲቆሙ አልፈቀደላቸውም፣
ነገር ግን ወደ ሀቃል ኪዳን ምድር እንዲ
መጡ ይፈልግ ነበር፤ ምድሪቷም ከሌሎች
፪ ፩ ሀ ዘፍጥ. ፲፥፰።

፬ ሀ ዘኁል. ፲፩፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፴፬፥፯–፱፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፰።
፭ ሀ ዘፀአ. ፲፫፥፳፩–፳፪።
፯ ሀ ፩ ኔፊ ፬፥፲፬።

ቦታዎች በላይ የተመረጠች ነበረች፤ ጌታ
አምላክም ፃድቅ ለሆኑ ሰዎች ያስቀመጣት
ነበረች።
፰ እናም ይህችን የቃል ኪዳን ምድር
የራሱ ያደረገ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ
ዘለዓለም እውነተኛ እናም አንድ የሆነ
ውን አምላክ ሀማገልገል እንዳለበት ለያ
ሬድ ወንድም በቁጣው ማለለት፤ አለበለ
ዚያ የቁጣው ሙላት በደረሰ ጊዜ እነርሱ
ለ
ይወገዳሉ።
፱ እናም እንግዲህ፣ ይህችን ምድር በተ
መለከተ የቃል ኪዳን ምድር ስለመሆንዋ
የእግዚአብሔርን ድንጋጌ ለመመልከት
ይቻለናል፤ እናም ማንም ይህችን ምድር
የራሱ ያደረገ ሀገር እግዚአብሔርን ያገለ
ግላል፣ አለበለዚያ የቁጣው ሙላት በእነ
ርሱ ላይ በሆነ ጊዜ ይወገዳሉ። እናም በክ
ፋት በተሞሉ ጊዜም የቁጣው መዓት በእነ
ርሱ ላይ ይሆናል።
፲ እነሆም፣ ይህች ምድር ከሌሎች ምድ
ሮች ሁሉ በላይ የተመረጠች ናት፤ ስለዚህ
የያዛት ሁሉ እግዚአብሔርን ያገለግላል አለ
በለዚያ ይወገዳል፤ ምክንያቱም ይህ ዘለዓ
ለማዊ የሆነ የእግዚአብሔር ድንጋጌ ነውና።
እናም ምድሪቱ በሰው ልጆች መካከል ሀበክ
ፋት በተሞላች ጊዜ ነው ለየሚወገዱት።
፲፩ እናም ሀአህዛብ ሆይ ፍፃሜው እስከ
ሚደርስ ንሰሃ እንድትገቡ እናም ክፋታች
ሁን ታቆሙ ዘንድ፤ ስለዚህ የምድሪቱ ነዋ
ሪዎች ከዚህ ቀደም እንዳደረጉት የእግዚአ
ብሔር ቁጣ ሙሉንት በራሳችሁ ላይ እን
ዳይመጣ የእግዚአብሔርን ድንጋጌ ታውቁ
ዘንድ ይህ ለእናንተ ይመጣል—
፲፪ እነሆ፣ ይህች የተመረጠች ምድር
ናት፣ እናም በጻፍናቸው ነገሮች የተገለ
ፀውን የምድሪቷን አምላክ ኢየሱስ ክርስ
ቶስን ሀካገለገሉ፣ ምድሪቷን የያዘ ማንኛ

ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
፰ ሀ ኤተር ፲፫፥፪።
		ለ ጄረም ፩፥፫፣ ፲፤
አልማ ፴፯፥፳፰፤
ኤተር ፱፥፳።

፲ሀ
		ለ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ

፪ ኔፊ ፳፰፥፲፮።
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፯–፴፰።
፪ ኔፊ ፳፰፥፴፪።
ኢሳ. ፷፥፲፪።

፬፻፹፪

ኤተር ፪፥፲፫–፳፪

ውም ሀገር ከባርነት እናም ከምርኮ፣ እናም
ከሰማይ በታች ካሉት ሌሎች ሀገሮች ለነፃ
ይሆናል።
፲፫ እናም እንግዲህ ታሪኬን እቀጥላለሁ፤
እነሆም፣ እንዲህ ሆነ ጌታም ያሬድን፣
እና ወንድሙን ምድሪቷን ወደ ከፈለው
ወደ ታላቁ ባሕር አመጣቸው። እናም
ወደ ባሕሩም በመጡ ጊዜ ድንኳናቸውን
ተከሉ፤ እናም የቦታውን ሥም ሞሪያንኩ
መር ብለው ጠሩት፤ እናም በድንኳኑ ኖሩ፣
እናም ለአራት ዓመታት ያህልም በባህሩ
ዳርቻ በድንኳን ኖሩ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ በአራተኛው ዓመት
መጨረሻ ጌታ በድጋሚ ወደ ያሬድ ወን
ድም መጣ፣ እናም በዳመናው ውስጥ ቆሞ
ከእርሱ ጋር ተነጋገረ። እናም ጌታም ለሦ
ስት ሰዓታት ያህል ከያሬድ ወንድም ጋር
ተነጋገረ፣ እናም የጌታን ሥም ሀለመጥራት
ባለማስታወሱ ለገሰፀው።
፲፭ እናም የያሬድ ወንድም ለሰራው ክፋት
ንሰሃ ገባ፤ እናም ከእርሱ ጋር ለነበሩት ወን
ድሞቹ ሲል የጌታን ሥም ጠራ። እናም ጌታ
እንዲህ አለው፥ አንተን እናም ወንድሞች
ህን ስለኃጢአታቸው ይቅር እላቸዋለሁ፤
ነገር ግን ከእንግዲህ ኃጢያት አትስራ፤
ሀ
መንፈሴ ሁል ጊዜ ከሰዎች ጋር ለእንደማ
ይሆንም አስታውስ፤ ስለዚህ እስከምትበ
ስል ኃጢያት ከሰራህ ከጌታ ፊት ተለይተህ
ትጠፋለህ። እናም ውርስ በምሰጥህ ምድር
ላይ ያሉኝ ሀሳቦች እነዚህ ናቸው፤ ምክን
ያቱም ይህች ከሌሎች ምድሮች ሁሉ በላይ
ሐ
የተመረጠች ምድር ናትና።
፲፮ እናም ጌታ እንዲህ አለ፥ ሂድ እናም
ከዚህ በፊት እንደሰራኸው አይነት ጀል
ባን ሥራ። እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወን
ድም እናም ደግሞ ወንድሞቹ ወደሥራ
ቸው ሔዱ፣ እናም ጌታ ሀእንዳዘዛቸው
ቀደም ሲል እንደሰሩት አድርገው ጀልባ
፲፪ ለ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ

ቅ.መ.መ. መብት።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
ኤተር ፲፭፥፲፱።

ዎችን ሰሩ። እናም ትንንሽ ነበሩ፣ እናም
ወፍ በውሃ ላይ እንደሚቀለው ያህል እነር
ሱም በውሃ ላይ ቀላል ነበሩ።
፲፯ እናም እነዚህም በጣም ሀጥብቅ ሆነው
ተሰርተዋል፣ እንዲሁም ልክ እንደ ሣህን
ውሃ ለመያዝ ይችሉ ነበር፤ እናም ሥራቸ
ውም ልክ እንደሳህን የጠበቀ ነበር፤ እናም
ጎኖቹም እንደሳህን የጠበቁ ነበሩ፤ እናም
ጫፎቹም የሾሉ ነበሩ፤ እናም ላዩ እንደሳ
ህን የጠበቀ ነበር፤ እናም እርዝመቱም የዛፍ
እርዝማኔን ያክል ነበር፤ እናም መዝጊያው
በሚዘጋበት ጊዜም እንደሳህን የጠበቀ ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወን
ድም ወደ ጌታ እንዲህ ሲል ጮኸ፥ ጌታ
ሆይ ያዘዝከኝን ሥራዎች አከናውኛለሁ፤
እናም እንደመራኸኝም አድርጌ ጀልባዎ
ችን ሠርቻለሁ።
፲፱ እናም እነሆ፣ አቤቱ ጌታ፣ በውስ
ጣቸው ብርሃን የለም፤ ወዴት እንቅዘፍ?
እናም ደግሞ በውስጣቸው ካለው አየር በስ
ተቀር ለመተንፈስ ስለማንችል ልንሞት
እንችላለን፤ ስለዚህ እንሞታለን።
፳ እናም ጌታ ለያሬድ ወንድም እንዲህ
ሲል ተናገረው፥ እነሆ፣ ከላይና ከታች
ቀዳዳ ታበጃለህ፤ እናም አየር በምታጣ
ጊዜም ቀዳዳውን ከፍተህ አየር ታገኛለህ።
እናም ውሃው ወደ አንተ ከመጣብህ፣
እነሆ፣ በጥፋት ውሀ እንዳትጠፋ ቀዳዳ
ውን ትደፍነዋለህ።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወንድም
ጌታ ባዘዘው መሰረት አደረገ።
፳፪ እናም በድጋሚ ወደ ጌታ እንዲህ በማ
ለት ጮኸ፥ አቤቱ ጌታዬ እነሆ ያዘዝከኝን
አድርጌአለሁ፤ ለህዝቤም ጀልባዎችን አዘ
ጋጅቻለሁ፣ እናም እነሆ በውስጣቸውም
ብርሃን የለም። እነሆ አቤቱ ጌታዬ ይህንን
ታላቅ ውሃ በጨለማው እንድናቋርጥ ትፈ
ቅዳለህን?

		ለ ዘፍጥ. ፮፥፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፩፤
ሞር. ፭፥፲፮።
		ሐ ኤተር ፱፥፳።

፲፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፶–፶፩።
፲፯ ሀ ኤተር ፮፥፯።

፬፻፹፫

ኤተር ፪፥፳፫–፫፥፮

፳፫ እናም ጌታ ለያሬድ ወንድም እንዲህ
ሲል ተናገረው፥ በጀልባው ውስጥ ብር
ሃን እንዲኖር ምን እንዳደርግልህ ትፈል
ጋለህ? እነሆም፣ መስኮት ሊኖረው አይች
ልም፣ ምክንያቱም ትሰባበራላችሁና፤ በእ
ሳት ብርሃን መሄድ ስለሌለባችሁ እሳትም
ለመያዝ አትችሉም።
፳፬ እነሆ፣ በባሕሩ መሃል እንደአሳ ነባሪ
ትሆናላችሁ፤ እንደተራራ ከፍ የሚለውም
ማዕበል ያጋጫችኋል። ይሁን እንጂ በድ
ጋሚ ከባህሩ ውስጥ አወጣችኋለሁ፤ ምክን
ያቱም ሀነፋሱ ከአፌ የሚመጣ ነውና፣ እናም
ደግሞ ለዝናቡንና ጎርፉን እኔ ልኬዋለሁና።
፳፭ እናም እነሆ፣ ከእነዚህ ነገሮች እን
ድትጠበቁ አዘጋጃችኋለሁ፤ ለባህሩ ማዕ
በል፣ እናም የሚመጣውን ነፋስ፣ እናም
የሚመጣባችሁን የጥፋት ውሀ እኔ ካላዘጋ
ጀኋችሁ በቀር ይህንን ጥልቅ ባህር ልታቋ
ርጡት አትችሉም። ስለዚህ በባህሩ ጥልቅ
ስትሰጥሙ ብርሃን ታገኙ ዘንድ ምን እንዳ
ደርግልህ ትፈልጋለህ?
ምዕራፍ ፫
የያሬድ ወንድም የጌታን ጣት አስራ ስድ
ስቱን ድንጋዮች ሲነካ ተመለከተ— ክር
ስቶስ የመንፈስ አካሉን ለያሬድ ወንድም
አሳየው— ፍፁም እውቀት ያላቸው በመ
ጋረጃው ሊታገዱ አይችሉም— ተርጓሚ
ዎች የያሬዳውያንን መዝገብ ወደ ብርሃኑ
ለማምጣት ተዘጋጅተዋል።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወንድም
ተራራውም እጅግ ከፍ ያለ በመሆኑ ሼለም
ተብሎ ወደሚጠራው ተራራ ሔደ (እንግ
ዲህ የተዘጋጀው ጀልባ ብዛት ስምንት ነበር)
እናም ከአለት አስራ ስድስት ትናንሽ ድን
ጋዮች አቅልጦ አወጣ፤ እናም እነርሱም
የነጡ፣ እናም እንደመስታወት ብሩህ ነበሩ፤
፳፬ ሀ ኤተር ፮፥፭።
		ለ መዝ. ፻፵፰፥፰።
፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።

		ለ
፫ሀ
፬ሀ
፭ሀ

እናም እርሱም ተሸክሞ ወደ ተራራው ጫፍ
ወሰዳቸው፣ እናም ወደ ጌታ በድጋሚ እን
ዲህ ሲል ጮኸ፥
፪ አቤቱ ጌታዬ በጥፋት ውሀ መከበብ አለ
ባችሁ ብለሃል። እንግዲህ እነሆ ጌታ ሆይ፣
አገልጋይህ በፊትህ ደካማ በመሆኑ አትቆ
ጣው፤ ምክንያቱም አንተ ቅዱስ እንደሆ
ንክ እናም በሰማይ እንደምትኖር፤ እናም
እኛ ባንተ ፊት ከንቱዎች እንደሆንን እናው
ቃለን፤ ሀበውድቀትም የተነሳ ለተፈጥሮአ
ችን ያለማቋረጥ ክፉ ሆኗል፤ ይሁን እንጂ፣
ጌታ ሆይ፣ እንደፈለግነውም ከአንተ እን
ቀበል ዘንድ አንተን እንድንጠራ ትዕዛዝ
ሰጥተኸናል።
፫ እነሆ፣ ጌታ ሆይ፣ በክፋታችን ቀጥተኸ
ናል፣ እናም አባረኸናል፣ እናም ለእነዚህ
ብዙ ዓመታትም በምድረበዳው ነበርን፤
ይሁን እንጂ፣ አንተ ለእኛ ሀመሃሪ ነህ።
አቤቱ ጌታ፣ በአዘኔታም ተመልከተኝ፣
እናም ከህዝብህም ቁጣህን መልስ፣ እናም
በዚህ ማዕበላዊ ባህር በጨለማ እንዲጓዙ
አትፍቀድ፤ ነገር ግን ከድንጋይ ያቀለጥኳ
ቸው እነዚህ ነገሮች ተመልከት።
፬ እናም ጌታ ሆይ፣ ሀስልጣን ሁሉ እንዳ
ለህ፣ እናም ለሰዎች ጥቅምም ማንኛውንም
ማድረግ እንደምትችል አውቃለሁ፤ ስለ
ዚህ አቤቱ ጌታ፣ እነዚህን ድንጋዮች በጣ
ትህ ንካቸው፣ እናም በጨለማም እንዲያ
በሩ አዘጋጃቸው፤ እናም ባዘጋጀነው ጀልባ
ላይም ባህሩን በምናቋርጥበት ጊዜ ብርሃን
ይሰጡን ዘንድ ያበሩልናል።
፭ እነሆ፣ ጌታ ሆይ፣ ይህንን ማድረግ
ትችላለህ። ሰዎች በአስተሳሰባቸው አነስ
ተኛ አድርገው የሚያዩትን ታላቅ ኃይል
ሀ
ለማሳየት እንደምትችል እናውቃለን።
፮ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወንድም እነ
ዚህን ቃላት በተናገረ ጊዜ፣ እነሆ፣ ሀጌታ
እጁን ዘርግቶ ድንጋዮቹን አንድ በአንድ

ሞዛያ ፫፥፲፱።
ኤተር ፩፥፴፬–፵፫።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
ኢሳ. ፶፭፥፰–፱፤

፩ ኔፊ ፲፮፥፳፱።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።

፬፻፹፬

ኤተር ፫፥፯–፲፱

በጣቱ ነካቸው። እናም መጋረጃው ከያሬድ
ወንድም ዐይን ላይ ተወገደ፣ እናም የጌታን
ጣት ተመለከተ፤ እናም ይህ ሥጋና ደም
እንደለበሰ እንደ ሰው ጣት ነበር፤ እናም
የያሬድ ወንድም በፍርሃት በመዋጡ በጌታ
ፊት ወደቀ።
፯ እናም ጌታ የያሬድ ወንድም በመሬት
ላይ መውደቁን ተመለከተ፤ እናም ጌታ እን
ዲህ ሲል ተናገረ፥ ተነሳ ለምን ትወድቃለህ?
፰ እናም ለጌታ እንዲህ አለው፥ የጌታን
ጣት ተመለከትኩ፣ እናም ይመታኛል ብዬ
ፈራሁኝ፤ ምክንያቱም ጌታ ሥጋና ደም
እንዳለውም አላውቅም ነበርና።
፱ እናም ጌታ እንዲህ አለው፥ በእምነትህ
የተነሳ ሀሥጋና ደም እንደምለብስ ተመለ
ከትህ፤ እናም ከዚህ በፊት ማንም ሰው እን
ደአንተ ያለ ታላቅ እምነት ያለው በጭራሽ
በፊቴ አልመጣም፤ ይህ ባይሆን ኖሮ ጣቴን
ለማየት አትችልም ነበር። ከዚህ የበለጠን
ነገር አይተሃልን?
፲ እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ አላየ
ሁም፤ ጌታ ሆይ፣ ራስህን አሳየኝ።
፲፩ እናም ጌታ እንዲህ አለው፥ የምናገር
ህን ቃላት ታምናለህን?
፲፪ እናም እርሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፥
አዎን፣ ጌታ ሆይ፣ አንተ እውነት እንደም
ትናገር አውቃለሁ፤ አንተ የእውነት አም
ላክ ነህና፣ ሀለመዋሸት አትችልም።
፲፫ እናም እርሱም እነዚህን ቃላት በተ
ናገረ ጊዜ፣ እነሆ፣ ጌታ ራሱን ሀአሳየው፣
እናም እንዲህ አለው፥ እነዚህን ነገሮች
ለ
በማወቅህ አንተ ከመውደቅ ድነሃል፤ ስለ
ዚህ እኔ ባለሁበት ተመልሰሀል፣ ስለዚህም
ራሴን ሐአሳይቼሀለሁ።
፲፬ እነሆ፣ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ህዝ
ቤን ሀለማዳን የተዘጋጀሁ እኔ ነኝ። እነሆ፣
ለ

፮ ለ ኤተር ፲፪፥፲፱፣ ፳፩።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋ፤
ስጋዊ፣ የሚሞት፤
ኢየሱስ ክርስቶስ።
፲፪ ሀ ዕብ. ፮፥፲፰።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፩።
		ለ ኢኖስ ፩፥፮–፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ

፲፬ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። እኔ አብም ወል
ድም ነኝ። በእኔም የሰው ዘር በሙሉ፣ እን
ዲሁም በስሜም የሚያምኑትም፣ የዘለዓለም
ሐ
ህይወትን ያገኛሉ፤ እናም እነርሱም መወን
ድና ሴት ልጆቼም ይሆናሉ።
፲፭ እናም እኔ ለፈጠርኩት ሰው በጭራሽ
ራሴን አላሳየሁም፤ ምክንያቱም ማንም
አንተ እንዳደረግኸው በእኔ ሀያመነ አልነ
በረምና። አንተ በእኔ ለአምሳል መፈጠር
ህን ተመልክተሃልን? አዎን፣ ሰዎች ሁሉ
እንኳ በመጀመሪያ የተፈጠሩት በእኔ አም
ሳል ነው።
፲፮ እነሆ፣ ይህ ሰውነት፣ አሁን የተመለከ
ትከው፣ ሀመንፈሳዊው ሰውነቴ ነው፤ እናም
ሰውን የፈጠርኩት በመንፈስ አካሌ አምሳል
ነው፤ እናም በመንፈስ ለአንተ እንደታየ
ሁት ለህዝቤም በሥጋ እታያለሁ።
፲፯ እናም እንግዲህ እንዳልኩት እኔ ሞሮኒ
ስለተፃፉት ስለነዚህ ነገሮች ሙሉ ታሪክን
መፃፍ አልችልም፤ ስለዚህ ኢየሱስ ለኔፋ
ውያን እራሱን እንዳሳየው በዚሁ መልክ
ለዚህ ሰው ሀራሱን በመንፈስ አሳይቷል
ማለቱ ይበቃኛል።
፲፰ እናም እርሱም ለኔፋውያን እንዳስተ
ማራቸው አስተምሮታል፤ እናም ይህን ሁሉ
ያደረገው ጌታ ብዙ ታላላቅ ስራዎችን ባሳ
የው ምክንያት ይህ ሰው አምላክ መሆኑን
ያውቅ ዘንድ ነው።
፲፱ እናም ይህ ሰው ከነበረው እውቀትም
የተነሳ ሀበመጋረጃው ውስጥ ከመመልከት
ሊጠበቅ አልቻለም፤ እናም የኢየሱስን ጣት
ተመለከተ፤ በተመለከተም ጊዜ በፍርሃት
ወደቀ፤ ምክንያቱም የጌታ ጣት መሆኑን
አውቋልና፤ እናም እንግዲህ እምነት የለ
ውም፣ ምክንያቱም ምንም ባለመጠራጠር
ያውቃለና።

ክርስቶስ—የክርስቶስ ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
ቅ.መ.መ. መድኃኒት፤
ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት።
ሞዛያ ፲፭፥፩–፬።
ሞዛያ ፲፮፥፱።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።

ለ

፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯፤
ሞዛያ ፯፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፯–፲፰።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፰–፲።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።

፬፻፹፭

ኤተር ፫፥፳–፬፥፬

፳ ስለዚህ፣ ይህን የእግዚአብሔር ፍፁም
የሆነ እውቀት ስላለው፣ በመጋረጃው ውስጥ
ሊጠበቅ ሀአልተቻለውም፤ ስለዚህ ኢየሱ
ስን ተመለከተው፤ እናም እርሱም አስተ
ማረው።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ የያሬድን ወን
ድም እንዲህ አለው፥ እነሆ፣ ስሜን በሥጋ
ሆኜ ለማስከበር ሀእስከምመጣበት ጊዜ ድረስ
እነዚህ ያየሃቸውን እናም የሰማሃቸውን ነገ
ሮች ወደዓለም እንዲሄዱ አትፍቀድ፤ ስለ
ዚህ፣ ያየሃቸውን እናም የሰማሃቸውን ነገ
ሮች አስቀምጥ፣ እናም ለማንም አታሳይ።
፳፪ እናም እነሆ፣ ወደ እኔ በምትመጣበት
ጊዜም ፃፈው፣ እናም ማንም ሊተረጉማ
ቸው እንዳይችልም አሽገው፤ ምክንያቱም
ለማንበብ በማይቻል ቋንቋ ትጽፋቸዋለህና።
፳፫ እናም እነሆ፣ እነዚህን ሀሁለት ድንጋ
ዮች እሰጥሃለሁ፣ እናም ደግሞ ከምትጽፋ
ቸው ነገሮች ጋር ትቀብራቸዋለህ።
፳፬ እነሆም የምትጽፈው ቋንቋ አም
ታትቼዋለሁ፤ ስለዚህ አንተ የምትፅፋቸ
ውን ነገሮች በራሴ ጊዜም እነዚህ ድንጋ
ዮች ለሰዎች አይኖች እንዲያደምቋቸው
አደርጋለሁ።
፳፭ እናም ጌታም እነዚህን ቃላት በተና
ገረ ጊዜ፣ ለያሬድ ወንድም የምድር ሀፍጡር
የሆኑትን ሁሉ፣ እናም ደግሞ ሊሆኑ የሚ
ችሉትን በሙሉ አሳየው፤ እናም እስከም
ድር ዳርቻም ከያሬድ ወንድም ፊት አል
ደበቀውም።
፳፮ ከዚህ በፊትም በእርሱ ሀየሚያምን
ለ
ከሆነ ሁሉንም ነገሮች ሊያሳየው እንደ
ሚችል ተናግሮታልና—ለእርሱም ያሳየ
ዋል፤ ስለዚህ ጌታ ከእርሱ ሊደብቅ የሚ
ቻለው ምንም ነገር የለም፤ ምክንያቱም ጌታ
ሐ
ሁሉንም ነገሮች ሊያሳየው እንደሚችል
ያውቃልና።
፳፯ እናም ጌታ እንዲህ አለው፥ እነዚህን
፳ ሀ ኤተር ፲፪፥፲፱–፳፩።
፳፩ ሀ ኤተር ፬፥፩።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።
፳፭ ሀ ሙሴ ፩፥፰።

፳፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፯ ሀ
፳፰ ሀ

ነገሮች ፃፍ፣ እናም አትማቸው፣ እናም
የራሴ ጊዜ ሲደርስ ለሰው ልጆች አሳያቸ
ዋለሁ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም የተቀበላ
ቸውን ሁለት ሀድንጋዮች እንዲያሽጋቸው
እናም ጌታም ለሰው ልጆች እስከሚያሳያ
ቸው እርሱ ለማንም እንዳያሳያቸው አዘ
ዘው።
ሀ

ምዕራፍ ፬
ሞሮኒ የያሬድን ወንድም ጽሑፎች እን
ዲያሽጋቸው ታዘዘ— ጽሑፎቹም ሰዎች
እንደያሬድ ወንድም እምነት እስከሚኖ
ራቸው አይገለፁም— ክርስቶስም ሰዎች
ቃሉን እናም የደቀመዛሙርቱን ቃላት እን
ዲያምኑ አዘዛቸው— ሰዎች ንሰሃ እንዲ
ገቡ፣ ወንጌልን እንዲያምኑ፣ እና እንዲ
ድኑ ታዘዋል።
፩ እናም ጌታም የያሬድን ወንድም ጌታ
ካለበት ተራራ ወርዶ እንዲመጣ፣ እናም
ያያቸውን ነገሮች ሀእንዲፅፍ አዘዘው፤ እር
ሱም በመስቀል ላይ ለእስከሚሰቀል ወደ
ሰው ልጆች እንዳይመጡ ተከልክለዋል፤
እናም በዚህም የተነሳ ክርስቶስ ለህዝቡ እራ
ሱን እስኪገልፅ ወደ ዓለም መምጣት ስለሌ
ለባቸው ንጉስ ሞዛያ ጠበቃቸው።
፪ እናም ክርስቶስም በእውነት እራሱን
ለህዝቡ ከገለፀ በኋላ ጽሑፎቹ እንዲገለጡ
አዘዘ።
፫ እናም፣ እንግዲህ፣ ከዚያን በኋላ፣
ሁሉም እምነት አጥተው መነመኑ፤ እናም
ከላማናውያን በስተቀር ማንም አልነበረም፣
እናም እነርሱም የክርስቶስን ወንጌል አስ
ወግደዋል፤ ስለዚህ እኔ በድጋሚ ጽሑፎ
ችን በመሬት ውስጥ ሀእንድደብቅ ታዘዝኩ።
፬ እነሆ፣ በእነዚህ ሰሌዳዎች ላይ የያሬድ
ወንድም የተመለከታቸውን ነገሮችን ፅፌ

ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ኤተር ፫፥፲፩–፲፫።
ኤተር ፬፥፬።
፪ ኔፊ ፳፯፥፮–፰።
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።

፬ ፩ ሀ ኤተር ፲፪፥፳፬።

ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ኤተር ፫፥፳፩።
፫ ሀ ሞር. ፰፥፲፬።

፬፻፹፮

ኤተር ፬፥፭–፲፭

አለሁ፤ እናም ለያሬድ ወንድም ከተገለፀው
በላይ የተገለፁ ታላቅ የሆኑ ነገሮች በጭራሽ
አልነበሩም።
፭ ስለዚህ ጌታም እንድፅፋቸው አዞኛል፤
እናም ፅፌአቸዋለሁ። እናም ሀእንዳሽጋቸው
አዞኛል፤ እናም ደግሞ ትርጉሙን እንዳሽግ
አዞኛል፤ እናም በጌታም ትዕዛዝ በመመራት
ለ
ተርጓሚዎቹን አሸግኋቸው።
፮ ጌታም እንዲህ ብሎኛልና፥ አህዛብ ለክ
ፋቶቻቸው ንሰሃ እስከሚገቡበት ቀን እናም
በጌታም ፊት ንፁህ እስከሚሆኑ ድረስ ወደ
እነርሱ አይሄዱም።
፯ እናም ጌታም እንዲህ አለ፥ በእኔ ሀእን
ዲነጹ ዘንድ፣ በዚያን ቀንም የያሬድ ወን
ድም እንዳደረገው በእኔ ታማኝ ይሁኑ፤
ከዚያም በኋላ እኔም የያሬድ ወንድም የተ
መለከታቸውን ነገሮች፣ እንዲሁም ራዕዮ
ቼን በሙሉ እገልፅላቸዋለሁ ይላል የሰማ
ይና የምድር ለአባት፣ እናም በእነርሱ ውስጥ
ያሉትን ሁሉንም ነገሮች የፈጠረ የእግዚአ
ብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ።
፰ እናም ከጌታ ቃል ጋር ሀየሚከራከር፣
የተረገመ ይሁን፤ እናም እነዚህን ነገሮች
ለ
የሚክድ፣ የተረገመ ይሁን፤ ሐ ምንም
ታላቅ ነገሮችን ለእነርሱ አላሳያቸውም፣
ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የምናገራችሁም
እኔ ነኝና።
፱ እናም በእኔ ትዕዛዝ ሰማያት ይከፈታሉ
እንዲሁም ሀይዘጋሉ፤ በቃሌም ለምድር
ትንቀጠቀጣለች፤ እናም በትዕዛዜ ነዋሪ
ዎችዋ በእሳትም እንኳን ቢሆን ይጠፋሉ።
፲ እናም ቃላቴን የማያምን ደቀመዛሙርቶ
ቼንም አያምንም፤ እናም ይህን የማልናገር
፭ ሀ ኤተር ፭፥፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፯፥፩፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፪።
ቅ.መ.መ. ኡሪም እና
ቱሚም።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ ሞዛያ ፫፥፰።
፰ ሀ ፫ ኔፊ ፳፱፥፭–፮፤
ሞር. ፰፥፲፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፬፤
፳፰፥፳፱–፴።

ከሆነ እናንተ ፍረዱ፤ ምክንያቱም በመጨ
ረሻው ቀን እኔ እንደምናገር ታውቃላችሁና።
፲፩ ነገር ግን እኔ የተናገርኳቸውን እነ
ዚህን ነገሮች ሀየሚያምን በመንፈሴ መገ
ለጥ እጎበኘዋለሁ፤ እናም እርሱ ያውቃል
እናም ይመሰክራል። ምክንያቱም በመን
ፈሴ እነዚህ ነገሮች ለእውን መሆናቸውን
ሐ
ያውቃል፤ ሰዎች መልካም እንዲሰሩም
ይገፋፋቸዋልና።
፲፪ እናም ሰዎች መልካምን ነገር እንዲ
ሰሩ የሚገፋፋ ከእኔ የሆነ ነው፤ ከእኔ ካል
ሆነ በቀር ሀመልካም የሆነ ከማንም አይመጣ
ምና። እኔ ሰዎችን መልካም ወደሆነው ሁሉ
የምመራ ነኝ፤ ቃሌን ለየማያምን በእኔ አያ
ምንም—እኔም እንደሆንኩኝ አያምንም፣
እናም በእኔ የማያምን በላከኝ በአብ አያም
ንም። እነሆም፣ እኔ ሐአባት ነኝ፤ የዓለምም
ብርሃን፣ መህይወትም፣ እውነትም ነኝ።
፲፫ አህዛብ ሆይ ወደ እኔ ሀኑ፣ እናም ታላቅ
የሆኑትን ነገሮች፣ ባለማመንም የተደበቁ
ትን እውቀቶች እንድታውቁ አሳያችኋለሁ።
፲፬ እናንት የእስራኤል ቤት ሆይ፣ ወደ
እኔ ኑ፤ እናም አብ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ
ምን ያህል ታላቅ ነገሮችን እንዳዘጋጀላችሁ
ሀ
ይገለፅላችኋል፤ እናም እናንተ ባለማመና
ችሁ ምክንያት ሊደርሱ አልቻሉም።
፲፭ እነሆ፣ በክፋታችሁ በአሰቃቂ ሁኔታ
እንድትቀሩ እናም በልባችሁ ጠጣርነት
እናም በአእምሮአችሁ መታወር እንድት
ቀሩ የሚያደርጋችሁን የአለማመን መጋረጃ
ስትቀዱት፣ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ታላቁ
እና አስደናቂው ነገር ከእናንተ ሀየተደበ
ቀው—አዎን፣ በተሰበረ ልብ እና በተዋ

		ሐ አልማ ፲፪፥፲–፲፩፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፱–፲።
፱ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፸፯፥፰።
		ለ ሔለ. ፲፪፥፰–፲፰፤
ሞር. ፭፥፳፫።
፲ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፭።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
		ለ ኤተር ፭፥፫–፬፤
ሞሮኒ ፲፥፬–፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።

ሀ

፲፪ ሀ አልማ ፭፥፵፤
ሞሮኒ ፯፥፲፮–፲፯።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፰፥፴፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		መ ዮሐ. ፰፥፲፪፤
አልማ ፴፰፥፱።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፪፥፪–፫።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮–፳፱።
፲፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲።

፬፻፹፯

ኤተር ፬፥፲፮–፭፥፮

ረደ መንፈስ፣ አብን በስሜ ስትጠሩት፣ አብ
ለአባቶቻችሁ፣ አቤቱ ለእስራኤል ቤት፣
የገባውን ቃል ኪዳን እንደሚያስታውስ
ታውቃላችሁ።
፲፮ እናም በአገልጋዬ በዮሐንስ እንዲፃፉ
ያደረግኋቸው ሀራዕዮቼ በሰዎች ሁሉ ፊት
ይከፈታሉ። እነዚህን ነገሮች በምትመለ
ከቱበት ጊዜ በእርግጥ ስራ የሚገለጡበት
ጊዜ መቃረቡን ማወቃችሁን አስታውሱ።
፲፯ ስለዚህ፣ ይህንን መዝገብ ሀበምትቀበ
ሉበት ጊዜ የአብ ሥራ በምድር ላይ መጀ
መሩን ታውቃላችሁ።
፲፰ ስለዚህ፣ እስከምድር ዳርቻ ያላ
ችሁ ሁሉ ሀንሰሃ ግቡ፣ እናም ወደ እኔም
ኑ፣ እናም ወንጌሌን እመኑ፣ እናም በስሜ
ለ
ተጠመቁ፤ ያመነ እናም የተጠመቀ ይድ
ናልና፤ ያላመነ ግን ይኮነናል፤ እናም በስሜ
የሚያምኑትን ሐምልክቶች ይከተሏቸዋል።
፲፱ እናም በመጨረሻው ቀን ለስሜ
ሀ
ታማኝ ሆኖ የሚገኝ የተባረከ ነው፤ ምክ
ንያቱም ከዓለም ለመፈጠር ጀምሮ ለእርሱ
በተዘጋጀለት መንግስት ለመኖር እርሱ ከፍ
ይላልና። እናም እነሆ ይህን የምናገረው እኔ
ነኝ። አሜን።
ምዕራፍ ፭
ሦስቱ ምስክሮች እናም ስራው እራሱ የመ
ፅሐፈ ሞርሞንን እውነተኛነት ለመመስ
ከር ይቆማሉ።
፩ እናም እንግዲህ እኔ ሞሮኒ ባስታወስ
ኩኝ መጠን የታዘዝኳቸውን ቃላት ፅፌአ
ለሁ፤ እናም ሀያተምኳቸውን ነገሮች ነገር
፲፮ ሀ ራዕ. ፩፥፩፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፲፰–፳፯።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፩፥፩–፱፣ ፳፰።
፲፰ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፤
ሞሮኒ ፯፥፴፬።
		ለ ዮሐ. ፫፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—አስፈላጊ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
፲፱ ሀ ሞዛያ ፪፥፵፩፤

		ለ
፭፩ሀ
፪ሀ
፫ሀ
		ለ

ኳችሁ፤ ስለዚህ ትተረጉሟቸው ዘንድም
አትንኳቸው፤ ከጊዜ ወደ ጊዜም በእግዚ
አብሔር ጥበብ ካልሆነ በቀርም ተከልክ
ለዋልና።
፪ እናም እነሆ፣ ይህንን ሥራ ለማምጣት
ሀ
ለሚረዱአችሁ ሰሌዳዎቹን ታሳዩአቸው
ዘንድ ዕድሉም ይኖራችኋል፤
፫ እናም በእግዚአብሔር ኃይልም
ሀ
ለሦስቱ የሚታዩ ይሆናሉ፤ ስለዚህ እነ
ዚህ ነገሮች ለእውነት መሆናቸውን በእር
ግጥ ሐያውቃሉ።
፬ እናም በሦስት ሰዎች አንደበት፣ እናም
በሦስቱ ሀ ምስክርነት እናም የእግዚአብ
ሔር ኃይል በሚታይበት በዚህ ሥራ፣
እናም ደግሞ በአብ እናም በወልድ፣ እናም
በመንፈስ ቅዱስ በሚመሰከርበት ቃል እነ
ዚህ ነገሮች ይፀናሉ፤ እናም በመጨረሻው
ቀንም ይህ ሁሉ በዓለም ላይ ለምስክርነት
ይቆማል።
፭ እናም እነርሱ ንሰሃ ቢገቡ፣ እናም በኢ
የሱስ ስም ወደ አብ ሀቢመለሱ፤ በእግዚአ
ብሔር መንግስትም ተቀባይነትን ያገኛሉ።
፮ እናም እንግዲህ፣ በእነዚህ ነገሮች ላይ
ስልጣን ከሌለኝ እናንተ ፍረዱብኝ፤ ምክን
ያቱም እኔን ስትመለከቱኝ ስልጣን እንዳለኝ
ታውቃላችሁና፣ እናም በመጨረሻው ቀን
በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን። አሜን።
ምዕራፍ ፮
የያሬዳውያን ጀልባዎች በነፋሱ ወደ ቃል
ኪዳን ምድር ተወሰዱ— ህዝቡም ጌታ
ቸር በመሆኑ አወደሱት— ኦሪያም በእነ

ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፪ ኔፊ ፱፥፲፰።
፪ ኔፊ ፳፯፥፯–፰፣ ፳፩፤
ኤተር ፬፥፬–፯።
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፭፥፱–፲፭።
፪ ኔፊ ፲፩፥፫፤ ፳፯፥፲፪።
ኤተር ፬፥፲፩።

		ሐ ት. እና ቃ. ፭፥፳፭።
፬ ሀ የት. እና ቃ. ፲፯ ርዕስን እና
ቁጥር ፩–፫ን ተመልከቱ፤
ደግሞም በመፅሐፈ ሞርሞን
የመጀመሪያ ገጾች ውስጥ
“የሶስቱ ምስክሮች
ምስክርነት” ተመልከቱ።
፭ ሀ ሞር. ፱፥፳፯፤
ሞሮኒ ፲፥፴–፴፪።

፬፻፹፰

ኤተር ፮፥፩–፲፭

ርሱ ላይ ንጉስ እንዲሆን ተሾመ— ያሬ
ድና ወንድሙ ሞቱ።
፩ እናም እንግዲህ፣ እኔ ሞሮኒ፣ የያሬድን
እና የወንድሙን ዘገባ መስጠቴን እቀጥላ
ለሁ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድ ወንድም ወደ
ተራራው ተሸክሞ የወሰዳቸውን ሀድንጋዮች
ጌታ ካዘጋጃቸው በኋላ፣ የያሬድ ወንድም
ከተራራው ላይ ወረደ፣ እናም ድንጋዮቹን
በጀልባዎች ውስጥ እያንዳንዱን በጫፉ ላይ
አስቀመጠው፤ እናም እነሆ፣ ድንጋዮቹም
ለመርከቡ ብርሃን ሰጡ።
፫ እናም ታላቁንም ውሃ በጨለማ እን
ዳያቋርጡ ዘንድ ጌታ ድንጋዮቹን ለወን
ዶች፣ ለሴቶች እና ለህፃናት ብርሃን እንዲ
ሰጡ በጨለማም እንዲያበሩ አደረገ።
፬ በውኃ ላይ በሚቆዩበት ጊዜ የሚኖሩበት
የተለያዩ የምግብ ዓይነቶችን አዘጋጅተው
ነበር፣ እናም ደግሞ ለበጎቻቸው፣ እናም
ለመንጋዎቻቸው፣ እናም ለያዙአቸው አራ
ዊቶች ወይም እንስሳቶች፣ ወይም ወፎች
ሁሉ ምግብ ይዘው ነበር—እናም እንዲህ
ሆነ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ካደረጉ በኋላ፣
እራሳቸውን ለጌታ ጥበቃ አሳልፈው በመስ
ጠት፣ ወደ ውሀ መጓዣቸው ወይም በጀል
ባዎቻቸው ሄዱ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ጌታ እግዚአብሔ
ርም ወደ ቃል ኪዳኗ ምድር በሚያመራው
በውኃው ገፅ ላይ ሀኃይለኛ ነፋስ እንዲነ
ፍስ አደረገ፤ እናም ከነፋሱም በፊት በባህሩ
ሞገድ ተወስደው ነበር።
፮ እናም እንዲህ ሆነ በእነርሱ ላይ ባረፈው
በተራራማው ማዕበል እናም ደግሞ በኃያሉ
ነፋስ ምክንያት በመጣው በታላቁና ኃይለ
ኛው አውሎ ነፋስ ብዙ ጊዜ ባህሩ ውስጥ
ተቀብረው ነበር።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ጀልባዎቻቸው እን
ደሣህን ሀየጠበቀ ስለነበሩ፣ እናም ደግሞ
፮ ፪ ሀ ኤተር ፫፥፫–፮።

፭ ሀ ኤተር ፪፥፳፬–፳፭።
፯ ሀ ኤተር ፪፥፲፯።

እንደኖህ መርከብም የጠበቁ ስለነበሩ፣
ወደ ጥልቅ ውሀውም በሚቀበሩበትም ጊዜ
የሚጎዳቸው ውኃ አልነበረም፤ ስለዚህ በበ
ርካታ ውኃም በተከበቡም ጊዜ ወደ ጌታ
ጮሁ እናም እርሱም በድጋሚ ከብዙ ውሀ
ዎች በላይ አወጣቸው።
፰ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም በውኃው
ላይ በነበሩበት ጊዜ ነፋሱ ወደ ቃል ኪዳኗ
ምድር መንፈሱን በጭራሽ አላቆመም፤
እናም ከነፋሱ በፊትም እንደዚህ ተገፉ።
፱ እናም ጌታን ሀበዝማሬ ያወድሱት ነበር፤
አዎን፣ የያሬድ ወንድም ጌታን በዝማሬ
ያወድሰው ነበር፣ እናም ቀኑን ሙሉ ጌታን
ለ
ያመሰግነው እናም ያወድሰው ነበር፤ እናም
ምሽት በሆነም ጊዜ ጌታን ማወደሳቸውን
አላቆሙም ነበር።
፲ እናም በዚሁ ወደ ፊት ሄዱ፤ እናም
ምንም የባህር አውሬም ሊሰብራቸው አል
ቻለም፣ አሳ ነባሪም ሊጎዳቸው አልቻ
ለም፤ እናም በውኃው ከላይ በኩል እንዲ
ሁም ከታችም ቢሆኑም ያለማቋረጥ ብር
ሃን ነበራቸው።
፲፩ እናም ለሦስት መቶ አርባ አራት ቀናት
በውኃው ላይ ይጓዙ ነበር።
፲፪ እናም በቃል ኪዳኗ ምድር ዳርቻም
አረፉ። እናም በቃል ኪዳኗ ምድር እግራ
ቸውን ባሳረፉ ጊዜ በምድሪቷ ላይ እራሳቸ
ውን ዝቅ አደረጉ፣ እናም በጌታ ፊት እራ
ሳቸውን አዋረዱ፣ እና ጌታም በእነርሱ ላይ
ምህረቱን ያበዛ በመሆኑ በፊቱ የደስታ እን
ባቸውን አፈሰሱ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱም ላይ
ተሰራጩ እናም እርሻ ጀመሩ።
፲፬ እናም ያሬድ አራት ወንዶች ልጆች
ነበሩት፤ እናም እነርሱም ያቆም፤ እናም
ጊልጋ፣ እናም ማሃ እናም ኦሪያ ተብለው
ይጠሩ ነበር።
፲፭ እናም ደግሞ የያሬድ ወንድም ወን
ድና ሴት ልጆችን ወለደ።

		ለ ዘፍጥ. ፮፥፲፬፤
ሙሴ ፯፥፵፫።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. መዘመር።

ለ

		ለ ፩ ዜና ፲፮፥፯–፱፤
አልማ ፴፯፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፪።

፬፻፹፱

ኤተር ፮፥፲፮–፴

፲፮ እናም የያሬድ ወዳጆች እናም ወንድ
ሞቹ በቁጥር ሃያ ሁለት ነፍሳት ነበሩ፤ እናም
እነርሱ ደግሞ ወደ ቃልኪዳኗ ምድር ከመ
ምጣታቸው በፊት ወንድና ሴት ልጆችን
ወልደው ነበር፤ እናም ስለዚህ ብዙ መሆን
ጀምረው ነበር።
፲፯ እናም እነርሱም በጌታ ፊት በትህትና
ሀ
መራመድን ተምረው ነበር፤ እናም ከላይ
ከሰማይም ደግሞ ለተምረው ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ላይ
መስፋፋት፣ እናም መባዛት፣ እናም ምድ
ሪቷን ማረስ ጀመሩ፤ እናም በምድሪቱ ላይ
ጠነከሩ።
፲፱ እናም የያሬድ ወንድም አረጀ፣ እናም
በቅርቡም ወደ መቃብር መውረድ እንዳ
ለበት ተመለከተ፤ ስለዚህ ለያሬድ እን
ዲህ ሲል ተናገረው፥ ሕዝባችንን እንድ
ንቆጥር፣ ወደ መቃብራችን ከመውረዳችን
በፊት ከእኛ የሚፈልጉትን እናውቅ ዘንድ
ህዝቦቻችንን በአንድነት እንሰብስባቸው።
፳ እናም በዚህም መሰረት ህዝቡም በአ
ንድነት ተሰባስቦ ነበር። እንግዲህ የያሬድ
ወንድም ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ በቁ
ጥር ሃያ ሁለት ነፍሳት ነበሩ፤ እናም የያ
ሬድ ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ አስራ ሁለት
ነበሩ፤ እናም አራት ወንድ ልጆች ነበሩት።
፳፩ እናም እንዲህ ሆነ ያሬድና ወንድ
ሙም ህዝባቸውን ቆጠሩ፤ እናም ከቆጠሩ
አቸው በኋላም ወደ መቃብር ከመውረዳ
ቸው በፊት ከእነርሱ የሚፈልጓቸውን ነገ
ሮች ለማወቅ ፈለጉ።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም የፈለጉት
ከልጆቻቸው አንዱን በእነርሱ ላይ ንጉስ
አድርገው ሀእንዲቀቡት ነበር።
፳፫ እናም አሁን እነሆ፣ ይህ ለእነርሱ
አሳዛኝ ነበር። እናም የያሬድ ወንድም እን
ዲህ አላቸው፥ በእርግጥ ይህ ነገር ወደ ግዞት
ሀ
ያመራል።
፳፬ ነገር ግን ያሬድ ለወንድሙ እንዲህ
ሀ

፲፮ ሀ ኤተር ፩፥፵፩።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር

አለው፥ ንጉስ ይኖራቸው ዘንድ ፍቀድ
ላቸው። እናም ስለዚህ እንዲህ አላቸው፥
ከወንዶች ልጆቻችን እናንተም የፈለጋች
ሁትን አንድን ንጉስ ምረጡ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድን ወንድም
የበኩር ልጁን መረጡ፤ ስሙም ፓጋግ
ይባል ነበር። እናም እንዲህ ሆነ እርሱም
ንጉሳቸው መሆንን አልተቀበለውም፣
እናም ንጉሳቸው አልሆነም። እናም ህዝቡ
አባቱ እንዲገፋፋው ፈለጉ፣ ነገር ግን አባቱ
አላስገደደውም፤ እናም እርሱም ማንንም
ሰው ንጉስ ሁን ብለው እንዳያስገድዱ አዘ
ዛቸው።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ የፓጋግን ወንድ
ሞች በሙሉ መረጡአቸው፣ እናም እነር
ሱም ንጉስ ለመሆን አልፈለጉም።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ከአንዱ በስተቀር
የያሬድ ወንድም ልጆች ሁሉም አልፈለ
ጉም፤ እናም ኦሪያ በህዝቡ ላይ ንጉስ ለመ
ሆን ተቀብቶ ነበር።
፳፰ እናም እርሱ መንገስ ጀመረ፣ እናም
ህዝቦቹ መበልፀግ ጀመሩ፤ እናም እጅግ
ሀብታም ሆኑ።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ያሬድ እንዲሁም
ደግሞ ወንድሙም ሞቱ፤
፴ እናም እንዲህ ሆነ ኦሪያ በጌታ ፊት
እራሱን ዝቅ አድርጎ ተራመደ፣ እናም
ጌታም ለአባቱ ምን ያህል ድንቅ ነገሮችን
እንዳደረገ አስታወሰ፤ እናም ደግሞ ጌታ
ለአባቶቻቸው ምን ያህል ታላላቅ ነገሮችን
እንዳደረገላቸው ለህዝቡ አስተማራቸው።
ምዕራፍ ፯
ኦሪያ በፅድቅ ነገሰ— ያለአግባብ ሥልጣ
ንን በመያዝና በፀብ መካከል ተቃዋሚዎቹ
የሹል እናም የቆሖር መንግስታት ተመ
ሰረቱ— ነቢያት የህዝቡን ክፋትና ጣኦት
አምላኪነት ኮነኑ፣ ከዚያም ንሰሃ ገቡ።

መራመድ (መሄድ)።
		ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መቀባት።

፳፫ ሀ ፩ ሳሙ. ፰፥፲–፲፰፤
ሞዛያ ፳፱፥፲፮–፳፫።

ኤተር ፯፥፩–፲፱

፩ እናም እንዲህ ሆነ ኦሪያ በዘመኑ ሁሉ
በፅድቅ በምድሪቱ ላይ ፍርድን ፈፅሟል፤
ዘመኑም እጅግ ብዙ ነበር።
፪ እናም ወንዶች እና ሴቶች ልጆች
ንም ወለደ፤ አዎን፣ ሠላሳ አንድ ልጆችን
ወለደ፤ ከእነርሱ መካከል ሃያ ሦስቱ ወን
ዶች ልጆች ነበሩ።
፫ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ደግሞ በእ
ርጅናው ጊዜ ቂብን ወለደ። እናም እንዲህ
ሆነ ቂብም በእርሱ ቦታ ነገሰ፤ እናም ቂብ
ቆሪሆርን ወለደ።
፬ እናም ቆሪሆርም ሠላሳ ሁለት ዓመት
በሞላው ጊዜ በአባቱ ላይ አመፀ፣ እናም
ሄደ እናም በኔሆር ምድር ተቀመጠ፤ እናም
እርሱም ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወለደ፣
እናም እነርሱም እጅግ ያማሩ ሆኑ፤ ስለ
ዚህ ቆሪሆርንም ብዙ ሰዎች እንዲከተሉት
ወደ እርሱ ሳበ።
፭ እናም ሠራዊቱን በሰበሰበ ጊዜም ንጉሱ
ወደሚኖርበት ወደ ሞሮን ምድር መጣ፣
እናም ምርኮኛ አድርገው ወሰዱት፣ ይህም
የያሬድ ወንድም እነርሱ ምርኮኛ ይሆናሉ
ሀ
ያለው ይፈፀም ዘንድ ሆነ።
፮ ንጉሱ የተቀመጠበት የሞሮን ምድር
በኔፋውያን የወደመች ተብላ ከምትጠ
ራው ምድር አጠገብ ነበረች።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ቂብም በጣም እስከ
ሚያረጅ ድረስ ቂብ እናም ህዝቡ በቆሪሆር
በልጁ ስር በምርኮ ተቀምጠው ኖሩ፤ ይሁን
እንጂ ቂብም በምርኮ በነበረበት ወቅት በእ
ርጅናው ሹልን ወለደ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ሹልም በወንድሙ
ተቆጥቶ ነበር፣ እናም ሹልም በረታ እናም
በሰው ሀይልም ጠንክሮ ኃያል ሆነ፤ እናም
በፍርዱም እንዲሁ ኃያል ነበር።
፱ ስለዚህ ወደ ኤፍሬም ኮረብታ ወጣ፣
እናም ከኮረብታው ብረት አቅልጦ አወጣ፣
እናም ከእርሱ ጋር ለሄዱትም ከብረቱ
ጎራዴን ሰራላቸው፤ እናም በጎራዴም ካስ
ታጠቃቸው በኋላ ወደ ኔሆር ከተማ ተመ
ለሰ፣ እናም ከወንድሙ ቆሪሆር ጋር ተዋጋ፣
፯ ፭ ሀ ኤተር ፮፥፳፫።

፬፻፺

በዚህም መንገድ መንግስቱን አገኘ እናም
ለአባቱ ቂብም መለሰለት።
፲ እናም እንግዲህ ሹል ባደረገው ነገር
ምክንያት አባቱ መንግስቱን ለእርሱ
ሰጠው፤ ስለዚህ በአባቱ ምትክም መንገስ
ጀመረ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ ሹልም በፅድቅ ፍር
ድን ይፈጽም ነበር፤ እናም ህዝቡም በቁጥር
እጅግ ብዙ በመሆናቸው በምድሪቱ ሁሉ
ላይ አገዛዙን አስፋፋ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ሹልም ደግሞ ብዙ
ወንዶችንና ሴቶች ልጆችን ወለደ።
፲፫ እናም ቆሪሆርም ለሰራቸው ብዙ ክፋ
ቶች ንሰሃ ገባ፤ ስለዚህ ሹልም በመንግስቱ
ሥልጣንን ሰጠው።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪሆርም ብዙ
ወንዶችና ሴቶች ልጆች ነበሩት። እናም
ከቆሪሆር ወንድ ልጆች መካከልም አንዱ
ኖህ የሚባል ነበር።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ኖህም በንጉሱ
በሹል፣ እናም ደግሞ በአባቱ ቆሪሆር ላይ
አመፀ፤ ወንድሙ ቆሆርን፣ እናም ደግሞ
ወንድሞቹን ሁሉ እናም ብዙ ሰዎችን ወደ
ራሱ ሳበ።
፲፮ እናም ኖህም ከንጉሱ ሹል ጋር ተዋጋ፤
እናም በመጀመሪያ የትውልድ ቦታቸው የነ
በረውን አገኘ፤ እናም በዚያም የምድሪቱ
ክፍል ላይ ንጉስ ሆነ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በድጋሚም ከን
ጉሱ ከሹል ጋር ተዋጋ፤ እናም ንጉስ ሹልን
ወሰደ፣ እናም ወደ ሞሮን ምርኮኛ አድርጎ
ወሰደው።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ኖህም ሊገድ
ለው በተዘጋጀ ጊዜ የሹል ልጆች በም
ሽት አድፍጠው ወደ ኖህ ቤት ገብተው
ገደሉት፣ እናም የወህኒ ቤቱን በር ሰበሩ
እናም አባታቸውን አወጡት፣ እናም በራሱ
መንግስትም በዙፋኑ ላይ መልሰው አስቀ
መጡት።
፲፱ ስለዚህ፣ የኖህም ልጅ በእርሱ ምትክ
መንግስቱን ገነባ፤ ይሁን እንጂ በንጉስ ሹል

፬፻፺፩

ኤተር ፯፥፳–፰፥፯

ላይ ከዚያ በኋላ ኃይልን አላገኙም፤ እናም
በንጉስ ሹል አገዛዝ ሥር የነበሩ ሕዝቦች
እጅግ በለፀጉ እናም በኃይል ጠነከሩ።
፳ እናም ሀገሩም ተከፋፈለ፤ እናም ሁለት
መንግስት ነበሩ፣ የሹል መንግስት እናም
የኖህ ልጅ የሆነው የቆሆር መንግስት።
፳፩ እናም የኖህ ልጅ ቆሆር ህዝቡም
ከሹል ጋር እንዲዋጉ አደረገ፤ በዚያም
ሹልም ድልን አገኘ፣ እናም ቆሆርን ገደ
ለው።
፳፪ እናም እንግዲህ ቆሆርም ናምሩድ
የሚባል ልጅ ነበረው፤ እናም ናምሩድም
የቆሆርን መንግስት ለሹል ሰጠው፣ እናም
በሹል አመለካከትም ተወዳጅ ሆነ፤ ስለዚህ
ሹል ታላቅ ድጋፍን ሰጠው፤ እናም በሹል
መንግስት ውስጥ እንደ ፍላጎቱ አደረገ።
፳፫ እናም ደግሞ በሹል ንግስናም የህዝቡ
ክፋትና ሀየጣዖት ማምለክ በምድሪቱ ላይ
እርግማን እንደሚያመጣ፤ እናም ህዝቡም
ንሰሃ ካልገባ እንደሚጠፉ የሚተነበዩ በህ
ዝቡ መካከል ከጌታ የተላኩ ነቢያት መጡ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም ነቢያትን
ሰደቡአቸው፣ እናም ተሳለቁባቸው። እናም
እንዲህ ሆነ ንጉስ ሹልም ነቢያቱን በተሳ
ደቡት ሁሉ ላይ ፍርድን ፈረደ።
፳፭ እናም በምድሪቱ ሁሉ ላይም በፈለ
ጉበት ቦታ ለመሄድ ለነቢያት ኃይልን ለመ
ስጠት ህጉ በስራ ላይ እንዲውል አደረገ፤
እናም በዚህም የተነሳ ህዝቡ ንሰሃ ገባ።
፳፮ እናም ህዝቡም ለክፋታቸው እና
ለጣዖት ማምለካቸው ንሰሃ በመግባታቸው
ጌታ አተረፋቸው፤ እናም በድጋሚ በምድ
ሪቱ ላይ መበልጸግ ጀመሩ። እናም እንዲህ
ሆነ ሹልም በእርጅናው ሴቶች እናም ወን
ዶች ልጆችን ወለደ።
፳፯ እናም በሹል ዘመን ምንም አይ
ነት ተጨማሪ ጦርነት አልነበረም፤ እናም
ጌታም ወደ ቃል ኪዳኗ ምድር ጥልቅ የነበ
ረውን ታላቅ ባህር ሀበማሳለፍ ለአባቶቹ ያደ
ረገውን ታላቅ ነገር አስታወሰ፤ ስለዚህ በዘ
መኑ ሁሉ በፅድቅ ፍርድን አከናወነ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።

ምዕራፍ ፰
በመንግስቱም ላይ ጥል እና ፀብ ሆነ—
አኪሽ ንጉሱን ለመግደል በመሀላ የተሳሰረ
ሚስጢራዊው ሴራ ሰራ— ሚስጢራዊው
ሴራዎች የዲያብሎስ ናቸው እናም ሀገሪቱ
ንም የማጥፋት ውጤት አላቸው— የዘመኑ
አህዛቦችም የምድሮችን፣ የህዝቦችን፣ እና
የሃገሮችን ሁሉ ነፃነት ለመገልበጥ ወደሚ
ፈልገው ሚስጢራዊ ሴራ እንዳይገቡ ማስ
ጠንቀቂያ ተሰጥቶአቸዋል።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ኦመርን
ወለደ፤ ኦመርም በእርሱ ምትክ ነገሰ።
እናም ኦመር ያሬድን ወለደ፤ እናም ያሬድ
ወንድ እና ሴት ልጆችን ወለደ።
፪ እናም ያሬድ በአባቱ ላይ አመፀ፣ እናም
ሔደ እናም በሔት ምድር ኖረ። እናም እን
ዲህ ሆነ የመንግስቱን ግማሽ እስከሚያገኝ
ድረስ በአጭበርባሪ ቃላቶቹ ብዙ ሰዎችን
ሸነገላቸው።
፫ እናም የመንግስቱን ግማሽ ባገኘ ጊዜ
ከአባቱ ጋር ተዋጋ፣ እናም አባቱን በም
ርኮ ወሰደው፣ እናም በምርኮም እንዲያገ
ለግል አደረገው፤
፬ እናም እንግዲህ፣ ኦመር በነገሰበት
ጊዜ ዘመኑን አጋማሽ በምርኮ ላይ ነበር።
እናም እንዲህ ሆነ ወንዶችና ሴቶች ልጆ
ችን ወለደ፤ ከእነርሱ መካከልም ኤስረምና
ቆሪያንተመር ነበሩ፤
፭ እናም በወንድማቸው በያሬድ ሥራ
ዎች እጅግ ተቆጥተው ነበር፤ በዚህም የተ
ነሳ ወታደሮችን አዘጋጁ እናም ከያሬድ ጋር
ተዋጉ። እናም እንዲህ ሆነ ከእርሱም ጋር
በምሽት ተዋጉ።
፮ እናም እንዲህ ሆነ የያሬድን ወታደሮች
በገደሉአቸው ጊዜ እርሱንም ለመግደል
ተቃርበው ነበር፤ እናም እርሱም እንዳይ
ገድሉት፣ እናም መንግስቱንም ትቶ ለአባቱ
እንደሚሰጥ ተማፀናቸው። እናም እንዲህ
ሆነ እነርሱም ህይወቱ እንዲተርፍ አደረጉ።
፯ እናም እንግዲህ ያሬድም መንግስ

፳፯ ሀ ኤተር ፮፥፬፣ ፲፪።

፬፻፺፪

ኤተር ፰፥፰–፳

ቱን ስላጣ እጅግ አዘነ፣ ምክንያቱም እርሱ
ልቡን በመንግስቱ ላይ እናም በዓለም ክብር
ላይ አድርጎ ነበርና።
፰ እንግዲህ የያሬድ ሴት ልጅ ብልጥ ነበ
ረች፣ እናም የአባቷን ሃዘንም ተመልክታ
የአባቷን መንግስት ማዳን የምትችልበትን
ዕቅድ ለመቀየስ አሰበች።
፱ እንግዲህ የያሬድ ሴት ልጅም እጅግ
መልከ መልካም ነበረች። እናም እንዲህ
ሆነ ለአባቷም እንዲህ ስትል ተናገረችው፥
በምን ምክንያት ነው አባቴ በኃይል ያዘ
ነው? አባቶቻችን ታላቁን ጥልቅ አቋርጠው
ያመጧቸውን መዛግብት አላነበባቸውምን?
እነሆ፣ ሀበሚስጢራዊው ዕቅዳቸው መን
ግስታቸውን እናም ታላቁን ክብራቸውን
እንዳገኙ የሚናገር የጥንቶቹን በተመለከተ
ታሪክ የለምን?
፲ እናም እንግዲህ፣ ስለዚህ አባቴም አኪሽ
የቂምኖርን ልጅ ይጥራ፤ እናም እነሆ፤ እኔ
ቆንጆ ነኝ፣ እናም በፊቱም ሀእወዛወዛለሁ፣
እናም አስደስተዋለሁ፣ ስለዚህ ለሚስትነት
ይፈልገኛል፤ ስለዚህ እኔን ለሚስትነት እን
ድትሰጠው ይፈልግሀል፣ ከዚያም እንዲህ
በለው፥ የንጉሱን የአባቴን ራስ የምታመ
ጣልኝ ከሆነ እርሷን እሰጥሃለሁ።
፲፩ እናም እንግዲህ ኦመር ለአኪሽ ወዳጅ
ነበር፤ ስለዚህ ያሬድ አኪሽን በጠራው ጊዜ
የያሬድ ሴት ልጅ በፊቱ ተወዛወዘች እናም
አስደሰተችው፣ በዚህም የተነሳ ለሚስትነት
ፈለጋት። እናም እንዲህ ሆነ ለያሬድም እን
ዲህ አለው፥ እርሷን ለሚስትነት ስጠኝ።
፲፪ እናም ያሬድ እንዲህ አለው፥ የንጉሱን
የአባቴን ራስ የምታመጣልኝ ከሆነ እርሷን
እሰጥሃለሁ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ አኪሽ በያሬድ ቤት
ዘመዶቹን በሙሉ ሰበሰባቸው፤ እናም እን
ዲህ ሲል ተናገራቸው፥ እኔ በምፈልግባ
ችሁ ነገር ለእኔ ታማኝ ለመሆን ትምሉልኛ
ላችሁን?
፰ ፱ ሀ ሔለ. ፮፥፳፮–፴፤

፫ ኔፊ ፮፥፳፰፤
ሙሴ ፭፥፶፩–፶፪።

፲፬ እናም እንዲህ ሆነ አኪሽ ከፈለገው
እርዳታ የተለየን የሚፈልግ ራሱን እንዲ
ያጣ፣ እነርሱ ሁሉም በሰማይ አምላክ፣
እናም ደግሞ በሰማያት፣ እናም ደግሞ በም
ድር እናም በህይወታቸው ሀመሃላን አደ
ረጉ፤ እናም አኪሽ ለእነርሱ ያሳወቀውን
ማንኛውን ነገር የሚገልፅ እርሱም ህይወ
ቱን ያጣል።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም ከአኪሽ
ጋር ተስማምተው ነበር። እናም አኪሽ በጥ
ንት ጊዜ ሥልጣንን ይፈልጉ በነበሩት የተ
ሰጣቸውን ከመጀመሪያው ገዳይ በነበረው
ሀ
በቃየን የተላለፈውን ለመሃላ እንዲገቡ አደ
ረጋቸው።
፲፮ እናም እነርሱም ይህንን መሃላ ለህዝ
ባቸው ለመስጠት፤ እነርሱንም በጨለማ
ለማቆየት፤ ሥልጣንን ለማግኘት የሚፈል
ጉትን ለመርዳት፤ እናም ለመግደል፣ እናም
ለመዝረፍ፣ እናም ለመዋሸት፣ እናም ሁሉ
ንም ዓይነት ክፋቶችን እና ዝሙት ለመፈ
ፀም በዲያብሎስ ሃይል ተጠብቀው ነበር።
፲፯ እናም የጥንት የሆኑትን ነገሮች በሙሉ
እንዲፈልግ ያደረገችው የያሬድ ሴት ልጅ
ነበረች፤ እናም ያሬድ በአኪሽ ልብ ውስጥ
ይህንን አስቀመጠ፤ ስለዚህ፣ አኪሽም ለነገ
ዶቹ እናም ጓደኞቹም የፈለገውን ነገር እን
ዲያደርጉለት መልካም በሆነ በተስፋ ቃል
በመምራት መሃላን አስገባቸው።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም በጥንት
ጊዜ እንደነበሩት ሀሚስጢራዊ ሴራን አቋ
ቋሙ፤ ህብረቱም በእግዚአብሔር ፊት
ከሁሉም በላይ የከፋና የረከሰ ነው።
፲፱ ጌታም በሚስጢራዊ ሴራዎች አይ
ሰራም፣ ወይም ሰዎችም ደም እንዲያፈሱ
አይፈቅድም፣ ነገር ግን ከሰው መፈጠር
ጀምሮ ይህንን ተግባር ከልክሏል።
፳ እናም እንግዲህ፣ እኔ ሞሮኒ፣ የመሃላ
ውን አይነትም እንዲሁም ህብረቱን አል
ፅፍም፣ ምክንያቱም እነርሱ በህዝቡ ሁሉ

፲ ሀ ማር. ፮፥፳፪–፳፰።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መስደብ።
፲፭ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፯–፰፤

ሙሴ ፭፥፳፰–፴።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀላ።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።

፬፻፺፫

ኤተር ፰፥፳፩–፱፥፫

የነበሩ መሆናቸውን እንዳውቅ ተደርጌአለ
ሁና፣ እናም በላማናውያንም መካከል አሉ።
፳፩ እናም አሁን እኔ ለምናገርላቸው
ሰዎች እናም ደግሞ ለኔፊ ሕዝብ ሀጥፋት
ምክንያት ሆነዋል።
፳፪ እናም በሁሉም ሀገር እስከሚሰራጩ
ድረስ፣ ሥልጣንን እናም ጥቅምን ለማግ
ኘት እንደዚህ አይነቱን ሚስጢራዊ ሴራ
ዎች የሚደግፍ ማንኛውም ሀገር፣ እነሆ
ይጠፋል፤ ምክንያቱም ሀደማቸው በእነ
ርሱ የፈሰሰባቸው ቅዱሳንን በእነርሱ ላይ
ለ
ለበቀል ሁልጊዜም ከምድር እንዲጮኹ
እናም ተመልሶም እንዳይበቀላቸው ጌታ
አይፈቅድምና።
፳፫ ስለሆነም፣ አህዛብ ሆይ፣ ስለዚህ ለኃ
ጢአቶቻችሁ ንሰሃ ትገቡ ዘንድ፣ እናም
ሀ
ሥልጣንን እና ጥቅምን ለማግኘት የተሰ
ሩት እነዚህ የግድያ ህብረቶችም ከእናንተ
በላይ እንዲሆኑ እንዳትፈቅዱላቸው እነዚህ
ነገሮች ለእናንተ መታየታቸው ለእግዚአ
ብሔር ጥበብ ነው—እናም አዎን፣ እነዚህ
ነገሮች እንዲሆኑም ከፈቀዳችሁ ሥራው
አዎን፣ የጥፋት ሥራም በእናንተ ላይ ይሆ
ናል፣ አዎን፣ የዘለዓለማዊው አምላክ የፍ
ርድ ጎራዴ እናንተን ለመፈንቀል እና ለማ
ጥፋት በላያችሁ ላይ ይወድቃል።
፳፬ ስለሆነም፣ በዚህ በእናንተ መካከል
በመጣው ሚስጢራዊው ሴራ የተነሳ እነ
ዚህን ነገሮች በእናንተ ላይ መምጣታቸ
ውን በምትመለከቱበት ጊዜ፣ ስለአሰቃቂ
ሁኔታችሁ ስሜታችሁን እንድታነቁ ዘንድ
ጌታ ያዛችኋል፤ ወይም በተገደሉት ደማቸ
ውም መፍሰስም የተነሳ ወዮላቸው፤ ምክ
ንያቱም በዚህ ላይ እናም ደግሞ ይህን ባቋ
ቋሙት ላይ ለበቀል ከመሬት ይጮሃሉና።
፳፭ እናም እንዲህ ይሆናል ሚስጢ
ራዊውን ህብረት የመሰረተ የምድርን፣
የሀገሪቷን እና የህዝቡን ሀነፃነት ለመጣል
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ

ሔለ. ፮፥፳፰።
ሞር. ፰፥፳፯፣ ፵–፵፩።
ቅ.መ.መ. በቀል።
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፪–፳፫፤
ሙሴ ፮፥፲፭።

ይፈልጋል፤ እናም የሀሰት አባት በሆነው፣
እንዲሁም የመጀመሪያ ወላጆቻችንን ለያታ
ለለው፣ አዎን፣ ይኸው ሀሰተኛ በሆነው የሰ
ውን ልጅ ከመጀመሪያ ጀምሮ ባሳሳተው፣
ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰዎችንም ልብ ነቢ
ያትን እንዲገድሉአቸው፣ በድንጋይ እንዲ
ወግሩአቸው፣ እናም እንዲጥሏቸው ባጠጠ
ረው በሀሰት አባት በዲያብሎስ የተገነባ ስለ
ሆነ፣ ይህም የህዝብን ሁሉ ጥፋት ያመጣል።
፳፮ ስለዚህ፣ ክፉ ነገርም ይወገድ ዘንድ፣
እናም ሰይጣንም በሰው ልጆች ልብ ላይ
ሀ
ኃይል የማያገኝበት፣ ነገር ግን ያለማቋ
ረጥ መልካም ነገርን ለመስራት ለየሚገፋ
ፋበት፣ ወደ ሁሉም ፅድቁ ምንጭ መጥ
ተው የሚድኑበት ጊዜ ይመጣ ዘንድ እኔ
ሞሮኒ እነዚህን ነገሮች እንድፅፍ ታዘዝኩ።
ምዕራፍ ፱
መንግስቱ ከአንዱ ወደ ሌላኛው በዘር፣ በማ
ጭበርበር እናም በግድያ ተላለፈ— ኤመር
የፅድቅነትን ልጅ ተመለከተ— ብዙ ነቢ
ያት ለንሰሃ ጮኹ— ህዝቡም በረሃብና
በመርዛማ እባቦች ተሰቃዩ።
፩ እናም እንግዲህ እኔ ሞሮኒ ታሪኬን እቀ
ጥላለሁ። ስለዚህ፣ እነሆ፣ እንዲህ ሆነ በአ
ኪሽ እናም በወዳጆቹ ሀሚስጥራዊ ሴራዎች
ምክንያት፤ እነሆ፣ የኦመርን መንግስት ገለ
በጡት።
፪ ይሁን እንጂ፤ ጌታ የኦመርንና የእርሱን
ጥፋት ለማይፈልጉት፣ ለወንዶችና ለሴቶች
ልጆቹ መሃሪ ነበር።
፫ እና ጌታ ኦመር ምድሪቷን ለቆ እን
ዲወጣ በህልሙ አስጠነቀቀው፤ ስለሆነም
ኦመር ከቤተሰቦቹ ጋር ምድሪቱን ለቆ ወጣ፤
እናም ለብዙ ቀናትም ተጓዘ፣ እናም ወደ
ሀ
ሺም ኮረብታ መጥቶ ኔፋውያን በጠፉ
በት ለቦታ ደረሱ፣ እናም ከዚያም ወደምስ

፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ፣ ነጻነት።
		ለ ዘፍጥ. ፫፥፩–፲፫፤
፪ ኔፊ ፱፥፱፤ ሞዛያ ፲፮፥፫፤
ሙሴ ፬፥፭–፲፱።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮።

		ለ ፪ ኔፊ ፴፫፥፬፤
ሞሮኒ ፯፥፲፪–፲፯።
፱ ፩ ሀ ኤተር ፰፥፲፫–፲፯።
፫ ሀ ሞር. ፩፥፫፤ ፬፥፳፫።
		ለ ሞር. ፮፥፩–፲፭።

፬፻፺፬

ኤተር ፱፥፬–፳

ራቅ ሄደ፤ እናም በባህሩ ዳርቻም አብ
ሎም ተብሎ በሚጠራው ቦታ ደረሰ እናም
በዚያ ስፍራ ድንኳኑን ተከለ፣ ደግሞ ከያሬ
ድና ከቤተሰቦቹ በስተቀር ወንዶችና ሴቶች
ልጆቹ እናም ሁሉም ቤተሰቦቹ ድንኳኖቻ
ቸውን ተከሉ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ያሬድም በክፋት እጅ
በህዝቡ ላይ ንጉስ ሆኖ ተቀባ፤ እናም ለአ
ኪሽም ሴት ልጁን ለሚስትነት ሰጠው።
፭ እናም እንዲህ ሆነ አኪሽም አማቱን
ለመግደል ፈለገ፤ እናም በጥንት ጊዜ በማ
ሉት መሃላም እነርሱን እርዳታ ጠየቃቸው፣
እናም አማቱ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ህዝ
ቡን እየተነጋገረ እያለ ገድለውት ለእርሱም
ራሱን ሰጡት።
፮ ሚስጢራዊው እናም የኃጢአተኞቹ
ሕብረት እጅግ በዝቶ ስለነበር፣ የሁሉንም
ሕዝብ ልብ አበላሽቶ ነበር፤ ስለዚህ ያሬድ
በዙፋኑ ላይ ተገደለ፣ እናም አኪሽ በእርሱ
ቦታ ነገሰ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ አኪሽም በወንድ
ልጁ መቅናት ጀመረ፤ ስለዚህ በወህኒ
ቤትም ዘጋው፣ እናም እስከሚሞትም ድረስ
ትንሽ ምግብ በመስጠት አቆየው።
፰ እናም እንግዲህ እንዲሞት የተሰቃየው
ልጅ ወንድም (ስሙም ኒምራህ ነበር) አባቱ
በወንድሙ ላይ ባደረገው ነገር ተቆጣ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ኒምራህ ጥቂት ቁጥር
ያላቸውን ሰዎች በአንድነት ሰበሰበ፣ እናም
ከምድሪቱ ሸሸ፣ እናም ሄደና ከኦመር ጋር
ኖረ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ አኪሽም ሌሎች ወን
ዶች ልጆችን ወለደ፤ እናም በህዝቡም እም
ነትን አገኙ፤ ይሁን እንጂ እርሱ እንደፈ
ለገው ሁሉንም አይነት ክፋት ለማድረግ
ምለውለታል።
፲፩ አሁን አኪሽ ሥልጣን እንደሚፈልግ
ሁሉ፣ የአኪሽ ህዝብም ጥቅም ለማግኘት
ይፈልጉ ነበር፤ ስለዚህ፣ የአኪሽ ወንዶች
ልጆች በገንዘባቸው ብዙ ሰዎች እንዲከተ
ሉአቸው ሳቡአቸው።
፲፱ ሀ ፩ ኔፊ ፲፰፥፳፭።

፲፪ እናም ለብዙ ዓመታት የቆየ ጦርነትም
በአኪሽ ወንድ ልጆች እና በአኪሽ መካከል
ተጀመረ፤ አዎን፣ በዚያን መንግስት ስር
የነበሩት ሰዎች፤ አዎን ከሰላሳዎቹ ሰዎች
እናም ከኦመር ቤት ጋር ከሸሹት ሰዎች በስ
ተቀር ሁሉም ጠፉ።
፲፫ ስለዚህ፣ ኦመር በድጋሚ ወደ ርስት
ምድሩ ተመለሰ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ኦመርም አረጀ፤
ይሁን እንጂ፣ በእርጅናው ወቅት ኤመርን
ወለደ፤ እናም በእርሱም ምትክ እንዲነግስ
ንጉስ እንዲሆን ኤመርን ቀባው።
፲፭ እናም ኤመር ንጉስ እንዲሆን ከቀ
ባው በኋላ ለሁለት ዓመታት ያህል በምድ
ሪቱ ላይ ሠላምን አገኘ፤ እናም በሀዘን የተ
ሞሉ እጅግ ብዙ የሆኖ ቀናትን እየተመለ
ከተ ከኖረ በኋላ ሞተ። እናም እንዲህ ሆነ
ኤመርም በእርሱ ቦታ ነገሰ እናም የአባቱ
ንም አርአያ ተከተለ።
፲፮ እናም ጌታ እርግማኑን ከምድሪቱ
በድጋሚ ማስወገድ ጀመረ፣ እናም በኤ
መር አገዛዝም የኤመር ቤት እጅግ በልፅጎ
ነበር፤ እናም ለስልሳ ሁለት ዓመታትም
እጅግ ሀብታም እስከሚሆኑ ድረስ እጅግ
ጠንካሮች ሆነው ነበር፤
፲፯ ከሁሉም ዓይነት ፍራፍሬ፣ እናም
እህል፣ እናም ሃር፣ እናም መልካም ናይ
ለን፣ እናም ወርቅ፣ እናም ብር፣ እናም የከ
በሩ ነገሮች ነበሯቸው፤
፲፰ እናም ደግሞ ሁሉም ዓይነት የቀ
ንድ ከብት፣ በሬዎች እናም ላሞች፣ እናም
በግ፣ እናም አሳማ፣ እናም ፍየሎች፣ እናም
ደግሞ ለሰዎች ለምግብነት ጠቃሚ የሆኑ
በርካታ ሌሎች እንሰሳት ነበሯቸው።
፲፱ እናም ደግሞ ሀፈረሶች፣ እናም አህ
ዮች፣ እናም ዝሆኖች፣ እናም ኩረሎም፣
እናም ኮሞም፣ ነበሩአቸው፤ ሁሉም እናም
በተለይ ዝሆኖቹ፣ እናም ኩረሎሞቹም እን
ዲሁም ኩሞሞቹ ለሰዎች ጠቃሚ ነበሩ።
፳ እናም ጌታም በዚህች ከምድር ሁሉ
በላይ ሀበተመረጠችው መሬት ላይ በረከ

፳ ሀ ኤተር ፪፥፲፭።

፬፻፺፭

ኤተር ፱፥፳፩–፴፬

ቱን እንደዚህ አፍስሶአል፤ እናም እርሱም
ይህችን ምድር የያዘ ለጌታ እንደሚይዝ አለ
በለዚያ ግን በክፋት በደረሱ ጊዜ ግን ለእን
ደሚጠፉ አዟቸዋል፤ እንደዚህ አይነቶቹም
ላይ፣ አለ ጌታ፥ የቁጣዬን ሙላት አፈስሳ
ለሁና።
፳፩ እናም ኤመር በዘመኑ ሁሉ በፅድቅ
ፍርድን ፈፅሟል፤ እናም ብዙ ወንዶችና
ሴቶች ልጆችን ወለደ፤ እናም ቆሪያንቱ
ምን ወለደ፣ እናም በእርሱ ቦታም እንዲ
ነግስ ቀባው።
፳፪ እናም ቆሪያንቱም በእርሱ ምትክ
እንዲነግስ ከቀባው በኋላ፣ ለአራት ዓመት
ኖረ፣ እናም በምድሪቱም ላይ ሠላምን
ተመለከተ፤ አዎን፣ እናም ደግሞም ሀየጻ
ድቅነትን ልጅ ተመልክቷል፣ እናም በዘ
መኑም ተደስቷል፣ እናም ከብሯል፣ እናም
በሰላም ሞተ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንቱም የአባ
ቱን ዱካ ተከተለ፤ እናም ብዙ ታላላቅ ከተ
ሞችን መሰረተ፣ እናም በዘመኑ ሁሉ ለህ
ዝቡ መልካም የነበረውን አበረከተ። እናም
እንዲህ ሆነ በጣም እስከሚያረጅም ድረስ
ልጆች አልነበሩትም።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ ሚስቱም መቶ
ሁለት ዓመት ሲሆናት ሞተች። እናም እን
ዲህ ሆነ ቆሪያንቱም በእርጅናው ወጣት አገ
ልጋይ የሆነችን አገባ፣ እናም ወንዶች እና
ሴቶች ልጆችን ወለደ፤ ስለዚህ አንድ መቶ
አርባ ሁለት ዓመት እስከሚሆነው ድረስ
ኖረ።
፳፭ እናም እንዲህ ሆነ ቆምን ወለደ፣
እናም ቆምም በእርሱ ምትክ ነገሰ፤ እናም
እርሱም ለዓርባ ዘጠኝ ዓመታት ነገሰ፤
እናም እርሱም ሔትን ወለደ፤ እናም ደግሞ
ሌሎች ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወለደ።
፳፮ እናም ህዝቡም በምድሪቱ ሁሉ ላይ
እንደገና ተሰራጩ፣ እናም በድጋሚ በም
ድሪቱ ላይ እጅግ ታላቅ የሆነ ኃጢያት
ተጀመረ፤ እናም ሔትም አባቱን ለማጥ
፳ ለ ኤተር ፪፥፰–፲፩።
፳፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፭፥፪።

ፋት የጥንቱን ሚስጥራዊ ዕቅድ በድጋሚ
ማቀፍ ጀመረ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም አባቱን
በራሱ ጎራዴ በመግደል ከዙፋኑ ላይ አወረ
ደው፤ እናም እርሱ በምትኩ ነገሰ።
፳፰ እናም እነርሱም የጌታን መንገድ ማዘ
ጋጀት እንዳለባቸው፣ አለበለዚያ በምድሪቱ
ላይ እርግማን እንደሚመጣ፣ አዎን ንሰሃ
ካልገቡ ታላቅ ረሃብ እንደሚሆን በዚህም
ብዙዎች እንደሚጠፉ የሚናገሩ፣ ለንሰሃ
የሚጮኹ ነቢያት በድጋሚም በምድሪቱ
ላይ መጡ።
፳፱ ነገር ግን ህዝቡ የነቢያቱን ቃላት አላ
መኑም፤ ነገር ግን እነርሱን አባረሩአቸው፤
እናም ጥቂቶቹን በጉድጓድ ጣሉአቸው፣
እናም እንዲሞቱ ተዉአቸው። እናም እን
ዲህ ሆነ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያደረጉትም
በንጉሱ ሔት ትዕዛዝ መሰረት ነበር።
፴ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱም ላይ
ታላቅ ድርቅ ተጀመረ፣ እናም ነዋሪዎቹም
በድርቁ የተነሳ እጅግ ፈጣን በሆነ ሁኔታ
ማለቅ ጀመሩ፣ በምድሪቱ ገፅ ላይ ምንም
ዝናብ አልነበረምና።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ደግሞ
መርዛማ እባቦች መጡ፣ እናም ብዙ ሰዎችን
ነደፉአቸው። እናም እንዲህ ሆነ ከብቶቻቸ
ውም ከመርዛማው እባቦች ፊት በምድሪቱ
በስተደቡብ በኩል በኔፋውያን ሀዛራሔምላ
ተብሎ ወደሚጠራው ሸሹ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ በሚሸሹበት ጊዜም
ብዙዎች ሞቱ፤ ይሁን እንጂ፣ ጥቂቶቹም
በምድሪቱ በስተደቡብ በኩል የሸሹ ነበሩ።
፴፫ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም ሀእባቦቹ
በማሳደድ እንዳይከተሉአቸው፣ ነገር ግን
ህዝቡ ማለፍ እንዳይችሉ፣ ለማለፍ የሚ
ጥሩትም በመርዛማዎቹ እባቦች ምክንያት
እንዲወድቁ እንዲያሰናክሏቸው አደረገ።
፴፬ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም አራዊ
ቶች ያለፉበትን መንገድ ተከተሉ፣ እናም
ሁሉንም እስኪመገቡ ድረስ የወዳደቁትን

፴፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፫።
፴፫ ሀ ዘኁል. ፳፩፥፮–፱።

፬፻፺፮

ኤተር ፱፥፴፭–፲፥፱

የከብት ስጋዎች ይመገቡ ነበር። እንግዲህ
ህዝቡም መጥፋት እንዳለባቸው በተመ
ለከቱ ጊዜ ለጥፋቶቻቸው ሀንሰሃ መግባት
ጀመሩ፣ እናም ወደ ጌታ ጮኹ።
፴፭ እናም እንዲህ ሆነ በጌታም ፊት እራ
ሳቸውን በብቃት ሀዝቅ ሲያደርጉ፣ እር
ሱም በምድሪቱ ገፅ ላይ ዝናብ ላከ፤ እናም
ህዝቡም በድጋሚ ነፍስ ዘሩ፣ እናም በምድ
ሪቱም ዙሪያ ሁሉ እናም በሃገሪቱ በስተሰ
ሜን ፍራፍሬ በቀለ። እናም ጌታም ከረሃብ
እነርሱን በመጠበቅ ኃይሉን አሳያቸው።
ምዕራፍ ፲
አንዱ ንጉስ ሌላኛውን ተካ— አንዳንዶቹ
ንጉሶች ፃድቅ ናቸው፤ ሌሎች ደግሞ
ኃጢአተኞች ናቸው— ፅድቅ የበላይ ሲሆን
ህዝቡ በጌታ ይባረካሉ እናም ይበለፅጋሉ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ሼዝ የሔት ዘር የነበ
ረው—ሔት በረሃቡ ሞቷል፣ እናም ከሼዝ
በስተቀር ቤተሰቡ በሙሉ ሞቷል—ስለ
ዚህ፣ ሼዝም የተጎዱትን ሰዎች ማጠናከር
ጀመረ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ሼዝም የአባቶቹን
አሟሟት አስታወሰ፣ እናም እርሱም ጻድ
ቃዊ የሆነ መንግስት መሰረተ፤ ምክንያቱም
እርሱ ጌታ ያሬድን እና ወንድሙን ባህሩን
ሀ
አሻግሮ ሲያመጣቸው ያደረገውን ያስታ
ውሳልና፤ እናም እርሱም የጌታን መንገድ
ተከተለ፤ እናም እርሱም ወንዶችን እና
ሴቶች ልጆችን ወለደ።
፫ እናም ታላቁ ልጁ፣ ሼዝ ተብሎ የሚ
ጠራው በእርሱ ላይ ተነሳበት፤ ይሁን እንጂ
ሼዝም እጅግ ሀብታም በመሆኑ በሌቦች ተገ
ደለ፣ ይህም ለአባቱ ሠላምን በድጋሚ አስ
ገኘ።
፬ እናም እንዲህ ሆነ አባቱም በምድሪቱ
ላይ ብዙ ከተሞችን አቋቋመ፣ እናም ህዝቡ
በድጋሚ በምድሪቱ ላይ ተሰራጩ። እናም
ሼዝም እጅግ እስከሚያረጅ ድረስ ኖረ፤
፴፬ ሀ አልማ ፴፬፥፴፬፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፰።

እናም ሪፕላኪሽን ወለደ። እናም እርሱ
ሞተ፤ እናም ሪፕላኪሽ በእርሱ ቦታ ነገሰ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሪፕላኪሽም በጌታ
ዐይን የሚሰራው ትክክል አልነበረም፤ ምክ
ንያቱም ብዙ ሚስቶች እና ሀእቁባቶች ነበ
ሩትና፣ እናም በሰዎች ትከሻም ለመሸከም
የማይቻል አሳረፈ፣ አዎን፣ ሰዎችንም ከባድ
ቀረጥ ይቀርጣቸው ነበር፤ እናም በቀረጡም
የሚያምሩ የተስፋፉ ህንጻዎች ይገነባ ነበር።
፮ እናም ለራሱም እጅግ የሚያምር ዙፋን
ሠራ፤ እናም ብዙ ወህኒ ቤቶችንም ሠራ
እናም ቀረጥ የማይከፍሉትንም ሰዎች ወህኒ
ቤት አስገባቸው፤ እናም ቀረጥ ለመክፈል
የማይችልም እስር ቤት እንዲገባ ይደረ
ጋል፤ እናም እርሱም እራሳቸውን እንዲ
ደግፉ ያለማቋረጥ እንዲሰሩ አደረጋቸው፤
እናም ለመስራት ፈቃደኛ ያልሆነውንም
እንዲሞት አደረገ።
፯ ስለሆነም መልካም የሆኑ ስራውን
በሙሉ አገኘ፤ አዎን፣ መልካም የሆነውን
ወርቅም በእስር ቤት እንዲጣራ አደረገ፤
እናም የሚያምረውን የእጅ ሥራም በእ
ስር ቤት እንዲሠራ አደረገ። እናም እን
ዲህ ሆነ በዝሙቱ እናም በእርኩሰቱ ህዝ
ቡን አሳዝኖ ነበር።
፰ እናም ለአርባ ሁለት ዓመታት በነገሰ
ጊዜ ህዝቡ በአመፅ በእርሱ ላይ ተነስተው
በት ነበር፤ እናም በድጋሚም በምድሪቱ ላይ
ጦርነት ተጀመረ፤ በዚህም ሪፕላኪሽ ተገ
ደለ፣ እናም ዘሮቹ ከምድሪቱ ተባረሩ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ከብዙ ዓመታት
በኋላ፣ ሞሪያንተን (የሪፕላኪሽ ዘር የነበረው)
ህዝቡ የተቃወማቸውን ወታደሮች በአንድ
ነት ሰበሰበ፣ እናም ወደፊት ሔደ እናም ከህ
ዝቡም ጋር ተዋጋ፤ እናም እርሱም በብዙ
ከተሞች ላይ ሥልጣን አገኘ፤ እናም ጦርነ
ቱም እጅግ የሚያሳዝን ነበር፤ እናም ለብዙ
ዓመታትም ቆየ፤ እናም እርሱም በምድሪቱ
ሁሉ ላይ ሥልጣንን አገኘ፣ እናም በምድ
ሪቱ ላይም እራሱን ንጉስ አደረገ።

፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፳፬።

፲ ፪ ሀ ኤተር ፮፥፩–፲፪።

፭ ሀ ያዕቆ. ፫፥፭፤
ሞዛያ ፲፩፥፪።

፬፻፺፯

ኤተር ፲፥፲–፳፭

፲ እናም እራሱንም ንጉስ ካደረገ በኋላ
የህዝቡን ሸክም አቀለለ፣ በዚህም በህዝቡ
አመለካከት ተወዳጅነትን አገኘ፣ እናም እነ
ርሱም ንጉሳቸው አድርገው ቀቡት።
፲፩ እናም ህዝቡን በፍትህ ገዛ፣ ነገር ግን
በርካታ ዝሙትን ስለሚፈፅም ለራሱ ትክ
ክል አላደረገም፤ ስለዚህ ከጌታ ፊት ተለየ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ሞሪያንተን ብዙ
ከተሞችን ሠራ፣ እናም ህዝቡም በእርሱ
ንግስናም በህንፃዎች፣ እናም በወርቅ፣
እናም በብር፣ እናም እህል በማብቀል፣
እናም ከብቶችን በማርባት፣ እጅግ ሀብታ
ሞች ሆኑ፣ እናም እንደዚህ አይነት ነገሮ
ችም እንደቀደሙት ጊዜያት ሆኑላቸው።
፲፫ እናም ሞሪያንተን እጅግ ታላቅ ለሆነ
እድሜ ኖረ፣ እና ከዚያም ቂምን ወለደ፤
እናም ቂምም በአባቱ ምትክ ነገሰ፤ እናም
ለስምንት ዓመታት ነገሰ፣ እናም አባቱም
ሞተ። እንዲህ ሆነ ቂም በፅድቅ አልነገሰም፣
ስለሆነም በጌታ አልተወደደም።
፲፬ እናም ወንድሙም በአመፅ ተነሳበት፣
በዚህም በእስር እንዲሆን አደረገው፤ እናም
በዘመኑ ሁሉ በእስር ቤት ተቀመጠ፤ እናም
በእስር እያለ ወንዶች እና ሴቶች ልጆችን
ወለደ፣ እናም በእርጅናውም ሌዊን ወለደ፤
እናም ሞተ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሌዊ አባቱ ከሞተ
በኋላ ለአርባ ሁለት ዓመታት በእስር ቤት
አገለገለ። እናም ከምድሪቱ ንጉስ ጋር
ተዋጋ፣ እናም በዚህ መንግስቱን ለራሱ
አገኘ።
፲፮ እናም መንግስቱንም እራሱ ካገኘው
በኋላ በጌታ ዐይን መልካም የሆነውን አደ
ረገ፤ እናም ህዝቦቹ በምድሪቱ ላይ በለፀጉ፣
እናም እስከ እርጅናውም በመልካም ሁኔታ
ኖረ፤ እናም ሴቶችን እና ወንዶች ልጆችን
ወለደ፤ እናም ደግሞ በእርሱ ምትክ ንጉስ
አድርጎ የቀባውን ቆሮምን ወለደ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ቆሮምም በዘመኑ
ሁሉ በጌታ ፊት መልካም የሆነውን ነገርን
ሠራ፤ እናም ብዙ ሴቶች እና ወንዶች ልጆ
፲፱ ሀ ኤተር ፱፥፴፩።

ችን ወለደ፤ እናም ለረጅም ጊዜ በምድር
ላይ ከኖረ በኋላ፣ ልክ እንደሌሎቹ ምድራ
ዊያን ሁሉ ህይወቱ አለፈች፤ እናም ኪሽም
በእርሱ ምትክ ነገሰ።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ኪሽም ደግሞ
ሞተ፣ እናም ሊብ በእርሱ ምትክ ነገሰ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ሊብም ደግሞ በጌታ
ፊት መልካም የሆነን ነገር አደረገ። እናም
በሊብ ዘመን ሀመርዛማዎቹም እባቦች ጠፍ
ተው ነበር። ስለሆነም ህዝቡም በምድሪቱ
በስተደቡብ በኩል ምግብ ለማደን ተጓዙ፣
ምክንያቱም በጫካ አውሬዎች ተሸፍኖ ነበ
ርና። እናም ሊብም ደግሞ ታላቅ አዳኝ ሆነ።
፳ እናም በምድሪቱ ቀጭን በሆነው፣
ምድሪቱን የሚከፍለው ባህር ባለበት ሥፍራ
አጠገብ ታላቅ ከተማን ሠሩ።
፳፩ እናም በምድሪቱም በስተደቡብ
በኩል ያለውን ምድረበዳ የዱር አውሬ
ለማግኘት ሲሉ ጠበቁት። እናም በስተ
ሰሜን ያለው ምድር በሙሉ በነዋሪዎች
ተሸፍኗል።
፳፪ እናም እነርሱም እጅግ ሠራተኞች
ነበሩ፤ እናም እርስ በርሳቸውም ጥቅምን
ያገኙ ዘንድ ይጓዙ፣ እናም ይሸጡ፣ እናም
ይለዋወጡ ነበር።
፳፫ እናም በሁሉም አይነት የብረት
አፈር፣ እናም ወርቅ፣ እናም ብር፣ እናም
ሀ
ብረት፣ እናም ነሀስ፣ እናም ሁሉም አይ
ነት ብረታ ብረቶች ይሰሩ ነበር፤ እናም
ከመሬትም ቆፍረው ያወጡት ነበር፤ ስለ
ዚህ፣ ከወርቅ፣ እናም ከብር፣ እናም ከብ
ረት፣ እናም ከመዳብ የብረት አፈር ለማ
ግኘት አፈር ይቆልሉ ነበር። እናም መል
ካም ሥራዎችን ሁሉ ሠርተዋል።
፳፬ እናም ሀርና የተፈተለ ጥሩ በፍታ
ነበሯቸው፤ እናም ዕርቃናቸውን ይሸፍኑበ
ትም ዘንድ ሁሉንም አይነት ልብሶች ሠሩ።
፳፭ እናም መሬቱን ለማረስ፣ እናም አር
ሰውም ለመዝራት፤ ለመሰብሰብ፣ እናም
ለመቆፈር፣ እናም ደግሞ ለመውቃት ሁሉ
ንም አይነት መሳሪያዎች ሠሩ።

፳፫ ሀ ፪ ኔፊ ፭፥፲፭።

፬፻፺፰

ኤተር ፲፥፳፮–፲፩፥፮

፳፮ እናም በእንሰሳቶቹም ተረድተው
ስራቸውን ለመስራት ሁሉንም መሳሪያ
ዎች ሠሩ።
፳፯ እናም ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪ
ያዎች ሠሩ። እናም እጅግ አስገራሚ የእጅ
ሥራዎችን ሁሉ ሠሩ።
፳፰ እናም ማንኛውም ህዝብ ከዚህ የበ
ለጠ ሊባረክ እናም በጌታም እጅ በጭራሽ
ሊሳካለት አይቻለውም። እናም ከምድሪ
ቱም ይበልጥ በተመረጠችው ምድር ላይ
ነበሩም፣ ጌታ ይህን ተናግሯልና።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ ሊብ ለብዙ ዓመ
ታት ኖረ፣ እናም ወንዶችና ሴቶች ልጆ
ችን ወለደ፤ እናም ደግሞ እርሱም ሔርቶ
ምን ወለደ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ሔርቶምም በአባቱ
ምትክ ነገሰ። እናም ሔርቶም ለሃያ አራት
ዓመታት በነገሰ ጊዜ፣ እነሆ፣ መንግስቱ
ከእርሱ ተወሰደ። እናም ለብዙ ዓመታት፣
አዎን በቀሪው ዘመኑ ሁሉ በግዞት አገለገለ።
፴፩ እናም ሔትን ወለደ፣ እናም ሔትም
በዘመኑ ሁሉ በግዞት ኖረ። እናም ሔትም
አሮንን ወለደ፣ እናም አሮንም በዘመኑ
ሁሉ በእስር ኖረ፤ እናም እርሱም አምኒጋ
ዳን ወለደ፣ እናም አምኒጋዳም ደግሞ በዘ
መኑ ሁሉ በግዞት ኖረ፤ እናም እርሱም
ቆሪያንቱምን ወለደ፣ እናም ቆሪያንቱምም
በዘመኑ ሁሉ በግዞት ኖረ፤ እናም እርሱም
ቆምን ወለደ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ቆምም ከመንግ
ስቱ ግማሽ የሚሆነውን ወደ እርሱ ሳበ።
እናም እርሱም በግማሽ መንግስቱ ለአርባ
ሁለት ዓመታት ነገሠ፤ እናም እርሱም ከን
ጉስ አምጊድ ጋር ለመዋጋት ሔደ፤ እናም
እነርሱም ለብዙ ዓመታት ተዋጉ፣ በዚያን
ጊዜም ቆም በአምጊድ ላይ ኃይልን አገኘ
እናም በተቀረው መንግስት ላይም ኃይልን
አገኘ።
፴፫ እናም በቆም ዘመንም በምድሪቱ
ዘራፊዎች መምጣት ጀመሩ፤ እናም የጥን
ቱን ዕቅድ ተከተሉ፤ እናም እንደጥንቱም
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሀላ፤ የሚስጥር ስብሰባ።

መሃላቸውን ፈፀሙ፣ እናም መንግስቱን
ለማጥፋት በድጋሚ ተመኙ።
፴፬ እንግዲህ ቆምም ከእነርሱ ጋር ለረ
ጅም ጊዜ ተዋጋ፤ ይሁን እንጂ፣ አላሸነ
ፋቸውም ነበር።
ሀ

ምዕራፍ ፲፩
የያሬዳውያን ህይወት በጦርነት፤ በፀብ እና
በክፋት የተሞላ ነበር— ያሬዳውያን ንሰሃ
ካልገቡ ፈፅመው እንደሚጠፉ ነቢያት
ተንብየዋል— ህዝቡም የነቢያትን ቃላት
አልተቀበሉም።
፩ እናም ደግሞ በቆም ዘመን ብዙ ነቢያት
ተነሱ፣ እናም ያ ታላቅ ህዝብም ንሰሃ ካልገባ
እናም ወደጌታ ካልተመለሱ፣ እናም ግድ
ያቸውን እናም ክፋታቸውን ካላቆሙ እን
ደሚጠፉ ትንቢት ተናገሩ።
፪ እናም እንዲህ ሆነ ነቢያቱም በህ
ዝቡ ተቀባይነትን አላገኙም ነበር፣ እናም
ህዝቡም ሊገድሏቸው ስለፈለጉ የቆምን
ጥበቃ ለማግኘት ወደ እርሱ ሸሹ።
፫ እናም ለቆምም ብዙ ነገሮችን ተነበዩ
ለት፤ እናም እርሱም በቀሪው ዘመኑ ሁሉ
የተባረከ ነበር።
፬ እናም በመልካም እርጅና ሁኔታ ውስጥ
ኖረ፣ እናም ሺብሎምንም ወለደ፤ ሺብሎ
ምም በእርሱ ምትክ ነገሰ። እናም የሺብሎ
ምም ወንድም በእርሱ ላይ አመፀበት፣
እናም በምድሪቱ ሁሉ እጅግ ታላቅ የሆነ
ጦርነትም ተጀመረ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ የሺብሎም ወንድ
ምም ስለህዝቡ መጥፋት የተነበዩት ነቢያት
በሙሉ እንዲገደሉ አደረገ፤
፮ እናም በምድሪቱ ሁሉ ታላቅ መቅሰ
ፍት ሆነ፣ ምክንያቱም ለኃጢአታቸውም
ንሰሃ ካልገቡ ታላቅ እርግማን በምድሪቱ
ላይ፣ እናም ደግሞ በህዝቡ ላይ እንደ
ሚሆን፣ እናም ከዚህ በፊት በምድር ላይ
ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ ጥፋትም በመካ
ከላቸው እንደሚሆን፣ እናም ንሰሃ ካልገቡ

፬፻፺፱

ኤተር ፲፩፥፯–፳፫

አጥንቶቻቸውም በመሬት ላይ እንደተራራ
ሀ
እንደሚቆለሉም መስክረዋልና።
፯ እናም በክፉው ህብረታቸው የተነሳ የጌ
ታን ድምፅ አላዳመጡም፤ ስለዚህ፣ በም
ድሪቱ ሁሉ ጦርነት እናም ፀብ ተጀመረ፣
እናም ደግሞ ብዙ ረሃብ እና ቸነፈር ሆነ፤
በዚህም የተነሳ ታላቅ ጥፋት ከዚህ በፊት
በምድር ላይ ታይቶ የማይታወቅ ሆነ፤ እናም
ይህ ሁሉ የሆነው በሺብሎም ዘመን ነበር።
፰ እናም ህዝቡም ለጥፋቶቻቸው ንሰሃ
መግባት ጀመሩ፤ እናም ይህንንም ባደረጉ
ጊዜ ጌታ በእነርሱ ላይ ሀምህረት አደረገ
ላቸው።
፱ እናም እንዲህ ሆነ ሺብሎም ተገደለ፤
እናም ሴትም ወደ ምርኮ ተወሰደ፣ እናም
በዘመኑ ሁሉ በምርኮ ኖረ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ልጁ አሃህ መንግስቱን
አገኘ፤ እናም በዘመኑ ሁሉ በህዝቡ ላይ ነገሰ።
እናም እርሱም በዘመኑ ብዙ አይነት ክፋቶ
ችን አደረገ፤ በዚያም ብዙ ደም እንዲፈስ
አደረገ፤ እናም የእርሱም ዘመን ጥቂት ነበር።
፲፩ እናም ኤተም፣ የአሃህ ወገን በመሆኑም
መንግስቱን አገኘ፤ እናም እርሱም ደግሞ
በዘመኑ መጥፎ የሆነውን አደረገ።
፲፪ እናም እንዲህ ሆነ በኤተም ዘመን ብዙ
ነቢያቶች መጡ፣ እናም በህዝቡም ላይ ትን
ቢትን ተናገሩ፤ አዎን፣ ለኃጢአቶቻቸው
ንሰሃ ካልገቡ በስተቀር ጌታ ፈፅሞ ከምድር
ላይ እንደሚያጠፋቸውም ተነበዩ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም ልባቸውን
አጠጠሩ፤ እናም ቃላቸውንም ሀአላዳመ
ጡም፤ እናም ነቢያቶቹም አዘኑ እናም ከህ
ዝቡ መካከል ወጡ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ኤተም በዘመኑ
ሁሉ በክፋት ፍርድን ፈፀመ፤ እናም ሞሮ
ንን ወለደ። እናም እንዲህ ሆነ ሞሮንም
በእርሱ ምትክ ነገሰ፤ ሞሮንም በጌታ ፊት
መጥፎ የሆነውን አደረገ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ስልጣንን እናም
፲፩ ፮ ሀ ኦምኒ ፩፥፳፪፤

ኤተር ፲፬፥፳፩።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።

ጥቅምን ለማግኘት በተቋቋመው ሚስጢ
ራዊ ሴራ የተነሳ በህዝቡ መካከል ሀአመፅ
ተነሳ፤ እናም በእነርሱም መካከል በክ
ፋት ኃያል የሆነ ሰው ተነሳ፣ እናም እር
ሱም ከሞሮን ጋር ተዋጋ፣ ከዚያም የመንግ
ስቱን ግማሽ አሸነፈ፤ እናም እርሱም ለብዙ
ዓመታት ግማሹን መንግስት አስተዳደረ።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ሞሮንም አሸነፈው፣
እናም መንግስቱን በድጋሚ ያዘ።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ ሌላም ኃያል ሰው
ተነሳ፤ እርሱም የያሬድ ወንድም ወገን
ነበር።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ እርሱም ሞሮ
ንን በማሸነፍ መንግስቱን ያዘ፤ ስለሆነም፣
ሞሮን በተቀረው ዘመኑ በግዞት ኖረ፤ እናም
እርሱም ቆሪያንቶር ወለደ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንቶር በዘመኑ
ሁሉ በግዞት ኖረ።
፳ እናም በቆሪያንቶርም ዘመን ደግሞ ብዙ
ነቢያቶች ተነሱ፣ እናም ታላቅ እናም አስገ
ራሚ ነገሮችን ተነበዩ፣ እናም ወደ ህዝቡም
ለንሰሃ ጮኹ፣ እናም ንሰሃ ካልገቡ በስተ
ቀር ጌታ እግዚአብሔርም እነርሱን ፈፅሞ
በማጥፋት ሀፍርዱን እንደሚፈፅም ተናገሩ፤
፳፩ እናም ጌታ እግዚአብሔር በስልጣኑ
አባቶቻቸውን እንዳመጣ ሀሌሎች ሰዎች
ምድሪቱን እንዲወርሱ እንደሚልክ ወይም
እንደሚያመጣ ተናገሩ።
፳፪ እናም እነርሱም በሚስጢራዊው ህብ
ረት እናም ክፉ በሆነው እርኩሰታቸው የነ
ቢያቱን ቃላት በሙሉ አልተቀበሉም።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንቶር ሀኤተ
ርን ወለደ፣ እናም በዘመኑ ሁሉ በግዞት ኖሮ
ሞተ።
ምዕራፍ ፲፪
ነቢዩ ኤተር ህዝቡ በእግዚአብሔር እንዲ
ያምኑ አበረታታ— ሞሮኒ አስገራሚ የሆ

፲፫ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፪።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።

፳፩ ሀ ኤተር ፲፫፥፳–፳፩።
፳፫ ሀ ኤተር ፩፥፮፤ ፲፭፥፴፫–፴፬።

፭፻

ኤተር ፲፪፥፩–፲፪

ኑትን እናም በእምነት የተሰሩትን ድንቅ
ነገሮች አስታወሰ— የያሬድ ወንድም እም
ነቱ ክርስቶስን ለማየት አስቻለው— ጌታ
ሰዎች ትሁት ይሆኑ ዘንድ ድካምን ይሰጣ
ቸዋል— የያሬድ ወንድም የዜሪንን ተራራ
በእምነት አንቀሳቀሰ— እምነት፣ ተስፋ፣
እና ልግስና ለደህንነት አስፈላጊ ናቸው—
ሞሮኒ ኢየሱስን ፊት ለፊት አየው።
፩ እናም እንዲህ ሆነ የኤተር ዘመን ሀበቆ
ሪያንተመር ዘመን ነበር፤ እናም ቆሪያንተ
መር በምድሪቱ በሙሉ ላይ ንጉስ ነበር።
፪ እናም ሀኤተርም የጌታ ነቢይ ነበር፤ ስለ
ዚህ ኤተር በቆሪያንተመር ዘመን ተነሳ፤
እናም ለህዝቡ መተንበይ ጀመረ፣ በውስጡ
በነበረው የጌታ መንፈስ መንስኤ ለሊታገት
አይቻልምና።
፫ እርሱም ከማለዳ ጀምሮ ፀሐይ እስከ
ምትጠልቅ ህዝቡም ንሰሃ በመግባት በእ
ግዚአብሔር እንዲያምኑ አለበለዚያ ሀእን
ደሚጠፉ በመምከር፣ ለእነርሱም ለበእም
ነት ሁሉም ነገሮች ለመሟላት እንደሚችሉ
በመንገር ሐጮኸ—
፬ ስለሆነም፣ በእግዚአብሔር የሚያምን
በእርግጥ ለተሻለ ዓለም፣ አዎን፣ በእግዚአ
ብሔር ቀኝ እጅ በኩል ያለውን ስፍራ እንኳ
ለማግኘት ሀተስፋ ይኖረዋል፤ ይኸውም
ተስፋ በእምነት የሚመጣ ነው፤ ተስፋም
ለሰዎች ነፍስ ለእንደመሃልቅ ነው፤ እነርሱ
ንም ፅኑ እና የማይነቃነቁ እንዲሆኑ እናም
ሁልጊዜም በርካታ ሐመልካም ነገሮችን እን
ዲሰሩ፤ እግዚአብሔርንም መእንዲያከብሩ
ያደርጋቸዋል።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ኤተር ታላቅ እና አስ
፲፪ ፩ ሀ ኤተር ፲፫፥፲፫–፴፩።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኤተር።
		ለ ኤር. ፳፥፱፤ ኢኖስ ፩፥፳፮፤
አልማ ፵፫፥፩።
፫ ሀ ኤተር ፲፩፥፲፪፣ ፳–፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣
ማመን።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፭።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ተስፋ።

		ለ
		ሐ
		መ
፮ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ገራሚ ነገሮችን ለህዝቡ ተነበየላቸው፤ እነ
ርሱ ግን ስላላዩት አላመኑበትም።
፮ እናም አሁን፣ እኔ ሞሮኒ፣ ስለነዚህ ነገ
ሮች በመጠኑ እናገራለሁ፤ ሀእምነት ለተስፋ
የምናደርጋቸው ነገሮች ነገር ግን ሐየማናያ
ቸው መሆኑን ለዓለምም አሳያለሁ፤ ስለ
ዚህ፣ ስላላያችሁ አትከራከሩ፣ ምክንያቱም
እምነታችሁ መእስከሚፈተን ድረስ ምስክ
ርነትን አትቀበሉምና።
፯ ምክንያቱም ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ
በኋላ እራሱን ለአባቶቻችን ያሳየው በእም
ነት ነበር፤ እነርሱም በእርሱ እምነት እስ
ከሚኖራቸው ድረስ እራሱን አልገለፀላቸ
ውም፤ ስለሆነም፣ አንዳንዶቹ በእርሱ ላይ
እምነት ሳይኖራቸው አልቀረም፣ ምክንያ
ቱም እራሱን ለዓለም አላሳየምና።
፰ ነገር ግን ሰዎች በማመናቸው እራሱን
ለዓለም አሳይቷል፣ እናም የአብንም ስም
አክብሯል፣ እና ሌሎች ከሰማያዊው ስጦታ
ይካፈሉ ዘንድ፣ ባልተመለከቷቸውም ነገ
ሮች ተስፋ ያደርጉ ዘንድ መንገዱን አዘ
ጋጅቷል።
፱ ስለዚህ፣ እናንተ ደግሞ ተስፋን ማድ
ረግ፣ እናም እምነት ካላችሁ ከስጦታው
ተካፋዮች ለመሆን ትችላላችሁ።
፲ እነሆ የጥንቶቹም ቅዱስ ወደሆነው የእ
ግዚአብሔር ስርዓት ሀየሚጠሩት በእምነታ
ቸው ነበር።
፲፩ ስለሆነም፣ በእምነት ነበር የሙሴ
ህግ የተሰጠው። ነገር ግን እግዚአብሔርም
በልጁ ስጦታም ይበልጥ ሀየተመረጠውን
መንገድ አዘጋጅቷል፤ እናም ይህም የተ
ሟላው በእምነት ነው።
፲፪ በሰው ልጆች መካከል ሀእምነት ከሌለ

ዕብ. ፮፥፲፱።
፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፰።
፫ ኔፊ ፲፪፥፲፮።
ዕብ. ፲፩፥፩።
ሮሜ ፰፥፳፬–፳፭።
አልማ ፴፪፥፳፩።
፫ ኔፊ ፳፮፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፻፭፥፲፱፤
፻፳፩፥፯–፰።

፲ ሀ አልማ ፲፫፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፲፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፴፩።
፲፪ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፳፫፤
ሞዛያ ፰፥፲፰፤
ሞሮኒ ፯፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፰–፲፩።

፭፻፩

ኤተር ፲፪፥፲፫–፳፭

እግዚአብሔር በመካከላቸው ተአምር
መስራት አይችልም፤ ስለሆነም እስከሚ
ያምኑ ድረስ እራሱን አልገለፀላቸውም።
፲፫ እነሆ፣ የአልማ እና የአሙሌቅ እምነ
ትም ነው ሀወህኒ ቤቱ ወደምድር እንዲወ
ድቅ ያደረገው።
፲፬ እነሆ፣ የኔፊና የሌሂ እምነት ነበር
ላማናውያንን ሀ እንዲለወጡ ያደረገው፣
ስለሆነም እነርሱም በእሳት እና ለበመንፈስ
ቅዱስ ተጠመቁ።
፲፭ እነሆ፣ ሀየአሞን እና የወንድሙ እም
ነት ነበር ታላቅ የሆነ ተአምር በላማናውያን
መካከል ለየሠራው።
፲፮ አዎን፣ ከክርስቶስ በፊት የነበሩትም
እንኳን እናም ደግሞ ከእርሱ በኋላ የነበ
ሩት ሀተአምር የሚሰሩት ሁሉም የሰሯቸው
ለ
በእምነት ነበር።
፲፯ እናም ሦስቱ ደቀመዛሙርት ሞትን
ሀ
እንዳይቀምሱ ቃል ኪዳን የተገባላቸው
በእምነት ነበር፤ እናም እምነት እስከሚኖ
ራቸው ድረስ ቃልኪዳኑን አላገኙም ነበር።
፲፰ እናም በማንኛውም ጊዜም እንኳን
እምነት እስከሚኖራቸው ድረስ ተአምራ
ትን ማንም አልሰራም፤ ስለዚህ እነርሱ አስ
ቀድመው በእግዚአብሔር ልጅ አምነዋል።
፲፱ እናም ክርስቶስ ሀከመምጣቱም በፊት
እንኳን በእምነታቸው እጅግ የበረቱ ብዙ
ዎች ነበሩ፤ እነርሱም ለበመጋረጃው ስር
ሊጠበቁ አልተቻሉም፤ ነገር ግን በእው
ነትም በእምነት አይን ያዩአቸውን ነገሮች
በዐይኖቻቸው አይተዋል እናም ተደስተ
ዋል።
፳ እናም እነሆ፣ በዚህ መዝገብ ውስጥም
ከእነዚህ አንዱ የያሬድን ወንድም መሆኑን
ለ

፲፪ ለ ማቴ. ፲፫፥፶፰፤
ሞር. ፱፥፳።
፲፫ ሀ አልማ ፲፬፥፳፮–፳፱።
፲፬ ሀ ሔለ. ፭፥፶–፶፪።
		ለ ሔለ. ፭፥፵፭፤
፫ ኔፊ ፱፥፳።
፲፭ ሀ አልማ ፲፯፥፳፱–፴፱።
		ለ ይህም በአለማ ፲፯–፳፮ ውስጥ
እንደተነገረው ማለት ነው።

አይተናል፤ እርሱም በእግዚአብሔር እም
ነቱ ታላቅ በመሆኑ እግዚአብሔርም ሀበጣ
ቶቹ ሲያመለክት፣ ለእርሱም በተናገራቸው
ቃላት ምክንያት፣ ከያሬድ ወንድም እይታ
ሊደብቀው አልቻለም፤ ቃላቱንም እርሱ
በእምነቱ ያገኛቸው ነበሩ።
፳፩ እናም የያሬድ ወንድም የጌታን ጣት
ከተመለከተ በኋላ፣ የያሬድ ወንድም በእ
ምነቱ ሀቃል ኪዳን ስለተቀበለ፣ ጌታ ከእርሱ
ምንም ነገር ከእይታው ሊሰውርበትም አል
ቻለም፤ ስለዚህ እርሱም ሁሉንም ነገሮች
አሳየው ምክንያቱም ለከመጋረጃው ውጪ
ከእንግዲህ ሊያስቀምጠው አይቻለውምና።
፳፪ እናም እነዚህ ነገሮች በአህዛብ አማ
ካኝነት ለወንድሞቻቸው እንዲመጡ አባ
ቶቻችን ሀቃል ኪዳንን ያገኙት በእምነት
ነው፤ ስለዚህ ጌታ፣ አዎን ኢየሱስ ክርስ
ቶስም እንኳን፣ እኔን አዞኛል።
፳፫ እናም እንዲህ ስል ተናገርኩት፥ ጌታ
ሆይ፣ ስንፅፍ ሀደካሞች በመሆናችን አህዛብ
ይሳለቁብናል፤ ጌታ በእምነታችን በሚገባ
እንድንናገር አድርጎናል፣ ነገር ግን በጽሁፍ
ለ
ኃያላን እንድንሆን አላደረገንምና፤ መን
ፈስ ቅዱስንም ስለሰጠሃቸው እነዚህን ሰዎች
ሁሉ ብዙ ለመናገር እንዲችሉ አድርገኻ
ቸዋልና።
፳፬ እናም በእጆቻችን አስቸጋሪነት ምክ
ንያትም ትንሽ ብቻ ሀእንድንፅፍ አድርገኸ
ናል። እነሆ፣ እንደያሬድ ወንድም በይበልጥ
መፃፍ እንድንችል አላደረግኽንም፣ ምክ
ንያቱም ሰዎች እንዲያነቡት የሚገፋፉበት
ኃያል እንዲሆኑ እርሱ የፃፋቸውን ነገሮች
እንዳንተው ሁሉ ኃያል አድርገሃቸዋል።
፳፭ ቃላቶቻችንን ደግሞ መፃፍ እስከማን

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
		ለ ዕብ. ፲፩፥፯–፵።
፲፯ ሀ ፫ ኔፊ ፳፰፥፯፤
ሞር. ፰፥፲–፲፪።
፲፱ ሀ ፪ ኔፊ ፲፩፥፩–፬፤
ያዕቆ. ፬፥፬–፭፤
ጄረም ፩፥፲፩፤
አልማ ፳፭፥፲፭–፲፮።
		ለ ኤተር ፫፥፮።

ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።
፳ ሀ ኤተር ፫፥፬።
፳፩ ሀ ኤተር ፫፥፳፭–፳፮።
		ለ ኤተር ፫፥፳፤
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፫።
፳፪ ሀ ኢኖስ ፩፥፲፫።
፳፫ ሀ ሞር. ፰፥፲፯፤ ፱፥፴፫።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፫፥፩።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቋንቋ።

፭፻፪

ኤተር ፲፪፥፳፮–፴፯

ችል ድረስ ኃያል እና ታላቅ አደረክ፤ ስለዚህ
በምንፅፍበት ጊዜም ደካማነታችንን እንመ
ለከታለን፣ እናም ቃላቶቹን በምናስቀምጥ
በትም እንደናቀፋለን፤ እናም አህዛብ በቃ
ላችን ሀእንደሚሳለቁብን እፈራለሁ።
፳፮ እናም ይህን በምናገርበት ጊዜ፣ ጌታ
እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥ ሞኞች ሀይሳለቃሉ
ነገር ግን ያዝናሉ፤ እናም ፀጋዬ ለየዋሆች
በቂ ነው፣ እነርሱም በድካማችሁ ብልጫ
አይወስዱባችሁም።
፳፯ እናም ሰዎች ወደ እኔ የሚመጡ ከሆኑ
ሀ
ድክመታቸውን አሳያቸዋለሁ። ሰዎች
ትሁት እንዲሆኑ ድካምን ለእሰጣቸዋለሁ፤
እናም ሐፀጋዬም እራሳቸውን በፊቴ መዝቅ
ላደረጉ ሁሉ በቂ ነው፤ እነርሱም በፊቴ
እራሳቸውን ዝቅ ካደረጉ፣ እናም በእኔም
እምነት ካላቸው፣ ከዚያም ሠደካማ የሆኑትን
ለእነርሱ ጠንካራ እንዲሆኑ አደርጋለሁ።
፳፰ እነሆ፣ ለአህዛብ ድካማቸውን አሳያ
ቸዋለሁ፣ እናም ሀእምነት፤ ተስፋ እና ልግ
ስና ወደ እኔ—የፅድቅ ምንጭ ሁሉ ወደ
ሆነው እንደሚያመጣቸው አሳያቸዋለሁ።
፳፱ እናም እኔ ሞሮኒ፣ እነዚህን ቃላት
በመስማቴ ተፅናንቼ ነበር እናም እንዲህ
አልኩኝ፥ አቤቱ ጌታ የፅድቅ ፈቃድህ ይከ
ናወናል፤ ምክንያቱም አንተ ለሰው ልጆች
እንደእምነታቸው እንደምታከናውን አው
ቃለሁና፤
፴ የያሬድ ወንድም የዜሪንን ተራራ ተን
ቀሳቀስ ሲለው—እርሱም ሀ ተንቀሳቀሶ
ነበር። እናም እምነት ባይኖረው አይንቀሳ
ቀስም ነበር፣ ስለዚህ አንተም ለሰዎች እንደ
እምነታቸው ትሰራለህ።
፳፭ ሀ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ
		ለ

፩ ቆሮ. ፪፥፲፬።
ገላ. ፮፥፯።
ያዕቆ. ፬፥፯።
ዘፀአ. ፬፥፲፩፤
፩ ቆሮ. ፩፥፳፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		መ ሉቃ. ፲፰፥፲–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፩፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ሠ ሉቃ. ፱፥፵፮–፵፰፤
፪ ቆሮ. ፲፪፥፱።

፴፩ ምክንያቱም ለደቀመዛሙርቱም ራስ
ህን እንደዚህ አሳይተሃል፤ ባንተም ሀካመኑ
እናም በስምህ ከተናገሩ በኋላ ራስህን በታ
ላቅ ኃይል አሳይተሃቸዋልና።
፴፪ እናም ደግሞ ለሰዎች ቤት፣ አዎን፣
በአባትህም ሀቤት እንኳን ማዘጋጀትህን
መናገርህን አስታውሳለሁ፤ በዚህም ሰው
የላቀ ለተስፋ ይኖረው ዘንድ ነው፤ ስለሆ
ነም ሰው ተስፋ ማድረግ ይገባዋል፣ አለበ
ለዚያ አንተ ያዘጋጀኸውን ሥፍራ በውርስ
ሊቀበል አይችልም።
፴፫ እናም በድጋሚ፣ ለሰዎች ልጆች
ስፍራቸውን ለማዘጋጀት እንደገና ታነሳው
ዘንድ ህይወትህን አሳልፈህ ለአለም እስከ
መስጠት ድረስ ዓለምን ሀመውደድህን መና
ገርህን አስታውሳለሁ።
፴፬ እናም አሁን ይህ ለሰዎች ልጆች የነ
በረህ ሀፍቅር ልግስና እንደሆነ አውቃለሁ፤
ስለዚህ ሰዎች ልግስና ከሌላቸው በአባትህ
መኖሪያ ያዘጋጀኸውን ስፍራ ሊወርሱ አይ
ችሉም።
፴፭ ስለዚህ፣ እኛ ደካሞች በመሆናችን
አህዛብ ልግስና ከሌላቸው ትፈትናቸዋ
ለህ እናም ሀተሰጦአቸውም ይወሰድባቸ
ዋል፤ አዎን፣ ያንን የተቀበሉትንም እን
ኳን፣ እናም በብዛት ላላቸውም ይጨመር
ላቸዋል ያልከውን በዚህ ነገር አውቀዋለሁ።
፴፮ እናም እንዲህ ሆነ አህዛብ ልግስና
ይኖራቸው ዘንድ ሀጸጋ እንዲሰጣቸው ወደ
ጌታ ፀለይሁ።
፴፯ እናም እንዲህ ሆነ ጌታም እንዲህ
አለኝ፥ ልግስና ከሌላቸው አንተ ግድ
የለህም፣ አንተ ታማኝ ነበርክ፤ ስለዚህ፣

፳፰ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፫፤
ሞሮኒ ፯፥፴፱–፵፯።
፴ ሀ ማቴ. ፲፯፥፳፤
ያዕቆ. ፬፥፮፤
ሔለ. ፲፥፮፣ ፱።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፴፪ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፪፤
ኢኖስ ፩፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፸፪፥፬፤
፺፰፥፲፰።

		ለ ቅ.መ.መ. ተስፋ።
፴፫ ሀ ዮሐ. ፫፥፲፮–፲፯።
፴፬ ሀ ሞሮኒ ፯፥፵፯።
ቅ.መ.መ. ልግስና፤
ፍቅር።
፴፭ ሀ ማቴ. ፳፭፥፲፬–፴።
ቅ.መ.መ. መክሊት፤
ስጦታ።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።

፭፻፫

ኤተር ፲፪፥፴፰–፲፫፥፮

ልብስህ ይነፃል። እናም ድካምህን በማየ
ትህ በአባቴ ቤት ባዘጋጀሁልህ ቦታ እንድ
ትቀመጥ ጠንካራ ትደረጋለህ።
፴፰ እናም አሁን እኔ ሞሮኒ፣ አህዛቦችን
አዎን እናም ደግሞ የምወዳቸው ወንድሞ
ቼን በክርስቶስ ሀየፍርድ ወንበር ፊት እስ
ካገኛቸው እሰናበታችኋለሁ፤ በዚያም ሰዎ
ችም በሙሉ ለልብሶቼ በእናንተ ደም እን
ዳልተበከሉ ያውቃሉ።
፴፱ እና ከዚያም ኢየሱስን ሀማየቴን ታው
ቃላችሁ፣ እናም እርሱም ለፊት ለፊት ተና
ግሮኛል፣ እናም እነዚህን ነገሮች በተመ
ለከተ አንድ ሰው ለሌላ እንደሚናገርም፣
በራሴ ቋንቋ በግልፅ በትህትና ነግሮኛል፤
፵ እናም በፅሁፍ ደካማ በመሆኔም ጥቂ
ቱን ብቻ ፅፌአለሁ።
፵፩ እናም እንግዲህ፣ ነቢያት እና ሐዋ
ሪያት የፃፉለትን ይህንን ኢየሱስን ሀእንድ
ትፈልጉት እመክራችኋለሁ፤ በዚህም የእ
ግዚአብሔር አብ ፀጋ፣ እናም ደግሞ ኢየ
ሱስ ክርስቶስና፣ ስለእነርሱ ለየሚመሰክረው
መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥና፣ ከእናንተ
ጋር ለዘለዓለም ይኑር። አሜን።
ሀ

ለ

ምዕራፍ ፲፫
ኤተር በዮሴፍ ዘር በአሜሪካ ውስጥ ስለ
ምትገነባ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ተና
ገረ— እርሱም ትንቢትን ተናገረ፤ አስወ
ገዱት፤ የያሬዳውያንን ታሪክ ፃፈ፣ እናም
ስለያሬዳውያን መጥፋት አስቀድሞ ተና
ገረ— በምድሪቱ ሁሉ ላይ ጦርነት አየለ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ እኔ ሞሮኒ፣ የፃፍኩ
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፪፤
፹፰፥፸፬–፸፭፤ ፻፴፭፥፬–፭።
		ለ ኤተር ፲፪፥፳፯።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፱።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ክርስቶስ
ከሟችነት በኋላ መገለጡ።
		ለ ዘፍጥ. ፴፪፥፴፤
ዘፀአ. ፴፫፥፲፩።

ላቸውን ሰዎች ጥፋት በተመለከተ ታሪኬን
ለመጨረስ እቀጥላለሁ።
፪ እነሆ፣ እነርሱም የኤተርን ቃላት
በሙሉ አልተቀበሉም፤ እርሱ ሰው ከተ
ፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሁሉንም ነገሮች በእው
ነት ነግሮአቸዋል፤ እናም ውኃውም ከምድ
ሪቱ ገፅ ሀከሸሸ በኋላ ከሁሉም መሬት በላይ
የተመረጠች ምድር፣ በጌታ የተመረጠች
ምድር እንደሆነች፤ ስለሆነም ጌታ በዚህች
ምድሪቱ ላይ የሚኖሩት ሰዎች ሁሉ ለእን
ዲያገለግሉት ይፈልጋል፤
፫ እናም ይህም የጌታ ቅዱስ የማምለኪያ
ቦታ፣ ከሰማይም ሀየምትወርደው ለየአዲ
ሲቷ ኢየሩሳሌም ስፍራ እንደነበረችም ነግ
ሮአቸዋል።
፬ እነሆ፣ ኤተር የክርስቶስን ቀናት ተመ
ልክቷል፣ እናም በዚህች ምድር ላይም
ሀ
ስለአዲሲቷ ኢየሩሳሌምም በተመለከተ
ተናግሯል።
፭ እናም ደግሞ ስለእስራኤል ቤት፣ እናም
ሀ
ሌሂ ስለመጣበት ለስለኢየሩሳሌም በተመ
ለከተ ተናግሯል—ጠላቶቹም ከተደመ
ሰሰ በኋላ ሐቅዱሲቷ ከተማ ለጌታ በድጋሚ
እንደምትገነባ፤ ስለዚህ ኢየሩሳሌም በጥ
ንት ጊዜ የነበረች በመሆኗ አዲሲቷ ኢየ
ሩሳሌም ልትሆን እንደማትችል፤ ነገር ግን
በድጋሚ መገንባት እንደሚገባት፣ እናም
የጌታ ቅዱስ ከተማ እንደምትሆን፤ እናም
ይህችም ለእስራኤል ቤትም እንደምትገነባ
ተናግሯል—
፮ እናም ሀለዮሴፍ ዘር ቅሪቶችም ለአዲ
ሲቷ ኢየሩሳሌም በዚች ምድር ትገነባለች፣
ለዚህም ነገር ሐምሳሌ ነበር፤

፵፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫፤
፻፩፥፴፰።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፪።
፲፫ ፪ ሀ ዘፍጥ. ፯፥፲፩–፳፬፤ ፰፥፫።
		ለ ኤተር ፪፥፰።
፫ ሀ ራዕ. ፫፥፲፪፤ ፳፩፥፪።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፳፪፤
፳፩፥፳፫–፳፬።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፭ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፰–፳።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
		ሐ ራዕ. ፳፩፥፲፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፱–፴፮።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣ የያዕቆብ
ልጅ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፱፤
፵፭፥፷፮–፷፯፤ ፹፬፥፪–፭፤
እ.አ. ፩፥፲።
		ሐ አልማ ፵፮፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ምሳሌዎች።

፭፻፬

ኤተር ፲፫፥፯–፲፰

፯ ዮሴፍ አባቱን ወደ ግብፅ እንዳመጣው
እርሱም በዚያው ሞቷል፤ ስለዚህ ለዮሴፍ
አባት እንዳይጠፋ መሃሪ እንደሆነለት ሁሉ
የዮሴፍ ዘርም ለእንዳይጠፋ መሃሪ ለመሆን፣
ጌታ የዮሴፍን ዘር ቅሪት ከኢየሩሳሌም አስ
ወጥቷል።
፰ ስለዚህ፣ የዮሴፍ ቤት ቅሪት በዚህ
ሀ
ምድር ላይ ይገነባሉ፤ ይህችም ለእነርሱ
የውርስ ምድር ትሆናለች፤ እናም እንደ
ጥንቷ ኢየሩሳሌምም ቅዱስ ከተማ ለጌታ
ይገነባሉ፤ እናም ምድር እስከምታልፍ
መጨረሻዋ እስከሚሆን ድረስ ለከእንግዲህ
ወዲህ አይቀላቀሉም።
፱ እናም ሀአዲስ ሰማይ እና አዲስ ምድር
ይኖራል፤ እናም የጥንቶቹ ከማለፋቸው
በስተቀር እንደ ጥንቱ ይሆናሉ፣ እናም
ሁሉም ነገሮች አዲስ ሆነዋል።
፲ እናም አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ትመሰረ
ታለች፤ እናም በእርሷም የሚኖሩባት የተ
ባረኩ ይሆናሉ፤ ምክንያቱም በበጉ ደም
ልብሳቸው ሀየነፃው እነርሱ ናቸውና፤ እናም
እነርሱም ከእስራኤል ቤት ከነበሩት ከዮሴፍ
ዘር ቅሪት ጋር ተቆጥረዋልና።
፲፩ እናም ደግሞ የጥንቷ ኢየሩሳሌም
ትመሰረታለች፤ እናም በውስጧ የሚ
ኖሩትም የተባረኩ ናቸው፣ በበጉ ደም
ታጥበዋልና፤ እናም እነርሱም ነበሩ ተበ
ትነው የነበሩት፣ እናም በምድሪቷ በአራ
ቱም ማዕዘናት፣ እናም ከሃገሪቱ ሀከበስተ
ሰሜን በኩል ለየተሰባሰቡት፣ እናም እግ
ዚአብሔር ከአባታቸው ሐከአብርሃም ጋር
የገባውን የቃል ኪዳን በረከት ተካፋዮች
የሆኑት።
፲፪ እናም እነዚህ ነገሮች በሚመጡበት
ጊዜ እንዲህ የሚሉት ቅዱሳን መፃህፍት
ይፈጸማሉ፥ መጨረሻ የሚሆኑት ሀበመጀ
ሀ

፯ ሀ ዘፍጥ. ፵፮፥፪–፯፤ ፵፯፥፮።
		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፭።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የቃል ኪዳን
ምድር።
		ለ ሞሮኒ ፲፥፴፩።
፱ ሀ ፪ ጴጥ. ፫፥፲–፲፫፤
ራዕ. ፳፩፥፩፤

መሪያ የነበሩት ነበሩ፤ እናም በመጨረሻ
የነበሩት መጀመሪያ የሚሆኑም ነበሩ።
፲፫ እናም ከዚህ የበለጠን ልጽፍ ነበር፣
ነገር ግን ተከልክያለሁ፤ ነገር ግን የኤተር
ትንቢቶች ታላቅና አስደናቂዎች ነበሩ፤
ነገር ግን ምንም የማይረባ አድርገው ቆጠ
ሩት እናም አውጥተው ጣሉት፤ እናም በቀ
ንም እራሱን በድንጋይ ዋሻ ደበቀ፣ እናም
በምሽት በመሄድ ለህዝቡ መሆን ስለሚገባ
ቸው ነገሮች ይመለከታል።
፲፬ እናም በድንጋይ ዋሻ ውስጥ በተቀ
መጠ ጊዜ በምሽት በህዝቡ ላይ የሚመጣ
ውን ጥፋት በመመልከት የሚቀሩትን የዚ
ህን ታሪክ ቃል ፃፈ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እርሱንም ከህዝቡ
መካከል ባስወጡበት ዓመት በህዝቡ መካ
ከል ታላቅ ጦርነት ተጀመረ፣ ምክንያቱም
የተነሳሱ ኃያላን የሆኑ እናም ይነገሩ በነበ
ሩት ሚስጢራዊ የክፋት እቅዳቸውም ቆሪ
ያንተመርን ለማጥፋት የፈለጉ ብዙ ሰዎች
ነበሩና።
፲፮ እናም እንግዲህ የጦርነትን ጥበብ
እናም የዓለምን ማጭበርበር ሁሉ ቆሪያን
ተመር ከአጠና በኋላ፣ ስለዚህ ሊገድሉት
ከፈለጉት ጋር ተዋጋ።
፲፯ ነገር ግን መልከ መልካም የሆኑት
የቆሆር ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ልጆቹ እንዲ
ሁም እርሱም ንሰሃ አልገቡም፤ የቆሪሆርም
መልከ መልካም ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ
ንሰሃ አልገቡም፤ እናም በአጠቃላይ መልከ
መልካም ከሆኑት በምድሪቱ ሁሉ ላይ ካሉት
ወንዶች እና ሴቶች ልጆች ማንም ንሰሃ የገባ
አልነበረም።
፲፰ ስለሆነም፣ እንዲህ ሆነ ኤተር በድን
ጋይ ዋሻ በኖረበት በመጀመሪያው አመት፣
መንግስቱን ያገኙ ዘንድ ከቆሪያንተመር ላይ

፫ ኔፊ ፳፮፥፫፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፫–፳፭።
፲ ሀ ራዕ. ፯፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፲፪፥፲–፲፩፤
አልማ ፭፥፳፯።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፮–፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የአብርሐም ቃል
ኪዳን።
፲፪ ሀ ማር. ፲፥፴፩፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
ያዕቆ. ፭፥፷፫፤
ት. እና ቃ. ፺፥፱።

፭፻፭

ኤተር ፲፫፥፲፱–፲፬፥፩

በሚዋጉት በሚስጢራዊው ሴራዎች በጎ
ራዴ የተገደሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ።
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ የቆሪያንተመር ልጆ
ችም ብዙ ተዋጉ፣ ብዙም ደም ፈሰሳቸው።
፳ እናም በሁለተኛው ዓመት ወደ ሀቆሪ
ያንተመር እንዲሔድ እና እርሱ እና ቤተ
ሰዎቹም በሙሉ ንሰሃ ከገቡ ጌታ ለእርሱ
መንግስቱን እንደሚሰጠው ህዝቡንም እን
ደሚያድን በመናገር እንዲተነብይ የጌታ
ቃል ለኤተር መጣ—
፳፩ አለበለዚያ ግን ይጠፋሉ፣ እናም ከእ
ርሱ በስተቀር ቤተሰዎቹ በሙሉ ይጠፋሉ።
እናም እርሱም ሀሌሎች ህዝቦች ምድሪቱን
ለውርስ እንደሚቀበሉ የተነገረውን ትንቢት
በተመለከተ ሲፈፀም እንዲያይ ብቻ በህ
ይወት ይቆያል፤ እናም ለቆሪያንተመርም
በእነርሱ ይቀበራል፤ እናም ከቆሪያንተመር
በስተቀር እያንዳንዱ ነፍስም ይጠፋል።
፳፪ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመርም፣
ቤተሰዎቹም፣ እንዲሁ ህዝቡ ንሰሃ አልገ
ቡም፤ እናም ጦርነቱም አልቆመም፤ እነ
ርሱም ኤተርን ለመግደል ፈለጉ፣ ነገር ግን
እርሱ ሸሸ፣ እናም በድንጋይ ዋሻ ውስጥ
በድጋሚ ራሱን ደበቀ።
፳፫ እናም እንዲህ ሆነ ሻረድ ተነሳ፣ እር
ሱም ደግሞ ከቆሪያንተመር ጋር ተዋጋ፤
እናም አሸነፈው፣ በሦስተኛውም ዓመት
ወደ ግዞት አስገባው።
፳፬ እናም የቆሪያንተመር ወንድ ልጆች
በአራተኛው ዓመት ሻረድን አሸነፉት፣
እናም በድጋሚ ለአባታቸው መንግስትን
አስገኙ።
፳፭ እንግዲህ በምድሪቱ ሁሉ ላይ ጦር
ነት ተጀመረ፤ እያንዳንዱ ሰው ከቡድኑ ጋር
በመሆን ለሚፈልገው ነገር ተዋጋ።
፳፮ እናም ዘራፊዎች ነበሩ፤ እናም በአጠ
ቃላይ በምድሪቱ ላይ ሁሉም ዓይነት ክፋ
ቶች ነበሩ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር
ሀ

፲፰ ሀ ኤተር ፰፥፱–፳፮።
፳ ሀ ኤተር ፲፪፥፩–፪።
፳፩ ሀ ኦምኒ ፩፥፲፱–፳፩፤

በሻረድ እጅግ ተቆጥቶ ነበር፤ እናም በድ
ጋሚም ከእርሱ ጋር ለመዋጋት ከጦሩ ጋር
ሄደ፤ እናም እነርሱም በታላቅ ቁጣ ተገ
ናኙ፤ እናም በጊልጋል ሸለቆም ተገናኙ፤
እናም ጦርነቱም እጅግ የከፋ ነበር።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ ሻረድ ከእርሱ ጋር
ለሦስት ቀናት ተዋጋ። እናም እንዲህ ሆነ
ቆሪያንተመር አሸነፈው፣ እናም በሔሽ
ሎን ሜዳ እስከሚመጣም ድረስ አሳደደው።
፳፱ እናም እንዲህ ሆነ በሜዳማው ቦታም
ሻረድ ተዋጋው፤ እናም ቆሪያንተመርን
አሸነፈው፣ እናም መልሶ ወደ ጊልጋል
ሸለቆ አሳደደው።
፴ እናም ቆሪያንተመር በጊልጋል ሸለቆ
በድጋሚ ከሻረድ ጋር ተዋጋ፣ እናም በዚ
ያም ሻረድን አሸነፈው እናም ገደለው።
፴፩ እናም ሻረድም ቆሪያንተመርን ጭኑ
ላይ አቆሰለው፤ እርሱም ለሁለት ዓመታት
በድጋሚ ወደ ጦርነቱ አልተመለሰም ነበር፤
በዚህም ጊዜ በምድሪቱ ላይ የነበሩት ሰዎች
ሁሉ የደም መፋሰስ ያደርጉ ነበር፣ እናም
እነርሱንም የሚያቆማቸው ማንም አልነ
በረም።
ምዕራፍ ፲፬
የህዝቡ ክፋት በምድሪቱ ላይ እርግማን
ያመጣል— ቆሪያንተመር ከጊልአድ፣
ከዚያም ከሊብ፣ እናም ቀጥሎ ከሺዝ
ጋር ጦርነትን አደረገ— ደም እና እልቂት
ምድሪቱን ሸፈነ።
፩ እናም እንግዲህ በህዝቡም ክፋት የተ
ነሳ በምድሪቱ ሁሉ ላይ ታላቅ ሀእርግማን
ሆነ፤ በዚህም አንድ ሰው መሳሪያውን ወይ
ንም ጎራዴውን በራሱ መደርደሪያ ካስቀ
መጠ፣ ወይንም ማስቀመጥ በሚችልበት
ስፍራ ካደረገ፣ እነሆ፣ በሚቀጥለው ቀን
አያገኘውም፣ ስለዚህ እርግማኑ በምድሪቱ
ላይ ታላቅ ሆኗልና።

			ኤተር ፲፩፥፳፩።
		ለ ኤተር ፲፭፥፳፱–፴፪።
፲፬ ፩ ሀ ሔለ. ፲፪፥፲፰፤

			፲፫፥፲፯–፳፫፤
ሞር. ፩፥፲፯–፲፰፤ ፪፥፲–፲፬።

ኤተር ፲፬፥፪–፳፩

፪ ስለዚህ እያንዳንዱ የራሱ የሆነውን
በእጁ አጥብቆ ይይዛል፣ እናም ለሌላ አያ
በድርም እንዲሁም ከሌላም አይበደርም፤
እናም እያንዳንዱ ሰው ንብረቱን፣ እናም
ህይወቱን፣ እናም የሚስቱን እናም የልጁን
ህይወት ለመጠበቅ የጎራዴውን እጀታ በቀኝ
እጁ ይይዛል።
፫ እናም እንግዲህ ከሁለት ዓመት በኋላ፣
እናም ሻረድ ከሞተም በኋላ፣ እነሆ፣ የሻረድ
ወንድም ተነሳ፣ እናም ከቆሪያንተመር ጋር
ተዋጋ፣ በዚህም ቆሪያንተመርም አሸነፈው
እናም ወደ አኪሽ ምድረበዳም አሳደደው።
፬ እናም እንዲህ ሆነ የሻረድ ወንድም በአ
ኪሽ ምድረበዳ ውስጥ ከእርሱ ጋር ተዋጋ፤
እናም ጦርነቱም እጅግ የከፋ ነበር፣ እናም
ብዙ ሺዎችም በጎራዴው ወደቁ።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር ምድ
ረበዳውን ከበበ፤ እናም የሻረድ ወንድም
በምሽት ከምድረበዳው ሄደ እናም የሰከ
ሩትን የቆሪያንተመርን ወታደሮች በከፊል
ገደሉአቸው።
፮ እናም ወደ ሞሮን ምድር ሔደ፣ እናም
እራሱን በቆሪያንተመር ዙፋን አስቀመጠ።
፯ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር ለሁ
ለት ዓመታት ከወታደሮቹ ጋር በምድ
ረበዳው ኖረ፤ በዚያም ሥፍራ ለወታደ
ሮቹ ጥንካሬ ተቀበለ።
፰ እንግዲህ የሻረድ ወንድም ጊልአድ
የሚባለው ደግሞ በሚስጢራዊ ሴራዎች
የተነሳ ለሠራዊቱ ብርታትን አገኘ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ
ሳለ ሊቀ ካህኑ ገደለው።
፲ እናም እንዲህ ሆነ ከሚስጢራዊ ሴራ
ዎች አንዱ በሚስጢራዊው መተላለፊያ
ቦታ ውስጥ ገደለው፣ እናም መንግስቱን
ለራሱ አደረገ፤ እናም ስሙም ሊብ ይባል
ነበር፤ እናም ሊብም ከህዝቡ ሁሉ ሰዎች
መካከል በላይ ጠንካራ አቋም የነበረው ሰው
ነበር።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ በሊብ የመጀመሪያ
ዓመት፣ ቆሪያንተመር ወደ ሞሮን ምድር
መጣ፣ እናም ከሊብ ጋር ተዋጋ።

፭፻፮

፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ከሊብም ጋር
ተዋጋ፤ ሊብም በእጁ ላይ መትቶ አቆሰ
ለው፤ ይሁን እንጂ፣ የቆሪያንተመር ሠራ
ዊቶች ሊብን ገፉት፣ እርሱም በባህሩ ዳርቻ
ወደ ወሰኑ ሸሸ።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር ተከ
ተለው፤ እናም ሊብም በባህሩ ዳርቻ ከእ
ርሱ ጋር ተዋጋ።
፲፬ እናም እንዲህ ሆነ ሊብ የቆሪያንተመ
ርን ወታደሮች መታቸው፣ እነርሱም በድ
ጋሚ ወደ አኪሽ ምድረበዳ ሸሹ።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ እርሱ ወደ አጎሽ
መስክ እስከሚመጣ ድረስ ሊብ ተከተለው።
እናም ቆሪያንተመር ከሊብ በፊት ሲሸሽም
በምድሯ በዚያ ክፍል የነበሩትን ህዝቦች
በሙሉ ይዞ ሄዶ ነበር።
፲፮ እናም ወደ አጎሽ መስክ በመጣም ጊዜ
ከሊብ ጋር ተዋጋ፣ እናም እስከሚሞት ድረ
ስም መታው፤ ይሁን እንጂ፣ የሊብ ወን
ድም በቆሪያንተመር ላይ በምትኩ መጣ
በት፣ እናም ጦርነቱም እጅግ የከፋ ሆነ፤
በዚህም ቆሪያንተመር በድጋሚ ከሊብ ወን
ድም ሠራዊት ፊት ሸሸ።
፲፯ እናም የሊብ ወንድም ስሙ ሺዝ ይባል
ነበር። እናም እንዲህ ሆነ ሺዝ ቆሪያንተመ
ርን አሳደደው፣ እናም ብዙ ከተሞችንም
ድል አደረገ፣ እናም ሴቶችን እና ልጆችን
ገደለ፣ እና ከተሞችንም አቃጠለ።
፲፰ እናም በምድሪቱ ሁሉ ላይ ሺዝ
ተፈራ፤ አዎን፣ በምድሪቱ ሁሉ ጩኸት
ሆነ—የሺዝን ሠራዊት ማን ሊቋቋም ይቻ
ለዋል? እነሆ፣ የምድሪቱ ገፅ በፊቱ ጠረ
ጋት!
፲፱ እናም እንዲህ ሆነ በምድሪቱ ሁሉ
ላይም ህዝቡ ከሠራዊቱ ጋር በአንድነት
ተሰባሰበ።
፳ እናም እነርሱም የተከፋፈሉ ነበሩ፤
እናም ግማሹ ወደ ሺዝ ወታደሮች ሸሹ፤
ግማሹ ወደ ቆሪያንተመር ወታደሮች ሸሹ።
፳፩ እናም ጦርነቱ እጅግ ታላቅ እና
ረጅም ስለነበር፣ እናም ደም መፋሰሱ እና
እልቂቱ እይታም እጅግ ለረጅም ጊዜ ስለ

፭፻፯

ኤተር ፲፬፥፳፪–፲፭፥፬

ነበር፣ ምድሪቱም ገጽታዋ በሙሉ በሙ
ታን ተሸፍኖ ነበር።
፳፪ እናም ፈጣን ጦርነት ስለነበር ሙታንን
ለመቅበር የቀረ ማንም አልነበረም፣ ነገር
ግን የወንዶችን፣ የሴቶችን፣ እና የልጆችን
ሙታኖቻቸውን በምድር ገፅ ላይ እንደተዘ
ረጉ፣ ለስጋ ሀትል ምግብ እንዲሆኑ በመተው
ከደም ማፋሰስ ወደ ደም ማፋሰስ ዘመቱ።
፳፫ እናም የዚህ ሽታም በምድሪቱ ሁሉ
ላይ፣ እንዲሁም በምድሩ ገጽ ላይ ሁሉ
ሆነ፤ ስለዚህ ህዝቡ በሽታው ምክንያት በም
ሽት ሆነ እንዲሁም በቀን ተቸግረው ነበር።
፳፬ ይሁን እንጂ፣ ሺዝ ቆሪያንተመርን
ማሳደዱን አልተወም፤ የተገደለውን የወን
ድሙን ደም በቆሪያንተመር ላይ ለመበቀል፣
እናም ጌታ ቆሪያንተመር በጎራዴ እንደማይ
ሞት ለኤተር ነግሮት በነበረው ቃል ላይ ለመ
በቀል፣ በመሃላ እራሱን አነሳስቶ ነበርና።
፳፭ እናም በቁጣው ሙላት ጌታ እንደጎ
በኛቸው፣ እናም ክፋቶቻቸው እና እርኩ
ሰቶቻቸው ለዘላለማዊው ጥፋታቸው መን
ገድ እንዳዘጋጁ እንመለከታለን።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ሺዝ ቆሪያንተመ
ርን በስተምስራቅ በኩል እስከባህሩ ዳርቻ
ወሰን አሳደደው፣ እናም ለሦስት ቀናትም
ከሺዝ ጋር ተዋጋ።
፳፯ እናም በሺዝ ወታደሮች መካከል
ጥፋቱ አሰቃቂ ስለነበር ህዝቡ መፍራት
ጀመሩ፣ እናም ከቆሪያንተመር ወታደሮች
ፊት መሸሽ ጀመሩ፤ እናም ወደ ቆሪሆር
ምድር ሸሹ፣ እናም በፊታቸው የነበሩትን
ነዋሪዎች ከእነርሱ ጋር ያልተቀላቀሉትን
በሙሉ ጠረጉአቸው።
፳፰ እናም በቆሪሆር ሸለቆ ውስጥ ድን
ኳናቸውን ተከሉ፤ እናም ቆሪያንተመ
ርም ድንኳኑን በሹር ሸለቆ ተከለ። እንግ
ዲህ የሹር ሸለቆ ከቆምኖር ኮረብታ አጠገብ
ነበር፤ ስለዚህ፣ ቆሪያንተመር ወታደሮቹን
በቆምኖር ኮረብታ ላይ በአንድነት ሰበሰባ
ቸው፣ እናም የሺዝን ወታደሮች ለጦርነት
ለመጋበዝ መለከትን ነፋ።
ሀ

፳፩ ሀ ኤተር ፲፩፥፮።

፳፱ እናም እንዲህ ሆነ እነርሱም መጡ፣
ነገር ግን በድጋሚ ወደ ኋላ አባረሩአቸው፤
እናም ለሁለተኛ ጊዜ መጡ፤ እናም ለሁ
ለተኛ ጊዜም ተባረሩ። እናም እንዲህ ሆነ
ለሦስተኛ ጊዜ በድጋሚ መጡ፤ እናም ጦር
ነቱም እጅግ የከፋ ሆነ።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ሺዝም ቆሪያንተመ
ርን መትቶ በበርካታ ቦታዎች ላይ አቆሰ
ለው፤ እናም ቆሪያንተመር ደም ስለፈሰ
ሰው እራሱን ሳተ፣ እናም የሞተም ይመ
ስል ስለነበር በሽከማ ተወሰደ።
፴፩ እንግዲህ በሁለቱም በኩል የሞቱት
ወንዶች፣ ሴቶችና ልጆች ብዙ ስለነበሩ፣
ሺዝ ወታደሮቹ የቆሪያንተመርን ወታደሮች
እንዳያባርሩአቸው አዘዘ፤ ስለዚህ እነርሱም
ወደ ጦር ሰፈራቸው ተመለሱ።
ምዕራፍ ፲፭
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ያሬዳውያን በጦር
ነቱ ሞቱ— ሺዝ እና ቆሪያንተመር ህዝ
ቡን በአንድነት ለመገዳደል ሰበሰቡ— የጌ
ታም መንፈስ ከእነርሱ ጋር መሆ
ኑን አቆመ— የያሬዳውያን ሀገር ፈጽማ
ጠፋች— ቆሪያንተመር ብቻ ቀረ።
፩ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር ቁስሉ
እንደዳነለት፣ ኤተር ለእርሱ የተናገራቸ
ውን ሀቃላት ማስታወሰ ጀመረ።
፪ ከህዝቦቹም ወደ ሁለት ሚሊዮን የሚ
ጠጉት በጎራዴው እንደተገደሉ ተመ
ለከተ፣ እናም በልቡም ማዘን ጀመረ፤
አዎን፣ ሁለት ሚሊዮን ኃያላን ሰዎች፣
እናም ደግሞ ሚስቶቻቸው እና ልጆቻቸ
ውም ጭምር ተገድለው ነበር።
፫ ለሰራቸውም ክፋቶች ንሰሃ መግ
ባት ጀመረ፤ ሁሉንም በነቢያት አንደበት
የተነገሩትን ቃላቶች ማስታወስ ጀመረ፤
እናም እያንዳንዱም የተናገሩአቸው እን
ደተፈፀሙ ተመለከተ፤ እናም ነፍሱ አዘነች
እናም መፅናናትን ለመቀበል አልቻለም።
፬ እናም እንዲህ ሆነ ሺዝ ህዝቡን እንዲ

፳፪ ሀ ኢሳ. ፲፬፥፱–፲፩።

፲፭ ፩ ሀ ኤተር ፲፫፥፳–፳፩።

፭፻፰

ኤተር ፲፭፥፭–፲፰

ያድንለት፣ እናም ለህዝቡም ህይወት ሲል
መንግስቱን እንደሚሰጠው በመፈለግ ደብ
ዳቤ ፃፈለት።
፭ እናም እንዲህ ሆነ ሺዝ ደብዳቤውን
ሲቀበል ለቆሪያንተመር ራሱን የሰጠ እን
ደሆን በራሱ ጎራዴ እንደሚገድለው እናም
የህዝቡንም ህይወት እንደሚያተርፍ ደብ
ዳቤን ፃፈለት።
፮ እናም እንዲህ ሆነ ህዝቡም ለክፋታቸው
ንሰሃ አልገቡም፤ እናም የቆሪያንተመር ህዝ
ቦች በሺዝ ህዝቦች በቁጣ ተነሳስተው ነበር፤
እናም የሺዝ ህዝብም በቆሪያንተመር ህዝቦች
ላይ በቁጣ ተነሳስተው ነበር፤ ስለዚህ የሺዝ
ህዝቦች ከቆሪያንተመር ህዝቦች ጋር ተዋጉ።
፯ እናም ቆሪያንተመርም ሊሸነፍ እንደ
ተቃረበ በተመለከተ ጊዜ በድጋሚ ከሺዝ
ሰዎች ፊት ሸሸ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመርም
ትርጓሜውም ትልቅ፣ ወይንም ከሁሉም
የሚበልጥ ማለት ወደሆነው ወደ ሪፕሊአን
ኩም ውኃ መጣ፤ ስለዚህ፣ ወደዚህ ውኃ
በመጡ ጊዜ ድንኳናቸውን ተከሉ፤ እናም
ደግሞ ሺዝ ድንኳኑን በእነርሱ አጠገብ
ተከለ፤ እናም ከዚያም በሚቀጥለው ቀን
ለውጊያ መጡ።
፱ እናም እንዲህ ሆነ እጅግ የከፋ ውጊ
ያን አደረጉ፤ በዚያም ቆሪያንተመር በድ
ጋሚ ቆሰለ፣ እናም ብዙም ደም ስለፈሰሰው
እራሱን በመሳት ወደቀ።
፲ እናም እንዲህ ሆነ የቆሪያንተመር ወታ
ደሮች የሺዝን ወታደሮች በኃይል አጠቁአ
ቸው፣ ስለዚህ አሸነፉአቸው፣ እናም ከፊ
ታቸውም እንዲሸሹ አደረጉአቸው፤ እናም
እነርሱም በስተደቡብ በኩል ሸሹ፣ እናም
አጋዝ ተብሎ በሚጠራም ስፍራ ድንኳና
ቸውን ተከሉ።
፲፩ እናም እንዲህ ሆነ የቆሪያንተመር
ወታደሮችም በራማህ ኮረብታ ድንኳኖቻ
ቸውን ተከሉ፤ እናም በዚያን ኮረብታ ነበር
አባቴ ሞርሞን ቅዱስ የሆነውን መዛግብት
ለጌታ ሀየደበቀው።
፲፩ ሀ ሞር. ፮፥፮።

፲፪ እናም እንዲህ ሆነ ከኤተር በስተቀር
ከሞት የተረፉትን ሰዎች በሙሉ በአንድ
ላይ በምድሪቱ ላይ ሰበሰቡአቸው።
፲፫ እናም እንዲህ ሆነ ኤተር የህዝቡን
ሥራ ሁሉ ተመለከተ፤ እናም በቆሪያንተ
መር በኩል የነበሩትም ሰዎችም ከቆሪያን
ተመር ወታደሮች ጋር በአንድነት ተሰባስ
በው እንደነበር ተመለከተ፤ እናም በሺዝ
በኩል የነበሩትም ሰዎችም በሺዝ ወታደ
ሮች በኩል በአንድ ላይ ተሰባስበው ነበር።
፲፬ ስለሆነም፣ እናም በምድሪቷ ፊት ላይ
የነበሩትን ሁሉ ያገኙ ዘንድ፣ እናም ለመ
ቀበል የሚችሉትን ጥንካሬዎች ሁሉ ለመ
ቀበል፣ ህዝቡን ለዓራት አመታት ሰበሰቡ
አቸው።
፲፭ እናም እንዲህ ሆነ ሁሉም እያንዳ
ንዳቸው ከነሚስቶቻቸው፣ እናም ከነል
ጆቻቸው ከፈለጉት ወታደሮች ጋር በተ
ሰበሰቡበት ጊዜ—ወንዶች፣ ሴቶች እና
ልጆች የጦር መሳሪያ በመታጠቅ፤ ጋሻዎ
ችን፣ እናም ሀየደረት ኪሶችን፣ እናም ኮፍ
ያን በመታጠቅ፣ እናም ማንኛውንም ዓይ
ነት የጦር አልባሳትን በመልበስ—እያን
ዳንዱም ከሌላው ጋር ለመዋጋት ዘመቱ፤
እናም ቀኑን ሙሉ ተዋጉ፣ ሆኖም ግን
አላሸነፉም።
፲፮ እናም እንዲህ ሆነ ምሽት በሆነም ጊዜ
ደክመው ነበር፣ እናም ወደ ጦር ሰፈራቸ
ውም ተመለሱ፤ እናም ወደ ጦር ሰፈራቸ
ውም ከተመለሱ በኋላ፣ ለሞቱት ወገኖቻ
ቸው ይጮኹ፣ እንዲሁም ያለቅሱ ነበር፤
እናም ጩኸታቸው እናም ለቅሶአቸውታ
ላቅ በመሆኑ አየሩን እጅግ የሚሰነጥቅ ታላቅ
ኃይል ነበረው።
፲፯ እናም እንዲህ ሆነ በሚቀጥለውም
ቀን ዳግም ለውጊያ ሄዱ፣ እናም ያም ቀን
ታላቅና አስፈሪ ነበር፤ ይሁን እንጂ አላሸ
ነፉም፣ እናም በድጋሚ ምሽት በሆነበት
ጊዜም ህዝቦቻቸው ስለሞቱባቸው አካባ
ቢውን በጩኸትና በልቅሶ ረበሹት።
፲፰ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመርም

፲፭ ሀ ሞዛያ ፰፥፯–፲።

፭፻፱

ኤተር ፲፭፥፲፱–፴፬

በድጋሚ ለውጊያ ወደእርሱ እንዳይመጣ፣
ነገር ግን መንግስቱን እንዲይዝ፣ እናም የህ
ዝቡን ህይወት እንዲያተርፍለት በመጠየቅ
ለሺዝ ደብዳቤ በድጋሚ ፃፈለት።
፲፱ ነገር ግን እነሆ፣ የጌታ መንፈስ ከእነ
ርሱ ጋር መሆኑን አቆመ፣ እናም ሀሰይጣ
ንም በሰዎች ልብ ሙሉ ስልጣን ነበረው፤
ልባቸውን በማጠጠራቸው፣ አዕምሮአቸ
ውን በማሳወራቸው እንዲጠፉ ዘንድ ተስፋ
ቆርጠው ነበርና፤ ስለሆነም በድጋሚ ወደ
ጦርነት ሄዱ።
፳ እናም እንዲህ ሆነ በዚያን ቀን በሙሉ
ተዋጉ፤ እናም ምሽት ሲሆን ጎራዴአቸውን
ይዘው ተኙ።
፳፩ እናም በሚቀጥለው ቀንም ምሽት እስ
ከሚሆን ድረስ ተዋጉ።
፳፪ እናም ምሽቱ ሲመጣ ልክ ወይን
ጠጥቶ እንደሰከረ ሰው በቁጣ ሀሰክረው
ነበር፤ እናም ጎራዴአቸውን ይዘው በድ
ጋሚ ተኙ።
፳፫ እናም በሚቀጥለው ቀን በድጋሚ
ተዋጉ፤ እናም ምሽቱም በመጣም ጊዜ
ከቆሪያንተመር ሰዎች ከሃምሳ ሁለቱ እናም
ከሺዝ ሰዎች ስልሳ ዘጠኙ በስተቀር በጎራዴ
ተመትተው ወደቁ።
፳፬ እናም እንዲህ ሆነ በዚያን ምሽትም
ጎራዴአቸውን እንደያዙ ተኙ፣ እናም በሚ
ቀጥለው ቀን በድጋሚ ተዋጉ፣ እናም ቀኑን
ሙሉ በኃይል፣ በጎራዴአቸው እና በጋሻ
ዎቻቸው ተዋጉ።
፳፭ እናም ምሽት በሆነም ጊዜ ሠላሳ
ሁለት የሺዝ ሰዎች፣ እንዲሁም ሃያ ሰባት
የቆሪያንተመር ሰዎች ብቻ ነበሩ።
፳፮ እናም እንዲህ ሆነ ምግባቸውን በል
ተው ተኙ፣ እናም በሚቀጥለውም ቀን
ለሞት ተዘጋጁ። እናም እነርሱም እንደ
ሰዎች ጥንካሬ ትላልቅ እና ኃያላን ሰዎች
ነበሩ።
፳፯ እናም እንዲህ ሆነ ለሦስት ሰዓታትም
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፳፪ ሀ ሞሮኒ ፱፥፳፫።
፳፱ ሀ ኤተር ፲፫፥፳–፳፩።

ተዋጉ፣ እናም ደም ስለፈሰሳቸው እራሳቸ
ውን ሳቱ።
፳፰ እናም እንዲህ ሆነ የቆሪያንተመር
ሰዎች ለመራመድ የሚያስችላቸውን በቂ
ብርታት ባገኙ ጊዜ ህይወታቸውን ለማ
ትረፍ ሊሸሹ ነበር፤ ነገር ግን እነሆ ሺዝ
ተነሳ፣ እናም ደግሞ የእርሱ ሰዎች ተነሱ፣
እናም ቆሪያንተመርን ለመግደል አለበለ
ዚያም በጎራዴው እንደሚጠፋ በቁጣው
ማለ።
፳፱ ስለሆነም፣ እነርሱን ተከተላቸው፣
እናም በሚቀጥለው ቀን ደረሰባቸው፤ እናም
በድጋሚ በጎራዴ ተዋጉ። እናም እንዲህ ሆነ
ከቆሪያንተመር እና ከሺዝ በስተቀር ሀሁሉም
በጎራዴው በወደቁ ጊዜ፣ እነሆ፣ ሺዝ ደም
ስለፈሰሰው እራሱን ስቶ ነበር።
፴ እናም እንዲህ ሆነ ቆሪያንተመር ጎራ
ዴውን በመመርኮዝ ለጊዜ ትንሽ አረፈ፣
እናም የሺዝን እራስ ቆረጠ።
፴፩ እናም እንዲህ ሆነ የሺዝን ራስ በመ
ምታት ከቆረጠ በኋላ፣ ሺዝ በእጆቹ በመ
መርኮዝ ተነሳ፣ እናም ወደቀ፤ እናም ለመ
ተንፈስ ከታገለም በኋላ ሞተ።
፴፪ እናም እንዲህ ሆነ ሀ ቆሪያንተመር
በመሬቱ ላይ ወደቀ፣ እናም ህይወት የሌ
ለውም መሰለ።
፴፫ እናም ጌታ ኤተርን ተናገረው፤ እናም
እንዲህ አለው፥ ወደፊት ሂድ። እናም እር
ሱም ወደ ፊት ሄደ፣ እናም የጌታ ቃል
በሙሉ መፈፀሙንም ተመለከተ፤ እናም
ሀ
ታሪኩንም ጨረሰ፤ (እኔም መቶኛውን
ክፍል አልፃፍኩም) እናም የሊምሂ ሰዎች
እንዲያገኙት በማድረግም ደበቀው።
፴፬ እንግዲህ ሀበኤተር የተፃፉት የመጨ
ረሻዎቹ ቃላት እነዚህ ናቸው፥ ጌታ እኔ
እንድቀየር ከፈቀደ ወይንም በስጋ የጌታን
ፈቃድ እንድፈጽም ቢያደርግ፣ እኔ በእግ
ዚአብሔር መንግስት የምድን ከሆነ ሌላው
ምንም አይደለም። አሜን።

፴፪ ሀ ኦምኒ ፩፥፳–፳፪።
፴፫ ሀ ሞዛያ ፰፥፱፤
አልማ ፴፯፥፳፩–፴፩፤

ኤተር ፩፥፩–፭።
፴፬ ሀ ኤተር ፲፪፥፪።

መፅሐፈ ሞሮኒ
ምዕራፍ ፩
ሞሮኒ ለላማናውያን ጥቅም ፃፈ— ክርስ
ቶስን ያልካዱ ኔፋውያን ተገደሉ። ፬፻፩–
፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።

እ

ንግዲህ እኔ ሀሞሮኒ፣ የያሬዳውያንን
ሰዎች ታሪክ አሳጥሮ መጻፉን ከጨ
ረስኩ በኋላ፣ ከዚህ የበለጠ እፅፋለሁ ብዬ
አላሰብኩም ነበር፤ ነገር ግን እስካሁንም
አልጠፋሁም፤ እናም ላማናውያን ያጠፉ
ኛል ብዬ በመፍራቴ ራሴን አላሳወቅሁም።
፪ እነሆም፣ በመካከላቸው ያሉት ሀጦርነ
ቶችም እጅግ ኃይለኛ ናቸው፤ እናም በጥላ
ቻቸው ምክንያትም ክርስቶስን የማይክዱ
ትን ኔፋውያን እያንዳንዳቸውን ለይገድ
ላሉ።
፫ እናም እኔ፣ ሞሮኒ፣ ክርስቶስን ሀአልክ
ደውም፤ ስለዚህ ለህይወቴ ደህንነትም ስል
በምችለው ቦታ ሁሉ እዘዋወራለሁ።
፬ ስለዚህ ከገመትኩት ተቃራኒ የሆኑ
ጥቂት ነገሮችን እፅፋለሁ፤ ከዚህ የበለጠ
እንድፅፍ አልጠብቅም ነበርና፤ ነገር ግን
በጌታ ፈቃድ ወደፊት አንድ ቀን ለወን
ድሞቼ ለላማናውያን ምናልባት ይጠቅማ
ቸው ዘንድ ከዚህ የበለጠ ጥቂት ነገሮችን
እጽፋለሁ።
ምዕራፍ ፪
ኢየሱስም ኔፋውያን ደቀመዛሙርት የመ
ንፈስ ቅዱስ ስጦታን እንዲሰጡ ስልጣንን
ሰጣቸው። ፬፻፩–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ ክርስቶስ ለመረጣቸው አስራ ሁለቱ
ደቀመዛሙርት እጁን በመጫን የተናገራ
ቸው ቃላት—
ሀ

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሞሮኒ፣ የሞርሞን
ልጅ።
፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፪፥፳–፳፫።
		ለ አልማ ፵፭፥፲፬።
፫ ሀ ማቴ. ፲፥፴፪–፴፫፤
፫ ኔፊ ፳፱፥፭።

፪ እናም በስማቸውም በመጥራት እን
ዲህ አላቸው፥ በብርቱ ፀሎት አብን በስሜ
ጥሩት፤ እናም ይህንንም ካደረጋችሁ በኋላ
ሀ
እጃችሁን በምትጭኑበት ላይ መንፈስ
ቅዱስን ለመስጠት ለስልጣን ይኖራችኋል፤
እናም በስሜም ሐትሰጡታላችሁ፤ ይህንንም
ሐዋሪያቶቼ ያደርጉታልና።
፫ እንግዲህ ክርስቶስ በመጀመሪያም እራ
ሱን ለእነርሱ ሲገልፅ እነዚህን ቃላት ተናግ
ሯል፤ እናም ህዝቡም አላዳመጡም፤ ነገር
ግን ደቀመዛሙርቱ አዳምጠውታል፤ እናም
እጃቸውን ሀበጫኑባቸው በሙሉ መንፈስ
ቅዱስ ወረደባቸው።
ምዕራፍ ፫
ሽማግሌዎች እጃቸውን በካህናት እናም
በመምህራን ላይ በመጫን ሾሙአቸው።
፬፻፩–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ የቤተክርስቲያኗ ሀ ሽማግሌዎች ተብ
ለው የሚጠሩት ደቀመዛሙርት ካህናትን
እና መምህራንን ለየሚሾሙበት ስርዓት—
፪ ወደ አብ በክርስቶስ ስም ከፀለዩ በኋላ፣
እጃቸውን ጭነውባቸው እንዲህ አሉ፥
፫ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካህን እንድት
ሆን (መምህር ከሆነ መምህር እንድትሆን)፣
ንሰሃን እናም በኢየሱስ ክርስቶስ ሀለኃጢ
አታቸው ስርየትን በስሙ እስከመጨረሻው
በእምነት በመፅናት እንደሚያገኙ እንድት
ሰብክ እሾምሃለሁ። አሜን።
፬ እናም በዚህ ስርዓት ለሰዎች በእግዚ
አብሔር ሀስጦታና ጥሪ መሰረት ካህናትን
እናም መምህራንን ለይሾሙ ነበር፤ እናም
በውስጣቸው ባለው በመንፈስ ቅዱስ ሐኃይ
ልም ሾሙአቸው።

፪ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፫፥፳፭።
፪ሀ
		ለ
		ሐ
፫ሀ
፫ ፩ሀ

ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
፫ ኔፊ ፲፰፥፴፯።
የሐዋ. ፲፱፥፮።
አልማ ፮፥፩።

		ለ
፫ሀ
፬ሀ
		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
ቅ.መ.መ. ስጦታ።
ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፪፤ ፳፥፷።
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤ ሞሮኒ ፮፥፱።

፭፻፲፩

ሞሮኒ ፬፥፩–፮፥፬

ምዕራፍ ፬
ሽማግሌዎች እና ካህናት የቅዱስ ቁርባንን
ዳቦ እንዴት እንደሚባርኩት ተገልጿል።
፬፻–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ ሀ ሽማግሌዎቻቸው እናም ካህናቶቻ
ቸው የክርስቶስን ስጋና ደም ለቤተክርስቲ
ያን በመባረክ የሚያስተላልፉት ለስርዓት፤
እናም በረከቱንም ሐየሚያደርጉት እንደ ክር
ስቶስ ትዕዛዝ ነው፣ ስለዚህ ስርዓቱም ትክ
ክል እንደሆነም እናውቃለን፤ እናም ሽማ
ግሌው ወይም ካህኑ ይባርኩታል—
፪ እናም ከቤተክርስቲያኗ አባላትም ጋር
ይንበረከካሉ፣ እናም በክርስቶስ ስምም እን
ዲህ ሲሉ ወደ አብ ይፀልያሉ፥
፫ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብሔር
ሆይ፣ ይህንን ሀዳቦ ለሚቋደሱት ነፍሳት ሁሉ
የልጅህን አካል ለበማስታወስ እንዲበሉት
እና፣ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ እነርሱ ሐየልጅህን ስም በላያ
ቸው ላይ ለመውሰድ ፈቃደኞች መሆናቸ
ውን፣ እና ሁልጊዜ እርሱን እንደሚያስታ
ውሱና እርሱ የሰጣቸውን ትእዛዛት እንደሚ
ጠብቁ ለአንተም ይመሰክሩ ዘንድ፣ በዚህም
የእርሱ መመንፈስ ሁልጊዜ እንዲኖራቸው
ትባርከውና ትቀድሰው ዘንድ በልጅህ በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቅሃለን። አሜን።
ምዕራፍ ፭
የቅዱስ ቁርባኑን ወይን የሚባረክበት ስር
ዓት እንደሚከተለው ተገልጿል። ፬፻፩–
፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ ወይኑን የሚባረክበትም ሀስርዓት—እነሆ
ዋንጫውን ወስደው እንዲህ ይላሉ፥
፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
		ለ
		ሐ
፫ሀ
		ለ

፫ ኔፊ ፲፰፥፩–፯።
ት. እና ቃ. ፳፥፸፮–፸፯።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
ሉቃ. ፳፪፥፲፱፤
፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፫–፳፬፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም

፪ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ ይህንን ሀወይን የሚጠጡት
ነፍሳት ሁሉ ለእነርሱ የፈሰሰውን የልጅ
ህን ደም ለበማስታወስ ያደርጉት ዘንድ፣
ሁልጊዜ እርሱን እንደሚያስታውሱ ለአን
ተም፣ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ ይመሰክሩ ዘንድ፣ በዚህም የእ
ርሱ መንፈስ እንዲኖራቸው፣ ትባርከውና
ትቀድሰው ዘንድ በልጅህ በኢየሱስ ክርስ
ቶስ ስም እንጠይቅሃለን። አሜን።
ምዕራፍ ፮
ንሰሃ የገቡት ሰዎች ተጠመቁ እናም የቤ
ተክርስቲያኗን ህብረት አገኙ— ንሰሃ የገቡ
የቤተክርስቲያን አባላት ይቅርታን ተቀ
በሉ— ስብሰባዎች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል
ተከናውነዋል። ከ፬፻፩–፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም አሁን ሀጥምቀትን በተመለከተ
እናገራለሁ። እነሆ ሽማግሌዎች፣ ካህናት፣
እናም መምህራን ተጠምቀዋል፤ እናም
ለእዚህም ለብቁ የሆኑ ትክክለኛ ፍሬ የሚ
ያመጡ ካልሆኑ በስተቀር እነርሱ አይጠ
መቁም።
፪ ሀበተሰበረ ልብ እናም በተዋረደ መንፈስ
ካልመጡ እናም ለኃጢአታቸው በሙሉ
በእውነት ንሰሃ እንደገቡ ለቤተክርስቲያኗ
ካልመሰከሩ በስተቀር ወደ ጥምቀቱ ማን
ንም አልተቀበሉም።
፫ እናም የክርስቶስን ስም ሀ ካልለበሱ
እናም እስከመጨረሻውም እርሱን ለማገ
ልገል ካልወሰኑ በቀር ማንንም በጥምቀት
አልተቀበሉም።
፬ እናም ከተጠመቁ እናም የመንፈስ ቅዱስ
ኃይል በላያቸው ላይ ከሰራ እናም ሀካነፃቸው

በራሳችን ላይ መውሰድ።
		መ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፭ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፲፰፥፰–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፳፥፸፰–፸፱።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
		ለ ሉቃ. ፳፪፥፲፱–፳፤
፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፭።
፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣

መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።

፭፻፲፪

ሞሮኒ ፮፥፭–፯፥፬

በኋላ፣ ከክርስቶስ ቤተክርስቲያን ህዝቦች
ጋር ተቆጥረዋል፤ እናም እነርሱን በትክክ
ለኛው መንገድ ለማቆየት፣ የእምነታቸው
ለ
ደራሲ እና ፈፃሚ በሆነው በክርስቶስ በጎ
ሥራ ላይ ብቻ ሐበመደገፍ ፀሎታቸውን ያለ
ማቋረጥ እንዲሚቀጥሉ መለመጠበቅ፣ የእግ
ዚአብሔርን መልካም ቃል በመመገብ ይታ
ወሱ ዘንድ ሠስማቸው ተወስደዋል።
፭ እናም ሀለመፆም እናም ለመፀለይ፣
እናም እያንዳንዳቸው ለነፍሳቸው ደህን
ነት እርስ በርሳቸው እንዲናገሩ ዘንድ ለሁል
ጊዜ ሐበቤተክርስቲያን ይገኛሉ።
፮ እናም ጌታ ኢየሱስን ለማስታወስ ዳቦ
ውን እና ወይኑን ለመካፈል፣ ሁልጊዜ በአ
ንድነት ይሰበሰቡ ነበር።
፯ እናም በመካከላቸው ሀክፉ ነገር እንዳይ
ኖርም በጥብቅ ይጠነቀቃሉ፤ በመካከላቸው
ክፉ ነገር ሲያደርጉ የተገኙ፣ እናም በቤተ
ክርስቲያኗ ለሦስት ምስክሮች ሐበሽማግሌ
ዎች ፊት ከተወቀሱ፣ እናም ንሰሃም ካል
ገቡ፣ እናም መካልተናዘዙ ስማቸው ሠይሰ
ረዛል፣ እናም ከክርስቶስ ሰዎች ጋርም አይ
ቆጠሩም።
፰ ነገር ግን በእውነተኛ ፍላጎት ንሰሃ
ሀ
ሁል ጊዜም ከገቡ፣ እናም ይቅርታን ከፈ
ለጉ ለይቅር ይባላሉ።
፱ እናም ስብሰባዎችም በቤተክርስቲያኗ
በመንፈስ ስራዎች እናም ሀበመንፈስ ቅዱስ
ኃይል ለይመራል፤ የመንፈስ ቅዱስ ኃይ
ልም እንዲሰብኩ፣ ወይም እንዲያስጠነ
ቅቁ፣ ወይም እንዲፀልዩ፣ ወይም ወደጌታ
እንዲማፀኑ ወይም እንዲዘምሩ ይመራቸ
ዋል፣ እንዲሁም ይፈጸማል።
፬ ለ ዕብ. ፲፪፥፪።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፫፥፳።
		መ አልማ ፴፬፥፴፱፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭–፲፰።
		ሠ ት. እና ቃ. ፳፥፹፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፪፤
፬ ኔፊ ፩፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ

ምዕራፍ ፯
በጌታ እረፍት እንዲገቡ ሰዎች ተጋብዘ
ዋል— በእውነተኛ ፍላጎት ፀልዩ— የክ
ርስቶስ መንፈስ ሰዎች መጥፎውን ከጥሩ
ለይተው እንዲያውቁ ያስችላቸዋል— ሰይ
ጣን ሰዎች ክርስቶስን እንዲክዱ እናም
መጥፎ እንዲሰሩ ይገፋፋቸዋል— ነቢያት
ስለክርስቶስ መምጣት ተናግረዋል— በእ
ምነት፣ ድንቅ ነገር ይሰራል፣ እናም መላ
ዕክቶችም ያገለግላሉ— ሰዎች ዘለዓለማዊ
ህይወትን ተስፋ ማድረግ እናም ከልግ
ስናም ጋር ፅኑ መሆን አለባቸው። ፬፻፩–
፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ እናም እንግዲህ እኔ ሞሮኒ፣ አባቴ ሞር
ሞን ሀስለእምነት፤ ተስፋ እና ልግስና ከተ
ናገራቸው ቃላት ጥቂቱን እፅፋለሁ፤ ለማ
ምለኪያ በሰሩት ቦታም በምኩራብ ባስተ
ማራቸው ጊዜ ለህዝቡ በዚህ አይነት ተና
ግሮአልና።
፪ እናም እንግዲህ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ እኔ ሞርሞን እናገራችኋለሁ፤ እናም
በእግዚአብሔር አብ ፀጋ እናም በጌታችን
በኢየሱስ ክርስቶስ እናም በቅዱሱ ፈቃዱ፣
ሀ
በተጠራሁበትም ሥጦታ ምክንያት በዚህ
ጊዜ እንድናገራችሁ ተፈቅዶልኛል።
፫ ስለዚህ፣ የቤተክርስቲያኗ አባላት ለሆ
ናችሁ፤ ሰላማዊ የክርስቶስ ተከታይ ለሆና
ችሁ እናም ከዚህን ጊዜ ጀምሮ በሰማይ ከእ
ርሱ ጋር ታርፉ ዘንድ፣ በጌታ ሀበእረፍቱም
ለመግባት እንድትችሉ በቂ ተስፋ ላገኛችሁ
ይህን እናገራችኋለሁ።
፬ እናም እንግዲህ ወንድሞቼ፤ ከሰዎች

ቤተክርስቲያን።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፶፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፹–፹፩።
ቅ.መ.መ. ምስክር።
		ሐ አልማ ፮፥፩።
ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
		መ ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
		ሠ ዘፀአ. ፴፪፥፴፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፹፫።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፰ ሀ ሞዛያ ፳፮፥፴–፴፩።

		ለ
፱ሀ
		ለ
፯፩ሀ

ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ት. እና ቃ. ፳፥፵፭፤ ፵፮፥፪።
፩ ቆሮ. ፲፫፤
ኤተር ፲፪፥፫–፳፪፣ ፳፯–፴፯፤
ሞሮኒ ፰፥፲፬፤ ፲፥፳–፳፫።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. እረፍት።

፭፻፲፫

ሞሮኒ ፯፥፭–፲፮

ልጆች ጋር ባላችሁ ሰላማዊ ሂደት ምክን
ያት ስለእናንተ እንደዚህ እፈርዳለሁ።
፭ በሥራዎቻቸው ሀታውቁአቸዋላችሁ
የሚለውንም የእግዚአብሔር ቃል አስታ
ውሳለሁ፤ ሥራዎቻቸው መልካም ከሆኑ
እነርሱም ደግሞ መልካም ናቸውና።
፮ እነሆም፣ እግዚአብሔርም ሀክፉ የሆነ
ሰው መልካም የሆነን ለመስራት አይቻለ
ውም ብሏል፤ እርሱም ስጦታን ቢያቀርብ
እንዲሁም ወደ እግዚአብሔር ለቢፀልይ
ከእውነተኛ ፍላጎት ካልሆነ በቀር ምንም
አይጠቅመውም።
፯ እነሆም፣ ለእርሱም እንደፅድቅ አይ
ቆጠርለትም።
፰ እነሆም፣ ሀክፉ የሆነ ሰው ስጦታ የሚ
ሰጥ ከሆነ፣ ለበመሰሰት ያደርጋል፤ ስለዚህ
ስጦታውን ለራሱ እንዳስቀረውም አይነት
ይቆጠርለታል፤ ስለዚህ በእግዚአብሔር
ፊት እንደክፉ ይቆጠራል።
፱ እናም በተመሳሳይ ደግሞ ሰው ሀበእው
ነት ከልቡ በመፈለግ ካልፀለየ በመጥፎ ይቆ
ጠርለታል፤ አዎን፣ እናም ለእርሱ ምንም
አይጠቅመውም፣ ምክንያቱም እግዚአብ
ሔር እንደዚህ አይነቱን ማንም አይቀበል
ምና።
፲ ስለዚህ፣ መጥፎ የሆነ ሰው መልካም
የሆነውን ለመስራት አይቻለውምና፤ መል
ካም ስጦታም አይሰጥም።
፲፩ እነሆም፣ መራራ ሀምንጭ መልካም
ውኃን ሊያፈልቅ አይቻለውም፤ ወይም
መልካም ምንጭም መራራን ውሃ ሊያፈ
ልቅ አይቻለውም፤ ስለዚህ፣ የዲያብሎስ
አገልጋይ የሆነ ሰውም ክርስቶስን ለለመከ
ሀ

፬ ሀ ፩ ዮሐ. ፪፥፮፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፫።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፬፥፲፭–፳።
፮ ሀ ማቴ. ፯፥፲፭–፲፰።
		ለ አልማ ፴፬፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፰ ሀ ምሳ. ፲፭፥፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፬።
፱ ሀ ያዕ. ፩፥፮–፯፤ ፭፥፲፮፤
ሞሮኒ ፲፥፬።
፲፩ ሀ ያዕ. ፫፥፲፩–፲፪።
		ለ ማቴ. ፮፥፳፬፤

፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፫ ሀ
		ለ

ተል አይችልም፤ እናም ክርስቶስን የሚ
ከተል ከሆነ የዲያብሎስ አገልጋይ ሊሆን
አይችልም።
፲፪ ስለዚህ፣ ሀ መልካም የሆኑ ነገሮች
በሙሉ ከእግዚአብሔር ይመጣሉ፤ እናም
ለ
መጥፎ የሆኑም ከዲያብሎስ ይመጣሉ፤
ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ጠላት በመሆኑ፣
ያለማቋረጥ ከእርሱ ጋር ይዋጋል፣ እናም
ሰዎች ሐኃጢያት እንዲሰሩ እናም ያለማ
ቋረጥ ክፉ የሆኑትን እንዲሰሩ ይጋብዛቸ
ዋል፣ እንዲሁም ይገፋፋቸዋል።
፲፫ ነገር ግን እነሆ፣ የእግዚአብሔር የሆነ
ያለማቋረጥ መልካምን እንዲሰሩ ሀይጋብ
ዛል እናም ይገፋፋል፤ ስለዚህ፣ መልካምን
ለመስራት፣ እናም እግዚአብሔርን እንድ
ናፈቅር እናም እንድናገለግለው የሚጋብዝ
እናም ለየሚገፋፋ ማንኛውም ነገር ከእግዚ
አብሔር የሆነ ነው።
፲፬ ስለዚህ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
አድምጡ፣ ሀክፉ የሆነው ከእግዚአብሔር
ነው በማለት፣ ወይንም መልካምና ከእግ
ዚአብሔር የሆነውን ከዲያብሎስ ነው በማ
ለት አትፍረዱ።
፲፭ እነሆም፣ ወንድሞቼ፣ ጥሩውን ከመ
ጥፎ ለይታችሁ ታውቁ ዘንድ ሀእንድትፈ
ርዱ ተሰጥቷችኋል፤ እናም ፍፁም በሆነ
ዕውቀት ልታውቁ እንድትችሉ፣ ጥሩውን
ከመጥፎ የመፍረጃ መንገድ ጨለማን ከብ
ርሃን ለይቶ እንደሚያሳይ ያህል ግልፅ ነው።
፲፮ እነሆም፣ እያንዳንዱ ሰው መልካሙን
ከመጥፎው ለይቶ ሀያውቅ ዘንድ ለየክርስ
ቶስ መንፈስ ተሰጥቶታል፤ ስለዚህ፣ እን
ዴት እንደምትፈርዱም መንገዱን አሳያች

፪ ኔፊ ፴፩፥፲–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፪።
ያዕ. ፩፥፲፯፤
፩ ዮሐ. ፬፥፩–፪፤
ኤተር ፬፥፲፪።
አልማ ፭፥፴፱–፵፪።
ሔለ. ፮፥፴።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
፪ ኔፊ ፴፫፥፬፤
ኤተር ፰፥፳፮።
ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።

፲፬ ሀ ኢሳ. ፭፥፳፤
፪ ኔፊ ፲፭፥፳።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
፲፮ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፭፤
፪ ኔፊ ፪፥፭፣ ፲፰፣ ፳፮፤
ሞዛያ ፲፮፥፫፤
አልማ ፳፱፥፭፤
ሔለ. ፲፬፥፴፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ህሊና፤
ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን።

፭፻፲፬

ሞሮኒ ፯፥፲፯–፳፯

ኋለሁ፤ መልካም ነገሮችን ለማድረግ የሚ
ጋብዝ እናም በክርስቶስ ሰዎች እንዲያምኑ
ለማሳመን የሚያደርግ የተላከው በክርስቶስ
ኃይል እና ስጦታ አማካኝነት ነው፤ ስለዚህ
ይህ ከእግዚአብሔር መሆኑን ፍፁም በሆነ
ዕውቀት ታውቃላችሁ።
፲፯ ነገር ግን ሰዎች ሀመጥፎ እንዲሰሩ፤
እናም በክርስቶስ እንዳያምኑ፣ እናም እን
ዲክዱት፣ እናም እግዚአብሔርን እንዳ
ያገለግሉ የሚያሳምናቸው፣ ይህም ከዲ
ያብሎስ መሆኑን ፍፁም በሆነ ዕውቀት
ልታውቁ ትችላላችሁ፤ ምክንያቱም በዚህ
ሁኔታ ዲያብሎስ ይሰራልና፣ እርሱም
ማንንም ሰው መልካም እንዲሰራ አይገ
ፋፋም፣ አንድም አይገፋፋም፤ መላዕክ
ቶቹም ቢሆኑ ይህንን አያደርጉም፤ እራሳ
ቸውን የእርሱ ያደረጉትም ቢሆኑ እንዲህ
አያደርጉም።
፲፰ እናም እንግዲህ፣ ወንድሞቼ፣ በእር
ግጥ የምትፈርዱበትን ብርሃን ማወቃችሁን
በመመልከት፣ ብርሃኑም ሀየክርስቶስ ብር
ሃን ነው፣ በስህተት ለእንደማትፈርዱ እርግ
ጠኞች ሁኑ፤ ምክንያቱም በምትፈርዱበት
ፍርድ ደግሞ ይፈረድባችኋልና።
፲፱ ስለዚህ፣ ወንድሞቼ ሀበክርስቶስ ብር
ሃን መልካሙን ከመጥፎው ታውቁ ዘንድ
በትጋት እንድትፈልጉ እለምናችኋለሁ፤
እናም መልካም የሆኑትን ሁሉ የምትይዙ
ከሆነ፣ እናም ካልኮነናችሁት፣ በእርግጥ
እናንተ የክርስቶስ ለልጆች ትሆናላችሁ።
፳ እናም አሁን፣ ወንድሞቼ፣ እንዴትስ
መልካም የሆኑትን ሁሉ ለመያዝ ይቻላች
ኋል?
፳፩ እናም አሁን እናገራለሁ ስላልኩት
እምነት በተመለከተ እናገራለሁ፤ እናም
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
፲፰ ሀ ሞዛያ ፲፮፥፱፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፬፤
፹፰፥፯–፲፫።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን።
		ለ ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፯፥፩–፪
(ተጨማሪ)፤

መልካም የሆኑትን ነገሮች የምትይዙበትን
መንገዱን እነግራችኋለሁ።
፳፪ እነሆም፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር
ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም ሀ በማወቁ፣
እነሆ፣ እርሱም የሰው ልጆችን እንዲያገ
ለግሉ፣ የክርስቶስን መምጣት በተመለከተ
እንዲገልጡ ለመላዕክትን ልኳል፤ እናም
በክርስቶስ መልካም ነገር በሙሉ ይመጣል።
፳፫ እናም እግዚአብሔር ደግሞ በአንደ
በቱ ለነቢያት ክርስቶስ እንደሚመጣ ተና
ግሯቸዋል።
፳፬ እናም እነሆ፣ መልካም ነገሮችን ለሰው
ልጆች የገለጠበት የተለያዩ መንገዶች ነበ
ሩት፤ እናም መልካም የሆኑ ነገሮች በሙሉ
የሚመጡት ከክርስቶስ ነው፤ አለበለዚያ
ሰዎች ሀየወደቁ ናቸው፣ እናም መልካም
ነገርም ወደ እነርሱ ሊመጣ አይቻለውም።
፳፭ ስለዚህ፣ ሀበመላዕክት አገልግሎት
አማካይነት እናም ከእግዚአብሔርም አን
ደበት በሚወጡት በእያንዳንዱ ቃላት፣
ሰዎች በክርስቶስ ታማኝ መሆን ጀምረዋል፤
እናም በእምነታቸውም መልካም የሆኑትን
ነገሮች በሙሉ ለማግኘት ችለዋል፤ እናም
ይህም የሚሆነው ክርስቶስ እስከሚመጣ
ድረስ ነው።
፳፮ እናም እርሱም ከመጣ በኋላ ሰዎች
ደግሞ በስሙ በማመናቸው ድነዋል፤ እናም
በእምነታቸው የእግዚአብሔር ልጆች ሆነ
ዋል። እናም ክርስቶስ በእርግጥም ህያው
እንደሆነ ለአባቶቻችን እነዚህን ቃላት እን
ዲህ ሲል ተናግሯል፥ በስሜ ትክክል የሆነ
ውን ሀማንኛውንም ነገር በእምነት እናገኛለን
በማለት አብን ከጠየቃችሁት፤ እነሆ ለእና
ንተ ይሰጣችኋል።
፳፯ ስለሆነም፣ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣

ሉቃ. ፮፥፴፯፤
ዮሐ. ፯፥፳፬።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፭–፵፮።
		ለ ሞዛያ ፲፭፥፲–፲፪፤ ፳፯፥፳፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

		ለ ሙሴ ፭፥፶፰።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፭።
፳፭ ሀ አልማ ፲፪፥፳፰–፴።
፳፮ ሀ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፭፻፲፭

ሞሮኒ ፯፥፳፰–፴፰

ክርስቶስ ወደ ሰማይ በማረጉ እናም አብን
በሰዎች ልጆች ላይ ያለውን ምህረት ሀለመ
ጠየቅ በእግዚአብሔር ቀኝ እጅ በኩል በመ
ቀመጡ ለተአምራት ቆመዋልን?
፳፰ እርሱም የህጉን ፍፃሜ አሟልቶ
ታል፣ እናም በእርሱ እምነት ያላቸውን
በሙሉ የእርሱ አድርጓል፤ እናም በእርሱ
እምነት ያላቸው መልካሙን ነገር በሙሉ
ሀ
ይይዛሉ፤ ስለሆነም እርሱም ለሰው ልጆች
ጉዳይ ለጠበቃ ይሆናል፤ እናም ለዘለዓለም
በሰማያት ይኖራል።
፳፱ እናም ይህንን በማድረጉ የተወደዳ
ችሁ ወንድሞቼ፣ ተአምራት ቆመዋልን?
እነሆ አልቆሙም እላችኋለሁ፤ መላዕክቶ
ችም ቢሆኑ የሰው ልጆችን ማገልገላቸውን
አላቆሙም።
፴ እነሆም፣ እነርሱም በትእዛዙ ቃል
መሰረት ለማገልገል፤ ጠንካራ እምነት እና
በመለኮታዊነት አስተያየት በሙሉ ፅኑ አዕ
ምሮ ላላቸው እራሳቸውን ለማሳየት ለእርሱ
የተገዙ ናቸው።
፴፩ እናም በአገልግሎታቸውም ኃላፊነ
ታቸው ሰዎችን ወደ ንሰሃ መጥራት፣ እናም
አብም ለሰው ልጆች የገባውን የቃል ኪዳን
ስራ ለማከናወን እና ለመፈፀም፣ በጌታ ለተ
መረጡት አገልጋዮችም ምስክርነታቸውን
ይሰጡ ዘንድ የክርስቶስን ቃል ለመናገር
በሰው ልጆች መካከል መንገዱን ለማዘጋ
ጀት ነው።
፴፪ እናም ይህንን በማድረግ፣ የተቀ
ሩት ሰዎች በክርስቶስ ሀእምነት እንዲኖ
ራቸው፣ ባለው ሀይል መሰረትም መንፈስ
ቅዱስ በልባቸው ስፍራ እንዲነኖረው ጌታ
አምላክ መንገዱን ያዘጋጃል፤ እናም በዚ
ህም ስርዓት አብ ለሰው ልጆች የገባውን
ቃል ኪዳን ይፈፅማል።
፳፯ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፲፪፤
ሞዛያ ፲፬፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
፳፰ ሀ ሮሜ ፲፪፥፱፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፩።
		ለ ፩ ዮሐ. ፪፥፩፤
፪ ኔፊ ፪፥፱።

፴፫ እናም ክርስቶስ እንዲህ ብሏል፥ በእኔ
እምነት ሀካላችሁ እኔ ለአስፈላጊ የሆነውን
ማንኛውንም ነገር ለመስራት ኃይል ይኖ
ራችኋል።
፴፬ እናም እንዲህ ብሏል፥ እስከ ምድር
ዳርቻ ያላችሁ ሁሉ ሀንሰሃ ግቡ፣ እናም
ወደ እኔ ኑ፣ እናም በስሜ ተጠመቁ፣ እናም
ትድኑም ዘንድ በእኔ እምነት ይኑራችሁ።
፴፭ እናም እንግዲህ፣ የተወደዳችሁ ወን
ድሞቼ፣ ሁኔታው እንዲህ ከሆነ የተናገርኳ
ችሁ እነዚህ ነገሮች እውነት ከሆኑ፣ እናም
እውነት መሆናቸውንም እግዚአብሔር
ሀ
በኃይል እናም በታላቅ ክብር በመጨረ
ሻው ለቀን ካሳያችሁ፣ እናም እውነት ከሆ
ኑስ የተአምራቱ ቀን ቆሟልን?
፴፮ መላዕክትስ ለሰው ልጆች መታየታ
ቸውን አቁመዋልን? ወይስ እግዚአብሔርስ
የመንፈስ ቅዱስን ኃይሉን ከእነርሱ ሀአር
ቋልን? ወይንስ እስከመጨረሻው፣ ወይ
ንም መሬት እስካለች፣ ወይም በምድር ላይ
ለመዳን አንድ ሰው እስካለ ድረስ ይህን ያደ
ርጋልን?
፴፯ እነሆ አያስቀርም እላችኋለሁ፤ ምክ
ንያቱም ሀተአምራት የሚከናወኑት በእምነት
ነው፤ እናም መላዕክቶችም ለሰዎች የሚ
ታዩት እና የሚያገለግሉት በእምነት ነው፤
ስለሆነም፣ እነዚህ ነገሮች ካቆሙ ለሰው
ልጆች ወዮላቸው፤ ምክንያቱም እነዚህ
ነገሮች የሚቆሙት ለባለማመናቸው ነው፣
እናም ሁሉም ከንቱ ይሆናል።
፴፰ እንደ ክርስቶስ ቃል በእርሱ እምነት
ከሌላቸው ማንም ሰው ለመዳን አይችልም፤
ስለሆነም፣ እነዚህ ነገሮች ከቆሙ፣ እምነ
ትም ደግሞ ይቆማል፤ እናም የሰዎች ሁኔታ
አሰቃቂ ይሆናል፣ ምክንያቱም ቤዛነት እን
ዳልተፈፀመ ሆነው ይቆያሉና።

ቅ.መ.መ. አማላጅ።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ማቴ. ፲፯፥፳።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፬–፷፭።
፫ ኔፊ ፳፯፥፳፤
ኤተር ፬፥፲፰።
፴፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲፩።

፴፪ ሀ
፴፫ ሀ
		ለ
፴፬ ሀ

		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፰።
፴፮ ሀ ሞሮኒ ፲፥፬–፭፣ ፯፣ ፲፱።
፴፯ ሀ ማቴ. ፲፫፥፶፰፤
ሞር. ፱፥፳፤
ኤተር ፲፪፥፲፪–፲፰።
		ለ ሞሮኒ ፲፥፲፱–፳፬።

፭፻፲፮

ሞሮኒ ፯፥፴፱–፵፰

፴፱ ነገር ግን እነሆ፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፤ ስለእናንተ የተሻሉትን ነገሮች እፈር
ዳለሁ፤ ምክንያቱም እናንተ የዋህ በመሆና
ችሁ በክርስቶስ እምነት እንዳላችሁ እፈር
ዳለሁ፤ ምክንያቱም በእርሱ እምነት ከሌ
ላችሁ ከቤተክርስቲያኑ ሰዎች ጋር ለመቆ
ጠር ሀብቁ አትሆኑምና።
፵ እናም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ በድ
ጋሚ ሀተስፋን በተመለከተ እናገራችኋለሁ።
ተስፋ ከሌላችሁ እምነትን እንዴት ለማግ
ኘት ይቻላችኋል?
፵፩ እናም ሀተስፋ የምታደርጉበት ምንድ
ነው? እነሆ በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ እናም
በትንሳኤው ኃይል ለለዘለዓለም ህይወት እን
ዲኖራችሁ ሐተስፋ ይኑራችሁ እላችኋለሁ፤
እናም ይህም በእርሱ ባላችሁ እምነት ለእ
ናንተ በገባላችሁ ቃል ኪዳን መሰረት ነው።
፵፪ ስለሆነም፣ አንድ ሰው ሀእምነት ካለው
ተስፋ ሊኖረው ለይገባል፤ ያለ እምነት
ምንም ዓይነት ተስፋ ሊኖር አይችልምና።
፵፫ እናም በድጋሚ፣ እነሆ እንዲህ እላ
ችኋለሁ፣ ሀየዋህ እና በልቡ የሚራራ ካል
ሆነ በስተቀር እምነት እና ተስፋ ሊኖረው
አይችልም።
፵፬ ከሆነ ግን ሀእምነቱ እና ተስፋው ከንቱ
ነው፤ ምክንያቱም በልቡ የሚራራ እናም
የዋህ ካልሆነ በጌታ ፊት ተቀባይነት አይ
ኖረውምና፤ እናም ሰው የዋህ እናም በልቡ
የሚራራ፣ እናም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ለየሚመሰክር
ከሆነ እርሱ ልግስና ሊኖረው ይገባዋል፤
ልግስና ግን ከሌለው እርሱ ከንቱ ነውና፤
ስለሆነም ልግስና ሊኖረው ይገባል።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
፵ ሀ ኤተር ፲፪፥፬።
ቅ.መ.መ. ተስፋ።
፵፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ሐ ቲቶ ፩፥፪፤
ያዕቆ. ፬፥፬፤
አልማ ፳፭፥፲፮፤
ሞሮኒ ፱፥፳፭።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።

፵፭ እናም ልግስና ትታገሳለች፣ እናም
ደግ ናት፣ እናም ለአትቀናም፣ እናም በኩ
ራት አትወጠርም፣ የራሷን አትፈልግም፤
በቀላሉ አትቆጣም፣ ክፉ አታስብም፣ እናም
በመጥፎ ስራ አትደሰትም፣ ነገር ግን በእው
ነት ትደሰታለች፣ ሁሉንም ነገሮች ትታገሳ
ለች፣ በሁሉም ነገሮች ታምናለች ሁሉንም
ነገሮች ተስፋ ታደርጋለች፣ በሁሉም ነገ
ሮች ትፀናለች።
፵፮ ስለዚህም፣ የተወደዳችሁ ወንድ
ሞቼ፣ ልግስና ከሌላችሁ ከንቱዎች ናችሁ፣
ልግስና አትወድቅምና። ስለሆነም ከሁሉም
በላይ ታላቅ የሆነችውን ልግስናን ያዙ፤
ሁሉም ነገሮች መውደቅ አለባቸውና—
፵፯ ነገር ግን ሀልግስና ንፁህ የክርስቶስ
ለ
ፍቅር ናት፣ እናም እስከዘለዓለም ትፀና
ለች፤ እናም በመጨረሻው ቀንም እርሷን
የያዘ መልካም ይሆንለታል።
፵፰ ስለሆነም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ፣
በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሀተከ
ታዮች ሁሉ ላይ በሚያፈሰው በዚህ ፍቅር
ትሞሉ ዘንድ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ትሆኑ
ዘንድ፣ እርሱ እንደሆነ እናየዋለንና፣ እርሱ
በሚመጣበትም ጊዜ እንደ እርሱ ለእንሆን
ዘንድ፣ ይህም ተስፋ ይኖረን ዘንድ፣ ልክ
እርሱ ንጹህ እንደሆነ እኛም ሐንጹህ እን
ሆን ዘንድ በኃይል በሙሉ ልባችሁ ሀይል
ወደ አብ መፀልዩ። አሜን።
ሀ

ምዕራፍ ፰
ህጻናትን ማጥመቅ የከፋ ርኩሰት ነው—
ህፃናት በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ አማ

		ለ ሞሮኒ ፲፥፳።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
፵፬ ሀ አልማ ፯፥፳፬፤
ኤተር ፲፪፥፳፰–፴፬።
		ለ ሉቃ. ፲፪፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ፤
ምስክርነት።
፵፭ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅናት።
፵፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴።
ቅ.መ.መ. ልግስና።

		ለ ኢያ. ፳፪፥፭።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ፤
ኢየሱስ ክርስቶስ—የኢየሱስ
ክርስቶስ ምሳሌ።
		ለ ፩ ዮሐ. ፫፥፩–፫፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፳፯።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፱፥፳፰–፳፱።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		መ ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፭፻፲፯

ሞሮኒ ፰፥፩–፲፪

ካይነት ህያው ናቸው— እምነት፤ ንሰሃ፤
የዋህነት እናም የልብ ርህራሄ፤ መንፈስ
ቅዱስን መቀበል፣ እና እስከ መጨረሻው
ፅኑ መሆን ወደ ደህንነት ይመራል። ፬፻፩–
፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ ሀአባቴ ሞርሞን ለእኔ ለሞሮኒ የፃፈልኝ
ደብዳቤ፤ እናም የተፃፈልኝ ወዲያው ለአ
ገልግሎት ከተጠራሁ በኋላ ነበር። እናም
በዚህም ሁኔታ እንዲህ ሲል ነበር የፃፈልኝ፥
፪ የተወደድክ ልጄ ሞሮኒ፣ ጌታህ ኢየሱስ
ክርስቶስ ስለአንተ ስለሚያስብልህ እናም
ለአገልግሎት እናም ለቅዱሱ ስራው ስለ
ጠራህ እጅግ ተደስቻለሁ።
፫ እናም በቅዱሱ ልጁ በኢየሱስ ስም ወደ
እግዚአብሔር አብ ያለማቋረጥ በመፀለይ፣
እርሱም ወደር በሌለው ሀቸርነቱ እንዲሁም
ለ
ፀጋው እስከመጨረሻው በእምነት የፀናህ
እንድትሆን ይጠብቅህ ዘንድ፣ ሁል ጊዜ
በፀሎቴ ስለአንተ አስባለሁ።
፬ እናም እንግዲህ፣ ልጄ እጅግ ያሳዘነኝን
ነገር በተመለከተ እነግርሃለሁ፤ በመካከላ
ችሁ ሀክርክር በመነሳቱ እኔን አሳዝኖኛል።
፭ እውነቱን እንደተረዳሁት ከሆነ፣ የህጻ
ናትን ጥምቀት በሚመለከት በመካከላችሁ
ክርክር ነበር።
፮ እናም እንግዲህ፣ ልጄ ይህ ታላቅ ስህ
ተትም ከመካከላችሁ እንዲወገድ ተግተህ
እንድትሰራ እፈልጋለሁ፤ ለዚህ ስልም
ይህንን ደብዳቤ ፃፍኩልህ።
፯ ስለእነዚህን ነገሮች ካንተ ካወቅሁኝ
በኋላ ሁኔታውን በሚመለከት ጌታን ወዲ
ያው ጠየቅኩኝ። እናም የጌታ ሀቃልም በመ
ንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲህ ሲል መጣልኝ፥
፰ ፩ ሀ ቃላት ፩፥፩።

፫ ሀ ሞዛያ ፬፥፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፬ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፪፣ ፳፰፤
፲፰፥፴፬።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
፰ ሀ ማር. ፪፥፲፯።
		ለ ማር. ፲፥፲፫–፲፮።
		ሐ ሞዛያ ፫፥፲፮፤

፰ የአዳኝህን፣ የጌታህን እናም የአምላክ
ህን የክርስቶስን ቃል አድምጥ። እነሆ፣ ወደ
ዓለም የመጣሁት ፃድቃንን ሳይሆን ኃጢአ
ተኞችን ንሰሃ እንዲገቡ ልጠራ ነው፤ ሕመ
ምተኞች እንጂ ሀብርቱዎች ባለ መድኃኒት
አያስፈልጋቸውም፤ ስለሆነም፣ ለህፃናት
ሐ
ፍፁማን ናቸው፤ መኃጢያትንም ለመ
ፈፀም አይችሉምና፤ ስለሆነም፣ ሠየአዳም
እርግማን ከእነርሱ በእኔ ተወስዷል፤ በእነ
ርሱ ላይ ምንም ኃይል የለውም፤ ረየግርዘት
ህግም በእኔ ተሽሯል።
፱ እናም በዚህ ሁኔታ ነው መንፈስ ቅዱስ
የእግዚአብሔርን ቃል የገለጠልኝ፤ ስለሆ
ነም፣ የተወደድክ ልጄ፣ ህፃናትን ማጥመ
ቅህ በእግዚአብሔር ፊት ከባድ ፌዝ መሆ
ኑን አውቃለሁ።
፲ እነሆ ይህንን ነገር እንድታስተምር
እልሃለሁ—ንስሀ መግባትን እና ጥምቀትን
ሀ
ተጠያቂ ለሆኑት እና ኃጢያትን ለሚፈ
ጽሙት፤ አዎን፣ ወላጆች ንሰሃ መግባት
እናም መጠመቅ እንዳለባቸው፣ እናም እንደ
ለ
ህፃናቱ ልጆቻቸው እራሳቸውን የዋህ እን
ዲያደርጉ አስተምራቸው፣ እናም ሁሉም
ከህፃናት ከልጆቻቸው ጋር ይድናሉ።
፲፩ እናም ሀህፃናት ልጆቻቸው ጥምቀትም
ሆነ ንሰሃ አያስፈልጋቸውም። እነሆ ለንሰሃ
መጠመቅ ትዕዛዙን ለመፈፀም እናም ለኃ
ጢያት ለስርየት ነው።
፲፪ ነገር ግን ሀህፃናት ልጆች በክርስቶስ
ከዓለም መፈጠር ጀምሮም ህያው ናቸው፤
ይህ ባይሆን ኖሮ፣ እግዚአብሔር ፍትህ የሌ
ለው እናም ደግሞ የሚለወጥ አምላክ እናም
ለሰዎች ለየሚያደላ ነው፤ ምን ያህል ህፃ
ናትስ ጥምቀትን ሳያገኙ ሞተዋልና!

ት. እና ቃ. ፸፬፥፯።
		መ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		ሠ ፪ ኔፊ ፪፥፳፭–፳፯።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ረ ዘፍጥ. ፲፯፥፲–፲፩።
ቅ.መ.መ. መግረዝ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት።

		ለ ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች፤
ትሁት፣ ትሕትና።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—
ለመጠመቅ ብቁነት።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፯፤
፺፫፥፴፰።
		ለ ኤፌ. ፮፥፱፤ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፮።

፭፻፲፰

ሞሮኒ ፰፥፲፫–፳፭

፲፫ ስለዚህ፣ ህፃናት ያለጥምቀት መዳን
ባይቻላቸው ኖሮ እነዚህም መጨረሻ ወደ
ሌለው ገሃነም ይሄዱ ነበር።
፲፬ እነሆ እንዲህ እልሀለሁ፤ ህፃናት መጠ
መቅ እንዳለባቸው የሚገምት እርሱ በመ
ራራው መርዝ እናም በክፋት ሰንሰለት
ውስጥ ነው፤ ምክንያቱም እርሱ ሀእምነት፣
ተስፋም ሆነ ልግስና የለውምና፣ ስለዚህ፣
ይህንን እያሰበ ከሞተም፣ እርሱ ወደ ሲኦል
መውረድ አለበት።
፲፭ እግዚአብሔር በጥምቀት አንድን ልጅ
ያድናል፤ እናም ያልተጠመቁት ሌሎቹ ግን
ይጠፋሉ ብሎ ማሰብ የከፋ ኃጢያት ነው።
፲፮ በዚህ ሁኔታ የጌታን መንገድ ለሚበክ
ሉት ወዮላቸው፤ ምክንያቱም እነርሱ ንሰሃ
ካልገቡ ይጠፋሉና። እነሆ፣ ከእግዚአብ
ሔር ሀስልጣን ስለተሰጠኝ በድፍረት እና
ገራለሁ፤ እናም ሰው ለማድረግ የሚችለ
ውን አልፈራም፤ ምክንያቱም ፍፁም የሆነ
ለ
ፍቅር ፍርሃትን ሁሉ ሐአውጥቶ ይጥላልና።
፲፯ እናም እኔ ዘለዓለማዊ ፍቅር በሆነው
ሀ
ልግስና ተሞልቻለሁ፤ ስለሆነም፣ ህፃ
ናት ሁሉ ለእኔ የሚመሳሰሉ ናቸው፤ ስለ
ሆነም፣ ለህፃናትን ፍፁም በሆነ ፍቅር እወ
ዳቸዋለሁ፤ እናም ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው
እናም ከደህንነቱም ተካፋዮች ናቸው።
፲፰ እግዚአብሔር የማያዳላ እናም ሀየማ
ይለወጥ አምላክ እንደሆነ አውቃለሁ፤
ነገር ግን እርሱ ከዘለዓለም እስከዘለዓለም
ለ
በሙሉ አይለወጥም።
፲፱ ሀህፃናት ንሰሃ ለመግባት አይችሉም፤
ስለሆነም፣ ለእነርሱ ንፁህ የሆነውን የእግ
፲፬ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፫፤
ኤተር ፲፪፥፮፤
ሞሮኒ ፯፥፳፭–፳፰፤
፲፥፳–፳፫።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
		ሐ ፩ ዮሐ. ፬፥፲፰።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ልግስና።
		ለ ሞዛያ ፫፥፲፮–፲፱።
፲፰ ሀ አልማ ፯፥፳፤
ሞር. ፱፥፱።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

		ለ
፲፱ ሀ
		ለ
፳ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፪ ሀ

ዚአብሔርን ምህረት መካድ የከፋ ኃጢ
ያት ነው፤ ምክንያቱም ለበምህረቱ ሁሉም
ህያው ሆነዋልና።
፳ እናም ህፃናት መጠመቅ አለባቸው
የሚል የክርስቶስን ሀየኃጢያት ክፍያ የካደ
ነው፣ እናም የእርሱን የኃጢያት ክፍያ
እናም የቤዛነቱን ኃይል እንደምንም ንቀ
ውታል።
፳፩ እነርሱም በሞት፣ ሀበሲኦል፣ እናም
ለ
መጨረሻ በሌለው ቅጣት አደጋ ላይ በመ
ሆናቸው ወዮላቸው። በድፍረት እናገራ
ለሁ፤ እግዚአብሔርም አዞኛል። እነርሱን
ስሙ እናም አድምጡ፣ አለበለዚያ በክር
ስቶስ ሐየፍርድ ወንበር ፊት በእናንተ ላይ
ለምስክር ይቆማሉና።
፳፪ እነሆ ህፃናት በሙሉ፣ እናም ደግሞ
ህጉ የሌላቸው ሁሉ በክርስቶስ ሀህያው ናቸ
ውና። ምክንያቱም ለየቤዛነት ኃይል ሐህጉ
ለሌላቸው ሁሉ ይመጣልና፤ ስለሆነም ያል
ተኮነነ ወይንም ኩነኔ የሌለበት ንሰሃ ለመ
ግባት አይችልም፤ እናም ለእንደዚህ አይ
ነቱ ሰው ጥምቀት ምንም ጥቅም የለውም—
፳፫ ነገር ግን ይህ በእግዚአብሔር ፊት
መሳለቅ፣ የክርስቶስን ምህረት እናም
የመንፈስ ቅዱሱን ኃይል መካድ፣ እናም
ሀ
በሞተ ስራ ላይ ተስፋ ማድረግ ነው።
፳፬ እነሆ ልጄ ይህ ነገር መሆን የለበትም፤
ምክንያቱም ሀንሰሃ የሚያስፈልገው በኩነኔ
እናም በተጣሰው ህግ እርግማን ሥር ላሉት
ነውና።
፳፭ እናም ሀየንሰሃ የመጀመሪያው ፍሬ
ለ
ጥምቀት ነው፤ እናም ጥምቀት የሚመ

ሞሮኒ ፯፥፳፪።
ሉቃ. ፲፰፥፲፭–፲፯።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
ያዕቆ. ፮፥፲፤
ሞዛያ ፳፰፥፫፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
ቅ.መ.መ. ደህንነት—የልጆች

ደህንነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት።
		ሐ የሐዋ. ፲፯፥፴፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፩–፸፪።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፳፪፥፪።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—ለመጠመቅ
ብቁነት።
		ለ ሙሴ ፮፥፶፰–፷።

፭፻፲፱

ሞሮኒ ፰፥፳፮–፱፥፮

ጣው በእምነት ትዕዛዙን በመፈፀም ነው፤
እናም ትዕዛዙን መፈፀም የኃጢያት ሐስር
የትን ያመጣል፤
፳፮ እናም የኃጢያት ስርየት ሀየዋህነትን፣
እና የልብ ርህራሄን ያመጣል፤ እናም የዋህ
ነት እናም የልብ ርህራሄ ለበመንፈስ ቅዱስ
መጎብኘትን ያመጣል፤ ይህም ሐአፅናኝ
መ
በተስፋ እናም ሠ በፍፁም ፍቅር ይሞ
ላል፣ ይህም ፍቅር ረቅዱሳን በሙሉ ከእ
ግዚአብሔር ጋር የሚኖሩበት መጨረሻው
እስከሚመጣ ሰበትጋት ሸበመፀለይ ይጸናል።
፳፯ እነሆ፣ ልጄ፣ ከላማናውያን ጋር ለመ
ዋጋት ወዲያው ካልሄድኩ በድጋሚ እፅፍ
ልሃለሁ። እነሆ፣ የዚህ ሀገር ወይም የኔፋ
ውያን ሀኩራት፣ ንሰሃ ካልገቡ በቀር እንደ
ሚጠፉ አረጋግጦአል።
፳፰ ልጄ ንሰሃ ይመጣላቸው ዘንድ ለእ
ነርሱ ፀልይላቸው። ነገር ግን እነሆ፣ መን
ፈስ ከእነርሱ ጋር መስራቱን ሀእንዳያቆም
እፈራለሁ፤ እናም በዚህች ምድርም ደግሞ
ሁሉንም ከእግዚአብሔር የመጣውን ኃይ
ልና ስልጣን ለማናናቅ ይፈልጋሉ፤ እናም
እነርሱም መንፈስ ቅዱስን ለክደዋል።
፳፱ እናም ልጄ፣ ታላቁን እውቀት አንቀ
በልም ካሉ በኋላ፣ እነርሱ በነቢያት የተነገ
ሩትን ትንቢቶች፣ እናም ደግሞ በአዳኛችን
በራሱ የተነገሩትን ቃላት ይፈፅሙ ዘንድ
በፍጥነት መጥፋት አለባቸው።
፴ ልጄ እስከምፅፍልህ ወይንም በድጋሚ
እስከማገኝህ ድረስ ደህና ሁን። አሜን።

ሞርሞን ለልጁ ሞሮኒ የፃፈው ሁለተኛው
ደብዳቤ።
ምዕራፍ ፱ አጠቃሎ የያዘ።
፳፭ ሐ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፪።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
		መ ቅ.መ.መ. ተስፋ።
		ሠ ፩ ጴጥ. ፩፥፳፪፤

ምዕራፍ ፱
ኔፋውያን እናም ላማናውያን ነውረኛ እና
የረከሱ ናቸው— እነርሱም እርስ በርሳቸው
ስቃይን እናም ግድያን ይፈፅማሉ— ሞር
ሞንም ፀጋ እና ቸርነት ለዘለዓለም በሞሮኒ
ላይ እንዲሆን ፀለየ። ፬፻፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ የተወደድክ ልጄ እስካሁን በህይወት
ያለሁ መሆኔን ታውቅ ዘንድ በድጋሚ ይህ
ንን ፃፍኩልህ፤ ነገር ግን አሳዛኝ ስለሆነው
ነገር በመጠኑ እፅፋለሁ።
፪ እነሆም፣ ከላማናውያን ጋር ድልን
ያላገኘንበት አሰቃቂ የሆነ ውጊያ አድ
ርጌ ነበር፤ እናም አርኬአንቱስ፣ ደግሞም
ሉራም፣ እና ኤምሮን በጎራዴው ወደቁ፤
አዎን፣ እናም በርካታ የተመረጡ ጀግኖ
ቻችንን አጥተናል።
፫ እናም እንግዲህ እነሆ ልጄ፣ ላማናው
ያን እነዚህን ሰዎች ያጠፉአቸዋል ብዬ እፈ
ራለሁ፤ ምክንያቱም እነርሱ ንሰሀ አልገ
ቡም እናም ሰይጣንም ዘወትር እርስ በእር
ሳቸው እንዲበጣበጡ እያደረጋቸው ነውና።
፬ እነሆ፣ እኔም ያለማቋረጥ ከእነርሱ ጋር
እየሰራሁ ነኝ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል
ሀ
በኃይለ ቃል ስናገር እነርሱ ይንቀጠቀ
ጣሉ እናም ይቆጡኛል፤ እናም በኃይለ
ቃል ባልተናገርኳቸውም ጊዜ በቃሉ ላይ
ልባቸውን ያጠጥራሉ፤ ስለሆነም የጌታ
መንፈስ ከእነርሱ ጋር መሆኑን ለያቆማል
ብዬ እፈራለሁ።
፭ እነርሱም እጅግ በኃይል ተቆጥተው
ስለነበር ሞትንም ቢሆን የማይፈሩ መስለ
ውኛል፤ እርስ በርሳቸውም የነበራቸውን
ፍቅር አጥተዋል፤ እናም ለፀብና ያለማቋ
ረጥ ለመበቀል ሀጥማት አላቸው።
፮ እናም እንግዲህ፣ የተወደድክ ልጄ፣

፩ ኔፊ ፲፩፥፳፪–፳፭።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፳፰ ሀ ሞር. ፭፥፲፮።

		ረ
		ሰ
		ሸ
፳፯ ሀ

		ለ አልማ ፴፱፥፮።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት።
፱ ፬ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፳፮–፳፯፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩–፵፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፴፫።
፭ ሀ ሞር. ፬፥፲፩–፲፪።

፭፻፳

ሞሮኒ ፱፥፯–፳

እነርሱ ልባቸውን ቢያጠጥሩም እኛ ተግ
ተን እንስራ፤ ለመስራት ካቆምን እንኮነናለ
ንና፤ የፅድቅ ጠላት የሆነውን ሁሉ እናሸንፍ
ዘንድ፣ እናም ነፍሳችንን በእግዚአብሔር
መንግስት እናሳርፍ ዘንድ፣ በዚህ በጭቃ
ሰውነታችን የምናከናውነው ስራ አለንና።
፯ እናም አሁን ስለዚህ ህዝብ ስቃይ በመ
ጠኑ እፅፋለሁ። ከአሞሮን ባገኘሁት እው
ቀት መሠረት እነሆ፣ ላማናውያን ከሼሪዛ
ግንብ የወሰዱአቸው ብዙ እስረኞች አሉአ
ቸው፤ ወንዶችም፣ እናም ሴቶችም፣ እናም
ልጆችም ነበሩ።
፰ እናም የእነዚህ ሴቶችና የልጆቹ ባሎ
ችንና አባቶች ተገድለዋል፤ እናም ሴቶችን
የባሎቻቸውን ስጋ እንዲበሉ እናም ልጆ
ችም የአባቶቻቸውን ስጋ እንዲበሉ አደረ
ጉአቸው፤ እናም ከጥቂት በስተቀር ምንም
ውኃ አይሰጡአቸውም ነበር።
፱ እናም ላማናውያን ይህ ታላቅ እርኩ
ሰት ቢኖርባቸውም በሞሪያንቱም ካሉት
ከኛ ህዝብ ጥፋት አይበልጥም። እነሆ ብዙ
የላማናውያን ሴት ልጆችም በምርኮ ወስ
ደው ነበርና፤ እናም ከሁሉም ነገሮች በላይ
የተወደሰ እና የተከበረ፣ እንዲሁም ሀድን
ግልነታቸውን እና ለምግባረ ጥሩነታቸው
ከወሰዱባቸው በኋላ—
፲ እናም ይህን ካደረጉ በኋላ፣ ጭካኔ በተ
ሞላበት ሁኔታ ገደሉአቸው፤ ሰውነታቸ
ውንም እስከሚሞቱ አሰቃዩአቸው፤ እናም
ይህንን ካደረጉ በኋላ፣ ልባቸው ጠጣር በመ
ሆኑ እንደዱር አውሬ ስጋቸውን በጨቁአ
ቸው፤ እናም ይህንንም ያደረጉት ጀግንነ
ታቸውን ለማሳየት ነበር።
፲፩ አቤቱ የተወደድክ ልጄ፣ እንደዚህ
አይነቶቹ ሰዎች እንዴት ያልሰለጠኑ ሊሆኑ
ተቻላቸው—
፲፪ (እናም ደግሞ ጥቂት ዓመታት አለፉ፣
እናም ሰዎቹም የሰለጠኑ እናም መልካም
ሰዎች ነበሩ)
ሀ

፮ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፱፤
ኢኖስ ፩፥፳።

፲፫ ነገር ግን አቤቱ ልጄ ከእንደዚህ ዓይ
ነት ህዝብ ደስታ እንዴት በእርኩስነት ሊገኝ
ይችላል—
፲፬ እግዚአብሔርስ እጆቹን በፍርድ ከእኛ
ላይ ሀአያነሳም ብለን እንዴት እንጠብቃለን?
፲፭ እነሆ፣ ልቤ፥ ለዚህ ህዝብ ወዮለት ብላ
ታለቅሳለች። አቤቱ እግዚአብሔር ቅጣ
ትህን ፈፅም እናም ኃጢአታቸውን እናም
እርኩሰቶቻቸውን ከፊትህ ደብቅላቸው!
፲፮ እናም በድጋሚ ልጄ፣ በሼሪዛ የቀሩ
ብዙ ሀ ባልቴቶች እና ሴት ልጆቻቸው
አሉ፤ እናም እነዚያን ላማናውያን ያልወ
ሰዷቸውን ስንቆች፤ እነሆ፣ የዜኔፊ ወታ
ደሮችም ወሰዱአቸው እናም በየደረሱበት
ስፍራም ምግብ ፈልገው እንዳያገኙ ተዉ
አቸው፤ እናም በጉዞአቸውም ብዙ አረጋ
ውያን ሴቶች እራሳቸውን ሳቱ እናም ሞቱ።
፲፯ እናም ከእኔም ጋር የነበሩት ወታደሮች
ደካሞች ናቸው፤ እናም የላማናውያን ወታ
ደሮች በሼሪዝ እና በእኔ መካከል ናቸው፤
ወደ ሀአሮን ወታደር የሸሹት በሙሉ በእነ
ርሱ ጨካኝነት ወድቀዋል።
፲፰ አቤቱ የህዝቤ ጥፋት እንዴት ይገር
ማል! እነርሱም ምህረትም ሆነ ስርዓት የላ
ቸውም። እነሆ፣ ነገር ግን እኔ ወንድ ነኝ፣
እናም የወንድ ጥንካሬም ብቻ ነው ያለኝ፣
እናም ከዚህ በኋላም ትዕዛዜን እንዲቀበሉ
ላስገድዳቸው አልችልም።
፲፱ እናም በብልግናቸው ጠንካሮች ሆኑ፤
እናም በሁሉም ነገር ጨካኝ በመሆናቸው
ህፃናትንም ሆነ ሽማግሌዎችን አላስተረ
ፉም፤ መልካም ከሆነው በስተቀር በሁ
ሉም ነገር ይደሰታሉ፤ እናም የሴቶቻችን
እናም የልጆቻችን ስቃይ በምድር ገፅታ ላይ
ከነበረው ከማንኛውም የበለጠ ነው፤ አዎን፣
በአንደበት ለመናገርም ሆነ ለመፃፍ የሚ
ቻል አይደለም።
፳ እናም እንግዲህ ልጄ፣ በዚህ አስከፊ
በሆነ ሁኔታ ከዚህ በላይ አልቆይም። እነሆ፣

ቅ.መ.መ. ሁለንተና።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. በጎነት።

፲፬ ሀ አልማ ፲፥፳፫።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ባል የሞተባት።
፲፯ ሀ ሞር. ፪፥፱።

፭፻፳፩

ሞሮኒ ፱፥፳፩–፲፥፫

አንተ የህዝብህን ኃጢያት ታውቃለህ፤ እነ
ርሱም መሰረታዊ መርሆች እንደሌላቸው
እናም ስሜት እንደሌላቸው ታውቃለህ፤
እናም ክፋቶቻቸውም ከላማናውያን ሀበላይ
ናቸው።
፳፩ እነሆ ልጄ፣ እግዚአብሔርም ይመታ
ኛል ብዬ በመፍራቴ እነርሱን ብቁ ናቸው
ብዬ ለመመስከር አልችልም።
፳፪ ነገር ግን እነሆ፣ ልጄ፣ ለእግዚአብ
ሔር ስለአንተ እመሰክራለሁ፣ እናም አን
ተም እንደምትድን በክርስቶስ እምነት
አለኝ፤ እናም ህዝቡም ወደ እርሱ ሲመ
ለሱ ወይንም ፈፅመው ሲጠፉ እንድትመ
ሰክር እግዚአብሔርም ህይወትህን ሀእንዲያ
ተርፍ እፀልያለሁ፣ ለንስሀ ካልገቡ እና ወደ
እርሱ ካልተመለሱ መጥፋት እንዳለባቸው
አውቃለሁና።
፳፫ እናም በልቦቻቸው ሙሉ ፈቃድ፣
ደም እና ሀበቀል ለበመሻታቸው፣ ከጠፉ
ጥፋታቸው እንደ ያሬዳውያን ይሆናል።
፳፬ እናም የሚጠፉም ከሆነ፣ ብዙ ወን
ድሞቻችን ከላማናውያን ጋር ለመቀላቀል
ሀ
እንደሔዱ እናም ከዚህም ደግሞ የበለጡ
ብዙዎች እንደሚሄዱ እናውቃለን፤ ስለ
ሆነም፣ አንተ ከተረፍክ እናም እኔ ከጠ
ፋሁ እናም አንተን ካላየሁ ነገሮችን በመ
ጠኑ ጻፍ፤ ነገር ግን ለአንተ ለየምሰጥህ
ቅዱስ መዛግብት ስላሉኝ በቅርቡ እንደማ
ይህ ተስፋ አለኝ።
፳፭ ልጄ በክርስቶስ የታመንክ ሁን፤
እናም የፃፍኳቸውም ነገሮች አንተን ለሞት
እስከሚያደርሱ አያሳዝኑህ፤ ነገር ግን ክር
ስቶስ ከፍ ያድርግህ፣ እናም ሀስቃዩ፣ እናም
ሞቱ፣ እናም ሰውነቱን ለአባታችን ማሳ
የቱ፣ እናም ምህረቱ እናም ፅናቱ፣ እናም
፳ ሀ ሔለ. ፮፥፴፬–፴፭።
፳፪ ሀ ሞር. ፰፥፫።
		ለ ሚል. ፫፥፯፤
ሔለ. ፲፫፥፲፩፤
፫ ኔፊ ፲፥፮፤ ፳፬፥፯።
፳፫ ሀ ኤተር ፲፭፥፲፭–፴፩።
		ለ ሞር. ፬፥፲፩–፲፪።
፳፬ ሀ አልማ ፵፭፥፲፬።
		ለ ሞር. ፮፥፮።

ለክብሩ እናም ለዘለዓለማዊ ህይወት ያለው
ተስፋ ለዘለዓለም ሐበአዕምሮህ ይኑር።
፳፮ እናም በሰማያት ዙፋኑ ከፍ ያለው
የእግዚአብሔር አብ፣ እናም ሁሉም ነገር
በእርሱ የሚገዙ እስከሚሆን ድረስ በኃይሉ
ሀ
በቀኝ እጅ በኩል የተቀመጠው የጌታችን
የኢየሱስ ክርስቶስ ፀጋ ለዘለዓለም ከአንተ
ጋር ይሁን እናም ይኑር። አሜን።
ለ

ምዕራፍ ፲
የመፅሐፈ ሞርሞን ምስክርነት በመንፈስ
ቅዱስ ኃይል ይመጣል— ለታማኞች የመ
ንፈስ ስጦታዎች ይሰጣቸዋል— መንፈሳ
ዊው ስጦታዎች ዘወትር እምነትን ይከ
ተላል— የሞሮኒ ቃላት ከምድር ይናገ
ራሉ— ወደ ክርስቶስ ኑ፤ በእርሱም ፍፁ
ማን ሁኑ፣ እናም ነፍሳችሁን አንፁ።
፬፻፳፩ ዓ. ም. ገደማ።
፩ አሁን እኔ ሞሮኒ፣ መልካም የመሰለ
ኝን በመጠኑ እፅፋለሁ፤ ለወንድሞቼ ሀለላ
ማናውያንም እፅፋለሁ፤ እናም ስለክርስቶስ
መምጣት ምልክት ከተሰጠ አራት መቶ ሃያ
ዓመት ማለፉን እንዲያውቁ እፈልጋለሁ።
፪ እናም እናንተን በጥብቅ በመምከር
ጥቂት ከተናገርኳችሁ በኋላ እነዚህን መዛ
ግብት ሀአትማቸዋለሁ።
፫ እነሆ፣ እነዚህን ነገሮች በምታነቡበት
ጊዜ፣ ይህን እንድታነቡ በእግዚአብሔር
ጥበብ ከሆነ፣ ጌታም ለሰው ልጆች ከአዳም
መፈጠር ጀምሮ እነዚህን ነገሮች እስከም
ትቀበሉአቸው ጊዜ ድረስ ምን ያህል መሃሪ
እንደነበረ እንድታስታውሱ በጥብቅ እመክ
ራችኋለሁ፣ እናም ሀበልባችሁ ይህን ለአሰ
ላስሉ።

፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ሐ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
፳፮ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፷፱፤
የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮፤
ሞዛያ ፭፥፱፤
አልማ ፳፰፥፲፪።

፲ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፵፰።

፪ ሀ ሞር. ፰፥፬፣ ፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—እንደሚመጡ
የተተነበዩ ቅዱሣት
መጻህፍት።
፫ ሀ ዘዳግ. ፮፥፮–፯።
		ለ ዘዳግ. ፲፩፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።

፭፻፳፪

ሞሮኒ ፲፥፬–፲፱

፬ እናም እነዚህንም ነገሮች በምትቀበሉ
በት ጊዜ፣ እነዚህ ነገሮች ሀሀሰት እንደሆኑ
ዘለዓለማዊ አብ እግዚአብሔርን በክርስቶስ
ስም ለእንድትጠይቁት አጥብቄ እመክራች
ኋለሁ፤ እናም ሐበቅን ልባችሁ፤ መከእውነ
ተኛ ፍላጎት፣ በክርስቶስ ሠአምናችሁ ከጠ
የቃችሁት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ረእውነ
ቱን ሰይገልፅላችኋል።
፭ እናም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሁሉ
ንም ነገር ሀእውነታ ለታውቁታላችሁ።
፮ እናም መልካም የሆነ ማንኛውም ነገር
ጻድቅ እና እውነተኛ ነው፤ ስለሆነም፣
መልካም የሆነ ማንም ክርስቶስን አይ
ክድም፤ ነገር ግን እርሱ መሆኑን ያረጋግ
ጣል።
፯ እናም እርሱ መሆኑንም በመንፈስ ቅዱስ
ኃይል ታውቃላችሁ፤ ስለሆነም፣ የእግዚአ
ብሔርን ኃይል እንዳትክዱ በጥብቅ እመ
ክራችኋለሁ፤ ምክንያቱም እርሱ፣ በሰው
ልጆች እምነት ሀመሰረት፣ በኃይሉ ዛሬም
እንዲሁም ነገም፣ እናም እስከዘለዓለም በአ
ንድ አይነት ይሰራልና።
፰ እናም በድጋሚ ወንድሞቼ፣ የእግዚአ
ብሔር ሀስጦታዎች እንዳትክዱአቸው አጥ
ብቄ እመክራችኋለሁ፣ ብዙ ናቸውና፤ እና
እነርሱም የሚመጡት ከአንድ እግዚአብ
ሔር ነው። እናም እነዚህ ስጦታዎች የሚ
ገለጡበት ለየተለያዩ መንገዶች አሉ፤ ነገር
ግን ሁሉን በሁሉ የሚያደርገው እግዚአ
ብሔር አንድ ነው፤ እናም ለሰው በእግዚ
አብሔር መንፈስ ቅዱስ መገለጥ ለጥቅሙ
ይሰጠዋል።
፱ እነሆም፣ ለአንዱ የጥበብን ቃል ሀያስተ
፬ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፱፤ ፲፬፥፴፤
ሞዛያ ፩፥፮፤
ኤተር ፬፥፲–፲፩፤ ፭፥፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት።
		መ ያዕ. ፩፥፭–፯፤
ሞሮኒ ፯፥፱።
		ሠ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ረ ቅ.መ.መ. እውነት።
		ሰ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

ምር ዘንድ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ለይሰ
ጠዋል።
፲ እናም ለሌላው፣ ለእርሱም በዚያው
መንፈስ የእውቀትን ቃል ያስተምር ዘንድ
ይሰጠዋል።
፲፩ እናም ለሌላው እጅግ ታላቅ ሀዕም
ነት፤ ለሌላውም በዚያው መንፈስ ለየመ
ፈወስ ስጦታ ይሰጠዋል፤
፲፪ እናም በድጋሚ፣ ለሌላው፣ ታላላቅ
ሀ
ተአምራትን ያደርግ ዘንድ ይሰጠዋል፤
፲፫ እናም በድጋሚ፣ ለሌላው ስለሁሉም
ነገሮች ትንቢት እንዲናገር ይሰጠዋል፤
፲፬ እናም በድጋሚ፣ ለሌላው፣ መላዕክ
ትን የማየት እናም የመንፈስ አገልጋይነት
ይሰጠዋል፤
፲፭ እናም በድጋሚ፣ ለሌላው ሁሉንም
ዓይነት ልሳን ይሰጠዋል፤
፲፮ እናም በድጋሚ፣ ለሌላው፣ ሀቋንቋዎ
ችን እናም የተለያየ ዓይነት ልሳን የተነገሩ
ትን መተርጎም ይሰጠዋል።
፲፯ እናም እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች የሚመ
ጡት በክርስቶስ መንፈስ አማካኝነት ነው፤
እናም እነርሱም ለእያንዳንዱ ሰው ለብቻው
እያካፈለ እንደፈቃዱ ይመጣሉ።
፲፰ እናም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ መል
ካም ስጦታ ሀሁሉ ከክርስቶስ እንደሚመጣ
እንድታስታውሱ አጥብቄ እመክራችኋለሁ።
፲፱ እናም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ
እርሱ ዛሬም እናም ነገም እናም ለዘለዓለም
ሀ
አንድ አይነት እንደሆነ፣ እናም የተናገር
ኳቸው መንፈሳዊ የሆኑት እነዚህ ስጦታ
ዎች በሙሉ ምድር እስካለች የሰው ልጆች
ለ
እምነት ካላጡ በስተቀር ፈፅሞ መኖራቸ

፭ ሀ ዮሐ. ፰፥፴፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤
የመለየት ስጦታ።
፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯–፲፱።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፭።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፯–፸፱፣
፻፲፰።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፰–፲፩፤

ት. እና ቃ. ፵፮፥፰–፳፱።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የልሳኖች ስጦታ።
፲፰ ሀ ያዕ. ፩፥፲፯።
፲፱ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰።
		ለ ሞሮኒ ፯፥፴፯።

፭፻፳፫

ሞሮኒ ፲፥፳–፴፩

ውን እንደማያቆሙ እንድታስታውሱ አጥ
ብቄ እመክራችኋለሁ።
፳ ስለሆነም፣ እምነት ሊኖር ይገባል፤
እናም ሀእምነት ካለ ተስፋም ደግሞ ሊኖር
ይገባል፤ እናም ተስፋም ደግሞ ካለ ልግስና
መኖር አለበት።
፳፩ እናም እናንተ ሀልግስና ከሌላችሁ በእ
ግዚአብሔር መንግስት በምንም መንገድ
ልትድኑ አይቻላችሁም፤ ወይም እምነት
ከሌላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ለመ
ዳን አትችሉም፤ ወይም ተስፋም ከሌላችሁ
ለመዳን አይቻላችሁም።
፳፪ እናም ተስፋ ከሌላችሁ በተስፋ
መቁረጥ ላይም መሆን አለባችሁ፣ እናም
ተስፋ መቁረጥም የሚመጣው በክፋት ነው።
፳፫ እናም ክርስቶስ ለአባቶቻችን በእው
ነት እንዲህ ሲል ተናግሯቸዋል፥ እናንተም
ሀ
እምነት ካላችሁ ለእኔ አስፈላጊ የሆነውን
ለማድረግ ይቻላችኋል።
፳፬ እናም አሁን እስከአለም ጫፍ ላሉት
ሁሉ እንዲህ ስል እናገራለሁ—የእግዚ
አብሔር ኃይልና ስጦታ በእናንተ መካ
ከል መሆኑን የሚያቆምበት ቀን ከመጣ፣
ይህም የሚሆነው ሀእምነት በማጣት ለምክ
ንያት ነው።
፳፭ እናም እንዲህ ከሆነ ለሰው ልጆች
ወዮላቸው፤ ከእናንተ መካከል አንድም
እንኳን ቢሆን መልካም የሚሰራ ሀምንም
የለምና። ከመካከላችሁ መልካምን የሚያ
ደርግ አንድ እንኳን ቢኖር፣ እርሱም በእግ
ዚአብሔር ኃይልና ስጦታ ይሰራል።
፳፮ እናም እነዚህን ነገሮች ለሚያስወግ
ዱት እናም ለሚሞቱ ወዮላቸው፣ ምክን
ያቱም ሀ ከነኃጢአታቸው ለይሞታሉ እናም
፳ ሀ ኤተር ፲፪፥፫–፴፯።
፳፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፫፤
ሞሮኒ ፯፥፩፣ ፵፪–፵፰።
ቅ.መ.መ. ልግስና።
፳፫ ሀ ሞሮኒ ፯፥፴፫።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. አለማመን።
		ለ ሞሮኒ ፯፥፴፯።
፳፭ ሀ ጆ.ስ.ት. መዝ. ፲፬፥፩–፯
(ተጨማሪ)፤
ሮሜ ፫፥፲–፲፪።

በእግዚአብሔር መንግስት አይድኑምና፤
እናም እኔም የተናገርኩት በክርስቶስ ቃል
መሰረት ነው፤ እናም ሀሰትን አልተናገር
ኩም።
፳፯ እናም እነዚህን ነገሮች እንድታስታ
ውሱ አጥብቄ እመክራችኋለሁ፤ እኔ ሀሰት
እንዳልተናገርኩ የምታውቁበት ቀን በፍጥ
ነት ይመጣል፣ በእግዚአብሔር ፍርድ ወን
በርም ታዩኛላችሁና፤ እናም ጌታ አምላክ
እንዲህ ሲል ይናገራችኋል፥ ከሙታን ሀእን
ደሚጮህ፣ አዎን፣ አንድ ሰው ለከመሬት
እንደሚናገር በዚህ ሰው የተፃፉትን ሐቃላት
ለእናንተ አላወጅኩላችሁምን?
፳፰ ትንቢቶች ይፈፀሙ ዘንድ እነዚ
ህን ነገሮች ለእናንተ አውጄአለሁ። እናም
እነሆ፣ እነርሱም ከዘለዓለማዊው አምላክ
አንደበት ይወጣሉ፤ እናም ቃሉም ከትው
ልድ ወደ ትውልድ ሀያፏጫል።
፳፱ እናም እግዚአብሔርም የፃፍኩት
እውነት እንደሆነ ያሳያችኋል።
፴ እናም በድጋሚ ወደ ክርስቶስ ሀእንድ
ትመጡ፣ እናም እያንዳንዱን መልካሙን
ስጦታ እንድትይዙ፣ እናም ክፉውን ስጦታ
ወይም እርኩስን ነገር ለእንዳትነኩ አጥብቄ
እመክራችኋለሁ።
፴፩ እናም እስራኤል ሆይ ሀ ንቂ ከመ
ሬት ተነሽ፤ አዎን፣ እናም አቤቱ ለየፅዮን
ሴት ልጅ፣ የሚያምረውን መጎናፀፊያሽን
ልበሺ፤ እናም ከዚህም በኋላ ሐእንዳትቀላ
ቀሊ፣ የዘለዓለማዊ አባት ለአንቺ፣ አቤቱ
የእስራኤል ቤት፣ የገባው ቃል ኪዳን ይሟ
ላም ዘንድ መ ካስማዎችሽን ሠአጥብቂ እናም
ወሰንሽንም ለዘለዓለም አስፊ፤ ከእንግዲ
ህም አታፍሪም።

፳፮ ሀ ዮሐ. ፰፥፳፩።
		ለ ሕዝ. ፲፰፥፳፮–፳፯፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፪–፴፫፤
ሞዛያ ፲፭፥፳፮።
፳፯ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፲፱–፳፤ ፳፯፥፲፫፤
፴፫፥፲፫፤
ሞር. ፱፥፴።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፬።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፩።
፳፰ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፪።

፴ ሀ ፩ ኔፊ ፮፥፬፤
ሞር. ፱፥፳፯፤
ኤተር ፭፥፭።
		ለ አልማ ፭፥፶፯።
፴፩ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፩–፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ሐ ኤተር ፲፫፥፰።
		መ ቅ.መ.መ. ካስማ።
		ሠ ኢሳ. ፶፬፥፪።

፭፻፳፬

ሞሮኒ ፲፥፴፪–፴፬

፴፪ አዎን፣ ወደ ክርስቶስ ኑ፣ እናም በእ
ርሱም ለፍፁማን ሁኑ፣ እናም ኃጢአተኝ
ነትን በሙሉ ለእራሳችሁ ካዱ፤ እናም
ለራሳችሁ ኃጢአተኝነትን በሙሉ ከካዳ
ችሁ፣ እናም በሙሉ ኃይላችሁ፣አዕምሮ
አችሁ እና ጉልበታችሁ እግዚአብሔርን
ሐ
ከወደዳችሁ፣ ፀጋው ለእናንተ ይበቃች
ኋል፣ በፀጋውም በክርስቶስ ፍፁም ትሆና
ላችሁ፤ እናም በእግዚአብሔር መፀጋ በክ
ርስቶስ ፍፁም ከሆናችሁ፣ የእግዚአብሔ
ርን ኃይል በምንም መልኩ አትክዱትም።
፴፫ እናም በድጋሚ፣ በእግዚአብሔር
ፀጋ በክርስቶስ ፍፁማን ከሆናችሁ፣ እናም
ሀ

፴፪ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፰፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫፤
ያዕቆ. ፩፥፯፤
ኦምኒ ፩፥፳፮።
		ለ ማቴ. ፭፥፵፰፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰።
ቅ.መ.መ. ፍጹም።
		ሐ ት. እና ቃ. ፬፥፪፤ ፶፱፥፭–፮።

ኃይሉን ካልካዳችሁ፣ በእግዚአብሔር ፀጋ፣
ለኃጢአታችሁ ሀስርየት አብ በገባው ቃል
ኪዳን ውስጥ ባለው በክርስቶስ ለደም መፍ
ሰስ ያለ እንከን ሐቅዱስ ትሆኑ ዘንድ በክር
ስቶስ መትቀደሳላችሁ።
፴፬ እናም አሁን ሁላችሁንም እሰናበታ
ችኋለሁ። ሀመንፈስና ስጋዬም በአንድነት
ለ
እስኪገናኝ፣ እናም ለህያዋን እና ለሙታን
ዘለዓለማዊ ሐዳኛ በሆነው በታላቁ መያህዌህ
ሠ
አስደሳቹ የፍርድ ወንበር ፊት እናንተን
ለመገናኘት ድል አድርጌ ወደ ረሰማይ እስ
ከምመጣ ድረስ፣ በቅርብ ወደ እግዚአብ
ሔር ሰገነት ሸለማረፍ እሄዳለሁ። አሜን።

		መ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		መ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።

ተፈፀመ

		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
		መ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ሠ ያዕቆ. ፮፥፲፫።
		ረ ፩ ተሰ. ፬፥፲፯።
		ሰ ቅ.መ.መ. ገነት።
		ሸ ቅ.መ.መ. እረፍት።

የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን

ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች
ይህም ለነቢዮ ለጆሴፍ ስሚዝ
የተሰጡ ራእዮችን እና በእርሱ
ተተኪ በሆኑት የቤተክርስቲያኗ አመራር
ጥቂት የተጨመሩትን የያዘ ነው

ማውጫዎች
መግቢያ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

የዘመን ቅድመ ተከተል . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ክፍሎች . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

፩

አስተዳደሪያዊ አዋጆች . . . . . . . . . . . . . . . . . . .፪፻፺፭

መግቢያ
እና ቃልኪዳኖች፣ በመጨረሻው ቀናት የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ
ትምህርት
ለማቋቋም እና ለማስተዳደር መለኮታዊ ራእዮች እና የተነሳሱ ምሪት የተሰጡ አዋጆች

ስብስብ ነው። ምንም እንኳን አብዛኞቹ ክፍሎች የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን አባላትን የሚመለከቱ ቢሆኑም፣ መልእክቶቹ፣ ማስጠንቀቂያዎቹ፣ እና
ማበረታቻዎቹ ለሰው ዘር በሙሉ ጥቅም ናቸው፤ እንዲሁም በሁሉም ቦታ ላሉት ሰዎች
ሁሉ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ድምጽ ለጊዜአዊ ጥቅማቸውና ለዘለአለማዊ ደህንነታቸው
ሲናገራቸው እንዲሰሙ ግብዣን የያዙ ናቸው።
በዚህ ጥራዝ ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ራዕዮች በኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ነቢይ እና ፕሬዘደንት በነበረው በጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣ አማ
ካኝነት የተሰጡ ነበሩ። ሌሎቹ በአመራሮቹ ውስጥ የእርሱ ተተኪ በሆኑት በኩል የተሰጡ
ነበሩ (የክፍል ፻፴፭፣ ፻፴፮፣ እና ፻፴፰፣ እና የአስተዳደሪያዊ አዋጆች ፩ እና ፪ ርዕሶችን
ተመልከቱ)።
መፅሐፈ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ይፋ ከሆኑት የቤተክርስቲያኗ ጽሁፎች፣ ከመጸሐፍ
ቅዱስ፣ ከመጸሐፈ ሞርሞን፣ እና የታላቅ ዋጋ ዕንቁ፣ መካከል አንዱ ነው። ሆኖም ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች የጥንት ጽሁፍ ትርጉም ባለመሆኑ ልዩ ነው፣ ነገር ግን ዘመናዊ ግኝት ነው
እናም በእግዚአብሔር በተመረጡ ነቢያት አማካኝነት ለቅዱስ ስራው ዳግመኛ መመለስ እና
በእነዚህ ዘመናት የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ ለማቋቋም የተሰጠ ነበር። በራዕዮቹ
ውስጥ ለስላሳ ነገር ግን ፅኑ የሆነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ በዘመን ፍጻሜ እንደገና
ሲነገር ይደመጣል፤ እናም በዚህ ውስጥ የተጀመረው ስራ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በቅዱሳን
ነቢያት የተነገሩትን ቃላት በማሟላት እና በማስማማይ ለዳግም ምፅዓት መዘጋጂያ ነው።
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣ በሻሮን፣ ዊንድሰር አውራጃ፣ ቨርሞንት ውስጥ በታህሳሥ ፳፫፣
፲፰፻፭ (እ.አ.አ.) ተወለደ። በህይወቱ መጀመሪያ ላይ ከቤተሰቦቹ ጋር በምዕራብ ኒው ዮርክ
በሚገኘው በዚህ ዘመን ማንቸስተር ወደሚባለው ሄደ። በዚያ አቅራቢያ እየኖረ ሳለ፣ በ፲፰፻፳
(እ.አ.አ.) ጸደይ፣ የአስራ አራት አመት ልጅ በነበረበት ወቅት ነበር የመጀመሪያውን ራእዩን
የተቀበለው፣ በዚሁም በግል በእግዚአብሔር በዘለአለማዊው አባት፣ እና በልጁ በኢየሱስ
ክርስቶስ ተጎብኝቶ ነበር። በእዚህ ራእይ በአዲስ ኪዳን የተመሰረተችው እና ሙላተ ወን
ጌልን ስታካሂድ የነበረችው እውነተኛይቷ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በምድር ላይ
እንደማትገኝ ተነግሮት ነበር። በብዙ መላዕክት ትምህርት እንዲሰጠው የተደረገበት ሌሎች
መለኮታዊ መገለጦችም ተከትለው ነበር፤ እግዚአብሔር በምድር ላይ የተለየ ስራ ለእርሱ
እንዳለው እናም በእርሱ አማካኝነት የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዳግመኛ ወደ ምድር
ተመልሳ እንደምትመጣ እንዲያይ ተደርጎ ነበር።
ከጊዜ በኋላም፣ ጆሴፍ ስሚዝ በመለኮታዊ እርዳታ መጽሐፈ ሞርሞንን እንዲተረጉምና
እንዲያሳትም ይችል ዘንድ ተደርጎ ነበር። በዚያም ጊዜ እርሱ እና ኦሊቨር ካውድሪ በግን
ቦት ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) በመጥምቁ ዮሐንስ ወደ አሮናዊ ክህነት ተሹመው ነበር (ት. እና ቃ.
፲፫ን ተመልከቱ)፣ እናም ብዙም ሳይቆይ፣ በጥንቶቹ ኃዋሪያት በጴጥሮስ፣ በያዕቆብ እና
በዮሐንስ ወደ መልከ ጼዴቅ ክህነት ተሹመው ነበር (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪ን ተመልከቱ)።
ሌሎችም ሹመቶች ተከትለው ነበር፣ በዚህም በሙሴ፣ በኤልያስ እና በኤልያ፣ እንዲሁም
በብዙ የጥንት ነቢያት የክህነት ቁልፎች ተስጥቷቸው ነበር (ት. እና ቃ. ፻፲፤ ፻፳፰፥፲፰፣
፳፩ን ተመልከቱ)። እነዚህ ሹመቶች በእርግጥም ለሰው ልጅ የመለኮታዊ ስልጣኖች ዳግመኛ
የተመለሱባቸው ናቸው። በሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) በመለኮታዊ አመራር መሰረት፣
ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ቤተክርስቲያኗን አደራጀ፣ እንዲህም እውነተኛዋ የኢየሱስ ክርስቶስ
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ቤተክርስቲያን ዳግመኛ በሰዎች መካከል እንደ እምነት ተቋም ወንጌልን ለማስተማር እና
የደህንነት ስርዓቶችን ለማከናወን በስልጣን ስራዋን ጀመረች። (ት. እና ቃ. ፳ን እና የታላቅ
ዕንቁ ዋጋ፣ የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩ን ተመልከቱ)።
እነዚህ የተቀደሱ ራዕዮች ችግር በነበረበት ጊዜ የተቀበሉት የጸሎት መልስ ነበሩ፣ እናም
የመጡትም እውነተኛ ሰዎች ከተሳተፉበት ከገሀዱ የህይወት ጉዳዮች ነበር። ነቢዩ እና ተባባ
ሪዎቹ የመለኮታዊ ምሪትን ፈልገው ነበር፣ እና እነዚህ ራዕዮችም እነርሱ ይህን እንደተቀበሉ
ያረጋግጣሉ። በራዕዮቹም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዳግመኛ መመለሱንና መገለጡን፣
እናም የዘመኑ ፍጻሜም የተቃረበ መሆኑን አንድ ሰው ለመመልከት ይችላል። የቤተክርስቲያኗ
ከኒው ዮርክ እና ፔንሲላቫኒያ ወደ ኦሃዮ፣ ወደ ሚዙሪ፣ ወደ ኢሊኖይ፣ እና በመጨረሻም
ወደ ታላቁ የምዕራብ አሜሪካ ሸለቆ ከነበራት የምዕራብ እንቅስቃሴ፣ እና በአሁኑ ዘመን
ቅዱሳን ፅዮንን ለመገንባት የሞከሩበትን ትግል በእነዚህ ራዕዮች ውስጥ ተመልክተዋል።
ቀደም ብለው ያሉት አብዛኞቹ ክፍሎች ስለመጽሐፈ ሞሮሞን መተርጎም እና ህትመት
የተመለከቱ ነገሮችን ያካተቱ ናቸው(ክፍል ፫፣ ፭፣ ፲፣ ፲፯፣ እና ፲፱ን ተመልከቱ)። ወደኋላ
ያሉት አንዳንዶቹ ክፍሎች የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተነሳሳ የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራውን
የሚያንጸባርቁ ናቸው፣ በዚህም ጊዜ አብዛኞቹ ታላላቅ የትምህርት ክፍሎች ተገልጸዋል
(ለምሳሌ ክፍል ፴፯፣ ፵፭፣ ፸፫፣ ፸፮፣ ፸፯፣ ፹፮፣ ፺፩ እና ፻፴፪ን ተመልከቱ፣ እያንዳንዳ
ቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ጋር አንዳንድ ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው)።
በራዕዮቹ ውስጥ፣ የአምላክ ስነ-ፍጥረትን፣ የሰው ልጅ አጀማመርን፣ የሰይጣን መኖርን፣
የምድራዊ ህይወት ዓላማን፣ የመታዘዝን አስፈላጊነት፣ የንስሃን አስፈላጊነት፣ የመንፈስ
ቅዱስ ስራዎችን፣ ደህንነትን የተመለከቱ ስርዐቶችና አፈጻጸሞችን፣ የምድር ዕጣ ፈንታን፣
ከትንሳኤ በኋላ የሚኖረው የሰው ልጅ ሁኔታ እና ፍርድን፣ የጋብቻ ግንኙነት ዘላለማዊነትን፣
እናም የቤተሰብ ዘለአለማዊ የመሆን ሁኔታን በሚመለከት መሰራታዊ ነገሮች መግለጫ በመ
ስጠት የወንጌል ትምህርቶች ተገልጸዋል። እንደዚሁ ከኤጲስ ቆጳሳት፣ ከቀዳሚ አመራር፣
ከአስራ ሁለቱ ቡድን፣ እና ከሰባዎቹ እና ከሌሎች የአመራር ሹመቶች እና ቡድኖች ጥሪዎች
ጋር በሂደት የተገለጸው የቤተክርስቲያኗ አስተዳደራዊ ቅርጾች ተገልጸዋል። በመጨረሻም
ስለኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊነት፣ ግርማው፣ ፍጹምነቱ፣ ፍቅሩ፣ እና የማዳን ኃይሉ
የተሰጠው ምስክርነት ይህንን መጽሐፍ ለሰው ልጆች ቤተሰብ ታላቅ ዋጋ ያለው እና “ለቤ
ተክርስቲያኗም ከምድር ሀብት ሁሉ የበለጠ ዋጋ እንዲኖረው” ያደርገዋል (የት. እና ቃ. ፸
መግቢያ ተመልከቱ)።
ራዕዮቹ በመጀመሪያ የተመዘገቡት በጆሴፍ ስሚዝ ጸሀፊዎች ነበር፣ እናም የቤተክርስቲያኗ
አባላት በእጅ የተጻፉ ቅጂዎችን እርስ በእርስ በደስታ ይካፈሉ ነበር። ቋሚ መዝገብ ለመፍ
ጠር፣ ጸሀፊዎች እነዚህን ራዕዮች ባልታተሙ የመዝገብ መፅሀፎች ውስጥ በቅጂ አዘጋጁ፣
እነዚህንም የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ራዕዮችን ለማተም ለማዘጋጀት ተጠቀሙባቸው።
ጆሴፍ ስሚዝ እና የመጀመሪያ የቤተክርስቲያኗ አባላት እነዚህን ራእዮች ቤተክርስቲያኗ
በተመለከቱበት ሁኔታ ይመለከቷቸው ነበር፥ ህያው፣ ለውጥ የሚፈጥር፣ እና በተጨማሪ
ራዕይ ለመጣራት የሚችል። ራዕዮችን በሚቀዱበት ጊዜ እና ለመታተም በሚዘጋጁበት ጊዜ
ሳይታወቅ ስህተቶች ሊገቡባቸው እንደሚችሉም አውቀው ነበር። ስለዚህ፣ የቤተክርስቲያኗ
ጉባኤ በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ ስሚዝ “በመንፈስ ቅዱስ በኩል ሊያገኛቸው የሚችላቸውን
እነዚያን ጉድለቶች እና ስህተቶች እንዲያስተካክል” ጠየቁት።
ራዕዮች ከተገመገሙ እና ከተስተካከሉ በኋላ፣ የቤተክርስቲያኗ አባላት በምዙሪ ውስጥ
የነቢዩን ብዙ የመጀመሪያ ራዕዮች የያዘውን፣ A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ (በርዕስ መጽሐፈ ትእዛዛት ለክርስቶስ ቤተክ
ሪስቲያን አስተዳደር) የሚባለውን መፅሀፍ ማተም ጀመሩ። ነገር ግን፣ በሀምሌ ፳፣ ፲፰፻፴፫

7

መግቢያ

(እ.አ.አ.) በጃክሰን የግዛት ክፍል ውስጥ የነበረውን የቅዱሳንን የእትመት ቢሮ በመደምሰሳ
ቸው፣ ራዕዮችን ለማተም የተደረገው የመጀመሪያ ጥረት ቆመ።
የምዙሪ የእትመት ቢሮ እንደተደመሰሰ በሰሙበት ጊዜ፣ ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች የቤተ
ክርስቲያኗ መሪዎች ራዕዮችን በከርትላንድ ኦሀዮ ለማተም ዝግጅት ጀመሩ። እንደገና ስህተ
ቶችን ለማስተካከል፣ አባባሎችን ለመግለጽ፣ እና የቤተክርስቲያኗ ትምህርት እና ድርጅትን
ለማሳወቅ፣ ጆሴፍ ስሚዝ የአንዳንድ ራዕዮችን ጽሁፎች የማረም ስራን በመቆጣጠር እነዚህን
በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) እንደ Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day
Saints (መጽሐፈ ትእዛዛት ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን ቤተክሪስቲያን አስተዳደር) ለማሳተም
አዘጋጀ። ጆሴፍ ስሚዝ የትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ሌላ ቅጂ እኒድታተም ፈቃድ ሰጠ፣
ይህም የታተመው በ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ከነቢዩ ሰማዕትነት ጥቂት ወሮች ካለፉ በኋላ ነበር።
የመጀመሪያዎቹ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ለራዕዮቹ ታላቅ ዋጋ ሰጧቸው እናም እንደ
እግዚአብሔር መልእክቶች ይመለከቷቸው ነበር። በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.)፣ አንድ ጊዜ፣ ብዙ
የቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች ጌታ በነፍሳቸው እነዚህ ራዕዮች እውነት እንደሆኑ እንደመሰከረ
ላቸው የክብር ምስክራቸውን ሰጥተው ነበር። ይህ ምስክርነት በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) የትምህርት
እና ቃል ኪዳን ቅጂ ውስጥ በአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት የተጻፈ ምስክር በመባል ታትሞ ነበር።

የመጽሐፈ ትምህርት እና ቃል ቃል ኪዳኖች
እውነተኛነትን በተመለከተ የአስራ ሁለቱ
ሐዋሪያት ምስክርነት
በቤተክርስቲያኗ ድምጽ ለዚህ ዓላማ በተመደበው ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ አማካኝነት
ለቤተክርስቲያኗ የሰጠውን ትዕዛዛት፣ ይኸውም የጌታ ትእዛዛት መጽሐፍን በተመለከተ
የምስክሮች ምስክርነት፥
ስለዚህ እኛ በአለም ለሚገኙ ለሰው ዘር በሙሉ፣ በምድር ገጽታ ላይ ላሉ ፍጡራን
ሁሉ፣ እነዚህ ትእዛዛት በእግዚአብሔር ምሪት ለሰዎች ሁሉ ጥቅም እንደተሰጡ እና
እውነት መሆናቸውን ጌታ ለነፍሳችን እንደመሰከረልን፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነትም
እንዳፈሰሰልን ምስክርነታችንን ለመስጠት ፈቃደኞች ነን።
ጌታ እረዳታችን ሆኖ፣ ይህን ምስክርነት ለዓለም እንሰጣለን፤ እናም ለዓለም
ምስክርነታችንን እድንሰጥ ይህንን ዕድል እድናገኝ የተፈቀደልን በእግዚአብሔር
አብ፣ እና በልጁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ነው፣ እኛም የሰው ልጆችም ሁል ጊዜ በዚህ
ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንድ ለጌታ እየጸለይን፣ በዚሁ ምስክርነት እጅግ በጣም ተደስተናል።
የአስራ ሁለቱ ስም ዝርዝር፥
ቶማስ ቢ ማርሽ
ዴቪድ ደብሊው ፓተን
ብሪግሃም ያንግ
ሂበር ሲ ኪምቦል

ኦርሰን ሀይድ
ዊሊያም ኢ መክለልን
ፓርለይ ፒ ፕራት
ሉክ ኤስ ጆንሰን

ዊሊያም ስሚዝ
ኦርሰን ፕራት
ጆን ኤፍ ቦይንቶን
ላይማን ኢ ጆንሰን

በተከታታይ የትምህርት እና ቃልኪዳኖች ቅጂዎች፣ ተጨማሪ ራእዮች እና ሌሎች
መረጃዎች ብቁ በሆኑ ተሰብሳቢዎች ወይም በቤተክርስቲያኗ ጉባዔ ሲስተናገዱ እና ተቀባ
ይነትን ሲያገኙ እንዲጨመሩ ተደርገዋል። በብሪገም ያንግ አመራር ስር በሽማግሌ ኦርሰን
ፕራት የተዘጋጀው የ፲፰፻፸፰ (እ.አ.አ.) ቅጂ፣ ራዕዮችን በዘመን ቅድመ መከተል እና አዲስ
ርዕሶችንና ታሪካዊ መግቢያዎች በመስጠት አዘጋጀ።
ከ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) ቅጂ ጀምሮ፣ ሰባት የመንፈሳዊ ትምህርት ትምህርቶች ተካተው

መግቢያ

8

ነበር፤ Lectures on Faith (የእምነት ንግግሮች) የሚል ርዕስ ተስጥቷቸው ነበር። እነዚህ
ከ፲፰፻፴፬ (እ.አ.አ.) እስከ ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) በከርትላንድ፣ ኦሃዮ፣ ለነቢያት ትምህርት ቤት
መጠቀሚያ የተዘጋጁ ነበሩ። ለትምህርት እና መመሪያ ቢጠቅሙም፣ ከ፲፱፻፳፩ (እ.አ.አ.) ቅጂ
ጀምሮ እነዚህ ንግግሮች ከትምህርትና ቃል ኪዳኖች ውስጥ እንዲወጡ ተደርገዋል፣ ምክንያ
ቱም አጠቅላይ ቤተክርስቲያኗን በሚመለከት የተሰጡ ወይም የቀረቡ ራእዮች ስላልሆኑ ነው።
በትምህርት እና ቃል ኪድኖች የ፲፱፻፹፩ (እ.አ.አ.) በእንግሊዝኛው ቅጂ ውስጥ ሶስት
መረጃዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨምረው ነበር። እነዚህም የመታን ደህንነት መሰረታዊ
መርሆችን የሚመሰርቱት ክፍሎች ፻፴፯ እና ፻፴፰፣ እና ያለዘር እና የቀለም ልዩነት ብቁ
የቤተክርስቲያኗ ወንድ አባላት ለክህነት ለመሾም እንደሚችሉ ያስተዋወቀው የአስተዳደራዊ
አዋጅ ፪ ነበሩ።
እያንዳንዱ የትምርት እና ቃል ኪዳን ቅጂ የድሮ ስህተቶችን አስተካክለዋል እና አዲስ
መረጃዎችን፣ በተለይም በክፍል ርዕሶች የታሪክ ክፍሎችን፣ ጨምረዋል። የዚህ ጊዜ ቅጂ
ቀናትን እና የቦታ ስምችን ያጣራል እና ሌሎችንም በተጨማሪ ያስተካክላል። እነዚህ ለውጦች
የተደረጉት ጽሁፎችን ከብዙዎቹ ትክክለኛው ታሪካዊ መረጃዎች ጋር እንዲስማሙ ለማ
ድረግ ነው። በዚህ አዲስ ቅጂ ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ልዩ ነገሮችም ራዕዮች የተቀበለበትን
ቦታዎች የሚያሳዮ ካርታዎችን የተከለሱበት፣ በተጨማሪውም የቤተክርስቲያኗን ታሪካዊ
ፎርትዎች፣ ማጣቀሻዎችን፣ የክፍል ርዕሶችን፣ እና የርዕስ ማጠቃለያዎችን የተሻሻሉበት
ነበሩ፤ ሁሉም ማሻሻያዎች የተደረጉት አንባቢዎች በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ
የተሰጡትን መልእክቶች እንዲረዱና እንዲደሰቱበት ለመርዳት ነበር። በክፍል ርዕሶች ውስጥ
የሚገኙ መረጃዎችም የተወሰዱት ከቤተክርስቲያኗ ታሪክ ያልታተመ ፅሁፍ እና ከታተመው
ከHistory of the Church [የቤተክርስቲያኗ ታሪክ] (እነዚህም በርዕሶች ውስጥ አንድ ላይ
የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ ተብለው ይጠራሉ) እና ከ Joseph Smith Papers [የጆሴፍ ሚዝ
ፅሁፍ] ውስጥ ነበር።

የማውጫዎች የዘመን ቅድመ ተከተል
ቀን (እ.አ.አ.)
፲፰፻፳፫
፲፰፻፳፰
፲፰፻፳፱

ቦታ
መስከረም
ሐምሌ
የካቲት
መጋቢት
ሚያዝያ
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ሰኔ
በጋ
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፲፰፻፴፩
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ጥር
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የካቲት
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ማንችስተር፣ ኒው ዮርክ . .
ሀርመኒ፣ ፔንሲላቬኒያ . . .
ሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ . . .
ሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ . . .
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ማንችስተር፣ ኒው ዮርክ . . .
ዌይን አውራጃ፣ ኒው ዮርክ . .
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ፈየት፣ ኒው ዮርክ . . . .
ፈየት፣ ኒው ዮርክ . . . .
ፈየት፣ ኒው ዮርክ . . . .
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ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . .
. . . .
ቶምሰን፣ ኦሃዮ
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . .
ጽዮን፣ ጃክሰን አውራጃ፣ ሚዙሪ
ጽዮን፣ ጃክሰን አውራጃ፣ ሚዙሪ
ኢንድፔንደንስ፣ ሚዙሪ . . .
የምዙሪ ወንዝ፣ ሚዙሪ . . .
ቻሪቶን፣ ሚዙሪ . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ . . . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ . . . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ. . . . .
. . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ
.
አምኸርስት፣ ኦሃዮ . . . .
. . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ
.
. . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ
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. . . . . ፪
. . . . . ፫
. . . . . ፬
. . . . . ፭
. ፮፣ ፯፣ ፰፣ ፱፣ ፲
. . ፲፩፣ ፲፪፣ ፲፫*

፲፬፣ ፲፭፣ ፲፮፣ ፲፯፣ ፲፰
. . . . . . ፲፱
. . . . . . ፸፬
. . . . ፳*፣ ፳፩
. . . . ፳፪፣ ፳፫
. . . ፳፬፣ ፳፭፣ ፳፮
. . . . . . ፳፯
. ፳፰፣ ፳፱፣ ፴፣ ፴፩
. . . . . . ፴፪
. . . . . . ፴፫
. . . . . . ፴፬
. ፴፭*፣ ፴፮*፣ ፴፯*
. . . ፴፰፣ ፴፱፣ ፵
. ፵፩፣ ፵፪፣ ፵፫፣ ፵፬
. ፵፭፣ ፵፮፣ ፵፯፣ ፵፰
. . . . . ፵፱፣ ፶
. . . . . . ፶፩
.፶፪፣ ፶፫፣ ፶፬፣ ፶፭፣ ፶፮
. . . . . . ፶፯
. . . . ፶፰፣ ፶፱
. . . . . . ፷
. . . . . . ፷፩
. . . . . . ፷፪
. . . . . . ፷፫
. . . . . . ፷፬
. . . . ፷፭፣ ፷፮

፩፣ ፷፯፣ ፷፰፣ ፷፱፣ ፸፣ ፻፴፫
. . . . . . . ፸፩
. . . . . . . ፸፪
. . . . . . . ፸፫
. . . . . . . ፸፭
. . . . . . . ፸፮
. . ፸፯፣ ፸፱፣ ፹፣ ፹፩

ቀን (እ.አ.አ.)

፲፰፻፴፫

፲፰፻፴፬

፲፰፻፴፭
፲፰፻፴፮

፲፰፻፴፯
፲፰፻፴፰

፲፰፻፴፱
፲፰፻፵፩
፲፰፻፵፪
፲፰፻፵፫

፲፰፻፵፬
፲፰፻፵፯
፲፰፻፺
፲፱፻፲፰
፲፱፻፸፱

ቦታ
መጋቢት
ሚያዝያ
ነሀሴ
መስከረም
ህዳር
ታህሳሥ
የካቲት
መጋቢት
ግንቦት
ሰኔ
ነሐሴ
ጥቅምት
ታህሣሥ
የካቲት
ሚያዝያ
ሰኔ
ህዳር
ሚያዝያ
ነሐሴ
ታህሳስ
ጥር
መጋቢት
ሚያዝያ
ነሃሴ
ሐምሌ
መጋቢት
ሚያዝያ
ግንቦት
ሐምሌ
መጋቢት
ጥር
መጋቢት
ሐምሌ
መስከረም
የካቲት
ሚያዝያ
ግንቦት
ሐምሌ
ሰኔ
ጥር
ጥቅምት
ጥቅምት
ሰኔ

ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ኢንድፔንደንስ፣ ሚዙሪ . . . .
ሐይረም፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ፔሪስበርግ፣ ኒው ዮርክ . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ፊሺንግ ወንዝ፣ ሚዙሪ . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ሴለም፣ ማሳቹሴትስ . . . . .
ከርትላንድ፣ ኦሃዮ . . . . . .
ፋር ዌስት፣ ሚዙሪ . . . . . .
ፋር ዌስት፣ ሚዙሪ . . . . . .
ስፕሪንግ ሂል፣ ዴቪስ አውራጃ፣ ሚዙሪ
ፋር ዌስት፣ ሚዙሪ . . . . . .
ልብርቲ እስር ቤት፣ ክለይ አውራጃ፣
. . . . . . .
ሚዙሪ
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ራመስ፣ ኢሊኖይ . . . . . .
ራመስ፣ ኢሊኖይ . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ናቩ፣ ኢሊኖይ . . . . . . .
ዊንተር ኳርተርስ (የአሁኑ ነብራስካ) .
ሶልት ሌክ ሲቲ፣ ዩታ . . . . .
ሶልት ሌክ ሲቲ፣ ዩታ . . . . .
ሶልት ሌክ ሲቲ፣ ዩታ . . . . .

* በተጠቆመው ቦታ ላይ ወይም አቅራቢያ
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. . . . . . ፸፰
. . . . ፹፪፣ ፹፫
. . . . . . ፺፱
. . . . . . ፹፬
. . . . . . ፹፭
. . ፹፮፣ ፹፯*፣ ፹፰
. . . . . . ፹፱
. . . . ፺፣ ፺፩፣ ፺፪
. . . . . . ፺፫
. . . . . ፺፭፣ ፺፮
. . . ፺፬፣ ፺፯፣ ፺፰
. . . . . . ፻
. . . . . . ፻፩
. . . . . ፻፪፣ ፻፫
. . . . . . ፻፬*
. . . . . . ፻፭
. . . . . . ፻፮
. . . . . . ፻፯
. . . . . . ፻፴፬
. . . . . . ፻፰
. . . . . .፻፴፯
. . . . . . ፻፱
. . . . . . ፻፲
. . . . . . ፻፲፩
. . . . . . ፻፲፪
. . . . . ፻፲፫*
. . . . ፻፲፬፣ ፻፲፭
. . . . . . ፻፲፮
. ፻፲፯፣ ፻፲፰፣ ፻፲፱፣ ፻፳
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. . ፻፳፩፣ ፻፳፪፣ ፻፳፫
. . . . . . ፻፳፬
. . . . . .፻፳፭
. . . . . . ፻፳፮
. . . . ፻፳፯፣ ፻፳፰
. . . . . . ፻፳፱
. . . . . . ፻፴
. . . . . . ፻፴፩
. . . . . . ፻፴፪
. . . . . .፻፴፭
. . . . . . ፻፴፮
. አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩
. . . . . ፻፴፰
. አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች
ክፍል ፩
በህዳር ፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ በቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች
ልዮ ጉባዔ ወቅት በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት የተሰጠ ራዕይ። ከዚህ ጊዜ
ቀደም ብሎ ብዙ ራእዮች ከጌታ ተሰጥተው ነበር፣ እናም እነዚህ ራዕዮች በመጽ
ሐፍ መልክ ተጠርዘው እንዲታተሙ በጉባኤው ውሳኔ ከተሰጠባቸው ዋነኛ ሐሳ
ቦች መካከል አንዱ ነበር። ይህ ክፍል በዚህ ዘመን የተሰጡትን ትምህርቶች፣ ቃል
ኪዳኖች፣ እና ትዛዛትን በተመለከተ የጌታን መግቢያ የያዘ ነው።
፩–፯፣ የማስጠንቀቂያው ድምጽ ለሁሉም
ሰው ነው፤ ፰–፲፮፣ ክህደትና ክፋት ዳግም
ምፅዓትን ይቀድማሉ፤ ፲፯–፳፫፣ ጆሴፍ
ስሚዝ የጌታን እውነት እና ሀይል በምድር
ዳግመኛ እንዲመልስ ተጠርቷል፤ ፳፬–
፴፫፣ መፅሐፈ ሞርሞን መጥቷል እናም
እውነተኛ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች፤
፴፬–፴፮፣ ሰላምም ከምድር ይወሰዳል፣
፴፯–፴፱፣ እነዚህን ትዛዛት መርምሩ።

ከ

ፍ ብሎ የሚኖረው እና ሀአይኖቹንም
በሁሉም ሰዎች ላይ የሆነው፣ የእርሱ
ድምፅ አቤቱ እናንት ለ የቤተክርስቲያኔ
ሰዎች ሆይ አድምጡ ይላል፣ አዎን እው
ነት እላለሁ፥ እናንት በሩቅ ያላችሁ፣ በባህር
ደሴቶች ላይ ያላችሁ ሐስሙ፣ በአንድነትም
አድምጡ።
፪ በእውነት የጌታ ሀድምጽ ለሁሉም ሰው
ነውና፣ እናም ለማንም አያመልጥም፤ እናም
የማያይ አይንም ሆነ የማይሰማ ጆሮ፣ ወይም
የማይጣስ ሐልብ አይኖርም።
፩ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፯–፰።
		ለ

		ሐ
፪ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፫ ኔፊ ፳፯፥፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፩።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
ዘዳግ. ፴፪፥፩።
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፮።
ፊልጵ. ፪፥፱–፲፩።

፫ እናም ሀአመጸኞች በብዙ ሐዘን ይወ
ጋሉ፤ ኃጢአታቸውም በቤቶች አናት ላይ
ለ
ይነገራሉ፣ የሚስጥር ተግባሮቻውም ይገ
ለጣሉ።
፬ እናም ሀ በመጨረሻዎቹ ቀናት፣ እኔ
በመረጥኳቸው ደቀመዛሙርቶቼ አንደ
በት፣ የማስጠንቀቂያው ለድምጽ ለሁሉም
ህዝብ ይሆናል።
፭ እናም እነርሱም ወደፊት ይሄዳሉ፣
ማንም አያግዳቸውም፣ እኔ ጌታ አዝዣ
ቸዋለሁና።
፮ እነሆ አቤቱ! የምድር ነዋሪዎች፣ ለእና
ንተ ሀእንዲያሳትሙት የሰጠዋችሁ ይህ የእኔ
ለ
ስልጣን፣ እንዲሁም የአገልጋዮቼ ስልጣን፣
እናም ለመፅሐፈ ትእዛዛቴ መቅድም ነው።
፯ ስለዚህ፣ ሀፍሩ እናም ተንቀጥቀጡ፣
አቤቱ! እናንት ሕዝቦች ሆይ፣ እኔ ጌታ
በእነርሱ ያወጅኩት ለይፈጸማልና።
፰ እናም እውነት እላችኋለሁ፣ ይህንን
የምስራች ይዘው ወደ ምድር ነዋሪዎች የሚ
ሄዱ፣ ለእነርሱ በምድርም ሆነ በሰማይ፣

		ሐ ቅ.መ.መ. ልብ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ሉቃ. ፰፥፲፯፤ ፲፪፥፫፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፩፤
ሞር. ፭፥፰።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
		ለ ሕዝ. ፫፥፲፯–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣

፮ሀ
		ለ
፯ሀ
		ለ

ማስጠንቀቂያ፤
የሚስዮን ስራ።
ት. እና ቃ. ፸፪፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስልጣን።
ዘዳግ. ፭፥፳፱፤
መክ. ፲፪፥፲፫።
ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፩፥፱–፳፫

የማያምኑትን እና አመጸኞችን የማሰር
ኃይል ተሰጥቷቸዋል፤
፱ አዎን፣ እውነት፣ የእግዚአብሔር ሀቁጣ
ለ
በክፉዎች ላይ ያለልክ የሚወርድበት ቀን
እስከሚመጣ ድረስ እንዲያስሯቸው—
፲ ጌታ መጥቶ ለእያንዳንዱን ሰው ሀእንደ
የስራው ለመጠን ሐእስኪመልስ እና ሁሉም
ሰው ለባልንጀራው በሰፈረበት መጠን እስ
ከሚሰፍርበት መቀን ድረስ የማሰር ኃይል
ተሰጥቷቸዋል።
፲፩ ስለዚህ የሚሰማ ሁሉ ይሰማ ዘንድ፣
የጌታ ድምጽ እስከ ምድር ዳርቻ ነው፥
፲፪ ለሚመጣው ተዘጋጁ ተዘጋጁ፤ ጌታ
ተቃርቧልና፤
፲፫ እናም የጌታ ሀ ቁጣ ተቀጣጥሏል፣
እናም ለሰይፉም በሰማይ ታጥቧል፣ እንዲ
ሁም በምድር ነዋሪዎችም ላይ ይወርዳል።
፲፬ እናም የጌታ ሀክንድ ይገለጣል፤ የጌ
ታን ድምጽ ሆነ ያገልጋዮቹን ድምጽ ለከማ
ይሰሙ፣ ለነቢያት እና ለኃዋሪያት ቃላት
ሐ
ትኩረት ከማይሰጡ ሰዎች መካከል መየሚ
ገለሉበት ቀን ይመጣል፣
፲፭ ሀከስርዓቴ ለእርቀዋል፣ እናም ሐዘለአ
ለማዊ ቃል ኪዳኔን መአፍርሰዋልና፤
፲፮ ጽድቁን ለመመስረት ጌታን ሀአይፈል
ጉም፣ ነገር ግን ሁሉም ሰው ለበገዛ ሐመን
ገዱ፣ እናም ቁሳቁሱ የጣኦት በሆነው፣
ሀ

፰ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
፱ ሀ ራዕ. ፲፱፥፲፭–፲፮፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፮–፲፯።
		ለ ሞዛያ ፲፮፥፪፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፩፣ ፶፭።
፲ ሀ ምሳ. ፳፬፥፲፪፤
አልማ ፱፥፳፰፤ ፵፩፥፪–፭፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፫።
		ለ ማቴ. ፯፥፪።
		ሐ ሕዝ. ፯፥፬፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
		መ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፮።
		ለ ሕዝ. ፳፩፥፫፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፬።

ለ

፪

አምሳያውም የአለም በሆነው፣ አርጅ
ቶም ረበባቢሎን በሚጠፋው፣ እንዲሁም
በምትወድቀው በታላቂቷ ባቢሎን እንደ
አምላኩ ምስል ይጓዛል።
፲፯ ስለዚህም እኔ ጌታ በምድር ሀነዎሪ
ዎች ላይ የሚመጣውን መቅሰፍት በማ
ወቄ፣ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊን ጠራሁት
እናም ከሰማይም ተናገርኩት እንዲሁም
ትእዛዛትን ሰጠሁት፤
፲፰ እናም ደግሞ ይህንን የምስራች ለአ
ለም እንዲያውጁ፣ እናም ይህን ሁሉ ያደረ
ኩትም በነቢያቶች የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ
ለሌሎችም ትእዛዛትን ሰጥቻለሁ—
፲፱ የአለም ሀ ደካማ ነገሮች ወደፊትም
ይወጣሉ ብርቱውን እና ጠንካራውን ይሰ
ብራሉ፣ ሰው ባልጀራውን መምከር አይ
ገባውም፣ በስጋ ክንድ ለመመካት አይኖ
ርበትም—
፳ ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው የአለም አዳኝ
በሆነው በጌታ እግዚአብሔር ስም ሀይናገር
ዘንድ፤
፳፩ ደግሞም እምነትም በምድር ይበዛ
ዘንድ፤
፳፪ ዘለአለማዊ ሀ ቃልኪዳኔ ይመሰረት
ዘንድ፤
፳፫ ሀየወንጌሌ ሙላት ለበደካሞች እና
በተራ ሰዎች አማካይነት በነገስታት እና በገ
መ

፲፬ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፴፩፤
ሞዛያ ፳፮፥፳፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፩፥፪።
		መ የሐዋ. ፫፥፳፫፤
አልማ ፶፥፳፤
ት. እና ቃ. ፶፥፰፤ ፶፮፥፫።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
		ለ ኢያ. ፳፫፥፲፮፤
ኢሳ. ፳፬፥፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		መ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፲፮ ሀ ማቴ. ፮፥፴፫።
		ለ ኢሳ. ፶፫፥፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፪፥፮።
		መ ዘፀአ. ፳፥፬፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
		ሠ ኢሳ. ፶፥፱።

ሠ

		ረ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፬፤
፻፴፫፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን፤
አለማዊነት።
፲፯ ሀ ኢሳ. ፳፬፥፩–፮።
፲፱ ሀ የሐዋ. ፬፥፲፫፤
፩ ቆሮ. ፩፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፫፤
፻፴፫፥፶፰–፶፱።
ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፴፩።
ቅ.መ.መ. መታመን።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን፤
አዲስ እና የዘለአለም
ቃል ኪዳን።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ፩ ቆሮ. ፩፥፳፮–፳፱።

፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፩፥፳፬–፴፮

ዢዎች ፊት እስከ ዓለም መጨረሻ ድረስ
ሐ
ይታወጅ ዘንድ ተሰጥቷቸዋል።
፳፬ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እኔም
ተናግሬዋለሁ፤ እነዚህ ሀ ትእዛዛት ከእኔ
ዘንድ ናቸው፣ በድክመታቸው፣ ለእንደ
ቋንቋቸው ወደ ሐመረዳት ይመቱ ዘንድ ለአ
ገልጋዮቼ ተሰጥተዋቸዋል።
፳፭ እናም ስህተትን እስከፈጸሙ ድረስ
ስተታቸውን እንዲታወቁ፤
፳፮ እናም ሀጥበብንም እስከፈለጉ ድረስ
ያንኑ ይማሩ ዘንድ፤
፳፯ እናም ኃጢአትን እስከሰሩ ድረስ
ሀ
ንስሀ እንዲገቡ ለይገሰጹ ዘንድ፤
፳፰ ሀትሁት እስከሆኑ ድረስ እንዲበረቱ
እና ከላይም እንዲባረኩ፣ እንዲሁም ከጊዜ
ወደ ጊዜ ለእውቀትንም ይቀበሉ ዘንድ ነው።
፳፱ እና አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማ
ዊም ቢሆን የኔፋውያንን መዝገብ ከተቀ
በለ በኋላ፤ አዎን በእግዚአብሔር ምህረት፣
በእግዚአብሔር ኃይል ሀመፅሐፈ ሞርሞንን
የመተርጎም ኃይል ይኖረው ዘንድ ነው።
፴ እናም ደግሞ እነዚህ ትእዛዛት የተሰ
ጣቸው በምድር ገጽ ላይ ሁሉ ብቸኛ እው
ነተኛ እና ህያው የሆነችውን ሀቤተክርስ
ቲያን፣ እኔም ጌታ በጣም ለየተደሰትኩባ
ትን የእዚህችን ሐቤተክርስቲያን መሰረት
፳፫ሐ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፲–፲፩፤
ሞሮኒ ፲፥፳፯–፳፰።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፫፤
ኤተር ፲፪፥፴፱።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፳፮ ሀ ያዕ. ፩፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፰።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
፴ ሀ ኤፌ. ፬፥፭፣ ፲፩–፲፬።
ቅ.መ.መ. የእውነተኛ
ቤተክርስቲያን ምልክቶች።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን

		መ
		ሠ
፴፩ ሀ
፴፪ ሀ
፴፫ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

፴፬ ሀ

የመጣል፣ እና መከጭለማ እና ከተደበቀች
በት የማውጣት ሠኃይል ይኖራቸው ዘንድ
ነው። እነዚህን ነገሮች ለቤትክርስቲያኗ ስና
ገር በጋራ እንጂ በተናጠል አይደለም—
፴፩ እኔ ጌታ ሀኃጢአትን በዝቅተኛ ደረጃ
መመልከት አይቻለኝምና፤
፴፪ ሆኖም፣ ንስሀ የሚገባ እና የጌታን
ትእዛዛት የሚጠብቅ ሀይቅርታን ይቀበላል፤
፴፫ እናም ሀ ንስሀ የማይገባ፣ የተቀበለ
ውም ብርሀን ቢሆን እንኳን ከእርሱ ለይወ
ሰድበታል፤ ሐመንፈሴም ከሰው ጋር ዘወ
ትር መአይሆንምና፣ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፴፬ እናም ደግሞ፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አቤቱ የምድር ነዋሪዎች ሆይ፥ እኔ ጌታ እነ
ዚህን ነገሮች ለስጋ ለባሽ ሀሁሉ ለማሳወቅ
ፍቃደኛ ነኝ፤
፴፭ እኔም ለሰዎች ሀአላደላም፣ እናም
ለ
ቀኑ በፍጥነት እንደመጣ ሁሉም ሰው ያው
ቀው ዘንድ ፍቃዴ ነው፤ ሐሰላም ከምድር
የሚወሰድበት፣ እና መዲያብሎስም በግዛ
ቱም ላይ ኃይል የሚያገኝበት ሰዓት አል
ደረሰም ነገር ግን ተቃርቧል።
፴፮ እናም ደግሞ ጌታ ሀበቅዱሳኑ ላይ
ኃይል ይኖረዋል፣ እናም ለበመካከላቸውም
ሐ
ይነግሳል እናም መበኢዱሜአ ወይም በአ
ለም ላይ ሠበፍርድ ይወርዳል።

ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን፤
የወንጌል ዳግም መመለስ።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
ት. እና ቃ. ፩፥፬–
፭፣ ፲፯–፲፰።
አልማ ፵፭፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፪።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ሞዛያ ፳፮፥፴፪።
አልማ ፳፬፥፴፤
ት. እና ቃ. ፷፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ዘፍጥ. ፮፥፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፩፤
ሞር. ፭፥፲፮፤
ኤተር ፪፥፲፭፤
ሞሮኒ ፱፥፬።
ማቴ. ፳፰፥፲፱፤

ት. እና ቃ. ፩፥፪፤ ፵፪፥፶፰።
፴፭ ሀ ዘዳግ. ፲፥፲፯፤
የሐዋ. ፲፥፴፬፤
ሞሮኒ ፰፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፯፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. ሰላም፤
የጊዜዎች ምልክቶች።
		መ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
		ለ ዘካ. ፪፥፲–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩፤
፹፬፥፻፲፰–፻፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።
		መ ቅ.መ.መ. አለም።
		ሠ ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፩፥፴፯–፪፥፫

፬

፴፯ እነዚህን ትእዛዛት መርምሩ፣ የታ
መኑና እውነተኛዎች ናቸውና፣ እናም
በውስጣቸው ያሉት ትንቢቶች እና ለየተ
ስፋ ቃላት ሁሉ ይፈጸማሉ።
፴፰ እኔ ጌታ የተናገርኩትን፣ ተናግሬያ
ለሁ፣ እናም አላመካኝም፤ ሰማያትና ምድር
ቢያልፉም ሀቃሌ ግን አያልፍም፣ ነገር ግን

ሁሉም ይፈጸማል፣ በእኔ ድምጽ ሆነ
መ
በአገልጋዮቼ ድምጽ፣ ያም ሠአንድ ነው።
፴፱ ስለሆነም፣ እናም አስተውሉ፣ ጌታ
አምላክ ነው፣ ሀመንፈስም ይመሰክራል፣
እናም ምስክርነቱም እውነት ነው፣ እናም
ለ
እውነት ከዘለአለም እስከ ዘለአለም ይኖ
ራል። አሜን።

ሀ

ለ

ሐ

ክፍል ፪
በመስከረም ፳፩፣ ፲፰፻፳፫ (እ. አ. አ. ) ምሽት በማንችስተር፣ ኒው ዮርክ በነቢዩ
አባት ቤት ውስጥ ከመልአኩ ሞሮኒ ለጆሴፍ ስሚዝ ከተሰጡ ቃላት ከጆሴፍ
ስሚዝ ታሪክ ውስጥ የተውጣጣ ምንባብ። በአሁኑ ወቅት መፅሐፈ ሞርሞን በመ
ባል በአለም ፊት ያለውን ጽሁፍ ከጻፉት ረጅም የታሪክ ጸሀፊያን ሀረግ ሞሮናይ
የመጨረሻው ነበር (ሚልኪያስ ፬፥፭–፮፤ እንዲሁም ክፍሎች ፳፯፥፱፤ ፻፲፥፲፫–
፲፮፤ እና ፻፳፰፥፲፰ን አነጻጽሩ።)
፩፣ ኤሊያስ ክህነትን ይገልጣል፤ ፪–፫፣
የአባቶች የተስፋ ቃል በልጆች ልብ ይተ
ከላል።
፩ እነሆ ሀታላቁና የሚያስፈራው የጌታ ቀን
ከመምጣቱ በፊት በነቢዩ ለኤሊያስ እጅ ክህ
ነትን እገልጥላችኋለው።

፪ እናም ለአባቶች የተገባውን ሀየተስፋ
ቃል በልጆች ልብ ለይተክላል፣ እናም የል
ጆቹም ልብ ወደ አባቶቻቸው ይመለሳል።
፫ እንዲህ ባይሆን ኖሮ፣ መላው ምድር
በምጽአቱ በጠፋ ነበር።

ክፍል ፫
ሐምሌ ፲፰፻፳፰ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ ፔንስልቬንያ ውስጥ መፅሐፈ ሌሒ ተብሎ
ይጠራ የነበረውን የተተረጎመበት ፻፲፮ የመፅሐፈ ሞርሞን ገጾች የመጀመሪያ ክፍል
መጥፋት በተመለከተ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩ በቸልተኛነት
እነዚህን ገጾች ለጥቂት ጊዜ የመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም ጸሐፊ በመሆን ያገለግል
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፩፤
፷፪፥፮፤ ፹፪፥፲።
፴፰ ሀ ፪ ነገሥ. ፲፥፲፤
ማቴ. ፭፥፲፰፤ ፳፬፥፴፭፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፷፬።
		ሐ ዘዳግ. ፲፰፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፫–፴፰፤
፳፩፥፭።

		መ
		ሠ
፴፱ ሀ
		ለ
፪ ፩ሀ

ቅ.መ.መ. ራዕይ፤
ድምፅ።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
፩ ዮሐ. ፭፥፮፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፯፤
፵፪፥፲፯።
ቅ.መ.መ. እውነት።
ት. እና ቃ. ፴፬፥፮–
፱፤ ፵፫፥፲፯–፳፮።

		ለ ሚል. ፬፥፭–፮፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫–፲፭፤
፻፳፰፥፲፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. ኤልያስ፤
የክህነት ቁልፎች።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት፤
ማተም፣ ማስተሳሰር።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፯፥፱፤
፺፰፥፲፮–፲፯።

፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፫፥፩–፲፪

ለነበረው ማርቲን ሀሪስ ኣሳልፎ ሰጠ። ራዕዩ በኡሪምና ቱሚም አማካይነት የተ
ሰጠ ነው። (ክፍል ፲ን ተመልክቱ።)
፩–፬፣ የጌታ ጎዳና አንድ እና ዘለአለማዊ
ዙሪያ ነው፤ ፭–፲፭፣ ጆሴፍ ስሚዝ ንስሀ
መግባት ወይም የመተርጎም ስጦታውን
ማጣት አለበት፤ ፲፮–፳፣ መፅሐፈ ሞር
ሞን የሌሒ ዘሮችን ለማዳን ይመጣል።
፩ የእግዚአብሔር ሀስራ፤ ጥበብ፤ እና
ዓላማ ሊከሸፍም ሆነ ከንቱ ሊሆን አይች
ልም።
፪ ሀእግዚአብሔር በተጣመመ መንገድ
አይጓዝም፣ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ አይ
ዞርም፣ የተናገረውንም አይለውጥም፣ ስለ
ዚህ መንገዱ ቀጥተኛ ነው፣ ለጎዳናውም
አንድ እና ዘለአለማዊ ዙሪያ ነው።
፫ አስታውሱ፣ አስታውሱ የሚሰናከለው
የሰው ስራ እንጂ የእግዚአብሔር ሀስራ አይ
ደለም፤
፬ ሰው ብዙ ራዕይ ቢቀበል፣ እናም ብዙ
ታላላቅ ነገሮችን ለመስራት ሀይል ቢኖረ
ውም፣ ነገር ግን በራሱ ጥንካሬ ሀቢታበይ፣
የእግዚአብሔርን ለምክር ከንቱ ቢያደርግ
እናም ሐበስጋው እና በራሱ ፈቃድ ቢመራ፣
ውድቀትንና የእግዚአብሔርን መ በቀል
በራሱ ላይ ማምጣት አለበት።
፭ እነሆ፣ እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውሀል፣
ነገር ግን የተሰጡህ ትእዛዛቶች እንዴት የጠ
በቁ ነበሩ፤ እናም ካልተላለፍካቸው፣ ለአ
ንተ የተገባልህን የተስፋ ቃላት እንዲሁ አስ
ታውስ።
፫ ፩ ሀ መዝ. ፰፥፫–፱፤
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
፬ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፲፥፵፫።
አልማ ፯፥፳።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፩ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፩።
የሐዋ. ፭፥፴፰–፴፱፤
ሞር. ፰፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፲፥፵፫።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
ያዕቆ. ፬፥፲፤

		ሐ
		መ
፮ሀ
		ለ
፯ሀ

፮ እናም እነሆ፣ ምን ያህል ጊዜ የእግዚአ
ብሔርን ትእዛዛትና ህግጋት ሀተላልፈሀል፤
እናም በሰዎችም ለሀሳብ ምን ያህል ሄደሀል።
፯ ስለሆነም እነሆ ሰውን ከእግዚአብ
ሔር አስበልጠህ ሀፍርሀት አልነበረብህም።
ምንም እንኳን ሰዎች የእግዚአብሔርን
ምክር ከንቱ ቢያደርጉም እናም ቃሉንም
ለ
ቢንቁ—
፰ ነገር ግን ታማኝ መሆን ነበረብህ፤ እናም
እጁን ዘርግቶ ሀከጠላትም ክፉ ለፍላፃ ይደ
ግፍህ ነበር፤ እናም ሐበመከራህ ጊዜ ሁሉ
ከአንተ ጋር ይገኝ በነበር።
፱ እነሆ አንተ ጆሴፍ ነህ፣ እናም የጌታን
ስራ እንድትሰራ ተመርጠሀል፣ ነገር ግን
በመተላለፍህ ምክንያት ካልተጠነቀቅህ
ትወድቃለህ።
፲ ነገር ግን አስታውስ፤ እግዚአብሔር
መሀሪ ነው፤ ከሰጠሁህ ትእዛዛት ተጻራሪ
የሆነውን ለሰራህበት ንስሐ ግባ፣ እናም
አሁን የተመረጥህ ነህ፣ እናም ለስራው
ዳግም ተጠርተሀል፤
፲፩ ይህን ካላደረግህ በቀር፣ ትተዋለህ
እናም እንደሌሎችም ሰዎች ትሆናለህ፣
እና ስጦታም አይኖርህም።
፲፪ እናም እግዚአብሔር የሰጥህን ሀየመ
ተርጎም መንፈሣዊ ብርሀንና ሀይል አሳል
ፈህ በሰጠህ ጊዜ፣ የተቀደሰውን ነገር በኃ
ጢአተኛ ለሰው እጅ ውስጥ እንዲገባ አሳ
ልፈህ ሰጥተሀል፣

አልማ ፴፯፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)፤
የእግዚአብሔር ትእዛዛት።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
ቅ.መ.መ. በቀል።
ት. እና ቃ. ፭፥፳፩፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፰–፳፱።
ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፱፤
፵፮፥፯።
መዝ. ፳፯፥፩፤
ሉቃ. ፱፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፱።
ቅ.መ.መ. መበርታት፣

		ለ
፰ሀ
		ለ
		ሐ
፲፪ ሀ
		ለ

ብርቱነት፤
ፍርሀት።
ዘሌዋ. ፳፮፥፵፪–፵፫፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፯፤
ያዕቆ. ፬፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ኤፌ. ፮፥፲፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፯።
አልማ ፴፰፥፭።
ት. እና ቃ. ፩፥፳፱፤ ፭፥፬።
ት. እና ቃ. ፲፥፮–፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፫፥፲፫–፬፥፫

፮

፲፫ የእግዚአብሔርንም ምክር ከንቱ ላደ
ረገ ሰው፣ እና በእግዚአብሔር ፊት የተ
ደረገውን በጣም የተቀደሱ ቃል ኪዳኖ
ችን ላፈረሰና፣ በራሱ ፍርድ ላይ ለሚመ
ካና በራሱም ጥበብ ሀለሚታበይ ሰው አሳ
ልፈህ ሰጥተሀል።
፲፬ እናም በዚህ መክንያት ነው ለጊዜው
ስጦታህን ያጣኽው—
፲፭ ምክንያቱም ሀየመሪህን ምክር ከመጀ
መሪያው ጀምሮ እንዲረገጥ አድርገኃልና።
፲፮ ሆኖም፣ ስራዬ ወደፊት ይቀጥላል፣
ሀ
የአዳኝ እውቀት ወደ አለም በአይሁዶች
ለ
ምስክርነት እንደመጣ እንዲሁ፣ የአዳኝ
ሐ
እውቀት ወደ ህዝቤ ይመጣል—
፲፯ እንዲሁም ሀለኔፋውያን፣ እናም ለያ
ዕቆባውያን እናም ለዮሴፋውያን እናም
ለዞራማውያን በአባቶቻቸው ምስክርነት
ይመጣል—

፲፰ እናም ይህ ምስክርነት በአባቶቻቸው
ክፋት ምክንያት እምነት በማጣት ለወደ
መነመኑት፣ ጌታ ወንድሞቻቸው ኔፋው
ያንን፣ በኃጢአታቸው እና በእርኩስነታ
ቸው የተነሳ፣ ሐእንዲጠፉ ወዳደረጋቸው፣
ወደ መላማናውያን እና ልሙኤላውያን እና
እስማኤላውያን እውቀት ይመጣል።
፲፱ በዚህ ሀዓላማ ምክንያት ነው ጽሁፎቹን
የያዘው ይህ ለሰሌዳ የተጠበቀው—ጌታ ለህ
ዝቦቹ የገባው ሐየተስፋ ቃል ይፈጸም ዘንድ፤
፳ እናም ሀላማናውያን ወደ አባቶቻቸው
እውቀት ይመጡ ዘንድ፣ እናም የጌታን የተ
ስፋ ቃል ያውቁ ዘንድ፣ እናም ወንጌልንም
ለ
ያምኑ ዘንድ፣ እናም በኢየሱስ ክርስቶስ
መልካም ስራ ሐይመኩ ዘንድ፣ እናም በእ
ምነት በስሙ መይከብሩ ዘንድ፣ እናም በን
ሰሀቸው ይድኑ ዘንድ ነው ሰሌዳው የተጠ
በቀው። አሜን።
ሀ

ክፍል ፬
የካቲት ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ ፔንስልቬንያ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
ለአባቱ ለጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ የተሰጠ ራዕይ።
፩–፬፣ የጌታን አገልጋዮች የጀግና አገልግ
ሎት ያድናቸዋል፤ ፭–፮፣ አምላካዊ ባህሪ
ያት ላገልግሎቱ ብቁ ያደርጋቸዋል፤ ፯፣
የእግዚአብሔር ነገሮች መሻት አለባቸው።
ሀ

፩ አሁን እነሆ፣ በሰዎች ልጆች መካከል
ድንቅ ስራ ሊመጣ ነው።

፲፫ ሀ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፯ ሀ
፲፰ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፲፱ ሀ

ቅ.መ.መ. ኩራት።
ይህም ጌታ ማለት ነው።
ቅ.መ.መ. አዳኝ።
፩ ኔፊ ፲፫፥፳፫–፳፭፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፬–፮።
ሞዛያ ፫፥፳።
፪ ኔፊ ፭፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፭–፲፮።
ሞር. ፰፥፪–፫።
፪ ኔፊ ፭፥፲፬፤
ኢኖስ ፩፥፲፫–፲፰።
፩ ኔፊ ፱፥፫፣ ፭።

፪ ስለዚህ እናንት በእግዚአብሔር ሀአገል
ግሎት ውስጥ መሳተፍ የጀመራችሁ፤ በመ
ጨረሻው ቀን በእግዚአብሔር ፊት ለያለ
ወቀሳ ትቆሙ ዘንድ፣ በሙሉ ሐልባችሁ፤
ኃይላችሁ፣ አዕምሮአችሁ እና ጉልበታችሁ
መ
እንደምታገለግሉት አረጋግጡ።
፫ ስለዚህ፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል

		ለ ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።
		ሐ ፫ ኔፊ ፭፥፲፬–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፲፥፵፮–፶።
፳ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፫–፮፤
ት. እና ቃ. ፳፰፥፰፤
፵፱፥፳፬።
		ለ ሞር. ፫፥፲፱–፳፩።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፱፤
ሞሮኒ ፮፥፬።
		መ ሞሮኒ ፯፥፳፮፣ ፴፰።
፬ ፩ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፯፤ ፳፪፥፰፤
ት. እና ቃ. ፮፥፩፤ ፲፰፥፵፬።

፪ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
፩ ቆሮ. ፩፥፰፤
ያዕቆ. ፩፥፲፱፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፳።
ቅ.መ.መ. ልብ፤
አዕምሮ።
ኢያ. ፳፪፥፭፤
፩ ሳሙ. ፯፥፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፱፤ ፸፮፥፭።

፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፬፥፬–፭፥፭

ፈቃድ ካላችሁ ወደስራው ሀ ተጠርታች
ኋል፤
፬ ስለሆነም እነሆ ሀ እርሻው ነጥቷል
ለ
አዝመራውም ዝግጁ ነው፤ እናም አስተ
ውሉ፣ በጥንካሬው የሚያጭድ እንዳይጠፋ
ዘንድ ሐበጎተራው ይከምራል፣ ነገር ግን ለነ
ፍሱ ደህንነትን ያመጣል፤
፭ እናም ሀእምነት፣ ለተስፋ፣ ሐለጋስነ
ትና መፍቅር፣ ሙሉ ሠአይኑን ወደ እግዚ

አብሔር ረክብር ከማድረግ ጋር ለስራ ብቁ
ያደርጉታል።
፮ እምነት፣ ሀምግባረ በጎነት፣ ዕውቀት፣
ራስን መግዛት፣ ለትዕግስት፣ ወንድማዊ
ደግነት፣ አምላካዊነት፣ ልግስና፣ ሐትህ
ትና፣ መትጋትን አስታውሱ።
፯ ሀለምኑ፣ እናም ይሰጣችኋል፤ አንኳኩ፣
ይከፈትላችኋል። አሜን።

ክፍል ፭
መጋቢት ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ በማርቲን ሀሪስ ጥያቄ፣
በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ።
፩–፲፣ ይህ ትውልድ የጌታን ቃል በጆሴፍ
ስሚዝ በኩል ይቀበላል፤ ፲፩–፲፰፣ ሶስቱ
ምስክሮች ስለ መፅሐፈ ሞርሞን ይመሰክ
ራሉ፤ ፲፱–፳፣ እንደ ቀድሞው ጊዜ የጌታ
ቃል ይረጋገጣል፤ ፳፩–፴፭፣ ማርቲን ሀሪስ
ንስሀ ይግባና ከምስክሮቹ አንዱ ይሁን።
፩ እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፣ አንተ አገል
ጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ ምስክርነት
ህን የሰጠህባቸውን ሀሰሌዳዎችን ከእኔ እን
ደተቀበልህ አገልጋዬ ለማርቲን ሀሪስ ከእኔ
ምስክርነትን ፈልጓል፤
፪ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለእርሱም እን
ዲህ ትለዋለህ—ለአንተ የተናገረህ፣ እን
ዲህ ብሎሀል፥ እኔ ጌታ አምላክ ነኝ፣ እናም
እነዚህን ነገሮች ለአንተ፣ ለአገልጋዬ ጆሴፍ
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፲፩፥፬፣ ፲፭፤
፴፮፥፭፤ ፷፫፥፶፯።
ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፬ ሀ ዮሐ. ፬፥፴፭፤
አልማ ፳፮፥፫–፭፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፫፤
፴፫፥፫፣ ፯።
		ለ ቅ.መ.መ. መከር።
		ሐ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፱።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. ተስፋ።

ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ ሰጥቻለሁ፣ እናም ለእ
ነዚህም ነገሮች ሀምስክር ሆነህ እንድትቆም
አዝዤሀለሁ፤
፫ እናም እኔ ላዘዝኩህ ሀሰዎች ካልሆነ በስ
ተቀር እንዳታሳያቸው ከእኔ ጋር ቃል ኪዳን
እንድትገባ አድርጌሀለሁ፤ በእነርሱም ላይ
እኔ ካልሰጠሁህ በስተቀር ምንም አይነት
ለ
ስልጣን የለህም።
፬ እናም ሰሌዳዎቹን የመተርጎም ስጦታ
አለህ፤ እናም ይህም በአንተ ላይ ካደረኩት
የመጀመሪያው ስጦታ ነው፤ በዚህ አላማዬ
እስኪሟላ ድረስ ሌላ ስጦታ እንዳለው እን
ዳታስመስል አዝዤሀለሁ፤ ይህም እስኪያ
ልቅ ድረስ ሌላ ምንም ስጦታ አልሰጥህ
ምና።
፭ እውነት፣ እልሀለው፣ ቃላቴን ሀየማያ

		ሐ ቅ.መ.መ. ልግስና።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፩።
		መ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክር።
		ሠ መዝ. ፻፵፩፥፰፤
፫ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፫። ደግሞም
ማቴ. ፮፥፳፪፤ ሞር. ፰፥፲፭።
“የሶስቱ ምስክሮች
		ረ ቅ.መ.መ. ክብር።
ምስክርነት”ን እና
፮ ሀ ቅ.መ.መ. በጎነት።
“የስምንቱ ምስክሮች
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
ምስክርነት”ን በመፅሐፈ
		ሐ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ሞርሞን የመጀመሪያ ገጾች
		መ ቅ.መ.መ. ትጋት።
ውስጥ እመልከቱ።
፯ ሀ ማቴ. ፯፥፯–፰፤ ፪ ኔፊ ፴፪፥፬። 		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፭ ሀ ኤር. ፳፮፥፬–፭፤
፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።
አልማ ፭፥፴፯–፴፰፤
		ለ ት. እና ቃ. ፭፥፳፫–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፭፥፮–፳፩

ደምጡ ከሆነ በምድር ነዋሪዎች ላይ ዋይታ
ይመጣል፤
፮ ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሀትሾማለህና ሂድ
እናም ለቃሌን ለሰዎች ልጆች አድርስ።
፯ እነሆ፤ ቃላቴን ሀየማያምኑ ከሆን፤ አገ
ልጋዬ ጆሴፍ፣ የሚቻል ሆኖ ለአንተ የሰ
ጠሁትን ነገሮች ሁሉ ብታሳያቸውም፣ አን
ተን አያምኑህም።
፰ አቤቱ፣ ይህ ሀየማያምን ለአንገተ ደን
ዳና ትውልድ—ቁጣዬ በእነርሱ ላይ ተቀ
ጣጥሏል።
፱ እነሆ፣ እውነት እልሀለሁ፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ፣ ለአንተ በአደራ የሰጠሁህን እነዚ
ህን ነገሮች ሀየጠበኩት በጥበብ አላማዬ ምክ
ንያት ነው፣ እና ይህም ወደፊት ለሚመ
ጡት ትውልዶች እንዲታወቅ ይደረጋል፤
፲ ነገር ግን ይህ ትውልድ በአንተ አማካ
ይነት ቃሌን ያገኛል፤
፲፩ እናም ከአንተ ምስክርነት በተጨማሪ
ጠርቼም የምሾማቸው፣ እነዚህንም ነገሮች
የማሳያቸው የሶስቱ አገልጋዬቼ ሀምስክር
ነት እናም በአንተ አማካይነት የተሰጡትን
ቃሎቼን ይዘው ወደፊት ይጓዛሉ።
፲፪ አዎን፣ እነዚህ ነገሮች በእርግጥም
እውነት እንደሆኑ ያውቃሉ፣ ምክንያቱም
ከሰማይ እኔ አውጅላቸዋለሁና።
፲፫ እነዚህን ነገሮች እንዳሉ እና ማየት
ይችሉ ዘንድ ሀይልን እሰጣቸዋለሁ፤
፲፬ እናም ሀእንደጨረቃ የጠራች፣ እንደ
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፱፥፯።
፯ ሀ ሉቃ. ፲፮፥፳፯–፴፩፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፯–፲፪።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. አለማመን።
		ለ ሞር. ፰፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፱ ሀ አልማ ፴፯፥፲፰።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪፤
ኤተር ፭፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፩–፭።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፴፩፤
፻፱፥፸፫።
		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን፤
የወንጌል ዳግም መመለስ።

፰

ጸሀይ መልከ መልካም፣ ሰንደቅ ዓርማን
እንዳነገበ ወታደር የምታስፈራው ለቤተ
ክርስቲያኔ ከምድረበዳ በምትነሳበት እና
መምጣት በምትጀምርበት ጊዜ፣ ይህን
አይነት ምስክርነት፣ ይህን ሀይል፣ በዚህ
ትውልድ መካከል እንዲቀበል ለሌላ ሐለማ
ንም አልሰጥም።
፲፭ እናም ስለቃሌ የሶስቱን ሀምስክሮችን
ምስክርነት እልካለሁ።
፲፮ እናም እነሆ፣ ቃሌን ሀየሚያምኑ ሁሉ
ለ
በመንፈሴ ሐመገለጥ መእጎበኛቸዋለሁ፤
እናም ከእኔ፣ እንዲሁም ከውሀ እና ከመን
ፈስ ሠይወለዳሉ—
፲፯ እናም ገና ሀስላልተሾማችሁ ለትንሽ
ጊዜ መቆየት አለባችሁ—
፲፰ እናም በእነርሱ ላይ ልባቸውን ካደነ
ደኑ ምስክርነታቸውም ይህንን ትውልድ
ሀ
ይኮንን ዘንድ ይሄዳል፤
፲፱ በምድር ነዋሪዎች መካከል ሀ ጥፋ
ትና መከራ ይመጣል፣ ለንስሀ ካልገቡም
ምድር ሐባዶ እስክትሆን ድረስ ከጊዜ ወደ
ጊዜ መውረዱ ይቀጥላል፣ እንዲሁም የም
ድር ነዋሪዎች መበምፅዓቴም ብርሀን ይበላሉ
እናም ፈጽሞ ይጠፋሉ።
፳ እነሆ፣ በኢየሩሳሌም መጥፊያ ጊዜ
ሀ
እንደነገርኳቸው ህዝብ፣ እነዚህን ነገሮች
እነግርሀለሁ፤ በዚያም ጊዜ ለቃሌ እንደ
ተረጋገጠ ሁሉ በዚህም ጊዜ ይረጋገጣል።
፳፩ እናም አሁን አገልጋዬ ጆሴፍ በፊቴ

		ሐ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፫።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፲፯።
ቅ.መ.መ. የመፅሐፈ
ሞርሞን ምስክሮች።
፲፮ ሀ ኤተር ፬፥፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፰፥፩–፫።
		መ ፩ ኔፊ ፪፥፲፮።
		ሠ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ፤
ዳግመኛ መወለድን፣
ከእግዚአብሔር መወለድ፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት፤
ስልጣን።
፲፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፬፥፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፫–፲፭።

፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰፤
፴፭፥፲፩፤ ፵፫፥፲፯–፳፯።
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት፤
የጊዜዎች ምልክቶች።
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ሐ ኢሳ. ፳፬፥፩፣ ፭–፮።
		መ ኢሳ. ፷፮፥፲፭–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፩።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፳ ሀ ፩ ኔፊ ፩፥፲፰፤
፪ ኔፊ ፳፭፥፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።

፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፭፥፳፪–፴፭

በቅንነት እንድትራመድ፣ ንሰሀ እንድት
ግባ፣ እናም ከዚህ በኋላ በሰዎች ሀሳብ እን
ዳትወሰድ አዝሀለሁ፤
፳፪ እናም ያዘዝኩህ ትእዛዛት ሀበመጠበቅ
ጠንካራ እንድትሆን አዝሀለሁ፤ እናም ይህ
ንን ካላደረግህ ለብትገደልም እንኳን ዘለአ
ለማዊ ህይወትን እሰጥሀለሁ።
፳፫ እናም አሁን፣ ዳግም፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ፣ ምስክርነትን ስለሚፈልገው ሀሰው
እናገርሀለሁ—
፳፬ እነሆ እንዲህ እለዋለሁ፣ ራሱን ከፍ
ከፍ ያደርጋል እና እራሱን በብቃት በፊቴ
ዝቅ አያደርግም፤ ነገር ግን እራሱን በታላቅ
ጸሎት እና እምነት ከልብ በሆነ ፈቃድ ዝቅ
የሚያደርግ ከሆነ ማየት የሚሻውን ነገሮች
ሀ
እይታ አሰጠዋለሁ።
፳፭ እናም ለዚህ ትውልድ እንዲህ ይላል፥
እነሆ ጌታ ለጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ ያሳ
የውን ነገሮች አይቻለሁ እናም በእርግጥም
እውነት እንደሆኑ ሀአውቃለሁ፣ ምክንያ
ቱም ተመልክቻቸዋለሁና፣ በሰው ሳይሆን
በእግዚአብሔር ሀይል አይቻቸዋለሁና።
፳፮ እናም እኔ ጌታ አገልጋዬን ማርቲን
ሀሪስን እነዚህን ነገሮች በተመለከተ ተመ
ልክቻቸዋለሁ፣ በእግዚሐብሔር ሀይል
አይቻቸዋለሁ ከማለት በስተቀር ምንም
ተጨማሪ ነገር እንዳይነግራቸው አዝዘዋ
ለሁ፤ እናም የሚናገራቸው ቃላት እነዚ
ህን ናቸው።
፳፯ ነገር ግን ይህን ከካደ ቀደም ብሎ ከእኔ
ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ያፈርሳል እናም
እነሆ፣ ይኮነናል።
፳፰ እናም እራሱን ዝቅ አድርጎ እናም የሰ
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ አልማ ፷፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፤ ፻፴፭።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፩።
፳፬ ሀ “የሶስቱ ምስክሮች
ምስክርነት”ን በመፅሐፈ

፳፭ ሀ
፴፫ ሀ
፴፬ ሀ
፴፭ ሀ

ራውን ስህተት ካልተቀበለ እና ትእዛዛቴን
ለመጠበቅ ከእኔ ጋር ቃል ካልገባ፣ እና በእኔ
ካላመነ በስተቀር፣ እነሆ፣ እንዲህ እለዋለሁ
ምንም አይነት እይታ አይኖረውም፣ የተና
ገርኳቸውን ነገሮች እይታ አልሰጠውምና።
፳፱ እናም ነገሩ ይህ ከሆነ፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ ካሁን በኋላ ምንም ነገር እንደማይ
ሰራ እንዲሁም ስለዚህም ነገር ካሁን በኋላ
እንዳያታክተኝ እንድትነግረው አዝሀለሁ።
፴ ነገሩ እንዲህ ከሆነ፣ እነሆ እንዲህ እል
ሀለሁ ጆሴፍ፣ ጥቂት ገጾችን ከተረጎምህ
በኋላ፣ ዳግም ትተረጉም ዘንድ ዳግመኛ
እስከማዝህ ድረስ ለጥቂት ጊዜ ታቆማለህ።
፴፩ እናም ይህንን ካላደረግህ በስተቀር፣
ምንም ስጦታ አይኖርህም እናም የሰጠሁ
ህን ነገሮች እወስዳቸዋለሁ።
፴፪ እናም፣ ምክንያቱም አንተን ለማጥ
ፋት የታለመውን ዕቅድ አስቀድሜ ማየት
ስለምችል፣ አዎን አገልጋዬ ማርቲን ሀሪስ
ራሱን ዝቅ የማያደርግ ከሆነ እና ምስክር
ነትን ከእጄ የማይቀበል ከሆነ ወደመተላ
ለፍ እንደሚወድቅ አስቀድሜ አይቻለሁ፤
፴፫ እናም ሌሎች ብዙ አንተን ከምድር
ላይ ሀለማጥፋት የሚያቅዱ አሉ፤ እናም
በዚህ ምክንያት ቀኖችህ ይራዘሙ ዘንድ
ለአንተ እነዚህን ትእዛዛት ሰጥቻለሁ።
፴፬ አዎን፣ በዚህ ምክንያት እንዲህ ብያ
ለሁ፣ እስከማዝህ ድረስ አቁም እናም ባለህ
በት ሁን፣ እናም ያዘዝኩሁን ነገሮችን የም
ታከናውንበትን ሁኔታዎች ሀአዘጋጃለሁ።
፴፭ እናም ትእዛዛቴን በመጠበቅ ሀታማኝ
ከሆንህ፣ በመጨረሻው ቀን ለከፍ ትላለህ።
አሜን።

ሞርሞን መጀመሪያ ገጾች
ውስጥ ተመልከቱ።
ኤተር ፭፥፫።
ት. እና ቃ. ፲፥፮፤
፴፰፥፲፫፣ ፳፰።
፩ ኔፊ ፫፥፯።
ዘፀአ. ፲፭፥፳፮፤

ት. እና ቃ. ፲፩፥፳።
		ለ ዮሐ. ፮፥፴፱–፵፤
፩ ተሰ. ፬፥፲፯፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፩፤
ት. እና ቃ. ፱፥፲፬፤
፲፯፥፰፤ ፸፭፥፲፮፣ ፳፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፮፥፩–፲

፲

ክፍል ፮
ሚያዚያ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
ለኦሊቨር ካውድሪ የተሰጠ ራዕይ። በሚያዚያ ፯፣ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) ኦሊቨር
ካውድሪ የመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም ጸሐፊ በመሆን ማገልገል ጀመረ። የመፅ
ሐፈ ሞርሞን መዛግብት የተቀረጹበትን ሰሌዳዎች በተመለከተ ስለነቢዩ ምስክ
ርነት እውነትነት ቀደም ብሎ መለኮታዊ መገለጥን ተቀብሎ ነበር። ነቢዩ በኡሪ
ምና ቱሚም ጌታን ጠየቀ እናም ይህን መልስ ተቀበለ።
፩–፮፣ በጌታ የእርሻ ስፍራ የሚያገለግሉ
ሰራተኞች ደህንነትን ያገኛሉ፤ ፯–፲፫፣
ከደህንነት ስጦታ የበለጠ ስጦታ የለም፤
፲፬–፳፯፣ የእውነት ምስክርነት በመንፈስ
ቅዱስ ኃይል ይመጣል፤ ፳፰–፴፯፣ ወደ
ክርስቶስ ተመልከቱ እናም ሁልጊዜ መል
ካምን አድርጉ።
፩ ታላቅ እና ሀ ድንቅ ስራ ወደ ሰዎች
ልጆች ሊመጣ ነው።
፪ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ፈጣን
እና ሀያል፣ ሁለት ስለት ካለው ሰይፍ ይልቅ
ሀ
የተሳለ፣ መገጣጠሚያን እና መቅኔን እስ
ኪለይ ድረስ የሚሰራውን ለ ቃሌን አድ
ምጡ፤ ስለዚህ ቃሎቼን አድምጡ።
፫ እነሆ፣ ሀ የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ
አዝመራው ዝግጁ ነው፣ ስለዚህ፣ ለነ
ፍሱም ዘለአለማዊ ደህንነት በእግዚአብ
ሔር መንግስት ያከማች ዘንድ መሰብሰብ
የሚሻ በኃይሉ ይጨድ እናም ቀኑም እየ
መሸ ሳለም ይሰብስብ።
፬ አዎን፣ ማንኛውም ሀየሚያጭድ እናም
የሚሰበስብ፣ እንዲሁ በእግዚአብሔር የተ
ጠራ ነው።
፮ ፩ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
፬ሀ

ት. እና ቃ. ፬፤ ፲፰፥፵፬።
ሔለ. ፫፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፩።
ዕብ. ፬፥፲፪፤
ራዕ. ፩፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፩።
ዮሐ. ፬፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፴፩፥፬፤
፴፫፥፫፤ ፻፩፥፷፬።
ራዕ. ፲፬፥፲፭–፲፱፤
አልማ ፳፮፥፭፤

፭ ስለዚህ፣ እኔን ሀብትጠይቁኝ ትቀበላላ
ችሁ፣ ካንኳኳችሁ ይከፈትላችኋል።
፮ አሁን፣ እንደጠየቃችሁት፣ እነሆ፣ እን
ዲህ እላችኋለሁ፣ ትእዛዛቴን ጠብቁ እናም
ሀ
የፅዮንን አስተሳሰብ ለማምጣት እና ለመ
መስረት ለእሹ፤
፯ ሀ ጥበብን እንጂ ለ ሀብትን ሐ አትሹ፣
እናም እነሆ፣ የእግዚአብሔር መሚስጥራት
ይገለጡላችኋል፣ እናም ባለጠጋም ትሆናላ
ችሁ። እነሆ፣ ሠዘለዓለማዊ ሕይወት ያለው
እርሱም ባለጠጋ ነውና።
፰ እውነት፣ እውነት፣ እላችኋለሁ፣ ላደ
ርግላችሁ እንደምትሹ እንዲሁ ይሆንላች
ኋል፤ የምትሹ ከሆነም ካላችሁ፣ በዚህ
ትውልድ ውስጥ ለብዙ መልካም ነገሮች
መከናወን መሳሪያ ትሆናላችሁ።
፱ ለዚህ ትውልድ ሀ ከንስሀ በቀር ሌላ
ምንም አትናገሩ፤ ትእዛዛቴን ጠብቁ፣
እናም ስራዬን በትእዛዛቴ መሰረት ለማም
ጣት እርዱ፣ እናም ትባረካላችሁ።
፲ እነሆ ስጦታ አላችሁ፣ እናም በስጦታ
ችሁም የተነስ የተባረካችሁ ናችሁ። ሀይህም
የተቀደሰ እና ከላይ የመጣ መሆኑን አስታ
ውሱ—

ት. እና ቃ. ፲፩፥፫–፬፣ ፳፯።
ማቴ. ፯፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፩ ነገሥ. ፫፥፲–፲፫፤
ማቴ. ፲፱፥፳፫፤
ያዕቆ. ፪፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. ሀብቶች፤
አለማዊነት።
		ሐ አልማ ፴፱፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፴፩።
፭ሀ
፮ሀ
		ለ
፯ሀ
		ለ

		መ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፣ ፷፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ሠ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
፱ ሀ አልማ ፳፱፥፱፤
ት. እና ቃ. ፲፭፥፮፤ ፲፰፥፲፬–
፲፭፤ ፴፬፥፮።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤
የሚስዮን ስራ።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፷፬።

፲፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፮፥፲፩–፳፫

፲፩ እናም ሀከጠየቅህ፣ ታላቅ እና ድንቅ
የሆኑ ለሚስጥራትን ታውቃለህ፤ ስለዚህም
ሚስጥራትን ታውቅ ዘንድ፣ ብዙዎች
ንም ወደ እውነት እውቀት ታመጣ ዘንድ፣
አዎን፣ የተሳሳተ መንገዳቸውን ሁሉ እን
ዲተው ሐታሳምናቸውም ዘንድ መስጦታህን
ትጠቀምበታለህ።
፲፪ በአንተ እምነት ውስጥ ካልሆኑ በስተ
ቀር ስጦታህን ለማንም አታሳውቅ። ሀበተ
ቀደሱ ነገሮች አትቀልድ።
፲፫ መልካምን ካላደረግህ፣ እናም እስከ
ሀ
መጨረሻም ለ በእምነት ሐ ከጸናህ ከእግ
ዚአብሔር የስጦታዎች ሁሉ የበላይ በሆ
ነው በእግዚአብሔር መንግስት ትድናለህ፤
መ
ከደህንነት በላይ የሆነ ምንም ስጦታ የለ
ምና።
፲፬ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ባደ
ረግኸው የተባረክህ ነህ፤ ምክንያቱም እኔን
ሀ
ጠይቀኃል እናም በጠየቅኸው መጠን የመ
ንፈሴን መመሪያ ተቀብለኃል። ይህ ባይ
ሆን ኖሮ አሁን ያለህበት ስፍራ ባልደረስህ
ነበር።
፲፭ እነሆ፣ እንደጠየቅኸኝ ታውቃለህ
እናም ሀአዕምሮህን አብርቻለሁ፤ እናም
አሁን በእውነት መንፈስ መረዳትን እንዳ
ገኘህ ታውቅ ዘንድ እነዚህን ነገሮች እነግ
ርሀለሁ፤
፲፮ አዎን፣ ከእግዚአብሔር በስተቀር
ማንም ሀሳብህንና ሀየልብህን ፈቃድ እንደ
ማያውቅ ለእንድታውቅ ዘንድ እነግርሀለሁ።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፪፥፳፫፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፰፣ ፳፮።
		ለ ማቴ. ፲፩፥፳፭፤ ፲፫፥፲–፲፩፤
አልማ ፲፪፥፱።
		ሐ ያዕ. ፭፥፳፤
አልማ ፷፪፥፵፭፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፬።
		መ ቅ.መ.መ. ስጦታ፤
የመንፈስ ስጦታዎች።
፲፪ ሀ ማቴ. ፯፥፮።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ለ ሞዛያ ፪፥፵፩፤
ኤተር ፬፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፶፩፥፲፱፤
፷፫፥፵፯።

፲፯ እየጻፍህ ያለው ቃላት ወይም ስራ
እውነት እንደሆነ—ለአንተ እንደምስክር
ነት እነዚህን ነገሮች እነግርሀለሁ።
፲፰ ስለዚህ ሀትጉህ ሁን፤ በታማኝነት፣
ለቃሉ ሲል በሚገጥመው በማንኛውም
አስቸጋሪ ሁኔታ ከአገልጋዬ ከጆሴፍ ጎን
ለ
ቁም።
፲፱ በስህተቱም ገስጸው፣ እናም ከእርሱም
ተግሳጽን ተቀበል። ትዕግስተኛ ሁን፤ የተረ
ጋጋህ ሁን፣ ራስህን ግዛ፣ ትዕግስት፣ እም
ነት፣ ተስፋ እና ልግስና ይኑርህ።
፳ እነሆ፣ አንተ ኦሊቭር ነህ፣ እናም በፈ
ቃድህ ምክንያት ተናግሬሀለሁ፤ ስለዚህ
እነዚህን ቃላት በልብህ ሀአከማች። የእግ
ዚአብሔርን ትእዛዝ በመጠበቅታማኝ እና
ትጉህ ሁን፣ እናም በፍቅሬ እቅፍ ውስጥም
አደርግሀለሁ።
፳፩ እነሆ፣ እኔ ሀየእግዚአብሔር ልጅ ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ነኝ። ለየእኔው ወደሆኑት የመ
ጣሁት እናም የራሴም ያልተቀበሉኝ እኔው
ነኝ። እኔ በጭለማም የማበራ ሐብርሀን ነኝ፣
እናም መጭለማውም አይገነዘበውም።
፳፪ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ተጨ
ማሪ ምስክርነትን ከፈለግህ፣ ስለ እነዚህ ነገ
ሮች ሀእውነትነት ታውቅ ዘንድ በልብህ ወደ
እኔ የጮህክበትን ምሽት አስታውስ።
፳፫ ይህንን ነገር በተመለከተ ለአምሮህ
ሀ
ሰላምን አልተናገርኩምን? ከእግዚአብ
ሔር ከመጣ ምስክርነት ይልቅ ምን አይ
ነት ለምስክርነት ትፈልጋለህ?
ሀ

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፬።
		መ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
፲፮ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፴፱።
		ለ ፩ ዜና ፳፰፥፱፤
ማቴ. ፲፪፥፳፭፤
ዕብ. ፬፥፲፪፤
ሞዛያ ፳፬፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፮።
ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፪።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፺፭–፺፮።
፳ ሀ ኤተር ፫፥፳፩፤

ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፭።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ዮሐ. ፩፥፲–፲፪፤
የሐዋ. ፫፥፲፫–፲፯፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፰።
		ሐ ዮሐ. ፩፥፭፤
ት. እና ቃ. ፲፥፶፰።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		መ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
		ለ ፩ ዮሐ. ፭፥፱፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፮፥፳፬–፴፯

፳፬ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ምስክርነትን
ተቀብለሀል፤ ሌላ ሰው የማያውቃቸውን ነገ
ሮች ነግሬህ ምስክርነትን አልተቀበልክምን?
፳፭ እናም፣ እነሆ፣ ከእኔም የምሻ ከሆነ
ልክ እንደ አገልጋዬ ጆሴፍ ሀትተረጉም
ዘንድ ስጦታን እሰጥሀለሁ።
፳፮ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ በሰ
ዎች ሀኃጢአት የተነሳ ያስቀረኋቸው አብ
ዛኛውን ወንጌሌን የያዙ ለጽሁፎች አሉ።
፳፯ እናም አሁን አዝሀለሁ፥ ለራስህ ሀብ
ትን በሰማይ የማከማቸት ፈቃድ የሆነ መል
ካም ፈቃድ ካለህ፣ ከዚያም፣ በኃጢአት
የተነሳ ተደብቀው የነበሩትን ሀቅዱሳን መጻ
ህፍቴን በስጦታህ ወደ ብርሀን በማምጣት
ትረዳለህ።
፳፰ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለአንተ እና
ለአገልጋዬ ለጆሴፍ ይህንን አገልግሎት ወደ
ብርሀን የሚያመጣውን ስጦታ ቁልፍ እሰጣ
ችኋለሁ፤ በሁለት ወይም በሶስት ሀምስክር
አንደበት ሁሉም ቃል ይጸናል።
፳፱ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ቃሌን
እና የዚህን የወንጌል ክፍል እናም አገል
ግሎቴን የማይቀበሉ ከሆኑ፣ የተባረካችሁ
ናችሁ፣ ምክንያቱም በእኔ ላይ ካደረጉብኝ
በላይ ሊያደርጉባችሁ አይችሉምና።
፴ እናም በእኔ ላይ እንዳደረጉት እንዲሁ
በእናንተ ላይ ሀቢያደርጉም እንኳን፣ የተ
ባረካችሁ ናችሁ፣ ከእኔም ጋር ለበክብር
ሐ
ትኖራላችሁና።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፰፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፭፥፬፤
፱፥፩–፭፣ ፲።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
		ለ ት. እና ቃ. ፰፥፩፤ ፱፥፪።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—እንደሚመጡ
የተተነበዩ ቅዱሣት
መጻህፍት።
፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳።
፳፰ ሀ ዘዳግ. ፲፱፥፲፭፤
፪ ቆሮ. ፲፫፥፩፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፫።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፳፪፤ ፻፴፭።
ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።

		ለ
		ሐ
፴፩ ሀ
		ለ
፴፪ ሀ
		ለ
፴፫ ሀ
		ለ

፴፬ ሀ

፲፪

፴፩ ነገር ግን በሚሰጠው ምስክርነት
የሚጸናውን ቃሌን ለካልተቃወሙ፣ የተ
ባረኩ ናቸው፣ እና ከዚያም በስራችሁ ፍሬ
ትደሰታላችሁ።
፴፪ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ልክ
ለደቀመዛሙርቴ እንደተናገርሁት፣ ሁለት
ወይም ሶስት ሆነው በስሜ፣ አንድን ነገር
በተመለከተ፣ ሀበሚሰበሰቡበት፣ በዚያም
ለ
በመካከላቸው እሆናለሁ፣ እንዲሁም በመ
ካከላችሁ ነኝ።
፴፫ ልጆቼ፣ መልካምን ለማድረግ ሀአት
ፍሩ፣ ለ የዘራችሁትን ያንኑ መልሳችሁ
ታጭዳላችሁ፤ ስለዚህ መልካምን ከዘራ
ችሁ ያንኑ መልካም የሆነውን እንደ ደመ
ወዝ ታጭዳላችሁ።
፴፬ ስለዚህ፣ አትፍሩ፣ እናንት ትንሽ
መንጋዎች፣ መልካምን አድርጉ፤ ምድርና
ገሀነም ቢቀናጁባችሁም፣ በእኔ ሀዐለት ላይ
ከተገነባችሁ ሊቋቋሟችሁ አይችሉምና።
፴፭ እነሆ፣ አልኮንናችሁም፤ በመንገዳ
ችሁ ሂዱ እናም ዳግምም ሀኃጢአትን አት
ስሩ፤ ያዘዝኳችሁን ስራ በርጋታ እከናውኑ።
፴፮ ባሰባችሁት ነገር ሁሉ ወደ እኔ ሀተመ
ልከቱ፤ አትጠራጠሩ፣ አትፍሩ።
፴፯ ጎኔ ላይ የተወጋሁት ቁስል፣ እናም
በእጄ እና በእግሬ ላይ ያሉትን ሀየምስማር
ምልክቶች ለአስቧቸው፤ እናም እምነት ይኑ
ራችሁ፣ ትእዛዛቴን ጠብቁ፣ እናም ሐመን
ግስተ ሰማያትን መትወርሳላችሁ። አሜን።

ቅ.መ.መ. ክብር።
ራዕ. ፫፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፫ ኔፊ ፲፮፥፲–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፳፥፰–፲፭።
ማቴ. ፲፰፥፲፱–፳።
ቅ.መ.መ. አንድነት።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፭፤ ፴፰፥፯።
ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት።
ገላ. ፮፥፯–፰፤
ሞዛያ ፯፥፴–፴፩፤
አልማ ፱፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲።
መዝ. ፸፩፥፫፤
ማቴ. ፯፥፳፬–፳፭፤
፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬፤

ሀ

፴፭ ሀ
፴፮ ሀ
፴፯ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ሔለ. ፭፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፲፥፷፱፤ ፲፰፥፬፣
፲፯፤ ፴፫፥፲፫፤
ሙሴ ፯፥፶፫።
ቅ.መ.መ. አለት።
ዮሐ. ፰፥፫–፲፩።
ኢሳ. ፵፭፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፬።
ቅ.መ.መ. መሰቀል።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ክርስቶስ
ከሟችነት በኋላ መገለጡ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
ማቴ. ፭፥፫፣ ፲፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፫፣ ፲።

፲፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፯፥፩–፰

ክፍል ፯
ሚያዚያ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝና
ኦሊቨር ካውድሪ በኡሪምና ቱሚም ተወዳጁ ደቀመዝሙር ዮሐንስ በስጋ መኖ
ርና አለመኖርን በተመለከተ ለጠየቁት ጥያቄ የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ በዮሐ
ንስ በብራና ላይ ተጽፎ በራሱ ተደብቆ ከነበረው ጽሁፍ ላይ የተተረጎመው ነው።
፩–፫፣ የተወደደው ዮሐንስ እስከ ጌታ ምፅ
ዓት ድረስ ይኖራል፤ ፬–፰፣ ጴጥሮስ፣ ያዕ
ቆብ፣ እና ዮሐንስ የወንጌልን ቁልፍ ይዘ
ዋል።
፩ እናም ጌታ እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥
የምወድህ ሀዮሐንስ ሆይ፣ ምንን ለትሻ
ለህ? የፈለግኸውን ብትጠይቅ እሱም ይሰ
ጥኃል።
፪ እናም እኔም እንዲህ አልኩት፥ ጌታ
እንድኖርና ነፍሳትን ወደ አንተ እንዳመጣ
ሀ
በሞት ላይ ስልጣንን ስጠኝ አልኩት።
፫ እናም ጌታም እንዲህ ይላልኝ፥ እው
ነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ይህንን ስለፈ
ለግህ እኔ ሀበክብር እስክመጣ ድረስ ለትኖ
ራለህ እናም በሀገሮች፣ በነገዶች፣ በቋንቋ
ዎች፣ እና በህዝብም ፊት ሐትተነብያለህ።
፬ በዚህም ምክንያት ጌታ ጴጥሮስን እን
ዲህ ይላልው፥ እኔ እስክመጣ እንዲኖር
ብፈቅድ ያ ለአንተ ምንድን ነው? እርሱ
ወደ እኔ ነፍሳትን ለማምጣት ፈልጓል፣

ነገር ግን አንተ በቶሎ ወደ እኔ ሀበመንግ
ስቴ መምጣትን ፈልገሀል።
፭ ጴጥሮስምሆይ ለአንተ እንዲህ እልሀ
ለሁ፣ ይህ መልካም ፈቃድ ነበር፤ ነገር ግን
የምወደው እርሱ ተጨማሪ፣ ወይም ቀደም
ብሎ ካደረገው የበለጠ ስራ በሰዎች መካከል
ያደርግ ዘንድ ፈለገ።
፮ አዎን፣ ታላቅ የሆነን ስራ ወስዷል፤
ስለዚህ እንደነበልባል እሳት እና እንደ
ሀ
አገልጋይ መልአክ አደርገዋለሁ፤ እር
ሱም ለበምድር ለሚኖሩ የደህንነት ሐወራ
ሾችን ያገለግላል።
፯ እናም ለእርሱና ለወንድምህ ለያዕቆብ
እንድታገለግል አደርግሀለሁ፤ እናም ለእ
ናንተ ለሶስታችሁም እኔ እስክመጣ ድረስ
ይህን ስልጣን እና የአገልግሎቱን ሀቁልፍ
እሰጣችኋለሁ።
፰ እውነት እላችኋለሁ፣ ሁለታችሁም
እንደመሻታችሁ ይሆንላችኋል፤ ሁለታ
ችሁም በፈለጋችሁት ነገሮች ሀትደሰታላ
ችሁና።

ክፍል ፰
ሚያዝያ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማ
ካይነት ለኦሊቨር ካውድሪ የተሰጠ ራዕይ። በመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም ሂደት
በጸሀፊነት በማገልገል የነቢዩን ቃል እየጻፈ የቀጠለው ኦሊቨር፣ የትርጉም ስጦታ
እንዲሰጠው ፈለገ። ጌታም ይህን እራይ በመስጠት ለልመናው መልስ ሰጠው።
፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዮሐንስ፣

የዘብዴዎስ ልጅ።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፰፥፩–፲።
፪ ሀ ሉቃ. ፱፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር፤
የኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት።

		ለ ዮሐ. ፳፩፥፳–፳፫።
ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
		ሐ ራዕ. ፲፥፲፩።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፭።
		ለ ዮሐ. ፲፥፰–፲፩፤

ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፬።
		ሐ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፮–፹፰።
፯ ሀ ማቴ. ፲፮፥፲፱፤
የሐዋ. ፲፭፥፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፪።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፰፥፩–፲፪

፲፬

፩–፭፣ ራዕይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እማ
ካኝነት ይመጣል፤ ፮–፲፪፣ የእግዚአብሔር
የሚሥጥራት እውቀት እና የጥንት መዛግ
ብትን የመተርጎም ኃይል የሚመጣው በእ
ምነት ነው።
፩ ሀኦሊቨር ካውድሪ፣ እውነት፣ እው
ነት፣ እልሀለሁ፣ ጌታ አምላክህንና ቤዛህ
ህያው እንደሆነ፣ ጥንታዊ የሆኑትን በመ
ንፈሴ ለመገለጥ የተነገሩትን የቅዱስ መጻ
ህፍቴ ክፍል የሆኑትን የቆዩ ሐመዛግብት
ጽሁፎችን መእውቀት እንደምትቀበል በማ
መን በታማኝ ልብ፣ በእምነት ሠየጠየከውን
ሁሉ እውቀት ትቀበላለህ።
፪ አዎን፣ እነሆ፣ በአንተ ላይ በሚሆ
ነው እና ሀበልብህም በሚኖረው ለበመንፈስ
ቅዱስ አማካይነት በአዕምሮህ እና በልብህ
ሐ
እነግርሀለሁ።
፫ አሁን፣ እነሆ፣ ይህ የራዕይ መንፈስ
ነው፤ እነሆ ይህም ሙሴ የእስራኤልን
ልጆች ሀበቀይ ባህር ውስጥ በደረቅ ምድር
ያሻገረበት መንፈስ ነው።
፬ ስለዚህ ይህ ያንተ ስጦታ ነው፣ ተጠ
ቀምበት፣ እናም ከጠላቶችህ እጆች ስለ
ሚያወጣህ የተባረክ ነህ፣ ይህ ባይሆን ኖሮ
ይገድሉህ እንዲሁም ነፍስህንም ወደጥፋት
ባመጡት ነበር።
፭ አቤቱ፣ እነዚህን ሀቃላት አስታውስ፣
እናም ትእዛዛቴን ጠብቅ። ይህ ስጦታህ እን
ደሆነ አስታውስ።

፮ ስጦታህ ይህ ብቻም አይደለም፤ የአሮን
ስጦታ የሆነው ሌላም ስጦታ አለህ፤ እነሆ፣
ይህም ብዙ ነገሮችንም ነግሮኃል፤
፯ እነሆ፣ ከእግዚአብሔር በስተቀር ይህ
ንን የአሮንን ስጦታ ካንተ ጋር እንዲሆን
የሚያደርግ ምንም ኃይል የለም።
፰ ስለዚህ፣ አትጠራጠር፣ ይህ የእግዚ
አብሔር ስጦታ ነውና፤ እናም በእጅህም
ትይዘዋለህ፣ እናም ድንቅም የሆነ ስራ ትሰ
ራለህ፤ ከእጅህም ምንም አይነት ኃይል
ሊወስደው አይችልም፣ የእግዚአብሔር
ስራ ነውና።
፱ እናም፣ ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች እን
ድነግርህ የምትጠይቀኝን፣ ይህንንም እሰ
ጥሀለሁ፣ እናም እርሱን በተመለከተ እው
ቀት ይኖርሀል።
፲ ያለ ሀእምነት ምንም ማድረግ እንደማት
ችል አስታውስ፤ ስለዚህ በእምነት ጠይቅ።
በእነዚህም ነገሮች አትቀልድ፤ የማያስፈል
ጉህን ነገሮች ለአትጠይቅ።
፲፩ የእግዚአብሔርን ሚስጥራት ታውቅ
ዘንድ፣ እናም ተደብቀው ያሉትን የተቀደሱ
ጥንታዊ መዛግብትን ሀመተርጎም፣ እንዲ
ሁም ከእነርሱም እውቀት ማግኘት ትችል
ዘንድ ጠይቅ፤ እናም እንደ እምነትህ ይደ
ረግልሀል።
፲፪ እነሆ፣ እኔ ነኝ የተናገርኩት፤ እናም
ከመጀመሪያው ጀምሮ የተናገርኩህ እኔው
ራሴው ነኝ። አሜን።

ክፍል ፱
ሚያዚያ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማ
ካይነት ለኦሊቨር ካውድሪ የተሰጠ ራዕይ። ኦሊቨር ትዕግስተኛ እንዲሆን ተገሰጸ
፰ ፩ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፮።
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ

ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ ኦልቨር።
ት. እና ቃ. ፭፥፲፮።
ት. እና ቃ. ፮፥፳፮–
፳፯፤ ፱፥፪።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ልብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፱፥፯–፱።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
፫ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፲፫–፳፪፤
ዘዳግ. ፲፩፥፬፤
፩ ኔፊ ፬፥፪፤

፭ሀ
፲ሀ
		ለ
፲፩ ሀ

ሞዛያ ፯፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ቀይ ባህር።
ዘዳግ. ፲፩፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫–፷፭።
ት. እና ቃ. ፱፥፩፣ ፲።

፲፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፱፥፩–፲፬

እናም ለመተርጎም ከመሞከር ይልቅ ለጊዜው የተርጓሚውን ቃላት በመጻፍ እን
ዲደሰት ተመከረ።
፩–፮፣ ሌሎች ጥንታዊ መዛግብት ገና ይተ
ርጎማሉ፤ ፯–፲፬፣ መፅሐፈ ሞርሞን በጥ
ናት እና በመንፈሳዊ ማረጋገጫ ተተረ
ጎመ።
፩ እነሆ፣ ልጄ ሆይ እንዲህ እልሀለሁ፣
ከእኔ በፈለከው መሰረት ሀስላልተረጎምህ
እናም ዳግም ለአገልጋዬ፣ ለጆሴፍ ስሚዝ፣
ዳግማዊ ለመጻፍን በመጀመርህ ምክንያት
በእርሱ ላይ እምነት የጣልኩበትን መዝገብ
እስክትጨርስ ድረስ እንድትቀጥል እፈ
ልጋለሁ።
፪ እና ከዚያም እነሆ፣ ሀሌሎች ለመዛግብ
ቶች አሉኝ፣ ያንንም በመተርጎም እንድት
ረዳ ኃይል እሰጥኃለሁ።
፫ ልጄ ትዕግስተኛ ሁን፣ ይህ በእኔ ዘንድ
ጥበብ ነውና፣ እናም በአሁኑ ጊዜ መተር
ጎምህ አስፈላጊ አይደለም።
፬ እነሆ፣ እንድታደርገው የተጠራህበት
ስራ ለአገልጋዬ ለጆሴፍ እንድትጽፍ ነው።
፭ እናም፣ እነሆ፣ ይህንም እድል ከአ
ንተ የወሰድኩብህ መተርጎም በጀመርህ
ጊዜ እንደ ጀመርኸው ባለመቀጠልህ ምክ
ንያት ነው።
፮ ሀአታጉረምርም፣ ልጄ ሆይ፣ ከአንተ
ጋር በዚህ ሁኔታ ይህን ማድርጌ ጥበብ ነው።
፯ እነሆ፣ አልተረዳህም፤ እኔን ከመጠይ
ቅህ በስተቀር ምንም ሳታስብበት፣ እንደ
ምሰጥህ ገምተህ ነበር።
፱ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፰፥፩፣ ፲፩።

		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፯።
፪ ሀ ስለተጨማሪ ትርጉም
ስራ፣ እንዲሁም ኦሊቨር
ካውደሪ እንደ ጸሀፊ ረጂ
የነበረባቸውን የጆሴፍ
ስሚዝ የመፅሐፍ ቅዱስ
ትርጉም እና የመፅሀፈ
አብርሐም የሚያመለክት።
ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።

		ለ
፮ሀ
፰ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

፰ ነገር ግን እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፣
በአእምሮህ ውስጥ ሀልታጠናው ይገባል፤
ከዚያም ትክክለኛ መሆኑን ለልትጠይቀኝ
ይገባል፣ እናም ትክክለኛ ከሆነ ሐውስጥህም
መ
እንዲቃጠል አደርጋለሁ፤ ትክክል እንደ
ሆነም ሠይሰማሀል።
፱ ነገር ግን ትክክል ካልሆነ እንደዚህ ያሉ
ስሜቶች አይሰሙህም፣ ነገር ግን የተሳሳተ
ነገርን የሚያስረሳ ሀየሀሳብ ብዥታ ይሆንል
ሀል፤ ስለዚህ፣ ከእኔ ካልተሰጠ በስተቀር
ቅዱስ የሆነውን መጻፍ አትችልም።
፲ አሁን፣ ይህን አውቀህ ቢሆን ኖሮ
ሀ
መተርጎም በቻልህ ነበር፤ ሆኖም፣ አሁን
መተርጎምህ አስፈላጊ አይደለም።
፲፩ እነሆ፣ በጀመርህበት ጊዜ አስፈላጊ
ነበር፤ ነገር ግን ሀፈራህ፣ እናም ጊዜውም
አለፈ፣ እናም አሁን አስፈላጊ አይደለም፤
፲፪ የጠፋውን ጊዜ ለመተካት ለአገል
ጋዬ ሀጆሴፍ በቂ ጥንካሬን አብጅቼ እን
ደሰጠሁት አታይምን? እናም ማናችሁንም
ቢሆን አልኮነንኩም።
፲፫ እንድታደርግ ያዘዝኩህን አድርግ፣
እናም ትበለጽጋለህ። ታማኝ ሁን፣ እናም
ሀ
ለፈተና ራስህን አታጋልጥ።
፲፬ አንተን ሀለጠራሁበት ለስራ ጸንተህ
ቁም፣ እናም ከራስ ጠጉርህ አንዲት አት
ጠፋም፣ እናም በመጨረሻውም ቀን ሐከፍ
ትላለህ። አሜን።

ት. እና ቃ. ፮፥፳፮፤ ፰፥፩።
ቅ.መ.መ. ማጉረምረም።
ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ሉቃ. ፳፬፥፴፪።
ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት፤
ምስክርነት።
		ሠ ት. እና ቃ. ፰፥፪–፫።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፪።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፰፥፲፩።

፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
ት. እና ቃ. ፲፰፥፰።
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፮፥፲፫።
		ሐ አልማ ፲፫፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፥፩–፲

፲፮

ክፍል ፲
ምንም እንኳን ከፊሎቹን በበጋ ፲፰፻፳፰ (እ. አ. አ. ) አካባቢ የተቀበላቸው ሳይሆን
ባይቀርም፣ በሚያዝያ ፲፰፻፳፰ (እ. አ. አ. ) አካባቢ በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ ለነ
ቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጌታ ክፉ ሰዎች ከመፅሐፈ ሞርሞን ትር
ጉም ፻፲፮ ገጽ የሌሒ መጽሐፍ የእጅ ጽሁፍ ላይ ስላደረጉት ለውጥ ለጆሴፍ ነገ
ረው። እነዚህ የእጅ ጽሁፎች ለጊዜው በአደራ ተሰጥተውት ከነበረው ከማርቲን
ሀሪስ እጅ ነበር የጠፉት። (የክፍል ፫ ዐርስትን ተመልከቱ።) የክፋት ዓላማውም
በጠፉት ገጾች ላይ ያሉት እስኪተረጎሙ መጠበቅ እና በተለወጠው ነገር የተነሳ
ትርጓሜው አመኔታን እንዲያጣ ለማደረግ ነበር። ይህ የክፋት ዓላማ በክፉው ተጠ
ንስሶ ነበር እንዲሁም ሞርሞን የጥንቱ የኔፋውያን ባለ ታረክ ሰሌዳዎቹን አሳጥሮ
እየጻፈ ሳለ በጌታ ይታወቅ እንደነበር በመፅሐፈ ሞርሞንም ውስጥ ይታያል (የሞ
ርሞን ቃላት ፩፥ ፫–፯ን ተመልከቱ)።
፩–፳፮፣ የጌታን ስራ እንዲቃወሙ ክፉ
ሰዎችን ሰይጣን ያነሳሳል፣ ፳፯–፴፫፣ እር
ሱም የሰዎችን ነፍስ ለማጥፋት ይሻል፣
፴፬–፶፪፣ ወንጌል በመፅሐፈ ሞርሞን አማ
ካይነት ለላማናውያን እና ለሁሉም ህዝብ
ይዳረሳል፤ ፶፫–፷፫፣ ጌታ ቤተክርስቲያ
ኑን እና ወንጌሉን በሰዎች መካከል ይመ
ሰርታል፤ ፷፬–፸፣ የንስሀ ልብ ያላቸውን
ወደ ቤተክርስቲያኑ ይሰበስባል እናም ታዛ
ዦቹን ያድናል።
፩ አሁን፣ እንዲህ፣ እልሀለሁ፣ ሀበኡሪም
እና ቱሚም አማካኝነት ለመተርጎም ኃይል
የተሰጡህን ጽሁፎች ለለክፉ ሰው እጅ አሳ
ልፈህ በመስጠትህ አጥፍተሀቸዋል።
፪ እናም ስጦታህንም አብረህ አጥተሀል፣
እናም ሀአእምሮህ ጨልሟል።
፫ ሆኖም፣ አሁን ሀዳግመኛ ተመልሶል
ሀል፤ ስለዚህ ታማኝ መሆንህን ተመልከት
እናም እንደጀመርኸው የቀረውን የትርጉም
ስራ ለመጨረስ ቀጥል።
፬ ለመተርጎም እንዲያስችልህ ከተዘጋ
ጀልህ ሀብርታት እና መንስዔ በላይ ለበፍ
፲ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም

እና ቱሚም።
		ለ ት. እና ቃ. ፫፥፩–፲፭።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፲።

ጥነት አትሂድ ወይም አትስራ፤ ነገር ግን
እስከመጨረሻው ሐትጉህ ሁን።
፭ ድል ታደርግ ዘንድ፤ አዎን፣ ሰይጣንን
ድል ታደርግ ዘንድ፣ እናም የእርሱን ስራ
ከሚደግፉት የሰይጣን አገልጋዮች እጆች
ታመልጥ ዘንድ ዘወትር ሀጸልይ።
፮ እነሆ፣ እነርሱ ሀ ሊያጠፉህ ፈልገ
ዋል፤ ያመንከው ለሰው እንኳን ሊያጠፋህ
ፈልጓል።
፯ እምነት የተጣሉብህን ነገሮች ለመው
ሰድ ስለፈለገ፤ እናም እንዲሁም ስጦታህን
ለማጥፋት ስለፈለገ፣ ክፉ ሰው ነው ያል
ኩት በዚህ ምክንያት ነው።
፰ እናም ጽሑፎቹን በእጁ አሳልፈህ በመ
ስጠትህ ምክንያት፣ እነሆ፣ ክፉ ሰዎች ከአ
ንተ ወስደዋቸዋል።
፱ ስለዚህ፣ አዎን፣ የተቀደሱትን፣ ለክ
ፋት አሳልፈህ ሰጥተሀቸዋል።
፲ እናም፣ እነሆ፣ እንዲጻፉ ያደረግሀቸ
ውን ወይም አንተ የተረጎምካቸውን፣ ከእ
ጅህ የወጡትን ጽሁፎች፣ እንዲለወጡ
ሀ
ሰይጣን ክፋትን በልባቸው ውስጥ አስቀ
ምጧል።

፬ ሀ ዘፀአ. ፲፰፥፲፫–፳፮።
		ለ ሞዛያ ፬፥፳፯።
		ሐ ማቴ. ፲፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
፭ ሀ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭–፳፩።

ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፴፪–
፴፫፤ ፴፰፥፲፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፭፥፩–፪።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

፲፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፥፲፩–፳፰

፲፩ እናም እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፣ ቃላ
ቶቹን በመለወጣቸው ምክንያት፣ ከተረ
ጎምካቸው እና እንዲጻፉ ካደረካቸው
ተጻራሪ የሆነን ነገር ያነባሉ፤
፲፪ እናም፣ በዚህ ምክንያት ዲያብሎስ
ይህን ስራ ለማጥፋት የብልጠት ዕቅድ ለማ
ሳካት ፈልጓል።
፲፫ ለመተርጎም አስመስለህ በነበሩት
ቃላት ውስጥ ሀያዝንህ ብለው በሀሰት በመና
ገር፣ ይህንን እንዲያደርጉ በልባቸው ውስጥ
አስቀምጧልና።
፲፬ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ሰይጣን የክፋት
እቅዱን እንዲያከናውን አልፈቅድም።
፲፭ እነሆም፣ ዳግም ለመተርጎም በመጠ
የቅ ጌታ አምላክህን እንድትፈትን በልባ
ቸው ውስጥ ይህን አስቀምጧል።
፲፮ እናም ከዚያም፣ እነሆ፣ እግዚአብሔር
ለመተርጎም ኃይልን እንደሰጠው እናያለን፤
ይህም ከሆነ ዳግም እንዲሁ ኃይልን ይሰ
ጠዋል ይላሉ እናም በልባቸውም ይህንን
ያስባሉ፤
፲፯ እናም ዳግም እግዚአብሔር ኃይልን
የሚሰጠው ከሆነ፣ ወይም ዳግም የሚተረ
ጉም ከሆነ፣ ወይም በሌላ አባባል፣ ዳግም
አንድ አይነት ቃላት የሚያመጣ ከሆነ፣
እነሆ፣ ከእኛም ዘንድ እንዲህ አይነት
አለን፣ እናም ለውጠናቸዋል፤
፲፰ ስለዚህም አይስማሙም፣ እናም በእ
ነዚህ ቃላት ዋሽቷል፣ እናም ስጦታም የለ
ውም፣ እናም ኃይልም የለውም እንላለን፤
፲፱ ስለዚህ እርሱንም እናም ደግሞ ስራ
ውን እናጠፋለን፤ እናም ይህን የምናደር
ገው በመጨረሻ እንዳናፍር፣ እናም የአለ
ምን ክብር እንድናገኝ ነው።
፳ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ሰይጣን በልባ
፲፫ ሀ
፳ሀ
		ለ
፳፩ ሀ
		ለ
		ሐ

ኤር. ፭፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
፪ ኔፊ ፳፰፥፳–፳፪።
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፫–፳፬።
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
ዮሐ. ፫፥፲፰–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፭።
		መ ሞዛያ ፲፭፥፳፮።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።

		ሠ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ

ቸው ውስጥ ታላቅ ስፍራ ይዟል፤ መልካም
በሆነው ላይ ሀበክፋት እንዲነሱ ለያነሣሳቸ
ዋል፤
፳፩ እናም ልቦቻቸው ሀተበላሽተዋል፣
እናም ለበክፋት እና በርኩሰት ተሞልተ
ዋል፤ እናም ሐምግባሮቻቸው ርኩሰት በመ
ሆናቸው ምክንያት ከብርሀን ይልቅ መጨለ
ማን ሠይወዳሉ፤ ስለዚህም እኔን አይጠይ
ቁም።
፳፪ ነፍሳቸውን ወደ ጥፋት ሀእንዲመሩ
ለ
ሰይጣን ያነሣሳቸዋል።
፳፫ እናም ስለዚህ የእግዚአብሔርን
እቅድ ለማጥፋት አጨበርባሪ ዕቅድ አስቀ
ምጧል፤ ነገር ግን ይህንን ከእጃቸው እጠ
ይቃለሁ፣ ሀበፍርድ ቀንም ወደ እፍረታቸው
እና ወደ ኩነኔያቸው ይለውጣል።
፳፬ አዎን፣ በዚህ ስራ ላይ ልባቸው በቁጣ
እንዲነሳሳ ያደርጋል።
፳፭ አዎን፣ እንዲህም አላቸው፥ ማጥ
ፋት ትችሉ ዘንድ፣ አታልሉ እናም ለመ
ያዝ አድፍጡ፤ እነሆ ይህም ጉዳት አይደ
ለም። እናም እንዲህ በማለት ይሸነግላቸ
ዋል፣ እንዲሁም ውሸታምን ሰው ይዞ ለማ
ጥፋት ሀመዋሸት ኃጢአት አይደለም ይላ
ቸዋል።
፳፮ እናም ስለዚህ ይሸነግላቸዋል፣ እናም
ነፍሳቸውን ወደ ሀገሀነም ጎትቶ እስኪጥል
ድረስ ለይመራቸዋል፤ እናም እንደዚህ እራ
ሳቸው በራሳቸው ሐወጥመድ ውስጥ እንዲ
ያጠምዱ ያደርጋል።
፳፯ እናም ሰለዚህ የሰዎችን ነፍስ ሀለማ
ጥፋት በምድር ላይ ወደላይ እና ወደታች፣
ለ
ወዲህ እና ወዲያው ይመላለሳል።
፳፰ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣
ሌላው ሀለማታለል ይዋሻል ብሎ ለማታ

ሙሴ ፭፥፲፫–፲፰።
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
፪ ኔፊ ፪፥፲፯–፲፰።
ሔለ. ፰፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፫–፳፭።
፳፭ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፰፤ ፳፰፥፰–፱፤
አልማ ፲፥፲፯፤
ሙሴ ፬፥፬።
ቅ.መ.መ. ሐሰት።

፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ሐ ምሳ. ፳፱፥፭–፮፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፫።
፳፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፰–፳፱።
		ለ ኢዮብ ፩፥፯።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፥፳፱–፵፮

ለል ለሚዋሽ ወዮለት፣ እንደዚህ እይነቶቹ
ከእግዚአብሔር ለፍትህ አያመልጡምና።
፳፱ አሁን፣ እነሆ ሰይጣን አታሏችኋል
ስላላቸው እነዚህን ቃላት ለውጠዋል—
እናም በዚህ የተነሳ አንተ ጌታ አምላክህን
ሀ
እንድትፈታተን፣ ኃጢአት እንዲያደርጉ
ይሸነግላቸዋል።
፴ እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፣ ከእጅህ የወ
ጡትን ዳግመኛ አትተረጉምም፤
፴፩ ስለሆነም በእነዚህ ቃላት ላይ በመዋ
ሸት የክፋት እቅዳቸውን አያከናውኑም።
ስለሆነም ዳግም ተመሣሳይ ቃላት ብታመጣ
ዋሽተሀል እናም ለመተርጎም አስመስለሀል
ነገር ግን ራስህን ተቃውመሀል ይላሉ።
፴፪ እናም እነሆ፣ ይህንንም ያሰራጫሉ
እናም ሰይጣን ሰዎች በአንተ ላይ በቁጣ
እንዲነሱ፣ ቃላቴን እንዳያምኑ ልባቸውን
ያደነድናል።
፴፫ ስለዚህ ስራው በዚህ ትውልድ መካ
ከል እንዳይመጣ ሀሰይጣን በዚህ ትውልድ
ያለህን ምስክርነት ለማሸነፍ ያስባል።
፴፬ ነገር ግን እነሆ፣ ጥበብ ይኸው ነው፣
እናም ለአንተ ሀጥበብን ስላሳየሁህ እናም
እነዚህን በተመለከተ፣ ምንም ማድረግ እን
ደሚገባህ፣ ትእዛዛትን ስለሰጠሁህ፣ የትር
ጉሙን ስራ እስክታጠናቅቅ ድረስ ለአለም
እንዳታሳይ።
፴፭ ጥበብ ይኸው ነው፣ ለአለም እንዳ
ታሳየው ስላልኩህ አትደነቅ—ለአለም እን
ዳታሳየው ያልሁህ ምክንያት አንተን ለማ
ዳን ነው።
፴፮ እነሆ፣ ለጻድቃንን አታሳያቸው አላ
ልኩም፤
፴፯ ነገር ግን ዘወትር ሀጻድቁን ለመፍረድ
ስለማትችል፣ ወይም ክፉን ከጻድቁ ዘወ
ትር ለመለየት ስለማትችል፣ ስለዚህ እን
፳፰ ለ ሮሜ ፪፥፫።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፳፱ ሀ ማቴ. ፬፥፯።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፴፯ ሀ ማቴ. ፳፫፥፳፰።
		ለ ዘፀአ. ፲፬፥፲፬።
፴፰ ሀ በመፅሐፈ ሞርሞን

፲፰

ዲህ እልሀለሁ፣ ነገሩን በተመለከተ ለአ
ለም እስካሳውቅ ድረስ ለዝም በል።
፴፰ እናም አሁን፣ እውነት እልሀለሁ፣
ከእጅህ የወጡት የጻፍካቸው ሀነገሮች መዝ
ገብ ለበኔፊ ሰሌዳዎች ላይ ተቀርጸው ይገ
ኛሉ፤
፴፱ አዎን፣ እናም በእነዚህ ጽሁፎች
ውስጥ የበለጠ ዝርዝር በኔፊ ሰሌዳ ላይ ተሰ
ጥቷል መባሉን አስታውስ።
፵ እናም አሁን፣ በኔፊ ሰሌዳ ላይ የተቀ
ረጸው ታሪክ በጥበቤ በዚህ ታሪክ ውስጥ
ላሉት ህዝብ ከማመጣው እውቀት አንጻር
በቀረበ በመሆኑ ምክንያት—
፵፩ ስለዚህ፣ ሀበኔፊ ሰሌዳዎች ላይ ያሉ
ትን ጽሁፎች እስከ ንጉስ ቢንያም አገዛዝ
ድረስ፣ ወይም ተርጉመህ በእጅህ እስከ አስ
ቀረሀቸው ድረስ ትተረጉማለህ፤
፵፪ እናም እነሆ፣ እንደ ኔፊ መዝገብ ታሳ
ትመዋለህ፤ እና እንደዚህም ቃላቴን የለወ
ጡትን አምታታቸዋለሁ።
፵፫ ሥራዬን ያጠፉ ዘንድ አልፈቅድም፤
አዎን፣ ጥበቤ ከአጋንንት ብልጠት የላቀ
መሆኑንም አሳያቸዋለሁ።
፵፬ እነሆ፣ አጥሮ የተጻፈውን ወይም አነ
ስተኛውን የኔፊ ታሪክን ብቻ ነው ያገኙት።
፵፭ እነሆ፣ በወንጌሌ ላይ ታላቅ መረዳ
ትን የሚያስገኙ ብዙ ነገሮች በኔፊ ሰሌዳ
ላይ ተቀርጸው ይገኛሉ፤ ስለዚህ፣ ይህን
የኔፊ ቅርጾች የመጀመሪያ ክፍሎችን መተ
ርጎምህ እናም ይህንም ስራ መላክህ በእኔ
ዘንድ ጥበብ ነው።
፵፮ እናም፣ እነሆ፣ የቀሩት እነዚህ ሀስራ
ዎች የእኔ ቅዱሳን ነቢያቶች፣ አዎን፣ እናም
እንዲሁም ደቀመዛሙርቴ በጸሎታቸው
ለዚህ ህዝብ እንዲመጣ ለየፈለጉትን ሐየወ
ንጌሌን ክፍሎች የያዘ ነው።

የመጀመሪያ እትም መግቢያ
ውስጥ፣ በ፻፲፮ ገጾች
ውስጥ የነበረው መረጃ
“መፅሀፈ ሌሂ” ተብሎ
ከተጠራው ሰሌዳዎች
ላይ የተተረጎሙ ክፍል
እንደነበረ ነቢዩ ገልጿል።
		ለ ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።

፵፩ ሀ ቃላት ፩፥፫–፯።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ኢኖስ ፩፥፲፪–፲፰፤
ሞር. ፰፥፳፬–፳፮፤
፱፥፴፬–፴፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ወንጌል።

፲፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፥፵፯–፷፫

፵፯ እናም እንዲህ አልኳቸው፣ በጸሎ
ታቸው ባላቸው ሀእምነት መጠን ለሊሰጣ
ቸው ይገባል፤
፵፰ አዎን፣ እናም ይህም እምነታቸው
ነበር፣ በጊዜያቸው እንዲሰብኩ ለእነርሱ
የሰጠኋቸውን ወንጌል ለወንድሞቻቸው
ሀ
ለላማናውያን እናም ደግሞ በመገንጠላ
ቸው ምክንያት ላማናውያን ለሆኑት ሁሉ
ይመጣ ዘንድ ነበር።
፵፱ አሁን፣ ይህ ብቻም አይደለም—
ሌሎች ህዝብ ይህን ምድር እንዲይዙ የሚ
ቻል ቢሆን፣ ይህ ወንጌል እንዲሁ ይታወቅ
ዘንድ የጸሎት እምነታቸው ነበር፤
፶ እናም ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ በዚህ
ወንጌል የሚያምን ሁሉ ዘለአለማዊ ህይወት
ይኖረው ዘንድ፣ በዚህ ምድር ላይ በጸሎታ
ቸው በረከትን ትተዋል፤
፶፩ አዎን፣ ለማንኛውም ሀገር፣ ነገድ፣
ቋንቋ፣ ወይም ህዝብ ሁሉ ይህ ነጻ ይሆን
ዘንድ በጸሎታቸው በረከትን ትተዋል።
፶፪ እና፣ አሁን፣ እነሆ በጸሎታቸው
ውስጥ ባለው እምነት የተነሳ የዚህን የወ
ንጌሌን ክፍል ወደ ሀዝቦቼ እውቀት አመ
ጣለሁ። እነሆ፣ የሚመጣው የተቀበሉትን
ለመሻር ሳይሆን፣ ነገር ግን ለመገንባት ነው።
፶፫ እናም በዚህ ምክንያት እንዲህ ብያ
ለሁ፥ ይህ ትውልድ ልቡን የማያደነድን
ከሆነ፤ ቤተክርስቲያኔን በመካከላቸው
እመሰርታለሁ።
፶፬ አሁን ይህንን የምለው ቤተክርስቲያኔን
ለማፍረስ አይደለም፣ ነገር ግን ቤተክርስ
ቲያኔን ለመገንባት ነው።
፶፭ ስለዚህ፣ የቤተክርስቲያኔ ሰው የሆነ
ሁሉ ሀመፍርሀት የለበትም፣ እንደዚህ አይ
ነቱ ለመንግሥተ ሰማይን ሐይወርሳልና።
፵፯ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ፫ ኔፊ ፭፥፲፫–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳።
፵፰ ሀ ሞሮኒ ፲፥፩–፭፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፷፭–፷፮።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።

		ሐ
፶፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፶፯ ሀ
፶፰ ሀ
፶፱ ሀ
		ለ

፶፮ ነገር ግን ሀየማይፈሩኝ፣ ትእዛዛቴን
የማይጠብቁ ነገር ግን ለራሳቸው ለጥቅምን
ለማግኘት ሐቤተክርስቲያንን የሚገነቡ፣
አዎን፣ እርኩሰትን የሚያደርጉ ሁሉ እናም
የአጋንንትን መንግስት የሚገነቡ—አዎን፣
እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ አውካቸዋ
ለሁ፣ እና መላ ሰውነታቸው እንዲርበተበት
እና እንዲቀጠቀጥ አደርጋለሁ።
፶፯ እነሆ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሀየእ
ግዚአብሔር ልጅ ነኝ። የእኔው ወደሆኑት
መጣሁ፣ የራሴም አልተቀበሉኝም።
፶፰ እኔ በጭለማ የማበራ ሀብርሀን ነኝ፣
እናም በጨለማም ያሉት አይረዱትም።
፶፱ ለደቀመዛሙርቴ ከዚህ በረት ያልሆኑ
ሀ
ሌሎች ለበጎች አሉኝ ያልሁት እኔው ነኝ።
እናም ሐያልተረዱኝ ብዙ ነበሩ።
፷ እናም ለዚህ ህዝብ ሀየያዕቆብ ቤት ቅር
ንጫፍም እንደነበሩ፤ እና ሌሎች በጎች እን
ዳሉኝ አሳያቸዋለሁ፤
፷፩ እናም በስሜ የሰሩትን ድንቅ ስራዎ
ቻቸውን ወደ ብርሀን አመጣለሁ፤
፷፪ አዎን፣ እናም ለእነርሱ አገልግሎት
የዋለውን ወንጌሌን ወደ ብርሀን አመጣዋ
ለሁ፣ እናም እነሆ፣ እናንት የተቀበላችሁ
ትን አይክዱም ነገር ግን ይገነቡታል፣ እናም
ሀ
የትምህርቴን እውነተኛ ነጥቦች፣ አዎን፣
በእኔ ያለውን ብቸኛ ትምህርት ወደ ብር
ሀን ያመጡታል።
፷፫ እናም ወንጌሌን እመሰረት ዘንድ፣
ብዙ ፀብ እንዳይኖር ዘንድ ይህንን አደር
ጋለሁ፤ አዎን፣ የትምህርቴ ነጥቦች በተ
መለከተ ሀሰይጣን የሰዎችን ልብ ለለፀብ
ያነሣሳል፤ በዚህም ስህተት ይሰራሉ ቅዱ
ሳት መጻሕፍትን ሐያጣምማሉ እናም አይ
ረዷቸውም።

ማቴ. ፭፥፲።
መክ. ፲፪፥፲፫–፲፬።
፬ ኔፊ ፩፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
ሮሜ ፩፥፬።
ት. እና ቃ. ፮፥፳፩።
ዮሐ. ፲፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።

		ሐ ፫ ኔፊ ፲፭፥፲፮–፲፰።
፷ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
፷፪ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፩–፵።
፷፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ሐ ፪ ጴጥ. ፫፥፲፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፥፷፬–፲፩፥፫

፷፬ ስለዚህ፣ ይህንን ታላቅ ሚስጥር እገ
ልጽላቸዋለሁ፤
፷፭ ስለሆነም፣ ልባቸውን የማያደነድኑ
ከሆኑ፣ ዶሮ ጫቹቶቿን በክንፎቿ እንደ
ምትሰበስብ እንዲሁ እኔም ሀእሰበስባቸዋ
ለሁ፤
፷፮ አዎን፣ ከመጡ ሀከህይወት ውሀ በነፃ
ይጠጣሉ።
፷፯ እነሆ፣ ይህ ትምህርቴ ነው—ንስሀ
የሚገባ እና ወደ እኔ ሀየሚመጣ ሁሉ ለየቤ
ተክርስቲያኔ ሰው ነው።
፷፰ በዚህ ላይ ጨምሮ ወይም ቀንሶ ሀየሚ

፳

ያውጅ ሁሉ ከእኔ አይደለም፣ ነገር ግን
ለ
ተቃዋሚዬ ነው፤ ስለዚህ ከቤተክርስቲ
ያኔም አይደለም።
፷፱ እናም አሁን፣ እነሆ፣ የቤተክርስቲያኔ
የሆነ ሁሉ እናም በቤተክርስቲያኔ እስከመ
ጨረሻው የሚጸና ሀበአለቴ ላይ የምመሰር
ተው እርሱን ነው እናም ለየሲዖል ደጆችም
አይቋቋሙትም።
፸ የአለም ሀብርሀን እና ህይወት የሆነውን፣
የአዳኛችሁን፣ ለየጌታችሁን እና የአምላካ
ችሁን ቃላት አስታውሱ። አሜን።

ክፍል ፲፩
ግንቦት ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማ
ካይነት ለወንድሙ ለሀይረም ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። ይህም ራዕይ የተሰጠው
በኡሪም እና ቱሚም አማካይነት ለጆሴፍ ልመናና ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነበር።
ይህ ራዕይ የአሮናዊ ክህነት ዳግመኛ ከተመለሰ በኋላ መሰጠቱን የጆሴፍ ስሚዝ
ታሪክ ያሳስባል።
፩–፮፣ በወይኑ ስፍራ ውስጥ የሚሰሩ ሰራ
ተኞች ደህንነትን ያገኛሉ፤ ፯–፲፬፣ ጥበብን
እሹ፣ ንስሐን አውጁ፣ በመንፈስ ታመኑ፤
፲፭–፳፪፣ ትዕዛዛቱን ጠብቁ፣ እናም የጌ
ታን ቃል አጥኑ፤ ፳፫–፳፯፣ የራዕይን
እናም የትንቢትን መንፈስን አትካዱ፤
፳፰–፴፣ ክርስቶስን የሚቀበሉ የእግዚአ
ብሔር ልጆች ይሆናሉ።
ሀ

፩ በሰዎች ልጆች መካከል ታላቅ እና
ድንቅ ስራ ሊመጣ ነው።

፷፭ ሀ ሉቃ. ፲፫፥፴፬፤
፫ ኔፊ ፲፥፬–፮፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፬።
፷፮ ሀ ቅ.መ.መ. ህያው ውሀ።
፷፯ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
፷፰ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፵።
		ለ ሉቃ. ፲፩፥፳፫።
፷፱ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፰፤

፪ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ፈጣን
እና ሀሀያል፣ ሁለት አንደበት ካለው ሰይፍ
ይልቅ ለ የተሳለ፣ መገጣጠሚያን እና
መቅኔን የሚለየውን ሐቃሌን መአድምጥ፤
ስለዚህ ቃሌን እድምጥ።
፫ እነሆ፣ የእርሻው ስፍራ ሀ ነጭ ሆኖ
አዝመራው ዝግጁ ነው፤ ስለዚህ፣ መሰ
ብሰብ የሚሻ ሁሉ ኃይሉ ይጨድ፣ እናም
ለነፍሱም ለዘለአለማዊ ደህንነት በእግዚአ
ብሔር መንግስት ሐያከማች ዘንድ ቀን ሳለ
ይሰብስብ።

			 ፪ ኔፊ ፬፥፴፩–፴፪፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፰፤
፻፳፰፥፲።
፸ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ።
፲፩ ፩ ሀ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፬።
ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።

፪ ሀ አልማ ፬፥፲፱፤ ፴፩፥፭።
		ለ ሔለ. ፫፥፳፱–፴፤
ት. እና ቃ. ፮፥፪።
		ሐ ዕብ. ፬፥፲፪።
		መ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፫–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፬፤
፹፬፥፵፫–፵፭።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፲፪፥፫።
		ለ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፱።
		ሐ ሉቃ. ፲፰፥፳፪፤
ሔለ. ፭፥፰።

፳፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፩፥፬–፳

፬ አዎን፣ ማንኛውም ሀየሚያጭድ እናም
የሚሰበስብ ሁሉ እንዲሁ በእግዚአብሔር
የተጠራ ነው።
፭ ስለዚህ፣ እኔን ሀከጠየቅህ ትቀበላለህ፤
ካንኳኳህ ይከፈትልሀል።
፮ አሁን፣ እንደጠየቅኸው፣ እነሆ፣ እን
ዲህ እልሀለሁ፣ ትእዛዛቴን ጠብቅ እናም
ሀ
የፅዮንን አስተሳሰብ ለማምጣት እና ለመ
መስረት ፈልግ፤
፯ ሀጥበብን እንጂ ለባለጠግነትን አትሻ፤
እናም፣ እነሆ፣ የእግዚአብሔር ሚስጥራት
ይገለጡልሀል፣ እናም ባለጠጋም ትሆና
ለህ። እነሆ፣ ዘለዓለማዊ ሕይወት ያለው
ሰው ባለጠጋ ነው።
፰ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ላደ
ርግልህ እንደምትሻው እንዲሁ ይደረግ
ልሀል፤ እናም፣ ፈቃድህም ከሆነ፣ በዚህ
ትውልድ ውስጥ የብዙ መልካም ስራ መከ
ናወን መንስኤ ትሆናለህ።
፱ ለዚህ ትውልድ ሀ ከንስሀ በቀር ሌላ
ምንም ለ አትናገር፤ ትእዛዛቴን ጠብቅ፣
እናም ስራዬን በትእዛዜ ሐመሰረት እንዲ
ከናወን እርዳ፣ እናም ትባረካለህ።
፲ እነሆ፣ ሀስጦታ አለህ፣ ወይም በእም
ነት፣ ለበታመነ ልብ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ
ሀይል፣ ወይም አንተን በሚናገርህ ሀይሌ
በማመን ከእኔ ከፈለግህ ስጦታ ይኖርሀል፤
፲፩ ስለሆነም፣ እነሆ፣ የምናገረው እኔ
ነኝ፣ በጭለማ የማበራው ሀብርሀን እኔ ነኝ፣
እናም ለአንተ እነዚህን ቃላት ለበሀይሌ እሰ
ጥሀለሁ።
፬ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፫–፬።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፮ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፯–፰፤
ት. እና ቃ. ፷፮፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ለ ፩ ነገሥ. ፫፥፲፩–፲፫፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፴፩፤
ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፱።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፩–፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።

		ሐ
፲ሀ
		ለ
፲፩ ሀ

፲፪ እናም አሁን፣ እውነት፣ እውነት፣
እልሀለሁ፣ ወደ መልካም፣ አዎን፣ በትክ
ክል ለመስራት፣ ሀበትህትና ለለመራመድ፣
በጽድቅ ሐለመፍረድ፣ በሚመራው መመን
ፈስ ላይ ሠእምነትህን አድርግ፤ እና መንፈ
ሴም ይህ ነው።
፲፫ እውነት፣ እልሀለሁ፣ ከመንፈሴ ሀአእ
ምሮህን ለእንዲያበራ፣ ነፍስህን ሐበደስታ
እንዲሞላ እሰጥሀለሁ፤
፲፬ እናም ከዚያም ታውቃለህ፣ ወይም
ሀ
የጽድቅን ነገሮች በተመለከተ ከእኔ የም
ትሻቸውን ማናቸውንም ነገሮች ሁሉ በእ
ምነት በእኔ በማመን እንደምትቀበል በዚህ
ታውቃለህ።
፲፭ እነሆ፣ እስከምትጠራ ድረስ ለመስ
በክ ሀእንደተጠራህ አድርገህ ማሰብ እንደ
ሌለብህ አዝሀለሁ።
፲፮ የትምህርቴን እርግጠኝነት ታውቅ
ዘንድ ቃሌን፣ ሀአለቴን፣ ቤተክርስቲያኔን
እናም ወንጌሌን እስክትቀበል ድረስ፣ ለጥ
ቂት ጊዜ ጠብቅ።
፲፯ እናም ከዚያም፣ እነሆ እንደመሻትህ፣
አዎን፣ እንደ እምነትህም እንዲሁ ይደረ
ግልሀል።
፲፰ ትእዛዛቴን ጠብቅ፤ ዝም በል፤ ለመ
ንፈሴ መቃቀትን አድርግ፤
፲፱ አዎን፣ የተነገሩትን ነገሮች ወደብርሀን
በማምጣት ትረዳ ዘንድ፣ በሙሉ ልብህ ወደ
እኔ ሀጽና—አዎን፣ የስራዬን ትርጉም፤ እስ
ከምታጠናቅቅም ድረስ ትዕግስተኛ ሁን።
፳ እነሆ፣ አዎን፣ በሙሉ ሀይልህ፣ አዕ

ት. እና ቃ. ፻፭፥፭።
ት. እና ቃ. ፵፮፥፰–፲፪።
ሉቃ. ፰፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ለ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
		ሐ ማቴ. ፯፥፩–፭፤
አልማ ፵፩፥፲፬–፲፭።
		መ ሮሜ ፰፥፩–፱፤
፩ ዮሐ. ፬፥፩–፮።

		ሠ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፮።
ቅ.መ.መ. መታመን።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
፲፭ ሀ እ.አ. ፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፴፬።
ቅ.መ.መ. አለት።
፲፱ ሀ ያዕቆ. ፮፥፭፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፩፥፳፩–፲፪፥፪

ምሮህ እናም ጉልበትህ፣ ትእዛዛቴን መጠ
በቅ ይህ የአንተ ስራ ነው።
፳፩ ቃሌን ለማወጅ አትፈልግ፣ ነገር ግን
አስቀድመህ ቃሌን ሀለማግኘት ፈልግ፣
እናም ከእዚያ አንደበትህ ይፈታል፤ ከዚ
ያም፣ ፈቃድህ ከሆነ፣ አዎን፣ ሰዎችን
ለማሳመን የእግዚአብሔር ሀይል የሆነውን
ቃሌን እና መንፈሴን ትቀበላለህ።
፳፪ ነገር ግን አሁን ዝም በል፤ አዎን፣
በዚህ ትውልድ ለሰው ልጆች ሀየምሰጠውን
እስክትቀበል ድረስ፣ በሰዎች መካከል የሄ
ደውን ለቃሌን ሐአጥና እናም ደግሞም በሰ
ዎች መካከል የሚመጣውን መቃሌን፣ ወይም
አሁን እየተተረጎመ ያለውን አጥና፣ እናም
ሁሉም ነገሮች በዚያ ላይ ይጨመራሉ።
፳፫ እነሆ አንተ ልጄ ሀሀይረም ነህ፣ የእ
ግዚአብሔርን መንግስት ለፈልግ፣ እናም
እንደ ፅድቅ መሰረት ሁሉም ነገሮች ይጨ
መራሉ።
ሀ

፳፪

፳፬ አለቴ በሆነው በወንጌሌ ላይ ታነፅ፤
፳፭ ሀየራዕይ መንፈስንም ሆነ፣ ለየትን
ቢትን መንፈስ አትካድ፣ ይህንን ለሚክድ
ለእርሱ ወዮለት፤
፳፮ ስለዚህ፣ በእኔ ጥበብ እስክትወጣ
ድረስ በልብህ ቃሌን ሀአከማች።
፳፯ እነሆ፣ መልካም ፈቃድ ላላቸው፣
እናም ሀበማጭዳቸው ለመሰብሰብ ለሚያ
ጭዱ ሁሉ እናገራለሁ።
፳፰ እነሆ፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ
ሀ
ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። እኔ የአለም ህይ
ወት እና ለብርሀን ነኝ።
፳፱ የእኔም ወደሆኑት መጥቼ የእኔም ያል
ተቀበሉኝ እኔው ራሴው ነኝ፤
፴ ነገር ግን እውነት፣ እውነት፣ እልሀ
ለሁ፣ ለተቀበሉኝ ሁሉ፣ በስሜ ለሚያ
ምኑት እንኳን፣ ለእነርሱ የእግዚአብሔር
ሀ
ልጆች ይሆኑ ዘንድ ለስልጣንን እሰጣቸ
ዋለሁ። አሜን።
ሀ

ለ

ክፍል ፲፪
ግንቦት ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካ
ይነት ለጆሴፍ ናይት ቀዳማዊ፣ የተሰጠ ራዕይ። የመፅሐፈ ሞርሞንን ሰሌዳ መያ
ዙን እና በሂደት ላይ ያለውን የትርጉም ስራ በተመለከተ ጆሴፍ ስሚዝ የሰጠውን
መግለጫ ጆሴፍ ናይት አመነ እናም መተርጎም እንዲቀጥሉ ያስቻላቸውን የቁ
ሳቁስ እርዳታ፣ ለጸሐፊው እና ለጆሴፍ ስሚዝ ብዙ ጊዜ ሰጥቶ ነበር። በጆሴፍ
ናይት ጥያቄ፣ ጆሴፍ ስሚዝ ጌታን በመጠየቅ ራእዩን ተቀብሏል።
፩–፮፣ በወይኑ ስፍራ ውስጥ የሚሰሩ ሰራ
ተኞች ደህንነትን ያገኛሉ፤ ፯–፱፣ የሚሹ
እና ብቁ የሆኑ ሁሉ በጌታ ስራ ውስጥ መር
ዳት ይችላሉ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፳፩ ሀ አልማ ፲፯፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፭።
፳፪ ሀ ይህም መፅሐፍ ቅዱስ
ማለት ነው።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ሐ ይህም መፅሐፈ ሞርሞን
ማለት ነው።

		መ
፳፫ ሀ
		ለ
፳፬ ሀ
		ለ
፳፭ ሀ
		ለ

፩ በሰዎች ልጆች መካከል ታላቅ እና
ድንቅ ስራ ሊመጣ ነው።
፪ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ፈጣን
እና ሀያል፣ ሁለት አንደበት ካለው ሰይፍ
ሀ

አልማ ፳፱፥፰።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፬።
ማቴ. ፮፥፴፫።
ማቴ. ፯፥፳፬–፳፯።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ራዕ. ፲፱፥፲።
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፳፮ ሀ ዘዳግ. ፲፩፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፮፥፳፤ ፵፫፥፴፬፤

			 ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ለ ዮሐ. ፩፥፲፪።
፲፪ ፩ ሀ ለእንደዚህ አይነት
ማጣቀሻዎች ት. እና ቃ.
፲፩፥፩–፮ ተመልከቱ።

፳፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፪፥፫–፲፫፥፩

ይልቅ የተሳለ፣ መገጣጠሚያን እና መቅኔን
የሚለየውን ቃሌን አድምጥ፤ ስለዚህ ቃሎ
ቼን እድምጥ።
፫ እነሆ፣ የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ
አዝመራው ዝግጁ ነው፣ ስለዚህ፣ ለነ
ፍሱ ዘለአለማዊ ደህንነትን በእግዚአብ
ሔር መንግስት ያከማች ዘንድ፣ መሰብሰብ
የሚሻ በኃይሉ ይጨድ፣ እናም ቀን ሆኑም
እያለ ይሰብስብ።
፬ ማንኛውም የሚያጭድ እናም የሚሰበ
ስብ፣ እርሱ በእግዚአብሔር የተጠራ ነው።
፭ ስለዚህ፣ ብትጠይቀኝ ትቀበላለህ፣
ብታንኳኳ ይከፈትልሀል።
፮ አሁን፣ እንደጠየከው፣ እነሆ፣ እንዲህ
እልሀለሁ፣ ትዛዛቴን ጠብቅ እናም የፅዮ

ንን እንቅስቃሴ ለመፈጸም እና ለመመስ
ረት ፈልግ፤
፯ እነሆ፣ ለአንተ እና እንዲሁም ይህንን
ስራ ለመፈጸምና ለመመስረት ለሚሹ ሁሉ
እናገራለሁ።
፰ በሀላፊነት እምነት በተጣሉበት ነገሮች
ሁሉ ራሱን ገዝቶ፣ ሀበእምነት፣ ለበተስፋና
ሐ
በለጋስነት፣ እናም እራሱን መትሁት በማ
ድረግና ሠበፍቅር ተሞልቶ ካልሆነ በቀር፣
ማንም ሰው በዚህ ስራ ውስጥ መርዳት አይ
ችልም።
፱ እነሆ፣ እነዚህን ቃላት የምናገረው እኔ
የአለም ብርሀን እና ህይወት ነኝ፣ ስለዚህ
ባለህ ሀይል አድምጥ እናም ከዚያም ትጠ
ራለህ። አሜን።

ክፍል ፲፫
በግንቦት ፲፭፣ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ አጠገብ ስለነቢዩ እና
ኦሊቨር ካውድሪ የአሮናዊ የክህነት ሹመት ሥርዓት አፈፃጸም ታሪክን የሚናግር
ከጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ ውስጥ የተውጣጣ ምንባብ። የሹመቱ ስርዓት የተከናወነው
በአዲስ ኪዳን መጥምቁ ዮሐንስ ተብሎ ይጠራ በነበረው፣ እራሱን ዮሐንስ ብሎ
በገለጸው መልአክ እጅ ነበር። መልአኩ ይህንን ስርዓት ያከናወነው የመልከ ጼዴቅ
ክህነት የሚባለውን የታላቁን ክህነት ቁልፍ በያዙት ጴጥሮስ፣ ያእቆብ፣ እና ዮሐ
ንስ ተብለው በተጠሩት የጥንት ኃዋሪያት ስር በመሆን እንደነበረ ገልጿል። በተ
ገቢው ጊዜ ይህ ከፍተኛ ክህነት እንደሚሰጣችው ለጆሴፍ ስሚዝ እና ለኦሊቨር
ካውድሪ የተስፋ ቃል ተሰጥቷቸው ነበር። (ክፍል ፳፯፥፯–፰፣ ፲፪ን ተመልክቱ።)
የአሮናዊ ክህነት ቁልፎች እና ሀይላት
ተዘርዝረዋል።
፩ አገልጋይ ባልንጀሮቼ፣ ሀ የመላእክ
ትን፣ እና ለየንስሀን ወንጌል፣ እና ለኃጢ
አት ስርየት በማጥለቅ ሐየማጥመቅ አገል
፰ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. ተስፋ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ልግስና።
		መ ቅ.መ.መ. ትሁት፣
ትሕትና።
		ሠ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፲፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣

ግሎት ቁልፎች የያዘውን መየአሮንን ክህ
ነት በመሲሁ ስም ለእናንተ ሠእሰጣችኋ
ለሁ፤ እናም ረየሌዊ ወንድ ልጆች ዳግም
መስዋዕት ለጌታ ሰበጽድቅ እስኪሰዉ ድረስ
ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም አይ
ወሰድም።

			 ንስሀ መግባት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		መ ት. እና ቃ. ፳፯፥፰፤
፹፬፥፲፰–፴፬።
ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
		ሠ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፰–፸፭።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።

		ረ በጆሰፍ ስሚዝ—ታሪክ
መጨረሻ ላይ ስለአሮናዊ
ክህነት ዳግም መመለስ
ኦሊቨር ካውደሪ የሰጠውን
ታሪክ ተመልከቱ።
ዘዳግ. ፲፥፰፤ ፩ ዜና ፮፥፵፰፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
		ሰ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፬፥፩–፱

፳፬

ክፍል ፲፬
ሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በፌየት፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
ለዴቪድ ዊትመር የተሰጠ ራዕይ። በመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም ላይ የዴቪድ ዊት
መር ቤተሰቦች የላቀ ፍላጎት አድሮባቸው ነበር። የትርጉሙን ስራ እስኪያጠና
ቅቅ ድረስ እና በሚመጣው የመጽሐፉ የባለቤትነት መብት በህግ ጥበቃን እስከ
ሚያገኝ ድረስ ነቢዩ መኖሪያውን በፒተር ዊትመር ቀዳማዊ ቤት መስርቶ ነበር።
ሶስቱ የዊትመር ወንድ ልጆች፣ እያንዳንዳቸው የስራውን እውነትነት ምስክርነት
ስላገኙ፣ የእያንዳንዳቸውን ሀላፊነት በተመለከተ ይበልጥ አሳስቧቸው ነበር። ይህ
እና ከዚህ የሚቀጥሉት ሁለቱ ራዕዮች (ክፍል ፲፭ እና ፲፮) የተሰጡት በኡሪም
እና ቱሚም አማካይነት ለተጠየቀው መልስ ነበር። በኋላም ዴቪድ ዊትመር ከሶ
ስቱ የመፅሐፈ ሞርሞን ምስክሮች አንዱ ሆነ።
፩–፮፣ በወይኑ ስፍራ ውስጥ የሚሰሩ ሰራ
ተኞች ደህንነትን ያገኛሉ፤ ፯–፰፣ ከእ
ግዚአብሔር ስጦታዎች ውስጥ ዘለአለ
ማዊ ህይወት ከሁሉም በላይ ታላቅ ነው፤
፱–፲፩፣ ክርስቶስ ሰማይ እና ምድርን
ፈጠረ።
፩ በሰዎች ልጆች መካከል ታላቅ እና
ድንቅ ስራ ሊመጣ ነው።
፪ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤ ፈጣን
እና ሀያል፣ ሁለት አንደበት ካለው ሰይፍ
ይልቅ የተሳለ፣ መገጣጠሚያን እና መቅኔን
የሚለየውን ቃሌን አድምጥ፤ ስለዚህ
ቃላቴን እድምጥ።
፫ እነሆ፣ የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ
አዝመራው ዝግጁ ነው፣ ስለዚህ፣ ለነ
ፍሱ ዘለአለማዊ ደህንነትን በእግዚአብ
ሔር መንግስት ያከማች ዘንድ መሰብሰብ
የሚሻ በኃይሉ ይጨድ፣ እናም ቀን ሆኑም
እያለ ይሰብስብ።
፬ አዎን፣ ማንም የሚያጭድ እናም የሚ
ሀ

፲፬ ፩ ሀ ለእንደዚህ አይነት

ማጣቀሻዎች ት. እና ቃ.
፲፩፥፩–፮ ተመልከቱ።
፯ ሀ ዘሌዋ. ፳፮፥፫–፲፪፤
ዮሐ. ፲፭፥፲፤
ሞዛያ ፪፥፳፪፣ ፵፩፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፪።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም

ሰበስብ፣ እርሱ በእግዚአብሔር የተጠራ
ነው።
፭ ስለዚህ፣ ብትጠይቀኝ ትቀበላለህ፣
ብታንኳኳም ይከፈትልሀል።
፮ ፅዮንን ወደፊት ለማምጣት እና ለመ
መስረት ፈልግ። በነገሮች ሁሉ ትእዛዛቴን
ጠብቅ።
፯ እናም፣ ትእዛዛቴን ሀብትጠብቅ እናም
እስከመጨረሻው ለ ብትጸና ከእግዚአብ
ሔር ስጦታዎች ሁሉ ታላቅ ስጦታ የሆነ
ውን ሐዘለአለማዊ ህይወት ይኖርሀል።
፰ እናም እንዲህም ይሆናል፣ ለዚህ ትው
ልድ ንስሀ ታውጅ ዘንድ እናም ሀስለምትሰ
ማው እና ስለምታየው ለምስክር ሆነህ ትቆም
ዘንድ፣ ቃልን የሚሰጥህን ሐመንፈስ ቅዱስን
ለመቀበል በማመን በእምነት በስሜ አባቴን
ትጠይቃለህ።
፱ እነሆ፣ ሰማያት እና ሀምድርን፣ ለጨለ
ማም ሊጋርደው የማይችል ሐ ብርሀንን
መ
የፈጠርኩ እኔ ሠየህያው እግዚአብሔር
ረ
ልጅ ሰኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ።

			ህይወት።
፰ ሀ በመፅሐፈ ሞርሞን
የመጀመሪያ ገጾች ውስጥ
“የሶስቱ ምስክሮች
ምስክርነት”ን ተመልከቱ።
		ለ ሞዛያ ፲፰፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. ምስክር።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፱ ሀ አብር. ፬፥፲፪፣ ፳፬–፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
		ሐ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፳፱።

		መ

		ሠ
		ረ
		ሰ

ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
ዮሐ. ፩፥፩–፫፣ ፲፬፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፩።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣ ፍጥረት።
ዳን. ፮፥፳፮፤ አልማ ፯፥፮፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፱።
ሮሜ ፩፥፬።
ሞዛያ ፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳–፳፬።

፳፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፬፥፲–፲፮፥፪

፲ ስለዚህ፣ የወንጌሌን ሀሙላት ለከአህዛብ
ወደ እስራኤል ቤት ላመጣ ይገባኛል።
፲፩ እናም እነሆ፣ አንተ ዴቪድ ነህ፣ አን
ተም ለመርዳት ተጠርተሀል እናም ይህን

ንም ብታደርግ እና እምነትም ቢኖርህ በጊ
ዜአዊ እና በመንፈሳዊ በረከቶች ትባረካ
ለህ እናም ደመወዝህም ታላቅ ይሆናል።
አሜን።

ክፍል ፲፭
ሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
ለጆን ዊትመር የተሰጠ ራዕይ (የክፍል ፲፬ ርዕስን ተመልከቱ)። ይህ በቅርበት እና
በሚገርም ሁኔታ የግል መልዕክት ነው፣ ጌታ በጆን ዊትመር እና በራሱ ብቻ የሚ
ታወቀውን ይናገራል። ጆን ዊትመር በኋላም ከስምንቶቹ አንዱ የመፅሐፈ ሞር
ሞን ምስክር ሆነ።
፩–፪፣ የጌታ ክንድ በምድር ላይ ሁሉ
ነው፤ ፫–፮፣ ወንጌልን መስበክ እና ነፍ
ሳትን ማዳን ታላቅ ዋጋ ያለው ነገር
ነው።
፩ አድምጥ፣ አገልጋዬ ጆን እናም የጌ
ታህን እና የአዳኝህን የኢየሱስ ክርስቶስን
ቃላት አድምጥ።
፪ ስለሆነም እነሆ፣ ክንዴ በምድር ሁሉ
ላይ ስለሆነ፣ በስልጣን እና ሀበሀይል እና
ገርሀለሁ።
፫ እናም ከእኔ እና ከአንተ ብቻ በቀር

ማንም ሰው የማያውቀውን ነገር እነግርሀ
ለሁ—
፬ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ላንተ ትልቅ ዋጋ ያለው
ነገር ምን እንደሆነ ከእኔ ለማወቅ ፈልገሀል።
፭ እነሆ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች፣ እናም የሰ
ጠሁህን ቃላቴን በትእዛዛቴ መሰረት ስለተ
ናገርህ የተባረክ ነህ።
፮ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እንዲህ እልሀ
ለሁ፣ ለአንተ ታላቅ ዋጋ ያለው ነገር፣ ነፍ
ሳትን ወደ እኔ ታመጣ ዘንድ ከእነርሱም ጋር
ሀ
በአባቴ ለመንግስት ሐታርፍ ዘንድ ለዚህ
ህዝብ ንስሀን መማወጅ ይሆናል። አሜን።

ክፍል ፲፮
ሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
ለፒተር ዊትመር ዳግማዊ፣ የተሰጠ ራዕይ። (የክፍል ፲፬ ርዕስን ተመልከቱ)። በኋ
ላም ፒተር ዊትመር ዳግማዊ ከስምንቶቹ አንዱ የመፅሐፈ ሞርሞን ምስክር ሆነ።
፩–፪፣ የጌታ ክንድ በምድር ላይ ሁሉ
ነው፤ ፫–፮፣ ወንጌልን መስበክ እና ነፍ
ሳትን ማዳን ታላቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፰–፱፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፬።
		ለ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፲፭ ፪ ሀ ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
ቅ.መ.መ. ሀይል።

፩ ሀአድምጥ፣ አገልጋዬ ፒተር እናም የጌ
ታህን እና የአዳኝህን የኢየሱስ ክርስቶስን
ቃላት አድምጥ።
፪ ስለሆነም እነሆ፣ ክንዴ በምድር ሁሉ

፮ ሀ ቅ.መ.መ. የሰማይ አባት።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ሐ ቅ.መ.መ. እረፍት።

		መ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፲፮ ፩ ሀ ለእንደዚህ አይነት
ማጣቀሻዎች ት. እና ቃ.
፲፭ ተመልከቱ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፮፥፫–፲፯፥፭

ላይ ስለሆነ፣ በስልጣን እና በሀይል እናገ
ርሀለሁ።
፫ ከእኔ እና ከአንተ ብቻ በቀር ማንም ሰው
የማያውቀውን ነገር እነግርሀለሁ—
፬ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ለአንተ ትልቅ ዋጋ
ያለው ነገር ምን እንደሆነ ከእኔ ለማወቅ
ፈልገሀል።
፭ እነሆ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች፣ እናም የሰ

፳፮

ጠሁህን ቃላቴን በትእዛዛቴ መሰረት ስለተ
ናገርክ የተባረክ ነህ።
፮ እናም አሁን፣ እነሆ እንዲህ እልሀለሁ፣
ለአንተ ታላቅ ዋጋ ያለው፣ ነፍሳትን ወደ
እኔ ታመጣ ዘንድ፣ ከእነርሱ ጋር በአባቴ
መንግስት ታርፍ ዘንድ፣ ለዚህ ህዝብ ንስ
ሀን ማወጅ ይሆናል። አሜን።

ክፍል ፲፯
ሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
የመፅሐፈ ሞርሞንን ታሪክ የተቀረጸበትን ሰሌዳዎች ከማየታቸው በፊት ለኦሊ
ቨር ካውድሪ፣ ዴቪድ ዊትመር እና ማርቲን ሀሪስ የተሰጠ ራዕይ። ጆሴፍ ስሚዝ
እና ጸሀፊው፣ ኦሊቨር ካውድሪ፣ ሶስት ልዩ ምስክሮች እንደሚመረጡ ከመፅ
ሐፈ ሞርሞን ሰሌዳ ትርጉም ተገንዝበው ነበር (ኤተር ፭፥፪–፬፤ ፪ ኔፊ ፲፩፥፫፤
፳፯፥፲፪ን ተመልከቱ)። ኦሊቨር ካውድሪ፣ ዴቪድ ዊትመር እና ማርቲን ሀሪስ
በልዩ መሻት በመነሳሳት ሶስቱ ምስክሮች መሆንን ፈልገው ነበር። ነቢዩ ጌታን
ጠየቀ፣ እናም ይህ ራዕይ በኡሪም እና ቱሚም አማካይነት የተሰጠ መልስ ነበር።
፩–፬፣ ሰሌዳዎቹ እና ሌሎች የተቀደሱ ነገ
ሮችን ሶስቱ ምስክሮች በእምነት ይመለከ
ታሉ፤ ፭–፱፣ ስለ መፅሐፈ ሞርሞን መለኮ
ታዊነት ክርስቶስ ምስክርነቱን ሰጠ።
፩ እነሆ፣ በቃሌ ላይ መደገፍ አለባችሁ
እላችኋለሁ፣ ዓላማም በተሞላበት ልብ ካደ
ረጋችሁ፣ ሀሰሌዳዎቹን፣ እንዲሁም ጥሩ
ርን፣ ለየላባንን ሰይፍ፣ ከጌታ ጋር ሐፊት
ለፊት በተነጋገርንበት ጊዜ ለያሬድ መወን
ድም የተሰጡትን ሠኡሪም እና ቱሚም፣
እናም ረ በቀይ ባህር ዳርቻ በምድረበዳ
ለሌሒ የተሰጠውን ሰ ተዓምረኛ ጠቋሚ
ሸ
ትመለከታላችሁ።
፲፯ ፩ ሀ ሞር. ፮፥፮፤

ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፪።
ቅ.መ.መ. ሰሌዳዎች።
		ለ ፩ ኔፊ ፬፥፰–፱፤
፪ ኔፊ ፭፥፲፬፤
ያዕቆ. ፩፥፲፤
ሞዛያ ፩፥፲፮።
		ሐ ዘፍጥ. ፴፪፥፴፤

፪ እናም እነርሱን የምትመለከቱት በእም
ነታችሁ፣ እንዲሁም ጥንታዊ ነቢያት በነበ
ራቸው አይነት እምነት ነው።
፫ እምነት ካገኛችሁ እና በአይኖቻችሁ
ካያችኋቸው በኋላ በእግዚአብሔር ሀይል
ስለእነርሱ ሀትመሰክራላችሁ፤
፬ እናም አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግ
ማዊ፣ እንዳይጠፋ ዘንድ፣ በዚህ ስራ ለሰው
ልጆች የጽድቅ አላማዬን አመጣ ዘንድ ይህ
ንን ታደርጋላችሁ።
፭ እናም አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግ
ማዊ፣ እንደተመለከታቸው ሁሉ፤ እናን
ተም እንዲሁ እንደተመለክታችሁ ትመሰ
ክራላችሁ፣ እናም እርሱም የተመለከታቸ

			 ዘፀአ. ፴፫፥፲፩፤ ሙሴ ፩፥፪።
		መ ኤተር ፫።
		ሠ ቅ.መ.መ. ኡሪም
እና ቱሚም።
		ረ ፩ ኔፊ ፪፥፭።
		ሰ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፣ ፲፮፣ ፳፮–፳፱፤
አልማ ፴፯፥፴፰–፵፯።
		ሸ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪፤

ኤተር ፭፥፪–፬፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፭።
ደግሞም በመፅሐፈ
ሞርሞን የመጀመሪያ ገጾች
ውስጥ “የሶስቱ ምስክሮች
ምስክርነት”ን ተመልከቱ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር፤
ምስክር።

፳፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፯፥፮–፲፰፥፮

ውም በእኔ ኃይል ነው፣ ምክንያቱም እም
ነት ስለነበረው ነበር።
፮ እና እርሱም ሀመፅሐፍን፣ እንዲሁም
እኔ ያዘዝኩትን ለክፍል፣ ተርጉሟል፣ እናም
ጌታ እና አምላካህ ህያው እንደሆነ ይህም
እውነት ነው።
፯ ስለዚህ ልክ እንደ እርሱ አንድ አይ
ነት ሀይል፣ እናም አንድ አይነት እምነት፣
እናም አንድ አይነት ስጦታ ተቀብላችኋል፤

፰ እናም የሰጠኋችሁን የመጨረሻ ትእዛ
ዛቴን ከፈጸማችሁ የሲዖል ሀደጆችም አይ
ቋቋማችሁም፣ ለጸጋዬ ለእናንተ በቂ ነውና፣
እናም በመጨራሻው ቀን ሐከፍ ትላላችሁ።
፱ እናም ለሰው ልጆች የጽድቅ አላማዬን
አመጣ ዘንድ፣ እኔ ሀጌታችሁና አምላካ
ችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ተናግሬዋ
ለሁ። አሜን።

ክፍል ፲፰
ሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ኦሊቨር ካው
ድሪ፣ እና ዴቪድ ዊትመር የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩ እንዳለው፣ ይህ ራዕይ እንዲ
ታወቅ የተደረገው “ስለአስራ ሁለት ሐዋሪያት በእነዚህ በኋለኛው ቀናት መጠ
ራት ነበር፣ እና ደግሞም ቤተክርስቲያኗን ለመገንባት መመሪያዎችን ስለመስ
ጠት ነበር።”
፩–፭፣ ቅዱሳን መጻህፍት ቤተክርስቲያን
እንዴት እንደሚገነባ ያሳያሉ፤ ፮–፰፣
አለም በኃጢአት እየበሰለ ነው፤ ፱–፲፮፣
የነፍሳት ዋጋ ታላቅ ነው፤ ፲፯–፳፭፣ ደህ
ንነትን ለማግኘት ሰዎች የክርስቶስን ስም
በላያቸው ላይ መውሰድ አለባቸው፤ ፳፮–
፴፮፣ የአስራ ሁለቱ ጥሪ እና ተልዕኮ ተገ
ልጧል፤ ፴፯–፴፱፣ ኦሊቨር ካውድሪ እና
ዴቪድ ዊትመር አስራ ሁለቱን መፈለግ
ይገባቸዋል፤ ፵–፵፯፣ ደህንነትን ለማግ
ኘት ሰዎች ንሰሀ መግባት፣ መጠመቅ፣ እና
ትእዛዛቶቹን መጠበቅ አለባቸው።
፩ አሁን፣ እነሆ፣ አንተ አገልጋዬ፣ ኦሊ
ቨር ካውድሪ ከእኔ ለማወቅ በምትሻው ነገር
ምክንያት፣ እነዚህን ቃላት ለአንተ እሰጥሀ
ለሁ፥
፮ ሀ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፯፥፳፪፤
፫ ኔፊ ፳፮፥፯–፲።
፰ ሀ ማቴ. ፲፮፥፲፰፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፱፤
ት. እና ቃ. ፲፥፷፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።

፪ እነሆ፣ አንተ የጻፍካቸው ነገሮች ሀእው
ነት እንደሆኑ፣ በብዙ አጋጣሚ በመንፈሴ
ገልጬልሀለሁ፤ ስለዚህም እውነት እንደ
ሆኑ ታውቃለህ።
፫ እናም እውነት እንደሆኑ ካወቅህ፣
እነሆ፣ ሀበተጻፉት ላይ እንድትደገፍ፣ ትእ
ዛዛትን ለአንተ እሰጥሀለሁ፤
፬ ስለሆነ በውስጣቸው የቤተክርስቲያኔን፣
ሀ
የወንጌሌን፣ እና ለየአለቴን መሰረት በተ
መለከተ ሁሉም ነገሮች ተጽፈዋል።
፭ ስለዚህ፣ በወንጌሌ እና በአለቴ መሰረት
ላይ ቤተክርስቲያኔን ከገንባህ የሲዖል ደጆ
ችም አይቋቋሙህም።
፮ እነሆ፣ ሀ አለም በኃጢአት እየበሰለ
ነው፣ እናም የሰው ልጆች፣ ለአሕዛብ እና
ደግሞም የእስራኤል ቤት፣ ለንስሀ መነሳ
ሳት አለባቸው።

		ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬–፲፭፣ ፳፪፤
ት. እና ቃ. ፱፥፲፬።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጌታ።
፲፰ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፲፭–፲፯።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት

			መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ቅ.መ.መ. አለት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. አለም።
		ለ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፰፥፯–፳፪

፯ ስለዚህ፣ እኔ ባዘዝኩት መሰረት በአገል
ጋዬ በጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ እጅ ሀእን
ደተጠመቅህ ሁሉ፣ ያዘዝኩትን ነገር ፈጽ
ሟል።
፰ በእኔ ለሚታወቀው አላማ፣ ለአላማዬ
ስለጠራሁት አትደነቅ፤ ስለዚህ፣ ትእዛዛቴን
ሀ
በመጠበቅ ለትጉህ ከሆነ፣ በዘለአለም ህይ
ወት ሐይባረካል፤ ስሙም መጆሴፍ ነው።
፱ እናም አሁን፣ በትእዛዝ መልክ ለአ
ንተ ለኦሊቨር ካውድሪ እናም እንዲሁም
ለዴቭድ ዊትመር እናገራለሁ፤ ስለሆነም፣
እነሆ፣ በሁሉም ስፍራ ሁሉም ሰዎች ንስሀ
እንዲገቡ አዝዛለሁና፣ እናም እርሱ በተጠ
ራበት ጥሪ ስለተጠራችሁ እንደ ሀኃዋሪያዬ
ጳውሎስ እናገራችኋለሁ።
፲ ሀ የነፍስ ለ ዋጋ በእግዚአብሔር ፊት
ታላቅ እንደሆነ አስታውሱ፤
፲፩ ስለሆነም፣ እነሆ ጌታ ሀአዳኛችሁ የስጋ
ለ
ሞትን ሞተ፤ ስለዚህ ሰዎች ንስሀ ገብተው
ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ የሰዎችን ሁሉ
ሐ
ህመም መተሰቃየ።
፲፪ እናም ሀበንስሀ ብቻ ሰዎችን ሁሉ ወደ
እርሱ ያመጣ ዘንድ፣ ከሞት ዳግም ለተነሳ።
፲፫ እናም ንስሀ በሚገባ ነፍስ ሀደስታው
እንዴት ታላቅ ነው!
፲፬ ሰለዚህ፣ ለዚህ ህዝብ ንስሀን ሀእንድ
ትጮሁ ተጠርታችኋል።
፯ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸–፸፩።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
		መ ፪ ኔፊ ፫፥፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ።
፱ ሀ ሮሜ ፩፥፩።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ነፍስ—
የነፍሶች ዋጋ።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ሐ ኢሳ. ፶፫፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		መ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣

፳፰

፲፭ እናም በቀኖቻችሁ ሁሉ ንስሀን ወደ
እነዚህ ህዝብ በመጮህ ብታገለግሉ፣ እናም
አንድም ነፍስ ቢሆን እንኳን ወደ እኔ ዘንድ
ብታመጡ፣ በአባቴ መንግስት ከእርሱ ጋር
ሀ
ደስታችሁ እንዴት ታላቅ ይሆናል!
፲፮ እናም አሁን፣ ወደ አባቴ ሀመንግስት
ባመጣችሁት አንድ ነፍስ ደስታችሁ ታላቅ
ከሆነ፣ ወደ እኔ ብዙ ነፍሳትን ለብታመጡ
ሐ
ደስታችሁ ምን ያህል ታላቅ ይሆናል!
፲፯ እነሆ፣ ወንጌሌ፣ እና አለቴ፣ እናም
ሀ
ማዳኔም በፊታችሁ ነው።
፲፰ እንደምትቀበሉ በማመን በእም
ነት አባቴን ሀበስሜ ለጠይቁ፣ እናም ለሰው
ልጆች ሐአስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ
የሚገልጠው መንፈስ ቅዱስ ይኖራችኋል።
፲፱ እናም ሀ እምነት፣ ለ ተስፋ፣ እናም
ሐ
ለጋስነት ከሌላችሁ፣ ምንም ነገር ማድ
ረግ አትችሉም።
፳ ሀ የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን ካል
ሆነ በስተቀር ከማንም ቤተክርስቲያን ጋር
ለ
አትከራከሩ።
፳፩ የክርስቶስ ሀስም በላያችሁ ላይ ውሰዱ
እናም እውነትን ለበቅንነት ሐተናገሩ።
፳፪ እናም ስሜ በሆነው በኢየሱስ ክርስ
ቶስ ሁሉ ንስሀ የሚገቡና ሀየሚጠመቁ እናም
እስከመጨረሻው ድረስ ለየሚጸኑ፣ እንዲሁ
ይድናሉ።

ማዳን፣ ቤዛነት።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፬–፲፰።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፲፭፥፯።
፲፬ ሀ አልማ ፳፱፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፴፬፥፭–
፮፤ ፷፫፥፶፯።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ—
የነፍሶች ዋጋ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
		ሐ አልማ ፳፮፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፲፭፥፲፮።

		ለ
		ሐ
፲፱ ሀ
		ለ
		ሐ
፳ሀ
		ለ
፳፩ ሀ

		ለ
		ሐ
፳፪ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫–፷፭።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ቅ.መ.መ. ተስፋ።
ቅ.መ.መ. ልግስና።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
፪ ጢሞ. ፪፥፳፫–፳፬፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱–፴።
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫፤
ሞዛያ ፭፥፰፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፭፤
ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
ሮሜ ፲፪፥፫።
ት. እና ቃ. ፻፥፭–፰።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
ቅ.መ.መ. መፅናት።

፳፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፰፥፳፫–፵፪

፳፫ እነሆ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ
የተሰጠ ሀስም ነው፣ እናም ሰው ሊድንበት
የሚችል የተሰጠ ሌላ ስም የለምና፤
፳፬ ስለዚህ ይህን፣ ከአብ የተሰጠውን ስም
ሁሉም ሰዎች በራሳቸው ላይ ሊወስዱ ይገ
ባል፣ በመጨረሻውም ቀን በዚያ ስም ይጠ
ራሉና፤
፳፭ ስለዚህ፣ የሚጠሩበትን ሀስም የማያ
ውቁ ከሆነ፣ በአባቴ ለመንግስት ስፍራ ሊኖ
ራቸው አይችልም።
፳፮ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለአይሁድ እና
ሀ
ለአህዛብ ወንጌሌን እንዲያውጁ የተጠሩ
ሌሎች አሉ።
፳፯ አዎን፣ እንዲሁም አስራ ሁለቱ፤
እናም ሀአስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርቴ ይሆ
ናሉ፣ እናም በላያቸው ላይ ለስሜን ይወስ
ዳሉ፤ እናም አስራ ሁለቱም ዓላማ በተሞላ
ልብ ስሜን በላያቸው ለመውሰድ ፈቃድ
ያላቸው ናቸው።
፳፰ እናም አላማ በተሞላ ልብ ስሜን በላ
ያቸው ላይ ሊወስዱ ፈቃድ ካላቸው፣ ወደ
ሀ
አለም ሁሉ በመሄድ ለወንጌሌን ሐለፍጥረ
ታት ሁሉ ለማወጅ ተጠርተዋል።
፳፱ እናም በተጻፈው መሰረት በስሜ
ሀ
ለማጥመቅ የተሾሙት እነርሱ ናቸው፤
፴ እናም የተጻፈው በፊታችሁ አለላችሁ፤
ስለዚህ፣ በተጻፉት ቃላት መሰረት ልታከ
ናውኑት ይገባል።
፴፩ እናም ለእናንተ ሀለአስራ ሁለቱ እና
ገራለሁ—እነሆ፣ ጸጋዬ ለእናንተ በቂ ነው፤
በፊቴ በቅንነት ተራመዱ እናም ኃጢአት
ንም አታድርጉ።
፴፪ እናም፣ እነሆ፣ በመንፈስ ቅዱስ
ኃይል፣ እናም እግዚአብሔር ለሰዎች በሰ

ጠው ሀጥሪ እና ስጦታ ለመሰረት ካህናትን
እና መምህራንን ሐእንድትሾሙ፣ እና ወን
ጌሌንም እንድታውጁ ዘንድ፣ በእኔ የተ
ሾማችሁት እናንት ናችሁ፤
፴፫ እናም እኔ፣ ጌታችሁ እና አምላካችሁ
ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ተናግሬዋለሁ።
፴፬ እነዚህ ሀ ቃላት የእኔ እንጂ የሰው
ወይም የሰዎች አይደሉም፤ ስለዚህ፣ የሰው
እንዳልሆኑ እናም የእኔ እንደሆኑ ትመሰክ
ራላችሁ፤
፴፭ ለእናንተ እነዚህን የሚናገራችሁ
ሀ
ድምፄ ነው፤ ለእናንተም የተሰጧችሁ
በመንፈሴ ነው፣ እናም በኃይሌም አንዳ
ችሁ ለሌላኛችሁ ልታነቧቸው ትችላላ
ችሁ፤ እናም በሀይሌ ካልሆነ በስተቀር እነ
ርሱ ሊኖሯችሁ ባትችሉም ነበር፤
፴፮ ስለዚህ፣ ድምፄን እንደሰማችሁ እና
ቃላቴን እንደምታውቁ ሀመመስከር ትች
ላላችሁ።
፴፯ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለአንተ ለኦሊ
ቨር ካውድሪ እና እንዲሁም ለዴቪድ ዊት
መር የተናገርኩት ነገር ፈቃድ ያላቸውን
አስራ ሁለቱን ኃዋሪያት እንድትፈልጉ ኃላ
ፊነትን ሰጥቻችኋለሁ፤
፴፰ እናም በፍላጎታቸው እና ሀበስራቸው
ታውቋቸዋላችሁ።
፴፱ እናም ባገኛችኋቸው ጊዜ እነዚህ ነገ
ሮች ታሳይዋቸዋላችሁ።
፵ እናም ትሰግዳላችሁ እናም አባቴን
በስሜ ሀታመልካላችሁ።
፵፩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስሀ ሊገቡ
እንደሚገባ እና መጠመቅም እንዳለባቸው
በማለት ለአለም መስበክ ይኖርባችኋል፤
፵፪ ሁሉም ወንዶች ንሰሀ መገባት እና

፳፫ ሀ ሚል. ፩፥፲፩፤
የሐዋ. ፬፥፲፪፤
ሞዛያ ፫፥፲፯፤
ሔለ. ፫፥፳፰–፳፱።
፳፭ ሀ ሞዛያ ፭፥፱–፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፰–፱፤
፻፲፪፥፬።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።

		ለ
፳፰ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፱ ሀ

ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪።
ማር. ፲፮፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
ት. እና ቃ. ፩፥፪፤ ፵፪፥፶፰።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፩–፳፰፤
ት. እና ቃ. ፳፥፸፪–፸፬።
፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፫–፴፭።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፳፯።
		ለ ፪ ጴጥ. ፩፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፫–፬።

		ሐ ሞሮኒ ፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፷፤ ፻፯፥፶፰።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
ቅ.መ.መ. ድምፅ።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፰፥፵፫–፲፱፥፭

መጠመቅ አለባቸው እናም ወንዶች ብቻ
ሳይሆኑ ነገር ግን ሴቶች፣ እናም ሀለተጠ
ያቂነት እድሜ የደረሱ ልጆች ሁሉ ንሰሀ
መግባት እና መጠመቅ አለባቸው።
፵፫ እናም፣ አሁን፣ ይህንን ከተቀበላችሁ
በኋላ፣ በሁሉም ነገሮች ሀትእዛዛቴን መጠ
በቅ አለባችሁ።
፵፬ እናም፣ ወደ ንስሀ እንዲመጡ ብዙ
ኃጢዓቶቻቸውንም ሀ በማሳመን፣ ወደ
አባቴ መንግስት ይመጡ ዘንድ፣ በእጃ

፴

ችሁ ድንቅ ስራን በሰዎች ልጆች መካ
ከል እሰራለሁ።
፵፭ ስለዚህ፣ የምሰጣችሁ በረከቶች ከሁ
ሉም ነገሮች ሀበላይ ናቸው።
፵፮ እናም ይህን ነገር ከተቀበላችሁ በኋላ፣
ትእዛዛቴን ሀየማትጠብቁ ከሆነ በአባቴ መን
ግስት አትድኑም።
፵፯ እነሆ፣ እኔ፣ ጌታችሁ እና አምላካ
ችሁ እና አዳኛችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመ
ንፈሴ ሀይል ይህን ተናግሬዋለሁ። አሜን።
ለ

ክፍል ፲፱
በበጋ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) አካባቢ በማንቺስተር ኒው ዮርክ በጆሴፍ ስሚዝ አማካ
ይነት የተሰጠ ራዕይ። በታሪኩ ውስጥ፣ ነቢዩ ይህን “ለማርቲን ሀሪስ በሰው ሳይ
ሆን ዘለአለማዊ በሆነው በእግዚአብሔር የተስጠ ትእዛዝ” ብሎ አስተዋወቀ።
፩–፫፣ ክርስቶስ ሁሉም ስልጣን አለው፤
፬–፭፣ ሰዎች ሁሉ ንሰሀ መግባት አለባ
ቸው ወይም ይሰቃያሉ፤ ፮–፲፪፣ ዘለአለ
ማዊ ቅጣት የእግዚአብሔር ቅጣት ነው፤
፲፫–፳፣ ንስሀ ቢገቡ እንዳይሰቃዩ ክርስ
ቶስ ለሰዎች ሁሉ ተሰቃየ፣ ፳፩–፳፰፣ የን
ስሀን ወንጌል ስበክ፤ ፳፱–፵፩፣ የምስራ
ችን ቃል አውጅ።
፩ እኔ ሀ አልፋና ዖሜጋ፣ ጌታ ለ ክርስ
ቶስ ነኝ፤ አዎን፣ መጀመሪያውና መጨ
ረሻው እናም የአለም ቤዛ የሆንኩት
እኔ ነኝ።
፪ ነገሮችን ሁሉ ለእኔ ሀይገዙ ዘንድ ይህ
ንንም በማድረግ፣ የእርሱ የሆንኩት አብ
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፸፩፤
፳፱፥፵፯፤ ፷፰፥፳፯።
ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፵፬ ሀ አልማ ፴፮፥፲፪–፲፱፤
፷፪፥፵፭።
		ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፬፥፩።
፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፭–፴፰።
፵፮ ሀ ት. እና ቃ. ፹፪፥፫።

ለእኔ ያለውን ፈቃድ አከናውኛለሁ እናም
ለ
ጨረሻለሁ፤
፫ ሰይጣንን እና ስራዎቹን በአለም ሀፍጻሜ
ለ
ለማፍረስ፣ እና እያንዳንዱን ሰው ሐበተ
ግባሩ መሰረት መበመፍረድ በዚያ በሚኖ
ሩት ላይ እንድፈርድባቸው ዘንድ ሠሀይልን
እና የመጨረሻ ታላቅ የቅጣት ቀንን በመያዝ
የአብን ፈቃድ አከናውናለሁ።
፬ እናም እያንዳንዱ ሰው ሀንስሀ መግባት
አለበት ወይም ለይሰቃያል፤ እኔ እግዚአብ
ሔር ሐመጨረሻ የለኝምና።
፭ ስለዚህ የማሳልፈውን ፍርድ ሀ አል
ሽርም፣ ነገር ግን፣ አዎን፣ ለበግራዬ ለሚ
ሆኑት ዋይታ፣ ሐልቅሶ እና ጥርስ ማፋጨት
ይሆናል።

፲፱ ፩ ሀ ራዕ. ፩፥፰፣ ፲፩፤

፫ ኔፊ ፱፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፩፤ ፷፩፥፩።
ቅ.መ.መ. አልፋ እና ኦሜጋ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
፪ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፬፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፲፩።
		ለ ፊልጵ. ፫፥፳፩።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።
		ለ ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፯፤
፩ ዮሐ. ፫፥፰፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮፤

			 ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፩–፻፲፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		መ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ሠ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ሉቃ. ፲፫፥፫፤
ሔለ. ፲፬፥፲፱።
		ሐ ሙሴ ፩፥፫።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፬፤ ፶፰፥፴፪።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፵፩–፵፫።
		ሐ ማቴ. ፲፫፥፵፪።

፴፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፱፥፮–፳፪

፮ ምንም እንኳን፣ ይህ ስቃይ ማብቂያ
እንደሌለው ሀባይጻፍም፣ ነገር ግን ለገደብ
የለሽ ስቃይ ተብሎ ተጽፏል።
፯ ዳግም፣ ሀ ዘለአለማዊ ኩነኔ ተብሎ
ተጽፋል፤ ስለዚህ በአንድ ላይ ለስሜ ክብር
በሰዎች ልጆች ልብ ላይ ይሰራ ዘንድ ከሌ
ሎች የቅዱስ መጻሕፍት ጽሁፎች በበለጠ
ግልጽ ነው።
፰ ስለዚህ፣ ይህንን ሚስጥር ለአንተ እገ
ልጽልኅለሁ፣ አንተም እንደ እኔ ኃዋርያቴ
ታውቅ ዘንድ ስለሚገባ ነውና።
፱ አንድ ሆናችሁ ወደ ሀእረፍቴ ትገቡ
ዘንድ ለዚህ ስራ ለተመረጣችሁት ለእና
ንተ እናገራለሁ።
፲ ስለሆነም፣ እነሆ፣ የአምላክነት ሀሚስ
ጥር እንዴት ታላቅ ነው! ስለሆነም፣ እነሆ፣
እኔ መጨረሻ የለኝም፣ እናም ከእጄ የሚሰ
ጠው ቅጣት መጨረሻ የሌለው ቅጣት ነው፣
ስሜም ለመጨረሻ የሌለውም ነውና። ስለ
ዚህ—
፲፩ ሀዘለአለማዊ ቅጣት የእግዚአብሔር
ቅጣት ነው።
፲፪ መጨረሻ የሌለው ቅጣት የእግዚአብ
ሔር ቅጣት ነው።
፲፫ ስለዚህ፣ ንስሀ እንድትገባ እና በስሜ
ከአገልጋዬ ከጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ እጅ
የተቀበልካቸውን ሀትእዛዛት እንድትጠብቅ
አዝኃለሁ፤
፲፬ እናም እነዚህንም በኃያሉ ኃይሌ ነው
የተቀበልከው፤
፲፭ ስለዚህ ንስሀ እንድትገባ አዝሀለሁ—
ንስሀ ግባ አለበለዚያ በቁጣዬ እናም በንዴቴ
እናም በአፌ በትር እመታሀለሁ እናም
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፭–፻፮፤
፻፴፰፥፶፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፫፣
፵፬–፵፭።
፯ ሀ ሔለ. ፲፪፥፳፭–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፬።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. እረፍት።
፲ ሀ ያዕቆ. ፬፥፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፬–፻፲፮።
		ለ ሙሴ ፩፥፫፤ ፯፥፴፭።
ቅ.መ.መ. ማለቂያ የሌለው።

ስቃይህ መራር ይሆናል—ምን ያህል
መራር እንደሆነ አታውቅም፣ ምን ያህል
እንደሚጎዳህ እንደሆነ አታውቀውም፣
አዎን፣ ምን ያህል ለመሸከም እንደሚከ
ብድ አታውቀውም።
፲፮ ስለሆነም፣ እነሆ፣ ሀንስሀ ከገቡ ለእን
ዳይሰቃዩ ዘንድ እኔ እግዚአብሔር እነዚህን
ነገሮች ለሁሉም ሐተሰቃይቻለሁ፤
፲፯ ነገር ግን ንስሀ ካልገቡ እኔ እንደተሰ
ቃየሁት ሀመሰቃየት አለባቸው፤
፲፰ ይህም ስቃይ የሁሉም ታላቅ የሆንኩ
ትን እኔን እግዚአብሔርን፣ ከስቃዩ የተነሳ
እንድንቀጠቀጥ እናም ከእያንዳንዱ ቀዳዳ
እንድደማ እናም በአካል እና በመንፈስ እን
ድሰቃይ እናም መራራውን ጽዋ ሀእንዳል
ጠጣ እንድፈልግ እና እንድሸማቀቅ ያደ
ረገኝን ነው።
፲፱ ሆኖም፣ ለአብ ክብር ይሁን፣ እናም
ጠጥቼዋለሁ እናም ለሰዎች ልጆችም ዝግ
ጅቴን ሀጨርሻለሁ።
፳ ሰለዚህ፣ ዳግም ንሰሀ እንድትገባ አዝሀ
ለሁ፣ አለበለዚያም በኃያሉ ኃይሌ ትሁት
አደርግሀለሁ፤ እናም ሰለዚህ ኃጢአትህን
ሀ
ተናዘዝ፣ አለበለዚያም የተናገርኩትን፣
አዎን፣ መንፈሴን ካንተ በወሰድኩበት ጊዜ
በአነሰ ደረጃ የቀመስከውን፣ ቅጣቴን ትሰ
ቃያለህ።
፳፩ እናም ከንሰሀ በቀር ምንም ሀእንዳትሰ
ብክ አዝሀለሁ፣ እናም በእኔ ጥበብ እስኪ
ሆን ድረስ እነዚህን ነገሮች ለአለም ለእን
ዳታሳይ።
፳፪ ስለሆነም፣ ስጋን አሁን ሀመሸከም
አይችሉም፣ ነገር ግን ለወተትን መቀበል
ሀ

፲፩ ሀ ማቴ. ፳፭፥፵፮።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፪፤
፲፥፮–፯፤ ፲፯።
፲፭ ሀ አልማ ፴፮፥፲፩–፲፱።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ አልማ ፲፩፥፵–፵፩።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፯።
፲፰ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፵፪–፵፬።

፲፱ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፬፤ ፲፱፥፴።
፳ ሀ ዘኁል. ፭፥፮–፯፤
ሞዛያ ፳፮፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፫፤
፷፬፥፯።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፲፩፥፱።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፪።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፯–፲፰።
		ለ ዕብ. ፭፥፲፩–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፶፥፵።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፱፥፳፫–፴፰

፴፪

አለባቸው፤ ስለዚህ እንዳይጠፉ እነዚህን
ነገሮች ማወቅ የለባቸውም።
፳፫ ከእኔ ተማር፣ እናም ቃላቴን አድ
ምጥ፤ በመንፈሴ ሀበትህትና ለተጓዝ፣ እናም
በእኔ ሐሰላምን ታገኛለህ።
፳፬ እኔ ሀኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፣ በአብ
ፈቃድ መጥቻለሁ፣ እናም ፈቃዱንም
አደርጋለሁ።
፳፭ እናም ዳግም፣ የባልንጀራህን ሀሚስ
ትም ሆነ የባልንጀራህን ህይወት ለእንዳት
መኝ አዝሀለሁ።
፳፮ እናም ዳግም የራስህንም ንብረት እን
ዳትመኝ፣ ነገር ግን በለጋስነት ሀእውነትን
እና የእግዚአብሔርን ቃል የያዘውን መፅ
ሐፈ ሞርሞንን ለማሳተሚያ ይሆን ዘንድ
እንድትሰጥ አዝሀለሁ—
፳፯ ይህ ሀለአህዛብ የተሰጠ፣ እንዲሁ በቅ
ርቡ ላማናውያን የእነርሱ ለቅሪት በሆኑት
ሐ
አይሁዳውያን ወንጌልን ያምኑ ዘንድ እናም
የመጣውን መመሲህ ይመጣል ብለው እንዳ
ይጠብቁ ወደእነርሱ የሚሄደው ቃሌ ነው።
፳፰ እናም ዳግም፣ ድምጽህን አው
ጥተህ፣ እንዲሁም በልብህ አዎን በአ
ለም ፊት፣ እንዲሁም በስውር፣ በአደባ
ባይ እንዲሁም በግል ሀበድምጽ ለእንድት
ጸልይ አዝሀለሁ።
፳፱ እናም የምስራችን ቃል ታውጃለህ፣
አዎን፣ በተራራዎችም ላይ፣ እናም በሁ
ሉም ከፍታ ስፍራዎች ላይ፣ እናም ልታ
ያቸው በተፈቀደልህ ህዝብ መካከል ሁሉ
ሀ
ታውጃለህ።

፴ እናም፣ በእኔ በመታመን፣ ክፋትን
ለሚናገሩህ ክፋትን ባለመናገር በሙሉ
ትህትና ታደርገዋለህ።
፴፩ እናም ሀየተወሳሰበ የቤተክርስቲያን
ትምህርቶችን አትናገር፣ ነገር ግን ንስ
ሀን እናም በአዳኛችን ለእምነትን፣ ሐበጥ
ምቀት እናም መበእሳት አዎን እንዲሁም
ሠ
በመንፈስ ቅዱስ ኃጢአት ረእንደሚሰ
ረይ አውጅ።
፴፪ እነሆ፣ ይህንን ነገር በተመለከተ የም
ሰጥህ ይህ ትልቅ እና የመጨረሻ ሀትእዛዝ
ነው፤ ምክንያቱም ይህ ለዕለት ተዕለት እር
ምጃህ እስከ ህይወትህ ፍጻሜ በቂ ነው።
፴፫ እናም ይህንን ሀምክር ችላ የምትል
ከሆነ ስቃይን ትቀበላለህ፣ አዎን፣ በአንተ
እና በንብረትህ ላይ ቢሆን እንኳን ጥፋትን
ትቀበላለህ።
፴፬ የንብረትህን ክፍል፣ አዎን፣ የምድር
ህን ክፍል ቢሆንም እንኳን፣ እናም ለቤተ
ሰብህ ከሚያስፈልግህ በቀር ሁሉንም ንብ
ረትህን ሀሽጥ።
፴፭ ከአሳታሚው ጋር የገባኸውን ሀውል
ለ
እዳ ክፈል። ሐከባርነት ራስህን ነፃ አውጣ።
፴፮ ቤተሰብህን ለማየት ስትፈልግ ካልሆነ
በስተቀር ቤትህን እና መኖሪያህን ሀተው፤
፴፯ እናም በነፃነት ለሁሉም ሀተናገር፤
አዎን፣ በከፍተኛ ድምጽ ቢሆንም እንኳን፣
ሆሳዕና፣ ሆሳዕና፣ የእግዚአብሔር ስም የተ
ባረከ ይሁን! በማለት ስበክ፣ ምከር፣ ለእው
ነትን አውጅ።
፴፰ ዘወትር ሀጸልይ፣ እናም መንፈሴን

፳፫ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ
		ለ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ
		ለ

		ሐ

ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
ሞሮኒ ፯፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
ዘፀአ. ፳፥፲፯፤
፩ ቆሮ. ፯፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
ቅ.መ.መ. መመኘት።
ቅ.መ.መ. እውነት።
ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
ኦምኒ ፩፥፲፬–፲፱፤
ሞዛያ ፳፭፥፪–፬፤
ሔለ. ፰፥፳፩፤
፫ ኔፊ ፪፥፲፪–፲፮።
ቅ.መ.መ. አይሁዶች።

		መ ቅ.መ.መ. መሲህ።
፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፵፯፣
፶፩፤ ፳፫፥፮።
		ለ ፩ ጢሞ. ፪፥፰።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. መታመን።
፴፩ ሀ ፪ ጢሞ. ፪፥፳፫–፳፬።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		መ ማቴ. ፫፥፲፩።
		ሠ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
		ረ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።

ሀ

፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፮–፳፱።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፴፬ ሀ የሐዋ. ፬፥፴፬–፴፭።
፴፭ ሀ ይህም ለመፅሐፈ ሞርሞን
የመጀመሪያ እትመት
መክፈል ማለት ነው።
		ለ ቅ.መ.መ. እዳ።
		ሐ ምሳ. ፳፪፥፯።
፴፮ ሀ ማቴ. ፲፱፥፳፱።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፯፤
፷፰፥፰፤ ፸፩፥፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፭፥፬።
፴፰ ሀ ሉቃ. ፲፰፥፩፤ ፪ ኔፊ ፴፪፥፱፤
ት. እና ቃ. ፲፥፭።

፴፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፱፥፴፱–፳፥፫

በአንተ ላይ ለአፈሳለሁ—አዎን፣ የምድ
ርን ሀብት እናም የሚጠፋን ነገር ሁሉ ብታ
ገኝም እንኳን በረከትህ ከዚህ የበለጠ ታላቅ
ይሆናል።
፴፱ እነሆ፣ ሳትደሰት እና ልብህን ለደ
ስታ ሳታነሳሳ ይህን ማንበብ አትችልምን?

፵ ወይም እውር መሪ የሚሮጠውን ያህል
መሮጥ አትችልምን?
፵፩ ወይም በጥበብ ራስህን በፊቴ ሀዝቅ
ማድረግ እና ትሁት ማድረግ ትችላለህ?
አዎን፣ ወደ እኔ ወደ አዳኝህ ለና። አሜን።

ክፍል ፳
ስለቤተክርስቲያን አደረጃጀት እና አስተዳደር፣ በፈየት፣ ኒው ዮርክ ወይም በዚያ
አካባቢ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። የዚህ ራዕይ ክፍሎች የተሰ
ጡት በበጋ ፲፰፻፳፱ (እ. አ. አ. ) አካባቢ ሳይሆን አይቀርም። በዚያ ጊዜ አንቀጾች
እና ቃል ኪዳኖች ተብሎ የሚታወቀው ሙሉ ራዕዩ የተመዘገበው በሚያዝያ ፮፣
፲፰፻፴ (ቤተክርስቲያኗ በተደራጀችበት ቀን) ሳይሆን አይቀርም። ነቢዩ እንደጻ
ፈው፥ “በትንቢት እና ራዕይ መንፈስ ከእርሱ [ከኢየሱስ ክርስቶስ] የሚከተለ
ውን ተቀበልን፤ ይህም ብዙ መረጃዎችን ብቻ ሳይሆን የሰጠን፣ ነገር ግን እንደ
እርሱ ፈቃድ እና ትእዛዝ መቼ የእርሱን ቤተክርስቲያን ዳግም በምድር ላይ ማቋ
ቋም እንደሚገባን ጠቁሞናል።”
፩–፲፮፣ መፅሐፈ ሞርሞን የኋለኛው ቀን
ስራን መለኮታዊነት ያረጋግጣል፤ ፲፯–
፳፰፣ የፍጥረት፣ የውድቀት፣ የኃጢአት
ክፍያ፣ እናም የጥምቀት ትምህርቶች ተረ
ጋግጠዋል፤ ፳፱–፴፯፣ ንስሀ፣ መፅደቅን፣
ቅድስናን፣ እና ጥምቀትን የሚያስተዳድሩ
ህጎች ተገልጸዋል፤ ፴፰–፷፯፣ የሽማግሌ
ዎች፣ የካህናት፣ የመምህራን፣ እናም የዲ
ያቆናት ሀላፊነቶች በአጭር ተጠቃለዋል።
፷፰–፸፬፣ የአባላት ሀላፊነቶች፣ ልጆችን
መባረክ፣ እና ጥምቀት የሚከናወንበትም
ዘዴዎች ተገልጠዋል፤ ፸፭–፹፬፣ የቅዱስ
ቁርባን ጸሎቶች እና የቤተክርስቲያን አባ
ልነትን ማስተዳደሪያ ደንቦች ተሰጥተዋል።
ሀ

፩ በእነዚህ በኋለኞቹ ቀናት የክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ለመነሳት፣ ጌታችንና አዳ

ኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከመጣበት
ጊዜ ጀምሮ አንድ ሺ ስምንት መቶ ሰላሳ
አመት ሲሆን፣ ቤተክርስቲያኗም በእግዚ
አብሔር ፈቃድ እና ትእዛዝ ሚያዝያ በሚ
ባለው በአራተኛው ወር በስድስተኛው ቀን
ለአገራችን ህግ ዘወትር ተስማሚ በሚሆን
ሁኔታ ሐተደራጅታ ተመስርታለች—
፪ እነዚህም ትእዛዛት የተሰጡት በእግዚአ
ብሔር ሀለተጠራው፣ እና የዚህች ቤተክር
ስቲያን መጀመሪያ ለሽማግሌ በመሆን የኢ
የሱስ ክርስቶስ ሐሐዋርያ እንዲሆን ለተሾ
መው ለጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ ነበር፤
፫ እናም በእግዚአብሔር፣ የኢየሱስ ክር
ስቶስ ሀዋሪያ፣ የዚህች ቤተክርስቲያን ሁለ
ተኛ ሽማግሌ እንዲሆን ለተጠራው እና በእ
ርሱ እጅ ለተሾመው ለኦሊቨር ካውድሪ
ነው፤

፴፰ ለ ምሳ. ፩፥፳፫፤
			ስም፤
የሐዋ. ፪፥፲፯።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
የኢየሱስ ክርስቶስ
		ለ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
ቤተክርስቲያን።
፳ ፩ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፩–፰።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፪።
ቅ.መ.መ. የቤተክርስቲያን
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፩፥፫።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
		ለ ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፬–፲፱

፬ ይህም እንደጌታችን እና አዳኛችን ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ጸጋ ነው፣ ለእርሱም አሁንም
ለዘለዓለምም ክብር ይሁን። አሜን።
፭ ይህ የመጀመሪያው ሽማግሌ የኃጢአት
ስርየት እንደተቀበለ በእውነት ከተገለጸለት
በኋላ፣ በአለም ከንቱነት ውስጥ ደግሞም
ሀ
ተጠላለፈ፤
፮ ነገር ግን ንስሀ ከገባ፣ እናም በእምነት
እራሱን በቅንነት ትሑት ካደረገ በኋላ፣
ሀ
መልኩ እንደ መብረቅ ብሩህ፣ እናም
ልብሱ ከንጣቶች ሁሉ በላይ ንጹ እና ነጭ
በነበረው ቅዱስ ለመልአክ በኩል እግዚአ
ብሔርም አገለገለው፤
፯ እና ያነሳሱትን ትዕዛዛትንም ሰጠው፤
፰ እናም መፅሐፈ ሞርሞንን ለመተርጎም
ቀደም ብሎ በተዘጋጁት ሀመንገዶች በኩል
ከላይ ሀይልን ሰጠው፤
፱ ይህም የወደቁትን ሰዎች መዝገብ፣
እናም ለአህዛብና ለአይሁድ ሁሉ ሀሙሉ
የኢየሱስ ክርስቶስን ለወንጌል የያዘ ነው፤
፲ በሚያነሳሳ መንፈስ የተሰጠ፣ እናም
በመላእክት አገልግሎት ሀለሌሎችም የተ
ረጋገጠ፣ እና በእነርሱም ለአለምም ለየተ
ገለጸ ነው—
፲፩ ይህ ቅዱሳን መጻህፍት ሀእውነት እን
ደሆነ እናም በዚህ እድሜና ዘመን እንደ
ቀደሙት ትውልዶችም እግዚአብሔር
የእርሱን ቅዱስ ለስራ እንዲያከናውኑ ሰዎ
ችን ሐእንደሚያነሳሳ እና እንደሚጠራ በማ
ረጋገጥ ነው።
፭ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፰–፳፱።
፮ ሀ ማቴ. ፳፰፥፪–፫።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፴፭።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም
እና ቱሚም።
፱ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
፲ ሀ ሞሮኒ ፯፥፳፱–፴፪፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፩።
		ለ በመፅሐፈ ሞርሞን
የመጀመሪያ ገጾች ውስጥ
“የሶስቱ ምስክሮች
ምስክርነት”ን እና
“የስምንቱ ምስክሮች
ምስክርነት”ን ተመልከቱ።

፴፬

፲፪ በዚህም እርሱ ትላንትናም ዛሬም
እናም ለዘለአለም ሀአንድ አይነት አምላክ
እንደሆነ በማሳየት ነው። አሜን።
፲፫ ስለዚህም፣ በጣም ታላቅ ምስክርነቶች
ስላሏቸው፣ ዓለም ሁሉ፣ እንዲሁም ከዚህ
በኋላ ወደዚህ እውቀት የሚመጡት ሁሉ፣
በእነርሱ ይፈረድባቸዋል።
፲፬ እናም በእምነት የሚቀበሉት ሁሉ፣
እናም ሀፅድቅን የሚሰሩ፣ የዘለአለማዊ ህይ
ወት ለአክሊልን ይቀበላሉ፤
፲፭ ነገር ግን ሀባለማመን ልባቸውን የሚ
ያደነድኑ፣ እናም ለሚያስወግዱት፣ ወደ
ኩነኔያቸው ይለወጣል—
፲፮ ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮታልና፣
እናም እኛ የቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች፣
በላይ ያለውን የከበረ ግርማዊ ቃላቶቹን
ሰምተናል እናም ምስክርነታችንን እንሰ
ጣለን፣ ለእርሱም ክብር ከዘለአለም እስከ
ዘለአለም ይሁን። አሜን።
፲፯ በእነዚህ ነገሮች መጨረሻ የሌለውና
ዘለአለማዊ የሆነው፣ ሰማይና ምድርን
እናም በውስጣቸው ያሉትን ነገሮች ሁሉ
የፈጠረ ከዘለአለም እስከዘለአለም ያው የሆነ
የማይቀየር አምላክ ሀእግዚአብሔር በሰማይ
ውስጥ እንደሚገኝ ለእናውቃለን፤
፲፰ እርሱም ሰውን፣ ወንድና ሴትን፣
ሀ
በመልኩ እና በአምሳሉ ለፈጠራቸው፤
፲፱ እናም እውነተኛውን እና ህያው የሆ
ነውን እግዚአብሔርን ብቻ ሀእንዲወዱና
ለ
እንዲያገለግሉ እናም ሐየሚያመልኩት

፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፲፪ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰፤
፩ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤
ሞር. ፱፥፱–፲፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፩፤
፴፰፥፩–፬።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት፤
የዘለዓለም ህይወት።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አለማመን።
፲፯ ሀ ኢያ. ፪፥፲፩።

		ለ
፲፰ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ

		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፪–፳፫።
ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯፤
ሞዛያ ፯፥፳፯፤
ኤተር ፫፥፲፬–፲፯።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
ዘዳግ. ፲፩፥፩፤
ማቴ. ፳፪፥፴፯፤
ሞሮኒ ፲፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፭–፮።
ዘዳግ. ፮፥፲፫–፲፭።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፴፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፳–፴፬

እርሱን ብቻ እንዲሆንም ትእዛዛትን ሰጣ
ቸው።
፳ ነገር ግን እነዚህን ቅዱስ ህጎችን በመ
ተላለፍ ሰው ሀስጋዊና ለአጋንንታዊ ሆነ፣
እናም ሐየወደቀ ሆኑ።
፳፩ ስለዚህ፣ ለእርሱ በሰጠው በቅዱሳት
መጻሕፍት ላይ ስለእርሱ እንደተጻፈው፣
ሁሉን የሚገዛው እግዚአብሔር ሀአንድያ
ልጁን ሰጠ።
፳፪ እርሱም ሀበፈተናዎች ተሰቃየ ነገር
ግን እራሱን አሳልፎ አልሰጠም።
፳፫ እርሱም ሀተሰቀለ፣ ሞተ፣ እናም በሶ
ስተኛውም ቀን ዳግም ከሞት ለተነሳ፤
፳፬ እናም ሀበአብ ቀኝ በኩል ለመቀመጥ፣
እና እንደአብ ፈቃድ በፍጹም ሀይል ለመ
ንገስ ወደሰማይ ለአረገ፤
፳፭ ይህም በእርሱ ቅዱስ ስም ሀአምነው
እና ተጠምቀው፣ እናም እስከመጨረሻም
ድረስ በእምነት ለየጸኑት ሁሉ ይድኑ ዘንድ
ነው—
፳፮ በስጋ ከመጣበት ሀከመካከለኛው ዘመን
በኋላ የሚያምኑት ብቻ ሳይሆን፣ ከመጀመ
ሪያው ጊዜ ጀምሮ፣ እንዲሁም ከመምጣቱ
አስቀድሞ፣ በመንፈስ ቅዱስ ለስጦታ ተነ
ሳስተው ሐቅዱሳን ነቢያት ስለእርሱ በሁ
ሉም ነገሮች መበመመስከር በተናገሯቸው
ቃላት ያመኑት ሁሉ ዘለአለማዊ ህይወትን
ያገኛሉ፣
፳፯ ስለአብና ወልድ ሀ በሚመሰክረው
መንፈስ ቅዱስ በኩል በሚመጡት በእግ
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ስሜታዊ፣
ስሜታዊነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
፳፪ ሀ ማቴ. ፬፥፩–፲፩፤ ፳፯፥፵።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
አብ፤
የሰማይ አባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ወደ ሰማይ ማረግ።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፪፤
፴፰፥፬፤ ፵፭፥፭፣ ፰፤
፷፰፥፱፤ ፸፮፥፶፩–፶፫።

ዚአብሔር ለስጦታዎች እና ጥሪዎች የሚ
ያምኑት ከእርሱ በኋላ የሚመጡትም እን
ዲሁም ይሆንላቸዋል፤
፳፰ አብ፣ ወልድ፣ እና መንፈስ ቅዱስ
መጨረሻ የሌላቸውና ዘለአለማዊ ሀአንድ
አምላክ ናቸው። አሜን።
፳፱ እናም ሁሉም ሰው ሀንስሀ መግባትና
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለማመን፣ እናም
አብን በእርሱ ስም ማምለክ፣ እናም በስሙ
እስከፍጻሜው መጽናት እንዳለባቸው እና
ውቃለን፣ ወይም በእግዚአብሔር መንግ
ስት ውስጥ ሐመዳን አይችሉም።
፴ እናም በጌታችንና አዳኛችን በኢየሱስ
ክርስቶስ ሀጸጋ በኩል የምናገኘው ለፅድቅ
ፍትሀዊ እና እውነተኛ እንደሆነ እናውቃ
ለን፤
፴፩ እናም በጌታችንና አዳኛችን ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ጸጋ በኩል የሚገኘው ሀቅድ
ስና በሙሉ ለሀይላቸው፣ አዕምሮአቸው፣
እናም ጉልበታቸው እግዚአብሔርን ወድ
ደው ለሚያገለግሉት ሁሉ ትክክል እና
እውነተኛ እንደሆነ እናውቃለን።
፴፪ ነገር ግን ሰው ከጸጋ ሀወድቆ ከህያው
እግዚአብሔር ለመለየት የሚያስችለው
ሁኔታም አለ፤
፴፫ ስለዚህ ሀበፈተና እንዳይወድቁ፣ ቤተ
ክርስቲያኗ ትጠንቀቅ እና በየጊዜውም ትጸ
ልይ፤
፴፬ አዎን፣ እንዲሁም የተቀደሱትም
ቢሆኑም እንኳን ይጠንቀቁ።

		ለ ቅ.መ.መ. መፅናት።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፴፱፥፩–፫።
		ለ ሙሴ ፭፥፶፰።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ያዕቆ. ፬፥፬፤ ፯፥፲፩፤
ሞዛያ ፲፫፥፴፫።
		መ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስለኢየሱስ
ክርስቶስ መወለድ እና
ሞት ትንቢቶች።
፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፪።
፳፰ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፪፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፯፣ ፴፮።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሐ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ፤
ደህንነት።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣
ከበደል ነጻ መሆን።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ ዘዳግ. ፮፥፭፤
ሞሮኒ ፲፥፴፪።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ፤
ክህደት።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፴፭–፵፱

፴፮

፴፭ እናም እነዚህ ነገሮች እውነተኛ እና
ከዮሐንስ ራዕይ ጋር የሚግባቡ፣ ሀከቅዱስ
መጻህፍቶችም፣ ወይም በመንፈስ ቅዱስ
ስጦታና ሀይል፣ በእግዚአብሔር ለድምጽ፣
ወይም በመላእክት አገልግሎት በኩል በሚ
መጡት የእግዚአብሔር ራዕዮች ላይም
ሐ
የማይጨምሩ እና የማይቀንሱ እንደሆኑ
እናውቃለን።
፴፮ እናም ጌታ እግዚአብሔር ይህን
ተናግሯል፤ እናም ክብር፣ ሀይል፣ እናም
ግርማ ለቅዱስ ስሙ አሁን እናም ለዘለአ
ለም ይሁን። አሜን።
፴፯ ደግሞም፣ የጥምቀትን ስርዓት በተ
መለከተ ለቤተክርስቲያኗ በትእዛዝ መልክ
የተሰጠ—ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት
ትሁት የሚያደርጉ፣ እናም ሀለመጠመቅ
ከፈለጉ እናም ለበተሰበረ ልብ እና በተዋ
ረደ መንፈስ ከመጡ፣ እናም ከቤተክርስ
ቲያኗ ፊት በእውነት ለኃጢአታቸው ሁሉ
ንስሀ እንደገቡ ምስክር ካደረጉ፣ እናም
እርሱን እስከመጨረሻ ድረስ ለማገልገል
ፈቃድ ኖሯቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ሐስም
በራሳቸው ለመውሰድ መፈቃደኛ ከሆኑ፣
እናም የኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ለኃ
ጢአት ሠስርየት እንደተቀበሉ ረበስራቸው
በእውነት ካሳዩ፣ ወደ እርሱም ቤተክርስቲ
ያን በጥምቀት ይወሰዳሉ።
፴፰ የሽማግሌዎች፣ የካህናት፣ የመምህ
ራን፣ የዲያቆናት፣ እናም የክርስቶስ ቤተክ
ርስቲያን አባላት ሀላፊነት። ሀሐዋርያ ሽማ
ግሌ ነው፣ እናም ለማጥመቅም ለእርሱ የተ
ሰጠ ጥሪ ነው፤

፴፱ እናም ሌሎች ሽማግሌዎችን፣ ካህ
ናትን፣ መምህራንን፣ እናም ዲያቆናትን
ሀ
ለመሾም፤
፵ እናም የክርስቶስ ስጋና ደም ምልክቶች
የሆኑትን ወይንን እና ዳቦን ሀመባረክ—
፵፩ እና ቅዱሳት መጻህፍቱ እንደሚሉ
ትም፣ ለእሳትና ሀለመንፈስ ቅዱስ ጥም
ቀት ለእጆቻቸውን በመጫን ወደ ቤተክር
ስቲያኗ የተጠመቁትን ሐማጽናት፤
፵፪ እናም ማስተማር፣ ማብራራት፣ አጥ
ብቆ መምከር፣ ማጥመቅ፣ እናም ቤተክር
ስቲያኗን መጠበቅ፤
፵፫ እናም እጆችን በመጫን ቤተክርስ
ቲያኗንም ማጽናት፣ እናም መንፈስ ቅዱ
ስንም መስጠት፤
፵፬ እናም በስብሰባዎች ሁሉ መሪነትን
መያዝ ነው።
፵፭ ሽማግሌዎችም እንደ እግዚአብሔር
ትእዛዝና ራዕይ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት
ስብሰባዎችን ሀማስተዳደር አለባቸው።
፵፮ ሀ የካህን ሀላፊነት መስበክ፣ ለ ማስ
ተማር፣ ማብራራት፣ አጥብቆ መምከር፣
እናም ማጥመቅ፣ እናም ቅዱስ ቁርባንን
መባረክ ነው፣
፵፯ እናም የእያንዳንዱን አባል ቤትን
መጎብኘት፣ እናም በሚስጥር እና ሀበድምፅ
ለ
እንዲጸልዩ እና ሐየቤተሰብ ሀላፊነታቸውን
እንዲያከናውኑ በጥብቅ ማበረታት ነው።
፵፰ ሌሎች ካህናትን፣ መምህራንን፣
እናም ዲያቆናትን ሀመሾምም ይችላል።
፵፱ እናም ሽማግሌ በሌለበትም ጊዜ ስብ
ሰባዎችን ይመራል።

፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፫–፴፮።
		ሐ ራዕ. ፳፪፥፲፰–፲፱።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ሐ ሞዛያ ፭፥፯–፱፤ ፲፰፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
		መ ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ሠ ያዕ. ፪፥፲፰።

		ረ
፴፰ ሀ
		ለ
፴፱ ሀ
፵ሀ
፵፩ ሀ
		ለ
		ሐ
፵፭ ሀ

ቅ.መ.መ. ስራዎች።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፩–፳፪።
ሞሮኒ ፫፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፰።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፩፣
፲፬–፲፭፤ ፶፭፥፫።
ሞሮኒ ፮፥፱፤

ት. እና ቃ. ፵፮፥፪።
፵፮ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፩፤
፻፯፥፷፩።
ቅ.መ.መ. ካህን፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፰።
		ለ ፩ ጢሞ. ፪፥፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።

፴፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፶–፷፯

፶ ሽማግሌ ባለበት ጊዜ ግን፣ የእርሱ ተግ
ባር መስበክ፣ ማስተምር፣ ማብራራት፣
አጥብቆ መምከር፣ እናም ማጥምቅ፣
፶፩ እናም የእያንዳንዱን አባል ቤት መጎ
ብኘት፣ እናም በሚስጥር እና ድምጻቸውን
አውጥተው እንዲጸልዩ እና የቤተሰብ ሀላ
ፊነታቸውን እንዲያከናውኑ ማበርታት ብቻ
ነው።
፶፪ አስፈላጊ ሲሆን ካህን በእነዚህ ሀላፊነ
ቶቹ ሁሉ ሽማግሌውን ሀይረዳል።
፶፫ ሀ የመምህሩ ሀላፊነትም ቤተክርስ
ቲያኗን ዘወትር ለመጠበቅ፣ እና እነርሱን
መርዳትና ማጠንከር ነው፤
፶፬ እናም ምንም ጥፋት በቤተክርስቲያኗ
እንዳይኖር፣ እንዲሁም አባላቶቿ እርስ
በራሳቸው ሀእንዳይከፋፉ፣ እንዳይዋሹ፣
እንዳይተማሙ፣ ወይም ለክፉ እንዳይነጋ
ገሩ መጠበቅ፤
፶፭ እናም ቤተክርስቲያንም በየጊዜው
እንዲሰበሰቡ ማድረግ፣ እናም አባላቶቿ ሀላ
ፊነታቸውን እንዲያከናውኑ ማድረግ ነው።
፶፮ ሽማግሌ ወይም ካህን በማይኖሩበት
ጊዜም የስብሰባውን መሪነት ይወስዳል—
፶፯ እናም አስፈላጊ በሚሆንም ጊዜ፣ በቤ
ተክርስቲያኗ ሀላፊነቶቹ ሁሉ ሀዲያቆናት
ይረዱታል።
፶፰ ነገር ግን መምህራንም ሆኑ ዲያቆ
ናት የማጥመቅ፣ ቅዱስ ቁርባንን የመባ
ረክ፣ ወይም እጆችን የመጫን ስልጣን
የላቸውም፤
፶፱ ነገር ግን እነርሱ ማስጠንቀቅ፣ ማብ
ራራት፣ ማበረታታት፣ እናም ማስተማር፣
እናም ሁሉንም ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ
መጋበዝ አለባቸው።
፷ እያንዳንዱም ሀሽማግሌ፣ ካህን፣ መም
ህር፣ ወይም ዲያቆን ከእግዚአብሔር በተ
፶፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፬።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. መምህር፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፶፬ ሀ ፩ ተሰ. ፭፥፲፩–፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ክፉ መናገር።
፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያቆን።

ሰጠው ስጦታዎች እና ለጥሪዎች መሰረት
ይሾም፤ እናም እርሱን በሚሾመው ውስጥ
በሚገኝ መንፈስ ቅዱስ ሀይልም ይሾማል።
፷፩ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ
የሚገኙት ሽማግሌዎችም በሶስት ወር
አንድ ጊዜ፣ ወይም ጉባኤው እንደሚመ
ራውና እንደሚቀጥረው በጉባኤ ይሰብሰቡ፤
፷፪ እናም ይህም ጉባዔ በወቅቱ መሰራት
ያለባቸውን ማንኛውም የቤተክርስቲያኗን
ስራ መስራት አለበት።
፷፫ ሽማግሌዎች አባል ከሆኑበት ቤተክ
ርስቲያን ወይም ከጉባዔው ሀበምርጫ አማ
ካይነት ከሌሎች ሽማግሌዎች ፈቃዳቸውን
ይቀበሉ።
፷፬ በካህን የተሾመው እያንዳንዱም ካህን፣
መምህር፣ ወይም ዲያቆንም ሀየምስክር ወረ
ቀት በተሾመበት ጊዜ ከካህኑ መውሰድ ይች
ላል፣ ይህም የምስክር ወረቀት ለሽማግሌው
በሚያቀርብ የጥሪውን ሀላፊነት ለማከናወን
የሚያስችለው ስልጣን ይሰጠዋል፣ ወይም
ይህን ከጉባኤ ሊቀበለው ይችላል።
፷፭ የዚህ ቤተክርስቲያን ቅርንጫፍ
በተደራጀበት ስፍራ፣ ያለቤተክርስቲያኗ
ሀ
ምርጫ ማንም ሰው በቤተክርስቲያን ሀላ
ፊነት ለአይሾምም፤
፷፮ ነገር ግን የቤተክርስቲያኗ ቅርንጫፍ
ባለመኖሩ ምርጫ ሊጠራ በማይቻልበት
ስፍራ፣ የሽማግሌዎች አመራር፣ ተጓዥ
ኤጲስ ቆጶሳት፣ ከፍተኛ አማካሪዎች፣ ሊቀ
ካህናት፣ እና ሽማግሌዎች የመሾም መብት
ሊኖራቸው ይችላል።
፷፯ እያንዳንዱ የታላቅ ክህነት ፕሬዘደ
ንት (ወይም የካህናት አመራር)፣ ሀኤጲስ
ቆጶስ፣ ከፍተኛ አማካሪ፣ እናም ለሊቀ ካህ
ናት ሐበከፍተኛ ሸንጎ ወይም በአጠቃላይ
ጉባኤ አመራር መሾም አለበት።

፷ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፷፫ ሀ ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።
፷፬ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፹፬፤
፶፪፥፵፩።

፷፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፮፥፪።
ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
፷፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ከፍተኛ ሸንጎ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፷፰–፸፱

፴፰

፷፰ አባላት ከተጠመቁ በኋላ ያለባቸው
ሀላፊነት—ለቅዱስ ቁርባኑን ከመውሰዳ
ቸውና ሽማግሌዎች ሐእጆቻቸውን በመ
ጫን ከሚያጸኗቸው በፊት፣ ሽማግሌ
ዎች ወይም ካህናት ሰዎቹ መእስኪገባቸው
ድረስ ስለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዲ
ያብራሩላቸው ብቁ ጊዜን ማግኘት አለባ
ቸው፣ ይህም ሁሉም ነገሮች በዕቅድ ይደ
ረጉ ዘንድ ነው።
፷፱ እናም አባላቶቿ በቤተክርስቲያኗ
ፊት እናም በሽማግሌዎች ፊት በአምላ
ካዊ አካሄድ እና ንግግር ብቁ መሆናቸውን
ያሳዩ፣ በጌታ ፊት ሀበቅድስና በመሄድ ከቅ
ዱስ መፅሀፍቶች ጋር የሚጣጣሙ ለስራዎች
እና እምነት ይኑራቸው።
፸ ልጆች ያሏቸው እያንዳንዱ የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላትም ልጆ
ቻቸውን በቤተክርስቲያኗ ፊት ወደ ሽማ
ግሌዎች ያምጡ፣ እነርሱም እጆቻቸውን
በክርስቶስ ስም ልጆቹ ላይ ይጫኑ፣ እናም
በእርሱ ስም ሀይባርኳቸው።
፸፩ ሀበተጠያቂነት እድሜ ላይ ካልደረሰ፣
እናም ለንስሀ ለመግባት ችሎታ ከሌለው፣
ማንም ሰው በክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባል
መሆን አይችልም።
፸፪ ንስሀ ለገቡት ሀጥምቀት ከእዚህ በሚ
ከተለው ስነስርዓት ሁኔታ መሰጠት አለ
በት፥
፸፫ በእግዚአብሔር ተጠርቶ ለማጥመቅ
ከኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ያለው ሰው፣
እራሱን ወይም እራሷን ለጥምቀት ካቀረ
በው ወይም ካቀረበች ሰው ጋር ወደ ውሀው
አብሮ ይገባል፣ እናም እርሱን ወይም እር

ሷን በስም በመጥራት ይህን ይላል፥ በኢ
የሱስ ክርስቶስ በተሰጠኝ ስልጣን መሰ
ረት፣ በአብ፣ በወልድ፣ እናም በመንፈስ
ቅዱስ ስም አጠምቅሀለሁ (አጠምቅሻ
ለሁ)። አሜን።
፸፬ ከዚያም እርሱን ወይም እርሷን ውሀ
ውስጥ ሀያጥልቅ፣ እና ከውሀ ውስጥም በድ
ጋሚ ያውጣ።
፸፭ ቤተክርስቲያኑም ዘወትር በአንድነት
በመገናኘት ጌታ ኢየሱስን ሀማስታወስ ዳቦና
ወይንን ለመካፈላቸው አስፈላጊ ነው፤
፸፮ እናም ሽማግሌ ወይም ካህን ይህን
ንም ያድርግ፤ እና በዚህ ሀመንገድም ይህን
ያደርጋል—ከቤተክርስቲያኑ ጋር ተንበር
ክኮና በተረጋጋ ጸሎት ይህን በማለት አብን
ይጥራ፥
፸፯ አቤቱ ዘለአለማዊ አባት እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ ይህንን ሀዳቦ ለሚቋደሱት ነፍ
ሳት ሁሉ የልጅህን አካል በማሰብ እንዲበ
ሉት እና፣ አቤቱ ዘለአለማዊ አባት እግዚ
ብሔር ሆይ፣ እነርሱ የልጅህን ስም በላያ
ቸው ላይ ለለመውሰድ ፈቃደኞች መሆና
ቸውን፣ እና ሁልጊዜ እርሱን እንደሚያስ
ታውሱና እርሱ የሰጣቸውን ትእዛዛት ሐእን
ደሚጠብቁ ለአንተም መይመሰክሩ ዘንድ፣
በዚህም የእርሱ ሠመንፈስ ሁልጊዜ እንዲ
ኖራቸው ትባርከውና ትቀድሰው ዘንድ በል
ጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቅሀ
ለን። አሜን።
፸፰ ወይኑን የሚያስተላልፉበት ሀ መን
ገድም ይህ ነው—ለኩባያውን ወስዶ እን
ዲህ ይላል፥
፸፱ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአ

ሀ

፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሁለንተና።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
		ሐ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		መ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፷፱ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ ያዕ. ፪፥፲፬–፲፯።
፸ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት—
ልጆችን መባረክ።
፸፩ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፪፤
፳፱፥፵፯፤ ፷፰፥፳፭–፳፯።
ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣

		ለ
፸፪ ሀ
፸፬ ሀ
፸፭ ሀ
		ለ

ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—
ለመጠመቅ ብቁነት።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፪–፳፰።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
የሐዋ. ፳፥፯።

፸፮ ሀ
፸፯ ሀ
		ለ
		ሐ

ሞሮኒ ፬።
ሉቃ. ፳፪፥፲፱።
ሞዛያ ፭፥፰–፲፪።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		መ ሞዛያ ፲፰፥፰–፲፤
ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
		ሠ ዮሐ. ፲፬፥፲፮።
፸፰ ሀ ሞሮኒ ፭።
		ለ ሉቃ. ፳፪፥፳።

፴፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፥፹–፳፩፥፩

ብሔር ሆይ፣ ይህንን ሀወይን የሚጠጡት
ነፍሳት ሁሉ ለእነርሱ የፈሰሰውን የልጅ
ህን ደም በማስታወስ ያደርጉት ዘንድ፣
ሁልጊዜ እርሱን እንደሚያስታውሱ ለአ
ንተም፣ አቤቱ ዘለዓለማዊ አባት እግዚአብ
ሔር ሆይ፣ ይመሰክሩ ዘንድ፣ በዚህም የእ
ርሱ መንፈስ ሁልጊዜ እንዲኖራቸው፣ ትባ
ርከውና ትቀድሰው ዘንድ በልጅህ በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቅሀለን። አሜን።
፹ በኃጢአት የሚወድቅ ወይም በጥፋት
የሚወሰዱ ማንም የክርስቶስ ቤተክርስቲ
ያን አባል፣ ቅዱሳት መጻሀፍቱ እንደሚ
መሩት ይቀጣሉ።
፹፩ አንድ ወይም ብዙ መምህራንን በቤ
ተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች ወደሚደረገው
ብዙ ጉባኤዎች ላይ እንዲገኙ መላክም የክ
ርስቶስን ቤተክርስቲያን ክፍል የሆኑ ቤተ
ክርስቲያናት ሀላፊነትም ነው፣
፹፪ በየወቅቱ የቤተክርስቲያኗ አባላት
ሀ
ስም ዝርዝር ሌሎች ሽማግሌዎች በየጊ

ዜው በሚሾሟቸው በአንዱ ሽማግሌ በመ
ዝገብ ይጠበቅ ዘንድ ሲመጡም ካለፈው
ጉባኤ በኋላ ራሳቸውን የቤተክርስቲያኗ
አባላት ጋር አንድ ያደረጉትን ሰዎች ስም
ይዘው ይምጡ፤ ወይም በአንዳንድ ካህናት
እጅም ይላኩ፤
፹፫ ደግሞም፣ ማናቸውም ከቤተክርስቲ
ያኑ ሀእንዲወጡ ቢደረጉም፣ ስማቸው ከቤ
ተክርስቲያኑ ስም ዝርዝር ውስጥ እንዲሰ
ረዙ ለማድረግ ነው።
፹፬ ወደ ማይታወቁበት ስፍራ አባ
ላት ከሚኖሩበት ቤተክርስቲያን አካባቢ
ሲሄዱም፣ ጥሩ የቤተክርስቲያን አባል እን
ደሆኑ የሚዘረዝር የምስክር ወረቀት በደብ
ዳቤ ይዘው መሄድ ይችላሉ፣ ይህ የምስክር
ወረቀት ደብዳቤውን የሚወስደው ሰው ከሽ
ማግሌው ወይም ከካህኑ ጋር የሚተዋወቅ
ከሆነ፣ ማንኛውም ሽማግሌ ወይም ካህን
ሊፈርም ይችላል፣ ወይም ይህም በመምህ
ራን ወይም በዲያቆናት መፈረም ይችላል።

ክፍል ፳፩
ሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ
ራዕይ። ራዕዩ የተሰጠው ቤተክርስቲያኗ በተደራጀችበት ቀን በዴቭድ ዊትመር
ቀዳማዊ፣ ቤት ውስጥ ነበር። ቀደም ብለው የተጠመቁት ስድስት ሰዎች ተሳትፈ
ዋል። እነዚህ ሰዎች በአንድ ድምጽ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ለማቋቋም ፍላ
ጎታቸውን እና ውሳኔያቸውን ገልጸዋል (ክፍል ፳ን ተመልክቱ)። ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊን እና ኦሊቨር ካውድሪን እንደ ቤተክርስቲያኗ አመራር ለመቀበል መርጠ
ዋል። እጅ በመጫን ጆሴፍ ኦሊቨርን ለቤተክርስቲያን ሽማግሌነት ሾሞታል ኦሊ
ቨር በተመሳሳይ ሁኔታ ጆሴፍን ሾሞታል። ከቅዱስ ቁርባን ስርዐት በኋላ፣ ጆሴፍ
እና ኦሊቨር በእያንዳንዱ ተሳታፊዎች ላይ እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስን እን
ዲቀበሉ አድርገዋል እንዲሁም እንደቤተክርስቲያን አባልነት አጽንተዋቸዋል።
፩–፫፣ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ባለራዕይ፣ ተር
ጓሚ፣ ነቢይ፣ ኃዋሪያ እና ሽማግሌ እንዲ
ሆን ተጠራ፤ ፬–፰፣ የእርሱም ቃል የፅዮ
ንን መነሻ ይመራል፣ ፱–፲፪፣ አጽናኝ በሆ
፸፱ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፪–፬።
፹፪ ሀ ሞሮኒ ፮፥፬።
፹፫ ሀ ዘፀአ. ፴፪፥፴፫፤

ነው ሲናገር የሚናገረውን ቅዱሳን ያም
ናሉ።
፩ እነሆ፣ በመካከላችሁ ሀመዝገብ ይቀመ

አልማ ፭፥፶፯፤
ሞሮኒ ፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።

፳፩ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፯፥፩፤

፷፱፥፫–፰፤ ፹፭፥፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፩፥፪–፲፪

ጣል፤ እናም ባለራዕይ፣ ተርጓሚ፣ ነቢይ፣
የኢየሱስ ክርስቶስ ሐሐዋርያ፣ በእግዚአ
ብሔር በአብ ፈቃድ እና በጌታህ በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ፀጋ የቤተክርስቲያኗ ሽማ
ግሌ ተብለህ ትጠራለህ፣
፪ በመንፈስ ቅዱስ በመመራት መሰረቱን
ለመጣል ሀበመነሳሳት፣ እናም ወደተቀደሰ
እምነት ትገነባው ዘንድ ተጠርተሀል
፫ ሀቤተክርስቲያኗ በጌታ ዓመት በአስራ
ስምንት መቶ ሰላሳኛው ሚያዚያ ተብሎ
በሚጠራው አራተኛው ወር በስድስተኛው
ቀን ለተመሰረተች።
፬ ስለዚህ፣ በፈቴ ሀበቅድስና በመራመድ
የሚቀበላቸውን ለቃላቱን እና ትእዛዛቶቹን
እናንት የቤተክርስቲያኗ አባላት ታደምጣ
ላችሁ፤
፭ ሀቃሉን ልክ ከእኔ አንደበት እንደወጣ
አድርጋችሁ ሁሉ ትዕግስት እና እምነት
ትቀበላላችሁ።
፮ ምክንያቱም ይህንን ስታደርጉ የሲዖል
ሀ
ደጆችም አያሸንፏችሁም፤ አዎን እናም
ጌታ አምላክ ለየጭለማን ኃይል ከላያችሁ
ላይ ይገፋል እናም ለእናንተ ጥቅም እና
ለስሙ ሐክብር ሰማያት መእንዲንቀጠቀጡ
ያደርጋል።
፯ ጌታ አምላክ እንዲህ ይላል፥ ለአንዴ
እና ለመጨረሻ ሀየፅዮንን መሰረት ለማስ
ለ

፵

ፋት በታላቅ ኃይል አነሳስቼዋለሁ፣ እናም
ትጋቱን አውቃለሁ፣ እንዲሁም ጸሎቱን
ሰምቻለሁ።
፰ ለፅዮን የሚያለቅሰውን ልቅሶ ተመል
ክቼአለሁ፣ እናም ለእርሷ ካሁን በኋላ እን
ዳያዝን አደርገዋለሁ፣ ለኃጢአቱ ሀስርየት
የሚደሰትበት እና በረከቴ በስራው ላይ የሚ
ገለጥበት ቀን መጥቷል።
፱ ስለሆነም፣ እነሆ፣ ሀበወይኑ ስፍራዬ
የሚሰሩትን በታላቅ በረከት ለእባርካቸዋ
ለሁ፣ እና እነርሱም ሐበኃጢአተኛ ሰዎች
ኢየሱስ ክርስቶስ መ ለአለም ኃጢአት፣
አዎን፣ ኃጢአት ስርየት ሠልባቸውን ለሚ
ያዋርዱ ረእንደተሰቀለ በእኔ በኩል ሰበአ
ጽናኙ ሸበሚሰጡት ቃሉ ያምኑታል።
፲ ስለዚህ በአንተ በሐዋሪያዬ በኦሊቨር
ካውድሪ ሀእንዲሾም ፍቃዴ ነው፤
፲፩ በ እሱ እጅ ሽማግሌ ስለሆንክ እርሱ
ለአንተ ሀየመጀመሪያ ስለሆነ ስሜን በመ
ሸከም ለዚህች የክርስቶስ ቤተክርስቲያን
ሽማግሌ ትሆን ዘንድ ይህ ለአንተ ስርዐት
ነው።
፲፪ እናም ለቤተክርስቲያኗ ለዚህ ቤተክር
ስቲያን፣ እናም በአለም ፊት፣ አዎን፣ በአህ
ዛብ ፊት፤ የመጀመሪያ ሰባኪ ትሆን ዘንድ፤
አዎን፣ ሀለአይሁድም እንዲሁ ሰባኪ ትሆ
ናለህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አሜን።

ክፍል ፳፪
ሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በማንችስተር፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
፩ ለ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፩።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
ቅ.መ.መ. ነቢይ፤

የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
፮ ሀ ማቴ. ፲፮፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፥፷፱።
		ለ ቄላ. ፩፥፲፪–፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክብር።
		መ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳፬።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፭–፮።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤
ያዕቆ. ፭፥፸–፸፮።

		ሐ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		መ ፩ ዮሐ. ፪፥፪።
ቅ.መ.መ. አለም—ትእዛዛትን
የማያከብሩ ሰዎች።
		ሠ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ረ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ሰ ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
		ሸ ቅ.መ.መ. መመስከር።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፪።
፲፪ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፯፤
፺፥፰–፱።

፵፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፪፥፩–፳፫፥፬

በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የተሰጠው ቀደም ብለው የተጠመቁ ሰዎች
ቤተክርስቲያኗን ያለዳግም ጥምቀት ለመዋሀድ በመፈለጋቸው ምክንያት ነው።
፩፣ ጥምቀት አዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል
ኪዳን ነው፤ ፪–፬፣ በስልጣን የተከናወነ
ጥምቀት ያስፈልጋል።
፩ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ በዚህ ነገር ሁሉም
የጥንት ቃልኪዳኖች እንዲሻሩ አድርጌ
አለሁ፤ ይህ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረ
ለ
አዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን ነው።
፪ ስለዚህ፣ ሰው መቶ ጊዜያት ቢጠ
መቅ ምንም አይጠቅመውም፣ ምክንያ
ሀ

ቱም ሀበሙሴ ህግም ሆነ ለበሞተ ስራዎቻ
ችሁ በጠባቡ ደጅ መግባት አትችሉምና።
፫ ልክ እንደጥንቱ፣ ይህ የመጨረሻው
ቃል ኪዳን ዳግመኛ እንዲመጣ እና ይህች
ቤተክርስቲያን ለእኔ እንድትገነባ ያደረ
ግሁት በሞቱ ስራዎቻችሁ ምክንያት ነው።
፬ ስለዚህ እንዳዘዝኳችሁ ሀበደጃፉ ግቡ፣
እናም አምላካችሁን ለመምከር ለአትሹ።
አሜን።

ክፍል ፳፫
ሚያዝያ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ በጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
ለኦሊቨር ካውድሪ፣ ለኃይራም ስሚዝ፤ ለሳሙኤል ኤች ስሚዝ፣ ለጆሴፍ ስሚዝ
ቀዳማዊ፣ እና ለጆሴፍ ናይት ቀዳማዊ፣ የተሰጠ አምስት ተከታታይ ራዕዮች።
ስማቸው የተጠቀሱት አምስት ሰዎች ሀላፊነታቸውን ለማወቅ በነበራቸው ፈቃድ
ምክንያት፣ ነቢዩ ጌታን ጠይቆ ለእያንዳንዱ ሰው ራዕይን ተቀበለ።
፩–፯፣ እነዚህ ቀደምት ደቀ መዛሙርት
ለመስበክ፣ ለመምከር፣ እና ቤተክርስቲ
ያኗን ለማጠንከር ተጠርተዋል።
፩ እነሆ፣ ኦሊቨር ለአንተ ጥቂት ቃላትን
እናገራለሁ። እነሆ፣ አንተ የተባረክህ ነህ፣
እናም በምንም ኩነኔ ስር አይደለህም። ነገር
ግን ወደ ሀፈተና እንዳትገባ ለትዕቢትን ተጠ
ንቀቅ።
፪ ጥሪህን ለቤተክርስቲያኗ እና እንዲሁም
በአለም ፊት እንዲታወቅ አድርግ፣ እናም
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እናም ለዘለአለም እው
ነትን ለመስበክ ልብህ ይከፈታል። አሜን
፳፪ ፩ ሀ ዕብ. ፰፥፲፫፤

፫ ኔፊ ፲፪፥፵፮–፵፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፮፥፪።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን፤
አዲስ እና የዘለአለም
ቃል ኪዳን።
፪ ሀ ገላ. ፪፥፲፮።
ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።

፫ እነሆ፣ ለአንተ ለኃይራም ጥቂት ቃላ
ትን እናገራለሁ፤ አንትም ብትሆን በም
ንም ኩነኔ ስር አይደለህም እናም ልብህ
ተከፍቷል እናም አንደበትህ ተፈትቷል፤
እናም ጥሪህ ለመምከር እና ቤተክርስቲ
ያኗን በቀጣይነት ሀለማጠንከር ነው። ስለ
ዚህ ሀላፊነትህ ለዘለአለም ለቤተክርስቲ
ያኗ ነው፣ ይህም የሆነው በቤተሰብህ ምክ
ንያት ነው። አሜን።
፬ እነሆ፣ ለአንተ ሀሳሙኤል ጥቂት ቃላ
ትን እናገራለሁ፤ አንትም እንዲሁ በምንም
ኩነኔ ስር አይደለህም እናም ጥሪህ ለመም
ከር እና ቤተክርስቲያኗን በቀጣይነት ለማ

		ለ ሞሮኒ ፰፥፳፫–፳፮።
፬ ሀ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬፤
ሉቃ. ፲፫፥፳፬፤
፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
፴፩፥፱፣ ፲፯–፲፰፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።

		ለ ያዕቆ. ፬፥፲።
፳፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣
ፈተና።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፩፥፬–፭፤
፻፰፥፯።
፬ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፫፥፭–፳፬፥፮

ጠንከር ነው፤ እናም በአለም ፊት ለመስበክ
ገና አልተጠራህም። አሜን።
፭ እነሆ፣ ለአንተ ጆሴፍ ጥቂት ቃላትን
እናገራለሁ፤ አንተም በምንም ኩነኔ ስር
አይደለህም እናም ጥሪህ ለመምከር እና
ቤተክርስቲያኗን በቀጣይነት ለማጠንከር
ነው፤ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እናም ለዘለአለም
ይህ የአንተ ሀላፊነት ነው። አሜን።
፮ እነሆ ለአንተ ለጆሴፍ ናይት ሀመስቀል
ህን እንድታነሳ፣ በዚህም ለድምጽህን አው

፵፪

ጥተህ እንዲሁም በሚስጥር እናም በአለም
ፊት፣ እናም በቤተሰብህ መካከል፣ እናም
በባልንጀሮችህ መካከል፣ እናም በሁሉም
ስፍራዎች ሐእንድትጸልይ በእነዚህ ቃላት
እገልጽልሀለሁ።
፯ እነሆም፣ የልፋትህን ዋጋ ትቀበል
ዘንድ፣ ከእውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ጋር
ሀ
አንድ መሆን እና ለመምከር ቃልህን ዘወ
ትር መስጠት ይህ ስራህ ነው። አሜን።

ክፍል ፳፬
ሐምሌ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ፣ ፔንስልቫኒያ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
ለኦሊቨር ካውድሪ የተሰጠ ራዕይ። ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኗ ከተደራጀች
አራት ወራት ቢያልፉም ስደቱ ጠንክሯል፣ እናም መሪዎች ራሳቸውን ለተወሰነ
ጊዜ በመሰወር ደህንነትን መሻት ነበረባቸው። የሚቀጥሉት ሶስት ራዕይዎች በዚህ
ጊዜ እነርሱን ለማጠንከር፣ ለማበረታታት፣ እና ለማስተማር የተሰጡ ናቸው።
፩–፱፣ ጆሴፍ ስሚዝ ቅዱሳን መጻህፍትን
ለመተርጎም፣ ለመስበክ፣ እናም ለማብራ
ራት ተጠርቷል ፲–፲፪፣ ኦሊቨር ካውድሪ
ወንጌልን ለመስበክ ተጥርቷል፤ ፲፫–፲፱፣
ተአምራትን፣ እርግማንን፣ የእግርን ትቢያ
ማራገፍን፣ ለመንገድ ከረጢት ሳይዙ መሄ
ድን የተመለከተ ህግ ተገልጧል።
፩ እነሆ መፅሐፈ ሞርሞንን ለመጻፍ እናም
ወደ አገልግሎቴ ተጠርተህ እናም ተመ
ርጠህ ነበር፤ እናም ከስቃይህ ውስጥ ከፍ
አድርጌሀለሁ፣ እናም መክሬሀለሁ፣ ከተ
ጠላቶችህም ሁሉ ድነሀል እናም ከሰይጣን
እና ከጨለማ ሀይል ታድጌሀለሁ!
፪ ሆኖም፣ ሀበመተላልፍህ ይቅርታን አታ
ገኝም፤ ሆኖም፣ ሂድ ከእንግዲህ ግን ኃጢ
አትን አትስራ።
፮ ሀ ማቴ. ፲፥፴፰፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፴።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፵፯፣ ፶፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—አስፈላጊ።

፫ ተግባርህን ሀአጉላ፤ እናም በምድርህ
ከዘራህ እና ዋስትናውን ካስጠበቅህ በኋላ
ለ
በኮለስቪል፣ ፈየቴ፣ እናም ማንችስተር
ወደሚገኙት ቤተክርስቲያኖች በፍጥነት
ሂድ፣ እና እነርሱም ሐይደግፉሀል፤ እናም
በጊዜያዊም ሆነ በመንፈሳዊ በረከት እባር
ካቸዋለሁ፣
፬ ነገር ግን አንተን የማይቀበሉ ከሆነ፣
በበረከት ፈንታ እርግማንን እልክባቸዋ
ለሁ።
፭ እናም ወደ እግዚአብሔር በስሜ መጣ
ራትን፣ እናም ሀበአጽናኙ የሚሰጡህን ነገ
ሮች መጻፍን፣ እናም ለቤተክርስቲያኗ
ቅድሷን መጻህፍትን ሁሉ ማብራራትህን
ትቀጥላለህ።
፮ እናም በዚያኑ ጊዜ ሀየምትናገረውን
እና የምትጽፈው ይሰጥሀል፣ እናም ይሰ

፳፬ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፩–፴፪።

፫ ሀ ያዕቆ. ፩፥፲፱፤ ፪፥፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፮፥፩፤ ፴፯፥፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፸፥፲፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፮ ሀ ዘፀአ. ፬፥፲፪፤

			 ማቴ. ፲፥፲፱–፳፤
ሉቃ. ፲፪፥፲፩–፲፪፤
ሔለ. ፭፥፲፰–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፭፤
፻፥፭–፰፤
ሙሴ ፮፥፴፪።

፵፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፬፥፯–፲፱

ሙታል፣ ወይም ከበረከት ይልቅ እርግማ
ንን እልክባቸዋለሁ።
፯ በፅዮን ውስጥ ሀአገልግሎትህን ሁሉ
ታደርጋለህና፤ እና በዚህም ጥንካሬን ታገ
ኛለህ።
፰ ሀበስቃይህ ለታጋሽ ሁን፣ ብዙም ያጋ
ጥምሀልና፣ ነገር ግን ሐበጽናት አሳልፋ
ቸው፣ እነሆም መእስከመጨረሻዎቹ ቀኖ
ችህም እንኳን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ።
፱ ይህ የተጠራህበት ስላልሆነ፣ በጊዜ
ያዊ ስራዎች ጥንካሬ አይኖርህም። ሀለጥ
ሪህ ትኩረትን ስጥ እናም ተግባርህን የም
ታጎላበትንም፣ እናም ሁሉን ቅዱሳን መጻ
ህፍት የምታብራራበት እናም እጅን መጫ
ንን እና ቤተክርስቲያናቱን የምታጸናበት
ሁኔታ ይኖርሀል።
፲ እናም ወንድምህ ኦሊቨር በአለም ፊት
እንዲሁ በቤተክርስቲያኗ ስሜን መሸከ
ምን ይቀጥላል። ስለእኔ በቂ ነገርን መና
ገር እችላለው ብሎ አያስብ፤ እናም፣ አስ
ተውል፣ እኔ እስከመጨረሻው ድረስ ከእ
ርሱ ጋር ነኝ።
፲፩ በድካም ሆነ፣ ወይም በብርታት፣ በእ
ስራትም ሆነ በነጻነት በራሱ ሳይሆን፣ በእኔ
ክብረን ያገኛል።
፲፪ እናም በሁሉም ጊዜያት እና በሁሉም
ስፍራዎች አፉን ይከፍታል እናም ሀእንደ
መለከት ድምጽ በቀንና በማታ ለወንጌሌን
ያውጃል። እናም በሰዎች መካከል የማይ
ታወቅን አይነት ብርታት እሰጠዋለሁ።
፲፫ ሀ ዲያብሎስን ለ ከማስወጣት፣ የታ
መሙትን ሐከመፈወስ እናም መመርዛምን
፯ሀ
፰ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፱ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
ቅ.መ.መ. መፅናት።
ማቴ. ፳፰፥፳።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
ት. እና ቃ. ፴፬፥፮።
ቅ.መ.መ. መስበክ።
ቅ.መ.መ. መንፈስ—
ክፉ መንፈሶች።
ማር. ፲፮፥፲፯።

እፉኝት፣ እናም ገዳይን መርዝ ከመቋቋ
ውም በስተቀር እኔ ሠካላዘዝኳችሁ ሌሎች
ረ
ተአምራትን አትሹ፤
፲፬ እናም፣ ቅዱሳን መጻህፍት ይፈ
ጸሙ ዘንድ፣ ሀ እነዚህን ነገሮች የሚፈ
ልጓቸው ካልጠየቁህ በስተቅር አታደርጋ
ቸውም፣ በተጻፈው መሰረት ታደርጋው
ዘንድ ነውና።
፲፭ እናም ሀ በምትገቡበት ስፍራ ሁሉ
በስሜ ካልተቀበሏችሁ፣ በበረከት ፈንታ
ምስክር ይሆንባቸው ዘንድ የእግራችሁን
ትቢያ ለበማራገፍ እናም በመንግድ ዳር ላይ
እግራችሁን በማጽዳት እርግማንን ትተዋ
ላችሁ።
፲፮ እናም በአመጽም በእናንተ ላይ እጁን
የሚያነሳ ሁሉ በስሜ ይመታ ዘንድ ታዛ
ላችሁ፤ እናም እነሆ፣ እንደ ቃላቶቻችሁ
በጊዜዬ እመታቸዋለሁ።
፲፯ እናም ከእናንተ ጋርም ወደ ህግ የሚ
ሄዱትም በህጉ ይረገማሉ።
፲፰ ምንም አይነት ሀ ኮረጆም፣ ከረጢ
ትም፣ በትርም ሆነ ሁለት እጅ ጠባብን
አትውሰድ፣ ለምግብ፣ ለምትለብሰው፣
እናም ለመጫሚያ እናም ለገንዝብ እናም
ለከረጢት የሚያስፈልግህን በዚያው ሰዓት
ቤተክርስቲያኗ ትሰጥሀለችና።
፲፱ ስለሆነ በሀያል ግርዘት አዎን ለመ
ጨረሻ ጊዜ፤ የወይን ስፍራዬን ሀእንድት
ገርዝ ተጠርተሀል፤ እናም ለየሾምካቸውም
ሁሉ በዚህ መንገድ እንዲሁ ያደርጋሉ።
አሜን።

		ሐ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
		መ የሐዋ. ፳፰፥፫–፱፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፩–
፸፪፤ ፻፳፬፥፺፰–፺፱።
		ሠ ፩ ኔፊ ፲፯፥፶።
		ረ ቅ.መ.መ. ምልክት፤
ተአምራት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፥፲፩–፲፭።
		ለ ማር. ፮፥፲፩፤

ሉቃ. ፲፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፷፥፲፭፤
፸፭፥፲፱–፳፪፤ ፺፱፥፬–፭።
፲፰ ሀ ማቴ. ፲፥፱–፲፤
ሉቃ. ፲፥፬፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፰–፸፱።
፲፱ ሀ ያዕቆ. ፭፥፷፩–፸፬፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፯፤
፸፩፥፬።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፭፥፩–፲፩

፵፬

ክፍል ፳፭
ሐምሌ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ ፔንስልቫኒያ በጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት የተ
ሰጠ ራዕይ። (የክፍል ፳፬ ርዕስን ተመልከቱ)። ይህ ራዕይ ጌታ ለነቢዩ ሚስት
ለኤማ ስሚዝ ያለውን ፈቃድ ይገልጣል።
፩–፮፣ ኤማ ስሚዝ፣ ባለቤቷን ለመርዳት
እና ለማጽናናት የተጠራች የተመረጠች
ሴት ነች፤ ፯–፲፩፣ እንዲሁም ለመጻፍ፣
ቅዱሳን መጻህፍትን ለማብራራት እና
መዝሙሮችን ለመምረጥ ተጠርታለች፤
፲፪–፲፬፣ የጻድቃን መዝሙር ለጌታ ጸሎት
ነው፤ ፲፭–፲፮፣ በዚህ ራዕይ ውስጥ ያሉት
የታዛዥነት መሰረታዊ መርሆች በሁሉም
ዘንድ ተፈጻሚዎች ናቸው።
፩ ለአንቺ እየተናገርኩ ሳለ፣ ልጄ ኤማ
ስሚዝ፣ የጌታ አምላክሽን ድምጽ አድ
ምጪ፤ እውነት እልሻለሁ፣ ወንጌሌን
ሀ
የሚቀበሉ ሁሉ ለበመንግስቴ ወንድ እና
ሴት ልጆች ናቸው።
፪ ፈቀዴን በተመለከተ ራእዬን እሰጥሻ
ለሁ፤ ታማኝ ከሆንሽ እና ሀበምግባረ በጎነት
መንገድ በፊቴ ለየምትጓዢ ከሆነ፣ ህይወ
ትሽን እጠብቀዋለሁ እናም በፅዮን ሐርስ
ትን ትቀበያለሽ።
፫ እነሆ፣ ሀኃጢአቶችሽ ተሰርየውልሻል፣
እናም እኔ ለየጠራሁሽ አንቺ የተመረጥሽ
ሴት ነሽ።
፬ ስላላየሻቸው ነገሮች አታጉረምርሚ፣
ከአንቺ እና ከአለም ታግደዋል፣ ይህም
ወደፊት በሚመጣው በእኔ ዘንድ ጥበብ
ነው።
፭ የጥሪሽ ሀላፊነት ለባለቤትሽ ለአገል
፳፭ ፩ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፪።

ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. በጎነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።

ጋዬ ለጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ በመከራው
ወቅት በአበረታች ቃላት፣ በትህትና መን
ፈስ፣ በመስጠት ሀ መጽናኛው እንድት
ሆኚው ነው።
፮ እናም በሚሄድበት ጊዜ አብረሽው
ትሄጂያለሽ፣ እናም አገልጋዬን ኦሊቨር
ካውድሪን ወደፈቀድኩበት ስፍራ እልከው
ዘንድ፣ የሚጽፍለት ሰው ሳይኖር ለእርሱም
ጸሀፊም ትሆኛለሽ።
፯ ቅዱሳን መጻህፍትን ለማብራራት እናም
መንፈሴ እንደሰጠሽ ቤተክርስቲያኗን ታበ
ረታቺ ዘንድ፣ በእርሱም እጅ ሀትሾሚያ
ለሽ።
፰ ሀእጁንም በራስሽ ላይ ይጭናል እናም
መንፈስ ቅዱስን ትቀበያለሽ፣ እናም ጊዜሽ
ለመጻፍ እና ብዙ ለመማር የተሰጠ ይሆ
ናል።
፱ እናም ባለቤትሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ
ስለሚረዳሽ መፍርሀት የለብሽም፤ እንደ
እምነታቸው፣ እንደ ፈቃዴ፣ ሁሉም ነገ
ሮች ሀይገለጡላቸው ዘንድ፣ የእርሱ ለጥሪ
ለእነርሱ ነው።
፲ እናም እውነት እልሻለሁ የዚህን ሀአለም
ለ
ነገሮች ወደጎን ትተያቸዋለሽ እናም የተ
ሻሉ ነገሮችን ሐትሺያለሽ።
፲፩ እናም እንዲሁም፣ በቤተክርስቲ
ያኔ ውስጥ መኖራቸው ይህም ስለሚያ
ስደስተኝ፣ እንደሚሰጥሽም መጠን የተ

		ሐ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵፪፤
፷፬፥፴፤ ፻፩፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፫ ሀ ማቴ. ፱፥፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
፯ ሀ ወይም መለየት።
ቅ.መ.መ. መለየት።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ፤
ትንቢት፣ መተንበይ።
		ለ ቅ.መ.መ. ነቢይ፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. አለማዊነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀብቶች፤
መመኘት።
		ሐ ኤተር ፲፪፥፬።

፵፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፭፥፲፪–፳፮፥፪

ቀደሱ ሀ መዝሙሮችን ትመርጪ ዘንድ
ይሰጥሻል።
፲፪ ሀ ከልብ ከሆነ ለ ዝማሬ ነፍሴ ትደሰ
ታለችና፣ አዎን የጻድቅን መዝሙር በእኔ
ዘንድ ጸሎት ነው፣ በረከትንም በራሳቸው
ላይ በማድረግ ይመለስላቸዋልና።
፲፫ ልብሽን አቅኚ እናም ተደሰቺ፣ እና
ከገባሽውም ቃል ኪዳን ጋርም ተጣበቂ።
፲፬ ሀበትህትና መንፈስ ቀጥዪ፣ እናም
ለ
ከትዕቢትም ተጠበቁ። ነፍስሽ በባልሽ

እናም በእርሱ ላይ በሚመጣው ክብር ሀሴ
ትን ታድርግ።
፲፭ ዘወትር ትእዛዛቴን ጠብቂ፣ እናም
ሀ
የጽድቅ ለአክሊልን ትቀበያለሽ። ይህንን
ባታደርጊ፣ እኔ ወዳለሁበት ስፍራ መም
ጣት ሐአትችዪምና።
፲፮ እናም እውነት፣ እውነት እልሻለሁ፣
ለሁሉም የሆነው ይህ የእኔ ሀድምጽ ነው።
አሜን።

ክፍል ፳፮
በሐምሌ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ ፔንስልቫኒያ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ለኦሊቨር
ካውድሪ፣ እና ለጆን ዊትመር የተሰጠ ራዕይ። (የክፍል ፳፬ ርዕስን ተመልከቱ)።
፩ ቅዱሳን መጻህፍትን እንዲያጠኑ እና
እንዲሰብኩ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል፤ ፪፣
የጋራ ስምምነት ህግ ጸደቀ።
፩ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ ወደ ምዕ
ራብ የሚቀጥለውን ጉባዔ ለማድረግ እስ
ክትሄዱ ድረስ ጊዜአችሁን በቅዱሳን መጻ
ህፍት ሀጥናት፣ ስብከት፣ ለበኮለስቪል ያለ

ውን ቤተክርስቲያን በማጠንከር፣ በምድሩ
ላይ ስራችሁን እንድታከናውኑ ይጠበቅባ
ችኋል፣ እናም በመቀጠልም ምን እንደም
ታከናውኑ ይነገራችኋል።
፪ እናም ሁሉም ነገሮች በቤተክርስቲያን
ሀ
በጋራ ስምምነት፣ በብዙ ጸሎት እና እም
ነት ይከናወናሉ፣ ሁሉንም ነገሮች በእምነት
ትቀበላላችሁ። አሜን።

ክፍል ፳፯
በነሀሴ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በሀርመኒ ፔንስልቫኒይ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ
ራዕይ። የዳቦ እና ወይን ቅዱስ ቁርባን ሀይማኖታዊ አገልግሎት ለመስጠት ለማ
ዘጋጀት፣ ጆሴፍ ወይን ያገኝ ዘንድ ሄደ። የሰማይ መልአክም ተገናኘው እናም
ይህንን ራዕይ ተቀበለ፣ የዚህም ራዕይ አማካይ ክፍል በወቅቱ ሲጻፍ ቀሪው በቀ
ጣዩ ወር መስከረም የተጻፈ ነበር። በአሁን ወቅት በቤተክርስቲያኗ የቅዱስ ቁር
ባን አገልግሎት ውስጥ በወይን ፋንታ ውሀ ጥቅም ላይ ውሏል።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. መዝሙር።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ልብ።
		ለ ፩ ዜና ፲፮፥፱።
ቅ.መ.መ. መዘመር።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

		ለ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።
		ሐ ዮሐ. ፯፥፴፬።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፳፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።

		ለ ት. እና ቃ. ፳፬፥፫፤
፴፯፥፪።
፪ ሀ ፩ ሳሙ. ፰፥፯፤
ሞዛያ ፳፱፥፳፮።
ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፯፥፩–፲፪

፩–፬፣ በቅዱስ ቁርባን ወቅት በምሳሌ
ነት መውሰድ ያለባቸው ተገለጡ፤ ፭–
፲፬፣ ክርስቶስ እና ከሁሉም ዘመናት ያሉ
ደቀመዛሙርቱ ቅዱስ ቁርባንን መውሰድ
ይኖርባቸዋል፤ ፲፭–፲፰፣ የእግዚአብሔ
ርን ሙሉ የጦር እቃ ልበሱ።
፩ ሀፈጣን እና ኃያል የሆኑትን፣ የጌታህን፣
የአምላክህን እና የአዳኝህን የኢየሱስ ክርስ
ቶስን ቃላት አድምጥ።
፪ ስለሆነም፣ እነሆ፣ በአባቴ ፊት ለእናንተ
የሰዋሁትን አካሌን እናም ለኃጢአታችሁ
ሀ
ስርየት የፈሰሰውን ለደሜን እያስታወሳ
ችሁ ሙሉ አይናችሁን ወደ ሐክብሬ ካደረ
ጋችሁ፣ መቅዱስ ቁርባንን ስትወስዱ የም
ትበሉት ወይም የምትጠጡት ነገር ለውጥ
አያመጣም።
፫ ስለዚህ፣ ወይንም ሆነ ጠንካራ መጠጥ
ከጠላቶቻችሁ እንዳትገዙ ትእዛዝን እሰጣ
ችኋለሁ፤
፬ ስለዚህ፣ በመካከላችሁ፣ አዎን በምድር
ላይ በሚገነባው በዚህ በአባቴ መንግስት፣
አዲስ ካልተሰራ በስተቀር ምንም ነገር እን
ዳትወስዱ፤
፭ እነሆ፣ ይህ በእኔ ዘንድ ጥበብ ነው፤
ስለዚህ፣ ከእናንተ ጋር እና ወደ እናንት
የዘለአለም ወንጌሌን ሙላት የያዘውን
መፅሐፈ ሞርሞንን እንዲገልጥ ከላኩት፣
የኤፍሬምን ሀበትር ጽሁፍ ቁልፎች ከሰ
ጠሁት ለከሞሮኒ ጋር በምድር ላይ የወይን
ፍሬውን ሐየምጠጣበት ሰዓት ስለሚመጣ
አትደነቁ፤
፳፯ ፩ ሀ ሔለ. ፫፥፳፱፤

ት. እና ቃ. ፮፥፪።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት
ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. ደም።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክብር።
		መ ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
፭ ሀ ሕዝ. ፴፯፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ኤፍሬም—
የዮሴፍ ወይም
የኤፍሬም በትር።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፴፬።
		ሐ ማቴ. ፳፮፥፳፱፤

፵፮

፮ እናም እንዲሁም አለም ከተጀመረ
በት ጊዜ ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያት አንደ
በት የመጨረሻውን ቀን በተመለከተ የተ
ነገሩትን የሁሉም ነገሮች ዳግም መመለስ
ቁልፍ ከሰጠሁት ሀከኢልያ ጋር፤
፯ እናም ደግሞ፣ እርሱ ሀ(ኢልያ) የጎበ
ኝው እና ልጅ እንደሚኖረው እና ስሙም
ዮሐንስ እንዲሚሆን በኤልያስም መንፈስ
እንደሚሞላ የተነገረለት የዘካሪያስ ልጅ
ከሆነው ለዮሐንስም ጋር፤
፰ ይህም ዮሐንስ ለእናንተ ለአገልጋ
ዮቼ፣ ለጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ እና ለኦ
ሊቨር ካውድሪ እንደ ሀአሮን እንድትጠሩ
እና ለእንድትሾሙ የተቀበላችሁትን የመ
ጀመሪያውን ሐክህነትን እንድትቀበሉ የላ
ክሁት ነው፤
፱ እናም እንዲሁም መላው ምድር በእር
ግማን እንዳይመታ የአባቶችን ልብ ወደል
ጆች፣ የልጆችን ልብ ወደአባቶች ሀእንዲ
መልስ የሚያስችለውን የኃይል ቁልፍ ከሰ
ጠሁት ለኤልያስ፤
፲ እንዲሁም ሀቃል ኪዳኖቹ በጸኑባቸው
ከአባቶቻችሁ ከዮሴፍና ያዕቆብና፣ ይስ
ሀቅና፣ አብርሐም ጋር፣
፲፩ እንዲሁም የሁሉም አባት፣ የሁሉም
ልዑል፣ በዘመናት ከሸመገለው ከሚካኤል
ወይም ሀአዳም ጋር፣
፲፪ እናም ሀሐዋርያት ትሆኑ ዘንድ ለበሾም
ኳችሁ እና ባጸደቅኩላችሁእናም የስሜ ልዩ
ሐ
ምስክሮች እንድትሆኑ እና የአገልግሎ
ታችሁን እናም ለእነርሱ የገለጥኩላቸውን
ተመሳሳይ ነገሮች ቁልፍ እንድትይዙ በላኳ

			 ማር. ፲፬፥፳፭፤
ሉቃ. ፳፪፥፲፰።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢልያ።
፯ ሀ ሉቃ. ፩፥፲፯–፲፱።
		ለ ሉቃ. ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፯–፳፰።
፰ ሀ ዘፀአ. ፳፰፥፩–፫፣ ፵፩፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፫።
ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. የትውልድ ሐረግ።
		ለ ፩ ነገሥ. ፲፯፥፩–፳፪፤

፲ሀ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ

፪ ነገሥ. ፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፪፤ ፻፲፥፲፫–፲፮፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. ኤልያስ።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።
ቅ.መ.መ. አዳም።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፪።
ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
የሐዋ. ፩፥፰።

፵፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፯፥፲፫–፳፰፥፩

ቸው ከጴጥሮስ፣ እና ከያእቆብ፣ እና ዮሐ
ንስ ጋር፤
፲፫ ለእነርሱም በሰማይ እና በምድር ያሉ
ትን ነገሮች ሁሉ ሀበአንድ በምጠቀልል
በት ለበዘመናት ሙላት፣ የዚህን ሐየዘመነ
ፍጻሜን መወንጌልንና የመንግስቴን ሠቁል
ፎች ረ ለመጨረሻው ጊዜ ሰ ከሰጠኋቸው
ጋር፤
፲፬ እናም እንዲሁ አባቴ ከአለም ሀከሰ
ጠኝ ሁሉ ጋር የምጠጣበት ሰዓት ስለሚ
መጣ አትደነቁ።
፲፭ ስለዚህ፣ ልባችሁን ከፍ አድርጋችሁ
ተደሰቱ፣ ወገባችሁን አጥብቁ፣ ክፋውን
ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ሀለመ
ቆም እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ለየጦር
እቃ ሁሉ ልበሱ።

፲፮ ስለዚህ ሀ መላእክቴ እንዲሰጧ
ችሁ ያደረኩትን፣ ወገባችሁን ለበእውነት
ሐ
ታጥቃችሁ፣ መየጽድቅንም ሠጥሩር ለብ
ሳችሁ፣ ረበሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግ
ሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ፤
፲፯ የሚንበለበሉትን የክፉን ሀፍላጻዎች
ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን
ጋሻ በማንሳት፤
፲፰ እናም የመዳንንም ራስ ቁር፣ እናም
በእናንተ ላይ የማፈሰውን የመንፈስንም
ሰይፍ እናም የምገልጥላችሁን ቃሌን ያዙ፣
እናም የምትጠይቁኝንም ነገሮች በተመለ
ከተም ተስማሙ፣ እስከምመጣም ድርስ
ታማኝ ሁኑ፣ እናም እናንተም እኔ ወደአ
ለሁበት ሀትሆኑትም ዘንድ ለትነጠቃላችሁ።
አሜን።

ክፍል ፳፰
በመስከረም ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት ኒው ዮርክ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይ
ነት ለኦሊቨር ካውድሪ የተሰጠ ራዕይ። የቤተክርስቲያን አባል የሆነው ሀይረም
ፔጅ፣ አንድ የሆነ ድንጋይ ነበረው እናም በዚህ ድንጋይ በመረዳት የፅዮንን ግን
ባታ በተመለከተ እና የቤተክርስቲያኗን ስርዐት በተመለከተ ራዕይን እንደተቀ
በለ ተናገረ። በዚህም ብዙ አባላት ተታለሉ፣ እናም ኦሊቨር ካውድሪም መጥፎ
ተጽዕኖ አደረበት። ከተቀጠረው ጉባዔ ቀደም ብሎ፣ ነቢዩ ጌታን ስለነገሩ በት
ጋት ጠየቀው፣ እና ይህም ራዕይ ተከተለ።
፩–፯፣ ጆሴፍ ስሚዝ የሚስጥሩን ቁልፍ
ይዟል፣ እናም ለቤተክርስቲያኗ ራዕይ
የሚቀበለው እርሱ ብቻ ነው፤ ፰–፲፣
ኦሊቨር ካውድሪ ለላማናውያን ይስ
በክ፤ ፲፩–፲፮፣ ሰይጣን ሀይረም ፔጅን
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻።
		ለ ኤፌ. ፩፥፱–፲፤
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፴፤
፻፳፬፥፵፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		መ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ሠ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ረ ያዕቆ. ፭፥፸፩፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፰–፴።
		ሰ ማቴ. ፲፮፥፲፱።
፲፬ ሀ ዮሐ. ፮፥፴፯፤ ፲፯፥፱፣ ፲፩፤

አታለለው እናም የሀሰት ራእዮችን
ሰጠው።
ለ

፩ እነሆ፣ እንዲህ እልሀለሁ፣ ሀኦሊቨር፣
በአጽናኙ የሰጠሁትን ራእዮች እና ትእ

፫ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፶፥፵፩–፵፪፤
፹፬፥፷፫።
፲፭ ሀ ሚል. ፫፥፪፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፰።
		ለ ሮሜ ፲፫፥፲፪፤
ኤፌ. ፮፥፲፩–፲፰።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱–፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. እውነት።
		ሐ ኢሳ. ፲፩፥፭።
		መ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

		ሠ ኢሳ. ፶፱፥፲፯።
		ረ ፪ ኔፊ ፲፱፥፮።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፫፥፰።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፫።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፲፯፥፰።
፳፰ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፫።
		ለ ቅ.መ.መ. አፅናኝ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፰፥፪–፲፮

ዛዛትን በተመለከተ የምታስተምራቸው
ነገሮች ሁሉ በቤተክርስቲያን እንድትሰማ
ለአንተ ይሰጥሀል።
፪ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እውነት እውነት እል
ሀለሁ፣ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከአገ
ልጋዬ ሀከጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ በስተቀር
ለ
ማንም ሰው ትእዛዛትን እና ራእዮችን እን
ዲቀበል አይሾምም፣ እርሱም እንደ ሙሴ
ሁሉ ይቀበላቸዋል።
፫ እና አንተም፣ ልክ እንደ ሀአሮን፣ ለእ
ርሱ ለምሰጣቸውን ነገሮች፣ በእምነት ትዛ
ዛቱን እና ራእዮቹን በኃይል እና ለበስል
ጣን ለቤተክርስቲያኗ ለማወጅ ታዛዥ ትሆ
ናለህ።
፬ እናም ሀለመናገር ወይም ለማስተማር
በአጽናኙ ወይም በሁሉም ጊዜ ለቤተክር
ስቲያኗ በትእዛዝ መልክ ከተመራህ፣ ይህ
ንንም ልታደርገው ትችላለህ።
፭ ነገር ግን በጥበብ እንጂ በትእዛዝ መልክ
አትጻፍ፤
፮ እናም የቤተክርስቲያኗ የበላይ እና ከአ
ንተም የበላይ የሆነውን አታዝዘውም፤
፯ ስለሆነም በእርሱ ምትክ ሌላ አስክሾም
ድረስ ሀየሚስጥራትን ለቁልፎች እና የታተ
ሙትን ራዕዮች ሰጥቼዋለሁ።
፰ እናም፣ እነሆ፣ እልሀለሁ ሀወደላማና
ውያን ሄደህ ለወንጌሌን ትሰብክላቸዋለህ፤
እናም ትምህርትህን በተቀበሉ መጠን በመ
ካከላቸው ቤተክርስቲያኔን ትመሰርታለህ፤
እናም ራእዬን ትቀበላለህ ነገር ግን በትእዛዝ
መልክ አትጻፋቸው።
፱ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እልሀለሁ፣ ይህ
ሐ

፩ ሐ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
፪ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፲፬–፳።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፯–
፲፰፤ ፵፫፥፬።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. አሮን፣
የሙሴ ወንድም።

፵፰

አልተገለጠም፣ እናም የፅዮን ከተማ የት
እንዲሚገነባ ማንም አያውቅም፣ ነገር ግን
ከዚህ በኋላ ይሰጣል። እነሆ እልሀለሁ፣ በላ
ማናውያን ድንበር ላይ ይሆናል።
፲ ጉባዔው እስኪፈጸም ድረስ ከዚህ
ስፍራ እንዳትሄድ፤ እናም አገልጋዬ ጆሴፍ
በጉባኤውም ድምጽ ጉባዔውን እንዲመራ
ይሾማል፣ እናም የሚልህን ሁሉ ትናገራ
ለህ።
፲፩ እናም ዳግም፣ ወንድምህን ሀይረም
ፔጅን ወስደህ በአንተ እና በእርሱ ሀመካ
ከል ብቻ ከድንጋዩ የጻፈው ነገሮች ከእኔ
እንዳልሆኑ እና ለሰይጣንም ሐእንዳታለለው
ንገረው።
፲፪ ስለሆነም፣ እነሆ እነዚህ ነገሮች ለእ
ርሱ አልተሰጡትም፣ ማናቸውም ነገሮች
ቢሆኑ ለማንም የቤተክርስቲያን አባል የቤ
ተክርስቲያኗን ቃል ኪዳን በሚጻረር መልክ
አይሰጠውም።
፲፫ ስለሆነም ሁሉም ነገሮች በስራዐት እና
በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ሀበጋራ ስምምነት፣
በእምነት ጸሎት መከናወን አለባቸው።
፲፬ እናም በላማናውያን መካከል ከመሄ
ድህ በፊት እንደ ቤተክርስቲያኗ ቃል ኪዳን
መሰረት ይህ ነገር እንዲረጋጋ ትረዳለህ።
፲፭ እናም ከምትሄድበት ጊዜ ጀምሮ እስ
ከምትመለስበት ጊዜ ድረስ የምታከናውነው
ነገር ሀይሰጥሀል።
፲፮ እናም ወንጌሌን በደስታ ድምጽ በማ
ወጅ በሁሉም ጊዜ አንደበትህን መክፈት
ይገባሀል። አሜን።

		ለ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
፬ ሀ ዘፀአ. ፬፥፲፪–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፭–፮።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፭፤
፹፬፥፲፱።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፫፥፲፰–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፴፥፭–
፮፤ ፴፪፥፩–፫።

ሀ

ለ

		ለ ት. እና ቃ. ፫፥፲፱–፳።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵፪–፵፫።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫።
፲፩ ሀ ማቴ. ፲፰፥፲፭።
		ለ ራዕ. ፳፥፲።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፫፥፭–፯።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።
፲፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፪፥፫፣ ፭።

፵፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፱፥፩–፱

ክፍል ፳፱
መስከረም ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት ኒው ዮርክ በስድስት ሽማግሌዎች ፊት በነ
ቢዩ ጆሴፍ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የተሰጠው ከጉባዔው ጥቂት ቀናት
ቀደም ብሎ፣ ከመሰከረም ፳፮፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) ጀምሮ ነው።
፩–፰፣ ክርስቶስ የመረጣቸውን ይሰበስ
ባል፤ ፱–፲፩፣ ምፅአቱ አንድ ሺህ ዘመን
እንዲጀምር ያደርጋል፤ ፲፪–፲፫፣ አስራ
ሁለቱ መላው እስራኤልን ይፈርዳሉ፤
፲፬–፳፩፣ ምልክቶች፣ መቅሰፍቶች፣ እና
ውድመቶች ዳግም መፅአትን ይቀድማሉ፣
፳፪–፳፰፣ የመጨረሻው ትንሳዔ እና የመ
ጨረሻው ፍርድ አንድ ሺህ ዘመንን ይከ
ተላሉ፤ ፳፱–፴፭፣ ሁሉም ነገሮች ለጌታ
መንፈሳዊ ናቸው፤ ፴፮–፴፱፣ ሰይጣን እና
ተከታዮቹ የሰውን ልጅ እንዲፈትኑ ከሰ
ማይ ተወርውረዋል፤ ፵–፵፭፣ ውድቀቱ
እና የኃጢአት ክፍያው መዳንን ያመጣሉ፤
፵፮–፶፣ ህፃናት ልጆች በሀጢይት ክፍ
ያው ድነዋል።
፩ ታላቁ ሀእኔ ነኝ ያለውን፣ ለየምህረቱ
ክንድ ሐለኃጢአታችሁ ክፍያ የሆንውን፣
የአዳኛችሁን የኢየሱስ ክርስቶስን ድምጽ
አድምጡ፤
፪ ድምጼን የሚያደምጡ እና ራሳቸውን
በፊቴ ሀዝቅ የሚያደርጉ፣ እና ወደ እኔም
በታላቅ ጸሎት የሚጣሩትን ህዝቦቹንም ዶሮ
ጫጩቶችዋን ከክንፎችዋ በታች እንደም
ትሰበስብ ለየሚሰበስበውን የእነርሱን ድምጽ
አድምጡ።
፫ እነሆ እውነት እውነት እላችኋለሁ፣
፳፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ያለና የሚኖር።

		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		ለ ማቴ. ፳፫፥፴፯፤
፫ ኔፊ ፲፥፬–፮።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፬ ሀ አልማ ፳፱፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፯፤ ፴፥፱።
፭ ሀ ማቴ. ፲፰፥፳፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፪፤

በዚህ ጊዜ ለኃጢአታችሁ ሀይቅርታን አግ
ኝታችኋል፣ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ትቀበ
ላላችሁ፤ ነገር ግን ከዚህ የሚብስ ነገር እን
ዳይመጣባችሁ ዳግመኛ ኃጢአት እንዳ
ትሰሩ አስታውሱ።
፬ እውነት እላችኋለሁ፣ ልክ እንደ ሀመለ
ከትም ድምጽ፣ በደስታ ድምጽ ወንጌሌን
ለማወጅ ከአለም ውስጥ ተመርጣችኋልና።
፭ እኔ ሀበመካከላችሁ ስላለሁ እና በአብም
ዘንድ ለስለማማልዳችሁ፣ ልባችሁን አንሱ
እናም ተደሰቱ፤ እናም ሐመንግስቱን ሊሰ
ጣችሁ መልካም ፈቃዱ ነው።
፮ እናም፣ እንደተጻፈው—እንደ ትእዛዜ
በጸሎት ሀአንድ ሆናችሁ ለበእምነት ሐየም
ትጠይቁትን ማንኛውንም ነገር ትቀበላላ
ችሁ።
፯ እናም በእኔ የተመረጡትን ሀለመሰብ
ሰብ ለተጠርታችኋል፣ ምክንያቱም በእኔ
የተመረጡት ሐድምጼን ይሰማሉ እና መልባ
ቸውንም አያደነድኑም፤
፰ ስለዚህ ልባቸውን ሀለማዘጋጀት እና
በክፉዎች ላይ በሚላክበትን ለ መከራ
እና ጭንቀት ቀን ለመቃወም እንዲዘ
ጋጁ፣ በዚህ ምድር ላይ በአንድ ስፍራ
ሐ
እንዲሰበሰቡ አዋጁ ከአብ ዘንድ
ወጥቷል።
፱ እነሆ ሰዓቱ ተቃርቧል፣ ምድርም የም

			 ፴፰፥፯፤ ፹፰፥፷፪–፷፫።
		ለ ቅ.መ.መ. አማላጅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፮ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፩።
		ለ ማር. ፲፩፥፳፬።
		ሐ ማቴ. ፳፩፥፳፪፤
ዮሐ. ፲፬፥፲፫።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።

		ለ ማር. ፲፫፥፳፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፬።
ቅ.መ.መ. ምርጦች።
		ሐ አልማ ፭፥፴፯–፵፩።
		መ ቅ.መ.መ. ልብ።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፮–
፱፤ ፸፰፥፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፭፥፲፱፤
፵፫፥፲፯–፳፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፬–፷፮፤
፶፯፥፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፱፥፲–፲፱

ትጠፋበትም ዳርሷል፤ እናም ትዕቢተኞ
ችና ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ለገለባ የሚ
ሆኑበት ይሆናሉ፤ በምድር ላይ ኃጢአት
እንዳይኖር ሐአቃጥላቸዋለሁ ይላል የሰራ
ዊት ጌታ፤
፲ ሰዓቱ ተቃርቧል፣ እናም በኃዋሪያቴ
የተነገረው መፈጸም አለበት፤ ሀእንደተና
ገሩት እንዲሁ ይፈጸማልና፤
፲፩ ራሴን ከሰማይ በኃይል እና በታላቅ
ክብር፣ በሰማይ ሀሰራዊት ጋር እገልጣለሁ፣
እና ለበጽድቅም ከሰዎች ጋር በምድር ላይ
ለአንድ ሐሺህ አመታት እኖራለሁ፣ እናም
ኃጢአተኞችም መቆም አይችሉም።
፲፪ እናም ዳግም፣ እውነት፣ እውነት፣
እላችኋለሁ፣ በኢየሩሳሌም በአገልግሎቴ
ከእኔ ጋር የነበሩት አስራ ሁለቱ ሀሐዋሪያቴ፣
ለ
በእሳት አምድ በምመጣበት ቀን የጽድ
ቅን ልብስ ለብሰው፣ አክሊልን በራሳቸው
ላይ ደፍተው፣ ልክ እንደ እኔው ሐበክብር፣
መላው እስራኤልን መለመፍረድ፣ እንዲ
ሁም የወደዱኝ እና ትእዛዛቴን የጠበቁትን
ብቻ ለመፍረድ፣ ከእኔ ጋር በቀኝ በኩል
ይቆሙ ዘንድ በአብ ፈቃድ የጸና አዋጅ
ወጥቷል።
፲፫ እነሆ ልክ እንደ ሲና ተራራ ሀመለ
ከትም በረጅም እና በጉልህ ይሰማል፣
እናም መላው ምድርም ይናወጣል፣ እናም
አዎን በእኔ ለየሞቱትም ሙታን የጽድቅን
ሀ

፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፥፴፫፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፩።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ለ ናሆ ፩፥፲፤ ሚል. ፬፥፩፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፣ ፳፫፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፯፤
፷፫፥፴፬፣ ፶፬፤ ፷፬፥፳፬፤
፹፰፥፺፬፤ ፻፩፥፳፫–፳፭፤
፻፴፫፥፷፬።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲፩ ሀ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት፤
ኢየሱስ ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።

፶

አክሊል ሊቀበሉ እናም ልክ እንደ እኔ
ሊለብሱ፣ አንድ እንሆን ዘንድ ከእኔ ጋር
እንዲሆኑ ወደፊትም ሠይመጣሉ።
፲፬ ነገር ግን፣ እነሆ እውነት እልሀለሁ
ይህ ታላቅ ሀቀን ከመምጣቱ በፊት ለፀሀይ
ትጨልማለች፣ እናም ጨረቃም ወደ ደም
ነት ትለወጣለች፣ እናም ከዋክብትም ከሰ
ማይ ይረግፋሉ፣ እናም በላይ በሰማይና
በታች በምድርም ታላቅ ሐምልክቶችም
ይሆናሉ፤
፲፭ እናም በስዎች መካካልም ሀለቅሶ እና
ሐዘን ይሆናል፤
፲፮ እናም ታላቅ ሀየበረዶ አውሎነፋስም
የምድርን ሰብል ለማጥፋት ይላካል።
፲፯ እንዲህም ይሆናል፣ በአለም ኃጢአት
የተነሳ፣ ንስሀም ስለማይገቡ፣ ሀበኃጢአ
ተኞች ላይ ለበቀልን አደርጋለሁ፣ የቁጣ
ጽዋዬም ሞልቷልና፤ ስለሆነም እነሆ፣
ካልሰሙኝ ሐደሜ አያነጻቸውም።
፲፰ ሰለዚህ፣ እኔ ጌታ አምላክ በውስጧ
የሚኖሩትን ይይዙ ዘንድ በምድር ላይ ዝን
ቦችን እልካለሁ፣ እናም ስጋቸውንም ይበ
ላሉ፣ በውስጣቸውም እጭ እንዲያዝ አደ
ርጋለሁ፤
፲፱ እናም እኔን በመቃወም እንዳይናገሩ
ሀ
ምላሳቸው እንዳይንቀሳቀስ አደርገዋለሁ፤
ስጋቸው ከአጥንታቸው እናም አይኖቻቸው
ከአይን ጉድጓዶቻቸው ላይ ይረግፋሉ።
ሐ

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
		ለ ኢሳ. ፷፮፥፲፭–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፥፯፤
፻፴፫፥፵፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር፤
ክብር።
		መ ማቴ. ፲፱፥፳፰፤
ሉቃ. ፳፪፥፴፤
፩ ኔፊ ፲፪፥፱፤
ሞር. ፫፥፲፰–፲፱።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
፵፭፥፵፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፯፤
፻፴፫፥፶፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።
		መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፺፬–
፺፭፤ ፹፬፥፴፭–፴፱።

መ

		ሠ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ኢዩ. ፪፥፲፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. የጊዜዎች
ምልክቶች።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፫፥፵፪።
፲፮ ሀ ሕዝ. ፴፰፥፳፪፤
ራዕ. ፲፩፥፲፱፤ ፲፮፥፳፩።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
		ለ ራዕ. ፲፮፥፯–፲፩፤
፪ ኔፊ ፴፥፲፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፶፫–፶፭።
ቅ.መ.መ. በቀል።
		ሐ ፩ ዮሐ. ፩፥፯፤
አልማ ፲፩፥፵–፵፩፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፲፰።
፲፱ ሀ ዘካ. ፲፬፥፲፪።

፶፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፱፥፳–፴፫

፳ እናም የጫካ ሀአውሬዎች እናም የሰማይ
አዕዋፋት ይበሏቸዋል።
፳፩ እናም ታላቋና ሀየርኩሰት ቤተክርስ
ቲያን፣ እነዚህ ገና ያልተፈጸሙትን ነገሮች
ግን መፈጸም ለየሚገባቸውን ነገሮች ነቢዩ
ሕዝቅኤል እንደተናገረው፣ እና እኔ ህያው
እንደሆንኩ፣ የምድር ሁሉ ሐጋለሞታ የሆነ
ችው መወደምትበላ እሳት ትጣላለች፣ ምክ
ንያቱም የረከሰ አይነግስምና።
፳፪ እናም ዳግም፣ እውነት፣ እውነት፣
እላችኋለሁ አንድ ሀሺህ አመት ሲጠናቀቅ፣
እናም ሰዎች ዳግም አምላካቸውን መካድ
ሲጀምሩ፣ ምድርንና የምተዋት ለለጥቂት
ጊዜ ይሆናል።
፳፫ እናም ሀመጨረሻው ይመጣል፣ እናም
ሰማይ እና ምድር ይጠፋሉ እናም ለያል
ፋሉ፣ እንዲሁም አዲስ ሰማይ እና ሐአዲስ
ምድርም ይሆናል።
፳፬ እነሆ ሁሉም አሮጌ ነገሮች ሀያልፋሉ፣
ሁሉም ነገሮች፣ እንዲሁም ሰማይ እና
ምድር እናም በውስጣቸው ያሉት ሁሉ፣
ሰዎች እና አራዊት፣ የሰማይ አዕዋፋት፣
እናም የባህር አሳዎች ሁሉ አዲስ ይሆናሉ፤
፳፭ እናም አንድ ሀጸጉርም ሆነ ጉድፍ
ከፊታችሁ እንኳን አይጠፋም፣ የእጄ ስራ
ነውና።
፳፮ ነገር ግን እነሆ፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ ምድር ከማለፏ በፊት፣ ሀየመላእክቴ
አለቃ ለሚካኤል ሐመለከቱን ይነፋል፣ ከዚ
ያም በኋላ መየሞቱት ሁሉ ይነሳሉ፣ መቃ
፳ ሀ ኢሳ. ፲፰፥፮፤
ሕዝ. ፴፱፥፲፯፤
ራዕ. ፲፱፥፲፯–፲፰።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
		ሐ ራዕ. ፲፱፥፪።
		መ ኢዩ. ፩፥፲፱–፳፤ ፪፥፫፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፭–፳፮።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
		ለ ራዕ. ፳፥፫፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴–
፴፩፤ ፹፰፥፻፲–፻፲፩።
፳፫ ሀ ማቴ. ፳፬፥፲፬።

ብራቸው ይከፈታልና፣ እናም ወደፊትም
ሠ
ይመጣሉ—አዎን ሁሉም ወደፊት ይመ
ጣሉ።
፳፯ እናም ሀጻድቃን ለዘለአለም ህይወት
ለ
በቀኜ ይሰበሰባሉ፤ እናም በግራዬ የሚ
ገኙትን ኃጢአተኞችም በአባቴ ፊት የእኔ
እንደሆኑ ለመናገር ያሳፍረኛል፤
፳፰ ስለዚህ እንዲህም እላችኋለሁ—እና
ንት የተረገማችሁ ሀለዲያብሎስ እና ለመ
ላእክቱ ወደተዘጋጀው ዘለአለማዊ ለእሳት
ከፊቴ ሐሂዱ።
፳፱ እናም አሁን፣ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣
በፍጹም በማንኛው ጊዜ እንዲመለሱ በአፌ
ተናግሬ አላውቅም፣ እኔ ሀ ወዳለሁበት
መምጣት አይችሉም፣ ሀይል የላቸውምና።
፴ ነገር ግን አስታውሱ ሁሉም ፍርዶቼ
ለሰዎች አልተሰጡም፤ ከአፌ ቃላት እንደ
ወጡ እንዲሁ ይፈጸማሉ፣ የመንፈሴ ኃይል
በሆነው በቃሌ ኃይል ከፈጠርኳቸው ነገሮች
ሀ
ፊተኞችም ኋለኞች፣ ኋለኞቸም ፊተኞች
ይሆናሉ።
፴፩ በመንፈሴ ሀይል ሀፈጥሬአቸዋለሁና፤
አዎን፣ ለመንፈሳዊ እንዲሁም ስጋዊ የሆኑ
ትን ነገሮች ሁሉ—
፴፪ የስራዬ ጅማሬ የሆነው በቅድሚያ
ሀ
መንፈሳዊ፣ ሁለተኛ ጊዜአዊዊ፤ እናም
ደግሞ የስራዬ ማብቂያ የሆነውን፣ በቅድ
ሚያ ጊዜአዊው፣ እና ሁለተኛም መንፈ
ሳዊው—
፴፫ ለእናንተ ስናገር በተፈጥሮ ትረዱ

ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።
		ለ ማቴ. ፳፬፥፴፭፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።
፳፬ ሀ ራዕ. ፳፩፥፩–፬።
፳፭ ሀ አልማ ፵፥፳፫።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመላእክት አለቃ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሚካኤል፤
አዳም።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፪–፶፭።
		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ፤
የማይሞት፣ አለሟችነት።
		ሠ ዮሐ. ፭፥፳፰–፳፱።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

		ለ ማቴ. ፳፭፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፫።
		ሐ ማቴ. ፳፭፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፩።
፳፱ ሀ ዮሐ. ፯፥፴፬፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፪።
፴ ሀ ማቴ. ፲፱፥፴፤
፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		ለ ሙሴ ፫፥፬–፭።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፱፥፴፬–፵፫

፶፪

ዘንድ ነው፤ ነገር ግን ለእኔ ለስራዬ መጨ
ረሻም ሆነ መጀመሪያ የለውም፤ ነገር ግን
ለእናንተ ተረዱት ዘንድ ተሰጥቷችኋል፣
ምክንያቱም እኔን ጠይቃችኋል እናም ተስ
ማምታችኋልና።
፴፬ ስለዚህ፣ እውነት እላችኋለሁ ሁሉም
ነገሮች ለእኔ መንፈሳዊ ናቸው፣ እናም በማ
ንኛውም ጊዜ ቢሆን፣ ለሰው ወይም ለሰው
ልጆች፣ ወይም እኔ ለፈጠርኩት ለአባታ
ችሁ አዳምም፣ ጊዜያዊ የሆነ ህግ አልሰጠ
ኋቸውም።
፴፭ እነሆ፣ ለእርሱ ራሱን ሀእንዲወክል
ሰጥቸዋለሁ፣ እናም ለትእዛዛትን ሰጠሁት
ነገር ግን ጊዜአዊ ትእዛዝን አልሰጠሁትም፣
ትእዛዛቴ መንፍሳዊ ናቸውና፤ ተፍጥሯዊ
ሆነ ጊዜያዊ፣ እንዲሁም ስጋዊ ወይም ስሜ
ታዊ አይደሉም።
፴፮ እናም እንዲህም ሆነ፣ አዳም በዲያ
ብሎስ በመፈተን—እነሆ፣ ሀዲያብሎስም
በአዳም ፊት ነበርና፣ ምክንያቱም ለኃይሌ
የሆነውን ሐክብርህን ስጠኝ በማለት በእኔ
ላይ መአምጿልና፤ እንዲሁም ሠአንድ ሶስ
ተኛውን የሰማይ ረሰራዊት ሰበነጻ ምርጫ
ቸው እኔን እንዲተው አደረገ፤
፴፯ እናም ወደታች ተጥለዋል፣ በዚህም
የተነሳ ሀዲያብሎስ እና ለመላእክቱ መጥ
ተዋል፤
፴፰ እናም፣ እነሆ፣ ከመጀመሪያው
ጀምሮ ለእነርሱ ስፍራ ተዘጋጅቶላቸዋል፣
ይህም ስፍራ ሀሲኦል ነው።

፴፱ እናም ሰይጣን የሰዎችን ልጆች ይፈ
ትን ዘንድ ግድ ነው፣ ይህ ካልሆነ በራሳ
ቸው መምረጥ አይችሉምና፤ ምክንያቱም
ለ
መራራውን ካላወቁ ጣፋጩን ማወቅ አይ
ችሉም ነበር—
፵ ስለዚህ፣ እንዲህም ሆነ ዲያብሎስ አዳ
ምን ፈተነው፣ እናም የተከለከለውን ሀፍሬ
በላ እናም ትእዛዙን ተላለፈ፣ በዚህም ለፈ
ተና ራሱን አሳልፎ በመስጠቱ ምክንያት
በሰይጣን ፈቃድ ለተገዢ ሆነ።
፵፩ ስለዚህ፣ እኔ፣ ጌታ አምላክ በመተ
ላለፉ ምክንያት ከፊቴ ሀከዔደን ገነት ለእን
ዲወጣ አደረግሁ፣ በዚህም የተነሳ የመጀ
መርያ ሞት በሆነው እንዲሁም የመጨረሻ
ሐ
ሞት በሚሆነው መንፈሳዊ በሆነው በኃ
ጢአተኞችም ላይ እናንት መየተረገማችሁ
ወደዚያ ሂዱ በምልበት ጊዜ በሚከሰተው
ሠ
የመንፈስ ሞት ሞተ።
፵፪ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ
እኔ፣ ጌታ አምላክ፣ ሀንስሀ እና ለበአንድያ
ልጄ ስም በእምነት ሐመዳንን እንዲያውጁ
ላቸው እኔ ጌታ አምላክ መመላእክትን እስከ
ምልክላቸው ድረስ ሠበጊዜያው ሞት አዳም
እና ዘሮቹ እዳይሞቱ አደረግሁኝ።
፵፫ እናም በዚህም የተነሳ እኔ ጌታ እግዚ
አብሔር የሰው ልጅ ሀየሚሞከርበት ቀናቱን
መደብኩኝ፣ በዚህም የሚያምኑትም ሁሉ፣
በስጋዊ ሞቱ ወደ ለአለሟችነት እና ሐበዘለ
አለማዊ ህይወት መለመነሳት እንዲችል እኔ
ጌታ እግዚአብሔር ይህን አደረግሁ።

ሀ

፴፫ ሀ መዝ. ፻፲፩፥፯–፰፤ ሙሴ ፩፥፬።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፭–፳፮፤
ሙሴ ፬፥፩–፬።
		ለ ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፰–፳፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክብር።
		መ ቅ.መ.መ. የሰማይ ሸንጎ።
		ሠ ራዕ. ፲፪፥፫–፬።
		ረ ት. እና ቃ. ፴፰፥፩፤ ፵፭፥፩።
ቅ.መ.መ. ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
		ሰ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

		ለ ፪ ጴጥ. ፪፥፬፤ ይሁዳ ፩፥፮፤
ሙሴ ፯፥፳፮።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፴፱ ሀ ሙሴ ፬፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ሙሴ ፮፥፶፭።
፵ ሀ ዘፍጥ. ፫፥፮፤ ሙሴ ፬፥፯–፲፫።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፥፳፬፤
ሞዛያ ፲፮፥፫–፭፤
አልማ ፭፥፵፩–፵፪።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዔድን።
		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ አልማ ፵፥፳፮።
		መ ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፯–

ሀ

፳፰፤ ፸፮፥፴፩–፴፱።
		ሠ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ሙሴ ፭፥፮–፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
		መ አልማ ፲፪፥፳፰–፴።
		ሠ ፪ ኔፊ ፪፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
፵፫ ሀ አልማ ፲፪፥፳፬፤ ፵፪፥፲።
		ለ ሙሴ ፩፥፴፱።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም ህይወት።
		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።

፶፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፳፱፥፵፬–፴፥፬

፵፬ እናም የማያምኑት ወደ ዘለአለማዊ
ሀ
ጥፋት፣ ንስሀ ባለመግባታቸው ከመንፈ
ሳዊ ውድቀታቸው አይድኑምና፤
፵፭ እነሆ ከብርሀን ይልቅ ጭለማን ይወ
ዳሉ፣ እናም ሀስራቸውም እርኩስ ነው፣
እናም ለሚታዘዙለት ለዚያ ለደሞዛቸውን
ይቀበላሉ።
፵፮ ነገር ግን፣ እላችኋለሁ፣ ህጻናት
ሀ
ልጆች ከአለም መጀመሪያ ጀምሮ በአን
ድያ ልጄ ለድነዋል፤
፵፯ ስለዚህ፣ ኃጢአትን ሊሰሩ አይች
ሉም፣ በእኔ ፊት ሀተጠያቂ እስኪሆኑ ድረስ

ህጻናት ልጆችን ለለመፈተን ሰይጣን ሀይል
አልተሰጠውምና፤
፵፰ ስለዚህ እንደ ፈቃዴ፣ እንደወደድሁ
ሀ
ከአባቶቻቸው እጅ ታላላቅ ነገሮችን እጠ
ብቅባቸው ዘንድ ይህ ተሰጥቷቸዋል።
፵፱ እናም፣ ዳግም፣ እላችኋለሁ፣ እው
ቀት ያለው ሁሉ ንስሀ ይገባ ዘንድ አላዘ
ዝሁምን?
፶ እናም ሀመረዳት ለሌለው እርሱ፣ እንደ
ተጻፈው ያደርግ ዘንድ ሀላፊነቱ የእኔ ነው።
እናም አሁን በዚህ ጊዜ ለእናንተ ተጨማሪ
ነገርን አላውጅም። አሜን።

ክፍል ፴
መስከረም ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት ኒው ዮርክ በነቢዩ ጆሴፍ አማካይነት ከሶ
ስት ቀን ጉባዔ በኋላ፣ ግን የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ከመለያየታቸው በፊት፣
ለዴቪድ ዊትመር፣ ለፒተር ዊትመር ዳግማዊ፣ እና ለጆን ዊትመር የተሰጠ ራዕይ።
ይህ ጽሁፍ በመጀመሪያ የታተመው እንደ ሶስት ራዕይዎች ነበር፣ ይህም በ፲፰፻፴፭
(እ. አ. አ. ) ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ቅጂ ውስጥ በነቢዩ በአንድ ክፍል ውስጥ
ተካትተው ነበር።
፩–፬፣ ዴቪድ ዊትመር በትጋት ባለመስ
ራቱ ተገሰጸ፤ ፭–፰፣ ፒተር ዊትመር ዳግ
ማዊ ከኦሊቨር ካውድሪ ጋር ወደላማናው
ያን ተልዕኮ ይሂድ፤ ፱–፲፩፣ ጆን ዊትመር
ወንጌልን እንዲሰብክ ተጠራ።
፩ እነሆ፣ ሀዴቪድ እንዲህ እልሀለሁ፣
ሰውን ለበመፍራት ለጥንካሬ በእኔ ሐመደ
ገፍ ያለብህን ያህል አልተደገፍክም።
፪ ነገር ግን አዕምሮህ በእኔ በፈጣሪህ
ነገር እንዲሁም በተጠራህበት አገልግሎት
ላይ ከመሆን ይልቅ ሀበምድር ነገሮች ላይ
፵፬ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፯–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፵፭ ሀ ዮሐ. ፫፥፲፰–፳፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፩–፴፪።
		ለ ሞዛያ ፪፥፴፪–፴፫፤
አልማ ፫፥፳፮–፳፯፤
፭፥፵፩–፵፪፤ ፴፥፷።
፵፮ ሀ ሞሮኒ ፰፥፰፣ ፲፪፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፰።

ሆኗል፤ እናም መንፈሴን እና ከአንተ በላይ
ስልጣን የተሰጣቸውን አላደመጥክም፣ ነገር
ግን እኔ ባላዘዝኳቸው ተወስደሀል።
፫ ስለዚህ፣ ከእጄ ለራስህ እንድትጠይቅ
ተትተሀል፣ እናም ስለተቀበልካቸውም ነገ
ሮች ሀአሰላስል።
፬ እናም ተጨማሪ ትእዛዛትን እስከ
ምሰጥህ ድረስ መኖሪያህ በአባትህ ቤት
ይሆናል። በቤተክርስቲያኗ ውስጥ እናም
በአለም ፊት እና በአካባቢው ባሉት
ዙሪያዎች ሀ አገልግሎትን ትሰጣለህ።
አሜን።

ቅ.መ.መ. ልጅ፣ ልጆች።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፬፥፯።
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
፵፯ ሀ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
፵፰ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭።

፶ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯–፲።
ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፴ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዊትመር፣
ዴቪድ።
		ለ የሐዋ. ፭፥፳፱።
		ሐ ፪ ዜና ፲፮፥፯–፱።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፭፥፲።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. አገልግሎት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፥፭–፴፩፥፬

፶፬

፭ እነሆ ፒተር፣ እንዲህ እልሀለሁ፣ ከወ
ንድምህ ከኦሊቨር ጋር ለትጓዛለህ፤ ወንጌሌን
ለማወጅ አንደበትህን ትከፍት ዘንድ ለእኔ
አስፈላጊ የሚሆንበት ሐወቅት መጥቷል፤
ስለዚህ አትፍራ፣ ነገር ግን ወንድምህ የሚ
ሰጥህን ምክር እና ቃላት መአድምጥ።
፮ እናም በስቃዩ ሁሉ ከእርሱ ጋር ሁን፣
ለአንተ እና ለእርሱ ደህንነት በጸሎት እና
በእምነት ዘወትር ልብህን ወደ እኔ አንሳ፤
ሀ
በላማናውያን መካከል ለቤተክርስቲያኔን
እንዲገነባ ኃይልን ሰጥቼዋለሁና፤
፯ እናም ከወንድሙ፣ ከጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ በቀር በእርሱ ሀላይ ማንንም የቤ
ተክርስቲያኗን ነገሮች በተመለከተ የእርሱ
አማካሪ እንዲሆን አልሾምኩም።
፰ ስለዚህ፣ እነዚህን ነገሮች አድምጥ

እናም ትእዛዛቴን በመጠበቅ ትጋ፣ እናም
በዘለአለማዊ ህይወት ትባረካለህ። አሜን።
፱ እነሆ፣ አገልጋዬ ጆን እንዲህ እልሀለሁ
እንደመለከት ሀድምጽ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ
ወንጌሌን ለማወጅ ትጀምራለህ።
፲ እናም አገልግሎትህም ከእዚያ እንድ
ትሄድ ትእዛዝ እስክሰጠህ ድረስ በወንድ
ምህ በፊልፕ በሮው ስፍራና በአካባቢው፣
አዎን፣ እንዲሁም ድምጽህ በሚሰማበት
ስፍራ ሁሉ ይሆናል።
፲፩ እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮም በሙሉ
ነፍስህ አገልግሎትህ ሁሉ በፅዮን ይሆ
ናል፤ አዎን፣ ሀሰው ሊያደርግ የሚችለ
ውን ለሳትፈራ ለእኔ ስራ ዘወትር አንደበ
ትህን ትክፍታለህ፣ እኔም ዘወትር ከአንተ
ሐ
ጋር እሆናለሁና። አሜን።

ሀ

ክፍል ፴፩
መስከረም ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት ለቶማስ ቢ ማርሽ
የተሰጠ ራዕይ። ወቅቱም የቤተክርስቲያኗ ጉባዔ እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ ነበር
(የክፍል ፴ ርዕስን ተመልከቱ)። ይህ ራዕይ ከመሰጠቱ በፊት በወሩ መጀመሪያ
ላይ የተጠመቀው ቶማስ ማርሽ በቤተክርስቲያን ውስጥ በሽማግሌነት ተሹሞ ነበር።
፩–፮፣ ቶማስ ቢ ማርሽ ወንጌልን እንዲ
ሰብክ ተጠራ እናም ስለቤተሰቡ ደህንነት
ማረጋገጫ ተሰጠው፤ ፯–፲፫፣ ትዕግስተኛ
እንዲሆን፣ ዘወትር እንዲጸልይ እናም
አጽናኙን እንዲከተል ተመከረ።
፩ ልጄ ሀቶማስ፣ በስራዬ ባለህ እምነት
የተባረክህ ነህ።
፪ እነሆ፣ በቤተሰብህ የተነሳ ብዙ መከራን
አይተሀል፤ ሆኖም፣ ቤተስብህን እና አንተን
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ዊትመር፣
ፒተር ዳግማዊ።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፪፥፩–፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፭።
		መ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)፤
የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፫፥፳፤ ፵፱፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ላማናውያን።

አዎን፣ ህጻናት ልጆችህን እባርካቸዋለሁ፤
እናም የሚያምኑበት እና እውነትን የሚያ
ውቁበት እንዲሁም ከአንተ ጋር በቤተክር
ስቲያኔ አንድ የሚሆኑበት ቀን ይመጣል።
፫ ልብህን አንሳ እናም ተደሰት፣ የተል
ዕኮህ ሰዓት መጥቷልና፤ እናም አንደበትህ
ይፈታል፣ እናም የታላቅ ደስታን ሀየምስራ
ችንም ለዚህ ትውልድ ታውጃለህ።
፬ ለአገልጋዬ ለጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣
የተገለጡለትን ነገሮች ሀታውጃለህ። ከዚህ

		ለ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፪–፫።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፴፫፥፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፭፥፮።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፶፩፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት፤ ፍርሀት።

		ሐ ማቴ. ፳፰፥፲፱–፳።
፴፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማርሽ፣
ቶማስ ቢ።
፫ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፯፤
ሉቃ. ፪፥፲–፲፩፤
ሞዛያ ፫፥፫–፭።
፬ ሀ ሞዛያ ፲፰፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪፤
፶፪፥፴፮።

፶፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፩፥፭–፴፪፥፪

ጊዜ ጀምሮ መስበክ፣ አዎን፣ ለለነዶ ሊሆን
የቀረበውን ስብል መሰብሰብ ትጀምራለህ።
፭ ስለዚህ፣ በሙሉ ነፍስህ ሀ እጨድ፣
እናም ኃጢአትህም ለተሰርዮልሀል፣ እናም
ብዙ ሐነዶም በጀርባህ ትሸከማለህ፣ መለሰ
ራተኛ ደመወዙ ይገባዋልና። ስለዚህ ቤተ
ሰቦችህም በህይወት ይኖራሉ።
፮ እነሆ፣ እውነት እልሀለሁ፣ ከእነርሱ
ለጥቂት ጊዜ ብቻ ሂድ፣ እናም ቃሌን
አውጅ፣ እናም ለእነርሱም ስፍራን አዘጋ
ጅላቸዋለሁ።
፯ አዎን፣ የስዎቹን ልብ ሀእከፍታለሁ፣
እናም ይቀበሉሀል። እና በእጀህም ቤተክ
ርስቲያንን እመሰርታለሁ፤
፰ እናም ሀታጠነክራቸዋለህ እናም ለሚ
ሰበሰቡበት ቀንም ታዘጋጃቸዋለህ።

፱ ሀበስቃይ ለታጋሽ ሁን፣ ክፉ ለሚናገሩህ
ክፉ አትመልስ። ሐቤትህን በትህትና ግዛ፣
እናም የጸናህ ሁን።
፲ እነሆ፣ ስለማይቀበሉህም ለአለም ሳይ
ሆን ነገር ግን ለቤተክርስቲያኗ ሀኪም ትሆ
ናለህ።
፲፩ እኔ ወደምፈቅደው ስፍራ ሁሉ ሂድ፣
እናም የምትሄድበት እና የምትሰራው ሀበአ
ጽናኙ ይሰጥሀል።
፲፪ ሀወደፈተና እንዳትገባ እና ደመወዝ
ህን እንዳታጣ ዘወትር ለጸልይ።
፲፫ እስከ ፍጻሜው ድረስ ሀታማኝ ሁን፣
እኔም ከአንተ ለጋር ነኝ። እነዚህ ቃላት
የሰውም ሆነ የሰዎች አይደሉም፣ ነገር ግን
በአብ ሐፈቃድ የእኔ ያዳኛችሁ የኢየሱስ
ክርስቶስ ናቸው። አሜን።

ክፍል ፴፪
ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) መጀመሪያ አካባቢ በማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ ውስጥ
በጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት ለፓርሊ ፒ ፕራት እና ለዚባ ፒተርሰን የተሰጠ ራዕይ።
ቤተክርስቲያኗ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በረከታቸው ቀደም ብሎ እንደተተነበ
የላቸው ሰለተገነዘበቻቸው ላማናውያን በተመለከተ በሽማግሌዎች መካከል ታላቅ
ፈቃድ እና አትኩሮት አድሮ ነበር። በዚህ የተነሳ ጌታ በምራዕብ ወዳሉት የኢን
ድያን ጎሳዎች ሽማግሌዎች እንዲሄዱ ፈቃዱ እንደሆነ ለመጠየቅ ታላቅ ጸሎት
ተደረገ። ይህ ራዕይም ተከተለ።
፩–፫፣ ፓርሊ ፒ ፕራት እና ዚባ ፒተር
ሰን ከኦሊቨር ካውድሪ እና ፒተር ዊትመር
ዳግማዊ ጋር በመሆን ለላማናውያን እንዲ
ሰብኩ ተጠሩ፤ ፬–፭፣ ቅዱሳን መጻህፍትን
ለመረዳት መጸለይ አለባቸው።
፩ እናም አሁን አገልጋዬን ሀፓርሊ ፒ
፬ለ
፭ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ት. እና ቃ. ፬፥፬–፮።
ራዕ. ፲፬፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ት. እና ቃ. ፸፱፥፫።
ሉቃ. ፲፥፫–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፸፭፥፳፬።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፩፥፭፤ ፻፰፥፯።

ፕራትን በተመለከተ፣ እነሆ፣ እንዲህ እለ
ዋለሁ፣ እኔ ህያው እንደሆንኩኝ፣ ወን
ጌሌን እንዲያውጅ እናም ከእኔም ለእንዲ
ማር እንዲሁም የዋህ እና ልበ ትሁት እን
ዲሆን ፍቃዴ ነው።
፪ እናም እኔ ለእርሱ የሰጠሁት ከአገልጋ
ዮቼ፣ ከኦሊቨር ካውድሪ እና ከፒተር ዊት

፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—
የወላጆች ሀላፊነቶች።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
አፅናኝ።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፯–፳፩።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መፅናት።
		ለ ማቴ. ፳፰፥፳።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስልጣን።
፴፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፕራት፣
ፓርሊ ፓርከር።
		ለ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፪፥፫–፴፫፥፭

መር ዳግማዊ፣ ጋር በላማናውያን መካከል
ወደ ምድረበዳ ለእንዲሄድ ነው።
፫ እናም ሀዚባ ፒተርሰን እንዲሁ ከእነርሱ
ጋር ይሄዳል፤ እኔም ራሴ ከእነርሱ ጋር እሄ
ዳለሁ፣ እናም ለበመካከላቸውም እሆናለሁ፤
እናም ከአብ ዘንድ እኔ የእነርሱ ሐአማላጅ
ነኝ፣ እናም ምንም ነገር እነርሱን አይቃ
ወምም።
ሀ

፶፮

፬ እናም ለተጻፉት ትኩረትን ይሰጣሉ፣
እናም ሌላን ለራዕይ ተቀበልን አይሉም፤
እናም እነዚህን ነገሮች ሐ እንዲገባቸው
መ
ግልጽ አደርግላቸው ዘወትር ይጸልያሉ።
፭ እናም ለእነዚህ ቃላት ያድምጣሉ እና
በቀላሉም አይመለከቷቸውም፣ እናም እባ
ርካቸዋለሁ። አሜን።
ሀ

ክፍል ፴፫
ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. )፣ በፈየት፣ ኒው ዮርክ በነቢዩ በጆሴፍ ስሚዝ አማካ
ይነት ለእዝራ ታይር እና ኖርዝሮፕ ስዊት የተሰጠ ራዕይ። ይህንን ራዕይ በማስተ
ዋወቅ፣ የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚያረጋግጠው፣ “በእምነት ተግተው ለሚ
ሹት ጌታ ሊያስተምራቸው ዘወትር ዝግጁ ነው።”
፩–፬፣ ሰራተኞች በአስራ አንደኛው ሰዓት
ወንጌልን እንዲያውጁ ተጠርተዋል፤ ፭–
፮፣ ቤተክርስቲያኗ ተመስርታለች፤ እና
የተመረጡትም ይሰበሰባሉ፤ ፯–፲፣ ንሰሀ
ግቡ፣ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና፤ ፲፩–
፲፭፣ ቤተክርስቲያኗ በወንጌል አለት ላይ
ተመስርታለች፤ ፲፮–፲፰፣ ለሙሽራው
ምጽአት ተዘጋጁ።
፩ እነሆ፣ እንዲህ እልሀችኋለሁ፣ አገ
ልጋዮቼ እዝራ እና ኖርዝሮፕ፣ ጆሮቻች
ሁን ክፈቱ እናም ፈጣን እና ሀያል፣ ሀቃሉ
ሁለት አንደበት ካለው ሰይፍ ይልቅ የተ
ሳለ፣ ነፍስንና መንፈስን፣ መገጣጠሚያን
እና መቅኔን እስኪለይ ድረስ የሚሰራውን
የጌታን ድምፅ አድምጡ፣ እናም የልብን
ሐሳቦችና ለምኞቶች የሚያውቅ ነው።
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
		ለ
		ሐ
፬ሀ
		ለ
		ሐ

ት. እና ቃ. ፫፥፲፰–፳።
ት. እና ቃ. ፳፰፥፰፤ ፴፥፭።
ት. እና ቃ. ፶፰፥፷።
ማቴ. ፲፰፥፳፤
ት. እና ቃ. ፮፥፴፪፤ ፴፰፥፯።
ቅ.መ.መ. አማላጅ።
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፫–፵፬።
ት. እና ቃ. ፳፰፥፪።
ቅ.መ.መ. ማስተዋል።

፪ እውነት፣ እውነት፣ እላችኋለሁ፣ ድም
ጻችሁን እንደ መለከት ሀድምጽ ከፍ እን
ድታደርጉ እና ወንጌሌን በጠማማና በክፉ
ትውልድ መካከል እንድታውጁ ተጠርታ
ችኋልና።
፫ እነሆም፣ ሀየእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ
አዝመራው ዝግጁ ነው፤ እናም ለአስራ አደ
ኛው ሰዓት፣ እና ሐለመጨረሻ ጊዜ ወደ
እኔ የወይን ስፍራ አገልጋዮቼን የምጠራ
በት ጊዜ ነው።
፬ እናም አንዳች ፍሬ እንኳን ሳይቀር
ሀ
የወይን ስፍራዬም ለተበላሽቷል፤ እናም
ከጥቂቶቹ በስተቀር ሐመልካምን የሚያደ
ርጉ የሉም፤ እናም ሁሉም ብልሹ አእምሮ
መ
በካህን ተንኮል ምክንያት በብዙ መንገ
ዶች ሠጥፋት ላይ ወድቀዋል።
፭ እናም እውነት፣ እውነት፣ እላችኋ

		መ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፬።
፴፫ ፩ ሀ ዕብ. ፬፥፲፪፤
ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
		ለ አልማ ፲፰፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
፪ ሀ ኢሳ. ፶፰፥፩።
፫ ሀ ዮሐ. ፬፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፬፥፬፤
፲፪፥፫፤ ፲፬፥፫።
		ለ ማቴ. ፳፥፩–፲፮።

		ሐ ያዕቆ. ፭፥፸፩፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፰።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
		ለ ፪ ኔፊ ፳፰፥፪–፲፬፤
ሞር. ፰፥፳፰–፵፩።
		ሐ ሮሜ ፫፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፪።
		መ ቅ.መ.መ. የካህን ተንኮል።
		ሠ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፬።

፶፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፫፥፮–፲፰

ለሁ፣ ይህችን ሀቤተክርስቲያን ለመስርቻ
ታለሁ እናም ከምድረበዳ እንድትወጣ
ጠርቻታለሁ።
፮ እናም ምርጦቼን፣ እንዲሁም በእኔ
የሚያምኑትን፣ እና ድምጼን የሚያዳም
ጡትን ሁሉ፣ ሀከአራቱም የምድር ማዕዘ
ናት ቢሆንም ለእሰበስባለሁ።
፯ አዎን፣ እውነት፣ እውነት፣ እላችኋ
ለሁ፣ የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ አዝመ
ራው ዝግጁ ነው፤ ስለዚህ፣ በማጭዶቻ
ችሁ እጨዱ፣ እናም በሙሉ ኃይላችሁ፣
አዕምሮአችሁ፣ እናም ጉልበታችሁ ሰብ
ስቡ።
፰ አንደበታችሁን ሀ ክፈቱ እንዲሁም
ይሞላሉ፣ ከኢየሩሳሌም በምድረበዳ እን
ደተጓዘው፣ እንደጥንቱ ለኔፊም ትሆናላ
ችሁ።
፱ አዎን፣ አንደበታችሁን ከፍታችሁ
ከመናገር አትቆጠቡ፣ እናም ሀነዶንም በጀ
ርባችሁ የተጫናችሁ ትሆናላችሁ፣ እኔም
ከናንተ ጋር ነኝና።
፲ አዎን፣ አንደበታችሁን ክፈቱ እናም
ይሞላሉ፣ እንዲህ በማለትም ተናገሩ፥
ሀ
ንሰሀ ግቡ፣ ንሰሀ ግቡ፣ እናም የጌታን
መንገድ አዘጋጁ፣ ጎዳናውንም አስተካ
ክሉ፤ መንገሥተ ሰማይ ተቃርባለችና፤
፲፩ አዎን፣ ለኃጢአታችሁም ስርየት፣
እያንዳንዳችሁም ንሰሀ ግቡ እና ሀ ተጠ
መቁ፤ አዎን፣ በውሀም ተጠመቁ፣ እናም
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
		ለ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፭–፲፯።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፩።
		ለ ፪ ኔፊ ፩፥፳፮–፳፰።
፱ ሀ መዝ. ፻፳፮፥፮፤
አልማ ፳፮፥፫–፭፤

በመቀጠልም የእሳት እና የመንፈስ ቅዱስ
ጥምቀት ይመጣል።
፲፪ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት፣ እላችኋ
ለሁ፣ ይህ ሀወንጌሌ ነው፤ እናም በእኔ እም
ነት ከሌላቸው በስተቀር በምንም መንገድ
ሊድኑ አይችሉም፤
፲፫ እናም በዚህ ሀአለት ላይ ቤተክርስ
ቲያኔን እገነባለሁ፣ አዎን፣ በዚህም አለት
ላይ ተገንብታችኋል፣ እናም የምትቀጥሉም
ከሆነ፣ ለየሲዖል ደጆችም አያሸንፏችሁም።
፲፬ እናም የቤተክርስቲያኗን ሀመመሪያ
ዎች እና የተስፋ ቃላትን መጠበቅ ታስታ
ውሳላቸሁ።
፲፭ እናም እምነት ያላቸውን ሁሉ በቤተ
ክርስቲያኔ ውስጥ ሀእጆቻችሁን በመጫን
ለ
ታጸኗቸዋላችሁ፣ እናም እኔም የመንፈስ
ቅዱስን ሐስጦታን እሰጣቸዋለሁ።
፲፮ እናም መፅሐፈ ሞርሞን እናም ሀቅዱ
ሳን መጻህፍት ለእናንተ ለመማሪያነት ከእኔ
ለእናንተ ተሰጥተዋል፤ እናም የመንፈሴም
ኃይል ነገሮችን ሁሉ ሐህይወት ይሰጣል።
፲፯ ሰለዚህ፤ ሀሙሽራው በሚመጣበት
ጊዜ ዝግጁ መሆን እንድትችሉ፣ መብራ
ታችሁን አስተካክላችሁ በመለኮስ እና ዘይ
ታችሁን በመያዝ፣ ታማኝ ሁኑ፣ ዘውት
ርም ጸልዩ—
፲፰ እነሆም፣ እውነት፣ እውነት፣ እላች
ኋለሁ፣ በቶሎም ሀእመጣለሁ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።

ት. እና ቃ. ፸፭፥፭።
፲ ሀ ማቴ. ፫፥፩–፫።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፲፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫–፳፪።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. አለት።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፮–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፲፥፷፱–፸።
፲፬ ሀ ይህም ት. እና ቃ. ፳ (የክፍል
፳ ርዕስን ተመልከቱ) ማለት
ነው። ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፫።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።

		ለ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፥፵፩።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፮።
		ሐ ዮሐ. ፮፥፷፫።
፲፯ ሀ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫።
ቅ.መ.መ. ሙሽራ።
፲፰ ሀ ራዕ. ፳፪፥፳።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፬፥፩–፲፪

፶፰

ክፍል ፴፬
ህዳር ፬፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈያት፣ ኒው ዮርክ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት
ለኦርሰን ፕራት የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ ወንድም ፕራት አስራ ዘጠኝ አመቱ
ነበር። ከስድስት ሳምንት ቀደም ብሎ ከታላቅ ወንድሙ፣ ከፓርሊ ፒ ፕራት ዳግም
ስለተመለሰው ወንጌል ስብከት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰማ ተለወጠና ተጠመቀ። ይህ
ራዕይ የተሰጠው በፒተር ዊትመር ቀዳማዊ ቤት ውስጥ ነበር።
፩–፬፣ በእምነት የተሞሉት በኃጢአት ክፍ
ያው አማካይነት የእግዚአብሔር ልጆች
ይሆናሉ፤ ፭–፱፣ የወንጌል ስብከት የዳ
ግም ምጽአትን መንገድ ያዘጋጃል፤ ፲–
፲፪፣ ትንቢት በመንፈስ ቅዱስ ሀይል አማ
ካይነት ይመጣል።
፩ ልጄ ሀኦርሰን፣ እኔ ጌታ አምላክ፣ እናም
እንዲሁም ቤዛህን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ
የምንናገረውን ስማ እናም አድምጥ፣ እን
ዲሁም ተመልከት፤
፪ በጭለማ የሚያበራ እና ጭለማም የማ
ይረዳውን፣ እኔ የአለም ሀብርሀን እና ሕይ
ወት የሆንኩትን፤
፫ ያመኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ሀልጆች
ይሆኑ ዘንድ አለምን ለበመውደድ ሐእርሱ
ህይወቱን አሳልፎ መየሰጠውን ስማ እናም
አድምጥ፣ እንዲሁም ተመልከት። ስለዚ
ህም አንተ ልጄ ነህ፤
፬ እናም በማመንህ ምክንያት ሀየተባረክ
ነህ፤
፭ እናም ይበልጡን የተባረክ ነህ ምክንያ
ቱም ወንጌሌን እንድትሰብክ በእኔ ሀተጠር
ተሀል—
፮ ለጠማማና ክፉ ትውልዶች፣ ሀለዳግም
ምፅአቱ የጌታን መንገድ በማዘጋጀት ለንስ

ሀን ጩህ እናም ረጅም እና ጉልህ እንደሆ
ነው መለከት ድምጽ ድምጽህን ከፍ አድ
ርግ።
፯ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣
በኃይልና በታላቅ ክብር ሀበደመና ውስጥ
የምመጣበት ለጊዜ ተቃርቧልና።
፰ እናም ሁሉም ህዝብ ሀ ስለሚንቀጠ
ቀጡ፣ የምጽአቴም ጊዜ ለታላቅ ቀን ይሆ
ናል።
፱ ነገር ግን ያ ታላቁ ቀን ከመምጣቱ
በፊት፣ ጸሀይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም
ወደ ደምነት ትለወጣለች፤ እናም ከዋክብ
ትም ብርሀናቸውን መስጠት ይከለክላሉ፣
አንዳንዶቹም ይወድቃሉ፣ እና ታላቅ ጥፋ
ትም ኃጢአተኞችን ይጠብቃቸዋል።
፲ ስለዚህም፣ ጌታ እግዚአብሔር ስለተ
ናገረ፣ ድምጽህን ከፍ አድርገህ ከመናገር
ሀ
አትቆጠብ፣ ስለዚህ ትንቢትን ተናገር፣
እና ይህም በመንፈስ ቅዱስ ለሀይል አማካ
ይነት ይሰጣል።
፲፩ እናም እምነት ካለህ፣ እነሆ፣ እስከ
ምመጣ ድረስ እኔም ከአንተ ጋር ዘወትር
እሆናለሁ—
፲፪ እናም እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣
በቶሎም እመጣለሁ። እኔ ጌታህ እና ቤዛህ
ነኝ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

፴፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፕራት፣ ኦርሰን። 		ሐ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
፪ ሀ ዮሐ. ፩፥፩–፭።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፫ ሀ ዮሐ. ፩፥፱–፲፪፤
ሮሜ ፰፥፲፬፣ ፲፮–፲፯፤
ሙሴ ፮፥፷፬–፷፰።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፮፤ ፲፭፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።

		መ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣ ማዳን፣
ቤዛነት፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ።
፬ ሀ ዮሐ. ፳፥፳፱።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

		ለ
፯ሀ
		ለ
፰ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፮፥፱።
ሉቃ. ፳፩፥፳፯።
ራዕ. ፩፥፫።
ኢሳ. ፷፬፥፪።
ኢዩ. ፪፥፲፩፤
ሚል. ፬፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፯–፳፮።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲ ሀ ኢሳ. ፶፰፥፩።
		ለ ፪ ጴጥ. ፩፥፳፩።

፶፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፭፥፩–፯

ክፍል ፴፭
በታህሳስ ፯፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ ወይም በአቅራቢያው፣ ለነ
ቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ለሲድኒ ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። በዚህን ጊዜ ነቢዩ ከሞላ
ጎደል በየቀኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ተጠምዶ ነበር። ትርጉሙ የተጀመ
ረው በሰኔ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) መባቻ ላይ ነበር፣ እናም ኦሊቨር ካውድሪ እና ጆን
ዊትመር እንደ ጸሀፊ በመሆን አገልግለው ነበር። ለሌላም ስራ ስለተጠሩ፣ ስድኒ
ሪግደን በመለኮታዊ ምርጫ ለነቢዩ እንደ ጸሀፊ በመሆን እንዲያገለግል ተጠርቶ
ነበር (አንቀጽ ፳ን ተመልከቱ)። ከዚህ ራዕይ አስቀድሞ እንደተጻፈው፣ የጆሴፍ
ስሚዝ ታሪክ እንዳሚገልጸው፣ “ በታህሳሥ ሲድኒ ሪግደን ከኦሀዮ ጌታን ለመ
ጠየቅ መጣ፣ እናም ከእርሱ ጋርም ኤድዋርድ አብሮት መጥቶ ነበር።. . . ከእነ
ዚህ ወንድሞች መድረስ ጥቂት ጊዜ በኋላ ጌታ ይህን ተናገረ።”
፩–፪፣ እንዴት ሰዎች የእግዚአብሔር
ልጆች መሆን እንደሚችሉ፤ ፫–፯፣ ሲድኒ
ሪግደን እንዲጠምቅ እና መንፈስ ቅዱስን
እንዲሰጥ ተጠርቷል፤ ፰–፲፪፣ ምልክ
ቶች እና ታእምራት የሚሰሩት በእምነት
ነው፤ ፲፫–፲፮፣ የጌታ አገልጋዮች በመን
ፈስ ቅዱስ አማካይነት ህዝብን ያሄዷቸ
ዋል፤ ፲፯–፲፱፣ ጆሴፍ ስሚዝ የሚስጥራ
ቱን ቁልፎች ይዟል፤ ፳–፳፩፣ የተመረ
ጡት ዳግም ምጽአትን ይታገሳሉ፤ ፳፪–
፳፯፣ እስራኤል ትድናለች።
፩ ሀአልፋና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያና የመ
ጨረሻ፣ ለመንገዱም አንድ ዘለአለማዊ
ዙሪያ የሆነው፣ ዛሬም፣ ትላንት እንዲሁም
ለዘለአለም ሐአንድ አይነት የሆነውን መየጌታ
አምላካችሁን ድምጽ አድምጡ።
፪ እነርሱ የእግዚአብሔር ሀልጆች ይሆኑ
ዘንድ፣ እንዲሁም እኔ በአብ እንዳለሁ
እርሱም በእኔ ለእንዳለ፣ እነርሱም በእኛ
ሐ
አንድ ይሆኑ ዘንድ ለአለም ኃጢአቶች፣
፴፭ ፩ ሀ ራዕ. ፩፥፰።

ቅ.መ.መ. አልፋ
እና ኦሜጋ።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፫፥፪።
		ሐ ዕብ. ፲፫፥፰፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፩–፬፤
፴፱፥፩–፫።
		መ ቅ.መ.መ. ጌታ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
			 ወንድ እና ሴት ልጆች።

እንዲሁም በእኔ ስም መለሚያምኑ ሁሉ
ሠ
የተሰቀልኩት የእግዚአብሔር ልጅ የሆ
ንኩት እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ።
፫ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት፣ ለአገልጋዬ
ለስዲኒ እናገራለሁ፣ ስራዎችህን እና አን
ተን ተመልክቻለሁ። ጸሎቶችህን ሰምቻ
ለሁ፣ እናም ለታላቅ ስራም አዘጋጅቼሀ
ለሁ።
፬ ታላላቅ ነገሮችን ስለምታደረግ የተባ
ረክ ነህ። እነሆ እንደ ሀዮሐንስ፣ በእኔ እና
ከሚመጣው ለኤልያስ በፊትም መንገድን
እንድታዘጋጅ ተልከሀል፣ እና መላክህንም
አላወክም።
፭ ለንሰሀ በውሀ ጠምቀሀል፣ ነገር ግን
መንፈስ ቅዱስን ሀአልተቀበሉም፤
፮ ነገር ግን አሁን በውሀ ሀ እንድታጠ
መቅ ትእዛዛትን እሰጥሀለሁ፣ እናም ልክ
እንደ ጥንቶቹ ኃዋሪያት ለእጆችን በመጫን
ሐ
መንፈስ ቅዱስን ይቀበላሉ።
፯ እናም እንዲህም ይሆናል ሞኝነታቸ
ውና አጸያፊ ስራቸው ለሁሉም ሰዎች አይን

		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ሐ ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፫።
ቅ.መ.መ. አንድነት።
		መ ት. እና ቃ. ፳፥፳፭፤
፵፭፥፭፣ ፰።
		ሠ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፬ ሀ ሚል. ፫፥፩፤
ማቴ. ፲፩፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፯–፳፰።

		ለ ፫ ኔፊ ፳፭፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፪፥፩፤
፻፲፥፲፫–፲፭።
፭ ሀ የሐዋ. ፲፱፥፩–፮።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ለ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፭፥፰–፳

ግልጽ ስለሚሆን፣ በምድሩ ላይ፣ እንዲ
ሁም ሀበአህዛቦችም መካከል ታላቅ ስራ
ይሆናል።
፰ እኔ እግዚአብሔር ነኝና፣ እናም
ክንዴም ሀአጭር አይደለም፤ እናም ለተአ
ምራትን፣ ሐምልክቶችን፣ እንዲሁም ድንቅ
ስራዎችን በስሜ መለሚያምኑት ሁሉ አሳ
ያለሁ።
፱ እና ሀበእምነት በስሜ የሚጠይቁትም፣
ለ
ዲያብሎስን ሐያስወጣሉ፣ የታመሙትንም
መ
ይፈውሳሉ፤ እውሮች ብርሀናቸውን እን
ዲያገኙ፣ ደንቆሮዎች እንዲሰሙ፣ እናም
ዱዳዎች እንዲናገሩ፣ እናም ሽባዎች እን
ዲራመዱ ያደርጋሉ።
፲ እናም የሰዎች ልጆች ታላላቅ ነገሮችን
እንዲያዩ የሚደረጉበት ጊዜ በቶሎ ይመ
ጣል፤
፲፩ ነገር ግን ሀየዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ
ህዝብ እንዲጠጡ ካደረገችው ለባቢሎን
ሐ
ጥፋት በስተቀር፣ መያለእምነት ምንም
ነገር እንዲታይ አይደረግም።
፲፪ እናም ለዚህ ትውልድ የላኩትን የወ
ንጌሌን ሙላት ለመቀብል ከተዘጋጁት በስ
ተቀር፣ መልካምን የሚያድርጉ ሀየሉም።
፲፫ ስለዚህ፣ በመንፈሴ ኃይል ህዝብን
እንዳውቃቸው ሀያልተማሩትን እና የተናቁ
ትን፣ የአለም ለደካማ ነገሮችን እጠራለሁ።
፲፬ እናም ክንዳቸው የእኔ ክንድ ይሆናል፣
፯ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
፰ ሀ ኢሳ. ፶፥፪፤ ፶፱፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምልክት።
		መ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ማር. ፩፥፳፩–፵፭።
		ሐ ማር. ፲፮፥፲፯።
		መ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፲፩ ሀ ራዕ. ፲፰፥፪–፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
		ሐ ት. እና ቃ. ፭፥፲፱–፳።
		መ ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፩–፲፪።
፲፪ ሀ ሮሜ ፫፥፲–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፬፤
፴፰፥፲–፲፩፤ ፹፬፥፵፱።
፲፫ ሀ የሐዋ. ፬፥፲፫።

፷

እናም ጋሻና መከታ እሆናቸዋለሁ፤ እናም
ወገባቸውን አስርላቸዋለሁ፣ እናም ለእኔ
በወንድነትም ይዋጋሉ፤ ለጠላቶቻቸው ከእ
ግሮቻቸው ስር ይሆናሉ፤ ሰይፉንም ስለ
እነርሱ ሐእሰነዝራለሁ፣ እናም በንዴቴም
መ
እሳት እጠብቃቸዋለሁ።
፲፭ እናም ሀለድሆች እና ለትሁቶች ወንጌል
ይሰበክላቸዋል፣ እናም የምጽአቴንም ጊዜ
ሐ
ይጠባበቃሉ፣ ይህም መተቃርቧልና—
፲፮ እናም አሁን የበጋም ወቅት ስለተቃ
ረበ፣ ሀየበለሱን ዛፍ ምሳሌ ትምህርት ይማ
ራሉ።
፲፯ እናም የወንጌሌን ሀሙላት በአገልጋዬ
ለ
በጆሴፍ እጅ ልኬአለሁ፤ እናም በድክመ
ቱም ባርኬዋለሁ፤
፲፰ እናም ሀየታተሙትን የሚስጥራቱን
ለ
ቁልፎች፣ እንዲሁም አለም ሐከተፈጠ
ረበት ጊዜ ጀምሮ ያሉትን ነገሮች፣ እናም
በእኔ የሚያምን ከሆነ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስ
ከእኔ ምጽአት ድረስ የሚመጡትን ነገሮች
ሰጥቼዋለሁ፣ የማያምን ከሆነ በእርሱ ምትክ
ሌላ ሰው አደርጋለሁ።
፲፱ ስለዚህ፣ ከእምነቱ እንዳይሰናከል
ጠብቀው፣ እናም ሁሉንም ነገሮች በሚያ
ውቀው ሀበአጽናኙ ለበመንፈስ ቅዱስ ይህም
ይሰጣል።
፳ እናም ለእርሱም ሀእንድትጽፍ ትእዛዝን
እሰጥሀለሁ፤ እናም በልቤ ውስጥ ያሉትን
ሀ

		ለ ፩ ቆሮ. ፩፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፱–፳፫፤
፻፳፬፥፩።
፲፬ ሀ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፪–፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፰፥፴፬–፴፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
		መ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፩፥፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ሐ ፪ ጴጥ. ፫፥፲–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፳፫፤
፵፭፥፴፱፤
ሙሴ ፯፥፷፪።
		መ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፫።
፲፮ ሀ ማቴ. ፳፬፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፮–፴፰፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፰።
ቅ.መ.መ. የጊዜዎች

ምልክቶች።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፫።
፲፰ ሀ ዳን. ፲፪፥፱፤ ማቴ. ፲፫፥፴፭፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፲–፲፩፤
ኤተር ፬፥፬–፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፰።
፲፱ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፲፮፣ ፳፮፤
፲፭፥፳፮።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳ ሀ ነቢዩ በዚያ ጊዜ
መፅሐፍ ቅዱስን በራዕይ
በሚተረጉምበት ስራ ላይ
ነበር፣ ለዚህም ስድኒ ሪግደን
እንደ ጸሀፊ ተጠርቶ ነበር።

፷፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፭፥፳፩–፴፮፥፪

ቅዱሳን መጻህፍት እንኳን በእኔ ለለተመረ
ጡት መዳን ይሆን ዘንድ ይሰጣል።
፳፩ ሀ ድምጼንም ይሰማሉ፣ እኔንም
ያያሉ፣ እናም እንቅልፍም አይተኙም፣
እናም ለየምጽአቴንም ቀን ሐይጠባበቃሉ፤
እኔም መንጽሁ እንደሆንኩት ሁሉ እነርሱም
ንጹኃን ይሆናሉና።
፳፪ እናም አሁን ሀለአንተ እንዲህ እል
ሀለሁ፣ ከእርሱ ጋር ቆይ፣ እናም ከአንተ
ጋርም ይጓዛል፤ አትተወው፣ እናም በእር
ግጥም እነዚህ ነገሮች ይፈጸማሉ።
፳፫ እስካልጻፋችሁ ሀድረስ፣ እነሆ፣ ለእ
ርሱ እንዲተነብይ ይሰጠዋል፤ እና አንተም
ወንጌሌን ትሰብካለህ እናም ለእርሱ በተሰጡ
መጠን ቃላቶቹን ያረጋግጡ ዘንድ ለቅዱሳን
ነቢያትን ትጠቅሳለህ።

፳፬ የታሰራችሁበትን ትእዛዛት እና ቃል
ኪዳኖች ሀጠብቁ፤ እናም መልካምም ይሆ
ንላችሁ ዘንድ ሰማያትን ለአናውጣለሁ፣
እና ሐሰይጣንም ይንቀጠቀጣል እናም ፅዮ
ንም በከፍታዎች ላይ መሀሴትን ታደርጋለች
እናም ታብባለች፤
፳፭ እና ሀእስራኤልም በእኔ ጊዜ ለትድና
ለች፤ እናም በሰጠሁት ሐቁልፎችም ይመ
ራሉ፤ እናም ከአሁን በኋላ በፍጹምም
አያፍሩም።
፳፮ ልባችሁን አቅኑ ሀሴትንም አድርጉ፣
ሀ
መዳናችሁ ቀርቧልና።
፳፯ እናንት ትንንሽ መንጎች፣ አትፍሩ፣
እስከምመጣ ድረስ ሀመንግስቱ የእናንተ
ነው። እነሆ፣ ለበቶሎም እመጣለሁ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፴፮
ታህሳሥ ፱፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ አቅራቢያ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
አማካይነት ለኤድዋርድ ፓርትሪጅ የተሰጠ ራዕይ (የክፍል ፴፭ ርዕስን ተመል
ከቱ)። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ ስለኤድዋርድ ፓርትሪጅ እንደገለጸው “የቅድስና
ምሳሌ፣ እና ከጌታ ታላላቅ ሰዎች አንዱ ነው።”
፩–፫፣ በስድኒ ሪግደን አማካይነት ጌታ
እጁን በኤድዋርድ ፓርትሪጅ ላይ ጭኗል፤
፬–፰፣ ወንጌልንና ክህነትን የሚቀበል ወንድ
ሁሉ እንዲሄድ እና እንዲሰብክ ይጠራል።
፩ የእስራኤል ሀ ኃያል የሆነው፣ ጌታ
አምላክ እንዲህ ይላል፥ እነሆ፣ አገልጋዬ
ለ
ኤድዋርድ እንዲህ እልሀለሁ፣ አንተ የተ
፳ ለ ቅ.መ.መ. ምርጦች።
፳፩ ሀ ኢዩ. ፪፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፯–፳፭፤
፹፰፥፺፤ ፻፴፫፥፶–፶፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ሐ ሚል. ፫፥፪–፫።
		መ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፱–፲፩።
፳፫ ሀ ይህም ስድኒ ሪግደን
በመጻፍ ላይ ባልነበረበት
ጊዜ ማለት ነው።

ባረክህ ነህ፣ እናም ኃጢአትህም ተሰርዮል
ሀል፣ እንዲሁም እንደመለከት ድምጽ ወን
ጌሌን እንድትሰብክ ተጠርተሀል፤
፪ እናም በአገልጋዬ በስድኒ ሪግደን ሀእጄን
በአንተ ላይ እጭናለሁ፣ እናም የመንግስትን
ለ
የሰላም ነገሮች የሚያስተምርህን ሐአጽናኝ
የሆነውን መንፈሴን፣ መንፈስ ቅዱስን ትቀ
በላለህ።

		ለ ይህም ቅዱሳት መጻህፍት
ማለት ነው።
፳፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፫፥፯።
		ለ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፩፥፮።
		መ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል።
		ለ ኢሳ. ፵፭፥፲፯፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲፭–፲፮፤ ፳፪፥፲፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፳፮ ሀ ሉቃ. ፳፩፥፳፰።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

			 መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ራዕ. ፳፪፥፳።
፴፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ፤
ያህዌህ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፩፥፱–፲፩።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
አፅናኝ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፩–፲፩

ሳን እንዳይድገሉ፣ እንዳይሰርቁ፣ ሀሰ
ትን እንዳይናገሩ፣ እንዳይመኙ፣ እንዳ
ያመነዝሩ፣ ወይም በሌሎች ላይ ርኩሰትን
እንዳይናገሩ ታዘዋል፤ ፴–፴፱፣ የንብረ
ቶች ቅደሳን የሚመሩ ህግጋቶች ተሰጥ
ተዋል፤ ፵–፵፪፣ ትዕቢት እና ስራ ፈት
ነት የተረገሙ ናቸው፤ ፵፫–፶፪፣ ህሙማን
በአገልግሎት እና በእምነት ይፈወሳሉ፤
፶፫–፷፣ ቅዱሳን መጻህፍት ቤተክርስቲ
ያኗን ይገዛሉ እናም ለአለምም ይሰበካሉ፤
፷፩–፷፱፣ የአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ስፍራ
እና የመንግስተ ሰማይ ሚስጥራት ይገለ
ጣሉ፤ ፸–፸፫፣ የተቀደሱ ንብረቶች የቤተ
ክርስቲያን አገልጋዮችን ለመርዳት ጥቅም
ላይ ይውላሉ፤ ፸፬–፺፫፣ ዝሙትን መፈ
ጸም፣ አመንዝራነትን፣ ግድያን፣ ስርቆ
ትን፣ ኃጢአትን መናዘዝን የሚገዙ ህግጋት
ተሰጥተዋል።
፩ በስሜ ባመናችሁና ትእዛዛቴን በጠበቃ
ችሁ መጠን፤ የአለም አዳኝ፣ የህያው እግ
ዚአብሔር ልጅ በሆንኩት በኢየሱስ ክርስ
ቶስ፣ በስሜ ራሳችሁን ያሰባሰባችሁ አቤቱ
እናንት የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ሆይ
አድምጡ።
፪ ደግሞም እንዲህ እላችኋለሁ፣ አድ
ምጡ ስሙ እንዲሁም በምሰጣችሁም
ሀ
ህግ ታዘዙ።
፫ እውነት እላለሁ፣ ሀባዘዝኳችሁ ትእዛዝ
መሰረት ራሳችሁን አንድ ላይ እንዳሰባሰባ
ችሁ፣ እናም ይህን አንድ ነገር ለበተመለከተ
ስለተስማማችሁ፣ እናም በስሜ አብን ስለ
ጠየቃችሁ እንዲሁ ትቀበላላችሁ።
፬ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ከአገል
ጋዮቼ ከጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ እና ከስ
፵፪ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፫።
፫ሀ
		ለ
፭ሀ
፮ሀ
፱ሀ

ቅ.መ.መ. ህግ።
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪።
ማቴ. ፲፰፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ማር. ፮፥፯።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።

፸

ድኒ ሪግደን በቀር ሁላችሁም በስሜ ወደ
ፊት ትሄዱ ዘንድ ይህን የመጀመሪያ ትእ
ዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፭ እናም ለእነርሱም ለተወሰነ ወቅት
ይሄዱ ዘንድ ትእዛዝን እሰጣቸዋለሁ፣
እናም መቼ እንደሚመለሱም ሀበመንፈስ
ኃይል አማካይነት ይሰጣቸዋል።
፮ እናም እንደ መለከት ድምጽ ድምጻች
ሁን ከፍ በማድረግ፣ ልክ እንደ እግዚአብ
ሔር መላእክት ቃሌን በማወጅ፣ በመንፈሴ
ኃይል ወንጌሌን በመስበክ ሀሁለት በሁለት
በመሆን ወደፊት ትሄዳላችሁ።
፯ እናም ንሰሀ ግቡ፣ ንሰሀ ግቡ መንግስተ
ሰማይ ተቃርባለችና በማለት በውሀ እያጠ
መቃችሁ ትሄዳላችሁ።
፰ እናም ከዚህም ስፍራ በምራዕብ አቅ
ጣጫ ወዳሉ ክልሎች ትሄዳላችሁ፤ እናም
የሚቀበሏችሁን ባገኛችኋቸው መጠን በሁ
ሉም ክልሎች ቤተክርስቲያኔን ትገነባላ
ችሁ—
፱ በአንድ ሀተሰብስባችሁ እናንት ለህዝቤ
እኔም አምላካችሁ እሆን ዘንድ ሐ አዲ
ሲቷም የኢየሩሳሌም መከተማ የምትዘጋ
ጅበት ጊዜው ከላይ የሚገለጥበት ጊዜ እስ
ከሚመጣ ድረስ ቤተክርስቲያኔን ትገነባ
ላችሁ።
፲ እናም ዳግም፣ እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ሀ
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ እንደሾምኩት ስራ
ውን ያከናውን። እና እንዲህም ይሆናል፣
የሚተላለፈ ከሆነ በእርሱ ስፍራ ለሌላ ይሾ
ማል። እንዲህም ይሁን። አሜን።
፲፩ ዳግም እላችኋለሁ፣ ሀስልጣን ባለው
ለ
ካልተሾመ፣ እና ስልጣንም እንዳለው በቤ
ተክርስቲያኗ የሚታወቅ እና በቤተክርስቲ
ያኗ መሪዎችም ዘንድ በትክክለኛው መን

		ለ ዘካ. ፰፥፰።
		ሐ ኤተር ፲፫፥፪–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–፸፩፤
፹፬፥፪–፭፤
ሙሴ ፯፥፷፪፤
እ.አ. ፩፥፲።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
		መ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፪።

፲ ሀ ት. እና ቃ. ፵፩፥፱–
፲፩፤ ፻፳፬፥፲፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፵።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት፤
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።

፸፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፲፪–፳፰

ገድ የተሾመ ካልሆነ በስተቀር፣ ለማንም
ወንጌሌን ሐእንዲሰብክ ወይም ቤተክርስ
ቲያኔን እንዲገነባ አይሰጠውም።
፲፪ እናም ዳግም፣ የዚህች ቤተክርስቲ
ያን ሀሽማግሌዎች፣ ካህናት እና መምህራን
ለ
በመፅሐፍ ቅዱስ እና ሐየወንገሌ ሙላት
በሚገኝበት መበመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ
የሚገኙትን የወንጌሌን መሰረታዊ መር
ሆች ሠያስተምራሉ።
፲፫ እናም ሀቃል ኪዳኖቹን እና የቤተክር
ስቲያን መመሪያዎችን አክብረው ያድርጉ፣
በመንፈስ ሲመሩም፣ እነዚህ የእነርሱ ትም
ህርት ይሆናሉ።
፲፬ እናም በእምነት ሀጸሎትም መንፈስ
ይሰጣችኋል፤ እናም ለመንፈስን ካልተቀ
በላችሁ አታስተምሩምና።
፲፭ እናም ሀየቅዱስ መጽሐፍቴ ሙላት
እስኪሰጥ ድረስ ትምህርታችሁን በተመ
ለከተ እንዳዘዝኳችሁ በማክበር ይህን ሁሉ
አድርጉ።
፲፮ እናም ሀበአጽናኙም አማካይነት ድም
ጻችሁን ከፍ ስታደርጉ፣ እኔን መልካም እን
ደመሰለኝ ትናገራላችሁ እናም ትተነብያላ
ችሁ፤
፲፯ ስለሆነም፣ አጽናኙ ሁሉንም ነገሮች
ያውቃል፣ እናም ስለአብ እና ስለወልድ
ይመሰክራል።
፲፰ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ለቤተክርስቲ
ያኗ እናገራለሁ። ሀአትግደሉ፤ እናም ለየሚ

ገድል በዚህም አለም ሆነ በሚመጣው አለም
ይቅርታን አያገኝም።
፲፱ እናም ዳግም፣ አትግደል እላለሁ፤
ነገር ግን የሚገድል እርሱ ሀይሞታል።
፳ ሀአትስረቅ፤ የሚሰርቅ እና ንስሀ የማ
ይገባ ወደውጭ ይጣላል።
፳፩ ሀሀሰትን አትናገር፤ ሀሰት የሚናገር
እናም ንሰሀ የሚይገባ ወደውጭ ይጣላል።
፳፪ ሚስትህን በፍጹም ልብህ ሀውደዳት፣
እናም ከሚስትህም በስተቀር ከማንም ጋር
ለ
አትጣመር።
፳፫ እናም ሴትን ሀበምኞት የሚመለከት
እምነትን ይክዳል፣ እናም መንፈስም አይ
ኖረውም፤ እናም ንሰሀ ካልገባ ወደውጭ
ይጣላል።
፳፬ ሀአታመንዝር፤ እናም የሚያመነዝር፣
እናም ንሰሀ የማይገባ፣ እርሱ ወደ ውጭ
ይጣላል።
፳፭ ነገር ግን የሚያመነዝር እና በፍ
ጹም ልቡ ሀንሰሀ የሚገባ፣ እናም የሚት
ውና ዳግም የማያደርገውን፣ እርሱን ለይቅር
ትሉታላችሁ፤
፳፮ ነገር ግን ሀ ዳግም የሚያደርገው
ቢሆን፣ ይቅርታ አይደረግለትም፣ ነገር
ግን ወደውጭ ይጣላል።
፳፯ በባልንጀራህ ላይ ሀክፋትን አትናገር፣
እንዲሁ ጉዳትንም አታድርግ።
፳፰ እነዚህን ነገሮች በተመለከተ በቅዱ
ሳት መጻህፍቴ ውስጥ የተሰጡትን ህግጋቴን

፲፩ ሐ
፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ቅ.መ.መ. መስበክ።
ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን፤
ቅዱሳት መጻህፍት—
የቅዱሣት መጻህፍት
ዋጋዎች።
		ሠ ሞዛያ ፲፰፥፲፱–፳፤
ት. እና ቃ. ፶፪፥፱፣ ፴፮።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
፲፫ ሀ ይህም ት. እና ቃ. ፳
(የክፍል ፳ ርዕስን
ተመልከቱ) ማለት ነው።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፷፬።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።

		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ማስተማር፣ አስተማሪ—
በመንፈስ ማስተማር።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፮–፶፰።
፲፮ ሀ ፩ ቆሮ. ፪፥፲–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፲፰ ሀ ዘፀአ. ፳፥፲፫–፲፯፤
ማቴ. ፭፥፳፩–፴፯፤
፪ ኔፊ ፱፥፴፭፤
ሞዛያ ፲፫፥፳፩–፳፬፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፳፩–፴፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ግድያ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የሞት ቅጣት።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መስረቅ።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሐሰት፤
ታማኝ፣ ታማኝነት።

፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት፤
ፍቅር።
		ለ ዘፍጥ. ፪፥፳፫–፳፬፤
ኤፌ. ፭፥፳፭፣ ፳፰–፴፫።
፳፫ ሀ ማቴ. ፭፥፳፰፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ምኞት።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ዮሐ. ፰፥፫–፲፩።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፳፮ ሀ ፪ ጴጥ. ፪፥፳–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፹፪፥፯።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. አሉባልታ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፮፥፫–፴፯፥፬

፫ እናም ሆሳዕና፣ ልዑል እግዚአብሔር
የተባረከ ይሁን በማለት፣ ከፍ ባለ ድምጽም
ታውጀዋለህ።
፬ እናም አሁን ሰዎችን ሁሉ በተመለከተ፣
ይህን ጥሪና ትእዛዝ እሰጥሀለሁ—
፭ በአገልጋዮቼ በስድኒ ሪግደን እና
በጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ ፊት ይህንን
ጥሪና ትእዛዝ ተቀብለው የሚመጡት ሁሉ፣
ሀ
ይሾማሉ እናም በአህዛብ መካከል ዘለአለ
ማዊ ወንጌሌን ለእንዲሰብኩ ይላካሉ—
፮ ንስሀንም በመጮህ፣ እንዲህ ይበሉ፥

፷፪

ከዚህ ጠማማ ትውልድ ራሳችሁን አድኑ፣
እናም ከእሳት ውስጥም ተነጥቃችሁ ውጡ፣
በረከሰ ስጋ የተበከለውንም ለልብስ ተጸየፉ።
፯ እኔ እንደተናገርኩት በአንድ ልብ ይህን
የሚቀበል ሁሉ እንዲሾምና እንዲላክ ይህ
ትእዛዝ ለቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ይሰ
ጣል።
፰ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክር
ስቶስ ነኝ፤ ስለዚህ ወገባችሁን እሰሩ እናም
በድንገትም ወደ ሀቤተመቅደሴ እመጣለሁ።
እንዲህም ይሁን። አሜን።
ሀ

ክፍል ፴፯
ታህሳሥ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ አቅራቢያ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
እና ለስድኒ ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ዘመን መሰባሰብን በተመለከተ የመጀ
መሪያው ትእዛዝ የተሰጠው በዚህ ውስጥ ነው።
፩–፬፣ ቅዱሳን በኦሀዮ እንዲሰባሰቡ
ተጠሩ።
፩ እነሆ፣ ኦሀዮ እስክትሄዱ ድረስ ሀመተር
ጎም መቀጠልህ ለእኔ አስፈላጊ አይደለም፣
እና ይህም የሚሆነው በጠላት ምክንያት እና
ለአንተ ደህንነት ነው።
፪ እናም ዳግም እንዲህ እልሀለሁ፣ በእ
ነዚያ ስፍራዎች ወንጌሌን እስክትሰብክ
እናም ቤተክርስቲያኔ በሚገኝበት ስፍራ
ሁሉ፣ በተለይም ሀበኮስቪል የሚገኘውን

እስከምታጠነክር ድረስ አትሄድም፤ እነ
ሆም፣ በታላቅ እምነትም ወደ እኔ ይጸል
ያሉና።
፫ እናም ዳግም፣ አገልጋዬ ኦሊቨር ካው
ድሪ ለሚመለስበት ጊዜ ለመዘጋጀት፣
ሀ
በኦሀዮ አንድ ላይ መሰብሰባቸው አስፈ
ላጊ እንደሆነ ትእዛዝን ለቤተክርስቲያኗ
እሰጣለሁ።
፬ እነሆ፣ ጥበብ በእዚህ ይላል፣ እናም እኔ
እስክመጣ ድረስ እያንዳንዱ ሰው ለራሱ
ሀ
ይምረጥ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፴፰
ጥር ፪፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይ
ነት የተሰጠ ራዕይ። ወቅቱ የቤተክርስቲያን ጉባዔ የሚካሄድበት ነበር።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፯።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		ለ ቅ.መ.መ. መስበክ።
፮ ሀ የሐዋ. ፪፥፵።
		ለ ይሁዳ ፩፥፳፫።

፰ ሀ ሚል. ፫፥፩።

፴፯ ፩ ሀ ይህም በመተርጎም

ላይ ያለው መፅሐፍ
ቅዱስ ማለት ነው።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፬፥፫፤ ፳፮፥፩።

፫ ሀ ይህም የኦሀዮ ስቴት
ማለት ነው። ት. እና ቃ.
፴፰፥፴፩–፴፪።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።

፷፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፰፥፩–፲፩

፩–፮፣ ክርስቶስ ሁሉን ነገሮች ፈጠረ፤ ፯–
፰፣ እርሱም በቅርብ በሚያዩት በቅዱሳኑ
መካከል ነው፤ ፱–፲፪፣ ሁሉም ስጋ በእ
ርሱ ፊት በስባሽ ነው፤ ፲፫–፳፪፣ ለጊዜአዊ
እና ለዘለአለም የሚሆን የቃል ኪዳን ምድ
ርን ለጻድቃኖቹ አስቀምጧል፤ ፳፫–፳፯፣
ቅዱሳን አንድ እንዲሆኑ እና እርስ በራሳ
ቸው እንደ ወንድም እንዲተያዩ ታዘዋል፤
፳፰–፳፱፣ የጦርነቶች ትንቢቶች ተነግረ
ዋል፤ ፴–፴፫፣ ቅዱሳን ከላይ ስልጣን ይሰ
ጣቸዋል እናም በሁሉም ህዞቦች መካከ
ልም ይሄዳሉ፤ ፴፬–፵፪፣ ቤተክርስቲያኗ
ድሆችን እና የተቸገሩን እንድትንከባከብ
እና ዘለአለማዊ ሀብትን እንድሻ ታዛለች።
፩ ጌታ አምላካቹ፣ እንዲሁም ኢየሱስ
ክርስቶስ፣ ታላቁ ሀእኔ ነኝ፣ አልፋ እና
ኦሜጋ፣ ለ የመጀመሪያው እና የመጨረ
ሻው፣ አለም ከመፈጠሩ ሐአስቀድሞ መበከ
ፍታና በተቀደሰ ስፍራ ዘለአለማዊነትን እና
ሁሉን የሰማይ ሱራፌላዊ ሠሰራዊትን የተ
መለከተው እንዲህ ይላል፤
፪ ሁሉንም ነገሮች ሀየሚያውቀው እንዲህ
ይላል፣ ምክንያቱም ለሁሉም ነገሮች በአይ
ኖቼ ፊት ናቸውና፤
፫ የተናገርኩትም እኔ ነኝ፣ እናም አለም
በእኔ ሀሆነ፣ እናም ሁሉም ነገሮች በእኔ
መጡ።
፬ የሔኖክን ሀፅዮን ወደ እቅፌ የወሰድኩ
እኔው ነኝ፤ እናም እውነት፣ እላለሁ፣ በስሜ
፴፰፩ ሀ ቅ.መ.መ. ያለና የሚኖር።

		ለ ራዕ. ፩፥፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
		መ መዝ. ፺፥፪።
		ሠ ት. እና ቃ. ፵፭፥፩።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፩፤
ሙሴ ፩፥፴፭።
ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
		ለ ምሳ. ፭፥፳፩፤
፪ ኔፊ ፱፥፳።
፫ ሀ መዝ. ፴፫፥፮–፱።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፬ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፲፬፥፳፭–፵
(ተጨማሪ)፤

የሚያምኑ ሁሉ፣ እኔ ክርስቶስ በመሆኔ፣
በስሜ፣ ባፈሰስኩት ሐደም ምክንያት በአብ
ፊት አማልጃቸዋለሁ።
፭ ነገር ግን እነሆ፣ በምድር ዳርቻ በሚ
መጣው እስከ ታላቁ ሀፍርድ ቀን ድረስ የቀ
ሩትን ለኃጢአተኞች በጨለማ ሐሰንሰለት
ውስጥ አስቀምጫቸዋለሁ።
፮ እናም ድምጼን የማይሰማው እና ግን
ልባቸውን የሚያደነድኑት ጥፋተኞች እን
ዲሁ እንዲቀመጡ አደርጋለሁ፣ እናም
ወዮላቸው ጥፋታቸው ይሆናል።
፯ ነገር ግን እነሆ፣ እውነት፣ እውነት እላ
ችኋለሁ፣ ሀአይኖቼም በእናንተ ላይ ናቸው።
እኔም ለበመካከላችሁ ነኝ እናም እናንተም
አታዩኝም፤
፰ ነገር ግን ሀየምታዩኝም ቀን በቶሎ ይመ
ጣል፣ እናም እኔም እንደሆንኩ ታውቃላ
ችሁ፤ የጨለማም መጋረጃም ይገፈፋል፣
እናም ለያልነጻ እርሱ ቀኑን ሐአይቋቋምም።
፱ ስለዚህ፣ ወገባችሁን ታጠቁ እናም ተዘ
ጋጁ። እነሆ፣ ሀመንግስትም የእናንተ ናት፣
እናም ጠላትም አይቋቋማችሁም።
፲ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀንጹሐን ናችሁ፣
ነገር ግን ሁላችሁም አይደላችሁም፤ እናም
ከእናንተ ሌላ ለ የተደሰትኩበት ማንም
የለም፤
፲፩ በፊቴ ሁሉም ሀስጋ በስባሽ ነው፤ እናም
በምድር ላይ፣ በሰው ልጆች መካከል፣ እና
በሁሉም የሰማይ ሰራዊት ፊት ለየጭለማው
ሀይል እያሸነፈ ነው—
ለ

			 ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፩–፲፬፤
፸፮፥፷፮–፷፯፤ ፹፬፥፺፱–፻፤
ሙሴ ፯፥፲፰–፳፩።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፳፭፤
፴፭፥፪፤ ፵፭፥፫–፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ ቅ.መ.መ. ኃጢያተኛ፣ አመፃ።
		ሐ ፪ ጴጥ. ፪፥፬፤
ይሁዳ ፩፥፮።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፮፥፴፪፤ ፳፱፥፭።

፰ ሀ ራዕ. ፳፪፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ሐ ሚል. ፫፥፪።
፱ ሀ ሉቃ. ፮፥፳።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ እና ርኩስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፴።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፩፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፬።
		ለ ሚክ. ፫፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፫፤
ሙሴ ፯፥፷፩–፷፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፰፥፲፪–፳፮

፷፬

፲፪ ይህም ዝምታ እንዲነግስ አደረገ፣
እናም ዘለአለማዊውም ሁሉ ሀተጎድቷል፣
እናም ለመላእክትም ሐገለባውን ሰብስበው
መ
እንዲያቃጠሉ ምድርን ሠየሚሰበስቡበትን
ታላቁን ትእዛዝ እየጠበቁ ናቸው፤ እናም፣
እነሆ ጠላትም ተባብሯል።
፲፫ እናም አሁን በጊዜ ሂደትም ሀጥፋታ
ችሁ እንዲፈጸም፣ እልፍኝ ውስጥ ተቀምጦ
የነበረውን አንድ ሚስጥርም አሳያችኋለሁ፣
እናም እናንተም አላወቃችሁትም፤
፲፬ ነገር ግን ይህን ለእናንተ እናገረዋለሁ፣
እና እናንተም የተባረካችሁት በኃጢአታ
ችሁ ወይም በልባችሁ አለማመን ምክንያት
አይደለም፤ አንዳንዶቻችሁ በፊቴ ጥፋተ
ኞች ብትሆኑም፣ ነገር ግን ለድክመታችሁ
ምህረትን አደርጋለሁ።
፲፭ ስለዚህ፣ ከአሁን ጊዜ ጀምሮ ሀብርቱ
ዎች ሁኑ፤ ለአትፍሩ፣ መንግስተ ሰማይ የእ
ናንተ ናትና።
፲፮ እናም ለደህንነታችሁ ትእዛዝን እሰ
ጣችኋለሁ፣ ጸሎታችሁንም ሰምቻለሁና፣
እናም ሀድሆችም በፊቴ አጉረምርመዋል፣
እናም ለባለጠጎችንም የሰራኋቸው እኔው
ነኝ፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ የእኔ ነው፣ እኔም ለማ
ንም ሐአላደላም።
፲፯ እናም ምድርን ባለጸጋ እንድትሆን
አድርጌአለሁ፣ እናም እነሆ ሀየእግሬ መረ
ገጫ ናት፣ ስለዚህም ዳግምም እቆምባታ
ለሁ።
፲፰ እናም ጌታ በሚመጣበት ጊዜ እርግ
ማን የሌለበትን ማር እና ወተት የሚፈስበ
ትን እንዲሁም የቃል ኪዳንን ምድር፣ ከሁ

ሉም በላይ ታላቅ የሆኑትን ሀብቶች፣ እሰጣ
ችሁ ዘንድ እጄን እዘረጋለሁ እናም ይህም
ይሆን ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፲፱ እናም በሙሉ ልባችሁ የምትሹ ቢሆን
የምትወርሱት ምድር እንዲሆን እስጣች
ኋለሁ።
፳ እናም ይህም ከእናንተ ጋር ቃልኪዳኔ
ይሆናል፣ ለዘለአለም፣ ምድርም እስከ
ቆመች ድረስ፣ ይህ ለእናንተ ሀውርስ ምድር
እናም ለልጆቻችሁም የውርስ ይሆንላች
ኋል፣ እናም ደግሞም ለዘለአለም ዳግም
ላያልፍ የእናንተ ይሆናል።
፳፩ ነገር ግን፣ እውነት እላችኋለሁ በዚ
ያን ጊዜ ሀንጉስም ሆነ ገዢ አይኖራችሁም፣
እኔ ንጉሳችሁ እሆናለሁ እናም እጠብቃች
ኋለሁና።
፳፪ ስለዚህ፣ ድምጼን ስሙና ሀ ተከተ
ሉኝ፣ እናም ለነፃ ህዝብም ትሆናላችሁ፣
እናም እኔ በምመጣበት ጊዜ ከእኔ ህግ
በስተቀር ሌሎች ሕጎች አይኖሯችሁም፣
ሐ
ህግን የምሰጣችሁ እኔ ነኝና፣ እናም እጄ
ንስ ምን ያግደዋል?
፳፫ ነገር ግን፣ እላችኋለሁ፣ በሾምኳችሁ
ስልጣን መሰረት እርስ በርስ ሀተማማሩ።
፳፬ እናም እያንዳንዱ ሰው ወንድሙን
ሀ
እንደራሱ ይመልከት፣ እናም በፊቴ
ለ
መልካምነትን አና ሐ ቅድስናን ተለማ
መዱ።
፳፭ እናም ዳግም እላችኋለሁ፣ ሁሉም
ሰው ወንድሙን እንደራሱ ይመልከት።
፳፮ ከእናንተ መካከል አስራ ሁለት
ልጆች ኖሮት፣ እነርሱም በታዛዥነት እያ

፲፪ ሀ ሙሴ ፯፥፵፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፮፥፫–፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፬፤
፻፩፥፷፭–፷፮።
		መ ማቴ. ፲፫፥፴።
		ሠ ቅ.መ.መ. መከር።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፴፪–፴፫።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርሀት—
ሰውን መፍራት።
፲፮ ሀ ሞዛያ ፬፥፲፮–፲፰።
		ለ ፩ ሳሙ. ፪፥፯።

		ሐ የሐዋ. ፲፥፴፬፤
ሞሮኒ ፰፥፲፩–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፬–፴፭።
፲፯ ሀ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፱፤
አብር. ፪፥፯።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፰።
፳፩ ሀ ዘካ. ፲፬፥፱፤
፪ ኔፊ ፲፥፲፬፤
አልማ ፭፥፶።
፳፪ ሀ ዮሐ. ፲፥፳፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።

		ሐ ኢሳ. ፴፫፥፳፪፤
ሚክ. ፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፱።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፯–፸፱፣
፻፲፰፣ ፻፳፪።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
፳፬ ሀ ዘዳግ. ፲፯፥፳፤
፩ ቆሮ. ፬፥፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፫።
ቅ.መ.መ. በጎነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።

፷፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፰፥፳፯–፵

ገለገሉት፣ እናም ለአንዱ፥ ያማረ ልብሰ
ለብሰህ እዚህም ተቀመጥ፤ ለሌላኛውም፥
ብጣሽ ልብስ ለብሰህ እዚህ ተቀመጥ በማ
ለት በእነርሱ ላይ አድሎን የሚያደርግ ማን
ሰው በመካከላችሁ አለ—እናም ልጆቹን
ተመልክቶ እኔ ፍትሀዊ ነኝ የሚል ማን ነው?
፳፯ እነሆ፣ ይህን ለእናንተ እንደምሳሌ
ሰጠኋችሁ፣ እናም እኔም እንዲሁ ነኝና።
እንዲህ እላችኋለሁ፣ ሀአንድ ሁኑ፤ እናም
አንድ ካልሆናችሁ የእኔ አይደላችሁም።
፳፰ እናም ዳግም፣ ጠላትም በተሰውረ
ስፍራ ሆኖ ሀ ሕይወታችሁን ይፈልጋል
እላችኋለሁ።
፳፱ ሩቅም ከሆኑ ሀገሮች ሀጦርነትን ትሰ
ማላችሁ፣ እናም ሩቅ ባሉ ሀገራትም ታላቅ
ጦርነት በቅርቡም ይሆናል ትላላችሁ፣ ነገር
ግን በምድራችሁ የሚገኙትን ህዝብ ልብ
አታውቁም።
፴ በጸሎቶቻችሁ ምክንያት እነዚህ ነገ
ሮችን እነግራችኋለሁ፤ ስለዚህ በልባችሁ
ሀ
ጥበብን ለአከማቹ፣ አለበለዚያ የሰዎች
ኃጢአት መሬትን በሚነቀንቅ እና ከፍ ባለ
ድምጽ በጆሮቻችሁ በመናገር፣ በኃጢአ
ታቸው እነዚህ ነገሮች እንዲገለጡ ያደር
ጉላችኋል፤ ነገር ግን ከተዘጋጃችሁ ፍር
ሀት አይኖራችሁም።
፴፩ እናም የጠላትን ኃይል ታመልጡ
ዘንድ፣ እናም ሀ እንከን የሌላችሁ እና
ያልነቀፉ ጻድቅ ህዝብ በመሆን ትሰበሰቡ
ዘንድ—
፴፪ ሰለዚህ፣ በዚህም ምክንያት ወደ
ሀ
ኦሀዮ እንድትሄዱ ትእዛዛትን ሰጠኋችሁ፤
በዚያም ለህጌን እሰጣችኋለሁ፤ እና በዚ
ያም ከላይ የሚመጣ ኃይል ሐትቀበላላችሁ።

፴፫ እናም ከዚያም ስፍራ፣ ፍቃዴ የሆነ
ላቸው በሁሉም ህዝብ መካከል ሀይሄዳሉ፣
እና ምን እንደሚያደርጉም ይነገራቸዋል፤
ያስቀመጥቁት ታላቅም ስራ አለኝና፣ እስ
ራኤልም ለትድናለችና፣ እና ወደምፈልግ
በትም ስፍራ እመራቸዋለሁ፣ እናም እጄን
ምንም ኃይል ሐአያግደውም።
፴፬ እናም አሁን፣ በዚህ ስፍራ ለምትገ
ኘው ቤተክርስቲያን የተወሰኑ ሰዎች በመ
ካከላቸው እንዲሾሙ ትእዛዝን እሰጣለሁ፣
በቤተክርስቲያኗም ሀድምጽ ይሾማሉ፤
፴፭ ድሆችን እና ችግረኞችን ይንከባከ
ባሉ፣ እንዳይሰቃዩም ሀበሚያስፈልጋቸው
ነገሮች ሁሉ ያገልግሏቸዋል፤ ወደ አዘዝኳ
ቸውም ስፍራ እልካቸዋለሁ፤
፴፮ እናም የዚህች ቤተክርስቲያን ንብረት
ጉዳይ ማስተዳደርም የእነርሱ ስራ ይሆናል።
፴፯ እናም ሊሸጥ የማይቻል የእርሻ ስፍ
ራዎች ያሏቸው፣ መልካም እንደመሰላቸው
ያከራዩት ወይም እንዲተዉ ያድርጉ።
፴፰ ሁሉም ነገሮች ተጠብቀው ያሉ መሆ
ናቸውን አረጋግጡ፤ እናም ሰዎች ከላይ
ሀ
መንፈሳዊ ስጦታ ሲሰጣቸውና ወደፊትም
ሲላኩ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በቤተክርስቲ
ያኗ እቅፍ ውስጥ ይሰበሰባሉ።
፴፱ እናም አብ ሊሰጣችሁ የፈቀደውን
ሀ
ሀብት ከፈለጋችሁ፣ ከሁሉም ሰዎች
በላይ ባለጠጋም ትሆናላችሁ፣ የዘለአለም
ሀብትም ይኖራችኋልና፤ እናም እሰጣቸው
ዘንድ የምድር ለሀብት ሁሉ የእኔ ነው፤ ነገር
ግን ሐከኩራት ተጠበቁ፣ አለበለዚያም እንደ
ጥንቶቹ መኔፋውያን ትሆናላችሁ።
፵ እናም ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ እያንዳ
ንዱ ሰው፣ ሽማግሌው፣ ካህኑ፣ መምህሩ፣

፳፯ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፳፩–፳፫፤
፩ ቆሮ. ፩፥፲፤
ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፬፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰–፴፤
ሙሴ ፯፥፲፰።
ቅ.መ.መ. አንድነት።
፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፴፫፤
፴፰፥፲፫።
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮፣ ፷፫፤
፹፯፥፩–፭፤ ፻፴፥፲፪።

፴ሀ
		ለ
፴፩ ሀ
፴፪ ሀ
		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. ጥበብ።
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
፪ ጴጥ. ፫፥፲፬።
ት. እና ቃ. ፴፯፥፫።
ት. እና ቃ. ፵፪።
ሉቃ. ፳፬፥፵፱፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፭፤
፺፭፥፰፤ ፻፲፥፱–፲።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
		ለ ኢሳ. ፵፭፥፲፯፤ ኤር. ፴፥፲፤

ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፪።
ዳን. ፬፥፴፭።
ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።
ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ስጦታ።
ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፲፩፥፯።
		ለ ሐጌ. ፪፥፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		መ ሞሮኒ ፰፥፳፯።
		ሐ
፴፬ ሀ
፴፭ ሀ
፴፰ ሀ
፴፱ ሀ

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፰፥፵፩–፴፱፥፰

እንዲሁም አባል ያዘዝኩትን፣ ባለው ሀይል
ሁሉ እየተጓዘ ሀበእጆቹ ስራዎች፣ እንዲዘ
ጋጅ እና እንዲያከናውን ትእዛዛትን እሰ
ጣችኋለሁ።
፵፩ እናም እያንዳንዱ ሰው ለባ
ልጀራው በደግነት እና በትህትና ሆኖ፣

፷፮

ስብከታችሁም የማስጠንቀቂያ ድምጽ
ይሁን።
፵፪ እናም ከኃጢአተኞችም መካከል
ሀ
ውጡ። ራሳችሁን አድኑ። የጌታን ዕቃ
የምትሸከሙ ንፁሀን ሁኑ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።
ሀ

ለ

ክፍል ፴፱
ጥር ፭፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በፈየት ኒው ዮርክ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይ
ነት ለጄምስ ኮቪል የተሰጠ ራዕይ። ለአርባ አመታት የሜተዲስት ቄስ የነበረው
ጄምስ ኮቪል ጌታ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካይነት የሚሰጠውን ማንኛውንም
ትእዛዝ ለማክበር ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን ገባ።
፩–፬፣ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች
የመሆን ኃይል አላቸው፤ ፭–፮፣ ወንጌ
ልን መቀበል ክርስቶስን መቀበል ነው፤ ፯–
፲፬፣ ጄምስ ኮቪል እንዲጠመቅ እና በጌታ
የወይን ስፍራ እንዲሰራ ታዘዘ፤ ፲፭–፳፩፣
የጌታ አገልጋዮች ከዳግም ምጽአት በፊት
ወንጌልን ይስበኩ ፳፪–፳፬፣ ወንጌልን የሚ
ቀበሉ ለጊዜአዊ እና ለዘለአለም ይሰባሰ
ባሉ።
፩ ሀከዘለአለም እስከዘለአለም ህያው የሆን
ኩትን ታላቁ ለእኔ ነኝን፣ እንዲሁም የኢየ
ሱስ ክርስቶስን ድምፅ አድምጥ እናም
ስማ—
፪ በጨለማ የሚያበራውን እና በጨለማም
ያሉት የማይረዱበት፣ የአለም ሀብርሀን እና
ህይወት የሆነውን፤
፫ ሀበመካከለኛው ዘመን የእኔ ወደሆኑት
መጣሁ እና የእኔም የሆኑትም አልተቀ
በሉኝም፤
፵ ሀ ፩ ቆሮ. ፬፥፲፪።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
፵፪ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲፩።
፴፱ ፩ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፪፤
፴፭፥፩፤ ፴፰፥፩–፬።
		ለ ዘፀአ. ፫፥፲፬።

፬ ነገር ግን ለተቀበሉኝ ሁሉ ሀልጆቼ ይሆኑ
ዘንድ ኃይልን ሰጠኋቸው፤ እናም ለሚቀ
በሉኝም እንዲሁ፣ ልጆቼ እንዲሆኑ ኃይ
ልን እሰጣቸዋለሁ።
፭ እናም እውነት፣ እውነት እልሀለሁ፣
ወንጌሌን ሀየሚቀበል እኔን ይቀበላል፤ እናም
ወንጌሌን የማይቀበል እኔን አይቀበልም።
፮ እናም ይህ የእኔ ሀወንጌል ነው—የንሰሀና
የውሀ ጥምቀት፣ እናም በመቀጠል ሁሉን
ነገሮችን የሚያሳየውንና የመንግስተ ስማይን
ስላማዊ ነገሮችን ለየሚያስተምረውና አጽ
ናኝ የሆነው፣ ሐየእሳት እና የመንፈስ ቅዱስ
ጥምቀት ይከተላል።
፯ እናም አሁን፣ እነሆ፣ አገልጋዬ ሀጄምስ
እልሀለሁ፣ ስራዎችህን ተመልክቻለሁ
እናም አውቅሀለሁ።
፰ እናም እውነት እልሀለሁ፣ በዚህ ወቅት
ልብህ በፊቴ የቀና ነው፤ እናም፣ እነሆ፣
በራስህም ላይ ታላቅ በረከቶችን አድርጌ
አለሁ፤

			ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፳፮፤
ሙሴ ፮፥፶፯፣ ፷፪።
፬ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፪።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
፭ ሀ ዮሐ. ፲፫፥፳።

፮ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤
ወንጌል፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ዳግመኛ መወለድን፣
ከእግዚአብሔር መወለድ።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፥፩።

፷፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፴፱፥፱–፳፬

፱ ሆኖም፣ በመታበይ እና ሀበአለም ነገ
ሮች ምክንያት ብዙ ጊዜ ስላልተቀበልከኝ፣
ታላቅ መከራን አይተሀል።
፲ ነገር ግን፣ እነሆ፣ ተነሳና ሀተጠመቅ፣
እናም ስሜንም እየጠራህ ኃጢአቶችህን
እጠብ፣ መንፈሴንና የማታውቀውን ታላቅ
በረከትን ትቀበላለህ የሚለውን ድምጼንም
የምታደምጥ ከሆነ የመዳንህ ቀናት መጥ
ተዋል።
፲፩ እናም ይህን የምታደርግ ከሆነ፣ ለታ
ላቅ ስራ አዘጋጅቼሀለሁ። በዚህ የመጨረ
ሻው ቀናት የላክሁትን የወንጌሌን ሙላት፣
እንዲሁም የእስራኤል ቤት የሆኑትን ህዝ
ቤን ሀእንዲመለሱ ለማድረግ የላክሁትን
ቃል ኪዳን ትሰብካለህ።
፲፪ እናም እንዲህም ይሆናል ኃይልም
በአንተ ላይ ሀይሆናል፤ ታላቅ እምነትም
ይኖርሀል፣ እናም ከአንተም ጋር እሆና
ለሁ፣ ከፊትህም እሄዳለሁ።
፲፫ በወይን ስፍራዬም ሀ እንድትሰራ፣
እናም ቤተክርስቲያኔን ትገነባ፣ እና በከ
ፍታዎችም ላይ እንድታብብና ሀሴትንም
ለ
ታደርግ ዘንድ ፅዮንን ሐለማምጣት ተጠ
ርተሀል።
፲፬ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣
ወደ ኦሀዮ እንድትሄድ እንጂ፣ ወደ ምስ
ራቅ ሀገሮች እንድትሄድ አልተጠራህም።
፲፭ እናም በኦሀዮ ህዝቤ ራሳቸውን እስ
ካሰባሰቡ ድረስ፣ በሰዎች ልጆች መካ
ከል የማይታወቅን ሀበረከትን አስቀምጫ
ለሁ፣ እናም በራሶቻቸውም ላይ ይፈሳል።
ከዚያም ወንዶቹ ለበህዝብ ሐሁሉ መካከል
ይሄዳሉ።
፲፮ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት፣ እልሀለሁ፣
፱ ሀ ማቴ. ፲፫፥፳፪።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፵።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፲፪ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፱።
፲፫ ሀ ማቴ. ፳፥፩–፲፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፲፯፥፯።
		ሐ ኢሳ. ፶፪፥፰።

እጄን በፍርድ በህዝብ ላይ ከማድረግ እን
ደምቆጠብ በማሰብ፣ በኦሀዮ የሚገኙ ህዝብ
በታላቅ እምነት ወደ እኔ ይጣራሉ፣ ነገር ግን
ቃሌን አልክድም።
፲፯ ስለዚህ፣ ለመጨረሻም ጊዜ ሀ ይገ
ረዝ ዘንድ፣ በታላቅ ኃይልህ ስራህን ጀምር
እናም ታማኝ ሰራተኞችን ወደ ወይን ስፍ
ራዬ ጥራ።
፲፰ እናም ንሰሀ እስከገቡና የወንጌሌን
ሙላት እስከተቀበሉ እንዲሁም እስከተ
ቀደሱ ድረስ፣ እጄን ሀበፍርድ ከማድረግ
እቆጠባለሁ።
፲፱ ስለዚህም፣ ከፍ ባለ ድምጽም፣ መን
ግስተ ሰማይ ቀርባለች በማለት፥ ሆሳዕና!
የልዑል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን
ብለህ በመጮህ ወደፊት ሂድ።
፳ ሀለምፅዓቴም ቀን ከፊት ለፊቴ መንገ
ድን በማዘጋጀት፣ በውሀ በማጥመቅ ወደ
ፊት ሂድ፤
፳፩ ጊዜው ተቃርቧልና፤ ሀቀኑን እና ሰአ
ቱን ማንም ሰው ለአያውቅም፤ ነገር ግን በእ
ርግጥም ይመጣል።
፳፪ እና እነዚህንም ነገሮች የሚቀበል
እኔን ይቀበላል፤ እናም ለጊዜውና ለዘለ
አለም ወደ እኔ ይሰበሰባሉ።
፳፫ እናም ዳግም፣ እንዲህም ይሆናል
በውሀ ባጠመቅሀቸው ሁሉ ላይ፣ ሀእጆች
ህን ትጭናለህ፣ እናም የመንፈስ ቅዱስን
ለ
ስጦታ ይቀበላሉ፣ እንዲሁም ሐየምጽአቴን
ቀን ምልክቶች መይጠባበቃሉ እናም እኔ
ንም ያውቃሉ።
፳፬ እነሆ፣ በቶሎም እመጣለሁ። እንዲ
ህም ይሁን። አሜን።

፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፤
፺፭፥፰፤ ፻፲፥፰–፲።
		ለ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፩፥፪።
፲፯ ሀ ያዕቆ. ፭፥፷፩–፸፭፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፱።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

፳፩ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
		ለ

ማቴ. ፳፬፥፴፮።
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፵።
ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
		ሐ ፪ ጴጥ. ፫፥፲–፲፬።
		መ ራዕ. ፫፥፫፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፭፤
፵፭፥፴፱–፵፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፥፩–፵፩፥፪

፷፰

ክፍል ፵
ጥር ፮፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በፈየት፣ ኒው ዮርክ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ለሲድኒ
ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። ይህ እራይ ከመመዝገቡ ቀደም ብሎ፣ የነቢዩ ታሪክ እን
ደሚገልጸው፣ “ጄምስ [ኮቪል] የጌታን ቃል ስላልተቀበለ እና ወደ ቀድሞው
መሰረታዊ መርሆችና ሰዎች ስለተመለሰ፣ ጌታ ለእኔ እና ለስድኒ ሪግደን ተከታ
ዩን ራዕይ ሰጠን” (ክፍል ፴፱ን ተመልከቱ)።
፩–፫፣ የስደት ፍራቻ እና ለአለም መጨነቅ
ወንጌልን አለመቀበልን ያመጣል።
፩ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን
ለመታዘዝ ቃል ኪዳንን ስለገባ፣ የአገል
ጋዬ ሀየጄምስ ኮቪል ልብ በፊቴ መልካም
ነበር።

፪ እናም ቃሉን በደስታ ሀተቀበለ፣ ነገር
ግን ወዲያውኑ ሰይጣን ፈተነው፤ እናም
ለ
የስደት ፍራቻና ለአለም መጨነቅ ቃሉን
ሐ
እንዳይቀበል አደረገው።
፫ ስለዚህም ቃል ኪዳኔን አፈረሰ፣ እናም
መልካም የመሰለኝን በእርሱ ላይ አደርግ
ዘንድ ፍቃዴ ነው። አሜን።

ክፍል ፵፩
የካቲት ፬፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ፣ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማ
ካይነት ለቤተክርስቲያኗ የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ ነቢዩን እና የቤተክርስቲ
ያኗን ሽማግሌዎች የእግዚአብሔርን “ህግጋት” ለመቀበል እንዲጸልዩ ያስተም
ራል (ክፍል ፵፪ን ተመልከቱ)። ጆሴፍ ስሚዝ ከከርትላንድ ወደ ኒው ዮርክ ገና
መድረሱ ነበር፣ እናም በቶምሰን ኦሀዮ የሚኖረው የቤተክርስቲያኗ አባል ሊመን
ኮፕሊ “ወንድሞች ጆሴፍ እና ስድኒ (ሪግደን). . .ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ እና እር
ሱም ቤቶች እና ድጋፎች እንደሚሰጣቸው ጠየቀ።” የሚቀጥለው ራዕይ ጆሴፍ
እና ስድኒ የት መኖር እንደሚገባቸው ይገልጻል እና ደግሞም ኤድዋርድ ፓርት
ሪጅን እንደ ቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ ኤጲስ ቆጶስ ጥሪን ይሰጣል።
፩–፫፣ ሽማግሌዎቹ ቤተክርስቲያኗን በራ
ዕይ መንፈስ ያስተዳድራሉ፤ ፬–፮፣ እው
ነተኛ ደቀ መዛሙርት የጌታን ህግ ይቀበ
ላሉ እናም ይጠብቃሉ፤ ፯–፲፪፣ ኤድዋ
ርድ ፓርትሪጅ ለቤተክርስቲያኗ ኤጲስ
ቆጶስነት ተሹሟል።
፩ የምትሰሙኝ፣ ከበረከቶች ሁሉ ታላቅ
በሆነው ሀበረከት ልባርካችሁ ደስተኛ የሆ
፵ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፴፱፥፯–፲፩።
፪ ሀ ማር. ፬፥፲፮–፲፱።
		ለ ማቴ. ፲፫፥፳–፳፪።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

ንኩት እናንት ህዝቤ ሆይ፣ አድምጡ እናም
ስሙ ይላል ጌታ እና አምላካችሁ፤ እናም
የማያደምጡኝን እና በከንቱ ስሜን ለየጠሩ
ትን ከእርግማኖች ሁሉ ከባድ በሆነው እር
ግማን ሐእረግማቸዋለሁ።
፪ እኔ የጠራኋችሁ የቤተክርስቲያኔ ሽማ
ግሌዎች ሆይ አድምጡ፣ እነሆ በቃላቴ ላይ
ሀ
እንድትስማሙና ራሳችሁን እድታሰባስቡ
ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ።

		ሐ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፵፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፮፥፩–፬፤
፻፲፪፥፳፬–፳፮።

		ሐ ዘዳግ. ፲፩፥፳፮–፳፰፤
፩ ኔፊ ፪፥፳፫።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. አንድነት።

፷፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፩፥፫–፲፪

፫ እናም ቤተክርስቲያኔን እንዴት ማስ
ተዳደር እንዳለባችሁ እንድታውቁ እና ነገ
ሮችን ሁሉ በፊቴ መልካም ታደርጉ ዘንድ
በእምነታችሁ ጸሎት ሀህጌን ትቀበላላችሁ።
፬ እናም እኔ ሀበምመጣበት ጊዜ የእናንተ
ለ
ገዢ እሆናለሁ፤ እናም እነሆ፣ በቶሎም
እመጣለሁ፣ ህጌም እንዲጠበቅ አድርጉ።
፭ ህጌን ሀተቀብሎ ለየሚያደርገው፣ እርሱ
ደቀ መዛሙሬ ነው፤ እናም ተቀብየዋለሁ
የሚል እና የማያደርገው፣ እርሱ ደቀ መዛ
ሙሬ አይደለም፣ እናም ከመካከላችሁ
ወጥቶ ሐይጣላል፤
፮ የመንግስተ ስማይ ልጆች የሆኑ ነገሮችን
ወስዶ፣ ብቁ ላልሆኑ ወይም ሀለውሾች ሊሰጥ
አይገባም፣ ወይም ለዕንቁዎችም በእሪያዎች
ፊት እንዳይጣሉ ዘንድ አይገባምና።
፯ እናም ዳግም፣ ለአገልጋዬ ለጆሴፍ
ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ የሚኖርበትና ሀየሚተ
ረጉምበት ለቤት ሊገነባለት ይገባል።
፰ እናም ዳግም፣ ትእዛዛቴን እስከጠበቀ

ድረስ አገልጋዬ ሲድኒ ሪግደን መልካም
እንደመሰለው ይኖር ዘንድ ይገባል።
፱ ደግሞም፣ አገልጋዬን ሀኤድዋርድ ፓር
ትሪጅን ጠርቼዋለሁ፤ በቤተክርስቲያኗ
ድምጽ እንዲመረጥ እና ለቤተክርስቲያኗ
ለ
ኤጲስ ቆጶስነት እንዲሾም እናም ንግዱን
ትቶ ሙሉ ጊዜውን ለቤተክርስቲያኗ አገል
ግሎት ሐእንዲያውል ትእዛዝን እሰጣለሁ፤
፲ ህግጋቴን በምሰጥ ጊዜ የሚሰጡትን ነገ
ሮች ሁሉ በዚያው መሰረት እንዲያከናው
ንም ትእዛዝን እሰጣለሁ።
፲፩ እናም ይህም የሆነበት ምክንያት
ልቡ በፊቴ ንጹህ ስለሆነ ነው፣ እሱ ለእኔ
ሀ
ተንኮል እንደሌለው እንደ ጥንቱ ለናትና
ኤል ነውና።
፲፪ እነዚህ ቃላት ለእናንተ ተሰጥተዋች
ኋል፣ እናም በፊቴም ንጹህ ናቸው፤ ስለዚ
ህም፣ በፍርድ ቀን በነፍስህ ስለሚመለሱ፣
እንዴት እንደምትይዛቸውም ተጠንቀቅም።
እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፵፪
የካቲት ፱፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ፣ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አማካ
ይነት በሁለት ክፍል የተሰጠ ራዕይ። ቁጥር ፩ እስከ ፸፪ የያዘው የመጀመሪያው
ክፍልም የተሰጠው በአስራ ሁለት ሽማግሌዎች ፊት እና “ህጉ” በኦሀዮ እንደሚ
ሰጥ ጌታ የገባው የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ነበር (ክፍል ፴፰፥፴፪ን ተመልከቱ)።
ሁለተኛው ክፍልም ከቁጥር ፸፫ እስከ ፺፫ የሚያጠቃልል ነበር። ነቢዩ ይህ ራዕይ
“የቤተክርስቲያኗን ህግ እንደሚያቅፍ” አመለከተ።
፩–፲፣ ሽማግሌዎች ወንጌልን ለመስበክ፣
የሚለወጡትን ለማጥመቅ፣ እና ቤተክር
ስቲያኗን ለመገንባት ተጠርተዋል፤ ፲፩–
፲፪፣ ሊጠሩ እና ሊሾሙ እንዲሁም በቅ
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ዘካ. ፲፬፥፱፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፱።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።
፭ ሀ ማቴ. ፯፥፳፬።

ዱሳን መጻህፍት ውስጥ የሚገኙትን መሰ
ረታዊ መርሆች ያስተምሩ ዘንድ ይገባል፤
፲፫–፲፯፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይተን
ብዩ እናም ያስተምሩ፤ ፲፰–፳፱፣ ቅዱ

		ለ ያዕ. ፩፥፳፪–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፮ ሀ ማቴ. ፲፭፥፳፮።
		ለ ማቴ. ፯፥፮።
፯ ሀ ይህም መፅሐፍ ቅዱስን
ተርጉም ማለት ነው።
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷–፷፩።

		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፸፩።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፴፮፥፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፪፥፱–፲፪፤
፻፯፥፷፰–፸፭።
ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፩።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ተንኮል።
		ለ ዮሐ. ፩፥፵፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፳፱–፴፱

፸፪

ታውቃላችሁ፤ ኃጢአትን የሚሰራና ንስሀ
የማይገባ እርሱ ወደ ውጭ ሀይጣላል።
፳፱ ሀብትወዱኝ ለታገለግሉኛላችሁ እናም
ሐ
ትዛዛቴን ሁሉ ትጠብቃላችሁ።
፴ እናም እነሆ፣ ሀድሆችን ታስታውሳላ
ችሁ፣ እናም ለእነርሱ ለእርዳታ የምታካ
ፍሏቸውን ንብረታችሁን ሊሰበር በማይችል
ቃል ኪዳን እና ተግባር ሐትቀድሳላችሁ።
፴፩ ነገሮቻችሁንም ሀለድሆች ለእስካካፈ
ላችሁ ድረስ፣ ለእኔ ታደርጉታላችሁ፤ እና
እነዚህም በቤተክርስቲያኔ ሐኤጲስ ቆጶስ
እናም ለዚህ አላማ በሚሾማቸው ወይም
በሾማቸው እና ለአገልግሎት መበለያቸው
በሁለቱ ሽማግሌዎች ወይም ሊቀ ካህናት
አማካሪዎቹ ፊት ይቅረቡ።
፴፪ እናም እንዲህም ይሆናል፣ እነዚህም
በቤተክርስቲያኔ ኤጲስ ቆጶስ ፊት ከቀ
ረቡ በኋላ፣ እናም ስለቤተክርስቲያኔ ንብ
ረቶች ሀመቀደስ፣ ከትእዛዛቴ ጋር በመስ
ማማት ከቤተክርስቲያኗ ለመወሰድ እን
ደማይቻሉም ምስክሮችን ከተቀበለ በኋላ፣
ሁሉም ሰው ለእኔ ለተጠያቂ ይሆናል፣ በን
ብረቱ ወይም በቅድስና ለእርሱና ሐለቤተ
ስቡ በበቂ ሁኔታ በተሰጠውም ላይ መጠባቂ
ይሆናል።
፴፫ እናም ዳግም፣ ይህ ከመጀመሪያው
በቅድስና ከተሰጠ በኋላ በቤተክርስቲያኗ
እጆች ውስጥ ወይም በማንም ግለሰብ እጅ
ውስጥ ለእርዳታቸው ከሚያስፈልጋቸው
በላይ የሆነ ለኤጲስ ቆጶስ የሚቀደስ ሀየቀረ
ንብረት ካለ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለሌላቸው

እንዲሰጥ፣ ለሚያስፈልገው እያንዳንዱ
ሰው በበቂ ሁኔታ እንዲሰጠው እና እን
ደሚያስፈልገውም መጠን ይቀበል ዘንድ
ይቀመጣል።
፴፬ ስለዚህ፣ በቤተክርስቲያኗ ከፍተኛ
አማካሪዎች ጉባኤ እና በኤጲስ ቆጶስ እና
በአማካሪዎቹ አመራር፣ የቀረው ለድ
ሆች እና በችግር ላይ ላሉት ይሆን ዘንድ
በጎተራዬ ይጠበቃል፤
፴፭ እናም ለቤተክርስቲያኗ የህዝብ
ጥቅም፣ እናም የአምልኮ ቤት ለመገንባት፣
እናም ከዚህ በኋላ የምትገለጠውን ሀአዲሲቷ
ኢየሩሳሌምን ለመገንባት—
፴፮ ወደ ሀ ቤተ መቅደሴ ለ በምመጣ
በት በዚያን ቀን የቃል ኪዳን ህዝቤ በአ
ንድ ላይ እንዲሰበሰቡ በግምጃ ቤቴ ይቀ
መጣል። እናም ይህን የማደርገው ለህዝቤ
መዳን ነው።
፴፯ እናም እንዲህም ይሆናል፣ ኃጢአትን
የሚያደርግ እና ንሰሀ የማይገባ እርሱ ከቤተ
ክርስቲያኗ ውጭ ሀይጣላል፣ እናም ለበቅድ
ስና ለቤተክርስቲያኔ ድሆች እና ችግረኞች
የሰጠውን፣ ወይም በሌላ አባባል ለእኔ የሰ
ጠውን፣ ዳግሞ አይቀበልም—
፴፰ ከሁሉ ለሚያስኑ ለእነዚህ ሀካደረጋ
ችሁት፣ ለእኔ አድርጋችኋል።
፴፱ እንዲህም ይሆናል፣ በነቢያቴ አንደ
በት የተናገርኩት ይፈጸማል፤ የእስራኤል
ቤት ለሆኑት ድሀ ህዝቤ ይሆን ዘንድ ከአህ
ዛብ መካከል ወንጌሌን የሚቀበሉትን ሀብ
ታቸውን እቀድሰዋለሁና።

፳፰ ሀ
፳፱ ሀ
		ለ
		ሐ
፴ሀ
		ለ
		ሐ
፴፩ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ውግዘት።
ዮሐ. ፲፬፥፲፭፣ ፳፩።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
ሞዛያ ፬፥፲፮–፳፮፤
አልማ ፩፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
ሞዛያ ፪፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣

		ሐ
		መ
፴፪ ሀ
		ለ

		ሐ
		መ
፴፫ ሀ
፴፭ ሀ

የምፅዋት ስጦታ።
ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
ቅ.መ.መ. መለየት።
ት. እና ቃ. ፶፩፥፬።
ት. እና ቃ. ፸፪፥፫–፲፩።
ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
ት. እና ቃ. ፶፩፥፫።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፭፤
፶፩፥፲፫፤ ፻፲፱፥፩–፫።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ

፴፮ ሀ
		ለ
፴፯ ሀ
		ለ
፴፰ ሀ

ኢየሩሳሌም፤
ፅዮን።
ሚል. ፫፥፩።
ት. እና ቃ. ፴፮፥፰።
ት. እና ቃ. ፵፩፥፭፤
፶፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
ማቴ. ፳፭፥፴፬–፵።
ቅ.መ.መ. ልግስና፤
በጎ ድርገት።

፸፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፵–፶፱

፵ እና ደግሞም፣ በልብህም ሀአይታበይ
ለ
ልብሶችሁም በጣም ያላጌጡ ይሁኑ፣
እናም ውበታቸውም የእጆችህ ስራ ውበት
ይሁን፤
፵፩ እናም ሁሉም ነገሮች በፊቴ በንጽ
ህና ይሰሩ።
፵፪ ሀስራ ፈትም አትሁን፤ ስራ ፈት የሆነ
እርሱ የሰራተኞችን እንጀራ አይበላም እን
ዲሁም ልብስንም አይለብስምና።
፵፫ እናም በመካከላችሁ ሀየታመመ ሰው
ቢኖር፣ እናም ለመፈወስ እምነት ባይኖ
ረው፣ ነገር ግን ካመነ፣ በጠላት እጅ ሳይ
ሆን በመልካም ርህራሄ፣ ቅጠላቅጠል እና
ለስላሳ ምግብንም በመመገብ እንክብካቤ
ይደረግለታል።
፵፬ እናም ሁለት ወይም ከዚያም በላይ
የቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች ይጠሩ፣ ለእ
ነርሱም ይጸልዩ እናም እጆቻቸውን በስሜ
በላያቸው ላይ ሀይጫኑ፣ ቢሞቱም ለእኔ
ለ
ይሞታሉ፣ ከኖሩም ለእኔ ይኖራሉና።
፵፭ በሞት ላጣችኋቸው፣ በተለይም የክ
ብር ትንሳዔ ሀተስፋ ለሌላቸው፣ ለባለቀሳ
ችሁ መጠን፣ በአንድ ላይ ሐበፍቅር መትኖ
ራላችሁ።
፵፮ እናም እንዲህም ይሆናል በእኔ የሚ
ሞቱ ሀሞትን አይቀምሱም፣ ለእነርሱም
ለ
ጣፋጭ ትሆናለችና፤
፵፯ እና በእኔ የማይሞቱም፣ ወዮላቸው፣
ሞታቸውም መራራ ትሆናለችና።
፵፰ እናም ዳግም እንዲህም ይሆናል ለመ
፵ ሀ ምሳ. ፲፮፥፭።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
		ለ ቅ.መ.መ. መጠነኛነት።
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፴–፴፪።
ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሕመም፣
ታማሚነት።
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት፤
እጅን መጫን።
		ለ ሮሜ ፲፬፥፰፤
ራዕ. ፲፬፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፱።
፵፭ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፲፱–፳፪።

ፈወስ በእኔ ሀእምነት ያለው፣ እና ለሞትም
ለ
ያልተሰጠ፣ እርሱ ሐይፈወሳል።
፵፱ ለማየት እምነት ያለው ያያል።
፶ ለመስማትም እምነት ያለው ይሰማል።
፶፩ ለመዘለል እምነት ያለው ሽባም ይዘ
ላል።
፶፪ እናም እነዚህንም ነገሮች ለማድረግ
እምነት የሌላቸው፣ ነገር ግን በእኔ የሚያ
ምኑ፣ ሀልጆቼ ይሆኑ ዘንድ ኃይል አላቸው፤
እናም ህግጋቴን አስካላፈረሱ ድረስ ድካማ
ቸውን ለትሸከማላችሁ።
፶፫ ሀበመጋቢነት ስፍራችሁ ትቆማላችሁ።
፶፬ የወንድማችሁንም ልብስ አትው
ሰዱ፤ ከወንድማችሁ የተቀበላችሁትንም
ክፈሉ።
፶፭ እናም ከምትጠቀሙበት በላይ ሀቢኖ
ራችሁ፣ ሁሉም ነገሮች እንደተናገርኩት
ይከናወኑ ዘንድ፣ ለበጎተራዬ ስጡ፣
፶፮ ጠይቁ፣ እናም እንደመረጥኩትም
ሀ
ቅዱሳን መጽሐፍቴ ይሰጣሉ፣ እናም በመ
ልካም ሁኔታ ለይጠበቃሉ፤
፶፯ እናም እነዚህን በተመለከተ ዝምታ
ችሁ፣ እናም ሙሉ ሁሉ እስከምትቀበሏቸ
ውም ድረስ ያለማስተማራችሁ ተገቢ ነው።
፶፰ ከዚያም ሁሉንም ሰዎች እነዚህን
ታስተምሩ ዘንድ ለእናንተ ትእዛዝን እሰ
ጣችኋለሁ፤ ሀሁሉም ህዝብ፣ ነገድ፣ ቋንቋ፣
እና ወገን እንዲማሯቸው ይደረጋልና።
፶፱ በቅዱሳትት መጻህፍቴ ህግ ሆነው የተ
ሰቷችሁን ነገሮች ቤተክርስቲያኔን የሚያ

ቅ.መ.መ. ተስፋ።
አልማ ፳፰፥፲፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፩ ዮሐ. ፬፥፲፮፣ ፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
ራዕ. ፲፬፥፲፫።
ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ መክ. ፫፥፩–፪፤
የሐዋ. ፲፯፥፳፮፤
ዕብ. ፱፥፳፯፤
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
		ለ
		ሐ
		መ
፵፮ ሀ
		ለ
፵፰ ሀ

ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ለ ሮሜ ፲፭፥፩።
ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፶፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፯–
፲፱፤ ፻፲፱፥፩–፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፬፤
፶፩፥፲፫።
፶፮ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷–፷፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
፶፰ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፷–፸፭

፸፬

ስተዳድሩ ህግ ይሆንላችሁ ዘንድ ትቀበሏ
ቸዋላችሁ።
፷ እናም በእነዚህ ነገሮች መሰረት ሀየሚያ
ከናውን እርሱ ይድናል፣ የማያደርጋቸውና
በእዚህም የሚቀጥል ከሆነም ለይጠፋል።
፷፩ ብትጠየቁ፣ ሀደስታንና የሚያመጡ
ትን፣ ዘለአለማዊ ህይወትን የሚያመጡ
ትን—ለሰላማዊ የሆኑ ነገሮችንና ሐሚስጥራ
ትንም ታውቁ ዘንድ መበራዕይ ላይ ራዕይን፣
ሠ
በእውቀት ላይ እውቀትን ትቀበላላችሁ።
፷፪ ጠይቁ፣ እናም በራሴ ጊዜ ሀአዲስቷ
ኢየሩሳሌም የምትገነባበትምን ስፍራ ይገ
ለጥላችኋል።
፷፫ እናም እነሆ፣ እንዲህም ይሆናል አገ
ልጋዮቼ ወደ ምስራቅ እና ወደ ምዕራብ፣
ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ይላካሉ።
፷፬ እናም አሁንም ቢሆን፣ ሀ ወደምስ
ራቅ የሚሄደው የሚለወጡትን ወደ ምዕ
ራብ እንዲሸሹ ያስተምር፣ እናም ይህም
የሚሆነው ወደ ምድር በሚመጣው የተነሳ፣
እናም ለበሚስጥር ሴራዎች ምክንያት ነው።
፷፭ እነሆ፣ እነዚህን ሁሉ ትጠብቃላ
ችሁ፣ እናም ደመወዛችሁም ታላቅ ይሆ
ናል፤ የመንግስቱን ሚስጥራት ታውቁ
ዘንድ ለእናንተ ተስጥቷችኋል፣ ነገር ግን
አለም እንዲያውቃቸው አልተሰጠም።
፷፮ የተቀበላችሁትን ህግጋት ትጠብቃላ
ችሁ እናም ታማኞችም ትሆናላችሁ።
፷፯ እናም በዚህና በአዲስቷ ኢየሩሳሌም
ራሳችሁን ታደራጁ ዘንድ በቂ የሆነ የቤተ
ክርስቲያን ሀቃል ኪዳንን ከዚህ በኋላ ትቀ
በላላችሁ።

፷፰ ስለዚህ፣ ጥበብ የሚጎድለው፣ እኔን
ይጠይቅ ሳልነቅፍ በነጻ እሰጠዋለሁ።
፷፱ ልባችሁን አንስታችሁ ተደሰቱ፣
ሀ
መንግስት፣ ወይም በሌላ አባባል፣ የቤተ
ክርስቲያኗ ለቁልፎች ለእናንተ ተሰጥተዋ
ልና። እንዲህም ይሁን። አሜን።
፸ እንደ አባላትም፣ ሀካህናት እና ለመም
ህራን ሐመጋቢነታቸውን ያገኛሉ።
፸፩ ኤጲስ ቆጶሱን በአማካሪነት በሁ
ሉም ነገሮች እንዲረዱት የተሾሙት ሽማ
ግሌዎች ወይም ሊቀ ካህናት፣ አስቀድሞ
እንደተገለጸው ለድሆች ደህንነት፣ እና
በሌላ ጉዳዮች፣ ሀበቅድስና ለኤጲስ ቆጶሱ
በተሰጡት ንብረቶች ቤተሰቦቻቸውን
ይርዱ።
፸፪ ወይም ለመጋቢነት ወይም በሌላ
ጉዳይ አገልግሎታቸው ሁሉ መልካም ይሆ
ናል ተብሎ በታሰበው መንገድ ወይም በአ
ማካሪዎቹና በኤጲስ ቆጶሱ ውሳኔ መሰረት
ተገቢውን ክፍያ ያግኙ።
፸፫ ኤጲስ ቆጶሱም፣ እንዲሁ፣ በቤተ
ክርስቲያኗ ውስጥ ለሚሰጠው አገልግ
ሎት እርዳታውን ወይም ትክክለኛ ክፍ
ያን ያግኝ።
፸፬ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ማን
ኛቸውም ሰዎች ከመካከላችሁ ሀ በአመ
ንዝራነት ምክንያት ከባለቤታቸውን በፍቺ
ቢለዩ፣ ወይም በሌላ አባባል፣ በፊታችሁ
በዚህም ምክንያት በተዋረደ ልብ ቢመ
ሰከሩ፣ ከመካከላችሁ አውጥታችሁ አት
ጣሏቸው፤
፸፭ ነገር ግን ባለቤታቸውን ሀበአመንዝራ

፷ ሀ ት. እና ቃ. ፵፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ሙሴ ፭፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፷፩ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፱፥፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		መ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ሠ አብር. ፩፥፪።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤

እውቀት።
ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፭።
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፬።
ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፩–፲፭።
ያዕ. ፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፷፱ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፷፭፥፪።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፷፪ ሀ
፷፬ ሀ
		ለ
፷፯ ሀ
፷፰ ሀ

ሀ

፸ ሀ ቅ.መ.መ. ካህን፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መምህር፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፸፩ ሀ ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
፸፬ ሀ ቅ.መ.መ. በወሲብ የስነ
ምግባር ጉድለት፤
ዝሙት መፈጸም።
፸፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።

፸፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፸፮–፺፪

ነት ምክንያት እንደተዉ፣ እናም እራሳቸው
ስህተቱን የፈጸሙ እንደሆኑ፣ እናም ባለቤ
ታቸው በህይወት መኖራቸውን ካወቃችሁ፣
ከመካከላችሁ ለይጣላሉ።
፸፮ ደግሞም፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ የተ
ጋቡ ከሆኑ እንደዚህ አይነቶቹን ምንም እን
ዳትቀበሏቸው በብርቱ ጥያቄ ሀየነቃችሁ እና
የተጠነቀቃችሁ ሁኑ፤
፸፯ እና ካላገቡም፣ ለሁሉም ኃጢአታ
ቸው ንስሀ ይግቡ አለበለዚያም አትቀበሏ
ቸውም።
፸፰ እናም ዳግም፣ የዚህች የክርስቶስ
ቤተክርስቲያን አባል የሆነ ሁሉም ሰው
የቤተክርስቲያኗን ትእዛዛት እና ቃል ኪዳን
ይጠብቅ።
፸፱ እናም እንዲህም ይሆናል፣ ከመካ
ከላችሁ ማንም ሰው የሰውን ሀነፍስ ቢያ
ጠፋ አሳልፋችሁ ስጧቸው እናም በም
ድሪቷ ህግ መሰረት ይቀጡ፤ ምክንያቱም
እርሱ ይቅርታ እንደሌለው አስታውሱ፤
እና ይህም በምድሪቷ ህግጋት መሰረት
ይረጋገጥ።
፹ እናም ማንም ወንድ ወይም ሴት ቢያ
መነዝር፣ በሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ
የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ፊት ይዳኙ
ዘንድ ትቀርባለች ወይም ይቀርባል፣ እናም
በጠላቶቹ ወይም ጠላቶቿ ሳይሆን፣ በሁለት
ወይም ከዚያ በላይ በሆኑ የቤተክርስቲያን
ምስክሮች ፊት እያንዳንዱ በእርሱ ወይም
በእርሷ ላይ የሚሰጠው ቃል ይጸናል፣ ነገር
ግን ከሁለት በላይ ምስክሮች መኖራቸው
ይመረጣል።
፹፩ ነገር ግን በሁለት ምስክሮች አንደበት
ይኮነናል ወይም ትኮነናለች፤ እናም ሽማ
ግሌዎች ጉዳዩን በቤተርስቲያኗ ፊት ያቀ
ርባሉ፣ እናም በእግዚአብሔር ህግ ይዳኙ
ዘንድ ቤተክርስቲያኗም እጆቿን በእርሱ
ወይም በእርሷ ላይ ታነሳለች።

፹፪ እናም፣ ቢቻል፣ ኤጲስ ቆጶሱ መገ
ኘቱም አስፈላጊ ነው።
፹፫ እናም በፊታችሁ ለሚመጡ ጉዳዮች
ሁሉ እንዲሁ ታደርጋላችሁ።
፹፬ እናም ወንድ ወይም ሴት ቢዘርፍ
ወይም ብትዘርፍ፣ ለምድሪቷ ህግ ይሰጣል
ወይም ትሰጣለች።
፹፭ እናም ከሰረቀ ወይም ሀከሰረቀች፣
ለምድሪቷ ህግ ይሰጣል ወይም ትሰጣለች።
፹፮ እናም ቢዋሽ ወይም ሀብትዋሽ፣ ለም
ድሪቷ ህግ ይሰጣል ወይም ትሰጣለች።
፹፯ እናም ማንኛውንም አይነት ኃጢ
አት ቢያደርግ ወይም ብታደርግ፣ የእግዚ
አብሔር ህግ ለሆነው ይሰጣል ወይም ትሰ
ጣለች።
፹፰ እናም ሀወንድሞቻችሁ ወይም እህቶ
ቻችሁ ለቢበድሏችሁ፣ ከእርሷ ወይም ከእ
ርሱ ጋር በግል ተገናኙ፤ ሐከተናዘዘ ወይም
ከተናዘዘችም እርቅን ታደርጋላችሁ።
፹፱ እናም ካልተናዘዘ ወይም ካልተናዘ
ዘች፣ ለአባሎቹ ሳይሆን ለሽማግሌዎቹ፣
ለቤተክርስቲያን አልፎ ይሰጣል ወይም
ትሰጣለች። እና ይህም በአለም ፊት ሳይ
ሆን፣ በስብሰባ ይደረጋል።
፺ እናም ወንድምህ ወይም እህትህ ብዙ
ዎችን ቢበድል ወይም ብትበድል፣ በብ
ዙዎች ፊት ሀይገሰጻል ወይም ትገሰጻለች።
፺፩ እናም በግልጽ ማንም ሰው በግልጽ
ቢበድል፣ ያፍርበት ወይም ታፍርበት ዘንድ
በግልጽ ይገሰጻል ወይም ትገሰጻለች። እናም
ባናዘዝባት ወይም ባትናዘዝባት፣ ለእግዚ
አብሔር ህግ አልፎ ይሰጣል ወይም ትሰ
ጣለች።
፺፪ ማንም ሰው በስውር ቢበድል፣ ለበ
ደለው ወይም ለበደለችው፣ እናም ለእግ
ዚአብሔር በስውር ለመናዘዝ እድል ይኖ
ረው ወይም ይኖራት ዘንድ፣ ቤተክርስቲያኗ
በማስጠንቀቅ እንዳትናገረው ወይም እንዳ

፸፭ ለ
፸፮ ሀ
፸፱ ሀ
፹፭ ሀ

ቅ.መ.መ. ውግዘት።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
ቅ.መ.መ. ግድያ።
ቅ.መ.መ. መስረቅ።

፹፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሐሰት፤
ታማኝ፣ ታማኝነት።
፹፰ ሀ ቅ.መ.መ. እህት፤
ወንድሞች፣ ወንድም።

		ለ ማቴ. ፲፰፥፲፭–፲፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
፺ ሀ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፪፥፺፫–፵፫፥፱

ትናገራት ዘንድ፣ በስውር ይገሰጻል ወይም
ትገሰጻለች።

፸፮

፺፫ እናም ሁሉንም ነገሮች በዚህ መልክ
ታከናውናላችሁ።

ክፍል፤ ፵፫
በየካቲት ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ አንዳንድ የቤተክርስቲያኗ አባላት ሰዎች በሀሰት ባለራዕይ
ነን በሚሉ ሰዎች ተረብሸው ነበር። ነቢዩ ጌታን ጠየቀና ለቤተክርስቲያኗ ሽማግ
ሌዎች ይህን መልስ ተቀበለ። የመጀመሪያው ክፍል ስለቤተክርስቲያኗ አመራር
ጉዳይን የሚመለከት ነበር፤ የኋለኛው ክፍል ሽማግሌዎች ለአለም ህዝብ የሚሰ
ጡትን ማስጠንቀቂያዎች የያዘ ነበር።
፩–፯፣ ራዕይ እና ትእዛዛት የሚመጡት
በተመደበው በአንዱ በኩል ብቻ ነው፤
፰–፲፬፣ ቅዱሳኑ የሚቀደሱት በጌታ ፊት
በቅድስና በመስራት ነው፤ ፲፭–፳፪፣ ሽማ
ግሌዎች ለንስሀ እንዲጮሁና ሰዎችን ለዚያ
ለጌታ ታላቅ ቀን እንዲያዘጋጁ ተልከዋል፤
፳፫–፳፰፣ ጌታ ሰዎችን የሚጠራው በራሱ
ድምፅ እና በፍጥረት ሀይል ነው፤ ፳፱–
፴፭፣ አንድ ሺ ዘመን እና ሰይጣን የሚታ
ሰርበት ይመጣል።
፩ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ሆይ፣
አድምጡ፣ እናም የምናገራችሁንም ቃላት
ስሙ።
፪ እነሆ፣ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ከእጄ ትእዛዛትን እና ራዕዮችን ለመቀበል
በመደብኩት በእርሱ በኩል ሀትእዛዛትን
እንደ ቤተክርስቲያኔ ለህግ ተቀብላችኋልና።
፫ እናም ይህንንም በእርግጥ ታውቃ
ላችሁ—እርሱ በእኔ ሀየሚያምን ቢሆን፣
እርሱ እስከሚወሰድ ጊዜ ድረስ ማንም
ትእዛዛትን እና ራእዮችን ለመቀበል የሚ
መደብ የለም።
፬ ነገር ግን፣ እውነት፣ እውነት እላች
፵፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ፤

የእግዚአብሔር ትእዛዛት።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪።
፫ ሀ ዮሐ. ፲፭፥፬።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፳፰፥፪–፫።

ኋለሁ፣ በእርሱ በኩል ካልሆነ በስተቀር
ማንም ለዚህ ስጦታ አይመደብም፤ ይህም
ከእርሱ ከተወሰደ በእርሱን ምትክ ሌላ ከመ
መደብ በስተቀር ምንም ሀይል አይኖረው
ምና።
፭ እናም፣ በፊታችሁ የሚመጡትን የማ
ንንም እንደ ራእዮች እና ትእዛዛት እንዳ
ትቀበሉ፣ ይህም ለእናንተ ህግ ይሆናል፤
፮ እና ይህንንም የምሰጣችሁ ሀእንዳትታ
ለሉ፣ እነርሱም ከእኔ እንዳልሆኑ ታውቁ
ዘንድ ነው።
፯ እውነት እላችኋለሁ፣ በእኔ ሀየተሾመ
እርሱ ለበበሩ ይገባል እናም የተቀበላችሁ
ትን እና በመደብኩት በኩል የምትቀበሏቸ
ውን ራዕዮች ለማስተማር፣ አስቀድሜ እን
ደነገርኳችሁ ይሾማል።
፰ አሁንም፣ እነሆ፣ ስትሰበሰቡ እርስ
በራሳችሁ ሀትማማሩ እና ትተናነጹ ዘንድ፣
እንዴት እንደምትሰሩ እና ቤተክርስቲያኔን
እንደምትመሩ፣ በሰጠኋችሁ ህጋዊ ነጥቦ
ችና ትእዛዛት እንዴት እንደምትሰሩ በጥ
ልቅ ታውቁ ዘንድ እሰጣችኋለሁ።
፱ በዚህም በቤተክርስቲያኔ ህግ መመ
ሪያ ይሰጣችኋል፣ እናም በተቀበላችሁ
ሀ

፮ ሀ ት. እና ቃ. ፵፮፥፯።
ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		ለ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬፤

፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤
፴፩፥፱፣ ፲፯–፲፰፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፳፪።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፯።

፸፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፫፥፲–፳፫

ትም ሀትቀደሳላችሁ፣ እናም በፊት ለፊቴም
በቅድስና ለመሄድ ራሳችሁን ታስተሳስራ
ላችሁ—
፲ ይህንም እስካደረጋችሁም ድረስ፣ ለተ
ቀበላችሁት መንግስት ክብር ሀይጨመርላ
ችኋል። ይህን ባታደርጉ ግን፣ የተቀበላች
ሁትም እንኳ ለይወሰድባችኋል።
፲፩ በመካከላችሁ ያለውን ሀክፋት አፅዱ፤
በፊቴም ራሳችሁን ቀድሱ፤
፲፪ የመንግስትን ክብሮች የምትሹ ከሆነ፣
አገልጋዬን ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊን መድቡ፣
እናም በጸሎት እምነት በፊቴ ሀደግፉት።
፲፫ እና ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ የመን
ግስትን ሀሚስጥራት የምትሹ ከሆነ፣ ምግ
ብና ልብሶች፣ እናም ያዘዝኩትን ስራዎች
ያከናውነው ዘንድ የሚያስፈልጉትን ማና
ቸውንም ነገሮች ስጡት፤
፲፬ እናም ይህን ባታደርጉ፣ በፊቴ ሀንጹህ
ህዝብን ለራሴ አስቀር ዘንድ፣ እርሱን ከሚ
ቀበሉት ጋር ይቆያል።
፲፭ ደግሞም እላለሁ፣ የመደብኳችሁ
የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ሆይ አድ
ምጡ፥ የተላካችሁት ልትማሩ አይደለም፣
ነገር ግን ሀበመንፈሴ ሀይል በእጆቻችሁ የሰ
ጠኋችሁን ነገሮች ለሰው ልጆች ለታስተምሩ
ዘንድ ነው፤
፲፮ እናም ከላይ ሀትማሩ ዘንድ ይገባል።
ራሳችሁን ለቀድሱ እና እንደተናገርኩት
እንድትሰጡ ዘንድ፣ የሀይል ሐመንፈሳዊ
ስጦታም ይሰጣችኋል።
፲፯ አድምጡ፣ እነሆ፣ የጌታ ሀታላቅ ለቀን
ቀርቧልና።
፱ሀ
፲ሀ
		ለ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ቅድስና።
አልማ ፲፪፥፲።
ማር. ፬፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
ቅ.መ.መ. የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።

፲፰ ጌታ ከሰማይ ሀድምጹን የሚሰጥበት
ቀን ይመጣልና፤ ሰማያት ለይንቀጠቀጣሉ
እና ምድርም ሐትናወጣለች፣ እና ረጅም
እና ጉልህ የሆነው የእግዚአብሔር መመለ
ከት ለሚያንቀላፉት ህዝብ እንዲህ ይላል፥
ቅዱሳን ሆይ ሠተነሱና ኑሩ፤ ኃጢአተኞች
ሆይ ዳግም እስከምጣራ ድረስ ረባላችሁበት
ሁኑ እናም ሰተኙ።
፲፱ ስለዚህ ራሳችሁን ከክፉዎች መካከል
እንዳትገኙ ወገባችሁን ታጠቁ።
፳ ድምጻችሁንም ከፍ አድርጉ እናም
አትቆጥቡ። ለወጣቶችም ሆነ ለአዛው
ንቱ፣ ለታሰሩትም ሆነ ነፃ ለሆኑት፣ እን
ዲህ በማለት ህዝብን ለንስሀ መግባት ጥሯ
ቸው፥ ራሳችሁን ለጌታ ታላቅ ቀን አዘጋጁ።
፳፩ እኔ፣ ሰው የሆንኩት፣ ድምጼን ከፍ
ባደርግ እና ለንስሀ ብጠራችሁ እና ብት
ጠሉኝ፣ ንስሀ ግቡ፣ እና ለጌታ ታላቅ ቀን
ተዘጋጁ፣ በማለት ህያው ለሆኑት ጆሮዎች
ሁሉ ሀነጐድጓዶችም ከምድር ዳርቻ በታላቅ
በድምፅ የሚናገሩበት ቀን ሲመጣ፣ ምንስ
ትላላችሁ?
፳፪ አዎን፣ ደግሞም፣ እነዚህም ቃላት—
ንስሀ ግቡ፣ የጌታ ታላቅ ቀን መጥቷልና
በማለት መብረቆች ከምሥራቅ እስከ ምዕ
ራብ ሲታዩ፣ እናም ህያው ለሆኑት ሁሉ
በድምጽ ሲናገሩ፣ እና የሚሰሙትን ጆሮ
ዎች ሁሉ ሲሰነጥቁ፣ ምንስ ትላላችሁ?
፳፫ ደግሞም፣ ጌታ ከሰማይ ቃሉን እን
ዲህ በማለት ይሰጣል፥ የምድር ህዝብ ሆይ፣
አድምጡ እና የሰራችሁን የእግዚአብሔርን
ቃላት ስሙ።

፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ሉቃ. ፳፬፥፵፱፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፤
፺፭፥፰–፱፤ ፻፲፥፰–፲።
፲፯ ሀ ሚል. ፬፥፭፤
ት. እና ቃ. ፪፥፩፤ ፴፬፥፮–፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲፰ ሀ ኢዩ. ፪፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፶።

		ለ ኢዩ. ፪፥፲፤ ፫፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፯።
		መ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫፤
፵፭፥፵፭።
		ሠ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ረ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፭፤
፹፰፥፻–፻፩።
		ሰ ሞር. ፱፥፲፫–፲፬።
፳፩ ሀ ፪ ኔፊ ፳፯፥፪፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፫፥፳፬–፴፭

፸፰

፳፬ የምድር ህዝብ ሆይ፣ ዶሮ ጫጩቶ
ችዋን ከክንፎችዋ በታች እንደምትሰበስብ
ስንት ጊዜ በአንድነት ሰበሰብኳችሁ፣ እና
ንት ግን ለአልወደዳችሁም!
፳፭ ሀበአገልጋዮቼ አንደበት፣ እና በመላዕ
ክት ለአገልግሎት፣ እና በራሴም ድምፅ፣ እና
በነጎድጓድ ድምጽ፣ እና በመብረቅ ድምጽ፣
እና በማዕበል ድምጽ፣ በምድር በመናወጥ
ድምጽ፣ እና በበረዶ ናዳ ድምጽ፣ እና ሐበረ
ሀብ እናም በሁሉም ዓይነት ቸነፈር ድምጽ፣
እና በታላቅ የመለከት ድምፅ፣ እና በፍርድ
ድምጽ፣ እና ቀኑን ሙሉ መምህረት ድምፅ፣
እና በዘለአለማዊ ህይወት ክብር እና ባለጠግ
ነት ድምጽ ስንት ጊዜ ሠጠራኋችሁ፣ እናም
ረ
በዘለአለማዊ ደህንነት አድናችሁም ዘንድ
ወደድሁ፣ እናንት ግን አልተቀበላችሁኝም!
፳፮ እነሆ፣ የቁጣዬ ጽዋ የሚሞላበት ቀን
መጥቷል።
፳፯ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ
የጌታ አምላካችሁ ቃላት ናቸው።
፳፰ ስለዚህ፣ ስሩ፣ በወይን ስፍራዬ ለመ
ጨረሻ ጊዜ ሀስሩ—ለመጨረሻም ጊዜ በም
ድር የሚኖሩትን ጥሩ።

፳፱ በጊዜዬ በምድር ላይ ለፍርድ እገ
ለጣለሁና፣ እናም ህዝቤም ይድናሉ፣ እና
ከእኔም ጋር በምድር ይነግሳሉ።
፴ በአገልጋዮቼ አንደበት የተናገርኩት
ታላቁ ሀአንድ ሺህ ዘመን ይመጣልና።
፴፩ ሀ ሰይጣን ለ ይታሰራልና፣ ደግሞም
ሲፈታ ሐለጥቂት ጊዜ ብቻ ይነግሳል፣ ከዚ
ያም መየምድርም ፍጻሜ ይሆናል።
፴፪ እና ሀበጽድቅ የሚኖረውም በቅጽበት
ለ
ይለወጣል፣ እና ምድርም በእሳት በሚመ
ስል ሁኔታ ትጠፋለች።
፴፫ እና ክፉዎችም ወደ እቶኑ ሀእሳት
ይጣላሉ፣ እና በፊቴ ለለፍርድ እስከሚመ
ጡም ድረስ፣ መጨረሻቸውን ማንም ሰው
በምድር አያውቀውም፣ ወይም መቼም
አያውቁትም።
፴፬ እነዚህን ቃላት አድምጡ። እነሆ፣ እኔ
ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የአለምሁሉ ሀአዳኝ ነኝ።
እነዚህን ነገሮች በልባችሁ ለአኑሩዋቸው፣
እናም የዘለአለም ሐማስተዋልም መበአዕም
ሮዎቻችሁ ላይ ሠይረፍ።
፴፭ ሀየተረጋጋችሁ ሁኑ። ትእዛዛቴን ሁሉ
ጠብቁ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ሀ

ሀ

ክፍል ፵፬
በየካቲት መጨረሻ አካባቢ፣ በ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ለስድኒ
ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ውስጥ የቀረቡትን ትእዛዛት በማክበር፣ ቤተክርስ
ቲያኗ በሚቀጥለው ሰኔ መጀመሪያ ላይ ጉባኤ እንዲኖር መደበች።
፳፬ ሀ ማቴ. ፳፫፥፴፯፤
፫ ኔፊ ፲፥፬–፮።
		ለ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፳፭ ሀ ማቴ. ፳፫፥፴፬።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
		ለ ት. እና ቃ. ፯፥፮፤ ፻፴፥፬–፭።
		ሐ ኤር. ፳፬፥፲፤
ዓሞ. ፬፥፮፤
ት. እና ቃ. ፹፯፥፮፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳፱።
		መ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሠ ሔለ. ፲፪፥፪–፬።
		ረ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት፤
የዘለዓለም ህይወት፤
ደህንነት።

፳፰ ሀ ያዕቆ. ፭፥፸፩፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፫።
ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
፴፩ ሀ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፭፤
፹፬፥፻፤ ፹፰፥፻፲።
		ሐ ራዕ. ፳፥፫፤
ያዕቆ. ፭፥፸፯፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፪።
		መ ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።

፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፩–፶፪፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፩፤
፻፩፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፴፫ ሀ ማቴ. ፫፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. አዳኝ።
		ለ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፩፤
፻፥፯–፰።
		መ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
		ሠ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፴፭ ሀ ሮሜ ፲፪፥፫፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፩።

፸፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፬፥፩–፮

፩–፫፣ ሽማግሌዎች በጉባኤ ይሰብሰቡ፤
፬–፮፣ በምድሪቷ ህግጋት መሰረት እናም
ደሆችንም ይንከባከቡ ዘንድ ራሳቸውን
ያደራጁ።
፩ እነሆ፣ ጌታ ለእናንተ ለአገልጋዮቼ
እንዲህ ይላል፣ የቤተክርስቲያኔ ሽማግ
ሌዎች ከምስራቅና ከምእራብ፣ ከሰሜንና
ከደቡብ፣ በደብዳቤ ወይም በሌላ መንገድ፣
መሰብሰባቸው ፍቃዴ ነው።
፪ እናም እንዲህ ይሆናል ያልፋል፣ ታማኝ
ቢሆኑ፣ እና በእኔም ያላቸውን እምነት
ቢጠቀሙ፣ ራሳቸውን በሚሰበስቡበት ቀን
ሀ
መንፈሴን አፈስባቸዋለሁ።
፫ እናም እንዲህ ይሆናል በአካባቢው
ክፍለ ሀገሮች ይሂዱ፣ እና ለህዝቡ ንስሀን
መግባትን ሀይስበኩ።

፬ እና፤ እንዲህም ሆኖ ሀበሰው ህግጋት
መሰረት ራሳችሁን ለማደራጀት ሀይልን
እስካገኛችሁ ድረስ ብዙዎች ለይለወጣሉ፤
፭ ሀጠላቶቻችሁ በእናንተ ላይ ስልጣን
እንዳይኖራቸው በሁሉም ነገሮች እንድ
ትጠበቁ፣ ህግጋቴንም ለመጠበቅ እን
ድትችሉ፣ ጠላትም ህዝቤን ለማጥፋት
የሚሻባቸው ስምምነቶች ይሰበሩ ዘንድ
ራሳችሁን ለማደራጀት ሀይል ታገኛላ
ችሁ።
፮ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ሁሉም ነገሮች
በተቀበላችሁት ህጌ መሰረት እስከሚ
ከናወኑ ድረስ ይጠበቁ ዘንድ፣ ደሆች
ንና ችግረኞችን ሀተንከባከቡ እና በሚያ
ስፈልጋቸውም ነገሮች አገልግሏቸው።
አሜን።

ክፍል ፵፭
በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በመጋቢት ፯፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለቤተክርስቲያኗ የተሰጠ ራዕይ። ስለ ራዕይ ጽሁፍ ማስረጃን ሲያስተዋ
ውቅ የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንዲህ ገልጿል፥ “በዚህ በቤተክርቲያኗ እድሜ፣
ሰዎች የጌታን ስራ እንዳይመረምሩና እምነቱንም እንዳያቅፉ ብዙ የሀሰት ዘገ
ባዎችና ረብ የለሽ ታሪኮች ታትመውና ተሰራጭተው ነበር፤ ነገር ግን ለቅዱሳኑ
ደስታ . . . ይህንን የሚከተለውን ተቀበልኩ”።
፩–፭፣ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ አማላጃ
ችን ነው፤ ፮–፲፣ ወንጌል የጌታን መን
ገድ በፊቱ የሚያዘጋጅ መልእክተኛ ነው፤
፲፩–፲፭፣ ሔኖክንና ወንድሞቹን ጌታ ወደ
እራሱ ተቀብሏቸዋል፤ ፲፮–፳፫፣ በደብረ
ዘይት ተራራ ላይ እንደተሰጠው ክርስቶስ
የመምጫውን ምልክቶች ገለጠ፤ ፳፬–
፴፰፣ ወንጌሉ ደግሞ ይመለሳል፣ የአህ
ዛብ ጊዜያት ይፈጸማሉ፣ እና ምድርም
በአስከፊ በሽታ ትሸፈናለች፤ ፴፱–፵፯፣
ተአምራት፣ ድንቃ ድንቅ፣ እና ትንሳኤ
ዳግም ምፅአትን ያስከትላሉ፤ ፵፰–፶፫፣
፵፬ ፪ ሀ የሐዋ. ፪፥፲፯።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፺፰፥፭–፯።

ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆ
ማል፣ እና አይሁዶችም በእጆቹና እግ
ሮቹ ላይ ያሉትን ቁስሎች ያያሉ፤ ፶፬–፶፱፣
ጌታም ለአንድ ሺ አመት ዘመንም ይነግ
ሳል፤ ፷–፷፪፣ በጣም አስፈላጊ መረጃዎች
እንዲታወቁ የሚደረግበትን አዲስ ኪዳንን
ነቢዩ ለመተርጎም እንዲጀምር መመሪያ
ተሰጥቶታል፤ ፷፫–፸፭፣ ቅዱሳን እንዲ
ሰበሰቡ እና ከሁሉም አገሮች ተሰብስበው
የሚመጡበትን አዲስቷን ኢየሩሳሌም እን
ዲገነቡ ታዝዘዋል።

		ለ ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፭ ሀ ፪ ኔፊ ፬፥፴፫።

፮ ሀ ያዕ. ፩፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ርህራሄ፤
በጎ ድርገት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፭፥፩–፲፪

፩ መንግስቱ የተሰጣችሁ፣ አቤቱ እናንት
የቤተክርስቲያኔ ህዝብ ሆይ፣ አድምጡ፤
ምድርን የመሰረተውን፣ ሰማያትንና ሠራ
ዊቱን ሁሉ ሐየሰራውን፣ እና ህያው የሆ
ኑትን፣ የሚንቀሳቀሱትን፣ እና የሚኖሩ
ትን ሁሉ የፈጠረውን አድምጡ እና ስሙ።
፪ ደግሞም እንዲህ እላችኋለሁ፣ ሀሞት
እንዳይመጣባችሁ ድምጼን አድምጡ፤
ባሰባችሁትም ለሰዓት በጋ ያልፋል፣ እና
ሐ
መኸሩ ይፈጸማል፣ እና መንፈሳችሁም
አይድኑም።
፫ ከአብ ፊት ሀአማላጅ የሆነውን፣ ፊቱም
ስለእናንተ እንዲህ በማለት የሚማፀንላች
ሁን ስሙ—
፬ አባት ሆይ፣ ሀኃጢአት ያልሰራውን በእ
ርሱም የተደሰትከውን ለስቃይና ሞት ተመ
ልከት፤ የፈሰሰውን የልጅህን ደም ተመል
ከት፣ ስምህ ሐይከበር ዘንድ አንተ የሰጠኸ
ውን የልጅህን ደም ተመልከት፤
፭ ስለዚህ፣ አባት ሆይ፣ በስሜ ሀየሚያ
ምኑትን ወደ እኔም መጥተው ለዘለአለማዊ
ህይወት ይኖራቸው ዘንድ እነዚህ ወንድሞ
ቼን አድናቸው።
፮ የቤተክርቲያኔ ህዝብ ሆይ፣ አድ
ምጡ፣ እና እናንት ሽማግሌዎችም አብ
ራችሁ ስሙ፣ እና ሀዛሬ እየተባለ እስከሚ
ጠራ ድረስ ድምጼን አዳምጡ፣ እና ልባ
ችሁንም አታደንድኑ፤
፯ እውነት እላችኋለሁ፣ እኔ ሀአልፋና
ሀ

ለ

፵፭ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፥፴፭።

		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
		ሐ ኤር. ፲፬፥፳፪፤ ፫ ኔፊ ፱፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፱።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፪ ሀ አልማ ፴፬፥፴፫–፴፭።
		ለ ማቴ. ፳፬፥፵፬።
		ሐ ኤር. ፰፥፳፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መከር።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፷፪፥፩።
ቅ.መ.መ. አማላጅ።
፬ ሀ ዕብ. ፬፥፲፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን

፹

ዖሜጋ፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው፣
የአለም ለብርሀንና ህይወት—በጭለማም
የማበራ ብርሀን ነኝ፣ በጨለማም ያሉት
አይረዱትም።
፰ የእኔ ወደ ሆኑት መጣሁ እነርሱም አል
ተቀበሉኝም፤ ለተቀበሉኝ ሁሉ ግን፣ ለእነ
ርሱ ብዙ ሀተዓምራት እንዲሰሩ፣ እናም የእ
ግዚአብሔር ለልጆችም ይሆኑ ዘንድ ሐስል
ጣንን እሰጣቸዋለሁ፤ እና በስሜ መለሚያ
ምኑትም ሠዘለአለማዊ ህይወት የሚያገኙበ
ትንም ሀይል እሰጣቸዋለሁ።
፱ እና ይህም ቢሆንም በአለም ብርሀን
እንዲሆን፣ እና ለህዝቤም ሀመመሪያ እን
ዲሆን፣ እና ለአህዛብም እንዲፈልጉት፣
እናም በፊቴም መንገድን የሚያዘጋጅልኝ
ሐ
መልእክተኛ እንዲሆን መዘለዓለማዊ ሠቃል
ኪዳኔን ወደ አለም ልኬአለሁ።
፲ ስለዚህ፣ ወደ እርሱ ኑ፣ እናም ከመጡ
ትም ጋር እንደ ቀደሙት ቀናት ከሰዎች ጋር
እንዳደረግሁት አነጋግረዋለሁ፣ እና ሀጠን
ካራ ማስረጃዬንም እሳያችኋለሁ።
፲፩ ስለዚህ፣ በአንድነት አድምጡ እና
ጥበቤን—ሀየሔኖክና የወንድሞቹ አምላክ
ነው ብላችሁ የምትሉትን የእርሱን ጥበብ
ላሳያችሁ፣
፲፪ ከምድር ሀተለይተው የተወሰዱትን፣
እና በቅዱሳን ሰዎች ዘንድ ሁሉ ተፈልጋ
የፅድቅ ቀን እስከሚመጣበት እስከ እዚያ
ተጠብቃ ያለውን ለከተማ በክፋት እና በር

			 መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ሐ ዮሐ. ፲፪፥፳፰።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፳፭፤
፴፭፥፪፤ ፴፰፥፬።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፮።
፮ ሀ ዕብ. ፫፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፭።
፯ ሀ ራዕ. ፩፥፰፤ ፳፩፥፮፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፩።
		ለ ዮሐ. ፩፥፭።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ሐ ማቴ. ፲፥፩።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
		መ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሠ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።

፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፱፥፪።
		ለ ኢሳ. ፵፪፥፮፤
፪ ኔፊ ፲፥፱–፲፰።
		ሐ ሚል. ፫፥፩።
		መ ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		ሠ ኤር. ፴፩፥፴፩–፴፬፤
ሞር. ፭፥፳።
፲ ሀ ኢሳ. ፵፩፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፶፥፲–፲፪።
፲፩ ሀ ሙሴ ፯፥፷፱።
፲፪ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፲፬፥፴–፴፬
(ተጨማሪ)፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፬፤
ሙሴ ፯፥፳፩።
		ለ ሙሴ ፯፥፷፪–፷፬።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፹፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፭፥፲፫–፳፱

ኩሰታቸው ምክንያት ለማግኘት ያልቻሉ
ትን ቀን ነው፤
፲፫ እናም በምድሪቱም ሀእንግዶችና መጻ
ተኞች ነን ብለው የተናዘዙትን፤
፲፬ ነገር ግን ይህን እንደሚያገኙት እና
በስጋም እንደሚያዩት ሀቃል ኪዳን ያገኙ
ትን የሔኖክና የወንድሞቹን አምላክ የእነ
ርሱን ጥበብ ላሳያችሁ።
፲፭ ስለዚህ፣ አድምጡ እናም ምክንያቴን
እሰጣችኋለሁ፣ እና እንደ ቀደሙት ቀናት
ሰዎችም አነጋግራችኋለሁ እናም እተነብ
ያለሁም።
፲፮ ለደቀ መዛሙርቴ በስጋዬ በፊት ለፊ
ታቸው ቆሜ ሀእንዳሳየኋቸው ለእናንተም
በግልፅ አሳያችኋለሁ፣ እና እንዲህም በማ
ለት ነገርኳቸው፥ ለአባቶቻችሁ የተሰጠ
ውን የተስፋ ቃል ለሟሟላት፣ በክብር በሰ
ማይ ደመና ስለምመጣበት ለቀን፣ ስለመመ
ለሴ ምልክቶችን እንደጠየቃችሁኝ፣
፲፯ ሀመንፈሳችሁ ከስጋችሁ ለስለመለያ
የቱን እንደ ምርኮ ስላያችሁት፣ የቤዛ ቀን
እንዴት እንደሚመጣ እና ደግሞም ሐየተ
በተኑትን እስራኤል መመመለስንም አሳያ
ችኋለሁ።
፲፰ አሁን የእግዚአብሔር ቤት ብላችሁ
የምትጠሩትን በኢየሩሳሌም ውስጥ ያለውን
ቤተመቅደስ ተመልከቱ፣ እና ጠላቶቻች
ሁም ይህ ቤት በምንም አይወድቅም ይላሉ።
፲፱ ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፣ በማታ
እንደሚመጣው ሌባ በዚህ ትውልድ ላይ
ጥፋት ይደርሳል፣ እና ይህ ህዝብም ይጠፋሉ
በሁሉም ሀገሮች መካከልም ይበተናሉ።
፳ እና ይህ አሁን የምታዩት ቤተመቅደ

ስም ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ
አይቀርም።
፳፩ እና እንዲህም ይሆናል፣ ይሆናሉ
ያልኳችሁ ጥፋቶች ከመከሰታቸው በፊት
ይህ የአይሁድ ትውልድም አያልፍም።
፳፪ የአለም ሀመጨረሻ እየመጣ እንደሆነ
እናውቃለን ትላላችሁ፤ ምድርና ሰማይ
እንደሚያልፉም እናውቃለን ትላላችሁ፤
፳፫ ስለዚህም እናንት በእውነት ትናገራ
ላችሁ፣ ይህም ነውና፤ ነገር ግን እነዚህ የነ
ገርኳችሁ ሁሉም ነገሮች እስከሚፈጸሙ
ድረስ አያልፉም።
፳፬ እና ይህ የነገርኳችሁ ስለ ኢየሩሳሌም
ነው፤ እናም ያ ቀን ሲመጣም፣ የቀሩትም
በሁሉም አገሮች መካከል ሀይበተናሉ።
፳፭ ነገር ግን ደግሞም ሀይሰበሰባሉ፤ ነገር
ግን ለየአህዛብ ጊዜ እስከሚፈጸም ድረስ እን
ዲሁ ይቆያሉ።
፳፮ ሀበዚያ ቀንም ስለ ለጦርነቶችና የጦር
ወሬዎች ይሰማል፣ እና ምድር ሁሉም
በሁከት ውስጥ ትሆናለች፣ እናም የሰዎች
ልብ በፍርሀት ሐ ይደክማል፣ እና እስከ
ምድር ጫፍም ድረስ ክርስቶስ መምጫ
ውን መአዘገየው ይላሉ።
፳፯ የስዎች ፍቅርም ይቀዘቅዛል፣ እና
ኃጢአትም ይበዛል።
፳፰ ሀየአህዛብ ጊዜ ሲመጣም፣ በጨለማ
ውስጥ ለተቀመጡትም ለብርሀን ይሆናል፣
እና ይህም ወንጌሌ ሙሉ ይሆናል፤
፳፱ ነገር ግን ሀ አይቀበሉትም፤ ብርሀ
ኑን አይመለከቱትምና፣ እናም በሰዎች
ለ
አስተያየት ምክንያትም ልባቸውን ከእኔ
ሐ
ያዞራሉ።

፲፫ ሀ ዕብ. ፲፩፥፲፫፤ ፩ ጴጥ. ፪፥፲፩።
የተበተኑት እስራኤል።
፲፬ ሀ ዕብ. ፲፩፥፰–፲፫፤
		መ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
ሙሴ ፯፥፷፫።
የእስራኤል መሰብሰብ።
፲፮ ሀ ማቴ. ፳፬፤
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. አለም—
ሉቃ. ፳፩፥፯–፴፮፤
የአለም መጨረሻ።
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩።
፳፬ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
፳፭ ሀ ነሀ. ፩፥፱፤ ኢሳ. ፲፩፥፲፪–፲፬፤
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፩ ኔፊ ፳፪፥፲–፲፪፤
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
፪ ኔፊ ፳፩፥፲፪–፲፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶።
		ለ ሉቃ. ፳፩፥፳፬።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፬።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።

		ለ ት. እና ቃ. ፹፯፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳፫።
		ሐ ሉቃ. ፳፩፥፳፮።
		መ ፪ ጴጥ. ፫፥፫–፲።
፳፰ ሀ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን፤
የወንጌል ዳግም መመለስ።
፳፱ ሀ ዮሐ. ፩፥፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፫፥፮–፰፤ ፵፮፥፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፱።
		ሐ ማቴ. ፲፭፥፰–፱።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፭፥፴–፵፮

፹፪

፴ በዚያ ትውልድም ውስጥም የአህዛብ
ጊዜዎች ይፈጸማሉ።
፴፩ እናም ተከታታይ ሀቀሰፋዎችን ከማ
የታቸው በፊት የማያልፉ ሰዎች በዚያም
ትውልድ ይኖራሉ፤ በሽታም ምድርም በአ
ሰቃቂ በሽታ ትሸፈናለችና።
፴፪ ነገር ግን ደቀ መዛሙርቴ በተቀደሰ
ስፍራዎች ላይ ሀይቆማሉ፣ እናም አይነ
ቃነቁም፤ ነገር ግን ከክፉዎቹም መካከል፣
ሰዎች ድምጾቻቸውን አንስተው እግዚአብ
ሔርን ለይረግማሉ እናም ይሞታሉ።
፴፫ የምድርም ሀ መናወጥ እናም ብዙ
በዳማም በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል፤ ነገር
ግን ሰዎች በእኔ ላይ ልባቸውን ያደነድናሉ፣
እናም እርስ በራሳቸው ለሰይፋቸውን ይማዘ
ዛሉ፣ እናም ይገዳደላሉ።
፴፬ እና አሁንም፣ እኔ ጌታ እነዚህን ቃላት
ለደቀ መዛሙርቴ ስነግራቸው ተጨንቀው
ነበር።
፴፭ እናም እኔ እንዲህ አልኳቸው፣ ሀአት
ጨነቁ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ነገሮች
ሊሆኑ ግድ ስለሚሆን፣ ቃል የገባሁላችሁ
ነገሮች ሁሉ እንደሚፈጸሙ ታውቃላችሁ።
፴፮ ብርሀንም መፈንጠቅ ሲጀምር፣ በም
ሳሌም እንደማሳያችሁ ለእነርሱም እንዲሁ
ይሆናል—
፴፯ ተመልከቱ እና ሀየበለስ ዛፎችንም
እዩ፣ እናም በአይኖቻችሁም ተመልከቷ
ቸው፣ እና ሲያቈጠቍጡ፣ እናም ቅጠሎ
ቻቸውም ሲለመልሙ፣ በጋ አሁን እየቀ
ረበ ነው ትላላችሁ፤

፴፰ እነዚህን ነገሮች ሁሉ በሚያዩበት
በዚያ ቀንም እንዲህም ይሆናል፣ ከዚያም
ሰአቱ እንደደረሰ ያውቃሉ።
፴፱ እና እንዲህም ይሆናል፣ እኔን ሀየሚ
ፈራ የጌታን መምጫ ታላቅ ለቀን፣ እንዲ
ሁም ሐየሰውን ልጅ መምጫ መምልክቶ
ችን፣ ሠይጠብቃል።
፵ እናም ምልክቶችንና ተዓምራቶችን
ያያሉ፣ ምክንያቱም በላይ ሰማይ እና በታች
በምድርም ይታያሉና።
፵፩ እናም ደምን፣ ሀእሳትን፣ እና የጢስ
ጭጋግን ይመለከታሉ።
፵፪ እና የጌታ ቀን ከመምጣቱ በፊትም፣
ሀ
ፀሀይ ትጨልማለች፣ እናም ጨረቃ ወደ
ደምነት ትለወጣለች፣ እናም ክዋክብትም
ከሰማይ ይረግፋሉ።
፵፫ እናም የቀሩትም በዚህ ስፍራ ይሰበ
ሰባሉ፤
፵፬ ከዚያም እኔን ይሻሉ፣ እናም እነሆ፣
እኔም እመጣለሁ፤ እናም በሀይልና በሰማይ
ደመና፣ በታላቅ ሀክብር ተሸፍኜ፣ ከሁሉም
ቅዱሳን መላእክት ጋርም ያዩኛል፤ እናም
እኔን ለየማይጠብቀውም እርሱ ተለይቶ
ይጠፋል።
፵፭ የጌታ ክንድ ከመውረዱ በፊት ግን፣
አንድ መልአክ ሀመለከቱን ይነፋል፣ እናም
አንቀላፍተው የነበሩት ቅዱሳንም ለበደመ
ናው እኔን ለመቀበል ሐይመጣሉ።
፵፮ ስለዚህ፣ ሀበሰላም ብታንቀላፉ የተባ
ረካችሁ ናችሁ፤ ምክንያቱም አሁን አይ
ታችሁኝ እንዳወቃችሁኝ፣ እንዲሁም እና

፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፭፥፲፱–፳፤
፺፯፥፳፪–፳፭።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፩–፳፪፣
፷፬።
		ለ ራዕ. ፲፮፥፲፩፣ ፳፩።
፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
፹፰፥፹፯–፺።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፫።
፴፭ ሀ ማቴ. ፳፬፥፮።
፴፯ ሀ ማር. ፲፫፥፳፰፤
ሉቃ. ፳፩፥፳፱–፴፩።
፴፱ ሀ ት. እና ቃ. ፲፥፶፭–፶፮።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ፤

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፵፩ ሀ
፵፪ ሀ

ፍርሀት—እግዚአብሔርን
መፍራት።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።
ቅ.መ.መ. የጊዜዎች
ምልክቶች።
፪ ጴጥ. ፫፥፲–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፭–፲፮፤
ሙሴ ፯፥፷፪።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፩፤
፺፯፥፳፭–፳፮።
ኢዩ. ፪፥፲፤
ራዕ. ፮፥፲፪፤

፵፬ ሀ
		ለ
፵፭ ሀ
		ለ
		ሐ
፵፮ ሀ

ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፯፤
፻፴፫፥፵፱።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር።
ማቴ. ፳፬፥፵፫–፶፩፤
ማር. ፲፫፥፴፪–፴፯።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫፤
፵፫፥፲፰።
፩ ተሰ. ፬፥፲፮–፲፯።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮–፺፯።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
አልማ ፵፥፲፪።

፹፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፭፥፵፯–፷

ንት ወደ እኔ ለመጥታችሁ ነፍሶቻችሁም
ሐ
ህያው ይሆናሉና፣ እና ደህንነታችሁም
ፍጹም ይሆናል፤ እና ቅዱሳንም ከአራቱ
የምድር ማዕዘናትም ይመጣሉ።
፵፯ ከዚያም የጌታ ሀክንድ በአህዛብ ላይ
ይወርዳል።
፵፰ ከዚያም ጌታ እግሩን በዚህ ሀተራራ
ላይ ያቆማል፣ እና ተራራውም ለሁለት
ይሰነጠቃል፣ እና ምድርም ለትንቀጠቀጣ
ለችም፣ ወዲህና ወዲያም ትናወጣለች፣ እና
ሰማያትም ሐይንቀጠቀጣሉ።
፵፱ እና ጌታም ድምጹን ያሰማል፣ እናም
የምድርም ዳርቻ ሁሉ ይሰሙታል፤ እና
የምድር ነገስታት ሁሉ ሀዋይ ዋይ ይላሉ፣
እና የሳቁትም ሞኝነታቸውን ያያሉ።
፶ አሽሟጣጩንም አደጋ ይሸፍነዋል፣
ፌዘኛውም ይጠፋል፤ እናም ለኃጢአትም
ያደፈጡ ሁሉ ተቆርጠው ወደ እሳት ይጣ
ላሉ።
፶፩ ከዚያም ሀአይሁድም ወደ እኔ ለተመ
ልክተው እንዲህ ይላሉ፥ በእጆችህ እና በእ
ግሮችህ ያሉት እነዚህ ቍስሎች ምንድን
ናቸው?
፶፪ ከዚያም እኔ ጌታ እንደ ሆንኩም ያው
ቃሉ፤ ምክንያቱም እኔ እንዲህ እላቸዋለ
ሁና፥ እነዚህ ሀቁስሎች በወዳጆቼ ቤት
የቆሰልኳቸው ቍስሎች ናቸው። እኔም ከፍ
የተደረግሁት ነኝ። እኔም ለየተሰቀለው ኢየ
ሱስ ነኝ። እኔም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ።

፶፫ እና ከዚያም በኃጢአቶቻቸው ምክ
ንያትም ሀያለቅሳሉ፤ ከዚያም ለንጉሳቸውን
ስላሰቃዩ በሰቆቃም ያዝናሉ።
፶፬ እና ከዚያም ሀየአህዛብ አገሮችም ይድ
ናሉ፣ እና ህግን የማያውቁትም በፊተኛው
ለ
ትንሳኤ ስፍራ ይኖራቸዋል፤ እና ለእነር
ሱም ሐይቀልላቸዋል።
፶፭ በሰው ልጆች ልብ ውስጥ ምንም ስፍራ
እንዳይኖረው ሀሰይጣንም ለይታሰራል።
፶፮ እናም በክብሬ በምመጣበት በዚያም
ሀ
ቀንም፣ ስለ አስሮቹ ለደናግል የተናገር
ኩት ምሳሌም ይፈጸማል።
፶፯ እነርሱ ጥበበኛ ናቸው እናም ሀእው
ነትን ተቀብለዋልና፣ እና እንደ ለመሪያቸ
ውም መንፈስ ቅዱስን ተቀብለዋል፣ እና
ሐ
አልተታለሉም—በእውነት እንዲህ እላ
ችኋላሁ፣ ቀኑን ይዋጃሉ እንጂ ተቆርጠው
ወደ መእሳቱ አይጣሉም።
፶፰ እና ሀምድርንም ለይወርሱ ዘንድ ይሰ
ጣቸዋል እናም ተባዝተውም ብርቱዎች
ይሆናሉ፤ እናም ልጆቻቸውም ያለኃጢ
አት ወደ ሐደህንነት መያድጋሉ።
፶፱ ጌታም ከእነርሱ ሀመካከል ይገኛልና፣
እናም ክብሩም በእነርሱ ላይ ያርፋል፣
እናም እርሱም ንጉሳቸውና ለህግ ሰጪአ
ቸው ይሆናል።
፷ እና አሁንም እነሆ እንዲህ እላችኋላሁ፣
ሀ
አዲስ ኪዳን እስከሚተረጎም ድረስ ስለዚህ
ምዕራፍ ከዚህ ሌላ ታውቁ ዘንድ ምንም

፵፮ ለ ኢሳ. ፶፭፥፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪–፲፮።
፵፰ ሀ ዘካ. ፲፬፥፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
፹፰፥፹፯።
		ሐ ኢዩ. ፫፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፫።
፵፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፯፥፮።
፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ለ ዘካ. ፲፪፥፲።
፶፪ ሀ ዘካ. ፲፫፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
፶፫ ሀ ራዕ. ፩፥፯።
		ለ ሉቃ. ፳፫፥፴፰፤
ዮሐ. ፲፱፥፫፣ ፲፬–፲፭።

፶፬ ሀ
		ለ
		ሐ
፶፭ ሀ
		ለ

ሕዝ. ፴፮፥፳፫፤ ፴፱፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ት. እና ቃ. ፸፭፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ራዕ. ፳፥፪፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፩፤
፹፰፥፻፲።
፶፮ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፬።
፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ሐ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
		መ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯–
፱፤ ፷፫፥፴፬፤ ፷፬፥፳፫–

፳፬፤ ፻፩፥፳፪–፳፭።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
ማቴ. ፭፥፭።
ቅ.መ.መ. ደህንነት።
ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፩፤
፻፩፥፳፱–፴፩።
፶፱ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩፤
፻፬፥፶፱።
		ለ ዘፍጥ. ፵፱፥፲፤
ዘካ. ፲፬፥፱፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፩–፳፪።
፷ ሀ ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።
ደግሞም
የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም
መፅሐፍ ቅዱስ ምርጫዎችን
ተመልከቱ።
፶፰ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፭፥፷፩–፸፭

አልሰጣችሁም፣ እና በውስጡም እነዚህ
ሁሉ ነገሮች ይታወቃሉ፤
፷፩ ስለዚህ ወደፊት ለሚመጡት ነገሮች
ትዘጋጅ ዘንድ፣ አሁን ይህን እንድትተረ
ጉም ሰጥቼሀለሁ።
፷፪ በእውነት እንዲህ እላችኋላሁ፣ ታላ
ላቅ ነገሮች ይጠብቋችኋልና፤
፷፫ በባዕድ ሀገሮችም ሀጦርነትን ትሰማላ
ችሁ፣ ነገር ግን እነሆ እንዲህ እላችኋላሁ፣
እነዚህ ቅርብ ናቸው፣ እንዲሁም በበራችሁ
ላይ ቀርበዋል፣ እና ብዙ አመታት ከማለ
ፋቸው በፊትም ስለራሳችሁ ሀገርም ጦርነ
ትን ትሰማላችሁ።
፷፬ ስለዚህ የቤተክርቲያኔ ሽማግሌዎች
ሆይ፣ እኔ ጌታ ከምስራቅ ሀገሮች ተሰብ
ስባችሁ ውጡ እና በአንድነትም ራሳችሁን
ሰብስቡ እላችኋለሁ፤ ወደ ሀምእራብ ሀገ
ሮችም ሂዱ፣ በዚያም የሚኖሩትንም ንስሀ
እንዲገቡም ጥሯቸው፣ እና ንስሀ ቢገቡም
ቤተክርቲያኖችን ለእኔ ስሩልኝ።
፷፭ እና በአንድ ልብና ሀሳብ፣ ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ ለእናንተ የሚመደብላችሁን ውርስ
ሀ
ለመግዛት ትችሉ ዘንድ ሀብቶቻችሁን ሰብ
ስቡ።
፷፮ ይህም ሀ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም፣
ለ
የሰላም ሐምድር፣ መመሸሸጊያ ከተማ፣
የልዑሉ እግዚአብሔር ቅዱሳን ደህንነት
ስፍራ ትባላለች፤
፷፯ እና የጌታ ሀክብርም በዚያ ይገኛል፣
እናም የጌታ ፍርሀትም በዚያ ይኖራል፣
በዚህ ምክንያትም ኃጢአተኞቹም ወደ
እርሷ አይገቡም፣ እናም ፅዮንም ተብላ
ትጠራልች።
፷፫ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፱፤
፹፯፥፩–፭፤ ፻፴፥፲፪።
፷፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፬።
፷፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፯።
፷፮ ሀ ኤተር ፲፫፥፭–፮፤
ሙሴ ፯፥፷፪፤
እ.አ. ፩፥፲።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ

፹፬

፷፰ በኃጢአተኞቹም መካከል እንዲ
ህም ይሆናል፣ ሰይፉን በጎረቤቱ ላይ የማ
ያነሳው እያንዳንዱ ሰውም ለደህንነት ወደ
ፅዮን መሸሽ ያስፈልገዋል።
፷፱ በዚያም ከሰማይ በታች ካሉ እያን
ዳንዱ ሀገርም ወደ እሷ ሀይሰበሰባሉ፤ እና
እርስ በራሱ በጦርነት ላይ የማይሆን ህዝብም
እርሱ ብቻ ይሆናል።
፸ በኃጢአተኞቹ መካከልም እንዲህ
ይባላል፣ ከፅዮን ጋር ለመዋጋት አንሂድ፣
ምክንያቱም የፅዮን ኗሪዎች አስፈሪዎች
ናቸውና፤ ስለዚህ ልንቋቋማቸው አንች
ልም።
፸፩ እናም እንዲህ ይሆናል ጻድቃን ከእያ
ንዳንዱ ሀገሮች ተሰብሰበው ይወጣሉ፣ እና
የዘለአለማዊ ደስታ መዝሙርንም እየዘመሩ
ወደ ፅዮን ይመጣሉ።
፸፪ እና አሁንም እንዲህ እላችኋላሁ፣
ይህን ስራ በህዝቡ አይኖች፣ እና በጠላ
ቶቻችሁ አይኖች እንድታከናውኑ፣ እና
ያዘዝኳችሁንም ነገሮች እስከምታከናውኑ
ድረስ ስራችሁን እንዳያውቁ ለእኔ አስፈ
ላጊ ነው እስከምላችሁ ድረስ እነዚህ ነገሮች
ወደ አለም እንዳይወጡ ጠብቁ፤
፸፫ ይህንንም ሲያውቁ፣ እነዚህን ነገሮች
ያስተውሉ ዘንድ ነው።
፸፬ ጌታ ሲመጣም ለእነርሱ ሀአስፈሪ ይሆ
ናል፣ ፍርሀትም ይይዛቸዋል፣ እና በሩቅ
ቆመውም ይንቀጠቀጣሉ።
፸፭ እናም በጌታ ፍርሀት እና በሀይሉ
ችሎት ምክንያት ሁሉም አገሮች ይፈ
ራሉ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ኢየሩሳሌም፤
ፅዮን።
		ለ ቅ.መ.መ. ሰላም።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫።
		መ ኢሳ. ፬፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፮።
፷፯ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፵፩–፵፫፤
፺፯፥፲፭–፲፰።

ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር።
፷፱ ሀ ዘዳግ. ፴፥፫፤
ኤር. ፴፪፥፴፯–፴፱፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፮።
፸፬ ሀ ሶፎ. ፪፥፲፩።

፹፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፮፥፩–፯

ክፍል ፵፮
በመጋቢት ፰፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለቤተክስቲያኗ የተሰጠ ራዕይ። በዚህ በቤተክርስቲያኗ ቀደምት ጊዜያት፣
የቤተክርስቲያኗን ስርዓቶች ለማከናወን አንድ ወጥ የሆነ የአሰራር ሁኔታ አል
ነበረም። ነገር ግን፣ በቅዱስ ቁርባን ስብሰባዎች እና በሌሎች ጉባዔዎች የቤተ
ክርስቲያኗን አባላትና በትጋት ቤተክርስቲያኗን እየመረመሩ ያሉትን የመቀበል
ልምድ በመጠኑም ቢሆን ነበር። ይህ ራዕይ የስብሰባዎችን አካሄድና አመራር እና
የመንፈስ ስጦታዎችን ስለመፈለግ እና ለይቶ ስለማወቅ ስላለው መመሪያ በተመ
ለከተ የጌታን ፈቃድ ይገልጣል።
፩–፪፣ ሽማግሌዎች ሰብሰባዎችን መን
ፈስ ቅዱስ እንደመራቸው ማከናወን አለ
ባቸው፤ ፫–፮፣ እውነትን የሚሹ ከቅዱስ
ቁርባን ስብሰባዎች መገለል የለባቸውም፤
፯–፲፪፣ እግዚአብሔርን ጠይቁ እናም የመ
ንፈስ ስጦታዎችን ፈልጉ፣ ፲፫–፳፮፣ ከእነ
ዚህም ስጦታዎች የጥቂቶቹ ዝርዝር፤ ፳፯–
፴፫፣ የቤተክርቲያን መሪዎች የመንፈስን
ስጦታዎች የመለየት ሀይል ተሰጥቷቸዋል።
፩ የቤተክርቲያኔ ህዝብ ሆይ፣ አድምጡ፤
እውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች ለእና
ንተው የሚነገሯችሁ ለእናንተ ሀጥቅም እና
ትምህርት ነውና።
፪ ነገር ግን ምንም እንኳን እነዚህ ነገሮች
ቢጻፉም፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲ
ሁም ፍጻሜ እስከሚሆንበት ወቅት፣ ሁሉ
ንም ስብሰባዎች በመንፈስ ቅዱስ ምሪትና
አመራር ሀእንዲያካሂዱ በሁሉም ጊዜያት
ለቤተክርስቲያኔ ለሽማግሌዎች ተሰጥቷቸ
ዋል።
፫ ሆኖም፣ በአለም ፊት ከሚደረጉት የህ
ዝብ ስብሰባዎቻችሁ ውስጥ በፍጹም ማን
ንም ሀእንዳታስወጡ ታዛችኋል።
፵፮ ፩ ሀ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፮–፲፯።

፪ ሀ ሞሮኒ ፮፥፱፤
ት. እና ቃ. ፳፥፵፭።
		ለ አልማ ፮፥፩።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፪–፳፭።
ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፮–፴፪።

፬ እንዲሁም ማንንም ሀየቤተክርስቲያኗ
አባል ከቅዱስ ቁርባን ስብሰባዎች እንዳታ
ስወጡ ታዛችኋል፤ ሆኖም፣ ማንም በደልን
ያደረገ ቢኖር እስኪያስተሰርይ ድረስ ቅዱስ
ቁርባንን ለእንዲወስድ አትፍቀዱለት።
፭ ደግሞም እንዲህ እላችኋለሁ፣ ማናቸ
ውንም መንግስትን በትጋት እየፈለጉ ያሉ
ትን ከቅዱስ ቁርባን ስብሰባዎቻችሁ አታ
ስወጧቸው—ይህንን የምናገረውም በቤተ
ክርቲያኗ አባል ስላልሆኑት ነው።
፮ ደግሞም እንዲህ እላችኋለሁ፣ ሀበማ
ረጋገጫ ስብሰባዎቻችሁ ውስጥ የቤተክ
ርቲያን አባል ያልሆኑ፣ በፅኑ መንግስትን
የሚሹ፣ የሚገኙ ቢሆን አታስወጧቸው።
፯ ነገር ግን በልግስና የሚሰጠውን እግ
ዚአብሔርን ስለሁሉም ነገሮች ሀ እንድ
ትጠይቁት ታዛችኋል፤ እናም መንፈስ
የሚመሰክርላችሁንም ሁሉ በልብ ለቅድ
ስና፣ በፊቴ በቅንነት በመራመድ፣ የደ
ህንነታችሁን ፍጻሜ ሐእያሰባችሁ፣ ሁሉ
ንም ነገሮች በጸሎትና መበምስጋና በማድ
ረግ፣ በክፉመናፍስት ወይም ሠ በአጋን
ንት ትምህርት ወይም በሰዎች ረትእዛዛት
ሰ
እንዳትወሰዱ የእኔ ፈቃድ ነው፤ አንዳ

			 ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
፮ ሀ ይህም በቅርብ የተጠመቁትን
ማረጋገጥ ማለት ነው።
፯ ሀ ያዕ. ፩፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
		መ መዝ. ፻፤
አልማ ፴፬፥፴፰።

ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
		ሠ ት. እና ቃ. ፫፥፮–፯፤
፵፭፥፳፱።
		ረ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሰ ፩ ጢሞ. ፬፥፩–፬፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፭–፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፮፥፰–፳፯

፹፮

ንዶቹ ከሰዎች ሌሎቹ ደግሞ ከአጋንንት
ናቸውና።
፰ ስለዚህ፣ እንዳትታለሉ ተጠንቀቁ፤ እና
ዘወትር ለምን እንደተሰጧችሁ እያስታወሳ
ችሁ፣ እንዳትታለሉም የሚበልጠውን የጸጋ
ስጦታ በፅኑ ሀፈልጉ፤
፱ በእውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ ለሚ
ወዱኝ እና ሁሉንም ትእዛዛቴን ለሚጠብቁ
እናም ይህን ለማድረግ ፈቃድ ላላቸው
ለእነርሱ ጥቅም የተሰጡ ናቸው፤ ለምኞ
ቶቻችሁ ሀማስፈፀሚያ በክፉ ለለምልክት
ሳይጠይቁ፣ ከእኔ የሚሹት ወይም ይጠየ
ቁበት ዘንድ እንዲጠቀሙበት ነው።
፲ እና ደግሞም በእውነት እላችኋለሁ፣
እነዚህ ለቤተክርቲያኗ የተሰጡት ሀስጦታ
ዎች ምን እንደሆኑ፣ ሁል ጊዜም እንድታ
ስታውሷቸውና ለበአዕምሮአችሁ እንድት
ጠብቋቸው ፍቃዴ ነው።
፲፩ ብዙ ስጦታዎች አሉ፣ ሁሉም ስጦ
ታዎች ለሁሉም አልተሰጡም፤ ሀእያንዳ
ንዱም ሰው አንድ ስጦታ በእግዚአብሔር
መንፈስ ተስጥቶታል።
፲፪ ሁሉም በዚህም እንዲጠቀሙበት፣
ለአንዳንዶቹ አንድ ተሰጥቷል፣ እና ለሌ
ሎችም ሌላ ተሰጥቷል።
፲፫ ለአንዳንዶቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግ
ዚአብሔር ልጅ እንደሆነ፣ እና ለአለምም
ኃጢአት እንደተሰቀለ ሀእንዲያውቁ በመ
ንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷቸዋል።
፲፬ በታማኝነትም ቢቀጠሉ ዘለአለማዊ
ህይወት እንዲኖራቸው፣ ለሌሎችም በእ
ነርሱ ቃላት ሀእንዲያምኑ ተሰጥቷቸዋል።
፲፭ እናም ደግሞም፣ ለአንዳንዶቹ፣ አን
ዱን ጌታ እንደሚያስደስተው፣ እንደ ጌታ

ፈቃድ፣ እንደ ሰው ልጆች ሁኔታዎች ምህ
ረቱን በማመቻቸት፣ በመንፈስ ቅዱስ የአ
ስተዳደርን ሀልዩነት እንዲያውቁ ተስጥቷ
ቸዋል።
፲፮ ደግሞም፣ ለሌሎችም ስለ አሰራር
ልዩነት፣ ከእግዚአብሔርም እንደሚመጡ፣
መንፈስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም
እንደሚሰጠው፣ እንዲያውቁ በመንፈስ
ቅዱስ ይሰጣቸዋል።
፲፯ እናም ዳግም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ለአንዳዶቹ በእግዚአብሔር መንፈስ፣ ሀየጥ
በብ ቃል ተስጥቷቸዋል።
፲፰ ለሌላም፣ ሁሉም ብልህ እንዲሆኑ እና
ሀ
እውቀት እንዲኖራቸው ይማሩ ዘንድ፣
የእውቀት ቃል ተስጥቷቸዋል።
፲፱ ደግሞም፣ ለአንዳንዶቹ ለመፈወስ
ሀ
እምነት እንዲኖራቸው ተሰጥቷቸዋል፤
፳ እናም ለሌሎች ሀይፈውሱ ዘንድ እም
ነት እንዲኖራቸው ተስጥቷቸዋል።
፳፩ ደግሞም፣ ለአንዳንዶቹ ሀተዓምራትን
ማድረግ ተሰጥቷቸዋል።
፳፪ እና ለሌሎችም ሀትንቢትን መናገር
ተሰጥቷቸዋል።
፳፫ እና ለሌሎችም መናፍስትን ሀለመለ
የት ተሰጥቷቸዋል።
፳፬ ደግሞም፣ ለአንዳንዶች ሀ በልሳን
መናገር ተሰጥቷቸዋል።
፳፭ እና ለሌላውም በልሳኖች የተነገረውን
መተርጎም ተሰጥቶታል።
፳፮ እናም እነዚህ ሀስጦታዎች ሁሉ፣ ለእ
ግዚአብሔር ለልጆች ጥቅም፣ ከእግዚአብ
ሔር የመጡ ናቸው።
፳፯ ለቤተክርቲያኗ ሀኤጲስ ቆጶስ፣ እናም
ቤተክርቲያኗን እንዲጠብቁና የቤተክር

፰ሀ
፱ሀ
		ለ
፲ሀ
		ለ
፲፩ ሀ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

፩ ቆሮ. ፲፪፥፴፩።
ያዕ. ፬፥፫።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
፩ ቆሮ. ፲፬፥፲፪።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
፩ ቆሮ. ፲፪፥፬–፲፩።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፫ ኔፊ ፲፪፥፪።

ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፲፭ ሀ ሞሮኒ ፲፥፰።
፲፯ ሀ ሞሮኒ ፲፥፱።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. እውቀት።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፰–፶፪።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ተአምራት።

፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፳፫ ሀ ሙሴ ፩፥፲፫–፲፭።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የልሳኖች ስጦታ።
፳፮ ሀ ሞሮኒ ፲፥፰–፲፱።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።

፹፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፮፥፳፰–፵፯፥፬

ቲያኗ ሽማግሌዎች እንዲሆኑ በእግዚአ
ብሔር ለተመደቡት እና ለተሾሙትም፣
ከመካከላችሁ ከእግዚአብሔር የመጣ ያል
ሆኑትን ነገሮች ናቸው እንዳይሉ እነዚህን
ስጦታዎች ለለይተው እንዲያውቁ ተሰጥ
ቷቸዋል።
፳፰ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ሀበመንፈስ
የሚጠይቅ እርሱ በመንፈስም ይቀበላል፤
፳፱ ለአንዳንዶቹ እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች
የሚሰጧቸውም፣ መሪም እንዲኖር፣ እያ
ንዳንዱ አባላት በዚህ ይጠቀሙበት ዘንድ
ነው።

፴ ሀበመንፈስ ለየሚጠይቀው እርሱ እንደ
እግዚአብሔር ሐፈቃድ ይጠይቃል፤ ስለዚህ
እንደጠየቀውም ተደርጓለታል።
፴፩ ደግሞም፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣
በመንፈስ ምንም ስታደርጉ፣ ሁሉም ነገ
ሮች በክርስቶስ ስም መደረግ አለባቸው፤
፴፪ እናም ለማንኛውም የተባረካችሁባ
ቸው በረከቶች ሀምስጋናን በመንፈስ ለእ
ግዚአብሔር መስጠት አለባችሁ።
፴፫ እና በፊቴም ሀመልካምነትንና ለቅድ
ስናን ሁል ጊዜ መለማመድ አለባችሁ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፵፯
በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በመጋቢት ፰፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ከዚህ ጊዜ እንደ ነቢዩ ጸሀፊ ያገለግል የነበረው ጆን ዊት
መር የታሪክ ምሁር እና መዝጋቢ ሆኖ በመሾም ኦሊቨር ካውደሪን ለመተካት አመ
ንትቶ ነበር። እንዲህም ጻፈ፣ “ላደርገው አልፈልግም ነበር ግን የጌታን ፈቃድ
በዚህ ጉዳይ አከብራለሁ፣ እናምእርሱ ከፈለገው፣ በገላጩ ጆሴፍ በኩል ይህን
እንደሚገልጽ ፍላጎቴ ነው።” ጆሴፍ ስሚዝ ይህን ራዕይ ከተቀበለ በኋላ፣ ጆን
ዊትመር ተቀበለ እናም በተመደበበት ሀላፊነት አገለገለ።
፩–፬፣ ጆን ዊትመር የቤተክርስቲያኗን
ታሪክ እንዲጠብቅ እና ለነቢዩ ጸሀፊ እን
ዲሆን ተመድቧል።
፩ እነሆ፣ በሌላ ኃላፊነት እስኪጠራ ድረስ
አጋልጋዬ ጆን ቀጣይነት ያለው ሀታሪክ እን
ዲጽፍና እንዲጠብቅ፣ እናም፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ፣ የሚሰጡህ ን ነገሮች ሁሉ በመ
ጻፍ እንዲረዳህ በእኔ ዘንድ አስፈላጊ ነው።
፪ ደግሞም፣ እውነት እልሀለሁ በሚያስ
፳፯ ለ
፳፰ ሀ
፴ሀ
		ለ
		ሐ
፴፪ ሀ

ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፬–፷፭።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ት. እና ቃ. ፶፥፳፱።
፪ ኔፊ ፬፥፴፭።
፩ ዜና ፲፮፥፰–፲፭፤

ፈልግበት ጊዜ ሁሉ በስብሰባዎች ላይ እን
ዲሁ መናገር ይችላል።
፫ ደግሞም፣ እልሀለሁ የቤተክርቲያኗን
መዝገብ እና ታሪክ በቋሚነት እንዲጠብ
ቅም ይሾም፤ ኦሊቨር ካውድሪ ሌላ ሀላፊ
ነት ተሰጥቶታልና።
፬ ስለዚህ፣ ታማኝ እስከሆነ ድረስ፣ እነዚ
ህን ነገሮች እንዲፅፍ ሀበአፅናኙ ይሰጠዋል።
እንዲህም ይሁን። አሜን።

፩ ተሰ. ፩፥፪፤
አልማ ፴፯፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፯፣ ፳፩።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።

፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. በጎነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፵፯ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፷፱፥፪–፰፤
፹፭፥፩–፪።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
አፅናኝ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፰፥፩–፮

፹፰

ክፍል ፵፰
በመጋቢት ፲፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ቅዱሳኑ የሚሰፍሩበትን መሬት ማግኘት የሚችሉበትን
ዘዴ ነቢዩ ጌታን ጠይቆ ነበር። ወደ ኦሀዮ እንዲሰበሰቡ ጌታ ያዘዛቸውን በማክ
በር፣ ከምስራቅ ዩናይትድ ስቴትስ በሚሰደዱት የቤተክርስቲያኗ አባላት ምክን
ያት ይህ አስፈላጊ ጉዳይ ነበር። ክፍል ፴፯፥፩–፫፤ ፵፭፥፷፬ን ተመልከቱ።
፩–፫፣ በኦሀዮ የሚገኙት ቅዱሳን ከወን
ድሞቻቸው ጋር መሬታቸውን ይካፈሉ፤
፬–፮፣ ቅዱሳን ምድርን ይግዙ፣ ከተማም
ይስሩ፣ እና የቀዳሚ አመራሮቻቸውንም
ምክር ይከተሉ።
፩ ለአላችሁበት ሁኔታ አስፈላጊ ስለሆነ፣
አሁን በምትኖሩበት መቆየታችሁ ተገቢ
ነው።
፪ መሬት እስካላችሁ ድረስ፣ በምስራቅ
ካሉ ወንድሞቻችሁ ጋር ሀተካፈሉ፤
፫ መሬት ከሌላችሁም፣ መልካም በሚመ
ስላቸው ስፍራዎች፣ በአካባቢያቸው ከሚ
ገኙት በአሁንም ጊዜ ይግዙ፣ ምክንያቱም
በዚህም ጊዜ መኖሪያ እንዲኖራቸው በጣም
አስፈላጊ ነውና።
፬ በጊዜው መሬት፣ ሀእንዲሁም ከተማ፣
ለውርስ ለለመግዛት እንድትችሉ፣ የምትች

ሉትን ያህል ገንዘብ ማጠራቀም እና የምት
ችሉትን ነገሮች በፅድቅ ማግኘታችሁ በጣም
አስፈላጊ ነው።
፭ ስፍራው የሚገለጥበት ወቅት ገና ነው፤
ነገር ግን ወንድሞቻችሁ ከምስራቅ ከመጡ
በኋላ ሀአንዳንድ ሰዎች ሹመት ይሰጣቸው፣
እና ለእነርሱም ስፍራውን ለእንዲያውቁ
ይሰጣል፣ ወይም ለእነርሱ ይህ ይገለጣል።
፮ መሬቶችንም እንዲገዙ እና ሀየከተማ
ውን መሰረት እንዲጀምሩ ሀላፊነት ይሰጣ
ቸዋል፤ እና ከዚያም እያንዳንዱ ሰው እንደ
ለ
ቤተሰቡ፣ እንደ ጉዳዮቹ፣ እና ከዚህ በፊት
በተቀበላችሁትና ወደፊትም በምትቀበሉት
ትእዛዝ በኩል በአመራሩና በቤተክርስቲያኗ
ኤጲስ ቆጶስ እንደተወከሉለት፣ ከቤተሰቦ
ቻችሁ ጋር መሰብሰብ ትጀምራላችሁ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፵፱
በግንቦት ፯፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ ለስድኒ ሪግደን፣
ለፓርሊ ፒ ፕራት፣ እና ለሊመን ኮፕሊ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ
ራዕይ። ሊመን ኮፕሊ ወንጌልን ተቀብሎ ነበር፣ ነገር ግን ቀደም ሲል አባል የነበ
ረበትን የሼከሮቹን [የተወዛዋዦቹ] (ዩናይትድ ሶሳይቲ ኦፍ ብሊቨርስ እን ክራይ
ስትስ ሰክንድ አፒሪንግ [በክርስቶስ ዳግም ምፅዓት የሚያምኑ የአንድነት ህብረተ
ሰብ]) አንዳንድ ትምህርቶችን ይዞ ነበር። አንዳንዶቹ የሼከሮቹ እምነቶች የክርስ
ቶስ ዳግም ምጽአት ቀደም ሲል እንደተከሰተ፣ እና አን ሊ በምትባል ሴት አም
ሳል እንደተገለጠ ነበር። የውሀ ጥምቀት እንደ አስፈላጊ ድርገት አይመለከቱትም
ነበር። ጋብቻን አስወግደው፣ ግብረ ስጋ በማይፈጸምበት ኑሮ ያምኑ ነበር። አንዳ
፵፰ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።

፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፭–፴፮፤
፵፭፥፷፭–፷፯።

		ለ ት. እና ቃ. ፶፯፥፬–፭።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፮–፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫።

፮ ሀ ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፩፥፫።

፹፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፱፥፩–፱

ንድ ሼከሮችም ስጋ መብላትን ይከለክሉ ነበር። ለዚህ ራዕይ መቅድምም፣ የጆሴፍ
ስሚዝ ታሪክ እንዲህ ይገልጻል፣ “ስለ ርዕሱ ፍጹም እውቀት ለማግኘት፣ ጌታን
ጠየቅሁ፣ እናም የሚከተለውን ተቀበልሁ።” ራዕዩም የሼከሮቹ ቡድን መሰረታዊ
ጽንሰ ሀሳቦችን ያፈርሳል። ከዚህ በፊት የተጠቀሱት ወንድሞችም ይህን ራዕይ
(ክሊቭላንድ ኦሀዮ አካባቢ ላለው) ወደ ሼከሮቹ ማህብረሰብ ወስዱት፣ እና ለእ
ነርሱም ሁሉንም አነበቡላቸው፣ ነገር ግን አልተቀበሉትም ነበር።
፩–፯፣ የክርስቶስ ምጽአት ቀንና ሰአት
እርሱ እስከሚመጣ ድረስ አይታወቅም፤
፰–፲፬፣ ደህንነትን ለማግኘት፣ ስዎች ንስሀ
መግባት፣ በወንጌሉ ማመን፣ እና ስርዓቶ
ችን ማክበር አለባቸው፤ ፲፭–፲፮፣ ጋብቻ
ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው፤ ፲፯–፳፩፣
ስጋን መመገብ የተፈቀደ ነው፤ ፳፪–፳፰፣
ከክርስቶስ የዳግም ምፅአት በፊት፣ ፅዮን
ትበለፅጋለች እና ላማናውያንም እንደ ፅጌ
ረዳ ያብባሉ።
፩ አገልጋዮቼ ስድኒ፣ ፓርሊ፣ እና ሊመን
ቃሌን አድምጡ፤ እነሆም፣ እውነት እላ
ችኋለሁ፣ የተቀበላችሁትን ወንጌሌን፣ እን
ደተቀበላችሁ እንዲሁ፣ ወደ ሼከሮቹ ሄዳ
ችሁ ሀእንድትሰብኩላቸው ትእዛዝን እሰ
ጣችኋለሁ።
፪ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ሙሉ እውነትን
ሳይሆን ከፈሉን ብቻ ለማወቅ ይሻሉ፣ ንስሀ
መግባትም አለባቸው እና በፊቴ ሀትክክል
አይደሉምና።
፫ ስለዚህ፣ አገልጋዮቼ ስድኒን እና
ፓርሊን፣ ወንጌልን እንድትሰብኩላቸው
እሰዳችኋለሁ።
፬ ከእነርሱ በተቀበላቸው ሳይሆን፣ በእ
ናንተ በአገልጋዮቼ በኩል ሀበሚማራቸው
በኩል እነርሱን በሚገባ እንዲያስረዳ አገ
፵፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ።

፪ ሀ የሐዋ. ፰፥፳፩።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት፤
ወንጌል።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት፤
ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፮–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስልጣን።

ልጋዬ ሊመንም ለዚህ ስራ ይሾማል፤ ይህን
በማድረግም እባርከዋለሁ፣ አለዚያም አይ
በለጽግም።
፭ ጌታ እንዲህም ይላል፤ እኔ እግዚአ
ብሔር ነኝ፣ እና አንድያ ልጄን ለአለም
ሀ
ቤዛነት ወደ አለም ለልኬአለሁ፣ እና እር
ሱን የሚቀበልው ይድናል፣ እናም እርሱ
ንም ያልተቀበለው ሐይኮነናል ብዬ እደነ
ግጋለሁና—
፮ እናም ሀየሰውን ልጅም የወደዱትን ሁሉ
አደረጉበት፤ እና ሀይሉንም ለበክብሩ ሐቀኝ
በኩል ወስዷል፣ እናም አሁንም በሰማያት
ነግሷል፣ እናም በምድር ላይ ወርዶ ሁሉ
ንም ጠላቶች ሁሉ ከእግሩ መበታች እስከ
ሚያደርጋቸው ጊዜ ድረስም ይነግሳል፤ እና
ይህም ጊዜ ተቃርቧል—
፯ እኔ፣ ጌታ አምላክ፣ ይህን ተናግሬአ
ለሁ፤ ነገር ግን ሰአቱንና ሀቀኑን የሰማይ
መላእክትም ይሁን ሰው የሚያውቅ የለም፣
እስከሚመጣም ድረስ አያውቁትም።
፰ ስለዚህ፣ ለራሴ ካስቀረኋቸው፣ ከማ
ታውቋቸው ሀቅዱሳን ሰዎች በስተቀር፣
ሁሉም ለኃጢአተኞች ስለሆኑ፣ ሁሉም
ሰዎች ንስሀ ይገቡ ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፱ ስለዚህ፣ እላችኋለሁ ከመጀመሪያ ጊዜ
ጀምሮ የነበረውን ዘለአለማዊ ሀቃል ኪዳኔን
ለእናንተ ልኬላችኋለሁ።

		ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር።
		ሐ የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳–፳፫።
		መ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፩።
፯ ሀ ማቴ. ፳፬፥፴፮፤
ማር. ፲፫፥፴፪–፴፯፤

ራዕ. ፲፮፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፩።
፰ ሀ ዕብ. ፲፫፥፪፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፳፭–፳፱።
		ለ ገላ. ፫፥፳፪፤
ሞዛያ ፲፮፥፫–፭።
፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፯፥፯፤
ት. እና ቃ. ፷፮፥፪።
ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፱፥፲–፳፬

፲ እናም ቃል የገባሁትን ፈጽሜአለሁ፣
እና የምድር ሀህዝብ ለዚህ ለይሰግዳሉ፤
እናም፣ በራሳቸውም ካላደረጉት፣ በሀይል
ሐ
ዝቅ ይላሉ፣ አሁን ራሳቸውን ከፍ ከፍ
ያደረጉትም በሀይል ይዋረዳሉና።
፲፩ ስለዚህ፣ በእነዚህ ህዝብ መካከል ሀእን
ድትሄዱና፣ ስሙ ጴጥሮስ እንደነበረው
እንደ ቀደመው ሐዋርያዬ፣ እንዲህም እን
ድትሏቸው ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ፥
፲፪ በመጀመሪያውና በመጨረሻው፣
በምድር ላይ በነበረው፣ እና ተመል
ሶም በሚመጣው፣ በጌታ ኢየሱስ ስም
እመኑ፤
፲፫ በቅዱስ ትእዛዝ መሰረት፣ ለኃጢአ
ቶች ስርየት፣ ሀንስሐ ግቡ እናም በኢየሱስ
ክርስቶስም ስም ተጠመቁ፤
፲፬ ይህን የሚያደርጉም በቤተክርስቲያኗ
ሽማግሌዎች ሀእጆችን በመጫን የመንፈስ
ቅዱስ ለስጦታን ይቀበላሉ።
፲፭ እናም ዳግም፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣
ጋብቻን ሀየሚከለክል በእግዚአብሔር የተ
ሾመ አይደለም፣ ለጋብቻ ለሰው ከእግዚአ
ብሔር የተሰጠ ነውና።
፲፮ ስለዚህ፣ ሰው አንዲት ሀሚስት እን
ድትኖረው ህግ ነው፣ እናም ሁለቱም
አንድ ለሥጋ ይሆናሉ፣ እናም ይህም የሆ
ነው ሐምድር የተፈጠረችበትን አላማ ታሟላ
ዘንድ ነው፤
፲፯ እናም ምድር ከመፈጠሯ ሀአስቀድሞ
፲ ሀ ዘካ. ፪፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–
፷፱፤ ፺፯፥፲፰–፳፩።
		ለ ኢሳ. ፷፥፲፬።
		ሐ ማቴ. ፳፫፥፲፪።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱–፳።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
		ለ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
፲፭ ሀ ፩ ጢሞ. ፬፥፩–፫።
		ለ ዘፍጥ. ፪፥፲፰፣ ፳፬፤
፩ ቆሮ. ፲፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
፲፮ ሀ ያዕቆ. ፪፥፳፯–፴።
		ለ ዘፍጥ. ፪፥፳፬፤
ማቴ. ፲፱፥፭–፮።

፺

እንደፍጥረቱ፣ ምድር በተመደበላት የሰው
ቁጥርም ትሞላ ዘንድ ነው።
፲፰ እናም ሰውን ሀስጋ እንዳይበላ፣ ከስ
ጋም ለእንዲለይ የሚከለክል በእግዚአብ
ሔር የተሾመ አይደለም፤
፲፱ ስለሆነም፣ የምድር ሀ አራዊት እና
የሰማይ አዕዋፋት እና በምድር የሚበቅ
ለውም፣ ለሰው ምግብና ልብስ ጥቅም፣
እናም በበቂም እንዲኖረው የተመደበ ነው።
፳ ነገር ግን አንድ ሰው ከሌላው በላይ
ሀ
እንዲኖረው አልተሰጠም፣ ስለዚህም
ለ
አለም በኃጢአት ወድቃለች።
፳፩ ሳያስፈልገው፣ ደምን ሀለሚያፈሰው
ወይም ስጋን ለሚያባክነው ሰው፣ ወዮለት።
፳፪ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
የሰው ልጅ ሀየሚመጣው በሴት ወይም በም
ድር በሚጓዝ ሰው አምሳል አይደለም።
፳፫ ስለዚህ፣ ሀአትታለሉ፣ ነገር ግን ጸን
ታችሁ ቆዩ፣ ሰማያት የሚንቀጠቀጡበትን፣
እና ምድርም እንደሰካራም የምትንቀጠቀ
ጥበትን እና ወዲህና ወዲያ የምትናወጥበ
ትን፣ እና ለሸለቆዎችም ከፍ ከፍ የሚሉበ
ትን፣ እና ሐተራራዎችም ዝቅ የሚሉበትን፤
ስርጉጥጓጡም ሜዳ የሚሆንበትን ይህንን
መ
ጠብቁ—እና ይህ ሁሉ የሚሆነውም መላ
ዕክቱ ሠመለከቱን ሲነፋ ነው።
፳፬ ነገር ግን የጌታ ታላቅ ቀን ከመምጣቱ
በፊት፣ ሀያዕቆብ በዱር ይበለፅጋል፣ እና
ላማናውያንም እንደ ፅጌረዳ ለያብባሉ።
ለ

		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር—
ለሰው የተፈጠረች ነች።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
		ለ ሙሴ ፫፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
፲፰ ሀ ዘፍጥ. ፱፥፫፤
፩ ጢሞ. ፬፥፩–፫።
		ለ ይህም ለመከልከል
አዘዘ ማለት ነው።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲–፲፫።
፳ ሀ የሐዋ. ፬፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፶፩፥፫፤
፸፥፲፬፤ ፸፰፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. አለማዊነት።
፳፩ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፱፥፲–

፲፭ (ተጨማሪ)።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፳፫ ሀ ማቴ. ፳፬፥፬–፭።
		ለ ኢሳ. ፵፥፬፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፸፬።
		ሐ ሚክ. ፩፥፫–፬።
		መ ፪ ጴጥ. ፫፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፱።
		ሠ ማቴ. ፳፬፥፳፱–፴፩።
፳፬ ሀ ፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮።
		ለ ኢሳ. ፴፭፥፩፤
፪ ኔፊ ፴፥፭–፮፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፳፪–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፫፥፳፤ ፻፱፥፷፭።

፺፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፱፥፳፭–፶፥፮

፳፭ ፅዮንም ሀበኮረብታዎች ላይ ለትበለ
ፅጋለች እናም በተራራዎችም ላይ ሀሴትን
ታደርጋለች፣ እናም በመረጥኩትም ስፍራ
ላይ አብራ ትሰበሰባለች።
፳፮ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣ እንዳዘ
ዝኳችሁ ሂዱ፤ ለኃጢአታችሁ ሁሉ ንስሀ
ግቡ፤ ሀለምኑ፣ ይሰጣችኋል፤ አንኳኩ፣
ይከፈትላችሁማል።

፳፯ እነሆ፣ ከፊታችሁ እሄዳለሁ እናም
እከተላችኋለሁ፤ እና ለበመካከላችሁ እሆ
ናለሁ፣ እና እናንተም ሐአታፍሩም።
፳፰ እነሆ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፣
ሀ
በቶሎም እመጣለሁኝ። እንዲህም ይሁን።
አሜን።
ሀ

ክፍል ፶
በግንቦት ፱፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፣ አንዳንድ ሽማ
ግሌዎች እንዴት የተለያዩ መናፍስት ራሳቸውን በአለም ላይ እንደሚገልጹ እን
ዳልገባቸው፣ እናም ስለዚህ ጉዳይ ባደረገው ልዩ ጥያቄ ምክንያትም ይህ ራዕይ
እንደተሰጠ ገለጸ። መንፈሳዊ አጋጣሚዎች የሚባሉት በአባላቱ መካከል አዲስ
አልነበሩም፣ አንዳንዶችም ራዕዮችንና መግለጦንች ተቀብለናል ይሉም ነበር።
፩–፭፣ ብዙ የሀሰት መናፍስት በምድር
ውስጥ ይገኛሉ፤ ፮–፱፣ ለግብዞች እና ከቤ
ተክርስቲያኗ ለሚቆረጡት ወዮላቸው፤ ፲–
፲፬፣ ሽማግሌዎች ወንጌሉን በመንፈስ ይስ
በኩ፤ ፲፭–፳፪፣ ሰባኪዎቹ እና ሰሚዎቹም
በመንፈስ መታነጽ ያስፈልጋቸዋል፤ ፳፫–
፳፭፣ የማያንጸውም ከእግዚአብሔርም
የሚመጣ አይደለም፤ ፳፮–፳፰፣ ታማኞች
የሁሉም ነገሮች ባለቤቶች ናቸው፤ ፳፱–
፴፮፣ የንጹህ ሰዎች ጸሎቶችም መልስ ያገ
ኛሉ፤ ፴፯–፵፮፣ ክርስቶስ መልካም እረኛ
እና የእስራኤል አለት ነው።
፩ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ሆይ፣
አድምጡ፣ እና ለሕያው አምላክም ድምፅ
ጆሮአችሁን ስጡ፤ እናም በምድር ውስጥ
ስላሉት መናፍስት፣ እና ቤተክርስቲያኗን
፳፭ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፮፤
፪ ኔፊ ፲፪፥፪–፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳፬።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፫።
፳፯ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲፪።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፳፪።
		ሐ ፩ ጴጥ. ፪፥፮፤

እንደሚነካው እና እንደተስማማችሁት ስለ
ጠየቃችሁኝ የሚሰጣችሁን የጥበብ ቃላት
አድምጡ።
፪ እነሆ፣ እውነት እንዲህ እላችኋለሁ፣
አለምን የሚያታልሉ፣ በምድር ውስጥ
የሚሄዱ፣ ብዙ ሀየሀሰት መናፍስት የሆኑ
መናፍስት አሉ።
፫ እናም ሀ ሰይጣን፣ እንዲጥላችሁም፣
ሊያታልላችሁ ፈልጓል።
፬ እነሆ፣ እኔ ጌታ እናንተን ተመልክቼአ
ለሁ፣ እናም በስሜ ሀበምትታወቀው ቤተ
ክርስቲያን ውስጥም አፀያፊነቶችን ተመ
ልክቻለሁ።
፭ ነገር ግን፣ በህይወትም ይሁን በሞት፣
ታማኝ የሆኑ እና ሀየሚጸኑ የተባረኩ ናቸው፣
ዘለአለማዊ ህይወትን ይወርሳሉና።
፮ ነገር ግን ሀለሚያስቱ እና ለግብዞችም

			ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፮።
፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪።
፶ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፱።
ቅ.መ.መ. መንፈስ—
ክፉ መንፈሶች።
፫ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፴፩፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፲፰።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መፅናት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፥፯–፳፬

ወዮላቸው፣ ምክንያቱም፣ ጌታ እንዲህ
ይላል፣ ወደ ፍርድ አመጣቸዋለሁና።
፯ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ከእናንተ
መካከል፣ አንዳንዶችን በማታለል ሀለጠላት
ለ
ሀይል የሰጡ ሐግብዞች አሉ፤ ነገር ግን እነሆ
መ
እነዚህም ደግመው ሊመለሱ ይችላሉ፤
፰ ግብዞቹ ግን፣ በዚህ ህይወትም ይሁን
በሞት፣ እንደፈቃዴ ይታወቃሉ እናም
ይቆረጣሉ፤ እናም ከቤተክርስቲያኔ ሀለተ
ቆረጡ ለእነርሱ ወዮላቸው፣ በአለም ተሸ
ንፈዋልና።
፱ ስለዚህ፣ በፊቴ እውነት እና ፅድቅ ያል
ሆነውን እንዳያደርግ እያንዳንዱ ሰው ይጠ
ንቀቅ።
፲ እናም አሁን፣ በመንፈስ ወደ ቤተክር
ስቲያኑ ሽማግሌዎች፣ ኑ ይላል ጌታ፣ እና
ይገባችሁ ዘንድ ሀእንወቃቀስ፤
፲፩ ሰው እርስ በርሱ እንደሚወቃቀስም
ፊት ለፊት እንወቃቀስ።
፲፪ አሁን፣ አንድ ሰው ሲወቃቀስ ሰውም
ይረዳዋል፣ ምክንያቱም እንደ ሰው ይወቃ
ቀሳልና፣ እንዲሁም እኔ ጌታ፣ ሀይገባችሁ
ዘንድ ከእናንተ ጋር እወቃቀሳለሁ።
፲፫ ስለዚህም፣ እኔ ጌታ ይህን እጠይቃ
ችኋለሁ—ስለምን ነበር ሀየተሾማችሁት?
፲፬ ሀ በመንፈስ፣ እንዲሁም እውነትን
ለማስተማር በተላከው ለአፅናኝ፣ ወንጌሌን
ትሰብኩ ዘንድ ነው።
፲፭ እና ከዚያም የማይገባችሁን ሀመናፍ
ስት ተቀብላችሁ፣ እናም ከእግዚአብሔር
እንደሆኑም በማስመሰል እነዚህን ትቀበ
ላላችሁ፤ እናም በዚህስ ትጸደቃላችሁን?
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ለ ሞዛያ ፳፯፥፰–፱።
		ሐ ማቴ. ፳፫፥፲፫–፲፭፤
አልማ ፴፬፥፳፰።
		መ ይህም እነዚያ የታለሉት
ሰዎች ማለት ነው።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬፤ ፶፮፥፫፤
፷፬፥፴፭።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፲ ሀ ኢሳ. ፩፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፲።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፳፬።

፺፪

፲፮ እነሆ ይህን ጥያቄ ራሳችሁ ትመልሳላ
ችሁ፤ ይሁን እንጂ፣ ምህረት አደርግላችኋ
ለሁ፤ ከዚህ በኋላ በእናንተ መካከል ደካማ
የሆነ ሀብርቱም ይሆናል።
፲፯ እውነት እላችኋለሁ፣ በእኔ ተሹሞ
እና፣ በእውነት መንፈስ በኩል፣ በአፅናኙ
የእውነትን ቃል ሀለመስበክ እንዲሄድ የታ
ዘዘ፣ ለበእውነት መንፈስ ይሰብካልን ወይስ
በሌላ ዘዴ?
፲፰ እናም በሌላ ዘዴ ከሆነ ከእግዚአብ
ሔር አይደለም።
፲፱ እና ደግሞም፣ የእውነትንስ ቃል የተ
ቀበለው፣ በእውነት መንፈስ ነው ወይስ
በሌላ ዘዴ?
፳ በሌላ ዘዴ ከሆነ ከእግዚአብሔር አይ
ደለም።
፳፩ ስለዚህ፣ ቃልን በእውነት መንፈስ
የተቀበለው በእውነት መንፈስ ተሰብኮለት
እንደተቀበለው፣ የማይገባችሁ እናም የማ
ታውቁት ለምንድን ነው?
፳፪ በዚህም ምክንያት፣ የሚሰብከው እና
የሚቀበለውም እርስ በርሳቸው ይግባባሉ፣
እና ሀይተናነጻሉ እና አብረውም ለይደሰ
ታሉ።
፳፫ እና ያለማነጽ ያልሆነውም ከእግዚ
አብሔር ዘንድ አይደለም፣ እና ሀከጭለማ
ነው።
፳፬ ከእግዚአብሔር የሆነው ሀ ብርሀን
ነው፤ እና ብርሀንን ተቀብሎ በእግዚአ
ብሔር ለየሚቀጥል፣ ሐተጨማሪ ብርሀንን
ይቀበላል፤ እናም ብርሀኑም ፍጹም እስ
ከሆነው ቀን ድረስም እየጨመረ ይበራል።

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
		ለ ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
፲፮ ሀ ኤተር ፲፪፥፳፫–፳፯።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ፤
የሚስዮን ስራ።
		ለ ት. እና ቃ. ፮፥፲፭።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤

እውነት።
፩ ቆሮ. ፲፬፥፳፮።
ዮሐ. ፬፥፴፮።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
፩ ዮሐ. ፪፥፰–፲፩፤
ሞሮኒ ፯፥፲፬–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፭–፵፯፤
፹፰፥፵፱።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ዮሐ. ፲፭፥፬–፭፣ ፲።
		ሐ ፪ ኔፊ ፳፰፥፴።
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
፳፬ ሀ

፺፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፥፳፭–፵

፳፭ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
እናም ይህን የምለውም ሀእውነቱን ታውቁ
ዘንድ፣ ከመካከላችሁም ጭለማን ታስወ
ግዱ ዘንድ ነው፤
፳፮ ምንም እንኳን እርሱ ታናሽ እና የሁሉ
ሀ
አገልጋይ ቢሆንም፣ በእግዚአብሔር የተ
ሾመ እና የተላከ፣ እርሱ ለታላቅ ይሆን ዘንድ
ተመርጧል።
፳፯ በመሆኑም፣ እርሱ የሁሉም ነገሮች
ሀ
ባለቤት ነው፤ በሰማይ እናም በምድር በልጁ
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ አብ ፈቃድ የተላኩ
ነገሮች ሁሉ፣ ህይወት እና ብርሀን፣ መን
ፈስ እና ለሀይል፣ ለእርሱ ተገዢ ናቸውና።
፳፰ ነገር ግን ከሁሉም ኃጢአት ሀየጸዳ እና
ለ
የነጻ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው የሁሉም
ነገሮች ባለቤት ሊሆን አይችልም።
፳፱ እና ከሁሉም ኃጢአቶች ከጸዳችሁ
እና ከነጻችሁ፤ የምትሹትን ሁሉ በኢየሱስ
ስም ሀትጠይቃላችሁ እናም ይህም ይከና
ወናል።
፴ ነገር ግን ይህን እወቁ፣ የጠየቃችሁት
ይሰጣችኋል፤ እናም ሀየመሪነት ሀላፊነት
ሲሰጣችሁም፣ መናፍስትም ይገዙላችኋል።
፴፩ በመሆኑም፣ እንዲህም ይሆናል፣
የማትረዱትን ሀመንፈስ ስታዩ፣ እና መን
ፈሱንም ካልተቀበላችሁ፣ አብን በኢየሱስ
ስም ጠይቁ፤ እና ያን መንፈስ እርሱ ካል
ሰጣችሁ፣ ከዚያም ከእግዚአብሔር እንዳ
ልሆነ ታውቃላችሁ።
፴፪ እና ለእናንተም በዚያ መንፈስ ላይም
ሀ
ሀይል ይሰጣችኋል፤ እና ያ መንፈስ ከእ
ግዚአብሔር እንዳልሆነም በታላቅ ድምጽ
ታሳውቁታላችሁ፣
፳፭ ሀ ዮሐ. ፰፥፴፪።
፳፮ ሀ ማር. ፲፥፵፪–፵፭።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
		ለ ማቴ. ፳፫፥፲፩።
፳፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፭–፲፣
፶፫–፷፤ ፹፬፥፴፬–፵፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፳፰ ሀ ፫ ኔፊ ፲፱፥፳፰–፳፱፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፬–፸፭።
ቅ.መ.መ. ቅድስና፤
ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ለ ፩ ዮሐ. ፩፥፯–፱።

፴፫ በመንፈሱም እንዳትሸንፉ፣ ሀበስድብ
ቃል ሳይሆን፣ ወይም በዚያም እንዳትያዙ፣
ለ
በኩራት ወይም በደስታ ሳይሆን፣ ከእግ
ዚአብሔር እንዳልሆነ ታሳውቁታላችሁ።
፴፬ ከእግዚአብሔር የተቀበለውም፣ ከእ
ግዚአብሔር እንደተቀበለው ይቁጠረው፤
እናም ለመቀበልም በእግዚአብሔር ብቁ
ሆኖ ስለተቆጠረም ይደሰት።
፴፭ እናም በማድመጥ እናም የተቀበላ
ችሁትን እነዚህን ነገሮች—እናም ከአብ
ሀ
መንግስቱን፣ እና ከእርሱ ያልተመደቡ
ትን ነገሮች ለማሸነፍ ለሀይል ተሰጥቷች
ኋል—እናም ከዚህም በኋላ የምትቀበሏቸ
ውን በማድረግ፣
፴፮ እናም እነሆ፣ በእውነትም እንዲህ
እላችኋላሁ፣ በአገልጋዬ አንደበት የተሰ
ጡትን እነዚህን ቃላቴን አሁን የምታደ
ምጡ ሁሉ የተባረካችሁ ናችሁ፣ ለኃጢ
አቶቻችሁ ሀምህረት ተሰጥቷችኋልና።
፴፯ የተደሰትኩበት አገልጋዬ፣ ጆሴፍ
ዌክፊልድ እና አገልጋዬ ሀፓርሊ ፒ ፕራት
ከቤተክርስቲያናቱ መካከል ይሂዱ እናም
ለ
በምክር ቃላትም ያጠናክሯቸው፤
፴፰ እናም አገልጋዬ ጆን ኮርል፣ ወይም
ለዚህ ሀላፊነት የተሾሙት አገልጋዮቼ
ሁሉ፣ ሀበወይን ስፍራ ወስጥ ያገልግሉ፤
እና ሀላፊነት የሰጠኋቸውን ነገሮች ያከና
ውኑ ዘንድ ማንም ሰው አያደናቅፋቸው—
፴፱ ስለዚህ፣ በዚህ ነገር አገልጋዬ
ሀ
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ትክክል አይደለም፤
ይህም ቢሆን ንስሀ ይግባ እናም ይቅርታን
ይቀበላል።
፵ እነሆ፣ እናንት ህጻናት ናችሁ እና ሁሉ

፳፱ ሀ ሔለ. ፲፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፴።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
፴፩ ሀ ፩ ዮሐ. ፬፥፩።
ቅ.መ.መ. መንፈስ—
ክፉ መንፈሶች።
፴፪ ሀ ማቴ. ፲፥፩።
፴፫ ሀ ይሁዳ ፩፥፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፯፣ ፸፫።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም

መንግስተ ሰማያት።
		ለ ፩ ዮሐ. ፬፥፬፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፣ ፵፯።
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፕራት፣
ፓርሊ ፓርከር።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፯፥፫–፭።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፥፵፩–፶፩፥፫

ንም ነገሮች አሁን ትሸከሙ ዘንድ አትች
ሉም፤ ለበጸጋ እና ሐበእውነት እውቀትም
መ
ማደግ አለባችሁ።
፵፩ እናንት ሀአትፍሩ፣ ለህጻናት፣ የእኔ
ናችሁና፣ እናም እኔ አለምን ሐአሸንፌዋ
ለሁ፣ እና እናንተም ከአባቴ ዘንድ መየተ
ሰጣችሁ ናችሁ፤
፵፪ አባቴ ከሰጠኝ ማንኛቸውም ሀአይጠ
ፋም።
፵፫ እናም አብ እና እኔ ሀአንድ ነን። እኔ
በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ ነው፤ እና እኔን
ሀ

፺፬

ከተቀበላችሁ፣ እናንተ በእኔ አላችሁ እና
እኔም በእናንተ አለሁ።
፵፬ ስለዚህ፣ እኔ በመሀከላችሁ ነኝ፣ እና
እኔም ሀመልካሙ እረኛ፣ እና የእስራኤል
ለ
ድንጋይ ነኝ። በዚህ ሐአለት ላይ የተመሰ
ረተም መአይወድቅም።
፵፭ እና ድምጼን የምትሰሙበትና እና
ሀ
የምታዩኝ፣ እና እኔ እንደሆንኩኝም የም
ታውቁበት ቀን ይመጣል።
፵፮ ስለዚህ፣ ሀትዘጋጁም ዘንድ ለጠብቁ።
እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፶፩
በግንቦት ፳፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በቶምሰን ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ ከምስራቅ አገሮች የተሰደዱ ቅዱሳን ኦሀዮ እየ
ደረሱ ነበር፣ እናም የሚኖሩበትን ስፍራ ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆነ። የዚህ ስራ መከ
ናወን የኤጲስ ቆጶሱ ሀላፊነት ስለነበር፣ ኤጲስ ቆጶስ ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ስለ
ጉዳዩ መመሪያ ፈለገ፣ እና ነቢዩም ጌታን ጠየቀ።
፩–፰፣ ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ሀላፊነትንና
ንብረትን እንዲቆጣጠር ተሹሟል፤ ፱–
፲፪፣ ቅዱሳን በቅንነት ይስሩ እና በእኩል
ነትም ይቀበላሉ፤ ፲፫–፲፭፣ የኤጲስ ቆጶስ
ጎተራ ይኑራቸው እና ንብረቶችንም በጌታ
ህግ አማካይነት ይቆጣጠሩ፤ ፲፮–፳፣ ኦሀዮ
ጊዜያዊ የመሰብሰቢያ ስፍራ ትሆናለች።
፩ አድምጡኝ፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ፣
እና ለአገልጋዬ ሀኤድዋርድ ፓርትሪጅ እና
፵ ሀ ፫ ኔፊ ፲፯፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፯–፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		ሐ ቅ.መ.መ. እውነት።
		መ ፩ ቆሮ. ፫፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፪–፳፫።
፵፩ ሀ ፩ ዮሐ. ፬፥፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
		ሐ ዮሐ. ፲፮፥፴፫።
		መ ዮሐ. ፲፥፳፯–፳፱፤ ፲፯፥፪፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፬፤
፹፬፥፷፫።

ገራለሁ፣ እና መመሪያዎችን እሰጠዋለሁ፤
ምክንያቱም እነዚህን ህዝብ የሚያደራጅበ
ትን መንገድ ይቀበል ዘንድያስፈልገዋልና።
፪ ሀበህግጋቴ አማካይነትም መደራጀት
አለባቸውና፤ ይህ ካልሆነ፣ እነርሱም ተለ
ይተው ይጠፋሉ።
፫ ስለዚህ፣ የተደሰትኩባቸው፣ አገልጋዬ
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ እና እርሱ የመረጣቸ
ውም፣ ለእነዚህ ህዝብ፣ እያንዳንዱም ሰው
እንደየቤተሰቡ፣ እንደ ሁኔታው እና ሀእንደ

፵፪ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፲፪፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፴–፴፩።
፵፫ ሀ ዮሐ. ፲፯፥፳–፳፫፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፭–፴፮።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፵፬ ሀ ዮሐ. ፲፥፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. መልካሙ እረኛ።
		ለ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፬፤
፩ ጴጥ. ፪፥፬–፰።
ቅ.መ.መ. የማዕዘን ድንጋይ።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. አለት፤
ኢየሱስ ክርስቶስ።

		መ
፵፭ ሀ
፵፮ ሀ
		ለ

ሔለ. ፭፥፲፪።
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፫።
አልማ ፴፬፥፴፪–፴፫።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣
ጠባቂ።
፶፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፱፤
፻፭፥፭።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
፫ ሀ የሐዋ. ፪፥፵፬–፵፭፤
፬ ኔፊ ፩፥፪–፫።

፺፭

ሚያስፈልገው መጠን፣ ድርሻቸውን ለበእ
ኩል ይስጧቸው።
፬ እናም አገልጋዬ አኤድዋርድ ፓርት
ሪጅ ለሰው ድርሻውን በሚመድብበት ጊዜ፤
ይህንንም በቤተክርስቲያን ያለውን መብትና
ውርስ ኃጢአትን እስካልሰራ እና በቤተክር
ስቲያንም ድምጽ ተጠያቂ እስካልሆነ ድረስ
እንደቤተክርስቲያኗ ህግጋት እና ሀቃልኪ
ዳኖች መሰረት በቤተክርስቲያኗም ይዞታ
ስር እንዲሆን ድርሻውን የሚያረጋግጥለት
ጽሁፍ ይስጠው።
፭ እናም ኃጢአት ከሰራ እና የቤተክር
ስቲያን አባል ለመሆን ብቁ ሆኖ ካልተገኘ
ግን፣ ለኤጲስ ቆጶሱ በቅድስና ለቤተክርስ
ቲያኔ ድሆች እና ችግረኞች የሰጠውን ድር
ሻውን የመጠየቅ መብት አይኖረውም፤ ስለ
ዚህ፣ ስጦታውን ቀጥሎ ለመያዝ አይች
ልም፣ ነገር ግን ለእርሱ በተሰጠው ድርሻ
ላይ ግን የመጠየቅ መብት ሊኖረው ይች
ላል።
፮ እና በዚህም በምድሩ ሀህግጋት ለበኩል
ሁሉም ነገሮች ይረጋገጣሉ።
፯ እናም ለእነዚህ ህዝብ ተገቢ የሆኑት ነገ
ሮችም ለእነዚህ ህዝብ ይሰጡ።
፰ እና ለእነዚህ ህዝብ የተረፈውም ሀገን
ዘብ—ለገንዘቡንም በመውሰድ፣ በህዝቦቹ
ፍላጎታቸው መሰረት፣ ምግብ እና ልብሶ
ችን የሚያስገኝ ወኪል ለእነዚህ ህዝብ ይመ
ደብ።
፱ እንዳዘዝኳችሁ አንድ ትሆኑ ዘንድ፣
እያንዳንዱ ሰው ሀበቅንነት ይስራ፣ እና በእ
ነዚህ ህዝብም መካከል ለእኩልም ይሁኑ፣
እና በእኩልም ይቀበሉ።
፲ ለእነዚህ ህዝብ ተገቢ የሆነውም ተወ

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፩፥፬–፲፱

ስዶ ሀየሌላ ቤተክርስቲያን ለሆነው አይ
ሰጥ።
፲፩ ስለዚህ፣ ሌላ ቤተክርስቲያን ከዚህች
ቤተክርስቲያን ገንዘብ ከተቀበለ፣ በተስ
ማሙበትም መጠን መልሰው ለቤተክርስ
ቲያኗ ይክፈሉ።
፲፪ እና ይህም፣ በቤተክርስቲያኗ ሀድምፅ
በተወከለው፣ በኤጲስ ቆጶሱ ወይም በወኪሉ
በኩል የሚደረግ ይሁን።
፲፫ እና ደግሞም፣ ኤጲስ ቆጶሱ ለዚህች
ቤተክርስቲያን ሀየግምጃ ቤት ይመስርት፤
እናም ህዝቡ ለከሚፈልገው በላይ የሆነው፣
ሁሉም ነገሮችን፣ በገንዘብ እና በምግብ
በኤጲስ ቆጶሱ እጆች በኩል ይጠበቁ።
፲፬ እናም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለሚሰራ፣
ለራሱ ፍላጎቶች፣ እናም ለቤተሰቦቹ ፍላ
ጎቶች፣ የሚሆንን ይዞ ያስቀምጥ።
፲፭ እና ስለዚህም ራሳቸውን ሀበህግጋቴ
በኩል የሚያደራጁበት መብት ለእነዚህ
ህዝብ ሰጥቻቸዋለሁ።
፲፮ እኔ ጌታ ሌላ እስከምሰጣቸው ድረስ፣
እና ከዚህም እንዲሄዱ እስከማዛቸው
ድረስ፣ ሀይህን ምድር ለጥቂት ወቅት ቀድሼ
እሰጣቸዋለሁ፤
፲፯ እናም ሰዓቱ እና ቀኑ አልተሰጣቸ
ውም፣ ስለዚህ ይህን ምድር ለአመታት እን
ደሚኖሩበት አይነት ይስሩበት፣ እና ይህም
ለእነርሱ የሚጠቅም ይሆንላቸዋል።
፲፰ እነሆ፣ ይህም በሌሎች ስፍራዎች፣
በሁሉም ቤተክርስቲያኖች ውስጥ፣ ለአገ
ልጋዬ ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ሀምሳሌ ይሆ
ናል።
፲፱ እና ታማኝ፣ ሐቀኛ፣ እና ብልህ
ሀ
መጋቢ ሆኖ የተገኘውም ወደ ጌታው

፫ ለ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፬።
ቅ.መ.መ. ጎተራ።
፬ ሀ ይህም ክፍል ፳ የክርስቶስ
		ለ ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፭–፲፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፫–፴፬፣
ቤተክርስቲያን አንቀጾች እና
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣ ታማኝነት።
፶፭፤ ፹፪፥፲፯–፲፱።
ቃል ኪዳኖች ተብሎ ይጠራል 		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፩፥፪።
ማለት ነው። ት. እና ቃ.
ቅ.መ.መ. አንድነት።
፲፮ ሀ ይህም ከርትላንድ፣ ኦሀዮ
፴፫፥፲፬፤ ፵፪፥፲፫።
፲ ሀ ይህም የቤተክርስቲያኗ
አካባቢ ማለት ነው።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
ሌላ ቅርንጫፍ እንጂ ሌላ
፲፰ ሀ ይህም ንድፍ ማለት ነው።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩–፳፪።
ሀይማኖት ማለት አይደለም።
፲፱ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፭–፵፯።
		ለ ፩ ጴጥ. ፪፥፲፫፤
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
ት. እና ቃ. ፺፰፥፭–፯።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፭።
መጋቢነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፩፥፳–፶፪፥፱

ደስታ ይገባል፣ እና ዘለአለማዊ ህይወት
ንም ይወርሳል።
፳ በእውነትም፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣
ለ

፺፮

በማታውቁበት ሰአት ቶሎ የምመጣው፣
እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።
ሀ

ለ

ክፍል ፶፪
በሰኔ ፮፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች የተሰጠ ራዕይ። በሰኔ ፫ ተጀምሮ በሰኔ ፮
የተዘጋ ጉባኤ ከርትላንድ ውስጥ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ጉባኤ ውስጥም የመጀ
መሪያው ልዩ የሊቀ ካህን ሀላፊነት ሹመቶች ተደርገው ነበር፣ እናም የሀሰት እና
የሚያታልሉ መናፍስትም ተገልጠው እና ተገስጸውም ነበር።
፩–፪፣ የሚቀጥለው ጉባኤ በሚዙሪ ውስጥ
እንዲሆን ተወስኗል፤ ፫–፰፣ አንዳንድ
ሽማግሌዎች አብረው እንዲጓዙም ተመ
ድበዋል፤ ፱–፲፩፣ ሽማግሌዎችም ሐዋ
ርያት እና ነቢያት የጻፉትን ያስተምሩ፤
፲፪–፳፩፣ በመንፈስ የሚታነጹት የምስጋና
እና የጥበብ ፍሬ ያመጣሉ፤ ፳፪–፵፬፣ ወደ
ሚዙሪ ለጉባኤው እየተጓዙ እያሉ፣ ወንጌ
ልን እየሰበኩ እንዲሄዱ የተለያዩ ሽማግሌ
ዎች ተመድበዋል።
፩ እነሆ፣ ጌታ በእነዚህ በመጨረሻው
ቀናት ሀለጠራቸው እና ለመረጣቸው ሽማ
ግሌዎች በመንፈሱም ድምፅ፣ እንዲህ
ይላል—
፪ እንዲህም አለ፤ እኔ ጌታ ሀበቃል ኪዳን
ወራሾች ለሆኑት፣ እና ለያዕቆብ ለቅሪት
ለሆኑት ህዝቤ፣ ሐበቀደስኩላቸው መምድር
ላይ፣ በሚዙሪ ውስጥ የሚቀጥለው ጉባኤ
እስከሚጠራ ድረስ ምን እንደምታደርጉ
አስታውቃችኋለሁ።
፫ ስለዚህ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ቤታቸ
፲፱ ለ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፳ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፬።
		ለ ራዕ. ፳፪፥፮–፲፮።
፶፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።
፪ ሀ አብር. ፪፥፮–፲፩።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም

ውን ትተው ለመሄድ ለመዘጋጀት በሚች
ሉበት፣ አገልጋዮቼ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣
እና ስድኒ ሪግደን ወዲያው ይጓዙ፣ እና ወደ
ሚዙሪ ምድርም ይጓዙ።
፬ እናም ለእኔ ታማኝ እስከሆኑም ድረስ፣
ምን እንደሚያደርጉ እንዲያውቁም ይደ
ረግላቸዋል፤
፭ እናም ደግሞ፣ ታማኝ እስከሆኑም
ድረስ፣ የውርሳችሁን ሀምድር እንዲያው
ቁት ይደረጋል።
፮ እና ታማኝ እስካልሆኑም ድረስ፣ በእኔ
ፈቃድ፣ እና መልካም እንደሚመስለኝም
ይገለላሉ።
፯ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ ላይመን ዋይት እና አገልጋዬ ጆን
ኮርል ፈጥነው ይጓዙ፤
፰ እና አገልጋዬ ጆን መርዶክ፣ እና አገ
ልጋዬ ሀይረም ስሚዝ በድትሮይት በኩል
ወደዚያ ይጓዙ።
፱ ከዚያም ስፍራ፣ ሀነቢያት እና ሐዋር
ያት ከጻፉት፣ እና በእምነት ጸሎት አማካ
ይነት ለአፅናኙ ካስተማራቸው ሌላ ሐምንም

			 ቃል ኪዳን።
		ለ መዝ. ፻፴፭፥፬፤
፫ ኔፊ ፭፥፳፩–፳፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፰፥፶፯፤
፹፬፥፫–፬።
		መ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪፤

፶፪፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ማስተማር፣ አስተማሪ—
በመንፈስ ማስተማር፤
አፅናኝ።
		ሐ ሞዛያ ፲፰፥፲፱–፳።

፺፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፪፥፲–፳፱

ሳይሉ፣ ቃሉን በሚያልፉበት ስፍራዎች
እየሰበኩ ይጓዙ።
፲ ሀሁለት በሁለት ሆነውም ይጓዙ፣ እና
በዚህም በሚያልፉበትም ስፍራዎች፣
ለ
በውሀ በማጥመቅ እና በውሀውም አጠገብ
ሐ
እጃቸውን በመጫን፣ በእያንዳንዱ ስብሰ
ባዎች ውስጥ ይስበኩ።
፲፩ ጌታም እንዲህ ይላል፣ ሀበፅድቅም
ስራዬን በአጭር እቆርጣለሁ፣ ድል ለመ
ንሣት ፍርድን የማመጣበት ቀን ይመጣ
ልና።
፲፪ አገልጋዬ ላይመን ዋይትም ይጠን
ቀቅ፣ ሰይጣን እንደ ሀገለባ ሊያበጥረው
ይፈልጋልና።
፲፫ እናም እነሆ፣ ሀታማኝ የሆነው እርሱ
በብዙ ነገሮች ላይ ገዢ ይሆናልና።
፲፬ እና ደግሞም፣ እንዳትታለሉም ለሁ
ሉም ነገሮች ንድፍን እሰጣችኋለሁ፤ ሰይ
ጣን በምድር ላይ አለና፣ እና አገሮችን
እያሳታቸውም ይሄዳል—
፲፭ ስለዚህ የሚጸልየው፣ መንፈሱ ሀየተ
ዋረደውም፣ ለስርዓቴን ካከበረ፣ እርሱም
በእኔ ዘንድ ሐተቀባይነትን ያገኛል።
፲፮ መንፈሱ ትሁት፣ ቋንቋውም ቅንና
የሚያንፅ የሆነው፣ የሚናገረውም፣ ስር
ዓቶቼን ቢያከብር፣ እርሱ ከእግዚአብሔር
ነው።
፲፯ እና ደግሞም፣ በሀይሌ የሚንቀጠቀ
ጠውም እርሱ ሀጠንካራ እንዲሆን ይደረ
ጋል፣ እና በምሰጣችሁ ራዕዮች እና እው
ነቶች በኩልም የምስጋና እና ለየጥበብ ፍሬ
ዎችን ያመጣል።
፲፰ እና ደግሞም የተሸነፈውም እና በዚ
ህም ንድፍ አማካይነት፣ ፍሬ ሀየማያመጣ
ውም ከእኔ አይደለም።
፲ ሀ ማር. ፮፥፯፤
ት. እና ቃ. ፷፩፥፴፭።
		ለ ዮሐ. ፩፥፳፮።
		ሐ የሐዋ. ፰፥፲፬–፲፯።
፲፩ ሀ ሮሜ ፱፥፳፰።
፲፪ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፴፩፤
፫ ኔፊ ፲፰፥፲፯–፲፰።
፲፫ ሀ ማቴ. ፳፭፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፶፫።

፲፭ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፯ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ
፲፱ ሀ
፳ሀ

፲፱ ስለዚህ፣ ከሰማይ በታች ሁሉ በዚህ
ንድፍ አማካይነት መናፍስትን በሁሉም
ጉዳዮች ሀታውቃላችሁ።
፳ ቀኖቹም ቀርበዋል፤ ሰዎችም እንደ
እምነታቸው ሀይከናወንላቸዋል።
፳፩ እነሆ፣ ይህ ትእዛዝ ለመረጥኳቸው
ሽማግሌዎች ሁሉ የተሰጠው ነው።
፳፪ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ ሀቶማስ ቢ ማርሽ እና አገልጋዬ
እዝራ ቴይርም ቃሉን በየመንገዳቸው እየ
ሰበኩ ወደ እዚያ ምድር ደግመውም ይጓዙ።
፳፫ እና ደግሞም፣ አገልጋዬ አይዛክ
ሞርሊ እና አገልጋዬ እዝራ ቡዝ፣ ቃሉን
በዚያም ምድር እግረ መንገዳቸውን እየሰ
በኩ፣ ደግመው ይጓዙ።
፳፬ እና ደግሞም፣ አገልጋዮቼ ሀኤድዋ
ርድ ፓርትሪጅ እና ማርቲን ሀሪስ ከአገ
ልጋዮቼ ስድኒ ሪግደን እና ጆሴፍ ስሚዝ፣
ዳግማዊ ጋር ይጓዙ።
፳፭ አገልጋዮቼ ዴቪድ ዊትመር እና
ሀርቪ ውትሎክም፣ ደግመውም እግረ
መንገዳቸውን እየሰበኩ ወደ እዚያው ምድር
ይጓዙ።
፳፮ እናም አገልጋዮቼ ሀፓርሊ ፒ ፕራት
እና ለኦርሰን ፕራትም፣ እግረ መንገዳቸ
ውን፣ እንዲሁም ወደ እዚያው ምድር እየ
ሰበኩ ይጓዙ።
፳፯ እናም አገልጋዮቼ ሰለሞን ሀንኮክ እና
ሰሚየን ካርተርም ወደ እዚያ ምድርም ደግ
መውም ይጓዙ፣ እናም እግረ መንገዳቸውን
ይስበኩ።
፳፰ አገልጋዮቼ ኤድሰን ፉለር እና ጄከብ
ስኮትም እንዲሁ ይጓዙ።
፳፱ አገልጋዮቼ ሊቫይ ደብሊው ሀንኮክ
እና ዘበዲ ኮልትርንም እንዲሁ ይጓዙ።

ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
ት. እና ቃ. ፺፯፥፰።
ት. እና ቃ. ፷፮፥፰፤
፻፴፫፥፶፰።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
ማቴ. ፫፥፲።
ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
ማቴ. ፰፥፭–፲፫።

፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፭።
ቅ.መ.መ. ማርሽ፣ ቶማስ ቢ።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፕራት፣
ፓርሊ ፓርከር።
		ለ ቅ.መ.መ. ፕራት፣ ኦርሰን።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፪፥፴–፵፬

፴ አገልጋዮቼ ሬኖልድዝ ካሁን እና ሳሙ
ኤል ኤች ስሚዝም እንዲሁ ይጓዙ።
፴፩ አገልጋዮቼ ዊለር ቦልድውን እና
ውልያም ካርተርም እንዲሁ ይጓዙ።
፴፪ እናም አገልጋዮቼ ሀኑወል ናይት እና
ሴላ ጄ ግርፍንም ይሾሙ፣ እናም እንዲሁ
ይጓዙ።
፴፫ አዎን፣ እውነት እላለሁ፣ እነዚህ ሁሉ
ወደ አንድ ስፍራ በተለያዩ መንገዶቻቸው
ይጓዙ እናም አንድ በሌላው ሰው ሀመሰረት
ላይ አያንጽም፣ ወይም በሌላ ሰውም መን
ገድ አይጓዝም።
፴፬ ታማኝ የሆነው፣ እርሱ ይጠበቃል እና
ብዙ ሀፍሬ በማፍራትም ይባረካል።
፴፭ እና ደግሞም፣ እንዲህ እላችኋለሁ፣
አገልጋዮቼ ጆሴፍ ዌክፊልድና ሰለሞን
ሀምፍሪ ወደ ምስራቅ አገሮች ይጓዙ፤
፴፮ ትንቢቶቹ እንዲሟሉ፣ ሀካዩት እና
ከሰሙት እናም በእርግጥ ለከሚያምኑት፣
ከነቢያትና ከሐዋርያት በቀር ምንም ነገ
ሮችን ሐሳያውጁ፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋርም
ያገልግሉ።
፴፯ በኃጢአት ምክንያትም፣ ለሂምን
በሰት የተሰጠውም ሀይወሰድበት፣ እናም
ለሳይመንድስ ራይደር ይሰጥ።
፴፰ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ ጀርድ ካርተር እንደ ካህን ሀይሾም፣

፺፰

ጆርጅ ጄምስም እንዲሁ እንደ ካህን
ይሾም።
፴፱ የሚቀሩት ሽማግሌዎችም ቤተክርስ
ቲያኖችን ሀይጠብቁ፣ እና በአካባቢያቸውም
ቃሉን ያውጁ፤ እናም ለየጣኦት አምላኮም
እንዳይኖር እና ጥፋት እንዳይሰራም በገዛ
እጆቻቸው ይስሩ።
፵ እናም በሁሉም ነገሮችም ሀድሀውን እና
ለ
ችግረኛውን፣ የታመመውን እና የተሰቃ
የውን አስታውሱ፣ ይህን የማያደርግም፣
እርሱ ደቀ መዝሙሬ አይደለምና።
፵፩ እና ደግሞም፣ አገልጋዮቼ ጆሴፍ
ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ እና ስድኒ ሪግደን እና
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ከቤተክርስቲያኗ
ሀ
ማስተዋወቂያ ይውሰዱ። እና አንድ ደግሞ
ለአገልጋዬ ኦሊቨር ካውድሪ ይሰጠው።
፵፪ እና በዚህም፣ እንዲሁም እንዳል
ኩት፣ ታማኝ ከሆናችሁ፣ ሀየውርሳችሁ
ምድር በሆነው፣ እና አሁንም የጠላቶቻችሁ
ምድር በሆነው፣ ለበሚዙሪ ምድር ለመደ
ሰት ራሳችሁን ትሰበሰባላችሁ።
፵፫ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እኔ ጌታ ከተማውን
በጊዜው አፈጥነዋለሁ፣ እና ታማኝ የሆነ
ውንም ሀበደስታ እና በሀሴት አነግሰዋለሁ።
፵፬ እነሆ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የእግ
ዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ እናም በኋለኛው ቀን
ሀ
አነሳቸዋለሁ። እንዲሁም ይሁን። አሜን።
ለ

ክፍል ፶፫
በሰኔ ፰፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለአልጀርኖን ስድኒ ጊልበርት የተሰጠ ራዕይ። በስድኒ ጊልበርት ጥያቄ
ምክንያት፣ ነቢዩ ስለወንድም ጊልበርት የቤተክርስቲያን ስራና ሀላፊነት ጌታን
ጠየቀ።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፮–፯።
፴፫ ሀ ሮሜ ፲፭፥፳።
፴፬ ሀ ዮሐ. ፲፭፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፭–፲፮።
፴፮ ሀ ዮሐ. ፫፥፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ሐ ሞዛያ ፲፰፥፲፱–፳፤
ት. እና ቃ. ፶፪፥፱።

፴፯ ሀ ማቴ. ፳፭፥፳፭–፴።
፴፰ ሀ ት. እና ቃ. ፸፱፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ካህን፣
የአሮናዊ ክህነት።
፴፱ ሀ አልማ ፮፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
፵ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፭–፲፰።
ቅ.መ.መ. ደሀ።

		ለ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
፵፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፷፬።
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፭፥፪፤
፶፯፥፩–፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፵፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮–፺፰።

፺፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፫፥፩–፶፬፥፪

፩–፫፣ የስድኒ ጊልበርት የቤተክርስቲያን
ጥሪ እና ምርጫ እንደ ሽማግሌ እንዲሾም
ነው፤ ፬–፯፣ እርሱም እንደ ኤጲስ ቆጶስ
ወኪል እንዲያገለግልም ነው።

ለመስበክ፣ የሽማግሌነት ሹመቴን በራስህ
ላይ ተቀበል፤
፬ እናም ከዚህ በኋላ በሚሰጠው ትእዛዝ፣
ኤጲስ ቆጶሱ በሚመድብበት ስፍራም ለዚ
ህች ቤተክርስቲያን ሀወኪል እንድትሆንም
ነው።
፭ እና ደግሞም፣ በእውነት እልሀለሁ፣
ከአገልጋዮቼ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ እና
ከስድኒ ሪግደን ጋር ተጓዝ።
፮ እነሆ፣ እነዚህም የምትቀበላቸው የመ
ጀመሪያ ስነ ስርዓቶች ናቸው፤ እና በወይን
ስፍራዬ ውስጥ ባገለገልክ መጠን፣ ቅሪቶ
ቹም በሚመጣው ጊዜ ይገለጣሉ።
፯ እና ደግሞም፣ እስከ ፍጻሜው ሀየሚ
ጸና እርሱ ብቻ እንደሚድን እንድትማርም
እፈልጋለሁ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

፩ እነሆ፣ አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርት፣ እን
ዲህ እልሀለሁ፣ ጸሎቶችህን ሰምቼአለሁ፤
እኔ ጌታ በኋለኛው ቀናት ባነሳኋት በዚህች
ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለህን ጥሪና ሀምርጫ
እውቀት ይሰጥህ ዘንድ እኔ፣ ጌታ አምላክ
ህን፣ ጠይቀሀል።
፪ እነሆ፣ ለአለም ኃጢአት ሀየተሰቀልኩ
እኔ ጌታ አለምን ለእንድትተው ትእዛዝን
እሰጥሀለሁ።
፫ በቃሌ በኩል፣ እምነትን እና ንስሀ መግ
ባትን እና ለኃጢአቶች ሀስርየት እና ለእጆ
ችን በመጫን መንፈስ ቅዱስን መቀበልን

ክፍል ፶፬
በሰኔ ፲፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለኑወል ናይት የተሰጠ ራዕይ። በቶምሰን ኦሀዮ ውስጥ ይኖሩ የነበሩት የቤ
ተክርስቲያኗ አባላት ስለ ንብረት መቀደስ ጉዳዮች አልተስማሙም ነበር። እራ
ስን መውደድና ስግብግብነትም ይታዩ ነበር። ወደ ሼክርስ ሄዶበት ከነበረው
ሚስዮን በኋላ (ክፍል ፵፱ መግቢያን ተመልከቱ)፣ ሊመን ኮፕሊም ትልቅ የእ
ርሻ ስፍራውን ከኮልዝቪል ኒው ዮርክ ለሚመጡ ቅዱሳን በውርስ ለመባረክ የገ
ባውን ቃል ሰብሮ ነበር። በዚህ ምክንያትም፣ (በቶምሰን ውስጥ የሚኖሩ አባላት
መሪ) ኑወል ናይት እና ሌሎች ሽማግሌዎች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ለመጠ
የቅ ነቢዩ ዘንድ መጥተው ነበር። ነቢዩም ጌታን ጠይቀ እናም በቶምሰን የሚኖሩ
ትን አባላት ከሊመን ኮፕሊ እርሻ እንዲወጡ እና ወደ ምዙሪ እንዲጓዘ መመሪያ
የሚሰጠውን ይህን ራዕይ ተቀበለ።
፩–፮፣ ምህረት ለማግኘት ቅዱሳን የወንጌ
ሉን ቃል ኪዳን መጠበቅ አለባቸው፤ ፯–
፲፣ በስቃይም ትዕግስተኛ መሆን አለባ
ቸው።
፶፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መመረጥ፤

መጠራት እና መመረጥ፤
ምርጦች።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ለ ቅ.መ.መ. አለማዊነት፤

፩ እነሆ፣ ጌታ፣ እንዲሁም ሀ አልፋና
ኦሜጋ፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው፣
እንዲሁም ለአለም ኃጢአት ለየተሰቀለው
እንዲህ ይላል—
፪ እነሆ፣ በእውነት፣ እውነት እልሀለሁ፣

			አለም።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፮፣ ፰–፲፣
፲፬–፲፭፤ ፹፬፥፻፲፫።

፯ ሀ ቅ.መ.መ. መፅናት።

፶፬ ፩ ሀ ራዕ. ፩፥፰፤

ት. እና ቃ. ፲፱፥፩።
ቅ.መ.መ. አልፋ እና ኦሜጋ።
		ለ ቅ.መ.መ. መሰቀል።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፬፥፫–፶፭፥፪

አገልጋዬ ኑወል ናይት፣ በሾምኩህ ስልጣን
ውስጥ ጸንተህ ቁም።
፫ እና ወንድሞችህ ጠላቶቻቸውን ለማ
ምለጥ ፈቃድ ካላቸው፣ ለኃጢአቶቻቸው
ሁሉ ንስሀ ይግቡ፣ እና በፊቴም በእውነት
ሀ
ትሁት እና የተዋረዱ ይሁኑ።
፬ እናም ለእኔ የገቡት ሀቃል ኪዳን ስለተ
ሰበረ፣ ይህም ለከንቱ ሆኗል እናም ተሽሮ
አልም።
፭ እናም በእርሱ ጠንቅ ሀማሰናከያ ለሚ
መጣበት ለዚያ ሰው ወዮለት፣ ወደ ጥልቅም
ባሕር መሰጠም ይሻለው ነበርና።
፮ ቃል ኪዳንን የሚያከብሩት እና ትእዛ
ዝን የሚከተሉት ግን የተባረኩ ናቸው፣ እነ
ርሱም ሀምህረትን ያገኛሉና።
፯ ስለዚህ፣ ጠላቶቻችሁ እንዳይመጡባ

፻

ችሁ አሁን ሂዱ፣ ከአገሩም ሽሹ፤ እናም
ተጓዙ፣ እና መሪያችሁ እና ገንዘቦችን እን
ዲከፍልላችሁ የምትሹትን ምረጡ።
፰ እንደዚሁም ወደ ምዕራብ ክፍለ ሀገ
ሮች፣ ወደ ሀሚዙሪ ምድር፣ ወደ ላማናው
ያን ድንበርም ተጓዙ።
፱ ጉዟችሁን ከጨረሳችሁ በኋላም፣ እነሆ
እንዲህ እላችኋለሁ፣ ስፍራን እስካዘጋጅ
ላችሁ ድረስ፣ እንደ ሰዎች ሀየምትኖሩበ
ትን ፈልጉ።
፲ እና ደግሞም፣ ሀእስክመጣ ድረስ በስ
ቃይም ለትዕግስተኛ ሁኑ፤ እናም፣ እነሆ፣
በቶሎም እመጣለሁ፣ እና ደመወዜ ከእኔ
ጋር ነው፣ እናም እኔን ተግተው ሐየሚ
ሹኝም ለነፍሳቸው መእረፍትን ያገኛሉ።
እንዲሁም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፶፭
በሰኔ ፲፬፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለውልያም ደብሊው ፈልፕስ የተሰጠ ራዕይ። አታሚው ውልያም ደብሊው
ፈልፕስ እና ቤተሰቡ ከርትላንድ ውስጥ ገና ደርሰው ነበር፣ እና ነቢዩም ስለ እርሱ
ጉዳይ ጌታ መረጃ እንዲሰጠው ፈልጎ ነበር።
፩–፫፣ ውልያም ደብሊው ፈልፕስ እንዲ
ጠመቅ፣ እንደ ሽማግሌ እንዲሾም፣ እና
ወንጌሉን እንዲሰብክ ተጠርቷል እናም
ተመርጧል፤ ፬፣ በቤተክርስቲያኗ ትም
ህርት ቤት ውስጥ ላሉትም ልጆች መጻህ
ፍትንም እንዲጽፍ ነው፤ ፭–፮፣ የስራው
አካባቢ ወደ ሆነው፣ ወደ ሚዙሪም ይጓዝ።
፩ እነሆ፣ ጌታ፣ አዎን፣ እንዲሁም ሀየአ
ለም ሁሉ ጌታ፣ ለአንተ ለአገልጋዬ ውል
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣
ትሕትና።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፱።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፪–፴፫።
፭ ሀ ማቴ. ፲፰፥፮–፯።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵፪።

ያም እንዲህ ይላልህ፣ ተጠርተሀል እናም
ተመርጠሀል፤ እና በውሀ ለከተጠመቅህ
በኋላ፣ ሙሉ አይንህን ወደ እግዚአብሔር
ክብር በማድረግ ይህንንም ካላደረግህ፣ ለኃ
ጢአቶችህ ስርየትን ታገኛለህ እና ሐእጅ
ንም በመጫን መንፈስ ቅዱስን ትቀበላለህ፤
፪ እና ከዚያም በአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣
ዳግማዊ እጅ፣ በህያው እግዚአብሔር
ልጅ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጠመቅ
ንስሀን እና የኃጢአት ሀስርየትን ለመስበክ

፱ ሀ ፩ ተሰ. ፬፥፲፩።
፲ ሀ ራዕ. ፳፪፥፲፪።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
		ሐ ምሳ. ፰፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		መ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
ቅ.መ.መ. እረፍት።

፶፭ ፩ ሀ ዘዳግ. ፲፥፲፬፤

፩ ኔፊ ፲፩፥፮፤
፪ ኔፊ ፳፱፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት
ስርየት።

፻፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፭፥፫–፶፮፥፮

በዚህ ቤተክርስቲያን ሽማግሌ እንድትሆን
ትሾማለህ።
፫ እና በማንም ላይ እጆችህን ስትጭን፣
በፊቴ የተዋረዱ ከሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስን
የመስጠት ሀይል ይኖርሀል።
፬ እና ዳግም፣ ለቤተክርስቲያኗ ትምህ
ርት ቤቶች ሀመጻህፍትን በማተም በመ
ምረጥ እና በመጻፍ አገልጋዬን ኦሊቨር
ካውድሪን በስራው እንድትረዳው፣ በዚ
ህም እንደሚያስደስተኝ ህጻናት ልጆች

በፊት ለፊቴ መመሪያን እንዲቀበሉ ታደ
ርግ ዘንድ ትሾማለህ።
፭ እና ዳግም፣ በእውነት እልሀለሁ፣ ለዚ
ህም ምክንያት፣ ይህን ስራ ለማከናወን በም
ትወርስበት ምድር በዚያ ሀጸንተህ ትቆይ
ዘንድ ከአገልጋዮቼ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግ
ማዊ እና ስድኒ ሪግደን ጋር ትጓዛለህ።
፮ እና ዳግም፣ አገልጋዬ ጆሴፍ ኮ ከእነርሱ
ጋር ይጓዝ። እንዲሁም፣ እንደ ፈቃዴም፣
የሚቀረው ከዚህ በኋላ ይገለጻል። አሜን።

ክፍል ፶፮
በሰኔ ፲፭፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) ከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተ
ሰጠ ራዕይ። ይህም ራዕይ በሚኖርበት በፍሪድሪክ ጂ ዊልያምስ እርሻ ላይ ስላ
ለው ሀላፊነት በተመለከተ ጆሴፍ ስሚዝ ለእርሱ የተቀበለለትን የቀድሞውን ራዕይ
(በቁጥር ፰ “ትእዛዝ” ተብሎ የተጠቀሰው) ባለማክበሩ እዝራ ቴይርን ይገስጻል።
የሚቀጥለው ራዕይ ደግሞም ከቶማስ ቢ ማርሽ ጋር ወደ ሚዙሪ እንዲጓዝ የተጠ
ራበትን ይሰርዛል (ክፍል ፶፪፥፳፪ ተመልከቱ)።
፩–፪፣ ደህንነትን ለማግኘት ቅዱሳን መስ
ቀሉን መሸከም እና ጌታን መከተል አለ
ባቸው፤ ፫–፲፫፣ ጌታ ያዛል እናም ይሽ
ራል፣ እና የማይታዘዙትም ይጣላሉ፤ ፲፬–
፲፯፣ ድሀውን ለማይረዳው ባለጠጋም ወዮ
ለት፣ እና ልባቸው ላልተሰበሩ ድሆችም
ወዮላቸው፤ ፲፰–፳፣ በልባቸው ንጹሀን
የሆኑ ድሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን
ይወርሳሉና።
፩ በስሜ ሀየምትታወቁ ህዝቤ ሆይ፣ አድ
ምጡ ይላል ጌታ አምላካችሁ፤ እነሆ ቁጣዬ
በአማጸኞች ላይ ነዷል፣ እናም በአህዛብ
ላይ በሚመጣው ለየጉብኝት እና የመዓት
ቀን፣ ክንዴን እና ቁጣዬን ያውቃሉ።
፪ ሀመስቀሉን አንስቶ ለየማይከተለኝ፣ እና
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፰፤
፻፱፥፯፣ ፲፬።
፭ ሀ ዓሞ. ፱፥፲፭።
፶፮ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፩፥፩።
		ለ ኢሳ. ፲፥፫–፬፤ ሞር. ፱፥፪፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–
፲፬፤ ፻፳፬፥፲።

ትእዛዛቴን የማያከብረው፣ እርሱ አይድ
ንም።
፫ እነሆ፣ እኔ ጌታ አዛለሁ፤ እና ትእዛዝን
ሰጥቼ እና ትእዛዜም ሀከተሰበረ በኋላም የማ
ይታዘዘውም በራሴ ጊዜ ለይቆረጣል።
፬ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ መልካምም እንደመ
ሰለኝ አዝዛለሁ ሀእሽራለሁም፤ እናም፣ ጌታ
እንዲህ ይላል፣ ይህም ሁሉ ለበሚያምጹት
ራስ ላይ ይመለስላቸዋል።
፭ ስለዚህ፣ ለአገልጋዮቼ ሀቶማስ ቢ ማርሽ
እና እዝራ ቴይር የሰጠሁትን ትእዛዝ እሽራ
ለሁ፣ እና ለአገልጋዬ ቶማስ ወደ ሚዙሪ
አገር ፈጥኖ እንዲጓዝም አዲስ ትእዛዝን
ሰጥቼዋለሁ፣ እና አገልጋዬ ሴላ ጄ ግርፍን
አብሮት ይሄዳል።
፮ ምክንያቱም እነሆ፣ ቶምሰን ውስጥ

፪ ሀ ሉቃ. ፲፬፥፳፯።
		ለ ፩ ጴጥ. ፪፥፳፩፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፲–፲፫፤
ሞሮኒ ፯፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የኢየሱስ
ክርስቶስ ምሳሌ።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬–፲፮፤
፶፥፰።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፩–፴፫።
		ለ ቅ.መ.መ. አመጽ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ማርሽ፣ ቶማስ ቢ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፮፥፯–፳

ባሉት ህዝቤ አንገተ ደንዳናነት እና በእ
ነርሱ አመጽ ምክንያት ለአገልጋዮቼ ሴላ
ጄ ግርፍን እና ኒውል ናይት የሰጠኋቸውን
ትእዛዝ እሽራለሁ።
፯ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ኒውል ናይት ከእነ
ርሱ ጋር ይቆይ፤ እና በፊቴ የሚጸጸቱ እና
ወደ መረጥኩት ምድር በእርሱ ተመርተው
የሚሄዱት ሁሉም ይሂዱ።
፰ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ እዝራ ቴይር ሀለኩራቱ እና ራሱን
ለመውደዱ ንስሀ መግባት፣ እናም ስለሚ
ኖርበት ስፍራ በፊት የሰጠሁትን ትእዛዝ
ማክበር አለበት።
፱ እና ይህን ቢያደርግ፣ በምድሩም ላይ
መከፋፈል ስለማይኖር፣ ወደ ሚዙሪ አገር
እንዲሄድም ይመረጣል፤
፲ አለበለዚያም፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአ
ብሔር እንዲህ ይላል፣ የከፈለውን ገንዘብ
ይቀበላል፣ እናም ከስፍራው ይሄዳ፣ ከቤ
ተክርስቲያኔም ሀይቆረጣል፤
፲፩ እና ምንም እንኳን ሰማይ እና ምድር
ቢያልፉም፣ እነዚህ ቃላት ሀአያልፉም፣
ነገር ግን ሁሉም ይፈጸማሉ።
፲፪ እናም አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማ
ዊም ገንዘቡን መክፈል ቢኖርበትም፣ እነሆ፣
እኔ ጌታ መልሼ በሚዙሪ አገር ውስጥ እከፍ
ለዋለሁ፣ እና እርሱ የሚቀበላቸውም ባደረ
ጉት መጠን ደግመው ዋጋቸውን ይቀበላሉ፤
፲፫ በውርስ መሬቶቻቸውም እንኳ ቢሆን
ባደረጉት መጠን ይቀበላሉ።
፲፬ እነሆ፣ ጌታ ለህዝቤ እንዲህ ይላል—
እናንት ብዙ የምታደርጉት እና ንስሀ የምት
ገቡባቸው ነገሮች አሉአችሁ፤ እነሆ፣ ኃጢ
፰ሀ
፲ሀ
፲፩ ሀ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ

ቅ.መ.መ. ኩራት።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፪ ኔፊ ፱፥፲፮።
ያዕቆ. ፬፥፲።
አልማ ፵፩፥፲፤
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፩።
፲፮ ሀ ምሳ. ፲፬፥፴፩፤
አልማ ፭፥፶፭–፶፮።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ለ ቅ.መ.መ. ምፅዋት፣
የምፅዋት ስጦታ።

፻፪

አቶቻችሁ ወደ እኔ መጥተዋል፣ እና ይቅ
ርታም አልተሰጣቸውምና፣ ምክንያቱም
በገዛ መንገዳችሁ ሀምክርን ስለምትሹ ነው።
፲፭ እናም ልባችሁም አልረኩም። እናም
እውነትን አታከብሩም፣ ነገር ግን ፅድቅ
ባልሆነው ሀትደሰታላችሁ።
፲፮ ንብረታችሁን ሀለድሆች ለየማትሰጡ
እናንት ሐባለጠጎች ወዮላችሁ፣ መሀብቶቻ
ችሁም ነፍሳችሁንያዝላሉና፤ እና በጉብኝት
እና በፍርድ እና በቁጣም ቀንም ለቅሶአችሁ
ይህ ይሆናል፥ ሠየአዝመራ ወቅት አለፈ፣
በጋም አለቀ፣ እና ነፍሴም አልዳነም!
፲፯ ልባችሁ ያልተሰበሩ፣ መንፈሶቻ
ችሁም ያልተዋረዱ፣ እና ሆዳችሁ ያል
ሞላና፣ የሌሎች ሰዎች ንብረቶችን ከመ
ያዝ እጆቻችሁን ያላቆማችሁ፣ አይኖቻ
ችሁ ሀበስግብግብነት የተሞላና፣ በእጆቻ
ችሁ የማትሰሩ ለድሀ ሰዎችም ወዮላችሁ!
፲፰ ነገር ግን ልባቸው ንጹህ የሆኑ፣ ልቦ
ቻቸው ሀየተሰበሩ፣ እና መንፈሶቻቸው የተ
ጸጸቱ ለድሆች ግን ብፁዓን ናቸው፣ ምክንያ
ቱም ለደህንነታቸው የእግዚአብሔር ሐመን
ግስት በሀይልና በታላቅ ክብር ሲመጣ ይመ
ለከታሉና፤ መየምድርም ስብ ለእነርሱ ይሆ
ናልና።
፲፱ እነሆ፣ ጌታ ይመጣል፣ እናም ሀሽል
ማቱም ከእርሱ ጋር ይሆናል፣ እና ለእያን
ዳንዱን ሰውም ዋጋውን ይሰጠዋል፣ እና
ድሀውም ይደሰታልና፤
፳ ትውልዶቻቸውም ምድርን ከትውልድ
እስከ ትውልድ፣ ከዘለአለም እስከ ዘለአለም
ድረስ ሀይወርሳሉ። እና አሁን የምነግራችሁን
እፈፅማለሁ። እንዲሁም ይሁን። አሜን።

		ሐ ኤር. ፲፯፥፲፩፤
፪ ኔፊ ፱፥፴።
		መ ያዕ. ፭፥፫።
		ሠ ኤር. ፰፥፳፤
አልማ ፴፬፥፴፫–፴፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፪።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት።
		ለ ሞዛያ ፬፥፳፬–፳፯፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፪፤
፷፰፥፴–፴፪።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።

		ለ ማቴ. ፭፥፫፣ ፰፤
ሉቃ. ፮፥፳፤ ፫ ኔፊ ፲፪፥፫።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		መ ቅ.መ.መ. ምድር።
፲፱ ሀ ራዕ. ፳፪፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲።
፳ ሀ ማቴ. ፭፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፮–፶፰።

፻፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፯፥፩–፰

ክፍል ፶፯
በሀምሌ ፳፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በፅዮን፣ በጃክሰን የአገዛዝ ክፍል ሚዙሪ ውስጥ
ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። “የውርሳችሁን ምድር” ወደሚገልጽበት
ምዙሪ እንዲሄዱ ጌታ ያዘዘውን በመከተል (ክፍል ፶፪)፣ ሽማግሌዎች ከኦሀዮ ወደ
ሚዙሪ ምዕራባዊ ድንበር ተጉዘዋል። ጆሴፍ ስሚዝ ስለላማናውያን ጉዳይ በማ
ሰብ፣ ነቢዩ እንዲህ አለ፥ “ምድረበዳው እንደ ጽጌረዳ የሚያብበው መቼ ነው?
ፅዮን በክብሯ የምትገነባውስ መቼ ነው፣ እና በኋለኛው ቀናት ሁሉም አገሮች
የሚመጡበት ቤተመቅደስህ የት ነው የሚቆመው?” ከዚህ በኋላም ይህን ራዕይ
ተቀበለ።
፩–፫፣ ኢንዲፔንደንስ ሚዙሪ የፅዮን
ከተማ እና የቤተመቅደስ ስፍራ ነው፤ ፬–
፯፣ ቅዱሳንም መሬቶችን ይግዙ እና በዚ
ያም አካባቢ ውርሶችን ይቀበላሉ፤ ፰–
፲፮፣ ስድኒ ጊልበርት ግምጃ ቤትን ያቋ
ቁም፣ ዊልያም ደብሊው ፈልፕስ አሳታሚ
ይሁን፤ እና ኦሊቨር ካውድሪም የሚታተ
ሙትን ፅሁፎች ያርም።
፩ ለቅዱሳኑ መሰብሰቢያ የመደብኩት
እና ሀበቀደስኩት በዚህ ለበሚዙሪ ሐምድር
ውስጥ በትእዛዜ አማካይነት መየተሰበሰባ
ችሁ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች ሆይ፣
አድምጡ፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፪ ስለዚህ፣ ይህም የቃል ኪዳን ምድር፣
እና ሀለፅዮን ከተማ ለስፍራም ነው።
፫ እና ጌታ አምላካችሁ እንዲህ ይላል፣
ጥበብን የምትቀበሉ ከሆነ እነሆ ጥበብም።
እነሆ፣ አሁን ኢንዲፔንደንስ ተብሎ የሚ
ጠራው አማካዩ ስፍራ ነው፤ እናም ሀየቤተ
መቅደሱ ስፍራ ከፍርድ ቤቱ ሳይርቅ፣ ወደ
ምዕራብ የሚገኘው ነው።
፬ ስለዚህ፣ ይህ ምድር፣ እናም ከዚያ
ወደ ምዕራብ ያሉትም መሬቶች፣ እንዲ
፶፯ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፷፩፥፲፯።

		ለ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯–፰፤
፵፭፥፷፬–፷፮።
		መ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፰፥፱፤
፵፪፥፱፣ ፷፪።

ሁም ሀበአይሁድና በአህዛብ መካከል እስ
ከሚሄደው መስመር ያሉትን መሬቶች በቅ
ዱሳኑ ለመገዛታቸው ጥበብ ነው፤
፭ እና ደቀ መዛሙርቶቼ ምድርን ሀለመግ
ዛት እስከቻሉም ድረስ፣ የሳር መስክ ድንበር
ላይ ያሉትን መሬቶች እንዲሁ ጥበብ ነው።
እነሆ፣ ይህን ለዘለአለም ውርስ ለማግኘታ
ቸው ጥበብ ነው።
፮ እና አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርትም፣ በፅ
ድቅ ለመደረግ እስከተከናወነ ድረስ እና
ጥበብም እንደመራው መጠን፣ ገንዘብን
ለመቀበል፣ ለቤተክርስቲያኗ ሀወኪል በመ
ሆን፣ በአካባቢዎችም ሁሉ መሬቶችን ለመ
ግዛት በሾምኩት ሀላፊነት ይቁም።
፯ እናም አገልጋዬ ሀኤድዋርድ ፓርት
ሪጅም በሰጠሁት ሀላፊነት ይቁም፣ እና
በትእዛዜም አማካይነት ለቅዱሳኑ ውርሳ
ቸውን ለያካፍል፤ እናም እንዲረዱት የመ
ረጣቸውም ይህን ያድርጉ።
፰ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርት እራሱን በዚህ
ስፍራ ያቋቁም፣ እናም ያለማታለል እቃ
ዎችን በመሸጥ ምድርን ለቅዱሳኑ እርዳታ
ለመግዛት እና ደቀ መዛሙርትን በሚወር

፫ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፶፯፤
፺፯፥፲፭–፲፯።
፬ ሀ በዚህም ይሁዳ ስለ ማለት
ላማናውያን የሚጠቅስ፣
አህዛብ ስለ ነጭ ሰፋሪዎች
የሚጠቅስ ነው።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፰፥፬።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፱፣
፶፩፤ ፻፩፥፷፰–፸፬።

		ለ ት. እና ቃ. ፶፮፥፳።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፫።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፩፥፱–፲፩፤
፶፰፥፲፬–፲፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፯፥፱–፲፮

ሱበት ስፍራ ላይ እንዲቋቋሙ የሚያስፈ
ልጋቸውን ማንኛውንም ነገሮች ለማግኘት
የሚያስችሏቸውን ገንዘብ ለማግኘትም የግ
ምጃ ቤትን ይመስርት።
፱ እናም በእርሱ እንደ ጸሀፊ ከተቀጠ
ሩት ሰዎች ማናቸውም በኩል ለህዝቡ እቃ
ዎች ለመላክ እንዲችል፣ አገልጋዬ ስድኒ
ጊልበርት ፈቃድ ያግኝ—እነሆ ይህ ጥበብ
ነው፣ እና ማንም የሚያነበው ቢኖር ይረ
ዳው፤
፲ እናም ሀበጭለማ እና በሞት አካባቢ እና
ለ
ጥላ ውስጥ ላሉት ወንጌሌም እንዲሰበክ፣
እንደዚህም ቅዱሳኔን ያስተዳድራቸው።
፲፩ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ ሀ ውልያም ደብሊው ፈልፕስ
በዚህ ስፍራ ላይ ይስፈር፣ እናም ለቤተ
ክርስቲያኑም አንድ ለአሳታሚ ሰው ይመ
ስረት።
፲፪ እናም እነሆ፣ አለምም ፅሁፉን ከተ
ቀበሉ—እነሆ ጥበብም እነሆ—ለቅዱሳኑ

፻፬

ጥቅም፣ ምንም የሚያገኘውን በፅድቅ
ያግኝ።
፲፫ እናም አገልጋዬ ሀኦሊቨር ካውድሪ፣
በምመድብለት በማንኛውም ስፍራ፣ መን
ፈሱም በእርሱ በኩል ይህን ስለሚሰጥ፣
ሁሉም ነገሮች በፊቴ ትክክል እንዲሆኑ
ፅሑፍ በመገልበጥ፣ በማስተካከል፣ እና
በመምረጥ እንዳዘዝኩት እርሱን ይርዳው።
፲፬ እናም የተናገርኩባቸውም ሰዎች
ሁሉ፣ በሚቻለው ፍጥነት ከቤተሰቦቻቸው
ጋር ነገሮችን እንደተናገርኳቸው ለማከናወን
በፅዮን ምድር ውስጥ ይመስረቱ።
፲፭ እና አሁን ስለ መሰብሰቡ ጉዳይ—
ኤጲስ ቆጶሱና ወኪሉ ወደዚህ ምድር እን
ዲመጡ ለታዘዙት ቤተሰቦች በሚቻልበት
በኩል ወዲያውም ይዘጋጁ፣ እናም በሚወ
ርሱበትም ስፍራ ይትከሉ።
፲፮ እናም ለሚቀሩትም ሽማግሌዎች እና
አባላትም ሌሎች መረጃዎች ከዚህ በኋላ
ይሰጣቸዋል። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፶፰
በነሀሴ ፩፣ ፲፰፻፴ (እ. አ. አ. ) በፅዮን ጃክሰን የግዛት ክፍል ሚዙሪ ውስጥ በነቢዩ
ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩና አብረውት የተጓዙት በጃክሰን የግ
ዛት ክፍል ሚዙሪ ውስጥ ከገቡ በኋላ በመጀመሪያው ሰንበት፣ የሀይማኖት ስብ
ሰባ ነበር እና ሁለት አባላትም ተጠምቀው ነበር። በዚያ ሳምንትም፣ ከቶምሰን
ቅርንጫፍ የመጡት የኮልዝቪል ቅዱሳን እና ሌሎችም በስፍራው ደረሱ (ክፍል
፶፬ን ተመልከቱ)። በዚህ አዲስ መሰብሰቢያ ስፍራ ውስጥ ጌታ ስለነሱ ምን ፈቃድ
እንዳለው ለማወቅ ብዙዎቹ ጓጉተው ነበር።
፩–፭፣ በስቃይ የሚጸኑ በክብር ይነገሳሉ፤
፮–፲፪፣ ቅዱሳኑ ለበጉ ጋብቻ እና ለጌታ
እራት ይዘጋጁ፤ ፲፫–፲፰፣ ኤጲስ ቆጶሳት
በእስራኤል ውስጥ ፈራጆች ናቸው፤ ፲፱–
፳፫፣ ቅዱሳን የአገርን ህግጋት ያክብሩ፣
፳፬–፳፱፣ ሰዎች ነጻ ምርጫቸውን መል
ካምን ለማድረግ ይጠቀሙበት፤ ፴–፴፫፣
፲ ሀ ኢሳ. ፱፥፪፤
ማቴ. ፬፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።

ጌታ ያዛል ይሽራልም፣ ፴፬–፵፫፣ ንስሀ
ለመግባት፣ ሰዎች ኃጢአቶቻቸውን መና
ዘዝና መተው አለባቸው፤ ፵፬–፶፰፣ ቅዱ
ሳን ውርሳቸውን ገዝተው በሚዙሪ ይሰ
ብሰቡ፤ ፶፱–፷፭፣ ወንጌሉ ለእያንዳንዱ
ፍጥረት መሰበክ አለበት።

		ለ መዝ. ፳፫፥፬።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፈልፕስ፣
ውልያም ደብሊው።

		ለ ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፯፣
፵–፵፩።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ ኦልቨር።

፻፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፰፥፩–፲፰

፩ አድምጡ፣ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌ
ዎች ሆይ፣ እናም ቃሌንም ስሙ፣ እናም
ስለራሳችሁ እና ስለላኳችሁ ሀስለዚህ አገር
ያለኝን ፈቃድም ከእኔ ተማሩ።
፪ እውነት እላችኋለሁ፣ በህይወትም
ይሁን ሀበሞት ትእዛዜን ለየሚጠብቅ የተ
ባረከ ነው፤ እናም ሐበመከራው መታማኝ
የሆነው፣ እርሱ በመንግስተ ሰማይ ያለው
ዋጋ ታላቅ ይሆናል።
፫ ከዚህ በኋላ ስለሚመጡት ነገሮች ሀአም
ላካችሁ ያቀደውን፣ እናም ብዙ መከራን
ተከትሎ የሚመጣውን ለክብር፣ በእዚህ ጊዜ
በተፈጥሮ አይኖቻችሁ ልታዩ አትችሉም።
፬ ከብዙ ሀመከራ በኋላ ለበረከቶች ይመ
ጣሉና። ስለዚህ በብዙ ሐክብር መአክሊልም
የምትጭኑበት ቀን ይመጣል፤ ሰአቱ አልደ
ረሰም፣ ነገር ግን እየቀረበ ነው።
፭ በልባችሁ ሀልታሮሩት እና ቀጥሎ የሚ
መጣውን ትቀበሉ ዘንድ፣ ይህን አስቀድሜ
የምነግራችሁን አስታውሱ።
፮ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ለዚህ
ምክንያት ነው የሰደድኳችሁ—ታዛዥ እን
ድትሆኑ፣ እና ወደፊት ስለሚመጡት ነገ
ሮች ሀለመመስከር ልባችሁ ለእንዲዘጋጁ፤
፯ ደግሞም የእግዚአብሔር ሀፅዮን ስለ
ምትሰራበት ምድር መሰረቱን በመገን
ባት፣ እና ምስክርነቱንም በመስጠት ትከ
በሩ ዘንድ ነው፤
፰ እና ደግሞም የሶባ ግብዣ ሀለደሀው እን
ዲዘጋጅ፤ አዎን፣ የሶባ ግብዣ፣ ለየሰነበተ
ወይን እንዲዘጋጅ፣ ይህም አለም የነቢያት
አንደበት እንደማይወድቁ እንዲያውቅ ነው፤
፶፰ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፰።
፪ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፫ሀ

፩ ጴጥ. ፬፥፮።
ሞዛያ ፪፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፪ ተሰ. ፩፥፬።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ለ ቅ.መ.መ. ክብር።
፬ ሀ መዝ. ፴፥፭፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፪–፯፤
፻፫፥፲፩–፲፬፤ ፻፱፥፸፮።
		ለ ቅ.መ.መ. መባረክ፣

፱ አዎን፣ ሁሉም አገሮች የሚጋበዙበት
በደንብ የተዘጋጀው የጌታ ቤት እራት የሆ
ነው ይዘጋጅ ዘንድ ነው።
፲ መጀመሪያ፣ ባለጠጋውና የተማረው፣
ጥበበኛውና መሳፍንቱ፤
፲፩ እና ከዚያም በኋላ የሀይሌ ቀን ይመ
ጣል፤ ከዚያም ደሀው፣ አንካሳው፣ እና አይነ
ስውሩም፣ እና ደንቆሮውም ወደ በጉ ሀጋብቻ
ይመጣሉ፣ እናም ለሚመጣው ታላቅ ቀን
የተዘጋጀውን የጌታን ለእራት ይበላሉ።
፲፪ እነሆ፣ እኔ ጌታ ይህን ተናግሬአለሁ።
፲፫ እና ሀምስክርም ከፅዮን፣ አዎን፣ ከእ
ግዚአብሔር ቅርስ ከተማ አንደበት ይሄድ
ዘንድ—
፲፬ አዎን፣ ለዚህ ምክንያት ነው ወደዚህ
የሰደድኳችሁ፣ እና አገልጋዬ ሀኤድዋርድ
ፓርትሪጅንም የመረጥኩት፣ እናም ተል
ዕኮውን በዚህ አገር ውስጥ የሰጠሁት።
፲፭ ነገር ግን ያለማመን እና ልበ ደንዳና
ነት ከሆኑት ኃጢአቶቹ ንስሀ ካልገባ፣ ሀእን
ዳይወድቅ ይጠንቀቅ።
፲፮ እነሆ ይህ ተልዕኮው ለእርሱ ተሰጥቶ
ታል፣ እናም ዳግመኛም አይሰጥም።
፲፯ በዚህ ተልዕኮ የሚቆመው፣ እንደቀ
ደሙት ቀናት፣ በእስራኤል ሀፈራጅ እን
ዲሆን፣ የእግዚአብሔር ቅርስ መሬቶችን
ለ
ለልጆቹ እንዲያከፋፍል ተመድቧልና፤
፲፰ እናም የእርሱን ሕዝብ በእግዚአብ
ሔር ሀነቢያት በኩል በተሰጡት የመንግ
ስቱ ህግጋት አማካይነት በጻድቁ ምስክር፣
እናም በአማካሪዎቹ እርዳታም እንዲፈርድ
ተመድቧል።

			 የተባረከ፣ በረከት።
		ሐ ሮሜ ፰፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፩።
		መ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።
፭ ሀ ዘዳግ. ፲፩፥፲፰–፲፱።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ለ ኢሳ. ፳፭፥፮።
፲፩ ሀ ማቴ. ፳፪፥፩–፲፬፤

		ለ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
፲፯ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ

ራዕ. ፲፱፥፱፤
ት. እና ቃ. ፷፭፥፫።
ሉቃ. ፲፬፥፲፮–፳፬።
ሚክ. ፬፥፪።
ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
፩ ቆሮ. ፲፥፲፪።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፸፪–፸፬።
ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፰፥፲፱–፴፰

፻፮

፲፱ እውነት እላችኋለሁና፣ በዚህ አገር
ህግጋቴ ይጠበቃል።
፳ ማንም ሰው መሪ ነኝ ብሎ አያስብ፤
ነገር ግን እንደ ፈቃዱ ምክር የሚፈርደ
ውን፣ ወይም በሌላ ቃል፣ የሚመክር ወይም
በፍርድ ወንበር የሚቀመጠው እግዚአብ
ሔር እርሱ ይምራው።
፳፩ የአገርን ህግጋት ማንም ሰው አይጣስ፣
ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሀህግጋትን
የሚጠብቅ የአገርን ህግጋት መጣስ አያስ
ፈልገውምና።
፳፪ ስለዚህ፣ ለመንገስ መብት ያለው
እርሱ ሀእስኪነግስ፣ እና ጠላቶቹን ሁሉ ከእ
ግሩ በታች እስከሚያደርግ፣ ባሉት ባለስል
ጣናት ተገዙ።
፳፫ እነሆ፣ ከእጄ የተቀበላችኋቸው
ሀ
ህግጋት የቤተክርስቲያኗ ህግጋት ናቸው፣
እና በዚህም ብርሀን ያዙአቸው። እነሆ፣ ይህ
ጥበብ ነው።
፳፬ እና አሁን ይህ አገር መኖሪያው ስለ
ሆነው አገልጋዬ ኤድዋርድ ፓርትሪጅ እና
አማካሪዎቹ አድርጎ ስለሾማቸውም፤ እናም
ሀ
ጎተራዬን እንዲጠብቅ ተሹሞ በዚህ አገር
ስለሚኖረውም ስለእርሱ እናገራለሁ፤
፳፭ ስለዚህ፣ እርስ በራሳቸው እና ከእ
ኔም ጋር እንደሚመክሩት፣ ቤተሰቦቻቸ
ውን ወደዚህ አገር ያምጡ።
፳፮ እነሆ፣ በሁሉም ጉዳዮች ትእዛዝ መስ
ጠቴ ተገቢ አይደለም፤ ምክንያቱም በሁ
ሉም ነገር መገደድ ያለበት እርሱም ሀሰነፍ
ነው እናም ብልህ አገልጋይ አይደለም፤ ስለ
ዚህ ምንም ዋጋን አይቀበልም።
፳፯ እውነት እላችኋለሁ፣ ሰዎች መል
ካም ስራን ሀበጉጉት ማከናወን፣ እናም ብዙ
ነገሮችን በራሳቸው ነጻ ምርጫ ማድረግ፣
እናም ብዙ ጽድቅንም መስራት አለባቸው፤

፳፰ ሀይል በእነርሱ ውስጥ ነውና፣ በዚ
ህም ራሳቸውን ሀይወክላሉ። እናም ሰዎች
መልካም ስራን ከሰሩ ዋጋቸውን አያጡም።
፳፱ ነገር ግን እስኪታዘዝ ድረስ ምንም
የማያደርግ፣ እና ትእዛዝን በሚጠራጠር
ልብ የሚቀበል፣ እና በስንፍና የሚጠብቅ፣
እርሱ ሀይፈረድበታል።
፴ ሰውን ሀየፈጠርኩ፣ እኔ ማን ነኝ ትእዛ
ዛቴንስ የማያከብረውን ጥፋተኛ እንዳይሆነ
የማልይዘው እኔ እኔ ማን ነኝ? አል ጌታ፤
፴፩ ሀቃል ገብቼ እና ያልፈጸምሁ እኔ ማን
ነኝ? ይላል ጌታ፤
፴፪ አዛለሁ እናም ሰዎች አያከብሩም፣
ሀ
እሸራለሁ እና በረከቶችንም አይቀበሉም።
፴፫ ከዚያም በልባቸው እንዲህ ይላሉ፥
ይህ የጌታ ስራ አይደለም፣ ቃል ኪዳኖቹ
አልተሟሉምና። ነገር ግን ለእነዚህ ወዮ
ላቸው፣ ዋጋቸው ከላይ ሳይሆን ሀ ከስር
አድፍጦ ይጠብቃቸዋልና።
፴፬ እናም አሁን ስለዚህ አገር ሌሎች
ተጨማሪ መመሪያዎችን እሰጣችኋለሁ።
፴፭ ገንዘቡን ለቤተክርስቲያኗ ኤጲስ
ቆጶስ ሀበመስጠት አገልጋዬ ማርቲን ሀርስ
ለቤተክርስቲያኗ ምሳሌ መሆኑ ይህ በእኔ
ዘንድ ጥበብ ነው።
፴፮ ደግሞም፣ ውርስን ለመቀበል ወደ
እዚህ አገር ለሚመጣ ሰው ሁሉ ይህ ህግ
ነው፤ እና በገንዘቡም ህጉ እንደሚመራው
ያደርግበታል።
፴፯ ለጎተራ፣ እናም ሀለማተሚያ ቤት፣
የሚሆን ቦታ በኢንዲፔንደንስም መሬቶች
እንዲገዙ ይህም ደግሞ በእኔ ዘንድ ጥበብ
ነው።
፴፰ መልካም እንደመሰለው ውርሱን እን
ዲቀበልም፣ ሌሎች መመሪያዎችም ለአገ
ልጋዬ ማርቲን ሀርስ በመንፈስ ይሰጡታል፤

፳፩ ሀ ሉቃ. ፳፥፳፪–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፬–፲፤
እ.አ. ፩፥፲፪።
ቅ.መ.መ. መንግስት።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መሲህ፤
አንድ ሺህ አመት፤
ኢየሱስ ክርስቶስ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ህግ።

፳፬ ሀ ት. እና ቃ. ፶፩፥፲፫፤
፸፥፯–፲፩።
፳፮ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፭–፶፩፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች፤
ትጋት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

፴ ሀ ኢሳ. ፵፭፥፱–፲፤
ሔለ. ፲፪፥፮።
፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፯–፴፰፤
፹፪፥፲።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፫–፬።
፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፭።
፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፪።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፲፩–፲፪።

፻፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፰፥፴፱–፶፯

፴፱ ለኃጢአቱም ንስሀ ይግባ፣ የአለምን
ምስጋናን ይፈልጋልና።
፵ እናም አገልጋዬ ሀውልያም ደብሊው
ፈልፕስም በተሾመበት ስልጣን ሀላፊነቱን
ያከናውን፣ እናም ውርሱንም በዚህ አገር
ይቀበል።
፵፩ እናም እርሱም ንስሀ ይገባ ዘንድ
ያስፈልገዋል፣ ምክንያቱም ከሌሎች በላይ
ስልጣን ለማግኘት ስለሚፈልግ፣ እናም
በፊቴም በበቂ የዋህ ስላልሆነ፣ እኔ ጌታ
አልተደሰትኩበትም።
፵፪ እነሆ፣ ለኃጢያቶቹ ሀ ንስሀ የሚገ
ባም፣ ለይቅርታን ይቀበላል፣ እናም እኔ
ጌታ ደግሜ ሐአላስታውሳቸውም።
፵፫ በዚህም ሰው ለኃጢአቶቹ ንስሀ እን
ደገባ ታውቃላችሁ—እነሆ፣ ሀይናዘዛቸዋል
እናም ለይተዋቸዋልም።
፵፬ እናም አሁን ስለተቀየሩት የቤተክርስ
ቲያኔ ሽማግሌዎች ይህን እላለሁ፣ በእምነት
በሆነ ጸሎት ካልፈለጉ በቀር፣ እና ጌታ ካል
መደበላቸው በስተቀር፣ ውርሳቸውን የሚቀ
በሉበት ጊዜ፣ ገና ብዙ አመታት፣ ይቀራሉ።
፵፭ እነሆ፣ ህዝብን ከአለም ዳርቻዎች
ድረስ በአንድነት ሀይሰበስቧቸዋልና።
፵፮ ስለዚህ፣ ራሳችሁን በአንድነት አሰ
ባስቡ፣ እና በዚህ አገር እንዲቀሩ ያልተ
ጠሩትም በአካባቢው ባሉት ክፍለ ሀገሮች
ወንጌሉን ይስበኩ፣ እና ከዚያም በኋላ ወደ
የቤቶቻቸው ይመለሱ።
፵፯ በመንገዳቸውም ላይ ይስበኩ፣ እናም
ስለእውነትም በሁሉም ቦታዎች ሀምስክር
ነት ይስጡ፣ እናም ባለጠጎችን፣ እናም ከፍ
ያሉትንም ሆነ ዝቅ ያሉትን፣ እናም ደሆች
ንም ንስሀ እንዲገቡ ይጥሯቸው።
፵፰ የምድር ኗሪዎች ንስሀ በሚገቡበት
መጠን፣ ሀቤተክርስቲያኖችን ይመስርቱ።

፵፱ በቤተክርስቲያኗ ድምፅም፣ በኦሀዮ
ቤተክርስቲያን፣ ሀበፅዮን ምድር ለመግዛት
ገንዘብ የሚቀበል ወኪል ይመረጥ።
፶ እናም ለአገልጋዬ ስድኒ ሪግደን የፅዮን
አገርን አገላለፅ፣ እና በመንፈስ እንደሚገ
ለፅለትም የእግዚአብሔርን ፈቃድ መግ
ለጫ ሀይፅፍ ዘንድ ትእዛዝን እሰጠዋለሁ፤
፶፩ እናም በኤጲስ ቆጶስ ወይም በወኪሉ
እጅ የሚገቡት ገንዘቦች የሚሰበሰቡበት
ማዘዣ፣ እርሱም መልካም እንደሚመስ
ለው ወይም እንደሚመራበት ለእግዚአብ
ሔር ልጆች ውርስ መሬት ይገዛ ዘንድ ለሁ
ሉም ቤተክርስቲያኖች ደብዳቤ እና ማዘዣ
ያቅርብ።
፶፪ እነሆ እውነት እላችኋለሁ፣ ደቀ
መዛሙርቶቹ እና የሰው ልጆች ልባቸ
ውን እንዲከፍቱ፣ እንዲሁም ጊዜ እንደ
ፈቀደ ክፍለ ሀገሩን ሁሉ ይገዛ ዘንድ የጌታ
ፍላጎት ነው።
፶፫ እነሆ፣ ይህም ጥበብ ነው። ይህን ያድ
ርጉ ያለበለዚያ ደም ካልፈሰሰ በቀር ምንም
ሀ
ወርስ አይቀበሉምና።
፶፬ ደግሞም፣ የሚገኝ መሬት እስካለ
ድረስ፣ የተለያዩ ችሎታ ያላቸው ሰራተ
ኞች ለእግዚአብሔር ቅዱሳን እንዲሰሩ
ወደዚህ አገር ይላኩ።
፶፭ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዕቅድ ይደረጉ፤
ጊዜ በጊዜም ኤጲስ ቆጶሱ ወይም የቤተክ
ርስቲያኗ ወኪል በምድር ላይ የመስራትን
መብት እንዲታወቅ ያድርጉ።
፶፮ የመሰብሰቢያው ስራም በጥድፊያ
ወይም በመሯሯጥ አይሁን፤ ነገር ግን ይህም
በቤተክርስቲያኗ ጉባኤ ላይ ሽማግሌዎች
ከጊዜ ወደጊዜ እንደሚቀበሉት እውቀት
መጠን የሚመክሩት ይሁን።
፶፯ አገልጋዬ ስድኒ ርግደን ይህን አገር እና

ሀ

፴፱ ሀ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–፴፯።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ፈልፕስ፣
ውልያም ደብሊው።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ኢሳ. ፩፥፲፰።

ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
		ሐ ኢሳ. ፵፫፥፳፭።
፵፫ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፤ ፷፬፥፯።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፪፥፯።
፵፭ ሀ ዘዳግ. ፴፫፥፲፯።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—

የእስራኤል መሰብሰብ።
፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፰።
፵፰ ሀ ይህም የቤተክርስቲያኗ
ቅርንጫፎች ማለት ነው።
፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፶ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፭–፶፮።
፶፫ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፯–፴፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፰፥፶፰–፶፱፥፩

ቤተመቅደስ የሚሰራበትን ስፍራ ለጌታ
ይቀድስ እናም ይመርቅ።
፶፰ የጉባኤ ስብሰባም ይጠራ፤ እናም ከዚ
ያም በኋላ አገልጋዮቼ ስድኒ ርግደን እና
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ በመሬታቸው ላይ
እንዲያከናውኑ የሰጠኋቸውን እናም ጉባ
ኤዎቹ ሀ የመሯቸውን ለማከናወን ይመ
ለሱ፣ እናም ኦሊቨር ካውድሪም ከእነርሱ
ጋር ይሂድ።
፶፱ የሚያውቀውን
እና
በእር
ግጥ የሚያምነውን በሚጓዝበት መን
ገድ ሀሳይሰብክ ማንም ሰው ከዚህ አገር
አይመለስ።
፷ ለዛይባ ፒተርሰን የተሰጠው ይወሰድ
በት፤ እናም የቤተክርስቲያን አባልነቱ
ንም መሆንም ይቀጥል፣ እናም ለኃጢአ
ቶቹ በሚገባ ሀእስከሚገሰጽ ድረስ በራሱ
እጅ ከወንድሞች ጋር ይስራ፤ ኃጢአቶ
ሀ

፻፰

ቹን ሁሉ አልተናዘዛቸውም፣ እናም ሊደ
ብቃቸው ያስባልና።
፷፩ አንዳንዶቹ መመዘን ከሚቻለው በላይ
የተባረኩት ወደዚህ አገር የሚመጡት የቀ
ሩት የቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎችም በጉ
ባኤ በዚህ አገር ውስጥ ይሰብሰቡ።
፷፪ አገልጋዬም ኤድዋርድ ፓርትሪጅም
የእነርሱን ጉባኤ ይምራ።
፷፫ እናም በመንገዳቸውም ወንጌልን
በመስበክ፣ ስለተገለጡላቸው ነገሮች ምስ
ክር በመስጠት፣ ይመለሱ።
፷፬ በእውነት፣ ድምፅ ከዚህ ስፍራ ወደ
አለም ሁሉ፣ እናም ወደ ምድር ዳርቻ
ድረስ፣ ሊሄድ ይገባል—የሚያምኑትን
በሚከተለው ሀምልክት፣ ወንጌሉ ለእያን
ዳንዱ ፍጥረት ለመሰበክ አለበት።
፷፭ እናም እነሆ የሰው ልጅ ሀይመጣል።
አሜን።

ክፍል ፶፱
በነሀሴ ፯፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በጃክሰን የግዛት ክፍል ሚዙሪ፣ በፅዮን ውስጥ፣
በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ከዚህ ራዕዩ በፊትም፣ ህዝቡ በዚ
ያን ጊዜ ስለተሰበሰቡበት የፅዮን መሬት ነቢዩ በግልፅ ጻፈ። ምድሩም ጌታ እን
ዳዘዘው ተቀድሶ ነበር፣ እናም ወደፊት ቤተመቅደስ የሚሰራበት ስፍራም ተመ
ርቆ ነበር። ይህ ራዕይ በተቀበለበት ቀን፣ የጆሴፍ ናይት ቀዳማዊ ባለቤት ፖሊ
ናይት ሞተች፣ እርሷም በ ፅዮን የሞተች የመጀመሪያ የቤተክርስቲያኗ አባል ነበ
ረች። የመጀመሪያ አባላት ይህን ራዕይ “ቅዱሳን ሰንበትን የሚጠብቁበት እና እን
ዴት እንደሚጾሙና እንደሚጸልዩ የሚያስተምር” ነው ብለው ይናገሩበት ነበር።
፩–፬፣ በፅዮን ውስጥ የሚገኙት ታማኝ
ቅዱሳን ይባረካሉ፤ ፭–፰፣ ጌታን በማ
ፍቀር እና በማገልገል ትእዛዛቱን ያክ
ብሩ፤ ፱–፲፱፣ የጌታን ቀን ቅዱስ አድ
ርጎ በመጠበቅ፣ ቅዱሳን በስጋ እና በመ
ንፈስ ተባርከዋል፤ ፳–፳፬፣ ጻድቃ
ኑም በዚህ አለም ሰላም እና በሚመ
፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፫፤
፹፬፥፫–፭፣
፴፩፤ ፺፯፥፲–፲፯።
፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።

፶፱ ሀ
፷ሀ
፷፬ ሀ
		ለ

ጣው አለም ዘለአለማዊ ህይወት ቃል
ተገብቶላቸዋል።
፩ እነሆ፣ ጌታም እንዲህ ይላል፣ እንዳ
ዘዝኳቸው ሙሉ ሀአይናቸውን ወደ ክብሬ
አድርገው ወደዚህ አገር የመጡት የተባ
ረኩ ናቸው።

ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
ቅ.መ.መ. መስበክ።

፷፭ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
			 ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፶፱ ፩ ሀ ማቴ. ፮፥፳፪–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯።

፻፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፱፥፪–፲፮

፪ በህይወት ያሉት ምድርን ሀይወርሳሉ፣
እና ለየሞቱትም ከሁሉም ድካሞቻቸው
ያርፋሉ፣ እናም ስራዎቻቸው ይከተሏ
ቸዋል፤ እናም ባዘጋጀሁላቸው በአባቴም
ሐ
ቤቶች ውስጥ መአክሊልን ይቀበላሉ።
፫ አዎን፣ ወንጌሌን በማክበር በፅዮን
ምድር ላይ እግሮቻቸውን ያሳረፉትም የተ
ባረኩ ናቸው፤ ምክንያቱም፤ የምድር መል
ካም ነገሮች የእነርሱ ደመወዛቸው ይሆና
ልና፣ እና ምድርም ሀበጥንካሬዋ መልካ
ምን ውጤት ታመጣለች።
፬ ከላይ በሚመጡም በረከቶችም፣ አዎን፣
እናም በፊቴ ሀታማኝ እና ለትጉሆች ለሆኑ
ትም፣ ጥቂት ባልሆኑ ትእዛዛት፣ እናም በጊ
ዜአቸውም ሐራዕይና አክሊልን ይቀበላሉ።
፭ ስለዚህ፣ እንዲህ በማለት ትእዛዛትን
እሰጣቸዋለሁ፥ ጌታ አምላክህን በፍጹም
ሀ
ልብህ፣ በሙሉ ሀይልህ፣ አዕምሮህ፣ እና
ጉልበትህ ለውደድ፤ እናም በኢየሱስ ክር
ስቶስ ስምም ሐአገልግለው።
፮ ሀባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ።
ለ
አትስረቅ፤ ወይም ሐአታመንዝር፣ ወይም
መ
አትግደል፣ ወይም እንደዚህ አይነት ነገ
ሮችን አታድርግ።
፯ ጌታ አምላክህን በሁሉም ነገሮች ሀአመ
ስግን።
፰ የተሰበረ ልብን እና ሀየተዋረደ መንፈ
፪ ሀ ማቴ. ፭፥፭፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፣
፵፰–፵፱።
		ለ ራዕ. ፲፬፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት፤
ገነት።
		ሐ ዮሐ. ፲፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፸፪፥፬፤
፸፮፥፻፲፩፤ ፹፩፥፮፤
፺፰፥፲፰።
		መ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።
፫ ሀ ዘፍጥ. ፬፥፲፪፤
ሙሴ ፭፥፴፯።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፤
፸፮፥፯፤ ፺፰፥፲፪፤
፻፳፩፥፳፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።

ስን ለመስዋዕት አድርገህ ለጌታ አምላካህ
ሐ
በፅድቅ አቅርብ።
፱ ከአለም ነገሮች ራስህን ንጹህ እና ሀነውር
የሌለበት ለማድረግ ወደ ጸሎት ቤት ሂድ፣
እናም ለበቅዱስ ቀኔም ቅዱስ ስርዓቶችህን
አቅርብ፤
፲ በእውነት ከስራህ እንድታርፍ እናም
ለልዑልም አምልኮህን ሀእንድትሰጥ ይህ
ቀን ተሰጥቶሀልና፤
፲፩ ነገር ግን፣ በሁሉም ቀናት እና በሁ
ሉም ጊዜያት ስእለትህም በፅድቅ ይቅረብ።
፲፪ በዚህ በጌታ ቀን ግን፣ በወንድሞ
ችህ እና በጌታህ ፊት ኃጢአትህን ሀበመና
ዘዝ፣ መስዋዕትህን እና ቅዱስ ለቁርባንህን
ለልዑልህ ለማቅርብ አስታውስ።
፲፫ ሀ ጾምህ ፍጹም እንዲሆን፣ ወይም
በሌላ ቃል ለደስታህ እንዲሞላ፣ ምግብህን
በአንድ ልብ ከማዘጋጀት በቀር በዚህ ቀን
ሌላ ምንም ነገር አታድርግ።
፲፬ በእውነት፣ ይህ ጾም እና ጸሎት፣
ወይም በሌላ ቃል፣ መደሰት እና መጸለይ
ነው።
፲፭ እነዚህን ነገሮች ሀበምስጋና፣ እና በፈ
ቃደኛ ልብ እና ፊት፣ እናም ኃጢአትም
ስለሆነ በብዙ ለመሳሳቅ ሳይሆን ሐበደስተኛ
መ
ልብና ፊት ካደረግህ—
፲፮ በእውነት እላለሁ፣ ይህን ነገር ካላደ

፭ ሀ ቅ.መ.መ. ልብ።
		ለ ዘዳግ. ፲፩፥፩፤
ማቴ. ፳፪፥፴፯፤
ሞሮኒ ፲፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
		ሐ ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መስረቅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
		መ ቅ.መ.መ. ግድያ።
፯ ሀ መዝ. ፺፪፥፩፤
አልማ ፴፯፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፪።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

፱ሀ
		ለ
፲ሀ
፲፪ ሀ
		ለ

፲፫ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ያዕ. ፩፥፳፯።
ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
ይህም በጊዜ፣ በችሎታ
ወይም በገንዘብም ቢሆን፣
እግዚአብሔርን እና
ሰዎች በማገልገል ቁርባን
ማቅረብ ማለት ነው።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፱።
ዘፀአ. ፳፭፥፪፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፬።
ምሳ. ፲፯፥፳፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፶፱፥፲፯–፷፥፬

ረግህ፣ የምድር ሙላት፣ እንዲሁም የዱር
አራዊቶች እና የሰማይ አዕዋፋት፣ እናም
በዛፍ ላይ የሚወጡት እና በምድር የሚራ
መዱ ሁሉ የአንተ ይሆናሉ፤
፲፯ አዎን፣ ቅጠላ ቅጠሎች፣ እናም ለም
ግብ ይሁን ለልብስ፣ ወይም ለቤትም፣
ወይም ለጋጣ፣ ወይም የመዝናኛ ስፍራዎች፣
ወይም ለአትክልት ስፍራ፣ ወይም ለወይን
ስፍራም፣ የሚሆኑትን ከምድር የሚመጡት
መልካም ነገሮች ሁሉ የአንተ ይሆናሉ፤
፲፰ አዎን፣ በጊዜአቸው ሀበምድር ላይ
የሚያድጉት ነገሮች የተፈጠሩት ለሰው
ጥቅም፣ አይንን እና ልብን ለማስደሰት
ነውና፤
፲፱ አዎን፣ ለምግብ እና ለልብስ፣ ለጣዕም
እና ሽታ፣ ሰውነትን ለማጠንከር እና ነፍስ
ንም ለማደስ የተፈጠረ ነው።
፳ እናም እነዚህን ነገሮች ሁሉ ለሰው ስለ

፻፲

ሰጠ እግዚአብሔርን ያስደስተዋል፤ በብ
ልጫ ወይም በግድ ሳይሆን፣ በጥበብ እን
ደዚህ እንዲጠቀሙባቸው ነውና የተፈጠ
ሩት።
፳፩ በሁሉም ነገሮች ውስጥ የእርሱ እጅ
እንዳለበት ሀካለመመስከር እና ትእዛዙን
ካለማክበር በቀር፣ በምንም መንገድ ሰው
እግዚአብሔርን ለአያስቀይመውም፣ ወይም
በማንም ላይ ቁጣው አይቀጣጠልም።
፳፪ እነሆ፣ ይህም በህግ እና በነብያቱ
መሰረት ነው፤ በዚህም ጉዳይ ደግማችሁ
አትነትርኩኝ።
፳፫ ነገር ግን ሀየፅድቅን ስራ የሚሰራው
ለ
ደመወዙን፣ እንዲሁም በዚህ አለም
ሐ
ሰላም፣ እና በሚመጣው አለምም መዘለ
አለማዊ ህይወትን ይቀበላል።
፳፬ እኔ ጌታ ይህን ተናግሬአለሁ፣ እና
መንፈስም ይመሰክራል። አሜን።

ክፍል ፷
በነሀሴ ፰፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በጃክሰን አውራጃ ሚዙሪ ውስጥ ለነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ ወደ ጃክሰን አውራጃ የተጓዙ እና በመሬቱና
በቤተመቅደስ መገንቢያ ቦታ መቀደስ የተሳተፉ ሽማግሌዎች ምን ማድረግ እን
ደሚያስፈልጋቸው ለማወቅ ፈልገው ነበር።
፩–፱፣ ሽማግሌዎች በኃጢአተኞቹ ጉባኤ
መካከል ወንጌልን ይስበኩ፤ ፲–፲፬፣ ጊዜ
አቸውን አያጠፉም እናም ችሎታቸውንም
አይደብቁም፤ ፲፭–፲፯፣ ወንጌሉን ባልተ
ቀበሉት ላይ ምስክር ይሆንባቸው ዘንድ
እግራቸውን ይጠቡ።
፩ እነሆ፣ ወደመጡበት አገር ፈጥነው
ለሚመለሱት ለቤተክርስቲያኑ ሽማግሌ
ዎች ጌታ እንዲህ ይላል፥ እነሆ፣ ወደዚህ
ስፍራ መምጣታችሁ አስደስቶኛል፤
፲፰ ሀ
፳፩ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ምድር።
ኢዮብ ፩፥፳፩።
ቅ.መ.መ. መበደል።
ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

፪ ነገር ግን በአንዳንዶች አልተደሰ
ትኩም፣ ሀ አንደበቶቻቸውን አልከፈቱ
ምና፣ ነገር ግን ሰውን ለበመፍራት የሰጠ
ኋቸውን ችሎታ ሐደብቀዋል። ለእነዚህ
አይነቶችም ወዮላቸው፣ ቁጣዬ በእነርሱ
ላይ ነዳለችና።
፫ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ለእኔ ይበልጥ
ታማኝ ካልሆኑ ይህም፣ እንዲሁም ያላቸ
ውም፣ ሀይወሰድባቸዋል።
፬ እኔ ጌታ ከላይ በሰማያት፣ እናም በም
ድር ሀሰራዊት መካከልም እገዛለሁና፤ እናም

		ሐ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፴።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
		መ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
፷ ፪ ሀ ኤፌ. ፮፥፲፱–፳።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፲፬–፴።
ቅ.መ.መ. ፍርሀት—

			 ሰውን መፍራት።
		ሐ ሉቃ. ፰፥፲፮፣ ፲፰።
፫ ሀ ማር. ፬፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፫።
፬ ሀ አልማ ፵፫፥፶።

፻፲፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፥፭–፲፯

እንቁዎቼን በምሰበስብበት ጊዜ፣ ሁሉም
ሰዎች የእግዚአብሔር ሀይልን የሚያውጀው
ምን እንደሆነም ያውቃሉ።
፭ ነገር ግን፣ ወደ መጣችሁበት አገር ስለ
ምትጓዙበትም እነግራችኋለሁ። ለእኔ ምንም
ልዩነት ስለሌለው፣ እንደሚመስላችሁ መዘ
ውር ይሰራ ወይም ይገዛ፣ እናም ሴንት ሉዊስ
ወደሚባለው ከተማም ፈጥናችሁ ተጓዙ።
፮ ከዚያም ቦታ አገልጋዮቼ ስድኒ ሪግደን፣
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣ እና ኦሊቨር ካው
ድሪ ም ወደ ስንሰናቲ ይጓዙ፤
፯ እናም በዚህ ስፍራም ድምጻቸውን አን
ስተው፣ ያለ ቍጣና አለ ጥርጥር፣ ቅዱስ
እጆችን በማንሳት፣ በጎላ ድምፅ ቃላቴን
ይግለጹ። ሀ ቅዱሳን አደርጋችሁ ዘንድ
ይቻለኛልና፣ እናም ኃጢአቶቻችሁም
ለ
ተሰርየዋል።
፰ እና የሚቀሩትም፣ ከመጡባቸው ቤተ
ክርስቲያኖች እስከሚመለሱ ድረስ፣ ሁለት
በሁለት በመሆን፣ እናም በችኮላ ሳይሆን፣
ቃሉን በኃጢአተኞቹ ጉባኤ መካከል በመ
ስበክ፣ ከሴንት ልዊስ ጎዞአቸውን ይጀምሩ።
፱ እናም ይህም ሁሉ ለቤተክርስቲያኖቹ
ጥቅም ነው፤ ለዚህም ምክንያት ልኬአቸ
ዋለሁና።
፲ እናም አገልጋዬ ሀኤድዋርድ ፓርትሪጅ
የሰጠሁትን ገንዘብ፣ እንዲመለሱ ለታዘዙት
ለእኔ ሽማግሌዎች ክፈሉን ይስጥ፤
ለ

፲፩ እና የሚችለውም፣ በወኪሉ በኩልም
ይህን ይመልስ፤ እናም ከማይችለውም፣
ከእርሱ ይህ አይጠበቅበትም።
፲፪ እናም አሁን ወደዚህ ምድር እየመጡ
ስላሉትም ቅሪቶች እናገራለሁ።
፲፫ እነሆ፣ በኃጢአተኞቹ ጉባኤ መካከል
ወንጌሌን እንዲሰብኩ ተልከው ነበር፤ ስለ
ዚህ፣ እንዲህም ትእዛዝ እሰጣቸዋለሁ፥
ጊዜአችሁን ሀአታጥፉ፣ ለችሎታችሁንም
እንዳይታወቁ አትቅበሩ።
፲፬ እናም ወደ ፅዮን ምድር ከመጣችሁም
እናም ቃሌን ካወጃችሁ በኋላ፣ በችኮላ፣
ወይም ሀበቁጣ ወይም በጥላቻ ሳይሆን፣ በኃ
ጢአተኞቹ ጉባኤ መካከል ወንጌሌን በማ
ወጅ ፈጥናችሁ ተመለሱ።
፲፭ እናም እንዳታስቆጧቸው በፊት ለፊ
ታቸው ሳይሆን በሚስጥር፣ በማይቀበሏ
ችሁም ላይ ከእግራችሁ በታች ያለውን
ሀ
ትቢያ አራግፉ፤ ይህም በፍርድ ቀን ምስ
ክር ይሆንባቸው ዘንድ እግራችሁን እጠቡ።
፲፮ እነሆ፣ ይህም ለእናንተ በቂ እናም የእ
ርሱ የላካችሁም ፈቃድ ነው።
፲፯ እናም በአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግ
ማዊ አንደበት በኩልም ስለስድኒ ሪግደን
እና ኦሊቨር ካውድሪ ይገለጣል። የሚቀ
ረውም ከዚህ በኋላ ይገለጣል። እንዲህም
ይሁን። አሜን።

ክፍል ፷፩
በነሀሴ ፲፪፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በመክኢልዋኢን መታጠፊያ፣ በሚዙሪ ወንዝ
ዳርቻ ላይ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። ወደ ከርትላንድ በሚመለሱ
በት ጉዞ ነቢዩ እና አስር ሽማግሌዎች በሚዙሪ ወንዝ ላይ በታንኳዎች ተጉዘው
ነበር። በጉዞአቸው ሶስተኛው ቀን ብዙ አደገኛ አጋጣሚዎች ነበሯቸው። ሽማ
፬ ለ ኢሳ. ፷፪፥፫፤
ዘካ. ፱፥፲፮፤
ሚል. ፫፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፫።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ለ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣

ኤድዋርድ።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፪።
ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፳፬–፴፤
ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፰።
፲፬ ሀ ምሳ. ፲፬፥፳፱።

፲፭ ሀ ማቴ. ፲፥፲፬፤
ሉቃ. ፱፥፭፤
የሐዋ. ፲፫፥፶፩፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፭፤
፸፭፥፳፤ ፹፬፥፺፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፩፥፩–፲፮

፻፲፪

ግሌ ዊልያም ደብሊው ፌልፕስ፣ በቀን ራዕይ፣ አጥፊው በውሀ ገጽ ላይ በሀይል
ሲንሳፈፍ አየው።
፩–፲፪፣ ጌታ በውሀዎች ላይ ብዙ ጥፋቶ
ችን አውጇል፤ ፲፫–፳፪፣ ውሀዎች በዮ
ሐንስ ተረግመዋል፣ እናም አጥፊው በእ
ነዚህ ገጾች ላይ ይንሳፈፋል፤ ፳፫–፳፱፣
አንዳንዶች ውሀዎችን ለማዘዝ ሀይል አላ
ቸው፤ ፴–፴፭፣ ሽማግሌዎች ሁለት በሁ
ለት ይጓዙ እናም ወንጌልን ይስበኩ፤ ፴፮–
፴፱፣ ለሰው ልጅ መመለስም ይዘጋጁ።
፩ እነሆ፣ እናም ሁሉም ሀሀይል ያለውን፣
ከዘለአለም እስከ ዘለአለም የሆነውን፣ እን
ዲሁም ለአልፋና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያና
የመጨረሻውን የእርሱን ድምፅ አድምጡ።
፪ እነሆ፣ እኔ ጌታ ኃጢአቶችን ስለምሰ
ርይ፣ እና ኃጢአታቸውን በትሁት ልብ
ሀ
ለሚናዘዙት ለበምህረት የተሞላሁ ስለሆ
ንኩ፣ ኃጢአታችሁ ሐየተሰረየላችሁ፣ በዚህ
ስፍራ የተሰበሰባችሁ የቤተክርስቲያኔ ሽማ
ግሌዎች ሆይ፣ ጌታ እንዲህ ይላችኋል፤
፫ ነገር ግን እንዲህ እላችኋለሁ፣ በዳርቻ
ዎቹ ያሉት ኗሪዎች እምነት በማጣት እየ
ጠፉ እያሉ፣ እነዚህ ሁሉም ሽማግሌዎቼ
በውሀ ላይ በፍጥነት መጓዝ አያስፈልጋቸ
ውም።
፬ ይሁን እንጂ፣ ይህን የፈቀድኩት እናንት
ምስክር እንድትሰጡ ነው፤ እነሆ፣ በውሀ
ዎች ላይ፣ እና ከዚህ በኋላም ተጨማሪ ብዙ
አደጋዎች አሉ፤
፭ እኔ ጌታ፣ በቁጣዬ በውሀዎች ላይ ብዙ
ጥፋቶችን አውጄአለሁ፤ አዎን፣ በተለይም
በእነዚህ ውሀዎች ላይ።
፮ ይሁን እንጂ፣ ሁሉም ስጋ በእጄ ነው፣
እናም ከመካከላችሁ ታማኝ የሆነው በው
ሀዎች አይጠፋም።
፯ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርት
፷፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል።

እና አገልጋዬ ሀውልያም ደብሊው ፌልፕስ
ወደ ጥሪአቸው እና ተልዕኮአቸው በፍጥነት
መሄዳቸው አስፈላጊ ነው።
፰ ይሁን እንጂ፣ አንድ እንድትሆኑ፣
ሀ
በክፋትም እንዳትጠፉ፣ ለኃጢአታችሁ
ሁሉ ለ ከመገሰጻችሁ በፊት እንድትሄዱ
አልፈቅድም፤
፱ አሁን ግን፣ እንዲህ እላለሁ፣ መሄዳ
ችሁ ፍቃዴ ነው። ስለዚህ፣ አገልጋዮቼ
ስድኒ ጊልበርት እና ዊልያም ደብሊው
ፌልፕስ በፊት አብረዋቸው የነበሩትን
ይውሰዱ፣ እናም ተልዕኮአቸውን ለማ
ሟላትም በፍጥነት ጉዞአቸውን ይጀምሩ፣
እናም በእምነትም ይቋቋማሉ፤
፲ እናም ታማኝ ከሆኑም ይጠበቃሉ፣ እና
እኔ፣ ጌታም፣ ከእነርሱ ጋር ነኝ።
፲፩ እናም የሚቀሩት ለልብስ የሚያስፈ
ልገውን ይውሰዱ።
፲፪ አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርትም፣ እን
ደተስማማችሁበት፣ አስፈላጊ ያልሆኑትን
ይውሰድ።
፲፫ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ስለእነዚህ ነገ
ሮች በተመለከተ ሀትእዛዝን የምሰጣችሁ
ለ
ለጥቅማችሁ ነውና፤ እናም እኔ ጌታ፣
እንደ ቀደሙት ቀናት ከሰዎች ጋር እንዳ
ደረግሁ አነጋግራችኋለሁ።
፲፬ እነሆ፣ እኔ ጌታ በመጀመሪያ ሀውሀዎ
ችን ባረኩአቸው፤ ነገር ግን በመጨረሻዎ
ቹም ቀናት፣ በአገልጋዬ ዮሐንስ አንደበ
ትም ውሀዎችን ለረገምኩ።
፲፭ ስለዚህ፣ ማንኛውም ስጋ በውሀዎች
ላይ ደህና የማይሆንበት ቀናት ይመጣሉ።
፲፮ እና በመጪዎቹ ቀናትም፣ ልቡ ቅን
ከሆነው በስተቀር፣ ማንም ወደ ፅዮን ምድር
በውሀዎች ላይ ለመጓዝ አይችልም ይባላል።

			 ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
		ለ ቅ.መ.መ. አልፋ እና ኦሜጋ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፈልፕስ፣
ትእዛዛት።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
ውልያም ደብሊው።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፩፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
፲፬ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳።
		ሐ ሞዛያ ፬፥፲–፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ። 		ለ ራዕ. ፰፥፰–፲፩።

፻፲፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፩፥፲፯–፴፭

፲፯ እናም፣ እኔ ጌታ በመጀመሪያው
ምድርን ሀእንደረገምኩት፣ እንዲሁም በመ
ጨረሻዎቹም ቀናት፣ በጊዜውም ለቅዱሳን
ጥቅም፣ ከዚህም ስቡን እንዲካፈሉ ባርኬ
ዋለሁ።
፲፰ እና አሁንም ለአንዱ የተናገርኩትን
ለሁሉም እንደተናከርኩ፣ እምነታቸው
ወድቆ እና እንዳይጠመዱ፣ ስለእነዚህ
ውሀዎች ወንድሞቻችሁን እንድታስጠነ
ቅቁ ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ፤
፲፱ እኔ ጌታ አውጄአለሁ፣ እናም አጥ
ፊውም በዚህ ፊት ይንሳፈፋል፣ እናም
አዋጁን አልሽርም።
፳ ትላንትና፣ እኔ ጌታ፣ ተቆጥቼአችሁ
ነበር፣ ነገር ግን ዛሬ ቁጣዬ ከእናንተ ተመ
ልሷል።
፳፩ ስለዚህ፣ በፍጥነት እንዲጓዙ የነገር
ኳቸውም—ደግሞም እንዲህ እላችኋለሁ፣
ጉዞአቸውን በፍጥነት ይጀምሩ።
፳፪ እናም ከትንሽ ጊዜ በኋላ፣ ተልዕኮአ
ቸውን እስካሟሉ ድረስ፣ በውሀም ይሁን
በምድር መሄዳቸው በእኔ ዘንድ ለውጥ አያ
መጣም፤ ከዚህም በኋላ እንዲያውቁት እን
ደተደረገው እንደ ውሳኔአቸው ይሁን።
፳፫ እናም አሁን፣ አገልጋዮቼን ስድኒ
ሪግደንን፣ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊን፣ እና
ኦሊቨር ካውድሪ ን በተመለከተም፣ ወደ
ቤቶቻቸው ሲጓዙ፣ በመስኖ ላይ ካልሆነ
በስተቀር፣ ደግመው በውሀዎች እንዳይ
መጡ፤ ወይም በሌላ አባባልም በመስኖ
ካልሆነ በስተቀር በውሀዎች አይጓዙ።
፳፬ እነሆ፣ እኔ ጌታ ለቅዱሳኔ የመጓዣ
መንገድን ሰጥቻቸዋለሁ፤ እናም እነሆ፣
ይህም መንገዱ ነው—እንዲጓዙ እና ወደ
ፅዮን ምድር እንዲሄዱ ትእዛዝ እስከተሰ
ጣቸው ድረስ፣ ከመስኖው ከወጡ በኋላ፣
በምድር ይጓዛሉ፤
፳፭ እናም፣ በመንገዱም ድንኳኖቻቸ

ውን ሀበመትከል፣ እንደ እስራኤል ልጆ
ችም ያደርጋሉ።
፳፮ እናም፣ እነሆ፣ ይህም ለወንድሞቻ
ችሁ ሁሉ የምትሰጡት ትእዛዝ ነው።
፳፯ ይሁን እንጂ፣ ለአንዱ ውሀዎችን
ለማዘዝ ሀሀይል ተሰጥቶታል፣ ለሌላውም
በመንፈስ መንገዶቹን ሁሉ እንዲያውቅም
ተሰጥቶታል፤
፳፰ ስለዚህ፣ ከዚህ በኋላ የሚሆነው በእኔ
ስለሚወሰን፣ በምድርም ይሁን ወይም
በውሀ ላይ፣ የህያው እግዚአብሔር መን
ፈስ እንደሚመራው ያድርግ።
፳፱ እናም ለእናንተም የቅዱሳኑ መንገድ፣
ወይም የጌታ ሰራዊት ቅዱሳን መጓዣ መን
ገድ ተሰጥቷችኋል።
፴ እና ደግሞም፣ በእውነት እላችኋላሁ፣
ስንሰናቲ እስኪደርሱ ድረስ፣ አገልጋዮቼ
ስድኒ ሪግደን፣ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣ እና
ኦሊቨር ካውድሪ በኃጢአተኞቹ ጉባዔዎች
መካከል አንደበቶቻቸውን አይክፈቱ፤
፴፩ እና በዚያም ስፍራ ወደ እግዚአብ
ሔር፣ አዎን፣ በኃጢአታቸው ምክንያት
ንዴቱ ወደተቀጣጠለው፣ በእነዚያ ሰዎች፣
ለጥፋትም ሀበደረሱት ሰዎች ላይ፣ ድምጻ
ቸውን ከፍ ያደርጋሉ።
፴፪ እና ከእዚያም ወደ ወንድሞቻቸው
ጉባኤዎች ይጓዙ፣ እንዲሁም አሁን አግ
ልግሎታቸው ከኃጢአተኞቹ ጉባኤ በላይ
በእነርሱ መካከል በጣም የሚፈለግ ነውና።
፴፫ እናም አሁን፣ የሚቀሩትን በተመል
ከተ፣ ይጓዙ እናም፣ እንደሚሰጣቸውም፣
በኃጢአተኞቹ ጉባኤ መካከልም ቃልን
ሀ
ይስበኩ፤
፴፬ እናም ይህን እስካደረጉ ድረስ ልብ
ሳቸውን ሀያጸዳሉ፣ እናም በፊቴም እንከን
አይኖራቸውም።
፴፭ እናም አብረው፣ ወይም መልካም
እንደሚመስላቸው፣ ሀሁለት በሁለት ሆነ

፲፯ ሀ ሙሴ ፬፥፳፫።
፳፭ ሀ ዘኁል. ፱፥፲፰።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል፤
ክህነት።
፴፩ ሀ አልማ ፴፯፥፴፩፤

ሔለ. ፲፫፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፲፩።
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር፤
መስበክ።
፴፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፵፬፤

ያዕቆ. ፪፥፪፤
ሞዛያ ፪፥፳፰።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፩፥፴፮–፷፪፥፮

ውም ይጓዙ፣ የተደሰትኩባቸውን አገልጋዬ
ሬኖርልድስ ካሁን እና አገልጋዬ ሳሙኤል
ኤች ስሚዝ ብቻ ወደ ቤቶቻቸው እስከሚ
መለሱ ድረስ አይለያዩ፣ እና ይህም በእኔ
የላቀ ጥበብ እቅድ ነው።
፴፮ እና አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣
እናም ለአንዱ የተናገርኩትን ለሁሉ እን
ደምናገር ነው፣ ሀህጻናት ሆይ፣ ተደሰቱ፤
ለ
በመካከላችሁ ነኝ፣ እናም ሐአልተውኳ
ችሁምና፤
፴፯ እናም ራሳችሁን በፊቴ ዝቅ እስካደ

፻፲፬

ረጋችሁ ድረስ፣ የመንግስቱ በረከቶች የእ
ናንተ ናቸው።
፴፰ የሰው ልጅ መምጣትን ሀ እየጠበ
ቃችሁ፣ ታጠቁ፣ እናም የነቃችሁ ሁኑ፣
እናም በመጠንም ኑሩ፣ ባላሰባችሁበት
ሰዓት ይመጣልና።
፴፱ ሀወደ ፈተናም እንዳትገቡ፣ የሚመ
ጣበትን ቀን በህይወት ወይም በሞት መታ
ገስ ትችሉ ዘንድ ዘወትር ለጸልዩ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።
ሀ

ክፍል ፷፪
በነሀሴ ፲፫፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በቻርተን ሚዙሪ ውስጥ፣ በሚዙሪ ወንዝ ዳርቻ
ላይ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ከኢንድፐንደንስ ወደ ከርትላ
ንድ በጉዞ ላይ የነበሩት ነቢዩ እና ቡድኖቹ ወደ ፅዮን ምድር የሚጓዙትን ብዙ
ሽማግሌዎች ተገናኙአቸው፣ እናም ከደስታ ሰላምታ በኋላ፣ ይህን ራዕይ ተቀበለ።
፩–፫፣ ምስክርነቶች በሰማይ ይመዘገባሉ፤
፬–፱፣ ሽማግሌዎች ይጓዙ እናም በማመዛ
ዘን እና በመንፈስ እንደተመሩ ይስበኩ።
፩ እነሆ፣ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች
ሆይ፣ እናም አድምጡ፣ ይላል ጌታ አም
ላካችሁ፣ እንዲሁም፣ የሰውን ድክመት
እና ሀየሚፈተኑትን እንዴት ለእንደሚረ
ዳቸው የሚያውቅው፣ ሐአማላጃችሁ ኢየ
ሱስ ክርስቶስ።
፪ እናም በእውነትም አይኖቼ ወደ ፅዮን
ምድር ገና ባልተጓዙት ላይ ናቸው፤ ስለ
ዚህ ተልዕኮአችሁ ገና አልተሟላም።
፫ ይሁን እንጂ፣ የተባረካሁ ናችሁ፣ የሰ
ጣችሁት ሀምስክርነት መላእክት እንዲመ
ለከቱት በሰማይ ለተመዝግበዋልና፣ እናም
፴፮ ሀ ዮሐ. ፲፫፥፴፫።
		ለ ማቴ. ፲፰፥፳።
		ሐ ኢሳ. ፵፩፥፲፭–፲፯፤
፩ ኔፊ ፳፩፥፲፬–፲፭።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፥፴፭።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።

በእናንተም ተደስተዋል፣ እና ሐለኃጢአታ
ችሁም ይቅርታን አግኝታችኋል።
፬ እና አሁንም ጉዞአችሁን ቀጥሉ። ራሳች
ሁንም ሀበፅዮን ምድር ሰብስቡ፤ እናም ተሰ
ብሰቡ አብራችኁም ተደሰቱ እና ለልዑሉም
ቅዱስ ቁርባንን አቅርቡ።
፭ እና ከዚያም፣ ለእኔ ምንም ልዩነት
ስለለው፣ መልካም እንደሚመስላችሁ፣
አዎን፣ እንዲሁም ሁላችሁም በአንድ
ነት፣ ወይም ሁለት በሁለት፣ ተመልሳችሁ
ምስክርነታችሁን ስጡ፤ ታማኝም ሁኑ፣
እናም ለምድር ኗሪዎችም፣ ወይም፣ በኃ
ጢአትኞቹ ጉባኤዎች መካከልም የምስራ
ችን ሀስበኩ።
፮ እነሆ፣ እኔ ጌታ ያገናኘኋችሁ የተ
ስፋ ቃል እንዲሟላ፣ በመካከላችሁ ያሉት

		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፷፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ዕብ. ፪፥፲፰፤
አልማ ፯፥፲፪።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. አማላጅ።
፫ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፰–፱።

			ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
		ለ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፩።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።

፻፲፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፪፥፯–፷፫፥፬

ታማኞችም በሚዙሪ አገር ውስጥ እንዲጠ
በቁ እና እንዲደሰቱ ነው። እኔ ጌታ ለታማ
ኞች የተስፋ ቃል ሰጥቻለሁ እናም ሀለመ
ዋሸት አልችልም።
፯ እኔ ጌታ ፈቃደኛ ነኝ፣ በመካከላ
ችሁ ማንም በፈረሶች፣ ወይም፣ በበቅሎ
ዎች፣ ወይም በሰረገሎች ለመጓዝ ቢፈልግ
ካለው፣ ይህን ከጌታ እጅ ለሁሉም ነገሮች

በምስጋና ልብ ቢቀበል፣ ይህን በረከት
ይቀበላል።
፰ እነዚህ ነገሮችን በማመዛዘን እና መን
ፈስም እንደመራቸው በኩል ማድረጋቸው
የእነርሱ ፈንታ ነው።
፱ እነሆ፣ ሀመንግስቱ የእናንተ ነውና።
እናም እነሆ፣ ዘወትር ለከታማኙ ጋር ነኝ።
እንዲህም ይሁን። አሜን።
ሀ

ክፍል ፷፫
በነሀሴ ፴፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩ፣ ስድኒ ሪግደን፣ እና ኦሊቨር ካውድሪ በነሀሴ ፳፯
ከሚዙሪ ጉዞአቸው ወደ ከርትላንድ ደርሰው ነበር። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ ይህን
ራዕይ እንዲህ በማለት ገልጿል፥ “ቤተክርስቲያኗ አዲስ በሆነችበት በእነዚህ
ቀናት፣ ደህንነታችንን በሚመለከት ከጌታ ቃልን ለማግኘት ታላቅ ጉጉት ነበር፤
እናም አሁን የፅዮን ምድርን በሚመለከት የጊዜው አሳሳቢጉዳይ ስለነበር፣ ስለ
ቅዱሳን መሰባሰብ እና መሬቶችን ስለመገዛት እና ስለ ሌሎች ጉዳዮች ከጌታ ተጨ
ማሪ መረጃዎችን ጠየቅሁ።”
፩–፮፣ በኃጢአተኞች ላይ የቁጣ ቀን ይመ
ጣል፤ ፯–፲፪፣ ምልክቶች በእምነት አማ
ካይነት ይመጣሉ፤ ፲፫–፲፱፣ በልባቸው
የሚያመነዝሩ እምነትን ይክዳሉ እናም
ወደ እሳቱ ባሕር ይጣላሉ፤ ፳፣ የታመኑ
በክብር በተለወጠችው ምድር ውርሳቸ
ውን ይቀበላሉ፤ ፳፩፣ በክብር የመለወጥ
ተራራ ላይ የነበረው ሙሉ ታሪክ ገና አል
ተገለጡም፤ ፳፪–፳፫፣ ታዛዡ የመንግ
ስትን ሚስጥራት ይቀበላል፤ ፳፬–፴፩፣
የፅዮን ውርሶች ይገዙ፤ ፴፪–፴፭፣ ጌታ
ጦርነቶችን አውጇል፣ እናም ኃጢአተኛ
ኃጢአተኛውን ይገድላል፤ ፴፮–፵፰፣
ቅዱሳን ወደ ፅዮን ይሰባሰባሉ እናም ይህን
ለመገንባትም ገንዘብ ይስጡ፤ ፵፱–፶፬፣
ለታማኞቹ በትንሳኤ፣ እና በአንድ ሺህ
ዘመን ዳግም ምፅአት በረከቶች ተረጋ
ግጠውላቸዋል፤ ፶፭–፶፰፣ ይህም የማ
፮ ሀ ኤተር ፫፥፲፪።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና

ስጠንቀቂያ ቀን ነው፤ ፶፱–፷፮፣ ያለስል
ጣን በሚጠቀሙት ዘንድ የጌታ ስም በከ
ንቱ ይጠራል።
፩ አድምጡ፣ እናንት ህዝብ ሆይ፣ እናም
ልባችሁን ክፈቱ እናም ከሩቅም ስሙ፤
እናም፣ ራሳችሁን የጌታ ህዝብ ብላ
ችሁ የምትጠሩትም ስሙ፣ እናም እናን
ተን በሚመለከት የጌታን ቃል እና ፍላጎት
አድምጡ።
፪ አዎን፣ እውነትም እላለሁ፣ በኃጢአ
ተኛው እና ሀበአመጸኛው ላይ የተቀጣጠለ
ውንም የቁጣውን ቃል አድምጡ፤
፫ ለመውሰድ የሚፈልገውን ሀ ይወስ
ዳል፣ እና ለማዳን የሚፈልገውንም በህ
ይወት ያድናል፤
፬ እንደራሱ ፈቃድ እና ደስታም ይገነ
ባል፤ እናም የፈለገውንም ያጠፋል፣ እናም

መስጠት።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፷፩፥፴፯።
		ለ ማቴ. ፳፰፥፳።

፷፫ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፫፥፭–፲፱

ነፍስንም ወደ ገሀነም ይጥል ዘንድ ይቻለ
ዋል።
፭ እነሆ፣ እኔ ጌታ ድምጼን አሰማለሁ፣
እና ይህም ይከበራል።
፮ ስለዚህ፣ በእውነት እላለሁ፣ ኃጢ
አተኛው ያድምጥ፣ እናም አመጸኛውም
ይፍራ እናም ይንቀጥቀጥ፤ እናም የማያ
ምኑትም ከንፈሮቻቸውን ይያዙ፣ እንደ
ሀ
አውሎ ነፋስ ለየቁጣው ቀን ይመጣባቸዋ
ልና፣ እናም ስጋ ለባሽ ሁሉ እኔ እግዚአብ
ሔር እንደሆንኩኝም ሐያውቃሉ።
፯ እናም ምልክቶችን የሚሻ ሀምልክቶችን
ያገኛል፣ ነገር ግን ለደህንነት አይሆንለትም።
፰ እውነት እላችኋለሁ፣ በመካከላችሁ
ምልክቶችን የሚሹ አሉ፣ እናም እንደነዚህ
አይነቶችም ከመጀመሪያ ጀምሮም ነበሩ።
፱ ነገር ግን፣ እነሆ፣ እምነት በምልክቶች
አይመጣምና፣ ነገር ግን ምልክቶች የሚያ
ምኑትን ይከተሏቸዋል።
፲ አዎን፣ ምልክቶች የሚመጡት ሀበእ
ምነት ነው፣ በሰዎች ፈቃድ ወይም ፍላጎት
ሳይሆን፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ
ነው።
፲፩ አዎን፣ ምልክቶች ታላቅ ስራዎች
ይሆኑ ዘንድ ሀበእምነት ይመጣሉ፣ ምክ
ንያቱም ያለ እምነት ማንም ሰው እግዚአ
ብሔርን ሊያስደስት አይችልምና፤ እናም
እግዚአብሔር የተቆጣበት በእርሱም አይደ
ሰትም፤ ስለዚህ፣ ለእንደእነዚህ አይነቶች፣
ለ
በቁጣ ሐከእርግማን በቀር፣ ምንም ምልክ
ቶችን አያሳይም።
፲፪ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ፣ በመካከላችሁ ለእ
ምነት ምልክቶችን እና ድንቆችን ለሰዎች
፮ ሀ ኤር. ፴፥፳፫።
		ለ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት፤
ፍትህ።
		ሐ ኢሳ. ፵፱፥፳፮።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፮፥፱።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
፲ ሀ ሞሮኒ ፯፥፴፯።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፲፩ ሀ ዕብ. ፲፩፥፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፩።

፻፲፮

ጥቅም እና ለክብሬ ሳይሆን ለፈቃዳቸው
በሚሹ ላይ አልተደሰትኩም።
፲፫ ይሁን እንጂ፣ ትእዛዛትን ሰጥቻለሁ፣
እናም ብዙዎችም ከትእዛዛቴ ፈቀቅ ብለ
ዋል እናም አልጠበቋቸውም።
፲፬ በመካከላችሁም ሀ ዘማዊ እና ዘማ
ዊት ነበሩ፤ አንዳንዶቹም ከእናንተ ተለ
ይተዋል፣ እናም ከዚህ በኋላ የሚገለጡት
ሌሎቹም ከእናንተ ጋር ቀርተዋል።
፲፭ እንደዚህ አይነቶቹ ይጠንቀቁ እናም
ፈጥነውም ንስሀ ይግቡ፣ አለበለዚያም
ፍርድ እንደ አጥማጅ ይመጣባቸዋል፣
እናም ሞኝነታቸውም በግልፅ ይታያል፣
እናም በህዝብ አይኖች ውስጥ ስራዎቻቸ
ውም ይከተሏቸዋል።
፲፮ እናም፣ አስቀድሜ እንደተናገርሁ፣
በእውነት እንዲህ እላችኋላሁ፣ ሴትን ሀየተ
መለከተ እናም ለየተመኛትም፣ ወይም ማና
ቸውም በልባቸው ሐቢያመነዝሩ፣ መንፈ
ስም አይኖራቸውም፣ ነገር ግን እምነትን
ይክዳሉ እናም ይፈራሉ።
፲፯ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ እንዳልኩት፣ ሀየሚ
ፈሩና የማያምኑ፣ እናም ለየሐሰተኞችም
ሁሉ፣ እናም ሀሰትን የሚወዱ እና ሐየሚ
ዋሹ፣ እና የሴሰኞችም፣ እና የአስማተኞ
ችም፣ እና ጣዖትንም የሚያመልኩ፣ ዕድ
ላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል መባሕር
ነው፤ ይኸውም ሠሁለተኛው ሞት ነው።
፲፰ በእውነት አላለሁ፣ እነርሱ ሀበመጀ
መሪያው ትንሳኤ ስፍራ አይኖራቸውም።
፲፱ እናም አሁን እነሆ፣ እኔ ጌታ እንዲህ
እላችኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች በመካከላችሁ
ስላሉ፣ ሀትጸድቁ ዘንድ አይቻላችሁም።

		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፭።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፬–፳፭።
፲፮ ሀ ማቴ. ፭፥፳፯–፳፰፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፫–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ምኞት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
፲፯ ሀ ራዕ. ፳፩፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ሐሰት።
		ሐ ራዕ. ፳፪፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፫።
		መ ራዕ. ፲፱፥፳፤

፪ ኔፊ ፱፥፰–፲፱፣ ፳፮፤
፳፰፥፳፫፤
ያዕቆ. ፮፥፲፤
አልማ ፲፪፥፲፮–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ሠ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፲፰ ሀ ራዕ. ፳፥፮።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣
ከበደል ነጻ መሆን።

፻፲፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፫፥፳–፴፯

፳ ይሁን እንጂ፣ በእምነት ሀየጸናው እና
ፈቃዴንም የሚያደርገው፣ እርሱ ያሸን
ፋል፣ እናም በክብር የመለወጥ ቀን ሲመ
ጣም ለውርሱን ይቀበላል
፳፩ እንዲሁም፣ ሙሉ ታሪኩን ገና ያል
ተቀበላችሁትን፣ ለሐዋሪያቴ ሀበተራራው
ላይ ባሳየሁት ስርዓት ለምድር ሐበክብር ስት
ለወጥም፣ ውርሱን ይቀበላል።
፳፪ እናም አሁን፣ በእውነት እላችኋላሁ፣
እንደተናገርኳችሁ ፈቃዴን አሳውቃችኋ
ለሁ፣ እነሆ እንድታውቁትም አደርጋለሁ፣
ይህም በትእዛዝ አይደለም ምክንያቱም
ትእዛዛቴን የማያከብሩ ብዙዎች አሉና።
፳፫ ነገር ግን ትእዛዛቴን ለሚጠብቀው
ለእርሱ የመንግስቴን ሀሚስጥራት እሰጠ
ዋለሁ፣ እና በእርሱም ውስጥ ለዘለአለም
ሕይወት ለየሚፈልቅ ሐየህያው ውኃ ምንጭ
ይሆናል።
፳፬ እናም አሁን፣ እነሆ ይህም ጌታ አም
ላካችሁ ለቅዱሳኑ ያለው ፍላጎት ይህ ነው፣
ቸነፈር የሚያመጣው ግራ መጋባት እንዳ
ይኖር፣ በፍጥነት ሳይሆን፣ በፅዮን ምድር
ራሳቸውን ይሰብስቡ።
፳፭ እነሆ፣ ሀየፅዮንን ምድር—እኔ ጌታ
በእጆቼ ይዣታለሁ፤
፳፮ ይሁን እንጂ፣ እኔ ጌታም ሀየቄሣርን
ለቄሣር አስረክቤአለሁ።
፳፯ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ በአለም ትጠቀሙ
ዘንድ፣ በአለምም የእኛ ነው የምትሉት እን
ዲኖራችሁ፣ እነርሱም በቁጣም እንዳይነ
ሳሱባቸው፣ መሬቶች እንድትገዙ ፍቃዴ
ነው።
፳፰ ሀ ሰይጣንም፣ ደምን እስከማፍሰስ

ድረስም፣ እንዲያስቆጣቸው በልቦቻቸው
ውስጥ ቁጣን ያነሳሳል።
፳፱ ስለዚህ፣ የፅዮን ምድርም በመግዛት
ወይም በደም በስተቀር አይገኝም፣ አለበ
ለዚያም ለእናንተ ምንም ውርስ የላችሁም።
፴ እና በመግዛትም ቢሆን፣ እነሆ የተባ
ረካችሁ ናችሁ፤
፴፩ እናም በደምም ቢሆን፣ ደምን ለማ
ፍሰስ ስለተከለከላችሁ፣ እነሆ፣ ጠላቶቻ
ችሁ ያጠቋችኋል፣ እናም ከከተማ ወደ ከተ
ማም፣ ከምኩራብ ወደ ምኩራብ ትቀጣላ
ችሁ፣ እናም ውርስን ለመቀበል ጥቂቶች
ብቻ ይቀራሉ።
፴፪ እኔ ጌታም በኃጢአተኞቹ ተቆጣሁ፤
መንፈሴንም ከምድር ኗሪዎች እከለክላ
ለሁ።
፴፫ በቁጣዬም ማልሁ፣ እናም በምድርም
ፊት ላይ ሀጦርነቶችን አወጅኩኝ፣ እናም
ኃጢአተኛውም ኃጢአተኛውን ይገድ
ላል፣ እናም ፍርሀትም በእያንዳንዱ ሰው
ላይ ይመጣል፤
፴፬ እናም ሀቅዱሳንም ደግመው አያመል
ጡም፤ ይሁን እንጂ፣ እኔ ጌታ ከእነርሱ ጋር
ነኝ፣ እና ከአባቴ ፊትም ከሰማይ ለእወርዳ
ለሁ እናም ሐኃጢአተኞቹንም በማይጠፋ
መ
እሳት አነዳቸዋለሁ።
፴፭ እናም እነሆ፣ ይህም ገና አይደለም፣
ነገር ግን በቅርቡ የሚሆን ነው።
፴፮ ስለዚህ፣ በምድር ላይ እነዚህን ነገ
ሮች ሁሉ እኔ ጌታ በማወጄ ምክንያት፣ የእኔ
ቅዱሳን ራሳቸውን በፅዮን ምድር መሰብሰ
ባቸው ፍቃዴ ነው፤
፴፯ እናም እያንዳንዱ ሰው ሀፅድቅን በእ

፳ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፭።
		ለ ማቴ. ፭፥፭፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፪፤
፹፰፥፳፭–፳፮።
፳፩ ሀ ማቴ. ፲፯፥፩–፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።
		ሐ ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።
፳፫ ሀ አልማ ፲፪፥፱–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፤

		ለ
		ሐ
፳፭ ሀ
፳፮ ሀ
፳፰ ሀ
፴፫ ሀ
፴፬ ሀ
		ለ

፹፬፥፲፱፤ ፻፯፥፲፰–፲፱።
ዮሐ. ፬፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ህያው ውሀ።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
ሉቃ. ፳፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩–፳፫።
ቅ.መ.መ. መንግስት።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ቅ.መ.መ. ጦርነት።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ

ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ሐ ማቴ. ፫፥፲፪፤
፪ ኔፊ ፳፮፥፮፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፯፤
፷፬፥፳፬፤ ፻፩፥፳፫–፳፭፣
፷፮።
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
		መ ቅ.መ.መ. እሳት።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፫፥፴፰–፶፬

፻፲፰

ጆቹ እና ታማኝነትን በወገቡ ይውሰድ፣
እናም የማስጠንቀቂያ ለድምፅም ወደ ምድር
ኗሪዎች ይሰማ፤ እናም በቃል እና ፈጥኖ
በመሄድ በስደት በኃጢአተኞች ላይ ሐክፉ
ነገሮች እንደሚመጡ ይገለጹ።
፴፰ ስለዚህ፣ በከርትላንድ ውስጥ በዚህ
እርሻ የሚኖሩት ደቀ መዛሙርቴ የስጋዊ
ጉዳያቸውን ያዘጋጁ።
፴፱ አገልጋዬ ታይተስ ቢሊንግስ፣ በሚ
መጣው ጸደይ፣ ትእዛዝ እስከምሰጣቸው
ድረስ ከማይሄዱት ለራሴ ከምጠብቃቸው
በስተቀር በዚህ ስፍራ ከሚኖሩት ጋር፣ ወደ
ፅዮን ምድር ለመጓዝ መዘጋጀት እንዲችል፣
ሀላፊነት ያለበትን መሬትን ይሽጥ።
፵ እናም የሚቀረውም ገንዝብ ሁሉ፣
ብዙም ይሁን ጥቂት ግድ የለኝም፣ ወደ
ፅዮን ምድር እንዲቀበሉ ለሾምኳቸው
ይላክ።
፵፩ እነሆም እኔ ጌታ፣ ለአገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ ዳግማዊ ወደ ፅዮን ምድር የሚሄዱ
ትን፣ እና በዚህም የሚቀሩትን ደቀ መዛ
ሙርቴን ሀለመለየት የሚያስችለውን ሀይል
እሰጠዋለሁ።
፵፪ እናም አገልጋዬ ኒውል ኬ ውትኒ የግ
ምጃ ቤቱን፣ ወይም በሌላ ቃላት፣ የግምጃ
ቤቱን በትንሽ ወቅት እንደያዘ ይቀጥል።
፵፫ ይሁን እንጂ፣ ለመስጠት የሚችለ
ውን ገንዘብ ሁሉ ወደ ፅዮን ምድር እንዲ
ላክ ይስጥ።
፵፬ እነሆ፣ እነዚህ ነገሮች በእጆቹ ውስጥ
ናቸው፣ በጥበብም ያድርጋቸው።
፵፭ በእውነትም እላለሁ፣ ለሚቀሩ
ትም ደቀ መዛሙርት ወኪል እንዲሆንም
ይሾም፣ እናም ለዚህ ሀይልም ይሾም፤
፵፮ እናም አሁን፣ ከአገልጋዬ ኦሊቨር

ካውድሪ ጋር፣ እነዚህን ነገሮች በማብራ
ራት፣ ፈጥኖም ቤተክርስቲያኖችን ይጎ
ብኝ። እነሆ፣ ገንዘብን እንደመራሁት ማግ
ኘቱ ፍቃዴ ነው።
፵፯ ሀታማኝ የሆነው እና የሚጸናውም አለ
ምን ያሸንፋል።
፵፰ ወደ ፅዮን ምድር ሀብትን የላከው
በዚህ አለም ሀውርስን ይቀበላል፣ እናም
ስራዎቹ ይከተሉታል፣ እናም በሚመጣው
አለምም ዋጋው ይሰጠዋል።
፵፱ አዎን፣ እናም፣ ከእንግዲህ ወዲህ
በጌታ ሀየሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው፣
ጌታ ሲመጣም፣ እና አሮጌው ነገሮች ለአል
ፈው፣ እናም ሁሉም ነገሮች አዲስ ሲሆ
ኑም፣ ከሞት ሐይነሳሉ እናም ከዚህም በኋላ
መ
አይሞቱምና፣ እናም በቅዱስ ከተማውም
ከጌታም ውርስን ይቀበላሉ።
፶ እናም ጌታ ሲመጣ የሚኖረው፣ እና
ሀይማኖትን የጠበቀውም፣ እርሱ ሀየተባ
ረከ ነው፤ ይሁን እንጂ በሰው እድሜ ለእን
ዲሞትም ተወሰኖለታል።
፶፩ ስለዚህ፣ ልጆች እድሜአቸው እስ
ኪገፋ ድረስም ሀያድጋሉ፤ ሽማግሌዎችም
ይሞታሉ፤ ነገር ግን በምድርም ትቢያ
ውስጥ አያንቀላፉም፣ ነገር ግን በቅጽበት
ዓይንም ለይለወጣሉ።
፶፪ ስለዚህ፣ ለዚህም ምክንያት ነው ሀዋ
ሪያት ለአለም ስለሙታን ትንሳኤ የሰበ
ኩት።
፶፫ እነዚህ ነገሮች ወደፊት መመልከት
ያለባችሁ ነገሮች ናቸው፤ እናም፣ እንደ
ጌታ አነጋገር፣ እናም በሚመጣው ጊዜም፣
እንዲሁም በሰው ልጅ ምፅዓት ቀን፣ አሁ
ንም ሀቀርቧልና።
፶፬ እናም እስከዚያም ሰአት ድረስ በብልህ

፴፯ ለ
		ሐ
፵፩ ሀ
፵፯ ሀ

ት. እና ቃ. ፩፥፬።
ኢሳ. ፵፯፥፲፩።
ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
ሞዛያ ፪፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
፵፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፲፰።
፵፱ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፬–፵፯።
		ለ ፪ ቆሮ. ፭፥፲፯።

		ሐ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		መ ራዕ. ፳፩፥፬፤
አልማ ፲፩፥፵፭፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፮።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
፶ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።

፶፩ ሀ ኢሳ. ፷፭፥፳–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፰፤
፻፩፥፳፱–፴፩።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፩–፶፪፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፪።
፶፫ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፭።

፻፲፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፫፥፶፭–፷፮

መካከል ሰነፎች ሀደናግል ይኖራሉ፤ እናም
በዚያም ሰዓት ጻድቃን ከኃጢአተኞቹ ሁሉ
የሚለዩበት ይመጣል፤ እናም በዚያም ቀን
ኃጢአተኞቹን ለነቅለው እንዲያወጡ እና
በማይጠፋው እሳት ውስጥ እንዲወረውሯ
ቸው መላእክቴን እልካለሁ።
፶፭ እናም አሁን እነሆ፣ እውነት እላች
ኋለሁ፣ እኔ ጌታ በአገልጋዬ ሀስድኒ ሪግ
ደን አልተደሰትኩም፤ በልቡም ራሱን ለከፍ
ከፍ ያደርጋል፣ እናም ምክርንም አልተቀ
በለምና፣ ነገር ግን መንፈስንም አሳዝኗል፤
፶፮ ስለዚህ የእርሱ ሀፅሑፍ በጌታ ዘንድ
ተቀባይነት የለውም፣ እናም ሌላም ይጻፍ፤
እናም ጌታ ይህን ካልተቀበለውም፣ እነሆ
በሾምኩበት ሹመትም አይቆምም።
፶፯ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በየዋህነት ኃጢአተኞችን ንስሀ እንዲገቡ
ሀ
ለማስጠንቀቅ በልቦቻቸው ፍላጎት ለያላ
ቸው፣ በዚህ ሀይልም ይሾሙ።
፶፰ ይህም፣ የብዙ ቃላት ቀን ሳይሆን፣
የማስጠንቀቂያ ቀን ነውና። እኔ ጌታም በመ
ጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ አይዘበትብኝምና።
፶፱ እነሆ፣ እኔም ከበላይ ነኝ፣ እናም በበ
ታችም ሀይሌ ይኖራል። ከሁሉም በላይ፣
እና በሁሉም የምሰራ፣ እናም በሁሉም የም
ኖር ነኝ፣ እናም ሁሉንም ሀእመረምራለሁ፣
እናም ሁሉም ነገሮች ለእኔ ተገዢ የሚሆኑ
በትም ቀን ይመጣል።

፷ እነሆ፣ እኔ ሀአልፋና ኦሜጋ፣ እንዲ
ሁም ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ነኝ።
፷፩ ስለዚህ፣ ሁሉም ሰዎች እንዴት
ሀ
ስሜን በከንፈሮቻቸው እንደሚይዙ ይጠ
ንቀቁ—
፷፪ ምክንያቱም እነሆ፣ እውነት እላ
ለሁ፣ የጌታን ስም በከንቱ የሚጠቀሙ፣
እናም ያለስልጣን የሚጠሩ፣ በዚህ እርግ
ማን ውስጥ ያሉ ብዙዎች አሉ።
፷፫ ስለዚህ፣ ቤተክርስቲያን ለኃጢአ
ታቸው ንስሀ ይግቡ፣ እናም እኔ ጌታ የእኔ
አደርጋቸዋለሁ፤ አለበለዚያም ይቆረጣሉ።
፷፬ ከላይ የሚመጣውእርሱ ሀቅዱስ እን
ደሆነ፣ እናም በጥንቃቄ እና በመንፈስም
ቁጥጥር ለመነገር እንዳለበትም አስታውሱ፤
እና በዚህም ውስጥ እርግማን የለም፣ እናም
መንፈሱን የምትቀበሉት በጸሎት ሐበኩል
ነው፤ ስለዚህ፣ ይህ ባይሆን በእርግማን
ይቀራሉ።
፷፭ ሀበጸሎት በመንፈስ እንደተማሩት፣
አገልጋዮቼ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና ስድኒ
ሪግደን ቤትን ይፈልጉባቸው።
፷፮ እነዚህ ሀከሁሉም ይልቅ የዘለአለም
ለ
ክብርን፣ አለበለዚያም ታላቅን እርግ
ማን፣ ይቀበሉ ዘንድ፣ እነዚህንም ነገሮች
በትዕግስት ማሸነፍ ይቻል ዘንድ ነውና።
አሜን።

ክፍል ፷፬
መስከረም ፲፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል ለቤተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች የተሰጠ ራዕይ። በሚዙሪ ውስጥ እያለ
ለሌላ ጊዜ ያስተላለፈውን የመፅሐፍ ቅዱስን ትርጉም ስራ ደግሞ ለመጀመር፣
ነቢዩ ወደ ሀይረም ኦሀዮ ለመሄድ እየተዘጋጀ ነበር። ወደ ፅዮን (ሚዙሪ) እንዲ
፶፬ ሀ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፮–፶፱።
		ለ ሞዛያ ፲፮፥፪።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩራት።
፶፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፶።
፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣

		ለ
፶፱ ሀ
፷ሀ
፷፩ ሀ
፷፬ ሀ
		ለ

ማስጠንቀቂያ፤
የሚስዮን ስራ።
ት. እና ቃ. ፬፥፫–፮።
፩ ቆሮ. ፪፥፲።
ቅ.መ.መ. አልፋ እና ኦሜጋ።
ቅ.መ.መ. ማራከስ።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. ማክበር።

		ሐ
፷፭ ሀ
፷፮ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፪ ቆሮ. ፬፥፲፯።
ሮሜ ፰፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፬፤
፻፴፮፥፴፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፬፥፩–፲፫

፻፳

ጓዙ የታዘዙት ወንድሞችም በጥቅምት ለመሄድ በቅንነት እየተዘጋጁ ነበር። በዚህ
ስራ በበዛበት ጊዜ፣ ይህን ራዕይ ተቀብሎ ነበር።
፩–፲፩፣ በራሳቸው ታላቅ ኃጢአት እን
ዳይቀር፣ ቅዱሳን እርስ በራሳቸውም
ይቅር እንዲባባሉ ታዘዋል፤ ፲፪–፳፪፣
ንስሀ የማይገቡት በቤተክርስቲያኗ ለፍ
ርድ ይቅረቡ፤ ፳፫–፳፭፣ አስራትን የሚ
ከፍል በጌታ መምጫ ጊዜ አይቃጠልም፤
፳፮–፴፪፣ ቅዱሳን እዳን እንዲያስወግዱ
ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል፤ ፴፫–፴፮፣
አመጸኞች ከፅዮን ውስጥ ይቆረጣሉ፤ ፴፯–
፵፣ ቤተክርስቲያኗ አገሮችን ትፈርዳለች፤
፵፩–፵፫፣ ፅዮን ታብባለች።
፩ እነሆ፣ ጌታ አምላካችሁ እንዲህ ይላች
ኋል፣ አቤቱ እናንት የቤተክርስቲያኔ ሽማ
ግሌዎች ሆይ፣ አድምጡ እናም ስሙ፣
እናም እኔ እናንተን በተመለከተ ያለኝን
ፈቃድ ተቀበሉ።
፪ እውነት እላችኋለሁ፣ አለምን ሀእንድ
ታሸንፉ እፈልጋለሁ፤ ስለዚህ፣ በእናንተ
ላይ ለርህራሄ ይኖረኛል።
፫ በመካከላችሁ ኃጢአት የሰሩ አሉ፤ ነገር
ግን በእውነት እላለሁ፣ አንድ ጊዜ፣ ሀለክ
ብሬ ስል፣ እናም ለነፍሳት ደህንነት ስል፣
ለኃጢአታችሁ ለይቅርታን አድርጌአለሁ።
፬ ለእናንተም መሀሪ እሆናለሁ፣ መንግስ
ትንም ሰጥቻችኋለሁና።
፭ ሀስርዓቶቼን እስካከበረ ድረስ፣ በህይ
ወት እያለ፣ የመንግስቱ የሚስጥራት ለቁል
ፎችም ከአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣
በመሰረትኩበት መንገድ፣ አይወሰድበ
ትም።
፷፬ ፪ ሀ ፩ ዮሐ. ፭፥፬።
		ለ
፫ሀ
		ለ
፭ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
ሙሴ ፩፥፴፱።
ኢሳ. ፵፫፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
ት. እና ቃ. ፳፰፥፯፤
፹፬፥፲፱።
ቅ.መ.መ. የክህነት
ቁልፎች።
፯ ሀ ዘኁል. ፭፥፮–፯፤

፮ በከንቱ በእርሱ ላይ ምክንያት የሚፈ
ልጉበት አሉ፤
፯ ይሁን እንጂ፣ እርሱም ኃጢአትን
ሰርቷል፤ ነገር ግን፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ ኃጢአታቸውን በፊቴ የሚናዘዙ፣
እና ሀይቅርታን የሚጠይቁ፣ ለለሞት ኃጢ
አትን ላልሰሩት፣ እኔ ጌታ ሐይቅርታ አደ
ርግላቸዋለሁ።
፰ ደቀ መዛሙርቶቼ፣ በቀደሙት ቀናት፣
እርስ በርሳቸው ሀምክንያት ይፈልጉ ነበር
እና በልቦቻቸውም ይቅርታን አያደርጉም
ነበር፤ እናም በዚህ ክፉ ነገርም ተሰቃይተው
እናም በምሬት ለተቀጥተው ነበር።
፱ ስለዚህ፣ እርስ በርሳችሁ ሀይቅርታን
መስጠት አለባችሁ እላችኋለሁ፤ ወንድሙ
ለተላለፈው ለይቅርታን የማይሰጠው በጌታ
ፊት ይኮነናል፤ ምክንያቱም በእርሱ ታላቁ
ኃጢአት ይኖራልና።
፲ እኔ ጌታ ሀይቅር የምለውን ይቅር እላ
ለሁ፣ ነገር ግን እናንተ ለሁሉም ሰዎች
ለ
ይቅርታን ታደርጉ ዘንድ ይጠበቅባችኋል።
፲፩ እና በልባችሁም እንዲህ ማለት ይገባ
ችኋል—በእኔ እና በአንተ መካከል እግዚ
አብሔር ሀይፍረድ፣ እናም ለእንደስራህም
ይከፍልሀልና።
፲፪ እናም ለኃጢአቶቹ ንስሀ ያልገባ
ውም፣ እና ያልተናዘዘውንም፣ ሀበቤተክ
ርስቲያኗ ፊት አምጡት፣ እናም በቅዱሳን
መጻህፍት ውስጥ በትእዛዝም ሆነ በራዕይ
እንደሚላችሁም እንዲሁ አድርጉበት።
፲፫ እናም ይህንንም የምታደርጉት ለእግ

			 ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፤
፶፰፥፵፫።
ቅ.መ.መ. መናዘዝ።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፩–፴፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት፤
ይቅርታ ማድረግ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ለ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፱ ሀ ማር. ፲፩፥፳፭–፳፮፤
ት. እና ቃ. ፹፪፥፩።

		ለ ማቴ. ፮፥፲፬–፲፭፤
ኤፌ. ፬፥፴፪።
፲ ሀ ዘፀአ. ፴፫፥፲፱፤
አልማ ፴፱፥፮፤
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፬።
		ለ ሞዛያ ፳፮፥፳፱–፴፩።
፲፩ ሀ ፩ ሳሙ. ፳፬፥፲፪።
		ለ ፪ ጢሞ. ፬፥፲፬።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፹–፺፫።

፻፳፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፬፥፲፬–፳፮

ዚአብሔር ክብር ነው፣ ይቅርታ ስላላደረጋ
ችሁ፣ ወይም ርህራሄ ስለሌላችሁ ሳይሆን፣
ነገር ግን በህግ ፊት ይህንኑ ለማረጋገጥ፣
ህግን የሰጣችሁን እንዳታስቀይሙ ነው—
፲፬ እውነት እላለሁ፣ በእነዚህ ምክንያቶች
እነዚህን ነገሮች አድርጉ።
፲፭ እነሆ፣ እኔ ጌታ አገልጋዬ በነበረው
ኤዝራ ቡዝ፣ እና ደግሞም በአገልጋዬ አይ
ዛክ ሞርሊ ተቆጥቻለሁ፣ ምክንያቱም ህግ
ንም ይሁን ትእዛዝን አላከበሩምና።
፲፮ በልቦቻቸው ክፋትን ፈልገዋል፣
እናም እኔ ጌታ መንፈሴን ከእነርሱ አርቄ
አለሁ። ክፉት የሌለባቸውን ነገሮች እንደ
ክፉ ሀኮንነዋልና፤ ይሁን እንጂ፣ አገልጋዬን
አይዛክ ሞርሊን ይቅር ብዬዋለሁ።
፲፯ እና ደግሞም አገልጋዬ ሀኤድዋርድ
ፓርትሪጅ፣ እነሆ፣ ኃጢአትን ሰርቷል፣
እናም ለሰይጣንም ነፍሱን ሊያጠፋ ይሻል
ነገር ግን፣ እነዚህን ነገሮች ሲያውቋቸው፣
እናም ለክፋታቸው ንስሀ ሲገቡ፣ ይቅርም
ይሰጣቸዋል።
፲፰ እናም አሁን፣ እውነትም እላለሁ፣
አገልጋዬ ስድኒ ጊልበርት፣ ከጥቂት ሳም
ንታት በኋላ ወደ ሀላፊነቱ፣ እና በፅዮን
ምድር ወዳለው ወኪሉ፣ ይመለስ ዘንድ
ፍቃዴ ነው፤
፲፱ እናም፣ እንዳይጠፉም፣ ያያቸውን
እና የሰማቸውን ነገሮች ደቀ መዛሙርቴ
እንዲያውቋቸው ያደርጋል። እናም በእዚ
ህም ምክንያት እነዚህን ነገሮች ተናግሬአ
ለሁና።
፳ እና እንዲህም እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
አይዛክ ሞርሊ ለመሸከም ከሚችለው በላይ

እንዳይፈተን፣ እናም ሊጎዳችሁም የስህ
ተት ምክር እንዳይሰጥም፣ የእርሻ ቦታው
ይሸጥ ዘንድ አዘዝኩኝ።
፳፩ አገልጋዬ ፍሬድሪክ ጂ ዊልያምስ
የእርሻ ቦታውን መሸጡ የእኔ ፈቃድ አይ
ደለም፣ እኔ ጌታ፣ ኃጢአተኞችን በማ
ልጥልበት አምስት አመት ጊዜያት፣ በዚ
ህም የተወሰኑትን አድን ዘንድ፣ በከርት
ላንድ ምድር የምሽግ ስፍራን ለመጠበቅ
እፈልጋለሁና።
፳፪ እናም ከዚያ ቀን በኋላ፣ እኔ ጌታ ወደ
ፅዮን ምድር በተከፈተ ልብ የሚሄደውን
ማንንም እንደ ሀጥፋተኛ አልቆጥርም፤ እኔ
ጌታ የሰው ልጆችን ለልብ እሻለሁና።
፳፫ እነሆ፣ አሁን እስከ ሰው ልጅ ሀምፅ
ዓት ድረስ ቀኑም ለዛሬ ተብሎ ይጠራል፣
እናም እውነትም ሐየመስዋዕት ቀን ነው፣
እናም ህዝቤ አስራትን የሚከፍሉበትም ቀን
ነው፤ መአስራትን የሚከፍልም በእርሱ ምፅ
ዓት ጊዜ ሠአይቃጠልም።
፳፬ ከዛሬ በኋላ እንደ ምድጃ እሳት ሀየሚ
ነድ ቀን ይመጣልና—ይህም እንደ ጌታ አባ
ባል ነው—እውነትም እላለሁ፣ ለትዕቢተ
ኞችና ኃጢአትን የሚሠሩ ሁሉ ገለባ ይሆ
ናሉ፤ እናም አቃጥላቸዋለሁ፣ የሠራዊት
ጌታ እግዚአብሔር ነኝና፤ እናም ሐበባቢ
ሎን ውስጥ የሚቀሩትንም አላድንም።
፳፭ ስለዚህ፣ ካመናችሁኝ፣ ዛሬ ተብሎ
በሚጠራው ቀን ትሰራላችሁ።
፳፮ እናም አገልጋዬ ሀኒወል ኬ ውትኒ እና
ስድኒ ጊልበርት በዚህ ያላቸውን ንብረት
እና ለግምጃዎቻቸውን መሸጣቸው አስፈ
ላጊ አይደለም፤ በዚህ ስፍራ ቤተክርስቲ

፲፮ ሀ ፪ ኔፊ ፲፭፥፳፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፲፮።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. በደል።
		ለ ዘፀአ. ፴፭፥፭፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፭፤
፷፬፥፴፬።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ

ሀ

ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፮፤
፷፬፥፳፬–፳፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		መ ሚል. ፫፥፲–፲፩።
ቅ.መ.መ. አስራት፣
አስራት መክፈል።
		ሠ ሚል. ፬፥፩፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፩፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯።
፳፬ ሀ ኢሳ. ፷፮፥፲፭–፲፮።

		ለ
		ሐ
፳፮ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ምድር—ምድርን
ማፅዳት፤
አለም—የአለም መጨረሻ።
ሚል. ፫፥፲፭፤
፪ ኔፊ ፲፪፥፲፪፤ ፳፫፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
ቅ.መ.መ. ዊትኒ፣ ኒውል ኬ።
ት. እና ቃ. ፶፯፥፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፬፥፳፯–፵፫

፻፳፪

ያን የሚቀሩት ወደ ፅዮን ምድር ከመሄዳ
ቸው በፊት ይህም ጥበብ አይደለምና።
፳፯ እነሆ፣ በህግጋቴ ውስጥ በጠላታችሁ
ዘንድ ሀእዳ አትግቡ ይላል፣ ወይም የተከ
ለከለ ነው፤
፳፰ ነገር ግን እነሆ፣ በሚያስደስተው ጊዜ
ጌታ አይወስድም፣ እናም መልካም በመሰ
ለውም ይከፍላል አልተባለም።
፳፱ ስለዚህ፣ እናንት ወኪል ስለሆናችሁ፣
በጌታ መልእክት ትጓዛላችሁ፤ እናም እንደ
ጌታ ፈቃድ በኩል የምታደርጉት ነገር ሁሉ
የጌታ ስራ ነውና።
፴ እናም በእነዚህም የመጨረሻ ቀናት
ለቅዱሳኑ፣ በፅዮን ምድር ሀውርስን እንዲ
ያገኙ ታደርጉ ዘንድ ተሹማችኋል።
፴፩ እናም እነሆ፣ ሀቃላቴ እርግጥ በመ
ሆናቸውና ለስለማይወድቁ፣ እነርሱም እን
ደሚያገኟቸው እኔ ጌታ እገልፅላችኋለሁ።
፴፪ ነገር ግን ሁሉም ነገሮች በጊዜአቸው
ይከናወኑ ዘንድ ግድ ነው።
፴፫ ስለዚህ፣ መልካም ሥራን ትሰሩ ዘንድ
ሀ
አትታክቱ፣ የታላቅ ስራን መሰረት እየገ
ነባችሁ ነውና። እናም ለከትትንሽ ነገሮች
ታላቅ ነገሮች ይወጣሉና።
፴፬ እነሆ፣ ጌታ ሀልብን እና መልካም
ፈቃድ ያለውን አዕምሮ ለይሻል፤ እናም
ፈቃድ ያለው እና ሐታዛዡ የሆነው እርሱ
በእነዚህ በመጨረሻዎቹ ቀናት የፅዮንን
ምድርን በረከት ይበላሉ።
፴፭ እናም ሀአመጸኞችም ከፅዮን ምድር

ይቆረጣሉ፣ እናም ተለይተው ይሄዳሉ፣
እናም ምድሩንም አይወርሱም።
፴፮ በእውነት እላለሁ፣ አመጸኞቹ
ሀ
ከኤፍሬም ወገን አይደሉም፣ ስለዚህም
ይነቀላሉ።
፴፯ እነሆ፣ እኔ ጌታ በእነዚህ በመጨረሻ
ዎቹ ቀናት ቤተክርስቲያኔን በኮረብታ ላይ
እንደተቀመጠ ዳኛ በአህዛብ ትፈርድ ዘንድ
እንድትቀመጥ ሰርቻታለሁ።
፴፰ እንዲህም ይሆናል የፅዮን ኗሪዎች
ፅዮንን በሚመለከቱ ነገሮችን ላይ ሀበፍርድ
ይቀመጣሉ።
፴፱ እናም ሐሰተኞች እና ግብዞች በእነርሱ
ይፈተናሉ፣ እናም ሀሐዋርያት እና ነቢያት
ያልሆኑትም ይታወቃሉ።
፵ እናም ሀዳኛ የሆነው ለኤጲስ ቆጶስ እና
አማካሪዎቹም፣ ሐበሀላፊነታቸው ታማኝ
ካልሆኑ፣ ይኮነናሉ፣ እናም መ ሌሎችም
በእነርሱ ስፍራ ይተከላሉ።
፵፩ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ ሀፅዮን
ታብባለች፣ እናም የጌታም ለክብር በእርሷ
ላይ ያርፋል፤
፵፪ እናም እርሷም ለህዝብ ሀምልክት ሆና
ትቆማለች፣ እናም ከሰማይ በታች ካሉት
ሀገሮች ውስጥም ወደ እርሷ ይመጣሉ።
፵፫ እናም በእርሷ ምክንያት የአለም ሀገ
ሮች ሁሉ ሀ የሚንቀጠቀጡበት፣ እናም
በአስፈሪዎቿም ምክንያት የሚደነግጡ
በት ቀን ይመጣል። ጌታም ይህን ተናግ
ሯል። አሜን።

፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. እዳ።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፰።
፴፩ ሀ ማር. ፲፫፥፴፩፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፯–፴፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፫።
፴፫ ሀ ገላ. ፮፥፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፫፥፲፮።
፴፬ ሀ ዘዳግ. ፴፪፥፵፮፤
ኢያ. ፳፪፥፭፤
ሞር. ፱፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ልብ።
		ለ ሚክ. ፮፥፰።

ለ

		ሐ ኢሳ. ፩፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፩፥፭፤
፶፥፰–፱፤ ፶፮፥፫።
ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፴፮ ሀ ዘዳግ. ፴፫፥፲፮–፲፯።
፴፰ ሀ ኢሳ. ፪፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፩።
፴፱ ሀ ራዕ. ፪፥፪።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
፵ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፲፯፤

፻፯፥፸፪–፸፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
		መ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፯፤
፹፬፥፬–፭፤ ፺፯፥፲፭–፳።
ቅ.መ.መ. ክብር።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
፵፫ ሀ ኢሳ. ፷፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፱–፳።

፻፳፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፭፥፩–፮

ክፍል ፷፭
ጥቅምት ፴፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
ስለጸሎት የተሰጠ ራዕይ።
፩–፪፣ የእግዚአብሔር የመንግስቱ ቁልፎች
በምድር ለሰው ተሰጥተዋል፣ እናም ወንጌ
ሉም አሸናፊ ይሆናል፤ ፫–፮፣ የአንድ ሺህ
ዘመን መንግስተ ሰማያት ይመጣል እናም
በምድርም በእግዚአብሔር መንግስት ጋር
ተዋሀዳለች።
፩ አድምጡ፣ እናም ሀያል እና ጠንካራ
የሆነው፣ አካሄዱም እስከ ምድር ዳርቻ
የሆነውን፣ አዎን ድምጹም ለሰዎች የሆ
ነውን፣ ከላይም እንደተላከ ድምጽ የሆነ
ውን፣ እነሆ—የጌታን መንገድ ሀአዘጋጁ፣
ጥርጊያውንም አቅኑ፤
፪ በምድርም ለሰው የእግዚአብሔር
ሀ
መንግስት ለ ቁልፎችም ተሰጥተዋል፣
እናም ከዚህም ወንጌሉ፣ እጅም ሳይነካው
ከተራራው ተፈንቅሎ ምድርን ሐእስከሚ
ሞላ ድረስ እንደሚንከባለለውም መድን
ጋይ፣ ወደ ምድር ዳርቻምይገፋል።
፫ አዎን፣ ድምፅም ይጮሀል—የጌታን

መንገድ አዘጋጁ፣ የበጉን ሀእራት አዘጋጁ፣
ለ
ለሙሽራውም ተዘጋጁ።
፬ ወደ ጌታም ጸልዩ፣ ቅዱስ ስሙንም
ጥሩ፣ በአህዛብም መካከል ድንቅ ስራዎ
ቹን እንዲታወቁ አድርጉ።
፭ የዚህች ኗሪዎችም እንዲቀበሉት፣
መንግስቱም በምድር ላይ እንዲሄድ፣ ጌታን
ጥሩ፣ እናም የሰው ልጅ ሀየክብሩን ብርሀን
ለ
ለብሶ ከሰማይ በምድር ከተሰራችው የእ
ግዚአብሔርን ሐመንግስት ጋር ለመገኛኘት
መ
በሚገለጥበት ወደ ፊት ለሚመጡት ቀና
ትም ተዘጋጁ።
፮ ስለዚህ፣ ሀመንግስተ ሰማያት እንድት
መጣ፣ የእግዚአብሔር ለመንግስት ወደ ፊት
ይሂድ፣ አንተም፣ እግዚአብሔር ሆይ፣
በሰማይም እንዳከበርህ እንዲሁ በምድ
ርም ትከበር ዘንድ፣ ጠላቶችህም ይዋረዱ
ዘንድ፤ ክብርም፣ ኃይልም፣ እና ግርማም
ሐ
የአንተ ናትና፣ ከዘለአለም እስከዘለዓለም።
አሜን።

ክፍል ፷፮
ጥቅምት ፳፱፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሂራም ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ውልያም ኢ መክለለን ለነበሩት አምስት ጥያቄዎች መልስ
በነቢዩ በኩል በሚስጥር እንዲመልስለት ጌታን ጠይቆ ነበር፣ እነዚህም ለጆሴፍ
ስሚዝ የታወቁ አልነበሩም። በመክለለን ጥያቄ፣ ነቢዩ ጌታን ጠየቀ እና ይህን
ራዕይ ተቀበለ።
፷፭ ፩ ሀ ኢሳ. ፵፥፫፤

ማቴ. ፫፥፫፤
ዮሐ. ፩፥፳፫።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፩–፭።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፱።
ቅ.መ.መ. የክህነት
ቁልፎች።
		ሐ መዝ. ፸፪፥፲፱።

			 ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
የኋለኛው ቀናት፤
ዳንኤል—ትንቢተ ዳንኤል።
		መ ዳን. ፪፥፴፬–፵፭።
፫ ሀ ማቴ. ፳፪፥፩–፲፬፤
ራዕ. ፲፱፥፱፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፲፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ሙሽራ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።

		ለ
		ሐ
		መ
፮ሀ
		ለ

መዝ. ፺፫፥፩።
ዳን. ፪፥፵፬።
ማቴ. ፳፬፥፴።
ራዕ. ፲፩፥፲፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ሐ ፩ ዜና ፳፱፥፲፩፤
ማቴ. ፮፥፲፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፮፥፩–፲፫

፩–፬፣ የወንጌሉ ሙሉነት ዘለአለማዊው
ቃል ኪዳን ነው፤ ፭–፰፣ ሽማግሌዎች ይስ
በኩ፣ ይመስክሩ፣ እናም ከህዝብም ጋር
ይወያዩ፤ ፱–፲፫፣ ታማኝ የወንጌል አገል
ግሎትም የዘለአለም ህይወትን ውርስ ያረ
ጋግጣል።
፩ እነሆ፣ ጌታ ለአገልጋዬ ውልያም መክ
ለለን እንዲህ ይላል—ከኃጢአቶችህ ዞር
እስካልህ ድረስ፣ እና እውነቴን እስከተቀ
በልህ ድረስ የተባርክ ነህ፣ እንዲሁም በስሜ
ሀ
የሚያምኑት ሁሉ፣ ይላል ጌታ ቤዛህ፣ የአ
ለም አዳኝ።
፪ እውነት እልሀለሁ፣ ሀዘለአለማዊ ቃል
ኪዳኔን፣ እንዲሁም በነቢያት እና ሐዋ
ርያት በቀደሙት ቀናት እንደተጻፈው፣
ለ
ህይወት እንዲኖራቸው እና በመጨረሻ
ዎቹም ቀናት የሚገለጡትን ክብሮች ተካ
ፋይ ይሆኑ ዘንድ፣ ወደሰው ልጆች የተላከ
ውን የወንጌሌን ሙሉነት በመቀበልህ የተ
ባረክህ ነህ።
፫ በእውነትም እልሀለሁ፣ አገልጋዬ ውል
ያም ሆይ፣ አንተ፣ በሁሉም ባይሆን፣ ንጹህ
ነህ፤ ስለዚህ በፊቴ ለማያስደስቱኝ ነገሮች
ንስሀ ግባ፣ ጌታ እነዚህን ሀያሳይሀልና።
፬ እናም አሁን፣ በእውነትም፣ እኔ ጌታ
ስለአንተ በመመልከት ያለኝን ፈቃዴን፣
ወይም አንተን በተመልከተ ፈቃዴን አሳ
ይህ ዘንድ እሻለሁ።
፭ እነሆ፣ በእውነትም እልሀለሁ፣ ከስ
ፍራ ወደ ስፍራ፣ እና ከከተማ ወደ ከተማ፣
አዎን፣ ባልታወጁበት አካባቢዎች ውስጥ
ሁሉ ወንጌሌን ሀታውጅ ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፷፮ ፩ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፪።

ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		ለ ዮሐ. ፲፥፲፤ ፫ ኔፊ ፭፥፲፫።
፫ ሀ ያዕቆ. ፬፥፯፤
ኤተር ፲፪፥፳፯።
፭ ሀ ማር. ፲፮፥፲፭።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፭፥፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፯፤

፻፳፬

፮ በዚህ ስፍራ ለብዙ ቀናት አትቆይ፤ ወደ
ፅዮን አገርም ገና አትሂድ፣ ነገር ግን፣ ለመ
ላክ የምትችለውን ላክ፤ አለበለዚያም፣ ስለ
ንብረቶችህ አታስብ።
፯ ወደ ምስራቅ ባሉ ምድሮችም ሀተጓዝ፣
በእያንዳንዱም ስፍራዎች፣ ለእያንዳንዱም
ሰው እናም በየምኩራቦቻቸው፣ ከህዝብ ጋር
እየተወያየህ፣ ለምስክርነትህን ስጥ።
፰ አገልጋዬ ሳሙኤል ኤች ስሚዝም አብ
ሮህ ይሂድ፣ እናም አትተወው፣ እናም አስ
ተምረውም፤ እናም ታማኝ የሆነውም እርሱ
በሁሉም ስፍራ ሀጠንካራ ይሆናል፤ እና እኔ
ጌታም ከአንተ ጋር እሄዳለሁ።
፱ በታመሙትም ላይ ሀእጆችህን ጫን፣
ለ
ይድኑማል። እኔ ጌታ እስከምልክህ ድረ
ስም አትመለስ። በስቃይህም ትእግስተኛ
ሁን። ሐለምን፣ እናም ይሰጥሀል፤ አንኳኳ፣
ይከፈትልህማል።
፲ ብኩንነትን አትሻ። ከፅድቅ ያልሆኑውን
ሁሉ ተው። የተፈተንህበትን ሀአመንዝራ
ትን አትፈጽም።
፲፩ እነዚህ ያዘዝኩህን ሀጠብቅ፣ እውነት
እና ታማኝ ናቸውና፤ እናም ሀላፊነትህን
ታጎላለህ፣ እናም የዘለአለም ደስታ ለመዝ
ሙሮች በራሳቸው ላይ ሆኖ ብዙ ህዝብን
ወደ ሐፅዮን ትገፋለህ።
፲፪ እስከመጨረሻውም በእነዚህ ነገሮች
ሀ
ፅና፣ እናም በጸጋ እና በእውነት በተሞላው
በአባቴም ቀኝ በኩልም የዘለአለም ህይወት
ለ
አክሊል ይኖርሀል።
፲፫ በእውነትም፣ እንዲህ ይላል ጌታ ሀእግ
ዚአብሔርህ፣ ቤዛህ፣ እንዲሁም ኢየሱስ
ክርስቶስ። አሜን።

			፻፴፫፥፶፰።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት፤
እጅን መጫን።
		ለ ማቴ. ፱፥፲፰።
ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
		ሐ ያዕ. ፩፥፭።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳፬።
		ለ ኢሳ. ፴፭፥፲፤

		ሐ
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ

ት. እና ቃ. ፵፭፥፸፩።
ቅ.መ.መ. መዘመር።
ት. እና ቃ. ፲፩፥፮።
፪ ጢሞ. ፫፥፲፬–፲፭፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳።
ኢሳ. ፷፪፥፫፤
ማቴ. ፳፭፥፳፩፤
፩ ጴጥ. ፭፥፬።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
ወልድ።

፻፳፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፯፥፩–፲

ክፍል ፷፯
ህዳር መጀመሪያ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። የልዩ ጉባኤ ጊዜ ነበር፣ እናም በነቢዩ በኩል ከጌታ
የመጡት ራዕዮች መታተም ተወያይቶ ውሳኔም ተደርሶበት ነበር (የክፍል ፩
ርዕስን ተመልከቱ)። ውልያም ደብሊው. ፌልፕስ የቤተክርስቲያኗን ማተ
ሚያ በኢንድፔንደንስ፣ ምዙሪ መስርቶ ነበር። በጉባኤው ራዕዮችን በ Book of
Commandments (መጽሐፈ ትእዛዛት) ለማተም እና ፲ ሺህ ቅጂዎች ለማተም
ተወሰነ (ይህም ቀድሞ ባልታወቁ ችግሮች ምክንያት ወደ ፫ ሺህ ተቀንሶ ነበር)።
ብዙ ወንድሞችም፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነትም እንደተገለጠላቸው፣ በዚያ
ጊዜ ለመታተም የተሰበሰቡት ራዕዮች እውነት እንደሆኑ ምስክርነቶችን ሰጥተው
ነበር። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደመዘገበው ክፍል ፩ ተብሎ የሚታወቀውን ራዕይ
ከተቀበለ በኋላ፣ በራዕዮቹ ውስጥ የነበሩት ቃላት ጥቂት ንግግሮች ነበሩባቸው።
ይህም ራዕይ ተከተለ።
፩–፫፣ ጌታ የሽማግሌዎችን ጸሎት ይሰ
ማል እናም ይጠብቃቸዋል፤ ፬–፱፣ ከራ
ዕዮቹ ጥቂቱን ክፍል እንዲያባዛለት ከጠ
ቢባን አንዱን ጠየቀ፤ ፲–፲፬፣ ታማኝ ሽማ
ግሌዎች በመንፈስ ህያው ይሆናሉ እናም
የእግዚአብሔርንም ፊት ያያሉ።
፩ እናንት የቤተክርስቲያኔ ሀሽማግሌዎች፣
በአንድነት የተሰበሰባችሁ፣ ጸሎቶቻችሁን
የሰማሁ፣ ልባችሁንም የማውቅ፣ እና ልመ
ናችሁም በፊቴ የሆነው፣ እነሆ እናም አድ
ምጡ።
፪ እነሆ እናም አስተውሉ፣ ሀአይኖቼ በእ
ናንተ ላይ ናቸው፣ እናም ሰማያት እና ምድ
ርም በእጆቼ ውስጥ ናቸው፣ እናም የዘለአ
ለም ሀብትንም እሰጥ ዘንድ የእኔ ናቸው።
፫ ለእናንተ የቀረቡላችሁን በረከቶች
ትቀበሉ ዘንድ እንደሚገባችሁ ለእምነታ
ችሁ ተግታችኋል፤ ነገር ግን እነሆ፣ እው
ነት እላችኋለሁ በልባችሁ ሀፍርሀት አለ፣
እናም በእውነት የማትቀበሉበት ምክንያቱ
ይህ ነው።
፬ እናም አሁን እኔ ጌታ በፊት ለፊታችሁ
፷፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

፪ ሀ መዝ. ፴፬፥፲፭።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤

የተቀመጡት ትእዛዛት እውነት እንደሆኑ
ሀ
ምስክርነትን እሰጣችኋለሁ።
፭ አይኖቻችሁ በአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣
ዳግማዊ ላይ ነበሩ፣ እናም ሀቋንቋውን ታው
ቃላችሁ፣ እናም ፍጹም አለመሆኑን ታው
ቃላችሁ፣ እናም በልባችሁም ከቋንቋው
በላይ ለመግለፅ እውቀት እንዲኖራችሁ
ፈልጋችሁም ነበር፤ ይህንም ታውቃላችሁ።
፮ አሁን፣ በመፅሐፈ ትእዛዛት ውስጥ፣
እንዲሁም ከመካከሉ ታናሽ የሆነውንም
ፈልጉ፣ እናም በመካከላችሁ ከሁሉም በላይ
ሀ
ጠቢብ የሆነውንም ምረጡ፤
፯ ወይም፣ በመካከላችሁ እንደዚህ አንይ
ነት ለመጻፍ የሚችል ማንም ቢኖር፣ ከዚ
ያም እነዚህ እውነት እንደሆኑ አናውቅም
በማለታችሁም መልካም አደረጋችሁ፤
፰ ነገር ግን፣ እንደዚህ አይነት አንድም
መጻፍ ባትችሉ፣ እውነት እንደሆኑ ሀባለ
መመሰከራችሁም ትኮነናላችሁ።
፱ በውስጣቸው ሀ ጽድቅ ያልሆነ እንደ
ሌሉ ታውቃላችሁና፣ እናም ፅድቅ የሆ
ነው ከላይ፣ ለከብርሀናት አባት ይመጣልና።
፲ እና ዳግም፣ እውነት እላችኋለሁ ይህ

			እውነት።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፳፬።
፮ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰–፳፱፣ ፵፪።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክር።

፱ ሀ ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፰።
		ለ ያዕ. ፩፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፬፤
፹፬፥፵፭፤ ፹፰፥፵፱።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፯፥፲፩–፷፰፥፩

እድላችሁ ነው፣ እናም ከቅናት እና ፍር
ሀት ራሳችሁን ብታርቁ፣ እናም በፊቴም
ሐ
ትሁት ብትሆኑ፣ ወደ አገልግሎቱ እን
ደተሾማችሁ ቃል ኪዳንን እሰጣችኋለሁ፣
በብቃት ትሁት አይደላችሁምና፣ መመጋረ
ጃውም ይገፈፋል እናም ሠአይታችሁኝም
እኔ ማን እንደሆንኩም በሰውነት ወይም
በስጋዊ አዕምሮ ሳይሆን፣ በመንፈስ ይህን
ታውቃላችሁ።
፲፩ በእግዚአብሔር መንፈስ የተነሳሳ ካል
ሆነ በስተቀር፣ ማንም ቢሆን በስጋ እግዚአ
ብሔርን ያየው ሀአንድስ እንኳ የለም።
ሀ

ለ

፻፳፮

፲፪ ማንም ተፈጥሮአዊ ሰው በእግዚአ
ብሔር ፊት፣ በስጋዊ አዕምሮም፣ ይቆም
ዘንድ አይችልም።
፲፫ አሁንም በእግዚአብሔር ፊት፣ ወይም
የመላእክትን አገልግሎት፣ ትመለከቱ ዘንድ
አትችሉም፤ ስለዚህ፣ ሀፍጹም እስክትሆ
ኑም ድረስ ለበትዕግስት ፅኑ።
፲፬ አዕምሮዎቻችሁም ወደ ነበሩበት አይ
መለሱ፤ እናም ሀብቁ ስትሆኑም፣ በጊዜዬ፣
በአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እጆች
በኩል የተሰጣችሁን ታያላችሁ እናም ታው
ቃላችሁም። አሜን።
ሀ

ክፍል ፷፰
ህዳር ፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ ስለኦርሰን ሀይድ፣ ሉክ
ኤስ ጆንሰን፣ ላይማን ኢ ጆንሰን፣ እና ውልያም ኢ መክለለን የጌታን ሀሳብ እን
ዲታወቅ በቀረበው ልመና መልስ አማካይነት በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። ምንም እንኳን የዚህ ራዕይ ክፍል ለእነዚህ አራት ሽማግሌዎች የተ
ሰጠ ቢሆንም፣ በውስጡ ያሉት አብዛኛዎቹ ለቤተክርስቲያኗ ሁሉ ተገቢ የሆኑ
ናቸው። ይህ ራዕይ በ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. ) በትምህርት እና ቃል ኪዳን ቅጂ ውስጥ
በታተመበት ጊዜ በጆሴፍ ስሚዝ አመራር ተስፋፍቶ ነበር።
፩–፭፣ ሽማግሌዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነ
ሳስተው የተናገሩት ቅዱሳን መጻህፍት
ናቸው፤ ፮–፲፪፣ ሽማግሌዎች ይስበኩ
እናም ያጥምቁ፣ እናም በእውነት የሚ
ያምኑትን ምልክቶች ይከተሏቸዋል፤
፲፫–፳፬፣ ከአሮን ወንድ ልጆች መካከል
በኩሩ በቀዳሚ አመራር ስር እንደ ኤጲስ
ቆጶስ አመራር ያገለግላል (ይህም ማለት፣
እንደ ኤጲስ ቆጶስ የአመራር ቁልፎችን
ይይዛል)፤ ፳፭–፳፰፣ ወላጆች ወንጌልን
ለልጆቻቸው እንዲያስተምሩ ታዝዘዋል፤
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ቅንዓት፣
መቅናት።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርሀት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
		መ ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።
		ሠ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፰፤
፺፫፥፩፤ ፺፯፥፲፮።
፲፩ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፀአ. ፴፫፥፳፣ ፳፫

፳፱–፴፭፣ ቅዱሳን ሰንበትን ያክብሩ፣ በት
ጋት ይስሩ፣ እናም ይጸልዩ።
፩ አገልጋዬ፣ ኦርሰን ሀይድ፣ በህያው
እግዚአብሔር ሀመንፈስ በኩል፣ ከህዝብ
ወደ ህዝብ፣ ከምድር ወደ ምድር፣ በኃ
ጢአተኞቹ ስብሰባዎች ውስጥ፣ በምኩራ
ቦች ውስጥ፣ ምክንያቶችን በመስጠት እና
ቅዱስ መጻህፍቶችን ሁሉ ለእነርሱ በማብ
ራራት፣ ዘለአለማዊ ወንጌልን እንዲያውጅ
በሹመት ተጠርቶ ነበር።

(ተጨማሪ)፤
ዮሐ. ፩፥፲፰፤ ፮፥፵፮፤
ጆ.ስ.ት. ፩ ዮሐ. ፬፥፲፪
(ተጨማሪ)፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱–፳፪፤
ሙሴ ፩፥፲፩፣ ፲፬።
፲፪ ሀ ሞዛያ ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።

፲፫ ሀ ማቴ. ፭፥፵፰፤
፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰።
		ለ ሮሜ ፪፥፯።
ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
፷፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

፻፳፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፰፥፪–፲፰

፪ እናም፣ እነሆ፣ እና ተልዕኮአቸው እን
ዲሄዱ ለተወሰነላቸው፣ በክህነት ለተሾ
ሙት ሁሉ ይህም ምሳሌ ነው—
፫ እናም ይህም በመንፈስ ቅዱስ በመነሳ
ሳት ሀለሚናገሩትም ምሳሌ ነው።
፬ እናም ሀበመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሱ የሚ
ናገሩት ማንኛውም ነገር ቅዱሳን መጻህፍት
ይሆናሉ፣ የጌታ ፈቃድም ይሆናል፣ የጌታ
አዕምሮም ይሆናል፣ የጌታ ቃል ይሆናል፣
የጌታ ድምጽ፣ እናም ለደህንነት የእግዚአ
ብሔር ለሀይልም ይሆናል።
፭ እነሆ፣ አገልጋዮቼ ሆይ፣ ይህም ለእና
ንተ የተሰጠ የጌታ ቃል ኪዳን ነው።
፮ ስለዚህ፣ ተደሰቱ፣ እናም ሀአትፍሩ፣
እኔ ጌታ ከእናንተ ጋር ነኝና፣ እናም ከጎ
ናችሁ እቆማለሁና፣ እና ስለ እኔም፣ እን
ዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የህያው እግ
ዚአብሔር ልጅ እንደሆንኩኝ፣ እስቀድ
ሜም እንደነበርኩኝ፣ ህያውም እንደሆን
ኩኝ፣ እናም ዳግምም እንደምመጣ ትመ
ሰክራላችሁ።
፯ ይህም ለአንተ አገልጋዬ ሀ ኦርሰን
ሀይድ፣ እናም ለአገልጋዬ ሉክ ጆንሰንም፣
እናም ለአገልጋዬ ላይመን ጆንሰንም፣ እና
ለአገልጋዬ ውልያም ኢ መክለለንም፣
እናም ለቤተክርስቲያኔ ታማኝ ሽማግሌ
ዎች ሁሉ የተሰጠ የጌታ ቃል ነው—
፰ ወደአለም ሁሉ ሀሂዱ፣ ለእያንዳንዱም
ለ
ፍጥረት፣ በሰጠኋችሁ ሐስልጣን እየሰራ
ችሁ፣ በአብ፣ እና በወልድ፣ እና በመን
ፈስ ቅዱስ ስም መእያጠመቃችኋቸው ወን
ጌልን ሠስበኩ።
፫ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፪፤
፵፪፥፲፮፤ ፻፥፭።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ራዕይ።
		ለ ሮሜ ፩፥፲፮።
፮ ሀ ኢሳ. ፵፩፥፲።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይድ፣ ኦርሰን።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፪፤ ፷፫፥፴፯።
		ለ ማር. ፲፮፥፲፭።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።

፱ እናም ሀ የሚያምን እና የተጠመቀ
ለ
ይድናል፣ እናም ያላመነ ግን ሐይፈረድ
በታል።
፲ እናም የሚያምነውም፣ እንደተጻፈው
ይባረካል ሀምልክቶችም ይከተሉታል።
፲፩ እናም ለእናንተም የዘመኑን ሀምልክ
ቶች፣ እናም የሰው ልጅ መምጫ ምልክ
ቶች፣ ታውቁ ዘንድ ይሰጣችኋል፤
፲፪ እናም አብም የሚመሰክርላቸው
ሁሉ፣ ለእናንተም እነርሱን ለዘለአለም
ሀ
የምታትሙባቸውን ሀይል ይሰጣችኋል።
አሜን።
፲፫ እናም አሁን፣ ከቃል ኪዳኖች እና
ከትእዛዛት በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን
የሚመለከቱት፣ እነዚህ ናቸው—
፲፬ ጌታ በፈቀደ ጊዜ፣ እንደ መጀመሪያው
ለማገልገል፣ ከዚህ በኋላ ለቤተክርስቲያኗ
የሚሾሙ ሌሎች ሀኤጲስ ቆጶሳት አሉ፤
፲፭ ስለዚህ እነዚህም ብቁ የሆኑ ሀሊቀ ካህ
ናት መሆን ይገባቸዋል፣ እናም፣ ለየአሮን
እውነተኛ ተወላጆች ካለሆኑ በስተቀር፣
በመልከ ጼዴቅ ክህነት ሐቀዳሚ አመራር
በኩልም ይሾማሉ።
፲፮ እናም እነርሱም ሀየአሮን እውነተኛ
ተወላጆች ሊሆኑ፣ ከአሮን ወንድ ልጆች
በኩር ከሆኑ፣ ለኤጲስ ቆጶስ አመራርነት
ህጋዊ መብት አላቸው፤
፲፯ በኩሩም በዚህ ክህነት የአመራር መብ
ትን፣ እናም የዚህንም ሀቁልፎች ወይም
ስልጣናት ይይዛልና።
፲፰ የአሮን ሀእውነተኛ ተወላጅ እና በኩር
ካልሆነ በስተቀር፣ ማንም ሰው ለዚህ ሀላፊ

		ሠ ቅ.መ.መ. መስበክ፤
የሚስዮን ስራ።
፱ ሀ ማር. ፲፮፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ምልክት።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የጊዜዎች
ምልክቶች።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፰፤
፻፴፪፥፵፱።
ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።

፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፸፪፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. አሮን፣
የሙሴ ወንድም።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቀዳሚ አመራር።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፭–፲፯።
ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፲፰ ሀ ዘፀአ. ፵፥፲፪–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰፤
፻፯፥፲፫–፲፮፣ ፸–፸፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፰፥፲፱–፴፪

፻፳፰

ነት፣ የዚህን ክህነት ቁልፎች ለመያዝ ህጋዊ
መብት አይኖረውም።
፲፱ ነገር ግን፣ የመልከ ጼዴቅ ክህነት ሀሊቀ
ካህን በታናሾቹ ሀላፊነቶች ለማስተዳደር
ስልጣን እንዳለው የአሮን እውነተኛ ተወ
ላጅ እና በኩር በማይገኝበት ጊዜ፣ በመልከ
ጼዴቅ ክህነት ቀዳሚ አመራር እጆች ስር
ለዚህ ስልጣን ከተጠራ፣ እና ከተለየ እና
ከተሾመ፣ ለበኤጲስ ቆጶስ ሀላፊነት ለማስ
ተዳደር ይችላል።
፳ እና፣ ደግሞም፣ የአሮን እውነተኛ ተወ
ላጅም በዚህ ቀዳሚ አመራር መመረጥ፣
እና በብቃት መገኘት፣ እናም ሀመቀባት፣
እናም በአመራሩ እጆች ስር ለመሾም አለ
ባቸው፣ አለበለዚያ በክህነት ስልጣናቸው
ለማስተዳደር ህጋዊ ስልጣን አይኖራቸ
ውም።
፳፩ ነገር ግን፣ ከአባት ወደ ልጅ በሚወረ
ሰው ክህነት መብትን በሚመለከት በታ
ወጀው መሰረትም፣ ተወላጅነታቸውን በሚ
ያረጋግጡበት ጊዜ፣ ወይም ከላይ በተጠቀ
ሱት አመራር እጆች ስር በጌታ ራዕይ ካገኙ፣
መቀባታቸውን ለማረጋገጥ ይችላሉ።
፳፪ እና ደግሞም፣ ለዚህ አገልግሎት
የተለየ፣ ማንም ኤጲስ ቆጶስ ወይም ሊቀ
ካህን፣ በቤተክርስቲያኗ ሀቀዳሚ አመራር
ፊት ካልሆነ በስተቀር፣ በወንጀል መኮነን
ወይም ለፍርድ ሊቀርብ አይገባም፤
፳፫ እናም ጥርጣሬ በሌለው ምስክር በአ
መራሩ ፊት ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ፣ ይፈረ
ድበታል፤
፳፬ እናም ንስሀ ቢገባ፣ በቤተክርስቲያኗ
ቃል ኪዳኖች እና ትእዛዛት መሰረት ሀይቅ
ርታን ያገኛል።

፳፭ እና ደግሞም፣ ወላጆች በፅዮን፣
ወይም በተደራጁት ለካስማዎቿ፣ ውስጥ
ልጆች ኖሯቸው፣ ሐስምንት አመት ሲሆ
ናቸው፣ ስለ ንስሀ፣ በህያው እግዚአብሔር
ልጅ ክርስቶስ እምነት፣ እናም ስለ ጥም
ቀት እና እጆችን በመጫን የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታን ስለመቀበል ትምህርትን መባያስተ
ማሯቸው፣ ሠኃጢአቱ በወላጆች ራስ ላይ
ይሆናል።
፳፮ ይህም ሀለፅዮን፣ ወይም በማንኛውም
በተደራጁት ካስማዎቿ፣ ኗሪዎች ህግም
ነውና።
፳፯ እናም ልጆቻቸውም ለኃጢአቶ
ቻቸው ሀስርየት ለበስምንት አመታቸው
ሐ
ይጠመቁ፣ እናም የእጆችንም መጫን
ይቀበሉ።
፳፰ እናም ልጆቻቸውን ሀእንዲጸልዩም፣
እናም በጌታ ፊት በቅንነት እንዲራመዱም
ያስተምሩ።
፳፱ እናም የፅዮን ኗሪዎችም ሀየሰንበትን
ቀን ያክብሩ፣ ይቀድሱትም።
፴ እናም የፅዮን ኗሪዎችም፣ እንዲያገለ
ግሉ እስከተጠሩ ድረስ፣ በሙሉ ታማኝነት
አገልግሎታቸውንም ያስታውሱ፤ ስራ ፈት
የሆነ እርሱ በጌታ ፊት ይታሰባልና።
፴፩ አሁን፣ እኔ ጌታ፣ በፅዮን ኗሪዎች
አልተደሰትኩም፣ ሀስራ ፈቶች በመካከ
ላቸው አሉና፤ እናም ልጆቻቸውም ለበኃ
ጢአት ውስጥ እያደጉ ናቸውና፤ ለዘለአ
ለማዊ ሀብትም በቅንነት ሐአይሹም፣ ነገር
ግን አይኖቻቸው በስግብግብነት ተሞል
ተዋል።
፴፪ እነዚህ ነገሮች መሆን አይገባቸውም፣
እናም ከመካከላቸው መወገድ አለባቸው፤

፲፱ ሀ
		ለ
፳ሀ
		ለ
፳፪ ሀ
፳፬ ሀ
፳፭ ሀ

ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
ቅ.መ.መ. መቀባት።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
ቅ.መ.መ. ቀዳሚ አመራር።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—
የወላጆች ሀላፊነቶች።
		ለ ቅ.መ.መ. ካስማ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፪፤

፳፥፸፩።
		መ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
		ሠ ያዕቆ. ፩፥፲፱፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፰።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ለ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።

ሀ

		ሐ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፱–፲፪።
ቅ.መ.መ. የሰንበት ቀን።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
		ለ ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፮፥፯።

፻፳፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፷፰፥፴፫–፷፱፥፰

ስለዚህ፣ አገልጋዬ ኦሊቨር ካውድሪ እነዚ
ህን አባባሎች ወደ ፅዮን ምድር ይውሰድ።
፴፫ እናም ትእዛዝም እሰጣቸዋለሁ—በት
ክክለኛው ጊዜ በጌታ ፊት ሀጸሎትን የማያ
ከናውነው እርሱ፣ በህዝቤ ዳኛ ፊት ለይታ
ሰብ።

፴፬ እነዚህ ሀአባባሎች እውነተኛዎች እና
የታመኑ ናቸው፤ ስለዚህ አትተላለፏቸው፣
ወይም ለአታጉድሏቸውም።
፴፭ እነሆ፣ እኔ ሀአልፋና ኦሜጋ ነኝ፣
እናም በቶሎ ለእመጣለሁ። አሜን።

ክፍል ፷፱
ህዳር ፲፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በአጭር ጊዜ ለመታተም የታሰቡት የራዕይ ዝግጅቶች
በህዳር ፩–፪ ልዩ ጉባኤ ላይ ጸድቀው ነበር። በህዳር ፫፣ በኋላም ተጨማሪ መግ
ለጫ በመባል የታወቀው፣ በዚህ በክፍል ፻፴፫ ውስጥ ያለው ራዕይ ተጨምሮ
ነበር። ኦሊቨር ካውድሪ የራዕዮች እና ትእዛዛት ዝግጅቶች ፅሁፎችን ወደ ኢንዲ
ፔንደንስ ሚዙሪ ለመታተም እንዲወስድ ተመርጦ ነበር። የሚዙሪ ቤተክርስቲያ
ንን ለመገንባት ተሰጥቶ የነበረውን ገንዘብም እንዲሁ መውሰድ ነበረበት። ይህም
ራዕይ ጆን ዊትመር ከኦሊቨር ካውደሪ ጋር አብሮ እንዲሄድ መመሪያ ሰጥቷል
እናም ዊትመር እንደ ቤተክርስቲያኗ የታሪክ ምሁር እና መዝጋቢ እንዲጓዝ እና
ታሪካዊ ነገሮችን እንዲሰበስብ መመሪያ ሰጥቶ ነበር።
፩–፪፣ ጆን ዊትመር ኦሊቨር ካውድሪን
ተከትሎ ወደ ሚዙሪ ይሂድ፤ ፫–፰፣ እር
ሱም ይስበክ፣ እና ታሪካዊ መረጃዎችን
ይሰብስብ፣ እናም ይጻፍ።
፩ ለአገልጋዬ ሀ ኦሊቨር ካውድሪ ጥቅ
ምም አድምጡኝ፣ ይላል ጌታ አምላካ
ችሁ። እውነተኛ እና ታማኝ የሆነ ከእርሱ
ጋር ካልሄደ በስተቀር፣ ወደ ፅዮን ምድር
ይዞ የሚሄዳቸውን ትእዛዛት እና ገንዘቦች
ለእርሱ በአደራ መስጠቱ በእኔ ዘንድ ጥበብ
አይደለም።
፪ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ አገልጋዬ ሀጆን ዊት
መር ከአገልጋዬ ኦሊቨር ካውድሪ ጋር
ይሄዱ ዘንድ ፍቃዴ ነው፤
፫ እና ደግሞም ስለቤተክርስቲያኔ የሚ
፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ፤
ዳኛ፣ ፍርድ።
፴፬ ሀ ራዕ. ፳፪፥፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፴፭፤
፺፫፥፳፬–፳፭።

መለከታቸውን እና የሚያውቃቸውን አስ
ፈላጊ ነገሮች ሁሉ መጻፉን እና ሀታሪክንም
መሰብሰቡን ይቀጥል፤
፬ እና ደግሞም ከኦሊቨር ካውድሪ እና
ከሌሎችም ሀምክርን እና እርዳታን ይቀ
በል።
፭ እና ደግሞም፣ በአለም ያሉት አገል
ጋዮቼም ሀየመጋቢነታቸውን መግለጫዎች
ወደ ምድረ ፅዮን ይላኩ፤
፮ ምድረ ፅዮንም የመቀበያ እና እነዚህ ነገ
ሮች ሁሉ የሚደረጉባት ዋና ስፍራ ናትና።
፯ ይሁን እንጂ፣ በቀላል እውቀትን እን
ዲያገኝ፣ አገልጋዬ ጆን ዊትመር፣ ከስፍራ
ወደ ስፍራ፣ እናም ከቤተክርስቲያኗ ወደ
ቤተክርስቲያኗ፣ ለብዙ ጊዜ ይጓዝ፣
፰ እየሰበከ እና እያብራራ፣ ለቤተክርስ

፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. አልፋ
እና ኦሜጋ።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪።
፷፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣
ኦልቨር።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ዊትመር፣ ጆን።

፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፯፥፩–፫፤
፹፭፥፩።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፥፩–፱

፻፴

ቲያኗ ጥቅም እና በፅዮን ምድር ለሚያድ
ጉት የሚቀጥሉት ትውልዶች እስከዘለአለም
ይይዟቸው ዘንድ ከትውልድ ወደ ትውል
ሀ

ድም ጥቅም እንዲሆንላቸው፣ ሁሉንም ነገ
ሮች እያባዛ፣ እየመረጠ፣ እና እያገኘ ለብዙ
ጊዜ ይጓዝ። አሜን።

ክፍል ፸
ህዳር ፲፪፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። የነቢዩ ታሪክ እንደሚገልጸው ከህዳር ፩ እስከ ፲፪ አራት ልዩ ጉባኤ
ዎች ተካሂደዋል። በእነዚህም ስብሰባዎች ማብቂያ ላይ፣ በኋላም እንደ የ Book
of Commandments (መፅሐፈ ትእዛዛት) እና ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች
የታተሙት ራዕዮች ታላቅ አስፈላጊነት ታሰበበት። ይህም ራዕይ የተሰጠው ጉባ
ኤው እነዚህን ራዕዮች “ለቤተክርስቲያኗ ከአለም ሁሉ ሀብቶች በላይ ታላቅ ዋጋ
እንዳላቸው” በድምጽ ምርጫ ከተሰጠ በኋላ ነበር። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ ስለ
ዚህ ራዕይ “የአዳኛችን መንግስት ሚስጥር ቁልፎች ለሰው በአደራ እንደተሰጡ
በማሳየት፣ በእነዚህ የመጨረሻዎቹ ቀናት የቤተክርስቲያኗ መሰረት፣ እና ለአለ
ምም ጥቅም” የሚሆን ነው ብሎታል።
፩–፭፣ ራዕዮችን እንዲያትሙ መጋቢዎች
ተመርጠዋል፤ ፮–፲፫፣ በመንፈሳዊ ነገሮች
የሚያገለግሉ ደሞዛቸው ይገባቸዋል፤ ፲፬–
፲፰፣ ቅዱሳን በስጋዊ ነገሮች እኩል መሆን
አለባቸው።
፩ እነሆ፣ እና አድምጡ፣ እናንት የፅዮን
ኗሪዎች፣ እናም በሩቅ ያላችሁ የቤተክር
ስቲያኔ ህዝብ፣ እናም ለአገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ ዳግማዊ፣ ለአገልጋዬ ማርቲን ሀሪስ፣
እና ደግሞም ለአገልጋዬ ኦሊቨር ካውድሪ፣
እና ደግሞም ለአገልጋዬ ጆን ዊትመር፣
ለአገልጋዬ ስድኒ ሪግደን፣ እና ደግሞም
ለአገልጋዬ ውልያም ደብሊው ፌልፕስ
በትእዛዝ መንገድ የምሰጣቸውን የጌታን
ቃል ስሙ።
፪ ትእዛዝ እሰጣቸዋለሁና፤ ስለዚህ፣ አድ
ምጡ እናም ስሙ፣ ጌታ እንዲህ ይላቸዋ
ልና—
፫ እኔ ጌታ መርጫቸዋለሁ፣ እናም በሰ
ጠኋቸው፣ እና ከዚህም በኋላ ለምሰጣቸው
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፸ ፫ ሀ ፩ ቆሮ. ፬፥፩፤

ራዕዮች እና ትእዛዛት ሀመጋቢዎች እንዲ
ሆኑ ሾሜአቸዋለሁ፤
፬ እናም የዚህን የመጋቢነትን ዘገባ በፍ
ርድ ቀን እፈልግባቸዋለሁ።
፭ ስለዚህ፣ እኔም መርጫቸዋለሁ፣ እናም
እነዚህን የሚመለከቱትን ጥቅሞቻቸውን፣
አዎን ቅሬታዎችን ማስተዳደር፣ በእግዚአ
ብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህም ሀላፊ
ነታቸው ነው።
፮ ስለዚህ፣ እነዚህን ነገሮች ለቤተክርስ
ቲያኗም ሆነ ለአለም እንዳይሰጡ ትእዛዝ
እሰጣቸዋለሁ፤
፯ ይሁን እንጂ፣ ከመሰረታዊ ፍላጎቶቻ
ቸው እና መሻታቸው በላይ እስከተቀበሉ
ድረስ፣ ወደ ሀጎተራዬ ያግቡ፤
፰ እናም፣ እንደ መንግስት ህግጋት ሀወራ
ሾች እስከ ሆኑ ድረስ፣ ጥቅሙም ለፅዮን
ኗሪዎች፣ እናም ለትውልዶቻቸው፣ የተ
ቀደሰ ይሆናል።
፱ እነሆ፣ ጌታ ከእያንዳንዱ ሰው፣ እን
ዲሁም እኔ ጌታ እንደመደብኩት ወይም

			 ት. እና ቃ. ፸፪፥፳።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፪፥፱–፲።

፰ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳።

፻፴፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፥፲–፸፩፥፩

ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዱ ሰው እንደ
ምመድበው፣ ሀበመጋቢነቱ የምጠብቅበት
ይህ ነው።
፲ እናም እነሆ፣ በህያው እግዚአብሔር
ቤተክርስቲያን አባል የሆነ ከእነዚህ የህግ
ግዴታዎች ነጻ የሆነ ማንም የለም፤
፲፩ አዎን፣ ኤጲስ ቆጶስ ወይም የጌታን
ጎተራን የሚጠብቀው ሀወኪል፣ ወይም በስ
ጋዊ ነገሮች ላይ መጋቢነት የተሰጠውም
ቢሆን ከእነዚህ የህግ ግዴታዎች ነጻ አይ
ደሉም።
፲፪ ለመንፈሳዊ ጉዳዮችንም ሊያስተዳድር
የተመረጠውም፣ ለስጋዊ ጉዳዮች አስተዳ
ደር መጋቢነት እንደተሰጣቸው ሁሉ፣ እር
ሱም ሀደሞዙ ይገባዋል፤
፲፫ አዎን፣ እንዲሁም በብዛትም፣ ይህ
ብዛትም ለእነርሱ በመንፈስ መግለጥ በኩል
ይጨመርላቸዋል።
፲፬ ይሁን እንጂ፣ በስጋዊ ነገሮች ሀእኩል

ሁኑ፣ እናም ይህንንም በመሰሰት አይደ
ለም፣ አለበለዚያም፣ የመንፈስ መገለጥ
ብዛቱ ይከለከላልና።
፲፭ በእዚህ እያሉ አገልጋዮቼ በረከቴ በላ
ያቸው እንዲገለጥ እና ሀበትጋታቸው ምላሽ
እና ለደህንነታቸው እንዲሁም ለጥቅማቸው
ይህን ለትእዛዝም እሰጣቸዋለሁ፤
፲፮ ለምግብ እና ሀለልብስ፣ ለውርስ፣ ለቤ
ቶች እና መሬትም እኔ ጌታ ባስቀመጥኳ
ቸው ስፍራ ሁሉ እና በምልካቸው በማን
ኛቸውም ስፍራ ይሆኑ ዘንድ ይህን ትእዛ
ዝም እሰጣቸዋለሁ።
፲፯ ሀበብዙ ነገሮች ታማኝ ነበሩና፣ እናም
ኃጢአትንም ባለመስራት ድረስ በጎን ነገር
አድርገዋልና።
፲፰ እነሆ፣ እኔ ጌታ ሀመሐሪ ነኝ እናም
እባርካቸዋለሁ፣ እናም ወደ እነዚህ ነገ
ሮች ደስታም ይገባሉ። እንዲህም ይሁን።
አሜን።

ክፍል ፸፩
ታህሳስ ፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህን ራዕይ እስከሚቀበል ድረስ ነቢዩ ከጸሀፊው ከስ
ድኒ ሪግደን ጋር መፅሐፍ ቅዱስን መተርጎም ቀጥሎ ነበር፣ በጊዜውም ይህም
በዚህ የተሰጣቸውን መመሪያዎች ያሟሉ ዘንድ ትርጉምን ለጥቂት ጊዜ አቁ
መው ነበር። ቤተክርስቲያኗን የካደው እዝራ ቡዝ በጻፋቸው ደብዳቤዎች ምክን
ያት በቤተክርስቲያኗ ላይ የነበረውን የጥላቻ ስሜት ለማቃለል ወንድሞች ለመ
ስበክ ሊሄዱ ይገባል።
፩–፬፣ ጆሴፍ ስሚዝ እና ስድኒ ሪግደን ወን
ጌሉን እንዲያውጁ ተልከዋል፤ ፭–፲፩፣
የቅዱሳኑ ጠላቶችም ያፍራሉ።
፩ እነሆ፣ ለእናንተ አገልጋዮቼ ጆሴፍ
ስሚዝ ዳግማዊ እና ሀስድኒ ሪግደን ጌታ
፱ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፮።
፲፪ ሀ ሉቃ. ፲፥፯።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳።

እንዲህ ይላል፣ በእውነትም አንደበታ
ችሁን ከፍታችሁ፣ እንደተሰጣችሁ መን
ፈስ እና ሀይል፣ እንዲሁም በፈቃዴ ወን
ጌሌን ለየምትሰብኩበት፣ የመንግስቱንም
ነገሮች፣ ሐሚስጥራት ከቅዱስ መጻህፍ
ቶች ውስጥ የምታብራሩበት አስፈላጊ እና

ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ዘዳግ. ፲፥፲፪–፲፫።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፮–፳።

፲፯ ሀ
፲፰ ሀ
፸፩ ፩ ሀ
		ለ
		ሐ

ማቴ. ፳፭፥፳፩–፳፫።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፣ ፷፭።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፩፥፪–፸፪፥፫

በእኔም ጠቃሚ መስሎ የሚታይበት ጊዜ
መጥቷል።
፪ እውነት እላችኋለሁ፣ በየአካባ
ቢው ላሉት ለአለም እና ለቤተክርስ
ቲያኗም፣ ለአንድ ወቅት፣ እንዲሁም
እንድታውቁት እስከሚደረግ ድረስ
አውጁ።
፫ በእውነት፣ ይህም የሰጠኋችሁ የወቅቱ
ተልዕኮ ነው።
፬ ስለዚህ፣ በወይን ስፍራዬ አገልግሉ።
የምድር ኗሪዎችንም ጥሯቸው፣ እናም
መስክሩ፣ እናም ለሚመጡት ትእዛዛት
እና ራዕዮችም መንገድን አዘጋጁ።
፭ አሁን፣ እነሆ ይህም ጥበብ ነው፤ የሚ
ያነበውም ሀይረዳው እና ደግሞም ለይቀበ
ለውም፤

፻፴፪

፮ ለሚቀበለውም ለእርሱ በብዛት፣ እን
ዲሁም ሀይል ይሰጠዋልም።
፯ ስለዚህ፣ ጠላታችሁን ሀአሳፍሩ፤ በግ
ልጽ እናም በግል ለእንዲያገኟችሁ ጥሯ
ቸው፤ እናም ታማኝ ብትሆኑ እፍረታቸው
ይገለጣል።
፰ ስለዚህ፣ ብርቱ ማስረጃቸውን በጌታ
ላይ ያምጡ።
፱ በእውነትም፣ ጌታ እንዲህ ይላችኋል—
በእናንተ ላይ እንዳትበለጽጉ የሚከላከል
ሀ
መሳሪያ አይከናወንም፤
፲ እናም ማንም ሰው በእናንተ ላይ ድም
ጹን ቢያነሳ እኔ በወሰንኩት ጊዜ ያፍራል።
፲፩ ስለዚህ፣ ትእዛዛቴን ጠብቁ፤ እው
ነተኛ እና ታማኝ ናቸውና። እንዲሁም
ይሁን። አሜን።
ሀ

ክፍል ፸፪
በታህሳስ ፬፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ብዙ ሽማግሌዎች እና አባላት ሀላፊነታቸውን ለመማር እና በቤ
ተክርስቲያኗ ትምህርቶች ለመታነፅ ተሰብስበው ነበር። ይህ ክፍል በአንድ ቀን
የተሰጡ ሶስት ራዕዮች የተቀናጁበት ነው። ከ፩ እስከ ፰ ያሉት ቁጥሮች ኒዌል ኬ
ውትኒ እንደ ኤጲስ ቆጶስ የተጠራበትን ያሳውቃሉ። ከዚያም ተጠራ እና ተሾመ፣
ከዚያም፣ ስለ ኤጲስ ቆጶሱ ሀላፊነቶች ተጨማሪ ማስረጃዎች የሚሰጡበትን ከቁ
ጥር ፱ እስከ ፳፫ ያለውንም ተቀብሎ ነበር። ከዚህም በኋላ፣ ከቁጥር ፳፬ እስከ ፳፮
ስለፅዮን መሰብሰብ መመሪያ ሰጥተው ነበር
፩–፰፣ ሽማግሌዎች የመጋቢነታቸውን
መግለጫ ለኤጲስ ቆጶሱ ይስጡ፤ ፱–፲፭፣
ኤጲስ ቆጶሱ ግምጃ ቤትን ይጠብቃል፣
እናም ድሆችን እና ችግረኞችን የሚሹት
ይንከባከባል፤ ፲፮–፳፮፣ ኤጲስ ቆጶሳት
የሽማግሌዎችን ብቃነት ያረጋግጡ።
፩ አድምጡ፣ እናም ሀመንግስት እና ሀይል
የተሰጣችሁ አቤቱ እናንት የተሰባሰባች
፭ሀ
		ለ
፮ሀ
፯ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
ማቴ. ፲፫፥፲፪።
ሙሴ ፯፥፲፫–፲፯።
ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፯፤

ሁት የቤተክርስቲያኔ ለሊቀ ካህና ትየጌታን
ድምፅ ስሙ።
፪ በእውነትም ጌታ እንዲህ ይላል፣ ለእ
ናንተ፣ ወይም ከእናንት በዚህ የጌታ የወ
ይን ስፍራ በሆነች ቤተክርስቲያን፣ ሀኤጲስ
ቆጶስ ይመረጥ ፍቃዴ ነው።
፫ እናም በእውነት በዚህም ነገር ያደረጋ
ችሁት ጥበብ ነው፣ ከእያንዳንዱ ሀመጋቢ
እጅ፣ በጊዜም ይሁን በዘለአለም፣ ለየመ

			፷፰፥፰–፱።
፱ ሀ ኢሳ. ፶፬፥፲፯።
፸፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።

		ለ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬–፲፱።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
		ለ ሉቃ. ፲፱፥፲፩–፳፯።

፻፴፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፪፥፬–፲፱

ጋቢነቱን ሐመግለጫ እንዲያቀርብ በጌታ
ይጠበቅበታልና።
፬ በጊዜ ታማኝ እና ሀብልህ የሆነው ለእርሱ
በአባቴ የተዘጋጁትን ለመኖሪያዎች ለመው
ረስ ብቁ ሆኑ ይገኛል።
፭ እውነት እላችኋለሁ፣ በቤተክርስቲያኗ
በዚህ ሀየወይን ስፍራ ውስጥ ያሉ ሽማግ
ሌዎች የመጋቢነታቸውን መግለጫ በዚህ
የወይን ስፍራዬ በእኔ ለሚመረጠው ኤጲስ
ቆጶሱ ይስጡ።
፮ እነዚህ ነገሮችም፣ በፅዮን ላለው ኤጲስ
ቆጶሱ ተላልፈው እንዲሰጡ በመመዝገቢ
ያው ውስጥ ይሁኑ።
፯ እናም ሀየኤጲስ ቆጶሱ ሀላፊነት በተሰ
ጡት ትእዛዛት እና በጉባኤ ድምጽ እንዲ
ታወቅ ይደረጋል።
፰ እናም አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በዚህ ሀይል የሚመረጠው እና የሚሾመው
ሰው አገልጋዬ ሀኒወል ኬ ውትኒ ነው።
ይህም፣ የቤዛችሁ፣ የጌታ አምላካችሁ
ፈቃድ ነው። እንዲህም ይሁን። አሜን።
፱ ከተሰጠው ህግ በተጨማሪ፣ በዚህ የወ
ይን ስፍራ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተሾመ
ውን የኤጲስ ቆጶሱን ሀላፊነት የሚያሳው
ቀው የጌታ ቃል፣ በእውነትም ይህ ነው—
፲ የጌታን ሀጎተራ መጠበቅ፤ በዚህ የወ
ይን ስፍራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገንዘቦ
ችን መቀበል ነው፤
፲፩ አስቀድሞ እንደታዘዘው የሽማግሌ
ዎችን መግለጫ ለመቀበል፤ እናም የሚ
ከፍሉት እስካላቸው ድረስ፣ ለሚቀበሉት
የሚከፍሉትን እንደፍላጎታቸው ሀለማስ
ተዳደር ነው፤
፲፪ ይህም ደግሞ ለቤተክርስቲያኗ
ጥቅም፣ ለድሀው እና ለችግረኛው፣ ይቀ
ደስ ዘንድ ነው።
፫ሐ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፪፤
፻፬፥፲፩–፲፫።
፬ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፭–፵፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፱፥፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፩፤

፲፫ እናም ለመክፈል ችሎታ ሀየሌለው
ለእርሱ፣ መግለጫው ይወሰድ እናም፣ ጌታ
በእጆቹ ከሚያስቀምጣቸው ገንዘቦች እዳ
ውን ለሚከፍልለት፣ ለፅዮን ኤጲስ ቆጶስ
ይሰጥ።
፲፬ እናም በመንፈሳዊ ነገሮች፣ ወንጌሉን
እና የመንግስቱን ጉዳዮች ለቤተክርስቲያኗ
እና ለአለም በማስተዳደር የሚያገለግለውም
ታማኝ አገልጋይ፣ እዳውን ለፅዮን ኤጲስ
ቆጶስ በዚህ ይከፍላል፤
፲፭ በመሆኑም ከቤተክርስቲያኑ ይወ
ጣል፣ ሀበህጉ መሰረት ወደ ፅዮን የሚመ
ጣው እያንዳንዱ ሰው በፅዮን ኤጲስ ቆጶስ
ፊት ሁሉንም ነገሮች ማቅረብ ይኖርበታ
ልና።
፲፮ እናም አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በዚህ የወይን ስፍራ ያሉት እያንዳንዱ ሽማ
ግሌዎች በዚህ የወይን ስፍራ ለሚገኘው
ኤጲስ ቆጶስ የሀላፊነቱን መግለጫ መስ
ጠት ይኖርበታል—
፲፯ ከዚህ የወይን ስፍራ ዳኛ ወይም ኤጲስ
ቆጶስ በፅዮን ባለ ኤጲስ ቆጶስ የሚሰጥ ሀየም
ስክር ወረቀት እያንዳንዱን ሰው ተቀባይ
ያደርገዋል፣ እናም ለሁሉም ነገሮች መልስ
ይሰጣል፣ እንደ ብልህ ለመጋቢ እና ታማኝ
አገልጋይም ያስቆጥረዋል፤
፲፰ አለበለዚያም በፅዮን ኤጲስ ቆጶስ ተቀ
ባይነትን አያገኝም።
፲፱ እናም አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ለዚህ የወይን ስፍራ ቤተክርስቲያን ኤጲስ
ቆጶስ መግለጫ የሚሰጥ እያንዳንዱ ሽማ
ግሌ፣ ለራሱ እና ለመግለጫው በሁሉም ነገ
ሮች ማረጋገጫ ይሆንለት ዘንድ እንዲያ
ቀርብ፣ ባገለገለባት ቤተክርስቲያን ወይም
ለቤተክርስቲያናቱ ብቁ ስለመሆኑ ምስክር
ይሰጥ።

፵፮፥፳፯፤ ፶፰፥፲፯–
፲፰፤ ፻፯፥፹፯–፹፰።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዊትኒ፣ ኒውል ኬ።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፸፥፯–፲፩፤
፸፰፥፫።
ቅ.መ.መ. ጎተራ።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፭፥፳፬።

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፩።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፷፬፣ ፹፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፪፥፳–፸፫፥፬

፳ እና ደግሞም፣ የተጻፉትን ነገሮችን
በመመልከት ሀላፊነት የተሰጣቸው አገ
ልጋዮቼም ከኤጲስ ቆጶስ ወይም ከኤጲስ
ቆጶሳት በሁሉም ነገሮች እርዳታ የማግኘት
መብት አላቸው—
፳፩ ያም ሀ ራዕዮችም እንዲታተሙ፣
እናም እስከ ምድር ዳርቻ እንዲሄዱ፤ ቤተ
ክርስቲያኗን በሁሉም ነገሮች የሚረዷትን
ገንዘቦች ያገኙ ዘንድ፤
፳፪ በሁሉም ነገሮች ራሳቸውን ተቀባይ
እንዲያደርጉ፣ እናም እንደ ብልህ መጋ
ቢም ይረጋገጥላቸው ዘንድ ነው።
፳፫ እናም አሁን፣ እነሆ፣ ይህም፣ በተ
መሰረተችበት በማንኛውም ምድር ውስጥ፣
ለቤተክርስቲያኔ ቅርንጫፎች ሁሉ ምሳሌ
ሀ

፻፴፬

ይሆናል። እናም አሁን፣ የምለውን አበቃ
ለሁ። አሜን።
፳፬ ስለቤተክርስቲያኗ አባላት፣ ከመንግ
ስት ህግጋት በተጨማሪም ጥቂት ቃላት—
በመንፈስ ቅዱስ ወደ ፅዮን እንዲሄዱ ሀየተ
መደቡት፣ እናም ወደ ፅዮን ለመጓዝ እድ
ለኛም የሆኑት—
፳፭ ከቤተክርስቲያኗ ሶስት ሽማግሌዎች፣
ወይም ከኤጲስ ቆጶስ የምስክር ወረቀትን፣
ለኤጲስ ቆጶሱ ይውሰዱ፤
፳፮ አለበለዚያም ወደ ፅዮን ምድር
የሚሄደውም እንደ ብልህ መጋቢ አይረ
ጋገጥለትም። ይህም ደግሞ ምሳሌ ነው።
አሜን።

ክፍል ፸፫
በጥር ፲፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )፣ በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
ለስድኒ ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። ካለፈው ህዳር መጀመሪያ ጀምሮ፣ ነቢዩ እና
ስድኒ ሪግደን በመስበክ ተጠምደው ነበር፣ እናም በዚህም የተነሳ በቤተክርስቲ
ያኗ ላይ ተነስቶ የነበረውን ጥላቻ ለመቀነስ ብዙ ነገሮችን አከናውነው ነበር (የክ
ፍል ፸፩ ርዕስን ተመልከቱ)
፩–፪፣ ሽማግሌዎች በመስበክ ይቀጥሉ፤
፫–፮፣ ጆሴፍ ስሚዝ እና ስድኒ ሪግደን
መፅሀፍ ቅዱስ እስኪገባደድ ድረስ መተ
ርጎምን ይቀጥሉ።
፩ በእውነትም ጌታ እንዲህ ይላልና፣ እስከ
ጉባኤ ድረስ ወንጌሌን በመስበክ፣ እናም
በአካባቢው ዙሪያ የሚገኙትን ቤተክርስ
ቲያኖችን በማበረታታት ሀይቀጥሉ ዘንድ
ፍቃዴ ነው፤
፪ እና ከዚያም፣ እነሆ፣ በጉባኤው ሀድምፅ
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፸፥፫–፭።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።
፸፫ ፩ ሀ ይህም በሚስዮን ላይ

የተለያዩት ተልዕኮአቸው ምን እንደሆኑም
ይገለፅላቸዋል።
፫ አሁንም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገል
ጋዮቼ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና ስድኒ ሪግ
ደን፣ ጌታም እንዲህ ይላል፣ ዳግም ሀመተ
ርጎም ለየሚያስፈልግበት ጊዜ ነው፤
፬ እናም፣ በተቻለ መጠን፣ እስከ ጉባኤው
ድረስም በአካባቢው ዙሪያ ውስጥ ስበኩ፤
እናም ከዚያም ይህም እስኪገባደድ ድረስ
የትርጉምን ስራ መቀጠላችሁ አስፈላጊ
ነው።

			 ያሉት ማለት ነው፤
ት. እና ቃ. ፶፯–
፷፰ ተመልከቱ።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፷፫።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷–፷፩፤
፸፮፥፲፭።
ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ

ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።
		ለ ይህም ጆሴፍ እና ስድኒ
ከዚህ በፊት መፅሐፍ ቅዱስን
መተርጎም እንዲያቆሙና
ወንጌልን እንዲሰብኩ
ታዘው ነበር ማለት ነው።
ት. እና ቃ. ፸፩፥፪።

፻፴፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፫፥፭–፸፬፥፯

፭ እናም ተጨማሪ እውቀቶች እስከሚሰ
ጣቸው ድረስ፣ እንዲሁም እንደተጻፈው፣
ይህም ለሽማግሌዎች ምሳሌ ይሁን።

፮ አሁን ምንም ተጨማሪ በዚህ ጊዜ አል
ሰጣችሁም። ወገባችሁን ሀታጠቁ እናም
በመጠን ኑሩ። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፸፬
በ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )፣ በዌይን አውራጃ፣ ኒው ዮርክ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተ
ሰጠ ራዕይ። ቤተክርስቲያኗ ከመደራጀቷ በፊትም፣ ነቢዮ ስለ ርዕሱ መልስ እን
ዲፈልግ ያደረጉ ስለትክክለኛው የጥምቀት መንገድ ጥያቄዎች ነበሩ። የጆሴፍ
ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፣ ይህ ራዕይ የህጻናት ጥምቀት ተቀባይነትን ለማ
ሳየት ሁልጊዜም የሚጠቀሙበትን የቅዱሳት መጻህፍት ጥቅሰት፣ ፩ ቆሮንቶስ
፯፥፲፬ን የሚያብራራ ነው።
፩–፭፣ ጳውሎስ በጊዜው የነበረችውን
ቤተክርስቲያን የሙሴን ህግጋትን እን
ዳታከብር መከረ፤ ፮–፯፣ ህጻናት ልጆች
ቅዱስ ናቸው እናም በኃጢአት ክፍያውም
የተቀደሱ ናቸው።
፩ ሀያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሶአልና፥
ያላመነችም ሚስት በባልዋ ተቀድሳለች፤
አለዚያ ልጆቻችሁ ርኵሳን በሆኑ ነበር፤
አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው።
፪ አሁን፣ በሐዋርያት ዘመን የግርዘት
ህግ በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በማያም
ኑት አይሁዶች ዘንድ ይተገበር ነበር።
፫ እናም እንዲህ ሆነ በህዝብም መካከል
የግርዘት ህግን የሚመለከት ታላቅ ሀክርክር
ተነስቶ ነበር፣ ያላመነ ባል ልጆቹ ለእንዲገ
ረዙ እና ተፈጽሞ ለነበረውም ለሙሴ ሐህግ
ተገዢ እንዲሆን ፍላጎት ነበረውና።

፬ እናም እንዲህም ሆነ፣ ልጆቹም በሙሴ
ህግ ተገዢ ሆነው በማደጋቸው፣ የአባቶቻ
ቸውን ሀባህሎች ተከተሉ እናም በክርስቶ
ስም ወንጌል አላመኑም፣ በዚህም ያልተ
ቀደሱ ሆኑ።
፭ ስለዚህ፣ በዚህም ምክንያት ነው ሐዋ
ሪያው ለቤተክርስቲያኗ ከጌታ ሳይሆን
ከራሱ፣ በመካከላቸው የሙሴ ሀህግ ካል
ተሻረ በስተቀር የሚያምኑ ከማያምኑ ጋር
ለ
አንድነት የላቸውምበማለት የጻፈው፣
፮ ልጆቻቸው እንዳይገረዙ፤ እና ይህም
በአይሁዶች መካከል ይተገበር ስለነበር፣
ህጻናት ልጆች አይጸደቁም የሚለው ባህ
ልም እንዲቀር የትእዛዝን ፅሑፍ ሰጣቸው፤
፯ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሀየኃጢ
አት ክፍያ አማካይነት ለስለተቀደሱ ህጻ
ናት ሐልጆች መየተቀደሱ ናቸው፤ እና ይህም
የቅዱሳት መጻህፍት ትርጉም ነው።

ክፍል ፸፭
በጥር ፳፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )፣ በአምኸርስት ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
፮ ሀ ፩ ጴጥ. ፩፥፲፫።

፸፬ ፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፯፥፲፬–፲፱።

፫ ሀ የሐዋ. ፲፭፥፩–፴፭፤
ገላ. ፪፥፩–፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መግረዝ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ባህል።

፭ ሀ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬–፳፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—በሀይማኖቶች
መካከል መጋባት።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።

		ሐ ሞሮኒ ፰፥፰–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፯፤
፻፴፯፥፲።
		መ ቅ.መ.መ. ደህንነት—
የልጆች ደህንነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፭፥፩–፲፫

፻፴፮

በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህ ክፍል በአንድ ቀን የተሰጡ ሁለት የተለያዩ ራዕዮችን
(የመጀመሪያው ከቁጥር ፩ እስከ ፳፪ ውስጥ እና ሁለተኛው ከቁጥር ፳፫ እስከ ፴፮
ውስጥ ያሉትን) የያዘ ነው። ጊዜውም ጆሴፍ ስሚዝ እንደ ታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት
ተደግፎ የተሾመበት ጉባኤ ነበር። መልእክታቸውን ሰዎች እንዲገባቸው በሚያደ
ርጉበት ጊዜ ችግር ያጋጠማቸው አንዳንድ ሽማግሌዎች ወዲያውኑ ስለ ሀላፊነታ
ቸው በዝርዝር ለመማር ፍላጎት አደረባቸው። እነዚህ ራዕዮች ተከትለው መጡ።
፩–፭፣ ወንጌልን የሚሰብኩ ታማኝ ሽማ
ግሌዎች ዘለአለማዊ ህይወትን ያገኛሉ፤
፮–፲፪፣ ሁሉንም ነገሮች የሚያስተምረ
ውን አፅናኙን ለመቀበል ጸልዩ፣ ፲፫–፳፪፣
መልእክታቸውን በማይቀበሉት ላይ ሽማ
ግሌዎች በፍርድ ይቀመጣሉ፤ ፳፫–፴፮፣
የሚስዮኖች ቤተሰቦች ከቤተክርስቲያኗ
እርዳታን ይቀበሉ።
፩ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እኔ፣
እንዲሁም ሀአልፋና ኦሜጋ፣ ጌታችሁ እና
አምላካችሁ፣ በመንፈስ ለድምፅም እናገ
ራለሁ—
፪ እናንት ወንጌሌን ለመስበክ፣ እና ሀየወ
ይን ስፍራዬን ለለመግረዝ ስማችሁን የሰጣ
ችሁ ሆይ፣ አድምጡ።
፫ እነሆ፣ እንዲህ እላችኋለሁ ሳትዘገዩ፣
ወይም ሀስራ ሳትፈቱ፣ በአቅማችሁ ሁሉ
እየሰራችሁ ትሄዱ ዘንድ ፍቃዴ ነው—
፬ በሰጠኋችሁ ራዕዮች እና ትእዛዛት መሰ
ረት ሀእውነትን ለበማወጅ ድምጻችሁን እንደ
መለከት ድምጽ ከፍ አድርጉ።
፭ እናም ታማኝ ብትሆኑ ብዙ ሀነዶም በጀ
ርባችሁ ትሸክማላችሁ፣ እናም ለበክብር፣
እናም ሐበግርማ፣ መአለሟችነት፣ እናም
ሠ
በዘለአለም ሕይወት ረአክሊልም ይጫን
ላችኋል።
፸፭ ፩ ሀ ራዕ. ፩፥፰።
		ለ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
፬ሀ

ቅ.መ.መ. አልፋ
እና ኦሜጋ።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
ያዕቆ. ፭፥፷፪።
ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፯።

፮ ስለዚህ፣ ለአገልጋዬ ዊልያም መክለለን
በእውነትም እለዋለሁ፣ ወደ ምስራቅ አገ
ሮች እንዲሄድ የሰጠሁትን ትእዛዝ ሀሽሬ
ዋለሁ፤
፯ እናም አዲስ ተልዕኮ እና አዲስ ትእዛዝ
ንም እሰጠዋለሁ፣ በዚህም እኔ ጌታ ለልቡ
ሀ
ስለማጉረምረሙም ለእገስጸዋለሁ፤
፰ እናም ኃጢአትን ሰርቷል፤ ይሁን
እንጂ፣ ይቅርታ ሰጥቼዋለሁ እና ዳግም እን
ዲህም እለዋለሁ፣ ወደ ደቡብ አገሮች ሂድ።
፱ እናም አገልጋዬ ሉክ ጆንሰን ከእርሱም
ጋር ይሂድ፣ እናም ያዘዝኳቸውን ነገሮች
ንም ያውጁ—
፲ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉንም ነገሮች
የሚያስተምራቸውን ሀአፅናኙን በጌታ ስም
በመጥራትም—
፲፩ እንዳይታክቱም ዘወትር ሀይጸልዩ፤
እና ይህን እስካደረጉ ድረስ፣ እስከመጨ
ረሻም አብሬአቸው እሆናለሁ።
፲፪ እነሆ፣ ይህም እናንተን በተመልከተ
የጌታ አምላካችሁ ፈቃድ ነው። እንዲሁም
ይሁን። አሜን።
፲፫ እናም ዳግም፣ በእውነት ጌታ እንዲህ
ይላል፣ አገልጋዬ ሀኦርሰን ሀይድ እና አገ
ልጋዬ ለሳሙኤል ኤች ስሚዝ ወደ ምስራቅ
አገሮች ጎዞአቸውን ይጀምሩ፣ እናም ያዘ
ዝኳቸውን ነገሮች ያውጁ፤ እናም ታማኝም

		ለ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፭ ሀ መዝ. ፻፳፮፥፮፤
አልማ ፳፮፥፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ክብር።
		ሐ ቅ.መ.መ. ክብር።
		መ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ሠ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ረ ቅ.መ.መ. አክሊል።

፮ ሀ ት. እና ቃ. ፷፮።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሀሳቦች፤
ማጉረምረም።
		ለ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፲ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፳፮።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፲፩ ሀ ፪ ኔፊ ፴፪፥፱።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይድ፣ ኦርሰን።
		ለ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ሳሙኤል ኤች።

፻፴፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፭፥፲፬–፳፱

ቢሆኑ፣ እስከ መጨረሻም ሐአብሬአቸው
እሆናለሁ።
፲፬ እና ደግሞም፣ በእውነት ለአገልጋዬ
ላይመን ጆንሰን፣ እናም ለአገልጋዬ ሀኦርሰን
ፕራት ይህን እላቸዋለሁ፣ እነርሱም ወደ
ምስራቅ አገሮች ጎዞአቸውን ያቅኑ፣ እናም
እነሆ፣ እስከ መጨረሻውም እኔ ከእነርሱ
ጋር ነኝና።
፲፭ እና ደግሞም፣ ለአገልጋዬ አሳ
ዶድስ፣ እና ለአገልጋዬ ካልቭስ ውልሰን
እናገራለሁ፣ እነርሱም ወደ ምእራብ አገ
ሮች ጎዞአቸውን ያቅኑ፣ እናም እንዳዘዝኳ
ቸው ወንጌሌን ያውጁ።
፲፮ እናም ታማኝ የሆነውም ሁሉንም ነገ
ሮች ያሸንፋል፣ እናም በመጨረሻም ቀን
ሀ
ከፍ ይደረጋል።
፲፯ እና ደግሞም፣ ለአገልጋዬ ሜጀር ኤን
አሽሊ እና ለአገልጋዬ በር ሪግስ እላቸዋል
ለሁ፣ ወደ ደቡብ አገሮችም ጉዞአቸውን
ያቅኑ።
፲፰ አዎን፣ ሁሉም እንዳዘዝኳቸው፣ በየ
ቤቱ፣ እና በየመንደሩ፣ እና በየከተማው
ይጓዙ።
፲፱ እናም በሚገቡበትም ቤት ውስጥ፣
እና ከተቀበሏችሁም፣ በቤቱ ላይ በረከታ
ችሁን ተዉ።
፳ እናም በምትገቡበትም ቤት ውስጥ፣
ባይቀበሏችሁም፣ በቶሎ ከቤቱ ውጡ፣
እናም ምስክር እንዲሆንባቸው ከእግራ
ችሁ ትቢያን ሀአራግፉ።
፳፩ እናም ሀበደስታ እና በስኬታማነት
ይሞላሉ፤ እናም ይህን እወቁ፣ ለበፍርድም
ቀን የእዚያ ቤት ፈራጆች ትሆናላችሁ እናም
ትኮንናቸዋላችሁም፤
፳፪ እናም ከዚያ ቤት ይልቅ ለአረመኔው
በፍርድ ቀን ይቀልለታል፤ ስለዚህ፣ ወገባ

ችሁን ሀታጠቁ እናም ታማኝ ሁኑ፣ እናም
ሁሉንም ነገሮች ታሸንፋላችሁ፣ እናም
በመጨረሻም ቀን ከፍ ትደረጋላችሁ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።
፳፫ ደግሞም፣ ጌታ ለእናንተ እንዲህ
ይላል፣ ስለእናንተ ያለውን ፈቃዱን ለማ
ወቅ ስማችሁን የሰጣችሁ የቤተክርስቲያኔ
ሽማግሌዎች ሆይ—
፳፬ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ እነዚያን ቤተ
ሰቦች መርዳት፣ እናም የተጠሩት እና ወደ
አለም ወንጌልን ለመስበክ መሄድ ያለባቸ
ውን ቤተሰቦች መርዳት፣ የቤተክርስቲያኗ
ሀላፊነት ነው።
፳፭ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ ይህን ትእዛዝ እሰ
ጣችኋለሁ፣ ወንድሞቻችሁ ልቦቻቸውን
ለመክፈት ፈቃደኛ እስከሆኑ ድረስ፣ ለቤ
ተሰቦቻችሁ ስፍራዎችን ተቀበሉ።
፳፮ እናም ስፍራዎችን፣ እና የቤተክር
ስቲያኗን እርዳታ ለቤተሰባቸው ለመቀ
በል የሚችሉት እንደነዚህ አይነቶች፣ ወደ
አለም፣ ወደ ምስራቅም ወይም ምዕራብ፣
ወይም ሰሜን፣ ወይም ወደ ደቡብ፣ ከመ
ሄድ እንዳይቀሩ።
፳፯ ይጠይቁ እናም ይቀበላሉ፣ ያንኳኩ
እናም ይከፈትላቸዋል፣ እናም ከላይም፣
እንዲሁም ሀከአፅናኙ ዘንድ፣ የት መሄድ
እንዳለባቸው ያውቃሉ።
፳፰ እና ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሀ
ቤተሰቡን ለየማስተዳደር ሀላፊነት ያለበት
እያንዳንዱም ሰው፣ ያስተዳድር፣ እናም
ዘውዱን በምንም አያጣውም፣ እናም በቤ
ተክርስቲያኗም ውስጥ ያገልግል።
፳፱ እያንዳንዱም ሰው በሁሉም ነገሮች
ሀ
ይትጋ። እናም ለስራ ፈት የሆነ፣ ንስሀ ካል
ገባ እና መንገዱን ካላሻሻለ፣ በቤተክርስቲ
ያኗ ውስጥ ስፍራ አይኖረውም።

፲፫ ሐ
፲፬ ሀ
፲፮ ሀ
፳ሀ

ማቴ. ፳፰፥፲፱–፳።
ቅ.መ.መ. ፕራት፣ ኦርሰን።
ት. እና ቃ. ፭፥፴፭።
ማቴ. ፲፥፲፬፤
ሉቃ. ፲፥፲፩–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፭፤
፷፥፲፭።

፳፩ ሀ ማቴ. ፭፥፲፩–፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።
፳፪ ሀ ኤፌ. ፮፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፭–፲፰።
፳፯ ሀ ፪ ኔፊ ፴፪፥፭፤
ት. እና ቃ. ፰፥፪።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ።
		ለ ፩ ጢሞ. ፭፥፰፤
ት. እና ቃ. ፹፫፥፪።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፭፥፴–፸፮፥፩

፴ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ስሚኦን ካርተር እና
አገልጋዬ ኢመር ሀሪስ በአገልግሎት ይተ
ባበሩ፤
፴፩ እና ደግሞም አገልጋዬ ኤዝራ ታየር
እና አገልጋዬ ሀቶማስ ቢ ማርሽም፤
፴፪ እና ደግሞም አገልጋዬ ሀይረም ስሚዝ
እና አገልጋዬ ሬይኖልድ ካሁንም፤
፴፫ እና ደግሞም አገልጋዬ ዳንኤል ስታ
ተን እና አገልጋዬ ሲሞር ብረንሰንም፤

፻፴፰

፴፬ እና ደግሞም አገልጋዬ ሲልቨስተር
ስሚዝ እና አገልጋዬ ጊድየን ካርተር
፴፭ እና ደግሞም አገልጋዬ ራግልስ ኤምስ
እና አገልጋዬ ስቲቨን ባርነትም፤
፴፮ እና ደግሞም አገልጋዬ ማይካ ቢ ዌል
ተን እና አገልጋዬ ኢድን ስሚዝም። እንዲ
ህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፸፮
በየካቲት ፲፮፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
ለስድኒ ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። ከዚህ ራዕይ ጽሑፉ አስቀድሞ፣ የጆሴፍ ስሚዝ
ታሪክ እንደሚገልጸው፥ “ከአምኸርስት ጉባኤ እንደተመለስኩ፣ ቅዱሳን መጻህ
ፍትን መተርጎምን ቀጠልኩ። ከተቀበልኳቸው ከተለያዩ ራዕዮች፣ የሰውን ልጅ
ደህንነት የሚመለከቱ ብዙ አስፈላጊ ነጥቦች ከመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደተወ
ሰዱ፣ ወይም ከመከማቸቱ በፊት እንደጠፉ ግልፅ ነበር። እግዚአብሔር ለእያን
ዳንዱ በስጋ ባከናወነው በኩል ደመወዙን የሚሰጥ ከሆነ፣ ለቅዱሳን የዘለአለም
ቤት እንዲሆን የተወሰነበት ሰማይ ከአንድ በላይ የሆኑ መንግስታትን እንደሚያ
ጠቃልል ቀሪው እውነት በራሱ የሚያስረዳ ነው። በዚህም መሰረት፣. . . የቅዱስ
ዮሐንስን ወንጌል ስንተረጉም፣ እኔ እና ሽማግሌ ሪግደን የሚቀጥለውን ራዕይ
ተመለከትን።” ራዕዩ በተሰጠበት ግዜ፣ ነቢዩ ዮሐንስ ፭፥፳፱ን እየተረጎመ ነበር።
፩–፬፣ ጌታ እግዚአብሔር ነው፤ ፭–፲፣
የመንግስት ሚስጥራት ለታማኞቹ ሁሉ
ይገለጣሉ፤ ፲፩–፲፯፣ ሁሉም በጻድቃንም
ሆነ በኃጢአተኛ ትንሳኤ ከሞት ይነሳሉ፤
፲፰–፳፬፣ የብዙ አለማት ኗሪዎች በኢየ
ሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ክፍያ አማካይነት
የእግዚአብሔር ወንዶች እና ሴቶች ልጆች
ናቸው፤ ፳፭–፳፱፣ የእግዚአብሔር መል
አክ ተጣለ እናም ዲያብሎስም ሆነ፤ ፴–
፵፱፣ የጥፋት ልጆችም በዘለአለም እርግ
ማን ይሰቃያሉ፤ ሌሎች ሁሉም የተወሰነ
የደህንነትን ደረጃ ያገኛሉ፤ ፶–፸፣ በሰለ
ስቲያል መንግስት ውስጥ ዘለአለማዊ ክብር
ያላቸው ፍጡራን ክብር እና ደመወዝ ተገ
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማርሽ፣
ቶማስ ቢ።
፸፮ ፩ ሀ ኢሳ. ፩፥፪።

ልጿል፤ ፸፩–፹፣ የተረስትሪያልን መን
ግስት የሚወርሱትም ተገልጸዋል፤ ፹፩–
፻፲፫፣ በቲለስቲያል፣ ተረስትሪያል፣ እና
በሰለስቲያል ክብሮች ውስጥ ያሉት ሁኔ
ታቸው ተገልጿዋል፤ ፻፲፬–፻፲፱፣ ታማኝ
የሆኑት የእግዚአብሔርን መንግስት ሚስ
ጥራት በመንፈስ ቅዱስ ሀይል አማካይነት
ማየት እና መረዳት ይችላሉ።
፩ ሀአድምጡ፣ እናንት ሰማያት ሆይ፣
ምድር ሆይ ጆሮሽን ስጪ፣ እናም ነዋሪ
ዎችዋም ተደሰቱ፣ ጌታ ለእግዚአብሔር
ነውና፣ እናም ከእርሱም በቀር ሐማንም
መ
አዳኝ የለምና።

		ለ ኤር. ፲፥፲።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር

ወልድ።
		ሐ ኢሳ. ፵፫፥፲፩፤ ሆሴ. ፲፫፥፬።
		መ ቅ.መ.መ. አዳኝ።

፻፴፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፪–፲፯

፪ ጥበቡ ሀታላቅ ነው፣ መንገዶቹም ለድንቅ
ናቸው፣ እናም የአሰራሩንም መጠን ማንም
ሊያገኘው አይቻለውም።
፫ ሀ አላማዎቹ አይወድቁም፣ እጁንም
ይከለክል ዘንድ የሚቻለው ማንም የለም።
፬ ከዘለአለም እስከ ዘለአለም ሀአንድ ነው፣
እና አመታቱም ከቶ ለአያልቁም።
፭ ጌታ እንዲህ ይላል—እኔ ጌታ ሀለሚፈ
ሩኝ ለመሀሪ እና ይቅር ባይ ነኝ፣ እና በፅድቅ
እና በእውነት እስከ መጨረሻው ሐየሚያገለ
ግሉኝንም በማክበር እደሰታለሁ።
፮ ዋጋቸውም ታላቅ እና ሀክብራቸውም
ዘለአለማዊ ይሆናል።
፯ እና ለእነርሱም ሁሉንም ሀሚስጥራት፣
አዎን፣ ከጥንት ጀምሮ የተሰወሩትን የመ
ንግስቴን ሚስጥራት ሁሉ ለእገልጽላቸዋ
ለሁ፣ እና በሚመጡት ዘመናትም መን
ግስቴን የተመለከቱትን ነገሮች ሁሉ በጎ
ፈቃዴን ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ።
፰ አዎን፣ የዘለአለምን ድንቆችንም ያው
ቃሉ፣ የሚመጡትን፣ እንዲሁም የብዙ
ትውልዶች ነገሮችንም አሳያቸዋለሁ።
፱ እናም ሀጥበባቸውም ታላቅ ይሆናል፣
እናም ለመረዳታቸውም እስከ ሰማያት የዘ
ለቀ ይሆናል፤ እናም የጥበበኞችም ጥበብ
ትጠፋለችና፣ እናም የአስተዋዮችም ሐማስ
ተዋል ትሰወራለች።
፲ ሀ በመንፈሴም ለ አብራላቸዋለሁና፣
እናም የፈቃዴን ሚስጥራት—አዎን እን
፪ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፩–፫።
		ለ ራዕ. ፲፭፥፫።
፫ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፶፮፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፰፤
፷፬፥፴፩።
፬ ሀ ዕብ. ፲፫፥፰፤
ት. እና ቃ. ፴፭፥፩፤
፴፰፥፩–፬፤ ፴፱፥፩–፫።
		ለ መዝ. ፻፪፥፳፭–፳፯፤
ዕብ. ፩፥፲፪።
፭ ሀ ዘዳግ. ፮፥፲፫፤
ኢያ. ፬፥፳፫–፳፬።
ቅ.መ.መ. ማክበር፤
ፍርሀት።
		ለ ዘፀአ. ፴፬፥፮፤
መዝ. ፻፫፥፰።

ዲሁም ሐዓይን ያላየውን ጆሮም ያልሰማ
ውን፣ በሰውም ልብ ያልታሰቡትንም ነገ
ሮች፣ መበሀይሌ አሳውቃቸዋለሁ።
፲፩ እኛ፣ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና ስድኒ
ሪግደን፣ በጌታችን አንድ ሺ ስምንት መቶ
ሰላሳ ሁለት አመት በየካቲት አስራ ስድስት
ቀን ሀበመንፈስ ሆነን—
፲፪ ሀበመንፈስ ሀይልም፣ የእግዚአብሔ
ርን ነገሮች ለማየት እና ለመረዳት፣ ለአይ
ኖቻችን ተከፈቱ እናም እውቀቶቻችንም
ብሩህ ሆኑ—
፲፫ እንዲሁም አለም ከመፈጠሯ በፊት
ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበሩት ነገሮችም፣
በአብ እቅፍ ውስጥ በነበረው በአንድያ
ልጁ በኩል፣ ሀከመጀመሪያው ጀምሮ፣
በአብ ተቀድሰው የነበሩትም፤
፲፬ ስለ እርሱም ምስክርን እንሰጣለን፤
እናም የምንመሰክረውም፣ ልጅ ስለሆነው፣
ያየነው እናም በሰማያዊ ሀራዕይ ለስላነጋገ
ርነው ስለኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ወንጌል
ነው።
፲፭ ጌታ የሰጠንን ሀየትርጉም ስራ እየ
ሰራን እያለ፣ እንደሚከተለው ወደ
ተሰጠን ወደ ዮሐንስ መፅሐፍ በአ
ምስተኛው ምዕራፍ ቁጥር ሀያ ዘጠኝ
ላይ ደረስን—
፲፮ ስለ ሙታን ትንሳኤ፣ እነዚያ ሀየሰው
ልጅ ድምፅ ለስለ ሚሰሙት በመናገር፥
፲፯ ሀ መልካምም ያደረጉ ለ ጻድቃን

ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፬፥፪።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፤ ፶፱፥፬፤
፺፰፥፲፪፤ ፻፳፩፥፳፮–፴፫።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
		ሐ ኢሳ. ፳፱፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፰–፳፱።
፲ ሀ ሞሮኒ ፲፥፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤
ራዕይ።
		ሐ ኢሳ. ፷፬፥፬፤
፩ ቆሮ. ፪፥፱፤

		መ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
፲፯ ሀ
		ለ

፫ ኔፊ ፲፯፥፲፭–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፬–፻፲፮።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
ራዕ. ፩፥፲።
ቅ.መ.መ. መለወጥ።
ት. እና ቃ. ፻፲፥፩፤ ፻፴፯፥፩፤
፻፴፰፥፲፩፣ ፳፱።
ሙሴ ፬፥፪።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ት. እና ቃ. ፻፱፥፶፯።
ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።
ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።
ዮሐ. ፭፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ስራዎች።
የሐዋ. ፳፬፥፲፭።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፲፰–፴፪

፻፵

ትንሣኤ፣ ክፉትንም ያደረጉ በኃጥአን
ትንሣኤ ይነሳሉ።
፲፰ አሁን ይህም እንድንደነቅ አደረገን፣
ምክንያቱም በመንፈስ ለእኛ ተሰጥቶን ነበ
ርና።
፲፱ እናም በእነዚህ ነገሮች ላይ ሀእያሰላሰ
ልን ሳለን፣ ጌታ የመረዳት አይኖቻችንን ነካ
እናም ተከፈቱ፣ እናም የጌታ ክብርም በዙ
ሪያችን በራ።
፳ እናም የወልድን ሀክብር፣ ለበአብ ሐቀኝ
በኩል ተመለከትን እናም እርሱን በሙላት
ተቀበልን፤
፳፩ እናም ቅዱሳን ሀመላእክት፣ እና በዙ
ፋኑ ፊት ለተቀድሰው የነበሩትን፣ እግዚአ
ብሔርን ሲያመልኩት እና እርሱንም ለዘለ
አለም ሐየሚያመልከውን በጉን አየን።
፳፪ እናም አሁን፣ ስለ እርሱ ከተሰጡት
ብዙ ሀምስክሮች በኋላ፣ ይህም በመጨረሻ
ስለ እርሱ የምንሰጠው ምስክርነት፥ እርሱ
ለ
ህያው መሆኑን ነው!
፳፫ ሀበእግዚአብሔር ቀኝ ለአይተነዋልና፤
እናም እርሱ የአብ ሐአንድያ ልጅ እንደሆ
ነም ሲመሰክርም ድምፅ ሰምተናል—
፳፬ ሀአለማትም ለበእርሱ፣ እናም በእር
ሱም አማካይነት፣ እናም ከእርሱም ዘንድ
ናቸው እናም ተፈጥረዋል፣ እናም ነዋሪ
ዎችዋም የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች
ሐ
ልጆች ናቸው።
፳፭ እናም ይህንም አየን፣ እንመሰክራለ
ንም፣ በእግዚአብሔር ፊት ስልጣን የነበ

ረው፣ አብ ይወደው የነበረው እና በአብም
እቅፍ የነበረው በአንድያ ልጁ ያመጸው፣
የእግዚአብሔር ሀመልአክ ከእግዚአብሔር
እና ከወልድ ፊት ተጥሎ ነበር፣
፳፮ እና የጥፋት ልጅ ተብሎም ተጠራ፣
ሰማያትም ስለእርሱ አነቡ—እርሱም ሀሉሲ
ፈር፣ የንጋት ልጅ ነበር።
፳፯ እናም የንጋት ልጅ የሆነው እርሱም
ሀ
የወደቀ ነው፣ ወድቋልም፣ ይህንንም
ተመለከትን፣ እናም አስተዋልን!
፳፰ እናም በመንፈስ እያለን፣ ጌታ ራዕ
ይን እንድንፅፍ አዘዘን፤ ሰይጣንን፣ እን
ዲሁም በእግዚአብሔር ላይ ሀያመጸውን፣
እና የእግዚአብሔርንና የእርሱን ክርስቶስ
መንግስት ለመውሰድ የሻውን የቀደመውን
ለ
እባብ ሐዲያብሎስ አይተነዋልና—
፳፱ እነሆ፣ ከእግዚአብሔር ቅዱሳን ጋርም
ሀ
ተዋጋ፣ እናም በዙሪያቸውም ከበባቸው።
፴ እናም በራዕይም የተዋጋቸውን እና
ያሸነፋቸውን ስቃይ ተመለከትን፣ እንደ
ህም ሲል የጌታ ድምፅ ወደ እኛ መጣ፥
፴፩ ጌታም ሀይሌን ስለሚያውቁት ሁሉ፣
እናም በዚህም ተካፋይ ስለሆኑት፣ እናም
በዲያብሎስም ሀይል አማካይነት ራሳቸ
ውን ሀእንዲሸነፉ እውነትንም እንዲክዱና
ሀይሌም እንዲረክስ የፈቀዱትን በተመለ
ከተ እንዲህ ይላል—
፴፪ ባይወለዱ ይሻላቸው ብዬ ያል
ኳቸው፣ ሀ የጥፋት ለ ልጆች እነርሱ
ናቸው፤

ሐ

፲፯ ሐ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር።
		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
		ሐ የሐዋ. ፯፥፶፮።
፳፩ ሀ ማቴ. ፳፭፥፴፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፥፮–፯፤
፻፴፮፥፴፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፲፯።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣

			አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ክርስቶስ
ከሟችነት በኋላ መገለጡ።
		ሐ ዮሐ. ፩፥፲፬።
ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
፳፬ ሀ ሙሴ ፩፥፴፩–፴፫፤ ፯፥፴።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		ለ ዕብ. ፩፥፩–፫፤ ፫ ኔፊ ፱፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፱፤
፺፫፥፰–፲።
		ሐ የሐዋ. ፲፯፥፳፰፣ ፳፱፤
ዕብ. ፲፪፥፱።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር

ወንድ እና ሴት ልጆች።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፱፤
ሙሴ ፬፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፳፮ ሀ ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፯።
ቅ.መ.መ. አጥቢያ ኮከብ።
፳፯ ሀ ሉቃ. ፲፥፲፰።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሰማይ ጦርነት።
		ለ ራዕ. ፲፪፥፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፳፱ ሀ ራዕ. ፲፫፥፯፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፰፤ ፳፰፥፲፱–፳፫።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ክህደት።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፮፤
ሙሴ ፭፥፳፪–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።

፻፵፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፴፫–፶

፴፫ ከዲያብሎስ እና ከመላእክቱ ጋር ለዘ
ለአለም በእግዚአብሔር ቁጣ ለመሰቃየት
የተረገሙ የቁጣ እቃዎች ናቸውና፤
፴፬ እነርሱን በተመለከተ በዚህም አለም
ይሁን በሚመጣው አለም ሀይቅርታ የላቸ
ውም ብያለሁ—
፴፭ ከተቀበሉት በኋላ መንፈስ ቅዱስን፣
እና የአብን አንድያ ልጅ ሀስለካዱት፣ እናም
እርሱንም በራሳቸው ለስለሰቀሉት እና ስላ
ዋረዱት ይቅርታ የላቸውም።
፴፮ እነዚህም፣ ከዲያብሎስ እና ከመላእ
ክቱ ጋር ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ሀባሕር የሚ
ሄዱት ናቸው—
፴፯ እናም ሁለተኛው ሀሞትም ሀይልን
የሚያገኝባቸውም እነርሱ ናቸው፤
፴፰ አዎን፣ በእውነትም፣ ከቁጣው ስቃይ
በኋላ፣ በጌታ ዘመንም የማይድኑት እነርሱ
ሀ
ብቻ ናቸው።
፴፱ ሌሎቹም ሁሉ፣ በታረደው፣ አለማ
ትም ከመሰራታቸው አስቀድሞ በአብ እቅፍ
በነበረው ሀበበጉ ታላቅ ድል እና ክብር የተ
ነሳ፣ በሙታን ለትንሳኤ ሐይመጣሉ።
፵ እና ይህም የሰማያት ድምፅ ለእኛ የመ
ሰከረልን ምስራች ሀወንጌል ነው—
፵፩ እርሱም፣ እንዲሁም ኢየሱስ፣ ለአ
ለም ሀ ሊሰቀልና ለ የአለም ኃጢአቶችን
ሐ
ሊሸከም፣ እናም አለምንም መ ሊቀድ
ስና፣ ከርኩሳትም ሠሊያጸዳ ወደ አለም
እንደመጣ፣ የሰማያት ድምፅ የመሰከረልን
ምስራች ይህ ነው፤
፵፪ በእርሱም አማካይነት አብ በእርሱ
፴፬ ሀ ማቴ. ፲፪፥፴፩–፴፪።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፴፭ ሀ ፪ ጴጥ. ፪፥፳–፳፪፤
አልማ ፴፱፥፮።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ
የሌለው ኃጢያት።
		ለ ዕብ. ፮፥፬–፮፤ ፩ ኔፊ ፲፱፥፯፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፯።
፴፮ ሀ ራዕ. ፲፱፥፳፤ ፳፥፲፤
፳፩፥፰፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤ ፳፰፥፳፫፤
አልማ ፲፪፥፲፮–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፯።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።

ሀይል ያደረጋቸውን እና በእርሱ የተሰሩት
ሁሉ ሀይድኑ ዘንድ፤
፵፫ እርሱም አብን የሚያከብር፣ እናም
አብም ከገለጠው በኋላ ወልድን ከሚክዱት
የጥፋት ልጆች በስተቀር የእጆቹን ስራዎች
ሁሉ የሚያድን ነው።
፵፬ ስለዚህ፣ ከእነርሱም በስተቀር ሁሉን
ያድናል—እነርሱም መጨረሻ ወደሌለው፣
ሀ
የዘለአለም ለቅጣት ወደሆነው፣ ሐከዲያ
ብሎስ እና ከመላእክቱ ጋር ገዢ ለመሆን
ስቃያቸው የሆነው መትላቸው ወደ ማይሞ
ትበት እሳቱም ወደ ማይጠፋበት ወደ ዘለ
አለም ቅጣት ይሄዳሉ—
፵፭ እናም ሀመጨረሻውን፣ ወይም ስፍ
ራውን፣ ወይም ስቃያቸውን ማንም ሰው
አያውቅም፤
፵፮ ይህም አልተገለጠም፣ ወይም የዚህ
ተካፋዮች ከሆኑት በስተቀር፣ ይህም የተ
ገለጠም አይደለም፣ ወይም ለሰውም አይ
ገለጠም፤
፵፯ ይሁን እንጂ፣ እኔ ጌታ ይህን በራዕይ
ለብዙዎች አሳይቻለሁ፣ ነገር ግን ወዲያ
ውም ደግሜ ዘግቼዋለሁ።
፵፰ ስለዚህ፣ የዚህን መጨረሻ፣ ስፋት፣
ከፍታ፣ ሀጥልቀት፣ እና ስቃይ አልተረዱ
ትም፣ ወይም በዚህ ለፍርድ ሐከተመደቡት
በስተቀር ማንም ሰው አይረዳውም።
፵፱ እናም ድምፅም እንዲህ ሲል ሰማን፥
ይህን ራዕይ ጻፍ፣ የኃጢአተኞችም ስቃይ
መጨረሻ ይህ ነውና።
፶ ደግሞም እንመሰክራለን—አይተን

፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሐ ይህም መቤዠት ማለት ነው፤
ቁጥር ፴፰ ተመልከቱ።
ሁሉም ከሞት ይነሳሉ።
አልማ ፲፩፥፵፩–፵፭
ተመልከቱ።
ቅ.መ.መ. ህያው ማድረግ።
፵ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫–፳፪።
ቅ.መ.መ. ወንጌል፤
የቤዛነት ዕቅድ።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል።
		ለ ፩ ዮሐ. ፪፥፩–፪።
		ሐ ኢሳ. ፶፫፥፬–፲፪፤
ዕብ. ፱፥፳፰።

		መ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሠ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
፵፬ ሀ ት. እና ቃ. ፲፱፥፮–፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		መ ኢሳ. ፷፮፥፳፬፤
ማር. ፱፥፵፫–፵፰።
፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፰–፳፱።
፵፰ ሀ ራዕ. ፳፥፩።
		ለ አልማ ፵፪፥፳፪።
		ሐ ይህም የፍርድ ውሳኔ
መሰጠት፣ መመደብ
ማለት ነው።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፶፩–፷፫

፻፵፪

ሰምተናልና፣ እናም ይህም መልካምን
በማድረግ በጻድቃት ሀትንሣኤ የሚነሱትን
በሚመለከት የክርስቶስ ወንጌል ለምስክር
ነት ይህ ነው—
፶፩ እነርሱም የኢየሱስን ምስክር የተቀ
በሉ፣ እናም በስሙም ሀያመኑ እና ቀብ
ሩን በሚመስል ለድርጊት፣ በስሙ በውሀ
ውስጥ ሐበመቀበር መየተጠመቁ ናቸው፣ እና
ይህንም ያደረጉት እርሱ በሰጣቸው ትእዛዝ
መሰረት ነው—
፶፪ ይህም ትእዛዛትን በማክበርም ከኃጢ
አታቸው ሁሉ ሀእንዲታጠቡ እና ለእንዲ
ጸዱ፣ እናም ወደዚህ ሐሀይል መበተሾመው
እና በተሳሰረው ሠእጆችንም በመጫን መን
ፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ በሰጠው ትእዛዝ
መሰረት ነው፤
፶፫ እናም በእምነት ያሸነፉም፣ እናም
መልካም ለሚያደርጉት እና ለእውነተኞች
ሁሉ አብ በሚያፈሰው ሀበቅዱሱ የተስፋ
መንፈስ ለታትመዋል።
፶፬ እነርሱም ሀየበኩር ልጅ ቤተክርስቲ
ያን ናቸው።
፶፭ እነርሱም አብ ሀሁሉንም ነገሮች በእ
ጆቻቸው የሰጣቸው ናቸው—

፶፮ እነርሱም የእርሱን ሙላት እና ክብር
የተቀበሉ ሀካህናት እና ነገስታት ናቸው፤
፶፯ እናም ከአንድያ ልጅ ሀስርዓት እና
ለ
የሔኖክ ስርዓት ከነበረው እንደ መልከ
ጼዴቅ ስርዓት የልዑልም ሐካህናት ናቸው።
፶፰ ስለዚህ፣ እንደተጻፈውም፣ እነርሱ
ሀ
አማልክቶች፣ እነሆ ለ የእግዚአብሔር
ሐ
ልጆች ናቸው፣
፶፱ ስለዚህ፣ ሁሉም ነገሮች የእነርሱ
ናቸው፣ በህይወትም ይሁን በሞት፣ ወይም
አሁን ያሉ ነገሮች ወይም ወደፊት የሚመ
ጡት ነገሮች፣ ሀሁሉም የእነርሱ ናቸውም
እነርሱ የክርስቶስ ናቸው፣ እናም ክርስቶ
ስም የእግዚአብሔር ነው።
፷ እናም እነርሱም ሁሉንም ነገሮች ሀያሸ
ንፋሉ።
፷፩ ስለዚህ፣ ማንም በሰው ሀአይመካ፣
ነገር ግን ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች
ለ
በሚያደርገው በእግዚአብሔር ሐይመካ።
፷፪ እነዚህም በእግዚአብሔር እና በእ
ርሱ ክርስቶስ ሀፊት ለዘለአለም ለይኖራሉ።
፷፫ በምድር በህዝቡ ላይ ሀሊነግስ በሰማይ
ደመና ለበሚመጣበት ጊዜ ይዞአቸው የሚ
መጣውም ሐእነዚህ ናቸው።

፶ ሀ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፶፩ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፳፭–፳፯፣
፴፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፫።
		ሐ ሮሜ ፮፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ።
		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
፶፪ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፫፤
ሞሮኒ ፰፥፳፭–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
		መ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
		ሠ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን፤
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ።
፶፫ ሀ ኤፌ. ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ
የተስፋ መንፈስ።
		ለ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።

፶፬ ሀ ዕብ. ፲፪፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፩–፳፪።
ቅ.መ.መ. በኩር።
፶፭ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፮–
፳፰፤ ፹፬፥፴፭–፴፰።
፶፮ ሀ ዘፀአ. ፲፱፥፮፤
ራዕ. ፩፥፭–፮፤ ፳፥፮።
፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፩–፬።
		ለ ዘፍጥ. ፭፥፳፩–፳፬።
ቅ.መ.መ. ሔኖክ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ካህን፣ የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፶፰ ሀ መዝ. ፹፪፥፩፣ ፮፤
ዮሐ. ፲፥፴፬–፴፮።
ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር
አይነት ለመሆን ያለው
ችሎታ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፪።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች።

፶፱ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፵፪–፵፬፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፲፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፮–፴፰።
፷ ሀ ራዕ. ፫፥፭፤ ፳፩፥፯።
፷፩ ሀ ዮሐ. ፭፥፵፩–፵፬፤
፩ ቆሮ. ፫፥፳፩–፳፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፱፥፮።
		ሐ ፪ ኔፊ ፴፫፥፮፤
አልማ ፳፮፥፲፩–፲፮።
ቅ.መ.መ. ክብር።
፷፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፯።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ለ መዝ. ፲፭፥፩–፫፤ ፳፬፥፫–፬፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፬፤
ሙሴ ፮፥፶፯።
፷፫ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።
		ለ ማቴ. ፳፬፥፴።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮–፺፰።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።

፻፵፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፷፬–፹፩

፷፬ እነዚህም ሀበመጀመሪያው ትንሳኤ
ስፍራም የሚኖራቸውም እነዚህ ናቸው።
፷፭ እነዚህም በጻድቃን ሀትንሳኤ የሚመ
ጡት ናቸው።
፷፮ ወደ ሀፅዮን ለተራራ፣ እናም ከሁሉም
በላይ ቅዱስ ወደሆነው ሰማያዊ ስፍራ፣ ወደ
ህያው እግዚአብሔር ከተማ የሚመጡትም
እነዚህ ናቸው።
፷፯ እነዚህም ወደ አእላፋት መላእክት፣
ወደ ሀሔኖክ እና ወደ ለበኩራት ቤተክር
ስቲያንና ወደ ታላቁ ጉባኤ የመጡት
ናቸው።
፷፰ እነዚህም እግዚአብሔር እና ክርስ
ቶስ ሁሉንም ሀበሚፈርዱበት በሰማይ ስሞ
ቻቸው ለየተጻፉላቸውም ናቸው።
፷፱ እነዚህ ሀየአዲስ ኪዳን አማላጅ በሆ
ነው፣ ይህን ፍጹም ለየኃጢአት ክፍያን
በመፈጸም የራሱን ሐደም በማፍሰስ ባከና
ወነው በኢየሱስ መፍጹም የሆኑት ጻድቃን
ሠ
ሰዎች ናቸው።
፸ እነዚህ ሰውነታቸው ሀሰለስቲያል የሆኑ
ናቸው፣ ለክብራቸውም እንደ ሐጸሀይ፣ እን
ዲሁም ከሁሉም በላይ በሆነ የእግዚአብሔር
ክብር፣ ክብሩም የጠፈር ጸሀይ አይነተኛ
ሆኖ እንደተጻፈ የሆነው ነው።
፸፩ እና ደግሞም፣ ሀ የተረስትሪያልን
አለም አየን፣ እና እነሆ እናም አስተውሉ፣
እነዚህም የተረስትሪያል የሆኑ፣ ለጨረቃ
ከጠፈር ጸሀይ እንደሚለይ፣ ክብራቸው
፷፬ ሀ
፷፭ ሀ
፷፮ ሀ
		ለ

፷፯ ሀ
		ለ
፷፰ ሀ
		ለ
፷፱ ሀ

ራዕ. ፳፥፮።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
ኢሳ. ፳፬፥፳፫፤
ዕብ. ፲፪፥፳፪–፳፬፤
ራዕ. ፲፬፥፩፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፪፤
፻፴፫፥፶፮።
ት. እና ቃ. ፵፭፥፱–፲፪።
ዕብ. ፲፪፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፫–፶፬።
ቅ.መ.መ. በኩር።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
ቅ.መ.መ. አዲስ እና

የአብን ሙላት ከተቀበለው የበኩር ቤተ
ክርስቲያን የተለዩ ናቸው።
፸፪ እነሆ፣ እነዚህም ሀካለህግ የሞቱት
ናቸው፤
፸፫ እና እነርሱ ደግሞም እንደ ሰዎች
በሥጋ ይፈረድባቸው ዘንድ ወልድ የጎ
በኛቸው፣ እናም ሀወንጌሉንም ለየሰበከላ
ቸው ሐበወኀኒ ውስጥ የነበሩ የሰዎች መነፍ
ሳት ናቸው፤
፸፬ በስጋ የኢየሱስን ሀምስክር ያልተቀ
በሉ፣ ነገር ግን በኋላ የተቀበሉት ናቸው።
፸፭ እነዚህ በምድር የተከበሩ፣ በሰዎች
ተንኮል ምክንያት የታወሩ ሰዎች ናቸው።
፸፮ እነርሱ ክብሩን ቢቀበሉም፣ ሙላቱን
ግን የማይቀበሉ ናቸው።
፸፯ እነዚህ የወልድን መገኘት ቢቀበ
ሉም፣ የአብን ሙላት የማይቀበሉ ናቸው።
፸፰ ስለዚህ፣ ሀየተረስትሪያል ሰውነቶች
እንጂ የሰለስቲያል ሰውነቶች አይደሉምና፣
እናም ጨረቃ ከጸሀይ ልዩ እንደሆነም ክብ
ሩም እንዲሁ ልዩ ነው።
፸፱ እነዚህም በኢየሱስ ምስክርነት ሀደፋር
ያልሆኑት ናቸው፤ ስለዚህ፣ የአምላካችንን
መንግስት አክሊል አይቀበሉም።
፹ እናም አሁን ይህም በመንፈስ እያለን
ጌታ እንድንፅፈው ያዘዘን ስለ ተረስትሪያል
ያየነው ራዕይ መጨረሻ ነው።
፹፩ እና ደግሞም፣ እንዲሁም በጠፈር
ውስጥ የኮኮብ ክብር ከጨረቃ ክብር ልዩ

የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ደም።
		መ ሞሮኒ ፲፥፴፪–፴፫።
		ሠ ት. እና ቃ. ፻፳፱፥፫፤
፻፴፰፥፲፪።
፸ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፰–፳፱፤
፻፴፩፥፩–፬፤ ፻፴፯፥፯–፲።
ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፩–፬።
		ሐ ማቴ. ፲፫፥፵፫።
፸፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፴።
ቅ.መ.መ. ተረስትሪያል
ክብር።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵–፵፩።

፸፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯፣ ፱።
ቅ.መ.መ. ህግ።
፸፫ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፱–፳፤ ፬፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፰–፴፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፱፤
፻፴፰፥፰።
ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት፤
ሲዖል።
		መ አልማ ፵፥፲፩–፲፬።
ቅ.መ.መ. መንፈስ።
፸፬ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፸፰ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵–፵፪።
፸፱ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፹፪–፻፪

፻፵፬

እንደሆነ፣ አነስተኛ የሆነውን የቲለስቲያ
ልን ክብር ተመለከትን።
፹፪ እነዚህም የክርስቶስን ወንጌል
ወይም የኢየሱስን ሀምስክርነት ያልተቀበ
ሉት ናቸው።
፹፫ እነዚህም መንፈስ ቅዱስን ያልካዱት
ናቸው።
፹፬ እነዚህም ወደ ሀ ሲኦል የተጣሉት
ናቸው።
፹፭ እነዚህ ሀእስከመጨረሻው ትንሳኤ
ድረስ፣ ጌታ እንዲሁም ክርስቶስ፣ ለበጉ፣
ስራውን እስከሚጨርስ ድረስ ሐከዲያብሎስ
ነጻ የማይሆኑት ናቸው።
፹፮ እነዚህም ዘለአለማዊ በሆነው አለም
ውስጥ የእርሱን ሙላት የማይቀበሉ፣ ነገር
ግን በተረስትሪያል አገልግሎት አማካይ
ነት የመንፈስ ቅዱስን ሙላት የሚቀበሉት
ናቸው፤
፹፯ እናም ተረስትሪያልም በሰለስቲያል
ሀ
አገልግሎት አማካይነት ይቀበላሉ።
፹፰ እና ደግሞ የቲለስቲያልም እንዲ
ያገለግሉአቸው በተመረጡት መላእክት
ወይም ለእነርሱ አገልጋይ መናፍስት እን
ዲሆኑ በተመረጡ ይህን ይቀበላሉ፤ እነር
ሱም የደህንነት ወራሾች ይሆናሉና።
፹፱ እናም በሰማያዊ ራዕይ አዕምሮን ሁሉ
የሚያልፈውን የቲለስቲያል ክብርን እንደ
ዚህም ተመለከትን፤
፺ እና እግዚአብሔር ከገለጠለት በስተቀር
ማንም አያውቀውም።
፺፩ እናም ከቲለስቲያል ክብር በሁሉም
ነገሮች፣ እንዲሁም በክብር፣ በሀይል፣
እናም በስልጣን፣ እናም በአለቅነት የላቀ
ውን የተረስትሪያል ክብርን እንዲህ ተመ
ለከትን።

፺፪ እናም ከሁሉም ነገሮች በላይ የሆነ
ውን፣ እግዚአብሔር፣ እንዲሁም አብ፣
በዙፋኑ ላይ ለዘለአለም የሚነግስበትን የሰ
ለስቲያል ክብርን እንዲህ ተመለከትን፤
፺፫ በዙፋኑ ፊትም ሁሉም ነገሮች በትህ
ትና ሀበማወደስ ይሰግዳሉ፣ እናም ለእርሱም
ለዘለአለም ክብርን ይሰጣሉ።
፺፬ በእርሱ ሀፊት የሚኖሩትም ለየበኩር
ቤተክርስቲያን ናቸው፤ እናም የእርሱን
ሙላት እና ሐጸጋ በመቀበልም እንደሚ
ታዩም ያያሉ፣ እናም መእንደሚታወቁም
ያውቃሉ፤
፺፭ እና በሀይልም፣ እና በስልጣን፣ እና
በአለቅነትም ሀእኩል ያደርጋቸዋል።
፺፮ እና ሀየጸሀይ ክብር አንድ እንደሆነ የሰ
ለስቲያል ክብርም አንድ ነው።
፺፯ እናም የጨረቃ ክብር አንድ እንደ
ሆነም፣ የተረስትሪያል ክብር አንድ ነው።
፺፰ እናም የከዋክብት ክብር አንድ እን
ደሆን፣ እንዲሁ የቲለስቲያል ክብር አንድ
ነው፤ አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ በክብር
እንደሚለይም፣ በቲለስቲያል ክብር ውስጥ
በክብር አንዱ ከሌላው የተለየ ነው፤
፺፱ እነዚህም ሀ የጳውሎስ፣ እናም የአ
ጵሎስ፣ እናም የኬፋ ናቸው።
፻ እነዚህም የአንድ እና የሌላም—አንዳ
ንዶች የክርስቶስ እና አንዳንዶች ዮሐንስ፣
እናም አንዳንዶቹም የሙሴ፣ እናም አን
ዳንድ የኤልያስ፣ እናም አንዳንዱ የኢሳ
ይያስ፣ አንዳንዱ የኢሳይያስ፣ እናም አን
ዳንዱ የሔኖኮች ነን የሚሉ ናቸው፤
፻፩ ነገር ግን ወንጌሉን፣ ወይም የኢየሱስን
ወይም የነቢያትን ምስክርነት፣ ወይም ሀየዘ
ለአለም ቃል ኪዳንን ያልተቀበሉ ናቸው።
፻፪ በመጨረሻም፣ እነዚህም ከቅዱሳኑ

ሀ

፹፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ቲለስቲያል ክብር።
፹፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፩።
፹፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፲፪፤
አልማ ፲፪፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
፹፭ ሀ አልማ ፲፩፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
፹፰፥፻–፻፩።

		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፹፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፯።
፺፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማክበር።
፺፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. በኩር።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		መ ፩ ቆሮ. ፲፫፥፲፪።

፺፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫፤
፸፰፥፭–፯፤ ፹፬፥፴፰፤
፹፰፥፻፯፤ ፻፴፪፥፳።
፺፮ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵–፵፩።
፺፱ ሀ ፩ ቆሮ. ፫፥፬–፯፣ ፳፪።
፻፩ ሀ ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።

፻፵፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፻፫–፻፲፰

ጋር፣ ወደ በኩር ሀቤተክርስቲያን በደመና
ለ
እንዲነጠቁ የማይሰበሰቡት ናቸው።
፻፫ ሀእነዚህም ለሀሰተኞች፣ እና አስማተ
ኞች፣ እና ሴሰኞች፣ እና ሐአመንዝሮች፣
እና ሀሰትንም የሚወዱ እና የሚያደርጉ
ትም ናቸው።
፻፬ እነዚህ በምድር ላይ የእግዚአብሔርን
ሀ
ቁጣ የሚቀበሉት ናቸው።
፻፭ እነዚህ፣ ዘለአለማዊ እሳት የቂም
ሀ
በቀልን የሚቀጡትም ናቸው።
፻፮ እነዚህ ወደ ሀ ሲኦል የሚጣሉት
እናም፣ ክርስቶስ ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ
በታች ለእስከሚያደርግበት፣ እና ስራውን
ሐ
ፍጹም እስከሚያደርግበት እስከ መዘመኑ
ፍጻሜ፣ ሠሁሉን በሚገዛው እግዚአብሔር
ብርቱ ረቁጣም የሚሰቃዩት ናቸው፤
፻፯ አሸንፌአለሁ እናም መጥመቂያው፣
እንዲሁም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔ
ርን የብርቱ ቍጣውን ሀወይን መጥመቂ
ያን፣ ብቻዬን ለረግጫለሁ፣ በማለት መን
ግስትን ወደ አብ በፍጹም ንፅህና እንከ
ሚያስረክብበት ድረስ የሚሰቃዩት እነርሱ
ናቸው።
፻፰ ከዚያም እርሱም በስልጣኑ ሀዙፋኑ
ለዘለአለም ይነግስ ዘንድ የክብር አክሊል
ይጫንለታል።
፻፱ ነገር ግን እነሆ፣ እናም አስተዋሉ፣
የቲለስቲያል አለምን ክብር እና ኗሪዎ
ችን፣ በሰማይ ጠፈር እንዳሉት ከዋክብት
አይነት፣ ወይም እንደ ባህር ዳር አሸዋዎች
ለመቆጠር እንደማይቻሉም አየን።
፻፲ እናም የጌታ ድምፅ እንዲህ ሲል
፻፪ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፳፩።
		ለ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮–፺፰።
፻፫ ሀ ራዕ. ፳፩፥፰፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፯–፲፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ሐሰት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማመንዘር።
፻፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፻፭ ሀ ይሁዳ ፩፥፯።
፻፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፬–፳፰።
		ሐ ዕብ. ፲፥፲፬።
		መ ኤፌ. ፩፥፲።

ሰማን፥ በዙፋኑ ላይ ለሚቀመጠው ከዘለ
አለም እስከ ዘለአለም እነዚህ ሁሉ በጉል
በት ይንበረከካሉ፣ እናም እያንዳንዱ ምላ
ስም ሀይናዘዝለታል፤
፻፲፩ እንደ ስራቸውም መጠን ይፈረድባ
ቸዋል፣ እናም ለእያንዳንዱ ሰውም ሀእንደ
ስራው በተዘጋጀለት ለመኖሪያ ግዛቱን ይቀ
በላል፤
፻፲፪ እና እነርሱም የልዑል አገልጋዮች
ይሆናሉ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር እና ክር
ስቶስ ሀበሚኖሩበት፣ ከዘለአለም እስከዘለ
አለም መምጣት አይችሉም።
፻፲፫ ይህም በመንፈስ ሳለን ያየነውና እን
ድንፅፈውም የታዘዝነው ራዕይ መጨረሻ
ነው።
፻፲፬ ነገር ግን የጌታ ስራዎች፣ እናም በክ
ብርና፣ በሀይል፣ እናም በአለቅነት ለማ
ስተዋል ከሚቻለው በላይ እንደሆኑ ያሳ
የን የመንግስቱ ሀሚስጥራት ለታላቅና አስ
ደናቂ ናቸው፤
፻፲፭ እነዚህንም በመንፈስ እያለንም እን
ዳንፅፋቸው አዝዞናል፣ እናም ሰው ይናገራ
ቸው ዘንድ ሀበህግ ያልተገቡ ናቸው።
፻፲፮ ሰው ያሳውቃቸው ዘንድ ሀችሎታ
አይኖረውም፣ እግዚአብሔር ለሚወዱት
እና በፊቱም ራሳቸውን ለሚያጸዱት በሚ
ሰጠው በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ብቻ ሰው
ሊያያቸው እና ለሊረዳቸው ይቻለዋልና፤
፻፲፯ ለእነዚህም ራሳቸው የሚያዩበትን
እና የሚያውቁበትን ልዩ መብት ይሰጣ
ቸዋል፤
፻፲፰ በስጋ እያሉም፣ በመንፈስ ሀይል እና

		ሠ ት. እና ቃ. ፹፯፥፮።
		ረ ት. እና ቃ. ፲፱፥፫–፳።
፻፯ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፲–፲፪፤
ኢሳ. ፷፫፥፩–፫።
		ለ ራዕ. ፲፱፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፮፤
፻፴፫፥፵፮–፶፫።
፻፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፫።
፻፲ ሀ ፊልጵ. ፪፥፱–፲፩፤
ሞዛያ ፳፯፥፴፩።
፻፲፩ ሀ ራዕ. ፳፥፲፪–፲፫።
ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		ለ ዮሐ. ፲፬፥፪፤

፻፲፪ ሀ
፻፲፬ ሀ
		ለ
፻፲፭ ሀ
፻፲፮ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፶፱፥፪፤
፹፩፥፮።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፱፤
ራዕ. ፳፩፥፳፫–፳፯።
ያዕቆ. ፬፥፰።
ራዕ. ፲፭፥፫፤
ሞር. ፱፥፲፮–፲፰፤
ሙሴ ፩፥፫–፭።
፪ ቆሮ. ፲፪፥፬።
፫ ኔፊ ፲፯፥፲፭–፲፯፤
፲፱፥፴፪–፴፬።
፩ ቆሮ. ፪፥፲–፲፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፮፥፻፲፱–፸፯፥፭

በመገለጥ በኩል በክብር አለም ውስጥ የእ
ርሱን መገኘት ያዩ ዘንድም ይሰጣቸዋል።
፻፲፱ እናም ለእግዚአብሔር እና ለበጉ

፻፵፮

ክብር እና ውዳሴ፣ እናም አለቅነትም ከዘ
ለአለም እስከዘለአለም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፸፯
በመጋቢት ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) አካባቢ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። የጆሴፍ
ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፣ “ቅዱሳን መጻህፍትን ከመተርጎም ጋር በተገናኘ፣
ስለቅዱስ ዮሐንስ ራዕይ የሚቀጥለውን መግለጫ ተቀበልኩ”።
፩–፬፣ አራዊት መንፈስ አላቸው እናም
በዘለአለማዊ ደስታ ይኖራሉ፤ ፭–፯፣
ይህች ምድር የ፯ ሺህ አመታት ጊዜያዊ
ህይወት አላት፤ ፰–፲፣ የተለያዩ መላእ
ክት ወንጌልን ደግመው መለሱ እና በም
ድርም አገለገሉ፤ ፲፩፣ ፻፵፬ ሺህዎቹ መታ
ተም ፲፪–፲፬፣ ክርስቶስ በሰባት ሺህ አመ
ታት መጀመሪያ ውስጥ ይመጣል፤ ፲፭፣
ሁለት ነቢያት በአይሁድ ሀገሮች ይነሳሉ።
፩ ጥ. በራዕይ ምዕራፍ ፬፣ እና ቁጥር ፮
ውስጥ በዮሐንስ የተነገረው የብርጭቆ
ሀ
ባሕር ምንድን ነው?
መ. ይህም ለምድር በተቀደሰ፣ በማይ
ጠፋ፣ እና ሐዘለአለማዊ ሁኔታዋ ነው።
፪ ጥ. በዚህ ተመሳሳይ አንቀፅ ውስጥ ስለ
ተነገሩት አራቱ እንስሳት ምን ሊገባን ያስ
ፈልገናል?
መ. እነዚህ ገላጩ ዮሐንስ፣ ሀሰማይን፣
የእግዚአብሔርን ለገነትን፣ የሰውን፣ እናም
የእንስሣትን፣ እና በምድርም የሚንቀሳቀ
ሱት፣ እና የሰማይ አዕዋፋት ሐደስታን፤
መንፈሳዊ ነገሩ ጊዜአዊ በሆነው ምስል
መሆኑን፤ እናም ጊዜአዊ ነገሩም መንፈ
ሳዊ በሆነው መየተመሰለ መሆኑን፤ ሠየእን
፸፯ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፮–፱።

ስሳ እና እግዚአብሔር የፈጠራቸው ሌሎች
ፍጡራንም ደግመው የሰው ረመንፈስ በሰ
ውየው ምስል እንደሆነ ለማሳየት የተጠቀ
መባቸው ምሳሌያዊ መግለጫዎች ናቸው።
፫ ጥ. አራቱ እንስሳት በልዩ እንስሣት የተ
ወሰኑ ናቸው፣ ወይስ ክፍሎችን እና ስርዓ
ቶችን የሚወክሉ ናቸው?
መ. ለዮሐንስ ህያዋን ፍጡራን በየክፍ
ሎቻቸው በተወሰነ ምድባዊ ስርዓታቸው
ወይም በፍጥረት ሀተፅዕኖ አካባቢያቸው
ውስጥ ክብራቸውን በመወከል፣ በዘለአለ
ማዊ ለደስታቸው ሲደሰቱ፣ የታዩት፣ በአ
ራት ልዩ እንስሳት የተወሰኑ ናቸው።
፬ ጥ. እንስሣቱ በነበራቸው አይኖች እና
ክንፎች ምን ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. አይኖቻቸው ብርሀን እና ሀእውቀትን
እና በእውቀት የተሞሉ መሆናቸውን የሚ
ወክሉ ናቸው፤ እናም ክንፎቻቸውም የመ
ነቃነቅ፣ የመስራት፣ እናም ሌሎች ለሀይላ
ትን የሚወክሉ ናቸው።
፭ ጥ. በዮሐንስ ስለተነገሩት ሀያ አራት
ሀ
ሽማግሌዎች ምን ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. ዮሐንስ ያያቸው ሽማግሌዎች፣ በአ
ገልግሎት ስራ ለታማኝ የነበሩ እና ሞተው
የነበሩት ሽማግሌዎች እንደሆኑ፣ ሐበሰባቱ

		ሐ ቅ.መ.መ. ደስታ።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯–
		መ ቅ.መ.መ. ምሳሌዎች።
፳፣ ፳፭–፳፮።
		ሠ ሙሴ ፫፥፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር 		ረ ኤተር ፫፥፲፭–፲፮፤
የመጨረሻ ሁኔታ፤
አብር. ፭፥፯–፰።
የሰለስቲያል ክብር።
ቅ.መ.መ. መንፈስ።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፤
		ለ ቅ.መ.መ. ገነት።
ሙሴ ፫፥፱።

		ለ
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
		ለ
		ሐ

ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫–፴፬።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
ቅ.መ.መ. ሀይል።
ራዕ. ፬፥፬፣ ፲።
ራዕ. ፲፬፥፬–፭።
ራዕ. ፩፥፬።

፻፵፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፯፥፮–፲፪

አብያተክርስቲያናት አባል የሆኑ፣ እና በእ
ግዚአብሔር ገነት በሰማይ እንደሚገኙ ሊገ
ባን ያስፈልገናል።
፮ ጥ. ዮሐንስ ስላየው፣ ከጀርባው በሰባት
ሀ
ማኅተም የተዘጋ መጽሐፍ ምን እንዲገባን
ያስፈልገናል?
መ. ይህም የተገለጠውን የእግዚአብ
ሔር ፈቃድ፣ ለሚስጥራት፣ እና ስራዎች፤
በሰባት ሺ አመታት ኑሮ፣ ወይም ጊዜአዊ
ህይወት፣ ጊዜ የተደበቁትን የዚህን ሐምድር
አስተዳደር በሚመለከት እንደያዘ ሊገባን
ያስፈልጋል።
፯ ጥ. ስለታተሙት ሰባት ማኅተሞች ምን
ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. የመጀመሪያው ማኅተም ሀየመጀመ
ሪያውን ሺህ አመታት ነገሮችን እንደያዘ፣
እናም ሁለተኛውም ደግሞ የሁለተኛውን
ሺ አመታት፣ እናም እስከሰባተኛው እን
ዲሁ እንደሚቀጥል ሊገባን ያስፈልጋል።
፰ ጥ. በራዕይ ፯ኛ ምዕራፍ እና ፩ኛ ቁጥር
ውስጥ ስለተነገሩት አራት መላዕክት ምን
ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. እነዚህ መላዕክት ከእግዚአብ
ሔር እንደተላኩ፣ ለእነርሱም፣ ህይወ
ትን ለማዳን እናም ለማጥፋት፣ በምድር
አራት ክፍሎች ላይ ሀይል እንደተሰጣ
ቸው፤ እነዚህም ሀ ዘለአለማዊውን ወን
ጌል ለእያንዳንዱ ሕዝብ፣ ነገድ፣ ቋንቋ፣
እና ወገን በአደራ የሚሰጡ መሆኑን፤
ሰማያትን ለመዝጋት፣ በህይወትም ለማ
ተም፣ ወይም የጭለማ ለአካባቢዎችንም
ለመጣል ሀይል እንዳላቸው እንዲገባን
ያስፈልጋል።
፱ ጥ. በራዕይ ፯ኛ ምዕራፍ እና ፪ኛ ቁጥር፣
ከምስራቅ ስለሚነሳው መልአክ ምን እንዲ
ገባን ያስፈልገናል?
፮ ሀ ራዕ. ፭፥፩።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፰–፻፲።
፰ ሀ ራዕ. ፲፬፥፮–፯።
		ለ ማቴ. ፰፥፲፩–፲፪፤

መ. ከምስራቅ የሚነሳው መልአክ ሀበእ
ስራኤል አስራ ሁለቱ ጎሳ ላይ የህያው
እግዚአብሔር ማተሚያ የተሰጠው እን
ደሆነ እዲገባን ያስፈልጋል፤ ስለዚህ፣
ዘለአለማዊ ወንጌሉን ይዞ፣ የአምላካች
ንን ባሪያዎች ለግምባራቸውን እስክናት
ማቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ወይም ባሕ
ርን ወይም ዛፎችን አትጕዱ፣ ብሎ ወደ
አራቱ መላእክት ይጮሀል። እናም፣
ከተቀበላችሁትም፣ ይህም የእስራኤ
ልን ነገዶች ለመሰብሰብ እና ሁሉንም
ነገሮች ሐደግሞ ለመመለስ የሚመጣው
መ
ኤልያስ ነበር።
፲ ጥ. በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተጠቀሱት
ነገሮች የሚከናወኑበት በምን ጊዜ ነው?
መ. የሚከናወኑት ሀበስድስት ሺህ አመ
ታት ውስጥ፣ ወይም በስድስተኛው
ማኅተም በሚከፈትበት ነው።
፲፩ ጥ. ከእስራኤል ጎሳዎች ሁሉ መካከል፣
ሀ
የአንድ መቶ አርባ አራት ሺዎቹ መታ
ተም—ከእያንዳንዱ ጎሳ አስራ ሁለት ሺ—
ምን ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. የታተሙት ዘለአለማዊውን ወንጌል
እንዲያስተዳድሩ በእግዚአብሔር ቅዱሱ
ስርዓት የተሾሙት ለሊቀ ካህናት እንደሆኑ
እንዲገባን ያስፈልጋል፤ እነዚህም ወደ
ሐ
በኩር ቤተክርስቲያን የመምጣት ፈቃድ
ያሏቸውን እንዲያመጡ በምድር አገሮች
ላይ ሀይል በተሰጣቸው መላዕክት ከእያ
ንዳንዱ ሕዝብ፣ ነገድ፣ ቋንቋ፣ እና ወገን
መካከል የተሾሙት ናቸውና።
፲፪ ጥ. በራዕይ ምእራፍ ፰ ውስጥ ስለተ
ጠቀሰው ሀየመለከት መነፋት ምን ሊገባን
ያስፈልገናል?
መ. እግዚአብሔር አለምን በስድስት
ቀናት እንደሰራ፣ እና በሰባተኛው ቀን

፳፪፥፩–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፸፩–፸፫።
፱ ሀ ራዕ. ፯፥፬–፰።
		ለ ሕዝ. ፱፥፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
		መ ቅ.መ.መ. ኢልያ።

፲ሀ
፲፩ ሀ
		ለ
		ሐ

ራዕ. ፮፥፲፪–፲፯።
ራዕ. ፲፬፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፩–፸።
ቅ.መ.መ. በኩር።
፲፪ ሀ ራዕ. ፰፥፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፯፥፲፫–፲፭

፻፵፰

ስራውን እንደጨረሰ፣ እናም እንዲቀደ
ስም እንዳደረገው፣ እናም ደግሞም በሰ
ባተኛው ቀን ሰውን ከምድር ሐአፈር እን
ዳበጀው፣ እንዲሁም፣ በሰባት ሺ አመ
ታት መጀመሪያ ላይ ጌታ አምላክ ምድ
ርን መእንደሚቀድስ፣ እናም የሰውን ደህ
ንነት እንደሚፈፅም፣ እናም ሁሉንም ነገ
ሮች ሠእንደሚፈርድ፣ እናም ሁሉንም ነገ
ሮች፣ በሁሉም ነገሮች መጨረሻ፣ ሲያ
ትም በሀይሉ ካልጨመራቸው በስተቀር፣
ሁሉንም ነገሮች ረእንደሚያድን እንዲገባን
ያስፈልጋል፤ እናም፣ በሰባተኛው ሺ አመ
ታት መጀመሪያ፣ የሰባቱ መላዕክት መለ
ከት ድምፅ የስራው መዘጋጃ እና መጨ
ረሻ—ዳግሞ ከመምጣቱ በፊት መንገዱ
የሚዘጋጅበት ነው።
፲፫ ጥ. በራዕይ ምዕራፍ ፱ ውስጥ የተጻፉት
ነገሮች የሚከናወኑበት መቼ ነው?
መ. እነዚህ የሚከናወኑት ሰባተኛው

ማኅተም ከተከፈተ፣ ከክርስቶስ መመለስ
በፊት ነው።
፲፬ ጥ. በራዕይ ምዕራፍ ፲ ውስጥ እንደተ
ጠቀሰው፣ ዮሐንስ ሀስለበላት ታናሽ መጽ
ሐፍ ምን ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. ይህም የእስራኤልን ነገዶች ለለመሰ
ብሰብ የተሰጠው ተልዕኮ፣ እናም ስርዓት
እንደሆነ እንዲገባን ያስፈልጋል፤ እነሆ፣
እንደተጻፈው፣ ይህ መጥቶ ሁሉንም ነገ
ሮች ሐዳግሞ መመለስ ያለበት ኤልያስ ነው።
፲፭ ጥ. በራዕይ ምዕራፍ አስራ አንድ
ውስጥ ስለተጠቀሱት ሁለቱ ሀምስክሮች
ምን ሊገባን ያስፈልገናል?
መ. እነዚህም ለ በመጨረሻው ቀናት፣
ሐ
በዳግም መመለሱ ጊዜ፣ እና ከተሰበሰቡ
እና የኢየሩሳሌም ከተማን በአባቶቻቸው
መ
ምድር ላይ ለሚሰሩ ለአይሁዶች እንዲ
ተነቢዩ ሠበአይሁድ ሀገሮች የሚነሱት ሁለት
ነቢያት ናቸው።

ለ

ክፍል ፸፰
በመጋቢት ፩፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በዚያ ቀን ነቢዩ እና ሌሎች መሪዎች የቤተክርስቲያኗን
ጉዳይ ለመወያየት ተሰብስበው ነበር። ይህም ራዕይ ነቢዩ፣ ስድኒ ሪግደን፣ እና
ኒዌክ ኬ. ውትኒ ወደ ምዙሪ በመጓዝ እና ፅዮንን ለመመስረት እና ድሆችን ለመር
ዳት ገንዘብ የሚያስገኝ፣ የቤተክርስቲያኗን የንግድ እና የማተም ጥረቶችን የሚረዳ
“ድርጅት” እንዲመሰርቱ መመሪያ የሚሰጥ ነበር። ይህም ድርጅት፣ የትብብር
ድርጅት ተብሎ የሚታወቀው፣ የተመሰረተው በሚያዝያ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) እና
የፈረሰው በ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. ) ነበር (ክፍል ፹፪ን ተመልከቱ)። ከፈረሰ በኋላ፣
በጆሴፍ ስሚዝ አመራር፣ “የድሀውን ህዝቤ የጎተራ ስራዎችን” የሚለው “የን
ግድ እና የማተሚያ ድርጅት” የሚለውን በራዕይ ውስጥ ቀይሯል፣ እናም “ስር
ዓት” የሚለው ቃል “ድርጅት” የሚለውን ቃል ተክቷል።
፲፪ ለ ዘፍጥ. ፪፥፩–፫፤
ዘፀአ. ፳፥፲፩፤ ፴፩፥፲፪–፲፯፤
ሞዛያ ፲፫፥፲፮–፲፱፤
ሙሴ ፫፥፩–፫፤
አብር. ፭፥፩–፫።
		ሐ ዘፍጥ. ፪፥፯።
		መ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯–፳።
		ሠ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ

ክርስቶስ—ዳኛ።
		ረ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
፲፬ ሀ ሕዝ. ፪፥፱–፲፤ ፫፥፩–፬፤
ራዕ. ፲፥፲።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ሐ ማቴ. ፲፯፥፲፩።

፲፭ ሀ ራዕ. ፲፩፥፩–፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
		መ ዓሞ. ፱፥፲፬–፲፭።
		ሠ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።

፻፵፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፰፥፩–፲፬

፩–፬፣ ቅዱሳን ጎተራ ማዘጋጀት እና መመ
ስረት ይገባቸዋል፤ ፭–፲፪፣ ንብረቶቻቸ
ውን በጥበብ መጠቀም ወደ ደህንነት ይመ
ራል፤ ፲፫–፲፬፣ ቤተክርስቲያኗ ከምድ
ራዊ ሀይላት ጥገኝነት ነጻ መሆን ይገባ
ታል፤ ፲፭–፲፮፣ ሚካኤል (አዳም) በቅ
ዱሱ (ክርስቶስ) አመራር ያገለግላል፤ ፲፯–
፳፪፣ ታማኞች ብጹአን ናቸው፣ ሁሉንም
ነገሮች ይወርሳሉና።
፩ ጌታ ለጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እንዲህ
ሲል ተናገረው፥ ራሳችሁን የሰበሰባችሁት፣
በቤተክርስቲያኔ ሀታላቅ ክህነት የተሾማች
ሁት አድምጡኝ፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ፤
፪ እናም በፊቴ ባቀረባችሁት ነገር ደህን
ነት ለእናንተ ይሆንላችሁ ዘንድ፣ ከበላይ
ሀ
የሾማችሁን፣ በጆሮአችሁ የጥበብ ቃላ
ትን የሚናገራችሁን የእርሱን ለምክር ስሙ፣
ይላል ጌታ አምላክ።
፫ በእውነትም እንዲህ እላችኋለሁ፣
ጊዜው መጥቷል፣ እና አሁንም ተቃር
ቧል፤ እናም እነሆ፣ እናም ተመልከቱ፣
በዚህ ስፍራ እና ሀበፅዮን ምድርም፣ ለየድሀ
ውን ህዝቤ ሐየጎተራ ስራዎችን የሚቆጣጠር
እና የሚመሰረት የህዝቤ መድርጅት መኖር
አለበት—
፬ ይህም ለቤተክርስቲያኔ ቋሚ እና ዘለአ
ለማዊ አመሰራረት እና ስርዓት፣ ራሳችሁ
የተቀበላችሁትን ምክንያት ወደፊት ለመ
ግፋት፣ ለሰው ደህንነት እና በሰማይ ላለው
ለአባታችሁ ክብር፤
፭ ሰማያዊ ነገሮችን ለማግኘትም፣ እናን
ተም በሰማያዊ ነገሮች፣ አዎን፣ እናም በም
ድራዊ ነገሮችም ሀበእኩል እንድትተሳሰሩ
ዘንድ ነው።
፸፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ
፪ሀ
		ለ
፫ሀ
		ለ
		ሐ

ጼዴቅ ክህነት።
ቅ.መ.መ. መሾም፣
ሹመት።
ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፪።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፩።
ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
ት. እና ቃ. ፸፪፥፱–፲፤

፮ በምድራዊ ነገሮች እኩል ካልሆናችሁ
ሰማያዊ ነገሮችን ለማግኘት እኩል አትሆ
ኑምና፤
፯ ሀበሰለስቲያል አለም ውስጥ ስፍራን
እንድሰጣችሁ ከፈለጋችሁ፣ ያዘዝኳችሁን
እና የምጠብቅባችሁን ነገሮች ለበማድረግ
ራሳችሁን ሐማዘጋጀት አለባችሁና።
፰ እናም አሁን፣ ጌታ በእውነት እንዲህ
ይላል፣ ሁሉም ነገሮች፣ በእናንተ በዚህ
ሀ
ስርዓት አብራችሁ በተጣመራችሁበት፣
ለእኔ ለ ክብር መደረጋቸው አስፈላጊ
ነው፤
፱ ወይም፣ በሌላ ቃላትም፣ አገልጋዬ
ኒወል ኬ ውትኒ እና አገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ ዳግማዊ፣ እና አገልጋዬ ስድኒ
ሪግደን በፅዮን ውስጥ ካሉት ቅዱሳን ጋር
ይማከሩ፤
፲ አለበለዚያም፣ የተዘጋጁላቸውን ነገሮች
ይሰወርባቸውም ዘንድ እና እንዳይገባቸው፣
ሀ
ሰይጣን ልቦቻቸውን ከእውነቱ ሊያርቀው
ይሻልና።
፲፩ ስለዚህ፣ በስምምነት ወይም ሊሰበር
በማይችል በዘለአለማዊ ሀቃል ኪዳን ራሳች
ሁን እንድታዘጋጁ እና እንድታደራጁ ትእ
ዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፲፪ እናም ይህን የሚሰብረውም ሹመቱን
እና የቤተክርስቲያን ደረጃውን ያጣል፣
እና እስከቤዛ ቀንም በሰይጣን ሀእንዲን
ገላታ ይሰጣል።
፲፫ እነሆ፣ ይህም እናንተን የማዘጋጅበት
ዝግጅት፣ እናም የተሰጣችሁን ትእዛዝ ለማ
ከናወን ትችሉ ዘንድ የምሰጣችሁ መሰረት
እና ምሳሌ ነው፤
፲፬ ሀ መከራም የሚመጣባችሁ ቢሆን
እንኳ፣ በእኔ አሳብ ቤተክርስቲያኗ ከሰለ

			፹፫፥፭–፮።
፻፴፪፥፫።
		መ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፩–፲፪፣
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፺፪፥፩።
፲፭–፳፩።
		ለ ሙሴ ፩፥፴፱።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
የቅድስና ህግ።
፲፪ ሀ ፩ ቆሮ. ፭፥፭፤
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል ክብር።
ት. እና ቃ. ፹፪፥፳፩፤
		ለ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።
፻፬፥፰–፲።
		ሐ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰፤
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፪–፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፰፥፲፭–፸፱፥፩

ስቲያል አለም በታች ካሉት ሌሎች ፍጥ
ረቶች ሁሉ በላይ ነጻ ሆና ትቆም ዘንድ፤
፲፭ ለተዘጋጀላችሁ ሀአክሊል ትመጡ፣
እና በብዙ መንግስታት ላይ ለገዢዎች ትሆኑ
ዘንድ የማዘጋጅበት ዝግጅት፣ የምሰጣችሁ
መሰረት እና ምሳሌ ነው፣ ሐአዳም-ኦንዳይአማንን የመሰረተው ጌታ አምላክ፣ የፅዮን
ቅዱስ፤
፲፮ ሀሚካኤልን እንደ ልኡል የሾመው፣
እናም እግሮቹን ያጸና፣ እናም በከፍታም
ላይ ያስቀመጠው፣ እናም የደህንነትን ቁል
ፎች፣ የቀናት መጀመሪያ እና የህይወት
መጨረሻ በሌለው፣ በቅዱሱ ምክር እና
አመራር አማካይነት የደህንነትን ቁልፎች
የሰጠው ጌታ አምላክም እንዲህ ይላል።
፲፯ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እና
ንት ትንሽ ልጆች ናችሁ፣ እናም አብ በእ
ጆቹ ምን አይነት ታላቅ በረከቶች እንዳ
ለው እና ለእናንተም እንዳዘጋጀ ገና አል
ገባችሁም፤
፲፰ እናም ሁሉንም ነገሮች አሁን ሀመሸ

፻፶

ከም አትችሉም፤ ይህም ቢሆን፣ ተደሰቱ፣
እንደሚገባችሁ ለእመራችኋለሁና። መንግ
ስት የእናንተ ናት እናም በእዚያም ያሉ በረ
ከቶች የእናንተ ናቸው፣ እናም ሐየዘለአለም
ባለጠግነትም የእናንተ ናቸውና።
፲፱ እናም ሁሉንም ነገሮች ሀበምስጋና
የሚቀበል እርሱ የከበረ ይሆናል፤ እናም
የምድር ነገሮችም፣ እንዲሁም ለ በመቶ
እጥፍ፣ አዎን በብዙ፣ ለእርሱ ይጨመሩ
ለታልና።
፳ ስለዚህ፣ ያዘዝኳችሁን ነገሮች እንዲሁ
አድርጉ፣ ይላል ቤዛችሁ፣ እንዲሁም እናን
ተን ሀከመውሰዱ አስቀድሞ ሁሉንም ነገሮች
የሚያዘጋጀው ለየአህመን ልጅ፤
፳፩ የበኩር ሀ ቤተክርስቲያን ናችሁና፣
እናም በደመናው ወደላይ ለ ይወስዳች
ኋል፣ እናም ለእያንዳንዱም የድርሻውን
ይሰጠዋልና።
፳፪ እናም ታማኝ እና ሀብልህ የሆነ ለመጋ
ቢው ሐሁሉንም ነገሮች ይወርሳል። አሜን።

ክፍል ፸፱
በመጋቢት ፲፪፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ።
፩–፬፣ ጄርድ ካርተር በአፅናኙ ወንጌልን
እንዲሰብክ ተጠርቷል።
፩ በእውነት እልሀለሁ፣ አገልጋዬ ጄሪድ
ካርተር ዳግም ወደ ምስራቅ አገሮች፣
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።
		ለ ራዕ. ፭፥፲፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፮–
፷፤ ፻፴፪፥፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. አዳምኦንዳይ-አማን።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፩፤
፻፯፥፶፬–፶፭።
ቅ.መ.መ. አዳም።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፲፮፥፲፪፤

		ለ
		ሐ
፲፱ ሀ

		ለ
፳ሀ

ከስፍራ ወደ ስፍራ፣ እናም ከከተማ ወደ
ከተማ፣ ሀበተሾመበት ሹመት ሀይል ውስጥ
ታላቅ ደስታ የምስራች፣ እንዲሁም ዘለአለ
ማዊ ወንጌልን፣ እየሰበከ እንዲሄድ ፍቃዴ
ነው።

፫ ኔፊ ፲፯፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፶፥፵።
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
ሞዛያ ፪፥፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
ማቴ. ፲፱፥፳፱።
ት. እና ቃ. ፺፭፥፲፯።

		ለ
፳፩ ሀ
		ለ
፳፪ ሀ
		ለ

፩ ተሰ. ፬፥፲፯።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፫–፶፬።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮–፺፰።
ት. እና ቃ. ፸፪፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፰።
፸፱ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፴፰።
ቅ.መ.መ. መሾም፣
ሹመት።

፻፶፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፸፱፥፪–፹፥፭

፪ እናም እውነትን እና የሚሄድበትን መን
ገድ የሚያስተምረውን ሀአፅናኝንም እልክ
ለታለሁ፤
፫ እናም የታመነ ቢሆን፣ ደግሞም በነዶም
አነግሰዋለሁ።

፬ ስለዚህ፣ ልብህ ይደሰት፣ አገልጋዬ
ጄርድ ካርተር፣ እናም ሀአትፍራ፣ ይላል
ጌታህ፣ እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ።
አሜን።

ክፍል ፹
በመጋቢት ፯፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ለስቲቨን ቢዩረት የተሰጠ ራዕይ።
፩–፭፣ ስቲቨን ባርነት እና ኢድን ስሚዝ
በሚመርጡበት ስፍራ እንዲሰብኩ ተጠ
ርተዋል።
፩ በእውነት ጌታ ለአንተ አገልጋዬ ስቲቨን
ባርነት እንዲህ ይላል፥ ሂድ፣ ወደ አለም
ሂድ እናም በድምፅህ አካባቢ ለሚመጣው
ፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ሀስበክ።
፪ እናም የጉዞ ጓደኛ ከፈለግህ፣ አገልጋዬን
ኢድን ስሚዝን እሰጥሀለሁ።

፫ ስለዚህ፣ ሂዱ እናም ወንገሌን ስበኩ፣
ወደ ሰሜን ይሁን ወደ ደቡብ፣ ወደምስ
ራቅ ይሁን ወደምእራብ ግድ የለም፣ አት
ሳሳቱምና።
፬ ስለዚህ፣ የሰማችሁትን ነገሮች አውጁ፣
እናም በእውነት እመኑ፣ እናም እውነት
እንደሆነ ሀእወቁ።
፭ እነሆ፣ ይህ ሀየጠራችሁ፣ የቤዛችሁ፣
እንዲሁም የእርሱ የኢየሱስ ክርስቶስ
ፈቃድ ነው። አሜን።

ክፍል ፹፩
በመጋቢት ፲፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ፍሬድሪክ ጂ ዊልያምስ ሊቀ ካህን እና ለታላቅ ክህነት
አመራር አማካሪ እንዲሆን ተጠርቷል። ይህ ራዕይ በመጋቢት ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )
ሲመጣ፣ ጄሲ ጋውዝ በአመራሩ ውስጥ ለጆሴፍ ስሚዝ አማካሪነት እንደተ
ጠራ የታሪክ መዝገቡ ያሳይ ነበር። ነገር ግን፣ በተመደበበት በትክክል ስላል
ሰራ፣ ጥሪው ከዚያም ወደ ፍሬድሪክ ጂ ዊልያምስ ተለውጦ ነበር። ይህ ራዕይ
[በመጋቢት ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) የተጻፈው] ቀዳሚ አመራርን በስርዓት የማደራ
ጀት፣ በዚህም ሀላፊነት የአማካሪ ሹመቶችን የመጥራት፣ እና የሹመቱም ክብር
የሚገለጥበት የመጀመሪያው እርምጃ እንደነበር ሊታሰብበት ይገባል። ወንድም
ጋውዝ ለጊዜያዊነት አገለገለ ነገር ግን በታህሳስ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) ከቤተክር
ስቲያኗ ተወገዘ። ወንድም ዊልያምስ በዚህ ሹመት በመጋቢት ፲፰፣ ፲፰፻፴፫
(እ. አ. አ. ) ተሹሞ ነበር።
፪ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፳፮።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፭–፮።

፹ ፩ ሀ ማር. ፲፮፥፲፭።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣

			 በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፩፥፩–፯

፩–፪፣ የመንግስት ቁልፎች በቀዳሚ አመ
ራር ዘወትር ይያዛሉ፤ ፫–፯፣ ፍሬድሪክ ጂ
ዊልያምስ በአገልግሎቱ ታማኝ ነው፣ ዘለ
አለማዊ ህይወትም ይኖረዋል።
፩ እውነት፣ እውነት እልሀለሁ ለአገል
ጋዬ ፍሬድሪክ ጂ ዊልያምስ፥ የሚናገረው
ድምፅ፣ የጌታ አምላክህን ቃል ስማ፣ እናም
የተጠራህበትን፣ እንዲሁም የቤተክርስቲ
ያኔ ሀሊቀ ካህን እናም ለአገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ ዳግማዊ አማካሪነት ጥሪን አድምጥ፤
፪ ለእርሱም፣ ዘወትር ለታላቅ ክህነት
ሀ
አመራር የሚሆነውን፣ የመንግስቱን ለቁል
ፎች ሰጥቻለሁ፥
፫ ስለዚህ፣ በእውነት እቀበለዋለሁ እናም
እባርከዋለሁ፣ እናም በምክር፣ በሰጠሁህ
ሀላፊነት፣ ሁልጊዜ ድምፅህን አውጥተህ
እናም በልብህ፣ በአለም ፊት እና በስ
ውር በመጸለይ፣ ደግሞም ወንጌልን በም

፻፶፪

ድር ኗሪዎች ምድር፣ እናም በወንድሞችህ
መካከል በማወጅ ለማገልገል ታማኝ እስከ
ሆንክ ድረስ፣ አንተም ትባረካለህ።
፬ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ከሁሉም
በላይ የሆነ መልካም ነገሮችን ለሰዎች ታደ
ርጋለህ፣ እናም ጌታህ የሆነውን የእርሱን
ሀ
ክብር ከፍ ታደርጋለህ።
፭ ስለዚህ፣ የታመንህ ሁን፤ በመደብኩህ
ሀላፊነት ቁም፤ ደካማውን ሀደግፍ፣ የዛሉ
ትን እጆች አቅና፣ እናም ለየሰለሉትን ጉል
በቶች ሐአጠንክር።
፮ እናም እስከመጨረሻው ታማኝ ብትሆን
ሀ
የህያውነት አክሊልን፣ እና በአባቴ ዘንድ
ለ
ቤት ባዘጋጀሁት ቤት ውስጥ ሐዘለአለማዊ
ህይወት ይኖርሀል።
፯ እነሆ፣ እናም እነዚህ የአልፋ እና
ኦሜጋ፣ እንዲሁም የኢየሱስ ክርስቶስ፣
ቃላት ናቸው። አሜን።

ክፍል ፹፪
በሚያዝያ ፳፮፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. )፣ በኢንድፐንደንስ፣ በጃክሰን የግዛት ክፍል
ሚዙሪ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። ጊዜው በቤተክርስቲያኗ ሊቀ ካህ
ናት እና ሽማግሌዎች የምክር ስብሰባ ላይ ነበር። በምክር ስብሰባው ላይ፣ ከዚህ
በፊት በጥር ፳፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በአምኸርስት ኦሀዮ ውስጥ በሊቀ ካህናት፣
በሽማግሌዎች፣ እና በአባላት ጉባኤ ላይ ለዚህ ሀላፊነት የተሾመው ነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ እንደ ታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት ተደግፎ ነበር (የክፍል ፸፭ ርዕስን ተመ
ልከቱ)። ይህ ራዕይ ከዚህ በፊት (ክፍል ፸፰) የቤተክርስቲያኗን ንግድ እና የማ
ተም ጥረቶችን የሚቆጣጠር የትብብር ድርጅት ተብሎ ይታወቅ የነበረውን ድር
ጅት (በኋላም፣ በጆሴፍ ስሚዝ አመራር፣ “ስርዓት” የሚለው ቃል “ድርጅት”
የሚለውን ተካ) እንዲመሰረት ተደጋጋሚ መመሪያ ሰጠ።
፩–፬፣ ብዙ ለተሰጠው፣ ከእርሱ ብዙ
ይጠበቃል፤ ፭–፯፣ ጭለማ በአለም ላይ
ነግሷል፤ ፰–፲፫፣ እሱ ያለውን ስናደርግ
ጌታ በቃሊ ይታሰራል፤ ፲፬–፲፰፣ ፅዮን
፹፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።

በውበት እና በቅድስና መጨመር አለባት፤
፲፱–፳፬፣ እያንዳንዱ ሰው ለባልንጀራው
መልካም ሊሻ ይገባዋል።

፬ ሀ ሙሴ ፩፥፴፱።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፰–፱፣ ፳፪።
፭ ሀ ሞዛያ ፬፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. ቀዳሚ አመራር። 		ለ ኢሳ. ፴፭፥፫።
		ለ ቅ.መ.መ. የክህነት
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፰፥፯።
ቁልፎች።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣

አለሟችነት።
		ለ ዮሐ. ፲፬፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፪፤ ፻፮፥፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት፤
የዘለዓለም ህይወት።

፻፶፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፪፥፩–፲፬

፩ አገልጋዮቼ እውነት፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ እርስ በርስ መተላለፋችሁን ሀይቅር
ብትባባሉ፣ እኔ ጌታ እንዲሁ ይቅር እላ
ችኋለሁ።
፪ ይህም ቢሆን፣ በመካከላችሁ ታላቅ
ኃጢአት የሰሩ አሉ፤ አዎን፣ ሀሁላችሁም
ኃጢአት ሰርታችኋል፤ ነገር ግን፣ እውነት
እላችኋለሁ፣ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ተጠንቀቁ፣
እናም ከኃጢአት ተቆጠቡ፣ አለበለዚያ የበ
ለጠ ፍርድ በራሳችሁ ላይ ይወድቅባችኋል።
፫ ሀብዙ ለተሰጠው ከእርሱ ብዙ ለይጠ
በቅበታልና፤ እናም በታላቅ ሐብርሀን ላይ
መ
ኃጢአት የሚሰራ የባሰውን ፍርድ ይቀ
በላል።
፬ ሀለራዕዮች ስሜን ትጠራላችሁ፣ እናም
እኔ እሰጣችኋለሁ፤ እናም የምሰጣችሁን፣
የምለውን ባትጠብቁ፣ ህግ ተላላፊዎች
ትሆናላችሁ፤ እናም ለፍትህና ፍርድ በህጌ
ላይ የተመደቡ ቅጣት ናቸው።
፭ ስለዚህ፣ ለአንዱ የምናገረው ለሁሉም
የተናገርሁት ነው፥ ነቅታችሁ ሀጠብቁ፣
ለ
ጠላትም ተፅዕኖውን እያስፋፋ ነው፣
እናም ሐጭለማም ነግሷል፤
፮ እናም የእግዚአብሔር ቁጣ በምድር
ኗሪዎች ላይ ተቀጣጥሏል፣ እናም ማንም
መልካምን አያደርግም፣ ሁሉም መንገዳ
ቸውን ሀስተዋል።
፯ እናም አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እኔ
ጌታ እናንተን በምንም ሀኃጢአት ሀላፊ አላ
ደርጋችሁም፤ መንገዳችሁን ሂዱ ዳግመ
ኛም ኃጢአትን አትስሩ፤ ነገር ግን ኃጢ
፹፪ ፩ ሀ ማቴ. ፮፥፲፬–፲፭፤
፪ሀ
፫ሀ

		ለ
		ሐ
		መ

ት. እና ቃ. ፷፬፥፱–፲፩።
ሮሜ ፫፥፳፫።
ሉቃ. ፲፪፥፵፰፤
ያዕ. ፬፥፲፯።
ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
ዮሐ. ፲፭፥፳፪–፳፬።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት፤

አት ለሚሰራው ነፍስ ለየቀድሞው ኃጢአት
ይመለስበታል፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፰ እና ደግሜም፣ እላችኋለሁ፣ ለእናንተ
ያለኝ ፈቃዴን ትረዱ ዘንድ ሀአዲስ ትእዛዝ
እሰጣችኋለሁ፤
፱ ወይም፣ በሌላ አባባል፣ ለደህንነታችሁ
ይሆንላችሁ ዘንድ፣ በፊቴ ምን ሀማድረግ
እንዳለባችሁ መመሪያ እሰጣችኋለሁ።
፲ እኔ ጌታ የምለውን ስታደርጉ በቃሌ
ሀ
እታሰራለሁ፤ ነገር ግን የምለውን ባታደ
ርጉ፣ የተስፋ ቃል የላችሁም።
፲፩ ስለዚህ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ፍርድ
ወዲያውኑ ሊመጣ ካልሆነ በቀር፣ በተለ
ያዩ ሀላፊነታችሁ አገልጋዮቼ ኤድዋርድ
ፓርትሪጅ እና ኒወል ኬ ውትኒ፣ ኤ ስድኒ
ጊልበርት እና ስድኒ ሪግደን፣ እና አገል
ጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ፣ እና ጆን ዊትመር እና
ኦሊቨር ካውድሪ፣ እና ደብሊው ደብሊው
ፌልፕስ እና ማርቲን ሀሪስ በመተላለፍ ሊሰ
በር በማይቻል ሀስምምነት እና ቃል ኪዳን
ይስማሙ—
፲፪ የድሆችን ጉዳዮች፣ በፅዮን ምድር እና
በከርትላንድ ምድር ውስጥ ከኤጲስ ቆጶስ
አመራር ጋር ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች
ሁሉ ለማስተዳደር በቃል ኪዳን ይስማሙ፤
፲፫ የከርትላንድን ምድር በራሴ ጊዜ
ለልዑል እግዚአብሔር ቅዱሳን ጥቅም፣
እና ለፅዮን ሀካስማ፣ ቀድሼዋለሁና።
፲፬ ሀፅዮን በውበት፣ እና በቅድስና፣ ልት
ልቅ ይገባል፤ ድንበሮችዋም ሊሰፉ፣ ካስ
ማዎቿም ሊጠናከሩ፣ አዎን፣ እውነት

			ክህደት።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
፮ ሀ ሮሜ ፫፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፴፪–፴፫፤
፶፰፥፵፫።
፰ ሀ ዮሐ. ፲፫፥፴፬።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፰።
፲ ሀ ኢያ. ፳፫፥፲፬፤

፩ ነገሥ. ፰፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፰፤
፻፴፥፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት፤
ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣
መታዘዝ።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፫–፯፣
፲፩–፲፭።
፲፫ ሀ ኢሳ. ፴፫፥፳፤ ፶፬፥፪።
ቅ.መ.መ. ካስማ።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፪፥፲፭–፹፫፥፩

እላችኋለሁ፣ ፅዮን ልትነሳ እና የውበት
ልብሷን ልትለብስ ይገባል።
፲፭ ስለዚህ፣ በዚህ ቃል ኪዳን ራሳችሁን
እንድታስተሳስሩ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ፣
እናም ይህም በጌታ ህግጋት መሰረት መደ
ረግ አለበት።
፲፮ እነሆ፣ ይህም በእኔ ዘንድ መልካም
የሚሆንላችሁ ጥበብም ነው።
፲፯ እናም እናንተም ሀእኩል ትሆኑ ዘንድ
ይገባል፣ ወይም በሌላ አባባል፣ የሀላፊነታ
ችሁን ጉዳዮች የማስተዳደር ጥቅም፣ እያ
ንዳንዱ ሰው፣ ፍላጎቱ ትክክለኛ እስከሆነ
ድረስ፣ በፍላጎቱ እና በሚያስፈልገው፣
በንብረቶች ላይ እኩል መብት ይኖረዋል—
፲፰ እናም ይህ ሁሉ ለህያው እግዚአብ
ሔር ቤተክርስቲያን ጥቅም፣ እያንዳንዱ
ሰው ሀችሎታውን ያሻሽል ዘንድ፣ እያን
ዳንዱም ሰው ሌሎች ችሎታዎችን ያገኝ
ዘንድ፣ አዎን፣ ከአንድ መቶ እጥፍ፣ የቤ
ተክርስቲያኗ ሁሉ የጋራ ንብረት እንዲሆን
ወደ ጌታ ለጎተራ ያገባ ዘንድ—
፲፱ እያንዳንዱ ሰው የባልንጀራውን ፍላ
ጎት እንዲሻ፣ እናም ለሁሉም ነገሮች ሙሉ
ለ

፻፶፬

አይኑን ወደ እግዚአብሔር ክብር ያደርግ
ዘንድ ነው።
፳ ይህ ስርዓት፣ ኃጢአት ካልሰራችሁ
በስተቀር፣ እንደ ዘለአለም ሀስርዓት ለእና
ንተ፣ እና ለእናንተ ተተኪዎቻችሁ መድ
ቤአለሁ።
፳፩ እናም በዚህ ቃል ኪዳን ላይ ኃጢአት
የሚፈፅም ነፍስ፣ እና ልቡን በዚህ ላይ የሚ
ያደነድን፣ በቤተክርስቲያኔ ህግጋት መሰ
ረት ይደረግባቸዋል፣ እናም እስከቤዛ ቀን
በሰይጣን ሀእንዲጎሰሙ ይሰጣሉ።
፳፪ እና አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እና
ይህ ጥበብ ነው፣ በዓመፃ ገንዘብ ወዳጆችን
ለራሳችሁ አድርጉ፣ እናም እነዚህም አያ
ጠፏችሁም።
፳፫ ፍርድን ለእኔ ብቻ ተዉት፣ የእኔ ነውና
እናም ሀእከፍለዋለሁ። ሰላም ከእናንተ ጋር
ይሁን፣ በረከቶቼ ከእናንተ ዘንድ ይኑሩ።
፳፬ ከፅናታችሁ ካልወደቃችሁ፣ ሀመን
ግስትም የእናንተ ናትና፣ እናም ለዘለ
አለምም ትሆናለች። እንዲሁም ይሁን።
አሜን።
ሀ

ክፍል ፹፫
በሚያዝያ ፴፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በእንድፐንደንስ ሚዙሪ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህን ራዕይ የተቀበለው ነቢዩ ከወንድሞች ጋር
ለመምከር እንደተቀመጠ ነው።
፩–፬፣ ሴቶች እና ልጆች በባሎቻቸው እና
በአባቶቻቸው የመደገፍ መብት አላቸው፤
፭–፮፣ ባልቴቶች እና የሙት ልጆች በቤ
ተክርስቲያኗ ላይ የመደገፍ መብት አላ
ቸው።
፲፬ ለ ኢሳ. ፶፪፥፩፤
ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፯–፰።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፩፥፫።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።
፲፰ ሀ ማቴ. ፳፭፥፲፬–፴፤
ት. እና ቃ. ፷፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ስጦታ፤

፩ በእውነትም፣ ስለሴቶች እና ስለልጆች፣
ባሎቻቸውን እና አባቶቻቸውን ሀስላጡት
የቤተክርስቲያኗ አባላት፣ ቤተክርስቲ
ያኗ ካላት ህግጋት በተጨማሪ ጌታ እንዲህ
ይላል፥

የመንፈስ ስጦታዎች።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፬፣
፶፭፤ ፻፲፱፥፩–፫።
ቅ.መ.መ. ጎተራ።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯።
ቅ.መ.መ. አይን፣ አይኖች።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. የትብብር ስርዓት።
፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፰–፲።

፳፫ ሀ ሮሜ ፲፪፥፲፱፤
ሞር. ፫፥፲፭።
፳፬ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፫–፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፹፫ ፩ ሀ ያዕ. ፩፥፳፯።

፻፶፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፫፥፪–፹፬፥፪

፪ ሴቶች፣ ባሎቻቸው እስከሚወሰዱ
ድረስ፣ በባሎቻቸው የመደገፍ ሀመብት
አላቸው፤ እናም የሚተላለፉ ሆነው እስ
ካልተገኙ ድረስ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ
ህብረት ይኖራቸዋል።
፫ እናም ታማኝ ካልሆኑም በቤተክርስቲ
ያኗ ውስጥ ህብረት አይኖራቸውም፣ ነገር
ግን በምድር ህግ መሰረት በውርሳቸው ላይ
ለመቆየት ይችላሉ።
፬ ለእድሜ እስኪደርሱ ድረስ ሁሉም

ልጆች በወላጆቻቸው ላይ የመደገፍ
መብት አላቸው።
፭ እናም ከዚያም በኋላ፣ ወላጆቻቸው
ለውርስ የሚሰጧቸው ከሌላቸው፣ በቤተ
ክርስቲያኗ ላይ፣ ወይም በሌላ አባባል በጌታ
ሀ
ጎተራ ላይ መብት አላቸው።
፮ እናም ጎተራውም በቤተክርስቲያኗ
ቅድስና ይጠበቃል፤ እናም ሀባልቴቶች እና
የሙት ልጆችም፣ እናም ለድሆች፣ ይረ
ዳሉ። አሜን።
ሀ

ክፍል ፹፬
በመስከረም ፳፪ እና ፳፫፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነ
ቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። በመስከረም ወር ውስጥ፣ ሽማግ
ሌዎች ከምስራቅ ስቴቶች ተልዕኮአቸው መመለስ እናም የአገልግሎታቸ
ውን ሀተታ ማቅረብ ጀምረው ነበር። በዚህ የደስታ ዘመን ውስጥ አብረው
እያሉ ነው ይህ መልእክት የመጣው። ነቢዩ ይህንንም የክህነት ራዕይ በማለት
ሰይሞታል።
፩–፭፣ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም እና ቤተመ
ቅደሱ በሚዙሪ ውስጥ ይገነባሉ፤ ፮–፲፯፣
የክህነት ዘር ከአዳም እስከ ሙሴ ድረስ
ተሰጥቷል፤ ፲፰–፳፭፣ ታላቁ ክህነት የእግ
ዚአብሔርን እውቀት ቁልፍ ይዟል፤ ፳፮–
፴፪፣ አነስተኛው ክህነት የመላእክትን አገ
ልግሎት እና የማዘጋጃውን ወንጌል ቁልፍ
ይዟል፤ ፴፫–፵፬፣ ሰዎች ዘለአለማዊ ህይ
ወትን የሚያገኙት በክህነት ስልጣን መሀላ
እና ቃል ኪዳን በኩል ነው፤ ፵፭–፶፫፣ የክ
ርስቶስ መንፈስ ለሰዎች ያበራላቸዋል፣
እናም አለም በኃጢአት ተይዟል፤ ፶፬–
፷፩፣ ቅዱሳን ስለተቀበሉት ነገሮች መመ
ስከር አለባቸው፤ ፷፪–፸፮፣ እነርሱም
ወንጌሉን ይስበኩ፣ ምልክቶችም ይከተ
ላሉ፤ ፸፯–፺፩፣ ሽማግሌዎች ካለ ኮረጆም
፪ ሀ ፩ ጢሞ. ፭፥፰።
፬ ሀ ሞዛያ ፬፥፲፬።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፫።
ቅ.መ.መ. ጎተራ።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ባል የሞተባት።

ወይም ከረጢት ይሂዱ፣ እናም ጌታ ለፍላ
ጎታቸው ይንከባከባቸዋል፤ ፺፪–፺፯፣ ወን
ጌልን የሚቃወሙ ወረርሽኝ እና እርግ
ማን ይጠብቃቸዋል፤ ፺፰–፻፪፣ ስለ ፅዮን
መዳን የሚዘመረው አዲስ መዝሙር ተሰ
ጥቷል፤ ፻፫–፻፲፣ እያንዳንዱም ሰው በሀላ
ፊነቱ ይቁም እናም በጥሪውም ያገልግል፤
፻፲፩–፻፳፣ የጌታ አገልጋዮች የመጨረሻ
ቀናት የጥፋት ርኵሰትን ያውጁ።
፩ ለአገልጋዩ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ እና
ለስድስት ሽማግሌዎች፣ በልባቸው አንድ
ሲሆኑ እና ድምጻቸውን ወደላይ ሀከፍ ሲያ
ደርጉ የተሰጠ የኢየሱስ ክርስቶስ ራዕይ።
፪ አዎን፣ ሀበነብያቱ አንደበት እንደተና
ገረው፣ ለህዝቦቹ ለዳግም መመለስ፣ እናም

		ለ ሞዛያ ፬፥፲፮–፳፮፤
ሔለ. ፬፥፲፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፱።
ቅ.መ.መ. ደሀ።
፹፬ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።

፪ ሀ የሐዋ. ፫፥፲፱–፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፫–፳

አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ከተማ በምትሆነው፣
በፅዮን ተራራ በመቆም ሠለቅዱሳኑ መሰ
ብሰቢያ እንድትሆን በመጨረሻዎቹ ቀናት
የተመሰረተችውን ቤተክርስቲያን በተመ
ለከተ ጌታ የተናገረው ቃል።
፫ ያም ከተማ፣ በጌታ ጣት በሚዙሪ ስቴት
ምዕራፍ ድንበር ውስጥ በተመደበው፣ እና
በጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና ጌታ በተደሰተ
ባቸው እጅ በተመረቀው፣ ሀበቤተመቅደስ
ቅንጣት ምድር ተጀምሮ ይገነባል።
፬ እውነት ይህ የጌታ ቃል ነው፣ ሀየአ
ዲሲቷ ኢየሩሳሌም ከተማ በሚሰበሰ
ቡት ቅዱሳን፣ በዚህ ስፍራ፣ እንዲሁም
ለ
በቤተመቅደስ ስፍራ ተጀምራ ትገነባ
ለች፣ ይህም ቤተመቅደስ በዚህ ትውልድ
ይሰራል።
፭ በእውነትም ለጌታ ቤት እስከሚገነባ
ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍምና፣ እናም
ደመናም ያርፍበታል፣ ደመናውም ቤቱን
የሚሞላው የጌታ ሀክብር ይሆናል።
፮ እናም የሙሴ ልጆች፣ በአማቱ ሀበዮቶር
ለ
እጆች በኩል በተቀበለው ቅዱስ ክህነት፤
፯ እናም ዮቶር በካሌብ እጅ ይህን ተቀ
በለ፤
፰ እና ካሌብም ይህን ከኢሊዮ እጅ ተቀ
በለ፤
፱ ኢሊዮ ይህን ከጀርሚ እጅ ተቀበለ፤
፲ እናም ጀርሚም ይህን ከጋድ እጅ
ተቀበለ፤
፲፩ እና ጋድም ከኢሳይያስ እጅ፤
ሐ

መ

፪ ሐ ኤተር ፲፫፥፪–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፰–፱፤
፵፭፥፷፮–፷፯፤
እ.አ. ፩፥፲።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
		መ ኢሳ. ፪፥፪–፭፤
ዕብ. ፲፪፥፳፪፤
ራዕ. ፲፬፥፩፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፮፤
፹፬፥፴፪፤ ፻፴፫፥፲፰፣ ፶፮።
		ሠ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፫።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።

፻፶፮

፲፪ እናም ኢሳይያስም ይህን ከእግዚአብ
ሔር እጅ ተቀበለ።
፲፫ ኢሳይያስም በአብርሐም ቀናት ኖረ፣
እናም በእርሱም ተባርኮ ነበር—
፲፬ ይህም ሀአብርሐም ክህነትን፣ እስከ
ለ
ኖሀ ድረስ ከነበሩት ከአባቶቹ ዘሮች በተ
ቀበለው ሐከመልከ ጼዴቅ ተቀበለ፤
፲፭ እናም ከኖህ እስከ ሀሄኖክ፣ በአባቶቻ
ቸው ዘር በኩል ተቀበሉ፤
፲፮ እናም ከሄኖክም በወንድሙ ሀሽመቃ
ምክንያት ወደተገደለው፣ በእግዚአብሔር
ትእዛዛት ምክንያት የመጀመሪያው ሰው በነ
በረው በአባቱ ለአዳም እጅ ክህነትን ሐወደ
ተቀበለው መአቤል—
፲፯ ይህም ሀክህነት በእግዚአብሔር ቤተክ
ርስቲያን በሁሉም ትውልዶች የሚቀጥል፣
እና ለቀናቱ መጀመሪያ ወይም ለአመታቱ
መጨረሻ አመታት የሌለው ነው።
፲፰ እናም ጌታ ሀክህነትን ለበአሮን እና በዘ
ሮቹ ላይ፣ በሁሉም ትውልዶች ውስጥ፣
አረጋገጠ፣ ይህም ክህነት ደግሞም ይቀጥ
ላል እናም በቅዱሱ የእግዚአብሔር ስርዓት
በኩል የሆነው ክህነት ለዘለአለምም ሐይቀ
ጥላል።
፲፱ እናም ይህም ታላቅ ክህነት ወንጌሉን
ያስተዳድራል እናም የመንግስቱን ሀሚስ
ጥር ቁልፎች፣ እንዲሁም የእግዚአብሔ
ርን ለእውቀት ቁልፎችን፣ ይዟል።
፳ ስለዚህ፣ በዚህም ሀስርዓት ውስጥ፣
የአምላክ አይነት ሀይል ይታያል።

		ለ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፯፤
፷፬፥፵፩–፵፫፤
፺፯፥፲፭–፳፤ ፻፱፥፲፪፣ ፴፯።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዮቶር።
		ለ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. አብርሐም።
		ለ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ
ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መልከ ጼዴቅ።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሔኖክ።
፲፮ ሀ ሙሴ ፭፥፳፱–፴፪።
		ለ ቅ.መ.መ. አዳም።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵–፶፯።

		መ ቅ.መ.መ. አቤል።
፲፯ ሀ አልማ ፲፫፥፩–፲፱፤
አብር. ፪፥፱፣ ፲፩።
ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. አሮን፣
የሙሴ ወንድም።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፫።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫፤
፻፯፥፲፰–፲፱።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ አብር. ፩፥፪።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።

፻፶፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፳፩–፴፫

፳፩ ካለዚህም ስርዓት፣ እናም ካለክህነት
ስልጣን፣ የአምላክነት ሀይል ለሰዎች በስጋ
አይታይም።
፳፪ ካለዚህ ማንም ሀሰው የእግዚአብሔርን
ፊት፣ እንዲሁም አብን፣ ለመመልከት እና
ለመኖር አይችልም።
፳፫ አሁን ሀሙሴ በምድረበዳ ይህን ለእ
ስራኤል ልጆች በግልፅ አስተማረ፣ እናም
የእግዚአብሔርን ፊት ለይመለከቱ ዘንድ
እንዲችሉም ህዝቦቹን ሐለመቀደስ በትህ
ትና ፈለገ፤
፳፬ ነገር ግን፣ ልቦቻቸውን ሀአደነደኑ
እናም በእርሱም ፊት ለመፅናት አልቻ
ሉም፤ ስለዚህ፣ ጌታ ለበቁጣው፣ ንዴቱ
በእነርሱ ላይ ስለተቀጣጠለ፣ በምድረበዳ
ሳሉ ሁሉ ክብሩ ወደሆነው እረፍቱ ሐአይ
ገቡም ብሎ መሀላ ገባ።
፳፭ ስለዚህ፣ ሀሙሴን፣ እናም ደግሞም
ቅዱስ ለክህነትን ከመካከላቸው ወሰደ፤
፳፮ እናም የመላእክትን ሀ አገልግሎት
ለ
ቁልፍን እና የመዘጋጃ ወንጌሉን የያዘው፣
አነስተኛው ሐክህነትም ቀጠለ።
፳፯ ይህም ወንጌል፣ ጌታ በቁጣው በአ
ሮን ቤት በእስራኤል ልጆች መካከል ከእ
ናቱ ማኅፀን ሳለ በመንፈስ ቅዱስ ሀእስከተ
ሞላው፣ እግዚአብሔር እስካነሳው ለዮሐ
ንስ ድረስ እንዲቀጥል ያደረገው ሐየንስሀ
እና መየጥምቀት፣ እና ሠየኃጢአት ስርየት፣
እና ረየስጋዊ ትእዛዛት ሰህግ ወንጌል ነው።
ሀ

፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን፤
ክህነት።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፩።
፳፫ ሀ ዘፀአ. ፲፱፥፭–፲፩፤ ፴፫፥፲፩።
		ለ ዘፀአ. ፳፬፥፱–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፩።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፳፬ ሀ ዘፀአ. ፳፥፲፰–፳፩፤ ፴፪፥፰፤
ዘዳግ. ፱፥፳፫፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፴–፴፩፣ ፵፪።
		ለ መዝ. ፺፭፥፰፤
ዕብ. ፫፥፰–፲፩፤
ያዕቆ. ፩፥፯–፰፤
አልማ ፲፪፥፴፮።
		ሐ ጆ.ስ.ት. ዘፀአ. ፴፬፥፩–፪
(ተጨማሪ)፤
ዘኁል. ፲፬፥፳፫፤

፳፰ በልጅነቱም ሳለ ነበር የተጠመቀው፣
እናም በስምንት ቀን እድሜውም፣ የአይ
ሁድን መንግስት ለመጣል፣ እና በእጆቹ
ሀ
ሁሉም ሀይል ለተሰጠው ጌታ መምጫ ያዘ
ጋጀው እና በህዝቦቹም ፊት የጌታን መን
ገድ ለያቀና ዘንድ ወደዚህ ሀይል በእግዚአ
ብሔር መልአክ ተሹሞ ነበር።
፳፱ እና ደግሞም፣ የሽማግሌ እና የኤጲስ
ቆጶስ ሀላፊነትም ከታላቁ ክህነት ጋር አስ
ፈላጊ ሆኖ ሀየተያያዘ ነው።
፴ እና ደግሞም፣ የመምህር እና የዲያቆን
ሀላፊነትም፣ በአሮን እና በልጆቹ ላይ ከተ
ረጋገጠው፣ ከአነስተኛው ክህነት ጋር አስ
ፈላጊ ሆነው የተያያዙ ናቸው።
፴፩ ስለዚህ፣ የሙሴን ልጆች በተመለከተ
እንዳልኩትም—የሙሴ ልጆች እና ደግ
ሞም የአሮን ልጆች ተቀባይ የሆነውን የሚ
ቃጠል ሀመሥዋዕትንና ሌላ መሥዋዕትን
በጌታ ቤት ውስጥ፣ በዚህ ትውልድ ለጌታ
በተቀደሰው ለስፍራ እንደመደብኩት በሚ
ገነባው ቤት፣ ያቀርባሉ—
፴፪ እናም የሙሴ እና የአሮን ወንድ ልጆ
ችም፣ እነርሱም እናንተ ናችሁ፣ ሀበፅዮን
ተራራ ላይ በጌታ ቤት ውስጥ በጌታ ለክብር
ይሞላሉ፤ እና ደግሞም የጠራኋቸውና
ሐ
ቤተክርስቲያኔን እንዲገነቡ የላኳቸውም
የእነርሱ ልጆች ናቸው።
፴፫ እነዚህን የተናገርኩባቸውን ሁለት
ሀ
ክህነቶች በማግኘት እና ጥሪያቸውን ለማ

ዕብ. ፬፥፩–፲፩።
፳፭ ሀ ዘዳግ. ፴፬፥፩–፭።
		ለ ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
፳፯ ሀ ሉቃ. ፩፥፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መጥምቁ ዮሐንስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ሠ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ረ ዕብ. ፯፥፲፩–፲፮።
		ሰ ቅ.መ.መ. የሙሴ ህግ።
፳፰ ሀ ማቴ. ፳፰፥፲፰፤

		ለ
፳፱ ሀ
፴፩ ሀ
		ለ
፴፪ ሀ
		ለ
		ሐ
፴፫ ሀ

ዮሐ. ፲፯፥፪፤
፩ ጴጥ. ፫፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፲፮–፲፯።
ኢሳ. ፵፥፫፤
ማቴ. ፫፥፩–፫፤
ዮሐ. ፩፥፳፫።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፭።
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
ት. እና ቃ. ፶፯፥፫።
ዕብ. ፲፪፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፮፤
፹፬፥፪፤ ፻፴፫፥፶፮።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
ቅ.መ.መ. ክህነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፴፬–፶

ጉላት ታማኝ የሆኑት፣ ሰውነታቸውን
በማደስ በመንፈስ ሐይቀደሳሉና።
፴፬ እነርሱም የሙሴ እና የአሮን ወንድ
ልጆች፣ እናም ሀየአብርሐም ለዘር፣ እና
ቤተክርስቲያንና መንግስት፣ እናም በእግ
ዚአብሔር ሐየተመረጡ ይሆናሉ።
፴፭ እና ደግሞም ይህን ክህነት የሚቀበሉ
ትም ሁሉ እኔን ይቀበሉኛል፣ ይላል ጌታ፤
፴፮ አገልጋዮቼን የሚቀበል እኔን ሀይቀ
በለኛልና፤
፴፯ እናም እኔን የሚቀበለኝም አባቴን
ሀ
ይቀበላል፤
፴፰ እናም አባቴን የሚቀበልም የአባቴን
መንግስት ይቀበላል፤ ስለዚህ አባቴ ያለው
ሀ
ሁሉ ለእርሱም ይሰጠዋል።
፴፱ እናም ይህም በክህነት ባለ ሀመሀላ እና
ቃል ኪዳን መሰረት ነው።
፵ ስለዚህ፣ ይህን ክህነት የሚቀበሉም፣
ሊሰበር የማይችለውን፣ ወይም ሊጠፋ የማ
ይቻለውን፣ ይህን መሀላ እና ቃል ኪዳን
ከአባቴ ዘንድ ይቀበላሉ።
፵፩ ነገር ግን ከተቀበለው በኋላ ይህን ቃል
ኪዳን ሀየሚሰብረው፣ እና ከዚህም ሁሉ
የሚዞርም፣ በዚህ አለምም ሆነ በሚመ
ጣው አለም ለኃጢአቱ ምህረት ለአያገኝም።
፵፪ እናም እናንተ ወደተቀበላችሁት፣
በዚህ ቀን ለምትገኙትም ከሰማያት በራሴ
ድምፅ ወዳረጋገጥሁላችሁ ክህነት ለማይ
መጡም ወዮላቸው፤ እናም የሰማይ ሰራ
ለ

፴፫ ለ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፴፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴–፴፪።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።
		ለ ገላ. ፫፥፳፱፤
አብር. ፪፥፱–፲፩።
ቅ.መ.መ. አብርሐም—
የአብርሐም ዘር።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምርጦች።
፴፮ ሀ ማቴ. ፲፥፵–፵፪፤
ሉቃ. ፲፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳።
፴፯ ሀ ዮሐ. ፲፫፥፳።
፴፰ ሀ ሉቃ. ፲፪፥፵፫–፵፬፤
ሮሜ ፰፥፴፪፤

፴፱ ሀ
፵፩ ሀ
		ለ
፵፪ ሀ
፵፫ ሀ
፵፬ ሀ
፵፭ ሀ

፻፶፰

ዊትን እና መላእክቴን እናንተን በሚመ
ለከት ሀላፊነት ሰጥቻቸዋለሁ።
፵፫ እና አሁንም ራሳችሁን በተመለከተ
እንድትጠነቀቁም፣ ለዘለአለም ህይወት
ቃላትም በትጋት ሀታደምጡ ዘንድ ትእ
ዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፵፬ ከእግዚአብሔር አንደበት ከሚመጣው
እያንዳንዱ ቃልም ሀትኖራላችሁና።
፵፭ የጌታ ሀቃል እውነት ነውና፣ እናም
ለ
እውነት የሆነውም ብርሀን ነው፣ እናም
ብርሀን የሆነውም መንፈስ፣ እንዲሁም
የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ነው።
፵፮ እናም መንፈስም ወደአለም ለሚመ
ጣው ሀለእያንዳንዱ ሰው ለብርሀን ይሰጣል፤
እናም መንፈስም በአለም ውስጥ ያለውን
የመንፈስን ድምፅ ለሚያደምጥ ሰው ሁሉ
ያበራለታል።
፵፯ እናም የመንፈስን ድምፅ የሚያደም
ጠው እያንዳንዱም ሰው ወደ እግዚአብ
ሔር፣ እንዲሁም ወደአብ፣ ይመጣል።
፵፰ እናም አብም ያደሰውን እና በእና
ንተ ያረጋገጠውን ሀቃል ኪዳን ለያስተም
ረዋል፣ ይህንንም ያረጋገጠው ለእናንተ
ጥቅም ነው፣ እናም ለእናንተ ጥቅም ብቻ
ሳይሆን ለአለም ሁሉ ጥቅም ነው።
፵፱ እና ሀ አለምም ሁሉ በኃጢአት
ተይዟል፣ እናም ለበጭለማ እና በኃጢአት
ባርነት ስር ያቃስታል።
፶ እናም በዚህም ሀ በኃጢአት ለ ባርነት

ራዕ. ፳፩፥፯፤
፫ ኔፊ ፳፰፥፲፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፰–፳።
ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
ቅ.መ.መ. የክህነት መሀላ
እና ቃል ኪዳን።
ቅ.መ.መ. ክህደት።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፬–
፴፰፤ ፻፴፪፥፳፯።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፰።
፩ ኔፊ ፲፭፥፳፫–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።
ዘዳግ. ፰፥፫፤
ማቴ. ፬፥፬፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፩።
መዝ. ፴፫፥፬።

ሀ

		ለ
፵፮ ሀ
		ለ
፵፰ ሀ
		ለ
፵፱ ሀ
		ለ
፶ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
ቅ.መ.መ. እውነት።
ዮሐ. ፩፥፱፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፪።
ቅ.መ.መ. ህሊና፤
ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን፤
አዲስ እና የዘለአለም
ቃል ኪዳን።
ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣
መነሳሳት።
፩ ዮሐ. ፭፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
ገላ. ፬፥፱።

፻፶፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፶፩–፸

ስር እንደሆኑም ታውቃላችሁ፣ ምክንያ
ቱም ወደእኔ አይመጡምና።
፶፩ ወደእኔ የማይመጣው በኃጢአት ባር
ነት ስር ነውና።
፶፪ እናም ድምጼን የማይቀበልም ሀከድ
ምጼ ጋር የተዋወቀ አይደለም፣ እናም ከእኔ
አይደለም።
፶፫ እናም በዚህም ጻድቃንን ከኃጥአን
ትለያላችሁ፣ እናም አሁንም ሀአለም ሁሉ
ለ
በኃጢአት እና ጭለማ ስር ሐእንደሚያ
ቃስቱ ታውቃላችሁ።
፶፬ እናም ባለፉት ጊዜያት አዕምሮአችሁ
ሀ
ባለማመን ምክንያት ጨልሞባችሁ ነበር፣
እናም የተቀበላችሁትን እንደተራ ተቀበላ
ችሁታልና—
፶፭ ሀ ክንቱነት እና ያለማመን መላዋን
ቤተክርስቲያን በፍርድ ላይ አድርገዋል።
፶፮ እናም ይህም ፍርድ በፅዮን ልጆች፣
እንዲሁም በሁሉም ላይ ያርፋል።
፶፯ እና እነርሱም ንስሀ እስኪገቡ እና
አዲሱን ሀቃል ኪዳን፣ እንዲሁም ለመፅ
ሐፈ ሞርሞንን እና የሰጠኋቸውን ሐየወ
ደፊት ትእዛዛትን፣ በመናገር ብቻ ሳይሆን
በጻፍኳቸው መሰረት መበማድረግ እስከሚ
ያስታውሱ ድረስ ከዚህ ፍርድ በታች ይቆ
ያሉ—
፶፰ ይህንንም የሚያስታውሱት ለአባ
ታቸው መንግስትም የሚገባ ፍሬ ያመጡ
ዘንድ ነው፤ አለበለዚያም መቅሰፍት እና
ፍርድ በፅዮን ልጆች ላይ ይወርድባቸዋል።
፶፱ የመንግስት ልጆች ቅዱስ ምድሬን
ይበክላሉን? በእውነት፣ እላችኋለሁ፣ አይ
በክሉም።
፶፪ ሀ ዮሐ. ፲፥፳፯።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. አለም።
		ለ ቅ.መ.መ. አለማዊነት።
		ሐ ሮሜ ፰፥፳፪፤ ሙሴ ፯፥፵፰።
፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. አለማመን።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።
፶፯ ሀ ኤር. ፴፩፥፴፩–፴፬።
		ለ ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵–፵፩።
		መ ያዕ. ፩፥፳፪–፳፭፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፫–፲፭።
፷ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፬–፴፮።

፷ በእውነትም፣ ድምጼ የሆናችሁ እና
ንተ፣ ሀቃላቴን አሁን ለምትሰሙ ይህን እላ
ችኋለሁ፣ እነዚህን ነገሮች እስከተቀበላችሁ
ድረስ የተባረካችሁ ናችሁ፤
፷፩ በአእምሮአችሁ ሀበእርጋታ እና በጸ
ሎት መንፈስ፣ በመሆን የሰማችሁትንም
እነዚያን ነገሮች ለአለም ትመሰክሩ ዘንድ—
በዚህ ትእዛዝ ኃጢአታችሁን ለይቅር እላ
ለሁና።
፷፪ ስለዚህ፣ ወደ አለም ሁሉ ሀሂዱ፤
እናም ልትሄዱ በማትችሉበትም ቦታ፣ ከእ
ናንተ ምስክራችሁ ወደ አለም ሁሉ ወደ
እያንዳንዱ ፍጥረት እንዲሄድ፣ ላኩ።
፷፫ እናም ሀ ለሐዋሪያቴ እንዳልኳቸ
ውም፣ ለእናንተም እላለሁ፣ ለእናንተም
ይህን ሐዋሪያቴ፣ እንዲሁም የእግዚአብ
ሔር ሊቀ ካህናት ናችሁ፤ እናንተም አባቴ
ለ
የሰጠኝ ናችሁ፤ ሐጓደኛዎቼም ናቸሁ፤
፷፬ ስለዚህ፣ ለሐዋሪያቴም እንዳልኳ
ቸው ለእናንተም ደግሜ እላለሁ፣ በቃ
ላቶቻችሁ ሀየሚያምኑት እናም ኃጢአ
ታቸው ለይሰረይ ዘንድ በውሀ የሚጠመቁ
እያንዳንዱ ሐነፍሳትም መመንፈስ ቅዱስን
ይቀበላሉ።
፷፭ እናም ያመኑትንም እነዚህ ሀምልክ
ቶች ይከተሉአቸዋል—
፷፮ በስሜም ብዙ ድንቅ ሀስራዎች ይሰ
ራሉ፤
፷፯ ሀበስሜም አጋንንትን ያወጣሉ፤
፷፰ በስሜም የታመሙትን ሀይፈውሳሉ፤
፷፱ በስሜም የእውሩን አይኖች ያበራሉ፣
እናም የደንቆሮዎችን ጆሮዎች ይከፍታሉ፤
፸ እናም የዲዳውም ምላስ ይናገራል፤

፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፬፤
፹፰፥፻፳፩፤ ፻፥፯።
		ለ ዳን. ፱፥፱።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፷፪ ሀ ማር. ፲፮፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፪–፭።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፷፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
		ለ ፫ ኔፊ ፲፭፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፶፥፵፩–፵፪።
		ሐ ዮሐ. ፲፭፥፲፫–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፵፭።

፷፬ ሀ ማር. ፲፮፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
		መ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
፷፭ ሀ ማር. ፲፮፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
፷፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፷፯ ሀ ማቴ. ፲፯፥፲፬–፳፩።
፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፸፩–፹፮

፸፩ እናም ማንም ሰው መርዝ ቢሰጣቸ
ውም አይጎዳቸውም፤
፸፪ እናም የእባብ መርዝም ሊጎዳቸው
በእነርሱ ላይ ሀይል አይኖረውም።
፸፫ ነገር ግን፣ በእነዚህ በሚሆኑነገሮች
በራሳቸው ሀእንዳይታበዩ፣ ወይም በአለም
ፊትም እንዳይናገሩ ትእዛዝ እሰጣቸዋለሁ፣
እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ጥቅም እና ደህን
ነት ተሰጥተዋልና።
፸፬ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በቃ
ላቶቻችሁ የማያምኑት፣ እናም መንፈስ
ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ በስሜ በውሀ ውስጥ
ለኃጢአታቸው ስርየት ሀያልተጠመቁት፣
ለ
ይፈረድባቸዋል፣ እናም እኔ እና አባቴ ወዳ
ለንበት ወደአባቴ መንግስትም አይመጡም።
፸፭ እናም ለእናንተ የተሰጠው ይህ ራዕይ
እና ትእዛዝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በአለም ሁሉ
ላይ የሚሰራ ነው፣ እናም ወንጌሉም ላልተ
ቀበሉት ሁሉም ነው።
፸፮ ነገር ግን፣ መንግስት ለተሰጣቸው
ሁሉ በእውነት እላለሁ—ለቀደመው ክፉ
ስራቸው ንስሀ ይገቡ ዘንድ፣ ለክፉና ለማ
ያምን ልቦቻቸውም፣ እናም በላኳችሁ ጊዜ
ያመጹት በፅዮን ያሉት ወንድሞቻችሁም
ይነቀፋ ዘንድ ይህም ከእናንተ ለእነርሱ
መሰበክ ይገባል።
፸፯ እና ባልንጀሮቼ፣ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ
ባልንጀሮቼ ብዬ እጠራችኋለሁና፣
ደግሜም እላችኋለሁ፣ ከእነርሱ ጋር በነ
በርኩበት ጊዜ ወንጌልን ለመስበክ በሀይሌ
በሚጓዙበት ቀናት እንደነበሩት ባልንጀሮቼ
ትሆኑ ዘንድ ይህን ትእዛዝ ለእናንተ መስ
ጠቴ አስፈላጊ ነው፤
ሀ

፸፩ ሀ ማር. ፲፮፥፲፰፤
የሐዋ. ፳፰፥፫–፱፤
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፫፤
፻፳፬፥፺፰–፻።
፸፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፸፬ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፪።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—አስፈላጊ።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፰።
፸፰ ሀ ማቴ. ፲፥፱–፲፤

፸፱ ሀ
፹ሀ
		ለ
		ሐ
፹፩ ሀ
፹፫ ሀ
		ለ
፹፬ ሀ
፹፭ ሀ

፻፷

፸፰ ሁለት እጀ ጠባብም ይሁን ኮረጆም
ወይም ከረጢት እንዲኖራቸው አልፈቀድ
ኩላቸውምና።
፸፱ እነሆ፣ አለምን ትፈትኑ ዘንድ ልኬአ
ችኋለሁ፣ እና ለሠራተኛም ሀደመወዙ ይገ
ባዋል።
፹ እናም ማንም የሚሄድና ይህን የመንግ
ስትን ሀወንጌል ለየሚሰብክ፣ እናም በሁሉም
ነገሮች በእምነቱ ጸንቶ የቆመ ሰው፣ በአዕ
ምሮ ወይም በሰውነት፣ በእግርና እጆቹ፣
ወይም መገጣጠሚያዎቹ አይደክሙም
ወይም አይዝሉም፤ እናም የራሱም ሐጠጉር
ሳይታወቅ ምድር ላይ አይወድቅም። እናም
አይራቡም ወይም አይጠሙም።
፹፩ ስለዚህ፣ ለነገ ምን እንደምትበሉ፣
ምን እንደምትጠጡ፣ ወይም ምን እንደ
ምትለብሱ ሀአትጨነቁ።
፹፪ የሜዳ አበቦች እንዴት እንደሚያ
ድጉ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ፤ አይደክ
ሙም፣ አይፈትሉም፤ እናም የዓለም መን
ግሥታት እንኳ በክብራቸው ሁሉ ከእነዚህ
እንደ አንዱ አልለበሱም።
፹፫ ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ
ሀ
አባታችሁ ለያውቃልና።
፹፬ ስለዚህ፣ ነገ ለራሱ ሀይጨነቅ።
፹፭ እንዴት ወይስ ሀምን እንድትናገሩ
አትጨነቁ፤ ነገር ግን ዘወትር የህይወትን
ቃል በአዕምሮዎቻችሁ ውስጥ ለአከማቹ፣
እና ይህም በዚያች ሰዓት ለእያንዳንዱ ሰው
ተመዝኖ የሚሰጠው ሐይሰጣችኋል።
፹፮ ስለዚህ፣ ይህ ትእዛዝ በቤተክርስ
ቲያኗ ውስጥ ለአገልግሎት በእግዚአብ
ሔር ለተጠሩት ሀታማኝ ለሆኑት ሁሉ ስለ

ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፰።
ት. እና ቃ. ፴፩፥፭።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
ሉቃ. ፳፩፥፲፰።
ማቴ. ፮፥፳፭–፳፰።
ቅ.መ.መ. የሰማይ አባት።
ማቴ. ፮፥፰።
ማቴ. ፮፥፴፬።
ማቴ. ፲፥፲፱–፳፤
ሉቃ. ፲፪፥፲፩–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፻፥፮።

ሀ

		ለ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፤
አልማ ፲፯፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፮፥፳፤
፲፩፥፳፩–፳፮።
ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ—በመንፈስ
ማስተማር።
፹፮ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፬–፵፮፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፮–
፳፱፤ ፻፯፥፺፱–፻።

፻፷፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፹፯–፻

ሆነ፣ የመንግስትን ወንጌል ለማወጅ የሚ
ሄድ ማንም ሰው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኮረጆም
ወይም ከረጢት አይውሰድ።
፹፯ እነሆ፣ ጻድቅ ላልሆነው ስራዎቻቸው
ዓለምን እንድትወቅሱ፣ እና ስለሚመጣው
ፍርድም ታስተምሯቸው ዘንድ ሀልኬአች
ኋለሁ።
፹፰ እናም ሀ የሚቀበሏችሁም ቢሆን፣
እኔም በዚያም እገኛለሁ፣ በፊታችሁም
እሄዳለሁና። በቀኛችሁ እና በግራችሁ እሆ
ናለሁ፣ እናም መንፈሴም በልባችሁ ውስጥ
ይገኛል፣ እናም ይደግፏቹም ዘንድ ለመላ
እክቴ በዙሪያችሁ ይሆናሉ።
፹፱ ማንም የሚቀበላችሁ እኔን ይቀበ
ለኛል፤ እናም እርሱም ይመግባችኋል፣
እናም ያለብሳችኋል፣ እናም ገንዘብም ይሰ
ጣችኋል።
፺ እናም የሚመግባችሁ፣ ወይም የምሚ
ያለብሳችሁ፣ ወይም ገንዘብንም የሚሰጣ
ችሁ፣ በምንም ዋጋው ሀአይጠፋበትም።
፺፩ እናም እነዚህን ነገሮች የማያደርገው
እርሱ ደቀ መዛሙርቴ አይደለም፤ በዚህም
ሀ
ደቀመዛሙርቴን ታውቋቸዋላችሁ።
፺፪ ለማይቀበላችሁም፣ ከእርሱ ተለይ
ታችሁ ውጡ፣ እናም በሙቀትም ይሁን
በቅዝቀዛ እግሮቻችሁን በውሀ፣ እንዲሁም
በንጹ ውሀ ሀአጽዱ፣ እናም ምስክርንም ለሰ
ማይ አባታችሁ አቅርቡ፣ እናም ወደእር
ሱም ደግማችሁ አትመለሱ።
፺፫ እናም በምትገቡበትም መንደር ወይም
ከተማ፣ ይህንኑ አድርጉ።
፺፬ ይህም ቢሆን፣ ተግታችሁ ፈልጉ
እናም አትታክቱ፤ እናም እናንተን ወይም

ቃላቶቻችሁን፣ ወይም እኔን በመመልከት
ያላችሁን ምስክር ለማይቀበል ለዚያ ቤት
ወይም መንደር ወይም ከተማ ወዮለት።
፺፭ እናንተን ወይም ቃላቶቻችሁን፣
ወይም እኔን በመመልከት ያላችሁን ምስ
ክር ለማይቀበል ለእዚም ቤት ወይም መን
ደር ወይም ከተማ ደግሜ ወዮለት እላለሁ።
፺፮ እኔ፣ ሀሁሉን የሚገዛው፣ ለጥፋተኝነ
ታቸውን ሐለመቅጣት እጆቼን በአህዛብ ላይ
አሳርፌአለሁ።
፺፯ እናም መቅሰፍቶችም ይሆናሉ፣
እናም ስራዬን እስከምጨርስ ድረስም አይ
ወሰዱም፣ ይህም በፅድቅ ሀበአጭር ይቆ
ረጣል—
፺፰ የሚቀሩት፣ እንዲሁም ከታናሹ
ጀምሮ እስከታላቁ፣ ሁሉ እስከሚያውቁኝ
ድረስ፣ እናም በጌታ እውቀትም ይሞላሉ፣
እናም ሀዓይን ለዓይን ይተያያሉ፣ እናም
ድምፃቸውንም ያነሣሉ፥ እናም በአንድነ
ትም ይህን አዲስ መዝሙር እንዲህ በማ
ለት ለይዘምራሉ፥
፺፱ ጌታ ፅዮንን ዳግም መልሷል፤
ጌታ ሕዝቡ፣ ሀእስራኤልን፣ ለአድኗል፣
ሐ
በጸጋ በሆነ መምርጫ፣
እናም በአባቶቻቸው ሠቃል ኪዳን፣
ይህም በእምነት የተከናወነ ነበር።
፻ ጌታ ህዝቡን ተቤዠ
እናም ሰይጣንም ሀታስሯል እና የጊዜ ቀመር
አይኖርም።
ጌታ ሁሉንም ነገሮች ለበአንድ ጠቅልሏል።
ጌታ ሐፅዮንን ከላይ መልሶ አምጥቷል።
ጌታ ፅዮንንም ከታችም መልሶ መአምጥ
ቷል።

፹፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፹፰ ሀ ማቴ. ፲፥፵፤ ዮሐ. ፲፫፥፳።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፪።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
፺ ሀ ማቴ. ፲፥፵፪፤
ማር. ፱፥፵፩።
፺፩ ሀ ዮሐ. ፲፫፥፴፭።
፺፪ ሀ ማቴ. ፲፥፲፬፤
ሉቃ. ፱፥፭፤
ት. እና ቃ. ፷፥፲፭።
፺፮ ሀ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚገዛ።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።

		ሐ
፺፯ ሀ
፺፰ ሀ
		ለ

፺፱ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
ማቴ. ፳፬፥፳፪።
ኢሳ. ፶፪፥፰።
መዝ. ፺፮፥፩፤ ራዕ. ፲፭፥፫፤
ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፪፤
፻፴፫፥፶፮።
ቅ.መ.መ. መዘመር።
ቅ.መ.መ. እስራኤል።
ራዕ. ፭፥፱፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ቅ.መ.መ. መመረጥ።

		ሠ ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።
፻ ሀ ራዕ. ፳፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፩፤
፵፭፥፶፭፤ ፹፰፥፻፲።
		ለ ኤፌ. ፩፥፲፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፩–፲፬፤
ሙሴ ፯፥፷፪–፷፬።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፪፤
፹፰፥፺፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፻፩–፻፲፬

፻፩ ምድርም አምጣለች እና ጥንካሬዋ
ንም አምጥታለች፤
እውነትም በሆዷ ውስጥ የተመሰረተ ነው፤
እና ሰማያትም በእርሷ ላይ ፈገግ ይላሉ፤
እናም እርሷም የአምላኳን ለክብር ልብስ
ለብሳለች፤
እርሱም በሕዝቦቹ መካከል ቆሟልና።
፻፪ ክብር፣ እና ሀይል፣ እና ብርታት፣
ለአምላካችን ይሁን፤ እርሱም ሀበምህረት፣
በፍትህ፣ በጸጋ፣ እና ለ በሰላም የተሞላ
ነውና፣
ከዘለአለም እስከዘለአለም፣ አሜን።
፻፫ እና ደግሞም፣ እውነት፣ እውነት እላ
ችኋለሁ፣ ዘለአለማዊ ወንጌሌን ለማወጅ
የሚሄደው እያንዳንዱ ሰው፣ ቤተሰብ ያላ
ቸው ቢሆን፣ እናም የገንዘብ ስጦታን ቢቀ
በሉ፣ ይህን ጌታ እንደሚመራቸው ለእነ
ርሱ እንዲልኩ ወይም ለእነርሱ ጥቅም ያው
ሉት ዘንድ አስፈላጊ ነው፣ ይህም መል
ካም ነውና።
፻፬ እናም ሀ ገንዘብ የሚቀበሉት ቤተ
ሰብ የሌላቸውም፣ ለራዕዮች መገለጥ እና
መታተም እናም ለፅዮን መመስረት የተቀ
ደሰ ይሆን ዘንድ፣ ወደ በፅዮን ወይም በኦሀዮ
ላለ ኤጲስ ቆጶስ ይላኩት።
፻፭ እናም ማንም ሰው ኮት ወይም ሙሉ
ልብስን ቢሰጣችሁ፣ አሮጌውን ወስዳችሁ
ሀ
ለደሀው ስጡ፣ እናም በደስታም ሂዱ።
፻፮ እናም በመካከላችሁ አንዱ ሰው
በመንፈሱ ጠንካራ ቢሆን፣ ሀ በቅንነት
እንዲታነጽ፣ ደግሞም ጠንካራ ይሆን
ዘንድ፣ ከእርሱ ጋር ደካማ የሆነውን
ለ
ይውሰድ።
፻፯ ስለዚህ፣ ከእናንተ ጋር ሀ በአነስተ
ኛው ክህነት የተሾሙትን ውሰዱ፣ እናም
ቀጠሮም ያድርጉ፣ እናም መንገድንም
ሀ

፻፩ ሀ
		ለ
፻፪ ሀ
		ለ
፻፬ ሀ

ቅ.መ.መ. ምድር።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
ት. እና ቃ. ፶፩፥፰–
፱፣ ፲፪–፲፫።
፻፭ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ—በአለማዊ
እቃዎች ደሀነት።

፻፮ ሀ
		ለ
፻፯ ሀ
፻፲ ሀ
፻፲፩ ሀ
		ለ

፻፷፪

እንዲያዘጋጁላችሁ፣ እናም እናንተ ራሳ
ችሁ ልታከናውኑት የማትችሉትን ቀጠሮ
ያሟሉላችሁ ዘንድ በፊታችሁ ስደዷቸው።
፻፰ እነሆ፣ ይህም በቀደሙት ጊዜያት
ሐዋሪያቴ ቤተክርስቲያኔን የገነቡበት መን
ገድ ነው።
፻፱ ስለዚህ፣ እያንዳንዱ ሰው በተሾመ
በት ይቁም፣ እናም በጥሪውም ያገልግል፤
እናም ራስ ለእግር እግር አስፈላጊ አይደለም
አይበለው፤ ምክንያቱም ያለእግር ሰውነት
ሊቆም ይቻለዋል?
፻፲ ደግሞም፣ ሁሉም አብረው ይታነጹ
ዘንድ፣ አሰራሩም በፍጹም ሆኖ ይቀጥል
ዘንድ፣ አካል እያንዳንዱ ሀብልቶች ያስ
ፈልጉታልና።
፻፲፩ እናም እነሆ፣ ሀሊቀ ካህናት፣ እና
ደግሞም ሽማግሌዎች፣ እና ደግሞም አነ
ስተኛዎቹ ለካህናት ይጓዙ ዘንድ ይገባል፤
ነገር ግን ሐዲያቆናት እና መመምህራን ቤተ
ክርስቲያኗን ሠእንዲጠብቁ፣ በቤተክርስቲ
ያኗ የማይጓዙ አገልጋዮች በመሆን እንዲ
ወከሉ ይገባቸዋል።
፻፲፪ እናም ኤጲስ ቆጶሱ፣ ኒወል ኬ
ውትኒ፣ ደግሞም በአካባቢው እና በቤተ
ክርስቲያናቱ መካከልም፣ የደሆችን ፍላ
ጎት በመጠበቅ ሀብታሞችን እና ትእቢተ
ኞችን ሀዝቅ በማድረግ ለለመርዳት መጓዝ
ይገባዋል።
፻፲፫ ሀላፊነትን እንዲወስድ እና በሚመ
ራው መንገድ ስጋዊ ሀላፊነትን እንዲያከና
ውን ሀወኪልንም መጥራት ይገባዋል።
፻፲፬ ይህም ቢሆን፣ ኤጲስ ቆጶሱ ወደ ኒው
ዮርክ ከተማ፣ ደግሞም ወደ አልበኒ ከተማ፣
እናም ደግሞም ወደ ቦስተን ከተማ ይሂድ፣
እናም የእነዚህ ከተማ ሰዎችንም በወንጌሉ
ድምጾች፣ በጎላ ድምፅ፣ እነዚህን ነገሮች

ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፪–፳፫።
ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
ቅ.መ.መ. ካህን፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያቆን።

		መ ቅ.መ.መ. መምህር፣
የአሮናዊ ክህነት።
		ሠ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፻፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮።
		ለ ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
፻፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፳፪።

፻፷፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፻፲፭–፹፭፥፫

ቢቃወሙ ስለሚጠብቃቸው ሀውድመት
እና የከፋ ጥፋት ያስጠንቅቅ።
፻፲፭ እነዚህን ነገሮች ቢቃወሙ የፍርዳ
ቸው ሰአት ደርሶአልና፣ እናም ቤታቸውም
ሀ
በውድመት ይቀርላቸዋል።
፻፲፮ በእኔ ሀይመን እናም እርሱም ለአያፍ
ርም፤ እናም የራሱም ሐጠጉር ሳይታወቅ
ምድር ላይ አይወድቅም።
፻፲፯ እናም እውነት እላችኋለሁ፣ የቀራች
ሁት አገልጋዮቼ፣ ጉዳያችሁ እንደሚፈቅ
ድላችሁ፣ በተለያዩት ጥሪዎቻችሁ፣ ወደ
ታላቅ እና ታዋቂ ከተማዎች እና መንደ
ሮች፣ በፅድቅ አለምን ጻድቅ ላልሆኑ እና
እግዚአብሔርን ለማያመልኩ ስራዎቻቸ
ውን እየወቀሳችሁ፣ በግልፅ እና በሚገባ

ሁኔታ የመጨረሻ ቀናት የጥፋት ርኩሰትን
በመግለፅ ሂዱ።
፻፲፰ በእናንተም መንግስቶቻቸውን ሀእደ
መስሳቸዋለሁ፤ ምድርን ለማናውጥ ብቻ
ሳይሆን፣ ኮከባዊውን ሰማያትንም አና
ውጣለሁ ይላል ሁሉን የሚገዛው አምላክ።
፻፲፱ እኔ ጌታ የሰማይን ሀይላት ለመጠቀም
እጆቼን እዘረጋለሁና፤ አሁን ልታዩት አት
ችሉም፣ ነገር ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ታዩታ
ላችሁ፣ እናም እኔ እንደሆንኩኝ፣ እናም
በህዝቤ መካከል ሀለመንገስ ለእንደምመጣም
ታውቃላችሁ።
፻፳ እኔ ሀአልፋና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያው
እና የመጨረሻው፣ ነኝ። አሜን።

ክፍል ፹፭
በህዳር ፳፯፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህ ክፍል በእንድፐንደንስ ሚዙሪ ውስጥ ለሚኖረው ዊል
ያም ደብሊው. ፌልፕስ ነቢዩ ከጻፈው ደብዳቤ ውስጥ የተውጣጣ ምንባብ ነው።
ይህም የተሰጠው ወደፅዮን ቢሄዱም፣ ንብረቶቻቸውን እንዲቀድሱ የሚያዘውን
ትዝዛዝ ያልተከተሉና በዚህም ምክንያት በተመሰረተው በቤተክርስቲያኗ ህግጋት
መረሰት ውርሳቸውን ያልተቀበሉት ቅዱሳንን ጥያቄ ለመመለስ ነበር።
፩–፭፣ በፅዮን ውስጥ ውርሶች የሚገኙት
በቅድስና በኩል ነው፤ ፮–፲፪፣ ኃያል እና
ብርቱ የሆነው ብቻ ለቅዱሳኑ ውርስን
በፅዮን ውስጥ ይሰጣል።
፩ እርሱ የመደበው የጌታ ሂሳብ ሰራ
ተኛ ሀላፊነትም፣ ታሪክን ለመጠበቅ፣ እና
በፅዮን የሚደረጉትን ሁሉንም ነገሮች፣
እና ንብረቶቻቸውን ሀየቀደሱትን ሁሉ፣
፻፲፬ ሀ
፻፲፭ ሀ
፻፲፮ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
ሉቃ. ፲፫፥፴፭።
ቅ.መ.መ. መታመን።
መዝ. ፳፪፥፭፤
፩ ጴጥ. ፪፥፮።
		ሐ ማቴ. ፲፥፳፱–፴፩።
፻፲፰ ሀ ዳን. ፪፥፵፬–፵፭።
		ለ ኢዩ. ፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤

እና ከኤጲስ ቆጶሱ ውርስን በህግ የሚቀበ
ሉትን የአጠቃላይ የቤተክርስቲያኗን ለመዝ
ገብ ለመጠበቅ ነው።
፪ ደግሞም አኗኗራቸውን፣ እምነታ
ቸውን፣ እና ስራቸውን፤ እና ደግሞም
ውርሶቻቸውን ከተቀበሉ በኋላ የሚያ
ምጹትን ከሀዲዎችን መዝገብ ለመጠበቅ
ነው።
፫ ህዝቦቹን ሀአስራት በማስከፈል፣ እነር

፵፭፥፴፫፣ ፵፰፤
			 ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፹፰፥፹፯፣ ፺።
፻፳ ሀ ቅ.መ.መ. አልፋ
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
እና ኦሜጋ።
የኋለኛው ቀናት፤
፹፭ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፭።
የጊዜዎች ምልክቶች።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፩፥፩፤
፻፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
፵፯፥፩፤ ፷፱፥፫–፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪፣ ፴፭–፴፮፤
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
፳፱፥፱–፲፩፤ ፵፭፥፶፱።
የቅድስና ህግ።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፭፥፬–፲፪

ሱን ለበቀል እና ለመቃጠል ቀን ለማዘጋ
ጀት፣ በሰጣቸው ህጉ ተስማሚ በሆነው፣
ውርሶቻቸውን ሐበቅድስና የማይቀበሉት
ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ስማቸው መመ
ዝገቡ ከእግዚአብሔር ፈቃድ እና ትእዛዝ
ጋር የሚቃረን ነው።
፬ የትውልድ ሐረጋቸውም አይጠበቅ፣
ወይም በቤተክርስቲያኗ መዝገብ ወይም
ታሪክ ውስጥ የሚገኝ አይሁን።
፭ ስሞቻቸውም ወይም የአባቶቻቸው
ስሞች፣ ወይም የልጆቻቸው ስሞች በእግ
ዚአብሔር ህግጋት ሀመፅሐፍ ውስጥ ተፅ
ፈው አይገኙም፣ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፮ አዎን፣ በሁሉም ነገሮች በለሆሳስ የሚ
ናገር እና ሀሰንጥቆ የሚገባው፣ እናም ይህን
ሲገልፅም አጥንቶቼን የሚያንቀጠቅጥ፣
ለ
አነስተኛ ለስላሳ ድምፅም እንዲህ ይላል፥
፯ እናም እንዲህ ይሆናል፣ እኔ ጌታ አም
ላክ የሀይልን በትር በእጁ የያዘ፣ ብርሀንን
እንደልብስ የለበሰ፣ አንደበቱም ቃላትን፣
እንዲሁም ዘለአለማዊ ቃላትን፣ የሚናገር፣
ኃያል እና ብርቱ እልካለሁ፤ አንጀቱም፣
የእግዚአብሔርን ቤት ለማስተካከል፣ እና
ስማቸው እና የአባቶቻቸው እና የልጆቻ
ቸውም ስም በእግዚአብሔር ህግ መፅሐፍ
ውስጥ ተመዝግበው የሚገኙትን ቅዱሳን
ለ

፻፷፬

ውርሶቻቸውን በእጣ ለማደራጀት የእው
ነት ምንጭ ይሆንላቸዋል፤
፰ በእግዚአብሔር ተጠርቶ የተመደበው፣
እጁን ዘርግቶ የእግዚአብሔርን ሀታቦት የያዘ
ሰው፣ በመብረቅ እንደተመታ ዛፍ፣ በፍላጻ
ሞት ይወድቃል።
፱ እናም ሀበመታሰቢያ መጽሐፍ ውስጥ
ተፅፈው የማይገኙት ሁሉ በዚያ ቀን ምንም
ውርስ አያገኙም፣ ነገር ግን ለሁለትም ይሰ
ነጥቃቸዋል፣ ውርሶቻቸውም ከማያምኑት
ጋር ያደርግባቸዋል፣ በዚያም ለዋይታና
ጥርስ ማፋጨት ይሆናል።
፲ የምላቸው እነዚህ ነገሮች ከእኔ አይደ
ለም፤ ስለዚህ፣ ጌታ እንደተናገረው እን
ዲሁ ደግሞ ይፈጽመዋል።
፲፩ እናም፣ በህግ ሀመፅሐፍ ውስጥ ስሞ
ቻቸው ተፅፎ የማይገኙት ወይም ለበአመጻ
የሚገኙት፣ ወይም ከቤተክርስቲያኗ ሐየተ
ቆረጡት የታላቅ ክህነት ክፍል የነበሩት፣
እና የአነስተኛው ክህነት፣ ወይም አባላት፣
በዚያ ቀን በልዑል እግዚአብሔር ቅዱሳን
መካከል ውርሳቸውን አያገኙም፤
፲፪ ስለዚህ፣ በዕዝራ በምዕራፍ ሁለት በስ
ልሳ አንደኛ እና ሁለተኛ አንቀጾች ውስጥ
እንደሚገኘው፣ ለእነርሱም ለካህናት ልጆች
እንደተደረገው ይደረግባቸዋል።

ክፍል ፹፮
በታህሳስ ፮፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩ ይህን ራዕይ የተቀበለው የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም
ያልታተመ ጽሁፍን ሲገመግም እና ሲያርም ነበር።
፩–፯፣ ጌታ ስለስንዴ እና እንክርድ ምሳሌ
ትርጉም ሰጠ፤ ፰–፲፩፣ በስጋ መሰረት
፫ ለ ሚል. ፫፥፲–፲፩፣ ፲፯፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፭–፳፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. አስራት፣
አስራት መክፈል።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
፮ ሀ ዕብ. ፬፥፲፪።
		ለ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፩–፲፪፤

ህጋዊ ወራሾች ለሆኑት የሚመጣውን የክ
ህነት በረከቶች ገለፀ።

ሔለ. ፭፥፴–፴፩፤
፫ ኔፊ ፲፩፥፫–፯።
፰ ሀ ፪ ሳሙ. ፮፥፮–፯፤
፩ ዜና ፲፫፥፱–፲።
ቅ.መ.መ. የኪዳን ታቦት።
፱ ሀ ፫ ኔፊ ፳፬፥፲፮፤
ሙሴ ፮፥፭–፮።
ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ

መፅሐፍ።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፱፥፭።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
		ለ ቅ.መ.መ. ክህደት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ውግዘት።

፻፷፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፮፥፩–፲፩

፩ ስለስንዴ እና እንክርድ ሀምሳሌ በሚመ
ለከት በእውነት ለእናንተ አገልጋዮቼ ጌታ
እንዲህ ይላል፥
፪ እነሆ፣ በእውነት እላለሁ፣ እርሻው
አለም ሲሆን፣ እናም ሐዋርያትም ዘሩን
የዘሩት ነበሩ፤
፫ እናም ካንቀላፉ በኋላ የቤተክርስቲያኗ
አሳዳጅ፣ ከሀዲ፣ ጋለሞታ፣ እንዲሁም አህ
ዛብን የእርሷን ጽዋ እንዲጠጡ የምታደር
ገው ሀባቢሎን፣ በልቧም ጠላት፣ እንዲ
ሁም ሰይጣን፣ ለመንገስ የተቀመጠው—
እነሆ እርሱም እንክርዳዶችን ይዘራል፤ ስለ
ዚህ፣ እንክርዳዶቹም ስንዴውን ያንቃሉ፣
እናም ለቤተክርስቲያኗ ወደበረሀ እንድት
በር ያደርጋታል።
፬ ነገር ግን፣ እነሆ፣ ሀበመጨረሻ ቀናት፣
እንዲሁም ጌታ ቃልን በሚያመጣበት ጊዜ፣
እና ስለትቱም እያቆጠቆጠ ነው እናም ገና
እየለመለመም ነው—
፭ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሄደው
እርሻውን ሀለማጨድ ተዘጋጅተው የሚጠ
ባበቁ ለመላእክት ወደ ጌታ በቀን እና በማታ
ይለምናሉ፤
፮ ነገር ግን ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣
ስለቱ ገና እየለመለመ እያለ እንክርዳዶችን
አትንቀሉ (በእውነት እምነታችሁ ደካማ

ነውና)፣ አለበለዚያም ስንዴውንም ደግ
ማችሁ ታጠፉታላችሁና።
፯ ስለዚህ፣ መከሩ ሁሉ እስከሚያብብ
ድረስ ስንዴዎቹ እና እንክርዳዶቹ አብ
ረው ይደጉ፤ ከዚያም መጀመሪያ ስንዴ
ዎቹን ከእንክርዳዶቹ መካከል ስብስቡ፣
እናም ስንዴዎቹ ከተሰበሰቡ በኋላ፣ እነሆ
እናም አስተውሉ፣ በነዶው ታስረዋል፣
እናም እርሻውም ለመቃጠል ይቀራል።
፰ ስለዚህ፣ በአባቶቻችሁ ዘር ሀክህነት
ለሚቀጥሉላችሁ ጌታ እንዲህ ይላችኋል—
፱ እናንተ፣ በስጋ መሰረት ህጋዊ ሀወራ
ሾች ናችሁና፣ እናም በእግዚአብሔር
ውስጥ ከክርስቶስ ጋር ከአለም ለተሰው
ራችኋል—
፲ ስለዚህ ህይወታችሁ እና ክህነቱ ይቀ
ራሉ፣ እናም በእናንተም እና በዘራችሁም
አለም ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በሁሉም ቅዱ
ሳን ነቢያት አንደበት የተነገሩት ሁሉም ነገ
ሮች ሀበዳግም እስከሚመለሱ ድረስም መቅ
ረት ያስፈልጋቸዋናል።
፲፩ ስለዚህ፣ በመልካምነት፣ ለአህዛብ
ሀ
ብርሀን ሆናችሁ፣ እና በዚህ ክህነት በኩ
ልም የህዝቤ ለእስራኤል አዳኝ በመሆን ከቀ
ጠላችሁ የተባረካችሁ ናችሁ። ጌታ ይህን
ብሎታል። አሜን።

ከፍል ፹፯
በታህሳስ ፳፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል በከርትላንድ ኦሀዮ
ወይም በአካባቢው የተሰጠ የጦርነት ራዕይ እና ትንቢት። በዚህ ጊዜ በዮናይትድ
ስቴትስ ውስጥ ስለ ባርነት እና ሳውዝ ኬሮላይና የመንግስት ቀረጥ ስለመሰረዟ
ክርክር በብዛት ይገኝ ነበር። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፣ “በሀገሮች
መካከል ያለው ችግር ቤተክርስቲያኗ ከዱር የመውጣት ጉዞዋን ከጀመረችበት
ጊዜ ጀምሮ ከነበረው በላይ” ለነቢዩ “በግልፅ ይታይ” ነበር።
፹፮ ፩ ሀ ማቴ. ፲፫፥፮–፵፫፤

ት. እና ቃ. ፻፩፥፷፬–፷፯።
፫ ሀ ራዕ. ፲፯፥፩–፱።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን።
		ለ ራዕ. ፲፪፥፮፣ ፲፬።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።

፭ ሀ ቅ.መ.መ. መከር።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፪።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፰።
ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፱ ሀ አብር. ፪፥፱–፲፩።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም

ቃል ኪዳን።
		ለ ኢሳ. ፵፱፥፪–፫።
፲ ሀ የሐዋ. ፫፥፲፱–፳፩።
ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
፲፩ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፱፥፶፱–፷፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፯፥፩–፰

፩–፬፣ በሰሜን እና በደቡብ ስቴቶች መካ
ከል ጦርነት ተተነበየ፤ ፭–፰፣ ታላቅ መቅ
ሰፍት በምድር ኗሪዎች ላይ ይደርሳል።
፩ እውነትም፣ ጌታ፣ ሀበደቡብ ኬሮላይና
ማመፅ በሚጀምረው፣ የብዙ ነፍሳት ሞት
እና ስቃይ ውጤት ስለሆነው፣ በአጭር ጊዜ
ስለሚመጣው ጦርነት እንዲህ ይላል፤
፪ እናም፣ ከዚህ ስፍራ አንስቶ፣ በሁሉም
ህዝብ ላይ ሀጦርነት የሚፈስበት ጊዜ ይመ
ጣል።
፫ እነሆ፣ የደቡብ ስቴቶቹ ከሰሜን ስቴ
ቶቹ ጋር ይከፋፈላሉ፣ እናም የደቡብ ስቴ
ቶች ሌሎች ሀገሮችን፣ እንዲሁም እንግ
ሊዝ ተብለው የሚጠሩትንም ይጠራሉ፣
እናም እነርሱም፣ ከሌሎች አገሮች ራሳ
ቸውን ለመጠበቅ፣ ሌሎች አገሮችን ይጠ
ራሉ፤ እና ከዚያም ሀጦርነት በሁሉም ሕዝ
ቦች ላይ ይፈሳል።
፬ እናም እንዲህ ይሆናል፣ ከብዙ ቀናት
በኋላ፣ ለጦርነት የተዘጋጁት እና የሰለጠኑት
ሀ
ባሪያዎች በጌታቸው ላይ ይነሳሉ።

፻፷፮

፭ እናም እንዲህ ይሆናል በምድሩ የሚቀ
ሩትም ራሳቸውን ያዘጋጃሉ፣ እናም በጣም
ይቆጣሉ፣ እናም አህዛብን በታላቅ ስቃይ
ያሰቃዩአቸዋል።
፮ በመሆኑም፣ በጎራዴ እና ደም በማፍ
ሰስ የምድር ኗሪዎች ሀያዝናሉ፤ እናም፣
የክፉ ጥፋት ሕዝብን ሁሉ በፍጹም እን
ዲጠፉ እስከሚያደርጋቸው ድረስ፣ ለበረ
ሀብ፣ እና ወረርሽኝ፣ እና በምድር መንቀ
ጥቀጥ፣ እና በሰማይ ነጎድጓድ፣ እና በአስ
ፈሪ እና በግልፅ መብረቅም ሐየምድር ኗሪ
ዎች ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔርን እጅ
ንዴት፣ እና ቁጣ፣ እና መግሰጻ እንዲሰማ
ቸው ይደረጋሉ።
፯ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲበቀሉ የቅ
ዱሳን እና የቅዱሳን ሀደም ወደሚጮኹ
በት ወደ ለፀባኦት ጌታ ጆሮዎች መምጣ
ትን ያቆማሉ።
፰ ስለዚህ፣ የጌታ ቀን እስከሚመጣ
ድረስ፣ በተቀደሱ ስፍራዎች ሀቁሙ፣ እናም
አትነቃነቁ፤ እነሆ፣ ለበቶሎ ይመጣልና፣
ይላል ጌታ። አሜን።

ክፍል ፹፰
በታህሳስ ፳፯ እና ፳፰፣ ፲፰፻፴፪፣ እና በጥር ፫፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላ
ንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህም በነቢዩ “ ‘የወ
ይራ ቅጠል’. . . ከገነት ዛፍ የተቀጠፈች፣ ለእኛ የተሰጠ የጌታ የሰላም መልእክት”
ተብሎ ተጠቁሞ ነበር። ይህም ራዕይ የተሰጠው ሊቀ ካህናት በጉባኤ “አንድ በአ
ንድ እና በድምጽ ጌታ ለእኛ ስለፅዮን መገንባት ፍላጎቱን እንዲገልጽልን” ከጸ
ለዩ በኋላ ነበር።
፩–፭፣ ታማኝ ቅዱሳን የዘለአለም ህይወት
ተስፋ የሆነውን ያንን አፅናኝ ተቀበሉ፤
፮–፲፫፣ ሁሉም ነገሮች በክርስቶስ ብርሀን
፹፯ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፪–፲፫።

፪ ሀ ኢዩ. ፫፥፱–፲፮፤
ማቴ. ፳፬፥፮–፯፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮፣
፷፫፤ ፷፫፥፴፫።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፰–፷፱።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፲፪።

ቁጥጥር ስር ያሉ እና የሚገዙ ናቸው፤ ፲፬–
፲፮፣ ትንሳኤ የሚመጣው በቤዛነት በኩል
ነው፤ ፲፯–፴፩፣ ለሰለስቲያል፣ ለተረስት

፮ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፬–፳፩፤
፵፭፥፵፱።
		ለ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።
		መ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፯ ሀ ኤተር ፰፥፳፪–፳፬።

		ለ ያዕ. ፭፥፬፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፪፤ ፺፭፥፯።
፰ ሀ ማቴ. ፳፬፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፪፤
፻፩፥፳፩–፳፪።
		ለ ራዕ. ፫፥፲፩።

፻፷፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፩–፰

ሪያል፣ ወይም፤ ለቲለስቲያል ህግ ታዛዥ
መሆን ሰዎችን ለእነዚህ መንግስታት እና
ክብሮች ያዘጋጃል፤ ፴፪–፴፭፣ በኃጢአት
የሚኖሩትም በመርከስ ይቀራሉ፣ ፴፮–
፵፩፣ ሁሉም መንግስታት በህግ የሚገዙ
ናቸው፤ ፵፪–፵፭፣ እግዚአብሔር ለሁሉም
ነገሮች ህግ ሰጥቷል፤ ፵፮–፶፣ ሰው እግዚ
አብሔርንም እንኳ ይረዳዋል፤ ፶፩–፷፩፣
አገልጋዮቹን ወደ መስክ ልኮ እናም በየተራ
ስለሚጎበኛቸው ሰው ምሳሌ፤ ፷፪–፸፫፣
ወደጌታ ቅረቡ፣ እናም ፊቱንም ታያላ
ችሁ፤ ፸፬–፹፣ ራሳችሁን ቀድሱ እናም
የመንግስትን ትምህርት እርስ በርስ ተማ
ማሩ፤ ፹፩–፹፭፣ ማስጠንቀቂያ የተሰ
ጠው እያንዳንዱ ሰው ጎረቤቱን ሊያስጠ
ነቅቅ ይገባዋል፤ ፹፮–፺፬፣ ምልክቶች፣
የፍጥረታት መናወጥ፣ እና መላዕክት የጌ
ታን መምጫ መንገድ ያዘጋጃሉ፤ ፺፭–፻፪፣
መላዕክታዊ መለከቶች ሙታንን በየተራ
ቸው እንዲነሱ ይጠሯቸዋል፤ ፻፫–፻፲፮፣
መላእክታዊ መለከቶች የወንጌሉን በዳግም
መመለስ፣ የባቢሎንን መውደቅ፣ እና የታ
ላቁን የእግዚአብሔር ጦርነት ያውጃሉ፤
፻፲፯–፻፳፮፣ ትምህርትን ፈልጉ፣ የእግ
ዚአብሔርን ቤት (ቤተመቅደስን) መስ
ርቱ፣ እናም የልግስና ማሰሪያንም ልበሱ፤
፻፳፯–፻፵፩፣ የነቢያት ትምህርት ቤት ስር
ዓት፣ እግሮችን የማጠብ ስርዓት በመጨ
መር፣ ተመድቧል።
፩ በእውነት፣ እናንተን በመመልከት ያለ
ውን ፈቃዱን ለመቀበል ለተሰበሰባችሁት
ጌታ እንዲህ ይላል፥
፪ እነሆ፣ ይህ ጌታን የሚያስደስት ነው፣
፹፰ ፪ ሀ ሉቃ. ፲፭፥፲።

		ለ የሐዋ. ፲፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ሐ ያዕ. ፭፥፬፤
ት. እና ቃ. ፺፭፥፯።
		መ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
፫ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፲፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፫።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ

እናም መላእክትም በእናንተ ሀ ተደስተ
ዋል፤ የጸሎታችሁ ለምፅዋትም ሐበፀባኦት
ጌታ ጆሮዎች ውስጥ መጥተዋል፣ እናም
በተቀደሱት ስሞች፣ እንዲሁም የሰለስቲ
ያል አለም በሆኑት፣ መመፅሀፍ ውስጥ ተመ
ዝግበዋል።
፫ ስለዚህ፣ ለእናንተ፣ እንዲሁም ወደ
እናንት ባልንጀሮቼ፣ በልባችሁ ውስጥ እን
ዲኖር፣ ሌላ ሀአፅናኝ፣ እንዲሁም ለቅዱስ
የተስፋ መንፈስን እልክላችኋለሁ፤ ያም
አፅናኝ፣ በዮሐንስ ምስክር ውስጥ እንደ
ተመዘገበው፣ ለደቀመዛሙርቴ ቃል የገ
ባሁላቸው ነው።
፬ ይህም አፅናኝ ሀለዘለአለም ህይወት፣
እንዲሁም የሰለስቲያል መንግስት ለክብ
ርን፣ እንደምሰጣችሁ የገባሁላችሁ ቃል
ኪዳን ነው፤
፭ ይህም ሀየበኩሩ ቤተክርስቲያን፣ በልጁ
በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሆነ፣ እንዲሁም
ከሁሉም በላይ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብ
ሔር ክብር ነው—
፮ ሀእርሱም በሁሉም ነገሮች ውስጥና በሁ
ሉም ነገሮች በኩል በመሆን የእውነት ለብር
ሀን ይሆን ዘንድ፣ በዚህም ሁሉን ነገሮች
ሐ
እንዲረዳ ዘንድ፣ ወደላይ ያረገው፣ ደግ
ሞም ከሁሉም ነገሮች በታች መየወረደው
ነው።
፯ ይህም እውነት ያበራል። ይህም ሀየክር
ስቶስ ብርሀን ነው። እርሱም በጸሀይ ውስጥ፣
እናም የጸሀይ ብርሀን፣ እናም ያም ለየተሰራ
በት ሀይል ነው።
፰ እርሱም በጨረቃ ውስጥ፣ እናም የጨ
ረቃ ብርሀን፣ እና ያም የተሰራበት ሀይል
ነው፤

			 የተስፋ መንፈስ።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
		ለ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. በኩር።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፫፥፪፣ ፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን፤
እውነት።

		ሐ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
		መ ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፰።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
፯ ሀ ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፭።
		ለ ዘፍጥ. ፩፥፲፮።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፱–፳፮

፻፷፰

፱ የከዋክብትም ብርሀን፣ እናም እነዚህም
የተሰሩበት ሀይል፤
፲ እናም ምድርንም፣ እናም ይህም ሀይል፣
እንዲሁም ሀየቆማችሁበት ምድር ነው።
፲፩ እናም ብርሀን የሚሰጣችሁም፣ የሚ
በራው ብርሀንም፣ በእርሱ አይኖቻችሁን
የሚያበራው በኩል ነው፣ ያ ብርሀንም
ሀ
የምትረዱበትን የሚያነሳሳው ነው፤
፲፪ ያም ከእግዚአብሔር ፊት ጠፈርን
ሀ
ለመሙላት የሚሄድ ለብርሀን ነው—
፲፫ ሀበሁሉም ነገሮች ውስጥ ነው፣ ለሁ
ሉም ነገሮች ለህይወት ይሰጣል፣ ሁሉም ነገ
ሮች የሚገዙበት ሐህግ፣ እንዲሁም፣ በዘለ
አለም እቅፍ ውስጥ ያለው፣ በሁሉም ነገ
ሮች መካከል ውስጥ ያለው፣ በዙፉኑ ላይ
የሚቀመጠው የእግዚአብሔር ሀይል የሆ
ነው ብርሀን ነው።
፲፬ አሁን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ለእና
ንተ በተደረገላችሁ ሀቤዛነት በኩል የሙ
ታን ትንሳኤ ይመጣል።
፲፭ እናም ሀመንፈስና ለአካል የሰው ሐነፍስ
ናቸው።
፲፮ እናም የሙታን ሀትንሳኤ የነፍስ ቤዛ
ነት ነው።
፲፯ እናም የነፍስ ቤዛነትም ሁሉንም ነገ
ሮች ህይወት በሚሰጠው፣ በልቡ ሀድሀውና
ለ
የዋሁ ሐምድርን ይወርሳሉ ተብሎ በታ
ወጀበት በእርሱ በኩል ነው።
፲፰ ስለዚህ፣ ሀለሰለስቲያል ክብር ያዘ
ጋጅ ዘንድ፣ ጽድቅ ካልሆነው ሁሉ መን
ጻት አለበት፤

፲፱ የተፈጠረበትን አላማ ካሟላ በኋላ፣
በክብር፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር
አብም ፊት፣ ይነግሳል፤
፳ የሰለስቲያል መንግስት የሆኑት አካ
ላት ለዘለአለም ሀ የራሳቸው ያደርጉት
ዘንድ ነው፤ ለዚህም ለምክንያት ተሰርቷል
እና ተፈጥሯል፣ እናም ለዚህም ምክንያት
ሐ
ተቀድሷል።
፳፩ እናም በምሰጣችሁ ህግ፣ እንዲሁም
በክርስቶስ ህግ፣ በኩል የማይቀደሱት፣
ሌላ መንግስትን፣ እንዲሁም የተረስትሪ
ያል መንግስትን ወይም የቲለስቲያል መን
ግስትን፣ መውረስ አለባቸው።
፳፪ በሰለስቲያል መንግስት ሀህግ መፅናት
የማይችለው በሰለስቲያል ክብር መፅናት
አይችልምና።
፳፫ እና በተረስትሪያል መንግስት ህግ
መፅናት የማይችለውም ሀበተረስትሪያል
ክብር መፅናት አይችልም።
፳፬ እና በቲለስቲያል መንግስት ህግ መፅ
ናት የማይችለውም ሀበቲለስቲያል ክብር
መፅናት አይችልም፤ ስለዚህ ለመንግ
ስት ክብር ብቁ አይደለም። ስለዚህ የክብር
መንግስት ባልሆነ መንግስት ውስጥ መፅ
ናት አለበት።
፳፭ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሀ
ምድር በሰለስቲያል መንግስት ህግ ትጸ
ናለች፣ የፍጥረቷን አላማ ታሟላለችና፣
እናም ህግጋትን አትተላለፍምና—
፳፮ ስለዚህ፣ ሀ ትቀደሳለች፤ አዎን፣
ምንም እንኳን ለየምትሞትም ቢሆን፣ ዳግም

፲ሀ
፲፩ ሀ
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፬ ሀ

ሙሴ ፪፥፩።
ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
ኤር. ፳፫፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
ቄላ. ፩፥፲፮–፲፯።
ዘዳግ. ፴፥፳፤
ት. እና ቃ. ፲፥፸።
ኢዮብ ፴፰፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፮–፴፰።
ቅ.መ.መ. ህግ።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ።

ሀ

፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ፤
ሰው፣ ሰዎች—ሰው፣ የሰማይ
አባት የመንፈስ ልጅ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሰውነት።
		ሐ ዘፍጥ. ፪፥፯። ቅ.መ.መ. ነፍስ።
፲፮ ሀ አልማ ፲፩፥፵፪።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ለ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል ክብር።
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፥፯–፱።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳።

		ለ ሙሴ ፩፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ሰው፣
ሰዎች—የሰው እንደ
እግዚአብሔር አይነት
ለመሆን ያለው ችሎታ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፭።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ተረስትሪያል ክብር።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቲለስቲያል ክብር።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።
		ለ ቅ.መ.መ. አለም—
የአለም መጨረሻ።

፻፷፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፳፯–፵

ህይወት ይሰጣታል፣ እናም ህይወት በተሰ
ጠባት ሀይልም ትጸናለች፣ እናም ሐጻድቃ
ንም መይወርሷታል።
፳፯ ምንም እንኳን ቢሞቱም፣ ዳግም
እንደ ሀመንፈሳዊ ሰውነት ለይነሳሉ።
፳፰ ሰለስቲያል መንፈስ የሆኑትም ፍጥረ
ታዊ ሰውነት የሆነውን አንድ አይነት ሰው
ነት ይቀበላሉ፤ እንዲሁም ሰውነታችሁን
ትቀበላላችሁ፣ እናም ሀክብራችሁም ሰው
ነታችሁ ለ ህይወት የተሰጠበት ያ ክብር
ይሆናል።
፳፱ ሀበሰለስቲያል ክብር ህይወት ከፊሉ
የተሰጣችሁም፣ እንዲሁም ደግሞ ሙሉ
ነትን፣ ትቀበላላችሁ።
፴ እናም ሀበተረስትሪያል ክብር ክፍል
ህይወት የተሰጣቸውም አንድ አይነት፣
እንዲሁም ሙሉነትን፣ ይቀበላሉ።
፴፩ እናም ሀበቲለስቲያል ክብር ክፍል
ህይወት የተሰጣቸውም አንድ አይነት፣
እንዲሁም ሙሉነትን፣ ይቀበላሉ።
፴፪ እናም የቀሩ ሰዎችም ሀ ህይወት
ይሰጣቸዋል፤ ይህም ቢሆን፣ ሊያገኟ
ቸው የሚችሉትን ለመቀበል ለፈቃደኛ
ስላልነበሩ፣ ለመቀበል ፈቃደኛ በሆ
ኑት ለመደሰት ወደስፍራቸው ዳግም
ይመለሳሉ።
፴፫ ለሰው ስጦታ ቢሰጠው እና ስጦታውን
ባይቀበለው ምን ይጠቅመዋል? እነሆ፣ በተ
ሰጠው አይደሰትም፣ ወይም በስጦታ ሰጪ
ውም አይደሰትም።
፴፬ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በህግ

የሚመራው በህግ ይጠበቃል እና በዚህ
ፍጹም ይሆናልም ሀይቀደሳልም።
፴፭ ሀ ህግን የሚሰብርና በህግ የማይ
ጸናው፣ በራሱ ህግ ለመሆን የሚፈልገው፣
እና በኃጢአት ለመፅናት ፈቃደኛ የሆነው፣
እና ሁሉ በኃጢአት የሚጸናው ግን በህግ
ወይም ለበምህረት፣ ሐበፍትህ፣ ወይም በፍ
ርድ ሊቀደስ አይችልም። ስለዚህ፣ መረክ
ሰው መቅረት አለባቸው።
፴፮ ሁሉም መንግስታት የተሰጣቸው ህግ
አላቸው፤
፴፯ እናም ብዙ ሀመንግስታት አሉ፤ መን
ግስት የሌለበት ምንም ስፍራ የለም፤ እና፣
ታላቁ ወይም ታናሹ መንግስት፣ ስፍራ የሌ
ለው ምንም መንግስት የለም።
፴፰ እናም ለእያንዳንዱም መንግስት ሀህግ
ተሰጥቷል፤ እና ለእያንዳንዱም ህግ ልዩ
ገደብና አካሄድ አላቸው።
፴፱ በእነዚህ ሀአካሄዶች ለየማይጸኑትም
ከጥፋት ነጻ አይሉም።
፵ ሀየመረዳት ችሎታ ከመረዳት ችሎታ
ጋር ይጣበቃል፤ ለጥበብም ጥበብን ይቀበ
ላል፤ ሐእውነት እውነትን ያቅፋል፣ መበጎ
ነት በጎነትን ያፈቅራል፤ ሠብርሀን ከብር
ሀን ጋር ይጣበቃል፤ ምህረት በምህረት
ላይ ረርህራሄ አላት እና የራሷንም ታደ
ርገዋለች፤ ፍትህ መንገዱን ይቀጥላል
እናም የራሱንም ይወስዳል፤ ፍርድም
በዙፋን ላይ በሚቀመጠውና ሁሉንም ነገ
ሮች በሚመራውና በሚያከናውነው ፊት
ይሄዳል።

፳፮ ሐ ፪ ጴጥ. ፫፥፲፩–፲፬።
ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		መ ማቴ. ፭፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፰፤
፶፱፥፪፤ ፷፫፥፵፱።
፳፯ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፪፤
፷፫፥፶፩፤ ፻፩፥፴፩።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር
አይነት ለመሆን ያለው

ችሎታ፤
የሰለስቲያል ክብር።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ተረስትሪያል
ክብር።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቲለስቲያል ክብር።
፴፪ ሀ አልማ ፲፩፥፵፩–፵፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ፍትህ።
		መ ራዕ. ፳፪፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫–፴፭፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤

፴፯ ሀ
፴፰ ሀ
፴፱ ሀ
		ለ
፵ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
		ረ

አልማ ፯፥፳፩።
ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፭።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፫።
ት. እና ቃ. ፻፴፥፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. ማፅደቅ፣
ከበደል ነጻ መሆን።
ቅ.መ.መ. እውቀተኛነት፣
እውቀተኛዎች።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
ቅ.መ.መ. እውነት።
ቅ.መ.መ. በጎነት።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
ቅ.መ.መ. ርህራሄ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፵፩–፶፯

፵፩ ሁሉንም ነገሮች ይረዳል፣ እና
ሁሉም ነገሮች በፊቱ ናቸው፣ እና ሁሉም
ነገሮች በዙሪያው ናቸው፤ እና በሁሉም ነገ
ሮች ላይ፣ በሁሉም ነገሮች ውስጥ ነው፣
እና በሁሉም ነገሮች ከዳር እስከ ዳር ነው፤
እና ሁሉም ነገሮች በእርሱ፣ እና በእርሱ
በኩል፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር፣ ለዘ
ለአለም ናቸው።
፵፪ እና ዳግም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ለሁሉም ነገሮች ሀበጊዜአቸው እና በወቅ
ታቸው የሚሄዱበት ህግ ሰጥቷል፤
፵፫ እናም መንገዶቻቸውም፣ እንዲሁም
ምድርን እና ፕላኔቶችን የሚያካትቱት የሰ
ማያት እና የምድር መንገዶች፣ የተወሰኑ
ናቸው።
፵፬ እናም በጊዜአቸው እና በወቅታቸ
ውም፣ በደቂቃዎቻቸው፣ በሰአቶቻቸው፣
በቀናቶቻቸው፣ በሳምንቶቻቸው፣ በወራ
ቶቻቸው፣ በአመቶቻቸው እርስ በራስ
ሀ
ብርሀን ይሰጣሉ—እነዚህም ሁሉ ለእግ
ዚአብሔር ለአንድ አመት ናቸው፣ ነገር ግን
ለሰው አይደሉም።
፵፭ ምድር በክንፎቿ ትሽከረከራለች፣
እናም ሀጸሀይ ብርሀኑን በቀን ይሰጣል፣ እና
ጨረቃም ብርሀኗን በማታ ትሰጣለች፣ እና
ከዋክብትም፣ በእግዚአብሔር ለሀይል መካ
ከል በክብር በክንፎቻቸው ሲሽከረከሩ፣
ብርሀናቸውን ይሰጣሉ።
፵፮ እንዲገባችሁ፣ እነዚህን መንግስታት
ከምን ጋር ላመሳስል?
፵፯ እነሆ፣ እነዚህ ሁሉ መንግስታት
ናቸው፣ እናም ማንኛውን ወይም ከእነዚህ
ታናሾችን ያየ ማንም ሰው እግዚአብሔር
በሞገሱ እና በክብሩ ሲሄድ ሀአይቶታል።
፵፰ እላችኋለሁ፣ እርሱ አይቶታል፤
ሀ

፵፩ ሀ ፩ ዮሐ. ፫፥፳፤
፩ ኔፊ ፱፥፮፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፩–፫።
ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
፵፪ ሀ ዳን. ፪፥፳–፳፪፤
አብር. ፫፥፬–፲፱።
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣

፻፸

ይህም ቢሆን፣ የራሱ ወደ ሆኑት የመጣ
ውንም አልተቀበሉትም።
፵፱ ሀብርሀንም በጭለማ ያበራል፣ እና
በጨለማም ያሉት አይረዱትም፤ ይህም
ቢሆን፣ በእርሱ ውስጥ እና በእርሱ ህይ
ወት ተሰጥቷችሁ እግዚአብሔርን ለየምት
ረዱበት ቀን ይመጣል።
፶ ከዚያም እንዳያችሁኝ፣ እንደሆንኩኝ፣
እና በውስጣችሁ ያለሁት የእውነት ብርሀን
እንደሆንኩኝ፣ እና እናንተም በእኔ ውስጥ
እንዳላችሁ ታውቃላችሁ፤ አለበለዚያም
ውጤታማ አትሆኑም።
፶፩ እነሆ፣ እነዚህን መንግስታት እርሻ
ባለው ሰው አመሳስላቸዋለሁ፣ እናም አገ
ልጋዮቹ እርሻውን ይቆፍሩ ዘንድ ወደ እር
ሻው ላካቸው።
፶፪ እና ለመጀመሪያው እንዲህ ይላል፥
ሂድ እና በእርሻው ስራ፣ እና በመጀመሪ
ያው ሰዓት ወደአንተ እመጣለሁ፣ እና የፊቴ
ደስታን ታያለህ።
፶፫ እና ለሁለተኛውም እንዲህ ይላል፥
አንተ ደግመህ ወደ እርሻው ሂድ፣ እና በሁ
ለተኛው ሰዓት በፊቴ ደስታ እጎበኝሀለሁ።
፶፬ እና ደግሞም ለሶስተኛውም አለ፥ እጎ
በኝሀለሁ።
፶፭ እና ለአራተኛውም፣ እና ቀጥሎም
ለአስራ ሁለቱ።
፶፮ በመጀመሪያው ሰዓት የእርሻው ጌታ
ወደ መጀመሪያው ሄደ፣ እና በዚያ ሰዓት
ሁሉ ከእርሱ ጋር ቆየ፣ እና እርሱም በጌ
ታው ፊት ብርሀን ተደሰተ።
፶፯ እና ከዚያም ሁለተኛውን፣ እና ሶስተ
ኛውን፣ እና አራተኛውን፣ እና እስከ አስራ
ሁለተኛው ድረስ ደግሞ ለመጎብኘት ከመ
ጀመሪያው ተለይቶ ሄደ።

የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ መዝ. ፺፥፬፤
፪ ጴጥ. ፫፥፰።
፵፭ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፮፤
አብር. ፬፥፲፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፯–፲፫።
፵፯ ሀ አልማ ፴፥፵፬፤
ሙሴ ፩፥፳፯–፳፰፤ ፮፥፷፫፤

ሀ

አብር. ፫፥፳፩።
፵፰ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፩፤
፫ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፩–፬።
፵፱ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፳፩፤
፶፥፳፫–፳፬፤ ፹፬፥፵፭–፵፯።
		ለ ዮሐ. ፲፯፥፫፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፩፣ ፳፰።

፻፸፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፶፰–፸፩

፶፰ እንደዚሁ ሁሉም፣ እያንዳንዱ
በሰዓቱ፣ እና በጊዜው፣ እና በወቅቱ፣ የጌ
ታቸውን ፊት ብርሀን ተቀበሉ—
፶፱ ከመጀመሪያው ጀምሮ፣ እና ሀእስከ
መጨረሻው በመቀጠል፣ እና ከመጨረ
ሻው እስከመጀመሪያው፣ እና ከመጀመ
ሪያው እስከመጨረሻው እንዲህ ተቀበሉ፤
፷ ጌታው በእርሱ እና እርሱም በጌ
ታው፣ ይከብር ዘንድ፣ ሁሉም ይከብሩ
ዘንድ፣ እያንዳንዱም ሰው ሰዓቱ እስኪያ
ልቅ ድረስ፣ እንዲሁም ጌታው እንዳዘዘው
እንዲሁ ተቀበለ።
፷፩ ስለዚህ፣ በዚህ ምሳሌ እነዚህን መን
ግስታት፣ እና ሀየሚኖሩባቸውን፣ እንዲ
ሁም በሰአቱ፣ እና በጊዜው፣ እና በወቅቱ፣
እንዲሁም እግዚአብሔር ባወጀው ያሉትን
እያንዳንዱ መንግስት እመስላለሁ።
፷፪ እና ዳግም፣ ሀባልንጀሮቼ፣ እውነት
እላችኋለሁ፣ በቅርብ እያለሁ ለእንድት
ጠሩኝ ዘንድ፣ ከምሰጣችሁ ከዚህ ትእዛዝ
ጋር፣ እነዚህን አባባሎች በልባችሁ ሐእን
ድታሰላስሏቸው እተውላችኋለሁ—
፷፫ ወደ እኔ ሀቅረቡ እና እኔም ወደ እናንተ
እቀርባለሁ፤ ተግታችሁም ለፈልጉኝ እናም
ሐ
ታገኙኝማላችሁ፤ ለምኑ፣ እናም ይሰጣች
ኋል፤ አንኳኩ፣ ይከፈትላችሁማል።
፷፬ ለእናንተ ሀአስፈላጊ የሆነውን ማንኛ
ውንም ነገር በስሜ አብን ለብትለምኑ፣ ይሰ
ጣችኋል።
፷፭ እናም ለእናንተ ሀአስፈላጊ ያልሆነ
፶፱ ሀ ማቴ. ፳፥፩–፲፮።
፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፬።
፷፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፫፤
፺፫፥፵፭።
		ለ ኢሳ. ፶፭፥፮፤
ያዕ. ፩፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፷፫ ሀ ዘካ. ፩፥፫፤
ያዕ. ፬፥፰፤
ራዕ. ፫፥፳።
		ለ ፩ ዜና ፳፰፥፱፤
ኤተር ፲፪፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፬፥፯፤ ፵፱፥፳፮።

ውን ብትጠይቁ፣ ወደ ለኩነኔም ይቀየርባ
ችኋል።
፷፮ እነሆ፣ የምትሰሙት በምድረበዳ
እንደሚጮኽ ሰው ሀ ድምፅ ነው—በም
ድረበዳ፣ ምክንያቱም ልታዩት አትችሉ
ምና—ድምጼ፣ ምክንያቱም ድምጼ ለመን
ፈስ ነውና፤ መንፈሴም እውነት ነው፤
ሐ
እውነትም ይጸናልና መጨረሻም የለ
ውም፤ እና በእናንተ ቢሆንም ይበዛል።
፷፯ እና ወደ ሀ ክብሬ ዐይኖቻችሁ
ለ
ቢያተኩሩ፣ ሰውነታችሁ ሁሉ ብሩህ ይሆ
ናል፣ እና በእናንተም ምንም ጭለማ አይኖ
ርም፤ እና ብሩህ የሆነ ሰውነትም ሁሉንም
ነገሮች ሐይረዳል።
፷፰ ስለዚህ፣ ሀ አዕምሮዎቻችሁ ለእ
ግዚአብሔር የቀኑ እንዲሆኑ ራሳችሁን
ለ
ቀድሱ፣ እናም እርሱን ሐየምታዩበት ቀን
ይመጣል፤ ፊቱን ለእናንተ ይገልጣልና፣
እና ይህም በራሱ ጊዜና፣ በራሱ መንገድ፣
እናም እንደ ፈቃዱ ይሆናል።
፷፱ የሰጠኋችሁን ታላቅ እና የመጨረሻ
ቃል ኪዳን አስታውሱ፤ ሀከንቱ ሀሳቦቻች
ሁንና ከልክ በላይ የሆኑ ለሳቆችን ከእናንተ
አስወግዱ።
፸ ቆዩ፣ በዚህም ስፍራ ቆዩ፣ እና የክብር
ስብሰባን፣ እንዲሁም በእዚህ በመጨረሻው
መንግስት የመጀመሪያ አገልጋዮች የሆኑ
ትን፣ ጥሩ።
፸፩ እናም ያስጠነቀቋቸውም በጉዞአቸው
ጌታን ይጥሩ፣ እና ለጥቂት ወቅትም የተ

፷፬ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፰፤
፵፮፥፳፰–፴።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፷፭ ሀ ያዕ. ፬፥፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፫፥፯–፲፩።
፷፮ ሀ ኢሳ. ፵፥፫፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፲፫፤
አልማ ፭፥፴፯–፴፰፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን።
		ሐ ቅ.መ.መ. እውነት።
፷፯ ሀ ዮሐ. ፯፥፲፰።
		ለ ማቴ. ፮፥፳፪፤
ሉቃ. ፲፩፥፴፬–፴፮፤

ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፱።
		ሐ ምሳ. ፳፰፥፭፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፰።
ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. አዕምሮ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፫፤
፺፫፥፩፤ ፺፯፥፲፭–፲፯።
፷፱ ሀ ማቴ. ፲፪፥፴፮፤
ሞዛያ ፬፥፳፱–፴፤
አልማ ፲፪፥፲፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፭፤
፹፰፥፻፳፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፸፪–፹፬

ቀበሉትን ማስጠንቀቂያ በልቦቻቸው ያሰ
ላስሉ።
፸፪ እነሆ፣ እናም አስተውሉ፣ መንጋ
ዎቻችሁን እንከባከባለሁ፣ እና ሽማግሌ
ዎችን አስነሳለሁ እና ወደ እነርሱም እል
ካለሁ።
፸፫ እነሆ፣ ስራዬን በራሱ ጊዜ አፈጥና
ለሁ።
፸፬ እናም የዚህ የመጨረሻ መንግስት
የመጀመሪያ ሀ አገልጋዮች ለሆናችሁ፣
አብራችሁ እንድትሰበሰቡ፣ እና ራሳችሁን
እንድታደራጁ፣ እና ራሳችሁን እንድታዘ
ጋጁ፣ እና ራሳችሁን ለትቀድሱ ዘንድ ትእ
ዛዝ እሰጣችኋለሁ፤ አዎን፣ ሐአነጻችሁም
ዘንድ ልባችሁን አንጹ፣ እጆቻችሁን እና
እግሮቻችሁንም በፊቴ መየጸዱ ይሁኑ፤
፸፭ ከዚህ ክፉ ትውልድ ደም ንጹህ መሆ
ናችሁን ወደ ሀአባታችሁ፣ አምላካችሁና፣
አምላኬ፣ እመሰክር ዘንድ፤ እንደ ፈቃዴም
የገባሁላችሁ ቃል ኪዳን፣ ይህን ታላቅ እና
የመጨረሻ ቃል ኪዳን፣ ላሟላ እችል ዘንድ
ነው።
፸፮ ደግሞም፣ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሀበጸ
ሎት እና ለበጾም ትበረቱም ዘንድ ትእዛዝ
እሰጣችኋለሁ።
፸፯ እናም የመንግስቱን ሀትምህርት እርስ
በርስ ለትማማሩም ዘንድ ትእዛዝ እሰጣች
ኋለሁ።
፸፰ በትጋት አስተምሩ እናም፣ ሀጸጋዬ
ከእናንተ ጋር ይሆናል፣ ይህም በፅንሰ
ሀሳብ፣ በመሰረታዊ መርሆች፣ በትምህ
ርት፣ በወንጌሉ ህግ፣ ከእግዚአብሔር መን
ግስት ጋር ግኑኝነት ባላቸው ሁሉም ነገሮች፣
ሀ

፸፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
፸፬ ሀ ማቴ. ፳፥፩፣ ፲፮።
		ለ ዘሌዋ. ፳፥፯–፰፤
፫ ኔፊ ፲፱፥፳፰–፳፱፤
ት. እና ቃ. ፶፥፳፰–፳፱፤
፻፴፫፥፷፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ንጹህ እና ርኩስ።
		መ ኤተር ፲፪፥፴፯።
፸፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
ሰው፣ የሰማይ አባት
የመንፈስ ልጅ፤

፸፮ ሀ
		ለ
፸፯ ሀ
		ለ
፸፰ ሀ
		ለ

፻፸፪

ለእውቀታችሁ አስፈላጊ የሆኑትን ፈጽማ
ችሁ ለእንድትማሩ ዘንድ፤
፸፱ ሀበሰማይና ምድር፣ እናም ከምድር
በታች፣ ስላሉትም ነገሮች፤ ስለነበሩት ነገ
ሮች፣ ስለአሉ ነገሮች፣ እና በቅርብም ስለ
ሚሆኑት ነገሮች፤ በቤት ስላሉም ነገሮች፣
በሌሎች ሀገሮች ስላሉትም ነገሮች፤ ስለህ
ዝብ ለጦርነቶች እና አወዛጋቢ ጉዳዮች፣ እና
በምድር ላይ ስላሉት ፍርዶች፤ እና የሀገ
ራት እና የመንግስታትም እውቀቶች በፍ
ጹም እንድትማሩ ዘንድ፣ ጸጋዬ ከእናንተ
ጋር ይሆናል—
፹ በተጠራችሁበት ጥሪ፣ እና በልዩ ሀላ
ፊነት በሰጠኋችሁ ተልዕኮ፣ ጥሪዎቻች
ሁን እንድታጎሉ በምልካችሁ ጊዜ በሁ
ሉም ነገሮች ትዘጋጁ ዘንድ ጸጋዬ ከእና
ንተ ጋር ይሆናል።
፹፩ እነሆ፣ የላኳችሁ ሀእንድትመሰክሩ
እና ሰዎችን ለእንድታስጠነቅቁ ነው፣ እናም
የተጠነቀቀው ሰው ባልንጀራውን ማስጠን
ቀቁ አስፈላጊ ነው።
፹፪ ስለዚህ፣ ምክንያትም አይኖራቸ
ውም፣ እና ኃጢአቶቻቸውም በራሳቸው
ላይ ናቸው።
፹፫ ከጊዜው ሀቀድሞ ለየሚፈልገኝም ያገ
ኘኛል፣ እና አይተውም።
፹፬ ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ ሀበአህዛብ
መካከል በመሄድ በአገልግሎታችሁ ፍጹ
ማን ትሆኑ ዘንድ፤ የጌታም አንደበት የጠ
ራቸውን ሁሉ ለማምጣት፤ ህግን ለለማሰር
እና ምስክርንም ለማተም እና ከሚመጣ
ውም የፍርድ ሰአት ቅዱሳንን ታዘጋጁ ዘንድ
ቆዩ እናም ተግታችሁም ስሩ።

እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር አብ፤
የሰማይ አባት።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።
ቅ.መ.መ. የክርስቶስ
ትምህርት።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፰፤
፺፥፲፭፤ ፺፫፥፶፫።

፸፱ ሀ
		ለ
፹፩ ሀ
		ለ
፹፫ ሀ
		ለ
፹፬ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ሰማይ።
ቅ.መ.መ. ጦርነት።
ቅ.መ.መ. መመስከር።
ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፰።
ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
አልማ ፴፯፥፴፭።
ዘዳግ. ፬፥፳፱–፴፩፤
ኤር. ፳፱፥፲፪–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፶፬፥፲።
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፩።
ኢሳ. ፰፥፲፮–፲፯።

፻፸፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፹፭–፺፬

፹፭ ነፍሳቸውም በዚህም ሆነ በሚመ
ጣው አለም ክፉዎችን የሚጠብቀውን፣
ሀ
የርኩሰጥ ጥፋት የሆነውን፣ የእግዚአብ
ሔር ቁጣ ያመልጥ ዘንድ ቅዱሳንን ታዘ
ጋጁ ዘንድ ቆዩ እናም ተግታችሁም ስሩ።
እውነት እላችኋለሁ የጌታ አንደበት ለእስ
ኪጠራቸው ድረስ የመጀመሪያ ያልሆኑት
ሽማግሌዎች በወይኑ ስፍራ መስራታቸ
ውን ይቀጥሉ፤ ሰአታቸው ገና አልደረሰ
ምና፤ ልብሶቻቸውም ከዚህ ትውልድ ደም
ሐ
የነጹ አይደሉም።
፹፮ ሀነጻ ሆናችሁ በተፈጠራችሁበትም
ለ
አርነት ጸንታችሁ ቁሙ፤ ሐበኃጢአትም
ራሳችሁን መአትጥመዱ፣ ነገር ግን፣ ጌታ
እስከሚመጣ ድረስ፣ እጆቻችሁን ሠእንዲ
ጸዱ አድርጉ።
፹፯ ለብዙ ቀናት ሳይቆይ እና ሀምድርም
እንደሰካራም ሰው ለትፍገመገማለች እና
ወዲህና ወዲያ ትናወጣለች፣ እና ሐጸሀይም
ፊቷን ትሰውራለች፣ ብርሀኗንም ትከለክ
ላለች፤ እና ጨረቃም መበደም ትርሳለች፤
እና ሠከዋክብትም እጅግ ይቆጣሉ፣ እናም
የበለስ ፍሬ ከበለስ እንደሚወድቅም ራሳ
ቸውን ይጥላሉ።
፹፰ እና ከምስክርነታችሁ በኋላ በህዝብ
ላይ ንዴት እና ቁጣ ይመጣል።
፹፱ ከምስክርነታችሁ በኋላ፣ በመካከሏ
ሁከት የሚያመጣ የምድር ሀመናወጥ ምስ
ክርነት ይመጣል፣ እና ሰዎችም ወደ ምድር
ይወድቃሉ እናም ለመነሳትም ይሳናቸዋል።
፹፭ ሀ ማቴ. ፳፬፥፲፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፭።
		ሐ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲–፲፩፤
ያዕቆ. ፩፥፲፱፤ ፪፥፪፤
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
፹፮ ሀ ሞዛያ ፭፥፰።
ቅ.መ.መ. መብት።
		ለ ዮሐ. ፰፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ፤
ነጻ፣ ነጻነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		መ ገላ. ፭፥፩።
		ሠ ኢዮብ ፲፯፥፱፤ መዝ. ፳፬፥፬፤
አልማ ፭፥፲፱።

፺ እና ደግሞም የነጎድጓድ፣ እና የመብረቅ
ድምፅ፣ እና የማእበል ድምፅ፣ እና ከገደባ
ቸው በላይ ራሳቸውን በሚወረውሩ የባህር
ማዕበል ድምፅ ምስክርነት ይመጣል።
፺፩ እና ሁሉም ነገሮች ሀበሁከት ውስጥ
ይሆናሉ፣ እና በእርግጥም፣ የሰዎች ልብ
በፍርሀት ይደክማል፤ ፍርሀት በሁሉም
ሰዎች ላይ ይመጣልና።
፺፪ እናም፣ ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ፣ በምድር
የምትኖሩ ሆይ፤ የእግዚአብሔር ፍርድ
መጥቷልና። እነሆ፣ እና አስተውሉ፣
ሀ
ሙሽራው መጥቷል፤ ከእርሱ ጋር ለመገ
ናኘትም ውጡ በማለት፣ በከፍተኛ ድምፅ
በመጮህ፣ የእግዚአብሔርን መለከት በመ
ንፋት፣ ለመላዕክትም በሰማይ መካከል ይበ
ራሉ።
፺፫ እና ወዲያውም በሰማይ ሀታላቅ ምል
ክት ይታያል፣ እናም ሁሉም ሰዎች አብ
ረው ያዩታል።
፺፬ እና ሌላም መልአክ መለከቱን እንዲህ
በማለት ይነፋል፥ ህዝብን ሁሉ ሀየዝሙቷን
ቁጣ ወይን ጠጅ እንዲጠጡ ያደረገችው፣
የእግዚአብሔን ቅዱሳን የምታሳድድ፣
ደማቸውን የምታፈስ—በብዙ ውሀዎች
እና በባህር ደሴቶች ላይ የተቀመጠችው—
ያቺ ለታላቅ ሐቤተክርስቲያን፣ የርኩሰት
መ
እናት፣ እነሆ፣ የምድር ሠ እንክርዳድ
እርሷ ነች፤ አንድ ላይ ታስራለች፤ እስሯም
ተጠናክሯል፣ እና ማንም ሰው ሊፈታው
አይችልም፤ ስለዚህ፣ ረለመንደድ ተዘጋ
ሀ

፹፯ ሀ ኢሳ. ፲፫፥፬–፲፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰።
		ሐ ኢዩ. ፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፪፤
፻፴፫፥፵፱።
		መ ራዕ. ፮፥፲፪።
		ሠ ኢዩ. ፫፥፲፭።
፹፱ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፫።
፺ ሀ ራዕ. ፰፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፯–፳፭።
፺፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮።
፺፪ ሀ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፯፤
፻፴፫፥፲፣ ፲፱።
		ለ ራዕ. ፰፥፲፫፤

ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፯።
፺፫ ሀ ማቴ. ፳፬፥፴፤
ሉቃ. ፳፩፥፳፭–፳፯።
ቅ.መ.መ. የጊዜዎች
ምልክቶች።
፺፬ ሀ ራዕ. ፲፬፥፰።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፬–፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን።
		መ ራዕ. ፲፯፥፭።
		ሠ ማቴ. ፲፫፥፴፰።
		ረ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፬፤
፻፩፥፳፫–፳፭።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፺፭–፻፮

፻፸፬

ጅታለች። እና መለከቱም ረጅም እና ጉልህ
ይሆናል፣ እና ሁሉም ህዝብ ይሰሙታል።
፺፭ እና በሰማይም ለግማሽ ሰአት ያህል
ሀ
ጸጥታ ይሆናል፤ እና ወዲያውም፣ መጽ
ሐፍ ለጥቅልል ከተጠቀለለ በኋላ እንደሚ
ዘረጋ፣ የሰማይ መጋረጃዎች ይዘረጋሉ፣
እናም የጌታ ሐፊትም ይገለጣል፤
፺፮ እና በህይወት በምድር ላይ ያሉት
ቅዱሳን በቅፅበት ይለወጣሉ እና እርሱን
ያገኑት ዘንድም ሀይነጠቃሉ።
፺፯ እና በየመቃብራቸው ያንቀላፉትም
ሀ
ይነሳሉ፣ መቃብሮቻቸውም ይከፈታሉና፤
እና እነርሱ ደግመውም በሰማይ አምድ
መካከል እርሱን ለመቀበል ይነጠቃሉ—
፺፰ መጀመሪያ ከእርሱ ጋር የሚወር
ዱት፣ እና በምድርና በመቃብራቸው
ያሉት፣ እርሱን ለመቀበል የተነጠቁት፣
እነርሱም የክርስቶስ፣ ሀየመጀመሪያ ፍሬ
ዎች፣ ናቸው፤ እና ይህም ሁሉ የሚሆነው
የእግዚአብሔር መልአክ መለከት ድምፅ
ሲሰማ ነው።
፺፱ ከዚህ በኋላም ሌላ መልአክ፣ ሁለተ
ኛው መለከት፣ ያሰማል፤ ከዚያም፣ ወንጌ
ልን ለመቀበልና እንደሰዎች በሥጋ ሀይፈ
ረድባቸው ዘንድ፣ ለበወህኒ ለእነርሱ የተዘ
ጋጀውን ድርሻቸውን የተቀበሉት፣ በመ
ምጫው ጊዜ የክርስቶስ የሆኑት ቤዛነትም
ይመጣል።
፻ ደግሞም፣ ሶስተኛው መለከት የሆነው
ሌላ መለከት ይነፋል፤ ከዚያም የሚፈረ
ድባቸውና ሀበኩነኔ የሚገኙት ሰዎች ለነፍ
ሳት ይመጣሉ፤
፻፩ እነዚህም የቀሩት ሀሙታን ናቸው፤

እና ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ፣
ያም እስከምድር ፍጻሜም ድረስ፣ በሕይ
ወት አይኖሩም።
፻፪ እና አራተኛው መለከት የሆነው ሌላ
መለከትም እንዲህ በማለት ይነፋል፥ እስ
ከታላቅ እና መጨረሻው ዘመን፣ እንዲሁም
እስከፍጻሜው፣ ድረስ ከሚቀሩት መካከል
ሀ
ቆሽሸው የሚቀሩ አሉ።
፻፫ እና አምስተኛው መለከት የሆነው፣
ሀ
ዘለአለማዊውን ወንጌል በሰማይ መካከል
በመብረር ለሀገር ለነገድ ለቋንቋ ለህዝብ
የሚሰብከው አምስተኛው መልአክ፣ ሌላ
ውን መለከት ይነፋል፤
፻፬ ይህም፣ ለህዝብ ሁሉ በማለት፣ የመ
ለከቱ ድምፅ ይሆናል፣ በሰማይና በምድር፣
እና ከምድር በታች ላሉት—ሀሁሉም ጆሮ
ዎች ይሰሙታልና፣ እና የመለከቱንም
ድምፅ እንዲህ ሲል ሲሰሙም፣ ጉልበት
ሁሉ ለይንበረከካል ምላስም ሁሉ ይናዘ
ዛል፥ እግዚአብሔርን ሐፍሩ፣ እና በዙፋኑ
ላይ ከዘለአለም እስከ ዘለአለም ለሚቀመ
ጠው ክብሩን ስጡ፤ የፍርዱ ሰዓት ደር
ሶአልና።
፻፭ እና ደግሞም፣ ስድስተኛው መልአክ
የሆነው ሌላ መልአክም መለከቱን እንዲህ
በማለት ይነፋል፥ ህዝብን ሁሉ የዝሙቷን
ቁጣ ወይን ጠጅ እንዲጠጡ ያደረገችው
ሀ
ወድቃለች፤ ወድቃለች፣ ወድቃለች!
፻፮ እና ዳግም፣ ሰባተኛው መልአክ የሆ
ነው ሌላ መልአክ መለከቱን እንዲህ በማለት
ይነፋል፥ ተፈፅሟል፤ ተፈፅሟል! የእግዚ
አብሔር ሀበግ ለአሸንፎታል እናም መጥመ
ቂያውን፣ እንዲሁም ሁሉን የሚገዛ የእግዚ

፺፭ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፪።
		ለ ራዕ. ፮፥፲፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፺፮ ሀ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮–፲፯።
፺፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫፤
፵፭፥፵፭–፵፮፤ ፻፴፫፥፶፮።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፺፰ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፫።
፺፱ ሀ ፩ ጴጥ. ፬፥፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፫፤
፻፴፰፥፰።

፻ሀ
		ለ

፻፩ ሀ
		ለ
፻፪ ሀ
፻፫ ሀ

ለ

ቅ.መ.መ. ለሙታን
ዳግም መመለስ።
ደህንነት።
፻፬ ሀ ራዕ. ፭፥፲፫።
ቅ.መ.መ. መኮነን፣ ኩነኔ።
		ለ ኢሳ. ፵፭፥፳፫፤
ራዕ. ፳፥፲፪–፲፫፤
ፊልጵ. ፪፥፱–፲፩።
አልማ ፲፩፥፵፩፤
		ሐ ቅ.መ.መ. ማክበር፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፰፤
ፍርሀት—እግዚአብሔርን
፸፮፥፹፭።
መፍራት።
ራዕ. ፳፥፭።
፻፭ ሀ ራዕ. ፲፬፥፰፤
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
ቅ.መ.መ. እድፍ፣ እድፍነት። ፻፮ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ራዕ. ፲፬፥፮–፯።
በግ።
ቅ.መ.መ. የወንጌል
		ለ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፭።

፻፸፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፻፯–፻፲፱

አብሔርን የብርቱ ቍጣውን ወይን መጥመ
ቂያን፣ ብቻውን ሐረግጦታል።
፻፯ ከዚያም መላእክቱ የሀይሉን የክብር
አክሊል ይደፋሉ፣ እና ሀቅዱሳንም ለበክ
ብሩ ይሞላሉ፣ እና ሐውርሳቸውን ይቀበ
ላሉ እና ከእርሱም ጋር መእኩል ይደረጋሉ።
፻፰ ከዚያም የመጀመሪያው መልአክ
መለከቱን ዳግም በሚኖሩት ጆሮዎች ላይ
ያሰማል፣ እና የሰዎችን የሚስጥር ስራዎ
ችና ሀበመጀመሪያው ሺህ አመታት የእግ
ዚአብሔርን ታላቅ ስራዎች ለይገልጣል።
፻፱ ከዚያም ሁለተኛው መልአክ መለከ
ቱን ይነፋል፣ እና የሰዎችን የሚስጥር ስራ
ዎች፣ እና የልባቸውን ሀሳብና ስሜታቸ
ውን፣ እና በሁለተኛው ሺህ አመታት የእ
ግዚአብሔርን ታላቅ ስራዎች ይገልጣል—
፻፲ እናም ሰባተኛው መልአክ መለከቱን
እስከሚነፋ ድረስ ይቀጥላል፤ እና በምድር
ላይ እና በባህር ላይ ይቆማል፣ እና ሀዘመ
ንም እንደሚፈጸም በዙፋኑ ላይ በሚቀመ
ጠው ስም ይምላል፤ እና የቀደመውንም
እባብ፣ ዲያብሎስ የሚባለው፣ ለሰይጣንም
ይያዛል፣ እና ሐለአንድ ሺህ ለሚሆን ዘመ
ንም አይፈታም።
፻፲፩ ከዚያም ሰራዊቱን ለመሰብሰብ
ይችል ዘንድ ለትንሽ ዘመን ሀይለቀቃል።
፻፲፪ እና ሰባተኛው መልአክ ሀሚካኤል፣
እንዲሁም የመላእክት አለቃው፣ ሰራዊ
ቱን፣ እንዲሁም የሰማይ ሰራዊትን፣ ይሰ
በስባል።
፻፮ሐ ኢሳ. ፷፫፥፫–፬፤
ራዕ. ፲፱፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፯፤
፻፴፫፥፶።
፻፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
		ለ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		ሐ ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
		መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፺፭።
፻፰ ሀ ት. እና ቃ. ፸፯፥፮–፯።
		ለ አልማ ፴፯፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፩፥፫።
፻፲ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻።
		ለ ራዕ. ፳፥፩–፫፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮፤

		ሐ
፻፲፩ ሀ
፻፲፪ ሀ
፻፲፬ ሀ
፻፲፭ ሀ
፻፲፮ ሀ
		ለ

፻፲፫ እና ዲያብሎስም ሰራዊቱን ይሰበስ
ባል፤ እንዲሁም የሲኦል ሰራዊትን፣ እና
ከሚካኤልና ከሰራዊቱ ጋር ለመዋጋት ይመ
ጣል።
፻፲፬ ከዚያም የታላቁ እግዚአብሔር ሀጦር
ነት ይመጣል፤ እና በቅዱሳን ላይ ከዚህ
በኋላ ሀይል እንዳይኖራቸው፣ ዲያብሎስና
ሰራዊቱ ወደራሳቸው ስፍራም ይጣላሉ።
፻፲፭ ሚካኤል ጦርነታቸውን ይዋጋላቸ
ዋልና፣ እና በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን፣
እንዲሁም የበጉን፣ ዙፋን ሀየሚፈልገውን
ያሸንፋል።
፻፲፮ ይህም የእግዚአብሔርና ሀየተቀደሱት
ክብር ነው፤ እና ከዚህም በኋላ ለሞትን አይ
ቀምሱም።
፻፲፯ ስለዚህ፣ ሀባልንጀሮቼ፣ እውነት እላ
ችኋለሁ፣ እንዳዘዝኳችሁ የክብር ስብሰባ
ችሁን ጥሩ።
፻፲፰ እና ሁሉም እምነት ስለሌላቸው፣
ተግታችሁ ፈልጉ እና እርስ በርሳችሁም
ሀ
የጥበብ ቃላትን ለተማማሩ፤ አዎን፣ ከተ
መረጡት ሐመጽሀፍትም የጥበብን ቃላት
ፈልጉ፤ እውቀትን፣ እንዲሁም በጥናትና
ደግሞም በእምነት፣ እሹ።
፻፲፱ ራሳችሁን አደራጁ፤ አስፈላጊ ነገ
ሮችን ሁሉ አዘጋጁ፤ ሀቤትን፣ እንዲሁም
የጸሎትን ቤት፣ የጾምን ቤት፣ የእምነትን
ቤት፣ የእውቀትን ቤት፣ የክብርን ቤት፣
የስርዓትን ቤት፣ የእግዚአብሔርን ቤት
መስርቱ፤

ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፪፤
፵፫፥፴–፴፩።
ቅ.መ.መ. ሚካኤል።
ራዕ. ፲፮፥፲፬።
ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፯፤
ሙሴ ፬፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. ቅድስና፤
ከፍተኛነት።
ራዕ. ፳፩፥፬፤
አልማ ፲፩፥፵፭፤ ፲፪፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፱።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣

አለሟችነት።
፻፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፱፥፮።
፻፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮–፹።
ቅ.መ.መ. ማስተማር፣
አስተማሪ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፭፥፬፤
፻፱፥፯፣ ፲፬።
፻፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፫፤
፺፯፥፲–፲፯፤ ፻፱፥፪–፱፤
፻፲፭፥፰።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፻፳–፻፴፫

፻፳ በእዚህም መግባታችሁ በጌታ ስም
ይሆን ዘንድ፤ መውጣታችሁም በጌታ
ስም ይሆን ዘንድ፤ ሰላምታችሁም፣ ወደ
ልዑል እግዚአብሔር እጆቻችሁን በማን
ሳት፣ በጌታ ስም ይሆን ዘንድ የእግዚአብ
ሔርን ቤት መስርቱ።
፻፳፩ ስለዚህ፣ ጥቅም የሌለውን ንግግራ
ችሁን ሁሉ፣ ሀሳቆችን ሁሉ፣ ለከፍተኛ ፍላ
ጎታችሁን ሁሉ፣ ሐኩራታችሁን እና ተራ
አስተሳሰባችሁን ሁሉ፣ እና ክፉ ድርጊታ
ችሁን ሁሉ መአቁሙ።
፻፳፪ ከመካከላችሁም መምህር መድቡ፣
እና ሁሉም ታናጋሪ እንዲሆኑ አታድርጉ፤
ነገር ግን፣ ሁሉም ሲናገሩ ሁሉም ይታነጹ
ዘንድ፣ እና እያንዳንዱም ሰው እኩል ባለ
መብት ይሆን ዘንድ፣ አንድ በአንድ በተራ
እንዲናገር አድርጉ እና ሁሉም የሚነገረ
ውን እንዲሰሙ አድርጉ።
፻፳፫ እርስ በርሳችሁ ሀመዋደዳችሁን አረ
ጋግጡ፤ ለትምክህተኞች አትሁኑ፤ በወን
ጌሉ አስፈላጊ እንደሆነም እርስ በርስ መካ
ፈልን ተማሩ።
፻፳፬ ሀስራ ፈት መሆንን አቁሙ፤ እር
ኩስ መሆንንም አቁሙ፤ እርስ በራስ ለስህ
ተት መፈለግን አቁሙ፤ አስፈላጊ ከሆ
ነው በላይ መተኛትንም አቁሙ፤ እንዳ
ትደክሙ፣ ወደመኝታችሁ በጊዜ ሂዱ፤
ሰውነቶቻችሁ እና አዕምሮዎቻችሁ ይነ
ቃቁ ዘንድም በማለዳ ተነሱ።
፻፳፭ እና ከሁሉም በላይ፣ የፍጹምነትና
ሀ
የሰላም ማሰሪያ የሆነውን ለልግስና፣ እንደ
ካባ፣ ልበሱት።
፻፳፮ ሀእስከምመጣም ድረስ ሳትታክቱ
ዘንድ፣ ዘወትር ለጸልዩ። እነሆ እናም አስ
ተውሉ፣ በቶሎ እመጣለሁ፣ እናም እናን
ተንም ወደራሴ እወስዳችኋለሁ። አሜን።
፻፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፭፤
፹፰፥፷፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ስጋዊ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		መ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፬፤ ፻፥፯።
፻፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፍቅር።
		ለ ቅ.መ.መ. መመኘት።

፻፸፮

፻፳፯ ደግሞም፣ ለነብያቱ ትምህርት
ቤት አመራር፣ እንዲሁም ለቤተክርስ
ቲያን ለሹማምንቶች ሁሉ፣ ወይም በሌላ
ቃል፣ ከሊቀ ካህናት ጀምሮ እስከ ዲያቆን
ድረስ በቤተክርስቲያኑ እንዲያገለግሉ ለተ
ጠሩት ተዘጋጅቶ፣ አስፈላጊ የሆኑትን ነገ
ሮች ሁሉ እንዲማሩበት የተመሰረተውን
ቤት ስርዓት በሚመለከት—
፻፳፰ እናም ይህም የትምህርት ቤቱ
አመራር ቤት ስርዓት ይሆናል፥ ፕሬዘደ
ንት ወይም መምህር እንዲሆን የተሾመው
በሚዘጋጅለት ቤት ውስጥ በስፍራው ቆሞ
ይገኝ።
፻፳፱ ስለዚህ፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ
በጎላ ንግግር ሳይሆን፣ በቤቱ ውስጥ ያሉት
ተሰብሳቢዎች ቃላቶቹን በጥንቃቄና በግ
ልፅ በሚሰሙበት ስፍራ መጀመሪያ ይሁን።
፻፴ እና ወደ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ
ሲመጣም፣ በቤቱ ውስጥ የመጀመሪያ
መሆን ይገባዋልና—እነሆ፣ ይህም ድንቅ
ነው፣ ምሳሌም ይሆን ዘንድ—
፻፴፩ የዘለአለማዊ ቃል ኪዳን ምልክት
ወይም ማስታወሻም ይሆን ዘንድ፣ በጸሎት
በእግዚአብሔር ፊት በመንበርከክ እራሱን
ሀ
ያቅርብ።
፻፴፪ እናም ከእርሱ በኋላ ማንም ሲገባ፣
መምህሩ ይነሳ፣ እና ወደሰማይ በተዘረጉ
እጆች፣ አዎን፣ እንዲሁም በቀጥታ፣ ወን
ድሙን ወይም ወንድሞችን በእነዚህ ቃላት
ሰላም ይበላቸው፥
፻፴፫ እናንት ወንድም ወይም ወንድሞች
ናችሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣
በምልክት ወይም በዘለአለማዊ ቃል ኪዳን
ማስታወሻ ሰላም እላችኋለሁ፣ በዚህም ቃል
ኪዳን፣ በማይለወጥ፣ በማይነቃነቅ፣ እና
በማይቀየር ቁርጥ ውሳኔ፣ በእግዚአብሔር

፻፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፯–፲።
ቅ.መ.መ. ክፉ መናገር።
፻፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
		ለ ቅ.መ.መ. ልግስና።
፻፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪።

ሀ

		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
፻፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. የነቢያት
ትምህርት ቤት።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀላፊነት፣ ሀላፊ።
፻፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፻፸፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፰፥፻፴፬–፹፱፥፩

ጸጋ በፍቅር እስር ውስጥ፣ በእግዚአብሔር
ትእዛዛት ሁሉ ያለእንከን፣ በምስጋና መስ
ጠት፣ ከዘለአለም እስከዘለአለም ጓደኛች
ሁና ሀወንድማችሁ ለመሆን ወደ ለማህበር
ተኛነት እቀበላችኋለሁ። አሜን።
፻፴፬ እናም ለዚህ ሰላምታ ብቁ ሆኖ የማ
ይገኘውም ከመካከላችሁ ምንም ስፍራ አይ
ኑረው፤ ቤቴ በእርሱ ሀእንዲረከስ አትፈቅ
ዱምና።
፻፴፭ እና የሚገባውና በፊቴ ታማኝ የሚ
ሆነው፣ እና ወንድም የሆነው፣ ወይም
ወንድሞችም ከሆኑ፣ ወደሰማይ በተዘረጉ
እጆች፣ በአንድ አይነት ጸሎት እና ቃል
ኪዳን፣ ወይም በአንድ አይነት ምልክት
አሜን በማለት ለፕሬዘደንት ወይም ለመ
ምህሩ ሰላምታ ይሰጣሉ።
፻፴፮ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህም
በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ፣ በነቢያትም
ትምህርት ቤት ውስጥ፣ እርስ በርስ ሰላምታ
የምትሰጣጡበት ምሳሌ ነው።

፻፴፯ እናም መሸሸጊያ፣ ለምትታነጹበት
የመንፈስ ቅዱስ ሀድንኳን ይሆን ዘንድ፣
በጌታ ቤት፣ እንዲሁም በነቢያት ትምህርት
ቤት ውስጥ፣ መንፈስ በሚናገረው በምታ
ደርጉት ሁሉ ጸሎት እና ምስጋና በመስጠት
እንድታደርጉ ተጠርታችኋል።
፻፴፰ እና ከዚህ ትውልድ ሀደም ንጹህ
ያልሆነን በመካከላችሁ ማንንም ወደ እዚህ
ትምህርት ቤት አትቀበሉ።
፻፴፱ እና እርሱም እግርን ሀማጠብ በሆነ
ስርዓት ተቀበሉት፣ ለዚህም ምክንያት ነበር
የእግር ማጠብ ስነስርዓት የተመሰረተው።
፻፵ ደግሞም፣ የእግር ማጠብ ስርዓት
የሚከናወነው በፕሬዘደንቱ፣ ወይም በቤ
ተክርስቲያኗ ሽማግሌዎች አመራር ነው።
፻፵፩ ይህም የሚጀምረው በጸሎት ነው፤
እና ዳቦው እና ወይኑ ሀከተሰጠ በኋላ፣ እኔን
በሚመለከት በዮሐንስ ምስክር ምዕራፍ
አስራ ሶስት ውስጥ በምስክርነት በሰጠው
ለ
ምሳሌ ራሱን ያልብስ። አሜን።

ክፍል ፹፱
በየካቲት ፳፯፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። በስብሰባዎቻቸው ጊዜ የቀድሞዎቹ ቅዱሳን ትምባሆ በመጠቀ
ማቸው ምክንያት፣ ነቢዩ ስለጉዳዩ ያሰላስል ዘንድ ተመርቶ ነበር፤ በዚህም ምክ
ንያት፣ ስለጉዳዩ ጌታን ጠየቀ። የጥበብ ቃል ተብሎ የሚታወቀው ይህም ራዕይ
የዚህ ውጤት ነበር።
፩–፱፣ የወይን ጠጅ፣ የሚያሰክሩ መጠ
ጦች፣ ትምባሆ፣ እና ትኩስ መጠጦችን
መጠቀም ተከልክለዋል፤ ፲–፲፯፣ የመድ
ሀኒት ቅጠላቅጠል፣ ፍራፍሬዎች፣ ስጋ፣
እና እህል ለሰዎች እና ለእንስሳት ጥቅም
የተመደቡ ናቸው፤ ፲፰–፳፩፣ ለወንጌሉ
ህግ፣ የጥበብ ቃልን በተጨማሪ፣ ታዛዥ
፻፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. እህት፤
ወንድሞች፣ ወንድም።
		ለ ቅ.መ.መ. ጓደኝነት።
፻፴፬ ሀ ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፭–
፲፯፤ ፻፲፥፯–፰።

መሆን ስጋዊ እና መንፈሳዊ በረከቶችን
ያመጣል።
፩ ሀየጥበብ ቃል፣ በከርትላንድ ውስጥ
ለተሰበሰቡት ለሊቀ ካህናት ቡድን፣ እና
ለቤተክርስቲያኗ፣ እና ደግሞም ለፅዮን
ቅዱሳን ጥቅም—

፻፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፥፳፩–፳፬።
፻፴፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፬–፸፭፣
፹፬–፹፭።
፻፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማጠብ፣
የታጠበ፣ የሚታጠቡ።

፻፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ ቁርባን።
		ለ ዮሐ. ፲፫፥፬–፲፯።
፹፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የጥበብ ቃል።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፱፥፪–፲፯

፪ በትእዛዝ ወይም በማስገደድ ሳይሆን፣
ነገር ግን በራዕይ እና በጥበብ ቃል፣ በመጨ
ረሻዎቹ ቀናት ለቅዱሳን ሁሉ በጊዜያዊ ደህ
ንነት ውስጥ የእግዚአብሔርን ስርዓት እና
ሀ
ፈቃድ በማሳየት እንደ ሰላምታ የሚላክ፤
፫ ሀከተስፋ ጋር የሆነ መሰረታዊ መርህ፣
ለደካማው እና ቅዱሳን ለሆኑት ወይም
ቅዱሳን ተብለው ለተጠሩት ደካማ ለቅዱ
ሳን ሁሉ ችሎታ ይሆን ዘንድ የተሰጠ የጥ
በብ ቃል ነው።
፬ እነሆ፣ ጌታ ለእናንተ እንዲህ ይላች
ኋል፥ በመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ ሀበሚ
ያድሙ ሰዎች ልብ ውስጥ ባሉት እና በሚ
ኖሩት ለተንኮል እና አላማዎች ምክንያት፣
በራዕይ ይህን የጥበብ ቃል ለእናንተ በመ
ስጠት አስጠንቅቄአችኋለሁ፣ እናም ጥን
ቱንም አስቀድሜ ሐአስጠንነቅቄአችኋለሁ
፭ በመካከላችሁ ማንም ሰው ሀ ወይን
ወይም የሚያሰክር መጠጥ የሚጠጣ ቢሆን፣
በፊቱ ቅዱስ ቁርባናችሁን ታቀርቡ ዘንድ
በተሰባሰባችሁበት ጊዜ ብቻ ካልሆነ በስተ
ቀር፣ እነሆ ይህ መልካም አይደለም፣ በአ
ባታችሁም ፊት ተቀባይነት አይኖረውም።
፮ እናም፣ እነሆ፣ ይህም የወይን ጠጅ፣
አዎን፣ ከወይን ፍሬ በራሳችሁ የተሰራ
ንጹህ ሀወይን ይሁን።
፯ ደግሞም፣ ሀየሚያሰክር መጠጥ፣ ሰው
ነትን ለማጠብ እንጂ፣ ለሆድ አይደለም።
፰ እና ዳግም፣ ትምባሆ ሀ ለሰውነት፣
ወይም ለሆድ አይደለም፣ እና ለሰውም
መልካም አይደለም፣ ነገር ግን በማመዛ
ዘን እና በጥበብ ቢጠቀሟቸው፣ ለብልዝነት
እና ለታመሙ ከብቶች የመድሀኒት ቅጠ
ላት ናቸው።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፬።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ትእዛዛት።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲፰–፳፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሽንገላ (ውሸት)፣
መዋሸት፣ ማታለል።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።

፻፸፰

፱ ደግሞም፣ ትኩስ መጠጦችም ለሰው
ነት እና ለሆድ አይደሉም።
፲ እናም ደግሞ እውነት እላችኋለሁ፤
ሁሉንም መልካም የሆኑትን ሀቅጠላ ቅጠል
እግዚአብሔር ለሰውነት፤ ለፍጥረት እና
ለሰው ጥቅም ይሆኑ ዘንድ መድቧቸዋ
ልና—
፲፩ እያንዳንዶቹን ቅጠላ ቅጠል ሁሉ በወ
ቅታቸው፤ ፍራፍሬዎችም ሁሉ በወቅታ
ቸው መድቧቸዋል፤ እነዚህን ሁሉ በብ
ልሃት እና ሀበምስጋና ይጠቀሟቸው ዘንድ
ነው።
፲፪ አዎን፣ ሀ የእንስሳትና የሰማይ አዕ
ዋፋትንም ለስጋ፣ እኔ ጌታ ለሰው በምስጋና
ጥቅም መድቤአቸዋለሁ፤ ነገር ግን እነዚ
ህን ሐእያሰለሱ ይጠቀሟቸው፤
፲፫ እና በክረምት ወይም በብርድ ወይም
በረሀብ ጊዜያት ብቻ እንጂ፣ ይህን የማይጠ
ቀሙበት ቢሆን የሚያስደስተኝ ነው።
፲፬ እና ሀእህልም ለሰው እና ለእንስሳት
ጥቅም፣ ለህይወት ሀይል፣ የተመደበ ነው፣
ለሰው ብቻ ሳይሆን ለምድር አራዊትና ለሰ
ማይ አዕዋፋት፣ እና በምድር ላይ የሚሮ
ጡት እና ለሚርመሰመሱት ለዱር እንስ
ሳት ነው፤
፲፭ እና እነዚህንም በድርቅ እና በከፍተኛ
የረሀብ ጊዜያት ይሆኑ ዘንድ ብቻ ለሰው
ጥቅም እግዚአብሔር እነዚህንም ሰራ።
፲፮ የወይን ፍሬም፤ በምድር ውስጥ
ወይም ከምድር በላይ ፍሬ የሚያመጣውም
እንደሆነው፣ ሁሉም እህል ለሰው ምግብ
ጥሩ ነው—
፲፯ ይህም ቢሆን፣ ስንዴ ለሰው፣ በቆሎ
ለበሬ፣ እና አጃ ለፈረስ፣ እና አጃ ለአዕ

፭ ሀ ዘሌዋ. ፲፥፱–፲፩፤
ኢሳ. ፭፥፲፩–፲፪፤
፩ ቆሮ. ፮፥፲።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፩–፬።
፯ ሀ ምሳ. ፳፥፩፤ ፳፫፥፳፱–፴፭።
፰ ሀ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፮–፲፯።
ቅ.መ.መ. ሰውነት።
፲ ሀ ይህም አትክልቶች ማለት
ነው። ዘፍጥ. ፩፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፯–፳።

፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፲፪ ሀ ፩ ጢሞ. ፬፥፫–፬፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፲፰–፳፩።
		ለ ዘፍጥ. ፱፥፫፤
ዘሌዋ. ፲፩፥፩–፰።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፱፥፳።
፲፬ ሀ ዳን. ፩፥፮–፳።

፻፸፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፹፱፥፲፰–፺፥፭

ዋፋት እና ለአሳማ፣ እና ለምድር አራዊት
ሁሉ፣ እና ገብስ፣ እንደ ሌላ እህልም፣
ለጠቃሚ እንስሳቶች ሁሉ፣ እና ለለስላሳ
መጠጥ።
፲፰ እና ትእዛዛትን በማክበር፣ እነዚህን
ነገሮች የሚጠብቁ እና ለማድረግ የሚያስ
ታውሱ ቅዱሳን ሁሉ፣ ለስጋቸው ሀፈውስ
እና ለአጥንታቸው መጠገን ይቀበላሉ፤
፲፱ እናም ሀጥበብ እና ታላቅ ለየእውቀት

ሀብቶች፣ እንዲሁም የተሰወሩ ሀብቶች
ንም ያገኛሉ፤
፳ እናም ሀይሮጣሉ አይታክቱም፤ ይሄዳሉ
አይደክሙም።
፳፩ እና እኔ ጌታ፣ አጥፊው መልአክ
የእስራኤል ልጆችን እንዳለፋቸው፣ እነ
ርሱን ሀያልፋቸው ዘንድ እና እንዳይገድ
ላቸውም ዘንድ፣ ለየተስፋ ቃል እሰጣቸዋ
ለሁ። አሜን።

ክፍል ፺
በመጋቢት ፰፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተ
ሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የቀዳሚ አመራርን ለመመስረት የቀጠለ እርምጃ ነው
(የክፍል ፹፩ ርዕስን ተመልከቱ)፤ በዚህም ምክንያት፣ የተጠቀሱት አማካሪዎች
በመጋቢት ፲፰፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) ተሾሙ።
፩–፭፣ የመንግስት ቁልፎች ለጆሴፍ
ስሚዝ እና በእርሱም በኩል ለቤተክርስ
ቲያኗ ተሰጥተዋል፤ ፮–፯፣ ስድኒ ሪግደን
እና ፍረድሪክ ጂ ዊሊያምስ በቀዳሚ አመ
ራር ያገልግሉ፤ ፰–፲፩፣ ወንጌሉ ለእስራ
ኤል ህዝብ፣ ለአህዛብ፣ እና ለአይሁድ፣
እያንዳንዱም ሰው በሚሰማው ቋንቋ ይሰ
በክለት፤ ፲፪–፲፰፣ ጆሴፍና አማካሪዎቹ
ቤተክርስቲያኗን በስርዓት ያደራጁ፤ ፲፱–
፴፯፣ የተለያዩ ግለሰቦች በቅንነት እንዲ
ሄዱ እና በመንግስቱ እንዲያገለግሉ በጌታ
ተመክረዋል።
፩ ጌታ እንዲህ ይላል፣ ልጄ ሆይ እውነት፣
እውነት እልሀለሁ፣ በልመናህ መሰረት፣
ኃጢአቶችህ ሀተሰርየውልሀል፣ የአንተ እና
የወንድሞችህ ጸሎቶች ወደ ጆሮዎቼ መጥ
ተዋልና።
፲፰ ሀ ምሳ. ፫፥፰።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ጥበብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት፤
እውቀት።
፳ ሀ ኢሳ. ፵፥፴፩።
፳፩ ሀ ዘፀአ. ፲፪፥፳፫፣ ፳፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፹።

፪ ስለዚህ፣ የተሰጠህን የመንግስት ሀቁል
ፎች ለመያዝ ከዚህ ጀምሮ ተባርከሀል፤
ይህም ለ መንግስት ለመጨረሻ ጊዜ እየ
መጣ ያለው ነው።
፫ እውነት እልሀለሁ፣ በዚህ አለምም
ሆነ በሚመጣው አለም ሳለህ፣ የመንግስት
ቁልፎች ከአንተ በምንም መንገድ አይወ
ሰድብህም፤
፬ ይህም ቢሆን፣ አዎን፣ በአንተ በኩል
ሀ
የእግዚአብሔር ቃላት ለሌላ፣ እንዲሁም
ለቤተክርስቲያኗ፣ ይሰጣሉ።
፭ እና የእግዚአብሔርን ቃላት የሚቀበሉ
ሁሉ፣ እንደ ቀላል ነገር እንዳይቆጥሯቸው፣
እና በዚህም ፍርድ እንዳይመጣባቸው፣ እና
ማእበሉ ሲወርድ፣ እና ነፋሱም ሲነፍስ፣
እና ሀዝናብም ሲጥል፣ እና ቤታቸውንም
ሲገፋው እንዳይደናቀፉ እና እንዳይወድቁ፣
እንዴት እንደሚይዟቸው ለይጠንቀቁ።

፺ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፭፥፪።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
፬ ሀ የሐዋ. ፯፥፴፰፤

ሮሜ ፫፥፪፤
ዕብ. ፭፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፱፣ ፻፳፮።
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
፭ ሀ ማቴ. ፯፥፳፮–፳፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፥፮–፳፩

፮ ደግሞም፣ ለወንድሞችህ ስድኒ ሪግ
ደንና ፍረድሪክ ጂ ዊሊያም እውነት እላ
ቸዋለሁ፣ ኃጢአቶቻቸውም ደግሞ ተሰ
ርየዋል፣ እና የዚህን የመጨረሻ መንግስት
ቁልፎችን መያዝን በተመለከተ ከአንተ ጋር
እንደ እኩል ይቆጠራሉ፣
፯ ደግሞም እንዲደራጅ ያዘዝኩትን የነብ
ያት ሀትምህርት ቤት ማስተዳደሪያ ቁልፎ
ችን መያዝን በተመለከተ ከአንተ ጋር እንደ
እኩል ይቆጠራሉ፤
፰ በዚህም፣ የሚያምኑት ሁሉ፣ ለፅዮን፣
እና ለእስራኤል ህዝብ፣ እና ለአህዛብ ደህ
ንነት በአገለግሎታቸው ፍጹማን ይሆኑ
ዘንድ፤
፱ በአገልግሎትህ ቃልን ይቀበሉ ዘንድ፣
እና በአገልግሎታቸውም ቃል፣ እስከ
ምድር ዳርቻ ይሄድ ዘንድ፤ ሀመጀመሪያ
ወደ ለአህዛብ፣ እና ከዚያም እነሆ አስተ
ውሉ፣ ወደ አይሁድም ይዞራሉ።
፲ ከዚያም ህዝብን፣ የአህዛብን አገሮች፣
ሀ
የጆሴፍን ቤት፣ የደህንነታቸውን ወንጌል
ለማሳመን የጌታ እጅ በሀይል ለየሚገለጥ
በት ቀን ይመጣል።
፲፩ በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፣ የወ
ንጌል ሙላትን ለዚህ ሀሀይል ለበተሾሙት
በኩል፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ራዕይ በሚፈ
ስባቸው ሐበአፅናኙ አገልግሎት፣ እያንዳ
ንዱ ሰው በገዛ ልሳን እና በራሱ ቋንቋ መይሰ
ማል።
፲፪ አሁንም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀበአ
ገልግሎቱ እና በአመራሩ እንድትቀጥሉ
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የነቢያት
ትምህርት ቤት።
፱ ሀ ማቴ. ፲፱፥፴፤
ኤተር ፲፫፥፲–፲፪።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፫፤
፻፴፫፥፰።
፲ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫–፲፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፫–፳፯፤
፹፰፥፹፬፣ ፹፯–፺፪።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት፤

		ሐ
		መ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
፲፬ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ

፻፹

፲፫ እና የነቢያትን ትርጉም ስትጨርሱ፣
ከዚህ በኋላ የቤተክርስቲያኗን እና ሀየትም
ህርት ቤቱን ጉዳዮች ለትመራላችሁ፤
፲፬ እና ከጊዜ ወደ ጊዜም፣ በአፅናኙ እን
ደሚገለጸው፣ ተነግረው የማይታወቁ የመ
ንግስትን ሀሚስጥራት ለበራዕይ ተቀበሉ፤
፲፭ እና ቤተክርስቲያኖችንም በስርዓት
አደራጁ፣ እና ሀአጥኑና ለተማሩ፣ እና ሁሉ
ንም መልካም መጻህፍት፣ ሐቋንቋዎች፣
ልሳኖች፣ እና ህዝብን እወቁ።
፲፮ እና ይህም፣ ኮሚቴውን መምራት፣
እና የዚህን ቤተክርስቲያን እና መንግስት
ጉዳዮች በስርዓት ማደራጀት፣ በህይወ
ታችሁ ሁሉ ጉዳያችሁ እና ተልዕኮአችሁ
ይሆናል።
፲፯ ሀአትፈሩ፣ ወይም አትዋረዱ፤ ነገር
ግን በትዕቢታችሁ እና ለበኩራታችሁም
ተገሰጹ፣ በነፍሶቻችሁ ወጥመድ ያመጣ
ልና።
፲፰ ቤቶቻችሁንም በስርዓት አስተካክሉ፤
ሀ
ስራ ፈትነትን እና ለጽዱ አለመሆንን ከእ
ናንተ አርቁ።
፲፱ አሁን፣ እውነት እልሀለሁ፣ ወድያ
ውኑ ሲቻል፣ ለአማካሪህ እና ለጸሀፊህ፣
እንዲሁም ለፍረድሪክ ጂ ዊሊያምስ ቤተ
ሰብ ስፍራ ይሰጥ።
፳ እና አዛውንቱ አገልጋዬ፣ ሀ ጆሴፍ
ስሚዝ፣ ቀዳማዊም፣ አሁን በሚኖርበት
ስፍራ ከቤተሰቡ ጋር ይቀጥል፤ እና የጌታ
አንደበት እስከሚወስንበትም ድረስ አይ
ሸጥ።
፳፩ እና አማካሪዬ፣ እንዲሁም ሀስድኒ

ጥሪ፣ በእግዚአብሔር
መጠራት፣ የተጠራበት።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
ቅ.መ.መ. የነቢያት
ትምህርት ቤት።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፩–፺፪።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮–
፹፣ ፻፲፰፤ ፺፫፥፶፫።

		ለ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻፤
፻፴፥፲፰–፲፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቋንቋ።
፲፯ ሀ ሮሜ ፩፥፲፮፤ ፪ ኔፊ ፮፥፲፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፩።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፪።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ቀዳማዊ።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።

፻፹፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፥፳፪–፴፯

ሪግደን፣ የጌታ አንደበት እስከሚወስንበት
ድረስ አሁን በሚኖርበት ይቆይ።
፳፪ እና ኤጲስ ቆጶሱ በቅንነት ሀወኪልን
ለማግኘት ይፈልግ፣ እና ይህም ሰው ለሀብት
ያከማቸ፣ የእግዚአብሔር ሰው፣ እና ጠን
ካራ እምነት ያለው ይሁን—
፳፫ በዚህም እያንዳንዱን እዳ ለመክፈል
ችሎታ ይኖረው ዘንድ፤ የጌታ ጎተራ በሰ
ዎቹ አይኖች ፊት መጥፎ ስም አይኖረው
ዘንድ ወኪሉ ሀብት ያከማቸ የእግዚአብሔር
ሰው፣ እና ጠንካራ እምነት ያለው ይሁን።
፳፬ ሀተግታችሁ ፈልጉ፣ ዘወትር ለጸልዩ፣
እናም እመኑ፣ እና በቅንነት ከተራመዳችሁ
እና እርስ በራስ ቃል ኪዳን የገባችሁበትን
ሐ
ቃል ኪዳን ካስታወሳችሁ፣ መሁሉም ነገ
ሮች ለእናንተ በጎነት አብረው ይሰራሉ።
፳፭ ሀ ቤተሰቦቻችሁ አነስተኛ ይሁኑ፤
በተለይም የቤተሰባችሁ አባል ያልሆኑትን
በሚመለከት፤ በተለይም የአዛውንቱ ጆሴፍ
ስሚዝ፣ ቀዳማዊ ቤተሰብም፤
፳፮ ስራዎቼ እንዲከናወኑ፣ ለእናንተ የተ
ሰጧችሁ ነገሮች ከእናንተ እንዳይወሰዱ እና
ብቁ ላልሆኑት እንዳይሰጥ ዘንድ—
፳፯ እና በዚህም ያዘዝኳችሁን ነገሮች
ለማከናወን እንዳትደናቀፉ ቤተሰቦቻችሁ
አነስተኛ ይሁኑ።
፳፰ ደግሜ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ባሪ
ያዬ ቪየና ዣክ ወጪዋን እንድትችል፣ እና
ወደ ፅዮን ምድር ለመሄድ ገንዘብ ይሰጣት
ዘንድ ፍቃዴ ነው፤

፳፱ እና የሚቀረው ገንዘብም ለእኔ ይቀ
ደስ፣ እና በጊዜዬም ዋጋዋን ታገኛለች።
፴ እውነት እላችኋለሁ፣ ወደ ፅዮን ምድር
እንድትሄድ፣ እና ከኤጲስ ቆጶስ እጅ
ውርሷን እንድትቀበል ፍቃዴ ነው፤
፴፩ ታማኝ እስከሆነች ድረስ በሰላም እን
ድትሰፍር፣ እና ከዚህ በኋላ በቀኖቿ ስራ
ፈት እንዳትሆን ፍቃዴ ነው።
፴፪ እነሆም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህን
ትእዛዝ ጻፉ፣ እና በፅዮን ውስጥ ያሉ ወን
ድሞቻችሁን፣ በፍቅር ሰላምታ፣ በጊ
ዜዬ በፅዮን ሀእንድትመሩ እንደተጠራችሁ
ንገሯቸው።
፴፫ ስለዚህ፣ በዚህ ጉዳይ እኔን ማድከማ
ቸውን ያቁሙ።
፴፬ እነሆ፣ እላችኋለሁ በፅዮን ያሉት ወን
ድሞቻችሁ ንስሀ ይግቡ፣ እና መላእክት
በእነርሱ ይደሰቱ።
፴፭ ይህም ቢሆን፣ በብዙ ነገሮች አልተ
ደሰትኩም፤ እና በአገልጋዬ ሀዊሊያም ኢ
መክሌይን፣ ወይም በአገልጋዬ ስድኒ ጊል
በርት አልተደሰትኩም፤ እና ኤጲስ ቆጶ
ሱና ሌሎች ንስሀ የሚገቡበት ብዙ ነገሮች
አላቸው።
፴፮ ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ እኔ ጌታ
ሀ
ከፅዮን ጋር እጣላለሁ፣ እና ጠንካራዋን
ለምኛለሁ፣ እና እስክትሸነፍ እና በፊቴ
ለ
ንጹህ እስክትሆን ድረስ ሐእገስጻለሁ።
፴፯ ከስፍራዋ ልትነቃነቅ አትችልምና።
እኔ ጌታ ተናግሬዋለሁ። አሜን።

ክፍል ፺፩
በመጋቢት ፱፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ነቢዩ በዚህ ጊዜ ብሉይ ኪዳንን በመተርጎም ላይ ነበር። አፖ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፬ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፪–፻፲፫።
ያዕቆ. ፪፥፲፯–፲፱።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
ቅ.መ.መ. ጸሎት።
ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
ዕዝ. ፰፥፳፪፤

ሮሜ ፰፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፻፥፲፭፤
፻፳፪፥፯–፰።
፳፭ ሀ ይህም ጆሴፍ ስሚዝ
ቀዳማዊ ይንከባከባቸው
የነበሩ ደሆች ማለት ነው።

፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፩–፺፪።
፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፮፥፩፤
፸፭፥፮–፱።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፩፥፩–፺፪፥፪

፻፹፪

ክርፋ በሚባለው የጥንት ፅሁፎች ክፍል ላይ ሲደርስ፣ ጌታን ጠየቀ እና ይህን
መመሪያ ተቀበለ።
፩–፫፣ አፖክርፋው በትክክል የተተረጎመ
ነው ነገር ግን በውስጡ በሰዎች እጆች
እውነት ያልሆኑ ብዙ ተጨማሪዎች ነገሮ
ችን ይይዛል፤ ፬–፮፣ ይህም መንፈስ የበ
ራላቸውን ይጠቅማል።
፩ በእውነት፣ ጌታ ሀአፖክርፋን በሚመለ
ከት እንዲህ ይላል—በውስጡ እውነት የሆኑ
አያሌ ነገሮችን ይዟል፣ እና አብዛኛውም
በትክክል የተተረጎመ ነው፤
፪ በውስጡ፣ በሰዎች እጆች የተጨ

መሩ፣ እውነት ያልሆኑ ብዙ ነገሮችም
አሉ።
፫ እውነት እላችኋለሁ፣ አፖክርፋው
መተርጎሙ አስፈላጊ አይደለም።
፬ ስለዚህ፣ የሚያነበው፣ ሀይረዳው፣ መን
ፈስ እውነትን ይገልጣልና፤
፭ እና ሀመንፈስ ያበራለት እርሱም ከዚህ
ጥቅም ያገኛል፤
፮ እና በመንፈስ የማይቀበለውም፣ አይ
ጠቀምበትም። ስለዚህ መተርጎሙ አስፈ
ላጊ አይደለም። አሜን።

ክፍል ፺፪
በመጋቢት ፲፭፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ራዕዩ በቅርብ ለጆሴፍ ስሚዝ እንደ አማካሪ ለተመደበው ለፍረ
ድሪክ ጂ ዊልያምስ በትብብር ድርጅት ውስጥ ስላለው ሀላፊነት መመሪያ የሚ
ሰጥ ነው (ክፍሎች ፸፰ እና ፹፪ ርዕሶችን ተመልከቱ)።
፩–፪፣ ጌታ በትብብር ስርዓት ውስጥ አባል
ስለመሆን ትእዛዝ ሰጥቷል።
፩ በእውነት ጌታ እንዲህ ይላል፣ ከዚህ
አስቀድሞ በተሰጠው ትእዛዝ አማካይነት
ለተደራጀው ሀየትብብር ስርዓት ስለአገል
ጋዬ ፍረድሪክ ጂ ዊሊያምስ፣ በስርዓቱ እን
ድትቀበሉት ዘንድ፣ ራዕይ እና ትእዛዝ ሰጥ

ቻችኋለሁ። ለአንዱ የምለው ለሁሉም እን
ዲሁ እላለሁ።
፪ ደግሞም፣ ለአገልጋዬ ፍረድሪክ ጂ
ዊሊያምስ እላለሁ፣ የዚህ ስርዓት ተሳታፊ
አባል ሁን፤ እና የበፊቱን ትእዛዛት በማ
ክበር ታማኝ እስከሆንክ ድረስ ለዘለአለም
ትባረካለህ። አሜን።

ክፍል ፺፫
በግንቦት ፮፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ።
፩–፭፣ ታማኝ የሆኑ ሁሉ ጌታን ያያሉ፤ ፮–
፲፰፣ የእግዚአብሔር ልጅ የአብን ክብር
፺፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. አፖክርፋ።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. መነሳሻ፣

በሙላት እስከሚቀበል ድረስ ከጸጋ ወደ
ጸጋ እንደሄደ ዮሐንስ መሰከረ፤ ፲፱–፳፣

መነሳሳት፤
መንፈስ ቅዱስ።
፺፪ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፩፣

			፲፭–፳፩።
ቅ.መ.መ. የትብብር ስርዓት።

፻፹፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፫፥፩–፲፩

ታማኝ ሰዎች፣ ከጸጋ ወደ ጸጋ በመሄድ
ሙሉነቱን ደግመው መቀበል ይችላሉ፤
፳፩–፳፪፣ በክርስቶስ በኩል የተወለዱትም
የበኩር ቤተክርስቲያን ናቸው፤ ፳፫–፳፰፣
ክርስቶስ የእውነትን ሁሉ ሙላት ተቀበለ፣
እና ሰውም በታዛዥነት ይህንኑ ሊያደ
ርግ ይችላል፤ ፳፱–፴፪፣ ሰው በመጀመ
ሪያም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር፤ ፴፫–
፴፭፣ ንጥረ-ነገሮች ዘለአለማዊ ናቸው፣
እና ሰው የደስታን ሙላት በትንሳኤ ሊቀ
በል ይችላል፤ ፴፮–፴፯፣ የእግዚአብሔር
ክብር የመረዳት ችሎታ ነው፤ ፴፰–፵፣
በክርስቶስ ቤዛነት ምክንያት ልጆች በእግ
ዚአብሔር ፊት ንጹሀን ናቸው፤ ፵፩–፶፫፣
መሪ ወንድሞች ቤተሰቦቻቸውን በስርዓት
እንዲያደራጁ ታዘዙ።
፩ በእውነት፣ ጌታ እንዲህ ይላል፥ ሀኃጢ
አቶቹን የሚተውና ወደ እኔ የሚመጣ፣ እና
ስሜን ለየሚጠራ፣ እና ድምጼን ሐየሚያከ
ብር፣ እና ትእዛዛቴን የሚያከብር እያንዳ
ንዱ ነፍስ ሁሉ መፊቴን ሠየሚያይበት እና
እኔ እንደሆንኩም የሚያውቅበት ጊዜ ይመ
ጣል፤
፪ እና እኔ ወደ አለም ለሚመጣ ለእያን
ዳንዱ ሰው ሁሉ የማበራ የእውነት ሀብር
ሀን ነኝ፤
፫ እኔ በአብ ሀእንዳለሁ አብም በእኔ ነው
እናም አብና እኔም አንድ ነን—
፬ ሙላቱን ሀስለሰጠኝ አብ ነኝ፣ እና በአ
፺፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤
ብቁ፣ ብቁነት።
		ለ ኢዩ. ፪፥፴፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		መ ጆ.ስ.ት. ፩ ዮሐ. ፬፥፲፪
(ተጨማሪ)።
		ሠ ዘፀአ. ፴፫፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፯–፰፤
፷፯፥፲–፲፪፤ ፹፰፥፷፰፤
፻፩፥፳፫፤ ፻፴፥፫።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
፪ ሀ ዮሐ. ፩፥፬–፱፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፱፤

ለም ውስጥ ስለነበርኩና ለስጋንም ድንኳኔ
ስላደረግሁ፣ እና በሰውም ልጆች መካከል
ስለኖርኩ ወልድ ነኝ።
፭ በአለም ውስጥ ነበርኩ እና አባቴንም
ተቀበልኩኝ፣ እና ሀስራዎቹም በግልፅ የታዩ
ነበሩ።
፮ እና ሀዮሐንስ አየና ለስለክብሬ ሙላት
መሰከረ፣ እና ሐየዮሐንስ ሙሉ ምስክር
ከዚህ በኋላ ይገለጣል።
፯ እናም እንዲህ በማለትም መሰከረ፥
ክብሩን፣ አለም ከመሆኗ በፊት ሀከመጀ
መሪያ ጀምሮ እንደነበረ አየሁ፤
፰ ስለዚህ፣ በመጀመሪያው ሀቃል ነበር፣
እርሱም ቃል፣ እንዲሁም የደህንነት መላ
እክተኛ ነበርና—
፱ የአለም ሀብርሀን እና ለአዳኝ፤ አለም
በእርሱ ሆኗልና፣ እና በእርሱም ውስጥ የሰ
ዎች ህይወት እና የሰዎች ብርሀን ነበር፣ ወደ
አለምም የመጣ የእውነት መንፈስ እርሱ
ነውና።
፲ አለማት በእርሱ ሀሆነዋልና፤ ሰዎችም
በእርሱ ተፈጥረዋል፤ ሁሉም ነገሮች በእ
ርሱ፣ በእርሱም አማካይነት፣ እና ከእርሱ
ሆነዋል።
፲፩ እና እኔ ዮሐንስ ክብሩን፣ በጸጋ እና
በእውነት፣ እንዲሁም በመጣው እና በስ
ጋም በኖረው፣ እና በመካከላችን በኖ
ረው፣ በእውነት መንፈስ ተሞልቶ፣ እንደ
አብ አንድያ ልጅ ክብሩን እንዳየሁ እመ
ሰክራለሁ።

			 ፹፬፥፵፭–፵፯፤ ፹፰፥፮–፯።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፫ ሀ ዮሐ. ፲፥፳፭–፴፰፤
፲፯፥፳–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፶፥፵፫–፵፭።
፬ ሀ ሞዛያ ፲፭፥፩–፯።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ስልጣን።
		ለ ሉቃ. ፩፥፳፮–፴፭፤
፪፥፬–፲፬፤
፫ ኔፊ ፩፥፲፪–፲፬፤
ኤተር ፫፥፲፬–፲፮።
፭ ሀ ዮሐ. ፭፥፴፮፤ ፲፥፳፭፤
፲፬፥፲–፲፪።

፮ ሀ ዮሐ. ፩፥፴፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር።
		ሐ ዮሐ. ፳፥፴–፴፩።
፯ ሀ ዮሐ. ፩፥፩–፫፣ ፲፬፤ ፲፯፥፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፱።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤
ያህዌህ።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
፲ ሀ ዕብ. ፩፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፬፤
ሙሴ ፩፥፴፩–፴፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፫፥፲፪–፳፰

፻፹፬

፲፪ እና እኔ ዮሐንስ በመጀመሪያ ሙላ
ትን እንዳልተቀበለ፣ ነገር ግን ለበጸጋ ላይ
ጸጋን እንደተቀበለ አየሁ፤
፲፫ እና ሙላትን በመጀመሪያ አልተቀ
በለም፣ ነገር ግን ሙላትን እስከሚቀበል
ድረስ ሀከጸጋ ወደ ጸጋ ቀጠለ፤
፲፬ እና ሙላትን በመጀመሪያ ስላልተቀ
በለ፣ በዚህም ሀየእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ
ተጠርቷል።
፲፭ እና እኔ ሀዮሐንስ እመሰክራለሁ እና
አስተውሉ፣ ሰማያት ተከፈቱ ለመንፈስ
ቅዱስ በእርሱ ላይም ሐበርግብ አምሳል
ወረደ፣ እናም አረፈበት፣ እና ድምፅ ከሰ
ማያት መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ መየም
ወደው ልጄ ይህ ነው አለ።
፲፮ እና እኔ ዮሐንስ እርሱ የአብን ክብር
በሙላት እንደተቀበለ እመሰክራለሁ፤
፲፯ እና ሀሀይልን ለሁሉ፣ በሰማይ እና በም
ድር ላይ ተቀበለ፣ እና ሐየአብ ክብርም ከእ
ርሱ ጋር ነበር፣ በእርሱ ውስጥም ይኖራልና።
፲፰ እና እንዲህም ይሆናል፣ እናንት
ታማኝ ብትሆኑ የዮሐንስን ምስክር በሙ
ላት ትቀበላላችሁና።
፲፱ እነዚህን አባባል የምሰጣችሁ እንድት
ረዱ እና እንዴት እንደምታመልኩ እንድ
ታውቁ፣ እና ምን ሀእንደምታመልኩ እን
ድታውቁ፣ በስሜ ወደ አብ እንድትመጡ፣
እና በጊዜም ሙላትን ትቀበሉ ዘንድ ነው።

፳ ትእዛዛቴን የምታከብሩ ከሆናችሁም
ሙላቱን ትቀበላላችሁና፣ እና እኔ በአብ
እንደሆንኩ እናንት በእኔ ሐትከብራላችሁ፤
ስለዚህ፣ እላችኋለሁ፣ መበጸጋ ላይ ጸጋን
ትቀበላላችሁ።
፳፩ አሁንም፣ እውነት እላችኋለሁ ሀበመ
ጀመሪያም ከአብ ዘንድ ነበርኩኝ፣ እና
ለ
በኩርም ነኝ፤
፳፪ እና በእኔ የተወለዱትም የዚህ ሀክብር
ለ
ተካፋዮች ናቸው፣ እና የበኩር ቤተክርስ
ቲያንም ናቸው።
፳፫ አስቀድማችሁ ሀከአብ ጋር የነበራ
ችሁ እናንተ መንፈስ፣ እንዲሁም የእው
ነት መንፈስ ነበራችሁ፤
፳፬ እና ነገሮች እንዳሉ፣ እንደነበሩ፣
እናም ወደፊት እንደሚሆኑ ሀየሚታወቅ
በት ለእውነት ነው።
፳፭ እና ማንኛውም ከዚህ ሀበላይ ወይም
በታች የሆነው ከክፉው መንፈስ ነው፣ እር
ሱም ከመጀመሪያ ለሀሰተኛ የነበረው ነው።
፳፮ ሀ የእውነት መንፈስም እግዚአብ
ሔር ነው። እኔ የእውነት መንፈስ ነኝ፣
እና ዮሐንስ ስለእኔ እንዲህ በማለት መስ
ክሯል፥ የእውነትን ሙላት፣ አዎን፣ እን
ዲሁም ሁሉንም እውነቶች ተቀበለ።
፳፯ እና ትእዛዛቱን ካላከበረ በስተቀር
ማንም ሰው ሀሙላትን አይቀበልም።
፳፰ ትእዛዛቱን ሀየሚያከብርም፣ በእውነት

ሀ

፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ

፲፭ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
፲፯ ሀ
		ለ

ፊልጵ. ፪፥፮–፲፩።
ዮሐ. ፩፥፲፮–፲፯።
ሉቃ. ፪፥፶፪።
ሉቃ. ፩፥፴፩–፴፭፤
ት. እና ቃ. ፮፥፳፩።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
ወልድ።
ዮሐ. ፩፥፳፱–፴፬።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. የርግብ
መልእክት።
ማቴ. ፫፥፲፮–፲፯።
ቅ.መ.መ. ሀይል፤
ኢየሱስ ክርስቶስ—ስልጣን።
ማቴ. ፳፰፥፲፰፤
ዮሐ. ፲፯፥፪፤
፩ ጴጥ. ፫፥፳፪።

ሀ

ለ

		ሐ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
፲፱ ሀ ዮሐ. ፬፥፳፩–፳፮፤ ፲፯፥፫፤
የሐዋ. ፲፯፥፳፪–፳፭።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፶፥፳፰።
		ለ ዮሐ. ፩፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፮–፴፱።
		ሐ ዮሐ. ፲፯፥፬–፭፣ ፳፪።
ቅ.መ.መ. ሰው፣
ሰዎች—የሰው እንደ
እግዚአብሔር አይነት
ለመሆን ያለው ችሎታ።
		መ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
፳፩ ሀ ዮሐ. ፩፥፩–፪፤
፩ ጴጥ. ፩፥፲፱–፳፤
ሙሴ ፬፥፪።

		ለ ቅ.መ.መ. በኩር።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		ለ ፩ ጴጥ. ፭፥፩፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፶፯።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
ሰው፣ የሰማይ አባት
የመንፈስ ልጅ።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. እውቀት።
		ለ ቅ.መ.መ. እውነት።
፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፴፭።
		ለ ዮሐ. ፰፥፵፬፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፰፤
ሙሴ ፬፥፬።
፳፮ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፮።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፍጹም።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።

፻፹፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፫፥፳፱–፵፪

እና ሁሉንም ነገሮች ለበማወቅ እስከሚከበር
ድረስ፣ እውነት እና ሐብርሀንን ይቀበላል።
፳፱ ሰው ደግሞ ሀበመጀመሪያ ከእግዚ
አብሔር ጋር ነበር። ለየመረዳት ችሎታ፣
ወይም የእውነት ብርሀን፣ የተፈጠረ ወይም
የተሰራ አይደለም፣ በእርግጥም ሊሆን አይ
ችልም።
፴ ሁሉም እውነት እግዚአብሔር ባስቀ
መጣቸው ተፅዕኖ አካባቢያቸው፣ በራሳ
ቸው ሀየሚሰሩ፣ እንደየራሳቸው የመረዳት
ችሎታ፣ ራሳቸውን የቻሉ ናቸው፤ አለበ
ለዚያም ምንም አይኖርም።
፴፩ እነሆ፣ ይህ የሰው ሀነጻ ምርጫ ነው፣
እና ይህ የሰው ኩነኔ ነው፤ ከመጀመሪያ የነ
በረው ለበግልጽ ስለታየላቸው፣ እና ብርሀ
ንንም አልተቀበሉትምና።
፴፪ እና መንፈሱ ሀብርሀንን የማይቀበል
በእርሱ በፍርድ ላይ ነው።
፴፫ ሰው ሀ መንፈስ ነውና። ለ ንጥረ-ነገ
ሮች ዘለአለማዊ ናቸው፣ እና መንፈስ እና
ንጥረ-ነገር ሳይለያዩ የተያያዙ፣ የደስታን
ሙላትን የሚቀበሉ ናቸው።
፴፬ እና ሀ ሲለያዩም፣ ሰው ለ የደስታን
ሙላት አይቀበልም።
፴፭ ሀንጥረ-ነገሮች የእግዚአብሔር ድን
ኳን ናቸው፤ አዎን፣ ሰውም የእግዚአብ

ሔር ድንኳን፣ እንዲሁም ለቤተመቅደሳት፣
ነው፤ እና ቤተመቅደሱ የረከሰ ቢሆን፣ እግ
ዚአብሔር ያንን ቤተመቅደስ ያፈርሰዋ
ልና።
፴፮ የእግዚአብሔር ሀክብር ለየመረዳት
ችሎታ ነው፣ ወይም በሌላ ቃላት፣ ሐብር
ሀንና እውነት ነው።
፴፯ ብርሀን እና እውነት ሀክፉውን ይተ
ዋል።
፴፰ እያንዳንዱ የሰው መንፈስ በመጀመ
ሪያ ሀየዋህ ነበር፤ እና እግዚአብሔር ሰውን
ለ
ከውድቀቱ ሐሲያድን፣ ሰዎችም ዳግም
በህጻንነት በእግዚአብሔር ፊት መየዋህ ሆኑ።
፴፱ ክፉውም መጣ እና፣ ባለመታዘዝና
በአባቶቻቸው ሀባህል ምክንያት፣ ብርሀንን
እና እውነትን ከሰዎች ልጆች ለነጠቀ።
፵ ነገር ግን ሀልጆቻችሁን በብርሀን እና
በእውነት እንድታሳድጓቸው ዘንድ አዛች
ኋለሁ።
፵፩ ነገር ግን አገልጋዬ ፍረድሪክ ጂ
ዊሊያምስ እውነት እልሀለሁ፣ በዚህ ኩነኔ
ቀጥለሀል፤
፵፪ በትእዛዛትም በኩል ልጆችህን ብርሀን
እና እውነት ሀአላስተማርክም፤ እና ክፉ
ውም በአንተ ላይ ሀይል አለው፣ እና ይህም
የስቃይህ ምክንያት ነው።

፳፰ ለ ዮሐ. ፲፯፥፫፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፱፣ ፷፯።
		ሐ ት. እና ቃ. ፶፥፳፬፤
፹፬፥፵፭።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፳፱ ሀ አብር. ፫፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች፤
ቅድመ ምድራዊ ህይወት።
		ለ ቅ.መ.መ. እውቀተኛነት፣
እውቀተኛዎች።
፴ ሀ ፪ ኔፊ ፪፥፲፫–፳፯።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ዘዳግ. ፴፥፲፩–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–፳፬።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣ የክርስቶስ
ብርሀን፤
እውነት።
፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፸፯፥፪፤
አብር. ፭፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—

		ለ
፴፬ ሀ
		ለ
፴፭ ሀ
		ለ
፴፮ ሀ
		ለ

		ሐ
፴፯ ሀ
፴፰ ሀ
		ለ

ሰው፣ የሰማይ አባት
የመንፈስ ልጅ።
ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፯–፰፤
፻፴፰፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፪ ኔፊ ፱፥፰–፲።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፪።
፩ ቆሮ. ፫፥፲፮–፲፯።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ ክብር፤
ክብር።
ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፰–፲፱፤
አብር. ፫፥፲፱።
ቅ.መ.መ. እውቀተኛነት፣
እውቀተኛዎች።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፮–፲፫።
ሙሴ ፩፥፲፪–፲፮።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ቅ.መ.መ. የዋህ፣ የዋህነት።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና

የሔዋን ውድቀት።
		ሐ ሞዛያ ፳፯፥፳፬–፳፮፤
ሙሴ ፭፥፱፤
እ.አ. ፩፥፫።
ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
		መ ሞሮኒ ፰፥፰፣ ፲፪፣ ፳፪፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፯።
ቅ.መ.መ. ደህንነት—
የልጆች ደህንነት።
፴፱ ሀ ሕዝ. ፳፥፲፰–፲፱፤
አልማ ፫፥፰።
ቅ.መ.መ. ባህል።
		ለ ማቴ. ፲፫፥፲፰–፲፱፤
፪ ቆሮ. ፬፥፫–፬፤
አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—
የወላጆች ሀላፊነቶች።
፵፪ ሀ ፩ ሳሙ. ፫፥፲፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭–፴፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፫፥፵፫–፶፫

፻፹፮

፵፫ አሁንም ትእዛዝ እሰጥሀለሁ—የም
ትድን ቢሆን ቤትህን ሀበስርዓት አደራጅ፣
በቤትህ ውስጥ አያሌ ትክክል ያልሆኑ ነገ
ሮች አሉና።
፵፬ ለአገልጋዬ ስድኒ ሪግደን በእውነት
እለዋለሁ፣ በአንዳንድ ነገሮች ልጆቹን
በሚመለከት ትእዛዝን አላከበረም፤ ስለ
ዚህ፣ አስቀድሞ ቤቱን በስርዓት ያደራጅ።
፵፭ በእውነት፣ ለአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ ይህን እላለሁ፣ ወይም በሌላ
ቃላት፣ ባልንጀሮቼ ብዬ እጠራችኋለሁ፣
እናንት ሀባልንጀሮቼ ናችሁና፣ እና ከእኔም
ጋር ውርስ ይኖራችኋል—
፵፮ ሀአግልጋዮቼ ብዬ የምጠራችሁ በአ
ለም ምክንያት ነው፣ እና እናንተም ለእ
ነርሱ በእኔ ምክንያት አገልጋዮቻቸው
ናችሁ—
፵፯ አሁንም፣ በእውነት ለአገልጋዬ
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እላለሁ—ትእዛዛትን
አላከበርክም፣ እና በጌታ ፊትም ሀተገስጸህ
መቆም ያስፈልግሀል፤
፵፰ ሀቤተሰብህ ንስሀ መግባትና አንዳንድ
ነገሮችን መተው አለባቸው፣ እና የምትላቸ
ውንም በቅንነት ማድመጥ ያስፈልጋቸዋል፣
ወይም ከስፍራቸው ይወጣሉ።
፵፱ ለአንዱ የምለው ለሁሉም እላለሁ፤
ዘወትር ሀጸልዩ አለበለዚያም ክፉው በው

ስጣችሁ ሀይል ይኖረዋል፣ እና ከስፍራችሁ
ያስወጣችኋል።
፶ የቤተክርስቲያኔ ኤጲስ ቆጶስ፣ አገልጋዬ
ኒውል ኬ ዊትኒም፣ ሊገሰፅ፣ እና ቤተሰቡን
በስርዓት ሊያደራጅ፣ እና በቤትም በተጨ
ማሪ ቅን እና አሳቢ እንዲሆኑ፣ እና ዘወት
ርም እንዲጸልዩ ሊያደርግ ያስፈልገዋል፣
ወይም ሀከስፍራቸው ይወጣሉ።
፶፩ ባልንጀሮቼ፣ አሁን እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ስድኒ ሪግደን በጉዞው ይሂድ፣ እና
ይፍጠን፣ እና ደግሞም በምሰጠው የንግግር
ችሎታ የጌታን ሀየተወደደች አመትን፣ እና
የደህንነትን ወንጌልን ያውጅ፤ እና በአንድ
አላማ በምታደርጉት የእምነት ጸሎት እደ
ግፈዋለሁ።
፶፪ እና አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ፣
እና ፍረድሪክ ጂ ዊሊያምስም ይፍጠኑ፣
እና እንድ እምነት ጸሎታቸውም ይሰጣ
ቸዋል፤ እና እኔ የምላችሁን እስከጠበቃ
ችሁ ድረስ በዚህ አለምም፣ ሆነ በሚመ
ጣው አለም አትሸነፉም።
፶፫ እና፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ቅዱስ
መጻሕፍቴን ሀለመተርጎም እንድትፈጥኑ፣
እና የታሪክ፣ እና የሀገሮች፣ እና የመንግ
ስታት፣ የእግዚአብሔር እና የሰው ህግጋት
ለ
እውቀትን ሐእንድታገኙ ፍቃዴ ነው፣
ይህም ሁሉ ለፅዮን ደህንነት ነው። አሜን።

ክፍል ፺፬
በነሀሴ ፪፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። ሀይረም ስሚዝ፣ ሬኖልድስ ከሁን፣ እና ጄርድ ካርተር ለቤተክርስ
ቲያን መገንባት በኮሚቴነት ተመድበዋል።
፩–፱፣ ጌታ ለቀዳሚ አመራር ስራ ስለሚ
ገነባው ቤት የሚመለከት ትእዛዝ ሰጠ፤ ፲–
፵፫ ሀ ፩ ጢሞ. ፫፥፬–፭።
፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፫፤
፹፰፥፷፪።
፵፮ ሀ ዘሌዋ. ፳፭፥፶፭፤
፩ ኔፊ ፳፩፥፫–፰።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።

፲፪፣ የማተሚያ ቤት ይገንባ፤ ፲፫–፲፯፣
ልዩ ውርሶች ተመድበዋል።

፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—
የልጆች ሀላፊነቶች።
፵፱ ሀ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭–፳፩።
፶ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፵።

፶፩ ሀ ሉቃ. ፬፥፲፱።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።
		ለ ቅ.መ.መ. እውቀት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮–፹፣
፻፲፰።

፻፹፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፬፥፩–፲፯

፩ ደግሞም፣ ሀባልንጀሮቼ እውነት እላች
ኋለሁ፣ በዚህ በከርትላንድ ምድር ውስጥ፣
በቤቴ በመጀመር፣ የፅዮን ለካስማ ከተማን
ጅማሬ መሰረት ለመጣል እና ለማዘጋጀት
ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ።
፪ እነሆም፣ በሰጠኋችሁ ሀምሳሌ መሰረት
መደረግ አለበት።
፫ እና በደቡብ ያለው የመጀመሪያው
ከፊል መሬት ለእኔ፣ ራዕዮችን ለሚቀበሉ
በት ለአመራር ስራ፣ ለአመራር ቤት መሰ
ሪያ ይቀደስ፤ እናም ይህም ቤተክርስቲያኗን
እና መንግስቱን በሚመለከቱ ሁሉም ነገሮች
ሀ
ለአመራር አገልግሎት ስራ ነው።
፬ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህም፣ በውስጠ
ኛው አደባባይ፣ አስራ ሰባት ሜትር በሀያ
ሜትር ስፋት እና ርዝመቱ ይሁን።
፭ እና፣ ከዚህ በኋላ በሚሰጣችሁ ንድፍ
መሰረት፣ የታች አደባባይና የላይ አደባ
ባይ ይኑረው።
፮ እና፣ በክህነት ስልጣን ስርዓት መሰ
ረት፣ ከዚህ በኋላ በሚሰጣችሁ ንድፍ መሰ
ረት፣ ይህ ከመሰረቱ ጀምሮ ለጌታ ይቀደስ።
፯ እና ይህም ለአመራር ስራ ለጌታ ሁሉ
ይቀደስ።
፰ እና ማንኛውም ሀእርኩስ ነገር ወደው
ስጥ እንዲገባ አትፍቀዱ፤ እና ለክብሬም
በዚያ ይሆናል፣ እና በዚያም እገኛለሁ።
፱ ማንኛውም ሀ እርኩስ ነገር ቢገባበት
ግን፣ ክብሬ በዚያ አይሆንም፤ እና ወደዚ
ህም አልገባም።

፲ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሁለ
ተኛው ከፊሉ መሬት ለእኔ ቤት መሰሪያ፣
ለቅዱስ መጻሕፍቴ ሀመታተምና ለመተር
ጎም ስራ፣ እና ለማዛችሁ ማንኛቸውም ነገ
ሮች ሁሉ፣ ለእኔ ይቀደስ።
፲፩ እና ይህም፣ በውስጥ አደባባዩ፣
አስራ ሰባት ሜትር በሀያ ሜትር ስፋት እና
ርዝመት ይሁን፤ እና የበታች እና የላይ
አደባባይ ይኑረው።
፲፪ እና ይህም ቤት ከመሰረቱ ጀምሮ፣
ለህትመት ስራ፣ በሚሰጣችሁ ንድፍ መሰ
ረት በሁሉም ነገሮች ቅዱስ እና ያልረከሰ
እንዲሆን ማንኛቸውም በማዛችሁ ሁሉም
ነገሮች ሁሉ ለጌታ ይቀደስ።
፲፫ እና በሶስተኛው ከፊል መሬት ላይ
አገልጋዬ ሀይረም ስሚዝ ውርሱን ይቀ
በል።
፲፬ እና በሰሜን ላይ ባለው በመጀመሪያው
እና በሁለተኛው ከፊል ስፍራ ላይ አገልጋዬ
ሬኖልድስ ከሁን እና ጀርድ ካርተር ውርሶ
ቻቸውን ይቀበሉ—
፲፭ የመደብኩላቸውን ስራ ያከናውኑ
ዘንድ፣ እኔ ጌታ በሰጠኋችሁ ትእዛዝ መሰ
ረት የቤቶቼ የግንባታ ኮሚቴ ይሁኑ።
፲፮ እነዚህ ሁለት ቤቶች እነርሱን በሚ
መለከት ትእዛዝ እስክሰጣችሁ ድረስ እን
ዳይገነቡ።
፲፯ አሁንም በዚህ ጊዜ ምንም ተጨማሪ
ነገርን አልሰጣችሁም። አሜን።

ክፍል ፺፭
በሰኔ ፩፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የማምለኪያ እና የመማሪያ ቤት፣ በልዩም የጌታ ቤት፣
እንዲሰሩ ቀጣይ መለኮታዊ መመሪያ የተሰጠበት ነው (ክፍል ፹፰፥፻፲፱–፻፴፮ን
ተመልከቱ)።
፺፬ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵፭።

		ለ ቅ.መ.መ. ካስማ።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፬–፲፭።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፱፣ ፳፪።

፰ ሀ ሉቃ. ፲፱፥፵፭–፵፮፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፲፮–፳።
		ለ ፩ ነገሥ. ፰፥፲–፲፩።
ቅ.መ.መ. ክብር።

፱ ሀ ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፭–፲፯።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፶፰–፶፱።
		ለ ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፭፥፩–፲፫

፩–፮፣ ቅዱሳን የጌታን ቤት ለመስራት ባሳ
ዩት ድክመት ይገሰጻሉ፤ ፯–፲፣ ጌታ ቤቱን
በመጠቀም ህዝቡን ከላይ ሀይልን ሊያለብ
ሳቸው ይፈልጋል፤ ፲፩–፲፯፣ ቤቱም የማ
ምለኪያ ቦታ እና ለሐዋርያት ትምህርት
ቤት እንዲሆን ይቀደስ።
፩ በእውነት ለምወዳችሁ ለእናንተ ጌታ
እንዲህ ይላል፣ እና የምወዳቸውንም
ኃጢአታቸውን ሀ ለመሰረይ ለ እገስጻቸዋ
ለሁ፣ በቅጣትም ሐከፈተና በሁሉም ነገሮች
መ
የሚድኑበትን መንገድ አዘጋጃለሁና፣ እና
ወድጃችኋለሁም—
፪ ስለዚህ፣ በፊቴ መቀጣት እና መገሰፅ
ያስፈልጋችኋል፤
፫ ሀቤቴን ስለመገንባት የሰጠኋችሁን፣
ታላቅ ትእዛዝ በሁሉም ነገሮች ስላላሰባች
ሁበት፣ አስከፊ የሆነን ኃጢአት በእኔ ላይ
ሰርታችኋልና፤
፬ ሀ እንግዳ የሆነን ስራዬን አከናውን
ዘንድ፣ በሁሉም ስጋ ለባሽ ላይ መንፈሴን
ለ
አፈስ ዘንድ፣ ሐዋሪያቴን ለመጨረሻ ጊዜ
የወይኑ ስፍራዬን ሐእንዲመለምሉ ለማዘጋ
ጀት ያዘጋጀሁት ንድፍ ታላቅ ትእዛዝ በሁ
ሉም ነገሮች አላሰባችሁበትም፤
፭ ነገር ግን እነሆ፣ እውነት እላችኋ
ለሁ፣ በመካከላችሁ የጠራኋቸው የተሾሙ
ብዙ አሉ ነገር ግን ሀየተመረጡት ጥቂቶች
ናቸው።
፺፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ይቅርታ
		ለ

		ሐ
		መ
፫ሀ

፬ሀ

፻፹፰

፮ ያልተመረጡትም በጣም አሳዛኝ ኃጢ
አት ሰርተዋል፣ በዚያም በቀትርም ጊዜ
ሀ
በጨለማ ይሄዳሉ።
፯ እና ለዚህም ምክንያት ሀጾማችሁ እና
ልቅሶአችሁ፣ ወደ ለፀባኦት ጌታ፣ ይህም
ሲተረጎም የመጀመሪያው ቀን ሐፈጣሪ፣
የመጀመሪያው እና የመጨረሻው ወደሆ
ነው፣ ወደ እርሱ ጆሮዎች ይመጡ ዘንድ
መ
የክብር ስብሰባችሁን እንድትጠሩ ትእዛ
ዝን ሰጠኋችሁ።
፰ አዎን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ቤትን
ትገነቡ ዘንድ ትእዛዝ ሰጠኋችሁ፣ በዚህ
ቤትም የመረጥኳቸውን ከላይ ሀመንፈሳዊ
ስጦታ ልሰጣችሁ አቅጃለሁ፤
፱ ይህም አብ ለእናንተ የሚገባው ሀቃል
ኪዳን ነውና፤ ስለዚህ እንደ ኢየሩሳሌም
ሐዋሪያቴ፣ እንድትቆዩ አዛችኋለሁ።
፲ ይህም ቢሆን፣ አገልጋዮቼ በጣም
አሳዛኝ ኃጢአትን ሰርተዋል፤ እና በነቢ
ያት ሀትምህርት ቤትም ለአለመስማማት
ተነስቷል፤ ይህም ለእኔ በጣም አሳዛኝ ነው
ይላል ጌታ፤ ስለዚህ እንዲገሰጹ ላኳቸው።
፲፩ እውነት እላችኋለሁ፣ ቤትን እንድ
ትገነቡ ፍቃዴ ነው። ትእዛዛቴን ብታከብሩ
ይህን ለመገንባት ሀይል ይኖራችኋል።
፲፪ ትእዛዛቴን ሀ ካላከበራችሁ፣ የአብ
ለ
ፍቅር ከእናንተ ጋር አይቀጥልም፣ ስለ
ዚህ በጭለማ ትሄዳላችሁ።
፲፫ አሁን ይህ ጥበብ፣ እና የጌታ አዕምሮ

			 ት. እና ቃ. ፻፩፥፺፭።
ማድረግ።
		ለ ምሳ. ፩፥፳፫፤
ዘዳግ. ፲፩፥፩–፰፤
ኢዩ. ፪፥፳፰፤
ምሳ. ፲፫፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፰።
ዕብ. ፲፪፥፭–፲፩፤
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
ሔለ. ፲፭፥፫፤
የመንፈስ ስጦታዎች።
ት. እና ቃ. ፻፩፥፬–፭፤
		ሐ ያዕቆ. ፭፥፷፩–፸፭፤
፻፭፥፮።
ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፱፤
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣
፴፫፥፫–፬።
ተግሳጽ።
ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
አትክልት ስፍራ።
፩ ቆሮ. ፲፥፲፫።
፭ ሀ ማቴ. ፳፥፲፮፤
ሐጌ. ፩፥፯–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፻፭፥፴፭–፴፯፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፱።
፻፳፩፥፴፬–፵።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
ቅ.መ.መ. መመረጥ።
የጌታ ቤት።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
ኢሳ. ፳፰፥፳፩፤
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ጾም፣ መጾም።

		ለ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ሐ ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።
		መ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፣
፸፬–፹፪፣ ፻፲፯–፻፳።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፤
፴፱፥፲፭፤ ፵፫፥፲፮፤
፻፲፥፱–፲።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ስጦታ።
፱ ሀ ሉቃ. ፳፬፥፵፱።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. የነቢያት
ትምህርት ቤት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸብ።
፲፪ ሀ ዮሐ. ፲፭፥፲።
		ለ ፩ ዮሐ. ፪፥፲፣ ፲፭።

፻፹፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፭፥፲፬–፺፮፥፮

ነው—በአለም በሚሰሩበት ሳይሆንም፣ ቤት
ይሰራ፣ በአለም አይነት ኑሮ እንድትኖሩ
አልሰጠኋችሁምና፤
፲፬ ስለዚህ፣ ለዚህ ሀይል ለምትመድቡት
እና ለምትሾሙት ለሶስታችሁ በማሳያችሁ
ስርዓት ይሰራ።
፲፭ እና በዚህ ውስጠኛ አደባባይም፣
መጠኑ አስራ ሰባት ሜትር ስፋት ይሁን፣
እና ርዝመቱም ሀያ ሜትር ይሁን።
፲፮ እና የውስጠኛው አደባባይ የታች
ክፍል ለቅዱስ ቁርባን ለማቅረብ፣ እና ለስ

ብከታችሁ፣ እና ለጾማችሁ፣ እና ለጸሎታ
ችሁ፣ እና ከሁሉም በላይ የሆነውን ፍላጎ
ታችሁን ሀለምታቀርቡበት ለእኔ ይቀደስ፣
ይላል ጌታ።
፲፯ እና የውስጠኛው አደባባይ ከፍተ
ኛው ክፍልም ለሐዋሪያቴ ትምህርት ቤት
ለእኔ ይቀደስ፣ አለ ሀአህመን ልጅ፤ ወይም
በሌላ ቃላት አልፈስ፤ ወይም በሌላ ቃላት፣
ኦሜገስ፤ እንዲሁም ለጌታችሁ ኢየሱስ ክር
ስቶስ። አሜን።

ክፍል ፺፮
በሰኔ ፬፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የፅዮን
ከተማ ወይም ካስማ ስርዓትን በማሳየት፣ በከርትላንድ ላሉት ቅዱሳን እንደምሳሌ
የተሰጠ ራዕይ። ምክንያቱ የሊቀ ካህናት ጉባኤ ነበር፣ እና የሚታሰብበት ዋናው
ርዕስ ቢኖር በከርትላንድ አጠገብ ቤተክርስቲያኗ ያላትን የፍሬንች እርሻ ስፍራ
የሚባለውን ምድር ስለመሸጥ ነበር። ጉባኤው ማን የእርሻ ስፍራውን በሀላፊነት
እንደሚወስድ መስማማት ስላልቻሉ፣ ሁሉም ጉዳዩን በመመልከት ጌታን ለመ
ጠየቅ ተስማሙ።
፩፣ የከርትላንድ የፅዮን ካስማ ብርቱ
ትሁን፤ ፪–፭፣ ኤጲስ ቆጶስ ውርሱን ለቅ
ዱሳኑ ያካፍል፤ ፮–፱፣ ጆን ጆንሰን በት
ብብር ስርዓት አባል ይሁን።
፩ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ይህንን ጉዳይ እን
ዴት ለመስራት የምታውቁበት ይህም ጥበብ
ይህ ነው፣ ለፅዮን ብርታት የመሰረትኳት
ይህች ሀካስማ ጠንካራ ትሆን ዘንድ ለእኔ
አስፈላጊ ነውና።
፪ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ኒወል ኬ ውትኒ
ቅዱስ ቤቴን ለመገንባት ያለምኩበትን፣
የጠቀሳችሁትን ስፍራ በሀላፊነት ይው
ሰድ።
፫ ደግሞም፣ በጥበብ መሰረትም፣ ውርስ
ለሚፈልጉት ጥቅም ይሆን ዘንድ፣ በመካ
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፱–፲፬።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፳።
		ለ ቅ.መ.መ. ጌታ።

ከላችሁ በምክር እንደሚወሰነው፣ በክፍ
ልፋይ መሬቶች ይከፋፈል።
፬ ስለዚህ፣ ይህን ጉዳይ እና፣ ቃሌን
ለሰዎች ልጆች ለማምጣት አላማ፣ ሀስር
ዓቴን ለመጥቀም አስፈላጊ የሆነውን ክፍል
ታሟሉ ዘንድ አስታውሱ።
፭ እነሆም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ የሰ
ዎች ልጆች ልብ ለእናንተ ጥቅም በቁ
ጥጥር ስር ለማዋል አላማ፣ ቃሌ ወደ
ሰዎች ልጆች ይሄዱ ዘንድ ይህ ለእኔ
በጣም አስፈላጊ ነው። እንዲህም ይሁን።
አሜን።
፮ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ይህም
ጥበብ እና በእኔ አስፈላጊ ነው፣ መስዋዕቱን
የተቀበልኩለት፣ እና ጸሎቱን የሰማሁለት፣
ከዚህ ጀምሮ ትእዛዛቴን እስካከበረ ድረስ

፺፮ ፩ ሀ ኢሳ. ፴፫፥፳፤ ፶፬፥፪።

ቅ.መ.መ. ካስማ።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፫–፬።

			 ቅ.መ.መ. የትብብር ስርዓት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፮፥፯–፺፯፥፮

የዘለአለም ህይወት ቃል ኪዳን የምሰጠው
አገልጋዬ ጆን ጆንሰን—
፯ እርሱም ሀየዮሴፍ ትውልድ ዘር እና
ለአባቶቹ የተሰጡትን የቃል ኪዳን በረከ
ቶች ተካፋይ ነውና—
፰ እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን ለሰዎች
ልጆች ለማምጣት ይረዳ ዘንድ እርሱ የስ

፻፺

ርዓቱ አባል መሆኑ በእኔ ዘንድ አስፈላጊ
ነው።
፱ ስለዚህ ለዚህ በረከት ሹሙት፣ እና በዚ
ያም ይኖርበት ዘንድ በእናንተ መካከል ከተ
ጠቀሰው ቤት ላይ ያሉትን እዳዎች ለመው
ሰድ በቅንነት ይፈልግ። እንዲህም ይሁን።
አሜን።

ክፍል ፺፯
በነሀሴ ፪፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዩ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ፣ ነቢዩ ጌታን ለመረጃ በጠየቀበት መልስ፣ የፅዮን፣
የጃክሰን የግዛት ክፍል ሚዙሪ ቅዱሳን ጉዳዮችን የሚያመራምር ነበር። በዚህ ጊዜ
በሚዙሪ የነበሩት የቤተክርስቲያኗ አባላት በጥልቅ እየተሰቃዩ ነበር እና በሐምሌ
፳፫፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) ከጃክሰን የግዛት ክፍል ወጥተው እንዲሄዱ ስምምነትን
እንዲፈርሙ ተገድደው ነበር።
፩–፪፣ ብዙዎቹ የፅዮን (ጃክሰን የግዛት
ክፍል፣ ሚዙሪ) ቅዱሳን በእምነታቸው
ተባርከዋል፤ ፫–፭፣ ፓርሊ ፒ ፕራት
በፅዮን ትምህርት ቤት እንዲያገለግል ታዝ
ዟል፤ ፮–፱፣ ቃል ኪዳናቸውን የሚያከ
ብሩትን ጌታ ይቀበላቸዋል፤ ፲–፲፯፣ ልበ
ንጹ የሆኑት እግዚአብሔርን የሚያዩበት
ቤት በፅዮን ይሰራ፤ ፲፰–፳፩፣ ፅዮን ልበ
ንጹህ ነች፤ ፳፪–፳፰፣ ታማኝ ከሆነች ፅዮን
የጌታን ቅጣት ታመልጣለች።
፩ ባልንጀሮቼ እውነት እላችኋለሁ፣ በእ
ውነት ትሁት ሆነው እና በቅንነት ጥበብን
ለመማርና እውነትን ለማግኘት ስለሚጥ
ሩት ብዙዎች፣ ሀበፅዮን ምድር ስላሉት ወን
ድሞቻችሁ ያለኝን ፈቃድ አሳያችሁ ዘንድ
በድምጼ፣ እንዲሁም በመንፈሴ ድምፅ እና
ገራችኋለሁ።
፪ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ እንደ
ነዚህ አይነቶች የተባረኩ ናቸው፣ ያገኙታ
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ዮሴፍ፣
የያዕቆብ ልጅ።
፺፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፪ ሀ ማቴ. ፭፥፭፤

ልና፤ ፍርድንም ሳመጣባቸው ፅድቅ አደ
ርግ ዘንድ፣ እኔ ጌታ ሀለቅን እና ለምፈል
ገው ሁሉ ምህረትን አሳያለሁና።
፫ እነሆ፣ በፅዮን ስላለው ሀ ትምህርት
ቤት እላችኋለሁ፣ እኔ ጌታ በፅዮን ትም
ህርት ቤት በመኖሩ፣ ደግሞም በአገልጋዬ
ለ
ፓርሊ ፒ ፕራትም ተደስቻለሁ፣ እርሱም
በእኔ ይኖራልና።
፬ በእኔ በመኖር የሚቀጥል ቢሆን ሌላ ትእ
ዛዛትን እስከምሰጠው ድረስ በፅዮን ምድር
ትምህርት ቤት ውስጥ በመሪነት ይቀጥላል።
፭ እናም ለትምህርት ቤቱ፣ እና ለፅዮን
ውስጥ ቤተክርስቲያን መታነጽ ቅዱሳን
መጻህፍትን ሁሉ እና ሚስጥራትን ለማ
ብራራት በሚበዙ በረከቶች እባርከዋለሁ።
፮ እና ለሚቀሩት ትምህርት ቤትም፣ እኔ
ጌታ፣ ምህረትን ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ፤
ይህም ቢሆን፣ ሀመገሰፅ የሚያስፈልጋቸው
ሌሎችም አሉ፣ እና ስራዎቻቸውም እንዲ
ታወቁ ይደረጋል።

			 ሞዛያ ፫፥፲፱።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. የነቢያት
ትምህርት ቤት።
		ለ ቅ.መ.መ. ፕራት፣

ፓርሊ ፓርከር።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።

፻፺፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፯፥፯–፳፩

፯ ሀምሳር በዛፎች ሥር ተቀምጦአል፤
እና መልካም ለፍሬ የማይሰጥ ዛፍ ሁሉ
ይቈረጣል እና ወደ እሳትም ይጣላል። እኔ
ጌታ ተናግሬዋለሁ።
፰ እውነት እላችኋለሁ፣ በመካከላቸው
ሀ
ልቦቻቸው ለታማኝ እንደሆኑ፣ እና እን
ደተሰበሩ፣ እና መንፈሶቻቸው እንደተዋ
ረዱ የሚያውቁ፣ እና ቃል ኪዳኖቻቸውን
ሐ
በመስዋዕት—አዎን፣ እኔ ጌታ በማዝዘው
እያንዳንዱ መስዋእት—ለመከተል መፈቃ
ደኛ የሆኑት ሁሉ፣ እኔ ሠእቀበላቸዋለሁ።
፱ እኔ ጌታ በመልካም ምድር ውስጥ፣
በንጹህ ወንዝ አጠገብ እንደተተከለ፣ ውድ
ፍሬዎች እንደሚሰጥ፣ በጣም ፍሬአማ እን
ደሆነ ዛፍ እንዲፈሩ አደርጋለሁ።
፲ እውነት እላችኋለሁ፣ በፅዮን ምድር
ውስጥ በሰጠኋችሁ ሀንድፍ መሰረት ለቤት
ይሰራልኝ ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፲፩ አዎን፣ በቶሎም በህዝቤ አስራት
ይሰራ።
፲፪ እነሆ፣ ለፅዮን ደህንነት ሀቤት ለእኔ
ይሰራ ዘንድ፣ ከእጆቻቸው እኔ ጌታ የምጠ
ብቅባቸው ለአስራትና መስዋዕት ይህ ነው—
፲፫ ለቅዱሳን ሁሉ ሀ ምስጋናን የማቅረ
ቢያ ቦታ፣ እና በአገልግሎቱ ስራ በተለ
ያዩት ጥሪአቸው እና ሀላፊነታቸው የተጠ
ሩት ሁሉ የሚማሩበት ቦታ፤
፲፬ በአገልግሎታቸው፣ በአስተያየታ
ቸው፣ በመሰረታዊ መርህ፣ እና በትምህ
ርታቸው፣ እና በላያችሁ የተሰጣችሁ የመ
፯ ሀ ማቴ. ፫፥፲።
		ለ ሉቃ. ፮፥፵፫–፵፭፤
አልማ ፭፥፴፮፣ ፶፪፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፲፭–፳።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የተሰበረ ልብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		መ ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፬።
		ሠ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፭፤
፻፴፪፥፶።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፲፬–፲፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፶፯፥፫፤
፹፰፥፻፲፱፤ ፻፳፬፥፶፩።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።

ንግስቱ ሀቁልፍ፣ በምድር ላይ ያለው የእግ
ዚአብሔር ለመንግስትን በሚመለከት ሁሉ፣
በዚህ ሁሉ ፍጹም ሐመረዳት ይኖራቸው
ዘንድ ነው።
፲፭ እና በጌታ ስም ቤትን ለእኔ እስከሰሩ
ልኝ ድረስ፣ እና እንዳይረከስ፣ ማንኛው
ንም ሀእርኩስ ነገር እንዲገባበት እስካልፈ
ቀዱ ድረስ፣ ለክብሬ ያርፍበታል፤
፲፮ አዎን፣ እና በዚያም ሀ እገኛልሁ፣
እመጣበታለሁና፣ እና የሚገባበት ለንጹህ
ልብ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያያል።
፲፯ ነገር ግን የረከሰ ቢሆን አልመጣበ
ትም፣ እና ክብሬም አይገኝበትም፤ ቅዱስ
ወዳልሆነ ቤተመቅደስ አልመጣምና።
፲፰ እሁንም እነሆ፣ ፅዮን እነዚህን ነገሮች
ካደረገች ሀትበለፅጋለች፣ እና ታድጋለችም
እናም በጣም የከበረች፣ በጣም ታላቅ፣ እና
በጣም አስፈሪም ትሆናለች።
፲፱ እና የምድር ሀህዝብም ያከብሯታል፣
እና እንዲህም ይላሉ፥ በእርግጥም ለፅዮን
የእግዚአብሔር ከተማ ነች፣ እና በእርግ
ጥም ፅዮን ልትወድቅ አትችልም፣ ወይም
ከስፍራዋ አትወጣም፣ እግዚአብሔር በዚያ
ነውና፣ እና የጌታም እጅ በዚያ ነው፤
፳ እና በጉልበቱ ሀይል መድሀኒቷና ታላቅ
ሀ
ማማዋ እንደሚሆን መሀላ ገብቷል።
፳፩ ስለዚህ፣ በእውነት ጌታ እንዲህ
ይላል፣ ሀ ፅዮን ትደሰት፣ ይህች ፅዮን
ነውና—ልበ ንጹህ፤ ስለዚህ፣ ኃጥአን ሁሉ
ሲያዝኑ ፅዮን ትደሰት።

		ለ ቅ.መ.መ. አስራት፣
አስራት መክፈል።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማስተዋል።
፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፺፬፥፱፤
፻፱፥፳–፳፩።
		ለ ሐጌ. ፪፥፯፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፭።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፥፩–፲።
		ለ ማቴ. ፭፥፰፤

፲፰ ሀ
፲፱ ሀ

		ለ
፳ሀ
፳፩ ሀ

ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–፲፫፤
፹፰፥፷፰።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
ት. እና ቃ. ፺፥፳፬፤ ፻፥፲፭።
ኢሳ. ፷፥፲፬፤
ዘካ. ፪፥፲–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–፸፤
፵፱፥፲።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም።
፪ ሳሙ. ፳፪፥፫።
ሙሴ ፯፥፲፰።
ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት፤
ፅዮን።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፯፥፳፪–፳፰

፻፺፪

፳፪ እነሆም፣ እና አስተውሉ፣ በኃጢአተ
ኞቹ ላይ ሀበቀል እንደ አውሎ ንፋስ ፈጥኖ
መጥቷል፤ እና ማንስ ያመልጠዋል?
፳፫ የጌታ ሀመከራም ቀንና ሌሊት ያል
ፋል፤ ወሬውንም መላውን ህዝብ ያስደነ
ግጣል፤ አዎን፣ ጌታ እስከሚመጣም አይ
ቆምም፤
፳፬ የጌታ ቁጣ በርኩሰታቸውና በክፉ
ስራዎቻቸው ሁሉ ላይ ተቀጣጥሏልና።
፳፭ ይህም ቢሆን፣ ፅዮን ያዘዝኳትን ማን
ኛውም ነገሮች ሁሉ የምትከተል ከሆነችም
ሀ
ታመልጣለች።
፳፮ ነገር ግን፣ ያዘዝኳትን ማንኛውም ነገ

ሮች ሁሉ ባትከተል ግን፣ በሁሉም ስራዎቿ
መሰረት በታላቅ ስቃይ፣ ሀቸነፈር፣ መቅ
ሰፍት፣ በጎራዴ፣ ለበበቀል፣ ሐበምትበላም
እሳት መእጎበኛታለሁ።
፳፯ ይህም ቢሆን፣ እኔ ጌታ መስዋዕቴን
እንደተቀበልኩ በጆሮዋ ይህ አንድ ጊዜ ይነ
በብላት፤ እና ኃጢአት ከዚህ በኋላ የማ
ትሰራ ቢሆን ከእነዚህ ነገሮች ሀማንኛቸውም
አይደርሱባትም።
፳፰ እና በበረከቶች ሀእባርካታለሁ፣ እና
በእርሷና በትውልዶቿ ላይ ለዘለአለም የሚ
ሆኑ በረከቶች አበዛላታለሁ፣ ይላል ጌታ
አምላካችሁ። አሜን።

ክፍል ፺፰
በነሀሴ ፮፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የመጣው በሚዙሪ ቅዱሳን በመሰደዳቸው ምክንያት
ነበር። ተጨማሪ የቤተክርስቲያኗ አባላት በምዙሪ መስፈራቸው፣ በቅዱሳን ቁጥ
ሮች፣ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ተፅዕኖአቸው፣ እና በባህልና በሀይማኖት ልዩነቶች
ምክንያት ፍርሀት የነበራቸውን አንዳንድ ሌሎች ሰፋሪዎችን ረብሾ ነበር። በሀምሌ
፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. )፣ አመጸኛ ህዝብ የቤተክርስቲያኗን ንብረት አፈረሱ፣ ሁለት
የቤተክርስቲያኗ አባላትን ሬንጅ ቀብተው በላባ ሸፈኑ፣ እናም ቅዱሳን ከጃክሰን
አውራጃ ወጥተው እንዲሄዱ በግድ ጠየቁ። ምንም እንኳ በሚዙሪ የነበሩት ችግ
ሮች ዜና ለነቢዩ በከርትላንድ ውስጥ (በዘጠኝ መቶ ማይል ርቀት) እንደደረሰው
ምንም ጥርጣሬ ባይኖርም፣ የጉዳዩ አሳሳቢነት በዚህ ቀን ሊታወቀው የሚችለው
በራዕይ ብቻ ነበር።
፩–፫፣ የቅዱሳኑ ስቃይ ለጥቅማቸው ይሆ
ናል፤ ፬–፰፣ ቅዱሳን ለሀገሩ ህገ መንግ
ስት ተባባሪዎች ይሁኑ፤ ፱–፲፣ ታማኝ፣
ብልህ፣ እና መልካም ሰዎች በህዝባዊ
መንግስት መደገፍ ይገባቸዋል፤ ፲፩–
፲፭፣ በጌታ ምክንያት ህይወታቸውን የሚ
ያጡ ዘለአለማዊ ህይወት ይኖራቸዋል፤
፲፮–፲፰፣ ጦርነትን አስወግዱ እና ሰላምን
አውጁ፤ ፲፱–፳፪፣ የከርትላንድ ቅዱሳን
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. በቀል።
፳፫ ሀ ኢሳ. ፳፰፥፲፬–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፩።
፳፭ ሀ ፪ ኔፊ ፮፥፲፫–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፬፤

ተገሰጹ እናም ንስሀ እንዲገቡ ታዘዙ፤
፳፫–፴፪፣ ጌታ በህዝቦቹ ላይ የተጣለባ
ቸውን ስቃይ እና መከራን የሚያስተዳ
ድሩ ህጎቹን ጌታ ገለጠ፤ ፴፫–፴፰፣ ጦር
ነት ተቀባይነት የሚያገኘው ጌታ ሲያ
ዝዘው ነው፤ ፴፱–፵፰፣ ቅዱሳን፣ ንስሀ
ቢገቡ የጌታን በቀል ለማምለጥ ለሚችሉ
ጠላቶቻቸውን ይቅርታን ይስጡ።

ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳።
፳፮ ሀ ሉቃ. ፳፩፥፲–፲፫።
		ለ ሚል. ፬፥፩–፫፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፳–፳፩።
		ሐ ኢዩ. ፩፥፲፭–፳።

		መ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፬–፶፱።
፳፯ ሀ ሕዝ. ፲፰፥፳፯።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።

፻፺፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፰፥፩–፲፮

፩ ባልንጀሮቼ እውነት እላችኋለሁ፣
ሀ
አትፍሩ፣ ልባችሁ ይፅኑ፤ አዎን፣ ዘወ
ትር ተደሰቱ፣ እና በሁሉም ነገሮች ለምስ
ጋናን ስጡ፤
፪ ጌታን በትዕግስት ሀጠብቁ፣ ጸሎቶቻ
ችሁ ወደፀባኦት ጌታ ጆሮዎች ገብተዋል፣
እናም በዚህ ህትመት እና ምስክር ተመዝግ
በዋልና—እነዚህም እንዲፈጸሙ ጌታ መሀላ
ገብቷል እና አውጇል።
፫ ስለዚህ፣ እንዲሟሉም በማይለወጥ ቃል
ኪዳን፣ ይህን የተስፋ ቃል ይሰጣችኋል፤
እና ሀየተሰቃያችሁባቸው ነገሮች ሁሉ ለጥ
ቅማችሁ፣ እና ለክብሬ፣ አብረው ይሰራሉ፣
ይላል ጌታ።
፬ አሁንም፣ ስለምድሩ ህግጋት በእው
ነትም እላችኋለሁ፣ ህዝቤ የማዝዛቸውን
ማንኛቸውንም ነገሮች ሁሉ እንዲያደርጉ
ፍቃዴ ነው።
፭ እና መብቶችን እና ልዩ መብቶችን
በመጠበቅ የነጻነትን መሰረታዊ መርህ የሚ
ደግፈው፣ ሀህገ መንግስት የሆነው የምድሩ
ለ
ህግ ለሰው ዘር ሁሉ ነው፣ እና በፊቴም
ተገቢ ነው።
፮ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ እናንተና የቤተክርስ
ቲያኔ ወንድሞቻችሁ ለዚያ ለሀገሩ ህገ መን
ግስት ተባባሪዎች መሆናችሁን ተገቢ አደ
ርጋችኋለሁ፤
፯ የሰው ህግን በሚመለከትም፣ ከዚህ
በላይ ወይም በታች የሆነው ከክፉ የሚ
መጣ ነው።
፰ እኔ ጌታ አምላክ ነጻ አደረኳችሁ፣ ስለ
፺፰ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፮።

		ለ ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፪ ሀ መዝ. ፳፯፥፲፬፤
ኢሳ. ፴፥፲፰–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፭።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፯።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፯–፹፤
፻፱፥፶፬።
ቅ.መ.መ. ህገ መንግስት፤
መብት።
		ለ ፩ ጴጥ. ፪፥፲፫–፲፬፤

ዚህ በእርግጥም ሀነጻ ናችሁ፤ እና ህጉም ነጻ
አድርጎአችኋል።
፱ ይህም ቢሆን፣ ሀክፉው ሲያስተዳድር
ህዝቡ ያዝናል።
፲ ስለዚህ፣ ሀታማኝ ሰዎች እና ብልህ
ሰዎች በቅንነት ይፈለጉ፣ እና መልካምና
ብልህ ሰዎች ለመደገፍ ፈልጉ፤ አለበለዚ
ያም ከዚህ በታች የሆኑት ማንኛውም ከክፉ
የመጣ ነው።
፲፩ እና ከእግዚአብሔር አንደበት ከሚ
መጣው በእያንዳንዱ ሀቃል እንድትኖሩ
ዘንድ፣ ክፉን ሁሉ እንድትተዉና በጥሩ ነገ
ሮች ላይ እንድትጸኑ ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፲፪ ታማኝ ለሆነው በሥርዓት ላይ ሥር
ዓት፣ በትእዛዝም ላይ ትእዛዝ ሀእሰጠዋለ
ሁና፤ እና በዚህም ለእሞክራችኋለሁ እናም
እፈትናችኋለሁም።
፲፫ እና ለእኔ ጉዳይ፣ ለስሜ ህይወቱን
ሀ
የሚሰጥም ዳግም ያገኘዋል፣ እንዲሁም
ዘለአለማዊ ህይወትን።
፲፬ ስለዚህ፣ ጠላቶቻችሁን ሀአትፍሩ፣
በቃል ኪዳኔ፣ ለእስከሞትም ድረስ፣ እን
ደምትጸኑ፣ ብቁም ሆናችሁ እንድትገኙ፣
በሁሉም ነገሮች ሐእፈትናችሁ ዘንድ በልቤ
አውጄዋለሁና፣ ይላል ጌታ።
፲፭ በቃል ኪዳኔ ካልጸናችሁ ለእኔ ብቁ
አይደላችሁም።
፲፮ ስለዚህ፣ ሀ ጦርነትን ለ አስወግዱና
ሐ
ሰላምንም አውጁ፣ እና የልጆችን ልብ
ወደ አባቶች፣ እና የአባቶችንም ልብ ወደ
ልጆች መለመቀየር በቅንነት ፈልጉ፤

			 ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩፤
፻፴፬፥፭።
፰ ሀ ዮሐ. ፰፥፴፪፤ ፪ ቆሮ. ፫፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ፤
ነጻ፣ ነጻነት።
፱ ሀ ምሳ. ፳፱፥፪።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣ ታማኝነት።
፲፩ ሀ ዘዳግ. ፰፥፫፤ ማቴ. ፬፥፬፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፫–፵፬።
፲፪ ሀ ኢሳ. ፳፰፥፲፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።
		ለ አብር. ፫፥፳፭–፳፮።
፲፫ ሀ ሉቃ. ፱፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፭–፴፰፤

፲፬ ሀ
		ለ
		ሐ
፲፮ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

፻፫፥፳፯–፳፰።
ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
ነሀ. ፬፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፱።
ራዕ. ፪፥፲፤
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፩፣ ፴፱።
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፶፭።
ቅ.መ.መ. ጦርነት።
አልማ ፵፰፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ሰላም የሚሰራ።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
ሚል. ፬፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፪፥፩–፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፰፥፲፯–፴፪

፻፺፬

፲፯ ደግሞም፣ የአይሁዶችን ልብ ወደ
ነቢያት፣ እና የነቢያትንም ወደ አይሁዶች፤
አለበለዚያም እመጣና አለምን ሁሉ በእር
ግማን እመታታለሁ፣ እና በፊቴ ስጋ ለባሽ
ሁሉ ይቃጠላል።
፲፰ ልባችሁ አይታወኩ፤ በአባቴ ቤት
ሀ
ብዙ መኖሪያዎች አሉ፤ እና ስፍራን አዘ
ጋጅቼላችኋለሁና፤ እናም አባቴ እና እኔ
ባለንበት እናንተም ደግሞ ትሆናላችሁ።
፲፱ እነሆ፣ እኔ ጌታ በከርትላንድ ቤተክ
ርስቲያን ውስጥ ባሉት ብዙዎች አልተደ
ሰትኩም፤
፳ ኃጢአታቸውን፣ እና ክፉ መንገዶቻ
ቸውን፣ የልባቸውን ኩራት፣ እና መጎምጀ
ታችን፣ እና ርኵሰታቸውን አይተውም፣
እና የሰጠኋቸውን የጥበብ እና የዘለአለም
ቃላትን አይከተሉም።
፳፩ እውነት እላችኋለሁ፣ ንስሀ ባይገቡ
እና ያልኳቸውን ማንኛቸውንም ነገሮች
ባታደርጉ፣ እኔ ጌታ ሀእገስጻቸዋለሁ እና
የፈቀድኩትን ሁሉ አደርጋለሁ።
፳፪ ደግሜም እላችኋልሁ፣ ያዘዝኳችሁን
ማንኛቸውንም ነገሮች ሀብታደርጉ፣ እኔ ጌታ
ቁጣን እና ንዴትን ከእናንተ አርቃለሁ፣ እና
የሲዖል ለደጆችም አያሸንፏችሁም።
፳፫ አሁን፣ ስለቤተሰቦቻችሁ በሚመ
ለከት እናገራችኋለሁ—ሰዎች እናንተን
ወይም ቤተሰቦቻችሁን አንዴ ሀ ቢመቷ
ችሁ፣ እና በትዕግስት ብትጸኑ እና እነር
ሱንም ባትሰድቡ ወይም በቀልንም ባታደ
ርጉ፣ ዋጋን ታገኛላችሁ፤
፳፬ ነገር ግን በትዕግስት ባትጸኑ፣ በእና
ንተ ላይ ሀእንደተመዘነ ትክክለኛ ሚዛን ሆኖ
ይቆጠራል።
፳፭ ደግሞም፣ ጠላታችሁ ለሁለተኛ
ቢመታችሁ፣ እና ጠላታችሁን ባትሰድቡ፣

እና በትዕግስት ብትጸኑ፣ ዋጋችሁ አንድ
መቶ እጥፍ ይሆናል።
፳፮ ደግሞም፣ ለሶስተኛ ጊዜ ቢመታ
ችሁ፣ እና ሀበትዕግስትም ብትጸኑ፣ ዋጋ
ችሁ በአራት እጥፍ ያድጋል፤
፳፯ እና እነዚህ ሶስት ምስክሮችም ንስሀ
ባይገባ በጠላታችሁ ላይ ይቆማሉ፣ እናም
አይወገዱም።
፳፰ አሁንም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ያ ጠላት ወደ ፍርድ በፊቴ ባለመምጣቱ
ከበቀሌ ካመለጠ፣ ዳግም ወደ እናንት
ወይም ወደ ቤተሰባችሁ፣ እንዲሁም እስከ
ሶስት እና አራት ትውልዶች ልጅ ልጆቻ
ችሁ እንዳይመጣባችሁ በስሜ ሀአስጠንቅ
ቁት።
፳፱ ከዚያም፣ በእናንተ ወይም በልጆቻ
ችሁ፣ ወይም እስከ ሶስትና አራት ትው
ልዶች በልጅ ልጆቻችሁ ከመጣባችሁ፣
ጠላታችሁን በእጆቻችሁ አሳልፌ እሰጣ
ችኋለሁ።
፴ ከዚያም ካልቀጣችሁት፣ እናንት ደግ
ሞም ልጆቻችሁ እና እስከ ሶስት እና አራት
ትውልዶች የልጅ ልጆቻሁም ለፅድቃችሁ
ዋጋን ታገኛላችሁ።
፴፩ ይህም ቢሆን፣ ጠላታችሁ በእጆቻ
ችሁ ውስጥ ነው፤ እና በስራው በኩል ዋጋ
ከሰጣችሁት ተገቢን ነገር አደረጋችሁ፤
ህይወታችሁን የሚሻ ቢሆን፣ እና ህይወ
ታችሁ በእርሱ አደጋ ላይ ከሆነ፣ ጠላታ
ችሁ በእጆቻችሁ ውስጥ ነው እና ተገቢ
ንም ነገር አደረጋችሁ።
፴፪ እነሆ፣ ይህም ለአገልጋዬ ኔፊ፣ እና
ሀ
ለአባቶቻችሁ፣ ለዮሴፍ፣ እና ያዕቆብ፣
እና ለይስሀቅ፣ እና ለአብርሐም፣ እና ለቀ
ደሙት ነብያቴ እና ሐዋሪያቴ የሰጠሁት
ህግ ነው።

ሀ

፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
፲፰ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፪፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፪፤
፸፮፥፻፲፩፤ ፹፩፥፮።
፳፩ ሀ ሞዛያ ፳፫፥፳፩፤
ሔለ. ፲፪፥፫።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።

፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፪–፲፫።
፳፫ ሀ ሉቃ. ፮፥፳፱፤
አልማ ፵፫፥፵፮–፵፯።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣

መሳደድ።
፳፬ ሀ ማቴ. ፯፥፩–፪።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲።

፻፺፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፰፥፴፫–፵፰

፴፫ ደግሞም፣ ከየትኞቹም ሀገሮች፣ ነገ
ዶች፣ ቋንቋዎችና ህዝብ ጋር እኔ ጌታ ካላ
ዘዝኳቸው በስተቀር እንዳይዋጉ ለጥንቶቹ
የሰጠሁት ሀህግ ነው።
፴፬ እና የትኛውም ሀገር፣ ነገድ፣ ወይም
ህዝብ በእነርሱ ላይ ጦርነት ቢያውጅ፣
እነርሱ አስቀድመው ለዚያ ህዝብ፣ ሀገር፣
ወይም ቋንቋ ሀየሰላም አርማን ያንሱ፤
፴፭ እና ህዝቦቹ ለሰላም ያቀረቡትን፣
ወይም ሁለተኛውን ወይም ሶስተኛውን፣
ባይቀበሉ፣ እነዚህን ምስክሮች በጌታ ፊት
ያምጡ፤
፴፮ ከዚያም እኔ ጌታ ትእዛዝን እሰጣቸ
ዋለሁ፣ እና ከእነዚያ ሀገሮች፣ ቋንቋዎችና
ህዝብ ጋር ጦርነትን ቢያደርጉ ድርጊታቸ
ውን ተገቢ ብዬ እቀበለዋለሁ።
፴፯ እና እኔ ጌታ ጦርነታቸውን፣ እና
እስከ ሶስት እና አራት ትውልድ፣ የልጆ
ቻቸውን ጦርነት፣ እና የልጅ ልጆቻቸውን
ጦርነት፣ በጠላቶቻቸውም ላይ በቀልን እስ
ኪያገኙ ድረስ ሀእዋጋላቸዋለሁ።
፴፰ እነሆ፣ ይህም በፊቴ ተገቢ ይሆን
ዘንድ ለሁሉም ህዝብ ምሳሌ ነው፣ ይላል
ጌታ አምላካችሁ።
፴፱ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ለመጀመሪያ ጊዜ ጠላታችሁ ወደ እናንተ
ከመጣ በኋላ ንስሀ ቢገባ እና ለምህረት ወደ
እናንተ እየለመነ ቢመጣ፣ ይቅርታ አድር
ጉለት፣ እና በጠላታችሁም ላይ እንደምስ
ክር አትያዙበት—
፵ እናም እስከ ሁለተኛና ሶስተኛ ድረስም
ይቀጥል፤ እና ጠላታችሁ በእናንተ ላይ የተ
ላለፈውን ንስሀ እስከገባለት ድረስ፣ እናንት
እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት ሀይቅር በሉት።

፵፩ እና በመጀመሪያው ከተላለፋችሁ
እና ንስሀ ካልገባ፣ ይህም ቢሆን ይቅርታ
ስጡት።
፵፪ እና ለሁለተኛ ጊዜ ከተላለፋችሁ፣
እና ንስሀን ባይገባ፣ ይህም ቢሆን ይቅር
ታን ስጡት።
፵፫ እና ለሶስተኛ ጊዜ ቢተላለፋችሁ፣ እና
ንስሀን ባይገባ፣ ደግሞም ይቅርታን ስጡት።
፵፬ ነገር ግን ለአራተኛ ጊዜ ቢተላለፋ
ችሁ ይቅርታ አትስጡት፣ ነገር ግን እነዚ
ህን ምስክሮች በጌታ ፊት አምጡ፤ እና ንስሀ
እስከሚገባ ድረስ እና በእናንተ ላይ በተላለ
ፈው ነገሮች ሁሉ በአራት እጥፍ ዋጋ እስከ
ሚሰጣችሁ ድረስ አይደመሰሱም።
፵፭ ይህን ቢያደርግ፣ በሙሉ ልባችሁ
ይቅርታን ትሰጡታላችሁ፤ እና ይህን ባያ
ደርግ፣ እኔ ጌታ በጠላታችሁ ላይ በአንድ
መቶ እጥፍ ሀእበቀላለሁ፤
፵፮ እናም በሚጠሉኝ በልጆቹ ላይ፣ እና
በልጅ ልጆቹ ላይ ሁሉ፣ እስከ ሀሶስትና
አራት ትውልድ እበቀላለሁ።
፵፯ ነገር ግን፣ ልጆቹ ወይም የልጅ
ልጆች ንስሀ ቢገቡ፣ እና በሙሉ ልባቸው
እና በሙሉ ሀይላቸው፣ አዕምሮዋቸው፣
እናም ጉልበታቸው ወደ ጌታ ሀቢመለሱ፣
እና ለተላለፉት መተላለፊያዎች፣ ወይም
አባቶቻቸው፣ ወይም የአባቶቻቸው አባ
ቶች ለተላለፉበት ሁሉ በአራት እጥፍ ደግ
መው ቢመለሱ፣ ከዚያም የእናንተም ቁጣ
ይመለስ፤
፵፰ እና ሀበቀልም አይመጣባቸውም፣
ይላል ጌታ አምላካችሁ፣ እና መተላለፋ
ቸውም በጌታ ፊት እንደ ምስክር በእነርሱ
ላይ አይመጡባቸውም። አሜን።

ክፍል ፺፱
በነሀሴ ፳፱፣ ፲፰፻፴፪ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
፴፫ ሀ ዘዳግ. ፳፥፲፤
አልማ ፵፰፥፲፬–፲፮።
፴፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፴፰–፵፩።
፴፯ ሀ ኢያ. ፳፫፥፲፤

ኢሳ. ፵፱፥፳፭።
፵ ሀ ማቴ. ፲፰፥፳፩–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፱–፲፩።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።

፵፭ ሀ
፵፮ ሀ
፵፯ ሀ
፵፰ ሀ

ሞር. ፰፥፳።
ዘዳግ. ፭፥፱–፲።
ሞዛያ ፯፥፴፫፤ ሞር. ፱፥፮።
ሕዝ. ፲፰፥፲፱–፳፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፺፱፥፩–፻፥፪

፻፺፮

ለጆን መርዶክ የተሰጠ ራዕይ። ባለቤቱ ጁሊያ ክላፕ በሚያዝያ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )
ከሞተች በኋላ፣ እናት የሌላቸው ልጆቹ ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር እየኖሩ ሳሉ፣
ከአንድ አመት በላይ፣ ጆን መርዶክ ወንጌልን ይሰብክ ነበር።
፩–፰፣ ጆን መርዶክ ወንጌልን እንዲሰብክ
ተጠራ፣ እና እርሱን የሚቀበሉትም ጌታን
ይቀበላሉ እና ምህረትንም ያገኛሉ።
፩ እነሆ፣ ለአገልጋዬ ጆን መርዶክ ጌታ
እንዲህ ይላል—ወደ ምስራቅ ሀገሮች ከቤት
ወደ ቤት፣ ከመንደር ወደ መንደር፣ እና
ከከተማ ወደ ከተማ ዘለአለማዊ ወንጌሌን
በዚያ ለሚኖሩት፣ ሀበስደት እና በክፋት
መካከል እያወጅህ እንድትሄድ ተጠር
ተሀል።
፪ እና ሀየሚቀበልህም ይቀበለኛል፤ እና
በእኔ ቅዱስ መንፈስ ለመገለጥ ቃሌን ለማ
ወጅ ሀይል ይኖርሀል።
፫ እናማንም ሀእንደ ትንሽ ልጅ የሚቀበ
ልህም፣ ለመንግስቴን ይቀበላል፤ እነርሱም
ብፁዓን ናቸው፥ ሐምህረት ያገኛሉና።

፬ እና ማንም አንተን ሀየሚቃወም ከአባቴ
እና ከቤቱ ይወገዳል፤ እና በእግረ መንገድህ
በእነርሱም ላይ ምስክር ይሆን ዘንድ በተ
ሰወሩ ስፍራዎች ለእግሮችህን ታጸዳለህ።
፭ እነሆ እና አስተውል፣ በመጽሐፍም
ጥራዝ እንደ ተጻፈው፣ በእኔ ላይ ከፅድቅ
በመራቅ ክፉ ሥራቸው ሁሉ እወቀሳቸው
ዘንድ፣ ሀለፍርድ በቶሎ ለእመጣለሁ።
፮ አሁንም፣ እውነት እልሀለሁ፣ ልጆች
ህን እስክታስተዳድር እና በመልካም ወደ
ፅዮን ኤጲስ ቆጶስ እስኪላኩ ድረስ እንድ
ትሄድ ፍቃዴ አይደለም።
፯ እና ከጥቂት አመታት በኋላ፣ በእኔ የም
ትሻ ከሆነ፣ ውርስህን ለመቀበል ወደ መል
ካሚቱ ምድር መሄድ ትችላለህ፤
፰ አለበለዚያ እስከምትወሰድ ሀድረስ ወን
ጌሌን በማወጅ ትቀጥላለህ። አሜን።

ክፍል ፻
በጥቅምት ፲፪፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በፔሪስበርግ ኒው ዮርክ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
እና ለስድኒ ሪግደን የተሰጠ ራዕይ። ሁለቱ ወንድሞች፣ ለብዙ ቀናት ከቤተሰቦ
ቻቸው ተለያይተው ስለነበር፣ ስለእነርሱ አስበው ነበር።
፩–፬፣ ጆሴፍ እና ስድኒ ለነፍሳት ደህን
ነት ወንጌሉን ይስበኩ፤ ፭–፰፣ የሚናገ
ሩትም በዚያች ሰዓት ይሰጣቸዋል፤ ፱–
፲፪፣ ስድኒ ቃል ተቀባይ ይሁን እና ጆሴፍ
ገላጭ እና በምስክርም ሀያል ይሁን፤ ፲፫–
፲፯፣ ጌታ ንጹህ ህዝብ ያነሳል፣ እና የሚ
ታዘዙም ይድናሉ።
፺፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣

መሳደድ።
፪ ሀ ማቴ. ፲፥፵።
		ለ ፩ ቆሮ. ፪፥፬–፭።
፫ ሀ ማቴ. ፲፰፥፩–፮።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም

፩ በእውነት ባልንጀሮቼ ሀ ስድኒ እና
ጆሴፍ፣ ጌታ ለእናንተ እንዲህ ይላል፣
ቤተሰቦቻችሁ ደህና ናቸው፤ በእጆቼም
ውስጥ ናቸው፣ እና መልካም እንደሚ
መስለኝም አደርግባቸዋለሁ በእኔ ሁሉም
ሀይል አለና።
፪ ስለዚህ፣ ተከተሉኝ፣ እና የምሰጣችሁ
ንም ምክር አድምጡ።
ለ

			 መንግስተ ሰማያት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፬ ሀ ዮሐ. ፲፪፥፵፬–፶።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፭፥፲፱–፳፪።
፭ ሀ ይሁዳ ፩፥፲፬–፲፭።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።

		ለ
፰ሀ
፻ ፩ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፩፥፲፩–፲፬።
ማቴ. ፲፱፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ።

፻፺፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፥፫–፲፯

፫ እነሆ፣ እናም አስተውሉ፣ በዚህ
ስፍራ፣ በዚህ ክፍለ ሀገር አካባቢ ብዙ
ህዝብ አሉኝ፤ እና ውጤታማ በር በዚህ
አካባቢ፣ በዚህ በምስራቅ ምድር ውስጥ
ይከፈታል።
፬ ስለዚህ፣ እኔ ጌታ ወደዚህ ስፍራ ትመጡ
ዘንድ ፈቀድኩኝ፤ ለነፍሳትም ሀደህንነት
ይህም በእኔ ዘንድ አስፈላጊ ነበርና።
፭ ስለዚህ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ወደ
እነዚህ ህዝብ ድምጾቻችሁን ከፍ አድርጉ፤
በልባችሁ የምጨምረውን ሀሳብ ሀተናገሩ፣
እና በሰዎችም ፊት አታፍሩም፤
፮ የምትናገሩት በዚያች ሰዓት፣ አዎን፣
በዚያች ጊዜም፣ ምን እንደምትናገሩ ሀይሰ
ጣችኋልና።
፯ ነገር ግን የምታውጁትን ማንኛውንም
ነገር በስሜ፣ በሁሉም ነገሮች በተረጋጋ
ልብ፣ ሀበትሁት መንፈስ ለታውጁ ዘንድ
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ።
፰ እና ይህን የተስፋ ቃል እሰጣችኋለሁ፣
ይህን ስታደርጉ ለምትሉት ማንኛቸውም
ነገሮች ሁሉ ምስክር ይሰጣችሁ ዘንድ ሀመን
ፈስ ቅዱስ ይላካል።
፱ እና አንተ አገልጋዬ ስድኒ ለዚህ ህዝብ
ሀ
ቃል ተቀባይ እንድትሆን ፍቃዴ ነው፤
አዎን፣ በእውነትም በዚህ ሀላፊነት፣ እን
ዲሁም እንደ አገልጋዬ ጆሴፍ ቃል ተቀባይ
እንድትሆኑ፣ እሾምሀለሁ።

፲ እና ለእርሱም ሀበምስክር ሀያል እንዲ
ሆን ሀይል እሰጠዋለሁ።
፲፩ እና ቅዱሳን መጻህፍትን ሁሉ ለመዘ
ርዘር ሀሀያል እንድትሆንም ዘንድ፣ ለእር
ሱም ቃል ተቀባይ እንድትሆን ዘንድ ሀይ
ልን እሰጥሀለሁ፣ እና በምድር ላይ ስላለ
ችው መንግስቴ ነገሮች በሚመለከት የሁ
ሉም ነገሮች እርግጠኛነትን ታውቅ ዘንድ
እርሱም ለአንተ ለገላጭ ይሆናል።
፲፪ ስለዚህ፣ በጉዞአችሁ ቀጥሉ እና ልባ
ችሁ ይደሰቱ፤ እነሆ፣ እና አስተውሉ፣ እኔ
እስከመጨረሻም ከእናንተ ጋር ነኝና።
፲፫ አሁንም ሀፅዮንን በተመለከት ቃልን
እሰጣችኋለሁ። ምንም እንኳን ለጥቂት
ዘመን ብትገሰፅም፣ ፅዮን ለትድናለች።
፲፬ ወንድሞቻችሁ፣ አገልጋዮቼ ሀኦርሰን
ሀይድ እና ጆን ጉልድ፣ በእጆቼ ውስጥ
ናቸው፤ እና ትእዛዛቴን እስከጠበቁ ድረስ
ይድናሉ።
፲፭ ስለዚህ፣ ልባችሁ ይፅናኑ፤ በቅንነት
ለሚራመዱት፣ እና ለቤተክርስቲያኗ ቅድስ
እና ጥቅም ሀሁሉም ነገሮች አብረው ይሰ
ራሉና።
፲፮ ለራሴም በፅድቅ የሚያገለግሉኝ
ሀ
ንጹህ ህዝብ አስነሳለሁና፤
፲፯ እና የጌታን ስም ሀየሚጠሩት፣ እና
ትእዛዛቱን የሚጠብቁ ሁሉ ይድናሉ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፩
በታህሳስ ፲፮ እና ፲፯፣ ፲፰፻፴፫ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ በሚዙሪ የተሰበሰቡት ቅዱሳን በታላቅ ስደት ላይ
ነበሩ። ለአመፅ የተነሱ ህዝብ እነርሱን በጃክሰን የግዛት ክፍል ውስጥ ካሉት ቤቶ
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ደህንነት።
፭ ሀ ሔለ. ፭፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፷፰፥፫–፬።
፮ ሀ ማቴ. ፲፥፲፱–፳፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፭።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፩።
፰ ሀ ፪ ኔፊ ፴፫፥፩–፬።

፱ ሀ ዘፀአ. ፬፥፲፬–፲፮፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፫–፻፬።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መመስከር።
፲፩ ሀ አልማ ፲፯፥፪–፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፭።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፺፱፤

፻፭፥፱–፲፣ ፴፩፣ ፴፯።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይድ፣ ኦርሰን።
፲፭ ሀ ሮሜ ፰፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፺፥፳፬፤ ፻፭፥፵።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
፲፯ ሀ ኢዩ. ፪፥፴፪፤
አልማ ፴፰፥፬–፭።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፩–፱

፻፺፰

ቻቸው አሣደዋቸዋል እና አንዳንድ ቅዱሳን ራሳቸውን በቫን ቢዩረን፣ ላፈየት፣
እና ሬይ የግዛት ክፍሎች ውስጥ ለማሰባሰብ ሞከሩ፣ ነገር ግን ስደቱ ተከተላቸው።
በዚያ ጊዜ የቅዱሳኑ ዋና ክፍል በክሌይ የግዛት ክፍል ሚዙሪ ውስጥ ነበር። በቤ
ተክርስቲያኗ ግለሰቦች ላይም ብዙ የሞት ማስፈራሪያዎች ነበሩ። የጃክሰን የግ
ዛት ክፍል ቅዱሳን የቤት እቃዎቻቸውን፣ ልብሶቻቸውን፣ ከብቶቻቸውን፣ እና
ሌሎች የግል ንብረቶቻቸውን አጥተው ነበር፤ እና ብዙዎቹም እህሎቻቸውም
ተደምስሠውባችው ነበር።
፩–፰፣ ቅዱሳን የተገሰጹት እና የተሰቃዩት
በመተላለፋቸው ምክንያት ነው፤ ፱–፲፭፣
የጌታ ቁጣ በህዝብ ላይ ያርፋል፣ ነገር ግን
ህዝቦቹ ይሰበሰባሉ እና ይፅናናሉ፤ ፲፮–
፳፩፣ ፅዮን እና ስቴኳ ይመሰረታሉ፤ ፳፪–
፴፩፣ በአንድ ሺህ አመት ጊዜ ህይወት ምን
እንደሚመስል ተገልጿል፤ ፴፪–፵፪፣ በዚ
ያም ጊዜ ቅዱሳን ይባረካሉ እናም ዋጋን
ይቀበላሉ፤ ፵፫–፷፪፣ የልኡል ሰው እና
የወይራ ዛፍ ምሳሌ የፅዮንን ችግር እና የመ
ጨረሻም ደህንነትን ያመለክታል፤ ፷፫–
፸፭፣ ቅዱሳኑ አብረው መሰብሰባቸውን
ይቀጥሉ፤ ፸፮–፹፣ ጌታ የዩናትድ ስቴ
ትን ህገ መንግስት መስርቷል፤ ፹፩–፻፩፣
ቅዱሳንን፣ እንደ ሴቷ እና እንዳልጸደቀው
ዳኛ ምሳሌ መሰረት፣ ቅዱሳንን ለስቃያ
ቸው ክፍያ በቅንነት ይጠይቁ።
፩ ስለተቸገሩት፣ ሀ ስለተሰደዱ፣ እና
ከውርስ መሬታቸው ለተወርውረው ስለወ
ጡት ወንድሞቻችሁ እውነት እላችኋለሁ—
፪ እኔ ጌታ ሀየተሰቃዩበት ስቃይ ለበመ
ተላለፋቸው ምክንያት እንዲመጣባቸው
ፈቅጃለሁ፤
፫ ግን ሀየእኔ አደርጋቸዋለሁ፣ እና መጥቼ
፻፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣

መሳደድ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፫፥፩–፪፣
፲፩፤ ፻፱፥፵፯።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፫–፬።
		ለ ሞዛያ ፯፥፳፱–፴፤
ት. እና ቃ. ፻፫፥፬፤
፻፭፥፪–፲።
፫ ሀ ኢሳ. ፷፪፥፫፤
ሚል. ፫፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፷፥፬።
፬ ሀ ዘፍጥ. ፳፪፥፩–፲፬፤

ጌጤን በምሰራበት በዚያን ቀን የእኔ ይሆ
ናሉ።
፬ ስለዚህ አንድያ ልጁን ለመስዋት እንዲ
ያቀርብ እንደታዘዘው ሀአብርሐም ለመገሰፅና
መፈተን አለባቸው።
፭ በግሰጻው የማይጸኑት፣ ግን ሀ የሚ
ከዱኝ፣ ሁሉ ለሊቀደሱ አይችሉም።
፮ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ክርክር፣ እና
ሀ
ጸብ፣ እና ለቅናት፣ እና ጠብ፣ እና ሐየመ
ቋመጥ እና የመመኘት ፈቃድ በመካከላቸው
ነበር፤ ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ውርሶቻቸ
ውን በክለዋል።
፯ የጌታ አምላካቸውን ድምፅ ሀለማድ
መጥ ይዘገዩ ነበር፤ ስለዚህ፣ ጌታ አምላካ
ቸው ጸሎታቸውን ያደምጥ ዘንድ፣ በችግር
ቀናቸውም ይልስላቸው ዘንድ ዘግይቷል።
፰ በሰላም ቀናቸው ምክሬን ትንሽ ዋጋ
እንዳለው ተመለከቱት፤ ነገር ግን፣ ሀበች
ግራቸው ቀን፣ ሲያስፈልጋቸው ለይፈል
ጉኛል።
፱ እውነት እላችኋለሁ፣ ኃጢአቶቻቸው
ቢያስቆጡም፣ ለእነርሱ አንጀቴ ሀበርህ
ራሄ ተሞልቷል። ሙሉ ሁሉ ለአላስወግዳ
ቸውም፤ እና ሐበቁጣም ቀን በምህረት አስ
ታውሳቸዋለሁ።

			 ያዕቆ. ፬፥፭።
ቅ.መ.መ. አብርሐም።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩–፪፤
፻፴፮፥፴፩።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፭ ሀ ማቴ. ፲፥፴፪–፴፫፤
ሮሜ ፩፥፲፮፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅናት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ምኞት።

፯ ሀ ኢሳ. ፶፱፥፪፤
ሞዛያ ፲፩፥፳፪–፳፭፤
፳፩፥፲፭፤
አልማ ፭፥፴፰።
፰ ሀ ሔለ. ፲፪፥፫።
		ለ የሐዋ. ፲፯፥፳፯፤
አልማ ፴፪፥፭–፲፮።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት፤
ርህራሄ።
		ለ ኤር. ፴፥፲፩።
		ሐ ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፩–፳፪።

፻፺፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፲–፳፮

፲ መሀላ ገብቻለሁ፣ እና የቁጣዬ ሀጎራዴ
ለህዝቤ እንደሚወድቅ ከዚህ በፊት በሰጠኋ
ችሁ ትእዛዝም መሰረት አዋጁ ወጥቷል፣
እና እንዳልኩትም፣ ይሆናል።
፲፩ ቁጣዬ በሁሉም ህዝብ ላይ ያለሚዛን
በቅርብም ይፈሳል፤ እና ይህን የማደርገ
ውም የጥፋታቸው ጽዋ ሀሲሞላ ነው።
፲፪ እና በዚያ ቀን ሀበመመልከቻ ማማ ላይ
የሚገኙት ሁሉ፣ ወይም በሌላ ቃላት፣ የእኔ
የሆኑት እስራኤል ሁሉ ይድናሉ።
፲፫ እና የተበተኑት ሁሉ ሀይሰበሰባሉ።
፲፬ እና ሀየሚያዝኑትም ሁሉ መፅናናትን
ያገኛሉ።
፲፭ እና ለስሜ ሀህይወታቸውን አሳልፈው
የሰጡም ሁሉ አክሊል ይጫንላቸዋል።
፲፮ ስለዚህ፣ ፅዮንን በሚመለከት ልባችሁ
ይፅናኑ፤ ሁሉም ስጋዎች ሀበእጆቼ ውስጥ
ናቸውና፤ ዕረፉ እና እኔም አምላክ እንደ
ሆንሁ ለእወቁ፤
፲፯ ልጆቿ ቢበተኑም፣ ሀፅዮን ከስፍራዋ
አትወጣም።
፲፰ የሚቀሩት እና ንጹህ ልብ ያላቸው፣
ይመለሳሉ እና እነርሱና ልጆቻቸው በዘለ
አለማዊ ደስታ ሀመዝሙሮች፣ በፅዮን የፈ
ረሱትን ለለመገንባት ሐወደውርሳቸው ይመ
ጣሉ—
፲፱ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ነቢያት ይፈ
ጽሙ ዘንድ ነው።
፳ እነሆም፣ ከመደብኩት ሀስፍራ በስተ
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
፲፩ ሀ ሔለ. ፲፫፥፲፬፤
ኤተር ፪፥፱–፲፩።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፲፫ ሀ ዘዳግ. ፴፥፫–፮፤
፩ ኔፊ ፲፥፲፬።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፲፬ ሀ ማቴ. ፭፥፬።
፲፭ ሀ ማቴ. ፲፥፴፱።
ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፲፮ ሀ ሙሴ ፮፥፴፪።
		ለ ዘፀአ. ፲፬፥፲፫–፲፬፤
መዝ. ፵፮፥፲።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፲፰ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፲፤

		ለ
		ሐ
፳ሀ
፳፩ ሀ
፳፪ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
		ለ

ቀር የተመደበ ምንም ሌላ ስፍራ የለም፤
ወይም፣ ለቅዱሳን መሰብሰቢያ ስራ፣
ከመደብኩት ስፍራ ሌላ የሚመደብ ምንም
ስፍራ የለም—
፳፩ ለእነርሱ በቂ ክፍል የማይገኝበት ቀን
እስኪመጣም ድረስ፤ ከዚያም እኔ የም
መድብላቸው ሌሎች ስፍራዎች አሉኝ፣
እና ለፅዮን ይጋርዱ እና ብርታቷም ይሆኑ
ዘንድ፣ እነዚህም ሀካስማ ተብለው ይጠ
ራሉ።
፳፪ እነሆ፣ ስሜን የሚጠሩ፣ እና በዘለአ
ለማዊ ወንጌሌ መሰረት የሚያመልኩኝ ሁሉ
ሀ
እንዲሰበሰቡና በተቀደሱ ስፍራዎች ለእን
ዲቆሙ ፍቃዴ ነው፤
፳፫ እና ለሚመጣው ራዕይም ተዘጋጁ፣
በድንኳኔ ውስጥ፣ ምድርን የሚደብቀው፣
ቤተመቅደሴን የሚሸፍነው ሀመጋረጃ ይወ
ልቃል፣ እና ስጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት
ለ
ያዩኛል።
፳፬ እና ሀ የሚበሰብሱ እያንዳንዱ ነገ
ሮች፣ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች፣
ወይም የሜዳ እንስሳት፣ ወይም የሰማይ
አዕዋፋት፣ ወይም የባሕር ዓሦች ሁሉ
ለ
ይነድዳሉ፤
፳፭ ደግሞም አለቶችም በትልቅ ትኵ
ሳት ሀይቀልጣሉ፤ እና እውቀቴና ለክብሬ
በምድር ሁሉ እንዲኖሩ፣ ሁሉም ነገሮች
ሐ
አዲስ ይሆናሉ።
፳፮ እና በዚያም ቀን የሰዎች ሀጥላቻ፣ የእ

ት. እና ቃ. ፵፭፥፸፩።
ቅ.መ.መ. መዘመር።
ዓሞ. ፱፥፲፫–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፪–
፭፤ ፻፫፥፲፩።
ት. እና ቃ. ፻፫፥፲፩–፲፬።
ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፬።
ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፫–፲፬፤
፻፲፭፥፮፣ ፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ካስማ።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
ማቴ. ፳፬፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፪፤
፻፲፭፥፮።
ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።
ኢሳ. ፵፥፭፤

፳፬ ሀ
		ለ

፳፭ ሀ

		ለ
		ሐ
፳፮ ሀ

ት. እና ቃ. ፴፰፥፰፤ ፺፫፥፩።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፬።
ሶፎ. ፩፥፪–፫፤
ሚል. ፬፥፩፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፬፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯።
ዓሞ. ፱፥፭፤
፪ ጴጥ. ፫፥፲–፲፬።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
ራዕ. ፳፩፥፭።
ኢሳ. ፲፩፥፮–፱።
ቅ.መ.መ. ጠላትነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፳፯–፵፬

፪፻

ንስሳትም ጥላቻ፣ አዎን፣ የሁሉም ስጋ ለባስ
ጥላቻ ከፊቴ ለይቋረጣል።
፳፯ እና በዚያም ቀን ማንም ሰው ያሻውን
ቢጠይቅ፣ ይሰጠዋል።
፳፰ እና በዚያም ቀን ሀሰይጣንም ሰውን
ለመፈተን ሀይል አይኖረውም።
፳፱ እና ሀሀዘንም አይኖርም ምክንያቱም
ሞት የለምና።
፴ በዚያም ቀን ሀህጻን አርጅቶ ካልሆነ
በቀር አይሞትም፤ እና ህይወቱም እንደ
ዛፍ ህይወት ይሆናል፤
፴፩ እና ሲሞትም አያንቀላፋም፣ ያም
በምድር ውስጥ አይቆይም፣ ነገር ግን በቅጽ
በት ዓይን ሀይለወጣል፣ እና ለይነጠቃል፣
እና ማረፊያውም የከበረ ይሆናል።
፴፪ አዎን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ጌታ
በሚመጣበት በዚያ ሀቀን፣ ሁሉንም ነገ
ሮች ለይገልጣል—
፴፫ ያለፉትን ነገሮች፣ እና ማንም ሰው
የማያውቃቸውን ሀየተደበቁ ነገሮችን፣ የም
ድር ነገሮችን፣ የተሰራበትን፣ እና አላማቸ
ውን እና እቅዳቸውንም ይገልጣል—
፴፬ በጣም ውድ ስለሆኑ ነገሮች፣ ከበላይ
ስላሉ ነገሮች፣ እና ከበታች ስላሉ ነገሮች፣
በምድር ውስጥ፣ እና በምድር ላይ፣ እና
በሰማይ ውስጥ ስላሉ ነገሮችም ይገልጣል።
፴፭ እና ስለስሜ ሀበመሰደድ የተሰቃዩት
ሁሉ፣ እና በእምነት የሚፅናኑት፣ ምንም
እንኳን ህይወታቸውን ለ ስለእኔ እንዲ
ሰጡ ቢጠሩም በዚህ ክብር ሁሉ ተካፋዮች
ይሆናሉ።
፴፮ ስለዚህ፣ ሀእስከሞትም አትፍሩ፤

በዚህ አለም ደስታችሁ ሙሉ አይደለ
ምና፣ ነገር ግን በእኔ ለደስታችሁ ሙላት
አለው።
፴፯ ስለዚህ፣ ስለሰውነት አታስቡ፣ ወይም
ስለሰውነት ህይወት፤ ነገር ግን ሀለነፍስ፣ እና
ስለ ነፍስ ህይወትም አስቡ።
፴፰ እና ሀበትዕግስት ነፍሶቻችሁን ታገኙ
ዘንድ፣ የጌታን ፊት ዘወትር ለእሹ፣ እና ዘለ
አለማዊ ህይወትም ይኖራችኋል።
፴፱ ሰዎች ሀ ወደ ዘለአለማዊ ወንጌሌ
ሲጠሩ፣ እና በዘለአለማዊነትም ቃል ኪዳ
ንን ሲገቡ፣ እንደምድር ለጨው እና የሰዎች
ጣዕም ሆነው ይቆጠራሉ።
፵ የሰዎች ጣዕም እንዲሆኑም ይጠራሉ፤
ስለዚህ፣ ያ የምድር ጨው ጣዕሙን ካጣ፣
እነሆ፣ ጨውም ከዚያን ጊዜ በኋላ ከንቱ
ይሆናል፣ ነገር ግን ይጣላል፣ እናም በሰ
ዎች እግርም ይረገጣል።
፵፩ እነሆ፣ ስለፅዮን ልጆች፣ እንዲሁም
ሁሉም ሳይሆን ብዙዎቹን፣ የሚመለከት
ጥበብ ይህም ነው፤ ተላላፊዎች ሆነው ተገ
ኝተዋል፣ ስለዚህ ሀመገሰፅም ያስፈልጋቸ
ዋል—
፵፪ ራሱን ሀከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረ
ዳል፣ ራሱንም ለየሚያዋርድ ከፍ ይላል።
፵፫ አሁንም፣ ስለፅዮን ቤዛነት በሚመ
ለከት ፈቃዴን ታውቁ ዘንድ፣ ምሳሌ አሳ
ያችኋለሁ።
፵፬ አንድ ሀመኮንን በጣም ምርጥ የሆነ
ምድር ነበረው፤ እና ለአገልጋዮቹም እን
ዲህ ይላል፥ ወደ ለወይን ስፍራዬ፣ እንዲ
ሁም ወደዚህ በጣም ወደ ተመረጠ ምድር

፳፮ ለ ቅ.መ.መ. ሰላም።
፳፰ ሀ ራዕ. ፳፥፪–፫፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲።
፳፱ ሀ ራዕ. ፳፩፥፬።
፴ ሀ ኢሳ. ፷፭፥፳–፳፪፤
ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፩።
፴፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፪፤
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፪።
		ለ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮–፲፯።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮–፳፰።

፴፫ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
፴፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፫።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስጋዊ ሞት።
		ለ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ነፍስ።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ትዕግስት።
		ለ ፪ ዜና ፯፥፲፬፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፩።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. አዲስ እና

የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		ለ ማቴ. ፭፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፻፫፥፲።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፵፪ ሀ አብድ. ፩፥፫–፬፤
ሉቃ. ፲፬፥፲፩፤
ሔለ. ፬፥፲፪–፲፫።
		ለ ሉቃ. ፲፰፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
፵፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፫፥፳፩–፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።

፪፻፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፵፭–፷፩

ሂዱ፣ እና አስራ ሁለት የወይራ ዛፎችንም
ትከሉ፤
፵፭ እና ጠላት ለማጥፋትና የወይን ስፍ
ራዬን ፍሬ ለራሳቸው ለመውሰድ ሲመጡ፣
የወይራ ዛፎቼን እንዳይሰበሩ ዘንድ፣ በማ
ማው ላይ ሀጠባቂዎች ይሆኑላችሁ ዘንድ፣
በአካባቢያቸውም ጠባቂዎችን አኑሩ፣ እና
በዙሪያውም የሚገኘውን ምድር በሚመለ
ከት ማማን ስሩ።
፵፮ አሁን፣ የመኮንኑ አገልጋዮች ጌታ
ቸው እንዳዘዛቸው ሄደው አደረጉ፣ እና የወ
ይራ ዛፎችን ተከሉ፣ እና በዙሪያም ቅጥርን
ሰሩ፣ እና ጠባቂም አስቀመጡ፣ እና ማማ
መስራትም ጀመሩ።
፵፯ እና የዚህን መሰረት እየገነቡ እያሉ፣
እርስ በራሳቸው እንዲህ መባባል ጀመሩ፥
ለጌታዬ ይህ ማማ ምን ይሰራለታል አለው?
፵፰ እና ለብዙም ጊዜ እርስ በራሳቸው
እንዲህ በመባባል ተማከሩ፥ የሰላም ጊዜ
እንደሆነ እያየ፣ ጌታዬ ከዚህ ማማ ምን
ጉዳይ አለው?
፵፱ ገንዘቡ ለለዋጮች አደራ ቢሰጥ አይ
ሻልምን? ለእነዚህ ነገሮች ምንም የሚያስ
ፈልጉ አይደሉምና።
፶ እና እርስ በራሳቸው ባለመስማማት
እያሉ በጣም ሀኬተኛ ሆኑ፣ እና የጌታቸ
ውንም ትእዛዝ አላደመጡምና።
፶፩ እና ጠላትም በምሽት መጣ፣ እና
ሀ
ቅጥሩንም ሰበረ፤ እና የመኮንኑ አገልጋ
ዮችም ተነሱ እና ፈሩ፣ እና ሸሹ፤ እና ጠላ
ትም ስራቸውን አፈረሰው፣ እና የወይራ
ዛፎችንም ሰበረ።
፶፪ አሁን፣ እነሆ፣ መኮንኑ፣ የወይኑ
ስፍራ ጌታ፣ አገልጋዮቹን ጠራ፣ እናም
አላቸው፣ ለምን! የዚህ ታላቅ ጥፋት ምክ
ንያት ምንድን ነው?
፶፫ እና የወይን ስፍራውን ከተከላችሁ፣
እና አጥርንም በዙሪያው ካጠራችሁ፣ እና

በግምቡ ላይ ጠባቂን ካስቀመጣችሁ በኋላ
ማማን ስሩ፣ እና በማማውም ጠባቂን አስ
ቀምጡ፣ እና የወይን ስፍራዬንም ጠብቁ፣
እና ጠላትም እንዳይመጣባችሁ አታንቀላፉ
ብዬ እንዳዘዝኳችሁ አታደርጉም ነበርን?
፶፬ እነሆም፣ በማማው ላይ የነበረው ጠባቂ
በሩቅ እያለ ጠላትን ገና በሩቅ ሳለ ያየው
ነበር፤ ከዚያም ትዘጋጁ እና ጠላትንም አጥ
ሩን ከመስበር ልታቆሙት፣ እና ከደምሳሹ
እጆችም የወይን ስፍራዬን ልታድኑ በቻ
ላችሁ ነበር።
፶፭ እና የወይን ስፍራው ጌታ ከአገልጋ
ዮቹ ለአንዱ አለ፥ ሂድ እና የሚቀሩትን አገ
ልጋዮቼን ሰብስብ፣ እና የቤቴ ብርታት የሆ
ኑትን ጀግኖቼን፣ ወጣት ወንዶቼን፣ እና
ከአገልጋዮቼ መካከልም ጎልማሳዎች የሆኑ
ትን የቤቴን ብርቱዎች ሀሁሉ ውሰድ፣ እን
ዲቀሩ የመደብኳቸውን ብቻ አስቀር፤
፶፮ እና በቀጥታም ወደወይን ስፍራ
መሬቴም ሂድ፣ እና የወይን ስፍራዬን
አድን፤ የእኔ ነውና፤ በገንዘብም ገዝቼዋ
ለሁና።
፶፯ ስለዚህ፣ ወደ መሬቴ በቀጥታ ሂድ፣
የጠላቶቼን ግንብ ስበር፤ ማማቸውንም
ጣል፣ እና ጠባቂያቸውንም በትን።
፶፰ እና አንተን ለመቃወም እስከተሰበሰቡ
ድረስ፣ በአጭር ጊዜ ከሚቀረው ቤቴ ጋር
መጥቼና መሬቴን እንድወስደው ዘንድ፣
በጠላቶቼ ላይ ሀፍረድልኝ።
፶፱ እና አገልጋዩም ለጌታው አለ፥ እነዚህ
ነገሮች መቼ ይሆናሉ?
፷ እና ለአገልጋዩም አለ፥ በቀጥታ ሂድ፣
እና እንደፈቀድኩትም ያዘዝኩህን ማንኛ
ቸውን ነገሮች ሁሉ አድርግ፤
፷፩ እና ይህም—በቤቴ መካከል ታማኝና
ብልህ ሀመጋቢ፣ በመንግስቴም ውስጥ ለገዢ
በሆንከው በአንተ ላይ ማህተሜ እና በረ
ከቴ ይሆናል።

፵፭ ሀ ሕዝ. ፴፫፥፪፣ ፯፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፲፰።
ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።
፶፩ ሀ ኢሳ. ፭፥፩–፯።

፶፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፫፥
፳፪፣ ፳፱–፴፤
፻፭፥፲፮፣ ፳፱–፴።
፶፰ ሀ ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፪–፳፬፤

፻፭፥፲፭።
፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፳፪።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፳–፳፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፷፪–፸፰

፪፻፪

፷፪ እና አገልጋዩም በቀጥታ ሄደ፣ እና
ጌታው ያዘዘውን ማንኛቸውን ነገሮች ሁሉ
አደረገ፤ እና ከብዙ ቀናትም ሀበኋላ ሁሉም
ነገሮች ተፈጸሙ።
፷፫ ዳግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በትክክል እና በተገቢ መንገድ ወደ ደህ
ንነታቸው ለመመራት ፈቃደኛ እስከሆኑ
ድረስ፣ ስለቤተክርስቲያናት ሁሉ የሚመ
ለከት ጥበቤን አሳያችኋለሁ—
፷፬ የቅዱሳኖቼ መሰብሰቢያ ስራ ይቀጥል
ዘንድ፣ በስሜም ሀበቅዱስ ቦታዎች እገነባ
ቸው ዘንድ፤ ለየመከር ጊዜ መጥቷል፣ እና
ቃሌም ሐመፈጸም አለበት።
፷፭ ስለዚህ፣ ወደአባቴ መንግስት እንደ
ስራው ደመወዝን ልሰጠው ስመጣ፣ በስን
ዴዎች እና ሀእንክርዳዶች ምሳሌ መሰረት፣
ስንዴዎች በጎተራው እንዲሰበሰቡ እና የዘ
ለአለም ህይወት ያገኙ ዘንድ፣ እና ለበሰለስ
ቲያል ክብር አክሊል እንዲሰጣቸው፣ ህዝ
ቤን መሰብሰብ አለብኝ፤
፷፮ በማይጠፋ እሳት ሀይቃጠሉ ዘንድ፣
እንክርዳዶችም አንድ ላይ ይታሰራሉ፣ እና
ማሰሪአቸውም ጠንካራ ይሆናል።
፷፯ ስለዚህ፣ በመደብኩት ስፍራ አብረው
ለመሰብሰብ ይቀጥሉ ዘንድ፣ ለሁሉም ቤተ
ክርስቲያኖች ትእዛዝን እሰጣለሁ።
፷፰ ይህም ቢሆን፣ በፊቱ ትእዛዝ እን
ዳልኳችሁ፣ ሀ መሰብሰቢያችሁ በችኮላ
ወይም በሽሽት አይሁን፤ ነገር ግን በፊታ
ችሁ ሁሉም ነገሮች ይዘጋጁ።
፷፱ እና ሁሉም ነገሮች በፊታችሁ ይዘ
ጋጁ ዘንድ፣ ስለእነዚህ ነገሮች የሰጠኋች
ሁን ትእዛዝ አክብሩ—
፸ እንዲህ ያለውን ወይም የሚያስተምረ
ውን፣ ለቅዱሳኔ መሰብሰብ መጀመሪያ እን
ዲሆን፣ የፅዮን ምድር እንዲሆን በመደብ
ኩት ምድር አካባቢ በገንዘብ ለመገዛት የሚ

ቻለውን መሬቶችን ሁሉ በገንዘብ ለመ
ግዛት ያለውን ወይም የሚያስተምረውን፤
፸፩ በጃክሰን የግዛት ክፍል፣ እና በዙ
ሪያው በሚገኙት የግዛት ክፍሎች፣ ሊገዛ
የሚቻለውን መሬት ሁሉ፣ እና የሚቀረ
ውን በእጄ ተዉት።
፸፪ አሁን እውነት እላችኋለሁ፣ ሁሉም
ቤተክርስቲያናት ገንዘባቸውን ሁሉ አብ
ረው ይሰብስቡ፤ ሀበችኮላ ሳይሆን፣ እነዚህ
ነገሮች ሁሉ በጊዜአቸው ይደረጉ፤ እና በፊ
ታቸሁ ሁሉንም ነገሮች እንዲዘጋጁ አድ
ርጉ።
፸፫ እና የተከበሩ ሰዎች፣ እንዲሁም
ብልህ ሰዎች፣ ይመደቡ፣ እና እነዚህን
መሬቶች እንዲገዙ ላኳቸው።
፸፬ እና በምስራቅ አገሮች ያሉ ቤተክ
ርስቲያናትም፣ ከተመሰረቱ በኋላ፣ ይህን
ምክር ካደመጡ መሬቶችን መግዛትና መሰ
ብሰብ ይችላሉ፤ እና በዚህም መንገድ ፅዮ
ንን ይመስርቱ።
፸፭ አሁንም፣ በስሜ የሚጠሩት ቤተክር
ስቲያናት ድምጼን ለማድመጥ ሀፈቃደኞች
ቢሆኑ፣ ፅዮንን ለማዳን እና፣ ደግሞም እን
ዳይጣሉ የፈረሱትን ስፍራዎቿን ለመመ
ስረት በብቁ፣ እንዲሁም በሚትረፈረፍ፣
ተከማችቷል።
፸፮ ደግሞም እላችኋለሁ፣ በጠላቶቻቸው
የተበተኑትም እንደገዢ በተመደቡት እጆች
እና በእናንተ ላይ ስልጣን ባላቸው ሰዎች
በኩል ለስቃያቸው ክፍያ፣ እና ለቤዛነት
በቅንነት እንዲጠይቁ ፍቃዴ ነው—
፸፯ የፅድቅ እና ቅዱስ በሆኑ መሰረታዊ
መርሆች፣ እንዲመሰረት እና ለሁሉም ስጋ
ለባሽ ሀመብት እና ጥበቃ እንዲደገፍ በፈ
ቀድኩት በህዝብ ህግጋት እና ለህገ መንግ
ስት መሰረት፤
፸፰ ሁሉም ሰው ስለወደፊቱ፣ በሰጠሁት

፷፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፴፯።
፷፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፯፥፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፫፥፫፣ ፯።
ቅ.መ.መ. መከር።
		ሐ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
፷፭ ሀ ማቴ. ፲፫፥፮–፵፫፤

ት. እና ቃ. ፹፮፥፩–፯።
		ለ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፷፮ ሀ ናሆ ፩፥፭፤ ማቴ. ፫፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፪፤
፷፫፥፴፫–፴፬።

ሀ

፷፰ ሀ
፸ሀ
፸፪ ሀ
፸፭ ሀ
፸፯ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፶፰፥፶፮።
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፯–፳፱።
ኢሳ. ፶፪፥፲–፲፪።
አልማ ፭፥፴፯–፴፱።
ቅ.መ.መ. መብት።
ቅ.መ.መ. መንግስት።

፪፻፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፸፱–፺፮

ስነምግባር ሀምርጫ መሰረት፣ በትምህርትና
በመሰረታዊ መርሆችም ይሰራ ዘንድ፣ እያ
ንዳንዱም ሰው ለራሱ ኃጢአቶች ለበፍርድ
ቀን ሐይጠየቅበት ዘንድ ለቤዛነት በቅንነት
እንዲጠይቁ ፍቃዴ ነው።
፸፱ ስለዚህ፣ ማንም ሰው ለሌላ በባሪያነት
መተሳሰሩ ትክክል አይደለም።
፹ እና ለዚህ አላማ የዚህን ሀህገ መንግ
ስት፣ ለዚህ አላማ ባነሳኋቸው የጥበብ ሰዎች
እጅ አማካይነት፣ መስርቼአልሁ እና ምድ
ሩንም ደም ለበማፍሰስ አድኜዋለሁ።
፹፩ አሁን፣ የፅዮን ልጆችን ከምን ጋር
አመሳስላቸዋለሁ? ሰዎች ሳይታክቱ ዘወ
ትር ሀመጸለይ አለባቸውና፣ እንዲህ ከሚ
ለው የሴቷ እና ፍትሀዊ ያልሆነ ዳኛ ለምሳሌ
ጋር አመሳስላቸዋለሁ—
፹፪ በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን
የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ
ነበር።
፹፫ በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት
ነበረች፣ ወደ እርሱም እየመጣች ከጠላቴ
ፍረድልኝ ትለው ነበር።
፹፬ ለአያሌ ቀንም ይህን ያደርግ ዘንድ
አልወደደም፣ ከዚህ በኋላ ግን በልቡ፥
ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም
ባላፍር፣ ይህች መበለት ስለምታደክመኝ
ዘወትር እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላ
ታለሁ አለ።
፹፭ የፅዮንንም ልጆች በዚህም እመስላ
ቸዋለሁ።
፹፮ በዳኛው እግር ላይም በቅንነት
ይማጸኑ፤
፹፯ እና ካልሰማቸውም፣ በአስተዳዳሪው
እግር ላይም በቅንነት ይማጸኑ፤

፹፰ አስተዳዳሪውም የማያደምጣቸው
ከሆነ፣ በፕሬዘደንት እግር ላይም በቅንነት
ይማጸኑ፤
፹፱ ፕሬዘደንቱም የማያደምጣቸው
ከሆነ፣ ከዚያም ጌታ ይነሳል እና ሀከተሰ
ወረበትም ስፍራ ይመጣል፣ እና በንዴቱም
ህዝብን ያስጨንቃቸዋል፤
፺ በመዓቱም፣ እና በሀይለኛ ቁጣው፣
በጊዜው ክፉዎችን፣ ታማኝ ያልሆኑትን፣
እና ጻድቅ ያልሆኑትን ሀመጋቢዎች ያገል
ላል፣ እና እድላቸውንም ከግብዞችና ለከማ
ያምኑት ጋር ያደርግባቸዋል፤
፺፩ እንዲሁም በዚያ ሀ ልቅሶና ጥርስ
ማፋጨት በሆነበት፣ ወደ ድቅድቅ ጨለማ።
፺፪ ስለዚህ ጆሮዎቻቸው ለልቅሶዎቻ
ችሁ ይከፈቱ ዘንድ፣ እኔ ለእነርሱ ሀመሀሪ
እሆን ዘንድ፣ እነዚህም ነገሮች እንዳይመ
ጣባቸው ጸልዩ።
፺፫ ሁሉም ሰዎች ሀያለምክንያት ይቀሩ
ዘንድ፣ ያልኳችሁ ሁሉ መፈጸም አለባ
ቸው፤
፺፬ ብልህ ሰዎች እና መሪዎች ሀያላሰቧቸ
ውን ነገሮች ይሰሙ እና ያውቁ ዘንድ መሆን
አለባቸው፤
፺፭ ስራዬን ለማምጣት፣ እና ስራዬን፣
ማለት ሀእንግዳ ስራዬን፣ እቀጥል ዘንድ፣
ሰዎችም በጽድቅ እና ኃጢአት መካ
ከል ለለመለየት ይችሉ ዘንድ ነው፣ ይላል
ጌታ።
፺፮ ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ስድኒ ጊልበርት ለህዝቤ የመደብኩትን
ሀ
የጎተራ ስፍራዬን ወደ ጠላቶቼ እጆች
ውስጥ መሸጡ ትእዛዜን እና ፈቃዴን የሚ
ቃረን ነው።

፸፰ ሀ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
		ለ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
		ሐ ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት።
፹ ሀ ፪ ኔፊ ፩፥፯–፱፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፭–፮።
ቅ.መ.መ. ህገ መንግስት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፫፥፲፫–፲፱።

፹፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ለ ሉቃ. ፲፰፥፩–፰።
፺፪ ሀ
፹፱ ሀ ኢሳ. ፵፭፥፲፭፤
፺፫ ሀ
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፩፣ ፬፤
፺፬ ሀ
፻፳፫፥፮።
፺ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣ መጋቢነት። ፺፭ ሀ
		ለ ራዕ. ፳፩፥፰።
ቅ.መ.መ. አለማመን።
		ለ
፺፩ ሀ ማቴ. ፳፭፥፴፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፭፤
፺፮ ሀ

፳፱፥፲፭–፲፯፤ ፻፳፬፥፰።
ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
ሮሜ ፩፥፲፰–፳፩።
ኢሳ. ፶፪፥፲፭፤
፫ ኔፊ ፳፥፵፭፤ ፳፩፥፰።
ኢሳ. ፳፰፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፺፭፥፬።
ሚል. ፫፥፲፰።
ቅ.መ.መ. የመለየት ስጦታ።
ቅ.መ.መ. ጎተራ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፩፥፺፯–፻፪፥፬

፺፯ በጠላቶቼ፣ ራሳቸውንም በስሜ በሚ
ጠሩት ፈቃድ፣ እኔ የመደብኩት ይራከስ
ዘንድ አትፍቀዱ።
፺፰ ይህም በእኔና በህዝቤ ላይ የተደረገው
ከፍተኛ እና አሳዛኝ ኃጢአት ነውና፣ በዚ
ህም ምክንያት በአህዛብ ላይ በቅርብ የሚወ
ድቁትን እነዚያን ነገሮች አውጃለሁ።
፺፱ ስለዚህ፣ ምንም እንኳን እንዲኖሩ
ባቸው ባይፈቀድላቸውም፣ ህዝቤ ለእነ
ርሱ የመደብኩላቸውን እንደገና እንዲ
ሀ

፪፻፬

ይዙ፣ እና በመብትም እንዲይዙ ፍቃዴ
ነው።
፻ ይህም ቢሆን፣ በዚያ አይኖሩም አላ
ልኩም፤ ለመንግስቴ ብቁ የሆኑ ፍሬዎችና
ስራዎች እስካመጡ ድረስ በእነዚያም ላይ
ይኖራሉ።
፻፩ ይገነባሉ፣ እና ሌላም ሀ አይወርሰ
ውም፤ የወይን ስፍራንም ይተክላሉ፣ እና
የእነዚህን ፍሬዎቻቸውንም ይበላሉ። እን
ዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፪
በየካቲት ፲፯፣ ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. ) የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ ከፍተኛ ሸንጎ
ሲመሰረት የተያዘ ቃለጉባኤ። የመጀመሪያዎቹ ቃለጉባኤዎች በሽማግሌዎች ኦሊ
ቨር ካውድሪ እና ኦርሰን ሀይድ የተጻፉ ነበሩ። ነቢዩ ቃለጉባኤዎችን በሚቀጥለው
ቀን አስተካከለ፣ እናም የተስተካከሉት ቃለጉባኤዎች በሚቀጥለው ቀን በከፍ
ተኛ ሸንጎዎች “እንደ ቤተክርስቲያኗ መልክ እና ህገ መንግስት” በሙሉ ስምም
ነት ተቀባይነትን አገኙ። ይህ ክፍል በትምህርት እና ቃል ኪዳን ህትመት ሲዘ
ጋጅ፣ ስለአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን የሆኑት ከ፴ እስከ ፴፪ ቁጥሮች በ፲፰፻፴፭
(እ. አ. አ. ) በጆሴፍ ስሚዝ አመራር ተጨመሩ።
፩–፰፣ ከፍተኛ ሸንጎ በቤተክርስቲያኗ
ውስጥ የሚነሱ አስቸጋሪ ጉዳዮች መፍ
ትሄ ለማግኘት ተመድቧል፤ ፱–፲፰፣
ለሚቀርቡ ጉዳዮች ስነስርዓቶችም ተሰ
ጥተዋል፤ ፲፱–፳፫፣ የሸንጎው ፕሬዘደንት
የሚገባ ውሳኔን ይሰጣል፤ ፳፬–፴፬፣ የይገ
ባኝ ስነስርዓትም ተሰጥቷል።
፩ በዚህ ቀን ሀያ አራት የአጠቃላይ ሸንጎ
ሊቀ ካህናት በጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ቤት
ውስጥ በራዕይ ተሰበሰቡ፣ እና አስራ ሑለት
ሊቀ ካህናት እና፣ ጉዳዩ እንደሚያስፈል
ገው አንድ ወይም ሶስት ፕሬዘደንት ያለ
ውን የክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ሀከፍተኛ
ሸንጎ ማደራጀት ጀመሩ።
፪ ከፍተኛ ሸንጎውም፣ ቤተክርስቲያኗ
ወይም ሀየኤጲስ ቆጶስ ሸንጎ በጉዳዩ የነበሩ
፺፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፫፥፬፤
፻፲፪፥፳፭–፳፮፤ ፻፳፭፥፪።

ትን ሁሉ በማርካት መፍትሄ ለማግኘት የማ
ይቻሉትን፣ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ሊነሱ
በሚችሉ አስፈላጊ ችግሮች ላይ መፍትሄ
ለማግኘት በራዕይ ተመድቧል።
፫ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ ስድኒ ሪግደ
ንና ፍረድሪክ ጂ ዊሊያምስ በሸንጎው ድምፅ
እንደ ፕሬዘደንቶች ተረጋግጠው ነበር፤
እና ሊቀ ካህናት ጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ፣
ጆሴፍ ኮ፣ ጆን ዊትመር፣ ማርቲን ሀሪስ፣
ጆን ኤስ ካርተር፣ ጀርድ ካርተር፣ ኦሊቨር
ካውድሪ፣ ሳሙኤል ኤች ስሚዝ፣ ኦርሰን
ሀይድ፣ ስይልቨስተር ስሚዝ፣ እና ሉክ
ጆንሰን ለቤተክርስቲያኗ ቋሚ ሸንጎ በመ
ሆን፣ በሸንጎው በአንድ ድምፅ ተመርጠው
ነበር።
፬ ከዚያም ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሸንጎ
ዎች የተመደቡበትን እንደሚቀበሉ፣ እና

፻፩ ሀ ኢሳ. ፷፭፥፳፩–፳፪።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።

፻፪ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ከፍተኛ ሸንጎ።

፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፸፪–፸፬።

፪፻፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፪፥፭–፲፰

በሰማይ ህግ መሰረት በዚያም ሀላፊነት እን
ደሚሰሩ ተጠይቀው ነበር፣ ለዚህም የተመ
ደቡበትን እንደሚቀበሉ፣ እና ሀላፊነታቸ
ውን በተሰጣቸው በእግዚአብሔር ጸጋ መሰ
ረት እንደሚፈፅሙም መልስ ሰጡ።
፭ ከላይ የተጠቀሱትን ሸንጎዎች ለመመ
ደብ በቤተክርስቲያኗ ስም እና ለቤተክርስ
ቲያኗ ድምጻቸውን የሰጡት ሸንጎዎች ቁጥር
እንደሚከተለው ነበሩ፥ አርባ ዘጠኝ ሊቀ
ካህናት፣ አስራ ሰባት ሽማግሌዎች፣ አራት
ካህናት፣ እና አስራ ሶስት አባላት።
፮ ድምፅ ሰጡ፥ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት
ሸንጎዎች፣ ወይም በእነርሱ ወኪል የተመ
ደቡት ምትኮች ሰባቱ ካልተገኙ በስተቀር
ከፍተኛ ሸንጎው ለመስራት ሀይል ሊኖረው
አይችልም።
፯ እነዚህ ሰባቱም ብቁ እና ሸንጎዎቹ በማ
ይኖሩበት ጊዜ በእነርሱ ምትክ ለመስራት
ችሎታ አላቸው ብለው የሚያስቡአቸውን
ሌሎች ሊቀ ካህናትን ለመመደብ ሀይል አላ
ቸው።
፰ ድምፅ ሰጡ፥ ከላይ የተጠቀሱት ማንኛ
ቸውም ሸንጎዎች በሞት፣ በመተላለፍ ምክ
ንያት ከሀላፊነት ቢወገዱ፣ ወይም ከቤተ
ክርስቲያኗ መንግስት አካባቢ በመውጣት
በመወገድ ምክንያት ክፍተት ቢኖር፣ በፕ
ሬዘደንቱ ወይም ፕሬዘደንቶቹ ጥቆማ፣ እና
ለዚህ አላማ በቤተክርስቲያኗ ስም ለመስ
ራት በተሰበሰቡት በሊቀ ካህናቱ ከፍተኛ
ሸንጎ ድምፅ ቅበላ ይህም ስፍራ ይሞላል።
፱ የሸንጎው ፕሬዘደንት የሆነው የቤተክር
ስቲያኗ ፕሬዘደንት የሚመደበው ሀበራዕይ
ነው፣ እና በቤተክርስቲያኗም ድምፅ አስ
ተዳደሪነቱ እውቅና ለይሰጠው።
፲ እና ይህም በሀላፊነቱ ክብር ምክን
ያት በቤተክርስቲያኗ ሸንጎ ይሰየማል፤ እና
እርሱ በመተደበበት አይነት በተመደቡት
ሁለት ሌሎች ፕሬዘደንቶች ይረዳ ዘንድም
መብቱ ነው።
፲፩ እንዲረዱት የተመደቡት አንዱ ወይም
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ቅ.መ.መ. የቤተክርስቲያን

ሁለቱ የማይኖሩ ቢሆን፣ ካለረዳቶቹ ሸንጎን
ለመምራት ሀይል አለው፤ እና እርሱም
ባይኖር፣ ሌሎቹ፣ ከሁለቱ አንዱ ወይም
ሁለቱም ፕሬዘደንቶች በእርሱ ስፍራ ለመ
ምራት ይችላሉ።
፲፪ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ
ሸንጎ በትክክለኛው አሰራር በየጊዜው
በሚደራጅበት ጊዜ፣ አስራ ሁለቱ ሸንጎ
ዎች ምርጫን በእጣ የመወሰን ሀላፊነት
አላቸው፣ በዚህም፣ ከቁጥር አንድ ጀምሮ
ተከታትሎ እስከ አስራ ሁለት ድረስ፣ ከአ
ስራ ሁለቱ የትኛው አስቀድሞ እንደሚና
ገር ይወሰናሉ።
፲፫ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ለመስራት
ሸንጎው ሲሰበሰብ፣ አስራ ሁለቱ ሸንጎዎች
ጉዳዩ አዳጋች መሆን አለመሆን ያስቡበት፤
ይህ ካልሆነ፣ ከላይ በተጻፈው ምሳሌ መሰ
ረት ሁለት የሸንጎው አባላት ብቻ ይነጋገ
ሩበታል።
፲፬ ነገር ግን አስቸጋሪ እንደሚሆን የሚታ
ሰብበት ከሆነ፣ አራት ይመደባሉ፤ ከዚያም
በላይ አስቸጋሪ ከሆነም፣ ስድስት፤ ነገር ግን
በማንኛውም ጉዳይ ከስድስት በላይ እንዲ
ናገሩ አይመደቡም።
፲፭ በሁሉም ጉዳዮች፣ ስድብ ወይም
ግፍን አስቀድሞ ለመከላከል፣ ተከሳሹ
በሸንጎው ግማሽ አባላት የመዳኘት መብት
አለው።
፲፮ እና በሸንጎው ፊት ለመናገር የተመደ
ቡት አማካሪዎች፣ ማስረጃው ከተመረመረ
በኋላ፣ በእውነት ግልጽ ጉዳዩን በሸንጎው
ፊት ያቅርቡ፤ እና እያንዳንዱም ሰው በእ
ኩልነት እና ሀበፍትህዊነት መሰረት ይናገር።
፲፯ ሙሉ ቁጥሮችን የያዙ፣ ማለትም ፪፣
፬፣ ፮፣ ፰፣ ፲፣ እና ፲፪ን የመረጡት አማካ
ሪዎች ለተከሰሰው ሰው የሚቆሙለት፣ እና
ስደብ ወይም ግፍን አስቀድሞ የሚከላከሉ
ግለሰቦች ናቸው።
፲፰ በሁሉም ጉዳዮች፣ መረጃዎቹ ከተ
ሰሙ እና በጉዳዩ እንዲናገሩ የተመረጡት

መሪዎችን መደገፍ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፍትህ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፪፥፲፱–፴፬

፪፻፮

አማካሪዎች ንግግራቸውን ከፈጸሙ በኋላ፣
የተከሰሰው እና ከሳሹ በሸንጎው ፊት ለራሳ
ቸው ለመናገር መብት አላቸው።
፲፱ መረጃዎቹ ከተሰሙ በኋላ፣ አማካሪ
ዎቹ፣ ከሳሹ፣ እና ተከሳሹ ከተናገሩ በኋላ፣
ፕሬዘደንቱ በጉዳዩ ባለው መረጃ መሰረት
ውሳኔ ይሰጣል፣ እና አስራ ሁለቱን አማካ
ሪዎችንም ይህን በምርጫቸው እንዲቀበሉ
ይጠራቸዋል።
፳ ነገር ግን፣ መረጃውን እና ያለገለልተ
ኛነት አቤቱታውን ከሰሙ በኋላ፣ የሚቀ
ሩት ያልተናገሩት አማካሪዎች ወይም ማን
ኛቸውም በፕሬዘደንቱ ውሳኔ ስህተት ቢያ
ገኙ፣ ይህንንም ይግለጹ፣ እና ጉዳዩም እን
ደገና ይቀርባል።
፳፩ እና በጥንቃቄ እንደገና ከሰሙት
በኋላ፣ ተጨማሪ ብርሀን በጉዳዩ ላይ ከታየ፣
በዚህም መሰረት ውሳኔው ይቀየር።
፳፪ ምንም ተጨማሪ ብርሀን ባልተሰጠ
በት ጉዳይ ግን፣ የሸንጎ አብላጫው እንደ
ነበረ የመወሰን ሀይል ስላለው፣ የመጀመሪ
ያው ውሳኔ አይለወጥም።
፳፫ ሀትምህርትን ወይም መሰረታዊ መር
ህን በሚመለከት የችግር ጉዳይ፣ ለሸንጎ
ውን አዕምሮዎች ጉዳዩን ግልፅ ለማድረግ
ብቁ ፅህፈት ባይኖር፣ ፕሬዘደንቱ መጠ
የቅ እና የጌታን አስተሳሰብ ለበራዕይ ለማ
ግኘት ይችላል።
፳፬ ሊቀ ካህናት፣ በውጪ እያሉ፣ ከዚህ
በፊት እንደ ተመደበው፣ ሰዎቹ ወይም እያ
ንዳንዳቸው ሲጠይቁ ለችግሮች መፍትሄ
ለማግኘት ሸንጎን ለማደራጀት እና ለመጥ
ራት ሀይል አላቸው።
፳፭ እና የተጠቀሰውም የሊቀ ካህናት
ሸንጎ ከቁጥራቸው አንዱን በዚህ አይነት
ሸንጎ ላይ ለጊዜው እንዲመራ ለመመደብ
ሀይል አላቸው።
፳፮ ወዲያውም የሸንጎ ሂደታቸውን፣
ከውሳኔአቸው ጋር ሙሉ ምስክርን አያ
ይዘው፣ ለቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራር

ከፍተኛ ሸንጎ መቀመጫ የመላክ ሀላፊነትም
ለተጠቀሱት ሸንጎዎችም ነው።
፳፯ ሰዎቹ ወይም እያንዳንዳቸው በተ
ጠቀሱት ሸንጎ ውሳኔ የማይደሰቱ ቢሆን፣
ለቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራር ከፍተኛ
ሸንጎ መቀመጫ ይገባኝ ለማቅረብ እና
የምስክር ቃል ዳግም ሊያሰሙ ይችላሉ፣
ይህም ጉዳይ ከዚህ ቀደም በተጻፈው መሰ
ረት ምንም ውሳኔ እንዳልተሰጠ በሚመስል
አይነት ይደረግ።
፳፰ ይህ በውጪ ያሉት የሊቀ ካህናት
ሸንጎ የሚጠሩት በጣም ሀአስቸጋሪ ለሆኑት
የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ነው፤ እና ምንም
ተራ ወይም ልዩ ያልሆኑ ጉዳዮች እንደዚህ
አይነት ሸንጎን ለመጥራት ብቁ አይደሉም።
፳፱ በውጪ የሚጓዙት እና የሚገኙት ሊቀ
ካህናት እንደዚህ አይነት ሸንጎ ለመጥራት
ወይም ላለመጥራት አስፈላጊ እንደሆነም
ለመወሰን ሀይል አላቸው።
፴ በከፍተኛ ሸንጎ ወይም ሀበሚጓዙ ሊቀ
ካህናት እና የሚጓዙ የአስራ ሁለቱን ለሐዋ
ሪያት በያዘ ከፍተኛ ሸንጎ መካከል በውሳ
ኔዎቻቸው ልዩነት አለ።
፴፩ ከመጀመሪያው ውሳኔ ይገባኝ ሊኖር
ይችላል፤ ነገር ግን ከኋለኛው ውሳኔ ይግ
ባኝ አይኖርም።
፴፪ የኋለኛው መጠራት የሚቻለው በቤ
ተክርስቲያኗ አጠቃላይ ባለስልጣናት ብቻ፣
ይህም በመተላለፍ ጉዳይ ጊዜ ነው።
፴፫ ውሳኔ፥ የቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመ
ራር መቀመጫ ፕሬዘደንት ወይም ፕሬዘደ
ንቶች ለይገባኝ ለመቅረብ የሚችል፣ እን
ደዚህ አይነት ማንኛውም ጉዳይ፣ ይገባኙን
እና ከእርሱ ጋር ያለውን መረጃና ምስክር
ከመረመሩ በኋላ፣ ዳግም እንዲሰማ መብት
እንደሚገባው ለመወሰን ሀይል አላቸው።
፴፬ አስራ ሁለቱ አማካሪዎች ከዚያም
አስቀድሞ ማን እንደሚናገር ለመወሰን፣
እጣ ወይም መምረጫ ወረቀት ጣሉ፣ እና
የሚቀጥለውም ውጤቱ ነበር፥ ፩፣ ኦሊቨር

፳፫ ሀ ዘኁል. ፱፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ራዕይ።

፳፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፸፰።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፫–፳፬፣

፴፭–፴፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።

፪፻፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፫፥፩–፰

ካውድሪ፤ ፪፣ ጆሴፍ ኮ፤ ፫፣ ሳሙኤል ኤች
ስሚዝ፤ ፬፣ ሉክ ጆንሰን፤ ፭፣ ጆን ኤስ ካር
ተር፤ ፮፣ ስይልቨስተር ስሚዝ፤ ፯፣ ጆን
ጆንሰን፤ ፰፣ ኦርሰን ሀይድ፤ ፱፣ ጄርድ
ካርተር፤ ፲፣ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ፤ ፲፩፣

ጆን ስሚዝ፤ ፲፪፣ ማርቲን ሀሪስ።ከጸሎት
በኋላ ጉባኤው ተበተነ።
ኦሊቨር ካውድሪ፣
ኦርሰን ሀይድ፣
ጸሀፊዎች

ክፍል ፻፫
በየካቲት ፳፬፣ ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ ፓርሊ ፒ ፕራት እና ላይመን ዋይት ስለእርዳታ እና
በጃክሰን የግዛት ክፍል ውስጥ ወደሚገኘው መሬታቸው ቅዱሳንን ስለመመለስ
ከነቢዩ ጋር ለመመካከር ከሚዙሪ ወደ ከርትላንድ ከደረሱ በኋላ የተቀበሉት ነበር።
፩–፬፣ ለምን ጌታ የጃክሰን የግዛት ክፍል
ቅዱሳን እንዲሰደዱ እንደፈቀደ፤ ፭–፲፣
ትእዛዛትን ከጠበቁ ቅዱሳን ያሸንፋሉ፤
፲፩–፳፣ የፅዮን ቤዛነት በሀይል ይመጣል፣
ጌታም በህዝቦቹ ፊት ይሄዳል፤ ፳፩–፳፰፣
ቅዱሳን በፅዮን ይሰብሰቡ፣ እና ህይወታ
ቸውን የሚያጡትም ደግመው ያገኙ
ታል፤ ፳፱–፵፣ የተለያዩ ወንድሞች የፅዮ
ንን ሰፈር እንዲያደራጁና ወደ ፅዮን እን
ዲሄዱ ተጠሩ፤ ታማኝ ከሆኑም ውጤታማ
እንደሚሆኑ የተስፋ ቃል ተሰጥቷቸዋል።
፩ ባልንጀሮቼ፣ እውነት እላችኋለሁ፣
እነሆ፣ በፅዮን ምድር የተበተኑትን ወንድ
ሞቻችሁን ደህንነት እና ሀቤዛነት በሚመለ
ከት ያላችሁን ሀላፊነት እንዴት ለእንድት
ፈፅሙ ታውቁ ዘንድ ራዕይና ትእዛዝ እሰ
ጣችኋለሁ፤
፪ ቁጣዬን በጊዜዬ ያለልክ በማወርድባ
ቸው በጠላቶቼ እጆች ሀእየተሰደዱ እና እየ
ተመቱት ስላሉት።
፫ የጥፋታቸውንም መስፈሪያ ሀ ይሞሉ
፻፫ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፫–፷፪።

		ለ ት. እና ቃ. ፵፫፥፰።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፩፤
፻፱፥፵፯።
፫ ሀ አልማ ፲፬፥፲–፲፩፤ ፷፥፲፫።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣

ዘንድ፣ ጽዋቸውም ሙሉ ይሆን ዘንድ፣
እስከአሁን ፈቅጄላቸዋለሁና፤
፬ እና በስሜ ራሳቸውን የሚጠሩትም
ለጥቂት ዘመን በከፍተኛ እና አሳዛኝ ተግ
ሳፅ ሀይገሰጹ ዘንድ፣ ምክንያቱም አብረ
ውም የሰጠኋቸውን አስተሳሰብና ትእዛዛት
ለ
አላዳመጡምና።
፭ ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፣ እኔ ጌታ
አምላካቸው የምሰጣቸውን ሀምክር ከዚህ
ሰአት ጀምረው የሚያደምጡ ቢሆን፣ ህዝቤ
ሊቀበሉ የሚችሉትን አዋጅ አውጃለሁ።
፮ እነሆ፣ ስላወጅኩት፣ ከዚህ ሰዓት
ጀምሮ ጠላቶቼን ማሸነፍ ይጀምራሉ።
፯ እና እኔ ጌታ የምናገራቸውን ቃላት
ለመከተል ሀቢያደምጡ፣ የአለም ለመን
ግስታት ከእግሮቼ በታች እስከሚገዙ እና
ምድርንም ለዘለአለም ሐየራሳቸው እንዲ
ያደርጓት መለቅዱሳን ሠእስከምትሰጥ ድረስ
ማሸነፍን አያቆሙም።
፰ ነገር ግን ትእዛዛቴን ሀእስካላከበሩ እና
ቃላቴንም እስካልተከተሉ ድረስ፣ የአለም
መንግስታት ያሸንፏቸዋል።

			ተግሳጽ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፪፤
፻፭፥፪–፮።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳፬።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፰ሀ

ዳን. ፪፥፵፬።
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳።
ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
ዳን. ፯፥፳፯።
ሞዛያ ፩፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፫፥፱–፳፯

፱ ለአለም ብርሀንና ለሰዎች አዳኝ ይሆኑ
ዘንድ ተመርጠው ነበርና፤
፲ እና የሰዎች አዳኞች እስካልሆናችሁ
ድረስ፣ ጣዕሙን እንዳጣ ሀጨው ትሆናላ
ችሁ፣ እና ከዚያን ጊዜ በኋላ ከንቱ ትሆና
ላችሁ፣ ደግሞም ትጣላላችሁ፣ እናም በሰ
ዎችም እግር ትረገጣላችሁ።
፲፩ ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፣ የተበ
ተኑት ወንድሞቻችሁ ወደ ውርስ ሀመሬታ
ቸው እንዲመለሱ፣ እና የፈረሱትን የፅዮን
ስፍራዎችንም እንዲገነቡ አውጃለሁ።
፲፪ ሀከብዙ ስቃይ በኋላ፣ አስቀድሜ እን
ዳዘዝኳችሁ፣ በረከት ይመጣል።
፲፫ እነሆ፣ ይህም ከስቃያችሁ እና ከወን
ድሞቻችሁ ስቃይ በኋላ በተስፋ ቃል የሰ
ጠኋችሁ በረከት ነው—ቤዛነታችሁ፣ እና
የወንድሞቻችሁ ቤዛነት፣ እንዲሁም የፅዮን
ምድር እንደገና እንዳትሸነፍ እንድትመሰ
ረት ዳግም መመለሷ።
፲፬ ይህም ቢሆን፣ ውርሶቻቸውን ካረከሱ
ይሸነፋሉ፤ ውርሶቻቸውን የሚያረክሱ
ቢሆን አላድናቸውምና።
፲፭ እነሆ እላችኋለሁ፣ የፅዮን ቤዛነት በሀ
ይል ይመጣ ዘንድ ይገባል፤
፲፮ ስለዚህ፣ ሀሙሴ የእስራኤልን ልጆች
እንደመራው፣ የሚመራቸው ሰው ለህዝቤ
አስነሳለሁ።
፲፯ እናንት የእስራኤል ልጆች፣ ሀየአብ
ርሐም ዘር ናችሁና፣ እና በሀይሌና በተዘ
ረጋው ክንዴ ከባርነታችሁ ተመርታችሁ
መውጣት ያስፈልጋችኋልና።
፲፰ እና አባቶቻችሁ በመጀመሪያ እንደ
ተመሩት፣ የፅዮን ቤዛነትም እንዲሁ ይሆ
ናል።
ሀ

፱ ሀ ፩ ኔፊ ፳፩፥፮።
፲ ሀ ማቴ. ፭፥፲፫–፲፮፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፱–፵።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፲፰።
፲፪ ሀ ራዕ. ፯፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፬፤
፻፲፪፥፲፫።
፲፮ ሀ ዘፀአ. ፫፥፪–፲፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፩–፺፪።
ቅ.መ.መ. ሙሴ።

፪፻፰

፲፱ ስለዚህ፣ ልባችሁ አይታወክ፣ ለአባቶ
ቻችሁ እንዳልኳቸው ለእናንተም እላችኋ
ለሁና፥ በፊታችሁ ሀመልአኬን እልካለሁ፣
ነገር ግን ለእኔ በመካከላችሁ አልገለጥም።
፳ ነገር ግን እላችኋለሁ፥ በፊታችሁ
ሀ
መላዕክቴን እልካለሁ፣ እና በመካከላች
ሁም እገኛለሁ፣ እና በጊዜም መልካሙን
ምድር ለየራሳችሁ ታደርጋላችሁ።
፳፩ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በሰ
ጠኋችሁ ምሳሌ ውስጥ ሀየወይን ስፍራው
ጌታ የሆነው አገልጋይ የተናገረውን የሚመ
ስለው ለሰው አጋልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግ
ማዊ ነው።
፳፪ ስለዚህ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ለቤቴ
ሀ
ጥንካሬ፣ ለወጣቶቼና ለጎልማሳዎቼ እን
ዲህ ይበል—በፅዮን ምድር፣ ለእኔ በተቀ
ደሰው ገንዘብ በገዛሁት ምድር ላይ በአን
ድነት ተሰብሰቡ።
፳፫ እና ቤተክርስቲያኖቹ ሁሉ ብልህ
ሰዎቻቸውን ከገንዘቦቻቸው ጋር ይላኩ፣
እና እንዳዘዝኩትም መሬቶችን ሀግዙ።
፳፬ እና የፅዮን ምድር እንዲሆን ከቀደስ
ኩት ሀምድር፣ ከመልካሙ መሬቴ፣ እንዲ
ሁም በእነርሱ ላይ በፊቴ ካመጣችሁት ከእ
ነዚህ ምስክሮች በኋላ ከመሬታችሁ ሊያ
ሰድዳችሁ ጠላቶቼ ከመጡባችሁ፣ እር
ገሟቸው፤
፳፭ እና ማንኛውም የምትረግሟቸውን፣
እረግማቸዋለሁ፣ እና ጠላቶቼንም ትበቅ
ላላችሁ።
፳፮ እና በጠላቶቼ፣ በሚጠሉኝ ሶስተኛ
እና አራተኛ ትውልድ ላይ ሀስትፈርዱም
ከእናንተ ጋር እገኛለሁ።
፳፯ ለእኔ ህይወቱን ለመስጠት ማንም

፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. አብርሐም—
የአብርሐም ዘር፤
የአብርሐም ቃል ኪዳን።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰–፳፬።
፳ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፲፱–፳።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፥፲፫።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፭–፶፰።

፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፫–፲፬፤
፻፭፥፲፮፣ ፳፱–፴።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፭–፴፮፤
፶፯፥፭–፯፤ ፶፰፥፵፱–፶፩፤
፻፩፥፷፰–፸፬።
፳፬ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯–፰፤
፵፭፥፷፬–፷፮፤ ፶፯፥፩–፪።
፳፮ ሀ ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፪።

፪፻፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፫፥፳፰–፵

ሰው አይፍራ፤ ማንም ለእኔ ህይወቱን ሀአሳ
ልፎ የሚሰጥ ዳግም ያገኘዋልና።
፳፰ እና ለእኔ ህይወቱን ለመስጠት ፈቃ
ደኛ ያልሆነውም ደቀመዝሙሬ አይደለም።
፳፱ አገልጋዬ ሀስድኒ ሪግደን፣ ቤተክር
ስቲያኖችን ስለፅዮን ዳግም መመለስ እና
ቤዛነት የሰጠኋቸውን ትእዛዛት እንዲጠብቁ
ለማዘጋጀት፣ ለምስራቅ ሀገሮች ተሰብሳቢ
ዎች ድምጹን ከፍ ማድረጉ ፍቃዴ ነው።
፴ አገልጋዬ ሀፓርሊ ፒ ፕራትና አገልጋዬ
ላይመን ዋይት፣ ወደፅዮን ምድር የሚሄዱ
ሰዎችን በአስሮች ወይም በሀያዎች ወይም
በሀምሳዎች ወይም በመቶዎች እስኪያደ
ራጁ ድረስ፣ ለቤቴ ለጥንካሬ አምስት መቶ
ዎችን እስኪያገኙ ድረስ፣ ወደወንድሞቻ
ቸው መሬት እንዳይመለሱ ፍቃዴ ነው።
፴፩ እነሆ ይህም ፍቃዴ ነው፤ ጠይቁ፣
ይሰጣችኋል፤ ነገር ግን ሰዎች ፈቃዴዬን
ሁልጊዜም ሀአያደርጉም።
፴፪ ስለዚህ፣ አምስት መቶ የማታገኙ
ቢሆን፣ ምናልባት ሶስት መቶ ታገኙ ዘንድ
በቅንነት ፈልጉ።
፴፫ እና ሶስት መቶ ለማግኘት ባትች
ሉም፣ ምናልባት አንድ መቶ ታገኙ ዘንድ
በቅንነት ፈልጉ።
፴፬ ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፣ ወደ

ፅዮን ምድር አብሮአችሁ እንዲሄዱ ከቤቴ
ጥንካሬ መቶ እስክታገኙ ድረስ ወደፅዮን
ምድር እንዳትሄዱ ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ።
፴፭ ስለዚህ፣ እንዳልኳችሁ ጠይቁ፣ ይሰ
ጣችኋል፤ አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ
ምናልባት ከእናንተ ጋር እንዲሄድ፣ እና
በህዝቤ መካከል እንዲመራ፣ እና ሀበተ
ቀደሰው ምድርም መንግስቴን ያደራጅ፣
እና የፅዮን ልጆችን በተሰጡት እና ወደፊት
በሚሰጣችሁ ህግጋት እና ትእዛዛት መሰረት
ይመሠርት ዘንድ በቅንነት ጸልዩ።
፴፮ ድልና ክብር ሁሉ የሚመጣላችሁ
ሀ
በቅንነታችሁ፣ በታማኝነታችሁ፣ እና
ለ
በእምነት ጸሎታችሁ ነው።
፴፯ አገልጋዬ ፓርሊ ፒ ፕራት ከአገልጋዬ
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ጋር ይጓዝ።
፴፰ አገልጋዬ ላይመን ዋይት ከአገልጋዬ
ስድኒ ሪግደን ጋር ይጓዝ።
፴፱ አገልጋዬ ሀይረም ስሚዝ ከአገልጋዬ
ፍሬድሪክ ጂ ዊሊያምስ ጋር ይጓዝ።
፵ አገልጋዬ ኦርሰን ሀይድ ከአገልጋዬ
ኦርሰን ፕራት ጋር፣ አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ በሚመክራቸው በማንኛውም፣
የሰጠኋቸውን የእነዚህን ትእዛዛት ፍጻሜ
ያገኙ፣ ይጓዙ፣ እና የሚቀረውንም በእ
ጆቼ ይተዉት። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፬
በሚያዝያ ፳፫፣ ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ፣ ኦሀዮ ወይም አካባቢ ስለት
ብብር ድርጅት በሚመለከት ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ (የክፍል ፸፰
እና ፹፪ ርዕሶችን ተመልከቱ)። ጊዜውም ምናልባት የትብብር ድርጅት አባላት
በምክር ስብሰባ ቤተክርስቲያኗ ወዲያው ስለሚያስፈልጋት ለመወያየት በተሰበ
ሰቡበት ጊዜ እንደነበር ይገመታል። ከዚህ በፊት በሚያዝያ ፲ በነበረው የድርጅቱ
ስብሰባ ድርጅቱ እንዲፈርስ ተወስኖ ነበር። ይህ ራዕይ በምትኩ ይህ ድርጅት እን
ደገና እንዲደራጅ መመሪያ ሰጠ፤ የዚህ ንብረቶችም ለድርጅቱ አባላት በመጋቢ
፳፯ ሀ ማቴ. ፲፥፴፱፤
ሉቃ. ፱፥፳፬፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፫–፲፭፤
፻፳፬፥፶፬።

፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
፴ ሀ ቅ.መ.መ. ፕራት፣
ፓርሊ ፓርከር።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፭።

፴፩ ሀ
፴፭ ሀ
፴፮ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፩።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
ት. እና ቃ. ፻፬፥፸፱–፹፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፬፥፩–፲፫

፪፻፲

ነት ተከፋፍሎ ነበር። በጆሴፍ ስሚዝ አመራር ስር፣ “የትብብር ድርጅት” የሚባ
ለው ሀረግ በኋላም በራዕዩ ውስጥ በ“የትብብር ስርዓት” ተተክቶ ነበር።
፩–፲፣ የትብብር ስርዓቱን የሚተላለፉት
ቅዱሳን ይረገማሉ፤ ፲፩–፲፮፣ ጌታ ለቅ
ዱሳኑን በራሱ መንገድ ያስተዳድራል፤
፲፯–፲፰፣ የወንጌል ህግ ድሀን ስለመንከ
ባከብ ይወስናል፤ ፲፱–፵፮፣ ለተለያዩ ወን
ድሞች መጋቢነቶች እና በረከቶች ተመ
ድበዋል፤ ፵፯–፶፫፣ በከርትላንድ ውስጥ
ያለው የትብብር ስርዓት እና በፅዮን ያለው
ስርዓት ተለያይተው ይስሩ፤ ፶፬–፷፮፣
የጌታ ቅዱስ ሀብት ቅዱሳን መጻህፍትን
ለማተም የተቋቋመ ነው፤ ፷፯–፸፯፣ የት
ብብር ስርዓትአጠቃላይ ሀብት በጋራ ስም
ምነት መሰረት ይስራ፤ ፸፰–፹፮፣ በት
ብብር ስርዓት ውስጥ ያሉት እዳዎቻቸውን
ሁሉ ይክፈሉ፣ እና ጌታ ከገንዘብ እጦት
ያድናቸዋል።
፩ ባልንጀሮቼ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀየት
ብብር ስርዓት እና ለቤተክርስቲያኔ ጥቅምና
እስከምመጣም ድረስ ለሰዎች ደህንነት እን
ዲሁም ዘለአለማዊ ስርዓትም ይሆን ዘንድ፣
እንዲደራጅ እና እንዲመሰረት ያዘዝኩት
ንብረቶችን ስለሚመለከት ስርዓት ምክርና
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ—
፪ ያዘዝኳቸው ታማኝ ቢሆኑ በሚበዙ በረ
ከቶች እንዲሁም በማይለወጥ እና በማይቀ
የር ቃል ኪዳን ይባረካሉ፤
፫ ታማኝ እስካልሆኑ ድረስ ግን ለመረ
ገም ይቀርባሉ።
፬ ስለዚህ፣ አንዳንድ አገልጋዮቼ ትእዛ
ዜን እስካልጠበቁ ድረስ፣ ሀበመጎምጀት እና
በሀሰት ቃላት ቃል ኪዳንን ከሰበሩ ግን፣
በከፍተኛ እና አሳዛኝ እርግማን እረግማ
ቸዋለሁ።
፭ እኔ ጌታ በልቤ አውጄዋለሁና፣ ማንም
፻፬ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፫–፲፭።
ቅ.መ.መ. የትብብር
ስርዓት።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት።
፮ ሀ ገላ. ፮፥፯–፱።

ሰው በስርዓቱ አባል ሆኖ እየተላለፈ ቢገኘ፣
ወይም በሌላ ቃላት፣ የተሳሰራችሁበትን
ቃል ኪዳን ብትሰብሩ፣ በዚህ ህይወት የረ
ገማል፣ እና በምፈልገውም ከእግር ስር ይረ
ገጣል።
፮ እኔ ጌታ በእነዚህ ነገሮች ሀአልዘበት
ምና—
፯ እና ይህም ሁሉ በመካከላችሁ ያሉት
ንጹሕ ትክክለኛ ካልሆኑት ጋር እንዳይ
ኮነኑ ዘንድ ነው፤ እና በመካከላችሁ ያሉት
ጥፋተኞችም እንዳያመልጡ፤ ምክንያ
ቱም እኔ ጌታ በቀኝ እጄ በኩል ለእናንተ
የክብር ሀአክሊል ቃል ኪዳን ገብቼአለ
ሁና።
፰ ስለዚህ፣ እንደተላላፊ እስከተገኛችሁ
ድረስ፣ ቁጣዬን በህይወታችሁ አታመል
ጡም።
፱ በመተላለፍ ሀእስከተቆረጣችሁ ድረስ፣
እስከቤዛም ቀን ድረስ ለየሰይጣንን ሐመን
ገላታቶችን አያመልጡም።
፲ አሁንም ከመካከላችሁ ስርዓቱን ማንም
ሰው ተላላፊ ሆኖ እና ለክፋቱ ንስሀ የም
ይገባ ሆኖ ቢገኝ፣ ለሰይጣን መንገላታት
አልፋችሁ እንድትሰጡ ዘንድ ከዚህ ሰዓት
ጀምሮ ሀይልን እሰጣችኋለሁ፤ እና በእና
ንተም ላይ ክፋትን ሀያደርግ ዘንድ ሀይል
አይኖረውም።
፲፩ ይህም በእኔ ዘንድ ጥበብ ነው፤ ስለ
ዚህ፣ ራሳችሁን እንድታደራጁ እና ለእያን
ዳንዱም ሰው ሀመጋቢነቱን እንድትመድቡ
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ፤
፲፪ እያንዳንዱም ሰው ለተመደበበት
መጋቢነት መልስ ይሰጠኝ ዘንድ ይሁን።
፲፫ እኔ ጌታ እያንዳንዱ ሰው ለፍጥረቶቼ
ለሰራሁት እና ላዘጋጀሁት የምድር በረከ

፯ ሀ ኢሳ. ፷፪፥፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፮።
ቅ.መ.መ. ክብር።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ውግዘት።
		ለ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

		ሐ ት. እና ቃ. ፹፪፥፳፩።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፱፥፳፭–፳፯።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፪።
ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።

፪፻፲፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፬፥፲፬–፴፪

ቶች ሀበመጋቢነት ለተጠያቂ ይሆንም ዘንድ
ፍቃዴ ነውና።
፲፬ እኔ ጌታ የእውነት ሀየእጄን ስራ ሰማያ
ትን ዘረጋሁ፣ እና ምድርንም ለመሰረትሁ፤
እና በዚህ ያሉት ነገሮች ሁሉ የእኔ ናቸው።
፲፭ እና ቅዱሳኔን ማስተዳደር አላማዬ
ነው፣ ሁሉም ነገሮች የእኔ ናቸውና።
፲፮ ነገር ግን፣ ይህም በእኔ ሀመንገድ መደ
ረግ አለበት፤ እና እነሆ እኔ ጌታ ቅዱሳኔን
ለማስተዳደር፣ ለድሀዎቹን ከፍ ከፍ ለማ
ድረግ፣ በዚያም ሀብታሞችንም ለማውረድ
ይህን መንገድ አውጃለሁ።
፲፯ ሀምድር ሙሉ ናት፣ እና በቂና የሚተ
ርፍም አለና፤ አዎን፣ ሁሉንም ነገሮች አዘ
ጋጅቻለሁ፣ እና ለሰዎች ልጆችም ለራሳ
ቸው ለወኪል ይሆን ዘንድ ሰጥቻቸዋለሁ።
፲፰ ስለዚህ፣ ማንም ሰው እኔ ከሰራ
ሁት ሀ የበዛውን ቢወስድ፣ እና በወን
ጌሌ ለህግ መሰረት ሐለድሀውና ለችግረ
ኛው ድርሻውን ባያካፍል፣ በስቃይ ውስጥ
አይኑን መ በገሀነም ከክፉዎች ጋር ከፍ
ያደርጋል።
፲፱ አሁንም ሀስለስርዓቱ ንብረቶች እው
ነት እላችኋለሁ—
፳ አገልጋዬ ስድኒ ሪግደን አሁን የሚኖር
በት ስፍራና የቆዳ ፋብሪካ መሬት ለመጋቢ
ነቱ፣ እና እኔ እንደ ፈቃዴ፣ እርሱን በማ
ዝበት ጊዜ በወይን ስፍራ ሲያገለግል ይደ
ገፍበት ዘንድ ይመደብለት።
፳፩ እና ሁሉም ነገር በከርትላንድ ምድር
ውስጥ በሚኖረው በስርዓቱ ሸንጎ፣ እና
በጋራ ስምምነት ወይም በስርዓቱ ድምፅ
መሰረት ይደረግ።
፳፪ እና ይህን መጋቢነት እና በረከት እኔ
ጌታ በአገልጋዬ ስድኒ ሪግደን ላይ ለእርሱ
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፸፪፥፫–፭፣
፲፮–፳፪።
		ለ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
፲፬ ሀ መዝ. ፲፱፥፩፤ ፳፬፥፩።
		ለ ኢሳ. ፵፪፥፭፤ ፵፭፥፲፪።
ቅ.መ.መ. መፍጠር፣
ፍጥረት።

እና ከእርሱ በኋላ ለሚመጣው ዘሩ በረከት
ይሆን ዘንድ እሰጠዋለሁ።
፳፫ እና በፊቴ ትሁት እስከሆነ ድረስ በረ
ከቶችንም አበዛለታለሁ።
፳፬ ደግሞም፣ አገልጋዬ ጆን ጆንሰን በቀ
ድሞው ውርሱ አማካይነት በቅያሬ ያገኘ
ውን መሬት ለመጋቢነቱ አገልጋዬ ማርቲን
ሀሪስ፣ ለእርሱ እና ከእርሱ በኋላ ላለው
ዘሩ፣ ይመድብለት፤
፳፭ ታማኝ እስከሆነ ድረስ፣ በረከቶችንም
ለእርሱ እና ከእርሱም በኋላ ላለው ዘሩ አበ
ዛለታለሁ።
፳፮ እና አገልጋዬ ማርቲን ሀሪስ፣ አገል
ጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እንደመራው
መሰረት፣ ገንዘቡን ቃላቴን ለማወጅ ያው
ለው።
፳፯ ደግሞም፣ አገልጋዬ ፍረድሪክ ጂ
ዊሊያምስ አሁን የሚኖርበት አካባቢ ስፍራ
ይሰጠው።
፳፰ እና አገልጋዬ ኦሊቨር ካውድሪ ለእት
መት ቢሮ ይሆነው ዘንድ፣ ቁጥር አንድ የሆነ
የመሬት፣ ከቤቱ አጠገብ ባለው መሬት፣
ደግሞም አባቱ በሚኖርበት ስፍራ መሬት
ይሰጠው።
፳፱ እና አገልጋዮቼ ፍረድሪክ ጂ ዊሊያ
ምስ እና ኦሊቨር ካውድሪ የእትመት ቢሮ
ከሁሉም ነገሮቹ ጋር ይሰጣቸው።
፴ እና ይህም ለእነርሱ የሚመደብላቸው
መጋቢነት ይሆናል።
፴፩ እና ታማኝም እስከሆኑ ድረስ፣ እነሆ
እባርካቸዋለሁ፣ እና በረከቶቻቸውንም
አባዛላቸዋለሁ።
፴፪ ይህም ለእነርሱ እና ከእነርሱ በኋላ
ለሚመጡ ዘሮቻቸው የመደብኩላቸው
መጋቢነት መጀመሪያ ነው።

፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፭።
ቅ.መ.መ. በጎ ድርገት።
		ለ ፩ ሳሙ. ፪፥፯–፰፤
ሉቃ. ፩፥፶፩–፶፫፤
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፮–፳።
ቅ.መ.መ. ምድር።
		ለ ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
፲፰ ሀ ሉቃ. ፫፥፲፩፤

ያዕ. ፪፥፲፭–፲፮።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴።
		ሐ ምሳ. ፲፬፥፳፩፤
ሞዛያ ፬፥፳፮፤
ት. እና ቃ. ፶፪፥፵።
		መ ሉቃ. ፲፮፥፳–፴፩።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የትብብር ስርዓት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፬፥፴፫–፶፩

፪፻፲፪

፴፫ እና፣ ታማኝ እስከሆኑ ድረስ፣ ለእነ
ርሱ እና ከእነርሱ በኋላ ለዘሮቻቸው በረከ
ቶችን፣ እንዲሁም ብዙ በረከቶችን፣ አበ
ዛላቸዋለሁ።
፴፬ ደግሞም፣ አገልጋዬ ጆን ጆንሰን በው
ርሱ ያሉትን ቤቶቼን ሀለመገንባት ከተመደ
በው ምድር እና ለአገልጋዬ ኦሊቨር ካው
ድሪ ከተመደበው በስተቀር ሁሉም የሚኖ
ርበት ቤትና ውርስ ይሰጠው።
፴፭ እና ታማኝ እስከሆነ ድረስ፣ በረከቶ
ችን አበዛለታለሁ።
፴፮ እና በመንፈስ ሀድምፅ እንዲያውቅ
እስከተደረገለት ድረስ፣ እና በስርዓቱ ምክር
መሰረት፣ እና በስርዓቱ ድምፅ የቅዱሳኔን
ከተማ ለመገንባት የተቀመጡትን መሬቶች
ይሸጥም ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፴፯ ይህም ለእርሱ እና ከእርሱ በኋላ ለዘሩ
ለበረከት የመደብኩት የመጋቢነት መጀመ
ሪያ ነው።
፴፰ እና ታማኝ እስከሆነም ድረስ የበረከ
ቶች ብዛት አበዛለታለሁ።
፴፱ ደግሞም፣ ለአገልጋዬ ሀኒውል ኬ
ዊትኒ አሁን የሚኖርበት ቤት እና መሬት፣
እና ግብይት ከሚገኝበት መሬት እና ህንጻ፣
እና ከግብይቱ ስፍራ በስተደቡብ ያለው
መሬት፣ እና ደግሞም ፖታሽ የሚሰራበት
ምድር ይመደብለት።
፵ እና ይህን ሁሉ ለአገልጋዬ ኒውል ኬ
ዊትኒ ለመጋቢነት የመደብኩት ለእርሱ
እና ከእርሱ በኋላ ለዘሩ በረከት፣ በከርትላ
ንድ ምድር ውስጥ ለስቴኬ ለመሰረትኩት
ግብይት ይሆን ዘንድ ነው።
፵፩ አዎን፣ በእውነት ይህም፣ እንዲሁም
የግብይይቱ ስፍራ ሁሉ፣ ለአገልጋዬ ኤን ኬ
ዊትኒ፣ ለእርሱና ሀለወኪሉ እና ከእርሱም
በኋላ ለዘሩ የመደብኩት መጋቢነት ነው።
፵፪ እና የሰጠሁት ትእዛዛቴን ለመጠበቅ
ታማኝ እስከሆነ ድረስ፣ ለእነርሱ እና ከእ

ነርሱ በኋላ ለዘሮቹ በረከቶችን፣ እንዲሁም
የተትረፈረፉ በረከቶችን፣ አበዛላቸዋለሁ።
፵፫ ደግሞም፣ አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ ለሁለት መቶ ሜትር ርዝመት እና
ስልሳ ሜትር ስፋት ያለው ለቤቴ መገንቢያ
ይሆን ዘንድ የተቀመጠው መሬት፣ ደግ
ሞም አባቱ አሁን በሚኖርበት ውርስ ይመ
ደብለት።
፵፬ ይህም ለእርሱ እና ከእርሱ በኋላ
ለዘሩ፣ ለእርሱ እና ለአባቱ በረከት፣ የመ
ደብኩለት መጋቢነት መጀመሪያ ነው።
፵፭ እነሆ፣ ሀአባቱ ይረዳበት ዘንድ ወር
ስን አስቀምጫለሁና፤ ስለዚህ እንደአገል
ጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ቤት አባልም
ይቆጠራል።
፵፮ እና በአገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ
ታማኝ እስከሆነ ድረስ በቤቱ በረከቶችን፣
እንዲሁም የተትረፈረፉ በረከቶችን አበዛ
ለታለሁ።
፵፯ አሁንም ስለፅዮን በሚመለከት ትእዛዝ
እሰጣችኋለሁ፣ እንደትብብር ስርዓት በፅዮን
ካሉት ወንድሞቻችሁ ጋር፣ ከዚህ ጉዳይ
በስተቀር፣ ከዚህ በኋላ እንዳትተሳሰሩ—
፵፰ ከተደራጃችሁ በኋላ፣ በከርትላንድ
ከተማ ውስጥ የፅዮን ሀካስማ የትብብር ስር
ዓት ተብላችሁ ትጠራላችሁ። እና ወንድሞ
ቻችሁም፣ ከተደራጁ በኋላ፣ የፅዮን ከተማ
የትብብር ስርዓት ተብለው ይጠራሉ።
፵፱ እና በራሳቸውም ስሞች፣ እና በራሳ
ቸው ስምም ይደራጁ፤ እና የራሳቸውንም
ጉዳይ በራሳቸው ስም፣ እና በራሳቸው ስሞ
ችም፣ ያድርጉ፤
፶ እና የራሳችሁንም ስራ በስማችሁ፣ እና
በስሞቻችሁም አድርጉ።
፶፩ እና ይህ እንዲደረግ የማዝዘው እነ
ርሱ ሀበመሰደዳቸው እና ወደፊት ለሚመ
ጣው ደህንነታችሁ፣ እና ለእነርሱም ደህ
ንነት ነው።

፴፬ ሀ
፴፮ ሀ
፴፱ ሀ
፵፩ ሀ

ት. እና ቃ. ፺፬፥፫፣ ፲።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. ዊትኒ፣ ኒውል ኬ።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፪–፻፲፫።

፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፳።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ቀዳማዊ።
፵፰ ሀ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፫፤ ፺፬፥፩፤

፻፱፥፶፱።
ቅ.መ.መ. ካስማ።
፶፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፱፥፵፯።

፪፻፲፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፬፥፶፪–፷፰

፶፪ በመተላለፍ፣ ሀ በመጎምጀት እና
በሀሰት ለቃል በኩል ቃል ኪዳን ስለተሰ
በረ—
፶፫ ስለዚህ፣ ከወንድሞቻችሁ ጋር የነበራ
ችሁ የትብብር ስርዓት ፈርሷል፣ እና እንዳ
ልኩት በዚህ መንገድ፣ ይህ ስርዓት፣ ሁኔ
ታችሁ በሚፈቅደው እና በሸንጎው ቀጥ
ተኛ ድምፅ፣ ከዚህ ሰዓት በኋላ ከእነርሱ
ጋር የምትተሳሰሩት በሸንጎ በሚስማሙ
በት ብድር ብቻ ነው።
፶፬ ደግሞም፣ የመደብኩላችሁን መጋቢ
ነት በተመለከተ ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ።
፶፭ እነሆ፣ እነዚህ ንብረቶች ሁሉ የእኔ
ናቸው፣ አለበለዚያም እምነታችሁ በከንቱ
ነው፣ እና እናንተም ግብዞች ናችሁ፣ እና
ለእኔ የገባችሁትም ቃል ኪዳን ተሰብሯል፤
፶፮ እና ንብረቶቹ የእኔ ከሆኑ፣ እናንተም
የእኔ ሀመጋቢዎች ናችሁ፤ አለበለዚያ መጋ
ቢዎች አይደላችሁም።
፶፯ ነገር ግን፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በቤቴ
ላይ መጋቢ፣ እንዲሁም በእርግጥም መጋ
ቢዎች ትሆኑ ትሆኑ መድቤአችኋለሁ።
፶፰ እና ለዚህ አላማ ራሳችሁን እንድታ
ደራጁ፣ እንዲሁም የቅዱስ መጻህፍቶቼን፣
የሰጠኋችሁን፣ ከዚህ በኋላም ከጊዜ ወደ
ጊዜ የምሰጣችሁን ራዕዮች፣ እና ሀየቃላቴን
ሙላት እንድታትሙ አዝዤአችኋለሁ—
፶፱ ቤተክርስቲያኔን እና መንግስቴን
በምድር ላይ ለመገንባት ባለኝ አላማ፣ እና
ቅርብ ለሆነው፣ ህዝቤንም አብሬ ከእነርሱ
ጋር ሀለምኖርበት ለጊዜ አዘጋጃቸውም ዘንድ
ነበር።
፷ እና ለራሳችሁም የግምጃ ቤት አዘጋጁ፣
እና በስሜም ቀድሱት።
፷፩ እና ከመካከላችሁ አንዱ የግምጃ
ቤቱን እንዲጠብቅ መድቡ፣ እና ለዚህ
በረከትም ይሾማል።
፷፪ እና በግምጃ ቤቱም ላይ ማህተም ይኖ

ራል፣ እና ሁሉም ቅዱስ ነገሮች ወደ ግምጃ
ቤት ይወሰዳሉ፤ እና ከመካከላችሁ ማንም
ይህን፣ ወይም ማንኛውንም ክፍል፣ የራሴ
ነው ብለው አይጠሩትም፣ ይህም በአንድ
ስምምነት ለሁላችሁም ይሆናልና።
፷፫ ደግሞም ይህን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ
እሰጣችኋለሁ፤ እና ይህም እንዲደረግ አድ
ርጉ፣ ሂዱ እና እንዳልኩት እነዚህን የተቀ
ደሱ ነገሮችን ለማሳተም ለዚህም አላማ፣
ከቅዱሱ ነገሮች በስተቀር፣ የተመደበላች
ሁን መጋቢነት ተጠቀሙበት።
፷፬ እና የቅዱስ ነገሮች ሀትርፍም በግምጃ
ቤት ውስጥ ይቀመጥ፣ እና ማህተሙም
በዚህ ላይ ይሁን፤ እና በስርዓት ድምፅ
ወይም በትእዛዝ ካልሆነ በስተቀር፣ በማ
ንም ሰው ይህን ነገር አይጠቀምበት ወይም
ከግምጃ ቤቱ አያውጡት፣ ወይም የታተ
መበትም አይፈታ።
፷፭ እንደዚሁም የቅዱስ ነገሮችን ትርፍ፣
ለተቀደሰ እና ቅዱስ አላማ፣ በግምጃ ቤት
ትጠብቃላችሁ።
፷፮ እና ይህም የጌታ የተቀደሰ ግምጃ ቤት
ይባላል፤ እና ለጌታ ቅዱስ እና የተቀደሰ
ይሆን ዘንድ ማህተምም ይታተማል።
፷፯ ደግሞም፣ ሌላ ግምጃ ቤት ይዘጋጅ፣
እና የንብረት ሀላፊ የግምጃ ቤትን እንዲ
ጠብቅ ይመደብ፣ እና በዚህም ላይ ማህ
ተም ይደረግ፤
፷፰ እና የመደብኩላችሁን ንብረቶች፣
በቤቶች፣ ወይም በመሬቶች፣ ወይም፣
ለቅዱስ እና ለተቀደሰ አላማ ከምጠብቃ
ቸው ከቅዱስ እና ከተቀደሱ ፅህፈቶች በስ
ተቀር በሁሉም ነገሮች በማሻሻል በመጋ
ቢነታችሁ የተቀበላችሁት ገንዘብ በመቶ
ዎች፣ ወይም በሀምሳዎች፣ ወይም በሀያ
ዎች፣ ወይም በአስሮች፣ ወይም በአምስ
ቶች ሁሉ ወደ ግምጃ ቤቱ ገንዘቡ ወዲያው
እንደተቀበላችሁ አስገቡት።

፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. መመኘት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
፶፮ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።

፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)።
፶፱ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፭–
፴፮፤ ፳፱፥፱–፲፩።

		ለ ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
፷፬ ሀ ይህም ትርፎች ወይም በእጅ
የገቡት ገንዘቦች ማለት ነው።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፬፥፷፱–፹፮

፪፻፲፬

፷፱ ወይም በሌላ አባባል፣ ማንኛውም
ሰው አምስት ብር ቢያገኝ ወደ ግምጃ ቤት
ያስገባው፤ ወይም አስር፣ ወይም ሀያ፣
ወይም ሀምሳ፣ ወይም መቶ ቢያገኝ እን
ዲሁ ያድርግ፤
፸ እና በመካከላችሁ ማንም ሰው የእኔ ነው
የሚለው አይኑር፤ ይህ ወይም ማንኛውም
ክፍል፣ የእርሱ ተብሎ አይጠራምና።
፸፩ እና በስርዓት ድምፅ እና በጋራ ስም
ምነት ካልሆነ በስተቀር፣ ማንኛውንም
ክፍል አይጠቀሙበት ወይም ምንም ነገር
ከግምጃ ቤቱ አይውጣ።
፸፪ እና ይህም የስርዓት ድምፅ እና
የጋራ ስምምነት ይሆናል—ከመካከላችሁ
ማንም ሰው ለንብረት ሀላፊው እንዲህ
ቢል፥ በመጋቢነቴ እንደረዳኝ ይህ ያስ
ፈልገኛል—
፸፫ አምስት ብር፣ ወይም አስር ብር፣
ወይም ሀይ፣ ወይም ሀምሳ፣ ወይም መቶ
ቢሆነ፣ የንብረት ሀለፊው በመጋቢነቱ እን
ዲረዳው የሚያስፈልገውን ይሰጠዋል—
፸፬ ይህም በስርዓቱ ሸንጎ ፊት ታማኝ እን
ዳልሆነ እና ሀብልህ መጋቢ እንዳልሆነ በግ
ልፅ እስከሚታይ ድረስ የሚያስፈልገው
ይሰጠዋል።
፸፭ ነገር ግን ሁሉ አባል ከሆነ፣ እና በመ
ጋቢነቱ ታማኝ እና ብልህ ቢሆን፣ ይህም
ለንብረት ሀላፊው ምልክት ስለሚሆንለት
ንብረት ሀላፊው አይከልክለው።
፸፮ ነገር ግን በመተላለፍ ምክንያት፣
የንብረት ሀላፊው ለሸንጎው እና ለስርዓቱ
ድምፅ መላሽ ይሆናል።
፸፯ እና የንብረት ሀላፊው ታማኝ እና
ብልህ መጋቢ ሆኖ በማይገኝበት ጉዳይ፣
ለሸንጎው እና ለስርዓቱ ድምፅ መላሽ ይሆ
ናል፣ እና ከስፍራውም ይወጣል፣ እና በእ
ርሱም ምትክ ሀሌላ ይመደባል።
፸፰ ደግሞም፣ እዳዎቻችሁን በሚመለ

ከት እውነት እላችኋለሁ—እነሆ እዳዎ
ቻችሁን ሁሉ ለእንድትከፍሉ ፍቃዴ ነው።
፸፱ እና በፊቴም ሀትሁት እንድትሆኑ፣
እና ይህን በረከት ለበቅንነት እና በየዋህነትና
በእምነት ጸሎታችሁ እንድታገኙ ፍቃዴ
ነው።
፹ እና ቅን እና ትሁት እስከሆናችሁ እና
የእምነት ሀጸሎትን እስከተጠቀማችሁበት
ድረስ፣ እነሆ የማድናችሁበት መንገድ እስ
ከምልክላችሁ ድረስ፣ የአበዳሪዎቻችሁን
ሰዎች ልብ አራራለሁ።
፹፩ ስለዚህ፣ ወደ ኒው ዮርክ ወዲያው
ጻፉ እና ሀ በመንፈሴ እንደተሰጣችሁም
መሰረት ጻፉ፤ እና በእናንት ላይ ስቃይ ለማ
ምጣት በአዕምሮአቸው ላይ ያለውን ይወ
ሰድ ዘንድ የአበዳሮዎቻችሁን ልብ አራ
ራለሁ።
፹፪ እና ሀትሁት እና ታማኝ ብትሆኑ እና
ስሜን የምትጠሩ እስከሆናችሁ ድረስ፣
እነሆ፣ ለድልን እሰጣችኋለሁ።
፹፫ ለዚህም አንዴ ከባርነታችሁ ትወጡ
ዘንድ፣ የተስፋ ቃልም እሰጣችኋለሁ።
፹፬ ገንዘብ በመቶዎች፣ ወይም በሺዎች፣
እንዲሁም ራሳችሁን ከእስር ለማውጣት
መበደር እስከምትችሉት ድረስ ለማግኘት
እድል እስካገኛችሁ ድረስ፣ ይህ መብታ
ችሁ ነው።
፹፭ እና በእጆቻችሁ የሰጠኋችሁን ንብረ
ቶችም፣ ለዚህ አንድ ጊዜ ስማችሁን በጋራ
ስምምነት ወይም በሌላ በመስጠት፣ ወይም
መልካም በሚመስላችሁ፣ በእዳ አስይዙ።
፹፮ ይህን ልዩ መብት ለአንድ ጊዜ እሰ
ጣችኋለሁ፤ እነሆም፣ በፊታችሁ የዘረጋሁ
ትን ነገሮች፣ በትእዛዛቴ መሰረት ለማድረግ
ብትቀጥሉ፣ ሁሉም ነገሮች የእኔ ናቸው፣
እና እናንተም የእኔ መጋቢዎች ናችሁ፣ እና
መምህር ቤቱ እንዲሰበር አይፈቅድምና።
እንዲህም ይሁን። አሜን።

፸፬ ሀ
፸፯ ሀ
፸፰ ሀ
		ለ

ሉቃ. ፲፮፥፩–፲፪።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻።
ቅ.መ.መ. እዳ።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፬።

፸፱ ሀ
		ለ
፹ሀ
፹፩ ሀ

ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
ያዕ. ፭፥፲፭።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።

ሀ

፹፪ ሀ ሉቃ. ፲፬፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፫፥፴፮።

፪፻፲፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፭፥፩–፱

ክፍል ፻፭
በሰኔ ፳፪፣ ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. ) በሚዙሪ ፊሺንግ ወንዝ ላይ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በነቢዩ አመራር ስር፣ ከኦሀዮ እና ሌሎች አካባቢዎች
የመጡ ቅዱሳን በኋላ የፅዮን ሰፈር ተብሎ በሚታወቀው ጉዞ ወደ ምዙሪ ተሰ
ልፈው ሄዱ። አላማቸውም ከምዙሪ በግድ የወጡትን ቅዱሳን አጅበው በጃክሰን
የግዛት ክፍል ወደነበሩበት መሬታቸው ለመመለስ ነበር። ቅዱሳንን ያሳደዱ የም
ዙሪ ሰዎች የፅዮን ሰፈር ጸያፍ እርምጃ ይወስዱብናል ብለው ፈርተው ነበር እናም
በክሌይ የግዛት ክፍል፣ ምዙሪ ውስጥ የሚኖሩትን ቅዱሳን አስቀድመው አጥቅ
ተው ነበር። የምዙሪ ገዢ ቅዱሳንን ለመርዳት የገባውን ቃል መልሶ ሲወስድ፣
ጆሴፍ ይህን ራዕይ ተቀበለ።
፩–፭፣ ፅዮን የምትገነባው የሰለስቲያል
ህግን ጠባቂ በመሆን ነው፤ ፮–፲፫፣ የፅዮን
ቤዛነት ለጥቂት ጊዜ ተላልፏል፣ ፲፬–፲፱፣
ጌታ የፅዮንን ጦርነት ይዋጋል፤ ፳–፳፮፣
ቅዱሳን ብልሆች ይሁኑ እና ሲሰበሰቡም
በታላቅ ስራዎች ኩራት አይሰማቸው፤
፳፯–፴፣ በጃክሰን እና በአጠገቡ የግዛት
ክፍሎች መሬቶች ይገዙ፤ ፴፩–፴፬፣ ሽማ
ግሌዎች በከርትላንድ ውስጥ በጌታ ቤት
ውስጥ መንፈሳዊ ስጦታ ይቀበሉ፤ ፴፭–
፴፯፣ የተጠሩት እና የተመረጡት ቅዱ
ሳን ይቀደሳሉ፤ ፴፰–፵፩፣ ቅዱሳን ለአ
ለም የሰላም አርማን ያንሱ።
፩ የተሰቃዩ ህዝቤን ሀቤዛነት በሚመለከት
ፈቃዴን ትማሩ ዘንድ ራሳችሁን ለሰበሰባ
ችሁት እውነት እላለሁ—
፪ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ስለግለሰብ ሳይ
ሆን ስለቤተክርስቲያኗ ስናገር፣ በህዝቤ
ሀ
መተላለፍ ባይሆን ኖሮ፣ አሁንም ይድኑ
ነበር።
፫ ነገር ግን እነሆ፣ በእጆቻቸው ለምጠ
ብቃቸው ነገሮች ታዛዥ ለመሆን አልተማ
ሩም፣ ነገር ግን በክፋት የተሞሉ ናቸው፣
እና እቃዎቻቸውን በቅዱሳን እንደሚገ
፻፭ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፲፫።

፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፬–፭፣ ፶፪።
፫ ሀ የሐዋ. ፭፥፩–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ።

፬ሀ
፭ሀ
		ለ
		ሐ
፮ሀ

ባው ለድሆችና በመካከላቸው ለሚሰቃዩት
ሀ
አያካፈሉም፤
፬ እና በሰለስቲያል መንግስት ህግ መሰ
ረት አስፈላጊ በሆነው ሀህብረትም አይተ
ባበሩም፤
፭ እና ሀፅዮን ካለሰለስቲያል መንግስት
ለ
ህግ መሰረታዊ መርሆች ካልሆነ ሐበስተ
ቀር ልትገነባ አይቻላትም፤ አለበለዚያም
ወደ ራሴ ልቀበላት አልችልም።
፮ እና ህዝቤ ሀታዛዥነት እስኪማሩ ድረስ፣
አስፈላጊም ቢሆን በሚሰቃዩባቸው ነገሮች
ለ
መገሰፅ ያስፈልጋቸዋል።
፯ የምናገረው ህዝቤን እንዲመሩ ስለተመ
ደቡት የቤተክርስቲያኔ ሀየመጀመሪያ ሽማ
ግሌዎች አይደለም፣ ሁሉም በፍርድ ላይ
አይደሉምና፤
፰ ነገር ግን በሌላ ስፍራ ስላሉት ቤተክር
ስቲያኔ በሚመለከት እናገራለሁ—እንዲህ
የሚሉ ብዙ አሉ፥ አምላካቸው የት አለ?
እነሆ፣ በችግር ጊዜ ያድናቸዋል፣ አለበለ
ዚያም ወደፅዮን አንሄድም፣ እና ገንዘባች
ንንም እናስቀራለን።
፱ ስለዚህ፣ በህዝቤ ሀመተላለፍ ምክንያት
ሽማግሌዎቼ የፅዮን ቤዛነት ለትንሽ ዘመን
ይጠብቁ ዘንድ ፍቃዴ ነው—

ት. እና ቃ. ፸፰፥፫–፯።
ቅ.መ.መ. ፅዮን።
ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፪።
ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።

		ለ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፪–፫።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፫፥፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፭፥፲–፳፮

፲ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ፣ እና ህዝቤ
በፍጹም እንዲማሩ፣ እና አጋጣሚም እን
ዲያገኙ፣ እና ሀሀላፊነታቸውንና ከእጆቻ
ቸው የምፈልገውን ነገሮች በሚመለከት
በፍጹም ይማሩ ዘንድ ነው።
፲፩ እና ሀሽማግሌዎቼ ከላይ የኃይል ለመን
ፈሳዊ ስጦታ እስኪሰጣቸው ድረስ ይህም
ሆኖ አይሆንም።
፲፪ እነሆ፣ ታማኝ ቢሆኑ እና በፊቴም በት
ህትና እስከቀጠሉ ድረስ፣ ታላቅ መንፈሳዊ
ስጦታ እና በረከት በእነርሱ ላይ ሀለማፍሰስ
አዘጋጅቻለሁ።
፲፫ ስለዚህ ለፅዮን ቤዛነት ሽማግሌዎቼ
ለጥቂት ዘመን ይጠብቁ ዘንድ ፍቃዴ
ነው።
፲፬ እነሆ፣ የፅዮንን ጦርነት እንዲዋጉ
በእጆቻቸው አልፈልግባቸውምና፤ ከዚህ
በፊት ትእዛዝ እንደሰጠሁት፣ ይህንንም
አሟላለሁና—ጦርነታችሁን ሀእዋጋላችኋ
ለሁ።
፲፭ እነሆ፣ ሀአጥፊው ጠላቶቼን እንዲ
ያጠፋ እና እንዲያባክን ልኬዋለሁ፤ እና
ከብዙ አመታት በኋላ ውርሴን እንዲበ
ክሉ፣ እና ለቅዱሳኔ መሰብሰብ ለበቀደስኩ
ባቸው ምድሮች ላይ ስሜን ሐእንዲሰድቡ
አይተዉም።
፲፮ እነሆ፣ አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግ
ማዊ ለቤቴ ሀጥንካሬ፣ እንዲሁም ጀግኖ
ቼን፣ ወጣት ወንዶቼን፣ እና ጎልማሳዎቼን
ለህዝቤ ቤዛነት እንዲሰበሰቡ፣ እና የጠላቶ
ቼን ማማዎች እንዲጥሉ፣ እና ለጠባቂዎቻ
ቸውንም እንዲበትኑ እንዲነግራቸው አዘ
ዝኩት፤
፲፯ ነገር ግን የቤቴ ጥንካሬ ቃላቴን አላ
ደመጡም።
፲፰ ነገር ግን ቃላቴን ያደመጡ እስካሉ
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ሁለንተና።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፤ ፺፭፥፰።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ስጦታ።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲።
፲፬ ሀ ኢያ. ፲፥፲፪–፲፬፤
ኢሳ. ፵፱፥፳፭፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፴፯።

፪፻፲፮

ድረስ፣ በታማኝነት ቢቀጥሉ በረከት እና
ሀ
የመንፈስ ስጦታ አዘጋጅቼላቸዋለሁ።
፲፱ ጸሎታቸውን ሰምቻለሁ፣ እና ስለታ
ቸውን እቀበላለሁ፤ እና ሀእምነታቸውም
ተፈትኖ እስከዚህ ድረስ ይመጡም ዘንድ
ፍቃዴ ነው።
፳ አሁንም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ትእ
ዛዝንም እሰጣችኋለሁ፣ ወደዚህ እስከመ
ጣችሁ ድረስ በአካባቢው ለመቆየት የሚ
ችሉ ይቆዮ፤
፳፩ መቆየት የማይችሉት፣ በምስራቅ
ቤተሰብ ያላቸውም፣ አገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ፣ ዳግማዊ፣ እስከመደባቸው ድረስ
ለትንሽ ዘመን ይቆዩ፤
፳፪ ስለዚህ ጉዳይ እመክረዋለሁ፣ እና
ለእነርሱ የሚመደቡላቸው ማናቸውም ነገ
ሮች ሁሉ ይሟላሉ።
፳፫ እና በዚህ አካባቢ የሚኖሩት ህዝቤ
ሁሉ ታማኝ እና ጸሎተኛ እና በፊቴ ትሁት
ይሁኑ፣ እና የገለጥኩላቸውን ነገሮችንም
እንዲገልጹ በእኔ ዘንድ ጥበብ እስኪሆን
ድረስ አይግለጿቸው።
፳፬ ስለፍርድም አትናገሩ፣ ስለእምነት
ወይም ስለታላቅ ስራም ሀኩራት አይሰማ
ችሁ፣ ነገር ግን በምትችሉት መጠን በአ
ንድ አካባቢ፣ ለሰዎች ስሜት እያሰባችሁ
በጥንቃቄ ተሰብሰቡ።
፳፭ እነሆም፣ ሀበሰላም እና በደህንነት
ታርፉ ዘንድ፣ ለህዝቦቹም፥ ፍርድ እና
ጽድቅን በህጉ መሰረት ፈፅሙ፣ እና በደላ
ችንን መልሱልን እያላችሁ፣ በአይኖቻቸው
ውስጥም ውለታ እና ጸጋ እሰጣችኋለሁ።
፳፮ እነሆ፣ ባልንጀሮቼ አሁን እላች
ኋለሁ፣ በዚህም መንገድ፣ የእስራኤል
ሀ
ሰራዊት እጅግ ታላቅ እስኪሆን ድረስ፣
በህዝቡ አይኖች ፊት ሞገስን ታገኛላችሁ።

፲፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፫–፬፤
፻፫፥፴፭።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፬–፳፮።
ቅ.መ.መ. መስደብ።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፭፤
፻፫፥፳፪፣ ፴።
		ለ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።

፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፥፰–፲።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
፳፬ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፫።
ቅ.መ.መ. ኩራት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
፳፮ ሀ ኢዩ. ፪፥፲፩።

፪፻፲፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፭፥፳፯–፵፩

፳፯ እና አገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግ
ማዊ እና የመደብኳቸው ሽማግሌዎቼ
የቤቴን ብርታት ለመሰብሰብ ጊዜን እስ
ከሚያገኙ ድረስ ሀበፈርኦን ልብ እንዳደ
ረግሁት፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ የህዝቡን ልብ
አራራለሁ፣
፳፰ እና ሀብልህ ሰዎችንም፣ በጃክሰን የግ
ዛት ክፍል ውስጥ እና በአካባቢው በሚገ
ኙት የግዛት ክፍሎች ውስጥ ለሊገዙ የሚች
ሉትን መሬቶችን ሁሉ ስለመግዛት የሰጠሁ
ትን ትእዛዝ ይፈጸሙ ዘንድ ነው።
፳፱ እነዚህ መሬቶች እንዲገዙ ፍቃዴ
ነው፤ እና ከተገዙም በኋላ ቅዱሳኔ በሰ
ጠኋችሁ የቅድስና ሀህግጋት መሰረት ይወ
ስዷቸውም ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፴ እና እነዚህ መሬቶች ከተገዙ በኋላ፣
የእስራኤል ሀሰራዊት በገንዘባቸው የገዙ
ትን መሬቶቻቸውን መልሰው በመውሰዳ
ቸው፣ እና በእነዚያም የሚገኙትን የጠላቶ
ቼን ማማዎች በመጣላቸው፣ እና ጠባቂዎ
ቻቸውን በመበተናቸው፣ እና የሚጠሉኝ
ጠላቶቼን እስከ ሶስተኛ እና አራተኛ ትው
ልዶች ለስለተበቀሉልኝ ከበደል ነጻ አደር
ጋቸዋለሁ።
፴፩ ነገር ግን በቅድሚያ ሰራዊቴ ታላቅ
ይሁን፣ እና እንደጸሀይም የጠራ፣ እንደ
ሀ
ጨረቃ የተዋበ፣ እና ዓርማዎቿ ለሁሉም
ህዝብ የሚያስፈራ ይሆንም ዘንድ በፊቴም
ለ
ይቀደስ፤
፴፪ የዚህ አለም መንግስትም የፅዮን መን
ግስት በእርግጥም የአምላካችን እና የእርሱ
ክርስቶስ ሀመንግስት እንደሆነም ለማወቅ

ይገደዱ ዘንድ፤ ስለዚህ፣ ለህግጋቷ ለተገዢ
እንሁን።
፴፫ እውነት እላችኋለሁ፣ በከርትላንድ
ምድር ውስጥ ለስሜ እንዲገነባ ባዘዝኩት
በቤቴ ውስጥ የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች
ሀ
የመንፈስ ስጦታቸውን ይቀበሉ ዘንድ
ፍቃዴ ነው።
፴፬ እና ከቤዛነቷ በኋላ ስለፅዮን እና ሀስለ
ህጓ የሰጠሁት ትእዛዛት ይሟሉ እናም ይፈ
ጸሙ።
፴፭ ሀየጥሪ ቀን ነበር፣ ነገር ግን ለመም
ረጫ ቀን ጊዜው መጥቷል፤ እና ለብቁ የሆኑ
እነርሱ ይመረጡ።
፴፮ እና ሀየተመረጡትም በመንፈስ ድምፅ
ለአገልጋዬ ይገለጣሉ፤ እና እነርሱም ለይቀ
ደሳሉ፤
፴፯ እና የተቀበሉትን ሀ ምክር እስከተ
ከተሉ ድረስ፣ ከብዙ ቀናት በኋላ ፅዮንን
የሚመለከቱ ነገሮችን ሁሉ ያከናውኑ ዘንድ
ሀይል ይኖራቸዋል።
፴፰ ደግሞም እላችኋለሁ፣ ለመቷችሁ
ሰዎች ብቻ ሳይሁን ለሁሉም ሰዎች፣ የሰ
ላም ሀሳብ አቅርቡ፤
፴፱ እና ሀየሰላም ለአርማ አንሱ፣ እና ለም
ድር ዳርቻዎችም ሰላምን አውጁ፤
፵ እና በውስጣችሁ ባለው በመንፈስ
ድምፅ መሰረት ለመቷችሁም የሰላም ሀሳብ
አቅርቡላቸው፣ እና ሀሁሉም ነገሮች ለጥ
ቅማችሁ አብረው ይሰራሉ።
፵፩ ስለዚህ፣ ታማኝ ሁኑ፤ እነሆ፣ እናም
አስተውሉ፣ እስከመጨረሻውም ሀእኔ ከእ
ናንተ ጋር ነኝ። እንዲሁም ይሁን። አሜን።

፳፯ ሀ
፳፰ ሀ
		ለ
፳፱ ሀ

፴ሀ
		ለ
፴፩ ሀ
		ለ

ዘፍጥ. ፵፯፥፩–፲፪።
ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፫።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፭–፴፮።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴።
ቅ.መ.መ. መቀደስ፣
የቅድስና ህግ፤
የትብብር ስርዓት።
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፫–፲፬፤
፻፩፥፶፭፤ ፻፫፥፳፪፣ ፳፮።
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፪።
መኃ. ፮፥፲፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፬፤ ፻፱፥፸፫።
ቅ.መ.መ. ቅድስና።

፴፪ ሀ ራዕ. ፲፩፥፲፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ቅ.መ.መ. መንግስት።
፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፰–፱።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ስጦታ።
፴፬ ሀ ይህም ት. እና ቃ. ፵፪
“ህግ” ተብሎ ይታወቃል
ማለት ነው።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት።

		ለ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፭።
ቅ.መ.መ. መምረጥ፣
መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰላም።
		ለ ቅ.መ.መ. ምልክት።
፵ ሀ ሮሜ ፰፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፺፥፳፬፤ ፻፥፲፭።
፵፩ ሀ ማቴ. ፳፰፥፲፱–፳።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፮፥፩–፰

፪፻፲፰

ክፍል ፻፮
በህዳር ፳፭፣ ፲፰፻፴፬ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ይህ ለኦሊቨር ካውድሪ ታላቅ ወንድም ለሆነው ለዋረን ካውድሪ
የተሰጠ ራዕይ ነው።
፩–፫፣ ዋረን ኤ ካውድሪ በሚኖርበት አካ
ባቢ ቀዳሚ መሪ እንዲሆን ተጠርቷል፤ ፬–
፭፣ ዳግም ምፅዓት የብርሀን ልጆችን እንደ
ሌባ አይደርስባቸውም፤ ፮–፰፣ የቤተክር
ስቲያኗ ታማኝ አገልጋይነት ታላቅ በረከ
ቶች ይከተሉታል።
፩ አገልጋዬ ዋረን ኤ ካውድሪ ሀበፍሪደም
እና በአካባቢዋ ምድር ውስጥ በቤተክርስ
ቲያኔ እንደ ሊቀ ካህናት አመራር እንዲመ
ደብ እና እንዲሾም ፍቃዴ ነው።
፪ ዘለዓለማዊ ወንጌሌንም ይስበክ፣ እና
በራሱ ስፍራ ብቻ ሳይሆን፣ በአጠገቡ በሚ
ገኙት የግዛት ክፍሎችም ድምጹን ከፍ ያድ
ርግና ህዝብን ያስጠንቅቅ፤
፫ እና ሀመንግስተ ሰማያትንና ፅድቁንም
በትህትና ለበመፈለግ፣ በምሰጠው በዚህ
ከፍተኛ እና ቅዱስ ጥሪም ጊዜውን ሁሉ
መስዋዕት ያድርግ፣ እና አስፈላጊ ነገሮች
ሁሉ ይጨመሩለታል፤ ሐለሠራተኛ ደመ
ወዙ ይገባዋልና።

፬ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
የጌታ ሀመምጣት ለቀርቦአል፣ እና ሐሌባ
በሌሊት እንደሚመጣም በአለም ላይ
ይደርስል—
፭ ስለዚህ፣ ሀየብርሀን ልጆች ትሆኑ ዘን
ድም ወገባችሁን አጥብቁ፣ እና ያም ቀን
በሌሊት እንደ ሌባ ለአይደርስባችሁም።
፮ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ዋረን ለመንግስቴ በትር ሲሰግድና
እራሱን ከተንኮለኞች ሰዎች ሲለይ በሰማይ
ደስታ ነበር።
፯ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ዋረን የተባረከ ነው፣
ምህረት እሰጠዋለሁና፤ እና ልቡ ሀግብዝነት
ቢኖርበትም፣ በፊቴ ትሁት እስከሆነ ድረስ
ከፍ አደርገዋለሁ።
፰ የሚቆምበትም ሀጸጋ እና ማረጋገጫም
እሰጠዋለሁ፤ ታማኝ ምስክርና ለቤተክ
ርስቲያኗም ብርሀን ሆኖ ቢቀጥል በአባቴ
ለ
ቤት አክሊል አዘጋጅቼለታለሁ። እንዲ
ህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፯
በሚያዝያ ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. ) አካባቢ፣ በከርትላንድ ኦሀዮ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ስለክህነት የተሰጠ ራዕይ። ይህ ራዕይ የተመዘገበው በ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. )
ቢሆንም፣ ከቁጥር ፷ እስከ ፻ አብዛኛዎች በህዳር ፲፩፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጡ ራዕዮችን የሚያጠቃልሉ ነበሩ። ይህ ክፍል የአስራ ሁለት
ቡድንን በየካቲት እና በመጋቢት ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. ) ከተደራጀበት ጋር የተገ
፻፮ ፩ ሀ ይህም የሪዶም ከተማ፣

ኒውዮርክ እና አካባቢዋ
ማለት ነው።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ማቴ. ፮፥፴፫።
		ሐ ማቴ. ፲፥፲፤

			 ት. እና ቃ. ፴፩፥፭።
፬ ሀ ያዕ. ፭፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
		ሐ ፩ ተሰ. ፭፥፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ራዕ. ፲፮፥፲፭።

፯ ሀ ቅ.መ.መ. ከንቱ፣ ከንቱነት።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		ለ ዮሐ. ፲፬፥፪፤
ኤተር ፲፪፥፴፪–፴፬፤
ት. እና ቃ. ፶፱፥፪፤
፸፮፥፻፲፩፤ ፹፩፥፮፤
፺፰፥፲፰።

፪፻፲፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፩–፲

ናኘ ነው። ነቢዩ ምናልባት በቡድናቸው የመጀመሪያዎቹ ሚስዮናውያን በግን
ቦት ፫፣ ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. ) ለመሄድ በሚዘጋጁበት ጊዜ በነበሩት ፊት ይህን ሳያ
ቀርበው አልቀረም።
፩–፮፣ ሁለት ክህነቶች አሉ፥ መልከ ጼዴቅ
እና አሮናዊ፤ ፯–፲፪፣ የመልከ ጼዴቅ ክህ
ነትን የያዙት በቤተክርስቲያኗ የሀላፊነት
ስፍራዎች ሁሉ ለማስተዳደር ሀይል ይኖ
ራቸዋል፤ ፲፫–፲፯፣ ኤጲስ ቆጶስ ውጪ
ውን ሥርዓት የሚያስተዳድረውን አሮናዊ
ክህነትን ያስተዳድራል፤ ፲፰–፳፣ የመልከ
ጼዴቅ ክህነት የመንፈሳዊ በረከቶችን ሁሉ
ቁልፎች ይዟል፤ የአሮናዊ ክህነት የመ
ላዕክትን አገልግሎት ቁልፎችን ይዟል፤
፳፩–፴፰፣ በአንድነት እና በፅድቅ ውሳ
ኔዎቻቸው የሚደረጉባቸው ቀዳሚ አመ
ራር፣ አስራ ሁለቱ፣ እና ሰባዎች የአመ
ራር ቡድኖችን ይመሰርታሉ፤ ፴፱–፶፪፣
የአባቶች አለቃ ስርዓትም ከአዳም እስከ
ኖህ ጀምሮ ተመስርቷል፤ ፶፫–፶፯፣ የጥንት
ቅዱሳን በአዳም-ኦንዳይ-አማን ተሰበሰቡ፣
እና ጌታ በእነርሱም ታየ፤ ፶፰–፷፯፣ አስራ
ሁለቱ የቤተክርስቲያኗ ሀላፊዎች በስርዓት
ያቀናጁ፤ ፷፰–፸፮፣ ኤጲስ ቆጶሳት እንደ
እስራኤል ቋሚ ዳኛ ያገለግላሉ፤ ፸፯–፹፬፣
ቀዳሚ አመራርና አስራ ሁለቱ እንደ ቤተ
ክርስቲያኗ ከፍተኛ ዳኝነት ስርዓቱን ይመ
ሰርታሉ፤ ፹፭–፻፣ የክህነት ፕሬዘደንቶች
የየሀላፊነት ቡድኖቻቸውን ያስተዳድራሉ።
፩ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ፣ የሌዊ ክህ
ነትን ጨምሮ፣ በስም ሀመልከ ጼዴቅና፣
ለ
አሮናዊ የሚባሉ ሁለት ክህነቶች አሉ።
፪ የመጀመሪያው ሀየመልከ ጼዴቅ ክህ
ነት ተብሎ የሚጠራበት ምክንያት መልከ
ጼዴቅ ታላቅ ሊቀ ካህን ስለነበር ነው።
፫ ከእርሱ ቀን በፊት እንደ እግዚአብሔር
፻፯ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ

ጼዴቅ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
፪ ሀ ጆ.ስ.ት. ዘፍጥ. ፲፬፥፳፭–፵
(ተጨማሪ)፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፬።
ቅ.መ.መ. መልከ ጼዴቅ።

ልጅ ሀስርዓት ቅዱስ ክህነት ተብሎ የሚ
ጠራ ነበር።
፬ ነገር ግን ለኃያል ጌታ ስም ክብር ወይም
ሀ
አምልኮ፣ ስሙን እጅግ በጣም በመደጋ
ገም መጠቀምን ለማስወገድ፣ የጥንት ጊዜ
ቤተክርስቲያኗ የነበሩት እነርሱ፣ ያን ክህ
ነት የመልከ ጼዴቅ ክህነት በማለት ወይም
በመልከ ጼዴቅ ስም ጠሩት።
፭ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ያሉ ሌሎቹ
ስልጣናት ወይም ሀላፊነቶች ሁሉ ከዚህ
ክህነት ጋር ሀየተያያዙ ናቸው።
፮ ነገር ግን ሁለት ክፍሎች ወይም ዋና
ክፍሎች አሉ—አንዱ የመልከ ጼዴቅ ክህ
ነት ስልጣን፣ እና ሌላው አሮናዊ ወይም
ሀ
ሌዊ ክህነት ነው።
፯ ሀየሽማግሌ ሀላፊነት ከመልከ ጼዴቅ
ክህነት በታች የሚሆን ነው።
፰ የመልከ ጼዴቅ ክህነት የፕሬዘደንትነት
አመራርን ይይዛል፣ እና በመንፈሳዊ ነገሮች
ለማስተዳደር፣ በአለም ዘመኖች ሁሉ በቤ
ተክርስቲያኗ ሀላፊነቶች ላይ ሁሉ ሀይል እና
ሀ
ስልጣን አለው።
፱ እንደ መልከ ጼዴቅ ስርዓት ሁሉ፣
የታላቅ ክህነት ሀአመራር በቤተክርስቲያኗ
ውስጥ በሚገኙት ሀላፊነቶች ሁሉ የማስተ
ዳደር መብት አለው።
፲ ሀሊቀ ካህናት እንደ መልከ ጼዴቅ ስር
ዓት፣ በቀዳሚ አመራር መመሪያ በመንፈ
ሳዊ ነገሮች በማስተዳደር ሀላፊነታቸው፣
እና ደግሞም በሽማግሌ አመራር፣ በካህን
አመራር (የሌዊው ስርዓት)፣ በመምህር
ነት፣ በዲያቆንነት፣ እና በአባል ሀላፊነቶች
ለማስተዳደር ለመብት አላቸው።

፫ ሀ አልማ ፲፫፥፫–፲፱፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፯።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማክበር።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፱፤
፻፯፥፲፬።
፮ ሀ ዘዳግ. ፲፥፰–፱።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፩፥፪፤
፻፯፥፳፪፣ ፷፭–፷፯፣
፺፩–፺፪።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–፴፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፲፩–፳፫

፪፻፳

፲፩ ሊቀ ካህን በማይኖርበት ጊዜ ሽማግሌ
በእርሱ ምትክ ማስተዳደር ይችላል።
፲፪ ሊቀ ካህን እና ሽማግሌ፣ ከቤተክርስ
ቲያኗ ቃል ኪዳናት እና ትእዛዛት በመስማ
ማት፣ በመንፈሳዊ ነገሮች ያስተዳድሩ፤ እና
ከፍተኛ ባለስልጣናት በማይኖሩበት ጊዜ፣
በእነዚህ የቤተክርስቲያኗ ሀላፊነቶች ሁሉ
የማስተዳደር ሀላፊነት አላቸው።
፲፫ ሁለተኛው ክህነት ሀአሮናዊ ክህነት
ተብሎ ይጠራል፣ ምክንያቱም ለበአሮን
እና በዘሩ፣ በትውልዶቻቸው ሁሉ፣ የተ
ሰጣቸው ነበርና።
፲፬ አነስተኛው ክህነት ተብሎ የሚጠራ
በት ምክንያትም ከታላቁ፣ ወይም ከመልከ
ጼዴቅ ክህነት፣ ጋር ሀየተያያዘ ስለሆነ እና
ለውጪአዊ ስርዓቶችን ለማስተዳደር ሀይል
ስላለው ነው።
፲፭ ሀየኤጲስ ቆጶስ አመራርም የዚህ ክህ
ነት ስልጣን አመራር ነው፣ እና የዚህንም
ቁልፎች ወይም ስልጣን ይዟል።
፲፮ የአሮን ሀእውነተኛ ተወላጅ ካልሆነ
በስተቀር፣ ማንም ሰው ለዚህ ሀላፊነት፣
ወይም የዚህን ክህነት ቁልፎች ለመያዝ፣
ህጋዊ መብት የለውም
፲፯ ነገር ግን እንደ የመልከ ጼዴቅ ክህነት
ሊቀ ካህን በአነስተኛ ሀላፊነቶች ሁሉ ለማ
ስተዳደር ስልጣን ስላለው፣ የአሮን እው
ነተኛ ተወላጅ በማይገኝበት ጊዜ፣ በመ
ልከ ጼዴቅ ክህነት ሀአመራር በኩል ለዚህ
ሀይል ከተጠራና ከተለየ እና ለከተሾመ
በኋላ በኤጲስ ቆጶስ ሀለፊነት ለማስተዳ
ደር ይችላል።
፲፰ የከፍተኛው፣ ወይም የመልከ ጼዴቅ

ክህነት፣ ሀይል እና ስልጣን በቤተክርስቲ
ያኗ መንፈሳዊ በረከቶች ላይ ሁሉ ሀቁልፎ
ችን መያዝ ነው።
፲፱ በተጨማሪም፣ የመንግስተ ሰማያትን
ሀ
ሚስጥራት ለመቀበል ልዩ መብት እንዲኖ
ረው፣ ሰማያት ለእነርሱ እንዲከፈቱላቸው፣
ከበኩሩ ቤተክርስቲያንና ለከአጠቃላይ ተሰ
ብሳቢዎች ጋር እንዲገናኝ፣ እና ከእግዚአ
ብሔር አብ እና ከአዲስ ኪዳን ሐአማላጅ
ከሆነው ከኢየሱስ ጋር መገናኘትን እና በእ
ነርሱም መገኘት ለመደሰት ነው።
፳ የአነስተኛው ክህነት፣ ወይም የአሮናዊ
ክህነት፣ ሀይል እና ስልጣን፣ ከቃል ኪዳ
ናት እና ትእዛዛት ጋር በመስማማት፣ የመ
ላእክትን አገልግሎት ሀቁልፎች ለመያዝ
እና የውጪአዊ ለስርዓቶች የሆኑትን የወን
ጌሉን ፊደል እና ለኃጢአት ሐስርየት የንስሐ
መ
ጥምቀትን ለማስተዳደር ነው።
፳፩ ስለአስፈላጊነታቸውም ፕሬዘደን
ቶች፣ ወይም ከተለያዩ ከእነዚህ ሁለት ክህ
ነቶች ውስጥ በተላያዩ ሀላፊነቶች ከተሾ
ሙት መካከል የሚመጡ ወይም የሚሾሙ
መሪዎች አሉ።
፳፪ ሀከመልከ ጼዴቅ ክህነትም፣ ሶስቱ
ሊቀ ካህን ለመሪዎች በቡድኑ ተመርጠው፣
ለሀለፊነቱ ተመድበውና ተሹመው፣ እና
በቤተክርስቲያኗ እምነት፣ ታማኝነት፣ እና
ጸሎት ሐተደግፈው የቤተክርስቲያኗን አመ
ራር ቡድን ይመሰርታሉ።
፳፫ ተጓዥ ሀ አስራ ሁለቱ አማካሪዎች
አስራ ሁለቱ ለሐዋርያት፣ ወይም ለአለም
ሁሉ የክርስቶስ ስም ልዩ ምስክሮች፣ ተብ
ለው ተጠርተዋል—በዚህም በጥሪአቸው

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. አሮናዊ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. አሮን፣
የሙሴ ወንድም።
፲፬ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፶፪፤ ፻፯፥፭።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬–
፳፩፤ ፻፯፥፷፰–፸፮።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፲፱ ሀ አልማ ፲፪፥፱–፲፩፤

ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫፤
፹፬፥፲፱–፳፪።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ሚስጥሮች።
		ለ ዕብ. ፲፪፥፳፪–፳፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. አማላጅ።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፲፫፤
፹፬፥፳፮–፳፯።
		ለ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣

መጥመቅ።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፥፫፣ ፮፤
፻፯፥፱፣ ፷፭–፷፯፣
፸፰–፹፬፣ ፺፩–፺፪።
		ሐ ቅ.መ.መ. የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ።
፳፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፫–፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።

፪፻፳፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፳፬–፴፯

ሀላፊነታቸው ከቤተክርስቲያኗ ሌሎች ሀላ
ፊዎች ጋር ይለያያሉ።
፳፬ እና ከዚህ በፊት ከተጠቀሱት ሶስት
ፕሬዘደንቶች ጋረ እኩል ስልጣን እና ሀይል
ያለው ቡድንም ይሰራሉ።
፳፭ ሀሰባዎቹ ወንጌልን እንዲሰብኩ፣ እና
ለአህዛብና በአለም ሁሉ ልዩ ምስክሮች እን
ዲሆኑ ተጠርተዋል—በዚህም በጥሪአቸው
ሀላፊነታቸው ከቤተክርስቲያኗ ሌሎች ሀላ
ፊዎች ጋር ይለያያሉ።
፳፮ እና ከተጠቀሱት አስራ ሁለቱ ልዩ
ምስክሮች ወይም ሐዋርያት ጋር እኩል
ስልጣን እና ሀይል ያለው ቡድንም ይሰ
ራሉ።
፳፯ በማንኛቸውም በእነዚህ ቡድኖች
የሚያደርጉ እያንዳንዱ ውሳኔዎች በአንድ
ድምፅ መሆን አለባቸው፤ ይህም ማለት፣
እርስ በራስ ውሳኔዎቻቸው አንድ ሀይል
ወይም ተቀባይነት እንዲኖራቸው ለማድ
ረግ፣ የእያንዳንዱ ቡድን እያንዳንዱ አባል
በውሳኔው መስማማት አለባቸው—
፳፰ ሁኔታዎች በተቃራኒ እንዲሆን በማ
ያስችሉበት ጊዜም አብላጫዎቹ ቡድንን
መስራት ይችላሉ—
፳፱ ጉዳዩ ይህ ካልሆነ በስተቀር፣ ውሳ
ኔዎቻቸው በመልከ ጼዴቅ ስርዓት ተሹ
መው የነበር እና ጻድቅና ቅዱስ ሰዎች እን
ደነበሩት የጥንት ሶስት ፕሬዘደንቶች ውሳ
ኔዎች እንደነበራቸው አንድ አይነት በረከ
ቶች መብት አይኖራቸውም።
፴ የእነዚህ ቡድኖች፣ ወይም የማንኛቸ
ውም፣ ውሳኔዎችም ሁሉ ሀፅድቅ፣ በቅድ
ስና፣ እና ልብን በማዋረድ፣ በየዋህነትና
በትዕግስት፣ እና በእምነት፣ እና ለበበጎ
ነት፣ እና በእውቀት፣ ራስን በመግዛት፣
በመፅናት፣ እግዚአብሔርን በመምሰል፣
በወንድማማች መዋደድ እና በፍቅር ይድ
ረሱ፤

፴፩ ምክንያቱም የተስፋ ቃሉ እነዚህ ነገ
ሮች በእነርሱ አብዝተው የሚገኙ ቢሆን
በጌታ እውቀት ሀፍሬ የሌላቸው አይሆኑም
የሚል ነውና።
፴፪ እና እነዚህ ቡድኖች ማንኛውንም
ውሳኔ ያለፅድቅ ባለመሆን የሰሩበት ጉዳይ
ካለ፣ ይህም የቤተክርስቲያኗ መንፈሳዊ
ባለስልጣናት በሆኑት በተለያዩ ቡድኖች
አጠቃላይ ተሰብሳቢዎች ፊት ይቅረብ፤
አለበለዚያ ለውሳኔአቸው ምንም ይግባኝ
አይኖርም።
፴፫ አስራ ሁለቱ፣ በሰማይ ከተመሰረ
ተው ጋር በመስማማት፣ መጀመሪያ ወደ
ሀ
አህዛብ እና ሁለተኛም የአይሁዶች ቤተ
ክርስቲያኗን ለመገንባት እና የእርሷን ጉዳ
ዮች በሀገሮች ውስጥ ሁሉ ለመቆጣጠር፣
በቤተክርስቲያኗ አመራር መሪነት በጌታ
ስም በማስተዳደር የሚጓዙ ከፍተኛ ሸንጎ
ዎች ናቸው።
፴፬ ሰባዎች፣ ሀበአስራ ሁለቱ ወይም በሚ
ጓዙት ከፍተኛ ሸንጎ አመራር በኩል፣ መጀ
መሪያ ወደ አህዛብ እና ሁለተኛም ወደ አይ
ሁዶች፣ ቤተክርስቲያኗን በመገንባት እና
የእርሷን ጉዳዮች በሀገሮች ውስጥ ሁሉ
በመቆጣጠር በጌታ ስም ይስሩ—
፴፭ አስራ ሁለቱ፣ መጀመሪያ ወደ አህ
ዛብ እና ሁለተኛም ወደ አይሁዶች፣ በመ
ላክ፣ ቁልፎችን በመያዝ፣ የኢየሱስ ክርስ
ቶስን ወንጌል በማወጅ በሮችን ለመክፈት
ተልከዋል።
፴፮ በፅዮን ካስማዎች የአካባቢው ሀከፍ
ተኛ ሸንጎዎች በቤተክርስቲያኗ ጉዳይ ላይ፣
በውሳኔዎቻቸው ሁሉ ከአመራር ቡድን
ወይም ከተጓዥ ከፍተኛ ሸንጎ ጋር እኩል
ስልጣን ያላቸው ቡድኖች ያቋቁሙ።
፴፯ በፅዮን ውስጥ ያሉት ከፍተኛ ሸንጎ
በፅዮን ካስማ ውስጥ ካሉት የአስራ ሁለቱ
ቡድኖች ጋር በውሳኔዎቻቸው ሁሉ፣ በቤ

፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ሰባ።
፴ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩።

ቅ.መ.መ. በጎነት።
፴፩ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፭–፰።
፴፫ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵፪፤
፫ ኔፊ ፲፮፥፬–፲፫፤

ት. እና ቃ. ፺፥፰–፱።
፴፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፩።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ከፍተኛ ሸንጎ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፴፰–፶፭

፪፻፳፪

ተክርስቲያኗ ጉዳዮች እኩል ስልጣን ያለው
ቡድን ያቋቁማሉ።
፴፰ ለመስበክ እና ወንጌሉን ለማስተዳ
ደር እርዳታ ሲያስፈልጋቸው፣ በማንም
ሌሎች ምትክ፣ ሀሰባዎችን መጥራት የሚ
ጓዙት ከፍተኛ ሸንጎ ሀላፊነት ነው።
፴፱ በትልቁ የቤተክርስቲያኗ ቅርንጫ
ፎች ውስጥ ሁሉ፣ በራዕይ እንደሚመደ
ቡላቸው፣ ሀወንጌል ሰባኪዎችን መሾም የአ
ስራ ሁለቱ ሀላፊነት ነው—
፵ የዚህ ክህነት ስርዓት የሚረጋገጠው
ከአባት ወደ ወንድ ልጅ በሚተላለፍ፣ እና
ቃል ኪዳን ለተገባላቸው ለእውነተኛ ተወ
ላጆች ምርጥ ዘርም የሚገባ ነበር።
፵፩ ይህ ስርዓት ሀ በአዳም ዘመን የተ
ቋቋመ፣ እና እንደዚህም ለበዝርያ የተላ
ለፈም ነበር።
፵፪ በስልሳ ዘጠኝ አመቱ በአዳም ወደ
ተሾመውና (ከአዳም) ከመሞቱ ሶስት
አመት በፊት ወደተባረከው፣ እና ትውል
ዶቹ በጌታ ምርጥ እንዲሆኑና እስከ ምድር
ዳርቻ ድረስ እንዲጠበቁ በአባቱ የእግዚ
አብሔርን ቃል ኪዳን ወደ ተቀበለው ወደ
ሀ
ሴት ከአዳም ሄደ፤
፵፫ እርሱ (ሴት) ሀፍጹም ሰው ስለነበር፣
እና ለበአምሳያነቱም እንደ አባቱ መልክ
ስለነበር፣ በዚህም ምክንያት በሁሉም ነገ
ሮች አባቱን ይመስል ነበር፣ እና ከእርሱም
የሚለየው በእድሜ ብቻ ነበር።
፵፬ ኢኖስም በአንድ መቶ ሰላሳ አራት
አመት እና አራት ወር እድሜው በአዳም
እጅ ተሾመ።
፵፭ እግዚአብሔር ቃይናን በአርባ አመቱ
በዱር ውስጥ ጠራው፤ በሸዶላማቅ ስፍራ
በመጓዝም ከአዳም ጋር ተገናኘ። ሹመ

ቱን ሲቀበል እድሜው ሰማንያ ሰባት
ነበር።
፵፮ መለልኤል ደግሞም በባረከው በአ
ዳም እጅ ሲሾም እድሜው አራት መቶ
ዘጣና ስድስት አመትና ሰባት ቀን ነበር።
፵፯ ያሬድም ደግሞ በባረከው በአዳም
እጅ ሲሾም እድሜው ሁለት መቶ አመት
ነበር።
፵፰ ሀሔኖሕ በአዳም እጅ ሲሾም ሀያ
አምስት አመቱ ነበር፤ እና በስልሳ አምስት
አመቱም አዳም ባረከው።
፵፱ እና ጌታን አየ፣ አካሄዱን ከእግዚአብ
ሔር ጋር አደረገ፣ እና ሁልጊዜ በጌታ ፊት
ነበር፤ እና ለሶስት መቶ ስልሳ አምስት አመ
ታት ሀአካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደ
ረገ፣ ለበሚቀየርበት ጊዜ እድሜው አራት
መቶ ሰላሳ ነበር።
፶ ሀማቱሳላ በአዳም እጅ ሲሾም አንድ
መቶ አመቱ ነበር።
፶፩ ላሜህ በሴት እጅ ሲሾም እድሜው
ሰላሳ ሁለት ነበር።
፶፪ ሀ ኖህ በማቱሳላ እጅ ሲሾም አስር
አመቱ ነበር።
፶፫ ከአዳም ሞት ሶስት አመት በፊት፣
ሀ
ሊቀ ካህናት የነበሩትን ሴትን፣ ኢኖስን፣
ቃይና፣ መለልኤልን፣ ያሬድን፣ ሄኖ
ህን፣ እና ማቱሳላን ጻድቅ ከነበሩ ትውል
ዶቻቸው ጋር ወደ ለአዳም-ኦንዳይ-አማን
ሸለቆ ጠራቸው፣ እና በዚያም በረከቱን
ሰጣቸው።
፶፬ እና ጌታን አዩት፣ እና ተነስተውም
ሀ
አዳምን ባረኩ፣ እና ለሚካኤል፣ ልኡል፣
የመላእክት አለቃ ብለው ጠሩት።
፶፭ እና ጌታ አዳምን አፅናናው፣ እንዲ
ህም አለው፥ መሪ አድርጌሀለሁ፤ የአህዛብ

፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሰባ።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል ሰባኪ፤
የአባቶች አለቃ፣
ፓትሪያርክ።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
		ለ ዘፍጥ. ፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–፲፮፤
ሙሴ ፮፥፲–፳፭።
፵፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሴት።

፵፫ ሀ
		ለ
፵፰ ሀ
፵፱ ሀ

ቅ.መ.መ. ፍጹም።
ዘፍጥ. ፭፥፫።
ቅ.መ.መ. ሔኖክ።
ዘፍጥ. ፭፥፳፪፤
ዕብ. ፲፩፥፭፤
ሙሴ ፯፥፷፱።
		ለ ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
፶ ሀ ቅ.መ.መ. ማቱሳላ።
፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ

ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
፶፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፭፤ ፻፲፮።
ቅ.መ.መ. አዳምኦንዳይ-አማን።
፶፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፩።
ቅ.መ.መ. አዳም።
		ለ ቅ.መ.መ. ሚካኤል።

፪፻፳፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፶፮–፸፬

ሙላትም ከአንተ ይመጣሉ፣ እና በእነር
ሱም ላይ ለዘለአለም ሀልዑል ነህ።
፶፮ እና አዳም በተሰበሰቡት መካከል
ቆመ፤ እና ምንም እንኳን በእድሜው ያጎ
ነበሰ ቢሆንም፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ፣
እስከመጨረሻ ትውልዱ ድረስ ለዘሩ ምን
እንደሚደርስባቸው ሀተነበየ።
፶፯ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሔኖህ መፅሐ
ፎች ውስጥ ተፅፈው ነበር፣ እና በጊዜአቸ
ውም ይመሰከሩባቸዋል።
፶፰ የቤተክርስቲያኗን ሌሎች ሀላፊዎች
ሀ
መሾም እና ማደራጀትም ለየአስራ ሁለቱ
ሀላፊነት ነው፣ እንዲህም በሚል ራዕይ
በመስማማት፥
፶፱ በፅዮን ምድር ውስጥ ለክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያን፣ የቤተክርስቲያኗን ጉዳይ በሚ
መለከት ከቤተክርስቲያኗ ሀህግጋት ተጨ
ማሪ—
፷ እውነት እላችኋለሁ ይላል የሰራዊት
ጌታ፣ የሽማግሌ ሀላፊነት ያላቸውን የሚ
መራ የሽማግሌዎች ሀ አመራር ያስፈል
ጋል፤
፷፩ እና ደግሞም ሀየካህን ሀላፊነት ያላቸ
ውን የሚመራ ካህን ያስፈልጋል፤
፷፪ እና ደግሞም፣ በዚህም አይነት፣
የመምህራን ሀላፊነት ያላቸውን ሀየሚመራ
መምህር፣ ደግሞም ዲያቆናት—
፷፫ ስለዚህ፣ ከዲያቆን እስከ መምህር፣
እና ከመምህር እስከ ካህን፣ እና ከካህን እስከ
ሽማግሌ፣ በቤተክርስቲያኗ ቃል ኪዳኖች
እና ትእዛዛት መሰረት በተለያዩ ሀላፊነቶች
እንዲመደቡ ያስፈልጋል።
፷፬ ከዚያም ከሁሉም በላይ የሆነው፣ የታ
ላቅ ክህነት ይመጣል።
፷፭ ስለዚህ፣ ከታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት
አንዱ የክህነት ባለስልጣናትን ለመምራት
መመደብ አለበት፣ እና እርሱም የቤተክር

ስቲያኗ የታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት ተብሎ
ይጠራል፤
፷፮ ወይም፣ በሌላ ቃላትም፣ በቤተክር
ስቲያኗ ታላቅ ክህነት በበላይነት ሀየሚመራ
ሊቀ ካህን ይጠራል።
፷፯ ከዚህም እጆችን ሀበመጫን በቤተክ
ርስቲያኗ ላይ ስርዓቶች እና በረከቶች የሚ
ከናወኑበት ይመጣሉ።
፷፰ ስለዚህ፣ የኤጲስ ቆጶስ ሀለፊነት
ከዚህ ጋር እኩል አይደለም፤ ሀ የኤጲስ
ቆጶስ ሀለፊነት የስጋዊ ነገሮችን ለማስተ
ዳደር ነውና፤
፷፱ ይህም ቢሆን፣ የአሮን ሀእውነተኛ
ተወላጅ ካልሆነ በስተቀር፣ ኤጲስ ቆጶስ
ለ
ከታላቅ ክህነት መመረጥ አለበት፤
፸ የአሮን እውነተኛ ተወላጅ ካልሆነ በስ
ተቀር የዚህን ክህነት ቁልፍ ለመያዝ አይ
ችልምና።
፸፩ ይህም ቢሆን፣ ሊቀ ካህን፣ ወይም
እንደ መልከ ጼዴቅ አይነት ስርዓት፣ በእ
ውነት መንፈስ እያወቃቸው፣ በስጋዊ ነገ
ሮች ለማስተዳደር መለያየት ይቻላል፤
፸፪ ዳግሞም ከቤተክርስቲያኗ ሽማግሌ
ዎች መካከል በመረጣቸው ወይም በሚ
መርጣቸው አማካሪዎቹ እርዳታ፣ የእስ
ራኤል ሀዳኛ እንዲሆን፣ የቤተክርስቲያኗን
ጉዳይ እንዲያከናውን፣ በሚተላለፉት ላይ
በፊቱ በሚቀርበው ምስክር በህግጋት መሰ
ረት ለፍርድ ይቀመጣል።
፸፫ ይህም የአሮን እውነተኛ ተወላጅ
ባይሆንም እንደ መልከ ጼዴቅ ክህነት ወደ
ታላቅ ክህነት የተሾመው ኤጲስ ቆጶስ ሀላ
ፊነት ነው።
፸፬ የፅዮን ድንበር አድጋ እና ሌላ ኤጲስ
ቆጶስ ወይም ዳኛ በፅዮን ወይም በሌላ ቦታ
ውስጥ እንዲኖር አስፈላጊ እስኪሆን ድረስ፣
እንደዚህም ዳኛ እንዲሁም በፅዮን ነዋሪዎች

፶፭ ሀ
፶፮ ሀ
፶፰ ሀ
		ለ
፶፱ ሀ
፷ሀ

ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፮።
ሙሴ ፭፥፲።
ቅ.መ.መ. መሾም፣ ሹመት።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
ት. እና ቃ. ፵፫፥፪–፱።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፱–፺።

፷፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፯።
፷፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፭–፹፮።
፷፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፱፣ ፺፩–፺፪።
ቅ.መ.መ. ፕሬዘደንት።
፷፯ ሀ ቅ.መ.መ. እጅን መጫን።
፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።

፷፱ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬–፳፬፤
፹፬፥፲፰፤ ፻፯፥፲፫–፲፯።
		ለ ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፸፪ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፲፯–፲፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፸፭–፹፱

ወይም በፅዮን ካስማዎች ወይም ለአገልግ
ሎት በሚመደብበት በማንኛውም በቤተ
ክርስቲያኗ ቅርንጫፍ ውስጥ መካከል ዋና
ዳኛ ይሆናል።
፸፭ እና ሌሎች ኤጲስ ቆጶሳት እስከተ
መደቡም ድረስ በዚህ ሀላፊነት ውስጥ ይሰ
ራሉ።
፸፮ ነገር ግን የአሮን እውነተኛ ተወ
ላጅ ለዚህ ክህነት አመራር፣ ለዚህ አገ
ልግሎት ሀቁልፎች፣ እንደ መልከ ጼዴቅ
ክህነት ስርዓት የታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት
ለፍርድ ከሚመጣበት ጊዜ በስተቀር ያለአ
ማካሪዎች በራሱ ሀሳብ በኤጲስ ቆጶስ ሀላ
ፊነት ለመስራት፣ በእስራኤል ውስጥም
በፍርድ ለመቀመጥ ህጋዊ መብት አለው።
፸፯ እና የእነዚህ ሸንጎዎች ውሳኔም እን
ዲህ ከሚለው ትእዛዝ ጋርም የሚስማማ
ይሆናል፥
፸፰ ዳግሞም እውነት እላችኋለሁ፣ ለቤ
ተክርስቲያኗ በጣም አስፈላጊ ጉዳዮች፣
እና ለቤተክርስቲያኗ በጣም ሀ አስቸጋሪ
የህግ ጉዳዮች በኤጲስ ቆጶስ ወይም በዳኛ
ውሳኔ በቂ ሆኖ ካልተገኘ፣ ወደ ቤተክርስ
ቲያኗ ሸንጎ፣ በታላቅ ክህነት ለአመራር ፊት
ይተላለፋል እና ይወሰዳልም።
፸፱ እና የታላቅ ክህነት ሸንጎ አመ
ራር ሌሎች ሊቀ ካህናትን፣ እንዲሁም
አስራ ሁለትን፣ እንደ አማካሪዎች እንዲ
ረዱ ለመጥራት ሀይል አለው፣ እና እንደ
ዚህም የታላቅ ክህነት ሸንጎ አመራር እና
አማካሪዎቹ በምስክሮቹ ላይ በቤተክርስ
ቲያኗ ህግጋት መሰረት ውሳኔ ላይ ለመድ
ረስ ሀይል አላቸው።
፹ እና ከዚህ ውሳኔ በኋላ በጌታ ፊት ይህ
ደግሞም አይታሰብም፤ ይህም የእግዚአብ
ሔር ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ሸንጎ ነውና፣
እና በመንፈሳዊ ጉዳዮች ውዝግብ ላይም
የመጨረሻ ውሳኔን ይሰጣሉና።
፸፮ ሀ
፸፰ ሀ
		ለ
፹፬ ሀ
፹፭ ሀ

ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
ት. እና ቃ. ፻፪፥፲፫፣ ፳፰።
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፪።
ቅ.መ.መ. ፍትህ።
ቅ.መ.መ. ዲያቆን።

፪፻፳፬

፹፩ በቤተክርስቲያኗ አባል ሆኖ ከቤተክ
ርስቲያኗ ሸንጎ ውጪ የሆነ ማንም የለም።
፹፪ እና የታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት እስ
ከተላለፈ ድረስ፣ በታላቅ ክህነት ፕሬዘደ
ንት አስራ ሁለት አማካሪዎች በሚረዱት
በቤተክርስቲያኗ ዋና ሸንጎ ፊት ይቀርባል፤
፹፫ እና በእርሱ ላይ የሚደረጉት ውሳኔ
ዎች እርሱን በሚመለከት ላለው ውዝግብ
መጨረሻ ይሆናል።
፹፬ እንደዚህም፣ በእውነት እና በፅ
ድቅ መሰረት ሁሉም ነገሮች በስርዓትና
በክብር በፊቱ ይደረጉ ዘንድ፣ ከእግዚአ
ብሔር ሀፍትህና ህግጋት ውጪ የሚሆን
ማንም የለም።
፹፭ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሀ
የዲያቆንነት ስልጣን ፕሬዘደንት ሀላፊነት
አስራ ሁለት ዲያቆናትን ለመምራት፣ ከእ
ነርሱም ጋር በሸንጎ ለመቀመጥ፣ እና፣ በተ
ሰጡት ቃል ኪዳኖች መሰረት እርስ በራስ
በመተናነጸት ሀላፊነታቸውን ለለማስተማር
ነው።
፹፮ ደግሞም ሀየመምህርነት ስልጣን ፕሬ
ዘደንት ሀላፊነት ሀያ አራት መምህራንን
ለመምራት፣ ከእነርሱም ጋር በሸንጎ ለመ
ቀመጥ፣ በቃል ኪዳኖች እንደተሰጠው የስ
ልጣናቸውን ሀላፊነት ለማስተማር ነው።
፹፯ ደግሞም የአሮናዊ ክህነት ፕሬዘ
ደንት ሀላፊነት አርባ ስምንት ሀካህናትን
ለመምራት፣ እና ከእነርሱም ጋር በሸንጎ
ለመቀመጥ፣ በቃል ኪዳኖች እንደተሰ
ጠም የስልጣናቸውን ሀላፊነቶች ለማስተ
ማር ነው—
፹፰ ይህም ፕሬዘደንት ሀኤጲስ ቆጶሱ
ይሁን፤ ከዚህ ክህነት ሀላፊነቶች አንዱ
ይህ ነውና።
፹፱ ዳግም፣ የሽማግሌዎች ስልጣን ፕሬ
ዘደንት ሀላፊነት ዘጠና ስድስት ሀሽማግሌዎ
ችን ለመምራት፣ እና ከእነርሱም ጋር በሸ

		ለ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፫፤
፹፰፥፸፯–፸፱፣ ፻፲፰።
፹፮ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፶፫–፷።
ቅ.መ.መ. መምህር፣
የአሮናዊ ክህነት።

፹፯ ሀ ቅ.መ.መ. ካህን፣
የአሮናዊ ክህነት።
፹፰ ሀ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፹፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።

፪፻፳፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፯፥፺–፻

ንጎ ለመቀመጥ፣ እና በቃል ኪዳናት መሰ
ረት ለማስተማር ነው።
፺ ይህ አመራር ከሰባው ልዩ የሆነ ነው፣
እና በአለም ሁሉ ሀለማይጓዙት የታቀደ
ነው።
፺፩ ደግሞም፣ የታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት
ሀላፊነት ቤተክርስቲያኗን ሁሉ ሀለመም
ራት፣ እና እንደ ለሙሴ አይነት ለመሆን
ነው—
፺፪ እነሆ፣ አዎን፣ የቤተክርስቲያኗ የበ
ላይ ለሚሆን የሚሰጡትን የእግዚአብሔርን
ሀ
ስጦታዎች ሁሉ የያዘ ለባለራዕይ፣ ሐገላጭ፣
ተርጓሚ፣ እና መነቢይ ይሆን ዘንድይህም
ጥበብ ነው።
፺፫ እና ከሰባዎቹ መካከል ተመርጠው
በሰባት ፕሬዘደንቶች ይመሩ ዘንድ፣ ይህም
ሀ
ስለሰባዎች ስርዓት በተሰጠው ራዕይ መሰ
ረት ነው፤
፺፬ እና ከእነዚህ ፕሬዘደንቶች መካከል
ሰባተኛው ፕሬዘደንት ስድስቱን የሚመራ
ይሁን፤
፺፭ እና እነዚህ ሰባት ፕሬዘደንቶችም
አባል ከሆኑባቸው ከመጀመሪያዎቹ ሰባዎች

ተጨማሪ ሌሎች ሰባዎችን ይምረጡ፣ እና
እነርሱንም የሚመሩ ይሁኑ፤
፺፮ እና ደግሞ በአስፈላጊው የወይን ስፍራ
አገልግሎት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ ሌሎች
ሰባዎችም፣ እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት ይመረጡ።
፺፯ እና እነዚህ ሰባዎች፣ መጀመሪያ ለአ
ህዛብ እና ደግሞም ለአይሁዶች፣ ሀተጓዥ
አገልጋዮች ናቸው።
፺፰ በአስራ ሁለቱ ወይም በሰባዎች አባል
ያልሆኑት፣ የቤተክርስቲያኗ ሌሎች ሀላፊ
ዎች ግን፣ ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት
ከፍተኛ ሀላፊነትና ስልጣናት በቤተክርስ
ቲያኗ ቢኖራቸውም፣ በህዝብ ሁሉ መካ
ከል ለመጓዝ ሀላፊነት የላቸውም፣ ነገር ግን
ጉዳዮቻቸው እንደሚፈቅድላቸው ይጓዙ።
፺፱ ስለዚህ፣ አሁን እያንዳንዱም ሰው
ሀ
ተግባሩን፣ በተመደበበት ሀላፊነትም
ለ
በሙሉ ትጋት መስራትን ይማር።
፻ ሀሰነፍ የሆነው እርሱ ለመቆም ብቁ ሆኖ
አይቆጠርም፣ እና ሀላፊነቱን የማይማር እና
እራሱን ተቀባይ አድርጎ የማያሳይ ለመቆም
ለ
ብቁ ሆኖ አይቆጠርም። እንዲህም ይሁን።
አሜን።

ክፍል ፻፰
በታህሳስ ፳፮፣ ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. )፣ በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ይህን ክፍል የተሰጠው ከዚህ በፊት እንደ ሰባ የተ
ሾመውና ሀላፊነቱን እንዲያውቅ ራዕይ ለመጠየቅ ወደ ነቢዩ የመጣው ላይመን
ሸርመን በጠየቀበት አይነት ነበር።
፩–፫፣ ላይመን ሸርመን ኃጢአቱ ተሰርዮ
ለታል፤ ፬–፭፣ ከቤተክርስቲያኗ መሪ ሽማ
ግሌዎች ጋር አብሮ ይቆጠር፤ ፮–፰፣ ወን
፺ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፯።
፺፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፱፣
፷፭–፷፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፰፥፪፤
፻፫፥፲፮–፳፩።
፺፪ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
		ለ ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፰።

ጌሉን እንዲሰብክና ወንድሞቹን እንዲያ
ጠናክር ተጠርቷል።

ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		መ ት. እና ቃ. ፳፩፥፩።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
፺፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፰።
ቅ.መ.መ. ሰባ።
፺፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፰–
፻፴፱።

፺፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሁለንተና።
		ለ ቅ.መ.መ. ትጋት።
፻ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. ስራ ሰልቺ፣
ስራ ፈቺ።
		ለ ቅ.መ.መ. ብቁ፣ ብቁነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፰፥፩–፻፱፥፬

፩ አግልጋዬ ላይመን ጌታ ለአንተ እንዲህ
ይሏል፥ በዚህ ማለዳ ከመደብኩት ምክር
ትቀበል ዘንድ ወደዚህ በመምጣትህ ምክ
ንያት ኃጢአትህ ተሰርዮልሀል።
፪ ስለዚህ፣ ስለመንፈሳዊ አቋምህ በሚ
መለከት ነፍስህ ሀትረፍ እና ድምጼን መቋ
ቋምህንም አቁም።
፫ እና ተነሳ እና የገባሀውንና የምትገባ
ውን ቃል ኪዳንህን ታከብር ዘንድ ከዚህ
ጊዜ ጀምሮ በተጨማሪ ተጠንቀቅ፣ እና
በጣም ታላቅ በሆኑ በረከቶችም ትባረካለህ።
፬ አገልጋዮቼ ሀበክብር ስብሰባ እንዲሰበ
ሰቡ እስኪጠሩ ድረስ በትእግስት ጠብቅ፣
ከዚያም ከመጀመሪያ ሽማግሌዎቼ ጋር
ትታወሳለህ፣ እና ከመረጥኳቸው ከሚቀ

፪፻፳፮

ሩት ሽማግሌዎቼ ጋር መብትን በሹመት
ትቀበላለህ።
፭ እነሆ፣ በታማኝነት ከቀጠልክ ይህም
ለአንተ የአብ ሀቃል ኪዳን ነው።
፮ እና ከዚያም ጊዜ በኋላ በምልክህ በማ
ንኛውም ስፍራ ወንጌሌን ሀለመስበክ መብት
ይኖርህ ዘንድ በዚያም ቀን ይህ ይሟላል
ሀል።
፯ ስለዚህ፣ በንግግርህ ሁሉ፣ በጸሎቶችህ
ሁሉ፣ በምታበረታታው ሁሉ፣ እና በም
ታደርገው ሁሉ ወንድሞችህን ሀአጠናክር።
፰ እነሆም እና አስተውል፣ ልባርክህ
እና ሀላድንህ ለዘለአለም ከአንተ ጋር ነኝ።
አሜን።

ክፍል ፻፱
በመጋቢት ፳፯፣ ፲፰፻፴፮ (እ. አ. አ. ) በክርትላን ኦሀዮ ቤተመቅደስ ቅደሳ የቀረበ
ጸሎት። በነቢዩ ፅሁፍ መሰረት፣ ይህ ጸሎት የተሰጠው በራዕይ ነበር።
፩–፭፣ የከርትላንድ ኦሀዮ ቤተመቅደስ
የተገነባው የሰው ልጅ የሚጎበኘው ስፍራ
እንዲሆን ነው፤ ፮–፳፩፣ የጸሎት፣ የጾም፣
የእምነት፣ የመማሪያ፣ የክብር፣ እና የስ
ርዓት ቤት፣ እና የእግዚአብሔር ቤት
ይሁን፤ ፳፪–፴፫፣ የጌታን ህዝብ የሚቃ
ወሙ ንስሀ ያልገቡት ዝም ይበሉ፤ ፴፬–
፵፪፣ ቅዱሳን በሀይል ጻድቃንን ወደ ፅዮን
ለመሰብሰብ ይሂዱ፣ ፵፫–፶፫፣ በመጨ
ረሻው ቀን በክፉዎች ላይ ከሚፈሰው
መጥፎ ነገሮች ቅዱሳን ይዳኑ፤ ፶፬–፶፰፣
ሀገሮች፣ ህዝብና ቤተክርስቲያናት ለወ
ንጌሉ ይዘጋጁ፤ ፶፱–፷፯፣ አይሁዶች፣
ላማናውያን፣ እና እስራኤል ሁሉ ይዳኑ፤
፷፰–፹፣ ቅዱሳን በክብር የክብርን አክ
፻፰ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. እረፍት።

፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፱፥፮–፲።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፯ ሀ ሉቃ. ፳፪፥፴፩–፴፪።

ሊል ይጫኑ እና ዘለአለማዊ ደህንነትንም
ያግኙ።
፩ ሀቃል ኪዳንን የሚጠብቁትንና በልቦ
ቻቸው ሙላት በቅንነት በፊትህ የሚሄዱት
አገልጋዮችህን ምህረት የምታሳየው የእስ
ራኤል ጌታ አምላክ ሆይ፣ ለስምህ ለምስ
ጋና ይሁን—
፪ በዚህ ስፍራ (ከርትላንድ) ውስጥ በስ
ምህ ቤት ሀእንዲገነቡ አገልጋዮችህን ያዘ
ዝህ ሆይ።
፫ አሁንም ጌታ ሆይ፣ አገልጋዮችህ ባዘ
ዝኸው መሰረትም እንዳደረጉ ትመለከታ
ለህ።
፬ አሁንም ቅዱስ አባት ሆይ፣ በስሙ ብቻ

፰ ሀ ፪ ኔፊ ፱፥፲፱።

፻፱ ፩ ሀ ዳን. ፱፥፬።

ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
		ለ አልማ ፴፯፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፪።

			ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፱።

፪፻፳፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፱፥፭–፳፩

ደህንነት ለሰው ልጆች በሚሰጠው በእቅፍ
ባለው ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እን
ጠይቅሀለን፣ ጌታ ሆይ እንድንገነባው ያዘ
ዝከውን ይህን ሀቤት፣ የእኛ የአገልጋዮችህ
እጆች ለስራን ትቀበል ዘንድ እንጠይቅሀ
ለን።
፭ ይህን ስራ በታላቅ ስቃይ ዘመን እንደሰ
ራነው ታውቃለህ፤ እና ለስምህ ሀቤት ለመ
ስራት፣ የሰው ልጅ ለህዝቦቹ እራሱን የሚ
ያሳይበት ስፍራ ይኖረው ዘንድ፣ ከድህነታ
ችን እቃዎቻችንን ሰጥተናል።
፮ እና ባልንጀሮች ብለህ ጠርተኸን እን
ዲህ በማለት በሰጠኸን ሀራዕይ እንዳልከው፣
እንዳዘዝኳችሁ የክብር ስብሰባን ጥሩ፤
፯ እና ሁላችሁም እንደ እምነታችሁ፣
ተግታችሁ ፈልጉ እና እርስ በርስም የጥ
በብን ቃላት ተማማሩ፤ አዎን፣ ከምርጥ
መፅሐፎች ውስጥ የጥበብ ቃላትን ፈልጉ፣
ትምህርትንም ፈልጉ፣ እንዲሁም በጥናትና
ደግሞም በእምነት ይሁን፤
፰ ራሳችሁን አደራጁ፤ ለእያንዳንዱ አስ
ፈላጊ ነገሮችም ተዘጋጁ፣ እና ቤት፣ እንዲ
ሁም የጸሎት ቤት፣ የጾም ቤት፣ የእምነት
ቤት፣ የመማሪያ ቤት፣ የክብር ቤት፣ የስር
ዓት ቤት፣ የእግዚአብሔርን ቤት መስርቱ፤
፱ መግባታችሁ በጌታ ስም ይሆን ዘንድ፣
መውጣታችሁም በጌታ ስም ይሆን ዘንድ፣
ወደ ልኡል እጆቻችሁን ከፍ በማድረግ
ሰላምታዎቻችሁም በጌታ ስም እንዲሆን—
፲ አሁንም፣ ቅዱስ አባት፣ የክብር ስብ
ሰባችንን ስንጠራ፣ በክብርህ እና በአንተ
መለኮታዊ መስማማት ይደረግ ዘንድ፣ እኛን
ህዝብህን በጸጋህ እንድትረዳን እንጠይቅ
ሀለን፤
፲፩ እና በዚህም ለእኛ ለህዝብህ በተሰጠን
ራእዮች የገባህልን ሀቃል ኪዳኖች የሚሟ
ሉበትንም ለማግኘት በፊትህ በብቃት እን
ድንገኝም፤
፬ ሀ ፩ ነገሥ. ፱፥፫።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
		ለ ፪ ኔፊ ፭፥፲፮።

፲፪ ቅዱስ እንዲሆን እንዲቀደስና ለስዕለ
ትም ይገባ ዘንድ፣ ቅዱስ ፊትህ በዚህ ቤት
ውስጥ ሁልጊዜም ይገኝ ዘንድ፣ ሀክብርህ
በህዝብህ ላይ እና ለአንተ በምንቀድሰው
በዚህ በቤትህ ላይም ያርፍ ዘንድ፤
፲፫ እና በጌታ ቤት መግቢያ በር ላይ የሚ
ገቡት ህዝብ ሁሉ ሀይልህ እንዲሰማቸው፣
እና እንደቀደስከውም፣ ይህም ቤትህ፣ የቅ
ድስናህ ስፍራ እንደሆነም በማወቅ ይሰማ
ቸው ዘንድ።
፲፬ እና ቅዱስ አባት ሆይ በዚህ ቤት የሚ
ያመልኩት ሁሉ የጥበብን ቃላት ከምርጥ
መፅሀፍት ውስጥ ይማሩ ዘንድ፣ እና ትምህ
ርትንም ይሹ ዘንድ፣ እንዲሁም አንተ እን
ዳልከው በጥናት፣ እና ደግሞም በእምነት፣
ይሆን ዘንድ ፍቀድልን፤
፲፭ እና በአንተም እንዲያድጉ፣ እና የመ
ንፈስ ቅዱስን ሙላት እንዲቀበሉ፣ እና
በህግጋትህ መሰረት እንዲመሰረቱ፣ እና
አስፈላጊ ነገሮችን ሁሉ ለመቀበል ይዘጋ
ጁም ዘንድ፤
፲፮ እና ይህም ቤት የጸሎት ቤት፣ የጾም
ቤት፣ የእምነት ቤት፣ የክብር እና የእግ
ዚአብሔር ቤት፣ እንዲሁም የአንተ ቤት
ይሆን ዘንድ፤
፲፯ የህዝብህን ወደዚህ ቤት መግባታቸ
ውም በጌታ ስም ይሆን ዘንድ፤
፲፰ ከዚህ ቤት መውጣቸው በጌታ ስም
ይሆን ዘንድ፤
፲፱ እና ሰላምታቸውም ሁሉ፣ ወደ ልዑል
ከፍ በተዘረጉ በቅዱስ እጆች በጌታ ስም
ይሆን ዘንድ፤
፳ እና ምንም ምንም ሀእርኩስ ነገር ወደ
ቤትህ ውስጥ እንዲገባ ተፈቅዶለት እንዳ
ያቆሽሸው ዘንድ፤
፳፩ እና ማናቸውም ህዝብህ ሲተላለፉም፣
ወዲያው ንስሀ እንዲገቡና ወደ አንተ እንዲ
መለሱ፣ እና በፊትህም ሞገስን እንዲያገኙ፣

፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፯–፳፰።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፯–፻፳።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፤
፻፭፥፲፩–፲፪፣ ፲፰፣ ፴፫።

፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፺፬፥፰–፱፤
፺፯፥፲፭–፲፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፱፥፳፪–፴፰

፪፻፳፰

እና በቤትህ ለሚያከብሩህ ሁሉ እንዲፈስ
ለመደብካቸው በረከቶች ደግመው እንዲ
መለሱም ዘንድ እንጠይቅሀለን።
፳፪ እና ቅዱስ አባት ሆይ፣ አገልጋዮ
ችህ ከዚህ ቤት በሀይልህ ይታጠቁ ዘንድ፣
እና ስምህም በእነርሱ ላይ እንዲሆን፣ እና
ክብርህም በዙሪያቸው፣ እና ሀመላእክትህም
ይጠብቋቸው ዘንድ እንጠይቅሀለን፤
፳፫ እና ከዚህም ስፍራ፣ በእውነት፣
በጣም ታላቅ እና የክብር ዜና ወደ ምድር
ሀ
ዳርቻዎች እንዲወሰድ፣ ይህም ያንተ ስራ
እንደሆነ ያውቁ ዘንድ፣ እና ስለመጨረሻ
ዎቹ ቀናት በነቢያትህ አንደበት የተናገር
ካቸው እንዲሟሉ እጅህን ትዘረጋም ዘንድ
እንጠይቅሀለን።
፳፬ ቅዱስ አባት ሆይ፣ የሚያመልኩህን
እና በቤትህ ለሁሉም ትውልዶች እና ለዘ
ለአለም የተከበረ ስም እና ቋሚነት የያዙ
ህዝብን እንድትመሰርት እንጠይቅሀለን፤
፳፭ በእነርሱም ላይ ሀየሚሰራ ምንም መሳ
ሪያ እንዳይከናወን፣ ለጉድጓድ የሚቆፍረ
ውም በዚያው ውስጥ ይወድቅ ዘንድ፤
፳፮ በዚህ ቤት ውስጥ ሀስምህን በሰጠሀ
ቸው ህዝብህ ላይ ምንም የክፋት ሴራ እን
ዳይነሳና ለእንዳይሰለጥን፤
፳፯ እና በዚህ ህዝብ ላይ ማንም ህዝብ
ቢነሳባቸው፣ ቁጣህ በእነርሱ ላይ ይቀጣ
ጠል ዘንድ፤
፳፰ እና ይህን ህዝብ ቢመቱም አንተ
እንድትመታቸው፣ ከጠላቶቻቸው እጆች
ይድኑም ዘንድ፣ በጦርነት ቀን እንዳደረ
ከው ለህዝብህ እንድትዋጋ እንጠይቅሀለን።
፳፱ ቅዱስ አባት ሆይ፣ በአለም ሁሉ በአ
ገልጋይህ ወይም አገልጋዮችህ ላይ የሀሰት
ዘገባ የሚያባዙትን ሁሉ፣ ዘለአለማዊው

ወንጌልም በጆሮዎቻቸው ውስጥ ሲታወጅ
ንስሀ ባይገቡ፣ ታሳፍራቸው፣ እና ታስደ
ንቃቸው፣ እና ውርደትንና ግራ መጋባት
ንም ታመጣባቸው ዘንድ እንጠይቅሀለን፤
፴ እና ስራዎቻቸውም ሁሉ ከንቱ ይሆኑ
ዘንድ፣ ከቁጣህም የተነሳ በሚመጣባቸው
በበረዶና በቁጣህ ፍርድ ሀይጠረጉ ዘንድ፣
በህዝብህም ላይ የተነሳው ለሀሰት እና ስም
ማጥፋት ማብቂያ ይኖረው ዘንድም እንጠ
ይቅሀለን።
፴፩ ጌታ ሆይ፣ ለእነዚህ ነገሮች የተሰቃ
ዩት አገልጋዮችህ ስለአንተም ስም በመ
መስከር በፊትህ ንጹሀን እንደሆኑ ታውቃ
ለህና።
፴፪ ስለዚህ ከዚህ ሀ ቀንበር ለሙሉና
ፍጹም ደህንነት እንለምንሀለን፤
፴፫ ጌታ ሆይ፣ ስበረው፣ በዚህ ትውልድ
መካከል እንድንነሳ እና ስራህንም እንሰራ
ዘንድ፣ ከአገልጋዮችህ አንገት በሀይልህ
ስበረው።
፴፬ ያህዌህ ሆይ፣ ምህረትህ በህዝብህ ላይ
ምህረት ትሁን፣ እና ሁሉም ሰዎች ሀኃጢ
አትን ስለሚሰሩም፣ የህዝብህን መተላለፍ
ይቅር በል፣ እና ለዘለአለምም ይደምሰስ።
፴፭ የአገልጋዮችህ ሀቅባትም ከላይ በሆ
ነው ሀይልህም ይታተምባቸው።
፴፮ በበአለ ሀምሳ ቀን በነበሩት ላይ እን
ደደረሰም፣ በእነርሱም ላይ ይሁን፤ ሀየልሳ
ኖች፣ እንዲሁም በእሳት ለየተከፋፈሉ ልሳ
ኖች፣ እነርሱም የመተርጎም ስጦታ በህ
ዝብህ ላይ ይፍሰስ።
፴፯ እና ቤትህም በድንገት እንደሚነጥቅ
ዓውሎ ነፋስ ሀበክብርህ ይሞላ።
፴፰ ሲወጡና ቃልህን ሲያውጁ ሀህግን
ለማተም እንዲችሉ፣ በቁጣህ ለበምድር

ሀ

፳፩ ሀ
፳፪ ሀ
፳፫ ሀ
፳፭ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ማክበር።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
ት. እና ቃ. ፩፥፪።
ኢሳ. ፶፬፥፲፯።
ምሳ. ፳፮፥፳፯፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፫፤ ፳፪፥፲፬።
፳፮ ሀ ፩ ነገሥ. ፰፥፳፱።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፰፥፳፪።

፴ ሀ ኢሳ. ፳፰፥፲፯፤
ሞዛያ ፲፪፥፮፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፮።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፩፥፲፱–፳፩።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቀንበር።
፴፬ ሀ ሮሜ ፫፥፳፫፤ ፭፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. መቀባት።

፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. የልሳኖች ስጦታ።
		ለ የሐዋ. ፪፥፩–፫።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፭፤ ፻፱፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ክብር።
፴፰ ሀ ኢሳ. ፰፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፩፥፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።

፪፻፳፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፱፥፴፱–፶፬

ኗሪዎች ላይ በመተላለፋቸው ምክንያት
በምታመጣቸው ፍርዶች ሁሉ የቅዱሳን
ህን ልብ ያዘጋጁ ዘንድ፣ ህዝብህም በመከራ
ቀን እንዳይደክሙ የቃል ኪዳንህ ሐምስክ
ርነት በአገልጋዮችህ ላይ ይረፍ።
፴፱ እና አገልጋዮችህ በሚገቡበት በማን
ኛውም ከተማ፣ እና በዚያም ከተማ ምስ
ክርነታቸውን ህዝብ ቢቀበሉት፣ በፅድቅ
ከዚያ ከተማ ተሰብስበው ይወጡ ዘንድ፣
ወደ ሀፅዮንም ወይም አንተ ወደ ወሰንክላ
ቸው ስፍራዎች በዘለአለማዊ ደስታ መዝ
ሙር ወደ ስቴኳ ይመጡ ዘንድ፣ ሰላምና
መድሀኒትህ በዚያ ከተማ ላይ ይሁን፤
፵ እና ይህም እስኪከናወን ድረስ፣ በዚያ
ከተማ ላይ ፍርድህ አይውደቅበት።
፵፩ አገልጋዮችህ የሚገቡበት በማንኛ
ውም ከተማ፣ እና በዚያም ከተማ የአገ
ልጋዮችህን ምስክርንት ህዝብም ባይቀ
በሉት፣ ከዚህ ጠማማ ትውልድ ወደፊት
ራሳቸውን እንዲያድኑ አገልጋዮችህ ቢያ
ስጠነቀቋቸው፣ በነቢያትህ አንደበት በተ
ናገርከው መሰረት በዚያ ከተማ ላይ ይሁን።
፵፪ ነገር ግን ያህዌህ ሆይ፣ አገልጋዮች
ህን ከእጆቻቸው ታድናቸውና ከደማቸው
ታነጸቸው ዘንድ እንለምንሀለን።
፵፫ ጌታ ሆይ፣ በሰዎች ጥፋት አንደ
ሰትም፤ ሀነፍሶቻቸውም በፊትህ የከበሩ
ናቸው።
፵፬ ነገር ግን ቃልህ መፈጸም አለበት።
ሀ
በጸጋ እየተረዱ አገልጋዮችህ እንዲህ እን
ዲሉ እርዳቸው፥ ጌታ ሆይ፣ የአንተ ፈቃድ
እንጂ የእኛ አይሁን።
፵፭ ቁጣህን ያለልክ እንድታወርድ—
ሀ
በመጨረሻዎቹ ቀናት፣ ስለክፉዎች በሚ
መለከት በነቢያትህ አንደበት ብዙ አስፈሪ
ነገሮች ተናግረሀልና፤
፵፮ ስለዚህ፣ ጌታ ሆይ፣ ህዝብህን ከክፉ
ዎች አሰቃቂ አደጋ አድናቸው፤ በመቃጠል

ቀን ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ዘንድ፣ አገል
ጋዮችህ ህግን እንዲያትሙና ምስክርነትንም
እንዲያስሩ አስችላቸው።
፵፯ ቅዱስ አባት፣ በሚዙሪ በጃክሰን የግ
ዛት ክፍል ውስጥ፣ ከውርስ መሬቶቻቸው
የተባረሩትን አስታውስ፣ እና ጌታ ሆይ፣
ይህን በእነርሱ ላይ የተደረገውን የስቃይ
ቀንበር ስበረው።
፵፰ ጌታ ሆይ፣ በክፉ ሰዎች በጣም ተበድ
ለዋል እናም ተሰቃይተዋል፤ እና እነርሱ
በተሸከሙት አስቸጋሪ ሸከም ምክንያት
ልባችን በሀዘን ሀተሞልቷል።
፵፱ ጌታ ሆይ፣ ይህን ስቃይ እንዲሸከሙ፣
እና የየዋሆቻቸውም ለቅሶ ወደ ጆሮዎችህ
እንዲመጡ፣ እና ሀ ደማቸውም በፊትህ
ምስክር በመሆን እንዲመጣ የምትፈቅ
ደው፣ እና ለእነርሱም ምስክርነትህን የማ
ታሳየውስ ለእስከመቼ ነው?
፶ ጌታ ሆይ፣ ጥፋታቸውን ያቆሙ ዘንድ፣
ንስሀ መግባት የሚቻላቸውም ቢሆን ለኃ
ጢአታቸው ንስሀ ይገቡ ዘንድ፣ ህዝብህን
በሚያሳድዱ ክፉ አመጸኛ ቡድኖች ላይ
ሀ
ምህረትህን አኑር፤
፶፩ ነገር ግን ይህን የማያደርጉ ቢሆን፣
ጌታ ሆይ፣ ክንድህን ግለጥ እና ለህዝብህም
በፅዮን የመደብከውን ሀአድን።
፶፪ እና ይህም ባይሆን፣ የህዝብህ ተግባራ
ቸው እንዳይወድቅ፣ ከሰማይ በታች ሥርና
ቅርንጫፍም ይባክን ዘንድ ንዴትህ ይቀጣ
ጠል፣ እና ቁጣህም ይውረድባቸው፤
፶፫ ነገር ግን ንስሀ እስከገቡ ድረስ ግን፣
አንተ መሓሪና ይቅር ባይ ነህ፣ እና በአንተ
የተቀቡትን ፊታቸውን ስትመለከት ቁጣ
ህን ትመልሳለህ።
፶፬ ጌታ ሆይ፣ ምህረትህ በምድር ህዝብ
ሁሉ ላይ ትሁን፤ በምድራችን መሪዎች
ላይም ምህረት ትኑር፤ በአባቶቻችን በክ
ብር እና በድንቅ የሚጠበቁት እነዚያ መሰ

፴፰ሐ
፴፱ ሀ
፵፫ ሀ
፵፬ ሀ

ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
ኢሳ. ፴፭፥፲።
ቅ.መ.መ. ነፍስ።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።

፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ርህራሄ።
፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣

ሰማዕትነት።
		ለ መዝ. ፲፫፥፩–፪።
፶ ሀ ቅ.መ.መ. መሀሪ፣ ምህረት።
፶፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፲፫፤ ፻፭፥፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፱፥፶፭–፸

ረታዊ መርሆች፣ እንዲሁም የምድራችን
ሀ
ህገ መንግስት ለዘለአለም ይቋቋም።
፶፭ ንጉሶችን፣ ልኡሎችን፣ ባላባቶ
ችን፣ እና የምድርን ታላቆች፣ እና ሁሉ
ንም ህዝብ፣ እና ቤተክርስቲያናትን፣ ድሆ
ችን ሁሉ፣ እርዳታ የሚሹትን፣ እና በም
ድር የሚሰቃዩትን አስታውስ፤
፶፮ ያህዌህ ሆይ፣ አገልጋዮችህ ስለስምህ
ለመመስከር ከቤትህ የሚወጡትን ልባቸው
ያሰላስል ዘንድ፣ ጥላቻቸውም ሀበእውነት
ፊት ይከሰም ዘንድ፣ እና ህዝብህም በሁሉም
አስተያየት ሞገስን ያገኙ ዘንድ፤
፶፯ እኛ አገልጋዮችህ ሀድምፅህን እንደሰ
ማን እና አንተ እንደላከንም የምድር ዳርቻ
ዎች ሁሉ ያውቁ ዘንድ፤
፶፰ ከእነዚህም መካከል፣ አንተ እንዳ
ዘዝካቸው፣ አገልጋዮችህ የያዕቆብ ልጆች
ጻድቃንን በስምህ ቅዱስ ከተማን ለመገን
ባት ይሰበስቡም ዘንድ አስታውስ።
፶፱ የህዝብህ ሀመሰባሰብ በታላቅ ሀይል
ይቀጥል ዘንድ፣ ስራህም በፅድቅ ለበአጭር
ይከናወን ዘንድ፣ አንተ ከመደብከው ከዚህ
በላይ ሌላ ሐካስማ በፅዮን እንድትመሰርት
እንጠይቅሀለን።
፷ ጌታ ሆይ፣ እንደ ሀ አህዛብ በተለየ
ነው አንተ የሰጠኸንን ራዕዮች እና ትእዛ
ዛት በመመልከት አሁን በፊትህ እነዚህን
ቃላት ተናግረናል።
፷፩ ነገር ግን በጨፈገገ እና በጭለማ ቀን
በተራራው ላይ ለተበተኑት ለያዕቆብ ልጆች
ታላቅ ፍቅር እንዳለህ ታውቃለህ።
፷፪ ስለዚህ፣ ምህረት በያዕቆብ ልጆች ላይ
ትሆን ዘንድ፣ ከዚህ ሰአት ጀምሮ ሀኢየሩ
፶፬ ሀ ፩ ጴጥ. ፪፥፲፫–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፭–፯፤
፻፩፥፸፯፣ ፹።
ቅ.መ.መ. ህገ መንግስት።
፶፮ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።
፶፯ ሀ ት. እና ቃ. ፳፥፲፮፤
፸፮፥፳፪–፳፬።
፶፱ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		ለ ማቴ. ፳፬፥፳፪።
		ሐ ኢሳ. ፶፬፥፪።
፷ ሀ ፩ ኔፊ ፲፫፥፩–፴፪፤

፪፻፴

ሳሌምን ቤዛነት ትጀምር ዘንድ እንጠይቅ
ሀለን፤
፷፫ እና የባርነትም ቀንበር ሀከዳዊት ቤት
መሰበር እንዲጀምር፤
፷፬ እና ሀየይሁዳ ልጆችም ለአባታቸው
አብርሐም በሰጠኸው ለምድር መመለስ
እንዲጀምሩ እንጠይቅሀለን።
፷፭ እና በመተላለፋቸው ተረግመው
እና ተመትተው የነበሩት የያዕቆብ ሀቅሪ
ቶችም ከዱር እና ከአውሬነት ሁኔታቸው
ወደ ዘለአለማዊ ወንጌል ሙላት ለእንዲቀየ
ሩም አድርግ፤
፷፮ የደም ማፍሰስ መሳሪያዎቻቸውንም
እንዲያስቀምጡ እና አመጻቸውንም ያቆሙ
ዘንድ አድርግ።
፷፯ እና ወደ ምድር ዳርቻም የተበተኑት
ሀ
የእስራኤል ቅሪቶችም ወደ እውነት እው
ቀት ይምጡ፣ በመሲህም ይመኑ፣ እና ከመ
በደልም ይዳኑ፣ እና በፊትህም ይደሰቱ።
፷፰ ጌታ ሆይ፣ አገልጋይህን ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊን፣ እና ስቃዮቹን እና በደሎቹን
ሁሉ—ሀከያህዌህ ጋር እንዴት ለቃል ኪዳን
እንደገባ፣ እና የያዕቆብ አምላክ ሆይ፣ ለአ
ንተ መሀላ እንደገባ—እና የሰጠኸውን ትእ
ዛዛት፣ እና ፈቃድህን ለማከናወን በቅንነት
እንደሚጥር አስታውስ።
፷፱ ጌታ ሆይ፣ በባለቤቱ እና በልጆቹ
ላይ፣ በፊትህ ዘለአለማዊ ክብር ይኖራቸው
ዘንድ እና በሚታደገው እጅህ እንድታድና
ቸው ዘንድ ምህረትን አድርግ።
፸ ጥላቻቸው ይሰበር እና በጎርፍ ይጠ
ረግ ዘንድ፣ ከእስራኤል ጋር እንዲለወጡና
እንዲድኑ፣ እና አንተም አምላክ እንደሆንክ

፲፭፥፲፫–፲፰።
፷፪ ሀ ፫ ኔፊ ፳፥፳፱።
ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
፷፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዳዊት።
፷፬ ሀ ዘካ. ፲፪፥፮–፱፤
ሚል. ፫፥፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፫፣ ፴፭።
ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣
የያዕቆብ ልጅ።
		ለ ዘፍጥ. ፲፯፥፩–፰።
ቅ.መ.መ. የቃል
ኪዳን ምድር።

፷፭ ሀ ፪ ኔፊ ፴፥፫፤
አልማ ፵፮፥፳፫–፳፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፲፭–፳፩፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፴፥፮፤
፫ ኔፊ ፳፩፥፳–፳፪።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፷፯ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፷፰ ሀ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።

፪፻፴፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፱፥፸፩–፹

ያውቁ ዘንድ ሀበዘመዶቻቸው ላይም ምህ
ረት አድርግ።
፸፩ ጌታ ሆይ፣ ፕሬዘደንቶችን፣ እን
ዲሁም የቤተክርስቲያንን ፕሬዘደንቶች፣
ቀኝ እጅህ ከቤተሰቦቻቸው ሁሉና ከዘመ
ዶቻቸው ጋር ዘለአለማዊ ክብር ትሰጣ
ቸው ዘንድ፣ ስሞቻቸውም ቀጣይ እንዲ
ሆኑና ከትውልድ ወደ ትውልድ ለዘለአለ
ምም ይታወሱ ዘንድ አስታውስ።
፸፪ ጌታ ሆይ፣ ቤተክርስቲያንህን ሁሉ፣
ከየቤተሰባቸው ጋር፣ እና ከዘመዶቻቸው
ጋር፣ ከታመሙት እና ከሚሰቃዩት ሁሉ
ጋር፣ ከምድር ድሀ እና ትሁታን ጋር አስ
ታውስ፤ በእጆችህ የመሰረትከው ሀመንግ
ስትህ ታላቅ ተራራ እንዲሆንና ምድርንም
ሁሉ ይሞላ ዘንድ አስታውስ፤
፸፫ ቤተክርስቲያንህ ከምድረበዳው
ጭለማ ወጥታ እንደ ሀጨረቃ የጠራች እን
ድትሆን፣ እንደጸሀይም ያማረች እንድት
ሆን፣ እና ሰንደቅ ዓርማም እንደያዘ ሰራ
ዊት የምታስፈራ ትሆን ዘንድ፤
፸፬ እና ሰማይን በምትገልጥበት፣ እና
በፊትህም ተራሮች ሀእንዲመጡ እና ለሸለ
ቆዎችም ከፍ እንዲሉ፣ ሸካራውም መንገድ
የቀና እንዲሆን በምታደርግበት ቀን እንደ
ሙሽራ እንድትለብስ፤ ክብርህም ምድርን
ሁሉ ይሞላ ዘንድ፤
፸፭ ለሙታን መለከቱ ሲነፋ፣ ጌታን በአ
የር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና ሀእን
ነጠቅ ዘንድ፣ እንዲሁም ሁልጊዜም ከጌታ
ጋር እንሆን ዘንድ፤

፸፮ ልብሶቻችን ንጹህ ይሆኑ ዘንድ፣ በእ
ጆቻችንም የዘንባባንም ዝንጣፊዎች ይዘን፣
እና የፅድቅ ሀልብስ እንድንለብስ፣ እናም
በራሳችንም የክብርን ለአክሊል ተጎናጽፈን፣
እና ሐለስቃዮቻችንም የዘለአለም መደስታ
እናጭድ ዘንድ አስታውሰን።
፸፯ ጌታ ኤልሻዳይ ሆይ፣ በእነዚህ ያቀረ
ብናቸውን ልመናችንን ውስጥ ስማን፣ እና
ሀ
በግርማ፣ በክብር፣ በሀይል፣ በስልጣን፣
በእውነት፣ በመፍትሄ፣ በፍርድ፣ በምህ
ረት፣ እና በዘለአለም ሙላት፣ ከዘለአለም
እስከ ዘለአለም በዙፋንህ ላይ ከምትቀመ
ጥበት ከቅዱስ መኖሪያህ ሰማይም መልስ
ስጠን።
፸፰ ጌታ ሆይ፣ አቤቱ አድምጠን፣ አቤቱ
አድምጠን፣ አቤቱ አድምጠን! እና እነዚህ
የምናቀርባቸውን ልመናዎቻችንን መልስ፣
እና በስምህ የገነባነውን፣ የእጆችህ ስራ የሆ
ንነውን፣ የዚህንም ቤት ለአንተ መቀደስ
ተቀበል፤
፸፱ ደግሞም ያንተን ስም ለመያዝ፣ ይህ
ችንም ቤተክርስቲያን ተቀበል። እና ከዙፋ
ንህ ዙሪያ ከሚገኙት ከደማቅ፣ አንጸባራቂ
ሀ
ሱራፌሎች ጋር በአድናቆት ምስጋና፣ ለአ
ምላክ እና ለለበጉ ሆሳዕና በመዘመር ድም
ጻችንን እናሰማ ዘንድ በመንፈስህ ሀይልም
እርዳን!
፹ እነዚህ የተቀቡትም በደህንነት ሀእን
ዲለብሱ፣ እና ቅዱሳንህም በደስታ እንዲ
ጮሁ ፍቀድ። አሜን፣ እናም አሜን።

ክፍል ፻፲
በሚያዝያ ፫፣ ፲፰፻፴፮ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ቤተመቅደስ ውስጥ ለነቢዩ ጆሴፍ
፸ ሀ ይህም ቅርብ ዘመዶች
ማለት ነው።
፸፪ ሀ ዳን. ፪፥፵፬–፵፭፤
ት. እና ቃ. ፷፭፥፪።
፸፫ ሀ መኃ. ፮፥፲፤
ት. እና ቃ. ፭፥፲፬፤ ፻፭፥፴፩።
፸፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፩–፳፪፣
፵።

		ለ ኢሳ. ፵፥፬፤
ሉቃ. ፫፥፭፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፫።
፸፭ ሀ ፩ ተሰ. ፬፥፲፯።
፸፮ ሀ ራዕ. ፯፥፲፫–፲፭፤
፪ ኔፊ ፱፥፲፬።
		ለ ቅ.መ.መ. አክሊል፤
ከፍተኛነት።

		ሐ ዕብ. ፲፪፥፩–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፬።
		መ ቅ.መ.መ. ደስታ።
፸፯ ሀ ቅ.መ.መ. ክብር።
፸፱ ሀ ኢሳ. ፮፥፩–፪።
		ለ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
፹ ሀ መዝ. ፻፴፪፥፲፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፥፩–፲፩

፪፻፴፪

ስሚዝና ለኦሊቨር ካውድሪ የተገለጡ ራዕዮች። ጊዜውም በሰንበት የስብሰባ ቀን
ነበር። የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፥ “በዚህ ቀን እና ረፋድ፣ የጌ
ታን እራት በቅዱስ ጠረጴዛው ላይ ለማስተዳደር ልዩ መብት ከነበራቸው ከአ
ስራ ሁለቱ በመቀበል ለቤተክርስቲያን ለማደል ሌሎቹን ፕሬዘደንቶች ረዳሁ።
ይህን አገልግሎት ለወንድሞቼ ካከናወንኩ በኋላ፣ ወደ መስበኪያው ተመለ
ስኩኝ፣ መጋረጃውን በመዝጋት እና ከኦሊቨር ካውድሪ ጋር በአክብሮት እና
ጸጥተኛ ጸሎት አጎነበስኩኝ። ከጸሎት ከተነሳሁም በኋላ፣ የሚቀጥለው ራዕይ
ለሁለታችን ተከፈተልን”።
፩–፲፣ ጌታ ያህዌህ በክብር መጣ እና የከር
ትላንድ ቤተመቅደስን እንደ ቤቱ ተቀበለ፤
፲፩–፲፪፣ ሙሴ እና ኤልያስ እያንዳንዳ
ቸው ተገለጡ እና ቁልፎቻቸውን እና የዘ
መን ፍጻሜዎቻቸውንም ሰጡ፤ ፲፫–፲፮፣
በሚልክያስ ቃል እንደተገባውም ኤልያስ
ተመለሰ እና የዘመን ፍጻሜውን ቁልፎች
ሰጠ።
፩ ሀመጋረጃው ከአዕምሮዎቻችን ተወገደ፣
እና የመረጃ ለአይኖቻችንም ተከፈቱ።
፪ ጌታን በመስበኪያው መደገፊያ ላይም
በፊት ለፊታችን አየነው፤ እና ከእግሮቹም
በታች የቡናማ ቢጫ ቀለም አይነት የነበረ
ንጹህ ወርቅ የተነጠፈበት የሚመስል ስራ
ነበር።
፫ ሀዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ፤
የራሱ ጠጕርም እንደ ንጹህ በረዶም ነጭ
ነበሩ፤ ለፊቱም ከብርቱ የጸሀይ ብርሀን
በላይ የሚያበራ ነበር፤ ሐድምፁም እንዲህ
የሚል እንደ ብዙ ውኃዎች ድምፅ፣ እንዲ
ሁም መየያህዌህ ድምፅ ነበር፥
፬ እኔ ሀፊተኛውና ኋለኛው ነኝ፤ እኔ ለህያ
ውም ነኝ፣ የተገደልኩትም እኔ ነኝ፤ እኔም
በአብ ዘንድ ሐአማላጃችሁ ነኝ።
፻፲ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዐይነ-እርግብ።

		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፪፣ ፲፱፤
፻፴፮፥፴፪፤ ፻፴፰፥፲፩።
፫ ሀ ራዕ. ፩፥፲፬።
		ለ ራዕ. ፩፥፲፮፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።
		ሐ ሕዝ. ፵፫፥፪፤
ራዕ. ፩፥፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፩–፳፪።
		መ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።

፬ሀ
		ለ
		ሐ
፭ሀ
፮ሀ
፯ሀ

፭ እነሆ፣ ኃጢአታችሁ ሀ ተሰርየዋል፤
በፊቴም ንጹህ ናችሁ፤ ስለዚህም፣ ራሳ
ችሁን አቅኑ እናም ተደሰቱ።
፮ የወንድሞቻችሁ ልብም ይደሰት፣ እና
በሀይላቸው ይህን ሀቤት በስሜ የሰሩት የህ
ዝቤም ልብ ሁሉ ይደሰት።
፯ እነሆ፣ ይህን ሀቤት ለተቀብዬዋለሁ፣
እና ስሜም በዚህ ይሆናል፤ እና በምህረ
ትም ራሴን ለህዝቤ አሳያለሁና።
፰ አዎን፣ ህዝቤ ትእዛዛቴን ቢጠብቁ፣ እና
ይህን ሀቅዱስ ቤት ለባያጎድፍ፣ ለአገልጋዮቼ
ሐ
እገልጣለሁ፣ እና በራሴም ድምፅ አናገ
ራቸዋለሁ።
፱ አዎን፣ በሚፈሱት ሀ በረከቶች እና
አገልጋዮቼ በዚህ ቤት ውስጥ በተቀበሉት
ለ
መንፈሳዊ ስጦታዎች ምክንያት የሺዎች
እና የአስር ሺዎች ልብ በእጅጉ ይደሰ
ታሉ።
፲ እና የዚህ ቤት ዝናም በውጪ አገሮች
ይስፋፋል፤ እና ይህም በህዝቤ ራሶች ላይ
ሀ
የሚፈሰው የበረከት መጀመሪያም ነው።
እንዲህም ይሁን። አሜን።
፲፩ ይህ ሀራዕይ ከተፈጸመ በኋላ፣ ሰማ
ያት ዳግም ተከፈቱልን፤ እና ለሙሴ በፊታ
ችን መጣ፣ እና ከምድር አራት ማዕዘናትን

ቅ.መ.መ. በኩር።
ዘዳግ. ፭፥፳፬።
ቅ.መ.መ. አማላጅ።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ት. እና ቃ. ፻፱፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
		ለ ፪ ዜና ፯፥፲፮።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፭–፲፯።

		ሐ ት. እና ቃ. ፶፥፵፭።
፱ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፭፤
አብር. ፪፥፰–፲፩።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፭፥፰።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ስጦታ።
፲ ሀ ት. እና ቃ. ፻፭፥፲፪።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ማቴ. ፲፯፥፫።

፪፻፴፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፥፲፪–፻፲፩፥፬

የእስራኤልን ሐመሰብሰቢያ እና መከሰሜን
ምድር የአስሩን ነገዶች መምሪያ ሠቁልፎ
ችን ሰጠን።
፲፪ ከዚህ በኋላ፣ ሀኤልያ መጣ፣ እና በእ
ኛና በዘራችን ከእኛም በኋላ የሚመጡ
ትውልዶች ሁሉ ይባረካሉ በማለት የአብ
ርሐም ለወንጌል ሐየዘመን ፍጻሜን ሰጠን።
፲፫ ይህ ራዕይ ከተፈጸመ በኋላ፣ ሌላ ታላቅ
እና የክብር ራዕይ ተከፈተልን፤ ሞትን ሳይ
ቀምስ ወደሰማይ ሀየተወሰደው ነቢዩ ለኤል
ያስ በፊት ለፊታችን ቆመ፣ እናም አለ፥
፲፬ እነሆ፣ በሚልክያስ አንደበት በመመ
ስከር ተነግሮ የነበረው ጊዜ በሙላት መጥ

ቷል—ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብ
ሔር ቀን ሳይመጣ እርሱ [ኤልያስ] እንደ
ሚላክ—
፲፭ ይህም፣ ምድር በእርግማን እንዳት
መታ፣ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥ የል
ጆችንም ልብ ወደ አባቶች ሀለመመለስ እን
ዳለበት ተነግሮ የነበረው ጊዜ በሙላት መጥ
ቷል።
፲፮ ስለዚህ፣ የዚህ የዘመን ፍጻሜ ቁል
ፎች በእጆቻችሁ ተሰጥተዋል፤ እና ይህም
ታላቁና የሚያስፈራው የጌታ ሀቀን ቅርብ
እንደሆነ፣ እንዲሁም በበር ላይ እንዳለም፣
ታውቃላችሁ።

ክፍል ፻፲፩
በነሀሴ ፮፣ ፲፰፻፴፮ (እ. አ. አ. ) በሴለም ማሳቹሰት ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ በአገልግሎት ስራዎቻቸው ምክንያት የቤተክ
ርስቲያኗ መሪዎች ብዙ እዳ ነበረባቸው። በሴለም ውስጥ ብዙ ገንዘቦች እንደሚ
ገኝላቸው በመስማት፣ ነቢዩ፣ ስድኒ ሪግደን፣ ሀይረም ስሚዝ፣ እና ኦሊቨር ካው
ድሪ ወንጌልን ከመስበክ ጋር የተባለውን ለመመርመር ከከርትላንድ ኦሀዮ ወደ
እዚያ ተጓዙ። ወንድሞች የቤተክርስቲያኗን ብዙ ጉዳዮች አከናወኑ እና ጥቂትም
ሰበኩ። ምንም ገንዘብ እንደማይገኝ ግልፅ እየሆነ ሲመጣም፣ ወደ ከርትላንድ
ተመለሱ። በስረ መሰረታቸው በግልፅ የሚታዩት ብዙዎቹ ጉዳዮች በዚህ ራዕይ
ቃላት ውስጥ ተገንዝበዋል።
፩–፭፣ ጌታ የአገልጋዮቹን ስጋዊ ፍላጎ
ቶች ይጠብቃል፤ ፮–፲፩፣ ፅዮንን በም
ህረት ይንከባከባታል እና ለአገልጋዮቹም
መልካነትም ሁሉንም ነገሮች ያዘጋጃል።
፩ ስሀተተኞች ብትሆኑም፣ እኔ ጌታ አም
ላካችሁ በዚህ ጉዞ በመምጣታችሁ ያልተ
ደሰትኩባችሁ አይደለሁም።
፪ በዚህ ከተማ ለእናንተ፣ ለፅዮን ጥቅም፣
፲፩ ሐ ያዕቆ. ፮፥፪፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፯።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		መ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፮–፴፪።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል
አስር ጎሳዎች።

ብዙ ሀብቶች አሉኝ፣ እና በዚህ ከተማም
በእናንተ መሳሪያነት ለፅዮን ጥቅም በጊዜዬ
ሰብስቤ የማወጣቸው ብዙ ህዝብም አሉ።
፫ ስለዚህ፣ እንደምትመሩት፣ እና እንደ
ሚሰጣችሁ፣ ከዚህ ከተማ ሰዎች ጋር ባልን
ጀሮች መሆናችሁ በእኔ ዘንድ አስፈላጊ ነው።
፬ እና በጊዜውም፣ በዚህ ከተማ ላይ ሀይል
ይኖራችሁ ዘንድ፣ በዚህም የሚስጥር ክፍላ
ችሁን እንዳያገኙባችሁ ዘንድ ይህን ከተማ

		ሠ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፲፪ ሀ ገላ. ፫፥፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።
		ለ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢልያ።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. የተቀየሩ ሰዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ኤልያስ።

፲፭ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት፤
የትውልድ ሐረግ።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. የመጨረሻ
ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፩፥፭–፻፲፪፥፭

በእጆቻችሁ አሳልፌ የምሰጥበት ጊዜ ይመ
ጣል፤ እና ስለወርቅ እና ስለብር በሚመለከ
ትም ሀብትም የእናንተ ይሆናል።
፭ ሀስለእዳዎቻችሁ አታስቡ፣ እንድትከ
ፍሏቸውም ሀይልን እሰጣችኋለሁና።
፮ ስለፅዮንም አታስቡ፣ እርሷንም በምህ
ረት እንከባከባታለሁና።
፯ በዚህ ስፍራ እና በአካባቢዋ ክፍለ ሀገ
ሮች ቆዩ፤
፰ እና እናንት በብዛት እንድትቆዩበት
ፍቃዴ በሚሆንበት ስፍራም በውስጣችሁ

፪፻፴፬

የሚፈልቀው መንፈሴ ሰላምና ሀይል ምል
ክት ይሰጣችኋል።
፱ ይህንም ስፍራ በኪራይ አግኙት። ስለ
ዚህ ከተማ የጥንት ነዋሪዎችና መስራቾችን
በቅንነት ጠይቁ፤
፲ በዚህ ከተማ ውስጥ ከአንድ በላይ ሀብ
ቶች አሉአችሁና።
፲፩ ስለዚህ፣ ያለኃጢአት እንደ እባብ
ሀ
ብልህ ሁኑ፤ እና እናንት ልትቀበሉ በም
ትችሉት ፍጥነትም፣ ሁሉንም ነገሮች ለእ
ናንተ ለመልካምነት አዝዛለሁ። አሜን።
ሀ

ክፍል ፻፲፪
በሀምሌ ፳፫፣ ፲፰፻፴፯ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ ስለአስራ ሁለቱ
የጥቦው ሐዋሪያት በሚመለከት ለቶማስ ቢ ማርሽ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተ
ሰጠ ራዕይ። ይህን ራዕይ የተቀበለው ሽማግሌዎች ሂበር ሲ ኪምባል እና ኦርሰን
ሀይድ በእንግሊዝ ሀገር ወንጌሉን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰበኩበት ቀን ነው። ቶማስ
ቢ ማርሽ በዚህ ጊዜ የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ቡድን ፕሬዘደንት ነበር።
፩–፲፣ አስራ ሁለቱ ወንጌሉን ይላኩ እና
ለሁሉም ሀገሮች እና ህዝብም የማስጠን
ቀቂያን ድምፅ ያንሱ፤ ፲፩–፲፭፣ መስቀላ
ቸውን ይሸከሙ፣ ኢየሱስንም ይከተሉ፣
እና በጎቹንም ይመግቡ፤ ፲፮–፳፣ የቀ
ዳሚ አመራርን የሚቀበሉ ጌታን ይቀበ
ላሉ፤ ፳፩–፳፱፣ ጭለማ ምድርን ሸፈነ፣
እና የሚያምኑ እና የሚጠመቁ ብቻ ይድ
ናሉ፤ ፴–፴፬፣ ቀዳሚ አመራር እና አስራ
ሁለቱ የዘመን ፍጻሜ ሙላትን ቁልፎች
ይዘዋል።
፩ ለአገልጋዬ ቶምስ በእውነት ጌታ እን
ዲህ ይላል፥ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፤ እና
በስሜ እንዲመሰክሩ እና በሁሉም ሀገር፣
ነገድ፣ ቋንቋና ህዝብ መካከል ወደ ውጪ
፻፲፩ ፭ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፯–፳፱።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ሰላም።
፲፩ ሀ ማቴ. ፲፥፲፮።
		ለ ሮሜ ፰፥፳፰፤
ት. እና ቃ. ፺፥፳፬፤

እንዲላኩ በተመረጡት፣ እና በአገልጋ
ዮቼ መሳሪያነት በተሾሙት በእነዚያ ወንድ
ሞችህ ወኪል ያቀረብከው ምፅዋትህ እንደ
ለ
ማስታወሻ ወደ እኔ ዘንድ መጥቷል።
፪ እውነት እልሀለሁ፣ እኔ ጌታ በልብህ
ውስጥ እና ከአንተም ጋር ያልተደሰትኩባ
ቸው አንዳንድ ጥቂት ነገሮች አሉኝ።
፫ ይህም ቢሆን፣ ራስህን ሀእስካዋረድህ
ድረስ ከፍ ትደረጋለህ፤ ስለዚህ ኃጢአቶ
ችህ ሁሉ ተሰርየዋል።
፬ ልብህ በፊቴ ሀሀሴትን ያድርግ፤ እና
ለ
ለአህዛብ ብቻ ሳይሆን ደግሞም ሐለአይ
ሁዶች ስለስሜ ትመሰክራለህ፤ እና ቃሌን
ወደ ምድር ዳርቻዎች ትልካለህ።
፭ ሀአትጣላ፣ ስለዚህ ጠዋት በየማለዳው፣
በየቀኑ ለየማስጠንቀቂያህ ድምፅህ ይሂድ፤
ሀ

፻፥፲፭።

፻፲፪ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፰።
		ለ የሐዋ. ፲፥፬።
፫ ሀ ማቴ. ፳፫፥፲፪፤
ሉቃ. ፲፬፥፲፩።
፬ ሀ ማቴ. ፱፥፪፤

			 ዮሐ. ፲፮፥፴፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፰፥፮፤ ፺፥፰–፱።
		ሐ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፯።
፭ ሀ ይሁዳ ፩፥፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፬–፭።

፪፻፴፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፪፥፮–፳

እና ሲመሽም፣ በንግግርህ ምክንያት የም
ድር ነዋሪዎች ያንቀላፉም ዘንድ አትፍ
ቀድ።
፮ በፅዮን ውስጥም መኖሪያህ ይታወቅ፣
እና መኖሪያህንም ሀአትቀይር፤ በሰዎች
ልጆች መካከል ስሜን ታሳውቅ ዘንድ፣
እኔ ጌታ ታከናውነው ዘንድለአንተ ታላቅ
ስራ አለኝና።
፯ ስለዚህ ለስራውም ወገብህን ሀአጥብቅ።
እግሮችህም ይጫሙ፣ አንተ የተመረጥህ
ነህና፣ እና መንገድህም በተራራዎች መካ
ከል እና ከብዙ ህዝብ መካከል ነውና።
፰ እና በቃልህም ከፍ ያሉት ሀየዋረዱ
ይሆናሉ፣ እና በቃልህም የተዋረዱት ከፍ
ይላሉ።
፱ ድምፅህም ለሚተላለፈው ግሳጼ ይሆ
ናል፤ እና በግሳጼህም ስምን የሚያጠፋ
ምላስም ጠማማነቱን ያቁም።
፲ ሀትሁት ሁን፤ እና ጌታ አምላክህ እጅ
ህን ይዞ ይመራሀል፣ እና ለጸሎቶችህም
መልስ ይሰጥሀል።
፲፩ ልብህን አውቃለሁ፣ እና ስለወንድሞ
ችህም ጸሎትህን ሰምቻለሁ። ለእነርሱ ከሌ
ሎች በላይ ሀበፍቅርህ አድሎን አታድርግ፣
ነገር ግን ለእነርሱ ያለህ ፍቅርህ እንደራስህ
ይሁን፤ እናም ፍቅርህም ለሁሉም ሰዎችና
ስሜን ለሚወዱ ሁሉ ይብዛ።
፲፪ ለአስራ ሑለቱ ወንድሞችህም ጸልይ።
ስለስሜም ብለህ በብርቱ ገስጻቸው፣ እና
ለኃጢአቶቻቸው ሁሉ ይገሰጹ፣ እና ሀስለ
ስሜም በፊቴ ታማኝ ሁን።
፲፫ ሀከፈተናዎቻቸው እና ከብዙም ለስቃይ
በኋላ፣ እነሆ፣ እኔ ጌታ እፈልጋቸዋለሁ፣
እና ልባቸውን ባያጠጥሩ፣ እና አንገታቸ
፮ሀ
፯ሀ
፰ሀ
፲ሀ
፲፩ ሀ

መዝ. ፻፳፭፥፩።
ኤፌ. ፮፥፲፫–፲፯።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ምሳ. ፲፰፥፲፪።
ማቴ. ፭፥፵፫–፵፰።
ቅ.መ.መ. ልግስና፤
ፍቅር።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስን ስም
በራሳችን ላይ መውሰድ።

ውን በእኔ ላይ ባያደነደኑ፣ ሐይለወጣሉ፣
እኔም እፈውሳቸዋለሁ።
፲፬ አሁን፣ እልሀለሁ፣ እና ለአንተ የም
ለውን፣ ለአስራ ሁለቱ ሁሉ እላለሁ፥
ተነሳ እና ወገብህን አጥብቅ፣ ሀመስቀልህ
ንም ተሸከም፣ ተከተለኝ፣ እና በጎቼንም
ለ
መግብ።
፲፭ ራሳችሁን ከፍ አታድርጉ፤ በአገል
ጋዬ ጆሴፍ ላይ ሀአታምጽ፤ በእውነት እል
ሀለሁ፣ ከእርሱ ጋር ነኝ፣ እና እጄም በእ
ርሱ ላይ ይሆናልና፤ እና እኔ ለእርሱ፣ እና
ዳግሞም ለእናንተም፣ የሰጠኋቸው ለቁል
ፎችም እስከምመጣ ድረስ ከእርሱ አይ
ወሰዱም።
፲፮ እውነት እልሀለሁ አገልጋዬ ቶማስ፣
በሀገሮች ሁሉ መካከል በውጪ ስላሉት
አስራ ሁለቱን በሚመለከት፣ የመንግስ
ቴን ቁልፎች እንድትይዝ የመረጥኩህ ሰው
ነህ—
፲፯ አገልጋዬ ጆሴፍ፣ እና አገልጋዬ
ሀ
ስድኒ፣ እና አገልጋዬ ለሀይረም ሊመጡ
በት በማይችሉበት ስፍራ ሁሉ የመንግስ
ትን በር እንድትከፍት ዘንድ፤
፲፰ በእነርሱም ላይ ለጥቂት ዘመን የቤተ
ክርስቲያናትን ሽክሞች ሁሉ በእነርሱ ላይ
አሳርፌአለሁና።
፲፱ ስለዚህ፣ የትም ቢልኩህ፣ ሂድ፣ እና
እኔም ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ እና ስሜን
በምታውጅበት በማንኛውም ስፍራ ቃሌን
ይቀበሉ ዘንድ ሀውጤታማ በርም ይከፈት
ልሀል።
፳ ማንም ቃሌን ሀየሚቀበል እኔን ይቀበ
ላል፣ እና እኔን የሚቀበል ማንም፣ የላኳቸ
ውን፣ ስለስሜም ለአንተ አማካሪዎች ያደረ

፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ለ ዮሐ. ፲፮፥፴፫፤
ራዕ. ፯፥፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፫–፬።
		ሐ ፫ ኔፊ ፲፰፥፴፪።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
፲፬ ሀ ማቴ. ፲፮፥፳፬፤
ጆ.ስ.ት. ማቴ. ፲፮፥፳፭–፳፮
(ተጨማሪ)፤

ሉቃ. ፱፥፳፫።
		ለ ዮሐ. ፳፩፥፲፭–፲፯።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. አመጽ።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፰፥፯።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
		ለ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሀይረም።
፲፱ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፮፥፱፤
ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፫።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፭–፴፰።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፪፥፳፩–፴፬

ኳቸውን እነዚያን የቀዳሚ አመራርን ይቀ
በላል።
፳፩ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በስሜ፣ በወንድሞቻችሁ ሀበአስራ ሁለቱ
ድምፅ፣ በእናንተ ተገቢ ትእዛዝና ለስል
ጣን፣ የምትልኳቸው ሁሉ፣ በምትልኳ
ቸው በየትኛውም ሀገር የመንግስቴን በር
የመክፈት ሀይል ይኖራቸዋል—
፳፪ ይህን የሚሆነው በፊቴ ራሳቸውን
ትሁት እስካደረጉ፣ እና በቃሌም እስከ
ኖሩ፣ እና የመንፈሴንም ድምፅ ሀእስካደ
መጡ ድረስ ነው።
፳፫ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሀ
ጭለማ ምድርን፣ እና ታላቅ ጭለማም
የህዝብን አዕምሮ ሸፍኗል፣ እና ስጋ ለባሽ
ሁሉ በፊቴ ለበስብሰዋል።
፳፬ እነሆ፣ ሀበቀል፣ የቁጣ ቀን፣ የንዳድ
ቀን፣ የጥፋት ቀን፣ ለየለቅሶ ቀን፣ የሀዘን
ቀን በምድር ነዋሪዎች ላይ በፍጥነት መጥ
ቷል፤ እና እንደ አውሎ ንፋስም በምድር
ፊት ሁሉ ይመጣል፣ ይላል ጌታ።
፳፭ እና በቤቴም ላይ ሀይጀምራል፣ እና
ከቤቴም ይሄዳል፣ ይላል ጌታ፣
፳፮ መጀመሪያ ስሜን እናውቃለን
ሀ
በሚሉ ለበማያውቁኝም፣ እና በቤቴም
መካከል እኔን ሐስለሰደቡኝ ስለእነዚያ በመ
ካከላችሁ ስላሉት፣ ይላል ጌታ።
፳፯ ስለዚህ፣ በዚህ ስፍራ ስላለው የቤተ
ክርስቲያኔ ጉዳዮች እንዳታስቡበት ይሁን፣
ይላል ጌታ።
፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፬–፴፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማዳመጥ፤
ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣
መታዘዝ።
፳፫ ሀ ኢሳ. ፷፥፪፤
ሚክ. ፫፥፮፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ክህደት—
የመጀመሪያ የክርስትያን
ቤተክርስትያን ክህደት።
		ለ ት. እና ቃ. ፲፥፳–፳፫።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. በቀል።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፰።

፪፻፴፮

፳፰ ነገር ግን በፊቴ ልባችሁን አንጹ፤
ከዚያም ወደ አለም ሁሉ ለሂዱ፣ እና ላል
ተቀበሉት ለእያንዳንዱ ፍጥረትም ወን
ጌሌን ስበኩ፤
፳፱ እና ሀያመነ እና ለየተጠመቀም ይድ
ናል፣ እና ያላመነ፣ እና ያልተጠመቀ ሐይፈ
ረድበታል።
፴ ለእናንተ ሀለአስራ ሁለቱና ለአማካሪዎ
ቻችሁ እና መሪዎቻችሁ እንዲሆኑም ለተ
መደቡት ለእነዚያ ለለቀዳሚ አመራር የዚህ
ክህነት ሀይል የሙሉ ሐዘመን ፍጻሜ ለሆ
ነው ለመጨረሻዎቹ ቀናት እና ለመጨረሻ
ጊዜም ተሰጥቷል፣
፴፩ ሀይልን የምትይዙት፣ ከፍጥረት
መጀመሪያ ጀምሮ በማንኛውም ዘመን ከተ
ቀበሉት ሁሉ ጋር በተገናኘ ነው፤
፴፪ እውነት እላችኋለሁ፣ የተቀበላች
ሁት የዘመን ሀቁልፎች ከአባቶች ለየመጡ
እና በመጨረሻም ወደ እናንት ከሰማይ የተ
ላኩ ናቸውና።
፴፫ እውነት እላችኋለሁ፣ ጥሪአችሁ
እንዴት ታላቅ እንደሆነ ተመልከቱ። የዚህ
ትውልድ ደም ከእጆቻችሁ ሀእንዳይጠየቁ፣
ልባችሁንና ልብሶቻችሁን ለአንጹ።
፴፬ እስከምመጣም ድረስ ታማኝ ሁኑ፣
ቶሎ ሀእመጣለሁና፤ እና ለእያንዳንዱም
ሰው እንደ ለስራው እንዲከፈለው ደመ
ወዙም ከእኔ ዘንድ ነው። እኔ አልፋ እና
ኦሜጋ ነኝ። አሜን።

፳፭ ሀ ፩ ጴጥ. ፬፥፲፯–፲፰።
፳፮ ሀ ማቴ. ፯፥፳፩–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፵፩፥፩፤ ፶፮፥፩።
		ለ ሉቃ. ፮፥፵፮፤
ሞዛያ ፳፮፥፳፬–፳፯፤
፫ ኔፊ ፲፬፥፳፩–፳፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. መስደብ።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ለ ማር. ፲፮፥፲፭–፲፮።
፳፱ ሀ ሞር. ፱፥፳፪–፳፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፭–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

ሀ

፴ ሀ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቀዳሚ አመራር።
		ሐ ኤፌ. ፩፥፲፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፫፤
፻፳፬፥፵–፵፪።
ቅ.መ.መ. ዘመን።
፴፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩–፲፮።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ለ አብር. ፩፥፪–፫።
፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፸፪፥፫።
		ለ ያዕቆ. ፩፥፲፱።
፴፬ ሀ ራዕ. ፳፪፥፯፣ ፲፪፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፰፤ ፶፬፥፲።
		ለ ቅ.መ.መ. ስራዎች።

፪፻፴፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፫፥፩–፲

ክፍል ፻፲፫
በመጋቢት ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. )፣ በፋር ዌስት፣ ምዙሪ ወይም አካባቢ ስለ ኢሳይ
ያስ ፅሁፎች አንዳንድ መልሶች በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠበት።
፩–፮፣ የእሴይ ግንድ፣ ከዚያም የሚመ
ጣው በትር፣ እና የእሴይ ስርም ምን እንደ
ሆኑ ተገልጸዋል፤ ፯–፲፣ በፅዮን የተበተኑት
ቅሪቶች ለክህነት ስልጣን መብት አላቸው
እና ወደ ጌታ እንዲመለሱም ተጠርተዋል።
፩ በኢሳይያስ ፲፩ኛ ምእራፍ በ፩ኛ፣ ፪ኛ፣
፫ኛ፣ ፬ኝ፣ እና ፭ኛ አንቀጾች ውስጥ የተነ
ገረለት ሀየእሴይ ግንድ ማን ነው?
፪ በእውነት ጌታ እንዲህ ይላል፥ ይህም
ክርስቶስ ነው።
፫ በኢሳይያስ ፲፩ኛ ምእራፍ በአንደኛው
አንቀፅ ውስጥ ከእሴይ ግንድ እንደሚመጣ
የተነገረለት በትር ምንድን ነው?
፬ እነሆ፣ ጌታ እንዲህ ይላል፥ ይህም በከ
ፊል የእሴይ ተወላጅ እና ሀየኤፍሬም ወይም
የዮሴፍ ቤት አባል የሆነው፣ በእርሱም ላይ
ብዙ ለሀይል ያረፈበት የክርስቶስ እጆች አገ
ልጋይ የሆነው ነው።
፭ በኢሳይያስ ፲፩ኛ ምእራፍ ፲ኛ አንቀፅ
ውስጥ የተነገረለት የእሴይ ስር ምንድን ነው?
፮ እነሆ፣ ጌታ እንዲህ ይላል፣ ይህም
ሀ
ለምልክት እና በመጨረሻዎቹ ቀናትም
ህዝቤን ለለመሰብሰብ፣ ክህነትና የመንግ
ስት ሐቁልፎች በመብት የእርሱ የሆነው የእ
ሴይ፣ እንዲሁም የዮሴፍ ዘር ነው።

፯ የኢላየስ ሂግቢ ጥያቄዎች፥ በኢሳይ
ያስ ፶፪ኛ ምእራፍ ፩ኛ አንቀጽ ውስጥ ፅዮን
ሆይ፣ ኃይልሽን ልበሺ የሚለው ትእዛዝ
ምን ማለቱ ነው—እና ኢሳይያስስ የሚያ
መለክተው የትኞቹን ህዝቦች ነው?
፰ የሚጠቁመውም እግዚአብሔር በመ
ጨረሻዎቹ ቀናት ስለሚጠራቸው፣ ሀፅዮ
ንን ዳግም ለማምጣትና እስራኤልን ለማ
ዳን ክህነት መያዝ ስላለባቸው ስለእነርሱ
ነው፤ እና ለኃይሏን መልበሷም ፅዮን በዘር
ሐ
መብት ያላትን የክህነት ባለስልጣንነትን
መልበሷ ሲሆን፤ ደግሞም ወደአጣችው
ሀይል መመለሷ ነው።
፱ ፅዮን ከአንገት እስራት ስለመፈታቷ
ምን እንረዳላን፤ ፪ኛው አንቀፅ?
፲ መረዳት ያለብን የቀሩት ሀተባእቶች
ከወደቁበት ወደ ጌታ ለእንዲመለሱ በጥብቅ
እንዲበረታቱ ነው፤ ይህንም ካደረጉ፣ የጌታ
ቃል ኪዳንም እንደሚናገራቸው፣ ወይም
ራዕይን እንደሚሰጣቸው ነው። ፮ኛ፣ ፯ኛ፣
እና ፰ኛ አንቀፅን ተመልከቱ። የአንገቷም
እስራት ያለባት የእግዚአብሔር እርግማን፣
ወይም በአህዛብ መካከል የእስራኤል ቅሪ
ቶች በመበተናቸው የደረሰባቸው ጉዳት
ነው።

ክፍል ፻፲፬
በሚያዝያ ፲፩፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. )፣ በፋር ዌስት ሚዙሪ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ።
፻፲፫ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. እሴይ።

፬ ሀ ዘፍጥ. ፵፩፥፶–፶፪፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፴–፴፬።
ቅ.መ.መ. ኤፍሬም።
		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. የክህነት

			ቁልፎች።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፱።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

		ለ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. በኩር።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የተበተኑት እስራኤል።
		ለ ሆሴ. ፫፥፬–፭፤
፪ ኔፊ ፮፥፲፩።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፬፥፩–፻፲፭፥፯

፩–፪፣ ታማኝ ባለሆኑት የተያዙት የቤተ
ክርስቲያን ስልጣናት ለሌሎች ይሰጣሉ።
፩ በእውነት ጌታ እንዲህ ይላል፥ አገልጋዬ
ዴቭድ ደብሊው ፓትን በሚመጣው ጸደይ
ከሌሎች ጋር፣ እንዲሁም እርሱን ጨምሮ
አስራ ሁለት ከሆኑት ጋር፣ ስሜን ለመመ
ስከር እና ለአለም ሁሉ የምስራች ለመው

፪፻፴፰

ሰድ በተልዕኮ ይሰራልኝ ዘንድ፣ ጉዳዮቹን
ሁሉ በቶሎ እንዲያከናውንና የሚሸጡ እቃ
ዎቹን ይሸጥ ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፪ በእውነት ጌታ እንዲህ ይላልና፣ ስሜን
የሚክዱ በመካከላችሁ እስካሉ ድረስ፣ በእ
ነርሱ ሀምትክ ለየሚተከሉና የኤጲስ ቆጶስ
አመራሩን የሚቀበሉ ሌሎች ይኖራሉ።
አሜን።

ክፍል ፻፲፭
በሚያዝያ ፳፮፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በፋር ዌስት ሚዙሪ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ በኩል የተሰጠውን የእዚያን ስፍራና የጌታን ቤት መገንባት በሚመለከት
የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያሳውቅ ራዕይ። ይህ ራዕይ ለቤተክርስቲያኗ አመ
ራር ሀላፊዎች እና አባላት የተሰጠ ንግግር ነው።
፩–፬፣ ጌታ ቤተክርስቲያኑን የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
ብሎ ጠራ፤ ፭–፮፣ ፅዮን እና ስቴኳ የቅ
ዱሳን መጠበቂያ እና መሸሸጊያ ናቸው፤
፯–፲፮፣ ቅዱሳን በፋር ዌስት ላይ የጌታን
ቤት እንዲገነቡ ታዝዘዋል፤ ፲፯–፲፱፣
ጆሴፍ ስሚዝ የእግዚአብሔርን መንግስ
ትን ቁልፍ በምድር ይዟል።
፩ ለአገልጋዬ ሀጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና
ደግሞም ለአገልጋዬ ለስድኒ ሪግደን፣ እና
ደግሞም ለአገልጋዬ ሐሀይረም ስሚዝ፣
እና ለተመደቡት ከዚህም በኋላ ለሚመደ
ቡት አማካሪዎቻችሁ በእውነት ጌታ እን
ዲህ ይላል፤
፪ ደግሞም ለአንተ፣ ለአገልጋዬ ሀኤድዋ
ርድ ፓርትሪጅ እና ለአማካሪዎቹ፤
፫ ደግሞም በፅዮን ውስጥ በቤተክርስቲ
፻፲፬ ፪ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፵።

		ለ ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፩፣ ፮።
፻፲፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ሀይረም።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።

ያኔ ከፍተኛ ሸንጎ አባል ለሆናችሁ ታማኝ
አገልጋዮቼ፣ እንዲህም ተብሎ ይጠራልና፣
እና በአለም ሁሉ በውጪ ለተበተኑት ለኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያኔ ሽማግሌዎች እና ህዝብ ሁሉ።
፬ በመጨረሻዎቹ ቀናትም ሀቤተክርስቲ
ያኔ የምትጠራው በዚህ፣ እንዲሁም በየኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ
ክርስቲያን ስም ነው።
፭ ለሁላችሁም እውነት እላችኋለሁ፥ ለህ
ዝቦች ሀመመሪያ ትሆኑ ዘንድ ለተነሱ እና
አብሩ፤
፮ እና ሀ በፅዮን ምድርና ለ በካስማዎቿ
ላይ አብሮ ሐመሰብሰቡ ከአውሎ ነፋስ፣
እና ቁጣም ሳይቀላቀል በምድር ሁሉ ላይ
መ
ከሚፈሰው መጠበቂያ እና ሠመሸሸጊያ
ይሆን ዘንድ ተነሱ እናም አብሩ።
፯ ከተማው፣ ፋር ዌስት፣ ሀቅዱስና ለእኔ

፬ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፬–፰።
		ለ ቅ.መ.መ. የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን።
፭ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፲፪።
ቅ.መ.መ. ምልክት።
		ለ ኢሳ. ፷፥፩–፫።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፩።

ቅ.መ.መ. ካስማ።
		ሐ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
		መ ራዕ. ፲፬፥፲፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፬።
		ሠ ኢሳ. ፳፭፥፩፣ ፬፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–፸፩።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።

፪፻፴፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፭፥፰–፻፲፮፥፩

የተቀደሰ ምድር ይሁን፤ እና ከሁሉም
በላይ ቅዱስ ይባላል፣ እናንት የቆማችሁ
በት ምድር ቅዱስ ነውና።
፰ ስለዚህ፣ ሀያመልኩኝ ዘንድ ለቅዱሳኔ
መሰብሰቢያ እንዲሆን፣ ቤትን ለትገነቡልኝ
ዘንድ አዝዛችኋለሁ።
፱ እና ለዚህም ስራ መጀመሪያ፣ እና መሰ
ረት፣ እና የማዘጋጃውም ስራ በሚቀጥለው
በጋ ይሁን፤
፲ እና መጀመሪያውም በሚቀጥለው
ሀምሌ ፬ ቀን ላይ ይሁን፤ እና ከዚያም ጊዜ
በኋላ ህዝቤ በስሜ ቤት ይገነቡልኝ ዘንድ
በቅንነት ይስሩ፤
፲፩ እና ከዚህ ቀን ሀአንድ አመት በኋላ
ለ
ለቤቴ መሰረትን መገንባት ዳግም
ይጀምሩ።
፲፪ በዚህም ከዚያ ቀን ጀምሮ፣ ከማዕዘን
ድንጋዩ እስከ ላይኛው ያለው እስከሚፈ
ጸም፣ ምንም ነገር ሳይቅር ሁሉም እስከ
ሚፈጸም ድረስ በቅንነት ይስሩ።
፲፫ እውነት እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ፣ ወይም አገልጋዬ ስድኒ፣ ወይም

አገልጋዬ ሀይረም በስሜ ቤት ለመገንባት
ተጨማሪ እዳ አይግቡ፤
፲፬ ነገር ግን ለእነርሱ በማሳያቸው ሀምሳሌ
መሰረት ለስሜ ቤት ይሰራ።
፲፭ እና ህዝቤ ለአመራሮቻቸው በማሳ
የው ምሳሌ መሰረት ባይገነቡት፣ ከእጆቻ
ቸው ይህን አልቀበልም።
፲፮ ነገር ግን ህዝቤ ለአመራሮቻቸው፣
እንዲሁም ለአገልጋዬ ጆሴፍ እና አማካሪ
ዎቹ፣ በማሳያቸው ምሳሌ መሰረት ቢገነቡ፣
ከዚያም ከህዝቤ እጆች ይህን እቀበላለሁ።
፲፯ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ቅዱሳኔ በተሰበሰቡበት የፋር ዌስት ከተማ
በፍጥነት መገንባቱ ፍቃዴ ነው።
፲፰ ደግሞም በአካባቢው በሚገኙት ስፍ
ራዎችም፣ ከጊዜ ወደጊዜ በአገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ በሚገለጹበት፣ ሀለካስማዎች ሌሎች
ስፍራዎችም ይመደባሉ።
፲፱ እነሆ፣ እኔ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣
እናም ከህዝቡም ፊት እቀድሰዋለሁና፤
የዚህን መንግስትና አገልግሎት ሀቁልፎች
ሰጥቼዋለሁና። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፲፮
በግንቦት ፲፱፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በስፕሪንግ ሂል፣ በዴቪስ የግዛት ክፍል፣ ሚዙሪ
ውስጥ በራይት ማመላለሻ ጀልባ አጠገብ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ።
፩ ስፕሪንግ ሂል በጌታ እንደ ሀአዳም-ኦን
ዳይ-አማን ተጠርቷል፣ ምክንያቱም፣ እን
ዲህም ይላል፣ ይህም ለአዳም ህዝቡን ለመ

ጎብኘት የሚመጣበት ወይም፣ በነቢዩ ዳን
ኤል እንደተነገረው፣ ሐበዘመናት የሸመገ
ለውም የሚቀመጥበት ስፍራ ነው።

ክፍል ፻፲፯
በሀምሌ ፰፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በፋር ዌስት ሚዙሪ ውስጥ የውልያም ማርክስ፣
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፱፤
፺፭፥፰።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፵፭–፶፬።

፲፬ ሀ ዕብ. ፰፥፭፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ካስማ።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።

፻፲፮ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፭።

ቅ.መ.መ. አዳምኦንዳይ-አማን።
		ለ ቅ.መ.መ. አዳም።
		ሐ ዳን. ፯፥፲፫–፲፬፣ ፳፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፯፥፩–፲፭

፪፻፵

የኒዌል ኬ ዊትኒ፣ እና የኦሊቨር ክሬንጀርን ሀላፊነት በሚመለከት ለነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ።
፩–፱፣ የጌታ አገልጋዮች ምድራዊ ነገ
ሮችን መመኘት የለባቸውም፣ “ለጌታ
ንብረት ምኑ ነውና?”፤ ፲–፲፮፣ የነፍስን
አሳንሶ ማየትን ይተዉ፣ እና መስዋዕታ
ቸውም ለጌታ የተቀደሰ ይሆናል።
፩ ለአገልጋዬ ዊልያም ማርክስ፣ እና ለአ
ገልጋዬ ኒዌል ኬ ዊትኒ ጌታ እንዲህ ይላል፣
ጉዳዮቻቸውን በፍጥነት ይፈፅሙ እና እኔ
ጌታ በምድር ላይ በረዶ ከመላኬ በፊት
ከከርትላንድ ምድር ይጓዙ።
፪ ንቁ፣ እና ተነሱ፣ እና ኑ፣ እናም አትዘ
ግዩ፣ እኔ ጌታ ይህን አዝዤአለሁና።
፫ ስለዚህ ቢዘገዩ ከሆኑ መልካም አይሆ
ንላቸውም።
፬ ለኃጢአታቸው ሁሉ፣ እና ለምኞቶቻ
ቸው ሁሉ በፊቴ ንስሀ ይግቡ ይላል ጌታ፤
ለእኔ ሀንብረት ምኔ ነው? ይላል ጌታ።
፭ የከርትላንድ ንብረቶችም ሀ ለእዳ
ይተው፣ ይላል ጌታ። ተዉአቸው፣ ይላል
ጌታ፣ እና የሚቀረው ማንኛውም በእጆቻ
ችሁ ይቆይ፣ ይላል ጌታ።
፮ የሰማይን አዕዋፋት፣ እና የባህርን
አሶች፣ እና የተራራዎቹ እንስሳት የሉኝ
ምን? ምድርን አልሰራሁምን? የአለም
ህዝብ ሰራዊት ሀእጣ ፈንታ አልያዝኩምን?
፯ ስለዚህ፣ ሀብቸኛ ስፍራዎችን እንዲ
ፈኩ እና እንዲያብቡ፣ እና ብዙም እንዲ
ያፈሩ አላደርግምን? ይላል ጌታ።
፰ ሀበአዳም-ኦንዳይ-አማን ተራራ ላይ፣
እና በኦሌያ ለሺኔሀ ሜዳ ላይ፣ ወይም አዳም
በኖረበት ሐምድር ብቁ ስፍራ ስለሌለ ነው
ጠብታ የሆነውን የምትመኙት፣ እና ከፍ
፻፲፯ ፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፬።

፭ ሀ ት. እና ቃ. ፻፬፥፸፰።
፮ ሀ የሐዋ. ፲፯፥፳፮፤
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፮–፴፱።
፯ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፩፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፬–፳፭።
፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፮።

ተኛ ተፅዕኖ ያላቸውን ጉዳዮች ችላ የም
ትሉት?
፱ ስለዚህ፣ ወደዚህ ወደ ህዝቤ ምድር፣
እንዲሁም ወደ ፅዮን ኑ።
፲ አገልጋዬ ውልያም ማርክስ በትንሽ ነገ
ሮች ሀታማኝ ይሁን፣ እና እርሱም በብዙ
ነገሮች መሪ ይሆናል። በፋር ዌስት ከተማ
ውስጥ በህዝቤ መካከል ይምራ፣ እና በህ
ዝቤ በረከቶችም ይባረክ።
፲፩ አገልጋዬ ኒውል ኬ ዊትኒ ስለ ሀኒቆላ
ውያንን ስራ እና ስለ ለስውር ርኩሰታቸው
ሁሉ፣ እና በፊቴ ነፍስን አሳንሶ ማየትን ሁሉ
ይፈር፣ ይላል ጌታ፣ እና ወደ አዳም-ኦንዳ
ይ-አማን ምድር ና፣ እና የህዝቤም ሐኤጲስ
ቆጶስ ሁን፣ ይላል ጌታ፣ በስም ብቻ ሳይ
ሆን በተግባር ይሁን፣ ይላል ጌታ።
፲፪ ደግሞም እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ሀ
ኦሊቨር ግሬንጀርን አስታውሳለሁ፤
እነሆ፣ እውነት እለዋለሁ ስሙ ከትውልድ
ወደ ትውልድ፣ ለዘለአለም በቅዱስ መታ
ሰቢያ ይያዛል፣ ይላል ጌታ።
፲፫ ስለዚህ፣ ለቤተክርስቲያኔ ቀዳሚ
አመራር ደህንነት በቅንነት ይስራ፣ ይላል
ጌታ፤ እና ቢወድቅ ዳግም ይነሳል፣ ሀመስ
ዋዕቱ ለእኔ ከፍሬው በላይ ቅዱስ ነው፣
ይላል ጌታ።
፲፬ ስለዚህ፣ ፈጥኖም ወደዚህ፣ ወደ
ፅዮን ምድር ይምጣ፤ እና በጊዜውም ለህ
ዝቤ ጥቅም በስሜ የሚያተርፍ ይሆናል፣
ይላል ጌታ።
፲፭ ስለዚህ፣ ማንም ሰው አገልጋዬ ኦሊ
ቨር ግሬንጀርን አይጥላው፣ ነገር ግን የህዝቤ
በረከቶች በእርሱ ላይ ለዘለአለም ይሁኑ።

			ቅ.መ.መ. አዳምኦንዳይ-አማን።
		ለ አብር. ፫፥፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዔድን።
፲ ሀ ማቴ. ፳፭፥፳፫።
፲፩ ሀ ራዕ. ፪፥፮፣ ፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።

		ሐ ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፲፪ ሀ ይህም ነቢዩ በከርትላንድ
ጉዳዮቹን እንዲፈጽሙ
ሀላፊነት ሰጥቷቸው የነበሩ
ወኪሎች ማለት ነው።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።

፪፻፵፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፯፥፲፮–፻፲፰፥፮

፲፮ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በከርትላንድ ምድር ውስጥ ያሉት አገል
ጋዮቼ ጌታ አምላካቸውን፣ እና ደግሞም
ቤቴን እንዲቀድሱ እና እንዲጠብቁ፣ እና

የገንዘብ ለዋጮችን በጊዜዬ ይሽሩ ዘንድ
ያስታውሱ፣ ይላል ጌታ። እንዲህም ይሁን።
አሜን።

ክፍል ፻፲፰
በሀምሌ ፰፣ ፲፰፻፴፰፣ በፋር ዌስት ሚዙሪ ውስጥ፣ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
“ጌታ ሆይ፣ አስራ ሁለቱን በሚመለከት ፈቃድህን አሳየን” በሚለው ልመና
መልስ የተሰጠበት ራዕይ።
፩–፫፣ ለአስራ ሁለቱ ቤተሰቦች ጌታ ያቀ
ርብላቸዋል፤ ፬–፮፣ በአስራ ሁለቱ ውስጥ
ያሉት ክፍት ስፍራዎች ተሞልተዋል።
፩ በእውነት፣ እንዲህ ይላል ጌታ፥ ጉባኤ
ወዲያው ይሰብሰብ፤ አስራ ሁለቱም ይደ
ራጁ፤ እና እነዚያን የወደቁትን ክፍተቶች
ሀ
ለሙላት ሰዎች ይመደቡ።
፪ አገልጋዬ ሀቶማስ ቃሌን ለማተም በፅዮን
ለጥቂት ጊዜ ይቆይ።
፫ ከእዚያ ሰአት ጀምሮ የሚቀሩትም
በመስበክ ይቀጥሉ፣ እና ይህንንም በልብ
ርህራሄ፣ በየዋህነት፣ ሀ በትህትና፣ እና
ለ
በትዕግስት ሁሉ እነዚህን ነገሮች ሁሉ
ቢያደርጉ፣ እኔ ጌታ ለቤተሰቦቻቸው እር
ዳታ እንደምሰጥ፣ እና ከዚህም ጊዜ የበ

ረከት በር እንደሚከፈትላቸው ቃል እገ
ባላቸዋለሁ።
፬ እና በሚቀጥለውም ጸደይ በታላቅ ውሀ
ዎች ተሻግረው ይሂዱ፣ እና በዚያም ወን
ጌሌን፣ የእርሱንም ሙላት ያውጁ፣ እና
ስለስሜም ምስክርነትን ይስጡ።
፭ በፋር ዌስት ከተማም በሚያዝያ ሀያ
ስድስት ቀን ላይ በቤቴ መገንቢያ ስፍራ ላይ
ከቅዱሳኔ ተለይተው ይሂዱ፣ ይላል ጌታ።
፮ አገልጋዬ ጆን ቴይለር፣ እና ደግሞም
አገልጋዬ ጆን ኢ ፔጅ፣ እና ደግሞም አገል
ጋዬ ዊልፈርድ ዉድረፍ፣ እና ደግሞም አገ
ልጋዬ ዊለርድ ሪቻርድስ የወደቁትን በእነ
ዚያ ቦታ ክፍተቶቹን እንዲሞሉ ይመደቡ፣
እና መመደባቸውም በህጋዊ መንገድ ይነ
ገራቸው።

ክፍል ፻፲፱
በሐምሌ ፰፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በፋር ዌስት ሚዙሪ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ “ጌታ
ሆይ፣ የህዝብህን ንብረቶች ለአስራት እንዴት እንዲሆን እንደምትሻ ለአገልጋዮ
ችህ አሳይ” በማለት ለለመነው መልስ የተሰጠ ራዕይ። የአስራት ህግ፣ በዚህ ጊዜ
እንደተረዳነው፣ ከዚህ ራዕይ በፊት ለቤተክርስቲያኗ አልተሰጣትም ነበር። በተ
ጠቀሰው ጸሎት እና ከዚህ በፊት በነበሩት ራዕዮች (፷፬፥፳፫፤ ፹፭፥፫፤ ፺፯፥፲፩)
ውስጥ አስራት አንድ አስረኛ ማለት ብቻ አልነበረም፣ ነገር ግን ለቤተክርስቲ
ያኗ ገንዘብ በፈቃድ የሚሰጥበትን ወይም የሚያዋጡት ሁሉ ማለት ነበር። ከዚህ
በፊት ጌታ ለቤተክርስቲያኗ አባላት (ዋና መሪ ሽማግሌዎች) ለዘለአለም የሚሆ
፻፲፰ ፩ ሀ የሐዋ. ፩፥፲፫፣ ፲፮–፲፯፣
፳፪–፳፮።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ማርሽ፣ ቶማስ ቢ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።

		ለ ቅ.መ.መ. መፅናት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፲፱፥፩–፻፳፥፩

፪፻፵፪

ነውን ቃል ኪዳን የገቡበት የቅድስና እና የንብረት መጋቢነት ህግጋትን ሰጥቷ
ቸው ነበር። ብዙዎች በዚህ ቃል ኪዳን መሰረት ለመኖር ስለአዳገታቸው፣ ጌታ
ይህን ለጊዜው ወሰደው እና በዚህ ምትክ ለቤተክርስቲያኗ ሁሉ የአስራት ህግን
ሰጠ። ነቢዩ ጌታን ከንብረታቸው ምን ያኽሉን ለዚህ ቅዱስ አላማ እንደሚፈል
ግባቸው ጠየቀ። መልሱም ይህ ራዕይ ነበር።
፩–፭፣ ቅዱሳን ትርፍ ንብረቶቻቸውን ያበ
ርክቱ እና ከዚያም እንደ አስራት በየአመቱ
የወለዳቸውን አንድ አስረኛውን ይስጡ፤
፮–፯፣ እንደዚህ አይነት ድርጊት የፅዮንን
ምድር ይቀድሳል።
፩ በእውነት ጌታ እንዲህ ይላል፣ በፅዮን
ውስጥ ባለው በቤተክርስቲያኔ ኤጲስ ቆጶስ
እጆች ውስጥ የሚገኙትን ሀየትርፍ ንብ
ረቶቻቸውን ሁሉ እንዲሰጡ እጠይቃቸ
ዋለሁ፣
፪ ሀቤቴን ለመገንባት፣ እና የፅዮንን መሰ
ረት ለማዘጋጀት እና ለክህነት ስልጣን፣ እና
ለቤተክርስቲያኔ አመራር እዳዎችም እንዲ
ሰጡ እጠይቃቸዋለሁ።
፫ እና ይህም የህዝቤ ሀአስራት መጀመ
ሪያ ይሆናል።
፬ እና ከዚህ በኋላ፣ እንደዚህ አስራት የከ
ፈሉት በየአመቱ የገቢያቸውን ሁሉ አንድ

አስረኛውን ይስጡ፤ እና ይህም ለዘለአለም
ለእነርሱ፣ ለቅዱስ ክህነቴ ቋሚ ህግ ይሆን
ላቸዋል፣ ይላል ጌታ።
፭ እውነት እላችኋለሁ፣ እንዲህም ይሆ
ናል፣ ሀበፅዮን ምድር ውስጥ የተሰበሰቡት
ሁሉ በትርፍ ንብረቶቻቸው ላይ አስራት
ይከፍላሉ፣ እና ይህን ህግም ይከተላሉ፣
አለበለዚያ በመሀከላችሁ ለመኖር ብቁ
አይሆኑም።
፮ እና እላችኋለሁ፣ ህዝቤ ይህን ህግ በቅ
ድስና በመጠበቅ የማይከተሉ ቢሆን፣ እና
ህጌን እና ውሳኔዬን በእንዲህም ይጠበቁ
ዘንድ፣ ከሁሉም በላይ ቅዱስም ይሆን
ዘንድ በዚህ ህግ ሀየፅዮንን ምድርን የሚ
ቀድሱልኝ ባይሆን፣ እነሆ እውነት እላች
ኋለሁ፣ ለእናንተ የፅዮን ምድር አይሆን
ላችሁም።
፯ እና ይህም ለሁሉም የፅዮን ሀካስማዎች
ምሳሌ ይሁን። እንዲህም ይሁን። አሜን።

ክፍል ፻፳
በሐምሌ ፰፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በፋር ዌስት ሚዙሪ ከቀደመው ራዕይ፣ ክፍል
፻፲፱፣ የተጠቀሱት በአስራት የተሰጡትን ንብረቶችን ምን እንደሚደረግባቸው
ለማሳወቅ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ።
፩ በእውነት እንዲህ ይላል ጌታ፣ ለቤ
ተክርስቲያኔ ቀዳሚ አመራር፣ እናለ
ኤጲስ ቆጶስ እና ለሸንጎው፣ እና ለከፍ
ተኛ ሸንጎዬ፣ እና በምሰጣቸውም በራሴ

ድምጽ፣ ሀይህም በሸንጎው በጥቅም ላይ
የሚውልበት ጊዜ አሁን ነው፣ ይላል ጌታ።
እንዲህም ይሁን። አሜን።

፻፲፱ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፫–፴፬፣ 			 ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫።
፶፭፤ ፶፩፥፲፫፤
፹፪፥፲፯–፲፱።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፰።
፫ ሀ ሚል. ፫፥፰–፲፪፤

ቅ.መ.መ. አስራት፣
አስራት መክፈል።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፶፯፥፪–፫።
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፯ ሀ ቅ.መ.መ. ካስማ።

፻፳ ፩ ሀ ይህም አስራት
ማለት ነው።

፪፻፵፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፩፥፩–፲፪

ክፍል ፻፳፩
በመጋቢት ፳፣ ፲፰፻፴፱ (እ. አ. አ. ) በልብረቲ ሚዙሪ በእስር ቤት ውስጥ እስረኛ
ሆኖ እያለ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለቤተክርስቲያኗ በተሰጠ ደብዳቤ ውስጥ የተ
ጻፉ ጸሎት እና ትንቢቶች። ነቢዩ እና አያሌ ባልንጀሮቹ በእስር ቤት ውስጥ ብዙ
ወራትን አሳልፈው ነበር። ወደ ውሳኔ ሰጪ ዋና ሰዎችና ወደ ፍርድ ቤቶች የላ
ኩት አቤቱታቸው እና ልመናቸው ምንም እርዳታ አላመጡላቸውም።
፩–፮፣ ነቢዩ ስለቅዱሳን ስቃይ ጌታን
ለመነ፤ ፯–፲፣ ጌታም ለእርሱም ሰላምን
ተናገረ፤ ፲፩–፲፯፣ በጌታ ህዝብ ላይ በሀሰት
መተላለፍ ክስን የሚከሷቸው ሁሉ የተረ
ገሙ ናቸው፤ ፲፰–፳፭፣ ለክህነት ስልጣን
መብትም አይኖራቸውም እና ይኮነናሉ፤
፳፮–፴፪፣ በብርታት ለሚጸኑትም የክብር
ራዕዮች ቃል ተገብተውላቸዋል፤ ፴፫–፵፣
ለምን ብዙዎችም እንደተጠሩ እና ጥቂቶ
ችም እንደተመረጡ፤ ፵፩–፵፮፣ ክህነትን
በፅድቅ ብቻ ሊጠቀሙበት እንደሚገባ።
፩ እግዚአብሔር ሆይ፣ የት ነህ? እና ሀየተ
ሰወርክበትን ስፍራ የሚሸፍነው ድንኳን የት
ነው?
፪ ሀእስከመቼ እጅህ፤ አይንህ አዎን ንጹህ
አይኖችህ ከዘለአለማዊው ሰማይ በህዝብህ
እና በአገልጋዮችህ ላይ የሚደረጉትን ክፋ
ቶች እያዩ ለቅሶአቸውም ወደ ጆሮህ እያ
ስተጋባ ትታገሳለህ?
፫ አዎን፣ ጌታ ሆይ፣ ልብህ ለእነርሱ ከመ
ለሳለሱ በፊት፣ እና ለእነርሱም አንጀትህ
በርህራሄ እስከሚሞላ ድረስ ሀለስንት ጊዜ
እነዚህን ክፋቶችን እና ህጋዊ ያልሆኑትን
ጭቆናዎችን ይሰቃዩ።
፬ ሰማይን፣ እና ምድርን፣ እና ባህሮ
ችን፣ እና በውስጣቸው ያሉትን ነገሮ
ችን ሁሉ ፈጣሪው፣ እና ዲያብሎስን እና
ጥቁር እና ያጨለመውን የሲኦል ግዛት የም
ትቆጣጠር እና በቁጥጥር ስር የምታደርግ
፻፳፩ ፩ ሀ መዝ. ፲፫፥፩–፪፤

፻፪፥፩–፪።
፪ ሀ እንባ. ፩፥፪።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፱፥፵፱።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚገዛ።

		ለ
፭ሀ
፯ሀ
፰ሀ

ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ—እጅ
ህን ዘርጋ፤ አይንህም በትኩረት ይመል
ከት፤ ድንኳንህም ይነቀል፤ ለየተሰወርክበ
ትም ስፍራ አይሸፈን፤ ጆሮህም ያዘንብል፤
ልብህም ይለሳለስ፣ እና አንጀትህም በርህ
ራሄ ወደ እኛ ይሞላ።
፭ ቁጣህም በጠላቶቻችን ላይ ይቀጣጠል፤
እና በልብህ ቁጣ፣ በጎራዴህ ክፉት ስለተ
ደረጉብን ሀተበቀልልን።
፮ አምላካችን ሆይ፣ የሚሰቃዩትን ቅዱ
ሳንህን አስታውስ እና አገልጋዮችህም በስ
ምህ ለዘለአለም ይደሰታሉ።
፯ ልጄ፣ ለነፍስህ ሰላም ይኑርህ፤ ሀጭንቀ
ትህ እና ስቃይህ ለጥቂት ጊዜ ቢሆን ነው፤
፰ ከዚያም፣ በመልካም ይህን ሀብትጸና፣
እግዚአብሔርም ወደ ላይ ዘለአለማዊ ክብር
ይሰጥሀል፤ ጠላቶችህንም በሙሉ ታሸንፋ
ቸዋለህ።
፱ ሀባልንጀሮችህ በአጠገብህ ቆመዋል፣
እና በሞቀ ልብ እና በጓደኝነት እጆች እን
ደገናም ሰላምታ ይሰጡሀል።
፲ እንደ ሀ ኢያብም ገና አይደለህም፤
ባልንጀሮችህ በኢያብ እንዳደረጉትም
በአንተም ላይ በተቃራኒነት አይጣሉህም፣
ወይም በመተላለፍ አይከሱህም።
፲፩ እና በመተላለፍ የሚከሱህም፣ ተስፋ
ቸው ይከስማል፣ እና በምትወጣው ጸሀይ
በሚያነድ ጨረር እንደሚቀልጥ ሀበረዶም፣
ተስፋ ያደረጉበትም ነገር ይጠፋል፤
፲፪ ደግሞም እግዚአብሔር እጁም ተገ
ሀ

ት. እና ቃ. ፻፳፫፥፮።
ሉቃ. ፲፰፥፯–፰።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፩ ጴጥ. ፪፥፲፱–፳፫።
ቅ.መ.መ. መፅናት።

፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፫።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ኢዮብ።
፲፩ ሀ ዘፀአ. ፲፮፥፲፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፩፥፲፫–፳፰

ልጧል እና ድንቅ ስራዎቹ እንዳይገቧቸው
ዘንድ ሀጊዜያትን እና ዘመናትን ለመቀየርና
አዕምሮዎቻቸውን ያጨልም ዘንድ፤ ደግ
ሞም እንዲያረጋግጥላቸውም እና በአታላ
ይነታቸው ይይዛቸው ዘንድ አትሟል፤
፲፫ ደግሞም ልቦቻቸው የረከሱ ስለሆኑ፣
እና በሌሎች ላይ ክፉ ነገሮች እንዲወድቅ
ባቸው ፈቃደኛ ስለሆኑ፣ እና ሌሎች እንዲ
ሰቃዩ ለማድረግ ስለሚወዱ፣ ይህም ሀበእነ
ርሱ ላይ በሚበልጥ መጠን ይመጣባቸዋል፤
፲፬ ተስፋ ያጡ ዘንድ፣ እና ተስፋቸውም
እንዲቆረጥ፤
፲፭ እና ከዚህ ጊዜ አያሌ አመታት ሳያል
ፉም፣ እነርሱ እና መጪዎቹ ትውልዶቻ
ቸው ከሰማይ በታች ይጠረጋሉ፣ ይላል
እግዚአብሔር፣ ማናቸውም በግድግዳው
ቆመው አይቀሩም።
፲፮ በእኔ ሀበተቀቡት ላይ ተረከዛቸውን
የሚያነሱት፣ ይላል ጌታ፣ እና ምንም እን
ኳን በአይኖቼ ብቁ የሆኑትን እና ያዘዝኳ
ቸውን የሚያደርጉትን፣ በፊቴ ኃጢአ
ትን ያልሰሩት ለኃጢአት ሰርተዋል በማ
ለት የሚጮሁት ሁሉ የተረገሙ ናቸው፣
ይላል ጌታ።
፲፯ ነገር ግን ስለመተላለፍ የሚጮሁት
ይህን የሚያደርጉት የኃጢአት አገልጋዮች
እና ራሳቸውም የአመጸኞች ሀልጆች ስለ
ሆኑ ነው።
፲፰ እና ወደባርነት እና ወደ ሞት ያመጧ
ቸው ዘንድ በአገልጋዮቼ ላይ በሀሰት የሚ
መሰክሩትም—
፲፱ ወዮላቸው፤ ታናናሾቼን ሀስለሚያሰና
ክሉ ከቤቴ ለስርዓቶች ይቆረጣሉ።
፲፪ ሀ ዳን. ፪፥፳፩።
፲፫ ሀ ምሳ. ፳፰፥፲፤
፩ ኔፊ ፲፬፥፫።
፲፮ ሀ ፩ ሳሙ. ፳፮፥፱፤
መዝ. ፻፭፥፲፭።
		ለ ፪ ኔፊ ፲፭፥፳፤
ሞሮኒ ፯፥፲፬፣ ፲፰።
፲፯ ሀ ኤፌ. ፭፥፮።
፲፱ ሀ ማቴ. ፲፰፥፮።
ቅ.መ.መ. መበደል።
		ለ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
፳ ሀ ዘዳግ. ፳፰፥፲፭–፳።

፪፻፵፬

፳ ቅርጫታቸውም አይሞላም፣ ቤታቸ
ውና ጎተራዎቻቸውም ይጠፋሉ፣ እና እራ
ሳቸውም በሚያባብሏቸው ይጠላሉ።
፳፩ እነርሱ ወይም መጪዎቹ ትውልዶቻ
ቸውም ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ ሀለክ
ህነት ስልጣንም መብት አይኖራቸውም
፳፪ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቶቻቸው
ታስሮ ወደ ጥልቅ ባሕር መስመጥ ሀበተ
ሻላቸው ነበር።
፳፫ ህዝቤን እንዳይመቻቸው ለሚያደር
ጉም፣ እና ለሚያሳድዷቸው፣ እና ለሚገ
ድሏቸው፣ እና በእነርሱም ላይ ለሚመሰ
ክሩባቸው ሁሉ ወዮላቸው ይላል የሰራዊት
ጌታ፤ ሀየእፉኝት ልጆች ከገሀነም ፍርድ
አያመልጡም።
፳፬ እነሆ፣ አይኖቼ ሀያያሉ እና ስራቸውን
ሁሉ አውቃለሁ፣ እና ለሁሉም በጊዜውም
ፈጣን ለፍርድም አኑሬላቸዋለሁ፤
፳፭ ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ሀስራው የተ
መደበለት ለጊዜ አለውና።
፳፮ እግዚአብሔር ሀእውቀቱን ለበቅዱስ
መንፈሱ፣ አዎን አለም ከነበረበት እስከ
አሁንም ድረስ ባልተገለጠውን፣ ለመናገ
ርም የማይቻለውን የመንፈስ ቅዱስ ሐስጦ
ታውን ይሰጣችኋል፤
፳፯ በመጨረሻዎቹ ዘመናት እንዲገለጡ
የቀደሙት አባቶቻችን በጉጉት የጠበቋቸ
ውን፣ ለክብራቸው ሙላት በኋላም የተ
ጠበቁትን በመላዕክት ሀሳብ የተመሩበትን
እውቀት ይሰጣችኋል፤
፳፰ እነርሱ ስለሚገለጡ፣ አንድ አምላ
ክም ይኑር ብዙ ሀአማልክት፣ ይህም ለማን
ኛውም ነገር የማይሰወርበት ጊዜ ነው።
ሀ

፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ክህነት።
፳፪ ሀ ማቴ. ፲፰፥፮፤
ት. እና ቃ. ፶፬፥፭።
፳፫ ሀ ማቴ. ፲፪፥፴፬።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።
		ለ ሔለ. ፰፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ዳኛ፣ ፍርድ።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		ለ ኢዮብ ፯፥፩፤
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፱።
፳፮ ሀ ዳን. ፪፥፳–፳፪፤
እ.አ. ፩፥፱።

ቅ.መ.መ. ራዕይ።
		ለ ት. እና ቃ. ፰፥፪–፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
፳፰ ሀ መዝ. ፹፪፥፩፣ ፮፤
ዮሐ. ፲፥፴፬–፴፮፤
፩ ቆሮ. ፰፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፰፤
፻፴፪፥፳፤
አብር. ፬፥፩፤ ፭፥፩–፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፤
፸፮፥፯–፰፤ ፺፰፥፲፪።

፪፻፵፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፩፥፳፱–፵፩

፳፱ ዙፋናት ቢሆኑ እና ጌትነት እና አለ
ቅነት እና ሥልጣናት ሁሉ ሀይገለጣሉ እና
ለኢየሱስ ክርስቶስም ወንጌል በብርታት
ለጸኑት ሁሉ ይሰጧቸዋል።
፴ ደግሞም፣ ለሰማያት ወይም ለባህ
ሮች፣ ወይም ለደረቅ መሬት፣ ወይም
ለጸሀይ፣ ጨረቃ፣ ወይም ለከዋክብት
ሀ
ገደብ ቢሆን—
፴፩ የሚዞሩባቸው ጊዜያት ሁሉ፣ በተ
መደቡላቸው ቀናት፣ ወራት፣ እና አመ
ታት ሁሉ፣ እና በየቀናቶቻቸው ቀናት፣
ወራት፣ እና አመታት ሁሉ፣ እና በክብ
ሮቻቸው፣ በህግጋታቸው፣ እና በተወሰ
ኑት ጊዜያቶቻቸው ሁሉ፣ ሀበዘመን ፍጻሜ
ቀናት ሁሉ ይገለጣሉ—
፴፪ ሁሉም ሰው ወደ ሀዘለአለማዊነቱ እና
ወደ ህያው ለእረፍቱ ሲገቡ፣ እስከመጨረ
ሻው እና ለዚህ መጨረሻም ይጠበቅ ዘንድ፣
ከዚህ አለም በፊት በሌሎች አማልክት ዘለ
አለማዊ ሐአምላክ መሸንጎ መካከል በተመደ
በው መሰረት ያም ሊሆን ይገባዋል።
፴፫ እስከመቼ ጊዜ የሚደበላለቀው ውሀ
ንጹህ ሆኖ ሊቆይ ይቻለዋል? የትኛውስ
ሀይል ሰማያትን ሊያቆም ይችላል? በኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን ራሶች ላይ ሁሉን የሚገ
ዛው ከሰማይ ሀእውቀቶችን ማፍሰሱን ከሚ
ያቆም፣ ሰው ደካማ ክንዶቹን ዘርግቶ የሚ
ዙሪን ወንዝ ከተወሰነለት መንገዱ ያቆም
ዘንድ ወይም ተቃራኒው እንዲዞር ለማድ
ረግ ቢሞክር ይቀለዋል።
፴፬ እነሆ፣ ብዙዎች ሀተጠርተዋል፣ ነገር
ግን ለየተመረጡት ጥቂቶች ናቸው። እና
ያልተመረጡትስ ለምንድን ነው?
፳፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፪።
፴ ሀ ኢዮብ ፳፮፥፯–፲፬፤
መዝ. ፻፬፥፭–፱፤
የሐዋ. ፲፯፥፳፮።
፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዘመን።
፴፪ ሀ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር
አይነት ለመሆን ያለው
ችሎታ።
		ለ ዘዳግ. ፲፥፲፯።
		ሐ ቅ.መ.መ. እረፍት።
		መ ቅ.መ.መ. የሰማይ ሸንጎ።

፴፭ ምክንያቱም ልባቸውን ሀበአለም ነገ
ሮች ላይ ስለሚያደርጉ እና በሰዎች ለይሞ
ገሱ ዘንድ ስለሚነሳሱ፣ ይህን አንድ ትም
ህርት አይማሩም—
፴፮ የክህነት ሀ መብቶች እና የሰማይ
ሀይላት የማይነጣጠሉ ናቸው፣ እና የሰማይ
ለ
ሀይላት ሐበፅድቅ መሰረታዊ መርሆች የሚ
ካሄድ ካልሆነ በስተቀር ሊቆጣጠሯቸው እና
ሊጠቀሙባቸውም ዘንድ አይቻልም።
፴፯ ለእኛ ሊሰጡን መቻሉ እውነት ነው፤
ነገር ግን ሀ ኃጢአታችንን ለ ለመሸፈን፣
ወይም ሐኩራታችንን እንዲሁም ከንቱ ፍላ
ጎታችንን ለማርካት፣ ወይም በማንኛውም
የፅድቅ ባልሆነ መንገድ በሰዎች ልጆች ነፍ
ሳት ላይ ቁጥጥር ወይም የበላይነትን ወይም
ግዴታን ለማድረግ ብንሞክር፣ እነሆ፣ ሰማ
ያት ራሳቸውን መያገልላሉ፤ የጌታም መን
ፈስም ያዝናል፤ እና ይህ ሲወሰድም፣ የሰው
ክህነት ወይም ስልጣን ፍጻሜ ይሆናል።
፴፰ እነሆ፣ ይህን ከማወቁም በፊት፣ የመ
ውጊያውን ብረት ሀይቃወም ዘንድ፣ ቅዱሳ
ንን ለያሳድድ፣ እና ከእግዚአብሔርም ጋር
ይዋጋ ዘንድ ብቻውን ይተዋል።
፴፱ ወዲያውኑም ትንሽ ስልጣን ያገኙ
ሲመስላቸው፣ ፈጥነው ጻድቅ ባልሆነ
ሁኔታ በበላይነት ስልጣናቸውን ሲጠቀ
ሙበት፣ ይህም የሰው ሁሉ ሀተፈጥሮ እና
ባህርይ መሆኑንም ከአሳዛኝ አጋጣሚዎች
ተምረናል።
፵ ስለዚህ፣ ብዙዎች ተጠርተዋል፣ ግን
የተመረጡት ጥቂቶች ናቸው።
፵፩ ሀ በማሳመን፣ ለ በትእግስት፣ በደግ
ነት፣ እና በትህትና፣ እና ግብዝነት በሌ

፴፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
፴፬ ሀ ማቴ. ፳፥፲፮፤ ፳፪፥፩–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፺፭፥፭–፮።
ቅ.መ.መ. ጥሪ፣ በእ
ግዚአብሔር መጠ
ራት፣ የተጠራበት።
		ለ ቅ.መ.መ. መምረጥ፣
መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. አለማዊነት።
		ለ ማቴ. ፮፥፪፤ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፱።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ስልጣን፤ ክህነት።

		ለ ቅ.መ.መ. ሀይል።
		ሐ ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ኃጢያት።
		ለ ምሳ. ፳፰፥፲፫።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኩራት።
		መ ት. እና ቃ. ፩፥፴፫።
፴፰ ሀ የሐዋ. ፱፥፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ፍጥረታዊ ሰው።
፵፩ ሀ ፩ ጴጥ. ፭፥፩–፫።
		ለ ፪ ቆሮ. ፮፥፬–፮።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፩፥፵፪–፻፳፪፥፭

ለው ፍቅር ካልሆነ በስተቀር፣ ምንም ሀይል
ወይም ተጽዕኖ በክህነት ስልጣን ዘዴ ሊደ
ገፍ አይቻልም ወይም አይገባውም፤
፵፪ ይህም በርህራሄ፣ እና ሀያለግብዝነ
ትና ለያለተንኮል መንፈስን በታላቅ በሚ
ያሳድግ ንጹህ እውቀት ብቻ ነው ሊደገፍ
የሚችለው፤
፵፫ መንፈስ ቅዱስ በሚነሳሳበት በትክክ
ለኛው ጊዜ በሀያልነት ሀበመቆጣት፤ ከዚ
ያም በኋላ እንደጠላት እንዳያይህ፣ ለተቆ
ጣኸውም ተጨማሪ ለፍቅር አሳይ፤
፵፬ በእዚህም እምነትህ ከሞት ሀይል በላይ
እንደሆነ ይወቅ።

፪፻፵፮

፵፭ አንጀትህም ለሁሉም ሰው እና ለእም
ነት ቤተ ሰዎች በልግስና ይሞላ፣ እና ሀምግ
ባረ በጎነትም ሳያቋርጥ ለአስተሳሰብህን ያሳ
ምር፤ ከዚያም ልበ ሙሉነትህ በእግዚአብ
ሔር ፊት እየጠነከረ ይሄዳል፤ እና የክህ
ነት ትምህርትም በነፍስህ ላይ እንደ ሰማይ
ሐ
ጠል ትንጠባጠብልሀለች።
፵፮ ሀመንፈስ ቅዱስም የዘወትር ባልን
ጀራህ ይሆናል፣ እና በትርህም የማይቀየር
የፅድቅ እና የእውነት በትር ይሆናል፤ እና
ለ
ስልጣንህም ዘለአለማዊ ስልጣን ይሆናል፣
እና በማያስገድድ ዘዴም ይህም ወደ አንተ
ለዘለአለም ይፈሳል።

ክፍል ፻፳፪
በመጋቢት ፲፰፻፴፱ (እ. አ. አ. ) በልብርቲ እስር ቤት፣ ሚዙሪ ውስጥ ታስሮ እያለ
ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የመጣ የጌታ ቃል። ይህ ክፍል በመጋቢት ፳፣ ፲፰፻፴፱
(እ. አ. አ. ) ለቤተክርስቲያኗ ከተጻፈ ደብዳቤ ውስጥ የተወሰደ ነው (ክፍል ፻፳፩
ርዕስን ተመልከቱ)።
፩–፬፣ የምድር ዳር ሁሉ ስለጆሴፍ ስሚዝ
ስም ይጠይቃሉ፤ ፭–፯፣ እርሱ ያጋጠ
ሙት የአደጋ ሁኔታዎች እና ስቃዮች ልም
ድን ይሰጡታል እና ለእርሱም ጥቅም ይሆ
ናሉ፤ ፰–፱፣ የሰው ልጅ ከሁሉም በታች
ወርዷል።
፩ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ሀ ስለስምህ
ይጠይቃሉ፣ እና ሞኞችም በአንተ ይሣለ
ቁብሀል፣ እና ገሀነምም በአንተ ላይ ይቆ
ጣል፤
፪ ንጹህ ልብ ያለው እና ጥበበኛው፣ እና
ልኡሉ፣ እና ምግባረ መልካሙ ከእጆችህ
ሀ
ምክርን፣ እና ስልጣንን፣ እና በረከትን
ዘወትር ይሻል።
፵፪ ሀ
		ለ
፵፫ ሀ
		ለ

ያዕ. ፫፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ተንኮል።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
ቅ.መ.መ. ልግስና፤
ፍቅር።
፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. በጎነት።

፫ እና ህዝብህም በከዳተኛ ምስክር ምክን
ያት ከአንተ ላይ ድጋፋቸውን አይቀይሩም።
፬ እና ምንም እንኳን የእነርሱ ተጽዕኖ
ወደ ችግርና ወደ አጥሮች እና ግድግዳዎች
ቢጥልህም፣ ትከብራለህ፤ እና ይህም ለጥ
ቂት ሀጊዜ እና በፅድቅህም ምክንያት ድም
ፅህም በጠላቶችህ መካከል ከአደገኛ ለአምበሳ
በላይ የሚያስፈራ ይሆናል፤ እናም አምላክ
ህም በአጠገብህ ለዘለአለም ይቆማል።
፭ በፈተናዎች እንድታልፍ ከተጠራህ፤
በሀሰተኛ ወንድሞች መካከል በአደጋ ሁኔ
ታዎች ውስጥ ካለህ፤ በዘራፊዎች መካ
ከል በአደጋ ሁኔታዎች ውስጥም ብትሆን፤
በምድር ወይም በባህር በአደጋ ሁኔታዎች
ውስጥ ብትሆን፤

		ለ ቅ.መ.መ. ሀሳቦች።
		ሐ ዘዳግ. ፴፪፥፩–፪፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
		ለ ዳን. ፯፥፲፫–፲፬።
፻፳፪ ፩ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፫።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፯–፰።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፥፲፮–፳፩፤
፳፩፥፲፪።

፪፻፵፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፪፥፮–፻፳፫፥፫

፮ በሀሰት ክሶች ብትከሰስ፤ ጠላቶችህም
ቢያጠቁህ፤ ከአባትህና እናትህ እና ከወን
ድሞችህና እህቶችህ ህብረት ነጥለው ቢወሰ
ዱህ፤ እና በተመዘዘ ጎራዴ ጠላቶችህ ከሚ
ስትህ እቅፍ እና የስድስት አመት እድሜ
ያለው ልጅህም፣ ልብስህንም አጥብቆ በመ
ያዝ፣ አባዬ አባዬ ለምን ከእኛ ጋር ለመቆ
የት አትችልም? አባዬ ሆይ፣ ሰዎቹ ምን
ሊያደርጉብህ ነው? ብሎ ከሚል ከታላቅ
ልጅህ ነጥለው ቢወስዱህ፤ እና ከዚያም
እርሱ ከአንተ በጎራዴ ተገፍቶ፣ እና አን
ተም ወደ እስር ቤት ብትጎተት፣ እና ጠላ
ቶችህም በዙሪያህ ለጥቦው ደም እንደሚ
ያንዣብቡ ሀተኩላ ቢሆኑም፤
፯ እና ወደ ጉድጓድ ወይም በገዳዮች
እጅም ብትጣል፣ እና የሞት ፍርድ ቢተ
ላለፍብህ፤ ወደ ሀጥልቁም ብትጣል፤ ወደ
ፊት እና ወደኋላ የሚገፋው ውሀ በአንተ

ላይ ቢያድም፤ አደገኛው ነፋሶስም ጠላትህ
ቢሆን፤ ሰማያትም ጭለማን ቢሰበስቡ፣ እና
ንጥረ-ነገሮች ሁሉ መንገድህን ለማሰናከል
ቢጣመሩ፤ እና ከሁሉም በላይ፣ ለየሲኦል
መንጋጋም አፍዋን በሰፊው ብትከፍት
ብህ፣ ልጄ ሆይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለአ
ንተ ሐልምድ እንደሚሰጡህ እና ለአንተ
ጥቅም እንደሆኑም እወቅ።
፰ ሀየሰው ልጅ ከሁሉም በታች ለወርዷል።
አንተ ከእርሱ ታላቅ ነህ?
፱ ስለዚህ፣ ባለህበት መንገድ ቆይ፣ እና
ክህነትም ከአንተ ጋር ሀይቆያል፤ ለገደቦ
ቻቸው ተወስነዋል፣ ሊያልፉትም አይች
ሉም። ሐቀናትህ የታወቁ ናቸው እና አመታ
ትህም ከዚህ በታች አይቀነሱም፤ ስለዚህ፣
ሰው ማድረግ የሚችለውን መአትፍራ፣ እግ
ዚአብሔር ከዘለአለም እስከ ዘለአለም ከአ
ንተ ጋር ነውና።

ክፍል ፻፳፫
በልብርቲ እስር ቤት ውስጥ እንደታሰረ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ቅዱሳን ከሚያሳድዷ
ቸው ጋር ስለሚኖራቸው ግንኙነት እንዲታወቅ የጻፈው። ይህ ክፍል በመጋቢት
፳፣ ፲፰፻፴፱ (እ. አ. አ. ) ለቤተክርስቲያኗ ከተጻፈ ደብዳቤ ውስጥ የተወሰደ ነው
(ክፍል ፻፳፩ ርዕስን ተመልከቱ)።
፩–፮፣ ቅዱሳን የተሰቃዩበትንና የተሰደዱ
በትን ታሪካቸውን ሰብስበው ያትሙ፤ ፯–
፲፣ የሀሰት እምነትን የመሰረተው መንፈስ
ቅዱሳንን እንዲሰደዱም ያደርጋል፤ ፲፩–
፲፯፣ ከሁሉም እምነቶች መካከል ብዙዎች
እውነትን ይቀበላሉ።
፩ ደግሞም፣ ሁሉም ቅዱሳን በዚህ ስቴት
ህዝብ የተሰቃዩባቸውን እና የተጎሳቆሉባቸ
፮ ሀ ሉቃ. ፲፥፫።
፯ ሀ ዮና. ፪፥፫–፮።
		ለ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፭–፯፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፭–፲፮።
		ሐ ፪ ቆሮ. ፬፥፲፯፤
ዕብ. ፲፪፥፲–፲፩፤
፪ ኔፊ ፪፥፲፩።

ውን ተጨባጭ ነገሮች እውቀት ሁሉ የመ
ሰብሰባቸውን ትክክለኛነት እንድታስቡበት
ሀሳብ እናቀርባለን፤
፪ ደግሞም ንብረቶችን ሁሉ እና የደረ
ሰባቸውን የጉዳት መጠን፣ የስም እና የግ
ለሰብ ጉዳቶች እና የእውነተኛ ንብረቶች
ጉዳት፤
፫ ደግሞም፣ እስካገኟቸው እና ለይተውም
እስከሚወጧቸው ድረስ፣ በዚህ ጭቆናቸው

፰ ሀ ቅ.መ.መ. የሰው ልጅ።
		ለ ዕብ. ፪፥፱፣ ፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፯፤
፹፰፥፮።
፱ ሀ ት. እና ቃ. ፺፥፫።
		ለ የሐዋ. ፲፯፥፳፮።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፭።

		መ ነሀ. ፬፥፲፬፤
መዝ. ፶፮፥፬፤ ፻፲፰፥፮፤
ምሳ. ፫፥፭–፮፤
ኢሳ. ፶፩፥፯፤
ሉቃ. ፲፪፥፬–፭፤
፪ ኔፊ ፰፥፯፤
ት. እና ቃ. ፫፥፯፤ ፺፰፥፲፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፫፥፬–፲፮

፪፻፵፰

ወቅት ተሳታፊነት የነበሩ ግለሰቦችን ሁሉ
ስም እናቀርባለን።
፬ እና ምናልባት እነዚህን ነገሮች እንዲያ
ገኙ፣ ደግሞም የምስክር ቃል እና የመሀላ
ቃል እንዲወሰዱ፤ እና ደግሞም ስምን ለማ
ጥፋት የተሰራጩትን ህትመቶችን ለመሰብ
ሰብ ኮሚቴን መመደብ ይቻላል፤
፭ እና በመጽሄቶች ውስጥ፣ እና በኢንሳ
ይክሎፒዲያዎችም ውስጥ ሁሉ፣ እና የታ
ተሙትን እና የሚጻፉትን ስም የሚያጠፉ
ታሪኮችን ሁሉ፣ እና የጻፉትንም ሰዎች ስም
ለመሰብሰብ፣ እና በእነዚህ ህዝብ ላይ የደረ
ሱትን በዲያብሎስ በመነሳሳት የተደረጉትን
ክፋቶች እና ተንኮል በግድ ህይወት የሚያ
ጠፉትንም በሙሉ በማቅረብ—
፮ ለአለም ሁሉ እንድናትመው ብቻ ሳይ
ሆን፣ ነገር ግን ሀከተሰወረበት ስፍራ የሚጠ
ራውን ቃል ኪዳን በሙሉ እና ፈጽመንም
ለመውሰድ ከመቻላችን በፊት፣ እንደመ
ጨረሻ ጥረት በሰማይ አባታችን እንደታ
ዘዝነው፣ ለመንግስት መሪዎች ከጨለመ
እና ከረከሰ አመለካከታቸው ጋር እንድና
ቀርባቸው፤ ደግሞም ሀያሉን ክንዱን ከመ
ላኩ በፊት ህዝብ ሁሉ ምንም ምክንያት እን
ዳይኖራቸው እነዚህን ነገሮች ለመሰብሰብ
ኮሚቴን ለመመደብ ይቻላል።
፯ ለእግዚአብሔር፣ በፊቱ አብረውንም
ለሚቆሙ መላእክት፣ እና ደግሞም ለራ
ሳችን፣ እና ሀሰትን የወረሱትን የአባቶችን
እምነት በልጆቻቸው ልብ ላይ አጥብቆ
ባሰረው እና አለምን ግራ በመጋባት በሞ
ላው፣ እና እየበረታም ባለው፣ እና የርኩ
ሰት ሁሉ ዋና ምንጭ በሆነው፣ እና ሀምድ
ርም ሁሉ በኃጢአቱ ሽከም በሚቃሰቱ
በት መንፈስ በተደገፉት በህይወትን በሚ
ያጠፉ፣ በጨካኝ፣ እና በሚያሰቃዩ የኩነኔ
ሀይላት ምክንያት በጥልቅ ሀዘን፣ በሀዘን፣
እና በሀሳብ ለተሰቃዩት ለሚስቶቻችን እና

ልጆቻችን ባለእዳ መሆናችን አስፈላጊ ሀላ
ፊነታችን ነው።
፰ ይህም የብረት ሀቀንበር ነው፣ ይህም
ጠንካራ ማስሪያ ነው፤ እነዚህም የሲኦል
የእጅ ካቴናዎች፣ ሰንሰለቶችና የእግር ብረ
ቶች፣ እና የእግር ብረት ሰንሰለቶች ናቸው።
፱ ስለዚህ ይህም ለሚስቶቻችን እና ለል
ጆቻችን ብቻ ሳይሆን ለባልቴቶች እና አባት
ለሌላቸው፣ ባሎቻቸው እና አባቶቻቸው
ከብረት እጆች በታች ሀለተገደሉባቸው ያለ
ብን አስፈላጊ የሀላፊነት እዳ ነው፤
፲ እነዚህ ጥቁር እና የሚያጨልሙ ስራ
ዎች ሲኦልም እንድትንቀጥቀጥ፣ እና በድ
ንጋጤም እንድትዋጥ ደብዝዛም እንድት
ቆም፣ የዲያብሎስ እጆችም እንዲንቀጠ
ቀጡ ለማድረግ ብቁ ናቸው።
፲፩ ደግሞም፣ ይህ ለሚመጡት ትውል
ዶች ሁሉ፣ እና ልባቸው ንጹህ ለሆኑት ሁሉ
ያለብን አስፈላጊ የሀላፊነት እዳ ነው—
፲፪ በሁሉም ሀይማኖቶች፣ ቡድኖች፣ እና
በሀይማኖት ክፍሎች ሁሉ መካከል ሰዎችን
ለማታለል በሚደበቁበት የብልጠት ማጭ
በርበሪያዎች ምክንያት አይኖቻቸው ሀየታ
ወሩ፣ እና የት እንደሚያገኙትም ለባለማወ
ቃቸው ምክንያት እውነትን እንዳያገኙ የተ
ደረጉ ብዙዎችም አሉ—
፲፫ ስለዚህ፣ ባወቅነው መጠን በጨለማ
ሀ
የተሰወሩትን ነገሮች ደግሞ ወደ ብርሀን
ለማውጣት ህይወታችንን እናባክን እና
ዋጋም እናሳጣ፤ እና እነዚህም በእውነት
ከሰማይ የተገለጡ ናቸው—
፲፬ እነዚህም በትጋት ይከናወኑ።
፲፭ ማንም ሰው እነዚህን እንደትንሽ ነገ
ሮች አይቁጠራቸው፤ ቅዱሳኑን በሚመለ
ከት፣ በእነዚህ ላይ የሚመኩ፣ በወደፊት
የሚኖሩ ብዙዎች አሉና።
፲፮ ወንድሞች፣ በጣም ግዙፍ መርከብ
በማእበል ወቅት በደህንነት በነፋሱ እና በማ

፻፳፫ ፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፩፥፹፱፤
፻፳፩፥፩፣ ፬።
፯ ሀ ሙሴ ፯፥፵፰–፵፱።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ቀንበር።

፱ ሀ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፫፤
፻፳፬፥፶፬።
፲፪ ሀ ቄላ. ፪፥፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፭።

		ለ ፩ ኔፊ ፰፥፳፩–፳፫።
፲፫ ሀ ፩ ቆሮ. ፬፥፭።

፪፻፵፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፫፥፲፯–፻፳፬፥፫

እበሉ መካከል ይሄድ ዘንድ በጣም ጥቂት
በሆነ የመርከብ መሪ ሀጥቅም እንደሚያገኝ
ታውቃላችሁ።
፲፯ ስለዚህ፣ ውድ ወንድሞች፣ በሀይላ

ችን ያሉትን ነገሮች ሁሉ ሀበደስታ እናድ
ርግ፤ ከዚያም በእርግጠኝነት የእግዚአብ
ሔር የሚያደርገውን ለማዳን ለማየት እን
ቁም እና የክንዱንም መገለጥ እንጠባበቅ።

ክፍል ፻፳፬
በጥር ፲፱፣ ፲፰፻፵፩ (እ. አ. አ. ) በናቩ ኢለኖይ ውስጥ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ
ራዕይ። በእነርሱ ላይ በመንግስት ባለስልጣናት በተደረጉባቸው ተጨማሪ ስደ
ቶችና ህገ ወጥ ስራዎች ምክንያት፣ ቅዱሳን ሚዙሪን ለቅቀው ለመውጣት ተገ
ድደው ነበር። በጥቅምት ፳፯፣ ፲፰፻፴፰ (እ. አ. አ. ) በሚዙሪ አስተዳዳሪ ሊበርን
ደብሊው ቧግስ በተሰጠው ዘር የማጥፋት ትእዛዝ ምንም ሌላ ምርጫ አልሰጣ
ቸውም። በ፲፰፻፵፩ (እ. አ. አ. )፣ ይህ ራዕይ ሲሰጥ፣ በቀድሞ ኮመርስ መንደር፣
ኢለኖይ ስፍራ ላይ የተመሰረተው የናቩ ከተማ በቅዱሳኑ ተገንብቶ ነበር፣ እና
በዚህም የቤተክርስቲያኗ ጠቅላይ መምሪያ ተመስርቶ ነበር።
፩–፲፬፣ ጆሴፍ ስሚዝ ለዩናይትድ ስቴትስ
ፕሬዘደንት፣ ለአስተዳዳሪዎች፣ እና ለሁ
ሉም ሀገሮች መሪዎች ወንጌልን እንዲያ
ውጅ ታዘዘ፤ ፲፭–፳፩፣ በህይወት ከሚኖ
ሩትና ከሞቱት መካከል ሀይረም ስሚዝ፣
ዴቪድ ደብሊው ፓትተን፣ ጆሴፍ ስሚዝ
ቀዳማዊ፣ እና ሌሎች ለቅንነታቸው እና
ለምግባረ መልካምነታቸው ተባርከዋል፤
፳፪–፳፰፣ ቅዱሳን እንግዳዎችን የሚቀ
በሉበትን ቤት እና ቤተመቅደስን እንዲገ
ነቡ ታዝዘዋል፣ ፳፱–፴፮፣ የሙታን ጥም
ቀት በቤተመቅደስ ውስጥ ይፈጸም፤ ፴፯–
፵፬፣ የጌታ ህዝብ ለቅዱስ ስርዓቶች ማከ
ናወኛ ዘወትር ቤተመቅደስን ይገነባሉ፤
፵፭–፶፭፣ ቅዱሳን በጠላቶቻቸው ክፋት
ምክንያት በጃክሰን የግዛት ክፍል ቤተመ
ቅደስን ባለመገንባታቸው ይሁንታን አግ
ኝተዋል፤ ፶፮–፹፫፣ ለናቩ ቤት መገን
ቢያ መመሪያዎች ተሰጥተዋል፤ ፹፬–
፺፮፣ ሀይረም ስሚዝ ፔትሪያርክ እንዲ
ሆን፣ ቁልፎችን እንዲቀበል፣ እና በኦ
፲፮ ሀ ያዕ. ፫፥፬፤
አልማ ፴፯፥፮–፯፤
ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፫።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፭።

ሊቨር ካውድሪ ስፍራ እንዲቆም ተጠ
ርቷል፤ ፺፯–፻፳፪፣ ውልያም ሏው እና
ሌሎች በአገልግሎታቸው ተመክረዋል፤
፻፳፫–፻፵፭፣ አጠቃላይ እና የአካባቢ ባለ
ስልጣናት ከሀላፊነታቸው እና ተባባሪ ግን
ኙነት ካላቸው ቡድኖች ጋር ተጠርተዋል።
፩ በእውነት፣ ጌታ ለአንተ፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ ስሚዝ፣ እንዲህ ይላል፣ አንተ ባደረ
ካቸው መስዋዕት እና እውቅናዎች በተቀበ
ልክባቸው ተደስቼአለሁ፤ በምድር ሀደካማ
ነገሮች ጥበቤን አሳይ ዘንድ፣ ለዚህም ምክ
ንያት ነው ያስነሳሁህ።
፪ ጸሎቶችህ በፊቴ ተቀብዬአቸዋለሁ፤
እና ለእነዚህም መልስ በመስጠት እንዲህ
እልሀለሁ፣ አሁንም ወዲያው ወንጌሌን፣
እና በቤተመንግስት ምሳሌነት በመንጠር
የምትብረቀረቀው የፅዮን የማዕዘን ራስ ድን
ጋይ እንድትሆን ስለተከልኳት ሀካስማ በቅ
ድስና እንድታውጅ ተጠርተሀል።
፫ ይህም እወጃ ለአለም ሀነገስታት ሁሉ፣

		ለ ዘፀአ. ፲፬፥፲፫።
፻፳፬ ፩ ሀ ፩ ቆሮ. ፩፥፳፮–፳፰፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፱፤
፴፭፥፲፫።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. ካስማ።
፫ ሀ መዝ. ፻፲፱፥፵፮፤
ማቴ. ፲፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፩፥፳፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፬–፲፰

፪፻፶

በዚህም አራት ማዕዘናት፣ ለተከበረው እንደ
ፕሬዘደንት ለተመረጠው፣ እና ለተከበሩት
ለምትኖርበት አገር እና በውጪ ለተበተ
ኑት የምድር አገሮች አስተዳዳሪዎች ሁሉ
ይደረግ።
፬ ይህንም ሀበትህትና መንፈስ እና፣ ይህን
በምትፅፍበት ጊዜ በውስጥህ በሚገኘው
በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ይጻፍ፤
፭ ስለእነዚያ ነገስታት እና ባለስልጣናት፣
እንዲሁም ወደፊት በሚመጣው ጊዜ ስለሚ
ደርስባቸው፣ ያለኝን ፈቃድ በመንፈስ ቅዱ
ስም አማካይነት ታውቅ ዘንድ ይሰጥሀል።
፮ እነሆ፣ የፅዮንን ብርሀን እና ክብር እን
ዲመለከቱ ልጠራቸው ነውና፣ የመሞገሷ
ዘመንም ቀርቧልና።
፯ ስለዚህ በጎላ ድምፅ እወጃ፣ እና በምስ
ክርህ ጥራቸው፣ እና አትፍራቸው፣ ደግ
ሞም ያለምክንያት ይተዉ ዘንድ፣ እነርሱ
እንደ ሀሣር ናቸው እና ክብራቸውም ሁሉ
እንደ ሣር አበባ ይረግፋልና—
፰ እና አገልጋዮቼን እና የገለጥኩላቸውን
ምስክሬን ቢቃወሙ፣ ጥርስ ሀማፋጨት
በሚኖርበት የክፉዎችንም እድል ፈንታ
ከግብዞች ጋር በማደርግበት ጊዜ፣ የፊቴ
ንም መጋረጃ ሳወልቅ፣ በጉብኝት ቀን ይጎ
በኛሉ።
፱ ደግሞም፣ ብዙዎቹንም ለእናንተ
ጥቅም፣ ወደ እውነትም ሀብርሀን እና አህ
ዛብም ወደ ዘለአለማዊነት ወይም ወደ ፅዮን
ወደ ዘለአለማዊ ክብር ይመጡ ዘንድ በአይ
ኖቻቸውም ፊት ጸጋን ታገኙ ዘንድ፣ እጎ
በኛቸዋለሁ እናም ልቦቻቸውንም አለሰል
ሳለሁ።
፲ በማታስቡበት ሀሰዓት፣ የጉብኝቴ ቀን
ፈጥኖ ይመጣል፤ እና የህዝቤ ደህንነት እና
ከእነርሱም የሚቀሩት መሸሸጊያቸው የት
ይሆናል?

፲፩ ተነሱ፣ የምድር ነገስታት ሆይ! ከወር
ቃችሁና ከብራችሁ ጋር ህዝቤን ወደ መር
ዳት፣ ወደፅዮን ሴት ልጆች ቤት ኑ።
፲፪ ደግሞም፣ እውነት እልሀለሁ፣ አገል
ጋዬ ሮበርት ቢ ቶምሰን ይህን እወጃ ለመ
ጻፍ ይርዳህ፣ እና ከአንተ ጋር ይሁን፣ በእ
ርሱ ተደስቻለሁና፤
፲፫ ስለዚህ፣ ምክርህን ያድምጥ፣ እና
በሚበዙ በረከቶች እባርከዋለሁ፤ ከዚህ
ጀምሮ በሁሉም ነገሮች ታማኝ እና እው
ነተኛ ይሁን፣ እና በአይኖቼም ታላቅ ይሆ
ናል።
፲፬ ነገር ግን በእጆቹ ስለምጠብቅበት
ሀ
መጋቢነትም ያስታውስ።
፲፭ ደግሞም፣ እውነት እልሀለሁ፣ አገ
ልጋዬ ሀሀይረም ስሚዝ የተባረከ ነው፤ እኔ
ጌታ በልቡ ለቅንነት፣ እና በፊቴ ትክክል
የሆነውን ስለሚወድ እወደዋለሁና፣ ይላል
ጌታ።
፲፮ እንደገናም፣ አገልጋዬ ጆን ሲ በነት፣
ቃሌን ለነገስታት እና ለምድር ህዝቦች በመ
ላክ ስራህ ይርዳህ፤ እንዲሁም ከአንተ ከአ
ገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝም ጋር በስቃይህ ሰአት
ከጎንህ ይቁም እና ሀምክርንም የሚቀበል
ቢሆን ዋጋው አይወድቅም።
፲፯ እና ፍቅሩም ታላቅ ይሆናልና፣ ይህ
ንም ቢያደርግ የእኔ ይሆናልና፣ ይላል ጌታ።
ቢቀጥልም የምቀበለውን፣ የሰራውን ስራ
ተመልክቻለሁ፣ እና በበረከቶችን እና ታላ
ቅን የክብር አክሊል እጭንለታለሁ።
፲፰ ደግሞም፣ አገልጋዬ ላይመን ዋይት
በፅዮን በትሁትነት መንፈስ፣ በአለም
ፊት እየመሰከረልኝ በመስበክ እንዲቀ
ጥል ፍቃዴ እንደሆነ ይህን እልሀለሁ፤ እና
ሀ
በንስርም ክንፍ ላይ እንደሚሆንም እሸከ
መዋለሁ፤ እና ግርማ እና ክብርንም ለእ
ራሱ እና ለስሜ ያገኛል።

፬ ሀ ቅ.መ.መ. ገር፣ ገርነት።
፯ ሀ መዝ. ፻፫፥፲፭–፲፮፤
ኢሳ. ፵፥፮–፰፤
፩ ጴጥ. ፩፥፳፬–፳፭።
፰ ሀ ማቴ. ፰፥፲፪፤ አልማ ፵፥፲፫፤
ት. እና ቃ. ፻፩፥፺፩፤

፻፲፪፥፳፬።
፱ ሀ ኢሳ. ፷፥፩–፬።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
፲ ሀ ማቴ. ፳፬፥፵፬፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፵፰።

፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሀይረም።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅንነት።
፲፮ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፲፰ ሀ ዘፀአ. ፲፱፥፬፤ ኢሳ. ፵፥፴፩።

፪፻፶፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፲፱–፴፩

፲፱ ስራውንም ሲጨርስ፣ በዚህ ጊዜ ከእኔ
ጋር እንዳለው እንደ አገልጋዬ ሀዴቪድ
ፓትተን እና ደግሞም እንደ አገልጋዬ
ለ
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ፣ እና ደግሞም፣
እርሱም የእኔ ነውና፣ በአብርሐም ሐጋር ቀኝ
እንደተቀመጠው፣ የተባረከው እና በቅድ
ስና ያረጀው አገልጋዬ መጆሴፍ ስሚዝ፣
ቀዳማዊ ወደ እኔም ዘንድ እቀበለዋለሁ።
፳ ደግሞም፣ እውነት እልሀለሁ፣ አገ
ልጋዬ ጆርጅ ሚለር ሀአታላይ አይደለም፤
በልቡ ቅንነትም ሊታመን ይቻላል፤ እና
ለእኔ፣ ለጌታ፣ ለምስክሬ ባለው ፍቅር ምክ
ንያትም እወደዋለሁ።
፳፩ ስለዚህ እልሀለሁ፣ እንደ አገልጋዬ
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ፣ የቤቴን ቅድስና
ይቀበል ዘንድ፣ በድሀ ህዝቤ ራዕይ ላይ በረ
ከቶችን ይሰጥ ዘንድ ሀየኤጲስ ቆጶስ አመ
ራር ሀላፊነትንም በራሱ ላይ አትምለታ
ለሁ፣ ይላል ጌታ። አገልጋዬ ጆርጅን ማንም
ሰው አይጥላው፣ እኔን ያከብረኛልና።
፳፪ አገልጋዬ ጆርጅ፣ እና አገልጋዬ ላይ
መን፣ እና አገልጋዬ ጆን ስናይደር፣ እና
ሌሎችም አገልጋዬ ጆሴፍ እንደሚያሳያ
ቸው አይነት፣ ደግሞም ለእነርሱ በሚያሳ
ያቸው ስፍራ ለስሜ ሀቤት ይገንቡ።
፳፫ እና ይህም ለማረፊያ ቤት፣ እንግ
ዶች ከሩቅ ስፍራ መጥተው የሚያርፉበት
ይሁን፤ ስለዚህ የደከመው ሀተጓዥ የጌታን
ቃል፣ እና ለፅዮን የመደብኩትን ለየማዕዘን
ራስ ድንጋይ ሲያሰላስል ጤና እና ደህንነ
ትን ያገኝ ዘንድ መልካም፣ ለተቀባይነትም
ያለው ብቁ ቤት ይሁን።
፳፬ ይህ ቤት በስሜ ቢገነባ እና የተመደ
በበት አስተዳዳሪ ምንም የሚያረክሰውን
፲፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴።
ቅ.መ.መ. ፓተን፣
ዴቪድ ደብሊው።
		ለ ቅ.መ.መ. ፓርትሪጅ፣
ኤድዋርድ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፭።
		መ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ቀዳማዊ።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ተንኮል።
፳፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፩፥፱።

ነገር እንዲገባበት እስካልፈቀደ ድረስ የጤና
መኖሪያ ይሆናል። ቅዱስ ይሆናል፣ አለዚያ
ጌታ አምላካችሁ አይኖርበትም።
፳፭ ደግሞም፣ እውነት እልሀለሁ፣
ቅዱሳኔ ከእሩቅ ስፍራዎች ይምጡ።
፳፮ እና ፈጣን መልእክተኞች ላኩ፣
አዎን፣ ምርጥ መልእክተኞችንም፣ እና
እንዲህም በሏቸው፥ ከሁሉም ወርቆቻችሁ
እና ከብሮቻችሁ፣ እና ከውድ ድንጋዮቻ
ችሁ፣ እና ከሁሉም ጥንታዊ ንብረታችሁ
ጋር ኑ፤ እና እውቀት ካላቸውም ከጥንቶቹ
ጋር የሚመጡትም ይምጡ፣ እና የባርሰነ
ቱን ዛፍ፣ እና የጥዱን ዛፍ፣ እና የአስታውን
ዛፍ ከምድር ውድ ዛፎች ሁሉ ጋር አምጡ፤
፳፯ እና ከብረት፣ ከመዳብ፣ እና ከነ
ሀስ፣ እና ከዚንክ፣ እና ከምድር ውድ ነገ
ሮች ሁሉ ጋር፤ እና ከሁሉም በላይ ልዑል
ሀ
እንዲኖርበት፣ በስሜም ለቤት ስሩ።
፳፰ ከእናንተ የጠፋውን ወይም የወሰ
ደውን፣ እንዲሁም የክህነት ሙላትን፣
ሀ
ደግሞ የሚመልስበት እና የሚመጣበት
በምድር ላይ ምንም ስፍራ የለምና።
፳፱ እነርሱ፣ ቅዱሳኔ፣ ለሙታን ሀይጠ
መቁ ዘንድ፣ በምድርም ላይ ለየማጥመቂያ
ገንዳ የለምና—
፴ ይህ ስነ ስርዓት በቤቴ ውስጥ ተገቢ
ነውና፣ እና ቤት ለእኔ ለመገንባት በማ
ትችሉበት በድህነታችሁ ቀናቶች በስተ
ቀር፣ እኔ ልቀበልበት አልችልም።
፴፩ ነገር ግን ቅዱሳኔ ሁሉ በስሜ ሀቤት
እንድትገነቡ አዛችኋለሁ፤ እና ለእኔ ቤት
የምትገነቡበት ብቁ ጊዜም እሰጣችኋለሁ፤
እና በዚህም ጊዜ ጥምቀቶቻችሁ በእኔ ተቀ
ባይ ይሆናሉ።

ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
፳፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፶፮–፷።
፳፫ ሀ ዘዳግ. ፴፩፥፲፪፤
ማቴ. ፳፭፥፴፭፣ ፴፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፪።
፳፯ ሀ ዘፀአ. ፳፭፥፰፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፭–፲፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፱፥፭።
ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።

፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
፳፱ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፮፤
፻፴፰፥፴፫።
ቅ.መ.መ. ለሙታን ደህንነት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—
ለሙታን መጠመቅ።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፫።
፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፺፯፥፲።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፴፪–፵፮

፴፪ ነገር ግን፣ እነሆ፣ ከዚህ ምደባ በኋላ
ለሙታን የምታደርጉት ጥምቀት በእኔ
ዘንድ ተቀባይነት የለውም፤ እና እነዚህንም
ነገሮች በተመደበላቸው ጊዜ መጨረሻ ላይ
ባታደጉት ከሙታኖቻችሁ ጋር እንደ ቤተ
ክርስቲያን ትወገዳላችሁ፣ ይላል ጌታ አም
ላካችሁ።
፴፫ እውነት እላችኋለሁ፣ ለሙታን የጥ
ምቀት ስርዓት የሚገባበት፣ እና አለም ከመ
መስረቷ በፊት ጀምሮ ለዚህም አላማ የዋ
ለውን ቤቴን ለመገንባት ብቁ ጊዜ ካገኛ
ችሁ በኋላ፣ ለሙታኖቻችሁ የምትጠመ
ቁት በእኔ ዘንድ ተቀባይነትን አያገኝም።
፴፬ ክብር እና ግርማ ትቀበሉ ዘንድ፣ ለቅ
ዱስ ክህነት ስልጣን ሀቁልፎች የሚሾሙት
በዚህም ውስጥ ነውና።
፴፭ ከዚህ ጊዜም በኋላ፣ በመካከላችሁ
በየአካማቢው የተበተኑት የሙታን ጥም
ቀቶቻችሁ በእኔ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው
አይደሉም፣ ይላል ጌታ።
፴፮ በፅዮን እና ካስማዎቼ፣ እና በኢየሩሳ
ሌም፣ ሀለመሸሸጊያነት በመደብኳቸው በእ
ነዚያ ስፍራዎች ውስጥም ለሙታኖቻችሁ
ጥምቀት ስፍራ እንዲሆኑ ተመድበዋል።
፴፯ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በስሜ በተሰራው ቤት ውስጥ ካልፈጸማ
ችሁት በስተቀር፣ ሀመታጠባችሁንስ ለእኔ
ዘንድ እንዴት ተቀባይነት ይሆራቸዋል?
፴፰ በዱር ተሸክመው ይወስዱት ዘንድ
ነው ሙሴን ሀታቦት እንዲሰራ ያዘዝኩት፣
እና ከአለም ፍጥረት በፊት ተደብቀው የነበ
ሩት ስርዓቶችን ይገልጥም ዘንድ ነው በቃል
ኪዳን ምድርም ለቤት እንዲሰራ ያዘዝኩት።
፴፱ ስለዚህ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀመቀ
፴፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፬–፲፮።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፴፮ ሀ ኢሳ. ፬፥፭–፮።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ማጠብ፣
የታጠበ፣ የሚታጠቡ።
፴፰ ሀ ዘፀአ. ፳፭፥፩–፱፤ ፴፫፥፯።
ቅ.መ.መ. ታቦት።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
፴፱ ሀ ዘፀአ. ፳፱፥፯።

፪፻፶፪

ባታችሁ፣ እና መታጠባችሁ፣ እና ለሙ
ታን ለመጠመቃችሁ፣ እና ሐየክብር ስብሰ
ባዎቻችሁ፣ እና ለሌዊ ልጆች መመስዋዕት
እና ንግግርን በምትቀበሉበት ሠቅዱስ ስፍ
ራዎቻችሁ ውስጥ ለሚኖራችሁ የእግዚአ
ብሔር ቃላት መታሰቢያ፣ እና ለደንቦቻ
ችሁ እና ለፍርዶቻችሁ፣ ለራዕያት መጀ
መሪያ እና ለፅዮን መመስረት፣ እና ለእር
ሷም ማዘጋጃ ቤት ግርማ፣ ክብር፣ እና መን
ፈሳዊ ስጦታ፣ ለቅዱስ ስሜ ህዝቤ ሁልጊዜ
እንዲገነቡ በሚታዘዙበት በቅዱስ ቤቴ ስነ
ስርዓት የተሾሙ ናቸው።
፵ እና እውነት እላችኋለሁ፣ ስነ ስርዓቶ
ቼን ለህዝቤ በዚህ ውስጥ እገልጥ ዘንድ፣
ይህም ቤት በስሜ ይሰራ፤
፵፩ ከአለም መመስረት በፊት ሀተሰው
ረው የነበሩትን ነገሮች፣ ለስለዘመን ፍጻሜ
የሚመለከቱትን ነገሮች፣ ለቤተክርስቲያኔ
ሐ
እገልጥ ዘንድ አላማ አለኝና።
፵፪ እና ለአገልጋዬ ጆሴፍ ይህን ቤት፣
እና በዚህም ክህነትን፣ እና ይህም የሚገ
ነባበትን ስፍራ በሚመለከት ሁሉንም ነገ
ሮች ሀአሳየዋለሁ።
፵፫ እና ለመገንባት ስታሰላስሉበት በነ
በረው ስፍራም ትገነቡታላችሁ፣ እናንተ
እንድትገነቡበት የመረጥኩት ስፍራ ነውና።
፵፬ በሙሉ ሀይላችሁ ታገለግሉ ዘንድ፣
ይህም ሀቅዱስ ይሆን ዘንድ ስፍራውን እቀ
ድሰዋለሁ።
፵፭ እና ህዝቤ ድምጼን እና ህዝቤን እን
ዲመሩ የመደብኳቸውን ሀየአገልጋዮቼን
ድምፅ ቢያደምጡ፣ እነሆ፣ እውነት እላ
ችኋለሁ፣ ከስፍራቸውም አይወጡም።
፵፮ ነገር ግን ድምጼን ወይም እነዚህን

ቅ.መ.መ. መቀባት።
		ለ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች—
የወኪል ስነስርዓት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፯።
		መ ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፹፬፥፴፩፤
፻፳፰፥፳፬፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፱።
		ሠ ሕዝ. ፵፩፥፬፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፪፤
፹፯፥፰፤ ፻፩፥፳፪።

፵፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮–፴፪።
		ለ ኤፌ. ፩፥፱–፲፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፫፤
፻፲፪፥፴።
		ሐ እ.አ. ፩፥፱።
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፺፭፥፲፬–፲፯።
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ።
፵፭ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።

፪፻፶፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፵፯–፶፰

የመደብኳቸውን የአገልጋዮቼን ድምፅ ባያ
ደምጡ፣ ቅዱስ መሬቴን፣ እና ቅዱስ ስር
ዓቶቼን፣ እና ህገ መንግስቴን፣ እና የሰጠ
ኋቸውን ቅዱስ ቃላቴን ስለሚያረክሱ አይ
ባረኩም።
፵፯ እና እንዲህም ይሆናል በስሜ ቤቴን
ብትሰሩ፣ እና ያልኳቸውንም ነገሮች ባታ
ደርጉ፣ ለእናንተ የገባሁትን ሀመሀላ አል
ፈፅምም፣ ከእጄም የምትጠብቁትን ቃል
ኪዳንም አላሟላም፣ ይላል ጌታ።
፵፰ እናንት በስራችሁ ሀበረከቶች ሳይ
ሆን፣ በሞኝነታችሁና በፊቴ በምታደር
ጉት በአጸያፊ ስራዎቻችሁ እርግማንን፣
ቁጣን፣ ንዴትን፣ እና ፍርድን በራሳችሁ
ላይ ታመጣላችሁና፣ ይላል ጌታ።
፵፱ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ለስሜ
ስራን እንዲሰሩ ለየትኞቹም የሰዎች ልጆች
ትእዛዝን ስሰጥ፣ እነዚያም የሰዎች ልጆች
ሁሉ በሙሉ ሀይላቸውና ባላቸው ሁሉ ያንን
ስራ ቢፈጽሙ፣ እና ሀቅንነታቸውን ባያጎ
ድሉ፣ እና ጠላቶቻቸው ቢመጡባቸው እና
ያንንም ስራ እንዳያከናውኑ እንቅፋት ቢሆ
ኑባቸው፣ እነሆ፣ ከእነዚያ የሰዎች ልጆች
እጆች ላይ ያንንም ስራ በተጨማሪም ለላለ
መጠየቅ፣ ነገር ግን መስዋዕታቸውን እቀ
በል ዘንድ ፍቃዴ ነው።
፶ እና ሀንስሀ እስካልገቡ እና እስከጠሉኝም
ድረስ፣ ክፋትን እና የቅዱስ ህግጋቴን እና
ትእዛዛቴን ስራ የሚያደናቅፉትን፣ እስከ
ሶስት እና አራት ለትውልዶች፣ ሐእጎበኛ
ቸዋለሁ፣ ይላል ጌታ አምላክ።
፶፩ ስለዚህ፣ ሀ በጃክሰን የግዛት ክፍል
ሚዙሪ ውስጥ ከተማ እና ለቤት በስሜ እን
ዲገነቡ ካዘዝኳቸው፣ እና በጠላቶቻቸ
ውም ከተደናቀፉት መካከል መስዋዕታቸ
፵፯ ሀ
፵፰ ሀ
፵፱ ሀ
		ለ
፶ሀ

ቅ.መ.መ. መሀላ።
ዘዳግ. ፳፰፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ትጋት።
ት. እና ቃ. ፶፮፥፬፤ ፻፴፯፥፱።
ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ዘዳግ. ፭፥፱፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፵፮–፵፯።

ውን የተቀበልኩት በዚህ ምክንያት ነው፣
ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፶፪ እና ንስሀ እስካልገቡ እና እስከጠሉኝ
ድረስ፣ ሀፍርድን፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ልቅ
ሶን፣ እና ስቃይን፣ እና ጥርስ ማፏጨትን
በራሳቸው ላይ፣ እስከ ሶስት እና አራት
ትውልድ እመልስላቸዋለሁ፣ ይላል ጌታ
አምላካችሁ።
፶፫ እና እነዚያ ስራ እንዲሰሩ ታዝዘው እና
በጠላቶቻቸው እጆች እና በግፍ ተደናቅ
ፈው የነበሩትን ሁሉ በሚመለከት ትፅናኑ
በት ዘንድ ይህን ለእናንተ ምሳሌ አደርጋ
ለሁ፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፶፬ እኔ ጌታ አምላካችሁ ነኝና፣ እና በልባ
ቸው ሀንጹህ የሆኑትን፣ እና በሚዙሪ ምድር
ውስጥ ለየተገደሉትን ወንድሞቻችሁንም
አድናለሁ፣ ይላል ጌታ።
፶፭ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ በማ
ዝዛችሁ ማንኛቸውም ነገሮች እናንተ ታማኝ
መሆናችሁን ለእኔ ሀታረጋግጡ ዘንድ፣ እና
እኔም እባርካችሁ እና በክብር፣ ህያውነት፣
እና በዘለአለማዊ ህይወትንም አጎናጽፋችሁ
ዘንድ በስሜ ለቤትን እንድትገነቡ፣ በዚህም
ስፍራ ይህን ታደርጉ ዘንድ፣ ደግሜ አዛ
ችኋለሁ።
፶፮ አሁንም ለእንግዶች ማረፊያ እንድት
ገነቡት ያዘዝኳችሁ ማረፊያ ሀቤትን በሚመ
ለከት እላችኋለሁ፣ በስሜም ይሰራ፣ ስሜም
በእርሱ ላይ ይሁን፣ እና አገልጋዬ ጆሴፍ
እና ቤቱም በዚህ ውስጥ ከትውልድ እስከ
ትውልድ ስፍራ ይኑራቸው።
፶፯ ለዚህም ራሱን ቀብቼዋለሁ፣ ከእርሱ
በኋላ ያለው ትውልድ የእርሱን በረከት በላ
ያቸው ይቀበላሉ።
፶፰ እና ሀለአብርሐም ስለምድር ነገዶች

		ሐ ሞዛያ ፲፪፥፩።
፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የጃክሰን አውራጃ፣
ምዙሪ (ዮኤስኤ)።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፲፩።
፶፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፲፩–፳፫።
፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፫፤
፻፫፥፳፯–፳፰።

፶፭ ሀ
		ለ
፶፮ ሀ
፶፰ ሀ

አብር. ፫፥፳፭።
ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፬።
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፪–፳፬።
ዘፍጥ. ፲፪፥፫፤ ፳፪፥፲፰፤
አብር. ፪፥፲፩።
ቅ.መ.መ. አብርሐም።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፶፱–፸፪

እንዳልኩትም፣ ለአገልጋዬ ጆሴፍም እን
ዲሁም እለዋለሁ፥ በአንተ እና ለበዘርህ የም
ድር ነገዶች ይባረካሉ።
፶፱ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ጆሴፍ እና ከእ
ርሱም በኋላ ዘሮቹ በዚያ ቤት ከትውልድ
እስከ ትውልድ፣ ለዘለአለም ስፍራ ይኑራ
ቸው፣ ይላል ጌታ።
፷ የቤቱም ስም የናቩ ቤት በመባል ይታ
ወቅ፤ እና ለሰውም የሚያስደስት መኖሪያ
እና የፅዮንን ክብር እና የዚህ የማዕዘን ድን
ጋይ ክብርን ያሰላስል ዘንድ ለደከመውም
ተጓዢ ማረፊያ ስፍራ ይሁን፤
፷፩ እንደዝነኛ ሀ አትክልት እና እንደ
ለ
ጠባቂዎች በግድግዳዋ ላይ ካስቀመጥኳ
ቸው ምክር ደግሞም ይቀበል ዘንድ።
፷፪ እነሆ፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገል
ጋዬ ጆርገ ሚለር እና አገልጋዬ ላይመን
ዌይት፣ እና አገልጋዬ ጆን ስናይደር፣ እና
አገልጋዬ ፒተር ሀውስ ራሳቸውን ያደራጁ
እና ቤቱን ለመገንባትም ባላቸው አላማም
በመካከላቸው አንዱን እንደ ቡድናቸው
ፕሬዘደንት ይመድቡ።
፷፫ እና እነርሱም ያን ቤት ለመስራትም
ሸቀጥ የሚቀበሉበት ህገ መንግስትን ይመ
ስርቱ።
፷፬ እና በዚያ ቤት ውስጥ የድርሻቸውን
ሸቀጥ ከሀምሳ ዶላር በላይ አይቀበሉ፣ እና
ለዚያ ቤት ሸቀጥም ከእያንዳንዱ ሰው አስራ
አምስት ሺህ ዶላሮች እንዲቀበሉ ይፈቀ
ድላቸው።
፷፭ ነገር ግን ከማንም አንድ ሰው ከአ
ስራ አምስት ሺህ ዶላሮች በላይ እንዲቀ
በሉ አይፈቀድላቸውም።
፷፮ እና ከማንም ሰው ለዚያ ቤት
ሸቀጥ የድርሻውን ከአስራ አምስት ሺህ
ዶላሮች በታች እንዲቀበሉ አይፈቀድላ
ቸውም።
፷፯ እና ሸቀጡን በሚቀበልበት ጊዜ
ለሸቀጡ ካልከፈለ በስተቀር፣ ማንንም ሰው
፶፰ ለ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፪።
ቅ.መ.መ. የአብርሐም
ቃል ኪዳን።

፪፻፶፬

እንደዚህ ቤት ሸቀጥ ድርሻ ያዥ ለመቀበል
አይፈቀድላቸውም።
፷፰ በእጆቻቸው በሚከፍለው የሸቀጡ
ክፍያው በዚያ ቤት ውስጥ ሸቀጥን ይቀ
በል፤ ነገር ግን በእጆቻቸው ምንም ካልከ
ፈለ በእዚያ ቤት ውስጥ ምንም ሸቀጥ አይ
ቀበል።
፷፱ እና ማንም ሸቀጥን በእጆቻቸው
ቢከፈል በቤቱ ውስጥ እና ለእርሱና ከእ
ርሱ በኋላ ለመጡት ትውልዶችም፣ ከት
ውልድ እስከትውልድ፣ እርሱ እና የእ
ርሱ ወራሾች ሸቀጡን እስከያዙ ድረስ እና
በራሳቸው ነጻ ፈቃድ ወይም ስራ ሸቀጡን
ከእጆቻቸው አውጥቶ ካላስተላለፈ ወይም
ካልሸጠው በስተቀር፣ ፈቃዴን ብታደርጉ
ለሸቀጥ ይሆንለታል፣ ይላል ጌታ አምላ
ካችሁ።
፸ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ጆርጀ ሚለር እና አገልጋዬ ላይመን
ዋይት እና አገልጋዬ ጆን ስናይደር፣ እና
አገልጋዬ ፒተር ሀውስ በገንዘቦች ወይም
የእውነት ዋጋ ያለው ገንዘብ በሚቀበሉበት
ንብረቶች ምንም ሸቀጥ በእጆቻቸው ቢቀ
በሉ፣ በቤቱ ውስጥ እንጂ ያንን ሸቀጥ የት
ኛውንም ክፍል ለምንም አላማ አይመድቡ።
፸፩ እና ከቤቱ ላይ በስተቀር የሸቀጡን
ማንኛውንም ክፍል በሌላ ስፍራ ሸቀጡን
ከያዙት ሳይፈቅዱ ከመደቡት እና በየት
ኛውም ስፍራ የመደቡትን ሸቀጥ በአራት
እጥፍ መልሰው ባይከፍሉ፣ ይረገማሉ፣ እና
ከስፍራቸውም ይወጣሉ፣ ይላል ጌታ አም
ላክ፤ እኔ ጌታ አምላካችሁ ነኝ እና በእነዚህ
በማንኛቸውም ነገሮች ሀአይዘበትብኝምና።
፸፪ እውነት እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ጆሴፍ፣ መልካም እንደሚመስለው፣
ቤቱ ከመገንባቱ በፊት ለሸቀጡ በእጆቻ
ቸው ይክፈል፤ ነገር ግን አገልጋዬ ጆሴፍ
ለዚያ ቤት ሸቀጥ ከአስራ አምስት ሺህ በላይ
ወይም ከአምስት ሺህ በታች መክፈል አይ

፷፩ ሀ ኢሳ. ፷፩፥፫፤
ሕዝ. ፴፬፥፳፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መጠበቅ፣ ጠባቂ።

፸፩ ሀ ገላ. ፮፥፯።

፪፻፶፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፸፫–፹፰

ችልም፤ ወይም ሌላም ሰው ይህን ማድረግ
አይችልም፣ ይላል ጌታ።
፸፫ እና ፈቃዴን ለማወቅ ፈቃድ ያላቸው
ሌሎችም አሉ፣ ከእጆቼ ጠይቀውታልና።
፸፬ ስለዚህ፣ ስለአገልጋዬ ቪንሰን ናይት
እላችኋለሁ፣ ፈቃዴን ቢያደርግ በዚያ ቤት
ላይ ለራሱ እና ከእርሱ በኋላ ለሚመጡ
ትውልዶቹ፣ ከትውልድ እስከ ትውልድ
ሸቀጥን ያስገባ።
፸፭ እና በህዝብ መካከል፣ የድሆች እና
እርዳታን ለሚሹ ሀለመለመን፣ ድምጹን
ረጅም እና ጉልህ በማድረግ ያንሳ፤ አይ
ውደቅ፣ ወይም ልቡም ተስፋ አይቁረጥ፤
እና መስዋዕቶቹን ለእቀበላቸዋለሁ፣ እንደ
ቃየን መስዋእቶች አይደሉምና፣ እርሱም
የእኔ ይሆናልና፣ ይላል ጌታ።
፸፮ ቤተሰቡም ይደሰቱ እና ከስቃይም
ልባቸውን ይመልሱ፤ እኔ መርጬው እና
ቀብቼዋለሁና፣ እና በቤቱም መካከልም
ይከብራል፣ ለኃጢአቶቹ ሁሉ ምህረትን
እሰጠዋለሁና፣ ይላል ጌታ። አሜን።
፸፯ እውነት እላችኋለሁ፣ አገልጋዬ
ሀይረም ስሚዝ ለእራሱ እና ከእርሱ በኋላ
ለሚመጡት ትውልዶች፣ ከትውልድ
እስከ ትውልድ፣ መልካም እንደሚመስ
ለው በቤቱ ላይ ሸቀጥን ያስቀምጥ።
፸፰ አገልጋዬ አይዛክ ጋላንድ በቤቱ ላይ
ሸቀጥ ያስገባ፤ እኔ ጌታ ለሰራው ስራም
እወደዋለሁና እና ለኃጢአቶቹ በሙሉ
ምህረትን እሰጠዋለሁና፤ ስለዚህ፣ በዚ
ህም ቤት ውስጥ ሸቀጥ እንዳለውም ከት
ውልድ እስከ ትውልድ ይታወስ።
፸፱ አገልጋዬ አይዛክ ጋለንድም በመካከ
ላችሁ ይመደብ፣ እና ከአገልጋዬ ሀይረም
ስሚዝ ጋር አገልጋዬ ጆሴፍ የሚጠቁምላ
ቸውን ስራ ለማከናወን በአገልጋዬ ዊልያም
ማርክስም ይሾም፣ እና በእርሱም ይባረክ፣
እና እነርሱም በታላቅ በረከትም ይባረካሉ።
፸፭ ሀ ምሳ. ፴፩፥፱።
		ለ ዘፍጥ. ፬፥፬–፭፤
ሙሴ ፭፥፲፰–፳፰።
፹፬ ሀ ዘፀአ. ፴፪፥፪–፬።
፹፭ ሀ ሉቃ. ፱፥፷፪።

፹ አገልጋዬ ውልያም ማርክስም መል
ካም እንደሚመስለው ለራሱ እና ለትው
ልዱ፣ ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ በቤቱ
ላይ ለሸቀጥ ይክፈል።
፹፩ አገልጋዬ ሄንሪ ጂ ሸርውድ መልካም
እንደሚመስለው ለራሱ እና ከእርሱ በኋላ
ለዘሩ፣ ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ በቤቱ
ላይ ለሸቀጥ ይክፈል።
፹፪ አገልጋዬ ውልያም ሎው መልካም
እንደሚመስለው ለራሱ እና ከእርሱ በኋላ
ለዘሩ፣ ከትውልድ እስከ ትውልድ፣ በቤቱ
ላይ ለሸቀጥ ይክፈል።
፹፫ ፈቃዴን የሚያደርግ ቢሆን፣ ቤተሰ
ቡን ወደ ምስራቅ ምድር፣ እንዲሁም ወደ
ከርትላንድ አይውሰድ፤ ይህ ቢሆን፣ እኔ
ጌታ ከርትላድን እገነባለሁ፣ እና እኔ ጌታ
በዚያ ለሚኖሩትም የሚመቱበትን ጅራፍ
አዘጋጅቼላቸዋለሁ።
፹፬ እና ከአገልጋዬ አልሞን ባቢት ያልተ
ደሰትኩበት ብዙ ነገሮች አሉ፤ እነሆ፣ ከመ
ደብኩለት ምክር፣ እንዲሁም ከቤተክርስ
ቲያኔ አመራር በላይ የእራሱን ምክር ለመ
መስረት ተነሳስቷል፤ እና ህዝቤም ያመል
ኩት ዘንድ ሀየወርቅ ጥጃን ያቆማል።
፹፭ ትእዛዛቴን በመሻት የመጣ ማንም
ሰው ከዚህ ስፍራ ሀአይሂድ።
፹፮ እዚህም የሚኖሩ ቢሆን፣ በእኔ
ይኑሩ፤ እና ቢሞቱም፣ በእኔ ይሙቱ፤
ከስራዎቻቸው ሁሉ በዚህ ሀ ያርፋሉና፣
እና ስራዎቻቸውንም ይቀጥላሉና።
፹፯ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ውልያም እም
ነቱን በእኔ ላይ ያድርግ፣ እና በምድሩ
ላይ ባለው ህመም ምክንያትም ስለቤተ
ሰቡ መፍራቱን ያቁም። ሀብትወዱኝ ትእ
ዛዛቴን ጠብቁ፤ እና የምድሩም ህመም ለክ
ብራችሁ ለይቀየራል።
፹፰ አገልጋዬ ውልያም ይሂድ እና በጎላ
ድምፅም እና በታላቅ ደስታ፣ ሀበመንፈሴም

፹፮ ሀ ራዕ. ፲፬፥፲፫።
ቅ.መ.መ. እረፍት፤
ገነት።
፹፯ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፲፭።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፰፤

፻፳፪፥፯።
፹፰ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፹፱–፻፪

እንደተነሳሳ፣ ዘለአለማዊውን ወንጌሌን
ለዋርሶ ነዋሪዎች፣ እና ደግሞም ለካርቴጅ
ነዋሪዎች፣ እና ደግሞም ለበርሊንግተን ነዋ
ሪዎች፣ እና ደግሞም ለማድሰን ነዋሪዎች፣
ያውጅ፣ እና በትእግስትና በቅንነት በአ
ጠቃላይ ጉባኤ ላይ መመሪያን ይጠብቅ፣
ይላል ጌታ።
፹፱ ፈቃዴን የሚያደርግ ቢሆን፣ የአገል
ጋዬ ጆሴፍን ምክር ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያድ
ምጥ፣ በችሎታውም ሀድሆችን ይርዳ፣ እና
ለምድርም ነዋሪዎች ቅዱስ ቃሌን ለአዲስ
ትርጉም ያውጅ።
፺ እና ይህንንም ቢያደርግ በሚበዙ በረ
ከቶች ሀእባርከዋለሁ፣ እርሱ አይተውም፣
ወይም ዘሩም ዳቦ ለእየለመኑ አይገኙም።
፺፩ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ሀይረም በአባቱ እና በበረከት፣ እና
ደግሞም በመብት የተመደበለትን ክህነት
እና ሀየፓትሪያርክ ሀላፊነት ይወስድ ዘንድ፣
አገልጋዬ ውልያም በአገልጋዬ ሀይረም
ምትክ ለአገልጋዬ ጆሴፍ አማካሪ እንዲ
ሆን ይመደብ፣ ይሾም፣ እናም ይቀባ፤
፺፪ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በህዝቤ ሁሉ ላይ
ሀ
የፓትሪያርክ በረከት ቁልፎችን ይያዝ፣
፺፫ ማንም እርሱም የሚባርክ ይባረካል፣
እና ማንም የሚረግመውም ሀይረገማል፤
በምድር ለየሚያስረው ሁሉ በሰማያት የታ
ሰረ ይሆናል፣ በምድርም የሚፈታው ሁሉ
በሰማያት የተፈታ ይሆናል።
፺፬ እና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለአገልጋዬ
ጆሴፍ ለቤተክርስቲያኔ ነቢይ፣ ሀ ባለራ
ዕይ፣ እናም ገላጭ እንዲሆን መድቤዋለሁ፤
፺፭ ከአገልጋዬ ጆሴፍ ጋር በአንድነት
ይሰራም ዘንድ፤ እና የሚጠይቀውን እና
፹፱ ሀ ት. እና ቃ. ፸፰፥፫።
		ለ ይህም የጆሴፍ ስሚዝ
የመፅሐፍ ቅዱስ
ትርጉም ማለት ነው።
፺ ሀ ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
		ለ መዝ. ፴፯፥፳፭።
፺፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፱–፵።
ቅ.መ.መ. የአባቶች
አለቃ፣ ፓትሪያርክ።

፪፻፶፮

የሚቀበልበትን ቁልፎች የሚያሳየውን
የአገልጋዬን የጆሴፍን ምክር ይቀበል፣ እና
በዚህም አይነት በረከት፣ እና አገልጋዬ በነ
በረው ለኦሊቨር ካውድሪ ላይ ተጭኖ የነበረ
ውን ግርማ፣ እና ክብር፣ እና ክህነት፣ እና
የክህነት ስጦታም ይጎናጸፋል፤
፺፮ አገልጋዬ ሀይረምም ስለማሳየው ነገ
ሮች ምስክነትን ይሰጥ ዘንድ፣ ስሙም በክ
ብር ማስታወሻ ከትውልድ እስከ ትውልድ፣
ለዘለአለም ይሆን ዘንድ መድቤዋለሁ።
፺፯ አገልጋዬ ውልያም ሎውም በረከ
ቶችን በመጠየቅ የሚቀበልበትን ቁልፎች
ይቀበል፤ በፊቴም ሀ ትሁት፣ እና ለ ያለ
ነቀፋም ይሁን፣ እና የሁሉንም ነገር እው
ነትነት የሚገልፅ፣ እና በዚያችም ሰዓት እን
ዴት እንዲናገር የሚሰጠው መንፈሴን፣
እንዲሁም ሐአፅናኝን ይቀበል።
፺፰ እና እነዚህም ሀምልክቶች ይከተሉ
ታል—የታመሙትን ለይፈውሳል፣ አጋን
ንትን ያወጣል፣ ገዳይ መርዝንም ከሚሰጡ
ትም ከእነርሱም ይድናል፤
፺፱ እና ሀ መርዛማም እባብ ተረከዙን
በማይነክስበት መንገድ ይመራል፣ እና
በሀሳቡም ለአይነ ህሊናው የንስር ክንፍ እን
ደሚበር ወደላይ ይብረር።
፻ እና የሞተውን እንዲያነሳ ብፈቅድ፣
ድምጹን አይሰብስብ።
፻፩ ስለዚህ፣ አገልጋዬ ውልያምም በደ
ስታ እና በሀሴት በዙፋኑ ላይ ለዘለአለም
ለተቀመጠው ሆሳዕና በማለት፣ በታላቅ
ድምጽ ይጩህ እናም አይከልከል፣ ይላል
ጌታ አምላክህ።
፻፪ እነሆ፣ እላችኋለሁ፣ ለአገልጋዬ ውል
ያም እና ለአገልጋዬ ሀይረም፣ እና ለእርሱም

፺፪ ሀ ቅ.መ.መ. የፓትሪያርክ
በረከቶች።
፺፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፵፭–፵፯።
		ለ ማቴ. ፲፮፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
፺፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፩–፺፪።
ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፺፭ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፳፰።
		ለ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ ኦልቨር።

ሀ

፺፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፺፰ ሀ

ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ቅ.መ.መ. ተንኮል።
ቅ.መ.መ. አፅናኝ።
ማር. ፲፮፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. መፈወስ፣ ፈውሶች።
፺፱ ሀ ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፩–፸፫።
		ለ ዘፀአ. ፲፱፥፬፤
ኢሳ. ፵፥፴፩።

፪፻፶፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፻፫–፻፲፱

ብቻ ተልዕኮን አዘጋጅቼላቸዋለሁ፤ እና አገ
ልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝም በቤት ይቆይ፣ ይፈ
ለጋልና። የሚቀረውን ከዚህ በኋላ አሳያች
ኋለሁ። እንዲህም ይሁን። አሜን።
፻፫ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ሀስድኒ ቢያገለግለኝ እና ለአገልጋዬ
ጆሴፍ ስሚዝ አማካሪ ቢሆን፣ ይነሳ እና
ወደፊትም ይምጣ እና በተጠራበት ሀላፊ
ነትም ይቁም፣ እና በፊቴም ትሁት ይሁን።
፻፬ እና ተቀባይነት ያለውን መስዋዕትና
እውቀትን ቢያቀርብልኝ፣ እና ከህዝቤም
ጋር ቢቆይ፣ እነሆ እኔ ጌታ አምላክህ የሚ
ፈወሰውን እፈውሳለሁ፤ እና በተራሮችም
ላይ ድምጹን ከፍ ያደርጋል፣ እና በፊቴም
ሀ
የሚናገርልኝ ይሆናል።
፻፭ ይምጣ እና አገልጋዬ ጆሴፍ በሚኖ
ርበት አካባቢም ቤተሰቡንም በዚያ ያኑር።
፻፮ እና በጉዞዎቹም ሁሉ እንደመለከት
ድምጽ ድምጹን ከፍ ያድርግ፣ እና የም
ድር ነዋሪዎችንም ስለሚመጣው ከሚመ
ጣው ቍጣ እንዲሸሹ ያስጠንቅቃቸው።
፻፯ አገልጋዬ ጆሴፍን ይርዳ፣ እና አገል
ጋዬ ውልያም ሎውም ከዚህ በፊት እንዳ
ልኳችሁ ለምድር ነገስታት የክብር ሀአዋጅን
በማድረግ አገልጋዬ ጆሴፍን ይርዳ።
፻፰ አገልጋዬ ስድኒ ፈቃዴን ቢያደርግ፣
ቤተሰቡን ወደ ሀምስራቅ ምድር አይውሰ
ዳቸው፣ ነገር ግን እንዳልኩት መኖሪያቸ
ውን ይቀይር።
፻፱ እነሆ፣ ለእናንተ ከመደብኩላችሁ
ከተማ፣ እንዲሁም ሀ ከናቩ ከተማ፣ ውጪ
ደህንነትን እና መሸሸጊያን ለማግኘት
መሻቱ ፍቃዴ አይደለም።
፻፲ እውነት እላችኋለሁ፣ አሁንም
ድምጼን ብታደምጡ፣ መልካም ይሆንላ
ችኋል። እንዲህም ይሁን። አሜን።
፻፲፩ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ አገ
ልጋዬ ኤመስ ዴቪስ የማረፊያ ቤት፣ እን
፻፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሪግደን፣ ስድኒ።
፻፬ ሀ ዘፀአ. ፬፥፲፬–፲፮፤
፪ ኔፊ ፫፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፻፥፱–፲፩።
፻፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፪–፬።

ዲሁም የናቩን ቤት፣ እንዲገነቡ ለመደብ
ኳቸው ሰዎች በእጆቻቸው ላይ ሸቀጥ ይክ
ፈል።
፻፲፪ ፍላጎቱም ቢሆን ይህንን ያድርግ፤
እና የአገልጋዬ ጆሴፍን ምክር ያድምጥ፣
እና የሰዎችንም እምነት ያገኝ ዘንድ በእ
ጆቹ ይስራ።
፻፲፫ እና እንዲንከባከባቸው በተሰጡት
ነገሮች ሁሉ፣ አዎን እንዲሁም በጥቃቅን
ነገሮች፣ ታማኝ እንደሆነ ራሱን ሲያረጋ
ግጥ፣ በብዙ ነገሮች ሀአስተዳዳሪ ይሆናል።
፻፲፬ ስለዚህ፣ የላቀ ክብር ይኖረውም
ዘንድ እራሱን ሀያዋርድ። እንዲህም ይሁን።
አሜን።
፻፲፭ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
አገልጋዬ ሮበርት ዲ ፎስተር ድምጼን ቢታ
ዘዝ፣ ከእርሱ ጋርም በገባው ስምምነት መሰ
ረት ለአገልጋዬ ጆሴፍ ቤት ይስራ፣ ከጊዜ
ወደጊዜም በሮች ይከፈቱለታልና።
፻፲፮ እና ለሞኝነት ስራውም ንስሀ ይግባ፣
እና ሀበልግስና እራሱን ያልብስ፤ እና ክፉ
ማድረግንም ያቁም፣ እና የክፉ ንግግሮቹ
ንም ያቁም።
፻፲፯ እና ከትውልድ ወደ ትውልድ፣
ለራሱ እና ከእርሱ በኋላ ለሚመጡት
ትውልዶች፣ ለናቩ ቤት ቡድኖችም ሸቀ
ጥን ይክፈል፤
፻፲፰ እና አገልጋዮቼን የጆሴፍን፣ እና
ሀይረምን፣ እና የውልያም ሎው፣ እና የፅዮ
ንንም መሰረት ይገነቡ ዘንድ የጠራኋቸውን
ባለስልጣናት ምክሮችንም ያድምጥ፤ እና
ለዘለአለም መልካም ይሆንለታል። እንዲ
ህም ይሁን። አሜን።
፻፲፱ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
በመፅሐፈ ሞርሞን፣ እና በሰጠኋችሁ ራዕ
ዮች የሚያምን ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው
ለናቩ ቤት ቡድኖች ሸቀጥን አይክፈል፣
ይላል ጌታ አምላካችሁ፤

፻፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፹፪–፹፫።
፻፱ ሀ ቅ.መ.መ. ናቩ፣ ኢለኖይ
(ዮ.ኤስ.ኤ.)።
፻፲፫ ሀ ማቴ. ፳፭፥፲፬–፴።
፻፲፬ ሀ ማቴ. ፳፫፥፲፪፤

ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፪።
፻፲፮ ሀ ቄላ. ፫፥፲፬።
ቅ.መ.መ. ልግስና።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፻፳–፻፴፪

፻፳ ከእነዚህም የበዛ ወይም ያነሰ
ከክፉው የሚመጣ ነውና፣ እና በበረከ
ቶች ሳይሆን እርግማኖች ይከተሏቸዋ
ልና፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።
፻፳፩ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
የናቩ ቤት ቡድኖች የናቩ ቤትን ለመገን
ባት ለሚያደርጉት አገልግሎታቸው ሁሉ
በቂ ደመወዝ ይከፈላቸው፤ እና ደሞዛቸ
ውም፣ ስለዋጋው በሚመለከት፣ በመካከ
ላቸው የሚስማሙበት ይሁን።
፻፳፪ እና እያንዳንዱ ሸቀጥን የሚከፍለ
ውም የድርሻ ደሞዙን፣ አስፈላጊም ከሆነ
የሚደገፉበትን ይክፈል፣ ይላል ጌታ፤ አለ
በለዚያም፣ አገልግሎታቸው በዚያ ቤት
እንደ ሸቀጥ ይቆጠርላቸዋል። እንዲህም
ይሁን። አሜን።
፻፳፫ እውነት እላችኋለሁ፣ ለእናንተ ለክ
ህነት ስልጣኔ አባል ለሆናችሁት ሀባለስልጣ
ናት፣ ለቁልፎቹንም ትይዙ ዘንድ፣ እንዲ
ሁም በአንድያ ልጅ ስርዓት የሆነውን ሐየመ
ልከ ጼዴቅን ስርዓት ክህነት አሁን እሰጣ
ችኋለሁ።
፻፳፬ መጀመሪያ፣ ሀይረም ስሚዝን ለእና
ንተ ሀፓትሪያርክ እንዲሆን፣ የሚመጡባች
ሁን፣ የፈተና ለሰአታትን በመቋቋም እንዳ
ትወድቁ ለቤዛም ቀን ሐየምትታተሙባቸ
ውን የቤተክርስቲያኔን መማስተሳሰሪያ በረ
ከቶችን፣ እንዲሁም ቅዱስ ሠየተስፋ መን
ፈስን እንዲይዝ እሰጠዋለሁ።
፻፳፭ አገልጋዬ ጆሴፍ በቤተክርስቲ
ያኔ ሁሉ አስተዳዳሪ ሽማግሌ፣ ተርጓሚ፣
ሀ
ገላጭ፣ ባለራዕይ፣ እና ነቢይ እንዲሆን
እሰጣችኋለሁ።
፻፳፮ ለእርሱም አገልጋዬን ስድኒ ሪግደንን
ሀ

፻፳ ሀ ማቴ. ፭፥፴፯፤
ት. እና ቃ. ፺፰፥፯።
፻፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. ሀላፊነት፣ ሀላፊ።
		ለ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ሐ ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
፻፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የአባቶች
አለቃ፣ ፓትሪያርክ።
		ለ ራዕ. ፫፥፲።

፪፻፶፰

እና አገልጋዬን ውልያም ሎውን እንደ አማ
ካሪዎቹ እሰጠዋለሁ፣ እነዚህም ለቤተክር
ስቲያኗ ሀየእግዚአብሔርን ቃላት ለመቀበል
ቡድንን እና ቀዳሚ አመራርን ያቋቁማሉ።
፻፳፯ አገልጋዬ ሀብሪገም ያንግን የአስራ
ሑለቱ ተጓዥ ሸንጎ ፕሬዘደንት እንዲሆን
እሰጣችኋለሁ፤
፻፳፰ ሀአስራ ሁለቱም በምድር አራቱ
ማዕዘናት ላይ የመንግስቴን ስልጣን ለመ
ክፈት፣ እና ከዚያም በኋላ ቃሌን ለሁሉም
ፍጥረቶች ለይልኩ ዘንድ ቁልፎችን ይዘ
ዋል።
፻፳፱ እነዚህም ሂበር ሲ ኪምባል፣ ፓርሊ
ፒ ፕራት፣ ኦርሰን ፕራት፣ ኦርሰን ሀይድ፣
ውልያም ስሚዝ፣ ጆን ቴይለር፣ ጆን ኢ
ፔጅ፣ ዊልፈርድ ዉድረፍ፣ ዊለርድ ርቻር
ድስ፣ ጆርጅ ኤ ስሚዝ ናቸው፤
፻፴ ሀዴቪድ ፓትንን ወደ እኔም ዘንድ
ለ
ወስጄዋለሁ፤ እነሆ፣ የእርሱን ክህነት
ማንም ሰው አይወስድበትም፤ ነገር ግን፣
እውነት እላችኋለሁ፣ በዚያ ጥሪ ሌላ ሊመ
ደብ ይቻላል።
፻፴፩ ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ ለፅዮን
የማእዘን ራስ ድንጋይ እንዲሆን ሀከፍተኛ
ሸንጎን ሰጠኋችሁ—
፻፴፪ በስምም፣ ሳሙኤል ቤንት፣ ሔንሪ
ጂ ሸርውድ፣ ጆርጅ ደብሊው ሀሪስ፣
ቻርልስ ሲ ሪች፣ ቶማስ ግሮቨር፣ ኒወል
ኒይት፣ ዴቪድ ዶርት፣ ዱንባር ዊልሰን—
ሲሞር ብረንሰንን ወደ እኔ ወስጃለሁ፤
የእርሱን ክህነት ማንም ሰው አይወስድ
በትም፤ ነገር ግን በዚያ ክህነት ስልጣን
ላይ ሌላ በእርሱ ምትክ ሊመደብ ይቻ
ላል፣ እና እውነት እላችኋለሁ፣ አገል
ጋዬ አሮን ጆንሰን በእርሱ ምትክ ለዚህ

		ሐ ኤፌ. ፬፥፴።
		መ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
		ሠ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፫፤
፹፰፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ
የተስፋ መንፈስ።
፻፳፭ ሀ ት. እና ቃ. ፳፩፥፩።
ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።

፻፳፮ ሀ
፻፳፯ ሀ
፻፳፰ ሀ
		ለ
፻፴ ሀ

ት. እና ቃ. ፺፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. ያንግ፣ ብሪገም።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
ማር. ፲፮፥፲፭።
ቅ.መ.መ. ፓተን፣
ዴቪድ ደብሊው።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፱።
፻፴፩ ሀ ቅ.መ.መ. ከፍተኛ ሸንጎ።

፪፻፶፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፬፥፻፴፫–፻፵፭

ጥሪ ይሾም—ዴቪድ ፉልመር፣ አልፊየስ
ከትለር፣ ውልያም ሀንቲንግተን።
፻፴፫ ደግሞም፣ ዶን ሲ ስሚዝን በሊቀ
ካህናት ቡድን ላይ ፕሬዘደንት እንዲሆን
እሰጣችኋለሁ፤
፻፴፬ ይህም ስርዓት የማይጓዙ ፕሬዘደን
ቶች ወይም በውጪ በተበተኑት በተለያዩ
ሀ
ካስማዎች አገልጋዮች እንዲሆኑ የተመደቡ
ብቁ ለሚሆኑበት አላማ የተመሰረተ ነው፤
፻፴፭ እና ቢፈለጉም መጓዝ ይችላሉ፣
ነገር ግን በአንድ ስፍራ እንደሚያገለግሉ
ፕሬዘደንቶች ይሾሙ፤ ይህም የጥሪአቸው
ሀላፊነት ነው፣ ይላል ጌታ አመላካችሁ።
፻፴፮ በቤተክርስቲያኔ ሊቀ ካህናት ቡድ
ኖችን ያስተዳድሩ ዘንድ አማሳ ላይማንን
እና ኖዋ ፓከርድን እንደአማካሪዎቹ እሰ
ጠዋለሁ፣ ይላል ጌታ።
፻፴፯ ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ የክህነት
ስልጣናቸው ሀ የሽማግሌዎች ቡድኖችን
እንዲያስተዳድሩ የሆነውን ጆን ኤ ሂክስን፣
ሳሙኤል ዊልያምስን፣ እና ጀሲ ቤከርን
እሰጣችኋለሁ፣ ያም ቡድን የተመሰረተው
ለማይጓዙ አገልጋዮች ነው፤ ይህም ቢሆን
መጓዝ ይችላሉ፣ ነገር ግን የተሾሙት በቤ
ተክርስቲያኗ የማይጓዙ አገልጋዮች እንዲ
ሆኑ ነው፣ ይላል ጌታ።
፻፴፰ ደግሞም፣ ጆሴፍ ያንግን፣ ጆሳያ
በተርፊእልድን፣ ዳንኤል ማይልስን፣
ሄንሪ ሀሪማንን፣ ዜራ ፑልሲፈርን፣ ሊቫይ
ሀንኮክን፣ ጄምስ ፎስተርን ሀየሰባዎቹን
ቡድን እንዲያስተዳድሩ እሰጣችኋለሁ።
፻፴፱ ይህም ቡድን የተመሰረተው የሚ
ጓዙ ሽማግሌዎች በአለም ሁሉ፣ የሚጓዙ
ከፍተኛ ሸንጎ፣ ሐዋሪያቴ በፊቴ መንገዶ
ችን ለማዘጋጀት በሚልኳቸው በማናቸውም
ስፍራዎች ስለ ስሜ እንዲመሰክሩ ነው።
፻፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ካስማ።
፻፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፩–፲፪፣
፹፱–፺።
ቅ.መ.መ. ሽማግሌ፤
ቡድን።

፻፵ በዚህ ቡድን እና በሽማግሌዎች ቡድን
ልዩነት ቢኖር አንዱ ዘወትር ይጓዛል እና
ሌላው በቤተክርስቲያኔ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ
እንዲያስተዳድር ነው፤ አንዱ ከጊዜ ወደ
ጊዜ የማስተዳደር ሀላፊነት አለው፣ እና
ሌላውም የማስተዳደር ምንም ሀላፊነት
የለውም፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፻፵፩ ደግሞም፣ እላችኋለሁ፣ ቪንሰን
ናይትን፣ ሳሙኤል ኤች ስሚዝን፣ እና
የሚቀበለው ቢሆን ሻድራክ ራውንዲን
የኤጲስ ቆጶስ አመራርን እንዲያስተዳድር
እሰጣችኋለሁ፤ የዚህ ሀኤጲስ ቆጶስ አመ
ራር እውቀት ለበትምህርት እና ቃል ኪዳ
ኖች መፅሀፍ ውስጥ ተሰጥቷችኋል።
፻፵፪ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሳሙኤል ሮልፍ እና አማካሪዎቹ እንደ
ቄሶቹ ፕሬዘደንት፣ እና የመምህራን ፕሬ
ዘደንት እና አማካሪዎች፣ እና ደግሞም የዲ
ያቆናት ፕሬዘደንትና አማካሪዎች፣ እና
ደግሞም የካስማ ፕሬዘደንቶችና አማካሪ
ዎች እንዲሆኑ እሰጣችኋለሁ።
፻፵፫ የበላይ ሀላፊዎችን እና እነዚህን ቁል
ፎች ለእርዳታ እና ለማስተዳደር፣ ለአገል
ግሎቱ ስራዎችና ለቅዱሳኔ ሀፍጹምነት ሰጥ
ቻችኋለሁ።
፻፵፬ እና እነዚህን ሀላፊነቶች በሙሉ እና
የጠቀስኳቸውን ስሞች በአጠቃላይ ጉባ
ኤዬም ላይ ሀታሟሏቸው እና ታጸድቋቸው
ዘንድ ትእዛዝን እሰጣችኋለሁ፣ አለበለዚ
ያም በአጠቃላይ ጉባኤዬም ላይ አታፅድቋ
ቸውም።
፻፵፭ እና በቤቴ ውስጥም ለስሜ ስትገነ
ቡት ለእነዚህ ሀላፊነቶች ክፍሎች አዘጋጁ
ላቸው፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ። እንዲህም
ይሁን። አሜን።

፻፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሰባ።
፻፵፩ ሀ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬፤
፻፯፥፲፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች።

፻፵፫ ሀ ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፬።
፻፵፬ ሀ ት. እና ቃ. ፳፮፥፪።
ቅ.መ.መ. የጋራ ስምምነት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፭፥፩–፻፳፮፥፫

፪፻፷

ክፍል ፻፳፭
በመጋቢት ፲፰፻፵፩ (እ. አ. አ. )፣ በናቩ ኢለኖይ ውስጥ በአየዋ ክልል ውስጥ ያሉ
ትን ቅዱሳን በሚመለከት ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ።
፩–፬፣ ቅዱሳን ከተማዎችን ይስሩ እና
የፅዮን ካስማዎችንም ይሰብስቡ።
፩ በአየዋ ክልል ያሉትን ቅዱሳን በሚመ
ለከት የጌታ ፈቃድ ምንድን ነው?
፪ ጌታ እንዲህ ይላል፣ እውነት እላችኋ
ለሁ ሀበስሜ ራሳቸውን የሚጠሩና ቅዱሳኔ
ለመሆን የሚጥሩ፣ የምፈልገውን ቢያደ
ርጉ እና እነርሱን የሚመለከቱ ትእዛዛቴን
ቢያከብሩ፣ በአገልጋዬ ጆሴፍ በምመድብ
ላቸው ስፍራዎች ራሳቸውን አብረው ይሰ

ብስቡ፣ እና ለሚመጣው ዘመንም ይዘጋጁ
ዘንድ በስሜም ከተማዎችን ይስሩ።
፫ ከናቩ ከተማ የተለየ ከተማ በስሜ
ይስሩ፣ እና ስሙም ሀዛራሔምላ ይሁን።
፬ እና በዚህ ውስጥ ለመኖር ፈቃድ ኖሮ
አቸው ከምስራቅ፣ እና ከምዕራብ፣ እና
ከሰሜን፣ እና ከደቡብ የመጡት ሁሉ፣
ከዚህ፣ እና ሀከናሽቪል ከተማ፣ ወይም
ከናቩ ከተማ፣ ከመደብኳቸው ለካስማዎች
ሁሉ ውርሶቻቸውን ያግኙ፣ ይላል ጌታ።

ክፍል ፻፳፮
በሐምሌ ፱፣ ፲፰፻፵፩ (እ. አ. አ. ) በብሪገም ያንግ ቤት ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
በኩል የተሰጠ ራዕይ። በዚህ ጊዜ ብሪገም ያንግ የአስራ ሑለቱ ሐዋርያት ቡድን
ፕሬዘደንት ነበር።
፩–፫፣ ብሪገም ያንግ ለአገልግሎቱ ተሞ
ግሷል እና ወደፊትም ወደውጪ ከመጓዝ
ፋታን አገኘ።
፩ ውድ እና ተወዳጅ ወንድም ሀብሪገም
ያንግ፣ እውነት ጌታ እንዲህ ይልሀል፥ አገ
ልጋዬ ብሪገም፣ እንዳለፉት ጊዜያት ቤተሰ
ብህን እንድትተው አይጠበቅብህም፣ መስ

ዋዕትህ በእኔ ዘንድ ተቀባይነትን አግኝቷ
ልና።
፪ ስለስሜም በጉዞዎችህ ከባድ ስራህን እና
ሀ
አገልግሎትህን አይቻለሁ።
፫ ስለዚህ ቃሌን ወደውጪ እንድትልክ፣
እና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዘለአለም ሀቤተ
ሰብህን በልዩ ሁኔታ እንድትንከባከባቸው
አዝሀለሁ። አሜን።

ክፍል ፻፳፯
ከነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለናቩ ኢለኖይ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ስለሙታን መጠመቅ
መመሪያን የያዘ፣ በመስከረም ፩፣ ፲፰፻፵፪ (እ. አ. አ. ) በናቩ የተጻፈ ደብዳቤ።
፻፳፭ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ

ክርስቶስ—የክርስቶስን
ስም በራሳችን ላይ
መውሰድ።

፫ ሀ ቅ.መ.መ. ዛራሔምላ።
፬ ሀ ይህም ናሽቪል፣ ሊ
አውራጃ፣ አየዋ ማለት ነው።
		ለ ቅ.መ.መ. ካስማ።

፻፳፮ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ያንግ፣

ብሪገም።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ።

፪፻፷፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፯፥፩–፯

፩–፬፣ ጆሴፍ ስሚዝ በስደት እና በመከራ
መካከል ይደሰታል፤ ፭–፲፪፣ ስለሙታን
ጥምቀቶችን በሚመለከት መዛግብት መጠ
በቅ አለባቸው።
፩ ጌታ ለእኔ በገለጠልኝ መጠን ጠላቶቼ
በሚዙሪ እና በዚህ ስቴት ውስጥ ዳግም
እየፈለጉኝ ናቸው፤ እና ሀያለምክንያትም
እየፈለጉኝ እስከሆነ ድረስ፣ እና በእኔ ላይ
በሚያመጡት ክስ በጎናቸው ጥቂት የሆነ
የፍትህ ወይም የትክክለኛነት ጥላ ወይም
ቀለም የላቸውም፤ እና ጥያቄዎቻቸው
በጨለመ ሀሰት ላይ የተመሰረቱ እስከሆኑ
ድረስ፣ ለራሴ ደህንነት እና ለዚህ ህዝብም
ደህንነት ለአጭር ዘመን ይህን ስፍራ ትቼ
መሄዴ አስፈላጊ እና ጥበባዊ እንደሆነም
አስቤአለሁ። ጉዳዮቻችን በአንድነት ስላ
ሉት ሁሉ ይህን እላለሁ፣ ጉዳዮችን ሁሉ
በፍጥነት እና በትክክለኛው አኳኋን በሚ
ያከናውኑ እና ንብረቶችን በመሸጥ ወይም
ጉዳዩ አስፈላጊ በሚሆንበት ወይም ጉዳዩ
እንደሚፈቅደው በጊዜውም እዳዎቼን ሁሉ
እንዲሰረዙ ለሚያደርጉ ወኪሎች እና ጸሀ
ፊዎች ጉዳዮቼን ትቼአቸዋለሁ። ማእበሉ
እንዳለፈ ባወቅሁ ጊዜ፣ ከዚያም ወደ እና
ንተ ዳግሞ እመለሳለሁ።
፪ እንዳልፍባቸው ስለተጠራሁባቸው
ሀ
አደገኛ ነገሮችም፣ ለእኔ እንደ ጥቂት ነገር
ነው የሚመስሉኝ፣ የሰው ለቅናት እና ቁጣ
በህይወቴ ቀናት ሁሉ የየጊዜው እድሌ ነበ
ርና፤ እና እናንተም ልትጠሩት በምትመ
ርጡት ከምድር መመስረት በፊት ለመ
ልካም ወይም ለመጥፎ አላማ ሐየተሾም
ኩኝ ካልሆነ በስተቀር፣ ይህ በምን እንደ
ሚከሰት ሚስጥር ይመስላል። ለራሳችሁም
፻፳፯ ፩ ሀ ኢዮብ ፪፥፫፤

ማቴ. ፭፥፲–፲፪፤
፩ ጴጥ. ፪፥፳–፳፫።
፪ ሀ መዝ. ፳፫።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅናት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቀድሞ
መመረጥ።

ፍረዱ። መልካምም ይሁን መጥፎ፣ እግዚ
አብሔር እነዚህን ነገሮች ሁሉ ያውቃል።
ይህም ቢሆን ግን፣ ለመዋኘት የምፈልግ
በት ጥልቅ ውሀ ነው። ለእኔ ሁለተኛ ህይወት
ሆኖልኛል፤ እና እንደ ጳውሎስ መበመከራ
ዎች እደሰታለሁ፤ እስከዚህም ቀን ድረስ
የአባቶቼ አምላክ ከሁሉም አድኖኛልና፣
እና ከዚህም በኋላ ያድነኛልና፤ እነሆ እናም
አስተውሉ፣ ጠላቶቼን ሁሉ አሸንፋለሁ፣
ጌታ አምላክ ተናግሮታልና።
፫ ቅዱሳን ሁሉ ይደሰቱ፣ እና ከመጠ
ንም በላይም ይደሰቱ፤ የእስራኤል ሀአም
ላክ አምላካቸው ነውና፣ እና በሚጨቁኗ
ቸው ራሶች ላይ ሁሉ የጽድቅን ብድራት
መዝኖ ይሰጣቸዋል።
፬ ደግሞም፣ በእውነት ጌታ እንዲህ
ይላል፥ ሀየቤተመቅደሴ ስራ፣ እና የመደብ
ኩላችሁ ስራ ሁሉ ይቀጥሉ እና አያቁሙ፤
እና ለትጋታችሁ እና የፅናት ስራዎቻችሁ፣
እና ትእግስታችሁ፣ እና ስራዎቻችሁ ይጠ
ንክሩ፣ እና ዋጋችሁን አታጡም ይላል የሰ
ራዊት ጌታ። እና ሐከጨቆኗችሁም፣ ከእ
ናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እና ጻድቅ
ሰዎችን ጨቁነው ነበር። ለዚህም ሁሉ በሰ
ማይ ደመወዝ አለና።
፭ ደግሞም፣ ሀስለሙታናችሁ ለጥምቀት
በሚመለከት መልእክትን እሰጣችኋለሁ።
፮ በእውነት ስለሙታናችሁ በሚመለከት
ጌታ እንዲህ ይላል፥ ማንኛችሁም ለሙ
ታናችሁ ሀስትጠመቁ፣ ለዘጋቢ ይኑር፣ እና
እርሱም ለጥምቀቶቻችሁ የአይን ምስክር
ይሁን፤ ስለእውነት ይመሰክር ዘንድ በጆ
ሮዎቹም ይስማ፣ ይላል ጌታ፤
፯ ሀ መዛግብቶቻችሁን በሚመለከትም
በሰማይ ውስጥ ይመዘገባሉ፤ በምድር

		መ ፪ ቆሮ. ፮፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፪–፲፬።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፶፭።
		ለ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።

		ለ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—ለሙታን
መጠመቅ።
፮ ሀ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፱፤
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፫፣ ፲፰።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፪–፬፣ ፯።
፯ ሀ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፯፥፰–፻፳፰፥፪

የሚታሰረው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆ
ናል፣ በምድርም የሚፈታው ሁሉ በሰማ
ያት የተፈታ ይሆናል፤
፰ ሀክህነትን በሚመለከት፣ በምድር ላይ
ብዙ ነገሮችን ለዳግም ልመልስ ነውና፣
ይላል የሰራዊት ጌታ።
፱ ደግሞም፣ በቅዱስ ቤተመቅደሴ ሀየመ
ዝገብ ማከማቻ ውስጥ እንዲቀመጡ፣ ከት
ውልድ ወደ ትውልድም በማስታወሻነት
ይቀመጡ ዘንድ መዛግብት በስርዓት ይጠ
በቁ፣ ይላል የሰራዊት ጌታ።
፲ ለቅዱሳን ሁሉ እላለሁ፣ በሚቀጥለው
ሰንበት ስለሙታን የመጠመቅን ርዕስ በመ
ስበኪያው ቆሜ እነርሱን ለማነጋገር በጣም
ታላቅ የሆነ ፈቃድ አለኝ። ነገር ግን ይህ
ለ

፪፻፷፪

ከእኔ ሀይል ውጪ ሆኖ ሲገኝ፣ ስለዚህ ርዕስ
እና ስለሌሎች ብዙ ነገሮችም፣ የጌታን ቃል
ከጊዜ ወደጊዜ እፅፋለሁ፣ እና በፖስታም
እልክላችኋለሁ።
፲፩ ጊዜ ስለሌለኝ፣ አሁን ለጊዜው ደብ
ዳቤዬን በዚሁ እፈፅማለሁ፤ ጠላት ዝግጁ
ነውና፣ እና አዳኛችን እንዳለውም፣ የዚህ
አለም ሀገዢ ይመጣል፣ ነገር ግን በእኔ ላይ
አንዳች የለውም።
፲፪ እነሆ፣ ለእግዚአብሔር የምጸልየው
እናንተ ትድኑ ዘንድ ነው። እና እንደ ጌታ
አገልጋይ፣ እንደ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነቢይ
እና ሀባለራዕይ ራሴን አቀርባለሁ።
ጆሴፍ ስሚዝ።

ክፍል ፻፳፰
ከነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ለየኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲ
ያን ስለሙታን ጥምቀት ተጨማሪ መመሪያን የያዘ፣ በመስከረም ፮፣ ፲፰፻፵፪
(እ. አ. አ. ) በናቩ የተጻፈ ደብዳቤ።
፩–፭፣ የአካባቢ እና አጠቃላይ መዛግብት
ስለሙታን መጠመቅ መከናወን ማረጋገጥ
አለባቸው፤ ፮–፱፣ ዘገባዎቹም የሚያስ
ተሳስሩ ናቸው እና በምድር እናም በሰ
ማይ የተመዘገቡ ናቸው፤ ፲–፲፬፣ የማ
ጥመቂያ ገንዳው የመቃብር ተምሳሌት
ነው፤ ፲፭–፲፯፣ ኤልያስ ከሙታን ጥም
ቀት ጋር ተዛማጅነት ያለውን ሀይልን
ዳግም መለሰ፤ ፲፰–፳፩፣ ያለፉት ዘመ
ናት ቁልፎች፣ ሀይላት፣ እና ስልጣናት
ሁሉ ዳግም ተመልሰዋል፤ ፳፪–፳፭፣ አስ
ደሳች እና የከበረ ምስራች ለህያው እና
ለሙታን ታውጇል።
፯ ለ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. የመልከ
ጼዴቅ ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።

፩ ስፍራዬን ትቼ ከመሄዴ በፊት ከጊዜ
ወደጊዜ እንደምፅፍላችሁ እና ብዙ ርዕሶ
ችን በሚመለከት መግለጫዎች እንደምሰ
ጣችሁ እንዳመለከትኳችሁ፣ በጠላቶቼ
እየተሰደድኩኝ እያለሁ፣ ርእሱ በአዕም
ሮዬ ውስጥ ስላለ እና በስሜቴ ላይ በብር
ቱም ስለሚገፋፋኝ፣ ስለሙታን ሀመጠመቅ
ርዕስ እቀጥላለሁ።
፪ ዘጋቢውን በሚመለከት ጥቂት የራዕይ
ቃላትን ፅፌላችኋለሁ። ይህን ርዕስ በሚመ
ለከት አሁን የማረጋግጣቸው ጥቂት ተጨ
ማሪ አስተያየቶች አሉኝ። ያም፣ ከዚህ
በፊት በደብዳቤዬ እንደገለፅኩት፣ የአይን
ምስክር የሚሆን፣ እና በጆሮዎቹ ሰምቶ

፱ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
፲፩ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፴፤
ጆ.ስ.ት. ዮሐ. ፲፬፥፴
(ተጨማሪ)።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፭።

			ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፻፳፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—ለሙታን
መጠመቅ።

፪፻፷፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፰፥፫–፰

በጌታ ፊት እውነትን ይመዝገብ ዘንድ
ሀ
ዘጋቢ ማስፈለጉን ነው።
፫ አሁን፣ ከዚህ ጉዳይ ጋር በሚገናኝም፣
ለአንድ ዘጋቢ በሁሉም ጊዜያት ለመገ
ኘት እና ሁሉንም ስራዎች ያከናውን ዘንድ
አዳጋች መሆኑን ነው ይህን ችግር ለማስወ
ገድ፣ በእያንዳንዱ ከተማው ዎርዶች የስ
ብሰባ መዛግብትን ያለስህተት ለመጻፍ ብቁ
የሆነ ዘጋቢ ለመመደብ ይቻላል፤ እና ቃል
ጉባኤውን ለመጻፍም፣ በአይኑ እንዳያቸ
ውና በጆሮዎቹ እንደሰማቸው፣ ቀናትን፣
ስሞችን፣ እና ሌሎችን፣ እና የጉዳይን ሁሉ
ታሪኮችን በመመዝገብ፣ መዝገቡን በማረ
ጋገጥ በጣም ጥንቁቅ እና ትክክለኛ ይሁን፤
እሰጣችኋለው፤ በሁለት ወይም በሶስት አን
ደበት ሀምስክርነት ሁሉም ቃል ይጸና ዘንድ
በዚያ ከነበሩም፣ በሚጠሩበት በማንኛውም
ጊዜ ይህን ለማረጋገጥ የሚችሉ የነበሩትን
ሶስት ግለሰቦችን ስም ይጻፍም።
፬ ከዚያም፣ ዘገባው እውነት እንደሆነ
የሚያስረዳ የፈረመባቸውን የምስክር ወረ
ቀቶች የሚቀበል አጠቃላይ ዘጋቢም ይኑር።
ከዚያም የ ቤተክርስቲያኗ አጠቃላይ ዘጋቢ
በአጠቃላይ በ ቤተክርስቲያኗ መፅሀፍ
ውስጥ ከምስክር ወረቀቶች እና ከነበሩት
ምስክሮች ጋር በቤተክርስቲያኗ የተመደቡ
ትን ሰዎች አጠቃላይ ጸባይ እውቀቱን በመ
ጠቀም የተጻፈውን መዝገብ እውነትኛነት
እና መዛግብቱም እውነት እንደሆኑ እንደ
ሚያምንም ሊፅፋቸው ይችላል። እና ይህም
በአጠቃላይ ቤተክርስቲያኗ መፅሀፍ ውስጥ
ሲደረግ፣ መዝገቡም ቅዱስ ይሆናል፣ እና
ስነስርዓቱም ልክ በአይኖቹ እንዳያቸው፣
በጆሮዎቹ እንደሰማቸው፣ እና በአጠቃ
ላይ በቤተክርስቲያኗ መፅሀፍ ውስጥም እን
ደመዘገባቸው ይሆናል።
፭ የእነዚህን ነገሮች ስርዓት በጣም የተ
ለየ ነው በማለት ታስቡ ይሆናል፤ ነገር ግን
፪ሀ
፫ሀ
፭ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፮።
ቅ.መ.መ. ምስክር።
፩ ጴጥ. ፬፥፮።
ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።

ይህም የወንጌሉ ሀእውቀት ሳይኖራቸው
ለሞቱት ለሙታን ለደህንነት ጌታ ከአለም
መመስረት በፊት የሾመውን እና ያዘጋጀ
ውን ስርዓት እና ዝግጅትን በመከተል የእ
ግዚአብሔርን ፈቃድ ለማሟላት ብቻ እን
ደሆነ ልንገራችሁ።
፮ በተጨማሪም፣ በራዕይ ፳፥፲፪ ውስጥ
ተመዝግቦ እንደምታገኙት፣ ባለራዕዩ ዮሐ
ንስ ስለሙታን ርዕስ ሲያሰላስል እንዲህ
ነበር ያወጀው—ሙታንንም ታናናሾችንና
ታላላቆችን በእግዚአብሔር ፊት ቆመው
አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ሌላ መጽ
ሐፍም ተከፈተ እርሱም የሕይወት መጽ
ሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ
እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከ
ፈሉ።
፯ በዚህ ጥቅስ ውስጥም መፅሀፍት ተከ
ፍተው እንደነበርም ታገኛላችሁ፤ እና ሌላ
መጽሐፍም ተከፈተ እርሱም ሀየሕይወት
መጽሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት
ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን
ተፈረደባቸው፤ በዚህም ምክንያት፣ የተነ
ገረላቸውም መፅሀፍት ስራዎቻቸውን ዘገባ
የያዙ መሆን አለባቸው፣ እና በምድር ላይ
ተጠብቀው ያሉትን ለመዛግብት የሚጠቅስ
ነው። እና የህይወት መፅሀፍ የሆነው መፅ
ሀፍም በሰማይ ውስጥ የተጻፈው መዝገብ
ነው፤ ይህም መሰረታዊ መርህ ስፍራዬን
ትቼ ከመሄዴ በፊት በላኩላችሁ ደብዳቤ
ውስጥ የነበረው ትእዛዝ ከሰጣችሁ ራዕይ
ጋር በግልፅም ይስማማል—መዛግብቶቻ
ችሁ ሁሉ በሰማይ የተመዘገቡ ናቸው።
፰ አሁን፣ ለዚህ ስነስርዓት መሰረት የሚ
ሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ራዕይ አማካይ
ነት የሚገኘው የክህነት ሀሀይል ነው፣ በዚ
ህም በምድር ለየምታስሩት ሁሉ በሰማያት
የታሰረ ይሆናል፣ እና በምድርም የፈታችሁ
ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ወይም፣

፯ ሀ ራዕ. ፳፥፲፪፤
ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፮–፯።
ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፩፥፩።

፰ ሀ ቅ.መ.መ. ሀይል፤
ክህነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፰፥፱–፲፬

፪፻፷፬

በሌላ ቃላት፣ የትርጉሙን ሌላ አስተያየት
በመውሰድ፣ በምድር የመዘገባችሁት ሁሉ
በሰማይ የተመዘገበ ይሆናል፣ እና በም
ድርም የማትመዘግቡትም ሁሉ በሰማያት
አይመዘገብም፤ ሐለደህንነታቸው እግዚአ
ብሔር አለም ከመፈጠሩ በፊት ባዘጋጀው
መ
ስርዓት መሰረት፣ ስለሙታናቸው በተ
ጠበቁት መዛግብቶቻቸው መሰረት እነዚ
ህን ስነስርዓቶች ለራሳቸው ወይም በወኪ
ላቸው ቢያከናውኑትም፣ ከመጻህፍቱ መሰ
ረት፣ ሙታናችሁ እንደ ስራቸው ይፈረድ
ባቸዋል።
፱ የተነጋገርንበት—በምድር የሚመዘገ
በው ወይም የሚያስረው እና በሰማይ የሚ
ያስረው ሀይል ለአንዳንዱ በጣም ደፋር የሆነ
ትምህርት ይመስላል። ይሁን እንጂ፣ በአ
ለም ዘመናት ሁሉ፣ ጌታ ለማንም ሰው፣
ወይም ለተለያዩ ሰዎች፣ በእውነት ራዕይ
የክህነት ሀ ዘመንን በሚሰጥበት በማንኛ
ውም ጊዜ ይህ ሀይል ዘወትር ይሰጣል።
ከዚህ በኋላ፣ ለበስልጣን፣ በጌታ ስም፣ እነ
ዚህ ሰዎች ምንም ቢያደርጉ፣ እና በእውነት
እና በታማኝነት ቢያደርጉት፣ እና የእነዚህን
ትክክለኛ እና የታመኑ መዛግብትን ቢጠ
ብቁ፣ በምድር ላይ እና በሰማያት ውስጥ
ህግ ይሆናል፣ እና በታላቁ ሐያህዌህ ህግጋት
መሰረት ሊሰረዝም አይችልም። ይህም የታ
መነ አባባል ነው። ማን ይሰማዋል?
፲ ደግሞም፣ አስቀድሞ ስለተፈጸመው፣
ማቴዎስ ፲፮፥፲፰፣ ፲፱፥ እኔም እልሀለሁ፣
አንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ
ክርስቲያኔን እሠራለሁ፣ የሲዖል ደጆችም
አያሸንፏትም። የመንግሥተ ሰማያትንም
መክፈቻዎች እሰጥሀለሁ፤ በምድር የም
ታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣
በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት
የተፈታ ይሆናል።

፲፩ አሁን የዚህ ጉዳይ ታላቅ እና የከበረው
ሚስጥር፣ እና በፊታችን የተዘረጋው እጅግ
የላቀው መልካም ነገር የቅዱስ ክህነት ሀይላ
ትን በማግኘት ላይ የተመሰረተ ነው። እነ
ዚህ ሀቁልፎች ለተሰጡትም ለእርሱ ስለሰው
ልጆች፣ ስለሙታን እና ህያዋን ለደህንነት
በሚመለከት ተጨባጭ እውቀትን ለማግ
ኘት ችግር አይኖርም።
፲፪ በዚህም ውስጥ ሀግርማ እና ለክብር፣
ሐ
ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አለ—
የውሀ ጥምቀት ስነስርዓት፣ በዚህም በሞት
ምሳሌነት መመጥለቅ፣ አንዱ መሰረታዊ
መርህ ከሌላው ጋር እንዲስማማ፤ በውሀ
ውስጥ መጠለቅና ከውሀው መውጣት
እንደ ሟች ከመቃብር በትንሳኤ በሚነሱ
በት ምሳሌ ነው፤ ከዚህ በኋላም፣ ይህ ስነ
ስርዓት የተመሰረተውም እንደ ሞት አም
ሳል የሆነው የሙታን ጥምቀት ስነስርዓትን
ግንኙነት ለመስራት ነው።
፲፫ በዚህም ምክንያት፣ ሀ የማጥመቂያ
ገንዳው የተመሰረተው በመቃብር ለአም
ሳል ሲሆን በዝቅተኛ ስፍራም የሚቀመጥ
ሆኖ፣ እና አንዱም ከሌላው ጋር ይወያይ
ዘንድ ለህያዋንም ሆነ ለሙታን ሁሉም ነገር
አምሳያ እንዳለው ለማሳየት ህያዋን እንዲ
ሰበሰቡ የታዘዙበት ስፍራ ነው—ጳውሎስ
እንዳወጀውም፣ ምድራዊው ከሰማያዊ ጋር
ይስማማ ዘንድ ነው፣ ፩ ቆሮንቶስ ፲፭፥፵፮፣
፵፯፣ እና ፵፰፥
፲፬ ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው
ቀጥሎም መንፈሳዊው ነው እንጂ መን
ፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም። የፊተ
ኛው ሰው ከምድር ምድራዊ ነው፤ ሁለተ
ኛው ሰው ከሰማይ የመጣ ጌታ ነው። ምድ
ራዊው እንደ ሆነ ምድራዊ የሆኑት ደግሞ
እንዲሁ ናቸው፥ ሰማያዊው እንደ ሆነ ሰማ
ያዊ የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። በእው

፰ ሐ ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።
		መ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ለ ቅ.መ.መ. ስልጣን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ያህዌህ።

፲፩ ሀ
		ለ
፲፪ ሀ
		ለ
		ሐ

ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
ቅ.መ.መ. ደህንነት።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።

		መ ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ።
፲፫ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ምሳሌዎች።

፪፻፷፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፰፥፲፭–፲፱

ነትም የተመዘገቡት፣ የዚያንም ሙታና
ችሁን በሚመለከትም ምድራዊ መዛግብት
እንዳሉ ሁሉ፣ የሰማያዊ መዛግብትም ይኖ
ራሉ። ስለዚህ ይህም ሀየሚያትም እና የሚ
ያስተሳስር ሀይል ነው፣ እና ቃሉም በአንድ
ትርጉም፣ ለበእውቀት ሐቁልፍ ላይ የተመሰ
ረቱ የመንግስት ቁልፎች ናቸው።
፲፭ አሁንም፣ ውድ ወንድሞቼ እና
እህቶቼ፣ ሀደህንነታችንን በሚመለከትም፣
እነዚህ ሙታንንና ህያዋንን የሚመለከቱ
መሰረታዊ መርሆች በቀላል እንደማይታ
ለፉ ላረጋግጥላችሁ። ደህንነታቸውም ለእኛ
ደህንነት አስፈላጊ እና መሰረታዊ ነው፣
ጳውሎስ ስለአባቶች እንዳለው—ያለ እኛ
ፍጹማን ሊሆኑ አይችሉም—ወይም እኛ
ያለሙታኖቻችን ለፍጹም ልንሆን አንች
ልም።
፲፮ አሁንም፣ የሙታን ጥምቀት በሚ
መለከት፣ ሌላ የጳውሎስን ጥቅስ እሰጣች
ኋለሁ፣ ፩ ቆሮንቶስ ፲፭፥፳፱፥ እንዲያማ
ካልሆነ፣ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደ
ርጋሉ? ሙታንስ ከቶ የማይነሡ ከሆነ፣ ስለ
እነርሱ የሚጠመቁ ስለ ምንድር ነው?
፲፯ ደግሞም፣ ከዚህ ጥቅስ ጋር በተገናኘ
አይኑን በክህነት ስልጣን ሀዳግም መመለስ
ላይ፣ በመጨረሻዎቹ ቀናት ላይ ለሚገለ
ጡት ክብሮች፣ እና ከሁሉም ርእሶች በላይ
የከበረው ይህ፣ እንዲሁም ለሙታን መጠ
መቅ በዘለአለም ወንጌል ክፍል ስለሆነው
ትኩረትን ሰጥቶት ከነበረው ከነብያቱ የአ
ንዱን ጥቅስ እሰጣችኋለሁ፤ በመጨረሻው
ምዕራፍ፣ አንቀፅ ፭ እና ፮ ውስጥ ሚልክ
ያስ እንዳለው፥ እነሆ፣ ታላቁና የሚያስ
ፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢ
ዩን ለኤልያስን እልክላችኋለሁ። መጥቼም
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
		ለ ጆ.ስ.ት. ሉቃ. ፲፩፥፶፫
(ተጨማሪ)።
		ሐ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።
		ለ ዕብ. ፲፩፥፵።
ቅ.መ.መ. ፍጹም።

ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአ
ባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችንም ልብ
ወደ አባቶች ይመልሳል።
፲፰ ለዚህም ሀግልጽ የሆነ ትርጉም ለመ
ስጠት በቻልኩ ነበር፣ ነገር ግን እንዳለም
አላማዬን ያሟላ ዘንድ ይህ በቂ ነው። በዚህ
ጉዳይ፣ በአባቶች እና ልጆች መካከል በአ
ንድ በተወሰነ ርዕስ ወይም በሌላ፤ አንድ
ወይም ሌላ የሚያስተሳስር ለግንኙነት ከሌለ
ምድር በእርግማን እንደምትመታ ማወቁ
በቂ ነው—እና እነሆ ያ ርዕስ ምንድን ነው?
ይህም ለሙታን ሐመጠመቅ ነው። ያለእ
ነርሱ ፍጹም ልንሆን አንችልም፤ ወይም
እነርሱም ያለእኛ ፍጹማን ሊሆኑ አይች
ሉም። እነርሱም ይሁን እኛ በወንጌሉ ካል
ሞቱት በስተቀር ፍጹም ልንሆን አንች
ልም፤ አሁን መግባት በጀመረው መየዘመን
ፍጻሜ መግቢያ ውስጥ ሙላት እና የተፈ
ጸመ እና ፍጹም አንድነት፣ እና ከአዳም
ቀናት እስከ አሁን የተገለጡት የዘመናት፣
ቁልፎች፣ እና ሀይላት፣ እና ክብሮች መተ
ሳሰራቸው አስፈላጊ ነውና። እና ይህም ብቻ
አይደለም፣ ነገር ግን ከዚህ ምድር ሠመመ
ስረት ጀምሮ ያልተገለጡት፣ ከጥበበኞችና
ከአስተዋዮች ተሰውረው የነበሩት፣ እነዚያ
ነገሮች ረለህጻናት እና ለሚጠቡት በዚህ በዘ
መን ፍጻሜ ይገለጣሉ።
፲፱ አሁን፣ በተቀበልነው ወንጌል ውስጥ
ምን እንሰማለን? የደስታ ድምፅ! የምህረት
ድምፅ ከሰማይ፤ እና ከምድር ውስጥም
ሀ
የእውነትን ድምፅ፤ የምስራች ዜና ለሙ
ታን፤ ከህያውና ከሙታን የደስታ ድምፅ፤
የታላቅ ደስታን ለየምስራች ነው። የምስ
ራች የሚናገር፣ ሠላምን የሚያወራ፣ የመ
ልካምን ወሬ የምስራች የሚናገር፣ ስለመ

፲፯ ሀ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
		ለ ፫ ኔፊ ፳፭፥፭–፮፤
ት. እና ቃ. ፪፤ ፻፲፥፲፫–፲፮።
ቅ.መ.መ. ኤልያስ።
፲፰ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፮–፴፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች—
የወኪል ስነስርዓት፤
የትውልድ ሐረግ።

		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፰–
፴፤ ፻፳፯፥፮–፯።
		መ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ሠ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፰።
		ረ ማቴ. ፲፩፥፳፭፤
ሉቃ. ፲፥፳፩፤
አልማ ፴፪፥፳፫።
፲፱ ሀ መዝ. ፹፭፥፲–፲፩።
		ለ ሉቃ. ፪፥፲።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፰፥፳–፳፫

፪፻፷፮

ዳን የሚያወራ፣ ፅዮንንም አምላክሽ ነግሶ
አል! የሚል ሰው ሐእግሮቹ በተራሮች ላይ
እጅግ እንዴት ያማሩ ናቸው። እንደ ቀር
ሜሎስ መጠል፣ እንደዚህም የእግዚአብሔር
እውቀት በእነርሱ ላይ ያርፋል!
፳ ደግሞም፣ ምን እንሰማለን? ሀከከሞራ
የደስታ ዜና! የሰማይ መልአክ ለሞሮኒ የነ
ቢያትን ፍጻሜ—የሚገለጠውን ሐ መፅ
ሀፍ ሲያውጅ። የጌታም ድምፅ መበፈየት፣
በሰነካ የግዛት ክፍል ዱር ውስጥ ሶስቱ ምስ
ክሮች ስለመፅሐፉ ሠእንዲመሰክሩ ሲያ
ውጅ! ረ የሚካኤል ድምፅም በሰስኳሀና
ወንዝ ዳር ዲያብሎስን እንደ ሰብርሀን መል
አክ ሲቀርብ በማየት ሲመረምር! ሸየጴጥ
ሮስ፣ የያዕቆብ፣ እና የዮሐንስ ድምፅ በበረሀ
ውስጥ በሀርመኒ፣ ሰስኳሀና የግዛት ክፍል
ውስጥ እና በኮልስቪል፣ ብሩም የግዛት
ክፍል ውስጥ በሰስኳሀና ወንዝ ላይ ራሳቸ
ውን እንደ መንግስት እና እንደ ዘመን ፍጻሜ
ቀ
ቁልፎች ያዥ በመግለፅ ሲያውጁ!
፳፩ ደግሞም፣ በአረጋዊው ሀአባት ዊት
መር ቤት ውስጥ በፈየት፣ ሰነካ የግዛት
ክፍል ውስጥ እና በተለያዩ ጊዜያት፣ እና
በተለያዩ ስፍራዎች በየኋለኛው ቀን ቅዱ
ሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ጉዞ
ዎች እና ፈተናዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን
ድምፅ! እና ሚካኤል የመላእክት አለቃ
ድምፅ፤ ለየገብርኤል፣ ሐየሩፋኤል፣ እና
የተለያዩ መመላዕክት፣ ከሚካኤል ወይም
ሠ
ከአዳም እስከ አሁን ረዘመን ድረስ፣ በት
ዕዛዝ ላይ ትዕዛዝ፣ ሰበስርዐት ላይ ስርዐ

ትን፣ ጥቂት በዚህ፣ ጥቂት በዚያ በመስ
ጠት፤ ወደፊት የሚመጣውን በማወጅ፣
ሸ
ተስፋችንን በማረጋገጥ፣ ማፅናኛ በመስ
ጠት፣ ሁሉም ዘመኖቻቸውን፣ መብቶቻ
ቸውን፣ ቁልፎቻቸውን፣ ክብሮቻቸውን፣
ምስጋናዎቻቸውን፣ እና ክብሮቻቸውን፣
እና የክህነት ሀይሎቻቸውን ሲያውጁ ነው!
፳፪ ወንድሞች፣ ለዚህ ታላቅ ስራ ወደ
ፊት አንሄድምን? ወደኋላ ሳይሆን ወደፊት
ሂዱ። በርቱ፣ ወንድሞች፤ እና ወደ ድል
ሂዱ! ልባችሁ ይደሰቱ፣ እና በጣምም ተደ
ሰቱ። ምድርም በድንገት ሀትዘምር። ሙታ
ንም ከአለም ፍጥረት በፊት ለተመደበው፣
ለ
ከወህኒም ሐእንድናድናቸው ስላስቻለን
ለንጉስ መአማኑኤል የዘለአለማዊ ምስጋና
መዝሙርን ይናገሩ፤ እስረኞቹ በነጻ ይሄዳ
ሉና።
፳፫ ሀተራሮችም በደስታ ይጩሁ፣ እና
ሸለቆዎች ሁሉ በጎላ ድምፅ አልቅሱ፤ እና
እናንት ባህሮች እና ደረቅ ምድራት ሁሉ
የዘለአለም ንጉሳችሁን አስደናቂነት ተና
ገሩ! እና እናንት ወንዞች፣ እና ጅረቶች፣
እና ትንንሽ ወንዞችም በደስታም ፍሰሱ።
የሜዳው ጫካዎች እና ዛፎች ሁሉ ጌታን
ያመስግኑ! እና እናንት ጠንካራ ለአለቶችም
በደስታ አልቅሱ። እና ጸሀይ፣ ጨረቅ፣ እና
ሐ
የአጥቢያ ኮኮቦችም በአንድነት ዘምሩ፣
እና የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ በደስታ
እልል በሉ። እና ዘለአለማዊ ፍጥረቶችም
ስሙን ለዘለአለም ያውጁ። ደግሞም እላ
ለሁ፣ በጆሮዎቻችን ስለክብር፣ እና ደህን

፲፱ ሐ ኢሳ. ፶፪፥፯–፲፤
ሞዛያ ፲፭፥፲፫–፲፰፤
፫ ኔፊ ፳፥፵።
		መ ዘዳግ. ፴፪፥፪፤
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፭።
፳ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፩–፶፪።
ቅ.መ.መ. የከሞራ ኮረብታ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሞሮኒ፣
የሞርሞን ልጅ።
		ሐ ኢሳ. ፳፱፥፬፣ ፲፩–፲፬፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፮–፳፱።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።
		መ ቅ.መ.መ. ፈየት፣ ኒው
ዮርክ (ዮ.ኤስ.ኤ.)።

		ሠ ት. እና ቃ. ፲፯፥፩–፫።
		ረ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፩።
ቅ.መ.መ. አዳም።
		ሰ ፪ ቆሮ. ፲፩፥፲፬።
		ሸ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪።
		ቀ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፳፩ ሀ ይህም ፒተር ዊትመር
ቀዳማዊ ማለት ነው።
		ለ ቅ.መ.መ. ገብርኤል።
		ሐ ቅ.መ.መ. ራፋኤል።
		መ ቅ.መ.መ. መላእክት።
		ሠ ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፫–፶፮።
		ረ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ሰ ኢሳ. ፳፰፥፲።

		ሸ ቅ.መ.መ. ተስፋ።
፳፪ ሀ ኢሳ. ፵፱፥፲፫።
		ለ ኢሳ. ፳፬፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፪–፸፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
		መ ኢሳ. ፯፥፲፬፤
አልማ ፭፥፶።
ቅ.መ.መ. አማኑኤል።
፳፫ ሀ ኢሳ. ፵፬፥፳፫።
		ለ ሉቃ. ፲፱፥፵።
		ሐ ኢዮብ ፴፰፥፯።

፪፻፷፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፰፥፳፬–፻፳፱፥፯

ነት፣ እና መህያውነት፣ እና ሠስለዘለአለማዊ
ህይወት፤ ስለመንግስታት፤ አለቅነትና ስል
ጣናት የሚያውጀው ከሰማያት የምንሰማው
ድምጽ እንዴት የከበረ ነው!
፳፬ እነሆ፣ የጌታ ታላቅ ሀቀን ቀርቧል፤
እና ነገር ግን እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳ
ትና እንደ አጣቢ ሳሙና ነውና የሚመጣ
በትን ቀን ለመታገሥ የሚችል ማን ነው?
እርሱስ በተገለጠ ጊዜ የሚቆም ማን ነው?
ለእግዚአብሔር በጽድቅ ቍርባንን ያቀርቡ
ዘንድ፣ እርሱም ብርን ሐእንደሚያነጥርና
እንደሚያጠራ ሰው ይቀመጣል፥ መየሌዊ
ንም ልጆች ያጠራል፥ እንደ ወርቅና እንደ

ብርም ሠያነጥራቸዋል። ስለዚህ፣ እንደ
ቤተክርስቲያንና እንደ ህዝብ እና እንደ የኋ
ለኛውም ቀን ቅዱሳን የፅድቅ ለጌታ ረመጽ
ዋዕትን እናቅርብ፤ እና በመጨረሻም በቅ
ዱስ ቤተመቅደሱ ውስጥ፣ ለተቀባይነት
ሁሉ ብቁ የሆነውን የሙታናችንን ሰመዛግ
ብት የያዘውን መፅሀፍ እናቅርብ።
፳፭ ወንድሞች፣ በዚህ ርዕስ ላይ የምላችሁ
ብዙ ነገሮች አሉኝ፤ ነገር ግን ለጊዜው አበቃ
ለሁ፣ እና ርዕሱንም በሌላ ጊዜ እቀጥላለሁ።
እኔ፣ እንደ ወትሮው ሁሉ፣ ትሁት አገልጋ
ያችሁ እና የማይቀየር ባልንጀራችሁ ነኝ፣
ጆሴፍ ስሚዝ።

ክፍል ፻፳፱
በየካቲት ፱፣ ፲፰፻፵፫ (እ. አ. አ. ) የአገልጋይ መላዕክት እና የመናፍስትን ትክክለኛ
ተፈጥሮን ለመለየት የሚቻልበትን ሶስት ታላላቅ ቁልፎች ለማሳወቅ ነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የሰጣቸው መመሪያዎች።
፩–፫፣ ከሞት የተነሱ እና የመንፈስ አካላት
በሰማያት ውስጥ አሉ፤ ፬–፱፣ ከመጋረጃው
አልፈው የሚመጡ መልእክተኞችን ለይቶ
የማወቂያ ቁልፎች ተሰጥተዋል።
፩ ሁለት አይነት ሀየሰማይ ፍጥረታት አሉ፣
እነርሱም፥ ለከሞት የተነሱ ሰዎች፣ የስጋ እና
የአጥንት አካል ያሏቸው ሐመላዕክት—
፪ ለምሳሌ፣ ኢየሱስ፥ በእኔ እንደምታ
ዩት፥ መንፈስ ሀሥጋና አጥንት የለውምና
እኔን ዳስሳችሁ እዩ አላቸው።
፫ ሁለተኛ፥ ከሞት ያልተነሱ፣ ነገር ግን
ያንን አይነት ክብር የሚወረሱ፣ ፍጹም
የሆኑ ሀየጻድቅ ሰዎች ለመናፍስት።
፳፫ መ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ሠ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ሚል. ፫፥፩–፫።
		ሐ ፫ ኔፊ ፳፬፥፪–፫።
ቅ.መ.መ. ምድር—

፬ ከእግዚአብሔር መልእክት አለኝ ብሎ
መልእክተኛ ሲመጣ፣ እጆቻችሁን ስጡት
እና ከእናንተም እጆች ጋር እንዲጨባበጥ
ጠይቁት።
፭ መልአክ ከሆነ ይህን ያደርጋል፣ እና
እጁንም በመዳደስ ይሰማችኋል።
፮ ፍጹም የሆነ የጻድቅ ሰው መንፈስ ከሆነ
በክብሩ ይመጣል፤ ሊመጣም የሚችልበት
መንገድ ይህ ብቻ ነውና—
፯ ከእጆቻችሁም ጋር እንዲጨባበጥ ጠይ
ቁት፣ ነገር ግን አይንቀሳቀስም፣ ምክንያ
ቱም ይህ ፍጹም የሆነው ሰው ይታለል ዘንድ
ከሰማይ ስርዓት ጋር የሚቃረን ነውና፤ ነገር
ግን መልዕክቱን ያበስራል።

ምድርን ማፅዳት።
		መ ዘዳግ. ፲፥፰፤
ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፻፳፬፥፴፱።
		ሠ ዘካ. ፲፫፥፱።
		ረ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፩።
ቅ.መ.መ. በኩራት።
		ሰ ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፱።
			ቅ.መ.መ. የትውልድ
ሐረግ።

፻፳፱ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማይ።
		ለ
		ሐ
፪ሀ
፫ሀ

ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
ሉቃ. ፳፬፥፴፱።
ዕብ. ፲፪፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱።
		ለ ቅ.መ.መ. መንፈስ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፱፥፰–፻፴፥፱

፰ ዲያብሎስ በብርሀን መልአክ አምሳል
ቢሆን፣ እጆቻችሁንም እንዲጨብጥ ብት
ጠይቁት እጁንም ይሰጣችኋል፣ እና ምንም
ነገር አይሰማችሁም፤ በዚህም ልታውቁት
ትችላላችሁ።
ሀ

፪፻፷፰

፱ እነዚህም ከእግዚአብሔር የመጡ አገ
ልግሎቶች እንደሆኑ ለማወቅ የምትችሉባ
ቸው ሶስት ታላቅ ቁልፎች ናቸው።

ክፍል ፻፴
በሚያዝያ ፪፣ ፲፰፻፵፫ (እ. አ. አ. ) በራመስ ኢለኖይ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
የተሰጡ የመመሪያ ነገሮች።
፩–፫፣ አብና ወልድ ለሰዎች በግል ሊገ
ለጡ ይችላሉ፤ ፬–፯፣ መላዕክት በሰለስቲ
ያል አለም ውስጥ ይኖራሉ፤ ፰–፱፣ ሰለ
ስቲያላዊ ምድር ታላቅ ኡሪምና ቱሚም
ትሆናለች፤ ፲–፲፩፣ ወደ ሰለስቲያል አለም
ለሚገቡት ሁሉ ነጭ ድንጋይ ተሰጥቷል፤
፲፪–፲፯፣ የዳግም ምፅዓት ጊዜ ከነቢያት
ተሰውሯል፤ ፲፰–፲፱፣ በዚህ ህይወት የተ
ገኘው የመረዳት ችሎታ በትንሳኤ ጊዜ
አብሮን ይነሳል፤ ፳–፳፩፣ ሁሉም በረከ
ቶች ህግን በማክበር ይመጣሉ፤ ፳፪–፳፫፣
አብና ወልድ የስጋ እና አጥንት አካል አላ
ቸው።
፩ አዳኛችን በሚገለጥበት ጊዜ እርሱ
እንዳለ ሀእናየዋለን። እርሱም እንደ እኛው
ለ
ሰው እንደሆነም እናያለን።
፪ እና በዚህ በመካከላችን የሚገኘው ማህ
በራዊ ግንኙነት፣ አሁን የማናገኘውን ነገር
ግን ሀዘለአለማዊ ክብር ተጨምሮበት፣ በዚ
ያም እናገኘዋለን።
፫ ዮሐንስ ፲፬፥፳፫—በዚያ አንቀፅ ውስጥ
ሀ
የአብ እና ለየወልድ መገለጥ፣ በተናጠል
፰ ሀ ፪ ቆሮ. ፲፩፥፲፬፤
፪ ኔፊ ፱፥፱።
፻፴ ፩ ሀ ፩ ዮሐ. ፫፥፪፤
ሞሮኒ ፯፥፵፰።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ሉቃ. ፳፬፥፴፮–፵።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣

የታዩበት ነው፤ እና አብ እና ወልድ በሰው
ልብ ውስጥ መያድራሉ የሚለው አስተሳሰብ
የድሮ የሀይማኖት ቡድኖች ሀሳብ ነው፣ እና
ሀሰትም ነው።
፬ የእግዚአብሔር ሀ ጊዜ፣ የመላዕክት
ጊዜ፣ የነቢያት ጊዜ፣ እና የሰው ጊዜ አቆ
ጣጠር እንደየሚኖሩበት ፕላኔት መሰረት
አይደለም?—የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ
፭ አዎን ብዬም እመልሳለሁ። ነገር ግን
ከዚህ ምድር የሆኑ ወይም የነበሩ ካልሆኑ
በስተቀር፣ የሚያገለግሉ ሀመላዕክት አይ
ኖሩም።
፮ መላእክት ይህን ምድር በሚመስል ፕላ
ኔት አይኖሩም።
፯ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት፣ በመ
ስታወት እና ሀእሳት ለባህር አለም ላይ፣
ሁሉም ነገሮች ጥንት፣ አሁን፣ እና ወደ
ፊት ለክብራቸው በሚገለጥበት፣ እና ይህም
በጌታ ፊት በሚቀጥልበት ሁኔታ ይኖራሉ።
፰ እግዚአብሔር የሚኖርበት ስፍራ ታላቅ
ሀ
ኡሪምና ቱሚም ነው።
፱ ሀ ምድር፣ በተቀደሰበት እና ዘለአለ
ማዊ ሁኔታ በጥራት ትሰራለች እና በው
ሐ

			አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
ወልድ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፺፫፥፩።
		መ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፪።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
፬ ሀ ፪ ጴጥ. ፫፥፰፤

፭ሀ
፯ሀ
		ለ
፰ሀ
፱ሀ

አብር. ፫፥፬–፲፤ ደግሞም
በአብር. ቅርፅ ፪፣ ስዕል
፩ን ተመልከቱ።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
ኢሳ. ፴፫፥፲፬።
ራዕ. ፬፥፮፤ ፲፭፥፪።
ቅ.መ.መ. ኡሪም እና ቱሚም።
ት. እና ቃ. ፸፯፥፩።
ቅ.መ.መ. ምድር—የምድር
የመጨረሻ ሁኔታ።

፪፻፷፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፥፲–፳፫

ስጧም ለሚኖሩት እንደ ኡሪምና ቱሚም
ትሆናለች፣ በዚህም የዝቅተኛውን መንግ
ስት፣ ወይም የታችኛው ስርዓት መንግስታ
ትን ሁሉ በሚመለከት ነገሮች ሁሉ በእዚያ
ለሚኖሩበት ይገለጥላቸዋል፤ እና ይህች
ምድርም የክርስቶስ ትሆናለች።
፲ ከዚያም በራዕይ ፪፥፲፯ ውስጥ የተጠ
ቀሰው ነጭ ድንጋይም አንድ ለሚቀበለው
ለእያንዳንዱ ሰው የመንግስት ከፍተኛውን
ስርዓትን የሚመለከቱ ነገሮችን እንዲያው
ቁባቸው የሚደረግበት ኡሪምና ቱሚም
ይሆናል፤
፲፩ እና ወደ ሰለስቲያል መንግስት ለሚ
መጡትም ከሚቀበሉት በስተቀር ማንም
የማያውቀው አዲስ ሀስም የሚጻፍበት ለነጭ
ድንጋይ ለእያንዳንዱ ተሰጥቷል። አዲሱ
ስምም እንደቁልፍ የሆነ ቃል ነው።
፲፪ የሰው ልጅ ከመምጣቱ በፊት ብዙ
ደም መፋሰስን የሚያስከትሉ ሀ ችግሮች
የሚጀምሩት ለበደቡብ ኬሮላይና እንደሆነ
በጌታ አምላክ ስም እተነብያለሁ።
፲፫ ይህም ምናልባት በባሪያ ጥያቄ ይነሳ
ይሆናል። በታህሳስ ፳፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ.አ.አ.)
ስለዚህ ርዕስ በቅንነት እየጸለይኩ ሳለሁ፣
ይህን ድምፅ አወጀልኝ።
፲፬ በአንድ ወቅት የሰውን ልጅ ሀየምጻት
ጊዜ ለማወቅ በቅንነት ስጸልይ ነበር፣ ድም
ፅም የሚከተለውን ሲደጋግም የሰማሁት፥
፲፭ ልጄ ጆሴፍ፣ ሰማንያ አምስት አመት
እስኪሆንህ ብትኖር፣ የሰውን ልጅ ፊት ለማ
የት ትችላለህ፤ ስለዚህ ይህ ይብቃህ፣ እናም
በዚህም ጉዳይ ከዚህ በላይ አታስቸግረኝ።
፲፮ ይህ የተጠቀሰው ምጽአት ስለአንድ
፲፩ ሀ ኢሳ. ፷፪፥፪።
		ለ ራዕ. ፪፥፲፯።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፱፤
፵፭፥፷፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፯፥፩–፭።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲፰ ሀ ቅ.መ.መ. እውቀተኛነት፣
እውቀተኛዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።

ሺህ ዘመን መጀመሪያ ይሁን ወይም ከዚህ
በፊት የሆነ መገለጥ ወይም መሞት እንዳ
ለብኝ እና በዚህም ፊቱን የማይ እንደሆ
ነም ለመወሰን ባለመቻል እንደዚህም ተትቼ
ነበር።
፲፯ የሰው ልጅ መምጫ ከዚህ ጊዜ በፊት
ቀድሞም እንደማይሆን አምናለሁ።
፲፰ በዚህ ህይወት የምናገኘው ማንኛ
ውም ሀየመረዳት ችሎታ መሰረታዊ መርህ፣
ይህም ለከሞት ስንነሳ አብሮን ይነሳል።
፲፱ እና አንድ ሰው ሀበትጋቱ እና ለበታዛ
ዥነቱ ከሌላው ሰው በላይ ተጨማሪ ሐእው
ቀትን እና የመረዳት ችሎታን በዚህ ህይወት
ቢያገኘ፣ በሚመጣው አለምም ውስጥ በበ
ለጠ መየተሻለ ሁኔታ ይኖረዋል።
፳ ይህ አለም ከመመስረቱ ሀአስቀድሞ
ሁሉም ለበረከቶች የሚመረኮዙበት በሰማ
ያት ውስጥ ሊሻር የማይችል የታወጀ ሐህግ
አለ—
፳፩ እና የትኛውንም በረከት ከእግዚአብ
ሔር ስናገኝ፣ ሁሉም ነገር በተመረኮዘበት
ለዚያ ህግ ታዛዥ በመሆን ነው።
፳፪ ሀአብ እንደ ሰው ሊዳሰስ እና ሊጨበጥ
የሚችል የስጋ እና አጥንት ለአካል አለው፤
ወልድም ደግሞ እንዲሁ ነው፣ ነገር ግን
ሐ
መንፈስ ቅዱስ የስጋ እና አጥንት አካል
የለውም፣ ነገር ግን የመንፈስ አካል ነው።
ይህ ባይሆን ኖሮ፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣ
ችን ለመኖር ባልቻለ ነበር።
፳፫ ሰው ሀመንፈስ ቅዱስን ሊቀበል ይች
ላል፤ እና በላዩም ሊወርድበትና አብሮትም
ላይቆይ ይችላል።

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
		ሐ ቅ.መ.መ. እውቀት።
		መ አልማ ፲፪፥፱–፲፩።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ቅድመ
ምድራዊ ህይወት።
		ለ ዘዳግ. ፲፩፥፳፮–፳፰፤
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፭።
ቅ.መ.መ. መባረክ፣

የተባረከ፣ በረከት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
		ለ የሐዋ. ፲፯፥፳፱።
		ሐ ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፩፥፩–፰

፪፻፸

ክፍል ፻፴፩
በግንቦት ፲፮ እና ፲፯፣ ፲፰፻፵፫ (እ. አ. አ. ) በራመስ ኢለኖይ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የተሰጡ መመሪያዎች።
፩–፬፣ የሰለስቲያል ጋብቻ ከፍ ባለው
ሰማይ ዘለአለማዊ ክብር ለማግኘት አስፈ
ላጊ ነው፤ ፭–፮፣ ሰዎች ለዘለአለም ህይ
ወት እንዴት እንደታተሙ ተገልጿል፤ ፯–
፰፣ መንፈስ ሁሉ ግዝፈት ያለው ነው።
፩ ሀበሰለስቲያል ክብር ውስጥ ሶስት ሰማ
ያት ወይም ደረጃዎች አሉ፤
፪ ሀከፍተኛውን ለማግኘት፣ ሰው ወደ
እዚህ የክህነት ስርዓት መግባት አለበት
[ይህም ለአዲስ እና ዘለአለማዊ የጋብቻ
ቃል ኪዳን ማለት ነው]፤
፫ እና ይህን ባያደርግ፣ ሊያገኘው አይ
ችልም።
፬ ወደሌሎቹ ለመግባት ይችላል፣ ነገር ግን
ያም የሚያደርገው መጨረሻው መንግስቱ
ነው፤ ሀተጨማሪም ሊያገኝ አይችልም።

፭ [ግንቦት ፲፯፣ ፲፰፻፵፫ (እ.አ.አ.)]።
በተጨማሪ እርግጠኛ ሀ የትንቢት ቃል
ማለት በራዕይ እና በትንቢት መንፈስ፣
በቅዱስ የክህነት ሀይል አማካይነት፣ ሰው
ለ
ለዘለአለም ህይወት ሐእንደታተመ አው
ቋል ማለት ነው።
፮ ሰው ሀበድንቁርና ለይድን ዘንድ አይ
ችልም።
፯ ስለዚህ፣ ህልውና የሌለው ህልው ነገር
የሚባል ነገር የለም። ሀመንፈስ ሁሉ ህል
ውና ያለው ነው፣ ነገር ግን ይህም የጠራ
እና ንጹህ ነው፣ እና ሰውም ሊለየው የሚ
ችለው ለበነጹ አይኖች ብቻ ነው፤
፰ እናየውም ዘንድ አይቻለንም፤ ነገር ግን
ሰውነቶቻችን ሲነጹ ግዝፈት ያለው እንደ
ሆነ ሁሉ እናያለን።

ክፍል ፻፴፪
በናቩ ኢለኖይ ውስጥ በሐምሌ ፲፪፣ ፲፱፻፵፫ (እ. አ. አ. ) የተመዘገበው፣ ስለአ
ዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን፣ በተጨማሪም የጋብቻ ቃል ኪዳን ዘለአለማዊ
ነትን እና ደግሞም ከአንድ በላይ ሚስቶችን ስለማግባት መሰረታዊ መርሆ በሚ
መለከት በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል የተሰጠ ራዕይ። ምንም እንኳን ይህ ራዕይ
በ፲፰፻፵፫ (እ. አ. አ. ) የተመዘገበ ቢሆንም፣ ከዚህ ራዕይ ጋር የተገናኙ አንዳንድ
መርሆች ለነቢዩ ከ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) መጀመሪያ ጀምሮ ታውቀው ነበር። አስተ
ዳደሪያዊ አዋጅ ፩ን ተመልከቱ።
፩–፮፣ ዘለአለማዊ ክብር የሚገኘው በአ
ዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን ነው፤ ፯–
፻፴፩ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸።

ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
፪ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፭–፳፩።
ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—አዲስ እና
ዘለአለማዊ የጋብቻ

፲፬፣ የዚህ ቃል ኪዳን ምልክት እና ቅድመ
ሁኔታዎች ተሰጥተዋል፤ ፲፭–፳፣ ሰለስቲ

			 ቃል ኪዳን።
፬ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፮–፲፯።
፭ ሀ ፪ ጴጥ. ፩፥፲፱።
ቅ.መ.መ. መጠራት
እና መመረጥ።
		ለ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም ህይወት።
		ሐ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፪፤
፹፰፥፬።

፮ሀ
		ለ
፯ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱–፻።
ቅ.መ.መ. ደህንነት።
ቅ.መ.መ. መንፈስ።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፪፤
፺፯፥፲፮፤
ሙሴ ፩፥፲፩።

፪፻፸፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፩–፰

ያል ጋብቻ እና የቤተሰብ ስብስብ ቀጣይ
ነት ሰዎች አማልክት እንዲሆኑ ያስችላቸ
ዋል፤ ፳፩–፳፭፣ ቀጭኑ እና ጠባቡ መን
ገድ ወደዘለአለም ህይወት ይመራል፤ ፳፮–
፳፯፣ መንፈስ ቅዱስን መስደብ በሚመለ
ከት ህግ ተሰጠ፤ ፳፰–፴፱፣ የዘለአለማዊ
እድገት እና ዘለአለማዊ ክብር ቃል ኪዳን
ለሁሉም ዘመን ነቢያት እና ቅዱሳን ተደ
ርገዋል፤ ፵–፵፯፣ ጆሴፍ ስሚዝ በምድር
ላይ እና በሰማይ ውስጥ ለማሰር እና ለማ
ተም ሀይል ተሰጠው፤ ፵፰–፶፣ ጌታ በእ
ርሱ ላይ ዘለአለማዊ ክብር አተመበት፤
፶፩–፶፯፣ ኤማ ስሚዝ ታማኝ እና እው
ነተኛ እንድትሆን ተመከረች፤ ፶፰–፷፮፣
ከአንድ በላይ የሆኑ ሚስቶችን ስለማግባት
የሚመሩ ህግጋት ተሰጥተዋል።
፩ በእውነትም ለአንተ አገልጋዬ ጆሴፍ
ስሚዝ ጌታ እንዲህ ይላል፣ እኔ ጌታ አገል
ጋዮቼን አብርሐምን፣ ይስሀቅን፣ እና ያዕ
ቆብን፣ ደግሞም ሙሴን፣ ዳዊትን፣ እና
ሰለሞንን ብዙ ሀሚስቶችና ዕቁባቶች የነበሯ
ቸውን መሰረታዊ መርሆች እና ትምህርቶ
ችን በሚመለከት እንዴት ከጥፋት ነጻ እን
ዳደረኳቸው እንዲገባህ እና ለማወቅ ከእጄ
እንደጠየከኝ—
፪ እነሆ፣ እና አስተውል፣ እኔ ጌታ አምላ
ክህ ነኝ፣ እና ይህን ጉዳይ በሚነካም መል
ስን እሰጥሀልሁ።
፫ ስለዚህ፣ ልሰጥህ ያሉትን መመሪያዎች
ለመቀበል እና ለማክበር ልብህን ሀአዘጋጅ፤
ይህ ህግ ለተገለጠላቸው ሁሉ ይህን ማክበር
አለባቸውና።
፬ እነሆ፣ አዲስ እና ዘለአለማዊ ሀቃል
ኪዳን ገልጬላችኋለሁና፤ እና ይህን ቃል
፻፴፪ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፬፣

፴፯–፴፱።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—ከአንድ
ሚስት በላይ ማግባት።
፫ ሀ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰፤
፶፰፥፮፤ ፸፰፥፯።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።
		ለ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።

		ሐ
፭ሀ
		ለ
፮ሀ

ኪዳን ካልኖራችሁበት፣ ከዚያ ለ የተኮነ
ናችሁ ናችሁ፣ ማንም ይህን ቃል ኪዳን
ሐ
ሊቃወምና እና ወደ ክብሬ ይገባ ዘንድ
አይችልምና።
፭ ከእጄ በረከት የሚያገኙም ለዚያ ሀበረ
ከት የተመደበውን ለህግና አለም ከመመስ
ረቷም በፊት በስራ ላይ የዋሉትን ቅድመ
ሁኔታ ሊኖሩባቸው ያስፈልጋቸዋልና።
፮ እና ሀአዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳንን
በሚመለከት፣ በስራ ላይ የዋለው ለለክብሬ
ሙላት ነበር፤ እና ይህን ሙላት የሚቀበል
በህጉ ይኑር እና መኖርም አለበት፣ ወይም
ይኮነናል፣ ይላል ጌታ አምላክ።
፯ እና እውነት እላችኋለሁ፣ የዚህ ህግ
ቅድመ ሀሁኔታዎች እነዚህ ናቸው፥ በተቀ
ባው፣ ለጊዜ እና ለዘለአለም፣ በዚህ ምድር
ይህን ሀይል እንዲይዝ በመደብኩት (እና
አገልጋዬ ጆሴፍን ይህን ሀይል በመጨረሻ
ቀናት እንዲይዝ መድቤአለሁ እና የዚህ
ክህነት ሀይል እና ለቁልፎች ይሰጠው ዘንድ
የተገባ ከአንድ በላይ የለም) በእኔ በተቀባው
በኩል ሐበራዕይ እና በትዕዛዝ እና ከሁሉም
በላይ በሆነ መየቅዱስ ተስፋ መንፈስ ያል
ተሰሩ፣ ያልገቡና ሠያልታተሙ ቃል ኪዳ
ናት፣ ስምምነቶች፣ የተፈረመባቸው መረ
ጃዎች፣ ግዴታዎች፣ ረመሀላዎች፣ ስዕለ
ቶች፣ ግንኙነቶች፣ ተባባሪነቶች፣ ወይም
የሚጠበቅባቸው፣ በሙታን ትንሳኤ እና
በኋላም ሁሉም ፍቱንነት፣ መልካምነት፣
ወይም ሀይል አይኖራቸውም፤ ለዚህም
ውጤት ያልተገቡ ስምምነቶች ሰዎች በሞቱ
ጊዜ መጨረሻው ይሆናል።
፰ እነሆ፣ ቤቴ የስርዓት ቤት ነው፣ ይላል
ጌታ አምላክ፣ እና የግራ መግባት ቤት አይ
ደለም።

ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፩–፬።
ት. እና ቃ. ፻፴፥፳–፳፩።
ቅ.መ.መ. ህግ።
ት. እና ቃ. ፷፮፥፪።
ቅ.መ.መ. አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፣ ፺፪–፺፮።
ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።

፯ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፰–፴፱።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. ቅዱስ
የተስፋ መንፈስ።
		ሠ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
		ረ ቅ.መ.መ. መሀላ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፱–፲፱

፪፻፸፪

፱ በስሜ ያልተደረጉትን መስዋዕቶችን
እቀበላለሁን? ይላል ጌታ።
፲ ወይም ሀያልመደብኩትን ከእጆቻችሁ
እቀበላለሁን?
፲፩ እና እንዲሁም እኔ እና አባቴ ለእናንተ
ከዚህ አለም በፊት ሀእንደሾምነው፣ በህግ
ካልሆነ በስተቀር፣ ይላል ጌታ፣ እመድብ
ላችኋለሁን?
፲፪ እኔ ጌታ አምላካችሁ ነኝ፤ እና ይህን
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ—በእኔ እና ህጌ በሆ
ነው በቃሌ በቀር ወደ አብ ሀየሚመጣ የለም፣
ይላል ጌታ።
፲፫ እና በአለም ያለው ሁሉም ነገር፣ በሰ
ዎችም፣ ዙፋናት ወይም በጌትነት ወይም
በአለቅነት ወይም በሥልጣናት ስም ባላቸው
ነገሮች የተመደበ ቢሆንም፣ ምንም ቢሆኑ፣
በእኔ ወይም በቃሌ ካልሆኑ ይጣላሉ፣ ይላል
ጌታ፣ እና ሰዎች ከሞቱም በኋላ፣ ወይም
በትንሳኤ ወይም በኋላም እንዲሁ ሀአይቀ
ሩም፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፲፬ የሚቀሩትም ማናቸውም ነገሮች በእኔ
ናቸው፤ እና በእኔ ያልሆኑትም ማናቸውም
ነገሮች ይናወጣሉ እናም ይደመሰሳሉ።
፲፭ ስለዚህ፣ ሰው በአለም ውስጥ ሚስት
ሀ
ቢያገባ፣ እና በእኔ ወይም በቃሌ ባያገ
ባት፣ እና በአለም እስካለም ድረስ ከእርሷ
ጋር እና እርሷም ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን
ቢገቡ፣ ሲሞቱና ከአለም ሲለዩ ቃል ኪዳ
ናቸውና ጋብቻቸው ሀይል አይኖራቸውም፤
ስለዚህ፣ ከአለም ሲለዩ በምንም ህግ አይ
ታሰሩም።
፲፮ ስለዚህ፣ ከአለም ሲለዩ ሀአያገቡም
ወይም አይጋቡምም፤ ነገር ግን በሰማይ
ውስጥ እንደ ለመላእክት ይመደባሉ፣ እነ
ዚህም መላእክት ከዚህም በላይ፣ እና በክ

ብርን በዘለአለም እድገት ከሁሉ ይልቅ ብቁ
ለሆኑት ረጂ አገልጋዮች ናቸው።
፲፯ እነዚህ መላእክት በህጋቴ አልኖሩ
ምና፤ ስለዚህ፣ ሊያድጉ አይችሉም፣ ነገር
ግን ተለያይተው እና በብቸኝነት፣ ከፍ ሳይ
ደረጉ፣ በዳኑበት ሁኔታ ዘለአለማዊ ክብር
ሳይኖራቸው ይቆያሉ፤ እና ከዚያም ጊዜ
ጀምሮ አማልክት አይደሉም፣ ነገር ግን ለዘ
ለአለም የእግዚአብሔር መላእክት ናቸው።
፲፰ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሰው
ሚስት ቢያገባ፣ እና ለጊዜ እና ለዘለአለም
ቃል ኪዳን ቢያደርግ፣ ያም ቃል ኪዳን
በእኔ ወይም ህጌ በሆነው በቃሌ ባይጸና እና
ለዚህ ሀይል በቀባሁት እና በመደብኩት
በኩል በቅዱስ የተስፋ መንፈስ ያልታተመ
ቢሆን፣ ከዚያም ከዚህ አለም ሲለዩ ጋብ
ቻቸው ተቀባይነት ወይም ሀይል የለውም፣
ምክንያቱም በእኔ ወይም በቃሌ አልተሳ
ሰሩምና፣ ይላል ጌታ፤ ከአለም ሲለዩም
በዚያም ተቀባይነት አያገኝም ምክንያቱም
በዚያ ሊያልፏቸው የማይችሉ መላእክት
እና አማልክት ተመድበዋልና፤ ስለዚህ
ክብሬን መውረስ አይችሉም፤ ቤቴ የስር
ዓት ቤት ነውና፣ ይላል ጌታ አምላክ።
፲፱ ደግሞም፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ህጌ
በሆነው በቃሌ እንዲሁም ሀበአዲስ እና ዘለ
አለማዊ ቃል ኪዳን ሰው ሚስትን ቢያ
ገባ፣ እና ይህም በተቀባው፣ የዚህን ሀይል
እና የዚህን ክህነት ለቁልፎች በመደብኩ
ለት አማካይነት፣ በቅዱስ ሐየተስፋ መን
ፈስ መይታተማል፤ እናም ለእነርሱም እን
ዲህ ይባላል—እናንተ በመጀመሪያው ትን
ሳኤ ትመጣላችሁ፤ እና ከመጀመሪያው ትን
ሳኤ በኋላም ቢሆን፣ በሚቀጥለው ትንሳኤ፤
እና ሠዙፋናት፣ መንግስታት፣ ጌትነቶች፣

ሀ

፱ ሀ ሞሮኒ ፯፥፭–፮።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
፲ ሀ ዘሌዋ. ፳፪፥፳–፳፭፤
ሙሴ ፭፥፲፱–፳፫።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፭።
፲፪ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፮።
፲፫ ሀ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲–፲፩።
፲፭ ሀ ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
፲፮ ሀ ማቴ. ፳፪፥፳፫–፴፫፤

		ለ
፲፱ ሀ

		ለ
		ሐ

ማር. ፲፪፥፲፰–፳፭፤
ሉቃ. ፳፥፳፯–፴፮።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—አዲስ እና
ዘለአለማዊ የጋብቻ
ቃል ኪዳን።
ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፪–፶፫፤

፹፰፥፫–፬።
		መ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር።
		ሠ ዘፀአ. ፲፱፥፭–፮፤
ራዕ. ፭፥፲፤ ፳፥፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፮፤
፸፰፥፲፭፣ ፲፰።

፪፻፸፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፳–፳፯

እና ሀይላት፣ አለቅነት፣ ሁሉንም ከፍታና
ዝቅታን ይወርሳሉ—ከዚያም በበጉ ረየህይ
ወት መፅሀፍ ውስጥ ንጹህ ደም የማይፈስበት
ግድያን እንደማይፈፅም ይጻፋል፣ እና በቃል
ኪዳኔ ብትኖሩ፣ እና ንጹህ ደም የሚያፈስ
በትን ግድያ ባትፈጸሙ፣ በጊዜ እና በዘለ
አለም ሁሉ አገልጋዬ በእነርሱ ላይ የሚኖ
ረው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ይደረጉላቸ
ዋል፤ እና ከዚህ አለም ሲለዩም ሙሉ ሀይል
ያለው ይሆናል፤ እና በዚያ በተቀመጡት
በመላእክት እና አማልክት አልፈው፣ በራ
ሳቸው ላይ እንደታተሙት በሁሉም ነገሮች
ወደ ሰዘለአለማዊ ክብር እና ወደ ክብራቸው
ይሄዳሉ፣ ይህም ክብር ለዘለአለም የሙላት
እና ለዘራቸውም ቀጣይነት ያለው ይሆናል።
፳ ከዚያም እነርሱም አማልክት ይሆናሉ፣
ምክንያቱም መጨረሻ የላቸውምና፤ ስለ
ሚቀጥሉም፣ በዚህም ከዘለአለም ወደዘለ
አለም የሚኖሩ ይሆናሉ፤ ከዚያም ሁሉም
ነገሮች ለእነርሱ ተገዢ ስለሚሆኑ፣ ከሁሉም
በላይ ይሆናሉ። ከዚያም ሀሁሉም ሀይል ስለ
ሚኖራቸው፣ ለአማልክት ይሆናሉ፣ እና
መላእክትም ተገዢ ይሆኑላቸዋል።
፳፩ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ሀበህጌ
ካልኖራችሁ በስተቀር ይህን ክብር አታገ
ኙም።
፳፪ ወደ ዘለአለማዊ ክብር እና ወደ ቀጣይ
ሀ
ህይወት መቀጠል የሚወስደው ደጅ ለየጠ
በበ፣ ሐመንገዱም የቀጠነ ነውና፣ የሚያገ
ኙትም ጥቂቶች ናቸው፣ በዚህ አለም ስላ
ልተቀበላችሁኝ አታውቁኝም።

፳፫ ነገር ግን በዚህ አለም ብትቀበሉኝ፣
ከዚያም ታውቁኛላችሁ፣ እና ዘለአለማዊ
ክብራችሁንም ትቀበላላችሁ፤ እኔ ሀባለሁ
በት እናንተም ደግሞ ትሆናላችሁ።
፳፬ እውነተኛ እና የጥበብ አምላክ ብቻ
የሆነውንና ሀየላከውንም ኢየሱስ ክርስቶ
ስን ያውቁ ዘንድ ይህች ለየዘለአለም ሕይ
ወት ናት። እኔም እርሱ ነኝ። ስለዚህ ህጌን
ትቀበላላችሁ።
፳፭ ወደ ሀሞት የሚመራው ደጅ ለሰፊ፣
እናም መንገዱም የሰፋ ነውና፤ ወደ እር
ሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው፣ ምክንያ
ቱም ሐአይቀበሉኝም ወይም በህጌም አይ
ኖሩምና።
፳፮ እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣
ሰው በቃሌ መሰረት ሚስት ቢያገባ፣ እና
እኔም በመደብኩት መሰረት ሀበቅዱስ የተ
ስፋ መንፈስ ቢታተሙ፣ እና እርሱ ወይም
እርሷ በአዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን
ላይ ምንም ኃጢአት ወይም መተላለፍ እና
ሁሉንም አይነት መተላለፍ ባያደርጉ እና
ንጹህንም ደም ለማፍሰስ ለባይገድሉ፣ በመ
ጀመሪያው ትንሳኤ ይመጣሉ፣ እና ወደ ዘለ
አለማዊ ክብራቸውም ይገባሉ፤ ነገር ግን
በስጋቸው የወደቁ ይሆናሉ፣ እና እስከ
ቤዛም ቀን ሐበሰይጣን እንዲጎሰሙ መይሰ
ጣሉ፣ ይላል ጌታ።
፳፯ መንፈስ ቅዱስን ሀመሳደብ ግን በዚህ
ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው ለስርየት
የለውም፣ በዚያም አዲስ እና ዘለአለማዊ
ቃል ኪዳኔን ከተቀበላችሁ በኋላ ንጹ

፲፱ ረ ቅ.መ.መ. የሕይወት
መፅሐፍ።
		ሰ ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
፳ ሀ ት. እና ቃ. ፶፥፳፮–፳፱፤
፸፮፥፺፬–፺፭፤
፹፬፥፴፭–፴፱።
		ለ ማቴ. ፳፭፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪–፲፫፤
፻፴፪፥፴፯።
ቅ.መ.መ. ሰው፣
ሰዎች—የሰው እንደ
እግዚአብሔር አይነት
ለመሆን ያለው ችሎታ።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ህግ።

፳፪ ሀ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬፣ ፳፫፤
፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤ ፴፩፥፲፯–፳፩።
		ለ ሉቃ. ፲፫፥፳፬፤
፪ ኔፊ ፴፫፥፱፤
ሔለ. ፫፥፳፱–፴።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴–፴፩።
፳፫ ሀ ዮሐ. ፲፬፥፪–፫።
፳፬ ሀ ዮሐ. ፫፥፲፮–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፭።
		ለ ዮሐ. ፲፯፥፫።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ሞት።
		ለ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬፤

፫ ኔፊ ፲፬፥፲፫–፲፭።
		ሐ ዮሐ. ፭፥፵፫።
፳፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱስ
የተስፋ መንፈስ።
		ለ አልማ ፴፱፥፭–፮።
		ሐ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
		መ ት. እና ቃ. ፹፪፥፳፩፤
፻፬፥፱–፲።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. መስደብ፤
ይቅርታ የሌለው ኃጢያት።
		ለ ማቴ. ፲፪፥፴፩–፴፪፤
ዕብ. ፮፥፬–፮፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፩–፴፭።
ቅ.መ.መ. የጥፋት ልጆች።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፳፰–፴፰

ህን ደም በማፍሰስ የምትገድሉበት፣ እና
በሞቴም የምትስማሙበት ነው፤ እና በዚህ
ህግ የማይኖር ማንም ወደ ክብሬ ሊገባ አይ
ችልም፣ ነገር ግን ሐይኮነናል፣ ይላል ጌታ።
፳፰ እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ እና ለአን
ተም ከአለም ፍጥረት በፊት በእኔ እና በአ
ባቴ እንደተመደበ፣ የቅዱስ ክህነቴን ህግ
እሰጥሀለሁ።
፳፱ ሀአብርሐም በራዕይ እና ትእዛዝ፣
በቃሌ የተቀበለውን ሁሉንም ነገሮች ተቀ
በለ፣ እና ወደ ዘለአለማዊ ክብሩም ገብቷል
እና በዙፋኑም ተቀምጧል ይላል ጌታ።
፴ አብርሐም ስለዘሩ እና ስለወገብም
ፍሬው በሚመለከት ሀቃል ኪዳንን ተቀ
በለ—ከእርሱም ለወገብ፣ በስምም ከአገ
ልጋዬ ዮሴፍ የመጣህ ነህ—እነዚህም በአ
ለም ውስጥ እስከሚገኑ ድረስ ይቀጥላሉ፤
እና አብርሐምን እና ዘሩን በሚመለከት፣
ከአለም ውጪም ይቀጥላሉ፤ በአለም ውስጥ
እና ከአለም ውጪም እንደ ሐከዋክብት በዝ
ተውም ይቀጥላሉ፤ ወይም፣ በባህር ዳር
ያለን አሸዋ ብትቆጥርም እነርሱን ልትቆ
ጥራቸው አትችልም።
፴፩ ይህም ቃል ኪዳን ያንተም ነው፣
ምክንያቱም አንተ ሀከአብርሐም ነህና፣
እና ቃል ኪዳኑም ለአብርሐም ተሰርቶ ነበ
ርና፤ እና በዚህ ህግም የአባቴ ስራ ይቀጥል
ዘንድ፣ በዚህም እራሱን ያከብር ዘንድ ነው።
፴፪ ስለዚህ ሂድ እና የአብርሐምን ሀስራ
ዎች አድርግ፤ ወደህጌም ግባ እናም ትድ
ናለህ።
፴፫ ነገር ግን ወደ ህጌ ባትገባ ለአብርሐም
፳፯ሐ ቅ.መ.መ. ኩነኔ።
፳፱ ሀ ቅ.መ.መ. አብርሐም።
፴ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤ ፲፫፥፲፮።
ቅ.መ.መ. አብርሐም—
የአብርሐም ዘር፤
የአብርሐም ቃል ኪዳን።
		ለ ፪ ኔፊ ፫፥፮–፲፮።
		ሐ ዘፍጥ. ፲፭፥፭፤ ፳፪፥፲፯።
፴፩ ሀ ት. እና ቃ. ፹፮፥፰–
፲፩፤ ፻፲፥፲፪።
፴፪ ሀ ዮሐ. ፰፥፴፱፤
አልማ ፭፥፳፪–፳፬።
፴፬ ሀ ዘፍጥ. ፲፮፥፩–፫።

፪፻፸፬

የተገባውን የአባቴን ቃል ኪዳን አትቀበ
ልም።
፴፬ እግዚአብሔር አብርሐምን ሀአዘዘው
እና ለሳራ ለአብርሐም ሐአጋርን ሚስት ትሆ
ነው ዘንድ ሰጠችው። እና ይህን ለምን አደ
ረገች? ምክንያቱም ይህም ህግ ነበር፤ እና
ከአጋርም ብዙ ህዝብ ወጣ። ስለዚህ ይህም፣
ከሌሎች ነገሮች ጋር፣ ቃል ኪዳኖችን ያሟላ
ነበር።
፴፭ ስለዚህ አብርሐም በኩነኔ ላይ ነበር?
እውነት እላችኋለሁ፣ አልነበረም፤ እኔ ጌታ
ይህን ሀአዝዤአለሁና።
፴፮ አብርሐም ልጁን ሀይስሀቅን ለመስ
ዋዕት እንዲያቀርብ ለታዝዞ ነበር፤ ይሁን
እንጂ፣ ሐአትግደል ተብሎ ተፅፎ ነበር።
አብርሐም ግን እምቢ አላለም፣ እና ይህም
መ
እንደፅድቅ ተቆጠረለት።
፴፯ አብርሐም ሀእቁባቶችን ተቀበለ፣ እና
እነርሱም ልጆችን ወለዱለት፤ እና ይህም
ለእርሱ እንደፅድቅ ተቆጥሮለታል፣ ምክን
ያቱም ለእርሱ ተሰጥተዋልና፣ እና በህጌም
ኖሯል፤ ይስሀቅ እና ለያዕቆብም ከታዘዟ
ቸው ነገሮች በስተቀር ምንም ሌላ ነገርን
አላደረጉም፤ እና ከታዘዙትም ነገር ውጪ
ምንም ሌላ ነገርን ስላላደረጉ፣ በቃል ኪዳ
ኖች መሰረት ሐወደ ዘለአለማዊ ክብራቸው
ገብተዋል፣ እና በዙፋናትም ተቀምጠዋል፣
እና መላእክት ሳይሆኑ አማልክት ናቸው።
፴፰ ሀዳዊትም ለብዙ ሚስቶች እና እቁባ
ቶችን ተቀበለ፣ እና ከፍጥረት መጀመሪያ
እስከዚህ ጊዜ ድረስ አገልጋዮቼም ሰለሞን
እና ሙሴ፣ እና ብዙ ሌሎች አገልጋዮቼም

		ለ ቅ.መ.መ. ሳራ።
		ሐ ዘፍጥ. ፳፭፥፲፪–፲፰።
ቅ.መ.መ. አጋር።
፴፭ ሀ ያዕቆ. ፪፥፳፬–፴።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. ይስሐቅ።
		ለ ዘፍጥ. ፳፪፥፪–፲፪።
		ሐ ዘፀአ. ፳፥፲፫።
		መ ያዕቆ. ፬፥፭።
ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
፴፯ ሀ ይህም ሌሎች ሚስቶች ማለት
ነው። ዘፍጥ. ፳፭፥፭–፮።
		ለ ዘፍጥ. ፴፥፩–፬፤
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፶፭።

ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር
አይነት ለመሆን ያለው
ችሎታ፤
ከፍተኛነት።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. ዳዊት።
		ለ ፩ ሳሙ. ፳፭፥፵፪–፵፫፤
፪ ሳሙ. ፭፥፲፫፤
፩ ነገሥ. ፲፩፥፩–፫።

፪፻፸፭

ደግመው ተቀበሉ፤ እና ከእኔም ዘንድ ካል
ተቀበሏቸው ነገሮች በስተቀር፣ በምንም
ኃጢአትን አልሰሩም።
፴፱ የዳዊት ሚስቶች እና እቁባቶች በአ
ገልጋዬ በናታን እጅ እጅ እና የዚህ ሀይል
ሀ
ቁልፍ በተሰጣቸው በሌሎች ነቢያት እጅ
አማካይነት ለእርሱ ለየተሰጡት ከእኔ ዘንድ
ነበር፤ እና ሐከኦርዮ እና ሚስቱ ጉዳይ በስተ
ቀር በእነዚህ ነገሮች በእኔ ላይ ምንም ኃጢ
አት አልሰራም፤ ስለዚህ ከዘለአለማዊ ክብ
ሩም ወድቋል፣ እና የድርሻውንም ተቀብ
ሏል፤ እና እነዚህንም ከዚህ አለም ውጪ
አይወርሳቸውም፣ ለሌላ መሰጥቻቸዋለሁና፣
ይላል ጌታ።
፵ እኔ ጌታ አምላካችሁ ነኝ፣ እና ለአንተ
ኣገልጋዬ ጆሴፍ ስሚዝ ሁሉንም ነገሮች
ሀ
ዳግም ትመልስ ዘንድ ሀላፊነት ሰጥቼሀ
ለሁ። ያሻህንን ጠይቅ፣ እና በቃሌም መሰ
ረት ይሰጥሀል።
፵፩ እና ስለ ማመንዘር ስለጠየቅህ፣ እው
ነት፣ እውነት እልሀለሁ፣ ሰው በአዲስ እና
ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን ሚስትን ቢቀበል፣
እና እርሷም በቅዱስ ቅባት ካልመደብኩላት
ከሌላ ሰው ጋር ብትገኝ፣ አመንዝራለች፣
እና ትጠፋለች።
፵፪ በአዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን
ውስጥ ካልሆነች፣ እና ከሌላ ሰውም ጋር
ብትሆን፣ ሀአመንዝራለች።
፵፫ እና ባሏ ከሌላ ሴት ጋር ቢሆን፣ እና
ሀ
በመሀላም ላይ ቢሆን፣ መሀላውን ሰብሯል
እና አመንዝሯል።
፵፬ እና እርሷ ካላመነዘረች፣ ነገር ግን
ንጹህ ብትሆንና መሀላዋን ባትሰብር፣ እና
ብታውቅም፣ እና እኔም ለአንተ ለአገልጋዬ

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፴፱–፵፱

ጆሴፍ ብትገልጥልህ፣ ከዚያም በቅዱስ ክህ
ነት ስልጣን ሀይል መሰረት እርሷን ለመው
ሰድ እና ላላመነዘረው፣ ነገር ግን ሀታማኝ
ለሆነው ትሰጥ ዘንድ ሀይል አለህ፤ እርሱ
በብዙዎች ላይ ገዢ ይሆናልና።
፵፭ የክህነትን ሀቁልፎችና ሀይል በላይህ
አድርጌአለሁ፤ በዚህም ሁሉንም ነገሮች
ለ
ዳግም እመልሳለሁ፤ በጊዜውም ሁሉንም
ነገሮች አሳውቅሀለሁ።
፵፮ እና እውነት፣ እውነት እልሀለሁ፣
በምድር ሀየምታትመው ሁሉ በሰማይ ይታ
ተማል፤ እና በስሜ እና በቃሌ በምድር የም
ታሰረው ሁሉ በሰማያት ለዘለአለም ይታሰ
ራል፣ ይላል ጌታ፤ በምድር ላይ ለየምትሰ
ርዘው ኃጢአት ሁሉ በሰማይ ለዘለአለም
ይሰረዛል፤ እና በምድር ላይ የምትይዘው
ኃጢአት ሁሉ በሰማይ ለዘለአለም ይያዛል።
፵፯ ደግሜም፣ እውነት እላለሁ፣ የምትባ
ርከውን ማንኛውንም እባርካለሁ፣ እና የም
ትረግመውን ማንኛውንም ሀእረግማለሁ፣
ይላል ጌታ፤ እኔ ጌታ አምላክህ ነኝና።
፵፰ ደግሞም፣ አገልጋዬ ጆሴ እውነት
እልሀለሁ፣ በምድር የምትሰጠው ማንኛ
ውም ነገር፣ እና ለማንም በቃሌ እና በህጌ
መሰረት ማንንም በምድር ላይ ምንም
ብትሰጥ፣ ይህንም በእርግማን ሳይሆን በበ
ረከት በሀይሌ እጎበኘዋለሁ፣ ይላል ጌታ፣
እና በምድር እና በሰማይ ያለኩነኔ ይሆናል።
፵፱ እኔ ጌታ አምላክህ ነኝ፣ እና እስከ
አለም ሀመጨረሻ ድረስ እና ለዘለአለም
ሁሉ ከአንተ ጋር እሆናለሁና፤ በእውነትም
ለ
ዘለአለማዊ ክብርህን ሐአትምብሀለሁ፣ እና
በአባቴ መንግስት ውስጥ መ ከአባትህ አብር
ሐም ጋር ዙፋንን አዘጋጅልሀለሁና።

፴፱ ሀ ፪ ሳሙ. ፲፪፥፯–፰።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን፤
		ለ ፪ ሳሙ. ፲፩፥፬፣ ፳፯፤ ፲፪፥፱፤
ጋብቻ፣ መጋባት።
፩ ነገሥ. ፲፭፥፭።
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህነት።
ቅ.መ.መ. ማመንዘር፤ ግድያ። ፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
		ሐ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች። 		ለ የሐዋ. ፫፥፳፩፤
		መ ኤር. ፰፥፲።
ት. እና ቃ. ፹፮፥፲።
፵ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፫።
ቅ.መ.መ. የወንጌል
ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
ዳግም መመለስ።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. ማተም፣
፵፪ ሀ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪–፳፮።
ማስተሳሰር።

		ለ ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።
፵፯ ሀ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፺፫።
፵፱ ሀ ማቴ. ፳፰፥፳።
		ለ ት. እና ቃ. ፭፥፳፪።
ቅ.መ.መ. መጠራት
እና መመረጥ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፪።
		መ ዘፍጥ. ፲፯፥፩–፰፤
፪ ኔፊ ፰፥፪።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፶–፷፩

፪፻፸፮

፶ እነሆ፣ መስዋዕቶችህን አይቻለሁ፣ እና
ኃጢአቶችህንም ሁሉ እሰርያለሁ፤ ለነገ
ርኩህ ለዚያ ታዛዥ በመሆን ያደረግኸውን
መስዋዕትነት አይቻለሁ። ስለዚህ ሂድ፣ እና
አብርሐም ልጁን ይስሀቅን ለመስዋዕት ያቀ
ረበውን ለእንደተቀበልኩኝ፣ የምታመልጥ
በትንም መንገድ አዘጋጅቼአለሁ።
፶፩ እውነት እልሀለሁ፥ ለአንተ ለሚስት
ነት የሰጠሁህን ባሪያዬ ኤማ ስሚዝ ትረጋጋ
ዘንድ እና እንድትሰጣትም ካዘዝኩህ በላይ
እንዳትቀበል ትእዛዝን እሰጣታለሁ፤ ለአ
ብርሐም እንዳደረግሁት፣ ለሁላችሁንም
ለማረጋገጥ፣ እና ከእጆቻችሁ በቃል ኪዳን
እና በመስዋዕት መስዋዕትን ለመጠየቅ ይህን
አድርጌአለሁና ይላል ጌታ።
፶፪ እና አገልጋዬ ሀኤማ ስሚዝ ለአገልጋዬ
ጆሴፍ ስሚዝ የተሰጡትን፣ በፊቴ ሰጋ ያላ
ቸውና ንጹህ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ትቀበል፤
እና ንጹህ ያልሆኑት፣ እና ንጹህ ነን የሚ
ሉት፣ ይጠፋሉ፣ ይላል ጌታ አምላካችሁ።
፶፫ እኔ ጌታ አምላክሽ ነኝና፣ እና ድምጼ
ንም አክብሪ፤ እና ለአገልጋዬ ጆሴፍም
በብዙ ነገሮች ገዢ ይሆን ዘንድ ሰጥቼዋ
ለሁ፤ በትንሽ ነገሮች ሀታማኝ ሆኗልና፣
እና ከዚህም ጊዜ ጀምሮ አበረታዋለሁ።
፶፬ እና ባሪያዬን ኤማ ስሚዝን ከአገል
ጋዬ ጆሴፍ ጋር እንድትኖር እና ከአገልጋዬ
ጆሴፍ በስተቀር ከማንም ጋር እንዳትጣመር
አዝዣታለሁ። ነገር ግን በዚህ ትእዛዝ ባት
ኖር ትጠፋለች፣ ይላል ጌታ፤ እኔ አምላ
ክሽ ነኝ፣ እና በህጌም ባትኖር አጠፋታለሁ።
፶፭ ነገር ግን በዚህ ህግ ባትኖር፣ ከዚያም
አገልጋዬ ጆሴፍ ሁሉንም ነገሮች፣ እን
ዲሁም እንዳለው፣ ለእርሷ ያድርግ፤ እና
እኔም እባርከዋለሁ እናም አባዛዋለሁም እና
ለእርሱም በዚህ አለም አባቶችና እናቶች፣

ወንድሞችና እህቶች፣ ቤቶችና መሬቶች፣
ሚስቶችና ልጆች ሀበመቶ እጥፍ፣ እና በዘ
ለአለምም አለማት ለየዘለአለም ህይወትን
አክሊል እሰጠዋለሁ።
፶፮ ደግሞም፣ እውነት እላለሁ፣ ገረዴ
አገልጋዬን ጆሴፍ ለተላለፋቸው ይቅርታ
ትስጠው፤ እና ከዚያም በእኔ ላይ በመተ
ላለፍ ለተላለፈችው ሀይቅርታ ይሰጣታል፤
እና እኔ ጌታ አምላካችሁ እባርካታለሁ፣
እናም አባዛታለሁ፣ እና ልቧንም እንዲደ
ሰት አደርጋለሁ።
፶፯ ደግሞም፣ እላለሁ፣ ጠላት መጥቶ
እናም እንዳያጠፋውም፣ አገልጋዬ ጆሴፍ
ንብረቱን ከእጆቹ አያውጣ፣ ሰይጣን ለማ
ጥፋት ሀይፈልጋልና፤ እኔ ጌታ አምላክህ
ነኝ፣ እና እርሱም አገልጋዬ ነውና፤ እና
እነሆ፣ አስተውሉም፣ እኔ ከአባታችሁ አብ
ርሐም ጋር፣ ለእስከ ዘለአለማዊ ክብሩ እን
ደነበርኩኝ፣ ከእርሱም ጋር ነኝ።
፶፰ አሁን፣ ሀየክህነት ህግን በሚመለከት፣
ይህን የሚመለከቱ ብዙ ነገሮች አሉ።
፶፱ እውነት፣ ሰው በአባቴ እንደ ሀአሮን
በድምጼ፣ እና በላከኝም ድምፅ፣ ቢጠራ
እና እነዚህንም የክህነት ለቁልፎች ባበረክት
ለት፣ በስሜ፣ በህጌና በቃሌ ምንም ነገንር
ቢያደርግ፣ ምንም ኃጢአትን አይሰራም፣
እና እኔም ከጥፋት ነጻ አደርገዋለሁ።
፷ ስለዚህ ማንም አገልጋዬ ጆሴፍን
አያጥቃ፤ እኔ ከጥፋት ነጻ አደርገዋለሁና፤
ለተላለፋቸው ከእጆቹ የምጠብቃቸውን
መስዋዕቶች ያደርጋልና፣ ይላል ጌታ አም
ላካችሁ።
፷፩ ደግሞም፣ የክህነት ህግን በሚመ
ለከት—ማንም ሰው ሀድንግልን ቢያገባ፣
እና ለሌላን ለማግባት ፍላጎት ቢኖረው፣
እና የመጀመሪያዋም ፈቃዷን ብትሰጥ፣

ሀ

፶ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		ለ ዘፍጥ. ፳፪፥፲–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፺፯፥፰።
፶፪ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ኤማ ሄል።
፶፫ ሀ ማቴ. ፳፭፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፫።
፶፭ ሀ ማር. ፲፥፳፰–፴፩።
		ለ ቅ.መ.መ. ቤተሰብ—

፶፮ ሀ
፶፯ ሀ
		ለ
፶፰ ሀ
፶፱ ሀ

ዘለአለማዊ ቤተሰብ፤
የዘለዓለም ህይወት።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
ማቴ. ፲፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ከፍተኛነት።
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱–፳፮።
ቅ.መ.መ. ክህነት።
ዕብ. ፭፥፬።

ቅ.መ.መ. አሮን፣
የሙሴ ወንድም።
		ለ ቅ.መ.መ. የክህነት ቁልፎች።
፷፩ ሀ ቅ.መ.መ. ድንግል።
		ለ አ.አ. ፩።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣
መጋባት—ከአንድ
ሚስት በላይ ማግባት።

፪፻፸፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፪፥፷፪–፷፮

እና ሁለተኛይቱን ቢያገባ፣ እና እነርሱም
ድንግል ቢሆኑ፣ እና ለሌላም ሰው መሀላ
ባይገቡ፣ እርሱም አያጠፋም፤ እርሱም
አያመነዝርም ምክንያቱም ለእርሱ ተሰጥ
ተውታልና፤ ከእርሱ በቀር ለማንም ካልሆ
ኑት ጋር አያመነዝርምና።
፷፪ በዚህ ህግ አስር ድናግል ቢሰጡትም፣
ሊያመነዝር አይችልም፣ የእርሱ ናቸውና፣
እና ለእርሱም ተሰጥተውታልና፤ ስለዚህ
አይጠፋም።
፷፫ ነገር ግን አንድ ወይም ከአስር ደና
ግላን አንዷ ካገባች በኋላ ከሌላም ወንድ ጋር
ብትሆን፣ አመንዝራለች እና ትጠፋለችም፤
እነርሱም የሰው በትእዛዜ መሰረት ነፍሳ
ትን እንዲወልዱ፣ እና ከአለም መመስረት
በፊት በአባቴ የተሰጠውን ቃል ኪዳን ለማ
ሟላት፣ እና በዘለአለሙም አለማት ዘለአለ
ማዊ ክብራቸው ሀእንዲበዛና ምድርን እን
ዲሞላ የተሰጡት ናቸውና፤ ይህም ይከበር
ዘንድ የአባቴ ለስራ የሚቀጥልበት ነውና።
፷፬ ደግሞም፣ እውነት፣ እውነት እላች
ኋለሁ፣ የዚህን ሀይል ቁልፍ የያዘ ማንም

ሰው ሚስት ቢኖረው፣ እና እነዚህን ነገሮች
በሚመለከት የክህነቴን ህግ ቢያስተምራት፣
ከዚያም እርሷም ትመነው እናም ትደግ
ፈው፣ ወይም ትጠፋለች፣ ይላል ጌታ አም
ላካችሁ፤ እኔ አጠፋታለሁና፤ ህጌን የሚ
ቀበሉ እና በህጌም የሚኖሩትን ሁሉ አጎላ
ቸዋለሁና።
፷፭ ስለዚህ፣ ስላላመነች እና በቃሌ መሰ
ረት ስላልረዳችው፣ ይህን ህግ ባትቀበል፣
እኔ ጌታ የምሰጠውን ማንኛዎቹን ነገሮች
ሁሉ ለመቀበል ይህም በእኔ ዘንድ እንደ ህግ
ይሆናል፤ እና ከዚያም እርሷም ህግ ተላላፊ
ትሆናለች፤ እና እርሱም አብርሐም አጋርን
እንዲያገባ ባዘዝኩት ጊዜ ለአብራም በህጉ
መሰረት ከደገፈችው ከሳራ የህግ ግዴታ ነጻ
ነው።
፷፮ አሁንም፣ ይህን ህግ በሚመለከት፣
እውነት፣ እውነት እላችኋለሁ፣ ከዚህ
በኋላ ተጨማሪን ነገር እገልጥላችኋለሁ፤
ስለዚህ፣ ለጊዜው ይህ ይብቃ። እነሆ፣ እኔ
አልፋና ኦሜጋ ነኝ። አሜን።

ክፍል ፻፴፫
በህዳር ፫፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. ) በሀይረም ኦሀዮ ውስጥ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል
የተሰጠ ራዕይ። ይህን ራዕይ በማስተዋወቅ የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚገልጸው፥
“በዚህ ጊዜ ሽማግሌዎች ወንጌሉን ለምድር ነዋሪዎች ስለመስበክ፣ እና መሰብ
ሰብን በሚመለከት ብዙ ነገሮችን ለማወቅ ፈልገው ነበር፤ እና በእውነት ብርሀን
ለመራመድ፣ እና ከበላይም ለመመራት፣ በህዳር ፫፣ ፲፰፻፴፩ (እ. አ. አ. )፣ ጌታን
ጠየቅሁ እና ይህን አስፈላጊ ራዕይ ተቀበልኩ።” ይህም ክፍል በትምህርት እና
ቃል ኪዳን መፅሐፍ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ተጨማሪ ሆኖ ነበር እና በኋ
ላም የክፍል ቁጥር ተመደበለት።
፩–፮፣ ቅዱሳን ለዳግም ምፅዓት እንዲዘ
ጋጁ ታዝዘዋል፤ ፯–፲፮፣ ሁሉም ሰዎች
ከባቢሎን እንዲሸሹ፣ ወደ ፅዮን እንዲ
መጡ፣ እና ለጌታም ታላቅ ቀን እንዲዘ
ጋጁ ታዝዘዋል፤ ፲፯–፴፭፣ እርሱ በፅዮን
፷፫ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፰፤

ያዕቆ. ፪፥፴።

ተራራ ላይ ይቆማል፣ ክፍለ አህጉራትም
አንድ ምድር ይሆናሉ፣ እና የጠፉት የእ
ስራኤል ነገዶች ይመለሳሉ፤ ፴፮–፵፣ ወን
ጌሉ በአለም እንዲሰበክ በጆሴፍ ስሚዝ
በኩል ዳግሞ ተመልሷል፤ ፵፩–፶፩፣ ጌታ
		ለ ሙሴ ፩፥፴፱።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፫፥፩–፲፬

፪፻፸፰

በክፉዎች ላይ ለበቀል ይወርዳል፤ ፶፪–
፶፮፣ የቤዛነቱም አመት ይሆናል፤ ፶፯–
፸፬፣ ወንጌል ቅዱሳንን ለማዳን እና ክፉ
ዎችንም ያጠፉ ዘንድ ተልኳል።

ራቱ ነፋሳት፣ ከሰማያትም ዳርቻ እስከ
ዳርቻው ከሀገሮች መካከል ለ ተሰብስባ
ችሁ ውጡ።
፰ መጀመሪያ ወደ ሀአህዛብ እና ከዚያም
ወደ ለአይሁድ፣ ሁሉንም ሀገሮች እንዲ
ጠሯቸው የቤተክርስቲያኔን ሽማግሌዎች
ወደ ራቅ ሀገሮች፣ ወደ ባህር ሐደሴቶች
መ
ላኳቸው፤ ወደ ባዕድ ሀገሮችም ላኳ
ቸው።
፱ እናም እነሆ እና አስተውሉ፣ ይህም
ጩኸታቸው እና ለሁሉም ህዝብ የጌታ
ድምፅ ነው፥ የህዝቤ ድንበር ይሰፋ ዘንድ፣
እና ሀካስማዎቿም ይጠናከሩ ዘንድ፣ እና
ፅዮንም በአካባቢው ባሉ ሀገራት ትጎለብት
ዘንድ ወደ ለፅዮን ምድር ሂዱ።
፲ አዎን፣ ከሁሉም ህዝብ መካከል ጩኸቱ
ይውጣ፥ ንቁ፣ እና ተነሱ እና ሙሽራው
ንም ለመገናኘት ሂዱ፤ እነሆ እና አስተ
ውሉ፣ ሀሙሽራው ይመጣል፣ ትቀበሉትም
ዘንድ ውጡ። ለጌታ ለታላቅ ቀንም ራሳች
ሁን አዘጋጁ።
፲፩ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን ሀአታውቁምና እን
ግዲህ ለንቁ።
፲፪ ከአህዛብ ሀ መካከል ያሉትም ወደ
ለ
ፅዮን ይሽሹ።
፲፫ እና ሀየይሁዳ የሆኑትም ወደጌታ ለቤት
ሐ
ተራራዎች ወደ መኢየሩሳሌም ይሽሹ።
፲፬ ከሀገሮች መካከል፣ እንዲሁም ከባቢ
ሎን፣ መንፈሳዊ ባቢሎን ከሆነው ከክፋት
መካከል ውጡ።

፩ የቤተክርስቲያኔ ህዝብ ሆይ፣ አድ
ምጡ፣ ይላል ጌታ አምላ ካችሁ፣ እና እና
ንተን በሚመለከት የጌታን ቃል ስሙ—
፪ ወደ ሀቤተመቅደሱ በድንገት የሚመ
ጣው ጌታ፤ አዎን፣ እግዚአብሔርን በእ
ርሱ ህዝብ ላይ፣ እና በመካከላችሁ ላሉ
ኃጢአተኞች ላይ ሁሉ ለለፍርድ እርግ
ማን ይዞ በምድር ላይ የሚወርደው ጌታን
አድምጡ።
፫ እግዚአብሔር የተቀደሰውን ክንዱን
በአሕዛብ ሁሉ ፊት ሀይገልጣልና፣ እና
በምድር ዳርቻ የሚኖሩትም ሁሉ የአም
ላካቸውን ለመድኃኒት ያያሉ።
፬ ስለዚህ ህዝቤ ሆይ፣ ተዘጋጁ፣ ተዘጋጁ፤
ራሳችሁን ቀድሱ፤ የቤተክርስቲያኔ ህዝብ
ሆይ፣ እንድትቆዩ ያልታዘዛችሁት ሁሉ
አብራችሁ በፅዮን ምድር ውስጥ ተሰብሰቡ።
፭ ሀከባቢሎንም ውጡ። የጌታን ዕቃ የም
ትሸከሙ ለንፁሀን ሁኑ።
፮ የክብር ስብሰባችሁን ጥሩ፣ እና አንዳ
ችሁ ከሌላችሁ በየጊዜው ሀተነጋገሩ። እና
እያንዳንዱም ሰው የጌታን ስም ይጥራ።
፯ አዎን፣ ደግሞም እውነት እላችኋ
ለሁ፣ የጌታ ድምፅ ለእናንተ የሚሆንበት
ጊዜ መጥቷል፥ ከባቢሎን ውጡ፤ ሀከአ
፻፴፫ ፪ ሀ ሚል. ፫፥፩፤
		ለ
፫ሀ
		ለ
፭ሀ

		ለ

ት. እና ቃ. ፴፮፥፰።
ት. እና ቃ. ፩፥፴፮።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ።
ኢሳ. ፶፪፥፲።
ኢሳ. ፲፪፥፪፤ ፶፪፥፲።
ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ፤
ደህንነት።
አልማ ፭፥፶፯፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ባቢሎን፤
አለማዊነት።
፪ ጢሞ. ፪፥፳፩፤
፫ ኔፊ ፳፥፵፩፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፪።

			 ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
፮ ሀ ሚል. ፫፥፲፮–፲፰።
፯ ሀ ዘካ. ፪፥፮–፯፤
ማር. ፲፫፥፳፯።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፰።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. አህዛቦች።
		ለ ቅ.መ.መ. አይሁዶች።
		ሐ ኢሳ. ፲፩፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፬፤
፪ ኔፊ ፲፥፰፣ ፳።
		መ ቅ.መ.መ. የሚስዮን ስራ።
፱ ሀ ኢሳ. ፶፬፥፪።
ቅ.መ.መ. ካስማ።
		ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን።

፲ ሀ ማቴ. ፳፭፥፮፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፯–፲፰፤
፵፭፥፶፬–፶፱።
ቅ.መ.መ. ሙሽራ።
		ለ ት. እና ቃ. ፩፥፲፪–፲፬።
፲፩ ሀ ት. እና ቃ. ፵፱፥፯።
		ለ ማር. ፲፫፥፴፪–፴፯፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፵፮፣ ፵፰።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፩፣ ፵፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ፅዮን።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣
የያዕቆብ ልጅ።
		ለ መዝ. ፻፳፪።
		ሐ ኢሳ. ፪፥፩–፫፤
ሕዝ. ፴፰፥፰።
		መ ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።

፪፻፸፱

፲፭ ነገር ግን በእውነት ጌታ እንዲህ
ይላል፣ ሽሸታችሁ ሀበችኮላ አይሁን፣ ነገር
ግን ሁሉም ነገሮች በፊታችሁ ይዘጋጁ፤ እና
የሚሄደውም፣ ድንገተኛ ጥፋትም እንዳይ
ደርስበት ወደኋላ ለአይመልከት።
፲፮ የምድር ነዋሪዎች ሁሉ፣ ሀአድምጡ
እና ስሙ። የቤተክርስቲያኔ ሽማግሌዎች
የሆናችሁ በአንድነት አብራችሁ አድምጡ፣
እና የጌታንም ድምፅ ስሙ፤ ሁሉንም ሰዎች
ይጣራልና፣ እና በየትኛውም ስፍራ ለሚ
ገኙ ሰዎች ሁሉ ለንስሀ ይገቡ ዘንድያዝዛ
ቸዋል።
፲፯ እነሆም፣ ጌታ አምላክ በሰማያት
መካከል እንዲህ በማለት በመጮህ መል
አክ ሀልኳል፥ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ እና
ጥርጊያውንም ለቀና አድርጉ፣ ሐየመምጣ
ቱም ጊዜ ቀርቦአልና—
፲፰ ሀበጉ ለበፅዮን ተራራ ሲቆም፣ እና ከእ
ርሱም ጋር የአባቱ ስም በግምባራቸው የተ
ጻፈላቸው ሐመቶ አርባ አራት ሺህ ነበሩ።
፲፱ ስለዚህ፣ ሀለሙሽራው ለምጻት ተዘ
ጋጁ፤ ሂዱ፣ ከእርሱም ጋር ለመገናኘት
ሂዱ።
፳ እነሆም፣ በደብረ ዘይት ተራራና በታ
ላቋ ባህር ላይ፣ እንዲሁም በታላቁ ጥልቅ፣
እና በባህር ደሴት ላይ፣ እና በፅዮን ምድር
ላይ ሀይቆማል።
፳፩ እና ሀበፅዮንም ሆኖ ድምፁን ለከፍ
አድርጎ ይጮኻል፣ እና ከኢየሩሳሌምም

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፫፥፲፭–፳፱

ይናገራል፣ እና ድምጹም በሁሉም ህዝብ
መካከል ይሰማል፤
፳፪ ይህም ተራሮችን ሀበሚሰብር፣ እና
ሸለቆዎችን እንደሚለያይ በሚያደርግ እንደ
ብዙ ውሀዎች ለድምፅና እንደ ታላቅ ሐነጐ
ድጓድ ድምፅ ይሰማል።
፳፫ ታላቁን ጥልቅ ያዝዘዋል፣ እና ይህም
ወደ ሰሜን አገሮችም ይገፋል፣ እና ሀደሴ
ቶችም አንድ ምድር ይሆናሉ፤
፳፬ እና ሀ የኢየሩሳሌም ምድር እና
የፅዮን ምድር ወደስፍራቸው ይመለ
ሳሉ፣ እና ምድርም ለከመከፋፈልዋ ቀን
አስቀድሞ እንደነበረችበትም አይነት
ትሆናለች።
፳፭ እና ጌታ፣ እንዲሁም አዳኝ፣ በህ
ዝቡ መካከል ይቆማል፣ እና ስጋ ለባሽ ሁሉ
መካከል ሀይነግሳል።
፳፮ እና ሀበሰሜን ሀገሮች ያሉትም ጌታን
ያስታውሳሉ፤ እና ነቢያቶቻቸውም ድም
ጹን ይሰማሉ፣ እና ራሳቸውን ከዚህም
በኋላ የሚታገሱ አይሆኑም፤ እና ድንጋ
ይን ይመታሉ፣ እና በፊታቸውም በረዶ
ዎች ይፈሳሉ።
፳፯ እና ሀአውራ መንገድም በታላቁ ጥልቅ
መካከል ይዘረጋል።
፳፰ ጠላቶቻቸውም ለእነርሱ እንደ አደን
ይሆናሉ፣
፳፱ እና ፍሬ በማያፈራ ሀበረሀ ውስጥም
የህይወት ውሀ ምንጭ ይፈልቃል፤ እና

፲፭ ሀ ኢሳ. ፶፪፥፲–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፯–፲፰፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፶፮።
፹፰፥፺፪።
		ለ ዘፍጥ. ፲፱፥፲፯፣ ፳፮፤
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ሉቃ. ፱፥፷፪።
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፲፮ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፩–፮።
፳ ሀ ዘካ. ፲፬፥፬፤
		ለ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፰–፶፫።
ንስሀ መግባት።
፳፩ ሀ ኢሳ. ፪፥፪–፬።
፲፯ ሀ ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፳፯፥፯–፰፤ 		ለ ኢዩ. ፫፥፲፮፤
፹፰፥፺፪።
ዓሞ. ፩፥፪።
		ለ ኢሳ. ፵፥፫–፭።
፳፪ ሀ መዝ. ፸፯፥፲፰፤
		ሐ ሚል. ፫፥፩።
ራዕ. ፲፬፥፪።
፲፰ ሀ ራዕ. ፲፬፥፩።
		ለ ሕዝ. ፵፫፥፪፤ ራዕ. ፩፥፲፭፤
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር በግ።
ት. እና ቃ. ፻፲፥፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፬፥፪።
		ሐ መሳ. ፭፥፭፤
		ሐ ራዕ. ፯፥፩–፬።
ኢሳ. ፵፥፬፤ ፷፬፥፩፤
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ሙሽራ።
ራዕ. ፲፮፥፳፤
		ለ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፫፤

፻፱፥፸፬።
፳፫ ሀ ራዕ. ፮፥፲፬።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም።
		ለ ዘፍጥ. ፲፥፳፭።
ቅ.መ.መ. ምድር—
የምድር መከፋፈል።
፳፭ ሀ ቅ.መ.መ. ኢየሱስ
ክርስቶስ—የክርስቶስ
የአንድ ሺህ አመት ግዛት።
፳፮ ሀ ኤር. ፲፮፥፲፬–፲፭፤
ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የጠፉት የእስራኤል
አስር ጎሳዎች።
፳፯ ሀ ኢሳ. ፲፩፥፲፭–፲፮፤
፪ ኔፊ ፳፩፥፲፮።
፳፱ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፮–፯።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፫፥፴–፵፯

፪፻፹

በጸሀይ የደረቀውም መሬት ዳግም የተ
ጠማ ምድር አይሆንም።
፴ እና የከበረ ሀብታቸውንም ወደ አገል
ጋዬ ሀኤፍሬም ልጆች ያመጣሉ።
፴፩ እና የዘለአለም ሀኮረብቶች ድንበሮ
ችም በፊታቸው ይንቀጠቀጣሉ።
፴፪ እና በዚያ፣ እንዲሁም በፅዮን ውስጥ፣
ይወድቃሉ እና በጌታ አገልጋዮች እጆ
ችም፣ እንዲሁም በኤፍሬም ልጆች፣ የክ
ብር አክሊል ይጎነጸፋሉ።
፴፫ እና እነርሱም በዘለአለም የደስታ
ሀ
መዝሙር ይሞላሉ።
፴፬ እነሆ፣ ይህም በእስራኤል ሀጎሳዎች
ላይ የዘለአለማዊው እግዚአብሔር በረከት፣
እና ለበኤፍሬም እና በባልንጀሮቹ ራስ ላይ
ዋጋ ያለው በረከት ነው።
፴፭ እና ሀየይሁዳ ጎሳ ለሆኑትም፣ ከስቃ
ያቸው በኋላ ለበቅድስና በጌታ ፊት፣ በቀን
እና በማታ፣ ለዘለአለም፣ በፊቱ እንዲኖሩ
ይቀደሳሉ።
፴፮ አሁንም፣ በእውነት ጌታ እንዲህ
ይላል፣ የምድር ነዋሪዎች ሆይ፣ እነዚህ ነገ
ሮች በእናንተ መካከል የታወቁ ይሆኑ ዘንድ
የዘለአለም ሀወንጌል ያለው፣ ለአንዳንዶች
የታየ እና ለሰውም ይህን የሰጠ፣ እና በምድር
ላይ ለሚኖሩት ለብዙዎች የሚታየው ለመል
አክ ከሰማይ መካከል እንዲበር ልኬአለሁ።
፴፯ እና ይህም ሀወንጌል ለለእያንዳንዱ
ሕዝብ፣ ለነገድ፣ ቋንቋ፣ እና ወገንም ሁሉ
ሐ
ይሰበካል።
፴፰ እና የእግዚአብሔርም አገልጋዮች
በታላቅ ድምፅ፥ የፍርዱ ሰዓት ደርሶአልና

እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት በማ
ለት ይሄዳሉ፤
፴፱ እና ሰማይንና ምድርንም ባሕርንም
የውኃንም ምንጮች ለሠራው ሀስገዱለት—
፵ በቀን እና በማታ የጌታን ስም በመጥ
ራት፥ ሰማያትን ሀቀድደህ ብትወርድስ፣
ተራሮችም በፊትህ ቢናወጡስ በማለትም።
፵፩ እናም በራሳቸው ላይ መልስ ይሰ
ጣል፤ የጌታ መገኘት እሳት እንደሚያቀ
ልጥ እሳት፣ እና ውኃንም ሀእንደሚያፈላ
እሳት ይሆናል።
፵፪ ጌታ ሆይ፣ ስምህ ለጠላቶችህ ይገለጥ
ዘንድ፣ እና አሕዛብም በፊትህ ይንቀጠቀጡ
ዘንድ ትወርዳለህ—
፵፫ ያልጠበቁትን የሚያስፈራውን ነገር
ባደረግህም ጊዜ፤
፵፬ አዎን፣ ወረድህ፣ እና ተራሮችም በፊ
ትህ ተንቀጠቀጡ፣ የሚደሰተውንና ጽድ
ቅን የሚያደርገውን በመንገዶችህም የሚ
ያስቡህን ሀትገናኛቸዋለህ።
፵፭ እግዚአብሔር ሆይ፣ ሰዎች ከጥንት
ጀምሮ ሀለሚጠብቁህ ለከምትሠራላቸው
ከአንተ በቀር ሌላ አምላክን አልሰሙም፣
በጆሮአቸውም አልተቀበሉም፣ ዓይንም
አላየችም።
፵፮ እና እንዲህም ይባላል፥ ከእግዚአብ
ሔር ዘንድ ከሰማይ የወረደው፣ ልብሱም
የቀላ፣ ከባሶራ ሀ የሚመጣ አለባበሱም
ያማረ፣ በጕልበቱስ ጽናት የሚራመድ ይህ
ለ
ማን ነው?
፵፯ እርሱም ይላል፥ በጽድቅ የምናገር
ለማዳንም የምበረታ እኔ ነኝ።

፴ ሀ ዘካ. ፲፥፯–፲፪።
ቅ.መ.መ. ኤፍሬም—
የኤፍሬም ጎሳ።
፴፩ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፮።
፴፫ ሀ ኢሳ. ፴፭፥፲፤ ፶፩፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፷፮፥፲፩።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል አስራ
ሁለት ጎሳዎች።
		ለ ዘፍጥ. ፵፰፥፲፬–፳፤
፩ ዜና ፭፥፩–፪፤
ኤተር ፲፫፥፯–፲።

፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. ይሁዳ፣ የያዕቆብ
ልጅ—የይሁዳ ጎሳ።
		ለ ቅ.መ.መ. ቅድስና።
፴፮ ሀ ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
		ለ ራዕ. ፲፬፥፮–፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፭–፲፪።
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፰።
		ሐ ቅ.መ.መ. መስበክ፤
የሚስዮን ስራ።
፴፱ ሀ ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፵ሀ
፵፩ ሀ
፵፬ ሀ
፵፭ ሀ

ኢሳ. ፷፬፥፩–፪።
ኢዮብ ፵፩፥፴፩።
፩ ተሰ. ፬፥፲፭–፲፰።
ሰቆ. ፫፥፳፭፤
፪ ኔፊ ፮፥፯፣ ፲፫።
		ለ ኢሳ. ፷፬፥፬፤
፩ ቆሮ. ፪፥፱።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
		ለ ኢሳ. ፷፫፥፩–፪።

፪፻፹፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፫፥፵፰–፷፩

፵፰ እና ጌታም በልብሱ ሀ ቀይ፣ እና
ልብሱም ወይን በመጥመቂያ እንደሚረ
ግጥ ሰው ልብስ ይሆናል።
፵፱ እና ከፊቱም ክብር ታላቅነት የተ
ነሳ ሀጸሀይ በእፍረት ፊቱን ይሸፍናል፣ እና
ጨረቃም ብርሀኗን ትከለክላለች፣ እና ከዋ
ክብትም ከስፍራቸው ይወረወራሉ።
፶ እና ድምጹም ይሰማል፥ ወይን
መጭመቂያን ብቻዬን ሀረግጫለሁ፥ እና
በሁሉም ህዝብ ላይ ፍርድ አምጥቻለሁ፤
እና ማንም ሰው ከእኔ ጋር አልነበረም፤
፶፩ በቍጣዬ ረገጥኋቸው በመዓቴም
ቀጠቀጥኋቸው፣ ደማቸውም በልብሴ ላይ
ሀ
ተረጭቶአል፣ ልብሴንም ሁሉ አሣድፌ
አለሁ፤ ይህም በልቤ የነበረው የምበቀል
በት ቀን ነውና።
፶፪ አሁንም የምቤዥበትም ዓመት ደርሶ
አል፤ እና የጌታቸውን አፍቃሪ ደግነትን እና
በመልካምነቱም መሰረት፣ እናም በአፍቃሪ
ደግነቱ መሰረት፣ በእነርሱ ላይ ስላፈሰሰው
ሁሉ ለዘለአለም ይናገራሉ።
፶፫ ሀበጭንቃቸው ሁሉ እርሱ ተጨነቀ።
የፊቱን መልአክ አዳናቸው፤ ለበፍቅሩና
በርኅራኄውም ሐ ተቤዣቸው፣ በቀደመ
ውም ዘመን ሁሉ አንሥቶ ተሸከማቸው፤
፶፬ አዎን፣ እና ሀሔኖክ ደግሞም፣ እና
ከእርሱም ጋር የነበሩት፤ ከእርሱ በፊት
የነበሩት ነቢያት፤ እና ለኖህም ደግሞ፣ እና
ከእርሱም በፊት የነበሩት፤ እና ሐሙሴም፣
እና ከእርሱ በፊት የነበሩት፤
፵፰ ሀ ዘፍጥ. ፵፱፥፲፩–፲፪፤
ሉቃ. ፳፪፥፵፬፤
ራዕ. ፲፱፥፲፩–፲፭፤
ጆ.ስ.ት. ራዕ. ፲፱፥፲፭
(ተጨማሪ)፤
ሞዛያ ፫፥፯፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፰።
፵፱ ሀ ኢሳ. ፲፫፥፲፤ ፳፬፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፪፤
፹፰፥፹፯።
፶ ሀ ኢሳ. ፷፫፥፪–፫፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፯፤
፹፰፥፻፮።
፶፩ ሀ ዘሌዋ. ፰፥፴።
፶፫ ሀ ኢሳ. ፷፫፥፬–፱።
		ለ ቅ.መ.መ. ልግስና።

፶፭ ከሙሴ እስከ ኤልያስ፣ እና ከኤል
ያስ ሀበትንሳኤው ከክርስቶስ ጋር እስከ ነበ
ረው ዮሐንስ፣ እና ቅዱስ ሐዋርያት፣ ከአ
ብርሐም፣ ይስሀቅ፣ እና ያዕቆብ ጋር በበጉ
ፊት ይሆናሉ።
፶፮ ሀ የቅዱሳን ለ መቃብሮችም ሐ ይከፈ
ታሉ፤ እና መበፅዮን ተራራ ላይ፣ እና በቅ
ዱስቲቱ ከተማ ሠአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ላይ
ሲቆምም፣ እነርሱም ይመጣሉ እና በበጉም
ረ
ቀኝ ይቆማሉ፤ እና በቀን እና በማታ ለዘ
ለአለም ሰየበጉን ሸመዝሙሮች ይዘምራሉ።
፶፯ እና ለዚህም ምክንያት ሰዎች የሚገለ
ጡትን ሀክብሮች ተካፋይ ይሆኑ ዘንድ፣ ጌታ
ለ
የወንጌሉን ሙላት፣ ዘለአለማዊ ቃልኪዳ
ኑን፣ በግልጽ እና በቀላል ምክንያቱን ላከ—
፶፰ በምድር ላይ ለሚመጡት ነገሮች
ሀ
ደካማዎችን ለማዘጋጀት፣ እና ጥበበኞችን
በሚያሳፍሩበት ቀን ለጌታ መልእክት፣ እና
ለ
አነስተኛው ብርቱ ሕዝብ ይሆናል፣ እና
ሐ
ሁለቱ አሥሩን ሺህ ያሸሻሉ።
፶፱ እና በመንፈሱ ኃይል ጌታ በአለም
ደካማ ነገሮች አህዛብን ሀይወቃል።
፷ እና ለዚህም ምክንያት እነዚህ ትእዛ
ዛት ተሰጥተው ነበር፤ በተሰጧቸውም ቀን
ከአለም ይሰውሯቸው ዘንድ ታዝዛው ነበር፣
ነገር ግን አሁን ወደ ሁሉም ሀስጋ ለባሾች
ለ
ይሂዱ—
፷፩ እና ይህም ሁሉንም ስጋ ለባሽ በሚ
ገዛው በጌታ አዕምሮ እና ፈቃድ መሰረት
ነው።

		ሐ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. ሔኖክ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ
ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሙሴ።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
፶፮ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳን።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፭–፵፮፤
፹፰፥፺፮–፺፯።
		መ ኢሳ. ፳፬፥፳፫፤
ራዕ. ፲፬፥፩፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፮፤
፹፬፥፪፣ ፺፰–፻፪።
		ሠ ቅ.መ.መ. አዲሲቱ

ኢየሩሳሌም።
		ረ ማቴ. ፳፭፥፴፫–፴፬።
		ሰ ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
በግ።
		ሸ ራዕ. ፲፭፥፫፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፺፰–፻፪።
፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. የክብር ደረጃዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
፶፰ ሀ ማቴ. ፲፩፥፳፭፤
፩ ቆሮ. ፩፥፳፯፤
አልማ ፴፪፥፳፫፤ ፴፯፥፮–፯።
		ለ ኢሳ. ፷፥፳፪።
		ሐ ዘዳግ. ፴፪፥፳፱–፴።
፶፱ ሀ ሚክ. ፬፥፲፩–፲፫።
፷ ሀ ት. እና ቃ. ፩፥፪።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፬፥፶፰–፶፱።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፫፥፷፪–፸፬

፷፪ እና ንስሀ ለሚገባው እና በጌታ ፊት
ራሱን ለለሚቀድስም ሐየዘለአለም ህይወ
ትን ይሰጣል።
፷፫ እና የጌታን ድምፅ ሀለማያደምጡም፣
ከህዝብ መካከል ለይቆረጡ ዘንድ፣ በነቢዩ
ሙሴ የተጻፈውም ይፈጸማል።
፷፬ እና በነቢዩ ሀሚልክያስ እንደተጻፈ
ውም፥ እነሆ፣ እንደ ምድጃ እሳት የሚ
ነድድ ለቀን ይመጣል፤ ትዕቢተኞችና ኃጢ
አትን የሚሠሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ፤ የሚ
መጣውም ቀን ሐያቃጥላቸዋልና፥ ሥርንና
ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም፣ ይላል
የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።
፷፭ ስለዚህ፣ ይህም ለእነርሱ የጌታ መልስ
ይሆናል፥
፷፮ በዚያም ቀን ወደ ራሴ ስመጣ፣ በመካ
ከላችሁ ማንም ሀአልተቀበለኝም፣ እና ተሰ
ድዳችሁም ነበር።
፷፯ በጠራሁስ ጊዜ የሚመልስ ማንም
አልነበረም፤ ነገር ግን መታደግ እንዳል
ችል ሀእጄ አጭር አልሆነችም፣ ወይስ ለማ
ዳን ለኃይል የለኝም።
ሀ

፪፻፹፪

፷፰ እነሆ፣ በገሠጽሁ ጊዜ ባሕርን ሀአደ
ርቃለሁ። ወንዞችንም ምድረበዳ አደርጋ
ቸዋለሁ፤ ዓሦቻቸውም ይገማሉ በጥማ
ትም ይሞታሉ።
፷፱ ሰማያትን ጥቍረት አለብሳቸዋለሁ፥
መጋረጃቸውንም ማቅ አደርጋለሁ።
፸ እና ሀይህ ከእጄ ይሆንባችኋል—በኀ
ዘን ትተኛላችሁ።
፸፩ እነሆ እና አስተውሉ፣ የሚያድና
ችሁ ማንም የለም፤ ከሰማያት ስጠራችሁ
ድምጼን አልታዘዛችሁበትምና፤ በአገል
ጋዮቼ አላመናችሁም፣ እና ወደ እናንተም
ሀ
ሲላኩ አልተቀበሏቸውም።
፸፪ ስለዚህ፣ ምስክሩን ሀያትማሉ እና ህግ
ንም ያስራሉ፣ እና ወደ ድቅድቅ ጭለማም
ትጣላላችሁ።
፸፫ እነዚህም በድቅድቅ ጨለማ ይሄዳሉ፣
በዚያ ሀልቅሶ፣ ሀዘንና፣ ጥርስ ማፏጨት
ይሆናል።
፸፬ እነሆ ጌታ አምላካችሁ ይህን ተናግ
ሯል። አሜን።

ክፍል ፻፴፬
በነሀሴ ፲፯፣ ፲፰፻፴፭ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ ኦሀዮ ውስጥ በነበረው በቤተክርስ
ቲያኗ አጠቃላይ ስብሰባ ላይ በአንድ ድምፅ ምርጫ የተቀበሉት ስለመንግስት እና
በአጠቃላይም ስለህግጋት የሚመለከት የእምነት እወጃ። ብዙ ቅዱሳን የትምህ
ርት እና ቃል ኪዳን የመጀመሪያው ቅጂ ውስጥ እንዲኖር የቀረበውን ለማመዛዘን
ተሰብስበው ነበር። በዚያም ጊዜ፣ የሚቀጥለው መግቢያ ለዚህ እወጃ ተሰጠው፥
“የምድር መንግስታትን እና አጠቃላይ ህግጋትን በሚመለከት ያለን እምነት የስ
፷፪ ሀ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		ለ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፬።
ቅ.መ.መ. ቅድስና።
		ሐ ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
፷፫ ሀ ቅ.መ.መ. ማዳመጥ።
		ለ የሐዋ. ፫፥፳፪–፳፫፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፳–፳፩፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፫፤ ፳፩፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፩፥፲፬፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵።

፪ ኔፊ ፯፥፪።
፷፬ ሀ ሚል. ፬፥፩።
፷፰ ሀ ዘፀአ. ፲፬፥፳፩፤
ቅ.መ.መ. ሚልክያስ።
		ለ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፮–፴፯።
ኢያ. ፫፥፲፬–፲፯።
		ሐ ኢሳ. ፷፮፥፲፭–፲፮፤
፸ ሀ ኢሳ. ፶፥፲፩።
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፤
፸፩ ሀ ፪ ዜና ፴፮፥፲፭–፲፮፤
፫ ኔፊ ፳፭፥፩፤
ኤር. ፵፬፥፬–፭።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፱፤ ፷፬፥፳፬። ፸፪ ሀ ኢሳ. ፰፥፲፮–፳።
ቅ.መ.መ. ምድር—
፸፫ ሀ ማቴ. ፰፥፲፩–፲፪፤
ምድርን ማፅዳት።
ሉቃ. ፲፫፥፳፰፤
፷፮ ሀ ዮሐ. ፩፥፲፩።
ት. እና ቃ. ፲፱፥፭።
፷፯ ሀ ፪ ኔፊ ፳፰፥፴፪።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ፤
		ለ ኢሳ. ፶፥፪፤
ሲዖል።

፪፻፹፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፬፥፩–፮

ህተት ትርጉም ወይም የስህተት መረጃ እንዳይሆን፣ በዚህ መፅሀፍ መዝጊያ ላይ
ይህን በሚመለከት አስተሳሰባችንን ማቅረብ ትክክለኛ እንደሆነ አስበናል።”
፩–፬፣ መንግስታት የህሊናን ነጻነት እና
አምልኮን ይጠብቁ፤ ፭–፰፣ ሁሉም ሰዎች
መንግስታቸውን መደገፍ እና ለህግም ታዛ
ዥነት እና አክብሮት ሊኖራቸው ይገባል፤
፱–፲፣ የሀይማኖት ህብረተሰቦች የህዝባዊ
ሀይላት አይኑራቸው፤ ፲፩–፲፪፣ ሰዎች
ራሳቸውን እና ንብረቶቻቸውን በመጠ
በቅ ከጥፋት ነጻ ይሆናሉ።
፩ ሀ መንግስታት እግዚአብሔር ለሰው
ጥቅም የመሰረታቸው እንደሆኑ እና
ምናለን፤ እና እነዚህን በሚመለከትም፣
ለህብረተሰብ ጥቅም እና ደህንነት በሚሰ
ሩት አማካይነት ህግጋትን እና እነርሱንም
በሚያስተዳድሩ ሰዎችን በተጠያቂነት ይይ
ዟቸዋል።
፪ ህግጋት ለእያንዳንዱ ሀየህሊና ለነጻነት
ጥቅም፣ የንብረት መብትና ቁጥጥር፣ እና
የህይወት ሐ ጥበቃን ለማግኘት ካልተመ
ሰረቱ እና ተጥሰውም ካልተገኙ በስተቀር
ምንም መንግስት በሰላም ለመኖር እንደ
ማይችል እምነት አለን።
፫ መንግስታት ሁሉ እነዚህን ህግጋት ለማ
ስከበር ህዝባዊ ሀባለስልጣናት እና ዳኛዎች
እንደሚያስፈልጋቸው እናምናለን፤ እና
ህጉን በእኩልነት እና በፍትሀዊነት የሚያስ
ተዳድሩም ሪፐብሊክ ከሆነ በህዝብ ድምፅ፣
ወይም በነገስታት ይፈለጉ፣ ይደገፉም።
፬ ሀይማኖት በእግዚአብሔር እንዲመሰ
ረት እናምናለን፤ እና የሀይማኖታቸው አስ
ተያየት የሌሎችን መብት እና ነጻነት እስ
ካልጣሰ ድረስ፣ ይህን ለመጠቀምም ሰዎች
ለእርሱ እና ለእርሱ ብቻ መልስን ይስጡ፤
ነገር ግን የሰዎች ህግ የሰዎችን ህሊና በማ
ለ

፻፴፬ ፩ ሀ ት. እና ቃ. ፺፰፥፬–፯፤

እ.አ. ፩፥፲፪።
		ለ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ህሊና።

		ለ
		ሐ
፫ሀ
፬ሀ

ስተሳሰር የማምለክን ደንብ በማዘዝ ጣልቃ
ለመግባት፣ ወይም የህዝባዊ ወይም የግል
ሀ
የአምልኮ መንገድን ለማዘዝ መብት እንዳ
ላቸው አናምንም፤ ዳኞች ወንጀሎችን ያስ
ቁሙ፣ ነገር ግን ህሊናን አይቆጣጠሩ፤ ወን
ጀለኛነትን ይቅጡ፣ ነገር ግን የነፍስን ነጻ
ነት አይጨቁኑ።
፭ ሁሉም ሰዎች በሚኖሩባቸው መን
ግስታት ህግጋት የወረሱትን እና የማይ
ነጠለውን መብቶቻቸውን የሚጠብቁላቸ
ውን መንግስታት ለመቀበል እና ለመደገፍ
ግዴታ እንዳላቸው እናምናለን፤ እና በእ
ንደዚህ ከተጠበቁ ዜጎች ህዝብን ሀማሳመጽ
እና መቃወም የሚጠበቅባቸው አይደለም፣
እና መቀጣትም ይገባቸዋል፤ እና መንግስ
ታት ሁሉ የህዝብን ጥቅም በጥብቅ ለመያዝ
የራሳቸውን ፍርድ በመልካምነት እንደሚ
ያስቡት እንደዚህ አይነት ህግጋትን ለመስ
ራት መብት አላቸው፤ በዚህም ጊዜ ግን፣
የህሊና ነጻነትን በቅድስና ይጠበቁ።
፮ እያንዳንዱም ሰው በተመደበለት ስፍራ
ውስጥ መከበር እንደሚገባው፣ የዋሆችን
ለመጠበቅ እና ወንጀለኞችን ለመቅጣት
የተመደቡት መሪዎች እና ዳኛዎችም እን
ደዚህ መከበር እንደሚገባቸው እናምናለን፤
እና ሀለህግጋትም ሁሉም ሰዎች ክብር እና
አክብሮትን ይስጡ፣ ካለእርሱም ስርዓት
የለሽነት እና ሽብር ሰላምንና ስምምነትን
ይሰጣሉ፤ የሰዎች ህግጋት የሚመሰረቱት
እንደግለሰቦች እና እንደህዝቦች፣ በሰዎች
እና ሰው መካከል፣ የምንፈልገውን ለመ
ቆጣጠር በሚኖር አላማ ነው፤ እና ከሰማይ
የተሰጡት መለኮታዊ ህግጋትም በመንፈሳዊ
ጉዳዮች ላይ መመሪያዎችን ለመጠቀም፣

ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፰–፲፱።
ት. እና ቃ. ፺፰፥፰–፲።
አልማ ፳፩፥፳፩–፳፪፤
እ.አ. ፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።

፭ ሀ እ.አ. ፩፥፲፪።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
፮ ሀ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩፤
፹፰፥፴፬።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፬፥፯–፲፪

፪፻፹፬

ለእምነትና ለአምልኮ፣ ሁለቱም በሰው እና
በፈጣሪው ይመለሱ ዘንድ ነው።
፯ ገዢዎች፣ ስቴቶች፣ እና መንግስታት
መብት እንዳላቸው፣ እና ዜጎች የሀይማኖት
እምነታቸውን በነጻነት ለማምለክ እንዲጠ
ብቋቸው ህግጋትን ለማሳለፍ የሚገባቸው
እንደሆኑ እናምናለን፤ ነገር ግን ለህግጋት
ትኩረትና ክብር እስከ ተሰጠ ድረስ እና
እንደዚህ አይነቶቹ የሀይማኖት አስተያ
የቶች ህዝብን ማሳመጽንና አድማን እንደ
ጥፋት የማያዩ እስካልሆነ ድረስ በፍትህ
ይህን መብት ለመውሰድ፣ ወይም በአስተ
ያየታቸው እነዚህን ከህግ ውጪ ለማድረግ
መብት እንዳላቸው አናምንም።
፰ ወንጀል መስራት እንደ ጥፋቱ መሰ
ረት ሀመቀጣት እንደሚገባው እናምናለን፤
መግደል፣ አገር መክዳት፣ መዝረፍ፣ መስ
ረቅ፣ እና ሰላምን ማፍረስ፣ በሁሉም ሁኔ
ታዎች፣ በወንጀልነታቸው መሰረት እና
በሰዎች መካከል ጥፋት ለማድረግ ባላቸው
ፍላጎት መሰረት ጥፋቱ በተደረገበት መን
ግስት ህግጋት ይቀጡ፤ እና ለህዝባዊ ሰላም
እና እርጋታ ሁሉም ሰዎች ወደፊት በመ
ሄድ በመልካም ህግጋት ላይ የሚያጠፉትን
ለቅጣት ለማምጣት ችሎታቸውን ይጠቀ
ሙበት።
፱ የሀይማኖት ተፅእኖ ከህዝባዊ መንግስት
ጋር በመቀላቀል አንድ የሀይማኖት ህብረተ
ሰብን በማበረታታት እና ሌላን በመንፈሳዊ
መብት ከህግ ወጪ በማድረግ፣ እና የእያን
ዳንዱ አባላት መብቶችም እንደ ዜጋ መካዳ
ቸው ትክክል እንደሆነ አናምንም።
፲ የፅድቅ ህብረተሰቦች ሁሉ አባሎቻቸው
በሚረብሹበት ጊዜ በህብረተሰቦች መመሪ
ያዎችና መቆጣጠሪያዎች መሰረት ለመቅ
ጣት መብት እንዳላቸው እናምናለን፤ እነ
ዚህ ቅጣቶች ለማህበርተኛነት እና ለመል
ካም አቋም እስከሆነ ድረስ፤ ነገር ግን ምንም

የሀይማኖት ህብረተሰብ ሰዎችን በንብረት
ወይም በህይወት መብት ላይ፣ የዚህ አለም
ቁሳቁሶችን ሊወስዱባቸው፣ ወይም በህይ
ወታቸው ይሁን በሰውነታቸው ላይ አደጋን
ሊያደርሱባቸው፣ ወይም ምንም የሰውነት
ቅጣት በእነርሱ ላይ ለማድረግ ስልጣን እን
ዳላቸው አናምንም። ከህብረተሰቦቻቸው
ሀ
ይወገዙ ዘንድ ህብረታቸውን ለመውሰድ
ብቻ ነው የሚችሉት።
፲፩ ሰዎች በህዝባዊ ህግ ለደረሰባቸው አግ
ባብ ላልሆኑ ነገሮች እና ለቅሬታ፣ ለግል
መጎሳቆልን፣ ወይም የንብረት ወይም የህ
ሊና መብት መጣስን፣ እና እነዚህን ለመጠ
በቅ ህግጋት ባሉበት ይግባኝ መጠየቅ እን
ደሚገባቸው እናምናለን፤ ነገር ግን መንግ
ስትን ከህጋዊ ካልሆነ ወረራ እና ሁሉንም
ሰዎች በአስቸኳይ ሁኔታ የመብትን መጣስ
እና በህግጋት ይግባኝ ለመጠየቅ በማይቻል
በት ጊዜ ርጋታን ለማግኘት ሁሉም ሰዎች
ራሳቸውን፣ ባልንጀሮቻቸውን፣ እና ንብ
ረቶቻቸውን በመጠበቅ ጥፋተኞች እንደ
ማይሆኑ እናምናለን።
፲፪ ወንጌልን ለምድር ህዝቦች ሀመስበክ፣
እና በፅድቅ ራሳቸውን ከአለም ክፋት እን
ዲያድኑ ማስጠንቀቅ ትክክል እንደሆነ እና
ምናለን፤ ነገር ግን በባሪያዎች ላይ ጣልቃ
በመግባት፣ ወይም ለእነርሱ የአለቆቻ
ቸው ፈቃድ ባለማክበር ወንጌልን መስበክ
ወይም ማጥመቅ፣ ወይም ጣልቃ በመግባት
ወይም ተጽእኖ በማድረግ በዚህ ህይወት
ሁኔታቸው እንዳይደሰቱ ማድረግ፣ በዚ
ህም የሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ መጣል
ትክክለኛ እንደሆነ አናምንም፤ እንደዚህ
አይነት ጣልቃ መግባት ህጋዊ ያልሆነ እና
ፍትሀዊ እንዳልሆነ እንደሆነ፣ እና በአገ
ልጋይነት ሰዎች በግድ እንዲያዙ ለሚፈ
ቅደው መንግስት ሰላም አደገኛ እንደሆ
ነም እናምናለን።

፰ ሀ አልማ ፴፥፯–፲፩፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፹፬–፹፯።

፲ ሀ ቅ.መ.መ. ውግዘት።
፲፪ ሀ ቅ.መ.መ. መስበክ፤

የሚስዮን ስራ።

፪፻፹፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፭፥፩–፬

ክፍል ፻፴፭
በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬ (እ. አ. አ. ) በካርቴጅ ኢለኖይ ውስጥ የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
የወንድሙ ፔትሪያርክ ሀይረም ስሚዝ ሰማዕትነትን ይፋ የሆነበት። ይህ መረጃ
በ፲፰፻፵፬ (እ. አ. አ. ) በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ቅጂ ውስጥ መጨረሻ ላይ
ተጨምሮ ነበር፣ ይህም ጆሴፍ እና ሀይረም ስሚዝ በተገደሉበት ጊዜ ለመታ
ተም ተዘጋጅቶ ነበር።
፩–፪፣ ጆሴፍ እና ሀይረም በካርቴጅ እስር
ቤት ሰማእት ሆኑ፤ ፫፣ የነቢዩ ከሁሉም
በላይ የሆነው አቋም ተደነቀ፤ ፬–፯፣ ንጹህ
ደማቸው የስራውን እውነትነት እና መለ
ኮታዊነት ይመሰክራል።
፩ የዚህን መፅሐፍ እና የመፅሐፈ ሞርሞ
ንን ምስክር ለማተም፣ የነቢዩ ሀጆሴፍ ስሚዝ
እና የፔትሪያርክ ሀይረም ስሚዝ ለሰማዕት
ነትን እናሳውቃለን። በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬
(እ.አ.አ.) ከሰአት በኋላ በአምስት ሰአት፣
ጥቁር የተቀቡ ከ፻፶ እስከ ፪፻ በሆኑ መሳ
ሪያ በታጠቀ አመጸኛ ቡድን ሰዎች ሐበካ
ርቴጅ እስር ቤት ውስጥ በጥይት ተገደሉ።
መ
ሀይረም ነበር በመጀመሪያ በጥይት የተመ
ታው እና በጸጥታም ሲወድቅ፣ የሞትኩኝ
ሰው ነኝ! ብሎ በሀይል ተናገረ። ጆሴፍ ከመ
ስኮት ዘለለ፣ እና ይህን ሲሞክርም በጥይት
ተመታ፣ አቤቱ ጌታ አምላኬ! ብሎ በሀይል
ተናገረ። ከሞቱም በኋላ በጥይቶችም ተመ
ትተው ነበር፣ እና ሁለቱም በጭካኔ በአራት
ጥይቶች ተመትተው ነበር።
፪ በዚያን ጊዜ በክፍሉ ውስጥ የነበሩት
ከአስራ ሁለቱት አባላት ሁለቱ፣ ሀጆን ቴይ
ለር እና ዊለርድ ሪቻርድ ብቻ ነበሩ፤ የመጀ
መሪያውም በጭካኔ በአራት ጥይቶች ተመ
ትቶ ነበር፣ ነገር ግን ከዚህ በኋላም ድኗል፤
የኋለኛው በእግዚአብሔር ጥበቃ በልብሱም
ላይ ቀዳዳ ሳይገኝ አመለጠ።
፻፴፭ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣

ጆሴፍ ዳግማዊ።
		ለ ት. እና ቃ. ፭፥፳፪፤
፮፥፴።
ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. የካርቴጅ እስር

፫ የጌታ ሀነቢይ እና ለባለራዕይ ጆሴፍ
ስሚዝ፣ ከኢየሱስ በስተቀር፣ በዚህ አለም
ውስጥ ለሰዎች ደህንነት ከኖሩ ሌሎች ሰዎች
ሁሉ በላይ አድርጎታል። በአጭር በሆነ በሀያ
አመት ጊዜ ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ስጦታ
እና ሀይል የተረጎመውን መፅሐፈ ሞርሞ
ንን አምጥቷል፣ እና በሁለት አህጉራት
ላይ ይህን ለማተምም ምክንያት ሆኗል፤
ይህም የያዘውን የዘለአለም ወንጌል ሐሙላ
ትን ወደ ምድር አራት ማዕዘናት ልኳል፤
ራዕያት እና ትእዛዛት የተቀናበሩበትን የት
ምህርት እና ቃል ኪዳኖች መፅሀፍን፣ እና
ሌሎች ብዙ ብልህ መረጃዎችን እና መመ
ሪያዎችንም ለሰዎች ልጆች ጥቅም አምጥ
ቷል፤ ብዙ ሺህ የኋለኛ ቀን ቅዱሳንን ሰብ
ስቧል፣ ታላቅ መከተማን መስርቷል፣ እና
ሊሞት የማይችልን ታዋቂነትን እና ስምን
ትቷል። በታላቅነት ኖሯል፣ እና በእግዚአ
ብሔር እና በህዝቡ አይኖች ውስጥም በታ
ላቅነት ሞቷል፤ እና እንደ ጥንቱም ጊዜ
በጌታ እንደተቀቡ ብዙዎችም ተልዕኮውን
እና ስራዎቹን ሠበደሙ አስሯል፤ እና ወን
ድሙ ሀይረምም ይህንኑ አድርጓል። በህ
ይወት አልተለያዩም ነበር፣ እና በሞትም
አልተለያዩም!
፬ ጆሴፍ ለህግ ጥያቄ ራሱን አሳልፎ
ለመስጠት ወደካርቴጅ ሲሄድ፣ ከመገ
ደሉ ሁለት ወይም ሶስት ቀናት በፊት፣
እንዲህ ብሏል፥ “ለመታረድ እንደሚሄድ

			 ቤት (ዩ.ኤስ.ኤ.)።
		መ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ሀይረም።
፪ ሀ ቅ.መ.መ. ቴይለር፣ ጆን።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. ነቢይ።
		ለ ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
		ሐ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፯፤
፵፪፥፲፪።

ቅ.መ.መ. የወንጌል
ዳግም መመለስ።
		መ ቅ.መ.መ. ናቩ፣ ኢለኖይ
(ዮ.ኤስ.ኤ.)።
		ሠ ዕብ. ፱፥፲፮–፲፯፤
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፱።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፭፥፭–፯

በግ እሄዳለሁ፤ ነገር ግን እንደ በጋ ማለዳ
የረጋሁ ነኝ፤ እግዚአብሔርን እና ለሁሉም
ሰዎች ከማይጎዳ ንጹ ህሊናም አለኝ። በንፅ
ህና እሞታለሁ፣ እና ስለ እኔ ግን እንዲህ
ይባላል—ግድያ በታለመበት ተገደለ።”—
በዚያም ማለዳ፣ ሀይረም ለመሄድ ከተዘ
ጋጀ በኋላ—ወደ መታረድ ሊባል ይቻላ
ልን? አዎን፣ ነበርና—በመፅሐፈ ሞር
ሞን ውስጥ በኤተር አስራ ሁለተኛ ምዕ
ራፍ መጨረሻ አጠገብ ያለውን የሚቀጥለ
ውን አንቀፅ አነበበ፣ እና ገጹንም አጠፈ፥
፭ እናም እንዲህ ሆነ አህዛብ የጌታ ልግ
ስና ይኖራቸው ዘንድ የመንፈስ ጥንካሬም
እንዲያገኙ ወደ ጌታ ፀለዩ። እናም እንዲህ
ሆነ ጌታም እንዲህ ሲል ተናገረኝ፥ ልግ
ስና ከሌላቸው አንተ ታማኝ ስለሆንክ ላንተ
ምንም አይደለም፤ ስለዚህ፣ ልብስህ ሀይነ
ፃል። እናም ድካምህን በማየትህ በአባቴ
ቤት ባዘጋጀሁልህ ስፍራ እንድትቀመጥ
ብርቱ ተደርገሀል። እናም አሁን . . . አህ
ዛብን አዎን እናም ደግሞ የምወዳቸው ወን
ድሞቼን በክርስቶስ ለየፍርድ ወንበር ፊት
እስካገኛቸው ተሰናበትኳቸው፤ ሰዎችም
ሁሉ ልብሶቼ በእናንተ ደም እንዳልተበ
ከሉ ያውቃሉ። ሐመስካሪዎቹ ሞተዋል፣
እና ምስክራቸውም ተፅዕኖ አለው።
፮ ሀይረም ስሚዝ በሚያዝያ ፲፰፻፵፬
(እ.አ.አ.) አርባ አራት አመቱ ነበር፣ እና
ጆሴፍ ስሚዝ በታህሳስ ፲፰፻፵፫ (እ.አ.አ.)
ሰላሳ ስምንት አመቱ ነበር፤ እና ከዚህም
በኋላ ስሞቻቸው ከሀይማኖት ሰማዕታት
ጋር የተመደቡ ሆኑ፤ እና መፅሐፈ ሞርሞ
ንን በሁሉም ሀገሮች ውስጥ የሚያነቡትም፣
ሀ

፪፻፹፮

እና ይህን የቤተክርስቲያኗ የትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች መፅሐፍ የተበላሸውን አለም
ወደ ደህንነት ለማምጣት በአስራ ዘጠነኛው
መቶ አመት ከሁሉም የሚልቅ ደም እንደ
ተከፈለበት ያስታውሱ፤ እና እሳት ለእግ
ዚአብሔር ክብር ሀአረንጓዴን ዛፍ የሚጎዳ
ከሆነ፣ የተበላሸውን የወይን ስፍራ ለማፅዳት
እንዴት በቀላል የደረቀውን ዛፍ ያነዳል።
ለክብር ኖሩ፤ ለክብርም ሞቱ፤ እና ክብ
ርም የዘለአለም ደመወዛቸው ነው። ከዘመን
ወደ ዘመን እስከ ትውልድ ድረስ ስሞቻ
ቸው ለተቀደሱት ዕንቁ ይሆናሉ።
፯ ከዚህ በፊት እንዳረጋገጡት፣ በም
ንም ወንጀል ንጹህ ነበሩ፣ እና በከሀዲዎች
እና በክፉ ሰዎች አድማ ብቻ ነበር የታሰ
ሩት፤ እና በካርቴጅ እስር ቤት ወለል ላይ
ንጹህ ደማቸው “በሞርሞንነት” ላይ በም
ድር ፍርድ ቤት ውስጥ ሊወገድ በማይቻል
ማህተም የታተመ ነው፣ እና በስቴቱ አስ
ተዳዳሪ የተገባው እምነት በመስበር፣ ንጹህ
ደማቸውም ለኢለኖይ ስቴት ህጋዊ አል
ማም ነው፣ አለም ሁሉ ሊከሰው የማይች
ለው የዘለአለማዊ ወንጌል እውነትነት ምስ
ክርም ነው፤ እና በነጻነት አርማ እና በዩና
ይትድ ስቴትስ ማግና ካርታ ላይ ንጹህ ደማ
ቸው በሁሉም ሀገሮች መካከል ለሚገኙት
የዋህ ሰዎች ለኢየሱስ ክርስቶስ ሀይማኖት
አምባሳደር ነው፤ እና ንጹህ ደማቸውም
ዮሐንስ ሀ ከመሰዊያው በታች ካያቸው
ሰማዕታት ንጹህ ደም ጋር ወደ ሰራዊት
ጌታ ያን ደም በምድር ላይ እስኪያበቅል
ድረስ ይጮሀሉ። አሜን።

ክፍል ፻፴፮
በዊንተር ኮርተርስ፣ በእስራኤል ስፍራ፣ በኦማሀ ኔሽን ውስጥ፣ በሚዙሪ ወንዝ
ምዕራብ ዳርቻ ላይ፣ በካውንስል ብላፍ አየዋ አጠገብ በፕሬዘደንት ብሪገም ያንግ
በኩል የተሰጠ የጌታ ቃል እና ፈቃድ።
፬ ሀ ኢሳ. ፶፫፥፯።
፭ ሀ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፬–፸፭።

		ለ ኤተር ፲፪፥፴፮–፴፰።
		ሐ ዕብ. ፱፥፲፮–፲፯።

፮ ሀ ሉቃ. ፳፫፥፴፩።
፯ ሀ ራዕ. ፮፥፱።

፪፻፹፯

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፮፥፩–፲፱

፩–፲፮፣ የእስራኤል ስፍራ ለምዕራቡ ጉዞ
እንዴት እንደሚደራጅ ተገልጿል፤ ፲፯–
፳፯፣ ቅዱሳን በብዙዎቹ የወንጌል መሰረ
ቶች እንዲኖሩ ታዘዙ፤ ፳፰–፴፫፣ ቅዱ
ሳን ይዘምሩ፣ እልልታንም ያድርጉ፣ ይጸ
ልዩ፣ እና ጥበብን ይማሩ፤ ፴፬–፵፪፣ ነቢ
ያት የሚገደሉት ይከበሩ እና ጥፋተኞችም
ይኮነኑ ዘንድ ነው።

፰ የባልቴት እና አባት የሌላቸው ለቅሶ
ዎች ወደጌታ ጆሮዎች በህዝብ ላይ እንዳ
ይመጣ፣ እያንዳድኑም ቡድን በንብረቶ
ቻቸውን በተከፋፈሉበት መጠን፣ ሀድሆ
ችን፣ ለባልቴቶች፣ ሐአባቶች የሌላቸውን፣
እና ወደ ጦር ሰራዊነት የሄዱትን ቤተሰቦ
ችን በመውሰድ በእኩል ድርሻን ይሸከሙ።
፱ እያንዳንዱም ቡድን ለዚህ ዘመን ለሚ
ቀሩትም ቤቶች፣ እና እህልን ለመትከልም
መሬቶችን ያዘጋጁ፤ እና ይህም ህዝቦቹን
በሚመለከት የጌታ ፈቃድ ነው።
፲ እያንዳንዱም ሰው የእራሱን ተፅዕኖ እና
ንብረት ይህን ህዝቡ የፅዮንን ሀካስማ ጌታ
ወደሚወስደው ስፍራ ለመውሰድ ይጠ
ቀም።
፲፩ እና ይህን በንጹህ ልብ፣ በሙሉ ታማ
ኝነት ብታደርጉ፣ ሀትባረካላችሁ፤ በመን
ጋዎቻችሁም፣ እና በመሬቶቻችሁ፣ እና
በቤቶቻችሁ እና በቤተሰቦቻችሁ ትባረካ
ላችሁ።
፲፪ አገልጋዮቼ ኤዝራ ቲ ቤንሰን እና ኢራ
ስተስ ስኖው ቡድንን ያደራጁ።
፲፫ እና አገልጋዮቼ ኦርሰን ፕራት እና
ዊልፈርድ ዉድረፍ ቡድንን ያደራጁ።
፲፬ ደግሞም፣ አገልጋዮቼ አማሳ ላይመን
እና ጆርጅ ኤ ስሚዝ ቡድንን ያደራጁ።
፲፭ እና ፕሬዘደንቶችንና የመቶዎችን፣
የሀምሳዎች፣ እና የአስሮች አለቃዎችን
ይመድቡ።
፲፮ እና የተመደቡትም ይሂዱ እና ወደ
ሰላም ምድርም ለመሄድ ይዘጋጁ ዘንድ
ይህን ፈቃዴን ለቅዱሳን ያስተምሩ።
፲፯ ሂዱ እና እንደ ነገርኳችሁም አድርጉ፣
እና ጠላቶቻችሁን አትፍሩ፤ ስራዬን ለማ
ቆም ምንም ሀይል የላቸውምና።
፲፰ ፅዮንም በጊዜዬ ሀትድናለች።
፲፱ ማንም ሰው እራሱን ከፍ ለማድረግ

፩ የእስራኤል ስፍራ ለምዕራቡ ጉዞአቸ
ውን የተመልከተ የጌታ ቃል እና ፈቃድ፥
፪ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስ
ቶስ ሀቤተክርስቲያን ህዝብ ሁሉ፣ እና ከእ
ነርሱ ጋር የሚጓዙት በቡድን የጌታ አምላ
ካችንን ትእዛዛት እና ደንብ ለመከተል ቃል
ኪዳን እና የተስፋ ቃል በመግባት ይደራጁ።
፫ ቡድኖችም ሀበአንድ መቶዎች አለቃ
ዎች፣ በሀምሳዎች አለቃዎች፣ እና በአስ
ሮች አለቃዎች፣ በሚመሯቸው ፕሬዘደ
ንት እና ሁለት አማካሪዎች፣ በአስራ ሁለት
ለ
ሐዋርያት አመራር መሰረት ይደራጁ።
፬ እና ይህም ሀቃል ኪዳናችን ይሆናል፣
በጌታ ለስርዓቶች ሁሉ ሐእንሄዳለን።
፭ ሁሉም ቡድኖች የተጣመዱ እንስሣ
ትን፣ ጋሪዎችን፣ የሚያስፈልጓቸውን፣
ልብሶችን፣ እና ሌላ ለጉዞ የሚያስፈልጉ
ትን፣ ቢቻሉም፣ ራሳቸውን ያዘጋጁ።
፮ ቡድኖች ከተደራጁ በኋላ ለሚቀሩት
ለመዘጋጀት ለመስራት በሚችሉት ይሂዱ።
፯ እያንዳንዱም ቡድን ከአለቆቻቸውና
ከፕሬዘደንቶቻቸው ጋር በሚቀጥለው ጸደይ
ምን ያህል ለመሄድ እንደሚችሉ ይወስኑ፤
ከዚያም ብቁ ሰውነት ያላቸው እና ችሎታ
ያላቸው ሰዎች የተጠመዱ እንስሣሳትን፣
ዘሮችን፣ እና የማረሻ እቃዎችን ይዘው የጸ
ደይ አትክልቶችን ለመትከል እንዲሄዱ ፈር
ቀዳጆች የሚሆኑ ብቁ ቁጥሮችን ምረጡ።
፻፴፮ ፪ ሀ ቅ.መ.መ. የኋለኛው

ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
፫ ሀ ዘፀአ. ፲፰፥፳፩–፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
፬ ሀ ቅ.መ.መ. ቃል ኪዳን።

		ለ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።
		ሐ ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
፰ ሀ ቅ.መ.መ. ደሀ።
		ለ ቅ.መ.መ. ባል የሞተባት።

		ሐ ያዕ. ፩፥፳፯፤ ፫ ኔፊ ፳፬፥፭።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. ካስማ።
፲፩ ሀ ዘዳግ. ፳፰፥፩–፲፬።
ቅ.መ.መ. መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት።
፲፰ ሀ ት. እና ቃ. ፻፥፲፫።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፮፥፳–፴፭

፪፻፹፰

ቢፈልግ እና ምክሬን ባይፈልግ፣ ምንም
ሀይል አይኖረውም እና ሞኝነቱም ግልጽ
ይደረጋሉ።
፳ ፈልጉ፤ እና የእርስ በርሳችሁን ቃል
ኪዳኖች ሁሉ ሀጠብቁ፤ እና የወንድማች
ሁንም ለአትመኙ።
፳፩ የእግዚአብሔርን የአምላካችሁን ስም
በከንቱ የመጥራትን ክፋት ከራሳችሁ ሀአስ
ወግዱ፤ እኔ ጌታ አምላካችሁ፣ የአባቶቻ
ችሁ ለአምላክ፣ የአብርሐምና የይስሀቅና
የያዕቆብ አምላክ ነኝና።
፳፪ የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ምድር
መርቼ ያወጣኋቸው ሀእኔ ነኝ፤ እና በመጨ
ረሻዎቹም ቀናት እጆቼ የእስራኤልን ህዝብ
ለ
ለማዳን ተዘርግተዋል።
፳፫ እርስ በራስም ሀመጣላትን አቁሙ፤
እርስ በራስም ለክፋት መነጋገርን አቁሙ።
፳፬ ሀሰካርን አቁሙ፤ እና ቃላቶቻችሁም
እርስ በራሳችሁ ለየሚያንጹ ይሁኑ።
፳፭ ከባልንጀራችሁ ከተበደራችሁ፣
ሀ
የተበረዳችሁን መልሱ፤ እና ለመክፈል
ባትችሉም ወዲያው በመሄድ ለባንጀራችሁ
ንገሩ፣ አለበለዚያም ይፈርድባችኋልና።
፳፮ ባልንጀሮቻችሁ ሀያጡትን ነገር ብታ
ገኙ፣ ዳግሞም መልሳችሁ እስከምትሰጡም
ድረስ በትጋት ፈልጉት።
፳፯ ጥበብ ያለው መጋቢም እንድትሆኑ
ዘንድ፣ ያላችሁን ለመጠበቅ ሀትጉ ሁኑ፤
ይህም የጌታ አምላካችሁ የነጻ ስጦታ

ነውና፣ እና እናንተም የእርሱ መጋቢ
ናችሁና።
፳፰ ደስተኛ ብትሆኑ፣ ጌታን ሀበዝማሬ፣
በሙዚቃ፣ በእልልታ፣ እና በምስጋና
ለ
ጸሎት እና ሐበምስጋና አምልኩ።
፳፱ ሀየከፋችሁ ብትሆኑም፣ ነፍሶቻችሁ
ለ
ይደሰቱ ዘንድ፣ ጌታ አምላካችሁን በል
መና ጥሩ።
፴ ጠላቶቻችሁን አትፍሩ፣ እነርሱ በእ
ጆቼ ውስጥ ናቸው እና እንደፈቃዴም አደ
ርግባቸዋለሁና።
፴፩ ለእነርሱ ያለኝን ሀ ክብር፣ እንዲ
ሁም የፅዮንን ክብር፣ ለመቀበል ይዘጋጁ
ዘንድ፣ ህዝቤ በሁሉም ነገሮች ለመሞከር
አለባቸው፤ እና ሐመገሰፅን ለመቀበል የማ
ይችል ለመንግስቴ ብቁ አይደለም።
፴፪ ደንቆሮውም አይኖቹ ይከፈቱ ዘንድ
እና እንዲያይ፣ እና ጆሮዎቹም ተከፍ
ተው ይሰማ ዘንድ፣ ራሱን ሀትሁት በማ
ድረግ እና ጌታ አምላኩን በመጥራት ለጥበ
ብን ይማር፤
፴፫ ትሁቱን እና የተዋረደውን አበራላ
ቸው እና አምላክ የሌላቸውን እኮንን ዘንድ
ሀ
መንፈሴን ልኬአለሁና።
፴፬ ወንድሞቻችሁ፣ እንዲሁም ያሰደዷ
ችሁ ህዝብ፣ እናንተን እና ምስክሮቻችሁን
ሀ
አስወግደዋል፤
፴፭ አሁንም በምጥ እንደተያዘች ሴት
የሚያሳቅቃቸው ቀን፣ እንዲሁም የሀዘን

ሀ

፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ምክር (ስም)።
፳ ሀ ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት።
		ለ ቅ.መ.መ. መመኘት።
፳፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማራከስ።
		ለ ዘፀአ. ፫፥፮፤
፩ ኔፊ ፲፱፥፲።
፳፪ ሀ ዘፀአ. ፲፫፥፲፰፤
ኤር. ፪፥፭–፯፤
፩ ኔፊ ፭፥፲፭፤
አልማ ፴፮፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
		ለ ኤር. ፴፥፲፤
ሕዝ. ፳፥፴፫–፴፬፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፫።
፳፫ ሀ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱–፴።
ቅ.መ.መ. ጸብ።

		ለ ት. እና ቃ. ፳፥፶፬።
ቅ.መ.መ. ክፉ መናገር።
፳፬ ሀ ቅ.መ.መ. የጥበብ ቃል።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፰፥፯።
፳፭ ሀ መዝ. ፴፯፥፳፩፤
ሞዛያ ፬፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ታማኝ፣
ታማኝነት፤
እዳ።
፳፮ ሀ ዘሌዋ. ፮፥፬፤
ዘዳግ. ፳፪፥፫።
፳፯ ሀ ቅ.መ.መ. ትጋት።
		ለ ቅ.መ.መ. መጋቢ፣
መጋቢነት።
፳፰ ሀ ቅ.መ.መ. መዘመር።
		ለ ቅ.መ.መ. ጸሎት።
		ሐ ፪ ዜና ፭፥፲፫፤

ለ

፳፱ ሀ
		ለ
፴፩ ሀ
		ለ
		ሐ
፴፪ ሀ
		ለ
፴፫ ሀ
፴፬ ሀ

ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፭–፲፮።
ቅ.መ.መ. አመስጋኝ፣
ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት።
፪ ሳሙ. ፳፪፥፯።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
ሮሜ ፰፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፶፰፥፫–፬።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ት. እና ቃ. ፻፩፥፬።
ቅ.መ.መ. ጭንቀት።
ቅ.መ.መ. መገሰጽ፣ ተግሳጽ።
ቅ.መ.መ. ትሁት፣ ትሕትና።
ቅ.መ.መ. ጥበብ።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

፪፻፹፱

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፮፥፴፮–፻፴፯፥፫

ቀናት፣ ይመጣል፤ እና ወዲያው፣ አዎን፣
በጣም ፈጥነውም፣ ንስሀ ባይገቡ ሀዘናቸ
ውም ታላቅ ይሆናል።
፴፮ ነቢያትንና ወደ እነርሱ የተላኩትን
ገድለዋልና፤ እና ከምድር በእነርሱ ላይ
የሚጮሁትንም ንጹህ ደም አፍሥሠዋል።
፴፯ ስለዚህ፣ በእነዚህ ነገሮች አትደነቁ፣
እናንት ሀንጹህ አይደላችሁምና፤ ክብሬን
ለመቀበል ገና አትችሉም፤ ነገር ግን ከአ
ዳም እስከ አብርሐም፣ ከአብርሐም እስከ
ሙሴ፣ ከሙሴ እስከ ኢየሱስና ሐዋር
ያት፣ እና ከኢየሱስና ሐዋሪያቱ በሚያገለ
ግሉኝ አገልጋዮቼ ለበመላእክቴ፣ እና ከሰ
ማያት በድምጼ ስራዬን እንዲያመጣ በጠ
ራሁት፣ እስከ ጆሴፍ ስሚዝ ሐየሰጠኋችሁን
ቃላቴን ለማክበር ታማኝ ከሆናችሁ፣ ይህ
ንንም ታዩታላችሁ፤

፴፰ ይህን መሰረትም መሰረተ፣ እና ታማ
ኝም ነበር፤ እና ወደ እኔም ወሰድኩት።
፴፱ ብዙዎች በሞቱ ምክንያት ተደንቀው
ነበር፤ ነገር ግን እንዲከብር እና ክፉዎችም
ይኮነኑ ዘንድ ሀምስክሩን ለበደሙ ሐማተሙ
አስፈላጊ ነበር።
፵ በዚህም የስሜን ምስክር በመተው
ብቻ፣ ሀከጠላቶቻችሁ አላዳንኳችሁም?
፵፩ አሁን፣ ስለዚህ፣ ሀየቤተክርስቲያኔ
ህዝብ ሆይ፣ አድምጡ፤ እና እናንት ሽማ
ግሌዎችም አብራችሁ ስሙ፤ ለመንግስቴን
ተቀብላችኋል።
፵፪ ፍርድ እንዳይመጣባችሁ እና እምነ
ታችሁም እንዳይወድቅባችሁ፣ እና ጠላ
ቶቻችሁ እንዳያሸንፋችሁ ዘንድ፣ ትእዛ
ዛቴን ሁሉ በማክበር ትጉ ሁኑ። በዚህ ጊዜ
ተጨማሪ አልገልፅም። አሜን እና አሜን።

ክፍል ፻፴፯
በጥር ፳፩፣ ፲፰፻፴፮ (እ. አ. አ. ) በከርትላንድ በቤተመቅደስ ውስጥ ለነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። ጊዜውም በዚያ ጊዜ ቤተመቅደስን ለመምረቅ በመዘጋ
ጀት ስርዓቶችን በሚያስተዳድርበት ጊዜ ነበር።
፩–፮፣ ነቢዩ ወንድሙን አልቭንን በሰ
ለስቲያል መንግስት ውስጥ አየ፤ ፯–፱፣
የሙታን ደህንነት ትምህርት ተገለጠ፤
፲፣ ሁሉም ልጆች በሰለስቲያል መንግስት
ውስጥ ይድናሉ።
፩ ሀሰማያት ተከፈቱልን፣ እና የእግዚአብ
፴፯ ሀ ቅ.መ.መ. ንጹህ፣ ንጹህነት።
		ለ ራዕ. ፲፬፥፮፤
ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩–፲፮፤
፻፳፰፥፲፱–፳፩፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፵፯።
		ሐ ሔለ. ፰፥፲፰።
፴፱ ሀ ሞዛያ ፲፯፥፳፤
ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፫።
		ለ ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
፵ ሀ ዘፀአ. ፳፫፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፰፥፬፤

ሔርን ለሰለስቲያል መንግስትን እና የእዚ
ያን ክብር አየሁ፣ ሐበሰውነት ይሁን ከዚያ
ውጪ አላወቅሁም።
፪ በእሳት ሀነበልባል የተከበበው፣ የዚያ
መንግስት ወራሾች የሚገቡበት ለበር በጣም
ታላቅ ውበት እንዳለውም አየሁ።
፫ ደግሞም ሀአብና ለወልድ የሚቀመጡበ

			፻፭፥፲፭።
፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን።
		ለ ዳን. ፯፥፳፯።
፻፴፯ ፩ ሀ የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮፤
፩ ኔፊ ፩፥፰፤
ሔለ. ፭፥፵፭–፵፱፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፫።
		ለ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		ሐ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፪–፬፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፩፤
ሙሴ ፩፥፲፩።

፪ ሀ ዘፀአ. ፳፬፥፲፯፤
ኢሳ. ፴፫፥፲፬–፲፭፤
ሔለ. ፭፥፳፫፤
ት. እና ቃ. ፻፴፥፯።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩፤ ፴፩፥፲፯።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብ
ሔር፣ አምላክ—እግ
ዚአብሔር አብ።
		ለ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
ወልድ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፯፥፬–፲

ትን በጣም ብሩህ የሆነውን የእግዚአብሔር
ሐ
የክብር ዙፋንንም ተመለከትኩ።
፬ ሀበወርቅ ምንጣፍ አምሳል የሆኑትን
የመንግስቱን ውብ መንገዶችንም አየሁ።
፭ አባት ሀአዳምን እና ለአብርሐምንም፤
እና ሐአባቴና መእናቴንም፤ ለብዙ ጊዜ ሞቶ
የነበረው ወንድሜ ሠአልቭንንም አየሁ።
፮ እና ጌታ እስራኤልን ሀዳግም ለመሰብ
ሰብ እጁን ከመዘርጋቱ በፊት ከዚህ ህይ
ወት ሄዶ ስለነበረ፣ እና ለኃጢአት ስርየት
ለ
ስላልተጠመቀ፣ በዚያ መንግስት ውስጥ
እንዴት ሐውርስ እንዳገኘም ተደነቅሁኝ።
፯ እንዲህም ሲል የጌታ ሀድምፅ ወደ እኔ
መጣ፥ ለመቆየት ቢፈቀድላቸው ይቀበሉት

፪፻፺

የነበሩት፣ ይህን ወንጌል ባለማወቅ የሞቱት
ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሰለስቲያል መንግ
ስት መወራሾች ይሆናሉ።
፰ ደግሞም በሙሉ ልባቸው ይህን ሀይቀ
በሉ የነበሩ፣ ካለዚህ እውቀት ከዚህ በኋላ
የሞቱት ሁሉ የዚያ መንግስቱ ወራሾች ይሆ
ናሉ፤
፱ እኔ ጌታ ሁሉንም ሰዎች ሀበስራዎቻቸው
መሰረት፣ እንደልባቸውም ለምኞት ሐእፈ
ርድባቸዋለሁና።
፲ እና በተጠያቂነት ሀእድሜም ከመድረሳ
ቸው በፊት የሞቱትን ልጆች ሁሉ በሰማይ
ሰለስቲያል መንግስት ውስጥ ለእንደዳኑም
ተመለከትኩኝ።
ለ

ክፍል ፻፴፰
በጥቅምት ፫፣ ፲፱፻፲፰ (እ. አ. አ. ) በሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ ውስጥ ለፕሬዘደንት
ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ የተሰጠ ራዕይ። በጥቅምት ፬፣ ፲፱፻፲፰ (እ. አ. አ. ) በ፹፱ነኛው
የቤተክርስቲያኗ የግማሽ አመት አጠቃላይ ጉባኤ መክፈቻ ንግግራቸው ላይ፣ ፕሬ
ዘደንት ስሚዝ ባለፉት ወራት የተለያዩ መለኮታዊ መልእክቶችን እንደተቀበሉ
ገለጹ። ፕሬዘደንት ስሚዝ ባለፈው ቀን ከተቀበሏቸው ከእነዚህ አንዱ አዳኝ ሰው
ነቱ በመቃብር ውስጥ እያለ የሙታንን መንፈስ መጎብኘቱን በሚመለከት ነበር።
በጉባኤው መዝጊያ ወዲያውም ተፅፎ ነበር። በጥቅምት ፴፩፣ ፲፰፻፲፰ (እ. አ. አ. )
ይህም ለቀዳሚ አመራር አማካሪዎች፣ ለአስራ ሑለቱ ቡድን፣ እና ለፔትሪያርክ
ቀረበ፣ እና እነርሱም በአንድ ድምፅ ተቀብለውት ነበር።
፩–፲፣ ፕሬዘደንት ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ ስለ
ጴጥሮስ ፅሁፎች እና ጌታ የመንፈስ አለ
፫ሐ ኢሳ. ፮፥፩፤
ሕዝ. ፩፥፳፮–፳፰።
፬ ሀ ራዕ. ፳፩፥፳፩፤
ት. እና ቃ. ፻፲፥፪።
፭ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
		ለ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፱።
ቅ.መ.መ. አብርሐም።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፱።
ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ቀዳማዊ።
		መ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ሉሲ ማክ።
		ሠ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፬።
፮ ሀ ዮሐ. ፫፥፫–፭፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፫፤
ኤተር ፬፥፲፰–፲፱፤

		ለ
		ሐ

፯ሀ
		ለ

ምን ስለመጎብኘቱ ያሰላስሉ ነበር፤ ፲፩–
፳፬፣ ፕሬዘደንት ስሚዝ የሞቱት ጻድ

ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፪፤
፹፬፥፸፬።
ቅ.መ.መ. ጥምቀት፣
መጥመቅ።
ቅ.መ.መ. ለሙታን ደህንነት።
ኢሳ. ፲፩፥፲፩፤
፩ ኔፊ ፳፪፥፲–፲፪፤
ያዕቆ. ፮፥፪።
ቅ.መ.መ. እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ።
ሔለ. ፭፥፴።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ጆ.ስ.ት. ፩ ጴጥ. ፬፥፮
(ተጨማሪ)፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፭–፳፮፤
ሞዛያ ፲፭፥፳፬።

		ሐ ቅ.መ.መ. የሰለስቲያል
ክብር።
		መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፸።
፰ ሀ አልማ ፲፰፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፮፥፲፮።
፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
		ለ ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፬።
ቅ.መ.መ. ልብ።
		ሐ ራዕ. ፳፥፲፪–፲፫።
ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፲ ሀ ቅ.መ.መ. መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣
ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት።
		ለ ቅ.መ.መ. ደህንነት—
የልጆች ደህንነት።

፪፻፺፩

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፰፥፩–፲፬

ቃን በገነት ውስጥ ተሰብስበው እና ክርስ
ቶስም በመካከላቸው ያገለገለበትን አዩ፤
፳፭–፴፯፣ በመናፍስትም መካከል ወን
ጌልን ለመስበክ እንዴት እንደተደራጀም
ተመለከቱ፤ ፴፰–፶፪፣ ከሞት ከመነሳታ
ቸው በፊት የመንፈስ ሁኔታቸውን እንደ
ባርነት የሚመለከቱትን አዳምን፣ ሔዋ
ንን፣ እና ብዙ ቅዱሳን ነቢያትን በመንፈስ
አለም ውስጥ አዩአቸው፤ ፶፫–፷፣ ዛሬ በፅ
ድቅ የሚሞቱ በመንፈስ አለም ውስጥ አገ
ልግሎታቸውን ይቀጥላሉ።

አራተኛውን ምዕራፎች አነበብኩኝ፣ እና
ሳነብም ቀድሞ ከነበሩት በላይ በሚቀጥሉት
ምንባቦች በጣም ተነካሁ፥
፯ “ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር
እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀ
ኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቶ
አልና፤ በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው
ሆነ፥
፰ “በእርሱም ደግሞ ሄዶ ሀበወኅኒ ለነበሩ
ነፍሳት ሰበከላቸው፤
፱ “ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውኃ
የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ፥ የእግዚአብሔር
ትዕግሥት በኖኅ ዘመን በቈየ ጊዜ ቀድሞ
አልታዘዙም።” (፩ ጴጥሮስ ፫፥፲፰–፳)።
፲ “እንደሰዎች በሥጋ እንዲፈረድባቸው
በመንፈስ ግን እንደ እግዚአብሔር እንዲ
ኖሩ ስለዚህ ምክንያት ወንጌል ለሙታን
ደግሞ ተሰብኮላቸው ነበርና።” (፩ ጴጥ
ሮስ ፬፥፮)።
፲፩ ስለእነዚህ ሀስለተጻፉት ነገሮች ሳሰ
ላስል፣ የመረዳት ለአይኖቼ ተከፈቱ፣ እና
የጌታ መንፈስ ሐአረፈብኝ፣ እና ታላቁንና
ታናሹን መየሙታን ሰራዊትን አየሁ።
፲፪ እና በዚያም በአንድ ስፍራም አብ
ረው የተሰበሰቡ፣ በስጋ ሲኖሩ በኢየሱስ
ክርስቶስ ምስክር ሀታማኝ የነበሩ፣ ቁጥ
ራቸው ታላቅ የሆኑ ለየጻድቃን የመንፈስ
ቡድኖች ነበሩ፤
፲፫ እና እንደ እግዚአብሔር ልጅ አይነት
ታላቅ ሀመስዋዕት ያቀረቡ፣ እና በቤዛው
ስምም ለስቃይንም የተቀበሉ ነበሩ።
፲፬ እነዚህ ሁሉ ሀበአብ እግዚአብሔር
እና ለበአንድያ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ

፩ በጥቅምት ሶስተኛው ቀን፣ በአስራ
ዘጠኝ መቶ አስራ ስምንት አመተ ምህረት
ውስጥ፣ ቅዱሳን መጻህፍትን በክፍሌ ቁጭ
ብዬ ሀአሰላስል ነበር፤
፪ እና ለአለም ሀቤዛነት፣ የእግዚአብሔር
ልጅ ያደረገውን ታላቅ ለየኃጢአት ክፍያ
እያሰብኩ ነበር፤
፫ እና ሀየቤዛው ወደአለም መምጣት አብ
እና ወልድ ያሳዩትን ታላቅ እና አስደናቂ
ለ
ፍቅርም፤
፬ በእርሱ ሀየኃጢአት ክፍያ፣ እና በወን
ጌሉ መሰረታዊ መርሆች ለታዛዥነት፣ የሰው
ዘር ይድን ዘንድ እንደ ሆነ አሰላስል ነበር።
፭ በዚህ ተይዤ እያለሁ፣ ከጌታ መሰ
ቀል በኋላ ወንጌሉ ተሰብኮላቸው ለነበሩት
ሀ
በጳንጦስ፣ በገላትያ፣ በቀጰዶቅያም፣ እና
በሌሎች የእስያ ክፍሎች ውስጥ ለተበተኑት
ለ
የጥንት ቅዱሳን ሐዋሪያው ጴጥሮስ ወደጻ
ፈው አዕምሮዬ ተመለሰ።
፮ መፅሐፍ ቅዱስን ከፈትኩ እና የጴጥ
ሮስን የመጀመሪያ መልእክት ሶስተኛ እና
፻፴፰ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።

፪ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
		ለ ማቴ. ፳፥፳፰።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት
ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ።
፫ ሀ ቅ.መ.መ. መድኃኒት።
		ለ ዮሐ. ፫፥፲፮።
ቅ.መ.መ. ፍቅር።
፬ ሀ እ.አ. ፩፥፫።
		ለ ማቴ. ፯፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣

			 ታዛዥ፣ መታዘዝ።
፭ ሀ ፩ ጴጥ. ፩፥፩።
		ለ ይህም በፊት የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የነበሩማለት ነው።
፰ ሀ ኢሳ. ፷፩፥፩፤
ሉቃ. ፬፥፲፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፫–፸፬፤
፹፰፥፺፱።
፲፩ ሀ ቅ.መ.መ. ቅዱሳት
መጻህፍት—የቅዱሣት
መጻህፍት ዋጋዎች።
		ለ ኤፌ. ፩፥፲፰፤

ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፣ ፲፪፣ ፲፱።
		ሐ ኢሳ. ፲፩፥፪።
		መ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
፲፪ ሀ ት. እና ቃ. ፮፥፲፫፤
፶፩፥፲፱፤ ፸፮፥፶፩–፶፫።
		ለ ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱–፸።
፲፫ ሀ ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
		ለ ማቴ. ፭፥፲–፲፪።
፲፬ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብ
ሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
		ለ ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፰፥፲፭–፳፰

ጸጋ አማካይነት ለክብሩ ትንሳኤ ፅኑ
ተስፋ ኖሮአቸው ከስጋ ህይወት ተለይ
ተው ነበር።
፲፭ ሀበደስታ እና በተድላ ተሞልተው እን
ደነበሩም አየሁ፣ እና የሚድኑበት ቀን ስለ
መጣ አብረው ተደስተው ነበር።
፲፮ ከሞት ሀእስራት ቤዛነታቸውን ይገለጽ
ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ለመንፈስ
አለም መምጣትን ተሰብስበው ይጠባበቁ
ነበር።
፲፯ ያንቀላፋውም ትቢያ የሆነው አካላቸው
ወደ ፍጹም ትክክለኛው መልክ፣ ሀአጥንትም
ከአጥንቱ፣ እና ጅማትና ስጋ በእነርሱም ላይ
ለ
በዳግም እንዲመለስ፣ እና ሐመንፈስም ከሰ
ውነት ጋር ደግሞም እንዳይለያዩ፣ መየደስታ
ሙላትን ይቀበሉ ዘንድ ነበር።
፲፰ ብዙዎች ከሞት ሰንሰለት በሚድኑበት
ሰአት እየተደሰቱ፣ እየጠበቁ ሲነጋገሩም፣
የእግዚአብሔር ልጅ ታማኝ ለነበሩት ለታ
ሰሩት ሀነጻነትን በማወጅ መጣ፤
፲፱ እና እዛም ዘለአለማዊ ሀወንጌልን፣
የትንሳኤን እና የሰው ዘር ለከውድቀትና
ከግል ኃጢአት ሐንስሀ ስለመግባት የቤዛ
ነትን ትምህርት መሰበከላቸው።
፳ ነገር ግን ሀለክፉዎቹ አልሄደም፣ እና
እግዚአብሔርን በሚጠሉት መካከል እና
በስጋ እያሉ ንስሀ ላልገቡ ራሳቸውን ለወዳ
በላሹትም ድምጹ አለተነሳም።
፳፩ ወይም የጥንት ነቢያትን ምስክሮች
እና ማስጠንቀቂያዎችን ያስወገዱት አመ
ሐ
ሠ

፲፬ ሐ ቅ.መ.መ. ጸጋ።
		መ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ሠ ኤተር ፲፪፥፬፤
ሞሮኒ ፯፥፫፣ ፵–፵፬።
ቅ.መ.መ. ተስፋ።
፲፭ ሀ ኢሳ. ፶፩፥፲፩፤
አልማ ፵፥፲፪።
፲፮ ሀ ሞር. ፱፥፲፫።
		ለ ሉቃ. ፳፫፥፵፫፤
አልማ ፵፥፲፩–፲፪።
ቅ.መ.መ. ገነት።
፲፯ ሀ ሕዝ. ፴፯፥፩–፲፬።
		ለ ፪ ኔፊ ፱፥፲–፲፫።
		ሐ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫–፴፬።
		መ ቅ.መ.መ. ደስታ።

መ

፪፻፺፪

ጸኞችም ፊቱን አላዩትም፣ ወይም ፊቱንም
አልተመለከቱም።
፳፪ እነዚህም በነበሩበት ሀጭለማ ነገሰ፣
ነገር ግን በጻድቃን መካከል ለሰላም ነበር፤
፳፫ እና ቅዱሳንም ሀበቤዛነታቸው ተደ
ሰቱ፣ እናም ለበጉልበታቸው ተንበርክከው
የእግዚአብሔርን ልጅ እንደቤዛቸው እና
ከሞት እና ከገሀነም ሐሰንሰለት ያዳናቸው
እንደሆነም አምነው ተቀበሉ።
፳፬ መልካቸውም በራ፣ እና የጌታ ሀድም
ቀትም በእነርሱ ላይ አረፈ፣ እና ለቅዱስ
ስሙም ምስጋናን ለዘመሩ።
፳፭ አዳኝ በአይሁድና በእስራኤል ቤት
መካከል በአገልግሎቱ፣ ዘለአለማዊ ወንጌ
ልን ሊያስተምራቸው እንደተጋ እና ለንስ
ሀም ለመጥራት ሶስት አመታትን እንዳሳ
ለፈ ስለገባኝ ተደነቅሁኝም፤
፳፮ እና ግን፣ ምንም እንኳን በታላቅ
ሀ
ሀይል እና ስልጣን ታላቅ ስራዎች፣ እና
ተዕምራትን ቢሰራም እውነትንም ቢያ
ውጅ፣ ከጥቂቶች በስተቀር ድምጹን ያደ
መጡና በመገኘቱም የተደሰቱ፣ እና ከእጆ
ቹም ደህንነትን የተቀበሉ ብዙ አልነበሩም።
፳፯ ነገር ግን ከሞቱት መካከል የነበረው
አገልግሎቱ በተሰቀለበት እና በትንሳኤው
መካከል በነበረው ሀጥቂት ጊዜ የተወሰነ
ነበር፤
፳፰ ስለጴጥሮስ ቃላትም አሰብኩ—በዚ
ህም ውስጥ እንዲህ አለ የእግዚአብሔር
ልጅ ደግሞ ሄዶ በወኅኒ ለነበሩ ነፍሳት ሰበ

፲፰ ሀ ኢሳ. ፷፩፥፩።
ቅ.መ.መ. ለሙታን
ደህንነት።
፲፱ ሀ ቅ.መ.መ. ወንጌል።
		ለ ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
		ሐ ቅ.መ.መ. መጸጸት፣
ንስሀ መግባት።
		መ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፪–፸፬።
፳ ሀ አልማ ፵፥፲፫–፲፬።
ቅ.መ.መ. ሲዖል፤
ክፉ፣ ክፋት።
		ለ ፩ ኔፊ ፲፥፳፩።
፳፪ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሰላም።

፳፫ ሀ ቅ.መ.መ. የቤዛነት ዕቅድ።
		ለ ሮሜ ፲፬፥፲፩፤
ሞዛያ ፳፯፥፴፩።
		ሐ ፪ ኔፊ ፩፥፲፫፤
አልማ ፲፪፥፲፩።
፳፬ ሀ መዝ. ፻፬፥፩–፪፤
ኢሳ. ፷፥፲፱፤
ራዕ. ፳፪፥፭፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።
ቅ.መ.መ. ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን።
		ለ ቅ.መ.መ. መዘመር።
፳፮ ሀ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፰።
፳፯ ሀ ማር. ፰፥፴፩።

፪፻፺፫

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፰፥፳፱–፵

ከላቸው፤ የእግዚአብሔር ትዕግሥት በኖኅ
ዘመን በቈየ ጊዜ ቀድሞ ላልታዘዙትም—
እና ከእነርሱ ጋር በነበረው አጭር ጊዜ ለእነ
ዚያ መንፈሶች ለመስበክ እና አስፈላጊ የሆ
ነውን አገልግሎት ለመፈጸም እንዴት ነበር
የቻለው።
፳፱ እና ስለዚህም ሳስብ፣ አይኖቼ ተከ
ፈቱ፣ እና ሀተረዳሁኝም፣ እና በክፉዎች
እና ታዛዥ ባልሆኑት እውነትንም በካዱት
መካከል እንዲያስተምራቸው ጌታ እንዳ
ልሄደም ታየኝ፤
፴ ነገር ግን እነሆ፣ ከጻድቃን መካከል
ሀይሎቹን አደራጀ እና ሀሀይል እና ስልጣ
ንን የተላበሱ መልእክተኞቹን መደበ፣ እና
እንዲሄዱና የወንጌሉን ብርሀን ለበጭለማ
ላሉት፣ እንዲሁም ሐለሁሉም የሰዎች መን
ፈሶች እንዲወስዱ ሀላፊነትን ሰጣቸው፤ እና
በዚህም ወንጌሉ ለሙታን ተሰብኮ ነበር።
፴፩ እና የተመረጡት መልእክተኞችም
ጌታን ሀየመቀበልን ቀን በማወጅ እና ለታ
ሰሩት፣ እንዲሁም ለኃጢአታቸው ንስሀ
በመግባት ወንጌሉን ለሚቀበሉት ለነጻነትን
በመግለጥ ሄዱ።
፴፪ እንደዚህም ነበር በኃጢአታቸው፣
እውነትን ሀያለማወቅ ወይም በመተላለፍ፣
ነቢያትን አስወግደው ለለሞቱት ወንጌሉ
የተሰበከው።
፴፫ እነዚህም በእግዚአብሔር ሀ እምነ
ትን፣ ለኃጢአት ንስሀ መግባትን፣ ለኃ
ጢአት ለስርየት ሐየውክልና ጥምቀትን፣
እጆችን በመጫን የመንፈስ ቅዱስ መስጦ
ታን ተምረው ነበር።
፳፱ ሀ
፴ሀ
		ለ
		ሐ
፴፩ ሀ
		ለ
፴፪ ሀ
		ለ
፴፫ ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፪።
ሉቃ. ፳፬፥፵፱።
ቅ.መ.መ. መንፈሳዊ ጭለማ።
ት. እና ቃ. ፩፥፪።
ኢሳ. ፷፩፥፪፤
ሉቃ. ፬፥፲፯–፲፱።
ቅ.መ.መ. መብት።
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፭።
ቅ.መ.መ. እውቀት።
ዮሐ. ፰፥፳፩–፳፬።
እ.አ. ፩፥፬።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ስርየት።

፴፬ እና እንደሰዎች በሥጋ ሀእንዲፈረድ
ባቸው በመንፈስ ግን እንደ እግዚአብሔር
ይኖሩ ዘንድ ራሳቸውን ብቁ ለማድረግ የሚ
ያስፈልጋቸውን የወንጌል መሰረታዊ መር
ሆችን ሁሉ ተምረው ነበር።
፴፭ እና ስለዚህ በታናሹና በታላቁ፣ ጻድቅ
ባልሆነው እና በታማኙ፣ ቤዛነት በእግዚ
አብሔር ልጅ ሀበመስቀል ላይ ባቀረበው
ለ
መስዋዕት በኩል እንደመጣ በሙታኑ
መካከል ታወቀ።
፴፮ እንደዚህም አዳኛችን በመንፈስ
አለም በቆየበት ጊዜ በስጋቸው ስለእርሱ
የመሰከሩትን ታማኝ ሀነቢያት መናፍስትን
በማስተማር እና በማዘጋጀት ጊዜውን አን
ዳሳለፈ ታውቋል፤
፴፯ ሀበአመጻቸው እና በመተላለፋቸው
ምክንያት ራሱ በግል ሊሄድላቸው ለማ
ይችለው፣ እነርሱም በአገልጋዮቹ አገልግ
ሎት በኩል ቃላቶቹን ይሰሙ ዘንድ፣ የቤዛ
ነት መልእክትን ለሙታን ሁሉ እንዲወስዱ
ታውቋል።
፴፰ በዚህ ታላቅ የጻድቃን ስብሰባ ከተሰ
በሰቡት ታላቅ እና ሀያል ከሆኑት መካከል
በዘመናት የሸመገለውና የሁሉም አባት፣
አባት ሀአዳም ነበር፣
፴፱ እና የክብርም እናት ሀሔዋን፣ በዘመ
ናት ውስጥ የኖሩት እና እውነት እና ህያው
እግዚአብሔርን ካመለኩ ከብዙዎቹ ታማኝ
ሴት ልጆቿ ጋር።
፵ የመጀመሪያው ሀሰማዕት ለአቤል እና
አባቱን አዳምን ሐየሚመስለው ከሀይለኞቹ
አንዱ ወንድሙ መሴትም በዚያ ነበሩ።

		ሐ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች—
የወኪል ስነስርዓት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—
ለሙታን መጠመቅ።
		መ ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ቅዱስ ስጦታ።
፴፬ ሀ ቅ.መ.መ. ፍርድ፣
የመጨረሻው።
፴፭ ሀ ቅ.መ.መ. መሰቀል፤
መስቀል።
		ለ አልማ ፴፬፥፱–፲፮።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣

የኃጢያት ክፍያ።
፴፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፯።
፴፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳።
ቅ.መ.መ. አመጽ።
፴፰ ሀ ቅ.መ.መ. አዳም።
፴፱ ሀ ሙሴ ፬፥፳፮።
ቅ.መ.መ. ሔዋን።
፵ ሀ ቅ.መ.መ. ሰማዕት፣
ሰማዕትነት።
		ለ ቅ.መ.መ. አቤል።
		ሐ ዘፍጥ. ፭፥፫፤
ሙሴ ፮፥፲።
		መ ቅ.መ.መ. ሴት።

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፰፥፵፩–፶፫

፵፩ ስለጎርፉ ማስጠንቀቂያ የሰጠው
ኖኅ፤ ታላቁ ለሊቀ ካህን ሐሴም፤ የታማኞቹ
አባት መአብርሐም፤ ሠይስሀቅ፣ ረያዕቆብ፣
እና የእስራኤል ታላቅ ህግ ሰጪ ሰሙሴ፤
፵፪ እና በትንቢትም አዳኙ ልባቸው የተ
ሰበረውን ይጠግን ዘንድ፣ ሀለተማረኩትም
ነጻነትን ለለታሰሩትም መፈታትን ይናገር
ዘንድ ተቀብቷል ያለው ሐኢሳይያስም በዚያ
ነበሩ።
፵፫ በተጨማሪም፣ በራዕይ እንደ ህያው
ነፍሳት ሙታን ሀበትንሳኤ እንደገና ሲመጡ
ወደፊትም በስጋ የሚሸፈኑትን ለየደረቁ
አጥንቶች የተሞሉበት ታላቅ ሸለቆ ያየው
ሐ
ሕዝቅኤል፤
፵፬ ደግሞም የማይጠፋው ወይም ለሌ
ሎች ሰዎች የማይሰጠው የእግዚአብሔር
ሀ
መንግስት በኋለኞቹ ቀናት መመስረትን
ቀድሞ አይቶ እና ቀድሞ ነግሮ የነበረው
ለ
ዳንኤልም፤
፵፭ ከሙሴ ጋር ሀበክብር የመለወጥ ተራራ
ላይ የነበረው ለኢልያ፤
፵፮ እና ሀስለኤልያስ መምጣት የመሰከ
ረው ነቢዩ ለሚልክያስ—ስለዚህም ሞሮኒ
ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝና የሚያስፈራው
ሐ
የጌታ ቀን ከመምጣቱ በፊት ይመጣል
በማለት ያወጀው ሞሮኒም—በዚያ ነበሩ።
፵፯ ነቢዩ ኤልያስ በልጆች ሀልብ ውስጥ
የአባቶቻቸውን ቃል ኪዳኖች ይተክላል፣
ሀ

፵፩ ሀ ቅ.መ.መ. ኖኅ፣ የመፅሐፍ
ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
		ለ ቅ.መ.መ. ሊቀ ካህን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሴም።
		መ ዘፍጥ. ፲፯፥፩–፰።
ቅ.መ.መ. አብርሐም።
		ሠ ዘፍጥ. ፳፩፥፩–፭።
ቅ.መ.መ. ይስሐቅ።
		ረ ዘፍጥ. ፴፭፥፱–፲፭።
ቅ.መ.መ. ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ።
		ሰ ቅ.መ.መ. ሙሴ።
፵፪ ሀ ኢሳ. ፷፩፥፩–፪።
		ለ ቅ.መ.መ. ሲዖል።
		ሐ ቅ.መ.መ. ኢሳይያስ።
፵፫ ሀ ቅ.መ.መ. ትንሳኤ።
		ለ ሕዝ. ፴፯፥፩–፲፬።
		ሐ ቅ.መ.መ. ሕዝቅኤል።

፪፻፺፬

፵፰ ለሙታን ቤዛነት፣ እና ልጆችን ከወ
ላጆቻቸው ጋር ሀለማስተሳሰር፣ መላው
ምድር በምጽአቱ እንዳይረገሙ እና እን
ዳይጠፉ ዘንድ፣ ለበዘመን ፍጻሜ በጌታ
ሐ
ቤተመቅደሶች ውስጥ የሚደረገውን ታላቅ
መ
ስራ ቀድሞ ለማሳየት።
፵፱ እነዚህ ሁሉ እና ብዙ ተጨማሪዎች፣
እንዲሁም በኔፋውያን መካከል የኖሩት እና
ስለእግዚአብሔር ልጅ መምጣት የመሰ
ከሩት ሀነቢያት፣ በታላቁ ስብሰባ ውስጥ
በመደባለቅ እና ደህንነታቸውን ለመጠ
በቅ፣
፶ ሙታን ሰውነታቸው ሀከመንፈሳቸው
ለረዥም ጊዜ መለየቱን እንደ ለባርነት ተመ
ልክተውታልና።
፶፩ እነዚህንም ጌታ አስተማረ፣ እና ከት
ንሳኤው በኋላ ወደ አባቱ መንግስት በመ
ግባት፣ ሀበህያውነት እና ለበዘለአለም ህይ
ወት አክሊል ይጫንላቸው ዘንድም እንዲ
መጡ ሐሀይልን ሰጣቸው፣
፶፪ እና ከዚህም በኋላ በጌታ ቃል እንደተ
ገባው በአገልግሎታቸው እንዲቀጥሉ፣ እና
ለሚወዱትም ተጠብቀው የነበሩትን ሀበረከ
ቶች ሁሉ ተካፋይ እንዲሆኑ።
፶፫ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ፣ እና አባቴ ሀይረም
ስሚዝ፣ ብሪገም ያንግ፣ ጆን ቴይለር፣
ዊልፈርድ ዉድረፍ፣ እና በዘመን ሙላት
በታላቁ የኋለኛ ቀን ስራዎች ሀመሰረትን

፵፬ ሀ ዳን. ፪፥፵፬–፵፭።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት።
		ለ ቅ.መ.መ. ዳንኤል።
፵፭ ሀ ቅ.መ.መ. መለወጥ።
		ለ ቅ.መ.መ. ኢልያ።
፵፮ ሀ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫–፲፭።
ቅ.መ.መ. ኤልያስ።
		ለ ሚል. ፬፥፭–፮፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፮–፴፱።
ቅ.መ.መ. ሚልክያስ።
		ሐ ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
፵፯ ሀ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፯።
፵፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማተም፣
ማስተሳሰር፤
ቤተሰብ—ዘለአለማዊ

ቤተሰብ።
		ለ ቅ.መ.መ. ዘመን።
		ሐ ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት።
		መ ቅ.መ.መ. ለሙታን ደህንነት።
፵፱ ሀ ሔለ. ፰፥፲፱–፳፪።
፶ ሀ ቅ.መ.መ. መንፈስ።
		ለ ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፯።
፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የማይሞት፣
አለሟችነት።
		ለ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፫።
ቅ.መ.መ. የዘለዓለም
ህይወት።
		ሐ ፩ ቆሮ. ፮፥፲፬፤
አልማ ፵፥፲፱–፳፩።
፶፪ ሀ ኢሳ. ፷፬፥፬፤ ፩ ቆሮ. ፪፥፱፤
ት. እና ቃ. ፲፬፥፯።
፶፫ ሀ ት. እና ቃ. ፷፬፥፴፫።

፪፻፺፭

ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፴፰፥፶፬–፷

ለመመስረት እንዲመጡ ለየጠበቁት ሌሎች
ምርጥ መናፍስት፣
፶፬ በተጨማሪም ቤተመቅደሶችን ለመ
ገንባት እና በእነዚያም ውስጥ ሀለሙታን
ቤዛነት ስነስርዓቶችን ለማከናወን የጠበ
ቁት ምርጥ መናፍስትም በመንፈስ አለም
ውስጥ ነበሩ።
፶፭ እነርሱም በመጀመሪያ በእግዚአብ
ሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ መሪዎች እን
ዲሆኑ ሀየተመረጡት ለበተከበሩትና በታላ
ቆቹ መካከል እንደነበሩም አየሁ።
፶፮ ከመወለዳቸውም በፊት ከብዙ ሌሎች
ጋር የመጀመሪያ ትምህርታቸውን በመን
ፈስ አለም ውስጥ የተቀበሉት እና በጌታ
ሀ
ጊዜ ለበወይን ስፍራው ለሰዎች የነፍስ ደህ
ንነት እንዲያገለግሉ ለመምጣት ሐተዘጋጅ
ተውም ነበር።
፶፯ የዚህ ዘመን ታማኝ ሀሽማግሌዎችም

ከዚህ ህይወት ሲሄዱ የንስሀ መግባት እና
በእግዚአብሔር አንድያ ልጅ መስዋዕት
በኩል የቤዛነት ወንጌልን ለበጭለማ ውስጥ
እና በሙታን መንፈሶች ታላቅ አለማት
ውስጥ በኃጢአት ባርነት ላሉት በመስበክ
አገልግሎታቸውን እንደሚቀጥሉ አየሁ።
፶፰ ንስሀ የገቡ ሙታንም የእግዚአብሔር
ቤት ሀስርዓቶችን በማክበር ለይድናሉ፣
፶፱ እና የተላለፉት ቅጣታቸውን ከተቀ
በሉና ሀለመንጻትም ከታጠቡ በኋላ፣ ለበስ
ራዎቻቸው መሰረት ደመወዛቸውን ይቀበ
ላሉ፣ የደህንነት ወራሾች ናቸውና።
፷ እንደዚህም ነበር የሙታን ቤዛነት
የተገለጠልኝ፣ እና እመሰክራለሁም፣ እና
በጌታ እና አዳኝ በሆነው፣ እንዲሁም በኢ
የሱስ ክርስቶስ፣ በረከት በኩል ይህ መዝ
ገብ ሀእውነት እንደሆነ አውቃለሁ፣ እንዲ
ህም ይሁን። አሜን።

፶፫ ለ ቅ.መ.መ. ቀድሞ መመረጥ።
፶፬ ሀ ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች—
የወኪል ስነስርዓት።
፶፭ ሀ ቅ.መ.መ. ቀድሞ መመረጥ።
		ለ አብር. ፫፥፳፪–፳፬።
፶፮ ሀ የሐዋ. ፲፯፥፳፬–፳፯።
		ለ ያዕቆ. ፮፥፪–፫።

		ሐ
፶፯ ሀ
		ለ
፶፰ ሀ

ቅ.መ.መ. የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ።
ኢዮብ ፴፰፥፬–፯፤
አልማ ፲፫፥፫–፯።
ቅ.መ.መ. ሽማግሌ።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
ቅ.መ.መ. ስነስርዓቶች።

		ለ ቅ.መ.መ. ቤዛ፣
ማዳን፣ ቤዛነት።
፶፱ ሀ አልማ ፭፥፲፯–፳፪።
ቅ.መ.መ. ይቅርታ ማድረግ።
		ለ ቅ.መ.መ. ስራዎች።
፷ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩
መፅሐፍ ቅዱስ እና መፅሐፈ ሞርሞን እንደሚያስተምሩት፣ እርሱ ካላወጀበት
በስተቀር አንድ ሚስት ብቻ ማግባት የእግዚአብሔር መሰረታዊ መርሆ እንደሆነ
ያስተምራሉ (፪ ሳሙኤል ፲፪፥፯–፰ እና ያዕቆብ ፪፥፳፯፣ ፴ ተመልከቱ)። ለጆሴፍ
ስሚዝ ከተሰጠ ረዕይ በኋላ፣ የብዛት ሚስቶች ማግባት ልምድ በቤተክርስቲያኗ
በ፲፰፻፵ (እ. አ. አ. ) አመታት መጀመሪያ ላይ ተመስርቶ ነበር (ክፍል ፻፴፪ን ተመ
ልከቱ)። ከ፲፰፻፷ እስከ ፲፰፻፹ (እ. አ. አ. ) አመታት፣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግ
ስት ይህን የሀይማኖት ልምድ ህገ ወጥ የሚያደርጉ ህግጋትን መሰረተ። በመጨ
ረሻም ህግጋቱ ትክክለኛ እንደሆኑ የዩ.ኤስ. ከፍተኛ ፍርድ ቤት አረጋገጠ። ራዕ
ይን ከተቀበሉ በኋላ፣ ፕሬዘደንት ዊልፈርድ ዉድረፍ የሚቀጥለውን መግለጫ
ሰጡ፣ ይህም በቤተክርስቲያኗ እንደ ስልጣንና እንደሚያስተሳስር በጥቅምት ፮፣
፲፰፻፺ (እ. አ. አ. ) ተቀባይነትን አገኘ። ይህም ለቤተክርስቲያኗ የብዛት ሚስቶች
የማግባት ልምድ መጨረሻ ሆነ።

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩

፪፻፺፮

ለሚመለከተው ሁሉ፥
የዩታ ኮሚሲዮን በቅርቡ በአገር ውስጥ ጸሀፊ መግለጫ ውስጥ የብዙ ጋብቻ ስርዓቶች
እንደሚፈጸሙ እና ባለፈው ሰኔ ወይም ባለፈው አመት አርባ ተመሳሳይ ጋብቻዎች በዩታ
ውስጥ እንደተደረጉ፣ ደግሞም በህዝባዊ ንግግሮች የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ካንድ ሚስት
በላይ የማግባት ልምድ እንዲቀጥል አስተምረዋል፣ አበረታትተዋል፣ እና ገፋፍተዋል
የሚል ለፖለቲካ አላማዎች በብዛት የታተሙ ወረቀቶች ከሶልት ሌክ ስቲ ተልከው ነበር—
እኔ፣ ስለዚህ፣ እንደ ኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፕሬዘ
ደንት በአፅኖት፣ እነዚህ ክሶች ሀሰት እንደሆኑ እገልጻለሁ። ከአንድ ሚስት በላይ ማግ
ባትን ወይም ጋብቻን ማብዛትን እያስተማርን ወይም ማንም ሰው ወደዚህ ልምድ እን
ዲገባም እየፈቀድን አይደለም፣ እና አርባ ወይም ማንኛቸውም የብዙ የጋብቻ ስርዓቶች
በዚህ ጊዜ በቤተመቅደሳችን ውስጥ ወይም በግዛቱ ማንኛውም ስፍራ እየተከናወነ እንዳ
ልሆነም እመሰክራለሁ።
በጸደይ ፲፰፻፹፱ (እ.አ.አ.) በሶልት ሌክ ስቲ መንፈሳዊ ስጦታ ቤት ውስጥ ጋብቻ እን
ደተፈጸመ የሚባልበት አንድ ጉዳይ ተመዝግቦ ነበር፣ ነገር ግን ያንን ስነ ስርዓት ማን እን
ደፈጸመው ለማወቅ አልቻልኩም፤ በዚህ ጉዳይ ላይ የተደረገው ምንም ነገር እኔ በማላ
ውቅበት ነበር። በመንፈሳዊ ስጦታ ቤት ውስጥ ተደረገ ስለተባለውም ያለመዘግየት በእኔ
ትእዛዜ ፈርሷል።
እነዚህም ህግጋት በመጨረሻው አማራጭ ፍርድ ቤት ህገ መንግስታዊ እንደሆነ የፈ
ረዱበት፣ ብዙ ሚስቶችን ስለማግባት ኮንግረሥ ባሳለፋቸው ህግጋት መሰረት፣ እነዚህን
ህግጋት ለማክበርና በምመራቸው ከቤተክርስቲያኗ አባላት ጋር ያለኝን ተፅዕኖ በመጠቀም
እንደእኔ እንዲያደርጉ ለማድረግ ያለኝን ፈቃድ በዚህ እገልጻለሁ።
በተጠቀሰው ጊዜ በቤተክርስቲያኗ እኔ ወይም አብሬአቸው ከምሰራው በምናስተም
ራቸው ውስጥ ብዙ ሚስቶችን ማግባትን የሚያበረታታ ወይም እንደሚያዳብር ሊተረጎም
የሚችል ምንም የለም፤ እና የቤተክርስቲያኗ ማንም ሽማግሌ እንደዚህ አይነት ትምህር
ትን እንደሚሰጥ የሚመስል ቋንቋዎችን በተጠቀመ ጊዜ፣ ወዲያው ተገሰጿል። አሁንም
ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን ምክሬ በምድር ህግ የተወገደውን ምንም ጋብቻ ውል ማስገባትን
እንዲያቆሙ እንደሆነ በህዝብ ዘንድ አውጃለሁ።
ዊልፈርድ ዉድረፍ
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ፕሬዘደንት።

ፕሬዘደንት ሎሬንዞ ስኖው የሚቀጥሉትን አቀረቡ፥
“ዊልፈርድ ዉድረፍን እንደ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
ፕሬዘደንት፣ እና በዚህ ጊዜ የማተም ስነስርዓቶችን ቁልፎች በምድር ላይ እንደያዘ ሰው
በመቀበል፣ በመስከረም ፳፬ ቀን ፲፰፻፺ (እ.አ.አ.) ቀን እንድንሰማው የተነበበውን ህዝባዊ
መግለጫን ለመስጠት ሙሉ ስልጣን እንዳላቸው በመቀበል፣ በአጠቃላይ ጉባኤ እንደተ
ሰበሰብነው ቤተክርስትያን ይህን ብዙ ሚስቶች ማግባትን በሚመለከት ያወጁት አስገዳጅ
እና በስልጣን እንደሆነም እንቀበላለን።”
ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ፣ ጥቅምት ፮፣ ፲፰፻፺ (እ.አ.አ.)።

፪፻፺፯

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩
ከፕሬዘደንት ዊልፈርድ ዉድረፍ
ስለህዝባዊ መግለጫ ከሰጡት
ሶስት ንግግሮች የተወሰደ ምንባብ

ጌታ እኔን ወይም በዚህች ቤተክርስቲያን እንደ ፕሬዘደንት የሚቆም ማንንም ሰው እናንተን ወደ ስህተት እንዲ
መራ አይፈቅድም። ይህም በአላማው ውስጥ አይደለም። ይህም በእግዚአብሔር ልብ አይደለም። ይህን ብሞ
ክር፣ ጌታ ከስፍራዬ ያስወጣኛል፣ እና የሰዎች ልጆችን ከእግዚአብሔር ቃላት እና ከሀላፊነታቸው እንዲሳ
ሳቱ የሚጥረውንም እንዲሁ ያደርጋል። (የቤተክርስቲያኗ ሰላሳ አንደኛው የአጠቃላይ ጉባኤ፣ ጥቅምት ፮ ቀን
፲፰፻፺ [እ.አ.አ.]፣ ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ። በDeseret Evening News [ደዘረት የምሽት ኮኮብ ዜና] ሀተታ፣
ጥቅምት ፲፩ ቀን ፲፰፻፺፣ ገፅ ፪።)
ማንም ይኑር ወይም ይሙት፣ ወይም ማንም ይህችን ቤተክርስቲያን ለመምራት መጠራቱ አስፈላጊ አይደ
ለም፣ በሁሉም ገዢ እግዚአብሔር መነሳሳት መምራት አለባቸው። ይህን በዚህ መንገድ ባያደርጉ፣ ሊያደር
ጉትም አይችሉም. . .።
አንዳንድ፣ እና በጣም አስፈላጊ የሆኑትንም፣ ራዕዮችን ባለፉት ጊዜያት አግኝቻለሁ፣ እና ጌታ ምን እን
ዳለኝም እነግራችኋለሁ። ህዝባዊ መግለጫ ስለተባለው ታስቡበት ዘንድ ላድርግ. . .።
ጌታ የኋለኛውን ቀን ቅዱሳንን ጥያቄ እንድጠይቅ ነገረኝ፣ እና የምላቸውን ቢሰሙና የምጠይቃቸውንም
ቢመልሱ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ እና ሀይል ሁሉም እንደ አንድ ይመልሳሉ፣ እና ስለዚህ ጉዳይም በአን
ድነት ያምናሉ በማለትም ነገረኝ።
ጥያቄውም ይህ ነው፥ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን መከታተል ያለባቸው የጥበብ መንገድ የትኛው ነው—የቤ
ተመቅደሶችን ሁሉ ማጣትን እና መወረስን፣ እና በእነርሱም ውስጥ ለህያው እና ለሙታን የሚደረጉትን ስር
ዓቶችን ማቆምን፣ እና የቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራርና አስራ ሑለት፣ እና የቤተሰብ መሪዎች መታሰርን፣
እና የህዝብ (ይህን ልምድ የሚያቆሙትን ሁሉ) የግለሰብ ንብረቶች መወሰድን ክፍያ በማድረግ የሀገር ህግጋትና
ስልሳ ሚልዮን የሚቃወሙትን ብዙ ሚስት የማግባት ልምድን ለመቀጠል መሞከርን፤ ወይም ይህን መሰረታዊ
መርሆ በማክበር ከደረሰብን እና ከተሰቃየናቸው በኋላ፣ በህጉ ታዛዥ በመሆን እና ይህን ልምድ በማቆም፣ እና
ይህን በማድረግም ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ እና አባቶችን ህዝብን እንዲያስተምሩ እና የቤተክርስቲያኗን ሀላ
ፊነታቸውን እንዲያከናውኑ በቤት በማቆየት፣ እና ደግሞም የወንጌልን ስርዓቶችን ለህያው እና ለሙታን ለማ
ድረግ እንዲችሉ ቤተመቅደሶችን በቅዱሳን እጆች ውስጥ እንዲቀሩ በማድረግ ነውን?
ጌታ በመግለጫ እና በራዕይ ይህን ልምድ ባናቆም ምን እንደሚደርስ አሳይቶኛል። ይህንን ካላቆምን፣ ማና
ችሁም በዚህ በሎጋን ቤተመቅደስ ላሉት ለማንኛውም ሰው ምንም ጥቅም ባልሰጣችሁ ነበር፤ በፅዮን ምድር
ውስጥ ሁሉም ስነ ስርዓቶች በቆሙ ነበር። በእስራኤልም ግራ መግባት በነገሰ ነበር፣ እና ብዙ ሰዎችም እስረ
ኞች በሆኑ ነበር። ይህም ችግር በቤተክርስቲያኗ ሙላት ላይ ይመጣ ነበር፣ እና ይህን ልምድ ለማቆምም እንገ
ደድ ነበር። አሁን፣ ጥያቄውም በዚህ መንገድ ይቁም፣ ወይስ ጌታ በገለጸልን መንገድ፣ እና ነብያቶቻችንን እና
ሐዋሪያቶቻችንን እና አባቶችን በነጻነት እንተዋቸው እና ሙታን እንዲድኑም ቤተመቅደሳችንን በህዝብ እጆች
ውስጥ እንተዋቸው ነው። በዚህ ህዝብ አማካይነት በመንፈስ አለም ውስጥ ካለው የእስር ቤት ታላቅ ቁጥር ያላ
ቸው ድነዋል፣ እና ስራው ይቀጥል ወይስ ይቁም? ይህን ጥያቄ በኋለኛው ቀን ቅዱሳን ፊት አስቀምጣለሁ።
ለራሳችሁ መፍረድ አለባችሁ። ለራሳችሁ እንድትመልሱበት እፈልጋችኋለሁ። እኔ አልመልሰውም፤ ነገር
ግን የወሰድነውን መንገድ ባንወስድ ኖሮ ይህም እንደ ህዝብ ልንገኝበት የምንችልበት ሁኔታ ነው እላችኋለሁ።
. . .አንድ ነገር ባይደረግ ኖሮ ምን ሊሆን እንደሚችልም አይቼ ነበር። ይህም መንፈስ በእኔ ላይ ለረዥም
ጊዜ ኖሮኝም ነበር። ነገር ግን ይህን ለማለት እፈልጋለሁ፥ የእግዚአብሔር ሰማይ ያደረግሁትን እንዳደርግ ባያ
ዘኝ ኖሮ፣ ቤተመቅደሶችን ሁሉ ከእጆቻችን አስወጣ ነበር፤ ራሴም ወደ እስር ቤት፣ እና እያንዳንዱንም ሰው
ወደዚያ እንዲሄድ አደርግ ነበር፤ እና ያን እንዳደርግ የታዘዝኩበት ሰዓት ሲመጣ፣ ይህም ለእኔ ግልፅ ነበር።
ከጌታም ፊት ሄድኩ፣ እና ጌታ እንድፅፍ የነገረኝን ጻፍኩ. . .።
ይህን ከእናንተው ዘንድ የምተወው እናንት እንድታሰላስሉበት እና እንድታስቡበት ነው። ጌታ ከእኛ ጋር
እየሰራ ነው። [ካሽ ካስማ ጉባኤ፣ ሎገን፣ ዩታ፣ እሁድ፣ ህዳር ፩ ቀን ፲፰፻፺፩ (እ.አ.አ.)። በDeseret Weekly
[የደዘረት ሳምንታዊ ዜና] ሀተታ ውስጥ፣ ህዳር ፲፬ ቀን ፲፰፻፺፩ (እ.አ.አ.)።]
አሁን የተገለጸልኝን እና በዚህ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ምን እንደፈጸመ እነግራችኋለሁ. . .። ሁሉን የሚ
ገዛ እግዚአብሔር ህያው እንደሆነ፣ ህዝባዊ መግለጫው ባይሰጥ ኖሮ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሆኑ ነበር። ስለ
ዚህ፣ በአዕምሮው ውስጥ ላሉት አላማዎች የእግዚአብሔር ልጅ ያንን ነገር ለቤተክርስቲያኗ እና ለአለም እን
ዲቀርቡ ፈቃዱ ነበር። ጌታ የፅዮንን መመስረት አውጇል። የዚህ ቤተመቅደስ መፈጸምን አውጇል። የህያው
እና የሙታን ደህንነት በእነዚህ ተራሮች ሸለቆዎችም ውስጥ መሰጠት እንዳለባቸውም አውጇል። እና ሁሉን

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪

፪፻፺፰

የሚገዛ እግዚአብሔር ያወጀውን ዲያብሎስ ሊያሰናክል አይችልም። ያንን ለመረዳት ከቻላችሁ፣ ያም ለዚህ
ቁልፍ ነው። (በሚያዝያ ፲፰፻፺፫ [እ.አ.አ.] በሶልት ሌክ ቤተመቅደስ መመረቂያ ስድስተኛ ስብሰባ ላይ ከተሰ
ጠው ንግግር። የመመረቂያው ስብሰባ የተተነበየበት ፅሑፍ፣ ፅሑፋዊ ሰነዶች፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ ዲፓር
ትመንት፣ ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ።)

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪
መፅሐፈ ሞርሞን እንደሚገልጸው፣ “ሁሉም ለእግዚአብሔር አንድ ናቸው፣”
እንዲሁም “ጥቁርም ነጭም፣ ባሪያውና ነፃው፤ ሴትና ወንድ” (፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫)።
በቤተክርስቲያኗ ታሪክ በሙሉ፣ የእያንዳንዱ ዘረ አባል የሆኑ የብዙ ሀገሮች ሰዎች
ተጠምቀዋል እናም እንደ ቤተክርስቲያኗ ታማኝ አባላት ኖረዋል። በጆሴፍ ስሚዝ
ህይወት ውስጥ፣ አንዳንድ ጥቁር ወንድ አባላት በክህነት ተሾመው ነበር። በታሪኳ
መጀመሪያ፣ የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ከአፍሪካ ትውልድ ለሆኑ ወንድ አባላት
ክህነትን መስጠት አቆሙ። የቤተክርስቲያኗ መዝገቦች የዚህ ልምድን መጀመ
ሪያ ምን እንደሆነ ምንም አስተያየት አይሰጡም። የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ይህን
ልምድ ለመቀየር የእግዚአብሔር ራዕይ አስፈላጊ መሆኑን አምነው ነበር እናም
በጸሎት መመሪያን ፈለጉ። ራዕይም ለፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል
መጣ እናም በሰኔ ፩፣ ፲፱፻፸፰ (እ. አ. አ. ) ለሌሎች የቤተክርስቲያኗ መሪዎች ይህም
ተረጋግጦ ነበር። ራዕዩም በክህነት ላይ በዘር ምክንያት የሚገድበውን በሙሉ እን
ዲወገድ አደረገ።
ለሚመለከተው ሁሉ፥
በመስከረም ፴፣ ፲፱፻፸፰ (እ.አ.አ.)፣ በ፻፵፰ኛው የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክር
ስቶስ ቤተክርስቲያን የአመቱ ግማሽ አጠቃላይ ጉባኤ ላይ በቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመ
ራር የመጀመሪያ አማካሪ ፕሬዘደንት ኤን ኤልደን ታነር የሚቀጥለው ቀረበ፥
በዚህ አመት ሰኔ መጀመሪያ ላይ፣ ክህነትን እና የቤተመቅደስ በረከቶችን ለሁሉም ብቁ
የቤተክርስቲያን አባላት ሁሉ ስለመስጠት ፕሬዘደንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል ራዕይ
ተቀብለው እንደነበር ቀዳሚ አመራር አስታወቁ። በቅዱስ ቤተመቅደስ በተቀደሰ ክፍ
ሎች ውስጥ ከረጅም ጥልቅ ሀሳብ እና ጸሎት በኋላ የመጡላቸውን ይህን ራዕይ ከተቀበሉ
በኋላ፣ ይህን ለተቀበሉት እና ለተስማሙት አማካሪዎቻቸው እንዳቀረቡ ለጉባኤው እንድ
ነግር ፕሬዘደንት ኪምባል ጠይቀውኝ ነበር። ከዚያም ይህ ለአስራ ሑለቱ ሐዋርያት ቡድን
ቀረበ፣ እነርሱም በአንድ ድምፅ ተስማሙበት፣ እና በኋላም ለሁሉም አጠቃላይ ባለስል
ጣናት ቀረበ፣ እነርሱም በተመሳሳይ ሁኔታ በአንድ ድምፅ ተስማሙበት።
ፕሬዘደንት ኪምባል አሁን ይህን ደብዳቤ እንዳነብ ጠይቀውኛል፥
ሰኔ ፰ ቀን ፲፺፻፸፰
በአለም አቀፍ ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አጠቃላይ እና
የአካባቢ የክህነት ሀላፊዎች ሁሉ፥

፪፻፺፱

አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪

ውድ ወንድሞች፥
የጌታ ስራ በምድር ላይ ሲያድግ በምስክርነቱን ስናይ፣ የብዙ ሀገሮች ህዝብ ዳግም የተ
መለሰውን የወንጌል መልእክት ስለተቀበሉ፣ እና ዘወትር በሚያድግ ቁጥሮች በቤተክር
ስቲያኗ አባል ስለሆኑ ምስጋና አለን። ይህም በተራው ወንጌሉ የሚያቀርባቸውን ሁሉንም
መብቶች እና በረከቶች ለእያንዳንዱ ብቁ የቤተክርስቲያን አባላት ለማቅረብ ያለንን ፍላ
ጎት አነሳስቶናል።
አንድ ቀን በእግዚአብሔር ዘለአለማዊ አላማ ብቁ የሆኑት ወንድሞቻችን ሁሉ ክህነ
ትን እንደሚቀበሉ ከእኛ በፊት የነበሩት የቤተክርስቲያኗ ነቢያት እና ፕሬዘደንቶች የሰጡ
ትን የተስፋ ቃል እያወቅን፣ እና ከክህነት ስልጣን ተወግደው የነበሩትን ታማኝነት ምስክር
በመሆን፣ ብዙ ሰዓቶችን በቤተመቅደሱ ታላቅ አዳራሽ ውስጥ ጌታን ለመለኮታዊ አመ
ራር በመለመን ለረጅም ጊዜ እና በቅንነት ለእነዚህ ታማኝ ወንድሞቻችን ለምነን ነበር።
ጸሎታችንን ሰምቷል፣ እና በራዕይም እያንዳንዱ ታማኝ፣ ብቁ ወንድ ሰው በቤተክር
ስቲያኗ ውስጥ፣ መለኮታዊ ስልጣኑን ለመጠቀም ካለው ሀይል ጋር፣ ቅዱስ ክህነትን ለመ
ቀበል እና ከቤተመቅደስ በረከት በተጨማሪ፣ ከሚወዳቸው ጋር ከዚያ የሚፈሱትን እያን
ዳንዱን በረከት እንዲደሰቱ ለረጅም ጊዜ ቃል የተገባለት ቀንም እንደደረሰ አረጋግጧል።
በዚህም መሰረት፣ የቤተክርስቲያኗ ብቁ ወንድ አባላት ለዘር ወይም ቀለም ትኩረት ሳይ
ሰጥ ወደክህነት ስልጣን ሊሾሙ ይችላሉ። የክህነት መሪዎችም ለዚህ ለአሮናዊ ወይም
ለመልከ ጼዴቅ ክህነት ሹመት ተመራጭ ለሆኑት ሁሉ ለብቁነት የተመሰረተውን መሰረ
ቶች እንደሚያሟሉ ለማረጋገጥ የጥንቃቄ ቃል ጥያቄ አመራርን እንዲከተሉ ታዝዘዋል።
ጌታ በአለም ውስጥ ሁሉ ያሉትን የባለስልጣን አገልጋዮቹን ድምፅ የሚያዳምጡትን
እና የወንጌል እያንዳንዱ በረከቶችን ለመቀበል ራሳቸውን የሚያዘጋጁ ልጆቹን ለመባረክ
ያለውን ፍላጎት እንዳስታወቀ በትጋት እናውጃለን።
በቅንነት የእናንተው፣
ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል
ኤን ኤልደን ታነር
ሜሪዮን ጂ ሮምኒ
ቀዳሚ አመራር
ስፔንሰር ደብሊው ኪምባልን እንደ ነቢይ፣ ገላጭ፣ እና ባለራዕይ፣ እና እንደኋለኛው
ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፕሬዘደንት በመቀበል፣ እኛ እንደ አባል
ተሰብሳቢዎች ይህን ራዕይ እንደ ጌታ ቃል እና ፈቃድ እንድንቀበል ቀርቦልናል። ይህን
የሚቀበሉ ቀኝ እጃቸውን በማንሳት ያሳዩ። የሚቃወሙም በዚህ አይነት ምልክት።
ይህ የቀረበው ሀሳብ በአንድ ድምፅ ምርጫ በአዎንታዊነት ተደግፏል።
ሶልት ሌክ ስቲ፣ ዩታ፣ መስከረም ፴ ቀን ፲፱፻፸፰ (እ.አ.አ.)።

የታላቅ
ዋጋ ዕንቁ
ከየኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
የመጀመሪያ ነቢይ፣ ገላጭ፣ እና ባለራዕይ
ጆሴፍ ስሚዝ
ራዕያት፣ ትርጉም፣ እና ትረካ የተመረጡ።

ማውጫዎች
መግቢያ  .
ሙሴ  .

 .
 .

አብርሐም  .
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ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፩  .
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 .

 . ፳፰

ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፪  .
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 . ፴፮

ፍጹም ትክክለኛ ቅጂ ፫  .
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 .

 . ፵፩

ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ  .
የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ  .
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፵፫
 . ፵፮

የእምነት አንቀጾች  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ፷

መግቢያ
ዋጋ ዕንቁ መፅሐፍ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን
የ ታላቅ
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
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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።

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

በጣም ከፍ ያለ ተራራ
ሙሴላይእጅግበተነጠቀበት
ጊዜ እርሱ

ለሙሴ ለየተናገራቸው የእግዚአብሔር
ቃላት፣
፪ እናም እርሱም እግዚአብሔርን ሀፊት
ለፊት ለአየው፣ እናም ከእርሱም ጋር ተነ
ጋገረ፣ እናም የእግዚአብሔር ሐክብርም
በሙሴ ላይ ነበር፤ በዚህ ምክንያትም ሙሴ
በእርሱ ፊት መለመፅናት ችሏል።
፫ እና እግዚአብሔርም ለሙሴ እንዲህ
አለው፥ እነሆ፣ እኔ ሀሁሉን የሚገዛ ጌታ
ሀ

፩

፩

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፤

ለ

፬ሀ
ለ
ሐ
መ
ሠ

፮ሀ

እግዚአብሔር ነኝ፣ እናም መጨረሻ የሌ
ለውም ስሜ ነው፤ ለቀናቶቼ መጀመሪያ እና
ለአመታቴም ፍጻሜ የለኝምና፤ እና ይህስ
ለ
መጨረሻ የለውም አይደለምን?
፬ እናም እነሆ፣ አንተ ልጄ ነህ፤ ስለ
ዚህ ሀተመልከት፣ እናም ለየእጄን ስራ አሳ
ይሀለሁኝ፤ ነገር ግን ሁሉንም አይደለም፣
ሐ
ስራዎቼ መ መጨረሻ የላቸውም፣ እና
ሠ
ቃላቶቼም፣ በምንም አያልቁምና።
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።
፮ ልጄ ሙሴ፣ የምትሰራልኝ ስራ አለኝ፤
እና አንተም በአንድያ ልጄ ሀአምሳል ነህ፤
እናም ለአንድያ ልጄም ሐአዳኝ ነው ይሆና
ልም፣ መበጸጋና ሠበእውነት ተሞልቷልና፤
ነገር ግን ከእኔ ሌላ ረምንም አምላክ የለም፣
እና ሁሉም ነገሮች እኔ ዘንድ አሉ፣ ሁሉ
ንም ነገሮች ሰአውቃቸዋለሁና።
፯ አሁንም እነሆ፣ ልጄ ሙሴ ይህን አንድ
፩

፩

፩

፩

ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፬።
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
አምላክ።
ኢሳ. ፷፫፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፱–፲፪፤
ሙሴ ፯፥፴፭።
ቅ.መ.መ. ማለቂያ የሌለው።
ሙሴ ፯፥፬።
ሙሴ ፯፥፴፪፣ ፴፭–፴፯።
መዝ. ፵፥፭፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፬።
መዝ. ፻፲፩፥፯–፰፤
ሙሴ ፩፥፴፰።
፪ ኔፊ ፱፥፲፮፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፯–፴፱።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
ዘፍጥ. ፩፥፳፮፤

ለ
ሐ
መ
ሠ
ረ
ሰ

ኤተር ፫፥፲፬–፲፭፤
ሙሴ ፩፥፲፫–፲፮።
ቅ.መ.መ. አንድያ ልጅ።
ቅ.መ.መ. አዳኝ።
ዮሐ. ፩፥፲፬፣ ፲፯፤
አልማ ፲፫፥፱።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ሙሴ ፭፥፯።
፩ ነገሥ. ፰፥፷፤
ኢሳ. ፵፭፥፭–፲፰፣
፳፩–፳፪።
፩ ኔፊ ፱፥፮፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፤
አልማ ፲፰፥፴፪፤
ት. እና ቃ. ፴፰፥፩–፪።
ቅ.መ.መ. ሁሉን የሚያውቅ።

ሙሴ ፩፥፰–፳

፪

ነገር አሳይሀለሁ፣ በአለም ውስጥ ነህና፣
እናም ለአንተም ይህን አሳይሀለሁኝ።
፰ እናም እንዲህ ሆነ፣ ሙሴም ተመለ
ከተ፣ እና የተፈጠረበትን ሀአለም ተመለ
ከተ፤ እናም ሙሴም አለምንና የአለምን፣
እና የአሁን እና ተፈጥረው የነበሩትን የሰ
ዎች ልጆችን መጨረሻ ለተመለከተ፣ በእ
ነዚህም በጣም ተደነቀ እናም ሐተገረመ።
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 ሀጥንካሬው እንደሰው
ተመልሶ የመጣለት፤ እናም ለእራሱም እን
ዲህ አለ፥ አሁን፣ በዚህ ምክንያት ከዚህ
በፊት እንዳላሰብኩት ሰው ለምንም እንዳ
ልሆነ አወቅሁኝ።
፲፩ ነገር ግን አሁን አይኖቼ ሀእግዚአ
ብሔርን አይተዋል፤ ነገር ግን ለ በተሰ
ጥኦ አይኖቼ ሳይሆን በመንፈሳዊ አይኖቼ
ነው፣ የተሰጥኦ አይኖቼ ሊያዩት አይች
ሉምና፤ በእርሱ ፊት ስቆምም ሐጠውልጌ
እና መእሞት ነበርና፤ ነገር ግን ክብሩ በእኔ
ላይ ነበር፤ እና ሠፊቱን አየሁ፣ በእርሱ ፊት
ረ
ተለውጬ ነበርና።
፲፪ እንዲህም ሆነ ሙሴም እነዚህን ቃላት
ሲናገር፣ እነሆ፣ ሀሰይጣን ለሊፈትነው 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
፰ሀ
		ለ
		ሐ
፲ሀ

ሙሴ ፪፥፩።
ሙሴ ፩፥፳፯።
መዝ. ፰፥፫–፬።
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፤

ብሔር 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 ሀአምልክ፣ እርሱንም ብቻ ለአገ
ልግል።
፲፮ ከዚህ ሂድ፣ አንተ ሰይጣን፤ አታታ
ልለኝ፤ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎኛ
ልና፥ አንተ በአንድያ ልጄ ሀአምሳል ነህ።
፲፯ ከሚነደው ሀጥሻ 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 ሀአንድያ ልጅ
ነኝ፣ አምልከኝ።
፳ እንዲህም ሆነ ሙሴም በጣም መፍ
ሀ

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፤

፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
፲፯ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ

ዕብ. ፲፪፥፱፤
፩ ዮሐ. ፫፥፪።
ቅ.መ.መ. መለወጥ።
ማቴ. ፬፥፲።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
፩ ሳሙ. ፯፥፫፤
፫ ኔፊ ፲፫፥፳፬።
ሙሴ ፩፥፮።
ዘፀአ. ፫፥፪።
ሙሴ ፭፥፰።
ማቴ. ፳፬፥፬–፭።

፫

ሙሴ ፩፥፳፩–፴፪

ራት ጀመረ፤ እናም ሲፈራም፣ የሲኦ
ልን መራራነትን አየ። ይህም ቢሆን እግ
ዚአብሔርን ለበመጥራት ጥንካሬን ተቀ
በለ፣ እና እንዲህም በማለት አዘዘ፥ ሰይ
ጣን ከእኔ ዘንድ ሂድ፣ የክብር አምላክ የሆ
ነውን ይህን አንድ እግዚአብሔርን ብቻ
አመልካለሁና።
፳፩ አሁንም ሀ 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 ሀመንፈስ 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 ሀውሀዎች በላይ ጠንካራ ትሆ
ናለህ፣ እንደ ለአምላክ እንደሆንክ አይነት
ሐ
ትእዛዝህን ያከብሩታልና።
፳፮ እናም አስተውል፣ እስከመጨረሻ
ዎቹ ቀናትህም ድረስ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፤
ሀ

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

አንተ ህዝቤን፣ እንዲሁም ሀየተመረጠውን
ለ
እስራኤልን፣ ሐከባርነት ቀንበር መታድና
ቸዋለህና።
፳፯ እንዲህም ሆነ ድምጹም እየተናገረ
እያለ፣ ሙሴ አይኑን ዞር ዞር አደረገ እና
ምድርን፣ አዎን ሁሉንም፣ ሀአየ፤ 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 ሀምድር 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 ሀፊት ለፊት
ተነጋገረ። እናም ጌታ አምላክ ለሙሴ እን
ዲህ አለው፤ በራሴ ለአላማ እነዚህን ነገሮች
ሰርቼአለሁ። ይህም ጥበብ ነው እናም ይህም
በእኔ ዘንድ ይቀራል።
፴፪ እና በሀይሌ ሀ ቃልም፣ እንዲሁም
ለ
በጸጋና ሐበእውነት በተሞላው አንድያ
ልጄ እነዚህን ፈጠርኩኝ።

(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።

ሙሴ ፩፥፴፫–፪፥፪

፬

፴፫ እና ለመቁጠር የማይቻል አለማ
ትንም ለፈጠርኩኝ፤ እና የፈጠርኳቸውም
ለራሴ አላማ ነው፤ እና ሐአንድያ ልጄ በሆ
ነው ወልድም እነዚህን ፈጠርኳቸው።
፴፬ ከሁሉም ሀየመጀመሪያ ሰውንም በት
ርጉም ለብዙ የሚባለውን ሐአዳም 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 ሀአውቃቸዋለሁና።
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፣ ሀሰማያት፣ 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 ሀህያውነት እና ለዘለ
አለማዊ ህይወት ማምጣት ሐስራዬ እና
መ
ክብሬ ይህ ነው።
፵ አሁንም፣ ልጄ ሙሴ፣ ስለቆምክባት
ሀ

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።

ምድር በሚመለከት እነግርሀለሁ፤ እና የም
ናገራቸውንም ነገሮች ሀጻፍ።
፵፩ እናም የሰው ልጆች ቃላቴን እንደማ
ይረባ በሚመለከቱበትና ከጻፍካቸው ውስጥ
ብዙ ቃላትን ሀበሚያወጡበት ጊዜ፣ እነሆ፣
እንደ አንተ ለአይነት ሌላንም አስነሳለሁ፤
እና ሐእነዚህም ከሚያምኑት ሰው ልጆች
ጋር ሁሉ መካከል እንደገና ይገኛሉ።
፵፪ (እነዚህ ቃላት ለሙሴ ሀየተነገሩትም
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 ሀሰማይ እና
ስለዚህ ለምድር በሚመለከት ሐእገልጥልሀ
ለሁ፤ የምናገራቸውን ቃላት ጻፍ። መሁሉን
የሚገዛ እግዚአብሔር፣ የመጀመሪያውና
የመጨረሻው እኔ ነኝ፣ ሠበአንድያ ልጄም
እነዚህን ረፈጠርኩ፤ አዎን፣ በመጀመሪያ
ሰማይን ፈጠርኩ፣ እናም ከዚያም የምት
ቆምበትን ምድር ፈጠርኩ።
፪ እና ሀምድርም ቅርጽ የለሽና ባዶ ነበ

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።

፭

ሙሴ ፪፥፫–፲፱

ረች፣ እና አንዳችም አልነበረባትም፤ ጥልቁ
በጨለማ እንዲዋጥ አደረግሁኝ፤ እና መን
ፈሴም በውሆች ላይ ሰፈፈ፣ እኔ እግዚአ
ብሔር ነኝና።
፫ እናም እኔ እግዚአብሔርም ሀብርሀን
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 ሀቃል ነበር፣ እና ለየተናገርኩት ተከ
ናወነ፤ እናም ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣
አንድ ሐቀን።
፮ ደግሞም፣ እኔ እግዚአብሔር እን
ዲህ አልኩ፥ በውኆች መካከል ሀጠፈር
ይሁን፣ እና እንዳልኩትም ሆነ፤ እና እን
ዲህም አልኩ፥ በውኃና በውኃ መካከልም
ይክፈል፤ እና ይህም ተፈጸመ፤
፯ እና እኔ እግዚአብሔር ጠፈርን አደረ
ግሁ፣ እና ሀውኆች፣ 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 ሀበአንድ 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።
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
		ሐ
፮ሀ
፯ሀ
፰ሀ
፱ሀ

፲፩ እና እኔ እግዚአብሔርም እንዲህ
አልኩ፥ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሀሣርንና 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 ሀብርሃናትን 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።

፪ ቆሮ. ፬፥፮።
ዘፍጥ. ፩፥፭።
ዘፍጥ. ፩፥፮–፰።
አብር. ፬፥፱–፲።
ቅ.መ.መ. ሰማይ።
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።

ሙሴ ፪፥፳–፫፥፩

፮

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 ሀተባዙም 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 ሀለአን
ድያ ልጄ እንዲህ አልኩ ሰውን ለበመል
ካችን፣ በአምሳላችን ሐእንፍጠር፣ እናም
ይህም ሆነ። እና እኔ እግዚአብሔርም እን
ዲህ አልኩ፥ የባህር አሶችንና፣ የሰማይ
ወፎችን፣ ከብቶችንና፣ ምድርን ሁሉ፣
እናም በምድር በሚንቀሳቀሱ ፍጡራንን
ሁሉ መይግዙ።
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።

፳፯ እና እኔ 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፣ ሀመብል 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 ሀመልካም ነበሩ፤ እና
ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ፣ ለስድስተኛ ቀን።
ሀ

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 ሀሰራዊታቸውም ሁሉ
ለ
ተፈጸሙ።

		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።

፯

ሙሴ ፫፥፪–፲፩

፪ እና እኔ እግዚአብሔር ስራዬን፣ እና
ያደረግኳቸውን ነገሮች ሁሉ፣ በሰባተኛው
ቀን ፈጸምኩኝ፣ እና ከምሰራው ስራ ሁሉ
ሀ
በሰባተኛው ቀን ለአረፍኩኝ፣ እና ሁሉም
ያደረኳቸው ተፈጸሙ፣ እና እኔ እግዚአብ
ሔር እነርሱ መልካም እንደሆኑም አየሁ፤
፫ እና እኔ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን
ቀን ሀባረኩት፣ 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 ሀበፊት፤ የሜዳውም ቡቃያ
ሁሉ በምድር ላይ ከመብቀሉ በፊት ለየተ
ፈጠሩ ናቸው። እኔ እግዚአብሔር አምላ
ክም የተናገርኩባቸውን ነገሮች ሁሉ ከም
ድር ፊት በፍጥረታዊ አካል ከመፈጠራ
ቸው በፊት ሐበመንፈሳዊ አካል ፈጥሬአ
ቸዋለሁና። እኔ እግዚአብሔር አምላክም
በምድር ላይ ገና ዝናብ አላዛነብኩምና።
እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም የሰውን
ልጆችን ሁሉ መፈጥሬአለሁ፤ እና ሠምድ
ርን የሚያለማ ሰው ግን አልነበረም፣ ረበሰ
ማይ ውስጥ ሰፈጥሬአቸዋለሁና፤ እና በም
ድር ላይ ምንም ስጋ፣ ወይም ውሀ፣ ወይም
አየር አልነበረም።
፮ ነገር ግን እኔ እግዚአብሔር አምላክም
ተናገርኩኝ፣ ሀጉም ከምድር ወጣ፣ የምድ
ርንም ፊት ሁሉ አጠጣ።
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፤

፯ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን
ከምድር ሀዐፈር አበጀሁኝ፣ በአፍጫውም
የህይወትን አስተንፋስ እፍ አልኩበት፤
እና ለሰውም ህያው ሐነፍስ፣ በምድረም
ላይ መየመጀመሪያ 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 ሀየሕይወትን ዛፍ፣ እና ደግ
ሞም መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀው
ንም ለዛፍ ተከልኩኝ።
፲ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ፣ ወን
ዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከዔድን ይወጣ
ዘንድ አደረግሁኝ፤ እናም በአራት ሀክፍል
ይከፈል ነበር።
፲፩ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ የመ
ጀመሪያውን ፊሶን ብዬ ጠራሁት፣ እና እኔ
እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ወርቅ በፈጠር
ኩበት የኤውላጥን ምድር የሚከብብ ነበር፤

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፤

		ለ
		ሐ
		መ
፰ሀ
፱ሀ
		ለ
፲ሀ

ሙሴ ፬፥፳፭፤ ፮፥፶፱፤
አብር. ፭፥፯።
ቅ.መ.መ. አዳም።
ቅ.መ.መ. ነፍስ።
ሙሴ ፩፥፴፬።
ቅ.መ.መ. ዔድን።
ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
ዘፍጥ. ፪፥፱።
ዘፍጥ. ፪፥፲።

ሙሴ ፫፥፲፪–፬፥፪

፰

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 ሀመምረጥ አለብህ፣ ለአንተ
ተሰጥቶሀልና፤ ነገር ግን፣ እንደከለከልኩህ
አስታውስ፣ ምክንያቱም ከእርሱም በበላህ
ለ
ቀን በእርግጥ ሐትሞታለህና።
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።
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።

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 ሀሴት አድርጌ
ሰራኋት፣ እናም ወደ አዳምም አመጣኋት።
፳፫ አዳምም እንዲህ አለ፥ ይህች አጥንት
ከአጥንቴ፣ ሀስጋዋም ከስጋዬ ናት፣ እርስዋ
ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል።
፳፬ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተ
ዋል፣ ከሚስቱም ሀይጣበቃል፤ 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 ሀሰይጣንም ለከመጀመ
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 ሐአደርጋለሁ፤ ስለ
ዚህ ክብርህን ስጠኝ።
፪ ነገር ግን እነሆ፣ ውዱና ከመጀመሪያ

		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፤

		ለ
፬ ፩ሀ
		ለ
		ሐ

ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪፤
፵፱፥፲፭–፲፮፤
አብር. ፭፥፲፯–፲፰።
ቅ.መ.መ. ጋብቻ፣ መጋባት።
ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯።
ኢሳ. ፲፬፥፲፪–፲፭።

፱

ሙሴ ፬፥፫–፲፰

ጊዜ ጀምሮ የተመረጠው ተወዳጁ ልጄም
እንዲህ አለኝ—ሐአባት ሆይ፣ መፈቃድህ
ይፈጸም፣ እናም ሠክብርም ለዘለአለም ያንተ
ይሁን።
፫ ስለዚህ ሰይጣን ሀስለዐመፀብኝና እኔ
እግዚአብሔር አምላክ የሰጠሁትን የሰው
ለ
ነጻ ምርጫ ለማጥፋት ስለፈለገ፣ እና ደግ
ሞም የራሴን ሀይል ለእርሱ እንድሰጠው
ሰለፈለገ ዘንድ፣ በአንድያ ልጄ ሃይል ሐእን
ዲጣል አደረግሁኝ፤
፬ እና እርሱም ሰይጣን፣ አዎን፣ እንዲ
ሁም ድምጼን የማያደምጡትን ሁሉ የሚ
ያታልለው እና ሰዎችን እንዳያዩ አድርጎ
በፈቃዱም እንደ እስርኞች የሚመራቸው፣
እንዲሁም ሀየሀሰት አባት ዲያብሎስ ሆነ።
፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠ
ርኳቸው ከምድር አውሬዎች ሁሉ ይልቅ
እባብም ሀተንኮለኛ ነበር።
፮ እና (ብዙዎችን ወደ ራሱ ስለወሰደ)
ሰይጣን በእባቡ ልብ ውስጥ ይህን አደረገ፣
እና እርሱም ሀሔዋንን ለማሳሰት ፈለገ። የእ
ግዚአብሔርንም ሀሳብ አያውቅምና፣ ስለ
ዚህ ምድርን ለማጥፋት ፈለገ።
፯ እና ሴቲቱንም እንዲህ አላት፥ አዎን፣
እግዚአብሔር—ሀከገነት 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።
ሀ

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።

ለ

፲ እና እባብም ለሴቲቱ አላት፥ በእርግ
ጥም አትሞቱም፤
፲፩ ከእርሱም በበላችሁ ቀን ሀዓይኖቻችሁ
እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካ
ምንና ክፉን ለየምታውቁ እንድትሆኑ እግዚ
አብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ።
፲፪ እና ሴቲቱም ዛፉን ለመብላት ያማረ
እንደ ሆነ፣ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ፣
ለጥበብም ሀመልካም እንደ ሆነ አየች፤ ከፍ
ሬውም ወሰደችና ለበላች፤ 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 ሀሲመ
ላለስ ሰሙ፤ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአ
ብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካ
ከል ተሸሸጉ።
፲፭ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም አዳ
ምን ጠርቼ፣ የት ሀነህ? 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 ሀመሞት አለብህ ብዬ ካዘዝሁህ ዛፍ
በላህ?
፲፰ አዳምም አለ፥ የሰጠኸኝ እና ከእኔ ጋር
እንድትሆን ያዘዝከኝ ሴት፣ እርስዋ የዛፉን
ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ።

		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።

ሙሴ ፬፥፲፱–፴፪

፲

፲፱ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ሴቲ
ቱን፥ ይህ ያደረግሽው ነገር ምንድን ነው?
አልኳት። እና ሴቲቱም አለች፥ እባቡ ሀአሳ
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 ሀጭን
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 ሀወዝ እንጀራን
ትበላለህ—በእርግጥም ትሞታለህና—
ከዚህም ስለመጣህ፥ ለዐፈር ነህና ወደ ዐፈር
ትመለሳለህና።
፳፮ አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም
አወጣ፣ የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና፤ እን
ደዚህም ነው እኔ እግዚአብሔር አምላክ
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።

ከብዙዎቹ ሴቶች ሁሉ የመጀመሪያዋን
የጠራኋት።
፳፯ እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአዳ
ምና ለሚስቱ የቁርበትን ልብስ አደረግሁ
ላቸው፣ እና ሀአለበስኳቸው።
፳፰ እና እኔ እግዚአብሔር አምላክም ለአ
ንድያ ልጄ እንዲህ አልኩት፥ እነሆ ሀሰውም
መልካምንና ክፉን ለለማወቅ ከእኛ እንደ
አንዱ ሆነ፤ አሁንም እጁን እንዳይዘረጋ፣
ደግሞም ሐከሕይወት ዛፍ ወስዶ መእንዳይ
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፣ ሀቃላቶቼ ውጤት የሌላ
ቸው መሆን አይገባቸውም፣ ከአፌ እንደ
ወጡ መከናወን አለባቸውና።
፴፩ ለዚህ ሰውን አስወጣሁት እና ወደ
ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ
ለመጠበቅ ሀኪሩቤልንና 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)
ሀ

ምዕራፍ ፭
[ሰኔ–ጥቅምት ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)]
አዳምና ሔዋን ልጆችን ወለዱ—አዳም
መሥዋዕት አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም

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፤

		መ
፳፱ ሀ
፴ሀ
፴፩ ሀ

፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭፤
ሙሴ ፫፥፱።
ቅ.መ.መ. የህይወት ዛፍ።
አልማ ፵፪፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. ዔድን።
፩ ነገሥ. ፰፥፶፮፤
ት. እና ቃ. ፩፥፴፰።
አልማ ፵፪፥፫።
ቅ.መ.መ. ኪሩቤል።

፲፩

ሙሴ ፭፥፩–፲

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 ሀስልጣን ነበረው፣ እናም እኔ
ጌታ እንዳዘዝኩት እንጀራውን በፊቱ ወዝ
በላ። እናም ሚስቱ ሔዋንም ከእርሱ ጋር
አብራው ሰራች።
፪ አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ እር
ሷም ወንድና ሀሴት ልጆችን ለወለደች፣ እና
እነርሱም በምድር ላይ ሐበዙም ተባዙም።
፫ እናም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የአዳም ወን
ድና ሀሴት 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 ሀከዔድን ገነት አካባቢም የጌ
ታን ድምጽ እያናገራቸው ሰሙ፣ እና አላ
ዩትም ነበር፤ ከእርሱ ለፊት ተዘግተው ነበ
ርና።
፭ እግዚአብሔር አምላካቸውን ሀእንዲያ
መልኩ፣ እናም ከመንጋዎቻቸው መካከል
ለ
በመጀመሪያ የተወለደውን ለጌታ መሥዋ
ዕት እንዲያቀርቡም ትእዛዛትን ሰጣቸው።
፭ ፩ ሀ ሙሴ ፪፥፳፮።
፪ሀ
		ለ
		ሐ
፫ሀ
፬ሀ
		ለ
፭ሀ
		ለ

ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፱።
ዘፍጥ. ፭፥፬።
ዘፍጥ. ፩፥፳፰፤ ሙሴ ፪፥፳፰።
ሙሴ ፭፥፳፰።
ቅ.መ.መ. ዔድን።
አልማ ፵፪፥፱።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
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።

እና አዳምም ለእግዚአብሔር ትእዛዛት
ሐ
ታዛዥ ነበር።
፮ ከብዙ ቀናት በኋለ የአምላክ ሀመልአክ
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 ሀበጸጋና በእውነት የተሞ
ላው የአብ አንድያ ልጅ ለመስዋዕት ሐአም
ሳል ነው።
፰ ስለዚህ፣ የምታደርጋቸውን ነገሮች
በሙሉ በወልድ ሀስም አድርግ፣ እና ለንስሀ
ግባ እና በወልድም ስም እግዚአብሔርን
ለዘለአለም ሐጥራ።
፱ እናም በእዚያ ቀን ስለአብና ወልድ
የሚመሰክረው ሀመንፈስ ቅዱስ አዳም ላይ
በማረፍ እንዲህ አለ፥ እኔ ከመጀመሪያው
ጊዜ ጀምሮ እናም እስከዘለአለም ድረስ
የአብ ለአንድያ ልጅ ነኝ፣ እንደ ሐወደቅህም
አንተና ፍላጎት ያላቸው የሰው ዘሮች ሁሉ
መ
ለመዳን ይችላሉ።
፲ በዚያም ቀን አዳም እግዚአብሔርን
ባረከ እናም ሀተሞላ፣ እና በምድር ላይ ስላ
ሉት ቤተሰቦች ሁሉ እንዲህ ብሎ ለመተ
ንበይ ጀመረ፥ የእግዚአብሔር ስም ይባ
ረክ፣ በጥፋቴ ምክንያት አይኖቼ ተከፈተ
ዋልና፣ እና በዚህ ህይወትም ሐደስታ ይኖ
ረኛል፣ እንደገና መበስጋዬም እግዚአብሔ
ርን አያለሁ።

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።

ሙሴ ፭፥፲፩–፳፭

፲፪

፲፩ እና ሚስቱ ሔዋንም እነዚህን ነገሮች
በሙሉ ሰማች እና በደስታ እንዲህ አለች፥
ባናጠፋ ኖሮ ለዘርም 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 ሀአሳወቁ።
፲፫ እናም ሀሰይጣን ከመካከላቸው መጥቶ
እንዲህ አለ፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ
ነኝ፣ እናም እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፥ ይህን
አትመኑ፤ እና ይህንንም ለአላመኑም፣ እና
ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ሐወደዱ።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰዎችም መ ስጋዊ፣
ስሜትዊና ዲያብሎሳዊ መሆን ጀመሩ።
፲፬ እና እግዚአብሔር አምላክም በሁሉም
ስፍራ ሰዎችን ሀበመንፈስ ቅዱስ ጠራቸውና
ንስሀ እንዲገቡም አዘዛቸው።
፲፭ በወልድ ሀያመኑትና ለኃጢአታቸው
ንስሀ የገቡት ሁሉ ለይድናሉ፤ እናም የማ
ያምኑትና ንስሀ የማይገቡት ሁሉ ሐይፈረ
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፣ ሀቃየ
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 ሀአቤልን
ወለደች። እና አቤልም የእግዚአብሔርን
ሀ

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።

ድምፅ አደመጠ። አቤልም በግ ጠባቂ
ነበር፣ ነገር ግን ቃየን ምድርን የሚያርስ
ነበረ።
፲፰ እና ቃየን ሰይጣንን ከእግዚአብሔር
በላይ ሀወደደ። እና ሰይጣን እንዲህ በማ
ለት አዘዘው፥ ለጌታ መስዋዕት ለአቅርብ።
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 ሀመስዋዕቱ ተመለከተ፤
፳፩ ነገር ግን ወደቃየንና ወደ ሀመሥዋ
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፣ ሀተቀባይ 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፤ ሀጥፋት ተብለህም ትጠራለህ፤ ከአ
ለም በፊት ነበርክና።
፳፭ ወደፊት በሚመጣውም ጊዜ እንዲህ
ይባላል—እነዚህ ሀጸያፎች ከቃየን የመጡ
ናቸው፤ ከእግዚአብሔር የመጣውን ታላቅ
ምክር አስወግዷልና፤ እና ንስሀ ካልገባህ
በስተቀር፣ ይህ በአንተ ላይ የማደርግብህ
እርግማን ነው።
ለ

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።

፲፫

ሙሴ ፭፥፳፮–፵፪

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 ሀወደዱ።
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 ለማኸን 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 ሀክብር ተሰምቶት
እንዲህ አለ፥ ነጻ ነኝ፣ በእርገጥም የወን
ድሜ መንጋዎች በእጆቼ ወደቁ።
፴፬ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፥
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።

ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም
አለ፥ አላውቅም፤ የወንድሜ ሀጠባቂው
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 ሀምልክት አደረግሁለት።
፵፩ እናም ቃየንም ከእግዚአብሔር ሀፊት
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። ሀከተማም

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።

ሙሴ ፭፥፵፫–፶፰

፲፬

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 ሀሰባ ሰባት እጥፍ
ይበቀሉታል፤
፵፱ ላሜህ እንደ ቃየን ከሰይጣን ጋር ሀቃል
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
፵፰ ሀ ይህም ሌማህ ሰይጣን
ከቃየን ካደረገለት በላይ
እንደሚያደግለት በኩራት
ተናገረ ማለት ነው። እንዲህ
ያሰበበት ምክንያቶችም
በቁጥር ፵፱ እና ፶ ውስጥ

፵፱ ሀ
፶፩ ሀ
፶፪ ሀ
፶፭ ሀ

በቃለ መሀላው ምክንያት ተናዶ ነበር የገ
ደለው።
፶፩ ከቃየን ቀናት ጀምሮ፣ ሀየሚስጥር
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 ሀወንድ 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 ሀየጭለማ 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 ሀበአንድያ ልጅ
አያምኑም ነበርና።
፶፰ እንደዚህም ሀወንጌሉ ከመጀመሪያው
ጊዜ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ፊት በተላኩት
በቅዱስ ለመላእክት፣ እና በድምጹ፣ እና

ይገኛሉ።
ዘፍጥ. ፬፥፳፬።
ቅ.መ.መ. መሀላ።
ቅ.መ.መ. የሚስጥር ስብሰባ።
ሙሴ ፰፥፲፬–፲፭።
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።

፲፭

ሙሴ ፭፥፶፱–፮፥፲፫

በመንፈስ ቅዱስ 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።
ሐ

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 ሀአዳም የእግዚአብሔርን ድምጽ
አደመጠ፣ እና ልጆቹን ንስሐ እንዲገቡ
ጠራቸው።
፪ እናም አዳም ሚስቱን እንደገና አወ
ቃት፣ እናም እርሷም ወንድ ልጅ ወለደች፣
እርሱም ስሙን ሀሴት 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።
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

፭ እናም በአዳም ቋንቋ የተጻፈበት ሀየመ
ታሰቢያ መፅሐፍን ጻፉ፣ ወደ እግዚአብ
ሔር የሚጠሩት ሁሉም በመንፈስ እንዲ
ፅፉ ለለመነሳሳት 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 ለልጆች ሐየትውልድ መዝ
ገብም ተጠብቋል። እና ይህም የአዳም
የትውልድ መሐረግ መፅሐፍ ነበር፣ እን
ዲህም ይላል፥ እግዚአብሔር ሰውን በፈ
ጠረበት ቀን በራሱ በእግዚአብሔር አም
ሳል አበጀው፤
፱ በእርሱ ሰውነት ሀአምሳል ወንድና ሴት
አድርጎ ለፈጠራቸው፣ እናም ባረካቸው፣
እናም በእግዚአብሔር ሐየእግሩ ማረፊያ
በሆነው ምድር ላይ በተፈጠሩበትና ህያው
መ
ነፍሶች በሆኑበት ቀንም ሠ ስማቸውን
አዳም ብሎ ጠራቸው።
፲ ሀአዳምም አንድ መቶ ሠላሳ ዓመት
ኖረ፣ ልጅንም በአምሳያው እንደ ለመልኩ
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

			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፤

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፲ሀ
		ለ

ሙሴ ፪፥፳፮–፳፱፤
አብር. ፬፥፳፮–፴፩።
ቅ.መ.መ. ሰው፣ ሰዎች።
አብር. ፪፥፯።
ቅ.መ.መ. ነፍስ።
ሙሴ ፩፥፴፬፤ ፬፥፳፮።
ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፩–፶፮።
ዘፍጥ. ፭፥፫፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፪–፵፫፤
፻፴፰፥፵።

ሙሴ ፮፥፲፬–፳፰

፲፮

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 ሀስልጣን ነበ
ረው፣ በልባቸውም ቁጣን አነሳሳ፤ ከዚያ
ጊዜ ጀምሮም ጦርነትቶችና ደም መፋሰስ
ሆነ፤ እና ለበሚስጥር 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፣ ሀቃይ
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
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።

ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ዓመት ሆነ፣
ሞተም።
፳፩ ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት
ኖረ፣ ሀሔኖክንም ወለደ፤ ያሬድም ሔኖክን
ከወለደ በኋላ የኖረው ስምንት መቶ ዓመት
ሆነ፤ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ።
ያሬድም ለሔኖክ የእግዚአብሔርን መን
ገድ በሙሉ አስተማረው።
፳፪ ይህም የእግዚአብሔር ሀልጅ የነበረ
ውና እግዚአብሔር ራሱም ያነጋገረው የአ
ዳም ልጆች ትውልድ መዝገብ ነው።
፳፫ እነዚህም የጽድቅ ሀሰባኪ ነበሩ፣ እና
ተናገሩም ለተነበዩም፣ እና በሁሉም ስፍራ
ያሉትን ሰዎች ሐንስሀ እንዲገቡ ጠሩአ
ቸው፤ ለሰው ልጆችም መእምነትን አስተ
ማሩ።
፳፬ እንዲህም ሆነ ያሬድም የኖረበት ዘመን
ሁሉ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ሁለት ዓመት ሆነ፤
ሞተም።
፳፭ ሔኖክም መቶ ስልሳ አምስት ዓመት
ኖረ፣ ሀማቱሳላንም 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 ሀተቆ
ጥቼአልሁ፣ እናም ሀያሉም ቁጣዬ በእነርሱ
ላይ ተቀጣጥላለች፤ ልቦቻቸው ጠጥረዋል፣
ለ
ጆሮዎቻቸውም ደንቁረዋል፣ እናም አይ
ኖቻቸውም ወደሩቅ ሐአያዩም፤
፳፰ ከፈጠርኳቸው ጊዜ ጀምሮም ብዙ
ትውልዶችም ከእኔ ሀዞር ብለው ሄደዋል፣
እና እኔንም ክደዋል፣ እና በጭለማም የራ

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።

፲፯

ሙሴ ፮፥፳፱–፵፪

ሳቸውን ምክር ፈልገዋልና፤ ግድያንም
በራሳቸው ፅያፍ ፈጥረዋል፣ እና ለአባታ
ቸው አዳም የሰጠሁትን ትእዛዛትም አላ
ከበሩም።
፳፱ ስለዚህ፣ ራሳቸው በሀሰት ምለዋል፣
እና ሀበመሀላቸውም ሞትን በራሳቸው ላይ
አምጥተዋል፤ እና ንስሀ ባይገቡ ለሲኦልን
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 ሀኰልታፋ ነውና፤ ስለዚህ እኔ የአንተ
አገልጋይ ነኝ?
፴፪ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፥
ሂድና እንዳዘዝኩህ አድርግ፣ እናም ማንም
አይጎዳህም። ሀአፍህን 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 ሀምረጡ።
፴፬ እነሆ መንፈሴ በአንተ ላይ አርፏል፣
ስለዚህ ቃላትህን ሁሉ አጸድቃለሁ፤ ሀተራ
ሮችም ከአንተ ፊት ይሸሻሉ፣ እናም ለወን
ዞችም ከሚሄዱበትም ይዞራሉ፤ አንተም
ከእኔ ጋር ሁን፣ እና እኔም ከአንተ ጋር፤
ስለዚህ ከእኔ ጋር ሐተራመድ።
፴፭ እና ጌታ ለሔኖክ ተናገረ፣ እንዲ
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
፴፬ ሀ
		ለ
		ሐ

ህም አለ፥ አይኖችህን በሸክላው ቀባቸው፣
እጠባቸውም፣ እና ታያለህ። እርሱም ይህን
አደረገ።
፴፮ እና እግዚአብሔር የፈጠራቸውን
ሀ
መንፈሶች አየ፤ እና ለበተፈጥሮ አይኖች
የማይታዩትን ነገሮች ሁሉ ደግሞ አየ፤
እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዲህ የሚል
አባባል በምድር ውስጥ ነበር፥ እግዚአብ
ሔር ለሕዝቡ ሐባለራዕይ 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 ሀተቀይመው 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

ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
ማቴ. ፲፯፥፳።
ሙሴ ፯፥፲፫።
ዘፍጥ. ፭፥፳፬፤
ሙሴ ፯፥፷፱።
ቅ.መ.መ. መራመድ፣

፴፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፴፯ ሀ

ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ ፍጥረት።
ሙሴ ፩፥፲፩።
ቅ.መ.መ. ባለራዕይ።
፩ ኔፊ ፲፮፥፩–፫።

ሙሴ ፮፥፵፫–፶፬

፲፰

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 ሀምክር
ትሰማላችሁ፣ እና የሰማይ እግዚአብሔር
ንስ ትክዳላችሁ?
፵፬ ሰማያትን ሰራ፤ ሀምድርም ለየእግሩ
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 ሀየመታሰቢያ 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 ለሞት መጣ፤ እና በጉስቁልና
በዋይታ ተካፋዮችም ሆነናል።
፵፱ እነሆ ሰይጣን በሰው ልጆች መካከል
መጣ፣ እና እንዲያመልኩትም ሀፈተናቸው፤
እናም ሰዎችም ለስጋዊ፣ ሐስሜትዊና፣ ዲያ
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።

ብሎሳዊ ሆነዋል፣ እና ከእግዚአብሔር
ፊትም መተከልክለዋል።
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 ሀበፊት
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 ሀደህንነትን
ለማምጣት በሚችለው ከሰማይ በታች በሚ
ሰጠው ለበጸጋና እውነት በተሞላበት አንድያ
ልጄ ሐስም፣ እንዲሁም መበኢየሱስ ክርስ
ቶስ ስም፣ በውሀ ሠብትጠመቅ፣ 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 ሀይቅር
ታን ሰጥቼሀለሁኝ።
፶፬ በዚህም ምክንያትም ከህዝቦቹም መካ
ከል ይህም አባባል መጣ፣ ሀየእግዚአብሔር
ልጅ ለቀደመው ለኃጢአት ስርያትን አድ
ርጎላቸዋል፣ በዚህም የወላጆች ኃጢአት
ሐ
በልጆች ራስ ላይ አይመለስም፣ እነር
ሱም ከአለም መሰረት ጊዜ ጀምሮ ከኃጢ
አት ንጹህ ናቸውና።

		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።

፲፱

ሙሴ ፮፥፶፭–፷፫

፶፭ እና ጌታም ለአዳም እንዲህ ብሎ
ተናገረ፥ ልጆች ሀበኃጢአት እስከተጸነሱ
ድረስ፣ ሲያድጉም እንዲህ ነው፣ ኃጢ
አት በልባቸው ይጸነሳል፣ እና የመልካ
ሙን ነገር ሽልማት ያውቁ ዘንድ፣ ለመራ
ራውንም ይቀምሳሉ።
፶፮ መልካሙን ከክፉው ያውቁ ዘንድ
ተሰጥቶአቸዋል፤ ስለዚህ ለራሳቸው ሀሃላ
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 ለእርኩስ ነገር በዚያ ወይም
በእርሱ ፊት ሐመኖር አይችልምና፤ በአዳም
ቋንቋ ስሙ መየቅድስና ሰው ነውና፣ እና የአ
ንድያ ልጅ ስምም ሠየሰው ልጅ፣ በመካከለ
ኛው ዘመን የሚመጣው የፅድቅ ረዳኛ፣ እን
ዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና።
፶፰ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በነጻ ሀለልጆ
ችህ እንድታስተምር እንዲህ በማለት ትእ
ዛዝን እሰጥሀለሁ፤
፶፱ በመተላለፍ ምክንያት ውድቅት መጥ
ቷል፣ ያም ውድቀት ሞትን አምጥቷል፣
እና በምድር በውሃ፣ በደምና፣ በፈጠ
ርሁት ሀመንፈስ እንደተወለድክም ሁሉ፣
ለ
በአፈርም ህያው ነፍስ ሆንህ፣ እንዲሁም
ወደ መንግስተ ሰማያት ሐበውሃ፣ በመን
ፈስ መበድጋሚ መወለድ አለብህ፣ በደምም
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።

እንዲሁም ከኃጢአት በሚያነጻህ በአንድያ
ልጄ ደም መንጻት አለብህ፤ እና ከሁሉም
ኃጢአት እንድትጸዳ፣ እና በዚህ አለም
የዘለአለም ህይወት ሠቃላትን፣ እና በሚ
መጣው አለም የዘለአለም ህይወት፣ እን
ዲሁም የማይሞት ረክብርን፣ ሰትደሰትበት
ዘንድ ነው፤
፷ ሀ በውሀው ትእዛዝን ታከብራለህና፤
በመንፈሱም ለትጸድቃለህ፣ እናም ሐበደ
ሙም መነጽተሀል፤
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 ሀአንድያ 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 ሀእንዲመሰክሩ
ነው፤ በሰማይ የሚገኙም ነገሮች፣ እና በም
ድር ላይ የሚገኙት ነገሮች፣ እና በምድር
ውስጥያሉት ነገሮች፣ እና ከምድር በታች

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።

ሙሴ ፮፥፷፬–፯፥፮

፳

ያሉት፣ ከታችም እና ከላይም፥ ሁሉም ነገ
ሮች ስለእኔ ይመሰክራሉ።
፷፬ እንዲህም ሆነ፣ ጌታ ከአባታችን
ከአዳም ጋር ሲናገር፣ አዳምም ወደ ጌታ
ጮኸ፣ እና በጌታ ሀመንፈስም ተነጥቆ ተወ
ሰደ፣ እና ወደ ለውሀ ውስጥም ተወሰደ፣ እና
በውሀ ውስጥም ተኛ፣ ከእዚያም ወዲያው
ከውሀው ወጣ።
፷፭ እንዲህም ተጠመቀ፣ እና የጌታ መን
ፈስ በእርሱ ላይ አረፈበት፣ እና እንዲህም
በመንፈስ ሀተወለደ፣ እና በውስጥ ለሰውነ
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 ለመዝ
ገብ ነው።
፷፯ አንተም ከዘለአለም እስከ ዘለአለም፣
ለቀናቱ የመጀመሪያ ወይም የመጨረሻ
ከሌለው ከእርሱ ሀስርዓትም ሆነሀል።
፷፰ እነሆ፣ አንተ በእኔ ሀአንድ ነህ፣
የእግዚአብሔርም ልጅ፤ እና እንደዚህ
ሁሉም የእኔ ለልጆች 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
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

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 ለበፍርሀት፣
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፤ ሀበፊት ለፊቴም
ቆሞ፣ እና ሰው ከሌላው ሰው ጋር እንደ
ሚነጋገርም ፊት ለፊት አነጋገረኝ፤ እናም
እንዲህም አለኝ፥ ለተመልከት፣ 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።

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።

፳፩

ሙሴ ፯፥፯–፲፱

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 ሀበጸጋና በእውነት
በተሞላው በወልድ፣ እና ስለአብና ወልድ
ምስክር በሚሰጠው ለበመንፈስ 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 ሀእምነት ታላቅ ስለነበረ
የእግዚአብሔር ህዝቦችን መራ፣ እና ጠላ
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
		ለ
		ሐ
		መ

ቶቻቸውም ለጦርነት መጡባቸውም፣ የጌ
ታን ቃል ተናገረ፣ እና መሬትም ተንቀጠቀ
ጠች፣ እና ተራሮችም በትእዛዙ ምክንያት
ለ
ሸሹ፤ እና ሐየወንዝ 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 ሀግዙፍ 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 ሀፍር
ሀት በሁሉም ህዝብ ላይ ነበር። እግዚአብ
ሔርም ምድሪቱን ለባረከ፣ እና በተራራ
ውና በታላቅ ስፍራዎችም ተባረኩ፣ እና
በለጸጉም።
፲፰ እነርሱ ሀአንድ ልብ እና አንድ አእ
ምሮ ስለነበሩ፣ እና በጽድቅም ስለኖሩ፣
ጌታ ህዝቡን ለፅዮን 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።

ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ማቴ. ፲፯፥፳።
ሙሴ ፮፥፴፬።
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።

ሙሴ ፯፥፳–፴፪

፳፪

፳ እንዲህም ሆነ ሔኖክ ከጌታ ጋር ተነጋ
ገረ፤ እና ለጌታም እንዲህ አለው፥ ሀፅዮን
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 ሀእንደምትወሰድም 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 ሀሰማይ ተወ
ሰደች፣ እናም የምድርም ሀገሮች ለሁሉም
ከእርሱ ፊት እንደነበሩ ሔኖክ ሐአየ አስ
ተዋለም፤
፳፬ እና በትውልድ ላይ ትውልድም
መጣ፤ እና ሔኖክም ሀከፍ 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 ለበጭለማ ሸፈነ፤ እርሱም ቀና ብሎ
ሳቀ፣ እና የእርሱም ሐመላእክት ተደሰቱ።
፳፯ እና ሔኖክ ሀመላእክት የአብና ወልድ
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
፳፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፯ ሀ
		ለ
፳፱ ሀ
፴ሀ

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 ሀየምታለቅሰው?
፴ እና የዚህን ምድር፣ አዎን፣ እንደ
ዚህ አይነት ሚልዮን ሀምድሮችን፣ ታናሽ
መጠንን ሰው ለመቁጠር የሚችሉ ቢሆ
ንም፣ አንተ ለለፈጠርካቸው 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፣ ለከፍትህ፣ እና ሐከእውነት 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 ለእውቀታቸውን ሰጠኋቸው፤
እና በዔደን ገነትም ለሰው ሐነጻ ምርጫውን
ሰጠሁት።
ለ

፪ ቆሮ. ፲፪፥፩–፬።
አልማ ፲፪፥፲–፲፩።
ኢሳ. ፷፥፩–፪።
ይሁዳ ፩፥፮፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯።
ቅ.መ.መ. መላእክት።
ቅ.መ.መ. ምስክርነት።
ኢሳ. ፷፫፥፯–፲።
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።

፳፫

ሙሴ ፯፥፴፫–፵፭

፴፫ እና ለወንድሞችህም ይህን ብያለሁ፣
እና ደግሞም እርስ በርስ እንዲዋደዱ፣ እና
እኔ አባታቸውን ይመርጡ ዘንድ ትእዛዝን
ሰጠኋቸው፤ ነገር ግን እነሆ፣ እነርሱ ሀፍቅር
የላቸውም፣ እና የራሳቸውንም ደም ይጠ
ላሉ፤
፴፬ ሀየእሳት አይነት ቁጣዬም እነርሱ ላይ
ተቀጣጥሏል፤ እና በእነርሱም ላይ ቁጣዬ
ታላቅ ስለሆነ፣ በቅያሜዬም ለየጥፋት ውሀ
እልክባቸዋለሁ፣ ጥብቅ ቁጣዬም በእነርሱ
ላይ ተቀጣጠላለችና።
፴፭ እነሆ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፤
ስሜም የቅድስና ሀሰው ነው፤ የምክር ሰውም
ስሜ ነው፤ እና መጨረሻ የሌለውና ዘለአለ
ማዊም ደግሞ ለስሜ ነው።
፴፮ ስለዚህ፣ እጆቼን እዘረጋለሁ እና
የፈጠርኳቸውን ፍጥረታት ሁሉ ልይዛቸ
ውም እችላለሁ፤ እና ደግሞም ሀአይኔ ሊበ
ሳቸው ይችላል፣ እና በእጆቼ ከሰራኋቸው
ፍጥረታት ሁሉ ከወንድሞችህ ውስጥ እን
ዳለው እንደእነዚህ አይነት ለጥፋቶች 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፤ ሀእስር ቤት ለእነርሱ
አዘጋጅቼላቸዋለሁ።
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፤

		ለ
፴፰ ሀ
፴፱ ሀ
		ለ
		ሐ

፴፱ እና ያ የመረጥኩትም በፊቴ ለምኗል።
ስለዚህ፣ ለኃጢአታቸው ተሰቃየ፤ ንስሀ ከገ
ቡም በዚያ ቀን ለየመረጥኩት ወደ እኔ ይመ
ለሳሉ፣ እና እሰከዚያም ቀን ድረስ ሐበስቃይ
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፣ ሀልቡም እንደ
ዘለአለም ተጉረበረበ፤ እና አንጀቱም በጥ
ልቅ ተነካ፤ እናም ዘለአለምም ተንቀጠ
ቀች።
፵፪ ሔኖክም ሀኖህንና ለቤተሰቡን አየ፤
የኖህ ልጆች ዘሮችም በጊዜያዊ ደህንነት
ይድናሉ፤
፵፫ ስለዚህ ሔኖክ ኖህ ሀመርከብን 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 ሀእምቢ 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
ሀ

፹፰፥፵፩፤
ሙሴ ፩፥፴፭–፴፯።
ዘፍጥ. ፮፥፭–፮፤
ሙሴ ፰፥፳፪፣ ፳፰–፴።
፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፳።
ቅ.መ.መ. ሲዖል።
ይህም አዳኝ ማለት ነው።
ሙሴ ፬፥፪፤
አብር. ፫፥፳፯።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ።
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።

ሙሴ ፯፥፵፮–፶፰

፳፬

እንዲቀደሱና ዘለአለማዊ ህይወት ይኖ
ራቸው ዘንድ፣ የጻድቁ ደምስ መቼ ነው
የሚፈሰው?
፵፮ ጌታም እንዲህ አለ፥ ይህም ሀበመካ
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፣ ለፅዮ
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 ለአርፋለሁ፣
እና ከእኔ ውስጥ ከወጡት ሐእድፍ 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
ሀ

፵፭ ሀ
፵፮ ሀ
፵፯ ሀ
		ለ
፵፰ ሀ
		ለ
		ሐ
፶፩ ሀ
፶፪ ሀ

ቅ.መ.መ. ቅድስና።
ሙሴ ፭፥፶፯።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር በግ።
ሙሴ ፯፥፳፩።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
ሙሴ ፯፥፶፬፣ ፶፰፣ ፷፬።
ቅ.መ.መ. እድፍ፣ እድፍነት።
መዝ. ፻፬፥፮–፱።
ሙሴ ፰፥፪።

ቃለ መሀላ 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 ለንጉስ፣
እንደ ዘለአለም ሰፊ የሆነው የሰማይ
ሐ
አለት፣ መሲህ ነኝ፣ እና ማንም በበሩ
ገብተው ወደ እኔ መየሚወጡትም አይወ
ድቁም፤ ስለዚህ፣ የተናገርኩባቸውም የተ
ባረኩ ናቸው፣ ከዘለአለም ደስታ ሠመዝሙር
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 ሀየሰው ልጅን እንደ
ሰው ለበመስቀል ላይ ሲሰቀልም አየ እና
ተመለከተ።
፶፮ የደመቀ ድምጽንም ሰማ፤ እና ሰማያት
ተሸፍነው ነበር፤ እና የእግዚአብሔር ፍጥ
ረታት ሁሉ አዘኑ፤ ምድርም ሀአቃሰተች፤
ድንጋዮችም ተሰነጠቁ፤ ቅዱሳንም ለተነሱ፣
እና በሰው ልጅ ሐቀኝ እጅም በክብር መዘው
ዶች ተጫኑ።
፶፯ እና ሀበእስር 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

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።

ሀ

		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።

፳፭

ሙሴ ፯፥፶፱–፷፱

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 ሀበመጨረሻዎቹ
ቀናት፣ መጥፎነትንና በበቀልም ቀናት፣
የኖህ ልጆችን በሚመለከት ቃለ መሀላ
ላንተ የገባሁትን ለማሟላት ተመልሼ እመ
ጣለሁ፤
፷፩ ምድር ሀየምታርፍበትም ቀን ይመ
ጣል፣ ነገር ግን ከዚያ ቀን በፊት ሰማያት
ለ
ይጠቁራሉ፣ የጭለማም ሐመጋረጃ ምድ
ርን ይሸፍናል፤ እና ሰማያትም ይንቀጠቀ
ጣሉ፣ ዳግም በምድርም፤ በሰው ልጆችም
መካከልም ታላቅ ስቃይ ይኖራል፣ ነገር ግን
ህዝቤን መአተርፋቸዋለሁ፤
፷፪ እና ሀፅድቅን ከሰማያት እሰዳለሁ፤
እና ስለ አንድያ ልጄ፣ ከሙታን ለትንሳኤ
ውን፣ አዎን፣ እና ስለሁሉም ሰዎች ከሞት
ስለመነሳት ሐእንዲመሰክርም መእውነትን
ሠ
ከምድር እልካለሁ፤ እና እንደ ጥፋት
ውሀ ፅድቅና እውነት ምድርን አንድታጸ
ዳት፣ የእኔ ተመራጮችን ከምድር አራት
ማእዘናት ወደ አዘጋጀሁት ስፍራ፣ ቅዱስ
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።

ከተማ፣ ወገባቸውን እንዲታጠቁ እና ለእኔ
መመለሻ ወደፊት ይጠብቁ ዘንድ ረእንዲሰ
በሰቡ አደርጋለሁ፤ በዚያም ድንኳኔም ይገ
ኛልና፣ እና ይህችም ፅዮን፣ ሰአዲስቷ ኢየ
ሩሳሌም ተብላ ትጠራለች።
፷፫ ጌታም ለሔኖክ እንዲህ አለው፥ አን
ተና ሀከተማህ 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 ሀሺ አመታ
ትም ምድር ለታርፋለች።
፷፭ እንዲህም ሆነ ሔኖክ በኋለኛዎቹ
ቀናት ለአንድ ሺህ አመታት በፅድቅ በም
ድር ለመኖር የሰው ልጅ ሀየሚመጣበትን
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 ለሲወድቁባቸው ተመለከተ።
፷፯ ጌታም ለሔኖክ ሁሉንም ነገሮች፣
እንዲሁም እስከ አለም መጨረሻ ድረስ
አሳየው፤ እና የፅድቅን ቀን፣ የቤዛነታቸ
ውንም ሰአት አየ፣ እና ሀየደስታ ሙላትን
ተቀበለ፤
፷፰ እና ሀየፅዮን ቀናት ሁሉ፣ በሔኖክ
ቀናት፣ ሶስት መቶ ስልሳ አምስት ነበሩ።
፷፱ እና ሔኖክና ሁሉም ህዝቡ ከእግዚአ

		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።

ሙሴ ፰፥፩–፲፯

፳፮

ብሔር ጋር 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።
ሀ

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 ሀማቱሳላም
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።
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።

፰ ላሜሕም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት
ኖረ፣ ልጅንም ወለደ፣
፱ ስሙንም እግዚአብሔር ሀ በረገማት
ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ
ያሳርፈናል ሲል ለኖኅ 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 ሀወለደ፤ እና ከአርባ ሁለት አመት
በኋላ ለሴምን ከያፌት እናት ወለደ፣ እናም
በአምስት መቶ አመቱም ሐካምንን ወለደ።
፲፫ ሀኖህና ልጆቹም ጌታን ለአደመጡ፣
እና ምክሩንም ተቀበሉ፣ እና የእግዚአብ
ሐርም ሐልጆች ተብለው ተጠሩ።
፲፬ እነዚህ ወንዶች በምድር ገፅ ላይ እየ
ተባዙ ሄዱ፣ እና ሴት ልጆችም ለእነርሱ
ተወለዱላቸው፣ የሰው ሀወንዶችም እነዚህ
ሴት ልጆች ቆንጆ እንደሆኑ አዩ፣ እና እንደ
ፍላጎታቸውም እነዚህን ሚስቶቻቸው አደ
ረጓቸው።
፲፭ ጌታም ለኖህ እንዲህ አለው፥ የወንድ
ልጆችህ ሴት ልጆች ራሳቸውን ሀሸጠዋል፤
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 ሀአይቆይም፣
እርሱ ሁሉም ለስጋ መሞት እንዳለበት ያው
ቃልና፤ ነገር ግን እድሜው አንድ መቶ ሀያ

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።

፳፯

ሙሴ ፰፥፲፰–፴

ይሆናል፤ እና ሰዎች ንስሀ ካልገቡ፣ ጎር
ፉን እልክባቸዋለሁ።
፲፰ በዚያም ቀናት ሀግዙፍ ሰዎች በምድር
ላይ ነበሩ፣ እና ኖህን ለመግደልም ፈለጉ፤
ነገር ግን ጌታ ከኖህ ጋር ነበር፣ እና የጌታ
ለ
ሀይልም እርሱ ላይ አርፎ ነበር።
፲፱ ጌታ ሀበስርዓቱም ለኖኅን ሐሾመው፣
እና፣ ለሔኖክ እንደተሰጠው፣ ወደ ሰው
ልጆች እንዲሄድ እና ወንጌሉን መእንዲሰ
ብክ አዘዘው።
፳ እንዲህም ሆነ ኖህ የሰው ልጆች ሀንስሀ
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 ሀእየ
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 ሀጥፋት በም
ድር ላይ የበዛ እንደሆነ አየ፤ እና የእያንዳ
ንዱ ሰው የልቡ ለሀሳብ ምኞትም ሁልጊዜ
ፈጽሞ ክፉ ሆነ።
፳፫ እንዲህም ሆነ፣ ኖህም ለህዝቡ ሀመስ
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 ለተጠ
ሐ

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።

መቁ፣ እና ሁሉንም ነገሮችን ሐይገለፅላችሁ
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 ለፍጹምና ከበደል የራቀ ሰው ነበር፤
እና ሶስቱ ልጆቹ ሴም፣ ካምንና ያፌት እን
ዳደረጉት፣ ሐአካሄዱንም ከእግዚአብሔር
ጋር አደረገ።
፳፰ ምድርም በእግዚአብሔር ፊት በክፉ
ሥራ ሀረከሰች፣ 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 ሀአጠፋ
ለሁ።

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፣

		ሐ
፳፮ ሀ
፳፯ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፰ ሀ
፴ሀ

መጥመቅ—ለመጠመቅ
ብቁነት።
፪ ኔፊ ፴፪፥፪–፭።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
ቅ.መ.መ. ጸጋ።
ዘፍጥ. ፮፥፱።
ቅ.መ.መ. መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር
መራመድ (መሄድ)።
ዘፍጥ. ፮፥፲፩–፲፫።
ት. እና ቃ. ፶፮፥፫።

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።

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።
መኖሪያ በከለዳውያን ምድር
በአባቴ
ውስጥ፣ እኔ አብርሐም ሌላ የመኖሪያ
ሀ

ለ

ሐ

ስፍራን ማግኘት እንዳለብኝ አወቅሁኝ።
፪ እና ታላቅ ሀደስታና ሰላም እናም ለእረ
ፍት ለእኔ እንዳሉም ስላወቅሁኝ፣ የአባ
ቶችን በረከቶች ለማግኘት እና ይህንንም
ለማስተዳደር መብትም ለማግኘት ለመሾ
ምም ፈለግሁኝ፤ ሐየጻድቅ ተከታይ በመ
ሆኔ፣ እና ታላቅ መእውቀቶችን 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፣ ሠመብት
ያለው ወራሽ፣ የአባቶችን መብት የሚይ
ዘው ረሊቀ ካህን ሆንኩኝ።
፫ ይህም ከአባቶች ሀ ተሰጥቶኝ ነበር፤
ይህም ከጊዜ መጀመሪያ፣ አዎን፣ እን
ዲሁም ከመጀመሪያው፣ ወይም ከምድር
፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. ዑር።
		ለ
		ሐ
፪ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

ቅ.መ.መ. አብርሐም።
የሐዋ. ፯፥፪–፬።
ቅ.መ.መ. ደስታ።
ቅ.መ.መ. እረፍት።
ቅ.መ.መ. ጻድቅ፣ ጽድቅ።
ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።
ቅ.መ.መ. እውቀት።

መመስረት በፊት እስከ አሁን ድረስ ከአ
ባቶች የመጣው፣ በአባቶች በኩል ወደ
እኔ የመጣው፣ እንዲሁም ለየበኩር ልጅ፣
ወይም ሐየአዳም 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 ሀአምላክ፣
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

		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።

፬ሀ
፭ሀ
		ለ
፮ሀ

ቅ.መ.መ. በኩር።
ዘፍጥ. ፲፪፥፩።
ቅ.መ.መ. ጣኦት አምላኪ።
ይህም በመፅሐፈ አብር.
ቅርፅ፣ ፩ ውስጥ በስዕል
እንደሚደገፈው፣ የሀሰት
አምላኮች ማለት ነው።

አብርሐም ፩፥፱–፳፩

፴

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፣ ሀከካመን 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 ለአናመ
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
፲፩ ሀ
		ለ
፲፭ ሀ
		ለ
፲፮ ሀ
		ለ

ቅ.መ.መ. ካም።
ዳን. ፫፥፲፫–፲፰።
ሞዛያ ፱፥፲፯–፲፰።
አብር. ፪፥፲፫።
ቅ.መ.መ. ያህዌህ።
ቅ.መ.መ. የቃል

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 ለፈታው።
፲፮ ድምጹም ለእኔ ነበር፥ አብርሐም፣
አብርሐም፣ እነሆ፣ ስሜ ሀያህዌህ ነው፣
እና ሰምቼሀለሁ፣ ላድንህና ከአባትህ ቤትና
ከቤተሰቦችህ ወስጄህ ወደማታውቀው እን
ግዳ ለምድር 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 ሀክህ
ነት በአንተ ላይ ለማድረግ እወስድሀለሁ፣
ሀይሌም በአንተ ላይ ያርፋል።
፲፱ በኖህም እንደነበረም ለአንተም ይሆ
ናል፤ ነገር ግን በአንተ አልግሎት ምክንያት
በኩል የእኔ ሀስም ለዘለአለም ይታወቃል፣
እኔም የአንተ አምላክ ነኝና።
፳ እነሆ፣ የጲጥፋራ ተራራ በከላውዳው
ያን ምድር ሀበዑር 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 ሀከካምን
ትውልድ ዘር ነበር፣ እና በትውልድም
ለ
የከነዓናዊ ደም ተካፋይ ነበር።

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።

፴፩

አብርሐም ፩፥፳፪–፪፥፪

፳፪ ከዚህም ትውልድ ግብጻውያን ሁሉ
መጡ፣ በዚህም የከነዓናዊያን ደም በም
ድር ላይ ተጠበቀ።
፳፫ ሀየግብፅ 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 ሀበረከቶች 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 ሀክህነት መብት ከሌ
ለው ወገን ነበር።
፳፰ ነገር ግን ሀመዛግብቱ በእጄ ላይ ስላ
ረፉና ከእኔም ጋር አሁንም ስላሉ፣ ከዚህ
በኋላ፣ ከፍጥረት መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ
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።

፴ሀ
፴፩ ሀ
፪ ፩ሀ
		ለ

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 ሀለመውሰድ፣ 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 ሀየአለማ
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 ሀሀራንም ሞተ፤ አባቴ
ለ
ታራን ግን በከለዳ ሃገር ዑር ውስጥ መኖር
ቀጠለ።
፪ እና እንዲህ ሆነ እኔ አብርሐም ሀሦራን
አገባሁ፣ እናም ወንድሜ ለናኮር የሃራን ሴት
ልጅ ሚልካን አገባ።

ቅ.መ.መ. የመታሰቢያ
መፅሐፍ።
አብር. ፩፥፯።
አብር. ፫፥፩–፲፰።
ዘፍጥ. ፲፩፥፳፰።
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 ፪፥፫–፲፫

፴፪

፫ አሁን ጌታ እንዲህ አለኝ፥ ከአገርህ
ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ
እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ።
፬ ስለዚህ ወደ ከነዓን ምድር ለመሄድ የከ
ለዳውያን ሀዑር ምድር ትቼ ሄድኩኝ፤ እና
የወንድሜን ልጅ ሎጥንና ሚስቱን እናም
ሚስቴን ሦራን ይዤ ሄድኩኝ፤ እና ለአባ
ቴም ሃራን ብለን ወደጠራነው ምድርም
ተከተለኝ።
፭ ረሀቡም ቀነሰ፤ እናም ብዙ መንጋዎች
በሀራን ስለነበሩ አባቴም በዚያ ቆየ፤ እና
አባቴ ሀጣኦቶችን ወደማምለክ ተመለሰ፣
ስለዚህ በሀራን ውስጥ መኖር ቀጠለ።
፮ ነገር ግን እኔ አብርሐምና የወንድሜ
ልጅ ሀሎጥ ወደ ጌታ ጸለይን፣ እና ጌታም
ለእኔ ለተገልጦ እንዲህ አለኝ፥ ተነሳ፣ እና
ሎጥን ከአንተ ጋር ውሰድ፤ አንተን ከሄራን
ለማውጣት እና ለዘርህ፣ ድምጼን ሲያደ
ምጡ፣ ለዘለአለም እንዲወስዱ ለምሰጠው
እንግዳ ሐምድር ውስጥ መስሜን የምትሸ
ከም አገልጋይ አደርግህ ዘንድ እንድትሄድ
አላማ አለኝ።
፯ እኔ ጌታ አምላክ ነኝና፤ በሰማይም እኖ
ራለሁ፤ ምድርም የእግሬ ሀማረፊያ ነች፤
እጄን በባህር ላይ እዘረጋለሁ፣ እና በድ
ምጼም ይታዘዛል፤ ንፋሱን እሰራለሁ እና
እሳትን ለሰረገላዬ አድርጌአለሁ፤ ለተራ
ሮች—ከዚህ ሂዱ—እላለሁ እና እነሆ፣
በታላቅ አውሎንፋስ ወዲያውም ይወሰ
ዳሉ።
ሀ

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፤

፰ ስሜ ያህዌህ ነው፣ እና መጨረሻ
ውን ከመጀመሪያው ለአውቀዋለሁ፤ ስለ
ዚህ እጄም በአንተ ላይ ይሆናል።
፱ ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ እና አብ
ዝቼም ሀእባርክሀለሁ፣ እና ስምህንም ከህዝ
ቦች መካከል ታላቅ አደርገዋለሁ፣ እና ከአ
ንተ በኋላ ለሚመጡ ዘሮች በረከት ሆነህ፣
እጆቻቸው ይህን አገልግሎትና ለክህነትን
ለሁሉም ህዝቦች ይዘው ይሄዳሉ፤
፲ እና በስምህ በኩልም እባርካቸዋለሁ፤
ይህን ሀወንጌል የተቀበሉት ሁሉ በአንተ
ስም ይጠራሉ፣ እና እንደ አንተ ለዘር ይቆ
ጠራሉ፣ እና እንደ ሐአባታቸው ተነስተው
ይባርኩሀል፤
፲፩ የሚባርኩህንም ሀእባርካለሁ፣ የሚረ
ግሙህንም እረግማለሁ፤ በአንተ (ይህም
ማለት በክህነትህ በኩል) እናም ለበዘርህ
(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 ሀፈልጎህ ነበር፤ አሁን አገኘሁህ፤
፲፫ ከኤልከናኽ አማልክቶችም እኔን
ሀ
ለማዳን መላእክትህን ላክ፣ እና ድምፅ
ሀ

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።

፴፫

አብርሐም ፪፥፲፬–፳፭

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 ሀስልሳ ሁለት
አመቴ ነበር።
፲፭ እና በከላውዴዎ ሀበዑር ውስጥ እያ
ለሁ ያገባኋት ለሦራን እና የወንድሜ ልጅ
ሎጥን፣ እና የሰበሰብናቸውን ነገሮች፣ እና
በካራን ውስጥ ሐያገኘናቸውን ነፍሳት ወሰ
ድኩ፣ እና ወደ መከነዓንም ምድር ገባን፣
እና ስንጓዝም በድንኳን ውስጥ ኖርን፤
፲፮ ስለዚህ፣ ከካራን ተጉዘን በጀርሸን
በኩል ወደ ከነዓን ምድር ስንመጣም፣ ዘለ
አለምዊውም ከለላችን ሀአለታችንና መድ
ሀኒታችን ነበር።
፲፯ አሁን እኔ አብርሐም ሀመሰዊያ በጀ
ርሸን ምድር ውስጥ ሰራሁ፣ እና ለጌታም
መስዋዕትን አቀረብኩ፣ እና እንዳይሞቱም
ከአባቴ ቤት ለረሀቡ 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 ለመስዋዕ
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፣ ሀበቤቴል ምሥራቅ ወዳ
ለው ተራራም ሄድኩ፣ እና ቤቴልን በም
ዕራብ፣ ለጋይን በምስራቅ ሆኖ ድንኳኔን
፲፬ ሀ
፲፭ ሀ
		ለ
		ሐ

ዘፍጥ. ፲፪፥፬–፭።
ቅ.መ.መ. ዑር።
ቅ.መ.መ. ሳራ።
ቅ.መ.መ. መቀየር፣
የተቀየረ።
		መ ቅ.መ.መ. ከነዓን፣
ከነዓናውያን።

፲፮ ሀ
፲፯ ሀ
		ለ
፲፰ ሀ
		ለ
፲፱ ሀ

በዚያ ተከልኩ፤ እና በዚያም ለጌታ ሌላ
መሰዊያን ሰራሁ፣ እና ደግሜም የጌታን
ስም ሐጠራሁ።
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 ሀሦራ 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።

ቅ.መ.መ. አለት።
ቅ.መ.መ. መሰዊያ።
አብር. ፩፥፳፱።
ዘፍጥ. ፲፪፥፮።
ቅ.መ.መ. መስዋዕት።
ዘፍጥ. ፲፫፥፲፪–፲፭፤ ፲፯፥፰፤
ዘፀአ. ፫፥፩–፲፤

፳ሀ
		ለ
		ሐ
፳፪ ሀ

ዘኁል. ፴፬፥፪።
ቅ.መ.መ. የቃል
ኪዳን ምድር።
ቅ.መ.መ. ቤቴል።
ዘፍጥ. ፲፫፥፫–፬።
ዘፍጥ. ፲፪፥፰።
ዘፍጥ. ፲፪፥፲፩–፲፫።

አብርሐም ፫፥፩–፲፫

፴፬

፩ እና እኔ አብርሐም በከለዳውያን ዑር
ውስጥ ጌታ አምላኬ የሰጠኝ ሀ ኡሪምና
ቱሚም ነበረኝ፣
፪ እና ሀከዋክብቱ 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 ሀቆሎብ 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 ሀቀን 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 ሀሁለት 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
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።

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 ሀስርዓት 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 ሀተነጋገርኩ፤ 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 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።

፴፭

አብርሐም ፫፥፲፬–፳፬

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 ሀአበዛለሁ፤ እና
አሸዋዎችን ለመቁጠር 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 ሀለሚያደርጋቸው
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 ሀግኖሉም፣ ወይም ዘለአለ
ማዊ ናቸውና።
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

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 ሀአድኖሀል።
፳፩ ከእነርሱ ሁሉ መካከል እኖራለሁ፤
ስለዚህ አሁን ወደ አንተ ዘንድ፣ ከሁሉም
ውስጥ ጥበቤ ታላቅ በሆነው፣ በእጄ ስለተ
ሰሩት ሀስራዎች ልገልፅልህ ወርጄአለሁ፣
አይኖችህ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ካዩ
ዋቸው ባለእውቀቶች ሁሉ ላይ ለበጥበብና
በጥንቃቄ በበላይ ሰማይንና በበታች ምድ
ርን እመራለሁና፤ ካየሀቸውም ባለእውቀ
ቶች መካከል በመጀመሪያም ወርጄአለሁ።
፳፪ አሁን ለእኔ አብርሐም ጌታ አለም
ከመመስረቱ ሀበፊት የነበሩትን ለባለእው
ቀቶችን አሳየኝ፤ ከእነዚህ መካከልም ብዙ
ታላቅ እና ሐመኳንንትም 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 ሀአንድም ቆሞ ነበር፣ እና
ከእርሱ ጋር ለነበሩትም እንዲህ አላቸው፥
እንወርዳለን፣ በዚያም ስፍራ አለና፣ እና
እነዚህን ነገሮች እንወስዳለን፣ እና እነዚህ

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።

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።

አብርሐም ፫፥፳፭–፬፥፱

፴፰

ሊኖሩበት የሚችሉበትን ምድርን እን
ሰራለን፤
፳፭ እና ጌታ አምላክ የሚያዛቸውን ማና
ቸውንም ነገሮች ሁሉ ሀእንደሚያደርጉ
ለማየት፣ በዚህ ለእንፈትናቸዋለን፤
፳፮ እና ሀየመጀመሪያ ሁኔታቸውን የጠበ
ቁትም ይጨመርላቸዋል፤ እና ይህን የመ
ጀመሪያውን ሁኔታቸውን ያልጠበቁትም
ከዚህ አይነት መንግስት ውስጥ የመጀመ
ሪያው ሁኔታቸውን ከጠበቁት ጋር ክብር
አይኖራቸውም፤ እና ለሁለተኛ ሁኔታቸውን
የጠበቁትም በራሳቸው ላይ ሐክብር ከዘለ
አለም እስከ ዘለአለም ይጨመርላቸዋል።
፳፯ እና ሀጌታ እንዲህ አለ፥ ማንን እልካ
ለሁ? እና አንዱም እንደ ለሰው ልጅ መለሰ፥
እዚህ አለሁ፣ እኔን ላከኝ። እና ሐሌላም
መለሰ እና እንዲህም አለ፥ በዚህ አለሁ፣
እኔን ላከኝ። እና ጌታ እንዲህ አለ፥ የመ
ጀመሪያውን እልካለሁ።
፳፰ እና ሀሁለተኛውም ተቆጣ፣ እና የመ
ጀመሪያ ሁኔታውን አልጠበቀም፤ እናም
በዚያም ቀን፣ ለብዙዎች ተከተሉት።
ለ

ሐ

ምዕራፍ ፬
አማልክት ምድርንና በዚያም ህይወቶችን
በሙሉ ለመፍጠር አቀዱ—በስድስት ቀን
የመፍጠሪያ እቅዳቸው ተዘርዝረዋል።
፩ እና ጌታም እንዲህ አለ፥ ወደዚያ እን
ውረድ። ሀበመጀመሪያውም ጊዜ ወረዱ፣
እና እነርሱ፣ ይህም ማለት አማልክቱ፣
ወረዱና ሰማያትንና ምድርን ለመሰረቱም
ሰሩም።
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።

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 ሀተንጠለጠሉ።
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 ሀጠፈር 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 ሀሰማይ ብለው
ጠሩት። እንዲህም ሆነ ከምሽት እስከ ጠዋት
ድረስ ሌሊት ብለው ጠሩት፤ ከጠዋት እስከ
ምሽት ድረስም ቀን ብለው ጠሩት፤ እና
ይህም ለለሁለተኛ ጊዜ ሌሊትና ቀን ብለው
ይጠሩት ነበር።
፱ እና አማልክት እንዲህ በማለት አዘዙ፥
ከሰማይ በታች ያሉት ሀውሀዎች ለበአንድ

		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።

፴፱

አብርሐም ፬፥፲–፳፬

ስፍራ ይከማቹ፣ እና ምድሩም ወጥቶ ይድ
ረቅ፤ እና እንዳዘዙትም እንዲህ ሆነ።
፲ እና አማልክቱ ደረቁን ምድር መሬት
ብለው አስታወቁ፤ እና በአንድነት የተሰበሰ
በውን ውሃ፣ ሀታላቅ 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 ሀብርሃናትን 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 ሀታላቅ ብርሃናትን
አደራጁ፣ ታላቁን ብርሃን በቀን እንዲሰለ
ጥን፣ እና ታናሹን ብርሀን በሌሊት እንዲ
፲ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፤
አብር. ፬፥፳፪።
፲፩ ሀ ዘፍጥ. ፩፥፲፩–፲፪፤
ሙሴ ፪፥፲፩–፲፪።

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 ሀየታላቅ 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 ሀአማልክቱ ምድር ህያው ፍጡራ
ንን እንደወገናቸው፣ ከብቶችንና ተንቀሳ
ቃሾች ነገሮችን፣ እና የምድርን የዱር እን

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።

አብርሐም ፬፥፳፭–፭፥፭

፵

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 ለሰውን በመልካችን፣
ሐ
በአምሳላችን፣ እንስራ፤ እና በባህር ዓሶች፣
በሰማይ ወፎች፣ በከብቶች፣ እናም በምድር
ሁሉ ላይ፣ እናም በምድር በሚንቀሳቀሱት
ፍጡራን ሁሉ ላይ ስልጣን እንስጣቸው።
፳፯ ስለዚህ ሀአማልክት 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 ሀምግ
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።
፳፮ ሀ
		ለ
		ሐ
፳፯ ሀ

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

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 ሀለስድስተኛ 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፥ ሀበሰባተኛው 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 ሀስለሚያርፉ በሰባተ
ኛው ጊዜም ፈጸሙ፣ እና ይህን ለቀደሱት።
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 ሀበፊት
በሚመለከት ባሉት ሁሉ መሰረት፤ እነዚ
ህን ለማድረግ ሲማከሩበትም አማልክት

			 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።

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።

አብርሐም ፭፥፮–፳፩

፵፪

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 ሀከአፈር ለአበ
ጁት፣ እና ሐመንፈሱን (ይህም ማለት የሰ
ውን መንፈስ) ወሰዱና እርሱ ውስጥ ጨመ
ሩት፤ በአፍንጫውም የህይወትን እስትን
ፋስ እፍ አሉበት፣ እና ሰውም ህያው መነፍስ
ሆነ።
፰ አማልክትም በምስራቅ ሀበዔድን 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 ሀየህይወት 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
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።

ጊዜው በቆሎብ መቆጠሪያ ጊዜ በሆነው
በጌታ ለጊዜ 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 ሀበአዳም ከባድ እን
ቅልፍን ጣሉበት፤ አንቀላፋም፣ እና ከጎ
ኑም አንዲት አጥንትን ወሰዱና ስፍራውን
በሥጋ ዘጉ፤
፲፮ አማልክቱም ከአዳም የወሰዱትን አጥ
ንት ሀሴት 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 ሀይጣበቃል፣ ሁለ
ቱም ለአንድ 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።
ሀ

		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።

ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ
በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ለነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ የተገለጠለት የመፅሐፍ ቅዱስ
ትርጉም ልዩ እትም፥ ማቴዎስ ፳፫፥፴፱ እና ምዕራፍ ፳፬።
ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ላይ ስለሚመጣው
ጥፋት አስቀድሞ ነገራቸው—ስለሰው ልጅ
ስለክፉው መጥፊያ ዳግም ምፅዓት፣ እና
ስለክፉዎች ጥፋት አስተማረ።
በጌታ ስም በሰማይ ደመ
እላችኋለሁና፣
ናዎች ውስጥ፣ እና ሁሉም ቅዱስ መላ

እክት ከእርሱም ጋር ሀየሚመጣ የተባረከ
ነው እስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ
አታዩኝም እና በነቢያት ስለእርሱ ነው የተ
ጻፈው ብላችሁ ልታውቁኝ አትችሉም።
ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ ለበእግዚአብሔር
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 ሀድንጋይ 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
፩ ፩ ሀ ማቴ. ፳፮፥፷፬፤
		ለ
፫ሀ
፬ሀ
		ለ
		ሐ

መቅደሱ መፍረስና ስለ አይሁድ በተመለ
ከተ ያልካቸው እነዚህ ነገሮች መቼ እንደ
ሚሆኑ ንገረን፤ እና የአንተ ለደግሞ መመ
ለሻና ሐየአለም 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 ሀለመከራ
አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ እናም ይገድሏ
ችኋል፣ እናም በህዝብ ሁሉ ዘንድ ለየተጠ
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 ሀፍቅር ትቀዘቅዛለች፤
፲፩ በፅናት የሚቋቋመውና የማይሸነፈው
ግን፣ እርሱ ይድናል።
፲፪ ሀኢየሩሳሌምን በሚመለከት በጥፋት
ነቢዩ ለዳንኤል የተናገረውን የጥፋት ሐርኩ
ሰት ስታዩ፣ ከዚያም መበተቀደሰ ስፍራም
ቁሙ፤ ይህን የሚያነብ ይግባው።
፲፫ ከዚያም በይሁዳ የሚገኙ ወደ ሀተራ
ሮች ይሽሹ፤

የአለም መጨረሻ።
የሐዋ. ፩፥፲፩።
		መ ሚል. ፬፥፩፤
ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፷፬–፸፬።
አምላክ።
ቅ.መ.መ. ክፉ፣ ክፋት።
ሉቃ. ፲፱፥፵፬።
		ሠ ሉቃ. ፳፩፥፯–፴፮፤
ቅ.መ.መ. ደብረ ዘይት ተራራ።
ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፮–፸፭።
ቅ.መ.መ. የኢየሱስ
ቅ.መ.መ. የመጨረሻ ቀናት፣
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት።
የኋለኛው ቀናት፤
ቅ.መ.መ. አለም—
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 ፩፥፲፬–፴፮

፲፬ በቤቱ ጣራ ላይ የሚገኝ ማንም ሰው
እቃውን ከቤቱ ለማውጣት አይውረድ፤
፲፭ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ
ወደ ኋላው አይመለስ።
፲፮ በዚያችም ወራት ሀለርጉዞችና 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 ለበኢየሩሳሌም 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፤ ለጦርንም የጦ
ርንም ወሬ ትሰማላችሁ፤ አትጨነቁም፣
የነገርኳችሁ ሁሉ መፈጸም አለባቸውና፤
ነገር ግን መጨረሻው ገና ነው።
፳፬ እነሆ፣ አስቀድሜ ነግሬአችኋለሁ፤
፳፭ ስለዚህ፣ እነሆ፣ በበረሀ ነው ቢሉአ
፲፮ ሀ
፲፰ ሀ
		ለ
፳፫ ሀ
		ለ

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

፵፬

ችሁ፣ አትውጡ፥ እነሆ፣ በእልፍኝ ነው
ቢሉአችሁ፣ አትመኑ፤
፳፮ የጠዋት ብርሀን ሀከምሥራቅ ወጥቶ
እስከ ምዕራብ እንደሚያበራ፣ እና ምድርን
በሙሉ እንደሚሸፍን፣ የሰው ልጅ ምፅዓ
ትም እንዲሁ ይሆናልና።
፳፯ አሁንም ምሳሌ አሳያችኋለሁ። እነሆ፤
ቅሪቶች ባሉበት፣ አሞራም አብረው ሀይሰ
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፣ ሀራብም 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 ሀበዓለም
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፣ ሀቃሌ ግን አያል
ፍም፣ ነገር ግን ሁሉም ይፈጸማሉ።
፴፮ አስቀድሜ እንዳልኳችሁ፣ ከዚያች
ሀ
የመከራ ቀናት በኋላ የሰማያትም ኃይላት
ይናወጣሉ፣ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ

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።

፵፭

ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ ፩፥፴፯–፶፭

ምልክት በሰማይ ይታያል፣ ከዚያም የም
ድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፤ የሰው
ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ
ደመና ለሲመጣ ያዩታል፤
፴፯ እና ሀቃላቶቼን እንደ ሀብት የሚ
ያከማቸው ማንም አይታለልም፣ የሰው
ልጅም ይመጣልና፣ እና ለመላእክቱንም
ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸ
ዋል፣ ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው
ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን
ሐ
ይሰበስባሉ።
፴፰ አሁን ሀየበለስ 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 ሀየሚያ
ውቅ የለም።
፵፩ ሀበኖህ ዘመን እንደ ነበረ፣ የሰው ልጅ
መምጣትም እንዲሁ ይሆናል፤
፵፪ ሀከጥፋት 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፣ ሀበመ
ጨረሻዎቹም ቀናት ሁለት ሰዎች በዕርሻ
ላይ ይሆናሉ፣ አንዱ ይወሰዳል ሌላው
ለ
ይቀራል፤
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–

፵፭ ሁለቱ በወፍጮ ይፈጫሉ፣ አንዷ
ትወሰዳለች ሌላዋ ትቀራለች።
፵፮ እና እኔ ለአንዱ የምለውን፣ ለሁሉም
ሰዎች እላለሁ፤ ጌታችሁ በምን ሰዓት እን
ዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ሀንቁ።
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 ሀይዘገያል፣
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 ሀማፋጨት ይሆናል።
፶፭ በሙሴ ትንቢት መሰረት፣ እንደዚህም
የክፉዎች መጨረሻ ይመጣል፣ ብሏል፥
ከሰዎች መካከል ይቆረጣሉ፤ ነገር ግን የም
ድር ሀመጨረሻው ገና አይደለም፣ ነገር ግን
ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው።

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።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ
ከነብዩ ጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ የተወሰደ

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።)
ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስ
የኋለኛው
ቶስ ቤተክርስቲያን አነሳስ እና እድ
ሀ

ለ

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 ሀከተደ
ራጀችበት ስምንት አመት ጀምሮ ቤተክ
ርስቲያኗን በሚመለከት የነበሩትን የተለ
ያዩ ሁኔታዎች አቀርባለሁ።
፫ ሀየተወለድኩት በጌታችን አመት አንድ
ሺህ ስምንት መቶ አምስት፣ በታህሳስ ሀያ
ሶስት ቀን (እ.አ.አ.)፣ በሼረን ከተማ፣ በው
ንድሰር የግዛት ክፍል፣ በቨርሞንት ስቴት
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።

ውስጥ ነበር። . . . በአስር አመቴ ወይም
በዚያ አካባቢ፣ አባቴ ለጆሴፍ 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 ሀጆሴፍ ስሚዝ፣ ለእናቴ
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፣ ሠሳሙኤል 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።

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።

፵፯

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፮–፲፪

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 ሀጠብ
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
፮ ሀ ቅ.መ.መ. ጸብ።

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 ሀትክክል 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

፲ ሀ ቅ.መ.መ. እውነት።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፲፫–፲፱

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 ሀስለሚገነዘቡት፣ ጥያቄ
ለመመለስ ወደ ለመፅሐፍ 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 ሀመጸለይን 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።
፲፪ ሀ
		ለ
፲፫ ሀ
፲፬ ሀ
፲፮ ሀ
		ለ
		ሐ

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

፵፰

፲፮ ነገር ግን በላዬ ላይ ከሰለጠነው የጠላት
ሃይል እንዲያድነኝ ሃይሌን ሁሉ አሰባስቤ
እግዚአብሔርን ሀለመጥራት 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 ሐየብርሀን 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 ሀክብራቸው ቃላት ከሚገልጸው በላይ
የሆኑ ለሁለት ሰዎች በአየር ከበላዬ ቆመው
ሐ
ተመለከትኩ። አንዱም ስሜን በመጥ
ራት እና ወደሌላውም በማመልከት ተና
ገረኝ—መየምወደው ሠልጄ ይህ ነው። እር
ሱን ስማው!
፲፰ ጌታን ሀየመጠየቄ 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 ሀስህተተኞች ስለሆኑ፣ የማ
ንኛዎቹም አባል እንዳልሆን ተመለሰልኝ፤
እና የሚያነጋግረኝም ሰው ሁሉም ሀይማኖ

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።

፵፱

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፳–፳፫

ቶች በፊቱ አስጸያፊ እንደሆኑ፣ በእነዚህ
የሚያምኑትም ሁሉ የተበከሉ እንደሆኑ፣
“በከንፈራቸው ወደ እኔ ለይቀርባሉ፣ ሐልባ
ቸው ግን ከእኔ የራቀ ነው፣ የሰው መትእዛ
ዛት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ፣ ሠየአም
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።” ሀጠላትም 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 ሀራዕይ ካየሁ ከጥቂት ቀናት
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።

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 ለራዕይ ወይም ሐመገ
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 ሀስቃይ ምክንያት ሆነ፤
እና ለታዋቂ 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

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፥፳፬–፳፰

ዚህም ነበረ፣ እና ለእኔም ታላቅ ሀዘን ሁል
ጊዜም የፈጠረብኝ ነበር።
፳፬ ነገር ግን ራዕይ እንዳየሁ በምንም
ቢሆን እውነት ነው። አሁንም ሳስብበት፣
በንጉስ አግሪጳ ፊት ሀእንደተከራከረው፣
እና ብርሀንን ሲያይ ስለነበረው ራዕይ ታሪክ
እንደነገረው ለጳውሎስ 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 ሀሁለት 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 ለልክደውም አልችልም፣ እና ይህን
ላደርግም አልሞክርም፣ ይህን በማድረግ
፳፬ ሀ የሐዋ. ፳፮።
		ለ ቅ.መ.መ. ጳውሎስ።
፳፭ ሀ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።

፶

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 ሀምስክር 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

		ለ ቅ.መ.መ. መበርታት፣
ብርቱነት፤
ቅንነት።

፳፮ ሀ ያዕ. ፩፥፭–፯።

፶፩

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፳፱–፴፬

ቀላቀልም፣ በብዙ ጊዜም የሞኝ ስህተቶ
ችን ሰራሁ፣ እና የወጣትነትን ደካማነትንና
የሰው ፍጥረት ፍጹም ያለመሆንን አሳየሁ፣
ይህም በእግዚአብሔር አስተያየት በሚያ
ስቀይሙ ወደተለያዩ ሀፈተናዎች 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 ሀእጸ
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 ሀሰው በአልጋዬ አጠገብ እግሩ
መሬት ሳይነካ በአየር ላይ ቆሞ ተገለጠልኝ።
፴፩ በጣም ያሸበረቀ ነጭ ካባ ለብሶ ነበር።
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።

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 ሀብሩህ ነበር፣ እንዲሁም ፊቱ
በእውነት ልክ እንደ ለመብረቅ ነበር። ክፍሉ
እጅግ ብርሃን ነበር፣ ነገር ግን ልክ በእርሱ
ዙሪያ እንደነበረው በጣም የደመቀ አልነበ
ረም። በመጀመሪያም ወደ እርሱ በተመለ
ከትኩ ጊዜ ሐፈርቼ ነበር፣ ነገር ግን ፍርሃቱ
ወዲያው ለቀቀኝ።
፴፫ ሀበስሜ 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 ሀበወርቅ
ሰሌዳዎች ላይ ተፅፎ የተቀበረ ለመጽሐፍ
እንዳለም ተናገረ። ለጥንት ነዋሪዎች በአ
ዳኙ የተሰጠውን የዘለዓለማዊውን ወንጌል
ሀ

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፥፴፭–፵፪

ሙሉነትም በውስጡ እንደያዘም ደግሞ
ተናገረ፤
፴፭ ደግሞ ከሰሌዳዎቹ ጋር የተቀ
በሩ ሁለት ድንጋዮች በብር ቅስት ውስጥ
ነበሩ—እናም እነዚህ ድንጋዮች ሀከደረት
ኪስ ታስረው፣ ለኡሪምና ቱሚም ከሚባ
ለው የተሰሩ ናቸው፤ እናም የእነዚህ ድን
ጋዮች ባለቤትና ተጠቃሚ በጥንት ወይም
በድሮ ጊዜ ሐባለራዕይ የሚባሉት ናቸው፤
እናም እግዚአብሔር መጽሐፉን ለመተር
ጎም ዓላማ እነሱን አዘጋጅቷቸዋል።
፴፮ እነዚህን ነገሮች ከነገረኝ በኋላ ሀከብ
ሉይ ኪዳን ትንቢቶችን መጥቀስ ጀመረ።
መጀመሪያ የጠቀሰው የሚልክያስ መፅ
ሐፍ ለምዕራፍ 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 ሀየሚ
ነድ ለቀን ይመጣል፤ እናም ትዕቢተኞች
ሁሉ፣ አዎን፣ እናም ኃጢአትን የሚሰሩ
ሁሉ እንደ ሐገለባ 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 ሀኤሊ
ያስ እጅ ለክህነትን እገልጥላችኋለው።
፴፱ የሚቀጥለውንም አንቀጽ በልዪነት
ጠቀሰው፥ እናም ለአባቶች የተገባውን
ሐ

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—

፶፪

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። ሀነቢዩም
ክርስቶስ ነበር፤ ነገር ግን “ድምጹን የማይ
ሰሙ ከሕዝብ ለተለይተው ይጠፋሉ” የተ
ባለበት ቀን ገና አልመጣም፣ ግን ወዲያው
ይመጣል አለ።
፵፩ ሀየኢዩኤልን ሁለተኛ ምዕራፍ ከአ
ንቀፅ ሀያ ስምንት እስከ መጨረሻውም
ጠቀሰ። ደግሞም ይህ ገና እንዳልተፈጸመ፣
ግን ወዲያውም እንደሚሆን ተናገረ። በተ
ጨማሪም ለየአህዛብ 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 ሀለአዕምሮዬ ተገለፀ፣ እናም ስፍራ
ሀ

			 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።

፶፫

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፵፫–፵፱

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 ሀሳወጣና 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) ሀሰይጣን ሀብታም ለመሆን ዓላማ ሰሌ
፵፬ ሀ ቅ.መ.መ. ማሰላሰል።
፵፮ ሀ ቅ.መ.መ. ዲያብሎስ።

ዳዎቹን ለማግኘት እንዳገኝ ለሊፈትነኝ እን
ደሚሞክር በመንገር ተጨማሪ ማስጠንቀቂ
ያን ሰጠኝ። እርሱም ይኸውም ጌታን ለማ
ሞገስ ካልሆነ በስተቀር ሰሌዳዎቹን በማግ
ኘቴ ሌላ አእምሮዬን ሐየማያነሳሳ 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 ሀአባቴ
በመሄድ ስለራዕዩና ስለተቀበልኩት ትዕዛ
ዛት እንድነግረው አዘዘኝ።

		ለ ቅ.መ.መ. መፈተን፣ ፈተና።
		ሐ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፯።

፵፱ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣
ጆሴፍ ቀዳማዊ።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፶–፶፮

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 ሀኮረብታ
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 ሀሰሌ
ዳዎቹን፣ ለኡሪምና ቱሚም እናም ሐየደረት
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
፶፩ ሀ ቅ.መ.መ. የከሞራ ኮረብታ።
፶፪ ሀ ሞር. ፮፥፮።
ቅ.መ.መ. የወርቅ ሰሌዳዎች።
		ለ ቅ.መ.መ. ኡሪም

፶፬

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፣ ሀአል
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

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።

፶፭

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፶፯–፷፩

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) ሀኤማ 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፣ ሀስቃይ 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፤ ሀበቸልተኝነት
፶፯ ሀ ቅ.መ.መ. ስሚዝ፣ ኤማ ሄል።
፶፰ ሀ ቅ.መ.መ. ማሳደድ፣
መሳደድ።

ወይም በዝንጉነት ምክንያት ቢጠፉብኝ፣
ከህይወት ተለይቼ እንደምቆረጥ፣ ነገር ግን
መዕክተኛው መልሶ እስከሚጠይቅባቸው
ድረስ ተግቼ ብጠብቃቸው፣ ለይጠበቃሉ።
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 ሀማርቲን ሀሪስ በሚባል

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።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፷፪–፷፯

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 ሀኡሪምና
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
፷፪ ሀ ቅ.መ.መ. ኡሪም
እና ቱሚም።
፷፭ ሀ ቅ.መ.መ. መላእክት።

፶፮

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 ሀየመላእክት
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፣ ‘ለየታሸገ
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.)
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
ሀ

		ለ ኢሳ. ፳፱፥፲፩–፲፪፤
፪ ኔፊ ፳፯፥፲፤
ኤተር ፬፥፬–፯።

፷፮ ሀ ቅ.መ.መ. ካውደሪ፣ ኦልቨር።

፶፯

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፷፰–፸፪

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 ሀለኃ
ጢአት ስርየት ለመጠመቅን በሚመለከት
ጌታን ለመጠየቅ ሄድን። እየጸለይን እና
ጌታን እየጠራን ሳለን፣ የሰማይ ሐመልእ
ክተኛ መበብርሀን ዳመና ወረደ፣ እና ሠእጆ
ቹን በራሳችን ላይ በመጫን እንዲህ በማ
ለት ረሾመን፥
፷፱ በእናንተ አገልጋይ ባልንጀሮቼ ላይ፣
የመላእክትን፣ እና የንስሃ ወንጌልን፣ እና
ለኃጢአት ስርየት በማጥለቅ የመጠመ
ቅን አገልግሎት ቁልፎች የያዘውን የአሮ
ንን ሀክህነት በመሲሁ ስም ለእናንተ እሰ
ጣችኋለሁ፤ እናም ለየሌዊ ልጆች እንደ
ገና መስዋዕት ለጌታ በጽድቅ እስከሚሰዉ
ድረስ ይህ ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም
አይወሰድም።

፸ ይህ የአሮናዊ ክህነት እጆችን በመጫን
የመንፈስ ቅዱስ ሀስጦታን 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 ሀመጥምቁ ዮሐንስ ተብሎ
የተጠራው፣ ዮሐንስ እንደነበር፣ እና ይህን
ያደረገውም ለየመልከ ጼዴቅ ክህነት ሐቁል
ፎችን በያዙት መበጴጥሮስ፣ ሠያዕቆብ፣ እና
ረ
ዮሐንስ አመራር እንደሆነ ነገረን፣ ይህም
ክህነት በጊዜው ለእኛ እንደሚሰጠን፣ እና
እኔም የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ ሰሽማ
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
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።

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ፩፥፸፫–፸፭

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 ለተነበየ።
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 ሀይገቡን ዘንድ ተከፈቱ
ልን፣ እና የእነዚህ ብዙ ሚስጥራዊ ምን
ባቦች ለእውነተኛ ትርጉምና እቅድ ከዚህ

፶፰

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።

፶፱

የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ

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።

የእምነት አንቀጾች
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን

አባት እግዚአብሔር፣
በዘለአለማዊ
በልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እናም
ሀ

ለ

በመንፈስ ቅዱስ መእናምናለን።
፪ ሀበአዳም 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 ሠመዳን እን
ደሚችሉ እናምናለን።
፬ የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆችና
ሀ
ስርዓቶች፥ አንደኛ፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስ
ቶስ ለእምነት፤ ሁለተኛ፣ ሐንስሐ መግባት፤
ሶስተኛ፣ ለኃጢአት መስርየት በመጥለቅ
ሠ
መጠመቅ፤ አራተኛ፣ የመንፈስ ቅዱስን
ረ
ስጦታ ለመስጠት ሰእጆችን መጫን እን
ደሆኑ እናምናለን።
፭ ሰው ወንጌሉን ሀለመስበክና በወንጌሉ
ሐ

፩ ፩ ሀ ቅ.መ.መ. እግዚአብሔር፣
		ለ
		ሐ

		መ
፪ሀ
		ለ

፫ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

አምላክ—
እግዚአብሔር አብ።
ቅ.መ.መ. ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ—
እግዚአብሔር ወልድ።
ቅ.መ.መ. መንፈስ ቅዱስ፤
እግዚአብሔር፣
አምላክ—እግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. እምነት፣ ማመን።
ቅ.መ.መ. የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት።
ዘዳግ. ፳፬፥፲፮፤
ሕዝ. ፲፰፥፲፱–፳።
ቅ.መ.መ. መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት፤
ነጻ ምርጫ።
ቅ.መ.መ. ወንጌል።
ቅ.መ.መ. ህግ።
ቅ.መ.መ. ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ።
ቅ.መ.መ. የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።

ስርዓትም ለማገልገል ሐበትንቢትና መስል
ጣን ባላቸው ሰዎች ሠእጆችን በመጫን በእ
ግዚአብሔር ረመጠራት እንዳለበት እናም
ናለን።
፮ በጥንቷ ቤተክርስቲያን እንደነበረው
አንድ አይነት ሀድርጅት፣ በስምም ለበሐዋ
ርያት፣ ሐበነቢያት፣ መበአገልጋዮች፣ በአስ
ተማሪዎች፣ ሠበወንጌል ሰባኪዎችና፣ በሌ
ሎችም፣ እናምናለን።
፯ ሀበልሳን ለስጦታ፣ ሐበትንቢት፣ መበራ
ዕይ፣ ሠበመገለጥ፣ ረበመፈወስ፣ ልሳንን
ሰ
በመተርጎም፣ እናም፤ በመሳሰሉት ስጦ
ታዎችም እናምናለን።
፰ ሀ በትክክል እስከተተረጎመ ድረስ፣
ለ
መፅሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሐቃል
እንደሆነ እናምናለን፤ ደግሞም መመፅሐፈ
ሞርሞንም የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ
እናምናለን።
ለ

		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—

		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
፯ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
		ረ
		ሰ
፰ሀ
		ለ
		ሐ
		መ

የቤተክርስቲያን ድርጅት።
ቅ.መ.መ. ሐዋሪያ።
ቅ.መ.መ. ነቢይ።
ቅ.መ.መ. ኤጲስ ቆጶስ።
ቅ.መ.መ. ወንጌል ሰባኪ፤
የአባቶች አለቃ፣
ፓትሪያርክ።
ቅ.መ.መ. የልሳኖች ስጦታ።
ቅ.መ.መ. የመንፈስ
ስጦታዎች።
ቅ.መ.መ. ትንቢት፣
መተንበይ።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. ራዕይ።
ቅ.መ.መ. መፈወስ፣
ፈውሶች።
፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፤
ሞር. ፱፥፯–፰።
፩ ኔፊ ፲፫፥፳–፵፤
፲፬፥፳–፳፮።
ቅ.መ.መ. መፅሐፍ ቅዱስ።
ቅ.መ.መ. የእግዚአብሔር
ቃል።
ቅ.መ.መ. መፅሐፈ ሞርሞን።

፷፩

የእምነት አንቀጾች ፩፥፱–፲፫

፱ እግዚአብሔር እስካሁን በገለጣቸው
ሁሉ፣ አሁንም በሚገልጣቸው ሁሉ እና
ምናለን፣ እናም የእግዚአብሔርን መንግ
ስት በተመለከተ ወደፊትም እርሱ ለበሚገ
ልጣቸው ታላቅና አስፈላጊ ነገሮችም እና
ምናለን።
፲ ስለእስራኤል ሀመሰብሰብና ስለ ለአስሩ
ነገዶች ዳግሞ መመለስ፣ ሐፅዮንም (አዲ
ሲቷ ኢየሩሳሌም) በአሜሪካ ክፍለ አህጉር
እንደምትገነባ፣ ክርስቶስ እራሱም በም
ድር ላይ መእንደሚነግስ፣ እናም ምድርም
ሠ
ታድሳ ረገነታዊ ሰክብሯን እንደምትቀበ
ልም እናምናለን።
፲፩ ሁሉን የሚገዛው እግዚአብሔ
ርን ሀህሊናችን ለእንደሚመራን የማምለክ
ሐ
መብት እንዳለን እናረጋግጣለን፣ እናም
ሁሉም ሰዎች እንዴትም፣ የትም፣ ወይም
ምንም የፈለጉትን ምንም መእንዲያመልኩ
እንደዚህ አይነት መብት እንዳላቸውም እን
ቀበላለን።
ሀ

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፤

		መ
		ሠ
		ረ

		ሰ
፲፩ ሀ

፲፪ ለንጉሶች፣ ለፕሬዘደንቶች፣ ለገዢ
ዎች፣ እናም ለዳኞች ታዛዦች በመሆን፣
ሀ
ህግን በመታዘዝ፣ በማክበርና በመደገፍ
እናምናለን።
፲፫ ሀበታማኝነት፣ በእውነተኛነት፣ ለበንፅ
ህና፣ በቸርነት፣ በምግባረ መልካምነት፣
እናም ለሁሉም ሰዎች ሐበጎ ነገሮችን አድ
ራጊ በመሆን እናምናለን፤ በርግጥም የጳ
ውሎስን መምክርም እንከተላለን ለማለት
እንችላለን—በሁሉም ነገሮች እናምና
ለን፣ በሁሉም ነገሮች ሠተስፋ እናደርጋ
ለን፣ በብዙ ነገሮች ፀንተናል፣ እና በሁሉም
ነገሮች ረመፅናት ስለመቻል ተስፋ አለን።
ሰ
ምግባረ መልካም፣ የሚያስደስት፣ ወይም
መልካም ሀተታ ወይም ምስጋና የሚገባው
ምንም ነገር ቢኖር፣ እኛም እነዚህን እን
ሻለን።
ጆሴፍ ስሚዝ።

፹፬፥፪–፭፤
ሙሴ ፯፥፲፰።
ቅ.መ.መ. አዲሲቱ
ኢየሩሳሌም፤
ፅዮን።
ቅ.መ.መ. አንድ ሺህ አመት።
ቅ.መ.መ. ምድር—
ምድርን ማፅዳት።
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።
ቅ.መ.መ. ክብር።
ቅ.መ.መ. ህሊና።

		ለ
		ሐ
		መ
፲፪ ሀ
፲፫ ሀ
		ለ
		ሐ
		መ
		ሠ
		ረ
		ሰ

ቅ.መ.መ. ነጻ ምርጫ።
ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፩–፲፩።
ቅ.መ.መ. ማምለክ።
ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩–፳፫።
ቅ.መ.መ. ህግ።
ቅ.መ.መ. ቅንነት፤
ታማኝ፣ ታማኝነት።
ቅ.መ.መ. ንጹህነት።
ቅ.መ.መ. አገልግሎት።
ፊልጵ. ፬፥፰።
ቅ.መ.መ. ተስፋ።
ቅ.መ.መ. መፅናት።
ቅ.መ.መ. መጠነኛነት፤
በጎነት።

ተጨማሪ መግለጫ
የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የዘመን ቅድመ ተከተል
የወንጌሎች ስምምነት
የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም
የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች
የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች
የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መጻህፍት መመሪያ በመፅሐፍ ቅዱስ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን፣ በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች፣ እና
የቅዱሳት
በታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ የሚገኙትን የተመረጡ ትምህርቶችን፣ መሰረታዊ መመሪያዎችን፣ ሰዎች፣ እና
ቦታዎችን የሚያብራራ ነው። ይህም ለእያንዳንዱ ርዕስ ጥናታችሁ ዋና የቅዱሳት መጻህፍት ማጣቀሻ ያቀርብ
ላችኋል። ይህ መመሪያ በግል እና በቤተሰባችሁ የቅዱሳት መጻህፍት ጥናት ሊረዳችሁ ይችላል። ስለወንጌል
ያላችሁን ጥያቄ ለመመለስ፣ ለቅዱሳት መጻህፍት ርዕሶች ጥናት፣ ንግግሮች እና ትምህርቶችን ለማዘጋጀት፣
እና ስለወንጌል ያላችሁን እውቀት እና ምስክር ለማሳደግ ይረዳችኋል።
የሚቀጥለው ስዕላዊ መግለጫ በቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ ውስጥ የሚገኘው ጥቅሰት ምሳሌን ይገልጻል።
ርዕሶች የሚጻፉት በደማቅ
ጽሁፍ ፊደሎች ናቸው።

ርዕሶቹም በተጨማሪ አጭር
ትርጉም አላቸው።

አንዳንዶቹ ርዕሶች አነስተኛ
ርዕሶች አሏቸው። እነዚህም
ጠመም ባለ የፊደል አጣጣል
የተጻፉ ናቸው።

ከእዚያ ርዕሶች ጋር የተያያዙ
ቅዱሳት መጻህፍት ጥቅሶች
በቅንፎች ውስጥ ይገኛሉ።

ምድር። ደግሞም መፍጠር፣ ፍጥረት፤ አለም
ተመልከቱ
በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰው በስ
ጋዊ ሙከራ ጊዜው እንዲጠቀሙበት የተፈጠረ የምን
ኖርበት ፕላኔት። የመጨረሻ እጣ ፈንታዋ የምትከበ
ርና ከፍ የተደረገች መሆን ነው (ት. እና ቃ. ፸፯፥፩–
፪፤ ፻፴፥፰–፱)። ምድር ለሰለስቲያል ክብር ብቁ ሆነው
ለኖሩት ዘለአለማዊ ውርስ ትሆናለች(ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፬–፳፮)። እነርሱም በአብና ወልድ ፊት በመ
ኖር ይደሰታሉ (ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፪)።
ለሰው የተፈጠረች ነች: እግዚአብሔር በምድር
ላይ ገዢ አደረጋቸው, ዘፍጥ. ፩፥፳፰ (ሙሴ ፪፥፳፰).
ምድሪቱ የእግዚአብሔር ነች, ዘፀአ. ፱፥፳፱ (መዝ.
፳፬፥፩). ምድርን ጌታ ለሰው ልጆች ሰጣት, መዝ.
፻፲፭፥፲፮. እኔ ምድርን ሠርቻለሁ ሰውንም በእርስዋ
ላይ ፈጥሬአለሁ, ኢሳ. ፵፭፥፲፪.
ሰው በቃሉ ኃይል ወደ ምድር ፊት መጥቷል,
ያዕቆ. ፬፥፱.
ምድር መንፈስ ቅዱስን እንደ መሪያቸው ለወሰ
ዱት ትሰጣለች, ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፮–፶፰ (ት. እና ቃ.
፻፫፥፯). ወንጌሌን ያከበሩ የምድር ጥሩ ነገሮች የእነ
ርሱ ደመወዛቸው ይሆናል, ት. እና ቃ. ፶፱፥፫. ድሀ
ውና የዋሁ ምድርን ይወርሳሉ, ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯
(ማቴ. ፭፥፭; ፫ ኔፊ ፲፪፥፭).
ምድርን እንሰራለን፣ እናም እንፈትናቸዋለን,
አብር. ፫፥፳፬–፳፭.
ከሞት መነሳት። ትንሳኤ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ

መስመር የሚከተለው
ተመልከቱ (ወይም
ደግሞም. . .ተመልከቱ)
የሚለው ቃል መረጃው
ታናሽ መግቢያ (“የአለም
መጨረሻ”) በዋና ርዕሱ
(“አለም”) ውስጥ እንደሚገኝ
ይነግሯችኋል።

የምድር ዳርቻ። አለም—የአለም መጨረሻ
ተመልከቱ

አንዳንዴም በመመሪያው
ውስጥ የሚገኙት ሌሎች
ርዕሶች ከምታጠኑት ርዕስ
ጋር የሚገናኙ መረጃ
ዎችን የያዙ ይሆናሉ።
ደግሞም. . .ተመልከቱ
የሚሉት ቃላት ወደ ተገናኙት
ርዕሶች ይመሯችኋል።

ትርጉሙ እንዲገባችሁ የሚያ
ደርጉ የቅዱሳት መጻህፍት
ጥቅሶችም በ ቅንፎች ውስጥ
ይገኛሉ።

እያንዳንዱ የቅዱስ መፅሐፍ
ጥቅስ በቅዱስ መፅሀፉ አጭር
ጥቅስ ወይም የቅዱስ መፅሐፍ
ማጠቃለያ አላቸው።

አንዳንዴም የርዕሱ መረጃ
ከተመለከታችሁት ርዕስ
በታች አይገኝም። ተመልከቱ
የሚለው ቃል መረጃው ወደ
ሚገኝበት ርዕስ ይመራ
ችኋል።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሀላፊነት፣ ሀላፊ
ሀላፊነት፣ ሀላፊ። ደግሞም መሾም፣ ሹመት፤
ክህነት ተመልከቱ
በድርጅት ውስጥ ያለ ስልጣን፣ ብዙ ጊዜ በቅ
ዱሣት መጻህፍት ውስጥ የክህነት ሀላፊነትን ለመ
ጠቆም የሚጠቀሙበት ነው፤ ይህም ለስራ ደረጃው
የተመደበ ሀላፊነትን ወይም የስራ ደረጃን የሚይዘ
ውን ሰው የሚጠቁም ሊሆንም ይችላል።
የአባላት ሁሉ ሥራ አንድ እንዳይደለ፣ ሮሜ
፲፪፥፬።
ኃላፊነታችንን ለጌታ አጎላን፣ ያዕቆ. ፩፥፲፱።
መልከ ፄዴቅ የሊቀ ካህንነት ሀላፊነትን ተቀበለ፣
አልማ ፲፫፥፲፰። የመላእክት አገልግሎት ኃላፊነ
ታቸው ሰዎችን ወደ ንሰሃ መጥራት ነው፣ ሞሮኒ
፯፥፴፩።
ካለቤተክርስቲያኗ ምርጫ ማንም ሰው በቤ
ተክርስቲያን ሀላፊነት አይሾምም፣ ት. እና ቃ.
፳፥፷፭። እያንዳንዱ ሰው በተሾመበት ይቁም፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፱። ፕሬዘደንቶች፣ ወይም ከተ
ለያዩ ከእነዚህ የክህነት ስልጣኖች ውስጥ በተላያዩ
ሀላፊነቶች ከተሾሙት መካከል የሚመጡ ወይም
የሚሾሙ መሪዎች አሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፩።
የክህነት ቡድኖችን የሚመሩት ሀላፊነቶች ተገ
ልጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፭–፺፰። እያንዳ
ንዱም ወንድ ሰው ሀላፊነቱን እና በተመደበበት
ሀላፊነት በቅንነት መስራትን ይማር፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፱–፻። ለእናንተ ለክህነት ስልጣኔ አባል የሆ
ኑትን ባለስልጣኖች እሰጣችኋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፳፫።
ሀሜት። አሉባልታ ተመልከቱ
ሀሪስ፣ ማርቲን። ደግሞም የመፅሐፈ ሞርሞን
ምስክሮች ተመልከቱ
ስለመፅሐፈ ሞርሞን መለኮታዊ ስነ ነገርነት
እና እውነተኛነት ምስክር ከሆኑት ከሶስት አንዱ።
ለጆሴፍ ስሚዝን እና ለቤተክርስቲያኗን በገንዘብ
እርዳታ ሰጠ። ጌታ ማርቲን ሀርስን ንብረቱን እን
ዲሸጥ እና ገንዘቡን መፅሐፈ ሞርሞንን ለማተም
እንዲሰጥ (ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፮–፳፯፣ ፴፬–፴፭)፣
ለቤተክርስቲያኗ ምሳሌ እንዲሆን (ት. እና ቃ.
፶፰፥፴፭)፣ እና የአገልግሎትን ወጪ እንዲከፍል
ጠየቀው (ት. እና ቃ. ፻፬፥፳፮)።
ማርቲን ሀርስ ከቤተክርስቲያኗ ተወገዘ ነገር ግን
በኋላም ወደ ሙሉ አባልነት ተመለሰ። እስከ ህይ
ወቱ መጨረሻ ድረስ መልአኩ ሞሮኒን እና ጆሴፍ
ስሚዝ መፅሐፈ ሞርሞንን የተረጎመበትን የወርቅ
ሰሌዳዎችን እንዳየ መሰክሯል።
ሀሳብን የመረዳት ስጦታ። የመለየት ስጦታ
ተመልከቱ

፪
ሀሳቦች። ደግሞም ማሰላሰል፤ ነጻ ምርጫ
ተመልከቱ
በሰው አዕምሮ ውስጥ የሚገኝ አስተያየት፣ ግን
ዛቤ፣ እና ቅርፅ የማሰብ ሀይል የእግዚአብሔር ስጦታ
ነው፣ እናም የማሰብ ሀይላችንን እንዴት እንደም
ንጠቀምባቸው ለመምረጥ ነጻ ነን። አስተሳሰባችን
አስተያየታችን እና ጸባያችን ላይ፣ እንዲሁም ከዚህ
ህይወት በኋላ በሚኖረን ህይወት ላይ ተፅዕኖ አለው።
ጻድቅ ሀሳቦች ወደ ደህንነት ይመራሉ፣ ክፉ ሀሳቦች
ወደ መኮነን ይመራሉ።
እግዚአብሔር የነፍስንም አሳብ ሁሉ ያውቃል፣
፩ ዜና ፳፰፥፱። በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው፣ ምሳ.
፳፫፥፯። አሳቤ እንደ አሳባችሁ አይደሉም፣ ኢሳ.
፶፭፥፯–፱።
ኢየሱስ ግን አሳባቸውን አወቀ፣ ማቴ. ፲፪፥፳፭
(ሉቃ. ፭፥፳፪፣ ፮፥፰)። ከውስጥ ከሰው ልብ የሚ
ወጣ ክፉ አሳብ ይመጣል፣ ማር. ፯፥፳–፳፫። ለክ
ርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን፣
፪ ቆሮ. ፲፥፭። መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፥
በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን፥ እነዚህን አስቡ፣
ፊልጵ. ፬፥፰።
ስለዓለም ማሰብ ሞት እንደሆነና፣ ስለመንፈ
ሳዊ ነገር ማሰብ ዘለዓለማዊ ህይወት እንደሆነ አስ
ታውሱ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፱። ራሳችሁን፣ እናም ሀሳባ
ችሁን፣ የማታስተውሉ ከሆናችሁ፣ መጥፋት ይገ
ባችኋል፣ ሞዛያ ፬፥፴። ሀሳባችንም ደግሞ ይፈር
ድብናል፣ አልማ ፲፪፥፲፬።
ከእግዚአብሔር ብቻ የሃሳብህንና የልብህን ፈቃድ
ያውቃል፣ ት. እና ቃ. ፮፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፴፫፥፩)።
በማንኛውም ሃሳብ ወደእኔ ተመልከቱ፣ ት. እና ቃ.
፮፥፴፮። የህይወትን ቃል በአዕምሮዎቻችሁ ውስጥ
አከማቹ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፭። ጥቅም የሌላቸ
ውን ሀሳቦቻችሁን ጣሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፱።
የሰዎችን የልባቸውን ሀሳቦቻቸውን ይገልጻል፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፱። ምግባረ ጥሩነትም ሀሳብ
ህን ያሳምር፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፭።
የእያንዳንድ ሰው አሳብ ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ ሆነ፣
ሙሴ ፰፥፳፪።
ሀብቶች። ደግሞም ኩራት፤ ገንዘብ ተመልከቱ
መትረፍረፍ ወይም ሀብት። ጌታ ቅዱሳንን በእ
ነዚያ ጥሩ ለማድረግ ካልሆነ በቀር አለማዊ ሀብቶ
ችን እንዳይፈልጉ መክሯል። ቅዱሳን የአለም ሀብ
ትን ከመፈለጋቸው በፊት፣ የዘለአለም ሀብቶች የያ
ዘውን የእግዚአብሔር መንግስት መፈልግ ይገባቸ
ዋል፣ (ያዕቆ. ፪፥፲፰–፲፱)።
ባለጠግነት ቢበዛ ልባችሁ አይኵራ፣ መዝ.
፷፪፥፲። በቍጣ ቀን ሀብት አትረባም፣ ምሳ. ፲፩፥፬።
በባለጠግነቱ የሚተማመን ሰው ይወድቃል፣ ምሳ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፫

ሁለንተና
፲፩፥፳፰። መልካም ስም ከብዙ ባለጠግነት ይሻ
ላል፣ ምሳ. ፳፪፥፩።
ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት
መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል፣ ማር. ፲፥፳፫
(ሉቃ. ፲፰፥፳፬–፳፭)። ገንዘብን መውደድ የክፋት
ሁሉ ሥር ነው፣ ፩ ጢሞ. ፮፥፲።
ሀብታም በመሆናቸው ድሆችን ለሚጠሉት ወዮ
ላቸው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴። ጻድቃን ልባቸውን በሀብ
ቶች ላይ አላስቀመጡም ነገር ግን ከሁሉም ጋር ተካ
ፈሉ፣ አልማ ፩፥፴። ህዝቦች በሀብቶቻቸው ምክ
ንያት መኩራት ጀመሩ፣ አልማ ፬፥፮–፰። ህዝቡ
እንደ ሀብቱ መሰረት በደረጃ መከፋፈል ጀመሩ፣
፫ ኔፊ ፮፥፲፪።
ጥበብን እንጂ ሃብትን አትሹ፣ ት. እና ቃ. ፮፥፯
(አልማ ፴፱፥፲፬፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፯)። የምድር
ሃብት ሁሉ ለመስጠት እግዚአብሔር ነው፤ ነገር
ግን ኩራትን ተጠንቀቁ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፱።
የዘለአለም ሀብቶች፣ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ፣
ማቴ. ፮፥፲፱–፳፩።
በዘለአለማዊ ህይወት ሀብቶች ጊዜ ጠራኋችሁ፣
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፭። የዘለአለም ሀብትም ለመስ
ጠት የእኔ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፷፯፥፪ (ት. እና ቃ.
፸፰፥፲፰)።

ሀይል። ደግሞም ስልጣን፤ ክህነት ተመልከቱ
አንድ ነገርን የማድረግ ችሎታ። በአንድ ሰው
ወይም በአንድ ነገር ላይ ሀይል መኖር ያን ሰው
ወይም ነገር ለመቆጣጠር ወይም ለማዘዝ ችሎታ
መኖር ነው። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ሀይል
ከእግዚአብሔር ሀይል ወይም ከሰማይ ሀይል ጋር
የተያያዘ ነው። ይህም ብዙ ጊዜ ለእግዚአብሔር ስራ
ፈቃድ ወይም መብት ከሆነው ከክህነት ስልጣን ጋር
የተያያዘ ነው።
ኃይሌን እገልጥብህ ዘንድ ስለዚህ አስነሥቼሃ
ለሁ፣ ዘፀአ. ፱፥፲፮። እግዚአብሔር ኃይልን የሚያ
ስታጥቀኝ ነው፣ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፴፫። በጎ ነገርን ማድ
ረግ አትከልክል፥ ልታደርግለት የሚቻልህ ሲሆን፣
ምሳ. ፫፥፳፯። በእግዚአብሔር መንፈስ ብርታትንም
ተሞልቻለሁ፣ ሚክ. ፫፥፰።
ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ፣ ማቴ.
፳፰፥፲፰። ቃሉ በሥልጣን ነበርና በትምህርቱ ተገ
ረሙ፣ ሉቃ. ፬፥፴፪። እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስ
ክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ፣ ሉቃ.
፳፬፥፵፱። ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ ለእነርሱ የእግዚ
አብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፣
ዮሐ. ፩፥፲፪ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፴)። መንፈስ ቅዱስ
በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣
የሐዋ. ፩፥፰። ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ሥል
ጣን የለም፣ ሮሜ ፲፫፥፩። ለመዳን በእምነት በእግዚ
አብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፫–፭።

በእግዚአብሔር ኃይል ተሞልቻለሁ፣ ፩ ኔፊ
፲፯፥፵፰። ለእኔ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተገልጾል
ኛል፣ ያዕቆ. ፯፥፲፪። ሰው ከእግዚአብሔር የተሰጠ
ታላቅ ኃይል ሊኖረው ይችላል፣ ሞዛያ ፰፥፲፮። በእ
ግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን አስተማሩ፣ አልማ
፲፯፥፪–፫። ኔፊ በሃይል እንዲሁም በታላቅ ሥልጣን
አገለገለ፣ ፫ ኔፊ ፯፥፲፭–፳ (፫ ኔፊ ፲፩፥፲፱–፳፪)።
ሰው ብዙ ታላላቅ ነገሮችን ለመስራት ሃይል ቢኖ
ረውም፣ ነገር ግን በራሱ ጥንካሬ ቢታበይ፣ እርሱም
መውደቅ አለብት፣ ት. እና ቃ. ፫፥፬። መልካም
የማድረግ ሀይል ሁሉም ሰው አለው፣ ት. እና ቃ.
፶፰፥፳፯–፳፰። በመልከ ጼዴቅ ክህነት ስነስርዓቶች
የአምላክነት ሀይል ይገለጻል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱–
፳፪። የክህነት ሀይል ከሰማይ ሀይሎች ጋር ሳይለ
ያዩ የተያያዙ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–፵፮።
በእጄም እመራሀለሁ፣ እናም ሀይሌም አንተ ላይ
ያርፋል፣ አብር. ፩፥፲፰።
ሀይድ፣ ኦርሰን
በዚህ ዘመን በመጀመሪያ ከተጠሩት የአ
ስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባል (ት. እና ቃ.
፷፰፥፩–፫፤ ፸፭፥፲፫፤ ፻፪፥፫፤ ፻፳፬፥፻፳፰–፻፳፱)።
በ፲፰፻፵፩ (እ.አ.አ.) ቅዱስም ምድርን ለአይሁዳ
ህዝቦች መመለስ ከመቀደስ በተጨማሪ፣ ለቤተክ
ርስቲያኗ ብዙ ሚስዮንኖችን ፈጸመ።
ሁለተኛው ሁኔታ። ስጋዊ፣ የሚሞት ተመልከቱ
ሁለተኛው ሞት። መንፈሳዊ ሞት ተመልከቱ
ሁለተኛው አፅናኝ። አፅናኝ ተመልከቱ
ሁለንተና። ደግሞም ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣
መታዘዝ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ብዙ ጊዜ በጌታ
ወይም በአገልጋዩ የተሰጠ ተግባር፣ የስራ ምደባ፣
ወይም ሀላፊነት።
ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና፣ ትእዛዙንም
ጠብቅ፣ መክ. ፲፪፥፲፫። እግዚአብሔር ከአንተ
ዘንድ የሚሻው ምንድር ነው? ፍርድን ታደርግ
ዘንድ ነው፣ ሚክ. ፮፥፰።
ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል፣
የሐዋ. ፭፥፳፱።
ሀላፊነታቸውን እንዲያስታውሱ ለማነሳሳት በመ
ቅሰፍት ተመተው ነበር፣ ሞዛያ ፩፥፲፯።
የሽማግሌዎች የካህናት፣ የመምህራን፣ እና
የዲያቆኖች ሀላፊነቶች ተገልጸዋል፣ ት. እና ቃ.
፳፥፴፰–፷፯። የክህነት ባለስልጣኖች የቤተሰብ ሀላ
ፊነቶችን ሁሉ ያከናውኑ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፵፯፣ ፶፩።
ከጥምቀት በኋላ አባላት ያሏቸው ሀላፊነቶች ተገል
ጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፥፷፰–፷፱። ህዝቦቼ ሀላፊነታ
ቸውን በተመለከት በፍጹም እንዲማሩ ዘንድ ሽማግ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሁሉን የሚያውቅ
ሌዎቼ ለጥቂት ዘመን ይጠብቁ፣ ት. እና ቃ. ፻፭፥፱–
፲። እያንዳንዱ ሰው ሀላፊነቱን ይማር፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፱–፻።
ሁሉን የሚያውቅ። ደግሞም እግዚአብሔር፣
አምላክ ተመልከቱ
ስለሁሉም ነገሮች እውቀት የማግኘት መለኮታዊ
ባህሪይ (ማቴ. ፮፥፰፤ ፪ ኔፊ ፪፥፳፬)።
ሁሉን የሚገዛ። ደግሞም እግዚአብሔር፣
አምላክ ተመልከቱ
ሁሉንም ሀይል የሚኖረው መለኮታዊ ባህሪይ
(ዘፍጥ. ፲፰፥፲፬፤ አልማ ፳፮፥፴፭፤ ት. እና ቃ.
፲፱፥፩–፫)።
ሄሮድስ
በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን አካባቢ በይሁዳ ውስጥ
መሪዎች የነበሩ ቤተሰቦች። በብዙዎቹ የአዲስ ኪዳን
ድርጊቶች እነርሱ አስፈላጊ ሰዎች ነበሩ። ቤተሰቡ
የተጀመረው ስለአዳኝ መወለድ በፈራው (ማቴ.
፪፥፫) እና በቤተልሔም ህጻናት እንዲገደሉ ትእ
ዛዝ በሰጠው በታላቁ ሄሮድስ ነበር። ወንድ ልጅ
ቹም አርስጣባሉ፣ ሄሮድስ ፊልጶስ (ማቴ. ፲፬፥፫፤
ማር. ፮፥፲፯)፤ የአራተኛው ክፍል ገዥ ሄሮድስ አን
ቲጳስ (ማቴ. ፲፬፥፩፤ ሉቃ. ፱፥፯፤ ደግሞም ንጉስ
ሄሮድስ ተብሎ የሚታወቀው፣ ማር. ፮፥፲፬)፤ አር
ኪልዎስ (ማቴ. ፪፥፳፪)፤ እና ፊልጶስ፣ የአራተ
ኛው ክፍል ገዥ (ሉቃ. ፫፥፩) ነበሩ። ሄሮድስ አግሪጳ
ቀዳማዊ (የሐዋ. ፲፪፥፩–፳፫) እና እህቱ ሄሮድያዳ
(ማቴ. ፲፬፥፫፤ ማር. ፮፥፲፯) የአርስጣባሉ ልጆች
ነበሩ። ሄሮድስ አግሪጳ ቀዳማዊም በአዲስ ኪዳን
ውስጥ የተጠቀሱ ብዙ ልጆች ነበሩት፣ እነርሱም
ሄሮድስ አግሪጳ ካልዕ (የሐዋ. ፳፭፥፲፫)፣ በርኒቄ
(የሐዋ. ፳፭፥፲፫)፣ እና ድሩሲላ፣ የፊልክስ ባለ
ቤት (የሐዋ. ፳፬፥፳፬) ነበሩ።
ሄሮድያዳ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሄሮድስ አግሪጳ እህት።
ከአጎቷ ከሄሮድስ ፊልጶስ ጋር የተጋባች ነበረች፣
በእርሱም ሰሎሜ የምትባል ሴት ልጅ ወልዳ ነበር።
እርሷ እና ሰሎሜ መጥምቁ ዮሐንስን ለማስቀላት
አደሙ (ማቴ. ፲፬፥፫–፲፩)።
ህሊና። ደግሞም ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን
ተመልከቱ
በሁሉም ሰዎች ውስጥ ከሚገኘው የክርስቶስ ብር
ሀን የሚመጣው፣ በውስጥ የሚሰማ የትክክለኛነት
ወይም ትክክል ያለመሆን ስሜት(ሞሮኒ ፯፥፲፮)።
ትክክልን ወይም ትክክል ያልሆነን ለይቶ ለማ
ወቅ የሚያስችል ችሎታ ለእያንዳንዱ ሰው በተሰ
ጠው በክርስቶስ ብርሀን ምክንያት አለን(ት. እና ቃ.

፬
፹፬፥፵፮)። ይህ ችሎታ ህሊና ይባላል። ይህም ሲኖ
ረን ሀላፊነት ያላቸው ያደርገናል። እንደ ሌሎች አይ
ነት ችሎታዎች፣ ህሊናዎቻችን በኃጢያት ወይም
በትክክል ባለመጠቀም ምክንያት ሊደነድኑ ይች
ላሉ።
ጸሀፊዎችና ፈሪሳውያን ህሊናቸው ወቀሳቸው፣
ዮሐ. ፰፥፱። ለእነርሱ ሕሊናቸው መሰከረላቸው፣
ሮሜ ፪፥፲፬–፲፭። ሀይማኖት የሚክዱት የገዛ ሕሊ
ናቸው አቃጠሉ፣ ፩ ጢሞ. ፬፥፪።
ሰዎች መጥፎን ከጥሩው መለየትን ለማወቅ በብ
ቃት ተምረዋል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፭። ንጉስ ቢንያም በእግ
ዚአብሔር ፊት ንጹህ ህሊና አለው፣ ሞዛያ ፪፥፲፭።
ኔፋውያን የህሊና ሰላም ኖሯቸው በደስታ ተሞል
ተው ነበር፣ ሞዛያ ፬፥፫። ዚኤዝሮም እናም ነፍሱ
በጥፋቱ እውቀት የተነሳ መሰቃየት ጀመረች፣
አልማ ፲፬፥፮። በፍላጎታችን መሰረት የደስታ ወይም
የጸጸት ህሊና ተሰጥቶናል፣ አልማ ፳፱፥፭። ቅጣት
እና ጻድቅ ህግ የጸጸት ህሊናን ያመጣል፣ አልማ
፵፪፥፲፰። እያንዳንዱ ሰው ጥሩን ከመጥፎ እን
ዲያውቅ ዘንድ የክርስቶስ መንፈስ ተሰጥቶታል፣
ሞሮኒ ፯፥፲፮።
እያንዳንዱ የህሊና ነጻ ጥቅም ይኑረው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፪። እና ለሁሉም ሰዎች ከማና
ደድ ንጹ ህሊና አለኝ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፬።
እግዚአብሔርን ኅሊናችን እንደሚመራን የማም
ለክ መብት እንዳለን እናረጋግጣለን፣ እ.አ. ፩፥፲፩።
ህልም። ደግሞም ራዕይ ተመልከቱ
በምድር ላይ እግዚአብሔር ፈቃዱን ለወንዶ
ችና ለሴቶች የሚሰጥበት አንድ መንገድ። ነገር ግን፣
ሁሉም ህልሞች ራዕዮች አይደሉም። የተነሳሱ ህል
ሞች የእምነት ፍሬ ናቸው።
ህልምም አለመ፤ እነሆም መሰላል ሰማይ ደርሶ
ነበር፣ ዘፍጥ. ፳፰፥፲፪። ዮሴፍም ህልምን አለመ፣
ዘፍጥ. ፴፯፥፭። ጌታ በራዕይ ይገልጥለታል፣
ዘኁል. ፲፪፥፮። ናቡከደነዖር ህልምን አለመ፣ ዳን.
፪፥፩–፫። ሽማግሌዎቻችሁም ህልምን ያልማሉ፣
ኢዩ. ፪፥፳፰ (የሐዋ. ፪፥፲፯)።
የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ ማቴ. ፩፥፳
(ማቴ. ፪፥፲፱)።
ሌሂ በህልም ያያቸውን ብዙ ነገሮች ፅፏል፣
፩ ኔፊ ፩፥፲፮። ሌሂ ህልምን አለመ፣ ፩ ኔፊ ፰።
ህብረት። የሚስጥር ስብሰባ ተምልከቱ
ህያው ማድረግ። ደግሞም ትንሳኤ ተመልከቱ
ህያው ማድረግ፣ ከሞት ማስነሳት፣ ወይም በእ
ግዚአብሔር ፊት ለመገኘት እንዲችል ሰውን መቀ
የር።
እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፭

ህግ
ኤፌ. ፪፥፬–፭ (ቄላ. ፪፥፮፣ ፲፪–፲፫)። ክርስቶስ
በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ፣ ፩ ጴጥ.
፫፥፲፰ (ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፯)።
በእግዚአብሔር መንፈስ የተነሳሱ ካልሆኑ በስ
ተቀር፣ በስጋ እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ
የለም፣ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፩። የነፍስ ቤዛነትም ሁሉ
ንም ነገሮች ህይወት በሚሰጠው ነው፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፮–፲፯። ህያው የሆኑት፣ ከክርስቶስ ጋር
ይነጠቃሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፮።
አዳም በውስጥ ሰውነትም ህይወት ተሰጠው፣
ሙሴ ፮፥፷፭።

ህያው ውሀ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና የትምህርቱ ምልክቶች።
ስጋዊ ሰውነትን ለመደገፍ ውሀ አስፈላጊ እንደሆነ፣
አዳኝ እና ትምህርቶቹ (ህያው ውሀ) ለዘለአለም ህይ
ወት አስፈላጊ ናቸው።
ውኃውንም ከመድኃኒት ምንጮች በደስታ
ትቀዳላችሁ፣ ኢሳ. ፲፪፥፫። እኔን የሕያውን ውኃ
ምንጭ ትተውኛል፣ ኤር. ፪፥፲፫።
እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም
አይጠማም፣ ዮሐ. ፬፥፮–፲፭። ማንም የተጠማ ቢኖር
ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ ዮሐ. ፯፥፴፯።
የብረት በትር ወደ ህይወት ውሃዎች ምንጭ ይመ
ራል፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭።
ከህይወት ውሃ በነፃ ጠጣ፣ ት. እና ቃ. ፲፥፷፮።
ትእዛዛቴ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ
ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፫።
ህያው፣ ዘለአለማዊ ህይወት። የማይሞት፣
አለሟችነት ተመልከቱ
ህይወት። ደግሞም ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን፤
የዘለዓለም ህይወት ተመልከቱ
በእግዚአብሔር ሀይል በኩል ሊሆን የቻለ ስጋዊና
መንፈሳዊ አኗኗር።
ዛሬ በፊትህ ሕይወትንና መልካምነትን፥ ሞት
ንና ክፋትን አኑሬአለሁ፣ ዘዳግ. ፴፥፲፭–፳። የሕ
ይወትን መንገድ አሳየኸኝ፣ መዝ. ፲፮፥፲፩። ጽድቅ
ንና ምሕረትን የሚከተል ሕይወትን ያገኛል፣ ምሳ.
፳፩፥፳፩።
ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፥ ነፍሱንም ስለ
እኔ የሚያጠፋ ያገኛታል፣ ማቴ. ፲፥፴፱ (ማቴ.
፲፮፥፳፭፣ ማር. ፰፥፴፭፣ ሉቃ. ፱፥፳፬፣ ፲፯፥፴፫)።
የሰው ልጅ የሰውን ነፍስ ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ
አልመጣም፣ ሉቃ. ፱፥፶፮። በእርሱ ሕይወት ነበ
ረች፥ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች፣ ዮሐ.
፩፥፬። በእርሱ የሚያምን ከሞትም ወደ ሕይወት
ይሻገራል እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም፣ ዮሐ.
፭፥፳፬። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣

ዮሐ. ፲፬፥፮። በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ
ያደረግን ከሆነ፣ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን፣
፩ ቆሮ. ፲፭፥፲፱–፳፪። እግዚአብሔርን መምሰል ግን
የአሁንና የሚመጣውን ሕይወት ተስፋ አለው፣
፩ ጢሞ. ፬፥፰።
ልጆቻችን በክርስቶስ የሆነውን ህይወት ወደፊት
ይመልከቱ፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫–፳፯። ይህ ጊዜ ለሰዎች
እግዚአብሔርን ለመገናኘት የዝግጅት ወቅት ነው፣
አልማ ፴፬፥፴፪ (አልማ ፲፪፥፳፬)። እኔ የአለም
ብርሃን እናም ህይወት ነኝ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፰ (ሞዛያ
፲፮፥፱፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፩፣ ኤተር ፬፥፲፪)።
በህይወትም ይሁን በሞት፣ ታማኝ የሆኑት የተ
ባረኩ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፶፥፭። እግዚአብሔር
ንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች
የዘላለም ሕይወት ናት፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፬።
የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አምጥ
ቶም የማሳለፍ ስራዬ እና ክብሬ ይህም ነው፣ ሙሴ
፩፥፴፱።
ህይወት መስጠት። ህያው ማድረግ ተመልከቱ
ህገ መንግስት። ደግሞም ህግ፤ መንግስት
ተመልከቱ
በትምህርት እና ቃልኪዳኖች ውስጥ፣ “ህገ መን
ግስት” የሚጠቅሰው ወንጌልን ዳግም ለመመለስ
መንገድን ለማዘጋጀት በመለኮታዊነት የተነሳሳውን
የዩናይትድ ስቴትስን ህገ መንግስትን ነው።
ከህገ መንግስት ጋር ጓደኝነት ይኑር፣ ት. እና ቃ.
፺፰፥፭–፮። ጌታ ህገ መንግስት እንዲመሰረት አደ
ረገ፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፯፣ ፹።
ህግ። ደግሞም መባረክ፣ የተባረከ፣ በረከት፤
ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ፤ የሙሴ ህግ፤
የእግዚአብሔር ትእዛዛት ተመልከቱ
በሰማይ ውስጥ እናም በምድር ውስጥ ሁሉም በረ
ከቶች እና ቅጣቶች የሚመረኮዙባቸው የእግዚአብ
ሔር ትእዛዛት ወይም ደንብ። የእግዚአብሔርን ህግ
የሚያከብሩ በተስፋ ቃል የተሰጡትን በረከቶች ይቀ
በላሉ። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ሰዎች ለምድር ህግጋት
ታዛዥ መሆን፣ ማክበር፣ እና መደገፍ እንዳለባቸው
አስተምሯል (እ.አ. ፩፥፲፪)።
የሙሴ ህግ ወንዶችን እና ሴቶችን ወደ ክርስ
ቶስ የሚያመጣ የመዘጋጃ ህግ ነበር። ይህም የመ
ገደቢያ፣ መደረግ የሚገባውን ማዘዣ፣ እና የስነስ
ርዓቶች ህግ ነበር። ዛሬ የሙሴን ህግ ያሟላው የክ
ርስቶስ ህግ የወንጌሉ ሙላት ወይም “ነጻ የሚያወ
ጣው ፍጹሙ ሕግ” ነው (ያዕ. ፩፥፳፭)።
እግዚአብሔር ለአዳም ትእዛዛትን ሰጠ፣ ዘፍጥ.
፩፥፳፰፤ ፪፥፲፮–፲፯። እግዚአብሔር ለኖህ ህግጋ
ትን ሰጠ፣ ዘፍጥ. ፱፥፩። የእግዚአብሔር ሕግ
ፍጹም ነው፤ ነፍስን ይመልሳል፣ መዝ. ፲፱፥፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሆሳዕና
እግዚአብሔር ሕግን ሰጪያችን ነው፣ ኢሳ.
፴፫፥፳፪።
ሕግን የሚሰጥና የሚፈርድ አንድ ነው፣ ያዕ.
፬፥፲፪።
ህግ ባልተሰጠበት ቅጣት የለም፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፭።
ህግ ተሰጥቷል፣ አልማ ፵፪፥፲፯–፳፪። ሰዎች በህግ
መሰረት ይፈረድባቸዋል፣ አልማ ፵፪፥፳፫። ክር
ስቶስ ህግ ነው፣ ፫ ኔፊ ፲፭፥፱።
ሁሉም ህግጋት መንፈሳዊ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፴፬። ጆሴፍ ስሚዝ የቤተክርስቲያኗን ህግ
በራዕይ ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፵፪። የእግዚአብ
ሔርን ህግጋትን የሚጠብቅ የምድርን ህግጋት የመ
ጣስ ፍላጎት አይኖረውም፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩።
የክርስቶስ ብርሀን ሁሉም ነገሮች የሚገዙበት ህግ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፯–፲፫። ለሁሉም ነገሮች
ህግ ሰጥቷል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፵፪–፵፫። ሰዎች
የምድርን ህግ ያክብሩ፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፬–፭።
በረከት ከእግዚአብሔር የምናገኘውም በተመ
ሮከዘበት በእግዚአብሔር ህግ ታዛዥነት ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፥፳–፳፩። ቤተክርስቲያኗ የህ
ዝባዊ ህግን በሚመለከት ስላላት እምነት አወጀች፣
ት. እና ቃ. ፻፴፬።
የወንጌሉን ህግጋትና ስነ ስርዓቶችን በማክበር፣
የሰው ዘሮች ሁሉ መዳን ይችላሉ፣ እ.አ. ፩፥፫።
ሆሳዕና
“እባክህ አድነን” የሚል ትርጉም ያለው እና
በሙገሳና በአምልኮት የሚጠቀሙበት የዕብራው
ያን ቃል።
ጌታ እስራኤልን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ያዳነ
በትን በሚያከብሩበት የዳስ በዓል፣ ሰዎች የመዝ
ሙር ፻፲፰ ቃላትን እየደጋገሙ ይላሉ እናም ዘንባ
ባን ያውለበልባሉ። ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም በድል በገ
ባበት ጊዜ፣ ህዝቦቹ “ሆሳዕና” በማለት ጮሁ እናም
ኢየሱስ እየጋለበ እንዲሄድበት ዘንባባ ቅርንጫፎ
ችን አነጠፉ፣ በዚህም ኢየሱስ እስራኤልን በጥ
ንት ያዳነ አንድ ጌታ እንደሆነ እንደገባቸው አሳዩ
(መዝ. ፻፲፰፥፳፭–፳፮፤ ማቴ. ፳፩፥፱፣ ፲፭፤ ማር.
፲፩፥፱–፲፤ ዮሐ. ፲፪፥፲፫)። እነዚህ ህዝቦች ክርስቶ
ስን ለረጅም ጊዜ ይጠበቅበት እንደነበረው መሲሕ
አወቁት። ሆሳዕና የሚባለው ቃል በሁሉም ዘመናት
መሲሕ የሚከበርበት ሆኗል (፩ ኔፊ ፲፩፥፮፤ ፫ ኔፊ
፲፩፥፲፬–፲፯)። የሆሳዕና ጩኸት በከርትላንድ ቤተ
መቅደስ በሚቀደስ ጊዜም ተጨምሯል (ት. እና ቃ.
፻፱፥፸፱) እና አሁንም የእዚህ ዘመን ቤተመቅደሶች
የመቀደስ ክፍል ነው።
ሆሴዕ
በሰሜን የእስራኤል መንግስት ውስጥ በጀሮቦአም
ካልዕ ዘመነ መንግስት መጨረሻ አካባቢ የተነበየ
የብሉይ ኪዳን ነቢይ። በእስራኤል ኃጢያት ውጤት

፮
በሆነው በሀገር መዳከም እና ውድመት ጊዜ ነበር
የኖረው።
ትንቢተ ሆሴዕ፣ የመፅሐፉ መሰረታዊ ጭብጥ
መልእክት እግዚአብሔር ለህዝቡ ስላለው ፍቅር
ነው። ግሰጻዎቹ ሁሉ የሚመጡት በፍቅር ነው፣
እናም የእስራኤል ዳግም መመለስም በፍቅሩ ምክ
ንያት ነው (ሆሴ. ፪፥፲፱፤ ፲፬፥፬)። በማነጻጸርም፣
ሆሴዕ የእስራኤልን ክህደትና ታማኝ አለመሆንን
አሳየ። ነገር ግን እግዚአብሔር ስለእስራኤል የመ
ጨረሻ ቤዛነት በጉጉት ይጠብቃል (ሆሴ. ፲፩፥፲፪–
፲፬፥፱)።
ለሙታን ደህንነት። ደግሞም የመታሰቢያ
መፅሐፍ፤ የቤዛነት ዕቅድ፤ የትውልድ ሐረግ፤
ደህንነት ተመልከቱ
ይህም የሚያድኑ የወንጌል ስነስርዓዮችን ሳይ
ቀበሉ ለሞቱት እነዚህን ስነስርዓቶች ብቁ በሆኑ
ህያው የቤተክርስቲያን አባላት ለእነርሱ በቤተ
መቅደስ ውስጥ የማከናወን እድል ነው። ሙታን
ወንጌልን በመንፈስ አለም ውስጥ ተምረዋል እናም
በስጋዊነት የተከናወነላቸውን ስነስርዓቶች መቀበ
ልን ይችላሉ።
ታማኝ የቤተክርስቲያኗ አባላት የሚያድኑት ስነ
ስርዓቶች ለእነርሱ ይከአንወንላቸው ዘንድ የቅድመ
አባቶቻቸውን ስም እና የልደት ቀን ለማወቅ የቤተ
ሰብን ታሪክ ይፈትሻሉ እናም ያዘጋጃሉ።
የተጋዙትንም፣ ውጡ በላቸው፣ ኢሳ. ፵፱፥፱
(ኢሳ. ፳፬፥፳፪፣ ፩ ኔፊ ፳፩፥፱)። ለተማረኩትም
ነጻነትን ተናገር፣ ኢሳ. ፷፩፥፩ (ሉቃ. ፬፥፲፰)።
እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ይመልሳል፣
ሚል. ፬፥፭–፮ (፫ ኔፊ ፳፭፥፭–፮፣ ት. እና ቃ.
፻፲፥፲፫–፲፮)።
ሙታን የእግዚአብሔርን ልጅ ድምፅ ይሰማሉ፣
ዮሐ. ፭፥፳፭። ስለ ሙታን የሚጠመቁ ስለ ምን
ድር ነው፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፱። ክርስቶስ በሙታን
መካከል ሰበከ፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፳። ስለዚህ ምክን
ያት ወንጌል ለሙታን ደግሞ ተሰብኮላቸው ነበር፣
፩ ጴጥ. ፬፥፮።
ወልድ በወኀኒ ውስጥ የነበሩት የሰዎች ነፍሶች
ጎበኘ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፫። ከዚያም ለእነርሱ
የተዘጋጀውን የእስር ቤት ክፍልም የተቀበሉት ቤዛ
ነትም ይመጣል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፱። እነርሱ
ቅዱሳኔ ለሙታን ይጠመቁ ዘንድ፣ በምድርም ላይ
የማጥመቂያ ገንዳ የለምና፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፱።
ወንጌሉን ይቀበሉት የነበሩት፣ የሞቱት ሁሉ የእ
ግዚአብሔር ሰለስቲያል መንግስት ወራሾች ይሆ
ናሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯–፲። የእግዚአብሔር ልጅ
ታማኝ ለነበሩት ለታሰሩት ነጻነትን በማወጅ መጣ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፰።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፯

ሊቀ ካህን
በእስር ቤት የነበሩትም ሁሉ መንፈሶች መጡ፣
ሙሴ ፯፥፶፯።

ለምን። ደግሞም ጸሎት ተመልከቱ
እግዚአብሔርን ለልዩ ውለታ መጠየቅ፣ ጥያቄ
ማቅረብ፣ ወይም አቤቱታ ማቅረብ።
ለምኑ፥ ይሰጣችሁማል፣ ማቴ. ፯፥፯። ከእና
ንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው፣ . . .እግዚአብ
ሔርን ይለምን፣ ያዕ. ፩፥፭ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፯–፳)።
በእምነት ጠይቁኝ፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፩። መረዳት
ካልቻላችሁ፣ ይህም ስላልጠየቃችሁ ነው፣ ፪ ኔፊ
፴፪፥፬። ከልባችሁ ጠይቁ፣ ሞዛያ ፬፥፲። እግዚአብ
ሔር ትክክለኛ የሆነውን ማንኛውንም ነገር በእምነት
የምትጠይቁትን ይሰጣችኋል፣ ሞዛያ ፬፥፳፩። እነ
ዚህ ነገሮች ሀሰት እንደሆኑ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣
ሞሮኒ ፲፥፬።
ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ይወዳሉ፤ ስለዚህም
እኔን አይጠይቁም፣ ት. እና ቃ. ፲፥፳፩። እግዚአ
ብሔርን ስለሁሉም ነገሮች እንድትጠይቁት ታዝዛ
ችኋል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፯።
ለምፅ
በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ የተና
ገሩበት መጥፎ የቆዳ በሽታ። ከሙሴ (ዘፀአ. ፬፥፮–
፯)፣ ከእህቱ ማርያም (ዘኁል. ፲፪፥፲)፣ ከናዕማን
(፪ ነገሥ. ፭)፣ እና ከንጉስ ዖዝያን (፪ ዜና ፳፮፥፲፱–
፳፩) በተጨማሪ፣ የመፅሀፍ ቅዱስ ብዙ ታዋቂ ሰዎች
አንዳንዴ የተሰቃዩበት ነው።
ኢየሱስ ብዙ ለምጻም ሰዎችን ፈወሰ፣ ማቴ.
፰፥፪–፬ (ማር. ፩፥፵–፵፭፣ ሉቃ. ፭፥፲፪–፲፭፣
፫ ኔፊ ፲፯፥፯–፱)። ኢየሱስ አስር ለምጻሞችን
ፈወሰ፣ ሉቃ. ፲፯፥፲፩–፲፱።
ለታመሙት አገልግሎት መስጠት። ደግሞም
መቀባት፤ መፈወስ፣ ፈውሶች፤ እጅን
መጫን፤ ክህነት፤ ዘይት ተመልከቱ
የተቀደሰ ዘይት በመጠቀም፣ የመልከ ጼዴቅ ክህ
ነት ያላቸው ወንዶዎች ለታመሙት የሚሰጡት በረ
ከት።
እጅህን ጫንባት፣ ማቴ. ፱፥፲፰። ኢየሱስ በጥ
ቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ፈወሳቸው፣ ማር.
፮፥፭። የክርስቶስ ሀዋሪያት ብዙ ድውዮችንም ዘይት
እየቀቡ ፈወሱአቸው፣ ማር. ፮፥፲፫። ሽማግሌዎች
ድውዮችንም ዘይት ቀብተው ይፈውሳሉ፣ ያዕ.
፭፥፲፬–፲፭።
ይህን የሚፈልጉት ካልጠየቁህ በስተቅር፣ የታ
መሙትን አትፈውስ፣ ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፫–፲፬።
ሽማግሌዎች በታመሙት ላይ እጆቻቸውን ይጫኑ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፬። በታመሙትም ላይ እጆች
ህን ጫን፣ እናም ይድናሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፮፥፱።

ለፍርድ መቅረብ፣ ፍርድ ማድረግ። ዳኛ፣
ፍርድ ተመልከቱ
ሉቃስ። ደግሞም ወንጌሎች፤ የሐዋርያት ስራ
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሉቃስ ወንጌልና የሐዋር
ያት ስራ ጸሀፊ እና የጳውሎስ የሚስዮን የጉዞ ጓደኛ
ነው። ለግሪክ ወላጆች የተወለደ እና ባለ መድኃኒት
ነበር (ቄላ. ፬፥፲፬)። ሉቃስ በደንብ የተማረ ነበር።
በጢሮአዳ ከጳውሎስ ጋር ሲገናኝ እራሱን እንደ
ሐዋሪያ ጳውሎስ የጉዞ ጓደኛ አስተዋወቀ (የሐዋ.
፲፮፥፲–፲፩)። ጳውሎስ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኢየ
ሩሳሌም በተጓዘበት ጊዜ በፊልጵስዩስ ሉቃስ ከጳ
ውሎስ ጋር ነበር (የሐዋ. ፳፥፮)፣ እናም ወደ ሮሜ
እስከሚደርሱ ድረስ አብረው ነበሩ። ጳውሎስ ለሁ
ለተኛ ጊዜ በሮሜዎች በታሰረበት ጊዜ ሉቃስ ከእ
ርሱ ጋር ነበር (፪ ጢሞ. ፬፥፲፩)። በባህል እንደሰ
ማዕት ሞተ ይባላል።
የሉቃስ ወንጌል፣ ስለኢየሱስ ክርስቶስ እና ስለ
ስጋዊ አገልግሎቱ በሉቃስ የተጻፈው ታሪክ። የሐ
ዋርያት ስራ መፅሐፍ ከሉቃስ ወንጌል የሚቀጥል
ነው። ሉቃስ ኢየሱስን እንደ አይሁዶች እና አህ
ዛብ አዳኝ በማሳየት፣ የኢየሱስ አገልግሎት ታሪ
ክን በግልፅ ጻፈ። ስለኢየሱስ ትምህርቶችና ስለ
ድርጊቶቹም ብዙ ጻፈ። ገብርኤል ዘካርያስን እና
ማርያምን ስለጎበኘበት (ሉቃ. ፩)፤ ህጻኑ ኢየሱ
ስን በእረኞች መጎብኝት (ሉቃ. ፪፥፰–፲፰)፤ ኢየ
ሱስ በአስራ ሁለት አመቱ በቤተመቅደስ የነበረበት
(ሉቃ. ፪፥፵፩–፶፪)፤ ለሰባዎች ስለተሰጠው ሀላፊ
ነት እና መላክ (ሉቃ. ፲፥፩–፳፬)፤ ስለኢየሱስ ደም
እንዳላበው (ሉቃ. ፳፪፥፵፬)፤ በመስቀል ላይ ኢየ
ሱስ ከሌባው ጋር ስለተነጋገረው (ሉቃ. ፳፫፥፴፱–
፵፫)፤ እና ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋላ አሳና ማር
ስለመብላቱ (ሉቃ. ፳፬፥፵፪–፵፫) ታሪኮች በሉቃስ
ውስጥ ብቻ እናገኛለን።
በሉቃስ ወንጌል ውስጥ የተገለጹትን የአዳኝ ህይ
ወት ድርጊቶች ዝርዝር፣ የወንጌሎች ስምምነትን
ተመልከቱ።
ሊምሂ። ደግሞም ኖኅ፣ የዜኒፍ ልጅ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በኔፊ ምድር ውስጥ
የነበረ ጻድቅ የኔፋውያን ንጉስ፤ እርሱም የንጉስ ኖህ
ልጅ ነበር (ሞዛያ ፯፥፯–፱)። ንጉስ ሊምሂ እግዚአብ
ሔርን ለማገልገል ቃል ኪዳን ገባ (ሞዛያ ፳፩፥፴፪)።
ህዝቡን ከላማናውያን ባርነት አወጣ እናም ወደ
ዛራሔምላ እንደገና መለሰ (ሞዛያ ፳፪)።
ሊቀ ካህን። ደግሞም አሮናዊ ክህነት፤ የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ተመልከቱ
በክህነት ስልጣን ውስጥ አንዱ ሀላፊነት።
ቅዱሣት መጻህፍት “ሊቀ ካህንን” በሁለት አስ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሊያሆና
ተያየት ይናገሩበታል፥ (፩) በመልከ ጼዴቅ ክህነት
ውስጥ አንዱ ሀላፊነት፤ እና (፪) በሙሴ ህግ ስር፣
የአሮናዊ ክህነት አመራር ባለስልጣን።
የመጀመሪያው አስተያየት ኢየሱስ ክርስቶስ
እንደ ታላቁ ሊቀ ካህን ያመለክታል። አዳም እና
የአባት አለቆች ሁሉ ሊቀ ካህናት ነበሩ። ዛሬ፣
ሶስት ሊቀ ካህናት የቤተክርስቲያኗን አመራር
ይመሰርታሉ እናም የሁሉም የክህነት ባለስልጣ
ኖች እና የቤተክርስቲያን አባላት መሪዎች ናቸው።
ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተጨማሪ ብቁ ወንዶች
ትክክለኛ ሲሆኑ እንደ ሊቀ ካህናት ይሾማሉ። ሊቀ
ካህናት በኤጲስ ቆጶሳት መጠራት፣ መለየት፣ እና
መሾም አለባቸው(ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፱፤ ፻፯፥፷፱–
፸፩)።
በሁለተኛው አስተያየት፣ በሙሴ ህግ መሰረት፣
የአሮናዊ ክህነት አመራር ባለስልጣን ሊቀ ካህን
ተብሎ ይጠራል። ይህ ስልጣን በዘር የሚወረስ እና
በአሮን ቤተሰብ መካከል በበኩር በኩል የሚመጣ
ነበር፣ አሮን እራሱም የአሮናዊ ስርዓት የመጀመ
ሪያ ሊቀ ካህን ነበር (ዘፀአ. ፳፰–፳፱፤ ዘሌዋ. ፰፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰)።
መልከ ጼዴቅም የልዑል እግዚአብሔር ካህን
ነበረ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰ (አልማ ፲፫፥፲፬)።
ሊቀ ካህናት ከአለም መመስረት ጀምሮ ተጠ
ርተዋል እናም ተዘጋጅተዋል፣ አልማ ፲፫፥፩–፲።
ሊቀ ካህናት በመንፈሳዊ ነገሮች ያስተዳድራሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፣ ፲፪፣ ፲፯።
ሊያሆና
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ሁለት መጠቆ
ሚያዎች የነበረው እናም ደግሞም እንደ አቅ
ጣጫ መለያ መሳሪያ ለሌሂና ጻድቅ ለሆኑት ተከ
ታዮቹ መንፈሳዊ መመሪያ የሚሰጥ የነሀስ ኳስ።
ጌታ ሊያሆናውን ሰጠ እናም በዚህ በኩል መመ
ሪያዎችን ሰጠ።
ሌሂ ሁለት እንዝርቶች የነበሩት ሌሂ እና ቤተሰቡ
መሄድ ያለባቸውን አቅጣጫ የሚጠቁም በነሐስ የተ
ሰራ ክብ ኳስ አገኘ፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲። ኳሱ የሚሰራው
ለእነርሱ በሚሰጣቸው እምነትና ትጋት መሰረት
ነው፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፳፰–፳፱ (አልማ ፴፯፥፵)። ቢን
ያም ኳሱን ለሞዛያ ሰጠ፣ ሞዛያ ፩፥፲፮። ኳስ ወይ
ንም ጠቋሚ ሊያሆና ይባላል፣ አልማ ፴፯፥፴፰።
ሊያሆና ከክርስቶስ ቃል ጋር ተነጻጽሯል፣ አልማ
፴፯፥፵፫–፵፭።
የመፅሐፈ ሞርሞን ሶስት ምስክሮችለሌሂ የተሰ
ጠውን ጠቋሚ ይመለከታሉ፣ ት. እና ቃ. ፲፯፥፩።
ላማናውያኑ ሳሙኤል
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ከአዳኝ መወለድ በፊት
ኔፋውያንን እንዲያስተምር እና እንዲያስጠነቅቅ

፰
በጌታ የተላከ ላማናውያን ነቢይ። ሳሙኤል ከኢ
የሱስ ክርስቶስ መወለድ እና መሞት ጋር ግንኙነት
ስላላቸው ምልክቶች እና ስለኔፋውያን ጥፋት ተነ
በየ (ሔለ. ፲፫–፲፮)።
ላማናውያን። ደግሞም ላማን፤ መፅሐፈ
ሞርሞን፤ ኔፋውያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ያሉ ህዝቦች፣ ብዙ
ዎቹ የሌሂ የመጀመሪያ ልጅ የላማን ትውልዶች
ነበሩ። በኔፊ እና በትውልዶቹ የማይገባ ነገሮች እን
ደተደረጉባቸው ይሰማቸው ነበር (ሞዛያ ፲፥፲፩–
፲፯)። በዚህም ምክንያት፣ በኔፋውያን ላይ አመጹ
እናም ብዙም ጊዜ የወንጌል ትምህርቶችን አስ
ወገዱ። ነገር ግን፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ
ከትንሽ ጊዜ በፊት፣ ላማናውያን ወንጌልን ተቀ
በሉ እናም ከኔፋውያን ይልቅ ጻድቅ ነበሩ (ሔለ.
፮፥፴፬–፴፮)። ክርስቶስ አሜሪካን ከጎበኘ ከሁለት
መቶ አመት በኋላ፣ ላማናውያን እና ኔፋውያን
ክፉዎች ሆኑ እናም እርስ በራስ መዋጋት ጀመሩ።
በ፬፻ ዓ.ም. አካባቢ፣ ላማናውያን የኔፋውያን ህዝ
ቦችን በሙሉ አጠፉ።
ላማናውያን የኔፋውያን ዘሮች አሸነፉ፣ ፩ ኔፊ
፲፪፥፲፱–፳። ላማናውያን ኔፋውያንን ጠሉ፣ ፪ ኔፊ
፭፥፲፬። ላማናውያን ለኔፋውያን እንደ ጅራፍ ይሆ
ናሉ፣ ፪ ኔፊ ፭፥፳፭። መፅሐፈ ሞርሞን ለላማናው
ያን የቅድመ አባቶቻቸውን እና የኢየሱስ ክርስቶስ
ወንጌል እውቀቶችን ዳግሞ ይመልስላቸዋል፣ ፪ ኔፊ
፴፥፫–፮ (የመፅሐፈ ሞርሞን ርዕስ ገፅ)።
ላማናውያን የአይሁድ ቅሪት ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፲፱፥፳፯። ጌታ ከመምጣቱ በፊት፣ ላማናውያንም
እንደ ፅጌ ረዳ ያብባሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፬።
ላማን። ደግሞም ላማናውያን፤ ሌሂ፣ የኔፊ አባት
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሌሂና የሳሪያ የመ
ጀመሪያ ልጅ እናም የኔፊ ታላቅ ወንድም (፩ ኔፊ
፪፥፭)። ላማን ጥሩ ከማድረግ በብዙ ጊዜ መጥፎ
ዎችን ለማድረግ መረጠ።
ላማን በአባቱ ላይ አጉረመረመ፣ ፩ ኔፊ ፪፥፲፩–
፲፪። በጻድቅ ወንድሙ በኔፊ ላይ አመጸ፣ ፩ ኔፊ
፯፥፮ (፩ ኔፊ ፫፥፳፰–፳፱)። በሌሂ ራዕይ ውስጥ
ከህይወት ዛፍ ፍሬ አልበላም፣ ፩ ኔፊ ፰፥፴፭–፴፮።
እርግማን በላማንና በእርሱ ተከታዮች ላይ መጣ፣
፪ ኔፊ ፭፥፳፩ (አልማ ፫፥፯)።
ላሞኒ። ደግሞም አሞን፣ የሞዛያ ወንድ ልጅ
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በጌታ መንፈስና በአ
ሞን የተነሳሱ አገልግሎቶችና ትምህርቶች ምክንያት
የተቀየረው የላማናውያን ንጉስ (አልማ ፲፯–፲፱)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፱

ልሙኤል

ላባን፣ የርብቃ ወንድም። ደግሞም ርብቃ
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የርብቃ ወንድም እና የያ
ዕቆብ ባለቤቶች የልያ እና የራሔል አባት (ዘፍጥ.
፳፬፥፳፱–፷፤ ፳፯፥፵፫–፵፬፤ ፳፰፥፩–፭፤ ፳፱፥፬–
፳፱፤ ፴፥፳፭–፵፪፤ ፴፩)።
ላባን፣ የነሀስ ሰሌዳዎች ጠባቂ። ደግሞም
የነሀስ ሰሌዳዎች ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በሌሂ ቤተሰብ ዘመን
ውስጥ በኢየሩሳሌም የነሀስ ሰሌዳዎችን የሚጠብቅ
ሰው። ላባን ኔፊንና ወንድሞቹን ዘረፋቸው እናም
ሊገድላቸው ሞከረ (፩ ኔፊ ፫፥፩–፳፯)። ሰሌዳዎ
ችን ለማግኘት ኔፊ ላባንን እንዲገድል በመንፈስ
ተገፋፋ (፩ ኔፊ ፬፥፩–፳፮)።
ሌሂ፣ የኔፊ አባት
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ቤተሰቡን እና ተከ
ታዮቹን ከኢየሩሳሌም በምእራብ ክፍለ አለም
ውስጥ ወደሚገኘው ወደ ቃል ኪዳን ምድር የመራ
የእብራውያን ነቢይ። በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ሌሂ
በህዝቦቹ መካከል የነበረ የመጀመሪያ ነቢይ ነበር።
ሌሂ ከቤተሰቡ ጋር ከኢየሩሳሌም የሸሸው በጌታ
ትእዛዝ መሰረት ነበር (፩ ኔፊ ፪፥፩–፬)። እርሱም
በግብፅ ይተሸጠው ዮሴፍ ትውልድ ነበር (፩ ኔፊ
፭፥፲፬)። ጌታ ስለህይወት ዛፍ ራዕይ ሰጠው (፩ ኔፊ
፰፥፪–፴፭)። ሌሂና ወንድ ልጆቹ መርከብ ሰሩ
እናም ወደ ምዕራብ ክፍለ አገር ተጓዙ (፩ ኔፊ ፲፯–
፲፰)። እርሱና ትውልዶቹ በአዲሱ ምድር ተመ
ሰረቱ (፩ ኔፊ ፲፰፥፳፫–፳፭)። ከመሞቱ በፊት፣
ሌሂ ልጆቹን ባረከ እናም ስለክርስቶስና በኋለኛው
ቀናት መፅሐፈ ሞርሞን ስለመምጣቱ አስተማራ
ቸው (፪ ኔፊ ፩፥፩–፬፥፲፪)።
መፅሐፈ ሌሂ፣ ጆሴፍ ስሚዝ መፅሐፈ ሞርሞ
ንን ሲተረጉም በመፅሐፈ ሌሂ ነበር የጀመረው።
ይህም ሞርሞን ከሌሂ ሰሌዳ አሳጥሮ የጻፈው መዝ
ገብ ነበር። ከመፅሐፉ የተረጎማቸውን ፻፲፮ ገጾች
ከነበረው በኋላ፣ ጆሴፍ፣ በመፅሀፈ ሞርሞን መተ
ርጎም ጊዜ ለጆሴፍ እንደ ጸሀፊ ላገለገለው፣ ለማ
ርቲን ሀርስ ያልታተመ መፅሐፍን ሰጠ። ገጾቹ ጠፉ።
ጆሴፍ የጠፋውን ያልታተመ መፅሐፍ ለመተካት
መፅሐፈ ሌሂን እንደገና አልተረጎመም፣ ነገር ግን
በዚህ ምትክ ከዚህ ጋር የተገናኙ ታሪኮችን ከወርቅ
ሰሌዳዎች ተረጎመ (ት. እና ቃ. ፫፤ ፲ መግቢያዎ
ችን ተመልከቱ)። እነዚህ ታሪኮች አሁን የመፅሐፈ
ሞርሞን የመጀመሪያው ስድስት መፅሐፎች ናቸው።
ሌሂ፣ የኔፋውያን ሚስዮን። ደግሞም
ሔለማን፣ የሔለማን ልጅ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሔለማን ልጅ የነ

በረው የሔለማን ልጅ። ሌሂ ታላቅ ሚስዮን ነበር
(ሔለ. ፫፥፳፩፤ ፬፥፲፬)።
የሌሂ ስም የተሰጠው ስለቅድመ አያቱ እንዲያስ
ታውስ ነው፣ ሔለ. ፭፥፬–፮። ከኔፊ ጋር ብዙ ተቀያ
ሪዎች አገኘ፣ ታሰረ፣ በእሳት ተከበበ፣ እናም ከመላ
እክት ጋር ተነጋገረ፣ ሔለ. ፭፥፲፬–፵፰። በየቀኑ ብዙ
ራዕዮችን ተቀበሉ፣ ሔለ. ፲፩፥፳፫።
ሌሂ፣ የኔፋውያን የወታደሮች አዛዥ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የኔፋውያን የወታ
ደሮች አዛዥ (አልማ ፵፫፥፴፭–፶፫፤ ፵፱፥፲፮–፲፯፤
፶፪፥፳፯–፴፮፤ ፶፫፥፪፤ ፷፩፥፲፭–፳፩)።
ሌዊ። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣ የይስሐቅ
ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ ሶስ
ተኛ ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፬፤ ፴፭፥፳፫)። ሌዊ
ከእስራኤል ጎሳዎች አንዱ አባት ሆነ።
የሌዊ ጎሳ፣ ያዕቆብ ሌዊንና ትውልዶቹን ባረከ
(ዘፍጥ. ፵፱፥፭–፯፣ ፳፰)። የሌዊ ትውልዶች
በእስራኤል ቅድስተ ቅዱሳን ቦታዎች አገለገሉ
(ዘኁል. ፩፥፵፯–፶፬)። አሮን ሌዊ ነበር፣ እናም
የእርሱ ትውልዶች ካህናት ነበሩ (ዘፀአ. ፮፥፲፮–
፳፤ ፳፰፥፩–፬፤ ፳፱)። ሌዋውያን የአሮን ወንድ
ልጆች የሆኑ ካህናትን ይረዱ ነበር (ዘኁል. ፫፥፭–
፲፤ ፩ ነገሥ. ፰፥፬)። አንዳንዴም እንደ ዘማሪዎች
(፩ ዜና ፲፭፥፲፮፤ ነሀ. ፲፩፥፳፪)፤ ለመስዋዕት የመ
ጡትን የሚያርዱ (፪ ዜና ፳፱፥፴፬፤ ዕዝ. ፮፥፳)፤
እና በአጠቃላይም በቤተመቅደስ ውስጥ የሚረዱ
(ነሀ. ፲፩፥፲፮) ነበሩ። ሌዋውያን ስርዓቶችን ለእስ
ራኤል ልጆች በማከናወን ጌታን ለማገልገል የተ
ቀደሱ ነበሩ። ሌዋውያን እራሳቸውም ለእስራኤል
ልጆች ጥቅም በመስዋዕት የቀረቡም ነበሩ (ዘኁል.
፰፥፲፩–፳፪)፤ በዚህም በበኩራት ምትክ ለእርሱ
የተሰጡ የእግዚአብሔር ልዩ ንብረቶች ሆኑ (ዘኁል.
፰፥፲፮)። የተቀደሱ አልነበሩም፣ ነገር ግን ለሀላፊ
ነታቸው የጸዱ ነበሩ (ዘኁል. ፰፥፯–፲፮)። በከነዓን
ውርስ ነበራቸው (ዘኁል. ፲፰፥፳፫–፳፬) አስራ
ትን (ዘኁል. ፲፰፥፳፩)፣ አርባ ስምንት ከተማዎ
ችን (ዘኁል. ፴፭፥፮)፣ እና በበአል ጊዜ የህዝቦችን
ምፅዋት ለመቀበል መብትን (ዘዳግ. ፲፪፥፲፰–፲፱፤
፲፬፥፳፯–፳፱) ተቀበሉ።
ልሙኤል። ደግሞም ላማናውያን፤ ላማን፤
ሌሂ፣ የኔፊ አባት ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሌሂ ሁለተኛ ወንድ
ልጅ እና ከኔፊ ታላቅ ወንድሞች አንዱ። ኔፊን ለመ
ቃወም ከወንድሙ ጋር አንድ ሆነ።
ሌሂ ልሙኤልን እንደሸለቆ የማይነቃነቅ እንዲት
ሆን ገሰጸው፣ ፩ ኔፊ ፪፥፲። ኔፊ ላይ ተናደደ፣ የላማ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ልሳን
ንን ቃላት አድምጦአል፣ ፩ ኔፊ ፫፥፳፰። ልሙኤላ
ውያን ከላማናውያን ጋር ተጨምረው ነበር፣ ያዕቆ.
፩፥፲፫–፲፬ (አልማ ፵፯፥፴፭)።
ልሳን። ምላስ ተመልከቱ
ልበ ሙሉነት። ደግሞም መታመን፤ እምነት፣
ማመን ተመልከቱ
በአንድ ነገር ላይ፣ በልዩም በአግዚአብሐእር
ወይም በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ፣ ማረጋገጫ፣
ማመን፣ ወይም እምነት መጣል።
በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታ
መን ይሻላል፣ መዝ. ፻፲፰፥፰። እግዚአብሔር
መታመኛህ ይሆናልና፣ ምሳ. ፫፥፳፮።
ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ፣ እምነት ይሆንል
ናል፣ ፩ ዮሐ. ፪፥፳፰።
ክፉ ኔፋውያን የልጆቻቸውን መተማመን አጡ፣
ያዕቆ. ፪፥፴፭።
ያሳምር፤ ከዚያም ልበ ሙሉነትህ በእግዚአብሔር
ፊት እየጠነከረ ይሄዳል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፭።
ልብ። ደግሞም የተሰበረ ልብ፤ ዳግመኛ
መወለድን፣ ከእግዚአብሔር መወለድ
ተመልከቱ
የሰው አዕምሮና ፍላጎት ምሳሌ እናም የስሜቶች
ሁሉ ምሳሌአዊ ምንጭ።
አንተም አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም
ልብህ ውደድ፣ ዘዳግ. ፮፥፭ (ዘዳግ. ፮፥፫–፯፣
ማቴ. ፳፪፥፴፯፣ ሉቃ. ፲፥፳፯፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፭)።
እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጦአል፣
፩ ሳሙ. ፲፫፥፲፬። ሰው ፊትን ያያል፥ እግዚአብ
ሔር ግን ልብን ያያል፣ ፩ ሳሙ. ፲፮፥፯። እጆቹ
የነጹ፥ ልቡም ንጹሕ የሆነ፥ ወደ እግዚአብሔር
ተራራ ይወጣል እናም ይባረካል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፭
(፪ ኔፊ ፳፭፥፲፮)። በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና፣
ምሳ. ፳፫፥፯። ኤልያስ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥
የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል፣ ሚል.
፬፥፭–፮ (ሉቃ. ፩፥፲፯፣ ት. እና ቃ. ፪፥፪፣ ፻፲፥፲፬–
፲፭፣ ፻፴፰፥፵፯፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፰–፴፱)።
ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ ማቴ. ፭፥፰
(፫ ኔፊ ፲፪፥፰)። ሰው ከልብ መልካም ወይም ከልብ
ክፉ መዝገብ ይናገራል፣ ሉቃ. ፮፥፵፭።
በሙሉ ልባችሁ አላማ ወልድን ተከተሉ፣ ፪ ኔፊ
፴፩፥፲፫። በመንፈስ ከእግዚአብሔር የተወለዳችሁ
ናችሁን? በልባችሁስ ይህን ታላቅ ለውጥ ተለማምዳ
ችኋልን፣ አልማ ፭፥፲፬። ለጌታ መስዋእት የተሰበረ
ልብ እናም የተዋረደ መንፈስ ታቀርባላችሁ፣ ፫ ኔፊ
፱፥፳ (፫ ኔፊ ፲፪፥፲፱፣ ኤተር ፬፥፲፭፣ ሞሮኒ ፮፥፪)።
በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በአዕምሮህ እና በል
ብህ እነግርሃለሁ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፪።

፲
ልያ። ደግሞም ላባን፣ የርብቃ ወንድም፤
ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የላባን የመጀመሪያ ሴት
ልጅ እና ከያዕቆብ ባለቤቶች አንዷ (ዘፍጥ. ፳፱)።
ልያ የ ስድስት ወንድ ልጆች እና የአንድ ሴት ልጅ
እናት ሆነች (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፩–፴፭፤ ፴፥፲፯–፳፩)።
ልጅ፣ ልጆች። ደግሞም መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት፤ መባረክ፣
የተባረከ፣ በረከት—ልጆችን መባረክ፤
ቤተሰብ፤ የህጻን ጥምቀት፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ ደህንነት—
የልጆች ደህንነት ተመልከቱ
ወጣት ሰው፣ ጉልምስና ላይ ገና ያልደረሰ። አባ
ቶች እና እናቶች ልጆቻቸውን የእግዚአብሔርን
ፈቃድ እንዲያከብሩ ያሰልጥኑአቸው። ልጆች የአ
ቅመ አዳም እድሜ ላይ እስከሚደርሱ ድረስ ኃጢያት
የላቸውም (ሞሮኒ ፰፥፳፪፤ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፯)።
ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው፣ መዝ.
፻፳፯፥፫–፭። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣
ምሳ. ፳፪፥፮።
ሕፃናትን ተዉአቸው፣ ወደ እኔም ይመጡ ዘንድ
አትከልክሉአቸው፣ ማቴ. ፲፱፥፲፬። ለወላጆቻችሁ
ታዘዙ፣ ኤፌ. ፮፥፩–፫ (ቄላ. ፫፥፳)።
ያለውድቀት፣ አዳም እና ሔዋን ልጆች አይኖ
ሯቸውም ነበር፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፪–፳፫። በእውነትና
በጥሞና መንገድ እንዲራመዱ ልጆችን አስተም
ሯቸው፣ ሞዛያ ፬፥፲፬–፲፭። ትንንሽ ልጆች ዘለ
ዓለማዊ ህይወት ይኖራቸዋል፣ ሞዛያ ፲፭፥፳፭።
ኢየሱስ ህፃናቶቻቸውን ወሰዳቸውና ባረካቸውም፣
፫ ኔፊ ፲፯፥፳፩። እናም ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብ
ሔር የተማሩ ይሆናሉ፤ እናም የልጆችሽም ሰላም
ታላቅ ይሆናል፣ ፫ ኔፊ ፳፪፥፲፫ (ኢሳ. ፶፬፥፲፫)።
ህጻናት ንስሀ መግባት እና መጠመቅ አያስፈልጋቸ
ውም፣ ሞሮኒ ፰፥፰–፳፬።
ህጻናት ከአለም መጀመሪያ ጀምሮ በአንድያ ልጄ
ድነዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፯። ወላጆች ልጆ
ቻቸውን የወንጌል መሰረታዊ መርሆችን እና ስራዎ
ችን ማስተማር ይገባቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭፣
፳፯–፳፰። ትንንሽ ልጆች በክርስቶስ ኃጢያት ክፍያ
በኩል የተቀደሱ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፬፥፯። ወላ
ጆች ልጆቻቸውን በብርሀን እና በእውነት እንዲያ
ሳድጓቸው ታዝዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵። በተ
ጠያቂነት እድሜዎች ከመድረሳቸው በፊት የሞ
ቱት ልጆች በሰለስቲያል መንግስት ውስጥ ድነዋል፣
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፲።
ልግስና። ደግሞም ርህራሄ፤ በጎ ድርገት፤
አገልግሎት፤ ፍቅር ተመልከቱ
የክርስቶስ ንጹህ ፍቅር (ሞሮኒ ፯፥፵፯)፤ ክር

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፲፩
ስቶስ ለሰው ልጆች ያለው እና የሰው ልጆች
እርስ በራስ ሊኖራቸው የሚገባቸው ፍቅር (፪ ኔፊ
፳፮፥፴፤ ፴፫፥፯–፱፤ ኤተር ፲፪፥፴፫–፴፬)፤ መው
ደድ ብቻ ሳይሆን፣ ከሁሉም በላይ፣ ልዑላዊ፣ ጠን
ካራ አይነት የሆነ ፍቅር።
እውቀት ያስታብያል ፍቅር ግን ያንጻል፣ ፩ ቆሮ.
፰፥፩። ንጹ ፍቅር የሆነው ልግስና ከሁሉም በላይ
ምርጥ እና የበለጠ ነው፣ ፩ ቆሮ. ፲፫። የትእዛዝ
ፍጻሜ ግን ከንጹሕ ልብ የሚወጣ ፍቅር ነው፣
፩ ጢሞ. ፩፥፭። በወንድማማችም መዋደድ ፍቅ
ርን ጨምሩ፣ ፪ ጴጥ. ፩፥፯።
ጌታ ሰው ሁሉ ለጋስ መሆን እንዳለበት ትዕዛ
ዝን ሰጥቷል፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴ (ሞሮኒ ፯፥፵፬–፵፯)።
እምነት፣ ተስፋ፣ እና ልግስና ይኑራችሁ፣ አልማ
፯፥፳፬። ጌታ ለሰዎች ያለው ፍቅር ልግስና ነው፣
ኤተር ፲፪፥፴፫–፴፬። ሰዎች ልግስና ከሌላቸው በአ
ባትህ መኖሪያ ያዘጋጀኸውን ስፍራ ሊወርሱ አይች
ሉም፣ ኤተር ፲፪፥፴፬ (ሞሮኒ ፲፥፳–፳፩)። ሞሮኒ
የሞርሞን እምነት፣ ተስፋ፣ እና ልግስና ቃላትን
ጻፈ፣ ሞሮኒ ፯።
ልግስና ሰዎችን ለጌታ ስራ ብቁ ያደርጋቸዋል፣
ት. እና ቃ. ፬፥፭–፮ (ት. እና ቃ. ፲፪፥፰)። በል
ግስና ማሰሪያ ራሳችሁን አልብሱ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፳፭። በልግስና ማሰሪያ ራሳችሁን አል
ብሱ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፭።
ሎጥ። ደግሞም አብርሐም ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሐራን ልጅ እና የአብር
ሐም የወንድም ልጅ (ዘፍጥ. ፲፩፥፳፯፣ ፴፩፤ አብር.
፪፥፬)። ሐራን በዑር ውስጥ በርሀብ ምክንያት ሞተ
(አብር. ፪፥፩)። ሎጥ ከዑር ከአብርሐም እና ከሳራ
ጋር ወጣ እናም ከእነርሱ ጋር ወደከነዓን ተጓዘ (ዘፍጥ.
፲፪፥፬–፭)። ሎጥ በሰዶም ለመኖር መረጠ። በህዝቡ
ክፉነት ምክንያት ጌታ ሰዶምን ከማጥፋቱ በፊት
ሎጥ እንዲሸሽ እንዲያስጠነቅቁት ጌታ መልእክተ
ኞች ላከ (ዘፍጥ. ፲፫፥፰–፲፫፤ ፲፱፥፩፣ ፲፫፣ ፲፭)፤
ነገር ግን፣ የሎጥ ባለቤት ድምሰሳውን ለመመል
ከት ወደኋላ ተመለከተች እናም የጨው ሐውልት
ሆነች (ዘፍጥ. ፲፱፥፳፮)። አዲስ ኪዳን ስለሎጥ ይጠ
ቅሳሉ (ሉቃ. ፲፯፥፳፱፤ ፪ ጴጥ. ፪፥፮–፯)። ከአብር
ሐም ከተለያየ በኋላ ስለነበረው ህይወቱ በዘፍጥረት
፲፫፣ ፲፬፣ እና ፲፱ ተገልጸዋል።
ሐሜት። ክፉ መናገር ተመልከቱ
ሐሰት። ደግሞም ሽንገላ (ውሸት)፣ መዋሸት፣
ማታለል፤ ታማኝ፣ ታማኝነት፤ ክፉ መናገር
ተመልከቱ
ለማታለል የሚደረግ ምንም አይነት የውሸት ንግ
ግር።

ሐና፣ ነቢይቷ
አትስረቁ፥ አትካዱም፥ ከእናንተም እርስ በር
ሳችሁ ሐሰት አትነጋገሩ፣ ዘሌዋ. ፲፱፥፲፩። ዓመፃን
ጠላሁ ተጸየፍሁም፣ መዝ. ፻፲፱፥፻፷፫። ውሸተኛ
ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አሰጸያፊ ነው፣ ምሳ.
፲፪፥፳፪። ሕዝቤ ሐሰትን የማያደርጉ ልጆች ናቸው፣
ኢሳ. ፷፫፥፰።
ዲያብሎስ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው፣ ዮሐ.
፰፥፵፬ (፪ ኔፊ ፪፥፲፰፣ ኤተር ፰፥፳፭፣ ሙሴ
፬፥፬)። እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም፣
የሐዋ. ፭፥፬ (አልማ ፲፪፥፫)። ማንም እግዚአብ
ሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ
ነው፣ ፩ ዮሐ. ፬፥፳። ሐሰተኛዎች ሁሉ በሁለተኛው
ሞት ክፍል አላቸው፣ ራዕ. ፳፩፥፰ (ት. እና ቃ.
፷፫፥፲፯)።
ለውሸታም ወዮለት፣ ወደታች ወደ ሲዖል ይጣ
ላልና፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፬። ትንሽም ዋሹ በዚህ ምንም
ጉዳት የለም በማለት ብዙዎች ያስተምራሉ፣ ፪ ኔፊ
፳፰፥፰–፱ (ት. እና ቃ. ፲፥፳፭)። ለጌታ መዋሸት
እንችላለን ብላችሁ ትገምታላችሁ፣ አልማ ፭፥፲፯።
አንተ የእውነት አምላክ ነህና፣ ለመዋሸት አትች
ልም፣ ኤተር ፫፥፲፪ (ዘኁል. ፳፫፥፲፱፣ ፩ ሳሙ.
፲፭፥፳፱፣ ቲቶ ፩፥፪፣ ዕብ. ፮፥፲፰፣ ኢኖስ ፩፥፮)።
ሃሰት የሚናገር እናም ንሰሃ የማይገባ ወደ ውጭ
ይጣላል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፩። ውሸታሞቹ የቲለ
ስቲያል ክብርን ይወርሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩፣
፻፫–፻፮።
በታማኝነት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፫።
ሐና፣ ሊቀ ካህኑ። ደግሞም ቀያፋ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በሳንሀድርን ውስጥ ታላቅ
ተፅዕኖ ያለው ሰው። ኢየሱስ መጀመሪያ ሲያዝ ወደ
እርሱ ተወስዶ ነበር (ዮሐ. ፲፰፥፲፫)፤ ሐዋሪያት
ለፍርድ በቀረቡበት ጊዜም የመሪ ሀላፊነትም ነበ
ረው (የሐዋ. ፬፥፫–፮)።
ሐና፣ የሳሙኤል እናት። ደግሞም ሳሙኤል፣
የብሉይ ኪዳን ነቢይ ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን ነቢይ ሳሙኤል እናት። ጌታ ሳሙ
ኤልን ለሐና እንደ ጸሎቷ መልስ ሰጣት (፩ ሳሙ.
፩፥፲፩፣ ፳–፳፰)። ሐና ሳሙኤልን ለጌታ ቀደሰች።
የምስጋና መስጠት መዝሙሯ ከኢየሱስ እናት ማሪ
ያም ጋር የሚነጻጸር ነው (፩ ሳሙ. ፪፥፩–፲፤ ሉቃ.
፩፥፵፮–፶፭)።
ሐና፣ ነቢይቷ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የአሴር ጎሳ ነቢይቷ። ኢየ
ሱስ በተወለደበት ጊዜ፣ እጅግ ያረጀች መበለት ነበ
ረች። ሕጻኑ ኢየሱስ በቤተመቅደስ ውስጥ በሚቀረ
ብበት ጊዜ አየችው እና እንደ ቤዛ አወቀችው (ሉቃ.
፪፥፴፮–፴፰)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሐዋሪያ
ሐዋሪያ። ደግምሞ ራዕይን፤ ደቀ መዛሙርትን
ተመልከቱ
በግሪክ ቋንቋ፣ ሐዋሪያ ማለት “የተላከ” ማለት
ነው። ኢየሱስ በምድር አገልግሎቱ ጊዜ የቅርብ ደቀ
መዛሙርቱ እና ረጂዎቹ እንዲሆኑ መርጦ ለሾማ
ቸው የሰጣቸው ማዕረግ ነበር (ሉቃ. ፮፥፲፫፤ ዮሐ.
፲፭፥፲፮)። ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ እርሱን እንዲወ
ክሉ እና በእርሱ በኩል እንዲያገለግሉ ላካቸው።
በጥንት እና ዛሬ ዳግማ በተመለሰችው ቤተክርስ
ትያን አስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን ውስጥ፣ ሐዋ
ሪያ በአለም ውስጥ ሁሉ ስለእርሱ መለኮታዊነት
እና ከሞት ስለመነሳቱ ለመመስከር ልዩ የኢየሱስ
ክርስቶስ ምስክሮች የሆኑ ናቸው (የሐዋ. ፩፥፳፪፤
ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፫)።
የክርስቶስ ቤተክርስትያን በሐዋሪያት እና ነቢ
ያት መሰረት ላይ ታንጻለች፣ ኤፌ. ፪፥፳፤ ፬፥፲፩።
ሌሒና ኔፊ አስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ኢየሱስን ሲከ
ተሉ ተመለከቱ፣ ፩ ኔፊ ፩፥፲፤ ፲፩፥፴፬። ሐዋሪ
ያት የእስራኤል ቤት ላይ ይፈርዳሉ፣ ሞር. ፫፥፲፰።
የነቢያትንና የሐዋሪያትን ቃላት የማያዳምጡ
ይገለላሉ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬ (፫ ኔፊ ፲፪፥፩)።
የአስራ ሁለቱ ጥሪና ተልዕኮ ተገልጸው ነበር፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፮–፴፮። ጆሴፍ ስሚዝ እንደ ሐዋ
ሪያ ተሾመ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፪፤ ፳፩፥፩። ሐዋሪያት
የክርስቶስ ስም ልዩ ምስክሮች ናቸው እናም የአገ
ልግሎትን ቁልፎች ይዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪
(ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፴–፴፪)። አስራ ሁለቱ ሐዋሪ
ያት ከቀዳሚ አመራር ጋር እኩል ስልጣን እና ሀይል
ያለው ቡድን ይሰራሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፫–፳፬።
አስራ ሁለቱ የሚጓዙ ከፍተኛ ሸንጎዎች ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፫። ሐዋሪያት የሚስዮን ስራ ቁል
ፎችን ይዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፭። የሐዋሪያት
አንዳንድ ሀላፊነቶች ተዘርዝረዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፶፰። ለአስራ ሁለቱ በሙሉ እላለሁ፥ ተከተ
ለኝ፣ እና በጎቼን መግብ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲፬–
፲፭።
በሐዋሪያት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፮።
የሐዋሪያት መመረጥ፣ ሐዋሪያት በጌታ የተመ
ረጡ ናቸው (ዮሐ. ፮፥፸፤ ፲፭፥፲፮)።
ከደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ አስራ ሁለት ሐዋሪያት
መረጠ፣ ሉቃ. ፮፥፲፫–፲፮። ማትያስ እንደ ሐዋሪያ
ተመረጠ፣ የሐዋ. ፩፥፳፩–፳፮።
ኦሊቨር ካውደሪና ዴቪድ ዊትመር አስራ ሁለትን
እንዲፈልጉ ትእዛዝ ተሰጥቷቸው ነበር፣ ት. እና ቃ.
፲፰፥፴፯–፴፱።
ሐጋዝ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ መርከብ የሚገነባ ኔፋ
ውያን (አልማ ፷፫፥፭–፯)።

፲፪
ሐጌ
በ፭፻፳ ም.ዓ. አካባቢ፣ የአይሁዳ ህዝብ ከባቢሎን
ውስጥ ከስደት ወዲያው እንደተመለሱ በኢየሩሳሌም
ውስጥ የተነበየ ነቢይ (ዕዝ. ፭፥፩፤ ፮፥፲፬)። የጌታን
ቤተመቅደስ በኢየሩሳሌም ውስጥ እንደገና ስለመገ
ንባት ተናገረ እናም ስላልተፈጸመም ህዝብን ገሰጸ።
ደግሞም ስለአንድ ሺህ አመቱ ቤተመቅደስ እና ስለ
ጌታ ዘመነ መንግስት ጻፈ።
ትንቢተ ሐጌ፣ በምዕራፍ ፩ ውስጥ፣ ጌታ ህዝብን
ቤተመቅደሱ ገና ሳይገነባ እነርሱ ተገንብቶ በተፈ
ጸመ ቤታቸው ውስጥ ስለሚኖሩ ገሰጻቸው። ምዕ
ራፍ ፪ ጌታ በቤተመቅደሱ ውስጥ ሰላም እንደሚ
ሰጥ ሐጌ የተነበየውን ይመዘግባል።
ሒምኒ። ደግሞም ሞዛያ፣ የቢንያም ልጅ፤
የሞዛያ ልጆች ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የንጉስ ሞስያ ወንድ
ልጅ። ሒምኒ ከወንድሞቹ ጋር ለላማናውያን ለመስ
በክ ሄደ (ሞዛያ ፳፯፥፰–፲፩፣ ፴፬–፴፯፤ ፳፰፥፩–፱)።
ሔለማን፣ የሔለማን ልጅ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የኔፋውያንን ህዝቦች
ያስተማረው ነቢይ እና መዝገብ ጠባቂ። እርሱም
የታናሹ አልማ የልጅ ልጅ እና በሁሉም ነገሮች ላይ
ሀይል የተሰጠው ኔፊ አባት ነበር። ከልጁ ኔፊ ጋር፣
ሔለማን መፅሐፈ ሔለማንን ጻፈ።
መፅሐፈ ሔለማን፣ ምዕራፍ ፩–፪ ታላቅ የፖለቲካ
ችግርን ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፫–፬ ሔለማን እና የኔ
ፋውያን ሰራዊት ዋና ሻምበል የሆነው ሞሮኒሀ በመ
ጨረሻም ለጊዜ ሰላም ለመመስረት ቻሉ። ነገር ግን፣
እነዚህ ጥሩ ሰዎች የእነርሱ መሪዎች ቢሆኑም፣ ህዝ
ቦቹ በክፋት ጨመሩ። በሔለማን ፭፥፩–፮፥፲፬ ውስጥ
ኔፊ አያቱ አልማ እንዳደረገው ህዝቡን ለማስተማር
የፍርድ ወንበሩን ተወ። ለጊዜው ህዝቡ ንስሀ ገባ።
በሔለማን ፮፥፲፭–፲፪፥፳፮ ውስጥ ግን የኔፋውያን
ህዝብ ክፉ ሆኑ። በመጨረሻው ምዕራፍ ፲፫–፲፮ ስለ
አዳኝ መወለድ እና መሰቀል እና እነዚህን ድርጊ
ቶች ስለሚያሳዩት ምልክቶች አስቀድሞ ስለተና
ገረ ላማናውያን ሳሙኤል ስለተባለው ነቢይ አስደ
ናቂ ታሪክን ይዘዋል።
ሔለማን፣ የንጉስ ቢንያም ልጅ። ደግሞም
ቢንያም፣ የሞዛያ አባት ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ከንጉስ ቢንያም
ሶስት ወንድ ልጆች አንዱ (ሞዛያ ፩፥፪–፰)።
ሔለማን፣ የአልማ ልጅ። ደግሞም አልማ፣
የአልማ ወንድ ልጅ፤ አንቲ-ኔፊ-ሌሂ፤
የሔለማን ልጆች ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የአልማ ልጅ አልማ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፲፫
ታላቅ ልጅ (አልማ ፴፩፥፯)። ሔለማን ነቢይ እና
የጦር ሀይል መሪ ነበር።
አልማ የህዝቡን መዝገቦች እና የያሬዳውያን ሰሌ
ዳዎችን ለልጁ ለሔለማን ሰጠ፣ አልማ ፴፯፥፩–፪፣
፳፩። አልማ ሔለማንን የህዝቡን ታሪክ በመጻፍ እን
ዲቀጥል አዘዘው፣ አልማ ፵፭–፷፪። ሔለማን ቤተ
ክርስቲያኗን እንደገና መሰረተ፣ አልማ ፵፭፥፳፪–
፳፫። ሁለት ሺህ አሞናውያን ጀግናዎች ሔለማን
መሪአቸው እንዲሆን ፈለጉት፣ አልማ ፶፫፥፲፱፣
፳፪። ሔለማን እና ብላቴና አሞናውያን ከላማና
ውያን ጋር ተዋጉ እናም በእምነትም ዳኑ፣ አልማ
፶፯፥፲፱–፳፯።
ሔኖክ። ደግሞም ፅዮን ተመልከቱ
የፅዮን ከተማ ህዝቦችን የመራ ነቢይ። አገልግ
ሎቱ በብሉይ ኪዳን እና በየታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ
ተወያይተዋል። ከአዳም በኋላ ሰባተኛው የአባቶችም
አለቃ ነበር። የያሬድ አባት እና የማቱሳላ አባት ነበር
(ዘፍጥ. ፭፥፲፰–፳፬፤ ሉቃ. ፫፥፴፯)።
ሔኖክ ታላቅ ሰው ነበር እና የመፅሐፍ ቅዱስ
አጭር ታሪክ ከሚገልጸው በላይ ታላቅ የሆነ አገ
ልግሎት ነበረው። መፅሐፍ ቅዱስ እንደተቀየረ
ይጠቅሳል (ዕብ. ፲፩፥፭) ነገር ግን ስለአገልግሎቱ
ምንም መግለጫ አይሰጥም። ይሁዳ ፩፥፲፬ የተነበየ
ውን ይጠቅሳል። የኋለኛው ቀን ራዕይ ስለሔኖክ፣
በልዩም ስለስበካው፣ ፅዮን ተብላ ስለተጠራችው
ከተማው፣ ስለራዕዩ፣ እና ስለትንቢቶቹ በተጨማሪ
ይገልጻል (ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፰–፶፯፤ ሙሴ ፮–፯)።
ፅዮን በእዚያ በሚኖሩት ጽድቅ ምክንያት ወደሰማይ
ተወስዳለች (ሙሴ ፯፥፷፱)።
እግዚአብሔር እራሱን ለሔኖክ ገለጸ፣ ሙሴ
፮፥፳፮–፴፯። ሔኖክ ወንጌልን አስተማረ፣ ሙሴ
፮፥፴፯–፷፰። ሔኖክ ህዝቦችን አስተማረ እና ፅዮ
ንን መሰረተ፣ ሙሴ ፯፥፩–፳፩። ሔኖክ ሁሉንም
ነገሮች፣ እንዲሁም የምድርን መጨረሻ አየ፣ ሙሴ
፯፥፳፫–፷፰።
ሔዋን። ደግሞም አዳም፤ ዔድን፤ የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት ተመልከቱ
በዚህች ምድር ላይ የኖረች የመጀመሪያዋ ሴት
(ዘፍጥ. ፪፥፳፩–፳፭፤ ፫፥፳)። የአዳም ባለቤት
ነበረች። በዕብራውያን ቋንቋ የዚህ ስም ትርጉም
“ህይወት” ነው። ስሟም የተሰጣት “የሕያዋን ሁሉ
እናት” ስለነበረች ነው (ሙሴ ፬፥፳፮)። እርሷ እና
የመጀመሪያው ሰው አዳም ለሰው ዘር ዘለአለማዊ
እድገት ባደረጉት የዘለአለም ክብርን ይካፈላሉ።
ሔዋን ተፈተነች እናም የተከለከለውን ፍሬ
በላች፣ ዘፍጥ. ፫ (፪ ኔፊ ፪፥፲፭–፳፣ ሙሴ ፬)።
ፕሬዘደንት ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ ሔዋንን በመን
ፈስ አለም ውስጥ አዩአት፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፱።

ሕዝቅያስ
ሔዋን የውድቀት አስፈላጊነት ገባት እናም በቤዛ
ነት ተደሰተች፣ ሙሴ ፭፥፲፩–፲፪።
ሕመም፣ ታማሚነት
በሽታ ወይን ህመም ያለው። በቅዱሣት መጻህ
ፍት ውስጥ፣ አንዳንዴ የስጋዊ ህመም የመንፈሳዊ
ደህንነት ያለመኖር ምልክት ሆኖ ያገለግላል (ኢሳ.
፩፥፬–፯፤ ፴፫፥፳፬)።
ጸሎትህን ሰምቻለሁ፥ እንባህንም አይቻለሁ፤
እነሆ፥ እፈውስሃለሁ፣ ፪ ነገሥ. ፳፥፩–፭ (፪ ዜና
፴፪፥፳፬፣ ኢሳ. ፴፰፥፩–፭)።
ኢየሱስም በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ
እየፈወሰ ይዞር ነበር፣ ማቴ. ፬፥፳፫–፳፬ (፩ ኔፊ
፲፩፥፴፩፣ ሞዛያ ፫፥፭–፮)። ሕመምተኞች እንጂ ባለ
ጤናዎች ባለ መድኃኒት አያስፈልጋቸውም፣ ማቴ.
፱፥፲–፲፫ (ማር. ፪፥፲፬–፲፯፣ ሉቃ. ፭፥፳፯–፴፪)።
ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን
ሽምግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፣ ያዕ. ፭፥፲፬–፲፭።
ክርስቶስ የህዝቡን ህመምና በሽታ በራሱ ላይ
ይወስዳል፣ አልማ ፯፥፲–፲፪። ኢየሱስ በኔፋ
ያን መካከል ሁሉንም በሽተኞንን ፈወሰ፣ ፫ ኔፊ
፳፮፥፲፭።
በደግነት፣ በቅጠላቅጠል እና በለስላሳ ምግብ
የታመመውን ይመግብ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፫
(አልማ ፵፮፥፵)። በሁሉም ነገሮችም ድሀውን የተ
ሰቃየውን አስታውሱ፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵። በታ
መሙትም ላይ እጆችህን ጫን፣ እናም ይድናሉ፣
ት. እና ቃ. ፷፮፥፱።
ሕዝቅኤል
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ትንቢተ ሕዝቅኤልን የጻ
ፈው ነቢይ። የሳዶቅ ቤተሰብ ካህን እና በናቡከደነዖር
በምርኮ ከተወሰዱት አይሁዳ አንዱ ነበር። ከአይሁዳ
ተሰዳጆች ጋር በባቢሎን ሰፈረ እናም ለሀያ ሁለት
አመት፣ ከ፭፻፺፪ እስከ ፭፻፸ ም.ዓ. ድረስ፣ ተነበየ።
ትንቢተ ሕዝቅኤል፣ የሕዝቅኤል ትንቢት በአ
ራት ክፍሎች ለመከፋፈል ይቻላል። ምዕራፍ ፩–፫
ስለ እግዚአብሔር ራዕይና ሕዝቅኤል ለአገልግሎት
ስለተጠራበት ይናገራሉ፤ ምዕራፍ ፬–፳፬ በኢየሩሳ
ሌም ላይ ስለነበሩ ፍርዶች እና ለምን እንደተሰጡም
ይናገራሉ፤ ምዕራፍ ፳፭–፴፪ በሀግሮች ላይ ፍርዶ
ችን ያውጃሉ፤ እናም ምዕራፍ ፴፫–፵፰ የኋለኛው
ቀን እስራኤል ራዕዮችን ይመዘግባሉ።
ሕዝቅያስ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የይሁዳ ህዝቦች ጻድቅ
ንጉስ። ኢሳይያስ የይሁዳ ነቢይ በነበረበት ጊዜ፣
ለሀያ ዘጠኝ አመት ነገሰ (፪ ነገሥ. ፲፰–፳፤ ፪ ዜና
፳፱–፴፪፤ ኢሳ. ፴፮–፴፱)። ኢሳይያስ ቤተክርስ
ቲያኗን እና ሀገርን ለማስተካከል ረዳው። ጣዖት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መሀላ
ማምለክ አስቆመ እናም የቤተመቅደስ አገልግሎ
ቶችን በድጋሚ መሰረተ። የሕዝቅያስ ህይወት በጸ
ሎት እና እምነት ምክንያት ለአስራ አምስት አመት
ተራዘመ (፪ ነገሥ. ፳፥፩–፯)። የንግሰ ዘመኑ የመጀ
መሪያ ክፍል ሀብታም ነበር፣ ነገር ግን በሶሪያ ንጉስ
ላይ ማመጹ (፪ ነገሥ. ፲፰፥፯) ለሁለት ጊዜ በሶ
ሪያ እንዲወረር አደረገው፥ የመጀመሪያው በኢሳ
ይያስ ፲፥፳፬–፴፪ ውስጥ፣ ሁለተኛውም በ፪ ነገስት
፲፰፥፲፫–፲፱፥፯ ውስጥ ተገልጸዋል። ለሁለተኛ ጊዜ
በተወረረበት፣ ኢየሩሳሌም በጌታ መልዓክ ዳነች
(፪ ነገሥ. ፲፱፥፴፭)።
መሀላ። ደግሞም ቃል ኪዳን፤ የክህነት መሀላ
እና ቃል ኪዳን ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ ቅዱስ ቃል ኪዳን ወይም የተስፋ ቃል።
ነገር ግን፣ ከሰይጣን እና ከመላእክቶቹ በተጨ
ማሪ፣ ኃጢያተኛ ሰዎች ክፉ አላማቸውን ለማከና
ወን መሀላዎችን ይገባሉ። በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣
መሀላዎች ተቀባይ ነበሩ፤ ነገር ግን፣ ሰዎች በእግዚ
አብሔር ስም ወይም በእርሱ ፍጥረቶች መሀላ እን
ደማይገባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማረ (ማቴ.
፭፥፴፫–፴፯)።
ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጸናለሁ፣
ዘፍጥ. ፳፮፥፫። ሰው ነፍሱን በመሐላ ቢያስር፥
ቃሉን አይስበር፣ ዘኁል. ፴፥፪። የእግዚአብሔርን
ትእዛዝ ሁሉ ሥርዓቱን ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ
መሐላውን አደረጉ፣ ነሀ. ፲፥፳፱።
መሐላዎችህን ለጌታ ስጥ፣ ማቴ. ፭፥፴፫ (መክ.
፭፥፬–፭፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፴፫)። እግዚአብሔር ታማ
ኞች እንደሚድኑ መሀላ አደረገ፣ ዕብ. ፮፥፲፫–፲፰።
ዞረም መሃላ ሲገባልን፣ ፍርሃቶች አቆሙ፣ ፩ ኔፊ
፬፥፴፯። የአሞን ህዝብ በጭራሽ ደም ላለማፍሰስ
መሃላን ሰጥተው ነበር፣ አልማ ፶፫፥፲፩። ኃጢያተ
ኞች ኔፋውያን የሚስጥር መሀላና ቃል ኪዳን ከሰይ
ጣን ጋር ገቡ፣ ሔለ. ፮፥፳፩–፴።
ሰዎች በክህነት ስልጣን መሀላና ቃል ኪዳን የዘ
ለአለም ህይወት ያገኛሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–
፵፪። በመንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን ያልታተሙ ቃል
ኪዳናት፣ ስምምነቶች፣ የተፈረመበት መረጃዎች፣
ግዴታዎች፣ መሀላዎች፣ ሰዎች ሲሞቱ መጨረሻ
አላቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፯።
መሀሪ፣ ምህረት። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
ይቅርታ ማድረግ፤ ጸጋ፤ ፍትህ ተመልከቱ
የርህራሄ፣ የደግነት፣ እና የምህረት መንፈስ።
ምህረት ከእግዚአብሔር ጸባያት አንዱ ነው። ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ለኃጢያት በሚከፍለው መስዋዕቱ
በኩል ምህረትን ያቀርብልናል።

፲፬
እግዚአብሔር መሐሪና ባለ ብዙ ቸርነት ነው፣
ዘፀአ. ፴፬፥፮ (ዘዳግ. ፬፥፴፩)። ምህረቱም ለዘላለም
ነው፣ ፩ ዜና ፲፮፥፴፬። ቸርነትህና ምሕረትህ ይከተ
ሉኛል፣ መዝ. ፳፫፥፮። ለድሀ ግን የሚራራ ምስጉ
ነው፣ ምሳ. ፲፬፥፳፩። ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረ
ትን እወድዳለሁ፣ ሆሴ. ፮፥፮።
የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፥ ይማራሉና፣ ማቴ.
፭፥፯ (፫ ኔፊ ፲፪፥፯)። እናንተ ግብዞች አሥራት
ስለምታወጡ፥ ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነት
ንም፥ በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተዉ፥ ወዮ
ላችሁ፣ ማቴ. ፳፫፥፳፫። አባታችሁ ርኅሩኅ እንደ
ሆነ ርኅሩኆች ሁኑ፣ ሉቃ. ፮፥፴፮። እንደ ምሕረቱ
መጠን አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ
ነበረው ሥራ አይደለም፣ ቲቶ ፫፥፭።
የጌታ ምህረቶች ርህራሄ በሁሉም ላይ ናቸው፣
፩ ኔፊ ፩፥፳። ምህረት ንስሀ በማይገባው ሰው ላይ
ምንም ሥፍራ አይኖራትም፣ ሞዛያ ፪፥፴፰–፴፱።
እግዚአብሔር በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ መሃሪ ነው፣
አልማ ፴፪፥፳፪። ምህረት የፍትህን ፍላጎት ሊያሟላ
ይችላል፣ አልማ ፴፬፥፲፮። ምህረት ፍትህን ይነጥ
ቃል ብለህ ትገምታለህ፣ አልማ ፵፪፥፳፭ (አልማ
፵፪፥፲፫–፳፭)። ህጻናት በክርስቶስ ምህረት ህያው
ሆነዋል፣ ሞሮኒ ፰፥፲፱–፳ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮)።
የኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ክንድ ለሃጢያታችሁ
ክፍያ ሆነ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፩። በስሜ የሚያም
ኑት ሁሉ፣ ባፈሰስኩት ደሜ በአብ ፊት አማልጄላ
ቸዋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፬። ቃል ኪዳንን የሚ
ያከብሩት ምህረትን ያገኛሉ፣ ት. እና ቃ. ፶፬፥፮።
እኔ ጌታ ኃጥያቶችን ስለምሰርይ፣ እና ኃጥያታቸ
ውን በትሁት ልቦች ለሚናዘዙት በምህረት የተሞ
ላሁ ነኝ፣ ት. እና ቃ. ፷፩፥፪። እኔ ጌታ ለቅን ሁሉ
ምህረት አሳያለሁ፣ ት. እና ቃ. ፺፯፥፪። እና እንደ
ትንሽ ልጅ የሚቀበልህም፣ መንግስቴን ይቀበላል፤
ይማራሉና፣ ት. እና ቃ. ፺፱፥፫።
ምህረት በፊት ለፊትህ ይሄዳል፣ ሙሴ ፯፥፴፩።
መለወጥ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የክህነት
ቁልፎች ተመልከቱ
የሰማይ ሰዎችን ለማየትና ክብራቸውን ለመ
ቋቋም እንዲችሉ ዘንድ ሰዎች በፍጥረት እና በአ
መለካከት ለጊዜአዊ የሚቀየሩበት ሁኔታ—ይህም
ማለት፣ ወደ ከፍተኛ መንፈሳዊ ደረጃ ከፍ ተደር
ገዋል ማለት ነው።
የክርስቶስ መለወጥ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እና
ዮሐንስ በፊት ለፊታቸው ግርማዊና የተለወጠውን
ጌታ አዩ። አዳኝ ከእዚህ በፊት ለጴጥሮስ የመንግ
ስተ ሰማይ ቁልፎችን እንደሚቀበል ቃል ገብቶለት
ነበር (ማቴ. ፲፮፥፲፫–፲፱፤ ፲፯፥፩–፱፤ ማር. ፱፥፪–፲፤
ሉቃ. ፱፥፳፰–፴፮፤ ፪ ጴጥ. ፩፥፲፮–፲፰)። በዚህ አስ
ፈላጊ ድርጊት፣ አዳኝ፣ ሙሴ፣ እና ኢልያ (ኤል

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፲፭
ያስ) ቃል የተገቡትን የክህነት ቁልፎች ለጴጥሮስ፣
ያዕቆብ፣ እና ዮሐንስ ሰጡ። በእነዚህ የክህነት ቁል
ፎች፣ ሐዋሪያት ኢየሱስ ካረገ በኋላ የመንግስትን
ስራ ለመቀጠል ሀይል ነበራቸው።
በመለወጫ ተራራ ላይ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እና
ዮሐንስ ተለውጠው እንደነበር ጆሴፍ ስሚዝ አስተ
ምሯል። እነርሱም ምድርን ወደፊት በተከበረችበት
ሁኔታዋ የምትመስልበትን ራዕይ አዩ (ት. እና ቃ.
፷፫፥፳–፳፩)። እነርሱም የተቀየሩትን ሙሴን እና
ኤልያስን አዩ እናም የአብን ድምፅ ሰሙ። አብም
እንዲህ አለ፣ “በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ
ይህ ነው” (ማቴ. ፲፯፥፭)።
የተለወጡ ሰዎች፣ የእስራኤል እግዚአብሔርን
አዩ፣ ዘፀአ. ፳፬፥፱–፲፩። እግዚአብሔር ጋር ሲነ
ጋገር የፊቱ ቁርበት አንጸባረቀ፣ ዘፀአ. ፴፬፥፳፱
(ማር. ፱፥፪–፫)።
የኢየሱስ ፊትም እንደ ፀሐይ በራ፣ ማቴ. ፲፯፥፪
(ማር. ፱፥፪–፫)። የእስራኤል ስለ ፊቱ ክብር የሙ
ሴን ፊት ትኩር ብለው መመልከት አልቻሉም፣
፪ ቆሮ. ፫፥፯።
የአቢናዲ ፊት በታላቅ ብርሀን በራ፣ ሞዛያ
፲፫፥፭–፱። እነርሱም እሳት በሚመስል ነገር ተከ
በው ነበር፣ ሔለ. ፭፥፳፫፣ ፴፮፣ ፵፫–፵፭ (፫ ኔፊ
፲፯፥፳፬፣ ፲፱፥፲፬)። እነርሱም እንደ ኢየሱስ ገፅታ
ነጭ ነበሩ፣ ፫ ኔፊ ፲፱፥፳፭። ለእነርሱ የተለወጡ
መሰላቸው፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፭።
በመንፈስ ካልተነሳሳ በስተቀር፣ ማንም ሰው
በስጋ እግዚአብሔርን አላየም፣ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲–
፲፪። በመንፈስ ሀይልም አይኖቻችን ተከፈቱ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፪።
የእግዚአብሔር ክብርም በሙሴ ላይ ነበር፣ ሙሴ
፩፥፪። ክብሩ እኔ ላይ ነበር፤ እና ፊቱን አየሁኝ፣ በእ
ርሱ ፊት ተለወጬ ነበርና፣ ሙሴ ፩፥፲፩። ሰማያት
ሲከፈቱ አየሁ፣ እና ክብር ለበሼም ነበር፣ ሙሴ
፯፥፫–፬።
መለየት። ደግሞም እጅን መጫን፤ ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
ለቅዱስ አላማዎች መመረጥ እና መቀደስ። ይህ
ምደባ የሚሰጠው በቤተክርስቲያኗ ድርጅት ውስጥ
ለልዩ አገልግሎት ትክክለኛው ስልጣን ባለው ሰው
እጅ መጫን በኩል ነው። በሚሾሙበት ጊዜ ቁልፎች
የሚቀበሉት በክህነት ስልጣን ቡድኖች ላይ ስልጣን
ያሏቸው ብቻ ናቸው። ከክህነት ስልጣን ቡድኖች
ፕሬዘደንት ሌላ ሀላፊነት የሚሾሙት ሰዎች የክህ
ነት በረከትን ለመቀበል ይችላሉ፣ ነገር ግን ከበረ
ከቱ ጋር ለእነርሱ ምንም ቁልፎች አይሰጧቸውም።
በርናባስንና ሳውልን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ፣
የሐዋ. ፲፫፥፪–፫።

መላእክት
ሌሎች ኤጲስ ቆጶሳት ይሾሙ፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፲፬። ዳኛው ኤጲስ ቆጶስ ለአገልግሎት ይሾም፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፯፣ ፸፬።
ሰው በትንቢትና ስልጣን ባላቸው ሰዎች እጆ
ችን በመጫን በእግዚአብሔር መጠራት አለበት፣
እ.አ. ፩፥፭።
መላእክት
በሰማይ ውስጥ መላእክት ተብለው የተጠሩ ሁለት
አይነት ህያው ፍጡር አሉ፥ መንፈሳት የሆኑ እና
የስጋ እና አጥንት ሰውነቶች ያላቸው። መንፈስ የሆን
መላእክት የስጋ እና አጥንት ሰውነትን አላገኙም፣
ወይም ስጋዊ ሰውነት የነበራቸው እና ትንሣኤን የሚ
ጠብቁ መንፈሶች ናቸው። የስጋ እና አጥንት ሰውነ
ቶች ያሏቸው መላእክት ከሞት የተነሱ ወይም በእ
ምነት የተወሰዱ ናቸው።
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ ስለመላእክት ስራ
የሚጠቅሱ ብዙዎች አሉ። አንዳንዴ መላዕክት የእ
ግዚአብሔር መልእክቶችን ሲያቀርቡ በመብረቅ
ድምጾች ይናገራሉ (ሞዛያ ፳፯፥፲፩–፲፮)። ጻድቅም
ስጋዊ ሰዎች መላዕክት ተብለው ለመጠራት ይች
ላሉ (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፲፱፥፲፭ [ተጨማሪ])። አንዳ
ንድ መላእክት በሰማይ ውስጥ በእግዚአብሔር ዙፋን
አጠገብ ያገለግላሉ (አልማ ፴፮፥፳፪)።
ቅዱሣት መጻህፍት ስለዲያብሎስ መላእክትም
ይናገራሉ። እነዚህ ሉሲፈርን የተከተሉ እና በቅድመ
ምድራዊ ህይወት ከእግዚአብሔር ፊት እንዲወጡ
ተደረጉ እና ወደ ምድር ተወረወሩ (ራዕ. ፲፪፥፩–
፱፤ ፪ ኔፊ ፱፥፱፣ ፲፮፤ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯)።
ያዕቆብ የእግዚአብሔር መላእክት ሲወጡ እና
ሲወርዱ አየ፣ ዘፍጥ. ፳፰፥፲፪። የእግዚአብሔር
መላእክት ያዕቆብን ተገናኙት፣ ዘፍጥ. ፴፪፥፩–፪።
ጌዴዎን የእግዚአብሔርን መልአክ ፊት ለፊት አየ፣
መሳ. ፮፥፳፪። የእግዚአብሔርም መልአክ ኢየሩ
ሳሌምን ያጠፋት ዘንድ እጁን ዘረጋ፣ ፪ ሳሙ.
፳፬፥፲፮። መላእክት ኤልያስን ነካው እና እንዲህ
አለው፥ ተነስተህ ብላ፣ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፭–፯። ዳንኤል
መላእክቱ ገብርኤልን በራዕይ አየ፣ ዳን. ፰፥፲፭–
፲፮። መላእክቱ ሚካኤል ዳነልን ረዳ፣ ዳን. ፲፥፲፫።
ማላእክቱ ገብርኤል ከእግዚአብሔር የተላከ
ነበር፣ ሉቃ. ፩፥፲፱፣ ፳፮–፳፯። የዲያብሎስ መላ
እክት በእስር ለፍርድ ይጠበቃሉ፣ ይሁዳ ፩፥፮
(፪ ጴጥ. ፪፥፬)።
ሰዎች መላዕክቱ ከሰማይ ሲወርዱ ተመለከቱ፣
፫ ኔፊ ፲፯፥፳፬። ሞሮኒ ስለ መላእክት አገልግሎት
ጻፈ፣ ሞሮኒ ፯፥፳፭–፴፪።
የአሮናዊ ክህነት የመላእክትን አገልግሎት ቁል
ፎች የያዘ ነው፣ ት. እና ቃ. ፲፫። ሞሮኒ፣ መጥምቁ
ዮሐንስ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ሙሴ፣ ኤል
ያስ፣ እና ኢልያ ሁሉ ጆሴፍ ስሚዝን እንደ መላ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መልስ መስጠት፣ ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት
እክት አገለገሉት፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፭–፲፪። የመ
ላእክቶችን አገልግሎት ለመቋቋም አትችሉም፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፫። የመላእክት አለቃው ሚካ
ኤል አዳም ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፬። መላእክት
ከሞት የተነሱ ሰዎች፣ የስጋ እና የአጥንት ሰውነቶች
ያሏቸው ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፱። በዚህ ምድር
አባል ከነበሩ ወይም ከሆኑ በስተቀር፣ የሚያገለ
ግሉ መላዕክቶች አይኖሩም፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፭።
የእግዚአብሔርን የዘለአለማዊ ጋብቻ ህግ የማያ
ከብሩ ሰዎች አያገቡም ወይም አይጋቡምም ነገር
ግን በሰማይ ውስጥ እንደ መላእክት ይመደባሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፮–፲፯።
መልስ መስጠት፣ ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት። ደግሞም ነጻ ምርጫ ተመልከቱ
ጌታ ሁሉም ሰዎች ለእራሳቸው ምክንያቶች፣
ጸባያት፣ ፍላጎቶች፣ እና ስራዎች ሀላፊ ናቸው
አለ።
የተጠያቂነት እድሜ ልጆች ለእራሳቸው ስራ
ዎች ሀላፊ እንደሆኑ እና ኃጢያት ለመስራት እና
ንስሀ ለመግባት ችሎታ እንዳላቸው የሚታሰቡበት
እድሜ ነው።
እንደ መንገዱ በየሰዉ ሁሉ እፈርድባችኋለሁ፣
ሕዝ. ፲፰፥፴።
ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን
መልስ ይሰጡበታል፣ ማቴ. ፲፪፥፴፮። የመጋቢነ
ትህን ሂሳብ አስረክበኝ፣ ሉቃ. ፲፮፥፪። እያንዳን
ዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣ
ለን፣ ሮሜ ፲፬፥፲፪። ሙታን እንደ ሥራቸው መጠን
ተከፈሉ፣ ራዕ. ፳፥፲፪።
ቃላቶቻችን፣ ስራዎቻችን፣ እና ሀሳቦቻችን
ይፈርዱብናል፣ አልማ ፲፪፥፲፬። መልካምም
ይሁን መጥፎ ለማድረግ በራሳችን ላይ ፈራጅ
እንሆናለን፣ አልማ ፵፩፥፯። ለራሳችሁ እንድት
ሰሩ ተፈቅዶላችኋል፣ ሔለ. ፲፬፥፳፱–፴፩። ይህ
ንን ነገር እንድታስተምር እልሃለሁ—ሊጠየቁበት
ለሚችሉ ንሰሃ እና ጥምቀት እንደሚያስፈልጋ
ቸው፣ ሞሮኒ ፰፥፲።
ለተጠያቂነት እድሜ የደረሱ ሁሉ ንሰሃ መግባት
እና መጠመቅ አለባቸው፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፪።
ተጠያቂ እስኪሆኑ ድረስ ህጻናት ልጆችን ለመፈ
ተን ሰይጣን አይችልም፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–
፵፯። ልጆች በስምንት አመታቸው ይጠመቁ፣
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፯። እያንዳድኑም ሰው ለእ
ራሱ ኀጥያቶች በፍርድ ቀን ተጠያቂ ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፰።
ጥሩ ከመጥፎ እንዲያውቁም ተሰጥቶአቸዋል፤
ስለዚህ ለእራሳቸው ሃላፊ ናቸው፣ ሙሴ ፮፥፶፮።
ሰዎች ለእራሳቸው ኃጥያቶች ይቀጣሉ፣ እ.አ.
፩፥፪።

፲፮

መልከ ጼዴቅ። ደግሞም ሳሌም፤ የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ተመልከቱ
ከጎርፍ በኋላ እና በአብርሐም ዘመን ይኖር የነበረ
የብሉይ ኪዳን ታላቅ ሊቀ ካህን፣ ነቢይ እና መሪ።
የሳሌም (ኢየሩሳሌም) ንጉስ፣ የሰላም ንጉስ፣ የጻ
ድቅ ንጉስ፣ (ይህም የእብራውያን የመልከ ጼዴቅ
ትርጉም ነው)፣ እናም የልዑል እግዚአብሔር ካህን
ተብሎ ይጠራ ነበር።
አብርሐም ለመልከ ጼዴቅ አስራት ከፈለ፣
ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰–፳። የመልከ ጼዴቅ ህዝቦች ጽድ
ቅን አመጡ፣ እናም ሰማይን አገኙ፣ ጆ.ስ.ት.፣
ዘፍጥ. ፲፬፥፳፭–፵።
ክርስቶስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህን
ነበር፣ ዕብ. ፭፥፮። መልከ ጼዴቅ፣ የሳሌም ንጉስ፣
የልዑል እግዚአብሔር ካህን ነበር፣ ዕብ. ፯፥፩–፫።
ማንም ከመልከ ጼዴቅ በላይ ታላቅ አልነበረም፣
አልማ ፲፫፥፲፬–፲፱።
አብርሐም ክህነትን ከመልከ ጼዴቅ ተቀበለ፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፬። ለጌታ ስም ክብር፣ የጥንት
ጊዜ ቤተክርስቲያኗ ክህነትን የመልከ ጼዴቅ ክህነት
ብለው ጠሩት፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፩–፬።
መልካሙ እረኛ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ መልካሙ እረኛ ነው። በም
ሳሌም፣ ተከታዮቹ ኢየሱስ እንደሚጠብቃቸው
በጎች ናቸው።
እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ መዝ. ፳፫፥፩።
መንጋውን እንደ እረኛ ያሰማራል፣ ኢሳ. ፵፥፲፩።
በጎቼን እፈልጋለሁ፣ ሕዝ. ፴፬፥፲፪።
መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ ዮሐ. ፲፥፲፬–፲፭። ኢየ
ሱስ ለበጎች ትልቅ እረኛ ነው፣ ዕብ. ፲፫፥፳።
በጎቹንም ይቆጥራል፣ እናም እነርሱ ያውቁታል፣
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፭። መልካሙ እረኛ እናንተን ይጣራል
እላችኋለሁ፣ ይህም ክርስቶስ ነው፣ አልማ ፭፥፴፰፣
፷። አንድ መንጋ፣ እናም እረኛውም አንድ ይሆ
ናል፣ ፫ ኔፊ ፲፭፥፳፩ (ዮሐ. ፲፥፲፮)።
መልካምነት። በጎነት ተመልከቱ
መልክ። ፊት፣ መልክ ተመልከቱ
መመሰጥ። ማሰላሰል ተመልከቱ
መመስከር። ደግሞም ምስክርነት ተመልከቱ
በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ምስክር መስጠት፤ በግል
እውቀት ወይም እምነት ስለእውነት በክብር ማወጅ።
መንፈስ እኔ ይመሰክራል፣ ዮሐ. ፲፭፥፳፮።
እንድንሰብክና እንመሰክር ዘንድ አዘዘን፣ የሐዋ.
፲፥፵፪።
ሶስቱ ካዩት ስለእውነቱ ይመሰክራሉ፣ ፪ ኔፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፲፯

መስረቅ

፳፯፥፲፪። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ሰዎች ልጆች
ልብ ያደርሰዋል፣ ፪ ኔፊ ፴፫፥፩። ቅዱስ መጽሐ
ፍት ስለክርስቶስ ይመሰክራሉ፣ ያዕቆ. ፯፥፲–፲፩
(ዮሐ. ፭፥፴፱)። እነዚህ የምናገራቸው ነገሮች እው
ነት መሆናቸውን እንደማውቅ እመሰክርላችኋለሁ፣
አልማ ፭፥፵፭ (አልማ ፴፬፥፰)።
ስለእነርሱም በ ትግዚአብሔር ሀይል ትመሰክራ
ላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፲፯፥፫–፭። መንፈስ የሚመሰክ
ርላችሁንም ሁሉ አከናውኑ፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፯።
የላኳችሁ እንድትመሰክሩ እና ሰዎችን እንድታስጠ
ነቅቁ ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፩።
መመረጥ። ደግሞም መጠራት እና መመረጥ
ተመልከቱ
በቅድመ ህይወት ብቁነት መሰረት፣ እግዚአብ
ሔር የአብርሐም ዘርና የእስራኤል ቤት እንዲሁም
የቃል ኪዳን ህዝብ ማን እንደሚሆን መረጠ (ዘዳግ.
፴፪፥፯–፱፤ አብር. ፪፥፱–፲፩)። እነዚህ ሰዎች የአ
ለም ሀገሮችን ሁሉ ለመባረክ እንዲችሉ ልዩ በረ
ከቶች እና ሀላፊነቶች ተሰጣቸው (ሮሜ ፲፩፥፭–
፯፤ ፩ ጴጥ. ፩፥፪፤ አልማ ፲፫፥፩–፭፤ ት. እና ቃ.
፹፬፥፺፱)። ነገር ግን፣ እነዚህ የተመረጡትም ደህ
ንነትን ለማግኘት ዘንድ በዚህ ህይወት መጠራት እና
መመረጥ አለባቸው።
መመኘት። ደግሞም ቅናት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙት፣
መመኘት በሰው መቅናት ወይም ለአንድ ነገር ከመ
ጠን በላይ የሆነ ፍላጎት መኖር ነው።
አትመኝ፣ ዘፀአ. ፳፥፲፯ (ዘዳግ. ፭፥፳፩፣ ሞዛያ
፲፫፥፳፬፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፭)። ግፍን የሚጠላ ግን
ብዙ ዘመን ይኖራል፣ ምሳ. ፳፰፥፲፮። በእርሻው ላይ
ይመኛሉ፥ ይነጥቃሉ፣ ሚክ. ፪፥፪።
ከመጐምጀትም ሁሉ ተጠበቁ፣ ሉቃ. ፲፪፥፲፭።
ህጉ አይመኝ አለ፣ ሮሜ ፯፥፯። በመጨረሻው ቀናት
ሰዎች ትምክህተኞች ይሆናሉ፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፩–፪።
ላባን ንብረታችንን ሲያይ፣ ተመኘው፣ ፩ ኔፊ
፫፥፳፭።
የራስህን ንብረት አትመኝ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፮።
ትምክህተኞች አትሁኑ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፫።
የወንድማችሁ የሆነውን አትመኙ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፳።
መማል። መሀላ፤ መስደብ፤ ማራከስ ተመልከቱ
መማረክ። ባርነት ተመልከቱ
መማር። ይቅርታ ማድረግ ተመልከቱ
መምህር፣ የአሮናዊ ክህነት። ደግሞም አሮናዊ
ክህነት ተመልከቱ
የአሮናዊ ክህነት ሀላፊነት።

የመምህር ሀላፊነት ቤተክርስቲያኗን መጠበቅ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፶፫–፷። የመምህር ሀላፊነ
ትም ከዳግማዊ ክህነት ጋር አስፈላጊ ሆኖ የተያያዘ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፣ ፻፲፩። የመምህር ቡድን
ፕሬዘደንት ሀላፊነት ሀያ አራት መምህራንን ይመ
ራል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፮።
መምረቅ፣ ብፁዓን። መባረክ፣ የተባረከ፣
በረከት ተመልከቱ
መምረጥ፣ መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)።
ደግሞም ነጻ ምርጫ፤ ነጻ፣ ነጻነት፤ ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
ጌታ ግለሰብን ወይም ቡድንን በሚመርጥበት
ወይም በሚወስንበት ጊዜ፣ ደግሞም በአብዛኛው
ጊዜ እነርሱን እንዲያገለግሉ ይጠራል።
የምታገለግለውን ዛሬ ምረጡ፣ ኢያ. ፳፬፥፲፭
(አልማ ፴፥፰፣ ሙሴ ፮፥፴፫)። በመከራም እቶን
መርጬሀለሁ፣ ኢሳ. ፵፰፥፲ (፩ ኔፊ ፳፥፲)።
የተጠሩ ብዙዎች፥ የተመረጡ ግን ጥቂቶች
ናቸው፣ ማቴ. ፳፪፥፲፬ (ማቴ. ፳፥፲፮፣ ት. እና ቃ.
፺፭፥፭፣ ፻፳፩፥፴፬፣ ፵)። እኔ መረጥኋችሁ እንጂ
እናንተ አልመረጣችሁኝም፣ ዮሐ. ፲፭፥፲፮። እግ
ዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ
ነገር መረጠ፣ ፩ ቆሮ. ፩፥፳፯። ዓለም ሳይፈጠር
በፊት መርጦናል፣ ኤፌ. ፩፥፬።
ነፃነትን ወይም ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመም
ረጥ፣ ወይም ምርኮንና ሞትን ለመምረጥ ነፃ ነን፣
፪ ኔፊ ፪፥፳፯።
የተከበሩትና ታላቆቹ በመጀመሪያ ተመርጠው
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፭–፶፮።
እስራኤል በእግዚአብሔር ተመርጣ ነበር፣
ሙሴ ፩፥፳፮። አብርሐም ከመወለዱ በፊት ተመ
ርጦ ነበር፣ አብር. ፫፥፳፫።
መምከር (ግስ)
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ መምከር ማለት ምክር መስጠት ወይም ማስ
ተማር ማለት ነው።
በእሳት የነጠረውን ወርቅ ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመ
ክርሀለሁ፣ ራዕ. ፫፥፲፰።
ጌታን ለመምከር አትፈልግ፣ ያዕቆ. ፬፥፲። በስራ
ዎቹ በሙሉ በጥበብ ይመክራል፣ አልማ ፴፯፥፲፪።
ኃጥያቶቻችሁ ወደ እኔ መጥተዋል ምክንያ
ቱም በገዛ መንገዳችሁ ምክርን ትፈልጋላችሁና፣
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፬።
መስረቅ
ከሌላ ሰው ነገርን በመዋሸት ወይም በወንጀል
መውሰድ። ጌታ ልጆቹን እንዳይሰርቁ ሁልጊዜም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መሰረታዊ መመሪያ
ያዝዛቸዋል (ዘፀአ. ፳፥፲፭፤ ማቴ. ፲፱፥፲፰፤ ፪ ኔፊ
፳፮፥፴፪፤ ሞዛያ ፲፫፥፳፪፤ ት. እና ቃ. ፶፱፥፮)።
ሌቦችም ቆፍረው በማይሠርቁት ዘንድ ለእናንተ
በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ፣ ማቴ. ፮፥፲፱–፳፩።
የኔፋውያን መሸነፍ የመጣው በልባቸው ኩራት፣
እጅግ ሀብታም በመሆናቸው በመዝረፋቸው፣ በመ
ስረቃቸው የተነሳ ነው፣ ሔለ. ፬፥፲፪።
የሚሰርቅ እና ንስሃ የማይገባ ወደውጭ ይጣላል፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳። ከሰረቀ ወይም ከሰረቀች፣ ለም
ድርሪቷ ሕግ በማሳለፍ ይሰጣል ወይም ትሰጣለች፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፹፬–፹፭።
መሰረታዊ መመሪያ። ደግሞም ወንጌል
ተመልከቱ
መሰረታዊ ትምህርት፣ እውነት፣ ወይም ህግ።
የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆች በጌታ ኢየ
ሱስ ክርስቶስ እምነት እና ንስሐ መግባት ነው (እ.አ.
፩፥፬)።
የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል
ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ ጆ.ስ.ት.፣ ዕብ. ፮፥፩።
የዚች ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ ካህናት
እና መምህራን የወንገሌ ሙላት በሚገኝበት በቅ
ዱሣት መጻህፍት ውስጥ ያስተምራሉ፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፲፪። በመሰረታዊ መመሪያ፣ በትምህርት፣
በሁሉም ነገሮች፣ በፍጹም ተማሩ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፸፰ (ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፬)። ሁሉም ሰው በሰ
ጠሁት ስነምግባር ምርጫ መሰረት፣ በትምህርትና
በመሰረታዊ መርሆች ይስራ፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፸፰።
በዚህ ህይወት የምናገኘው ማንኛውም የመረዳት
ችሎታ ደረጃ፣ ይህም ከሞት ስንነሳ አብሮን ይነ
ሳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፰–፲፱።
መሰቀል። ደግሞም መስቀል፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ ጎልጎታ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ጊዜዎች ውስጥ ልምድ የነበረ፣
ሮሜ የምትጠቀምበት የመግደያ ዘዴ፣ በዚህም
ሰው እጆቹን እና እግሮቹን በመስቀል ላይ በማሰር
ወይም በምስማር በመምታት ይገደላል። ይህም
በልምድ የሚደረገው ለባሪያዎችና ለትንሽ ወንጀለ
ኞች ነው። ከመሰቀል አስቀድሞ በልምድ መገረፍ
ነበር (ማር. ፲፭፥፲፭)። የሚሰቀለው ሰው በልምድ
የእራሱን መስቀል ወደ ሚሰቀልበት ቦታ እንዲሸ
ከም ይደረጋል (ዮሐ. ፲፱፥፲፮–፲፯)። በልምድም
ልብሱን ፍርዱን የሚፈፅሙ ወታደሮችም ይወስ
ዱታል (ማቴ. ፳፯፥፴፭)። የሰውየው እግሮች ከም
ድር ሰላሳ ሰንቲ ሜትር ወይም ስልሳ ሰንቲ ሜትር
በላይ እንዲሆን ዘንድ መስቀሉም በመሬት ውስጥ
ይቀበራል። በመስቀሉ ላይ ያለው ሰው እስከሚ
ሞትም ድረስ መስቀሉ በወታደሮች ይጠበቃል፣

፲፰
ይህም አንዳንዴ እስከ ፫ ቀናት ይፈጃል (ዮሐ.
፲፱፥፴፩–፴፯)።
ኢየሱስ የተሰቀለው የማያምኑ ቡድኖች በቄሳር
ላይ እንዳመጸና የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለም
እንደተሳደበ በሀሰት በመክሰሳቸው ምክንያት ነበር።
ቀይ ልብስ(ዮሐ. ፲፱፥፪)፣ የእሾኽ አክሊል፣ እና
ሌሎች ስድቦች በኢየሱስ ላይ ተደርገው ነበር (ማቴ.
፳፮፥፷፯፤ ማር. ፲፬፥፷፭)።
ክፉዎች የመሲህን እጆችና እግሮች ይበሳሉ፣
መዝ. ፳፪፥፲፩–፲፰። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት
ይሄዳል፣ ኢሳ. ፶፫፥፯።
ኢየሱስ ስለመሰቀሉ አስቀድሞ ተናገረ፣ ማቴ.
፳፥፲፰–፲፱። የክርስቶስ መሰቀል ተገለጸ፣ ማቴ.
፳፯፥፳፪–፶ (ማር. ፲፭፥፳፪–፴፯፣ ሉቃ. ፳፫፥፳፮–
፵፮፣ ዮሐ. ፲፱፥፲፯–፴)።
ኔፊ በራዕይ የክርስቶስን ስቃይና መሰቀል አየ፣
፩ ኔፊ ፲፩፥፴፫። ኔፊ ስለ ክርስቶስ ስቃይና መሰ
ቀል ተናገረ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፱–፲፬። ያዕቆብ ስለእስ
ራኤል ቅዱስ አገልግሎት እና መሰቀል ተናገረ፣
፪ ኔፊ ፮፥፱። በአሜሪካ ውስጥ ሀይለኛ ንፋሶች፣
የምድር መንቀጥቀጥ፣ እሳቶች፣ አውሎ ንፋሶች፣
ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ውስጥ እንደተሰቀለ መሰ
ከሩ፣ ፫ ኔፊ ፰።
እኔም የተሰቀልኩት ኢየሱስ ነኝ፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፶፩–፶፪። በእስር ቤት ላሉት መንፈሳት ክር
ስቶስ ያገለገለበት ጊዜ በሞቱ እና በትንሳኤው ጊዜ
መካከል የተገደቡ ነበሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፯።
መሰዊያ። ደግሞም መስዋዕት ተመልከቱ
ለመስዋዕት፣ ለቁርባን፣ እና ለአምልኮ የሚጠ
ቀሙበት መሳሪያ።
ኖኅም ለእግዚአብሔር መሠውያውን ሠራ እና
መሥዋዕትን አቀረበ፣ ዘፍጥ. ፰፥፳። አብራም
መሠውያን ለእግዚአብሔር ሠራ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፯–
፰። አብርሐም ልጁን ይስሐቅንም አስሮ በመሠ
ዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው፣ ዘፍጥ. ፳፪፥፱
(ዘፍጥ. ፳፪፥፩–፲፫)። ያዕቆብ በዛም መሰዊያ ሰራ እና
ቦታውንም ቤቴል ብሎ ጠራ፣ ዘፍጥ. ፴፭፥፮–፯።
ኤልያስ መሰዊያ ሰራ እና የበኣል ቄሶችን እንዲፎካ
ከሩት ጠየቃቸው፣ ፩ ነገሥ. ፲፰፥፲፯–፵።
መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፣ አስቀድ
መህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፣ ማቴ. ፭፥፳፫–፳፬።
ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረ
ዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ በታች አየሁ፣ ራዕ.
፮፥፱ (ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፯)።
ሌሒ የድንጋይ መሠዊያን ሠራ እና ለጌታ ለአም
ላካችን ምስጋና አቀረበ፣ ፩ ኔፊ ፪፥፯።
አብርሐም ከኤልከናኽ መሰዊያ ላይ ከሞት ድኖ
ነበር፣ አብር. ፩፥፰–፳።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፲፱
መሲህ። ደግምም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የተቀባውን ተመልክቱ
በዕብራውያን እና በአራሚያክ ቋንቋ ይህ ቃል
“የተቀባ” ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ኢየሱስ
ክርስቶስ ተብሎ ተጠርቷል፣ ይህም በግሪክ ቋንቋ
መሲህ ማለት ነው። ይህም የተቀባ ነቢይ፣ ካህን፣
ንጉስ፣ እና መምጣቱን አይሁዶች በጉጉት ይጠብ
ቁት የነበረ አዳኝ ማለት ነው።
ብዙ አይሁዶች ከሮሜ ሀይል የሚያድናቸ
ውን እና ታላቅ የሀገር ብልፅግናን ብቻ ይጠብቁ
ነበር፤ በዚህም መሲህ ሲመጣ፣ መሪዎች እና ብዙ
ሌሎች አስወገዱት። ትሁት እና ታማኝ የሆኑት ብቻ
የናዝሬት ኢየሱስ እውነተኛው ክርስቶስ እንደሆነ
ለማየት ችለው ነበር (ኢሳ. ፶፫፤ ማቴ. ፲፮፥፲፮፤ ዮሐ.
፬፥፳፭–፳፮)።
መሲሕ መንፈስ ይኖረዋል፣ ወንጌልን ይሰብ
ካል፣ እና ነጻነትን ያውጃል፣ ኢሳ. ፷፩፥፩–፫ (ሉቃ.
፬፥፲፰–፳፩)።
መሢሕን አግኝተናል አለው፤ ትርጓሜውም ክር
ስቶስ ማለት ነው፣ ዮሐ. ፩፥፵፩ (ዮሐ. ፬፥፳፭–
፳፮)።
ጌታ እግዚአብሔር ከአይሁዶች መካከል መሲ
ሁን ወይም በሌላ አነጋገር መድኃኒት ያስነሳል፣
፩ ኔፊ ፲፥፬። የእግዚአብሔር ልጅ የሚመጣው
መሲሁ ነው፣ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯። ቤዛነት በቅዱሱ መሲህ
እና በእርሱ አማካይነት ይመጣል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፮።
መሲሁ በዘመን ፍፃሜ ይመጣል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፮።
መሲሁ ከሞት ይነሳል፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፬።
አሮናዊ ክህነትን በመሲሁ ስም ለእናንተ እሰጣ
ችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፲፫።
ጌታ እንዲህ አለ፥ እኔ የፅዮን ንጉስ፣ መሲሕ ነኝ፣
ሙሴ ፯፥፶፫።
መስቀል። ደግሞም መሰቀል፤ ቅዱስ ቁርባን፤
ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ ጎልጎታ ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት እንጨት (ማር.
፲፭፥፳–፳፮)። አሁን በአለም ውስጥ ብዙዎች ይህን
እንደ ክርስቶስ መሰቀልና ስለኃጢያት ዋጋ መክፈሉ
ምልክት አድርገው ያስቡበታል፤ ነገር ግን ጌታ ለተ
ሰቀለበትና ለመስዋዕቱ የእራሱን ምልክት መስር
ቷል—ይህም የቅዱስ ቁርባን ዳቦና ውሀ ነው (ማቴ.
፳፮፥፳፮–፳፰፤ ት. እና ቃ. ፳፥፵፣ ፸፭–፸፱)። በቅ
ዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ መስቀላቸውን የሚያነሱ
ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ወድደው ኃጢያተኝነታ
ቸውንና ምድራዊ ፍላጎታቸውን ይክዳሉም፣ የእግ
ዚአብሔርንም ትእዛዛት ያከብራሉ(ጆ.ስ.ት.፣ ማቴ.
፲፮፥፳፭–፳፮ [ተጨማሪ])።
መስቀሉንም ተሸክመህ ና፥ ተከተለኝ፣ ማር.
፲፥፳፩ (፫ ኔፊ ፲፪፥፴፣ ት. እና ቃ. ፳፫፥፮)። ኢየ

መስዋዕት
ሱስ በመስቀል ታግሦ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ
ተቀምጦአል፣ ዕብ. ፲፪፥፪።
በመስቀል ላይ ተሰቀለ እና ለአለም ኃጢያቶች
ተገደለ፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፴፫። የአለም መስቀሎችን የታ
ገሱ የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳሉ፣ ፪ ኔፊ
፱፥፲፰። አባቴ እንድሰቀል ዘንድ ላከኝ፣ ፫ ኔፊ
፳፯፥፲፬–፲፭።
መስቀሉን የማያነሳ፣ የማይከተለኝ፣ እናም ትእዛ
ዛቴን የማያከብር፣ እርሱም አይድንም፣ ት. እና ቃ.
፶፮፥፪።
የሰው ልጅ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ተመልከት፣
ሙሴ ፯፥፶፭።
መስበክ። ደግሞም ወንጌል፤ የሚስዮን ስራ
ተመልከቱ
የወንጌል መሰረታዊ መመሪያ ወይም የትምህ
ርት ማስተዋልን በይበልጥ ለማቅረብ የሚሰጥ መል
እክት።
እግዚአብሔር ለድሆች የምሥራችን እሰብክ
ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ ኢሳ. ፷፩፥፩
(ሉቃ. ፬፥፲፮–፳፩)። ተነሥተህ ወደ ነነዌ ሂድ፥
ስበክላት፣ ዮና. ፫፥፪–፲።
ከዚያ ዘመን ጀምሮ ኢየሱስ ይሰብክ ጀመር፣
ማቴ. ፬፥፲፯። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም
ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ማር. ፲፮፥፲፭። የተሰቀለ
ውን ክርስቶስን እንሰብካለን፣ ፩ ቆሮ. ፩፥፳፪–፳፬።
በእርሱም ደግሞ ሄዶ በወኅኒ ለነበሩ ነፍሳት ሰበከላ
ቸው፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፱።
በጌታ ፍርሃት ያለማቋረጥም ይጠበቁ ዘንድ ካነ
ሳሳቸው በስተቀር ምንም የለም፣ ኢኖስ ፩፥፳፫።
ንስሃንና እምነትን ካልሆነ በቀር ምንም እንዳያስ
ተምሩ አዘዛቸው፣ ሞዛያ ፲፰፥፳። የቃሉ መሰበክ
ህዝቡ ትክክለኛውን እንዲሰራ የሚመራ ታላቅ ዝን
ባሌ አለው፣ አልማ ፴፩፥፭።
እስከምትጠራ ድረስ እንድትሰብክ እንደተጠራህ
አታስብ፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፭። ካልተሾመ በስተ
ቀር፣ ለማንም ወንጌሌን እንዲሰብክ እንዲገንባ አይ
ሰጠውም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፩። ወንጌል ለእያንዳ
ንድ ሕዝብ ይሰበክ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፴፯።
ወንጌሉ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ መሰበክ
ጀመረ፣ ሙሴ ፭፥፶፰።
መስከር፣ ሰካራ። የጥበብ ቃል ተመልከቱ
መስዋዕት። ደግሞም ቅዱስ ቁርባን፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ የተሰበረ ልብ፤ ደም
ተመልከቱ
በጥንት ቀናት፣ መስዋዕት ማለት አንድ ነገርን
ወይም አንድ ሰውን ቅዱስ ማድረግ ማለት ነው።
አሁን ይህም የአለም ነገሮችን ለጌታ እና ለመንግ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መስዋዕት ማቅረብ
ስቱ መተው ወይም መሰቃየት ማለት ነው። የጌታ
ቤተክርስቲያን አባላት ሁሉንም ነገሮች ለጌታ መስ
ዋዕት ለማድረግ ፈቃደኛ መሆን ይገባቸዋል። ጆሴፍ
ስሚዝ እንዳስተማረው፣ “የሁሉንም ነገሮች መስዋ
ዕት የማይጠይቅ ሀይማኖት ወደ ህይወት እና ደህን
ነት የሚመራ እምነትን ለመስራት ብቁ ሀይል አይ
ኖረውም።” በዘለአለማዊ አስተያየት፣ በመስዋዕት
የሚገኙት በረከቶች ከሚተወው ነገር ሁሉ በላይ
ታላቅ ናቸው።
አዳም እና ሔዋን ከዔድን ገነት ተጥለው ከወጡ
በኋላ፣ ጌታ የመስዋዕት ጅግን ሰጣቸው። ይህም ህግ
የመንጋቸውን በኩራት በመስዋዕይ ማቅረብን በተ
ጨማሪ ይጠብቃል። ይህም መስዋዕት በእግዚአብ
ሔር አንድያ ልጅ የሚደረገው መስዋዕት ምሳሌ ነው
(ሙሴ ፭፥፬–፰)። ይህ ልምድ እስከ ኢየሱስ ሞት
ድረስ ቀጠለ፣ የእርሱ ሞትም የእንስሣት መስዋ
ዕትን እንደ ወንጌል ስነስርዓት አቆመው (አልማ
፴፬፥፲፫–፲፬)። ዛሬ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ አባላት
የቅዱስ ቁርባንን ዳቦ እና ውሀ የኢየሱስ ክርስቶ
ስን መስዋዕት በማስታወስ ይቀበላሉ። አሁን የክር
ስቶስ ቤተክርስቲያን አባላት እንደ መስዋዕት የተ
ሰበረ ልብን እና የተዋረደ መንፈስን ደግመው እን
ዲያቀርቡ ተጠይቀዋል (፫ ኔፊ ፱፥፲፱–፳፪)። ይህም
እነርሱ ትሁት፣ ንስሀ የገቡ፣ እና የእግዚአብሔርን
ትእዛዛት ለማክበር ፈቃደኞች ናቸው ማለት ነው።
አብርሃምም ልጁን ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊ
ያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው፣ ዘፍጥ. ፳፪፥፩–
፲፰ (ያዕቆ. ፬፥፭)። የሚቃጠለውንና መሥዋዕት
ህን ሠዋበት፣ ዘፀአ. ፳፥፳፬። የሚሰዋው እንስሳ እን
ከን የሌለው ይሁን፣ ዘዳግ. ፲፭፥፲፱–፳፩። መታ
ዘዝ ከመሥዋዕት ይበልጣል፣ ፩ ሳሙ. ፲፭፥፳፪።
መውደድ ከሚቃጠል መሥዋዕትና ከሌላው
መሥዋዕት ሁሉ የሚበልጥ ነው፣ ማር. ፲፪፥፴፪–
፴፫። በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት በኩል ተቀድ
ሰናል፣ ዕብ. ፲፥፲–፲፬።
ኢየሱስ እራሱን ለኃጢያት መስዋዕት አቀረበ፣
፪ ኔፊ ፪፥፮–፯። ታላቅ እና የመጨረሻ መስዋዕት፣
አዎን መጨረሻ የሌለው እንዲሁም ዘለአለማዊ፣
የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አልማ ፴፬፥፰–፲፬። ከእ
ንግዲህ ደምን በማፍሰስ አታበረክቱልኝም፤ ለእግ
ዚአብሔር መስዋእት የተሰበረ ልብ እናም የተዋረደ
መንፈስ ታቀርባላችሁ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፱–፳ (መዝ.
፶፩፥፲፮–፲፯፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፰)።
አሁን የመስዋዕት ቀን ነው፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫
(ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፪)። ፰ቃል ኪዳኖቻቸውን በመ
ስዋዕት ለመከተል ፈቃደኛ የሆኑት ሁሉ፣ በእኔ
ተቀባይ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፺፯፥፰። ጆሴፍ ኤፍ
ስሚዝ እንደ እግዚአብሔር ልጅ አይነት ታላቅ
መስዋዕት ያቀረቡት፣ ጻድቅ ነፍሶችን ተመለ
ከቱ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፫። ቤዛነት በእግዚአ

፳
ብሔር ልጅ መስዋዕት በኩል መጣ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፴፭።
መስዋዕት ማቅረብ። በኩራት ተመልከቱ
መስደብ። ደግሞም ማራከስ፤ ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት ተመልከቱ
ወደ እግዚአብሔር ወይም ወደ ቅዱስ ነገሮች
ክብር በማጣት ወይም አክብሮት ባለመኖር መናገር።
ኃጥያቶችን ለማሰረየት መብት ይገባኛል ስላለ
(ማቴ. ፱፥፪–፫፤ ሉቃ. ፭፥፳–፳፩)፣ እራሱን የእ
ግዚአብሔርን ልጅ ብሎ ስለጠራ (ዮሐ. ፲፥፳፪–
፴፮፤ ፲፱፥፯)፣ እና እርስን በሀይል ቀኝ ስቀመጥ
እና በሰማይ ደመና ስመጣ ታዩኛላችሁ ስላላቸው
(ማቴ. ፳፮፥፷፬–፷፭) አይሁዶች ኢየሱስ ስድብ
ተናግሯል በማለት በብዙ ጊዜ ከሰውት ነበር። ያላ
ቸውን ነገሮች በሙሉ ባይሆን ኖሮ እነዚህ ክሶች
እውነት ይሆኑ ነበር። በሳንሀድሪን ፊት ለፍርድ በቀ
ረበበት ጊዜ በሀሰት ምስክሮች የተከሰሰበትም (ማቴ.
፳፮፥፶፱–፷፩) የእግዚአብሔርን ቤተመቅደስ ተሳድ
ቧል የሚል ነበር ስለክርስቶስ ፍጹም የሆነ እውቀ
ትን ከመቀበል በኋላ በፍልጎት መካድ የሆነው መን
ፈስ ቅዱስን መስደብ ይቅርታ የሌለው ኃጢያት ነው
(ማቴ. ፲፪፥፴፩–፴፪፤ ማር. ፫፥፳፰–፳፱፤ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፳፯)።
የጌታን ስም የሰደበ ይገደላል፣ ዘሌዋ. ፳፬፥፲፩–
፲፮።
የጌታ ጠላቶች ስሙን እንዲሰድቡ አይተዉም፣
ት. እና ቃ. ፻፭፥፲፭። ጌታን በሚሰድቡ ላይ በቀል
ይመጣባቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፬–፳፮።
መስገድ። ማምለክ ተመልከቱ
መሸፈን። ዐይነ-እርግብ ተመልከቱ
መሾም፣ ሹመት። ደግሞም ሀላፊነት፣ ሀላፊ፤
ስልጣን፤ እጅን መጫን፤ ክህነት፤ ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
ስልጣን ወይም ሀላፊነትን መመደብ ወይም መስ
ጠት። በጌታ ቤተክርስቲያን ውስጥ በስልጣን ለመ
ጠቀም፣ ሰው በእግዚአብሔር፣ በትንቢት፣ እና
ስልጣን ባላቸው በእጆች በመጫን መጠራት አለ
በት (እ.አ. ፩፥፭)። ምንም እንኳን ሰው በመሾም
ስልጣንን ለማግኘት ቢችልም፣ ለዚህ ስልጣን ልዩ
ቁልፍ ባላቸው መመሪያ ነው የሚጠቀምበት።
ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ፣ ኤር. ፩፥፭።
እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣች
ሁኝም፣ ሾምኋችሁ፣ ዮሐ. ፲፭፥፲፮።
ከእግዚአብሔር ስልጣን ኖሮት ካህናትን ሾመ፣
ሞዛያ ፲፰፥፲፰። ሰዎች በከፍተኛው ክህነት በቅዱስ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፳፩
ስነስርዓቶች ተሾሙ፣ አልማ ፲፫፥፩–፱። ኢየሱስ
አስራሁለቱን ሐዋርያት ጠራቸው እናም ስልጣንን
ሰጣቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩። ሽማግሌዎች ካህናትን እና
መምህሮችን እጆችን በመጫን ሾሙ፣ ሞሮኒ ፫።
ስላልተሾማችሁ ለትንሽ ጊዜ መቆየት አለባችሁ፣
ት. እና ቃ. ፭፥፲፯። ጆሴፍ ስሚዝ የኢየሱስ ክርስ
ቶስ ሐዋሪያ እንዲሆን ተሾመ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፪
(ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪)። ካለቤተክርስቲያኗ ምርጫ
ማንም ሰው በቤተክርስቲያን ሀላፊነት አይሾምም፣
ት. እና ቃ. ፳፥፷፭። ስልጣን ባለው ካልተሾመ
በስተቀር፣ ለማንም ወንጌሌን እንዲሰብክ አይሰ
ጠውም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፩። ሽማግሌዎች ወን
ጌልን ለመስበክ ተሹመዋል፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲፫–
፲፰። የቤተክርስቲያኗን ሌሎች ሀላፊዎች መሾም
እና ማስተካከልም የአስራ ሁለቱ ሀላፊነት ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፰።
የአባቶችን በረከቶች ለማግኘት እና ይህን
ንም ለማስተዳደር መብትም ለማግኘት ለመሾም
ፈለኩኝ፣ አብር. ፩፥፪። ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር
ካውደሪ እርስ በራስ ወደ አሮናዊ ክህነት ተሾሙ፣
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፰–፸፪።
መራመድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ
(መሄድ)። ደግሞም መንገድ፤ ታዛዥነት፣
ታዛዥ፣ መታዘዝ፤ ጻድቅ፣ ጽድቅ ተመልከቱ
ከእግዚአብሔር ትምህርቶች ጋር መስማማት
ወይም እግዚአብሔር ህዝቦቹ እንዲኖሩ በሚፈል
ግበት መንገድ መኖር፤ ለመንፈስ ቅዱስ መነሳሳት
ተቀባይ መሆን እና ታዛዥ መሆን።
በሕጌ ይሄዱ ወይም አይሄዱ እንደሆነ እኔ እን
ድፈትናቸው፣ ዘፀአ. ፲፮፥፬። በቅንነት የሚሄዱትን
ከመልካም ነገር አያሳጣቸውም፣ መዝ. ፹፬፥፲፩።
በትእዛዜ የሚሄዱ እና ፍርዴን የሚጠብቁ፣ እነር
ሱም ሕዝብ ይሆኑኛል፣ ሕዝ. ፲፩፥፳–፳፩ (ዘዳግ.
፰፥፮)። እግዚአብሔርም ከአንተ ዘንድ የሚሻው
ምንድር ነው? ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ
ዘንድ ነው፣ ሚክ. ፮፥፰ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፪)።
እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን እንሂድ፣ ፩ ዮሐ.
፩፥፯ (፪ ዮሐ. ፩፥፮፣ ፫ ዮሐ. ፩፥፬፣ ፬ ኔፊ ፩፥፲፪)።
ወደ ህይወት በሚያመራው በቀጭኑ ጎዳና ካልተ
ራመዱ፣ ፪ ኔፊ ፴፫፥፱። በእግዚአብሔር ፊት በን
ጹህ ህሊና ተመራመድ፣ ሞዛያ ፪፥፳፯። በእርሱ
ፊት እንከን የሌላችሁ በመሆን ተራመዱ፣ አልማ
፯፥፳፪።
የቤተክርስቲያን አባላት አምላካዊ አካሄድ እና
ንግግር ብቁ መሆናቸውን ያሳዩ፣ ት. እና ቃ.
፳፥፷፱። በነቢዩን አድምጡ እናም ፈቴ በቅድ
ስና ተራመዱ፣ ት. እና ቃ. ፳፩፥፬። ልጆቻቸውን
በጌታ ፊት በቅንነት እንዲራመዱም ያስተምሩ፣
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፰።

መቀየር፣ የተቀየረ
አንተም ከእኔ ጋር ሁን፣ እና እኔም ከአንተ ጋር፤
ስለዚህ ከእኔ ጋር ሄድ፣ ሙሴ ፮፥፴፬።
መርከብ። ደግሞም ቀስተ ዳመና፤ ኖኅ፣
የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች አለቃ፤ የኖኅ ዘመን
የጥፋት ውሀ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ በታላቁ የጥፋት ውሀ ጊዜ
ህይወትን ለማዳን በኖኀ የተገነባው መርከብ።
ከጎፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ፣ ዘፍጥ.
፮፥፲፬። መርከቢቱም በአራራት ተራሮች ላይ ተቀ
መጠች፣ ዘፍጥ. ፰፥፬።
የያሬዳውያን ጀልባዎቻቸው እንደ ኖህ መርከ
ብም የጠበቁ ነበሩ፣ ኤተር ፮፥፯።
መቀባት። ደግሞም ለታመሙት አገልግሎት
መስጠት፤ ዘይት ተመልከቱ
በጥንት ጊዜያት፣ የጌታ ነቢያት እንደ አሮን
ወይም ካህናት ወይም እስራኤልን የሚገዙትን
ንጉሶች አይነት ልዩ ሀላፊነቶች የሚያከናውኑትን
በዘይት ይቀቡ ነበር። በዛሬ ቤተክርስትያን ውስጥ፣
መቀባት ማለት ትንሽ የተቀደሱ ዘይትን በሰው ጭን
ቅላት ላይ እንደ ልዩ በረከት ክፍል ማስቀመጥ ነው።
ይህም መደረግ የሚቻለው በመልከ ጼዴቅ ክህነት
ሀይል እና ስልጣን በኩል ብቻ ነው። ከቅባት በኋላ፣
የእዛ አይነት ክህነት ያለው ሰው ቅባትን ያትማል እና
ልዩ በረከት ለተቀባው ይሰጣል።
እንዲያገለግሉኝ ትቀባቸዋለህ፣ ትቀድሳቸው
ማለህ፣ ዘፀአ. ፳፰፥፵፩ (ዘሌዋ. ፰፥፮–፲፪፣ ፴)።
ለሕዝቤ ለእስራኤል አለቃ ይሆን ዘንድ ትቀባዋለህ፣
፩ ሳሙ. ፱፥፲፮፤ ፲፥፩።
ሽማግሌዎች የታመመውን ዘይት ቀብተው ይጸ
ልዩለት፣ ያዕ. ፭፥፲፬–፲፭ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፬)።
መቀየር፣ የተቀየረ። ደግሞም ደቀ
መዛሙርት፤ ዳግመኛ መወለድን፣
ከእግዚአብሔር መወለድ ተመልከቱ
እምነትን፣ ልብን፣ እና ህይወትን የእግዚአብ
ሔር ፍላጎትን ለመቀበል እና ለመከተል መቀየር
(የሐዋ. ፫፥፲፱)።
ቅያሬ ግለሰብ አስቀድሞ የሚያደርጉትን ለማ
ቆምና የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ለመሆን ለመ
ቀየር ውሳኔ ማድረግ ነው። ንስሀ መግባት፣ ለኃ
ጢያት ስርየት መጠመቅ፣ እጆችን በመጫን መን
ፈስ ቅዱስን መቀበል፣ እና በጌታ ኢየሱስ ክርስ
ቶስ እምነት መቀጥል ቅያሬን ተፈጻሚ ያደርጋል።
ፍጥረታዊ ሰው የተቀደሰና ንጹህ፣ እንደገና በኢየ
ሱስ ክርስቶስ የተወለደ በመሆን ለመቀየር ይችላል
(፪ ቆሮ. ፭፥፲፯፤ ሞዛያ ፫፥፲፱)።
ሰዎች መቀየር እና እንደ ትንሽ ልጆች መሆን
አለባቸው፣ ማቴ. ፲፰፥፫ (ሞዛያ ፫፥፲፱)። አን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መቀደስ፣ የቅድስና ህግ
ተም በተመለስህ ጊዜ ወንድሞችህን አጽና፣ ሉቃ.
፳፪፥፴፪። ቃሉን በደስታ የተቀበሉት ተጠመቁ፣
የሐዋ. ፪፥፴፯–፵፩። ኃጢአተኛን ከተሳሳተበት
መንገድ መልስ፣ ያዕ. ፭፥፳።
ኢኖስ ተቀየረ፣ ኢኖስ ፩፥፪–፭። የንጉስ ቢን
ያም ቃላት ታላቅ ለውጥ ለህዝቦች አመጣ፣ ሞዛያ
፭፥፪ (አልማ ፭፥፲፪–፲፬)። የሰው ዘር ሁሉ እንደገና
መወለድ፣ አዎን በእግዚአብሔር መወለድ፣ አለ
በት፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፭። አልማ እና የሞስያ ልጆች
ተቀየሩ፣ ሞዛያ ፳፯፥፴፫–፴፭። የላሞኒ አባት ተቀ
የረ፣ አልማ ፳፪፥፲፭–፲፰። በእግዚአብሔር ሀይ
ልና ቃል፣ ወደ ጌታ ተቀየሩ፣ አልማ ፶፫፥፲። ንስሀ
መግባት የልብ ቅያሬን ያመጣል፣ ሔለ. ፲፭፥፯።
ብዙዎች በሚያምኑበት በኢየሱስ ክርስቶስ በነበ
ረው የእግዚአብሔር ኃይል እና መንፈስ እንዲሁም
ሥልጣን እንደተጎበኙ በእውነት ለህዝቡ አስታው
ቀዋል፣ ፫ ኔፊ ፯፥፳፩። በእኔ በነበራቸው እምነት
የተነሳ በእሳት እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ተጠ
መቁ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፳።
ይሂዱ፣ እና ለህዝቦቹም ንስሀ መግባትን ይስበኩ፣
ት. እና ቃ. ፵፬፥፫–፬።
መቀደስ፣ የቅድስና ህግ። ደግሞም የትብብር
ስርዓት፤ የእግዚአብሔር መንግስት ወይም
መንግስተ ሰማያት ተመልከቱ
መቀደስ፣ ቅዱስ ማድረግ፣ ወይም ጻድቅ
መሆን። የቅድስና ህግ ወንዶች እና ሴቶች ጊዜአ
ቸው፣ ችሎታቸውን፣ እና የንብረት ሀብታቸውን
የእግዚአብሔር መንግስትን ለመመስረትና ለመገ
ንባት በምርጫ የሚቀድሱበት መለኮታወ መመ
ሪያ ነው።
ዛሬ እጃችሁን ለእግዚአብሔር ቅዱስ አድርጉ፣
ዘፀአ. ፴፪፥፳፱።
የሚያምኑት ሁሉ ያላቸውንም ሁሉ በአንድነት
ያዙ፣ የሐዋ. ፪፥፵፬–፵፭።
ሁሉም ነገሮች በጋራ ነበሩአቸው፣ ስለዚህ ድሃና
ሃብታም አልነበራቸውም፣ ፬ ኔፊ ፩፥፫።
ጌታ የቅድስና መሰረታዊ መመሪያን ገለጸ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፱ (ት. እና ቃ. ፶፩፥፪–፲፱፣
፶፰፥፴፭–፴፮)። አንድ ሰው ከሌላ በላይ ንብረት
አይኑረው፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳። እያንዳንዱ ሰው
በቤተሰቡ መሰረት በድርሻው እኩል ይሰጠው፣
ት. እና ቃ. ፶፩፥፫። ቅዱሳን በሰማያዊና በምድራዊ
ነገሮች በእኩል እንዲተሳሰሩ ዘንድ ስነስርዓት ተመ
ስርቶ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፬–፭። እያንዳንዱ
ሰው በሚፈልገውና በሚያስፈልገው መሰረት እኩል
ይገባኛል አለው፣ ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፯–፲፱። ፅዮን
በሰለስቲያል ህግ መሰረታዊ መርሆች ብቻ መገን
ባት ትችላለች፣ ት. እና ቃ. ፻፭፥፭።
፲፰ የሔኖክ ህዝቦች የአንድ ልብ እና የአንድ አእ

፳፪
ምሮ ስለነበሩ፣ እና በጽድቅ ስለኖሩ፣ እና በመካከ
ላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም፣ ሙሴ ፯፥፲፰።
መቃብር። ደግሞም ትንሳኤ ተመልከቱ
የምድራዊ ሰውነት መቀበሪያ ቦታ። በኃጢያት
ክፍያ ምክንያት፣ እያንዳንዱ ሰው ከመቃብር በት
ንሳኤ ይነሳል።
ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ፣ መቃብሮች ተከ
ፈቱ እና ብዙ ሰውነቶች ተነሱ፣ ማቴ. ፳፯፥፶፪–፶፫
(፫ ኔፊ ፳፫፥፱–፲፫)። ሲኦል ሆይ፥ ድል መንሣትህ
የት አለ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፭።
መቃብርም የያዘቻቸውን አካላት ማስረከብ አለ
ባት፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፩–፲፫።
በመቃብራቸው የሚያነቀላፉትም ይመጣሉ፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፯–፺፰። የማጥመቂያም ገንዳ
የመቃብር ምሳሌ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፪–፲፫።
መቆጠር። ደግሞም ማክበር፤ ክብር ተመልከቱ
ሰውን ወይም አንድ ነገርን፣ በተለይ በወንጌል
አስተያየት፣ ብቁነት እና ዋጋ እንዳለው መመል
ከት።
ከሰውም የተጠላ ነው፣ እኛም አላከበርነውም፣
ኢሳ. ፶፫፥፫–፬።
በሰው ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ፊት
ርኵሰት ነው፣ ሉቃ. ፲፮፥፲፭። እያንዳንዱ ባልን
ጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቍ
ጠር፣ ፊልጵ. ፪፥፫።
ጌታ ሁሉንም ሕዝብ በአንድ ዐይን ይመለከታል፣
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭። እያንዳንዱ ሰው ጎረቤቱን እን
ደራሱ ያክብር ዘንድ ጥብቅ ትዕዛዝ ነበር፣ ሞዛያ
፳፯፥፬ (ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፬–፳፭)።
በሰላም ቀናቸው ምክሬን ትንሽ ዋጋ እንዳለው
ተመለከቱት፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፰።
መበለት። ባል የሞተባት ተመልከቱ
መበርታት፣ ብርቱነት። ደግሞም እምነት፣
ማመን፤ ፍርሀት ተመልከቱ
በልዩም ትክክለኛውን ለማድረግ አለመፍራት።
ጽኑ፥ አይዞአችሁ፣ ዘዳግ. ፴፩፥፮ (ኢያ. ፩፥፮–
፯)። የተጻፈውን ሁሉ ለመጠበቅና ለማድረግ በጣም
በርቱ፣ ኢያ. ፳፫፥፮።
እግዚአብሔር የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም፣
፪ ጢሞ. ፩፥፯።
ይህን ሲሰማ ልቡ በረታ፣ አልማ ፲፭፥፬ (አልማ
፷፪፥፩)። የሔለማን ልጆች በድፍረትም ጀግኖች
ነበሩ፣ አልማ ፶፫፥፳–፳፩። እንዲህ ያለን ታላቅ
ድፍረትን በጭራሽ አላየሁም፣ አልማ ፶፮፥፵፭።
በርቱ፣ ወንድሞች፣ እና ወደ ድል ሂዱ፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፪።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፳፫
መበተን። እስራኤል—የተበተኑት እስራኤል
ተመልከቱ
መበደል
መለኮታዊ ህግን መተላለፍ፣ ኃጢያት መስራት፣
ወይም ችግር ወይም ጉዳት እንዲገኝ ማድረግ ነው፤
ደግሞም ማስከፋት ወይም ማናደድ ነው።
የተበደለ ወንድም እንደ ጸናች ከተማ ጽኑ ነው፣
ምሳ. ፲፰፥፲፱።
ቀኝ ዓይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ከአንተ
ጣላት፣ ማቴ. ፭፥፳፱። ከእነዚህ ከታናናሾቹ አን
ዱን የሚያሰናክል ሁሉ፥ የወፍጮ ድንጋይ በአ
ንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባሕር መስጠም ይሻለው
ነበር፣ ማቴ. ፲፰፥፮ (ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፲፱–፳፪)።
ወንድሞቻችሁ ወይም እህቶቻችሁ ቢያስቀይሟ
ችሁ፣ ከተናዘዘ ወይም ከተናዘዘችም ትታረቃላ
ችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፹፰። የእርሱ እጅ እን
ዳለበት ከማይመሰክሩ እና ትእዛዙን ከማያከብሩ
በቀር፣ በምንም ሰው እግዚአብሔርን አያስቀይመ
ውም፣ ወይም በማንም ላይ ቁጣው አይቀጣጠልም፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፩።
መባህ። በኩራት ተመልከቱ
መባረክ፣ የተባረከ፣ በረከት። ደግሞም
ህግ፤ ለታመሙት አገልግሎት መስጠት፤
አመስጋኝ፣ ምስጋናን፣ ምስጋና መስጠት፤
የፓትሪያርክ በረከቶች፤ ጸጋ ተመልከቱ
መለኮታዊ ድጋፍን ለአንድ ሰው መስጠት።
ለእውነተኛ ደስታ፣ ለደህንነት፣ ወይም ለብል
ፅግና ተጨማሪ ምክንያት የሚሆነው ማንኛውም
ነገር በረከት ነው።
በረከቶች ሁሉ በዘለአለማዊ ህግጋት ላይ የተመ
ሰረቱ ናቸው (ት. እና ቃ. ፻፴፥፳–፳፩)። እግዚአ
ብሔር ልጆቹ በእዚህ ህይወት ደስታን እንዲያገኙ
እልስሚፈልግ (፪ ኔፊ ፪፥፳፭)፣ ለትእዛዛቱ ታዛ
ዥነታቸው ውጤታ (ት. እና ቃ. ፹፪፥፲)፣ ለጸ
ሎት መልስ ወይም ለክህነት ስልጣን ስነስርዓት
(ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፰፤ ፻፯፥፷፭–፷፯)፣ ወይም
በጸጋው በኩል (፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫) በረከቶችን ይሰ
ጣቸዋል።
ክርስቶስ ስለመባረክ የተናገራቸው አረፍት ነገ
ሮች ታዋቂ የሆኑ ስለብሩክነት መግለጫ የተዘረዘረ
ነው (ማቴ. ፭፥፩–፲፪፤ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩–፲፪)።
አጠቃላይ፣ ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ እባ
ርክሃለሁ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፪–፫ (፩ ኔፊ ፲፭፥፲፰፣
አብር. ፪፥፱–፲፩)። በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው፣
ምሳ. ፲፥፮። የታመነ ሰው እጅግ ይባረካል፣ ምሳ.
፳፰፥፳። ጌታ የሰማይ መስኮትን ይከፍታል እና በረ
ከቶችን ያፈስልሀል፣ ሚል. ፫፥፲ (፫ ኔፊ ፳፬፥፲)።
ክርስቶስ ስለተባረኩ የተናገራቸው አረፍት ነገ

መብት
ሮች የበረከቶች የተስፋ ቃል ይሰጣሉ፣ ማቴ. ፭፥፩–
፲፪ (፫ ኔፊ ፲፪፥፩–፲፪)። ወደ በጉ ሰርግ እራት የተ
ጠሩ ብፁዓን ናቸው፣ ራዕ. ፲፱፥፱።
ጻድቅ የሆነ በእግዚአብሔር የተወደደ ነው፣
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭ (ሞዛያ ፲፥፲፫)። ካዳመጣችሁ፣
በረከት እተውላችኋለሁ፣ ፪ ኔፊ ፩፥፳፰። ለእና
ንተ አንድ አይነት በረከት እተውላችኋላሁ፣ ፪ ኔፊ
፬፥፱። ወዲያው ባረካችሁ፣ ሞዛያ ፪፥፳፬። በእርሱ
ላይ እምነታቸውን ለሚያሳርፉ ጌታ ባረካቸውም
አበለጸጋቸውም፣ ሔለ. ፲፪፥፩።
ስራዬን ለማምጣት እርዳታ ስጥ፣ እናም ትባረካ
ለህ፣ ት. እና ቃ. ፮፥፱። ሁልጊዜም ጸልይ፣ እናም
በረከትህ ታላቅ ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፰።
ተጠመቅ፣ እናም መንፈሴን እንዲሁም ከምታ
ውቀው በላይ ታላቅ የሆነን በረከት ትቀበላለህ፣
ት. እና ቃ. ፴፱፥፲። ከብዙ ፈተናዎች በኋላ በረከ
ቶች መጡ፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፬። ሰዎች ትእዛዛትን
አያከብሩም፤ እመነጥቃለሁ እና በረከቶችን አይ
ቀበሉም፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፴፪። አብ ያዘጋጀላ
ችሁ በረከት እንዴት ታላቅ እንደሆነ አልገባችሁም፣
ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፯። በሊቀ ካህናት በኩል በቤተክ
ርስትያኗ ላይ የስነስርዓቶች መከናወን እና በረከቶች
መጡ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፷፭–፷፯። ሁሉም በረከ
ቶች የሚሞረኮዙበት ህግ አለ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳።
በእጆቼ በረከቶችን የሚያገኙ በህግጋቴ ይኖራሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፭። በረከቶች ጌታን ለሚወዱት
ተጠብቀው ተይዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፪።
አብርሐም የአባቶችን በረከቶችና እነዚህን የማ
ስተዳደር መብት ፈለገ፣ አብር. ፩፥፪።
ልጆችን መባረክ፣ አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ
ባረካቸው፣ ማር. ፲፥፲፮።
ህጻናቶቻቸውን አንድ በአንድ ወሰደ፣ እናም ባረ
ካቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፳፩።
ሽማግሌዎች ልጆችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ይባርኩ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፸።
መብት። ደግሞም ባርነት፤ ነጻ ምርጫ፤ ነጻ፣
ነጻነት ተመልከቱ
በነጻነት ለመስራት እና ለማሰብ የሚኖር ችሎታ።
በወንጌል መሰረታዊ መርሆች ታዛዥ መሆን ከኃጢ
ያት መንፈሳዊ ባርነት ሰውን ነጻ ያደርጋል (ዮሐ.
፰፥፴፩–፴፮)።
ትእዛዛትህንም ፈልጌአለሁና አስፍቼ እሄዳለሁ፣
መዝ. ፻፲፱፥፵፭።
የጌታም መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ፣
፪ ቆሮ. ፫፥፲፯። ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባ
ርነት ቀንበር አትያዙ፣ ገላ. ፭፥፩ (ት. እና ቃ.
፹፰፥፹፮)።
ሰዎች ነፃነትን ወይም ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመ
ምረጥ ነፃ ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯። ይህ ምድር የነ
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መተርጎም
ፃነት ምድር ይሆናል፣ ፪ ኔፊ ፲፥፲፩። ሞሮኒ በኔፋ
ውያን መካከል የነፃነት ዓርማው እንዲሰቀል አደ
ረገ፣ አልማ ፵፮፥፴፮።
ጌታ እና አገልጋዮቹ ለታሰሩት ነጻነትን አወጁ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፰፣ ፴፩፣ ፵፪።
መተርጎም
በአንድ ቋንቋ የተሰጠውን ትርጉም እና ሀሳብ
በሌላ ቋንቋ በእኩል ሁኔታ መግለፅ (ሞዛያ ፰፥፰–
፲፫፤ እ.አ. ፩፥፰)። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣
ይህም እንደ እግዚአብሔር ስጦታ ይጠቆማል
(አልማ ፱፥፳፩፤ ት. እና ቃ. ፰፤ ፱፥፯–፱)። አንዳ
ንዴም ይህ በቋንቋ የተተረጎመውን ማሻሻል ወይም
ማስተካከል ማለትም ወይም የጠፉትን ቃላት በዳ
ግም መመለስም ሊሆን ይችላል (ት. እና ቃ.
፵፭፥፷–፷፩)። ጆሴፍ ስሚዝ የንጉስ ጄምስ መፅ
ሐፍ ቅዱስን በመነሳሳት እንዲተረጉም ታዝዞ ነበር
(ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፮፤ ፸፮፥፲፭)።
ጆሴፍ ስሚዝ በእግዚአብሔር ምህረት፣ በእ
ግዚአብሔር ኃይል መጽሐፈ ሞርሞንን የመተር
ጎም ኃይል ነበረው፣ ት. እና ቃ. ፩፥፳፱። የመተ
ርጎም ስጦታ አለህ፣ ት. እና ቃ. ፭፥፬። ከእኔ የም
ትፈልግ ከሆነ እንድትተረጉም ስጦታን እሰጥሃ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፮፥፳፭። እግዚአብሔር ለጆሴፍ
ስሚዝ መፅሐፈ ሞርሞንን ለመተርጎም ከላይ ሀይ
ልን ሰጠው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፰።
በኡሪምና ቱሚም ጥቅም አንዳንዶቹን ፊደ
ኖች ተረጎመ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፪ (ሞዛያ ፰፥፲፫፣
፳፰፥፲፫)።
መተኛት
ሰው የማይንቀሳቀስ ወይም ሩሁን የሳተበት የእረ
ፍት ሁኔታ። ጌታ ቅዱሳኑን ከሚያስፈልጋቸው በላይ
እንዳይተኙ መክሯል (ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፬)።
መተኛት የመንፈስ ሞት (፩ ቆሮ. ፲፩፥፴፤ ፪ ኔፊ
፩፥፲፫) ወይም የስጋዊ ሞት (ሞር. ፱፥፲፫) ምልክ
ትም ሊሆን ይችላል።
መታመን። ደግሞም ልበ ሙሉነት፤ እምነት፣
ማመን ተመልከቱ
በአንድ ሰው ወይም በአንድ ነገር ላይ መመካት
ወይም እምነትን መጣል። በመንፈሳዊ ነገሮች፣
ማመን በእግዚአብሔር እና በመንፈሱ መመካት
ነው።
ቢገድለኝ ስንኳ እርሱን በትዕግሥት እጠባበቃ
ለሁ፣ ኢዮብ ፲፫፥፲፭። በፍጹም ልብህ በእግዚአ
ብሔር ታመን፣ ምሳ. ፫፥፭። እግዚአብሔር በእርሱ
የሚያምኑትን አገልጋዮች አዳነ፣ ዳን. ፫፥፲፱–፳፰።
ለዘለዓለም በአንተ እታመናለሁ፣ ፪ ኔፊ ፬፥፴፬።
ተደሰቱ፣ እናም በእግዚአብሔር እምነታችሁን

፳፬
አድርጉ፣ ሞዛያ ፯፥፲፱። እምነቱን በእርሱ ያደረገ
በመጨረሻው ቀን ከፍ ይላል፣ ሞዛያ ፳፫፥፳፪።
እምነታቸውን በእግዚአብሔር ላይ ያደረጉ ሁሉ፣
በፈተናቸውይደገፋሉ፣ አልማ ፴፮፥፫፣ ፳፯።
በስጋ ክንድ አትመካ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፱። ወደ
መልካም በሚመራው መንፈስ ላይ እምነትህን አድ
ርግ፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፪። በእኔ ይመን እናም ግራ
አይጋባ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፮።
መኃልይ መኃልይ ዘሰለሞን
የብሉይ ኪዳን መፅሀፍ። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
መኃልይ መኃልይ ዘሰለሞን የተነሳሳ ጽሁፍ አይ
ደለም ብሎ አስተምሯል።
መነሳሳት። ህያው ማድረግ ተመልከቱ
መነሳሻ፣ መነሳሳት። ደግሞም መንፈስ ቅዱስ፤
ራዕይ ተመልከቱ
ለሰው በእግዚአብሔር የተሰጠው መኮታዊ አመ
ራር። መነሳሳት ከመንፈስ የሚመጣው በተለያዩ
መንገዶች ወደ ሰው አዕምሮና ልብ ነው።
ከእሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ፣
፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፪።
መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነ
ገርኋችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል፣ ዮሐ. ፲፬፥፳፮። የእ
ውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፣
ዮሐ. ፲፮፥፲፫።
ማድረግ ያለብኝን ነገሮች ቀድሜ ሳላውቅ በመ
ንፈስ ተመራሁ፣ ፩ ኔፊ ፬፥፮። የጌታ ድምፅ በአዕ
ምሮዬ መጣ፣ ኢኖስ ፩፥፲። ያለማቋረጥ መልካምን
እንዲሰሩ የሚጋብዝ እናም የሚገፋፋ በእግዚአብ
ሔር የሚነሳሳ ነው፣ ሞሮኒ ፯፥፲፫–፲፮።
በአምሮህ ሰላምን አልተናገርኩህምን፣
ት. እና ቃ. ፮፥፳፫። በአዕምሮህ እና በልብህ እነግ
ርሃለሁ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፪። መንፈሴ አእምሮህን
ያብራራል፣ ነፍስህን በደስታ ይሞላል፣ ት. እና ቃ.
፲፩፥፲፫። በዛኑ ግዜ የምትናገርውን እና የምትጽፈ
ውን ይሰጥሃል፣ ት. እና ቃ. ፳፬፥፮ (ት. እና ቃ.
፹፬፥፹፭)። ትንሽ የዝምታ ለስላሳ ድምፅም በሁ
ሉም ነገሮች አሾከሸከ እና ሰንጥቆ ገባ፣ ት. እና ቃ.
፹፭፥፮።
መና። ደግሞም ኦሪት ዘፀአት፤ የህይወት
እንጀራ ተመልከቱ
የማር ጣም ያለው ትንሽ፣ ክብ የመሰለ ምግብ
(ዘፀአ. ፲፮፥፲፬–፴፩) ወይም አዲስ ዘይት (ዘኁል.
፲፩፥፯–፰)። በምድረበዳ ውስጥ በነበሩበት በአርባ
አመታት ጊዜ ጌታ የእስራኤል ልጆችን ለመመ
ገብ ይህን ሰጣቸው (ዘፀአ. ፲፮፥፬–፭፣ ፲፬–፴፣ ፴፭፤
ኢያ. ፭፥፲፪፤ ፩ ኔፊ ፲፯፥፳፰)።
የእስራኤል ልጆች መና (ወይም በዕብራውያን
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፳፭
ቋንቋ ማን-ሁ) ብለው ጠሩት—ይህም “ምንድን
ነው?” ማለት ነው—ምክያቱም ምን እንደሆነ አላ
ወቁምና (ዘፀአ. ፲፮፥፲፭)። ደግሞም ይህ “የመላእ
ክት ምግብ” እና “የሰማይ እንጀራ” ተብሎ ይታወ
ቃል (መዝ. ፸፰፥፳፬–፳፭፤ ዮሐ. ፮፥፴፩)። ይህም
የህይወት እንጀራ የሚሆነው የክርስቶስ ምሳሌ ነበር
(ዮሐ. ፮፥፴፩–፴፭)።
መናቅ። መጥላት፣ ጥላቻ ተመልከቱ
መናዘዝ። ደግሞም መጸጸት፣ ንስሀ መግባት፤
ይቅርታ ማድረግ ተመልከቱ
ቅዱሣት መጻህፍት መናዘዝን በሁለት መንገዶች
ተጠቅመውበታል። በሌላ አባባል፣ መናዘዝ ኢየሱስ
እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ መናዘዝ አይነት በአንድ
ነገር የእራስን እምነት ሁኔታ መግለፅ ነው (ማቴ.
፲፥፴፪፤ ሮሜ ፲፥፱፤ ፩ ዮሐ. ፬፥፩–፫፤ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፬)።
መናዘዝ፣ እንደ ኃጢያት መናዘዝ አይነት፣
ለራስ ወንጀለኛነት ተቀባይ መሆን ማለት ነው።
ሁሉም ሰው ኃጢያቶቻቸውን ሁሉ ለጌታ መናዘዝ
እና የእርሱን ምህረት የማግኘት ሀላፊነት አላቸው
(ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫)። አስፈላጊም ሲሆን፣
ኃጢያቶች ለተሰራበት ወይም ለተሰራባቸው ሰዎች
መናዘዝ ያስፈልጋል። ሀይለኛ ኃጢያቶች ለቤተክር
ስቲያኗ ባለስልጣናት (በብዙም ጊዜ ለኤጲስ ቆጶስ)
መናዘዝ ይገባል።
የሠራውን ኃጢአት ይናዘዛል፣ ዘሌዋ. ፭፥፭።
ኃጢአታቸውንም ይናዘዛሉ፣ ዘሌዋ. ፳፮፥፵–፵፪።
ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ፥ ለእርሱም ተናዘዝ፣
ኢያ. ፯፥፲፱።
ሰዎች ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ
ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር፣ ማቴ. ፫፥፭–፮።
ኃጢያታቸውን የተናዘዙት ተላላፊዎች ይቅርታ
ይሰጣቸዋል፣ ሞዛያ ፳፮፥፳፱።
ኃጢያትህን ተናዘዝ አለበለዚያም ቅጣቶችን ትሰ
ቃያለህ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳። ንስሀ የሚገቡ ኃጢ
ያቶቻቸውን ይናዘዛሉ እናም ይተዉአቸዋልም፣
ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፫። ጌታ ኃጢያቶችን በትሁት
ልብ ለሚናዘዙት መሀሪ ነው፣ ት. እና ቃ. ፷፩፥፪።
ጌታ ለሚናዘዙና ይቅርታን ለሚጠይቁ ኃጢያቶችን
ይቅርታ ያደርጋል፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፯።
መንገድ። ደግሞም መራመድ፣ ከእግዚአብሔር
ጋር መራመድ (መሄድ)፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ሰው የሚከተለው መንገድ ወይም አቅጣጫ።
ኢየሱስ መንገዱ ነኝ አለ (ዮሐ. ፲፬፥፬–፮)።
በመንገዱም እንድትሄድ የእግዚአብሔርን ትእ
ዛዝ ጠብቅ፣ ዘዳግ. ፰፥፮። ልጅን በሚሄድበት መን

መንግስት
ገድ ምራው፣ ምሳ. ፳፪፥፮ (፪ ኔፊ ፬፥፭)። መን
ገዴ ከመንገዳችሁ ከፍ ያለ ነው፣ ኢሳ. ፶፭፥፰–፱።
ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ፥ መን
ገዱም የቀጠነ ነውና፣ ማቴ. ፯፥፲፫–፲፬ (፫ ኔፊ
፲፬፥፲፫–፲፬፣ ፳፯፥፴፫፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪፣
፳፭)። እግዚአብሔር ከፈተናው ጋር መውጫውን
ደግሞ ያደርግላችኋል፣ ፩ ቆሮ. ፲፥፲፫።
ጌታ ያዘዛቸውን ትዕዛዛት የሚሟሉበትን መንገድ
ካላዘጋጀ በቀር ለሰው ልጆች ትዕዛዛትን አይሰጥም፣
፩ ኔፊ ፫፥፯ (፩ ኔፊ ፱፥፮፣ ፲፯፥፫፣ ፲፫)። በመግቢ
ያው ካልሆነ በቀር ምንም ሌላ መንገድ የለም፣ ፪ ኔፊ
፱፥፵፩። በራሳችሁ ዘለዓለማዊውን ሞት ወይም የዘ
ለዓለማዊውን ህይወት መንገድ እራሳችሁ ለመም
ረጥ ነጻነት አላችሁ፣ ፪ ኔፊ ፲፥፳፫። መንገዱ ይህ
ነው፤ የተሰጠ ሌላ መንገድም ሆነ ስም የለምና፣
፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩ (ሞዛያ ፫፥፲፯፣ አልማ ፴፰፥፱፣
ሔለ. ፭፥፱)። እግዚአብሔርም በልጁ ስጦታም ይበ
ልጥ የተመረጠውን መንገድ አዘጋጅቷል፣ ኤተር
፲፪፥፲፩ (፩ ቆሮ. ፲፪፥፴፩)።
ሁልም ሰው በራሱ መንገድ ይጓዛል፣ ት. እና ቃ.
፩፥፲፮። ይህም በእኔ መንገድ መደረግ አለበት፣
ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፮።
መንግስት። ደግሞም ህገ መንግስት ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለስ፣ የጻድቅ መንግስት
ይመሰርታል።
አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ኢሳ. ፱፥፮
(፪ ኔፊ ፲፱፥፮)።
እንኪያስ የቄሣርን ለቄሣር አስረክቡ፣ ማቴ.
፳፪፥፳፩ (ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፮)። ለባለ ሥልጣ
ኖች ይገዛ፣ ሮሜ ፲፫፥፩። ለነገሥታትና ለመኳን
ንትም ሁሉ ጸልይ፣ ፩ ጢሞ. ፪፥፩–፪። ለገዦችና
ለባለ ሥልጣኖች የሚገዙና የሚታዘዙ ሁኑ፣ ቲቶ
፫፥፩። ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ሥርዓት ሁሉ ተገዙ፣
፩ ጴጥ. ፪፥፲፫–፲፬። የዓለም መንግሥት የክርስቶስ
ትሆናለች፣ ራዕ. ፲፩፥፲፭።
ፃድቅ ሰው የእናንተ ንጉስ ይሁን፣ ሞዛያ
፳፫፥፰። በህዝቡም ድምፅ ጉዳያችሁን ፈፅሙ፣
ሞዛያ ፳፱፥፳፮።
ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ የእኛ ገዢ ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፵፩፥፬። የእግዚአብሔርን ህግጋትን
የሚጠብቅ የምድርን ህግጋት የመጣስ ፍላጎት አይ
ኖረውም፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፩። ክፉው ሲያስተ
ዳድር ህዝቡ ያዝናል፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፱–፲። መን
ግስቶች እግዚአብሔር ለሰው ጥቅም የመሰረታቸው
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፩–፭። ሰዎች መንግ
ስቶች ለመቀበል እና ለመደገፍ ግዴታ አላቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፭።
፲፪ ለንጉሶች፣ ለፕሬዘደንቶች፣ ለመሪዎች፣
እናም ለዳኛዎች ታዛዦች በመሆን፣ በህግ በመ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መንፈሳዊ ሞት
ታዘዝ፣ በማክበርና በመደገፍ እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፲፪።
መንፈሳዊ ሞት። ደግሞም ሲዖል፤ ኩነኔ፤
የአዳም እና የሔዋን ውድቀት፤ የጥፋት
ልጆች፤ ደህንነት፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
ከእግዚአብሔር እና ከተፅዕኖው መለየት፤ ጻድ
ቅን ከሚነኩ ነገሮች መሞት። ሉሲፈር እና ከሰማይ
ሰራዊት አንድ ሶስተኞቹ ከሰማይ በሚወረወሩበት
ጊዜ በመንፈስ ሞቱ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯)።
መንፈሳዊ ሞት ወደ አለም የተዋወቀው በአዳም
ውድቀት ምክንያት ነው (ሙሴ ፮፥፵፰)። ክፉ ሀሳ
ቦች፣ ቃላት፣ እና ስራዎች ያላቸው ስጋዊ ሰዎች
በምድር ላይ በህይወት እያሉ በመንፈስ የሞቱ
ናቸው(፩ ጢሞ. ፭፥፮)። በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢ
ያት ክፍያ በኩል እና ለወንጌሉ መሰረታዊ መርሆችና
ስነስርዓቶች ታዛዥ በመሆን፣ ወንዶች እና ሴቶች
ከኃጢያት ንጹህ ለመሆንና መንፈሳዊ ሞትን ለማ
ሸነፍ ይችላሉ።
መንፈሳዊ ሞት ደግሞም የስጋዊ ሰውነት ሞትን
በመከተል ለደርስ ይችላል። ከሞት የተነሱ ሰዎች
እና ዲያብሎስና መላእክቱ ይፈረድባቸዋል። በወ
ንጌሉ ብርሀን እና እውነት ላይ በፈቃደኝነት የሚያ
ምጹ በመንፈሳዊ ሞት ይሰቃያሉ። ይህ ሞት ብዙም
ጊዜ ሁለተኛ ሞት ይባላል (አልማ ፲፪፥፲፮፤ ሔለ.
፲፬፥፲፮–፲፱፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፮–፴፰)።
ክፉ አድራጊዎች ይጠፋሉ፣ መዝ. ፴፯፥፱።
ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ሮሜ ፰፥፮ (፪ ኔፊ
፱፥፴፱)። ምኞት ሰዎችን በፈተና እና በወጥመድም
ያጠፋቸዋል፣ ፩ ጢሞ. ፮፥፱። ኃጢአት ሞትን ትወ
ልዳለች፣ ያዕ. ፩፥፲፭። ድል የነሣው በሁለተኛው
ሞት አይጐዳም፣ ራዕ. ፪፥፲፩። ሁለተኛው ሞት
በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም፣ ራዕ. ፳፥፮፣ ፲፪–
፲፬። ኃጢያተኞች ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት
በሚቃጠል ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁለተኛው ሞት
ነው፣ ራዕ. ፳፩፥፰ (ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፯–፲፰)።
ሰዎች ነፃነትን ወይም ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመ
ምረጥ፣ ወይም እንደዲያብሎስ ምርኮና ሀይል ምር
ኮንና ሞትን ለመምረጥ ነፃ ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯
(፪ ኔፊ ፲፥፳፫፣ አልማ ፳፱፥፭፣ ሔለ. ፲፬፥፴–
፴፩)። እግዚአብሔር ከሞትና ከሲኦል የምናመል
ጥበት መንገድ አዘጋጅቷል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲። እናም
የዲያብሎስ መልዕክተኛ በመሆን የሁለተኛው ሞት
ከሆነው እሳትና ዲን ራሳችሁን እንዳትጥሉ ከሲዖል
ህመም ራሳችሁን ፍቱ፣ ያዕቆ. ፫፥፲፩። ፍጥረታዊ
ሰው የእግዚአብሔር ጠላት ነው፣ ሞዛያ ፫፥፲፱።
በሁለተኛ ሞትም እንዳትሰቃዩ፣ ጌታ ንስሃን ይስጣ
ችሁ፣ አልማ ፲፫፥፴። አልማ በዘለአለማዊው የሞት
ሰንሰለት ተከብቦ ነበር፣ አልማ ፴፮፥፲፰። ኃጢ
ያተኞች ጻድቅ ለሆኑት ነገሮች ይሞታሉ፣ አልማ

፳፮
፵፥፳፮ (አልማ ፲፪፥፲፮)። ውድቀት በሰው ዘር
በሙሉ የመንፈስ ሞትን አመጣ፣ አልማ ፵፪፥፱
(ሔለ. ፲፬፥፲፮–፲፰)።
አዳም ሲወድቅ፣ በመንፈስ ሟች ሆነ፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵–፵፩፣ ፵፬።
መንፈሳዊ ስጦታ። ደግሞም ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት ተመልከቱ
በአጠቃላይ አስተሳሰብ፣ የእግዚአብሔር ሀይል
ስጦታ። ብቁ የቤተክርስቲያኗ አባላት ዘለአለማዊነ
ትን ለማግኘት የሚያስፈልጋቸውን መመሪያና የቅ
ዱስ ክህነት ቃል ኪዳኖች በሚሰጣቸው በቤተመ
ቅደስ ስነስርዓቶች በኩል የሀይል ስጦታን ይቀበ
ላሉ። መንፈሳዊ ስጦታ ስለደህናነት አላማ መመ
ሪያንም ይጨምራል።
በእዚያም ከላይ የኃይል መንፈሳዊ ስጦታም
ይሰጣችኋል፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፪፣ ፴፰ (ሉቃ.
፳፬፥፵፱፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፮)። ቤት ገንቡ፣ በዚህ
ቤትም የመረጥኳቸውን ከላይ መንፈሳዊ ስጦታ
ለመስጠት አቅጃለሁ፣ ት. እና ቃ. ፺፭፥፰። ታላቅ
መንፈሳዊ ስጦታ እና በረከት አዘጋጅቻለሁ፣
ት. እና ቃ. ፻፭፥፲፪፣ ፲፰፣ ፴፫። አገልጋዮቼ በተ
ቀበሉት መንፈሳዊ ስጦታ ምክንያት የብዙዎች ልብ
በታላቅ ይደሰታሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፱። ግርማ፣
ክብር፣ እና መንፈሳዊ ስጦታ፣ በቅዱስ ቤቴ ስነ
ስርዓት የተሾሙ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፱።
በአብ እንደ አሮን የተጠሩ በክህነት ስልጣን ቁል
ፎች ይበለፅጋሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፶፱።
መንፈሳዊ ጭለማ። ደግሞም ክፉ፣ ክፋት
ተመልከቱ
ጥፋተኛነት ወይም ስለመንፈሳዊ ነገሮች አላዋ
ቂነት።
ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑንም ጨለማ ለሚያደ
ርጉ፣ ኢሳ. ፭፥፳ (፪ ኔፊ ፲፭፥፳)። ጨለማ ምድ
ርን ድቅድቅ ጨለማም አሕዛብን ይሸፍናል፣ ኢሳ.
፷፥፪።
ኢየሱስ ብርሃኑም በጨለማና ተቀምጠው
ላሉት ያበራል፣ ሉቃ. ፩፥፸፱። ብርሃንም በጨ
ለማ ይበራል፥ ጨለማም አላሸነፈውም፣ ዮሐ.
፩፥፭ (ት. እና ቃ. ፵፭፥፯)። እንግዲህ የጨለማ
ውን ሥራ አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ፣
ሮሜ ፲፫፥፲፪። ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር
አትተባበሩ፣ ኤፌ. ፭፥፰–፲፩።
ስላልጠየቃችሁ፣ ወይም ስላላንኳኳችሁ ነው፤
ስለሆነም፣ ወደ ብርሃኑ አልመጣችሁም፣ ነገር ግን
በጨለማው ትጠፋላችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፪፥፬። ሰይጣን
የጨለማ ስራን ያሰራጫል፣ ሔለ. ፮፥፳፰–፴፩።
የጨለማ ሀይሎች በምድር ላይ ይሰራጫል፣
ት. እና ቃ. ፴፰፥፰፣ ፲፩–፲፪። አለም በሙሉ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፳፯
በጨለማና በኃጢያት ስር ይቃሰታሉ፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፵፱–፶፬። ለክብሬ ዐይናችሁ ቀና ብትሆን፣
በእናንተም ምንም ጭለማ አይኖርም፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፷፯።
እንደዚህም የጭለማ ስራዎች በሰው ልጆች ሁሉ
መካከል መሳካት ጀመረ፣ ሙሴ ፭፥፶፭።
መንፈስ። ደግሞም ሰው፣ ሰዎች፤ ስጋዊ ሞት፤
ትንሳኤ፤ ነፍስ ተመልከቱ
ከምድራዊ ውልደት በፊት የነበረው፣ በስጋዊ
ሰውነት ውስጥ በምድራዊ ህይወት ጊዜ የሚኖር፣
እናም ከሞት በኋላም እስከ ትንሳኤ ድረስ ተለይቶ
የሚኖረው የህያው ሰው ክፍል። ሁሉም ህያው ነገ
ሮች፣ የሰው ዘር፣ እንስሳት፣ እና ተክል፣ በምድር
ላይ ምንም አይነት ህይወት ከመኖሩ በፊት መንፈ
ሶች ነበሩ (ዘፍጥ. ፪፥፬–፭፤ ሙሴ ፫፥፬–፯)። የመ
ንፈስ ሰውነት ከስጋ ሰውነት ጋር አንድ ይመስላሉ
(፩ ኔፊ ፲፩፥፲፩፤ ኤተር ፫፥፲፭–፲፮፤ ት. እና ቃ.
፸፯፥፪፤ ፻፳፱)። መንፈስ ንጥረ ነገር ነው፣ ነገር
ግን ከምንም ንጥረ ነገር በላይ የጠራ እና ንጹህ ነው
(ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፯)።
በምድር ላይ ወደ ሟች ወላጆች ከመወለዳቸው
በፊት ለሰማይ ወላጆች እንደ መንፈስ የተወለደው
እያንዳንዱ ሰው የእግዚአብሔር ወንድ ወይም ልጅ
ነው (ዕብ. ፲፪፥፱)። በምድር ላይ ያለ እያንዳንዱ
ሰው ከስጋ እና አጥንት ሰውነት በተጨማሪ የማይ
ሞት የመንፈስ ሰውነት አለው። በቅዱሣት መጻህ
ፍት ውስጥ አንዳንዴ ትርጉም እንደሚሰጣቸው፣
መንፈስ እና ስጋዊ ሰውነት በአንድነት ነፍስን ይሰ
ራሉ (ዘፍጥ. ፪፥፯፤ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፭፤ ሙሴ
፫፥፯፣ ፱፣ ፲፱፤ አብር. ፭፥፯)። መንፈስ ያለስጋዊ
ሰውነት ለመኖር ይችላል፣ ነገር ግን ስጋዊ ሰው
ነት ያለመንፈስ ለመኖር አይችልም (ያዕ. ፪፥፳፮)።
ስጋዊ ሞት የመንፈስ ከሰውነት መለየት ነው። በትን
ሳኤ ጊዜ፣ ከሁለት ታላቅ ልዩ ጋር፣ መንፈስ በሟች
ነት እንደነበረው ምድራዊ የስጋ እና የአጥንት ሰው
ነት ጋር እንደገና አንድ ይሆናል፥ ሁለቱም እን
ደገና አይለያዩም፣ እና ስጋዊ ሰውነት ዘለአለማዊ
እና ፍጹም ይሆናል (አልማ ፲፩፥፵፭፤ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፲፮–፲፯)።
በእኔ እንደምታዩት፥ መንፈስ ሥጋና አጥንት
የለውም፣ ሉቃ. ፳፬፥፴፱። የእግዚአብሔር ልጆች
መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመ
ሰክራል፣ ሮሜ ፰፥፲፮። በሥጋችሁ፣ እናም በመን
ፈሳችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፳።
ይህ ሰውነት መንፈሳዊው ሰውነቴ ነው፣ ኤተር
፫፥፲፮።
ሰው መንፈስ ነው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫። ክር
ስቶስ ለጻድቃን መንፈሶች በገነት አስተማረ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፰–፴ (፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፲፱)።

መንፈስ ቅዱስ
ወደ ምድር በውሃ፣ ደምና፣ መንፈስ ተወለድክ፣
ሙሴ ፮፥፶፱። መንፈስ ከሆኑት መካከል ቆሞ ነበር፣
አብር. ፫፥፳፫።
ክፉ መንፈሶች፣ ኢየሱስ ዲያብሎሶች አወጣ፣
ማር. ፩፥፳፯፣ ፴፬፣ ፴፱። አንተ ርኵስ መንፈስ፥
ከዚህ ሰው ውጣ፣ ማር. ፭፥፪–፲፫።
እርኩስ መንፈስ ሰዎችን መፀለይ እንደሌለባቸው
ያስተምራቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፴፪፥፰። ፲በኢየሱስ ስም
ዲያብሎስን እንዲሁም እርኩስ መንፈስን አስወጥ
ቷል፣ ፫ ኔፊ ፯፥፲፱።
ብዙ የሀሰት መንፈሶች አለምን በማታለል ሄደ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፶፥፪፣ ፴፩–፴፪። ጆሴፍ ስሚ
ዝመንፈስ ከእግዚአብሔር ይሁን ወይም ከዲያብሎስ
ለይቶ ለማወቅ የሚቻልበት ሶስት ዋና መንገዶችን
ገልጿል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፱።
መንፈስ ቅዱስ። ደግሞም መነሳሻ፣ መነሳሳት፤
ራዕይ፤ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ፤ አፅናኝ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ፤ የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታ፤ የርግብ መልእክት፤ ይቅርታ የሌለው
ኃጢያት፤ ጥምቀት፣ መጥመቅ ተመልከቱ
የአምላክ ሶስተኛው አባል (፩ ዮሐ. ፭፥፯፤
ት. እና ቃ. ፳፥፳፰)። እርሱም የስጋ እና አጥንት
ሰውነት የሌለው የመንፈስ ሰው ነው (ት. እና ቃ.
፻፴፥፳፪)። መንፈስ ቅዱስ በብዙ ጊዜ እንደ መንፈስ
ወይም እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ይጠቆማል።
መንፈስ ቅዱስ በደህንነት አላማ ውስጥ የተለያዩ
አስፈላጊ ሀላፊነቶች አለው። (፩) ስለአብ እና ወልድ
ምስክር ይሰጣል (፩ ቆሮ. ፲፪፥፫፤ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፩፤
ኤተር ፲፪፥፵፩)። (፪) ስለሁሉም ነገሮች እውነትን
ይገልጻል (ዮሐ. ፲፬፥፳፮፤ ፲፮፥፲፫፤ ሞሮኒ ፲፥፭፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፮)። (፫) ንስሀ የገቡትን እና የተጠ
መቁትን ይቀድሳል (ዮሐ. ፫፥፭፤ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፤
ሙሴ ፮፥፷፬–፷፰)። (፬) እርሱም ቅዱስ የተስፋ
መንፈስ ነው (ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፫፤ ፻፴፪፥፯፣
፲፰–፲፱፣ ፳፮)።
የመንፈስ ቅዱስ ሀይል ሰው ከመጠመቁ በፊት
ለመምጣትና ወንጌሉ እውነት እንደሆነ ለመመስከር
ይችላል። ነገር ግን ሰው ብቁ በሚሆንበት ጊዜ፣ የመ
ንፈስ ቅዱስ የማያቋርጥ ጓደኝነት ሀይል ወደ እው
ነተኛዋ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፈቃድ
ከተሰጠበት ጥምቀት በኋላ በመልከ ጼዴቅ የክህነት
ባለስልጣን እጅ በመጫን በኩል ለመቀበል የሚ
ቻል ስጦታ ነው።
መንፈስ ቅዱስን ከመስደብ በስተቀር ሁሉም
ኃጢያቶች ለመሰረይ ይችላሉ ብሎ ኢየሱስ አስተም
ሯል (ማቴ. ፲፪፥፴፩–፴፪፤ ማር. ፫፥፳፰–፳፱፤ ሉቃ.
፲፪፥፲፤ ዕብ. ፮፥፬–፰፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፬–፴፭)
መንፈስ በእግዚአብሔር ትእዛዛት ሰዎችን ያስ
ሄዳቸዋል፣ ሕዝ. ፴፮፥፳፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መከራ
ሐዋሪያት በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም
እንዲያጠምቁ ታዝዘዋል፣ ማቴ. ፳፰፥፲፱። መን
ፈስ ቅዱስ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ ዮሐ. ፲፬፥፳፮።
ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ፣
፪ ጴጥ. ፩፥፳፩።
ኔፊ በመንፈስ ተመራ፣ ፩ ኔፊ ፬፥፮። የእግዚአ
ብሔር ሚስጥር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይገለጥላ
ቸዋል፣ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯–፲፱። መንፈስ ቅዱስ ማድ
ረግ ያለባችሁን ነገሮች ሁሉ ያሳያችኋል፣ ፪ ኔፊ
፴፪፥፭። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሁሉንም ነገር
እውነታ ታውቁታላችሁ፣ ሞሮኒ ፲፥፭።
መንፈስ ቅዱስ በአዕምሮህ እና በልብህ ይነግር
ሃል፣ ት. እና ቃ. ፰፥፪። መንፈስ ወደ መልካም
ይመራል፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፪። መንፈስ ቅዱስ
ሁሉንም ነገሮች ያውቃል፣ ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፱።
መንፈስ ቅዱስ የመንግስተ ሰማይን የሰላም ነገሮ
ችን ያስተምራል፣ ት. እና ቃ. ፴፮፥፪ (ት. እና ቃ.
፴፱፥፮)። መንፈስን ካልተቀበላችሁ፣ አታስተም
ሩም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬። መንፈስ ቅዱስ ስለአብ
እና ስለወልድ ይመሰክራል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፯
(፩ ቆሮ. ፲፪፥፫፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፪፣ ፴፭–፴፮)። ለአ
ንዳንዶቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ
እንደሆነ እንዲያውቁ በመንፈስ ቅዱስ ተሰጥቷቸ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፫። በመንፈስ ቅዱስ ሲነ
ሳሱ የሚናገሩት ማንኛውም ነገር ቅዱሣት መጻህ
ፍት ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፬። ለምትሉት
ማንኛቸውም ነገሮች ሁሉ ምስክር ለመስጠት መን
ፈስ ቅዱስ ይላካል፣ ት. እና ቃ. ፻፥፰። መንፈስ
ቅዱስም የሁልጊዜ ጓደኛህ ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፵፭–፵፮።
መከራ። ጭንቀት ተመልከቱ
መከር
አንዳንድ ጊዜ ቅዱስ መጻህፍቶች መከር ሰዎ
ችን በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ወደሆ
ነችው ወደ ቤተክርስቲያኗ እንደ ማምጣት፣ ወይም
እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት አይነት ፍርድ
ጊዜ እንደ ማምጣት ምሳሌአዊነት ይጠቀሙበታል።
መከሩ አልፎአል፥ በጋው ሄዶአል፥ እኛም አል
ዳንም፣ ኤር. ፰፥፳ (ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮)።
መከሩስ ብዙ ነው፥ ሠራተኞች ግን ጥቂቶች
ናቸው፣ ማቴ. ፱፥፴፯። መከሩም የዓለም መጨ
ረሻ ነው፣ ማቴ. ፲፫፥፴፱። ሰው የሚዘራውን ሁሉ
ያንኑ ደግሞ ያጭዳል፣ ገላ. ፮፥፯–፱ (ት. እና ቃ.
፮፥፴፫)።
የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ ለመከር ዝግጁ ነው፣
ት. እና ቃ. ፬፥፬። መከሩ ያልፋል፣ እና መንፈ
ሳችሁም አይድኑም፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፪። የመ
ከር ጊዜ መጥቷል፣ እና ቃሌም መፈጸም አለበት፣
ት. እና ቃ. ፻፩፥፷፬።

፳፰
መኩራት። ኩራት ተመልከቱ
መክሊት
የጥንት የክብደት መለኪያ ወይም ታላቅ ዋጋ
ያለው ገንዘብ። ይህም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወን
ጌል አይነት ታላቅ ዋጋ ስላለው ነገር ምሳሌ ሊያ
ገለግልም ይችላል (ማቴ. ፳፭፥፲፬–፳፱፤ ኤተር
፲፪፥፴፭፤ ት. እና ቃ. ፷፥፪፣ ፲፫)።
መኮነን፣ ኩነኔ። ደግሞም ዳኛ፣ ፍርድ፤
ፍርድ፣ የመጨረሻው ተመልከቱ
መፍረድ ወይም በእግዚአብሔር እንደ ወንጀለኛ
መፈረድ።
ተንኰለኛውን ሰው ግን ይቀሥፈዋል፣ ምሳ.
፲፪፥፪።
በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ
እንገሠጻለን፣ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፴፪።
ቃላቶቻችን፣ ስራዎቻችን፣ እና ሀሳቦቻችን
ያስኮንኑናል፣ አልማ ፲፪፥፲፬። ነገሮችን በማወቅና
ባለማከናወን፣ ሰዎች በኩነኔ ስር ናቸው፣ ሔለ.
፲፬፥፲፱። እንስራ፤ መስራት ካቆምን እንኮነናለን፣
ሞሮኒ ፱፥፮።
ለወንድሙ ይቅርታ የማይሰጥ በጌታ ፊት ይኮነ
ናል፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፱። በታላቅ ብርሀን ላይ
ኃጢያት የሚሰራው የባሰውን ፍርድ ይቀበላል፣
ት. እና ቃ. ፹፪፥፫። ንስሀ እስከሚገቡና መፅሐፈ
ሞርሞንን እስከሚያስታውሱ ድረስ ቤተክርስቲያኗን
ሁሉ በፍርድ ላይ ናት፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፬–፶፯።
መወለድ። ደግሞም አንድያ ልጅ፤
የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች፤
የክርስቶስ ልጆች፤ ዳግመኛ መወለድን፣
ከእግዚአብሔር መወለድ ተመልከቱ
መወለድ ወደ ህይወት ማምጣት በቅዱሣት መጻ
ህፍት ውስጥ፣ እነዚህ ቃላቶች ብዙም ጊዜ የሚጠ
ቀሙባቸው ከእግዚአብሔር የመወለድን ለማለት
ነው። ምንም እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የአብ
አንድያ ልጅ ቢሆንም፣ ሁሉም ሰዎች እርሱን በመ
ቀበል፣ ትእዛዛቱን በማክበር፣ እና በመንፈስ ቅዱስ
ሀይል በኩል አዲስ ሰዎች በመሆን ከክርስቶስ የተ
ወለዱ ለመሆን ይችላሉ።
እኔ ዛሬ ወለድሁህ፣ መዝሙረ ዳዊት፣ መዝ.
፪፥፯ (የሐዋ. ፲፫፥፴፫፣ ዕብ. ፩፥፭–፮፣ ፭፥፭)።
አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር ነው፣
ዮሐ. ፩፥፲፬ (፪ ኔፊ ፳፭፥፲፪፣ አልማ ፲፪፥፴፫–፴፬፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፫)። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን
እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአል፣ ዮሐ.
፫፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፳፥፳፩)።
ክርስቶስ ህዝቦቹን በመንፈስ ወልዷቸዋል፣
ሞዛያ ፭፥፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፳፱

መጀመሪያ

በጌታ በኩል የተወለዱት የበኩር ቤተክርስቲያን
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፪።
መዘመር። ደግሞም መዝሙር፤ ሙዚቃ
ተመልከቱ
እግዚአብሔርን በመዝሙር እና በሙዚቃ ግጥም
ማምለክ እና ማመስገን።
ለጌታ ዘምሩ፣ ፩ ዜና ፲፮፥፳፫–፴፮ (መዝ. ፺፮)።
ለእግዚአብሔር ዘምሩ፥ አመስግኑ፣ መዝ. ፴፥፬።
ለእግዚአብሔር እልል በሉ፣ መዝ. ፻፥፩።
መዝሙርም ከዘመሩ በኋላ ወደ ደብረ ዘይት
ወጡ፣ ማቴ. ፳፮፥፴።
መንፈስ ቅዱስ እንዲዘምሩ ይመራቸዋል፣ ሞሮኒ
፮፥፱።
የጻድቅን መዝሙር ለእኔ ጸሎት ነው፣ ት. እና ቃ.
፳፭፥፲፪። ደስተኛ ከሆናችሁ፣ ጌታን በዘፈን አም
ልኩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፰።
መዝሙረ ዳዊት። ደግሞም ሙዚቃ፤ ዳዊት
ተመልከቱ
የተነሳሳ ግጥም ወይም መዝሙር
መዝሙረ ዳዊት፣ ብዙዎቹ ስለክርስቶስ የሆኑ፣
የመዝሙር ጥርቅሞችን የያዘ የብሉይ ኪዳን መፅ
ሐፍ። መዝሙረ ዳዊት በአዲስ ኪዳን ውስጥ በብዙ
ጊዜ ተጠቅሷል።
ዳዊት ብዙዎቹን መዝሙሮች ፅፏል። መዝሙ
ሮቹ እግዚአብሔርን ለማሞገስ የተጻፉ ነበሩ። ብዙ
ዎቹ በሙዚቃ የተዘጋጁ ነበሩ።
መዝሙር። ደግሞም መዘመር፤ ሙዚቃ
ተመልከቱ
እግዚአብሔር የሚሞገስበት መዝሙር።
ጌታ ወደ ጌቴሴማኒ ከመሄዱ በፊት አስራ ሁለቱ
ሐዋሪያት መዝሙር ዘመሩ፣ ማቴ. ፳፮፥፴።
ጌታ ኤማ ስሚዝ ቅዱስ መዝሙሮችን ለመምረጥ
አዘዛት፣ ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፩። የጻድቅን መዝሙር
ለእኔ ጸሎት ነው፣ በረከት በራሳቸው ላይ በማድ
ረግ ይመለስላቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፪። ጌታን
በመዝሙርና በሙዚቃ አምልኩ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፳፰።
መድኃኒት። ደግሞም አዳኝ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ሁሉንም ከሞት እስርና ንስሀ የሚገቡትን ከኃጢ
ያት ቅጣቶች ስለሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃ
ኒት (ቤዛ) ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ዘር ታላቅ
ቤዛ ነው፣ ምክንያቱም በኃጢያት ክፍያው በኩል
እርሱ የሰው ዘር ኃጢያት ዋጋን ከፈለ እናም የሁሉ
ንም ሰዎች ትንሳኤ ሊሆን እንዲቻል አደረገ።
እግዚአብሔር ዓለቴ አምባዬ መድኃኒቴ ነው፣

፪ ሳሙ. ፳፪፥፪ (መዝ. ፲፰፥፪፣ ፻፵፬፥፪)። የሚ
ቤዠኝ ሕያው እንደ ሆነ ያውቃል፣ ኢዮብ
፲፱፥፳፭። አንተ ረዳቴና መድኃኒቴ ነህ፣ መዝ.
፵፥፲፯ (መዝ. ፸፥፭)። እረዳሃለሁ፥ ይላል እግ
ዚአብሔር፥ የሚቤዥህም የእስራኤል ቅዱስ ነው፣
ኢሳ. ፵፩፥፲፬ (ኢሳ. ፵፫፥፲፬፣ ፵፰፥፲፯፣ ፶፬፥፭፣
፶፱፥፳)። እኔ እግዚአብሔር መድኃኒትሽና ታዳጊሽ
ነኝ፣ ኢሳ. ፵፱፥፳፮ (ኢሳ. ፷፥፲፮)።
እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና
ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ፣ ማቴ. ፩፥፳፩። የሰው
ልጅ ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ መጣ፣ ማቴ.
፳፥፳፰ (፩ ጢሞ. ፪፥፭–፮)። የእስራኤል ጌታ
አምላክ ጐብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጎአል፣ ሉቃ.
፩፥፷፰። ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ታረቅን፣
ሮሜ ፭፥፲። መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል፣ ሮሜ
፲፩፥፳፮። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓመፅ ሁሉ እንዲ
ቤዠን፥ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቶአል፣ ቲቶ ፪፥፲፫–
፲፬። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአታችንም በደሙ
አጠበን፣ ራዕ. ፩፥፭።
ቤዛነት የሚመጣው በቅዱስ መሲሕ በኩል ነው፣
፪ ኔፊ ፪፥፮–፯፣ ፳፮። ወልድ በእራሱ ላይ የሰውን
ኃጢያት እና መተላለፍ ወሰደ፣ አዳናቸው፣ እናም
የፍትህን ፍላጎት አሟላ፣ ሞዛያ ፲፭፥፮–፱፣ ፲፰–
፳፯። ክርስቶስ ወደ ንስሀ መግባት የሚጠመቁትን
ሁሉ ለማዳን መጣ፣ አልማ ፱፥፳፮–፳፯። ህዝቡን
ለማዳንና ወደ ዓለም ይመጣል፣ አልማ ፲፩፥፵–
፵፩። ቤዛነት በንስሃ አማካይነት ይመጣል፣ አልማ
፵፪፥፲፫–፳፮። ኢየሱስ አለምን ለማዳን መጣ፣ ሔለ.
፭፥፱–፲፪። ክርስቶስ የሰው ዘርን ከስጋዊ እና ከመን
ፈሳዊ ሞት ለማዳን መጣ፣ ሔለ. ፲፬፥፲፪–፲፯። በክ
ርስቶስ ቤዛነት ይመጣል፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፯። ከዓለም
መፈጠር ጀምሮ ህዝቤን ለማዳን የተዘጋጀሁ እኔ
ነኝ፣ ኤተር ፫፥፲፬።
ጌታ አዳኛችሁ የስጋ ሞትን ሞተ፣ ት. እና ቃ.
፲፰፥፲፩። ክርስቶስ ንስሀ ከገቡ ለሁሉም ተሰቃይ
ቷል፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፩፣ ፲፮–፳። ህፃናት ከአ
ለም መጀመሪያ ጀምሮ በአንድያ ልጄ ድነዋል፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮። አንድያ ልጄን ለአለም ቤዛነት
ወደ አለም ልኬአለሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፭። ክር
ስቶስ የአለም ብርሀን እና አዳኝ ነው፣ ት. እና ቃ.
፺፫፥፰–፱። ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ ስለሙታን ቤዛነት
ራዕይ አዩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰። ቅዱሳን የእግዚ
አብሔርን ልጅ እንደ ቤዛቸውና እንደ መድሀኒታ
ቸው እንደሆነ ተቀበሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፫።
የሰው ዘሮች ሁሉ በክርስቶስ ኃጢያት ክፍያ
በኩል መዳን እንደሚችሉ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፫።
መጀመሪያ። ደግሞም መፍጠር፣ ፍጥረት፤
ቅድመ ምድራዊ ህይወት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
በአጠቃላይ ስለ ስጋዊ ህይወት—ይህም ማለት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መገሰጽ፣ ተግሳጽ
ስለቅድመ ምድራዊ ህይወት ይናገራል። አንዳንዴ
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መጀመሪያ ይጠቀሳል።
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን
ፈጠረ፣ ዘፍጥ. ፩፥፩ (ሙሴ ፪፥፩)።
በመጀመሪያው ቃል ነበረ፣ ዮሐ. ፩፥፩።
እኔ አለፋና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያው እና የመጨ
ረሻው ነኝ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፰።
ክርስቶስ መጀመሪያው እና መጨረሻው ነው፣
ት. እና ቃ. ፲፱፥፩። አዲሱ እና ዘለአለማዊው ቃል
ኪዳን ከመጀመሪያው ጀምሮ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፳፪፥፩። ሰው በመጀመሪያም ከሰው ጋር ነበር፣
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፫፣ ፳፱። የተከበሩና ታላቅ መን
ፈሳት ከመጀመሪያም መሪዎች እንዲሆኑ ተመር
ጠው ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፭።
አንድያ ልጄ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከእኔ ጋር ነበር፣
ሙሴ ፪፥፳፮።
መገሰጽ፣ ተግሳጽ። ደግሞም ጭንቀት
ተመልከቱ
ግለሰቦችን ወይም ቡድኖችን ለማሻሻል ወይም
ለማጠናከር ለመርዳት የሚሰጥ ማስተካከያ ወይም
ቅጣት።
ሁሉን የሚችለውን የአምላክን ተግሣጽ አትናቅ፣
ኢዮብ ፭፥፲፯ (ምሳ. ፫፥፲፩)። አቤቱ. . . አንተ
የገሠጽኸው . . . ሰው ምስጉን ነው፣ መዝ. ፺፬፥፲፪።
ሁሉም ቅዱሣት መጻህፍት ለትምህርትና ለተ
ግሣጽ የተሰጠ ነው፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፮። ጌታ የሚወ
ደውን ይቀጣዋል፣ ዕብ. ፲፪፥፭–፲፩።
ጌታ ህዝቡን መግሰፅ ተገቢ መሆኑን አየ፣ ሞዛያ
፳፫፥፳፩–፳፪። ጌታ ህዝቡን ካልገሰጸ፣ አያስታው
ሱትም፣ ሔለ. ፲፪፥፫። ጌታ የያሬድ ወንድምን አነ
ጋገረው፣ እናም ገሰፀው፣ ኤተር ፪፥፲፬።
ንስሀ ይገቡ ዘንድ ተገሰጹ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፳፯።
የምወዳቸውንም ኀጥያታቸውን ለመሰረይ እገስጻ
ቸዋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩። በግሰጻው የማይጸኑት
ሁሉ ሊቀደሱ አይችሉም፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፪–፭።
ህዝቦቼ ታዛዥነትን እስከሚማሩ ድረስ መገሰጽ ያስ
ፈልጋቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፭፥፮። መገሰፅን ለመ
ቀበል የማይችል ለመንግስቴ ብቁ አይደለም፣
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፩።
መገፋፋት፣ ጥብቅ ትእዛዝ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ ተመልከቱ
አንድ ነገርን ለማድረግ ወይም ላለማድረግ፣ በል
ዩም በመንፈስ ቅዱስ ተፅዕኖ ወይም ሀይል፣ በጥብቅ
መገፋፋት።
በውስጤም ያለ መንፈስ አስገድዶኛልና፣ ኢዮብ
፴፪፥፲፰።
የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናል፣ ፪ ቆሮ. ፭፥፲፬።
ላባንን እገድለው ዘንድ በመንፈስ ተገፋፋሁ፣

፴
፩ ኔፊ ፬፥፲። መንፈስ ገፋፋኝ፣ አልማ ፲፬፥፲፩።
በኪዳን መሰረት እገፋፋለሁ፣ አልማ ፷፥፴፬።
አማሮን በመንፈስ ቅዱስ በመገፋፋቱ፣ መዛግብ
ትን ደበቀ፣ ፬ ኔፊ ፩፥፵፰።
ከላይ የሚመጣው በመንፈስም ቁጥጥር መናገር
አለበት፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፷፬።
መጋረጃ። ዐይነ-እርግብ ተመልከቱ
መጋቢ፣ መጋቢነት። ደግሞም ጥሪ፣
በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
የሌላን ጉዳይ ወይም ንብረት የሚያስተዳድር
ሰው። መጋቢ የሚያስተዳድረው መጋቢነት ይባ
ላል። በምድር ያሉት ነገሮች ሁሉ የጌታ ናቸ፤ እኛም
የእርሱ መጋቢዎች ነን። ለጌታ ሀላፊዎች ነን፣ ነገር
ግን በመጋቢነታችን በእግዚአብሔር ስልጣን ለተ
ሰጣቸው ወኪሉ ሀተታ ለመስጠት እንችላለን።
ከጌታ ወይም ስልጣን ካላቸው አገልጋዮቹ የአገ
ልግሎት ጥሪ ስንቀበል፣ ያም መጋቢነት በመንፈ
ሳዊ እና በምድራዊ ጉዳዮች ላይ ለመሆን ይችላል
(ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፬)።
በጥቂቱ ታምነሃል፥ በብዙ እሾምሃለሁ፣ ማቴ.
፳፭፥፲፬–፳፫። ብዙም ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ
ብዙ ይፈለግበታል፣ ሉቃ. ፲፪፥፵፰ (ት. እና ቃ.
፹፪፥፫)። ኢየሱስ ጻድቅ ስላልሆነው መጋቢ ምሳሌ
ሰጠ፣ ሉቃ. ፲፮፥፩–፰።
ታማኝ ሀላፊ ሆኖ የተገኘውም ወደ ጌታው ደስታ
ይገባል፣ ት. እና ቃ. ፶፩፥፲፱። እያንዳንዱ ሰው የመ
ጋቢነቱን መግለጫ ይስጥ፣ ት. እና ቃ. ፸፪፥፫–
፭። ታማኝ እና ጥበባዊ ሀላፊው ሁሉንም ነገሮች
ይወርሳል፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፳፪። ጌታ እያንዳን
ዱን ሰው እንደ ምድራዊ በረከቶች መጋቢነቱ መግ
ለጫ እንዲሰጥ ያደርገዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፩–
፲፯ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፴፪)። ጥበባዊ ሀላፊነት እን
ድትሆን ዘንድ ተጉ ሁን፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፯።
መግለጫ። ደግሞም ውድሩፍ፣ ውልፈርድ፤
ጋብቻ፣ መጋባት—ከአንድ ሚስት በላይ
ማግባት ተመልከቱ
በፕሬዘደንት ውልፈርድ ውድሩፍ በ፲፰፻፺
(እ.አ.አ.) መጀመሪያ ውስጥ ቤተክርስቲያኗና አባ
ላቷ በምድር ህግ ታዛዥ እንደሚሆኑና ከአንድ በላይ
ሚስት ማግባትን እንደሚያቆሙ በግልፅ የሚና
ገር አስተዳደራዊ አዋጅ (አ.አ. ፩)። ፕሬዘደንት
ውድሩፍ መግለጫውን የሰጡት ከእግዚአብሔር
ራዕይ ከተቀበሉ በኋላ ነበር።
መግረዝ። ደግሞም የአብርሐም ቃል ኪዳን
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ዘመናት ለእስራኤል ወንዶች

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፴፩
የነበረ የአብርሐም ቃል ኪዳን ምልክት (ዘፍጥ.
፲፯፥፲–፲፩፣ ፳፫–፳፯፤ ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፲፩
[ተጨማሪ])። ግርዘት የወንድ ህጻናትን እና ጎል
ማሳዎችን “የቍልፈተ ሥጋ” በመቁረጥ የሚ
ፈጸም ነበር። ይህን የሚያደርጉት የቃል ኪዳን
መብት ነበራቸው እናም የዚህን ሀላፊነት ይቀበ
ላሉ። ግርዘት በክርስቶስ ተልዕኮ እንደ ቃል ኪዳን
ምልክት የተወገደ ነበር (ሞሮኒ ፰፥፰፤ ት. እና ቃ.
፸፬፥፫–፯)።
መግደላዊት ማርያም
የኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝ ደቀ መዝሙር የሆነች
የአዲስ ኪዳን ሴት። መግደላዊ ማርያም የመጣች
በትን ቦታ፣ መጌዶልን፣ የሚጠቁም ነበረ። ይህም
የተገኘው በገሊላ ባህር በምዕራብ ባህር ዳር ነበር።
በመስቀሉ አጠገብ ነበረች፣ ማቴ. ፳፯፥፶፮ (ማር.
፲፭፥፵፣ ዮሐ. ፲፱፥፳፭)። ክርስቶስ በሚቀበርበትም
ጊዜ ነበረች፣ ማቴ. ፳፯፥፷፩ (ማር. ፲፭፥፵፯)።
ከሞት በተነሳበት ጠዋትም በመቃብሩ አጠገብ ነበ
ረች፣ ማቴ. ፳፰፥፩ (ማር. ፲፮፥፩፣ ሉቃ. ፳፬፥፲፣
ዮሐ. ፳፥፩፣ ፲፩)። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለመ
ጀመሪያ ጊዜ የታየው በእርሷ ነበር፣ ማር. ፲፮፥፱
(ዮሐ. ፳፥፲፬–፲፰)። ሰባት አጋንንት ወጡላት፣
ሉቃ. ፰፥፪።
መግደል። የሞት ቅጣት፤ ግድያ ተመልከቱ
መጠራት እና መመረጥ። ደግሞም መመረጥ
ተመልከቱ
ጻድቅ የክርስቶስ ተከታዮች የዘለአለማዊነትን
መረጋገጫ ከሚያገኙት ምርጦች መካከል ለመቆ
ጠር ይችላሉ። ይህ መጠራት እና መመረጥ የሚጀ
መረው ንስሀ በመግባት እና በጥምቀት ነው። የሚ
ፈጸመውም “በክርስቶስ ባላችሁ ፅኑነት መቀጠል፣
. . .እናም እስከመጨረሻም መፅናት” ሲችሉ ነው
(፪ ኔፊ ፴፩፥፲፱–፳)። ቅዱሣት መጻህፍት ይህን
ሂደት መጠራታችንን እና መመረጣችንን ማረጋገጥ
ብለው ይጠሩታል (፪ ጴጥ. ፩፥፬–፲፩፤ ት. እና ቃ.
፻፴፩፥፭–፮)
እናንተም የካህናት መንግሥት ትሆኑልኛላችሁ፣
ዘፀአ. ፲፱፥፭–፮ (ራዕ. ፩፥፮)።
እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ ምርጥ የሆኑ
ትንን ለደህንነት መርጧል፣ ፪ ተሰ. ፪፥፲፫። መጠ
ራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ትጉ፣
፪ ጴጥ. ፩፥፲።
ጌታ የእርሱ እንድትሆኑ ያትማችኋል፣ ሞዛያ
፭፥፲፭። ከአንተ ጋር ዘለአለማዊ ህይወት እንዲኖ
ርህ ቃል ኪዳን እገባለሁ፣ ሞዛያ ፳፮፥፳።
ታማኝ የክህነት ባለስልጣኖች የእግዚአብሔር
ቤተክርስቲያንና መንግስት እንዲሁም ምርጦቹ
ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፴፬። ተጨማሪ

መጠጣት፣ ጠጥቷል
እርግጠኛ የትንቢት ቃል ማለት . . . ሰው በዘለ
አለም ህይወት እንደታተመ አውቋል ማለት ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፭–፮። በአንተም ላይ ዘለአለማ
ዊነትህን አትምብሀለሁ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፵፱።
መጠበቅ፣ ጠባቂ። ደግሞም ማስጠንቀቅ፣
ማስጠንቀቂያ ተመልከቱ
ንቁ መሆን፣ መጠበቅ። የሚጠብቅና ታዛዥ የሆነ
እናም የተሰጋጀ ሰው። ጠባቂዎች በጌታ ወኪሎች
ለሌሎች ጥቅም ልዩ ሀላፊነት እንዲኖራቸው የተ
ጠሩ መሪዎች ናቸው። መሪዎች እንዲሆኑ የተጠ
ሩትም በአለም ላሉት ሌሎች ጠባቂ የመሆን ሀላፊ
ነት አላቸው።
ጠባቂ አድርጌሃለሁ፣ ሕዝ. ፫፥፲፯–፳፩። የማስ
ጠንቀቂያ ድምፅ የሚያነሱ ጠባቂዎች ነፍሳቸውን
ያድናሉ፣ ሕዝ. ፴፫፥፯–፱።
ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁ
ምና እንግዲህ ንቁ፣ ማቴ. ፳፬፥፵፪–፵፫ (ማቴ.
፳፭፥፲፫፣ ማር. ፲፫፥፴፭–፴፯፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲–
፲፩)። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፣ ማቴ.
፳፮፥፵፩ (፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭፣ ፲፰)።
ራሳችሁን፣ እናም ሀሳባችሁን፣ እናም ቃላች
ሁን፣ እናም ድርጊታችሁን የማታስተውሉ ከሆና
ችሁ፣ መጥፋት ይገባችኋል፣ ሞዛያ ፬፥፴። አልማ
ቤተክርስቲያኗን እንዲመሩና እንዲቆጣጠሩ ካህና
ትን እና ሽማግሌዎችን ሾመ፣ አልማ ፮፥፩።
አዳኝን የማይጠብቀውም ተለይቶ ይጠፋል፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፬። ኤጲስ ቆጶስና ሌሎች ቤተ
ክርቲያኗን እንዲጠብቁ ተጠሩት እና ተሾሙ፣
ት. እና ቃ. ፵፮፥፳፯። ጌታ በወይን አትክልት
ስፍራው ላይ ጠባቂዎች አስቀመጠ፣ ት. እና ቃ.
፻፩፥፵፬–፶፰።
መጠነኛነት። ደግሞም ትሁት፣ ትሕትና
ተመልከቱ
ትሁት፣ መጠነኛ፣ እና ጨዋ የሆነ ጸባይ እና አመ
ለካከት። መጠነኛ የሆነ ሰው ከመጠን በላይ የሆኑትን
እና ሽንገላን ያስወግዳል።
እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሔዋን የቁ
ርበትን ልብስ አደረገላቸው፣ ዘፍጥ. ፫፥፳፩ (ሙሴ
፬፥፳፯)።
ሴቶች በሚገባ ልብስ ሰውነታቸውን ይሸልሙ፣
፩ ጢሞ. ፪፥፱። ራሳቸውን የሚገዙ፥ ንጹሖች፥
በቤት የሚሠሩ ሁኑ፣ ቲቶ ፪፥፭።
ብዙዎች በልብሳቸው ውድነት አንገታቸውን
አደንድነዋል፣ ያዕቆ. ፪፥፲፫።
ልብሶችህ ያላጌጠ ይሁኑ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵።
በንፁህነት፣ በምግባረ ጥሩነት፣ በመሆን እናም
ናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፫።
መጠጣት፣ ጠጥቷል። የጥበብ ቃል ተመልከቱ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መጣላት
መጣላት። ጸብ ተመልከቱ
መጥላት፣ ጥላቻ። ደግሞም በቀል፤ ጠላትነት፤
ፍቅር ተመልከቱ
ጥላቻ አንድን ሰው ወይም ነገር አለመውደድ
ነው።
እኔ እግዚአብሔር በሚጠሉኝ ትውልድ ድረስ
የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣው፣
ዘፀአ. ፳፥፭። እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት
ነገሮች ናቸው፣ ምሳ. ፮፥፲፮። ሰነፍ ልጅ ግን እና
ቱን ይንቃል፣ ምሳ. ፲፭፥፳። የተናቀ ከሰውም የተ
ጠላ ነው፣ ኢሳ. ፶፫፥፫።
ለሚጠሉአችሁም መልካም አድርጉ፣ ማቴ.
፭፥፵፬። ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም
ይወዳል፤ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛው
ንም ይንቃል፣ ማቴ. ፮፥፳፬። በሁሉም ስለ ስሜ የተ
ጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ ማቴ. ፲፥፳፪። ክፉ የሚያ
ደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ ዮሐ. ፫፥፳። ማንም
ታናሽነትህን አይናቀው፣ ፩ ጢሞ. ፬፥፲፪።
ሀብታም በመሆናቸው ድሆችን ይጠላሉ፣ ፪ ኔፊ
፱፥፴። የእግዚአብሔርን ራዕይ አትናቁ፣ ያዕቆ.
፬፥፰። ከእኛ ዘለዓለማዊ የሆነ ጥላቻ ነበራቸው፣
ያዕቆ. ፯፥፳፬።
ሰዎች የእግዚአብሔርን ምክር ከንቱ ያደርጋሉ
እናም ቃሉንም ይንቃሉ፣ ት. እና ቃ. ፫፥፯።
ራዕይ አይቻለሁ በማለቴ ተጠላሁ እናም ተሰቃ
የሁ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፭።
መጥምቁ ዮሐንስ። ደግሞም አሮናዊ ክህነት፤
ኢልያ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የዘካሪያስ እና የኤልሳቤጥ
ልጅ። ዮሐንስ ህዝብን ለመሲህ ለማዘጋጀት ተልኮ
ነበር (ዮሐ. ፩፥፲፱–፳፯)። የአሮናዊ ክህነት ቁል
ፎች የያዘ ነበር እናም ኢየሱስ ክርስቶስን ጠመቀ።
ኢሳይያስ እና ሌሎች ስለዮሐንስ ሚስዮን ተነ
በዩ፣ ኢሳ. ፵፥፫ (ሚል. ፫፥፩፣ ፩ ኔፊ ፲፥፯–፲፣
፪ ኔፊ ፴፩፥፬)።
ወደ እስር ቤት ተሰደደ እናም ተሰየፈ፣ ማቴ.
፲፬፥፫–፲፪ (ማር. ፮፥፲፯–፳፱)። ገብርኤል የዮሐ
ንስን መወለድ እና አገልግሎት ለዘካሪያስ አስታ
ወቀ፣ ሉቃ. ፩፥፭–፳፭። ኢየሱስ መጥምቁ ዮሐንስ
ታላቅ ነቢይ እንደነበረ አስተማረ፣ ሉቃ. ፯፥፳፬–
፳፰። ኢየሱስን እንደ እግዚአብሔር ልጅ አወቀው፣
ዮሐ. ፩፥፳፱–፴፬። የዮሐንስ ደቀ መዛሙርቶች የኢ
የሱስ ደቀ መዛሙርቶች ሆኑ፣ ዮሐ. ፩፥፳፭–፳፱፣
፴፭–፵፪ (የሐዋ. ፩፥፳፩–፳፪)። ምንም ተአምራት
አልሰራም፣ ዮሐ. ፲፥፵፩።
ከሞት እንደተነሳ ሰው፣ ጆሴፍ ስሚዝን እና ኦሊ
ቨር ካውደሪን ወደ አሮናዊ ክህነት ለመሾም ተላከ፣
ት. እና ቃ. ፲፫ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፯–፰፣ ጆ.ስ.—ታ.

፴፪
፩፥፷፰–፸፪)። በስምንት ቀን እድሜውም፣ በመል
አክ ተሹሞ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፰።
መጨረሻ የሌለው። ማለቂያ የሌለው
ተመልከቱ
መጸጸት፣ ንስሀ መግባት። ደግሞም መናዘዝ፤
ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት ስርየት፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
የተሰበረ ልብ፤ ይቅርታ ማድረግ ተመልከቱ
ወደ እግዚአብሔር፣ ወደ እራስ፣ እና በአጠቃ
ላይም ወደ ህይወት አዲስ አስተሳሰብ የሚያመጣ
የአዕምሮና የልብ ቅያሬ። ንስሀ መግባት ሰው ከክ
ፋት መዞሩን እና ልቡንና ፍላጎቱን ወደ እግዚአብ
ሔር ማዞሩን፣ በእግዚአብሔር ትእዛዛትና ፍላጎት
እራስን እንዳስገዛ እና ኃጢያትን እንደተወ ያስ
መለክታል። እውነተኛ ንስሀ መግባት የሚመጣው
ለእግዚአብሔር ባለው ፍቅር እና የእርሱን ትእዛ
ዛት ለማክበር ባለው ልባዊ ፍላጎት ነው። ተጠያቂ
ነት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ኃጢያት ሰርተዋል እናም
ወደ ደህንነት ወደፊት ለመጓዝ ንስሀ መግባት አለ
ባቸው። ንስሀችን ውጤታማና በእግዚአብሔር ተቀ
ባይነት የሚያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት
ክፍያ በኩል ብቻ ነው።
ለእግዚአብሔር ተናዘዙ፣ ዕዝ. ፲፥፲፩። የሥራች
ሁን ክፋት ከዓይኔ ፊት አስወግዱ፤ ክፉ ማድረግን
ተዉ፣ ኢሳ. ፩፥፲፮። ንስሐ ግቡ ኃጢአትም ዕንቅ
ፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ሁሉ ተመ
ለሱ፣ ሕዝ. ፲፰፥፴–፴፩።
መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ ማቴ.
፫፥፪። ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ
ደስታ ይሆናል፣ ሉቃ. ፲፭፥፯። እግዚአብሔር በየ
ቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል፣
የሐዋ. ፲፯፥፴ (፪ ኔፊ ፱፥፳፫፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፩–
፵፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፮)። እንደ እግዚአብሔር
ፈቃድ የሆነ ኀዘን ጸጸት የሌለበትን፥ ወደ መዳንም
የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋል፣ ፪ ቆሮ. ፯፥፲።
እንግዲህ ኃጢያት ለመፈፀም ምንም ፍላጎት
እንዳይኖረን ታላቅ ለውጥ በልባችን ውስጥ ሁሉን
በሚገዛው በጌታ መንፈስ አምጥቷል፣ ሞዛያ
፭፥፪። ኃጢአቱን ከተናዘዘ፣ እናም ንስሃ ከገባ እር
ሱን ይቅር ትለዋለህ፣ ሞዛያ ፳፮፥፳፱። አልማ ለህ
ዝቡ መናገሩን ከጨረሰ በኋላ ብዙዎች ንስሃ ገቡ፣
አልማ ፲፬፥፩። የንስሃ ቀናችሁን አታዘግዩ፣ አልማ
፴፬፥፴፫። አልማ ሔለማንን ስለንስሀ መግባቱ እና
መቀየሩ አስተማረው፣ አልማ ፴፮ (ሞዛያ ፳፯፥፰–
፴፪)። ቅጣት ከሌለ በስተቀር ለሰዎች ንሰሃ ሊመጣ
አይችልም፣ አልማ ፵፪፥፲፮። ኃጢያትህ ብቻ
በዚያ ወደ ንስሃ በሚያመጣህ ጭንቀት ያስጨን
ቅህ፣ አልማ ፵፪፥፳፱። ለእኔም መስዋእት የተሰበረ
ልብ እናም የተዋረደ መንፈስ ታቀርባላችሁ፣ ፫ ኔፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፴፫
፱፥፳። ንሰሃ የሚገባን እናም እንደ ህፃን ልጅ ወደ እኔ
የሚመጣንም እቀበለዋለሁ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፳፪። በምድር
ዳርቻ ያላችሁ ሁሉ ንሰሃ ግቡ፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳። ንሰሃ
ሁል ጊዜም ከገቡ፣ ይቅር ይባላሉ፣ ሞሮኒ ፮፥፰።
ለዚህ ትውልድ ከንስሃ በቀር ሌላ ምንም አት
በሉ፣ ት. እና ቃ. ፮፥፱ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፱)። ንስሃ
በሚገባ ነፍስ ሃሴቱ እንዴት ታላቅ ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፰፥፲፫። እያንዳንዱ ሰው ንስሃ መግባት አለበት
ወይም ይሰቃያል፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፬። ኃጢያ
ትን የሚያደርግና ንስሃ የማይገባ ወደ ውጭ ይጣ
ላል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፰። ለኃጥያቱ ንስሀ የሚ
ገባ እና ለሚተዋቸውም፣ ይቅርታ ይደረግለታል፣
ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫። ንስሀ የገቡ ሙታንም
ይድናሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፰።
ንስሐ በመግባት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፬።
መፅሐፈ መሳፍንት
የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ። መፅሐፈ መሳፍንት
ከኢያሱ ሞት እስከ ሳሙኤል መወለድ ድረስ ስለ
እስራኤል ይናገራል።
ምዕራፍ ፩–፫ የመፅሐፈ መሳፍንት መቅድም
ናቸው። እስራኤላውያን ጠላቶቻቸውን ስላላስወጡ
(መሳ. ፩፥፲፮–፴፭)፣ እምነት ማጣት፣ ከማያምኑት
ጋር መጋባት፣ እና ጣዖት ማምለክ በሆኑት ውጤ
ቶች እስራኤላውያን መሰቃየት እንዳለባቸው ይገል
ጻሉ። ምዕራፍ ፬–፭ እስራኤልን ከከነዓናውያን ስላ
ዳኑት የዲቦራና የባርቅ አጋጣሚዎችን ይናገራሉ።
ምዕራፍ ፮–፰ ጌታ እስራኤልን ከምድያም ስላዳ
ነው ስለጌዴዎን እምነት የሚያሳድግ አጋጣሚዎች
ናቸው። በምዕራፍ ፱–፲፪ ውስጥ፣ ብዙዎቹም እስ
ራኤላውያን በክህደት ላይ እያሉ እና በባእድ ገዢ
ዎች በሚገዙበት ጊዜ፣ የተለያዩ ሰዎች እንደ እስ
ራኤል ዳኛ አገለገሉ። ምዕራፍ ፲፫–፲፮ ስለመጨ
ረሻው ዳኛ ሶምሶን መነሳት እና ውድቀት ይናገ
ራሉ። የመጨረሻው ምዕራፍ፣ ፲፯–፳፩፣ የእስራ
ኤል ኃጢያቶች ጥልቀትን እንደሚገልፅ ተጨማሪ
ፅሑፍ ለመመልከት ይቻላል።
መፅሐፈ መክብብ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የህይወት ጥልቅ ፈተናዎች
ላይ ማሰላሰሊያን የያዘ መፅሐፍ።
የመፅሐፉ ጸሀፊ፣ ሰባኪው፣ አብዛኛውን የጻ
ፈው የወንጌል እውቀት በሌላቸው አስተሳሰብ በኩል
ነው። የጻፈውም በአለም ህዝቦች ስሜቶች መሰረት
ነው—ይህም ማለት፣ “በጸሀይ ስር” ለነበሩት (መክ.
፩፥፱)። ከመፅሐፉ አብዛኛው መጥፎ ነገሮችን የሚ
ጠቁምና ክፉ አሳቢዎች ያሉበት ይመስላል (መክ.
፱፥፭፣ ፲)። ጌታ ህይወትን እንደዚህ እንድናስብበት
አይፈልግም ነገር ግን ሰባኪዎች በምድር ላይ ላሉ
ላልተብራሩ ሰዎች ነገሮች እንደሚታዩአቸው የተ
መለከቱበት ነው። በመፅሐፉ ውስጥ ከሁሉም በላይ

መፅሐፈ ሞርሞን
መንፈሳዊ ክፍሎች የሚገኙት በምዕራፍ ፲፩ እና ፲፪
ውስጥ ነው፣ በዚህም ጸሀፊው እስከ መጨረሻ ድረስ
ዋጋ የሚኖረው ብቸኛ ነገር ቢኖር ለእግዚአብሔር
ትእዛዛት ታዛዥነት ነው ብሎ ደምድሟል።
መፅሐፈ ምሳሌ
አጭር የምግባረጥሩ አባባል ወይም ምክር።
መፅሐፈ ምሳሌ፣ አንዳንዶቹ በሰለሞን የተጻፉ
ብዙ ምሳሌዎች፣ አባባሎች፣ እና ግጥሞች የያዘ የብ
ሉይ ኪዳን መፅሐፍ። መፅሐፈ ምሳሌ በአዲስ ኪዳን
ውስጥ በብዙ ጊዜ ተጠቅሷል።
ምዕራፍ ፩–፱ የእውነተኛ ጥበብ መግለጫን የያዙ
ናቸው። ምዕራፍ ፲–፳፬ ስለትክክለኛ ወይም ትክክል
ስላልሆነ የመኖር መንገድ አባባል ጥርቅምን የያዙ
ናቸው። ምዕራፍ ፳፭–፳፱ የይሁዳ ንጉስ ሕዝቅ
ያስ ሰዎች የመዘገቡትን የሰለሞን ምሳሌዎችን የያዙ
ናቸው። ምዕራፍ ፴–፴፩ የምግባረ ጥሩ ሴት መግ
ለጫ ያለበት ነው።
መፅሐፈ ሞርሞን። ደግሞም ሞርሞን፣
የኔፋውያን ነቢይ፤ ሰሌዳዎች፤ ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ፤ ቀኖና፤ ቅዱሳት መጻህፍት፤
ኤፍሬም—የዮሴፍ ወይም የኤፍሬም በትር፤
የመፅሐፈ ሞርሞን ምስክሮች፤ የወርቅ
ሰሌዳዎች ተመልከቱ
በየኋለኛው ቀን ቅዱስና የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስትያን ተቀባይ ከሆኑት አራት የቅዱስም መጻ
ህፍት ጥራዞች አንዱ። ይህም የአሜሪካዎች የጥ
ንት ነዋሪዎች መዝገቦች ሞርሞን ተብሎ በሚጠ
ራው በጥንት ነቢይ የታጠረ ነው። የተጻፈውም ኢየ
ሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለመምስከር ነበር።
ይህን መዝገብ በሚመለከት ይህን በእግዚአብሔር
ስጦታ እና ሀይል የተረጎመው ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
ለወንድሞች መጽሐፈ ሞርሞን በምድር ካሉ መጽ
ሐፍት በሙሉ የበለጠ ትክክል እንደሆነ፣ እናም
የኃይማኖታችን የማዕዘን ድንጋይ እንደሆነና ከማን
ኛውም ሌላም መጽሐፍ በበለጠ በውስጡ ባሉት አስ
ተያየቶች በመኖር ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ
እንደሚችል ነገርኳቸው ብሏል (በመፅሐፈ ሞርሞን
መጀመሪያ ያለውን መግቢያ ተመልከቱ)።
መፅሐፈ ሞርሞን ከጥንቱ አለም ወደ አሜሪካ
ክፍለ አህጉሮች የሄዱት የሶስት ቡድኖች ሀይማኖ
ታዊ መዝገብ ነው። እነዚህ ቡድኖች የሀይማኖታ
ቸውን እና የአለማዊ ታሪኮቻቸውን በብረት ሰሌዳ
ዎች ላይ በጻፉ ነቢያት ይመሩ ነበር። መፅሐፈ ሞር
ሞን ከትንሳኤው በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በአሜሪ
ካዎች ውስጥ የሚገኙትን ህዝቦች እንደጎበኘ መዝ
ግቧል። የክርስቶስን ጉብኝት የሁለት መቶ አመት
ሰላም ዘመን ተከተለ።
ከኔፋውያን ነቢያት የመጨረሻው ሞሮኒ የእነዚህ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መፅሐፈ ትእዛዛት
ህዝቦችን የታጠሩ መዝገቦችን ዘጋ እና በ፬፻፳፩ ዓ.ም.
አካባቢ ደበቃቸው። በ፲፰፻፳፫ (እ.አ.አ.)፣ ከሞት
የተነሳው ሞሮኒ ጆሴፍ ስሚዝን ጎበኘ እና በኋላም
እነዚህን ጥንታዊ እና ቅዱስ መዝገቦች እንዲተረ
ጎሙ እና እንደ ሌላኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክ
ርነት እንዲመጡ ሰጠው።
ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው፣ አረጎቹ በቅጥር ላይ
ያድጋሉ፣ ዘፍጥ. ፵፱፥፳፪–፳፮። እውነት ከምድር
በቀለች፣ መዝ. ፹፭፥፲፩ (ሞር. ፰፥፲፮፣ ሙሴ
፯፥፷፪)። ለአሕዛብም በሩቅ ምልክትን ያቆማል፣
ከምድርም ዳርቻ በፉጨት ይጠራቸዋል፣ ኢሳ.
፭፥፳፮። ድምፅም ከመሬት ላይ ሆኖ ይናገራል፣
ኢሳ. ፳፱፥፬ (፪ ኔፊ ፳፮፥፲፬–፲፯)። ራእዩም ሁሉ
እንደ ታተመ መጽሐፍ ቃል ይሆናል፣ ኢሳ. ፳፱፥፲፩
(ኢሳ. ፳፱፥፱–፲፰፣ ፪ ኔፊ ፳፯፥፮–፳፮)። የዮሴፍ እና
የይሁዳ በትሮች በጌታ እጅ ውስጥ አንድ ይሆናሉ፣
ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳።
ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ፣ ዮሐ.
፲፥፲፮ (፫ ኔፊ ፲፭፥፲፮–፳፬)።
መፅሐፈ ሞርሞን እና መፅሐፍ ቅዱስ አብረው
ያድጋሉ፣ ፪ ኔፊ ፫፥፲፪–፳፩። የጌታ ቃላት ወደ
ምድር ዳርቻ ያፏጫሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፱፥፪። ጌታ መፅ
ሐፈ ሞርሞንን ወደ ላማናውያን ለማምጣት ከኢኖስ
ጋር ቃል ኪዳን ገባ፣ ኢኖስ ፩፥፲፭–፲፮። መፅሐፈ
ሞርሞን የተጻፈው እኛ በመፅሐፍ ቅዱስ እንድና
ምን ዘንድ ነው፣ ሞር. ፯፥፱። በመጨረሻው ቀንም
መፅሐፈ ሞርሞን በዓለም ላይ ለምስክርነት ይቆ
ማል፣ ኤተር ፭፥፬። እነዚህ ነገሮች ሀሰት እንደሆኑ
እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ሞሮኒ ፲፥፬።
ክርስቶስ መፅሐፈ ሞርሞን እውነት እንደ
ሆነ መሰከረ፣ ት. እና ቃ. ፲፯፥፮። መፅሐፈ ሞር
ሞን ሙሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል የያዘ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፱ (ት. እና ቃ. ፳፥፰–፲፪፣
፵፪፥፲፪)።
መፅሐፈ ሞርሞን የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ
እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፰።
መፅሐፈ ትእዛዛት። ደግሞም ራዕይ፤ ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች ተመልከቱ
በ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.)፣ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
የተቀበላቸው ብዙ ራዕያት A Book of
Commandments for the Government
of the Church of Christ በሚል በተሰጠር
ርዕስ ለህተማ ተዘጋጅተው ነበር። ጌታ ከአገልጋዮቹ
ጋር መነጋገሩን ቀጥሏል፣ እና ከሁለት አመት በኋላ
የተስፋፉ የራዕዮች ጥርዝ እንድ ት. እና ቃ. ታተመ።
ት. እና ቃ. ፩ ለመፅሐፈ ትእዛዛቱ መቅድም የሰ
ጠው ነው፣ ት. እና ቃ. ፩፥፮። ጌታ ጥበባዊ ሰውን
በመፅሐፈ ትእዛዛቱ ውስጥ ያለውን ታናሽኘውን
ራዕዩን አመሳስሎ ለመጻፍ የሚችል እንዳለ ጠየቀ፣

፴፬
ት. እና ቃ. ፷፯፥፬–፱። እነዚህን ራዕያት እንዲያ
ትሙ መጋቢዎች ተመድበው ነበር፣ ት. እና ቃ.
፸፥፩–፭።
መፅሐፈ ነገሥት
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚገኙ ሁለት መፅሐ
ፎች። እነዚህ መፅሐፎች ከንጉስ ዳዊት አራተኛ
ወንድ ልጅ ከአዶንያስ አመጽ (በ፲፻፲፭ ም.ዓ.
አካባቢ) እስከ ይሁዳ መጨረሻ ምርኮ ድረስ
(፭፻፹፮ ም.ዓ. አካባቢ) የእስራኤል ታሪክን ይዘ
ረዝራሉ። እነዚህም ከተለያዩበት ጊዜ ጀምሮ ወደ
ሰሜን አገሮች ሶርያዎች በምርኮ እስከሚወስዷ
ቸው ድረስ የሰሜን መንግስት (የእስራኤል አስር
ጎሳዎች) ታሪኮችን በሙሉ ጨምረው ይዘረዝራሉ።
ደግሞም የዘመን ቅድመ ተከተል በተጨማሪ ውስጥ
ተመልከቱ።
መፅሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ፣ ምዕራፍ ፩ የንጉስ
ዳዊት የመጨረሻ ቀናትን ገልጿል። ምዕራፍ ፪–፲፩
የሰለሞን ህይወትን መዝግበዋል። ምዕራፍ ፲፪–፲፮
ስለሰለሞን ወራሾች፣ ሮብዓም እና ኢዮርብዓም
ተናግረዋል። ኢዮርብዓም የእስራኤል መንግስት
መከፋፈል ምክንያት ነበር። ደግሞም ሌሎች ንጉ
ሶችም ተጠቅሰዋል። ምዕራፍ ፲፯–፳፩ የኤልያስ
አገልግሎት ክፍልን፣ የእስራኤል ንጉስ አክዓብ
ሲገስጽ፣ መዝግበዋል። ምዕራፍ ፳፪ አክዓብ እና
የእስራኤል ንጉስ ኢዮሣፍጥ ሀይላቸውን አንድ ያደ
ረጉበትን ከሶሪያ ጋር ጦርነትን መዝግቧል። ነቢዩ
ሚክያስ ንጉሶችን በመቃወም ተነበየ።
መፅሐፈ ነገሥት ካልዕ፣ ምዕራፍ ፩፥፩–፪፥፲፩
የኢልያስን ህይወት፣ በተጨማሪም በእሳት ሰረገላ
ወደሰማይ ያረገበትን፣ ታሪክ ቀጥለዋል። ምዕራፍ
፪–፱ የኤልሳዕን የእምነት እና የታላቅ ሀይል አገል
ግሎትን ተናግረዋል። ምዕራፍ ፲ ስለንጉሱ ኢዩ እና
የአክዓብ ቤትን እና የብዔል ቄሶችን እንዴት እን
ዳጠፋ ተናግሯል። ምዕራፍ ፲፩–፲፫ የኢዮአስምን
ጻድግ ዘመነ መንግስት እና የኤልሳዕን ሞት መዝ
ግበዋል። ምዕራፍ ፲፬–፲፯ በእስራኤል እና በይሁዳ
ውስጥ፣ በብዙ ጊዜ በኃጢያተኛነት፣ ስለነገሱ የተ
ለያዩ ንጉሶች ተናግረዋል። ምዕራፍ ፲፭ አሶር የእስ
ራኤል አስር ጎሳዎችን ስለመማረካቸው መዝግቧል።
ምዕራፍ ፲፰–፳ የይሁዳ ንጉስ የሕዝቅያስን እና የነ
ቢዩ ኢሳይያስን ጻድቅ ህይወት መዝግቧል። ምዕ
ራፍ ፳፩–፳፫ ስለንጉሶች ምናሴና ኢዮስያስ ተናግ
ረዋል። በባህል መሰረት፣ ምናሴ ለኢሳይያስ ሰማዕት
ሀላፊ ነበር። ኢዮስያስ በአይሁዳ መካከል ህግን የመ
ሰረተ ጻድቅ ንጉስ ነበር። ምዕራፍ ፳፬–፳፭ ስለባቢ
ሎን ምርኮ መዝግበዋል።
መፅሐፍ ቅዱስ። ደግሞም ቀኖና፤ ቅዱሳት
መጻህፍት፤ ብሉይ ኪዳን፤ አዲስ ኪዳን፤
አፖክርፋ፤ ኤፍሬም—የዮሴፍ ወይም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፴፭
የኤፍሬም በትር፤ ይሁዳ፣ የያዕቆብ ልጅ—
የይሁዳ በትር ተመልከቱ
መለኮታዊ ራዕያትን የያዙ የእብራውያን እና
የክርስቲያን ፅሑፎች የተሰበሰበበት። በእንግ
ሊዝኛ ቋንቋ ባይብል ማለር “መፅሐፍት” ማለት
ነው። መፅሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ተፅዕኖ የተ
ሰሩ የብዙ ነቢያት እና የተነሳሱ ጻፊዎች ስራ ነው
(፪ ጴጥ. ፩፥፳፩)።
የክርስትያን መፅሐፍ ቅዱስ እንደ ብሉይ እና
አዲስ ኪዳን የሚታወቁ ሁለት ክፍሎች አሉት።
ብሉይ ኪዳን በጌታ በፍልስጥኤም አይሁዶች
መካከል በስጋዊ አገልግሎቱ ጉዞ የሚጠቀሙባ
ቸው ቅዱስ መጻሕፍትን የሚያካትት ነው። አዲስ
ኪዳን በሐዋሪያት ዘመን የነበሩትን ፅሑፎች የያዘ
እና እንደ አይሁዳዊ ቅዱሣት መጻህፍት አንድ
አይነት ቅድስና እና ስልጣን እንዳለው የሚመለ
ከት ነው። የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ከብዙ መቶ
አመቶች የተዘረጋ ከዜጋዊ ፅሁፎችን የተወሰዱ እና
በሙሉ በእብራውያን ቋንቋ የተጻፉ ነበሩ፣ ይህም
ሲሆን የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት የአንድ ትውልድ
ስራዎች ናቸው እና በአብዛኛው የተጻፉት በግሪክ
ቋንቋ ነበር።
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ኪዳን የሚባለው ቃል
“ቃል ኪዳን” የሚለውን የእብራዊያን ቋንቋ ቃል
ያመለክታል። የድሮው ቃል ኪዳንም እስራኤል የእ
ግዚአብሔር ህዝብ ከስጋዊ ህይወት ጀምሮ የነበራቸ
ውን የወንጌሉን ሙሉነት ባስወገዱበት ጊዜ ለሙሴ
የተሰጠው ህግ ነው። አዲሱ ቃል ኪዳን ኢየሱስ ክር
ስቶስ ያስተማረው ወንጌል ነው።
በእብራውያን መፅሐፍ ቅዱስ (ብሉይ ኪዳን)
መፅሐፎቹ በሶስት ክፍሎች የተከፋፈሉ ናቸው፥
ህግ፣ ነቢያት፣ እና ፅህፈቶች። ክርስቲያናት የሚ
ጠቀሙበት መፅሐፍ ቅዱስ መፅሀፎችን እንደ ታሪ
ካዊ፣ ግጥም፣ እና ትንቢታዊ በሚለው ርእስ መሰ
ረት ይከፋፍሏቸዋል።
የአዲስ ኪዳን መጻህፍት በብዙ ጊዜ በዚህ መሰ
ረት ናቸው፥ አራቱ ወንጌሎች እና የሐዋርያት ስራ
ዎች፤ የጳውሎስ መልእክቶች፤ የያዕቆብ፣ የጴጥ
ሮስ፣ የዮሐንስ፣ እና የይሁድ አጠቃላይ መልእክ
ቶች፤ እና የዮሐንስ ራዕይ።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክ
ርስትያን አባላት ቅዱሣት መጻህፍትን ያወድሳሉና
ያከብራሉ እናም በመጨረሻው ቀናት እግዚአብሔር
ከሰው ልጅ ጋር ያለውን የግንኙነት ታሪክን ለማረ
ጋገጥና ለመደገፍ ተጨማሪ ራዕዮችን ጌታ በመስ
ጠት እንደሚቀጥል ያረጋግጣሉ።
የይሁዳ በትር (መፅሐፍ ቅዱስ) እና የዮሴፍ
በትር (መፅሐፈ ሞርሞን) በጌታ እጅ አንድ ይሆ
ናሉ፣ ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳።
የመፅሐፍ ቅዱስ እውነትነት በኋለኛ ቀን ቅዱሣት

መፈተን፣ ፈተና
መጻህፍት ይረጋገጣል፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵። መፅ
ሐፍ ቅዱስ ከመፅሀፈ ሞርሞን ጋር የሀሰት ትምህ
ርትን ለማዋረድ ይገናኛሉ፣ ፪ ኔፊ ፫፥፲፪። መፅ
ሐፍ ቅዱስ! መፅሐፍ ቅዱስ! መፅሐፍ ቅዱስ አለን፣
፪ ኔፊ ፳፱፥፫–፲። በመፅሐፍ ቅዱስ የሚያምኑት ሁሉ
በመፅሐፈ ሞርሞን ያምናሉ፣ ሞር. ፯፥፰–፲።
ሽማግሌዎች በመፅሐፍ ቅዱስ እና በመፅሐፈ
ሞርሞን ውስጥ ያሉትን የወንጌሌን መሰረታዊ መመ
ሪያ ያስተምራሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪።
በትክክል እስከተተረጎመ ድረስ፣ መፅሐፍ ቅዱሱ
የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፰።
መፅናት። ደግሞም መፈተን፣ ፈተና፤
ትዕግስት፤ ጭንቀት ተመልከቱ
ፈተና፣ ተቃዋሚነት፣ እና መከራ ቢኖርም ለእ
ግዚአብሔር ትእዛዛት እውነት ለመሆን ፅኑ ውሳኔ
ማድረግ።
እስከ መጨረሻ የሚጸና ይድናል፣ ማቴ. ፲፥፳፪
(ማር. ፲፫፥፲፫)። ለጊዜውም ነው እንጂ በእነርሱ
ሥር የላቸውም፣ ማር. ፬፥፲፯። ፍቅር በሁሉ ይጸ
ናል፣ ፩ ቆሮ. ፲፫፥፯። አብርሐም ከታገሰ በኋላ
ተስፋውን አገኘ፣ ዕብ. ፮፥፲፭።
እስከ መጨረሻ የሚፀኑ ከሆነ በመጨረሻው ቀን
ከፍ ይደረጋሉ፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯። ለትዕዛዛቱ ታዛዥ
ከሆናችሁ እናም እስከመጨረሻው ከፀናችሁ ትድና
ላችሁ፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፴፩ (አልማ ፭፥፲፫)። የክርስቶ
ስን ቃል በመመገብ፣ እናም እስከመጨረሻው በመ
ፅናት የምትቀጥሉ ከሆነ፣ የዘለዓለም ህይወት ይኖራ
ችኋል፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳ (፫ ኔፊ ፲፭፥፱፣ ት. እና ቃ.
፲፬፥፯)። ስሜን በራሱ ላይ የወሰደ፣ እናም እስከመ
ጨረሻው የፀና፣ እርሱ ይድናል፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፮።
በቤተክርስቲያኔ እስከመጨራሻው የሚጸና በአ
ለቴ ላይ የምመሰርተው እሱን ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፥፷፱። በእምነት የሚጸና አለምን ያሸንፋታል፣
ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፣ ፵፯። ዙፋናት እና አለቅነት
ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በጉብዝና ለጸኑትም ሁሉ
ይሰጧቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፱።
መፈተን፣ ፈተና። ደግሞም መፅናት፤ ነጻ
ምርጫ፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
የሰው መልካምን ከመጥፎ በላይ የመምረጥ
ችሎታ ፈተና፤ ኃጢያት ለመስራት እና እግዚ
አብሔርን ሳይሆን ሰይጣንን ለመከተል መባበል።
ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፣
ማቴ. ፮፥፲፫ (፫ ኔፊ ፲፫፥፲፪)። ከሚቻላችሁ መጠን
ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ እግዚአብሔር አይፈቅድም፣
፩ ቆሮ. ፲፥፲፫። ኢየሱስ እንደ እኛ የተፈተነ ነው፣
ዕብ. ፬፥፲፬–፲፭። ፈተናን የሚጸና ሰው የተባረከ
ነው፣ ያዕ. ፩፥፲፪–፲፬።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
መፈወስ፣ ፈውሶች
የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ የጠላት ፈተ
ናዎች ሊያሸንፏቸው አይችሉም፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፬
(ሔለ. ፭፥፲፪)። ሰው በአንዱ ወይም በሌለኛው
ካልተሳቡ በስተቀር ለራሱ ማድረግ አይቻለውም፣
፪ ኔፊ ፪፥፲፩–፲፮። ያለማቋረጥ እንድትተጉ እንዲ
ሁም እንድትፀልዩ፣ ከሚቻላችሁ በላይም እንዳ
ትፈተኑም፣ አልማ ፲፫፥፳፰። ማንኛውንም የዲ
ያብሎስ ፈተና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባላቸው
እምነት እንዲቋቋሙ አስተምራቸው፣ አልማ
፴፯፥፴፫። ዘወትር መፀለይ አለባችሁ፤ አለበለዚያ
በዲያብሎስ ትፈተናላችሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭፣ ፲፰
(ት. እና ቃ. ፳፥፴፫፣ ፴፩፥፲፪፣ ፷፩፥፴፱)።
ወደ ፈተና እንዳትግባ ትዕቢትን ተጠንቀቅ፣
ት. እና ቃ. ፳፫፥፩። አዳም ለፈተና እራሱን አሳ
ልፎ በመስጠቱ ምክንያት በሰይጣን ፈቅድ ተገዢ
ሆነ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱–፵።
ነገር ግን ወጣትነቴን በሚያስታውሱት እና በሀገ
ራዊ ደስተኛ ጸባዬን በሚያውቁት ይህ አስገራሚ
ላይሆን ይችላል፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፰።
መፈወስ፣ ፈውሶች። ደግሞም ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት፤ መቀባት ተመልከቱ
እንደገና በስጋ እናም በመንፈስ ደህና ማድረግ
ወይም ጤና መስጠት። ቅዱሣት መጻህፍት የጌታ
ንና የአገልጋዮቹን ተአምራት ፈውሶች ብዙ ምሳ
ሌዎችን የያዙ ናቸው።
እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሔር ነኝ፣ ዘፀአ. ፲፭፥፳፮።
ናዕማን እራሱን በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ለሰባት ጊዜ
ጠለቀ እናም ተፈወሰ፣ ፪ ነገሥ. ፭፥፩–፲፬። በእር
ሱም ቍስል እኛ ተፈወስን፣ ኢሳ. ፶፫፥፭ (ሞዛያ
፲፬፥፭)። የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች፥ ፈውስም
በክንፎችዋ ውስጥ ይሆናል፣ ሚል. ፬፥፪።
ኢየሱስ ህማምን ሁሉ ፈወሰ፣ ማቴ. ፬፥፳፫
(ማቴ. ፱፥፴፭)። ሕማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ
ሥልጣን ሰጣቸው፣ ማቴ. ፲፥፩። ልባቸው የተሰበ
ረውም እንድፈውስ ልኮኛል፣ ሉቃ. ፬፥፲፰።
እነርሱም በእግዚአብሔር በግ ኃይል ተፈወሱ፣
፩ ኔፊ ፲፩፥፴፩። በክርስቶስ ቤዛነት ካመንህ መፈ
ወስ ትችላለህ፣ አልማ ፲፭፥፰። እርሱም እያንዳን
ዳቸውን ፈወሳቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፱።
ለመፈውስ በእኔ እምነት ያለው ይፈወሳል፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፰። በስሜም የታመሙትን ይፈ
ውሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፰።
በመፈወስ ስጦታዎችም እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፯።
መፋታት። ደግሞም ጋብቻ፣ መጋባት
ተመልከቱ
በህዝባዊ ወይም በቤተክርስቲያን ህግ መሰረት
ከጋብቻ መለያየት። በአዲስ ኪዳን መሰረት፣ በሰዎች
ልብ ደንዳናነት ምክንያት እግዚአብሔር መፋታትን

፴፮
በአንዳንድ ጉዳዮች ይፈቅዳል፤ ነገር ግን፣ ኢየ
ሱስ እንደገለጸው፣ “ከመጀመሪያው እንዲህ አል
ነበረም” (ማቴ. ፲፱፥፫–፲፪)። በአጠቃላይ ቅዱሣት
መጻህፍት ከጋብቻ መፋታት እንዲወገዱ ምክር ይሰ
ጣሉ እናም ባሎችና ሚስቶችን እርስ በርስ በጻድቅ
እንዲፈቃቀሩም ይመክራሉ (፩ ቆሮ. ፯፥፲–፲፪፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፪)።
መፍረድ፣ ፍርድ። መኮነን፣ ኩነኔ ተመልከቱ
መፍጠር፣ ፍጥረት። ደግሞም መጀመሪያ፤
ምድር፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የመንፈስ
ፍጥረት፤ የሰንበት ቀን ተመልከቱ
ማደራጀት። እግዚአብሔር፣ በልጁ በኩል በመ
ስራት፣ በፍጥረት ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች በማ
ደራጀት ሰማያትንና ምድርን ሰራ። የሰማይ አባት
እና ኢየሱስ ሰውን በመልካቸው ፈጠሩ (ሙሴ
፪፥፳፮–፳፯)።
በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን
ፈጠረ፣ ዘፍጥ. ፩፥፩። ሰውን በመልካችን እንደ
ምሳሌአችን እንፍጠር፣ ዘፍጥ. ፩፥፳፮ (ሙሴ
፪፥፳፮–፳፯፣ አብር. ፬፥፳፮)።
ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ዮሐ. ፩፥፫፣ ፲። በሰማይ ያሉት
ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋል፣ ቄላ. ፩፥፲፮ (ሞዛያ
፫፥፰፣ ሔለ. ፲፬፥፲፪)። እግዚአብሔር አለማትን
በልጁ ፈጠረ፣ ዕብ. ፩፥፪።
በመጀመሪያ ሰው ተፈጠረ፣ ሞዛያ ፯፥፳፯። ሰማ
ያትንና ምድርን እንዲሁም ሁሉንም ነገሮች ፈጠ
ርኩኝ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፭ (ሞር. ፱፥፲፩፣ ፲፯)። ሁሉም
ሰዎች በመጀመሪያ በራሴ ምስል ተፈጥረዋል፣
ኤተር ፫፥፲፭።
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትንና ምድርን ፈጠረ፣
ት. እና ቃ. ፲፬፥፱። ሰውን፣ ወንድንና ሴትን፣ በመ
ልኩ ፈጠረ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፲፰።
ለመቁጠር የማይቻል አለሞችንም ፈጠርኩኝ፣
ሙሴ ፩፥፴፫። በአንድያ ልጄ ሰማይን ፈጠርኩኝ፣
ሙሴ ፪፥፩። እኔ እግዚአብሔር አምላክም የተና
ገርኩባቸውን ነገሮች ሁሉ ከምድር ፊት በፍጥረ
ታዊ አካል ከመፈጠራቸው በፊት በመንፈሳዊ አካል
ፈጥሬአቸዋለሁ፣ ሙሴ ፫፥፭። እንደዚህ አይነት
ሚልዮን ምድሮችን የአንተን ለፈጠርካቸው የመ
ቆጠሪያ መጀመሪያም አይሆንም፣ ሙሴ ፯፥፴።
አምላኮች ወረዱና ሰማያትን መሰረቱም ሰሩም፣
አብር. ፬፥፩።
ሙሌቅ። ደግሞም ሴዴቅያስ ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን ንጉስ ሴዴቅያስ ልጅ
(በ፭፻፹፱ ም.ዓ. አካባቢ)። መፅሐፍ ቅዱስ የሴ
ዴቅያስ ልጆች በሙሉ እንደተገደሉ ይመዘግባል
(፪ ነገሥ. ፳፭፥፯)፣ ነገር ግን መፅሐፈ ሞርሞን
ሙሌቅ እንደዳነ ይገልጻል (ሔለ. ፰፥፳፩)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፴፯
ዛራሔምላ የሙሌቅ ትውልድ ነበር፣ ሞዛያ
፳፭፥፪። የሙሌቅ ህዝቦች ከኔፋውያን ጋር አንድ
ሆኑ፣ ሞዛያ ፳፭፥፲፫። ጌታ ሙሌቅን በምድሪቱ
በሰሜን በኩል አምጥቷቸዋልና፣ ሔለ. ፮፥፲።
ከሙሌቅ በስተቅር የሴዴቅያስ ወንድ ልጆች ሁሉ
ተገድለው ነበር፣ ሔለ. ፰፥፳፩።
ሙሴ። ደግሞም መለወጥ—የክርስቶስ
መለወጥ፤ አምስቱ መጻህፍት፤ አስሩ
ቃላት፤ አሮን፣ የሙሴ ወንድም፤ የሙሴ ህግ
ተመልከቱ
እስራኤላውያንን ከግብጻዊ ባርነት ያወጣ እና
ከእግዚአብሔር የተገለጹ የሀይማኖት፣ የህብረተ
ሰባዊ፣ እና የምግብ ህግጋት የሰጣቸው የብሉይ
ኪዳን ነቢይ።
የሙሴ አገልግሎት ከስጋዊ ህይወቱ በኋላም የተ
ዘረጋ ነው። ጆሴፍ ስሚዝ ከኤልያስ ጋር ወደ መቀየ
ሪያ ተራራ ላይ እንደመጣ እና ለጴጥሮስ፣ ለያዕቆ
ብና፣ ለዮሐንስ የክህነት ቁልፎችን እንደሰጠ አስ
ተምሯል (ማቴ. ፲፯፥፫–፬፤ ማር. ፱፥፬–፱፤ ሉቃ.
፱፥፴፤ ት. እና ቃ. ፷፫፥፳፩)።
በሚያዝያ ፫፣ ፲፰፻፴፮ (እ.አ.አ.) ሙሴ በጆሴፍ
ስሚዝ እና በኦሊቨር ካውደሪ በከርትላንድ ኦሀዮ
ቤተመቅደስ ውስጥ ታየ እናም በእነርሱም ላይ እስ
ራኤልን የመሰብሰብ ቁልፎችን ሰጠ (ት. እና ቃ.
፻፲፥፲፩)።
የኋለኛው ቀን ራዕይ ሙሴን በሚመለከት ብዙ
ይናገራሉ። በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ብዙ ጊዜ
ተጠቅሷል፣ እናም በትምህርት እና ቃል ኪዳ
ኖች ውስጥ ስለአገልግሎቱ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፳–
፳፮) እናም ከአማቱ ዮቶር ክህነትን እንደተቀበለ
(ት. እና ቃ. ፹፬፥፮) እንማራለን።
የኋለኛው ቀን ራዕይ ደግሞም በእስራኤል ልጆች
መካከል ስለነበረው አገልግሎቱ የመፅሀፍ ቅዱስ
ታሪክን ያረጋግጣል እናም የብሉይ ኪዳን የመጀ
መሪያ አምስት መፅሐፎች ጸሀፊም እንደሆነ ያረጋ
ግጣል (፩ ኔፊ ፭፥፲፩፤ ሙሴ ፩፥፵–፵፩)።
የፈርዖን ሴት ልጅ አዳነችው፣ ዘፀአ. ፪፥፩–
፲። ወደ ምድያን ሸሸ፣ ዘፀአ. ፪፥፲፩–፳፪። የጌታ
መላእክ ለእርሱ በሚነድ ቁጥቋጥ ታየው፣ ዘፀአ.
፫፥፩–፲፭። በግብጻውያን ላይ የሚመጣውን ወረር
ሽኝ አሳወቀ፣ ዘፀአ. ፯–፲፩። ጌታ ፋሲካ መከበርን
አስጀመረ፣ ዘፀአ. ፲፪፥፩–፴። የእስራኤል ልጆ
ችን በቀይ ባህር አሻገረ፣ ዘፀአ. ፲፬፥፭–፴፩። በበ
ረሀ ውስጥ ጌታ መና ላከ፣ ዘፀአ. ፲፮። በሞሬብ
ድንጋይን መታ እናም ውሀም ከዚህ ፈለቀ፣ ዘፀአ.
፲፯፥፩–፯። ኢያሱ አሙሌቅን እንዲያሸንፍ አሮን
እና ሆር እጆቹን ከፍ አድርገው ያዙ፣ ዘፀአ.
፲፯፥፰–፲፮። ዮትር መከረው፣ ዘፀአ. ፲፰፥፲፫–፳፮።
በሲና ተራራ ላይ ለጌታ መታየት ህዝቡን አዘጋጀ፣

ሙሽራ
ዘፀአ. ፲፱። ጌታ አስር ትእዛዛትን ገለጸለት፣ ዘፀአ.
፳፥፩–፲፯። እርሱ እና ሰባ ሽማግሌዎች እግዚአብ
ሔርን አዩ፣ ዘፀአ. ፳፬፥፱–፲፩። የምስክር ጽላቶ
ችን ሰበረ እናም የወርቅ ጥጃውን አጠፋ፣ ዘፀአ.
፴፪፥፲፱–፳። ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት ተነ
ጋገረ፣ ዘፀአ. ፴፫፥፱–፲፩።
ኢየሱስ በተቀየረበት ጊዜ ታየ፣ ማቴ. ፲፯፥፩–፲፫
(ማር. ፱፥፪–፲፫፣ ሉቃ. ፱፥፳፰–፴፮)።
ልክ እንደ ሙሴ ጠንካሮች እንሁን፣ ፩ ኔፊ ፬፥፪።
ጌታ የሚያስነሳው እንደሙሴ አይነት የሆነው ነቢይ
ክርስቶስ ነው፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳–፳፩ (ዘዳግ. ፲፰፥፲፭፣
፫ ኔፊ ፳፥፳፫)።
እስራኤልን በራዕይ መራ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፫።
ከልዑል መንፈሶች መካከል ታይቶ ነበር፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፩።
እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየ፣ ሙሴ ፩፥፪፣
፴፩። እንደ አንድያ ልጁ ምሳሌ ነበር፣ ሙሴ ፩፥፮፣
፲፫። ስለፍጥረት በሚመለከት ለእርሱ የተገለጹ ነገ
ሮችን ይጽፋል፣ ሙሴ ፪፥፩።
መፅሐፈ ሙሴ፣ በየታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ
የኦሪት ዘፍጥረት የመጀመሪያ ሰባት ምዕራፎችን
ጆሴፍ ስሚዝ በመነሳሳት የተረጎማቸው የሚገኝ
በት መፅሐፍ።
ምዕራፍ ፩ ሙሴ የደህንነት አላማን በሙሉ የገ
ለፀለትን እግዚአብሔር ያየበትን ራዕይ ይገልጻል።
ምዕራፍ ፪–፭ የፍጥረት እና የሰው ውድቀት ታሪክ
ናቸው። ምዕራፍ ፮–፯ የሔኖክ እና በምድር አገል
ግሎቱ ራዕይን የያዙ ናቸው። ምዕራፍ ፰ የኖኅ እና
የታላቅ ጎርፍ ራዕይን የያዘ ነው።
የሙሴ አምስት መጻህፍት፣ ኦሪት ዘፍጥረት፣
ኦሪት ዘፀአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘኁልቁ፣
ኦሪት ዘዳግም፣ ተመልከቱ የብሉይ ኪዳን የመጀመ
ሪያ አምስት መጻህፍት የሙሴ መፅሐፎች ተብለው
ይጠራሉ። ኔፊ ከላባን የወሰደው የናስ ሰሌዳ የሙሴ
መጻህፍትን የያዘ ነበር (፩ ኔፊ ፭፥፲፩)።
ኔፊ በሙሴ መጻህፍቶች ውስጥ የተጻፉትን ብዙ
ነገሮችን አነበበ፣ ሙሴ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫።
ሙሽራ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
እንደ ወንድ ሙሽራ ተመስሏል። ቤተክርስትያኗ
እንደ ሴት ሙሽራዋ ተመስላለች።
አስር ቆነጃጅት መሽራውን ለመቀበል ወጡ፣
ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫። ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ
ሙሽራ ነው፣ ዮሐ. ፫፥፳፯–፴። ወደ በጉ ሰርግ
እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው፣ ራዕ. ፲፱፥፭–፲።
በሙሽራው መምጫ ጊዜ ዝግጁ ሁኑ፣
ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፯። ለሙሽራው መምጫ ተዘ
ጋጁ፣ ት. እና ቃ. ፷፭፥፫።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሙዚቃ
ሙዚቃ። ደግሞም መዘመር፤ መዝሙር
ተመልከቱ
ከመፅሐፍ ቅዱስ ጊዜዎች ጀምሮ ደስታን፣ ሙገ
ሳን፣ እና ማምለክን ለመግለጽ የሚጫወቱት ቃና
ዎች እና የሙዚቃ ምቶች (፪ ሳሙ. ፮፥፭)። ይህም
የጸሎት አይነት ለመሆን ይችላል። መዝሙረ ዳዊት
በቀላል ቃናዎች እና በመሳሪያዎች እጀባ የተዘመሩ
ነበሩ።
የአሮን እና የሙሴ እኅት ማሪያምም ከበሮ በእጅዋ
ወሰደች፤ እናም እርሷና ሴቶችም ጨፈሩ፣ ዘፀአ.
፲፭፥፳። መዘምራንም የነበሩት ሌዋውያን ሁሉ፥
ጸናጽልና በገና መሰንቆም እየመቱ ነበር፣ ከእነር
ሱም ጋር መቶ ሀያ ካህናት መለከት ይነፉ ነበር፣
፪ ዜና ፭፥፲፪።
ኢየሱስና ሐዋሪያት ከመጨረሻው እራት በኋላ
መዝሙርም ዘመሩ፣ ማቴ. ፳፮፥፴። በመዝሙርና
በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ አስተ
ምሩ፣ ቄላ. ፫፥፲፮።
የቤዛነት የፍቅር ዜማ ለመዘመር ተሰምቷችኋል፣
አልማ ፭፥፳፮።
የጌታ ነፍስ በልብ መዝሙር ትደሰታለች፣ አዎ
የጻድቅን መዝሙር ለእኔ ጸሎት ነው፣ ት. እና ቃ.
፳፭፥፲፪። ጌታን በዘፈን፣ በሙዚቃ፣ እና በእስክ
ስታ አምልኩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፰።
ሚልክያስ
በ፬፻፴ ም.ዓ. አካባቢ የጻፈና የተነበየ የብሉይ
ኪዳን ነቢይ።
ትንቢተ ሚልክያስ፣ የሚልክያስ መፅሐፍ ወይም
ትንቢት የብሉይ ኪዳን የመጨረሻ መፅሐፍ ነው።
ይህም የሚቀጥሉት አራት ጭብጥ መልእክቶች
ነበሩት፥ (፩) የእስራኤል ኃጢያቶች—ሚልክያስ
፩፥፮–፪፥፲፯፤ ፫፥፰–፱፤ (፪) ታዛዥ ባለመሆናቸው
ምክንያት በእስራኤል ላይ የሚመጣው ፍርድ—
ሚልክያስ ፩፥፲፬፤ ፪፥፪–፫፣ ፲፪፤ ፫፥፭፤ (፫)፤ ለታ
ዛዥነት ቃል ኪዳን—ሚልክያስ ፫፥፲–፲፪፣ ፲፮–፲፰፤
፬፥፪–፫፤ እና (፬) እስራኤልን በሚመለከት ትንቢ
ቶች ሚልክያስ ፫፥፩–፭፤ ፬፥፩፣ ፭–፮ (ት. እና ቃ.
፪፤ ፻፳፰፥፲፯፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯–፴፱)።
በትንቢቶቹ ውስጥ፣ ሚልክያስ ስለመጥምቁ
ዮሐንስ (ሚል. ፫፥፩፤ ማቴ. ፲፩፥፲)፣ ስለአስራት
ህግ (ሚል. ፫፥፯–፲፪)፣ ስለጌታ ዳግም ምፅዓት
(ሚል. ፬፥፭)፣ እናም ስለኤልያስ መመለስ (ሚል.
፬፥፭–፮፤ ት. እና ቃ. ፪፤ ፻፳፰፥፲፯፤ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፴፯–፴፱) ጻፈ። አዳኝ የሚልክያስን ምዕራፍ ፫
እና ፬ ለኔፋውያን ጠቀሰ (፫ ኔፊ ፳፬–፳፭)።
ሚሳቅ። ደግሞም ዳንኤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ሶስቱ የእስራኤል ወጣ
ቶች ሲድራቅ፣ ሚሳቅ እና አብደናጎ ከዳንኤል ጋር

፴፰
ወደ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነዖር ቤተመንግስት የተ
ወሰዱት ነበሩ። የሚሳቅ ዕብራውያን ስም ሚሳኤል
ነበር። አራቱ ወጣት ሰዎች ከንጉሱ ስጋና ወይን
በመካፈል እራሳቸውን አንበክልም አሉ (ዳን. ፩)።
ሲድራቅ፣ ሚሳቅ እና አብደናጎ ወደ እሳት እቶን
ተወርውረው ነበር እናም በተአምራት ድነው ነበር
(ዳን. ፫)።
ሚስጥራዊ ህብረት። የሚስጥር ስብሰባ
ተመልከቱ
ሚስጥራዊ ውህደት። የሚስጥር ስብሰባ
ተመልከቱ
ሚካኤል። ደግሞም አዳም፤ የመላእክት አለቃ
ተመልከቱ
ከምድራዊ ህይወት በፊት አዳም ይታወቅበት
የነበረው ስም። እርሱም የመላእክት አለቃ ተብሎ
ይጠራ ነበር። በአይሁዳ ቋንቋ ስሙ “እንደ እግዚ
አብሔር አይነት የሆነ” ማለት ነው።
ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል፣ ዳንልን
ለመርዳት መጣ፣ ዳን. ፲፥፲፫፣ ፳፩ (ት. እና ቃ.
፸፰፥፲፮)። በመጨረሻው ቀናት ታላቁ አለቃ ሚካ
ኤል ይነሣል፣ ዳን. ፲፪፥፩።
የመላእክት አለቃ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር ተከ
ራከረ፣ ይሁዳ ፩፥፱። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶ
ውን ተዋጉ፣ ራዕ. ፲፪፥፯ (ዳን. ፯)።
ሚካኤል አዳም ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፩
(ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፫–፶፯፣ ፻፳፰፥፳፩)። የጌታ
የመላእክቶቼ አለቃ ሚካኤል መለክቱን ይነፋል፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፮። ሚካኤል ሰራዊቶቹን ይሰ
በስባል እናም ከሰይጣን ጋር ይዋጋል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፲፪–፻፲፭። የሚካኤል ድምፅም ዲያብሎስን
ሲመረምር ተሰምቶ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳።
ሚክያስ
የብሉይ ኪዳን ነቢይ። ከይሁዳ ሀገር ውስጥ፣
ከሞሬሼትጌት ተወላጅ ነበር፣ እናም ሕዝቅያስ ንጉስ
በነበረበት ጊዜ ተነበየ (ሚክ. ፩፥፩–፪)።
ትንቢተ ሚክያስ፣ ከብሉይ ኪዳን መፅሐፎች
ውስጥ መሲህ የሚወለድበት ከተማ ቤተልሔም
እንደሆነ የሚገልጸው የሚክያስ መፅሐፍ ብቻ ነው
(ሚክ. ፭፥፪)። በመፅሐፉ ውስጥ ጌታ ህዝቡን መከረ
እናም ለእነርሱ ያደረገውን የበፊት በጎ ድርጊቱን
ዘረዘረ፤ ከእነርሱም ፍትህ፣ ምህረት፣ እና ትሁት
ነትን ጠየቀ (ሚክ. ፮፥፰)።
ማህበርተኛነት። ጓደኝነት ተመልከቱ
ማለቂያ የሌለው። ደግሞም እግዚአብሔር፣
አምላክ ተመልከቱ
ዘለአለማዊነቱን የሚያሳይ ከእግዚአብሔር

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፴፱
ስሞች አንዱ (ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪፤ ሙሴ ፩፥፫፤
፯፥፴፭)።
ማመን። መታመን ተመልከቱ
ማመንዘር። ደግሞም ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት፤
በወሲብ የስነ ምግባር ጉድለት፤ ንጹህነት፤
ዝሙት መፈጸም፤ ግብረ ሰዶማዊ ጸባይ
ተመልከቱ
የወንዶች እና ሴቶች ህጋዊ ያልሆነ የፍትወተ ስጋ
ግንኙነት። ምንም እንኳን ማመንዘር ያገባ ወንድ
ወይም ሴት ከሚስቱ ወይም ከባሏ በስተቀር ከሌላ
ሰው ጋር የፍትወተ ስጋ ግንኙነት ስለማድረግ ሀሳብ
የሚያቀርብ ቢሆንም፣ በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
ስላልተጋቡትም ሀሳብ ያቀርባል።
አንዳንዴ ማመንዘር ከጌታ መንገዶች የሀግሮች
ወይም የሁሉም ህዝቦች ክህደትን ለማመሳሰል
ይጠቀሙበታል (ዘኁል. ፳፭፥፩–፫፤ ኤር. ፫፥፮–
፲፤ ሕዝ. ፲፮፥፲፭–፶፱፤ ሆሴ. ፬)።
ዮሴፍ ይህን ታላቅ ትልቅ ክፉ ነገር አያደርግም፣
እና በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያት አይሰራም፣
ዘፍጥ. ፴፱፥፯–፲፪። አታመንዝር፣ ዘፀአ. ፳፥፲፬።
ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ
ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል፣ ማቴ. ፭፥፳፰። አመ
ንዝሮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ የእ
ግዚአብሔርን መንግሥት እይወርሱም፣ ፩ ቆሮ.
፮፥፱–፲። ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብ
ሔር ይፈርድባቸዋል፣ ዕብ. ፲፫፥፬።
ማመንዘር የንፁሃንን ደም ከማፍሰስ ወይም መን
ፈስ ቅዱስን ከመካድ በቀር ከሌሎች ኃጢአቶች
ሁሉ ይበልጥ አስከፊ ነው፣ አልማ ፴፱፥፫–፭።
የሚያመንዝር፣ እናም ንሰሃ የማይገባ፣ ወደ
ውጭ ይጣላል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፫–፳፮። ማንም
በልባቸው ካመነዘሩ፣ መንፈስ አይኖራቸውም፣
ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፬–፲፮።
ማምለክ። ደግሞም እግዚአብሔር፣ አምላክ
ተመልከቱ
ፍቅር፣ አምልኮ፣ አገልግሎት፣ እና ለእግዚአብ
ሔር ታማኝነት (ት. እና ቃ. ፳፥፲፱)። አምልኮ በተ
ጨማሪም ጸሎት፣ ጾም፣ የቤተክርስቲያን አገልግ
ሎት፣ በወንጌል ስነስርዓቶች መሳተፍ፣ እና ለእ
ግዚአብሔር ያለን ታማኝነት እና ፍቅር የማሳየት
ሌሎች ልብዶች ነው።
ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ፣ ዘፀአ.
፳፥፫ (ዘፀአ. ፴፪፥፩–፰፣ ፲፱–፴፭፣ መዝ. ፹፩፥፱)።
ለአብ በመንፈስና በእውነት ስገዱ፣ ዮሐ. ፬፥፳፫።
ሰማይንና ምድርንም ለሠራው ስገዱለት፣ ራዕ.
፲፬፥፯ (ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፴፰–፴፱)።
እርሱን በሙሉ ኃይላችሁ፣ አእምሮአችሁ እና
ጉልበታችሁ ማምለክ አለባችሁ፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፱።

ማሳደድ፣ መሳደድ
በክርስቶስ አምነዋል እናም አብንም በስሙ አምል
ከዋል፣ ያዕቆ. ፬፥፭። ሰዎች በሁሉም ቦታዎች መጸ
ለይ እና ማምለክ እንደሚገባቸው ዜኖስ አስተማረ፣
አልማ ፴፫፥፫–፲፩። ላችሁበት ስፍራ ሁሉ በመን
ፈስና በእውነት እግዚአብሔርን አምልኩ፣ አልማ
፴፬፥፴፰። ህዝቡም በኢየሱስ እግር ስር ወደቁ፣
እናም አመለኩት፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፯።
ሁሉም ሰው ንስሀ መግባትና በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም ማመን፣ እናም አብን በእርሱ ስም ማምለክ አለ
ባቸው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፳፱። እነዚህን አባባል የም
ሰጣችሁ እንድትረዱ እና እንዴት እንደምታመልኩ
እንድታውቁ፣ እና ምን እንደምታመልኩ እንድታ
ውቁ ነው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፲፱።
ይህን አንድ እግዚአብሔር አመልካለሁ፣ ሙሴ
፩፥፲፪–፳። ሁሉን የሚችለው እግዚአብሔርን የማ
ምለክ መብት እንዳለን እናረጋግጣለን፣ እ.አ.
፩፥፲፩።
ማሰላሰል። ደግሞም ራዕይ፤ ጸሎት ተመልከቱ
በቅዱስ መጻህፍቶች እና በሌሎች የእግዚአብሔር
ነገሮች መመሰጥ እና በጥልቅ ማሰብ። ከጸሎት ጋር
ሲጣመር፣ የእግዚአብሔር ነገሮችን ማሰላሰል ራዕ
ይን እና ማስተዋልን ያመጣል።
ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልብዋ እያሰበች
ትጠብቀው ነበር፣ ሉቃ. ፪፥፲፱።
በልቤ እያሰላሰልኩ ተቀምጬ ሳለሁ ተወሰድኩ፣
፩ ኔፊ ፲፩፥፩። ልቤ ታሰላስላቸዋለች፣ ፪ ኔፊ ፬፥፲፭።
ኔፊ ጌታ ያሳየውን ነገሮች በልቡ እያሰላሰለ ወደ ራሱ
ቤት መንገዱን አቀና፣ ሔለ. ፲፥፪–፫። ወደ ቤታ
ችሁ ሂዱ፣ እናም ስለተናገርኳችሁ ነገሮች አሰላ
ስሉ፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፫። ጌታ ምን ያህል መሃሪ እን
ደነበረ አስታውሱ፣ እናም በልባችሁ ይህን አሰላ
ስሉ፣ ሞሮኒ ፲፥፫።
ስለተቀብልካቸው ነገሮች አሰላስል፣ ት. እና ቃ.
፴፥፫። እነዚህ ነገሮች ላይ እያሰላሰልን እያለን፣ ጌታ
የመረጃ አይኖቻችንን ነካን፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፱።
በቅዱሣት መጻህፍት ላይ በክፍሌ ቁጭ ብዬ አሰላ
ስል ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፩–፲፩።
ይህን ደጋግሜ አሰብኩበት፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፪።
ማሰናከል። መበደል ተመልከቱ
ማሳደድ፣ መሳደድ። ደግሞም ጭንቀት
ተመልከቱ
ሌሎችን በእምነታቸው ወይም በማህበራዊ ሁኔ
ታቸው ምክንያት ሌሎችን ማስጨነቅ ወይም ማሳ
ዘን፤ ማስፈራራት ወይም መጨቆን።
ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ ማቴ.
፭፥፲ (፫ ኔፊ ፲፪፥፲)። ለሚጠሉአችሁም መልካም
አድርጉ፥ ስለሚያሳድዱአችሁም ጸልዩ፣ ማቴ.
፭፥፵፬ (፫ ኔፊ ፲፪፥፵፬)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ማስተማር፣ አስተማሪ
ሀብታም በመሆናቸው፣ ትሁቶችን ያሳድዳሉ፣
፪ ኔፊ ፱፥፴ (፪ ኔፊ ፳፰፥፲፪–፲፫)። የስደት መከራ
ቢደርስባቸውም ክርስቶስን ወደ ፊት የሚመለከቱ
ጻድቃኖች የማይጠፉት ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፰።
እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለአንተ ልምድ ይሰጡሀል፣
ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፯።
ማስተማር፣ አስተማሪ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ ተመልከቱ
ለሌሎች፣ በልዩም ስለወንጌል እውነት፣ እው
ቀትን መስጠት እናም ወደ ጽድቅ መምራት። ወን
ጌልን የሚያስተምሩ በመንፈስ መመራት ይገባቸ
ዋል። ሁሉም ወላጆች በቤተሰቦቻቸው መካከል
አስተማሪዎች ናቸው። ቅዱሳን ከጌታ እና ከእርሱ
መሪዎች ትምህርቶችን መፈለግ እና መቀበል ይገ
ባቸዋል።
ልጆቻቸውንም ያስተምሩ፣ ዘዳግ. ፬፥፰–፱።
በትጋት ለልጆችህም አስተምረው፣ ዘዳግ. ፮፥፯
(ዘዳግ. ፲፩፥፲፰–፲፱)። ልጅን በሚሄድበት መንገድ
ምራው፣ ምሳ. ፳፪፥፮። ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚ
አብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ ኢሳ. ፶፬፥፲፫ (፫ ኔፊ
፳፪፥፲፫)።
መምህር ሆነህ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደ
መጣህ እናውቃለን፣ ዮሐ. ፫፥፪። እንግዲህ አንተ
ሌላውን የምታስተምር ራስህን አታስተምርምን፣
ሮሜ ፪፥፳፩።
አባቴ ከሚያውቃቸው በመጠኑ ተማርኩ፣ ፩ ኔፊ
፩፥፩ (ኢኖስ ፩፥፩)። ካህናትና መምህሮች በት
ጋት ያስተምሩ ወይም የህዝቡን ኃጢኣት በራሳ
ችን ላይ ይቀበላሉ፣ ያዕቆ. ፩፥፲፰–፲፱። እኔን አዳ
ምጡ፣ እናም ትሰሙኝ ዘንድ ጆሮአችሁን ክፈቱ፣
ሞዛያ ፪፥፱። ፲ልጆቻችሁ እርስ በርሳቸው እንዲዋ
ደዱ እንዲሁም አንደኛው ሌላኛውን እንዲያገለግል
ታስተምሯቸዋላችሁ፣ ሞዛያ ፬፥፲፭። ማንም የእና
ንተ መምህርም ሆነ አገልጋይ እንዲሆን አትፍቀዱ፣
ሞዛያ ፳፫፥፲፬። ጌታ የሰው ልጆችን ቃልን ለመቀ
በል ልባቸውን እንዲያዘጋጁ በምድሪቱ ላይ ሁሉ
መንፈሱን አፈሰሰ፣ አልማ ፲፮፥፲፮። በእግዚአብ
ሔር ኃይልና ስልጣን አስተማሩ፣ አልማ ፲፯፥፪–
፫። በእናቶቻቸውም ተምረዋል፣ አልማ ፶፮፥፵፯
(አልማ ፶፯፥፳፩)።
ጥበብን እስከፈለጉ ድርስ እንዲያስተምሯቸው፣
ት. እና ቃ. ፩፥፳፮። በሾምኳችሁ ስልጣን መሰ
ረት እርስ በእርስ ተማማሩ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፫።
በመጸሐፍ ቅዱስ እና በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ
የሚገኙትን የወንጌሌን መርሆች ያስተምራሉ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪። ከበላይም መማር ይገባቸ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፭–፲፮። ወላጆች ልጆቻ
ቸውን ያስተምራሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭–፳፰።
እርስ በራስ የመንግስትን ትምህርት አስተምሩ፣

፵
ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፯–፸፰፣ ፻፲፰። ከመካከላች
ሁም አስተማሪ መድቡ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፪።
ልጆችህን ብርሀን እና እውነት አላስተማርክም፤
እና ይህም የስቃይህ ምክንያት ነው፣ ት. እና ቃ.
፺፫፥፴፱–፵፪።
እነዚህን ነገሮች ለልጆቻችሁ አስተምሩ፣ ሙሴ
፮፥፶፯–፷፩።
በመንፈስ ማስተማር፣ በእናንተ የሚናገር የአ
ባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ፥ የምትናገሩ እናንተ
አይደላችሁም፣ ማቴ. ፲፥፲፱–፳። መጻሕፍትንም
ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን፣
ሉቃ. ፳፬፥፴፪። ወንጌሉ የሚሰበከው በመንፈስ
ሀይል ነው፣ ፩ ቆሮ. ፪፥፩–፲፬።
የተናገረውም በሀይል እና ከእግዚአብሔር በመጣ
ስልጣን ነው፣ ሞዛያ ፲፫፥፭–፱ (አልማ ፲፯፥፫፣
ሔለ. ፭፥፲፯)።
ሰዎችን ለማሳመኛ መንፈሴን ትቀበላለህ፣
ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፩። በአጽናኙ የምታስተምራ
ቸው ነገሮች ሁሉ ትሰማለህ፣ ት. እና ቃ. ፳፰፥፩
(ት. እና ቃ. ፶፪፥፱)። መንፈስን ካልተቀብላቹ
አታስተምሩም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬ (ት. እና ቃ.
፵፪፥፮)። በመንፈሴ ሀይል ለሰዎች ልጆች አስተ
ምሩ፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፭። ሽማግሌዎች ወንጌልን
በመንፈስ ያስተምሩ፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲፫–፳፪። በዚ
ያች ሰዓት የምትናገሩት ይሰጣችኋል፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፹፭ (ት. እና ቃ. ፻፥፭–፰)።
ማስተዋል። ደግሞም እውቀት፤ እውነት፤
ጥበብ ተመልከቱ
እውቀትን ማግኘት ወይም በህይወት እንዴት
እንደሚጠቀሙበት ከማወቅ በተጨማሪ፣ የአንዳ
ንድ እውነትን ትርጉም መገንዘብ።
በራስህም ማስተዋል አትደገፍ፣ ምሳ. ፫፥፭።
ከሀብትህም ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ፣ ምሳ. ፬፥፯።
ኢየሱስ በምሳሌ ተናገረ እናም አንዳንዱ አልገባ
ቸውም፣ ማቴ. ፲፫፥፲፪–፲፯። ያስተውሉ ዘንድ አእ
ምሮአቸውን ከፈተላቸው፣ ሉቃ. ፳፬፥፵፭።
እነዚህን ቃላት መረዳት ካልቻላችሁ፣ ይህም ስላ
ልጠየቃችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፪፥፬ (፫ ኔፊ ፲፯፥፫)። መዝ
ገቦቹ የተጠበቁት እንድናነባቸው እና እንድናስተው
ላቸው ነው፣ ሞዛያ ፩፥፪–፭። ባለማመናቸው የእግ
ዚአብሔርን ቃል ሊረዱት አልቻሉም ነበር፣ ሞዛያ
፳፮፥፫። ትክክለኛ ማስተዋል የነበራቸው፣ አልማ
፲፯፥፪–፫። ቃሉ ግንዛቤዬን ያበራልኝ ጀምሯል፣
አልማ ፴፪፥፳፰።
እንዲገባችሁም እንወቃቀስ፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲–
፲፪፣ ፲፱–፳፫። ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያስ
ተውሉ አስተምሯቸው፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭።
የእግዚአብሔር ስራዎች እና ሚስጥሮች ለመገባት
የሚቻለው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው፣ ት. እና ቃ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፵፩

ማርያም፣ የኢየሱስ እናት

፸፮፥፻፲፬–፻፲፮። ይጣን ልቦቻቸውን ከእውነቱ ለማ
ዞር ይፈልጋል፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲። የክርስቶስ
ብርሀን የምትረዱበትን ያነሳሳል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፩።
ማስጠንቀቅ፣ ማስጠንቀቂያ። ደግሞም
መጠበቅ፣ ጠባቂ ተመልከቱ
ማስታወቂያ ወይም ማስጠንቀቂያ መስጠት ነቢ
ያት፣ መሪዎች፣ እና ወላጆች ሌሎችን ለጌታና ለሚ
ያስተምረው ታዛዥ እንዲሆኑ ያስጠነቅቃሉ።
ያዕቆን የኔፊን ህዝብ ስለእያንዳንዱ አይነት ኃጢ
ያት ማስጠንቀቂያ ሰጠ፣ ያዕቆ. ፫፥፲፪።
የማስጠንቀቂያው ድምጽ ለሁልም ህዝብ ይሆ
ናል፣ ት. እና ቃ. ፩፥፬። ስብከታችሁ የማስጠን
ቀቂያ ድምጽ ይሁን፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፩። ይህ
የማስጠንቀቂያ ቀን ነው፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፰።
የተጠነቀቀ ሰው ጎረቤቱን ማስጠንቀቁ አስፈላጊ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፩። በራዕይ ይህን የጥ
በብ ቃል ለእናንተ በመስጠት አስጠንቅቄአችኋ
ለሁ፣ እናም ከቀደሞ ጊዜ በፊትም አስጠነቅቄአች
ኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፬።
ማረጋገጫ። እጅን መጫን ተመልከቱ
ማሪያም። ደግሞም ሙሴ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የሙሴ እህት (ዘኁል.
፳፮፥፶፱)።
የደንገል ሣጥንን ትጎበኘው ነበር፣ ዘፀአ. ፪፥፩–
፰። በከበሮ ሴቶችን መራች፣ ዘፀአ. ፲፭፥፳–፳፩።
በሙሴ ላይ አጉረመረመች እናም በለምፅ ተመ
ታች፣ ከእዚያም ተፈወሰች፣ ዘኁል. ፲፪፥፩–፲፭
(ዘዳግ. ፳፬፥፱)።
ማራከስ። ደግሞም መስደብ ተመልከቱ
ለቅዱስ ነገሮች ክብር አለመኖር ወይም ንቀት።
የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ
አትጥራ፣ ዘፀአ. ፳፥፯ (፪ ኔፊ ፳፮፥፴፪፣ ሞዛያ
፲፫፥፲፭፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፩)። የአባቶቻችንን
ቃል ኪዳን ለምን እንነቅፋለን፣ ሚል. ፪፥፲።
ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ
ቀን መልስ ይሰጡበታል፣ ማቴ. ፲፪፥፴፬–፴፯። ከአ
ንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ፣ ይህ እንዲህ
ሊሆን አይገባም፣ ያዕ. ፫፥፲።
ቃላቶቻችን ይፈርዱብናል፣ አልማ ፲፪፥፲፬
(ሞዛያ ፬፥፴)።
ሁሉም ሰዎች እንዴት ስሜን በከንፈሮቻቸው
እንደሚይዙ ይጠንቀቁ፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፷፩–
፷፪።
ማርሽ፣ ቶማስ ቢ
በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ከቤተክርስቲያኗ ዳግም መመ

ለስ በኋላ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን የመጀመ
ሪያ ፕሬዘደንት። አስራ ሁለቱን በሚመለከት የመ
ንግስትን ቁልፍ ይዞ ነበር (ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲፮)
እናም፣ በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) የጌታን ቃል እንዲ
ያትም ታዝዞ ነበር (ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፪)። ትምህ
ርት እና ቃል ኪዳኖች ክፍል ፴፩ ስለእርሱ የተሰጠ
ነበር። ማርሽ በ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ከቤተክርስቲያኗ
ተወገዘ ነገር ግን በሐምሌ ፲፰፻፶፯ (እ.አ.አ.) እንደ
ገና ተጠመቀ።
ማርቆስ። ደግሞም ወንጌሎች ተመልከቱ
የማርያም ልጅ ነበር (የሐዋ. ፲፪፥፲፪)፤ ደግሞም
የበርናባስ ዘመድ ሳይሆን አይቀርም (ቄላ. ፬፥፲)።
ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር በመጀመሪያው ጉዞ
አቸው ከኢየሩሳሌም ሄደ እናም በጴርጌም ከእነ
ርሱ ተለየ (የሐዋ. ፲፪፥፳፭፤ ፲፫፥፭፣ ፲፫)። በኋላም
ከበርናባስ ጋር ወደ ቆጵሮስ ሄደ (የሐዋ. ፲፭፥፴፯–
፴፱)። በሮሜ ውስጥ ከጳውሎስ ጋር ነበር (ቄላ.
፬፥፲፤ ፊልሞ. ፩፥፳፬)፣ እናም ከጴጥሮስ ጋር በባ
ቢሎን (ምናልባት በሮሜም) ውስጥ ነበር (፩ ጴጥ.
፭፥፲፫)። በመጨረሻም ከጢሞቴዎስ ጋር በኤፌሶን
ነበር (፪ ጢሞ. ፬፥፲፩)።
የማርቆስ ወንጌል፣ የአዲስ ኪዳን ሁለተኛ መፅ
ሐፍ። የማርቆስ ወንጌል ምናልባት የተጻፈው በጴጥ
ሮስ አመራር ስር ነበር። አላማው ጌታን በሰዎች
መካከል እንደኖረና እንደሰራ የእግዚአብሔር ልጅ
ለመግለፅ ነበር። ማርቆስ፣ በሀይል እና በትሁትነት፣
ሌሎች ኢየሱስን እንዴት እንደተመለከቱት ገለጸ።
ባህል እንደሚገልጸው ከጴጥሮስ ሞት በኋላ፣ ማር
ቆስ ግብፅን ጎበኝ፣ የእስክንድርያን ቤተክርስቲያን
አደራጀ፣ እናም በሰማዕትነት ሞተ።
በማርቆስ ወንጌል ውስጥ የተገለጹትን የአዳኝ
ህይወት ድርጊቶችዝርዝር፣ የወንጌሎች ስምምነ
ትን ተመልከቱ።
ማርታ። ደግሞም አልዓዛር፤ የቢታንያ
ማርያምን ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የአልዓዛር እና የማርያም
እህት (ሉቃ. ፲፥፴፰–፵፪፤ ዮሐ. ፲፩፥፩–፵፮፤
፲፪፥፪)።
ማርያም፣ የማርቆስ እናት። ደግሞም ማርቆስ
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የማርቆስን ወንጌል የጻ
ፈው የዮሐንስ ማርቆስ እናት (የሐዋ. ፲፪፥፲፪)።
ማርያም፣ የኢየሱስ እናት። ደግሞም ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ ዮሴፍ፣ የማርያም ባለቤት
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በስጋ ልጁ ለሆነው እናት
እንድትሆን በእግዚአብሔ አብ የተመረጠች ድን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ማተም፣ ማስተሳሰር
ግል። ኢየሱስ ከተወለደ በኋላ፣ ማርያም ሌሎች
ልጆች ወለደች (ማር. ፮፥፫)።
እርሷ ለዮሴፍ ታጨች፣ ማቴ. ፩፥፲፰ (ሉቃ.
፩፥፳፯)። ዮሴፍ ማርያምን እንዳይፈታ ወይም
ከታጨችበት እንዳይለቃት ተነገረው፣ ማቴ.
፩፥፲፰–፳፭። ሰብአ ሰገል ማርያምን ጎበኙ፣ ማቴ.
፪፥፲፩። ማርያም እና ዮሴፍ ከሕጻኑ ኢየሱስ ጋር
ወደ ግብፅ ሸሹ፣ ማቴ. ፪፥፲፫–፲፬። ከሄሮድስ ሞት
በኋላ፣ ቤተሰቡ ወደ ናዝሬት ተመለሱ፣ ማቴ.
፪፥፲፱–፳፫። መልአኩ ገብርኤል ጎበኛት፣ ሉቃ.
፩፥፳፮–፴፰። ዘመድዋን ኤልሳቤጥን ጎበኘች፣
ሉቃ. ፩፥፴፮፣ ፵–፵፭። ማርያም ለጌታ የምስ
ጋና መዝሙር አቀረበች፣ ሉቃ. ፩፥፵፮–፶፭።
ማርያም ከዮሴፍ ጋር ወደ ቤተ ልሔም ሄደች፣
ሉቃ. ፪፥፬–፭። ማርያም ኢየሱስን ወለደች፥ በግ
ርግም አስተኛችው፣ ሉቃ. ፪፥፯። እረኞች ህጻኑ
ክርስቶስን ለመጎብኘት ወደ ቤተልሔም ሄዱ፣
ሉቃ. ፪፥፲፮–፳። ማርያም እና ዮሴፍ በኢየሩሳ
ሌም ውስጥ ወደ ቤተመቅደስ ኢየሱስን ወሰዱ፣
ሉቃ. ፪፥፳፩–፴፰። ማርያምና ዮሴፍ ኢየሱስን
ወደ ፋሲካ ወሰዱ፣ ሉቃ. ፪፥፵፩–፶፪። ማርያም
በቃና ጋብቻ ላይ ነበረች፣ ዮሐ. ፪፥፪–፭። አዳኝ፣
በመስቀል ላይ እያለ፣ ዮሐንስን እናቱን እንዲንከ
ባከብ ጠየቀ፣ ዮሐ. ፲፱፥፳፭–፳፯። ክርስቶስ ወደ
ሰማይ ካረገ በኋላ ማርያም ከሐዋሪያት ጋር ነበረች፣
የሐዋ. ፩፥፲፬።
ማርያም ከሌሎች ድንግሎች በላይ በጣም ውብ
እና ቆንጆ የነበረች ድንግል ነበረች፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–
፳። የክርስቶስ እናት ማርያም ተብላ ትጠራለች፣
ሞዛያ ፫፥፰። ማርያም ድንግል፣ በመንፈስ ቅዱስ
ኃይል በመሸፈን፣ የተከበረች እንዲሁም የተመረ
ጠች ዕቃ ትሆናለች፣ አልማ ፯፥፲።
ማተም፣ ማስተሳሰር። ደግሞም ስነስርዓቶች፤
ኤልያስ፤ ክህነት ተመልከቱ
በሰማይ በምድር ላይ በክህነት ስልጣን የተከና
ወኑትን ስነስርዓቶች ማረጋገጥ። ስነስርዓቶች የሚ
ታተሙት ቅዱስ የተስፋ መንፈስ በሆነው መንፈስ
ቅዱስ ተቀባይነትን ሲቀበሉ ነው።
በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታ
ሰረ ይሆናል፣ ማቴ. ፲፮፥፲፱ (ማቴ. ፲፰፥፲፰፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፺፫፣ ፻፴፪፥፵፮)። በተስፋው
መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፣ ኤፌ.
፩፥፲፫።
በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆን
ዘንድ ስልጣን ይኖርሃል፣ ሔለ. ፲፥፯።
ለእነሱ በምድርም ሆነ በሰማይ የማሰር ኃይል
ተሰጥቷቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፩፥፰። በሰለስቲያል
ክብር ያሉት በቅዱስ የተስፋ መንፈስ ታትመ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፸። ኤልያስ የማስተሳ

፵፪
ሰር ሀይል ቁልፎችን ወደ ጆሴፍ ስሚዝ እጆች አሳ
ለፈ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫–፲፮። ይህም የሚያትም
እና የሚያሳስር ሀይል ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፬።
ተጨማሪ እርግጠኛ የትንቢት ቃል ማለት ሰው በዘ
ለአለም ህይወት እንደታተመ አውቋል ማለት ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፭። በተቀደሰ ቅዱስ የተስፋ መን
ፈስ ያልተሰሩ ሰዎች ሲሞቱ መጨረሻ አላቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፯። በቤተመቅደስ የሚደረግ
ታላቅ ስራ ልጆችን ከወላጆቻቸው ጋር ማስተሳ
ሰርን ይጨውራል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፯–፵፰።
ማቱሳላ። ደግሞም ሔኖክ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የሔኖክ ልጅ። ማቱሳላ
ለ፱፻፷፱ አመት ኖረ (ዘፍጥ. ፭፥፳፩–፳፯፤ ሉቃ.
፫፥፴፯፤ ሙሴ ፰፥፯)። የሔኖክ ከተማ ወደ ሰማይ
በተወሰደችበት ጊዜ በምድር ላይ የቀረ ጻድቅ ነቢይ
ነበር። በምድር የቀረውም ኖኅ የሚመጣበትን ትው
ልድ ለመስጠት ነበር (ሙሴ ፰፥፫–፬)።
ማቴዎስ። ደግሞም ወንጌሎች ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋሪያ እና የአዲስ ኪዳን
የመጀመሪያ መፅሐፍ ጸሀፊ። በቅፍርናሆም ውስጥ
ለሮሜ ቀረጥ ይሰበስብ የነበረው አይሁድ ማቴዎስ
ሄሮድስ አንቲጳስን የሚያገለግል ነበር። ከመቀየሩ
በፊት እንደ እልፍዮስ ወንድ ልጅ ሌዋ ይታወቅ
ነበር (ማር. ፪፥፲፬)። የኢየሱስ ደቀመዛሙርት እንዲ
ሆን ከመጠራቱ በፊት፣ ጌታ የተገኘበት ድግስ ደገሰ
(ማቴ. ፱፥፱–፲፫፤ ማር. ፪፥፲፬–፲፯፤ ሉቃ. ፭፥፳፯–
፴፪)። ማቴዎስ ምናልባት የብሉይ ኪዳን ቅዱሣት
መጻህፍቶች የተስፋፋ እውቀት ይኖረው ነበር እናም
በጌታ ህይወት ውስጥ የትንቢት መሟላአትን ለማየት
ችሏል። ስለሐዋሪያው የኋለኛው ህይወት የሚታወ
ቀው ትንሽ ነው። አንድ ባህል እርሱ እንደ ሰማዕት
ሞቷል ይላል።
የማቴዎስ ወንጌል፣ የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ
መፅሐፍ። የማቴዎስ ወንጌል ምናልባት ለመጀመ
ሪያ ጊዜ የተጻፈው በፍልስጥኤም ለሚገኙት አይ
ሁዶች ጥቅም ነው። ከብሉይ ኪዳን ብዙ ጥቅሶችን
ተጠቁሟል። የማቴዎስ ዋና አላማ ኢየሱስ የብሉይ
ኪዳን ነብያት የተናገሩበት መሲህ እንደሆነ ለማሳ
የት ነበር። ደግሞም ኢየሱስ የሰዎች ንጉስና ዳኛ እን
ደሆነ ትኩረት ሰጥቷል።
በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የተገለጹትን የአዳኝ
ህይወት ድርጊቶችዝርዝር፣ የወንጌሎች ስምምነ
ትን ተመልከቱ።
ማትያስ። ደግሞም ሐዋሪያ—የሐዋሪያት
መመረጥ ተመልከቱ
በአስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባልነት የአ
ስቆሮቱ ይሁዳ ቦታን እንዲወስድ የተመረጠ ሰው
(የሐዋ. ፩፥፲፭–፳፮)። በኢየሱስ ምድራዊ አገልግ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፵፫

ማጠብ፣ የታጠበ፣ የሚታጠቡ

ሎት በሙሉ ደቀመዛሙርት ነበር (የሐዋ. ፩፥፳፩–
፳፪)።
ማክበር። ደግሞም ክብር፤ ፍርሀት ተመልከቱ
ለቅዱስ ነገሮች ጥልቅ ክብር መኖር፤ ድንቅ
በቅዱስ ምድር ላይ ስለቆመ፣ ጌታ ሙሴን ጫማ
ዎቹን እንዲያወልቅ አዘዘው፣ ዘፀአ. ፫፥፬–፭። እግ
ዚአብሔር ክቡር ነው፤ ግሩም ነው፣ መዝ. ፹፱፥፯።
እግዚአብሔርን በማክበርና በፍርሃት እግዚአብ
ሔርን እናገልግል፣ ዕብ. ፲፪፥፳፰።
ሞሮኒ በመሬት ላይ ሰገደ፣ በኃይል ፀለየ፣ አልማ
፵፮፥፲፫። ህዝቡ በምድር ላይ ወደቁ እናም ለክርስ
ቶስ ሰገዱ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፪–፲፱።
እራሱን ዝቅ ያድርግ፣ ት. እና ቃ. ፭፥፳፬። በዙ
ፋኑ ፊትም ሁሉም ነገሮች በትህትና ይሰግዳሉ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፺፫። የተቀበላችሁትን እንደተራ
ስለተቀበላችሁት፣ አዕምሮአችሁ ባለማመን ምክ
ንያት ጨልሞባችሁ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፬–
፶፯። ጉልበት ሁሉ ይንበረከካል ምላስም ሁሉ ይናዘ
ዛል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፬። ለኃያል ጌታ ስም ክብር
ወይም አምልኮ፣ ቤተክርስቲያኗ ክህነትን የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ወይም በመልከ ጼዴቅ ስም ጠሩት፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፬። ጌታ በቤቱ ለሚያከብሩት ሁሉ
በረከቶች ያፈሣል፣ ት. እና ቃ. ፻፱፥፳፩።
ማዘን። ርህራሄ ተመልከቱ
ማዳመጥ። ደግሞም ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣
መታዘዝ፤ ጆሮ ተመልከቱ
የጌታን ድምፅ ወይም ትምህርትን
ጌታ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ያስነሣልሃል፤ እር
ሱንም ታደምጣለህ፣ ዘዳግ. ፲፰፥፲፭። ማዳመጥም
የአውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል፣ ፩ ሳሙ.
፲፭፥፳–፳፫። የጌታ ባሪያዎችህን ነቢያትን አልሰ
ማንም፣ ዳን. ፱፥፮።
የነቢያትን ቃል የሚሰሙ ጻድቃኖች፣ እነርሱም
የማይጠፉት ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፰። የመልካሙን
እረኛ ድምፅ የማትሰሙ ከሆነ፣ እናንተ የእርሱ በግ
አይደላችሁም፣ አልማ ፭፥፴፰ (ሔለ. ፯፥፲፰)።
አቤቱ፣ እናንተ የቤተክርስቲያኔ ሰዎች ሆይ አድ
ምጡ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፩። የመንፈስን ድምፅ የሚ
ያዳምጠውን ሰው ሁሉ ያብራራለታል እናም ወደ
አብም ይመጣል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፮–፵፯። የጌታ
አምላካቸውን ድምፅ ለማድመጥ ይዘገዩ ነበር፤ ስለ
ዚህ፣ ጌታ አምላካቸው ጸሎታቸውን ለማድመጥ
ዘግይቷል፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፯–፱። ትእዛዛትን ያላ
ዳመጡትም ተገስጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፫፥፬ (ሙሴ
፬፥፬)።
ማድረግ። ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ
ተመልከቱ

ማጉረምረም። ደግሞም አመጽ ተመልከቱ
የእግዚአብሔርን እቅዶች፣ አላማዎች፣ እና አገ
ልጋዮች ላይ መነጫነጭ እና ቅሬታን መግለፅ።
ህዝቦች በሙሴ ላይ አጉረመረሙ፣ ዘፀአ.
፲፭፥፳፫–፲፮፥፫።
አይሁድ ስለ ኢየሱስ አጉረመረሙ፣ ዮሐ.
፮፥፵፩።
ላማን እና ላሙኤል በብዙ ነገሮች ላይ አጉረመ
ረሙ፣ ፩ ኔፊ ፪፥፲፩–፲፪ (፩ ኔፊ ፫፥፴፩፣ ፲፯፥፲፯)።
ስላላየሻቸው ነገሮች አታጉረምርሚ፣ ት. እና ቃ.
፳፭፥፬።
ማጎግ። ደግሞም የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት፤ ጎግ ተመልከቱ
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ፣ በጥቁር ባህር አካባቢ
የሚገኝ ምድርና ህዝብ። ከክርስቶስ ዳግም ምፅ
ዓት በፊት በሚኖረው ታላቅ ጦርነት ንጉሳቸው፣
ጎግ፣ የማጎግ ሰራዊትን ይመራል (ሕዝ. ፴፰፥፪፤
፴፱፥፮)። በአንድ ሺህ አመት መጨረሻም ላይ በእግ
ዚአብሔር ሀይሎች እና በክፉ ሀይሎች መካከል ስለ
ሚኖረው ስለጎግና ሜጎግ ሌላ ታላቅ ጦርነትም ይናገ
ራሉ (ራዕ. ፳፥፯–፱፤ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፩–፻፲፮)።
ማጠብ፣ የታጠበ፣ የሚታጠቡ። ደግሞም
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ ተመልከቱ
በስጋዊ ወይም በመንፈሳዊ ማጽዳት። በምሳሌ፣
ንስሀ የገባ ሰው በኃጢያት እና በዚህ ውጤታ ሸከም
ከነበረበት ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት
ክፍያ መስዋዕት በኩል ለመጽዳት ይችላሉ። በት
ክክለኛው ክህነት በኩል የሚከናወኑ መታጠብ እንደ
ቅዱስ ስነስርዓት ለማገልገል ይችላሉ።
ካህኑም ልብሱን ያጥባል፥ ገላውንም በውኃ ይታ
ጠባል፣ ዘኁል. ፲፱፥፯። ከበደሌ ፈጽሞ እጠበኝ፥
ከኃጢአቴም አንጻኝ፣ መዝ. ፶፩፥፪፣ ፯። ታጠቡ
ሰውነታችሁንም አንጹ፤ ክፉ ማድረግን ተዉ፣ ኢሳ.
፩፥፲፮–፲፰።
ኢየሱስ የሐዋሪያቱን እግሮች አጠበ፣ ዮሐ.
፲፫፥፬–፲፭ (ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፴፰–፻፴፱)።
ተነሣና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአት
ህም ታጠብ፣ የሐዋ. ፳፪፥፲፮ (አልማ ፯፥፲፬፣
ት. እና ቃ. ፴፱፥፲)።
ማንም ሰው ልብሱ ነጭ ሆኖ ካልታጠበ በቀር
መዳን አይችልም፣ አልማ ፭፥፳፩ (፫ ኔፊ
፳፯፥፲፱)። በክርስቶስ ደም ልብሳቸው እስከሚነጣ
ታጥበው ነበር፣ አልማ ፲፫፥፲፩ (ኤተር ፲፫፥፲)።
ትእዛዛትን በማክበርም ከኀጥያታቸው ሁሉ ይታ
ጠቡ እና ይጽዱ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፪። መቀባ
ታችሁ፣ እና መታጠባችሁ፣ በቅዱስ ቤቴ ስነስር
ዓት የተሾሙ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፱–፵፩።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ማጥለቅ
ማጥለቅ። ጥምቀት፣ መጥመቅ—በማጥለቅ
መጥመቅ ተመልከቱ
ማፅደቅ፣ ከበደል ነጻ መሆን። ደግሞም
ቅድስና፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ ተመልከቱ
ከቅጣት ምህረት ማግኘት እና ከበደል ነጻ መሆ
ንን ማወጅ። ሰው በኢየሱስም ጸጋ በእርሱ እምነት
በኩል ይጻደቃል። ይህም እምነት የሚታየው ንስሀ
በመግባት እና ለወንጌሉ ህግጋት እና ስነስርዓቶች
ታዛዥ በመሆን ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት
ክፍያ የሰው ዘር ንስሀ እንዲገባና ከበደል ነጻ እንዲ
ሆን ወይም ይህ ካልሆነ ከሚቀበሉት ቅጣት ምህረት
እንዲያገኙ ያስችላል።
የእስራኤልም ዘር ሁሉ በእግዚአብሔር ይጸድ
ቃሉ፣ ኢሳ. ፵፭፥፳፭።
ሕግን የሚያደርጉት ይጸድቃሉ እንጂ ሕግን
የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉም፣ ሮሜ ፪፥፲፫። ሰው
በክርስቶስ ደም ጸድቋል፣ ሮሜ ፭፥፩–፪፣ ፱።
እናንተም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸድቃ
ችኋል፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፲፩። በጸጋው ጸድቀን ወራ
ሾች እንሆናለን፣ ቲቶ ፫፥፯። አባታችን አብር
ሃም በሥራ የጸደቀ አልነበረምን፣ ያዕ. ፪፥፳፩።
ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በሥራ ጸድቋል፣ ያዕ.
፪፥፲፬–፳፮።
በህግ ማንም ስጋ አይጸድቅም፣ ፪ ኔፊ ፪፥፭።
ጻድቁ ባሪያዬም ብዙዎችን ያጸድቃል፤ ኃጢአ
ታቸውንም ይሸከማልና፣ ሞዛያ ፲፬፥፲፩ (ኢሳ.
፶፫፥፲፩)። ልብሳችሁ በክርስቶስ ደም ጠርቷል
ለማለት ትችላላችሁ፣ አልማ ፭፥፳፯።
በጌታችንና አዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ
ጸጋ በኩል የምናገኘው ፅድቅ እውነተኛ ነው፣
ት. እና ቃ. ፳፥፴–፴፩ (ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፱)።
በመንፈስም ትጸድቃለህ፣ ሙሴ ፮፥፷።
ሜዳ። እርሻ ተመልከቱ
ምላስ። ደግሞም የልሳኖች ስጦታ ተመልከቱ
የንግግር ምሳሌ። ቅዱሳን ልሳናቸውን ይቆጣ
ጠሩ፣ ይህም ማለት ንግግራቸውን ይቆጣጠሩ።
ይህም ቋንቋዎችን ወይም ህዝቦችን ሊያመለክት
ይችላል። በመጨረሻም፣ እያንዳንዱ ጉልበት ይን
በረከካል እናም ምላስም ሁሉ እግዚአብሔርን ያም
ናል (ኢሳ. ፵፭፥፳፫፤ ሮሜ ፲፬፥፲፩)።
አንደበትህን ከክፉ ከልክል፣ መዝ. ፴፬፥፲፫
(፩ ጴጥ. ፫፥፲)። አፉንና ምላሱን የሚጠብቅ ነፍ
ሱን ከመከራ ይጠብቃል፣ ምሳ. ፳፩፥፳፫።
አንደበቱን ሳይገታ ማንም ቢኖር የእርሱ አም
ልኮ ከንቱ ነው፣ ያዕ. ፩፥፳፮። በቃል የማይሰናከል
ማንም ቢኖር ፍጹም ሰው ነው፣ ያዕ. ፫፥፩–፲፫።
ወንጌሉ ለሕዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም

፵፬
ሁሉ ይሰበካል፣ ራዕ. ፲፬፥፮–፯ (፪ ኔፊ ፳፮፥፲፫፣
ሞዛያ ፫፥፲፫፣ ፳፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፫፣ ፻፲፪፥፩)።
ጌታ ለሀገሮች ሁሉ ቃሉን እንዲያስተምሩ የራ
ሳቸውን ሀገር እና ቋንቋ ሰጥቷል፣ አልማ ፳፱፥፰።
እነዚህ ሰሌዳዎች ለሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋ፣
እና ህዝብ ይሄዳሉ፣ አልማ ፴፯፥፬።
ቃሌን ለማግኘት ፈልግ፣ እናም ከዚያ አንደ
በትህ ይፈታል፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፩። በእራሱ
ልሳን እያንዳንዱ ሰው የወንጌልን ሙላት ይሰማል፣
ት. እና ቃ. ፺፥፲፩።
ምልክት። ደግሞም ተአምራት፤ የእውነተኛ
ቤተክርስቲያን ምልክቶች፤ የጊዜዎች
ምልክቶች ተመልከቱ
ሰዎች እንደ አንድ ነገር ማስረጃ ወይም ማረጋገጫ
የሚመለከቱት ድርጊት ወይም አጋጣሚ። ምል
ክት በልምድ ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ታዕምራቶች
ናቸው። ሰይጣን በአንዳንድ ጉዳዮች ምልክትን የመ
ስጠት ሀይል አለው። ቅዱስና የመንፈስ ስጦታዎችን
መፈለግ ይገባቸዋል ነገር ግን ለማወቅ የሚጓጉትን
ለማግኘት ወይም እምነታቸውን ለመደገፍ ምልክቶ
ችን መፈለግ አይገባቸውም (ት. እና ቃ. ፶፰፥፷፬)።
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ሰዎች በአላማ አን
ድነት እና በማንነት አብረው የሚሰበሰቡበት አርማ
ወይም መሰረት። በጥንት ጊዜዎች ምልክት በጦር
ነት ላይ ላሉ ወታደሮች እንደ መሰብሰቢያ ይሆናል።
መፅሐፈ ሞርሞን እና የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክር
ስቲያን ለአለም ሀገሮች በሙሉ እንደ ምሳሌ ምል
ክቶች ናቸው።
ለአሕዛብም ምልክትን ያቆማል፣ ኢሳ. ፭፥፳፮
(፪ ኔፊ ፲፭፥፳፮)። ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣
ኢሳ. ፯፥፲፬ (፪ ኔፊ ፲፯፥፲፬)። የእሴይን ሥር ለአ
ሕዛብ ምልክት ይሆናል፣ ኢሳ. ፲፩፥፲ (፪ ኔፊ
፳፩፥፲፣ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፮)። እግዚአብሔር በሰ
ማይና በምድርም ተአምራትንና ድንቅን ይሠራል፣
ዳን. ፮፥፳፯።
ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል፣
ማቴ. ፲፪፥፴፱ (ማቴ. ፲፮፥፬፣ ሉቃ. ፲፩፥፳፱)።
ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፣
ማር. ፲፮፥፲፯ (ሞር. ፱፥፳፬፣ ኤተር ፬፥፲፰፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፭)።
ሼረም ምልክት እንዲሰጠው ጠየቀ፣ ያዕቆ.
፯፥፲፫–፳። ቆሪሆር ምልክት እንዲሰጠው ጠየቀ፣
አልማ ፴፥፵፰–፷። ከሰማይ ምልክትን ካሳየኸን፣
ከዚያም እናምናለን፣ አልማ ፴፪፥፲፯። በምልክ
ቶች እንዲሁም በአስገራሚ ነገሮች ማመን ጀመሩ፣
፫ ኔፊ ፩፥፳፪። ሰዎቹ እነዚያን ምልክቶች እናም
አስገራሚ ነገሮች መርሳት ጀመሩ፣ ፫ ኔፊ ፪፥፩።
እምነታችሁ እስከሚፈተን ድረስ ምስክርነትን አት
ቀበሉም፣ ኤተር ፲፪፥፮።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፵፭
፲፫ ዲያብሎስን ከማስወጣት፣ የታመሙትን
ከመፈወስ እናም ከምራዝ እፉኝት፣ እናም ገዳይ
መርዝን ከመቋቋውም በስተቀር፣ እኔ ካላዘዝኳችሁ
ተአምራትን አትፈልጉ፣ ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፫። እም
ነት የሚመጣው በምልክቶች አይደለም፣ ነገር ግን
ምልክቶች የሚያምኑትን ይከተላል፣ ት. እና ቃ.
፷፫፥፯–፲፩። የሰላም ምልክት ያንሱ፣ ት. እና ቃ.
፻፭፥፴፱።
በእነዚያ ቀናት ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተ
ኞች ነቢያት ይነሣሉና፣ ታላቅ ምልክቶችና ድንቆ
ችን ያሳያሉ፣ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳፪።
ምሳሌ
መንፈሳዊ እውነት ወይም መሰረታዊ መመሪያ
ለማሳየት እና ለማስተማር የሚጠቀሙበት ታሪክ።
ምሳሌ ልዩ ያልሆነ ነገርን ወይም የእውነት ድርጊ
ቶችን በማነጻጸር ላይ የተመሰረተ ነው፣ እናም የም
ሳሌ ዋና መልእክት ይህን ለመቀበል በመንፈስ ላል
ተዘጋጁት አዳማጮች የተደበቀ ነው (ማቴ. ፲፫፥፲–
፲፯)።
ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ በምሳሌዎች አስተ
ማረ። የወንጌሎች ስምምነትን በተጨማሪ ውስጥ
ተመልከቱ።
ምሳሌዎች
አንድ ነገርን እንደ ሌላ ነገር ተመሳሳይነት ወይም
ምስል መጠቀም። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
ምሳሌዎችን የተለመዱ እቃዎችን፣ ድርጊቶችን፣
ወይም ጉዳዮችን የወንጌል መሰረታዊ መርሆችን
ወይም ትምህርቶችን ለመወከል ይጠቀሙባቸዋል።
ለምሳሌ፣ የመፅሐፎፈ ሞርሞን ነቢይ አልማ የእግ
ዚአብሔር ቃልን ለመወከል ዘርን ተጠቅሞበታል
(አልማ ፴፪)።
በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ በሙሉ ነቢያት ምሳ
ሌዎችን ስለኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር ተጠቅመ
ዋል። የተጠቀሙባቸው አንዳንዶቹ ምሳሌዎች በተ
ጨማሪም ስርዓቶች (ሙሴ ፮፥፷፫)፣ መስዋዕቶች
(ዕብ. ፱፥፲፩–፲፭፤ ሙሴ ፭፥፯–፰)፣ ቅዱስ ቁር
ባን (ጆ.ስ.ት.፣ ማር. ፲፬፥፳–፳፬፤ ሉቃ. ፳፪፥፲፫–
፳)፣ እና ጥምቀት። (ሮሜ ፮፥፩–፮፤ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፲፪–፲፫) ነበሩ። ብዙዎቹ የመፅሐፍ ቅዱስ
ስሞች ምሳሌዎች ነበሩ። በብሉይ ኪዳን ውስጥ
የድንኳን ስነስርዓቶች እና የሙሴ ህግ የዘለአለም
እውነቶችን ይወክላሉ(ዕብ. ፰–፲፤ ሞዛያ ፲፫፥፳፱–
፴፪፤ አልማ ፳፭፥፲፭፤ ሔለ. ፰፥፲፬–፲፭)። ለሌሎች
ምሳሌዎች ማቴዎስ ፭፥፲፫–፲፮፤ ዮሐ. ፫፥፲፬–፲፭፤
ያዕቆ. ፬፥፭፤ አልማ ፴፯፥፴፰–፵፭ ተመልከቱ።
ምስክር። ደግሞም ምስክርነት ተመልከቱ
አንድ ነገር እውነት እንደሆነ መረጃ መስጠት።
ምስክርም በግል እውቀት እንደዚህ አይነት መረ

ምስክርነት
ጃን የሚሰጥ ሰውም ሊሆን ይችላል፤ ይህም ማለት
ምስክር የሚሰጥ ነው።
በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር፣ ዘፀአ.
፳፥፲፮።
ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግ
ሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፥ በዚያን ጊዜም
መጨረሻው ይመጣል፣ ማቴ. ፳፬፥፲፬ (ጆ.ስ.—
ማቴ. ፩፥፴፩)። ምስክሮቼ ትሆናላችሁ፣ የሐዋ.
፩፥፰። ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰ
ክራል፣ ሮሜ ፰፥፲፮ (፩ ዮሐ. ፭፥፮)።
ሁልጊዜም የእግዚአብሔር ምስክር በመሆን
ቁሙ፣ ሞዛያ ፲፰፥፰–፱። ቅዱሣት መጻህፍትን
የምንወስደው ሁልጊዜ ትእዛዛቱን ለማክበር እና
ኢየሱስን ሁልጊዜ እንድናስታውስ ዘንድ ነው፣
፫ ኔፊ ፲፰፥፲–፲፩ (ሞሮኒ ፬–፭፣ ት. እና ቃ. ፳፥፸፯–
፸፱)። እምነታችሁ እስከሚፈተን ድረስ ምስክርነ
ትን አትቀበሉም፣ ኤተር ፲፪፥፮።
የምስክሮች ህግ፥ በሁለት ወይም በሶስት አፍ
ምስክርነት ሁሉም ቃል ይጸናል፣ ት. እና ቃ.
፮፥፳፰ (ዘዳግ. ፲፯፥፮፣ ማቴ. ፲፰፥፲፮፣ ፪ ቆሮ.
፲፫፥፩፣ ኤተር ፭፥፬፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፫)። ሐዋ
ሪያት ትሆኑ እናም የስሜ ልዩ ምስክር እንድት
ሆኑ ሾምኳችሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪ (ት. እና ቃ.
፻፯፥፳፫)። ፳፭ ሰባዎቹ ለአህዛብና በአለም በሙሉ
ልዩ ምስክሮች እንዲሆኑ ተጠርተዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፳፭። መዝጋቢ ይኑር፣ እና እርሱም ለጥምቀቶ
ቻችሁ የአይን ምስክር ይሁን፣ ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፮
(ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፪–፬)።
ምስክርነት። ደግሞም መመስከር፤ መንፈስ
ቅዱስ፤ ምስክር ተመልከቱ
በመንፈስ ቅዱስ ብኩል የሚሰጥ እውቀት እና
ምስክር። ምስክር ሰው እንደ እውነት ስለሚመለ
ከተው በይፉ ወይም በህግ የሚያውጀው ሊሆንም
ይችላል (ት. እና ቃ. ፻፪፥፳፮)።
እኔን ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደ ሆነ አውቃ
ለሁ፣ ኢዮብ ፲፱፥፳፭–፳፮።
በጌታችን ምስክርነት አትፈር፣ ፪ ጢሞ. ፩፥፰።
የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነው፣ ራዕ.
፲፱፥፲።
በሁሉም ጊዜዎች እንደ እግዚአብሔር ምስክር
ቁሙ፣ ሞዛያ ፲፰፥፱። በእነርሱ ላይ ንጹሁን ምስ
ክር በግድ ከመገፋፋት በስተቀር እነርሱን መልሶ
የሚያገኝበት ሌላ መንገድ የለም፣ አልማ ፬፥፲፱–
፳። እነዚህ ነገሮች እውነት ለመሆናቸው ለምስክር
ነት ሁሉም ነገር አሉኝ፣ አልማ ፴፥፵፩–፵፬። እም
ነታችሁ እስከሚፈተን ድረስ ምስክርነትን አትቀበ
ሉም፣ ኤተር ፲፪፥፮።
ይህንን ነገር በተመለከተ በአምሮህ ሰላምን
አልተናገርኩም? ከዚህ የተሻለ ከእግዚአብሔር

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ምስጋና
ምን አይነት ምስክርነትን ታገኛለህ፣ ት. እና ቃ.
፮፥፳፪–፳፫። ስለእርሱ ከተሰጡት ብዙ ምስክሮች
በኋላ፣ ይህም በመጨረሻ ስለእርሱ የምንሰጠው
ምስክር ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፪–፳፬። የላኳ
ችሁ እንድትመሰክሩ እና ሰዎችን እንድታስጠነ
ቅቁ ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፩–፹፪። መስካሪ
ዎቹ ሞተዋል፣ እና ምስክራቸውም ተፅዕኖ አለው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፬–፭።
ሔኖክ መላእክቶች የአብና ወልድ ምስክር
ይዘው ከሰማይ ሲወርዱ አየ፣ ሙሴ ፯፥፳፯።
ምንም እንኳን ራዕይ አይቻለሁ በማለቴ ብጠላና
ብሰቃይም፣ ይህ ግን እውነት ነበር፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፳፬–፳፭።
ምስጋና። አመስጋኝ፣ ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት ተመልከቱ
ምርኮ። ነጻ፣ ነጻነት ተመልከቱ
ምርጥ። መምረጥ፣ መረጠ፣ የተመረጠ (ግስ)፤
ነጻ ምርጫ ተመልከቱ
ምርጦች
ምርጦች እግዚአብሔርን በሙሉ ልባቸው የሚ
ወዱና እርሱን ለማስደሰት ህይወታቸውን የሚኖሩ
ናቸው። እንደዚህ አይነት የደቀ መዛሙርት ህይወት
የሚኖሩት አንድ ቀን ከተመረጡት ልጆቹ መካከል
እንዲሆኑ በጌታ ይመረጣሉ።
ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ
ድረስ ያታልሏቸውዋል፣ ማቴ. ፳፬፥፳፬። ዮሐንስ
የምርጥ ሴቷ ልጆች እውነትኛ እና ታማኝ ስለሆኑ
ተደሰተ፣ ፪ ዮሐ. ፩።
ኃጢያትሽ ተሰርዮልሻል፣ እናም የተመርጥሽ
ሴት ነሽ፣ ት. እና ቃ. ፳፭፥፫። በእኔ የተመረጡት
ድምጼን ይሰማሉ እና ልባቸውን አያደንድኑም፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፯። ምርጦቼን ከአራቱም የም
ድር ማዕዘናት ቢሆንም እሰበስባለሁ፣ ት. እና ቃ.
፴፫፥፮። ቅዱሣት መጻህፍት ለምርጦቼ ደህንነት
ይሰጣሉ፣ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳–፳፩። የክህነት ጥሪ
አቸውን የሚያጎሉ የእግዚአብሔር ምርጥ ይሆናሉ፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፴፬።
ለምርጦች የፈተና ቀናት ያጥራሉ፣ ጆ.ስ.—
ማቴ. ፩፥፳።
ምናሴ። ደግሞም ኤፍሬም፤ እስራኤል፤
ዮሴፍ፣ የያዕቆብ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአስናት እና ወደ ግብፅ
የተሸጠው ዮሴፍ ታላቅ ልጅ (ዘፍጥ. ፵፩፥፶–፶፩)።
እርሱና ወንድሙ ኤፍሬም የያዕቆብ (የእስራኤል)
የልጅ ልጆች ነበሩ ነገር ግን እነርሱ የእርሱ አደረጋ
ቸው እናም ልክ እንደ እርሱ ልጆች እንደሆኑ ባረካ
ቸው (ዘፍጥ. ፵፰፥፩–፳)።

፵፮
የምናሴ ጎሳ፣ የምናሴ ትውልዶች ከእስራኤል
ጎሳዎች መካከል የተቆጠሩ ነበሩ (ዘኁል. ፩፥፴፬–
፴፭፤ ኢያ. ፲፫፥፳፱–፴፩)። ደግሞም ለኤፍሬ
ምና ለምናሴ ተሰጥቶ የነበረው ለዮሴፍ ጎሳ የተ
ሰጠው የሙሴ በረከት በኦሪት ዘዳግም ፴፫፥፲፫–
፲፯ ውስጥ ተመዝግቧል። የተመደበላቸው ምድር
ከዮርዳኖስ ወደ ምዕራብ በኩልና ከኤፍሬም አጠ
ገብ ነበር። በዮርዳኖስ ምስራቅ በበሳን እና በገለዓድ
ጥሩ የግጦሽ መሬት ውስጥም ሰፍረው ነበር። በመ
ጨረሻው ቀናት፣ የምናሴ ጎሳ የኤፍሬም ጎሳን የተ
በተኑትን እስራኤል በመሰብሰብ ይረዳሉ (ዘዳግ.
፴፫፥፲፫–፲፯)። የመፅሐፈ ሞርሞን ነቢይ ሌሂ የም
ናሴ ትውልድ ነበር (አልማ ፲፥፫)።
ምኞት። ደግሞም ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት
ተመልከቱ
ለአንድ ነገር ትክክል ያልሆነ ጠንካራ ፍላጎት
መኖር
ውበትዋን በልብህ አትመኘው፣ ምሳ. ፮፥፳፭።
ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ
ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል፣ ማቴ. ፭፥፳፰ (፫ ኔፊ
፲፪፥፳፰)። እንዲሁም ወንዶች እርስ በርሳቸው
በፍትወታቸው ተቃጠሉ፣ ሮሜ ፩፥፳፯። እንደ
ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማ
ቻሉ፣ ፪ ጢሞ. ፬፥፫–፬።
ላባን ንብረታችን ባየ ጊዜ ተመኘው፣ ፩ ኔፊ
፫፥፳፭። በዓይንህ ምኞት ከእንግዲህ አትጓዝ፣
አልማ ፴፱፥፫–፬፣ ፱።
ሴትን በምኞት የሚመለከት እምነትን ይክዳል፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፫። ከፍተኛ ፍላጎታችሁን ሁሉ
አቁሙ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፩።
ምኩራብ። ደግሞም አይሁዶች ተመልከቱ
ለሀይማኖት አላማዎች የሚጠቀሙባቸው የመሰ
ብሰቢያ ቦታዎች። በአዲስ ኪዳን ጊዜዎች፣ የምኩ
ራብ እቃዎች የህግ እና ሌሎች ቅዱስ ጽሁፎች የነ
በረባቸውን ጥቅልል የያዘ ታቦት፣ የማንበቢያ ጠረ
ጴዛ፣ እና የሚያመልኩት የሚቀመጡበት ያለው
ብቻ ነበር።
የአካባቢው የሽማግሌዎች ሸንጎ እያንዳን
ዱን ምኩራብ ያስተዳድራሉ። እነርሱ ማን መግ
ባት እንደሚችል እና ማን መግባት እንደማይችል
ይወስናሉ (ዮሐ. ፱፥፳፪፤ ፲፪፥፵፪)። በጣም አስፈ
ላጊ የሆነው ባለስልጣን የምኩራቡ አስተዳዳሪ ነው
(ማር. ፭፥፳፪፤ ሉቃ. ፲፫፥፲፬)። እርሱም በአጠቃ
ላይ ጸሀፊ፣ ህንጻውን የሚጠብቅ፣ እና አገልግሎ
ትን የሚያስተዳድር ነበር። አጃቢዎችም የጸሀፊ ሀላ
ፊነቶችን ይፈጽማሉ (ሉቃ. ፬፥፳)።
አይሁዶች በሚኖሩበት፣ በፍልስጥኤም ይሁን
በሌላ፣ በእያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ምኩራቦች ይገኙ
ነበር። ይህም የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ለማሰራ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፵፯
ጨት ታላቅ እርዳታ ነበር ምክንያቱም የቤተክርስ
ቲያኗ የመጀመሪያ ሚስዮናውያን በምኩራብ ውስጥ
ለመናገር ይችሉ ነበር (የሐዋ. ፲፫፥፭፣ ፲፬፤ ፲፬፥፩፤
፲፯፥፩፣ ፲፤ ፲፰፥፬)። እንደዚህ አይነት ነገሮች በመ
ፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ይገኙ ነበር (አልማ ፲፮፥፲፫፤
፳፩፥፬–፭፤ ፴፪፥፩) በዚህ ዘመን የመጀመሪያዎቹ
ሚስዮናውያንም እንደዚህ ይደረግ ነበር (ት. እና ቃ.
፷፮፥፯፤ ፷፰፥፩)።
ምክር (ስም)። ደግሞም ነቢይ ተመልከቱ
ከጌታ እና ከተሾሙ መሪዎቹ የሚመጡ ግሰጻ፣
ማስጠንቀቂያ፣ ምክር፣ እና ትምህርት።
እመክርሃለሁ፣ ዘፀአ. ፲፰፥፲፱። እግዚአብሔር
በምክሩ መራኝ፣ መዝ. ፸፫፥፳፬። መልካም ምክር
ከሌለ ዘንድ ሕዝብ ይወድቃል፣ ምሳ. ፲፩፥፲፬።
ፈሪሳውያንና ሕግ አዋቂዎች የእግዚአብሔርን
ምክር ከራሳቸው ጣሉ፣ ሉቃ. ፯፥፴።
የእግዚአብሔርን ምክር የሚያዳምጡ ከሆኑ
መማር ጥሩ ነው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፱።
የሾማችሁን ምክር ስሙ፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፪።
ከመደብኩት ምክር ተቀበሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፰፥፩።
ከመደብኩት ምክር በላይ የእራሱን ምክር ለመመ
ስረት ተነሳስቷል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፹፬። የአ
ገልጋዬን ጆሴፍ ምክር አድምጡ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፹፱። ማንም ሰው ምክሬን ካልፈለገ፣ ምንም
ሀይል አይኖረውም፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፲፱።
ምዙሪ። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ተመልከቱ
ምድር። ደግሞም መፍጠር፣ ፍጥረት፤ አለም
ተመልከቱ
በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰው
በስጋዊ ሙከራ ጊዜው እንዲጠቀሙበት የተ
ፈጠረ የምንኖርበት ፕላኔት። የመጨረሻ እጣ
ፈንታዋ የምትከበርና ከፍ የተደረገች መሆን ነው
(ት. እና ቃ. ፸፯፥፩–፪፤ ፻፴፥፰–፱)። ምድር ለሰለ
ስቲያል ክብር ብቁ ሆነው ለኖሩት ዘለአለማዊ ውርስ
ትሆናለች(ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፬–፳፮)። እነርሱም
በአብና ወልድ ፊት በመኖር ይደሰታሉ (ት. እና ቃ.
፸፮፥፷፪)።
ለሰው የተፈጠረች ነች፣ እግዚአብሔር በም
ድር ላይ ገዢ አደረጋቸው፣ ዘፍጥ. ፩፥፳፰ (ሙሴ
፪፥፳፰)። ምድሪቱ የእግዚአብሔር ነች፣ ዘፀአ.
፱፥፳፱ (መዝ. ፳፬፥፩)። ምድርን ጌታ ለሰው ልጆች
ሰጣት፣ መዝ. ፻፲፭፥፲፮። እኔ ምድርን ሠርቻለሁ
ሰውንም በእርስዋ ላይ ፈጥሬአለሁ፣ ኢሳ. ፵፭፥፲፪።
ሰው በቃሉ ኃይል ወደ ምድር ፊት መጥቷል፣
ያዕቆ. ፬፥፱።
ምድር መንፈስ ቅዱስን እንደ መሪያቸው
ለወሰዱት ትሰጣለች፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፮–
፶፰ (ት. እና ቃ. ፻፫፥፯)። ወንጌሌን ያከበሩ የም

ምፅዋት፣ የምፅዋት ስጦታ
ድር ጥሩ ነገሮች የእነርሱ ደመወዛቸው ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፫። ድሀውና የዋሁ ምድርን ይወ
ርሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯ (ማቴ. ፭፥፭፣ ፫ ኔፊ
፲፪፥፭)።
ምድርን እንሰራለን፣ እናም እንፈትናቸዋለን፣
አብር. ፫፥፳፬–፳፭።
ህያው አካል፣ ምድር ግን ለዘላለም ነው፣ መክ.
፩፥፬።
የብርጭቆ ባሕር ምድር በተቀደሰ፣ በማይጠፋ፣
እና ዘለአለማዊ ሁኔታዋ ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፯፥፩።
ለሰለስቲያል ክብር እንድትዘጋጅ ዘንድ፣ ምድር
መንጻት አለባት፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፰–፲፱።
ምድር በታላቅ ድምፅ አለቀሰች፣ ሙሴ ፯፥፵፰።
የምድር መከፋፈል፣ ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብ
ሰብ፣ ዘፍጥ. ፩፥፱። ምድር በፋሌቅ ዘመን ተከፍላ
ለች፣ ዘፍጥ. ፲፥፳፭።
ውኃውም ከምድሪቱ ገፅ ከሸሸ በኋላ ከሁሉም
መሬት በላይ የተመረጠች ምድርሆነች፣ ኤተር
፲፫፥፪።
ምድርም ከተከፋፈለችበት ቀን በፊት እንደነበ
ረችም አይነት ትሆናለች፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፬።
ምድርን ማፅዳት፣ ለአርባ ቀንና አርባ ሌሊት
በምድር ላይ ዝናብ ዘነበ፣ ዘፍጥ. ፯፥፬።
ምድር እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ለእሳት ቀርታ
ተጠብቃለች፣ ፪ ጴጥ. ፫፥፯።
ከዛሬ በኋላ እንደ እሳት የሚነድ ቀን ይመጣል፣
ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፬።
ምድር እድፍ ለመነጻት ፈለገች፣ ሙሴ ፯፥፵፰።
የምድር የመጨረሻ ሁኔታ፣ ምድርም እንደ
መጽሐፍ ጥቅልል ትጠቀለላለች እናም ታልፋ
ለች፣ ፫ ኔፊ ፳፮፥፫ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፫)። አዲስ
ሰማይ እና አዲስ ምድር ይኖራል፣ ኤተር ፲፫፥፱
(ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፫)።
የብርጭቆ ባሕር ምድር በተቀደሰ፣ በማይጠፋ፣
እና ዘለአለማዊ ሁኔታዋ ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፯፥፩።
ለሰለስቲያል ክብር እንድትዘጋጅ ዘንድ፣ ምድር
መንጻት አለባት፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፰–፲፱። ይህች
ምድር በጥራት ትሰራለች እና እንደ ኡሪምና ቱሚም
ትሆናለች፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፰–፱።
ለአንድ ሺህ አመት ምድር ታርፋለች፣ ሙሴ
፯፥፷፬። ምድርም ትታደሳለች፣ እ.አ. ፩፥፲።
ምግባረ ጥሩነት። ማመንዘር፤ በወሲብ የስነ
ምግባር ጉድለት፤ ንጹህነት፤ ዝሙት መፈጸም
ተመልከቱ
ምፅዋት፣ የምፅዋት ስጦታ። ደግሞም
በኩራት፤ በጎ ድርገት፤ ደሀ፤ ጾም፣ መጾም
ተመልከቱ
ደሀዎችን ለመርዳት የሚሰጥ በኩራት።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሞርሞን (ሞርሞኖች)
ምጽዋታችሁን በሰዎች ፊት እንዳታድርጉ፣
ማቴ. ፮፥፩–፬ (፫ ኔፊ ፲፫፥፩–፬)። ከሚጥሉት ሁሉ
ይልቅ ይህች ድሀ መበለት አብልጣ ጣለች፣ ማር.
፲፪፥፵፩–፵፬። ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው፣
የሐዋ. ፳፥፴፫–፴፭።
የራሳችሁን ነገር ለድሃ እንድትሰጡ. . .እፈልጋ
ለሁ፣ ሞዛያ ፬፥፳፮። የቤተክርስቲያኑ አባላት እያ
ንዳንዳቸው ያላቸውን እንዲያካፍሉ፣ ማለት እያ
ንዳንዱ እንዳለው ባለው መጠን ያካፍል፣ ሞዛያ
፲፰፥፳፯።
ሞርሞን (ሞርሞኖች)። ደግሞም የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
ሞርሞን የተባለው ቅፅል ስም የተሰጠው የቤተ
ክርስቲያኗ አባል ያልሆኑት ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባላትን ለመጠ
ቆም ነበር። ስሙም የመጣው በጥንት ነቢይ ሞርሞን
የተዘጋጀና መፅሐፈ ሞርሞን ከተባለው ቅዱሣት
መጻህፍት ነው። ጌታ የቤተክርስቲያኗ አባላት እን
ዲጠሩበት የተሰጣቸው ስም “ቅዱሳን” ነው። የቤ
ተክርስቲያኗ ትክክለኛ ስምም የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው።
ሞርሞን፣ የኔፋውያን ነቢይ። ደግሞም
መፅሐፈ ሞርሞን ተመልከቱ
የኔፋውያን ህዝብ ነቢይ፣ የወታደሮች ጄነራል፣
እና የመፅሐፈ ሞርሞን መዝገብ ጠባቂ። ሞርሞን
በ፫፻፲፩–፫፻፹፭ ም.ዓ. አካባቢ ይኖር ነበር (ሞር.
፩፥፪፣ ፮፤ ፮፥፭–፮፤ ፰፥፪–፫)። ከአስራ አምስት
አመቱ ጀምሮ በብዙ ህይወቱ የወታደሮች መሪ
ነበር (ሞር. ፪፥፩–፪፤ ፫፥፰–፲፪፤ ፭፥፩፤ ፰፥፪–
፫)። አማሮን ሞሮኒን በመዝገቦቹ ሀላፊነት ለመው
ሰድና መዝገቦችን ለመጠበቅ እንዲዘጋጅ መመሪያ
ሰጠው (ሞር. ፩፥፪–፭፤ ፪፥፲፯–፲፰)። የህይወቱን
ታሪክ ከመዘገበ በኋላ፣ ሞርሞን የኔፊን ታላቅ ሰሌዳ
በሞርሞን ሰሌዳዎች ላይ በማሳጠር ጻፈ። በኋላም
ይህን ቅዱስ መዝገብ ለልጁ ለሞሮኒ አሳልፎ ሰጠ።
እነዚህ ሰሌዳዎች ጆሴፍ ስሚዝ መፅሐፈ ሞርሞንን
የተረጎመባቸው ሰሌዳዎች ክፍል ነበሩ።
የሞርሞን ቃላት፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ
ትንሹ መፅሐፍ። በመፅሐፈ ኦምኒ ውስጥ አማሌቅ
የመጨረሻ ቃላት እና በመፅሐፈ ሞሳያ የመጀመ
ሪያ ቃላት መካከል፣ የመዝገቦቹ በሙሉ አዘጋጁ
ሞርሞን ይህን ትንሽ ተጨማሪ ጻፈ። (“ስለመፅ
ሐፈ ሞርሞን አጭር መግለጫ” በመፅሐፈ ሞር
ሞን መጀመሪያ ውስጥ ተመልከቱ።)
መፅሐፈ ሞርሞን፣ መፅሐፈ ሞርሞን ተብሎ
በሚታወቀው ቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ የሚገኝ
የተለየ መጽሐፍ። ምዕራፍ ፩–፪ የኔፋውያን ነቢይ

፵፰
አማሮን ሞርሞን ሰሌዳዎችን መቼና የት እንደሚያ
ገኛቸው ስላስተማረው ይናገራሉ። ደግሞም፣ ታላቁ
ጦርነት ተጀመረ፣ እናም ሶስቱ ኔፋውያን በህዝብ
ክፋት ምክንያት ተወሰዱ። ምዕራፍ ፫–፬ ሞርሞን
ለህዝቦቹ ንስህ ስለመግባት መስበኩ ይናገራሉ። ነገር
ግን ስሜት የሚሰማቸው አልነበሩም እናም በእስራ
ኤል ውስጥ ከነበረው ክፋት ሁሉ በላይ ታላቅ ክፋት
ተባዛ። ምዕራፍ ፭–፮ በኔፋውያን እና በላማናው
ያን መካከል የመጨረሻ ጦርነት ይመዘግባሉ። ሞር
ሞን ከብዙዎቹ የኔፋውያን ህዝቦች ጋር ተገደለ።
በምዕራፍ ፯ ውስጥ፣ ከመሞቱ በፊት፣ ሞርሞን
እዚያ ያሉትን እና የወደፊት ህዝቦቹን ንስሀ እንዲ
ገቡ ጠራ። ምዕራፍ ፰–፱ በመጨረሻም የሞርሞን
ልጅ ሞሮኒ ብቻ በህይወት እንደቀረ ይመዘግባል።
የኔፋውያን ህዝብ መጨረሻን የሚጨምር የመጨ
ረሻውን የሞትና የጭፍጨፋ ትእይንትን መዘገበ፣
እናም ለወደፊት ትውልዶችና ይህም መዝገብ ለሚ
ያነቡት መልእክት ጻፈ።
ሞሮኒ፣ ሻምበል። ደግሞም የነፃነት አርማ
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በ፻ ም.ዓ. አካባቢ
የኖረ ጻድቅ የኔፋውያን የወታደሮች አዛዥ።
ሞሮኒ በኔፋውያን ወታደሮች ላይ ሙሉ በሙሉ
አዛዥ ነበር፣ አልማ ፵፫፥፲፮–፲፯። የተነሳሱ የኔ
ፋውያን ወታደሮች ለነጻነታቸው ተዋጉ፣ አልማ
፵፫፥፵፰–፶። በኮቱ ቁራጩ ላይ የነፃነት አርማ ሰራ፣
አልማ ፵፮፥፲፪–፲፫። የእግዚአብሔር ሰው ነበር፣
አልማ ፵፰፥፲፩–፲፰። የሀገራቸውን ነፃነት በተመ
ለከተ በመንግስቱ ግዴለሽነት ተቆጥቶ ነበር፣ አልማ
፶፱፥፲፫።
ሞሮኒ፣ የሞርሞን ልጅ። ደግሞም መፅሐፈ
ሞርሞን፤ ሞርሞን፣ የኔፋውያን ነቢይ
ተመልከቱ
በመጽሐፈ ሞርሞን ውስጥ የመጨረሻው የኔ
ፋውያን ነቢይ (በ፬፻፳፩ ዓ.ም. አካባቢ)። ከሞር
ሞን ሞት በፊት፣ የሞርሞን ሰሌዳዎች ተብለው
የሚጠሩትን የታሪክ መዝገቦች ለልጁ ሞሮኒ ሰጠ
(ቃላት ፩፥፩)። ሞሮኒ የሞርሞን ሰሌዳዎችን ማዘ
ጋጀትን ጨረሰ። በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ምዕራፍ
፰ እና ፱ን ጨመረ (ሞር. ፰፥፩)። መፅሐፈ ኤተ
ርን አሳጥሮ ጻፋቸውና ጨመራቸው (ኤተር ፩፥፩–
፪) እናም መፅሐፈ ሞርሞን የሚባለውን የእርሱን
መፅሐፍ ጨመረ (ሞሮኒ ፩)። ሞሮኒ ሰሌዳዎችን
አተመ እና በከሞራ ኮረብታ ውስጥ ደበቃቸው (ሞር.
፰፥፲፬፤ ሞሮኒ ፲፥፪)። በ፲፰፻፳፫ (እ.አ.አ.) ሞሮኒ
ከሞት እንደተነሳ ሰው መፅሐፈ ሞርሞንን ለጆሴፍ
ስሚዝ እንዲገልፅ ትልኮ ነበር። (ት. እና ቃ. ፳፯፥፭፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፵፪፣ ፵፭)። ወጣቱን ነቢይ
ከ፲፰፻፳፫ እስከ ፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.) አስተማረው

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፵፱
(ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፬) እና በመጨረሻም በ፲፰፻፳፯
(እ.አ.አ.) ሰሌዳዎችን ለእርሱ ሰጠው (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፶፱)። መተርጎምን ከጨረሰ በኋላ ጆሴፍ ስሚዝ
ሰሌዳዎችን ለሞሮኒ መለሰ።
መፅሐፈ ሞሮኒ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የመ
ጨረሻው መፅሐፍ። የተጻፈው በኔፋውያን የመጨ
ረሻ ነቢይ ሞሮኒ ነበር። ምዕራፍ ፩–፫ ስለኔፋውያን
የመጨረሻ መደምሰስ ይናገራሉ፣ መንፈስ ቅዱስን
እና ክህነትን ስለመስጠት መመሪያ ይሰጣሉ። ምዕ
ራፍ ፬–፭ የቅዱስ ቁርባንን ማስተዳደር ዘዴን ይገ
ልጻሉ። ምዕራፍ ፮ የቤተክርስቲያኗን ስራ በማጠ
ቃላል ይገልጻል። ምዕራፍ ፯–፰ ከሞርሞን የእም
ነት፣ ተስፋና፣ ልግስና ትምህርት እና ጥሩን ከመ
ጥፎ ስለመፍረድ መንገድ በተጨማሪ የወንጌልን
ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆች (ሞሮኒ ፯)፣ እናም ትንሽ
ልጆች በክርስቶስ ህያው የሆኑና ጥምቀት እንደማያ
ስፈልጋቸው ሞሮኒ የገለጸበት (ሞሮኒ ፰) ስብከቶች
ናቸው። ምዕራፍ ፱ የኔፋውያን ህዝቦች በስነምግባር
የጎደለ እንደነበረ ይገልጻል። ምዕራፍ ፲ የሞሮኒ የመ
ጨረሻ መልእክት ነው እናም በተጨማሪ መፅሐፈ
ሞርሞን እውነት እንደሆነ የሚታወቅበትን መንገድ
ይገልጻል (ሞሮኒ ፲፥፫–፭)።
ሞሮኒሀ፣ የሻንበል ሞሮኒ ልጅ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ጻድቅ የኔፋውያን
አዛዥ (በ፷ ም.ዓ. አካባቢ)።
ሞሮኒ ሞሮኒሀ ተብሎ ለሚጠራው ልጁ የሠራ
ዊቱን መሪነት አሳልፎ ሠጠ፣ አልማ ፷፪፥፵፫።
የዛራሔምላን ከተማ በድጋሚ ወሰደ፣ ሔለ.
፩፥፴፫። ኔፋውያን ንስሀ እንዲገቡ አደረገ እናም
በምድር ግማሽ ላይ ቁጥጥርን በዳግም አገኘ፣ ሔለ.
፬፥፲፬–፳።
ሞአብ። ደግሞም ሎጥ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ጊዜ በሙት ባህር በስተምስራቅ
በኩል የሚገኝ ምድር። ሞዓባውያን የሎት ትውል
ዶች ነበሩ እናም ከእስራኤላውያን ጋር ዘመድ ነበሩ።
ከዕብራውያን ቋንቋ ጋር የሚመሳሰል ቋንቋ ነበራ
ቸው። በሞአባውያንና በእስራኤላውያን መካከል
የማይቆም ጦርነት ነበረ (መሳ. ፫፥፲፪–፴፤ ፲፩፥፲፯፤
፪ ሳሙ. ፰፥፪፤ ፪ ነገሥ. ፫፥፮–፳፯፤ ፪ ዜና ፳፥፩–
፳፭፤ ኢሳ. ፲፭)።
ሞዛያ፣ የቢንያም ልጅ። ደግሞም ቢንያም፣
የሞዛያ አባት፤ የሞዛያ ልጆች ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የኔፋውያን ጻድቅ
ንጉስ እና ነቢይ። ሞዛያ የአባቱን ጻድቅ ምሳሌ
ተከተለ (ሞዛያ ፮፥፬–፯)። የያሬዳውያን መዝገቦ
ችን የያዙትን ሀያ አራት የወርቅ ሰሌዳዎች ተረጎመ
(ሞዛያ ፳፰፥፲፯)።

ሟች አባት
መፅሐፈ ሞዛያ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚ
ገኝ መፅሐፍ። ምዕራፍ ፩–፮ ንጉስ ቢንያም ለሕዝቡ
የሰጠውን ሀይለኛ ስብከት የያዙ ናቸው። የጌታ መን
ፈስ ልባቸውን ነካቸው እና ህዝቡም ተቀየሩ፣ እን
ዲሁም ክፉ ለማድረግ ምንም ፍላጎት አይሰማቸ
ውም። ምዕራፍ ፯–፰ በላማናውያን ምድር ለመ
ኖር ስለሄዱ የኔፋውያን ቡድን ይናገራሉ። የሚፈ
ልጓቸው ቡድን ተልከው ነበር። የሚፈልጉት ቡድን
መሪ አሞን አገኛቸው እናም በላማናውያን ጭቆና
ስር ስለነበራቸው ፈተናዎች ታሪክ ተማረ። ምዕ
ራፍ ፱–፳፬ ያን ጭቆና እና እንዴት መሪአዎቻቸው
ዜኒፍ፣ ኖኅ፣ እና ሊምሂ በላማናውያን ስር እንደ
ኖሩ ይገልጻሉ። አቢናዲ ተብሎ የሚጠራው ነቢይ
ሰማዕትም ተመዝግቧል። አልማ አቢናዲ ለፍርድ
በቀረበበት ጊዜ ተቀየረ። ምዕራፍ ፳፭–፳፰ የአልማ
ልጅ እና የንጉስ ሞዛያ አራት ልጆች እንዴት እን
ደተቀየሩ ታሪክን ይነግራሉ። በምዕራፍ ፳፱ ውስጥ
ንጉስ ሞዛያ የመሳፍንት መንግስት ንጉሶችን እንዲ
ተኩ ሀሳብ አቀረበ። የአልማ ልጅ አልማ ዋና ዳኛ
እንዲሆን ተመረጠ።
ሞዛያ፣ የቢንያም አባት። ደግሞም ቢንያም፣
የሞዛያ አባት፤ ዛራሔምላ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በዛራሔምላ ህዝብ
ላይ ንጉስ እንዲሆን የተደረገ የኔፋውያን ነቢይ።
ከኔፊ ምድር እንዲወጣ ተጠነቀቀ፣ ኦምኒ
፩፥፲፪። የዛራሔምላ ህዝብን አገኘ፣ ኦምኒ ፩፥፲፬–
፲፭። የዛራሔምላ ህዝብ የእርሱን ቋንቋ እንዲማሩ
አደረገ፣ ኦምኒ ፩፥፲፰። በአንድነት የተዋሃዱ ህዝብ
ንጉስ እንዲሆን ተመደበ፣ ኦምኒ ፩፥፲፱። ከሞተ
በኋላ፣ ልጁ ቢንያም በምትኩ ነገሰ፣ ኦምኒ ፩፥፳፫።
ሟች አባት። ደግሞም ቤተሰብ፤ ወላጆች፤
የአባቶች አለቃ፣ ፓትሪያርክ፤ የፓትሪያርክ
በረከቶች ተመልከት
ልጅን ለወለደ ወይም በጉዲፈቻ ላሳደገ ሰው የሚ
ሰጥ ቅዱስ ርዕስ።
አባትህንና እናትህን አክብር፣ ዘፀአ. ፳፥፲፪
(ዘዳግ. ፭፥፲፮፣ ማቴ. ፲፱፥፲፱፣ ሞዛያ ፲፫፥፳)።
አባት የሚወደውን ልጁን እንደሚገሥጽ፣ ምሳ.
፫፥፲፪።
አባቶች ሆይ፥ አታስቆጡአቸው፣ ኤፌ. ፮፥፩–
፬።
አባቴ ከሚያውቃቸው በመጠኑ ተማርኩ፣ ፩ ኔፊ
፩፥፩። አባቴ ፃድቅ ሰው ነበር—አስተማሮኛልና፣
ኢኖስ ፩፥፩። አልማ ለልጁ ጸለየ፣ ሞዛያ ፳፯፥፲፬።
አልማ ለልጆቹ ትእዛዛትን ሰጠ፣ አልማ ፴፮–፵፪።
ሔለመን ልጆቹን የቅድመ አያቶቹን ስም ሰጣቸው፣
ሔለ. ፭፥፭–፲፪። ሞርሞን ልጁን በጸሎቱ ሁልጊዜ
ያስታውሳል፣ ሞሮኒ ፰፥፪–፫።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሩት
ታላላቅ ነገሮች ከአባቶቻቸው እጅ ይጠበቃል፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፰። ቤተሰቡን የማስተዳደር
ሀላፊነት እያንዳንዱም ሰው አለበት፣ ት. እና ቃ.
፸፭፥፳፰።
ወደ አባቴ እንድሄድ አዘዘኝ፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፵፱።
ሩት። ደግሞም ቦኤዝ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ እስራኤላውያን ለሆ
ኑት ኑኃሚ እና አቤሜሌክ አማች የነበረች የሞአብ
ሴት። ከባሏ ሞት በኋላ፣ ሩት የኒኃሚን ዘመድ ቦዔ
ዝን አገባች። ልጃቸው ኢዮቤድ የዳዊት እና የክ
ርስቶስ ትውልድ ነበር። የሩት ታሪክ እስራኤላዊ
ያልሆነችውን ወደ እስራኤል እቅፍ መቀየርን በደ
ንብ ያሳያል። ሩት የድሮ ጣዖቷን እና የድሮ ህይ
ወቷን የእስራኤል እግዚአብሔርን ከሚያገለግል
የእምነት ቤት ጋር አንድ ለመሆን ተወች (ሩት
፩፥፲፮)።
መፅሐፈ ሩት፣ ምዕራፍ ፩ በሞአብ ውስጥ የነበ
ራቸውን የአቤሜሌክ እና የቤተሰቡን ህይወት ይገ
ልጻል። ከባላቸው ሞት በኋላ፣ ኑኃሚ እና ሩት ወደ
ቤተልሔም ሄዱ። ምዕራፍ ፪ ሩት ከቦዔዝ ሜዳ
ውስጥ እንደ ቃረመች ይገልጻል። ምዕራፍ ፫ ኑኃሚ
ሩትን ወደ አውድማ እንድትሄድ እና በቦዔዝ እግር
ስር እንድትወድቅ እንዳስተማረቻት ይናገራል።
ምዕራፍ ፬ የሩት እና የቦዔዝ ጋብቻ ታሪክ ነው።
ኢዮቤድ የሚባል ወንድ ልጅ ወለዱ፣ በእርሱም
ትውልድ ዳዊት እና ክርስቶስ ተወለዱ።
ሪግደን፣ ስድኒ
በ፲፰፻፴ እና በ፲፰፻፵ (እ.አ.አ.) መጀመሪያ መካ
ከል በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
በመጀመሪያ የተቀየረ እና መሪ የነበረ ሰው። ስድኒ
ሪግደን ለአንድ ጊዜ በቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመ
ራር ውስጥ የጆሴፍ ስሚዝ የመጀመሪያ አማካሪ ነበር
(ት. እና ቃ. ፴፭፤ ፶፰፥፶፣ ፶፯፤ ፷፫፥፶፭–፶፮፤
፸፮፥፲፩–፲፪፣ ፲፱–፳፫፤ ፺፥፮፤ ፺፫፥፵፬፤ ፻፥፱–
፲፩፤ ፻፳፬፥፻፳፮)። በኋላም ወደቀ እናም በመስከ
ረም ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ተወገዘ።
ራሔል። ደግሞም ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ ሚስት (ዘፍጥ.
፳፱–፴፩፤ ፴፭)። ደግሞም የዮሴፍ እና የቢንያም
እናት ነች።
ራሜዩምጵቶም
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ሀይማኖትን የካዱት
ኔፋውያን የሆኑት ዞራማውያን የጸለዩበት ከፍ ያለ
የመቆሚያ ቦታ (አልማ ፴፩፥፰–፲፬፣ ፳፩)።

፶
ራዕይ። ደግሞም ህልም፤ መነሳሻ፣ መነሳሳት፤
መንፈስ ቅዱስ፤ ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን፤
ትንቢት፣ መተንበይ፤ የመጀመሪያው ራዕይ፤
የእግዚአብሔር ቃል፤ ድምፅ ተመልከቱ
እግዚአብሔር በምድር ላይ ካሉት ልጆቹ ጋር
የሚነጋገርበት። በመንፈስ ቅዱስ ሀይል በኩል የአ
ንድ ድርጊት፣ ሰው፣ ወይም ነገር የሚታይ ራዕይ።
ራዕይ በክርስቶስ ብርሀን ወይም በመንፈስ ቅዱስ
በኩል በማነሳሳት፣ በራዕዮች፣ በህልሞች፣ ወይም
በመላእክት በመጎብኘት ሊመጣ ይችላል። ራዕይ
ታማኝን በሰለስቲያል መንግስት ወደ ዘለአለማዊ
ደህናነት ለመምራት የሚችል መመሪያን ይሰጣል።
ጌታ ስራውን ለነቢያቱ ይገልጻል እናም ለነቢ
ያቱ የተሰጡት ራዕዮች እውነት እንደሆኑም ለሚ
ያምኑት ያረጋግጣል (ዓሞ. ፫፥፯)። በራዕይ በኩል፣
ጌታ ለሚፈልገው እና እምነት ላለው፣ ንስሀ ለገ
ባው፣ እንዲሁም ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ታዛዥ
ለሆነው ለእያንዳንዱ ሰው መመሪያ ይሰጣል። ጆሴፍ
ስሚዝ እንዳለው፣ “መንፈስ ቅዱስ ገላጭ ነው፣
ማንም ሰው ራዕይን ሳይቀበል መንፈስ ቅዱስን መቀ
በል አይችልም።”
በጌታ ቤተክርስቲያን ውስጥ፣ የቀዳሚ አመራር
እና የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን ለቤተክርስቲ
ያኗ እና ለአለም ነቢያት፣ ባለራዕዮች፣ እና ገላጮች
ናቸው። ጌታ ለቤተክርስቲያኗ ራዕይ ለመቀበል ስል
ጣን የሰጠው ለቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት ብቻ ነው
(ት. እና ቃ. ፳፰፥፪–፯)። እያንዳንዱ ሰው ለእራሱ
ጥቅም ራዕይ ለመቀበል ይችላል።
ሕዝቅኤል ስለመጨረሻው ቀናት ያየው ራዕይ
(ሕዝ. ፴፯–፴፱)፣ እስጢፋኖስ ኢየሱስን በእግዚ
አብሔር ቀኝ እጅ በኩል ቆሞ ያየው ራዕይ (የሐዋ.
፯፥፶፭–፶፮)፣ የመጨረሻው ቀናትን በሚመለከት
ዮሐንስ ያየው ራዕይ (ራዕ. ፬–፳፩)፣ ሌሂ እና ኔፊ
ስለህይወት ዛፍ ያዩት ራዕይ (፩ ኔፊ ፰፤ ፲–፲፬)፣
ዳግማዊ አልማ የጌታ መልአክን ያየበት ራዕይ
(ሞዛያ ፳፯)፣ የያሬድ ወንድም የአለምን ኗሪዎ
ችን ሁሉ ያየበት ራዕይ (ኤተር ፫፥፳፭)፣ የክብሮች
ራዕይ (ት. እና ቃ. ፸፮) በከርትላንድ ቤተመቅደስ
ውስጥ ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር ካውደሪ የተሰጣ
ቸው ራዕይ (ት. እና ቃ. ፻፲)፣ ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ
ስለሙታን ቤዣነት ያዩት ራዕይ (ት. እና ቃ. ፻፴፰)፣
ስለእግዚአብሔር እና ስለፍጥረቶቹ ለሙሴ የተሰጠ
ራዕይ (ሙሴ ፩)፣ ስለእግዚአብሔር ሔሞክ ያየው
ራዕይ (ሙሴ ፮–፯)፣ እና የጆሴፍ ስሚዝ የመጀመ
ሪያ ራዕይ (ጆ.ስ.—ታ. ፩)።
ሰውም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ
በሕይወት ይኖራል፣ ዘዳግ. ፰፥፫ (ማቴ. ፬፥፬፣
ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፩)። ጌታ በትንሽ የዝምታ ድምፅ
ይናገራል፣ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፪። ራዕይ ባይኖር ሕዝብ
መረን ይሆናል፣ ምሳ. ፳፱፥፲፰። ጐበዞቻችሁም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፶፩

ሮብዓም

ራዕይ ያያሉ፣ ኢዩ. ፪፥፳፰ (የሐዋ. ፪፥፲፯)። በእ
ውነት ጌታ እግዚአብሔር ምሥጢሩን ለባሪያዎቹ
ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም፣ ዓሞ.
፫፥፯።
የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ በሰማያት ያለው አባቴ
እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ
ነህ፣ ማቴ. ፲፮፥፲፭–፲፱። መንፈስ ወደ እውነት
ሁሉ ይመራችኋል፤ የሚመጣውንም ይነግራች
ኋል፣ ዮሐ. ፲፮፥፲፫። ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ
ቢጎድለው፥ እግዚአብሔርን ይለምን፣ ያዕ. ፩፥፭።
በራዕይ እውቀትን ሰጥቶኛል፣ ፪ ኔፊ ፬፥፳፫።
ሁሉም ነገሮች ይገለፃሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፩። ለሰው
ልጆች በስርዐት ላይ ስርዐት እሰጣለሁ፣ ፪ ኔፊ
፳፰፥፴። ያልተገለጠ፣ ሚስጥር የሆነ ምንም የለም፣
፪ ኔፊ ፴፥፲፯። መንፈስ ቅዱስ ነገሮችን ሁሉ ያሳያ
ችኋል፣ ፪ ኔፊ ፴፪፥፭። ለእርሱ ካልተገለፀለት በቀር
ማንም ሰው የእግዚአብሔርን መንገድ አያውቅም፣
ያዕቆ. ፬፥፰። አልማ ለራዕይ ለብዙ ቀናት ፆመ እን
ዲሁም ፀለየ፣ አልማ ፭፥፵፮። ተገልፀው የማያው
ቁት ነገሮች ለታማኞች ይገለጻሉ፣ አልማ ፳፮፥፳፪።
ራዕይን የሚክዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን አያ
ውቁም እናም ቅዱሳት መጻህፍት አልተረዱም፣
ሞር. ፱፥፯–፰። እምነታችሁ እስከሚፈተን ድረስ
ምስክርነትን አትቀበሉም፣ ኤተር ፲፪፥፮።
ቃሌ ይፈጸማል፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰። ይህ
ንን ነገር በተመለከተ በአምሮህ ሰላምን አልተናገ
ርኩም፣ ት. እና ቃ. ፮፥፳፪–፳፫። በአዕምሮህ እና
በልብህ እነግርሃለሁ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፪–፫። ትክ
ክለኛ ከሆነ በውስጥህ ልብህ እንዲቃጠል አደርጋ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፱፥፰። የራዕይ መንፈስንም አት
ካድ፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፭። ከጠየቃችሁ፣ በራዕይ
ላይ ራዕይን ትቀበላላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩።
በመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሱ የሚናገሩት የጌታ ፈቃድም
ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፬። እግዚአብሔር እው
ቀቱን ይሰጣችኋል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፳፮።
ጆሴፍ ስሚዝ አብን እና ወልድን አየ፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፲፯። እርሱም ከእግዚአብሔር ፊት የተላከ መል
እክተኛ ነበር፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፫። በትንቢቶች፣
ራዕዮች እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፯። እግዚአብሔር
እንደገለጸ እና ወደፊትም እንደሚገልፅ እናምና
ለን፣ እ.አ. ፩፥፯፣ ፱።
ራጉኤል። ዮቶር ተመልከቱ
ራፋኤል። ደግሞም መላእክት ተመልከቱ
በሁሉም ነገሮች በዳግም መመለስ የተሳተፈ የእ
ግዚአብሔር መልአክ (ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፩)።
ርህራሄ። ደግሞም ልግስና፤ መሀሪ፣ ምህረት፤
ፍቅር ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ርህራሄ ማለት

“ከሌላ ጋር መሰቃየት” ማለት ነው። ደግሞም የሀ
ዘን ተካፋይነትን፣ የሀዝን ስሜትን፣ እና ምህረትን
ማሳየት ማለት ነው።
ጌታ ህዝቡ ሩህሩህ እንዲሆኑ ጠራቸው፣ ዘካ.
፯፥፰–፲።
ኢየሱስ አዘነላቸው፣ ማቴ. ፱፥፴፮ (ማቴ.
፳፥፴፬፣ ማር. ፩፥፵፩፣ ሉቃ. ፯፥፲፫)። አንድ ሳም
ራዊ አዘነለት፣ ሉቃ. ፲፥፴፫። አንዳችሁ ለሌላችሁ
ርኅሩኆችና ሁኑ፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፰።
ክርስቶስ ለሰዎች ልጆች በርህራሄ ይሞላል፣
ሞዛያ ፲፭፥፱። አንጀቴ ለእናንተ በርህራሄ ተሞ
ልቷል፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፮።
ጆሴፍ ስሚዝ ለጌታ ርህራሄ ጸለየ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፫–፭።
ርብቃ። ደግሞም ይስሐቅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የአባቶች አለቃው ይስሐቅ
ባለቤት (ዘፍጥ. ፳፬–፳፯)። ርብቃ የዔሳው እና የያዕ
ቆብ እናት ነበረች (ዘፍጥ. ፳፭፥፳፫–፳፮)።
ርኩስ። ንጹህ እና ርኩስ ተመልከቱ
ሮሜ። ደግሞም የሮሜ ግዛት ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በጣሊያን ውስጥ በጥብር
ያዶስ ወንዝ አጠገብ የሚገኝ የሮሜ መንግስት ዋና
ከተማ (የሐዋ. ፲፰፥፪፤ ፲፱፥፳፩፤ ፳፫፥፲፩)። ጳው
ሎስ የሮሜ መንግስት እስረኛ በነበረ ጊዜ ወንጌሉን
በሮሜ ውስጥ አስተማረ (የሐዋ. ፳፰፥፲፬–፴፩፤ ሮሜ
፩፥፯፣ ፲፭–፲፮)።
ሮቤል። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ የመ
ጀመሪያ ልጅ (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፪፤ ፴፯፥፳፩–፳፪፣
፳፱፤ ፵፪፥፳፪፣ ፴፯)። ሮቤል በኩር ቢሆንም፣ በኃ
ጢያት ምክንያት በኩሩን አጣ (ዘፍጥ. ፴፭፥፳፪፤
፵፱፥፫–፬)።
የሮቤል ጎሳ፣ ያዕቆብ ለሮቤል የሰጣቸው በረ
ከቶች በኦሪት ዘፍጥረት ፵፱፥፫ እና ኦሪት ዘዳግም
፴፫፥፮ ውስጥ ይገኛሉ። የጎሳው ቁጥር ጥቂት በጥ
ቂት እየቀነሰ መጣ፣ እናም ምንም እንኳን ጎሳው
ቢኖርም፣ በፖለቲካ አስፈላጊነታቸው ታናሽ ነበር።
የሮቤል በኩራት ለዮሴፍ እና ለልጆቹ ሆነ ምክንያ
ቱም ዮሴፍ የያዕቆብ ሁለተኛ ሚስት የራሔል በኩር
ስለነበረ ነው (፩ ዜና ፭፥፩–፪)።
ሮብዓም። ደግሞም ሰለሞን ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የንጉስ ሰለሞን ልጅ።
አባቱን ተካ እናም በኢየሩሳሌም ውስጥ ነገሰ
(፩ ነገሥ. ፲፩፥፵፫፤ ፲፬፥፳፩፣ ፴፩)። በሮብዓም
ዘመነ መንግስት፣ መንግስቱ በሰሜን ወደ እስራ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሰለሞን
ኤል መንግስት እና በደቡብ ወደ ይሁዳ መንግስት
ተከፋፈለ (፩ ነገሥ. ፲፩፥፴፩–፴፮፤ ፲፪፥፲፱–፳)።
ሮብዓም የይሁዳ መንግስትን ገዛ።
ሰለሞን። ደግሞም ቤርሳቤህ፤ ዳዊት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የዳዊት እና የቤርሳቤህ
ልጅ (፪ ሳሙ. ፲፪፥፳፬)። ሰለሞን ለጊዜ የእስራ
ኤል ንጉስ ነበር።
ዳዊት ሰለሞንን እንደ ንጉስ መደበ፣ ፩ ነገሥ.
፩፥፲፩–፶፫። ዳዊት ሰለሞንን በጌታ መንገዶች በቅ
ንነት እንዲራመድ አዘዘው፣ ፩ ነገሥ. ፪፥፩–፱። ጌታ
የማስተዋል ልብ እንደሚኖረው ቃል ኪዳን ሰጠው፣
፩ ነገሥ. ፫፥፭–፲፭። በሁለት እናቶች መካከል ፈረደ
እናም የልጁን እውነተኛ እናትን አረጋገጠ፣ ፩ ነገሥ.
፫፥፲፮–፳፰። ምሳሌዎችንና መኃልዩንም ተናገረ፣
፩ ነገሥ. ፬፥፴፪። ቤተመቅደስን ገነባ፣ ፩ ነገሥ. ፮፤
፯፥፲፫–፶፩። ቤተመቅደስን ቀደሰ፣ ፩ ነገሥ. ፰።
በሳባ ንግስት ተጎበኘ፣ ፩ ነገሥ. ፲፥፩–፲፫። ሰለሞን
ከእስራኤል ውጪ አገባ፣ እናም ሚስቶቹም የሀሰት
መላእክቶችን ወደማምለክ ልቡን አዞሩ፣ ፩ ነገሥ.
፲፩፥፩–፰። ጌታ በሰለሞን ላይ ተቆጣ፣ ፩ ነገሥ.
፲፩፥፱–፲፫። ሞተ፣ ፩ ነገሥ. ፲፩፥፵፫። ዳዊት ስለ
ሰለሞን ጋዛት ግርማ ተነበየ፣ መዝ. ፸፪።
ሰለሞን ብዙ ሚስቶች እና እቁባቶችን ተቀበለ፣
ነገር ግን አንዳንዶቹ ከጌታ የተቀበላቸው አልነበ
ሩም፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፰ (ያዕቆ. ፪፥፳፬)።
ሰላም። ደግሞም ሰላም የሚሰራ፤ አንድ ሺህ
አመት፤ እረፍት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ሰላም ከጸብ እና
ብጥበጣ ነጻ መሆን ወይም ለታማኝ ቅዱሳኑ እግዚ
አብሔር በሚሰጠ መንፈስ የሚመጡ የውስጥ መረ
ጋጋት እና ምቾት ማለት ነው።
ከጥላቻ እና ከብጥበጣ ነጻ መሆን፣ ጦርንም
ይቈርጣል፣ መዝ. ፵፮፥፱። ሰልፍም ከእንግዲህ
ወዲህ አይማሩም፣ ኢሳ. ፪፥፬።
ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፤ ራሳችሁ አት
በቀሉ፣ ሮሜ ፲፪፥፲፰–፳፩።
በምድሪቱ ሠላም ሰፈነ፣ ፬ ኔፊ ፩፥፬፣ ፲፭–፳።
ጦርነትን አስወግዱና ሰላም አውጁ፣ ት. እና ቃ.
፺፰፥፲፮። የሰላም ምልክት ያንሱ፣ ት. እና ቃ.
፻፭፥፴፱።
ለታዛዥ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ሰላም፣ አዳኝ
የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል፣ ኢሳ. ፱፥፮። ለክፉ
ዎች ሰላም የላቸውም፣ ኢሳ. ፵፰፥፳፪።
ብዙ የሰማይ ሠራዊት ከመልአኩ ጋር እግዚአ
ብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአ
ርያም ይሁን ሰላምም በምድር አሉ፣ ሉቃ. ፪፥፲፫–
፲፬። ሰላምን እተውላችኋለሁ፣ ዮሐ. ፲፬፥፳፯። የእ

፶፪
ግዚአብሔር ሰላም አሳባችሁን ይጠብቃል፣ ፊልጵ.
፬፥፯።
የንጉስ ቤንያምህዝብ የህሊና ሰላምን ተቀበሉ፣
ሞዛያ ፬፥፫። በተራራው ላይ ሰላምን የሚያውጁት
እግራቸው እንዴት ያማረ ነው፣ ሞዛያ ፲፭፥፲፬–፲፰
(ኢሳ. ፶፪፥፯)። አልማ ወደ ጌታ ጮኸ እናም ሰላ
ምን አገኛ፣ አልማ ፴፰፥፰። የፃድቃኖች መንፈስ
ወደ ሰላም ቦታ ይገባሉ፣ አልማ ፵፥፲፪።
ይህንን ነገር በተመለከተ በአምሮህ ሰላምን አል
ተናገርኩም፣ ት. እና ቃ. ፮፥፳፫። ከእኔ ተማር፣
እናም ቃላቴን አድምጥ፤ በመንፈሴ በትህትና
ተጓዝ፣ እናም በእኔ ሰላምን ታገኛለህ፣ ት. እና ቃ.
፲፱፥፳፫። የጻድቅ ስራ የሚሰራው ሰላም ይቀበላል፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፫። የፍጹምነትና የሰላም ማሰ
ሪያ በሆነው በልግስና ማሰሪያ ራሳችሁን አልብሱ፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፭። ልጄ፣ በነፍስህ ሰላም
ይኑርህ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፯።
ታላቅ ሰላም እንዳሉም ስላወኩኝ፣ የአባቶችን
በረከቶች ለማግኘት ፈለኩኝ፣ አብር. ፩፥፪።
ሰላም የሚሰራ። ደግሞም ሰላም ተመልከቱ
ሰላምን የሚያመጣ ወይም የሚያበረታታ ሰው
(ማቴ. ፭፥፱፤ ፫ ኔፊ ፲፪፥፱)። የሰላም የሚሰራ ወን
ጌልን የሚያውጅ ሊሆንም ይችላል (ሞዛያ ፲፭፥፲፩–
፲፰)።
ሰሌዳዎች። ደግሞም መፅሐፈ ሞርሞን፤ የወርቅ
ሰሌዳዎች ተመልከቱ
መፅሐፈ ሞርሞን እንደነበረው፣ በጥንት ጊዜ አን
ዳንድ ባህሎች ታሪካቸውንና መዝገባቸውን በብ
ረት ሰሌዳዎች ላይ ይጽፉ ነበር። ለተጨማሪ መዝገ
ቦች፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ማስተዋወቂያ ገጾች ውስጥ
“ስለመፅሐፈ ሞርሞን አጭር መግለጫ” የሚለውን
ተመልከቱ።
ሰማርያ። ደግሞም ሳምራዊ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሰሜን እስራኤል መን
ግስት ዋና ከተማ (፩ ነገሥ. ፲፮፥፳፫–፳፬)። በኮረ
ብታ ላይ በነበራት ጠንካራ ወታደራዊ ቦታ፣ አሶር
እስከ ሶስት አመት በጦር ከበባ ድረስ እርሷን ለመ
ያዝ አልቻሉም ነበር (፪ ነገሥ. ፲፯፥፭–፮)። ሄሮድስ
እንደገና ገነባት እና ሰባስቴ ብሎ ጠራት። በአዲስ
ኪዳን ጊዜ ውስጥ፣ ሰማርያ በዮርዳኖስ በስተምዕ
ራብ ለሚገኘው የፍልስጥኤም አውራጃ በሙሉ የተ
ሰጠ ስም ነው።
ሰማዕት፣ ሰማዕትነት
ክርስቶስን፣ ወንጌልን፣ ወይም ጻድቅ እምነቱን
ወይም መሰረታዊ መርሆቹን ከመካድ ህይወቱን አሳ
ልፎ የሚሰጥ ሰው።
ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ እስከ ዘካርያስ ደም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፶፫
ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ
በክፉዎች ላይ ይመሰክራሉ፣ ማቴ. ፳፫፥፴፭ (ሉቃ.
፲፩፥፶)። ስለ ክርስቶስና ስለ ወንጌል ነፍሱን የሚያ
ጠፋ ሁሉ ያድናታል፣ ማር. ፰፥፴፭ (ት. እና ቃ.
፺፰፥፲፫)። እስጢፋኖስን ወገሩት፣ የሐዋ. ፯፥፶፱
(የሐዋ. ፳፪፥፳)። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን
ሞት ማርዳት የግድ ነው፣ ዕብ. ፱፥፲፮–፲፯።
አቢናዲ በእሳት ሞቶ ወደቀ፣ ሞዛያ ፲፯፥፳። የተ
ቀየሩት አሞኒሀውያን ወደ እሳት ተጣሉ፣ አልማ
፲፬፥፰–፲፩። ብዙዎች ስለእነዚህ ነገሮች በመመስ
ከራቸው ተገድለዋል፣ ፫ ኔፊ ፲፥፲፭።
ለምክንያቴ ህይወቱን የሚሰጥም ሰለአለማዊ
ህይወትን ያገኘዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፫–፲፬።
ጆሴፍ ስሚዝ እና ሐይረም ስሚዝ በዳግም ለተመ
ለሰው ወንጌል ሰማዕት ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፭።
ጆሴፍ ስሚዝ ምስክሩን በደሙ አተመ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፴፱።
ሰማይ። ደግሞም የሰለስቲያል ክብር፤
የእግዚአብሔር መንግስት ወይም መንግስተ
ሰማያት፤ ገነት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ ሰማይ ሁለት ትር
ጉሞች አሉት። (፩) እግዚአብሔር የሚኖርበት ቦታ
እና የቅዱሳን የወደፊት ቤት (ዘፍጥ. ፳፰፥፲፪፤ መዝ.
፲፩፥፬፤ ማቴ. ፮፥፱)። (፪) ምድርን የሚከብ ሰፊና
ገላጣ ቦታ (ዘፍጥ. ፩፥፩፣ ፲፯፤ ዘፀአ. ፳፬፥፲)። ሰማይ
በዚህ ምድር ላይ በፅድቅ በመሆን የኖሩ እናም የሞቱ
ታማኝ መንፈሶች ለጊዜአዊ የሚገኙበት ቦታ የሆ
ነው ገነት እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ኢየሱስ በመስ
ቀል ላይ ከሞተ በኋላ ገነትን ጎበኘ፣ ነገር ግን በሶ
ስተኛው ቀን ወደ አብ ገና እንዳልሄደ ለማርያም
ነግሯት ነበር (ሉቃ. ፳፫፥፴፱–፵፬፤ ዮሐ. ፳፥፲፯፤
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፩–፴፯)።
የጣቶችህን ሥራ ሰማዮችን አየሁ፣ መዝ. ፰፥፫።
በእግዚአብሔር ቃል ሰማዮች ጸኑ፣ መዝ. ፴፫፥፮።
አንተ የንጋት ልጅ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ፣ ኢሳ.
፲፬፥፲፪ (፪ ኔፊ ፳፬፥፲፪)። ሰማያትም እንደ መጽሐፍ
ጥቅልል ይጠቀለላሉ፣ ኢሳ. ፴፬፥፬። አዲስ ሰማ
ይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁ፣ ኢሳ. ፷፭፥፲፯።
እግዚአብሔር የሰማይንም መስኮት ይከፍታል፣
ሚል. ፫፥፲።
በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ፣ ስምህ ይቀ
ደስ፣ ማቴ. ፮፥፱ (፫ ኔፊ ፲፫፥፱)። ጳውሎስ ወደ
ሦስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ፣ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፪።
ዝምታ በሰማይ ሆነ፣ ራዕ. ፰፥፩ (ት. እና ቃ.
፹፰፥፺፭–፺፰)።
እስከ መጨረሻው በታማኝነት ከዘለቁ፣ ሰማይ
ትቀበላቸዋለች፣ ሞዛያ ፪፥፵፩። በሰማይ ያለው የአ
ባታችሁ ልጆች እንድትሆኑም ያደርጋልና፣ ፫ ኔፊ
፲፪፥፵፭።

ሰው፣ ሰዎች
በሰማይ ደመና እመጣለሁ፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፲፮። ኤልያስ ሞትን ሳይቀምስ ወደሰማይ ተወ
ሰደ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫። የክህነት መብቶች እና
የሰማይ ሀይሎች የማይነጣጠሉ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፴፮። ሁለት አይነት የሰማይ ፍጥረቶች አሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፳፱፥፩።
ፅዮን ወደ ሰማይ ተወሰደች፣ ሙሴ ፯፥፳፫።
ሰቆቃመ ኤርምያስ
በኤርምያስ የተጻፈ የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ።
ግጥም ወይም ኢየሩሳሌም እና የእስራኤል ሀገር
በወደቁበት ምክንያት የተጻፉ የሀዘን መዝሙሮች።
መፅሐፉ የተጻፈው በ፭፻፹፮ ም.ዓ. አካባቢ ከተማዋ
ከወደቀች በኋላ ነበር።
ሰባ። ደግሞም ሐዋሪያ፤ የመልከ ጼዴቅ ክህነት
ተመልከቱ
በመልከ ጼዴቅ ክህነት ውስጥ ወንዶች ሊሾሙ
በት የሚችሉ ሀላፊነት። ዛሬ፣ የሰባ ቡድኖች የቤ
ተክርስቲያኗ አጠቃላይ ባለስልጣኖች እና የክልል
አመራሮች ናቸው። ሰባዎች በቀዳሚ አመራር እና
በአስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አመራር ስር በጌታ
ስም ያገለግላሉ (ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፬)። ሙሉ ጊዜ
አቸውን ለማስተማር ይሰጣሉ።
ከጌታ ሌሎቹን ሰብዓ ሾመ፣ ሉቃ. ፲፥፩።
ሰባዎቹ ወንጌልን እንዲሰብኩ፣ እና ልዩ የኢየ
ሱስ ክርስቶስ ምስክሮች እንዲሆኑ ተጠርተዋል፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፭–፳፮። ሰባዎች፣ በአስራ ሁለቱ
አመራር በኩል ቤተክርስቲያኗን በመገንባት እና
የእርሷን ጉዳዮች በሀገሮች ውስጥ ሁሉ በመቆጣ
ጠር በጌታ ስም ሰሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፬። ስራው
የሚያስፈልገው ከሆነ ሌሎች ሰባዎች፣ እንዲሁን
ሰባት ጊዜ ሰባ፣ ምረጥ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፫–፺፯።
የሰባዎች ቡድን የተመሰረተው የሚጓዙ ሽማግሌ
ዎች በአለም ሁሉ ስለ ስሜ እንዲመሰክሩ ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፰–፻፴፱።
ሰው፣ ሰዎች። ደግሞም መንፈስ፤ ሴት፣
ሴቶች፤ እህት፤ እግዚአብሔር፣ አምላክ፤
ወንድሞች፣ ወንድም፤ የመንፈስ ፍጥረት፤
የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች
ተመልከቱ
ስለሁሉም የሰው ዘር፣ ወንድ እና ሴቶች፣ የሚ
ናገር ነው። ሁሉም ወንዶችና ሴቶች የሰማይ አባት
የመንፈስ ልጆች ናቸው። በሚሞት ሰውነት ሲወ
ለዱ፣ ስጋዊና ሟች ሰውነቶችን ተቀበሉ። እነዚህ
ሰውነቶች የተፈጠሩት በእግዚአብሔር መልክ ነበር
(ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯)። አስፈላጊ የሆኑትን ስነስርዓ
ቶች ለመቀበል ብቁ የሆኑ ወንዶች እና ሴቶች፣ ቃል
ኪዳኖችን በማክበር፣ እናም የእግዚአብሔር ትእዛ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሰውነት
ዛትን በማክበር ወደዘለአለማዊነታቸው ለመግባትና
እንደ እግዚአብሔር ለመሆን ይችላሉ።
እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ ዘፍጥ.
፩፥፳፯ (ሞዛያ ፯፥፳፯፣ ት. እና ቃ. ፳፥፲፯–፲፰)።
ታስበው ዘንድ ሰው ምንድር ነው፣ መዝ. ፰፥፬–
፭። በሰው የሚታመን ሥጋ ለባሹንም ክንዱ የሚ
ያደርግ ርጉም ነው፣ ኤር. ፲፯፥፭ (፪ ኔፊ ፬፥፴፬፣
፳፰፥፳፮፣ ፴፩)።
ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ፣
፩ ቆሮ. ፲፫፥፲፩።
ሰዎች የሚኖሩትም ደስታም እንዲኖራቸው ዘንድ
ነው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፭። ፲፱ ተፈጥሮአዊው ሰው የእግ
ዚአብሔር ጠላት ነው፣ ሞዛያ ፫፥፲፱። እናንተ ምን
ዐይነት ሰዎች መሆን ይገባችኋል፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፯።
የሰው ስራ እንጂ የእግዚአብሔር ስራ አይሰናከ
ልም፣ ት. እና ቃ. ፫፥፫። ሰውን ከእግዚአብሔር
አስበልጠህ መፍራት አልነበረብህም፣ ት. እና ቃ.
፫፥፯ (ት. እና ቃ. ፴፥፲፩፣ ፻፳፪፥፱)። ሁሉም ነገ
ሮች የተፈጠሩት ለሰው ጥቅም ነው፣ ት. እና ቃ.
፶፱፥፲፰።
ሰው ምንም እንዳልሆነ አወቅኩኝ፣ ሙሴ ፩፥፲።
የእግዚአብሔር ስራና ክብር የሰውን ህያውነት እና
ዘለአለማዊ ህይወት ማምጣት ነው፣ ሙሴ ፩፥፴፱።
ሰው፣ የሰማይ አባት የመንፈስ ልጅ፣ እነርሱም
በግምባራቸው ወድቀው፣ አምላክ ሆይ፥ አንተ
የሰው ሁሉ ነፍስ አምላክ ነህ አሉ፣ ዘኁል. ፲፮፥፳፪
(ዘኁል. ፳፯፥፲፮)። እናንተ የአምላካችሁ የእግዚ
አብሔር ልጆች ናችሁ፣ ዘዳግ. ፲፬፥፩። አማልክት
ናችሁ፥ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ፣ መዝ.
፹፪፥፮። የሕያው አምላክ ልጆች ይባላሉ፣ ሆሴ.
፩፥፲። ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለምን?
አንድ አምላክስ የፈጠረን አይደለምን፣ ሚል.
፪፥፲።
የእግዚአብሔር ዘመዶች ነን፣ የሐዋ. ፲፯፥፳፱።
የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን መንፈስ ይመ
ሰክራል፣ ሮሜ ፰፥፲፮። ለመናፍስት አባት ልንገዛ
ተገባን፣ ዕብ. ፲፪፥፱።
የሰዎች መንፈስ ሁሉ ህይወትን ወደ ሰጣቸው ወደ
እግዚአብሔር ይመለሳሉ፣ አልማ ፵፥፲፩።
የአለሞች ኗሪዎችም የእግዚአብሔር ወንዶችና
ሴቶች ልጆች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፬። ሰው
ደግሞ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር፣
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፫፣ ፳፱።
እግዚአብሔር አምላክም ከምድር ፊት በፍጥረ
ታዊ አካል ከመፈጠራቸው በፊት በመንፈሳዊ አካል
ፈጥሮአቸዋል፣ ሙሴ ፫፥፭–፯። እኔ እግዚአብሔር
ነኝ፤ አለምንና ስጋ ከማግኘታቸው በፊት ሰዎችን
የፈጠርኩኝ ነኝ፣ ሙሴ ፮፥፶፩።
የሰው እንደ እግዚአብሔር አይነት ለመ
ሆን ያለው ችሎታ፣ እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ

፶፬
ፍጹም እንደ ሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ፣ ማቴ.
፭፥፵፰ (፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰)። አማልክት ናችሁ
አልሁ ተብሎ በሕጋችሁ የተጻፈ አይደለምን፣
ዮሐ. ፲፥፴፬ (ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፰)። የእግዚአ
ብሔር ወራሾች ነን ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራ
ሾች ነን፣ ሮሜ ፰፥፲፯። ልጅ ነህ፣ ልጅም ከሆ
ንህ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ፣
ገላ. ፬፥፯። ሲገለጥ፣ እርሱን እንመስላለን፣ ፩ ዮሐ.
፫፥፪። ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ
ዘንድ እሰጠዋለሁ፣ ራዕ. ፫፥፳፩።
ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሰጠ
ኋቸው፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፯።
ሰለስቲያል መንግስትን የሚወርሱ አማልክ
ቶች፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፣ ፶፰። ከእዚያም እነርሱም አም
ላኮች ይሆናሉ፣ ምክንያቱም ሀይል ስለሚኖራቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳።
ሰውነት። ደግሞም ስጋዊ ሞት፤ ስጋዊ፣
የሚሞት፤ ትንሳኤ፤ ነፍስ ተመልከቱ
በእግዚአብሔርም ምስል ተፈጥሮ ከመንፈስ ጋር
በመጣመር ህያው ሰውን የሚሰራ ስጋዊ፣ የስጋና የአ
ጥንት የሰውነት አካል። የወንድ እና ሴት ሰዎች አካ
ላዊ ሰውነቶች በትንሳኤ ከመንፈሳቸው ጋር ለዘለ
አለም ተመልሰው ይጣመራሉ። ቅዱሣት መጻህ
ፍት አብረው የተጣመሩትን ሰውነት እና መንፈስ
እንደ ነፍስ ይጠሩታል (ዘፍጥ. ፪፥፯፤ ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፭፤ ሙሴ ፫፥፯፣ ፱፣ ፲፱፤ አብር. ፭፥፯)።
እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር
አበጀው፣ ዘፍጥ. ፪፥፯ (ሙሴ ፫፥፯)።
መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና እኔን ዳስሳችሁ
እዩ፣ ሉቃ. ፳፬፥፴፱። ራሴ የተጣልሁ እንዳልሆን
ሥጋዬን እየጎሰምሁ አስገዛዋለሁ፣ ፩ ቆሮ. ፱፥፳፯።
ፍጥረታዊ አካል አለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ፣
፩ ቆሮ. ፲፭፥፵፬። ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ ነው፣
ያዕ. ፪፥፳፮።
የሚሞተው ሰውነት ወደ ማይሞተው ሰውነት ይነ
ሳል፣ አልማ ፲፩፥፵፫–፵፭። ማንኛውም የሰውነት
ክፍል ወደ ቀድሞው ይመለሳል፣ አልማ ፵፩፥፪።
ኢየሱስ ከሞት የተነሳውን ሰውነቱን ለኔፋውያን
አሳየ፣ ፫ ኔፊ ፲፥፲፰–፲፱፤ ፲፩፥፲፫–፲፭።
አብ እንደ ሰው ተጨባጭ የሆነ የስጋ እና አጥ
ንቶች ሰውነት አለው፣ ወልድም ደግሞ እንዲሁ
አለው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፪።
እግዚአብሔር በእርሱ ሰውነት አምሳል ወንድና
ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ሙሴ ፮፥፱ (ዘፍጥ.
፱፥፮)።
ሰዎች። ሰው፣ ሰዎች ተመልከቱ
ሰይጣን። ዲያብሎስ ተመልከቱ

፶፭

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሳሙኤል፣ የብሉይ ኪዳን ነቢይ

ሰዱቃውያን። ደግሞም አይሁዶች ተመልከቱ
በአይሁዶች መካከል ትንሽ ነገር ግን በፖለቲካ
ሀይለኛ የነበሩ ቡድን። ምናልባት በደንብ የሚታ
ወቁበት ነገር የሙሴን ህግ በማይለወጥ አስተሳሰብ
በቃላቱ በማመናቸው እና የመንፈሳትንና የመላእ
ክትን እውነትነት እንዲሁም የትንሳኤን እና የዘ
ለአለም ህይወት ትምህርቶችን በመካዳቸው ነበር
(ማር. ፲፪፥፲፰–፳፯፤ የሐዋ. ፬፥፩–፫፤ ፳፫፥፯–፰)።
ሰዶም። ደግሞም ገሞራ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ በጌታ የተደመሰሰ ኃጢ
ያተኛ ከተማ (ዘፍጥ. ፲፱፥፲፪–፳፱)።
ሲዖል። ደግሞም መንፈሳዊ ሞት፤ ኩነኔ፤
የጥፋት ልጆች፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
የኋለኛው ቀን ራዕይ ስለሲዖል በሁለት አስተ
ያየት አለው። መጀመሪያ፣ ይህ በሟችነት ትእ
ዛዝ አክባሪ ያልሆኑት ለጊዜ የሚኖሩበት የመንፈስ
አለም ነው። በዚህ አስተያየት፣ ሲዖል መጨረሻ
አለው። በእዚያ ያሉት መንፈሶች ወንጌሉን ይማ
ራሉ፣ እናም ንስሀ ከገቡ በኋላም ብቁ ወደ ሆኑበት
የክብር ደረጃ በትንሳኤ ይነሳሉ። ንስሀ የማይገቡት፣
ግን የጥፋት ልጆች ያልሆኑት፣ በአንድ ሺህ አመት
በሙሉ በሲዖል ይቆያሉ። ከእነዚህ አንድ ሺህ አመ
ቶች ስቃይ በኋላ፣ ወደ ቲለስቲያል ክብር በትንሳኤ
ይነሳሉ (ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩–፹፮፤ ፹፰፥፻–፻፩)።
ሁለተኛ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ
ያልዳኑት በቋሚነት የሚኖሩበት ቦታ ነው። በዚህ
አስተያየት፣ ሲዖል ዘላቂ ነው። ይህም ለእነዚያ
“ረክሰው ለቀሩት” ነው (ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭፣
፻፪)። ይህም ሰይጣን፣ መላእክቱ፣ እና አብ ከገለ
ጸው በኋላ ወልድን የካዱ የጥፋት ልጆች ለዘለአ
ለም የሚኖሩበት ነው (ት. እና ቃ. ፸፮፥፵፫–፵፮)።
ቅዱሣት መጻህፍት አንዳንዴ ሲዖልን እንደ ድቅ
ድቅ ጨለማ ይገልጹታል።
የዳዊት ነፍስ በሲኦል አትተውም፣ መዝ. ፲፮፥፲
(መዝ. ፹፮፥፲፫)።
እሳቱም ወደማይጠፋበት ወደ ገሃነም ወደማይ
ጠፋ እሳት ሂድ፣ ማር. ፱፥፵፫ (ሞዛያ ፪፥፴፰)።
በሲኦልም በሥቃይ ሳለ አሻቅቦ አየ፣ ሉቃ.
፲፮፥፳፪–፳፫ (ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፰)። ሞትና ሲኦ
ልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፣ ራዕ.
፳፥፲፫።
የተዘጋጀ ቦታ፣ አዎን፣ እንዲሁም አሰቃቂው
ገሀነም አለ፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴፭። በስጋ ፈቃድ የዲ
ያብሎስን መንፈስ ወደ ሲኦል እንዲወስደን ሀይል
ይሰጠዋል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፱። ክርስቶስ ከሞት እና
ሲዖል የምንድንበትን መንገድ አዘጋጅቷል፣ ፪ ኔፊ
፱፥፲–፲፪። ረክሰው የቀሩት ወደዘለአለም ስቃይ
ይሄዳሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፮። ዲያብሎስ ነፍሳቸውን

እንዲህ ያታልላል፣ እናም በጥንቃቄ ወደ ሲኦል
ይመራቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፩። ኢየሱስ ነፍሴን
ከሲኦል አድኗታል፣ ፪ ኔፊ ፴፫፥፮። ከሲዖል ህመም
ራሳችሁን ፍቱ፣ ያዕቆ. ፫፥፲፩። በዲያብሎስ ምርኮ
መወሰድ፣ እናም እስከሚጠፉም በፈቃዱ መመራት
የሲኦል ሰንሰለትም ማለት ነው፣ አልማ ፲፪፥፲፩።
ክፉዎች ወደ ድቅድቅ ጨለማ እስከትንሳኤው ድረስ
ይጣላሉ፣ አልማ ፵፥፲፫–፲፬። የረከሱት ከእግዚአ
ብሔር ጋር መኖር በሲዖል ከመኖር በላይ አሰቃቂ
ነው፣ ሞር. ፱፥፬።
ከእጄ የሚሰጠው ቅጣት መጨረሻ የሌለው ቅጣት
ነው፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲–፲፪። ሲዖል ለዲያብሎስ
እና ለመላእክቱ የተዘጋጀ ቦታ ነው፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፴፯–፴፰። እግዚአብሔርን በእምነት የሚቀበሉ
ከሞት እና ከሲዖል ሰንሰለት ይድናሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፳፫።
ሲድራቅ። ደግሞም ዳንኤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ሶስቱ የእስራኤል ወጣ
ቶች ሲድራቅ፣ ሚሳቅ እና አብደናጎ ከዳንኤል ጋር
ወደ ባቢሎን ንጉስ ናቡከደነዖር ቤተመንግስት የተ
ወሰዱት ነበሩ። የሲድራቅ የእብራውያን ስም ሐና
ንያ ነበር። አራቱ ወጣት ሰዎች ከንጉሱ ስጋና ወይን
በመካፈል እራሳቸውን አንበክልም አሉ (ዳን. ፩)።
ሲድራቅ፣ ሚሳቅ እና አብደናጎ ወደ እሳት እቶን
ተወርውረው ነበር እናም በተአምራት ድነው ነበር
(ዳን. ፫)።
ሲፓራ። ደግሞም ሙሴ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሙሴ ባለቤት እና
የዮቶር ሴት ልጅ (ዘፀአ. ፪፥፳፩፤ ፲፰፥፪)።
ሳሌም። ደግሞም መልከ ጼዴቅ፤ ኢየሩሳሌም
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ መልከ ጼዴቅ የገዛት
ከተማ። በዚህ ቀን በኢየሩሳሌም ቦታ ላይ የምትገኝ
ይሆን ነበር። ሳሌም በእብራውያን ቋንቋ “ሰላም”
ከሚለው ቃል ጋር የምትመሳሰል ነች።
የሳሌም ንጉሥ መልከ ጼዴቅም እንጀራንና የወ
ይን ጠጅን አወጣ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰።
የሳሌም ንጉሥና የልዑል እግዚአብሔር ካህን
ነበር፣ ዕብ. ፯፥፩–፪።
መልከ ጼዴቅ የሳሌም ምድር ሁሉ ንጉስ ነበር፣
አልማ ፲፫፥፲፯–፲፰።
ሳሙኤል፣ የብሉይ ኪዳን ነቢይ
የሕልቃና እና የሐና ወንድ ልጅ፣ ሳሙኤል የተ
ወለደው እንደ እናቱ የጸሎት መልስ ነበር (፩ ሳሙ.
፩)። በልጅነቱ በሴሎ ድንኳን ውስጥ ሊቀ ካህን በሆ
ነው ዔሊ እንዲጠብቀው ተሰጠ (፩ ሳሙ. ፪፥፲፩፤
፫፥፩)። ጌታ በወጣትነቱ ነቢይ እንዲሆን ጌታ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሳም
ጠራው (፩ ሳሙ. ፫)። ኤሊ ከሞተ በኋላ፣ ሳሙ
ኤል ታናቅ ነቢይ እና የእስራኤል ዳኛ ሆነ እናም
ህግን ስርዓር፣ እና ደንበኛ የሀይማኖት አምልኮን
በምድር ውስጥ እንዲገኝ በዳግም መለሰ (፩ ሳሙ.
፬፥፲፭–፲፰፤ ፯፥፫–፲፯)።
፩ ሳሙ. ፳፰፥፭–፳ ሳሙኤል በሳዖል ጥያቄ ምክ
ንያት የዓይንዶር መናፍስትን የምትጠራ አንዲትን
ሴት ከሞት ያመጣበትን ታሪክ የያዘ ነው። ይህም
ከእግዚአብሔር የመጣ ራይይም አልነበረም፣ ምክ
ንያቱም መናፍስትን የምትጠራ ሴት ወይም ሌላ
ከመናፍስት የሚናገሩት በነቢይ ላይ ተጽእኖ ኖሯ
ቸው በእርሱ ወይም በእርሷ ጥያቄ ሊታይ አይች
ልም።
የ፩ እና ፪ ሳሙኤል መፅሐፎች፣ በአንዳንድ መፅ
ሐፍ ቅዱሶች ውስጥ መፅሀፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ እና
ካዕል አንድ መፅሀፍ ናቸው። በሌሎች ውስጥ ሁለት
መፅሀፎች ናቸው። መፅሐፎቹ ከሳሙእል መወለድ
እስከ ንጉስ ዳዊት መሞት በፊት ድረስ የ፻፴ አመ
ታት ጊዜን የሚሸፍኑ ነበሩ።
መፅሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ፣ ምዕራፍ ፩–፫ ጌታ
የኤሊ ቤተሰብን እንደረገመና እንደቀጣ እንዲ
ሁም ሳሙኤል ሊቀ ካህን እና ዳኛ እንዲሆን እንደ
ጠራ ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፬–፮ የኪዳን ታቦት በፍ
ልስጥኤም እጆች እንደወደቀ ይናገራሉ። ምዕራፍ
፯–፰ የሀሰት አማልክት እና ኃጢያተኛ ንጉስ መኖ
ርና ሳሙኤል የሰጠውን ማስጠንቀቂያ ይመዘግ
ባሉ። ምዕራፍ ፱–፲፭ የሳዖል መንግስት እና የን
ጉስነቱን ግዛት ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፲፮–፴፩ የዳዊ
ትን እና ሀይል ያገኘበትን ታሪክ ይነግራሉ—ሳሙ
ኤል ጎልያድን የገደለውን ዳዊት ቀባ። ሳዖል ዳዊ
ትን ጠላ፣ ነገር ግን ዳዊት ምንም እንኳን ይህን ለማ
ድረግ እድል ቢኖረውም ሳዖልን ለመግደል ፈቃ
ደኛ አለነበረም።
መፅሐፈ ሳሙኤል ካልዕ፣ ይህ መፅሐፍ የዳዊ
ትን እንደ ይሁዳ እናም በመጨረሻ እንደ እስራ
ኤል ሁሉ ንጉስ ዘመነ መንግስት የያዘ ነው። ምዕ
ራፍ ፩–፬ በይሁዳ ከተዘወደ በኋላ፣ በዳዊት ተከ
ታዮች እና በሳዖል ተከታዮች መካከል የነበረውን
ትግል ያሳያሉ። ምዕራፍ ፭–፲ ዳዊት በብዙ ምድ
ሮች ላይ ሁሉ ሀይለኛ እንደሆነ ያሳያሉ። ምዕራፍ
፲፩–፲፪ ዳዊት በኃጢያቶቹ እና በቤተሰቡ አመፅ
ምክንያት መንፈሳዊ ጥንካሬው መዳከሙን ያሳ
ያሉ። ምዕራፍ ፳፪–፳፬ ዳዊት ከጌታ ጋር ለመታረቅ
የሞከረበትን ይገልጻሉ።
ሳም። ደግሞም ሌሂ፣ የኔፊ አባት ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሌሂ ሶስተኛ ወንድ
ልጅ (፩ ኔፊ ፪፥፭)። እርሱም ጌታን ለመከተል የመ
ረጠ ጻድቅ እና ቅዱስ ሰው ነበር (፩ ኔፊ ፪፥፲፯፤
፪ ኔፊ ፭፥፭–፮፤ አልማ ፫፥፮)።

፶፮
ሳምራዊ። ደግሞም ሰማርያ ተመልከቱ
የሰሜን የእስራኤል መንግስት በአሶር ከተያ
ዘች በኋላ በሰማርያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የመፅሐፍ
ቅዱስ ህዝቦች። ሳምራዊዎች በክፍል አይሁዶች
እናም በክፍል አህዛብ ነበሩ። ሀይማኖታቸውም
የአይሁድ እና የጣዖት አምላኪ እምነትንና ስራን
የሚከልስ ነበር። በሉቃ. ፲፥፳፭–፴፯ ውስጥ የሚ
ገኘው የመልካሙ ሳምራዊ ምሳሌ ሳምራዊ የእ
ስራኤላውያን ሀይማኖት ስለካዱ አይሁዶች ለሳ
ምራዊን ስላላቸው ጥላቻ ያሳያል። ጌታ ሐዋሪ
ያት ወንጌልን ለሳምራዊ እንዲያስተምሩ መመ
ሪያ ሰጠ (የሐዋ. ፩፥፮–፰)። ፊልጶስ የክርስቶስ
ወንጌልን ለሳምራዊ ህዝብ በውጤታማነት ሰበከ
እናም በመካከላቸውም ብዙ ታዕምራቶችን አከ
ናወነ (የሐዋ. ፰፥፭–፴፱)።
ሳራ። ደግሞም አብርሐም ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአብርሐም የመጀመ
ሪያ ሚስት። እድሜዋ በገፋበት ጊዜ የይስሐቅ እናት
ሆነች (ዘፍጥ. ፲፰፥፱–፲፭፤ ፳፩፥፪)።
ሳርያ። ደግሞም ሌሂ፣ የኔፊ አባት ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሌሂ ባለቤት (፩ ኔፊ
፭፥፩–፰፤ ፰፥፲፬–፲፮፤ ፲፰፥፲፱) እና የላማን፣ ላሙ
ኤል፣ ሳም፣ ኔፊ፣ ያዕቆብ፣ የዮሴፍ፣ እና የሴት
ልጆች እናት (፩ ኔፊ ፪፥፭፤ ፪ ኔፊ ፭፥፮)።
ሳንሀድሪን። ደግሞም አይሁዶች ተመልከቱ
የአይሁድ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት እና በህዝባዊ
እና በሀይማኖታዊ ነገሮች ውስጥ የአይሁድ ታላቅ
ፍርድ ቤት። ሳንሀድሪን ከዋና ካህናት፣ ጸሀፊዎች፣
እና ሽማግሌዎች መካከል የተመረጡ ሰባ አንድ
አባላት ያለው ነው። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣
ይህም ሽንጎ ተብሎ ይጠራል (ማቴ. ፳፮፥፶፱፤ ማር.
፲፬፥፶፭፤ የሐዋ. ፭፥፴፬)።
ሳዖል፣ የእስራኤል ንጉስ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ከመከፋፈሏ በፊት የእ
ስራኤል የመጀመሪያ ንጉስ። ምንም እንኳን በግ
ዛቱ መጀምሪያ ላይ ጻድቅ ቢሆንም፣ በኋላም በት
ዕቢት ተሞላ እና በእግዚአብሔር ታዛዥ የማይሆን
ነበረ (፩ ሳሙ. ፱–፴፩)።
ሴም። ደግሞም ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች
አለቃ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የኖኅ ጻድቅ ወንድ ልጅ
እና፣ በባህል መሰረት፣ አረብ፣ ዕብራውያን፣ ባቢ
ሎናውያን፣ አሶር፣ እና ፎኒሲያውያን አባል የሆ
ኑባቸው የሴማውያን ወይም የሴም ህዝብ ቅድም
አባት (ዘፍጥ. ፭፥፳፱–፴፪፤ ፮፥፲፤ ፯፥፲፫፤ ፱፥፳፮፤
፲፥፳፩–፴፪፤ ሙሴ ፰፥፲፪)። በኋለኛው ቀን ራዕይ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፶፯
ውስጥ ሴም “ታላቁ ሊቀ ካህን” ተብሎ ተጠቁሟል
(ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፩)።
ሴት። ደግሞም አዳም ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአዳምና የሔዋን ጻድቅ
ወንድ ልጅ።
ሴት ፍጹም ሰው ስለነበረ፣ እና በምሳሌ መል
ኩም እንደ አባቱ መልክ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፵፪–፵፫ (ዘፍጥ. ፭፥፫)። በመንፈስ አለም
ውስጥ፣ ሴት ከሀይለኞቹ አንዱ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፵።
እግዚአብሔር እራሱን ለሴት ገለጸ፣ ሙሴ ፮፥፩–
፫፣ ፰–፲፬።
ሴት፣ ሴቶች። ደግሞም ሰው፣ ሰዎች፤ እህት፤
ወንድሞች፣ ወንድም ተመልከቱ
የእግዚአብሔር ሴት ልጅ የሆነች ጎልማሳ ሴት።
ሴትን አንዳንድ ጊዜ በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
እንደ ክብር ርዕስ ይጠቀሙበታል (ዮሐ. ፲፱፥፳፮፤
አልማ ፲፱፥፲)።
እግዚአብሔርም ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራ
ቸው፣ ዘፍጥ. ፩፥፳፯ (ሙሴ ፪፥፳፯፣ ፮፥፱፣ አብር.
፬፥፳፯)። የምግባረ ጥሩ ሴት ዋጋ ከቀይ ዕንቁ በላይ
ታላቅ ነው፣ ምሳ. ፴፩፥፲–፴፩።
ሴት የወንድ ክብር ናት፣ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፯። ነገር
ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት
አይሆንም፣ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፲፩። ሴቶች በሚገባ ልብስ
ሰውነታቸውን ይሸልሙ፣ ፩ ጢሞ. ፪፥፱–፲።
እኔ ጌታ እግዚአብሔር በሴቶች ንፅህና እደሰታ
ለሁ፣ ያዕቆ. ፪፥፳፰።
ኃጢያትሽ ተሰርዮልሻል፣ እናም አንቺ የተመር
ጥሽ ሴት ነሽ፣ ት. እና ቃ. ፳፭፥፫። ሴቶች፣ በባሎ
ቻቸው የመደገፍ መብት አላቸው፣ ት. እና ቃ.
፹፫፥፪።
ሴዴቅያስ። ደግሞም ሙሌቅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የይሁዳ የመጨረሻ ንጉስ
(፪ ነገሥ. ፳፬፥፲፯–፳፤ ፳፭፥፪–፯)። ሴዴቅያስ ነቢዩ
ኤርምያስን አሰረ (ኤር. ፴፪፥፩–፭)፣ እናም ኤር
ምያስ ስለሴዴቅያስ በምርኮ መያዝ ተነበየ (ኤር.
፴፬፥፪–፰፣ ፳፩)። ሌሂ እና ቤተሰቡ በሴዴቅያስ
ዘመነ መንግስት የመጀመሪያ አመት ጊዜ በኢየ
ሩሳሌም ውስጥ ይኖሩ ነበር (፩ ኔፊ ፩፥፬)። ከአ
ንዱ በስተቀር ሁሉም የሴዴቅያስ ልጆች ተገድለው
ነበር፤ ልጁ ሙሌቅ ወደ ምዕራብ ክፍለ አለም አመ
ለጠ (ኤር. ፶፪፥፲፤ ኦምኒ ፩፥፲፭፤ ሔለ. ፰፥፳፩)።
ስህተት። በደል ተመልከቱ
ስልጣን። ደግሞም ሀይል፤ መሾም፣
ሹመት፤ ክህነት፤ የክህነት ቁልፎች፤ ጥሪ፣

ስሚዝ፣ ሀይረም
በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
የእግዚአብሔር ስራን ለማከናወን በምድር ላይ
ለእግዚአብሔር አብ ወይም ለኢየሱስ ክርስቶስ እና
በስማቸው ለመስራት ለተጠሩት ወይም ለተሾሙት
ሰዎች የተሰጠ ፈቃድ።
ልኬሀለሁ፣ ዘፀአ. ፫፥፲፪–፲፭። ያዘዝሁህን ነገር
ሁሉ አንተ ትነግረዋለህ፣ ዘፀአ. ፯፥፪።
አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ሥልጣን ሰጣ
ቸው፣ ማቴ. ፲፥፩። እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እና
ንተ አልመረጣችሁኝም፣ እና ሾምኋችሁ፣ ዮሐ.
፲፭፥፲፮።
ኔፊና ሌሒ በታላቅ ኃይልና ስልጣን ሰበኩ፣ ሔለ.
፭፥፲፰። የሔለመን ወንድ ልጅ ኔፊ የእግዚአብሔር
ሰው፣ ታላቅ ኃይልና ስልጣን ከእግዚአብሔር የተ
ሰጠው ነበር፣ ሔለ. ፲፩፥፲፰ (፫ ኔፊ ፯፥፲፯)። ኢየ
ሱስ ለአስራ ሁለቱ ኔፋውያን ሀይልና ስልጣን ሰጣ
ቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩–፪።
ጆሴፍ ስሚዝ በእግዚአብሔር ተጠርቶና ተሹሞ
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፳፥፪። ካልተሾመ፣ እና ስልጣን
እንዳለው በቤተክርስቲያኗ የሚታወቅ ካልሆነ በስ
ተቀር፣ ለማንም ወንጌሌን እንዲሰብክ ወይም ቤተ
ክርስቲያኔን እንዲገንባ አይሰጠውም፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፲፩። ሽማግሌዎች በስልጣን እየሰሩ ወንጌሉን
ይስበኩ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፰። የመልከ ጼዴቅ
ክህነት በመንፈሳዊ ነገሮች ለማስተዳደር ስልጣን
አለው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፰፣ ፲፰–፲፱። በመለኮ
ታዊ ስልጣን የተደረገው ህግ ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፱።
የሚሰብክ ወይም ለእግዚአብሔር የሚያገለግል
ስልጣን ባላቸው በእግዚአብሔር መጠራት አለ
በት፣ እ.አ. ፩፥፭።
ስሚዝ፣ ሀይረም። ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ ተመልከቱ
የጆሴፍ ስሚዝ ታላቅ ወንድም እና ታማኝ ጓደኛ።
በየካቲት ፱፣ ፲፰፻ (እ.አ.አ.) ተወልዶ ነበር። የቤ
ተክርስቲያኗ ሁለተኛ ፓትሪያርክ ከመሆን በተ
ጨማሪ፣ እርሱ በቤተክርስቲያኗ አመራር ውስጥ
እንደ ጆሴፍ ረዳት አገለገለ። በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬
(እ.አ.አ.)፣ በካርቴጅ እስር ቤት ውስጥ ከጆሴፍ
ጋር ሰማዕት ሆነ።
እግዚአብሔር ለሀይረም በወንድሙ ጆሴፍ
በኩል መመሪያዎች ገለጸለት፣ ት. እና ቃ. ፲፩፤
፳፫፥፫። አገልጋዬ ሀይረም ስሚዝ በልቡ ቅንነት
የተባረከ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፭። ሀይረም የቤ
ተክርስቲያኗን የፓትሪያርክ ሀላፊነትን እንዲወስድ
ታዛዛ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፺፩–፺፮፣ ፻፳፬። ጆሴፍ እና
ሀይረም በካርቴጅ እስር ቤት ውስጥ ሰማዕት ሆኑ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፭። ሀይረም እና ሌሎች ምርጥ መን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ስሚዝ፣ ሉሲ ማክ
ፈሶች በዘመን ሙላት እንዲመጡ ተጠብቀው ነበር፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫።
ስሚዝ፣ ሉሲ ማክ። ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ቀዳማዊ፤ ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እናት እና የጆሴፍ ስሚዝ
ቀዳማዊ ባለቤት (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፬፣ ፯፣ ፳)። የተ
ወለዱት በሐምሌ ፰፣ ፲፯፻፸፮ (እ.አ.አ.) ነበር እናም
በግንቦት ፭፣ ፲፰፻፶፮ (እ.አ.አ.) ሞቱ።
ጆሴፍ እናቱን በራዕይ በሰለስቲያል መንግስት
ውስጥ አየ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፭።
ስሚዝ፣ ሳሙኤል ኤች። ደግሞም ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ታናሽ ወንድም (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፬)። ሳሙኤል የተወለደው በ፲፰፻፰ (እ.አ.አ.)
ነበር እናም በ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ሞተ። ከመፅሐፈ
ሞርሞን ስምንት ምስክሮች አንዱ ነብር እናም በዳ
ግም ለተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥም እንደ
መጀመሪያው ሚስዮን አገለገለ (ት. እና ቃ. ፳፫፥፬፤
፶፪፥፴፤ ፷፩፥፴፫–፴፭፤ ፷፮፥፯–፰፤ ፸፭፥፲፫)።
ስሚዝ፣ ኤማ ሄል። ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ ተመልከቱ
የነብዩ የጆሴፍ ስሚዝ ባለቤት። ጌታ ለቤተክ
ርስቲያኗ መዝሙር እንድትመርጥኤማን አዘዛት።
እርሷም እንደ የሴቶች መረዳጃ ማህበር የመጀመ
ሪያ ፕሬዘደንት አገለገለች።
ጌታ ለኤማ ስሚዝ ያለውን ፍላጎት ራዕይ ተሰ
ጥቶ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፳፭። ጌታ ኤማ ስሚዝን
ጋብቻን በሚመለከት ምክር ሰጣት፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፶፩–፶፮።
ስሚዝ፣ ጆሴፍ ቀዳማዊ። ደግሞም ስሚዝ፣
ሉሲ ማክ፤ ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ አባት። በሐምሌ ፲፪፣
፲፯፻፸፩ (እ.አ.አ.) የተወለዱ ነበሩ። ሉሲ ማክን
አገቡ፣ እናም እነርሱም ዘጠኝ ልጆች ወለዱ
(ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፬)። ጆሴፍ በኋላኛው ቀን ዳግም
መመለስ ታማኝ ሰው እና የቤተክርስቲያኗ የመጀ
መሪያ ፓትሪያርክ ሆኑ። በመስከረም ፲፬፣ ፲፰፻፵
(እ.አ.አ.) ሞቱ።
እግዚአብሔር በልጁ ጆሴፍ በኩል መመሪያ
ሰጠው፣ ት. እና ቃ. ፬፤ ፳፫፥፭። የሚሸመግለው
አገልጋዬ፣ አሁን በሚኖርበት ቦታ ከቤተሰቡ ጋር
ይቀጥል፣ ት. እና ቃ. ፺፥፳። የሚሸመግለው አገል
ጋዬ ጆሴፍ ከአብርሐም ጋር በቀኝ እጁ በኩል ተቀ
ጥምጧል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፱። ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ አባቱን በራዕይ በሰለስቲያል መንግስት
ውስጥ አየ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፭።

፶፰
መላእኩ ወደ አባቱ በመሄድ ስለመጀመሪያው
ራዕይ እንዲነግረው ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊን አዘዘ፣
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፱–፶።
ስሚዝ፣ ጆሴፍ ኤፍ
የቤተክርስቲያኗ ስድስተኛ ፕሬዘደንት፤
የሀይረም እና የሜሪ ፊልዲንግ ስሚዝ ብቸኛ
ወንድ ልጅ። የተወለዱት በህዳር ፲፫፣ ፲፰፻፴፰
(እ.አ.አ.) ነበር እና በህዳር ፲፱፣ ፲፱፻፲፰ (እ.አ.አ.)
ሞቱ።
ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ የሙታን ደህንነትን ራዕይ
ተቀበሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰።
ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ። ደግሞም መፅሐፈ
ሞርሞን፤ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች፤
የመጀመሪያው ራዕይ፤ የታላቅ ዋጋ ዕንቁ፤
የወንጌል ዳግም መመለስ፤ የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.) ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ቤተክርስቲያንን
በምድር ላይ በዳግም ለመመለስ የተመረጠ ነቢይ።
ጆሴፍ ስሚዝ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ
በቨርሞንት ስቴት ውስጥ ተወለደ እናም ከ፲፰፻፭
እስከ ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ድረስ በህይወት ኖረ።
በ፲፰፻፳ (እ.አ.አ.)፣ እግዚአብሔር አብ እና ኢየ
ሱስ ክርስቶስ በጆሴፍ ታዩ፣ እናም በምድር ካሉት
ቤተክርስቲያኖች መካከል ማንኛቸውም እውነተኛ
እንዳልሆኑ ተማረ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፩–፳)። በኋላም
በአሜሪካ ክፍለ አህጉር ላይ ይኖሩ የነበሩ የጥንት
ህዝቦችን መዝገብ የያዘውን የወርቅ ሰሌዳ የተደ
በቀበትን ቦታ በገለጸለት በመልአክ ሞሮኒ ተጎበኘ
(ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፱–፶፬)።
ጆሴፍ የወርቅ ሰሌዳዎችን ተረጎመ እናም
በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) እንደ መፅሐፈ ሞርሞን አተማ
ቸው (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፮–፷፯፣ ፸፭)። በ፲፰፻፳፱
(እ.አ.አ.)፣ ክህነትን ከመጥምቁ ዮሐንስ፣ እናም
ከጴጥሮስ፣ ከያዕቆብ፣ እና ከዮሐንስ ተቀበሉ።
(ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፳፯፥፲፪፤ ፻፳፰፥፳፤ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፷፰–፸)።
በእግዚአብሔር እንደተመራም፣ በሚያዝያ ፮፣
፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ እና ብዙ ሌሎች ዳግም የተ
መለሰችውን የኢየሱስ ክርቶስ ቤተክርስቲያን አደ
ራጁ። (ት. እና ቃ. ፳፥፩–፬)። በጆሴፍ አመራር፣
በካናዳ፣ በእንግሊዝ፣ እና በዮናይትር ስቴትስ በም
ስራቅ ክፍሎች፣ በልዩም በኦሀዮ፣ በምዙሪ፣ እናም
በኢለኖይ ውስጥ፣ ቤተክርስቲያኗ አደገች። ጠን
ካራ መሳደድ ጆሴፍን እና ቅዱሳንን የትም በሚ
ሰፍሩበት ቦታዎች ሁሉ ተከተሏቸው። በሰኔ ፳፯፣
፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.)፣ ጆሴፍ እና ወንድሙ ሀይረም
በካርቴጅ ኢለኖይ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜ
ሪካ ውስጥ ሰማዕት ሆኑ።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፶፱
የያዕቆብ ልጅ ጆሴፍ ስለ ጆሴፍ ስሚዝ ተነበየ፣
፪ ኔፊ ፫፥፮–፲፭።
ጌታ በምድር ነዎሪዎች ላይ የሚመጣውን መቅ
ሰፍት በማወቁ፣ ጌታ አገልጋዩን ጆሴፍ ስሚዝን
ጠራ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፯ (ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፫)።
ጆሴፍ ስሚዝ የዚህ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ሽማ
ግሌና የኢየሱስ ክርስቶስ ሀዋሪያ እንዲሆን ተሾመ፣
ት. እና ቃ. ፳፥፪። ጆሴፍ ሐዋሪያ እንዲሆን በጴጥ
ሮስ፣ እና እብያእቆብ፣ እና በዮሃንስ ተሾመ፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪። ጆሴድ እና ስድኒ ሪግደን
የአብ አንድያ ልጅ እንዳዩ መሰከሩ፣ ት. እና ቃ.
፸፮፥፳፫። ከኦሊቨር ካውደሪ ጋር፣ ጆሴፍ ስሚዝ
ጌታን በራዕይ አየ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፩–፬። ጌታ ጆሴ
ፍን አስተዳዳሪ ሽማግሌ፣ ተርጓሚ፣ ገላጭ፣ ባለ
ራዕይ፣ እና ነቢይ እንዲሆን ጠራው፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፳፭። ጆሴፍ ስሚዝ፣ ከኢየሱስ በስተቀር፣
በዚህ አለም ውስጥ ለሰዎች ደህንነት ከኖሩ ሌሎች
ሰዎች ሁሉ በላይ አድርጓል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፫።
በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የመጡ ቅዱሣት መጻህ
ፍት፣ ጆሴፍ በመልአክ ሞሮኒ የተሰጡትን የወ
ርቅ ሰሌዳዎችን ክፍል ተረጎመ፣ ይህም ትር
ጉም በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) እንደ መፅሐፈ ሞርሞን
ታተመ። መሰረታዊ ትምህርቶችን እና የቤተክር
ስቲያኗን ድርጅቶች ዋና ሀሳቦችን የሚሰጡ ብዙ
ራዕዮችንም ከጌታ ተቀበለ። ከእነዚህ ራዕዮች ብዙ
ዎቹ አሁን ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ተብለው
በሚታወቁት ውስጥ ተካለሱ። የሙሴ፣ የአብር
ሐም፣ እና የማቴዎች የተነሳሱ ትርጉሞችን፣ ከእ
ራሱ ታሪክና ምስክሮች ክፍሎችን፣ እና የቤተክር
ስቲያኗን ትምህርት እና እምነት የያዙ አስራ ሶስት
መረጃዎችን የያዘውን የታላቅ ዋጋ ዕንቁንም የማ
ምጣት ሀላፊ የሆነ ነበር።
ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት። ደግሞም ማመንዘር፤
ምኞት፤ በወሲብ የስነ ምግባር ጉድለት፤
ንጹህነት፤ ዝሙት መፈጸም ተመልከቱ
ሳድቅ ላልሆነ የሰውነት ደስታን፣ በልዩም የወ
ሲብ የስነ ምግባር ጉድለትን፣ ማፍቀር ወይም መው
ደድ።
የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይንዋን ጣለች፣
ዘፍጥ. ፴፱፥፯።
ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ
ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል፣ ማቴ. ፭፥፳፰ (፫ ኔፊ
፲፪፥፳፰)። ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ራቁ፣
፩ ጴጥ. ፪፥፲፩። የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት
ከአባት አይደሉም፣ ፩ ዮሐ. ፪፥፲፮።
በዓይንህ ምኞት ከእንግዲህ እንዳትጓዝ፣ አልማ
፴፱፥፱።
ቅዱስ ህጎችን በመተላለፍ ሰዎች ስጋዊ ሆኑ፣
ት. እና ቃ. ፳፥፳። ማንም በልባቸው ካመነዘሩ፣

ስራዎች
መንፈስም አይኖራቸውም፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፲፮።
ከፍተኛ ፍላጎታችሁን ሁሉ አቁሙ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፳፩።
ሰዎችም ስጋዊ፣ ስሜታዊና ዲያብሎሳዊ መሆን
ጀመሩ፣ ሙሴ ፭፥፲፫ (ሞዛያ ፲፮፥፫፣ ሙሴ
፮፥፵፱)።
ስሜት። ደግሞም መንፈስ ቅዱስ ተመልከቱ
የመንፈስ መነሳሻን መሰማት።
እናንተ ደንዝዛችኋል፣ ስለዚህ ቃሉ ሊሰማችሁ
አልቻለም፣ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፭። ይህ ዕድገት በልባ
ችሁ ውስጥ ሲሰማችሁ፣ በውስጣችሁ እንዲህ ማለት
ትጀምራላችሁ፣ አልማ ፴፪፥፳፰።
ትክክል እንደሆነ ይሰማሃል፣ ት. እና ቃ. ፱፥፰።
በጌታ ቤት መግቢያ በር ላይ የሚገቡት ህዝቦች ሁሉ
ሀይልህ ይሰማቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፱፥፲፫።
ስምዖን። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ ሁለ
ተኛ ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፫፤ ፴፭፥፳፫፤ ዘፀአ.
፩፥፪)። ሴኬማውያንን በመግደል ከሌዋ ጋር ተባ
በረ (ዘፍጥ. ፴፬፥፳፭–፴፩)። በዘፍጥረት ፵፱፥፭–
፯ ውስጥ ስምዖንን በተመለከተ የያዕቆብ ትንቢት
ይገኛል።
የስምዖን ጎሳ፣ የስምዖን ትውልዶች በብዙ ጊዜ
ከይሁዳ ጎሳ ጋር በይሁድ መንግስት ድንበር ውስጥ
ይኖሩ ነበር (ኢያ. ፲፱፥፩–፱፤ ፩ ዜና ፬፥፳፬–፴፫)።
የስምዖን ጎሳ ከይሁዳ ጋር በመተባበር ከከነዓናው
ያን ጋር ተዋጉ (መሳ. ፩፥፫፣ ፲፯)። በኋላም የዳዊት
ሰራዊት አባል ሆኑ (፩ ዜና ፲፪፥፳፭)።
ስምዖን ጴጥሮስ። ጴጥሮስ ተመልከቱ
ስራ ሰልቺ፣ ስራ ፈቺ
ሰነፍ እና በጽድቅ ስራዎች የማይሳተፍ።
ሊሠራ የማይወድ አይብላ፣ ፪ ተሰ. ፫፥፲።
እነርሱም ሰነፍ፣ በተንኮል የረቀቁ ህዝቦች ሆኑ፣
፪ ኔፊ ፭፥፳፬። ከስራ ፈትነት ራስህን ቆጥብ፣ አልማ
፴፰፥፲፪።
ያለስራ የሚቀመጥ የሰራተኞችን እንጀራ አይ
በላም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፪። በእጆቻችሁ የማ
ትሰሩት ድሀ ሰዎችም ወዮላችሁ፣ ት. እና ቃ.
፶፮፥፲፯። ጥሩ ስራን በጉጉት አከናውኑ፣ ት. እና ቃ.
፶፰፥፳፯። ስራ ፈት መሆንን አቁሙ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፳፬።
ስራዎች
ጥሩም ይሁን መጥፎ፣ ሰው የሚፈጽመው። እያ
ንዳንዱ ሰው በእራሱ ስራ ይፈረድበታል።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ስነስርዓቶች
ጌታ ለሰው ሁሉ እንደ ሥራው ይመልስለታል፣
ምሳ. ፳፬፥፲፪።
መልካሙን ሥራችሁን እንዲያዩ ብርሃናችሁ
እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ፣ ማቴ. ፭፥፲፮ (፫ ኔፊ
፲፪፥፲፮)። በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ
የሚያደርግ ወደ መንግስተ ሰማይ ይገባል፣ ማቴ.
፯፥፳፩። ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው፣ ያዕ.
፪፥፲፬–፳፮።
በስራዎቻቸው ሊፈረድባቸው ይገባል፣ ፩ ኔፊ
፲፭፥፴፪ (ሞዛያ ፫፥፳፬)። በጸጋ የምንድነው የም
ንችለውን ካደረግን በኋላ እንደሆነ እናውቃለን፣
፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫። ለመልካም ስራ በጭራሽ እንዳ
ይታክቱ አስተምሯቸው፣ አልማ ፴፯፥፴፬። ሰዎች
እንደስራቸው እንዲፈረድባቸው አስፈላጊ ነው፣
አልማ ፵፩፥፫። በሥራዎቻቸው ታውቁአቸዋላ
ችሁ፣ ሞሮኒ ፯፥፭ (ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፰)።
እኔ ጌታ ሁሉንም ሰዎች በስራዎቻቸው መሰረት
እፈርድባቸዋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፱።
ስነስርዓቶች። ደግሞም ለሙታን ደህንነት፤
ማተም፣ ማስተሳሰር፤ ቤተመቅደስ፣ የጌታ
ቤት፤ የትውልድ ሐረግ፤ ደህንነት ተመልከቱ
ቅዱስ ስርዓቶች። ስነስርዓቶች መንፈሳዊ ትር
ጉም ያላቸው ስራዎችን የያዘ ነው። ደግሞም ስነ
ስርዓቶች የእግዚአብሔር ህግጋት ማለት ናቸው።
በቤተክርስቲያኗ ውስጥ የሚከናወኑ ስነስርዓቶች
የታመሙትን ማስታመም (ያዕ. ፭፥፲፬–፲፭)፣ ቅዱስ
ቁርባንን መባረክ (ት. እና ቃ. ፳፥፸፯፣ ፸፱)፣ በማ
ጥለቅ መጠመቅ (ማቴ. ፫፥፲፮፤ ት. እና ቃ. ፳፥፸፪–
፸፬)፣ ልጆችን መባረክ (ት. እና ቃ. ፳፥፸)፣ መን
ፈስ ቅዱስን መስጠት (ት. እና ቃ. ፳፥፷፰፤
፴፫፥፲፭)፣ ክህነትን መስጠት (ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–
፲፮፤ ፻፯፥፵፩–፶፪)፣ የቤተመቅደስ ስነስርዓቶችን
(ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፱)፣ እና በአዲስና ዘለአለ
ማዊ ቃል ኪዳን መጋባት (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፱–
፳) ናቸው።
ሥርዓቱንም ሕጉንም አስተምራቸው፣ ዘፀአ.
፲፰፥፳። በትእዛዜም ይሄዱ ዘንድ ፍርዴንም ይጠ
ብቁ፣ ሕዝ. ፲፩፥፳።
ህዝቡ የእግዚአብሔርን ስርዓቶች ለመፈፀም
የሚተጉ ነበሩ፣ አልማ ፴፥፫። ስርአቶቹን በመ
ጠበቅ በመራመድ ምን ይረባናል፣ ፫ ኔፊ ፳፬፥፲፫–
፲፬።
የሚጸልየው፣ መንፈሱ የተዋረደውም፣ የእኔን
ስነ ስርዓት ካከበረ፣ እርሱም በእኔ ተቀባይ ነው፣
ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፬–፲፱።
የወንጌሉን ህግጋትና ስነ ስርዓቶችን በማክበር፣
የሰው ዘሮች ሁሉ መዳን ይችላሉ፣ እ.አ. ፩፥፫።
የወኪል ስነስርዓት፣ ለሞተ ሰው በወኪልነት
በሚኖር ሰው የሚከናወን የሀይማኖት ስነስርዓት።

፷
እነዚህ ስነስርዓቶች ውጤት የሚኖራቸው ስነስርዓ
ቶች የተከናወኑላቸው ሰዎች ከተቀበሉት፣ ከእነዚህ
ጋር የተያያዙትን ቃል ኪዳኖች ከጠበቁ፣ በቅዱስ
የተስፋ መንፈስ ከተሳሰሩ በኋላ ብቻ ነው። እንደ
ዚህ አይነት ስነስርዓቶች ዛሬ የሚከናወኑት በቤተ
መቅደሶች ውስጥ ነው።
ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ? ሙታንስ
ከቶ የማይነሡ ከሆነ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፱።
ለሙታን መጠመቅ በቤተመቅደስ ውስጥ ይከና
ወን፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፱–፴፮። ነፍሶች ለኃጢ
ያት ስርየት በወኪል ስለመጠመቅ በመንፈስ አለም
ውስጥ ተማሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፱–፴፬።
ስጋ። ደግሞም ሰውነት፤ ስጋዊ፤ ስጋዊ፣
የሚሞት፤ ፍጥረታዊ ሰው ተመልከቱ
ስጋ የተለያዩ ትርጉሞች አሉት፥ (፩) የሰው
ዘርን፣ የእንስሳትን፣ የወፎችን፣ ወይም የአሳዎችን
ሰውነቶች የሚሸፍን የሰውነት መሰሪያ፤ (፪) ሟች
ነት፤ ወይም (፫) ስጋዊ የፍጥረታዊ ሰው።
የሰውነት መሰሪያ፣ ሕይወት ያለው ተንቀሳቃሽ
ሁሉ መብል ይሁናችሁ፣ ዘፍጥ. ፱፥፫። አስፈላጊ
ሳይሆን እንስሳት አይገደሉ፣ ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ.
፱፥፲–፲፩ (ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፩)።
እንስሳትን እና ወፎችን ለሰው ምግብ እና ለልብስ
የሚጠቀምባቸው ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፲፰–፲፱
(ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፮–፳)። ስጋን በቁጠባ እንጠቀም
ባቸው፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲፪–፲፭።
ሟችነት፣ ኢየሱስ ወደ ሟችነት የተወለደው
የአብ አንድያ ልጅ ብቻ ነው፣ ዮሐ. ፩፥፲፬ (ሞዛያ
፲፭፥፩–፫)።
አዳም የመጀመሪያም ስጋ ሆነ፣ ሙሴ ፫፥፯።
ስጋዊ ፍጥረታዊ ሰው፣ ሥጋ ለባሹንም ክንዱ
የሚያደርግ ሰው ርጉም ነው፣ ኤር. ፲፯፥፭።
መንፈስ ተዘጋጅታለች፥ ሥጋ ግን ደካማ ነው፣
ማር. ፲፬፥፴፰። የሥጋ ምኞት ከአባት አይደለም፣
፩ ዮሐ. ፪፥፲፮።
ኔፊ በስጋውና በኃጢያቶች ምክንያት አዘነ፣
፪ ኔፊ ፬፥፲፯–፲፰፣ ፴፬። ከዲያብሎስና ከስጋ ፈቃ
ድጋር አታስታርቁ፣ ፪ ኔፊ ፲፥፳፬።
ስጋ፣ ስጋዊነት። ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት
ተመልከቱ
ስጋዊ። ደግሞም ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት፤
የአዳም እና የሔዋን ውድቀት፤ ፍጥረታዊ
ሰው ተመልከቱ
መንፈሳዊ ያልሆኑ አንዳንድ ነገሮች፣ በልዩም
ይህ ቃል ስጋዊ ወይም ጊዜአዊ (ት. እና ቃ. ፷፯፥፲)
ወይም አለማዊ፣ ስጋዊ፣ እና ስሜታዊ ለማለት ይጠ
ቀምበታል (ሞዛያ ፲፮፥፲–፲፪)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፷፩
ስለዓለም ማሰብ ሞት ነው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፱።
ዲያብሎስ ቀስ ብሎም ወደ ስጋዊ ደህንነት ያባብ
ላቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፩። እራሳቸውን በስጋቸው
ሁኔታ ተመለከቱ፣ ሞዛያ ፬፥፪። በስጋዊ ተፈጥሮው
የቆየ ወድቆ ይቀራል፣ ሞዛያ ፲፮፥፭። ሁሉም ከእግ
ዚአብሔር በመወለድ፣ ከስጋዊና ከወደቁበት ሁኔታ
ይቀየራሉ፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፭። ሰዎች ስጋዊ፣ ስሜ
ታዊ፣ እናም ዲያብሎሳዊ ናቸው፣ አልማ ፵፪፥፲።
ስጋን እና የራሱን ፍቃድ የሚከተለው መውደቅ
አለበት፣ ት. እና ቃ. ፫፥፬። ሰው በስጋዊ አዕምሮው
እግዚአብሔርን ማየት አይችልም፣ ት. እና ቃ.
፷፯፥፲–፲፪።
ሰዎችም ስጋዊ፣ ስሜታዊና ዲያብሎሳዊ መሆን
ጀመሩ፣ ሙሴ ፭፥፲፫፤ ፮፥፵፱።
ስጋዊ ሞት። ደግሞም ስጋዊ፣ የሚሞት፤
ትንሳኤ፤ የአዳም እና የሔዋን ውድቀት፤
ደህንነት ተመልከቱ
የሰውነት ከመንፈስ መለየት። ውድቀት ሟች
ነትንና በምድርም ሞትን አመጣ (፪ ኔፊ ፪፥፳፪፤
ሙሴ ፮፥፵፰)። የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ
ሁሉም ሰው ከሞት እንዲነሱ ዘንድ ሞትን አሸነፈ
(፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፩–፳፫)። ትንሳኤ በዚህ ህይወት ጥሩ
ወይም መጥፎ ቢያደርጉም ለሁሉም ሰዎች የተሰጠ
የነጻ ስጦታ ነው (አልማ ፲፩፥፵፪–፵፬)። ከሞት ከተ
ነሳን በኋላ ሰውነቶቻችን እንደገና መሞት ስለማይ
ችሉ፣ እያንዳንዱ ሰው ስጋዊ ሞት የሚኖረው አንዴ
ብቻ ነው (አልማ ፲፩፥፵፭)።
ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋል ሰውም ወደ
አፈር ይመለሳል፣ ኢዮብ ፴፬፥፲፭። የቅዱሳኑ ሞት
በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው፣ መዝ. ፻፲፮፥፲፭።
አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ይመለሳል፣ ነፍስም
ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል፣ መክ.
፲፪፥፯።
ሞት በሰው በኩል መጣ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፩። አዳኝ
የሞትና የሲኦል መክፈቻን ይዟል፣ ራዕ. ፩፥፲፰።
ሞትም ኀዘንም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፣ ራዕ.
፳፩፥፬።
ሞት በሰው ልጆች ላይ መጣ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፮፣ ፲፩
(አልማ ፲፪፥፳፬)። ሞትን በፍርሃት ደረጃ በጭራሽ
አልተመለከቱም፣ አልማ ፳፯፥፳፰። አልማ በሞ
ትና በትንሳኤ መካከል ስላለው ሁኔታ ገለጸ፣ አልማ
፵፥፲፩።
በእኔ የሚሞቱት ሞትን አይቀምሱም፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፮። ለሞት የተመደቡት አይ
ፈወሱም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፰። እስከሞትም
ድረስ በሁሉም ነገር እፈትናችኋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፺፰፥፲፬።
ወደ አፈር ትመለሳለህ፣ ሙሴ ፬፥፳፭። አዳም
ወደቀ፣ በውድቀቱም ሞት መጣ፣ ሙሴ ፮፥፵፰።

ሶምሶን
ስጋዊ፣ የሚሞት። ደግሞም ሰውነት፤ ስጋዊ
ሞት፤ አለም፤ የአዳም እና የሔዋን ውድቀት
ተመልከቱ
ከመወለድ እስከ ስጋዊ ሞት ድረስ ያለ ጊዜ።
ይህም አንዳንድ ጊዜ ሁለተኛው ሁኔታ ተብሎ
ይጠራል።
ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ፣ ዘፍጥ.
፪፥፲፮–፲፯ (ሙሴ ፫፥፲፮–፲፯)። ነፍስ ወደ እግዚ
አብሔር ይመለሳል እናም ሰውነትም አፈርም ወደ
ነበረበት ምድር ይመለሳል፣ መክ. ፲፪፥፯ (ዘፍጥ.
፫፥፲፱፣ ሙሴ ፬፥፳፭)።
በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገሥ፣ ሮሜ
፮፥፲፪። ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ይለብ
ሳል፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፫ (ኢኖስ ፩፥፳፯፣ ሞዛያ
፲፮፥፲፣ ሞር. ፮፥፳፩)።
የሰው ዘመን የሙከራ ጊዜ ሆነ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፩
(አልማ ፲፪፥፳፬፣ ፵፪፥፲)። ሰዎች እንዲኖሩ፣
አዳም ወደቀ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፭። ይህ ሟቹ ሰው
ነት የማይሞት በመሆን እንደሚነሳ ትመለከታላ
ችሁን፣ አልማ ፭፥፲፭። ይህ ጊዜ እግዚአብሔ
ርን ለመገናኘት የዝግጅት ወቅት ነው፣ አልማ
፴፬፥፴፪።
እስከሞትም አትፍሩ፤ በዚህ አለም ደስታችሁ
ሙሉ አይደለምና፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፮።
ሁለተኛ ሁኔታቸውን የጠበቁትም ግርማ ይጨ
መርላቸዋል፣ አብር. ፫፥፳፮።
ስጦታ። ደግሞም የመንፈስ ስጦታዎች፤
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ተመልከቱ
እግዚአብሔር ብዙ በረከቶችና ስጦታዎች ለሰው
ይሰጣል።
ብዙ መንፈሳዊ ስጦታዎች አሉ፣ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፬–
፲። የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ፣
፩ ቆሮ. ፲፪፥፴፩። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረ
ከት ሁሉ ከእግዚአብሔር ናቸው፣ ያዕ. ፩፥፲፯።
የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የእግዚአብሔር ስጦታ
ነው፣ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯። ስጦታዎች የሉም የሚሉት
የክርስቶስ ወንጌልን አያውቁም፣ ሞር. ፱፥፯–፰።
ሁሉም ጥሩ ስጦታዎች ከክርስቶስ ይመጣሉ፣ ሞሮኒ
፲፥፰–፲፰።
ከእግዚአብሔር ስጦታዎች ሁሉ ታላቅ ስጦታ
የሆነውን ዘላለማዊ ህይወት ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፬፥፯ (፩ ኔፊ ፲፭፥፴፮)። ስጦታዎች እግዚአብሔ
ርን ለሚያፈቅሩት ይሰጣል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፰–
፲፩። ሁሉም እያንዳንዱ ስጦታ አልተሰጣቸውም፣
ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፩–፳፱።
ሶምሶን
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ከእስራኤል “መሳፍንት”
አስራሁለተኛው። በታላቅ የሰውነት ጥንካሬው የታ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ሶስቱ ኔፋውያን ደቀ መዛሙርቶች
ወቀ ነበር፣ ነገር ግን ባደረጋቸው አንዳንድ ስነምግ
ባራዊ ምርጫዎች እና ስራዎች ጥበባዊ አልነበረም
(መሳ. ፲፫፥፳፬–፲፮፥፴፩)።
ሶስቱ ኔፋውያን ደቀ መዛሙርቶች። ደግሞም
ኔፋውያን፤ የተቀየሩ ሰዎች፤ ደቀ መዛሙርት
ተመልከቱ
በምመሐፈ ሞርሞን ውስጥ የተጠቀሱት ክር
ስቶስ ከመረጣቸው የኔፋውያን ደቀ መዛሙርት
ሶስቱ።
ጌታ ለእነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ጌታ እንደገና
እስከሚመጣ ድረስ ወደ ክርስቶስ ነፍሳትን በማም
ጣት በምድር ላይ እንዲቀሩ ለተወዳጁ ዮሐንስ የተ
ሰጠውን አንድ አይነት በረከት ሰጣቸው። ምንም
ስቃይ እንዳይሰማቸው እና እንዳይሞቱ ተቀይረው
ነበር (፫ ኔፊ ፳፰)።
እስከሚመጣ ድረስ እንዲቆዩ ዘንድ ክርስቶስ
የሶስቱ ደቀ መዛሙርቶችን ፍላጎት ፈቀደ፣ ፫ ኔፊ
፳፰፥፩–፱። የሞት ስቃይ በጭራሽ አይደርስባቸ
ውም፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፯–፱። ደስታቸው ሙሉ ይሆ
ናል፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲። ለጊዜ ወደ ሰማይ ተነጥቀው
ነበር፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፫–፲፯። ህዝቡን አስተማሩ
እናም ብዙ ስደትንም ተፅናኑ፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፲፰–
፳፫። ሞርሞንን አስተማር፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፳፬–፳፮
(ሞር. ፰፥፲–፲፩)። አህዛብን፣ አይሁዶችን፣ የተበ
ተኑ ጎሳዎችን፣ እና ሁሉንም ሀገሮች ያስተምራሉ፣
፫ ኔፊ ፳፰፥፳፯–፳፱። ሰይጣን በእነርሱ ላይ ስልጣን
አይኖረውም፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፴፱።
ሶፍንያስ
በኢዮስያስ ዘመነ መንግስት ጊዜ የኖረ የብሉይ
ኪዳን ነቢይ።
ትንቢተ ሶፍንያስ፣ ምዕራፍ ፩ በቁጣ እና በችግር
ስለሚሞላው ስለሚመጣው ቀን ይናገራል። ምዕራፍ
፪ የእስራኤል ህዝቦች ጽድቅን እና የዋህነትን እንዲ
ፈልጉ ያበረታታል። ምዕራፍ ፫ ሁሉም ሀገሮች ለጦ
ርነት ስለሚሰለፉበት ስለዳግም ምፅዓት ይናገራል።
ጌታ፣ ግን፣ በመካከላቸው ይነግሳል።
ሺብሎን። ደግሞም አልማ፣ የአልማ ወንድ ልጅ
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የዳግማዊ አልማ
ልጅ። ሺብሎን ወንጌልን ለዞራማውያን አስተ
ማረ እናም ለጻድቅነቱም ተሰደደ። በታማኝነቱ እና
በትእግስቱ ምክንያት ጌታ ከሚሳደድበት አዳነው
(አልማ ፴፰)። ሺብሎን ለጥቂት ጊዜም የኔፋውያን
መዝገቦችን ጠበቀ፣ (አልማ ፷፫፥፩–፪፣ ፲፩–፲፫)።
ሺዝ። ደግሞም ያሬዳውያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የያሬዳውያን የወታ

፷፪

ደሮች መሪ። የያሬዳውያን ሀገርን በሙሉ ባጠፋው
ታላቅ ጦርነት መጨረሻ ላይ ሞተ (ኤተር ፲፬፥፲፯–
፲፭፥፴፩)።
ሼረም። ደግሞም የክርስቶስ ተቃዋሚ
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ክርስቶስን የካደ
እናም ምልክትን በግድ የፈለገ ሰው (ያዕቆ. ፯፥፩–
፳)።
ሽማግሌ። ደግሞም ክህነት፤ የመልከ ጼዴቅ
ክህነት ተመልከቱ
ሽማግሌ የሚባለው ቃል በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ
በተለያዩ መንገዶች ተጠቅመውበታል። በብሉይ
ኪዳን ውስጥ በብዙ ጊዜ በጎሳ ውስጥ የሚገኙትን፣
በመንግስት ጉዳዮች የሚመኩበትን፣ ሽማግሌዎች
ይጠቅሣል (ዘፍጥ. ፶፥፯፤ ኢያ. ፳፥፬፤ ሩት ፬፥፪፤
ማቴ. ፲፭፥፪)። እድሜአቸው እና አጋጣሚያቸው
የእነርሱን ምክር ታላቅ ዋጋ ይሰጠዋል። ቦታቸ
ውም የክህነት ጥሪ መሆኑ አስፈላጊም አልነበረም።
በብሉይ ኪዳን ጊዜዎች በመልከ ጼዴቅ ክህነት
ውስጥ የተሾሙ ሽማግሌዎችም ነበሩ (ዘፀአ. ፳፬፥፱–
፲፩)። በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ሽማግሌዎች በቤተክ
ርስቲያኗ ውስጥ እንደ ክህነት ሀላፊነቶች ተጠቅሰ
ዋል (ያዕ. ፭፥፲፬–፲፭)። በኔፋውያን መካከል በክህ
ነት ስልጣን ውስጥ እንደ ሽማግሌዎች የተሾሙም
ነበሩ (አልማ ፬፥፯፣ ፲፮፤ ሞሮኒ ፫፥፩)። በዚህ ዘመን
ውስጥ፣ ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር ካውደሪ የተ
ሾሙ የመጀመሪያ ሽማግሌዎች ነበሩ (ት. እና ቃ.
፳፥፪–፫)።
ሽማግሌ አሁን የመልከ ጼዴቅ ክህነት ባለስልጣን
ለሆኑት ሁሉ የተሰጠ ስም ነው። ለምሳሌ፣ ወንድ
ሚስዮኖች እንደ ሽማግሌዎች ነው የሚጠሩት። ደግ
ሞም፣ ሐዋሪያ ሽማግሌ ነው፣ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪ
ያት ቡድን አባላትን ወይም የሰባዎች ቡድን አባላ
ትን በዚህ ርዕስ መናገር ትክክለኛ ነው (ት. እና ቃ.
፳፥፴፰፤ ፩ ጴጥ. ፭፥፩)። በአሁን ቤተክርስቲያኗ
ውስጥ የተሾሙ ሽማግሌዎች ሀላፊነቶች በኋለኛው
ቀን ራዕይ ተሰጥተዋል (ት. እና ቃ. ፳፥፴፰–፵፭፤
፵፪፥፵፬፤ ፵፮፥፪፤ ፻፯፥፲፪)።
ሙሴም ለእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ ጻፈ፣
ዘዳግ. ፴፩፥፱።
በርናባስ ወደ ሽማግሌዎቹ እርዳታ ሰደደ፣
የሐዋ. ፲፩፥፴። በየቤተክርስቲያኑም ሽማግሌዎች
ተሾሙ፣ የሐዋ. ፲፬፥፳፫ (ቲቶ ፩፥፭)። ሽማግ
ሌዎች በታመሙት ላይ እንዲጸልዩ የተጠሩበት፣
ያዕ. ፭፥፲፬።
እጁን በመጫን ሽማግሌዎች ሾመ፣ አልማ
፮፥፩።
ሽማግሌዎቹም ልጆችን ይባርኳቸው፣
ት. እና ቃ. ፳፥፸። ሽማግሌዎች ስብሰባዎችን በመ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፷፫
ንፈስ ቅዱስ አመራር ያካሂዱ፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፪።
ሽማግሌዎች መጋቢነታቸውን መግለጫ ይስጡ፣
ት. እና ቃ. ፸፪፥፭። ሽማግሌዎች ወንጌልን ለሀገ
ሮች ይስበኩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፰።
ሽማግሌው አልማ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በክፉው ንጉስ ኖሀ
ቀናት ቤተክርስያኗን ያደራጀ የኔፋውያን ነቢይ።
የክፉው ኖሀ ካህን እና የኔፊ ትውልድ ነበር፣
ሞዛያ ፲፯፥፩–፪። አቢናዲን ካዳመጠ እና ካመነ
በኋላ፣ በንጉሱ ተሰደደ። ሸሸ፣ ተደበቀ፣ እና የአ
በናዲን ቃላት ጻፈ፣ ሞዛያ ፲፯፥፫–፬። ንስሀ ገባ እና
የአበናዲን ቃላት አስተማረ፣ ሞዛያ ፲፰፥፩። በም
ርሞን ውሀዎች ውስጥ ጠመቀ፣ ሞዛያ ፲፰፥፲፪–
፲፮። ቤተክርስትያኗን አደራጀ፣ ሞዛያ ፲፰፥፲፯–
፳፱። ከህዝቦቹ ጋር ወደ ዛራሔምላ ደረሰ፣ ሞዛያ
፳፬፥፳፭። በቤተክርስትያኗ ላይ ስልጣን ተሰጠው፣
ሞዛያ ፳፮፥፰። ፈረደም ቤተክርስትያኗንም መራ፣
ሞዛያ ፳፮፥፴፬–፴፱። በልጁ ላይ የሊቀ ካህን ሀላ
ፊነትን አረጋገጠ፣ አልማ ፬፥፬ (ሞዛያ ፳፱፥፵፪፣
አልማ ፭፥፫)።
ሽንገላ (ውሸት)፣ መዋሸት፣ ማታለል።
ደግሞም ሐሰት፤ ተንኮል ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ማታለል ማለት
አንድን ሰው እውነት ባልሆነ ነገር እንዲያምን ማድ
ረግ ነው።
ለባልንጀራውም በሽንገላ ያልማለ ወደ እግዚ
አብሔር ተራራ ይወጣል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፬። ከሸ
ንጋይ አድነኝ፣ መዝ. ፵፫፥፩። ክፉውን መልካም
መልካሙን ክፉ ለሚሉ ወዮላቸው፣ ኢሳ. ፭፥፳
(፪ ኔፊ ፲፭፥፳)።
ማንም ራሱን አያታልል፣ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፰። ማንም
በከንቱ ንግግር አያታልላችሁ፣ ኤፌ. ፭፥፮። ክፉ
ሰዎች ያታልላሉም ይታለላሉም፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፫።
ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው ሰይጣን ተጣለ፣ ራዕ.
፲፪፥፱። ሀገሮችን እንዳያታልል ዘንድ ሰይጣን ይያ
ዛል፣ ራዕ. ፳፥፩–፫።
ጌታ ሊታለል አይችልም፣ ፪ ኔፊ ፱፥፵፩። በእግ
ዚአብሔር ፊት ባለማስመሰል ወልድን ብትከተሉ
መንፈስ ቅዱስን ትቀበላላችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫።
ሼረም በዲያብሎስ ሀይል እንደተታለለ ተናዘዘ፣
ያዕቆ. ፯፥፲፰። የንጉስ ኖህ ህዝቦች በድለላ ቃላት
ተታልለው ነበር፣ ሞዛያ ፲፩፥፯።
ጥበባኛው መንፈስ ቅዱስን እንደ መሪው
ወስዷል፣ እናም አልተታለለም፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፶፯። አታላይ ለሆኑት ወዮላቸው፣ ት. እና ቃ.
፶፥፮።
ለማታለል እና እንዳያዩ ለማድረግ፣ ሰይጣን፣
የውሸት አባት ሆነ፣ ሙሴ ፬፥፬።

ቀያፋ
ቀስተ ዳመና። ደግሞም መርከብ፤ ኖኅ፣
የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች አለቃ፤ የኖኅ ዘመን
የጥፋት ውሀ ተመልከቱ
የእግዚአብሔር ከኖህ ጋር የገባው ቃል ኪዳን
ምልክት (ዘፍጥ. ፱፥፲፫–፲፯)። ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት
፱፥፳፩–፳፭ (ተጨማሪ) ቃል ኪዳኑ ምድር እንደገና
በጥፋት ውሀ እንዳማትሸፈን፣ የሔኖክ ፅዮን እን
ደምትመለስ፣ እና ጌታ በምድር ለመኖር እንደገና
እንደሚመጣ የተስፋ ቃላትን በተጨማሪ ይሰጣል።
ቀራንዮም። ጎልጎታ ተመልከቱ
ቀራጭ። ደግሞም የሮሜ ግዛት ተመልከቱ
በጥንት ሮሜ፣ ለመንግስት ቀረጥ የሚሰበስብ
ሰው። ቀራጮች በአይሁዶች በአጠቃላይ የተጠሉ
ነበሩ። አንዳንድ ቀራጮች ወንጌሉን ወዲያው ተቀ
በሉ (ማቴ. ፱፥፱–፲፤ ሉቃ. ፲፱፥፪–፰)።
ቀንበር። ደግሞም ደቀ መዛሙርት ተመልከቱ
በእንስሳት ወይም በሰዎች አንገት ላይ አብረው
እንዲተሳሰሩ የሚያደርጋቸው እቃ። የክርስቶስ ቀን
በር የደቀ መዛሙርት ምሳሌ ነው፣ ነገር ግን የባርነት
ቀንበር የመጨቆን ምሳሌ ነው።
ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው፣ ማቴ.
፲፩፥፳፱–፴። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ
አትጠመዱ፣ ፪ ቆሮ. ፮፥፲፬። በባርነት ቀንበር አት
ያዙ፣ ገላ. ፭፥፩።
ማናችሁንም በባርነት ቀንበር ስር እንድናመጣ
ችሁ አንፈልግም፣ አልማ ፵፬፥፪።
የቅዱሳን ስቃይ የብረት ቀንበር፣ ይህም ጠንካራ
ማስረያ፣ የሲኦል ሰንሰለቶች ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፻፳፫፥፩–፫፣ ፯–፰።
ቀኖና። ደግሞም መፅሐፈ ሞርሞን፤ መፅሐፍ
ቅዱስ፤ ቅዱሳት መጻህፍት፤ ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች፤ የታላቅ ዋጋ ዕንቁ ተመልከቱ
የታወቀ፣ ስልጣናዊ የቅዱሣት መጻህፍት ስብ
ስብ። በኋለኛው ቀን ቅዱሳን በኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስትያን ውስጥ፣ የቀኖና መፅሐፎች ከብ
ሉይ እና ከአዲስ ኪዳን መጻህፍቶች፣ ከመፅሐፈ
ሞርሞን፣ ከትምህርት እና ቃል ኪዳኖች፣ እና ከታ
ላቅ ዋጋ ዕንቁ በተጨማሪ ይፉ የሆኑ ስራዎች ተብ
ለው ይጠራሉ።
ቀያፋ። ደግሞም ሐና፣ ሊቀ ካህኑ፤ ሰዱቃውያን
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ሊቀ ካህን እና የሐና
አማች። ቀያፋ ኢየሱስን እና ደቀ መዛሙርቱን
በመቃወም ተሳታፊ ነበር (ማቴ. ፳፮፥፫–፬፤ ዮሐ.
፲፩፥፵፯–፶፩፤ ፲፰፥፲፫–፲፬)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቀይ ባህር
ቀይ ባህር። ደግሞም ሙሴ ተመልከቱ
በግብፅ እና በአረብ መካከል የሚገኝ ውሀ። የእ
ዚህ ሁለት የሰሜን ባህረ ሰሌጣዎች የሲና ባህር
ዳርን ይሰራሉ። እስራኤላውያን በሙሴ አመ
ራር በኩል በደረቅ መሬት ላይ እንዲያልፉ ጌታ
በተአምራት ቀይ ባህርን ከፈለ (ዘፀአ. ፲፬፥፲፫–
፴፩፤ ዕብ. ፲፩፥፳፱)። ባህሩ በሙሴ እንደተከ
ፈለ በኋለኛው ቀን ራዕይ ተረጋግጧል (፩ ኔፊ
፬፥፪፤ ሔለ. ፰፥፲፩፤ ት. እና ቃ. ፰፥፫፤ ሙሴ
፩፥፳፭)።
ቀዳሚ አመራር። ደግሞም ራዕይ፤ የክህነት
ቁልፎች፤ ፕሬዘደንት ተመልከቱ
የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንትና አማካሪዎቹ እነርሱ
ቤተክርስቲያኗን በሙሉ የሚመሩ የሶስት ሊቀ ካህ
ናት ቡድን ናቸው። ቀዳሚ አመራር የክህነት ቁል
ፎችን በሙሉ ይዘዋል።
የመንግስት ቁልፎች ሁልጊዜም የሊቀ ካህን አመ
ራር ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፹፩፥፪። የሊቀ ካህናት
አመራር በሁሉም ሀላፊነቶች የማስተዳደር መብት
አላቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፱፣ ፳፪። ቃሌን የሚ
ቀበል ማንኛውም የቀዳሚ አመራርን ይቀበላል፣
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፣ ፴። ቀዳሚ አመራር ለቤተ
ክርስቲያኗ የእግዚአብሔርን ቃላት (ራዕዮች) ይቀ
በላሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፮።
ቀድሞ መመረጥ። ደግሞም ቅድመ ምድራዊ
ህይወት ተመልከቱ
እግዚአብሔር የኃያል የመንፈስ ልጆቹ በስጋዊ
ህይወታቸው አንዳንድ ሚስዮኖችን እንዲያሟሉ
በቅድመ ምድር አስቀድሞ መምረጡ።
እግዚአብሔር የአሕዛብን ድንበር አቆመ፣ ዘዳግ.
፴፪፥፰። በሆድ ሳልሠራህ ነቢይ አድርጌሃለሁ፣
ኤር. ፩፥፭።
እግዚአብሔር የተወሰኑትን ዘመኖች መደበላ
ቸው፣ የሐዋ. ፲፯፥፳፮። አስቀድሞ ያወቃቸው፣
አስቀድሞ ደግሞ ወስኖአል፣ ሮሜ ፰፥፳፰–፴።
ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ እንሆን ዘንድ መረጠን፣
ኤፌ. ፩፥፫–፬። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ እንዲ
ሆን ቀድሞ ተመርጧል፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፲፱–፳ (ራዕ.
፲፫፥፰)።
ከአለም መመስረት በፊት ተጠርተውና ተዘጋጅ
ተው ነበር፣ አልማ ፲፫፥፩–፱።
ተመረጡት በተከበሩትና በታላቆቹ መካከል እን
ደነበሩም አየሁ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፭–፶፮።
ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የተመረጠው ተወዳጁ
ልጄ፣ ሙሴ ፬፥፪። አብርሐም ከመወለዱ በፊት
ተመርጦ ነበር፣ አብር. ፫፥፳፫።
ቁርባን። በኩራት ተመልከቱ

፷፬
ቁጣ። ደግሞም መጥላት፣ ጥላቻ፤ ፍቅር
ተመልከቱ
ቁጣ የግልፍተኝነት ስሜት የምታይበት ነው።
ጌታ ቅዱሳን ቁጣቸውን እንዲቆጣጠሩ አስጠ
ነቀቃቸው (ማቴ. ፭፥፳፪)። ወላጅ ወይም ልጅ
ሌሎች ቤተሰብን ማጎሳቆል አይገባቸውም። (፪ ኔፊ
፲፭፥፳፭፤ ት. እና ቃ. ፩፥፲፫)
ቃየንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ፣ ዘፍጥ.
፬፥፭። እግዚአብሔር ከቍጣ የራቀ፣ እና ምሕረ
ቱም ብዙ ነው መዝሙረ ዳዊት፣ መዝ. ፻፵፭፥፰።
የለዘበች መልስ ቍጣን ትመልሳለች፣ ምሳ. ፲፭፥፩።
ቍጡ ሰው ጠብን ያነሣሣል፤ ትዕግሥተኛ ሰው ግን
ጸጥ ያሰኘዋል፣ ምሳ. ፲፭፥፲፰ (ምሳ. ፲፬፥፳፱)። ስለ
ስሜ ቍጣዬን አዘገያለሁ፣ ኢሳ. ፵፰፥፱። ዘወትር
ወደሚያስቆጡኝ ህዝቦች እጆቼን ዘረጋሁ፣ ኢሳ.
፷፭፥፪–፫።
ቀኝ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታህ ሁሉ ሁለተኛ
ውን ደግሞ አዙርለት፣ ማቴ. ፭፥፴፱። እናንተም
አባቶች ሆይ፥ ልጆቻችሁን በጌታ ምክርና በተግሣጽ
አሳድጉአቸው እንጂ አታስቆጡአቸው፣ ኤፌ. ፮፥፬።
እውነቱን ስለነገርኳችሁ ተቆጥታችሁኛል፣
ሞዛያ ፲፫፥፬። ይህንን ህዝብ በቁጣ እጎበኘዋለሁ፣
አልማ ፰፥፳፱።
በሁሉም ነገሮች ውስጥ የእርሱ እጅ እንዳለበት
ከማይመሰክሩ በቀር፣ በምንም ሰው እግዚአብሔርን
አያስቀይመውም፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፩። እኔ ጌታም
በኅጥያተኞቹ ተናድጄአለሁ፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፪።
ቂሮስ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የኢሳይያስን ትንቢት
አይሁዶችን ቤተመቅደስ ለመገንባት ወደ ኢየሩ
ሳሌም እንዲመለሱ፣ በዚህም በባቢሎን ምክሮነ
ትን በክፍልም እንዲፈጸም ያደረገ የፋርሳዊው ንጉስ
(፪ ዜና ፴፮፥፳፪–፳፫፤ ኢሳ. ፵፬፥፳፰፤ ፵፭፥፩)።
ኢሳይያስ ትንቢት ያደረገው ከንጉሱ ስራ ፲፰ አመት
በፊት ነበር።
ቂሽቁመን። ደግሞም የጋድያንቶን ዘራፊዎች
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በኋላ የጋድያንቶን
ዘራፊዎች ተብለው የሚታወቁ ክፉ ሰዎች ቡድን
መሪ (ሔለ. ፩፥፱–፲፪፤ ፪)።
ቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ—የክርስቶስ ቅድመ
ምድራዊ ህይወት ተመልከቱ
ቃል ኪዳን። ደግሞም መሀላ፤ አዲስ እና
የዘለአለም ቃል ኪዳን፤ የአብርሐም ቃል
ኪዳን፤ የክህነት መሀላ እና ቃል ኪዳን
ተመልከቱ
በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ ስምምነት፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፷፭
ነገር ግን በስምምነቱ እንደ እኩል አይደሉም። እግ
ዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ቅድመ ሁኔታን ይሰጣል፣
እናም ሰዎች እርሱ እንዲያደርጉ የሚጠይቃቸውን
ለማድረግ ይስማማሉ። ከእዚያም እግዚአብሔር
ሰዎችን አንዳንድ በረከቶች ለታዛዥነታቸው ቃል
ይገባላቸዋል።
ሰረታዊ መርሆች እና ስነስርዓቶች የሚቀበሉት
በቃል ኪዳን ነው። እንደዚህ አይነት ቃል ኪዳኖች
የሚሰሩ የቤተክርስቲያን አባላት እነዚህን ለማክበር
ቃል ይገባሉ። ለምሳሌ፣ አባላት በጥምቀት ከጌታ
ጋር ቃል ኪዳን ይገባሉ እናም ቅዱስ ቁርባንን በመ
ውሰድ ያን ቃል ኪዳን ያሳድሳሉ። ተጨማሪም ቃል
ኪዳኖች በቤተመቅደስ ውስጥ ይሰራሉ። የጌታ ህዝ
ቦች የቃል ኪዳን ህዝብ ናቸው እናም ከጌታ ጋር
የገቡትን ቃል ኪዳኖች በሚያከብሩበት ጊዜ በይ
በልጥ ይባረካሉ።
ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አቆማለሁ፣ ዘፍጥ.
፮፥፲፰። ኪዳኔንም ብትጠብቁ፥ የተመረጠ ርስት
ትሆኑልኛላችሁ፣ ዘፀአ. ፲፱፥፭። ከእነርሱና ከአ
ማልክቶቻቸው ጋር ቃል ኪዳን አታድርግ፣ ዘፀአ.
፳፫፥፴፪። ለዘላለም ቃል ኪዳን በሰንበት ያርፉ
ዘንድ ሰንበትን ይጠብቁ፣ ዘፀአ. ፴፩፥፲፮። ከእና
ንተ ጋር ያደረግሁትን ቃል ኪዳን ለዘላለም አላ
ፈርስም፣ መሳ. ፪፥፩። ከእርሱ ጋር ለመሥዋዕት
ኪዳን የቆሙትን ቅዱሳኑን ሰብስቡለት፣ መዝ. ፶፥፭
(ት. እና ቃ. ፺፯፥፰)።
ቅዱሱን ኪዳን አሰበ፣ ሉቃ. ፩፥፸፪ (ት. እና ቃ.
፺፥፳፬)።
የእግዚአብሔር ሀይል በጌታ ቃል ኪዳን ህዝ
ቦች ላይ ወረደ፣ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፬። ለአብርሐም የተ
ገባው ቃል ኪዳን በኋለኛው ቀናት ይሟላል፣ ፩ ኔፊ
፲፭፥፲፰ (፫ ኔፊ ፲፮፥፭፣ ፲፩–፲፪፣ ፳፩፥፯፣ ሞር.
፱፥፴፯)። የቢንያም ህዝቦች ከእግዚአብሔር ጋር
ፍላጎቱን ለማድረግ ቃል ኪዳን ለመግባት ፈቃ
ደኞች ነበሩ፣ ሞዛያ ፭፥፭። ጥምቀት ሰው እግ
ዚአብሔርን ለማገልገል ከእርሱ ጋር ለሚገባው
ቃል ኪዳን ምስክር ነው፣ ሞዛያ ፲፰፥፲፫። የቃል
ኪዳን ልጆች ናችሁ፣ ፫ ኔፊ ፳፥፳፭–፳፮። መላ
እክት አብም ለሰው ልጆች የገባውን የቃል ኪዳን
ስራ ያከናውናሉ እና ይፈፅማሉ፣ ሞሮኒ ፯፥፳፱–
፴፩። የክርስቶስን ደም ማፍሰስ ቃል ኪዳን ነው፣
ሞሮኒ ፲፥፴፫።
በዚህች ቤተክርስቲያን አባል የሆነ እያንዳንዱ
ሰው ሁሉንም ቃል ኪዳኖች ይጠብቁ፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፸፰። ቃል ኪዳንን የሚጠብቁ የተባረኩ
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፶፬፥፮። ይህን ቃል ኪዳን
የሚሰብር ሹመቱን እና የቤተክርስቲያኗ ደረጃውን
ያጣል፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፩–፲፪። ክህነትን የሚ
ቀበሉ ሁሉ ይህን መሀላና ቃል ኪዳን ይቀበላሉ፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፱–፵። ቃል ኪዳናቸውን በመ

ቅንነት
ስዋዕት ለመከተል ፈቃደኛ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፺፯፥፰። የጋብቻ ቃል ኪዳን ዘለአለማዊ ለመሆን
ይችላል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪። ይህም ቃል ኪዳና
ችን ይሆናል፣ በጌታ ስርዓቶች ሁሉ እንሄዳለን፣
ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፬።
ቃየን። ደግሞም አቤል፤ አዳም፤ የሚስጥር
ስብሰባ፤ ግድያ ተመልከቱ
ታናሽ ወንድሙን አቤልን የገደለው የአዳም እና
የሔዋን ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፬፥፩–፲፮)።
መስዋዕቱ በጌታ ተቀባይነትን አላገኘም፣ ዘፍጥ.
፬፥፫–፯ (ሙሴ ፭፥፭–፰፣ ፲፰–፳፮)። ወንድሙን
አቤልን ገደለ፣ ዘፍጥ. ፬፥፰–፲፬ (ሙሴ ፭፥፴፪–
፴፯)። ጌታ ረገመው እናም ምልክት አደረገበት፣
ዘፍጥ. ፬፥፲፭ (ሙሴ ፭፥፴፯–፵፩)።
አዳምና ሔዋን እርሱ ከመወለዱ በፊት ብዙ
ወንድ እና ሴት ልጆች ወለዱ፣ ሙሴ ፭፥፩–፫፣
፲፮–፲፯። ሰይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ወደደ፣
ሙሴ ፭፥፲፫፣ ፲፰። ከሰይጣን ጋር ቅዱስ ያልሆነ
ቃል ኪዳን ገባ፣ ሙሴ ፭፥፳፱–፴፩።
ቄሳር
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የሮሜ ንጉስ ይታወቁ
በት የነበረው ማዕረግ። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
እንደ አለማዊ መንግስት ወይም ሀይል ምስል የሚ
ጠቀሙበት ነው።
የቄሣርን ለቄሣር አስረክቡ፣ ማቴ. ፳፪፥፳፩
(ማር. ፲፪፥፲፯፣ ሉቃ. ፳፥፳፭፣ ት. እና ቃ.
፷፫፥፳፮)።
ቅናት። ደግሞም መመኘት፤ ቅንዓት፣ መቅናት
ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት መሰረት፣ የሌላ ንብረት
የሆነውን መፈለግ ትክክል አይደለም።
የአባቶችም አለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብፅ
ሸጡት፣ የሐዋ. ፯፥፱። ፍቅር አይቀናም፣ ፩ ቆሮ.
፲፫፥፬ (ሞሮኒ ፯፥፵፭)። በትዕቢት ቅንዓት ይመ
ጣል፣ ፩ ጢሞ. ፮፥፬። ቅንዓትና አድመኛነት ባሉ
በት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አሉና፣ ያዕ.
፫፥፲፮።
፴፪ እናም ጌታ እንዳይመቀኙ አዝዞአል፣ ፪ ኔፊ
፳፮፥፴፪። በኔፊ ህዝቦች መካከል ቅናት አልነበረም፣
፬ ኔፊ ፩፥፲፭–፲፰።
የሰው ቅናት እና ቁጣዎች በህይወቴ ቀናት ሁሉ
የየጊዜው እድሌ ነበርና፣ ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፪።
ቅንነት። ደግሞም ታማኝ፣ ታማኝነት፤ ጻድቅ፣
ጽድቅ ተመልከቱ
ፅድቅ፣ ታማኝነት፣ እና ልባዊነት።
እስከ ሞት ድረስ ፍጹምነቴን ከእኔ አላርቅም፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቅንዓት፣ መቅናት
ኢዮብ ፳፯፥፭። ጻድቅ ያለ ነውር ይሄዳል፣ ምሳ.
፳፥፯።
በሁሉም ጊዜ በተሰጣቸው በማንኛውም ነገር
ታማኝ ሰዎች ነበሩ፣ አልማ ፶፫፥፳።
ጌታ ሀይረም ስሚዝ በልቡ ቅንነት ይወደዋል፣
አለ ጌታ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፭።
ቅንዓት፣ መቅናት። ደግሞም ቅናት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደተጻፉት፣ ቅን
ዓት ማለት፥ (፩) የጋለ መሆን እና ስለአንድ ሰው
ወይም ነገር ጥልቅ ስሜት መኖር፣ እና (፪) በሰው
መቅናት ወይም ሌላ በእናንተ ላይ እድል ይኖረዋል
በማለት መጠራጠር።
የጋለ ስሜት መኖር፣ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ
ቀናተኛ አምላክ ነኝ፣ ዘፀአ. ፳፥፭ (ዘዳግ. ፭፥፱፣
፮፥፲፭፣ ሞዛያ ፲፩፥፳፪)። ስለ ቅዱስ ስሜም እቀ
ናለሁ፣ ሕዝ. ፴፱፥፳፭። በኢየሩሳሌምና በጽዮን
ቀንቻለሁ፣ ዘካ. ፩፥፲፬።
መቅናት ወይም መጠራጠር፣ ቅንዓት ለሰው
የቍጣ ትኵሳት ነው፣ ምሳ. ፮፥፴፪–፴፭።
አኪሽም በወንድ ልጁ መቅናት ጀመረ፣ ኤተር
፱፥፯።
ከቅናት እና ፍርሀት ራሳችሁን አስወግዱ፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲።
ቅዱሳት መጻህፍት። ደግሞም መፅሐፈ
ሞርሞን፤ መፅሐፍ ቅዱስ፤ ቀኖና፤ ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች፤ የታላቅ ዋጋ ዕንቁ፤
የእግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ
የተቀደሱ የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ
በተነሳሱ ጊዜ የተጻፉ እና የሚነገሩ ቃላት። ይፉ
የሆኑ የቤተክርስቲያኗ የቀኖና ቅዱሳት መጻህፍት
መፅሐፍ ቅዱስ፣ መፅሐፈ ሞርሞን፣ ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች፣ እና የታላቅ ዋጋ ዕንቁ ናቸው። ኢየ
ሱስ እና የአዲስ ኪዳን ጸሀፊዎች የብሉይ ኪዳን መጻ
ህፍትን እንደ ቅዱሣት መጻህፍት ይቆጥሯቸው ነበር
(ማቴ. ፳፪፥፳፱፤ ዮሐ. ፭፥፴፱፤ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፭፤
፪ ጴጥ. ፩፥፳–፳፩)። ደግሞም የዘመን ቅድመ ተከ
ተልን ተመልከቱ።
መጻሕፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠል
ብን አልነበረምን፣ ሉቃ. ፳፬፥፴፪። እናንተ በመጻ
ሕፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋ
ልና እነርሱን ትመረምራላችሁ፤ እነርሱም ስለ እኔ
የሚመሰክሩ ናቸው፣ ዮሐ. ፭፥፴፱።
የክርስቶስ ቃል ማድረግ ያለባችሁን ነገሮች
በሙሉ ይነግራችኋል፣ ፪ ኔፊ ፴፪፥፫። ብዙዎች
ወደ ቅዱሳን መፃሕፍትንም የሚያምኑ ፅኑ እናም
የማይነቃነቁ ናቸው፣ ሔለ. ፲፭፥፯–፰።
ሰዎች በስህተት ቅዱስ መጸሃፍትን ያጣምማሉ
እናም አይረዷቸውም፣ ት. እና ቃ. ፲፥፷፫። እነ

፷፮
ዚህ ቃላት የእኔ እንጂ የሰውም ሆነ የሰዎች አይደ
ሉም፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፬–፴፮። የመፅሐፈ ሞር
ሞን መምጣት ቅዱሣት መጻህፍት እውነት እንደ
ሆኑ ማረጋገጫ ሰጠ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፪፣ ፰–፲፪።
ጊዜአችሁን በቅዱስ መጽሐፍት ጥናትአከናውኑ፣
ት. እና ቃ. ፳፮፥፩። ቅዱሳን መጽሐፍት ለቅዱሳን
መማሪያነት ተሰጥተዋል፣ ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፮።
ቅዱሳን መጽሐፍት ለተመረጡት መዳን ይሆን
ዘንድ ይሰጣል፣ ት. እና ቃ. ፴፭፥፳። በመፅሐፍ
ቅዱስ እና በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚገኙትን
የወንጌሌን መርሆች ያስተምራሉ፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፲፪። እነዚሁን ነገሮች በተመለክተ በቅዱስ
መጽሐፍቴ ውስጥ የተሰጡ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፳፰። በመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሱ የሚናገሩት
ማንኛውም ነገር ቅዱሣት መጻህፍት ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፷፰፥፬።
የጠፉ ቅዱሣት መጻህፍት፣ በቅዱሣት መጻህፍት
ውስጥ የተጠቀሱ ዛሬ የሌሉን ብሱ ቅዱስ ፅሁፎች
ነበሩ፣ ከእነዚህ መፅሐፎች እና ጸሀፊዎች መካከል፥
የቃል ኪዳን መፅሐፍ (ዘፀአ. ፳፬፥፯)፣ የእግዚአብ
ሔር የጦርነት መጽሐፍ (ዘኁል. ፳፩፥፲፬)፣ የያሻር
መጽሐፍ (ኢያ. ፲፥፲፫፤ ፪ ሳሙ. ፩፥፲፰)፣ የሰሎሞን
ታሪክ መጽሐፍ (፩ ነገሥ. ፲፩፥፵፩)፣ የሳሙኤል
ታሪክ (፩ ዜና ፳፱፥፳፱)፣ ነቢዩ ናታን፥ (፪ ዜና
፱፥፳፱)፣ ነቢዩ ሸማያ (፪ ዜና ፲፪፥፲፭)፣ ነቢዩ በአዶ
(፪ ዜና ፲፫፥፳፪)፣ ኢዩ (፪ ዜና ፳፥፴፬)፣ ባለ ራእዩ
ታሪክ (፪ ዜና ፴፫፥፲፱)፣ ሄኖክ (ይሁዳ ፩፥፲፬)፣
እናም የዜኖቅ፣ ኔዩም፣ እና ዜኖስ ቃላት (፩ ኔፊ
፲፱፥፲)፣ ዜኖስ (ያዕቆ. ፭፥፩)፣ ዜኖቅ እና ኤፅያስ
(ሔለ. ፰፥፳)፣ የመታሰቢያ መፅሐፍ (ሙሴ ፮፥፭)፣
ወደ ቆሮንቶስ መልእክት (፩ ቆሮ. ፭፥፱)፣ ወደ ኤፌ
ሶን መልእክት (ኤፌ. ፫፥፫)፣ ከሎዶቅያም መል
እክት (ቄላ. ፬፥፲፮)፣ እና ከይሁዳ (ይሁዳ ፩፥፫)።
የሚጠበቁ ቅዱስ መጻፍህት፣ እነዚህን መዝገቦች
ማግኘታችን በቅዱሳን ነቢያት የተነገሩትን ቃላት
ሁሉ ልናቆይላቸው ያስፈልጋል፣ ፩ ኔፊ ፫፥፲፱–፳።
እነዚህን ሰሌዳዎች ማቆየትአለብኝ፣ ያዕቆ. ፩፥፫።
እነዚህ ነገሮች በእግዚአብሔር እጅ የተቀመጡና
የተጠበቁ ናቸው፣ ሞዛያ ፩፥፭። እነዚህ ቅዱስ ነገ
ሮች ጠብቅ፣ አልማ ፴፯፥፵፯።
ቅዱሳን መጽሐፍቴ በጥበቃም ይቀመጣሉ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፶፮።
ያለኝን በሙሉ በመሞከር ጠበቅኳቸው፣
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፱።
የቅዱሣት መጻህፍት ዋጋዎች፣ ይህን ሕግ በእ
ስራኤል ሁሉ ፊት በጆሮው አንብበው፣ ዘዳግ.
፴፩፥፲–፲፫። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ፣
ኢያ. ፩፥፰። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው፤ ነፍ
ስን ይመልሳል፣ መዝ. ፲፱፥፯። ሕግህ ለእግሬ መብ
ራት ነው፣ መዝ. ፻፲፱፥፻፭።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፷፯
ቅዱሣት መጻህፍት ስለእኔ የሚመሰክሩ ናቸው፣
ዮሐ. ፭፥፴፱። ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ በእግዚአ
ብሔር መነሳሳት ይሰጣል፣ ለትምህርትና ለተግሣጽ
ልብንም ይጠቅማል፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፭–፲፮።
ለእኛ ጥቅምና ትምህርት ይሆኑ ዘንድ ሁሉንም
ጥቅሶች ከእኛ ጋር አመሳሰልኩ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፳፫።
ነፍሴ በቅዱሳን መፃሕፍት ትደሰታለች፣ ፪ ኔፊ
፬፥፲፭–፲፮። ልጆቻችንን እናም ደግሞ ወንድሞ
ቻችንን በክርስቶስ እንዲያምኑ ለማሳመን በትጋት
እንሰራለን፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫። ቅዱሳን መጻሕፍትን
መረመሩ፣ እናም የዚህን የኃጢአተኛውን ሰው ቃል
ከእንግዲህ አላዳመጡም፣ ያዕቆ. ፯፥፳፫ (አልማ
፲፬፥፩)። እነዚህ ሠሌዳዎች ባይኖሩ ኖሮ፣ በድንቁ
ርና እንሰቃይ ነበር፣ ሞዛያ ፩፥፪–፯። የእግዚአብሔ
ርን ቃል ያውቁ ዘንድ ቅዱሳን መጻሕፍትን በትጋት
የሚያጠኑ ሰዎች ነበሩ፣ አልማ ፲፯፥፪–፫። ቅዱሣት
መጻህፍት የተጠበቁት ነፍሶችን ወደ ደህንነት ለማ
ምጣት ነው፣ አልማ ፴፯፥፩–፲፱ (፪ ኔፊ ፫፥፲፭)።
የእግዚአብሔርን ቃል የክርስቶስ የሆኑትን ሰዎች
ይመራል፣ ሔለ. ፫፥፳፱።
በመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሱ የሚናገሩት ማንኛውም
ነገር ቅዱሣት መጻህፍት እናም ለደህንነት የእግዚ
አብሔር ሀይልም ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፬።
ቤተክርስቲያኔን ለመገንባት አላማ፣ እና ህዝቦቼን
አብሬ ከእነርሱ ጋር ለምኖርበት ጊዜ ለማዘጋጀት
የቅዱስ መጻህፍቴን ሙላት አትም፣ ት. እና ቃ.
፻፬፥፶፰–፶፱።
ቃላቶቼን እንደሀብት የሚያከማቸው ማንም አይ
ታለልም፣ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
እንደሚመጡ የተተነበዩ ቅዱሣት መጻህፍት፣
ኢሳይያስ የመፅሐፈ ሞርሞን መምጣትን አስቀድሞ
ተናገረ፣ ኢሳ. ፳፱፥፲፩–፲፬። አንድ በትር ውሰድና
ለይሁዳ ብለህ በላዩ ጻፍ፣ ሕዝ. ፴፯፥፲፭–፳።
ሌሎች መጽሐፎች ሲመጡ ይመጣሉ፣ ፩ ኔፊ
፲፫፥፴፱። መፅሐፍ ቅዱስ የእኔን ቃል ሁሉ ይዟል
ብላችሁ አታስቡ፣ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲–፲፬። የሚመጣውን
መዝገብ ውስጥ የተመሰረተውን የክርስቶስን ወንጌል
በጥብቅ ያዙ፣ ሞር. ፯፥፰–፱። ይህ ነገር ወደ ብር
ሃን እንዲመጣ የሚያደርግ እርሱ የተባረከ ነው፣
ሞር. ፰፥፲፮። እነዚህን ነገሮች ፃፍ፣ እናም የራሴ
ጊዜ ሲደርስ ለሰው ልጆች አሳያቸዋለሁ፣ ኤተር
፫፥፳፯ (ኤተር ፬፥፯)።
ብዙ ነገሮችን ወደፊት በሚገልጻቸውም እናም
ናለን፣ እ.አ. ፩፥፱።
ቅዱሳን። ደግሞም ክርስቲያኖች፤ የኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ታማኝ አባ
ላት።

ቅዱስ
ከእርሱ ጋር ለመሥዋዕት ኪዳን የቆሙትን
ቅዱሳኑን ሰብስቡለት፣ መዝ. ፶፥፭።
ሳዖል በኢየሩሳሌም ቅዱሳን ላይ ብዙ ክፉ ነገሮች
አደረገ፣ የሐዋ. ፱፥፩–፳፩። ጴጥሮስም በልዳ ወደ
ሚኖሩ ቅዱሳን ደግሞ ወረደ፣ የሐዋ. ፱፥፴፪። ቅዱ
ሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁት ሁሉ፥
ከእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን፣
ሮሜ ፩፥፯። ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች ናችሁ፣ ኤፌ.
፪፥፲፱–፳፩።
የእግዚአብሔር ቅዱሳን የሆኑት የበጉ ቤተክርስ
ቲያን ተመለከትኩ፣ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፪። ተፈጥሮአዊው
ሰው በጌታ በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ አማካኝነት
ቅዱስ ካልሆነ ለእግዚአብሔር ጠላት ነበረ፣ ሞዛያ
፫፥፲፱።
እኔ ጌታ ምድርን ለቅዱሳኖች ጥቅም ባርኬዋ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፷፩፥፲፯። ሰይጣን ከእግዚአብ
ሔር ቅዱሳን ጋር ይዋጋል፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፰–
፳፱። ቅዱሳንን ለሚመጣው የፍርድ ሰአት ለማዘ
ጋጀት በትጋት ስሩ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፹፬–፹፭።
እቃዎቻቸውን በቅዱሳን እንደሚገባው ለደሀዎችና
በመካከላቸው ለሚሰቃዩት ያካፍሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፭፥፫። የበላይ ሀላፊዎችን ለአገልግሎቱ ስራዎ
ችና ለቅዱሳኔ ፍጹምነት ሰጥቻችኋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፵፫ (ኤፌ. ፬፥፲፪)።
ቅዱስ። ደግሞም ቅድስና፤ ንጹህ፣ ንጹህነት
ተመልከቱ
ቅዱስ፣ አምላካዊ ጸባይ መኖር፣ ወይም መንፈ
ሳዊ ወይም ስጋዊ ንጹህነት። የቅዱስ ተቃራኒም ተራ
ወይም ተሳዳቢ ነው።
እናንተም የካህናት መንግሥት የተቀደሰም ሕዝብ
ትሆኑልኛላችሁ፣ ዘፀአ. ፲፱፥፭–፮ (፩ ጴጥ. ፪፥፱)።
ጌታ እስራኤልን እንዲህ አዘዘ፥ እኔ ቅዱስ ነኝና እና
ንተ ቅዱሳን ሁኑ፣ ዘሌዋ. ፲፩፥፵፬–፵፭። ንጹህ እጅ
እና ንጹህ ልብ ያላቸው በእርሱ ቅዱስ ቦታ ይቆ
ማሉ፣ መዝ. ፳፬፥፫–፬። በተቀደሰውና ባልተቀ
ደሰው መካከል ይለዩ ዘንድ ሕዝቤን ያስተምሩ፣
ሕዝ. ፵፬፥፳፫።
በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር
ነው፣ ፪ ጢሞ. ፩፥፰–፱። ከሕፃንነትህም ጀም
ረህ ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል፣ ፪ ጢሞ.
፫፥፲፭። በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች
በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ፣ ፪ ጴጥ.
፩፥፳፩።
በእግዚአብሔር ውስጡ ባለው እውነትና ቅድ
ስና መሰረት እንዲፈረድባቸው በፊቱ ይቆማሉ፣
፪ ኔፊ ፪፥፲። ተፈጥሮአዊው ሰው በክርስቶስ የኃ
ጢያት ክፍያ አማካኝነት ቅዱስ ሆነ፣ ሞዛያ ፫፥፲፱።
በእግዚአብሔር ቅዱሱ ስርዓት ተራመዱ፣ አልማ
፯፥፳፪ (አልማ ፲፫፥፲፩–፲፪)። ሶስት ደቀመዛሙርት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቅዱስ ቁርባን
በስጋ ተቀድሰው ቅዱስ ሆነዋል፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፩–
፱፣ ፴፮–፴፱።
በተቀደሱ ነገሮች አትቀልድ፣ ት. እና ቃ.
፮፥፲፪። ከእኔ ካልተሰጠ በስተቀረ ቅዱስ የሆነውን
መጻፍ አትችልም፣ ት. እና ቃ. ፱፥፱። በቅድስና
ለመሄድ ራሳችሁን ታስተሳስራላችሁ፣ ት. እና ቃ.
፵፫፥፱። ደቀ መዛሙርቴ በተቀደሰ ቦታ ላይ ይቆ
ማሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፪። ከላይ የሚመጣው
ቅዱስ ነው፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፷፬። ትንሽ ልጆች
የተቀደሱ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፬፥፯። ይህም ቅዱስ
ይሆን ዘንድ ያን ቦታ እቀድሰዋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፵፬።
ጌታ ተመራጮችን ወደ ቅዱስ ከተማ ይሰበስ
ባል፣ ሙሴ ፯፥፷፪።
ቅዱስ ቁርባን። ደግሞም ህያው ውሀ፤
መስቀል፤ መስዋዕት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
የህይወት እንጀራ፤ የመጨረሻው እራት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ ተመልከቱ
ለየኋለኛው ቀን ቅዱሳን፣ ቅዱስ ቁርባን የክ
ርስቶስን የኃጢያት ዋጋ የከፈለበትን መስዋዕት
ለማስታወስ የሚበሉትንና የሚጠጡትን የዳቦ እና
የውሀ ስነስራቶች ነው። የተቆረሰ እንጀራ የተሰበረ
ውን ንጋ ይወክላል፤ ውሀው ለኃጢያቶቻችን ለመ
ክፈል ያፈሰሰውን ደም ይወክላል (፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፫–
፳፭፤ ት. እና ቃ. ፳፯፥፪)። ብቅ ይየኦኑ የቤተክርስ
ቲያኗ አባላት ቅዱስ ቁርባንን ሲቀበሉ፣ የክርስቶስን
ስም በእራሳቸው፤ አይ ለመቀበል፣ እርሱን ሁልጊዜ
ለማስታወስ፣ እና ትእዛዛቱን ለመጠበቅ ቃል ይገ
ባሉ። በእዚህ ስነስርዓት፣ የቤተክርስቲያን አባላት
የጥምቀት ቃል ኪዳናቸውን ያሳድሳሉ።
ከመጨረሻው እራት በኋላ፣ ኢየሱስ ከአስራ
ሁለቱ ሐዋሪያት ጋር ሲበላ የቅዱስ ቁርባን ስነስራአ
ትን ገለጸ (ማቴ. ፳፮፥፲፯–፳፰፤ ሉቃ. ፳፪፥፩–፳)።
ኢየሱስ እንጀራን አንሥቶ ባረከ ቆረሰም፤ ጽዋ
ንም አንሥቶ አመሰገነ፣ ማቴ. ፳፮፥፳፮–፳፰ (ማር.
፲፬፥፳፪–፳፬፣ ሉቃ. ፳፪፥፲፱–፳)። ሥጋዬን የሚ
በላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣
ዮሐ. ፮፥፶፬። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ ለራሱ
ፍርድ ይበላልና፥ ይጠጣልም፣ ፩ ቆሮ. ፲፩፥፳፱
(፫ ኔፊ ፲፰፥፳፱)።
ኢየሱስ አስራ ሁለት የኔፋውያን ደቀ መዛሙ
ርቱን ስለቅዱስ ቁርባን አስተማራቸው፣ ፫ ኔፊ
፲፰፥፩–፲፩። ኢየሱስ ያለብቁነት ሰዎች ቅዱስ ቁር
ባንን ከመውሰድ እንዲከለክሉ እነዚህን ደቀ መዛ
ሙርቶችን አስተማረ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፰–፳፱ (ሞር.
፱፥፳፱)። የቅዱስ ቁርባን ጸሎቶች ተሰጥተዋል፣
ሞሮኒ ፬–፭ (ት. እና ቃ. ፳፥፸፭–፸፱)።
ቅዱስ ቁርባን በካህን ወይም ሽማግሌ መስተዳ

፷፰
ደር አለበት፣ ት. እና ቃ. ፳፥፵፮፣ ፸፮። መምህ
ራኖችም ሆኑ ዲያቆኖች ቅዱስ ቁርባንን የመባረክ
ስልጣን የላቸውም፣ ት. እና ቃ. ፳፥፶፰። ከወይን
ሌላ ፈሳሽ ለቅዱስ ቁርባን ለመጠቀም ይቻላል፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፩–፬።
ቅዱስ የተስፋ መንፈስ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ ተመልከቱ
መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው
(የሐዋ. ፪፥፴፫)። እርሱም በእግዚአብሔር ተቀ
ባይ ከሆነ የሰዎችን ስራዎች፣ ስነስርዓቶች፣ እናም
ቃል ኪዳኖች ያረጋግጣል። ቅዱስ የተስፋ መንፈስ
ለአብ የሚያድነው ስነስርዓት በትክክል እንደተከና
ወነ እና ከእነዚህ ጋር የሚገናኙት ቃል ኪዳናት እን
ደተጠበቁ ይመሰክራል።
በቅዱስ የተስፋ መንፈስ የሚታተሙት አብ ያለ
ውን ሁሉ ይቀበላሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፩–፷ (ኤፌ.
፩፥፲፫–፲፬)። ከዚህ ህይወት በኋላ ሀይል እንዲኖራ
ቸው ሁሉም ቃል ኪዳኖች እና ድርጊቶች በቅዱስ
የተስፋ መንፈስ መታተም አለባቸው፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፯፣ ፲፰–፲፱፣ ፳፮።
ቅዱስ ጥሻ። የመጀመሪያው ራዕይ ተመልከቱ
ቅድመ ህሊና እውቀት፣ ቅድመ ህሊና
እውቀቶች። እውቀተኛነት፣ እውቀተኛዎች
ተመልከቱ
ቅድመ ምድራዊ ህይወት። ደግሞም
መጀመሪያ፤ ሰው፣ ሰዎች፤ የሰማይ ሸንጎ፤
የሰማይ ጦርነት ተመልከቱ
ከምድር ህይወት በፊት የነበረ ህይወት። ወንዶች
እና ሴቶች ወደ ምድር እንደ ስጋዊ ፍጥረቶች እስከ
ሚመጡ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ መንፈስ
ልጆቹ ኖሩ። ይህም አንዳንድ ጊዜ የመጀመሪያው
ሁኔታ ተብሎ ይጠራል (አብር. ፫፥፳፮)።
እግዚአብሔር የምድርን መሰረት ሲመሰርት፣
የእግዚአብሔር ልጆች በደስታ ጮሁ፣ ኢዮብ
፴፰፥፬–፯። ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብ
ሔር ይመለሳል፣ መክ. ፲፪፥፯። በሆድ ሳልሠራህ
አውቄሃለሁ፣ ኤር. ፩፥፬–፭።
እኛ ደግሞ ዘመዶቹ ነን፣ የሐዋ. ፲፯፥፳፰። ዓለም
ሳይፈጠር በፊቱ መረጠን፣ ኤፌ. ፩፥፫–፬። ለመናፍ
ስት አባት እንገዛ፣ ዕብ. ፲፪፥፱። የራሳቸውን አለቅ
ነት ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም እስራት ከጨ
ለማ፣ ይሁዳ ፩፥፮ (አብር. ፫፥፳፮)። ዲያብሎስ
መላእክቱ ከእርሱ ጋር ተጣሉ፣ ራዕ. ፲፪፥፱።
ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ተጠርተዋል፣ እናም
ተዘጋጅተዋል፣ አልማ ፲፫፥፫።
ክርስቶስ አለም ከመፈጠሩ በፊት የሰፊና ገላጣ
ቦታ ዘላለማዊነትን እና ሁሉን የሰማይ ሱራፌላዊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፷፱
ሰራዊቶች ተመለከተ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፩። ሰው
ደግሞ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር፣
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፱ (ሔለ. ፲፬፥፲፯፣ ት. እና ቃ.
፵፱፥፲፯)። ልዑል ነፍሳት የቤተክርስቲያኗ መሪ እን
ዲሆኑ ከመጀመሪያው ጀምሮ ተመርጠው ነበር፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫–፶፭። ብዙዎቹ የመጀመሪያ
ትምህርታቸውን በመንፈሶች አለም ውስጥ ተቀ
በሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፮።
ሁሉም ነገሮች በምድር ከመፈጠራቸው በፊት
በምንፈስ ተፈጥረው ነበር፣ ሙሴ ፫፥፭። አለምን፣
እና ስጋ ከማግኘታቸው በፊት፣ ሰዎችን የፈጠር
ኩኝ ነኝ፣ ሙሴ ፮፥፶፩። አብርሐም እውቀተኛ
ዎች አለም ከመፈጠሩ በፊት እንደተደራጁ አየ፣
አብር. ፫፥፳፩–፳፬።
ቅድስተ ቅዱሳን። ደግሞም ቤተመቅደስ፣
የጌታ ቤት፤ ታቦት ተመልከቱ
በሙሴ ታቦት ውስጥ እና በኋላም በቤተመቅደስ
ውስጥ ከሁሉም በላይ ቅዱስ የሆነ ክፍል። ቅድ
ስተ ቅዱሳን ደግሞም “ከሁሉም በላይ ቅዱስ ቦታ”
ተብሎ ይጠራል (ዘፀአ. ፳፮፥፴፫–፴፬)።
ቅድስና። ደግሞም ማፅደቅ፣ ከበደል ነጻ
መሆን፤ ቅዱስ፤ ንጹህ፣ ንጹህነት፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ ተመልከቱ
መንፈሳዊና የስነምግባር ፍጹምነት። ቅድስና
የሰው ልብን እና አላማ ንጹህነትን ያመለክታል።
በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ በኩል ከኃ
ጢያት በንጻት፣ ንጹህ፣ የጸዳ፣ እና ቅዱስ መሆን
(ሙሴ ፮፥፶፱–፷)።
እግዚአብሔር በመንፈስ መቀደስ ለመዳን መር
ጦአችኋል፣ ፪ ተሰ. ፪፥፲፫። የኢየሱስ ክርስቶስን
ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል፣
ዕብ. ፲፥፲። ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ሕዝቡን እን
ዲቀድስ መከራን ተቀበለ፣ ዕብ. ፲፫፥፲፪።
ሊቀ ካህናት በበጉ ደም ልብሳቸው እስከሚነጣ
ታጥበው ነበር፣ አልማ ፲፫፥፲–፲፪። ለእግዚአብ
ሔር በፍቃድ ልቦቻቸው ለሚሰጡት ቅድስና ይመ
ጣል፣ ሔለ. ፫፥፴፫–፴፭። መንፈስ ቅዱስን በመ
ቀበል ትቀደሱ ዘንድ ንስሀ ግቡ፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳።
በጌታችንና አዳኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ
በኩል የሚገኘው ቅድስና ትክክል እና እውነ
ተኛ ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፴፩። አባሎቹ በጌታ
ፊት በቅድስና በመሄድ ብቁ መሆናቸውን ያሳዩ፣
ት. እና ቃ. ፳፥፷፱። ኢየሱስ አለምን ለመቀደስ
መጣ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፵፩። አዕምሮአችሁ ለእ
ግዚአብሔር የቀኑ እንዲሆኑ ራሳችሁን ቀድሱ፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፰። የጌታ ቤት የቅድስናህ ቦታ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፱፥፲፫።

ቆርያንቱመር
የቅድስና ሰው ከእግዚአብሔር ስሞች አንዱ
ነው፣ ሙሴ ፮፥፶፯ (ሙሴ ፯፥፴፭)።
ቆሎብ
በእግዚአብሔር ዙፋን አጠገብ ያለ ኮኮብ (አብር.
፫፥፪–፫፣ ፱)።
አብርሐም ቆሎብን እና ኮኮቦችን አየ፣ አብር.
፫፥፪–፲፰። የጌታ ሰዓት በቆሎብ ስርዓት በኩል ነው፣
አብር. ፫፥፬፣ ፱ (አብር. ፭፥፲፫)።
ቆሪሆር። ደግሞም የክርስቶስ ተቃዋሚ
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ስለእግዚአብሔር
ሀይል ምልክትን በግድ የፈለገ ፀረ ክርስቶስ፤ ጌታ
ቆሪሆር ዲዳ እንዲሆን አደረገው (አልማ ፴፥፮–
፷)።
ቆሪያንቶን። ደግሞም አልማ፣ የአልማ ወንድ
ልጅ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የአልማ ልጅ የሆነ
የአልማ ልጅ።
ወደ ዞራማውያን ሄደ፣ አልማ ፴፩፥፯። አገል
ግሎቱን ጥሎ ጋለሞታዋን ለመከተል ሄደ፣ አልማ
፴፱፥፫። አልማ ከሞት በኋላ ስላለው ህይወት፣
ስለትንሳኤ፣ እና ስለኃጢያት ክፍያ አስተማረው፣
አልማ ፴፱–፵፪። እንደገና እንዲሰብክ ተጠራ፣
አልማ ፵፪፥፴፩። ወደ ሰሜን ምድር በመርከብ
ሄደ፣ አልማ ፷፫፥፲።
ቆርኔሌዎስ። ደግሞም አህዛቦች፤ የመቶ አለቃ፤
ጴጥሮስ ተመልከቱ
በቂሣርያ በጴጥሮስ የተጠመቀ የመቶ አለቃ
(የሐዋ. ፲)። እርሱም መጀመሪያ ወደ አይሁድነት
ሳይቀየር የቤተክርስቲያኗ አባል የሆነ የመጀመሪያው
አህዛብ ሳይሆን አይቀርም። የቆርኔሌዎስ እና የቤተ
ሰቡ መጠመቅ ወንጌሉ ለአህዛብ መስበክ የተጀመ
ረበትን መንገድ እንደተከፈተ የሚያመለክት ነው።
በእዚያ ጊዜ በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስ
ትን ቁልፎች ይዞ የነበረው ዋና ሐዋሪያው ጴጥሮስ
ይህን ስብከት መራ።
ቆርያንቱመር። ደግሞም ያሬዳውያን
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የያሬዳውያን ንጉስ
እና የያሬዳውያን ህዝብ በመጨረሻ የተረፈ።
በዛራሔምላ ህዝብ ተገኘ፣ ኦምኒ ፩፥፳፩።
በምድሩ ላይ ሁሉ ንጉስ ነበር፣ ኤተር ፲፪፥፩–
፪። በሻረድ ተያዘ እናም በልጆቹ ነጻነትን አገኘ፣
ኤተር ፲፫፥፳፫–፳፬። ከተለያዩ ጠላቶች ጋር ተዋጋ፣
ኤተር ፲፫፥፳፰–፲፬፥፴፩። ንስሀ ገባ፣ ኤተር ፲፭፥፫።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቋንቋ
የመጨረሻውን ጦርነት ከሺዝ ጋር ተዋጋ፣ ኤተር
፲፭፥፲፭–፴፪።
ቋንቋ
መረጃዎችን፣ ሀሳቦችን፣ እና አስተያየቶችን ለማ
ስተላለፍ በልዩ ንድፎች የሚቀናጁ የተጻፉ ወይም
የሚናገሯቸው ቃላቶች። ቋንቋን የምንጠቀምበት
መንገድ ስለእግዚአብሔርና ስለሌሎች ሰዎች ያለ
ንን ስሜት ያሳያል። በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅ
ዓት ጊዜ ጌታ ለሰው ዘር በሙሉ ንጹህ ቋንቋ ይሰ
ጣል (ሶፎ. ፫፥፰–፱)።
ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር
ነበረች፣ ዘፍጥ. ፲፩፥፩። ጌታ የምድርን ሁሉ ቋንቋ
አምታታ፣ ዘፍጥ. ፲፩፥፬–፱።
እያንዳንዱም በገዛ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስለ
ነበር፣ የሐዋ. ፪፥፩–፮።
ጌታ ለሰዎችም በሚረዱት፣ እንደ ቋንቋቸው
ይናገራቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፫ (ት. እና ቃ. ፩፥፳፬)።
አስተዋይ ሰዎች ይሆኑ ዘንድ፣ በአባቶቻቸው ቋንቋ
ሁሉ እንዲማሩ አደረገ፣ ሞዛያ ፩፥፪–፭።
መንፈሱ ትሁት፣ ቋንቋውም ቅንና የሚታነፅ
የሆነው፣ የሚናገረውም፣ ስነስርዓቶቼን ካከበረ፣
ይህም ከእግዚአብሔር ነው፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፮።
ሁሉንም ቋንቋዎች፣ ልሳኖች፣ እና ህዝቦች እወቁ፣
ት. እና ቃ. ፺፥፲፭።
አዳምና ልጆቹ ንፁህና ያልተበላሸ ቋንቋ ስለ
ነበራቸው፣ ሙሴ ፮፥፭–፮፣ ፵፮። እግዚአብ
ሔር ለሔኖክ በጣም ሀይለኛ ቋንቋ ሰጠው፣ ሙሴ
፯፥፲፫።

፸
ነበር (ማቴ. ፳፯፥፲፮–፳፮፤ ማር. ፲፭፥፮–፲፭፤ ሉቃ.
፳፫፥፲፰–፳፭፤ ዮሐ. ፲፰፥፵)።
በርተሎሜዎስ። ደግሞም ናትናኤል ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ የመ
ጀመሪያ አስራ ሁለት ሐዋሪያት አንዱ (ማቴ. ፲፥፪–
፬)።
በርናባስ
ለዮሴፍ (ደግሞም ዮሳ ተብሎ የተጠራው) የተ
ሰጠ ስም፣ መሬቱን የሸጠ እና ገንዘቡን ለሐዋሪያት
የሰጠ የቆጵሮስ ሌዋውያን (የሐዋ. ፬፥፴፮–፴፯)።
ምንም እንኳን ከመጀመሪያው ሐዋሪያት አንዱ ባይ
ሆንም፣ ሐዋሪያ ሆነ (የሐዋ. ፲፬፥፬፣ ፲፬) እና በብዙ
የሚስዮን ጉዞዎችም ላይ አገለገለ (የሐዋ. ፲፩፥፳፪–
፴፤ ፲፪፥፳፭፤ ፲፫–፲፭፤ ፩ ቆሮ. ፱፥፮፤ ገላ. ፪፥፩፣
፱፤ ቄላ. ፬፥፲)።
በቀል። ደግሞም ጠላትነት ተመልከቱ
በጉዳት ወይም ለተከፉበት መበቀል።
አምላካችሁ በበቀል ይመጣል፣ ኢሳ. ፴፭፥፬።
በቀል የእኔ ነው፥ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ፣
ሮሜ ፲፪፥፲፱ (ሞር. ፫፥፲፭፣ ፰፥፳)።
የበቀል ጎራዴ በላያችሁ ላይ ያንዣብባል፣ ሞር.
፰፥፵–፵፩።
በኃጢያተኞች ላይ በቀልን እወስዳለሁ፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፯።
አዳኝ በጥፋትና በበቀል ቀናት ይመጣል፣ ሙሴ
፯፥፵፭–፵፮።
በኣል። ደግሞም ጣኦት አምላኪ ተመልከቱ

በሁሉም ቦታ የሚገኝ። ደግሞም
እግዚአብሔር፣ አምላክ ተመልከቱ
እግዚአብሔር በመንፈሱ በሁሉም ቦታዎች
የመገኘቱ ችሎታ (መዝ. ፻፴፱፥፯–፲፪፤ ት. እና ቃ.
፹፰፥፯–፲፫፣ ፵፩)።
በለዓም
በብሉይ ኪዳን ውስጥ እስራኤልን ለገንዘብ ለመ
ርግም የፈለገ ነቢይ። እስራኤልን እንዳይረግም
በጌታ ታዝዞ ነበር (ዘኁል. ፳፪–፳፬)።
የበለዓም አህያ የእግዚአብሔር መልአክ በመ
ንገድ ላይ ቆሞ ስላየች ወደፊት ለመሄድ እምቢ
አለች፣ ዘኁል. ፳፪፥፳፪–፴፭።
በልብ ማሰላሰል። ማሰላሰል ተመልከቱ
በርባን
በመሰቀል ጊዜ በኢየሱስ ምትኩ የተለቀቀው
ሰው ስም። በርባን አመጸኛ፣ ገዳይ፣ እና ዘራፊ

በፈኒሽያ ውስጥ ዋና የሚመለክ ወንድ የጸሀይ
አምላክ (፩ ነገሥ. ፲፮፥፴፩)፣ ነገር ግን በተለያዩ
ቦታዎች በተለያየ መንገድ የሚመለክ፥ በሞዓባው
ያን እንደ ብዔልፌጎር (ዘኁል. ፳፭፥፩–፫)፣ በሴኬም
እንደ ኣልብሪት (መሳ. ፰፥፴፫፤ ፱፥፬)፣ በአቃሮን
እንደ ብዔልዜቡል (፪ ነገሥ. ፩፥፪)። በኣል ከባቢ
ሎን ቤል እና ከግሪክ ዘስ ጋር አንድ ይሆን ይሆናሉ።
በኣል የሚለው ቃል በጌታ እና በባሪያው ጋር ያለ
ውን ግንኙነት ይገልጻል። የበኣል ምልክት በልምድ
ኮርማ በሬ ነበር። አስታሮት ከበኣል ጋር አብራ የም
ትመለክ አምላክ ነበረች።
በኣል፣ እንደሚመለክበት ቦታ ወይም እንደ
በኣል አይነት ጸባይ እንዳለው ሰው አይነት፣ ከበ
አል ጋር ያለውን ግንኙነት ለማመከት አንዳንዴ
ከሌላ ስም ወይም ቃል ጋር ይጣመር ነበር። በኋ
ላም፣ በኣል በጣም ክፉ የሆነ ትርጉም እያለው
ሲመጣ፣ ቡስቴ የሚባለው ቃል በበሚጣመርበት
ስሞች ላይ ቦታውን ወሰደ። ቡስቴ ማለት “እፍ
ረት” ማለት ነው።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፸፩
በዓለ ኀምሳ። ደግሞም የሙሴ ህግ ተመልከቱ
እንደ ሙሴ ህግ ክፍል፣ በዓለ ኀምሳ ወይም የመ
ጀመሪያ ፍሬዎች ከፋሲካ ሀምሳ ቀናት በኋላ የሚከ
በር ነበር (ዘሌዋ. ፳፫፥፲፮)። በዓለ ኀምሳ የአዝመራ
ወቅት በዓል ነበር፣ እናም በብሉይ ኪዳን ውስጥ
የመከር በዓል ወይም የሰባቱ ሱባዔ በዓል ተብሎ
ይታወቅ ነበር። ሐዋሪያቱ በኢየሩሳሌም ውስጥ
በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉበት እና በልሳን የተናገ
ሩበት ጊዜ የሚከበረው በዓል ይህ ነበር (የሐዋ. ፪፤
ት. እና ቃ. ፻፱፥፴፮–፴፯)።
በኩራት። ደግሞም መስዋዕት፤ ምፅዋት፣
የምፅዋት ስጦታ፤ በጎ ድርገት፤ አስራት፣
አስራት መክፈል፤ ጾም፣ መጾም ተመልከቱ
ለጌታ የተሰጠ ስጦታ። ብሉይ ኪዳን በብዙ ጊዜ
ይህን ቃል መስዋዕቶችን ወይም የሚቃጠሉ በኩራ
ቶችን ለመጠቆም ይጠቀሙባቸዋል። ዛሬ ቤተክርስ
ቲያኗ የጾም በኩራትን እና ሌሎች በነጻ ምርጫ የሚ
ሰጡ በኩራትን (በተጨማሪም ጊዜን፣ ችሎታን፣
እና ንብረቶችን) ደሀን እና ሌሎች ብቁ ምክንያቶ
ችን ለመርዳት ትጠቀምባቸዋለች።
በአሥራትና በበኵራት ሰርቃችሁኛል፣ ሚል.
፫፥፰–፲።
አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፥ በኋ
ላም መጥተህ መባህን አቅርብ፣ ማቴ. ፭፥፳፫–፳፬።
መላ ነፍሳችሁን ለእርሱ እንደ መስዋዕትነት አቅ
ርቡ፣ ኦምኒ ፩፥፳፮። ሰው ስጦታን ቢያቀርብ ከእ
ውነተኛ ፍላጎት ካልሆነ በቀር ምንም አይጠቅመ
ውም፣ ሞሮኒ ፯፥፮።
የሌዊ ልጆች እንደገና መሰዋዕት ለጌታ በጽድቅ
እስኪያቀርቡ ድረስ የአሮናዊ ክህነት ከምድር ላይ
ዳግመኛ በፍጹም አይወሰድም፣ ት. እና ቃ. ፲፫።
በዚህ በጌታ ቀን ግን፣ በወንድሞችህ እና በጌታህ
ፊት ሀጢያትህን በመናዘዝ፣ መስዋዕትህን እና ቅዱስ
ቁርባንህን ለልዑልህ አቅርብ፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፪።
እንደ ቤተክርስቲያን እና እንደ ህዝብ ለእግዚአ
ብሔር በጽድቅ ቍርባንን እናቅርቡ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፳፬።
በኩር። ደግሞም ቃል ኪዳን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
በጥንት ፓትሪያርኮች ዘመን፣ በመጀመሪያ የተ
ወለደ ልጅ በኩርን ይቀበላል (ዘፍጥ. ፵፫፥፴፫) እና
በዚህ አባትየው በሚሞትበት ጊዜ የቤተሰብ አመ
ራርን ይወርሳል። በኩር ይህን ሀላፊነት ለመቀበል
ብቁ መሆን አለበት (፩ ዜና ፭፥፩–፪) እናም በኩ
ሩን ጻድቅ ባለመሆን ለማጣት ይችላል። የመውረስ
መብት የበኩር ልጅ ነው። በአጠቃላይ፣ በኩርነት
በቤተሰብ ወይም ባህል ውስጥ ለተወለደው የሚተ

በወሲብ የስነ ምግባር ጉድለት
ላለፈውን ማንኛውንም ወይም ሁሉንም መብቶች
ወይም ውርስ ያጠቃልላል።
በሙሴ ህግጋት ስር፣ በመጀመሪያ የተወለደው
ልጅ የእግዚአብሔር እንደሆነ ይታሰብበታል። በኩር
ከአባቱ ንብረቶች ሁለት እጥፍ ይቀበላሉ (ዘዳግ.
፳፩፥፲፯)። አባቱ ከሞተ በኋላ፣ ለእናቱና ለእህቶቹ
መንከባከብ ሀላፊነት ይኖረዋል።
በመጀምሪያ የተወለደ ወንድ እንስሣት የእግዚ
አብሔር ነው። ንጹህ እንስሳት ለመስዋዕት ይጠቀ
ሙባቸዋል፣ ንጹህ ያልሆኑ እንስሳት ግን ይድናሉ፣
ወይም ይሸጣሉ ወይም ይገደላሉ (ዘፀአ. ፲፫፥፪፣
፲፩–፲፫፤ ፴፬፥፲፱–፳፤ ዘሌዋ. ፳፯፥፲፩–፲፫፣ ፳፮–
፳፯)።
በኩር ኢየሱስ ክርስቶስን እና የምድር አገልግሉ
ቱን ያመሳስላሉ፣ ይህም ታላቁ መሲህ እንደሚመጣ
ህዝቦችን እንዲያስታውሱ ያደርጋል (ሙሴ ፭፥፬–
፰፤ ፮፥፷፫)።
ኢየሱስ ከሰማይ አባታችን መንፈስ ልጆች በመ
ጀመሪያ የተወለደ፣ የአብ በስጋ አንድያ ልጅ፣ እና
ከሞት በትንሳኤ በመነሳት የመጀመሪያው ነው (ቄላ.
፩፥፲፫–፲፰)። ታማኝ ቅዱሳን የበኩር ቤተክርስቲ
ያን ለዘለአለም አባል ይሆናሉ (ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፩–
፳፪)።
ብኵርናህን በዚህ ቀን ሽጥልኝ፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፳፱–
፴፬ (ዘፍጥ. ፳፯፥፴፮)። በፊቱም በኵሩ እንደ ታላ
ቅነቱ. . .ተቀመጡ፣ ዘፍጥ. ፵፫፥፴፫። ኤፍሬምንም
ከምናሴ ፊት አደረገው፣ ዘፍጥ. ፵፰፥፲፬–፳ (ኤር.
፴፩፥፱)። የልጆችህንም በኵር ትሰጠኛለህ፣ ዘፀአ.
፳፪፥፳፱። በኵርን ሁሉ ለእኔ ለይቼአለሁ፣ ዘኁል.
፫፥፲፫። ብኵርናው ግን ለዮሴፍ ነበረ፣ ፩ ዜና ፭፥፪።
በብዙ ወንድሞች መካከል በኵር ይሆን ዘንድ፣
ሮሜ ፰፥፳፱። በኵርን ወደ ዓለም አገባ፣ ዕብ.
፩፥፮። ዔሳው በኩርነቱን ሸጠ፣ ዕብ. ፲፪፥፲፮።
እነርሱም የበኩር ልጅ ቤተክርስቲያን ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፬፣ ፺፬። ህጋዊ ወራሾች ናችሁ፣
ት. እና ቃ. ፹፮፥፱። ፅዮን በዘር መብት ለክህነት
ስልጣን መብት አላት፣ ት. እና ቃ. ፻፲፫፥፰ (አብር.
፪፥፱–፲፩)።
ይህም ከአባቶች ተሰጥቶኝ፣ እንዲሁም የበኩር
ልጅ መብት ነበር፣ አብር. ፩፥፫።
በወሲብ የስነ ምግባር ጉድለት። ደግሞም
ማመንዘር፤ ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት፤ ዝሙት
መፈጸም ተመልከቱ
ይህም በማመንዘር፣ ዝሙት በመፈጸም፣ በግ
ብረ ሰዶማዊነት፣ በሴቶች ግብረ ሰዶማዊነት፣ በስጋ
ዘመዶች መሀከል የግብረ ስጋ ግንኙነትን በመፈ
ጸም፣ ወይም በሌላ ቅዱስ ባልሆኑ፣ በፍጥረት ተፈ
ቃጅ ባልሆኑ፣ ወይም ንጹህ ባልሆነ የግብረ ስጋ ግን
ኙነት በፈቃደኝነት መሳተፍ ነው።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
በዘመናት የሸመገለው
አባታቻንንም የወይን ጠጅ እናጠጣውና ከእርሱ
ጋር እንተኛ፣ ዘፍጥ. ፲፱፥፴–፴፮። ሮቤል ሄደ የአ
ባቱንም ቁባት ባላን ተገናኛት፣ ዘፍጥ. ፴፭፥፳፪
(ዘፍጥ. ፵፱፥፬፣ ፩ ዜና ፭፥፩)። ግብረ ሰዶማዊነት
እና ሌላ የፍትወተ ስጋ ጠማማነት የተኮነኑ ናቸው፣
ዘሌዋ. ፲፰፥፳፪–፳፫። ወንድ ሴትን በግድ አሸንፎም
ቢደርስባት፥ ያ የደረሰባት ሰው በኃጢያት ወንጀለኛ
ነው፣ ዘዳግ. ፳፪፥፳፭–፳፯።
ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ
ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል፣ ማቴ. ፭፥፳፰ (፫ ኔፊ
፲፪፥፳፰)። ዝሙትና ርኵሰት ፍትወትም ክፉ ምኞ
ትም ጣኦትንም ማምለክ የሆነ ነው፣ ቄላ. ፫፥፭።
በኋለኛው ቀናት ሰዎች ትክክል ያልሆነ ፍቅር ያላ
ቸው ይሆናሉ፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፩–፫።
ወሲባዊ ኃጢያት እርኩሰት ነው፣ አልማ
፴፱፥፫–፭።
በዘመናት የሸመገለው። አዳም ተመልከቱ
በደል። ደግሞም መጸጸት፣ ንስሀ መግባት
ተመልከቱ
ትክክል ያልሆነውን የማድረግ ሁኔታ፣ ወይም
ከሃአጢያት ጋር የሚገኝ የጸጸት እና የሀዘን ስሜት።
እርሱ ኃጢአትን ሠርቶ በደለኛ ነው፣ ዘሌዋ.
፮፥፩–፮።
ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ
የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት፣ ፩ ቆሮ.
፲፩፥፳፯።
ጥፋተኞች እውነትን ከባድም አድርገው ይወ
ስዱታል፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪። ስለስህተቶቻችን ሁሉ
ፍፁም እውቀት ይኖረናል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፬። በደሌ
ተወግዶልኛል፣ ኢኖስ ፩፥፮። ለሰዎች የህሊና ፀፀ
ትን ለማምጣት የተመደበ ቅጣት ነበር፣ አልማ
፵፪፥፲፰። ኃጢያትህ ብቻ በዚያ ወደ ንስሃ በሚ
ያመጣህ ጭንቀት ያስጨንቅህ፣ አልማ ፵፪፥፳፱።
አንዳንዶቻችሁ በፊቴ ተጠያቂ ብትሆኑም፣ ነገር
ግን ምህረትን አደርጋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፲፬።
የእግዚአብሔር ልጅ ለመጀመሪያው ኃጢያት
ከፍሏል፣ ሙሴ ፮፥፶፬።
በገለዓድ የሚቀባ መድኃኒት
ቁስልን ለማዳን የሚጠቀሙበት መልካም መአዛ
ያለው ሙጫ ወይም ቅመም (ዘፍጥ. ፵፫፥፲፩፤ ኤር.
፰፥፳፪፤ ፵፮፥፲፩፤ ፶፩፥፰)። በብሉይ ኪዳን ጊዜ
የሚቀባ መድኃኒቱ የሚሰራበት ሙጫ የሚመጣ
በት ቁጥቋጦ በገለዓድ ውስጥ በደንብ ያድግ ስለነ
በር የሚቀባ መድኃኒቱ “በገለዓድ የሚቀባ መድ
ኃኒት” ተብሎ ታወቀ (ዘፍጥ. ፴፯፥፳፭፤ ሕዝ.
፳፯፥፲፯)።
በጉዲፈቻ ማሳደግ። የራስ ማድረግ ተመልከቱ

፸፪
በጎ ድርገት። ደግሞም ምፅዋት፣ የምፅዋት
ስጦታ፤ በኩራት፤ አገልግሎት፤ ደሀ፤ ጾም፣
መጾም ተመልከቱ
የሰዎችን መንፈሳዊ እና ምድራዊ ፍላጎቶችን
ለመጠበቅ የሚደረግበት መንገድ ወይም ሁኔታ።
በአገርህ ውስጥ ላለው ድሀ ለተቸገረውም ወንድ
ምህ እጅህን ትከፍታለህ፣ ዘዳግ. ፲፭፥፲፩። ለድሀ
የሚሰጥ አያጣም፣ ምሳ. ፳፰፥፳፯። እኔስ የመረ
ጥሁት ጾም ይህ አይደለምን? እንጀራህንስ ለተራበ
ትቈርስ ዘንድ፥ ስደተኞቹን ድሆች ወደ ቤትህ ታገባ
ዘንድ፣ ኢሳ. ፶፰፥፮–፯።
ተርቤ አብልታችሁኛልና፥ እንግዳ ሆኜ ተቀብ
ላችሁኛል። ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ወንድሞቼ
ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት፣
ማቴ. ፳፭፥፴፭–፵።
ፍላጎት ላላቸው ቁሳቁሳችሁን ትሰጧቸዋላችሁ፣
ሞዛያ ፬፥፲፮–፳፮። እንደፍላጎታቸውና ፈቃዳቸው
አንዱ ለሌላው በአለማዊና መንፈሳዊ አመለካከት
ያላቸውን ተካፈሉ፣ ሞዛያ ፲፰፥፳፱። እግዚአብሔ
ርን ለማያውቁት ነፍሳት ደህንነት እንዲፆሙና እን
ዲፀልዩ ታዘዋል፣ አልማ ፮፥፮። ለደህንነታችሁ፣
እናም ደግሞ በዙሪያችሁ ላሉት ደህንነት ባለማቋ
ረጥ ጸልዩ፣ አልማ ፴፬፥፳፯–፳፰። ሁሉም ነገሮች
በጋራ ነበሩአቸው፣ ፬ ኔፊ ፩፥፫።
ድሆችን አስታውሱ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴–፴፩።
ደሀዎችንና ችግረኞችን አገልግሏቸው፣ ት. እና ቃ.
፵፬፥፮። በሁሉም ነገሮችም ድሀውን እና ችግረኛ
ውን አስታውሱ፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵። ንብረታ
ችሁን ለድሀዎች የማትሰጡት እናንተ ሀብታሞች
ወዮላችሁ፣ እናም በስግብግብነት የሞላችሁና፣
በእጆቻችሁ የማትሰሩት ድሀ ሰዎችም ወዮላችሁ፣
ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፮–፲፯።
በፅዮን መካከላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም፣
ሙሴ ፯፥፲፰።
በጎነት። ደግሞም ሀይል፤ ቅንነት፤ ንጹህነት
ተመልከቱ
ታማኝነት እና በስነምግባር በጣም ጥሩነት፣ ሀይል
እና ጥንካሬ (ሉቃ. ፰፥፵፮)፣ ወይም ወሲባዊ ንጹህ
ነት (ሞሮኒ ፱፥፱)።
ምግባረ መልካም ሴት ነሽ፣ ሩት ፫፥፲፩። ንጹህ
እጅ እና ንጹህ ልብ ያለው በጌታ ቅዱስ ቦታ ላይ
ይቆማል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፬። ልባም ሴት ለባልዋ
ዘውድ ናት፣ ምሳ. ፲፪፥፬። የምግባረ ጥሩ ሴት ዋጋ
ከቀይ ዕንቁ በላይ ታላቅ ነው፣ ምሳ. ፴፩፥፲–፴፩።
በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፣ ፪ ጴጥ. ፩፥፭
(ት. እና ቃ. ፬፥፮)።
የእግዚአብሔር ቃል በጎነት ሞክሩ፣ አልማ
፴፩፥፭።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፸፫

ባል የሞተባት

ምግባረ ጥሩነትም ሀሳብህን ያሳምር፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፵፭።
ምግባረ ጥሩ በመሆን እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፫
(ፊልጵ. ፬፥፰)።
በጥልቅ ማሰብ። ማሰላሰል ተመልከቱ
ቡድን። ደግሞም ክህነት ተመልከቱ
ቡድን በሁለት መንገዶች ልንጠቀምባቸው እን
ችላለን፥ (፩) አንድ አይነት የክህነት ሀላፊነቶችን
የያዙ ልዩ የሰዎች ቡድን። (፪) የቤተክርስቲያኗን
ስራ በሚከናወንበት ስብሰባ ውስጥ ለመሳተፍ መገ
ኘት የሚያስፈልጋቸው የክህነት ቡድን አብላጫው
ወይም ዳግማዊ ቁጥር (ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፰)።
የቀዳሚ አመራር፣ የአስራሁለት ሀዋሪያት፣ እና
የሰባዎች ቡድኖች እና እርስ በራስ ያላቸው ግን
ኙነት ተገልጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፪–፳፮፣
፴፫–፴፬ (ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፮–፻፳፰)። የእ
ያንዳንዱ ቡድን በውሳኔው መስማማት አለባ
ቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፯። የእነዚህ ቡድኖች
ውሳኔዎችም በሙሉ ጽድቅ ይሰራ፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፴–፴፪። የክህነት ቡድን ፕሬዘደንቶች ተገል
ጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፭–፺፮። የሽማግሌዎች
ቡድን የተመሰረተው ለማይጓዙ አገልጋዮች ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፯።
ቢታንያ
ኢየሱስ በስጋዊ ህይወቱ የመጨረሻ ሳምንት ላይ
የቆየባት መንደር (ማቴ. ፳፩፥፲፯፤ ማር. ፲፩፥፲፩)።
በደብረ ዘይት በደቡብ ምስራቅ ዳገት ላይ የነበረችው
ቢታንያ የአልዓዛር፣ የማርያም፣ እና የማርታ መኖ
ሪያ ነበር (ዮሐ. ፲፩፥፩–፵፮፤ ፲፪፥፩)።
ቢንያም፣ የሞዛያ አባት። ደግሞም ሞዛያ፣
የቢንያም ልጅ ተመልከቱ
የመፅሐፈ ሞርሞን ነቢይ እና ንጉስ (ሞዛያ ፩–፮)
በምድር ውስጥ ሰላምን ለመመስረት ታላቅ ችግ
ርን ተቋቋመ፣ ኦምኒ ፩፥፳፫–፳፭ (ቃላት ፩፥፲፪–
፲፰)። ልጆቹን አስተማረ፣ ሞዛያ ፩፥፩–፰። መንግ
ስቱን ለልጁ ለሞዛያ ሰጠ፣ ሞዛያ ፩፥፱–፲፰። ህዝቦቹ
የመጨረሻውን ንግግር ለማዳመጥ ተሰበሰቡ፣ ሞዛያ
፪፥፩–፰። ህዝቦቹን አነጋገረ፣ ሞዛያ ፪፥፱–፬፥፴።
ህዝቦቹ ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን ገቡ፣ ሞዛያ ፭–፮።
ቢንያም፣ የያዕቆብ ወንድ ልጅ። ደግሞም
እስራኤል፤ ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የራሔል
ሁለተኛ ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፴፭፥፲፮–፳)።
የቢንያም ጊሳ፣ ያዕቆብ ቢንያምን ባረከው
(ዘፍጥ. ፵፱፥፳፯)። የቢንያም ትውልዶች የጦር

ነት ዘር ነበሩ። የእስራኤል የመጀመሪያ ንጉስ ሳኦል
(፩ ሳሙ. ፱፥፩–፪)፣ እና የአዲስ ኪዳን ሐዋሪያ ጳው
ሎስ (ሮሜ ፲፩፥፩) ሁለቱ ታዋቂ ቢንያማዊውኖች
ነበሩ።
ባህል
(፪ ተሰ. ፪፥፲፭) በቅዱስ መጻህፍት ውስጥ፣ ጌታ
ጻድቆች የሰዎችን ባህል እንዲያስወግዱ ሁልጊዜ
ያስጠነቅቃል (ዘሌዋ. ፲፰፥፴፤ ማር. ፯፥፮–፰፤
ሞዛያ ፩፥፭፤ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፱–፵)
ባለራዕይ። ደግሞም ነቢይ፤ ኡሪም እና ቱሚም
ተመልከቱ
በመንፈሳዊ አይን እግዚአብሔር ከአለም የደ
በቃቸውን ነገሮች ለማየት እግዚአብሔር ስልጣን
የሰጠው ሰው (ሙሴ ፮፥፴፭–፴፰)። እርሱም ገላጭ
እና ነቢይ ነው (ሞዛያ ፰፥፲፫–፲፮)። በመፅሐፈ ሞር
ሞን ውስጥ፣ አሞን ባለራዕይ ብቻ ልዩ ማስተርጎሚ
ያን፣ ወይም ኡሪምና ቱሚምን ለመጠቀም እንደ
ሚችል አስተማረ (ሞዛያ ፰፥፲፫፤ ፳፰፥፲፮)። ባለ
ራዕይ በፊት የነበረውን፣ አሁን ያለውን፣ እና ወደ
ፊት የሚሆነውን ያውቃል። በጥንት ጊዜ፣ ነቢይ
በብዙ ጊዜ ባለራዕይ ተብሎ ይጠራ ነበር (፩ ሳሙ.
፱፥፱፤ ፪ ሳሙ. ፳፬፥፲፩)።
ጆሴፍ ስሚዝ የኋለኛው ቀናት ታላቅ ባለራዕይ
ነው (ት. እና ቃ. ፳፩፥፩፤ ፻፴፭፥፫)። በተጨማሪም፣
ቀዳሚ አመራር እና የአስራ ሁለቱ ሸንጎ እንደ ነቢ
ያት፣ ባለራዕያት፣ እና ገላጮች ይደገፋሉ።
ዓመፀኛ ወገን ባለ ራእዮችን፣ አትመልከቱ
ይላሉ፥ ነቢያትንም፣ ቅኑን ነገር አትንገሩን ይላሉ፣
ኢሳ. ፴፥፱–፲።
የተመረጠውን ባለራዕይ ከወገብህ ፍሬ አስነሳ
ለሁ፣ ፪ ኔፊ ፫፥፮–፲፭።
ይህም ጥበብ ነው፤ አዎን፣ ባለራዕይ፣ ገላጭ፣
ተርጓሚ፣ እና ነቢይ እንዲሆን ነው፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፪። ጌታ ሀይረም ስሚዝን ለቤተክርስቲያኗ
ነቢይ፣ ባለራዕይ፣ እና ገላጭ እንዲሆን መደበው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፺፩–፺፬።
ባለቤት፣ ሚስት። ቤተሰብ፤ ጋብቻ፣ መጋባት
ተመልከቱ
ባለጠጎች። ሀብቶች ተመልከቱ
ባል። ቤተሰብ፤ ጋብቻ፣ መጋባት ተመልከቱ
ባል የሞተባት። ደግሞም በጎ ድርገት ተመልከቱ
ባሏ የሞተባት እና እንደገና ያላገባት ሴት።
ያለ መጻተኛ ድሀ አደግም መበለትም መጥተው
ይበላሉ፣ ዘዳግ. ፲፬፥፳፱።
ደሀ መበለቲቱ ከጕድለትዋ የነበራትን ሁሉ
ትዳርዋን ሁሉ ጣለች፣ ማር. ፲፪፥፵፩–፵፬። ወላ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ባርነት
ጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም በመከራ
ቸው ጠይቅ፣ ያዕ. ፩፥፳፯።
መበለቲቱንና ድሃ አደጉን በሚያስጨንቁ ላይ
ጌታ ፈጣን ምስክር ይሆንባቸዋል፣ ፫ ኔፊ ፳፬፥፭
(ዘካ. ፯፥፲)።
ባል የሞተባቸው እና የሙት ልጆችም ይረዳሉ፣
ት. እና ቃ. ፹፫፥፮ (ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፰)።
ባርነት። ደግሞም ነጻ፣ ነጻነት ተመልከቱ
በስጋ ወይም በመንፈስ መታሰር
የእስራኤል ቤት በኃጢአታቸው ምክንያት ተማ
ረኩ፣ ሕዝ. ፴፱፥፳፫።
ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮ
ነት ይሄዳል፣ ራዕ. ፲፫፥፲።
ክፉዎች ወደ ዲያብሎስ ምርኮ ይሰጣሉ፣ ፩ ኔፊ
፲፬፥፬፣ ፯። ሰዎች ነፃነትን ወይም ዘለዓለማዊ ህይ
ወትን ለመምረጥ ነጻነት አላቸው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯።
የስጋ ፈቃድ ለዲያብሎስ መንፈስ የምርኮ ሀይል
ይሰጣል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፱። የአባቶቻችሁን በምርኮ
መቆየት በሚገባ ታስታውሳላችሁን፣ አልማ ፭፥፭–
፮። ልባቸውን የሚያጠጥሩ በዲያብሎስ ምርኮ ይወ
ሰዳሉ፣ አልማ ፲፪፥፲፩። ዘወትር ንቁ መሆን እና
መፀለይ አለባችሁ፤ አለበለዚያ በዲያብሎስ ትፈ
ተናላችሁ እናም የእርሱ ምርኮኛም ትሆናላችሁ፣
፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭።
ባቢሎን። ደግሞም ናቡከደነዖር፤ አለም
ተመልከቱ
የባቢሎን ዋና ከተማ።
ባቢሎን በናምሩድ የተመሰረተ ነበር እና በመ
ስጼጦምያ ወይም በሰናዖር ምድር ውስጥ ከነበሩት
በላይ በእድሜ ታላቅ ከሆኑት ከተማዎች አንዷ ነበ
ረች (ዘፍጥ. ፲፥፰–፲)። ህዝቦች የባቢሎንን ግንብ
በሚሰሩበት ጊዜ ጌታ ቋንቋቸውን አደበላለቀባ
ቸው (ዘፍጥ. ፲፩፥፩–፱፤ ኤተር ፩፥፫–፭፣ ፴፫–
፴፭)። በኋላም ባቢሎን የናቡከደነዖር ዋና ከተማ
ሆነች። ታላቅ ከተማ ሰራ እና ብስባሹ አሁንም አለ።
ባቢሎን በጣም ክፉ ከተማ ሆነች እና ከእዚያ ጊዜ
ጀምሮ እርሷም የአለም ክፋት ምልክት ሆናለች።
ከባቢሎን ውስጥ ሽሹ፣ ኤር. ፶፩፥፮።
ባቢሎን ትመሰረታለች እና ትወድቃላች፣ ራዕ.
፲፯–፲፰።
ባቢሎን ትጠፋለች፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፭።
ባቢሎን ትወድቃለች፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፮።
በባቢሎን ውስጥ የሚቀሩት ማንንም አላድ
ንም፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፬። ከባቢሎንም ውጡ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፭፣ ፯፣ ፲፬።
ቤርሳቤህ። ደግሞም ዳዊት ተመልከቱ
የኦርዮ ሚስት፣ በኋላም የዳዊት ሚስት እና የሰ

፸፬
ለሞን እናት። ንጉስ ዳዊት ከእርሷ ጋር አመነዘረ።
እርሱም ባሏ በጦርነት እንዲሞት አደረገ (፪ ሳሙ.
፲፩)፣ ይህም ኀጢያት ለዳዊት ዘለአለማዊ ውጤት
ነበረው (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፱)።
ቤተ ልሔም
ከኢየሩሳሌም በደቡብ በአምስት ማይል (ስም
ንት ኪሎሜትር) የምትገኝ ከተማ። በእብራውያን
ቋንቋ፣ ቤተ ልሔም “የዳቦ ቤት” ማለት ነው፤
ኤፍራታም ተብላ ትጠራለች፣ ይህም “ፍሬ
ያማ”ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው
በቤተ ልሔም ነበር (ሚክ. ፭፥፪፤ ማቴ. ፪፥፩–፰)።
የራሔል መቀበሪያ ቦታ ነው (ዘፍጥ. ፴፭፥፲፱፤
፵፰፥፯)።
ሩት እና ቦዔዝ በዚህችም ኖሩ፣ ሩት ፩፥፳፪።
ሳሙኤል ዳዊትን በዚያ ቀባ፣ ፩ ሳሙ. ፲፮፥፩–፲፫፤
፲፯፥፲፪፣ ፲፭፤ ፳፥፮፣ ፳፰።
በዚያም ሄሮድስ ልጆችን አስገደለ፣ ማቴ.
፪፥፲፮።
ቤተመቅደስ፣ የጌታ ቤት። ደግሞም መንፈሳዊ
ስጦታ፤ ስነስርዓቶች፤ ቅድስተ ቅዱሳን፤
ታቦት ተመልከቱ
ቃል በቃል የጌታ ቤት ነው። ጌታ ህዝቡን ሁል
ጊዜም ብቁ ቅዱሳን የወንጌሉን ቅዱስ ስነስራአቶ
ችን ለእራሳቸው እና ለሙታናቸው የሚያከናውኑ
በትን ቅዱስ ህንጻ የሆነውን ቤተመቅደስ እንዲገ
ነቡ ያዝዛል። ጌታ ቤተመቅደሱን ይጊበኛል፣ እናም
ከማምለኪያ ቦታዎች ሁሉ የተቀደሰ ነው።
በሙሴ እና በእስራኤል ልጆች የተሰራው ታቦት
ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር የሚችል ቤተመቅደስ
ነበር። እስራኤላውያን ከግብፅ በተሳደሱበት ጊዜ
ይህን ተጠቀሙበት።
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተጠቀሰ ታዋቂ ቤተ
መቅደስ በሰለሞን በኢየሩሳሌም ውስጥ የተገነ
ባው ነው (፪ ዜና ፪–፭)። በ፭፻፹፯ ም.ዓ. በባቢሎን
ተደምስሶ ነበር እናም ከ፸ አመት በኋላ በዘሩባቤል
እንደገና ተገነባ (ዕዝ. ፩–፮)። የቤተመቅደሱ ክፍል
በ፴፯ ም.ዓ. ተቃጥሎ ነበር፣ እናም ታላቁ ሄሮድስ
በጓላም እንደገና ገነባው። ሮማውያን ቤተመቅደሱን
በ፸ ዓ.ም. ደመሰሱት።
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የእግዚአብሔር
ጻድቅ ተከታዮች ቤተመቅደሶችን እንዲገነቡ እና
በእዚያም እንዲያመልኩ ተመርተው ነበር (፪ ኔፊ
፭፥፲፮፤ ሞዛያ ፩፥፲፰፤ ፫ ኔፊ ፲፩፥፩)። በማንኛ
ውን ዘመን፣ እንዲሁም በቀናችን በዳግም በተ
መለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥም፣ ቤተመቅ
ደስን መገንባት እና በትክክል መጠቀም የእው
ነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች ናቸው። በዚህ
ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተመቅደስ ለጌታ የተ
ገነባው እና የተቀደሰው የከርትላንድ ቤተመቅ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፸፭
ደስ ነበር። ከእዚያ ጊዜ በኋላም፣ በምድር ላይ
ሁሉ በብዙ ቦታዎች ቤተመቅደሶች ተቀደሰው
ነበር።
በቅድስናውስ ስፍራ ማን ይቆማል፣ መዝ.
፳፬፥፫–፭። ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፣
ኢሳ. ፪፥፪–፫ (ሚክ. ፬፥፩–፪፣ ፪ ኔፊ ፲፪፥፪–፫)።
ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፣ ሚል. ፫፥፩
(፫ ኔፊ ፳፬፥፩፣ ት. እና ቃ. ፴፮፥፰፣ ፵፪፥፴፮)።
ኢየሱስም መቅደስን አጸዳ፣ ማቴ. ፳፩፥፲፪–፲፮
(ማር. ፲፩፥፲፭–፲፰፣ ሉቃ. ፲፱፥፵፭–፵፰)።
ቅዱሳን ቤተመቅደስን በምዙሪ እንዲገነቡ
ታዘዙ፣ ት. እና ቃ. ፶፯፥፫ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፫–
፭)። የእግዚአብሔር ቤት፣ መስርቱ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፲፱ (ት. እና ቃ. ፻፱፥፰)። ጌታ ቅዱሳን ቤተ
መቅደስን ስላልገነቡ ተገሰጹ፣ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩–
፲፪። ቅዱስ ወዳልሆኑ ቤተመቅደሶች አልመጣም፣
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፭–፲፯። ይህን ቤት ተቀብዬ
ዋለሁ፣ እና ስሜም በዚህ ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፻፲፥፯–፰። ለስሙ ህዝቦቹ ሁልጊዜም ቤት እንዲ
ገነቡ ያዝዛል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፱። ፵በቤተመ
ቅደሶች ውስጥ ከሚሰሩት ስራዎች መካከል በተ
ጨማሪም ልጆችን ከወላጆቻቸው ጋር ማስተሳሰር
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፯–፵፰። የኋለኛው ቀን
ታላቅ ስራዎች በተጨማሪም ቤተመቅደሶችን መገ
ንባት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫–፶፬።
ቤተሰብ። ደግሞም ልጅ፣ ልጆች፤ ሟች አባት፤
እናት፤ ጋብቻ፣ መጋባት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ ቤትሰብ በአንድ ቤት ውስጥ ወይም ከአ
ንድ የቤተሰብ መሪ በታች የሚኖር ባልና ሚስት፣
ልጆች፣ እና አንዳንዴም ዘመዶችን የሚያጠቃልሉ
ናቸው። ልጆች ያለው ያላባ ሰው፣ ልጆች የሌላቸው
ባልና ሚስት፣ ወይም ብቻውን የሚኖር ያላገባ ሰው
ቤተሰብ ለመሆንም ይችላሉ።
በአጠቃላይ፣ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ
ይባረካሉ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፫ (ዘፍጥ. ፳፰፥፲፬፣ አብር.
፪፥፲፩)። ለእስራኤል ወገኖች ሁሉ አምላክ እሆናቸ
ዋለሁ፣ ኤር. ፴፩፥፩።
በሰማይና በምድር ያለ ቤተሰብ በሙሉ በአብ ስም
ተሰጥቶታል፣ ኤፌ. ፫፥፲፬–፲፭።
አዳምና ሔዋን የምድር ቤተሰቦችን ሁሉ
አመጡ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳።
ክብርህ ለዘለአለም የዘራቸው ቀጣይነት ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፱። በዘለአለም አለሞች የዘለአ
ለም ህይወቶችን አክሊል እሰጠዋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፶፭። ልጆችን ከወላጆቻቸው ጋር ማስተሳሰር
የዘመን ፍጻሜ ታላቅ ስራ ክፍል ነው፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፵፰።
ወንድና ሴት አድርጌም ፈጠርኳቸው እንዲህም

ቤተሰብ
አልኳቸው፥ ብዙ ተባዙ፣ ሙሴ ፪፥፳፯–፳፰።
ሰው ብቻውን መሆኑ መልካም አይደለም፣ ሙሴ
፫፥፲፰። አዳምና ሔዋን አብረው መስራት ጀመሩ፣
ሙሴ ፭፥፩።
የወላጆች ሀላፊነቶች፣ አብርሐም ልጆቹን
ያዛል፣ እናም የጌታን መንገድ ይጠብቃሉ፣ ዘፍጥ.
፲፰፥፲፯–፲፱። ለልጆችህም እነዚህን ቃላቶች በት
ጋት አስተምር፣ ዘዳግ. ፮፥፯ (ዘዳግ. ፲፩፥፲፱)።
ልጁን የሚወድ ግን ተግቶ ይገሥጻዋል፣ ምሳ.
፲፫፥፳፬ (ምሳ. ፳፫፥፲፫)። ልጅን በሚሄድበት መን
ገድ ምራው፣ ምሳ. ፳፪፥፮። ከምትወዳት ሚስትህ
ጋር ደስ ይበልህ፣ መክ. ፱፥፱። ልጆችሽም ሁሉ
ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ ኢሳ. ፶፬፥፲፫
(፫ ኔፊ ፳፪፥፲፫)።
ልጆቻችሁን በጌታ ምክር አሳድጉአቸው፣ ኤፌ.
፮፥፩–፬ (ኢኖስ ፩፥፩)። ስለ ቤተ ሰዎቹ የማያስብ
ማንም ቢሆን፥ ሃይማኖትን የካደ ነው፣ ፩ ጢሞ.
፭፥፰።
በአፍቃሪ ወላጅ ስሜት መከራቸው፣ ፩ ኔፊ
፰፥፴፯። ልጆቻችን የትኛውን ምንጭ መመልከት
እንዳለባቸው ያውቁ ዘንድ፣ ስለክርስቶስ እንናገ
ራለን፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፮። ባሎቻቸውና ሚስቶቻ
ቸው ልጆቻቸውን ይወዳሉ፣ ያዕቆ. ፫፥፯። እርስ
በርሳቸው እንዲዋደዱ እንዲሁም አንደኛው ሌላ
ኛውን እንዲያገለግል ታስተምሯቸዋላችሁ፣ ሞዛያ
፬፥፲፬–፲፭። ቤተሰቦቻችሁን እስከደም ጠብታ ተከ
ላከሉ፣ አልማ ፵፫፥፵፯። ሚስቶቻችሁ እና ልጆቻ
ችሁ ይባረኩ ዘንድ፣ ዘወትር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር
ፀልዩ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፩።
ወላጆች ልጆቻቸውን ወንጌልን ያስተምሩ፣
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭። ቤተሰቡን የማስተዳደር
ሀላፊነት ያለበት እያንዳንዱም ሰው ያስተዳድር፣
ት. እና ቃ. ፸፭፥፳፰። ሁሉም ልጆች በወላጆቻ
ቸው ላይ የመደገፍ መብት አላቸው፣ ት. እና ቃ.
፹፫፥፬። ልጆቻችሁን በብርሀን እና በእውነት እሳ
ድጓቸው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵። ቤትህን በስርዓት
አስተካክል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵፫–፵፬፣ ፶። የክህ
ነት ባለስልጣኖች ግብዝነት በሌለው ፍቅር በሌሎች
ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩።
አዳምና ሔዋን ሁሉንም ነገሮች ለልጆቻቸው
አሳወቁ፣ ሙሴ ፭፥፲፪።
የልጆች ሀላፊነቶች፣ አባትህንና እናትህን አክ
ብር፣ ዘፀአ. ፳፥፲፪። ልጄ ሆይ፣ የአባትህን ምክር
ስማ፣ ምሳ. ፩፥፰ (ምሳ. ፲፫፥፩፣ ፳፫፥፳፪)።
ኢየሱስ ለወላጆቹ ይታዘዝላቸውም ነበር፣ ሉቃ.
፪፥፶፩። ኢየሱስ የአባተን ፈቃዴን አደረገ፣ ዮሐ.
፮፥፴፰ (፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫)። ለወላጆቻችሁ በጌታ
ታዘዙ፣ ኤፌ. ፮፥፩ (ቄላ. ፫፥፳)።
ልጆች ንስሀ ከገቡ፣ ቁጣችሁ ይመለስ፣
ት. እና ቃ. ፺፰፥፵፭–፵፰። የሔዋን ታማኝ ሴት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቤቴል
ልጆች እውነተኛውንና ህያውን እግዚአብሔር አመ
ለኩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፰–፴፱።
ዘለአለማዊ ቤተሰብ፣ ትምህርት እና ቃል ኪዳ
ኖች የጋብቻ ግንኙነት እና የቤተሰብ ዘለአለማዊ
ሁኔታን ይገልጻል። የሰለስቲያል ጋብቻ እና የቤ
ተሰብ መቀጠል ባሎችና ሚስቶች አምላኮች እን
ዲሆኑ ያስችላቸዋል (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፭–፳)።
ቤቴል
በእብራውያን ቋንቋ፣ ይህ “የእግዚአብሔር
ቤት” ማለት ነው እና በእስራኤል ውስጥ ከሚገ
ኙት ቦታዎች ሁሉ በላይ ቅዱስ የሆነ ነው። የሚገ
ኘው ከኢየሩሳሌም ወደ ሰሜን በአስር ማይል (፲፮
ኪሎሜትር) የሚርቅ ነው። በዚህም አብርሐም ወደ
ከነዓን በመጀመሪያ በደረሰበት ጊዜ መሰዊያውን
ገነባበት (ዘፍጥ. ፲፪፥፰፤ ፲፫፥፫)። በዚህም ያዕቆብ
ወደ ሰማይ የሚደርስ መሰላልን በህልም አየ (ዘፍጥ.
፳፰፥፲–፲፱)። በሳሙኤል ዘመን ይህም የተቀደሰ ቦታ
ነበር (፩ ሳሙ. ፯፥፲፮፤ ፲፥፫)።
ቤት። ደግሞም ቤተሰብ ተምለከቱ
ቤት የወንጌል እና የቤተሰብ ስራዎች ዋና ቦታ
መሆን ይገባዋል።
ሰው የወሰዳትንም ሚስቱን ደስ ያሰኛት፣ ዘዳግ.
፳፬፥፭።
ወደ ቤቱም ሰደደው፣ ማር. ፰፥፳፮። ልጆች ለገዛ
ቤተ ሰዎቻቸው እግዚአብሔርን መምሰል ያሳዩ ዘ፣
፩ ጢሞ. ፭፥፬። ራሳቸውን የሚገዙ፥ ንጹሖች፥
በቤት የሚሠሩ ሁኑ፣ ቲቶ ፪፥፭።
ወደ ቤታችሁ ሂዱ፣ እናም ስለተናገርኳችሁ
ነገሮች አሰላስሉ፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፪–፫። በድፍረት
እንዲቆሙ፣ እናም ለሚስቶቻቸው፣ እናም ለል
ጆቻቸው፣ ለመኖሪያቸው እናም ለቤታቸው
እንዲዋጉ በታላቅ ሀይል ተናገርኩአቸው፣ ሞር.
፪፥፳፫።
አባቶች በቤትም ቅን እና አሳቢ እንዲሆኑ ታዝዘ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵፫–፵፬፣ ፵፰–፶።
ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት። ደግሞም መንፈሳዊ
ሞት፤ ስጋዊ ሞት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
የአዳም እና የሔዋን ውድቀት፤ ደህንነት
ተመልከቱ
ሰውን ከባሪያነት ለማዳን እንደመክፈል አይነት፣
ማዳን፣ መግዛት፣ ወይም ለማዳን መክፈል። ቤዛ
ነት የኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያን እና ሰው
ከኃጢያት መዳንን ይጠቅሳል። የኢየሱስ የኃጢያት
ክፍያ የሰውን ዘር ከስጋዊ ሞት ያድናል። በኃጢያት
ክፍያም፣ በእርሱ እምነት ያላቸው እና ንስሀ የሚገ
ቡት ከመንፈስ ሞትም ድነዋል።

፸፮
ተቤዥቼሃለሁ፣ ኢሳ. ፵፬፥፳፪። ከሞትም
እቤዣቸዋለሁ፣ ሆሴ. ፲፫፥፲፬ (መዝ. ፵፱፥፲፭)።
በክርስቶስ ደም የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣
ኤፌ. ፩፥፯፣ ፲፬ (ዕብ. ፱፥፲፩–፲፭፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፲፰–
፲፱፣ አልማ ፭፥፳፩፣ ሔለ. ፭፥፱–፲፪)።
ጌታ ነፍሴን ከሲኦል አድኗታል፣ ፪ ኔፊ ፩፥፲፭።
ቤዛነት የሚመጣው በቅዱስ መሲሕ በኩል ይመ
ጣል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፮–፯፣ ፳፮ (ሞዛያ ፲፭፥፳፮–፳፯፣
፳፮፥፳፮)። በቤዛነት ፍቅር ዘምረዋል፣ አልማ ፭፥፱
(አልማ ፭፥፳፮፣ ፳፮፥፲፫)። ለኃጢአተኞች የሞት
እስር ከመፈታት በስተቀር ቤዛነት እንዳልተፈ
ፀመ ሆነው ይቆያሉ፣ አልማ ፲፩፥፵–፵፩ (አልማ
፴፬፥፲፮፣ ፵፪፥፲፫፣ ሔለ. ፲፬፥፲፮–፲፰)። ኢየሱስ
ክርስቶስ ለዓለም ቤዛነትን አምጥቷል፣ ሞር. ፯፥፭–
፯። የቤዛነት ኃይል ህጉ ለሌላቸው ሁሉ ይመጣል፣
ሞሮኒ ፰፥፳፪ (ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፬)።
የማያምኑት ከመንፈሳዊ ውድቀታቸው አይድ
ኑም፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፬። ህፃናት ከአለም መጀ
መሪያ ጀምሮ በአንድያ ልጄ ድነዋል፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፵፮። ሕዝቡን ጌታ አድኗል፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፺፱። ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ በራዕይ የሙታን ቤዛ
ነትን አዩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰።
አዳም እና ሔዋን በቤዛነታቸው ተደሰቱ፣ ሙሴ
፭፥፱–፲፩።
ብሉይ ኪዳን። ደግሞም መፅሐፍ ቅዱስ፤
ቅዱሳት መጻህፍት፤ አምስቱ መጻህፍት
ተመልከቱ
በመንፈስ ቅዱስ ተፅዕኖ ስራ የሰሩ እና በብዙ መቶ
አመታት ስለኢየሱስ ክርስቶስ እና ስለወደፊት አገ
ልግሎቱ የመሰከሩ የጥንት ነቢያት ፅሁፎች ናቸው።
ይህም የአብርሐምና የትውልዶቹን ታሪኮች፣ እናም
ከአብርሐም ጀምሮ፣ ጌታ ከአብርሐምና ከትውል
ዶቹ ጋር ስለገባው ቃል ኪዳን፣ ወይም ምስክር፣
ታሪክ ይዘረዝራል።
የመጀመሪያው አምስት መፅሐፎች የተጻፉት
በሙሴ ነበር። እነዚህም ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት
ዘፀአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘኁልቁ፣ ኦሪት
ዘዳግም ነበሩ። ኦሪት ዘፍጥረት ስለምድር፣ ስለሰው
ዘር፣ ስለቋንቋዎች፣ ስለዘሮች፣ እና ስለእስራኤል
ቤት መጀመሪያ ስረ ነገር ይጠቅሳል።
የታሪክ መፅሐፎቹ ስለእስራኤል ድርጊቶች
ይነግራሉ። እነዚህ መፅሐፎችም ኢያሱ፣ መሳፍ
ንት፣ ሩት፣ ፩ እና ፪ ሙኤል፣ ፩ እና ፪ ነገስት፣
፩ እና ፪ ዜና መዋዕል፣ ኤዝራ፣ ነሀምያ፣ እና አስ
ቴር ናቸው።
የግጥም መፅሐፎች አንዳንድ የነቢያትን ጥበቦች
እና ስነ ፅሑፎችን ይመዘግባሉ። እነዚህም ኢዮብ፣
መዝሙር፣ ምሳሌዎች፣ መክብብ፣ መኃልየ
መኃልይ ዘሰለሞን፣ ሰቆቃወ ኤርምያስ ናቸው።
ነቢያት እስራኤልን ስለኃጢያቷ አስጠናቀቋት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፸፯
እናም ታዛዥ በመሆን ስለሚመጡት በረከቶችም
መሰከሩ። እነርሱም ንስሀ ለሚገቡት፣ ስነስርዓቶችን
ለሚቀበሉት፣ እና በወንጌሉ ለሚኖርት ኃጢያት
ስለሚከፍለው ስለክርስቶስ መምጣት ተነበዩ። የነ
ቢያቱ መፅሐፎችም፣ ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ፣ ሕዝ
ቅኤል፣ ዳንኤል፣ ሆሴዕ፣ ኢዩኤል፣ ዓሞጽ፣ አብ
ድዩ፣ ዮናስ፣ ሚክያስ፣ ናሆም፣ እንባቆም፣ ሶፎን
ያስ፣ ሐጌ፣ ዘካርያስ፣ ሚልክያስ ነበሩ።
ብዙዎቹ የብሉይ ኪዳን መፅሐፎች የተጻፉት በእ
ብራውያን ቋንቋ ነበር። አንዳንዶቹ ጽሁፎች አሬማ
ውያን የሚባል የተመሳሰለ ቋንቋ የያዙ ናቸው።
ብልጣሶር። ደግሞም ባቢሎን ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ቂሮስ ባቢሎንን ከማ
ሸነፉ በፊት ይነግስ የነበረው የባቢሎን የመጨረሻ
ንጉስ፤ የናቡከደነዖር ወንድ ልጅ እና ተረካቢ (ዳን.
፭፥፩–፪)።
ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን። ደግሞም
ህሊና፤ መንፈስ ቅዱስ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እውቀተኛነት፣ እውቀተኛዎች፤ እውነት
ተመልከቱ
በኢየሱስ በኩል ከእግዚአብሔር የሚመጡ እና
ህይወትና ብርሀን ለሁሉም ነገሮች የሚሰጡ መለኮ
ታዊ ሀይል ወይም ተፅዕኖ። በሰማይ እና በምድር ላይ
ሁሉም ነገሮች የሚመሩበት ህግ ነው (ት. እና ቃ.
፹፰፥፮–፲፫)። ይህም ደግሞ ሰዎች የወንጌል እው
ነትን እንዲያስተውሉ ይረዳል እናም ወደ ደህንነት
በሚመራው የወንጌል መንገድም ይረዳቸዋል (ዮሐ.
፫፥፲፱–፳፩፤ ፲፪፥፵፮፤ አልማ ፳፮፥፲፭፤ ፴፪፥፴፭፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፰–፳፱፣ ፴፩–፴፪፣ ፵፣ ፵፪)።
ዮሐንስ የክርስቶስ ብርሀን ከመንፈስ ቅዱስ
ጋር መምታታት አይገባውም። የክርስቶስ ብር
ሀን ሰው አይደለም። ይህም ከእግዚአብሔር የሚ
መጣና ሰውን መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል የሚ
ያዘጋጅ ተፅዕኖ ነው። በሰዎች ህይወት ላይ ሁሉ
ለጥሩ ተፅዕኖ ያለው ነው (ዮሐ. ፩፥፱፤ ት. እና ቃ.
፹፬፥፵፮–፵፯)።
የክርስቶስ ብርሀን የሚታይበት አንዱ መንገድ
ህሊና ነው፣ ይህም ሰው በትክክልና በስህተት መካ
ከል እንዲመርጥ ይረዳል (ሞሮኒ ፯፥፲፮)። ሰዎች
ስለወንጌል በተጨማሪ ሲማሩ፣ ህሊናቸው ስሜት
በቀላል የሚሰማው ይሆናል (ሞሮኒ ፯፥፲፪–፲፱)።
የክርስቶስ ብርሀንን የሚያዳምጡ ሰዎች ወደ ኢየሱስ
ክርስቶስ ወንጌል ይመራሉ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፮–
፵፰)።
እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ መዝ. ፳፯፥፩። በእ
ግዚአብሔር ብርሃን እንሂድ፣ ኢሳ. ፪፥፭ (፪ ኔፊ
፲፪፥፭)። እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ ነው፣
ኢሳ. ፷፥፲፱።
ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ

ተስፋ
ዓለም ይመጣ ነበር፣ ዮሐ. ፩፥፬–፱ (ዮሐ. ፫፥፲፱፣
ት. እና ቃ. ፮፥፳፩፣ ፴፬፥፩–፫)። እኔ የዓለም ብር
ሃን ነኝ፣ ዮሐ. ፰፥፲፪ (ዮሐ. ፱፥፭፣ ት. እና ቃ.
፲፩፥፳፰)።
ብርሃን የሆነው ማንኛውም መልካም ነው፣
አልማ ፴፪፥፴፭። ክርስቶስ የዓለም ህይወት እና
ብርሃን ነው፣ አልማ ፴፰፥፱ (፫ ኔፊ ፱፥፲፰፣
፲፩፥፲፩፣ ኤተር ፬፥፲፪)። እያንዳንዱ ሰው መል
ካሙን ከመጥፎው ለይቶ ያውቅ ዘንድ የክርስቶስ
መንፈስ ተሰጥቶታል፣ ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፱።
ከእግዚአብሔር የሆነውም ብርሀን ነው፤ ብር
ሀኑም እስከ ፍጹሙ ቀን ድረስ እየተጨመረ ይበ
ራል፣ ት. እና ቃ. ፶፥፳፬። መንፈስም ወደአለም
ለሚመጣው ለእያንዳንዱ ሰው ብርሀን ይሰጣል፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፭–፵፰ (ት. እና ቃ. ፺፫፥፩–
፪)። ትእዛዛቱን የሚያከብርም እውነት እና ብርሀንን
ይቀበላል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፯–፳፰። ብርሀን እና
እውነት ክፉውን ይተዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፯።
ብቁ፣ ብቁነት። ደግሞም ጻድቅ፣ ጽድቅ
ተመልከቱ
በግል ጻድቅ መሆን እና በጌታ እና በእርሱ በተመ
ደቡት መሪዎች አስተያየት ተቀባይነትን ማግኘት።
መስቀሉንም የማይዝ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፣
ማቴ. ፲፥፴፰። ለሠራተኛ ደመወዙ ይገባዋል፣
ሉቃ. ፲፥፯ (ት. እና ቃ. ፴፩፥፭)።
ብቁ ሳትሆኑ እንዳትጠመቁም ተጠንቀቁ፣ ሞር.
፱፥፳፱። ብቁ የሆኑ ካልሆነ በስተቀር እነርሱ አይጠ
መቁም፣ ሞሮኒ ፮፥፩።
ስራ ፈት የሆነውም ለመቆም ብቁ ሆኖ አይቆ
ጠርም፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፻። መገሰፅን ለመቀበል
የማይችል ለመንግስቴ ብቁ አይደለም፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፴፩። ክህነት ብቁ ለሆኑ ወንድ አባላት በሙሉ
ተሰጥቷል፣ አ.አ. ፪።
ቦኤዝ። ደግሞም ሩት ተመልከቱ
የሩት ባል (ሩት ፬፥፱–፲)፤ የእስራኤል ንጉስ
ዳዊት የአያት አባት (ሩት ፬፥፲፫–፲፯)፤ እና የነገስ
ታት ንጉስ ክርስቶስ ቅድመ አያት (ሉቃ. ፫፥፴፪)።
ተስፋ። ደግሞም እምነት፣ ማመን ተመልከቱ
ቃል ለተገቡት የጽድቅ በረከቶች በልበ ሙሉነት
መጠበቅ እና በጉጉት መመኘት። ቅዱሣት መጻህ
ፍት ብዙ ጊዜ ተስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት
በኩል የዘለአለም ህይወትን መጠበቅ እንደሆነ ይና
ገራሉ።
እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ቡሩክ ነው፣
ኤር. ፲፯፥፯። እግዚአብሔር ግን ለሕዝቡ መሸሸጊያ
ይሆናል፣ ኢዩ. ፫፥፲፮።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ተረስትሪያል ክብር
በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት
ተስፋ አለን፣ ሮሜ ፲፭፥፬። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙ
ታን በመነሣቱ ለሕያው ተስፋ ሰጥቶናል፣ ፩ ጴጥ.
፩፥፫። ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹሕ እንደ
ሆነ ራሱን ያነጻል፣ ፩ ዮሐ. ፫፥፪–፫።
ፍጹም የሆነ የተስፋ ብርሃን እየኖራችሁ መቀ
ጠል አለባችሁ፣ አሜን፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳። እም
ነት፣ ተስፋና ልግስና እንደሚኖራችሁ እርግጠኛ
ሁኑ፣ አልማ ፯፥፳፬ (፩ ቆሮ. ፲፫፥፲፫፣ ሞሮኒ
፲፥፳)። ዘለአለማዊ ህይወትን ለመቀበል በተስፋ
የተሞላችሁ ሁኑ፣ አልማ ፲፫፥፳፯–፳፱። እምነት
ካላችሁ እውነት ስለሆኑትና ስለማይታዩት ነገ
ሮች ተስፋ ይኖራችኋል፣ አልማ ፴፪፥፳፩ (ዕብ.
፲፩፥፩)። ተስፋ በእምነት የሚመጣ ነው፤ ተስፋም
ለሰዎች ነፍስ እንደመሃልቅ ነው፣ ኤተር ፲፪፥፬
(ዕብ. ፮፥፲፯–፲፱)። ሰው ተስፋ ማድረግ ይገባ
ዋል፣ አለበለዚያ ውርስን ሊቀበል አይችልም፣
ኤተር ፲፪፥፴፪። ሞርሞን ስለእምነት፤ ተስፋ እና
ልግስና ተናገረ፣ ሞሮኒ ፯፥፩። በክርስቶስ የኃ
ጢያት ክፍያ ለዘለዓለም ህይወት እንዲኖራችሁ
ተስፋ ይኑራችሁ፣ ሞሮኒ ፯፥፵–፵፫። መንፈስ
ቅዱስ በተስፋ ይሞላል፣ ሞሮኒ ፰፥፳፮ (ሮሜ
፲፭፥፲፫)።
ለግርማዊ ትንሳኤ ፅኑ ተስፋ ኖሮአቸው ከስጋ
ህይወት ሄደው ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፲፬።
ተረስትሪያል ክብር። ደግሞም የክብር
ደረጃዎች ተመልከቱ
ከመጨረሻው ፍርድ በኋላ ሰዎች የሚኖሩበት
ከሶስቱ የክብር ደረጃዎች ሁለተኛው።
ጳውሎስ የተረስትሪያል ክብርን እንደ ጨረቃ
ክብር ተመሳስሎ ተመለከተ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵–
፵፩።
ጆሴፍ እና ስድኒ ሪግደን የተረስትሪያል ክብ
ርን ተመለከቱ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፩–፹። የተ
ረስትሪያል ክብርን ከቲለስቲያል ክብር ይበልጥ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፺፩። በተረስትሪያል መን
ግስት ህግ መፅናት የማይችለውም በተረስትሪያል
ክብር መፅናት አይችልም፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፫፣
፴፣ ፴፰።
ተራ አስተሳሰብ። ደግሞም ክፉ መናገር
ተመልከቱ
ቅዱስ ነገሮችን እንደተራ መመልከት (ት. እና ቃ.
፹፬፥፶፬)።
ቅዱሳን ጥቅም የሌላቸውን ሀሳቦችና ከልክ በላይ
የሆኑ ሳቆች አይኑራቸው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፱።
ኩራታችሁን እና ተራ አስተሳሰባችሁን ሁሉ
አቁሙ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፩።
ተቃራኒ። ጭንቀት ተመልከቱ

፸፰
ተንኮል። ደግሞም ሽንገላ (ውሸት)፣ መዋሸት፣
ማታለል ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ተንኮል አታላይ
ብልህ ነው።
በመንፈሱም ሽንገላ የሌለበት ሰው ምስጉን ነው፣
መዝ. ፴፪፥፪ (መዝ. ፴፬፥፲፫፣ ፩ ጴጥ. ፪፥፩)።
ናትናኤልም ተንኰል የሌለበት በእውነት የእስራ
ኤል ሰው ነው፣ ዮሐ. ፩፥፵፯ (ት. እና ቃ. ፵፩፥፱–
፲፩)።
ንጹህ እውቀትያለ ተንኮል መንፈስን በታላቅ
የሚያሳድግ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፪።
ቲለስቲያል ክብር። ደግሞም የክብር ደረጃዎች
ተመልከቱ
ከመጨረሻው ፍርድ በኋላ ሰዎች ከሚኖሩባቸው
ከሶስቱ የክብር ደረጃዎች ዳግማዊ።
ጳውሎስ የከዋክብትም ክብርን አየ፣ ፩ ቆሮ.
፲፭፥፵–፵፩።
ጆሴፍ ስሚዝ እና ስድኒ ሪግደን የቲለስቲያል
ክብርን ተመለከቱ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፩–፺።
የቲለስቲያል አለም ኗሪዎች እንደ ከዋክብት ለመ
ቆጠር የማይችሉ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፱–
፻፲፪። በቲለስቲያል መንግስት ህግ መፅናት የማይ
ችለውም በቲለስቲያል ክብር መፅናት አይችልም፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፳፬፣ ፴፩፣ ፴፰።
ቲቶ። ደግሞም ወደ ቲቶ መልእክት፤ የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ከጳውሎስ ጋር ወደ ኢየ
ሩሳሌም አብሮ የተጓዘ እና በኋላም ሚስዮን የሆነ
ታማኝ የግሪክ ሰው (ገላ. ፪፥፩–፬፤ ፪ ጢሞ. ፬፥፲)።
ቲቶ በቆሮንቶስ ለሚገኙት ቅዱሳን የመጀምሪያውን
መልዕክት ወስዷል (፪ ቆሮ. ፯፥፭–፰፣ ፲፫–፲፭)።
ታላቅ ደስታ። እርካታ ተመልከቱ
ታላቅና የርኩሰት ቤተክርስቲያን።
ዲያብሎስ—የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን
ተመልከቱ
ታማኝ፣ ታማኝነት። ደግሞም ቅንነት
ተመልከቱ
ልባዊ፣ እውነተኛና፣ ሀሰት የለሽ መሆን።
እውነትን የሚያደርጉ ግን በጌታ ዘንድ የተወደዱ
ናቸው፣ ምሳ. ፲፪፥፳፪። የተሳልኸውን ፈጽመው፣
መክ. ፭፥፬–፭።
የሚያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናል፣ ፪ ቆሮ.
፬፥፩–፪። ኑሮአችሁ መልካም ይሁን፣ ፩ ጴጥ.
፪፥፲፪።
ለውሸታም ወዮለት፣ ወደታች ወደ ሲዖል ይጣ
ላልና፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፬። መንፈስ እውነቱን ይናገ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፸፱
ራል እንጂ አይዋሽም፣ ያዕቆ. ፬፥፲፫። ማንም ከጎ
ረቤቱ የተበደረ፣ የተበደረውን ነገር መመለስ አለ
በት፣ ሞዛያ ፬፥፳፰ (ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፭)። ለሰ
ዎች ፍትሃዊ ሁን፣ በትክክል ፍረድ፣ እናም ያለማ
ቋረጥ መልካምን ስራ፣ አልማ ፵፩፥፲፬።
እያንዳንዱም ሰው በቅንነት ይስራ፣ ት. እና ቃ.
፶፩፥፱። በመካከላቸው በልቦቻቸው ታማኝ እንደ
ሆኑ የሚያውቁ፣ በእኔ ተቀባይ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፺፯፥፰። ታማኝ፣ ጥበበኛ፣ እና ጥሩ ሰዎች ለፖለቲካ
ሀላፊነት ይፈለጉ፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፬–፲። ጎረቤ
ታችሁ ያጡት ነገር ካገኛችሁ፣ እንደገና መልሳ
ችሁ ለመስጠት በትጋት ፈልጉት፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፳፮።
በታማኝነት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፫።
ታቦት። ደግሞም ቅድስተ ቅዱሳን፤
ቤተመቅደስ፣ የጌታ ቤት፤ የኪዳን ታቦት
ተመልከቱ
የጌታ ቤት፣ ከግብፅ በተሰደዱበት ጊዜ እስራኤል
የሚያመልኩበት ዋና ቦታ። ታቦቱ ከቦታ ወደ ቦታ
የሚዘዋወር ቤተመቅደስ ነበር እናም መሰባበር እና
እንደገና መገንባት ይችል ነበር። የእስራኤል ልጆች
የሰለሞን ቤተመቅደስን እስከሚገነቡ ድረስ ታቦትን
ተጠቀሙ (ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፰)።
እግዚአብሔር የታቦትን ንድፍ ለሙሴ ገለጸ
(ዘፀአ. ፳፮–፳፯)፣ እናም የእስራኤል ልጆች በን
ድፉ መሰረት ገነቡት (ዘፀአ. ፴፭–፵)። ታቦቱ በተፈ
ጸመ ጊዜ ዳመና ድንኳኑን ሸፈነ፣ እናም የጌታ ክብር
ታቦቱን ሞላው (ዘፀአ. ፵፥፴፫–፴፬)። ዳመናው የእ
ግዚአብሔር መገኘት ምልክት ነበር። በምሽት፣ የእ
ሳት አመለካከት ነበረው። ዳመናው በድንኳኑ ላይ
ሲቀር፣ የእስራኤል ልጆች ይሰፍራሉ። ይህም ተነ
ስቶ ሲሄድ፣ እነርሱም ከእዚህ ጋር አብረው ሄዱ
(ዘፀአ. ፵፥፴፮–፴፰፤ ዘኁል. ፱፥፲፯–፲፰)። የእስ
ራኤል ልጆች በበረሀ ውስጥ በሚንቀዋለሉበት ጊዜ
እና ቀነዓንን በሚያሸንፉበት ጊዜ ታቦቱን ተሸክ
መው ይሄዱ ነበር። ጦርነቱን ካሸነፉ በኋላ፣ ጌታ
በመረጠበ በሴሎ ታቦቱ ተቀመጠ (ኢያ. ፲፰፥፩)።
የእስራኤል ልጆች የሰለሞን ቤተመቅደስን ከገነቡ
በኋላ፣ ታቦቱ ከታሪክ በሙሉ ጠፋ።
ጌታ እና ኢሳይያስ ታቦትን በጌታ ዳግም ምፅዓት
ጊዜ እንደሚገኙት እንደ ፅዮን ከተማዎች እና ኢየሩ
ሳሌም ምሳሌ ተጠቅመውበት ነበር (ኢሳ. ፴፫፥፳፤
ሙሴ ፯፥፷፪)።
ተአምራት። ደግሞም ምልክት፤ እምነት፣
ማመን ተመልከት
በእግዚአብሔር ሀይል የተደረገ አስደናቂ ድር
ጊት። ታዕምራቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ውስጥ
አስፈላጊ የሆኑ ክፍሎች ናቸው። እነዚህም በተ
ጨማሪ ፈውሶችን፣ ሙታንን ወደ ህይወት ዳግም

ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ
መመለስ፣ እና ትንሳኤ ናቸው። ታዕምራቶች የኢ
የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክፍሎች ናቸው። ታዕምራ
ቶች እንዲታዩ ዘንድ እምነት አስፈላጊ ነው (ማር.
፮፥፭–፮፤ ሞር. ፱፥፲–፳፤ ኤተር ፲፪፥፲፪)።
ፈርዖን ሲናገር፣ ተአምራትን አሳዩኝ፣ ዘፀአ.
፯፥፱።
በስሜ ተአምር ሠርቶ በቶሎ በእኔ ላይ ክፉ መና
ገር የሚችል ማንም የለም፣ ማር. ፱፥፴፱። ኢየሱስ
የምልክቶች መጀመሪያ ቃና አደረገ፣ ዮሐ. ፪፥፲፩።
እኔ የተአምራት አምላክ ነኝ፣ ፪ ኔፊ ፳፯፥፳፫።
ድንቅ ስራን የሚሰራው በእግዚአብሔር ኃይል መሰ
ረት ነው፣ አልማ ፳፫፥፮። ክርስቶስ በአሜሪካ ክፍለ
አህጉር ውስጥ ለሚገኙት በነበራቸው ታላቅ እም
ነት ታላቅ ተአምራቶችን ለማሳየት ችሏል፣ ፫ ኔፊ
፲፱፥፴፭። እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ መሆ
ኑን አላቆመም፣ ሞር. ፱፥፲፭።
እኔ ካላዘዝኳችሁ በስተቀር ተአምራትን አት
ፈልጉ፣ ት. እና ቃ. ፳፬፥፲፫–፲፬። ለአንዳንዶቹ
ተአምራትን ማድረግ ተሰጥቷቸዋል፣ ት. እና ቃ.
፵፮፥፳፩ (ሞሮኒ ፲፥፲፪)።
ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ። ደግሞም ህግ፤
መራመድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ
(መሄድ)፤ መባረክ፣ የተባረከ፣ በረከት፤
ማዳመጥ፤ የእግዚአብሔር ትእዛዛት፤ ደስታ
ተመልከቱ
በመንፈሳዊ አስተያየት፣ ታዛዥነት የእግዚአብ
ሔር ፍላጎትን ማድረግ ነው።
ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ
አደረገ፣ ዘፍጥ. ፮፥፳፪። አብርሐም ለጌታ ታዛዥ
ሆነ፣ ዘፍጥ. ፳፪፥፲፭–፲፰። እግዚአብሔር ያለውን
ሁሉ እናደርጋለን፣ ዘፀአ. ፳፬፥፯። እስራኤል ሆይ፥
ስማ፤ ይህን ታደርጋት ዘንድ ጠብቅ፣ ዘዳግ. ፮፥፩–
፫። እግዚአብሔርን ትወድደው ትጠባበቀውም
ቃሉንም ትሰማ ዘንድ ምረጥ፣ ዘዳግ. ፴፥፳። መታ
ዘዝ ከመሥዋዕት ይበልጣል፣ ፩ ሳሙ. ፲፭፥፳፪።
እግዚአብሔርን ፍራ፥ ትእዛዙንም ጠብቅ፣ መክ.
፲፪፥፲፫–፲፬።
በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ
እንጂ፥ ሁሉም ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ
አይደለም፣ ማቴ. ፯፥፳፩ (፫ ኔፊ ፲፬፥፳፩)። ፈቃ
ዱን ሊያደርግ የሚወድ ቢኖር፥ እርሱ ይህ ትም
ህርት ከእግዚአብሔር ቢሆን ያውቃል፣ ዮሐ.
፯፥፲፯። ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ
ይገባል፣ የሐዋ. ፭፥፳፱። ልጆች ሆይ፥ ለወላጆ
ቻችሁ በጌታ ታዘዙ፣ ኤፌ. ፮፥፩ (ቄላ. ፫፥፳)።
ጌታ ያዘዘኝንም ነገሮች በመሄድ አደርጋለሁ፣
፩ ኔፊ ፫፥፯። የመንፈስ ድምፅ ታዛዥ እሆናለሁ፣
፩ ኔፊ ፬፥፮–፲፰። የሰዎች ልጆች የእግዚአብሔ
ርን ትዕዛዝ ከጠበቁ እርሱ ይመግባቸዋል፣ ፩ ኔፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ቴአንኩም
፲፯፥፫። ለክፉ መንፈስ ታዛዥ እንዳትሆኑ ዘንድ
ተጠንቀቁ፣ ሞዛያ ፪፥፴፪–፴፫፣ ፴፯ (ት. እና ቃ.
፳፱፥፵፭)። ሰዎች በሚታዘዙበት መንፈስ መሰረት
ዋጋቸውን ይቀበላሉ፣ አልማ ፫፥፳፮–፳፯።
ሰዎች በእራሳቸው ነጻ ፍላጎት ብዙ ነገሮችን ያድ
ርጉ፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፮–፳፱። በሁሉም ነገሮች
ውስጥ የእርሱ እጅ እንዳለበት ከማይመሰክሩ እና
ትእዛዙን ከማያከብሩ በቀር፣ በምንም ሰው እግዚ
አብሔርን አያስቀይመውም፣ ወይም በማንም ላይ
ቁጣው አይቀጣጠልም፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፩። እኔ
ጌታ የምለውን ስታደርጉ እገደዳለሁ፣ ት. እና ቃ.
፹፪፥፲። ድምጼን የሚያከብር እያንዳንዱ ነፍስ
ሁሉ ፊቴን ያያል እና እኔ እንደሆንኩም ያውቃል፣
ት. እና ቃ. ፺፫፥፩። ህዝቦቼ ታዛዥነት እስከሚ
ማሩ ድረስ፣ መገሰፅ ያስፈልጋቸዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፭፥፮። ከእግዚአብሔር ምንም በረከት ስናገኝ፣
ይህን የምናገኘው የተመሰረተበትን ህግ በማክበር
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፩።
አዳምም ታዛዥ ነበር፣ ሙሴ ፭፥፭። ጌታ አም
ላክ የሚያዛቸውን ማንኛቸውንም ነገሮች ሁሉ እን
ደሚያደርጉ ለማየት፣ በዚህ እንፈትናቸዋለን፣
አብር. ፫፥፳፭።
ቴአንኩም
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ታላቁ የኔፋውያን የጦ
ርነት መሪ (አልማ ፶፥፴፭፤ ፶፩–፶፪፤ ፷፩–፷፪)።
ቴይለር፣ ጆን
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያን ሶስተኛ ፕሬዘደንት።
በአስራ ሁለት ሐዋሪያት ሸንጎ እንዲያገለ
ግል ተጠሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፮ (ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፳፰–፻፳፱)። በሰማዕት ጊዜ በጥይት ቆስለው
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፪። በጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ
በመንፈስ አለም ውስጥ ከታዩት ታላቆች መካከል
አንዱ ነበሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫–፶፮።
ትሁት፣ ትሕትና። ደግሞም ኩራት፤ የተሰበረ
ልብ፤ ደሀ፤ ደካማነት፤ ገር፣ ገርነት
ተመልከቱ
የዋህ እና ለማስተማር የሚቻል ማድረግ፣ ወይም
የዋህ እና ለማስተማር የሚቻል የመሆን ጉዳይ። ትህ
ትና በእግዚአብሔር እንደምንመካ ማወቅን እና ለእ
ርሱ ፍላጎት ተቀባይ ለመሆን መፈለግን በተጨ
ማሪ ይይዛል።
አምላክህ እግዚአብሔር ሊያስጨንቅህ በእ
ነዚህ በአርባ ዓመታት በምድረ በዳ መራህን፣
ዘዳግ. ፰፥፪። ነፍሴንም በጾም አደከምኋት፣
መዝ. ፴፭፥፲፫። ድሀና ጠቢብ ብላቴና ከማያውቅ
ከሰነፍ ሽማግሌ ንጉሥ ይሻላል፣ መክ. ፬፥፲፫። ጌታ

፹
የተዋረደ መንፈስ ካለው ጋር ይቀመጣል፣ ኢሳ.
፶፯፥፲፭።
እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ
ሁሉ፥ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ
ነው፣ ማቴ. ፲፰፥፬። ራሱንም የሚያዋርድ ሁሉ ከፍ
ይላል፣ ማቴ. ፳፫፥፲፪ (ሉቃ. ፲፬፥፲፩፣ ፲፰፥፲፬)።
ኢየሱስ ራሱን አዋረደ፥ ለሞትም እንኳ የታዘዘ ሆነ፣
ፊልጵ. ፪፥፰ (ሉቃ. ፳፪፥፵፪፣ ፳፫፥፵፮)። እግዚአ
ብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና፥ ለትሑታን ግን
ጸጋን ይሰጣል፣ ፩ ጴጥ. ፭፥፭–፮ (፪ ኔፊ ፱፥፵፪)።
በመቆም በጥልቅ ትህትና እንኳን ራሳችሁን አዋ
ርዱ፣ ሞዛያ ፬፥፲፩ (፪ ኔፊ ፱፥፵፪፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፪)።
በሚገባ ትሁት ናችሁ፣ አልማ ፭፥፳፯–፳፰። ትሁት
የሆኑት በትህትና እየጠነከሩ ሄዱ፣ ሔለ. ፫፥፴፫–
፴፭። ሰዎች ትሁት እንዲሆኑ ድካምን እሰጣቸዋ
ለሁ፣ ኤተር ፲፪፥፳፯።
ትሁትነት ለጥምቀት ብቁ የሚያደርግ ነው፣
ት. እና ቃ. ፳፥፴፯። በፊቴ ትሁት ከሆናችሁ፣
መጋረጃውም ይገፈፋል እናም አይታችሁኝ እኔ ማን
እንደሆንኩም ታውቃላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲።
ትሁት ሁን፤ እና ጌታ ለጸሎቶችህም መልስ ይሰ
ጥሀል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲። ደንቆሮው እራሱን
ትሁት በማድረግ ጥበብን ይማር፣ ት. እና ቃ.
፻፴፮፥፴፪። ትሁቱን ለማስረዳት መንፈስ ተል
ኳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፫።
ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች። ደግሞም
መፅሐፈ ትእዛዛት፤ ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ፤
ቀኖና፤ ቅዱሳት መጻህፍት ተመልከቱ
የኋለኛው ቀን መለኮታዊ ራዕያትና የተነሳሱ
አዋጆች መፅሐፍ። ጌታ እነዚህን የእግዚአብሔርን
መንግስት በምድር ላይ በእነዚህ በመጨረሻ ቀናት
ለመመስረት እና ለማስተዳደር ለጆሴፍ ስሚዝ እና
ለተለያዩ የእርሱ ምትኮች ሰጠ። ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች ይፋ ከሆኑት የቤተክርስቲያኗ ጽሁ
ፎች ከመጸሐፍ ቅዱስ፣ ከመጸሐፈ ሞርሞን፣ እና
የታላቅ ዋጋ ዕንቁ መካከል አንዱ ነው። ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች ግን ልዩ ነው፣ ምክንያቱም ይህ
የጥንት መዝገብ ትርጉም አይደለም፣ ጌታ እነዚህን
ራዕዮች እርሱ ለመረጣቸው ነቢያት በእዚህ ዘመን
መንግስቱን በዳግም ለመመስረት መሰረት የሰጣቸው
ናቸው። በራዕዮች ውስጥ ሰው የጌታ ኢየሱስ ክርስ
ቶስን ለስላሳ ቢሆንም ፅኑ የሆነውን ድምፅ ይሰማል
(ት. እና ቃ. ፲፰፥፴፭–፴፮)
የጆሴፍ ስሚዝ ታሪክ እንደሚለው ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች በእነዚህ የመጨረሻው ቀኖች የቤተ
ክርስቲያኗ መሰረት፣ እና ለአለምም ጥቅም ነው
(ት. እና ቃ. ፸፥ማስተዋወቂያ)። በውስጡ ያሉት
ራዕዮች አለም ከተጀመረች ጊዜ ጀምሮ በነቢያት
የተነገሩትን ቃላት በማሟላት ለጌታ ዳግም ምፅዓት
መንገድ የሚዘጋጅበት ስራን ያስጀምራሉ።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፹፩
ትምባሆ። የጥበብ ቃል ተመልከቱ
ትንሳኤ። ደግሞም መንፈስ፤ ሰውነት፤ ስጋዊ
ሞት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ የማይሞት፣
አለሟችነት ተመልከቱ
ከሞት በኋላ የመንፈስ ሰውነት ስጋ እና አጥ
ንት ካለው ከስጋዊ ሰውነት ጋር እንደገና መገና
ኘት። ከትንሳኤ በኋላ፣ መንፈስ እና ሰውነት እንደ
ገናም አይለያዩም፣ እናም ሰውም የማይሞት ይሆ
ናል። በምድር ላይ የተወለደ ሰው በሙሉ በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ምክንያት ሞትን ያሸንፋል (፩ ቆሮ.
፲፭፥፳–፳፪)።
ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ከሞት ለመ
ነሳት የመጀመሪያው ነበር (የሐዋ. ፳፮፥፳፫፤ ቄላ.
፩፥፲፰፤ ራዕ. ፩፥፭)። አዲስ ኪዳን ኢየሱስ በስ
ጋዊ ሰውነቱ እንደተነሳ ብዙ መረጃዎችን ይሰጣል፥
መቃብሩ ባዶ ነበር፣ አሳ እና ማር በላ፣ የስጋ እና
አጥንት ሰውነት ነበረው፣ ሰዎች ነኩት፣ እና መላእ
ክት ተነስቷል አሉ (ማር. ፲፮፥፩–፮፤ ሉቃ. ፳፬፥፩–
፲፪፣ ፴፮–፵፫፤ ዮሐ. ፳፥፩–፲፰)። የኋለኛው ቀን
ራዕይ የክርስቶስና የሰው ዘር ሁሉ ትንሳኤን እውነ
ተኛነት አረጋገጠ (አልማ ፲፩፥፵–፵፭፤ ፵፤ ፫ ኔፊ
፲፩፥፩–፲፯፤ ት. እና ቃ. ፸፮፤ ሙሴ ፯፥፷፪)።
ሁሉም ሰዎች ወደ አንድ አይነት ክብር ከሞት
አይነሱም (፩ ቆሮ. ፲፭፥፴፱–፵፪፤ ት. እና ቃ.
፸፮፥፹፱–፺፰)፣ ወይም በአንድ ጊዜ ሁሉም ከሞት
አይነሱም (፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፪–፳፫፤ አልማ ፵፥፰፤
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፬–፷፭፣ ፹፭፤ ፹፰፥፺፮–፻፪)።
ብዙ ቅዱሳን ከክርስቶስ ትንሳኤ በኋላ ከሞት ተነ
ስተው ነበር (ማቴ. ፳፯፥፶፪)። ጻድቃን ከኃጢያ
ተኞች በፊት ከሞት ይነሳሉ እናም በመጀመሪያው
ትንሳኤ ይመጣሉ (፩ ተሰ. ፬፥፲፮)፤ ንስሀ ያልገቡት
ኃጢያተኞች በመጨረሻው ትንሳኤ ይመጣሉ (ራዕ.
፳፥፭–፲፫፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፹፭)።
ይህ ቁርበቴም ከጠፋ በኋላ፥ በዚያን ጊዜ
ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃ
ለሁ፣ ኢዮብ ፲፱፥፳፮ (ሙሴ ፭፥፲)። መቃብራ
ችሁን እከፍታለሁ ከመቃብራችሁም አወጣችኋ
ለሁ፣ ሕዝ. ፴፯፥፲፪።
መቃብሮችም ተከፈቱ፥ ተኝተው ከነበሩትም
ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሡ፣ ማቴ. ፳፯፥፶፪–
፶፫ (፫ ኔፊ ፳፫፥፱)። ጌታ በእውነት ተነሥቶአል፣
ሉቃ. ፳፬፥፴፬። መንፈስ ሥጋና አጥንት የለውምና፣
እኔን ዳስሳችሁ እዩ፣ ሉቃ. ፳፬፥፴፱። ትንሣኤና
ሕይወት እኔ ነኝ፣ ዮሐ. ፲፩፥፳፭። አስራ ሁለት
ሐዋሪያት ኢየሱስ እንደተነሳ አስተማሩ፣ የሐዋ.
፩፥፳፩–፳፪ (የሐዋ. ፪፥፴፪፣ ፫፥፲፭፣ ፬፥፴፫)። በክ
ርስቶስ ሁሉም ህያው ይሆናሉ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፩–
፳፪። በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሣሉ፣

ትንቢት፣ መተንበይ
፩ ተሰ. ፬፥፲፮። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው
ብፁዕና ቅዱስ ነው፣ ራዕ. ፳፥፮።
ክርስቶስ በስጋ ሞተ እናም ህይወቱን እንደገና
በማንሳት ሙታን እንዲነሱ አደረገ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፰
(ሞዛያ ፲፫፥፴፭፣ ፲፭፥፳፣ አልማ ፴፫፥፳፪፣ ፵፥፫፣
ሔለ. ፲፬፥፲፭)። ያለትንሳኤ፣ ለሰይጣን ተገዢዎች
እንሆናለን፣ ፪ ኔፊ ፱፥፮–፱። ትንሣኤ በሰው ልጆች
ሁሉ ላይ ያልፋል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፪። አቢናዲ ስለመ
ጀመሪያው ትንሳኤ አስተማረ፣ ሞዛያ ፲፭፥፳፩–
፳፮። ለኃጢአተኞች የሞት እስር ከመፈታት በስተ
ቀር ቤዛነት እንዳልተፈፀመ ሆነው ይቆያሉ፣ አልማ
፲፩፥፵፩–፵፭። አልማ በሞት እና በትንሳኤ መካከል
ስላለው የነፍስ ሁኔታ ገለጸ፣ አልማ ፵፥፮፣ ፲፩–፳፬።
በጌታ መምጣት፣ የሞቱት ሙታን ወደፊትም
ይመጣሉ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫ (ት. እና ቃ.
፵፭፥፵፭–፵፮፣ ፹፰፥፺፯–፺፰፣ ፻፴፫፥፶፮)። በተ
ለይ የክብር ትንሳዔ ተስፋ ለሌላቸው አልቅሱ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፭። ህግን የማያውቁትም በፊ
ተኛው ትንሳኤ ክፍል ይኖራቸዋል፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፶፬። ከሞት ይነሳሉ እናም ከዚህም በኋላ አይሞ
ቱም፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፱። የሙታን ትንሳኤ የነ
ፍስ ቤዛነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፬–፲፮። መን
ፈሶች እና ንጥረ-ነገሮች ሳይለያዩ የተያያዙ ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫። በትንሳኤ የተነሱ መላእክቶች
የስጋ እና የአጥንት ሰውነት አላቸው፣ ት. እና ቃ.
፻፳፱፥፩። በዚህ ህይወት የምናገኘው ማንኛውም
የመረዳት ችሎታ ደረጃ፣ ይህም ከሞት ስንነሳ አብ
ሮን ይነሳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፰–፲፱።
ትንቢት፣ መተንበይ። ደግሞም ራዕይ፤
ባለራዕይ፤ ነቢይ፤ ነቢይት ተመልከቱ
ትንቢት በመንፈስ ቅዱስ ራዕይ በኩል ሰው የሚ
ቀበላቸው በመለኮታዊ የተነሳሱ ቃላት ወይም ፅሁ
ፎችን የያዘ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር የት
ንቢት መንፈስ ነው (ራዕ. ፲፱፥፲)። ትንቢት ስላለ
ፈው፣ ስለአሁኑ፣ ወይም ወደፊት ስለሚመጣው
ነገር ግንኙነት ያለው ነው። ሰው ሲተነብይ፣ ለእ
ራሱ ጥቅም ወይም ለሌሎች ጥሩ ጥቅም እግዚአብ
ሔር እንዲያውቅ የሚፈልገውን ይናገራል ወይም
ይፅፋል። ግለሰቦች ትንቢቶችን ወይም ራዕዮችን
ለእራሳቸው ህይወት ለመቀበል ይችላሉ።
የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ነቢያት ቢሆኑ፣
ዘኁል. ፲፩፥፳፱። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም
ትንቢት ይናገራሉ፣ ኢዩ. ፪፥፳፰ (የሐዋ. ፪፥፲፯–
፲፰)። ምሥጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ይናገራል፣
ዓሞ. ፫፥፯።
በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ
ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም፣ ፪ ጴጥ. ፩፥፳።
ኔፋውያን ብዙ ራዕዮች እና የመንፈስ ትንቢት
ነበራቸው፣ ያዕቆ. ፬፥፮፣ ፲፫። አልማ እና አሙሌቅ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ትዕቢት
የዚኤዝሮም ልቡን ሀሳብና መሻት አውቀው ነበር፣
አልማ ፲፪፥፯። ጌታ በትንቢት አይሰራም ለሚል
ወዮለት፣ ፫ ኔፊ ፳፱፥፮። የኢሳይያስን ትንቢት መር
ምሩ፣ ሞር. ፰፥፳፫።
ትንቢቶች ይሟላሉ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፯–፴፰።
ወንድ ሰው በትንቢት መጠራት አለበት፣ እ.አ.
፩፥፭።
ትዕቢት። ኩራት ተመልከቱ
ትዕግስት። ደግሞም መፅናት፤ ገር፣ ገርነት
ተመልከቱ
በጸጥተኛ መፅናናት፤ ስቃይን፣ ስድብን፣ ወይም
ጉዳትን ያለማማረር ወይም ያለመበቀል የመፅናት
ችሎታ።
ለእግዚአብሔር ተገዛ ተስፋም አድርገው፣
መዝ. ፴፯፥፯–፰። ትዕግሥተኛ ሰው ብዙ ማስተ
ዋል አለው፣ ምሳ. ፲፬፥፳፱።
በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ፣ ሉቃ.
፳፩፥፲፱። በመጽናትና በትእግስት ተስፋ ይሁንልን፣
ሮሜ ፲፭፥፬። በእምነትና በትዕግሥትም የተስፋውን
ቃል የሚወርሱትን ተከታዮች ሁኑ፣ ዕብ. ፮፥፲፪–
፲፭። ትዕግሥትም ፍጹማንና ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ
ሥራውን ይፈጽም፣ ያዕ. ፩፥፪–፬። ኢዮብ እንደ
ታገሠ ሰምታችኋል፣ ያዕ. ፭፥፲፩።
በደስታና በትዕግስት ለጌታ ፈቃድ ተቀባይ እን
ዲሆኑ ጌታ ብርታትን ሰጥቷቸዋል፣ ሞዛያ ፳፬፥፲፭።
ጌታ ካንተ ጋር በመሆኑ እነዚህን ነገሮች ሁሉ በትዕ
ግስት ጸንተሀል፣ አልማ ፴፰፥፬–፭።
ፍጹም እስክትሆኑ ድረስ በትግስት ቀጥሉ፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፫።
ትጋት
የማይቋረጥ፣ ደፋር ጥረት፣ በልዩም ጌታን በማ
ገልገልና ቃላቱን በማክበር።
በትጋት አድምጡኝ፣ ኢሳ. ፶፭፥፪።
እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ ይሰ
ጣል፣ ዕብ. ፲፩፥፮። ትጋትን ሁሉ አሳዩ፣ በእምነ
ታችሁ በጎነትን ጨምሩ፣ ፪ ጴጥ. ፩፥፭።
የእግዚአብሔርን ቃል በትጋት አስተምር፣ ያዕቆ.
፩፥፲፱። ቅዱሳን መጻሕፍትን በትጋት የሚያጠኑ
ሰዎች ነበሩ፣ አልማ ፲፯፥፪። ባላቸው ትጋት ሁሉ
የጌታን ትዕዛዛት ለመጠበቅ ፈቃደኞች ነበሩ፣ ፫ ኔፊ
፮፥፲፬። እኛ ተግተን እንስራ፣ ሞሮኒ ፱፥፮።
ጥሩ ስራን በጉጉት እናከናውን፣ ት. እና ቃ.
፶፰፥፳፯። ስራ ሳትፈቱ፣ በአቅማችሁ ሁሉ እየ
ሰራችሁ እንድትሄዱ ፍላጎቴ ነው፣ ት. እና ቃ.
፸፭፥፫። ለዘለአለም ህይወት ቃላቶችም በትጉ
ነት አዳምጡ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፫። እያንዳንዱ
ሰው ሀላፊነቱን ይማር፣ እናም በትጋትም ይስራ፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፱።

፹፪
ቶማስ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በምድራዊ አገልግሎቱ
ጊዜ በአዳኝ ከተመረጡት ቀዳሚ አስራ ሁለት ሐዋ
ሪያት መካከል አንዱ (ማቴ. ፲፥፪–፫፤ ዮሐ. ፲፬፥፭፤
፳፥፳፬–፳፱፤ ፳፩፥፪)። ምንም እንኳን የኢየሱስን
ትንሳኤ አዳኝን በሰውነት እስከሚመለከት ድረስ
ቢጠራጠርም፣ የግል ጸባይ ጥንካሬው ከጌታው ጋር
መሰደድን እና ሞትን ለመቋቋም ፈቃደኛ እንዲሆን
አደረገው (ዮሐ. ፲፩፥፲፮፤ ፳፥፲፱–፳፭)።
ኃጢያተኛ፣ አመፃ። ደግሞም ኃጢያት፤
እድፍ፣ እድፍነት፤ እግዚአብሔርን የሚጠላ፤
ክፉ፣ ክፋት፤ ጻድቅ፣ ጽድቅ ተመልከቱ
ክፉ፣ ጻድቅ ያልሆነ፤ እግዚአብሔርን ወይም የእ
ግዚአብሔርን ነገሮች የማይደግፉ እና የእርሱን ምክ
ንያት የማያፈቅሩ ሰዎች።
ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወ
ርሱም፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፱–፲። በእውነት ያላመኑ ነገር
ግን በዓመፅ ደስ ይላቸው የነበሩ ሁሉ ፍርድን ይቀ
በላሉ፣ ፪ ተሰ. ፪፥፲፪። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓመፃም
ሁሉ ሊያነጻን ይችላል፣ ፩ ዮሐ. ፩፥፱።
ፃድቅ ያልሆነ ንጉስ የፃድቃንን መንገድ በሙሉ
እንደዚህ ያጣምማል፣ ሞዛያ ፳፱፥፳፫። የዚህ ህዝብ
ጥፋት መሰረቱ ፃድቃን ባልሆኑት ጠበቆቻችሁና
ዳኞቻችሁ መጣል ጀምሯል፣ አልማ ፲፥፳፯።
ጻድቅ ላልሆነው ስራዎቻቸው ዓለምን እንዲ
ወቅሱ ልኬአችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፯።
ነፍስ ጻድቃን ካልሆኑት ሁሉ መንጻት አለባት፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፯–፲፰። በቶሎ ጻድቅ ባልሆነ
ሁኔታ ስልጣናቸውን እንደሚጠቀሙበት፣ የም
ንም ያህል ሰዎች ሁሉ ፍጥረት እና ባህሪይ ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፱።
ኃጢያት። ደግሞም ኃጢያተኛ፣ አመፃ፤
መበደል፤ አመጽ፤ አስጸያፊ፣ አስከፊ፣
አሰቃቂ፣ ርኩሰት፤ እድፍ፣ እድፍነት፤
እግዚአብሔርን የሚጠላ፤ ክፉ፣ ክፋት
ተመልከቱ
ለእግዚአብሔር ትእዛዛት በፈቃደኛነት ታዛዥ
አለመሆን
ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም፣ ምሳ.
፳፰፥፲፫። ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ
አመዳይ ትነጻለች፣ ኢሳ. ፩፥፲፰። ኃጢያተኞች
ይሞታሉ፣ እናም ጻድቃን ይድናሉ፣ ሕዝ. ፲፰።
የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት ያስወ
ግዳል፣ ዮሐ. ፩፥፳፱። ተጠመቅ ከኃጢአትህም
ታጠብ፣ የሐዋ. ፳፪፥፲፮። የኃጢአት ደመወዝ ሞት
ነው፣ ሮሜ ፮፥፳፫። በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይ
ሠራው ኃጢአት ነው፣ ያዕ. ፬፥፲፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፹፫
ኃጢያትን በምመለከትበት ወቅት በጥላቻ ታን
ቀጠቅጠኛለህን፣ ፪ ኔፊ ፬፥፴፩። በኃጢአታቸው
ለሚሞቱ ሁሉ ወዮላቸው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፰። ኃጢ
ያትን ከመጥላት በቀር ሊመለከቱትም አልቻሉም፣
አልማ ፲፫፥፲፪። ከኃጢያት ወደ ደስታ እመለሳለሁ
ብለህ አትገምት፣ አልማ ፵፩፥፱–፲። ጌታ ኃጢያትን
በትንሹም ቢሆን ሊቀበለው አይቻለውም፣ አልማ
፵፭፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፩፥፴፩)። ህፃናት ኃጢያትንም
ለመፈፀም አይችሉም፣ ሞሮኒ ፰፥፰።
ንስሀ ለመግባት፣ ሰዎች ይናዘዛሉ እናም ይተ
ዋቸዋልም፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫። ይቅርታ
የማይሰጠውም በእርሱ ታላቁ ኃጢያት ይቀራል፣
ት. እና ቃ. ፷፬፥፱። በታላቅ ብርሀን ላይ ኃጢያት
የሚሰራው የባሰውን ፍርድ ይቀበላል፣ ት. እና ቃ.
፹፪፥፫። ኃጢያት ለሚሰራው ነፍስ የድሮው ኃጢ
ያት ይመለስበታል፣ ት. እና ቃ. ፹፪፥፯። ኃጢያ
ታችንን ለመሸፈን ስንሞክር፣ ሰማያት እራሳቸውን
ይለያሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፯።
ኅብረት። ቅዱስ ቁርባን ተመልከቱ
ነህምያ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ በባቢሎን የነበረ በአርጤክ
ስስ ቤተ መንግስት ውስጥ ጠጅ አሳላፊው የነበረ፣
ከእርሱም የኢየሩሳሌም ግንብን እንደገና ለመገ
ንባት ንጉሳዊ ፈቃድ ያገኘ እስራኤላዊ መኰንን
(እርሱ ምናልባት ሌዋውያን ወይም የይሁዳ ጎሳ
አባል ነበር)።
መፅሐፈ ነህምያ፣ ይህ መፅሐፍ ከመፅሐፈ ዕዝራ
የሚቀጥል ነው። ይህም አይሁዶች ከባቢሎን ምርኮ
ከተመለሱ በኋላ በእስራኤል የነበረው ስራ ድርጊቶ
ችን እና ችግሮችን ታሪክ የያዘ ነው። ምዕራፍ ፩–፯
ነህምያ ኢየሩሳሌምን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለጎበኘበ
ትና፣ ምንም እንኳን ብዙ ተቃዋሚዎች ቢኖሩም
ስለከተማዋ ግንቦች በድጋሚ መገንባት ይናገራሉ።
ምዕራፍ ፰–፲ ነህምያ በተግባር ላይ ለማዋል ስለሞ
ከረው የሀይማኖት እና የህብረተሰብ መሻሻል ይገ
ልጻሉ። ምዕራፍ ፲፩–፲፫ ብቁ የሆኑትን ሰዎች ስም
ይሰጣሉ እናም ስለግንቡ መቀደስ ታሪክም ይነግ
ራሉ። በምዕራፍ ፲፫ ቁጥሮች ፬–፴፩ ውስጥ ነህምያ
ለአስራ ሁለት አመት ከእዚያ ከሄደ በኋላ፣ ኢየሩ
ሳሌምን ለሁለተኛ ጊዜ ስለጎበኘበት ይመዘግባሉ።
ነቢይ። ደግሞም ራዕይ፤ ባለራዕይ፤ ትንቢት፣
መተንበይ፤ ፕሬዘደንት ተመልከቱ
በእግዚአብሔር የተጠራ እናም እርሱን በመወከል
የሚናገር ሰው። እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ፣
ነቢይ ትእዛዛትን፣ ትንቢቶችን፣ እና ራዕዮችን ከእ
ግዚአብሔር ለመቀበል ይችላል። የእርሱም ሀላፊነት
የእግዚአብሔርን ፈቃድ እና እውነተኛ ጸባይ ለሰው

ነቢይት
ዘር ለማሳወቅ እና እርሱ ከእነርሱ ጋር ያለውን ግን
ኙነት ትርጉም ማሳየት ነው። ነቢይ ኃጢያትን ይወ
ቅሳል እናም የዚህን ውጤቶች አስቀድሞ ይነግራል።
እርሱም የጽድቅ ሰባኪ ነው። አንዳንዴም፣ ነቢያት
ለሰው ዘር ጥቅም ስለወደፊት አስቀድመው ይናገ
ራሉ። የእርሱ ዋና ሀላፊነት ግን ስለኢየሱስ ክርስ
ቶስ መመስከር ነው። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየ
ሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፕሬዘደንት ዛሬ በም
ድር ላይ ያለ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። ቀዳሚ
አመራር እና አስራ ሁለቱ ሐዋሪያት እንደ ነቢያት፣
ባለራዕዮች፣ እና ገላጮች ይደገፋሉ።
የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ነቢያት ቢሆኑ፣
ዘኁል. ፲፩፥፳፱። ነቢይ ቢኖር፥ እኔ እግዚአብሔር
በራዕይ እገለጥለታለሁ፣ ዘኁል. ፲፪፥፮። እግዚአብ
ሔርም በነቢዩ ሁሉ በእስራኤል መሰከረ፣ ፪ ነገሥ.
፲፯፥፲፫ (፪ ዜና ፴፮፥፲፭–፲፮፣ ኤር. ፯፥፳፭)።
ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ፣ ኤር. ፩፥፭፣ ፯።
ምሥጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ነገረ፣ ዓሞ. ፫፥፯።
በቅዱሳን ነቢያት አፍ ተናገረ፣ ሉቃ. ፩፥፸
(የሐዋ. ፫፥፳፩)። ሐዋሪያት በሙሉ ስለክርስቶስ
መሰከሩ፣ የሐዋ. ፲፥፵፫። እግዚአብሔርም በቤተ
ክርስቲያን ነቢያትን አድርጎአል፣ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፳፰
(ኤፌ. ፬፥፲፩)። ቤተክርስቲያኗ በሐዋሪያትና በነ
ቢያት መሰረት ተገንብታለች፣ ኤፌ. ፪፥፲፱–፳።
ህዝብ የነቢያትን ቃላት አስወገዱ፣ ፩ ኔፊ ፫፥፲፯–
፲፰ (፪ ኔፊ ፳፮፥፫)። በመንፈስ ሁሉም ነገሮች ለነ
ቢያት ታውቀዋል፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፩–፪። ክርስቶስ ወደ
ኔፋውያን የመጣው በቅዱስ ነቢያት አፍ የተነገረ
ውን ለማሟላት ነው፣ ፫ ኔፊ ፩፥፲፫ (ት. እና ቃ.
፵፪፥፴፱)።
ለነቢያት ቃላት ትኩረት የማይሰጡ፣ ከሰዎች
መካከል የሚቆረጡበት የሚገለሉበት ቀን ይመ
ጣል፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፬። የነቢያትን ቃላቶች ያመ
ኑት ሁሉ ዘለአለማዊ ህይወት ያገኛሉ፣ ት. እና ቃ.
፳፥፳፮። የነቢያትን ቃል ልክ ከእኔ አፍ እንደወጣ
አድርጋችሁ ትቀበላላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፩፥፬–
፮። ለቤተክርስቲያኗ ራዕዮች እና ትእዛዛት የሚመ
ጡት በተመደቡት በኩል ብቻ ነው፣ ት. እና ቃ.
፵፫፥፩–፯። የከፍተኛው የክህነት ፕሬዘደንት ሀላ
ፊነት ቤተክርስቲያኗን በሙሉ ለመምራት፣ እና
እንደሙሴ አይነት ነቢይ ለመሆን ነው፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፩–፺፪።
በነቢያት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፮።
ነቢይት። ደግሞም ትንቢት፣ መተንበይ
ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር የተቀበለች እና የራ
ዕይ መንፈስን የምትደሰትበት ሴት። ነቢይት ክህ
ነትን ወይም ቁልፎቹን አትይዝም። ምንም እንኳን
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ ነቢይት ተብለው የተ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ነነዌ
ጠሩ ሴቶች ጥቂት ቢሆኑም፣ እንደ ርብቃ፣ ሀና፣
ኤልሳቤጥ፣ እና ማርያም ተንብየዋል።
ማሪያምም ነቢይት ነበረች፣ ዘፀአ. ፲፭፥፳።
ዲቦራ ነቢይት ነበረች፣ መሳ. ፬፥፬። ሕልዳና ነቢይት
ነበረች፣ ፪ ነገሥ. ፳፪፥፲፬ (፪ ዜና ፴፬፥፳፪)።
ሐና ነቢይት የምትባል ነበረች፣ ሉቃ. ፪፥፴፮።
ነነዌ። ደግሞም አሶር፤ ዮናስ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአሶር ዋና ከተማ እና
ለሁለት መቶ አመት በታይግረስ ወንዝ በስተምስ
ራቅ ዳር ዋና የንግድ ቦታ ነበር። በ፮፻፮ ም.ዓ. በአ
ሶር ግዛት ውድቀት ጊዜ ወደቀ።
የአሶር ንጉስ ሰናክሬ በነነዌ ውስጥ ይኖር ነበር፣
፪ ነገሥ. ፲፱፥፴፮። ዮናስ ከተማውን ንስሀ እንዲገቡ
ለመጥራት ተላከ፣ ዮና. ፩፥፩–፪ (ዮና. ፫፥፩–፬)።
የነነዌ ህዝብ ንስሀ ገቡ፣ ዮና. ፫፥፭–፲።
ኢየሱስ በአይሁዶች ፊት ነነዌን እንደ ንስሀ መግ
ባት ተጠቀመባቸው፣ ማቴ. ፲፪፥፵፩።
ነይ። ኑ ተመልከቱ
ነጻ ምርጫ። ደግሞም መልስ መስጠት፣
ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት፤ ነጻ፣ ነጻነት
ተመልከቱ
እግዚአብሔር ለመምረት እና በራሳቸው ለመስ
ራት ለሰዎች የሰጣቸው ችሎታ እና እድል።
ከዛፍ ሁሉ ለመብላት ነጻ ነህ፣ ዘፍጥ. ፪፥፲፮።
የምታገለግለውን ዛሬ ምረጡ፣ ኢያ. ፳፬፥፲፭
(አልማ ፴፥፰፣ ሙሴ ፮፥፴፫)።
ሰው ካልተፈተነ በስተቀር ለራሱ ማድረግ አይ
ቻለውም፣ ፪ ኔፊ ፪፥፲፭–፲፮። ሰዎች ነፃነትን ወይም
ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመምረጥ ነፃ ናቸው፣ ፪ ኔፊ
፪፥፳፯። እናንተ ነፃ ናችሁ፤ ለራሳችሁ እንድትሰሩ
ተፈቅዶላችኋል፣ ሔለ. ፲፬፥፴።
አንድ ሶስተኛውን የሰማይ ሰራዊቶች በነጻ ምር
ጫቸው ምክንያት እንዲተዉ አደረገ፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፴፮። ዲያብሎስ የሰዎችን ልጆች ይፈትን ዘንድ
ግድ ነው፣ ካልሆነ በራሳቸው ለራሳችወ መምረጥ
አይችሉም፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱። እያንዳንዱ ሰው
ለራሱ ይምረጥ፣ ት. እና ቃ. ፴፯፥፬። ሁሉም ሰው
በሰጠሁት ስነምግባር መሰረት ይስራ፣ ት. እና ቃ.
፻፩፥፸፰።
ሰይጣን የሰው ነጻ ምርጫ ለማጥፋት ፈለገ፣ ሙሴ
፬፥፫። ጌታ ለሰው ነጻ ምርጫውን ሰጠው፣ ሙሴ
፯፥፴፪።
ነጻ፣ ነጻነት። ደግሞም መብት፤ ባርነት፤ ነጻ
ምርጫ ተመልከቱ
ያለመገደድ የግል ምርጫዎችን ለመምረጥ ያለ
ሀይል ወይም ችሎታ። በመንፈሳዊ አስተያየት፣

፹፬
ንስሀ የገባና የእግዚአብሐእርን ፍላጎት የሚያከብር
ሰው ከኃጢያት እስር በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት
ክፍያ በኩል ነጻ ነው (ሞዛያ ፭፥፰)።
እውነትም አርነት ያወጣችኋል፣ ዮሐ. ፰፥፴፪።
ከኃጢያት ነጻ የሚሆኑት የዘለአለም ህይወትን ይቀ
በላሉ፣ ሮሜ ፮፥፲፱–፳፫።
ፃድቃን የሆነ የእስራኤል ቤት ቅርንጫፍን ከተ
ደበቀው ጨለማና ምርኮ ወደ ነፃነት ይመጣል፣
፪ ኔፊ ፫፥፭። ለነጻነታቸው ወደ ጌታ ጮሁ፣ አልማ
፵፫፥፵፰–፶። ሞሮኒ በሀገሩ መብትና ነጻነት ተደ
ሰተ፣ አልማ ፵፰፥፲፩። የእግዚአብሔር መንፈስ
የነፃነት መንፈስ፣ አልማ ፷፩፥፲፭።
ተከተሉኝ፣ እናም ነፃ ህዝብም ትሆናላችሁ፣
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፪።
ነፍስ። ደግሞም መንፈስ፤ ሰውነት ተመልከቱ
ቅዱሳት መጻህፍት ስለነፍስ በሶስት መንገዶች
ያናገሩባቸዋል፥ (፩) ከምድረ ህይወት በፊት እና
ከምድረ ህይወት በኋላ ያሉ መንፈሶች (አልማ
፵፥፲፩–፲፬፤ አብር. ፫፥፳፫)፤ (፪) በአለሟች
ነት አንድ የሆነ መንፈስ እና ሰውነት (ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፭፤ አብር. ፭፥፯)፤ እናም (፫) መንፈሱና
ሰውነቱ እንደገና ለመለየት በማይቻል ሁኔታ አንድ
የሆኑለት የማይሞት፣ ከሞት የተነሳ ሰው (፪ ኔፊ
፱፥፲፫፤ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፭–፲፮)።
ደሙም ከሕይወቱ የተነሣ ያስተሰርያል፣ ዘሌዋ.
፲፯፥፲፩። ነፍሴን መለሳት፣ መዝ. ፳፫፥፩–፫።
ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስ
ህም በፍጹም አሳብህም ውደድ፣ ማቴ. ፳፪፥፴፯
(ማር. ፲፪፥፴)።
ዲያብሎስ ነፍሳቸውን ያታልላል፣ ፪ ኔፊ
፳፰፥፳፩። መላ ነፍሳችሁን ለእርሱ እንደ መስ
ዋዕትነት አቅርቡ፣ ኦምኒ ፩፥፳፮። ቃሉ በነፍሴ
ውስጥ ማደግ ጀመሯል፣ አልማ ፴፪፥፳፰። ነፍሱ
አትራብም እንዲሁም አትጠማም፣ ፫ ኔፊ ፳፥፰።
የቅዱስ ቁርባን ዳቦ እና ውሀ ለሚበሉትና ለሚጠ
ጡት የተቀደሱ ናቸው፣ ሞሮኒ ፬–፭ (ት. እና ቃ.
፳፥፸፯–፸፱)።
በመንግስት ውስጥ የሚያገለግሉት በአገልግ
ሎታቸው በኩል ለነፍሳቸው ደህንነት ያመጣል፣
ት. እና ቃ. ፬፥፪፣ ፬። የነፍሶች ዋጋ ታላቅ ነው፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፲።
ወደ ምድር በውሃ፣ ደምና፣ መንፈስ ተወለድክ፣
እናም በዚህም ህያው ነፍስ ሆንክ፣ ሙሴ ፮፥፶፱።
የነፍሶች ዋጋ፣ ሁሉም ሰዎች የእግዚአብሔር
ልጆች ናቸው። ስለእያንዳንዱ ልጆቹ ሀሳብ አለው
እናም እያንዳንዱንም እንደ አስፈላጊ ይመለከ
ታቸዋል። ልጆቹ ስለሆኑም፣ እንደ እርሱ የመ
ሆን ችሎታ አላቸው። ስለዚህ፣ ታላቅ ዋጋ ያላ
ቸው ናቸው።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፹፭
ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ ደስታ ይሆ
ናል፣ ሉቃ. ፲፭፥፲። በእግዚአብሔር አንድያ ልጁን
እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአል፣ ዮሐ.
፫፥፲፮።
የማንም የሰው ነፍስ መጥፋቱን ሊቀበሉት አል
ቻሉም፣ ሞዛያ ፳፰፥፫። በዚህን ጊዜ ያለው ነፍስ
በመምጫው ጊዜ እንደሚኖረው ነፍስ ለእግዚአ
ብሔር ውድ የሆነ አይደለምን፣ አልማ ፴፱፥፲፯።
ለአንተ ታላቅ ዋጋ ያለው ነገር፣ ነፍሶችን ወደ
እኔ ታመጣ ዘንድ ነው፣ ት. እና ቃ. ፲፭፥፮። የነፍ
ሶች ዋጋ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ እንደሆነ አስ
ታውሱ፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲–፲፭።
የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አምጥ
ቶም የማሳለፍ ስራዬ እና ክብሬ ይህም ነው፣ ሙሴ
፩፥፴፱።
ኑ። ደግሞም ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ፤
ደቀ መዛሙርት ተመልከቱ
በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ፣ በአብዛኛው ጊዜ
“ወደ ክርስቶስ ኑ እናም በእርሱም ፍጹማን ሁኑ”
(ሞሮኒ ፲፥፴፪) በሚለው አይነት መግለጫ አን
ድን ሰው በመከተል ወይም ታዛዥ በመሆን መቅ
ረብ ነው።
ጆሮአችሁን አዘንብሉ ወደ እኔም ቅረቡ፣ ኢሳ.
፶፭፥፫።
እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፣
ማቴ. ፲፩፥፳፰። ሕፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ
አትከልክሉአቸው፣ ማቴ. ፲፱፥፲፬። በኋላዬ ሊመጣ
የሚወድ ቢኖር፥ ራሱን ይካድ፣ ሉቃ. ፱፥፳፫። ወደ
እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ ዮሐ. ፮፥፴፭።
ክርስቶስ ሁሉም ወደ እርሱ እንዲመጡ ይጋብ
ዛል፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፫። ወደ እኔ ኑ እናም ዳኑ፣ ፫ ኔፊ
፲፪፥፳። ወደ ክርስቶስ ኑ፣ ሞሮኒ ፲፥፴፪።
ሁሉንም ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ጋብዙ፣
ት. እና ቃ. ፳፥፶፱። ወደ እኔ ኑ፣ እናም ነፍሳችሁ
ይኖራል፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፮።
ኑኃሚ። ደግሞም ሩት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ጻድቅ ሴት እና የአ
ቤሜሌክ ሚስት (ሩት ፩–፬)። አቤሜሌክ እና ኑኃሚ
ከረሀብ ለማምለጥ ቤተሰባቸውን ወደ ሞአብ ወሰዱ።
አቤሜሌክ እና ሁለቱ ወንድ ልጆቿ ሞቱ፣ ኑኃሚ
ወደ ቤተልሔም ከልጇ ሚስት ሩት ጋር ተመለሰች።
ኒቆዲሞስ። ደግሞም ፈሪሳዊያን ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ጻድቅ የአይሁዳ ገዢ
(ምናልባት የሳንሀድሪን አባል) እና ፈራሲዋ (ዮሐ.
፫፥፩)።
በምሽት ከኢየሱስ ጋር ተነጋገረ፣ ዮሐ. ፫፥፩–
፳፩። ከፈራሲዋን ጋር ለኢየሱስ ተከራከረ፣ ዮሐ.

ናዕማን
፯፥፶–፶፫። ለኢየሱስ መቃብር ሽቱ አመጣ፣ ዮሐ.
፲፱፥፴፱–፵።
ና። ኑ ተመልከቱ
ናሆም
ትንቢቶቹን በ፮፻፵፪ እና በ፮፻፮ ም.ዓ. መካከል
ትንቢቶቹን የመዘገበ የብሉይ ኪዳን የገሊላ ነቢይ።
ትንቢተ ናሆም፣ ምዕራፍ ፩ በዳግም ምፅዓት የም
ድር መነደድ እና ስለጌታ ምህረት እና ሀይል ይና
ገራል። ምዕራፍ ፪ በኋለኛው ቀናት ስለሚመጡት
አስቀድሞ የሚነግረው ስለነነዌ መደምሰስ ይናገ
ራል። ምዕራፍ ፫ ስለነነዌ አሰቃቂ መደምሰስ አስ
ቀድሞ መንገርን ይቀጥላል።
ናቡከደነዖር። ደግሞም ባቢሎን፤ ዳንኤል
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ይሁዳን ያሸነፈ (፪ ነገሥ.
፳፬፥፩–፬) እና ኢየሩሳሌምን በጦር ሀይል የከበበ
(፪ ነገሥ. ፳፬፥፲–፲፩) የባቢሎን ንጉስ። ነቢዩ ሌሂ
በ፮፻ ም.ዓ. ንጉስ ናቡከደነዖር ንጉስ ሴዴቅያስ
ንና ህዝቡን በሚወስድበት ጊዜ በምርኮ ወደ ባቢ
ሎን መወሰድን ለማስወገድ ከኢየሩሳሌም እንዲ
ሸሽ ታዘዘ፣ (፩ ኔፊ ፩፥፬–፲፫) (፪ ነገሥ. ፳፭፥፩፣
፰–፲፮፣ ፳–፳፪) ዳንኤል ናቡከደነዖር ህልምን ተረ
ጎመ (ዳን. ፪፤ ፬)።
ናታን። ደግሞም ዳዊት ተመልከቱ
በንጉስ ዳዊት ዘመን የነበረ የብሉይ ኪዳን ነቢይ።
ለጌታ ቤተመቅደስ ለመገንባት ዳዊት ሀሳብ ሲያቀ
ርብ፣ ጌታ ናታን ዳዊትን እንዳይገነባ እንዲነግረው
አዘዘ። ናታን ዳዊት ከእርሱ ጀግናዎች አንዱ የሆ
ነው የኦርዮ ሞት ምክንያት ስለሆነ እናም የኦርዮን
ሚስት ቤርሳቤህ ስላገባ ገሰጸው (፪ ሳሙ. ፲፪፥፩–
፲፭፤ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፰–፴፱)። ሳዶቅ፣ ከና
ታን ጋር፣ የዳዊትን ልጅ ሰለሞንን እንደ ንጉስ ቀቡ
(፩ ነገሥ. ፩፥፴፰–፴፱፣ ፵፭)።
ናትናኤል። ደግሞም በርተሎሜዎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የክርስቶስ ደቀመዛሙርት
እና የፊልጶስ ጓደኛ (ዮሐ. ፩፥፵፭–፶፩)። በገሊላና
ውስጥ ከቃና መጣ (ዮሐ. ፳፩፥፪)። ክርስቶስ ናትና
ኤል ተንኮል የሌለው እስራኤላውያን ነው አለ (ዮሐ.
፩፥፵፯)። እርሱና በርተሎሜዎስ በአጠቃላይ አንድ
ሰው ናቸው ተብሎ ይታሰባል (ማቴ. ፲፥፫፤ ማር.
፫፥፲፰፤ ሉቃ. ፮፥፲፬፤ ዮሐ. ፩፥፵፫–፵፭)።
ናዕማን። ደግሞም አልሳዕ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሶርያ ንጉስ ሰራዊት
ወታደር። ደግሞም ለምጻም ነበር። በእስራኤላዊ
ገደር ታማኝነት ምክንያት ወደ እስራኤል ነቢይ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ናዝሬት
ኤልሳዕን ለማየት ሄደ። እራሱን ትሁት በማድረግ
እና ነቢዩ ኤልሳዕ እንደነገረው በዮርዳኖስ ወንዝ
ውስጥ እራሱን ለሰባት ጊዜ በማጠብ ከለምጻምነቱ
ዳነ (፪ ነገሥ. ፭፥፩–፲፱፤ ሉቃ. ፬፥፳፯)።
ናዝሬት። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
በገሊላ ባህር በስተምዕራብ በኮረብታዎች መካ
ከል የምትገኝ መንድር። ናዝሬት የክርስቶስ የመ
ጀመሪያ መኖሪያ ቦታ ነበር (ማቴ. ፪፥፳፫)። ኢየ
ሱስ በናዝሬት በምኩራብ ውስጥ አስተማረ፣ እናም
በኢሳይያስ ፷፩፥፩–፪ ውስጥ ያለውን ትንቢት እን
ዳሟላ አወጀ (ማቴ. ፲፫፥፶፬–፶፰፤ ማር. ፮፥፩–፮፤
ሉቃ. ፬፥፲፮–፴)።
ናቩ፣ ኢለኖይ (ዮ.ኤስ.ኤ.)
በ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) በኢለኖይ ግዛት ውስጥ በኋ
ለኛው ቀን ቅዱሳን የተመሰረተ ከተማ። የሚገኘው
ከሴንት ሉውስ ከተማ ፪፻ ማይል (፫፻፳ ኪሎ ሜትር)
ከወንዙ በላይ በምስስፒ ወንዝ አጠገብ ነው።
በምዙሪ ግዛት በተሰደዱበት ምክንያት፣ ቅዱ
ሳን ወደ ፪፻ ማይል (፫፻፳ ኪሎ ሜትር) ወደ ሰሜን
ምስራቅ አካባቢ፣ የምስስፒ ወንዝን በመሻገር፣ ጥሩ
ሁኔታዎችን ወደሚያገኙበት ወደ ኢለኖይ ሄዱ።
ከጊዜ በኋላም፣ ቅዱሳን ገና ባልለመለመ ኮሜርስ
ከተማ አጠገብ ምድር ገዙ። ከአንዳንድ ህንጻዎች
በስተቀር፣ ይህ ምድር አረንቋማ ነበር ቅዱሳን ከም
ድሩ ውሀውን አደረቁ እና ቤቶቻቸውን መሰረቱ።
ጆሴፍ ስሚዝ ቤተሰቡን በእንጨት በተሰራ ትንሽ
ቤት ውስጥ አስገባ። ኮሜርስ የሚባለው የከተማው
ስም ወደ ናቩ ተቀየረ፣ ይህም ከዕብራውያን “ወብ
ታማ” ከሚባለው ቃል ነው።
የትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ብዙ ክፍሎች የተ
መዘገቡት በናቩ ውስጥ ነው (ት. እና ቃ. ፻፳፬–፻፳፱፤
፻፴፪፤ ፻፴፭)። ቅዱሳን በናቩ ቤተመቅደስ እንዲገ
ነቡ ተነገራቸው (ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፮–፳፯)። ከቤ
ቶቻቸው በ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ተነድተው ከመሰደዳ
ቸው በፊት ቤተመቅደስን ሰሩ እናም የፅዮን ካስማ
ዎችን አደራጁ። በመሳደዳቸው ምክንያት፣ ቅዱሳን
ከእዚያ ቦታ ወጡና ወደ ምዕራብ ተጓዙ።
ኔሆር። ደግሞም የካህን ተንኮል፤ የክርስቶስ
ተቃዋሚ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የነበረ ክፉ ሰው።
ኔሆር በኔፋውያን መካከል የካህናት ተንኮል ከሰ
ሩት የመጀመሪያው ነበር። የሀሰት ትምህርትን ካስ
ተማረና ጌዴዎንን ከገደለ በኋላ፣ ኔሆር ለወንጀሉ
በሞት ተቀጣ (አልማ ፩)። የኔሆር ተከታዮች ኔሆር
ከሞተ ከረጅም ጊዜ በኋላ የክፉ ስራውንና ትምህ
ርቱን ቀጠሉ።
አልማና አሙሌቅ በኔሆር ተከታይ ዳኛ ወደ እስር
ቤት ተሰድደው ነበር፣ አልማ ፲፬፥፲፬–፲፰። የተገ

፹፮
ደሉት የኔሆርን ኃይማኖት ተከታዮች ነበሩ፣ አልማ
፲፮፥፲፩። ብዙ የኔሆርን ስርዓት የሚከተሉ ነበሩ፣
አልማ ፳፩፥፬። ብዙዎቹን ወንድሞቻቸውን የገ
ደሉት የኔሆር ስርዓት የሚከተሉ ነበሩ፣ አልማ
፳፬፥፳፰።
ኔፊ፣ የሔለማን ልጅ። ደግሞም ሔለማን፣
የሔለማን ልጅ፤ ሌሂ፣ የኔፋውያን ሚስዮን
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ታላቅ ኔፋውያን ነቢ
ይና ሚስዮን።
የሔለማን ታላቅ ልጅ ነበር፣ ሔለ. ፫፥፳፩። ዋና
ዳኛ እንዲሆን ተመደበ፣ ሔለ. ፫፥፴፯። እርሱና
ወንድሙ ሌሂ ብዙ ላማናውያንን ወደ ወንጌል አመ
ጣቸው፣ ሔለ. ፭፥፲፰–፲፱። በእሳት ተከበበ እናም
ከእስር ቤት ተለቀቀ፣ ሔለ. ፭፥፳–፶፪። በአትክ
ልት ስፍራ ግንብ ላይ ጸለየ፣ ሔለ. ፯፥፮–፲። የዋና
ዳኛውን መገደል ገለጸ፣ ሔለ. ፰፥፳፭–፳፰፤ ፱፥፩–
፴፰። በጌታ ሀይል ተሰጠው፣ ሔለ. ፲፥፫–፲፩። ጌታ
ረሃብን እንዲያመጣ እና ረሀብ እንዲቆም ጠየቀ፣
ሔለ. ፲፩፥፫–፲፰።
ኔፊ፣ የሌሂ ልጅ። ደግሞም ሌሂ፣ የኔፊ አባት፤
ኔፋውያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የሌሂና የሳርያ ጻድቅ
ልጅ ነው (፩ ኔፊ ፩፥፩–፬፤ ፪፥፭)። ኔፊ በእግዚአ
ብሔር ቃል ታላቅ እምነት ነበረው (፩ ኔፊ ፫፥፯)
እና ታላቅ ነቢይ፣ መዝገብ ጠባቂ፣ እና የህዝቡ
መሪ ሆነ።
ታዛዥ ነበር እናም በእምነት ጸለየ፣ ፩ ኔፊ
፪፥፲፮። የነሀስ ሰሌዳዎችን ለማምጣት ወደ ኢየሩ
ሳሌም ተመለሰ፣ ፩ ኔፊ ፫–፬። የእስማኤል ቤተሰ
ብን ወደ ምድረበዳ ለማምጣት ወደ ኢየሩሳሌም
ተመለሰ፣ ፩ ኔፊ ፯። ሌሂ የተቀበለውን አንድ አይ
ነት ራዕይ ተቀበለ፣ ፩ ኔፊ ፲፥፲፯–፳፪፤ ፲፩። በራ
ዕይ በህዝቡ ላይ ወደፊት የሚደርሰውንና የወንጌል
ዳግም መመለስን ተመለከተ፣ ፩ ኔፊ ፲፪–፲፫። በህ
ይወት ዛፍ ራዕይን ተረጎመ፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፩–፴፮።
ቀሰቱን ሰበረ ነገር ግን በእምነት ምግብን ለማግኘት
ቻለ፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፲፰–፴፪። መርከብን ሰራ እና ወደ
ቃል ኪዳን ምድር ተጓዘ፣ ፩ ኔፊ ፲፯–፲፰። ኔፋው
ያን እና ላማናውያን ተለያዩ፣ ፪ ኔፊ ፭። የመጨ
ረሻ ምስክሩን ሰጠ፣ ፪ ኔፊ ፴፫።
፩ ኔፊ መፅሐፍ፣ ምዕራፍ ፩ እስከ ፲፰፥፰ በም
ድረበዳ በሀር ውስጥ ወደ ባህር እስከሚደርሱ ድረስ
ተጓዙ። ፩ ኔፊ ፲፰፥፱–፳፫ በጌታ እንደተመሩት፣
ምንም እንኳን ላማን እና ላሙኤል ቢያምጹም ወደ
ቃል ኪዳን ምድር ስለተጓዙበት ጉዞ ይናገራሉ።
ምዕራፍ ፲፱–፳፪ ኔፊ መዝገቦችን ስለጠበቀበት አላማ
ይናገራሉ (፩ ኔፊ ፮፤ ፲፱፥፲፰)፣ ይህም ሁሉም ጌታ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፹፯

ኔፋውያን

ቤዛቸውን እንዲያስታውሱ ለማሳመን ነው። ኢሳይ
ያስን ጠቀሰ (፩ ኔፊ ፳–፳፩) እናም በተስፋ ሁሉም
ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኛቸውና ቤዛቸው ለማ
የት እንደሚችሉ የሚገልጸውን የኢሳይያስን ምል
እክት ተረጎመ (፩ ኔፊ ፳፪፥፲፪)።
፪ የኔፊ መፅሐፍ፣ ምዕራፍ ፩–፬ ለልጆቹና ለት
ውልዶቻቸው ከተሰጣቸው በረከቶች በተጨማሪ፣
ከመሞቱ በፊት የሰጣቸውን የሌሂን የመጨረሻ ትም
ህርቶች እና ትንቢቶች የያዙ ናቸው። ምዕራፍ ፭
ኔፋያን ከላማናውያን ጋር የተለያዩበትን ምክንያት
ይገልጻል። ኔፋውያን ቤተመቅደስ ሰሩ፣ የሙሴ
ህግን አስተማሩ፣ እናም መዝገቦችን ጠበቁ። ምዕ
ራፍ ፮–፲ የኔፊ ታናሽ ወንድም የያዕቆብ ቃላትን
የያዙ ናቸው። ያዕቆብ የይሁዳን ታሪክ ገመገመ እና
ስለመሲህ ተነበየ፣ አንዳንዶቹም ከነቢዩ ኢሳይያስ
ፅሁፎች የተወሰዱ ነበሩ። በምዕራፍ ፲፩–፴፫ ውስጥ
ኔፊ ስለክርስቶስ ስለነበረው ምስክር፣ ስለያዕቆብ
ምስክር፣ ስለኋለኛው ቀናት ትንቢቶች፣ እና ከብ
ሉይ ኪዳን መፅሐፈ ኢሳይያስ ውስጥ አንዳንድ ምዕ
ራፎችን ይመዘግባል።
የኔፊ ሰሌዳዎች፣ ሰሌዳዎች ተመልከቱ
ኔፊ፣ የኔፊ ልጅ፣ የሔለማን ልጅ። ደግሞም
ኔፊ፣ የሔለማን ልጅ፤ ደቀ መዛሙርት
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ከሞት በተነሳው ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ከተመረጡት አስራ ሁለት ደቀመዛ
ሙርቶች መካከል አንዱ (፫ ኔፊ ፩፥፪–፫፤ ፲፱፥፬)።
ይህ ነቢይ ለህዝቡ ጥቅም በሀይል ወደ ጌታ ጸለየ።
ኔፊ የጌታን ድምፅ ሰማ (፫ ኔፊ ፩፥፲፩–፲፬)። ደግ
ሞም ኔፊ በመላእክት ተጎበኘ፣ ዲያብሎሶችን አስ
ወጣ፣ ወንድሙን ከሞት አስነሳ፣ እናም ለመካድ
የማይቻል ምስክር ሰጠ (፫ ኔፊ ፯፥፲፭–፲፱፤ ፲፱፥፬)።
ኔፊ የቅዱሣት መጻህፍት መዝገቦችን ጠበቀ (፫ ኔፊ
፩፥፪–፫)።
፫ የኔፊ መፅሐፍ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የኔፊ
ልጅ በሆነው ኔፊ የተጻፈ መፅሐፍ። ምዕራፍ ፩–፲
ስለጌታ መምጣት የተተነበዩትን መሟላት ያሳያሉ።
የክርስቶስ መወለድ ምልክት ተሰጡ፤ ህዝቡ ንስሀ
ገቡ፤ ነገር ግን ወደ ክፋታቸው ተመለሱ። በመጨ
ረሻም አውሎ ንፋስ፤ የምድር መንቀጥቀጥ፣ ሀይ
ለኛ ማዕበል፣ እና ታላቅ ድምሳሴ የክርስቶስን ሞት
በምልክት ሰጡ። ምዕራፍ ፲፩–፳፰ ክርስቶስ ወደ
አሜሪካ የመጣበትን ይመዘግባሉ። ይህም የ፫ ኔፊ
መፅሐፍ ዋና ክፍል ነው። ብዙዎቹ የክርስቶስ ቃላት
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሰጣቸው ስብከቶች ጋር
የሚመሳሰሉ ናቸው (ለምሳሌ፣ ማቴ. ፭–፯ እና ፫ ኔፊ
፲፪–፲፬)። ምዕራፍ ፳፱–፴ ለኋለኛው ቀን ሀገሮች
ሞርሞን የተናገራቸውቃላትናቸው።
፬ የኔፊ መፅሐፍ፣ ይህ መፅሐፍ አርባ ዘጠኝ ቁጥ

ሮች ብቻ ነው ያሉት፣ ነገር ግን የኔፋውያን ሶስት
መቶ አመት ታሪክን የሚሸፍን ነው። በዚህ መዝ
ገብ የጻፉ ከኔፊ በተጨማሪ ብዙ የጸሀፊ ትውልዶች
ነበሩ። ቁጥሮች ፩–፲፱ በትንሳኤ ከተነሳው ጌታ ጉብ
ኝት በኋላ፣ ኔፋውያንና ላማናውያን በሙሉ ወደ
ወንጌሉ ተቀየሩ። ሰላም፣ ፍቅር፣ እና ስምምነት
ነገሰ። ክርስቶስ እስከ ዳግም ምፅዓቱ ድረስ በም
ድር እንዲቀሩ የፈቀደላቸው ሶስቱ ኔፋውያን ደቀ
መዛሙርቱ (፫ ኔፊ ፳፰፥፬–፱) ህዝብን አገለገሉ።
ኔፊ መዝገቡን ለልጁ አሞጽ አሳልፎ ሰጠ። ቁጥሮች
፲፱–፵፯ የአሞጽን (፹፬ አመታት) እና የልጁ የአ
ሞጽን (፻፲፪ አመታት) አገልግሎትን መዝግበዋል።
በ፪፻፩ ዓ.ም. ውስጥ፣ ትዕቢት እራሳቸውን በመደብ
መከፋፈል እና ገንዘብ ለማግኘት የሀሰት ቤተክር
ስቲያኖችን በጀመሩት ህዝብ መካከል ችግር መፍ
ጠር ጀመረ (፬ ኔፊ ፩፥፳፬–፴፬)።
የ፬ ኔፊ የመጨረሻው ቁጥሮች ህዝቡ እንደገና
ወደ ክፋት እንደተመለሱ ያሳያሉ (፬ ኔፊ ፩፥፴፭–
፵፱)። በ፫፻፭ ም.ዓ. የአሞፅ ልጅ አሞፅ ሞተ እናም
ወንድሙ አማሮን ለጥበቃ ቅዱስ መዝገቦችን ደበቀ።
አማሮን በኋላም መዝገቡን የእራሱ የህይወት ጊዜ
ብዙ ድርጊቶችን ለመዘገበውና ከእዚያም አሳጥሮ
ለጻፋቸው ሞርሞን በእምነት አሳልፎ ሰጠ (ሞር.
፩፥፪–፬)።
ኔፋውያን። ደግሞም ላማናውያን፤ መፅሐፈ
ሞርሞን፤ ኔፊ፣ የሌሂ ልጅ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ያሉ፣ ብዙዎቹ የሌሂ
ልጅ የነቢዩ ኔፊ ትውልዶች የሆኑ ህዝብ። ከላማና
ውያን ጋር ተለያዩ እናም በአጠቃላይ ከላማናውያን
በላይ ጻድቅ ነበሩ። ነገር ግን፣ በኋላም በኃጢያተኛ
ነት ምክንያት በላማናውያን ተደመሰሱ።
ኔፋውያን ከላማናውያን ተለያዩ፣ ፪ ኔፊ ፭፥፭–
፲፯። ላማናውያን ያልነበሩት ህዝቦች ኔፋውያን
ነበሩ፣ ያዕቆ. ፩፥፲፫። ኔፋውያን ከሁሉም በሚበ
ልጥ ምክንያት ተነሳስተው ነበር፣ አልማ ፵፫፥፮–
፱፣ ፵፭። ኔፋውያን በሞሮኒ ዘመን አይነት ያለ ደስታ
አልነበራቸውም፣ አልማ ፶፥፳፫። ኔፋውያን በጻድቅ
ጸሎቶች ምክንያት ድነው ነበር፣ አልማ ፷፪፥፵።
ኔፋውያን ባለማመን መነመኑ፣ ሔለ. ፮፥፴፬–፴፭።
ኢየሱስ በኔፋውያን መካከል አስተማረም አገለገ
ለም፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፩–፳፰፥፲፪። ወደ ጌታ የተለወጡ
ሁሉ፣ ሁሉም ነገሮች በጋራ ነበሩአቸው፣ ፬ ኔፊ
፩፥፪–፫። በህዝቡ ልብ ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር
ፍቅር የተነሳ በምድሪቱ ፀብ አልነበረም፣ ከሁሉም
በላይ ደስተኛ የሆኑ ህዝብ ነበሩ፣ ፬ ኔፊ ፩፥፲፭–፲፮።
ኔፋውያን መኩራትና ከንቱ መሆን ጀመሩ፣ ፬ ኔፊ
፩፥፵፫። በምድሪቱ ገፅ ሁሉ ደም መፋሰስ እናም
እልቂት ሆነ፣ ሞር. ፪፥፰። ነፋውያን በክፋት አደጉ
እናም ሞርሞን እነርሱን ለመምራት እምቢ አለ፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኔፋውያን ደቀመዛሙርት
ሞር. ፫፥፱–፲፩። ከሀያ አራት በስተቀር፣ ኔፋውያን
ሁሉ ተገደሉ፣ ሞር. ፮፥፯–፲፭። ክርስቶስን የማይክ
ዱትን እያንዳንዱ ኔፋውያን ተገደሉ፣ ሞሮኒ ፩፥፪።
ኔፋውያን በኃጢያታቸው እና በእርኩስነታቸው
የተነሳ ጠፉ፣ ት. እና ቃ. ፫፥፲፰። ኩራትን ተጠን
ቀቁ፣ አለበለዚያም እንደ ኔፋውያን ትሆናላችሁ፣
ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፱።
ኔፋውያን ደቀመዛሙርት። ሶስቱ ኔፋውያን
ደቀ መዛሙርቶች ተመልከቱ
ንድፍ
ሰው አንዳንድ ውጤቶችን ለማግኘት የሚከተለው
ሞዴል። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ንድፍ በብዙ
ጊዜ በአንዳንድ መንገድ ለመኖር ወይም አንድ ነገ
ርን ለመገንባት ምሳሌ ማለት ነው።
ጌታ ለሙሴ በተሰጠው ንድፍ መሰረት እስራኤል
ድንኳን እንዲገነቡ አዘዘ፣ ዘፀአ. ፳፭። ዳዊት ለሰ
ለሞን የቤተመቅደስ ህንጻ ንድፍን ሰጠው፣ ፩ ዜና
፳፰፥፲፩–፲፫።
በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንድ
ሆን ኢየሱስ ክርስቶስ አሳያቸው፣ ፩ ጢሞ. ፩፥፲፮።
እንዳትታለሉም ለሁሉም ነገሮች ንድፍ እሰጣ
ችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፬።
ንጹህ፣ ንጹህነት። ደግሞም ቅድስና፤ ንጹህ እና
ርኩስ ተመልከቱ
ከኃጢያት ወይም ጥፋት ነጻ መሆን፤ ታማኝ።
ሰው ንጹህ የሚሆነው ሀሳቦቹ እና ስራዎቹ በሁሉም
መንገድ የጸዱ ሲሆኑ ናቸው። ኃጢያት የሰራ ሰው
በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት፣ ንስሀ በመግባት፣ እና
የወንጌልን ስነስርዓቶችን በመቀበል ንጹህ ለመሆን
ይችላል።
እጆቹ የነጹ፥ ልቡም ንጹሕ የሆነ የጌታን በረከት
ይቀበላል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፭። እናንተ የእግዚአብ
ሔር ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ፣ ንጹሐን ሁኑ፣ ኢሳ.
፶፪፥፲፩ (ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፬–፭)።
ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ ማቴ. ፭፥፰
(፫ ኔፊ ፲፪፥፰)። ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፥ እነ
ዚህን አስቡ፣ ፊልጵ. ፬፥፰ (እ.አ. ፩፥፲፫)።
በልባችሁ ንፁህ የሆናችሁ ሁሉ፣ ራሳችሁን አቅኑ
እናም አስደሳቹን የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ፣
ያዕቆ. ፫፥፪–፫። በዚያን ቀን በንፁህ ልባችሁና በን
ፁህ እጃችሁ እግዚአብሔርን ለመመልከት ትችላላ
ችሁን፣ አልማ ፭፥፲፱። በአምላክ ፊት ንፁህና እን
ከን የለሽ ከሆኑ፣ ኃጢያትን ከመጥላት በቀር ሊመ
ለከቱትም አልቻሉም፣ አልማ ፲፫፥፲፪። ክርስቶስ
ንጹህ እንደሆነ ንጹህ ሁኑ፣ ሞሮኒ ፯፥፵፰ (ሞር.
፱፥፮)።
ክርስቶስ ንጹህ ህዝቦችን ለእራሱ ያቆያል፣
ት. እና ቃ. ፵፫፥፲፬። ጌታ ንጹህ የሆኑት እግዚአ

፹፰
ብሔርን የሚያዩበት ቤት በፅዮን እንዲገነባ አዘዘ፣
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲–፲፯። ይህም ፅዮን ነውና—ልበ
ንጹህ፣ ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፩።
ንጹህ እና ርኩስ። ደግሞም ንጹህ፣ ንጹህነት፤
እድፍ፣ እድፍነት፤ የሙሴ ህግ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ጌታ ለሙሴ እና ለጥንት
እስራኤላውያን አንዳንድ ምግቦች ንጹህ፣ ወይም
በሌላ አባባል፣ ለመብላት ብቁ እንደሆኑ ገለጸላ
ቸው። እስራኤላውያን በንጹህ እና በርኩስ ምግ
ቦች መካከል የሰጡት ልዩነት በሀይማኖታቸውና
በማህበራዊ ህይወታቸው ላይ ታላቅ ተፅዕኖ ነበ
ራቸው። አንዳንድ እንስሳት፣ ወፎች፣ እና አሳ
ለምግብ ንጹህ እና ተቀባይ ነበሩ፣ ሎሎችም ርኩስ
እና የተከለከሉ ነበሩ (ዘሌዋ. ፲፩፤ ዘዳግ. ፲፬፥፫–
፳)። አንዳንድ በሽተኛ ሰዎች እንደ ርኩስ ይቆ
ጠሩ ነበር።
በመንፈሳዊ አመለካከት፣ ንጹህ መሆን ከኃጢ
ያት እና ከኃጢያታዊ ፍላጎቶች ነጻ መሆን ነው።
በዚህ አስተያየትም ያሉ ምግባረ ጥሩና ንጹህ ልብ
ያለውን ሰው ይገልጻል (መዝ. ፳፬፥፬)። የእግዚአብ
ሔር የቃል ኪዳን ህዝቦች ንጹህ ለመሆን ልዩ መመ
ሪያ አላቸው (፫ ኔፊ ፳፥፵፩፤ ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፪፤
፻፴፫፥፭)።
እጆቹ የነጹ፥ ልቡም ንጹሕ የሆነ ወደ ጌታ ተራራ
ይወጣል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፭።
ማንንም ሰው ተራ ወይም ርኩስ ብላችሁ አት
ጥሩ፣ የሐዋ. ፲፥፲፩–፳፰።
በንፁህ ልባችሁና በንፁህ እጃችሁ እግዚአብ
ሔርን ለመመልከት ትችላላችሁ፣ አልማ ፭፥፲፱።
ጌታ ፅዩን ንጹህ እስክትሆን ድረስ ይገስጻታል፣
ት. እና ቃ. ፺፥፴፮። የጌታን ዕቃ የምትሸከሙ
ንፁሃን ሁኑ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፬–፭፣ ፲፬ (ኢሳ.
፶፪፥፲፩)።
ንጹህነት። ደግሞም ማመንዘር፤ ስሜታዊ፣
ስሜታዊነት፤ በጎነት፤ ዝሙት መፈጸም
ተመልከቱ
የወንዶች እና የሴቶች ወሲባዊ ንጹህነት።
ዮሴፍ የጲጥፋራ ሚስትን መገፋፋት ተቋቋመ፣
ዘፍጥ. ፴፱፥፯–፳፩ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፬፣ ፶፱፥፮)።
አታመንዝር፣ ዘፀአ. ፳፥፲፬። ልባም ሴት ለባልዋ
ዘውድ ናት፣ ምሳ. ፲፪፥፬ (ምሳ. ፴፩፥፲)።
ሥጋችሁ . . . የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ
ሆነ አታውቁምን፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፲፰–፲፱። በንጽሕናም
ለሚያምኑቱ ምሳሌ ሁን፣ ፩ ጢሞ. ፬፥፲፪።
ማንኛውም እርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር
ሊኖር አይቻለውም፣ ፩ ኔፊ ፲፥፳፩። እኔ ጌታ አም
ላክ በሴቶች ንጹህነት እደሰታለሁ፣ ያዕቆ. ፪፥፳፰።
ወሲባዊ ኃጢያት እርኩሰት ነው፣ አልማ ፴፱፥፩–

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፹፱
፲፫። ድንግልነት እና ምግባረ ጥሩነት ከሁሉም ነገ
ሮች በላይ የተወደሰና ውድ ናቸው፣ ሞሮኒ ፱፥፱።
በንጹህነት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፫።
ንፍታሌም። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
ከያዕቆብ አስራ ሁለት ልጆች ስድስተኛው እና
የራሄል ገረድ ባላ ሁለተኛ ልጅ ነበር (ዘፍጥ. ፴፥፯–
፰)። ንፍታሌም አራት ወንድ ልጆች ነበሩት (፩ ዜና
፯፥፲፫)።
የንፍታሌም ጎሳዎች፣ ያዕቆብ ለንፍታሌም የሰ
ጠው በረከቶች በኦሪት ዘፍጥረት ፵፱፥፳፩ ውስጥ
ተመዝግበዋል። ሙሴ ለጎሳው የሰጠው በረከት
በኦሪት ዘዳግም ፴፫፥፳፫ ውስጥ ተመዝግቧል።
ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች አለቃ።
ደግሞም መርከብ፤ ቀስተ ዳመና፤ የኖኅ ዘመን
የጥፋት ውሀ፤ ገብርኤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የላሜሕ ልጅ እና ከአዳም
ጀምሮ አስረኛው የአባቶች አለቃ (ዘፍጥ. ፭፥፳፱–
፴፪)። ስለክርስቶስ መሰከረ እናም ለኃጢያተኛ
ትውልዶች ንስሀ መግባትን ሰበከ። ህዝቡ መልእክ
ቱን ሲያስወግዱ፣ እግዚአብሔር ምድር ክፉዎችን
ለማጥፋት በምትጥለቀለቅበት ጊዜ ቤተሰቡን እና
የምድር ሁሉ እንስሳት እንዲኖሩበት መርከብ እን
ዲገነባ አዘዘው (ዘፍጥ. ፮፥፲፫–፳፪፤ ሙሴ ፰፥፲፮–
፴)። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ኖኅ መላእኩ ገብርኤል
እንደሆነ እና የደህንነትን ቁልፎች በመያዝ ከአዳም
ተከታይ እንደሆነ አስተማረ።
እርሱ እና ልጆቹ ያፌት፣ ሴም፣ እና ሀም፣ እናም
ባለቤቶቻቸው በእግዚአብሔር ትእዛዝ መሰረት
መርከብን ሲገነቡ ድነው ነበር፣ ዘፍጥ. ፮–፰ (ዕብ.
፲፩፥፯፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፳)። ጌታ ከሔኖክ ጋር የገባ
ውን ቃል ኪዳን ከኖህ ጋር አደሰ፣ ዘፍጥ. ፱፥፩–
፲፯ (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፱፥፲፭፣ ፳፩–፳፭፣ ሙሴ
፯፥፵፱–፶፪)።
ኖኅ በአስር አመቱ ወደ ክህነት ስልጣን በማቱሳላ
ተሾመ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፪።
ሰዎች እርሱን ለመግደልም ፈለጉ፣ ነገር ግን
የጌታ ሀይልም አዳነው፣ ሙሴ ፰፥፲፰። የጻድቅ
ሰባኪ ሆነ እናም የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን አስ
ተማረ፣ ሙሴ ፰፥፲፱፣ ፳፫–፳፬ (፪ ጴጥ. ፪፥፭)።
ኖኅ፣ የዜኒፍ ልጅ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የነበረ ኃጢያተኛ
ንጉስ። በኔፊ ምድር ውስጥ ኔፋውያንን መራ።
ኖኅ ብዙ ኃጢያቶችን ሰራ፣ ሞዛያ ፲፩፥፩–፲፭።
ነቢዩ አቢናዲ እንዲገደል አዘዘ፣ ሞዛያ ፲፫፥፩
(ሞዛያ ፲፯፥፩፣ ፭–፳)። ኖኅ በእሳት ሞተ፣ ሞዛያ
፲፱፥፳።

አለማመን
አህዛቦች
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ አህዛብ የተለያዩ ትርጉሞች አሉት። አንዳንድ
ጊዜ ይህም የእስራኤል ዘር ያልሆኑ ህዝቦችን፣ አን
ዳንድ ጊዜ የአይሁዳ ዘር ያልሆኑ ህዝቦችን፣ እናም
ምንም እንኳን በመካከላቸው የእስራኤል ደም ቢኖ
ርም፣ አንዳንድ ጊዜ ወንጌሉ የሌላቸው ሀገሮች
ንም ይጠቁማል። የኋለኛው የቃል ጥቅም በመፅ
ሐፈ ሞርሞንና በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ
የሚጠቀሙበት ትርጉም ነው።
እስራኤላውያን እስራኤላውያን ያልሆኑትን አያ
ገቡም (አህዛብ)፣ ዘዳግ. ፯፥፩–፫። ጌታ ለአሕዛብም
ብርሃን ለመሆን ይመጣል፣ ኢሳ. ፵፪፥፮።
ጴጥሮስ ወንጌሉን ወደ አህዛብ እንዲወስድ
ታዘዘ፣ የሐዋ. ፲፥፱–፵፰። እንኪያስ እግዚአብ
ሔር ለአሕዛብ ደግሞ ንስሐን ሰጣቸው፣ የሐዋ.
፲፩፥፲፰። አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብን
ሆን በአንድ ቤተክርስቲያን ተጠምቀናልና፣ ፩ ቆሮ.
፲፪፥፲፫። በወንጌል አሕዛብ አብረው በክርስቶስ
ወራሾች መሆን ይገባቸውል፣ ኤፌ. ፫፥፮።
መፅሐፈ ሞርሞን የተጻፈው በአህዛብ ነው፣ የመ
ፅሐፈ ሞርሞን ርዕስ ገፅ (ሞር. ፫፥፲፯)። ከአህዛብ
መካከል አንድ ሰው በብዙ ውኃዎች ላይ ሄደ፣ ፩ ኔፊ
፲፫፥፲፪። ሌሎች መፅሀፎች ከአህዛብ መጡ፣ ፩ ኔፊ
፲፫፥፴፱። የወንጌል ሙሉነት ወደ አህዛብ ይመ
ጣል፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፲፫ (፫ ኔፊ ፲፮፥፯፣ ት. እና ቃ.
፳፥፱)። ይህ ምድር ለአህዛብ የነፃነት ምድር ይሆ
ናል፣ ፪ ኔፊ ፲፥፲፩። አህዛብ ከወይራ ዛፍ ጋር ይመ
ሳሰላል፣ ያዕቆ. ፭።
ወንጌሉ በአህዛብ ጊዜ ይመጣል፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፳፰ (ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፯)። ቃል እስከ ምድር
ዳርቻ፣ መጀመሪያ ወደ አህዛብ፣ እና ከዚያም ወደ
አይሁድም ይዞራሉ፣ ት. እና ቃ. ፺፥፰–፲። ሰባዎቹ
ለአህዛብ በሙሉ ልዩ ምስክሮች እንዲሆኑ ተጠርተ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፭። መጀመሪያ ወደ አህ
ዛብ እና ከዚያም ወደ አይሁዶች፣ ሁሉንም ሀገሮች
እንዲጠሯቸው የቤተክርስቲያኔን ሽማግሌዎች ላኩ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፰።
አለማመን። ደግሞም እምነት፣ ማመን
ተመልከቱ
በእግዚአብሔር እና በወንጌሉ እምነት ማጣት።
በአለማመናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ተአ
ምራት አላደረገም፣ ማቴ. ፲፫፥፶፰። በአለማመ
ናቸውም ምክንያት በዚያ ብዙ ተአምራት አላደ
ረገም፣ ማቴ. ፲፯፥፲፬–፳፩። አለማመኔን እርዳው፣
ማር. ፱፥፳፫–፳፬። ኢየሱስ ተነሥቶም ያዩትን ስላ
ላመኑአቸው አለማመናቸውንና የልባቸውን ጥን
ካሬ ነቀፈ፣ ማር. ፲፮፥፲፬። የማያምኑ ቢኖሩ አለ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አለማዊነት
ማመናቸው የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀራ
ልን፣ ሮሜ ፫፥፫።
አንድ አገር እምነት በማጣት ከሚመነምንና ከሚ
ሞት አንድ ሰው ቢሞት ይሻላል፣ ፩ ኔፊ ፬፥፲፫።
የሚክዱበት ቀን ከመጣ፣ እንዲበተኑ እና እንዲጠፉ
ያደርጋል፣ ፪ ኔፊ ፩፥፲–፲፩ (ት. እና ቃ. ፫፥፲፰)።
ባለማመናቸው የእግዚአብሔርን ቃል ሊረዱት አል
ቻሉም ነበር፣ ሞዛያ ፳፮፥፩–፭። ስለማያምኑ እን
ደዚህ የሆነ ታላቅ ተአምራት ላሳያቸው አልቻል
ኩም፣ ፫ ኔፊ ፲፱፥፴፭።
አዕምሮአችሁ ባለማመን ምክንያት ጨልሞባችሁ
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፬–፶፰።
አለማዊነት። ደግሞም ሀብቶች፤ ከንቱ፣
ከንቱነት፤ ኩራት፤ ገንዘብ ተመልከቱ
መንፈሳዊ ነገሮችን በመተው ለምድራዊ ሀብ
ቶች እና ለንብረቶች ያለ ጻድቅ ያልሆነ ፍላጎት እና
ጥረት።
ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጐ
ድል ምን ይጠቅመዋል፣ ማቴ. ፲፮፥፳፮።
ልባቸውን በዓለም ከንቱ ነገሮች ላይ ያሳረፉ፣
አልማ ፬፥፰ (አልማ ፴፩፥፳፯)።
የዚህን አለም ነገሮች ወደጎን ትተዊያለሽ፣
ት. እና ቃ. ፳፭፥፲። ሰዎች ልባቸውን የአለም ነገ
ሮች ላይ ያደርጋሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፭።
አለም። ደግሞም ምድር፤ ስጋዊ፣ የሚሞት፤
ባቢሎን ተመልከቱ
ምድር፤ ስጋዊ ሰው የሚፈተንበት ቦታ። በም
ሳሌም፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የማያከብሩ
ሰዎች።
ምድራዊ ህይወት፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለ
ባችሁ፣ ዮሐ. ፲፮፥፴፫።
እስከሞትም አትፍሩ፤ በዚህ አለም ደስታችሁ
ሙሉ አይደለምና፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፮።
ትእዛዛትን የማያከብሩ ሰዎች፣ ዓለሙን ስለ ክፋ
ታቸው እቀጣለሁ፣ ኢሳ. ፲፫፥፲፩ (፪ ኔፊ ፳፫፥፲፩)።
ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደ
ጠላኝ እወቁ፣ ዮሐ. ፲፭፥፲፰–፲፱።
ትልቁና ሰፊው ህንፃ የዓለም ኩራት ነው፣ ፩ ኔፊ
፲፩፥፴፮።
አለም በሃጢያት እየበሰለ ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፰፥፮። ከአለም ነገሮች ራስህን ንጹህ እና ነውር
የሌለበት አድርግ፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፱። ታማኝ
የሆነው እና የሚጸናውም አለምን ያሸንፋል፣
ት. እና ቃ. ፷፫፥፵፯። በአለም አይነት ኑሮ መኖር
አይገባችሁም፣ ት. እና ቃ. ፺፭፥፲፫።
የአለም መጨረሻ፣ አዲስ አዲስ ምድር እፈጥራ
ለሁ፣ የቀደሙትም አይታሰቡም፣ ኢሳ. ፷፭፥፲፯
(ራዕ. ፳፩፥፩፣ እ.አ. ፩፥፲)።

፺
እንክርዳድ ተለቅሞ በእሳት እንደሚቃጠል፥
በዓለም መጨረሻ እንዲሁ ይሆናል፣ ማቴ. ፲፫፥፵፣
፵፱ (ሚል. ፬፥፩፣ ያዕቆ. ፮፥፫)።
የወይኑን ስፍራዬን በእሳት እንዲቃጠል አደርገ
ዋለሁ፣ ያዕቆ. ፭፥፸፯ (ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫–፳፬)።
ጌታ ሰይጣንን እና ስራዎቹን በአለም መጨ
ረሻ ያጠፋል፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፫። ምድር ብትሞ
ትም፣ እንደገናም ህይወት ይሰጣታል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፳፭–፳፮።
ጌታም ለሔኖክ እስከ አለም መጨረሻ ድረስ አሳ
የው፣ ሙሴ ፯፥፷፯።
አለት። ደግሞም ራዕይ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
ወንጌል ተመልከቱ
በምሳሌ፣ ጠንካራ መሰረት እና መደገፊያ የሆኑት
ኢየሱስ ክርስቶስ እና ወንጌሉ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፳፬፤
፴፫፥፲፪–፲፫)። አለት ደግሞም እግዚአብሔር ወን
ጌሉን ለሰው የሚያሳውቅበት ራዕይ መሆንም ይች
ላል (ማቴ. ፲፮፥፲፭–፲፰)።
እርሱ አምላክ ነው፤ ሥራውም ፍጹም ነው፣
ዘዳግ. ፴፪፥፬። እግዚአብሔር ዓለቴ ነው፤ በእር
ሱም እታመናለሁ፣ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፪–፫። እጅም
ሳይነካው ድንጋይ ከተራራው ተፈነቀለ፣ ዳን.
፪፥፴፬–፴፭።
በዓለት ላይም ተመስርቷል፣ ማቴ. ፯፥፳፭
(፫ ኔፊ ፲፬፥፳፭)። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናቀው ድን
ጋይ ነው፣ የሐዋ. ፬፥፲–፲፩። ያም ዓለት ክርስቶስ
ነበረ፣ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬ (ዘፀአ. ፲፯፥፮)።
በአለት ላይ የሰራ እውነትን ይቀበላል፣ ፪ ኔፊ
፳፰፥፳፰። አይሁዶች የሚገነቡበት አለት [ክርስ
ቶስን] አይቀበሉም፣ ያዕቆ. ፬፥፲፭–፲፯። በቤዛነት
ዓለታችን ላይ ነው መሰረታችንን መገንባት ያለ
ብን፣ ሔለ. ፭፥፲፪። በክርስቶስ ትምህርት የሚገነባ
በአለቱ ላይ ይገነባል እናም የጥፋት ውሀው ሲመጣ
አይወድቅም፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፱–፵ (ማቴ. ፯፥፳፬–
፳፯፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፪–፲፫)። ጠቢብ ሰው ቤቱን በአ
ለት ላይ ሰራ፣ ፫ ኔፊ ፲፬፥፳፬።
በእኔ ዐለት ላይ ከተገነባችሁ ሊቋቋሟችሁ አይች
ሉም፣ ት. እና ቃ. ፮፥፴፬። በዚህ አለት ላይ የተመ
ሰረተም አይወድቅም፣ ት. እና ቃ. ፶፥፵፬።
እኔ የፅዮን ንጉስ፣ የሰማይ ዓለት፣ መሲሕ ነኝ፣
ሙሴ ፯፥፶፫።
አሉባልታ። ደግሞም ክፉ መናገር፤ ወሬ
ተመልከቱ
ከእዚያ ሰው ፍቃድ ሳይኖር ስለ ሌላ ሰው የግለ
ሰብ ተጨባጭ ነገሮችን ወይም መረጃዎችን መካ
ፈል።
ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር ሁሉ መልስ
ይሰጡበታል፣ ማቴ. ፲፪፥፴፮። ቅዱሳን የማይገባ

፺፩

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አመስጋኝ፣ ምስጋናን፣ ምስጋና መስጠት

ውንም እየተናገሩ፣ ለፍላፊዎችና በነገር ጣልቃ ገቢ
ዎች እንዳይሆኑ ተገስጸዋል፣ ፩ ጢሞ. ፭፥፲፩–፲፬።
በባልጀራህ ላይ እርኩሰትን አትናገር፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፯። በንግግርህ በሙሉ ወንድ
ሞችህን አጠናክር፣ ት. እና ቃ. ፻፰፥፯።
አልማ፣ የአልማ ወንድ ልጅ። ደግሞም
ሽማግሌው አልማ፤ አሙሌቅ፤ የሞዛያ ልጆች
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የኔፋውያን ህዝቦች
የመጀመሪያ ዋና ዳኛ እና ነቢይ። በወጣትነቱ ቤተ
ክርስትያኗን ለማጥፋት ፈለገ (ሞዛያ ፳፯፥፰–፲)።
ነገር ግን፣ መላእክት ተገለጸለት እና ወደ ወንጌሉም
ተቀየረ (ሞዛያ ፳፯፥፰–፳፬፤ አልማ ፴፮፥፮–፳፯)።
በኋላም የዋና ዳኛ ሀላፊነቱን ህዝቦችን ለማስተማር
ዘንድ ተወው (አልማ ፬፥፲፩–፳)።
መፅሐፈ አልማ፣ የነብያት አልማ፣ የአልማ
ልጅ፣ እና የእርሱም ልጅ ሔለማን ፅሁፎች በእጥ
ረት ተፅፎበት ያለ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የተ
ለየ መፅሐፍ። በመፅሐፉ ውስጥ የሚገለጹት ድርጊ
ቶች የደረሱት በግምት ከ ፺፩ እስከ ፶፪ ም.ዓ. ነበር።
መፅሀፉ ፷፫ ምዕራፎች አሉት። ምዕራፍ ፩–፬ የኔሆር
እና የአምሊካይ ተከታዮች በኔፋውያን ላይ ያመጹ
በትን ይገልጻሉ። የዚህ ውጤት ጦርነት በኔፋው
ያን ታሪክ ውስጥ ከነበሩት በላይ የሚያጠፋ ነበር።
ምዕራፍ ፭–፲፮ የአልማን የመጀመሪያ የሚስዮን
ጉዞዎች፣ በተጨማሪም የጥሩው እረኛ ስብከቱን
(አልማ ፭) እና ከአሙሌቅ ጋር በአሞኒያሀ ውስጥ
የሰበከውን ፅሁፍ ይዘዋል። ምዕራፍ ፲፯–፳፯ የሞዛያ
ወንድ ልጆችን እና በላማናውያን መካከል ስላደረ
ጉት አገልግሎት ፅሑፍ ይዘዋል። ምዕራፍ ፳፰–፵፬
የአልማ ከሁሉም በላይ አስፈላጊ የነበሩትን አንዳ
ንድ ስብከቶች ይዘዋል። በምዕራፍ ፴፪ ውስጥ አልማ
ቃልን ከዘር ጋር አነጻጸረ፤ በምዕራፍ ፴፮ ውስጥ
ለልጁ ሔለማን የቅያሬ ታሪኩን ነገረው። ምዕራፍ
፴፱–፵፪ አልማ በስነምግባር መተላለፍ ተካፋይ ለነ
በረው ለልጁ ቆሪያንተን የሰጠውን ምክር ይመዘግ
ባሉ፤ ይህ አስፈላጊ ስብከት ፍትህን፣ ምህረትን፣
ትንሳኤን፣ እና የኃጢያት ክፍያን ይገልጻል። ምዕ
ራፍ ፵፭–፷፫ የዛ ጊዜ የኔፋውያን ጦርነቶችን እና
በሀጋዝ ዘመን ስደቶችን ይገልጻሉ። እንደ ሻምበል
ሞሮኒ፣ ቴአንከም፣ እና ሊሀይ አይነት ታላቅ መሪ
ዎች በብርቱ እና ጊዜአዊ ስራዎቻቸው ኔፋውያንን
ለመጠበቅ ረዱ።
አልሳዕ
የሰሜን እስራኤል መንግስት የብሉይ ኪዳን ነቢይ
እና የሀገሯ የተለያዩ ንጉሶች የታመነ አማካሪ።
ኤልሳዕ አለቃው ኤልያስ የታወቀበት የሚን
በለበል ጉጉት ሳይኖረው፣ የረጋና አፍቃሪ ጸባይ
የነበረው ነበር። የእርሱ የሚጠቀሱት ታምራቶቹ

(፪ ነገሥ. ፪–፭፤ ፰) በኤልያስ ምትክ ነቢይ ሲሆን
(፪ ነገሥ. ፪፥፱–፲፪) በእውነትም የኤልያስን ሀይል
እንደተቀበለ የሚመሰክሩ ነበሩ። ለምሳሌ፣ የሚ
መር ምንጭ ውሀን ፈወሰ፣ የዮርዳኖስ ወንዝ ውሀ
ዎችን ከፋፈለ፣ የባልቴት ዘይትን አባዛ፣ ወንድ
ልጅን ከሞት አስነሳ፣ ሰውን ከለምጽ ፈወሰ፣ የብ
ረት ምሳር በውሀ ላይ እንዲንሳፈፍ አደረገ፣ እናም
ሶሪያውያኖቹን አይነ ስውር አደረጋቸው (፪ ነገሥ.
፪–፮)። በኢዩራም፣ በኢዩ፣ በኢዮአካዝ፣ እና
በኢዮአስም ንግስና ጊዜ ከሀምሳ አመት በላይ አገ
ለገለ።
የኤልያስን መጐናጸፊያ ተቀበለ፣ ፪ ነገሥ.
፪፥፲፫። የባልቴት ዘይትን አባዛ፣ ፪ ነገሥ. ፬፥፩–
፯። የሱነማይቱን ወንድ ልጅ ከሞት አስነሳ፣
፪ ነገሥ. ፬፥፲፰–፴፯። ሶሪያውያኑን ናዕማንን
ፈወሰ፣ ፪ ነገሥ. ፭፥፩–፲፬። የሶሪያውያን ወታደ
ሮች አይነ ስውር አደረጋቸው፣ እና የአገልጋዩን
አይኖች ከፈተ፣ ፪ ነገሥ. ፮፥፰–፳፫።
አልዓዛር። ደግሞም ማርታ፤ የቢታንያ
ማርያምን ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የማርታና የማርያም ወን
ድም። ኢየሱስ ከሞት አስነሳው (ዮሐ. ፲፩፥፩–፵፬፤
፲፪፥፩–፪፣ ፱–፲፩)። ይህም ኢየሱስ በምሳሌ ባስተ
ማረው ውስጥ የነበረው ለማኙ አልዓዛር አይደለም
(ሉቃ. ፲፮፥፲፱–፴፩)።
አልፋ እና ኦሜጋ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
አልፋ የግሪክ ፊደል የመጀመሪያ ፊደል ነው፤
ኦሜጋ የመጨረሻው ነው። እነዚህ ለኢየሱስ ክር
ስቶስ የተሰጡ ስሞች እና ክርስቶስ መጀመሪያ እና
መጨረሻ እንደሆነ እንዲያሳዩ የሚጠቀሙባቸው
ምልክቶች ናቸው (ራዕ. ፩፥፰፤ ት. እና ቃ. ፲፱፥፩)።
አመስጋኝ፣ ምስጋናን፣ ምስጋና መስጠት።
ደግሞም መባረክ፣ የተባረከ፣ በረከት፤
ማምለክ ተመልከቱ
ከእግዚአብሔር ከተቀበልነው በረከቶች የምን
ሰጠው ምስጋና። ምስጋናን መግለፅ እግዚአብሔ
ርን ያስደስታል፣ እናም እውነተኛ ማምለክ ምስጋና
በተጨማሪ አለው። ለጌታ ለሁሉም ነገሮች ምስጋና
መስጠት ይገባናል።
እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው፣
መዝ. ፺፪፥፩። በምስጋና ወደ ፊቱ እንድረስ፣
መዝ. ፺፭፥፩–፪። አመስግኑት፥ ስሙንም ባርኩ፣
መዝ. ፻።
ማመስገንን አትተው፣ ኤፌ. ፩፥፲፭–፲፮። የም
ታመሰግኑም ሁኑ፣ ቄላ. ፫፥፲፭። በረከትና ክብር
ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አመራር
ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን፣
ራዕ. ፯፥፲፪።
በረከትና ክብር ምስጋናም ውዳሴም ለአምላካ
ችን ይሁን፣ ሞዛያ ፪፥፲፱–፳፩። በየቀኑ በምስጋና
ኑሩ፣ አልማ ፴፬፥፴፰። ጠዋት ከመኝታህ በምት
ነቃበት ጊዜ ልብህ ሁሉ እግዚአብሔርን በማመስ
ገን ይሞላ፣ አልማ ፴፯፥፴፯።
ሁሉንም ነገሮች በጸሎትና በምስጋና አድርጉ፣
ት. እና ቃ. ፵፮፥፯። ምስጋናዎችን ለእግዚአብሔር
መስጠት አለባችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፴፪። ምስጋና
በመስጠት እነዚህን ነገሮች አድርጉ፣ ት. እና ቃ.
፶፱፥፲፭–፳፩። ከጌታ እጅ ለሁሉም ነገሮች ምስ
ጋና ባለው ልብ በረከትን ተቀበለ፣ ት. እና ቃ.
፷፪፥፯። ሁሉንም ነገሮች በምስጋና የሚቀበል ባለ
ክብር ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፱። በሁሉም ነገ
ሮች ምስጋናዎች ስጡ፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፩ (፩ ተሰ.
፭፥፲፰)። ጌታን በምስጋና ጸሎትና በምስጋና አም
ልኩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፰።
አመራር። ቀዳሚ አመራር ተመልከቱ
አመጽ። ደግሞም ኃጢያት፤ ማጉረምረም፤
ክህደት፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
በእርሱ የተመረጡትን መሪዎች ለመከተል
እምቢ በማለት እና ትእዛዛቱን በፈቃደኝነት ባለ
ማክበር የጌታን ትእዛዝ መጣስ ወይም እርሱን መቃ
ወም።
በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ፣ ዘኁል. ፲፬፥፱።
ክፉ ሰው ዓመፃን ብቻ ይሻል፣ ምሳ. ፲፯፥፲፩። ለዓ
መፀኞች ልጆች ወዮላቸው፣ ኢሳ. ፴፥፩።
ጌታም በእርሱ ላይ ያመፀውንና በኃጢያት የሞ
ተውን አያድንም፣ ሞዛያ ፲፭፥፳፮። አምሊኪውያን
በእግዚአብሔር ላይ አመጹ፣ አልማ ፫፥፲፰–፲፱።
አመጸኞች በብዙ ሐዘን ይወጋሉ፣ ት. እና ቃ.
፩፥፫። የጌታ ቁጣ በአማጸኞቹ ላይ ነዷል፣
ት. እና ቃ. ፶፮፥፩ (ት. እና ቃ. ፷፫፥፩–፮)።
ሰይጣን በእግዚአብሔር ላይ ዐመፀ፣ ሙሴ ፬፥፫።
አሙሌቅ። ደግሞም አልማ፣ የአልማ ወንድ
ልጅ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የአልማ ልጅ አልማ
ሚስዮን የጉዞ ጓደኛ።
በመላእክት ተጎብኝቶ ነበር፣ አልማ ፰፥፳፤
፲፥፯። አልማን በቤቱ ተቀበለ፣ አልማ ፰፥፳፩–
፳፯። ለአሞኒያሃ ህዝቦች በሀይል ሰበከ፣ አልማ
፰፥፳፱–፴፪፤ ፲፥፩–፲፩። የኔፊ፣ የሌሂ፣ እና የም
ናሴ ተወላጅ ነበር፣ አልማ ፲፥፪–፫። ስለእውነት
መሰከረ፣ አልማ ፲፥፬–፲፩። ህዝቦችን ንስሀ እን
ዲገቡ ጠራቸው እና ተወገደ፣ አልማ ፲፥፲፪–፴፪።
ከዚዝሮም ጋር ተከራከረ፣ አልማ ፲፩፥፳–፵።
ከሞት ስለመነሳት፣ ስለፍርድ፣ እና ዳግሞ መመ

፺፪
ለስ አስተማረ፣ አልማ ፲፩፥፵፩–፵፭። የሚያምኑ
ትን ሰማእትነትን ለማቆም ፈለገ፣ አልማ ፲፬፥፱–
፲። ከአልማ ጋር ታስሮ ነበር፣ አልማ ፲፬፥፲፬–፳፫።
በወህኒ ቤቱ የታሰረበትን ሲባጎ በእምነት በጠሰ፣
አልማ ፲፬፥፳፬–፳፱። ስለኀጢያት ክፍያ፣ ስለም
ህረት፣ እና ስለፍትህ መሰከረ፣ አልማ ፴፬፥፰–
፲፮። ስለጸሎት አስተማረ፣ አልማ ፴፬፥፲፯–፳፰።
ንስሀ መግባታቸውን እንዳያዘገዩ ሰዎችን አበረ
ታታ፣ አልማ ፴፬፥፴–፵፩። የአልማ እና የአሙሌቅ
እምነት የወህኒ ቤቱ ግድግዳ እንዲወድቅ አደረጉ፣
ኤተር ፲፪፥፲፫።
አማላጅ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ
ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር አማላጃችን ነው
(ሞሮኒ ፯፥፳፰) እና ከእርሱም ጋር ምክንያታችንን
ይለምንልናል፥ የሚማለድ ወይም መካከለኛ። ኢየ
ሱስ ክርስቶስ በሰው እና በእግዚአብሔር መካከል
የሚማለድ ነበር። የእርሱ የኃጢያት ክፍያ ሰዎች
ለኃጢያታቸው ንስሀ ለመግባት እና ከእግዚአብሔር
ጋር ለመታረቅ የሚቻልበት መንገድ ሰራ።
በኢየሱስ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም፣ ዮሐ.
፲፬፥፮። በእግዚአብሔርና በሰውም መካከል ያለው
መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፣ ፩ ጢሞ. ፪፥፭።
ክርስቶስ በኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን
በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል ነው፣ ዕብ. ፰፥፮ (ዕብ.
፱፥፲፭፣ ፲፪፥፳፬፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፱)። ኢየሱስ
ክርስቶስ ከአብ ዘንድ አማላጃችን ነው፣ ፩ ዮሐ.
፪፥፩ (ት. እና ቃ. ፻፲፥፬)።
ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሁሉ ይማለዳል፣ ፪ ኔፊ
፪፥፱ (ዕብ. ፯፥፳፭)። ቅዱሱ መሲህ ለሰው ልጆች
ሁሉ ያማልዳል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፱ (ኢሳ. ፶፫፥፲፪፣ ሞዛያ
፲፬፥፲፪)። በታላቁ አማላጅ ተመኩ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯–
፳፰። ኢየሱስ በሞት ላይ ድልን አገኘ፤ ለሰው ልጆች
እንዲማልድ ኃይልን ሰጠው፣ ሞዛያ ፲፭፥፰።
ከአብ ዘንድ አማላጃችሁ ነኝ፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፭። ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያታችሁን
ይማጸንላችኋል፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፫–፭። የአዲስ
ኪዳን አማላጅ በሆነው ኢየሱስ ፍጹም ሆነናል፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱።
አማሌቃዊ (ብሉይ ኪዳን)
በፋራን በሀር ውስጥ በአራባ እና በሜድትሬኒ
ያን መካከል የኖሩ የአረብ ግንድ። ከእብራውያን
ጋር ከሙሴ ጀምሮ (ዘፀአ. ፲፯፥፰) እስከ ሳኦል እና
ዳዊት ዘምን (፩ ሳሙ. ፲፭፤ ፳፯፥፰፤ ፴፤ ፪ ሳሙ.
፰፥፲፩–፲፪) ድረስ ሁልግዜም በጦርነት ይዋጉ ነበር።
አማሌቅያውያን (መፅሐፈ ሞርሞን)
ላማናውያን ከኔፋውያን ጋር እንዲዋጉ የመሩ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፺፫
ሀይማኖትን የከዱ ኔፋውያን (አልማ ፳፩–፳፬፤
፵፫)።
አማኑኤል። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ከኢየሱስ ክርስቶስ ስሞች አንዱ። ይህም “እግ
ዚአብሔር ከእኛ ጋር” የሚል ትርጉም ካለው የዕ
ብራውያን ቃል የመጣ ነው።
አማኑኤል እንደ እግዚአብሔር ቤዛነት ምልክት
የተሰጠ ስም-ርዕስ ነው (ኢሳ. ፯፥፲፬)። ኢሳይያስ
የጠቀሰው አማኑኤል እንደ ኢየሱስ በስጋ መወለድ
ትንቢት በማቴዎስ ተጠቁሟል (ማቴ. ፩፥፲፰–፳፭)።
ስሙም በኋለኛው ቀን ቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ
ታይቷል (፪ ኔፊ ፲፯፥፲፬፤ ፲፰፥፰፤ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፳፪)።
አሜን። ደግሞም ጸሎት ተመልከቱ
“ይህም ይሁን” ወይም “እንዲህም ነው” ማለት
ነው። አሜን የሚባለው ልባዊ ወይም የተከበረ
ተቀባይነት እና ስምምነትን (ዘዳግ. ፳፯፥፲፬–፳፮)
ወይም እውነትነት (፩ ነገሥ. ፩፥፴፮) ለማሳየት
ነው። ዛሬ በጸሎቶች፣ በምስክርነቶች፣ እና ንግ
ግሮች መጨራሻ ላይ፣ ጸሎትን ወይም ምልዕክትን
የሰሙት ተቀባይነት እና ስምምነትን ለማሳየት በደ
ንብ የሚሰማ አሜን ይላሉ።
በብሉይ ኪዳን ጊዜዎች፣ ሰው መሃላ ሲገባ
አሜን ማለት ነበረበት (፩ ዜና ፲፮፥፯፣ ፴፭–፴፮፤
ነሀ. ፭፥፲፪–፲፫፤ ፰፥፪–፮)። ክርስቶስ “አሜን የሆ
ነው፥ የታመነውና እውነተኛው ምስክር” ተብሎ
ተጠርቷል (ራዕ. ፫፥፲፬)። በነቢያት ትምህርት ቤት
አሜንም ደግሞ እንደ ቃል ኪዳን ምልክት አገልግ
ሏል (ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፴፫–፻፴፭)።
አምሊካያህ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በላማናውያን መካ
ከል ሀይል ያገኙ እና በኔፋውያን ላይ የመሩአቸው
የኔፋውያን ከዳተኞች (አልማ ፵፮–፶፩)።
አምሊካይ፣ አምሊካውያን
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በዳኛዎች ዘመነ መን
ግስት ንጉስ ለመሆን ፍላጎት የነበራቸውን ኔፋው
ያንን ይመራ የነበረ ሰው። አምሊካውያን ተብለው
የተጠሩት እነዚህ ኔፋውያን በእግዚአብሔር ላይ
በግልፅ አመጹ፣ ለዚህም ተረግመው ነበር (አልማ
፪–፫)።
አምላክነት። ሰው፣ ሰዎች—የሰው እንደ
እግዚአብሔር አይነት ለመሆን ያለው
ችሎታ፤ ከፍተኛነት፤ የዘለዓለም ህይወት
ተመልከቱ
አምልኮ። ማምለክ ተመልከቱ

አሞፅ
አምስቱ መጻህፍት። ደግሞም ሙሴ፤ ብሉይ
ኪዳን፤ ኦሪት ዘኁልቁ፤ ኦሪት ዘሌዋውያን፤
ኦሪት ዘዳግም፤ ኦሪት ዘፀአት፤ ኦሪት
ዘፍጥረት ተመልከቱ
ለብሉይ ኪዳን የመጀመሪያ አምስት መፅሐ
ፎች፣ ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘፀአት፣ ኦሪት ዘሌ
ዋውያን፣ ኦሪት ዘኁልቁ፣ ኦሪት ዘዳግም፣ የተሰጡ
ስሞች። አይሁዶች እነዚህን መፅሐፎች ቶራ ወይም
የእስራኤል ህግ ብለው ይጠሯቸዋል። በሙሴ ተፅ
ፈው ነበር (፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፩)።
አሞን፣ የሞዛያ ወንድ ልጅ። ደግሞም ሞዛያ፣
የቢንያም ልጅ፤ አንቲ-ኔፊ-ሌሂ፤ የሞዛያ
ልጆች ተመልክቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የንጉስ ሞዛያ ወንድ
ልጅ። አሞን ትጋታዊ ጥረቱ ብዙ መንፈሶችን ወደ
ክርስቶስ ለመቀየር እንደረዳ ሚስዮን አገለገለ።
ቤተክርስትያኗን ለማጥፋት የፈለገ አረመኔ ነበር፣
ሞዛያ ፳፯፥፰–፲፣ ፴፬። ለእርሱ እና ለጓደኞቹ መላ
እክት ተገለጠላቸው፣ ሞዛያ ፳፯፥፲፩። ንስሀ ገባ
እና የእግዚአብሔርን ቃል መስበክ ጀመረ፣ ሞዛያ
፳፯፥፴፪–፳፰፥፰። በንጉስነት ለመመደብ እንቢ አለ
እና በምትኩ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስበክ ወደ
ላማናውያን ምድር ሄደ፣ አልማ ፲፯፥፮–፱። ለመ
መሪያ ጾመ እና ጸለየ፣ አልማ ፲፯፥፰–፲፩። ታስሮ
ወደ ንጉስ ላሞኒህ ተወስዶ ነበር፣ አልማ ፲፯፥፳–
፳፩። የላሞኒህን መንጋዎች አዳነ፣ አልማ ፲፯፥፳፮–
፴፱። ለላሞኒህ ሰበከ፣ አልማ ፲፰፥፩–፲፱፥፲፫። እግ
ዚአብሔርን አመሰገነ እና በደስታ ተሸነፈ፣ አልማ
፲፱፥፲፬። በእርሱ የተቀየሩት በምንም አልከዱም፣
አልማ ፳፫፥፮። ሺዎችን ወደ እውነት ለማምጣት
በእግዚአብሔር እጆች መሳሪያ ስለሆነ ተደሰተ፣
አልማ ፳፮፥፩–፰ (አልማ ፳፮)። የአንቲ-ኔፊ-ሌሂ
ህዝቦችን መራ፣ አልማ ፳፯። ከአልማ ጋር በመገና
ኘቱ ታላቅ ደስታ ተሰማው፣ አልማ ፳፯፥፲፮–፲፰።
አሞን፣ የዛራሔምላ ትውልድ። ደግሞም
ሊምሂ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ከሌሂ-ኔፊ ምድር
ወደ ዛራሔምላ ጉዞን የመራ ጠንካራ እና ሀያል ሰው
(ሞዛያ ፯፥፩–፲፮)። የጥንት ፅሁፎችን አሳዩት እና
ባላራዕይ ምን እንደሆነ ገለጸ (ሞዛያ ፰፥፭–፲፰)።
በኋላም ንጉስ ሊምሒን እና ህዝቦቹን ከላማናው
ያን ነጻ ለማድረግ እና ወደ ዛራሔምላ መልሶ ለማ
ምጣት ረዳ (ሞዛያ ፳፪)።
አሞፅ
በግምት ከ፯፻፺፪ እስከ ፯፻፵ ም.ዓ. በአይሁድ
ንጉስ ኡዝያ እና በእስራኤል ንጉስ ኢዮርብዓም
ዘመናት የተነበየ የብሉይ ኪዳን ነቢይ።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አሳ
ትንቢተ አሞፅ፣ የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ የአሞፅ
ትንቢያት እስራኤልን እና ጎረቤቷ አገሮችን ወደ
ጽድቅ እንዲመለሱ አስጠንቅቀዋል።
ምዕራፍ ፩–፭ እስራኤልን እና ጎረቤቷ አገሮችን
ንስሀ እንዲገቡ ይጠራሉ። ምዕራፍ ፭ ጌታ ምስጢ
ሮቹን ለነብያቱ እንደሚገልፅ እና በመተላለፍ ምክ
ንያት እስራኤል በጠላት እንደምትደመሰስ ያስረ
ዳል። ምዕራፍ ፮–፰ አሶር ከመውረሯ ከብዙ አመ
ቶች በፊት ስለእስራኤል መውደቅ ተነበየ። ምዕ
ራፍ ፱ እስራኤል ወደምድሯ ዳግማ እንደምትመ
ለስ ተነበየ።
አሳ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የይሁዳ ሶስተኛ ንጉስ።
ቅዱሣት መጻህፍት “ልብ ግን በዘመኑ ሁሉ ከእ
ግዚአብሔር ጋር ፍጹም ነበረ” ብለው ተፅፈዋል
(፩ ነገሥ. ፲፭፥፲፬)። በዘመነ መንግስቱ ጦር ሰራዊትን
በብቃት አዘጋጀ፣ የኢትዮጵያን ቀንበር ጣለ፣ የሀሰት
ጣኦቶችን አስወጣ፣ እና ህዝቦች ያህዌህን ለመፈለግ
ቃል ኪዳን እንዲገቡ ጋበዘ (፩ ነገሥ. ፲፭–፲፮፤ ፪ ዜና
፲፬–፲፮)። ነገር ግን፣ እግርች ሲታመሙ፣ የጌታን
እርዳታ አልፈለገም እና ሞተ (፩ ነገሥ. ፲፭፥፳፫–
፳፬፤ ፪ ዜና ፲፮፥፲፪–፲፫)።
አሴር። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣ የይስሐቅ
ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ ባርያ
የዘለፋ ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፴፥፲፪–፲፫)።
የአሴር ነገድ፣ ያዕቆብ አሴርን ባረከ (ዘፍጥ.
፵፱፥፳)፣ እና ሙሴ የአሴርን ትውልዶች ባረከ
(ዘዳግ. ፴፫፥፩፣ ፳፬–፳፱)። እነዚህ ትውልዶች
“ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች” ተብለው ተጠርተው ነበር
(፩ ዜና ፯፥፵)።
አስሩ ቃላት። ደግሞም ሙሴ፤ የእግዚአብሔር
ትእዛዛት ተመልከቱ
በነቢዩ ሙሴ በኩል የስነምግባር ጸባይን ለመቆጣ
ጠር እግዚአብሔር የሰጣቸው አስር ቃላት።
በዕብራውያን ቋንቋ የእነዚህ ስም “አስር ቃላት”
ነው። እነዚህም ቃል ኪዳን (ዘዳግ. ፱፥፱) ወይም
ምስክር ተብለው ተጠርተዋል (ዘፀአ. ፳፭፥፳፩፤
፴፪፥፲፭)። እግዚአብሔር አስሩን ቃላት ለሙሴ እና
በእርሱም በኩል ለእስራኤል ሰጠ፣ በዘፀአ. ፲፱፥፱–
፳፥፳፫፤ ፴፪፥፲፭–፲፱፤ ፴፬፥፩ ውስጥም ተገልጸ
ዋል። ትእዛዛቱ የተቀረጹት በሁለት የድንጋይ ጽላት
ላይ ነበር፣ እነዚህም በታቦት ውስጥ ተቀመጡ፤
ከዚህም ጀምሮ ታቦቱ የኪዳን ታቦት ተብለው ተጠ
ርተዋል (ዘኁል. ፲፥፴፫)። ጌታ ከዘዳግ. ፮፥፬–፭ እና
ከዘሌዋ. ፲፱፥፲፰ በመጥቀስ አስሩን ቃላት “በሁ
ለቱ ትእዛዛት” አሳጥሮ በማጠቃለል ሰጥቷል (ማቴ.
፳፪፥፴፯–፴፱)።

፺፬
አስሩ ቃላት በኋለኛው ቀን ራዕያት ውስጥ ደግ
መው ተሰጥተዋል (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአ. ፴፬፥፩–፪፣ ፲፬
[ተጨማሪ]፤ ሞዛያ ፲፪፥፴፪–፴፯፤ ፲፫፥፲፪–፳፬፤
ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፰–፳፰፤ ፶፱፥፭–፲፫)።
አስሩ ጎሳዎች። እስራኤል ተመልከቱ
አስራት፣ አስራት መክፈል። ደግሞም
በኩራት፤ ገንዘብ ተመልከቱ
በቤተክርስቲያን በኩል ለጌታ የሚሰጥ የሰው
በአመት አንድ አስረኛ እድገት። የአስራት ገንዘ
ቦች ቤተክርስቲያናትን እና ቤተመቅደሶችን ለመ
ገንባት፣ የሚስዮን ስራን ለመደገፍ፣ እና የእግዚ
አብሔርን መንግስት በምድር ላይ ለመገንባት ይጠ
ቀሙባቸዋል።
አብርሐም የንብረቱን ሁሉ አስራት ለመልከ
ጼዴቅ ሰጠ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰–፳ (ዕብ. ፯፥፩–፪፣
፱፣ አልማ ፲፫፥፲፭)። የምድርም አሥራት ሁሉ የእ
ግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው፣
ዘሌዋ. ፳፯፥፴–፴፬። ከዘርህ ፍሬ ሁሉ አሥራት
ታወጣለህ፣ ዘዳግ. ፲፬፥፳፪፣ ፳፰። የሁሉንም አሥ
ራት አብዝተው አቀረቡ፣ ፪ ዜና ፴፩፥፭። ሰው እግ
ዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ግን እኔን ሰርቃ
ችኋል። እናንተም። የሰረቅንህ በምንድር ነው? ብላ
ችኋል። በአሥራትና በበኵራት ነው፣ ሚል. ፫፥፰–
፲፩ (፫ ኔፊ ፳፬፥፰–፲፩)።
አስራትን የሚከፍልም በሚመጣበት ጊዜ አይ
ቃጠልም፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፫ (ት. እና ቃ.
፹፭፥፫)። የጌታ ቤት በህዝቦቹ አስራት ይሰራ፣
ት. እና ቃ. ፺፯፥፲፩–፲፪። ጌታ የአስራት ህግን
ገለጸ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፱። አስራት በሸንጎ ይከፋፈ
ላል፣ ት. እና ቃ. ፻፳።
አስቀድሞ መወሰን። ቀድሞ መመረጥ
ተመልከቱ
አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩። ደግሞም
መግለጫ፤ ውድሩፍ፣ ውልፈርድ፤ ጋብቻ፣
መጋባት—ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት
ተመልከቱ
በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች በመጨረሻ ገጾች
ላይ የታተሙት፣ የአስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩ የመጀ
መሪያ ክፍል መግለጫም ተብሎ ይታወቃል። የተ
ሰጠውም በፕሬዘደንት ውልፈርድ ውድሩፍ ነበር
እናም በጥቅምት ፮፣ ፲፰፻፺ (እ.አ.አ.) በአጠቃ
ላይ ጉባኤ ውስጥ ለቤተክርስቲያኗ አባላት ቀረበ።
ከ፲፰፻፷፪ (እ.አ.አ.) ጀምሮ፣ የተለያዩ ህግጋት በዩ
ናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከአንድ ሚስት በላይ ማግባ
ትን ህገወጥ አደረጉት። ጌታ በራዕይ ከአንድ ሚስት
በላይ ማግባትን ካላቆሙ በቅዱሳን ላይ ምን እንደ
ሚደርስ ለውልፈርድ ውድሩፍ አሳየ። መግለጫው

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፺፭
ከአንድ ሚስት በላይ ማጋባት እንደቆመ ማስታወ
ቂያ ሰጠ።
አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪። ደግሞም ኪምባል፣
ስፔንሰር ደብሊው፤ ክህነት ተመልከቱ
አሁን በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች በመጨረሻ
ገጾች ላይ የታተሙት፣ ማን ክህነትን ለመያዝ እን
ደሚችል በሚመለከት የተሰጠ የትምህርት መረጃ።
በሰኔ ፲፱፻፸፰ (እ.አ.አ.)፣ ጌታ ክህነት ለቤተክር
ስቲያኗ ብቁ አባላት በሙሉ እንዲሰጥ ለፕሬዘደ
ንት ስፔንሰር ደብሊው ኪምባል ገለጸ። ይህም የቆዳ
ቀለማቸውንም ይሁን ዘራቸውን ሳይመለከት ክህነ
ትን ብቁ ለሆኑ ወንዶች ለመስጠት እና የቤተመቅ
ደስ በረከቶችንም ብቁ ለሆኑ አባላት በሙሉ ለመ
ስጠት የሚቻል አስደረገ። በመስከረም ፴፣ ፲፱፹፯
(እ.አ.አ.)፣ ይህ አዋጅ ለቤተክርስቲያኗ አጠቃ
ላይ ጉባኤ ቀርቦ ነበር እናም ባንድ ድምፅ ተቀባ
ይነት አገኘ።
አስቴር
ታላቅ እምነት የነበራት እና በመፅሐፈ አስቴር
ውስጥ ዋና ባለታሪክ።
መፅሐፈ አስቴር፣ ህዝቦቿን ከጥፋት ለማዳን ንግ
ስት አስቴር የነበራት ታላቅ ብርቱነትን የሚያሳይ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚገኝ መፅሐፍ።
ምዕራፍ ፩–፪ የአይሁዳ ሴትና መርዶክዮስ የሚ
ባለው የአይሁዳ ሰው በጉዲፈቻ ያሳድጋት የነበረ
ችው ሴት ልጅ በውበቷ ምክንያት የፋርስ ንግስት
እንድትሆን እንዴት እንደተመረጠች ይነግራሉ።
ምዕራፍ ፫ በንጉሱ ቤት ዋና አለቃ የነበረው ሀማን
መርዶክዮስን እንደጠላና የአይሁዳ ህዝቦችን በሙሉ
ለመግደል አዋጅ እንዳገኘ ይገልጻል። ምዕራፍ ፬–፲
አስቴር፣ እራሷን በአደጋ ላይ በመጣል፣ ዜግነቷን
ለንጉሱ እንዴት እንደገለጸችና የአዋጁን ለውጥ እን
ዳመጣች ይናገራሉ።
አስጸያፊ፣ አስከፊ፣ አሰቃቂ፣ ርኩሰት።
ደግሞም ኃጢያት ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ለጻድቅ እና ንጹሁ
ጽያፌ እና ጥላቻ የሚያመጣ።
ውሸተኛ ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አሰጸያፊ
ነው፣ ምሳ. ፲፪፥፳፪።
ኩራት በጌታ ፊት የርኩሰት ነው፣ ያዕቆ. ፪፥፲፫–
፳፪። ክፉዎች በራሳቸዉ እርኩሰት ሁኔታ ይመደ
ባሉ፣ ሞዛያ ፫፥፳፭። ንጹህ አለመሆን ደም ከማፍ
ሰስ ወይንም መንፈስ ቅዱስን ከመካድ በቀር ከሌ
ሎች ኃጢአቶች ሁሉ ይበልጥ አስከፊ ነው፣ አልማ
፴፱፥፫–፭።
የጌታ ቁጣ በርኩሰታቸው ላይ ተቀጣጥሏልና፣
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፬።

አሮናዊ ክህነት
አሶር
በብሉይ ኪዳን ዘመናት ውስጥ በሙሉ፣ ከተወ
ዳዳሪዋ ባብሎን ጋር፣ ሶርያን እና ፍልስጥኤምን
የገዛች የጥንት ግዛት። ምንም እንኳን አሶራውያን
ከ፲፪ኛው ሺህ ም.ዓ. ግማሽ እስከ ፯ኛው ሺህ ም.ዓ.
መጨረሻ ድረስ ታላቅ ሀይል የነበሩ ቢሆኑም፣ የረጋ
የፖለቲካ ድርጅት ለመገንባት በምንም አልቻሉም
ነበር። በፍርሀት፣ ጠላቶቻቸውን በእሳት እና በጎ
ራዴ በመደምሰስ ወይም የጠላቶቻቸውን ህዝቦች
ታላቅ ክፍልን ወደ ግዛቶቻቸው ሌላ ክፍሎች በመ
ላክ ደካማ እንዲሆኑ በማድረግ ይገዙ ነበር። በአ
ሶራውያን ተገዢነት ስር የነበሩት ህዝቦች ከመንግ
ስት ጋር ሁልጊዜም ይታገሉ ነበር። (፪ ነገሥ. ፲፰–
፲፱፤ ፪ ዜና ፴፪፤ ኢሳ. ፯፥፲፯–፳፤ ፲፤ ፲፱፤ ፴፯
ተመልከቱ።)
አርማጌዶን። ደግሞም ማጎግ፤ የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት፤ ጎግ ተመልከቱ
የአርማጌዶን ስም “የሚጎዶ ተራራ” የሚል ትር
ጉም ካለው ከእብራውያን ሀር ሚጎዶ መንጭ የመጣ
ነው። የሚጎዶ ሸለቆ በኤስድራኤሎን ሜዳ ምስ
ራቃዊ ክፍል ውስጥ፣ ከሰሜን ኢየሩሳሌም ሀምሳ
ኪሎ ሜትር አልፎ ያለ ነው፣ እና በብሉይ ኪዳን
ጊዜዎች ብዙ በጣም ወሳኝ የሆኑ ጦርነቶች የነበረበት
ቦታ ነው። በጌታ ዳግም ምፅዓት ቅርብ ጊዜ የሚመ
ጣው ታላቅ እና የመጨረሻው ጦርነት የአርማጌዶን
ጦርነት የሚባልበት ምክንያት በዚያ አካባቢ ስለሚ
ጀምር ነው። (ሕዝ. ፴፱፥፲፩፤ ዘካ. ፲፪–፲፬፣ በልዩም
፲፪፥፲፩፤ ራዕ. ፲፮፥፲፬–፳፩።)
አሮናዊ ክህነት። ደግሞም አሮን፣ የሙሴ
ወንድም፤ ክህነት፤ የሙሴ ህግ ተመልከቱ
አነስተኛው ክህነት (ዕብ. ፯፥፲፩–፲፪፤ ት. እና ቃ.
፻፯፥፲፫–፲፬)። ሀላፊነቶቹም ኤጲስ ቆጶስ፣ ካህን፣
አስተማሪ፣ ዲያቆን ናቸው (ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፤
፻፯፥፲፣ ፲፬–፲፭፣ ፹፯–፹፰)። በጥንት፣ በሙሴ
ህግ በታች፣ ሊቀ ካህናት፣ ቄሶች፣ እና ሌዋውያ
ኖች ነበሩ። የጥንት እስራኤላውያን በእግዚአብ
ሔር ላይ ስላመጹ፣ ሙሴ እና ቅዱስ ክህነት ከእ
ነርሱ ተወሰዱ እናም አነስተኛው ክህነት ቀጠለ።
ለመቀደስ እና የመልከ ጼዴቅ ክህነትንና ስነስርዓ
ቶቹን ለመቀበል እምቢ ብለው ነበር። (ት. እና ቃ.
፹፬፥፳፫–፳፮ ተመልከቱ።) የአሮናዊ ክህነት በጊ
ዜአዊ እና በህግ እና ወንጌል ውጪአዊ ስርዓቶችን
ያስተዳድራል (፩ ዜና ፳፫፥፳፯–፴፪፤ ት. እና ቃ.
፹፬፥፳፮–፳፯፤ ፻፯፥፳)። የመልአክትን አገልግ
ሎት፣ እና የንስሃ ወንጌልን እና የመጥመቅ ቁል
ፎችን ይዟል (ት. እና ቃ. ፲፫)። የአሮናዊ ክህ
ነት በዚህ ዘመን ፍጻሜ ላይ በ፲፭ ግንቦት ፲፰፻፳፱
(እ.አ.አ.) ወደ ምድር ደግሞ ተመለሰ። መጥምቁ
ዮሐንስ በሀርመኒ፣ ፔንስልቬንያ፣ አጠገብ ይህን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አሮን፣ የሙሴ ወንድም
በጆሴፍ ስሚዝ እና በኦሊቨር ካውደሪ ላይ አረጋ
ገጠ (ት. እና ቃ. ፲፫፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፰–፸፫)።
ለእርሱም ለዘላለም ክህነት ቃል ኪዳን ይሆን
ለታል፣ ዘኁል. ፳፭፥፲፫። የሌዊንም ልጆች ያጠ
ራል፥ ያነጥራቸዋልም፣ ሚል. ፫፥፫ (፫ ኔፊ
፳፬፥፫)።
ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም፣ ዕብ.
፭፥፬። በሌዊ ክህነት ፍጹምነት አይመጣም፣ ዕብ.
፯፥፲፩።
የሌዊ ልጆች እንደገና መሰዋዕት ለጌታ እስኪያ
ቀርቡ ድረስ ክህነት ከምድር ላይ ዳግመኛ በፍጹም
አይወሰድም፣ ት. እና ቃ. ፲፫። ጆሴፍ ስሚዝ እና
ኦሊቨር ካውደሪ በአሮናዊ ክህነት ተሹመው ነበር፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፰። አነስተኛው ክህነት የመል
አክትን አገልግሎት ቁልፍ ይዟል፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፳፮ (ት. እና ቃ. ፲፫)። በስም መልከ ጼዴቅ
እና አሮናዊ የሚባሉ፣ ሁለት የክህነት ባለስልጣኖች
አሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፩። ሁለተኛው ክህነት አሮ
ናዊ ክህነት ተብሎ ይጠራል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፫።
አሮን፣ የሙሴ ወንድም። ደግሞም ሙሴ፤
አሮናዊ ክህነት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሌዊ ነገር የእንበረምና
የዮካብድ ወንድ ልጅ (ዘፀአ. ፮፥፲፮–፳)፤ የሙሴ
ታላቅ ወንድም (ዘፀአ. ፯፥፯)።
የእስራኤል ልጆችን ከግብፅ ለማምጣት ሙሴን
እንዲረዳ እና የእርሱ ቃል ተቀባይ እንዲሆን በጌታ
ተመድቦ ነበር፣ ዘፀአ. ፬፥፲–፲፮፣ ፳፯–፴፩፤ ፭፥፩–
፲፪፥፶፩። በሲና ተራራ ላይ፣ ሙሴ ስለአሮንና አራት
ወንዶች ልጆቹ ወደ አሮናዊ ክህነት መመደብ መመ
ሪያ ተቀበለ፣ ዘፀአ. ፳፰፥፩–፬። ህዝቦች ስለጠየቁት
የወርቅ ጥጃ ሰራ፣ ዘፀአ. ፴፪፥፩–፮፣ ፳፩፣ ፳፬፣
፴፭። በ፻፳፫ አመቱ በሆር ተራራ ላይ ሞተ፣ ዘኁል.
፳፥፳፪–፳፱ (ዘኁል. ፴፫፥፴፰–፴፱)።
ጌታ ክህነትን በአሮን እና በዘሩ ላይ አረጋገጠ፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰፣ ፳፮–፳፯፣ ፴። የክህነት ጥሪ
ያቸውን የሚያጎሉ የሙሴ እና የአሮን ልጆች ይሆ
ናሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፴፬።
አሮን፣ የሞዛያ ልጅ። ደግሞም ሞዛያ፣
የቢንያም ልጅ፤ የሞዛያ ልጆች ተመልከቱ

፺፮
ያን ምድር የእግዚአብሔርን ቃል ለመስበክ ሄደ፣
አልማ ፲፯፥፮–፱። ለመመሪያ ጾመም ጸለየም፣
አልማ ፲፯፥፰–፲፩። የንጉስ ላሞኒህ አባትን አስ
ተማረ፣ አልማ ፳፪፥፩–፳፮። ለዞራማውያን ለመ
ስበክ ሄደ፣ አልማ ፴፩፥፮–፯።
አቡቃለምሲስ። ደግሞም የዮሐንስ ራዕይ
ተመልከቱ
የአዲስ ኪዳን የመጨረሻው መፅሐፍ፣ የራ
ዕይ መፅሐፍ፤ ማንኛውም ትርጉም ያለው ራዕይ
ማለትም ሊሆን ይችላል፤ ከግሪክ ቃል “የተገለጸ”
ወይም “የተገለጠ” ማለት ነው።
አቢናዲ። ደግሞም ሰማዕት፣ ሰማዕትነት
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የኔፋውያን ነቢይ።
ንስሀ ካልገቡ እግዚአብሔርን የክፉን ንጉስ ኖኀን
ህዝቦች እንደሚቀጣ ተነበየ፣ ሞዛያ ፲፩፥፳–፳፭።
የንጉስ ኖኀን እና የህዝቦቹን መደምሰስ ስለተነበየ
ታሰረ፣ ሞዛያ ፲፪፥፩–፲፯። የንጉስ ኖኀን ክፉ ቄሶች
ስለሙሴ እና ስለክርስቶስ ህግ አስተማረ፣ ሞዛያ
፲፪–፲፮። ሽማግሌው አልማ አመነው እና ቃላቶቹን
ጻፈ፣ ሞዛያ ፲፯፥፪–፬። በንጉስ ኖኀ በእሳት ተገ
ደለ፣ ሞዛያ ፲፯፥፳።
አቤል። ደግሞም ቃየን፤ አዳም ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአዳም እና የሔዋን
ልጅ።
ለእግዚአብሔር ከወንድሙ ቃየን ካደረገው
ይልቅ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ መስዋዕት አቀረበ፣
ዘፍጥ. ፬፥፬–፭ (ዕብ. ፲፩፥፬፣ ሙሴ ፭፥፲፮–፳፩)።
በቃየን ተገደለ፣ ዘፍጥ. ፬፥፰ (ሙሴ ፭፥፴፪)።
ክህነትን ከአዳም ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፮።
ሰይጣን ከቃየን ጋር አቤልን ለመግደል የሚስጥር
እቅድ ሰራ፣ ሙሴ ፭፥፳፰–፴፩ (ሔለ. ፮፥፳፯)።
አብራም። አብርሐም ተመልከቱ
አብርሐም። ደግሞም የአብርሐም ቃል ኪዳን
ተመልከቱ

በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የንጉስ ሞዛያ ወንድ
ልጅ አሮን በሚስዮን ሲያገለግል ትጉህ ጥረቱ ብዙ
ነፍሶችን ወደ ክርስቶስ ቀየር።

ከለዳውያን ዑር ውስጥ የተወለደ፣ የታራን ወንድ
ልጅ (ዘፍጥ. ፲፩፥፳፮፣ ፴፩፤ ፲፯፥፭)። የምድር ህዝ
ቦች ሁሉ የሚባረኩበት ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን ጌታ
የገባለት የጌታ ነቢይ። አብርሐም በመጀመሪያ አብ
ራም ተብሎ ይጠራ ነበር።

ቤተክርስትያኗን ለማጥፋት የፈለገ የማያምን
ነበረ፣ ሞዛያ ፳፯፥፰–፲፣ ፴፬። ለእርሱና አብ
ረውት ለነበሩት መላእክት ታያቸው፣ ሞዛያ
፳፯፥፲፩። ንስሀ ገባ እና የእግዚአብሔርን ቃል
መስበክ ጀመረ፣ ሞዛያ ፳፯፥፴፪–፳፰፥፰። እንደ
ንጉስ ለመመደብ እምቢ ብሎ እና ወደላማናው

ወደ ሐራን ተሰደደ፣ በዛም ታራን ሞተ፣ ዘፍጥ.
፲፩፥፴፩–፴፪ (አብር. ፪፥፩–፭)። ወደ ከነዓን እን
ዲጓዝ እና መለኮታዊ ቃል ኪዳን እንዲቀበል በእ
ግዚአብሔር ተጠራ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፩–፰ (አብር.
፪፥፬፣ ፲፭–፲፯)። ወደ ግብፅ ተጓዘ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፱–
፳ (አብር. ፪፥፳፩–፳፭)። በኬብሮን ውስጥ ሰፈረ፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፺፯
ዘፍጥ. ፲፫፥፲፰። ሎጥን አዳነ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፩–፲፮።
ከመልከ ጼዴቅ ጋር ተገናኘ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰–
፳። አጋር ልጁን እስማኤልን ወለደች፣ ዘፍጥ.
፲፮፥፲፭–፲፮። ስሙ ወደ አብርሐም ተቀየረ፣
ዘፍጥ. ፲፯፥፭። ጌታ አብርሐም እና ሳራ ወንድ
ልጅ እንደሚወልዱ ነገራቸው፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፲፭–
፳፪፤ ፲፰፥፩–፲፬። ሳራ ወንድ ልጁን ይስሐቅን
ወለደች፣ ዘፍጥ. ፳፩፥፪–፫። ይስሐቅን እንዲሰዋ
ታዘዘ፣ ዘፍጥ. ፳፪፥፩–፲፰። ሳራ ሞተች እና ተቀ
በረች፣ ዘፍጥ. ፳፫፥፩–፪፣ ፲፱። አብርሐም ሞተ
እና ተቀበረ፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፰–፲።
አብርሃም ይስሀቅን ለመስዋዕት በማቅረብ ታዛዥ
ነቱ የእግዚአብሔርና ከአንድያ ልጁ ጋር አምሳልነት
ያለው ነው፣ ያዕቆ. ፬፥፭። ለመልከ ጼዴቅ አስራት
ከፈለ፣ አልማ ፲፫፥፲፭። የክርስቶስ መምጣትን አስ
ቀድሞ ተመለከተም መሰከረም፣ ሔለ. ፰፥፲፮–፲፯።
ክህነትን ከመልከ ጼዴቅ ተቀበለ፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፲፬። ታማኝ የአብርሐም ዘር ይሆናል፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፴፬ (ገላ. ፫፥፳፯–፳፱)። ሁሉ
ንም ነገሮች በራዕይ ተቀበለ እናም ዘለአለማዊነትን
ተቀብሏል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፱።
የአባቶችን በርከቶች እና የክህነት ምደባን ፈለገ፣
አብር. ፩፥፩–፬። በከላውዴዎ የሀሰት ቄሶች ተሰ
ደደ፣ አብር. ፩፥፭–፲፭። በጌታ ዳነ፣ አብር. ፩፥፲፮–
፳። ስለጸሀይ፣ ጨረቃ፣ እና ኮኮቦች ተማረ፣ አብር.
፫፥፩–፲፬። ስለምድር በፊት ህይወት እና ፍጥረት
ተማረ፣ አብር. ፫፥፳፪–፳፰።
መፅሐፈ አብርሐም፣ በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) ወደ
ቤተክርስቲያኗ እጅ የገባ በአብርሐም የተጻፈ የጥ
ንት መዝገቦች። መዝገቦቹ እና አንዳንድ አስከሬ
ኖች በግብፅ መቃብሮች ውስጥ በአንቶኒዮ ሌቦሎ
ተገኝተው ነበር፣ እነዚህንም ለማይክል ቻንድለር
በኑዛዜ ቃል ተወለት። በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.) ቻንድ
ለር እነዚህን በዩናትድ ስቴት ውስጥ ለእይታ አቀ
ረባቸው። አንዳንድ የጆሴፍ ስሚዝ ጓደኞች ገዙአ
ቸው እና ለነብዩ ሰጡት፣ እርሱም ተረጎማቸው።
ከእነዚህ አንዳንድ ፅሁፎችም በየታላቅ ዋጋ ዕንቁ
ውስጥ ይገኛሉ።
ምዕራፍ ፩ አብርሐም ክፉ ቄሶች ሊሰዉት በሞ
ከሩበት በከላውዴዎ ዑር ውስጥ ስለነበረው አጋ
ጣሚዎች ይመዘግባል ምዕራፍ ፪ ስለከነዓን ጉዞው
ይናገራል። ጌታም ታየው እና ቃል ኪዳን ከእርሱም
ጋር ገባ። ምዕራፍ ፫ አብርሐም ሁለንተናን እንዳየ
እና በሰማያዊ ሰውነቶች መካከል ያለውን ግንኙነ
ቶች እንደተመለከተ መዝግቧል። ምዕራፍ ፬–፭ የፍ
ጥረት ሌላ መዝገቦች ናቸው።
የአብርሐም ዘር፣ ለህግጋት እና ኢየሱስ ክርስ
ቶስ ወንጌል ስነስርዓቶች ታዛዥ በመሆን እግዚአ
ብሔር ለአብርሐም የገባውን የተስፋ ቃላትና ቃል
ኪዳኖች የሚቀበሉ ህዝቦች። ወንዶች እና ሴቶች

አንድ
የእውነት የአብርሐም ዝርያ ከሆኑ ወይም ወንጌልን
በመቀበል እና በመጠመቅ ወደ ቤተሰቡ በጉዲፈቻ
ከተወሰዱ እነዚህን በረከቶች ይቀበላሉ (ገላ. ፫፥፳፮–
፳፱፤ ፬፥፩–፯፤ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፴፬፤ ፻፫፥፲፯፤
፻፴፪፥፴–፴፪፤ አብር. ፪፥፱–፲፩)። ለአብርሐም የእ
ውነት ዘሮች በረከቶቻቸውን ታዛዥ ባለመሆን ለማ
ጣት ይችላሉ (ሮሜ ፬፥፲፫፤ ፱፥፮–፰)።
አብደናጎ። ደግሞም ዳንኤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣
እና አብደናጎ ከዳንኤል ጋር ወደ ባቢሎን ንጉስ
ናቡከደነዖር ቤተመንግስት የተወሰዱ ሶስት የእስ
ራኤል ወጣቶች ነበሩ። የአብደናጎ ዕብራውያን ስም
ዓዛርያስ ነበር። አራቱ ወጣት ሰዎች የንጉሱን ስጋ
እና ወይን በመብላት እና በመጠጣት እራሳቸውን
ለመበከል እምቢ አሉ (ዳን. ፩)። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣
እና አብደናጎ ወደሚነደው ወደ እቶን እሳት ተጣሉ
ነገር ግን በእግዚአብሔር ልጅ በተአምራት ተጠብ
ቀው ነበር (ዳን. ፫)።
አብድዩ
ስለኤዶም መጥፋት አስቀድሞ የተናገረ የብ
ሉይ ኪዳን ነቢይ። የተነበየው ምናልባት ኢዮራም
በነገሰበት ጊዜ (፰፻፵፰–፰፻፵፬ ም.ዓ.) ወይም
በ፭፻፹፮ ም.ዓ. ውስጥ ባቢሎን በወረረችበት ጊዜ
ነበር።
ትንቢተ አብድዩ፣ የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ።
አንድ ምዕራፍ ብቻ ነበረው። በውስጡም፣ አብ
ድዩ ስለኤዶም መጥፋት ጻፈ እናም በፅዮን ተራራ
ላይ አዳኞች እንደሚቆሙ ተነበየ።
አንቲ-ኔፊ-ሌሂ። ደግሞም አሞን፣ የሞዛያ ወንድ
ልጅ፤ የሔለማን ልጆች፤ የሞዛያ ልጆች
ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በሞዛያ ወንድ
ልጆች ለተቀየሩ ላማናውያን የተሰጠ ስም። ከተቀ
የሩ በኋላ፣ እነዚህ የአሞን ህዝቦች ተብለው የተጠሩ
ህዝቦች በህይወቶቻቸው በሙሉ ታማኝ ነበሩ (አልማ
፳፫፥፬–፯፣ ፲፮–፲፯፤ ፳፯፥፳–፳፯)።
አንቲ-ኔፊ-ሌሂዎች የሚል ስም ወሰዱ፣ አልማ
፳፫፥፲፮–፲፯፤ ፳፬፥፩። ደም ለማፍሰስ እምቢተ
ኞች ሆኑ እናም የጦር መሳሪያዎቻቸውን ቀበሩ፣
አልማ ፳፬፥፮–፲፱። ልጆቻቸው ለጦርነት ተዘጋጁ
እናም ሔለማንን እንደ መሪያቸው መረጡ፣ አልማ
፶፫፥፲፮–፲፱፤ ፶፮–፶፰። (ደግሞም እነዚህ ፳፻ ወጣት
ጦረኞች ተብለው ይታወቃሉ።)።
አንደበት። ምላስ ተመልከቱ
አንድ። አንድነት፤ እግዚአብሔር፣ አምላክ
ተመልከቱ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አንድ ሺህ አመት
አንድ ሺህ አመት። ደግሞም ሲዖል፤ የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት ተመልከቱ
ክርስቶስ በምድር ላይ ለመንገስ በሚመጣበት
ጊዜ የሚጀምረው የ አንድ ሺህ አመት ጊዜ (እ.አ.
፩፥፲)።
ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሣም፥ ሰልፍም
ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም፣ ኢሳ. ፪፥፬ (ሚክ.
፬፥፫፣ ፪ ኔፊ ፲፪፥፬)። ባድማ የነበረች ይህች ምድር
እንደ ዔድን ገነት ሆናለች፣ ሕዝ. ፴፮፥፴፭።
ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሡ፣ ራዕ.
፳፥፬።
በህዝቦቹ ፅድቅ ምክንያት ሰይጣን ኃይል የለ
ውም፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮።
በጽድቅም ከሰዎች ጋር በምድር ላይ ለአንድ ሺ
አመታት እኖራለሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩። አንድ
ሺ አመት ሲጠናቀቅ፣ መሬትን የምተዋት ለትንሽ
ጊዜ ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፪። ታላቁ አንድ
ሺህ ዘመን ይመጣል፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴። ልጆችም
ወደ ደህንነት ያለሀጢያት ያድጋሉ፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፶፰። ልጆች እድሜአቸው እስኪገፋ ድረስም
ያድጋሉ፤ ሽማግሌዎችም በቅጽበት ዓይንም ይቀ
የራሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፩። በሰባት ሺ አመቶች
መጀመሪያ ላይ ጌታ አምላክ ምድርን ይቀድሳል፣
ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፪። ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈ
ጸም ድረስ፣ በሕይወት አይኖሩም፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፩። ሰይጣንም ለአንድ ሺህ ለሚሆን ዘመ
ንም አይፈታም፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲። አንድ ሺህ
አመት በግልፅ ተዘርዝሯል፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፫–
፴፬።
ለአንድ ሺ አመቶችም ምድር ታርፋለች፣ ሙሴ
፯፥፷፬።
አንድነት። ደግሞም እግዚአብሔር፣ አምላክ
ተመልከቱ
በሀሳብ፣ በፍላጎት፣ እና በአላማ በመጀመሪያ
ከሰማይ አባታችንና ከኢየሱስ ጋር፣ እና ከእዚያም
ከሌሎች ቅዱሳን ጋር አንድ መሆን።
ወንድሞች በኅብረት ቢቀመጡ መልካም ነው፣
መዝ. ፻፴፫፥፩።
እኔና አብ አንድ ነን፣ ዮሐ. ፲፥፴ (ት. እና ቃ.
፶፥፵፫)። ኢየሱስ እርሱ እና አባቱ አንድ እንደሆኑ
ሁሉም አንድ እንዲሆኑ ጸለየ፣ ዮሐ. ፲፯፥፲፩–፳፫
(፫ ኔፊ ፲፱፥፳፫)። ሁላችሁ የተባበራችሁ እንድት
ሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን እለ
ምናችኋለሁ፣ ፩ ቆሮ. ፩፥፲።
በአንድ ሀሳብና በአንድ ልብ ሁኑ፣ በሁሉ ነገ
ሮች ተስማሙ፣ ፪ ኔፊ ፩፥፳፩። ቅዱሳን ልባቸው
በአንድ ላይ በአንድነት ይጣበቁ፣ ሞዛያ ፲፰፥፳፩።
ኢየሱስ በኔፋውያን ደቀ መዛሙርት መካከል አንድ
ነት እንዲኖር ጸለየ፣ ፫ ኔፊ ፲፱፥፳፫። ደቀ መዛሙ

፺፰
ርቱ በብርቱ ፀሎታቸው እና ፆማቸው አንድ ሆነው
ነበር፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፩።
አብ፣ ወልድ፣ እና መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፳፥፳፯–፳፰ (ት. እና ቃ. ፴፭፥፪፣
፶፥፵፫)። ከእውነት ቤተክርስቲያን ጋር አንድ መሆን
ሀላፊነታችሁ ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፫፥፯። እንደ ትእ
ዛዜ በጸሎት አንድ ሆናችሁ በእምነት የምትጠይ
ቁትን ማንኛውንም ትቀበላላችሁ፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፮። አንድ ካልሆናችሁ የእኔ አይደላችሁም፣
ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯።
እነርሱ የአንድ ልብ እና የአንድ አእምሮ ስለ
ነበሩ፣ ጌታ ህዝቡን ፅዮን ብሎ ጠራቸው፣ ሙሴ
፯፥፲፰።
አንድያ ልጅ። ደግሞም መወለድ፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ስም። እርሱ የአብ አንድያ
ልጅ ነው (ሉቃ. ፩፥፳፮–፴፭፤ ዮሐ. ፩፥፲፬፤ ፫፥፲፮፤
፩ ኔፊ ፲፩፥፲፰–፳፤ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፪፤ አልማ ፯፥፲፤
፲፪፥፴፫፤ ሙሴ ፯፥፷፪)።
አዕምሮ
የአዕምሮ ሀይል፤ የህሊና ሀሳብ ሀይሎች።
በፍጹም ልብና በነፍስህ ፈቃድም አምልከው፣
፩ ዜና ፳፰፥፱።
ጌታ አምላክህን በፍጹም ነፍስህም ውደድ፣
ማቴ. ፳፪፥፴፯።
ስለ ዓለም ማሰብ ሞት እንደሆነና፣ ስለመንፈሳዊ
ነገር ማሰብ ዘለዓለማዊ ህይወት ነው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፱።
የጌታ ድምፅ በአዕምሮዬ መጣ፣ ኢኖስ ፩፥፲። ቃሉ
ታላቅ ዝንባሌ ስላለው ከጎራዴ የበለጠ በአዕምሮ
አቸው ላይ ውጤት ይኖረዋል፣ አልማ ፴፩፥፭።
በአዕምሮህ እነግርሃለሁ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፪። በአ
እምሮህ ውስጥ ልታጠናው ይገባል፣ ት. እና ቃ.
፱፥፰። የዘለአለም ማስተዋልም በአዕምሮዎቻችሁ
ላይ ይረፉ፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፬። ከዚህ በፊት
አዕምሮአችሁ ጨልሞባችሁ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፶፬። ወደ መኝታችሁ በጊዜ ሂዱ፤ ሰውነቶቻ
ችሁ እና አዕምሮዎቻችሁ እንዲነቃቁ ዘንድ በማ
ለዳም ተነሱ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፬።
ሰይጣን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አያውቅም፣
ሙሴ ፬፥፮። እነርሱ አንድ ልብ እና አንድ አእ
ምሮ ስለነበሩ፣ ጌታ ህዝቡን ፅዮን ብሎ ጠራቸው፣
ሙሴ ፯፥፲፰።
አክሊል። ደግሞም የዘለዓለም ህይወት
ተመልከቱ
በመሪዎች ጭንቅላት ላይ የሚቀመጥ ክብ
ጌጣጌጥ። ይህም የሰለስቲያል ሀይል፣ ግዛት፣ እና
አምላክነት ምልክት ሊሆንም ይችላል። የእግዚአብ
ሔርን ትእዛዛት ሁሉ በማክበር የሚጸኑት የዘለአለም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፺፱
ህይወት ዘውድን ይቀበላሉ። (ት. እና ቃ. ፳፥፲፬፤
ሙሴ ፯፥፶፮፤ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፩ ተመልከቱ።)
ወደ ፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣
፪ ጢሞ. ፬፥፰። የማያልፈውን የክብርን አክሊል
ትቀበላላችሁ፣ ፩ ጴጥ. ፭፥፬።
በእኔ የሞቱት ሙታን የጽድቅን አክሊል ይቀ
በላሉ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፫። በአባቴ ቤት ውስጥ
አክሊል ይቀበላሉ፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፪። ጌታ ቅዱ
ሳንን ለተዘጋጀላቸው አክሊል እንዲመጡ ያዘጋጃ
ቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፭። ጌታ ለቅዱሳኑ በቀኝ
እጁ በኩል የክብር አክሊል ኪዳን ገብቶላቸዋል፣
ት. እና ቃ. ፻፬፥፯።
አክዓብ። ደግሞም ኤልዛቤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሰሜን እስራኤል ከሁ
ሉም በላይ ክፉ እና ሀይለኛ ንጉስ ከሆኑት አንዱ።
የሲዶንን ልዕልት ኤልዛቤልን አገባ፣ በእርሷም
ተፅዕኖ በኩል የበኣልን እና የአስታሮት ማምለክን
በእስራኤል ውስጥ መሰረተ (፩ ነገሥ. ፲፮፥፳፱–፴፫፤
፪ ነገሥ. ፫፥፪) እና ነብያትን እና ያህዌህን ማምለክ
ለማስወገድ ጥረት ተደርጎ ነበር (፩ ነገሥ. ፲፰፥፲፫)።
በእስራኤል ላይ በሰማሪያ ሀያ ሁለት ዓመት
ነገሠ፣ ፩ ነገሥ. ፲፮፥፳፱ (፩ ነገሥ. ፲፮–፳፪)። ከእ
ርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት
ክፉ አደረገ፣ ፩ ነገሥ. ፲፮፥፴። በጦርነትም ተገደለ፣
፩ ነገሥ. ፳፪፥፳፱–፵።
አይሁዶች። ደግሞም እስራኤል፤ ይሁዳ፣
የያዕቆብ ልጅ ተመልከቱ
አይሁዶች (፩) ከያዕቆብ አስራ ሁለት ወንድ
ልጆች መካከል አንዱ የይሁዳ ትውልድ፣ (፪) የጥ
ንቱ የደቡብ የይሁዳ መንግስት ህዝቦች፣ ወይም (፫)
የይሁዳነት ሀይማኖት፣ የህይወት አኗኗር፣ እና ባህል
የሚከተሉ፣ ነገር ግን በተወለዱበት አይሁዳ ለመ
ሆን ወይም ላለመሆን የሚችሉ ሊሆኑ ይችላሉ። የያ
ዕቆብ ትውልዶችን በሙሉ ለመጠቆም ይሁዳ በሚ
ባለው ቃል መጠቀም ባህል ሆኗል፣ ነገር ግን ይህ
ስህተት ነው። ይህ ለይሁዳ መንግስት ወይም በተለይ
ዛሬ የይሁዳ ጎሳዎችን እና ከእነርሱ ጋር የተገናኙትን
ለመጠቆም የተወሰነ መሆን ይገባዋል።
በትረ መንግሥት ከይሁዳ አይጠፋም. . . ገዥ
የሆነው እስኪመጣ ድረስ፣ ዘፍጥ. ፵፱፥፲።
የኢየሱስ ወንጌል አስቀድሞ ለአይሁዳዊ፣ ለሚ
ያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው፣
ሮሜ ፩፥፲፮።
ጌታ እግዚአብሔር ከአይሁዶች መካከል ነቢ
ይን፣ እንዲሁም መሲሁን ያስነሳል፣ ፩ ኔፊ ፲፥፬።
መፅሐፉ ከአይሁድ አፍ በወጣበት ጊዜ ነገሮች ግል
ፅና የጠሩ ነበሩ፣ ፩ ኔፊ ፲፬፥፳፫። አይሁዶች በሀገር
ሁሉ መካከል ይበተናሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፲፭። አይሁ

አዲሲቱ ኢየሩሳሌም
ዶች የጥንት የቃል ኪዳን ህዝቦቼ ናቸው፣ ፪ ኔፊ
፳፱፥፬። የተበተኑት አይሁዶች ደግሞ በክርስቶስ
ማመን ይጀምራሉ፣ ፪ ኔፊ ፴፥፯። አይሁዶች የደ
ህንነት መሰረት የሚያገኙበትን አለቱን አይቀበ
ሉም፣ ያዕቆ. ፬፥፲፬–፲፮። አይሁዶች ኢየሱስ የጥ
ንቱ ክርስቶስ እንደሆነ ሌላ ምስክር ይኖራቸዋል፣
ሞር. ፫፥፳–፳፩።
ሁለት ነቢያት ለአይሁዶች እንዲተነቢዩ በአይ
ሁድ ሀግሮች ይነሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፭። መጀ
መሪያ ወደ አህዛብ እና ከዚያም ወደ አይሁዶች፣
ሁሉንም ሀገሮች ይጥሯቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፰።
በዚያን ጊዜ ታላቅ ስቃይ በአይሁዶች ላይ ይደ
ርሳል፣ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፲፰።
አይነ አፋርነት። መጠነኛነት ተመልከቱ
አይን፣ አይኖች
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ አይን የእግዚአ
ብሔርን ብርሀን ለመቀበል ሰው እንዳለው ችሎታ
ምሳሌ በብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት ነው። በምሳሌም፣
የሰው አይን የመንፈሳዊ ጉዳይን እና የእግዚአብሔር
ነገሮችን ማስተዋልን ያሳያል።
የእግዚአብሔር ትእዛዝ ብሩህ ነው፥ ዓይንንም
ያበራል፣ መዝ. ፲፱፥፰። ሰነፎች ዓይን እያላችሁ
አታዩም፣ ኤር. ፭፥፳፩ (ማር. ፰፥፲፰)።
የሰውነት መብራት ዓይን ናት፣ ማቴ. ፮፥፳፪
(ሉቃ. ፲፩፥፴፬፣ ፫ ኔፊ ፲፫፥፳፪፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፷፯)። የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ
ብፁዓን ናቸው፣ ማቴ. ፲፫፥፲፮። የማስተዋላችሁ
አይኖች ብሩህ ይሆናሉ፣ ኤፌ. ፩፥፲፯–፲፰።
በራሳቸው ዐይን ብልህና አስተዋይ ለሆኑት ወዮ
ላቸው፣ ፪ ኔፊ ፲፭፥፳፩ (ኢሳ. ፭፥፳፩)። የህዝቡም
ዐይን እንዲከፈት፣ መፀለይ እናም መፆም ጀመሩ፣
ሞዛያ ፳፯፥፳፪። ሰይጣን አሳውሮአቸዋል፣ ፫ ኔፊ
፪፥፪። ለእግዚአብሔር ክብሩ በቀናነት ካላደረገ በስ
ተቀር ማንም መፅሐፈ ሞርሞንን ለማምጣት ሀይል
አይኖረውም፣ ሞር. ፰፥፲፭።
፲፪ በመንፈስ ሀይልም፣ አይኖቻችን ተከፈቱ
እናም እውቀቶቻችንም ብሩህ ሆኑ፣ ት. እና ቃ.
፸፮፥፲፪። አይኖቻችሁን የሚያበራው ብርሀንም በእ
ርሱ በኩል ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፩። ለክብሬ
ዐይናችሁ ቀና ብትሆን፣ ሰውነታችሁ ሁሉ ብሩህ
ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯።
አዲሲቱ ኢየሩሳሌም። ደግሞም ፅዮን
ተመልከቱ
ቅዱሳን የሚሰበሰቡበት እና ክርስቶስ በአንድ ሺህ
አመት ዘመን እራሱ የሚነግስበት ቦታ። ፅዮን (አዲ
ሲቱ ኢየሩሳሌም ) በአሜሪካ ክፍለ አህጉራት ውስጥ
ትመሰረታለች፣ ምድርም ትታደሳለች እናም እንደ
ገነት አይነት ክብር ትቀበላለች (እ.አ. ፩፥፲)። ይህም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አዲስ እና የዘለአለም ቃል ኪዳን
በአንድ ሺህ ዘመን ጊዜ ከሰማይ የምትወርደውን
ቅዱስ ከተማን ይጠቁማል።
ከጽዮን ሕግ ይወጣል፣ ሚክ. ፬፥፪።
የጌታ ከተማ ስም አዲሲቱን ኢየሩሳሌም ነው፣
ራዕ. ፫፥፲፪። ዮሐንስ ቅዱስ ከተማዋን፣ አዲሲቱን
ኢየሩሳሌም አየ፣ ራዕ. ፳፩፥፩–፭።
ይህን ህዝብ በዚህች ምድር እመሰርታለሁ፤
እርሷም አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ትሆናለች፣ ፫ ኔፊ
፳፥፳፪። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም በአሜሪካ ትመሰረ
ታለች፣ ኤተር ፲፫፥፫–፮፣ ፲።
አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ከተማ ትዘጋጃለች፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፱፣ ፴፭፣ ፷፪–፷፱። ቅዱሳን ይሰ
ብሰቡ እናም አዲሲቱ ኢየሩሳሌምን ይመስርቱ፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፫–፸፭። አዲስቱ ኢየሩሳሌም
በምዙሪ ተመሰረታለች፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፩–፭
(ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫)። በጉ በፅዮን ተራራ ላይና
በቅዱስ ከተማ፣ በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ላይ ይቆ
ማል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፶፮።
ድንኳኔም ፅዮን፣ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ተብላ
ትጠራለች፣ ሙሴ ፯፥፷፪።
አዲስ እና የዘለአለም ቃል ኪዳን። ደግሞም
ቃል ኪዳን ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሙላት (ት. እና ቃ.
፷፮፥፪)። ከክህደት ጊዜ በኋላ እንደ አዲስ በሚ
ገለጽበት ጊዜ ሁሉ አዲስ ነው። ይህም ዘለአለ
ማዊ የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ስለሆ
ነና ሰዎች ይህን ለመቀበል ፈቃደኛ በሆኑበት በእ
ያንዳንዱ የወንጌል ዘመን ይደሰቱበት የነበረ ስለ
ሆነ ነው። አዲሱ እና የዘለአለም ቃል ኪዳን በኢ
የሱስ ክርስቶስ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል እንደ
ገና በምድር ላይ ለሰዎች ተገለጸ። ይህም በክህነት
ስልጣን በኩል የሚከናወኑ ለሰው ደህንነት፣ ህያ
ውነት፣ እና ዘለአለማዊ ህይወት ዝግጅት የሚያቀ
ርቡ እንደ ጥምቀት እና የቤተመቅደስ ጋብቻ አይ
ነት ቅዱስ ስነስርዓቶችን የያዘ ነው። ሰዎች ወንጌ
ልን ሲቀበሉ እና የእግዚአብሔርን ትዕዛዛት ለማ
ክበር ቃል ሲገቡ፣ እግዚአብሔር የአዲስ እና የዘ
ለአለም ቃል ኪዳን በረከቶችን ለእነርሱ ለመስጠት
ቃል ኪዳን ይገባል።
ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል አቆማ
ለሁ፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፯። ለእርሱ ክህነት ቃል ኪዳን
ይሆንለታል፣ ዘኁል. ፳፭፥፲፫። ሰዎች ሥርዓቱ
ንም ለውጠዋልና፥ የዘላለሙንም ቃል ኪዳን አፍ
ርሰዋል፣ ኢሳ. ፳፬፥፭ (ት. እና ቃ. ፩፥፲፭)። የዘላ
ለምን ቃል ኪዳን ከእናንተ ጋር አደርጋለሁ፣ ኢሳ.
፶፭፥፫ (ኤር. ፴፪፥፵)። የዘላለምም ቃል ኪዳን ይሆ
ንላቸዋል፣ ሕዝ. ፴፯፥፳፮።
ጌታ አዲስ ቃል ኪዳን ሰራ፣ እናም አዲሱን
አስረጅቷል፣ ዕብ. ፰፥፲፫። ኢየሱስ የአዲስም

፻

ኪዳን መካከለኛ ነው፣ ዕብ. ፲፪፥፳፬ (ት. እና ቃ.
፸፮፥፷፱)።
ይህ አዲስ እና ዘለአላለማዊ ቃል ኪዳን ነው፣
ት. እና ቃ. ፳፪፥፩። ዘለአለማዊ ቃል ኪዳኔን ወደ
አለም ላኩኝ፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፱ (ት. እና ቃ.
፵፱፥፱)። ጌታ የወንጌሌን ሙሉነት፣ የዘለአለም
ቃል ኪዳኑን ላከ፣ ት. እና ቃ. ፷፮፥፪ (ት. እና ቃ.
፻፴፫፥፶፯)። ከፍተኛውን የሰለስቲያል ክብር ለማግ
ኘት፣ ሰው ወደ አዲስ እና ዘለአለማዊ የጋብቻ ቃል
ኪዳን መግባት አለበት፣ ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፩–፪።
አዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን የተመሰረተው
ለጌታ ክብር ሙላት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፮፣
፲፱።
አዲስ ኪዳን። ደግሞም መፅሐፍ ቅዱስ፤
ቅዱሳት መጻህፍት ተመልከቱ
ስለኢየሱስ ክርስቶስ፣ ስለሐዋሪያት፣ እና ስለ
ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ህይወት እና አገልግ
ሎት የሚገልጹ (በግሪክ ቋንቋ በመጀመሪያ የተ
ጻፉ) የተነሳሱ ጽሁፎች። አዲስ ኪዳን በወንጌሎች፣
በሐዋርያት ስራ፣ በጳውሎስ መልእክቶች፣ አጠ
ቃላይ መልእክቶች፣ እና በራዕይ መፅሐፍ የተከ
ፋፈሉ ናቸው።
አራቱ ወንጌሎች፣ የማቴዎስ፣ የማርቆስ፣ የሉ
ቃስ፣ እና የዮሐንስ መፅሐፎች የክርስቶስ ህይወት
ታሪኮች ናቸው። የሐዋርያት ስራ የቤተክርስቲያኗን
እና የሐዋሪያትን፣ በልዩም ከክርስቶስ ሞት በኋላ
የጳውሎስን የሚስዮን ጉዞ ታሪክ ይመዘግባል። የጳ
ውሎስ ደብዳቤዎች የቤተክርስቲያኗን መሪዎችና
አባላት ያስተምራል። ሌሎቹ ደብዳቤዎች የተጻ
ፉት በሌሎች ሐዋሪያት ነበር እናም የመጀመሪያ
ቅዱሳንን ተጨማሪ ምክር የሚሰጥ ነበር። በሐዋሪ
ያው ዮሐንስ የተጻፈው የዮሐንስ ራዕይ ስለመጨ
ረሻ ቀናት ትንቢቶችን የያዘ ነው።
አዳም። ደግሞም ሔዋን፤ ሚካኤል፤
አዳም-ኦንዳይ-አማን፤ ዔድን፤ የመላእክት
አለቃ፤ የአዳም እና የሔዋን ውድቀት
ተመልከቱ
በምድር ላይ የተፈጠረ የመጀመሪያ ሰው።
አዳም የምድር ሰው ዘር አባት እና የአባቶች አለቃ
ነው። በዔድን ገነት ውስጥ የተላለፈው (ዘፍጥ. ፫፤
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵–፵፪፤ ሙሴ ፬) “እንዲወድቅ”
እና ሟች ሆነ፣ ይህም የሰው ዘር በዚህ ምድር ላይ
እድገት እንዲኖራቸው አስፈላጊ የሆነ ደረጃ ነበር
(፪ ኔፊ ፪፥፲፬–፳፱፤ አልማ ፲፪፥፳፩–፳፮)። ስለዚህ
አዳም እና ሔዋን የዘለአለማዊ እድገት እንዲኖረን
ስላስቻሉን ለስራ ክፍላቸው መከበር ይገባቸዋል።
አዳም በዘመናት የሸመገለውም እና ሚካኤል ተብሎ
የሚታወቀው ነው (ዳን. ፯፤ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፩፤
፻፯፥፶፫–፶፬፤ ፻፲፮፤ ፻፴፰፥፴፰)። እርሱም የመላ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፩
እክት አለቃ ነው (ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፬) እና እንደ
ሰው ቤተሰብ የአባቶች አለቃ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት ዝግጅት እንደገና ወደ ምድር ይመ
ጣል (ት. እና ቃ. ፻፲፮)።
እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ ዘፍጥ.
፩፥፳፮–፳፰ (ሙሴ ፪፥፳፮–፳፰፣ አብር. ፬፥፳፮–
፳፰)። እግዚአብሔር ሰውን በሁሉም ነገሮች ላይ
ገዢነት ሰጠው እና እንዲባዛ እና ምድርን እንዲ
ሞላ አዘዘው፣ ዘፍጥ. ፩፥፳፰–፴፩ (ሙሴ ፪፥፳፰–
፴፩፣ አብር. ፬፥፳፰–፴፩)። እግዚአብሔር አዳም
እና ሔዋንን በዔድን ገነት ውስጥ አኖራቸው እና
መልካምንና ክፉን የሚያስታውቀውን ዛፍ እንዳ
ይበሉም ከለከላቸው፣ ዘፍጥ. ፪፥፯–፱፣ ፲፭–፲፯
(ሙሴ ፫፥፯–፱፣ ፲፭–፲፯፣ አብር. ፭፥፯–፲፫)።
አዳም ሕያው ነፍስ ላለው ሁሉ ስም አወጣላቸው፣
ዘፍጥ. ፪፥፲፱–፳ (ሙሴ ፫፥፲፱–፳፣ አብር. ፭፥፳–
፳፩)። አዳም እና ሔዋን በእግዚአብሔር ተጋቡ፣
ዘፍጥ. ፪፥፲፰–፳፭ (ሙሴ ፫፥፲፰–፳፭፣ አብር.
፭፥፲፬–፳፩)። አዳም እና ሔዋን በሰይጣን ተፈ
ተኑ፣ የተከለከለውን ፍሬ በሉ፣ እና ከዔድን ገነ
ትም ወጡ፣ ዘፍጥ. ፫ (ሙሴ ፬)። አዳም ሲሙት
እድሜው ፱፻፴ ነበር፣ ዘፍጥ. ፭፥፭ (ሙሴ ፮፥፲፪)።
አዳም የመጀመሪያ ሰው ነበር፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፲፮። ከመሞቱ በፊት አዳም ጻድቅ ዘሮቹን በአ
ዳም-ኦንዳይ-አማን ውስጥ ሰበሰበ እና ባረካቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፫–፶፯።
አዳን መስዋዕት አቀረበ፣ ሙሴ ፭፥፬–፰። አዳም
ተጠመቀ፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበለ፣ እና ለክህነት
ስልጣን ተሾመ፣ ሙሴ ፮፥፶፩–፷፰።
አዳም-ኦንዳይ-አማን። ደግሞም አዳም
ተመልከቱ
ከመሞቱ ሶስት አመት በፊት አዳም ዘሮቹን የባ
ረከበት (ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፫–፶፮) እና ከዳግም ምፃት
በፊት እንደገና የሚመጣበት ቦታ (ት. እና ቃ. ፻፲፮)።
አዳኝ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
የሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ በኃጢያት ክፍያ
በኩል፣ ለሰው ዘር ቤዛነት እና ደህንነትን አቀረበ።
“አዳኝ” የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ርዕስ ነው።
እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ መዝ.
፳፯፥፩ (ዘፀአ. ፲፭፥፩–፪፣ ፪ ሳሙ. ፳፪፥፪–፫)።
እኔ፥ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፥ ከእኔ ሌላም የሚያ
ድን የለም፣ ኢሳ. ፵፫፥፲፩ (ት. እና ቃ. ፸፮፥፩)።
እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና
ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ፣ ማቴ. ፩፥፳፩። ዛሬ
በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ
የሆነ ተወልዶላችኋል፣ ሉቃ. ፪፥፲፩። እግዚአብሔር
አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ
ወዶአልና፣ ዮሐ. ፫፥፲፮–፲፯። ከክርስቶስ በስተ

አገልግሎት
ቀር ሰው የሚዳንበት ምንም ሌላ ስም የለም፣ የሐዋ.
፬፥፲–፲፪ (፪ ኔፊ ፳፭፥፳፣ ሞዛያ ፫፥፲፯፣ ፭፥፰፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፫፣ ሙሴ ፮፥፶፪)። ከሰማይ መድ
ኃኒትን፣ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን፣
ፊልጵ. ፫፥፳። አባትም ልጁን የዓለም መድኃኒት
ሊሆን ላከው፣ ፩ ዮሐ. ፬፥፲፬።
ጌታ እግዚአብሔር መሲሁን፣ የዓለምን መድ
ኃኒት ያስነሳል፣ ፩ ኔፊ ፲፥፬። የእግዚአብሔርም
በግ የአለም አዳኝ እንደሆነ፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፵። የአ
ዳኛችን እውቀት በሁሉም ሀገር፣ ነገድ፣ ቋንቋ እና
ህዝብ መካከል ይሰራጫል፣ ሞዛያ ፫፥፳። ደህን
ነት እንዲመጣ ክርስቶስ መሞት ይገባዋል፣ ሔለ.
፲፬፥፲፭–፲፮።
በአዳኛችን በኩል የሚገኘው ጽድቅነትና ቅድስና
ትክክል እና እውነተኛ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፴–
፴፩። እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የአለም አዳኝ ነኝ፣
ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፬።
አንድያ ልጄም አዳኝ ነው፣ ሙሴ ፩፥፮። በወ
ልድ ያመኑትና ለኃጥያታቸው ንስሀ የገቡት ሁሉ
ይድናሉ፣ ሙሴ ፭፥፲፭።
አድናቆት። አመስጋኝ፣ ምስጋናን፣ ምስጋና
መስጠት፤ ክብር ተመልከቱ
አገልጋይ መላእክት። መላእክት ተመልከት
አገልግሎት። ደግሞም በጎ ድርገት፤ ክህነት፤
ፍቅር ተመልከቱ
የጌታን ስራ በምድር ላይ ማከናወን። ለእግዚ
አብሔር እና ለሌሎች ጥቅም የተሰጠ እንክብካቤ
ወይም የተፈጸመ ስራ። ሌሎችን ስናገለግል፣ እግ
ዚአብሔርንም ማገልገላችን ነን። የጌታ የተመረጡ
አገልጋዮች በስራው ውስጥ ለማገልገል በእግዚአ
ብሔር መጠራት አለባቸው። እውነተኛ አገልጋ
ዮች የጌታን ፍላጎት ሲያከናውኑ፣ በዋና ሀላፊነታ
ቸው ጌታን ይወክላሉ እናም እንደ እርሱ ወኪሎችም
ይሰራሉ (ት. እና ቃ. ፷፬፥፳፱)፣ በዚህም ለሰው ደህ
ናነት አስፈላጊ ስራዎችን ያከናውናሉ። ጌታ ሐዋሪ
ያት፣ ነቢያት፣ ወንጌልን ሰባኪዎች፣ ሊቀ ካህናት፣
ሰባዎች፣ ሽማግሌዎች፣ ኤጲስ ቆጶሳት፣ ካህናት፣
አስተማሪዎች፣ ዲያቆኖች፣ ረዳቶች፣ እና አስተ
ዳዳሪዎች ቅዱሳንን ፍጹም ለማድረግ እና ለአገል
ግሎት ስራ ሰጥቷል (፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፪–፳፰፤ ኤፌ.
፬፥፲፩–፲፮፤ ት. እና ቃ. ፳፤ ፻፯)።
በእግዚአብሔር ስም ያገለግል ዘንድ አምላክህ
መረጠው፣ ዘዳግ. ፲፰፥፭። የምታገለግሉትን ዛሬ
ምረጡ፣ ኢያ. ፳፬፥፲፭። ሰዎቹም የአምላካችን
አገልጋዮች ብለው ይጠሩአችኋል፣ ኢሳ. ፷፩፥፮።
የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ
ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም፣ ማቴ.
፳፥፳፮–፳፰። ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ለአንዱ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
አጋር
ስላላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም
ብሎ ይመልስላቸዋል፣ ማቴ. ፳፭፥፴፭–፵፭። ለአ
ንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን
ዘንድ ልሾምህ ታይቼልሃለሁ፣ የሐዋ. ፳፮፥፲፮–
፲፰። ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያ
ሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት አድርጋችሁ፣
ሮሜ ፲፪፥፩። በፍቅር እርስ በርሳችሁ እንደ ባሪ
ያዎች ሁኑ፣ ገላ. ፭፥፲፫። እግዚአብሔር፥ ቅዱሳ
ንን ስላገለገላችሁ እስከ አሁንም ስለምታገለግሉአ
ቸው፥ ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳያችሁ
ትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይደለምና፣ ዕብ.
፮፥፲። ማንም ሰው የሚያገለግልም ቢሆን፥ እግዚ
አብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል፣
፩ ጴጥ. ፬፥፲–፲፩።
ቀናትህን አምላክህን በማገልገል ታሳልፋለህ፣
፪ ኔፊ ፪፥፫። እናንተ ሰዎችን በምታገለግሉበት ጊዜ
እግዚአብሔርን ብቻ እያገለገላችሁ ናችሁ፣ ሞዛያ
፪፥፲፯። አንዳቸው ሌላኛውን አገለገሉ፣ እናም አስ
ተማሩ፣ ፫ ኔፊ ፳፮፥፲፱። የቃል ኪዳን ምድርን የሚ
ይዙ እግዚአብሔርን ማገልገል ወይም ተጠርገው
መውጣት አለባቸው፣ ኤተር ፪፥፰–፲፪።
እናንተ በእግዚአብሔር አገልግሎት ውስጥ መሳ
ተፍ የጀመራችሁ፣ በፍጹም ልባችሁ እንደምታገ
ለግሉት አረጋግጡ፣ ት. እና ቃ. ፬፥፪። ጌታ እግ
ዚአብሔርን እንዲወዱና እንዲያገለግሉ ትእዛዞች
ሰጣቸው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፲፰–፲፱። በኢየሱስ ክር
ስቶስ ስም አገልግለው፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፭። እኔ
ጌታ ለየሚያገለግሉኝንም ለማክበር እደሰታለሁ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፭። ወንጌል ሰባኪዎችን መሾም
የአስራ ሁለቱ ሀላፊነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፱–
፵። ሊቀ ካህን በስጋዊ ነገሮች ለማስተዳደር መለ
የት ይቻላል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፸፩–፸፪። እነዚህ
ሰባዎች ተጓዥ አገልጋዮች ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፫–፺፯። ሽማግሌዎች የተሾሙት የቤተክ
ርስቲያኗ የማይጓዙ አገልጋዮች እንዲሆኑ ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፯።
እግዚአብሔርን አምልክ፣ እርሱን ብቻም አገል
ግል፣ ሙሴ ፩፥፲፭።
አጋር። ደግሞም አብርሐም፤ እስማኤል፣
የአብርሐም ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የሳራ ግብጻዊ ገረድ።
የአብርሐም ባለቤት እና የእስማኤል እናት ሆነች
(ዘፍጥ. ፲፮፤ ፳፭፥፲፪፤ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፬፣
፷፭)። ጌታ ከልጇ ታላቅ ህዝብ እንደሚመጡ ለአ
ጋር ቃል ገባላት (ዘፍጥ. ፳፩፥፱–፳፩)።
አጋንንት። ዲያብሎስ ተመልከቱ
አግሪጳ። ደግሞም ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የመጀመሪያው ሔሮድስ

፻፪
አግሪጳ ወንድ ልጅ እና የበርኒቄ እና የድሩሲላ
ወንድም። በሊባኖስ ውስጥ በሚገኘው፣ የቻልስስ
ንጉስ። ሐዋሪያው ጳውሎስን ሰማ እና ክርስትያን
ወደመሆን ለማመን ቀርቦ ነበር (የሐዋ. ፳፭–፳፮፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፬)።
አጠቃላይ ባለስልጣኖች። ሐዋሪያ፤ ሰባ፤
ቀዳሚ አመራር፤ የኤጲስ ቆጶስ አመራር
ተመልከቱ
አጥቢያ ኮከብ። ደግሞም ሲዖል፤ አፍራሽ፤
የክርስቶስ ተቃዋሚ፤ የጥፋት ልጆች፤
ዲያብሎስ ተመልከቱ
ስሙ “የሚበራው” ወይም “ብርሀን ያዢው”
ማለት ነው። እርሱ የንጋት ልጅ ተብሎ ይታወ
ቃል። አጥቢያ ኮከብ የሰማይ አባት የመንፈስ ልጅ
ነበር እናም በቅድመ ምድር ህይወት አመፅን መራ።
የአጥቢያ ኮከብ ስም በመፅሐፍ ቅዱስ የሚገኘው
አንድ ጊዜ ብቻ ነው (ኢሳ. ፲፬፥፲፪)። የኋለኛው ቀን
ራዕይ ስለአጥቢያ ኮከብ መውደቅ ተጨማሪ ዝርዝር
ይሰጣል (ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፭–፳፱)።
አጥቢያ ኮከብ በቅድመ ምድር ህይወት ወደቀ፣
ኢሳ. ፲፬፥፲፪ (ሉቃ. ፲፥፲፰፣ ፪ ኔፊ ፳፬፥፲፪)።
ከወደቀ በኋላ ሰይጣን እና ዲያብሎስ ሆነ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፭–፳፱ (ሙሴ ፬፥፩–፬)።
አጥፊ። አፍራሽ ተመልከቱ
አፅናኝ። ደግሞም መንፈስ ቅዱስ፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ ተመልከቱ
ቅዱሣት መጻህፍት ስለሁለት አፅናኞች ይናገ
ራሉ። የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ ነው (ዮሐ.
፲፬፥፳፮–፳፯፤ ሞሮኒ ፰፥፳፮፤ ት. እና ቃ. ፳፩፥፱፤
፵፪፥፲፯፤ ፺፥፲፩)። ሁለተኛው አፅናኝ ጌታ ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ነው (ዮሐ. ፲፬፥፲፰፣ ፳፩፣ ፳፫)።
አንድ ሰው ሁለተኛውን አፅናኝ ሲያገኝ፣ ኢየሱስ
ክርስቶስ ከጊዜ ወደጊዜ ለእርሱ ይታየዋል፣ አብን
ይገልፅለታል፣ እናም ፊት ለፊትም ያስተምረዋል
(ት. እና ቃ. ፻፴፥፫)።
አፍራሽ። ደግሞም ዲያብሎስ ተመልከቱ
ሰይጣን አጥፊው ነው።
እግዚአብሔር አጥፊው ወደ ቤታችሁ እንዲገባ
አይተውም፣ ዘፀአ. ፲፪፥፳፫።
አጥፊው በውሀው ላይ ይንሳፈፋል፣ ት. እና ቃ.
፷፩፥፲፱። ጠባቂው የወይን ስፍራዬን ከአጥፊው
ሊያድኑት ይችሉ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፶፩–፶፬።
አፖክርፋ። ደግሞም መፅሐፍ ቅዱስ፤ ቅዱሳት
መጻህፍት ተመልከቱ
በእብራውያን መፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያልተጨ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፫
መሩት ነገር ግን በአንዳንድ የክርስትያን ቤተክርስ
ትያናት ውስጥ የሚገኙት የአይሁድ ህዝቦች ቅዱሣት
መጻህፍት። እነዚህ መጽሀፎች በብዙ ሁኔታዎች
ብሉይ እና አዲስ ኪዳኖችን ለማያያዝ ጠቃሚ ናቸው
እና በቤተክርስትያኗ ውስጥ እንደ ጠቃሚ ምንባብ
አስተያየት ይሰጣቸዋል።
አፖክርፋ በብዙ ጊዜ በትክክል የተተረጎሙ
ናቸው ነገር ግን ትክክል ያልሆነ ጣልቃዎች ገብ
ተውባቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፩፥፩–፫። አፖክርፋ
በመንፈስ የተብራሩትን ለመጠቀም ይችላል፣
ት. እና ቃ. ፺፩፥፬–፮።
ኡሪም እና ቱሚም። ደግሞም ባለራዕይ፤
የደረት ኪስ ተመልከቱ
ሰውን ራዕይን ለማግኘት እና በቋንቋዎች ለመተ
ርጎም በእግዚአብሔር የተዘጋጀ መሳሪያ። በእብራ
ውያን ቋንቋ ቃላቶቹ “ብርሀኖች እና ፍጹምነቶች”
ማለት ነው። ኡሪም እና ቱሚም በብር ቀሰት ላይ
የተቀመጥ ሁለት ድንጋዮች ያሉበት እናም አንዳንድ
ጊዜም ከጥሩር ጋር ይጠቀሙበት ነበር (ት. እና ቃ.
፲፯፥፩፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፭፣ ፵፪፣ ፶፪)። ይህች
ምድር በተቀደሰችበት እና በአለሟችነት ሁኔታዋ
ታላቅ ኡሪም እና ቱሚም ትሆናለች (ት. እና ቃ.
፻፴፥፮–፱)።
በፍርዱ በደረት ኪስም ውስጥ ኡሪምንና ቱሚ
ምን ታደርጋለህ፣ ዘፀአ. ፳፰፥፴።
ድል ለነሣው ነጭ ድንጋይንም እሰጠዋለሁ፣
ራዕ. ፪፥፲፯።
እርሱ የሚመለከትበት ለመተርጎም የሚችል
በት አለው፣ ሞዛያ ፰፥፲፫። እነዚህን ሁለት ድን
ጋዮች እሰጥሃለሁ፣ ኤተር ፫፥፳፫–፳፬፣ ፳፰ (ኤተር
፬፥፭)።
ጆሴፍ ስሚዝ በኡሪም እና ቱሚም በኩል ራዕ
ዮችን ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ክፍሎች ፮፤ ፲፩፤ ፲፬–
፲፮ መግቢያዎች። በኡሪም እና ቱሚም ኣማካኝነት
እንድትተረጉም ኃይል ተሰጥተውሀል፣ ት. እና ቃ.
፲፥፩። ሶስቱ ምስክሮች ለያሬድ ወንድም የተሰጡ
ትን ኡሪም እና ቱሚም ይመለከታሉ፣ ት. እና ቃ.
፲፯፥፩። እግዚአብሔር የሚኖርበት ቦታምታላቅ
ኡሪም እና ቱሚም ነው። ነጩ ድንጋይ ለሚቀበ
ሉት ግለሰቦች ሁሉ ኡሪም እና ቱሚም ይሆናሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፥፮–፲፩።
እኔ፣ አብርሐም፣ ኡሪም እና ቱሚም ነበረኝ፣
አብር. ፫፥፩፣ ፬።
ኢልያ። ደግሞም ኤልያስ ተመልከቱ
ኤልያስ የሚባለው ስም ወይም ርዕስ በቅዱሣት
መጻህፍት ውስጥ የተለያዩ ጥቅም ነበራቸው።
ቀደምትነት ያለው፣ ኤልያስ ቀደምትነት ላለው
የተሰጠ ርዕስም ነው። ለምሳሌ፣ መጥምቁ ዮሐንስ

ኢኖስ፣ የያዕቆብ ልጅ
ኤልያስ የነበረው ለኢየሱስ መንገድን እንዲያዘጋጅ
ስለተላከ ነው (ማቴ. ፲፯፥፲፪–፲፫)።
ደግሞ የሚልክ፣ የኤልያስ ርዕስ እንደ ባለራዕዩ
ዮሐንስ አይነት ልዩ ሚስዮንን ለሚያሟሉት ተሰ
ጥቷል (ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፬) (ሉቃ. ፩፥፲፩–፳፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፮–፯፤ ፻፲፥፲፪)።
በአብርሐም ዘመን የነበረ ሰው፣ በአብርሐም
ቀናት ይኖር የነበረ ኢሳይያስ ወይም ኤልያስ ተብሎ
የተጠራ ነቢይ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፩–፲፫፤ ፻፲፥፲፪)።
ኢሳይያስ
ከ፯፻፵–፯፻፩ ም.ዓ. ድረስ የተነበየ የብሉይ ኪዳን
ነቢይ። እንደ ንጉስ ሕዝቅያስ ዋና አማካሪ፣ ኢሳይ
ያስ ታላቅ የሀይማኖትና የፖለቲካ ተፅዕኖ ነበረው።
ኢሳይያስ በአብርሐም ቀናት ይኖር የነበረ ነቢይ ነበር
(ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፤ ፹፬፥፲፫)።
ኢየሱስ ኢሳይያስን ከሌሎች ነቢያት በላይ ጠቅሶ
ነበር። ደግሞም ኢሳይያስ በአዲስ ኪዳን ውስጥ
በጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ እና ጳውሎስ ተጠቅሷል።
መፅሐፈ ሞርሞንና ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች
ተጨማሪ ጠቅሶች ከሌሎች ነቢያት በላይ ከኢሳ
ይያስ አሏቸው እናም ኢሳይያስን ለመረዳት ብዙ
እርዳታዎችን ያቀርባሉ። ኔፊ ከኢሳይያስ ጽሁፎች
ህዝቡን አስተማረ (፪ ኔፊ ፲፪–፳፬፤ ኢሳ. ፪–፲፬)።
ጌታ ለኔፋውያን “የኢሳይያስ ቃላት ታላቅ ናቸው”
እናም ኢሳይያስ የተነበያቸው ሁሉም ነገሮች እን
ደሚሟሉ ነገራቸው (፫ ኔፊ ፳፫፥፩–፫)።
መፅሐፈ ኢሳይያስ፣ የብሉይ ኪዳን መፅሀፍ።
ብዙዎቹ የኢሳይያስ ትንቢቶች ስለአዳኝ መምጣት፣
ስለምድራዊ አገልግሎቱና (ኢሳ. ፱፥፮) በመጨረሻ
ቀን እንደ ታላቅ ንጉስ መምጣቱ (ኢሳ. ፷፫) የሚና
ገሩ ነበሩ። ደግሞም ስለእስራኤል ወደፊት ሁኔታም
ብዙ ተነበየ።
ምዕራፍ ፩ መፅሐፉን በሙሉ ማስተዋወቂያ
ነው። ኢሳይያስ ፯፥፲፬፤ ፱፥፮–፯፤ ፲፩፥፩–፭፤
፶፫፤ እና ፷፩፥፩–፫ የአዳኝ ተልዕኮን አስቀድመው
ይናገራሉ። ምዕራፍ ፪፣ ፲፩፣ ፲፪፣ እና ፴፭ ወን
ጌሉ ዳግም በሚመለስበት፣ እስራኤል በምትሰበሰ
ብበት፣ እና የጠማው ምድር እንደ ጽጌ ረዳም በሚ
ያብብበት በኋለኛው ቀናት ስለሚሆኑ ጉዳዮች ይናገ
ራሉ። ምዕራፍ ፳፱ ስለመፅሐፈ ሞርሞን መምጣት
ትንቢት የያዘ ነው (፪ ኔፊ ፳፯) ምዕራፍ ፵–፵፮ ስለ
ያህዌህ እንደ እውነተኛ አምላክ የጣዖት አምላኪዎች
አምልክት በላይ ታላቅነት የሚያውጁ ነበሩ። የሚ
ቀሩት ምዕራፍ፣ ፵፯–፷፮፣ ስለእስራኤል የመጨ
ረሻ ዳግም መመለስ እና ጌታ በህዝቡ መካከል በመ
ኖር ስለፅዮን መመስረት ይናገራሉ።
ኢኖስ፣ የያዕቆብ ልጅ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የጸለየና በክርስቶስ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኢየሱስ ክርስቶስ
እምነቱ በኩል ለኃጢያቶቹ ስርየትን ያገኘ የኔፋ
ውያን ነቢይና መዝገብ ጠባቂ (ኢኖስ ፩፥፩–፰)።
ጌታ ከኢኖስ ጋር መፅሀፈ ሞርሞንን ለናማናውያን
ለማምጣት ቃል ኪዳን ገባ (ኢኖስ ፩፥፲፭–፲፯)።
መፅሐፈ ኢኖስ፣ ኢኖስ ወደ ጌታ ለግል ምህ
ረት፣ ለህዝቦቹና፣ ለሌሎችስለጸለየበት የሚነግር
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚገኝ መፅሐፍ። ጌታ
መፅሐፈ ሞርሞን እንደሚጠበቅ እና በወደፊት ቀን
ላማናውያን እንዲያገኙት እንደሚደረግ ጌታ ቃል
ገባለት። ምንም እንኳን መፅሐፉ አንድ ምዕራፍ
ብቻ ያለው ቢሆንም፣ አምላኩን በጸሎት ስለፈለገ፣
በእግዚአብሔር ትእዛዛት ታዛዥ በመሆን ስለኖረ፣
እናም ከመሞቱ በፊት በቤዛው እውቀት ስለተደሰተ
ሰው ሀይለኛ ታሪክ መዝግቧል።
ኢየሱስ ክርስቶስ። ደግሞም ህሊና፤ ህያው
ውሀ፤ መለወጥ—የክርስቶስ መለወጥ፤
መልካሙ እረኛ፤ መሰቀል፤ መሲህ፤
መስቀል፤ መስዋዕት፤ መንገድ፤ መወለድ፤
መድኃኒት፤ መጀመሪያ፤ መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤ መፍጠር፣ ፍጥረት፤ ሙሽራ፤
ማለቂያ የሌለው፤ ማርያም፣ የኢየሱስ እናት፤
ቅዱስ ቁርባን፤ በኩር፤ ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት፤
ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን፤ ትንሳኤ፤ አለት፤
አልፋ እና ኦሜጋ፤ አማላጅ፤ አማኑኤል፤
አዳኝ፤ አፅናኝ፤ እምነት፣ ማመን፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ፤ ወንጌሎች፤
ወደ ሰማይ ማረግ፤ የኃጢያት ስርየት፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
የህይወት እንጀራ፤ የማዕዘን ድንጋይ፤ የሰው
ልጅ፤ የቤዛነት ዕቅድ፤ የተራራ ስብከት፤
የተቀባው፤ የናስ እባብ፤ የአዳም እና የሔዋን
ውድቀት፤ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት፤
የእግዚአብሔር በግ፤ ያህዌህ፤ ያለና የሚኖር፤
ደም፤ ጌታ፤ ጎልጎታ፤ ጸጋ ተመልከቱ
(የግሪክ ቃል የሆነው) ክርስቶስ እና (የዕብራዊ
ያን ቃል የሆነው) መሲህ “የተቀባ” የሚል ትርጉም
አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ በመንፈስ የበኩር
ልጅ ነው (ዕብ. ፩፥፮፤ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፩)። እር
ሱም በስጋ የአብ አንድያ ልጅ ነው (ዮሐ. ፩፥፲፬፤
፫፥፲፮)። እርሱም ያህዌህ ነው (ት. እና ቃ. ፻፲፥፫–
፬) እናም ለታላቁ ጥሪው ምድር ከመፈጠሯ በፊት
ቀድሞ የተመረጥ ነበር። በአብ አመራር ስር፣ ኢየ
ሱስ ምድርን እና በላዩዋ ያሉትን ሁሉ ፈጠረ (ዮሐ.
፩፥፫፣ ፲፬፤ ሙሴ ፩፥፴፩–፴፫)። በቤተልሔም ከማ
ርያም ተወለደ፣ ኃጢያት የሌለው ህይወት ኖረ፣
እናም ደሙን በማፍሰስ እና ህይወቱን በመስቀል
ላይ አሳልፎ በመስጠት ለሰው ዘር ፍጹም የኃጢ
ያት ክፍያን አደረገ (ማቴ. ፪፥፩፤ ፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–
፴፫፤ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫–፲፮፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፵–፵፪)።

፻፬
ከሞት ተነሳ፣ በዚህም የሰው ዘር ሁሉ ከሞት እን
ደሚነሳ አረጋገጠ። በኢየሱስ የኃጢያት ክፍያ እና
ትንሳኤ፣ ለኃጢያታቸው ንስሀ የሚገቡት እና የእ
ግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚያከብሩ ከኢየሱስ እና
ከአብ ጋር ለዘለአለም ለመኖር ይችላሉ (፪ ኔፊ ፱፥፲–
፲፪፤ ፳፩–፳፪፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፫፣ ፷፪)።
ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድር ላይ ከተወለዱት ሁሉ
በላይ ታላቅ ነው። ህይወቱም የሰው ዘር ሁሉ መኖር
ያለበት ፍጹም ምሳሌ ነው። ሁሉም ጸሎቶች፣ በረ
ከቶች፣ እና የክህነት ስነስርዓቶች በእርሱ ስም መከ
ናወን ይገባቸዋል። እርሱም የጌቶች ጌታ፣ የንጉ
ሶች ንጉስ፣ ፈጣሪ፣ አዳኝ፤ እና የምድር ሁሉ አም
ላክ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ በሺህ አመት በሀይልና በክብር
በምድር ላይ ለመንገስ እንደገና ይመጣል። በመ
ጨረሻም ቀን፣ የሰው ዘርን ሁሉ ይፈርድባቸዋል
(አልማ ፲፩፥፵–፵፩፤ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩)።
የህይወቱ ማጠቃለያ (በድርጊቶች ተከታታይ
ነት)፣ የኢየሱስ መወለድ እና ተልዕኮ አስቀድሞ ተነ
ግሮ ነበር፣ ሉቃ. ፩፥፳፮–፴፰ (ኢሳ. ፯፥፲፬፣ ፱፥፮–
፯፣ ፩ ኔፊ ፲፩)። ተወለደ፣ ሉቃ. ፪፥፩–፯ (ማቴ.
፩፥፲፰–፳፭)። ተገረዘ፣ ሉቃ. ፪፥፳፩። በቤተመቅ
ደስ ውስጥ ቀረበ፣ ሉቃ. ፪፥፳፪–፴፰። በሰብአ ሰገል
ተጎበኘ፣ ማቴ. ፪፥፩–፲፪። ዮሴፍ እና ማርያው ወደ
ግብፅ ሸሹ፣ ማቴ. ፪፥፲፫–፲፰። ወደ ናዝሬት ተወ
ሰደ፣ ማቴ. ፪፥፲፱–፳፫። በአስራ ሁለት አመቱ ቤተ
መቅደስን ጎበኘ፣ ሉቃ. ፪፥፵፩–፶። ወንድሞችና
እህቶች ነበሩት፣ ማቴ. ፲፫፥፶፭–፶፮ (ማር. ፮፥፫)።
ተጠመቀ፣ ማቴ. ፫፥፲፫–፲፯ (ማር. ፩፥፱–፲፩፣ ሉቃ.
፫፥፳፩–፳፪)። በዲያብሎስ ተፈተነ፣ ማቴ. ፬፥፩–
፲፩ (ማር. ፩፥፲፪–፲፫፣ ሉቃ. ፬፥፩–፲፫)። ደቀ መዛ
ሙርቱን ጠራ፣ ማቴ. ፬፥፲፰–፳፪ (ማቴ. ፱፥፱፣
ማር. ፩፥፲፮–፳፣ ፪፥፲፫–፲፬፣ ሉቃ. ፭፥፩–፲፩፣
፳፯–፳፰፣ ፮፥፲፪–፲፮፣ ዮሐ. ፩፥፴፭–፶፩)። አስራ
ሁለቱን ሾመ፣ ማቴ. ፲፥፩–፬ (ማር. ፫፥፲፫–፲፱፣
ሉቃ. ፮፥፲፪–፲፮)። የተራራ ስብከትን ሰጠ፣ ማቴ.
፭–፯። ስለእራሱ ሞትና ትንሳኤ አስቀድሞ ተና
ገረ፣ ማቴ. ፲፮፥፳፩ (ማቴ. ፲፯፥፳፪–፳፫፣ ፳፥፲፯–
፲፱፣ ማር. ፰፥፴፩፣ ፱፥፴–፴፪፣ ፲፥፴፪–፴፬፣ ሉቃ.
፱፥፳፪፣ ፲፰፥፴፩–፴፬)። ተለወጠ፣ ማቴ. ፲፯፥፩–
፱ (ማር. ፱፥፪–፰፣ ሉቃ. ፱፥፳፰–፴፮)። ሰባዎ
ችን ላከ፣ ሉቃ. ፲፥፩–፳። ወደ ኢየሩሳሌም በድል
ገባ፣ ማቴ. ፳፩፥፩–፲፩ (ማር. ፲፩፥፩–፲፩፣ ሉቃ.
፲፱፥፳፱–፵፣ ዮሐ. ፲፪፥፲፪–፲፭)። ቅዱስ ቁርባንን
መሰረተ፣ ማቴ. ፳፮፥፳፮–፳፱ (ማር. ፲፬፥፳፪–፳፭፣
ሉቃ. ፳፪፥፲፱–፳)። በጌቴሴማኒ ውስጥ ተሰቃየ እና
ጸለየ፣ ማቴ. ፳፮፥፴፮–፵፮ (ማር. ፲፬፥፴፪–፵፪፣
ሉቃ. ፳፪፥፴፱–፵፮)። ተካደ፣ ተያዘ፣ እና ተተወ፣
ማቴ. ፳፮፥፵፯–፶፮ (ማር. ፲፬፥፵፫–፶፫፣ ሉቃ.
፳፪፥፵፯–፶፬፣ ዮሐ. ፲፰፥፪–፲፫)። ተሰቀለ፣ ማቴ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፭
፳፯፥፴፩–፶፬ (ማር. ፲፭፥፳–፵፩፣ ሉቃ. ፳፫፥፳፮–
፳፰፣ ፴፪–፵፱፣ ዮሐ. ፲፱፥፲፮–፴)። በትንሳኤ ተነሳ፣
ማቴ. ፳፰፥፩–፰ (ማር. ፲፮፥፩–፰፣ ሉቃ. ፳፬፥፩–
፲፪፣ ዮሐ. ፳፥፩–፲)። ከትንሳኤው በኋላ ታየ፣ ማቴ.
፳፰፥፱–፳ (ማር. ፲፮፥፱–፲፰፣ ሉቃ. ፳፬፥፲፫–፵፰፣
ዮሐ. ፳፥፲፩–፴፩፣ የሐዋ. ፩፥፫–፰፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፭–
፰)። ወደ ሰማይ አረገ፣ ማር. ፲፮፥፲፱–፳ (ሉቃ.
፳፬፥፶፩–፶፫፣ የሐዋ. ፩፥፱–፲፪)።
በኔፋውያን ታየ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፩–፲፯ (፫ ኔፊ ፲፩–
፳፮)።
በጆሴፍ ስሚዝ ታየ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፭–፳።

ኢየሱስ ክርስቶስ

ስለኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ እና ሞት ትንቢ
ቶች፣ ድንግል ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም ትወል
ዳለች፣ ኢሳ. ፯፥፲፬ (፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–፳)። ከቤተ
ልሔም በእስራኤልም ላይ ገዥ የሚሆን ይወጣል
ኛል፣ ሚክ. ፭፥፪።
ላማናውያን ሳሙኤል ስለአንድ ቀን፣ ምሽት፣
እና ቀን ብርሀን፤ አዲስ ኮኮብ፤ እና ሌሎች ምልክ
ቶች ተነበየ፣ ሔለ. ፲፬፥፪–፮። ላማናውያን ሳሙኤል
ስለጭለማ፣ ስለነጎድጎዶች እና መብረቆች፣ እናም
ስለምድር መንቀጥቀት ተነበየ፣ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯።
የኢየሱስ መወለድ ምልክቶች ተፈጸሙ፣ ፫ ኔፊ
፩፥፲፭–፳፩። የኢየሱስ ሞት ምልክቶች ተፈጸሙ፣
፫ ኔፊ ፰፥፭–፳፫።

ስልጣን፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣
ኢሳ. ፱፥፮ (፪ ኔፊ ፲፱፥፮)።
ኢየሱስ ስልጣን እንዳለው አስተማረ፣ ማቴ.
፯፥፳፰–፳፱ (ማር. ፩፥፳፪)። በምድር ላይ ኃጢአ
ትን ያስተሰርይ ዘንድ የሰው ልጅ ሥልጣን አለው፣
ማቴ. ፱፥፮። ኢየሱስ በሥልጣን ርኵሳን መናፍ
ስትን አዘዘ፣ እነርሱም ታዘዙለት፣ ማር. ፩፥፳፯
(ሉቃ. ፬፥፴፫–፴፮)። ኢየሱስ አስራ ሁለትን ስል
ጣን እንዲኖራቸው ሾመ፣ ማር. ፫፥፲፬–፲፭። ኢየ
ሱስ ቃሉ በሥልጣን ነበር፣ ሉቃ. ፬፥፴፪። አብ ፍር
ድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው፣ ዮሐ. ፭፥፳፪፣ ፳፯።
እግዚአብሔር ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃ
ይልም ቀባው፣ የሐዋ. ፲፥፴፰። ክርስቶስ ዓለም
ሳይፈጠር በፊት አስቀድሞ ታወቀ፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፳
(ኤተር ፫፥፲፬)። ክርስቶስ የሞትና የሲኦልም መክ
ፈቻ አለው፣ ራዕ. ፩፥፲፰።
ሁሉም ሰዎች ለክርስቶስ ይገዛሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፭።
የእግዚአብሔርን ልጅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የሰማ
ይና የምድር አባት፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሁሉም
ነገሮች ፈጣሪ ነው፣ ሔለ. ፲፬፥፲፪።
ክርስቶስ የመጣው በአብ ፈቃድ ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፱፥፳፬። ኢየሱስ የአብን ክብር ሙሉነት ተቀበለ፤
እናም ሁሉንም ሀይል ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፫–
፬፣ ፲፮–፲፯ (ዮሐ. ፫፥፴፭–፴፮)።

ስለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ ምስክር፣ ጳውሎስ
ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደ ሆነ መሰከረ፣ የሐዋ.
፲፰፥፭። ክፉው መንፈሶችም ኢየሱስን አናውቃ
ለን ብለው መሰከሩ፣ የሐዋ. ፲፱፥፲፭። በመንፈስ
ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ
እንኳ አይችልም፣ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፫። እያንዳንዱ ጎል
በት ይንበረከካል መላስም ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ
ጌታ እንደ ሆነ ይመሰክራል፣ ፊልጵ. ፪፥፲–፲፩።
ስለክርስቶስ እንናገራለን፣ በክርስቶስ እንደሰ
ታለን፣ ስለክርስቶስ እንሰብካለን፣ ስለክርስቶስ
ትንቢት እንናገራለን፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፮። መፅሐፈ
ሞርሞን አይሁዶችን እና አህዛብን ኢየሱስ እርሱ
ክርስቶስ መሆኑን ለማሳመን የተጻፈ ነው፣ ፪ ኔፊ
፳፮፥፲፪ (የመፅሐፈ ሞርሞን ርዕስ ገፅ)። ነቢያት
እና ቅዱሣት መጻህፍት ስለክርስቶስ ይመሰክራሉ፣
ያዕቆ. ፯፥፲፩፣ ፲፱። ነቢያት እና ሐዋሪያት የፃፉ
ለትን ይህንን ኢየሱስን ፈልጉ፣ ኤተር ፲፪፥፵፩።
አይተነዋልና፤ እናም እርሱ የአብ አንድያ
ልጅ እንደሆነም ሲመሰክር ድምፅ ሰምተናል፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳–፳፬። ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ
ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፳፬።
በዘለአለማዊ አባት እግዚአብሔር፣ እና በልጁ
በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፩። ክር
ስቶስ እራሱ በምድር ላይ እንደሚነግስ እናምና
ለን፣ እ.አ. ፩፥፲።

ክርስቶስ ከሟችነት በኋላ መገለጡ፣ ኢየሱስ
በተነሣ ጊዜ፥ አስቀድሞ ለማርያም ተገለጠ፣ ማር.
፲፮፥፱ (ዮሐ. ፳፥፲፩–፲፰)። ኢየሱስ በኤማሁስ መን
ገድ ላይ ከሁለት ደቀ መዛሙርት ጋር ሄደ እናም
ተነጋገረ፣ ሉቃ. ፳፬፥፲፫–፴፬። ኢየሱስ እጆቹን
እና እግሮቹን ለነኩት ሐዋሪያት ተገለጠ፣ ሉቃ.
፳፬፥፴፮–፵፫ (ዮሐ. ፳፥፲፱–፳)። ኢየሱስ ለቶማስ
ተገለጠ፣ ዮሐ. ፳፥፳፬–፳፱። ኢየሱስ በጥብርያዶስ
ባሕር አጠገብ ለደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ፣ ዮሐ.
፳፩፥፩–፲፬። ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋላ ለአርባ ቀን
አገለገለ፣ የሐዋ. ፩፥፪–፫። እስጢፋኖስ ኢየሱስ
ንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየ፣ የሐዋ. ፯፥፶፭–
፶፮። ኢየሱስ ለሳዖል ተገለጠ፣ የሐዋ. ፱፥፩–፰
(ጆ.ስ.ት.፣ የሐዋ. ፱፥፯፣ የሐዋ. ፳፮፥፱–፲፯)። ክር
ስቶስ ከ፭፻ በላይ ሰዎች ታየ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፫–፰።
ኢየሱስ እራሱን ለኔፊ ህዝቦች ገለጠ፣ ፫ ኔፊ
፲፩፥፩–፲፯። ፪ ሺህ ፭፻ ሰዎች ኢየሱስን አዩ እናም
ሰሙ፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፲፮–፳፭። ሞርሞን በጌታ ተጎ
በኘ፣ ሞር. ፩፥፲፭።
ጆሴፍ ስሚዝ እና ስድኒ ሪግደን ኢየሱስን በእግ
ዚአብሔር በኩል ቀኝ አዩት፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፪–
፳፫። ጆሴፍ ስሚዝ እና ስድኒ ሪግደን ጌታን በከርት
ላንድ ቤተመቅደስ ውስጥ አዩ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፩–
፬።
ጆሴፍ ስሚዝ ኢየሱስን አየ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፭–
፲፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኢየሱስ ክርስቶስ
የቤተክርስትያኗ ራስ፣ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን
ራስ ነው፣ ኤፌ. ፭፥፳፫ (ኤፌ. ፩፥፳፪፣ ፬፥፲፭)።
እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፣
ቄላ. ፩፥፲፰።
ይህች የእኔ ቤተክርስቲያን ናት፣ ሞዛያ ፳፮፥፳፪
(ሞዛያ ፳፯፥፲፫)። ክርስቶስ የእምነታቸው ደራሲ
እና ፈፃሚ ነው፣ ሞሮኒ ፮፥፩–፬።
ይህችን ቤተክርስቲያን መስርቻታለሁ፣
ት. እና ቃ. ፴፫፥፭ (፫ ኔፊ ፳፯፥፫–፰)።
የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ፣ እኔ ምሳሌ ሰጥቻችኋ
ለሁ፣ ዮሐ. ፲፫፥፲፭። እኔ መንገድና እውነት ሕይወ
ትም ነኝ፣ ዮሐ. ፲፬፥፮። ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን
እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከ
ራን ተቀብሎአል፣ ፩ ጴጥ. ፪፥፳፩።
የህያው እግዚአብሔርን ልጅ ምሳሌን በመከተል
ሰው እስከመጨረሻው የማይፀና ከሆነ፣ መዳን አይ
ችልም፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፮። እንደ እኔ ፍፁም እንድ
ትሆኑ እፈልጋችኋለሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፵፰። እኔ እን
ዳደረግሁትም ቢሆን፣ ይህንን ሁል ጊዜ በቀጣይነት
አድርጉ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፮። ለእናንተ ምሳሌም ትቼላ
ችኋለሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፮። እኔ ስሰራው ያያችሁትን
ስራ እናንተም ደግሞ ስሩ፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፩፣ ፳፯።
የክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮች ልክ እርሱ እንደሆነ
ይሆናሉ፣ ሞሮኒ ፯፥፵፰።
የክርስቶስ ምሳሌዎች እና ምልክቶች፣ አቤልም
ከበጎቹ በኵራትና አቀረበ፣ ዘፍጥ. ፬፥፬ (ሙሴ
፭፥፳)። አንድ ልጅህን ይስሐቅን ውሰድ፣ በዚያ
መሥዋዕት አድርገህ ሠዋው፣ ዘፍጥ. ፳፪፥፩–፲፫
(ያዕቆ. ፬፥፭)። ጌታ የእስራኤል ልጆችን እንከን
የሌለበት በግ እንዲሰዉ አዘዛቸው፣ ዘፀአ. ፲፪፥፭፣
፳፩፣ ፵፮ (ዘኁል. ፱፥፲፪፣ ዮሐ. ፩፥፳፱፣ ፲፱፥፴፫፣
፩ ጴጥ. ፩፥፲፱፣ ራዕ. ፭፥፮)። ትበሉት ዘንድ እግ
ዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ነው፣ ዘፀአ. ፲፮፥፪–
፲፭ (ዮሐ. ፮፥፶፩)። ዓለቱንም ትመታለህ፥ ሕዝቡም
ይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውኃ ይወጣል፣ ዘፀአ. ፲፯፥፮
(ዮሐ. ፬፥፮–፲፬፣ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬)። መተላለፋቸው
ንም ሁሉ በፍየሉም ራስ ላይ ያሸክመዋል፣ ዘሌዋ.
፲፮፥፳–፳፪ (ኢሳ. ፶፫፥፲፩፣ ሞዛያ ፲፬፥፲፩፣ ፲፭፥፮–
፱)። የተመለከቱት ይድኑ ዘንድ፣ ሙሴም የናሱን
እባብ ሰቀለ፣ ዘኁል. ፳፩፥፰–፱ (ዮሐ. ፫፥፲፬–፲፭፣
አልማ ፴፫፥፲፱፣ ሔለ. ፰፥፲፬–፲፭)። ዮናስም ለሦ
ስት ቀንና ለሦስት ሌሊት በዓሣው ሆድ ውስጥ ነበረ፣
ዮና. ፩፥፲፯ (ማቴ. ፲፪፥፵)።
ይህ ነገር በጸጋና በእውነት የተሞላው የአብ አን
ድያ ልጅ መስዋዕት አምሳል ነው፣ ሙሴ ፭፥፬–፰።
የክርስቶስ ቅድመ ምድራዊ ህይወት፣ እግዚአ
ብሔርም ለአብራም ተገለጠለት፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፯
(ዘፍጥ. ፲፯፥፩፣ ፲፰፥፩፣ አብር. ፪፥፮–፰)። እግዚ
አብሔርም ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር፣
ዘፀአ. ፴፫፥፲፩ (ዘዳግ. ፴፬፥፲፣ ሙሴ ፩፥፩–፪)።

፻፮
ጌታን በመሠዊያው አጠገብ ቆሞ አየሁት፣ ዓሞ.
፱፥፩።
በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብ
ሔር ዘንድ ነበረ። ቃልም ሥጋ ሆነ፤ እናም በእኛ
አደረ፣ ዮሐ. ፩፥፩፣ ፲፬ (፩ ዮሐ. ፩፥፩–፫)። አብ
ርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ፣ ዮሐ. ፰፥፶፰። ዓለም
ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራ
ስህ ዘንድ አክብረኝ፣ ዮሐ. ፲፯፥፭።
ኢሳይያስ በእውነት መድኃኒቴን፣ እኔ እና ወን
ድሜ ያዕቆብ እንዳየነው፣ አይቶታል፣ ፪ ኔፊ
፲፩፥፪–፫። በሚቀጥለውም ቀን . . . ወደ ዓለም
እመጣለሁ፣ ፫ ኔፊ ፩፥፲፪–፲፬። ክርስቶስ ከአለም
በፊት ነበረ፣ ፫ ኔፊ ፳፮፥፭ (ዮሐ. ፮፥፷፪)። በመ
ንፈስ ለአንተ እንደታየሁት ለህዝቤም በሥጋ እታያ
ለሁ፣ ኤተር ፫፥፲፬–፲፯።
ሔኖክ ጌታን አየ እናም አካሄዱን ከእርሱ ጋር
አደረገ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፰–፵፱።
ውዱና ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የተመረጠው
ተወዳጁ ልጄ፣ ሙሴ ፬፥፪። ጌታ እንዲህ አለ፥
ማንን ልስደድ? እና አንዱም እንደ ሰው ልጅ
መለሰ፥ እዚህ አለሁ፣ እኔን ስደደኝ፣ አብር.
፫፥፳፯።
የክርስቶስ ክብር፣ የእግዚአብሔርም ክብር
ማደሪያውን ሞላ፣ ዘፀአ. ፵፥፴፬–፴፰። ምድር
ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች፣ ኢሳ. ፮፥፫ (፪ ኔፊ
፲፮፥፫)። የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻል፣
ኢሳ. ፷፥፩–፪።
የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ይመጣል፣ ማቴ.
፲፮፥፳፯። ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ
ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ፣ ዮሐ. ፲፯፥፭።
የእስራኤል ቅዱስ በታላቅ ክብር የሚነግስበት
ጊዜ በፍጥነት ይመጣል፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፬። የክብሩ
ተስፋ ነበረን፣ ያዕቆ. ፬፥፬። የእግዚአብሔር ልጅ
በክብሩ ይመጣል፣ አልማ ፭፥፶። ከመጀመሪያው
ጀምሮ በክብሩ እስከሚመጣ ድረስ ያሉትን ሁሉንም
ነገሮች አብራራላቸው፣ ፫ ኔፊ ፳፮፥፫።
ሐዋሪያቶቼ እንደ እኔ በክብር ይቆማሉ፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪ (ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፬)። የወ
ልድን ክብር፣ በአብ ቀኝ በኩል ተመለከትን፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፲፱–፳፫። ዮሐንስ አየና ስለክ
ብሬ ሙላት መሰከረ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፮ (ዮሐ.
፩፥፲፬)። ፊቱም ከጸሀይ ብርሀን በላይ የሚበራ ነበር፣
ት. እና ቃ. ፻፲፥፫።
ክብሩ እኔ ላይ ነበር፤ እና ፊቱን አየሁኝ፣ ሙሴ
፩፥፩–፲፩። ስራዬ እና ክብሬ ይህም ነው፣ ሙሴ
፩፥፴፱።
የክርስቶስ የአንድ ሺህ አመት ግዛት፣ አለቅነ
ትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ኢሳ. ፱፥፮ (፪ ኔፊ
፲፱፥፮)። መጥቼ በመካከልሽ እኖራለሁ፣ ይላል እግ
ዚአብሔር፣ ዘካ. ፪፥፲–፲፪ (ዘካ. ፲፬፥፱)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፯
እግዚአብሔር ለኢየሱስ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን
ይሰጠዋል፣ ሉቃ. ፩፥፴–፴፫። ክርስቶስ ለዘላለምም
እስከ ዘላለም ይነግሣል፣ ራዕ. ፲፩፥፲፭። ቅዱሳን
ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ይነግሳሉ፣ ራዕ. ፳፥፬
(ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፫)።
በህዝቦቹ ፅድቅ ምክንያት ሰይጣን ኃይል አይኖ
ረውም፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮ (ራዕ. ፳፥፩–፫)።
በጽድቅነት ከሰዎች ጋር በምድር ላይ ለአ
ንድ ሺ አመታት እኖራለሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፩
(ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፱–፴)። ለመንገስ መብት ያለው
እስኪነግስ ድረስ፣ ባሉት ባለስልጣናት ተመሩ፣
ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፪ (፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፭)።
ክርስቶስ እራሱም በምድር ላይ ይነግሳል፣ እ.አ.
፩፥፲ (ኢሳ. ፴፪፥፩)።
የክርስቶስን ስም በራሳችን ላይ መውሰድ፣ እንድ
ንበት ዘንድ የሚገባን ስም ሌላ የለም፣ የሐዋ. ፬፥፲፪
(፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩)። ሐዋሪያት ስለ ስሙ ለመናቅ ብቁ
በመሆናቸው ተደሰቱ፣ የሐዋ. ፭፥፴፰–፵፪። ትእ
ዛዚቱም ይህች ናት፥ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
እናምን ዘንድ፣ ፩ ዮሐ. ፫፥፳፫።
በጥምቀት የክርስቶስን ስም ለእራሳችሁ ለመ
ውሰድ ፈቃደኛ እንደሆናችሁ መስክሩ፣ ፪ ኔፊ
፴፩፥፲፫። የክርስቶስን ስም እንድትወስዱ እፈል
ጋለሁ፣ ሞዛያ ፭፥፮–፲፪ (ሞዛያ ፩፥፲፩)። ማንኛ
ውም የክርስቶስን ስም በእራሱ ለመውሰድ የፈ
ለገ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያናት አባል ይሆ
ናል፣ ሞዛያ ፳፭፥፳፫። የክርስቶስ እውነተኛ አማ
ኞች የነበሩት በሙሉ የክርስቶስን ስም በእራሳቸው
ወሰዱ፣ አልማ ፵፮፥፲፭። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ለሚያምኑ፣ የሰማይ በር ለሁሉም ክፍት ነው፣ ሔለ.
፫፥፳፰። በመጨረሻው ቀን ለስሜ ታማኝ ሆኖ የሚ
ገኝ የተባረከ ነው፣ ኤተር ፬፥፲፱። እነርሱ የወልድን
ስም በላያቸው ላይ ለመውሰድ ፈቃደኞች ናቸው፣
ሞሮኒ ፬፥፫ (ት. እና ቃ. ፳፥፸፯)።
የክርስቶስ ስም በላያችሁ ላይ ውሰዱ፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፩–፳፭።
ዳኛ፣ እርሱም ዓለምን በጽድቅ ይፈርዳታል፣
መዝ. ፱፥፰ (፫ ኔፊ ፳፯፥፲፮)። በምድር ላይ ሊፈ
ርድ ይመጣል፣ መዝ. ፺፮፥፲፫። በጻድቃንና በኃጢ
አተኛ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ መክ. ፫፥፲፯።
በአሕዛብም መካከል ይፈርዳል፣ ኢሳ. ፪፥፬ (ሚክ.
፬፥፫፣ ፪ ኔፊ ፲፪፥፬)። ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል፣
ኢሳ. ፲፩፥፪–፬።
አብ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው፣ ዮሐ.
፭፥፳፪። እኔ ብፈርድ ፍርዴ እውነት ነው፣ ዮሐ.
፰፥፲፮። ሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብ
ሔር የተወሰነ ነበር፣ የሐዋ. ፲፥፵፪ (፪ ጢሞ. ፬፥፩)።
እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ዘንድ የተ
ሰወረውን ይፈርዳል፣ ሮሜ ፪፥፲፮። ሁላችን በክር
ስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለን፣ ሮሜ ፲፬፥፲

ኢየሩሳሌም
(፪ ቆሮ. ፭፥፲፣ አልማ ፲፪፥፲፪፣ ሞር. ፫፥፳፣ ፯፥፮፣
ኤተር ፲፪፥፴፰፣ ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፭)።
ሁሉም ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ይመጣሉ፣
በውስጡ ባለው እውነትና ቅድስና መሰረት እንዲ
ፈረድባቸው በፊቱ ይቆማሉ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፲። በስራ
ዎች መሰረት በእግዚአብሔር ፊት ሊፈረድበት ይቆ
ማሉ፣ አልማ ፭፥፲፭ (አልማ ፲፪፥፲፭፣ ፴፫፥፳፪፣
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፬)።
እግዚአብሔር እና ክርስቶስ ሁሉንም ይፈርዳሉ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፰።
ኢየሩሳሌም
በእዚህ ዘመን እስራኤል ውስጥ የምትገኝ ከተማ።
በታሪካዊ መፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታላቅ አስፈላጊ
ነት የነበራት ከተማ ናት። ለክርስቲያኖች፣ ለአይ
ሁዶች፣ እና ለእስላሞች ከሁሉም የሚበልጡ አን
ዳንድ ቅዱስ ቦታዎች በእዚህች ከተማ ውስጥ ይገ
ኛሉ እናም በታማኝ አማኞች በየጊዜው ይጎበኛሉ።
ብዙም ጊዜ ቅዱስ ከተማ ተብሎ ይጠራል።
አንድ ጊዜ ሳሌም ተብላ ትታወቅ የነበረችው
(ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰፤ መዝ. ፸፮፥፪)፣ ኢየሩሳሌም
በዳዊት እስከተያዘች ድረስ የኢያቡሳውያን ከተማ
ነበረች (ኢያ. ፲፥፩፤ ፲፭፥፰፤ ፪ ሳሙ. ፭፥፮–፯)።
እስከዚያም ድረስ ከባህር በላይ ፰፻ ሜትር ከፍ
ያለች እንደ ተራራ መሸሸጊያ የምትጠቅም ነበ
ረች። ከሰሜን በስተቀር በሁሉም በኩል በጥልቅ
ሸለቆዎች የተከበበች ነበረች።
በኢየሩሳሌም ንጉስ ዳዊት በነገሰበት ዘመን፣ የእ
ንጨት ቤተመንግስት ውስጥ ይኖር ነበር። ነገር ግን፣
በሰለሞን ዘመን መንግስት፣ ህዝቡ ከተማዋን ለማስ
ዋብ የንጉስን ቤተመንግስት እና ቤተመቅደስ ከመገ
ንባት በተጨማሪ ብዙ ነገሮች አደረጉ።
የእስራኤል እና የይሁዳ መንግስቶች ከተከፋ
ፈሉ በኋላ፣ ኢየሩሳሌም የይሁዳ ዋና ከተማ ነበ
ረች። በሚወርሩ ሰራዊቶች ብዙ ጊዜ ተጠቅታ
ነበር (፩ ነገሥ. ፲፬፥፳፭፤ ፪ ነገሥ. ፲፬፥፲፫፤ ፲፮፥፭፤
፲፰–፲፱፤ ፳፬፥፲፤ ፳፭)። በሕዝቅያስ ስር፣ ኢየሩ
ሳሌም የሀይማኖት ማምለኪያ ዋና ቦታ ሆነች ነገር
ግን በ፫፻፳ ም.ዓ.፣ በ፻፷፰ ም.ዓ.፣ እና በ፷፭ ም.ዓ.
በግማሽ ተደምስሳ ነበር። ሄሮድስ ግድግዳውን እና
ቤተመቅደስን እንደገና ገነባ፣ ነገር ግን በ፸ ዓ.ም.
በሙሉ ተደመሰሰች።
መልከ ጼዴቅ የሳሌም ንጉሥ ነበረ፣ ዘፍጥ.
፲፬፥፲፰ (ዕብ. ፯፥፩–፪)። ኢሳይያስ ኢየሩሳሌምን
ጌጠኛ ልብሷን ልበሺ አላት፣ ኢሳ. ፶፪፥፩። ከኢ
የሩሳሌምም የእግዚአብሔር ቃል ይወጣል፣ ሚክ.
፬፥፪።
ክርስቶስ ስለኢየሩሳሌም እጣ ፈንታ አዘነ፣ ማቴ.
፳፫፥፴፯–፴፱ (ሉቃ. ፲፫፥፴፬)። ኢየሩሳሌም የሕ
ያው እግዚአብሔር ከተማ ነች፣ ዕብ. ፲፪፥፳፪።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኢዩኤል
ኢየሩሳሌም ንስሀ ካልገባች ትጠፋለች፣ ፩ ኔፊ
፩፥፬፣ ፲፫፣ ፲፰ (፪ ኔፊ ፩፥፬፣ ሔለ. ፰፥፳)። ኢየ
ሩሳሌም ከተደመሰሰች በኋላ እንደገና ኗሪዎች ይገ
ኙባታል፣ ፫ ኔፊ ፳፥፵፮። ኢየሩሳሌም በድጋሚ
ተገንብታለች፣ ኤተር ፲፫፥፭።
ክርስቶስ የኢየሩሳሌም ህዝብን እንዳስጠን
ቀቀ የኋለኛው ቀን ቅዱሳትንም አስጠንቅቋል፣
ት. እና ቃ. ፭፥፳። የይሁዳ የሆኑት ወደ ኢየሩሳ
ሌም ሸሹ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፲፫። ጌታ ከኢየሩሳ
ሌም ይናገራል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፩።
ኢዩኤል
በብሉይ ኪዳን ውስጥ በይሁዳ ምድር ውስጥ
ነቢይ። የኖረበት ጊዜ በእርግጥ የታወቀ አይደለም—
ከ፰፻፶ ም.ዓ. በፊት በኢዮአስ ዘመነ መንግስት እና
የይሁዳ ጎሳ ከባቢሎን ምርኮ በመመለሳቸው መካ
ከል ሳይኖር አይቀርም።
ትንቢተ ኢዩኤል፣ መፅሀፉ የይሁዳ ምድር በድ
ርቀት እና በአንበጣዎች ከተመታ በኋላ ኢዩኤል
በተነበያቸው ላይ ያተኩራል (ኢዩ. ፩፥፬–፳)። ኢዩ
ኤል ህዝቡን ንስሀ ከገቡ በኋላ ከእግዚአብሔር በረከ
ቶችን እንደሚያገኙ አረጋገጠላቸው (ኢዩ. ፪፥፲፪–
፲፬)።
ምዕራፍ ፩ በጌታ ቤት ውስጥ ለክብር ስብሰባ ጥሪ
ያለው ነው። ምዕራፍ ፪ ከአንድ ሺህ ዘመን በፊት
ስለሚኖሩት ጦርነቶች እና ጥፋቶች ይናገራል። ምዕ
ራፍ ፫ ስለኋለኛው ቀናት ይናረጋል እናም ሁሉም
ሀገሮች በጦርነት ላይ እንደሚሆኑ ነገር ግን በመጨ
ረሻም ጌታ በፅዮን እንደሚኖር ያረጋግጣል።
ጴጥሮስ በበዓለ ኀምሳ ቀን ስለነበረው የኢዩኤል
የመንፈስ መገለፅ ትንቢትን ጠቅሷል (ኢዩ. ፪፥፳፰–
፴፪፤ የሐዋ. ፪፥፲፮–፳፩)። መልአኩ ሞሮኒም ይህን
ትንቢት ለጆሴፍ ስሚዝ ጠቅሶለታል (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፵፩)።
ኢያሱ። ደግሞም ኢያሪኮ ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን ነቢይና መሪ፣ እናም የሙሴ
ምትክ። የእስራኤል ልጆች ከማምለጣቸው በፊት
በግብጽ የተወለደ ነበር (ዘኁል. ፲፬፥፳፮–፴፩)።
እርሱና ካሌብ ወደ ከነዓን ከተላኩት ሰላዮች መካ
ከል ነበሩ። ስለምድሩ ጥሩ ሀተታ የሰጡት እነርሱ
ብቻ ነበሩ (ዘኁል. ፲፫፥፰፣ ፲፮–፴፫፤ ፲፬፥፩–፲)።
በ፻፲ አመቱ ሞተ (ኢያ. ፳፬፥፳፱)። ኢያሱ የትሁት
ነቢይ-ጀግና ታላቅ ምሳሌ ነበር።
መፅሐፈ ኢያሱ፣ ይህ መፅሐፍ በኢያሱ ስመ የተ
ጠራው እርሱ ዋናው ተሳታፊ ስለነበረ ነው እንጂ
እርሱ ጸሀፊው ስለሆነ አይደለም። ምዕራፍ ፩–፲፪
ስለከነዓን መሸነፍ ይገልጻሉ፤ ምዕራፍ ፲፫–፳፬ የእ
ስራኤል ልጆች ምድሯን እንደተከፋፈሉ እና ስለ
ኢያሱ የመጨረሻ ምክር ይናገራሉ።

፻፰
በመፅሐፈ ኢያሱ ውስጥ ሁለት ታዋቂ ቁጥሮ
ችም ጌታ እርሱን ቅዱሣት መጻህፍትን እንዲያሰ
ላስል ያዘዘው (ኢያ. ፩፥፰) እና ኢያሱ ህዝቡን ለጌታ
ታማኝ እንዲሆኑ የጠራበት ናቸው (ኢያ. ፳፬፥፲፭)።
ኢያሪኮ
በዮርዳኖስ ሸለቆ ውስጥ ከባህር በ፪፻፵፭ ሜትር
ዝቅ ያለች በግንብ የተከበበች ከተማ። ኢያሪኮ እስ
ራኤላውያን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ለመጀመሪያ
በገቡበት ጊዜ ወንዙን የተሻገሩበት ቦታ አጠገብ ነው
(ኢያ. ፪፥፩–፫፤ ፫፥፲፮፤ ፮)።
እስራኤላውያን በኢያሪኮ በጦርነት ተዋጉ፣ ኢያ.
፮፥፩–፳። ኢያሱ ኢያሪኮን ረገመ፣ ኢያ. ፮፥፳፮
(፩ ነገሥ. ፲፮፥፴፬)። ኢያሪኮ ለቢንያም በተመደ
በው ግዛት ውስጥ ነበር፣ ኢያ. ፲፰፥፲፩–፲፪፣ ፳፩።
ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ለመጨረሻ ጊዜ በሚጓ
ዝበት ጊዜ ኢያሪኮን ጎበኘ፣ ማር. ፲፥፵፮ (ሉቃ.
፲፰፥፴፭፣ ፲፱፥፩)።
ኢዮሣፍጥ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ታማኝ የይሁዳ ንጉስ
(፩ ነገሥ. ፲፭፥፳፬፤ ፳፪)።
ኢዮስያስ
ከ፮፻፵፩–፮፻፲ ም.ዓ. ድረስ ጻድቅ የነበረ የይሁዳ
ንጉስ (፪ ነገሥ. ፳፪–፳፬፤ ፪ ዜና ፴፬–፴፭)። በዘመነ
መንግስቱ ጊዜ፣ የህግ መፅሐፍ በጌታ ቤት ውስጥ
ተገኝቶ ነበር (፪ ነገሥ. ፳፪፥፰–፲፫)።
ኢዮርብዓም
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ኢዮርብዓም የተከፋፈ
ለችው እስራኤል የሰሜን ክፍል የመጀመሪያ ንጉስ
ነበር። እርሱም የኤፍሬም ጎሳ አባል ነበር። ክፉው
ኢዮርብዓም በይሁዳ ቤት እና በዳዊት ቤተሰብ ላይ
አመጽን መራ።
ኢዮርብዓም ለዳን እና ለቤቴል ህዝቦች ጣዖቶችን
መሰረተ፣ ፩ ነገሥ. ፲፪፥፳፰–፳፱። አኪያ ኢዮርብዓ
ምን ገሰጸው፣ ፩ ነገሥ. ፲፬፥፮–፲፮። በኢዮርብዓም
መንገድ እስራኤልንም ባሳተበት ኃጢአት ይታ
ወሳል፣ ፩ ነገሥ. ፲፭፥፴፬ (፩ ነገሥ. ፲፪፥፴)።
ኢዮቤድ። ደግሞም ሩት፤ ቦኤዝ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የቦአዝ እና የሩት ወንድ
ልጅ እና ኋላም የንጉስ ዳዊት አባት የሆነው የእሴይ
አባት (ሩት ፬፥፲፫–፲፯፣ ፳፩–፳፪)።
ኢዮብ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ታላቅ ስቃይ ቢያጋጥመ
ውም በአምላኩ ባለው እምነት ታማኝ የሆነ ጻድቅ
ሰው። ታሪኩ በመፅሐፈ ኢዮብ ውስጥ ተነግሯል።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፱
መፅሐፈ ኢዮብ፣ ምንም እንኳን ይህ መፅሐፍ
ስለ ኢዮብ ስቃይ ቢሆንም፣ ለምን ኢዮብ (ወይም
ማንኛውም ሌላ ሰው) እንደሚሰቃይ እና ቤተሰቡን
ወይም ንብረቱን እንደሚያጣ ሙሉ መልስ አይ
ሰጥም። መፅሐፉም የሚሰቃየው ሰው ኃጢያተኛ
ሰው እንዳልሆነም ይገልጻል። ጌታ ስቃይን አጋጣሚ
ለመስጠት፣ ለመገሰጽ፣ ለማስተማር እናም ለመቅ
ጣት ይጠቀምበታል (ት. እና ቃ. ፻፳፪)።
መፅሐፉ በአራት ክፍሎች ለመከፋፈል ይች
ላል። ምዕራፍ ፩–፪ የታሪኩ ማስተዋወቂያ ናቸው።
ምዕራፍ ፫–፴፩ በኢዮብ እና በሶስት ጓደኞቹ መካ
ከል ስለነበሩት ንግግሮች ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፴፪–
፴፯ የመጀመሪያ ሶስቱ ጓደኞቹ ከወቀሱበት ምክን
ያት ሌላ ኢዮብን የኮነነው የአራተኛ ጓደኛው የኢሊ
ዮን ንግግሮች የያዙ ናቸው። ምዕራፍ ፴፰–፵፪ መፅ
ሐፉ ኢዮብን የህይወት መንገዱ ከመጀመሪያ ጀምሮ
ጥሩ እንደሆነ በማረጋገጥ ይፈፅማል።
መፅሐፈ ኢዮብ ሰው የእግዚአብሔር ትክክል
እውቀት ካለው እና በእግዚአብሔር ተቀባይነት
ባለው ህይወት ከኖረ፣ በእርሱ ላይ የሚመጡትን
ፈተናዎች በመልካም ለመቋቋም እንደሚችል ያስ
ተምራል። የኢዮብ የማይወድቅ እምነት “ቢገድለኝ
ስንኳ እርሱን በትዕግሥት እጠባበቃለሁ” በሚለው
አባባል ይገለጻል (ኢዮብ ፲፫፥፲፭)። ኢዮብ በሕዝ
ቅኤል ፲፬፥፲፬፤ በየያዕቆብ ፭፥፲፩፤ በትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች ፻፳፩፥፲ ውስጥ ተጠቅሷል።
ኤሊ። ደግሞም ሳሙኤል፣ የብሉይ ኪዳን ነቢይ
ተመልከቱ
ጌታ ሳሙኤልን ነቢይ እንዲሆን በጠራበት ጊዜ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሊቀ ካህን እና ዳኛ የነበረው
(፩ ሳሙ. ፫)። ጌታ የወንድ ልጆቹን ክፋት በመታገስ
ስለተቀበለ ገሰጸው (፩ ሳሙ. ፪፥፳፪–፴፮፤ ፫፥፲፫)።
ኤልሳቤጥ። ደግሞም መጥምቁ ዮሐንስ
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የዘካሪያስ ባለቤት፣ የመ
ጥምቁ ዮሐንስ እናት፣ እና የማሪያም ዘመድ (ሉቃ.
፩፥፭–፷)።
ኤልዛቤል። ደግሞም አክዓብ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከፊኦኒካ ምድር የመጣች
ክፉ ሴት። ኤልያስ ነቢይ በነበረበት ጊዜ የነገሰው
የእስራኤል ንጉስ አክዓብ ባለቤት ነበረች (፩ ነገሥ.
፲፮፥፴–፴፩)።
ከሌላው አንድ ድርጊት ሁሉ በላይ የኤልዛቤል
ከአክዓብ ጋር መጋባቷ የሰሜን የእስራኤል መን
ግስት ውድቀት ምክንያት ነበር፤ ኤልዛቤል እስ
ራኤልን ያህዌህን ከማምለክ ከሁሉም በላይ መጥፎ
የሆነ የጣዖት አምልኮትን አስተዋወቀች። (፩ ነገሥ.
፲፰፥፲፫፣ ፲፱)።

ኤልያስ
ኤልዛቤልም ብዙ የእግዚአብሔርን ነቢያት አስገ
ደለች፣ ፩ ነገሥ. ፲፰፥፬። ኤልዛቤል ኤልያስን ለመ
ግደል ሞከረች፣ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፩–፫። የኤልዛቤል
ክፋት በመጥፎ ሞቷ ተፈጸመ፣ ፪ ነገሥ. ፱፥፴–
፴፯።
ኤልያስ። ደግሞም ማተም፣ ማስተሳሰር፤
ኢልያ፤ ደህንነት ተመልከቱ
በኋለኛው ቀናት የመተሳሰርን ሀይል ቁልፍ
ለጆሴፍ ስሚዝና ለኦሊቨር ካውደሪ ለመስጠት
የተመለሰው የብሉይ ኪዳን ነቢይ። በኖረበት ቀን፣
ኤልያስ በእስራኤል ሰሜን መንግስት ውስጥ አገለ
ገለ (፩ ነገሥ. ፲፯–፳፪፤ ፪ ነገሥ. ፩–፪)። በጌታ ታላቅ
እምነት ነበረው እናም በብዙ ታአምራት የታወቀ
ነበር። እርሱ ስለጠየቀውም፣ ዝናብን ለ፫ አመት
ተኩል ከመዝነብ አገደው። ልጅን ከሞት አስነሳው
እናም እሳትን ከሰማይ አወረደ (፩ ነገሥ. ፲፯–፲፰)።
የአይሁድ ህዝቦች ሚልክያስ እንደሚመለሰ እን
ደተነበየው፣ የኤልያስ መመለስን እየጠበቁ ናቸው
(ሚል. ፬፥፭)። በአይሁድ ፋሲካ አሁንም የተከፈተ
በርና ማንም የማይቀመጥበት ወንበር የሚጠብቀው
የተጋበዘ እንግዳ ነው።
ነቢዩ ጆዜፍ ስሚዝ ኤልያስ የመልከ ጼዴቅ ክህ
ነትን የመተሳሰር ሀይልን ይዟል እናም ከኢየሱስ
ክርስቶስ ጊዜ በፊት ይዞት የነበረው የመጨረሻው
ነቢይ ነው ብሏል። በመለወጫ ተራራ ላይ ከሙሴ
ጋር በመታየት የክህነት ቁልፎችን ለጴጥሮስ፣ ለያዕ
ቆብ፣ እና ለዮሐንስ ሰጠ (ማቴ. ፲፯፥፫)። በሚያዝያ
፫፣ ፲፰፻፴፮ (እ.አ.አ.) በከርትላንድ ኦሀዮ ቤተመቅ
ደስ ውስጥ ከሙሴ እና ከሌሎች ጋር እንደገናም ታየ
እናም እንደዚህ አይነት ቁልፎችን ለጆሴፍ ስሚዝና
ለኦልቨር ካውደሪ ሰጠ (ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫–፲፮)።
ይህም ሁሉ በሚልክያስ ፬፥፭–፮ ውስጥ እንደተና
ገረው፣ ለጌታ ዳግም ምፅዓት ለመዘጋጀት ነበር።
የኤልያስ ሀይል በምድር ላይ የታሰሩ ወይም የተ
ፈቱ ነገሮች በሰማይ ውስጥ እንዲታሰሩ ወይም እን
ዲፈቱ የሚያደርግ የክህነት የመተሳሰር ሀይል ነው
(ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፰–፲፰)። ዛሬ በጌታ የተመ
ረጡ አገልጋዮች ይህ የመተሳሰር (የማተም) ሀይል
አላቸው እናም እነዚህን የወንጌል ስነስርዓቶች
ለህያውንና ለሙታኖች ያከናውናሉ (ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፰)።
ሰማያትን አተመ እናም ቍራዎች መገቡት፣
፩ ነገሥ. ፲፯፥፩–፯። የባልቴት በማድጋ ያለውን
ከእፍኝ ዱቄትና በማሰሮም ያለውን ዘይት አዘዘ፣
፩ ነገሥ. ፲፯፥፰–፲፮። የባልቴትን ወንድ ልጅ ከሞት
አስነሳ፣ ፩ ነገሥ. ፲፯፥፲፯–፳፬። የብዔልን ካህናት
አሸነፈ፣ ፩ ነገሥ. ፲፰፥፳፩–፴፱። ትንሽ የዝምታ
ድምፅ ሰማ፣ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፩–፲፪። ኤልያስም
በእሳት ሰረገላ ወደ ሰማይ ወጣ፣ ፪ ነገሥ. ፪፥፲፩።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኤሎኸም
ሚልክያስ እርሱ እንደገና በኋለኛው ቀናት ስለመ
መለሱ ተነበየ፣ ሚል. ፬፥፭–፮ (፫ ኔፊ ፳፭፥፭)።
በ፲፰፴፮ (እ.አ.አ.) በከርትላንድ ኦሀዮ ቤተመቅ
ደስ ውስጥ መጣ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫–፲፮።
ኤሎኸም። እግዚአብሔር፣ አምላክ፤ የሰማይ
አባት ተመልከቱ
ኤርምያስ። ደግሞም ሰቆቃመ ኤርምያስ
ተመልከቱ
በካህናት ቤተሰብ ውስጥ የተወለደ እና በይሁዳ
ውስጥ ከ፮፻፳፮ እስከ ፭፻፹፮ ም.ዓ. ድረስ የተነበየ
የብሉይ ኪዳን ነቢይ። በታላቆቹ ነቢያት፣ በሌሂ፣
በህዝቅኤል፣ በሆሴዕ፣ እና በዳንኤል ዘመን አቅራ
ቢያ የኖረ ነበር።
በቅድመ ምድር ህይወት ነቢይ እንዲሆን ተሹሞ
ነበር (ኤር. ፩፥፬–፭)። ወደ አርባ አመታት በሆኑት
የነቢይነት አገልግሎት ጊዜዎቹ፣ ጣዖት ማምለ
ክን እና ምግባረ መጥፎ የሆኑትን ከአይሁዳ ህዝ
ቦች መካከል ስለማስወገድ አስተማረ (ኤር. ፫፥፩–
፭፤ ፯፥፰–፲)። በየጊዜውም ተቃራኒ መሆንን እና
ስድቦችን መፅናት ነበረበት (ኤር. ፳፥፪፤ ፴፮፥፲፰–
፲፱፤ ፴፰፥፬)። ከኢየሩሳሌም ውድቀት በኋላ፣ ወደ
ግብፅ ያመለጡት አይሁዶች ኤርምያስን ይዘውት
ሄዱ (ኤር. ፵፫፥፭–፮)፣ በባህል መሰረትም በእዚያ
ወግረው ገደሉት።
መፅሐፈ ኤርምያስ፣ ምዕራፍ ፩–፮ በኢዮስ
ያስ ዘመነ መንግስት የሰጣቸው ትንቢቶችን የያዙ
ናቸው። ምዕራፍ ፯–፳ የኢዮአቄም ዘመን ትንቢ
ቶች ነበሩ። ምዕራፍ ፳፩–፴፰ ስለሴዴቅያስ ዘመነ
መንግስት ይናገራሉ። ምዕራፍ ፴፱–፵፬ ትንቢቶ
ችን የያዙና ኢየሩሳሌም ከወደቀች በኋላ ስለነበሩት
ታሪካዊ ድርጊቶች ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፵፭ የጸሀ
ፊው ባሮክ ህይወት እንደሚጠበቅ ለባሮክ የተሰጠ
ውን ቃል ኪዳን ይይዛል። በመጨረሻም፣ ምዕራፍ
፵፮–፶፩ በውጪ ሀገሮች ላይ የተተነበዩ ትንቢቶች
ናቸው። ምዕራፍ ፶፪ የታሪካዊ መጨረሻ ነው። አን
ዳንዶቹ የኤርምያስ ትንቢቶች ኔፊ ከላባን ባገኘውን
በነሀስ ሰሌዳ ውስጥ ነበሩ (፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፫)። ኤርም
ያስም በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ሁለት ጊዜ ተጠ
ቅሷል (፩ ኔፊ ፯፥፲፬፤ ሔለ. ፰፥፳)።
መፅሐፈ ኤርምያስ ደግሞም የሰውን ቅድመ
ምድራዊ ህይወት እንዳለ ይቀበላል እና ስለኤር
ምያስ ቀድሞ መመረጥ ይናገራል (ኤር. ፩፥፬–፭)፤
እስራኤል ከመበተናቸው ስለመመለስ፣ አንደኛ ስለ
ከተማና ሁለተኛ ስለቤተሰቡ፣ እስራኤልና ይሁዳ
በደህንነት እና በሰላም ለመኖር በሚችሉበት አስደ
ሳች መሬት ወደሆነችው ወደፅዮን የመሰብሰብ ትን
ቢትን የያዘ (ኤር. ፫፥፲፪–፲፱)፤ እናም ብዙ “ዓሣ
አጥማጆች” እና “አዳኞች” በመላክ ጌታ እስራ
ኤልን ከሰሜን ሀገሮች የመሰብሰቡ ትንቢትን የያዘ

፻፲
ነው (ኤር. ፲፮፥፲፬–፳፩)። ይህ የኋለኛው ቀን ድር
ጊት ሙሴ እስራኤልን ከግብፅ ካወጣበት በላይ ታላቅ
የሆነ ድርጊት ይሆናል (ኤር. ፲፮፥፲፫–፲፭፤ ፳፫፥፰)።
ኤተር። ደግሞም ያሬዳውያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የመጨረሻው የያሬዳ
ውያን ነቢይ (ኤተር ፲፪፥፩–፪)።
መፅሐፈ ኤተር፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የያ
ሬዳውያን ታሪክ መዝገብን የያዘ መፅሐፍ። ያሬዳው
ያን ከሌሂ ህዝቦች ከብዙ መቶ አመቶች በፊት በምዕ
ራብ ክፍለ አለም ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች። መፅ
ሐፈ ኤተር በሊምሒ ህዝቦች ከተገኙት ሀያ አራት
ሰሌዳዎች የተወሰዱ ነበሩ (ሞዛያ ፰፥፰–፱)።
ምዕራፍ ፩–፪ ያሬዳውያን በባቢሎን ግንብ መገ
ንባት ጊዜ ቤታቸውን ትተው አሁን የአሜሪካ ክፍለ
አህጉር ተብሎ ወደሚታወቀው እንዴት እንደሄዱ
ይናገራሉ። ምዕራፍ ፫–፮ የያሬድ ወንድም የቅ
ድመ ምድራዊ አዳኝን እንዳየና ያሬዳውያን በስ
ምንት ጀልባዎች እንደተጓዙ ይገልጻል። ምዕራፍ
፯–፲፩ የያሬዳውያን ታሪክ ውስጥ በብዛት የሚገኘ
ውን የክፋትነት ታሪክን ቀጠሉ። የኤተር መዝገብን
ያዘጋጀው ሞሮኒ ምዕራፍን ፲፪–፲፫ን በእምነት ስለ
ተደረጉ ታምራቶች እና ስለ ክርስቶስ እና ስለምት
መጣው አዲስቷ ኢየሩሳሌም ጻፈ። ምዕራፍ ፲፬–፲፭
ያሬዳውያን እንዴት ታላቅ ሀገሮች እንደሆኑ ነገር
ግን በኃጢያተኝነት ምክንያት በመጣ ህዝባዊ ጦር
ነት እንደተደመሰሱ ይናገራል።
ኤጲስ ቆጶስ። ደግሞም አሮናዊ ክህነት
ተመልከቱ
“አለቃ”፣ የሀላፊነት ስፍራ ወይም ስልጣን ማለት
ነው። ኤጲስ ቆጶስ በአሮናሚ ክህነት ውስጥ የተ
ሾመ ሀላፊነት ነው (ት. እና ቃ. ፳፥፷፯፤ ፻፯፥፹፯–
፹፰)፣ እና ኤጲስ ቆጶስ የእስራኤል ዋና ዳኛ ነው
(ት. እና ቃ. ፻፯፥፸፪፣ ፸፬)።
መንፈስ ቅዱስ እናንተን አልቃ አድርጓል፣
የሐዋ. ፳፥፳፰። የኤጲስ ቆጶሳት የመሆን ብቃት
ተዘርዝረዋል፣ ፩ ጢሞ. ፫፥፩–፯ (ቲቶ ፩፥፯)።
ኤጲስ ቆጶስ ይሾም፣ ት. እና ቃ. ፳፥፷፯።
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ እንደ ቤተክርስቲያኗ ኤጲስ
ቆጶስ ሊያገለግል ነበር፣ ት. እና ቃ. ፵፩፥፱። ኤጲስ
ቆጶስ የመንፈስ ስጦታዎችን ይገንዘብ፣ ት. እና ቃ.
፵፮፥፳፯፣ ፳፱። ሊቀ ካህን በኤጲስ ቆጶስ ሀላፊነት
ለማስተዳደር ይችላል፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬፣ ፲፱
(ት. እና ቃ. ፻፯፥፲፯)። ኤጲስ ቆጶስ በጌታ የተመ
ደበ ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፪። ኤጲስ ቆጶስ ደሀዎ
ችን ይንከባከብ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፪። ኤጲስ
ቆጶስ ስጋዊ ነገሮችን ሁሉ ያስተዳድር፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፷፰። ኤጲስ ቆጶስ የአሮናዊ ክህነት ፕሬዘደንት
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፯–፹፰።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፲፩
ኤፍሬም። ደግሞም መፅሐፈ ሞርሞን፤ ምናሴ፤
እስራኤል፤ ዮሴፍ፣ የያዕቆብ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የዮሴፍና የአስናት ሁለ
ተኛ ልጅ (ዘፍጥ. ፵፩፥፶–፶፪፤ ፵፮፥፳)። በባህል
የሚደረገውን በመቃረን፣ ምሳሌ ሳይሆን ኤፍሬም
የብኩርነት በረከትን ተቀበለ (ዘፍጥ. ፵፰፥፲፯–፳)።
ኤፍሬም የኤፍሬም ጎሳ አባት ሆነ።
የኤፍሬም ጎሳ፣ ኤፍሬም የእስራኤል ብኩርና
ተሰጠው (፩ ዜና ፭፥፩–፪፤ ኤር. ፴፩፥፱)። በመጨ
ረሻው ቀናት እድላቸው እና ሀላፊነታቸው ክህነትን
ለመሸከም፣ ዳግም የተመለሰውን ወንጌል በአለም
ለመውሰድ፣ እና ለተበተነው እስራኤል ምልክት
ማንሳት ነው (ኢሳ. ፲፩፥፲፪–፲፫፤ ፪ ኔፊ ፳፩፥፲፪–
፲፫)። በመጨረሻው ቀናት ከሰሜን ሀገሮች የሚመ
ለሱትን የኤፍሬም ልጆች የክብር አክሊል ይሰጧ
ቸዋል (ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፮–፴፬)።
የዮሴፍ ወይም የኤፍሬም በትር፣ በ ፮፻ ም.ዓ.
ከኢየሩሳሌም ወደ አሜሪካ ተመርተው የሄዱ ከኤፍ
ሬም ጎሳዎች ቡድን አንዱ መዝገብ። ይህ የቡድን
መዝገብ የኤፍሬም ወይም የጆሴፍ በትር፣ ወይም
መፅሐፈ ሞርሞን ተብሎ ይጠራል። ይህ እና የይ
ሁዳ በትር (መፅሐፍ ቅዱስ) የጌታ ኢየሱስ ክርስ
ቶስን፣ የትንሳኤውን፣ እና በእነዚህ ሁለት የእስራ
ኤል ቤት ክፍሎች መካከል የነበረ መለኮታዊ ስራ
ውን በአንድነት ምስክር ይሰጣሉ።
ቅርንጫፍም ይሰበራል፣ እና ወደ ሩቅ አገርም
ይወሰዳሉ እናም ሌላ የክርስቶስ ምስክር ይፅፋሉ፣
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፶፥፳፬–፳፮፣ ፴–፴፩። የይሁዳ
በትር እና የዮሴፍ በትር አንድ ይሆናሉ፣ ሕዝ.
፴፯፥፲፭–፲፱።
በይሁዳ እና በዮሴፍ የተጻፈው በአንድነት ያድ
ጋሉ፣ ፪ ኔፊ ፫፥፲፪። ጌታ ለብዙ ሀገሮች ተናገረ፣
፪ ኔፊ ፳፱።
የኤፍሬም በትር ጽሁፍ ቁልፎች ለሞሮኒ ተሰጡ፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፭።
እሁድ። የሰንበት ቀን ተመልከቱ
እህት። ደግሞም ሰው፣ ሰዎች፤ ሴት፣ ሴቶች፤
ወንድሞች፣ ወንድም ተመልከቱ
እንደ ሰማይ አባታችን ልጆች፣ ሁሉም ወንዶች
እና ሴቶች የመንፈስ ወንድሞችና እህቶች ናቸው።
በቤተክርስቲያኗውስጥ፣ ሴት አባላት እና የቤተክ
ርስቲያኗ ጓደኞች በብዙ ጊዜ እንደ እህት ነው የሚ
ጠሩት።
የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ሁሉ፥ እርሱ ወን
ድሜ እኅቴም እናቴም ነው፣ ማቴ. ፲፪፥፶ (ማር.
፫፥፴፭)።
በቤተክርስቲያኗ ውስጥ ወንድሞችን እና እህቶ

እምነት፣ ማመን
ችን ለኃጢያታቸው መናዘዝን የሚመሩት ህግጋት
ተዘርዝረዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፹፰–፺፫።
እምነት፣ ማመን። ደግሞም መታመን፤ ተስፋ፤
አለማመን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
በአንድ ነገር ወይም በአንድ ሰው ላይ ማመን፤
በሰው ላይ ማመን ወይም አንድ ነገርን እንደ እው
ነት መቀበል። ሰው በእግዚአብሔር መንግስት ለመ
ዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለበት፣ (ት. እና ቃ.
፳፥፳፱)። በቅዱሣት መጻህፍት ላይ በብዙ ጊዜ እን
ደሚጠቀሙበት፣ እምነት ለእርሱ ታዛዥ ለመሆን
የሚመራ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እምነትን
መጣል ነው። ሰውን ወደ ደህናነት ለመምራት እን
ዲችል እምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መመስረት
አለበት። ደግሞም የኋለኛው ቀን ቅዱሳን በአብ እግ
ዚአብሔር፣ በመንፈስ ቅዱስ፣ በክህነት ስልጣን
ሀይል፣ እና ሌሎች አስፈላጊ በሆኑ በዳግም በተ
መለሰው ወንጌል አስተያየት ላይ እምነት አላቸው።
እምነት ለማናያቸው፣ ቢሆንም እውነት ለሆኑት
ነገሮች ተስፋ መጣልንም ይጠቃልላል (ዕብ. ፲፩፥፩፤
አልማ ፴፪፥፳፩፤ ኤተር ፲፪፥፮)። እምነት የሚነሳ
ሳውም በእግዚአብሔር ስልጣን ተሰጥቷቸው በተ
ላኩ ወንጌሉ ሲያስተምሩ በመስማትም ነው (ሮሜ
፲፥፲፬–፲፯)። ታምራቶች እምነትን አይፈጥሩም፣
ነገር ግን ጠንካራ እምነት የሚያድገው ለኢየሱስ
ክርስቶስ ወንጌል ታዛዥ በመሆን ነው። በሌላ አባ
ባልም፣ እምነት የሚመጣው በጽድቅ ነው (አልማ
፴፪፥፵–፵፫፤ ኤተር ፲፪፥፬፣ ፮፣ ፲፪፤ ት. እና ቃ.
፷፫፥፱–፲፪)።
እውነተኛ እምነት ታምራቶችን፣ ራዕዮችን፣
ህልሞችን፣ መፈወስን፣ እና እግዚአብሔር ለቅ
ዱሳኑ የሚሰጣቸውን ሁሉ ስጦታዎችን ያመጣል።
በእምነት አንድ ሰው የኃጢያት ስርየትን እናም በመ
ጨረሻም በእግዚአብሔር ፊት የመኖር ችሎታን
ያገኛል። እምነት ማጣት ሰውን በኃጢያት ምክን
ያት ወደሚመጣው ተስፋ መቁረጥ ይመራል (ሞሮኒ
፲፥፳፪)።
በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ፤ በነቢ
ያቱም እመኑ፣ ፪ ዜና ፳፥፳። ዳንኤል አንበሶች
ጕድጓድ ውስጥ ያልተጎዳው በእግዚአብሔር በማ
መኑ ምክንያት ነው፣ ዳን. ፮፥፳፫። ጻድቅ ግን በእ
ምነቱ በሕይወት ይኖራል፣ እንባ. ፪፥፬።
እንዳመንህ ይሁንልህ፣ ማቴ. ፰፥፲፫። እምነትሽ
አድኖሻል አላት፣ ማቴ. ፱፥፳፪ (ማር. ፭፥፴፬፣
ሉቃ. ፯፥፶)። እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ፣
ማቴ. ፱፥፳፱። የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እም
ነት ቢኖራችሁ የሚሳናችሁም ነገር የለም፣ ማቴ.
፲፯፥፳ (ሉቃ. ፲፯፥፮)። አምናችሁም በጸሎት የም
ትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ፣ ማቴ. ፳፩፥፳፪።
እመን ብቻ እንጂ አትፍራ፣ ማር. ፭፥፴፮። ለሚያ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
እምነት፣ ማመን
ምን ሁሉ ይቻላል፣ ማር. ፱፥፳፫–፳፬። ያመነ የተ
ጠመቀም ይድናል፣ ማር. ፲፮፥፲፮ (፪ ኔፊ ፪፥፱፣
፫ ኔፊ ፲፩፥፴፫–፴፭)። እኔ ግን እምነትህ እንዳይ
ጠፋ ስለ አንተ አማለድሁ፣ ሉቃ. ፳፪፥፴፪። በወ
ልድ የሚያመን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ዮሐ.
፫፥፲፮፣ ፲፰፣ ፴፮ (ዮሐ. ፭፥፳፬፣ ት. እና ቃ.
፲፥፶)። እኛስ አንተ ክርስቶስ እንደ ሆንህ አምነ
ናል አውቀናልም፣ ዮሐ. ፮፥፷፱። የሚያምንብኝ
ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፣ ዮሐ. ፲፩፥፳፭–
፳፮። በክርስቶስ ስም በኩል የሆነው እምነት ይህን
ሰው አጠናከረው፣ የሐዋ. ፫፥፲፮። እምነት የሚመ
ጣው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው፣ ሮሜ
፲፥፲፯። ክርስቶስም ካልተነሣ እምነታችሁም ደግሞ
ከንቱ ናት፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፲፬። በፍቅር የሚሠራ በእ
ምነት ነው፣ ገላ. ፭፥፮። ጸጋው በእምነት አድኖአ
ችኋል፣ ኤፌ. ፪፥፰ (፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫)። የእምነትን
ጋሻ አንሡ፣ ኤፌ. ፮፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፯)።
ሩጫውን ጨርሼአለሁ፥ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ፣
፪ ጢሞ. ፬፥፯። እኛስ ያመንን ወደ ዕረፍቱ እንገ
ባለን፣ ዕብ. ፬፥፫። እምነትም ተስፋ ስለምናደር
ገው ነገር የሚያስረግጥ ነው፣ ዕብ. ፲፩፥፩። ያለ
እምነትም እርሱን ደስ ማሰኘት አይቻልም፣ ዕብ.
፲፩፥፮። ሥራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ
ነው፣ ያዕ. ፪፥፲፯–፲፰፣ ፳፪። በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም እናምን ዘንድ፣ እርስ በርሳችን እንዋደድ፣
፩ ዮሐ. ፫፥፳፫።
ጌታ ያዘዘኝንም ነገሮች አደርጋለሁ፣ ፩ ኔፊ
፫፥፯። ጌታ ለሰዎች ልጆች፣ በእርሱ ታማኝ እስ
ከሆኑ ድረስ፣ ሁሉንም ነገሮች በፈቃዱ ለማድረግ
ይችላል፣ ፩ ኔፊ ፯፥፲፪። በኳሱ ላይ ያሉት አመል
ካቾች የሚሰሩት፣ ለእነርሱ በምንሰጣቸው እምነት
ነበር፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፳፰። መሲህ በእርሱ የሚያምኑ
ትን አንዳቸውንም አያጠፋም፣ ፪ ኔፊ ፮፥፲፬። በእ
ስራኤል ቅዱስ ፍፁም የሆነ እምነት ኖሯቸው ንስሀ
ግቡና፣ በእርሱ ስም ተጠመቁ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፫። አይ
ሁዶች ለማመን እስኪገደዱም ድረስ ይሰደዳሉ፣
፪ ኔፊ ፳፭፥፲፮። ክርስቶስ እንደ እምነታቸው በሰው
ልጆች መካከል አስደናቂ ተአምራትን ይሰራል፣
፪ ኔፊ ፳፮፥፲፫ (ኤተር ፲፪፥፲፪፣ ሞሮኒ ፯፥፳፯–፳፱፣
፴፬–፴፰)። የኢኖስ ኃጢያት በክርስቶስ ባለው እም
ነት ምክንያት ተሰረየ፣ ኢኖስ ፩፥፫–፰። ደህንነት
በንስሃ እና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ካልሆነ
በቀር አይመጣምና፣ ሞዛያ ፫፥፲፪። እነዚህን ነገሮች
ሁሉ ካመናችሁ መፈፀማችሁን አረጋግጡ፣ ሞዛያ
፬፥፲። ልባችሁ በስሙ በማመን ተለውጧል፣ ሞዛያ
፭፥፯። በእምነታቸው መሰረት የእግዚአብሔር አገ
ልጋዮቹ ፀሎት መልስ ያገኛል፣ ሞዛያ ፳፯፥፲፬።
ወልድ በስሙ ለሚያምኑት መተላለፋቸውን በእ
ራሱ ላይ ይወስዳል፣ አልማ ፲፩፥፵። በክርስቶስ
ባለን እምነታችን መሰረት ጥንካሬን ስጠን፣ አልማ
፲፬፥፳፮። እግዚአብሔርን በእምነት ጥራ፣ አልማ

፻፲፪
፳፪፥፲፮። ሳይገደድ በእግዚአብሔር ቃል ያመነ
የተባረከ ነው፣ አልማ ፴፪፥፲፮። እምነት ስለ ነገ
ሮች ፍፁም የሆነ እውቀት አለ ማለት አይደለም፣
አልማ ፴፪፥፳፩ (ኤተር ፲፪፥፮)። ከማመን በላይ የበ
ለጠ ለመፈለግ ባትችሉም፣ . . . ይህ ፍላጎት በእና
ንተ እንዲሰራ አድርጉ፣ አልማ ፴፪፥፳፯። ማደግ
በጀመረ ጊዜ በእምነታችሁ ተንከባከቡት፣ አልማ
፴፫፥፳፫ (አልማ ፴፪፥፳፰)። የተጠበቁበት በእግ
ዚአብሔር ሀይል ባላቸው ታላቅ እምነት የተነሳ እን
ደነበር አስረድቷል፣ አልማ ፶፯፥፳፭–፳፯። በእም
ነት የእግዚአብሔርን ልጅ ቢመለከቱ ህያው ይሆ
ናሉ፣ ሔለ. ፰፥፲፭። በክርስቶስ ስም ካመናችሁም
ንስሀ ትገባላችሁ፣ ሔለ. ፲፬፥፲፫። በክርስቶስ የሚ
ያምኑት ደግመው በአብ ያምናሉ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፴፭።
እናንተን እንድፈውሳችሁ እምነታችሁ በቂ ነው፣
፫ ኔፊ ፲፯፥፰። ማንም የያሬድ ወንድም እንዳደረ
ገው በጌታ ያመነ አልነበረም፣ ኤተር ፫፥፲፭። እም
ነት ተስፋ የምናደርጋቸው ነገሮች ነገር ግን የማና
ያቸው ናቸው፣ ኤተር ፲፪፥፮። ተአምራትን ያመ
ጡት ሁሉ እነዚህን ያመጡት በእምነት ነው፣ ኤተር
፲፪፥፲፪–፲፰። በእኔም እምነት ካላቸው፣ ከዚያም
ደካማ የሆኑትን ለእነርሱ ጠንካራ እንዲሆኑ አደር
ጋለሁ፣ ኤተር ፲፪፥፳፯–፳፰፣ ፴፯። ሞሮኒ ስለእ
ምነት፣ ተስፋ፣ እና ልግስና አስተማረ፣ ሞሮኒ ፯።
እንዲያምኑ ለማሳመን የሚያደርግ ሁሉም ነገር የተ
ላከው በክርስቶስ ኃይል ነው፣ ሞሮኒ ፯፥፲፮–፲፯።
በስሜ ትክክል የሆነውን ማንኛውንም ነገር በእም
ነት እናገኛለን በማለት አብን ከጠየቃችሁት፤ እነሆ
ለእናንተ ይሰጣችኋል፣ ሞሮኒ ፯፥፳፮። በክርስቶስ
እምነት ያላቸውን መልካሙን ነገር በሙሉ ይይ
ዛሉ፣ ሞሮኒ ፯፥፳፰። በክርስቶስ አምናችሁ ከጠ
የቃችሁት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እውነቱን ይገል
ፅላችኋል፣ ሞሮኒ ፲፥፬።
በጌታ ቃላት የሚያምኑ ሁሉ በመንፈስ መገ
ለጥ ይሰጣቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፭፥፲፮። ያለ እም
ነት ምንም ማድረግ አትችልም፤ ስለዚህ በእምነት
ጠይቅ፣ ት. እና ቃ. ፰፥፲። በጸሎታቸው ባላቸው
እምነት መጠን ሊሰጣቸው ይገባል፣ ት. እና ቃ.
፲፥፵፯፣ ፶፪። በጌታ ስም የሚያምኑት የእግዚአብ
ሔር ልጆች ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፴ (ዮሐ.
፩፥፲፪)። ሁሉም ሰዎች በእርሱ ስም እስከመጨረ
ሻው መጽናት አለባቸው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፳፭፣
፳፱። በእምነት ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ይሰጣች
ኋል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬። ለሌሎችም በሌሎች
ቃላት እንዲያምኑ ተሰጥቷቸዋል፣ ት. እና ቃ.
፵፮፥፲፬። የሚያምኑትን ምልክቶች ይከተሏቸ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፷፬ (ት. እና ቃ. ፷፫፥፯–
፲፪)። እምነት የሚመጣው በምልክቶች አይደ
ለም፣ ነገር ግን ምልክቶች የሚያምኑትን ይከተ
ላል፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፱–፲፪። ወላጆች ልጆችን በክ
ርስቶስ እምነት ያስተምሩ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፲፫
እውቀትን ፈልጉ፣ እንዲሁም በጥናትና ደግሞም
በእምነት፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፰።
የሚያምኑ፣ ንስሀ የሚገቡ፣ እና የሚጠመቁ መን
ፈስ ቅዱስን ይቀበላሉ፣ ሙሴ ፮፥፶፪። በኢየሱስ
ክርስቶስ እምነት የወንጌሉ የመጀመሪያ መሰረታዊ
መመሪያ ነው፣ እ.አ. ፩፥፬።
እሳት። ደግሞም መንፈስ ቅዱስ፤ ምድር—
ምድርን ማፅዳት፤ ሲዖል፤ ጥምቀት፣
መጥመቅ ተመልከቱ
የማፅዳት፣ የማጥራት፣ ወይም የመቅደስ ምል
ክት። እሳት እንደ እግዚአብሔር በቦታው እንደመ
ገኘቱ ምልክት ሊያገለግል ይችላል።
አምላክህ እግዚአብሔር የሚበላ እሳት ነው፣
ዘዳግ. ፬፥፳፬። መላእክቱን አገልጋዮቹንም የእሳት
ነበልባል ያደርጋል፣ መዝ. ፻፬፥፬። የሠራዊት ጌታ
በምትበላም በእሳት ነበልባል ይጐበኛታል፣ ኢሳ.
፳፱፥፮ (፪ ኔፊ ፳፯፥፪)። ጌታ ከእሳት ጋር ይመ
ጣል፣ ኢሳ. ፷፮፥፲፭። እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳት፣
ሚል. ፫፥፪ (፫ ኔፊ ፳፬፥፪፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬)።
እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃች
ኋል፣ ማቴ. ፫፥፲፩ (ሉቃ. ፫፥፲፮)።
ፃድቃኖች ከእሳትም እንኳን ቢሆን ይድናሉ፣
፩ ኔፊ ፳፪፥፲፯። በደለኞችን በእሳት ይጠፋሉ፣
፪ ኔፊ ፴፥፲። ኔፊ እንዴት የእሳት እና የመንፈስ
ቅዱስ ጥምቀትን እንደምንቀበል ገለጸ፣ ፪ ኔፊ
፴፩፥፲፫–፲፬ (፫ ኔፊ ፱፥፳፣ ፲፪፥፩፣ ፲፱፥፲፫፣ ኤተር
፲፪፥፲፬፣ ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፩)።
በጥምቀት እናም በእሳት ሃጢያት እንደሚሰረይ
አውጅ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፩። ታላቋና የርኩሰት
ቤተክርስቲያን ወደ ሚንቀለቀል እሳት ትጣላለች፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፩። ምድርም በእሳትም እንኳን
ቢሆን ትጠፋለች፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፴፪። የጌታ
መገኘትም እሳት እንደሚያቀልጥ ነው፣ ት. እና ቃ.
፻፴፫፥፵፩።
አዳም በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቋል፣
ሙሴ ፮፥፷፮።
እሴይ። ደግሞም ዳዊት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የዳዊት አባት እና የክር
ስቶስና የይሁዳ ንጉሶች ሁሉ ትውልድ።
የሩት ልጅ ኢዮቤድ የእሴይ አባት ነበር፣ ሩት
፬፥፲፯፣ ፳፪። የእሴይ ትውልዶች እስከ ይሁዳ ድረስ
ተቆጥረዋል፣ ፩ ዜና ፪፥፭–፲፪ (ማቴ. ፩፥፭–፮)።
እስማኤል፣ የኔፊ አማች። ደግሞም ሌሂ፣ የኔፊ
አባት ተመልከቱ
የሌሂ ቤተሰብ ወደ ቃል ኪዳን ምድር በሚጓዙ
በት ጊዜ አብሮ ከቤተሰቡ ጋር የተጓዘ የመፅሀፈ ሞር
ሞን ሰው።

እስራኤል
ኔፊና ወንድሞቹ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እናም
እስማኤልና ቤተሰቡ ሌሂንና ቤተሰቡን ወደ ቃል
ኪዳን ምድር አብረዋቸው እንዲሄዱ አሳመኑ፣
፩ ኔፊ ፯፥፪–፭። ሁለቱም ቤተሰቦች በጋብቻ ተጣ
መሩ፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፯። እስማኤል ሞተ በምድረ በዳ
ሞተ፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፴፬።
እስማኤል፣ የአብርሐም ልጅ። ደግሞም
አብርሐም፤ አጋር ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የአብርሐምና የሣራ
ግብጻዊ ገረድ አጋር ልጅ (ዘፍጥ. ፲፮፥፲፩–፲፮)።
ጌታ ለአብርሐምና ለአጋር እስማኤል የታላቅ ሀገሮች
አባት እንደሚሆን ቃል ገባላቸው (ዘፍጥ. ፳፩፥፰–
፳፩)።
ቃል ኪዳኑ የመጣው በእስማኤል ሳይሆን በይስ
ሐቅ ነው፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፲፱–፳፩ (ገላ. ፬፥፳፪–
፭፥፩)። እግዚአብሔር ፍሬያማ እንዲሆን እስማኤ
ልን ባረከው፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፳። እስማኤል አብርሐ
ምን ለመቅበር ረዳ፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፰–፱። የእስማኤል
አስራ ሁለት ወንድ ልጆች ስም ተሰጥተዋል፣ ዘፍጥ.
፳፭፥፲፪–፲፮። እስማኤል ሞተ፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፲፯–
፲፰። ዔሳው የእስማኤል ሴት ልጅ ማዕሌትን ሚስት
ትሆነው ዘንድ አገባ፣ ዘፍጥ. ፳፰፥፱።
እስራኤል። ደግሞም አብርሐም—የአብርሐም
ዘር፤ የራስ ማድረግ፤ ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ጌታ የእስራኤልን ስም
ለይስሐቅ ልጅ እና ለአብርሐም የልጅ ልጅ ያዕ
ቆብ ሰጠው (ዘፍጥ. ፴፪፥፳፰፤ ፴፭፥፲)። የእስራ
ኤል ስም ያዕቆብን፣ ትውልዶቹን፣ ወይም በብ
ሉይ ኪዳን ዘመናት እነዚያ ትውልዶች የነበራቸ
ውን መንግስት ለመጠቆም የሚቻል ነው። (፪ ሳሙ.
፩፥፳፬፤ ፳፫፥፫)። ሙሴ የእስራኤል ልጆችን ከግ
ብፅ ባርነት መርቶ ካስወጣ በኋላ (ዘፀአ. ፫–፲፬)፣
ለሶስት መቶ አመታት በመሳፍንት ተመርተው
ነበር። ከንጉስ ሳኦል ጀምሮ፣ ንጉሶች አንድ የነ
በረችውን እስራኤል አስሩ ጎሳዎች ከሮብዓም በማ
መፅ የተለያየ ሀገር እስከ መሰረቱበት እስከ ሰለሞን
ሞት ድረስ ገዙ። የእስራኤል መንግስት ከተከፋፈለ
በኋላ፣ የሰሜን ጎሳዎች እንደ ትልቅነታቸው የእስ
ራኤልን ስም ጠበቁ፣ የደቡብ መንግስት ግን ጅሁዳ
ተብሎ ተጠራ። የከነዓን ምድርም ዛሬ እስራኤል
ተብሎ ይጠራል። በሌላ አባባል፣ እስራኤል ማለት
እውነተኛ የክርስቶስ ታማኞች ናቸው (ሮሜ ፲፥፩፤
፲፩፥፯፤ ገላ. ፮፥፲፮፤ ኤፌ. ፪፥፲፪)።
የእስራኤል አስራ ሁለት ጎሳዎች፣ ስሙ ወደ እስ
ራኤል የተቀየረው የአብርሐም የልጅ ልጅ ያዕቆብ
አስራ ሁለት ልጆች ነበሩት። የእነርሱም ትውል
ዶች የእስራኤል አስራ ጎሳዎች ወይም የእስራኤል

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
እስራኤል
ልጆች ተብለው ተጠርተዋል። አስራ ሁለቱ ጎሳዎች
እነዚህ ናቸው፥ ሮቤል፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣
ይሳኮር፣ እና ዛብሎን (የያዕቆብ እና የልያ ወንድ
ልጆች)፤ ዳን እና ንፍታሌም (የያዕቆብ እና የባላ
ወንድ ልጆች)፤ ጋድ እና አሴር (የያዕቆብ እና የዘ
ልፋ ወንድ ልጆች)፤ ዮሴፍ እና ቢንያም (የያዕ
ቆብ እና የራሔል ወንድ ልጆች) (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፪–
፴፥፳፬፤ ፴፭፥፲፮–፲፰)።
ያዕቆብ ለእያንዳንዱ የጎሳ መሪ ከመሞቱ በፊት
በረከት ሰጠ (ዘፍጥ. ፵፱፥፩–፳፰)። ለዚህ ተጨ
ማሪ ማስረጃ፣ የእያንዳንዱን የያዕቆብን ልጆች ስም
ተመልከቱ።
የያዕቆብ የመጀመሪያ ባለቤት ልያ የበኩር ልጅ
ሮቤል የበኩር በረከቱን እና የውርሱን ሁለት እጥፍ
በስነ ምግባር ጉድለት አጣ (ዘፍጥ. ፵፱፥፫–፬)።
ከእዚያም በኩርነትም ወደ ያዕቆብ ሁለተኛ ባለ
ቤት ራሔል የበኩር ልጅ ዮሴፍ ሄደ(፩ ዜና ፭፥፩–
፪)። ጎሳው እንደ ክህነት ስልጣን አገልጋዮች ለማገ
ልገል የመረጡት ሌዊ በጎሳዎች ሁሉ መካከል ለማ
ገልገል በነበራቸው ልዩ ጥሪ ምክንያት ውርስን አል
ተቀበለም። ይህም የዮሴፍ ሁለት እጥፍ ክፍል እን
ደተለያዩ ጎሳዎች በተቆጠሩት (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ.
፵፰፥፭–፮ [ተጨማሪ]) በዮሴፍ ልጆች በኤፍሬም
እና በምናሴ መካከል ተከፋፈለ። (፩ ዜና ፭፥፩፤
ኤር. ፴፩፥፱)።
የይሁዳ ጎሳዎች አባላት መሲህ እስከሚመጣ
ድረስ ገዢዎች ነበሩ (ዘፍጥ. ፵፱፥፲፤ ጆ.ስ.ት.፣
ዘፍጥ. ፶፥፳፬)። በመጨረሻው ቀናት የኤፍሬም ጎሳ
ዳግም የተመለሰውን ወንጌል ወደ አለም ለመውሰድ
እና የተበተኑትን እስራኤል የመሰብሰብ እድል አላ
ቸው (ዘዳግ. ፴፫፥፲፫–፲፯)። በኢየሱስ ክርስቶስ ወን
ጌል ኤፍሬም የእስራኤል ጎሳዎችን አንድ ለማድረግ
የመሪነት ሀላፊነት የሚኖርበት ጊዜ ይመጣል (ኢሳ.
፲፩፥፲፪–፲፫፤ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፮–፴፬)።
የተበተኑት እስራኤል፣ ጌታ አስራ ሁለቱ ጎሳ
ዎችን ጻድቅ ባለመሆናቸውና በማመጻቸው ምክ
ንያት በተናቸው እናም አሰቃያቸው። ነገር ግን፣
ጌታ ይህን የተመረጡትን ህዝቦቹን በአለም ሀገ
ሮች መካከል በመበተን እነዚያን ሀገሮች ለመባ
ረክ ተጠቀመበት።
እናንተንም ከአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ፣
ዘሌዋ. ፳፮፥፴፫። እግዚአብሔርም ብድአሕዛብ
ሁሉ መካከል ይበትንሃል፣ ዘዳግ. ፳፰፥፳፭፣ ፴፯፣
፷፬። በምድር መንግሥታት ሁሉ ዘንድ ለመበተን
አሳልፌ እሰጣቸዋለሁ፣ ኤር. ፳፱፥፲፰–፲፱። የእስ
ራኤልን ቤት በአሕዛብ ሁሉ መካከል እበትናለሁ፣
ዓሞ. ፱፥፱ (ዘካ. ፲፥፱)።
ኢየሱስ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች ተል
ኳል፣ ማቴ. ፲፭፥፳፬። ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች
በጎች አሉኝ፣ ዮሐ. ፲፥፲፮።

፻፲፬
እስራኤል በምድር ገፅ ላይ በሙሉ ትበተናለች፣
፩ ኔፊ ፳፪፥፫–፰። ያዕቆብ ያን የለማው እና የዱር
የወይራ ዛፍ ምሳሌ ዘረዘረ፣ ያዕቆ. ፭–፮። በተበ
ተኑት ነገዶችም መካከል የአብ ስራ ይጀመራል፣
፫ ኔፊ ፳፩፥፳፮።
የእስራኤል መሰብሰብ፣ የእስራኤል ቤት ክር
ስቶስ ከመምጣቱ በፊት በመጨረሻው ቀን አብ
ረው ይሰበሰባሉ (እ.አ. ፩፥፲)። ጌታ ህዝቡ እስራ
ኤልን በሚቀበሉት ጊዜ እና ትእዛዛቱን ሲያከብሩ
ይሰበስባቸዋል።
ለአሕዛብም ምልክትን ያቆማል፥ ይመጣሉ፣
ኢሳ. ፭፥፳፮። በታላቅም ምሕረት እሰበስብሻ
ለሁ፣ ኢሳ. ፶፬፥፯። እስራኤልና ይሁዳ ወደ ተሰ
ጣቸው ምድር ይመለሳሉ፣ ኤር. ፴፥፫። ጌታ የእ
ስራኤልን ቤት ከተበተኑባቸው አሕዛብ ዘንድ ይሰ
በስባል፣ ሕዝ. ፳፰፥፳፭።
በዘመን ፍጻሜ ሁሉንም ነገሮች በክርስቶስ ይጠ
ቀልላል፣ ኤፌ. ፩፥፲።
እስራኤል ከተበተበነ በኋላ፣ ይሰበሰባሉ፣ ፩ ኔፊ
፲፭፥፲፪–፲፯። ጌታ የእስራኤልንም ቤት በሙሉ ይሰ
በስባል፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፮ (፫ ኔፊ ፲፮፥፭)። ከጨለ
ማና ከጭጋግ ይወጣሉ፤ እና ጌታ አዳኛቸውና ቤዛ
ቸው መሆኑን ያውቃሉ፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፪። እግዚአ
ብሔር ልጆቹን ይሰበስባል እናም ይቆጥራል፣ ፩ ኔፊ
፳፪፥፳፭። የአህዛብ ሀገሮች እስራኤልን ወደ ርስ
ታቸው ይሰበስባሉ፣ ፪ ኔፊ ፲፥፰ (፫ ኔፊ ፲፮፥፬)።
ህዝቤ እና ቃሌ እንደ አንድ ይሰበሰባሉ፣ ፪ ኔፊ
፳፱፥፲፫–፲፬።
ሽማግሌዎች የተመረጡትን ለመሰብሰብ ተጠር
ተዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯ (ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፩)።
ምርጦቼን እሰበስባለሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፫፥፮። ህጌን
እሰጣችሁ እና የመንፈስ ስጦታ እሰጣችሁ ዘንድ
ተሰብሰቡ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፩–፴፫። የእስራ
ኤል ቤት የሆኑትን ህዝቦቼን እንዲመለሱ አደርጋ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፩። ቅዱሳንም ይመጣሉ፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፮። ሙሴ የመሰብሰቢያ ቁልፎ
ችን ሰጠ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩።
ጻቅነትና እውነት መሬትን ያድሳሉ እናም የጌታ
ምርጥን ይሰበስባሉ፣ ሙሴ ፯፥፷፪። መሰብሰብ ቆሪ
ቶች ባሉበት አሞራም ከሚሰበሰቡበት ጋር ተነጻ
ጽሯል፣ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፳፯።
የጠፉት የእስራኤል አስር ጎሳዎች፣ የእስራኤል
አስር ጎሳዎች የሰሜን የእስራኤል መንግስት የሰሩ
ነበሩ እናም በ፯፻፲፪ ም.ዓ. በአሶር በምርኮ ተወሰዱ።
በእዚያ ጊዜ ወደ “ሰሜን ሀገሮች ሄዱ” እናም ከሌ
ሎች እውቀቶችም ጠፉ። በመጨረሻው ቀናትም
ይመለሳሉ።
ሰሜንን መልሰህ አምጣ እለዋለሁ፣ ኢሳ. ፵፫፥፮።
እነዚህ ከሰሜን ይመጣሉ፣ ኢሳ. ፵፱፥፲፪ (፩ ኔፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፲፭
፳፩፥፲፪)። ይሁዳ እና እስራኤል በአንድም ሆነው
ከሰሜን ምድር ይመጣሉ፣ ኤር. ፫፥፲፰። ከሰሜን
ምድር እስራኤልን የሚያመጣው ጌታ ህያው ነው፣
ኤር. ፲፮፥፲፬–፲፮። ከሰሜን አገር አመጣቸዋለሁ፣
ኤር. ፴፩፥፰።
ኔፋውያን እና አይሁዶች የጠፉት የእስራኤል
ጎሳዎችን ቃላት ያገኛሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፱፥፲፪–፲፫።
ራሴን ለጠፉት የእስራኤል ነገዶች ለማሳየት እሄ
ዳለሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፯፥፬። ወንጌሉ ለሚቀሩት ለእስ
ራኤል ቤቶች ሲሰበክ፣ የጠፉት ጎሳዎች ወደ ቤት
ወደ ርስት ምድር ይሰበሰባሉ፣ ፫ ኔፊ ፳፩፥፳፮–፳፱።
ሙሴ የእስራኤልን መሰብሰቢያ ቁልፎ
ችን ለጆሴፍ ስሚዝና ለኦሊቨር ካውደሪ ሰጠ፣
ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩። በሰሜን ሀግሮች ያሉት ጌታን
ያስታውሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፮–፴፪።
ስለእስራኤል መሰብሰብ እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፲።
እስጢፋኖስ
እስጢፋኖስ በአዲስ ኪዳን ጊዜ ለአዳኝ እና ለቤ
ተክርስቲያኑ ሰማዕት የነበረ ነበር። የእርሱ ስብከት፣
እስጢፋኖስ ሳንሀድሪን ፊት ሲከራከር በነበረበት
ጊዜ እዚያ ለነበረው ጳውሎስ ታላቅ ስራ አስቀድሞ
ያስመለከተ እና ምናልባት ተፅዕኖ የነበረው ነበር
(የሐዋ. ፰፥፩፤ ፳፪፥፳)።
እስጢፋኖስ አስራ ሁለቱን ሐዋሪያት እንዲረዱ
ከተመደቡት ሰባት ሰዎች አንዱ ነበር፣ የሐዋ.
፮፥፩–፰። እስጢፋኖስም ድንቅንና ታላቅ ምልክ
ትን ያደርግ ነበር፣ የሐዋ. ፮፥፰። እስጢፋኖስ ከአ
ይሁዶች ጋር ይከራከር ነበር፣ የሐዋ. ፮፥፱–፲። ተከ
ሰሰ፣ እናም በሳንሀድሪን ፊት ለፍርድ ቀረበ፣ የሐዋ.
፮፥፲፩–፲፭። እስጢፋኖስ መከራከሪያውን አቀረበ፣
የሐዋ. ፯፥፪–፶፫። መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ፣
አብና ወልድን በራዕይ አያቸው፣ የሐዋ. ፯፥፶፭–
፶፮። ለምስክሩም እስጢፋኖስ ሰማዕት ሆነ፣ የሐዋ.
፯፥፶፬–፷።
እረኛ። ደግሞም መልካሙ እረኛ፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ ተመልከቱ
በምሳሌ፣ የጌታን ልጆች የሚንከባከብ ሰው።
እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ መዝ. ፳፫፥፩። እረ
ኞች በጎችን ያሰማሩ፣ ሕዝ. ፴፬፥፪–፫።
እረፍት። ደግሞም ሰላም፤ የሰንበት ቀን
ተመልከቱ
ከአስቸጋሪ ሀሳብ እና ብጥበጣ በሰላምና በነጻነትን
መደሰት። ጌታ በእዚህ ህይወት ጊዜ ለታማኝ ተከታ
ዮቹ እንዲህ አይነት እረፍት እንደሚሰጣቸው ቃል
ገብቷል። ለእነርሱም በሚቀጥለው ህይወት የእረ
ፍት ቦታ አዘጋጅቶላቸዋል።

እርግማን፣ እርግማኖች
እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፥ አሳርፍህማለሁ፣
ዘፀአ. ፴፫፥፲፬።
እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ
ኑ፥ እኔም አሳርፋችኋለሁ፣ ማቴ. ፲፩፥፳፰–፳፱።
ወደ እረፍቱም ይገቡ ዘንድ በትጋት ሠራን፣
ያዕቆ. ፩፥፯ (ዕብ. ፬፥፩–፲፩)። ንስሃ የሚገቡ በእ
ረፍቴ ይገባሉ፣ አልማ ፲፪፥፴፬። ንጹህ የሆኑ፣
እናም ወደ ጌታ እረፍት የገቡ በጣም ብዙ ነበሩ፣
አልማ ፲፫፥፲፪–፲፮። ገነት የእረፍት ቦታ ናት፣
አልማ ፵፥፲፪ (አልማ ፷፥፲፫)። በደሜ ልብሳቸ
ውን ካጠቡት በስተቀር በእረፍቱ የሚገባ ማንም
የለም፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፱።
ከእነሱ ጋር በአባቴ መንግስት አብረህ ታርፍ
ዘንድ ለዚህ ህዝብ ንስሃን አውጅ፣ አሜን፣
ት. እና ቃ. ፲፭፥፮ (ት. እና ቃ. ፲፮፥፮)። የሞቱትም
ከሁሉም ስራዎቻቸው ያርፋሉ፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፪
(ራዕ. ፲፬፥፲፫)። የጌታ እረፍት የክብሩ ሙላት ነው፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፬።
እርሻ። ደግሞም አለም፤ የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ለማሳደጊያ ወይም
ለመጋጫ የሚጠቀሙበት ምድር። ብዙ ጊዜም ይህ
አለምንና ህዝቦቿን ያመለክታል።
እርሻውም ዓለም ነው፣ ማቴ. ፲፫፥፴፰። መን
ግሥተ ሰማያት በእርሻ ውስጥ የተሰወረውን መዝ
ገብ ትመስላለች፣ ማቴ. ፲፫፥፵፬።
ትልቅና ሰፊ የሆነን ሜዳ ተመለከትኩ፣ ፩ ኔፊ
፰፥፱፣ ፳። እርሻው ተዘጋጅቷል፣ አልማ ፳፮፥፭።
የእርሻው ስፍራ ነጭ ሆኖ ለመከር ዝግጁ ነው፣
ት. እና ቃ. ፬፥፬ (ት. እና ቃ. ፮፥፫፣ ፲፩፥፫፣
፲፪፥፫፣ ፲፬፥፫፣ ፴፩፥፬፣ ፴፫፥፫፣ ፯)። እርሻው
አለም ነበር፣ ት. እና ቃ. ፹፮፥፩–፪። እነዚህን
መንግስቶች መሬት እንዳለው ሰው አመሳስላለሁ፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፶፩።
እርካታ። ደግሞም የተራራ ስብከት ተመልከቱ
በተራራ ስብከት ውስጥ የተነጠረ እና መንፈሳዊ
ጸባይን በመግለፅ ኢየሱስ የሰጣቸው የተከታተሉ
ትምህርቶች (ማቴ. ፭፥፫–፲፪፤ ሉቃ. ፮፥፳–፳፫)።
ክርስቶስ ስለተባረኩት የተናገራቸው አረፍተ ነገሮች
የተዘጋጁት እያንዳንዱ አባባል ከዚያ በኋላ በሚመ
ጣው ላይ እየገነባ በሚሄድበት መንገድ ነው። ክርስ
ቶስ ስለተባረኩት የተናገራቸው አረፍተ ነገሮች በፍ
ጹም እና በትክክለኛነት በ፫ ኔፊ ፲፪ ውስጥ ይገኛሉ።
እርግማን፣ እርግማኖች። ደግሞም ማራከስ፤
ኩነኔ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ እርግማን ጻድቅ
ባለመሆን ምክንያት በነገሮች፣ በሰዎች፣ ወይም በህ
ዝቦች ላይ ፍርዶችንና የእነዚህን ውጤቶች ሚያመ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
እናት
ጣን መለኮታዊ ህግ መጠቀም ማለት ነው። እርግ
ማኖች የእግዚአብሔር መለኮታዊ ፍቅርና ፍተህ
መግለጫ ነው። እነዚህም በእግዚአብሔር እራሱ
የሚነገሩ ወይም በባለስልጣን አገልጋዮቹ የሚታ
ወቁ ናቸው። አንዳንዴ፣ የእርግማኑ ሙሉ ምክንያት
የሚታወቁት ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። በተጨማ
ሪም፣ የተረገመ ሁኔታ የሚያጋጥማቸው እግዚአ
ብሔርን በፈቃደኝነት በማይታዘዙት ነው እና በዚ
ህም ከእግዚአብሔር መንፈስ እራሳቸውን ያርቃሉ።
ግለሰቦች ወይም ህዝቦች በኢየሱስ ክርስቶስ ባላ
ቸው እምነትና ለወንጌሉ ህግጋትና ስነስርዓቶች
ታዛዥነታቸው ምክንያት ጌታ እርግማንን ለማን
ሳት ይችላል (አልማ ፳፫፥፲፮–፲፰፤ ፫ ኔፊ ፪፥፲፬–
፲፮፤ እ.አ. ፩፥፫)።
እግዚአብሔር እባቡን አዳምና ሔዋንን በማታ
ለሉ ረገመው፣ ዘፍጥ. ፫፥፲፫–፲፭ (ሙሴ ፬፥፲፱–
፳፩)። ለአዳም እና ሔዋን ጥቅም ምድሩ ተረገመ፣
ዘፍጥ. ፫፥፲፯–፲፱ (ሙሴ ፬፥፳፫–፳፭)። ጌታ ቃየን
አቤልን ስለገደለው ረገመው፣ ዘፍጥ. ፬፥፲፩–፲፮
(ሙሴ ፭፥፳፪–፵፩)። ጌታ ከነዓንን እና ትውል
ዶቹን ረገመ፣ ዘፍጥ. ፱፥፳፭–፳፯ (ሙሴ ፯፥፮–
፰፣ አብር. ፩፥፳፩–፳፯)። እስራኤል ለእግዚአብ
ሔር ታዛዥ ከሆነች ትባረካለች፣ ታዛዥ ካልሆነች
ትረገማለች፣ ዘዳግ. ፳፰ (ዘዳግ. ፳፱፥፲፰–፳፰)።
ግያዝና ትውልዶቹ በናዕማን የለምጽ ደዌ ተረገሙ፣
፪ ነገሥ. ፭፥፳–፳፯። ጌታ የጥንት እስራኤል ሀገ
ርን አስራት እና ቁርባን ባለማቅረቧ ረገማት፣ ሚል.
፫፥፮–፲።
ኢየሱስ የወራት ዛፍን ረገማት እርሷም ሞተች፣
ማር. ፲፩፥፲፩–፲፬፣ ፳–፳፩። ኢየሱስ የኮራዚ፣ የቤተ
ሳይዳን፣ እና የቅፍርናሆምን ከተማዎች ረገመ፣
ሉቃ. ፲፥፲–፲፭።
ላማናውያን ጌታን ስለማያዳምጡ፣ ከጌታ ፊት
ተለዩ እናም ተረገሙ፣ ፪ ኔፊ ፭፥፳–፳፬። ሁሉም
ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ ተጋብዘዋል፣ ፪ ኔፊ
፳፮፥፴፫። ጌታ ዝሙትን የሚፈፅሙትን ሁሉ ይረ
ግማል፣ ያዕቆ. ፪፥፴፩–፴፫። ኔፋውያን ንስሀ ካል
ገቡ በስተቀር ከላማናውያን በላይ የሆነ እርግማን
ያገኛሉ፣ ያዕቆ. ፫፥፫–፭። ጸበኛ ህዝቦች በእራሳ
ቸው ላይ እርግማን ያመጣሉ፣ አልማ ፫፥፲፰–፲፱
(ዘዳግ. ፲፩፥፳፮–፳፰)። ቆሪሆር ህዝብን ከእግዚአ
ብሔር መርቶ በመውሰዱ ተረገመ፣ አልማ ፴፥፵፫–
፷። በህዝቦች እርኩስነት ምክንያት ጌታ የኔፋውያ
ንን ምድሮችና ሀብቶች ረገመ፣ ሔለ. ፲፫፥፳፪–፳፫
(፪ ኔፊ ፩፥፯፣ አልማ ፴፯፥፴፩)። ጌታ የያሬዳውያ
ንን ክፉነት ረገመ፣ ኤተር ፱፥፳፰–፴፭። የክርስቶስ
የኃጢያት ክፍያ የአዳም እርግማንን ከትንሽ ልጆች
ወሰደ፣ ሞሮኒ ፰፥፰–፲፪።
ከጌታ ዞር የሚሉ ይረገማሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፩፥፩።
በአባቶች እና ልጆች መካከል በአንዳንድ የሚያስ

፻፲፮
ተሳስር ግንኙነት ከሌለ ምድር በእርግማን ትመታ
ለች፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፰ (ሚል. ፬፥፭–፮)።
ስድበት፣ እርግማን የብልግና፣ የስድብ፣ ወይም
የንቀት ቋንቋን መጠቀም ነው።
ሰዎች አባቶቻቸውንና እናቶቻቸውን አይስደቡ፣
ዘፀአ. ፳፩፥፲፯ (ማቴ. ፲፭፥፬)። የሕዝብህንም አለቃ
አትርገመው፣ ዘፀአ. ፳፪፥፳፰ (መክ. ፲፥፳)። ወን
ዶችና ሴቶች እግዚአብሔርን አይርገሙ፣ ዘሌዋ.
፳፬፥፲፫–፲፮።
ጴጥሮስ ኢየሱስን እንደሚያውቅ ሲክድ
ተራገመ፣ ማቴ. ፳፮፥፷፱–፸፬።
ክፉዎች ኔፋውያን እግዚአብሔርን ረገሙ እናም
ለመሞት ፈለጉ፣ ሞር. ፪፥፲፬።
እናት። ደግሞም ሔዋን፤ ቤተሰብ፤ ወላጆች
ተመልከቱ
ልጆችን ለወለደች ወይም በጉዲፈቻ ለምታሳ
ድግ ሴት የተሰጠ ቅዱስ ስም። እናቶች ለእግዚአ
ብሔር መንፈሳዊ ልጆች ስጋዊ ሰውነት በመስጠት
የእግዚአብሔርን አላማ ይረዳሉ።
አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ፥
የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና፣ ዘፍጥ. ፫፥፳ (ሙሴ
፬፥፳፮)። አባትህንና እናትህን አክብር፣ ዘፀአ.
፳፥፲፪ (ኤፌ. ፮፥፩–፫፣ ሞዛያ ፲፫፥፳)። የእናት
ህንም ሕግ አትተው፣ ምሳ. ፩፥፰። ሰነፍ ልጅ ግን
እናቱን ይንቃል፣ ምሳ. ፲፭፥፳ (ምሳ. ፲፥፩)። እና
ትህም ባረጀች ጊዜ አትናቃት፣ ምሳ. ፳፫፥፳፪።
ልጆችዋ ይነሣሉ፥ ምስጋናዋንም ይናገራሉ፤
ባልዋ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል፣ ምሳ.
፴፩፥፳፰።
የኢየሱስ እናት በመስቀል አጠገብ ቆመች፣ ዮሐ.
፲፱፥፳፭–፳፯።
ሁለት ሺህ የላማናውያን ጀግናዎች በእናቶ
ቻቸውም ተምረዋል፣ አልማ ፶፮፥፵፯ (አልማ
፶፯፥፳፩)።
በእዚህ ታላቅ የጻድቆች ስብሰባ ከተሰበሰቡት
ታላቅ እና ሀይለኛ ከሆኑት መካከል የእኛ ግርማዊዋ
እናት ሔዋን ነበረች፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፰–፴፱።
እንክርዳድ
እንደ ስንዴ የሚመስል ሳር ወይም መርዛዊ
አረም። በሙሉ እስከሚያድግ ድረስ ከስንዴ መካ
ከል ለመለየት አይቻልም (ማቴ. ፲፫፥፳፬–፴፤
ት. እና ቃ. ፹፮፥፩–፯)።
እንድርያስ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የስምዖን ጴጥሮስ ወን
ድም እና በስጋዊ አገልግሎቱ ጊዜ ኢየሱስ ከተራ
ቸው አስራ ሁለት ሐዋሪያት አንዱ (ማቴ. ፬፥፲፰–
፲፱፤ ማር. ፩፥፲፮–፲፰፣ ፳፱)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፲፯
እውቀተኛነት፣ እውቀተኛዎች። ደግሞም
መንፈስ፤ ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን፤
እውነት ተመልከቱ
የመረዳት ችሎታ (እውቀተኝነት) ብዙ ትርጉ
ሞች አሉት፣ ሶስቱም እነዚህ ናቸው፥ (፩) በሁለን
ተና ውስጥ ላሉ ነገሮች በሙሉ ህይወት እና ብር
ሀን የሚሰጥ የእውነት ብርሀን ነው። ሁልጊዜም
የኖረ ነው። (፪) እውቀተኛዎች የሚባለው ቃልም
ስለእግዚአብሔር ልጆች መንፈስ የሚናገር ነው።
(፫) ቅዱሣት መጻህፍት እውቀተኛነትን (የመረዳት
ችሎታን) እኛ እንደመንፈስ ልጆች ከመፈጠራችን
በፊት ስለነበሩት የመንፈስ መሰረታዊ ነገር ይና
ገሩበታል።
እውቀተኛ ከእውቀተኛ ጋር ይጣበቃል፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፵። የመረዳት ችሎታ፣ የተፈጠረ
ወይም የተሰራ አይደለም፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፱።
እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ተፅዕኖ አካባቢያቸው
ሁሉም የመረዳት ችሎታዎች እራሳቸውን የቻሉ
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴። የእግዚአብሔር ክብር
የመረዳት ችሎታ ነው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፮–፴፯።
በዚህ ህይወት የምናገኘው ማንኛውም የመረዳት
ችሎታ ደረጃ፣ ይህም ከሞት ስንነሳ አብሮን ይነ
ሳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፲፰–፲፱።
ጌታ እውቀተኛዎችን በሙሉ ይመራል፣ አብር.
፫፥፳፩። ጌታ አብርሐምን አለም ከመመሰረቱ
በፊት የነበሩትን እውቀተኛዎችን አሳየው፣ አብር.
፫፥፳፪።
እውቀት። ደግሞም ማስተዋል፤ እውነት፤
ጥበብ ተመልከቱ
በልዩም እንደሚያስተምረው ወይም እንደሚ
ያረጋግጠው፣ እውነትን የማስተዋል እና የመረ
ዳት ችሎታ።
እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ፩ ሳሙ. ፪፥፫። ጌታ
በእውቀት ፍጹም ነው፣ ኢዮብ ፴፯፥፲፮። የጥበብ
መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፣ ምሳ.
፩፥፯። ጥቂት ቃልን የሚናገር አዋቂ ነው፣ ምሳ.
፲፯፥፳፯። ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላ
ለች፣ ኢሳ. ፲፩፥፱ (፪ ኔፊ ፳፩፥፱፣ ፴፥፲፭)።
እውቀትን መክፈቻ ወሰዳችሁ፣ ሉቃ. ፲፩፥፶፪።
የክርስቶስን ፍቅር እውቀትን ያሳልፋል፣ ኤፌ.
፫፥፲፱። ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ
በጎነትን ጨምሩ፣ ፪ ጴጥ. ፩፥፭።
ኔፊ የእግዚአብሔርን ቸርነት ታላቅ ዕውቀት ነበ
ረው፣ ፩ ኔፊ ፩፥፩። መድኃኒታቸውንም ያውቃሉ፣
፪ ኔፊ ፮፥፲፩። ጻድቃንም ጻድቅነታቸው ፍፁም
እውቀት ይኖራቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፬። መንፈስ
እውቀት ይሰጣል፣ አልማ ፲፰፥፴፭። እውቀታችሁ
በእዚያ ነገር ፍፁም ነው፣ አልማ ፴፪፥፴፬። ላማና
ውያን ወደ አዳኛቸው እውነታዊ እውቀት ይመ

እውነት
ጣሉ፣ ሔለ. ፲፭፥፲፫። ይህ ከእግዚአብሔር መሆ
ኑን ፍፁም በሆነ ዕውቀት ታውቃላችሁ፣ ሞሮኒ
፯፥፲፭–፲፯።
ቅዱሳን ታላቅ የእውቀት ሀብት ያገኛሉ፣
ት. እና ቃ. ፹፱፥፲፱። ንጹህ እውቀት ነፍስን በታ
ላቅ ያሳድጋል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፪። የቅዱስ የክ
ህነት ቁልፎችን የያዘ እውቀቶችን ለማግኘት ችግር
አይኖረውም፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፩። ሰው እው
ቀት በዚህ ህይወት ካገኘ፣ በሚመጣው አለም ውስጥ
ተጨማሪ የተሻለ ሁኔታ ይኖረዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፴፥፲፱። በደንቆሮነት ለመዳን ለሰው አስቸጋሪ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፮።
እውነት። ደግሞም ብርሀን፣ የክርስቶስ ብርሀን፤
እውቀተኛነት፣ እውቀተኛዎች፤ እውቀት
ተመልከቱ
ነገሮችን እንዳሉ፣ እናም እንደነበሩ፣ እናም እን
ደሚሆኑ ማወቅ (ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፬)። እውነት
ደግሞም ከሰማይ የሚመጣን ብርሀን እና ራዕይን
ያጠቁማል።
እውነት ከምድር በቀለች፣ መዝ. ፹፭፥፲፩
(ሙሴ ፯፥፷፪)።
እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወ
ጣችኋል፣ ዮሐ. ፰፥፴፪። እኔ መንገድና እውነት
ሕይወትም ነኝ፣ ዮሐ. ፲፬፥፮። ኃጢአት የለብንም
ብንል ራሳችንን እናስታለን፥ እውነትም በእኛ ውስጥ
የለም፣ ፩ ዮሐ. ፩፥፰።
ጥፋተኞች እውነትን ከባድም አድርገው ይወስዱ
ታል፣ ፩ ኔፊ ፲፮፥፪። ጻድቆች እውነትን ይወዳሉ፣
፪ ኔፊ ፱፥፵። መንፈስ እውነቱን ይናገራል እንጂ
አይዋሽም፣ ያዕቆ. ፬፥፲፫። አንተ የእውነት አምላክ
ነህና፣ ለመዋሸት አትችልም፣ ኤተር ፫፥፲፪። የሁ
ሉንም ነገር እውነታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታው
ቁታላችሁ፣ ሞሮኒ ፲፥፭።
እውነት ለዘላለም እስከ ዘላለም ይኖራል፣
ት. እና ቃ. ፩፥፴፱። ፲በእውነት መንፈስ መረዳትን
አግኝተሀል፣ ት. እና ቃ. ፮፥፲፭። መጽሐፈ ሞር
ሞን እውነትን እና የእግዚአብሔርን ቃል ይዟል፣
ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፮። አፅናኚ እውነትን ለማስተማር
ተልኳል፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲፬። በእውነት መንፈስ
በኩል ቃልን የሚቀበል የሚቀበለው በእውነት መን
ፈስ እንደሚሰበክ ነው፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲፯–፳፪።
በሰጠኋችሁ ራዕዮች በኩል እውነቶችን አውጁ፣
ት. እና ቃ. ፸፭፥፫–፬። እውነት የሆነውም ብርሀን
ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፭። የክርስቶስ ብርሀን የእ
ውነት ብርሀን ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፮–፯፣ ፵።
መንፈሴም እውነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፮።
የመረዳት ችሎታ፣ ወይም የእውነት ብርሀን፣ የተ
ፈጠረ አይደለም፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፳፱። የእግዚ
አብሔር ክብር የመረዳት ችሎታ ነው፣ ት. እና ቃ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
እዳ
፺፫፥፴፮። ልጆቻችሁን በብርሀን እና በእውነት እን
ድታሳድጓቸው አዛችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፵።
አንድያ ልጄም በጸጋና በእውነት ተሞልቷል፣
ሙሴ ፩፥፮።
እዳ። ደግሞም ይቅርታ ማድረግ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደተጠቀሙ
በት፣ ለሌላ በገንዘብ ወይም በንብረት ባለእዳ መሆን
ተበዳሪን በባሪያነት እንደሆነ አይነት ያደርገዋል።
በሌላ አመላካከት፣ ኢየሱስ የበደሉንን ይቅር ካልን
በኋላ በደላችንን ይቅር እንዲያደርግልን፣ ወይም
በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያት ክፍያ በኩል ለኃጢ
ያታችን ክፍያ ከማድረግ እንዲለቀን እንድንጠይቅ
አስተምሯል (ማቴ. ፮፥፲፪፤ ፫ ኔፊ ፲፫፥፲፩)።
ኃጢአተኛ ይበደራል አይከፍልምም፣ መዝ.
፴፯፥፳፩። ተበዳሪም የአበዳሪ ባሪያ ነው፣ ምሳ.
፳፪፥፯።
ዕዳ ሁሉ ተውሁልህ፣ አንተስ ደግሞ ርህራሄ
አይኖርህም፣ ማቴ. ፲፰፥፳፫–፴፭። እርስ በርሳ
ችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ፣
ሮሜ ፲፫፥፰።
ለሰማይ አባታችሁ ለዘለአለም እዳ አለባችሁ፣
ሞዛያ ፪፥፳፩–፳፬፣ ፴፬። ማንም ከጎረቤቱ የተበ
ደረ የተበደረውን ነገር በስምምነቱ መሰረት መመ
ለስ አለበት፣ ሞዛያ ፬፥፳፰።
የገባኸውን እዳ ክፈል፣ እናም ከባርነት ራስህን ነፃ
አውጣ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፭። በጠላታችሁ በኩል
እዳ መግባታችሁ የተከለከለ ነው፣ ት. እና ቃ.
፷፬፥፳፯። እዳችሁን ሁሉ ክፈሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፬፥፸፰። የጌታን ቤት ለመገንባት እዳ አትግቡ፣
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፲፫።
እድፍ፣ እድፍነት። ደግሞም ኃጢያተኛ፣
አመፃ፤ ኃጢያት፤ ንጹህ እና ርኩስ፤
እግዚአብሔርን የሚጠላ፤ ክፉ፣ ክፋት
ተመልከቱ
ለእግዚአብሔር በፈቃደኝነት ታዛዥ ባለመሆን
ምክንያት መንፈሳዊ ርኩስነት።
ጌታም የጽዮንን ቈነጃጅት እድፍ ያጥባል፣ ኢሳ.
፬፥፬ (፪ ኔፊ ፲፬፥፬)።
የእግዚአብሔር መንግስት የረከሰ አይደለም፣
፩ ኔፊ ፲፭፥፴፬ (አልማ ፯፥፳፩)። የረከሱትም አሁ
ንም ርኩሳን ይሆናሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፮ (ሞር. ፱፥፲፬)።
ልብሳችሁ በቆሻሻ ተበክሎ በእግዚአብሔር የፍርድ
ወንበር ፊት የምትቆሙ ከሆነ ማንኛችሁም ምን ይሰ
ማችኋል፣ አልማ ፭፥፳፪።
የረከሱት ረክሰው መቅረት አለባቸው፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፴፭።
መቼ አርፋለሁ፣ እና ከእኔ ውስጥ ከወጡት እድፍ
እነጻለሁን፣ ሙሴ ፯፥፵፰።

፻፲፰
እጅን መጫን። ደግሞም ለታመሙት
አገልግሎት መስጠት፤ መለየት፤ መሾም፣
ሹመት፤ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ተመልከቱ
እንደ ክህነት ስነስርዓት ክፍል፣ እጆችን በሰው
ራስ ላይ መጫን። እንደ ሹመቶች፣ በረከቶች፣ ለታ
መሙት አገልግሎት የመስጠት፣ የቤተክርስቲያን
አባልነትን የማረጋገጥ፣ እና መንፈስ ቅዱስን የመ
ስጠት እይነት ብዙ የክህነት ስነስርዓቶች የሚከና
ወኑት እጆችን በመጫን ነው።
ሙሴ ጌታ እንዳዘዘው፣ እጁን በኢያሱ ራስ ላይ
ጫነ፣ ዘኁል. ፳፯፥፲፰፣ ፳፪–፳፫ (ዘዳግ. ፴፬፥፱)።
ኢየሱስም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ
ፈወሰ፣ ማር. ፮፥፭ (ሞር. ፱፥፳፬)። ሐዋሪያት
ሰባቶቱ ረዳቶቻቸው ላይ እጃቸውን ጫኑ፣ የሐዋ.
፮፥፭–፮። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው እጅን በመ
ጫን ነበር፣ የሐዋ. ፰፥፲፬–፲፯። ሐናንያ በሳውል
ላይ እጁን ጫነ እና አይኑ እንዲያይ አደረገ፣ የሐዋ.
፱፥፲፪፣ ፲፯–፲፰። ጳውሎስም እጁንም በላዩ ጭኖ
ፈወሰው፣ የሐዋ. ፳፰፥፰። ጳውሎስ ስለ ጥምቀቶ
ችና እጆችንም ስለ መጫን አስተማረ፣ ዕብ. ፮፥፪።
አልማ እጁን በመጫን ካህናትን እና ሽማግሌ
ዎችን ሾመ፣ አልማ ፮፥፩። ኢየሱስ ደቀ መዛሙ
ርቱ እጃቸውን በመጫን መንፈስ ቅዱስን ለመስ
ጠት ኃይል ሰጣቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፴፮–፴፯። እጃ
ችሁን በምትጭኑበት ላይ መንፈስ ቅዱስን ለመስ
ጠት ስልጣን ይኖራችኋል፣ ሞሮኒ ፪፥፪።
ሽማግሌዎችም እጆቻቸውን ልጆቹ ላይ ይጫኑ፣
ት. እና ቃ. ፳፥፸። እጆችን በመጫን መንፈስ ቅዱ
ስን ይቀበላሉ፣ ት. እና ቃ. ፴፭፥፮ (እ.አ. ፩፥፬)።
ሽማግሌዎች እጆቻቸውን በታመሙት ላይ ይጫኑ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፬ (ት. እና ቃ. ፷፮፥፱)። ልጆ
ችም ከጥምቀት በኋላ የእጆችን ጭነት ይቀበሉ፣
ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፯። ክህነት ለመቀበል የሚቻ
ለው እጅን በመጫን ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–፲፮።
እግዚአብሔር፣ አምላክ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የሰማይ አባት፤
ጌታ ተመልከቱ
በአምላክ ውስጥ ሶስት የተለያዩ ግለሰቦች አሉ፥
እግዚአብሔር፣ የዘለላለም አባት፤ ልጁ ኢየሱስ
ክርስቶስ፣ እና መንፈስ ቅዱስ። በእያንዳንዱም እና
ምናለን (እ.አ. ፩፥፩)። ከኋለኛው ቀን ራዕይ አብና
ወልድ ለመዳሰስ የሚቻል የስጋና የአጥንት ሰው
ነት እንዳላቸው እና መንፈስ ቅዱስ የስጋና የአጥ
ንት ሰውነት የሌለው የመንፈስ ሰው እንደሆነ ተም
ረናል (ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፪–፳፫)። እነዚህ ሶስት
ሰዎች በፍጹም ህብረት እና በአላማና በትምህርት
ስምምነት የተዋሀዱ ናቸው (ዮሐ. ፲፯፥፳፩–፳፫፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩፤ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፯፣ ፴፮)።
እግዚአብሔር አብ፣ ይህም በአጠቃላይ በእግ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፲፱
ዚአብሔር ርዕስ የሚጠቀስ አብ፣ ወይም ኤሎኸም
ነው። አብ ተብሎ የተጠራበት ምክንያት የመ
ንፈሳችን አባት ስለሆነ ነው (ዘኁል. ፲፮፥፳፪፤
፳፯፥፲፮፤ ሚል. ፪፥፲፤ ማቴ. ፮፥፱፤ ኤፌ. ፬፥፮፤
ዕብ. ፲፪፥፱)። እግዚአብሔር አብ የሁለንተና ታላቅ
መሪ ነው። እርሱም ሀያል (ዘፍጥ. ፲፰፥፲፬፤ አልማ
፳፮፥፴፭፤ ት. እና ቃ. ፲፱፥፩–፫)፣ ሁሉን የሚያ
ውቅ፣ (ማቴ. ፮፥፰፤ ፪ ኔፊ ፪፥፳፬) እናም በመን
ፈሱም በሁሉም ቦታ የሚገኝ ነው (መዝ. ፻፴፱፥፯–
፲፪፤ ት. እና ቃ. ፹፰፥፯–፲፫፣ ፵፩)። ሰውን ከተ
ፈጠሩት ሌሎች ነገሮች ሁሉ የሚለየው ልዩ አይ
ነት ግንኙነት በሰው ዘርና በእግዚአብሔር መካከል
አለ፥ ወንዶች እና ሴቶች የእግዚአብሔር የመንፈስ
ልጆች ናቸው (መዝ. ፹፪፥፮፤ ፩ ዮሐ. ፫፥፩–፫፤
ት. እና ቃ. ፳፥፲፯–፲፰)።
አብ እግዚአብሔር ወደ ሰው መጥቶ የታየ
በት ወይም የተናገረበት የተመዘገቡ ጥቂት ጊዜ
ዎች አሉ። ቅዱሣት መጻህፍት ከአዳም እና ከሔ
ዋን ጋር ተነጋገረ (ሙሴ ፬፥፲፬–፴፩) እናም ኢየሱ
ስን በተለያዩ ሁኔታዎች አስተዋወቀ ይላሉ (ማቴ.
፫፥፲፯፤ ፲፯፥፭፤ ዮሐ. ፲፪፥፳፰–፳፱፤ ፫ ኔፊ ፲፩፥፫–
፯)። በእስጢፋኖስ (የሐዋ. ፯፥፶፭–፶፮) እና በጆሴፍ
ስሚዝ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯) ታየ። በኋላም ለጆሴፍ
ስሚዝ እና ለስድኒ ሪግደን ታየ (ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፣
፳፫)። እግዚአብሔርን ለሚወዱና እራሳቸውን ለሚ
ያጸዱ፣ እግዚአብሔር አንዳንዴ የማየትና ለእራሳ
ቸው እግዚአብሔር እንደሆነ የማወቅ እድል ይሰጣል
(ማቴ. ፭፥፰፤ ፫ ኔፊ ፲፪፥፰፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፻፲፮–
፻፲፰፤ ፺፫፥፩)።
አምላኬ፥ አምላኬ፥ ለምን ተውኸኝ፣ ማር.
፲፭፥፴፬። እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች
ናቸው፣ የሐዋ. ፲፮፥፲፯። እኛ የእግዚአብሔር ዘመ
ዶች ነን፣ የሐዋ. ፲፯፥፳፰–፳፱።
ቅዱስ ቁርባንህን ለልዑልህ ለማቅርብ አስታ
ውስ፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲–፲፪።
ሔኖክ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን መንፈሶች
አየ፣ ሙሴ ፮፥፴፮። ስሙ የቅድስና ሰው ነው፣
ሙሴ ፮፥፶፯።
እግዚአብሔር ወልድ፣ ያህዌህ ተብሎ የሚ
ታወቀው አምላክ ወልድ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው
(ኢሳ. ፲፪፥፪፤ ፵፫፥፲፩፤ ፵፱፥፳፮፤ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–
፬፤ ፩ ጢሞ. ፩፥፩፤ ራዕ. ፩፥፰፤ ፪ ኔፊ ፳፪፥፪)።
ኢየሱስ በአብ አመራር ስር ይሰራል እናም ከእር
ሱም ጋር በፍጹም ስምምነት ላይ ነው። የሰው ዘር
በሙሉ የእርሱ ወንድሞችና እህቶች ናቸው፣ ምክ
ንያቱም እርሱ ለኤሎኸም መንፈስ ልጆች ታላቅ
ነውና። አንዳንድ ቅዱሣት መጻህፍት እርሱን እግ
ዚአብሔር ብለው ይጠሩታል። ለምሳሌ፣ ቅዱሣት
መጻህፍት “በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና
ምድርን ፈጠረ” (ዘፍጥ. ፩፥፩) ይላል፣ ነገር ግን

እግዚአብሔርን የሚጠላ
ፈጣሪው በእግዚአብሔር አብ አመራር ስር ኢየ
ሱስ ነበር (ዮሐ. ፩፥፩–፫፣ ፲፣ ፲፬፤ ዕብ. ፩፥፩–፪)።
ጌታ እራሱን እንደ እኔ አስተዋወቀ፣ ዘፀአ.
፫፥፲፫–፲፮። እኔ፥ እኔ እግዚአብሔር [ያህዌህ]
ነኝ፥ ከእኔ ሌላም የሚያድን የለም፣ ኢሳ. ፵፫፥፲፩
(ኢሳ. ፵፭፥፳፩)።
እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ዮሐ. ፰፥፲፪። አብርሃም
ሳይወለድ እኔ አለሁ፣ ዮሐ. ፰፥፶፰።
ጌታ በሰዎች መካከል በጭቃ ሰውነቱ ያገለግላል፣
ሞዛያ ፫፥፭–፲። አቢናዲ ክርስቶስ አብና ወልድ እን
ደሆነ ገለጸ፣ ሞዛያ ፲፭፥፩–፬ (ኤተር ፫፥፲፬)። ጌታ
ለያሬድ ወንድም ታየ፣ ኤተር ፫። የጌታህን እናም
የአምላክህን የክርስቶስን ቃል አድምጥ፣ ሞሮኒ
፰፥፰። ያህዌህ ለህያዋን እና ለሙታን ዘለዓለማዊ
ዳኛ ነው፣ ሞሮኒ ፲፥፴፬።
ኢየሱስ ለጆሴፍ ስሚዝና ለስድኒ ሪግደን ተታየ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፣ ፳፫። ጌታ ያህዌህ በከርትላንድ
ቤተመቅደስ ታየ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፩–፬።
ያህዌህ ለአብርሐም ተናገረ፣ አብር. ፩፥፲፮–፲፱።
ኢየሱስ ለጆሴፍ ስሚዝ ታየ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯።
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ ቅዱስም
እግዚአብሔር ነው እናም ከሌሎች ስሞችና ርዕሶች
መካከል፣ መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈስ፣ እና የእግዚ
አብሔር መንፈስ ተብሎ ይጠራል። በመንፈስ ቅዱስ
እርዳታ፣ ሰው የእግዚአብሔር አብን ፍላጎት ለማ
ወቅ እና ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማወቅ
ይችላል (፩ ቆሮ. ፲፪፥፫)።
መንፈስ ቅዱስ ልትናገሩ የሚገባችሁን ያስተ
ምራችኋል፣ ሉቃ. ፲፪፥፲፪። መንፈስ ቅዱስ አፅ
ናኝ ነው፣ ዮሐ. ፲፬፥፳፮ (ዮሐ. ፲፮፥፯–፲፭)። ኢየ
ሱስ ለሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ትእዛዛትን ሰጣ
ቸው፣ የሐዋ. ፩፥፪። መንፈስ ቅዱስ ስለእግዚአብ
ሔርና ስለክርስቶስ ይመሰክራል፣ የሐዋ. ፭፥፳፱–
፴፪ (፩ ቆሮ. ፲፪፥፫)። መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ይመ
ሰክርልናል፣ ዕብ. ፲፥፲–፲፯።
የሁሉንም ነገር እውነታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል
ታውቁታላችሁ፣ ሞሮኒ ፲፥፭።
መንፈስ ቅዱስ የራዕይ መንፈስ ነው፣ ት. እና ቃ.
፰፥፪–፫ (ት. እና ቃ. ፷፰፥፬)።
እግዚአብሔርን የሚጠላ። ደግሞም
ኃጢያተኛ፣ አመፃ፤ ኃጢያት፤ እድፍ፣
እድፍነት፤ ክፉ፣ ክፋት ተመልከቱ
በእግዚአብሔር ፍላጎት ወይም ትእዛዛት መሰ
ረት ያልሆነ አንድ ሰው ወይም አንድ ነገር፤ ክፉ
እና ያልተቀደሰ።
የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች፣ መዝ. ፩፥፮።
ጻድቅም በጭንቅ የሚድን ከሆነ ዓመፀኛውና
ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ፣ ፩ ጴጥ. ፬፥፲፰።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ኦሜጋ
ኃጢአተኝነትን በሙሉ ለእራሳችሁ ካዱ፣ ሞሮኒ
፲፥፴፪።
በኀጥያተኞቹ ላይ በቀል በቶሎ መጥቷል፣
ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፪። እግዚአብሔርን በሚጠሉት
መካከል ድምጹ አለተነሳም፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳።
ኦሜጋ። አልፋ እና ኦሜጋ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ኦምነር። ደግሞም ሞዛያ፣ የቢንያም ልጅ፤
የሞዛያ ልጆች ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የንጉስ ሞዛያ ልጅ።
ኦምነር ከወንድሞቹ ጋር ለላማናውያን ለመስበክ
ሄደ (ሞዛያ ፳፯፥፰–፲፩፣ ፴፬–፴፯፤ ፳፰፥፩–፱)።
ኦምኒ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በ፫፻፷፩ ም.ዓ. ውስጥ
የተጻፈ የኔፋውያን መዝገብ ጠባቂ (ጄረም ፩፥፲፭፤
ኦምኒ ፩፥፩–፫)።
መፅሐፈ ኦምኒ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ከኔፊ
ትንሽ ሰሌዳዎች የተተረጎመ መፅሐፍ። በኔፋውያን
እና በላማናውያን መካከል ስለነበረው ጦርነት ታሪክ
የሚነግረው መፅሀፍ አንድ ምዕራፍ ብቻ ነበረው።
ኦምኒ የመፅሀፉን የመጀመሪያ ሶስት ቁጥሮችን
ብቻ ጽፏል። ከእዚያም ሰሌዳዎቹ ወደ አማሮን፣
ቼሚሽ፣ አቢናዶም፣ እና በመጨረሻም አማሌቂ
ተሰጥተው ነበር። አማሌቂ ሰሌዳዎችን የዛራሔምላ
ንጉስ ለሆነው ንጉስ ቢንያም አሳልፎ ሰጠ።
ኦሪት ዘኁልቁ። ደግሞም አምስቱ መጻህፍት
ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን አራተኛ መፅሐፍ። ሙሴ ኦሪት
ዘኁልቁን ጽፏል። ኦሪት ዘኁልቁ ከሲና ተራራ እስከ
ከነዓን ድንበር በሞአብ ሜዳዎች የእስራኤልን ጉዞ
ታሪክ ይነግራል። የሚያስተምረው አንዱ አስፈላጊ
ትምህርት ቢኖር የእግዚአብሔር ህዝብ በውጤታ
ማነት ለመቀጠል በእምነት፣ የእርሱን ቃል ኪዳን
በማመን መሄድ እንዳለባቸው ነው። ትእዛዝን ባለ
ማክበር እግዚአብሔር እስራኤልን ስለቀጣበት ይና
ገራል እናም ስለእስራኤል ህግጋት መረጃዎች ይሰ
ጣል። የመፅሐፉ ስም የመጣው በአጠቃላይ የህዝቡ
ቆጠራ ላይ በነበሩት የህዝቡ ቁጥሮች ነው (ዘኁል.
፩–፪፤ ፳፮)።
ምዕራፍ ፩–፲ ስለእስራኤላውያን ከሲና ለመሄድ
ዝግጅት ይናገራሉ። ምዕራፍ ፲፩–፲፬ ጉዞውን፣ ወደ
ከነዓን ሰላዮችን ስለመላክ፣ እና እስራኤል ወደ ቃል
ኪዳን ምድር ለመግባት እምቢ ስለማለታቸው ይገ
ልጻሉ። ምዕራፍ ፲፭–፲፱ የተለያዩ ህግጋትን እና የታ
ሪክ ድርጊቶችን ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፳–፴፮ ህዝቡ
በምድረበዳ ያሳለፉበት የመጨረሻ አመት ታሪክ
ናቸው።

፻፳
ኦሪት ዘሌዋውያን። ደግሞም አምስቱ
መጻህፍት ተመልከቱ
በእስራኤል ውስጥ ስላሉት የካህናት ሀላፊነቶች
የሚነግር የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ። የእግዚአብሔ
ርን ቅዱስነት እናም ህዝቦቹ ቅዱስ ለመሆን በሚ
ችሉበት ህግ ላይ ያተኩራል። አላማውም የሙሴን
ህግ የስነምግባር አስተያየት እና ሀይማኖታዊ እው
ነቶችን በቅድመ ተከተል ለማስተማር ነው። ሙሴ
ኦሪት ዘሌዋውያንን ጽፏል።
ምዕራፍ ፩–፯ የመስዋዕት ስነስርዓቶችን ይገ
ልጻሉ። ምዕራፍ ፰–፲ ካህናትን ለመቀደስ የሚደ
ረጉትን ቅድመ ተከተል ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፲፩
ምን መበላት እንደሚቻልና እንደማይበላ እናም
ምን ንጹህ እንደሆነና እንዳልሆነ ይገልጻል። ምዕ
ራፍ ፲፪ ሴቶች ልጆች ከወለዱ በኋላ ስለሚያደር
ጉት ይወያያል። ምዕራፍ ፲፫–፲፭ ከርኩስነት ስነስ
ርዓቶች ጋር ስለሚገናኙ ህግጋት ይናገራሉ። ምዕ
ራፍ ፲፮ በማስተስረያ ቀን ስለሚከናወኑት ቅድመ
ተከተል ያይዘ ነው። ምዕራፍ ፲፯–፳፮ ስለሀይማኖ
ታዊ እና ማህበራዊ ስነስርዓት ጋር የተገናኙ የህግጋት
ደንቦችን የያዙ ናቸው። ምዕራፍ ፳፯ እስራኤልን
ምርታቸውን፣ መንጋዎቻቸውን፣ እና ከብቶቻቸ
ውን ለጌታ እንዲቀድሱ ጌታ ያዘዛቸውን ይገልጻል።
ኦሪት ዘዳግም። ደግሞም አምስቱ መጻህፍት
ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን አምስተኛ መፅሐፍ።
ኦሪት ዘዳግም የሙሴን የመጨረሻ ሶስት ንግግ
ሮችን ይይዛል፣ እነዚህንም የሰጣቸው በሞአብ ሜዳ
ላይ ከመቀየሩ በፊት ነበር። የመጀመሪያው ንግግር
(ምዕራፍ ፩–፬) ማስተዋወቂያ ነው። ሁለተኛው ንግ
ግር (ምዕራፍ ፭–፳፮) ሁለት ክፍሎች አሏቸው፥
ምዕራፍ ፭–፲፩—አስሩ ትእዛዛትና በእነርሱ እንዴት
በየቀኑ እንደሚጠቀሙባቸው፤ እናም ምዕራፍ ፲፪–
፳፮። ሶስተኛው ንግግሮች (ምዕራፍ ፳፯–፴) በእስ
ራኤልና በእግዚአብሔር መካከል የተገባው የክብር
ቃል ኪዳን የታደሰበትን እና ታዛዥነትን የሚከተሉ
በረከቶችንና ታዛዥ አለመሆንን የሚከተሉ እርግ
ማንን ይይዛል። ምዕራፍ ፴፩–፴፬ ህጉ ለሌዋውያን
የተሰጠበትን፣ የሙሴን መዝሙርና የመጨረሻ በረ
ከት፣ እና የሙሴ መሄድን ይገልጻል።
ኦሪት ዘፀአት። ደግሞም አምስቱ መጻህፍት
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ እስራኤላዊያን ከግብፅ የወ
ጡበትን የሚገልፅ በሙሴ የተጻፈ መፅሐፍ። በኦሪት
ዘጸዓት ውስጥ በመጀመሪያ የተጻፉት የእስራኤል
ታሪክ በሶስት ክፍሎች ለመከፋፈል ይችላሉ፥ (፩)
የህዝቦቹ ለግብፅ ባሪያነት፣ (፪) በሙሴ አመራር ስር
ከግብፅ የወጡበት፣ እና (፫) በሀይማኖት ህይወታ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፳፩
ቸው እና በፖለቲካ ህይወታቸው እግዚአብሔርን
ለማገልገል ስለወሰኑበት።
የመጀመሪያው ክፍል፣ ዘጸአት ፩፥፩–፲፭፥፳፩፣
እስራኤል በግብፅ መጨቆንን፤ የሙሴ የመጀመሪያ
ታሪክ እና ጥሪ፤ ተነቅለው መሄዳቸው እና የፋሲካ
መጀመር፤ እናም ወደ ቀይ ባህር ጉዞአቸው፣ የፈ
ርዖን ሰራዊት ጥፋት፣ እና የሙሴ የድል መዝሙር።
ሁለተኛው ክፍል፣ ምጽአት ፲፭፥፳፪–፲፰፥፳፯፣
ስለእስራኤል ቤዛነት እና ከቀይ ባህር ወደ ሲና በተ
ጓዙበት የደረሱ ነገሮች፤ የማራ ውሀዎች መራራ
ነት፣ ድርጭቶች እና መና መሰጠታቸው፣ የሰም
በት መከበር፣ በራፊዲም የተሰጠው የተአምራት
የውሀ ስጦታ፣ እና ከአማሌቂውያን ጋር የተዋጉ
በትን፤ ዮትር ወደሰፈሩበት መሄዱ እና ስለህዝባዊ
መንግስት ስለነበረው ምክር ይናገራሉ።
ሶስተኛው ክፍል፣ ምዕራፍ ፲፱–፵፣ እስራኤል
በሲና በነበራቸው የክብር ድርጊቶች ለእግዚአብ
ሔር አገልግሎት ስለመቀደሳቸው ይናገራል። ጌታ
ህዝቡን እንደ ካህናትና ቅዱስ ሀገሮች መንግስት
ከፋፈላቸው፤ አስሩን ቃላት ሰጣቸው፤ እናም ስለ
ታቦት፣ ስለእቃዎቹ፣ እና በእዚያም ውስጥ ስለ
ማምለክ መመሪያ ሰጠ። ከእዚያም ህዝቦቹ የወርቅ
ጥጃዎች በማምለክ ኃጢያት የሰሩበት ታሪክ ይቀ
ጥላል፣ እናም በመጨረሻም የታቦት መሰራት እና
ለአገልግሎቱ ዝግጅት ታሪክ አለ።
ኦሪት ዘፍጥረት። ደግሞም አምስቱ መጻህፍት
ተመልከቱ
ኦሪት ዘፍጥረት የብሉይ ኪዳን የመጀመሪያ መፅ
ሐፍ ነው እናም በነቢዩ ሙሴ የተጻፈ ነበር። ስለ
ምድር መፈጠር፣ እንስሳትና ሰው በምድር ላይ
መደረግ፣ የአዳምና የሔዋን ውድቀት፣ ለአዳም
ስለተገለጸው የጎሳዎችና የዘሮች መጀመሪያ፣ የተ
ለያዩ ቋንቋዎች በባቢሎን የተጀመሩበት፣ እናም
ወደ እስራኤል ቤት መመስረት የመራው የአብር
ሐም ቤተሰብ መጀመሪያ አይነት ብዙ የመጀመሪ
ያዎች ታሪክ ይሰጣል። የጆሴፍ የእስራኤል አዳኝ
ሀላፊነት በኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ አፅንኦት ተሰ
ጥቶታል።
የኋለኛው ቀን ራዕይ የኦሪት ዘፍጥረት ታሪኮችን
ያረጋግጣል እናም ይገልጻል (፩ ኔፊ ፭፤ ኤተር ፩፤
ሙሴ ፩–፰፤ አብር. ፩–፭)።
በኦሪት ዘፍጠርት ውስጥ፣ ምዕራፍ ፩–፬ የአለም
መፈጠርን እና የአዳም ቤተሰብ እድገት ታሪክን ይነ
ግራሉ። ምዕራፍ ፭–፲ የኖህን ታሪክ ይመዘግባሉ።
ምዕራፍ ፲፩–፳ እስከ ይስሐቅ ድረስ ስለ አብርሐ
ምና ቤተሰቡ ይነግራሉ። ምዕራፍ ፳፩–፴፭ የይስሐ
ቅን ቤተሰብ ይከተላሉ። ምዕራፍ ፴፮ ስለ ዔሳውና
ቤተሰቡ ይናገራል ምዕራፍ ፴፯–፶ ስለ ያዕቆብ ቤተ
ሰብና ወደ ግብፅ ስለተሸጠው ዮሴፍ እና የእስራኤል
ቤትን ለማዳን ስላለው ሀላፊነት ታሪክ ይናገራሉ።

ከፍተኛ ሸንጎ
ከሞት መነሳት። ትንሳኤ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ከነዓናውያኑ ስምዖን
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ የመ
ጀመሪያ ሐዋሪያት አንዱ (ማቴ. ፲፥፪–፬)።
ከነዓን፣ ከነዓናውያን
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የካም አራተኛ ልጅ
(ዘፍጥ. ፱፥፳፪፤ ፲፥፩፣ ፮) እና የኖኅ የልጅ ልጅ።
ከነዓናውያን ከነዓን በመጀመሪያ ከኖረበት ምድር
የመጣ ሰው እና የእርሱ ትውልዶች የሚጠሩበት
ነው። ከነዓናውያንም በፍልስጥኤም በሜዲትሬን
ያን ባህር ዳር አካባቢ ቆላ ውስጥ ለሚኖሩት ህዝ
ቦች የተሰጠ ስም ነው። ከዮርዳኖስ በስተምዕራብ
ባለ ሀገር፣ ግሪኮች ፊኖሺያን ብለው የሚጠሩአቸ
ውን እስራኤላውያን ያልሆኑ ነዋሪዎችን አንዳንዴ
ለመግለፅ የሚጠቀሙበት ስም ነበር።
ከንቱ፣ ከንቱነት። ደግሞም አለማዊነት፤ ኩራት
ተመልከቱ
ውስልት ወይም ውሸት፤ ኩራት ወይም ትዕቢት።
ከንቱ እና ከንቱነት ደግሞም ባዶ ወይም ምንም ዋጋ
የሌለው ማለት ሊሆንም ይችላል።
ነፍሱን ለከንቱ ያላነሣ በጌታ ቅዱስ ቦታ ላይ ይቆ
ማል፣ መዝ. ፳፬፥፫–፬።
ስትጸልዩ በከንቱ አትድገሙ፣ ማቴ. ፮፥፯።
ከንቱ ሀሳብ እና ኩራት ትልቅ አስፈሪ ገደል ነው፣
፩ ኔፊ ፲፪፥፲፰። ልባችሁን በከንቱ ምድራዊ ነገሮች
እንዲሁም በሀብት ላይ ማድረጋችሁን አሁንም ትቀ
ጥላላችሁን፣ አልማ ፭፥፶፫። የዚህን ዓለም ከንቱ
ነገሮች አትፈልግ፤ ከአንተም ጋር ይዘሀቸው ለመ
ሄድ አትችልም፣ አልማ ፴፱፥፲፬።
ከንቱነት እና ያለማመን ቤተክርስቲያኗን ሁሉ
በፍርድ ላይ አድርገዋታል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፬–
፶፭። ኩራታችንን ከንቱ ፍላጎታችንን ለማርካት ስን
ሞክር፣ ሰማያት እራሳቸውን ይለያሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፴፯።
ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት። ጋብቻ፣
መጋባት—ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት
ተመልከቱ
ከአንድ ሚስት በላይ የማግባት ባህል። ጋብቻ፣
መጋባት—ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት
ተመልከቱ
ከፍተኛ ሸንጎ
የአስራ ሁለት ሊቀ ካህናት ሸንጎ።
በቤተክርስቲያኗ ዳግም መመለስ መጀመሪያ
ቀኖች፣ ከፍተኛ ሸንጎ ሁለት የተለያዩ የአመራር
ክፍሎችን የሚጠቁም ነበር፥ (፩) የቤተክርስቲያኗ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ከፍተኛነት
አስራ ሐለት ሐዋሪያት ቡድን (ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፫፣
፴፰) እና በእያንዳንዷ ካስማዎች ውስጥ የሚያገለ
ግሉ ከፍተኛ ሸንጎዎች (ት. እና ቃ. ፻፪፤ ፻፯፥፴፮)።
ከፍተኛነት። ደግሞም ሰው፣ ሰዎች—
የሰው እንደ እግዚአብሔር አይነት ለመሆን
ያለው ችሎታ፤ አክሊል፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ የሰለስቲያል
ክብር፤ የዘለዓለም ህይወት ተመልከቱ
በሰለስቲያል መንግስት ውስጥ ታላቁ የደስታና
የክብር ሁኔታ
ከፊትህ ጋር ደስታ፣ መዝ. ፲፮፥፲፩።
እነርሱ አማልክቶች፣ እንዲሁም የእግዚአብ
ሔር ልጆች ናቸው—ስለዚህ፣ ሁሉም ነገሮች የእ
ነርሱ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፰–፶፱። ቅዱ
ሳንም ውርሳቸውን ይቀበላሉ እና ከእርሱም ጋር
እኩል ይደረጋሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፯። እነዚህ
መላእክቶች በህጎቼ አልኖሩም፤ ስለዚህ፣ ተለያይ
ተው እና በብቸኝነት፣ ያለዘለአለማዊነት ይቆያሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፯። ወንዶች እና ሴቶች ዘለአ
ለማዊነትን ለማግኘት በእግዚአብሔር ህግ መሰረት
መጋባት አለባቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፱–፳። ወደ
ዘለአለማዊነት መቀጠል የሚወስደው ደጅ የጠበበ፣
መንገዱም የቀጠነ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፪–
፳፫። አብርሐም ይስሀቅ፣ እና ያዕቆብ ወደ ዘለአ
ለማዊነታቸው ገብተዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፱፣
፴፯። ዘለአለማዊነትህን አትምብሀለሁ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፵፱።
ከፍተኛው ክህነት። የመልከ ጼዴቅ ክህነት
ተመልከቱ
ኩራት። ደግሞም ሀብቶች፤ ትሁት፣ ትሕትና፤
አለማዊነት፤ ከንቱ፣ ከንቱነት፤ ገንዘብ
ተመልከቱ
ትሕትና ወይም የመማር ችሎታ የሌለው። ትዕ
ቢት ሰዎችን እርስ በራስ እና ከእግዚአብሔር ጋር
የተቃረኑ እንዲሆኑ ያደርጋል። ትዕቢተኛ ሰው በአ
ካባቢው ከሚገኙት እራሱን ከፍ ያደርጋል እናም
የእግዚአብሔርን ፍላጎት ሳይሆን የእራሱን ፍላጎት
ይከተላል። ጉረኛነት፣ ቅናት፣ ልበ ደንዳናነት፣ እና
ኩራተኝነት የትዕቢተኛ ሰው ጸባይ ናቸው።
እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተጠንቀቅ፣ ልብህ
እንዳይጓደድ፣ ዘዳግ. ፰፥፲፩–፲፬። ትዕቢትንና
እብሪትን እጠላለሁ፣ ምሳ. ፰፥፲፫ (ምሳ. ፮፥፲፮–
፲፯)። ትዕቢት ጥፋትን ይቀድማል፣ ምሳ. ፲፮፥፲፰።
የእግዚአብሔር ቀን በትዕቢተኛው ላይ ይሆናል፣
ኢሳ. ፪፥፲፩–፲፪ (፪ ኔፊ ፲፪፥፲፩–፲፪)። የልብህ ትዕ
ቢት አታልሎሃል፣ አብድ. ፩፥፫። ትዕቢተኞች ሁሉ
ገለባ ይሆናሉ፣ ሚል. ፬፥፩ (፩ ኔፊ ፳፪፥፲፭፣ ፫ ኔፊ
፳፭፥፩፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፱)።

፻፳፪
ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል፣ ማቴ.
፳፫፥፲፪ (ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፪)። እግዚአብሔር ትዕ
ቢተኞችን ይቃወማል፣ ፩ ጴጥ. ፭፥፭።
ትልቁና ሰፊው ህንፃ የዓለም ኩራት ነው፣ ፩ ኔፊ
፲፩፥፴፮ (፩ ኔፊ ፲፪፥፲፰)። በተማሩ ጊዜ ራሳቸ
ውን እንደብልህ ይቆጥራሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፰–፳፱።
በልባችሁ ኩራት ከፍ ብላችኋል፣ ያዕቆ. ፪፥፲፫፣
፲፮ (አልማ ፬፥፰–፲፪)። ከኩራታችሁስ ተገፍፋች
ኋልን፣ አልማ ፭፥፳፰። በህዝቡ ልብ ውስጥ ታላቅ
ኩራት ገባ፣ ሔለ. ፫፥፴፫–፴፮። በኩራት ለመወ
ጠር ምንኛ ፈጣን ናቸው፣ ሔለ. ፲፪፥፬–፭። የዚህ
ሀገር ኩራት እንደሚጠፉ አረጋግጦአል፣ ሞሮኒ
፰፥፳፯።
ኩራትን ተጠንቀቁ፣ አሊያም እንደ ኔፋውያን
ትሆናላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴፱። ኩራታችሁን
እና ተራ አስተሳሰባችሁን ሁሉ አቁሙ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፳፩።
ኩነኔ። ደግሞም መንፈሳዊ ሞት፤ ሲዖል፤
የጥፋት ልጆች፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
ከማደግ መወገድና በእግዚአብሔርና በክብሩ ፊት
ለመቅረብ መወገድ። ፍርድ (ኩነኔ) የሚገኘው በተ
ለያዩ ደረጃዎች ነው። ሙሉ የሰለስቲያል ዘለአለማ
ዊነትን የማያገኙት በሙሉ በእድገታቸው እና በመ
ብቶቻቸው በትንሽም ደረጃ ይወገዳሉ፣ እና በዚህም
መጠን የተፈረደባቸው (የኮነኑ) ናቸው።
እናንተ ግብዞች ወዮላችሁ፤ ስለዚህ የባሰ ፍርድ
ትቀበላላችሁ፣ ማቴ. ፳፫፥፲፬። በመንፈስ ቅዱስ ላይ
የሚሳደብ ሁሉ ግን የዘላለም ኃጢአት ዕዳ ይሆ
ንበታል፣ ማር. ፫፥፳፱። ክፉም ያደረጉ ለፍርድ
ትንሣኤ ይወጣሉ፣ ዮሐ. ፭፥፳፱ (፫ ኔፊ ፳፮፥፭)።
ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይ
ለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና፥ ይጠጣልምና፣ ፩ ቆሮ.
፲፩፥፳፱ (፫ ኔፊ ፲፰፥፳፰–፳፱)።
ንስሀ የማይገቡ፣ እናም የማይጠመቁ፣ እና እስ
ከመጨረሻው የማይጸኑ መኮነን ይገባቸዋል፣ ፪ ኔፊ
፱፥፳፬ (ማር. ፲፮፥፲፮፣ ኤተር ፬፥፲፰፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፱፣ ፹፬፥፸፬)። ክፉዎች ከእግዚአብሔር ጋር
መኖር ከተኮነኑት ነፍሳት ጋር በሲዖል ከመኖር በላይ
አሰቃቂ ነው፣ ሞር. ፱፥፬።
እስከሚታዘዝ ድረስ ምንም የማያደርገው፣ እር
ሱም የተኮነነ ነው፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፱። አዲስ
እና ዘለአለማዊ ቃል ኪዳንን ሙላት የሚቀበ
ልም በህጉ ይኑር፣ ወይም ይኮነናል፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፮።
ኪምባል፣ ስፔንሰር ደብሊው። ደግሞም
አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪ ተመልከቱ
ቤተክርስቲያኗ በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ከተመሰ
ረተች በኋላ አስራ ሁለተኛው ፕሬዘደንት። ስፔ
ንሰር ደብሊው ኪምባል ከ፲፱፻፸፫ እስከ ፲፱፻፹፭

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፳፫
(እ.አ.አ.) እንደ ፕሬዘደንት አገለገሉ። የተወለ
ዱት በ፲፰፻፺፭ (እ.አ.አ.) ነበር እና በ፺ አመታቸው
በ፲፱፻፹፭ (እ.አ.አ.) ሞቱ።
በሰኔ ፲፱፻፸፰ (እ.አ.አ.)፣ ቀዳሚ አመራር የክ
ህነት መብትን እና የቤተመቅደስ በረከቶችን ብቁ
ለሆኑ ወንዶች ሁሉ የሚዘረጋ ራዕይ ፕሬዘደንት
ኪምባል እንደተቀበሉ አስታወቀ፣ አ.አ. ፪።
ኪሩቤል
የሰማይ ፍጥረቶችን የሚወክሉ ቅርጾች፣ ትክ
ክለኛው አመለካከታቸው አይታወቅም። ኪሩቤል
ቅዱስ ቦታዎችን ለመጠበቅ ተጠርተዋል።
ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ
ለመጠበቅ ኪሩቤልን አስቀመጠ፣ ዘፍጥ. ፫፥፳፬
(አልማ ፲፪፥፳፩–፳፱፣ ፵፪፥፪–፫፣ ሙሴ ፬፥፴፩)።
በምህረት መቀመጫ ላይ በምሳሌ የሚወክሉ
ኪሩቤል ተቀምጠው ነበር፣ ዘፀአ. ፳፭፥፲፰፣ ፳፪
(፩ ነገሥ. ፮፥፳፫–፳፰፣ ዕብ. ፱፥፭)። ኪሩቤል በሕ
ዝቅኤል ራዕዮች ውስጥ ተጠቅሰዋል፣ ሕዝ. ፲፤
፲፩፥፳፪።
ኪዳን። ብሉይ ኪዳን፤ አዲስ ኪዳን ተመልከቱ
ካህን፣ የመልከ ጼዴቅ ክህነት። ደግሞም ሊቀ
ካህን፤ የመልከ ጼዴቅ ክህነት ተመልከቱ
በእግዚአብሔር በፊት የሀይማኖት ስርዓትን ለሌ
ሎች የሚያከናውን ሰው። በብዙ ጊዜ በቅዱሣት
መጻህፍት ውስጥ፣ ካህናት እንደ መልከ ጼዴቅ
ስርዓት ሊቀ ካህናት ናቸው (አልማ ፲፫፥፪)። ከት
ንሳኤ በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር ሙሉነት የሚ
ቀበሉት በሰለስቲያል መንግስት ውስጥ ካህናትና
ንጉሶች ይሆናሉ።
መልከ ጼዴቅም የልዑል እግዚአብሔር ካህን
ነበረ፣ ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰። እንደ መልከ ጼዴቅ ሥር
ዓት አንተ ለዘላለም ካህን ነህ፣ መዝ. ፻፲፥፬ (ዕብ.
፭፥፮፣ ፯፥፲፯፣ ፳፩)።
ክርስቶስ ለአምላኩና ለአባቱ ካህናት እንድንሆን
አደረገ፣ ራዕ. ፩፥፮ (ራዕ. ፭፥፲፣ ፳፥፮)።
ጌታ እግዚአብሔር ካህናት እንደ ቅዱስ ስርዓቱ
እንደሾመ አስታውሱ፣ አልማ ፲፫፥፩–፳።
በጻድቅ ትንሳኤ የሚመጡት ካህናት እና ንጉሶች
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፣ ፶፭–፷።
ካህን፣ የአሮናዊ ክህነት። ደግሞም ሊቀ ካህን፤
አሮናዊ ክህነት፤ አሮን፣ የሙሴ ወንድም
ተመልከቱ
በአሮናዊ ክህነት ውስጥ የሚገኝ ሀላፊነት። በጥ
ንት፣ በሌዋውያን ክህነት ውስጥ በአሮንና በትው
ልዶቹ ይያዙ የነበሩ ከፍተኛ ሀላፊነቶች። ክርስ
ቶስ የሙሴ ህግን ሲያሟላ፣ ይህ ገደብ ተነስቷል።

ካስማ
ዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያኗ ውስጥ የካ
ህናት ሀላፊነቶች ተገልጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፥፵፮–
፶፪።
ካሌብ
ከስደት ከሁለት አመት በኋላ የከነዓንን ምድር
እንዲፈትሽ በሙሴ ከተላኩት አንዱ። እርሱ እና
ኢያሱ ብቻ ስለምድሩ እውነተኛ ሀተታ አመጡ
(ዘኁል. ፲፫፥፮፣ ፴፤ ፲፬፥፮–፴፰)። ከግብፅ ከወ
ጡት እነርሱ ብቻ በምድረበዳው ውስጥ ለአርባ
አመታት ተረፉ (ዘኁል. ፳፮፥፷፭፤ ፴፪፥፲፪፤ ዘዳግ.
፩፥፴፮) እናም ወደ ከነዓን ገቡ (ኢያ. ፲፬፥፮–፲፬፤
፲፭፥፲፫–፲፱)።
ካም። ደግሞም ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች
አለቃ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የኖህ ሶስተኛ ወንድ ልጅ
(ዘፍጥ. ፭፥፴፪፤ ፮፥፲፤ ሙሴ ፰፥፲፪፣ ፳፯)።
ኖህ፣ ወንድ ልጆቹ፣ እና ቤተሰቦቻቸው ወደ
መርከቡ ገቡ፣ ዘፍጥ. ፯፥፲፫። የካም ልጅ ከነዓን
ተረገመ፣ ዘፍጥ. ፱፥፲፰–፳፭።
የካም መንግስት ከአባት ወደ ወንድ ልጅ የሚ
ተላለፍ ነበር እናም በምድራዊ ነገሮችና በጥበብ
ቢባረክም በክህነት ስልጣን የተባረከ አልነበረም፣
አብር. ፩፥፳፩–፳፯። የካም ባለቤት፣ ግብፅዎስ፣
የቃየን ትውልድ ነበረች፣ የሴት ልጃቸው ግብፅዎስ
ወንድ ልጆች በግብፅ ውስጥ ሰፈሩ፣ አብር. ፩፥፳፫፣
፳፭ (መዝ. ፻፭፥፳፫፣ ፻፮፥፳፩–፳፪)።
ካሳ፣ ዳግም መመለስ። ደግሞም የወንጌል
ዳግም መመለስ ተመልከቱ
ተወስዶ የነበረ ወይም የጠፋ ነገር ወይም ሁኔታ
መመለስ።
መንፈስና ሰውነት በፍጹም ሁኔታ ደግመው
ይገናኛሉ፣ አልማ ፲፩፥፵፫–፵፬። ዳግም መመ
ለስ ክፉን ለክፉ፣ ጻድቅን ለጻድቅ ማምጣት ነው፣
አልማ ፵፩፥፲–፲፭።
በአስሩ ጎሳዎች ዳግም መመለስ እናም ምድርም
ታድሳ እንደገነት አይነት ክብር እንደምትቀበልም
እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲ (ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፳፫–
፳፬)።
ካስማ
ከኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያን ድርጅቶች እና ማስተዳደሪያ ክፍል
አንዱ። ካስማ በብዙ ዎርዶች ወይም ቅርንጫፎች
የተሰራ ነው። በኢሳይያስ ፶፬፥፪ ውስጥ “አውታሮ
ችሽን አስረዝሚ ካስሞችሽንም አጽኚ” በማለት የድ
ንኳን ምስልን እንደገለጸው፣ ይህም የተመደበ የቦ
ታዎች ገደብ ያለው ነው። ካስማ ለተበተኑት እስ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ካውደሪ፣ ኦልቨር

፻፳፬

ራኤል ቅሪዎች መሰብሰቢያ ቦታ ነው (ት. እና ቃ.
፹፪፥፲፫–፲፬፤ ፻፩፥፲፯–፳፩)።

ስነስርዓቶችንና ማስተዳደሪያ ስራዎችን ለማከናወን
ስልጣን አላቸው።

ካስማዎችሽን አጥብቂ እናም ወሰንሽንም ለዘለዓ
ለም አስፊ፣ ሞሮኒ ፲፥፴፩ (ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፬)።
ከዚህ በላይ ሌላ ካስማ በፅዮን እንድትመድብ፣
ት. እና ቃ. ፻፱፥፶፱። በፅዮን ምድርና በካስማዎቿ
ላይ አብሮ መሰብሰቡ ለመሸሸጊያ እንዲሆን ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፮ (ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፩)። ለካስ
ማዎች ሌሎች ቦታዎች ይመደባሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፲፭፥፲፰። የሊቀ ካህናት ቡድን ፕሬዘደንቶች የሚ
መደቡት የካስማ ፕሬዘደንት እንዲሆኑ የሚመደቡ
ትን ብቁ ለማድረግ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፴፫–
፻፴፬። ካስማዎቿ እንደጠናከሩ ዘንድ፣ ወደ ፅዮን
ምድር ሂዱ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፱።

መቀባታቸውም ለዘላለም ክህነት ይሆንላቸዋል፣
ዘፀአ. ፵፥፲፭ (ዘኁል. ፳፭፥፲፫)።
ሾምኋችሁ፣ ዮሐ. ፲፭፥፲፮። ቅዱሳን ካህናት እን
ድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሠሩ፣ ፩ ጴጥ.
፪፥፭። እናንተ የጠራችሁን ትውልድ የንጉሥ ካህ
ናት ናችሁ፣ ፩ ጴጥ. ፪፥፱ (ዘፀአ. ፲፱፥፮)።
በእምነታቸው እና በታላቅ ስራቸው ምክንያት
ሰዎች እንደ ሊቀ ካህናት ተጠርተዋል፣ አልማ
፲፫፥፩–፲፪። እንድታጠምቅ ስልጣንን እሰጥሃለሁ፣
፫ ኔፊ ፲፩፥፳፩። መንፈስ ቅዱስንም ለመስጠት ስል
ጣን ይኖራችኋል፣ ሞሮኒ ፪፥፪።
በኤሊያስ እጅ ክህነትን እገልጽላችኋለሁ፣
ት. እና ቃ. ፪፥፩ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፰)። ጌታ ክህ
ነትን በአሮን እና በዘሮቹ ላይ አረጋገጠ፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፲፰። ይህም ታላቅ ክህነት ወንጌሉን ያስተ
ዳድራል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱። ሙሴን፣ እናም
ደግሞም ቅዱስ ክህነትን፣ ከመካከላቸው አወጣ፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፭። የክህነት መሀላ እና ቃል
ኪዳን ተገልጿል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፵፪።
በአባቶቻችሁ ዘር ክህነት ቀጥለዋል፣ ት. እና ቃ.
፹፮፥፰። በቤተክርስቲያኗ ውስጥ፣ ሁለት የክህ
ነት ባለስልጣኖች አሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፩። የመ
ጀመሪያው ክህነት፣ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ስር
ዓት ቅዱስ ክህነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፪–፬።
የክህነት መብቶች እና የሰማይ ሀይሎች የማይነጣ
ጠሉ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፮። በማሳመን
እና ግብዝነት በሌለው ፍቅር ካልሆነ በስተቀር፣
ምንም ሀይል ወይም ተጽዕኖ በክህነት ስልጣን ዘዴ
ሊደገፍ አይቻልም ወይም አይገባም፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፵፩። እያንዳንዱ ታማኝ፣ ብቁ ወንድ የቤ
ተክርስቲያኗ አባል ክህነትን ይቀበላል፣ አ.አ. ፪።
ወንድ በእግዚአብሔር መጠራት አለበት፣ እ.አ.
፩፥፭።

ካውደሪ፣ ኦልቨር
ዳግም የተመለሰችው ቤተክርስቲያን ሁለተኛ
ካህን እና ለመፅሐፈ ሞርሞን መለኮታዊ ስረ ነገርና
እውነተኛነት ምስክር ከሆኑት ከሶስቱ አንዱ። ጆሴፍ
ስሚዝ መፅሐፈ ሞርሞንን ከወርቅ ሰሌዳዎች ሲተረ
ጎም እንደ ጸሀፊ አገለገለ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፮–፷፰)።
ስለመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም እውነትነት ምስ
ክር ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፮፥፲፯፣ ፳፪–፳፬። በመ
ጥምቁ ዮሐንስ ተሾመ፣ ት. እና ቃ. ፲፫ (ት. እና ቃ.
፳፯፥፰፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፰–፸፫፣ የቁጥር ፸፩ ማስ
ታወሻን ተመልከቱ)። እውነትን ካገኘህ እና በአይኖ
ችህ ካየሀቸው በኋላ፣ እንዳየሀቸው ትመሰክራለህ፣
ት. እና ቃ. ፲፯፥፫፣ ፭። በመንፈሴ የጻፍካቸው እው
ነት እንደሆኑ ለአንተ ገልጬልሀለሁ፣ ት. እና ቃ.
፲፰፥፪። በራዕያት ላይ ከመጋቢዎቹ አንዱ እንዲ
ሆን ተመድቧልም ተሾሟልም፣ ት. እና ቃ. ፸፥፫።
ከጆሴፍ ስሚዝ ጋር የክህነት ቁልፎችን ተቀብሏል፣
ት. እና ቃ. ፻፲።
ኬብሮን
ከኢየሩሳሌም በሰላሳ ሁለት ኪሎ ሜትር ወደ
ደቡብ አልፎ የሚገኝ የጥንት የይሁዳ ከተማ። የአ
ብርሐም እና የቤተሰቡ መቃብር ቦታ ነበር (ዘፍጥ.
፵፱፥፳፱–፴፪)። በዳዊት የመጀመሪያ ዘመነ መን
ግስት ዋና ከተማውም ነበረ (፪ ሳሙ. ፭፥፫–፭)።
ክህነት። ደግሞም ሀይል፤ መሾም፣ ሹመት፤
ስልጣን፤ አሮናዊ ክህነት፤ የመልከ ጼዴቅ
ክህነት፤ የክህነት መሀላ እና ቃል ኪዳን፤
የክህነት ቁልፎች ተመልከቱ
ለሰው ደህንነት በሁሉም ነገሮች ሰዎች ለመስራት
እንዲችሉ እግዚአብሔር ለሰው የሚሰጠው ስልጣን
እና ሀይል (ት. እና ቃ. ፶፥፳፮–፳፯)። የክህነት ባለስ
ልጣን የሆኑ የቤተክርስቲያኗ ወንድ አባላት በቡድ
ኖች ተደራጅተዋል እናም በቤተክርስቲያኗ ውስጥ

ክህደት። ደግሞም አመጽ፤ የወንጌል ዳግም
መመለስ ተመልከቱ
በግለሰቦች፣ በቤተክርስትያን፣ ወይም በሕዝቦች
ሁሉ ከእውነት ዞር ማለት።
ታላቅ ክህደት፣ እስራኤል ከጌታ ልቦቻቸው
ከሚያስቱት ይጠብቁ፣ ዘዳግ. ፳፱፥፲፰። ራዕይ ባይ
ኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣ ምሳ. ፳፱፥፲፰። የዘላ
ለሙንም ቃል ኪዳን አፍርሰዋል፣ ኢሳ. ፳፬፥፭።
ነፋስም ነፈሰ ያንም ቤት መታው፣ ወደቀም፣
ማቴ. ፯፥፳፯። ወደ ልዩ ወንጌል እንዲህ ፈጥና
ችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ፣ ገላ. ፩፥፮።
በጥሩ መንገድ ጉዞ ጀመሩ፣ ነገር ግን መንገዳቸ
ውን በጭጋግ ውስጥ ሳቱ፣ ፩ ኔፊ ፰፥፳፫ (፩ ኔፊ
፲፪፥፲፯)። ፍሬውን ከቀመሱ በኋላ አፈሩ፤ ወደ ተከ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፳፭
ለከለውም መንገድ ገቡና ጠፉ፣ ፩ ኔፊ ፰፥፳፰።
የኔፋውያን ክህደት ለማያምኑት መደናቀፊያ ሆነ፣
አልማ ፬፥፮–፲፪። የቤተክርስቲያኗ አባላት በኩ
ራት ተወጠሩ እናም ሌሎች አባላትን አሳደዱ፣
ሔለ. ፫፥፴፫–፴፬ (ሔለ. ፬፥፲፩–፲፫፣ ፭፥፪–፫)።
ጌታ ህዝቡን ሲያበለፅግ፣ አንዳንዴ እነርሱ ልባቸ
ውን ያጠጥራሉ እናም ይረሱታል፣ ሔለ. ፲፪፥፪፤
፲፫፥፴፰። ኔፋውያን ልባቸውን አደነደኑ እናም በሰ
ይጣን ሀይል ስርም ወደቁ፣ ፫ ኔፊ ፪፥፩–፫። ሞሮኒ
ስለመጨረሻው ቀናት ክህደት ተነበየ፣ ሞር.
፰፥፳፰፣ ፴፩–፵፩።
ከዳግም ምፅዓት በፊት ክህደት ይመጣል፣
ት. እና ቃ. ፩፥፲፫–፲፮።
የመጀመሪያ የክርስትያን ቤተክርስትያን ክህ
ደት፣ ይህ ሕዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባል፣ ኢሳ.
፳፱፥፲፣ ፲፫። ጨለማ ምድርን ይሸፍናል፣ ኢሳ.
፷፥፪። ጌታ የእግዚአብሔርን ቃላትን የመስማት
ራብን ይልካል፣ ዓሞ. ፰፥፲፩።
ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት
ይነሣሉ፣ ማቴ. ፳፬፥፳፬። ጨካኞች ተኩላዎች በመ
ካከላችሁ ይገባሉ፣ የሐዋ. ፳፥፳፱። ወደ ልዩ ወን
ጌል እንዲህ ፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነ
ቃለሁ፣ ገላ. ፩፥፮። ከዳግም ምፅአት በፊት ክህደት
አስቀድሞ ይመጣል፣ ፪ ተሰ. ፪፥፫። አንዳንዶች ስለ
እውነት ይስታሉ፣ ፪ ጢሞ. ፪፥፲፰። አንዳንዶች
የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ይክዳሉ፣
፪ ጢሞ. ፫፥፪–፭። እውነት ትምህርትን የማይጸኑ
በት ጊዜ ይመጣል፣ ፪ ጢሞ. ፬፥፫–፬። ሐሰተኞች
ነቢያት እና ሐሰተኞች በህዝቡ መካከል፣ ፪ ጴጥ.
፪፥፩። አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው ብቻውን ያለውን
ንጉሳችንን እና ጌታችንን ይክዳሉ፣ ይሁዳ ፩፥፬።
አንዳንድ ሰዎች ሐዋርያት ነን ይላሉ እና አይደ
ሉም፣ ራዕ. ፪፥፪።
ኔፊ የታላቋና የርኩሰቱን ቤተክርስቲያን መመ
ስረትን አየ፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፳፮። አህዛብ ተሰናክለዋል
እና በዚህም ብዙ ቤተክርስቲያኖች ሰርተዋል፣
፪ ኔፊ ፳፮፥፳።
ከስርዓቴ እርቀዋል፣ እናም የዘላለማዊ ቃል
ኪዳኔን አፍርሰዋልና፣ ት. እና ቃ. ፩፥፲፭። ጭለማ
ምድርን፣ እና ታላቅ ጭለማም የህዝቦችን አዕምሮ
ሸፍኗል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፫።
ጆሴፍ ሁሉም ቤተክርስቲያናት ስህተተኛ እስ
ደሆኑ ተነገረው፤ ልባቸውም ከእግዚአብሔር የራቁ
ነበሩ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፱።
ክርስቲያኖች። ደግሞም ቅዱሳን፤ ደቀ
መዛሙርት ተመልከቱ
በኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑት የተሰጠ ስም
ምንም እንኳን ይህ ስም በአለም ውስጥ ሁሉ የሚ
ጠቀሙበት ቢሆንም፣ ጌታ የክርስቶስ ተከታዮችን

ክብር
እንደ ቅዱስን መድቧቸዋል (የሐዋ. ፱፥፲፫፣ ፴፪፣
፵፩፤ ፩ ቆሮ. ፩፥፪፤ ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬)።
ደቀ መዛሙርትም ክርስቲያኖች ተባሉ፣ የሐዋ.
፲፩፥፳፮። ክርስቲያን እንደሚሆን ግን መከራን ቢቀ
በል አይፈር፣ ፩ ጴጥ. ፬፥፲፮።
በቃል ኪዳን ምክንያት እናንተ የክርስቶስ ልጆች
ትባላላችሁ፣ ሞዛያ ፭፥፯። በእውነት የሚያምኑት
በቤተክርስቲያኗ አባል ባልሆኑት ክርስቲያን ተብ
ለው ተጠሩ፣ አልማ ፵፮፥፲፫–፲፮።
ክርስቶስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
ክርስቶስ ስለተባረኩ የተናገራቸው አረፍተ
ነገሮች። እርካታ ተመልከቱ
ክብር። ደግሞም መቆጠር፤ ማክበር፤ ብርሀን፣
የክርስቶስ ብርሀን፤ እውነት፤ የክብር
ደረጃዎች ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ክብር ስለእግዚ
አብሔር ብርሀንና እውነት የሚያመለክት፣ ለአንድ
ሰው ወይም ለአንድ ነገር አምልኮን ማሳየት ነው።
ይህም ደግሞ ስለ ሙገሳ ወይም ክብር እናም ስለዘ
ለአለማዊ ህይወት አንዳንድ ጉዳዮች ወይም ስለእ
ግዚአብሔር ክብር ያመለክታል።
አባትህንና እናትህን አክብር፣ ዘፀአ. ፳፥፲፪
(፩ ኔፊ ፲፯፥፶፭፣ ሞዛያ ፲፫፥፳)። እግዚአብሔርን
ከሀብትህ አክብር፣ ምሳ. ፫፥፱። ቅዱስ፥ የሠራዊት
ጌታ እግዚአብሔር፤ ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞል
ታለች፣ ኢሳ. ፮፥፫ (፪ ኔፊ ፲፮፥፫)።
የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብረዋል፣ ዮሐ.
፲፪፥፳፮። እኛም ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር
ወደ ክብር እንለወጣለን፣ ፪ ቆሮ. ፫፥፲፰። ባሎች
ለሚስቶቻቸው ክብር ይስጧቸው፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፯።
በከንፈሮቻቸውም ጌታን አከበሩ፣ ፪ ኔፊ
፳፯፥፳፭ (ኢሳ. ፳፱፥፲፫)። በክብር ከእርሱ ጋር
እንድኖር በመጨረሻው ቀን ያስነሳኛል፣ አልማ
፴፮፥፳፰። የዓለምን ክብር አይደለም የምፈልገው፣
አልማ ፷፥፴፮።
ኃይሌ የሆነውን ክብርህን ስጠኝ በማለት ዲያ
ብሎስ በእኔ ላይ አመጸ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮።
ታማኝ በክብር ዘውድ አክሊልም ይጫንላችኋል፣
ት. እና ቃ. ፸፭፥፭ (ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፶፭)።
ጌታ የሚያገለግሉትንም ለማክበር ይደሰታል፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፭። በትንሳኤ የምንቀበለው ክብር
በጽድቅ መሰረት ይለያያል፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–
፻፲፱። ፴፮ የእግዚአብሔር ክብር የመረዳት ችሎታ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፮። ያልተመረጡት በሰዎች
ለመከበር ስለሚነሳሱ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬–
፴፭።
የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አምጥ
ቶም ማሳለፍ የእግዚአብሔር ስራ እና ክብር ነው፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ክንድ
ሙሴ ፩፥፴፱። ብርሀናቸውና ክብራቸው የሚገለ
ጽበት ሁሉ ብቁ ያልሆነ፣ ሁለት ሰዎች በአየር ከእኔ
በላይ ቆመው አየሁ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯። ህግን
በማክበርና በመደገፍ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፲፪
(ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፮)።
ክንድ
በዕብራውያን መካከል የርዝመት መመዘኛ፤ በመ
ጀመሪያ ከክርን እስከ ጣቶች ጫፍ ያለው ርዝመት
ነበር።
ክፉ፣ ክፋት። ደግሞም ኃጢያተኛ፣ አመፃ፤
ኃጢያት፤ መንፈሳዊ ጭለማ፤ እድፍ፣
እድፍነት፤ እግዚአብሔርን የሚጠላ
ተመልከቱ
ክፋት፣ ኃጢያት፤ ለእግዚአብሔር ትእዛዛት
ታዛዥ አለመሆን።
እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ፣
ዘፍጥ. ፴፱፥፯–፱። እግዚአብሔር ከኅጥኣን ይር
ቃል፤ የጻድቃንን ጸሎት ግን ይሰማል፣ ምሳ.
፲፭፥፳፱። ኀጥኣን በሠለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለ
ቅሳል፣ ምሳ. ፳፱፥፪ (ት. እና ቃ. ፺፰፥፱)።
በውጭ ባሉቱ ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸ
ዋል። ክፉውን ከመካከላችሁ አውጡት፣ ፩ ቆሮ.
፭፥፲፫። መጋደላችን ከክፋት መንፈሳውያን ሠራ
ዊት ጋር ነው፣ ኤፌ. ፮፥፲፪።
ከክፉዎች ውጡ እናም ተለዩ፣ እናም የጎ
ደፉ ነገሮቻቸውን አትንኩ፣ አልማ ፭፥፶፮–፶፯
(ት. እና ቃ. ፴፰፥፵፪)። የኃጢአተኞች የመጨረሻ
ሁኔታ ይህ ነው፣ አልማ ፴፬፥፴፭ (አልማ ፵፥፲፫–
፲፬)። ክፋት በፍፁም ደስታ ሆኖ አያውቅም፣ አልማ
፵፩፥፲። ኃጥአን የሚቀጡት በኃጢአተኞች ነው፣
ሞር. ፬፥፭ (ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፫)።
በእዚያም ሰዓት ጻድቃኖችን ከኀጥያተኞቹ
በሙሉ የሚለያዩበት ይመጣል፣ ት. እና ቃ.
፷፫፥፶፬።
እንደዚህም የክፉዎች መጨረሻ ይመጣል፣
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፶፭።
ክፉ መናገር። ደግሞም ሐሰት፤ አሉባልታ፤
ወሬ፤ ጸብ ተመልከቱ
ትክክል ያልሆኑ፣ የሚጎዱ፣ እና ክፉ የሆኑ ነገ
ሮችን መናገር። በብዙ ጊዜ በቅዱሣት መጻህፍት
ውስጥ እንደዚህ አይነት ንግግር የሚደረገው በሰው
ላይ ጉዳት ለማምጣት ነው።
አንደበትህን ከክፉ ከልክል፣ መዝ. ፴፬፥፲፫
(፩ ጴጥ. ፫፥፲)። ምናምንቴ ሰው ክፋትን ይም
ሳል፣ ምሳ. ፲፮፥፳፯።
ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን
ናችሁ፣ ማቴ. ፭፥፲፩ (፫ ኔፊ ፲፪፥፲፩)። ከልብ

፻፳፮
ክፉ አሳብ ይወጣል፣ ማቴ. ፲፭፥፲፱ (ማር.
፯፥፳፩)። በሕዝብህ አለቃ ላይ ክፉ ቃል አትና
ገር፣ የሐዋ. ፳፫፥፭። ክፋ ንግግሮች ሁሉ ከእና
ንተ ዘንድ ይወገድ፣ ኤፌ. ፬፥፴፩። እርስ በርሳችሁ
አትተማሙ፣ ያዕ. ፬፥፲፩።
መተማማት፣ ወይም ክፉ መነጋገር እንዳይኖር
ይጠበቅ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፶፬።
ክፉ መንፈሶች። መንፈስ—ክፉ መንፈሶች
ተመልከቱ
ወሊድ መቆጣጠሪያ። ደግሞም ቤተሰብ፤
ጋብቻ፣ መጋባት ተመልከቱ
ፅንስን በመቆጣጠር ወይም በመከላከል ለተጋቡት
የሚወለዱትን ልጆች ቁጥር መቆጣጠር።
ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉአት፣ ዘፍጥ.
፩፥፳፰ (ሙሴ ፪፥፳፰)። ልጆች የእግዚአብሔር
ቅርስ ናቸው፣ መዝ. ፻፳፯፥፫–፭።
የሌሒ ቤተሰብ ለጌታ ዘር ያሳድጉ፣ ፩ ኔፊ ፯፥፩።
ጋብቻ ለሰው በእግዚአብሔር የተመደበ ነው፣
ት. እና ቃ. ፵፱፥፲፭–፲፯። ከፍ ከፍ ያሉት ሙሉ
ነትን እና የዘር ቀጣይነትን ለዘለአለም ይቀበላሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፱፣ ፷፫።
ወላጆች። ደግሞም ሟች አባት፤ እናት
ተመልከቱ
አባቶችና እናቶች። በእግዚአብሔር ቤተመቅ
ደስ ውስጥ በትክክለኛው ስርዓት በጋብቻ የተሳሰሩ
ብቁ ባሎች እና ሚስቶች የወላጅነት ሀላፊነታቸውን
በዘለአለም ሁሉ ያሟላሉ። “ወላጆች ልጆቻቸውን
በፍቅር እና በጽድቅ የማሳደግ፣ ስጋዊ እና መንፈ
ሳዊ ፍላጎታቸውን የማሟላት፣ እና እርስ በራስ እን
ዲዋደዱና እንዲያገለግሉ፣ የእግዚአብሔርን ትእ
ዛዛት እንዲያከብሩ፣ እና በሚኖሩበት በማንኛውም
ቦታ ህግን የሚያከብሩ ዜጋዎች እንዲሆኑ የማስተ
ማር ቅዱስ ሀላፊነት አላቸው” (“ቤተሰብ፥ ለአለም
የተላለፈ አዋጅ”፣ Ensign, ህዳር ፳፻፲ [እ.አ.አ.]፣
፻፳፱)።
ልጆች ሆይ፥ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ፣ ኤፌ. ፮፥፩–
፫ (ቄላ. ፫፥፳)።
አዳምና ሔዋን የመጀመሪያ ወላጆች ናቸው፣
፩ ኔፊ ፭፥፲፩። እርግማኑ በወላጆቻችሁ ራስ ላይ
ይመለስ፣ ፪ ኔፊ ፬፥፮። ወላጆች ንሰሃ መግባት
እናም መጠመቅ እንዳለባቸው አስተምራቸው፣
ሞሮኒ ፰፥፲።
ወላጆች ልጆቻቸውን ወንጌል እንዲያስተምሩ
ታዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭። ሁሉም ልጆች
በወላጆቻቸው ላይ የመደገፍ መብት አላቸው፣
ት. እና ቃ. ፹፫፥፬።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፳፯
የወላጆች ኃጢያት በልጆች ጭንቅላት ላይ አይ
መለስም፣ ሙሴ ፮፥፶፬።
ወራሽ
ስጋዊ ወይም መንፈሳዊ ስጦታዎችን ለመውረስ
መብት ያለው ሰው። በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣
ቅዱሳን እግዚአብሔር ላለው ሁሉ ወራሽ እንደ
ምሚሆኑ ቃል ተገብቶላቸዋል።
አብርሐም ወራሽን ፈለገ፣ ዘፍጥ. ፲፭፥፪–፭።
አብርሃም የዓለምም ወራሽ የሆነው በእምነት
ጽድቅ ነው፣ ሮሜ ፬፥፲፫። የእግዚአብሔር ልጆች
ነን፣ ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፤ ማለት
የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፥ ከክርስቶስ ጋር አብ
ረን ወራሾች ነን፣ ሮሜ ፰፥፲፮–፲፯ (ት. እና ቃ.
፹፬፥፴፰)። ልጅ ነህ፣ በክርስቶስ የእግዚአብሔር
ወራሽ ነህ፣ ገላ. ፬፥፯። እግዚአብሔር ልጁን የሁ
ሉን ወራሽ አደረገ፣ ዕብ. ፩፥፪።
ለኃጢአታቸው ስርየት ያንን ቀን የሚጠብቁ፣
የእግዚአብሔርን መንግስት ወራሾች ናቸው፣ ሞዛያ
፲፭፥፲፩። ሰዎች በአንድነት የክርስቶስ ልጆች፣
እናም የእግዚአብሔርንም መንግስት ወራሾች
ነበሩ፣ ፬ ኔፊ ፩፥፲፯።
ይህን ወንጌል ሳያውቁ የሞቱት ሁሉ የእግዚአ
ብሔር ሰለስቲያል መንግስት ወራሾች ይሆናሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፯–፰። ንስሀ የገቡ ሙታን የደህ
ንነት ወራሾች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፰–፶፱።
አብርሐም በጽድቅ መብት ያለው ወራሽ ሆነ፣
አብር. ፩፥፪።
ወሬ። ደግሞም አሉባልታ፤ ክፉ መናገር
ተመልከቱ
አንዳንዴም በግማሽ እውነት፣ ህዝብን ከእግ
ዚአብሔር እና ከሁሉም ጥሩ ነገሮች ለማዞር ሰይ
ጣን ወሬን እና ጸብን ያባዛል (ሔለ. ፲፮፥፳፪፤
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፩)። የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት አንደኛው ምልክት ሰዎች ስለጦርነቶች
እና ስለጦርነቶች ወሬ መስማታቸው ነው (ማቴ.
፳፬፥፮፤ ት. እና ቃ. ፵፭፥፳፮፤ ጆ.ስ.—ማቴ.
፩፥፳፫)
ወንድሞች፣ ወንድም። ደግሞም ሰው፣ ሰዎች፤
ሴት፣ ሴቶች፤ እህት ተመልከቱ
እንደ ሰማይ አባታችን ልጆች፣ ወንዶች እና
ሴቶች ሁሉ መንፈሳዊ መንድሞችና እህቶች
ናቸው። በቤተክርስትያኗ ውስጥ፣ ወንድ አባላት
እና የቤተክርስትያኗ ጓደኞች ብዙ ጊዜ ወንድም
ተብለው ይጠራሉ።
አንተም በተመለስህ ጊዜ ወንድሞችህን አጽና፣
ሉቃ. ፳፪፥፴፪። ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖ
ራል፣ ፩ ዮሐ. ፫፥፲–፲፯።

ወንጌል ሰባኪ
ወንድሞቻችሁን እንደ እራሳችሁ አስቡባቸው፣
ያዕቆ. ፪፥፲፯።
እያንዳንዱ ሰው ወንድሙን እንደ እራሱ ይመ
ልከት፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፬–፳፭። በንግግራችሁ
በሙሉ ወንድሞቻችሁን አጠናክሩ፣ ት. እና ቃ.
፻፰፥፯።
ወንጀል። በደል ተመልከቱ
ወንጌል። ደግሞም ዘመን፤ የቤዛነት ዕቅድ፤
የክርስቶስ ትምህርት ተመልከቱ
በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ በኩል እን
ዲቻል የሆነ የእግዚአብሔር የደህንነት አላማ። ወን
ጌል ወደ እግዚአብሔር ፊት ለመመለስ የሰው ዘር
የሚያስፈልጋቸውን የዘለአለም እውነቶች ወይም
ህግጋት፣ ቃል ኪዳኖች፣ እና ስርዓቶች ያጠቃል
ላል። እግዚአብሔር በ፲፱ኛው መቶ አመት ውስጥ
በነቢዩ ጆሴ ስሚዝ በኩል ሙሉ ወንጌልን በምድር
ላይ በዳግም መለሰ።
ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ስበኩ፣ ማር.
፲፮፥፲፭።
ግልፅና እጅግ የከበረው የበጉ ወንጌል ክፍል ወደ
ኋላ ተያዙ፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፪። ይህ ወንጌሌ ነው፣
፫ ኔፊ ፳፯፥፲፫–፳፩ (ት. እና ቃ. ፴፱፥፮)።
መፅሐፈ ሞርሞን ሙሉ ወንጌልን ይዟል፣
ት. እና ቃ. ፳፥፰–፱ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፪)። ይህ
ወንጌል ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፵–፵፫። የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ወንጌሉን ያስተዳድራል፣ ት. እና ቃ.
፹፬፥፲፱። የወንጌል ሙላትን በእራሱ ልሳን እያን
ዳንዱ ሰው ይሰማል፣ ት. እና ቃ. ፺፥፲፩። ወልድ
ወንጌልን ለሙታን መንፈሶች ሰበከ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፲፰–፳፩፣ ፳፰–፴፯።
ወንጌሉ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ መሰበክ
ጀመረ፣ ሙሴ ፭፥፶፰። የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ
መርሆችና ስነስርዓቶች ተገልጸዋል፣ እ.አ. ፩፥፬።
ወንጌል ሰባኪ። ደግሞም የአባቶች አለቃ፣
ፓትሪያርክ፤ የፓትሪያርክ በረከቶች
ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል መልካም ዜናን የሚ
ያውጅ ወይም የሚወስድ ሰው። ጆሴፍ ስሚዝ ወን
ጌል ሰባኪ ፔትሪያርክ እንደሆነ አስተምሯል። ፔት
ሪያርኮች የተጠሩና በአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት አመ
ራር መሰረት የፔትሪያርክ በረከቶች ተብለው የሚ
ጠሩ ልዩ በረከቶችን ለመስጠት የሚሾሙ ናቸው።
ጌታ አንዳንዶቹን ሐዋርያት፣ ሌሎቹን ነቢ
ያት፣ ሌሎቹን ወንጌልን ሰባኪዎች እንዲሆኑ ሰጠ፣
ኤፌ. ፬፥፲፩። የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፣
፪ ጢሞ. ፬፥፭።
በሀዋርያት፣ በነቢያት፣ በሚኒስትሮች፣ በአስተ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ወንጌሎች
ማሪዎች፣ በወንጌል ሰባኪዎች እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፮።
ወንጌሎች። ደግሞም ሉቃስ፤ ማርቆስ፤
ማቴዎስ፤ ዮሐንስ፣ የዘብዴዎስ ልጅ
ተመልከቱ
የኢየሱስ ምድራዊ ህይወት እና የአገልግሎቱ
ድርጊቶች ምስክሮችን የያዙ በአዲስ ኪዳን የመ
ጀመሪያ አራት መፅሐፎች ውስጥ የሚገኙ አራት
መዝገቦች። የተጻፉትም በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣
በሉቃስ፣ እና በዮሐንስ ነው፣ እነዚህም ስለክርስ
ቶስ ህይወት የተመዘገቡ ምስክሮች ናቸው። በመ
ፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚገኘው ፫ ኔፊ መፅሐፍ
በብዙ መንገዶች ከእነዚህ አዲስ ኪዳን ወንጌሎች
ጋር የተመሳሰለ ነው።
የአዲስ ኪዳን መፅሐፎች በመጀመሪያ የተጻፉት
በግሪክ ቋንቋ ነበር። በግሪክ ቋንቋ ወንጌል ማለት
“መልካም ዜና” ማለት ነው። መልካሙም ዜና
የሰው ዘርን በሙሉ ከሞት ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ
ለኃጢያት ዋጋ መክፈሉ እና እያንዳንዱን ለስራው
ደመወዝ ናቸው። (ዮሐ. ፫፥፲፮፤ ሮሜ ፭፥፲–፲፩፤
፪ ኔፊ ፱፥፳፮፤ አልማ ፴፬፥፱፤ ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱)
የወንጌሎች ስምምነትን በተጨማሪ መግለጫ
ውስጥ ተመልከቱ።
ወኪል። ለሙታን ደህንነት፤ ስነስርዓቶች—
የወኪል ስነስርዓት ተመልከቱ
ወደ ሰማይ ማረግ። ደግሞም ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት
ተመልከቱ
ከትንስኤው አርባ ቀናት በኋላ፣ አዳኝ ከምድር
የሄደበት። ወደ ሰማይ ማረጉ የነበረው በደቀ መዛ
ሙርቶች ፊት ለፊት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ
ነበር (ማር. ፲፮፥፲፱፤ ሉቃ. ፳፬፥፶፩)። በእዚያም
ጊዜ ከሰማይ የመጡ ሁለት መላእክቶች ጌታ ወደ
ፊት “እንዲሁ” ይመለሳል ብለው መሰከሩ (የሐዋ.
፩፥፱–፲፪)።
ወደ ሮሜ መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ጳውሎስ በሮሜ ላሉት
ቅዱሳን የጻፈው ደብዳቤ። አደጋ ቢኖርበትም፣ ኢየ
ሩሳሌምን ለመጎብኘት እያሰበ ነበር። በህይወቱ ካመ
ለጠ፣ ከእዚያም በኋላ ሮሜን ለመጎብኘት ተስፋ ነበ
ረው። ደብዳቤውን የጻፈው፣ እርሱ ሲመጣ እርሱን
ለመቀበል በእዚያ ያለችው ቤተክርስቲያን እንድት
ዘጋጅ ነበር። ይህም ክርክር የነበረባቸውን እና አሁን
ጳውሎስ በመጨረሻ ተመስርተዋል ብሎ የተመለ
ከታቸውን የአንዳንድ ትምህርቶች መረጃ እንደያዘ
ሊታይበትም ይችላል።

፻፳፰
ምዕራፍ ፩ ጳውሎስ ለሮሜ የላከውን ሰላምታ የያዘ
ነበር። ምዕራፍ ፪–፲፩ የእምነት፣ ስራዎች፣ እና ጸጋ
ትምህርት ብዙ አዋጆችን የያዙ ናቸው። ምዕራፍ
፲፪–፲፮ የፍቅር፣ የሀላፊነት፣ እና የቅዱስነት ትም
ህርቶችን የያዙ ናቸው።
ወደ ቄላስይስ መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ መፅሐፍ። ይህ በመ
ጀመሪያ ሐዋሪያው ጳውሎስ በኤጳፍራ ከተጎ
በኘ በኋላ ለቄላስይስ የጻፈው ደብዳቤ ነበር (ቄላ.
፩፥፯–፰)። ኤጳፍራ ጳውሎስን ቄላስይስ በከባድ
ስህተት ውስጥ እየወደቁ እንዳሉ ነገረው—አን
ዳንድ የውጪ ስነስርዓቶችን በጥንቃቄ ስለሚከ
ተሉ (ቄላ. ፪፥፲፮)፣ አንዳንድ ስጋዊ ፍላጎታቸ
ውን ከእራሳቸው ስለሚያስወግዱ፣ እና መላእክ
ትን ስለሚያመልኩ (ቄላ. ፪፥፲፰)እነርሱ ከሌሎች
ሰዎች የተሻሉ ይመስላቸው ነበር። እንዚህ ድር
ጊቶች ቄላስይስን የተቀደሱ እንደሆኑ እንዲሰማ
ቸው አደረጉአቸው። እነርሱም የሁለንታን ሚስ
ጥሮች ከሌሎች የቤተክርስቲያን አባላት ይበልጥ
እንደሚገባቸው ይሰማቸው ነበር። ቤዛነት የሚ
መጣው በክርስቶስ ብቻ እንደሆነ እነርሱን በማ
ስተካከል እና እኛ ጥበበኛ መሆን እንደሚገባን
እና እንድናገለግለው በደብዳቤው ውስጥ ጳው
ሎስ አስተማራቸው።
ምዕራፍ ፩ ጳውሎስ ለቄላስይስ የሰጠው ሰላምታ
ነው። ምዕራፍ ፪–፫ ትምህርት የያዙ እናም ስለክር
ስቶስ ቤዛነት፣ ስለሀሰት አምልኮ አደጋ፣ እና ስለ
ትንሳኤ አስፈላጊነት መግለጫዎችን የያዙ ናቸው።
ምዕራፍ ፬ ቅዱሳን በሁሉም ነገሮች ጠበበኛ መሆን
እንዳለባቸው ያስተምራል።
ወደ ቆሮንቶስ መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሁለት መፅሐፎች። እነዚህ
ጳውሎስ በቆሮንቶስ ለሚገኙት ቅዱሳን በመካከላ
ቸው ያለውን ረብሻ ለማስተካከል የጻፈው ደብዳቤ
ዎች ነበሩ። ቆሮንቶስ የኖሩት ክፉ በሆኑ ህብረተሰ
ቦች ውስጥ ነበር።
መጀመሪያይቱ ቆሮንቶስ፣ ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን
ሰላምታና አንድ ስለመሆን የገሰጸባቸውን ይይዛል።
ምዕራፍ ፪–፮ የቆሮንቶስ ቅዱሳን ስህተት ጳውሎስ
ያስተካከላቸው ናቸው። ምዕራፍ ፯–፲፪ለአንዳንድ
ጥያቄዎች የጳውሎስን መልስ የያዙ ናቸው። ምዕ
ራፍ ፲፫–፲፭ በልግስና፣ በመንፈሳዊ ስጦታዎች፣ እና
በትንሳኤ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ምዕራፍ ፲፮ በእም
ነት ጠንክረው እንዲቆሙ የጳውሎስን ምክር የያዙ
ናቸው።
ሁለተኛይቱ ቆሮንቶስ፣ ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፳፱
ሰላምታና የመጽናናት መልእክት ይይዛል። ምዕራፍ
፪ ለቲቶ የግል ምክርን የያዘ ነው። ምዕራፍ ፫–፯ ወን
ጌል በቅዱሳንና በመሪዎቻቸው ህይወቶች ውስጥ
ስላለው ሀይል ይናገራሉ። ምዕራፍ ፰–፱ ቅዱሳ
ንን ለደሀዎች በደስታ እንዲሰጡ ይመክራሉ። ምዕ
ራፍ ፲–፲፪ ጳውሎስ ስለሐዋሪያነቱ የሚናገርባቸው
ናቸው። ምዕራፍ ፲፫ ፍጹም ስለመሆን በትህትና
የሚያስጠነቅቅ ነው።
ወደ ተሰሎንቄ መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉ ሁለት መጻህፍት። እነ
ዚህ ጳውሎስ በ፶ ም.ዓ. አካባቢ አውሮፓን በጎበ
ኘበት ጊዜ በቆሮንቶስ ውስጥ እያለ በመጀመሪያ
ለተሰሎንቄ የጻፋቸው ደብዳቤዎች ነበሩ። በተሰ
ሎንቄ የነበረው ስራ በ የሐዋርያት ስራ ፲፯ ውስጥ
ተዘርዝረዋል። ጳውሎስ ወደ ተሰሎንቄ ለመመ
ለስ ፈለገ ነገር ግን ይህን ለማድረግ አልቻለም ነበር
(፩ ተሰ. ፪፥፲፰)። ስለዚህ የተቀየሩትን እንዲያስደ
ስት እና እንዴት እንደሆኑ መልእክት እንዲያመጣ
ለት ጢሞቴዎስን ላከ። ጳውሎስ የመጀመሪያውን
መልእክት የጻፈው በጢሞቴዎስ መመለስ ምስጋና
ስለተሰማው ነበር።
መጀመሪያይቱ ተሰሎንቄ፣ ምዕራፍ ፩–፪ የጳው
ሎስን ሰላምታ እና ለቅዱሳን ያለውን ጸሎት የያዙ
ነበሩ፤ ምዕራፍ ፫–፭ ስለመንፈሳዊ እድገት፣ ፍቅር፣
ንጹህነት፣ ትጋት፣ እና ስለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት መመሪያዎች የሚሰጡ ነበሩ።
ሁለተኛይቱ ተሰሎንቄ፣ ምዕራፍ ፩ ለቅዱሳን
የነበረውን ጸሎት የያዘ ነበር። ምዕራፍ ፪ ስለሚ
መጣው ክህደት ተናግሯል። ምዕራፍ ፫ ለመንጌሉ
ምክንያት ድል ማግኘት የነበረውን የጳውሎስ ጸሎ
ትን የያዘ ነበር።
ወደ ቲቶ መልእክት። ደግሞም ቲቶ፤
የጳውሎስ መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
ጳውሎስ ለጊዜ ከሮሜ እስር ቤት ወጥቶ እያለ፣
መልእክቱን በቀርጤስ ለነበርው ጢቶ ጻፈ። ደብ
ዳቤው ስለቤተክርስቲያኗ ድርጅት እና በውስጧ
ስላለው ቅጣቶች ስለነበሩት ጥያቄዎች መልስ የሚ
ሰጥ ነበር።
ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን ሰላምታ እና ኤጲስ ቆጶስ
ለመሆን ምን አይነት ብቁነት እንደሚያስፈልግና
መመሪያዎችን የያዘ ነበር። ምዕራፎ ፪–፫ አጠቃላይ
ትምህርቶችን እና የቀርጤስ ቤተክርስቲያን የተለ
ያዩ ቡድኖችን እንዴት መቋቋም እንደሚችል ለቲቶ
የላከውን የግል መልዕክት የያዙ ናቸው። ጳውሎስ
ቅዱሳንን ባለጌነትን እንዲያቆሙ፣ ራስን ተቆጣጣ
ሪና ታማኝ፣ እናም መልካም ስራን የሚቀጥሉ እን
ዲሆኑ አበረታታ።

ወደ ገላትያ መልእክት
ወደ ኤፌሶን መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በሐዋሪያ ጳውሎስ ለኤፌ
ሶን ቅዱሳን የጻፈው መልእክት። መልእክቱ በጣም
አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ጳውሎስ ስለኢየሱስ
ክርስቶስ ያስተማራቸውን ይዟል።
ምዕራፍ ፩ እንደ በፊቱ አይነት ሰላምታን ይዟል።
ምዕራፍ ፪–፫ የቤተክርስቲያኗ አባላት በሚሆኑበት
ጊዜ በሰዎች ላይ የሚመጣውን ቅያሬ ይገልጻል—
ከቅዱሳን፣ ከአህዛባች እና ከአይሁድ ጋር በአንድ
ቤተክርስቲያን በመተባበር ዜጋዎች ይሆናሉ። ምዕ
ራፍ ፬–፮ የሐዋሪያትን እና የነቢያትን ሀላፊነቶች፣
ስለአንድነት አስፈላጊነት፣ እና የእግዚአብሔርን
ሙሉ የጦር እቃ የመልበስ አስፈላጊነትን ይገልጻሉ።
ወደ ዕብራውያን መልእክት። ደግሞም
የጳውሎስ መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ መፅሐፍ። ጳውሎስ
ይህን ደብዳቤ የጻፈው አይሁድ የሆኑትን የቤተ
ክርስቲያን አባላት አብዛኛዎቹ የሙሴ ህግ በክርስ
ቶስ እንደተሟላ እና የክርስቶስ ታላቁ የወንጌል ህግ
ይህን እንደተካ ለማሳመን ነበር። ከሶስተኛው ሚስ
ዮኑ መጨረሻ ላይ (በ፷ ም.ዓ. አካባቢ) ጳውሎስ ወደ
ኢየሩሳሌም ሲመለስ፣ ብዙዎቹ የቤተክርስቲያኗ
አይሁድ አባሎች የሙሴን ህግ እያከበሩ እንዳሉ አገ
ኛቸው (የሐዋ. ፳፩፥፳)። ይህም በኢየሩሳሌም የነ
በረው የቤተክርስቲያኗ ጉባኤ አንዳንድ የሙሴ ህግ
ስነስርዓቶች ለአህዛብ ክርስቲያኖች አስፈላጊ እን
ዳልሆነ ከተወሰነ ከአስር አመት በኋላ ነበር። ጳው
ሎስ ከዚህ በኋላ በእራሳቸው ቅዱሣት መጻህፍት እና
ግልፅ ምክንያት በመስጠት የሙሴን ህግ ከዚህ በኋላ
ለምን መከተል እንደማያስፈልጋቸው ወደ ዕብራ
ውያን እንደጻፈ ግልፅ ነው።
ምዕራፍ ፩ እና ፪ ኢየሱስ ከመላእክት በላይ
ታላቅ እንደሆነ ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፫–፯ ኢየሱስን
ከሙሴና ከሙሴ ህግ ጋር ያነጻጽራሉ እናም እርሱ
ከሁለቱም ታላቅ እንደሆነ ይመሰክራሉ። የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ከአሮናዊ ክህነት ታላቅ እንደሆነም
ያስተምራሉ። ምዕራፍ ፰–፱ የሙሴአዊ ስነስርዓ
ቶች ሰዎችን ለክርስቶስ አገልግሎት እንዴት እን
ደሚያዘጋጁና ክርስቶስ እንዴት የአዲሱ ቃል ኪዳን
አማላጅ እንደሆነ ይገልጻሉ (አልማ ፴፯፥፴፰–፵፭፤
ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፩–፳፬)። ምዕራፍ ፲ ለትጉነትና
ታማኝነት የሚገፋፋ ነው። ምዕራፍ ፲፩ የእምነት
ፅሁፍ ነው። ምዕራፍ ፲፪ ግሰጻን እና ሰላምታን ይሰ
ጣል። ምዕራፍ ፲፫ ስለጋብቻ ክብር እን ስለታዛዥ
ነት አስፈላጊነት ይናገራል።
ወደ ገላትያ መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ መፅሐፍ። በገላትያ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ወደ ጢማቴዎች መልእክት
ውስጥ ለሚኖሩት ቅዱሳን ሐዋሪያው ጳውሎስ የጻ
ፈው ደብዳቤ ነበር። የዚህ ደብዳቤ ጭብጥ መልእ
ክት እውነተኛ ነጻነት ለመገኘት የሚቻለው በኢየ
ሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመኖር ነው የሚል ነበር።
ቅዱሳን የሙሴን ህግ መከተል አለባቸው የሚሉት
የአይሁዳ ክርስቲያን ትምህርቶችን ከወሰዱ፣ በክ
ርስቶስ ያገኙትን ነጻነት ይገድባሉ ወይም ያጠ
ፋሉ። መልእክቱ ውስጥ ጳውሎስ የሐዋሪያ ሀላ
ፊነቱን አረጋገጠ፣ የጽድቅ በእምነት ትምህርትን
ገለጸ፣ እናም የመንፈሳዊ ሀይማኖት ታላቅ ዋጋን
አረጋገጠ።
በምዕራፍ ፩ እና ፪፣ ጳውሎስ በገላትያ መካከል
ስላለው ክህደት በተቀበለው ዜና ሀዘኑን ገለጸ እናም
በሐዋሪያት መካከል ስላለው ቦታ ገለጸ። ምዕራፍ ፫
እና ፬ የእምነትና የስራ ትምህርቶችን ይወያያሉ።
ምዕራፍ ፭ እና ፮ የእምነት ትምህርት ውጤቶች
ስብከትን የያዙ ናቸው።
ወደ ጢማቴዎች መልእክት። ደግሞም
የጳውሎስ መልእክቶች፤ ጢሞቴዎስ፤
ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሁለት መፅሐፎች። ሁለ
ቱም በቅድሚያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፋቸው
ደብዳቤዎች ነበሩ።
፩ ጢሞቴዎስ፣ ጳውሎስ የመጀመሪያውን መል
እክት የጻፈው ለመጀመሪያ ጊዜ ከታሰረ በኋላ ነበር።
ጢሞቴዎስን በኋላ እንደገና ለመመለስ እያሰበ፣
በኤፌሶን ትቶት ሄዶ ነበር (፩ ጢሞ. ፫፥፲፬)። ነገር
ግን፣ ጳውሎስ የሚዘገይ እንደሆነ ስላሰበ፣ ምናል
ባት ከመቄዶንያ፣ ምክር ለመስጠት እና ሀላፊነ
ቱን ለማሟላት ለማበረታታት ወደ ጢሞቴዎስ ጻፈ
(፩ ጢሞ. ፩፥፫)።
ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን ሰላምታ እና ደግሞም
በቤተክርስቲያኗ ለመገኘት ስለጀመሩት የሞኝነት
ግምቶች መመሪያ የሰጠበትን የያዘ ነበር። ምዕራፍ
፪–፫ ስለህዝባዊ አምልኮ እና ስለአገልጋዮች ጸባይ
እና አሰራር መመሪያ የሚሰጡ ነበሩ። ምዕራፍ ፬–፭
የኋለኛው ቀን ክህደትን መግለጫ እና የሚመራቸ
ውን እንዴት ለማገልገል እንደሚችል ለጢሞቴዎስ
የተሰጠን መመሪያ የያዙ ነበሩ። ምዕራፍ ፮ ታማኝ
ለመሆን እና የአለም ሀብቶችን እንዲያስወግዱ የሚ
ያበረታታ ነበር።
፪ ጢሞቴዎስ፣ ጳውሎስ ሁለተኛውን ደብዳቤ
የጻፈው በታሰረበት በሁለተኛ ጊዜ፣ እና በስማዕቱ
ከትንሽ ጊዜ በፊት ነበር። ይህም የሐዋርያውን የመ
ጨረሻ ቃላት የያዘ እና ሞትን እንዴት በአስደናቂ
ጉብዝና እና እምነት እንደተቋቋመ የሚያሳይ ነው።
ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን ሰላምታ እና ለ ጢሞቴ
ዎስ የሰጠውን ሀላፊነት የያዘ ነበር። ምዕራፍ ፪–፫
የተለያዩ ማስጠንቀቂያዎች እና መመሪያዎች፣ ወደ

፻፴
ፊት የሚመጡትን አደጋዊች ለመቋቋም ሀላፊነት
የሚሰጡ ነበሩ። ምዕራፍ ፬ የሚክዱትን ምን ለማ
ድረግ እንደሚችሉ ምክር የሰጠውን የያዘ የጳውሎስ
ጓደኞች የተላከውን መልእክት የያዘ ነበር።
ወደ ፊልሞና መልእክት። ደግሞም የጳውሎስ
መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
በጳውሎስ ከተጻፈው ደብዳቤ የተወሰደ በአዲስ
ኪዳን ውስጥ ያለ መፅሐፍ። ወደ ፊልሞን ሰዎች
የላከው መልእክት ጌታውን ስለዘረፈው እና ወደ
ሮሜ ስለሸሸው ባሪያ አናሲሞስ በሚመለከት ለፊ
ልሞን የላከው የግል ደብዳቤ ነበር። ጳውሎስ በቈላ
ስይስ ወደሚገኘው ጌታው የጳውሎስ ደብዳቤ ወደ
ቄላስይስ ከወሰደለት ከቲኪቆስ ጋር መልሶ ላከው።
ጳውሎስ አናሲሞስ ይቅርታ እንዲሰጠው እና እንደ
ክርስቲያን ወንድም እንዲቀበለው ጠየቀ። ጳውሎስ
ይህን ደብዳቤ የጻፈው ለመጀመሪያ ጊዜ በሮሜ እስር
ቤት እያለ ነው።
ወደ ፊልጵስዮስ መልእክት። ደግሞም
የጳውሎስ መልእክቶች፤ ጳውሎስ ተመልከቱ
ጳውሎስ በፊልጵስዮስ ውስጥ ላሉት ቅዱሳን
ለመጀመሪያ ጊዜ በሮሜ ውስጥ በእስር ቤት እያለ
የጻፈው ደብዳቤ ነበር። አሁን ይህም በአዲስ ኪዳን
ውስጥ ወደ ኢልጵስዮስ መልእክት የሚባል መፅ
ሐፍ ነው።
ምዕራፍ ፩ የጳውሎስን ሰላምታ እና ስለአንድ
ነት፣ ትሁትነት፣ እና ስለመፅናት የሚሰጠው መመ
ሪያን የያዘ ነው። ምዕራፍ ፪ ሁሉም ለክርስቶስ እን
ደሚሰግዱ እና እያንዳንዱ ሰው የእራሱን ደህናነት
ለመፈጸም እንደሚገባቸው ትኩረት ይሰጣል። በም
ዕራፍ ፫ ውስጥ፣ ጳውሎስ ሁሉንም ነገሮች ለክር
ስቶስ መስዋዕት እንዳደረገ ይገልጻል። በምዕራፍ ፬
ውስጥ፣ ጳውሎስ የፊልጵስዮስ ቅዱሳንን ለእርዳታ
ቸው ያመሰግናል።
ዊትመር፣ ዴቪድ
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
ከመጀመሪያ መሪዎች አንዱ እና ስለመፅሐፈ ሞር
ሞን መለኮታዊ መንጭ እና እውነትነት ምስክር ከሆ
ኑት ሶስት ምስክሮች አንዱ (ት. እና ቃ. ፲፬፤ ፲፯–
፲፰)። ጌታ ለእርሱ የግል መመሪያ በትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች ፲፬ እና ፴፥፩–፬ ውስጥ ሰጠው።
ዊትመር፣ ጆን
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
ከመጀመሪያ መሪዎች አንዱ እና ከስምንቱ የመፅ
ሐፈ ሞርሞን ምስክሮች አንዱ። “የስምንቱ ምስክ
ሮች ምስክርን” በመፅሐፈ ሞርሞን መግቢያ ገጾች
ውስጥ ተመልከቱ። ወንጌልን ለመስበክ ተጠርቶ
ነበር (ት. እና ቃ. ፴፥፱–፲፩)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፴፩
ዊትመር፣ ፒተር ዳግማዊ
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
ከመጀመሪያ መሪዎች አንዱ እና ከስምንቱ የመፅ
ሐፈ ሞርሞን ምስክሮች አንዱ። “የስምንቱ ምስክ
ሮች ምስክርን” በመፅሐፈ ሞርሞን መግቢያ ገጾች
ውስጥ ተመልከቱ። ጌታ ለእርሱ የግል መመሪያ
በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፲፮ እና ፴፥፭–፰
ውስጥ ተሰጠው።
ዊትኒ፣ ኒውል ኬ
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
ከመጀመሪያ መሪዎች አንዱ። ኒውል ኬ ዊትኒ
የከርትላንድ ኦሀዮ (ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜ
ሪካ) ኤጲስ ቆጶስ ነበር እና በኋላም እንደ ቤተክር
ስቲያኗ ኤጲስ ቆጶስ አመራር አገለገለ (ት. እና ቃ.
፸፪፥፩–፰፤ ፻፬፤ ፻፲፯)።
ውህደት። የሚስጥር ስብሰባ ተምልከቱ
ውልያምስ፣ ፍሬድሪክ ጂ
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ
እንደ ከፍተኛ የክህንነ ስልጣን አመራር አማካሪ
ያገለገለ ከመጀመሪያ መሪዎች አንዱ (ት. እና ቃ.
፹፩፤ ፺፥፮፣ ፲፱፤ ፻፪፥፫)።
ውድሩፍ፣ ውልፈርድ። ደግሞም መግለጫ፤
አስተዳደሪያዊ አዋጅ ፩ ተመልከቱ
በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ወንጌሉ በዳግም ከተመለሰ
በኋላ አራተኛው የቤተክርስቲያኗ ፕሬዘደንት የነበ
ሩት። የተወለዱት በ፲፰፻፯ (እ.አ.አ.) ነበር እናም
በ፲፰፻፺፰ (እ.አ.አ.) ሞቱ።
በአስራ ሁለቱ ሸንጎ ውስጥ ሀላፊነትን እንዲያ
ሟሉ ተጠሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፮። በዘመን ሙላት
ለመምጣት ከተጠበቁት ምርጥ መንፈሶችም መካ
ከል ነበሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫። በቤተክርስቲ
ያን ውስጥ ከአንድ ሚስት በላይ ማግባትን እንዲ
ቆም ራዕይን ተቀበሉ፣ አ.አ. ፩።
ውግዘት። ደግሞም አመጽ፤ ክህደት ተመልከቱ
ማውገዝ ቤተክርስቲያኗ ከምትቀጣበት መንገድ
በጣም ጥብቅ የሆነው ነው። የተወገዘ ሰው የቤተ
ክርስትቲያን አባል አይደለም። የቤተክርስቲያን
ባለስልጣኖች የጌታ ትእዛዛትን በመቃረን ለመኖር
የሚመርጠውን እና በዚህም በቤተክርስቲያኗ አባል
ለመሆን ብቁነትን የሚያጣውን ሰው ያወግዛሉ።
የብዙዎች ልብ ጠጥሯል፣ ስማቸው ተደምስሷ
ልና፣ አልማ ፩፥፳፬ (አልማ ፮፥፫)። ንሰሃ ካልገባ፣
ከህዝቦቼ መካከል አይቆጠርም፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፴፩
(ሞዛያ ፳፮)።
የሚያመንዝር፣ እናም ንሰሃ የማይገባ፣ ወደ
ውጭ ይጣላል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፬። ኃጢያ

ዔሳው
ትን የሚሰራና ንስሃ የማይገባ ወደ ውጭ ይጣላል፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፰። አስፈላጊ የሆኑ ችግሮችን
የማስተካከያ ስነስርዓቶች ተሰጥተዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፪ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፹–፺፫)። ኤጲስ ቆጶስ የእ
ስራኤል ዳኛ እንዲሆን ተመድቧል፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፸፪። ጻድቅ ህብረተሰቦች ሁሉ አባሎቻቸው
በሚረብሹበት ጊዜ ለመቅጣት መብት፣ ት. እና ቃ.
፻፴፬፥፲።
ዐይነ-እርግብ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ (፩) የታቦትን ወይም
የቤተመቅደስን ክፍሎች የሚያለያይ መከፋፈያ፣
(፪) የእግዚአብሔር እና የሰው መለያየት ምልክት፣
(፫) ሰዎች ፊታቸውን ወይም ጭንቅላታቸውን ለመ
ሸፈን የሚጠቀሙበት ጨረቅ ወይም (፬) የሰዎችን
የቅድመ ምድር ህይወት ትዝታን የሚዘጋ በእግዚ
አብሔር የተሰጠ ዝንጉነት።
መጋረጃውም በቅድስቱና በቅድስተ ቅዱሳኑ
መካከል መለያ ይሁናችሁ፣ ዘፀአ. ፳፮፥፴፫።
የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት
ተቀደደ፣ ማቴ. ፳፯፥፶፩ (ማር. ፲፭፥፴፰፣ ሉቃ.
፳፫፥፵፭)። ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ እንደ
ምናይ ነን በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን፣
፩ ቆሮ. ፲፫፥፲፪።
እርሱም ያለማመን ጥቁር መጋረጃው ከአዕምሮው
እንደተወሰደ ያውቅ ነበር፣ አልማ ፲፱፥፮። የያሬድ
ወንድም በመጋረጃው ውስጥ ከመመልከት ሊጠ
በቅ አልቻለም፣ ኤተር ፫፥፲፱ (ኤተር ፲፪፥፲፱)።
መጋረጃውም ይገፈፋል እናም አይታችሁኝ፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲ (ት. እና ቃ. ፴፰፥፰)። ቤተ
መቅደሴን የሚሸፍነው መጋረጃ ይወልቃል፣
ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፫። መጋረጃው ከአዕምሮዎቻ
ችን ተወገደ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፩።
የጭለማም መጋረጃ ምድርን ይሸፍናል፣ ሙሴ
፯፥፷፩።
ዑር
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የከለዳውያን ዑር የአ
ብራም የመጀመሪያ ቤት ነበር (ዘፍጥ. ፲፩፥፳፯–
፳፰፣ ፴፩፤ ፲፭፥፯፤ ነሀ. ፱፥፯፤ አብር. ፪፥፩፣ ፬)።
ዔሳው። ደግሞም ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ፤
ይስሐቅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የይስሀቅ እና የርብቃ
የመጀመሪያ ልጅ እና የያዕቆብ መንታ ወንድም።
ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ሁለቱ ወንድሞች ይፎካ
ከሩ ነበር (ዘፍጥ. ፳፭፥፲፱–፳፮)። የዔሳው ትውል
ዶች፣ ኤዶማውያን፣ እና የያዕቆብ ትውልዶች፣
እስራኤላውያን፣ የሚፎካከሩ ሀገሮች ሆኑ (ዘፍጥ.
፳፭፥፳፫)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ዔድን
ዔሳው ብኵርናውንም ለያዕቆብ ሸጠ፣ ዘፍጥ.
፳፭፥፴፫ (ዕብ. ፲፪፥፲፮–፲፯)። ዔሳው ወላጆቹን
በማሳዘን የኬጢ ሚስቶች አገባ፣ ዘፍጥ. ፳፮፥፴፬–
፴፭። ያዕቆብ እና ዔሳው ታረቁ፣ ዘፍጥ. ፴፫።
ዔድን። ደግሞም ሔዋን፤ አዳም ተመልከቱ
የመጀመሪያ ወላጆቻችን፣ አዳምና ሔዋን፣ ቤት
(ዘፍጥ. ፪፥፰–፫፥፳፬፤ ፬፥፲፮፤ ፪ ኔፊ ፪፥፲፱–፳፭፤
ሙሴ ፫–፬፤ አብር. ፭)፣ ይህም በስተምስራቅ ዔድን
እንደገነት ተመድቦ ነበር። አዳምና ሔዋን የተከለከ
ለውን ፍሬ ከበሉ በኋላና ሟች ከሆኑ በኋላ ከዔድን
እንዲወጡ ተደረጉ (ሙሴ ፬፥፳፱)። የኋለኛው ቀን
ራዕይ የመፅሐፍ ቅዱስ የዔድን ገነት ታሪክን አረ
ጋግጧል። ገነት ይገኝበት የነበረው አሁን የሰሜን
አሜሪካ በሚባለው ክፍለ አህጉር ውስጥ እንደነበረ
አስፈላጊ መረጃ ጨምሯል።
ዕብራይስጥ። ደግሞም እስራኤል ተመልከቱ
የእስራኤል ልጆች የሚናገሩት የሴም ቋንቋ።
ከባቢሎን ምርኮ እስከሚመለሱ ድረስ እስራ
ኤል ዕብራይስጥ ቋንቋ ይናገሩ ነበር፣ በዚያም
ጊዜ አራሚኛ የየቀኑ የንግግር ቋንቋ ሆነ። በኢየ
ሱስ ዘመን፣ ዕብራይስጥ የተማሩት፣ የህግ፣ እና
የሀይማኖት መፅሐፎች ቋንቋ ነበር።
ዕንባቆም
በይሁዳ ውስጥ ምናልባት በዮአኪን አገዛዝ ዘመን
ስለህዝቡ ኃጢያተኛነት የተናገረ የብሉይ ኪዳን
ነቢይ (በ፮፻ ም.ዓ. አካባቢ)።
ትንቢተ ዕንባቆም፣ ምዕራፍ ፩ በኤርምያስ ፲፪
እና በትምህርት እና ቃል ኪዳን ፻፳፩ ውስጥ እን
ደሚገኙት አይነት በጌታ እና በነቢዩ መካከል የነ
በረ ውይይት ነው። በምዕራፍ ፪ ውስጥ ጌታ ዕንባቆ
ምን ትዕግስተኛ እንዲሆን መከረው—ጻድቅ ሰው
በእምነት ለመኖር ይማራል። ምዕራፍ ፫ የእግዚ
አብሔርን ፍትህ የተቀበለበትን የዕንባቆምን ጸሎት
መዝግቧል።
ዕዝራ
አንዳንድ አይሁዶችን ከባቢሎን ምርኮ ወደ ኢየ
ሩሳሌም ያመጣቸው የብሉይ ኪዳን ካህንና ጸሀፊ
(ዕዝ. ፯–፲፤ ነሀ. ፰፤ ፲፪)። በ፬፻፹፭ ም.ዓ. ከፋርስ
ንጉስ አርጤክስስ ለመሄድ የሚፈልገውን ማንኛው
ንም የአይሁድ ስደተኛ ወደ ኢየሩሳሌም ለመውሰድ
ፈቃድ አገኘ (ዕዝ. ፯፥፲፪–፳፮)።
ከዕዝራ ጊዜ በፊት፣ “ህግ” ተብለው የሚጠሩትን
የተጻፉ ቅዱሣት መጻህፍትን በማንበብ ላይ ካህናት
ሙሉ ስልጣን ነበራቸው። ዕዝራ ቅዱስ መጻህፍቱ
ለሁሉም አይሁዶች ለመገኘት እንዲችሉ ረዳ።
“የህጉ መፅሐፍ” መነበብ የአይሁዳ ሀገር ህይወት
ዋና ክፍል ሆነ። ከዕዝራ ትምህርቶች ታላቁ ቢኖር

፻፴፪
የጌታን ህግ ለመፈለግ፣ ለማክበር፣ እና ለሌሎች
ለማስተማር ልቡን ያዘጋጀበት የእራሱ ምሳሌ ነበር
(ዕዝ. ፯፥፲)።
መፅሕፈ ዕዝራ፣ ምዕራፍ ፩–፮ ዕዝራ በኢየ
ሩሳሌም ከመድረሱ ከስልሳ እስከ ሰማኒያ አመት
በፊት የነበሩትን፣ በ፭፻፴፯ ም.ዓ. የቂሮስ አዋጅ እና
በዘሩባቤል ስር የአይሁዳ መመለስ አይነት ድርጊ
ቶችን ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፯–፲ ዕዝራ ወደ ኢየሩ
ሳሌም እንዴት እንደተመለሰ ያሳያሉ። እርሱ እና
ከእርሱ ጋር የሚጓዙት ለጥበቃ ጾሙም ጸለዩም።
በኢየሩሳሌም በዘሩባቤል ስር ወደ ኢየሩሳሌም የተ
መለሱና ከቃል ኪዳን ውጪ ሴቶችን ያገቡና በዚ
ህም እራሳቸውን ያረከሱ ብዙ አይሁዶችን አገኙ።
ዕዝራ ለእነርሱ ጸለየ እና ባለቤቶቻቸውን እንዲፈቱ
በቃል ኪዳን ስር አደረጋቸው። የዕዝራ የኋለኛ ታሪ
ክም በመፅሐፈ ነህምያ ውስጥ ይገኛል።
ዕጣ
የተለያዩ ምርጫዎችን የሚመረጥበት ወይም
የሚወገድበት መንገድ፣ በብዙም ጊዜ የሚደረገው
አንድ ወረቀትን ወይም እንጨትን ለብዙዎች መካ
ከል በመምረጥ ነው። ይህም እጣ መጣል ይባላል።
ከሰቀሉትም በኋላ ልብሱን ዕጣ ጥለው ተካፈሉ፣
ማቴ. ፳፯፥፴፭ (መዝ. ፳፪፥፲፰፣ ማር. ፲፭፥፳፬፣
ሉቃ. ፳፫፥፴፬፣ ዮሐ. ፲፱፥፳፬)። ዕጣም ተጣጣሉላ
ቸው፥ ዕጣውም ለማትያስ ወደቀ፣ የሐዋ. ፩፥፳፫–
፳፮።
ማን ወደ ላባን ቤት መሄድ እንዳለበት ዕጣ ተጣ
ጣልን፣ ፩ ኔፊ ፫፥፲፩።
ዘለአለማዊ ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን፤ አዲስ
እና የዘለአለም ቃል ኪዳን ተመልከቱ
ዘለአለማዊ አባት። እግዚአብሔር፣ አምላክ፤
የሰማይ አባት ተመልከቱ
ዘለዓለማዊነት። ከፍተኛነት ተመልከቱ
ዘመን። ደግሞም ክህነት፤ ወንጌል፤ የክህነት
ቁልፎች፤ የወንጌል ዳግም መመለስ
ተመልከቱ
የወንጌል ዘመን ጌታ በምድር ላይ የቅዱስ ክህነት
ቁልፍ ያለው አንድም የሚሆን ባለስልጣን በምድር
ላይ የነበረበት ጊዜ ነው።
አዳም፣ ሔኖክ፣ ኖህ፣ አብርሐም፣ ሙሴ፣ ኢየ
ሱስ ክርስቶስ፣ ጆሴፍ ስሚዝ፣ እና ሌሎች አዲስ
የወንጌል ዘመንን እያንዳንዳቸው ጀምረዋል። ጌታ
ዘመንን ሲያደራጅ፣ የእዚያ ዘመን ህዝቦች በወደ
ፊቱ ዘመን ለደህንነት አላማ እውቀት የሚመኩ እን
ዳይሆኑ ወንጌሉን እንደ አዲስ ይገለጻል። በጆሴፍ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፴፫
ስሚዝ የተጀመረው ዘመን “የዘመን ፍጻሜ” ተብሎ
ይታወቃል።
የሰማይ አምላክ መንግሥት ያስነሣል፣ ዳን.
፪፥፵፬ (ት. እና ቃ. ፷፭)።
በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፤ ሥጋ በለበሰ
ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ የሐዋ. ፪፥፲፯ (ኢዩ.
፪፥፳፰)። ገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ
ሰማይ ክርስቶስን ይቀበለው ዘንድ ይገባል፣ የሐዋ.
፫፥፳፩። በዘመን ፍጻሜ፣ እግዚአብሔር ሁሉንም
ነገሮች በክርስቶስ ይጠቀልላል፣ ኤፌ. ፩፥፲።
ቤተክርስቲያኔን በእነርሱ መካከል እመሰርታ
ለሁ፣ ፫ ኔፊ ፳፩፥፳፪።
ጌታ ለመጨረሻው ጊዜ የዘመነ ፍጻሜን ወን
ጌልና የመንግስቱን ቁልፎች ሰጠ፣ ት. እና ቃ.
፳፯፥፲፫። የዘመን ቁልፎች በእጆቻችሁ ተሰጥተ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፪–፲፮። የድሮ ዘመን ቁል
ፎች በሙሉ በዘመን ፍጻሜ በዳግም ተመልሰዋል፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፰–፳፩።
ዘሩባቤል
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ቂሮስ ለአይሁዶች ወደ
ፍልስጥኤም እንዲመለሱ ፈቃድ ሲሰጣቸው፣
ዘሩባቤል እንደ አስተዳዳሪ ወይም እንደ አይሁዳ
ልዑል ቤት ወኪል ተመድቦ ነበር። የፋርሳዊው ስም
ሰሳብሳር ነበር (ዕዝ. ፩፥፰)። የኢየሩሳሌም ቤተመ
ቅደስን በመገንባትም ተሳታፊ ነበር (ዕዝ. ፫፥፪፣
፰፤ ፭፥፪)።
ዘካሪያስ። ደግሞም መጥምቁ ዮሐንስ፤
ኤልሳቤጥ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የመጥምቁ ዮሐንስ አባት።
ዘካሪያስ የካህን ሀላፊነት ነበረው እናም በቤተመቅ
ደስ ውስጥ አገለገለ።
ዘካሪያስ በቤተመቅደሱ እና በመሰዊያው መካከል
ተገደለ፣ ማቴ. ፳፫፥፴፭ (ሉቃ. ፲፩፥፶፩)። መል
ዓኩ ገብርኤል ዘካሪያስን እና ሚስቱ ኤልሳቤጥን
ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ ቃል ገባላቸው፣ ሉቃ.
፩፥፭–፳፭ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፯)። ምላሱ ተፈታ፣
ሉቃ. ፩፥፶፱–፸፱።
ዘይት። ደግሞም ለታመሙት አገልግሎት
መስጠት፤ መቀባት፤ የወይራ ዛፍ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ ዘይት ሲጠቀስ፣ ብዙ
ጊዜ የወይራ ዛፍ ዘይት ማለት ነው። ከብሉይ ኪዳን
ዘመናት ጀምሮ፣ የወይራ ዛፍ ዘይት ለቤተመቅደስ
እና ለድንኳን ስርዓት፣ ፋኖስ ለማብራት፣ እና ለም
ግብ የሚጠቀሙበት ነው። የወይራ ዘይት አንዳንዴ
ለንጹህነት እና ለመንፈስ ቅዱስና ለእርሱ ተጽዕኖ
ምልክት ነው (፩ ሳሙ. ፲፥፩፣ ፮፤ ፲፮፥፲፫፤ ኢሳ.
፷፩፥፩–፫)።

ዛራሔምላ
ካህኑም በእጁ ውስጥ ካለው ዘይት የሚነጻውን
ሰው የቀኝ ጆሮውን ጫፍ ላይ ያስነካዋል፣ ዘሌዋ.
፲፬፥፳፰–፳፱። በሕዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉሥ
እንድትሆን እቀባህ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ፣
፩ ሳሙ. ፲፭፥፩። ዘይቱም ከባልቴቷ ማሰሮው አል
ጎደለም፣ ፩ ነገሥ. ፲፯፥፲–፲፮። ጌታ ራሴን በዘይት
ቀባህ፣ መዝ. ፳፫፥፭።
ብዙ ድውዮችንም ዘይት ቀቡ፣ ማር. ፮፥፲፫።
ሽምግሌዎች እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት፣
ያዕ. ፭፥፲፫–፲፭።
መብራታችሁን አስተካክላችሁ ለኩሱ እና ዘይታ
ችሁን ያዙ፣ ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፯ (ማቴ. ፳፭፥፩–
፲፫)።
ዚኖስ
ስለክርስቶስ ተልዕኮ የተነበየ በብሉይ ኪዳን ዘመን
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ብቻ የተጠቀሰ የእስራ
ኤል ነቢይ።
ስለክርስቶስ መቀበር እና ስለሶስት ቀን ጭለማ
ተነበየ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፣ ፲፪። ስለእስራኤል መሰብ
ሰብ ተነበየ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲፮። ያዕቆብ ከዚኖስ ስለለ
ማው እና ስለዱር የወይራ ዛፍ ታሪክ ጠቀሰ፣ ያዕቆ.
፭። ያዕቆብ የዚኖስን ምሳሌ አብራራ፣ ያዕቆ. ፮፥፩–
፲። ጸሎትን እና አምልኮን በሚመለከት አስተማረ፣
አልማ ፴፫፥፫–፲፩። ቤዛነት የሚመጣው በወልድ
በኩል እንደሆነ አስተማረ፣ አልማ ፴፬፥፯። ለደ
ፋር ምስክሩ ተገደለ፣ ሔለ. ፰፥፲፱። ስለላማናው
ያን ዳግም መመለስ ተመለሰ፣ ሔለ. ፲፭፥፲፩። በክ
ርስቶስ ሞት ስለሚመጣው ጥፋት መሰከረ፣ ፫ ኔፊ
፲፥፲፭–፲፮።
ዚኤዝሮም
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በአሞኒሀ ከተማ
ውስጥ የነበረ ጠበቃ። አልማ እና አሙሌቅ በመንፈስ
በኩል ዚኤዝሮም እንደዋሸ ለመመልከት ቻሉ። በኋ
ላም ወደ ክርስቶስ ወንጌል ተቀየረ (አልማ ፲፩፥፳፩–
፵፮፤ ፲፭፥፩–፲፪)።
ዛራሔምላ። ደግሞም ሙሌቅ፤ አሞን፣
የዛራሔምላ ትውልድ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ዛራሔምላ (፩)
የሙሌቅ ግዛትን የሚመራን ሰው፣ (፪) ከእርሱ ስም
የተጠራ ከተማ፣ (፫) የዛራሔምላ ምድር፣ ወይም
(፬) እርሱን የሚከተሉ ሰዎችን የሚጠቁም ነው።
ጌታ ኔፋውያንን ስለላከ ዛራሔምላ እጅግ ተደ
ሰተ፣ ኦምኒ ፩፥፲፬። ዛራሔምላ የአባቶቹን ትው
ልድ ሐረግ ሰጠ፣ ኦምኒ ፩፥፲፰። አሞን የዛራሔምላ
ትውልድ ነበር፣ ሞዛያ ፯፥፫፣ ፲፫። ቤተክርስቲ
ያኗ በዛራሔምላ ከተማ ተመሰረተች፣ አልማ
፭፥፪። ፃድቃን በሆኑት ምክንያት ነው ዛራሔምላ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ዛብሎን
የዳነችው፣ ሔለ. ፲፫፥፲፪። በክርስቶስ ሞት ጊዜ
የዛራሔምላ ከተማ ተቃጠለ፣ ፫ ኔፊ ፰፥፰፣ ፳፬።
ዛብሎን። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ ወንድ
ልጅ (ዘፍጥ. ፴፥፲፱–፳)።
የዛብሎን ጎሳ፣ ያዕቆብ የዛብሎን ጎሳን ባረከ
(ዘፍጥ. ፵፱፥፲፫)። የዛብሎን ጎሳ ከዲቦራ እና ከባ
ርቅ ጋር ከእስራኤል ጠላቶች ጋር ለመዋጋት ተባ
በረ (መሳ. ፬፥፬–፮፣ ፲)። እነርሱም ከጌዴዎን ጋር
ተባብሮ ከምድያማውያን ጋር ተዋጋ (መሳ. ፮፥፴፫–
፴፭)።
ዛካርያስ
በ፭፻፳ ም.ዓ. አካባቢ የተነበየ የብሉይ ኪዳን
ነቢይ። ነቢዩ ሐጌ በኖረበት ጊዜ የሚኖር ነበር(ዕዝ.
፭፥፩፤ ፮፥፲፬)።
ትንቢተ ዛካርያስ፣ መፅሐፉ ስለክርስቶስ የም
ድር አገልግሎት እና ስለዳግም ምፅዓቱ ስላለው
ትንቢቶች የታወቀ ነው (ዘካ. ፱፥፱፤ ፲፩፥፲፪–፲፫፤
፲፪፥፲፤ ፲፫፥፮)። ምዕራፍ ፩–፰ ስሌግዚአብሔር
ህዝቦች ወደፊት ራዕዮችን የያዙ ነበሩ። ምዕራፍ
፱–፲፬ ስለመሲህ፣ ስለመጠረሻው ቀናት፣ ስለእስራ
ኤል መሰብሰብ፣ ስለመጠረሻው ታላቅ ጦርነት፣ እና
ስለዳግም ምፅዓት ራዕዮችን የያዙ ናቸው።
ዜኒፍ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ወደ ኔፊ ምድር የተ
መለሱትን ቡድኖች የመራ ሰው፤ የእነርሱ ንጉስ ሆነ
እናም በጻድቅ መራቸው (ሞዛያ ፱–፲)።
ዜና ማዋእል
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የሚገኙ ሁለት መጻህፍ
ቶች። እነዚህም ከፍጥረት ጀምሮ አይሁድ ወደ ኢየ
ሩሳሌም እንዲመለሱ እስከታወጀበት ድረስ የነበሩ
ትን ድርጊቶች አጭር ታሪክ ይዘረዝራሉ።
ዜና ማዋእል ቀዳማዊ፣ ምዕራፍ ፩–፱ ከአዳም
እስከ ሳኦል የነበሩትን ትውልዶች ይዘረዝራሉ።
ምዕራፍ ፲ የሳኦል ሞትን ይዘረዝራል። ምዕራፍ
፲፩–፳፪ የዳዊት ግዛት ጋር የተያያዙትን ድርጊቶች
ይገልጻል። ምዕራፍ ፳፫–፳፯ ሰለሞን እንደነገሰና
ሌዋውያን በስነስርዓት እንደተደራጁ ይገልጻሉ።
ምዕራፍ ፳፰ ዳዊት ሰለሞንን ቤተመቅደስ እንዲ
ገነባ እንዳዘዘው ይገልጻል። ምዕራፍ ፳፱ የዳዊት
ሞትን ይመዘግባል።
ዜና ማዋእል ካልዕ፣ ምዕራፍ ፩–፱ ከሰለሞን ግዛት
ጋር የተያያዙትን ድርጊቶች ይገልጻል። ምዕራፍ
፲–፲፪ አንድ የነበረው የእስራኤል መንግስት ወደ
ሰሜንና ደቡብ ግዛት ስለተከፋፈለበት ስለሰለሞን

፻፴፬
ልጅ ሮብዓም ግዛት ይናገራሉ። ምዕራፍ ፲፫–፴፮
ናቡከደነዖር የአይሁድን መንግስት በምርኮ እስከ
ሚይዝበት ድረስ የነበሩትን የተለያዩ ንጎሶች ይገ
ልጻል። መፅሐፉም ቂሮስ በምርኮ የተያዙት የአይ
ሁድ ልጆች ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመለሱ በሚያ
ውጅበት ይፈጸማል።
ዜኖቅ
በብሉይ ኪዳን ዘመን በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ
ብቻ የተጠቀሰ የእስራኤል ነቢይ።
ስለክርስቶስ ሞት ተነበየ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፲። ስለእግ
ዚአብሔር ልጅ ተናገረ፣ አልማ ፴፫፥፲፭ (አልማ
፴፬፥፯)። ለእውነት ሰማዕት ነበር፣ አልማ ፴፫፥፲፯።
ስለመሲሕ መምጻት ተነበየ፣ ሔለ. ፰፥፳።
ዝሙት መፈጸም። ደግሞም ማመንዘር፤
ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት፤ ንጹህነት ተመለክቱ
ባልተጋቡ ሰዎች ወካከል የሚፈጸም ህጋዊ ያል
ሆነ ፍትወተ ስጋ ግንኙነት። በቅዱሣት መጻህፍት
ውስጥ ይህም እንደ ክህደት ምሳሌ የሚጠቀሙበት
አንዳንድ ጊዜዎች አሉ።
ከዝሙት የራቃችሁ ሁኑ፣ የሐዋ. ፲፭፥፳።
ሰውነት ለጌታ እንጂ ለዝሙት አይደለም፣ ፩ ቆሮ.
፮፥፲፫–፲፰። ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ
ሚስት ትኑረው፣ ፩ ቆሮ. ፯፥፪–፫። ይህ የእግዚአ
ብሔር ፈቃድ ነው፣ ከዝሙት እንድትርቁ፣ ፩ ተሰ.
፬፥፫።
ያዕቆብ ህዝቡን ከዝሙትና አስጠነቀቀ፣ ያዕቆ.
፫፥፲፪። በመግደላችሁ፤ እናም ዝሙት በመፈፀማ
ችሁ እንዲሁም በክፋታችሁ ለዘለዓለማዊው ጥፋት
በስላችኋል፣ ሔለ. ፰፥፳፮።
ዝሙት ፈጻሚዎች የቤተክርስቲያኗ አባል ለመ
ሆን ንስሀ መግባት አለባቸው፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፸፬–
፸፰።
ዞራም፣ ዞራማውያን
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ወደ ቃል ኪዳን
ምድር ለመምጣት ከኔፊ እና ከሌሂ ጋር የተባበረ የላ
ባን አገልጋይ (፩ ኔፊ ፬፥፴፩–፴፰)። በዞራም ታማ
ኝነት ምክንያት፣ ሌሂ ከሌሂ ልጆች ጋር አብሮ ባረ
ከው (፪ ኔፊ ፩፥፴–፴፪)። ትውልዶቹ ዞራማውያን
ተብለው ይታወቁ ነበር (ያዕቆ. ፩፥፲፫)።
የህይወት እንጀራ። ደግሞም ቅዱስ ቁርባን፤
ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት እንጀራ ነው። የቅዱስ
ቁርባን እንጀራ (ዳቦ) የክርስቶስን ሰውነት በምሳ
ሌነት ይወክላል።
የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ ዮሐ. ፮፥፴፫–፶፰።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፴፭
የህይወትን ዳቦና ውኃ ተመገቡ እናም ጠጡ፣
አልማ ፭፥፴፬። ዳቦንም የክርስቶስን ስጋ በማስታ
ወስ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፭–፯።
ዳቦ የክርስቶስ ስጋ ምልክት ነው፣ ት. እና ቃ.
፳፥፵፣ ፸፯ (ሞሮኒ ፬)።
የህይወት ዛፍ። ደግሞም ዔድን ተመልከቱ
በዔድን ገነት እና በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ
የሚገኝ ዛፍ (ዘፍጥ. ፪፥፱፤ ራዕ. ፪፥፯)። በሌሂ ህልም
ውስጥ የህይወት ዛፍ የእግዚአብሔርን ፍቅር የወ
ከለ እናም ከእግዚአብሔር ስጦታዎች ሁሉ ታላቅ
ነበር (፩ ኔፊ ፰፤ ፲፩፥፳፩–፳፪፣ ፳፭፤ ፲፭፥፴፮)።
ኪሩቤልንና የምትገለባበጥ የነበልባል ሰይፍ ወደ
ሕይወት ዛፍ የሚወስደውንም መንገድ ጠበቁ፣
ዘፍጥ. ፫፥፳፬ (አልማ ፲፪፥፳፩–፳፫፣ ፵፪፥፪–፮)።
ዮሐንስ የሕይወት ዛፍ አየ የዛፉም ቅጠሎች ለሕ
ዝብ መፈወሻ ነበሩ፣ ራዕ. ፳፪፥፪።
ሌሂ የህይወት ዛፍን አየ፣ ፩ ኔፊ ፰፥፲–፴፭። ኔፊ
አባቱ ያየውን ዛፍ አየ፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፰–፱። የብረት
በትር ወደ ህይወት ዛፍ ይመራል፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፭
(፩ ኔፊ ፲፭፥፳፪–፳፬)። ከህይወት ዛፍ የሚለያይ አሰ
ቃቂ ገደል ነበር፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፳፰፣ ፴፮። የተከለከ
ለውም ፍሬ እንደ ህይወት ዛፍ ተቃራኒ መኖሩ አስ
ፈላጊ ነበር፣ ፪ ኔፊ ፪፥፲፭። ወደ ጌታ ኑ እናም ከህ
ይወት ዛፍም ፍሬ ትካፈላላችሁ፣ አልማ ፭፥፴፬፣
፷፪። የመጀመሪያ ወላጆቻችን የህይወት ዛፍን መመ
ገብ ቢችሉ ኖሮ ለዘለዓለም ደስታ የሌላቸው በሆኑ
ነበር፣ አልማ ፲፪፥፳፮። ቃሉን የማትንከባከቡት
ከሆነ፣ ከህይወት ዛፍ ፍሬ በጭራሽ መቅጠፍ አት
ችሉም፣ አልማ ፴፪፥፵።
ጌታ በገነትም መካከል የሕይወትን ዛፍ ተከለ፣
ሙሴ ፫፥፱ (አብር. ፭፥፱)። ከህይወት ዛፍ በል
ተው እስከዘለአለም እንዳይኖሩ ዘንድ እግዚአብሔር
አዳምን ከኤደን አስወጣው፣ ሙሴ ፬፥፳፰–፴፩።
የህጻን ጥምቀት። ደግሞም ልጅ፣ ልጆች፤
መልስ መስጠት፣ ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣
ሀላፊነት፤ ደህንነት—የልጆች ደህንነት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—ጥምቀት ለህጻናት
አይደለም ተመልከቱ
ስምንት አመት ከሆነው ከተጠያቂነት እድሜ በታች
የሆኑትን ህጻናትን እና ልጆችን አስፈላጊ ሳይሆን የመ
ጥመቅ ልምድ። ጌታ የህጻን ጥምቀትን ኩነኔ ነው አለ
(ሞሮኒ ፰፥፲–፳፩)። ልጆች የዋህ እና ኃጢያት የሌ
ላቸው ናቸው። ተጠያቂ እስከሚሆኑ ድረስ ሰይ
ጣን ልጆችን ለመፈተን ሀይል የለውም (ት. እና ቃ.
፳፱፥፵፮–፵፯) ስለዚህ ንስሀ መግባት ወይም መጠ
መቅ አያስፈልጋቸውም። ልጆች በስምንት አመት
ላይ ይጠመቁ (ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭–፳፯)።
የሌዋውያን ክህነት። አሮናዊ ክህነት ተመልከቱ

የሔለማን ልጆች
የልሳኖች ስጦታ። ደግሞም ምላስ፤ የመንፈስ
ስጦታዎች ተመልከቱ
የተነሳሱ ሰዎች የማያውቁትን ቋንቋ ለመናገር፣
ለማስተዋል፣ እና ለመተርጎም የሚያስችላቸው
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ። በልሳኖች ስጦታ እናም
ናለን (እ.አ. ፩፥፯)።
በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ በሌላ ልሳ
ኖች ይናገሩ ጀመር፣ የሐዋ. ፪፥፬። በልሳን የሚ
ናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም፣
፩ ቆሮ. ፲፬፥፩–፭፣ ፳፯–፳፰። በልሳኖች መናገር
ለማያምኑ ምልክት ነው፣ ፩ ቆሮ. ፲፬፥፳፪–፳፰።
ከዚያም የእሳትና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ይመ
ጣል፤ እናም ከዚያ በኋላ በመላዕክት ልሳን መናገር
ትችላላችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫–፲፬። አማሌቂ ሁሉም
ሰዎች በልሳኖች መናገርን እንዲያምኑ አበረታታ፣
ኦምኒ ፩፥፳፭።
ለአንዳንዶቹ በልሳን መናገር ተሰጥቷቸዋል፣
ለሌላም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ተሰጥቷ
ቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፳፬–፳፭ (፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፣
ሞሮኒ ፲፥፰፣ ፲፭–፲፮)። የልሳኖች ስጦታ በህዝቦችህ
ላይ ይፍሰስ፣ ት. እና ቃ. ፻፱፥፴፮።
የልብርቲ እስር ቤት፣ ምዙሪ (ዩ.ኤስ.ኤ.)።
ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች ፍትሀዊ ባል
ሆነ ጉዳይ ከህዳር ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) እስከ ሚያ
ዝያ ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ድረስ የታሰሩበት ትንሽ
እስር ቤት። በእነዚህ አስቸጋሪ ጉዳዮች ላይ እያለ፣
ጆሴፍ አንዳንድ ራዕዮችን ተቀበለ፣ ትንቢቶችን
ሰጠ፣ እናም ለቅዱሳን አስፈላጊ የሆነ ደብዳቤ እን
ዲያነብ ተነሳሳ፣ ከዚህም የተወሰደ ምንባብ በት
ምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፻፳፩–፻፳፫ ውስጥ ይገ
ኛሉ።
የልጆች ደህንነት። ልጅ፣ ልጆች፤ ደህንነት—
የልጆች ደህንነት ተመልከቱ
የሐዋርያት ስራ። ደግሞም ሉቃስ ተመልከቱ
ለቴዎፍሎስ ሉቃስ የጻፈው ከሁለት ክፍል ስራ
ይህ መፅሐፍ ሁለተኛው ነው። የመጀመሪያው ክፍል
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ
እንደጻፈው ተብሎ ይታወቃል። ምዕራፍ ፩–፲፪ ከአ
ዳኝ ሞት እና ትንሳኤ ወዲያው በጴጥሮስ አመራር
በኩል የነበሩትን የአስራ ሁለት ሐዋሪያት አንዳንድ
ታላቅ የሚስዮን ስራዎችን ይመዘግባል። ምዕራፍ
፲፫–፳፰ የሐዋሪያው ጳውሎስን አንዳንድ ጉዞዎች
እና የሚስዮን ስራዎችን ይዘረዝራል።
የሔለማን ልጆች። ደግሞም ሔለማን፣ የአልማ
ልጅ፤ አንቲ-ኔፊ-ሌሂ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በሔለማን ሀላፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የሕይወት መፅሐፍ
ነት ስር ጀግናዎች የሆኑ አሞናዊያን ተብለው የሚ
ታወቁት የተቀየሩት ላማናውያን ልጆች (አልማ
፶፫፥፲፮–፳፪)።
ሔለማን ልጆች ተብለው ለመጠራት ብቁ እን
ደሆኑ አሰበባቸው፣ አልማ ፶፮፥፲። እናቶቻቸው
ጌታ እንደሚያድናቸው ጥርጣሬ እንዳይኖራቸው
አስተምረዋቸዋል፣ አልማ ፶፮፥፵፯። ላማናውያ
ንን አሸነፉ እናም በእምነታቸው ምክንያት ተጠብ
ቀው ማንኛቸውም አልተገደሉም፣ አልማ ፶፮፥፶፪–
፶፬፣ ፶፮፤ ፶፯፥፳፮።
የሕይወት መፅሐፍ። ደግሞም የመታሰቢያ
መፅሐፍ ተመልከቱ
በአንድ በኩል የህይወት መፅሐፍ የሰው ሀሳቦች
እና ስራዎች ሙሉነት፣ የህይወቱ መዝገብ ነው።
ነገር ግን ቅዱሣት መጻህፍት ከስሞቻቸው እና ከጻ
ድቅ ድርጊቶቻቸው በተጨማሪ ስለታማኝ የሰማይ
መዝገብ እንደሚጠበቅም ይጠቁማሉ።
የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፌ እደመስሰዋለሁ፣
ዘፀአ. ፴፪፥፴፫።
ድል የነሣው. . . ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ
አልደመስስም፣ ራዕ. ፫፥፭። ሌላ መጽሐፍም ተከ
ፈተ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው፣ ራዕ. ፳፥፲፪
(ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፮–፯)።
የጻድቃን ስሞች በሕይወት መፅሐፍ ውስጥ
ይጻፋሉ፣ አልማ ፭፥፶፰።
በጸሎቶቻችሁ ተቀደሱት ስሞች መፅሀፍ ውስጥ
ተመዝግበዋል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፪።
የመለየት ስጦታ። ደግሞም የመንፈስ ስጦታዎች
ተመልከቱ
ማስተዋል ወይም አንድ ነገርን በመንፈስ ሀይል
ማወቅ። የመለየት ስጦታ ከመንፈስ ስጦታዎች አንዱ
ነው። ይህም የሰዎችን እውነተኛ ጸባይ እና በመን
ፈስ መታየትን ምንጭና ትርጉምን ለይቶ የማወቅን
ችሎታ ይጨምራል።
ሰው ፊትን ያያል፥ እግዚአብሔር ግን ልብን
ያያል፣ ፩ ሳሙ. ፲፮፥፯። ክፉውን መልካም መል
ካሙን ክፉ ለሚሉ ወዮላቸው፣ ኢሳ. ፭፥፳ (፪ ኔፊ
፲፭፥፳)።
የእግዚአብሔር ነገር በመንፈስ የሚመረመር
ነው፣ ፩ ቆሮ. ፪፥፲፬። ለአንዱም መናፍስትን የመ
ለየት ስጦታ ተስጥቷል፣ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፲።
አሞን ሀሳቡን ለመረዳት ችሏል፣ አልማ
፲፰፥፲፰። ድምፁ አነስተኛ ቢሆንም እንኳን የሰ
ሙት ውስጣቸውን ሰንጥቆ ገብቶ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፫።
እንዳትታለሉ፣ ከሁሉም የሚበልጡትን ስጦታ
ዎች ፈልጉ፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፰፣ ፳፫። የቤተክ
ርቲያኗ መሪዎች የመንፈስ ስጦታዎችን ለይተው
እንዲያውቁ ተሰጥቷቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፳፯።

፻፴፮
ብሩህ የሆነ ሰውነትም ሁሉንም ነገሮች ይረዳል፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፯።
ሙሴ ምድርን አየ፤ እና በእግዚአብሔር መንፈስ
ለይቶ አወቀ፣ ሙሴ ፩፥፳፯።
የመላእክት አለቃ። ደግሞም ሚካኤል፤ አዳም
ተመልከቱ
ሚካኤል፣ ወይም አዳም፣ የመላእክት አለቃ
ወይም የመላእክት መሪ ነው።
ጌታ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በመለከት ከሰ
ማይ ይወርዳል፣ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮። ሚካኤል የመላእ
ክት አለቃ ነው፣ ይሁዳ ፩፥፱ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፮፣
፹፰፥፻፲፪፣ ፻፳፰፥፳–፳፩)።
የመልከ ጼዴቅ ክህነት። ደግሞም መልከ
ጼዴቅ፤ ሽማግሌ፤ ክህነት ተመልከቱ
የመልከ ጼዴቅ ክህነት ከፍተኛው ወይም ታላቁ
ክህነት ነው፤ የመልከ ጼዴቅ ክህነት የቤተክርስቲያኗ
መንፈሳዊ በረከቶች ቁልፎችም ያለው ነው። በከፍ
ተኛው ክህነት ስነስርዓቶች በኩል የአምላክነት ሀይል
በሰው የሚገለፅበት ነው (ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰–፳፭፤
፻፯፥፲፰–፳፩)።
እግዚአብሔር ይህን ከፍተኛ ክህነት ለአዳም
ገለጸ። በሁሉም ዘመናት የአባቶች አለቃዎችና ነቢ
ያት ይህ ስልጣን ነበራቸው (ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–
፲፯)። በመጀመሪያ ይህም እንደ እግዚአብሔር ልጅ
ስርዓት ቅዱስ ክህነት ተብሎ ይጠራ ነበር። ይህም
በኋላ እንደ መልከ ጼዴቅ ክህነት ታወቀ (ት. እና ቃ.
፻፯፥፪–፬)።
የእስራኤል ልጆች ለመልከ ጼዴቅ ክህነት መብ
ቶችና ቃል ኪዳኖች ብቁ ባልሆኑበት ጊዜ፣ ጌታ
ከፍተኛውን ህግ ወሰደ እናም ዳግማዊን ክህነትና
ዳግማዊን ህግ ሰጣቸው (ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–፳፮)።
እነዚህም የአሮናዊ ክህነትና የሙሴ ህግጋት ተብለው
ይጠሩ ነበር። ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ፣ የመልከ
ጼዴቅ ክህነትን ለአይሁዶች ደግሞም መለሰ እናም
በመካከላቸውም ቤተክርስቲያኗን እንደገና መገን
ባት ጀመረ። ነገር ግን፣ ክህነት እና ቤተክርስቲያኗ
በክህደት ምክንያት እንደገና ጠፉ። በኋላም እነዚህ
በጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ በኩል በዳግም ተመለሱ
(ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪–፲፫፤ ፻፳፰፥፳፤ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፸፫)።
በመልከ ጼዴቅ ክህነት ውስጥ የሽማግሌዎች፣
የሊቀ ካህናት፣ የፓትሪያርክ፣ የሰባዎች፣ እና የሐ
ዋርያ ሀላፊነቶች ይገኛሉ (ት. እና ቃ. ፻፯)። የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ሁልጊዜም በምድር ላይ ያለው የእግ
ዚአብሔር መንግስት ክፍል ይሆናል።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያን ፕሬዘደንት የከፍተኛው ወይም የመልከ
ጼዴቅ ክህነት ፕሬዘደንት ነው፣ እናም በምድር ላይ
ያለችው የእግዚአብሔር መንግስትን በሚመለከት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፴፯
ሁሉንም ቁልፎች የያዘ ነው። የፕሬዘደንትነት ጥሪ
የሚያዘው በአንድ ጊዜ በአንድ ሰው ብቻ ነው፣ እና
በምድር ላይ የክህነት ቁልፎችን በሙሉ ለመጠ
ቀም ስልጣን ያለው እርሱም ብቻ ነው (ት. እና ቃ.
፻፯፥፷፬–፷፯፤ ፻፴፪፥፯)።
ክርስቶስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሥርዓት ለዘላ
ለም ካህን ይሆናል፣ መዝ. ፻፲፥፬ (ዕብ. ፭፥፮፣
፲፣ ፯፥፲፩)።
የመልከ ጼዴቅ ክህነት ወንጌሉን ያስተዳድራል፣
ዕብ. ፯ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፰–፳፭)።
መልከ ፄዴቅ ታላቅ እምነትን ተለማመደ፣ የሊቀ
ካህንነት ሀላፊነትን ተቀበለ፣ አልማ ፲፫፥፲፰።
የመልከ ጼዴቅ ክህነት ለጆሴፍ ስሚዝ እና ለኦ
ሊቨር ካውደሪ ተሰጠ፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪–፲፫
(ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፪)። ይህ ክህነት የሚቀበለው በመ
ሀላና በቃል ኪዳን ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፫–፵፪።
ሁለት ክፍሎች ወይም ዋና ክፍሎች አሉ፣ የመልከ
ጼዴቅ እና አሮናዊ ክህነት፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፮።
የመልከ ጼዴቅ ክህነት መንፈሳዊ በረከቶችን በሙሉ
ለማስተዳደር መብቶች አለው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፰–
፲፰። ሙሴ፣ ኢልያ፣ እና ኤልያስ ለጆሴፍ ስሚዝ
እና ለኦሊቨር ካውደሪ የክህነት ቁልፎችን ሰጧ
ቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩–፲፮። ለእናንተ ለክህ
ነት ስልጣኔ አባል የሆኑትን ባለስልጣኖች፣ የእ
ዚያን ቁልፎች እንዲይዙ አሁን እሰጣችኋለሁ፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፫።
የመመርመር ስጦታ። የመለየት ስጦታ
ተመልከቱ
የመታሰቢያ መፅሐፍ። ደግሞም የሕይወት
መፅሐፍ፤ የትውልድ ሐረግ ተመልከቱ
በአዳም የተጀመረ በውስጡ የትውልዱ ስራ
ዎች የተመዘገቡበት መፅሐፍ፤ ደግሞም ከእዚያ
ጊዜ ጀምሮ በነቢያት እና በታማኝ አባላት የተጠ
በቁ እንደዚህ አይነት መዝገቦች። አዳም እና ልጆቹ
በመነሳሻ መንፈስ የጻፉበት የመታሰቢያ መፅሐፍ፣
እና የትውልድ ሐረግን የያዘ የትውልድ መፅሐፍን
ጠበቁ (ሙሴ ፮፥፭፣ ፰)። እንደዚህ አይነት መዝ
ገቦች በመጨረሻ የሚፈረድብንን የመወሰን ክፍል
ይኖራቸው ይሆናል።
የመታሰቢያ መጽሐፍ ተፅፎ ነበር፣ ሚል.
፫፥፲፮–፲፰ (፫ ኔፊ ፳፬፥፲፮–፲፰)።
በመታሰቢያ መጽሐፍ ውስጥ ተፅፈው የማይ
ገኙት ሁሉ በእዚያ ቀን ምንም ውርስ አያገኙም፣
ት. እና ቃ. ፹፭፥፱። ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ
እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተፈረደባቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፯። የሙታናችንን መዝገቦች የያ
ዘን መፅሀፍ እናቅርብ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፬።
የመታሰቢያ መጻህፍቶችም ተጠበቁ፣ ሙሴ
፮፥፭–፰። የመታሰቢያ መጻህፍቶች አሉን፣ ሙሴ

የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ
፮፥፵፮። አብርሐም ለትውልዶቹ መዝገብ ለመጻፍ
ጣረ፣ አብር. ፩፥፴፩።
የመቶ አለቃ
በሮሜ ጦር ሰራዎት ውስጥ ከሀምሳ እስከ አንድ
መቶ የሆኑ የሰዎች ቡድኖችን የሚያዝ ባለስልጣን።
እንደዚህ አይነት ቡድን የሮሜ የክፍለ ጦር አንድ
አስራስድስተኛ ክፍል ነበር። (ደግሞም ማቴ. ፰፥፭፤
ሉቃ. ፳፫፥፵፯፤ ስራዎች ፲፥፩–፰ ተመልከቱ።)
የመንፈስ ስጦታዎች። ደግሞም ስጦታ
ተመልከቱ
ብቁ ለሆኑ ግለሰቦች ለእራሳቸው ጥቅምና ሌሎ
ችን ለመባረክ እንዲጠቀሙበት፣ ጌታ የሚሰጠው
ልዩ መንፈሳዊ በረከቶች። ለመንፈስ ስጦታዎች ልዩ
መግለጫ ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ፵፮፥፲፩–
፴፫፤ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፩–፲፪፤ ሞሮኒ ፲፥፰–፲፰ አጥኑ።
የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ፣
፩ ቆሮ. ፲፪፥፴፩ (፩ ቆሮ. ፲፬፥፩)።
ኔፋውያን ብዙ የመንፈስ ስጦታዎች ተሰጥቷቸ
ዋል፣ አልማ ፱፥፳፩። ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል
አይሰራም ለሚል ወዮለት፣ ፫ ኔፊ ፳፱፥፮። እግ
ዚአብሔር ለታማኝ ስጦዎችን ይሰጣል፣ ሞር.
፱፥፯። ስጦታዎች በክርስቶስ መንፈስ ይሰጣሉ፣
ሞሮኒ ፲፥፲፯።
፲፩ ብዙ ስጦታዎች ስላሉ፣ እያንዳንዱም ሰው
አንድ ስጦታ በእግዚአብሔር መንፈስ ተስጥቶ
ታል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፲፩። የቤተክርቲያኗ መሪ
ዎች ስጦታዎችን ለይተው እንዲያውቁ ተሰጥቷቸ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፮፥፳፯። የቤተክርስቲያኗ ፕሬ
ዘደንት እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያኗ መሪ የሚ
ሰጣቸው ስጦታዎች በሙሉ አሉት፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፺፩–፺፪።
የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ፤ ስጦታ፤ እግዚአብሔር፣ አምላክ፤
የመንፈስ ስጦታዎች ተመልከቱ
የመንፈስ ቅዱስን ቋሚ ተፅዕኖ ማግኘት ብቁ
የሆነ የእያንዳንዱ የተጠመቀ የቤተክርስቲያኗ አባል
መብት ነው። ወደ እውነተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ሰው ከተጠመቀ በኋላ፣ ትክክለኛው
ስልጣን ባለው ሰው እጆች በመጫን የመንፈስ ቅዱስ
ስጦታን ይቀበላል(የሐዋ. ፰፥፲፪–፳፭፤ ሞሮኒ ፪፤
ት. እና ቃ. ፴፱፥፳፫)። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን
መቀበል እንደ እሳት ጥምቀት ነው ይባላል (ማቴ.
፫፥፲፩፤ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፩)።
ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ፣ እንዲጠመቁ፣ እና
የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ እንዲቀበሉ ታዝዘ
ዋል፣ የሐዋ. ፪፥፴፰። ጴጥሮስ እና ዮሐንስ የመን
ፈስ ቅዱስ ስጦታን እጆችን በመጫን ሰጡ፣ የሐዋ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የመንፈስ አለም
፰፥፲፬–፳፪። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው እጆችን
በመጫን ነው፣ የሐዋ. ፲፱፥፪–፮።
የኃጢአታችሁ ስርየት የሚመጣው በእሳትና
በመንፈስ ቅዱስ ነው፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯።
እጆችን በመጫን የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ስለ
መስጠት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፬።
የመንፈስ አለም። ሲዖል፤ ቅድመ ምድራዊ
ህይወት፤ ገነት ተመልከቱ
የመንፈስ እስር ቤት። ሲዖል ተመልከቱ
የመንፈስ ፍጥረት። ደግሞም መፍጠር፣
ፍጥረት፤ ሰው፣ ሰዎች ተመልከቱ
ጌታ ሁሉንም ነገሮች በፍጥረታዊ አካል ከመ
ፈጠራቸው በፊት በመንፈሳዊ አካል ተፈጥረው
ነበር (ሙሴ ፫፥፭)።
ጌታ እያንዳንዱን ተክል በምድር ከመኖሩ በፊት
ፈጥሮት ነበር፣ ዘፍጥ. ፪፥፬–፮ (አብር. ፭፥፭)።
ሁሉንም ነገሮች በመንፈሴ ኃይል መጀምሪያ
ስጋዊ ሁልተኛ መንፈሳዊ የሆኑትን ፈጥሬአቸዋ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፩–፴፪። መንፈሳዊ ነገሩ
ጊዜአዊ በሆነው ምስል ነው፣ ት. እና ቃ. ፸፯፥፪።
እኔ አለምንና ስጋ ከማግኘታቸው በፊት ሰዎችን
የፈጠርኩኝ ነኝ፣ ሙሴ ፮፥፶፩።
የመጀመሪያው ራዕይ። ደግሞም ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ፤ የወንጌል ዳግም መመለስ
ተመልከቱ
እግዚአብሔር አብ እና ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ
ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በጥሻ ውስጥ የታዩበት።
በጸደይ ፲፰፻፳ (እ.አ.አ.) ውስጥ፣ ጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ አስራ አምስት አመቱ ነበር። በፓልማይራ፣
ኒው ዮርክ ከተማ፣ ውስጥ ከቤተሰቡ ጋር ይኖር
ነበር። ከቤተሰቡ ቤት በስተምዕራብ በኩል የትትልቅ
ዛፎች ጥሻ ነበር። ጆሴፍ ወደዚህ ቦታ የትኛው ቤተ
ክርስቲያን ትክክል እንደሆነ ለእግዚአብሔር ለመጸ
ለይ ሄደ። መፅሐፈ ሞርሞንን እያነበበ እያለ መልሱን
ከእግዚአብሔር መፈለግ እንዳለበት ተነሳስቶ ነበር
(ያዕ. ፩፥፭–፮)። ለጸሎቱ መልስ፣ አብና ወልድ ለእ
ርሱ ታዩት እናም በእዚያ ጊዜ በምድር ላይ የነበሩ
ትን ማንኛውንም ቤተክርስቲያናት አባል እንዳይ
ሆን ነገሩት፣ ሁሉም የተሳሳቱ ነበሩና (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፲፭–፳)። ይህም ቅዱስ አጋጣሚ የወንጌሉን እና
የክርስቶስ እውነተኛ ቤተክርስቲያን ዳግም መመለስ
ያመጣ የተከታተሉ ድርጊቶችን ጀመረ።
የመጀመሪያው ፍሬዎች
በዘመን የሚሰበሰብ የመጀመሪያው አዝመራ።
በብሉይ ኪዳን ዘመናት፣ እነዚህ ለጌታ ቀርበው ነበር
(ዘሌዋ. ፳፫፥፱–፳)። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ

፻፴፰
ከሞት የተነሳ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያው
አዝመራ ነው (፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፣ ፳፫፤ ፪ ኔፊ ፪፥፱)።
ወንጌልን የተቀበሉ እና እስከ መጨረሻ በታማኝነት
የጸኑ፣ የእግዚአብሔር ስለሆኑ፣ በምሳሌነት የመጀ
መሪያ ፍሬዎች ናቸው።
በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት ለእግዚአብሔር
በኵራት ናቸው፣ ራዕ. ፲፬፥፬።
መጀምሪያ ከእርሱ ጋር የሚወርዱት፣ የመጀ
መሪያ ፍሬዎች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፺፰።
የመጨረሻ ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት።
ደግሞም የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት፤
የጊዜዎች ምልክቶች ተመልከቱ
አሁን የምንኖርባት ዘመን። ከጌታ ዳግም ምፅዓት
በፊት ያሉ ቀናት (ዘመን)።
በኋለኛው ዘመን የሚያገኛችሁን እነግራችኋ
ለሁ፣ ዘፍጥ. ፵፱፥፩። የሚቤዠኝ በመጨረሻም
ዘመን በምድር ላይ ይቆማል፣ ኢዮብ ፲፱፥፳፭።
በዘመኑም ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ይመሰረ
ታል፣ ኢሳ. ፪፥፪።
በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመ
ጣል፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፩–፯። በመጨረሻው ቀን የሚያ
ሾፉት ዳግም ምፅዓትን ይክዳሉ፣ ፪ ጴጥ. ፫፥፫–፯።
እኔ የመጨረሻውን ቀን በተመለከተ እተነብይላ
ችኋለሁ፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፲፬–፴።
በመጨረሻ ቀናትም በዚህ፣ እንዲሁም በኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስ
ቲያን፣ ስም ነው ቤተክርስቲያኔ የምትጠራው፣
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬።
ክርስቶስ በመጨረሻው ቀናት፣ ይመጣል፣ ሙሴ
፯፥፷።
የመጨረሻው እራት። ደግሞም ቅዱስ ቁርባን፤
ፋሲካ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን መሰረት፣ ኢየሱስ ከመታሰሩና
ከመሰቀሉ በፊት የበላው የመጨረሻ ምግብ (ሉቃ.
፳፪፥፲፬–፲፰)። እርሱ እና አስራ ሁለት ሐዋሪያቱ
ይህን ምግብ በፋሲካ በሉት (ማቴ. ፳፮፥፲፯–፴፤
ማር. ፲፬፥፲፪–፲፰፤ ሉቃ. ፳፪፥፯–፲፫)።
አዳኝ እንጀራን እና ወይንን ባረከ እናም ለሐዋ
ሪያት ሰጠ፣ ማቴ. ፳፮፥፳፮–፳፱ (ማር. ፲፬፥፳፪–
፳፭፣ ሉቃ. ፳፪፥፯–፳)። ኢየሱስ የሐዋርያትን እግር
አጠበ፣ ዮሐ. ፲፫። ይሁዳ ኢየሱስን የሚክድ እንደሆነ
ተነገረ፣ ዮሐ. ፲፫፥፳፩–፳፮ (ማቴ. ፳፮፥፳–፳፭)።
የመፅሐፈ ሞርሞን ምስክሮች። ደግሞም
መፅሐፈ ሞርሞን፤ ምስክር ተመልከቱ
ጌታ ከነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በተጨማሪ ሌሎችን
ስለመፅሐፈ ሞርሞን መለኮታዊነት ምስክር እን
ዲሰጡ አዘዘ (ት. እና ቃ. ፲፯፤ ፻፳፰፥፳)። የእነዚ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፴፱
ህን ምስክሮች ቃላት በመፅሐፈ ሞርሞን መጀምሪያ
ገጾች “በመግቢያው” ውስጥ ተመልከቱ።
በሶስት ሰዎች ቃል ቃሌን አፀናለሁ፣ ፪ ኔፊ
፲፩፥፫። ምስክሮች ለሰዎች ልጆች የእርሱን ቃል
ምስክርነት ይሰጣሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፪–፲፫። በሦስት
ሰዎች አንደበት፣ እነዚህ ነገሮች ይፀናሉ፣ ኤተር
፭፥፬።
በእምነት ሶስቱ ምስክቶች ሰሌዳዎችን ያያሉ፣
ት. እና ቃ. ፲፯።
የሙሴ ህግ። ደግሞም ህግ፤ ሙሴ፤ ንጹህ እና
ርኩስ፤ አሮናዊ ክህነት ተመልከቱ
እግዚአብሔር ያላከበሩትን ታላቁን ህግ ለመተ
ካት ለእስራኤል ቤት ህግጋትን በሙሴ በኩል ሰጠ
(ዘፀአ. ፴፬፤ ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአ. ፴፬፥፩–፪፤ ጆ.ስ.ት.፣
ዘዳግ. ፲፥፪ [ተጨማሪ])። የሙሴ ህግ ሰዎችን ስለ
ሀላፊነቶቻቸው እንዲያስታውሱ የሚያደርጉ ብዙ
መሰረታዊ መርሆችን፣ ደንቦችን፣ ቅደም ተከተ
ሎችን፣ እና ምልክቶችን የያዙ ናቸው። ይህም እነ
ርሱን ስለእግዚአብሔርና ለእርሱ ስላላቸው ሀላ
ፊነት እንዲያስታውሱ የሚያደርግ (ሞዛያ ፲፫፥፴)
ስነምግባራዊ፣ ግብረገባዊ፣ ሀይማኖታዊ ህግን እና
ስጋዊ ትእዛዛትንና እንደ መስዋዕት (ዘሌዋ. ፩–፯)
አይነት ድርጊቶችን የያዘ ነው። አስሩ ትእዛዛት እና
ብዙ ሌሎቹ የግብረገባዊና የስነምግባር ዋጋ ትእዛዛት
እንደነበሩ፣ እምነት ንስሀ መግባት፣ በውሀ መጠ
መቅ፣ እና የኃጢያት ስርየት የህጉ ክፍሎች ናቸው።
ብዙዎቹ የስርዓት ህጎች ደምን በማፍሰስ መስዋዕት
ማድረግን በፈጸመው (አልማ ፴፬፥፲፫–፲፬) በኢየሱስ
ሞት እና ትንሳኤ ተሟልተዋል። ህጉ የተፈጸመው
በአሮናዊ ክህነት ስር ነበር እና ይህን የሚከተሉትን
ወደክርስቶስ የሚያመጣ መዘጋጃ ወንጌል ነበር።
እንደ መጀመሪያውም ህግን እሰጣቸዋለሁ፣ ነገር
ግን ይህም የስጋዊ ትእዛዝ ህግ ይሆናል፣ ጆ.ስ.ት.፣
ዘፀአ. ፴፬፥፩–፪።
ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ሆኖ
አል፣ ገላ. ፫፥፲፱–፳፬።
የሙሴን ህግ እንጠብቃለን፣ እናም ህጉ እስከሚ
ፈፀም ድረስ በፅኑነት ወደፊት ወደ ክርስቶስ እንመ
ለከታለን፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፬–፴። ደህንነት በሙሴ ህግ
ብቻ አይመጣም፣ ሞዛያ ፲፪፥፳፯–፲፫፥፴፪። በእኔም
የሙሴ ህግ ተፈፀሟል፣ ፫ ኔፊ ፱፥፲፯። ለሙሴ የተ
ሰጠው ህግ በእኔ መጨረሻ አለው፣ ፫ ኔፊ ፲፭፥፩–፲።
ባለመታዘዝ ምክንያት የሥጋ ትእዛዝ ሕግጋትን
በመተው ሙሴን እና ቅዱስ ክህነትን ከእስራኤል
ልጆች መካከላቸው አወጣ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፳፫–
፳፯።
የሙት ባህር
ከዮርዳኖስ ሸለቆ በደቡብ አካባቢ የሚገኝ የጨው

የሚስጥር ስብሰባ
ባህር። የጨው ባህርም ተብሎ ይታወቃል። የዚህ
ውጪም ከሜድትሬኒያን ባህር ፫፻፺፭ ሜትር በታች
ነው። ሰዶም፣ ገሞራ፣ እና ዞዓር ወይም ቤላ ከተማ
ዎች በዚህ ዳርቻ አጠገብ ነበሩ (ዘፍጥ. ፲፬፥፪–፫)።
ትንቢትን በማሟላት እና እንደ አዳኝ ዳግም ምፅ
ዓት ምልክቶች አንዱ፣ የሙት ባህር ውሀዎች ይፈ
ወሳሉ፣ እናም በእዚያም ህይወት ይበለፅጋሉ (ሕዝ.
፵፯፥፰–፱)።
የሚስዮን ስራ። ደግሞም መስበክ፤ ወንጌል
ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን በስራና በምሳሌ
መካፈል።
መድኃኒትንም የሚያወራ እግሩ በተራሮች ላይ
እጅግ ያማረ ነው፣ ኢሳ. ፶፪፥፯። እኔ ራሴ በጎቼን
እሻለሁ እፈልግማለሁ፣ ሕዝ. ፴፬፥፲፩።
ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ማር. ፲፮፥፲፭
(ሞር. ፱፥፳፪)። አዝመራውም አሁን እንደ ነጣ እር
ሻውን ተመልከቱ፣ ዮሐ. ፬፥፴፭። ካልተላኩ እን
ዴት ይሰብካሉ፣ ሮሜ ፲፥፲፭።
የእግዚአብሔርን ቃል በትጋት አስተምሯቸው፣
ያዕቆ. ፩፥፲፱። ጌታ ለሀገሮች ሁሉ ቃሉን እንዲያ
ስተምሩ ሰጥቷል፣ አልማ ፳፱፥፰።
የወንጌሌ ሙላት በደካሞች እና በተራ ሰዎች
ይታወጅ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፳፫። በሰዎች ልጆች መካ
ከል ድንቅ ስራ ሊመጣ ነው፣ ት. እና ቃ. ፬፥፩። በቀ
ኖቻችሁ ሁሉ ብታገለግሉ፣ እናም አንድም ነፍስም
ቢሆን እንኳን ወደ እኔ ብታመጡ፣ ደስታችሁ እን
ዴት ታላቅ ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፭። በእኔ
የተመረጡት ድምጼን ይሰማሉ እና ልባቸውን አያ
ደንድኑም፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯። ወንጌሌን በመስ
በክ ሁለት በሁለት በመሆን ወደፊት ትሄዳላችሁ፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፮። ድምፅ ከዚህ ቦታ ሁሉ ወደፊት
መሄድ አለበት፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፷፬። አፎቻችሁን
ከፍታችሁ ወንጌሌን ስበኩ፣ ት. እና ቃ. ፸፩፥፩።
በሰጠኋችሁ ራዕዮች እና ትእዛዛት በኩል እውነቶ
ችን አውጁ፣ ት. እና ቃ. ፸፭፥፬። የተጠነቀቀ ሰው
ጎረቤቱን ማስጠንቀቁ አስፈላጊ ነው፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፹፩ (ት. እና ቃ. ፴፰፥፵–፵፩)። ጌታ ወንጌ
ልን ለሚሰብኩት ለቤተሰቦቻቸው እርዳታ ይሰጣል፣
ት. እና ቃ. ፻፲፰፥፫። የእግዚአብሔር አገልጋዮች
ይሄዳሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፴፰። ታማኝ ሽማግ
ሌዎችም ከዚህ ህይወት ሲሄዱ አገልግሎታቸውን
ይቀጥላሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፯።
የሚስጥር ስብሰባ። ደግሞም ቃየን፤
የጋድያንቶን ዘራፊዎች ተመልከቱ
የቡድንን ክፉ አላማዎችን ለማከናወን በመሀላ
አብረው የተሳሰሩ የሰዎች ድርጅት።
የሀሰት አባት የሰው ልጆችን በግድያ የሚስጥር

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የሚያሰክር መጠጥ
ሰብሰባ በጠበጠ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፱። የጭለማ የሚስጥር
ስራዎችን አጠፋ ዘንድ ያስፈልገኛል፣ ፪ ኔፊ ፲፥፲፭።
የእግዚአብሔር ፍርድ በሚስጥራዊው ህብረት ላይ
እንደዚህ መጣ፣ አልማ ፴፯፥፴። ጋድያንቶ የኔ
ፊን ህዝብ መቡሉ ጥፋት ሊያመጣ ነበር፣ ሔለ.
፪፥፬–፲፫። ሰይጣን በህዝቡ ልብ ውስጥ የሚስጥር
መሀላ እና ቃል ኪዳን እንዲሰሩ አደረጋቸው፣ ሔለ.
፮፥፳፩–፴፩። ጌታም በሚስጢራዊ ህብረት አይሰ
ራም፣ ኤተር ፰፥፲፱። ሚስጢራዊ ህብረት የሚደ
ግፍ ማንኛውም ሀገር ይጠፋል፣ ኤተር ፰፥፳፪–፳፫።
እነርሱም በሚስጢራዊው ህብረት ምክንያት የነቢያ
ቱን ቃላት በሙሉ አልተቀበሉም፣ ኤተር ፲፩፥፳፪።
ከቃየን ቀናት ጀምሮ፣ ሚስጥር ህብረቶች ነበሩ፣
ሙሴ ፭፥፶፩።
የሚያሰክር መጠጥ። የጥበብ ቃል ተመልከቱ
የማስተዋል ስጦታ። የመለየት ስጦታ
ተመልከቱ
የማዕዘን ድንጋይ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
የህንጻን መሰረት ማዕዘን የሚሰራበት ዋናው ድን
ጋይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና የማዕዘን ድንጋይ ተብሎ
ተጠርቷል (ኤፌ. ፪፥፳)።
ግንበኞች የናቁት ድንጋይ፥ እርሱ የማዕዘን ራስ
ሆነ፣ መዝ. ፻፲፰፥፳፪ (ማቴ. ፳፩፥፵፪–፵፬፣ ማር.
፲፪፥፲፣ ሉቃ. ፳፥፲፯፣ የሐዋ. ፬፥፲–፲፪)።
አይሁዶች የማዕዘን ድንጋይን አስወገዱ፣ ያዕቆ.
፬፥፲፭–፲፯።
የማይሞት፣ አለሟችነት። ደግሞም ስጋዊ፣
የሚሞት፤ ትንሳኤ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤
ደህንነት ተመልከቱ
ለዘለአለም ከሞት በተነሳ ሁኔታ፣ ለስጋዊ ሞት
ተገዢ በማይሆንበት የመኖር ጉዳይ።
ተነሥቶአል፣ ማር. ፲፮፥፮። እንዲሁ ሁሉ በክ
ርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፪።
የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ፣ ሞት ድል
በመነሣት ተዋጠ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፶፫–፶፬። ክርስ
ቶስ ሞትን ሽሮአልና አለመጥፋትን አውጥቶአል፣
፪ ጢሞ. ፩፥፲።
አለሟችነት ስጋና መንፈስ እንደነበሩ በድጋሚ
ማገጣጠም ነው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፫። መንፈሶች ከሰው
ነታቸው ጋር አንድ በመሆን የማይጠፉ የማይሞቱ
ይሆናሉ፣ አልማ ፲፩፥፵፭።
ታማኝ በዘላለም ሕይወት ዘውድ አክሊልም
ይጫንላችኋል፣ ት. እና ቃ. ፸፭፥፭። ምድር የተ
ቀደሰች፣ የማትጠፋ ትሆናለች፣ ት. እና ቃ. ፸፯፥፩
(ት. እና ቃ. ፻፴፥፱)።

፻፵
የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አም
ጥቶም የማሳለፍ የእግዚአብሔር ስራ እና ክብር ይህ
ነው፣ ሙሴ ፩፥፴፱።
የማይጠፋ፣ የማይጠፋ ህይወት። የማይሞት፣
አለሟችነት ተመልከቱ
የምድር ዳርቻ። አለም—የአለም መጨረሻ
ተመልከቱ
የሞት ቅጣት። ደግሞም ግድያ ተመልከቱ
ለተሰራ ወንጀል፣ በልዩም ከግድያ ቅጣት ጋር
የተያያዘ፣ የሞት ቅጣት።
የሰውን ደም የሚያፈስስ ሁሉ ደሙ በሰው
ይፈስሳል፣ ዘፍጥ. ፱፥፮ (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ.
፱፥፲፪–፲፫)። ነፍሰ ገዳዩም ፈጽሞ ይገደል፣ ዘኁል.
፴፭፥፲፮።
እያወቀ የሚገድል ይሞታልና፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፭።
በህግ መሰረት እንድትሞት ተፈርዶብሀል፣ አልማ
፩፥፲፫–፲፬። የገደለውም በሞት ተቀጥቷል፣ አልማ
፩፥፲፰። ህጉ የገደለውን ሰው ህይወት ይጠይቃል፣
አልማ ፴፬፥፲፪።
የሚገድልም ይገደላል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፱።
የሞዛያ ልጆች። ደግሞም ሒምኒ፤ ሞዛያ፣
የቢንያም ልጅ፤ አሞን፣ የሞዛያ ወንድ ልጅ፤
አሮን፣ የሞዛያ ልጅ፤ ኦምነር ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ መልአክን ያዩ እና
ንስሀ እንዲገቡ የጠራቸው የንጉስ ሞዛያ አራት
ልጆች። ስማቸው አሞን፣ አሮን፣ ኦምነር፣ እና
ሒምኒ ነበሩ (ሞዛያ ፳፯፥፴፬)። ለአስራ አራት
አመት ወንጌልን ለላማናውያን በውጤታማነት
በመስበክ አሳለፉ። በላማናውያን መካከል የነበ
ረው አገልግሎታቸው መዝገብ የተሰጠው በመፅ
ሐፈ አልማ፣ ምዕራፍ ፲፯ እስከ ፳፮ ውስጥ ነው።
በመጀመሪያ ቤተክርስቲያኗን ለማጥፋት የሞከሩ
እምነት የሌላቸው ነበሩ፣ ሞዛያ ፳፯፥፰–፲ (አልማ
፴፮፥፮)። በመላዕክ ተገሰጸ እናም ንስሀ ገቡ፣ ሞዛያ
፳፯፥፲፩–፲፪፣ ፲፰–፳። ለላማናውያን ለመስበክ
ፈቃድ አገኙ፣ ሞዛያ ፳፰፥፩–፯።
የሰለስቲያል ክብር። ደግሞም ከፍተኛነት፤
የክብር ደረጃዎች፤ የዘለዓለም ህይወት
ተመልከቱ
ሰው ከእዚህ ህይወት በኋላ ለማግኘት የሚችለው
ከሶስቱ ከፍተኛው የክብር ደረጃ። በእዚህም ጻድቅ
የሆነው ከእግዚአብሔር አብ እና ከልጁ ኢየሱስ ክር
ስቶስ ፊት ይኖራል።
ደግሞ ሰማያዊ አካል አንድ ነው፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵
(ት. እና ቃ. ፸፮፥፺፮)። ጳውሎስ ወደ ሦስተኛው
ሰማይ ድረስ ተነጠቀ፣ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፪።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፵፩
የሰለስቲያል ክብር በራዕይ ታየ፣ ት. እና ቃ.
፸፮፥፶–፸። ቅዱሳን በሰለስቲያል አለም ቦታ ከፈ
ለጉ፣ መዘጋጀት አለባቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፯።
በሰለስቲያል መንግስት ህግጋት ለመኖር የማይ
ችል በሰለስቲያል ክብር ለመኖር አይችልም፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፲፭–፳፪። በሰለስቲያል ክብር
ውስጥ ሶስት ሰማያት አሉ፣ ከፍተኛውን የማግኘት
ቅድመ ሁኔታ ተዘርዝረዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፩–
፪። በተጠያቂነት እድሜዎች ከመድረሳቸው በፊት
የሞቱትን ልጆች ሁሉ በሰማይ ሰለስቲያል መንግ
ስት ውስጥ ይድናሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፲።
የሰማይ ሸንጎ። ደግሞም ቅድመ ምድራዊ
ህይወት፤ የሰማይ ጦርነት፤ የቤዛነት ዕቅድ
ተመልከቱ
በቅድመ ምድራዊ ህይወት ወደዚህች ምድር
ለሚመጡት ለመንፈስ ልጆቹ አብ አላማውን ያቀ
ረበበት ጊዜ።
የእግዚአብሔርም ልጆች ሁሉ እልል አሉ፣
ኢዮብ ፴፰፥፬–፯። ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋ
ክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፣ ኢሳ. ፲፬፥፲፪–
፲፫።
በሰማይ ሰልፍ ሆነ፣ ራዕ. ፲፪፥፯–፲፩።
ከመወላዳቸው በፊት፣ የመጀመሪያውን ትም
ህርት በመንፈሶች አለም ተቀበሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፶፮።
ሰይጣን በቅድመ ምድራዊ ህይወት አመጸ፣
ሙሴ ፬፥፩–፬። አለም ከመፈጠሯ በፊት እውቀ
ተኛዎችም ተደራጅተው ነበር፣ አብር. ፫፥፳፪።
አምላኮች ተመካከሩ፣ አብር. ፬፥፳፮። አምላኮች
የተማከሩባቸውን ስራዎች ጨረሱ፣ አብር. ፭፥፪።
የሰማይ አባት። ደግሞም እግዚአብሔር፣
አምላክ ተመልከቱ
የሰው ዘር በሙሉ መንፈሶች አባት (መዝ.
፹፪፥፮፤ ማቴ. ፭፥፵፰፤ ዮሐ. ፲፥፴፬፤ ሮሜ ፰፥፲፮–
፲፯፤ ገላ. ፬፥፯፤ ፩ ዮሐ. ፫፥፪)። ኢየሱስ የእርሱ
በስጋ የተወለደ አንድያ ልጅ ነው። ሰው ለአብ ታዛዥ
እንዲሆን እና እንዲያመልከው እንዲሁም በኢየሱስ
ስም እንዲጸልይ ታዟል።
ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ፥ የሰማዩ
አባታችሁ እናንተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፣
ማቴ. ፮፥፲፬ (ማቴ. ፲፰፥፴፭፣ ፫ ኔፊ ፲፫፥፲፬)።
ይህ ሁሉ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ
ያውቃል፣ ማቴ. ፮፥፳፮–፴፫ (፫ ኔፊ ፲፫፥፳፮–
፴፫)። በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት
አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው ነበር፣ ሉቃ.
፲፩፥፲፩–፲፫። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላ
ክና አባት ይባረክ፣ ኤፌ. ፩፥፫።
ለእዚህም እናንተም ለሰማይ አባታችሁ እዳ አለ

የሰንበት ቀን
ባችሁ፣ ሞዛያ ፪፥፴፬። ክርስቶስ የአብን ስም አክ
ብሯል፣ ኤተር ፲፪፥፰።
ቅዱሳን አብ ከተሰወረበት ቦታ ሲመጣ ስደታቸ
ውን ምስክር ይስጡ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፫፥፩–፫፣ ፮።
ከሰማይ አባታችን ታላቅ እና ግርማዊ በረከቶች
አጋጠሙን፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፫።
የሰማይ ጦርነት። ደግሞም ቅድመ ምድራዊ
ህይወት፤ የሰማይ ሸንጎ ተመልከቱ
በቅድመ ምድራዊ ህይወት ጊዜ በእግዚአብሔር
የመንፈስ ልጆች መካከል የነበረ ጦርነት።
ሰይጣን ከሰማይ ወደ ምድር ተጣለ፣ ራዕ. ፲፪፥፬፣
፯–፱።
ሰጣን እና የሰማይ አንድ ሶስተኛዎች ተወረወሩ፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮–፴፯። ሉስፈር በአንድያ ልጅ
ላይ አመጸ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፳፭–፳፮።
ሰይጣን የአብን ክብር እና የሰው ነጻ ምርጫን
ለማጥፋት ፈለገ፣ ሙሴ ፬፥፩–፬ (ኢሳ. ፲፬፥፲፪–
፲፭፣ አብር. ፫፥፳፯–፳፰)። የመጀመሪያውን ሁኔ
ታቸውን የጠበቁትም፣ ወደ ምድር መጡ፣ እናም
ሰውነታቸውን ተቀበሉ፣ አብር. ፫፥፳፮።
የሰራዊት ጌታ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ስም። በሰማይና በምድር
ሰራዊት ላይ ይነግሳል እናም ጻድቃንን በክፉዎች
ላይ ይመራል (ት. እና ቃ. ፳፱፥፱፤ ፻፳፩፥፳፫)።
የጭፍሮች አምላክ እግዚአብሔር፥ እርሱ የክ
ብር ንጉሥ ነው፣ መዝ. ፳፬፥፲።
የሰራዊት ጌታ የእስራኤል አምላክ ነው፣ ፩ ኔፊ
፳፥፪።
መንፈሴም ከሰው ጋር ሁል ግዜ አይሆንምና፣
ይላል የሰራዊት ጌታ፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፫።
የሰናፍጭ ቅንጣት
የሰናፍጭ አትክልት ቅንጣቱ በጣም ትንሽ ነው፣
ይህ የሚያድግበት የአትክልቱ ቁመት በጣም ትልቅ
ነው። ኢየሱስ የሰማይ መንግስትን ከሰናፍጭ ቅን
ጣት ጋር አነጻጸረ (ማቴ. ፲፫፥፴፩)።
የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራ
ችሁ፥ ተራራን ለማንቀሳቀስ ትችላላችሁ፣ ማቴ.
፲፯፥፳።
የሰንበት ቀን። ደግሞም መፍጠር፣ ፍጥረት፤
እረፍት ተመልከቱ
ለእረፍት እና ለማምለክ የተመደበ ቅዱስ ቀን
እግዚአብሔር ሁሉንም ነገሮች ከፈጠረ በኋላ፣ በሰ
ባተኛው ቀን አረፈ እናም ሰዎች እርሱን እንዲያስ
ታውሱ በሳምንት አንድ ቀን የእረፍት ቀን እንዲ
ሆን አዘዘ (ዘፀአ. ፳፥፰–፲፩)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የሰው ልጅ
ከክርስቶስ ትንሳኤ በፊት፣ የቤተክርስቲያኗ
አባላት፣ አይሁዶች እንደሚያደርጉት፣ የሳምን
ቱን መጨረሻ ቀን እንደ ሰንበት ያከብሩ ነበር። ከት
ንሳኤ በኋላ፣ የቤተክርስቲያኗ አባላት፣ አይሁድም
ይሁኑ አህዛብ፣ ስለጌታ ትንሳኤ ለማስታወስ የሳም
ንቱን የመጀመሪያ ቀን (የጌታን ቀን) ያከብራሉ።
ዛሬም ቤተክርስቲያኗ በሳምንት አንድ ቀንን እንደ
ቅዱስ የሰንበት ቀን ታከብራለች፣ በዚህም ቀን እግ
ዚአብሔርን ታመልካለች እንዲሁም ከአለም ስራ
ዎች ታርፋለች።
የሰንበት ቀን ሰዎችን በመንፈስ ስለመመገብ እና
በእግዚአብሔር ታዛዥ ለመሆን ስላላቸው ሀላፊነት
እንዲያስታውሱ ያደርጋል። ህዝቦች ሰንበትን በማ
ክበር ግዴለሽ በሚሆኑበት ጊዜ፣ የህይወት ሁሉም
ሁኔታዎች ይነካሉ እናም የሀይማኖት ህይወታቸ
ውም ይበሰብሳል (ነሀ. ፲፫፥፲፭–፲፰፤ ኤር. ፲፯፥፳፩–
፳፯)።
እግዚአብሔርም በሰባተኛውም ቀን ከሠራው
ሥራ ሁሉ ዐረፈ፣ ዘፍጥ. ፪፥፩–፫። የእስራኤል
ልጆች በሰንበት በና አልሰበሰቡም፣ ዘፀአ. ፲፮፥፳፪–
፴። የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ፣ ዘፀአ.
፳፥፰–፲፩ (ሞዛያ ፲፫፥፲፮–፲፱)። ሰንበት በእግዚአ
ብሔር በሰው መካከል ምልክት እንዲሆን ተሰጥቶ
ነበር፣ ዘፀአ. ፴፩፥፲፪–፲፯ (ሕዝ. ፳፥፲፪፣ ፳)። በሰ
ንበት ቀን አንግዛም አንሽጥም፣ ነሀ. ፲፥፴፩። ሰንበ
ትንም ደስታ፥ እግዚአብሔርም የቀደሰውን ክቡር
ብትለው፥ የገዛ ፈቃድህንም ከማግኘት ተከልከል፣
ኢሳ. ፶፰፥፲፫–፲፬።
ሰንበት ስለ ሰው ተፈጥሮአል እንጂ ሰው ስለ ሰን
በት አልተፈጠረም፣ ማር. ፪፥፳፫–፳፰። የሰው ልጅ
የሰንበት ጌታ ነው፣ ሉቃ. ፮፥፩–፲። ኢየሱስ በም
ኵራብ አስተማረ እናም በሰንበት ፈወሰ፣ ሉቃ.
፲፫፥፲–፲፬።
ኔፋውያን የሰንበትን ቀን ቅዱስ አድርገው ጠበቁ፣
ጄረም ፩፥፭። የሰንበትን ቀን አክብሩ፣ እናም ቀድ
ሱት፣ ሞዛያ ፲፰፥፳፫።
በቅዱስ ቀኔም ቅዱስ ስነስርዓቶችህን አቅርብ፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፱–፲፫። የፅዮን ነዋሪዎች የሰንበት
ቀንን ያክብሩ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፱።
እኔ እግዚአብሔር ከምሰራው ስራ ሁሉ በሰባተ
ኛው ቀን አረፍኩኝ፣ ሙሴ ፫፥፩–፫ (ዘፍጥ. ፪፥፩–
፫፣ አብር. ፭፥፩–፫)።
የሰው ልጅ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእራሱ በተናገረበት
ጊዜ የተጠቀመበት ርዕስ (ሉቃ. ፱፥፳፪፤ ሉቃ.
፳፩፥፴፮)። ይህም የቅድስና ሰው ልጅ ማለት ነው።
የቅድስና ሰው ከእግዚአብሔር አብ ስሞች አንዱ
ነው። ኢየሱስ እራሱን እንደ ሰው ልጅ ሲጠራ፣

፻፵፪
ይህም ከአብ ጋር ያለውን መለኮታዊ ግንኙነት በግ
ልፅ ማወጁ ነበር። ይህ ርዕስ በብዙ ጊዜ በወንጌሎች
ውስጥ ይገኛል። የኋለኛው ቀን ራዕይ የዚህ የአ
ዳኝ ስምን ልዩ ትርጉም እና ቅዱስነትን አረጋገጠ
(ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፱፤ ፵፱፥፮፣ ፳፪፤ ፶፰፥፷፭፤
ሙሴ ፮፥፶፯)።
የሲና ተራራ። ደግሞም ሙሴ፤ የሙሴ ህግ
ተመልከቱ
ሙሴ እና እስራኤላውያን ከግብፅ ከተሰደዱ በኋላ
ለሶስት ወር የሰፈሩበት በውሀ በተከበበው በሲና
ምድር ላይ ያለ ተራራ፤ ደግሞም የኮሬብ ተራራ
ተብሎ ይጠራል (ዘፀአ. ፫፥፩)። በእዚህም እግዚአ
ብሔር ለእስራኤል ቤት ህግን ለሙሴ ሰጤ፤ ደግ
ሞም በእዚህ ድንኳኑ ተገንብቶ ነበር (ዘፀአ. ፲፱፥፪፤
፳፥፲፰፤ ፳፬፥፲፪፤ ፴፪፥፲፭)።
የስነ ምግባር ጉድለት። ስሜታዊ፣
ስሜታዊነት፤ በወሲብ የስነ ምግባር ጉድለት፤
ንጹህነት፤ ክፉ፣ ክፋት ተመልከቱ
የራስ ማድረግ። ደግሞም አብርሐም—
የአብርሐም ዘር፤ እስራኤል፤ የእግዚአብሔር
ወንድ እና ሴት ልጆች፤ የክርስቶስ ልጆች
ተመልከቱ
ቅዱስ መጻህፍት ስለሁለት አይነት ራስ ማድረጊ
ያዎች ይናገራሉ።
(፩) የእስራኤል ዝርያ ያልሆነ ሰው በኢየሱስ ክር
ስቶስ እምነት፣ ንስሀ በመግባት፣ በማጥለቅ በመጠ
መቅ፣ እና መንፈስ ቅዱስን በመቀበል የአብርሐም
ቤተሰብ እና የእስራኤል ቤት አባል ለመሆን ይች
ላል (፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፲፰፤ ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፫–
፸፬፤ አብር. ፪፥፮፣ ፲–፲፩)።
(፪) የወንጌልን አዳኝ ስነስርዓት የተቀበሉ ሁሉ
የእርሱን ትእዛዛት ለማክበር በመቀጠል የኢየሱስ
ክርስቶስ ወንድ እና ሴት ልጆች ይሆናሉ (ሮሜ
፰፥፲፭–፲፯፤ ገላ. ፫፥፳፬–፳፱፤ ፬፥፭–፯፤ ሞዛያ
፭፥፯–፰)።
የርኩሰት ቤተክርስቲያን። ዲያብሎስ—
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
የርግብ መልእክት። ደግሞም መንፈስ ቅዱስ
ተመልከቱ
መጥምቁ ዮሐንስ መሲህን ለማወቅ የሚችልበት
ቀድሞ የተዘጋጀ ምልክት (ዮሐ. ፩፥፴፪–፴፬)።
ጆሴፍ ስሚዝ የርግብ መልእክት እንደ መንፈስ
ቅዱስ ምስክር ምድር ከመፈጠሯ በፊት የተጀመረ
እንደሆነ አስተማረ፤ ስለዚህ፣ ዲያብሎስ በርግብ
ምልክት ለመምጣት አይችልም።
መንፈስ እንደ ርግብ ወረደ፣ ማቴ. ፫፥፲፮።

፻፵፫

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የቤተክርስቲያን መሪዎችን መደገፍ

ኢየሱስ ከተጠመቀም በኋላ፣ መንፈስ ቅዱስ ከሰ
ማይ በእርግብ አምሳል ወረደ፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፳፯።
እኔ ዮሐንስ እመሰክራለሁ እና አስተውሉ፣ ሰማ
ያት ተከፈቱ መንፈስ ቅዱስ እንደ ርግብ በእርሱ ላይ
ወረደ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፲፭።
የሮሜ ግዛት። ደግሞም ሮሜ ተመልከቱ
የጥንት ሮሜ ግዛት። በሐዋሪያት ዘመን፣ የሮሜ
ግዛት በአለም ውስጥ ታላቅ ሀይል ከነበራቸው
አንዷ ነበረች። እርሷም በኤፍራጥስ፣ በዳንዩብ፣
በራይን፣ በአትላንቲክ፣ እና በሰሀራ በረሀ መካከል
ያሉትን ሁሉ የያዘች ነበረች። ፖምፒየስ ኢየሩሳሌ
ምን ሲይዝ፣ በ፷፫ ም.ዓ. ፍልስጥኤም ድጋፍ የም
ትከተል ሀገር ሆነች። ምንም እንኳን ሮሜ አይሁ
ዶችን ብዙ መብቶች ቢሰጧቸውም፣ አይሁዶች
የሮሜ ግዛትን ጠሉ እናም በየጊዜውም ያምጹ
ነበር።
የሮሜ ዜጋ የነበረው ጳውሎስ፣ በግዛቱ በልምድ
የሚጠቀሙበት ቋንቋ የነበረውን የግሪክ ቋንቋ ወንጌ
ልን በግዛት በሙሉ ለማሰራጨት ተጠቀመ።
የቄሣርን ለቄሣር አስረክቡ፣ ማቴ. ፳፪፥፲፯–፳፪።
ጳውሎስ እንደ ሮሜ ዜጋ መብቱን ለመነ፣ የሐዋ.
፲፮፥፴፯–፴፱ (የሐዋ. ፳፪፥፳፭–፳፱)።
የከሞራ ኮረብታ። ደግሞም መፅሐፈ ሞርሞን፤
ሞሮኒ፣ የሞርሞን ልጅ፤ ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ ተመልከቱ
በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ፣ በምእራብ ኒው
ዮርክ ውስጥ የሚገኝ ትንሽ ኮረብታ። በዚህም ሞሮኒ
የሚባል የጥንት ነቢይ አንዳንዱን የኔፋውያን እና
የያሬዳውያን መዝገቦችን የያዘውን የወርቅ ሰሌዳ
ዎች የደበቀበት ነው። በ፲፰፳፯ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ
ስሚዝ እነዚህን ሰሌዳዎች እንዲያገኝና ከእነዚህ
ክፍሎችም እንድተረጉም ወደዚህ ኮረብታ ከሞት
በተነሳው ሞሮኒ ተመራ። ይህም ትርጉም መፅሐፈ
ሞርሞን ነው።
ኔፋውያን በከሞራ ተሰበሰቡ፣ ሞር. ፮፥፪–፬።
ከሞራ ብዙ ውሀ ያለበት ምድር ነበር፣ ሞር. ፮፥፬።
ሞርሞን መዝገቦችን በከሞራ ኮረብታ ደበቃቸው፣
ሞር. ፮፥፮። በከሞራ ኮረብታ ከሀያ አራት በቀር
ሁሉም ተገድለው ነበር፣ ሞር. ፮፥፲፩።
ከከሞራ የምስራች ሰማን፣ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳።
ጆሴፍ ስሚዝ ሰሌዳዎችን ከከሞራ ኮረብታ
ወሰደ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፵፪፣ ፶–፶፬፣ ፶፱።
የቁጣ ስሜት። ቁጣ ተመልከቱ
የቃል ኪዳን ምድር
ጌታ ለታማኝ ተከታዮቹ፣ እናም በብዙ ጊዜ ለት
ውልዶቻቸው፣ እንደ ውርስ ቃል የሚገባላቸው
ምድር። ብዙ የቃል ኪዳን ምድሮች አሉ። በብዙ

ጊዜ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የሚናገሩበት የቃል
ኪዳን ምድር በአሜሪካዎች ውስጥ ነው።
ይህችን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፯
(አብር. ፪፥፲፱)። የከነዓን ምድር ለአንተና ከአንተ
በኋላ ለዘርህ እሰጣለሁ፣ ዘፍጥ. ፲፯፥፰ (ዘፍጥ.
፳፰፥፲፫)። ሙሴ በከነዓን ውስጥ የእስራኤል
ምድር ዳርቻን ወሰነ፣ ዘኁል. ፴፬፥፩–፲፪ (ዘኁል.
፳፯፥፲፪)።
ወደ ቃል ኪዳንም ምድር ትመራለህ፣ ፩ ኔፊ
፪፥፳ (፩ ኔፊ ፭፥፭)። ጌታ ፃድቃንን በጣም አስ
ፈላጊ ወደሆነው ምድር መራ፣ ፩ ኔፊ ፲፯፥፴፰።
የሌሂ ትውልዶች የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን
ካከበሩ፣ በቃል ኪዳን ምድር ውስጥ ይበለፅጋሉ፣
፪ ኔፊ ፩፥፭–፱። እስራኤል ወደ ቃል ኪዳን ምድር
ትመለሳለች፣ ፪ ኔፊ ፳፬፥፩–፪ (ኢሳ. ፲፬፥፩–፪)።
ማንም ይህችን ምድር የራሱ ያደረገ ሀገር እግዚአ
ብሔርን ያገለግላል፣ አለበለዚያ ይወገዳሉ፣ ኤተር
፪፥፱–፲፪።
፪ ስለዚህ፣ ይህም የቃል ኪዳን ምድር፣ እና
ለፅዮን ከተማ ቦታም ነው፣ ት. እና ቃ. ፶፯፥፪።
ይሁዳ ወደ አብርሐም ምድር ለመመለስ ይጀምሩ፣
ት. እና ቃ. ፻፱፥፷፬።
አዲስቷ ኢየሩሳሌም በአሜሪካ ክፍለ አህጉር
ትመሰረታለች፣ እ.አ. ፩፥፲።
የቅድስና ሰው። ደግሞም እግዚአብሔር፣
አምላክ፤ የሰማይ አባት፤ የሰው ልጅ
ተመልከቱ
የአብ እግዚአብሔር ሌላ ስም (ሙሴ ፮፥፶፯)።
የቢታንያ ማርያምን። ደግሞም ማርታ፤
አልዓዛር ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የአልዓዛርና የማርታ
እህት።
ማርያም ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠ
ገብ ተቀምጣ ነበረች፣ ሉቃ. ፲፥፴፱፣ ፵፪። ማር
ያም እና እህቷ ማርታ ኢየሱስን ጠሩ፣ ዮሐ. ፲፩፥፩–
፵፭። የኢየሱስን እግር በሽቱ ንጥር ቀባች፣ ዮሐ.
፲፪፥፫–፰።
የቤተመቅደስ ጋብቻ። ጋብቻ፣ መጋባት
ተመልከቱ
የቤተሰብ ታሪክ። ለሙታን ደህንነት፤
የትውልድ ሐረግ ተመልከቱ
የቤተክርስቲያን መሪዎችን መደገፍ። ደግሞም
የጋራ ስምምነት ተመልከቱ
በአጠቃላይ ለሚያገለግሉት እና ለቤተክርስቲ
ያን መሪዎች እርዳታ ለመስጠት ቃል መግባት።
ኢያሱን በማኅበሩ ሁሉ ፊት አቁመው፥ እነርሱም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የቤተክርስቲያን ስም
እያዩ እዘዘው፣ ዘኁል. ፳፯፥፲፰–፲፱። ሕዝቡም ሁሉ
ንጉሥ ሕያው ይሁን እያሉ እልልታ አደረጉ፣
፩ ሳሙ. ፲፥፳፬። በነቢያቱም እመኑ፥ ነገሩም ይሰ
ላላችኋል፣ ፪ ዜና ፳፥፳።
ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ፣ ዕብ. ፲፫፥፲፯።
አንተ ስላላጉረመረምክ በጌታ የተደገፍክ ትሆና
ለህ፣ ፩ ኔፊ ፫፥፮። የዳኑትም ነቢያትን የተቀበሉት
ናቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፥፲፪–፲፫። እነዚህ አስራ ሁለትን
አድምጡ፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩።
በእኔ ድምጽ ሆነ በአገልጋዮቼ ድምጽ፣ ያም አንድ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰። ቃሉን ልክ ከእኔ አፍ
እንደወጣ አድርጋችሁ ትቀበላላችሁ፣ ት. እና ቃ.
፳፩፥፭። አገልጋዮቼን የሚቀበል፣ እኔን ይቀበላል፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፴፭–፴፰። እኔን የሚቀበል፣ የላኳ
ቸውን ይቀበላል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳። ህዝቦቼ እነ
ዚህን የመደብኳቸውን ድምፅ ካላዳመጡ፣ አይባረ
ኩም፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፵፭–፵፮።
የቤተክርስቲያን ስም። ደግሞም ሞርሞን
(ሞርሞኖች)፤ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤ የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ ከትንሳኤው ከአ
ጭር ጊዜ በኋላ ኢየሱስ ጻድቅ ኔፋውያንን በጎበኘ
በት ጊዜ፣ ቤተክርስቲያኑ ስሙን የያዘ ይሁን አለ
(፫ ኔፊ ፳፯፥፫–፰)። በዚህም ዘመን ጌታ የቤተክ
ርስቲያኑን ስም “የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን” እንድትባል ገልጿል
(ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬)።
የቤዛነት ዕቅድ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
ወንጌል፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ የአዳም እና የሔዋን
ውድቀት፤ ደህንነት ተመልከቱ
የሰው አለሟችነትን እና ዘለአለማዊ ህይወ
ትን ለማምጣት የተነደፈ የኢየሱስ ክርስቶስ ወን
ጌል ሙላት። ይህም እግዚአብሔር ከሰጣቸው
ህግጋት፣ ስርዓቶች፣ እና ትምህርቶች ጋር ፍጥረ
ትን፣ ውድቀትን፣ እና የኃጢያት ክፍያን በተጨ
ማሪ የያዘ ነው። ይህ እቅድ ሁሉም ሰዎች ከፍ ከፍ
እንዲሉና ከእግዚአብሔር ጋር ለዘለአለም ለመ
ኖር እንዲችሉ ያደርጋል (፪ ኔፊ ፪፤ ፱)። በቅዱ
ሳት መጻህፍት ደግሞም ይህ አላማ እንደ ደህን
ነት አላማ፣ የደስታ አላማ፣ እና የምህረት አላማ
ተብሎ ይጠራል።
እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ፣ ኢሳ. ፶፫፥፭
(ሞዛያ ፲፬፥፭)።
ለመዳን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ
የለም፣ የሐዋ. ፬፥፲፪። ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ
እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ፣
፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፪። ጸጋው በእምነት አድኖአችኋል፣

፻፵፬
ኤፌ. ፪፥፰ (፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫)። የእግዚአብሔር በዘ
ላለምም ሕይወት ተስፋ ከዘላለም ዘመናት በፊት
ተስፋ ሰጠ፣ ቲቶ ፩፥፪። ኢየሱስ የዘለአለም ደህ
ንነት ጸሀፊ ነው፣ ዕብ. ፭፥፰–፱። የደህንነት አላማ
ለሙታንም ተሰጥቷል፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፰–፳፤ ፬፥፮
(ት. እና ቃ. ፻፴፰)።
ሞት የታላቁ ፈጣሪ የምህረት አላማን ያሟላል፣
፪ ኔፊ ፱፥፮። የአምላካችን ዕቅድ እንዴት ታላቅ
ነው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፫። የቤዛነት ዕቅድ ከሞት መነ
ሳትን እና የኃጢያቶች ስርየትን ያመጣል፣ አልማ
፲፪፥፳፭–፴፬። አሮን ለላሞኒ አባት ስለቤዛነት ዕቅድ
አስተማረ፣ አልማ ፳፪፥፲፪–፲፬። አሙሌቅ የቤዛነት
ዕቅድን ገለጸ፣ አልማ ፴፬፥፰–፲፮። አልማ የቤዛነት
ዕቅድን ገለጸ፣ አልማ ፵፪፥፭–፳፮፣ ፴፩።
የፍጥረት፣ የውድቀት፣ የኃጢያት ክፍያ፣ እና
የጥምቀት ትምህርቶች በእዚህ ዘመን ራዕይ ተረጋ
ግጥጠዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፥፲፯–፳፱። ዕቅዱ ከአ
ለም ፍጥረት በፊት ተመድቦ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፳፪።
የሰውን ህያውነት እና ዘለአለማዊ ህይወት አምጥ
ቶም የማሳለፍ ስራዬ እና ክብሬ ይህም ነው፣ ሙሴ
፩፥፴፱። ይህ የሰው ሁሉ የደህንነት እቅድ ነው፣
ሙሴ ፮፥፶፪–፷፪። በዚህ እንፈትናቸዋለን፣ አብር.
፫፥፳፪–፳፮።
የተመረጠ (ቅጽል ወይም ስም)። ደግሞም
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር መጠራት፣ የተጠራበት
ተመልከቱ
ለልዩ ሀላፊነቶች በእግዚአብሔር የተመረጥ።
ከመረጥሁት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግሁ፣ መዝ.
፹፱፥፫።
ቅዱሳን የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት
ናቸው፣ ፩ ጴጥ. ፪፥፱።
ክርስቶስ ከመጀመሪያ ጀምሮ የእግዚአብሔር
ውድና ተወዳጁ ነበር፣ ሙሴ ፬፥፪።
የተሰበረ ልብ። ደግሞም ልብ፤ መስዋዕት፤
መጸጸት፣ ንስሀ መግባት፤ ትሁት፣ ትሕትና፤
ገር፣ ገርነት ተመልከቱ
የተሰበረ ልብ መኖር ትሁት፣ የተጸጸተ፣ ንስሀ
የገባ፣ እና የዋህ መሆን ማለት ነው—ያም ለእግዚ
አብሔር ፈቃድ ተቀባይ መሆን ነው።
የተቀጠቀጠና የተዋረደ መንፈስ ካለው ጋር እኖ
ራለሁ፣ ኢሳ. ፶፯፥፲፭።
ክርስቶስ የተሰበረ ልብና የተዋረደ መንፈስ ላላ
ቸው እራሱን አቀረበ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፯። ለጌታ እንደ
መስዋዕት የተሰበረ ልብ እና የተዋረደ መንፈስ አቅ
ርቡ፣ ፫ ኔፊ ፱፥፳ (ት. እና ቃ. ፶፱፥፰)። ልባቸው
የተሰበረና መንፈሳቸው የተዋረደ ብቻ ናቸው ወደ
ጥምቀት የተቀበሉት፣ ሞሮኒ ፮፥፪።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፵፭
ኢየሱስ የተሰቀለው ልባቸው ለተዋረደው ኃጢ
ያት ስርየት ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፩፥፱። መንፈሱ የተ
ዋረደው ተቀባይ ነው፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፲፭። ለተዋ
ረዱት መንፈስ ቅዱስ ቃል ተገብቷል፣ ት. እና ቃ.
፶፭፥፫። መንፈሴ ትሁቱን እና የተዋረደውን ለማብ
ራራት ተልኳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፫።
የተራራ ስብከት። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እርካታ ተመልከቱ
በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚስዮን ሊላኩ ለነበ
ሩት ለደቀ መዛሙርቱ የተሰጠ ንግግር (ማቴ. ፭–፯፤
ሉቃ. ፮፥፳–፵፱)። ጌታ ስብከቱን አስራ ሁለቱን
ከጠራ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሰጠ።
ስብከቱ በጆሴፍ ስሚዝ የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም
ውስጥ እና የስብከቱ አስፈላጊ ክፍሎች በማቴዎስ
ከሚገኘው መዝገብ ውስጥ እንደጠፉ በሚያሳየው
በ፫ ኔፊ ፲፪–፲፬ ውስጥ በመተመዘገበው አንድ አይ
ነት ስብከት በተጨማሪ ግልፅ ሆኗል።
የተቀባው። ደግሞም መሲህ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ (የግሪክ ቃል) ወይም መሲሕ
(የአራሜይክ ቃል) ተብሎ ተጠርቷል። ሁለቱም
ቃላቶች “የተቀባው” ማለት ናቸው። የሰው ዘርን
ደህንነት በሚመለከት በሁሉም ነገሮች የአብ ወኪል
እንዲሆን በአብ የተቀባው እርሱ ነው።
እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፣ ኢሳ. ፷፩፥፩–፫።
ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ቀብቶታል፣ ሉቃ.
፬፥፲፮–፳፪። ኢየሱስ በ እግዚአብሔር አብ ተቀ
ብቷል፣ የሐዋ. ፬፥፳፯። እግዚአብሔር የናዝሬቱን
ኢየሱስ ቀባው፣ የሐዋ. ፲፥፴፰።
የተቀየሩ ሰዎች
ጉዳትን ወይም ሞትን ወደ ዘለአለማዊነት በት
ንሳኤ እስከሚነሱ ድረስ እንዳይቀምሱ የተለወጡ
ሰዎች።
ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ
አልተገኘም፤ እግዚአብሔር ወስዶታልና፣ ዘፍጥ.
፭፥፳፬ (ዕብ. ፲፩፥፭፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፵፰–፵፱)።
እስከ ዛሬም ድረስ የሙሴን መቃብር ማንም አላ
ወቀም፣ ዘዳግ. ፴፬፥፭–፮ (አልማ ፵፭፥፲፱)። ኤል
ያስም በዐውሎ ነፋስ ወደ ሰማይ ወጣ፣ ፪ ነገሥ.
፪፥፲፩።
እስክመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ ብወድስ ምን
አግዶህ፣ ዮሐ. ፳፩፥፳፪–፳፫ (ት. እና ቃ. ፯፥፩–
፫)።
ሞትን በጭራሽ አትቀምሱም፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፯።
ሞትን እንዳይቀምሱ፣ በሰውነታቸው ላይ ለውጥ
ተደርጓል፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፴፰ (፬ ኔፊ ፩፥፲፬፣ ሞር.
፰፥፲–፲፩)።

የትብብር ስርዓት
ተወዳጁ ዮሐንስ ጌታ እስከሚመጣ ድረስ ይኖ
ራል፣ ት. እና ቃ. ፯። የሄኖክን ፅዮን ወደ እቅፌ
የወሰድኩት እኔው ነኝ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፬ (ሙሴ
፯፥፳፩፣ ፴፩፣ ፷፱)። ሔኖክ እና ወንድሞቹ እስከ
ጽድቅ ቀን ድረስ የምቆጥባት ከተማ ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፲፩–፲፪። ኤልያስ ሞትን ሳይቀ
ምስ ወደሰማይ ተወሰደ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፫።
መንፈስ ቅዱስ በብዙዎች ላይ አረፈ፣ እና እነ
ርሱም በሰማይ ሀይሎች ወደ ፅዮን አረጉ፣ ሙሴ
፯፥፳፯።
የተከለከለ ፍሬ። ዔድን፤ የአዳም እና የሔዋን
ውድቀት ተመልከቱ
የተዋረደ መንፈስ። የተሰበረ ልብ ተመልከቱ
የተጠያቂነት እድሜ። ልጅ፣ ልጆች፤ መልስ
መስጠት፣ ሂሳብ፣ ተጠያቂነት፣ ሀላፊነት፤
የህጻን ጥምቀት፤ ጥምቀት፣ መጥመቅ—
ጥምቀት ለህጻናት አይደለም ተመልከቱ
የታላቅ ዋጋ ዕንቁ። ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ፤ ቀኖና፤ ቅዱሳት መጻህፍት
ተመልከቱ
በምድር ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት
“ታላቅ ዋጋ ካለው ዕንቁ” ጋር ተመሳስሏል (ማቴ.
፲፫፥፵፭–፵፮)።
የታላቅ ዋጋ ዕንቁ ይፋ ከሆኑት ከኋለኛው ቀን
ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አራት
ቅዱሣት መጻህፍት መካከል ለአንዱ የተሰጠ ስም
ነው። የታላቅ ዋጋ ዕንቁ በመጀመሪያ የታተመው
በ፲፰፻፶፩ (እ.አ.አ.) ነበር እናም አሁን በትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ የሚገኙት አንዳንድ ነገ
ሮችን ያለው ነበር። ከ፲፱፻፪ (እ.አ.አ.) ጀምሮ የታ
ተሙት እትሞች (፩) ከጆሴፍ ስሚዝ የኦሪት ዘፍ
ጥረት ትርጉም የተወሰዱ መፅሐፈ ሙሴ የሚባሉ
ትን ክፍሎች፣ እና ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ ተብሎ
የሚጠራ የማቴዎስ ፳፬ን፤ (፪) በ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.)
ጆሴፍ ስሚዝ ከግብጻዊ ፓፓይረስ የተተረጎመ መፅ
ሐፈ አብርሐም ተብሎ የሚታወቅ መፅሐፍን፤ (፫)
በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) የጆሴፍ ስሚዝ—ታሪክ ተብ
ለው የሚታወቁ ከጆሴፍ ስሚዝ የቤተክርስቲያኗ
ታሪክ የተወሰዱ ታሪኮችን፤ እና (፬) አስራ ሶስት
የእምነት እና የትምህርት መረጃዎች የሆንይትን የእ
ምነት አንቀጾችን የያዘ ነው።
የትብብር ስርዓት። ደግሞም መቀደስ፣
የቅድስና ህግ ተመልከቱ
በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን በመ
ጀመሪያው ቀናት ቅዱሳን የቅድስናን ህግ በመከ
ተል ለመኖር የጣሩበት ድርጅት። ግላሰቦች ንብ
ረቶችን፣ እቃዎችን፣ እና ትርፍን በፍላጎታቸው

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የትውልድ ሐረግ
እና በሚያስፈልጋቸው መሰረት በመቀበል እነዚ
ህን ነገሮች ይካፈላሉ ነበር። (ት. እና ቃ. ፶፩፥፫፤
፸፰፥፩–፲፭፤ ፻፬)።
በስጋዊ ነገሮች እኩል ሁኑ፣ ት. እና ቃ. ፸፥፲፬።
ቅዱሳን በሁሉም ነገሮች እኩል እንዲሆኑ ይደራጁ፣
ት. እና ቃ. ፸፰፥፫–፲፩ (ት. እና ቃ. ፹፪፥፲፯–
፳)። ጌታ ለትብብር ስርዓት ራዕይ እና ትእዛዝ ሰጠ፣
ት. እና ቃ. ፺፪፥፩። ጆን ጆንሰን የትብብር ስርዓት
አባል ይሁን፣ ት. እና ቃ. ፺፮፥፮–፱። ጌታ የትብብር
ስርዓትን የማስተዳደሪያ አጠቃላይ መመሪያ ሰጠ፣
ት. እና ቃ. ፻፬። ህዝቦቼ በሰለስቲያል መንግስት ህግ
በኩል አስፈላጊ በሆነው ህብረት መሰረት አይተባበ
ሩም፣ ት. እና ቃ. ፻፭፥፩–፲፫።
የትውልድ ሐረግ። ደግሞም ለሙታን
ደህንነት፤ ስነስርዓቶች—የወኪል ስነስርዓት፤
ቤተሰብ፤ የመታሰቢያ መፅሐፍ፤ ደህንነት፤
ጥምቀት፣ መጥመቅ—ለሙታን መጠመቅ
ተመልከቱ
በቤተሰብ ውስጥ ትውልዶችን የሚከታተል መዝ
ገብ። የክህነት ባለስልጣንነት ወይም የተለያዩ በረ
ከቶች ለልዩ ቤተሰብ የተለዩ በሆኑበት፣ የቅዱሣት
መጻህፍት ውስጥ የትውልድ ሐረግ በጣም አስፈላጊ
ነው (ዘፍጥ. ፭፤ ፲፤ ፳፭፤ ፵፮፤ ፩ ዜና ፩–፱፤ ዕዝ.
፪፥፷፩–፷፪፤ ነሀ. ፯፥፷፫–፷፬፤ ማቴ. ፩፥፩–፲፯፤
ሉቃ. ፫፥፳፫–፴፰፤ ፩ ኔፊ ፫፥፩–፬፤ ፭፥፲፬–፲፱፤
ጄረም ፩፥፩–፪)። ዛሬ ዳግም በተመለሰችው ቤተ
ክርስቲያን ውስጥ፣ የቤተክርስቲያን አባላት በግማሽ
ሙታን ትውልዳቸውን በማወቅ የሚያድኑ ስርዓቶ
ችን ትውልዳቸውን በመወከል ለማከናወን የቤተ
ሰብ ትውልዳቸውን ይፈልጋሉ። እነዚህ ስነስርዓ
ቶች ተቀባይ የሚሆኑት በመንፈስ አለም ውስጥ የኢ
የሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ለተቀበሉት ሙታኖች ነው
(ት. እና ቃ. ፻፳፯–፻፳፰)።
የኃጢያት ስርየት። ደግሞም መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ ይቅርታ ማድረግ
ተመልከቱ
በንስሀ መግባት ላይ በመመካት ይቅርታ ማድ
ረግ። የኃጢያት ስርየት ሊሆን የተቻለው በኢየ
ሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ በኩል ነው። ሰው
የኃጢያት ስርየትን የሚቀበለው በክርስቶስ እም
ነት ላለው፣ ለኃጢያቶቹ ከተጠመቀ፣ የጥምቀት
እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ለመቀበል እጆች የመ
ጫን ስነስራአቶችን ከተቀበለ፣ እና የእግዚአብሔርን
ትእዛዛት ካከበረ ነው። (እ.አ. ፩፥፫–፬)።
ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ
ትነጻለች፤ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠ
ራለች፣ ኢሳ. ፩፥፲፮–፲፰።

፻፵፮
ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ስርየት የሚፈስ ደሜ
ይህ ነው፣ ማቴ. ፳፮፥፳፰ (ዕብ. ፱፥፳፪–፳፰፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፪)። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም
ይሰረይ ዘንድ ተጠመቁ፣ የሐዋ. ፪፥፴፰ (ሉቃ.
፫፥፫፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፳)። በኢየሱስ የሚያምን
ሁሉ የኃጢአቱን ስርየት ይቀበላሉ፣ የሐዋ. ፲፥፵፫
(ሞዛያ ፫፥፲፫)።
ለኃጢአታቸው ስርየት መመልከት ያለባቸው
ወደ ክርስቶስ ነው፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፮። የኃጢያቶችን
ስርየት ለማግኘት፣ ደሀዎችን እና እርዳታ የሚፈ
ልጉትን መንከባከብ ይገባናል፣ ሞዛያ ፬፥፲፩–፲፪፣
፳፮። ማንኛውም ንስሃ የሚገቡ ለኃጢአታቸው ስር
የት ይገባቸዋል፣ አልማ ፲፪፥፴፬። ትዕዛዙን መፈ
ፀም የኃጢያት ስርየትን ያመጣል፣ ሞሮኒ ፰፥፳፭።
የአሮናዊ ክህነት ለኃጢያት ስርየት በማጥ
ለቅ የመጥመቅ ቁልፎች የያዘ ነው፣ ት. እና ቃ.
፲፫ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፷፬፣ ፸፬፣ እ.አ. ፩፥፬)። እኔ
ጌታ ኃጢያቶቻቸውን ደግሜ አላስታውሳቸውም፣
ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪–፵፫ (ሕዝ. ፲፰፥፳፩–፳፪)።
ለኃጢያት ስርየት የውክልና ጥምቀትን ተምረው
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፴፫።
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ።
ደግሞም መሀሪ፣ ምህረት፤ መሰቀል፤
መስቀል፤ መስዋዕት፤ መጸጸት፣ ንስሀ
መግባት፤ ማፅደቅ፣ ከበደል ነጻ መሆን፤ ቅዱስ
ቁርባን፤ ቅድስና፤ ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት፤
ትንሳኤ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት
ስርየት፤ የማይሞት፣ አለሟችነት፤ የቤዛነት
ዕቅድ፤ የአዳም እና የሔዋን ውድቀት፤
የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች፤
የክርስቶስ ልጆች፤ ይቅርታ ማድረግ፤
ደህንነት፤ ደም፤ ጌቴሴማኒ፤ ጸጋ ተመልከቱ
ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ።
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ የኅጢያት ዋጋን መክፈል ለኃጢያት ስራ
ቅጣትን መቀበል፣ በዚህም ንስሀ ከሚገባው ኃጥያ
ተኛ ላይ የኃጢያትን ውጤት ማስወገድ እና ከእግ
ዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ መፍቀድ ማለት ነው።
ለሰው ዘር ሁሉ ፍጹም የሆነ የኀጢያት ክፍያ ለማ
ድረግ የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነበር። ይህን
ለማድረግ የቻለው አለም ከመፈጠሯ በፊት በነበ
ረው ታላቅ ሸንጎ በመመረጡ እና ቀድሞ በመሾሙ
(ኤተር ፫፥፲፬፤ ሙሴ ፬፥፩–፪፤ አብር. ፫፥፳፯)፣
በመለኮታዊ ልጅነቱ፣ እና ኃጢያት በሌለው ህይ
ወቱ ምክንያት ነው። የኀጢያት ክፍያው ለሰው
ዘር ኀጥያቶች የተሰቃየበትን፣ የደሙ መፍሰስን፣
እና ሞቱን እና በተከተለው ከመቃብር በትንሳኤ
መነሳቱን የሚጨምር ነው (ኢሳይያስ ፶፫፥፫–፲፪፤
ሉቃ. ፳፪፥፵፬፤ ሞዛያ ፫፥፭–፲፩፤ አልማ ፯፥፲–፲፫፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፲፱)። በኃጢያት ክፍያ ምክ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፵፯
ንያት፣ ሁሉም ሰዎች ከማይሞቱ ሰውነቶች ጋር
ከሞት ይነሳሉ (፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፪)። የኃጢያት ክፍ
ያም ከኀጥያታችን ምህረት የምናገኝበት እና ከእግ
ዚአብሔር ለዘለአለም የምንኖርበት መንገዶች ሰጥ
ቶናል። የአቅመ አዳም እድሜ ላይ የደረሰ እና ህግን
የተቀበለ ሰው እነዚህን በረከቶች ለመቀበል የሚች
ለው በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ፣ ለኀጥያቶቹ ንስሀ
ከገባ፣ የደህናነትን ስርዓቶችን እና የእግዚአብሔ
ርን ትእዛዛት ከተቀበለ ብቻ ነው። የአቅመ አዳም
እድሜ ያልደረሱት እና ህግ የሌላቸው በኃጢያት
ክፍያ በኩል ቤዛነት ያገኛሉ (ሞዛያ ፲፭፥፳፬–፳፭፤
ሞሮኒ ፰፥፳፪)። ክርስቶስ ለኀጥያቶቻችን ክፍያ
ካልሰጠ በስተቀር፣ ምንም ህግ፣ ስርዓት፣ ወይም
መስዋዕት የፍትህን ጥያቄ ለመመለስ አይችልም፣
እና ሰው ወደ እግዚአብሔር ፊት ዳግሞ መመለስ
አይችለም (፪ ኔፊ ፪፤ ፱) ብለው ቅዱስ መጻሕፍት
በግልጽ አስተምረዋል።
ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ
ይህ ነው፣ ማቴ. ፳፮፥፳፰። ወዙም እንደ ደም
ነጠብጣብ ነበረ፣ ሉቃ. ፳፪፥፴፱–፵፬። እኔም ስለ
ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው፣
ዮሐ. ፮፥፶፩። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ ዮሐ.
፲፩፥፳፭። ክርስቶስ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም
መዳን ምክንያት ነው፣ ዕብ. ፭፥፱። በክርስቶስ ደም
መፍሰስ እኛም ተቀድሰናል፣ ዕብ. ፱፤ ፲፥፩–፲።
ክርስቶስ አንድ ጊዜ በኃጢአቶች ምክንያት ተሰ
ቃይቷል፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፲፰። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም
ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል፣ ፩ ዮሐ. ፩፥፯።
ለኃጢያቶች በመስቀል ላይ ተሰቀለና ተገደለ፣
፩ ኔፊ ፲፩፥፴፪–፴፫። ደህንነት የሚመጣው የተሰ
በረ ልብ እናም የተዋረደ መንፈስ ላላቸው ነው፣
፪ ኔፊ ፪፥፫–፲፣ ፳፭–፳፯። እራሱን ለኃጢያት መስ
ዋዕት አቀረበ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፯። የኃጢያት ክፍያው
ለሰዎች ከውድቀት ቤዛ ሆናቸው እናም ከሞትና
ከሲኦል አዳናቸው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፭–፳፬። ወሰን የሌ
ለው የኃጢያት ክፍያ ይኖር ዘንድ ያስፈልጋል፣
፪ ኔፊ ፱፥፯። በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ከእርሱ
ታረቁ፣ ያዕቆ. ፬፥፲፩። ባለማወቅ ኃጢያትን ለፈ
ፀሙት የእርሱ ደም የኃጥያቶች ክፍያ ይሆናል፣
ሞዛያ ፫፥፲፩–፲፰። ሰው በኃጢያት ክፍያ ደህን
ነትን ይቀበላል፣ ሞዛያ ፬፥፮–፰። ኃጢያት ክፍ
ያን ባያደርገው ኖሮ መወገድ በማይችሉበት ሁኔታ
መጥፋት ነበረባቸው፣ ሞዛያ ፲፫፥፳፯–፴፪። ለዓ
ለም ኃጢያት ክፍያን ይከፍላል፣ አልማ ፴፬፥፰–
፲፮። የምህረትን ዕቅድ ለመፈፀም እግዚአብሔር
እራሱ ለዓለም ኃጥያቶች የኃጢያት ክፍያ ይሆ
ናል፣ አልማ ፵፪፥፲፩–፴። የምድር ሁሉ አምላክ
ነኝ፣ ለዓለም ኃጥያቶችም ተገድያለሁ፣ ፫ ኔፊ
፲፩፥፲፬።
እኔ እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች ለሁሉም

የነቢያት ትምህርት ቤት
ሰዎች ተሰቃይቻለሁ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮። ህጻ
ናት በአንድያ ልጄ ድነዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–
፵፯። እኔ እግዚአብሔር ነገሮች ለሁሉም ሰዎች ተሰ
ቃይቻለሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፫–፭።
ይህ ነገር የአብ አንድያ ልጅ መስዋዕት አም
ሳል ነው፣ ሙሴ ፭፥፯። የሰው ዘሮች ሁሉ በክ
ርስቶስ ኃጢያት ክፍያ በኩል መዳን ይችላሉ፣
እ.አ. ፩፥፫።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን። ደግሞም የቤተክርስቲያን
ስም፤ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤
የእውነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች፤
የወንጌል ዳግም መመለስ ተመልከቱ
የኋለኛው ቀናት የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያ
ንን ከሌላው ዘመን ቤተክርስቲያናት ለመለየት የተ
ሰጠ ስም፣ (ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፫–፬)።
ጌታ እውቀቶችን በኋለኛው ቀን ቅዱሳን ላይ
ያፈስሣል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፫። ጆሴፍ ስሚዝ
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስ
ቲያን ነቢይና ባለራዕይ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፯፥፲፪።
የጌታ ታላቅ ቀን ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን ደርሷል፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳፩፣ ፳፬። ጆሴፍ ስሚዝ የኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳንን ለመሰብሰብ ረዳ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፭፥፫። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ወደ ደቡብ ዩና
ይትድ ስቴትስ ክፍለ አገሮች ለመኋዝ በቡድን ተደ
ራጁ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፪። የጋብቻ ህግጋት ለኋ
ለኛው ቀን ቅዱሳን ተገለጹ፣ አ.አ. ፩። ለኋለኛው
ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ብቁ
ለሆኑ ወንድ አባላት በሙሉ ክህነት ተሰጠ፣ አ.አ.
፪።
ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን የተሰጠ የመጀመሪያው
ራዕይ ታሪክ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፩።
የነሀስ ሰሌዳዎች። ደግሞም ሰሌዳዎች
ተመልከቱ
ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ፮፻ ም.ዓ. ድረስ የብዙ
ነቢያትን ፅሁፎች የያዘ በአይሁዶች የተጠበቀ መዝ
ገብ (፩ ኔፊ ፭፥፲–፲፮)። ይህ መዝገብ በኢየሩሳሌም
ውስጥ ከአይሁዶች ሽማግሌዎች መካከል አንዱ
በሆነው በላባን ይጠበቅ ነበር። ሌሂ እና ቤተሰቡ በም
ድረበዳ ውስጥ እያሉ፣ ሌሂ ወንድ ልጆቹን ወደ ኢየ
ሩሳሌም ተመልሰው ይህን መዝገብ እንዲያገኙ ላካ
ቸው (፩ ኔፊ ፫–፬)። (ለተጨማሪ መረጃ፣ በመፅሐፈ
ሞርሞን ውስጥ የሚገኘውን “ስለመፅሐፈ ሞርሞን
አጭር መግለጫ” ተመልከቱ።)
የነቢያት ትምህርት ቤት። ደግሞም ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
በከርትላንድ፣ ኦሀዮ (ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ
አሜሪካ) ውስጥ፣ በ፲፰፻፴፪–፻፰፻፴፫ (እ.አ.አ.)

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የነፃነት አርማ
ክረምት፣ ስለ ወንጌል እና ስለእግዚአብሔር መን
ግስት በተመለከተ በሁሉንም ነገሮች ወንድሞችን
ለማሰልጠን ጌታ ጆሴፍ ስሚዝን ትምህርት ቤት
እንዲያደራጅ አዘዘው። ከዚህም ትምህርት ቤ
ብዙዎቹ የቤተክርስቲያኗ መሪዎች መጥተዋል።
ሌላ የነቢያት ወይም የሽማግሌዎች ትምህርት ቤት
በጃክሰን የግዛት ክፍል፣ ምዙሪ ውስጥ በፓርሊ ፒ
ፕራት ተመራ (ት. እና ቃ. ፺፯፥፩–፮)። እንደዚህ
አይነት ትምህርት ቤቶች ቅዱሳን ቀደ ምዕራብ ከተ
ሰደዱ በኋላ ተጀምረው ነበር፤ ነገር ግን እነዚህ ወዲ
ያው እንዲቆሙ ተደረጉ። አሁን የወንጌል ትምህ
ርት በቤት፣ በክህነት ስልታን ቡድኖች፣ እና በተ
ለያዩ ደጋፊ ድርጅቶች፣ እንዲሁም በቤተክርስ
ቲያኗ ትምህርት ቤቶች፣ መንፈሳዊ ኮሌጆችና፣
በሀይማኖት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው የሚከ
ናወኑት።
ራሳችሁን ቀድሱ እናም የመንግስትን ትምህርት
እርስ በራስ አስተምሩ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፬–
፹። በትጋት ፈልጉ እና እርስ በራስም አስተምሩ፣
ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፰–፻፳፪። የነቢያት ትምህርት
ቤት ስርዓት ተመድቧል፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፳፯–
፻፵፩። ቀዳሚ አመራር የነቢያት ትምህርት ቤት
ቁልፎችን ይዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፺፥፮–፯።
የነፃነት አርማ። ደግሞም ሞሮኒ፣ ሻምበል
ተመልከቱ
በመፅሀፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በኔፋውያን ወታደ
ሮች ዋና መሪ ሞሮኒ የተነሳ አርማ። ሞሮኒ አርማውን
የሰራም የኔፋውያን ህዝቦች ሀይማኖታቸውን፣ ነጻነ
ታቸውን፣ ሰላማቸውን፣ እና ቤተሰቦቻቸውን ለመ
ጠበቅ ለማነሳሳት ነበር።
ሞሮኒ ኮቱን ቀድዶ የነፃነት አርማ ሰራ፣ አልማ
፵፮፥፲፪–፲፫። አርማውን የሚደግፉ ቃል ኪዳን
ገቡ፣ አልማ ፵፮፥፳–፳፪። ሞሮኒ በሰገነት ላይ የነ
ፃነት ዓርማው እንዲሰቀል አደረገ፣ አልማ ፵፮፥፴፮
(አልማ ፶፩፥፳)።
የናስ እባብ። ደግሞም ሙሴ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
በእግዚአብሔር ትእዛዝ በመርዛማ እባቦች የተ
ነከሱትን እስራኤላውያን ለማዳን ሙሴ የሰራው
የናስ እባብ (ዘኁል. ፳፩፥፰–፱)። የናስ እባብ በእ
ንጨት ላይ ተሰቀለ እናም “ቀና ብሎ የተመለከተ
እንዲኖር ዘንድ ተሰቀለ” (አልማ ፴፫፥፲፱–፳፪)።
ጌታ ስለእባቡ በምድረበዳ ውስጥ መሰቀል በመስ
ቀል ላይ እራሱ እንደተሰቀለበት ምልክት ጠቅሶ
ታል (ዮሐ. ፫፥፲፬–፲፭)። የኋለኛ ቀን ራዕይ የመ
ርዛማው እባብ ታሪክን እና ሰዎች እንዴት እንደ
ዳኑ ያረጋግጣል (፩ ኔፊ ፲፯፥፵፩፤ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፤
ሔለ. ፰፥፲፬–፲፭)።

፻፵፰
የንጉሱ የሆኑት ሰዎች
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የኔፋውያንን መንግ
ስት ለመጣል የፈለጉ ቡድኖች (አልማ ፶፩፥፩–፰)።
የኖኅ ዘመን የጥፋት ውሀ። ደግሞም መርከብ፤
ቀስተ ዳመና፤ ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ የአባቶች
አለቃ ተመልከቱ
በኖህ ዘመን ምድር በሙሉ በውሀ ሰምጣ ነበር።
ይህም የምድር ጥምቀትና ጽዳት ምሳሌ ነበር
(፩ ጴጥ. ፫፥፳–፳፩)።
እግዚአብሔር ሥጋን ሁሉ ለማጥፋት በም
ድር ላይ የጥፋት ውኃን ያመጣል፣ ዘፍጥ. ፮፥፲፯
(ሙሴ ፯፥፴፬፣ ፵፫፣ ፶–፶፪፣ ፰፥፲፯፣ ፴)። ከሰ
ባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውኃ በምድር ላይ ሆነ፣
ዘፍጥ. ፯፥፲። እግዚአብሔር ቀስቱን በደመና ላይ
እንደ ቃል ኪዳን ምልክት አስቀመጠ፣ ዘፍጥ.
፱፥፱–፲፯።
ውኃውም ከምድሪቱ ገፅ ከሸሸ በኋላ የአሜሪካ
መሬት ከሁሉም መሬት በላይ የተመረጠች ምድር
ሆነች፣ ኤተር ፲፫፥፪።
ክፉው በጥፋት ውሀ ይሞታል፣ ሙሴ ፯፥፴፰፤
፰፥፳፬።
የአለም መጨረሻ፣ የአለም ዳርቻ፣ የምድር
ዳርቻ። አለም—የአለም መጨረሻ ተመልከቱ
የአስራ ሁለቱ ሸንጎ። ሐዋሪያ ተመልከቱ
የአስራ ሁለቱ ቡድን። ሐዋሪያ ተመልከቱ
የአስቆሮቱ ይሁዳ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከኢየሱስ አስራ ሁለት
ሐዋሪያት አንዱ (ማቴ. ፲፥፬፤ ማር. ፲፬፥፲፤ ዮሐ.
፮፥፸፩፤ ፲፪፥፬)። የአባቱ ስም “የቂርዮት ሰው”
ማለት ነው። እርሱም ከይሁዳ ጎሳ የመጣ ነበር እናም
ከገሊላ የመጣ ብቸኛ ሐዋሪያ ነበር። ይሁዳ ጌታን
አሳልፎ ሰጠ።
ኢየሱስን ለካህናት አለቆች አንዱ አሳልፎ በመ
ስጠቱ ሰላሳ ብር ተቀበለ፣ ማቴ. ፳፮፥፲፬–፲፮ (ዘካ.
፲፩፥፲፪–፲፫)። ጌታን በመሳም አሳልፎ ሰጠ፣ ማቴ.
፳፮፥፵፯–፶ (ማር. ፲፬፥፵፫–፵፭፣ ሉቃ. ፳፪፥፵፯–
፵፰፣ ዮሐ. ፲፰፥፪–፭)። እራሱን አንቆ ሞተ፣ ማቴ.
፳፯፥፭። ሰይጣንም በይሁዳ ገባ፣ ሉቃ. ፳፪፥፫
(ዮሐ. ፲፫፥፪፣ ፳፮–፴)። ዳዊት ይሁዳ ኢየሱስን
አሳልፎ መስጠቱን ተናገረ፣ የሐዋ. ፩፥፲፮ (መዝ.
፵፩፥፱)።
የአርማትያስ ዮሴፍ
የአርማትያስ ዮሴፍ የሳንሀድሪን አባል፣ የክር
ስቶስ ደቀ መዛሙርት፣ እና በጌታ መኮነን ምንም
ተሳታፊ ያለሆነ ሀብታም እና ታማኝ እስራኤላ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፵፱
ውያን። ከስቅለት በኋላ፣ ዮሴፍ የኢየሱስን ሰው
ነት በንጹህ በተልባ እግር ልብስ ከፈነ እናም በዮ
ሴፍ በተወቀረ መቃብር ውስጥ አሳረፈው፣ (ማቴ.
፳፯፥፶፯–፷፤ ማር. ፲፭፥፵፫–፵፮፤ ሉቃ. ፳፫፥፶–
፶፫፤ ዮሐ. ፲፱፥፴፰–፵፪)።
የአባቶች አለቃ፣ ፓትሪያርክ። ደግሞም
ሟች አባት፤ ወንጌል ሰባኪ፤ የመልከ ጼዴቅ
ክህነት፤ የፓትሪያርክ በረከቶች ተመልከቱ
ቅዱሣት መጻህፍት ለዚህ ሁለት አይነት ትርጉም
ይሰጣሉ፥ (፩) በመልከ ጼዴቅ ክህነት ውስጥ የተ
ሾመ ሀላፊነት፣ አንዳንዴም ወንጌል ሰባኪ ተብ
ለው ይጠራሉ፤ (፪) የቤተሰቦች አባቶች። የተሾሙ
ፓትሪያርኮች ብቁ ለሆኑ የቤተክርስቲያን አባላት
ልዩ በረከቶችን ይሰጣሉ።
የተሾሙ ፓትሪያርክ፣ ሌሎቹም ነቢያት፥ ሌሎ
ቹም ወንጌልን ሰባኪዎች ሰጠ፣ ኤፌ. ፬፥፲፩ (እ.አ.
፩፥፮)።
ወንጌል ሰባኪዎችን መሾም የአስራሁለቱ ሀላ
ፊነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፴፱። ሀይረም ክህነት
እና የፓትሪያርክ ሀላፊነትን ይውሰድ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፺፩–፺፪፣ ፻፳፬፤ ፻፴፭፥፩።
አባቶች፣ ያዕቆብ ልጆቹን እና ትውልዶቻቸውን
ባረከ፣ ዘፍጥ. ፵፱፥፩–፳፰።
ስለ አባቶች አለቃ ዳዊት በግልጥ ልናገር፣ የሐዋ.
፪፥፳፱።
ሌሂ ትውልዶቹን መከረ እናም ባረከ፣ ፪ ኔፊ
፬፥፫–፲፩።
መብት ያለው ወራሽ፣ የአባቶችን መብት የሚይ
ዘው ሊቀ ካህን ሆንኩኝ፣ አብር. ፩፥፪–፬።
የአብርሐም ቃል ኪዳን። ደግሞም መግረዝ፤
ቃል ኪዳን፤ አብርሐም ተመልከቱ
አብርሐም ወንጌልን ተቀበለ እና ወደ ሊቀ ካህ
ነት ተሾመ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፬፤ አብር. ፪፥፲፩)፤
የዘለአለማዊነት ቃል ኪዳን ወደሆነው ወደ ሰለስቲ
ያል ጋብቻ ገባ (ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፩–፬፤ ፻፴፪፥፲፱፣
፳፱)። አብርሐም የእነዚህ ቃል ኪዳናት በረከቶች
ሁሉ ለስጋዊ ዝርያው እንደሚሰጥ የተስፋ ቃል ተሰ
ጠው (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፱–፴፩፤ አብር. ፪፥፮–
፲፩)። እነዚህ ቃል ኪዳናት እና የተስፋ ቃላት
አብረው የአብርሐም ቃል ኪዳን ተብለው ይጠ
ራሉ። የዚህ ቃል ኪዳን ዳግሞ መመለስ በመጨ
ረሻው ቀናት ወንጌል ዳግሞ መመለስ ነው፤ በዚ
ህም በኩል የምድር ህዝቦች ሁሉ ተባርከዋል (ገላ.
፫፥፰–፱፣ ፳፱፤ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፪፤ ፻፳፬፥፶፰፤
አብር. ፪፥፲–፲፩)።
የአብርሐም ዘር። አብርሐም—የአብርሐም ዘር
ተመልከቱ

የአዳም እና የሔዋን ውድቀት
የአዳም እና የሔዋን ውድቀት። ደግሞም
ሔዋን፤ መንፈሳዊ ሞት፤ ስጋዊ ሞት፤ ስጋዊ፣
የሚሞት፤ ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት፤ አዳም፤
ኢየሱስ ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ የቤዛነት ዕቅድ፤ ፍጥረታዊ
ሰው ተመልከቱ
የሰው ዘር በእዚህች ምድር ላይ ሟች የሆነበት
ሁኔታ። አዳም እና ሔዋን የተከለከለውን ፍሬ በበ
ሉበት ጊዜ፣ ሟች፣ የኃጢያት እና ሞት ተገዢ
ሆኑ። አዳም በምድረም ላይ “የመጀመሪያ ስጋ”
ሆነ (ሙሴ ፫፥፯)። የኋለኛው ቀን ራዕይ ውድቀት
በረከት እንደሆነ እናም አዳምና ሔዋን እንደ ሰው
ዘር ሁሉ የመጀምሪያ ወላጆች መከበር እንዳለባ
ቸው ግልፅ አደረገ።
ውድቀት በሰው እድገት አስፈላጊ የሆነ እርምጃ
ነበር። እግዚአብሔር ውድቀት እንደሚመጣ ስላ
ወቀ፣ በቅድመ ምድራዊ ህይወት ለአዳኝ እቅድ
አድርጎ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳም ውድቀት
ደግሞም በሰው ንስሀ መግባት በኩል ለሰው የግል
ኃጢያቶች የኃጢያት ዋጋን ለመክፈል በመካከለ
ኛው ዘመን መጣ።
ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህና፣ ዘፍጥ.
፪፥፲፯ (ሙሴ ፫፥፲፯)። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣
ዘፍጥ. ፫፥፮ (ሙሴ ፬፥፲፪)።
ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክ
ርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና፣ ፩ ቆሮ.
፲፭፥፳፪።
የሰው ዘር በመሳትና በውድቀት ላይ ነበሩ፣ ፩ ኔፊ
፲፥፮። ከሰው ልጅ ውድቀት ጀምሮ መንገዱ ተዘ
ጋጅቷል፣ ፪ ኔፊ ፪፥፬። አዳምና ሔዋን የተከለከለ
ውን ፍሬ ከበሉ በኋላ፣ ከኤድን ገነት ወጡ፣ ፪ ኔፊ
፪፥፲፱። ሰዎች ይኖሩ ዘንድ አዳም ወደቀ፣ ፪ ኔፊ
፪፥፲፭–፳፮። ተፈጥሮአዊው ሰው ለእግዚአብሔር
ጠላት ነበረ፣ ሞዛያ ፫፥፲፱። አሮን የላሞኒን አባት
ስለውድቀት አስተማረ፣ አልማ ፳፪፥፲፪–፲፬። የኃ
ጢያት ክፍያ መኖሩ አስፈላጊ ነውና አለበለዚያ
የሰው ዘር ሁሉ መጥፋት እንዳለባቸው የማይቀር
ነበር፣ አልማ ፴፬፥፱። የመጀመሪያ ወላጆቻችን
ከጌታ ፊት ለጊዜውም ይሁን በመንፈስ ተለይተ
ዋል፣ አልማ ፵፪፥፪–፲፭ (ሔለ. ፲፬፥፲፮)። በው
ድቀትም የተነሳ ተፈጥሮአችን ክፉ ሆኗል፣ ኤተር
፫፥፪።
እነዚህን ቅዱስ ህጎችን በመተላለፍ ሰዎች ስጋዊና
አጋንንታዊ ሆኑ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፳ (ት. እና ቃ.
፳፱፥፴፬–፵፬)።
እንደወደክም ለመዳን ትችላለህ፣ ሙሴ ፭፥፱–
፲፪። በመተላለፍ ምክንያት ውድቀት መጥቷል፣
ሙሴ ፮፥፶፱። ሰዎች በእራሳቸው ኃጥያቶች ይቀ
ጣሉ፣ እ.አ. ፩፥፪።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ እና ሞት ምልክቶች
የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ እና ሞት
ምልክቶች። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ከኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ እና ሞት ጋር የሚ
ገናኙ ድርጊቶች።
መወለድ፣ ድንግል ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም
ትወልዳለች፣ ኢሳ. ፯፥፲፬። ከቤተ ልሔም በእስራ
ኤልም ላይ ገዥ የሚሆን ይወጣልኛል፣ ሚክ. ፭፥፪።
ላማናውያኑ ሳሙኤል አንድ ቀን፣ ማታ፣ እና
ቀን ብርሀን እንደሚኖር፤ አዲስ ኮኮብ፤ እና ሌሎች
ምልክቶች እንደሚታዩ ተነበ፣ ሔለ. ፲፬፥፪–፮።
ምልክቶቹ ተሟለተዋል፣ ፫ ኔፊ ፩፥፲፭–፳፩።
ሞት፣ ላማናውያኑ ሳሙኤል ጭለማ፣ ነጎድጎዶ
ችና መብረቆች፣ እና የምድር መንቀጥቀጥን ተነ
በየ፣ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯። ምልክቶቹ ተሟለተዋል፣
፫ ኔፊ ፰፥፭–፳፫።
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን። ደግሞም
ቅዱሳን፤ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤ የቤተክርስቲያን
ስም፤ የእውነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች፤
የእግዚአብሔር መንግስት ወይም መንግስተ
ሰማያት፤ የወንጌል ዳግም መመለስ ተመልከቱ
በጥምቀት እና በመረጋገጥ የኢየሱስ ክርስቶ
ስን ስም በራሳቸው ላይ የወሰዱ የሚያምኑ ሰዎች
ድርጅት። እውነተኛ ቤተክርስቲያን ለመሆን ይህም
የጌታ ቤተክርስቲያን መሆን አለበት፤ የእርሱ ስል
ጣን፣ ትምህርቶች፣ ህግጋት፣ ስነስርዓቶች፣ እና
ስም ሊኖረው ይገባዋል፤ እንዲሁም እርሱ በመደ
ባቸው ወኪሎቹ በኩል እርሱ ይህን መግዛት አለ
በት።
ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በቤተክርስቲ
ያኗ ላይ ጨምሯል፣ የሐዋ. ፪፥፵፯። ብዙዎች ስን
ሆን በክርስቶስ አንድ አካል ነን፣ ሮሜ ፲፪፥፭።
እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድ
ንሆን ተጠምቀናል፣ ፩ ቆሮ. ፲፪፥፲፫። ቤክርስቲ
ያኗ በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ተጸንሳ
ለች፣ ኤፌ. ፪፥፲፱–፳። ሐዋሪያትና ነቢያት ለቤ
ተክርስቲያኗ አስፈላጊ ናቸው፣ ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፮።
ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው፣ ኤፌ. ፭፥፳፫።
ብዙ ቤተክርስቲያኖች ቢኖሩም ሁሉም አንድ
ቤተክርስቲያን ነበሩ፣ ሞዛያ ፳፭፥፲፱–፳፪። ቤተ
ክርስቲያኗ ጸዳች እናም በስርዓት ተስተካከለች፣
አልማ ፮፥፩–፮። የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በስሙ
መጠራት አለባት፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፰። ለመፆምና ለመ
ፀለይ እንዲሁም ለመነጋገር ሁልጊዜ በቤተክርስቲ
ያን ተገናኙ፣ ሞሮኒ ፮፥፭።
ይህች እውነተኛና ህያው ቤተክርስቲያን ናት፣
ት. እና ቃ. ፩፥፴። የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በእ
ነዚህ በመጨረሻው ቀናት ተነሳች፣ ት. እና ቃ.

፻፶

፳፥፩። ጌታ ቤተክርስቲያኑን እንዲገነቡ አገልጋ
ዮቹን ጠራ፣ ት. እና ቃ. ፴፱፥፲፫። እንደዚህም
ቤተክርስቲያኔ በመጨረሻው ቀናት ትጠራለች፣
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬።
የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት። ደግሞም
ማጎግ፤ አርማጌዶን፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የጊዜዎች ምልክቶች፤ ጎግ ተመልከቱ
በአንድ ዚህ አመት ዘመን መጀምሪያ ላይ፣ ክር
ስቶስ ወደ ምድር ይመለሳል። ይህም ድርጊት የም
ድርን ስጋዊ የሙከራ ጊዜ መጨረሻን ይጠቁማል።
ኃጢያተኞች ከምድር ይወጣሉ እናም ምድር በም
ትጸዳበት ጊዜ ጻድቃን በዳመና ይነጠቃሉ። ክርስ
ቶስ መቼ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሚመጣ ማንም ሰው
ባያውቅም፣ ጊዜው እየቀረበ እንደሆነ የምንመለከ
ታቸው ምልክቶች ሰጥቶናል፣ (ማቴ. ፳፬፤ ጆ.ስ.—
ማቴ. ፩)።
እኔን ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደ ሆነ፥ በመ
ጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም አውቃ
ለሁ፣ ኢዮብ ፲፱፥፳፭። ጕልበት ሁሉ ለእኔ ይንበረ
ከካል፥ ምላስም ሁሉ በእኔ ይምላል፣ ኢሳ. ፵፭፥፳፫
(ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፬)። የሰው ልጅ ከሰማይ ደመ
ናት ጋር መጣ፣ ዳን. ፯፥፲፫ (ማቴ. ፳፮፥፷፬፣ ሉቃ.
፳፩፥፳፭–፳፰)። ወደ እርሱም ወደ ወጉት ይመለ
ከታሉ፣ ዘካ. ፲፪፥፲። ሰውም። ይህ በእጅህ መካ
ከል ያለ ቍስል ምንድር ነው? ይለዋል፣ ዘካ. ፲፫፥፮
(ት. እና ቃ. ፵፭፥፶፩)። እርሱ እንደ አንጥረኛ እሳ
ትና ነውና የሚመጣበትን ቀን መታገሥ የሚችል
ማን ነው፣ ሚል. ፫፥፪ (፫ ኔፊ ፳፬፥፪፣ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፳፬)።
የሰው ልጅ በአባቱ ክብር ይመጣል፣ ማቴ.
፲፮፥፳፯ (ማቴ. ፳፭፥፴፩)። ስለዚያች ቀንና ስለዚ
ያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሚያውቅ የለም፣
ማቴ. ፳፬፥፴፮ (ት. እና ቃ. ፵፱፥፯፣ ጆ.ስ.—ማቴ.
፩፥፴፰–፵፰)። ይህ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳ
ያችሁት፥ እንዲሁ ይመጣል፣ የሐዋ. ፩፥፲፩። ጌታ
ራሱ ከሰማይ ይወርዳልና፣ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮። የጌታው
ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል፣ ፪ ጴጥ. ፫፥፲።
ጌታ ከብዙ ሺህ ቅዱሳኑ ጋር ይመጣል፣ ይሁዳ
፩፥፲፬። ከደመና ጋር ይመጣል፤ ዓይንም ሁሉ ያዩ
ታል፣ ራዕ. ፩፥፯።
ኢየሱስ አመምን ለመፍረድ ይቆማል፣ ፫ ኔፊ
፳፯፥፲፬–፲፰።
ተዘጋጁ ተዘጋጁ፤ ጌታ ተቃርቧልና፣
ት. እና ቃ. ፩፥፲፪። ራሴን ከሰማይ በኃይል እገ
ልጣለሁ፣ በምድር ላይ ለአንድ ሺ አመታት እኖ
ራለሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፱–፲፪። ድምጻችሁን ከፍ
አድርጉ እናም ንስሀ መግባትን ጩሁ፣ የጌታን መን
ገድ ለዳግም ምፅዓቱ አዘጋጁ፣ ት. እና ቃ. ፴፬፥፭–
፲፪። እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፤ እናም በድንገትም

፻፶፩

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የእውነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች

ወደ ቤተመቅደሴ እመጣለሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፮፥፰
(ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፪)። የምታዩኝ ቀን በቶሎም
ይምጣል፣ እናም እኔም እንደሆንኩ ታውቃላ
ችሁ፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፰። እኔን የሚፈራም ስለ
ጌታ መምጫ ታላቅ ቀን፣ እንዲሁም የሰው ልጅ
መምጫ ምልክቶችን፣ ይጠብቃል፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፴፱። የጌታ ፊትም ይገለጻል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፺፭። ታላቁና የሚያስፈራው የጌታ ቀን
ቅርብ ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፮። አዳኝ በሚመ
ጣበት ጊዜ እርሱ እንዳለ እናየዋለን፣ ት. እና ቃ.
፻፴፥፩። አዳኝ፣ በህዝቦቹ መካከል ይቆማል፣ እና
በሁሉም ስጋዎች መካከል ይነግሳል፣ ት. እና ቃ.
፻፴፫፥፳፭። ከእግዚአብሔር ከሰማይ ውስጥ የወረ
ደው፣ ልብሱም የቀላ ከባሶራ የሚመጣ ማን ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፮ (ኢሳ. ፷፫፥፩)።
የኢየሩሳሌም ሐናንያ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ እርሱ እና ባለቤቱ ሰጲራ
ለጌታ የቀደሱትን ገንዘብ ድርሻን በማስቀረት
ለጌታ ዋሹ። ጴጥሮስ ፊት ለፊት ሲጋፈጣቸው፣
ወደ ምድር ወደቁ እና ሞቱ (የሐዋ. ፭፥፩–፲፩)።
የኤጲስ ቆጶስ አመራር
በቤተክርስቲያኗ ውስጥ አጠቃላይ ባለስልጣን።
በቤተክርስቲያኗ ምድራዊ ደህንነት ላይ አጠቃላይ
ሀላፊነት አለው (ት. እና ቃ. ፻፯፥፷፰)። የአጠቃ
ላይ ባለስልጣን የሆኑት የኤጲስ ቆጶስ አመራር እና
አማካሪዎቹ በቤተክርስቲያኗ የአሮናዊ የክህነት ባለ
ስልጣኖችን በሙሉ ይመራሉ (ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፮–
፲፯፤ ፻፯፥፸፮፣ ፹፯–፹፰)።
ኤድዋርድ ፓርትሪጅ ኤጲስ ቆጶስነት ይሾም፣
ት. እና ቃ. ፵፩፥፱። ኤጲስ ቆጶሳት በቀዳሚ አመ
ራር ይጠሩ እና ይለዩ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፬–፲፭።
በኩራት የሆኑ፣ የአሮን ተወላጅ የሆኑት በቀዳሚ
አመራር ለመሪነት ለመጠራት፣ መለየት፣ እና ለመ
ሾም መብት አላቸው፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፲፮፣ ፲፰–
፳። በቀዳሚ አመራር ፊት ብቻ ነው ለፍርድ የሚ
ቀርቡት፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፪–፳፬ (ት. እና ቃ.
፻፯፥፹፪)።
የኤፍሬም በትር። ኤፍሬም—የዮሴፍ ወይም
የኤፍሬም በትር ተመልከቱ
የእምነት አንቀጾች። ደግሞም ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ፤ የታላቅ ዋጋ ዕንቁ ተመልከቱ
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስትያን አባላት የሚደግፏቸው አስራ ሶስት የእ
ምነት ነጥቦች።
ጆሴፍ ስሚዝ መጀመሪያ የጻፋቸው የቤተክርስ
ትያኗ አባላት ምን እንደሚያምኑ ለማወቅ ለጠየቀው
ለChicago Democrat [ቺካጎ ዴሞክራት ጋዜጣ]

አዘጋጂ ለሆነው ጆን ወንትዎርዝ በመመለስ በጻፈው
ደብዳቤ ውስጥ ነው። ደብዳቤው የወንትወርዝ ደብ
ዳቤ ተብሎ ታወቀ እና ከመጀመሪያ ጊዜ በTimes
and Seasons [በጊዜዎች እና በዘመናት] ውስጥ
በመጋቢት ፲፰፻፵፪ (እ.አ.አ.) ታትሞ ነበር። በጥቅ
ምት ፲ ፲፰፻፹ (እ.አ.አ.)፣ የእምነት አንቀጾች በቤ
ተክርስትያኗ አባላት ድምፅ መስጠት እንደ ቅዱሣት
መጻህፍት በስነስርአታዊ ተቀባይ ሆነ እና በታላቅ
ዋጋ ዕንቁ ውስጥም ተጨመረ።
የእስራኤል ልጆች። እስራኤል ተመልከቱ
የእስራኤል መሰብሰብ። እስራኤል—
የእስራኤል መሰብሰብ ተመልከቱ
የእስራኤል መበተን። እስራኤል—የተበተኑት
እስራኤል ተመልከቱ
የእስራኤል ቅዱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
የእስራኤል ቤት። እስራኤል ተመልከቱ
የእስራኤል አስራ ሁለት ጎሳዎች።
እስራኤል—የእስራኤል አስራ ሁለት ጎሳዎች
ተመልከቱ
የእውነተኛ ቤተክርስቲያን ምልክቶች።
ደግሞም ምልክት፤ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን፤ የኢየሱስ
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
በእግዚአብሔር ተቀባይነትን እንዳገኘ የሚያሳይ
እና ጌታ ልጆቹ የበረከቱን ሙላት እንዲያገኙ የመሰ
ረተው ቤተክርስቲያን ትምህርቶችና ስራዎች። የእ
ውነተኛ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ምልክቶች የሚ
ቀጥሉት ናቸው፥
የአምላክ ትክክለኛ እውቀት፣ እግዚአብሔርም
ሰውን በመልኩ ፈጠረ፣ ዘፍጥ. ፩፥፳፮–፳፯። ጌታ
ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ተነጋገረ፣ ዘፀአ. ፴፫፥፲፩።
የዘለአለማዊ አባት እግዚአብሔርንና ኢየሱስ
ክርስቶስን ማወቅ የዘላለም ሕይወት ነው፣ ዮሐ.
፲፯፥፫።
አብና ወልድ የስጋና ኣጥንቶች ሰውነቶች አላ
ቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፪–፳፫።
አብና ወልድ በጆሴፍ ስሚዝ ታዩ፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፲፭–፳። በዘለአለማዊው አብ፣ እግዚአብሔር
እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፩።
ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆች እና ስነስርዓቶች፣
ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር፣ ዮሐ.
፫፥፫–፭። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ
ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠ
መቁ፣ የሐዋ. ፪፥፴፰። በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑ
ባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ፣ የሐዋ. ፰፥፲፬–

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የእግዚአብሔር ልጅ
፲፯። በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ
የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ፣ ገላ. ፫፥፳፮–፳፯።
ንስሀ ግቡ፣ እናም በውዱ ልጄ ስም ተጠመቁ፣
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፩–፳፩።
ያመኑት ተጠመቁ እናም መንፈስ ቅዱስን እጆ
ችን በመጫን ተቀበሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፫።
ለመጠመቅ እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ለመስ
ጠት ትክክለኛው ክህነት ያስፈልጋል፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፸–፸፪። የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆችና
ስነስርዓቶች ተገልጸዋል፣ እ.አ. ፩፥፬።
ራዕይ፣ ራዕይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣
ምሳ. ፳፱፥፲፰። እግዚአብሔር ምሥጢሩን ለነቢ
ያት ይነገራል፣ ዓሞ. ፫፥፯።
ቤትክርስቲያኗ በራዕይ አለት ላይ ተገንብታለች፣
ማቴ. ፲፮፥፲፯–፲፰ (ት. እና ቃ. ፴፫፥፲፫)።
ጌታ ከእንግዲህ በራዕይ አይሰራም ለሚል ወዮ
ለት፣ ፫ ኔፊ ፳፱፥፮።
ራዕያትና ትእዛዛት የሚመጡት በተመደበው ብቻ
ነው፣ ት. እና ቃ. ፵፫፥፪–፯።
እግዚአብሔር በገለጸው ሁሉ እናምናለን፣ እ.አ.
፩፥፱።
ነቢያት፣ በቤክርስቲያኗ በሐዋርያትና በነቢያት
መሠረት ላይ ተጸንሳለች፣ ኤፌ. ፪፥፲፱–፳። ሐዋ
ሪያትና ነቢያት ለቤተክርስቲያኗ አስፈላጊ ናቸው፣
ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፮።
ጆሴፍ ስሚዝ ባለ ራዕይ፣ ነቢይ፣ እና ሐዋሪያ
እንዲሆን ተጠራ፣ ት. እና ቃ. ፳፩፥፩–፫።
በነቢያት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፮።
ስልጣን፣ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ሀይልና ስል
ጣን ሰጣቸው፣ ሉቃ. ፱፥፩–፪ (ዮሐ. ፲፭፥፲፮)።
የሔለመን ልጅ ኔፊ ከእግዚአብሔር ታላቅ ስል
ጣን ነበረው፣ ሔለ. ፲፩፥፲፰ (፫ ኔፊ ፯፥፲፯)።
ነቢያት ለቤትክርስቲያኗ ትእዛዛትን ይቀበሉ፣
ት. እና ቃ. ፳፩፥፬–፭። ስልጣን ባለው ካልተሾም
በስተቀር ማንም ወንጌልን መስበክ ወይም ቤተክርስ
ቲያኗን መገንባት አይችልም፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፩።
ሽማግሌዎች ወንጌልን በስልጣን በመስራት ይስ
በኩ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፰።
የሚሰብክ ወይም ለእግዚአብሔር የሚያገለግል
ማንም ሰው ስልጣን ባለው ሰው በኩል በእግዚአብ
ሔር መጠራት አለበት፣ እ.አ. ፩፥፭።
ተጨማሪ ቅዱሣት መጻህፍት ይመጣሉ፣ የይ
ሁድ በትር እና የዮሴፍ በትር ይጋጠማሉ፣ ሕዝ.
፴፯፥፲፭–፳።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳት መጻህፍት መምጣት
ቀድሞ ተነግሮ ነበር፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፰–፵፩።
እግዚአብሔር ታላቅና አስፈላጊ ነገሮች ወደፊት
እንደሚገልፅ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፱።
የቤተክርስቲያን ድርጅት፣ በቤክርስቲያኗ በሐ

፻፶፪
ዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ተጸንሳለች፣
ኤፌ. ፪፥፲፱–፳። ሐዋሪያትና ነቢያት ለቤተክር
ስቲያኗ አስፈላጊ ናቸው፣ ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፮። ክር
ስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ ነው፣ ኤፌ. ፭፥፳፫።
የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በስሙ መጠራት አለ
ባት፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፰።
በድሮው ቤተክርስቲያን እንደነበረው አንድ አይ
ነት ድርጅት እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፮።
የሚስዮን ስራ፣ እንግዲህ ሂዱና፣ እናም አሕዛ
ብን ሁሉ አስተምሩ፣ ማቴ. ፳፰፥፲፱–፳። ስብዓ
ዎች ወንጌልን እንዲሰብኩ ተጠሩ፣ ሉቃ. ፲፥፩።
ደህንነት ለሁሉም ፍጡር መታወጅ እንደሚገ
ባው ፍላጎት ነበራቸው፣ ሞዛያ ፳፰፥፫።
ሽማግሌዎች ይሂዱ፣ ሁለት በሁለትም ወንጌሌን
ይስበኩ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፮። ወንጌሉ ለሁሉም
ፍጥረቶች መሰበክ አለበት፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፷፬።
መንፈሳዊ ስጦታ፣ በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር፣
የሐዋ. ፪፥፬። ሽማግሌዎች የታመሙትን ይፈውሱ፣
ያዕ. ፭፥፲፬።
የእግዚአብሔርን ስጦታ አትካድ፣ ሞሮኒ ፲፥፰።
መንፈሳዊ ስጦታዎች ተዘርዝረዋል፣ ት. እና ቃ.
፵፮፥፲፫–፳፮ (፩ ቆሮ. ፲፪፥፩–፲፩፣ ሞሮኒ ፲፥፱–
፲፰)።
ቤተመቅደሶች፣ የዘላለምም ቃል ኪዳን እሰራ
ለሁ፣ እናም መቅደሴንም ለዘላለም በመካከላቸው
አኖራለሁ፣ ሕዝ. ፴፯፥፳፮–፳፯። ጌታ በድንገት
ወደ መቅደሱ ይመጣል፣ ሚል. ፫፥፩።
ኔፊ ቤተመቅደስ ሰራ፣ ፪ ኔፊ ፭፥፲፮።
ቅዱሳን የጌታን ቤተ ባለመገንባታቸው ተገሰጹ፣
ት. እና ቃ. ፺፭ (ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፱)። የጌታ
ህዝቦች ቅዱስ ስነስርዓቶችን ለማከናወን ሁልጊዜም
ቤተመቅደሶች ይገነባሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፴፯–
፵፬። ቤተመቅደስን መገንባትና ስነስርዓቶችን ማከ
ናወን የኋለኛው ቀን ታላቅ ስራ ክፍሎች ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፶፫–፶፬።
የእግዚአብሔር ልጅ። ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ ተመልከቱ
የእግዚአብሔር ልጆች። ሰው፣ ሰዎች፤
የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች
ተመልከቱ
የእግዚአብሔር መንግስት ወይም መንግስተ
ሰማያት። ደግሞም የሰለስቲያል ክብር፤
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክ
ርስቲያን በምድር የምትገኘው የእግዚአብሔር መን
ግስት ናት (ት. እና ቃ. ፷፭)። የቤተክርስቲያኗም
አላማ አባሏን በሰለስቲያል መንግስት ወይም በመ
ንግስተ ሰማያት ውስጥ በዘለአለም ለመኖር ለማዘ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፶፫

የእግዚአብሔር ቃል

ጋጀት ነው። ነገር ግን፣ ቅዱሣት መጻህፍት አንዳ
ንዴ ቤተክርስቲያኗን እንደ መንግስተ ሰማያት ይጠ
ሯታል፣ ይህም ቤተክርስቲያኗ በምድር የምትገኝ
መንግስተ ሰማያት ናት ማለት ነው።
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ
ክርስቲያን በምድር የምትገኝ የእግዚአብሔር መን
ግስት ናት፣ ነገር ግን ይህች በዚህ ጊዜ በመንፈሳዊ
መንግስት የተገደበች ናት። በአንድ ሺህ አመት፣
የእግዚአብሔር መንግስት የፖለቲካና የመንፈስ
መንግስት ትሆናለች።
እግዚአብሔር ለዘላለም ይነግሣል፣ መዝ. ፲፥፲፮
(መዝ. ፲፩፥፬)። የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈ
ርስ መንግሥት ያስነሣል ለዘላለምም ትቆማለች፣
ዳን. ፪፥፵፬ (ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፵፬)።
መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ ማቴ.
፫፥፪ (ማቴ. ፬፥፲፯)። መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃ
ድህ በምድር ትሁን፣ ማቴ. ፮፥፲። አስቀድማችሁ
የእግዚአብሔርን መንግሥት ፈልጉ፣ ማቴ. ፮፥፴፫
(፫ ኔፊ ፲፫፥፴፫)። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈ
ቻዎች እሰጥሃለሁ፣ ማቴ. ፲፮፥፲፱። ኑ፤ የተዘጋጀ
ላችሁን መንግሥት ውረሱ፣ ማቴ. ፳፭፥፴፬። በአ
ባቴ መንግሥት ከእናንተ ጋር ከዚህ ከወይን ፍሬ
አዲሱን እስከምጠጣ፣ ማቴ. ፳፮፥፳፮–፳፱። ነቢ
ያትን ሁሉ በእግዚአብሔር መንግሥት ታያላችሁ፣
ሉቃ. ፲፫፥፳፰። ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መን
ግሥት አይወርሱም፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፱። ሥጋና ደም
የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፣
፩ ቆሮ. ፲፭፥፶።
ሀብትን ከመፈለጋችሁ በፊት፣ የእግዚአብሔ
ርን መንግስት ፈልጉ፣ ያዕቆ. ፪፥፲፰። ማንኛውም
የረከሰ ነገር መንግስተ ሰማያትን ሊወርስ አይች
ልም፣ አልማ ፲፩፥፴፯።
ከእነሱ ጋር በአባቴ መንግስት አብረህ ታርፍ
ዘንድ፣ ት. እና ቃ. ፲፭፥፮። መንግስተ ሰማይ፣
ወይም የቤተክርስቲያኗ ቁልፎች ለእናንተ ተሰጥ
ታለች፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፱ (ት. እና ቃ. ፷፭፥፪)።
መንግስተ ሰማያት እንዲመጣም፣ እግዚአብሔር
መንግስት ወደፊት ይሂድ፣ ት. እና ቃ. ፷፭፥፭–
፮። የመንግስት ቁልፎች ከአንተ በምንም አይወ
ሰድብህም፣ ት. እና ቃ. ፺፥፫። እንደ ትንሽ ልጅ
የሚቀበልህም፣ መንግስቴን ይቀበላል፣ ት. እና ቃ.
፺፱፥፫። በመጨረሻ ቀናትም በዚህ፣ እንዲሁም በየ
ኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክር
ስቲያን፣ ስም ነው ቤተክርስቲያኔ የምትጠራው፣
ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፬። ሰማያት ተከፈቱልን፣ እና
የእግዚአብሔርን ሰለስቲያል መንግስትን አየሁ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፩–፬።
የእግዚአብሔር ሚስጥሮች
የእግዚአብሔር ሚስጥሮች በራዕይ ብቻ የሚ

ታወቁ መንፈሳዊ እውነቶች ናቸው። እግዚአብ
ሔር ሚስጥሮቹን ለወንጌሉ ታዛዥ ለሚሆኑት ይገ
ልጻል። የእግዚአብሔር አንዳንድ ሚስጥሮች ገና
አልተገለጹም።
ለእናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምሥጢር ማወቅ
ተሰጥቶአችኋል፣ ማቴ. ፲፫፥፲፩። ምሥጢርንም
ሁሉ ባውቅ፥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ፣ ፩ ቆሮ.
፲፫፥፪።
ኔፊ የእግዚአብሔርን ሚስጥር ታላቅ ዕውቀት
ነበረው፣ ፩ ኔፊ ፩፥፩። ለብዙዎች የእግዚአብሔ
ርን ሚስጥር እንዲያውቁ ተሰጥቷቸዋል፣ አልማ
፲፪፥፱። ለእንደእነዚህ ዓይነቶቹ የእግዚአብሔ
ርን ሚስጥር እንዲያውቁ ይሰጣቸዋል፣ አልማ
፳፮፥፳፪። እነዚህ ሚስጥሮች ሙሉ በሙሉ ለእኔ
አልታወቁኝም፣ አልማ ፴፯፥፲፩። እግዚአብሔር
እራሱ ካልሆነ በቀር ማንም የማያውቃቸው ብዙ
በአምላክ የተደበቁ ሚስጥሮች አሉ፣ አልማ ፵፥፫።
የአምላክነት ሚስጥር እንዴት ታላቅ ነው፣
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲። ከጠየቃችሁ፣ ራዕይ ትቀበ
ላላችሁ፣ እናም የመንግስት ሚስጥራትን ታው
ቃላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፩፣ ፷፭ (፩ ቆሮ.
፪፥፯፣ ፲፩–፲፬)። ትእዛዛቴን ለሚጠብቀው የመ
ንግስቴን ሚስጥሮች እሰጠዋለሁ፣ ት. እና ቃ.
፷፫፥፳፫። ለእነርሱም ሁሉንም ሚስጥሮች እገልጻ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፯። ታላቅ የክህነት የሚስጥር
ቁልፎችን ይዟል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱። ጌታ በሚ
መጣበት ጊዜ ማንም ሰው የማያውቃቸውን የተደ
በቁ ነገሮችን ይገልጻል፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፪–፴፫።
የመልከ ጼዴቅ ክህነት የሰማይ መንግስትን ሚስጥ
ሮች ለመቀበል ልዩ መብት ይኑረው፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፲፱።
የእግዚአብሔር ቃል። ደግሞም ራዕይ፤
ቅዱሳት መጻህፍት፤ የእግዚአብሔር ትእዛዛት
ተመለከቱ
መመሪያዎች፣ ትእዛዛት፣ ወይም ከእግዚአብ
ሔር የመጣ መልእክት የእግዚአብሔር ልጆች ቃሉን
በመንፈስ በኩል በቀጥታ ራዕይ ወይም በተመረጡት
አገልጋዮቹ መቀበል ይችላሉ (ት. እና ቃ. ፩፥፴፰)።
ሰውም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ነገር ሁሉ
በሕይወት ይኖራል፣ ዘዳግ. ፰፥፫ (ማቴ. ፬፥፬፣
ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፫–፵፬)። ሕግህ ለእግሬ መብ
ራት፥ ለመንገዴ ብርሃን ነው፣ መዝ. ፻፲፱፥፻፭።
በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፥ የእግዚአብ
ሔርንም ቃል በግልጥ ተናገሩ፣ የሐዋ. ፬፥፴፩–፴፫።
የብረት በትር የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ፩ ኔፊ
፲፩፥፳፭ (፩ ኔፊ ፲፭፥፳፫–፳፭)። እናንተ ደንዝዛ
ችኋል፣ ስለዚህ ቃሉ ሊሰማችሁ አልቻለም፣ ፩ ኔፊ
፲፯፥፵፭–፵፮። የእግዚአብሔርን ቃል ለማይቀ
በል ለዚያ ሰው ወዮለት፣ ፪ ኔፊ ፳፯፥፲፬ (፪ ኔፊ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የእግዚአብሔር በግ
፳፰፥፳፱፣ ኤተር ፬፥፰)። የክርስቶስን ቃል በመ
መገብ፣ እስከመጨረሻው በመፅናት ቀጥሉ፣ ፪ ኔፊ
፴፩፥፳ (፪ ኔፊ ፴፪፥፫)። ባለማመናቸው የእግዚ
አብሔርን ቃል ሊረዱት አልቻሉም ነበር፣ ሞዛያ
፳፮፥፫ (አልማ ፲፪፥፲)። የእግዚአብሔርን ቃል
ያውቁ ዘንድ ቅዱሳን መጻሕፍትን በትጋት አጥን
ተዋል፣ አልማ ፲፯፥፪። የእግዚአብሔር ቃል በጎ
ነት ሞክሩ፣ አልማ ፴፩፥፭። አልማ የእግዚአብሔ
ርን ቃል ከዘር ጋር አነጻጸረ፣ አልማ ፴፪፥፳፰–፵፫።
በመንፈስ ቅዱስ ሲነሳሱ የሚናገሩት ማንኛውም
ነገር ቅዱሣት መጻህፍት ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፬። ከእግዚአብሔር አፍ ከሚመጣው እያን
ዳንድ ቃልም ትኖራላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፵፬–
፵፭።
ቃላቶቼን እንደሀብት የሚያከማቸው ማንም አይ
ታለልም፣ ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፴፯።
የእግዚአብሔር በግ። ደግሞም ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ ፋሲካ ተመልከቱ
ኢየሱስን ለእኛ ጥቅም እንደሚሰዋው የሚያመ
ለክተው ለአዳኝ የተሰጠ ስም።
ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት መጥቷል፣ ኢሳ.
፶፫፥፯ (ሞዛያ ፲፬፥፯)።
እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአ
ብሔር በግ፣ ዮሐ. ፩፥፳፱ (አልማ ፯፥፲፬)። እድፍ
እንደ ሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም
እንደ ተዋጃችሁ ታውቃላችሁ፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፲፰–
፳። የታረደው በግ ክብር ሊቀበል ይገባዋል፣ ራዕ.
፭፥፲፪። በበጉ ደም የተነሣ በሰይጣን ላይ ድል ነሳን፣
ራዕ. ፲፪፥፲፩።
እነዚህ በእርሱ ባላቸው እምነት ምክንያት በበጉ
ደም ነፅተዋል፣ ፩ ኔፊ ፲፪፥፲፩። የእግዚአብሔርም
በግ የዘለአለማዊው አባት ልጅና የአለም አዳኝ ነው፣
፩ ኔፊ ፲፫፥፵ (፩ ኔፊ ፲፩፥፳፩)። ምናልባት በመ
ጨረሻው እና በዚያ በታላቁ ቀን እንከን የሌላችሁ፣
ንፁህ፣ መልካም፣ እናም በበጉ ደም የፀዳችሁ ሆና
ችሁ ትገኙ ዘንድ ወደ አብ በኢየሱስ ስም በኃይል
ጩሁ፣ ሞር. ፱፥፮ (ራዕ. ፯፥፲፬፣ አልማ ፴፬፥፴፮)።
፵፯ የሰው ልጅ ከምድር መሰረት ጀምሮም የተ
ገደለው በግ ነው፣ ሙሴ ፯፥፵፯።
የእግዚአብሔር ትእዛዛት። ደግሞም ህግ፤
ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ፤ ኃጢያት፤
አስሩ ቃላት፤ የእግዚአብሔር ቃል
ተመልከቱ።
በግል ወይም ለሁሉም የተሰጡ ህግጋት እና እግ
ዚአብሔር በሰው የሚፈልጋቸው ነገሮች። ትእዛዛ
ትን መጠበቅ ለታዛዦች የጌታን በረከቶች ያመጥል
(ት. እና ቃ. ፻፴፥፳፩)።

፻፶፬
ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ
አደረገ፣ ዘፍጥ. ፮፥፳፪። በሥርዓቴ ብትሄዱ፥
ትእዛዛቴንም ብትጠብቁ ብታደርጉትም፣ ዘሌዋ.
፳፮፥፫። ትእዛዜን ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ፣
ምሳ. ፬፥፬ (ምሳ. ፯፥፪)።
ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ ዮሐ. ፲፬፥፲፭
(ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱)። ትእዛዙንም የምንጠብቅ
ስለሆንን የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እናገኛለን፣
፩ ዮሐ. ፫፥፳፪። ትእዛዛቱም ከባዶች አይደሉም፣
፩ ዮሐ. ፭፥፫።
ትዕዛዝ በመጠበቅ ጠንካራ፣ ፅኑና፣ የማትነቃነቅ
ሁኑ፣ ፩ ኔፊ ፪፥፲። ጌታ ለማሟላት መንገድ ካላዘ
ጋጀ በቀር ትእዛዛት አይሰጥም፣ ፩ ኔፊ ፫፥፯። በእ
ግዚአብሔር ጥብቅ ትዕዛዝ መሰረት ማድረግ አለ
ብኝ፣ ያዕቆ. ፪፥፲። ትእዛዛቴን እስከጠበክ ድረስ
በምድሯ ትበለፅጋለህ፣ ጄረም ፩፥፱ (አልማ ፱፥፲፫፣
፶፥፳)። በወጣትነትህ ትእዛዛትን ለማክበር ተማር፣
አልማ ፴፯፥፴፭።
እነዚህ ትእዛዛት ከ እኔ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፩፥፳፬። ትእዛዛትን መርምሩ፣ ት. እና ቃ.
፩፥፴፯። ትእዛዛትን የማይጠብቁ ሊድኑ አይች
ሉም፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፵፮ (ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፭፣
፶፮፥፪)። ትእዛዛት የሚሰጡት የጌታን ፈቃድ እንድ
ንረድ ነው፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፭። ትእዛዛት የሚ
ሰጡት የጌታ ፈቃድ እንዲገባን ነው፣ ት. እና ቃ.
፹፪፥፰።
እግዚአብሔር ስላዘዘኝ እንጂ፣ ለምን እንደሆነ
አላውቅም፣ ሙሴ ፭፥፮። እና ጌታ አምላክ የሚ
ያዛቸውን ማንኛቸውንም ነገሮች ሁሉ እንደሚያ
ደርጉ ለማየት፣ በዚህ እንፈትናቸዋለን፣ አብር.
፫፥፳፭።
የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ልጆች።
ደግሞም መወለድ፤ ሰው፣ ሰዎች፤ የኃጢያት
ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ የክርስቶስ
ልጆች፤ ዳግመኛ መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ ተመልከቱ
ቅዱሣት መጻህፍት እነዚህን አባባሎች በሁለት
መንገድ ተጠቅመውባቸዋል። በአንድ አስተያየት፣
ሁላችንም የሰማይ አባታችን የመንፈስ ልጆች ነን።
በሌላ አስተያየት፣ የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት
ልጆች በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ በኩል እንደገና
የተወለዱት ናቸው።
የአብ የመንፈስ ልጆች፣ አማልክት ናችሁ፥ ሁላ
ችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ፣ መዝ. ፹፪፥፮።
የእግዚአብሔር ዘመዶች ነን፣ የሐዋ. ፲፯፥፳፱።
ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛ ይገባናል፣
ዕብ. ፲፪፥፱።
የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ሙሴ ፩፥፲፫።
በኃጢያት ክፍያ በኩል እንደገና የተወለዱ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፶፭
ልጆች፣ ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያም
ኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ
ሥልጣንን ሰጣቸው፣ ዮሐ. ፩፥፲፪ (ሮሜ ፰፥፲፬፣
፫ ኔፊ ፱፥፲፯፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፴)። አሁን የእግዚ
አብሔር ልጆች ነን፣ ፩ ዮሐ. ፫፥፩–፪።
የክርስቶስ ልጆች፣ ወንዶች እና ሴት ልጆቹ፣
ተብላችሁ ትጠራላችሁ፣ ሞዛያ ፭፥፯። ሁሉም
ሰው፣ ወንዶችና ሴቶች፣ በድጋሚ መወለድ ይገ
ባቸዋል፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፭። እነርሱም ወንድና
ሴት ልጆቼም ይሆናሉ፣ ኤተር ፫፥፲፬። በእርግጥ
እናንተ የክርስቶስ ልጆች ትሆናላችሁ፣ ሞሮኒ
፯፥፲፱።
ወንጌሌን የሚቀበሉ ሁሉ በመንግስቴ ወንድ
ልጆች እና ሴት ልጆች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፳፭፥፩።
እነርሱ አማልክቶች፣ እንዲሁም የእግዚአብሔር
ልጆች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶፰።
እንደዚህ ሁሉም የእኔ ልጆች መሆን ይችላሉ፣
ሙሴ ፮፥፷፰። ብዙዎችም አመኑና የእግዚአብሔር
ልጆች ሆኑ፣ ሙሴ ፯፥፩።
የከርትላንድ ቤተመቅደስ፣ ኦሀዮ (ዮ.ኤስ.ኤ.)
በዚህ ዘመን በቤተክርስቲያኗ የተገነባ የመጀመ
ሪያ ቤተመቅደስ። ቅዱሳን በከርትላንድ ውስጥ፣
በጌታ ትእዛዝ መሰረት ገነቡት (ት. እና ቃ. ፺፬፥፫–
፱)። የቦታው አንድ አላማም ብቁ የሆኑ የቤተክ
ርስቲያኗ አባላት መንፈሳዊ ሀይል፣ ስልጣን፣
እና መብራራትን ለመቀበል እንዲችሉ ነበር
(ት. እና ቃ. ፻፱–፻፲)። በመጋቢት ፳፯፣ ፲፰፻፴፮
(እ.አ.አ.) ተመረቀ፤ የመመረቂያው ጸሎት የተሰ
ጠውም በራዕይ በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በኩል ነበር
(ት. እና ቃ. ፻፱)። በእዚህ ቤተመቅደስ ውስጥ ጌታ
ብዙ አስፈላጊ ራዕዮችን ሰጠ እናም አስፈላጊ የሆኑ
ትን የክህነት ቁልፎችንም ዳግሞ መለሰ (ት. እና ቃ.
፻፲፤ ፻፴፯)። በዛሬ ቤተመቅደሶች ውስጥ የሚሰጡ
ትን ሙሉ የመንፈስ ስጦታዎችን ለመስጠት አል
ተጠቀሙበትም ነበር።
የኪዳን ታቦት። ደግሞም ታቦት ተመልከቱ
ደግሞም የያህዌህ ታቦት እና የምስክር ታቦት
ተብሎ የሚታወቀው የኪዳን ታቦት በወርቅ የተ
ሸፈነ ከእንጨት የተሰራ የአራት ማዕዘን አይ
ነት ሰንዱቅ ወይም ሳጥን ነበር። ከእስራኤላውያን
የሀይማኖት ምልክቶች የጥንት እና ታላቅ ቅድስና
ያለው ነበር። መደረቢያውን የሚሰራው የስርየት
መክደኛው እንደ ያህዌህ የምድር መኖሪያ ቦታ ይታ
ሰብበት ነበር (ዘፀአ. ፳፭፥፳፪)። ቤተመቅደሱ በተ
ፈጸመበት ጊዜ፣ የኪዳን ታቦት፣ በአካል ከሁሉም
በላይ ቅዱስ በሆነው ቦታ፣ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ
ተቀመጠ (፩ ነገሥ. ፰፥፩–፰)።
ሙሴ ታቦትን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሰራ፣
ዘፀአ. ፳፭። የሌዊ ልጆች ታቦቱን እንዲጠብቁ ሀላ

የክህነት መሀላ እና ቃል ኪዳን
ፊነት ተሰጥቷቸው ነበር፣ ዘኁል. ፫፥፲፭፣ ፴፩።
የኪዳን ታቦት ቀድሞአቸው ሄደ፣ ዘኁል. ፲፥፴፫።
ይህን የሕግ መጽሐፍ ውሰዱ፣ በኪዳን ታቦት ውስ
ጥም ጨምሩት፣ ዘዳግ. ፴፩፥፳፬–፳፮። የዮርዳኖስ
ውሀ በኪዳን ታቦት ፊት ተቋረጠ፣ ኢያ. ፫፥፲፫–
፲፯፤ ፬፥፩–፯። ካህናት ኢያሪኮን ለማሸነፍ የኪዳን
ታቦትን ወሰዱ፣ ኢያ. ፮፥፮–፳። ፍልስጥኤማውያ
ንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ፣ ፩ ሳሙ. ፭።
ጌታ የአቢዳራን ቤት በእግዚአብሔር ታቦት ምክን
ያት ባረከው፣ ፪ ሳሙ. ፮፥፲፩–፲፪። ዖዞ ታዛዥ ባላ
መሆን ታቦቱን ለመደገፍ ስለሞከረ በጌታ ተቀሠፈ፣
፩ ዜና ፲፫፥፱–፲፪ (ት. እና ቃ. ፹፭፥፰)። የኪዳን
ታቦትን ታመጡ ዘንድ፣ የአምላክን የእግዚአብሔ
ርን መቅደስ ሥሩ፣ ፩ ዜና ፳፪፥፲፱።
የኪዳን ታቦት በውስጡ የያዘው ተገልጸዋል፣
ዕብ. ፱፥፬።
የካህን ተንኮል
ገንዘብ እና ምስጋናን ከአለም ለማግኘት እራ
ሳቸውን እንደ አለም ብርሀን ከፍ የሚያደርጉ እና
የሚሰብኩ ሰዎች፤ የፅዮንን ደህንነት አይፈልጉም
(፪ ኔፊ ፳፮፥፳፱)።
የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ፤ በመጥፎውን
ረብ በመመኘት ሳይሆን፣ ፩ ጴጥ. ፭፥፪።
ሀብትን ለማግኘት የተመሰረቱት ቤተክርስ
ቲያኖች ሁሉ መዋረድ ያለባቸው ናቸው፣ ፩ ኔፊ
፳፪፥፳፫ (ሞር. ፰፥፴፪–፵፩)። በኃጢያትና በካህ
ናት ተንኮል የተነሳ ኢየሱስ ይሰቀላል፣ ፪ ኔፊ ፲፥፭።
በየካህን ተንኮል በህዝቡ መካከል በግዴታ የሚደ
ረግ ቢሆን ይህም አጠቃላይ ጥፋታቸውን ያስከት
ላል፣ አልማ ፩፥፲፪። አህዛብ በሁሉም አይነት ካህ
ናት ተንኮል ይሞላሉ፣ ፫ ኔፊ ፲፮፥፲።
የካርቴጅ እስር ቤት (ዩ.ኤስ.ኤ.)። ደግሞም
ስሚዝ፣ ሀይረም፤ ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ
ተመልከቱ
ጆሴፍ እና ሀይረም ስሚዝ በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬
(እ.አ.አ.) በካርቴጅ፣ ኢለኖይ ዮናይትድ ስቴትስ
ኦፍ አሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ተገድለው ነበር
(ት. እና ቃ. ፻፴፭)።
የክህነት መሀላ እና ቃል ኪዳን። ደግሞም
መሀላ፤ ቃል ኪዳን፤ ክህነት ተመልከቱ
መሀላ እውነትነት እና ለሰው የተገባ ቃል ኪዳን
ታማኝ ለመሆን በመማል የሚረጋገጥበት ነው። ቃል
ኪዳን የሁለት ቡድኖች ክብር ቃል ኪዳን ነው። የአ
ሮናዊ ክህነት የሚቀበሉት በቃል ኪዳን ብቻ ነው።
የመልከ ጼዴቅ የክህነት ባለስልጣኖች ክህነትን
የሚቀበሉት በቃል በማይነገር መሀላና በቃል ኪዳን
ነው። የክህነት ባለስልጣናት ታማኝ ናቸው እናም
እግዚአብሔር እንደሚመራቸው ጥሪአቸውን ያጎ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የክህነት ሹመት
ላሉ፣ እርሱም ይባርካቸዋል። እስከመጨረሻ ታማኝ
የሆኑት እና እርሱ የሚጠይቀውን ሁሉ የሚያደ
ርጉት አብ ያለውን ሁሉ ይወርሳሉ (ት. እና ቃ.
፹፬፥፴፫–፴፱)።
ጌታ ከአብርሐም ጋር ቃል ገባ፣ እናም አብ
ርሐምም ታዛዥ ሆነ፣ ዘፍጥ. ፲፭፥፲፰፤ ፲፯፥፩፤
፳፪፥፲፮–፲፰። በሕዝቅኤል ጊዜ ካህናት በጎቹን
አላሰማሩም፣ ሕዝ. ፴፬፥፪–፫። በሚልክያስ ጊዜ
ካህናት ቃል ኪዳንን አበላሹ፣ ሚል. ፩–፪።
የክህነት ሹመት። መሾም፣ ሹመት ተመልከቱ
የክህነት ቁልፎች። ደግሞም ቀዳሚ አመራር፤
ክህነት፤ ዘመን ተመልከቱ
ቁልፎች የአመራር መብቶች፣ ወይም የእግዚአ
ብሔርን ክህነት በምድር ላይ እንዲመራ፣ እንዲቆ
ጣጠር፣ እና ገዢ እንዲሆን በእግዚአብሔር ለሰው
የተሰጠ ሀይል ነው። ለአመራር ኃላፊነት የተጠሩ
የክህነት ባለስልጣኖች ቁልፎችን ከእነርሱ በላይ
ስልጣን ካላቸው ይቀበላሉ። የክህነት ባለስልጣኖች
ክህነትን ለመጠቀም የሚችሉት ቁልፎችን የያዙት
በሚሰጡት መጠን ውስጥ ብቻ ነው። የቤተክርስቲ
ያኗ ፕሬዘደንት በምድር ላይ ሁሉንም የክህነት ቁል
ፎች ለመያዝና ለመጠቀ የሚችለው የቤተክርስቲያኗ
ፕሬዘደንት ብቻ ነው (ት. እና ቃ. ፻፯፥፷፭–፷፯፣
፺፩–፺፪፤ ፻፴፪፥፯)።
ጴጥሮስ የመንግስትን ቁልፎች ተቀበለ፣ ማቴ.
፲፮፥፲፱።
ሚካኤልን (አዳም) የደህንነትን ቁልፎች በኢየ
ሱስ ክርስቶስ አመራር በኩል ተቀበለ፣ ት. እና ቃ.
፸፰፥፲፮። የመንግስት ቁልፎች ሁልጊዜም ለቀዳሚ
አመራር የሚሆን ነው፣ ት. እና ቃ. ፹፩፥፪። የመ
ልከ ጼዴቅ ክህነት የእግዚአብሔር መንግስትን
ሚስጥር ቁልፎችን ይዟል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፲፱።
አስራ ሁለቱ ልዩ ቆልፎች ይዘዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፴፭፤ ፻፲፪፥፲፮፣ ፴፪፤ ፻፳፬፥፻፳፰። ጆሴፍ
ስሚዝ እና ኦሊቨር ካውደሪ የእስራኤልን መሰ
ብሰብ፣ የአብርሐምን ወንጌል፣ እና የማስተሳ
ሰር ሀይሎችን በሚመለከት ቁልፎች ተቀበሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩–፲፮። ቀዳሚ አመራር እና
አስራ ሁለቱ የዘመን ፍጻሜ ቆልፎችን ይዘዋል፣
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፴–፴፬። የክህነት ባለስልጣኖች
ቁልፎች ይዘዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፫። ቁል
ፎች የተሰጠው እውቀቶችን ለማግኘት ይችላል፣
ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፩።
የአሮናዊ ክህነት የመልእክትን እና የንስሃ ወንጌ
ልን እና የጥምቀት አገልግሎት ቁልፎችን ይዟል፣
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፱ (ት. እና ቃ. ፲፫)።
የክርስቶስ ልጆች። ደግሞም መወለድ፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት

፻፶፮
ልጆች፤ ዳግመኛ መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን የተቀበሉት።
እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ፥ በመ
ንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው፣ ማቴ.
፲፰፥፩–፬። የብርሃን ልጆች እንድትሆኑ በብርሃኑ
እመኑ፣ ዮሐ. ፲፪፥፴፮።
ፍጥረታዊው ሰውነትን ቀይር እናም እንደ ልጅ
ሁን፣ ሞዛያ ፫፥፲፱፤ ፳፯፥፳፭–፳፮። በገባችሁት
ቃል ኪዳን የተነሳ የክርስቶስ ልጆች ትባላላችሁ፣
ሞዛያ ፭፥፯። መልካም የሆኑትን ሁሉ የምትይዙ
ከሆነ፣ እናም ካልኮነናችሁት፣ በእርግጥ እናንተ የክ
ርስቶስ ልጆች ትሆናላችሁ፣ ሞሮኒ ፯፥፲፱።
ለተቀበሉኝ ሁሉ ልጆቼ እንዲሆኑ ኃይልን ሰጠ
ኋቸው፣ ት. እና ቃ. ፴፱፥፬። አትፍሩ፣ ህጻናት፣
የእኔ ናችሁና፣ ት. እና ቃ. ፶፥፵–፵፩።
አንተ በእኔ አንድ ነህ፣ የእግዚአብሔርም ልጅ፣
ሙሴ ፮፥፷፰።
የክርስቶስ ተቃዋሚ። ደግሞም ዲያብሎስ
ተመልከቱ
የእውነት ወንጌልን የደህንነት አላማ አስመስሎ
የሚሰራ እና በግልፅ ወይም በሚስጥር ክርስቶስን
የሚቃወም ሰው ወይም ነገር። ገላጩ ዮሐንስ የክ
ርስቶስ ተቃዋሚን እንደ አታላይ ገልጾታል (፩ ዮሐ.
፪፥፲፰–፳፪፤ ፬፥፫–፮፤ ፪ ዮሐ. ፩፥፯)። ታላቁ የክ
ርስቶስ ተቃዋሚ ሉሲፈር ነው፣ ነገር ግን መንፈ
ሳዊ እና ስጋዊ ፍጡር የሆኑ ብዙ ደጋፊዎች አሉት።
አምላክ ከተባለው ሁሉ ላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚ
ያደርገው ተቃዋሚ የጥፋት ልጅ፣ ፪ ተሰ. ፪፥፩–
፲፪። ከተሰጡት ምልክቶች የተነሣ በምድር የሚኖ
ሩትን ያስታል፣ ራዕ. ፲፫፥፲፫–፲፯።
ሼረም ክርስቶስን ካደ እናም ብዙዎችን አታለለ፣
ያዕቆ. ፯፥፩–፳፫። ኔሆር ሀሰተኛ ትምህርት አስተ
ማረ፣ ቤተክርስቲያንን አቋቋመ፣ የካህን ተንኮልን
ጀመረ፣ አልማ ፩፥፪–፲፮። ቆሪሆር፣ በክርስቶስ፣
በኃጢያት ክፍያው እና በትንቢት መንፈስ ተሳ
ለቀ፣ አልማ ፴፥፮–፷።
የክርስቶስ ትምህርት። ደግሞም ወንጌል፤
የቤዛነት ዕቅድ ተመልከቱ
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መሰረታዊ መርሆ
ችና ትምህርቶች።
ትምህርቴ እንደ ዝናብ ትፈስሳለች፣ ዘዳግ.
፴፪፥፪። የሚያጕረመርሙም ትምህርትን ይቀበ
ላሉ፣ ኢሳ. ፳፱፥፳፬።
ሕዝቡ በትምህርቱ ተገረሙ፣ ማቴ. ፯፥፳፰።
ትምህርቴስ ከላከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይደለም፣
ዮሐ. ፯፥፲፮። ቅዱስ መጻሕፍት ሁሉ ለትምህር
ትና ይጠቅማል፣ ፪ ጢሞ. ፫፥፲፮።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፶፯
ይህ የክርስቶስ ትምህርት ነው፣ የአብ ብቸኛ
ውና እውነተኛው ትምህርት ነው፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳፩
(፪ ኔፊ ፴፪፥፮)። በትምህርቴ ነጥቦችም ምክንያት
በመካከላችሁ ፀብ አይኖርም፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፰፣
፴፪፣ ፴፭፣ ፴፱–፵።
የትምህርቴ ነጥቦች በተመለከተ ሰይጣን የሰ
ዎችን ልብ ለፀብ ያነሣሳል፣ ት. እና ቃ. ፲፥፷፪–
፷፫፣ ፷፯። ልጆችን ስለንስሀ መግባት፣ በክርስቶስ
እምነት፣ እናም ስለጥምቀትና ስለመንፈስ ቅዱስ
ስጦታን ትምህርት አስተምሯቸው፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፳፭። የመንግስትን ትምህርቶች እርስ በርስ
ተማሩ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፯–፸፰። የክህነት ትም
ህርትም በነፍስህ ላይ እንደ ሰማይ ጠል ይንጠባጠ
ባል፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፭።
የክብር ደረጃዎች። ደግሞም ተረስትሪያል
ክብር፤ ቲለስቲያል ክብር፤ የሰለስቲያል ክብር
ተመልከቱ
የሚለያዩ የሰማይ መንግስታት። በመጨረሻው
ፍርድ፣ የጥፋት ልጆች ከሆኑት በስተቀር፣ እያን
ዳንዱ ሰው በልዩ የክብር መንግስት ውስጥ ዘለአለ
ማዊ መኖሪያ ይወርሳሉ።
ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ
አለ፣ ዮሐ. ፲፬፥፪ (ኤተር ፲፪፥፴፪)። የፀሐይ ክብር
አንድ ነው የጨረቃም ክብር ሌላ ነው የከዋክብትም
ክብር ሌላ ነው፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፵–፵፩። ጳውሎስ እስከ
ሦስተኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ፣ ፪ ቆሮ. ፲፪፥፪።
ክብር የሌለበትና የዘለአለም ቅጣት የሆነ ቦታ
አለ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴–፴፰፣ ፵፫–፵፭። ሶስት
የክብር ክፍሎች አሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፻፲፫፤
፹፰፥፳–፴፪።
የወሲብ ድርጊቶችን የሚያሳዩ መጻህፍት እና
ፊልሞች። ማመንዘር፤ ንጹህነት፤ ዝሙት
መፈጸም ተመልከቱ
የወርቅ ሰሌዳዎች። ደግሞም መፅሐፈ
ሞርሞን፤ ሰሌዳዎች ተመልከቱ
በወርቅ ሰሌዳዎች ላይ የተጻፈ መዝገብ። በአ
ሜሪካ ክፍለ አህጉር ላይ ስለነበሩ የሁለት ታላቅ
ስልጣኔዎች ታሪክ ይነግራል። ጆሴፍ ስሚዝ የእ
ነዚህ ሰሌዳዎችን ክፍል ተረጎመ እናም አተመ።
ይህ ትርጉም መፅሐፈ ሞርሞን ይባላል። (ለተጨ
ማሪ መረጃ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ያሉትን
“መግቢያን” እና “የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ምስክርን”
ተመልከቱ።)
የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረታዊ መርሆች።
መንፈስ ቅዱስ፤ መጸጸት፣ ንስሀ መግባት፤
እምነት፣ ማመን፤ ጥምቀት፣ መጥመቅ
ተመልከቱ

የወይራ ዛፍ
የወንጌል ዳግም መመለስ። ደግሞም ስሚዝ፣
ጆሴፍ ዳግማዊ፤ ክህደት፤ ወንጌል፤ ዘመን
ተመልከቱ
እግዚአብሔር በምድር ላይ በሰዎች መካከል የወ
ንጌሉን እውነት እና ስርዓቶችን እንደገና መመስ
ረቱ። የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከክርስቶስ ሐዋሪ
ያት አገልግሎት በኋላ በክህደት በኩል ጠፍቶ ነበር።
ያም ክህደት የወንጌሉ ዳግም መመለስን አስፈላጊ
አደረገ። በራዕዮች፣ በሚያገለግሉ መላእክቶች፣
እና በምድር ላሉት ሰዎች ራዕይ በመስጠት፣ እግ
ዚአብሔር ወንጌልን ዳግም መለሰ። ዳግም መመ
ለስ የተጀመረው በጆሴፍ ስሚዝ ነበር (ጆ.ስ.—ታ.
፩፤ ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳–፳፩) እናም እስከ አሁን
ድረስ በጌታ ህያው ነቢያት ስራዎች በኩል ቀጥሏል።
የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ
ጸንቶ ይቆማል፣ ኢሳ. ፪፥፪ (ሚክ. ፬፥፪፣ ፪ ኔፊ
፲፪፥፪)። እግዚአብሔር ድንቅ ነገርን ተአምራት
ንም ያደርጋል፣ ኢሳ. ፳፱፥፲፬ (፪ ኔፊ ፳፭፥፲፯–
፲፰፣ ት. እና ቃ. ፬፥፩)። አምላክ ለዘላለም የማይ
ፈርስ መንግሥት ያስነሣል፣ ዳን. ፪፥፵፬።
ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል ሁሉንም ያቀ
ናል፣ ማቴ. ፲፯፥፲፩ (ማር. ፱፥፲፪፣ ት. እና ቃ.
፸፯፥፲፬)። ነገር ሁሉ የሚታደስበት ዘመን ይደር
ሳል፣ የሐዋ. ፫፥፳፩ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፮)። በዘ
መን ፍጻሜ ሁሉንም ነገሮች እግዚአብሔር ይጠቀ
ልላል፣ ኤፌ. ፩፥፲። የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ
መልአክ አየሁ፣ ራዕ. ፲፬፥፮።
የወንጌል ሙላት ወደ አህዛብ ይመጣል፣ ፩ ኔፊ
፲፭፥፲፫–፲፰። አይሁድ ወደ እውነተኛው ቤተ ክር
ስቲያ ደግመው ይመጣሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፪። በኋለኛው
ቀን እውነት ትመጣለች፣ ፫ ኔፊ ፲፮፥፯።
የአሮናዊ ክህነትን ለእናንተ እሰጣችኋለሁ፣
ት. እና ቃ. ፲፫ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፱)። የመንግስቴን
ቁልፎች ለመጨረሻ ጊዜ ሰጥቻለሁ፣ ት. እና ቃ.
፳፯፥፮፣ ፲፫–፲፬ (ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፲፱–፳፩)።
የእስራኤልን አስራ ሁለት ጎሳዎችን ሰብስብ እናም
ሁሉንም ነገሮች በዳግም መልስ፣ ት. እና ቃ.
፸፯፥፱። የዚህ የዘመን ፍጻሜ ቁልፎች ተሰጥተ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፷፭፥፪)።
የክህነት ሀይል የሙሉ ዘመን ፍጻሜ ተሰጥቷል፣
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፴።
ሁለት ሰዎች አየሁ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፯። በኤል
ያስ እጅ፣ ክህነትን እገልፅልሀለሁ፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፴፰ (ሚል. ፬፥፭–፮)።
የወይራ ዛፍ። ደግሞም እስራኤል፤ ዘይት
ተመልከቱ
በእስራኤል ውስጥ በልምድ የሚገኝ እና በመፅ
ሐፍ ቅዱስ ምድሮች ውስጥ አስፈላጊ የእርሻ ጥሬ
እቃ የሆነ ዛፍ። የሚያድገውም ለእንጨቱ፣ ለፍ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የዋህ፣ የዋህነት
ሬው፣ እና ለዘይቱ ነበር። በቅዱሣት መጻህፍት
ውስጥ እንደ እስራኤል ቤት ምሳሌ የወይራ ዛፍን
በብዛት ይጠቀሙበት ነበር።
የእስራኤልን ቤት ልክ ቅርንጫፎቹ እንደወደቁበ
ትና እንደተበተኑት ወይራ ዛፍ ተነፃፀረዋል፣ ፩ ኔፊ
፲፥፲፪ (፩ ኔፊ ፲፭፥፲፪)። ጌታ የእስራኤል ቤትን
ከወይራ ዛፍ ጋር አነጻጸረ፣ ያዕቆ. ፭–፮።
ጌታ የክፍል ፹፰ ራዕይን የወይራ ዛፍ ቀጠል ብሎ
ጠራ፣ ት. እና ቃ. ፹፰ ማስተዋወቂያ። ልዑል ሰው
አገልጋዮቹን ወደ ወይን አትክልት ስፍራው እንዲ
ሄዱ እና አስራ ሁለት የወይራ ዛፎች እንዲተክሉ ነገ
ራቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፵፫–፷፪።
የዋህ፣ የዋህነት
ንጹህ ወይም ኃጢያት የሌለው።
ከውድቀት በፊት አዳምና ሔዋን በየዋህነት
ነበሩ፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፫። የንፁሃን ደም በእነርሱ ላይ
ለምስክርነት ይቆማል፣ አልማ ፲፬፥፲፩።
እያንዳንዱ የሰው መንፈስ በመጀመሪያ የዋህ
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፰። ንጹሕ ትክክለኛ ካል
ሆኑት ጋር አይኮነኑም፣ ት. እና ቃ. ፻፬፥፯። ጆሴፍ
እና ሀይረም ስሚዝ ከምንም ወንጀል የዋህ ነበሩ፣
ት. እና ቃ. ፻፴፭፥፮–፯።
ልጆች ከአለም መሰረት ጊዜ ጀምሮ ከኅጥያት
ንጹህ ናቸው፣ ሙሴ ፮፥፶፬።
የዔድን ገነት። ዔድን ተመልከቱ
የዘለዓለም ህይወት። ደግሞም ህይወት፤
አክሊል፤ ከፍተኛነት፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ የሰለስቲያል
ክብር ተመልከቱ
በእግዚአብሔር ፊት እንደ ቤተሰብ ለዘለአለም
መኖር (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፱–፳፣ ፳፬፣ ፶፭)። ዘለ
አለማዊ ህይወት እግዚአብሔር ለሰው ከሰጠው ስጦ
ታዎች ታላቁ ነው።
አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ፣ ዮሐ.
፮፥፷፰። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንህ አንተን የላ
ክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች
የዘላለም ሕይወት ናት፣ ዮሐ. ፲፯፥፫ (ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፳፬)። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል፣
የዘላለምን ሕይወት ያዝ፣ ፩ ጢሞ. ፮፥፲፪።
ነፃነትን ወይም ዘለዓለማዊ ህይወትን ለመምረጥ
ነፃ ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯ (ሔለ. ፲፬፥፴፩)። ስለመ
ንፈሳዊ ነገር ማሰብ ዘለዓለማዊ ህይወት ነው፣ ፪ ኔፊ
፱፥፴፱። ወደ ዘለአለም በሚመራው ጠባቡ ጎዳና ላይ
ናችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯–፳። በክርስቶስ ማመን እና
እስከመጨረሻ መፅናት ዘለዓለማዊ ህይወት ነው፣
፪ ኔፊ ፴፫፥፬ (፫ ኔፊ ፲፭፥፱)።
ዘለዓለማዊ ሕይወት ያለው ሰው ሃብታም ነው፣

፻፶፰
ት. እና ቃ. ፮፥፯ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፯)። ከእግዚ
አብሔር ስጦታዎች ሁሉ ታላቅ ስጦታ የሆነውን
ዘላለማዊ ህይወት ይኖርሃል፣ ት. እና ቃ. ፲፬፥፯
(ሮሜ ፮፥፳፫)። ጻድቅ በዚህ አለም ሰላም እና በወዲ
ያኛው አለምም ዘለአለማዊ ህይወትን ይቀበላል፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፫። እስከ መጨረሻውም የሚ
ቀጥል የዘለአለም ህይወት አክሊል ይኖረዋል፣
ት. እና ቃ. ፷፮፥፲፪ (ት. እና ቃ. ፸፭፥፭)። ለመቆ
የት ቢፈቀድላቸው ይቀበሉት የነበሩት፣ ይህን ወን
ጌል ካለማወቅ የሞቱት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰለስ
ቲያል መንግስት ወራሾች ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፯፥፯–፱።
የእግዚአብሔር ስራና ክብር የሰውን አለሟችነት
እና ዘለአለማዊ ህይወትን ማምጣት ነው፣ ሙሴ
፩፥፴፱። ለታዛዡ ሁሉ እግዚአብሔር ዘለአለማዊ
ህይወትን ይሰጣል፣ ሙሴ ፭፥፲፩።
የዘመን ቅድመ ተከተል
በተጨማሪም የዘመን ቅድመ ተከተልን ተመ
ልከቱ።
የያሬድ ወንድም። ደግሞም ያሬዳውያን፤
ያሬድ ተመልከቱ
የመፅሐፈ ሞርሞን ነቢይ እርሱ እና ወንድሙ
የህዝብ ቡድንን ከባቢሎን ማማ በምዕራብ ክፍለ
አለም ወደሚገኘው የቃል ኪዳን ምድር መርተው
በማውጣት የያሬዳውያን ሀገርን መሰረቱ (ኤተር
፩–፮)። ታላቅ እምነት ያለው ሰው ሆኖ ከጌታ ጋር
ፊት ለፊት ተነጋገረ (ት. እና ቃ. ፲፯፥፩)። ታሪኩ
በመፅሐፈ ኤተር የተመዘገበ ነው።
የያሬድ ወንድም ትልቅ እናም ኃያል ሰው በመ
ሆኑ፣ እናም በጌታም በይበልጥ የሚወደድ ነበር፣
ኤተር ፩፥፴፬። በእምነቱ ምክንያት፣ የያሬድ ወን
ድም የጌታን ጣት አየ፣ ኤተር ፫፥፮–፱ (ኤተር
፲፪፥፳)። ክርስቶስ የመንፈስ ሰውነቱን ለያሬድ
ወንድም አሳየ፣ ኤተር ፫፥፲፫–፳። ለያሬድ ወን
ድም ከተገለፀው በላይ የተገለፁ ታላቅ የሆኑ ነገሮች
በጭራሽ አልነበሩም፣ ኤተር ፬፥፬። የያሬድ ወን
ድም ህዝቡን ስለንጉሳዊ አገዛዝ አስጠነቀቃቸው፣
ኤተር ፮፥፳፪–፳፫። ጌታ ለያሬድ ወንድም ሁሉንም
ነገሮች አሳየው፣ ኤተር ፲፪፥፳፩። የያሬድ ወንድም
በይበልጥ መፃፍ የሚችል ነበር፣ ኤተር ፲፪፥፳፬።
በእምነት የያሬድ ወንድም የዜሪንን ተራራ አንቀሳ
ቀሰ፣ ኤተር ፲፪፥፴።
የይሁዳ በትር። ይሁዳ፣ የያዕቆብ ልጅ—የይሁዳ
በትር ተመልከቱ
የዮሐንስ ራዕይ። ደግሞም አቡቃለምሲስ፤
ዮሐንስ፣ የዘብዴዎስ ልጅ ተመልከቱ
ለሐዋሪያ ዮሐንስ የተሰጠውን ራዕይ የያዘ የአዲስ

፻፶፱

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)

ኪዳን የመጨረሻ መፅሐፍ። የአለም ታሪክን፣ በተ
ለይም የመጨረሻ ቀናትን፣ እንዲያይ ተፈቀደለት
(ራዕ. ፩፥፩–፪፤ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲፰–፳፯፤ ት. እና ቃ.
፸፯)። የዮሐንስ ራዕይ ደግሞም አቡቃለምሲስ
ዮሐንስ ይህን ራዕይ የተቀበለው በጌታ ቀን፣ በእ
ስያ ባህር ዳር፣ ከኤፌሶን ባልራቀው፣ ፍጥሞ በም
ትባል ደሴት ላይ ነበር (ራዕ. ፩፥፱–፲)። የራዕዩ ትክ
ክለኛ ቀን አይታወቅም።
ይህም መፅሐፍ የሚገባበት ቁልፎች በ፩ ኔፊ
፲፬፥፲፰–፳፯ እና በትምህርት እና ቃልኪዳኖች ፸፯
(ኤተር ፬፥፲፭–፲፮) ውስጥ ይገኛሉ።
ምዕራፍ ፩–፫ የመፅሐፉ ማስተዋወቂያ እና በእ
ስያ ውስጥ ለሚገኙት ቤተክርስቲያናት ደብዳቤ
ዎች ነበሩ። ዮሐንስ ደብዳቤውን የጻፈው ቅዱሳን
ለአንዳንድ ችግሮችን መፍትሄ እንዲያገኙ ለመር
ዳት ነበር። ምዕራፍ ፬–፭ የእግዚአብሔርን እና የክ
ርስቶስን ክብር እና ጻድቅ ሀይል የሚያሳዩ ራዕዮ
ችን ዮሐንስ የተቀበለበትን ይመዘግባሉ። በምዕ
ራፍ ፮–፱፣ ፲፩ ውስጥ፣ ዮሐንስ በሰባት መሀተ
ማት የታተመ መፅሀፍን እንዳየ፣ እያንዳንዱም
መሀተም የምድርን አንድ ሺህ ጊዜአዊ ታሪክን
እንደሚወክል መዘገበ። እነዚህ ምዕራፎች በመ
ጀመሪያ በሰባተኛው መሀተም ስለሚሆኑት ድር
ጊቶች ላይ ያተኩሩ ነበር (ራዕ. ፰–፱፤ ፲፩፥፩–፲፭
ተመልከቱ)። ምዕራፍ ፲ ዮሐንስ የበላውን መፅሀፍ
ይገልጻሉ። ይህ መፅሀፍ ወደፊት የሚያከናውናቸው
ተልዕኮን ይወክላል። ምዕራፍ ፲፪ ሰይጣን ሲያ
ምጽ እና በተወረወረበት ጊዜ በሰማይ ስለተጀመ
ረው ክፋት ራዕይ ይመዘግባል። በእዚያም የተጀ
መረው ጦርነት በምድር ላይ ቀጥሏል። በምዕራፎች
፲፫፣ ፲፯–፲፱ ውስጥ፣ ዮሐንስ ሰይጣን የሚቆጣጠ
ረውን ኃጢያተኛ የምድር መንግስትን ገልጿል፣
እጣ ፈንታቸውን፣ በተጨማሪም የክፉን በመጨ
ረሻ መደምሰስንም መዝግቧል። ምዕራፍ ፲፬–፲፮
ከክርስቶስ ዳግም ምፅዓት በፊት በኃጢያት መካ
ከል የቅዱሳንን ጽድቅን ይገልጻሉ። ምዕራፍ ፳–፳፪
አንድ ሺህ አመትን፣ ውብታማዋን አዲሲቱን ኢየ
ሩሳሌም፣ እና የምድርን ታሪክ የመጨረሻ ድርጊ
ቶችን ይገልጻሉ።
የዮሴፍ በትር። ኤፍሬም—የዮሴፍ ወይም
የኤፍሬም በትር ተመልከቱ
የዮርዳኖስ ወንዝ
የዮርዳኖስ ወንዝ ከገሊላ ባህር ወደ ሙት ባህር
ይፈሳል። ወንዙ ፻ ማይል (፻፷ኪሎ ሜትር) የረ
ዘመ ነው እናም ከአርሞንዔም ተራራ ከሚመነጩ
መንጮች የተሰራ ነው። ይህም በእስራኤል ውስጥ
በጣም አስፈላጊ የሆነ ወንዝ ነው።
ከዚህ ወንዝ ጋር የተገናኙ ሁለት አስፈላጊ ድር
ጊቶች እስራኤል እንድትሻገር ጌታ ወንዙን በሁለት

መክፈሉ (ኢያ. ፫፥፲፬–፲፯) እና የኢየሱስ ክርስቶስ
መጠመቅ ነበሩ (ማቴ. ፫፥፲፫–፲፯፤ ፩ ኔፊ ፲፥፱)።
የደህንነት አላማ። የቤዛነት ዕቅድ ተመልከቱ
የደማስቆ ሐናንያ። ደግሞም ጳውሎስ
ተመልከቱ
በደማስቆ ጳውሎስን ያጠመቀው የክርስትያን ደቀ
መዛሙርት (የሐዋ. ፱፥፲–፲፰፤ ፳፪፥፲፪)።
የደረት ኪስ። ደግሞም ኡሪም እና ቱሚም
ተመልከቱ
ቅዱስ መጻህፍቶች ሁለት አይነት የደረት ኪሶ
ችን ጠቅሰዋል፥ (፩) የወታደር መከላከያ ልብስ
ወይም ጥሩር የፊት ለፊት ክፍል። በምሳሌአዊ
ሁኔታ፣ ቅዱሳን የጽድቅንም ጥሩር እራሳቸውን
ከክፉ ለመጠበቅ መልበስ ይገባቸዋል (ኢሳይ
ያስ ፶፱፥፲፯፤ ኤፌ. ፮፥፲፬)። (፪) በሙሴ ህግጋት
ውስጥ ሊቀ ካህናት ይለብሱት የነበረ ልብስ (ዘፀአ.
፳፰፥፲፫–፴፤ ፴፱፥፰–፳፩)። በሊኖ የተሰራና በእ
ንቁ ድንጋዮች የተጌጠ ነበር። አንዳንዴም ከኡሪም
እና ቱሚም ጋር ተገናኝቶ ይጠቀሳል (ት. እና ቃ.
፲፯፥፩፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፭፣ ፵፪፣ ፶፪)።
የጃክሰን አውራጃ፣ ምዙሪ (ዮኤስኤ)።
ደግሞም አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ተመልከቱ
በመጨረሻው ቀናት የቅዱሳን መሰብሰቢያ ቦታ፤
ይህም ማለት፣ አዲሱን ኢየሩሳሌም የሚመሰርቱ
በት ዋና ቦታ (ት. እና ቃ. ፶፯–፶፰፤ ፹፪፤ ፻፩፥፷፱–
፸፩፤ ፻፭፥፳፰)።
የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም (ጆ.ስ.ት.)። ደግሞም
ስሚዝ፣ ጆሴፍ ዳግማዊ ተመልከቱ
ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) የጀመ
ረው የንጉስ ጄምስ ትርጉም መፅሐፍ ቅዱስ ግም
ገማ ወይም ትርጉም። በእግዚአብሔር እንዲተረ
ጉም እና ይህን እንደ ነቢይ ጥሪው ክፍል እንዲመ
ለከተው ታዝዞ ነበር።
ምንም እንኳን ጆሴፍ አብዛኛውን ትርጉም
በሐምሌ ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.) ቢፈጽማቸውም፣
በ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ውስጥ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ
ጽሁፎችን ለማሳተም እያዘጋጀ ለውጦችን እያስተካ
ከለ ነበር። ምንም እንኳን በህይወቱ ጊዜ የትርጉሙ
ክፍሎችን ቢያትምም፣ ስራውን በሙሉ ለማተም
በህይወት ቢኖር ኖሮ ተጨማሪ ቅያሬዎችን ማድ
ርግ ይችል ይሆን ነበር። እንደገና የተደራጀው የኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን
የጆሴፍ ስሚዝ የተነሳሳ ትርጉም የመጀመሪያ ቅጂን
በ፲፰፻፷፯ (እ.አ.አ.) አሳተሙ። ከእዚያም ጊዜ በኋላ
ብዙ ቅጂዎች አሳትመዋል።
ነቢዩ በትርጉሙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ተምሯል።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የጊዜዎች ምልክቶች
ብዙዎቹ የትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ክፍሎችን
(ለምሳሌ ት. እና ቃ. ፸፮፤ ፸፯፤ ፺፩፤ ፻፴፪) የተ
ቀበለው በትርጉም ስራው ምክንያት ነው። ደግሞ፣
ጌታ በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ የተመዘ
ገቡትን ልዩ መመሪያዎች ለጆሴፍ ሰጠ (ት. እና ቃ.
፴፯፥፩፤ ፵፭፥፷–፷፩፤ ፸፮፥፲፭–፲፰፤ ፺፥፲፫፤ ፺፩፤
፺፬፥፲፤ ፻፬፥፶፰፤ ፻፳፬፥፹፱)። አሁን በታላቅ ዋጋ
ዕንቁ ውስጥ የሚገኙት መፅሐፈ ሙሴ እና የጆሴፍ
ስሚዝ ማቴዎስ ከጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም የተወሰዱ
ናቸው።
የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም ከመፅሐፍ ቅዱስ
ውስጥ ጠፍተው የነበሩትን ግልፅ እና ውድ ነገ
ሮችን ዳግሞ መልሷል (፩ ኔፊ ፲፫)። ምንም እን
ኳን ይህ የቤተክርስያኗ ህጋዊ መፅሐፍ ቅዱስ ባይ
ሆንም፣ ይህ ትርጉም ብዙ አስደናቂ አስተያየቶ
ችን ያቀርባል እናም መፅሐፍ ቅዱስን በማስተ
ዋል ታላቅ ዋጋ ያለው ነው። ይህም ደግሞ ስለ
ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ መለኮታዊ ጥሪና አገልግሎት
ምስክር ነው።
የጊዜዎች ምልክቶች። ደግሞም ምልክት፤
የመጨረሻ ቀናት፣ የኋለኛው ቀናት፤ የኢየሱስ
ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት ተመልከቱ
እግዚአብሔር ለህዝቦቹ በስራው አስፈላጊ ነገር
እንደደረሰ ወይም በቅርብ እንደሚደርስ ለማሳየት
የሚሰጠው ድርጊቶች ወይም አጋጣሚዎች። በኋለ
ኛው ቀናት፣ ለአዳኝ ዳግም ምፅዓት ብዙ ምልክቶች
ተተንብየዋል። እነዚህ ምልክቶች ታማኝ ሰዎች የእ
ግዚአብሔርን አላማ እንዲያውቁ፣ እንዲጠነቀቁ፣
እና እንዲዘጋጁ ይፈቅድላቸዋል።
የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ
ላይ ጸንቶ ይቆማል፣ ኢሳ. ፪፥፪–፫። ጌታ ምል
ክትን ያቆማልእናም እስራኤልን ይሰበስባል፣
ኢሳ. ፭፥፳፮ (፪ ኔፊ ፲፭፥፳፮–፴)። ፀሐይም በወ
ጣች ጊዜ ትጨልማለች፥ ጨረቃም በብርሃኑ አያ
በራም፣ ኢሳ. ፲፫፥፲ (ኢዩ. ፫፥፲፭፣ ት. እና ቃ.
፳፱፥፲፬)። ሰዎች ሕጉን ተላልፈዋል፣ የዘላለሙ
ንም ቃል ኪዳን አፍርሰዋል፣ ኢሳ. ፳፬፥፭። የኔፋ
ውያን ቃል ከአፈር ወጥቶ ይጮኻል፣ ኢሳ. ፳፱፥፬
(፪ ኔፊ ፳፯)። እስራኤል በሀይል ትሰበሰባለች፣
ኢሳ. ፵፱፥፳፪–፳፫ (፩ ኔፊ ፳፩፥፳፪–፳፫፣ ፫ ኔፊ
፳–፳፩)። እግዚአብሔር የማይፈርስ መንግሥት ያስ
ነሣል፣ ዳን. ፪፥፵፬ (ት. እና ቃ. ፷፭፥፪)። ጦር
ነት፣ ህልሞች፣ እና ራዕዮች ከዳግም መፅዓት በፊት
ይታያሉ፣ ኢዩ. ፪። አሕዛብንም ሁሉ በኢየሩሳሌም
ላይ ለሰልፍ ይሰበሰባለሉ፣ ዘካ. ፲፬፥፪ (ሕዝ. ፴፰–
፴፱)። እንደ ምድጃ እሳት የሚነድድ ቀን ይመጣል፣
ሚል. ፬፥፩ (፫ ኔፊ ፳፭፥፩፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፷፬፣
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፯)።
ከዳግም ምፅዓት በፊት ታላቅ አደጋዎች ይመ

፻፷
ጣሉ፣ ማቴ. ፳፬ (ጆ.ስ.—ማቴ. ፩)። ጳውሎስ
ክህደትን እና የመጨረሻ ቀናት አሰቃቂ ጊዜዎ
ችን ገለጸ፣ ፪ ጢሞ. ፫–፬። ሁለት ነቢያት ይገ
ደላሉ እናም በኢየሩሳሌም ከሞት ይነሳሉ፣ ራዕ.
፲፩ (ት. እና ቃ. ፸፯፥፲፭)። ወንጌል በመጨረሻው
ቀናት በመላእክት አገልግሎት በዳግም ይመለሳሉ፣
ራዕ. ፲፬፥፮–፯ (ት. እና ቃ. ፲፫፣ ፳፯፣ ፻፲፥፲፩–
፲፮፣ ፻፳፰፥፰–፳፬)። ባቢሎስ ትመሰረታለች እናም
ትወድቃለች፣ ራዕ. ፲፯–፲፰።
እስራኤል በሀይል ትሰበሰባለች፣ ፩ ኔፊ ፳፩፥፲፫–
፳፮ (ኢሳ. ፵፱፥፲፫–፳፮፣ ፫ ኔፊ ፳–፳፩)። እናም
እውነት እላችኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች፣ ህዝቤን የእ
ስራኤልን ቤት፣ ለረጅም ጊዜ ከተበተኑበት የምሰ
በስበት፣ እናም በድጋሚም ፅዮንንም በመካከላቸው
የምመሰርትበት የሚፈፀሙበትን ጊዜ ታውቁ ዘንድ
ምልክትን እሰጣችኋለሁ፣ ፫ ኔፊ ፳፩፥፩። ጊዜውን
ታውቁ ዘንድ ይህ ምልክት ነው፣ ሞር. ፰።
ላማናውያንም ያብባሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፳፬–
፳፭። ኃጢያተኞች ኃጢያተኞችን ይገድላሉ፣
ት. እና ቃ. ፷፫፥፴፪–፴፭ (ራዕ. ፱)። በሁሉም ህዝ
ቦች ላይ ጦርነት ይፈሳል፣ ት. እና ቃ. ፹፯፥፪።
ምልክቶች የንጥረ ነገር ብጥበጣ፣ እና መላእክቶች
ለጌታ መምጣት መንገድን ያዘጋጃሉ፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፹፮–፺፬። ጭለማ ምድርን ይሸፍናል፣
ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፳፫–፳፬። ጌታ ቅዱሳንን ለዳ
ግም ምፅዓት እንዲዘጋጁ አዘዘ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫።
የጋራ ስምምነት። ደግሞም የቤተክርስቲያን
መሪዎችን መደገፍ፤ የኢየሱስ ክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ተመልከቱ
የቤተክርስቲያን አባላት በቤተክርስቲያኗ እን
ዲያገለግሉ የተጠሩትን፣ እንዲሁም ድጋፋቸው
የሚያስፈልገው ለሎች የቤተክርስቲያን ውሳኔዎ
ችን የሚደግፉባቸው መሰረታዊ መመሪያ ነው፣
በብዙም ጊዜ ይህ የሚታየው የቀኝ እጅን በማን
ሳት ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተክርስቲያኑ መሪነት ይቆ
ማል። በመንፈስ ቅዱስ መነሳሳት በኩልም የቤተ
ክርስቲያን መሪዎቹን በአስፈላጊ ስራዎች እና ውሳ
ኔዎች ላይ መመሪያ ይሰጣቸዋል። ነገር ግን፣ የቤ
ተክርስቲያኗ አባላት ሁሉ የመሪዎችን ስራዎችና
ውሳኔዎች የመደገፍ ወይም ያለመደገፍ መብትና
እድል አላቸው።
ሕዝቡም ሁሉ በአንድ ድምፅ. . . መለሱ፣ ዘፀአ.
፳፬፥፫ (ዘኁል. ፳፯፥፲፰–፲፱)።
ሐዋርያትና ሽማግሌዎች በአንድ ልብ ተሰበሰቡ፣
የሐዋ. ፲፭፥፳፭።
ማንም ሰው ያለቤተክርስቲያኗ ድምጽ ሹመት
አይሰጠው፣ ት. እና ቃ. ፳፥፷፭–፷፮። ሁሉም ነገ
ሮች በጋራ ስምምነት ይደረጉ፣ ት. እና ቃ. ፳፮፥፪

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፷፩
(ት. እና ቃ. ፳፰፥፲፫)። ሁሉም ነገሮች በጋራ ስም
ምነት ይደረጉ፣ ት. እና ቃ. ፻፬፥፳፩።
የጋድያንቶን ዘራፊዎች። ደግሞም የሚስጥር
ስብሰባ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ በክፉው ኔፋውያን
ጋድያንቶች የተመሰረቱ የዘራፊዎች ቡድን። ድር
ጅታቸው በሚስጥርና በሰይጣናዊ መሀላ ላይ የተ
መሰረተ ነው።
ጋድያንቶን የኔፋውያን ህዝብ ጥፋት ምክንያት
ነው፣ ሔለ. ፪፥፲፪–፲፫። ዲያብሎስ ለጋድያንተን
የሚስጥር መሀላዎችና ቃል ኪዳኖች ሰጠ፣ ሔለ.
፮፥፲፮–፴፪። ሚስጥራዊ ህብረት የያሬዳውያን ህዝ
ቦችን ጥፋት ምክንያት ነው፣ ኤተር ፰፥፲፭–፳፮።
የጌታ ቀን። የሰንበት ቀን፤ የኢየሱስ ክርስቶስ
ዳግም ምፅዓት፤ ፍርድ፣ የመጨረሻው
ተመልከቱ
የጌታ ቤት። ቤተመቅደስ፣ የጌታ ቤት
ተመልከቱ
የጌታ እራት። ቅዱስ ቁርባን ተመልከቱ
የጌታ የወይን አትክልት ስፍራ። ደግሞም
እስራኤል፤ እርሻ ተመልከቱ
ለመንፈሳዊ አገልግሎት እርሻ የሚሰጥ ምሳሌ።
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ የጌታ የወይን አት
ክልት ስፍራ በብዙ ጊዜ የእስራኤል ቤትን ወይም
በምድር ላይ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት
የሚጠቁም ነው። ይህ አንዳንዴም በአጠቃላይ ስለ
አለም ህዝቦች የሚጠቁም ነው።
የሠራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ወይን ቦታ እርሱ
የእስራኤል ቤት ነው፣ ኢሳ. ፭፥፯ (፪ ኔፊ ፲፭፥፯)።
ኢየሱስ ስለወይን አትክልት ስፍራ አገልጋዮች
ምሳሌ ሰጠ፣ ማቴ. ፳፥፩–፲፮።
እስራኤልን በጌታ ወይን ስፍራውስጥ ከለማው
የወይራ ዛፍ ጋር አመሳሰለ፣ ያዕቆ. ፭። የጌታ አገ
ልጋዮች የወይን ስፍራውን ለመጨረሻ ጊዜ ይከ
ረክማሉ፣ ያዕቆ. ፮።
በወይኑ እርሻዬ የሚሰሩቱን በታላቅ በረከት እባ
ርካቸዋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፳፩፥፱ (አልማ ፳፰፥፲፬)።
በወይን አትክልት ስፍራዬ ለመጨረሻ ጊዜ ስሩ፣
ት. እና ቃ. ፵፫፥፳፰።
የጌታ የወይን አትክልት ቦታ። የጌታ የወይን
አትክልት ስፍራ ተመልከቱ
የጌታ ጸሎት። ደግሞም ጸሎት ተመልከቱ
ለሁሉም ጸሎቶች እንደንድፍ የሚያገለግል አዳኝ
ለደቀመዛሙርቶቹ ያቀረበው ጸሎት (ማቴ. ፮፥፱–
፲፫፤ ፫ ኔፊ ፲፫፥፱–፲፫)።

የጥፋት ልጆች
የጠርሴስ ሳዖል። ጳውሎስ ተመልከቱ
የጠፉት ጎሳዎች። እስራኤል—የጠፉት
የእስራኤል አስር ጎሳዎች ተመልከቱ
የጥበብ ቃል
ለቅዱሳን ስጋዊ እና መንፈሳዊ ጥቅም ጌታ የገለ
ጸው የጤንነት ህግ (ት. እና ቃ. ፹፱)። አሁን ይህም
የጥበብ ቃል ተብሎ ይታወቃል። ጌታ ሁልጊዜም
ተከታዮቹን የጤና መሰረታዊ መርሆችን ያስተም
ራል። ጌታ ለጆሴፍ ስሚዝ የትኛውን ምግብ መመ
ገብ እንደሚገባ እና የትኛውን ምግብ ማስወገድ
እንደሚገባ፣ እንዲሁም የጥበብ ቃልን ለሚያከ
ብሩ ምድራዊ እና መንፈሳዊ በረከቶች ቃል ኪዳን
በመግባት ገለጸ።
የወይን ጠጅና የሚያሰክርን ነገር ሁሉ አትጠጡ፣
ዘሌዋ. ፲፥፱። የወይን ጠጅ ፌዘኛ ያደርጋል፥ ብርቱ
መጠጥም ጠበኛ ያደርጋል፣ ምሳ. ፳፥፩። የሚያሰ
ክርም መጠጥ ለሚጠጡት መራራ ይሆናል፣ ኢሳ.
፳፬፥፱። ዳንኤልም በንጉሡ መብልና በሚጠጣው
ጠጅ እራሱን አላረከሰም፣ ዳን. ፩፥፰።
ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ
እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል፣ ፩ ቆሮ. ፫፥፲፮–
፲፯። ሰካሮች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወር
ሱም፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፲ (ገላ. ፭፥፳፩)።
ከስጋ እንዲቆጠብ የሚከለክልም በእግዚአብሔር
የተሾመ አይደለም፣ ት. እና ቃ. ፵፱፥፲፰–፳፩።
ከምድር የሚመጡት ነገሮች ሁሉ በብልጫ ሳይ
ሆን በጥበብ ይጠቀሙባቸው፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፳።
ጌታ የወይን ጠጅ፣ የሚያሰክር መጠጥ፣ ትምባሆ፣
እና ትኩስ መጠጦችን እንዳይጠቀሙባቸው ቅዱ
ሳንን መከረ፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፩–፱። ለምለሞች፣
ፍሬዎች፣ ስጋ፣ እና እህል ለሰው እና ለእንስሳት
ጥቅም ተመድበዋል፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲–፲፯። ለጥ
በብ ቃል ታዛዥ መሆን ምድራዊ እና መንፈሳዊ
በረከቶችን ያመጣል፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲፰–፳፩።
የጥፋት ልጆች። ደግሞም መንፈሳዊ ሞት፤
ሲዖል፤ ኩነኔ፤ ይቅርታ የሌለው ኃጢያት፤
ዲያብሎስ ተመልከቱ
ከእርሱ ጋር ለዘለአለም የሚሰቃዩ የሰይጣን ተከ
ታዮች። የጥፋት ልጆች በተጨማሪም (፩) ሰይጣንን
የተከተሉት እና ከምድረ ህይወት በፊት ከሰማይ በአ
መፅ ምክንያት ተጥለው የወጡት (፪) ወደ ዚህ አለም
በስጋ ሰውነት እንዲወለዱ የተፈቀደላቸው ነገር ግን
ከእዚያም በኋላ ሰይጣንን ያገለገሉ እና በእግዚአ
ብሔር ላይ ያመጹት ናቸው። በእዚህ በሁለተኛው
ቡድን ውስጥ ያሉት ከሞት ይነሳሉ ነገር ግን ከሁለ
ተኛው (መንፈሳዊ) ሞት አይቤዡም እናም በክብር
መንግስት ውስጥ ለመኖር አይችሉም (ት. እና ቃ.
፹፰፥፴፪፣ ፴፭)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
የጳውሎስ መልእክቶች
ከጥፋት ልጅ በቀር ከእነርሱ ማንም አልጠፋም፣
ዮሐ. ፲፯፥፲፪። እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ
የማይቻል ነው፣ ዕብ. ፮፥፬–፮ (ዕብ. ፲፥፳፮–፳፱)።
ምህረት ለዚያ ሰው ምንም ሥፍራ አይኖራትም፤
ስለዚህ የመጨረሻ ዕጣው ማለቂያ የሌለውን ቅጣት
መጋፈጥ ነው፣ ሞዛያ ፪፥፴፮–፴፱። እርሱ ቤዛነት
እንዳልተደረገለት ይሆናል፣ ሞዛያ ፲፮፥፭። ጥቅ
ምን ለማግኘት፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ድንቅ ነገር
የሚክድ እንደጥፋት ልጅ ይሆናል፣ ፫ ኔፊ ፳፱፥፯።
በዚህም ምድር ይሁን ወይም በሚመጣው ይህረ
ትን አያገኑም፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴–፴፬ (ት. እና ቃ.
፹፬፥፵፩፣ ፻፴፪፥፳፯)። ከሁለተኛ ው ሞት የማይ
ድኑት እነርሱ ብቻ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፬–
፵፰። የጥፋት ልጆች ከተቀበሉት በኋላ መንፈስ
ቅዱስን ይክዳሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፭። የጥ
ፋት ልጆች ወልድን አብ ከገለጸው በኋላ ይክዳሉ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፵፫።
ቃየን ጥፋት ተብሎ ይጠራል፣ ሙሴ ፭፥፳፪–
፳፮።
የጳውሎስ መልእክቶች። ደግሞም ጳውሎስ፤
የእያንዳንዱ መልእክቶች ርዕሶች ተመልከቱ
ጳውሎስ ለቤተክርስቲያኗ አባላት በመጀመሪያ
የጻፋቸው ደብዳቤዎች የነበሩ የአዲስ ኪዳን አስራ
አራት መፅሐፎች። እነዚህ በቡድኖች እንዲህ ለመ
ከፋፈል ይችላሉ፥
፩ እና ፪ ተሰሎንቄ (፶–፶፩ ዓ.ም.)
ጳውሎስ መልእክቶችን ለተሰሎንቄ የጻፈው በሁ
ለተኛው የሚስዮን ጉዞ ከቆሮንቶስ ነበር። በተሰሎ
ንቄ የሰራው በሐዋርያት ስራ ፲፯ ውስጥ ተገልጿል።
ወደ ተሰሎንቄ ለመመለስ ፈለገ፣ ነገር ግን አልቻ
ለም (፩ ተሰ. ፪፥፲፰)። ስለዚህ ተቀያሪዎችን እንዲ
ያስደስት እና እንዴት እንደሆኑ ዜና እንዲያመጣ
ለት ጢሞቴዎስን ላከው። የመጀመሪያው መልእክት
የጢሞቴዎስ በደህንነት መመለስ ምስጋና ውጤት
ነው። ሁለተኛው መልእክት የተጻፈው ከእዚያ ጊዜ
ከአጭር ጊዜ በኋላ ነበር።
፩ እና ፪ ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ሮሜ (በ፶፭–
፶፯ ዓ.ም.)
ጳውሎስ በሶስተኛው የሚስዮን ጉዞው ለቆሮን
ቶስ ሰዎች መልእክቱን የጻፈው ጥያቄዎችን ለመ
መለስ እና በቆሮንቶስ ቅዱሳን መካከል ያለውን ስህ
ተት ለማስተካከል ነበር።
ወደ ገላትያ ሰዎች የጻፈው መልእክት በገላትያ
ውስጥ ለነበሩት ብዙ ቤተክርስቲያናት ይሆን ነበር።
አንዳንድ የቤተክርስቲያን አባላት የአይሁዳ ህግን
ለማክበር ወንጌሉን ትተው ይሄዱ ነበር። በእዚህ
ደብዳቤ፣ ጳውሎስ የሙሴ ህግ አላማን እና የመን
ፈሳዊ ሀይማኖት ዋጋን ገለጸ።
ጳውሎስ ከቆሮንቶስ ወደ ሮሜ ሰዎች መልእ

፻፷፪
ክትን የጻፈው፣ እነርሱን ለመጎብኘት ተስፋ ለነበ
ረው ጊዜ የሮሜ ቅዱሳንን ለማዘጋጀት ነበር። ደብ
ዳቤው ደግሞም ወደ ክርስቲያንነት በተቀየሩ አን
ዳንድ አይሁዶች ይከራከሩበት የነበረውን ትምህ
ርት ያረጋግጣል።
ፊልጵስዮስ፣ ቄላስይስ፣ ኤፌሶን፣ ፊልሞን፣
ዕብራውያን (፷–፷፪ ዓ.ም.)
ጳውሎስ እነዚህን መልእክቶች የጻፈው ለመ
ጀመሪያ ጊዜ በሮሜ እስር ቤት ውስጥ በነበረበት
ጊዜ ነበር።
ጳውሎስ ለፊልጵስዮስ መልእክቱን የጻፈው ለፊ
ልጵስዮስ ሰዎች ያለውን ምስጋና እና ፍቅር ለመግ
ለፅ እና ለብዙ ጊዜ በመታሰሩ ከነበራቸው የተስፋ
መቁረጥ እነርሱን ለማስደሰት ነበር።
ጳውሎስ ወደ ቄላስይስ ሰዎች መልእክትን የላ
ከው የቄላስይስ ቅዱሳን ወደ ከፍተኛ ስህተት እየሄዱ
እንደሆኑ በደረሰው ዜና ምክንያት ነበር። ፍጹም
ነት የሚመጣው የክርስቶስ አይነት ጸባይ በማግኘት
ሳይሆን የውጪ ስነስርዓቶችን በማከናወን ብቻ ነው
ብለው ያምኑ ነበር።
ወደ ኤፌሶን ሰዎች መልእክቱ ስለክርስቶስ
ቤተክርስቲያን ትምህርቶችን ስለያዘ በጣም አስ
ፈላጊ ነበር።
ወደ ፊልሞን ሰዎች የላከው መልእክት ጌታውን
ስለዘረፈው እና ወደ ሮሜ ስለሸሸው ባሪያ አናሲሞስ
በሚመለከት ለፊልሞን የላከው የግል ደብዳቤ ነበር።
ጳውሎስ አናሲሞስ ይቅርታ እንዲሰጠው በመጠየቅ
አናሲሞስን ወደ ጌታው መልሶ ላከው።
ጳውሎስ ወደ ዕብራውያን የጻፈው መልእክት
የቤተክርስቲያኗ የአይሁዳ አባላትን የሙሴ ህግ በክ
ርስቶስ እንደተሟላ እና የክርስቶስ ወንጌል ይህን
ተክቶ እንደመለሰው ለማሳመን ነበር።
፩ እና ፪ ጢሞቴዎስ፣ ቲቶ (፷፬–፷፭ ዓ.ም.)
ጳውሎስ እነዚህን መልእክቶች የጻፈው በመጀመ
ሪያ ከሮሜ እስር ቤት ከተለቀቀ በኋላ ነበር።
ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ተጓዘ፣ በእዚያም ጢሞቴ
ዎስን የትምህርት ግምቶችን እንዲያቆም ትቶት
በኋላም ለመመለስ እያሰበ ሄደ። የመጀመሪያውን
መልእክቱን፣ ምናልባት ከመቄዶንያ፣ ጢሞቴዎ
ስን ለመምከር እና ሀላፊነቱን በማሟላት ለማበረታ
ታት የጻፈው ነበር።
ጳውሎስ መልእክትን ወደ ቲቶ የላከው ከእስር
ቤት በወጣበት ጊዜ ነበር። ቲቶ የሚያገለግልበትን
ቀርጤስ ገንብቶም ይሆን ነበር። ደብዳቤው ስለጻድቅ
ኑሮ እና ስለ ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ስነስርዓት ነበር።
ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሁለተኛውን ደብዳቤ የጻ
ፈው፣ ከጳውሎስ ስማዕት አጭር ጊዜ በፊት፣ ለሁለ
ተኛ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ እያለ ነበር። ይህ መል
እክት የጳውሎስን የመጨረሻ ቃላት ይዟል እናም

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፷፫
ሞትን በምን አይነት ጉብዝና እና እምነት እንደተ
ቋቋመ ያሳያል።
የፓትሪያርክ በረከቶች። ደግሞም ሟች አባት፤
ወንጌል ሰባኪ፤ የአባቶች አለቃ፣ ፓትሪያርክ
ተመልከቱ
በተሾሙ ፓትሪያርኮች ለብቁ የቤተክርስቲያኗ
አባላት የሚሰጡ በረከቶች። የፓትሪያርክ በረከቶች
በረከቱን ለሚቀበለው ሰው የጌታን ምክር ይይዛሉ
እናም ሰው በእስራኤል ቤት ውስጥ ያላቸውን ዝርያ
ይገልጻሉ። አባቶች እንደቤተሰቦቻቸው አለቃ ልዩ
በረከቶችን ለመስጠት ይችላሉ፣ ነገር ግን እንደዚህ
አይነት በረከቶች አይመዘገቡም ወይም በቤተክርስ
ቲያኗ አይጠበቁም።
እስራኤልም ቀኝ እጁን ዘርግቶ በኤፍሬም ራስ
ላይ አኖረው፣ ዘፍጥ. ፵፰፥፲፬። ያዕቆብ ልጆቹን
እና ዘሮቹን ባረከ፣ ዘፍጥ. ፵፱።
ሌሂ ትውልዶቹን ባረከ፣ ፪ ኔፊ ፬፥፫–፲፩።
ያህዌህ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ያለና
የሚኖር ተመልከቱ
የእስራኤል አምላክ ቃል ኪዳን ወይም ትክክለኛ
ስም። ይህም “ዘለአለማዊ ያለና የሚኖርን” ይጠቁ
ማል (ዘፀአ. ፫፥፲፬፤ ዮሐ. ፰፥፶፰)። ያህዌህ የቅድመ
ምድር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እናም ወደ ምድር
እንደ ማርያም ልጅ መጣ (ሞዛያ ፫፥፰፤ ፲፭፥፩፤
፫ ኔፊ ፲፭፥፩–፭)። ብዙም ጊዜ፣ ጌታ የሚለው ቃል
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሲታይ፣ ይህም “ያህዌህ”
ማለት ነው።
ያህዌህ ክርስቶስ ነው፣ ያህዌህ በጥንት ነቢያት
የታወቀ ነው (ዘፀአ. ፮፥፫፤ አብር. ፩፥፲፮)። ሐዋሪ
ያው ጳውሎስ ክርስቶስ የብሉይ ኪዳን ያህዌህ እን
ደነበረ አስተማረ (ዘፀአ. ፲፯፥፮፤ ፩ ቆሮ. ፲፥፩–፬)።
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የያሬድ ወንድም የቅድመ
ምድር ክርስቶስን አየ እናም አመለከ (ኤተር ፫፥፲፫–
፲፭)። ሞሮኒ ደግሞም ክርስቶስን “ያህዌህ” ብሎ
ጠራ (ሞሮኒ ፲፥፴፬)። በከርትላንድ ቤተመቅደስ
ውስጥ፣ ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር ካውደሪ ከሞት
የተነሳውን ያህዌህ አዩ (ት. እና ቃ. ፻፲፥፫–፬)።
ያለማግባት። ጋብቻ፣ መጋባት ተመልከቱ
ያለና የሚኖር። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
ያህዌህ ተመልከቱ
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ስም።
እግዚአብሔርም ሙሴን፣ “ያለና የሚኖር” እኔ
ነኝ አለው፣ ዘፀአ. ፫፥፲፬–፲፭። እኔ እግዚአብሔር
ነኝ፣ ዘፀአ. ፮፥፪–፫።
አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ፣ ዮሐ. ፰፥፶፮–
፶፱።

ያዕቆብ፣ የሌሂ ልጅ
ታላቁ ያለና የሚኖር ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስን
ድምጽ አድምጡ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፩ (ት. እና ቃ.
፴፰፥፩፣ ፴፱፥፩)።
ያልተቀደሰ። እግዚአብሔርን የሚጠላ
ተመልከቱ
ያሬዳውያን። ደግሞም መፅሐፈ ሞርሞን፤
የያሬድ ወንድም፤ ያሬድ ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ የያሬድ፣ የወንድሙ፣
እና የጓደኞቻቸው ትውልዶች የሆኑ ህዝቦች (ኤተር
፩፥፴፫–፵፩)። በእግዚአብሔር ከባቢሎን ማማ ወደ
ቃል ኪዳን ምድር ወደ አሜሪካዎች ተመርተው ነበር
(ኤተር ፩፥፵፪–፵፫፤ ፪–፫፤ ፮፥፩–፲፰)። በአንድ ጊዜ
ብዙ ሚልዮን ህዝቦች የነበራት ሀገር ቢኖራቸውም፣
በኃጢያት ምክንያት በመጣ ጦርነት ምክንያት ተደ
ምስሰው ነበር (ኤተር ፲፬–፲፭)።
ያሬድ። ደግሞም የያሬድ ወንድም፤ ያሬዳውያን
ተመልከቱ
ከወንድሙ ጋር የህዝብ ቡድንን ከባቢሎን ማማ
በምዕራብ ክፍለ አለም ወደሚገኘው የቃል ኪዳን
ምድር መርቶ ያወጣ የመፅሐፈ ሞርሞን መሪ (ኤተር
፩፥፴፫–፪፥፩)።
ያሬድ ወንድሙን የቤተሰቦቻቸውን እና የወን
ድሞቻቸውን ቋንቋ ጌታ እንዳያምታታ እንዲጸልይ
ጠየቀ፣ ኤተር ፩፥፴፬–፴፯። ወደ ባሕር ተጓዙ እናም
ለአራት ዓመታት በእዚያ ኖሩ፣ ኤተር ፪፥፲፫። ወደ
ቃል ኪዳን ምድር በመርከብ ሄዱ፣ ኤተር ፮፥፬–
፲፪።
ያንግ፣ ብሪገም
በዚህ ዘመን የመጀመሪያ ሐዋርያ እናም የኋለ
ኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲ
ያን ሁለተኛ ፕሬዘደንት። ቅዱሳንን ወደ ምዕራብ
ከናቩ፣ ኢለኖይ ወደ ሶልት ሌክ ሸለቆ መራቸው
እናም በምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ታላቅ
ፈር ቀዳጅ ነበር።
ብሪገም ያንግ በአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ላይ ፕሬ
ዘደንት እንዲሆን ተጠራ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፯።
ብሪገም ያንግ ለአገልግሎቱ ተሞግሷል እና ከወ
ደፊት ወደውጪ ጉዞም ፋታ አገኘ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፮። ጌታ ብሪገም ያንግን ቅዱሳን ወደ ምዕራብ
ሲጓዙ እንዴት እንደሚያደራጅ መመሪያ ሰጠው፣
ት. እና ቃ. ፻፴፮። ብሪገም ያንግ በመንፈስ አለም
ውስጥ ምርጥ ከነበሩት አንዱ ነበር፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፶፫።
ያዕቆብ፣ የሌሂ ልጅ። ደግሞም ሌሂ፣ የኔፊ
አባት ተመልከቱ
የመፅሐፈ ሞርሞን ነቢይ እና በ፪ ኔፊ እና በያ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ያዕቆብ፣ የእልፍዮስ ልጅ
ዕቆብ መፅሀፎች ውስጥ የተለያዩ ስብከቶች ጸሀፊ
(፪ ኔፊ ፮–፲፩፤ ያዕቆ. ፩–፯)።
መፅሐፈ ያዕቆብ፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ሶስ
ተኛ መፅሐፍ። ምዕራፍ ፩ ኔፊ የተቀደሱ መዝገቦች
ለያዕቆብ አሳልፎ እንደሰጠ እና ከእዚያም ያዕቆብ
ንና ወንድሙን ዮሴፍን ለህዝቡ ካህናት እና መም
ህሮች እንዲሆኑ ቀደሰ። ምዕራፍ ፪–፬ ህዝቡን በስ
ነምግባር ንጹህ እንዲሆኑ የሚገስጹ ስብከቶች። ያዕ
ቆብ ደግሞም ስለሚያድነው መሲህ መምጣት አስ
ተማረ፣ እና በሚመጣበት ጊዜ በእስራኤል ውስጥ
ለምን አንዳንዶች እንደማይቀበሉት ምክንያትን
ሰጠ። ምዕራፍ ፭–፮ የያዕቆብን ምስክር እና ስለ
እስራኤል ህዝብ ታሪክ እና ተልዕኮ ነቢያዊ ምሳሌ
የያዙ ናቸው። ምዕራፍ ፯ በያዕቆብ መለኮታዊ ምስ
ክር ስለተሸነፈው ሼረም ስለሚባለው የተማረ ተቃ
ዋሚ ታሪክ ይዟል።
ያዕቆብ፣ የእልፍዮስ ልጅ
በምድራዊ አገልግሎቱ ጊዜ ኢየሱስ ከመረጣ
ቸው አስራ ሁለት ሐዋሪያት መካከል አንዱ (ማቴ.
፲፥፫፤ ማር. ፫፥፲፰፤ ሉቃ. ፮፥፲፭፤ የሐዋ. ፩፥፲፫)።
ያዕቆብ፣ የዘብዴዎስ ልጅ
በምድራዊ አገልግሎቱ ጊዜ ኢየሱስ ከመረጣ
ቸው አስራ ሁለት ሐዋሪያት መካከል አንዱ ከወ
ንድሙ ዮሐንስ ጋር የተመረጠ ነበር። በአንዳንድ
ልዩ ጊዜዎች ከኢየሱስ ጋር እንዲሆኑ ከተመረ
ጡት ሶስት ሐዋሪያት አንዱ፥ በኢያኢሮስ ሴት ልጅ
ከሞት መነሳት ጊዜ (ማር. ፭፥፴፯)፣ በመለወጥ ጊዜ
(ማቴ. ፲፯፥፩፤ ማር. ፱፥፪፤ ሉቃ. ፱፥፳፰)፣ እና በጌ
ቴሴማኒ (ማቴ. ፳፮፥፴፯፤ ማር. ፲፬፥፴፫)። ከጴጥ
ሮስ እና ከዮሐንስ ጋር ጆሴፍ ስሚዝን እና ኦሊ
ቨር ካውደሪን በመሾም፣ የመልከ ጼዴቅ ክህነትን
ወደ ምድር በዳግም መለሰ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪፤
፻፳፰፥፳፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፸፪)።
ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ። ደግሞም ዔሳው፤
እስራኤል፤ ይስሐቅ ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን የአባቶች አለቃና ነቢይ፤ የይስ
ሀቅ እና የርብቃ መንታ ወንድ ልጆች ታናሹ (ዘፍጥ.
፳፭፥፲፱–፳፮)። ያዕቆብ ከወንድሙ ዔሳው በላይ
በኩርን አገኘ። ይህም ያዕቆብ ብቁ ሆኖ እና በቃል
ኪዳን ውስጥ ሲያገባ፣ ዔሳው በኩሩን በመጥላቱ
እና ከቃል ኪዳን ውጪ በማግባቱ ምክንያት ነው
(ዘፍጥ. ፳፭፥፴–፴፬፤ ፳፮፥፴፬–፴፭፤ ፳፯፤ ፳፰፥፮–
፱፤ ዕብ. ፲፪፥፲፮)።
ርብቃ ከጌታ ዔሳው ያዕቆብን እንደሚያገለ
ግል ተማረች፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፳፫። ከዔሳው በኩር
ነትን ገዛ፣ ዘፍጥ. ፳፭፥፳፱–፴፬። ወደ ሰማይ ስለ
ሚደርስ መሰላል አለመ፣ ዘፍጥ. ፳፰። ያልን እና

፻፷፬
ራሔልን አገባ፣ ዘፍጥ. ፳፱፥፩–፴። አስራ ሁለት
ወንድ ልጆች እና አንድ ሴት ልጅ ወለደ፣ ዘፍጥ.
፳፱፥፴፩–፴፥፳፬፤ ፴፭፥፲፮–፳። ባላን እና ዘለፋን
አገባ፣ ዘፍጥ. ፴፥፫–፬፣ ፱። ስሙ ወደ እስራኤል
ተቀየረ፣ ዘፍጥ. ፴፪፥፳፰። እግዚአብሔርን ፊት
ለፊት አየ፣ ዘፍጥ. ፴፪፥፴። ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ
ይልቅ ይወደው ነበር፣ ዘፍጥ. ፴፯፥፫። ከቤተሰቡ
ጋር ወደ ግብፅ ሄደ፣ ዘፍጥ. ፵፮፥፩–፯። ልጆቹን
እና ዘሮቻቸውን ባረከ፣ ዘፍጥ. ፵፱። ሞተ፣ ዘፍጥ.
፵፱፥፴፫።
ትእዛዛትን አከበረ፣ እናም ዛሬ ከአብርሐም
እና ከይስሐቅ ጋር ወደ ዘለአለማዊነታቸው ገብ
ተዋል፣ እና በዙፋናት ተቀምጠዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፴፯።
ያዕቆብ፣ የጌታ ወንድም
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የጌታ (ገላ. ፩፥፲፱) እና
ዮሳ፣ የስምዖን፣ የይሁዳ፣ እና የአንዳንድ እህቶች
ወንድም (ማቴ. ፲፫፥፶፭–፶፮፤ ማር. ፮፥፫፤ ይሁዳ
፩፥፩)። እርሱም ትክክለኛው ያዕቆብ ተብሎ ይታ
ወቅ ነበር እናም በኢየሩሳሌም ቤተክርስትያን
ውስጥ አስፈላጊ ቦታ የያዘም ነበር (የሐዋ. ፲፪፥፲፯፤
፲፭፥፲፫፤ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፯፤ ገላ. ፪፥፱–፲፪)። ምናልባት
የያዕቆብ መልእክትን የጻፈው እርሱ ነው።
የያዕቆብ መልእክት፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ
መፅሐፍ። በመጀመሪያ ይህ የተጻፈው በውጪ ለተ
በተኑት ለአስራ ሁለቱ የእስራኤል ጎሳዎች ነበር እና
የተጻፈውም ምናልባት በኢየሩሳሌም ነበር። መል
እክቱ ስለተግባራዊ ሀይማኖት በግልፅ የተጻፉ ነገ
ሮች ነበሩት፣ በእዚህም ተጨማሪ በምዕራፍ ፩
ውስጥ ሰው እውቀት ካጣ፣ እግዚአብሔርን ለእ
ርዳታ እንዲጠይቅ አስፈላጊ ምክር የሚሰጥም ነበር
(ያዕ. ፩፥፭–፮፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፱–፳)። ምዕራፍ ፪
ስለእምነት እና ስራ ይናገራል። ምዕራፍ ፫–፬ ምላስን
ስለመቆጣጠር አስፈላጊነት ይናገራሉ እናም ቅዱ
ሳን እርስ በራስ ክፉ እንዳይነጋገሩ ይገስጻሉ። ምዕ
ራፍ ፭ ቅዱሳን ትእግስት እንዲኖራቸው እና ሲታ
መሙ ሽማግሌዎችን ለበረከት እንዲጠሩ ያበረታ
ታል፤ ደግሞም ሌሎችን ለመቀየር መርዳት ስላለው
በረከት ያስተምራል።
ያፌት። ደግሞም ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ
የአባቶች አለቃ ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን ነቢይ ኖኅ ታላቅ ልጅ (ሙሴ
፰፥፲፪)።
ኖኅም ያፌትን ወለደ፣ ዘፍጥ. ፭፥፴፪ (ዘፍጥ.
፮፥፲፣ ሙሴ ፰፥፲፪)። ያፌትና ሚስቱ ወደ ኖኅ መር
ከብ ገቡ፣ ዘፍጥ. ፯፥፲፫። ያፌትም ከመርከብ ወጣ፣
ዘፍጥ. ፱፥፲፰። እግዚአብሔርም ያፌትን ያስፋ፣
ዘፍጥ. ፱፥፳፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፷፭
ይሁዳ፣ የያዕቆብ ልጅ። ደግሞም መፅሐፍ
ቅዱስ፤ አይሁዶች፤ እስራኤል ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የልያ አራ
ተኛ ወንድ ልጅ (ዘፍጥ. ፳፱፥፴፭፤ ፴፯፥፳፮–፳፯፤
፵፫፥፫፣ ፰፤ ፵፬፥፲፮፤ ፵፱፥፰)። ያዕቆብ ይሁዳ በያ
ዕቆብ ልጆች መካከል በፍጥረት መሪ እንደሚሆን
እና ሴሎ (ኢየሱስ ክርስቶስ) የእርሱ ትውልድ እን
ደሚሆን ባረከው (ዘፍጥ. ፵፱፥፲)።
የይሁዳ ጎሳ፣ በከነዓን ከሰፈሩ በኋላ የይሁዳ ጎሳ
መሪነትን ወሰደ። የእዚህ ዋና ተፎካካሪ ጎሳ የኤፍ
ሬም ጎሳ ነበር። ሙሴ የይሁዳ ጎሳን ባረከ (ዘዳግ.
፴፫፥፯)። ከሰለሞን ዘመነ መንግስት በኋላ፣ የይ
ሁዳ ጎሳ የይሁዳ መንግስት ሆነ።
የይሁዳ መንግስት፣ በሮብዓም ዘመነ መንግስት
የሰለሞን ግዛቶች ወደ ሁለት መንግስቶች ተሰበሩ፣
ዋና ምክንያቱም በኤፍሬም እና በይሁዳ ጎሳዎች
መካከል በነበረው ቅንዓት ነበር። የደቡብ መንግ
ስት፣ ወይም የይሁዳ መንግስት፣ የይሁዳ ጎሳን
እና የቢንያም ታላቅ ክፍልን ያጠቃለለ ነበር።
ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ነበረች። ከሰሜን መንግ
ስት በላይ ያህዌይን የሚያመልኩ ታማኞች ነበሩ።
ይሁዳ ከሰሜን እና ከምስራቅ መጠቃት እስከዚ
ህም የተጋለጡ አልነበሩም፣ እናም እስከባቢሎን
ምርኮ ድረስ ዋነኛው ሀይል በዳዊት ቤተሰብ እጆች
ውስጥ ነበር። የይሁዳ መንግስት ብዙ ህዝብ ከነበረው
እና ጠካራ ከነበረው ከእስራኤል መንግስት ውድቀት
በኋላ ለ፻፴፭ አመት ለመኖር ችሏል።
የይሁዳ በትር፣ ይህም መፅሐፍ ቅዱስን እንደ
ይሁዳ ቤት መዝገብ ይጠቁመዋል (ሕዝ. ፴፯፥፲፭–
፲፱)። በኋለኛው ቀናት፣ የእስራኤል ቤት ቅርን
ጫፎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ፣ ቅዱስ መዝገቦቻቸ
ውም አብረው ይሰበሰባሉ። እነዚህ የቅዱሣት መጻ
ህፍት መዝገቦች እርስ በራስ ይረዳዳሉ እናም ኢየ
ሱስ እርሱ ክርስቶስ፣ የእስራኤል አምላክ እና የአ
ለም ሁሉ አምላክ እንደሆነ የአንድነት ምስክርን ይሰ
ራሉ፣ (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፶፥፳፬–፴፮ [ተጨማሪ]፤
፪ ኔፊ ፫፤ ፳፱)።
ይሁዳ፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ የይሁዳ
መልዕክት ጸሀፊ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ከኢየሱስ ወንድሞች
አንዱ እናም ምናልባት የይሁዳ መልእክት ጸሀፊ
(ማቴ. ፲፫፥፶፭፤ ይሁዳ ፩፥፩)።
የይሁዳ መልእክት፣ ይህ መፅሐፍ በእምነታቸው
እየደከሙ ላሉት ቅዱሳን ይሁዳ የጻፈው ደብዳቤ
ያለበት ነው። የሚዳከሙትም በመካከላቸው ክር
ስትያን ነን የሚሉ ግን በስነ ምግባር ጥሩ ያልሆነው
ጣዖት አምላኪ እና የስነምግባር ህግን የሚያከብሩ
ምሳሌዎች ነን በሚሉት ነበር። ይሁዳ ስለመንፈሳዊ

ይስሐቅ
አደጋ ለማስነቃት እና ታማኝ እንዲሆኑ ለማበረታ
ታት ፈልጎ ነበር።
በይሁዳ መልእክት ውስጥ መጠቀስ ከሚገባቸው
ውስጥ አንዳንዶቹ ቁጥር ፮ ውስጥ ስለሰማይ ጦር
ነትና ስለሉስፈርና መላዕክቱ ከቅድመ ምድር ህይ
ወት መጣል የሚናገረው (አብር. ፫፥፳፮–፳፰)፣ እና
በቁጥር ፲፬–፲፭ ውስጥ በሔኖክ ትንቢትን መጥቀሱ
ነበር።
ይሁዳ፣ የያዕቆብ ወንድም
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ ከመጀመሪያ የኢየሱስ
ክርስቶስ አስራ ሁለት ሐዋሪያት አንዱ (ሉቃ.
፮፥፲፫–፲፮)። ምናልባት ልብድዮስ ታዴዎስ
ተብሎም ይጠራ ነበር (ማቴ. ፲፥፪–፬)።
ይሳኮር። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣
የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የያዕቆብና የልያ ወንድ
ልጅ (ዘፍጥ. ፴፥፲፯–፲፰፤ ፴፭፥፳፫፤ ፵፮፥፲፫)።
የእርሱ ትውልዶች ከእስራኤል አስራ ሁለት ጎሳ
ዎች አንዱ ሆነ።
የይሳኮር ጎሳዎች፣ ለይሳኮር የተሰጠው የያዕ
ቆብ በረከት በዘፍጥረት ፵፱፥፲፬–፲፭ ውስጥ ይገ
ኛል። በከነዓን ከሰፈሩ በኋላ፣ ከእስድሬሎን ሜዳ
በተጨማሪ እጅግ በጣም ሀብታም የፍልስጥኤምን
ምድር ጎሳው ተቀበለ። በይሳኮር ድንበር ውስጥ በአ
ይሁዳ ታሪክ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ብዙ ቦታዎች
ነበሩ፣ ለምሳሌ፣ ቀርሜሎስ፣ መጊዶ፣ ዶታይን፣
ጊልቦዓ፣ ኢይዝራኤል፣ ታቦር፣ እና ናዝሬት (ኢያ.
፲፱፥፲፯–፳፫)
ይስሐቅ። ደግሞም አብርሐም—የአብርሐም
ዘር ተመልከቱ
የብሉይ ኪዳን የአባቶች አለቃ። በአብርሐም እና
ሣራ በሽምግልናቸው መወለዱ ተአምራት ነበር
(ዘፍጥ. ፲፭፥፬–፮፤ ፲፯፥፲፭–፳፩፤ ፳፩፥፩–፰)። አብ
ርሐም ይስሐቅን ለመስዋዕት ማቅረቡ እንደ እግዚ
አብሔርና እንደ አንድያ ልጁ ምሳሌ ነበር (ያዕቆ.
፬፥፭)። ይስሐቅ ለአብርሐም የተገባው ቃል ኪዳን
ወራሽ ነበር (ዘፍጥ. ፳፩፥፱–፲፪፤ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፤
ት. እና ቃ. ፳፯፥፲)።
ይስሐቅ ተወለደ፣ ዘፍጥ. ፳፩፥፩–፯። በሞ
ሪያ ተራራ እንደ መስዋዕት ሊሰዋ ነበር፣ ዘፍጥ.
፳፪፥፩–፲፱ (ት. እና ቃ. ፻፩፥፬)። አገባ፣ ዘፍጥ.
፳፬። ከልጆቹ ጋር ተነጋገረ፣ ዘፍጥ. ፳፯፥፩–
፳፰፥፱።
ከአብርሐምና ከያዕቆብ ጋር ወደ ዘለአለማዊነ
ታቸው ገብቷል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፯ (ማቴ.
፰፥፲፩)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ይሩበኣል
ይሩበኣል። ደግሞም ጌዴዎች (ብሉይ ኪዳን)
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የበኣልን መሰዊያ ከደመሰሰ
በኋላ ለጌዴዎን የተሰጠ ስም (መሳ. ፮፥፴፪፤ ፯፥፩፤
፱፤ ፩ ሳሙ. ፲፪፥፲፩)።
ይቅርታ ማድረግ። ደግሞም መናዘዝ፤
መጸጸት፣ ንስሀ መግባት፤ የኃጢያት ስርየት፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ
ተመልከቱ
በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙበት፣
ይቅርታ ማድረግ ከሁለቱ ነገሮች አንዱ ነው፥ (፩)
እግዚአብሔር ሰዎችን ይቅርታ ሲያደርግ፣ ለኃጢ
ያት የተመደበውን ቅጣት ይሰርዛል ወይም ያስወ
ግዳል። በክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ በኩል፣ በመ
ግደል ወይም በመንፈስ ቅዱስ ላይ ይቅርታ የሌለ
ውን ኃጢያት ከፈጸሙት በስተቀር፣ የኃጢያቶች
ስርየት ንስሀ ለሚገቡት በሙሉ ይገኛል። (፪) ሰዎች
ለእርስ በራስ ይቅርታ ሲሰጣጡ፣ እርስ በራስ በክ
ርስቶስ አይነት ፍቅር ይዋደዳሉ እናም ላስከፉዋቸ
ውም ምንም መጥፎ ስሜት አይኖራቸውም (ማቴ.
፭፥፵፫–፵፭፤ ፮፥፲፪–፲፭፤ ሉቃ. ፲፯፥፫–፬፤ ፩ ኔፊ
፯፥፲፱–፳፩)።
እግዚአብሔር ታጋሽና ምሕረቱ የበዛ፥ መተላለ
ፍን ይቅር የሚል፥ ኃጢአተኞችንም ከቶ፣ ዘኁል.
፲፬፥፲፰። ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ
አመዳይ፣ ኢሳ. ፩፥፲፰።
እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደ
ላችንን ይቅር በለን፣ ማቴ. ፮፥፲፪ (ሉቃ. ፲፩፥፬፣
፫ ኔፊ ፲፫፥፲፩)። ኃጢአትን ያስተሰርይ ዘንድ ለሰው
ልጅ ሥልጣን አለው፣ ማቴ. ፱፥፮ (ማቴ. ፲፰፥፴፭፣
ማር. ፪፥፲፣ ሉቃ. ፭፥፳–፳፬)። ወንድሜ ቢበድ
ለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት፣ ማቴ. ፲፰፥፳፩–፳፪
(ት. እና ቃ. ፺፰፥፵)። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚ
ሳደብ ሁሉ ግን ለዘላለም አይሰረይለትም፣ ማር.
፫፥፳፱ (አልማ ፴፱፥፮)። ወንድምህ ቢበድልህ
ገሥጸው፥ ቢጸጸትም ይቅር በለው፣ ሉቃ. ፲፯፥፫።
አባት ሆይ፥ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላ
ቸው፣ ሉቃ. ፳፫፥፴፬።
ይቅር ለመባል ጸልዩ፣ ፩ ኔፊ ፯፥፳፩። ለኃጢ
አታችን ይቅርታን እናገኝ ዘንድ የክርስቶስን የደም
ክፍያ በእኛ ላይ አድርግ፣ ሞዛያ ፬፥፪። በእኔና በአ
ንተ ፊት ኃጢአቱን ከተናዘዘ፣ እናም ንስሃ ከገባ እር
ሱን ይቅር ትለዋለህ፣ ሞዛያ ፳፮፥፳፱–፴፩።
፴፪ ሆኖም፣ ንስሃ የሚገባ እና የጌታን ትዛዛት
የሚያደርግ ይቅር ይባላል፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፪።
በሙሉ ነፍስህ እጨድ፣ እናም ኃጢያትህ ይቅር
ተብሎልሃል፣ ት. እና ቃ. ፴፩፥፭ (ት. እና ቃ.
፹፬፥፷፩)። ለኃጥያቱ ንስሀ የሚገባም፣ ይቅርታ
ይደረግለታል፣ እናም እኔ ጌታ ደግሜ አላስታው

፻፷፮
ሳቸውም፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፵፪። እኔ ጌታ ይቅርታ
ልሰጥ ለምፈልገው ይቅርታ እሰጣለሁ፣ ነገር ግን
ከእናንተ ለሁሉም ሰዎች ይቅርታ እንድታደርጉ
ይጠበቅባችኋል፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፲። እርስ በርስ
የተላለፋችሁትን ይቅር ከተባባላችሁ፣ እንደዚሁም
እኔ ጌታ ይቅር እላችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፪፥፩።
የምወዳቸውንም ኀጥያታቸውን ለመሰረይ እገስጻ
ቸዋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፺፭፥፩።
ለተላለፍከው ይቅርታ ሰጥቼሀለሁኝ፣ ሙሴ
፮፥፶፫።
ይቅርታ የሌለው ኃጢያት። ደግሞም
መስደብ፤ መንፈስ ቅዱስ፤ የጥፋት ልጆች፤
ግድያ ተመልከቱ
መንፈስ ቅዱስን የመካድ ኃጢያት፣ ምህረት
ለማግኘት የማይችል ኃጢያት።
መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰረይለትም፣ ማቴ.
፲፪፥፴፩–፴፪ (ማር. ፫፥፳፱፣ ሉቃ. ፲፪፥፲)። ከመ
ንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን በኋላም
የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማ
ይቻል ነው፣ ዕብ. ፮፥፬–፮። የእውነትን እውቀት
ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእን
ግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መሥዋዕት አይቀርል
ንም፣ ዕብ. ፲፥፳፮።
በአንተ ውስጥ ስፍራ የነበረውን መንፈስ ቅዱ
ስን የምትክድ ከሆነ፤ እናም እንደካድከው ካወቅህ፤
እነሆ፣ ይህ ይቅር የማይባል ኃጢያት ነው፣ አልማ
፴፱፥፭–፮ (ያዕቆ. ፯፥፲፱)።
የአብን አንድያ ልጅ ስለካዱት፣ እናም እርሱ
ንም በራሳቸው ስለሰቀሉት ይቅርታ የላቸውም፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፴–፴፭። መንፈስ ቅዱስን መስደብ
ግን አይሰረይለትም፣ በእዚያም አዲስ እና ዘለአለ
ማዊ ቃል ኪዳኔን ከተቀበላችሁ በኋላ እናንተ ንጹህ
ደም በማፍሰስ የምትገድሉበት ነው፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፳፮–፳፯።
ይፉ የሆኑ ስራዎች። ቀኖና ተመልከቱ
ዮሐንስ፣ የዘብዴዎስ ልጅ። ደግሞም ሐዋሪያ፤
ወንጌሎች፤ የመልከ ጼዴቅ ክህነት፤ የተቀየሩ
ሰዎች፤ የዮሐንስ ራዕይ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከነበሩት አስራ ሁለት ሐዋ
ሪያት አንዱ፣ የዘብዴዎስ ልጅ፣ እና የያዕቆብ ወን
ድም። በመጀመሪያው ህይወቱ አሳ አጥማጅ ነበር
(ማር. ፩፥፲፯–፳)። ምናልባት በዮሐ. ፩፥፵ ውስጥ
የተጠቀሰው ስሙ ያልተነገረው የመጥምቁ ዮሐ
ንስ ደቀ መዛሙርት ነው። በኋላም የኢየሱስ ክርስ
ቶስ ደቀ መዛሙርት እንዲሆን ጥሪ ተቀበለ (ማቴ.
፬፥፳፩–፳፪፤ ሉቃ. ፭፥፩–፲፩)። የዮሐንስ ወንጌ
ልን፣ ሶስት መልእክቶችን፣ እና የዮሐንስ ራዕይን
ፅፏል። የኢያኢሮስ ሴት ልጅ ከሞት በተነሳችበት

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፷፯
ጊዜ (ማር. ፭፥፴፭–፵፪)፣ በመለወጫ ተራራ ላይ
(ማቴ. ፲፯፥፩–፱)፣ እና በጌቴሴማኒ ውስጥ (ማቴ.
፳፮፥፴፮–፵፮) ከጌታ ጋር ከነበሩት ሶስቱ አንዱ
ነበር። በፅሁፉም ውስጥ ስለራሱ በኢየሱስ እንደ
ተወደደ ደቀ መዛሙርት (ዮሐ. ፲፫፥፳፫፤ ፳፩፥፳)
እና እንደ “ሌላው ደቀ መዛሙርት” (ዮሐ. ፳፥፪–፰)
ተናግሯል። ኢየሱስ እርሱንና ወንድሙን ቦአኔርጌስ
ብሎ ሰየማቸው፥ የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው
(ማር. ፫፥፲፯)። በስቅለት እና ትንሳኤ ታሪክ ውስጥ
እርሱ ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል (ሉቃ. ፳፪፥፰፤ ዮሐ.
፲፰፥፲፭፤ ፲፱፥፳፮–፳፯፤ ፳፥፪–፰፤ ፳፩፥፩–፪)።
ዮሐንስ ወደ ፍጥሞ ተወገደ፣ በእዚያም የዮሐንስ
ራዕይን ጻፈ (ራዕ. ፩፥፱)።
በኋለኛው ቀን ራዕይ ውስጥም ዮሐንስ ተደጋግሞ
ተጠቅሷል (፩ ኔፊ ፲፬፥፲፰–፳፯፤ ፫ ኔፊ ፳፰፥፮፤
ኤተር ፬፥፲፮፤ ት. እና ቃ. ፯፤ ፳፯፥፲፪፤ ፷፩፥፲፬፤
፸፯፤ ፹፰፥፻፵፩)። እነዚህ ምንባቦች የዮሐንስን
የመፅሐፍ ቅዱስ መዝገብን ያረጋግጣል እናም ስለእ
ርሱ ታላቅነት እና በብሉይ ኪዳን ዘመናት እና በመ
ጨረሻው ቀናት በምድር ላይ እንዲያከናውን ጌታ
ስለሰጠው ስራ አስፈላጊነት አስተያየት ይሰጣሉ።
የኋለኛው ቀን ቅዱሣት መጻህፍት ዮሐንስ እንዳ
ልሞተ ነገር ግን እስከ ጌታ ዳግም ምፅዓት ድረስ
በምድር እንደአገልጋይ እንዲቆይ እንደተፈቀደለት
ግልፅ ያደርጋሉ (ዮሐ. ፳፩፥፳–፳፫፤ ፫ ኔፊ ፳፰፥፮–
፯፤ ት. እና ቃ. ፯)።
የዮሐንስ መልእክቶች፣ ምንም እንኳን የእነዚህ
ሶስት መልእክቶች ጸሀፊ እራሱን በስም ባይጠቅ
ስም፣ ቋንቋው የሐዋሪያው ዮሐንስ ፅሁፍ ጋር በጣም
የተመሳሰሉ ስለሆኑ እርሱ ሶስቱንም እንደጻፋቸው
ይገመታል።
፩ ዮሐንስ ፩ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ጋር ጓደ
ኝነትን እንዲያገኙ ይገስጻል። ምዕራፍ ፪ ቅዱሳን
እግዚአብሔርን በታዛዥነት እንዲያውቁት ትኩረት
ይሰጣል እናም አለምን እንዳያፈቅሩ ያስተምራል።
ምዕራፍ ፫ ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ
እና እርስ በራስ እንዲዋደዱ ጥሪ ይሰጣል። ምዕራፍ
፬ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እና በሚያፈቅሩት
ውስጥ እንደሚኖር ይገልጻል። ምዕራፍ ፭ ቅዱሳን
በክርስቶስ እምነት በኩል በእግዚአብሔር እንደተ
ወለዱ ይገልጻል።
፪ ዮሐንስ ከ፩ ዮሐንስ ጋር አንድ አይነት ነው።
በእዚህም “በምርጥ ሴቷ” ልጆች ታማኝነት ምክ
ንያት ተደሰተ።
፫ ዮሐንስ ጋይዮስ የሚባልን ሰው ለታማኝነቱ
እና እውነቱን ለሚያፈቅሩት ለሰጠው እርዳታ ያሞ
ግሳል።
የዮሐንስ ወንጌል፣ በእዚህ የአዲስ ኪዳን
መፅሐፍ ውስጥ፣ ሐዋሪያው ዮሐንስ (፩) ኢየ
ሱስ እርሱ ክርስቶስ ወይም መሲህ እንደሆነ እና

ዮሴፍ፣ የማርያም ባለቤት
(፪) ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መሰ
ከረ (ዮሐ. ፳፥፴፩)። የሚገልጻቸው የኢየሱስ ህይ
ወቶች በጥንቃቄ የተመረጡ ናቸው እናም በዚህ
አላማም የተዘጋጁ ነበሩ። መፅሐፉ የሚጀምረው
ክርስቶስ በቅድመ ምድር ህይወት ስለነበረው ስል
ጣን መግለጫ ነው፥ እርሱም ከእግዚአብሔር ጋር
ነበር፣ እርሱም እግዚአብሔር ነበር፣ እናም እርሱ
የሁሉም ነገሮች ፈጣሪ ነበር። በስጋ እንደ አብ አን
ድያ ልጅ የተወለደ ነበር። ዮሐንስ የእርሱን መለኮ
ታዊነት እና ከሞት መነሳቱን ታላቅ አፅንዖት በመ
ስጠት የኢየሱስ አገልግሎት መንገድን ይከታተ
ላል። ኢየሱስ በተአምራት፣ በምስክሮች፣ በነ
ቢያት፣ እና በክርስቶስ በእራሱ ድምፅ እንደተ
መሰከረው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በግልፅ
ያረጋግጣል። ዮሐንስ ብርሀንንና ጨለማን፣ እው
ነትንና ስህተትን፣ ጥሩንና ክፉን፣ እግዚአብሔር
ንና ዲያብሎስን በማነጻጸር ያስተምራል። ምናል
ባት ስለኢየሱስ ቅዱስነት እና ስለአይሁድ መሪ
ዎች እምነተ ቢስነት በግልፅ የሚገልፅ ሌላ ምንም
መዝገብ የለም።
ዮሐንስ ስለክርስቶስ የይሁዳ አገልግሎት፣
በልዩም ስለስጋዊ አገልግሎቱ የመጨረሻ ሳም
ንት፣ ሲፅፍ፣ ዋና ጽሁፋቸው ማቴዎስ፣ ማር
ቆስ፣ እና ሉቃስ ስለገሊላ አገልግሎቱ ነበር። ከዚህ
ወንጌል ብዙዎቹ በኋለኛው ቀን ራዕይ ተገልጸዋል
(ት. እና ቃ. ፯ እና ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፴፰–፻፵፩)።
በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የተገለጹትን የአዳኝ
ህይወት ድርጊቶችዝርዝር፣ የወንጌሎች ስምምነ
ትን ተመልከቱ።
ለራዕይ መፅሐፍ፣ የዮሐንስ ራዕይ ተመልከቱ
ዮሴፍ፣ የማርያም ባለቤት። ደግሞም
ማርያም፣ የኢየሱስ እናት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
የኢየሱስ እናት ማርያም ባለቤት። ዮሴፍ የዳዊት
ዘር (ማቴ. ፩፥፩–፲፮፤ ሉቃ. ፫፥፳፫–፴፰) እናም
በናዝሬት ይኖር ነበር። ከማርያም ጋር የተዳረ ነበር።
ከጋብቻቸው በፊት፣ ማርያም የአዳኝ እናት እን
ድትሆን እንደተመረጠች ባስታወቃት በመልአኩ
ገብርኤል ማርያም ተጎበኘች (ሉቃ. ፩፥፳፮–፴፭)።
ዮሴፍ ስለዚህ መለኮታዊ ውልደት ራዕይን ተቀበለ
(ማቴ. ፩፥፳–፳፭)።
ማርያም የኢየሱስ ብቸኛ ወላጅ ነበረች ምክን
ያቱም እግዚአብሔር የኢየሱስ አባት ነውና። ነገር
ግን አይሁዶች ዮሴፍን እንደ ኢየሱስ አባት ያስ
ቡት ነበር፣ ኢየሱስንም እንደዚህ ነበር የሚያስቡት
(ሉቃ. ፪፥፵፰፣ ፶፩)። በሰማያዊ ህልሞች ማስጠ
ንቀቂያ በመቀበል፣ ዮሴፍ የህጻን ኢየሱስን ህይ
ወት ወደ ግብፅ በመሸሽ አዳነ (ማቴ. ፪፥፲፫–፲፬)።
ሄሮድስ ከሞተ በኋላ፣ መልአክ ዮሴፍ ኢየሱስን

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ዮሴፍ፣ የያዕቆብ ልጅ
ወደ እስራኤል እንዲወስድ መመሪያ ሰጠው (ማቴ.
፪፥፲፱–፳፫)።
ዮሴፍ፣ የያዕቆብ ልጅ። ደግሞም እስራኤል፤
ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብ እና የራሔል
በኩር ልጅ (ዘፍጥ. ፴፥፳፪–፳፬፤ ፴፯፥፫)።
ዮሴፍ የበኩር መብትን ያገኘው ከያዕቆብ የመ
ጀመሪያ ባለቤት በኩል ልጅ ሮቤል መብቱን በመ
ተላለፉ ምክንያት ስላጣ ነበር (፩ ዜና ፭፥፩–፪)።
እርሱ ብቁ ስለነበረ፣ ዮሴፍ እንደ ያዕቆብ ሁለ
ተኛ ባለቤት በኩል ልጅ፣ ለበረከቱ በተከታይነት
መብት ነበረው። ያዕቆብ ከመሞቱ ከትንሽ ጊዜ
በፊት፣ ዮሴፍ ከአባቱም በረከትን ተቀበለ (ዘፍጥ.
፵፱፥፳፪–፳፮)።
ዮሴፍ ታላቅ መንፈሰ ጠንካራነት ያለው፣ “ያለ
ብልህ አዋቂም ሰው” ነበር (ዘፍጥ. ፵፩፥፴፱)።
የጲጥፋራ ባለቤትን ማስወገዱ የእምነት፣ የንጹህነት
እና የግለሰብ ታማኝነት ምሳሌ ነው (ዘፍጥ. ፴፱፥፯–
፲፪)። በግብፅ ውስጥ፣ ጆሴፍ እውነተኛ ማንነቱን
ለወንድሞቹ ሲገልፅ፣ ምንም ላደረጉበት እነርሱን
ሳይወቅስ ምስጋና ሰጣቸው። ስራቸው የእግዚአ
ብሔርን ፍቃድ ለማሟላት እንደረዳ አምኖ ነበር
(ዘፍጥ. ፵፭፥፬–፲፭)።
የኋለኛው ቀን ራዕይ የጆሴፍ ቤተሰብ በኋለኛው
ቀን ስላላቸው ታላቅ ተልዕኮ ገልጦአል (ጆ.ስ.ት.፣
ዘፍጥ. ፶፥፳፬–፴፰ [ተጨማሪ]፤ ፪ ኔፊ ፫፥፫–፳፬፤
፫ ኔፊ ፳፥፳፭–፳፯)።
እስራኤልም ዮሴፍን በጣም ይወደው ነበር እናም
በብዙ ኅብር ያጌጠችም ቀሚስ አደረገለት፣ ዘፍጥ.
፴፯፥፫። በቅንአት ምክንያት የዮሴፍ ወንድሞች
እርሱን መጥላት ጀመሩ እና ሊገድሉትም አቀዱ፣
ነገር ግን በዚህ ምትክ ወደ ግብጽ እየተጓዙ ለነበሩ
ነጋዴዎች ሸጡት፣ ዘፍጥ. ፴፯፥፭–፴፮። በግብጽ
ውስጥ፣ ጌታ ዮሴፍን አበለጸገ እናም በጲጥፋራ ቤት
ውስጥ ገዢ ሆነ፣ ዘፍጥ. ፴፱፥፩–፬። የጲጥፋራ ባለ
ቤት ዮሴፍ ሊያስተኝ ሞከረ በማለት ዋሸች፤ ዮሴፍ
በስህተት ተኮነነ እናም ታሰረ፣ ዘፍጥ. ፴፱፥፯–፳።
ዮሴፍ የፈርዖን የጠጅ አሳላፊዎቹ አለቃንና የእን
ጀራ አበዛዎቹ አለቃን ህልሞች ተረጎመ፣ ዘፍጥ.
፵። ዮሴፍ ከፈርዖን ህልሞች አንዱን ስለተረጎመ፣
ፈርዖን ዮሴፍን ወደደው፤ ዮሴፍን በግብጽ ሁሉ
ገዢ አደረገው፣ ዘፍጥ. ፵፩፥፲፬–፵፭። ኤፍሬምና
ምናሴ ተወለዱ፣ ዘፍጥ. ፵፩፥፶–፶፪። ዮሴፍ ከወ
ንድሞቹና ከአባቱ ጋር እንደገና ተገናኘ፣ ዘፍጥ.
፵፭–፵፮። በ፻፲ አመቱ ዮሴፍ በግብጽ ውስጥ ሞተ፣
ዘፍጥ. ፶፥፳፪–፳፮።
ዮሴፍ፣ የዮሴፍ በትር። መፅሐፈ ሞርሞን፤
ኤፍሬም—የዮሴፍ ወይም የኤፍሬም በትር
ተመልከቱ

፻፷፰
ዮቶር። ደግሞም ሙሴ ተመልከቱ
ሙሴ ከግብፅ ከሸሸ በኋላ ለሙሴ ቤት የሰጠው
የብሉይ ኪዳን ልዑል እና የምድያም ካህን። ራጉ
ኤል ተብሎም ይጠራል (ዘፀአ. ፪፥፲፰)። በኋ
ላም ሙሴ የዮቶርን ሴት ልጅ ሲፓራ አገባ (ዘፀአ.
፫፥፩፤ ፬፥፲፰፤ ፲፰፥፩–፲፪)። ዮቶር ሙሴን ሀላፊ
ነቱን እንዲያካፍል አስተማረው፣ (ዘፀአ. ፲፰፥፲፫–
፳፯)። ሙሴ የመልከ ጼዴቅ ክህነትን ከዮቶር ተቀ
በለ፣ (ት. እና ቃ. ፹፬፥፮–፯)።
ዮናስ። ደግሞም ነነዌ ተመልከቱ
በጌታ ለነነዌ ከተማ ንስሀ መግባት እንዲሰብክ
የተጠራ የብሉይ ኪዳን ነቢይ (ዮና. ፩፥፩–፪)።
ትንቢተ ዮናስ፣ ስለዮናስ ህይወት አጋጣሚ የሚ
ናገር የብሉይ ኪዳን መፅሐፍ። ምናልባት ዮናስ ይህን
መፅሐፍን አልጻፈም ነበር። የትንቢተ ዮናስ ዋናው
ሀሳብ ያህዌህ በማንኛውም ቦታ እንደሚነግስ እና
ፍቅሩን ለአንድ ሀገር ወይም ህዝብ የሚገድብ አይ
ደለም።
በምዕራፍ ፩ ውስጥ፣ ጌታ ዮናስን በነነዌ እንዲ
ሰብክ ጠራው። ጌታ እንዳዘዘው በማድረግ፣ ዮናስ
በመርከብ ሸሸ እናም በትልቅ አሳ ተዋጠ። በምዕ
ራፍ ፪ ውስጥ፣ ዮናስ ወደ ጌታ ጸለየ፣ እና አሳው
በድርቅ ምድር ላይ ዮናስን ተፋው። ምዕራፍ ፫ ዮናስ
ወደ ነነዌ እንደሄደ እና የዚህን ውድቀት እንደተነበየ
ይመዘግባል። ነገር ግን፣ ህዝቡ ንስሀ ገባ። ምዕራፍ
፬፣ ጌታ ህዝብን ስላዳነ በመናደዱ ጌታ ዮናስን ገሰጸ።
የዮናስ በአሳ መዋጡ እንደ ኢየሱስ ሞት እና ትን
ሳኤ አስቀድሞ የሚነግር እንደሆነ ኢየሱስ አስተማረ
(ማቴ. ፲፪፥፴፱–፵፤ ፲፮፥፬፤ ሉቃ. ፲፩፥፳፱–፴)።
ዮናታን። ደግሞም ሳዖል፣ የእስራኤል ንጉስ፤
ዳዊት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የእስራኤል ንጉስ የሳዖል
ልጅ። ዮናታን የዳዊት የቅርብ ጓደኛ ነበር (፩ ሳሙ.
፲፫–፳፫፤ ፴፩)።
ደሀ። ደግሞም ምፅዋት፣ የምፅዋት ስጦታ፤
በኩራት፤ በጎ ድርገት፤ ትሁት፣ ትሕትና፤
ጾም፣ መጾም ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ደሀ (፩) እንደ
ምግብ፣ ልብስ፣ እና መጠለያ አይነት አስፈላጊ
ነገሮች የሌላቸውን ሰዎች፣ ወይም (፪) ትሁት እና
ትዕቢት የሌላቸው ሰዎችን ይጠቁማል።
በአለማዊ እቃዎች ደሀነት፣ በድሀው ወንድምህ
ላይ እጅህን አትጨብጥ፣ ዘዳግ. ፲፭፥፯። በኃጢ
አተኛ ትዕቢት ድሀ ይናደዳል፣ መዝ. ፲፥፪። ለድሀ
የሚሰጥ አያጣም፣ ምሳ. ፳፰፥፳፯። ድሆች ወደ
ቤትህ አስገባ፣ ኢሳ. ፶፰፥፮–፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፷፱
ፍጹም ልትሆን ብትወድ፥ ለድሆች ስጥ፣ ማቴ.
፲፱፥፳፩ (ማር. ፲፥፳፩፣ ሉቃ. ፲፰፥፳፪)። እግዚአ
ብሔር የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን፣ ያዕ.
፪፥፭።
ሀብታም በመሆናቸው ድሆችን ይጠላሉ፣ ፪ ኔፊ
፱፥፴። ለኃጢአታችሁ ስርየትን እንድታገኙ የራ
ሳችሁን ነገር ለድሃ ስጡ፣ ሞዛያ ፬፥፳፮። ለድሆች
ከቁሳቁሶቻቸው አካፈሉ፣ አልማ ፩፥፳፯። የተቸገ
ሩትን ካልረዳችሁ፣ ፀሎታችሁ ከንቱ ነው፣ አልማ
፴፬፥፳፰። ኔፋውያን ሁሉም ነገሮች በጋራ ነበሩአ
ቸው፣ ፬ ኔፊ ፩፥፫።
ድሆችን ታስታውሳላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፴
(ት. እና ቃ. ፶፪፥፵)። ልባችሁ ያልተሰበሩ ድሀ ሰዎ
ችም ወዮላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፶፮፥፲፯–፲፰። ድሀው
ወደ በጉ ጋብቻ ይመጣሉ፣ ት. እና ቃ. ፶፰፥፮–፲፩።
ኤጲስ ቆጶሱ የደሀዎችን ፍላጎት ለመርዳት መጓዝ
ይገባዋል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፻፲፪። ድሀዎችን መንከ
ባከብ የወንጌል ህግ ይመራል፣ ት. እና ቃ. ፻፬፥፲፯–
፲፰።
በመካከላቸውም ማንም ድሀ አልነበረም፣ ሙሴ
፯፥፲፰።
በመንፈስ ደሀነት፣ በድሀነት ምክንያት ሳይገደዱ
እራሳቸውን ትሁት የሚያደርጉ ከሌሎች በላይ የተ
ባረኩ ናቸው፣ አልማ ፴፪፥፬–፮፣ ፲፪–፲፮። በመ
ንፈስ ድሆች የሆኑ ወደ እኔም የሚመጡ ብፁአን
ናቸው፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፫ (ማቴ. ፭፥፫)።
ለድሆች እና ትሁቶች ወንጌል ይሰበክላቸዋል፣
ት. እና ቃ. ፴፭፥፲፭።
ደህንነት። ደግሞም መንፈሳዊ ሞት፤ ስጋዊ
ሞት፤ ቤዛ፣ ማዳን፣ ቤዛነት፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ ከፍተኛነት፤ የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ የቤዛነት ዕቅድ፤
ጸጋ ተመልከቱ
ከስጋዊ እና መንፈሳዊ ሞት መዳን። ሁሉም ሰዎች
ከስጋዊ ሞት በእግዚአብሔር ጸጋ፣ በኢየሱስ ክርስ
ቶስ ሞት እና ትንሳኤ በኩል፣ ይድናሉ። ደግሞም
እያንዳንዱ ግለሰብ ከመንፈስ ሞት በኢየሱስ ክር
ስቶ በማመን፣ በእግዚአብሔር ጸጋ ለመዳንም ይች
ላሉ። ይህም እምነት የሚገለጸው በህግጋትና በወን
ጌል ስነስርዓቶች ታዛዥ በሆነ ህይወት እና ክርስቶ
ስን በማገልገል ነው።
እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ መዝ.
፳፯፥፩። እርሱ አምላኬ መድኃኒቴም ነው፣ መዝ.
፷፪፥፪።
በወንጌል የሚያድን የእግዚአብሔር ኃይል
ነው፣ ሮሜ ፩፥፲፮ (ት. እና ቃ. ፷፰፥፬)። የራሳ
ችሁን መዳን ፈጽሙ፣ ፊልጵ. ፪፥፲፪። እግዚአብ
ሔር በመንፈስ መቀደስ ለመዳን መርጦአችኋል፣
፪ ተሰ. ፪፥፲፫።

ደም
ደህንነትም ነፃ ነው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፬።
ከደህንነት በላይ የሆነ ምንም ስጦታ የለም፣
ት. እና ቃ. ፮፥፲፫።
ደህንነት ለመምጣት የሚያስችለው የኢየሱስ ክር
ስቶስ ስም ነው፣ ሙሴ ፮፥፶፪ (የሐዋ. ፬፥፲–፲፪)።
የሰው ዘሮች ሁሉ በክርስቶስ ኃጢያት ክፍያ በኩል
መዳን እንደሚችሉ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፫።
የልጆች ደህንነት፣ እንደ ሕፃናትም ካልሆና
ችሁ፥ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም፣
ማቴ. ፲፰፥፫።
ትናንሽ ልጆች ዘለዓለማዊ ህይወት ይኖራቸዋል፣
ሞዛያ ፲፭፥፳፭። የህጻን ጥምቀት እርኩሰት ነው፣
እናም ትንሽ ልጆች በኃጢያት ክፍያ ምክንያት በክ
ርስቶስ ህያው ናቸው፣ ሞሮኒ ፰፥፰–፳፬።
ህጻናት ከአለም መጀመሪያ ጀምሮ በአንድያ ልጄ
ድነዋል፤ ለመፈተን ሰይጣን ሃይል አልተሰጠውም፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፮–፵፯። ልጆች ወንጌልን ይማሩ
እና በስምንት አመታቸው ይጠመቁ፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፳፭–፳፰። በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያት ክፍያ
በኩል ትንሽ ልጆች የተቀደሱ ናቸው፣ ት. እና ቃ.
፸፬፥፯። ሰዎችም እንደገና በህጻንነት በእግዚአብ
ሔር ፊት የዋህ ሆኑ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፰። በተ
ጠያቂነት እድሜዎች ከመድረሳቸው በፊት የሞቱ
ትን ልጆች ሁሉ በሰለስቲያል መንግስት ውስጥ ድነ
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፲።
ልጆች ከአለም መሰረት ጊዜ ጀምሮ ከኅጥያት
ንጹህ ናቸው፣ ሙሴ ፮፥፶፬።
ደሊላ። ደግሞም ፍልስጤማውያን ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሶምሶንን ያታለለችና
የካደች ፍልስጤማውያን ሴት፣ (መሳ. ፲፮)።
ደማስቆ
የሶርያ የጥንት ከተማ።
ደማስቆ በበረሀ ዳርቻ የምትገኝ እናም በባራዳ
ወንዝ በደንብ የምትጠጣ የለማች መሬት ናት። በቅ
ዱሣት መጻህፍት ውስጥ በተደጋጋሚ የምትጠቀስ
ናት (ዘፍጥ. ፲፬፥፲፭ ጀምሮ)። ከሞት የተነሳው ጌታ
ለጳውሎስ ሲገለፅለት ወደ ደማስቆ እየተጓዘ ነበር
(የሐዋ. ፱፥፩–፳፯፤ ፳፪፥፭–፲፮፤ ፳፮፥፲፪–፳)።
ደም። ደግሞም መስዋዕት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ፤
የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ
ተመልከቱ
በጥንት እስራኤላውያን እና ዛሬም በብዙ ባህ
ሎች እንደ ህይወት መቀመጫ ወይም የስጋ በሙሉ
በጣም አስፈላጊ ሀይል እንደሆነ ይታያል። በብሉይ
ኪዳን ጊዜዎች ውስጥ ጌታ እስራኤላውያንን ደምን
እንደምግብ እንዳይበሉ ከለከላቸው (ዘሌዋ. ፫፥፲፯፤
፯፥፳፮–፳፯፤ ፲፯፥፲–፲፬)።
የመስዋዕት የኃጢያት ዋጋ መክፈያ ሀይል

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ደም ማፍሰስ
ያለው በደም ውስጥ ነበር ምክንያቱም ደም ለህይ
ወት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ስለሚታሰብበታል።
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበረው የእንስሳት መስዋዕት
በኋላ ኢየሱስ የሚፈፅመው ታላቅ መስዋዕት ምስሌ
ነበር (ዘሌዋ. ፲፯፥፲፩፤ ሙሴ ፭፥፭–፯)። የኢየሱስ
ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ደም ንስሀ የሚገባውን
ያጸዳል (፩ ዮሐ. ፩፥፯)።
ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም
ነጠብጣብ ነበረ፣ ሉቃ. ፳፪፥፵፬። በክርስቶስ ደም
መፍሰስ እኛም ተቀድሰናል፣ ዕብ. ፲፥፩–፳፪።
ደሙም ከእያንዳንዱ የሰውነቱ ቀዳዳ ይፈሳል፣
ሞዛያ ፫፥፯ (ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፰)።
የጌታ ደም ለኃጢያቶች ስርየት ፈስሶ ነበር፣
ት. እና ቃ. ፳፯፥፪። የሀጢያት ክፍያን የእራሱን
ደም በማፍሰስ አከናወነ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱።
በደም ነፅተሀል፣ ሙሴ ፮፥፷።
ደም ማፍሰስ። ግድያ ተመልከቱ
ደስታ። ደግሞም ታዛዥነት፣ ታዛዥ፣ መታዘዝ
ተመልከቱ
በጻድቅ ህይወት የሚመጣ ታላቅ ደስታ። የስጋዊ
ህይወት አላማ ሁሉም ሰዎች ደስታ እንዲኖራቸው
ነው (፪ ኔፊ ፪፥፳፪–፳፭)። ሙሉ ደስታ የሚመ
ጣው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው (ዮሐ. ፲፭፥፲፩፤
ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፫–፴፬፤ ፻፩፥፴፮)።
የዋሃን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ፣
ኢሳ. ፳፱፥፲፱ (፪ ኔፊ ፳፯፥፴)።
ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁ፣ ሉቃ.
፪፥፲። ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም፣ ዮሐ.
፲፮፥፳፪። የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፥ ደስታ፥ ሰላም
ነው፣ ገላ. ፭፥፳፪።
ይህም ፍሬ ነፍሴን በደስታ ሞላው፣ ፩ ኔፊ
፰፥፲፪። ሰዎች የሚኖሩትም ደስታም እንዲኖራ
ቸው ዘንድ ነው፣ ፪ ኔፊ ፪፥፳፭። የፃድቃን ደስታ
ለዘለዓለም ሙሉ ይሆናል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፰። ለዘለአ
ለም በማያልቀው ደስታ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖ
ራሉ፣ ሞዛያ ፪፥፵፩። ያለኝን ሁሉ እተዋለሁ፣ . . .
ይህን ታላቁን ደስታም እቀበል ዘንድ. . .፣ አልማ
፳፪፥፲፭። ምናልባት ጥቂት ነፍሳትን ወደ ንስሃው
በማምጣት በእግዚአብሔር እጅ መሳሪያ እሆን ዘንድ
በዚህ እመካለሁ፤ እናም ይህም የእኔ ደስታ ነው፣
አልማ ፳፱፥፱። እንዴት ያለ ደስታ ተሰማኝ፤ እናም
ምን ዓይነት አስደናቂ ብርሃንን አይቻለሁ፣ አልማ
፴፮፥፳።
ነፍስህን በደስታ የሚሞላ፣ ከመንፈሴ ለአንተ
እሰጥሃለው፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፫። አንድም ነፍስም
ቢሆን እንኳን ወደ እኔ ብታመጡ፣ በአባቴ መንግ
ስት ከእርሱ ጋር ደስታችሁ እንዴት ታላቅ ይሆ
ናል፣ ት. እና ቃ. ፲፰፥፲፭–፲፮። በዚህ አለም ደስ

፻፸
ታችሁ ሙሉ አይደለምና፣ ነገር ግን በእኔ ደስታችሁ
ሙላት አለው፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፮።
በዚህ ህይወትም ደስታ ይኖረኛል፣ ሙሴ ፭፥፲–
፲፩።
ደቀ መዛሙርት። ደግሞም ሐዋሪያ፤ መቀየር፣
የተቀየረ፤ ቀንበር፤ ክርስቲያኖች ተመልከቱ
ክርስቶስ ባስተማረው መሰረት የሚኖር የኢየሱስ
ክርስቶስ ተከታይ (ት. እና ቃ. ፵፩፥፭)። ደቀ መዛ
ሙርት ኢየሱስ በስጋዊ አገልግሎቱ ጊዜ የጠራቸ
ውን አስራ ሁለት ሐዋሪያትን ለመግለፅ ተጠቅመ
ውበታል (ማቴ. ፲፥፩–፬)። ደቀ መዛሙርትም በኔፋ
ውያንና በላማናውያን መካከል ቤተክርስቲያኑን እን
ዲመሩ ኢየሱስ የመረጣቸውን አስራ ሁለት ወንዶ
ችን ለመግለፅም ተጠቅመውበታል (፫ ኔፊ ፲፱፥፬)።
በደቀ መዛሙርቶቼም መካከል ሕጉን አትም፣
ኢሳ. ፰፥፲፮።
እናንተ በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙ
ርቴ ናችሁ፣ ዮሐ. ፰፥፴፩።
ሞርሞን የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት
ነበር፣ ፫ ኔፊ ፭፥፲፪–፲፫። እናንተ የእኔ ደቀመዛ
ሙርት ናችሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፭፥፲፪። ሶስቱ ደቀ መዛ
ሙርት ሞትን አይቀምሱም፣ ፫ ኔፊ ፳፰፥፬–፲።
እኔ በመረጥኳቸው ደቀመዛሙርቶቼ አፍ፣
የማስጠንቀቂያው ድምጽ ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፩፥፬። ደቀ መዛሙርቴ በተቀደሰ ቦታ ላይ ይቆ
ማሉ፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፪። በሁሉም ነገሮችም
ድሀውን እና ችግረኛውን፣ የታመመውን እና የተ
ሰቃየውን የማያስታውሱ ደቀ መዛሙርቴ አይደ
ለም፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፵። ለእኔ ህይወቱን ለመስ
ጠት ፈቃደኛ ያልሆነውም ደቀመዛሙርቴ አይደ
ለም፣ ት. እና ቃ. ፻፫፥፳፯–፳፰።
ደብረ ዘይት ተራራ። ደግሞም ጌቴሴማኒ
ተመልከቱ
በቄድሮንን ፈፋ በምስራቅ ኮረብታ፣ በምስራቅ
ኢየሩሳሌም የሚገኝ ቦታ። በምዕራቡ ዳገት፣ በኮ
ረብታው በታች የጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ይገ
ኛል። ቤተ ፋጌ እና ቢታንያ በኮረብታው ጫፍ እና
በምስራቅ ዳገታ ላይ ይገኛሉ። ይህ ተራራ የብዙ
የመፅሐፍ ቅዱስ ድርጊቶች የተደረጉበት ቦታ ነው
(ማቴ. ፳፬፥፫) እናም በኋለኛው ቀን ለሚደርሱት
ድርጊቶችም አስፈላጊ ቦታ ነው (ዘካ. ፲፬፥፫–፭፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፰–፶፬፤ ፻፴፫፥፳)።
ደካማነት። ደግሞም ትሁት፣ ትሕትና
ተመልከቱ
ስጋዊ መሆን እናም ችሎታ፣ ጥንካሬ፣ ወይም
ብቃት ማጣት። ደካማነት የመሆን ሁኔታ ነው።
ሁሉም ሰዎች ደካማ ናቸው፣ እናም ጻድቅ ስራ
ለመስራት ሀይል የሚቀበሉት በእግዚአብሔር ጸጋ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፸፩
ብቻ ነው (ያዕቆ. ፬፥፮–፯)። ይህም ደካማነት የሚ
ታየው በክፍል በግለሰብ ደካማነት ወይም እያንዳ
ንዱ ሰው ባለው የጥንካሬ ደካማነት ነው።
የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ ኢሳ. ፴፭፥፫–፬።
መንፈስስ ተዘጋጅታለች ሥጋ ግን ደካማ ነው፣
ማቴ. ፳፮፥፵፩ (ማር. ፲፬፥፴፰)።
በስጋ መሰረት በውስጤ ባለው ደካማነት ራሴ
አመካኛለሁ፣ ፩ ኔፊ ፲፱፥፮። ምንም እንኳን ደካማ
ብሆንም እነዚህን ነገሮች እንድፅፍ በእርሱ ታዘዝኩ፣
፪ ኔፊ ፴፫፥፲፩። አገልጋይህ በፊትህ ደካማ በመሆኑ
አትቆጣው፣ ኤተር ፫፥፪። ስንፅፍ ደካሞች በመሆ
ናችን አህዛብ ይሳለቁብናል፣ ኤተር ፲፪፥፳፫–፳፭፣
፵። ድካማቸውን አሳያቸዋለሁ፣ ኤተር ፲፪፥፳፯–
፳፰። ድካምህን በማየትህ ጠንካራ ትደረጋለህ፣
ኤተር ፲፪፥፴፯።
ከዚህ በኋላ ከእናንተ መካከል ደካማ የሆነውም
ጠንካራ ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፶፥፲፮። ኢየሱስ
ክርስቶስ የሰው ድክመትን ያውቃል፣ ት. እና ቃ.
፷፪፥፩።
ደዘረት። ደግሞም ያሬዳውያን ተመልከቱ
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በትርጉም የንብ ቀፎ
የሚባለውን የያሬዳውያን ቃል፣ (ኤተር ፪፥፫)።
ዲቦራ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ እስራኤልን የፈረደች
እና ባርቅን ከነዓናውያን እንዲቃወም ያበረታታ
ችው ነቢይቷ (መሳ. ፬)። የዲቦራና የባርቅ መዝ
ሙሮች የእስራኤልን ከምርኮ ነጻ መሆንን ያከብ
ራል (መሳ. ፭)።
ዲያቆን። ደግሞም አሮናዊ ክህነት ተመልከቱ
በሐዋሪያው ጳውሎስ ዘመን በቤተክርስቲያኗ
ውስጥ የነበረ ጥሪ (ፊልጵ. ፩፥፩፤ ፩ ጢሞ. ፫፥፰–
፲፫) እናም በአሮናዊ ክህነት ውስጥ ያለ ሀላፊነት
(ት. እና ቃ. ፳፥፴፰፣ ፶፯–፶፱፤ ፹፬፥፴፣ ፻፲፩፤
፻፯፥፹፭)።
ዲያብሎስ። ደግሞም መንፈስ—ክፉ
መንፈሶች፤ ሲዖል፤ አጥቢያ ኮከብ፤
አፍራሽ፤ የክርስቶስ ተቃዋሚ፤ የጥፋት
ልጆች ተመልከቱ
ሰይጣን ዲያብሎስ ጽድቅንና የእግዚአብሔርን
ፍላጎት ለሚፈልጉት ጠላት ነው። እርሱም የእግዚ
አብሔር የመንፈስ ልጅ እናም በአንድ ጊዜም በእ
ግዚአብሔር ፊት ስልጣን የነበረው መልአክ ነበር።
ነገር ግን፣ በቅድመ ምድራዊ ህይወት አመጸና የአ
ብን አንድ ሶስተኛ የመንፈስ ልጆች ከእርሱ ጋር እን
ዲያምጹ አሳመናቸው (ኢሳ. ፲፬፥፲፪፤ ፪ ኔፊ ፪፥፲፯)
(ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፮፤ ሙሴ ፬፥፩–፬፤ አብር.
፫፥፳፯–፳፰)። ከሰማይ ተወረወሩ፣ ስጋዊ ሰውነት

ዲያብሎስ
የማግኘትና ምድራዊ ህይወት ለማግኘት እድል አል
ተሰጣቸውም፣ እናም ለዘለአለምም ተኮነኑ። ዲያ
ብሎስ ከሰማይ ከተወረወረ ጊዜ በኋላ፣ የሰውን ዘር
ሁሉ እንደ እርሱ መከረኛ እንዲሆኑ ሁሉንም ወን
ዶችና ሴቶች ለማታለል እና ከእግዚአብሔር ስራ
ውጪ መርቶ ለመውሰድ በየጊዜው ሞክሯል(ራዕ.
፲፪፥፱፤ ፪ ኔፊ ፪፥፳፯፤ ፱፥፰–፱)።
ኢየሱስ ዲያብሎስን ገሠጸው፣ ማቴ. ፲፯፥፲፰።
ለሰይጣንና ለመላእክቱ የዘላለም እሳት ተዘጋጅ
ቷል፣ ማቴ. ፳፭፥፵፩። ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ
ከእናንተም ይሸሻል፣ ያዕ. ፬፥፯።
ክፉዎች ወደ ዲያብሎስ ምርኮ ይወርዳሉ፣ ፩ ኔፊ
፲፬፥፯። ዲያብሎስ የሀሰቶች ሁሉ አባት ነው፣ ፪ ኔፊ
፪፥፲፰ (ሙሴ ፬፥፬)። ዲያብሎስ የሰውን ዘር ሁሉ
እንደ እርሱ መከረኛ እንዲሆኑ ይፈልጋል፣ ፪ ኔፊ
፪፥፳፯። ስጋ የማይነሳ ቢሆን ኖሮ መንፈሳችን ለዘ
ለዓለም ለዲያብሎስ ተገዢዎች ይሆኑ ነበር፣ ፪ ኔፊ
፱፥፰–፱። ዲያብሎስ ይቆጣል፣ ያረጋጋል፣ እናም
ያሞግሳል፣ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳–፳፫። ክፉ የሆነው ከዲ
ያብሎስ ይመጣል፣ ኦምኒ ፩፥፳፭ (አልማ ፭፥፵፣
ሞሮኒ ፯፥፲፪፣ ፲፯)። በመካከላችሁ ፀብ እንዳይነሳ፣
እና በእርኩስ መንፈስ ከመታዘዝ ተጠንቀቁ፣ ሞዛያ
፪፥፴፪። የመልካሙ እረኛ በጎች ካልሆናችሁ፣ ዲያ
ብሎስ እረኛችሁ ነው፣ አልማ ፭፥፴፰–፴፱። ዲያ
ብሎስ ልጆቹን አይደግፍም፣ አልማ ፴፥፷። በዲ
ያብልስ ፈተናዎች እንዳትወሰዱ ሁልጊዜም ጸልዩ፣
አልማ ፴፬፥፴፱ (፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭፣ ፲፰)። የዲያብሎስ
ኃይለኛ ንፋሱ፣ አዎን፣ በእናንተን ላይ ኃይል እንዳ
ይኖረው ዘንድ በአዳኝ መሰረታችሁን ገንቡ አስታ
ውሱ፣ ሔለ. ፭፥፲፪። ዲያብሎስ የኃጢያቶች ሁሉ
ጸሀፊ ነው፣ ሔለ. ፮፥፳፮–፴፩።
ዲያብሎስ አጭበርባሪ እቅድ ለማቀድ ፈልጓል፣
ት. እና ቃ. ፲፥፲፪። ሰይጣን የሰዎችን ልጆች ይፈ
ትን ዘንድ ግድ ነው፣ ካልሆነ በራሳቸው ለራሳቸወ
መምረጥ አይችሉም፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱። ዲያ
ብሎስ አዳምን ፈተነው፣ እናም የተከለከለውን
ፍሬ በላ እናም ትዛዙን ተላለፈ፣ በዚህም ለፈተና
እራሱን አሳልፎ በመስጠቱ ምክንያት በሰይጣን
ፈቃድ ተገዢ ሆነ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵። የጥፋት
ልጆች ከዲያብሎስና ከመላእክቱ ጋር ለዘለአለም
ይነግሳሉ፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፴፪–፴፫፣ ፵፬። ዲያ
ብሎስ ለአንድ ሺህ አመት ይታሰራል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፲ (ራዕ. ፳፥፪)። ክፉው ብርሀንና እውነትን
ወሰደ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፴፱።
ሰይጣን ሁለተኛ ሁኔታውን አልጠበቀም፣ አብር.
፫፥፳፰።
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን፣ በምድር ውስጥ
ንጹህንና ፍጹም የሆነውን ወንጌል የሚለውጡና
ከእግዚአብሔር ጥቦ ጋር የሚዋጉ ክፉ እና አለማዊ
የሆኑ ድርጅቶች።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ዳርዮስ
ዲያብሎስ ታላቋና የርኩሰቱን ቤተክርስቲያን
መሰረተ፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፮ (፩ ኔፊ ፲፬፥፱)። ሁለት
ቤተክርስቲያናት ብቻ አሉ፤ አንዷ የእግዚአብሔር
በግ ቤተክርስቲያን ናት፣ ሌላዋም የዲያብሎስ ቤተ
ክርስቲያን ናት፣ ፩ ኔፊ ፲፬፥፲ (አልማ ፭፥፴፱)።
የዲያብሎስ ቤተክርስቲያን ካልሆነ በስተ
ቀር ከማንም ቤተክርስቲያን ጋር አትከራከሩ፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳። ታላቋና የርኩሰት ቤተክርስ
ቲያን ትጣላለች፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፳፩።
ዳርዮስ። ደግሞም ባቢሎን ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ ከብልጣሶር ሞት በኋላ
በባቢሎን የሜዶናውያን ንጉስ የነበረው (ዳን.
፭፥፴፩፤ ፮፥፱፣ ፳፭–፳፰፤ ፱፥፩፤ ፲፩፥፩)።
ዳን። ደግሞም እስራኤል፤ ያዕቆብ፣ የይስሐቅ
ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብና የራሔል ገረድ
የባላ ልጅ (ዘፍጥ. ፴፥፭–፮)።
የዳን ጎሳ፣ ያዕቆብ ለዳን የሰጠውን በረከት
ለማየት፣ ዘፍጥ. ፵፱፥፲፮–፲፰ ተመልከቱ። ሙሴ
ለዳን ጎሳዎች የሰጠውን በረከቶች ለማየት፣ ዘዳግ.
፴፫፥፳፪ ተመልከቱ። በከነዓን ከሰፈሩ በኋላ፣ የዳን
ጎሳዎች ትንሽ ግን በጣም የለማች መሬት ተሰጣቸው
(ኢያ. ፲፱፥፵–፵፰)። ከአሞራውያን (መሳ. ፩፥፴፬)
እና ከፍልስጤማውያን (መሳ. ፲፫፥፪፣ ፳፭፤ ፲፰፥፩)
ይህን ለመከላከል ታላቅ ችግር ነበራቸው። በዚህም
ምክንያት፣ ዳናውያን ወደ ሰሜን ፍልስጤም (መሳ.
፲፰)፣ በሌሳ አካባቢ ሄዱ፣ ከተማውንም ዳን ብለው
ጠሩት። ይህም “ከዳን ወደ ቤርሳቤህ” የተዘረጋ በደ
ንብ የታወቀ የፍልስጤም የሰሜን ከተማ ወሰን ነው።
ዳንኤል
በብሉይ ኪዳን በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ ዋናው
ሰው። የእግዚአብሔር ነቢይና የታላቅ እምነት ሰው።
ስለወላጆቹ ምንም አይታወቅም፣ ነገር ግን የን
ጉሶች ትውልድ የሆነ ይመስላል (ዳን. ፩፥፫)። ወደ
ባቢሎን በምርኮ ተወስዶ ነበር፣ በዚያም የብልጣሶር
ስም ተሰጠው (ዳን. ፩፥፮–፯)። ዳንኤል እና ሌሎች
ሶስት ምርኮኛዎች የንጉሱን ምግብ በጽድቅ ምክን
ያት አንበላም አሉ (ዳን. ፩፥፰–፲፮)።
ዳንኤል ህልሞችን ለመተርጎም በነበረው ሀይል
ምክንያት በናቡከደነዖር እና በዳርዮስ ተወዳጅ ሆነ
(ዳን. ፪፤ ፬፤ ፮)። በግድግዳ ላይ የነበረውን የእጅ
ጽሁፍንም አንብቦ ተረጎመ (ዳን. ፭)። ጠላቶቹ በእ
ርሱ ላይ አሴሩበት፣ እና ወደ አምበሶች ጉድጓድ
ተጣለ፣ ነገር ግን ጌታ ህይወቱን አዳነ (ዳን. ፮)።
ትንቢተ ዳንኤል፣ መፅሐፉ ሁለት ክፍሎች
አሉት፥ ምዕራፍ ፩–፮ ስለዳንኤልና ስለሶስቱ ጓደ
ኞቹ ታሪክ ናቸው፤ ምዕራፍ ፯–፲፪ ዳንኤል ያያ

፻፸፪
ቸው ነቢያዊ ራዕዮች ናቸው። መፅሐፉ ለእግዚአብ
ሔር እውነተኛ የመሆንን አስፈላጊነት ያስተምራል
እናም ጌታ ታማኝን እንደሚባርክ በምሳሌ ያሳያል።
መፅሐፉ ከሰጣቸው ታላቁ የንጉስ ናቡከደነዖር
ህልም ትርጉም ነው። በህልሙ ውስጥ የእግዚአ
ብሔር መንግስት በመጨረሻው ቀናት ከተራራው
እንደ ተፈነቀለ ድንጋይ ጋር ይመሳሰላል። ድንጋዩም
ምድርን በሙሉ እስከሚሸፍን ድረስ ይንከባለላል
(ዳን. ፪፤ ደግሞም ት. እና ቃ. ፷፭፥፪ ተመልከቱ)።
ዳኛ፣ ፍርድ። ደግሞም መኮነን፣ ኩነኔ፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ—ዳኛ፤ ፍርድ፣ የመጨረሻው
ተመልከቱ
ጸባይን በወንጌል መሰረታዊ መርሆች መመዘን፤
መወሰን፤ ጥሩን ከመጥፎ መለየት።
ሙሴ በሕዝቡ ሊፈርድ ተቀመጠ፣ ዘፀአ.
፲፰፥፲፫። ለባልንጀራህ በእውነት ፍረድ፣ ዘሌዋ.
፲፱፥፲፭።
እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣ ማቴ. ፯፥፩
(ጆ.ስ.ት.፣ ማቴ. ፯፥፩–፪፣ ሉቃ. ፮፥፴፯፣ ፫ ኔፊ
፲፬፥፩)። ኃጢአት ያደረጉ ሁሉ በሕግ ይፈረድባ
ቸዋል፣ ሮሜ ፪፥፲፪። ቅዱሳን በዓለም ላይ ይፈር
ዳሉ፣ ፩ ቆሮ. ፮፥፪–፫።
የዘለዓለማዊው እግዚአብሔር ልጅ በዓለም ተፈ
ረደበት፣ ፩ ኔፊ ፲፩፥፴፪። የበጉን አስራ ሁለት ሐዋ
ርያት የእስራኤል አስራ ሁለቱን ነገዶች ይፈርዳሉ፣
፩ ኔፊ ፲፪፥፱ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪)። ሞት፣ ሲኦል፣
ዲያብሎስና በእነርሱም የተያዙት ሁሉ ይፈረድባ
ቸዋል፣ ፪ ኔፊ ፳፰፥፳፫ (፩ ኔፊ ፲፭፥፴፫)። አንድ
ሰው ካላችሁ ሀብት እንድታካፍሉት የሚጠይቃ
ችሁን ከፈረዳችሁበት፣ ሀብታችሁን በመያዛችሁ
ኩነኔያችሁም ምን ያህል ትክክል ይሆናል፣ ሞዛያ
፬፥፳፪። ሰዎች እንደስራቸው ይፈረድባቸዋል፣
አልማ ፵፩፥፫። በትክክል ፍረድ፣ በድጋሚም ፍትህ
ይመለስልሃል፣ አልማ ፵፩፥፲፬። ከሚፃፉት መጽ
ሐፍት ይህ ህዝብ ይፈረድበታል፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፳፫–
፳፮ (ራዕ. ፳፥፲፪)። በዚህች ምድር ኢየሱስ በመረ
ጣቸው በአስራ ሁለቱ የሕዝቦች ቅሪት ይፈረድባ
ቸዋል፣ ሞር. ፫፥፲፰–፳። ሞርሞን ጥሩን ከመጥፎ
የሚፈረድበትን መንገድ ገለጸ፣ ሞሮኒ ፯፥፲፬–፲፰።
ወደ መልካም በሚመራው መንፈስ ላይ እምነት
ህን አድርግ፣ ት. እና ቃ. ፲፩፥፲፪። በልባችሁም እን
ዲህ ማለት ይገባችኋል—በእኔ እና በአንተ መካከል
እግዚአብሔር ይፍረድ፣ ት. እና ቃ. ፷፬፥፲፩። የጌታ
ቤተክርስቲያን አገሮችን ትፈርዳለች፣ ት. እና ቃ.
፷፬፥፴፯–፴፰። እንደሰዎች በሥጋ እንዲፈረድባ
ቸው ዘንድ ወልድ በወኀኒ ውስጥ የነበሩት የሰዎች
ነፍሶች ጎበኛቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፸፫ (፩ ጴጥ.
፬፥፮)። ኤጲስ ቆጶስ ዳኛ ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፸፪–፸፬። ጌታ ሁሉንም ሰዎች በስራዎቻቸው

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፸፫
መሰረት፣ በልቦቻቸው ፍላጎት መሰረት ይፈርድባ
ቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፱።
ዳዊት። ደግሞም መዝሙረ ዳዊት፤ ቤርሳቤህ
ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ የጥንት እስራኤል ንጉስ።
ዳዊት የይሁዳ ጎሳ አባል የሆነው የእሴይ ልጅ
ነበር። አንበሳ፣ ድብ፣ እና ፍልስጥኤማዊ የጌት ሰው
ጎልያድን የገደለ ብርቱ ወጣት ነበር (፩ ሳሙ. ፲፯)።
ዳዊት የእስራኤል ንጉስ እንዲሆን ተመርጦ ተቀባ።
እንደ ሳኦል፣ በጎልማሳ ህይወቱ በክፉ ጥፋት ወን
ጀለኛ ነበር፣ ነገር ግን ሳኦል እንዳላደረገው እርሱ
ለእውነተኛ ጸጸት ችሎታ ነበረው። ስለዚህ ከኦርዮ
ግድያ በስተቀር ይቅርታን ለማግኘት ችሎ ነበር
(ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፱)። ህይወት በአራት ክፍሎች
ለመከፋፈል ይችላሉ፥ (፩) እረኛ በነበረበት በቤተ
ልሔም (፩ ሳሙ. ፲፮–፲፯)፣ (፪) በንጉስ ሳኦል ቤተ
መንግስት (፩ ሳሙ. ፲፰፥፩–፲፱፥፲፰)፣ (፫) እንደ
ስደተኛ (፩ ሳሙ. ፲፱፥፲፰–፴፩፥፲፫፤ ፪ ሳሙ. ፩)፣
(፬) በኬብሮን ውስጥ እንደ ይሁዳ ንጉስ (፪ ሳሙ.
፪–፬)፣ እና በኋላም እንደ ሙሉ እስራኤል ንጉስ
(፪ ሳሙ. ፭–፳፬፤ ፩ ነገሥ. ፩፥፩–፪፥፲፩)።
ዳዊት ከቤርሳቤህ ጋር በዝሙት የፈጸመው ኃጢ
ያት የህይወቱን የመጨረሻ ሀያ አመትን ባጠፉበት
መጥፎ እድሎች ተከታትለዋል። በንግስናው ዘመን
ሀገሩ በሙሉ በልፅገው ነበር፣ ነገር ግን ዳዊት በኃ
ጢያቶቹ ውጤቶች ምክንያት ተሰቃየ። ብዙ የቤተ
ሰብ ጸብ ነበሩ፣ በዚህም አቤሴሎምና አዶንያስ በግ
ልጽ አመጹ። እነዚህ ችግሮች ነቢዩ ናታን በዳዊት
ላይ በኃጢያቶቹ ምክንያት ያስታወቃቸው የተሟ
ሉበት ነበሩ (፪ ሳሙ. ፲፪፥፯–፲፫)።
እነዚህ ሀይለኛ ጥፋቶች ቢኖሩም፣ የዳዊት ግዛት
በእስራኤላውያን ታሪክ ሁሉ በጣም አስደናቂ የነበረ
ነው፣ ምክንያቱም (፩) ጎሳዎችን በአንድ ሀገር አስ
ተባበራቸው፣ (፪) ሀገሩን ያለብጥበጣ ሀላፊነት ያዘ፣
(፫) መንግስትን በእውነተኛው ሀይማኖት ላይ በመ
መስረት የእግዚአብሔርን ፍላጎት የእስራኤል ህግ
አደረገ። ለዚህ ምክንያት፣ በኋላም የዳዊት ግዛት
የሀገሩ ወርቃማ ዘመን እና መሲህ በሚመጣበት ጊዜ
እንደሚሆነው ግርማዊ እድሜ አይነት ምሳሌ እንደ
ሆነ ታስቦበታል (ኢሳ. ፲፮፥፭፤ ኤር. ፳፫፥፭፤ ሕዝ.
፴፯፥፳፬–፳፰)።
የዳዊት ህይወት ሁሉም ሰዎች እስከ መጨረሻ
በጻድቅ ለመፅናት አስፈላጊነትን የሚያሳይ ነበር።
እንደ ወጣትነቱ፣ እርሱ “እግዚአብሔር እንደ ልቡ
የሆነ ሰው” ነው ተብሎ ነበር (፩ ሳሙ. ፲፫፥፲፬)፤
እንደ ጎላምሳም፣ በመንፈስ ተናገረ እናም ብዙ
ራዕያትም ነበሩት። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ትእ
ዛዛት ታዛዥ ባለመሆኑ ከባድ የሆነ የቅጣት ክፍያ
ነበረበት (ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፱)።

ድምፅ
ዳግመኛ መወለድን፣ ከእግዚአብሔር
መወለድ። ደግሞም መቀየር፣ የተቀየረ፤
መወለድ፤ የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት
ልጆች፤ የክርስቶስ ልጆች፤ ጥምቀት፣
መጥመቅ፤ ፍጥረታዊ ሰው ተመልከቱ
የጌታ መንፈስ በሰው ልብ ውስጥ ታላቅ ለውጥ
በማምጣት ምንም ክፉ ለማድረግ ፍላጎት ሳይሆን፣
ነገር ግን የእግዚአብሔር ነገሮች ለማድረግ ፍላጎት
እንዲኖረው ማድረግ።
በውስጣችሁ አዲስ መንፈስ እስገባለሁ፣ ሕዝ.
፲፩፥፲፱ (ሕዝ. ፲፰፥፴፩፣ ፴፮፥፳፮)።
በክርስቶስ ስም የሚያምኑት እነርሱም ከእግዚአ
ብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም አልተወለዱም፣ ዮሐ.
፩፥፲፪–፲፫። ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ
በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይች
ልም፣ ዮሐ. ፫፥፫–፯። በእግዚአብሔር ቃል እንደ
ገና ለመወለድ እንችላለን፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፫–፳፫። በእ
ግዚአብሔር የተወለደም በኃጢያት አይቀጥልም፣
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ዮሐ. ፫፥፱። ከእግዚአብሔር የተወለደ
ሁሉ ዓለምን ያሸንፋልና፣ ፩ ዮሐ. ፭፥፬።
በክርስቶስ የተወለዱ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል
ይገባሉ፣ ሞዛያ ፫፥፲፱፤ ፭፥፪–፯። ሁሉም ሰዎች
እንደገና መወለድ፣ አዎን በእግዚአብሔር መወ
ለድ አለባቸው፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፭–፳፮ (አልማ
፭፥፵፱)። በመንፈስ በእግዚአብሔር የተወለዳችሁ
ናችሁ፣ አልማ ፭፥፲፪–፲፱። በድጋሚ ካልተወለ
ዳችሁ መንግስተ ሰማያትን መውረስ አትችሉም፣
አልማ ፯፥፲፬።
ቃሌን የሚያምኑ ሁሉ. . .፣ ከእኔም ይወለዳሉ፣
እንዲሁም ከውሃ እና ከመንፈስ፣ ት. እና ቃ.
፭፥፲፮።
ወደ መንግስተ ሰማያት በውሃ፣ በመንፈስ በድ
ጋሚ መወለድ አለብህ፣ ሙሴ ፮፥፶፱።
ድምፅ። ደግሞም ራዕይ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ እንደሚጠቀሙ
በት፣ አንዳንዴ በጌታ ወይም በመልእክተኞቹ በድ
ምፅ የሚሰጥ በደንብ የሚሰማ መልእክት። የመንፈስ
ድምፅ ደግሞም በደንብ አይሰማም እና በቀጥታ ወደ
ልብ ወይም አዕምሮ የሚመጣ ሊሆንም ይችላል።
አዳም እና ሔዋን የእግዚአብሔርን የአምላ
ክን ድምፅ ሰሙ፣ ዘፍጥ. ፫፥፰ (ሙሴ ፬፥፲፬)።
ጌታ ለኤልያስ በትንሽ የዝምታ ድምፅ አነጋገረው፣
፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፩–፲፫።
ጻድቅ የመልካሙ እራኛ ድምፅን ይከተላሉ፣
ዮሐ. ፲፥፩–፲፮። ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰ
ማል፣ ዮሐ. ፲፰፥፴፯።
ለመንፈስም ድምፅ ታዘዝኩ፣ ፩ ኔፊ ፬፥፮–፲፰።
ድምፅ ወደእኔ መጣ፣ እንዲህም አለኝ ኢኖስ ኃጢ
ያትህ ይቅር ተብሎልሃል፣ ኢኖስ ፩፥፭። ለስላሳና

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ድምፅ መስጠት
ፍፁም የሆነ ድምፅ ነበር፣ እናም ነፍስንም እንኳን
የሚወጋ ነበር፣ ሔለ. ፭፥፳፱–፴፫ (፫ ኔፊ ፲፩፥፫–
፯)።
በእኔ ድምጽ ሆነ በአገልጋዮቼ ድምጽ፣ ያም
አንድ ነው፣ ት. እና ቃ. ፩፥፴፰። በመንፈስ ቅዱስ
ሲነሳሱ የሚናገሩት ማንኛውም ነገር ቅዱሣት መጻ
ህፍት ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፪–፬። ድምጼን
የሚያከብር ነፍስ ሁሉ ፊቴን ያያል እና እኔ እንደ
ሆንኩም ያውቃል፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፩።
ድምፅ መስጠት። የጋራ ስምምነት ተመልከቱ
ድቅድቅ ጨለማ። መንፈሳዊ ሞት፤ ሲዖል፤
የጥፋት ልጆች፤ ዲያብሎስ ተመልከቱ
ድንኳን። ታቦት ተመልከቱ
ድንጋይ። አለት ተመልከቱ
ድንግል። ደግሞም ማርያም፣ የኢየሱስ እናት
ተመልከቱ
የፍትወተ ስጋ ግንኙነት ፈፅመው የማያውቁ ለማ
ግባት እድሜ የደረሰ ወንድ ወይም የደረሰች ሴት።
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ድንግል ስነምግባር
ጥሩ የሆነን ሰው የሚወክል ነው (ራዕ. ፲፬፥፬)።
ድንግል ትፀንሳለች፥ ወንድ ልጅም ትወልዳ
ለች፣ ኢሳ. ፯፥፲፬ (ማቴ. ፩፥፳፫፣ ፪ ኔፊ ፲፯፥፲፬)።
መንግስተ ሰማይ እንደ አስር ድንግሎች ተመሳ
ስሏል፣ ማቴ. ፳፭፥፩–፲፫።
በናዝሬትም ከተማ የእግዚአብሔር ልጅ እናት
የሆነችን አንዲት ድንግል ተመለከትኩ፣ ፩ ኔፊ
፲፩፥፲፫–፲፰። ማርያም የተከበረች እንዲሁም የተ
መረጠች ዕቃ ናት፣ አልማ ፯፥፲።
ድንግልነት። ንጹህነት ተመልከቱ
ድንግሏ ማርያም። ማርያም፣ የኢየሱስ እናት
ተመልከቱ
ጄረም
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ፣ የኢኖስ ልጅ እና
የሌሂ የልጅ ልጅ ልጅ። ከ፬፻፳–፫፻፷፩ ም.ዓ. ድረስ
ለ፷ አመት የኔፋውያንን መዝገብ ጠበቀ (ኢኖስ
፩፥፳፭፤ ጄረም ፩፥፲፫)። በታሪካዊ መዝገቡ ላይ
ብዙ ላለመጻፍ ውሳኔ ያደረገ ታማኝ ሰው ነበር
(ጄረም ፩፥፪)።
መፅሐፈ ጄረም፣ በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ
በዚህ መፅሐፍ ውስጥ አስራ አምስት ቁጥሮች ብቻ
ነው ያሉት። ጄረም ኔፋውያን በሙሴ ህግ ለመኖር
እንደቀጠሉ እናም የክርስቶስ መምጣትን በጉጉት
እንደሚጠብቁ መዘገበ። በእምነት ኃይለኛ ሰዎች
በሆኑ ንጉሶች ይመሩም ነበር። ነቢያቸውን፣ ካህና
ታቸውን፣ እና መምሁራቸውን ሲያዳምጡ በለጸጉ።

፻፸፬
ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ። ስሚዝ፣ ጆሴፍ
ዳግማዊ ተመልከቱ
ጆሮ። ደግሞም ማዳመጥ ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ጆሮ እንደ ሰው
የማዳመጥ ወይም የእግዚአብሔር ነገሮችን የማስ
ተዋል ችሎታ ምልክት የሚጠቀሙበት ነው።
ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ መዝ. ፻፲፭፥፮። ጌታ
እንድሰማ ዘንድ ጆሮዬን ያነቃቃል፣ ኢሳ. ፶፥፬–፭
(፪ ኔፊ ፯፥፬–፭)።
የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ፣ ማቴ. ፲፩፥፲፭።
ጆሮአቸውም ደንቁሮአል፣ ማቴ. ፲፫፥፲፭ (ሙሴ
፮፥፳፯)። ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው እግ
ዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው፣ ፩ ቆሮ. ፪፥፱
(ት. እና ቃ. ፸፮፥፲)።
ዲያብሎስ በጆሮአቸው አሾከሾከ፣ ፪ ኔፊ
፳፰፥፳፪። ትሰሙ ዘንድ ጆሮአችሁን ክፈቱ፣ ሞዛያ
፪፥፱ (፫ ኔፊ ፲፩፥፭)። ለብዙ ጊዜ ተጠርቻለሁ፣
እናም አላዳመጥኩም፣ አልማ ፲፥፮። ቃሌን አድ
ምጥ፣ አልማ ፴፮፥፩ (አልማ ፴፰፥፩፣ ት. እና ቃ.
፶፰፥፩)።
የማይሰማ ጆሮ አይኖርም፣ ት. እና ቃ. ፩፥፪።
ጆሮዎቹ የሚከፈቱት በትሁትነትና በጸሎት በኩል
ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፪።
ገሊላ
በጥንት እና በዚህም ዘመን፣ በዮርዳኖስ ወን
ዝና በገሊላ ባህር በስተምዕራብ የሚገኝ የእስራኤል
ሰሜናዊ አውራጃ። ገሊላ ዘጠና ሰባት ኪሎ ሜትር
ረጅምና አርባ ስምንት ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው
ነው። በጥንት ጊዜ፣ ከሁሉም በላይ ጥሩ የሆኑ ምድ
ርንና ከእስራኤል ከተማዎች በላይ በጣም ስራ የበዙ
ባቸው ከተማዎችን የያዘ ነው። ወደ ደማስቆ፣ ወደ
ግብፅ፣ እና ወደ ምስራቅ እስራኤል የሚመሩ አውራ
መንገዶች በገሊላ በኩል ያልፋሉ። ጥሩም የአየር
ጠባዩ እና የለማ አፈሩ ብዙ ወይራ፣ ስንዴ፣ ገብ
ስና፣ ወይኖች ያሳድጋሉ። በገሊላ ባህር የሚገኙት
የአሳ ማርቢያዎች ብዙ ወደ ውጪ ሀገር የሚሸጡ
ትን ያስገኛሉ እናም የታላቅ ሀብት ምንጭ ነበሩ።
ጌታ ብዙ ጊዜውን በገሊላ ውስጥ አሳለፈ።
በገሊላ ታላቅ ብርሀን ይበራል፣ ኢሳ. ፱፥፩–፫
(፪ ኔፊ ፲፱፥፩–፫)።
ኢየሱስም እያስተማረ እየሰበከ እየፈወሰ በገሊላ
ሁሉ ይዞር ነበር፣ ማቴ. ፬፥፳፫። ኢየሱስ ከሞት
ከተነሳ በኋላ፣ በገሊላ ታየ፣ ማር. ፲፬፥፳፰ (ዮሐ.
፳፩፥፩–፲፬)። ኢየሱስም በገሊላ ሁሉ ዝና ወጣ፣
ሉቃ. ፬፥፲፬። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመ
ሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ዮሐ. ፪፥፲፩።
የገሊላ ባህር፣ የገሊላ ባህር በሰሜን እስራኤል

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፸፭
የሚገኝ ነው። ይህም በብሉይ ኪዳን ውስጥ ኪኔሬት
ባሕር እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ የጌንሴሬጥ ሀይቅ
ወይም ጥብርያዶስ ተብሎ ይጠራል። ኢየሱስ ብዙ
ስብከቱን በእዚያ አደረገ (ማቴ. ፲፫፥፪)። ባህሩ
ሸክኒት አይነት ቅርጽ የነበረው፣ ፳ ኪሎ ሜትር
ረጅም እና ሰፊ በሆነበት ቦታ ላይ ፲፪ ኪሎ ሜትር
የሰፋ ነበር። ከባህር አማካይ ጥልቀት ከ፪፻፯ ሜትር
በታች ይገኛል፣ ይህም በአካባቢው የሚገኘውን
አየር በጣም የሞቀ ያደርገዋል። ቀዝቃዛ አየሩ ከኩረ
ብታው ወደታች ወርዶ ከውሀው በላይ ከሚገኘው
ሙቅ ውሀ ጋር በመገናኘት የድንገት ሀይለኛ ዝናብ
ይጀምራል (ሉቃ. ፰፥፳፪–፳፬)።
ገማልኤል። ደግሞም ፈሪሳዊያን ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የአይሁዳ ህግን የሚያ
ውቅ እና የሚያስተምር ታዋቂ ፈሪሳዊ። ሐዋሪያ
ጳውሎስ ከእርሱ ተማሪዎች አንዱ ነበር (የሐዋ.
፳፪፥፫)። በሳንሀድርን ውስጥ ብዙ ተፅዕኖ የነበረው
ነበር (የሐዋ. ፭፥፴፬–፵)።
ገሞራ። ደግሞም ሰዶም ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ በጌታ የጠፋ ክፍይ ከተማ
(ዘፍጥ. ፲፱፥፲፪–፳፱)።
ገር፣ ገርነት። ደግሞም ትሁት፣ ትሕትና፤
ትዕግስት፤ የተሰበረ ልብ ተመልከቱ
እግዚአብሔርን የሚፈራ፣ ጻድቅ፣ ትሁት፣ ለመ
ማር ፈቃደኛ፣ እና በስቃይ ትእግስተኛ የሆነ። ትሁ
ቶች የወንጌል ትምህርቶችን ለመከተል ፈቃደኞች
ናቸው።
ሙሴም እጅግ ትሑት ሰው ነበረ፣ ዘኁል.
፲፪፥፫። ገሮች ግን ምድርን ይወርሳሉ፣ መዝ.
፴፯፥፲፩ (ማቴ. ፭፥፭፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፭፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፲፯)። እናንተ የምድር ትሑታን ሁሉ፥ እግዚ
አብሔርን ፈልጉ፤ ጽድቅንም ፈልጉ፥ ትሕትናንም
ፈልጉ፣ ሶፎ. ፪፥፫ (፩ ጢሞ. ፮፥፲፩)።
ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና፣
ማቴ. ፲፩፥፳፱። የዋህነት የመንፈስ ፍሬ ነው፣ ገላ.
፭፥፳፪–፳፫። የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስ
ተማርም የሚበቃ በትዕግሥትም የሚጸና የሚቃወ
ሙትን በየዋህነት የሚያስተምር መሆን አለበት፣
፪ ጢሞ. ፪፥፳፬–፳፭። በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው
እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለው ነው፣
፩ ጴጥ. ፫፥፬።
ተፈጥሮአዊው ሰውነትን ቀይር እናም የዋህ
ይሁን፣ ሞዛያ ፫፥፲፱ (አልማ ፲፫፥፳፯–፳፰)። እግ
ዚአብሔር ሄላማንን ሰዎች የዋህ፣ እንዲሆኑ እንዲ
ያስተምራቸው አዘዘ፣ አልማ ፴፯፥፴፫። የጌታ ፀጋ
ለየዋሆች በቂ ነው፣ ኤተር ፲፪፥፳፮። የዋህ በመሆ
ናችሁ በክርስቶስ እምነት አላችሁ፣ ሞሮኒ ፯፥፴፱።
ማንም በልቡ የሚራራ እናም የዋህ ካልሆነ በጌታ

ገንዘብ
ፊት ተቀባይነት አይኖረውም፣ ሞሮኒ ፯፥፵፬። የኃ
ጢያት ስርየት የዋህነትን በመንፈስ ቅዱስ መጎብኘ
ትን ያመጣል፣ ሞሮኒ ፰፥፳፮።
በመንፈሴ በትህትና ተጓዝ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፫።
ቤትህን በትህትና ግዛ፣ ት. እና ቃ. ፴፩፥፱። የክህ
ነት ሀይል እና ተፅዕኖ ሊጠበቅ የሚቻለው በደግ
ነት፣ እና በትሁትነት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፵፩።
ገብርኤል። ደግሞም መላእክት፤ ማርያም፣
የኢየሱስ እናት፤ ኖኅ፣ የመፅሐፍ ቅዱስ
የአባቶች አለቃ ተመልከቱ
ወደ ዳንኤል (ዳን. ፰፥፲፮፤ ፱፥፳፩)፤ ዘካሪያስ
(ሉቃ. ፩፥፲፩–፲፱፤ ት. እና ቃ. ፳፯፥፯)፤ ማሪ
ያም (ሉቃ. ፩፥፳፮–፴፰) እና ሌሎች (ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፳፩) የተላከ መልአክ። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
ገብርኤል የብሉይ ኪዳን ነቢይ ኖህ እንደሆነ አስ
መልክቷል።
ገነት። ደግሞም ሰማይ ተመልከቱ
ከዚህ ህይወት የሄዱ እና የሰውነት ትንሳኤን የሚ
ጠብቁ ጻድቅ ነፍሳት የሚሄዱበት የመንፈስ አለም
ክፍል ነው። ይህም የደስታ እና የሰላም ሁኔታ ነው።
ገነት በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ የመንፈሶች
አለምን (ሉቃ. ፳፫፥፵፫) ሰለስቲያል መንግስት
(፪ ቆሮ. ፲፪፥፬)፣ እና በአንድ ሺህ አመት ምድር
የምትገኝበትን የክብር ሁኔታን (እ.አ. ፩፥፲) ለመ
ጠቆም ይጠቀሙበታል።
ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይ
ወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ፣ ራዕ. ፪፥፯።
የእግዚአብሔር ገነት የቅዱሳንን መንፈስ ማስ
ረከብ አለባት፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፫። የፃድቃኖች መንፈስ፣
ገነት ተብላ ወደምትጠራው፣ የእረፍት ቦታ ይገ
ባሉ፣ አልማ ፵፥፲፩–፲፪። ከሦስቱ በስተቀር ሁሉም
የኢየሱስ ደቀመዛሙርት ወደ እግዚአብሔር ገነት
ሄደዋል፣ ፬ ኔፊ ፩፥፲፬። በቅርብ ወደ እግዚአብሔር
ገነት ለማረፍ እሄዳለሁ፣ ሞሮኒ ፲፥፴፬።
ክርስቶስ ጻድቅ መንፈሶችን በገነት ውስጥ አገለ
ገለ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰።
ገንዘብ። ደግሞም ሀብቶች፤ ምፅዋት፣ የምፅዋት
ስጦታ፤ አለማዊነት፤ አስራት፣ አስራት
መክፈል ተመልከቱ
ሰዎች ለእቃ ወይም ለአገልግሎት ለመክፈል
የሚጠቀሙበት ሳንቲም፣ ወረቀት፣ የምስክር ወረ
ቀት ወይም አንድ ነገር። ይህም አንዳንዴ የነገር ወዳ
ጅነት ምሳሌ ነው።
ያለ ገንዘብም ትቤዣላችሁ፣ ኢሳ. ፶፪፥፫።
አስራ ሁለቱ ለመንገድ እንጀራም ቢሆን ከረጢ
ትም ቢሆን መሐለቅም በመቀነታቸው ቢሆን እን
ዳይዙ ተነገራቸው፣ ማር. ፮፥፰። ጴጥሮስ ጠንቋዩ

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ጉድፍ፣ ጉድፍነት
ስምዖንን ገንዘቡ ከእርሱ ጋር እንደሚጠፋ ነገረው፣
የሐዋ. ፰፥፳። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር
ነው፣ ፩ ጢሞ. ፮፥፲።
ዋጋ በሌለው ነገር ገንዘብ አታባክኑ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፶–
፶፩ (ኢሳ. ፶፭፥፩–፪፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፳፭–፳፯)። ለገ
ንዘብ ከሰሩ ይጠፋሉ፣ ፪ ኔፊ ፳፮፥፴፩። ሀብትን
ከመፈለጋችሁ በፊት፣ የእግዚአብሔርን መንግ
ስት ፈልጉ፣ ያዕቆ. ፪፥፲፰–፲፱። ቤተክርስቲያናት
በገንዘባችሁም ኃጢአታችሁ ይቅር ይባልላችኋል
ይላሉ፣ ሞር. ፰፥፴፪፣ ፴፯።
ለፅዮን ምክንያት ገንዘቡን የሚሰጥ በምንም ዋጋ
ውን አያጣም፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፹፱–፺።
ጉድፍ፣ ጉድፍነት። እድፍ፣ እድፍነት
ተመልከቱ
ጋብቻ፣ መጋባት። ደግሞም መፋታት፤
ቤተሰብ ተመልከቱ
በወንድ እና ሴት መካከል ባልና ሚስት የሚያ
ደርጓቸው ህጋዊ ቃል ኪዳን ወይም ውል። እግዚ
አብሔር ጋብቻን መደበ (ት. እና ቃ. ፵፱፥፲፭)።
ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣
ዘፍጥ. ፪፥፲፰ (ሙሴ ፫፥፲፰)። ሰው በሚስቱም
ይጣበቃል፤ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ፣ ዘፍጥ.
፪፥፳፬ (ማቴ. ፲፱፥፭፣ አብር. ፭፥፲፰)።
እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለ
የው፣ ማቴ. ፲፱፥፮ (ማር. ፲፥፱)። በኋለኛው ቀናት
አንዳንድ ከእምነት ይለያሉ፣ ማግባትን ይከለክ
ላሉ፣ ፩ ጢሞ. ፬፥፩–፫። መጋባት ክቡር ነው፣ ዕብ.
፲፫፥፬።
ጌታ የሌሂን ወንድ ልጆች የእስማኤል ሴት ልጆ
ችን እንዲያገቡ አዘዘ፣ ፩ ኔፊ ፯፥፩፣ ፭ (፩ ኔፊ
፲፮፥፯–፰)።
እግዚአብሔር አዳም እና ሔዋንን ባልና ሚስት
እንዲሆኑ ፈጠረ፣ ሙሴ ፫፥፯፣ ፲፰፣ ፳፩–፳፭።
አዲስ እና ዘለአለማዊ የጋብቻ ቃል ኪዳን፣ በወ
ንጌል ህግ ስር እና በቅዱስ ክህነት ስር የተፈጸመ
ጋብቻ ለስጋዊ ህይወት እና ለዘለአለም ነው። እን
ደዚህ በቤተመቅደስ ጋብቻ የተሳሰሩ ብቁ የሆኑ
ወንዶች እና ሴቶች ለዘለአለም በሙሉ እንደ ባልና
ሚስት ለመቀጠል ይችላሉ።
ኢየሱስ ስለጋብቻ ህግ አስተማረ፣ ሉቃ. ፳፥፳፯–
፴፮። በጌታ ወንድ ያለ ሴት አይሆንም፣ ፩ ቆሮ.
፲፩፥፲፩። ባል እና ሚስት አብረው የሕይወትን ጸጋ
ይወርሳሉ፣ ፩ ጴጥ. ፫፥፯።
በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆ
ናል፣ ሔለ. ፲፥፯ (ማቴ. ፲፮፥፲፱)።
ከፍተኛውን የሰለስቲያል መንግስት ደረጃ ለማግ
ኘት፣ ሰው ወደ አዲስ እና ዘለአለማዊ የጋብቻ ቃል
ኪዳን መግባት አለበት፣ ት. እና ቃ. ፻፴፩፥፩–፬።

፻፸፮
ሰው ሚስትን በእኔ ካላገባት፣ ሲሞቱ ቃል ኪዳናቸ
ውና ጋብቻቸው ሀይል አይኖራቸውም፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፲፭። በቃሌና በአዲስ እና ዘለአለማዊ ቃል
ኪዳን ሰው ሚስት ቢያገባ፣ እና ይህም በቅዱስ የተ
ስፋ መንፈስ ይታተማል፤ እና ከዚህ አለም ሲወ
ጡም ሙሉ ሀይል ያለው ይሆናል፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፲፱።
በሀይማኖቶች መካከል መጋባት፣ የሀይማኖት
እምነት እና ልምምድ ልዩነት ያላቸው ወንድና
ሴት መጋባት።
ከከነዓን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስ
ድለት፣ ዘፍጥ. ፳፬፥፫። ከኬጢ ሴቶች ልጆች ሚስ
ትን የሚያገባ ከሆነ በሕይወት መኖር ለምኔ ነው፣
ዘፍጥ. ፳፯፥፵፮ (ዘፍጥ. ፳፰፥፩–፪)። እስራኤል
ከከነዓናውያን ጋር አይጋባም፣ ዘዳግ. ፯፥፫–፬። እስ
ራኤል ከከነዓናውያን ጋር ተጋቡ፣ የሀሰት አምላኮ
ችን አመለኩ፣ እናም ተረገመ፣ መሳ. ፫፥፩–፰።
የሰለሞን ሚስቶች ልቡን የሀሰት አምላኮችን ወደ
ማምለክ አዞሩ፣ ፩ ነገሥ. ፲፩፥፩–፮። ሴቶች ልጆ
ቻችንንም ለምድር አሕዛብ አንሰጥም፥ ሴቶች ልጆ
ቻቸውንም ለልጆቻችን አንወስድም፣ ነሀ. ፲፥፴።
ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣
፪ ቆሮ. ፮፥፲፬።
ጌታ በላማናውያን ላይ ምልክቶች ያደረጉት ኔፋ
ውያን ከእነርሱ ጋር እንዳይቀላቀሉ እና ትክክል
ባልሆነ ባህሎች እንዳያምኑ ነው፣ አልማ ፫፥፮–፲።
ሰው ሚስት በእኔ ካላገባት፣ ሲሞቱና ቃል
ኪዳናቸውና ጋብቻቸው ሀይል አይኖራቸውም፣
ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፲፭።
የሰው ልጆች እንደመረጡት ሚስቶችን አገቡ፣
ሙሴ ፰፥፲፫–፲፭።
ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት፣ አንድ ባል ከሁ
ለት ወይም ተጨማሪ ሚስቶች ጋር መጋባት። በራ
ዕይ እግዚአብሔር ከዚህ ሌላ እንዲሆን ካላዘዘ በስ
ተቀር፣ አንድ ሰው አንድ ሚስት ብቻ ማግባቱ ህጋዊ
ነው (ያዕቆ. ፪፥፳፯–፴)። ከአንድ ሚስት በላይ ማግ
ባት በብሉይ ኪዳን ውስጥ በራዕይ፣ እናም ዳግም
በተመለሰችው ቤተክርስቲያን ውስጥ የክህነት ቁል
ፎችን በያዘ ነቢይ አመራር መሰረት የሚደረግ ነበር
(ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፬–፵፣ ፵፭)። በቤተክርስቲያኗ
አሁን የሚደረግ አይደለም (አ.አ. ፩)፤ ዛሬ፣ ከአንድ
ሚስት በላይ ማግባት በኋለኛው ቀን ቅዱሳን ኢየ
ሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባልነት ጋር የሚስ
ማማ አይደለም።
ሦራ አጋርን ለአብራም እንደ ሚስቱ ሰጠችው፣
ዘፍጥ. ፲፮፥፩–፲፩። ያዕቆብ ልያን እና ርብቃን እና
ገረዶቻቸውን እንደ ሚስቶቹ ተቀበለ፣ ዘፍጥ.
፳፱፥፳፩–፳፰ (ዘፍጥ. ፴፥፬፣ ፱፣ ፳፮)። ሰው ሌላ
ሚስት ቢያገባ፣ የእርሷን ንብረት አያጕድልባት፣
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፻፸፯
ዘፀአ. ፳፩፥፲። ዳዊት እና ሁለቱ ሚስቶቹ ወደ
ኬብሮን ሄደ፣ ፪ ሳሙ. ፪፥፩–፪።
አብርሐም፣ ይስሐቅ፣ እና ያዕቆብ ብዙ ሚስቶች
በመቀበል የታዘዙትን ነገሮች አደረጉ፣ ት. እና ቃ.
፻፴፪፥፴፯። ዳዊትና ሰለሞን ከጌታ ካልተቀበሉት
ነገሮች ሌላ በስተቀር፣ በምንም ኃጢአት አልሰ
ሩም፣ ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፴፰–፴፱።
ጋድ ባለራዕዩ። ደግሞም ቅዱሳት መጻህፍት—
የጠፉ ቅዱሣት መጻህፍት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነቢይ፣ የዳዊት ታማኝ
ጓደኛ እና አማካሪ (፩ ሳሙ. ፳፪፥፭፤ ፪ ሳሙ.
፳፬፥፲፩–፲፱)። የዳዊት ስራዎች መፅሐፍን ጻፈ፣
ይህም የጠፋ ቅዱሣት መጻህፍት ሆኗል (፩ ዜና
፳፱፥፳፱)።
ጋድ፣ የያዕቆብ ልጅ። ደግሞም እስራኤል፤
ያዕቆብ፣ የይስሐቅ ልጅ ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የያዕቆብና የዘለፋ ልጅ
(ዘፍጥ. ፴፥፲–፲፩)። ትውልዶቹ የእስራኤል ጎሳ
ሆኑ።
የጋድ ጎሳ፣ ያዕቆብ ለልጁ ጋድ የሰጠውን በረከት
ለማየት ኦሪት ዘፍጥረት ፵፱፥፲፱ ተመልከቱ። ሙሴ
ለጋድ ጎሳ ለሰጠው በረከት ኦሪት ዘዳግም ፴፫፥፳–
፳፩ ተመልከቱ በእነዚህ በረከቶች መሰረት፣ የጋድ
ትውልዶች ጦርነት የሚወዱ ዘሮች ነበሩ። በከነዓን
ምድር ውስጥ የተመደበላቸው መሬት ከዮርዳኖስ
ወንዝ በስተምስራቅ በኩል ነበር እናም ጥሩ የግጦሽ
መሬት እና በቂ ውሀ ያለበት ነበር።
ጌታ። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስ፤
እግዚአብሔር፣ አምላክ ተመልከቱ
ለአብ እግዚአብሔርና ለአዳኝ ኢየሱስ ክርስቶስ
የሚሰጥ ጥልቅ ርዕስ። ርዕሱም በፈጠሩት ላይ ስላ
ላቸው ታላቅ፣ አፍቃሪ አዛዥነት ሁኔታ የሚጠ
ቁም ነው።
በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም፣
ዘፍጥ. ፲፰፥፲፬። እግዚአብሔርም ፊት ለፊት ከሙሴ
ጋር ተነጋገረ፣ ዘፀአ. ፴፫፥፲፩። አንተም አምላክ
ህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ ውደድ፣ ዘዳግ.
፮፥፭ (ማቴ. ፳፪፥፴፯፣ ማር. ፲፪፥፴)። እኔና ቤቴ
ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ ኢያ. ፳፬፥፲፭።
እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ መዝ. ፳፫፥፩። እግ
ዚአብሔር ብርቱና ኃያል፣ በሰልፍ ኃያል ነው፣
መዝ. ፳፬፥፰። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው፣
ኢሳ. ፲፪፥፪ (፪ ኔፊ ፳፪፥፪)። እኔም እግዚአብሔር
መድኃኒትሽና ታዳጊሽ ነኝ፣ ኢሳ. ፷፥፲፮።
ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ፣ ማቴ. ፬፥፲ (ሉቃ.
፬፥፰)። ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር አደረገልህ፣
ማር. ፭፥፲፱። አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን፣
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፩ ቆሮ. ፰፥፮። አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት
ጥምቀት፣ ኤፌ. ፬፥፭። ጌታ ራሱ ከሰማይ ይወር
ዳል፣ ፩ ተሰ. ፬፥፲፮።
እኔ ጌታ ያዘዘኝንም ነገሮች አደርጋለሁ፣ ፩ ኔፊ
፫፥፯። ጌታ እግዚአብሔር ድሆችን በፅድቅ ይፈ
ርዳል፣ ፪ ኔፊ ፴፥፱። ጌታ እግዚአብሔር፣ የአ
ብርሃም አምላክ፣ እስራኤላውያንን ከባርነት ለቋ
ቸዋል፣ አልማ ፳፱፥፲፩። በጌታ እምነት ካልሆነ
በቀር ይህን ህዝብ ምንም ሊያድን አይችልም፣ ሔለ.
፲፫፥፮ (ሞዛያ ፫፥፲፪)።
የጌታህን እና የኢየሱስ ክርስቶስን ቃላት አድ
ምጥ፣ ት. እና ቃ. ፲፭፥፩። የጌታን ፊት ሁልጊዜም
እሹ፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፰። ጌታም በዳግም ምፅ
ዓት በልብሱ ቀይ ይሆናል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፵፰
(ኢሳ. ፷፫፥፩–፬)።
አብርሐም ከጌታ ጋር ፊት ለፊት ተነጋገረ፣
አብር. ፫፥፲፩። ፬ የወንጌሉ ቀዳሚ መሰረቶችና ስነ
ስርዓቶች፥ አንደኛ፣ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እም
ነት. . .እንደሆነ እናምናለን፣ እ.አ. ፩፥፬።
ጌቴሴማኒ። ደግሞም የኃጢያት ዋጋን
መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ፤ ደብረ ዘይት
ተራራ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ በደብረ ዘይት ተራራ አጠ
ገብ የሚገኝ የአትክልት ስፍራ። በአራሜያዊ ቋንቋ፣
ጌቴሴማኒ “የወይራ መጭመቂያ” ማለት ነው። ኢየ
ሱስ ይሁዳ በካደው ምሽት ወደ አትክልት ስፍራው
ሄደ። በእዚያም ጸለየ እናም በጌቴሴማኒ ውስጥ
ለሰው ዘር ኃጢያቶች ተሰቃየ (ማቴ. ፳፮፥፴፮፣
፴፱፤ ማር. ፲፬፥፴፪፤ ዮሐ. ፲፰፥፩፤ አልማ ፳፩፥፱፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፭–፲፱)።
ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ። ጌቴሴማኒ
ተመልከቱ
ጌዴዎች (ብሉይ ኪዳን)
እስራኤልን ከምድያምያን ያዳነ መሪ (መሳ.
፮፥፲፩–፵፤ ፯–፰)።
ጌዴዎን (መፅሐፈ ሞርሞን)
የኔፋውያን ታማኝ መሪ።
ጠንካራ ሰው እና የንጉስ ኖህ ጠላት ነበር፣ ሞዛያ
፲፱፥፬–፰። ከንጉስ ሊምሒ ጋር ተማከረ፣ ሞዛያ
፳፥፲፯–፳፪። ከላማናውያን ምርኮ ስር ለማምለጥ
አላማ አቀረበ፣ ሞዛያ ፳፪፥፫–፱። በኔሆር ተገደለ፣
አልማ ፩፥፰–፲።
ግምጃ ቤት። ጎተራ ተመልከቱ
ግብረ ሰዶማዊ ጸባይ። ደግሞም ማመንዘር፤
ስሜታዊ፣ ስሜታዊነት ተመልከቱ
አንድ አይነት ጾታ ያላቸው ሰዎች የግብረ ገብ
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ግብፅ
ግንኙነት። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት የግብረ
ስጋ ግንኙነትን ከልክሏል።
እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው፣ ዘፍጥ.
፲፱፥፩–፲፩ (ሙሴ ፭፥፶፩–፶፫)። ከወንድ ጋር አት
ተኛ፤ ጸያፍ ነገር ነው፣ ዘሌዋ. ፲፰፥፳፪ (ዘሌዋ.
፳፥፲፫)። ከእስራኤልም ወንዶች ልጆች ወንድ
ጋለሞታ አይገኝ፣ ዘዳግ. ፳፫፥፲፯። እንደ ሰዶምም
ኃጢአታቸውን ያወራሉ፥ አይሠውሩአትም፣ ኢሳ.
፫፥፱ (፪ ኔፊ ፲፫፥፱)።
ወንዶች እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃ
ጠሉ፣ ሮሜ ፩፥፳፯። ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ
የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም፣ ፩ ቆሮ.
፮፥፱–፲። ከወንድ ጋርም ለሚተኙ ሕግ እንደ ተሰራ
እንጂ ለጻድቅ አልተሰራም፣ ፩ ጢሞ. ፩፥፱–፲።
ሌላን ሥጋ የተከተሉ፣ በዘላለም እሳት እየተቀጡ
ምሳሌ ሆነዋል፣ ይሁዳ ፩፥፯።
ግብፅ
በአፍሪካ በሰሜን ምስራቅ ማዕዘን ውስጥ የም
ትገኝ ሀገር። አብዛኛው የግብፅ ምድር ዘር የማያ
ፈራ እና ባድማ ናት። በዚያ ከሚኖሩት አብዛኛ
ዎቹ ፰፻፺ ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው በናይል ሸለቆ
ውስጥ ይኖራሉ።
የጥንት ግብፅ ሀብታምና የበለጸገች ነበረች።
ታላቅ የህዝባዊ ህንጻዎች፣ በተጨማሪም መስኖ፤
ለመከላከያም ጠንካራ ከተማዎች፤ እናም የንጉሳዊ
ሀውልቶች፣ በልዩም አሁንም ከአለም ድንቅ ነገሮች
መካከል የሆኑት የፒራሚድ መቃብሮችና መቅደሶች
ተገንብተው ነበር። ለጊዜም፣ የግብጽ መንግስትም
የክህነት ፓትሪያርካዊ ስርዓትን የሚያመሳስል አገ
ዛዝ ነበር (አብር. ፩፥፳፩–፳፯)።
አብርሐምና ዮሴፍ ቤተሰቦቻቸውን ከእርሀብ
ለማዳን ወደ ግብፅ ተመርተው ነበር፣ ዘፍጥ. ፲፪፥፲
(ዘፍጥ. ፴፯፥፳፰)። ዮሴፍ ወደ ግብፅ ተሸጠ፣
ዘፍጥ. ፵፭፥፬–፭ (፩ ኔፊ ፭፥፲፬–፲፭)። ያዕቆብ ወደ
ግብፅ ተመራ፣ ዘፍጥ. ፵፮፥፩–፯። ሙሴ የእስራ
ኤል ልጆችን ከግብፅ መርቶ አወጣ፣ ዘፀአ. ፫፥፯–
፲፤ ፲፫፥፲፬ (ዕብ. ፲፩፥፳፯፣ ፩ ኔፊ ፲፯፥፵፣ ሙሴ
፩፥፳፭–፳፮)። ግብጽ እንደ ክፋት ምሳሌ፣ ሕዝ.
፳፱፥፲፬–፲፭ (ሆሴ. ፱፥፫–፯፣ አብር. ፩፥፮፣ ፰፣
፲፩–፲፪፣ ፳፫)።
መላእክ ዮሴፍን ከኢየሱስና ማርያም ጋር ወደ
ወደ ግብፅ እንዲሸሹ ነገረው፣ ማቴ. ፪፥፲፫ (ሆሴ.
፲፩፥፩)።
ግብፅዎስ
የኖህ ወንድ ልጅ የሆነው የካም ባለቤት እና
ሴት ልጅ ስም። በከለዳውያን ውስጥ፣ ይህ ስም
“ግብፅን”፣ ወይም “የተከለከለውን” ያመለክታል
(አብር. ፩፥፳፫–፳፭)።

፻፸፰
ግድያ። ደግሞም ቃየን፤ የሞት ቅጣት
ተመልከቱ
ሰውን ምክንያት ሳይኖረው ወይም በእቅድ
መግደል። ግድያ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ የተኮነነ
ኃጢያት ነው (ዘፍጥ. ፬፥፩–፲፪፤ ሙሴ ፭፥፲፰–
፵፩)።
የሰውን ደም የሚያፈስስ ሁሉ ደሙ ይፈስሳል፣
ዘፍጥ. ፱፥፮ (ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥ. ፱፥፲፪–፲፫፣ ዘፀአ.
፳፩፥፲፪፣ አልማ ፴፬፥፲፪)። አትግደል፣ ዘፀአ.
፳፥፲፫ (ዘዳግ. ፭፥፲፯፣ ማቴ. ፭፥፳፩–፳፪፣ ሞዛያ
፲፫፥፳፩፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፮)።
ኢየሱስም፣ አትግደል አለ፣ ማቴ. ፲፱፥፲፰።
ገዳዮች በሁለተኛው ሞት ክፍል አላቸው፣ ራዕ.
፳፩፥፰።
እናንተ በልባችሁ ገዳዮች ናችሁ፣ ፩ ኔፊ
፲፯፥፵፬። እያወቀ ለሚገድል ለነፍሰ ገዳይ ወዮ
ለት፣ ይሞታልና፣ ፪ ኔፊ ፱፥፴፭። ጌታ እግዚአ
ብሔር ሰዎች መግደል እንደሌለባቸው አዝዞአል፣
፪ ኔፊ ፳፮፥፴፪። መግደል በጌታ ፊት አስከፊ፣
አልማ ፴፱፥፭–፮።
የሚገድል ይቅርታን አያገኝም፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፲፰። ከመካከላችሁ ማንም ሰው የሰውን ነፍስ
ቢያጠፋ ወደምድሪቷ ሕግ አሳልፋችሁ ስጧቸው፣
ት. እና ቃ. ፵፪፥፸፱።
ጎልያድ። ደግሞም ዳዊት ተመልከቱ
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የእስራኤላውያን ሰራዊ
ትን የተፎካከረ የፍልስጤማውያን ግዙፍ። ዳዊት
ከእርሱ ጋር ለመፎካከር ተስማማ እና በጌታ እር
ዳታ ገደለው (፩ ሳሙ. ፲፯)።
ጎልጎታ። ደግሞም መሰቀል፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
በአራሜያዊ ቋንቋ ጎልጎታ ማለት “የራስ ቅል”
ማለት ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት ቦታ ስም ነው
(ማቴ. ፳፯፥፴፫፤ ማር. ፲፭፥፳፪፤ ዮሐ. ፲፱፥፲፯)።
የዚህ ቦታ ሌላ ስምም ቀራንዮም ነው (ሉቃ.
፳፫፥፴፫)።
ጎተራ። ደግሞም በጎ ድርገት ተመልከቱ
ኤጲስ ቆጶስ በኋለኛው ቀን ቅዱሳን በመስዋዕት
የሚሰጡትን፣ በሀላፊነት የሚይዛቸውን፣ እና ለደሀ
ዎች የሚሰጡበትን የሚያስቀምጥበት ቦታ። እያንዳ
ንዱ ግምጃ ጉዳዩ እንደሚያስፈልገው ትልቅ ወይም
ትንሽ ሊሆን ይችላል። ታማኝ ቅዱሳን እርዳታ በሚ
ያስፈልግበት ጊዜ ደሀዎችን ለመርዳት ችሎታቸ
ውን፣ ቅስቁሶቻቸውን፣ እና ገንዘባቸው ለኤጲስ
ቆጶስ ይጸውታሉ። ስለዚህ፣ ጎተራ የሚገኙ አገል
ግሎቶችን፣ ገንዘብን፣ ምግብን፣ እና ሌሎች እቃ
ዎችን ሊኖረው ይችላል። ኤጲስ ቆጶስ የጎተራው

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፸፱
ወኪል እና በጌታ መንፈስ አመራር እና በሚያስፈ
ልጋቸው እርዳታ መሰረት እቃዎችን እና አገልግ
ሎቶችን የሚያሰራጭ ነው (ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱–
፴፮፤ ፹፪፥፲፬–፲፱)።
ስለ ሰባቱ ዓመታት ራብ እህሉ ተጠብቆ ይኑር፣
ዘፍጥ. ፵፩፥፴፬–፴፮፣ ፵፮–፶፯። አሥራቱን ሁሉ
ወደ ጎተራ አግቡ፣ ሚል. ፫፥፲ (፫ ኔፊ ፳፬፥፲)።
ኤጲስ ቆጶሱ ለዚህች ቤተክርስቲያን የግምጃ ቤት
ይመስርት፣ ት. እና ቃ. ፶፩፥፲፫። ካስፈላጋቸው
በላይ እስከተቀበሉ ድረስ፣ ወደ ጎተራዬ ይሰጥ፣
ት. እና ቃ. ፸፥፯–፰። ቅዱሳን የግምጃ ቤትን ያደ
ራጁ እናም ይመስርቱ፣ ት. እና ቃ. ፸፰፥፩–፬።
ወላጆቻቸው ለወርሶች የሚሰጧቸው ከሌላቸው
በጌታ ጎተራ ላይ መብት አላቸው፣ ት. እና ቃ.
፹፫፥፭።
ጎጃ። ታቦት ተመልከቱ
ጎግ። ደግሞም ማጎግ፤ የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም
ምፅዓት ተመልከቱ
የማጎግ ንጉስ። ሕዝቅኤል ጎግ በጌታ ዳግም ምፅ
ዓት ጊዜ እስራኤልን እንደሚወር ተነበየ (ሕዝ. ፴፰–
፴፱)። የጎግና የማጎግ ጦርነት የሚባለው ሌላ ጦርነት
በአንድ ሺህ አመት መጨረሻ ላይ ይመጣል (ራዕ.
፳፥፯–፱፤ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፲፩–፻፲፮)።
ጓደኝነት። ደግሞም አንድነት፤ ፍቅር
ተመልከቱ
ለኋለኛው ቀን ቅዱሳን፣ ማህበርተኛነት ጓደኝ
ነትን፣ አገልግሎትን፣ ማነሳሳትን፣ እና ሌሎችን
ማጠናከርን የሚያጠቃልል ነው።
ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ፣ ዘሌዋ.
፲፱፥፲፰ (ማቴ. ፲፱፥፲፱፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፮)።
አንተም በተመለስህ ጊዜ ወንድሞችህን አጽና፣
ሉቃ. ፳፪፥፴፪። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ፥
ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ፣ ዮሐ. ፲፫፥፴፭። ጠቦቶ
ቼን ጠብቅ አለው፣ ዮሐ. ፳፩፥፲፭–፲፯። ለቅዱ
ሳን በሆነው አገልግሎት እንዲተባበሩ ይህን ቸርነት
በብዙ ልመና ከእኛ ይለምኑ ነበር፣ ፪ ቆሮ. ፰፥፩–
፭። ኅብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ጋር ነው፣
፩ ዮሐ. ፩፥፫።
ኔፋውያንና ላማናውያን እርስ በእርሳቸው ተባ
በሩ፣ ሔለ. ፮፥፫።
እያንዳንዱ ሰው ወንድሙን እንደራሱ ይመል
ከት፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፬–፳፭። አንድ ካልሆና
ችሁ የእኔ አይደላችሁም፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፳፯።
ጓደኛችሁና ወንድማችሁ ለመሆን ወደ ማህበርተኛ
ነት እቀበላችኋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፴፫።
ጠላት። ዲያብሎስ ተመልከቱ።

ጥምቀት፣ መጥመቅ
ጠላትነት። ደግሞም ቅናት፤ በቀል፤ ፍቅር
ተመልከቱ
በቅዱሣት መጻህፍት ውስጥ፣ ጥላቻ።
በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነትን አደርጋ
ለሁ፣ ዘፍጥ. ፫፥፲፭ (ሙሴ ፬፥፳፩)።
ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው፣
ሮሜ ፰፥፯። ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል
ነው፣ ያዕ. ፬፥፬።
በእዚያም ቀን የሰዎች ጥላቻ ከፊቴ ይቋረጣሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፩፥፳፮።
ጢሞቴዎስ። ደግሞም ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በጳውሎስ አገልግሎት
ጊዜ ከጳውሎስ ጋር አብሮ የሚጓዝ ወጣት ሚስዮን
(የሐዋ. ፲፮፥፩–፫፤ ፪ ጢሞ. ፩፥፩–፭)፤ አባቱ ግሪክ
እናቱ አይሁድ ነበሩ፤ እርሱና ወላጆቹም በልስጥራ
ይኖሩ ነበር።
ጳውሎስ ስለጢሞቴዎስ “እንደ እምነት ልጁ”
ይናገር ነበር (፩ ጢሞ. ፩፥፪፣ ፲፰፤ ፪ ጢሞ. ፩፥፪)።
ጢሞቴዎስ ምናልባት የጳውሎስ በጣም የታመነ እና
ችሎታ ያለው ረጂ ነበር (ፊልጵ. ፪፥፲፱–፳፫)።
ጣኦት አምላኪ
ጣኦት ማምለክ ወይም ከማንኛውም ነገር ጋር
ከመጠን በላይ መያያዝ ወይም አምልኮ መኖር።
ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ፣
ዘፀአ. ፳፥፫ (ሞዛያ ፲፪፥፴፭፣ ፲፫፥፲፪–፲፫)።
ሌሎችንም አማልክት ብትከተሉ፣ ፈጽሞ ትጠ
ፋላችሁ፣ ዘዳግ. ፰፥፲፱። እልከኝነትም ጣዖትንና
ተራፊምን እንደ ማምለክ ነው፣ ፩ ሳሙ. ፲፭፥፳፫።
እኔን ትተሽ ለሌላ ተገልጠሻል፣ ኢሳ. ፶፯፥፰። ከብ
ርና ከወርቅም የተሠሩትን አማልክት አመሰገንህ፣
ዳን. ፭፥፳፫።
ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም፣
ማቴ. ፮፥፳፬። ጣኦትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት
ነው፣ ቄላ. ፫፥፭። ልጆች ሆይ፥ ከጣዖታት ራሳች
ሁን ጠብቁ፣ ፩ ዮሐ. ፭፥፳፩።
አዎን፣ ጣኦትን ለሚያመልኩ ወዮላቸው፣ ፪ ኔፊ
፱፥፴፯። የኔፊ ህዝብ ጣኦት አምላኪነት በእነርሱም
ላይ ጦርነት እና ጥፋትን አምጥቶባቸው ነበር፣
አልማ ፶፥፳፩።
እያንዳንዱ ሰው በአምላኩ መንገድ ይጓዛል፣
ት. እና ቃ. ፩፥፲፮። የጣኦት ማምለክ እንንዳይ
ኖር በገዛ እጆቻቸው ይስሩ፣ ት. እና ቃ. ፶፪፥፴፱።
የአብርሐም አባት ወደ ጣኦት አምልኮ ተወሰደ፣
አብር. ፩፥፳፯።
ጤንነት። የጥበብ ቃል ተመልከቱ
ጥምቀት፣ መጥመቅ። ደግሞም መንፈስ
ቅዱስ፤ ስነስርዓቶች፤ የህጻን ጥምቀት፤

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ጥምቀት፣ መጥመቅ
ዳግመኛ መወለድን፣ ከእግዚአብሔር መወለድ
ተመልከቱ
በመጀመሪያው የግሪክ ጽሁፍ “መንከር” ወይም
“መጥለቅ” የሚል ትርጉም ያለው ቃል ተጠቅሞ
ነበር። ስልጣን ባለው በውሀ ውስጥ በማጥለቅ መጠ
መቅ የወንጌሉ ማስተዋወቂያ ስርዓት ነው እና የኋ
ለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስ
ትያን አባል ለመሆን አስፈላጊ የሆነም ነው። በኢ
የሱስ ክርስቶስ እምነት እና ንስሀ መግባት ከዚህ
በፊት አስቀድመው የሚመጡ ናቸው። እንዲፈጸ
ምም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን መቀበል ይህን መከ
ተል አለበት (፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫–፲፬)። ሰው ወደሰለስ
ቲያል መንግስት ከመግባቱ በፊት በውሀ እና በመ
ንፈስ መጠመቁ አስፈላጊ ነው። አዳም በጥምቀት
የመጀመሪያው ነው (ሙሴ ፮፥፷፬–፷፭)። ኢየሱ
ስም ጽድቅን ሁሉ ለመፈጸም እና ለሰው ዘር መን
ገድን ለማሳየት ተጠመቀ (ማቴ. ፫፥፲፫–፲፯፤ ፪ ኔፊ
፴፩፥፭–፲፪)።
በስጋዊ ህይወት ሁሉም በምድር ላይ ያሉት
ወንጌልን ለመቀበል እድል ስለማይኖራቸው፣ ጌታ
ለሙታን በመኪል ለሚፈጸም ጥምቀት ፈቃድ ሰጥ
ቷል። ስለዚህ፣ በመንፈስ አለም ወንጌልን የሚቀ
በሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ብቁ
ለመሆን ይችላሉ።
አስፈላጊ፣ ጽድቅን ሁሉ ለመፈጸም ፍቀድ፣
ማቴ. ፫፥፲፭። ኢየሱስ መጣ እና በዮሐንስ ተጠ
መቀ፣ ማር. ፩፥፱። ፈሪሳውያንና ሕግ አዋቂዎች ግን
ስለ አልተጠመቁ የእግዚአብሔርን ምክር ከራሳቸው
ጣሉ፣ ሉቃ. ፯፥፴። ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካል
ተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ
አይችልም፣ ዮሐ. ፫፥፭። ንስሐ ግቡ፣ እያንዳንዳ
ችሁም ተጠመቁ፣ የሐዋ. ፪፥፴፰።
ሁሉም ሰዎች በእርሱ ስም መጠመቅ እንዳለባ
ቸው ያዝዛል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፫–፳፬። ሰዎች ክርስቶ
ስን መከተል፣ መጠመቅ፣ መንፈስ ቅዱስን መቀ
በል፣ እና እስከመጨረሻ መፅናት አለባቸው፣ ፪ ኔፊ
፴፩። የክርስቶስ ትምህርት ሰዎች እንዲያምኑ እና
እንዲጠመቁ ነው፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳–፵።
በቃላቶቻችሁ የማያምኑት፣ በስሜ በውሀ ውስጥ
ለኀጥያታቸው ስርየት ያልተጠመቁት፣ ይፈረድባ
ቸዋል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፸፬።
እግዚአብሔር ንስሀ መግባት እና መጠመቅ ለምን
አስፈላጊ እንደሆነ ለአዳም ገለጸ፣ ሙሴ ፮፥፶፪–፷።
በማጥለቅ መጥመቅ፣ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ
ወዲያው ከውኃ ወጣ፣ ማቴ. ፫፥፲፮ (ማር. ፩፥፲)።
ዮሐንስም በዚያ ብዙ ውኃ ስለነበረ በኤኢዮን ውስጥ
ያጠምቅ ነበር፣ ዮሐ. ፫፥፳፫። ፊልጶስና ጃንደረ
ባው ወደ ውኃ ወረዱ፣ የሐዋ. ፰፥፴፰። በጥምቀት
ከእርሱ ጋር ተቀበርን፣ ሮሜ ፮፥፬ (ቄላ. ፪፥፲፪)።
ጌታችሁንና አዳኛችሁን ወደ ውኃው ተከተሉ፣

፻፹
፪ ኔፊ ፴፩፥፲፫። አልማ፣ ሄላም፣ እና ሌሎች በው
ሃው ውስጥ ጠለቁ፣ ሞዛያ ፲፰፥፲፪–፲፮። ከዛም
በውሃ ውስጥ ታጠልቋቸዋላችሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፭–
፳፮።
ትክክለኛው የማጥመቅ ስርዓት ተገልጿል፣
ት. እና ቃ. ፳፥፸፪–፸፬። በቀብሩ አይነት ድር
ጊት፣ በስሙ በውሀ ውስጥ በመቀበር ተጠመቁ፣
ት. እና ቃ. ፸፮፥፶–፶፩።
አዳም በውሀ ውስጥም ተኛ፣ እናም ከውሀው
ወጣ፣ ሙሴ ፮፥፷፬። ለኃጢያት ስርየት በማጥለቅ
መጠመቅ፣ እ.አ. ፩፥፬።
ለኃጢያት ሥርየት መጠመቅ፣ ተነሣና ተጠመቅ
ከኃጢአትህም ታጠብ፣ የሐዋ. ፳፪፥፲፮።
ከውኃ ጥምቀት በኋላ የኃጢአታችሁ ስርየት በእ
ሳትና በመንፈስ ቅዱስ ይመጣሉ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፯።
ከኃጢአታችሁ ትነፁ ዘንድ ኑ እናም ለንስሀ ተጠ
መቁ፣ አልማ ፯፥፲፬። ያመኑት፣ እናም የተጠመ
ቁት የተባረኩ ናቸው፣ ለኃጢአታቸው ስርየትን
ይቀበላሉና፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፩–፪።
ንስሃን እናም በአዳኛችን እምነትን፣ በጥምቀት
ሃጢያት ስርየትን አውጅ፣ ት. እና ቃ. ፲፱፥፴፩።
ለኃጢያት ስርየት በማጥለቅ መጠመቅ እናምና
ለን፣ እ.አ. ፩፥፬።
ትክክለኛ ስልጣን፣ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ አስ
ተምሩ፣ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም
እያጠመቃችኋቸው፣ ማቴ. ፳፰፥፲፱ (ት. እና ቃ.
፷፰፥፰)።
ሊሚህና ብዙዎች ህዝቦቹ ለመጠመቅ ፈለጉ፤
ነገር ግን በምድሪቱ ከእግዚአብሔር ስልጣን የተሰ
ጠው አንድም አልነበረም፣ ሞዛያ ፳፩፥፴፫። እን
ድታጠምቅ ስልጣንን እሰጥሃለሁ፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፲፱–
፳፩።
የአሮናዊ ክህነት ለኃጢያት ስርየት በማጥ
ለቅ የመጥመቅ ቁልፎችን ይይዛል፣ ት. እና ቃ.
፲፫። በስሜ ለማጥመቅ የተሾሙት እነሱ ናቸው፣
ት. እና ቃ. ፲፰፥፳፱።
መጥምቁ ዮሐንስ ለጆሴፍ ስሚዝና ለኦሊቨር
ካውደሪ የማጥመቅ ስልጣን ሰጣቸው፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፷፰–፷፱።
ለመጠመቅ ብቁነት፣ ንስሀ ግቡ፣ እናም በተወ
ደደው ልጄ ስም ተጠመቁ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፲፩። እና
ንተ ንስሐ መግባት፤ እናም በድጋሚ መወለድ አለ
ባችሁ፣ አልማ ፯፥፲፬። ብቁ ሳትሆኑ እንዳትጠመ
ቁም ተጠንቀቁ፣ ሞር. ፱፥፳፱። ወላጆች ንሰሃ መግ
ባት እናም መጠመቅ እንዳለባቸውና እራሳቸውን
የዋህ እንዲያደርጉ አስተምራቸው፣ ሞሮኒ ፰፥፲።
ለመጠመቅ ፍላጎት ያላቸው ብቁ የሚሆኑበት
ተመድቧል፣ ት. እና ቃ. ፳፥፴፯። ልጆች በስም
ንት አመታቸው ለኃጢያታቸው ስርየት ይጠመ
ቃሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፭፣ ፳፯።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፹፩
በጥምቀት የሚገባ ቃል ኪዳን፣ እርሱን እንደም
ታገለግሉ እናም ትዕዛዛቱን እንደምትጠብቁ ከእ
ርሱ ጋር ቃል ኪዳን ገብታችኋል፣ ሞዛያ ፲፰፥፰–
፲፣ ፲፫።
ንስሀ የገቡ፣ ስሙንም በራሳቸው የወሰዱ፣ እናም
እርሱን እስከመጨረሻ ድረስ ለማገልገል ፍላጎት
ያላቸው በጥምቀት ይወሰዳሉ፣ ት. እና ቃ. ፳፥፴፯።
ለሙታን መጠመቅ፣ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን
ያደርጋሉ፣ ፩ ቆሮ. ፲፭፥፳፱።
ለሙታን ጥምቀት የሚፈጸሙት ለኃጢያቶች
ስርየት ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፳፱፤ ፻፳፯፥፭–፱፤
፻፳፰፥፩፤ ፻፴፰፥፴፫።
ጥምቀት ለህጻናት አይደለም፣ ህጻናትን ማጥ
መቅ በእግዚአብሔር ፊት ከባድ ፌዝ ነው፣ ሞሮኒ
፰፥፬–፳፫።
ልጆቻቸውም ለኀጥያቶቻቸው ስርየት በስምንት
አመታቸው ይጠመቁ፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፳፯። በተ
ጠያቂነት እድሜዎች ከመድረሳቸው በፊት የሞቱት
ልጆች ሁሉ በሰማይ ሰለስቲያል መንግስት ውስጥ
ይድናሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፯፥፲።
ጥሩር
ሰውነትን ከምት ወይም ከጦር መሳሪያ መውጋት
ለመጠበቅ የሚለበስ መሸፈኛ። ቃሉም በተጨማሪ
ሰውን ከፈተና እና ከክፋት ለሚጠብቅ መንፈሳዊ
መለያ ባህርይ ትርጉም ያለው ነው።
የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ፣ ኤፌ.
፮፥፲–፲፰ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፭–፲፰)።
ጥሪ፣ በእግዚአብሔር መጠራት፣
የተጠራበት። ደግሞም መምረጥ፣ መረጠ፣
የተመረጠ (ግስ)፤ መሾም፣ ሹመት፤ መጋቢ፣
መጋቢነት፤ ስልጣን፤ የተመረጠ (ቅጽል
ወይም ስም) ተመልከቱ
በእግዚአብሔር መጠራት ከእርሱ ወይም በእርሱ
በተገቢ ስርዓት ስልጣን በተሰጣቸው የቤተክርስት
ያን መሪዊች በልዩ ሁኔታ እንዲያገለግሉት ምደባን
ወይም ጋብዣን መቀበል ነው።
እጁን በላዩ ጫነበት፣ አዘዘውም፣ ዘኁል.
፳፯፥፳፫። ነቢይ እንድትሆን ሹመት ሰጥቼሀለሁ፣
ኤር. ፩፥፭።
እኔ መረጥኋችሁ እናም ሾምኋችሁ፣ ዮሐ.
፲፭፥፲፮። ጳውሎስ ሐዋርያ እንዲሆን ተጠርቶ ነበር፣
ሮሜ ፩፥፩። በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም
ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም፣ ዕብ. ፭፥፬። ኢየ
ሱስ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት
ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለ ተጠራ፣ ዕብ. ፭፥፲።
በራዕይና በትንቢት መንፈስ መሰረት በእዚህ
ህዝብ ሁሉ መካከል የእግዚአብሔርን ቃል ለመ
ስበክ ተጠርቻለሁ፣ አልማ ፰፥፳፬። ቄሶች ከአለም

ጦርነት
መመስረት በፊት ተጠርተውና ተዘጋጅተው ነበር፣
አልማ ፲፫፥፫።
እግዚአብሔርን ለማገልገል ፍላጎት ካለህ፣ ተጠ
ርተሀል፣ ት. እና ቃ. ፬፥፫። በጠራሁ ስራ ጸንተህ
ቁም፣ ት. እና ቃ. ፱፥፲፬። እስከምትጠራ ድረስ
ለመስበክ እንደተጠራህ አታስብ፣ ት. እና ቃ.
፲፩፥፲፭። ሽማግሌዎች የተመረጡትን ለመሰብ
ሰብ ተጠርተዋል፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፯። ካልተሾመ
በስተቀር ማንም ወንጌሌን ለመስበክ ወይም ቤተ
ክርስቲያኔን ለመግንባት አይችልም፣ ት. እና ቃ.
፵፪፥፲፩። ብዙዎች ተጠርተዋል፣ ነገር ግን የተመ
ረጡት ትንሽ ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፬።
ሰው በእግዚአብሔር መጠራት አለበት፣ እ.አ.
፩፥፭።
ጥበብ። ደግሞም ማስተዋል፤ እውቀት፤
እውነት ተመልከቱ
በትክክል ለመፍረድ ከእግዚአብሔር የሚመጣ
ችሎታ ወይም ስጦታ። ሰው ጥበብን የሚያገኘው
በአጋጣሚና በማጥናት እእንዲሁም የእግዚአብሔ
ርን ምክር በመከተል ነው። ያለ እግዚአብሔር እር
ዳታ፣ ሰው እውነተኛ ጥበብ አይኖረውም (፪ ኔፊ
፱፥፳፰፤ ፳፯፥፳፮)።
እግዚአብሔርም ለሰሎሞን ጥበብ ሰጠው፣
፩ ነገሥ. ፬፥፳፱–፴። ጥበብ መሰረታዊ መመሪያ
ነው፥ ጥበብ አግኝ፣ ምሳ. ፬፥፯። ጥበብን የሚያ
ገኝ ነፍሱን ይወድዳል፣ ምሳ. ፲፱፥፰።
ኢየሱስ በጥበብ ጠነከረ፣ ሉቃ. ፪፥፵፣ ፶፪።
ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ እግዚአብሔርን ይለ
ምን፣ ያዕ. ፩፥፭ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፷፰፣ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፲፩)።
እናንተ ጥበብን ትማሩ ዘንድ እነዚህን ነገሮች እና
ገራችኋለሁ፣ ሞዛያ ፪፥፲፯። በጎልማሳነትህ ዘመን
ጥበብን ተማር፣ አልማ ፴፯፥፴፭።
ቅዱሳን ጥበብ እና ታላቅ የእውቀት ሀብት ያገ
ኛሉ፣ ት. እና ቃ. ፹፱፥፲፱። ደንቆሮውም እራሱን
ትሁት በማድረግ እና ጌታ አምላኩን በመጥራት ጥበ
ብን ይማር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፴፪።
ጥፋት። የጥፋት ልጆች ተመልከቱ
ጦርነት። ደግሞም ሰላም ተመልከቱ
ትግል ወይም መዋጋት፤ በጦር መሳሪያ መዋ
ጋት። ጌታ ጦርነትን የሚፈቅደው ቅዱሳኑ ቤተ
ሰባቸውን፣ ንብረታቸውን፣ መብታቸውን፣ እድ
ላቸውን፣ እና ነጻነታቸውን እንዲጠብቁ ብቻ ነው
(አልማ ፵፫፥፱፣ ፵፭–፵፯)።
ሞሮኒ የህዝቡን፣ መብቶቹን፣ ሀገሩን፣ እና
ሀይማኖቱን ለመጠበቅ ፈለገ፣ አልማ ፵፰፥፲–፲፯።
ጆሴፍ ስሚዝ ስለጦርነት ራዕይ እና ትንቢት
ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፹፯። ጦርነትን አስወግዱና

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ጨው
ሰላም አውጁ፣ ት. እና ቃ. ፺፰፥፲፮፣ ፴፬–፵፮።
ሰዎች እራሳቸውን፣ ጓደኞቻቸውን፣ እና ንብረ
ትን በመጠበቅ ጥፋተኞች እንደማይሆኑ እናምና
ለን፣ ት. እና ቃ. ፻፴፬፥፲፩።
በህግ በመታዘዝ፣ በማክበርና በመደገፍ እናምና
ለን፣ እ.አ. ፩፥፲፪።
ጨው
በጥንት አለም ውስጥ የሚጠቀሙበት ምግብን
ለረጅም ጊዜ ማቆያ፤ ይህም ለህይወት አስፈላጊ
እንደሆነ ይታይ ነበር።
የሎጥም ሚስት የጨው ሐውልትም ሆነች፣
ዘፍጥ. ፲፱፥፳፮።
እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ ማቴ. ፭፥፲፫
(ሉቃ. ፲፬፥፴፬፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፲፫)።
የጌታ የቃል ኪዳን ህዝቦች እንደምድር ጨው
ሆነው ይቆጠራሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፴፱–፵። ቅዱ
ሳን የሰዎች አዳኞች እስካልሆኑ ድረስ፣ ጣዕሙን
እንዳጣ ጨው ይሆናሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፫፥፱–፲።
ጭንቀት። ደግሞም መገሰጽ፣ ተግሳጽ፤
መፅናት፤ መፈተን፣ ፈተና፤ ማሳደድ፣
መሳደድ ተመልከቱ
በመከራ—በፈተናዎች፣ በችግርች፣ እና በጭን
ቀት—ሰው ወደ ጌታ በመሄድ ወደ መንፈሳዊ እድ
ገት እና ዘለአለማዊ እርምጃ የሚመሩ ብዙ አጋጣሚ
ዎች ሊኖረው ይችላል።
እግዚአብሔር እራሱ ከመከራችሁና ከጭንቀታ
ችሁ ሁሉ አድናችኋል፣ ፩ ሳሙ. ፲፥፲፱። በተጨነቁ
ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፣ መዝ. ፻፯፥፮፣ ፲፫፣
፲፱፣ ፳፰። ጌታም የጭንቀት እንጀራን ቢሰጥህም
አስተማሪህ እንግዲህ ከአንተ አይሰወርም፣ ኢሳ.
፴፥፳–፳፩።
ለሁሉም ነገሮች ተቃራኒ መኖር አስፈላጊ ነው፣
፪ ኔፊ ፪፥፲፩።
መራራውን ካላወቁ ጣፋጩን ማወቅ አይችሉም፣
ት. እና ቃ. ፳፱፥፴፱። ጭንቀትህ ለትንሽ ጊዜም
ቢሆን ነው፣ ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፯–፰። እነዚህ ነገ
ሮች ሁሉ ለአንተ ልምድ እንደሚሰጡህ እና ለአንተ
ጥቅም እንደሆኑም እወቅ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፪፥፭–፰።
የጥሩውን ሽልማት እንዲያውቁ ዘንድ፣ መራራ
ውን ይቀምሳሉ፣ ሙሴ ፮፥፶፭።
ጳውሎስ። ደግሞም የጳውሎስ መልእክቶች
ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ የነበረ ሐዋሪያ። የጳውሎስ
እብራውያን ስም ሳዖል ነበር፣ እናም ወደ አህዛብ
ተልዕኮውን እስከጀመረበት ጊዜ ድረስ በዚህ ስም

፻፹፪
ይታወቅ ነበር። ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያኗን ያሳ
ድድ ነበር ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ራዕይን ካየ
በኋላ ወደ እውነቱ ተቀይሮ ነበር። ጳውሎስ በሶስት
ታላቅ የሚስዮን ጉዞዎች ሄደ እናም ብዙ ደብዳቤ
ዎችን ለቅዱሳን ጻፈ። ከእነዚህ ደብዳቤዎች መካ
ከል አስራ አራቱ ዛሬ የአዲስ ኪዳን ክፍል ናቸው።
በመጨረሻው ወደ ሮሜ እንደ እስረኛ ተወስዶ ነበር
እናም ምናልባት በጸደይ በ፷፭ ዓ.ም. ውስጥ ተገ
ደለ።
ለእስጢፋኖስ መወገር ፈቃድ ሰጠ፣ የሐዋ.
፯፥፶፯–፰፥፩። ቅዱሳንን አሳደደ፣ የሐዋ. ፰፥፫።
ወደ ደማስቆ ሲጓዝ ኢየሱስን አየ፣ የሐዋ. ፱፥፩–፱።
በሐናንያ ተጠመቀ፣ የሐዋ. ፱፥፲–፲፰። ወደ አረብ
ከሄደ በኋላ፣ ለመስበክ ወደ ደማስቆ ሄደ፣ የሐዋ.
፱፥፲፱–፳፭ (ገላ. ፩፥፲፯)። ከተቀየረ ከሶስት አመት
በኋላ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ፣ የሐዋ. ፱፥፳፮–፴
(ገላ. ፩፥፲፰–፲፱)። ለሶስት ጊዜ በሚስዮን ጉዞ ሄደ፣
ወንጌልን ሰበከ፣ እናም በሮሜ ግዛት በተለያዩ ክፍ
ሎች ውስጥ የቤተክርስቲያኗን ቅርንጫፎች አደ
ራጀ፣ የሐዋ. ፲፫፥፩–፲፬፥፳፮፤ ፲፭፥፴፮–፲፰፥፳፪፤
፲፰፥፳፫–፳፩፥፲፭። ከሶስተኛው የሚስዮን ጉዞው
ወደ ኢየሩሳሌም ሲመለስ፣ ታሰረ እና ወደ ቂሣር
ያም ተላከ፣ የሐዋ. ፳፩፥፯–፳፫፥፴፭። በቂሣርያም
ለሁለት አመት ታሰረ፣ የሐዋ. ፳፬፥፩–፳፮፥፴፪።
ወደ ሮሜ በፍርድ ቤት ለመቅረብ ተላከ እናም በመ
ንገዱም መርከቡ ሰመጠ፣ የሐዋ. ፳፯፥፩–፳፰፥፲፩።
ጴንጤናዊው ጲላጦስ
በይሁዳ ውስጥ ከሮሜ የመጣ ገዢ፤ ከ፳፮–
፴፮ ም.ዓ. (ሉቃ. ፫፥፩)። የአይሁዳ ህዝብን እና
ሀይማኖታቸውን ይጠላ ነበር እናም አንዳንድ የገሊላ
ሰዎችን አስገድሏል (ሉቃ. ፲፫፥፩)። ኢየሱስ ተከ
ሰሰ እናም በጲላጦስ ፊት እንዲሰቀል ተኮነነ (ማቴ.
፳፯፥፪፣ ፲፩–፳፮፣ ፶፰–፷፮፤ ማር. ፲፭፤ ሉቃ. ፳፫፤
ዮሐ. ፲፰፥፳፰–፲፱፥፴፰)።
ጴጥሮስ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በቅፍርናሆም ከሚስቱ
ጋር ይኖር የነበረ የቤተሳይዳ አሳ አጥማጅ ጴጥሮስ
በመጀመሪያ ስምዖን (፪ ጴጥ. ፩፥፩) ተብሎ ይታ
ወቅ ነበር። ኢየሱስ የጴጥሮስን ባለቤት እናትን ፈወሰ
(ማር. ፩፥፳፱–፴፩)። ጴጥሮስ ከወንድሙ እንድርያስ
ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ ድቀ መዛሙርት እንዲሆን
ተጠርቶ ነበር (ማቴ. ፬፥፲፰–፳፪፤ ማር. ፩፥፲፮–፲፰፤
ሉቃ. ፭፥፩–፲፩)። “ገላጭ” ወይም “አለት” የሚል
ትርጉም ያለው ኬፋ የሚባለው ስሙ ለእርሱ በጌታ
የተሰጠው ነበር (ዮሐ. ፩፥፵–፵፪፤ ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐ.
፩፥፵፪ [ተጨማሪ])። አዲስ ኪዳን የጴጥሮስን አን
ዳንድ ስጋዊ ደካማነቶችን ቢጠቅስም፣ ይህም እነ
ዚህን እንዳሸነፈና በኢየሱስ ክርስቶስ በነበረው እም
ነት ጠንካራ እንደሆነ ያሳያሉ።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፹፫
ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ እና የእግዚአብሔር
ልጅ እንደሆነ መሰከረ (ዮሐ. ፮፥፷፰–፷፱)፣ እናም
ጌታ የመንግስትን ቁልፎች በምድር ላይ እንዲይዝ
መረጠው (ማቴ. ፲፮፥፲፫–፲፱)። በመቀየሪያ ተራራ
ላይ፣ ጴጥሮስ የተቀየረውን አዳኝ፣ እናም ሙሴንና
ኢልያ (ኤልያስን) አየ (ማቴ. ፲፯፥፩–፱)።
ጴጥሮስ በጊዜው ዋና ሐዋሪያ ነበር። ከአዳኝ
ሞት፣ ትንሳኤ፣ እና ማረግ በኋላ፣ ቤተክርስቲያኗን
ሰበሰበ እና የአስቆሮቱ ይሁዳን ለመተካት ሐዋሪያ
እንዲመረጥ መመሪያ ሰጠ (የሐዋ. ፩፥፲፭–፳፮)።
ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ሽባ የነበረ
ሰውን ፈወሱ (የሐዋ. ፫፥፩–፲፮) እናም ከእስር ቤት
በተአምራት ተለቀቁ (የሐዋ. ፭፥፲፩–፳፱፤ ፲፪፥፩–
፲፱)። በጴጥሮስ አገልግሎት ነው ወንጌሉ ለመጀ
መሪያ ጊዜ ለአህዛቦች የተከፈተው (የሐዋ. ፲–፲፩)።
በኋለኛው ቀናት፣ ጴጥሮስ፣ ከያዕቆብና ከዮሐንስ
ጋር፣ ከሰማይ መጡ እና የመልከ ጼዴቅ ክህነትን
እና የዚህን ቁልፎች ለጆሴፍ ስሚዝ እና ለኦሊቨር
ካውደሪ ሰጡ (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪–፲፫፤ ፻፳፰፥፳)።
መጀመሪያይቱ የጴጥሮስ መልእክት፣ የመጀመ
ሪያው መልእክት ከባቢሎን (ምናልባት ሮሜ) የተ
ጻፈ ነበር እናም አሁን እስያ ታናሽ ተብሎ ለሚታ
ወቀው ቦታ ኒሮ ክርስቲያኖችን ማሳደድ ከጀመረ
ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነበር የተላከው።
ምዕራፍ ፩ ስለክርስቶስ እንደ ቤዛ አስቀድሞ
መቀባት ይናገራል። ምዕራፍ ፪–፫ ክርስቶስ የቤተ
ክርስቲያኗ ዋና የማዕዘን ድንጋይ እንደሆነ፣ ቅዱ
ሳን ልዑል ክህነትን እንደያዙ፣ እና ክርስቶስ በነ
ፍስ እስር ቤት ውስጥ እንደሰበከ ይገልጻሉ። ምዕ
ራፍ ፬–፭ ወንጌሉ ለምን ለሙታን እንደሚሰበክ እና
ለምን ሽማግሌዎች መንጋዎችን መመገብ እንዳለ
ባቸው ይገልጻሉ።
ሁለተኛይቱ የጴጥሮስ መልእክት፣ ምዕራፍ ፩
ቅዱሳንን ጥሪአቸውን እና ምርጫቸውን እንዲያረ
ጋግጡ ይለምናል። ምዕራፍ ፪ ስለሀሰት አስተማሪ
ዎች ያስጠነቅቃል። ምዕራፍ ፫ ስለኋለኛው ቀናት
እና ስለክርስቶስ ዳግም ምፅዓት ይናገራል።
ጸሀፊ
ብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ይህን ስም በተለያዩ
ሁኔታዎች ይጠቀሙባቸዋል፥ (፩) በብሉይ ኪዳን
ውስጥ፣ የጸሀፊው ዋና ሀላፊነት ቅዱሣት መጻህፍ
ትን መገልበጥ ነው (ኤር. ፰፥፰)። (፪) ጸሀፊዎች
በአዲስ ኪዳን ውስጥ በብዙ ጊዜ ተጠቅሰዋል እናም
አንዳንዴም ጠበቃዎች ወይም የህግ መምህራን ተብ
ለው ይጠራሉ። እነርሱም ህግን በመዘርዘር አሳድገ
ዋል እናም በጊዜአቸው ጉዳዮችም ይጠቀሙባቸው
ነበር (ማቴ. ፲፫፥፶፪፤ ማር. ፪፥፲፮–፲፯፤ ፲፩፥፲፯–
፲፰፤ ሉቃ. ፲፩፥፵፬–፶፫፤ ፳፥፵፮–፵፯)።

ጸሎት
ጸሎት። ደግሞም ለምን፤ ማምለክ፤ ማሰላሰል፤
አሜን ተመልከቱ
ከእግዚአብሔር ጋር በአምልኮ በመነጋገር ሰው
ምስጋናዎች የሚሰጥበት እና በረከቶችን የሚጠይ
ቅበት መንገድ። ጸሎት የሚቀረቡት ለሰማይ አባት
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። ጸሎቶች በከፍተኛ
ድምፅ ወይም በጸጥታ ለመቅረብ ይችላሉ። የሰው
ሀሳቦች ወደ እግዚአብሔር የሚመሩ ከሆኑ ጸሎት
ለመሆን ይችላሉ። የጻድቅ መዝሙር ለእግዚአብ
ሔር ጸሎት ይሆናል (ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፪)።
የጸሎት አላማ የእግዚአብሔርን ፍላጎት ለመ
ቀየር ሳይሆን፣ ለእራሳችን እና ለሌሎች እግዚአ
ብሔር ፍላጎቱን ለመስጠት የሚፈለገውን በረከቶ
ችን ለማግኘት ነው፣ ነገር ግን ያን ለማግኘት መጠ
የቅ አለብን።
ለአብ በክርስቶስ ስም እንጸልያለን (ዮሐ.
፲፬፥፲፫–፲፬፤ ፲፮፥፳፫–፳፬)። ምኞታችን የክርስቶስ
ምኞት ሲሆኑ በእውነትም በክርስቶስ ስም ለመጸ
ለይ እንችላለን (ዮሐ. ፲፭፥፯፤ ት. እና ቃ. ፵፮፥፴)።
ከእዚያም እግዚአብሔር ሊሰጣቸው የሚችለውን
ትክክለኛ ነገሮችን ለመቀበል እንጠይቃለን (፫ ኔፊ
፲፰፥፳)። አንዳንድ ጸሎቶች መልስ አያገኙም ምክ
ንያቱም እነዚህ የክርስቶስ ፍላጎት ስላልሆኑ ግን
ከሰው የራስ ወዳድነት የሚመጡ ስለሆኑ ነው (ያዕ.
፬፥፫፤ ት. እና ቃ. ፵፮፥፱)። በእርግጥም፣ ጻድቅ
ላልሆኑ ነገሮች እግዚአብሔርን ከጠየቅን፣ ይህም
ያስኮንነናል፣ (ት. እና ቃ. ፹፰፥፷፭)።
በዚያን ጊዜም በእግዚአብሔር ስም መጠራት
ተጀመረ፣ ዘፍጥ. ፬፥፳፮። መሠውያ የሠራበት
ቦታ አብራም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ፣ ዘፍጥ.
፲፫፥፬። የአብርሐም አገልጋይ ይስሐቅ ሚስት ለማ
ግኘት እርዳታ ለማግኘት ጸለየ፣ ዘፍጥ. ፳፬፥፲–
፲፱። ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብ
ሔርን እበድል ዘንድ ይህ ከእኔ ይራቅ፣ ፩ ሳሙ.
፲፪፥፳፫። እግዚአብሔር የጻድቃንን ጸሎት ይሰ
ማል፣ ምሳ. ፲፭፥፳፱። እናንተ ትሹኛላችሁ፥ በፍ
ጹም ልባችሁም ከሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ፣ ኤር.
፳፱፥፲፪–፲፫።
ስለሚያሳድዱአችሁም ጸልዩ፣ ማቴ. ፭፥፵፬
(ሉቃ. ፮፥፳፰፣ ፫ ኔፊ ፲፪፥፵፬)። ስትጸልይ በስ
ውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ ማቴ. ፮፥፭–፰ (፫ ኔፊ
፲፫፥፭–፰)። እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፣
ማቴ. ፮፥፱–፲፫ (ሉቃ. ፲፩፥፪፣ ፫ ኔፊ ፲፫፥፱)።
ለምኑ፥ ይሰጣችሁማል፤ ፈልጉ፥ ታገኙማላችሁ፣
ማቴ. ፯፥፯ (፫ ኔፊ ፲፬፥፯፣ ት. እና ቃ. ፬፥፯፣
፮፥፭፣ ፷፮፥፱)። ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፣
ማቴ. ፲፬፥፳፫። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፣
ማቴ. ፳፮፥፵፩ (ማር. ፲፬፥፴፰፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፭–
፲፰፣ ት. እና ቃ. ፴፩፥፲፪)። በምንም ሳይጠራጠር
በእምነት ይለምን፣ ያዕ. ፩፥፭–፮ (ት. እና ቃ.

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ጸብ
፵፪፥፷፰፣ ፵፮፥፯)። እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ
ተናዘዙ። ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው
ይጸልይ፤ የጻድቅ ሰው ጸሎትበሥራዋ እጅግ ኃይል
ታደርጋለች፣ ያዕ. ፭፥፲፮።
በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን፣ ፪ ኔፊ
፴፪፥፰–፱። በሀይለኛ ፀሎት ወደእርሱ ጮህኩኝ፣
ኢኖስ ፩፥፬። ለብዙ ቀናት ፆሜአለሁ እንዲሁም
ፀልያለሁ፣ አልማ ፭፥፵፭–፵፮ (አልማ ፳፮፥፳፪)።
እራሳቸውን በብዙ ጸሎትና ፆም አተጉ፣ አልማ
፲፯፥፫። ፀሎትን እና አምልኮትን በተመለከተ የተ
ናገረውን ታስታውሳላችሁን፣ አልማ ፴፫፥፫። ራሳ
ችሁን ዝቅ አድርጉ፣ እናም ወደ እርሱ ፀሎታች
ሁን አታቋርጡ፣ አልማ ፴፬፥፲፰–፳፯። በስራዎችህ
ሁሉ ከጌታ ጋር ተማከር፣ አልማ ፴፯፥፴፯። ዘወ
ትር በስሜ ወደ አብ መፀለይ ይኖርባችኋል፣ ፫ ኔፊ
፲፰፥፲፱–፳። ዘወትር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በስሜ
ፀልዩ፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፳፩። ኢየሱስ ወደ አብ ጸለየ፣
፫ ኔፊ ፲፱፥፴፩–፴፬ (ዮሐ. ፲፯፣ ፫ ኔፊ ፲፰፥፲፮)።
ህዝቡን ፀሎታቸውን በልባቸው መፀለይም እንዳያ
ቆሙ አዘዛቸው፣ ፫ ኔፊ ፳፥፩። ወደ እግዚአብሔር
ቢፀልይ ከእውነተኛ ፍላጎት ካልሆነ በቀር ምንም
አይጠቅመውም፣ ሞሮኒ ፯፥፮–፱።
የማያስፈልጉህን ነገሮች አትጠይቅ፣ ት. እና ቃ.
፰፥፲። ድል ታደርግ ዘንድ ዘወትር ጸልይ፣
ት. እና ቃ. ፲፥፭። ድምጽህን አውጥተህ፣ እንዲ
ሁም በልብህ እንድትጸልይ አዝሃለሁ፣ ት. እና ቃ.
፲፱፥፳፰። በእምነት ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ይሰጣች
ዋል፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፲፬። ወደ ጸሎት ቤት ሂድ
እናም በቅዱስ ቀኔም ስነስራአቶችህን አቅርብ፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፱ (ማቴ. ፳፩፥፲፫)። ወላጆች
ልጆቻቸውን እንዲጸልዩ ያስተምሩ፣ ት. እና ቃ.
፷፰፥፳፰። ጌታ አምላካቸው ጸሎታቸውን ለማ
ዳመጥ ዘግይቷል፣ ት. እና ቃ. ፻፩፥፯–፰ (ሞዛያ
፳፩፥፲፭)። ትሁት ሁን፤ እና ጌታ አምላክህ ለጸሎ
ቶችህም መልስ ይሰጥሀል፣ ት. እና ቃ. ፻፲፪፥፲።
አዳም በወልድ ስም እግዚአብሔርን እንዲጠራ
ታዘዘ፣ ሙሴ ፭፥፰። አብ እና ወልድ ለጆሴፍ ስሚዝ
ጸሎቱን ለመመለስ መጡ፣ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፩–፳።
ጸብ። ደግሞም አመጽ ተመልከቱ
ጠብ፣ ሁከታ፣ መከራከር፣ መጨቃጨቅ፣ እና
ክርክር። ጸብ፣ በልዩም በጌታ ቤተክርስቲያን አባ
ላትና በቤተሰብ አባላት መካከል፣ ጌታን የሚያስ
ደስት አይደለም።
በእኔና በአንተ መካከል ጠብ አይኑር፣ ዘፍጥ.
፲፫፥፰። በትዕቢት ጠብ ብቻ ይሆናል፣ ምሳ. ፲፫፥፲።
ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር
ካለው፣ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ይቅር
በሉ፣ ቄላ. ፫፥፲፫። ሞኝነት ካለው ምርመራና ከጠብ
ራቅ፣ ቲቶ ፫፥፱።

፻፹፬
ጌታ ሰዎችን እርስ በራስ እንዳይጣሉ አዘዘ፣
፪ ኔፊ ፳፮፥፴፪። ልጆቻችሁ እርስ በርሳቸውም
እንዲጣሉ አትፍቀዱ፣ ሞዛያ ፬፥፲፬። አልማ
በቤተክርስቲያን አባላት መካከል ጸብ እንዳይ
ኖር አዘዘ፣ ሞዛያ ፲፰፥፳፩። ሰይጣን አሉባል
ታን፣ እናም ፀብን ያሰራጫል፣ ሔለ. ፲፮፥፳፪።
ዲያብሎስ የፀብ አባት ነው እናም የሰዎችን ልብ
እርስ በርስ እንዲጣሉ ያደርጋል፣ ፫ ኔፊ ፲፩፥፳፱
(ሞዛያ ፳፫፥፲፭)።
ብዙ ጸብ እንዳይኖር ወንጌሌን መስርቱ፣
ት. እና ቃ. ፲፥፷፪–፷፬። እርስ በራስም መጣላትን
አቁሙ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፳፫።
ጸጋ። ደግሞም መሀሪ፣ ምህረት፤ ኢየሱስ
ክርስቶስ፤ የኃጢያት ዋጋን መክፈል፣
የኃጢያት ክፍያ፤ ደህንነት ተመልከቱ
ወንዶች እና ሴቶች ታማኝ ከሆኑ፣ ንስሀ ከገቡና፣
እና ትእዛዛትን ለማክበር ጥረታቸውን ሁሉ በማድ
ረግ በዚህ ህይወት በረከቶችን እና ዘለአለማዊ ህይ
ወትን እና ዘለአለማዊነትን ለማግኘት ከእግዚአብ
ሔር የሚመጣ የሚያስችል ሀይል። እንደዚህ አይ
ነት እርዳታ ወይም ጥንካሬ የሚሰጠው በእግዚአ
ብሔር ምህረትና ፍቅር በኩል ነው። እያንዳንዱ
ስጋዊ ሰው በአዳም ውድቀት ምክንያት እና በሰው
ደካማነት ምክንያት መለኮታዊ ጸጋ ያስፈልገዋል።
ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ፣
ዮሐ. ፩፥፲፯። በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንድናለን፣
የሐዋ. ፲፭፥፲፩ (ሮሜ ፫፥፳፫–፳፬፣ ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፲፬)። ወደ ጸጋው በእምነት መግባትን አግ
ኝተናል፣ ሮሜ ፭፥፪። ጸጋው በእምነት አድኖአ
ችኋልና፣ ኤፌ. ፪፥፰። የእግዚአብሔር ጸጋ ያድ
ናል፣ ቲቶ ፪፥፲፩። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እን
ቅረብ፣ ዕብ. ፬፥፲፮። እግዚአብሔር ለትሑታን ግን
ጸጋን ይሰጣል፣ ፩ ጴጥ. ፭፥፭።
በቅዱሱ መሲህ መልካም ሥራዎች፣ ምህረ
ትና ፀጋ በስተቀር፣ በእግዚአብሔር ፊት ማንም
ስጋ ሊኖር አይችልም፣ ፪ ኔፊ ፪፥፰። የምትድኑት
በእግዚአብሔር ፀጋ ውስጥ እና በእርሱ በኩል ብቻ
ነው፣ ፪ ኔፊ ፲፥፳፬። በጸጋ የምንድነው የምንችለ
ውን ካደረግን በኋላ ነው፣ ፪ ኔፊ ፳፭፥፳፫። እነዚ
ህን ነገሮች የማድረግ ኃይል ያለን በፀጋው ነው፣
ያዕቆ. ፬፥፯። ሰዎች እንደሥራቸውም ከፀጋም ወደ
ፀጋ ይመልሳቸዋል፣ ሔለ. ፲፪፥፳፬። ፀጋዬ ለየዋሆች
እና እራሳቸው ትሁት ለሚያደርጉ በቂ ነው፣ ኤተር
፲፪፥፳፮–፳፯። ሞሮኒ አህዛብ ልግስና ይኖራቸው
ዘንድ ጸጋ እንዲኖራቸው ጸለየ፣ ኤተር ፲፪፥፴፮፣
፵፩። በእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ፍጹም ሆነ
ሀል፣ ሞሮኒ ፲፥፴፪–፴፫።
ኢየሱስ ጸጋ ለጸጋ ተቀበለ፣ ት. እና ቃ. ፺፫፥፲፪–
፲፫፣ ፳።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፹፭
ጻድቅ፣ ጽድቅ። ደግሞም መራመድ፣
ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ (መሄድ)፤
ቅንነት፤ ብቁ፣ ብቁነት፤ ኃጢያተኛ፣ አመፃ፤
የእግዚአብሔር ትእዛዛት ተመልከቱ
ጻድቅ፣ ቅዱስ፣ ምግባረ ጥሩ፣ ቅን መሆን፤ ለእ
ግዚአብሔር ትእዛዛት ታዛዥ በመሆን መስራት፤
ኃጢያትን ማስወገድ።
ጌታ ጻድቅን ይባርካል፣ መዝ. ፭፥፲፪። የእግ
ዚአብሔር ዓይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው፣ መዝ.
፴፬፥፲፭፣ ፲፯ (፩ ጴጥ. ፫፥፲፪)። ጻድቃን በበዙ ጊዜ
ሕዝብ ደስ ይለዋል፣ ምሳ. ፳፱፥፪ (ት. እና ቃ.
፺፰፥፱–፲)።
ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፣
ማቴ. ፭፥፮ (፫ ኔፊ ፲፪፥፮)። አስቀድማችሁ የእግ
ዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ፣ ማቴ.
፮፥፴፫። ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ፣
ማቴ. ፳፭፥፵፮። የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ
ኃይል ታደርጋለች፣ ያዕ. ፭፥፲፮።
ፃድቅ የሆነ በእግዚአብሔር የተወደደ ነው፣
፩ ኔፊ ፲፯፥፴፭። ፃድቃንን ይጠብቃል፣ መፍ
ራት የለባቸውም፣ ፩ ኔፊ ፳፪፥፲፯፣ ፳፪። በህ
ዝቦቹ ፅድቅ ምክንያት ሰይጣን ኃይል የለውም፣
፩ ኔፊ ፳፪፥፳፮። ፅድቅ ከሌለ ደስታም የለም፣
፪ ኔፊ ፪፥፲፫። ፃድቃን የእግዚአብሔርን መንግ
ስት ይወርሳሉ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፰። የእውነት ቃላት
ጻድቆች አይፈሯቸውም፣ ፪ ኔፊ ፱፥፵። ሰዎች ሁሉ
ወደ ፃድቁ መንገድ ይለወጣሉ፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፭–
፳፮። የፃድቃኖች ስም በህይወት መፅሐፍ ይፃፋል፣
አልማ ፭፥፶፰። የፅድቅ ተፈጥሮ ተቃራኒ በሆነው
ነገር ክፋትን በመስራት ደስታን ተመኝታችኋል፣
ሔለ. ፲፫፥፴፰።
የጻድቅን መዝሙር ለእኔ ጸሎት ነው፣
ት. እና ቃ. ፳፭፥፲፪። የጽድቅንም ጥሩር ለብሳ
ችሁ ቁሙ፣ ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፮ (ኤፌ. ፮፥፲፬)።
ለእነሱም የጻድቃን መሞት ጣፋጭ ትሆና
ለች፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፵፮። ጻድቆች ከእያንዳ
ንዱ ሀገሮች ተሰብሰበው ይወጣሉ፣ ት. እና ቃ.
፵፭፥፸፩። ሰዎች ጥሩ ስራን ብዙ ጻድቅነቶ
ችን በራሳቸው ነጻ ፈቃድ መስራት አለባቸው፣
ት. እና ቃ. ፶፰፥፳፯። የጻድቅ ስራ የሚሰራው በዚህ
አለም ሰላም እና በወዲያኛው አለምም ዘለአለማዊ
ህይወትን ይቀበላል፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፳፫። በዳ
ግም ምፅዓት፣ ጻድቅ እና ክፉዎች በሙሉ ይለያ
ያሉ፣ ት. እና ቃ. ፷፫፥፶፬። የሰማይ ሀይሎች በጽ
ድቅ መሰረታዊ መርሆች ብቻ የሚካሄድ ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፩፥፴፮። በጻድቃን መካከል ሰላም
ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፴፰፥፳፪።
የፅዮን ህዝብ በጽድቅ ኖሩ፣ ሙሴ ፯፥፲፰። አብ
ርሐም የጽድቅ ተከታይ ነበር፣ አብር. ፩፥፪።

ጾም፣ መጾም
ጾም፣ መጾም። ደግሞም ምፅዋት፣ የምፅዋት
ስጦታ፤ በኩራት፤ በጎ ድርገት፤ ደሀ
ተመልከቱ
ወደ ጌታ ለመቅረብና በረከቶቹን ለመጠየቅ
ከመብላት ወይም ከመጠጣት በፈቃደኛነት መቆ
ጠብ። ግለሰቦችና ቡድኖች ሲጾሙ፣ የእግዚአብ
ሔርን ፈቃድ ለማወቅ እና ታላቅ የመንፈስ ጥንካሬ
ለማሳደግ ደግመውም መጸለይ ይገባቸዋል። መጾም
ሁልጊዜም የእውነተኛ ታማኞች ድርጊት ነበር።
ዛሬ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ፣ በየወሩ አንድ ሰን
በት ቀን ለጾም ተለይቶ የተቀመጠ ነው። በእዚህ
ጊዜ፣ የቤተክርስቲያኗ አባላት ለጊዜ ምግብ አይበ
ሉም ውሀም አይጠጡም። ከእዚያም ለእነዚህ ምግ
ቦች ይከፍሉአቸው የነበሩትን ገንዘቦች ለቤተክርስ
ቲያኗ ይሰጣሉ። ይህም ገንዘብ የጾም በኩራት ይባ
ላል። ቤተክርስቲያኗም እነዚህን የጾም በኩራት ደሀ
ዎችንና እርዳታ የሚፈልጉትን ለመርዳት ትጠቀ
ምበታለች።
ጾምን፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመንን፣ ዕዝ.
፰፥፳፩–፳፫፣ ፴፩። በሰማይም አምላክ ፊት እጾ
ምና እጸልይ ነበር፣ ነሀ. ፩፥፬። ለእኔም ጹሙ፤
ሦስት ቀን ሌሊቱንና ቀኑን አትብሉም አትጠጡም፣
አስቴ. ፬፥፲፮። ነፍሴንም በጾም አደከምኋት፣ መዝ.
፴፭፥፲፫። እኔስ የመረጥሁት ጾም ይህ አይደለምን፣
ኢሳ. ፶፰፥፫–፲፪። ማቅ ለብሼ በአመድም ላይ ሆኜ
ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ
አምላክ አቀናሁ፣ ዳን. ፱፥፫። በፍጹም ልባችሁ፥
በጾምም ወደ እኔ ተመለሱ፣ ኢዩ. ፪፥፲፪። የነነዌም
ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ፤ ለጾም አዋጅ ነገሩ፣
ዮና. ፫፥፭።
ኢየሱስ ለአርባ ቀንና አርባ ሌሊትም ጾመ፣
ማቴ. ፬፥፪ (ዘፀአ. ፴፬፥፳፰፣ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፰፣
ሉቃ. ፬፥፩–፪)። እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ፣
ማቴ. ፮፥፲፰ (፫ ኔፊ ፲፫፥፲፮)። ይህ ዓይነት ግን ከጸ
ሎትና ከጦም በቀር አይወጣም፣ ማቴ. ፲፯፥፳፩።
በፀሎታችሁና ፆማችሁ ቀጥሉ፣ ኦምኒ ፩፥፳፮
(፬ ኔፊ ፩፥፲፪)። ወደ አምላካቸው መፀለይ እናም
መፆም ጀመሩ፣ ሞዛያ ፳፯፥፳፪። እነዚህን ነገ
ሮች ለራሴ ለማወቅ ለብዙ ቀናት ፆሜአለሁ እንዲ
ሁም ፀልያለሁ፣ አልማ ፭፥፵፮። የእግዚአብሔር
ልጆች በአንድ ላይ በመሆን ፆሙና ፀለዩ፣ አልማ
፮፥፮። የሞዛያ ልጆች እራሳቸውን በብዙ ጸሎትና
ፆም አተጉ፣ አልማ ፲፯፥፫፣ ፱። ብዙ ኔፋውያን
ከሞቱ በኋላ የጾምና የጸሎት ጊዜ ተከተለ፣ አልማ
፳፰፥፭–፮። እጅግ ፆሙ፣ እናም ፀለዩ፣ አልማ
፵፭፥፩ (ሔለ. ፫፥፴፭)።
ጾምህ ፍጹማዊ እንዲሆን፣ ምግብህን በአንድ
ልብ አዘጋጀት፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፫–፲፬። በመጸ
ለይ እና በመጾም እንድትቀጥሉ ትእዛዝ እሰጣችኋ
ለሁ፣ ት. እና ቃ. ፹፰፥፸፮።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ፅዮን
ፅዮን። ደግሞም ሔኖክ፤ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም
ተመልከቱ
ንጹህ ልብ ያለው (ት. እና ቃ. ፺፯፥፳፩)። ፅዮን
ደግሞም ንጹህ ልብ ያለው የሚኖርበት ቦታም ማለት
ነው። በሔኖክ እና በህዝቡ የተገነባች እና በኋላም
ወደሰማይ የተወሰደች ከተማ በጽድቅ ምክንያት
ፅዮን ተብላ ተጠርታለች (ት. እና ቃ. ፴፰፥፬፤ ሙሴ
፯፥፲፰–፳፩፣ ፷፱)። በኋለኛው ቀናት ፅዮን የምትባል
ከተማ በጃክሰን ግዛት፣ ምዙሪ (ዩናይትድ ስቴትስ
ኦፍ አሜሪካ) አካባቢ ትገነባለች፣ ወደዚህችም የእስ
ራኤል ጎሳዎች ይሰበሰባሉ (ት. እና ቃ. ፻፫፥፲፩–፳፪፤
፻፴፫፥፲፰)። ቅዱሳን በአለም በሚኖሩበት በማንኛ
ውም ቦታ ፅዮንን እንዲገነቡ ተበራርተዋል።
የዳዊት ከተማ ፅዮን ተብላ ትጠራ ነበር፣ ፩ ነገሥ.
፰፥፩። ከፅዮን ህግ ይወጣል፣ ኢሳ. ፪፥፪–፫ (ሚክ.
፬፥፪፣ ፪ ኔፊ ፲፪፥፪–፫)። ቤዛ ወደ ፅዮን ይመጣል፣
ኢሳ. ፶፱፥፳። አንዱንም ከአንዲት ከተማ፣ ሁለ
ቱንም ከአንድ ወገን እወስዳችኋለሁ፥ ወደ ጽዮ
ንም አመጣችኋለሁ፣ ኤር. ፫፥፲፬። በጽዮን ተራ
ራና በኢየሩሳሌም መድኃኒት ይገኛል፣ ኢዩ. ፪፥፴፪
(አብድ. ፩፥፲፯)።
የእኔን ፅዮን ለማምጣት የፈለጉት የተባረኩ
ናቸው፣ ፩ ኔፊ ፲፫፥፴፯። የፅዮን ሴት ልጆች ትዕቢ
ተኛ ናቸው፣ ፪ ኔፊ ፲፫፥፲፮ (ኢሳ. ፫፥፲፮)። በፅዮን
ለሚዝናናው ወዮለት፣ ፪ ኔፊ ፳፰፥፲፱–፳፭።
ፅዮንን ለማምጣት እና ለመመስረት እሹ፣
ት. እና ቃ. ፮፥፮ (ት. እና ቃ. ፲፩፥፮)። የፅዮንን
መሰርት ለማስፋት በታላቅ ኃይል አነሳስቼዋለሁ፣
ት. እና ቃ. ፳፩፥፯። አዲስቷ ኢየሩሳሌም ፅዮን
ተብላ ትጠራለች፣ ት. እና ቃ. ፵፭፥፷፮–፷፯።
ኢንድፐንደንስ፣ ምዙሪ የፅዮን ከተማ ቦታ ነች፣
ት. እና ቃ. ፶፯፥፩–፫። ንስሀ እስከሚገቡ ድረስ፣
አለበለዚያም መቅሰፍት እና ፍርድ በፅዮን ልጆች
ላይ ይፈሳል፣ ት. እና ቃ. ፹፬፥፶፰።
እነርሱ የአንድ ልብ እና የአንድ አእምሮ ስለ
ነበሩ፣ ጌታ ህዝቡን ፅዮን ብሎ ጠራቸው፣ ሙሴ
፯፥፲፰–፲፱። ፅዮንም (አዲስቷ ኢየሩሳሌም) በአ
ሜሪካ ክፍለ አህጉር ትመሰረታለች፣ እ.አ. ፩፥፲።
ፈልፕስ፣ ውልያም ደብሊው
በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) በዳግም ከተመለሰች በኋላ
የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ መሪና አባል። ጌታ
ውልያም ፈልፕስን የቤተክርስቲያኗ አታሚ እንዲ
ሆን ጠራው (ት. እና ቃ. ፶፯፥፲፩፤ ፶፰፥፵፤ ፸፥፩)።
ፈሪሳዊያን። ደግሞም አይሁዶች ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ በአይሁዶች መካከል የሚ
ገኙ ስማቸው መለየትን የሚያመለክት የሀይማኖት
ቡድኖች። ፈሪሳዊያን የሙሴን ህግ በጥብቅ በመከ

፻፹፮
ተላቸው እና ከአህዛብ ጋር የተገናኙ ነገሮችን በማ
ስወገዳቸው ኩራት ነበራቸው። ከሞት በኋላ ህይ
ወት፣ በትንሳኤ፣ እና በመላእክትና በመንፈሶች
ህያውነት ያምኑ ነበር። በአፍ የሚተላለፍ ህግ እና
በባህል የተጻፉ ህግጋት አስፈላጊ እንደሆኑ ያም
ናሉ። ሀይማኖትን በሚከተሏቸው ህግ ይቀንሷቸ
ዋል እናም መንፈሳዊ ትዕቢትን ያበረታታሉ። ብዙ
የአይሁዳ ህዝብ ክርስቶስን እና ወንጌሉን እንዲ
ጠራጠሩ አደረጉ። ጌታ ፈሪሳዊያንን እና የሚሰሩ
ትን በማቴዎስ ፳፫፤ ማርቆስ ፯፥፩–፳፫፤ እና ሉቃስ
፲፩፥፴፯–፵፬ ውስጥ ወገሰ።
ፈርዖን። ደግሞም ግብፅ፤ ግብፅዎስ ተመልከቱ
የካም ሴት ልጅ የግብፅዎስ ታላቅ ልጅ (አብር.
፩፥፳፭)። ደግሞም፣ ለግብጻውያን ንጉስ የተሰጠ
ርዕስ (አብር. ፩፥፳፯)።
ፈጣሪ። መፍጠር፣ ፍጥረት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተመልከቱ
ፊልሞና። ደግሞም ጳውሎስ ተመልከቱ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ ጠፍቶ ከጳውሎስ ጋር የነ
በረ አናሲሞስ የሚባለውን ባሪያ የነበረው ክርስቲ
ያን ሰው። ጳውሎስ ባሪያውን ፊልሞና ይቅርታ እን
ዲያደርግ ከሚጠይቅ ደብዳቤ ጋር አናሲሞስን ወደ
ፊልሞና መልሶ ላከ።
ፊልጶስ
በአዲስ ኪዳን ውስጥ፣ የቤተሳይዳ ፊልጶስ ከአ
ዳኝ የመጀመሪያ አስራ ሁለቱ ሐዋሪያት አንዱ ነበር
(ማቴ. ፲፥፪–፬፤ ዮሐ. ፩፥፵፫–፵፭)።
ሌላ ፊልጶስ አስራ ሁለቱ ሐዋሪያትን ለመርዳት
ከተመረጡት ሰባቶች አንዱ ነበር (የሐዋ. ፮፥፪–
፮)። በሰማርያ ውስጥ እና ለኢትዮጵያዊ ጃንደረባ
ሰበከ (የሐዋ. ፰)።
ፊት፣ መልክ
የመንፈስ አስተሳሰብንና የአዕምሮ ጉዳይን የሚያ
ሳይ፣ የሰው ፊት አጠቃላይ አመለካከት።
የፊታቸውም እፍረት ይመሰክርባቸዋል፣ ኢሳ.
፫፥፱። የንጉሡ ፊት ተለወጠበት፥ አሳቡም አስቸ
ገረው፣ ዳን. ፭፥፮።
መልኩም እንደ መብረቅ ነበር፣ ማቴ. ፳፰፥፫።
ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሀይ ነበር፣ ራዕ.
፩፥፲፮።
የእግዚአብሔርን ምስል በፊታችሁ ተቀብላችኋ
ልን፣ አልማ ፭፥፲፬፣ ፲፱። አሞን የንጉሱ ፊት እን
ደተቀየረ ተመለከት፣ አልማ ፲፰፥፲፪።
በደስተኛ ልብ እና መልክ ጹሙም ጸልዩም፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፲፬–፲፭። ፊቱም ከሀይል ጸሀይ
ብርሀን በላይ የሚበራ ነበር፣ ት. እና ቃ. ፻፲፥፫።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፹፯

ፍርሀት

ፋሌቅ

፲፫፥፩። ሳምሰን ከፍልስጤማውያን ጋር ተጣላ፣
መሳ. ፲፫–፲፮። ጎልያድ ከጋት የመጣ ፍልስጤማ
ውያን ነበር፣ ፩ ሳሙ. ፲፯። ዳዊት ፍልስጥኤማው
ያንን አሸነፈ፣ ፩ ሳሙ. ፲፱፥፰።

በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ የዔቦር ልጅ እናም የሴም
የልጁ የልጅ ልጅ። በእርሱ ቀን ምድር ተከፋፈለች
(ዘፍጥ. ፲፥፳፪–፳፭)።
ፋሲካ። ደግሞም የመጨረሻው እራት፤
የእግዚአብሔር በግ ተመልከቱ
የፋሲካ ድግስ የተጀመረው የእስራኤል ልጆች
የሚያጠፋው መልአክ በቤቶቻቸው ላይ አልፎ እን
ደሄደ እና ከግብጾች እንዳዳናቸው እንዲያስታውሱ
እንዲረዳቸው ነው (ዘፀአ. ፲፪፥፳፩–፳፰፤ ፲፫፥፲፬–
፲፭)። በጥንት እስራኤልን ለማዳን ምልክት የነበሩ
እንከን የሌላቸው በጎች፣ መስዋዕቱ የሰው ዘርን ያዳነ
የእግዚአብሔር በግ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት
ነበሩ።
ይህ የፋሲካ ሕግ ነው፣ ዘፀአ. ፲፪፥፵፫።
ኢየሱስ እና ሐዋሪያቱ በመጨረሻው እራት
ፋሲካን አከበሩ፣ ማቴ. ፳፮፥፲፯–፳፱ (ማር.
፲፬፥፲፪–፳፭)። እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስ
ወግድ የእግዚአብሔር በግ፣ ዮሐ. ፩፥፳፱፣ ፴፮።
ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶአልና፣ ፩ ቆሮ. ፭፥፯።
እድፍ እንደ ሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስ
ቶስ ደም ድናችኋል፣ ፩ ጴጥ. ፩፥፲፰–፲፱።
የዓለምን ኃጢያት በወሰደው በእግዚአብሔር በግ
እምነት ይኑራችሁ፣ አልማ ፯፥፲፬።
የእስራኤል ልጆች እንደዳኑት፣ የጥበብ ቃልን
በመከተል የሚኖሩ ቅዱሳን ይድናሉ፣ ት. እና ቃ.
፹፱፥፳፩።
ከምድር መሰረት ጀምሮም በጉ ተገድሏል፣
ሙሴ ፯፥፵፯።
ፈየት፣ ኒው ዮርክ (ዮ.ኤስ.ኤ.)
ለጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ብዙ ራዕዮች የተሰጡ
በት የፒተር ዊትመር ቀዳማዊ የእርሻ ቦታ። በእ
ዚህም በሚያዝያ ፮ ቀን ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ቤተክ
ርስቲያኗ ተመሰረተች እናም የጌታ ድምፅ ተሰማ
(ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፳)።
ፍልስጤማውያን
በብሉይ ኪዳን ውስጥ፣ በመጀመሪያ ከከፍቶር
መጥተው (ዓሞ. ፱፥፯) እና ከአብርሐም ዘመን በፊት
ከኢዮጴ እስከ ግብጽ በረሀ ድረስ የሜድትርያን
ያን የለማ ምድር ውስጥ የሰፈሩ ጎሳዎች (ዘፍጥ.
፳፩፥፴፪)። ለብዙ አመቶች በፍልስጤማውያን እና
በእስራኤላውያን መካከል የወታደሮች ትግል ነበር።
በመጨረሻም፣ የፍልስጤማውያን ግዛት ስም የሆ
ነው ፍልስጥኤም ቅዱስ ምድር በሙሉ የሚታወ
ቅበት ርዕስ ሆነ።
የእስራኤልም ልጆች በፍልስጥኤማውያን እጅ
ለአርባ ዓመት በባርነት ተይዘው ነበር፣ መሳ.

ፍርሀት። ደግሞም መበርታት፣ ብርቱነት፤
ማክበር፤ እምነት፣ ማመን ተመልከቱ
ፍርሀት ሁለት ትርጉሞች ሊኖሩት ይችላሉ፥ (፩)
እግዚአብሔርን መፍራት ለእርሱ አምልኮትና አክ
ብሮት መሰማት እናም ትእዛዛቱን ማክበር ነው፤
(፪) ሰውን፣ መጥፎ አደጋዎችን፣ ህመምንና፣ ክፉን
መፍራትም ነው።
እግዚአብሔርን መፍራት፣ በዚህ ስፍራ እግ
ዚአብሔርን መፍራት በእውነት የለም፣ ዘፍጥ.
፳፥፲፩። አምላክህን እግዚአብሔርን ፍራ፣ ዘዳግ.
፮፥፲፫ (ኢያ. ፳፬፥፲፬፣ ፩ ሳሙ. ፲፪፥፳፬)። ለእግ
ዚአብሔር በፍርሃት ተገዙ፣ መዝ. ፪፥፲፩። የጥበብ
መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፣ መዝ.
፻፲፩፥፲። እግዚአብሔርን ፍራ፥ ከክፋትም ራቅ፣
ምሳ. ፫፥፯። እግዚአብሔርን ለሚፈሩት ደኅንነት
እንዲሆን አውቃለሁ፣ መክ. ፰፥፲፪።
በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን
ፈጽሙ፣ ፊልጵ. ፪፥፲፪። እግዚአብሔርን ፍሩ ክብ
ርንም ስጡት፣ ራዕ. ፲፬፥፯ (ት. እና ቃ. ፹፰፥፻፬)።
ነቢያት በጌታ ፍርሃት ያለማቋረጥም ይጠበቁ
ዘንድ ሁልጊዜም ያነሳሷቸዋል፣ ኢኖስ ፩፥፳፫።
የጌታ ፍርሃት በአልማና በሞዛያ ልጆች ስለመጣባ
ቸው በመሬት ላይ ወደቁ፣ አልማ ፴፮፥፯። በፍርሃ
ትና በመንቀጥቀጥ በፊቱ የራሳችሁን መዳን ፈፅሙ፣
ሞር. ፱፥፳፯።
የማይፈሩኝ፣ አውካቸዋለሁ፣ እንዲቀጠቀጡም
አደርጋለሁ፣ ት. እና ቃ. ፲፥፶፮። እኔን የሚፈራም
ስለሰው ልጅ መምጫ ምልክቶች ይጠብቃል፣
ት. እና ቃ. ፵፭፥፴፱።
ሰውን መፍራት፣ አትፍራ፥ እኔ ከአንተ ጋር
ነኝና፣ ዘፍጥ. ፳፮፥፳፬ (ኢሳ. ፵፩፥፲)። እግዚአ
ብሔር ከእኛ ጋር ነው፥ አትፍሩአቸው፣ ዘኁል.
፲፬፥፱። ከእኛ ጋር ያሉት ይበልጣሉና አትፍራ፣
፪ ነገሥ. ፮፥፲፮። አልፈራም፤ ሰው ምን ያደርገ
ኛል፣ መዝ. ፶፮፥፬። የሰውን ተግዳሮት አትፍሩ፣
ኢሳ. ፶፩፥፯ (፪ ኔፊ ፰፥፯)።
እግዚአብሔር የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም፣
፪ ጢሞ. ፩፥፯። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ
ይጥላል፣ ፩ ዮሐ. ፬፥፲፰ (ሞሮኒ ፰፥፲፮)።
የሔለማን ልጆች ሞትን አልፈሩም፣ አልማ
፶፮፥፵፮–፵፰። የክፉዎችን ሁሉ ደረት የሞት ፍር
ሀት ሞላ፣ ሞር. ፮፥፯። ሰው ለማድረግ የሚችለውን
አትፍሩ፣ ሞሮኒ ፰፥፲፮።
ሰውን ከእግዚአብሔር አስበልጠህ መፍራት አል
ነበረብህም፣ ት. እና ቃ. ፫፥፯ (ት. እና ቃ. ፴፥፩፣

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ፍርድ፣ የመጨረሻው
፲፩፣ ፻፳፪፥፱)። መልካምን ለማድረግ አትፍሩ፣
ት. እና ቃ. ፮፥፴፫። የቤተክርስቲያኔ ሰው የሆነ ሁሉ
መፍራት የለበትም፣ ት. እና ቃ. ፲፥፶፭። ከተዘጋጃ
ችሁ ፍርሀት አይኖራችሁም፣ ት. እና ቃ. ፴፰፥፴።
ከፍርሀት ራሳችሁን አስወግዱ፣ ት. እና ቃ. ፷፯፥፲።
ተደሰቱ፣ እናም አትፍሩ፣ እኔ ጌታ ከእናንተ ጋር
ነኝና፣ ት. እና ቃ. ፷፰፥፮። ጠላቶቻችሁን አት
ፍሩ፣ ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፲፯።
ፍርድ፣ የመጨረሻው። ደግሞም መኮነን፣
ኩነኔ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ—ዳኛ፤ ዳኛ፣ ፍርድ
ተመልከቱ
ከትንሳኤ በኋላ የሚመጣ የመጨረሻው ፍርድ።
እግዚአብሔር፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል፣ እያንዳ
ንዱን ሰው የትኛው ዘለአለማዊ ክብር ለማግኘት እን
ደሚገባው የሚወስንበት ፍርድ። ይህ ፍርድ የሚመ
ሰረተው የኢየሱስ ክርስቶስን የኃጢያት ክፍያ መስ
ዋዕት ከመቀበል በተጨማሪ ሰው የእግዚአብሔርን
ትእዛዛት በሚያከብርበት ነው።
አብ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጥቷል፣ ዮሐ.
፭፥፳፪። ሁላችንም በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት
እንቆማለን፣ ሮሜ ፲፬፥፲። ሙታን በመጻሕፍት
ተጽፎ በነበረው ይፈረድባቸዋል፣ ራዕ. ፳፥፲፪
(ት. እና ቃ. ፻፳፰፥፮–፯)።
ለሥራህ ሁሉ ወደ ፍርድ ትቀርባለህ፣ ፩ ኔፊ
፲፥፳። አስራ ሁለት ሐዋርያት እና የኔፋውያን አስራ
ሁለት ሐዋሪያት በእስራኤል ላይ ይፈርዳሉ፣ ፩ ኔፊ
፲፪፥፱–፲ (ት. እና ቃ. ፳፱፥፲፪)። ሁሉም ሰዎች በእ
ስራኤል ቅዱስ የፍርድ ወንበር ፊት መምጣት አለባ
ቸው፣ ፪ ኔፊ ፱፥፲፭። ለዚያ ለታላቁ ቀን ራሳችሁን
አዘጋጁ፣ ፪ ኔፊ ፱፥፵፮። በእግዚአብሔር ፍርድ ቤት
ፊት መቅረባችሁን መገመት ይቻላችኋልን፣ አልማ
፭፥፲፯–፳፭። ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን ለመፍረድ
ይቆማል፣ ፫ ኔፊ ፳፯፥፲፮።
ጌታ ኀጢያተኞች ላይ ሁሉ ለፍርድ እርግማን
ይዞ በምድር ላይ ይወርዳል፣ ት. እና ቃ. ፻፴፫፥፪።
ፍቅር። ደግሞም ልግስና፤ ርህራሄ፤ ጠላትነት
ተመልከቱ
ጥልቅ ታማኝነት እና የፍቅር ስሜት። ለእግዚአ
ብሔር የሚኖር ፍቅር ታማኝነትን፣ ጥልቅ ፍቅርን፣
አምልኮትን፣ ለጋስነትን፣ ምህረትን፣ ይቅርታ መስ
ጠትን፣ ርህራሄን፤ ጸጋን፣ አገልግሎትን፣ ምስጋ
ናን፣ ደግነትን የሚጨምር ነው። እግዚአብሔር ለል
ጆቹ ያለው ፍቅር ታላቅ ምሳሌ የሚገኘው መጨረሻ
በሌለው በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ ነው።
ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ፣ ዘሌዋ.
፲፱፥፲፰ (ማቴ. ፭፥፵፫–፵፬፣ ፳፪፥፴፯–፵፣ ሮሜ
፲፫፥፱፣ ገላ. ፭፥፲፬፣ ያዕ. ፪፥፰፣ ሞዛያ ፳፫፥፲፭፣
ት. እና ቃ. ፶፱፥፮)። አንተም አምላክህን እግዚአብ

፻፹፰
ሔርን በፍጹም ልብህ ውደድ፣ ዘዳግ. ፮፥፭ (ሞሮኒ
፲፥፴፪፣ ት. እና ቃ. ፶፱፥፭)። አምላካችሁን እግዚ
አብሔርን ትወድዱት እንደ ሆነ ያውቅ ዘንድ ሊፈ
ትናችሁ ነው፣ ዘዳግ. ፲፫፥፫። እግዚአብሔር የወ
ደደውን ይገሥጻልና፣ ምሳ. ፫፥፲፪። ወዳጅ በዘመኑ
ሁሉ ይወድዳል፣ ምሳ. ፲፯፥፲፯።
እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለ
ሙን እንዲሁ ወዶአልና፣ ዮሐ. ፫፥፲፮ (ት. እና ቃ.
፻፴፰፥፫)። እንደ ወደድኋችሁ እናንተ ደግሞ እርስ
በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ዮሐ. ፲፫፥፴፬ (ዮሐ. ፲፭፥፲፪፣
፲፯፣ ሙሴ ፯፥፴፫)። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣
ዮሐ. ፲፬፥፲፭ (ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱)። ነፍሱን ስለ
ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር
ለማንም የለውም፣ ዮሐ. ፲፭፥፲፫። ጴጥሮስ ከእነ
ዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? በጎቼን አሰማራ፣ ዮሐ.
፳፩፥፲፭–፲፯። በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ከእግዚአ
ብሔር ፍቅር ሊለየን ምንም አይችልም፣ ሮሜ
፰፥፴፭–፴፱። ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማውን
እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው፣ ፩ ቆሮ.
፪፥፱። በፍቅር እርስ በርሳችሁ እንደ ባሪያዎች ሁኑ፣
ገላ. ፭፥፲፫። ባሎች ሆይ፥ ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣
ኤፌ. ፭፥፳፭ (ቄላ. ፫፥፲፱)። ዓለምን አትውደዱ፣
፩ ዮሐ. ፪፥፲፭። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ፩ ዮሐ.
፬፥፰። እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋ
ለን፣ ፩ ዮሐ. ፬፥፲፱።
ክርስቶስ በቸርነቱ ምክንያት ይሰቃያል፣ ፩ ኔፊ
፲፱፥፱። የእግዚአብሔርና የሰዎች ሁሉ ፍቅር እየኖ
ራችሁ መቀጠል አለባችሁ፣ ፪ ኔፊ ፴፩፥፳። ልጆ
ቻችሁን እርስ በርሳቸው እንዲዋደዱ እንዲሁም
አንደኛው ሌላኛውን እንዲያገለግል ታስተምሯቸ
ዋላችሁ፣ ሞዛያ ፬፥፲፭። የአዳኛችሁን የፍቅር ዜማ
ለመዘመር ከተሰማችሁ፣ አሁንም ሊሰማችሁ ይች
ላልን፣ አልማ ፭፥፳፮። ታጋሽ፣ ፍቅር የሞላባችሁ
በመሆን በመንፈስ ቅዱስ የምትመሩ እንድትሆኑ
እመኛለሁ፣ አልማ ፲፫፥፳፰። በፍቅር ትሞላ ዘንድ
ስሜትህን በሙሉ ተቆጣጠር፣ አልማ ፴፰፥፲፪።
በህዝቡ ልብ ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር ፍቅር
የተነሳ በምድሪቱ ፀብ አልነበረም፣ ፬ ኔፊ ፩፥፲፭።
እግዚአብሔርን ለመውደድ የሚጋብዝ ሁሉ በእግ
ዚአብሔር የተነሳሳ ነው፣ ሞሮኒ ፯፥፲፫–፲፮። ልግ
ስና ንፁህ የክርስቶስ ፍቅር ነው፣ ሞሮኒ ፯፥፵፯።
ፍፁም የሆነ ፍቅር ፍርሃትን ሁሉ አውጥቶ ይጥላል፣
ሞሮኒ ፰፥፲፮ (፩ ዮሐ. ፬፥፲፰)።
ፍቅር ሰዎችን ለእግዚአብሔር ስራ ብቁ ያደር
ጋሉ፣ ት. እና ቃ. ፬፥፭ (ት. እና ቃ. ፲፪፥፰)። ቅድ
ስና እግዚአብሔርን አፍቅረው ለሚያገለግሉት ሁሉ
ይመጣል፣ ት. እና ቃ. ፳፥፴፩። ከወደዳችሁኝ ታገ
ለግሉኛላችሁ እናም ሁሉንም ትዛዛቶቼን ትጠብ
ቃላችሁ፣ ት. እና ቃ. ፵፪፥፳፱ (ዮሐ. ፲፬፥፲፭)።
ለተቆጣኸውም ተጨማሪ ፍቅር አሳይ፣ ት. እና ቃ.
፻፳፩፥፵፫።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
፻፹፱
ሰዎች ስይጣንን ከእግዚአብሔር በላይ ወደዱ፣
ሙሴ ፭፥፲፫፣ ፲፰፣ ፳፰።
ፍትህ። ደግሞም መሀሪ፣ ምህረት፤ የኃጢያት
ዋጋን መክፈል፣ የኃጢያት ክፍያ ተመልከቱ
ለጻድቅ ሀሳቦች እና ስራዎች የበረከት፣ እናም
ንስሀ ላልተገባበት ኃጢያት የቅጣት የማይወድቁ
ውጤቶች። ፍትህ የእግዚአብሔር ህግ በተሰበረበት
በእያንዳንዱ ጊዜ ቅጣት የሚጠይቅ ዘለአለማዊ ህግ
ነው (አልማ ፵፪፥፲፫–፳፬)። ኃጢያተኛ ንስሀ ካል
ገባ ቅጣቱን መክፈል አለበት (ሞዛያ ፪፥፴፰–፴፱፤
ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፯)። ንስሀ ከገባ፣ አዳኝ ለቅጣቱ
በኃጢያት ክፍያ በኩል በመክፈል፣ ምህረትን ይቀ
ሰቅሳል (አልማ ፴፬፥፲፮)።
ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታለች፣
ሕዝ. ፲፰፥፬። እግዚአብሔርም ከአንተ ዘንድ የሚ
ሻው ምንድር ነው? ፍርድን ታደርግ ዘንድ፣ ሚክ.
፮፥፰።
ኢየሱስ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ጻድቅ ነው፣
፩ ዮሐ. ፩፥፱።
የእግዚእብሔር ፍትህ ኃጢአተኞችን ከፃድቃን
ለየ፣ ፩ ኔፊ ፲፭፥፴። የኃጢያት ክፍያው ለፍትህ
የሚያስፈልገውን ሁሉ ያደርጋል፣ ፪ ኔፊ ፱፥፳፮።
የሰው ዘር በሙሉ የወደቁ ነበሩ፣ እናም በፍትህ እጅ
ላይ ነበሩ፣ አልማ ፵፪፥፲፬። የኃጢያት ክፍያው
የፍትህን ፍላጎት ያረካል፣ አልማ ፵፪፥፲፭። ምህ
ረት ፍትህን ይነጥቃል ብለህ ትገምታለህ፣ አልማ
፵፪፥፳፭። ንስሃ ካልገባችሁ፣ የእግዚአብሔር ፍትህ
በእናንተ ላይ ያንዣብባል፣ አልማ ፶፬፥፮።
ፍትህና ፍርድ በህጌ ላይ የተመደቡ ቅጣት
ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፹፪፥፬። ፍትህ መንገዱን
ይቀጥላል እናም የራሱንም ይወስዳል፣ ት. እና ቃ.
፹፰፥፵። ከእግዚአብሔር ፍትህና ህግጋት ውጪ
የሚሆን ማንም የለም፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፬።
ፍጥረታዊ ሰው። ደግሞም ስጋዊ፤ የአዳም እና
የሔዋን ውድቀት፤ ዳግመኛ መወለድን፣
ከእግዚአብሔር መወለድ ተመልከቱ
በመንፈስ ቅዱስ በመነሳሳት ሳይሆን በጥልቅ
ስሜት፣ በፍላጎት፣ እና በስጋ ስሜት ተፅዕኖ እን
ዲኖርበት የሚመርጥ ሰው። እንደዚህ አይነት ሰው
ስጋዊ ነገሮች ቢገቡትም መንፈሳዊ ነገሮችን አያስ
ተውልም። በአዳም እና ሔዋን ውድቀት ምክንያት
ሰዎች ሁሉ ስጋዊ፣ ወይም ሟች፣ ናቸው። እያን
ዳንዱ ሰው ፍጥረታዊ ሰው መሆንን ለማቆም በኢ
የሱስ ክርስቶስ የኃጢያት ክፍያ እንደገና መወለድ
አለባቸው።
ፍጥረታዊ ሰው የመንፈስን ነገር አይቀበለውም፣
፩ ቆሮ. ፪፥፲፬።
ተፈጥሮአዊው ሰው ለእግዚአብሔር ጠላት ነው

ፓሆራን
እናም መቀየር ይገባዋል፣ ሞዛያ ፫፥፲፱። በስጋዊ
ተፈጥሮው የቆየ፣ ወድቆ ይቀራል፣ ሞዛያ ፲፮፥፭
(አልማ ፵፪፥፯–፳፬፣ ት. እና ቃ. ፳፥፳)። እነዚ
ህን ነገሮች የሚያውቅ ተፈጥሯዊው ሰው ማን ነው፣
አልማ ፳፮፥፲፱–፳፪። በተፈጥሮአዊው ወይም በስ
ጋዊ ሁኔታ ያሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ውጭ
ናቸው፣ አልማ ፵፩፥፲፩።
በመተላለፉ ምክንያት፣ ሰው የመንፈስ ሞት
ሞተ፣ ት. እና ቃ. ፳፱፥፵፩። ማንም ተፈጥሮአዊ
ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመቋቋም አይችልም፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፪።
ሰዎችም ስጋዊ፣ ስሜታዊና ዲያብሎሳዊ መሆን
ጀመሩ፣ ሙሴ ፭፥፲፫ (ሙሴ ፮፥፵፱)።
ፍጹም
ሙሉ እና በሙሉ የተመሰረተ፤ በሙሉ ጻድቅ።
ፍጹም ደግሞም ኃጢያት ወይም ክፋት የሌለው
ማለት ሊሆን ይችላል። ክርስቶስ ብቻ ነው በሙሉ
ፍጹም የነበረው። የክርስቶስ እውነተኛ ተከታዮች
በእርሱ ጸጋ እና የኃጢያት ክፍያ በኩል ፍጹም
መሆን ይችላሉ።
ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ልባችሁ
ፍጹም ይሁን፣ ፩ ነገሥ. ፰፥፷፩።
እንግዲህ የሰማዩ አባታችሁ ፍጹም እንደ ሆነ
እናንተም ፍጹማን ሁኑ፣ ማቴ. ፭፥፵፰ (፫ ኔፊ
፲፪፥፵፰)። በቃል የማይሰናከል ማንም ቢኖር እርሱ
ፍጹም ሰው ነው፣ ያዕ. ፫፥፪።
እምነት ስለ ነገሮች ፍፁም የሆነ እውቀት አለ
ማለት አይደለም፣ አልማ ፴፪፥፳፩፣ ፳፮። እግዚ
አብሔርም ፍፁም አምላክ ይሆን ዘንድ፣ የኃጢያት
ክፍያ ተከፈለ፣ አልማ ፵፪፥፲፭። ሞሮኒ ፍፁም የሆነ
ዕውቀት ያለው ሰው ነበር፣ አልማ ፵፰፥፲፩–፲፫፣
፲፯–፲፰። አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ወይም ከዲ
ያብሎስ ለማወቅ እያንዳንዱ ሰው እንዲፈርዱ እና
ፍፁም በሆነ ዕውቀትእንዲያውቁ የክርስቶስ መንፈስ
ተሰጥቷቸዋል፣ ሞሮኒ ፯፥፲፭–፲፯። ወደ ክርስቶስ
ኑ፣ እናም በእርሱም ፍፁማን ሁኑ፣ ሞሮኒ ፲፥፴፪።
ፍጹም እስክትሆኑ ድረስ በትግስት ቀጥሉ፣
ት. እና ቃ. ፷፯፥፲፫። እነዚህ ፍጹም የሆኑት ጻድቅ
ሰዎች ናቸው፣ ት. እና ቃ. ፸፮፥፷፱። የቤተክርስቲ
ያኗ ሀላፊነቶች የተሰጡት ለቅዱሳን ፍጹምነት ነው፣
ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፵፫ (ኤፌ. ፬፥፲፩–፲፫)። ያለ
ሙታናችን ፍጹም ልንሆን አንችልም፣ ት. እና ቃ.
፻፳፰፥፲፭፣ ፲፰።
ኖኅ በዘመኑ ከነበሩት ሰዎች ሁሉ ይልቅ ጻድቅና
ከበደል የራቀ ሰው ነበር፣ ሙሴ ፰፥፳፯።
ፓሆራን
በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ሶስተኛው የኔፋውያን
ዋና ዳኛ (አልማ ፶፥፴፱–፵፤ ፶፩፥፩–፯፤ ፶፱–፷፪)።

የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ
ፓርትሪጅ፣ ኤድዋርድ
ፓርትሪጅ፣ ኤድዋርድ
በዚህ ዘመናት ዳግም ከተመለሰች በኋላ የቤተ
ክርስቲያኗ አባል እና መሪ የነበረ ሰው። ኤድዋ
ርድ ፓርትሪጅ እንደ ቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ
ኤጲስ ቆጶስ አገለገሉ (ት. እና ቃ. ፴፮፤ ፵፩፥፱–፲፩፤
፵፪፥፲፤ ፶፩፥፩–፲፰፤ ፻፲፭፤ ፻፳፬፥፲፱)።
ፓተን፣ ዴቪድ ደብሊው
በኋለኛው ቀን ዘመን የተመረጠ የመጀመሪያ
የአስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባል። በ፲፰፻፴፰
(እ.አ.አ.) በምዙሪ በክሩክድ ወንዝ ጦርነት የተገደ
ለው ዴቪድ ፓተን፣ በዳግም የተመለሰችው ቤተ
ክርስቲያን የመጀመሪያ ሰማዕት ነበር።
ጉዳዮቹን ሁሉ እንዲያከናውንና ሚስዮኑን እን
ዲፈጽም ተጠራ፣ ት. እና ቃ. ፻፲፬፥፩። ወደ ጌታ
ተወሰደ፣ ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፲፱፣ ፻፴።
ፕራት፣ ኦርሰን
በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያኗ በዳግም ከተመለ
ሰች በኋላ በመጀመሪያ ከተጠሩት ከአስራ ሁለቱ
ሐዋሪያት አንዱ (ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፰–፻፳፱)።
ጌታ ራዕይ በጆሴፍ ስሚዝ በኩል ለእርሱ የሰ
ጠው የቤተክርስቲያኗ አባል ከሆነ ከስድስት ሳም
ንት በኋላ ነበር (ት. እና ቃ. ፴፬)። ደግሞም ኦርሰን
ፕራት የቤተክርስቲያኗ ሚስዮን ነበር (ት. እና ቃ.
፶፪፥፳፮፤ ፸፭፥፲፬) እናም የቤተክርስቲያኗ የታ
ሪክ ጸሀፊ ነበር።
ፕራት፣ ፓርሊ ፓርከር
የኦርሰን ፕራት ታላቅ ወንድም እና በዚህ ዘመን
ቤተክርስቲያኗ ዳግም ከተመለሰች በኋላ በመጀ

፻፺
መሪያ ከተጠሩት የአስራ ሁለት ሐዋሪያት አንዱ
(ት. እና ቃ. ፻፳፬፥፻፳፰–፻፳፱)። ጌታ በጥቅምት
፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) በጆሴፍ ስሚዝ በኩል ራዕይ በተ
ሰጠ ጊዜ ፓርሊ ፕራት ከብዙዎቹ የሚስዮን ጥረቶች
በአንዱ ተጠርቶ ነበር (ት. እና ቃ. ፴፪፤ ፶፥፴፯)።
ፕሬዘደንት። ደግሞም ቀዳሚ አመራር፤ ነቢይ
ተመልከቱ
ለድርጅት መሪ ሀላፊነት የተሰጠ ርዕስ። የቤተክ
ርስቲያኗ ፕሬዘደንት ነቢይ፣ ባለራዕይ፣ እና ገላጭ
ነው (ት. እና ቃ. ፳፩፥፩፤ ፻፯፥፺፩–፺፪)፣ እናም
የቤተክርስቲያኗ አባላት የቤተክርስቲያኗን ነቢይ
“በፕሬዘደንት” ርዕስ ይጠሯቸዋል (ት. እና ቃ.
፻፯፥፷፭)። እርሱ ብቻ የክህነት ቆልፎችን በሙሉ
ለመጠቀም በምድር ላይ ስልጣን ያለው ሰው ነው።
የክህነት ቡድን እና የሌሎች የቤተክርስቲያን
ድርጅቶች መሪ የፕሬዘደንት ርዕስ ሊኖራቸው
ይችላሉ።
ጌታ የመንግስት ቁልፎችን ለጆሴፍ ስሚዝ ሰጠ፣
ት. እና ቃ. ፹፩፥፩–፪። ሶስት ፕሬዘደንቶች የቤተ
ክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራር ቡድንን ይመሰርታሉ፣
ት. እና ቃ. ፻፯፥፳፩–፳፬። ፕሬዘደንቶች በመ
ልከ ጼዴቅ ስርዓት ተሹመው ነበር፣ ት. እና ቃ.
፻፯፥፳፱። የዲያቆኖች፣ የመምህራን፣ የካህናት፣
እና የሽማግሌዎች ፕሬዘደንቶች ሀላፊነት ተገል
ጸዋል፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፹፭–፹፱ (ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፴፮–፻፴፰፣ ፻፵፪)። በሰባዎች ላይ ሁሉ ሰባት
ፕሬዘደንቶች አሉ፣ ት. እና ቃ. ፻፯፥፺፫–፺፭። የካስ
ማዎች ፕሬዘደንቶች ተመድበዋል፣ ት. እና ቃ.
፻፳፬፥፻፴፫–፻፴፭።

የዘመን ቅድመ ተከተል
የዘመን ቅድመ ተከተል፣ ወይም የድርጊቶች ዝርዝር፣ በመፅሐፍ ቅዱስ እና በመፅሐፈ ሞርሞን
የሚቀጥሉት
ውስጥ ስለነበሩት ድርጊቶች አስተያየት ሊሰጧችሁ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ ቀናት፣ በልዩም የብሉይ ኪዳን
ጊዜዎች፣ የተገመቱ ናቸው።

በጥንት አባቶች ቀናት የነበሩት ድርጊቶች። (በዚህ ክፍል ውስጥ ለነበሩት ድርጊቶች እርግጠኛውን ቀን
ለማወቅ አስቸጋሪ ስለሆነ፣ ቀናቶች አልተሰጡም።)
ም.ዓ.
፬ ሺህ

አዳም ወደቀ።
ሔኖክ አገለገለ።
ኖኅ አገለገለ፣ ምድር በጥፋት ውሀ ተጥለቀለቀች።
የባቢሎናውያን ግንብ ተገነባ፤ ያሬዳውያን ወደ ቃል ኪዳን ምድር ተጓዙ።
መልከ ጼዴቅ አገለገለ።
ኖኅ ሞተ።
አብራም (አብርሐም) ተወለደ።
ይስሐቅ ተወለደ።
ያዕቆብ ተወለደ።
ዮሴፍ ተወለደ።
ዮሴፍ ወደ ግብፅ ተሸጠ።
ዮሴፍ በፈርዖን ፊት ቀረበ።
ያዕቆብ (እስራኤል) እና ቤተሰቡ ወደ ግብፅ ሄዱ።
ያዕቆብ (እስራኤል) ሞተ።
ዮሴፍ ሞተ።
ሙሴ ተወለደ።
ሙሴ የእስራኤልን ህዝቦች ከግብፅ በመምራት አወጣ (ኦሪት ዘፀአት)።
ሙሴ ተለወጠ።
ኢያሱ ሞተ።
ኢያሱ ከሞተ በኋላ፣ የመሳፍንት ዘመን ተጀመረ፣ የመጀመሪያው ዳኛ ጎቶንያል
የመጨረሻውም ሳሙኤል ነበር፤ የሌላዎቹ ቀናት እና ስርዓት እርግጠኛ አይደለም።
ሳኦል እንደንጉስ ተቀባ።

የተባበሩ የእስራኤል ግዛት ድርጊቶች
፩ ሺህ ፺፭

የሳኦል ግዛት ተጀመረ።

፩ ሺህ ፷፫

ዳዊት በሳሙኤል እንደንጉስ ተቀባ።

፩ ሺህ ፶፭

ዳዊት በኬብሮን ውስጥ ንጉስ ሆነ።

፩ ሺህ ፵፯

ዳዊት በኢየሩሳሌም ውስጥ ንጉስ ሆነ፤ ናታን እና ጋድ ተነበዩ።

፩ ሺህ ፲፭

ሰለሞን የእስራኤል ሁሉ ንጉስ ሆነ።

የዘመን ቅድመ ተከተል

፻፺፬

፱፻፺፩

ቤተመቅደስ ተፈጸመ።

፱፻፸፭

ሰለሞን ሞተ፤ አስሩ የሰሜን ጎሳዎች በሮብዓም ላይ አመጹ፣ ልጁና እስራኤል ተከፋፈሉ።

በእስራኤል ውስጥ የነበሩ
ድርጊቶች

፱፻፸፭

ኢዮርብዓም
የእስራኤል ንጉስ ነበር።

፰፻፸፭

አክዓብ በሰማርያ
ውስጥ የሰሜን
እስራኤልን ገዛ፤
ኤልያስ ተነበየ።

፰፻፶፩

ኤልሳዕ ታላቅ
ተአምራትን ሰራ።

፯፻፺፪

አሞፅ ተነበየ።

፯፻፺

ዮናስና ሆሴዕ ተነበዩ።

፯፻፳፩

በይሁዳ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፱፻፵፱

የግብፅ ንጉስ ሺሻቅ
ኢየሩሳሌምን ዘረፈ።

፯፻፵

ኢሳይያስ መተንበይ
ጀመረ። ( ሮሜ
ተመሰረተች፤
በ፯፻፵፯ ውስጥ
ናቦናሰር የባቢሎን
ንጉስ ነበር፤ ከ፯፻፵፯
እስከ ፯፻፴፬ ድረስ
ቴልጌልቴልፌልሶር
የሶሪያ ንጉስ ነበር።)

፯፻፳፰

ሕዝቅያስ የይሁዳ ንጉስ
ነበር። (ሻላማንዘር ፬ኛ
የሶሪያ ንጉስ ነበር።)

፮፻፵፪

ናሆም ተነበየ።

፮፻፳፰

ኤርምያስ እና ሶፍንያስ
ተነበዩ።

፮፻፱

አብድዩ ተነበየ፣
ዳንኤል ወደ ባቢሎን
በምርኮ ተወሰደ። (ነነዌ
በ፮፻፮ ወደቀች፤ ከ፮፻፬
እስከ ፭፻፷፩ ድረስ
ናቡከደነዖር የባቢሎን
ንጉስ ነበር።)

የደቡብ ግዛት
ተደመሰሰ፣ አስሩ
ጎሳዎች በምርኮ
ተወሰዱ፤ ሚክያስ
ተነበየ።

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ
የነበሩ ድርጊቶች

፻፺፭

የዘመን ቅድመ ተከተል

በእስራኤል ውስጥ የነበሩ
ድርጊቶች

በይሁዳ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፭፻፺፰

፭፻፹፯

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ
የነበሩ ድርጊቶች

፮፻

ሌሂ ከኢየሩሳሌም
ወጣ።

፭፻፹፰

ሙሌቅ ከኢየሩሳሌም
ወደ ቃል ኪዳን
ምድር ወጣ።

፭፻፹፰

ኔፋውያን እራሳቸውን
ከላማናውያን
ለያዩ (በ፭፻፹፰ና
በ፭፻፸ ም.ዓ.
መካከል)።

ሕዝቅኤል በባቢሎን
ውስጥ ተነበየ፤
ዕንባቆም ተነበየ፤
ሴዴቅያስ የይሁዳ ንጉስ
ነበር።

ናቡከደነዖር
ኢየሩሳሌምን ያዘ።

በአይሁድ ታሪኮች ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፭፻፴፯

ቂሮስ አይሁዶች ከባቢሎን መመለስ
እንደሚችሉ አወጀ።

፭፻፳

ሐጌና ዘካሪያስ ተነበዩ።

፬፻፹፮

አስቴር ኖረች።

፬፻፶፰

እዝራ ለውጦችን እንዲሰራ ተመደበ።

፬፻፵፬

ነሀምያ ይሁዳን እንዲገዛ ተመደበ።

፬፻፴፪

ሚልክያስ ተነበየ።

፫፻፴፪

ታላቁ አሌክሳንደር ሶሪያንና ግብፅን
አሸነፈ።

፫፻፳፫

አሌክሳንደር ሞተ።

፪፻፸፯

ሰፕቱአጅንት፣ የአይሁዳ ቅዱሣት
መጻህፍትን ወደ ግሪክ መተርጎም፣
ተጀመረ።

፻፷፯

የመካቤው ማታትዩ በሶሪያ ላይ አመጸ።

፻፷፮

ይሁዳ መካቤዎስ የአይሁዶች መሪ ሆነ።

፻፷፭

ቤተመቅደሱ እንዲጸዳ ተደረገ እናም
እንደገና ተቀደሰ፤ ሀነካ ተጀመረ።

፻፷፩

ይሁዳ መካቤዎስ ሞተ።

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፬፻

ጄሮም ሰሌዳዎችን ተቀበለ።

፫፻፷

ኦምኒ ሰሌዳዎችን ተቀበለ።

የዘመን ቅድመ ተከተል
በአይሁድ ታሪኮች ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፷፫

ፖምፔ ኢየሩሳሌምን አሸነፈ፣ የመካቤው
ግዛት በእስራኤል ውስጥ ተፈጸመ፣
እናም ተሮሜ ግዛት ተጀመረ።

፶፩

ክሊዮፓትራ ነገሰች።

፵፩

ሄሮድስ እና ጳጼአል የይሁዳ ተባባሪ
የአራተኛው ክፍል ገዢዎች ሆኑ።

፴፯

ሄሮድስ የኢየሩሳሌም መሪ ሆነ።

፴፩

አክቲየም ጦርነት ተዋጉ፤ ከ፴፩ ም.ዓ.
እስከ ፲፬ ዓ.ም. አውግስጦስ የሮሜ ንጉስ
ነበር።

፴

ክሊዮፓትራ ሞተች።

፲፯

ሄሮድስ ቤተመቅደስን አደሰ።

፻፺፮

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፻፵፰

አቢናዲ ሰማእት ሆነ፤ አልማ በኔፋውያን
መካከል ቤተክርስቲያኗን እንደገና
መሰረተ።

፻፳፬

ቢንያም የመጨረሻውን ንግግር
ለኔፋውያን አቀረበ።

፻

ታናሹ አልማና የሞዛያ ልጆች ስራቸውን
ጀመሩ።

፺፩

የመሳፍንት ግዛት በኔፋውያን መካከል
ተጀመረ።

፮

ላማናውያኑ ሳሙኤል ስለክርስቶስ ልደት
ተነበየ።

በክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

ዓ.ም.

ዓ.ም.
የክርስቶስ መወለድ።

፴

የክርስቶስ አገልግሎት ተጀመረ።

፴፫

ክርስቶስ ተሰቀለ።

፴፭

ጳውሎስ ተቀየረ።

፵፭

ጳውሎስ የመጀመሪያ የሚስዮን ጉዞውን
ጀመረ።

፶፰

ጳውሎስ ወደ ሮሜ ተላከ።

፷፩

የሐዋርያት ስራ ታሪክ ተፈጸመ።

፷፪

ሮሜ ተቃጠለች፤ ክርስቲያኖች በኔሮ ስር
ተሰደዱ።

፸

ክርስቲያኖች ወደ ፔላ ሸሹ፤ ኢየሩሳሌም
ተከበበች እናም ተሸነፈች።

፴፫
ወይም
፴፬

ከሞት የተነሳው ክርስቶስ በአሜሪካ
ውስጥ ተገለጸ።

፻፺፯

የዘመን ቅድመ ተከተል

በክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

፺፭

በመፅሐፈ ሞርሞን ታሪክ ውስጥ የነበሩ ድርጊቶች

ክርስቲያኖች በዶሚቲያን ተሰደዱ።
፫፻፹፭

የኔፋውያን ሀገር ተደመሰሰ።

፬፻፳፩

ሞሮኒ ሰሌዳዎችን ደበቀ።
የዘመንቅድተከል

የወንጌሎች ስምምነት
በማርቆስ፣ በሉቃስ፣ እና በዮሐንስ ውስጥ የሚገኙ የአዳኝ ትምህርቶች እርስ በራስ እና ከኋለኛው
በማቴዎስ፣
ቀን ራዕዮች ጋር በሚቀጥለው መንገድ መነጻጸር ይችላሉ፥
ድርጊቶች

ማቴዎስ

የኢየሱስ ትውልጆች

፩፥፩–፲፯

ማርቆስ

ዮሐንስ

የኋለኛው ቀን
ራዕይ

፫፥፳፫–፴፰

የመጥምቁ ዮሐንስ መወለድ
የኢየሱስ መወለድ

ሉቃስ

፩፥፭–፳፭፣
፶፯–፶፰
፪፥፩–፲፭

፪፥፮–፯

የስምዖን እና የሐና
ትንቢቶች

፪፥፳፭–፴፱

የቤተመቅደስ ጉብኝት
(ፋሲካ)

፪፥፵፩–፶

የዮሐንስ አገልግሎት
መጀመሪያ

፫፥፩፣ ፭–፮

፩፥፬

፫፥፩–፫

የኢየሱስ መጠመቅ

፫፥፲፫–፲፯

፩፥፱–፲፩

፫፥፳፩–፳፪

የኢየሱስ ፈተና

፬፥፩–፲፩

፩፥፲፪–፲፫

፬፥፩–፲፫

፩ ኔፊ ፲፩፥፲፰–፳፤
፪ ኔፊ ፲፯፥፲፬፤
ሞዛያ ፫፥፭–፰፤
አልማ ፯፥፲፤
ሔለ. ፲፬፥፭–፲፪፤
፫ ኔፊ ፩፥፬–፳፪

ት. እና ቃ. ፴፭፥፬፤
፹፬፥፳፯–፳፰
፩፥፴፩–፴፬

፩ ኔፊ ፲፥፯–፲፤
፪ ኔፊ ፴፩፥፬–፳፩

የመጥምቁ ዮሐንስ ምስክር

፩፥፲፭–፴፮

ት. እና ቃ.
፺፫፥፮–፲፰፣ ፳፮

የቃና ሰርግ (የኢየሱስ
የመጀመሪያ ተአምራት)

፪፥፩–፲፩

የመጀመሪያ የቤተመቅደስ
ማፅዳት

፪፥፲፬–፲፯

የኒቆዲሞስ ጉብኝት

፫፥፩–፳፩

ሳምራዊ ሴት በውሀ
ጉድጓድ አጠገብ

፬፥፩–፵፪

ኢየሱስ በናዝሬት ተወገደ

፬፥፲፮–፴

አሳ አጥማጆች የሰዎች
፬፥፲፰–፳፪
አጥማጆች እንዲሆኑ ተጠሩ

፩፥፲፮–፳

የመረቦች በተአምራት
መሞላት
የአስራ ሁለቱ ጥሪ እና
ሹመት

፭፥፩–፲፩
፲፥፩–፬

፫፥፲፫–፲፱

፮፥፲፪–፲፮

፩ ኔፊ ፲፫፥፳፬–
፳፮፣ ፴፱–፵፩፤
ት. እና ቃ. ፺፭፥፬

የወንጌሎች ስምምነት
ማርቆስ

ሉቃስ

፪፻

ድርጊቶች

ማቴዎስ

የተራራ ስብከት

፭–፯

፮፥፲፯–፵፱

፫ ኔፊ ፲፪–፲፬

የጌታ ጸሎት

፮፥፭–፲፭

፲፩፥፩–፬

፫ ኔፊ ፲፫፥፭–፲፭

የመበለትን ወንድ ልጅ
ማስነሳት

፯፥፲፩–፲፭

ኢየሱስ በሴት ተቀባ

፯፥፴፮–፶

ዮሐንስ

የኋለኛው ቀን
ራዕይ

የኢየሱስ ምሳሌዎች ልዩ ያልሆኑ ነገሮችን ወይም ድርጊቶችን ከእውነት ጋር የሚያነጻጽሩ አጭር ታሪኮች ናቸው።
ኢየሱስ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ እውነቶችን ለማስተማር ተጠቀመባቸው።

ዘሪ፥

፲፫፥፫–፱፣
፲፰–፳፫

፬፥፫–፱፣
፲፬–፳

፰፥፬–፰፣
፲፩–፲፭

እንክርዳዶች፥

፲፫፥፳፬–፴፣
፴፮–፵፫

የሰናፍጭ ቅንጣት፥

፲፫፥፴፩–፴፪ ፬፥፴–፴፪

፲፫፥፲፰–፲፱

እርሾ፥

፲፫፥፴፫

፲፫፥፳–፳፩

ት. እና ቃ.
፹፮፥፩–፯

የእርሻ ውስጥ መዝገብ፥ ፲፫፥፵፬
የታላቅ ዋጋ ዕንቁ፥

፲፫፥፵፭–፵፮

የአሳ አጥማጅ መረብ፥

፲፫፥፵፯–፶

ባለቤት፥

፲፫፥፶፩–፶፪

ምህረት ያልሰጠው
አገልጋይ፥

፲፰፥፳፫–፴፭

መልካም እረኛ፥

፲፥፩–፳፩

መልካሙ ሳምራዊ፥

፲፥፳፭–፴፯

ትህትና፣ የሰርግ ድግስ

፲፬፥፯–፲፩

ታላቁ እራት
የጠፉ በጎች፥

፲፬፥፲፪–፳፬
፲፭፥፩–፯

ደግሞም
፲፰፥፲፪–፲፬
ተመልከቱ

የጠፋ ሳንቲም፥

፲፭፥፰–፲

ከንቱ ልጅ፥

፲፭፥፲፩–፴፪

ዓመፀኛው መጋቢ፥

፲፮፥፩–፲፫

አልዓዛር እና ሀብታሙ
ሰው

፲፮፥፲፬–፲፭፣
፲፱–፴፩

ዓመፀኛው ዳኛ፥

፲፰፥፩–፰

የወይን አትክልት ስፍራ ፳፥፩–፲፮
አገልጋዮች፥
ምናን፥
ሁለት ወንድ ልጆች፥

ደግሞም
፲፥፴፩
ተመልከቱ
፲፱፥፲፩–፳፯

፳፩፥፳፰–፴፪

፫ ኔፊ ፲፭፥፲፯–፳፬

፪፻፩
ድርጊቶች

የወንጌሎች ስምምነት
ማቴዎስ

ማርቆስ

ሉቃስ

ክፉ ገበሬዎች፥

፳፩፥፴፫–፵፮ ፲፪፥፩–፲፪

፳፥፱–፲፱

የንጉስ ወንድ ልጅ
ጋብቻ፥

፳፪፥፩–፲፬

፲፬፥፯–፳፬
ጋር አነጻጽሩ

አሥር ቆነጃጅት፥

፳፭፥፩–፲፫

ደግሞም
፲፪፥፴፭–፴፮
ተመልከቱ

መክሊት፥

፳፭፥፲፬–፴

በጎች፣ ፍየሎች፥

፳፭፥፴፩–፵፮

አውሎ ንፋስን ጸጥ ማድረግ ፰፥፳፫–፳፯

፬፥፴፭–፵፩

፰፥፳፪–፳፭

ርኵሳን መናፍስቱን
አስወጥቶ ወደ እሪያዎቹ
ማስገባት

፰፥፳፰–፴፬

፭፥፩–፳

፰፥፳፮–፳፱

የኢያኢሮስ ሴት ልጅን
ማስነሳት

፱፥፲፰–፳፣
፳፫–፳፮

፭፥፳፩–፳፬፣ ፰፥፵፩–፵፪፣
፴፭–፵፫
፵፱–፶፮

ደም የሚፈስሳት ሴት
መፈወስ

፱፥፳–፳፪

፭፥፳፭–፴፬

፰፥፵፫–፵፰

ለአስራ ሁለት የተሰጠ
ሀላፊነት

፲፥፭–፵፪

፮፥፯–፲፫

፱፥፩–፮

አምስት ሺዎችን መመገብ

፲፬፥፲፮–፳፩

፮፥፴፫–፵፬

፱፥፲፩–፲፯

ኢየሱስ በውሀ ላይ ተራመደ ፲፬፥፳፪–፴፫

፮፥፵፭–፶፪

ዮሐንስ

የኋለኛው ቀን
ራዕይ

ት. እና ቃ.
፵፭፥፶፮–፶፱

ት. እና ቃ. ፲፰
፮፥፭–፲፬
፮፥፲፭–፳፩

የህይወት እንጀራ ስብከት

፮፥፳፪–፸፩

ስለክርስቶስ የጴጥሮስ
ምስክር

፲፮፥፲፫–፲፮

ስለመንግስት ቁልፎች
ለጴጥሮስ ቃል የተገባለት

፲፮፥፲፱

የመቀየር የክህነት ቁልፎች ፲፯፥፩–፲፫
መሰጠት

፰፥፳፯–፳፱

፱፥፲፰–፳፩

፱፥፪–፲፫

፱፥፳፰–፴፮

ት. እና ቃ.
፷፫፥፳–፳፩፤
፻፲፥፲፩–፲፫

፲፥፩–፲፪

ት. እና ቃ.
፻፯፥፳፭፣
፴፬፣ ፺፫–፺፯፤
፻፳፬፥፻፴፰–፻፵

ሰባዎች ተጠሩ እና ተላኩ

አይነ ስውርን በሰንበት
መፈወስ

፱

የአልዓዛር መመለስ

፲፩፥፩–፶፫

የአሥር ለምጻሞች መፈወስ

፲፯፥፲፩–፲፱

የልጆች መባረክ

፲፱፥፲፫–፲፭

፲፥፲፫–፲፮

ማርያም የክርስቶስን
እግሮች ቀባች

፳፮፥፮–፲፫

፲፬፥፫–፱

፲፰፥፲፭–፲፯
፲፪፥፪–፰

የወንጌሎች ስምምነት

፪፻፪

ድርጊቶች

ማቴዎስ

ማርቆስ

ሉቃስ

በድል መግባት

፳፩፥፮–፲፩

፲፩፥፯–፲፩

፲፱፥፴፭–፴፰ ፲፪፥፲፪–፲፰

የገንዘብ ለዋጮች
ከቤተመቅደስ መውጣት

፳፩፥፲፪–፲፮

፲፩፥፲፭–፲፱

፲፱፥፵፭–፵፰

፲፪፥፵፩–፵፬

፳፩፥፩–፬

የመበለት ግማሽ ሳንቲም
የኢየሩሳሌም መደምሰስ
እና የዳግም ምፅዓት
ምልክቶች

፳፬

፲፫

፳፩፥፭–፴፰

የኢየሱስ የመጨረሻ
ፋሲካ፤ ቅዱስ ቁርባን
መጀመር፤ ለአስራ ሁለቱ
መመሪያዎች፤ የደቀ
መዛሙርቱ እግሮች
መታጠብ

፳፮፥፲፬–፴፪

፲፬፥፲–፳፯

፳፪፥፩–፳

ኢየሱስ የወይን ግንድ ነው

ዮሐንስ

የኋለኛው ቀን
ራዕይ

ት. እና ቃ.
፵፭፥፲፮–፷፤
ጆ.ስ.—ማቴ. ፩
፲፫–፲፯

፲፭፥፩–፰

በጌቴሴማኒ ውስጥ የኢየሱስ ፳፮፥፴፮–፵፮ ፲፬፥፴፪–፵፪
ስቃይ

፳፪፥፵–፵፮

የይሁዳ ክህደት

፳፮፥፵፯–፶

፲፬፥፵፫–፵፮

፳፪፥፵፯–፵፰ ፲፰፥፪–፫

በቀያፋ ፊት ለፍርድ
መቅረብ

፳፮፥፶፯

፲፬፥፶፫

፳፪፥፶፬፣
፷፮–፸፩

፲፰፥፳፬፣
፳፰

በጲላጦስ ፊት ለፍርድ
መቅረብ

፳፯፥፪፣ ፲፩– ፲፭፥፩–፭
፲፬

፳፫፥፩–፮

፲፰፥፳፰–
፴፰

በሄሮድስ ፊት ለፍርድ
መቅረብ

፲፰፥፩

፪ ኔፊ ፱፥፳፩–፳፪፤
ሞዛያ ፫፥፭–፲፪፤
ት. እና ቃ.
፲፱፥፩–፳፬

፳፫፥፯–፲፪

ኢየሱስ ተገረፈ እናም
ተሳለቀ

፳፯፥፳፯–፴፩ ፲፭፥፲፭–፳

መሰቀል

፳፯፥፴፭–፵፬ ፲፭፥፳፬–፴፫ ፳፫፥፴፪–፵፫ ፲፱፥፲፰–፳፪ ሔለ. ፲፬፥፳–፳፯፤
፫ ኔፊ ፰፥፭–፳፪፤
፲፥፱

ትንሳኤ

፳፰፥፪–፰

ኢየሱስ በደቀ መዛሙርት
ታየ

፲፱፥፩–፲፪

፲፮፥፭–፰

፳፬፥፬–፰

፲፮፥፲፬

፳፬፥፲፫–፴፪፣ ፳፥፲፱–፳፫
፴፮–፶፩

ኢየሱስ በቶማስ ታየ
ማረግ

፳፥፳፬–፳፱
፲፮፥፲፱–፳

፳፬፥፶–፶፫
የወንጌሎችስምነት

ከጆሴፍ ስሚዝ የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም ምርጫዎች
ከንጉስ ጄምስ መፅሐፍ ቅዱስ ቅጅ የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም (ጆ.ስ.ት.) የተመረጡ ክፍሎች
የሚቀጥሉት
ናቸው። ጌታ የመጀመሪያዎቹ ቃላቶች ከተጻፉ በኋላ የተቀየሩትን ወይም የጠፉትን የመፅሐፍ ቅዱስ እውነ

ቶች ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግሞ እንዲመልሳቸው አነሳስቶት ነበር። እነዚህ ደግመው የተመለሱ እውነቶች ትም
ህርቶችን አብራርተዋል እና የቅዱስ መጻህፍት መረዳትን አሻሽለዋል።
ጌታ የመጀመሪያ ጸሀፊዎች የጻፉትን አንዳንድ እውነቶችን ለጆሴፍ ስለገለጠለት፣ የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም
በአለም ውስጥ ካሉት ማናቸውም ሌሎች የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች የተለየ ነው። በዚህም አስተያየት፣ ትር
ጉም የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለው ሰፋ ባለና ከልምድ በተለየ መንገድ ነው የሚጠቀምበት፣ ምክንያቱም
የጆሴፍ ትርጉም ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ የተተረጎመ ሳይሆን በራዕይ የመጣ ነበር።
የጆሴፍ ስሚዝ የንጉስ ጄምስ መፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም ከተለያዩ የትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ክፍሎች
ጋር የተገናኘ ወይም በእነዚህ ውስጥ የተጠቀሰ ነው (ክፍሎች ፴፯፣ ፵፭፣ ፸፫፣ ፸፮፣ ፸፯፣ ፹፮፣ ፺፩፣ ና ፻፴፪
ተመልከቱ)። ደግሞም፣ መፅሐፈ ሙሴ እና ጆሴፍ ስሚዝ—ማቴዎስ ከጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም የተወሰዱ ምን
ባቦች ናቸው።
ለጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም ተጨማሪ መረጃ፣ የቅዱሳት መጻህፍት መመሪያ ውስጥ “የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም
(ጆ.ስ.ት.)”ን ተመልከቱ።
የሚቀጥሉት ምሳሌዎች ከጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም የተመረጡ ናሙናዎችን ያሳያሉ።
ይህ በደመቀ አይነት የተጻፈው
ጥቅስ ከንጉስ ጄምስ መፅሐፍ
ቅዱስ ጆሴፍ ስሚዝ የተረጎ
መው ምንባብ ነው። ትርጉሙ
ወደ መፅሐፍ ቅዱስ ጽሁፍ
ቃላቶችን በዳግም ስለመለሰ፣
የአንቀጽ ቁጥሮች እናንተ
ከምትጠቀሙበት ቅጂ የተለየ
ይሆናል።

ይህ ጽሁፍ ጆሴ ስሚዝ እን
ደተረጎመው ነው። (ጠመም
ባለ የፊደል አጣጣል የተጻ
ፉት በንጉስ ጄምስ ጽሁፍ
ጋር የሚለያዩበትን ቃላቶች
ለማሳየት ነው።)

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፬፥፩፣ ፭–፮፣
፰–፱። ከማቴዎስ ፬፥፩፣ ፭–፮፣
፰–፱ ጋር አነጻፅሩ፤ በሉቃስ ፬፥፪፣
፭–፲፩ም እንደዚህ አይነት ቅያሬዎች
ነበሩ
ኢየሱስ የተመራው በመንፈስ እንጂ በሰይጣን አይደ
ለም።

፩ ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር
ጋር ይሆን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረበዳ
ወሰደው።
፭ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ቅድስት
ከተማ ተወሰደ፣ እና መንፈስ እርሱን በመ
ቅደስ ጫፍ ላይ አቆመው።
፮ ከእዚያም በኋላ ዲያብሎስ ወደእርሱ
መጣ እና እንዲህ አለው፣ መላእክቱን ስለ
አንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ
እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሡሃል ተብሎ
ተጽፎአልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆ
ንህ፣ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው።
፰ ደግሞም፣ ኢየሱስ በመንፈስ ውስጥ
ነበር፣ እና ይህም ወደ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ
ተራራ ወሰደው፣ የዓለምንም መንግሥታት
ሁሉ ክብራቸውንም አሳየው።
፱ እና ዲያብሎስም ወደ እርሱ እንደገና
መጣ፣ እና አለው፣ ወድቀህ ብትሰግድልኝ
ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ።

ይህ ማጣቀሻ በመፅሐፍ
ቅዱሳችሁ ውስጥ የት
ኛውን ጥቅሰት ከጆሴፍ
ስሚዝ ትርጉም ጋር ለማ
ነጻጸር እንደሚገባችሁ
ይጠቁማል።

በቅንፍ ውስጥ ያለው
የጆሴፍ ስሚዝን ትርጉ
ምን ከመፅሐፍ ቅዱሳ
ችሁ ጋር ማነጻጸር የሚ
ገባችሁ ጥቅስ ነው።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፩፥፩–፰፥፩፰።
ከዘፍጥረት ፩፥፩–፮፥፲፫ ጋር አነጻፅሩ
ይህ የመፅሐፍ ቅዱስ ጽሁፍ በጆሴፍ ስሚዝ በዳግም
ተመልሶ ነበር እናም ከታላቅ ዋጋ ዕንቁ ውስጥ እንደ
ተመረጠ የመፅሐፈ ሙሴ ታትሟል።

ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፱፥፬–፮።
ከዘፍጥረት ፰፥፳–፳፪ ጋር አነጻፅሩ
ከጎርፍ በኋላ፣ ኖህ ምድርን እንደገና እንዳይረግም
ጌታን ጠየቀ።

፬ ኖኅም ለእግዚአብሔር መሠውያውን
ሠራ፥ ከንጹሕም እንስሳ ሁሉ ከንጹሐን
ወፎችም ሁሉ ወሰደ፥ በመሠውያውም ላይ
መሥዋዕትን አቀረበ፤ እናም ለጌታ ምስጋና
አቀረበ፣ እና በልቡ ተደሰተ።
፭ እና ጌታም ለኖህ ተናገረ፣ እናም
ባረከው። እናም ኖህ መልካሙን መዓዛ
አሸተተ፣ እና በልቡ አለ፤
፮ ምድርን ዳግመኛ ስለ ሰው እንዳይረግ
ምም፥ የሰው ልብ አሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ
ክፉ ነውና፤ ምድር እስካለች ድረስ፣ ደግ
ሞም ከዚህ ቀድሞ እንዳደረገው ሕያዋንን
ሁሉ እንደ ገና እንዳይመታም በጸሎት የጌ
ታን ስም እጠራለሁ፤
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፱፥፲–፲፭።
ከዘፍጥረት ፱፥፬–፱ ጋር አነጻፅሩ
ሰው የእንሰሳትንም ሆነ የሰዎችን ደም በማፍሰስ ተጠ
ያቂ ነው። እግዚአብሔር ከኖህ እና ከወንድ ልጆቹ ጋር
ከሔኖክ ጋር እንደገባው አይነት ቃል ኪዳን መሰረተ።

፲ ነገር ግን፣ እንደመብል የምሰጥህን
ስጋዎች ሁሉ ደም በምድር ላይ ይፈሳል፣
ይህም የዚህን ህይወት ይወስዳል፣ እና
ደሙን አትብላ።
፲፩ በእርግጥም፣ ለመብል፣ ህይወትህን
ለማዳን ካልሆነ በስተቀር ደም አይፍሰስ፤
እና የእያንዳንዱን አራዊት ደም ከእጅህ
እሻዋለሁ።
፲፪ እና የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ፣
በሰው ደሙ ይፈስሳል፤ ሰው የሰውን ደም
ማፍሰስ አይገባውምና።
፲፫ እያንዳንዱ የሰው ወንድም የሰውን

፪፻፮

ህይወት እንዲያድን ትእዛዝ እሰጣለሁ፣
ሰውን በመልኬ ፈጥሬአለሁና።
፲፬ እና ትእዛዝም እሰጣችኋለሁ፣ እናን
ተም ብዙ፥ ተባዙ፤ በምድር ላይ ተዋለዱ፥
እርቡባትም።
፲፭ እግዚአብሔርም ለኖኅና ለልጆቹ
እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔም እነሆ፣ ከአ
ባታችሁ ሔኖክ ጋር ከእናንተና በኋላ ስለ
ሚመጣው ዘራችሁ በሚለከት ያደረኩትን
ቃል ኪዳኔን እመሰርታለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፱፥፳፩–፳፭።
ከዘፍጥረት ፱፥፲፮–፲፯ ጋር አነጻፅሩ
እግዚአብሔር ቀስተ ዳመና በሰማይ የሰራው ከሔኖክ
እና ከኖኀ ጋር እርሱ የገባውን ቃል ኪዳን ለማስታወስ
ነው። በመጨረሻዎቹ ቀናት የበኩራቱ ቤተክርስቲያን
አጠቃላይ ስብሰባ ከምድር ጻድቅ ጋር ይቀናጃሉ።

፳፩ ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች፤ እና
ሰዎች ትእዛዛቴን ሁሉ ሲያከብሩ፣ ወደ
እኔ የወሰድኳት የሔኖክ ከተማ ፅዮን እን
ደገና ወደ ምድር ስትመጣ፣ እኔ ለአባታ
ችሁ ሔኖክ የገባሁትን የዘላለም ቃል ኪዳን
ለማስታወስ አያታለሁ።
፳፪ እና ይህም የዘላለም ቃል ኪዳኔ
ነው፣ ትውልዶችህ እውነትን ሲያቅፉ፣
እና ወደላይ ሲመለከቱ፣ ከእዚያም ፅዮን
ወደታች ትመለከታለች፣ እና ሰማያት
ሁሉ በደስታ ይነቃነቃሉ፣ እና መሬትም
በደስታ ትንቀጠቀጣለች፤
፳፫ እና የበኩራት ቤተክርስቲያን አጠ
ቃላይ ስብሰባ ከሰማይ ይወርዳሉ፣ እና
ምድርን የራሳቸው ያደርጓታል፣ እና
መጨረሻው እስከሚመጣ ድረስ ቦታ ይኖ
ራቸዋል። እና ይህም፣ ከአባታችሁ ሄኖክ
ጋር የገባሁት የዘላለም ቃል ኪዳኔ ነው።
፳፬ ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች፤ እና
በእናንተም በእኔና በምድር ላይ በሚኖር
ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል
የገባሁትን ቃል ኪዳኔን እመሰርታለሁ።
፳፭ እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፣ በእ
ኔና በአንተ መካከል የመሰረትኩት የቃል

፪፻፯
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ኪዳን ምልክት ይህ ነው፤ ምክንያቱም ሥጋ
ሁሉ በምድር ላይ ይገኛሉና።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፲፬፥፳፭–፵።
ከዘፍጥረት ፲፬፥፲፰–፳ ጋር አነጻፅሩ
መልከ ጼዴቅ አብርሐምን ባረከ። የመልከ ጼዴቅ
ታላቅ አገልግሎት እና የመልከ ጼዴቅ ክህነት በረከ
ቶች ተዘርዝረዋል።

፳፭ እና መልከ ጼዴቅ ደምጹን ከፍ
አደረገ እና አብራምን ባረከው።
፳፮ አሁን መልከ ጼዴቅ ጽድቅን ያደረገ
የእምነት ሰው ነበር፤ እና በልጅነት እግ
ዚአብሔርን የፈራ፣ እና የአንበሳን አፍ
የዘጋ፣ እና የእሳትን ሀይል ያጠፋ ነበር።
፳፯ በእግዚአብሔር ተቀባይ ከሆነ
በኋላ፣ እግዚአብሔር ከሔኖክ ጋር በገ
ባው ቃል ኪዳን ስርዓት መሰረት እንደ
ሊቀ ካህን ተሹሞ ነበር።
፳፰ ይህም እንደ እግዚአብሔር ልጅ
ስርዓት አይነት ነበር፤ ይህም ስርዓት ከእ
ግዚአብሔር እንጂ፣ በሰው ወይም በሰው
ፍላጎት፤ በአባት ወይም እናት፣ መጀመ
ሪያ ቀናት ወይም መጨረሻ አመታት የሌ
ለው ነበር።
፳፱ ለሰዎችም፣ በስሙ ለሚያምኑት
ሁሉ፣ የተሰጠው በእራሱ ድምፅ ጥሪ፣
በእራሱ ፍላጎት በኩል ነበር።
፴ እያንዳንዱ በዚህ ስርዓት የሚሾመ
ውና የሚጠራው በእምነት ተራራዎችን
ለመስበር፣ ባህሮችን ለመከፋፈል፣ ውሀ
ዎችን ለማድረቅ፣ ከመንገዳቸው ለማዞር
ሀይል እንደሚኖረው እግዚአብሔር በራሱ
ለሔኖክ እና ለዘሩ መሀላ ምሏልና፤
፴፩ የህዝቦችን ሰራዊቶች በግልፅ ለመ
ቃወም፣ ምድርን ለመከፋፈል፣ እያንዳ
ንዱን ቡድን ለመስበር፣ በእግዚአብሔር
ፊት ለመቆም፣ ሁሉንም ነገሮች በፍላ
ጎቱ መሰረት፣ በትእዛዙ መሰረት ለማ
ድረግ፣ ግዛትንና ሀይላትን በቁጥጥር ስር
ለማዋል ዘንድ ሀይል እንደሚኖረው እግ
ዚአብሔር ለሔኖክ እና ለዘሩ በራሱ መሃላ
ገብቶላቸዋልና፤ እና ይህም ከአለም መሰ

ረት በፊት በነበረው በእግዚአብሔር ልጅ
ፍላጎት ነው።
፴፪ እና ሰዎች ይህ እምነት ኖሮአቸው፣
ወደዚህ የእግዚአብሔር ስርዓት በመም
ጣት ተለውጠዋል እና ወደሰማይም አር
ገዋል።
፴፫ አሁን መልከ ጼዴቅ በዚህ ስርዓት
ውስጥ ካህን ነበር፤ ስለዚህ በሳሌም ቦታ
አገኘ፣ እና የሰላም ልዑል ተብሎም ተጠ
ርቶ ነበር።
፴፬ እና ህዝቦቹ ጻድቅነትን አመጡ፣
ሰማይንም አገኙ፣ እና እግዚአብሔር ከም
ድር አለያይቶ በፊት የወሰዳትን፣ ለኋለ
ኛው ቀናት ወይም ለአለም መጨረሻ የያ
ዛትን፣ የሔኖክን ከተማ ፈለጉ፤
፴፭ እና ሰማያት እና ምድር እንደገና
አብረው እንዲጠቀለሉ፣ እና የእግዚአብ
ሔር ልጆች እንደ እሳት እንዲፈተኑ ዘንድ
እንዲህም አለ፣ መሀላ ማለ።
፴፮ እና ይህ መልከ ጼዴቅ እንደዚህም
ጻድቅነትን በመመስረት የሰማይ ንጉስ
ተብሎ በህዝቡ ተጠርቶ ነበር፣ ወይም
በሌላ ቃሎችም፣ የሰላም ንጉስ።
፴፯ እና ድምጹን ከፍ አደረገ፣ እና ሊቀ
ካህን እና የእግዚአብሔር ጎተራ ጠባቂ
ስለሆነም አብራምን ባረከ፤
፴፰ እርሱም ለደሀዎች አስራት እንዲ
ቀበል እግዚአብሔር መደበው።
፴፱ ስለዚህ፣ አብራም ላላቸው ሁሉ፣
ከሚያስፈልገው በላይ እግዚአብሔር ለሰ
ጠው ካለው ሀብቶች ሁሉ አስራት ለእ
ርሱ ከፈለ።
፵ እና እንዲህ ሆኖ አለፈ፣ እግዚአብ
ሔር አብራምን ባረከው፣ እና በገባው ቃል
ኪዳን መሰረት፣ እና በመልከ ጼዴቅ በባረ
ከው በረከቶች መሰረት፣ ሀብቶችን፣ ክብ
ርን፣ እና መሬቶችን ለዘለአለም የእራሱ
እንዲያደርጋቸው ሰጠው።
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ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፲፭፥፱–፲፪።
ከዘፍጥረት ፲፭፥፩–፮ ጋር አነጻፅሩ
አብርሐም ስለትንሳኤ ተማረ እናም የኢየሱስን ስጋዊ
አገልግሎት ተመለከተ።

፱ እና አብራም አለ፣ ጌታ አምላክ ሆይ፣
ለዘለአለም ውርስ ይህን መሬት ለእኔ እን
ዴት ትሰጠኛለህ?
፲ እና ጌታ እንዲህ አለ፣ ብትሞትም
እንኳን፣ ይህን ለአንተ ለመስጠት አል
ችልም?
፲፩ እና ከሞትክ፣ ይህን የእራስህ ልታ
ደርገው ትችላለህ፣ የሰው ልጅ የሚኖርበት
ቀን ይመጣልና፤ ነገር ግን ካልሞተ እን
ዴት ለመኖር ይችላል? መጀመሪያ ህይ
ወት መሰጠት አለበት።
፲፪ እና እንዲህ ሆኖ፣ አብራም ተመለ
ከተ እና የሰው ልጅ ቀናትን አየ፣ እና ተደ
ሰተ፣ እና ነፍሱም እረፍትን አገኘች፣ እና
በጌታ አመነ፤ ጌታም ይህን ለእርሱ እንደ
ጻድቅነት ቆጠረለት።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፲፯፥፫–፲፪።
ከዘፍጥረት ፲፯፥፫–፲፪ ጋር አነጻፅሩ
ህዝቡ፣ ከጥምቀት በተጨማሪ፣ የወንጌል ስርዓቶችን
አላከበሩም። እግዚአብሔር የግርዘት ቃል ኪዳን እና
የልጆች ተጠያቂነት እድሜ ለአብርሐም ገለጸ።

፫ እና እንዲህ ሆኖ አለፈ፣ አብራምም
በግምባሩ ወደቀ፤ እና የጌታን ስም ጠራ።
፬ እና እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ አና
ገረው፣ ህዝቦቼ ከአስተያየቴ በተሳሳተው
ይጓዛሉ፣ እና ለአባቶቻቸው የሰጠሁትን
ስነ ስርዓቶቼንም አልጠበቁም፤
፭ እኔ ትእዛዝ የሰጠኋቸው ቅባትን፣
የቀብር ስነ ስርዓትን፣ ወይም ጥምቀትን
አላከበሩም፤
፮ ነገር ግን ከትእዛዝ ዞር ብለዋል፣ እና
ልጆችን ወደማጠብ፣ እና ደም መርጨ
ትን በእራሳቸው ጀምረዋል፤
፯ እና የጻድቁ አቤል ደም የፈሰሰው
ለኀጥያት ነው ብለዋል፤ እና በፊቴ በምን
ተጠያቂ እንደሆኑም አላወቁም።
፰ ስለአንተ ግን፣ እነሆ፣ ቃል ኪዳኔን

፪፻፰

ከአንተ ጋር አደርጋለሁ፣ እና አንተም
የብዙ አሕዛብ አባት ትሆናለህ።
፱ እናም ይህን ቃል ኪዳን የምገባው፣
ልጆችህ በአሕዛብ መካከል እንዲታወቁ
ነው። ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብ
ራም ተብሎ አይጠራ፥ ነገር ግን ስምህ አብ
ርሃም ይሆናል፤ ለብዙ አሕዛብ አባት አድ
ርጌሃለሁና።
፲ እጅግም አበዛሃለሁ፥ ሕዝብም አደር
ግሃለሁ፥ ነገሥታትም ከአንተ ይወጣሉ፣
እና ከዘሮችህም።
፲፩ እና የግርዘት ቃል ኪዳኔንን ከአንተ
ጋር እመሰርታለሁ፣ እና ይህም በእኔና በአ
ንተ መካከል፣ እና ከአንተም በኋላ ከዘርህ
ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን ይሆ
ናል፤ ልጆችህ ስምንት አመት እስከሚ
ሆናቸው ድረስ በፊቴ ተጠያቂ እንዳል
ሆኑ ለዘላለም እንድታውቅ ዘንድ።
፲፪ እና ከአባቶቻችሁ ጋር ቃል የገባሁ
ትን ቃል ኪዳኖቼን በሙሉ ጠብቅ፤ እና
በአፌ የምሰጥህን ትእዛዛትንም ጠብቅ፣
እና ለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ አም
ላክ እሆናለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፲፯፥፳፫–፳፬።
ከዘፍጥረት ፲፯፥፲፯–፲፰ ጋር አነጻፅሩ
አብርሐም የይስሀቅ መወለድ በተተነበየበት ጊዜ ተደ
ሰተ እና ለእስማኤልም ጸለየ።

፳፫ አብርሃምም በግምባሩ ወደቀ እናም
ተደሰተ፣ በልቡም አለ፣ የመቶ ዓመት ሰው
በውኑ ልጅ ይወልዳል፣ እና ዘጠና ዓመት
የሆናትም ሣራ ትወልዳለች።
፳፬ አብርሃምም እግዚአብሔርን አለው፣
እስማኤል በፊትህ በቅንነት ቢኖር በወደ
ድሁ ነበር!
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፲፱፥፱–፲፭።
ከዘፍጥረት ፲፱፥፰–፲ ጋር አነጻፅሩ
ሎጥ የሰዶምን ክፋት ተቋቋመ፣ እናም መላዕክት ጠበ
ቁት።

፱ እነርሱም ወዲያ ሂድ አሉት። እና
ተናደውበትም ነበር።

፪፻፱
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፲ እና እርስ በራሳቸውም እንዲህ አሉ፣
ይህ ሰው በመካከላችን በእንግድነት ለመ
ኖር መጣ፣ አሁን እራሱን ዳኛ ያደርግ
ዘንድ ይፈልጋል፤ አሁን በእርሱ ላይ ከእ
ነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግበታለን።
፲፩ ስለዚህ ለሰውየውም እንዲህ አሉት፣
ወንዶቹን፣ እና ደግሞ ሴት ልጆችህንም
እንወስዳለን፤ እና መልካም እንደሚመ
ስለን እናደርግባቸዋለን።
፲፪ አሁን ይህም በሰዶም ክፉነት በኩል
ነበር።
፲፫ እና ሎጥም አለ፣ አሁን እነሆ፣ ወን
ድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ፤
እባካችሁ፣ እነርሱን ወደ እናንተ ወደ ወን
ድሞቼ እንዳላወጣላችሁ እለምናችኋለሁ፣
እና በአይኖቻችሁ መልካም እንደመሰላች
ሁም አታደርጉባቸውም፤
፲፬ እግዚአብሔር አገልጋዩ በዚህ ነገር
ተገቢ አያደርገውምና፤ ስለዚህ፣ ለዚህ
አንድ ጊዜ፣ በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም
አታድርጉ፣ በቤቴም ሰላም እንዲኖራቸው
ዘንድ እናንተን ወንድሞቼን እለምናችኋ
ለሁ፤ እነርሱ በጣራዬ ጥላ ሥር የገቡበት
ምክንያት ነውና።
፲፭ እና እነርሱም በሎጥ ተናድደው
ነበር እና የደጁንም መዝጊያ ለመስበር
ቀረቡ፣ ነገር ግን ቅዱስ ሰዎች የነበሩት የእ
ግዚአብሔር መላእክቶች እጃቸውን ዘርግ
ተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገ
ቡት መዝጊያውንም ዘጉት።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፳፩፥፴፩–፴፪።
ዘፍጥረት ፳፩፥፴፪–፴፬ ጋር አነጻፅሩ
አብርሐም የዘለአለም እግዚአብሔርን አመለከ።

፴፩ አቢሜሌክና የሙሽራው ወዳጅ
አኮዘት የሠራዊቱ አለቃ ፊኮልም ተነሥ
ተው፣ እናም በቤርሳቤህ የተምር ዛፍን
ተከሉ፣ እና በዚያ የጌታን ስም ጠሩ፤ ወደ
ፍልስጥኤም ምድር ተመለሱ።
፴፪ እና አብርሐምም የዘላለሙን አም
ላክ እግዚአብሔር አመለከ፣ እናም በፍ

ልስጥኤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ
ተቀመጠ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት፵፰፥፭–፲፩።
ከዘፍጥረት ፵፰፥፭–፮ ጋር አነጻፅሩ
ኤፍሬም እና ምናሴ የእስራኤል ጎሳዎች ሆኑ። በጥንት
ይኖር የነበረው ዮሴፍ ቤተሰቦቹን በጊዜው እንዳዳና
ቸው፣ የእርሱ ትውልዶችም በኋለኛው ቀናት እስራኤ
ልን በመንፈስ ያድናሉ።

፭ አሁንም እኔ ወደ አንተ ከመምጣቴ
በፊት በግብፅ ምድር ስለተወለዱልህ ሁለቱ
ልጆችህ ኤፍሬምና ምናሴ፣ እነሆ እነርሱ
የእኔ ናቸው፣ እና የአባቶቼ አምላክ ይባ
ርካቸዋል፤ እንዲሁም እንደ ሮቤልና እንደ
ስምዖን ይባረካሉ፣ እነርሱ የእኔ ናቸውና፤
ስለዚህ በስሜም ይጠራሉ። (ስለዚህ እነ
ርሱም እስራኤል ተብለው ተጠርተው
ነበር።)
፮ እና ከእነርሱ በኋላ የወለድካቸው ልጆ
ችህም የአንተ ይሆናሉ፣ እና በውርሳቸው፣
በጎሳዎቻቸውም፣ በወንድሞቻቸው ስም
ይጠራሉ፤ ስለዚህ የምናሴና የኤፍሬም ጎሳ
ተብለው ይጠራሉ።
፯ እና ያዕቆብ ዮሴፍን አለው፣ የአባ
ቶቼ አምላክ በከነዓን ምድር በሎዛ ሲገለ
ጥልኝ፣ ይህን መሬት ለዘለአለም ንብረት
ለእኔ እና ለዘሬ እንደሚሰጠኝ ማለልኝ።
፰ ስለዚህ፣ ልጄ ሆይ፣ አንተ ቤቴን
ከሞት በማዳን ለእኔ አገልጋይ እንደት
ሆን በማስነሳቱ ባርኮኛል።
፱ ህዝቦቼን፣ ወንድሞችህን፣ በምድሩ
በሀይል ከነበረው ራብ ጊዜ በማዳን፤ ስለ
ዚህ የአባቶችን አምላክ ይባርክሀል፣ እና
የወገብህ ፍሬዎች፣ ከወንድሞችህ በላይ፣
እና ከአባትህ ቤት በላይ ይባረካሉ።
፲ አንተ አሸንፈሀልና፣ እና የአባትህም
ቤት፣ ወደ ግብፅ በወንድሞችህ እጆች
ከመሸጥህ በፊትአንተ ታይተውህ እንደ
ነበረም፣ ለአንተ ሰገዱ፤ ስለዚህ ወንድሞ
ችህ ለአንተ ከትውልድ ወደ ትውልድ፣
ለወገቦችህ ፍሬዎች ለዘለአለም ይሰግዳሉ፤
፲፩ ለህዝቦቼም፣ በባርነታቸው ቀን
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ከአገልጋይነት እንድታድናቸው፣ ብርሀን
ትሆናለህ፤ እና በኀጥያት ስርም አብረው
ታጥፈው በነበረ ጊዜምደህንነትን እንድ
ታመጣላቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፍጥረት ፶፥፳፬–፴፰።
ከዘፍጥረት ፶፥፳፬–፳፮፤ ከ፪ ኔፊ
፫፥፬–፳፪ ጋር አነጻፅሩ
ጆሴፍ በግብፅ ውስጥ ሙሴ እስራኤልን ከግብጻዊ ባር
ነት ነጻ እንደሚያደርግ፤ የጆሴፍ ትውልዶች ቅርን
ጫፍ በጌታ ቃል ኪዳኖች ወደሚታወሱበት ወደ ሩቅ
አገር እንደሚመሩ፤ እግዚአብሔር የይሁዳንና የዮሴ
ፍን መዝገቦች እንዲያዋህድ ዮሴፍ የሚባል ነቢይ በኋ
ለኛው ቀናት እንደሚጠራ፤ እና አሮን እንደ ሙሴ
ተናጋሪ እንደሚያገለግል ተነበየ።

፳፬ እና ዮሴፍ ለወንድሞቹ አለ፣ እሞታ
ለሁ፣ እና ወደ አባቶቻችንም እሄዳለሁ፤
እና ወደ መቃብሬም በደስታ እሄዳለሁ።
በባርነታችሁ ቀናት ከስቃያችሁ ያድናችሁ
ዘንድ የአባቴ ያዕቆብ አምላክም ከእናንተ
ጋር ይሁን፤ ጌታ ጎብኝቶኛል፣ እና ከወገቤ
ፍሬዎች፣ ጌታ አምላክ ከወገቤ ጻድቃዊ
ቅርንጫፍ ያስነሳ ዘንድ የጌታን ቃል ኪዳን
አግኝቻለሁ፤ እና ለእናንተም፣ አባቴ ያዕ
ቆብ እስራኤል ብሎ የጠራችሁ፣ ነቢይ፤
(ሻይሎ የሚባለው መሲህ አይደለም)፤ እና
ይህም ነቢይ በባርነታችሁ ቀናት ህዝቦቼን
ከግብፅ ያድናቸዋል።
፳፭ እናም እንዲህ ሆኖ አለፈ እንደገ
ናም ይበተናሉ፤ እና ቅርንጫፍም ይሰበ
ራል፣ እና ወደ ሩቅ አገርም ይወሰዳሉ፤
ይሁን እንጂ መሲህ ሲመጣ፣ በጌታ ቃል
ኪዳን ይታወሳሉ፤ በኋለኛው ቀናት እርሱ
በመንፈስ ኃይል ይገለጥላቸዋልና፣ እና
ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከተደበቀው ጨለ
ማና ምርኮም ወደ ነፃነት ያወጣቸዋል።
፳፮ ጌታ አምላኬ፣ ለወገቤ ፍሬ ተመ
ራጭ ባለራዕይ የሆነ ባለራዕይ ያስነሳል።
፳፯ እንደዚህም የአባቶቼ ጌታ አም
ላክ አለኝ፣ ከወገብህ ፍሬ ምርጥ ባለራ
ዕይ አስነሳለሁ፣ እርሱ ከወገብህ ፍሬ መካ
ከል የተከበረ ይሆናል። ለእነርሱ፣ ለወን

፪፻፲

ድሞችህ፣ ታላቅ ስራን ይሰራ ዘንድ ትዕ
ዛዝን እሰጠዋለሁ።
፳፰ ከአባቶችህ ጋር የገባሁትን ቃል
ኪዳን እንዲያውቁት ያደርጋል፤ እና እን
ዲሰራ ያዘዝኩትን ማንኛቸውን ነገሮችን
ያደርጋል።
፳፱ በፊቴ ትልቅ አደርገዋለሁ፣ የእ
ኔን ስራ ይሰራልና፤ እና የእስራኤል ቤት
ሆይ፣ ህዝቦቼን ከግብፅ ምድር ነፃ ያወ
ጣቸው ዘንድ አስነሳዋለሁ ብዬ ለእናንተ
የተናገርኩለት ታላቅ ይሆናል፣ ከግብፅ
ምድር ህዝቦችህን እንዲያወጣ ባለራዕይ
አስነሳለሁና፤ እና እርሱም ሙሴ ተብሎ
ይጠራል። እና በስሙም እርሱ ከእናንተ
ቤት እንደሆነም ታውቁታላችሁ፤ በንጉስ
ሴት ልጅ ይጠባል፣ እና ልጇም ተብሎ
ይጠራልና።
፴ እንደገናም ባለራዕይ ከወገብህ ፍሬ
አስነሳለሁ፤ እናም ለእርሱም ለወገብ ዘርህ
ቃሌን ያመጣ ዘንድ ኃይልን እሰጠዋለሁ፤
እናም ጌታ እንዲህ አለ፥ ቃሌን ብቻ ለማ
ምጣት ሳይሆን፣ ነገር ግን በመጨረሻው
ቀናት በመካከላቸው የሄዱትን ቃሌን እን
ዲያሳምን ነው።
፴፩ ስለሆነም፣ የወገብህ ፍሬዎች ይፅ
ፋሉ፤ እናም የአይሁዳ የወገቡም ፍሬ ይፅ
ፋሉ፤ እናም ይህ በወገብህ ፍሬ የሚጻ
ፈው፣ ደግሞም በአይሁዳ ፍሬ የሚጻ
ፈው፣ የውሸት ትምህርቶች ሀሰት መሆ
ናቸውን ለማስረዳት፣ እና ፀብን እማቆም፣
እና በወገብህ ፍሬ መካከል ሰላምን ለመ
መስረት፣ እና በኋለኛው ቀናት ወደ አባ
ቶቻቸው ግንዛቤ፣ እናም ደግሞ ለቃል
ኪዳናቴ ግንዛቤ ለማምጣት በአንድ ላይ
ያድጋሉ ይላል ጌታ።
፴፪ እናም በመጨረሻው ቀናት የሚ
መልሳቸው ስራዬ የእስራኤል ቤት በሆ
ኑት በሁሉም ህዝቦቼ መካከል በሚሄድበት
ጊዜ፣ እርሱ ከድካም ይበረታል።
፴፫ ባለራዕዩን ጌታ ይባርከዋል፣ እናም
እርሱን ለማጥፋት የሚሞክሩ ይሸነፋሉ፣
ይህን ቃል ኪዳን እሰጥሀለሁና፤ ከትው

፪፻፲፩

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ልድ እስከትውልድ አስታውስሀለሁ፣ እና
ስሙም ዮሴፍ ተብሎ ይጠራል፣ ስሙም
ከአባቱም ጋር አንድ ይሆናል፣ እናም
እርሱ ልክ እንደአንተ ይሆናል፣ ጌታ በእ
ርሱ እጅ የሚያመጣው ነገር ህዝቦቼን ወደ
ደህንነት የሚያመጣ ይሆናልና።
፴፬ እና ጌታ ዮሴፍን ለዘለአለም ፍሬ
ውን እንደሚጠብቅ ቃል ገብቶለት አለ፣
ሙሴን አስነሳለሁ፣ እና በእጁም በትር
ይኖራል፣ እና እርሱም ህዝቦቼን ይሰበ
ስባል፣ እና እንደ መንጋዎችም ይመራ
ቸዋል፣ እና የቀይ ባህር ውሀንም በበትሩ
ይመታል።
፴፭ እና ፍርድም ይኖረዋል፣ እና የጌ
ታን ቃል ይፅፋል። እና ብዙ ቃላቶችንም
አይናገርም፣ በራሴ እጅ ጣት ህጌን እፅፍ
ለታለሁና። እናም ተናጋሪ እሰጠዋለሁ፣
እና ስሙም አሮን ተብሎ ይጠራል።
፴፮ እና ደግሞም መሀላ እንደገባሁትም
በመጨረሻው ቀናት ይህ ለአንተ ይሆንል
ሀል። ስለዚህ፣ ዮሴፍ ለወንድሞቹ እንዲህ
አለ፣ እግዚአብሔርም በእርግጥም ይጎበ
ኛችኋል፥ ከዚህችም ምድር ያወጣችኋል፤
ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ
ማለላቸው ምድር ያደርሳችኋል።
፴፯ እና ዮሴፍ ለወንድሞቹ ብዙ ሌላ
ነገሮች አረጋገጠ፣ እና እግዚአብሔር በእ
ርግጥም ሲጎበኛችሁ አጥንቴን ከዚህ አን
ሥታችሁ ከእናንተ ጋር ትወስዳላችሁ ብሎ
የእስራኤልን ልጆች መሀላ ገባ።
፴፰ ዮሴፍም በመቶ አሥር ዓመት ዕድ
ሜው ሞተ፤ በሽቶም አሹት፥ በግብፅ ምድር
በሣጥን ውስጥ አኖሩት፤ እና እንዲወሰድ
እና በአባቱ መቃብር ውስጥ እንዲቀበር
ዘንድ፣ የእስራኤል ልጆችም እርሱን ከመ
ቀበር አስቀሩት። እና እንደዚህም ለእርሱ
የማሉትን መሀላ አስታወሱ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፬፥፳፩። ከዘፀአት
፬፥፳፩፤ ፯፥፫፣ ፲፫፤ ፱፥፲፪፤ ፲፥፩፣

፳፣ ፳፯፤ ፲፩፥፲፤ ፲፬፥፬፣ ፰፣ ፲፯፤
ከዘዳግም ፪፥፴ ጋር አነጻፅሩ
ጌታ ለፈርዖን ልብ መፅናት ሀላፊ አይደለም። ደግ
ሞም ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፯፥፫፣ ፲፫፤ ፱፥፲፪፤ ፲፥፩፣
፳፣ ፳፯፤ ፲፩፥፲፤ ፲፬፥፬፣ ፰፣ ፲፯ን ተመልከቱ፤ እያ
ንዳንዱ ማጣቀሻዎች፣ በትክክል ሲተረጎሙ፣ ፈርዖን
የራሱን ልብ እንዳጸና ያሳያሉ።

፳፩ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣
ወደ ግብፅ ስትመለስ በእጅህ ያደረግሁ
ትን ተአምራት ሁሉ በፈርዖን ፊት ታደር
ገው ዘንድ ተመልከት፣ እና እኔም ውጤ
ታማ እንድትሆን አደርግሀለሁ፤ ፈርዖን
ግን ልቡን ያጸናዋል፣ እና ሕዝብንም አይ
ለቅም።
ጆ.ስ.ት.፣ ኦሪት ዘፀአት ፬፥፳፬–፳፯።
ከዘፀአት ፬፥፳፬–፳፯ ጋር አነጻፅሩ
ሙሴ ወንድ ልጁን ባለመግረዙ ምክንያት ጌታ ሊገድ
ለውም ሲያስፈራራ፣ ሲፓራም ይህን ስርዓት እራሷ
በማከናወን ህይወቱን አዳነች። ሙሴም ኃጢያቱን
ተናዘዘ።

፳፬ እንዲህም ሆነ፤ በመንገድ ላይ ባደ
ረበት ስፍራ እግዚአብሔር ተገናኘው።
የጌታ ቁጣ በሙሴ ላይ ነደደ፣ እናም ሊገ
ድለውም እጁ ሊያሳርፍበት ነበር፤ ምክን
ያቱም ወንድ ልጁን አልገረዘምና።
፳፭ ከዚያም ሲፓራም ባልጩት ወሰ
ደች፥ የልጅዋንም ሸለፈት ገረዘች፥ እናም
ባልጩትን ወደ እግሩም ጣለችው፣ እና
በእርግጥም አንተ ለእኔ የደም ሙሽራ ነህ
አለች።
፳፮ እናም ጌታ ሙሴን አዳነው እናም
ለቀቀው፣ ምክንያቱም ሲፓራም ሚስቱ
ልጅን ስለገረዘች። ስለ ግርዛቱ አንተ የደም
ሙሽራ ነህ አለች። እና ሙሴ አፈረ፣ እና
ፊቱን ከጌታ ሸሸገ፣ እናም አለ፣ በጌታ
ፊት ኃጢያት ሰርቻለሁ።
፳፯ እግዚአብሔርም አሮንን፣ ሄደህ
በምድረ በዳ ሙሴን ተገናኘው አለው፤
ሄዶም በእግዚአብሔር ተራራ ተገናኘው፤
እግዚአብሔር ለእርሱ በታየበት ተራራም
ላይ፤ እና አሮን ሳመውም።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፲፰፥፩። ከዘፀአት
፲፰፥፩ ጋር አነጻፅሩ

፪፻፲፪

ዮቶር ሊቀ ካህን ነው።

ጀርባዬንም ታያለህ፣ ፊቴን ግን እንደሌ
ላው ጊዜ አይታይም፤ በህዝቦቼ እስራኤል
ተናድጃለሁና።

፩ የምድያምም ሊቀ ካህን የሙሴ አማት
ዮቶር እግዚአብሔር ለሙሴና ለሕዝቡ ለእ
ስራኤል ያደረገውን ሁሉ፣ እግዚአብሔርም
እስራኤልን ከግብፅ እንዳወጣ ሰማ፤

ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፴፬፥፩–፪፣ ፲፬።
ከዘፀአት ፴፬፥፩–፪፣ ፲፬፤ ትምህርት
እና ቃል ኪዳኖች ፹፬፥፳፩–፳፮ ጋር
አነጻፅሩ

ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፳፪፥፲፰። ከዘፀአት
፳፪፥፲፰ ጋር አነጻፅሩ

እግዚአብሔር እንደገና ህግን በሙሴ በተዘጋጀ ድንጋይ
ላይ ጻፈ እናም የመልከ ጼዴቅ ክህነትና ስርዓቶችን
ከእስራኤል ህዝብ ወሰደ። በዚህ ምትክም የስጋዊ ትእ
ዛዛት ህግን ሰጣቸው።

ገዳዮች አይኖሩም።

፲፰ ገዳይ እንዲኖር አትፍቀዱለት።
ጆ.ስ.ት.፣ ኦሪት ዘፀአት ፴፪፥፲፬።
ከዘፀአት ፴፪፥፲፬። ጋር አነጻፅሩ
ጌታ ንስሀ የሚገቡትን እስራኤላውያንን ያተርፋል።

፲፬ እናም ጌታም ሙሴን አለው፣ ክፉ
ላደረጉት ንስሀ ከገቡ፣ እንዲሁ እምራቸ
ዋለሁ፣ እናም ከፍተኛ ቁጣዬን ከእነርሱ
አዞራለሁ፤ ነገር ግን፣ እነሆ፣ በዚህ ቀን
ለተደረገው ለዚህ ክፋት ንስሀ ባልገቡት
ላይ ሁሉትፈርዳለህ። ስለዚህ፣ ያዘዝኩ
ህን ነገር ለማድረግ ታረጋግጣለህ፣ ወይም
በሕዝቤ ላይ ላደርግ ያሰብኩትን በሙሉ
አከናውናለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘፀአት ፴፫፥፳፣ ፳፫።
ከዘፀአት ፴፫፥፳፣ ፳፫ ጋር አነጻፅሩ
ማንም ኀጥያተኛ ሰው የእግዚአብሔርን ፊት ማየት እና
መኖር አይችልም።

፳ እና ሙሴን እንዲህ አለው፣ ፊቴን
በዚህ ጊዜ ልታየኝ አትችልም፣ አለበለ
ዚያ ቁጣዬ በአንተ ላይ ደግማም ትቀጣ
ጠላለች፣ እና አንተንና ህዝቦችህን አጠ
ፋለሁ፤ በዚህ ጊዜ በመካከላቸው ማንም
ሰው አይቶኝ አይኖርምና፣ በጣም ኀጥያተ
ኞች ናቸውና። እና ማንም ኀጥያተኛ ሰው
በምንም ጊዜ ፊቴን አይቶ፣ ወይም ማንም
ኀጥያተኛ ሰው በምንም ጊዜ ፊቴን በማ
የት፣ እና ለመኖር አይችልም።
፳፫ እና እጄንም ፈቀቅ አደርጋለሁ፣

፩ እና ጌታ ሙሴን አለ፣ እንደመጀመ
ሪያው አይነት ሁለት የድንጋይ ጽላቶች
ጥረብ፣ እና በእነርሱም ላይ ደግሜ የህግን
ቃላቶች አንተ በሰበርካቸው በመጀመሪያው
ጽላቶች ላይ በተጻፉበት መሰረት እፅፍባቸ
ዋለሁ፤ ነገር ግን በመጀመሪያው መሰረት
አይሆኑም፣ ከመካከላቸው ክህነትን እወ
ስዳለሁና፤ ስለዚህ ቅዱስ ስርዓት፣ እና
የዚህ ስነ ስርዓት፣ በፊታቸው አይሄድ
ምና፤ እኔም በመካከላቸው አልሄድምና፣
አለበለዚያ አጠፋቸዋለሁ።
፪ ነገር ግን እንደ መጀመሪያውም
ህግን እሰጣቸዋለሁ፣ ነገር ግን ይህም የስ
ጋዊ ትእዛዝ ህግ ይሆናል፤ በቁጣዬ በእ
ንግድነታቸው ዘመን ወዳለሁበት፣ ወደ
እረፍቴ እንዳይገቡ መሀላ ገብቼአለሁ።
ስለዚህ እንዳዘዝኩህ አድርግ፣ እና በጠዋ
ትም ተዘጋጅ፣ እና በጠዋት ወደ ሲና ተራራ
ውጣ፣ እና በፊቴም በተራራው ጫፍ ላይ
ራስህን አቅርብ።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የብሉይ ኪዳን ህዝቦች የሚያ
ውቁበት አንድ ስም ያህዌህ ነው።

፲፬ ስሙ ያህዌህ፣ ቀናተኛ የሆነ እግዚ
አብሔር ነውና ለሌላ አምላክ አትስገድ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዘዳግም ፲፥፪። ከዘዳግም
፲፥፪ ጋር አነጻፅሩ
በመጀመሪያው ጽላቶች ላይ እግዚአብሔር የቅዱስ
ክህነት ዘለአለማዊ ቃል ኪዳንን ገለጸ።

፪ ከቅዱስ ክህነት ዘለአለማዊ ቃል

፪፻፲፫

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ኪዳን ቃላቶች በስተቀር፣ በሰበርሃቸውም
በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች በእነ
ዚህ ጽላቶች እጽፋለሁ፥ በታቦቱም ውስጥ
ታደርጋቸዋለህ።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ሳሙኤል ፲፮፥፲፬–፲፮፣
፳፫። ከ፩ ሳሙኤል ፲፮፥፲፬–፲፮፣ ፳፫
ጋር አነጻፅሩ፤ በ፩ ሳሙኤል ፲፰፥፲
እና ፲፱፥፱ ላይም አንድ አይነት
ቅያሬዎች ተደርገዋል
በሳኦል ላይ የመጣው የክፉ መንፈስ ከጌታ አልነበረም።

፲፬ የእግዚአብሔርም መንፈስ ከሳኦል
ራቀ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያልመጣው
ክፉም መንፈስ አሠቃየው።
፲፭ የሳኦልም ባሪያዎችም አሉት፣ እነሆ
ከእግዚአብሔር ዘንድ ያልሆነው ክፉ መን
ፈስ ያሠቃይሃል።
፲፮ በገና መልካም አድርጎ የሚመታ
ሰው ይሹ ዘንድ ጌታችን በፊቱ የሚቆሙ
ትን ባሪያዎቹን ይዘዝ፤ ከእግዚአብሔርም
ዘንድ ያልመጣው ክፉ መንፈስ በሆነብህ
ጊዜ በእጁ ሲመታ አንተ ደኅና ትሆናለህ።
፳፫ እንዲህም ሆነ፤ ከእግዚአብሔር
ዘንድ ያልመጣው ክፉ መንፈስ በሳኦል
ላይ በሆነ ጊዜ ዳዊት በገና ይዞ በእጁ ይመታ
ነበር፤ ሳኦልንም ደስ ያሰኘው ያሳርፈውም
ነበር፣ ክፉ መንፈስም ከእርሱ ይርቅ ነበር።
ጆ.ስ.ት.፣ ፪ ሳሙኤል ፲፪፥፲፫።
ከ፪ ሳሙኤል ፲፪፥፲፫ ጋር አነጻፅሩ
የዳዊት አሰቃቂ ኀጥያት በእግዚአብሔር አልተረሣም።

፲፫ ዳዊትም ናታንን፣ እግዚአብሔ
ርን በድያለሁ አለው። ናታንም ዳዊትን፣
እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አል
ረሣልህም፤ አትሞትም።
ጆ.ስ.ት.፣ መፅሐፈ ዜና ቀዳማዊ
፳፩፥፲፭። ከመፅሐፈ ዜና ቀዳማዊ
፳፩፥፲፭ ጋር አነጻፅሩ
መልአኩ ኢየሩሳሌምን እንዳይደመስስ እግዚአብሔር
አቆመው።

፲፭ እግዚአብሔርም ያጠፋት ዘንድ

ወደ ኢየሩሳሌም መልአክን ሰደደ። እናም
መልአኩ ኢየሩሳሌምን ለማጥፋት እጁን
አንሳ፣ እናም እግዚአብሔር ለመልአኩ፣
በቃህ፤ አሁን እጅህን መልስ አለው፤ ሊያ
ጠፋትም በቀረበ ጊዜ፣ ጌታ እስራኤል ስለ
ክፉው ነገር ተጸጽታ እንደነበር አየ፤ ስለ
ዚህ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ አጠ
ገብ ቆሞ የነበረውን የሚያጠፋውንም መል
አክ ጌታ አቆመው።
ጆ.ስ.ት.፣ መፅሐፈ ዜና ካልዕ
፲፰፥፳፪። ዜና መዋዕል ካልዕ
፲፰፥፳፪ ጋር አነጻፅሩ
ጌታ በነብያት አፎች ውስጥ የሀሰት መንፈስ አያስገ
ባም።

፳፪ አሁንም ስለዚህ፣ እነሆ፣ ጌታ በእ
ነዚህ በነቢያትህ አፍ ሐሰተኛ መንፈስን
አገኘ፤ ጌታ በአንተ ላይ ክፉ ተናግሮብሃል።
ጆ.ስ.ት.፣ መዝሙር ፲፩፥፩–፭።
ከመዝሙር ፲፩፥፩–፭ ጋር አነጻፅሩ
በመጨረሻው ቀናት ጻድቃን ወደ ጌታ ተራራ ይሸ
ሻሉ። ጌታ ሲመጣም፣ ክፉውን ያጠፋል እናም
ጻድቁን ያቤዛል።

፩ አንተ በምትመጣበት በዚያ ቀን፣
አቤቱ ጌታ፤ እናም እምነቴን በአንተ ላይ
እጥላለሁ። ለህዝብህም ትላለህ፣ ጆሮዬ
ድምጽህን ሰምቷልና፤ ለእያንዳንዱም
ነፍስ ትላለህ፣ ወደ ተራራዬ ሽሹ፤ እናም
ጻድቃን ከወፍ ወጥመድ እንደተለቀቀች
ወፍ ይሸሻሉ።
፪ ኃጢአተኞች እነሆ ቀስታቸውን ገትረ
ዋልና፥ ፍላጻቸውንም በአውታር አዘጋጅ
ተዋልና፥ ልበ ቅኖችን በስውር ይነድፉ፣
መሰረታቸውን ይደመስሱ ዘንድ።
፫ ነገር ግን የክፉ መስረት ይደመሰሳ
ልና፣ እናም ምን ለማድረግ ይችላሉ?
፬ ጌታ ወደተቀደሰው መቅደሱ ሲመጣ፤
በእግዚአብሔር ዙፋን ላይ በሰማይ ተቀ
ምጦ፣ ዓይኖቹ ክፉዎችን ይመረምራሉ።
፭ እነሆ አይኖቹ የሰው ልጆችን ይመረ
ምራሉ፣ እናም ጻድቃንን ያድናል፣ እናም

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

እነርሱም ይመረመራሉ። ጌታ ጻድቅን
ይወዳል፣ ዓመፃን የወደዳት ኅጥእን ግን
ነፍሱን ጠልቶአል።
ጆ.ስ.ት.፣ መዝሙር ፲፬፥፩–፯።
ከመዝሙር ፲፬፥፩–፯ ጋር አነጻፅሩ
መዝሙረኛው በመጨረሻዎቹ ቀናት እውነቶች እንደ
ሚጠፉ ተመለከተ እናም የፅዮን በዳግም መመስረትን
በጉጉት ጠበቀ።

፩ ሰነፍ በልቡ አምላክን ያየ ማንም ሰው
የለም ይላል። ለእኛ እራሱን ስለማያሳይ፣
አምላክ የለም። እነሆ፣ የረከሱ ናቸው፤
የሚያስጸይፍ ስራዎች ሰርተዋል፣ እና ማን
ኛቸውም በጎ ነገርን አይሰሩም።
፪ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን
ተመለክቷልና፣ እና በድምጹም ለአገልጋ
ዮቹ እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር የሚገባ
ቸው ማንኛቸውም እንዳሉ ከሰዎች ልጆች
መካከል ፈልጉ። እና እርሱም አፉን ወደ
ጌታ ከፈተ፣ እናም አለ፣ እነሆ፣ ይህን
የሚሉ ሁሉ የአንተ ናቸው።
፫ ጌታም መለሰ፣ እና አለ፣ ሁሉ
ዐመፁ፣ በአንድነትም የረከሱ ናቸው፣ በጎ
ነገርን የሚሠራ እንደሌለም ታያለህ፤ አን
ድም ስንኳ የለም።
፬ ለአስተማሪ ያላቸው ሁሉ የርኩስ ሰራ
ተኞች ናቸው፣ እና በውስጣቸውም ምንም
እውቀት የለም። እነርሱም ህዝቦቼን የሚ
በሉት ናቸው። እንጀራን ይበላሉ እና ጌታ
ንም አይጠሩትም።
፭ በታላቅ ፍርሀት ውስጥ ናቸው፣ እግ
ዚአብሔር በጻድቃን ትውልዶች መካ
ከል ይኖራልና። እርሱም የደሀዎች አማ
ካሪ ነው፣ ምክንያቱም በክፉዎች አፍረ
ዋል፣ እና ለመሸሸጊያቸውም ወደ ጌታ
ይሸሻሉ።
፮ በደሀ ምክር ያፈሩ ናቸው ምክንያቱም
ጌታ መሸሸጊያው ነውና።
፯ ኦ ፅዮን፣ የእስራኤል መድሀኒት፣ ከሰ
ማይ ብትመሰረት ኖሮ። አቤቱ ጌታ፣ ፅዮ
ንን መቼ ትመሰርታለህ? ጌታ ህዝቡን ከባ

፪፻፲፬

ርነት መልሶ ሲያመጣ፣ ያዕቆብ ይደሰታል፣
እስራኤልም ደስተኛ ትሆናለች።
ጆ.ስ.ት.፣ መዝሙር ፳፬፥፯–፲።
ከመዝሙር ፳፬፥፯–፲ ጋር አነጻፅሩ
የክብር ንጉስ በሚመጣበት ጊዜ ህዝቡን ይቤዣቸዋል።

፯ ራሶቻችሁን ከፍ አድርጉ፣ የያዕቆብ
ትውልዶች ሆይ፤ እና ወደላይ ከፍ ተደ
ረጉ፤ እና ክብር ንጉስ የሆነው ብርቱና ኃያል
ጌታ፣ በሰልፍ ኃያል ጌታ ለዘለአለም ይመ
ሰርታችኋል።
፰ እና ሰማይን ይጠቀልላል፤ እና ህዝቦ
ቹን ለማዳን፣ የዘለአለም ስም ለመስራት፣
በዘለአለም ስለቱ ላይ እንዲመሰርታችሁ
ይወርዳል።
፱ ራሶቻችሁን ከፍ አድርጉ፣ የያዕቆብ
ትውልድ ሆይ፤ ራሶቻችሁን ከፍ አድ
ርጉ፣ የዘለአለም ትውልዶች ሆይ፤ እና
የሰራዊት ጌታ፣ የነገሥታት ንጉሥ፤
፲ እንዲሁም የክብር ንጉስ ወደ እናንተ
ይመጣል፤ እና ህዝቦቹን ያድናል፣ እና
በጻድቅነትም ይመሰርታቸዋል። ሰላህ
ጆ.ስ.ት.፣ መዝሙር ፻፱፥፬።
ከመዝሙር ፻፱፥፬ ጋር አነጻፅሩ
ለጠላቶቻችን መጸለይ ይገባናል።

፬ እና ምንም እንኳ ብወዳቸውም፣
ጠላቶቼ ናቸው፤ እኔ ግን ለእነርሱ መጸ
ለይ እቀጥላለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ኢሳይያስ ፳፱፥፩–፰።
ከኢሳይያስ ፳፱፥፩–፰ ጋር አነጻፅሩ
በኢየሩሳሌም ከበፊት በጥንት ነቢያት የተሰበከው
መልእክት በበኋለኛው ቀናት “ከምድር ውስጥ” በሚ
መጣው በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ ይሰበካል።

፩ ዳዊት ለሰፈረባት ከተማ ለአርኤል
ወዮላት! ዓመት በዓመት ላይ ጨምሩ፤
በዓላትም ይመለሱ።
፪ አርኤልንም አስጨንቃለሁ፥ ልቅሶና
ዋይታም ይሆንባታል፤ ጌታም እንዲህ
ብሎኛል፣ እንደ አርኤልም ትሆንልኛለች።
፫ በዙሪያዋም እሰፍራለሁ፥ በቅጥርም

፪፻፲፭

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ከብቤ አስጨንቃታለሁ፥ አምባም በላይዋ
አቆማለሁ።
፬ ትዋረዳለች፥ በመሬትም ላይ ሆና ትና
ገራለች፥ ቃሏም ዝቅ ብሎ ከአፈር ይወ
ጣል፤ ድምጿም ከመሬት እንደሚወጣ
እንደ መናፍስት ጠሪ ድምፅ ይሆናል፥
ቃሏም ከአፈር ወጥቶ ይጮኻል።
፭ ነገር ግን የጠላቶቿ ብዛት እንደ ደቀቀ
ትቢያ፥ የጨካኞችም ብዛት እንደሚያልፍ
ገለባ ይሆናል፤ አዎን፣ ድንገትም ፈጥኖ
ይሆናል።
፮ በሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር በነጐ
ድጓድ፥ በምድርም መናወጥ፥ በታላቅም
ድምፅ፥ በዐውሎ ነፋስም፥ በወጨፎም፥
በምትበላም በእሳት ነበልባል ይጐበኛሉና።
፯ በአርኤልም ላይ የሚዋጉ፥ እርስዋንና
ምሽግዋንም የሚወጉ የሚያስጨንቋትም፥
የአሕዛብ ሁሉ ብዛት እንደ ሕልምና እንደ
ሌሊት ራእይ ይሆናል።
፰ አዎን፣ ለእነርሱም ተርቦም እንደሚ
ያልም ሰው ይሆናል፣ እነሆ፥ ይበላል፥ ነገር
ግን ይነቃል ሰውነቱም ባዶ ነው፤ ወይም
ተጠምቶም እንደሚያልም ሰው ይሆናል፤
በሕልሙም፥ እነሆ፥ ይጠጣል፥ ነገር ግን
ይነቃል፥ እነሆም፥ ይዝላል ሰውነቱም
አምሮት አለው፤ አዎን፣ እንዲሁ የጽዮ
ንን ተራራ የሚወጉ የአሕዛብ ሁሉ ብዛት
ይሆናል።
ጆ.ስ.ት.፣ ኢሳይያስ ፵፪፥፲፱–
፳፫። ከኢሳይያስ ፵፪፥፲፱–፳፪ ጋር
አነጻፅሩ

፳፩ እናንተ ህዝቦች ናችሁ፣ ብዙ ነገርን
ታያላችሁ ነገር ግን አትጠባበቁትም፤ ጆሮ
አችሁም ለመስማት ተከፍተዋል፣ ነገር ግን
አትሰሙም።
፳፪ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይ
ነት ሰዎች አልተደሰተም፣ ነገር ግን ስለ
ጽድቁ ሕጉን ታላቅ ያደርጋል እና የከበር
ያደርገዋል።
፳፫ እናንተ የተበዘበዘና የተዘረፈ ሕዝብ
ናችሁ፤ ጠላቶቻችሁ፣ ሁሉም፣ በዋሻዎች
ውስጥ ጠምደዋችኋል፣ እና በእስር ቤትም
ሸሽገዋችኋል፤ እንደ አደን አስበዋችኋል፣
እና ማንም አያድንም፤ እንደ ምርኮም፣ እና
ማንም ደግሞ ይመለስ አላለም።
ጆ.ስ.ት.፣ ኤርምያስ ፳፮፥፲፫።
ከኤርምያስ ፳፮፥፲፫ ጋር አነጻፅሩ
ጌታ ንስሀ አይገባም፤ ሰዎች ንስሀ ይገባሉ።

፲፫ ስለዚህ አሁን መንገዳችሁንና ሥራ
ችሁን አሳምሩ፣ እና የአምላካችሁንም
የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሙ፣ እና ንስሀ
ግቡ፣ እና ጌታም የተናገረባችሁን ክፉ ነገር
ይተዋል።
ጆ.ስ.ት.፣ ዓሞጽ ፯፥፫። ከዓሞጽ ፯፥፫
ጋር አነጻፅሩ
ጌታ ንስሀ አይገባም፤ ሰዎች ንስሀ ይገባሉ።

፫ እና ጌታ ያዕቆብን በሚመለከት አለ፣
ያዕቆብ ለዚህ ንስሀ ይገባል፣ ስለዚህ ሙሉ
በሙሉ አላጠፋውም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፫፥፬–፮።
ከማቴዎስ ፪፥፬–፮ ጋር አነጻፅሩ

ጌታ እውነትን ለማየት ወይም ለመስማት ያልመረጡ
ትን ለማስተማር አገልጋዩን ይልካል፤ የሚያዳምጡና
የሚታዘዙም ፍጹም ይሆናሉ።

ነቢያት ቤተ ልሔም መሲህ የሚወለድበት ቦታ እንደ
ሆነ አቅድመው ተናገሩ።

፲፱ ዕውር ወደሆናችሁት፤ አዎን፣ የዕ
ውሩን አይን ለመክፈት፣ እና የደንቆሮ
ውን ጆሮዎች ለመክፈት አገልጋዬን እል
ክልሀለሁ፤
፳ እና አይነ ስውር ቢሆኑም፣ መልእ
ክተኛውን፣ የጌታን አገልጋይ፣ ካዳመጡ
ፍጹም ይሆናሉ።

፬ የካህናትንም አለቆች የሕዝቡንም
ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ እንዲህ በማለት ጠየቃ
ቸው፥ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ በነቢ
ያት የተጻፈበት ቦታ የት ነው? ምክንያ
ቱም ታላቅ ፍርሀት ነበረው፣ ግን በነቢ
ያት አያምንም ነበር።
፭ እነርሱም በነቢይ እንዲህ ተጽፎአ

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ልና፣ በይሁዳ ቤተ ልሔም ይወለዳል፣
እንደዚህ ብለዋልና አሉት፣
፮ የጌታ ቃል ወደ እኛ እንዲህ በማለት
መጣ፣ እናም አንቺ ቤተ ልሔም፥ የይሁዳ
ምድር፥ በአንቺ ውስጥ ከይሁዳ ገዢዎች
ከቶ ታናሽ ያልሆነ መስፍን ይወለዳል፤
ሕዝቤን እስራኤልን የሚያድን መስፍን
ከአንቺ ይወጣልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፫፥፳፬–፳፮።
ከማቴዎስ ፪፥፳፫ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ አደገ እናም አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት
ጌታን ጠበቀ።

፳፬ እና እንዲህ ሆነ ኢየሱስ ከወንድሞቹ
ጋር አደገ፣ እና ጠነከረ፣ እና የአገልግሎቱ
ጊዜ እስከሚመጣም ጌታን ጠበቀ።
፳፭ እና ከአባቱ በታች አገለገለ፣ እና
እንደ ሌሎች ሰዎች አልተናገረም፣ ወይም
ሊማርም አልቻለም፤ ምንም ሰው እንዲ
ያስተምረው አላስፈለገውምና።
፳፮ እና ከብዙ አመቶች በኋላ፣ የአገል
ግሎቱ ሰዓት ቀረበ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፫፥፴፬–፴፮።
ከማቴዎስ ፫፥፰–፱ ጋር አነጻፅሩ
የመጥምቁ ዮሐንስ መልእክትን የማይቀበሉ ክርስቶ
ስን አይቀበሉም። እግዚአብሔር ከእስራኤል ያልሆኑን
የቃል ኪዳን ህዝቦች ለማድረግ ይችላል።

፴፬ እግዚአብሔር ራሱ የላከውን ስብ
ከት ለምንድን ነው የማትቀበሉት? ይህብ
በልባችሁ ካልተቀበላችሁ፣ እኔን አት
ቀበሉም፤ እናም እኔን ካልተቀበላችሁ፣
እኔ እንድመሰክርበት የተላኩትን አትቀ
በሉም፤ እናም ለኃጢያቶቻችሁ ምንም
መሸፈኛ የላችሁም።
፴፭ እንግዲህ፣ ንስሀ ግቡ፣ ለንስሐ
የሚገባ ፍሬ አድርጉ፤
፴፮ በልባችሁም የአብርሐም ልጆች ነን
እና ወደ አባታችን አብርሐም ፍሬ እናምጣ
በማለት አታስቡ፤ እላችኋለሁና፣ ከነዚህ
ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሣለት
እግዚአብሔር ይችላል።

፪፻፲፮

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፫፥፴፰–፵።
ከማቴዎስ ፫፥፲፩–፲፪ ጋር አነጻፅሩ
መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት
ለመጥመቅ ሀይል እንዳለው መስክሯል።

፴፰ እኔስ ንስሐ ከገባችሁ በኋላ በውኃ
አጠምቃችኋለሁ፤ እናም ስለእርሱ ምስክር
የምሰጠው፣ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማ
ይገባኝ፣ (ወይም ቦታውን ለሞምላት የማ
ልችለው) ሲመጣ፣ እንዳልኩት፣ እርሱ
ከመምጣቱ በፊት አጠምቃችኋለሁ፣
እርሱ ሲመጣም በመንፈስ ቅዱስ በእሳ
ትም ያጠምቃችኋል።
፴፱ እና የምመሰክርበት፣ መንሹም
በእጁ የሆነው እርሱ ነው፥ አውድማውንም
ፈጽሞ ያጠራል፥ ስንዴውንም በጎተራው
ይከታል፥ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት
በጊዜው ሙላት ያቃጥለዋል።
፵ በዚህም ዮሐንስ በዮርዳኖች ወንዝ
በመስበክ እና በመጥመቅ መጣ፤ ከእር
ሱም በኋላ የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ እና
በእሳት ለመጥመቅ ሀይል እንዳለው እየ
መሰከረም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፫፥፵፫–፵፮።
ከማቴዎስ ፫፥፲፭–፲፯ ጋር አነጻፅሩ
ዮሐንስ ኢየሱስን በማጥለቅ አጠመቀ፣ መንፈስ ቅዱስ
እንደ ርግብ ሲወርድ አየ፣ እናም የአብን ድምፅ ሰማ።

፵፫ እና ኢየሱስም መልሶ፣ በአንተ
እንድጠመቅ ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድ
ቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን
ጊዜ ፈቀደለት።
፵፬ እና ዮሐንስ ወደ ውሀው ገባ እና
አጠመቀው።
፵፭ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው
ከውኃ ወጣ፤ ዮሐንስም አየ፣ እና አስተ
ዋለ፣ ሰማያት ተከፍተውለት ነበር፣ እና የእ
ግዚአብሔርም መንፈስ እንደ ርግብ ሲወ
ርድ በኢየሱስ ላይም ሲመጣ አየ፤
፵፮ አስተዋለም፣ ከሰማይም ድምፅ እን
ዲህ ሲል ሰማ፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወ
ደው ልጄ ይህ ነው። አድምጠው።

፪፻፲፯

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፬፥፩፣ ፭–፮፣
፰–፱። ከማቴዎስ ፬፥፩፣ ፭–፮፣
፰–፱ ጋር አነጻፅሩ፤ በሉቃስ ፬፥፪፣
፭–፲፩ም እንደዚህ አይነት ቅያሬዎች
ነበሩ
ኢየሱስ የተመራው በመንፈስ እንጂ በሰይጣን አይ
ደለም።

፩ ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር
ጋር ይሆን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረበዳ
ወሰደው።
፭ ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ቅድስት
ከተማ ተወሰደ፣ እና መንፈስ እርሱን በመ
ቅደስ ጫፍ ላይ አቆመው።
፮ ከእዚያም በኋላ ዲያብሎስ ወደእርሱ
መጣ እና እንዲህ አለው፣ መላእክቱን ስለ
አንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ
እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሡሃል ተብሎ
ተጽፎአልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንህ፣
ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው።
፰ ደግሞም፣ ኢየሱስ በመንፈስ ውስጥ
ነበር፣ እና ይህም ወደ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ
ተራራ ወሰደው፣ የዓለምንም መንግሥታት
ሁሉ ክብራቸውንም አሳየው።
፱ እና ዲያብሎስም ወደ እርሱ እንደገና
መጣ፣ እና አለው፣ ወድቀህ ብትሰግድልኝ
ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፬፥፲፩። ከማቴዎስ
፬፥፲፩ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ መጥምቁ ዮሐንስን ለማገልገል መላእክት ላከ።

፲፩ አሁንም ኢየሱስ ዮሐንስ ወደ እስር
ቤት እንደተጣለ አወቀ፣ እና እርሱም
መላእክትን ላከ፣ እና እነሆ፣ እነርሱም
መጡና አገለገሉት።

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፬፥፳፪። ከማቴዎስ
፬፥፳፫ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ በስሙ ካመኑት መካከል ህዝቦችን ፈወሰ።

፳፪ ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያ
ስተማረ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰ
በከ በስሙ በሚያምኑት ሕዝብም መካከል
ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ
ሁሉ ይዞር ነበር።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፭፥፳፩። ማቴዎስ
፭፥፲፱ ጋር አነጻፅሩ
ትእዛዛትን የሚጠብቁ እና እንደዚህ እንዲያደርጉ የሚ
ያስተምሩ ሌሎች ይድናሉ።

፳፩ እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእ
ዛዛት አንዲቱን የሚሽር፣ እና ሰዎች እንዲህ
እንዲያደርጉ የሚያስተምር፣ ለሰውም እን
ዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው በመንግ
ሥተ ሰማያት አይድንም፤ እነዚህን የህግ
ትእዛዛት እስከሚሟሉ ድረስ የሚያደርግ
እና የሚያስተምርም ግን እርሱ በመንግሥተ
ሰማያት ታላቅ ይባላል እናም ይድናል።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፮፥፲፬። ከማቴዎስ
፮፥፲፫ ጋር አነጻፅሩ፤ በሉቃስ
፲፩፥፬ም እንደዚህ አይነት ቅያሬዎች
ነበሩ
ጌታ ወደ ፈተና አይመራንም።

፲፬ ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና
ለመግባት እንዳንመራ አትፍቀድልን።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፮፥፳፪። ከማቴዎስ
፮፥፳፪ ጋር አነጻፅሩ

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፬፥፲፰። ከማቴዎስ
፬፥፲፱ ጋር አነጻፅሩ

አይኖቻችን ለእግዚአብሔር ክብር የቀኑ ከሆኑ፣ ሰውነ
ቶቻችን በሙሉ በብርሀን ይሞላሉ።

ብሉይ ኪዳን ነብያት ስለኢየሱስ ይናገራሉ።

፳፪ የሰውነት መብራት ዓይን ናት፤
ዓይንህ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ክብር
የቀናች ብትሆን፣ ሰውነትህ ሁሉ ብሩህ
ይሆናል።

፲፰ እርሱም በነብያት የተጻፈለት እኔ
ነኝ፤ በኋላዬ ኑና ሰዎችን አጥማጆች እን
ድትሆኑ አደርጋችኋለሁ አላቸው።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፮፥፳፭–፳፯።
ከማቴዎስ ፮፥፳፭፤ ፲፥፲ ጋር
አነጻፅሩ
ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ስለስራቸው አስቸጋሪነት
አስጠነቀቃቸው ነገር ግን መንገድን እንደሚያዘጋጅላ
ቸው እና የሰማይ አባት እንደሚሰጣቸው ቃል ገባ።

፳፭ እንደገናም እላችኋለሁ፥ ወደ አለም
ሂዱ፣ እናም ስለአለም አታስቡ፤ ምክን
ያቱም አለም ይጠላችኋል፣ እናም ይሰ
ድዳችኋል፣ እናም ከምኩራባችሁ ያስወ
ጧችኋል።
፳፮ ይህም ቢሆን፣ ህዝብን በማስተማር
ከቤት ወደቤት ትሄዳላችሁ፤ እኔም በፊ
ታችሁ እሄዳለሁ።
፳፯ እናም የሰማይ አባትችሁ ለምግብ
ምንም የሚያስፈልጋችሁን፣ ምን እንደ
ምትበሉ ይሰጣችኋል፤ እና ለመሸፈኛም፣
የምትለብሱትንም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፮፥፴፰።
ከማቴዎስ ፮፥፴፫ ጋር አነጻፅሩ
መጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመገንባት
መፈለግ ይገባናል።

፴፰ ስለዚህ፣ የዚህን አለም ነገሮች አት
ፈልጉ ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብ
ሔርን መንግሥት ለመገንባት፣ እና ጽድቁ
ንም ለመመስረት ፈልጉ፣ እና እነዚህ ነገ
ሮች ሁሉ ይጨመርላችኋል።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፯፥፩–፪።
ከማቴዎስ ፯፥፩–፪ ጋር አነጻፅሩ
ፃድቅ ባለመሆን አትፍረዱ።

፩ አሁን እነዚህ ኢየሱስ ደቀ መዛሙ
ርቱ ለህዝቦቹ እንዲሏቸው ያስተማራቸው
ቃላቶች ናቸው።
፪ እንዳይፈረድባችሁ ፃድቅ ባለመሆን
አትፍረዱ፤ ጻድቅ በሆነ ፍርድ ፍረዱ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፯፥፬–፰።
ከማቴዎስ ፯፥፫–፭ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ደቀመዛሙርቶቹን ከጸሀፊዎች እና ፈሪሳውያ
ንን፣ ካህናትን፣ እና ሌዋውያንን በግብዝነታቸው ምክ
ንያት እንዲጋጠሟቸው አስተማራቸው።

፪፻፲፰

፬ እናም እንደገና፣ እንዲህ ትሏቸዋላ
ችሁ፣ በወንድምህም ዓይን ያለውን ጉድፍ
ስለምን ታያለህ፥ በዓይንህ ግን ያለውን
ምሰሶ ስለ ምን አትመለከትም?
፭ ወይም ወንድምህን፣ ከዓይንህ ጉድፍ
ላውጣ ፍቀድልኝ እንዴትስ ትለዋለህ፤ እና
በዓይንህ ምሰሶ እንዳለ አታይምን?
፮ እናም ኢየሱስ ለደቀመዛሙርቱ እን
ዲህ አለ፣ ጸሀፊዎችን እና ፈሪሳውያንን፣
ካህናትን፣ እና ሌዋውያንን ትመልክታ
ችኋልን? በምኩራባቸው ያስተምራሉ፣
ነገር ግን ህግን፣ ትእዛዛትን አይጠብቁም፤
እናም ሁሉም ከመንገዱ ወጥተዋል እናም
በኃጢያት ስር ናቸው።
፯ ሂዱ እናም እንዲህ በሏቸው፣ እናንተ
ራሳችሁ የብክለት ልጅች ሆናችሁ ሰዎ
ችን ህግን እና ትእዛዛትን ለምን ታስተ
ምሯላችሁ?
፰ እንዲህም በሏቸው፣ አንተ ግብዝ፥
አስቀድመህ ከዓይንህ ምሰሶውን አውጣ፥
ከዚያም በኋላ ከወንድምህ ዓይን ጉድፉን
ታወጣ ዘንድ አጥርተህ ታያለህ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፯፥፱–፲፩።
ከማቴዎስ ፯፥፮ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ንስሀን እንዲሰብኩ እና የመ
ንግስትን ሚስጥሮች ከአለም ጋር እንዳይካፈሉ አስ
ተማረ።

፱ ንስሀ ግቡ መንግስተ ሰማያት ወደ
እናንተ ቀርባለችና ንስሃ ግቡ በማለት ወደ
አለም ሂዱ።
፲ እና የመንግስት ሚስጥሮች በውስጣ
ችሁ አስቀሩ፤ ምክንያቱ ይህን በእግራቸው
እንዳይረግጡት፤ የተቀደሰውን ለውሾች
ለመስጠት ብቁ አይደለም፣ ወይም ዕን
ቁዎቻችሁንም በእሪያዎች ፊት አትጣሉ።
፲፩ አለም እናንተ እራሳችሁ ልትሸከ
ሙት የማትችሉትን ሊቀበሉት አይችሉ
ምና፤ ስለዚህ ዕንቁዎቻችሁን አትስጧ
ቸው፣ አለበለዚያም ዞረውባችሁ ያጠቋ
ችኋል።

፪፻፲፱

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፯፥፲፪–፲፯።
ከማቴዎስ ፯፥፯–፰ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ለሚጠይቁት ሁሉ አብ ራዕይ እንደሚሰጥ ለደ
ቀመዛሙርቶቹ አስተምሩ።

፲፪ እንዲህም በሏቸው፣ እግዚአብ
ሔርን ጠይቁ፤ ለምኑ፥ ይሰጣችሁማል፤
ፈልጉ፥ ታገኙማላችሁ፤ መዝጊያን አን
ኳኩ፥ ይከፈትላችሁማል።
፲፫ የሚለምነው ሁሉ ይቀበላልና፥ የሚ
ፈልገውም ያገኛል፥ መዝጊያንም ለሚያ
ንኳኳ ይከፈትለታል።
፲፬ ከዚያም ደቀ መዛሙርቶቹ እንዲህ
አሉት፣ እንዲህ ይሉናል፣ እኛ ራሳችን
ጻድቅ ነን፣ እናም ማንም ሰው እንዲያስ
ተምረን አያስፈልገንም። እግዚአብሔር
ሙሴን እና አንዳንድ ነቢያትን እንደሰማ
እናውቃለን፤ እኛን ግን አይሰማም።
፲፭ እናም እንዲህ ይሉናል፣ ለደህንነ
ታችን ህጉ አለን፣ እናም ያም ለእኛ ብቁ
ነው።
፲፮ ከዚያም ኢየሱስ መለሰ፣ እናም
ለደቀ መዛሙርቱ አለ፣ እንደዚህ ለእነ
ርሱ ትመልሳላችሁ፣
፲፯ በእናንተ መካከል፣ ልጅ እያላችሁ፣
እናም እርሱ ተነስቶ፣ አባ፣ እንድገባ እና
ከአንተ ጋር እንድመገብ ቤትህን ክፈት
ሲል፣ ልጄ ሆይ፣ ግባ፤ የእኔ የሆነ ሁሉ
የአንተ ነው፣ እና የአንተም የእኔ ነው የማ
ይል ሰው ማን ነው?
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፱፥፲፰–፳፩።
ከማቴዎስ ፱፥፲፮–፲፯ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ የፈሪሳውያንን ጥምቀት አስወገደ፤ ይህም
ምንም ዋጋ የለውም ምክንያቱም እነርሱ እርሱን አይ
ቀበሉትምና። እርሱ የሙሴ ህግን የሰጠ እንደሆነ
አወጀ።

፲፰ ከእዚያም ፈሪሳዊያን አሉት፣ ህጉን
በሙላት እንደምንጠብቅ እያየህ፣ በጥም
ቀታችን ለምን አትቀበለንም?
፲፱ ነገር ግን ኢየሱስ አላቸው፣ ህግን
አትጠብቁም። ህግን የምትጠብቁ ከሆ

ናችሁ፣ ትቀበሉኝ ነበር፣ እኔ ህግን የሰ
ጠሁት ነኝና።
፳ በጥምቀታችሁ አልቀበላችሁም፣
ምክንያቱም ምንም አይጠቅማችሁምና።
፳፩ አዲስ የሆነው ሲመጣ፣ የድሮው
ለመውጣት የተዘጋጀ ነውና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፩፥፲፫–፲፭።
ከማቴዎስ ፲፩፥፲–፲፩፣ ፲፫–፲፬ ጋር
አነጻፅሩ
መጥምቁ ዮሐንስ ለአዳኝ መንገድን ለማዘጋጀት የሚ
መጣው ኢልያ ነው።

፲፫ ነገር ግን ረባሾች ሀይል የማይኖራ
ቸው ቀናት ይመጣሉ፤ ነቢያት ሁሉና ሕጉ
እንደተነበዩት እስከ ዮሐንስ ድረስ እንዲህ
ይሆናል።
፲፬ አዎን፣ የተነበዩት ሁሉ ስለእነዚህ
ቀናት አስቀድመው ተናግረዋል።
፲፭ ይህን ከተቀበላችሁ፣ በእውነትም፣
ሁሉንም ነገሮች የሚያዘጋጅ እና ሁል ዘንድ
ያለው ኤልያስ ይህ ነበር።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፪፥፴፯–
፴፰። ከማቴዎስ ፲፪፥፵፫–፵፬ ጋር
አነጻፅሩ፤ ደግሞም ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ
፲፪፥፱–፲፪ ተመልከቱ
በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚናገር አይሰረይለትም።

፴፯ ከዚያም ከጸሀፊዎች አንዳ
ንድ መጡ እና ለእርሱም እንዲህ አሉ፣
መምህር፣ እያንዳንዱ ኃጢያት ይሰረያሉ
ተብሎ ተፅፏል፤ ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ
ላይ የሚናገር አይሰረይለትም ብለሀል።
እናም እንዲህ በማለት ጠየቁ፣ እነዚህ ነገ
ሮች እንዴት ይሆናሉ?
፴፰ እርሱም እንዲህ አላቸው፣ ርኩስ
መንፈስ ግን ከሰው በወጣ ጊዜ፥ ዕረፍት እየ
ፈለገ ውኃ በሌለበት ቦታ ያልፋል፥ አያገኝ
ምም፤ ነገር ግን ሰው በመንፈስ ቅዱስ ላይ
ሲናገር፣ በዚያን ጊዜም፣ ወደ ወጣሁበት
ቤቴ እመለሳለሁ ይላል፤ ቢመጣም ባዶ ሆኖ
ተጠርጎና አጊጦ ያገኘዋል፤ ምክንያቱም
መልካሙ መንፈስ ለራሱ ይተወዋል።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፫፥፴፱–
፵፬። ከማቴዎስ ፲፫፥፴፱–፵፪ ጋር
አነጻፅሩ፤ ደግሞም ት. እና ቃ.
፹፮፥፩–፯ ተመልከቱ
ከአለም መጨረሻ (ከክፉዎች መደምሰስ) በፊት፣ ከሰ
ማይ የተላኩ መልእክተኞች ጻድቅን ከክፉዎች መካ
ከል ይሰበስባሉ።

፴፱ መከሩም የዓለም መጨረሻ፣ ወይም
የክፉዎች መደምሰስ ነው።
፵ አጫጆችም መላእክት፣ ወይም የሰ
ማይ መልእክተኞች ናቸው።
፵፩ እንግዲህ እንክርዳድ ተለቅሞ በእሳት
እንደሚቃጠል፥ በዓለም መጨረሻ፣ ወይም
በክፉዎች መደምሰስ እንዲሁ ይሆናል።
፵፪ ምክንያቱም የሰው ልጅ ከመምጣጡ
ከዚያ ቀን በፊት፣ መላእክቱን እና የሰማይ
መልእክተኞቹን ይልካል።
፵፫ ከመንግሥቱም እንቅፋትን ሁሉ
ዓመፃንም የሚያደርጉትን ይለቅማሉ፣
በክፉዎች መካከልም ይጥሉአቸዋል፤
በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨትም ይሆናል።
፵፬ ምክንያቱም አለም በአቶነ እሳት
ትነዳለችና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፮፥፳፭–፳፱።
ከማቴዎስ ፲፮፥፳፬–፳፮ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ “የአንድን መስቀል ማንሳት” የሚለው ትር
ጉም ምን እንደሆነ ገለጸ፥ ኀጥያተኝነትን እና የአለም
ስግብግብነትን መካድ እና የእርሱንም ትእዛዛት መጠ
በቅ ናቸው።

፳፭ ከእዚያም ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ
እንዲህ አለ፣ ማንም ሰው ወደ እኔ ከመጣ፣
እራሱን ይርሳ፣ እና መስቀሉን ያንሳና ይከ
ተለኝ።
፳፮ አሁን ሰው መስቀሉን ለማንሳት
ሁሉንም ኃጢአተኝነትንና እያንዳንዱን
ዓለማዊን ምኞት መካድ፣ እና ትእዛዛቴን
መጠበቅ ማለት ነው።
፳፯ ነፍሳችን ለማዳን ብላችሁ ትእዛ
ዛቴን አተተላለፉ፤ በዚህች አለም ነፍሱን
ሊያድን የሚወድ ሁሉ በሚመጣው አለም
ያጠፋታል።
፳፰ ስለ እኔ ግን በዚህች አለም ነፍሱን

፪፻፳

የሚያጠፋ ሁሉ በሚመጣው አለም ያገ
ኛታል።
፳፱ ስለዚህ አለምን ቱ፣ እና ነፍሳችሁን
አድኑ፤ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍ
ሱንም ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ
ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል?
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፯፥፲–፲፬።
ከማቴዎስ ፲፯፥፲፩–፲፫ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ አንዱ ለማዘጋጀት እና አንዱ ዳግም ለመመ
ለስ፣ ስለሚያደርጉት ሁለት ኤልያሶች አስተማረ።

፲ ኢየሱስም መለሰ እና እንዲህ አላቸው፣
ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል፣ እና በነብ
ያት እንደተጻፈው ሁሉንም ነገሮች ደግሞ
ይመልሳል።
፲፩ እንደገናም እላችኋለሁ፣ እነሆ፣
መልእክተኛዬን እልካለሁ፣ እና እርሱም
መንገዴን በፊቴ ያዘጋጃል ተብሎ ስለእ
ርሱ የተጻፈበት ኤልያስ ከዚህ በፊት መጥ
ቷል፤ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ
አላወቁትም።
፲፪ እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ከእነ
ርሱ መከራ ይቀበላል።
፲፫ ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ኤልያስ ማን
ነው? እነሆ፣ መንገዴን በፊቴ እንዲያዘ
ጋጅ የላኩት፣ ይህም ኤልያስ ነው።
፲፬ በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ስለ
መጥምቁ ዮሐንስ፣ እና ደግሞም በነቢ
ያት እንደተጻፈው መጥቶ ሁሉንም ነገ
ሮች ዳግሞ ስለሚመልሰው እንደ ነገራ
ቸው አስተዋሉ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፰፥፲፩። ማቴዎስ
፲፰፥፲፩ ጋር አነጻፅሩ፤ ደግሞም
ሞሮኒ ፰ ተመልከቱ
ህጻናት ንስሀ መግባት አያስፈልጋቸውም።

፲፩ የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን፣ እና
ኀጥያተኞችን ንስሀ እንዲገቡ ለመጥራት
መጥቶአልና፤ ነገር ግን እነዚህ ልጆች
ንስሀ መግባት አያስፈልጋቸውም፣ እና
እኔም አድናቸዋለሁ።

፪፻፳፩

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፱፥፲፫።
ከማቴዎስ ፲፱፥፲፫ ጋር አነጻፅሩ
ህጻናት ይድናሉ።

፲፫ በዚያን ጊዜ እጁን እንዲጭንባቸውና
እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ።
ደቀ መዛሙርቱም እንዲህ በማለት ገሠጹ
አቸው፣ አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ኢየ
ሱስ እነዚህ ይድናሉ ብሎአልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፳፩፥፴፫።
ከማቴዎስ ፳፩፥፴፪–፴፫ ጋር አነጻፅሩ
ሰው በኢየሱስ ከማመኑ በፊት ንስሀ መግባት አለበት።

፴፫ ዮሐንስ እኔን በሚመለከት ያለውን
የማያምን ንስሀ ካልገባ በስተቀር አያም
ነኝም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፳፩፥፵፯–
፶፮። ከማቴዎስ ፳፩፥፵፭–፵፮ ጋር
አነጻፅሩ
ኢየሱስ ዋና የማዕዘኑም ድንጋይ እንደሆነ ገለጸ። ወን
ጌሉ ለአይሁድ ይቀርባል፣ ከዚያም ለአህዛብ። ክፉዎች
ኢየሱስ ሲመለስ ይደመሰሳሉ።

፵፯ እና ካህናት እና ፈሪሳዊያን የእርሱን
ምሳሌዎች ሲሰሙ፣ ስለእነርሱ እንደተና
ገረ ገባቸው።
፵፰ እና እንዲህ ተባባሉ፣ ይህን ታላቅ
መንግስት እርሱ ብቻውን አበላሻለሁ ብሎ
ያስባል? እና በእርሱም ተናደው ነበር።
፵፱ ነገር ግን ሊይዙትም ሲፈልጉት ሳሉ
ሕዝቡ ፈሩአቸው፣ ምክንያቱም ህዝቡ
እንደ ነቢይ እንደሚያዩት ስላወቁ።
፶ አሁንም ደቀመዛሙርቱ ወደ እርሱ
መጡ፣ እና ኢየሱስ አላቸው፣ ለእነርሱ
በተናገርኩት የምሳሌ ቃሎቼ ተደንቃች
ኋል?
፶፩ እውነት እላችኋለሁ፣ እኔ አለት
ነኝ፣ እና ክፉዎቹ ተቃወሙኝ።
፶፪ የማዕዘን ራስ ነኝ። እነዚህ አይሁዶች
ይወድቁብኛል፣ እና ይሰበራሉ።
፶፫ የእግዚአብሔር መንግሥት ከእነርሱ
ትወሰዳለች፣ ፍሬዋንም ለሚያመጣ ሕዝብ
ትሰጣለች፤ (ይህም ማለት አህዛቦች)።

፶፬ ስለዚህ፣ ድንጋዩ የሚወድቅበት
ይፈጨዋል።
፶፭ እና የወይኑ አትክልት ጌታ በሚ
መጣ ጊዜ፣ እነርሱ የማይረቡ ክፉ ሰዎ
ችን ያጠፋቸዋል፣ እና የወይኑንም አት
ክልት ስፍራውን፣ እንዲሁም በመጨረ
ሻው ቀናት ፍሬውን በየጊዜው ለሚያስ
ረክቡ ለሌሎች ገበሬዎች ይሰጠዋል።
፶፮ ከእዚያም ጌታ ከሰማይ ምድር ወደ
ሆነው ወደ ወይን አትክልቱ እና በእርሷ
ውስጥ ወደሚኖሩት ሲወርድ፣ አህዛቦ
ችም ደግመው እንደሚጠፉ የነገራቸው
ምሳሌ ገባቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፳፫፥፮። ከማቴዎስ
፳፫፥፱ ጋር አነጻፅሩ
በሰማይ ያለው ፈጣሪያችን ነው።

፮ ማንንም በምድር ላይ ፈጠሪያችሁ፣
ወይም የሰማይ አባታችሁ ብላችሁ አት
ጥሩ፤ አንዱ እርሱም፣ እንዲሁም በሰማይ
ውስጥ ያለው፣ የሰማይ አባታችሁና ፈጣ
ሪያችሁ ነውና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፳፮፥፳፪፣ ፳፬–
፳፭። ከማቴዎስ ፳፮፥፳፮–፳፰፤
ከጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፲፬፥፳–፳፭ ጋር
አነጻፅሩ
ኢየሱስ መጀመሪያ የቅዱስ ቁርባንን እንጀራ ቆረሰ
እናም ባረከው። ቅዱስ ቁርባን የኢየሱስ ስጋ እና ደም
መታሰቢያ ነው።

፳፪ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንሥቶ
ቆርሶም ባረከ፣ እናም ለደቀ መዛሙርቱ
ሰጠና አላቸው፣ እንካችሁ፣ ብሉ፣ ይህ ለእ
ናንተ በቤዛነት የሰጠሁትን ሥጋዬ ለማስ
ታወስ ነው።
፳፬ ይህም በስሜ ለሚያምኑት ሁሉ ለኃ
ጢአታቸው ስርየት የሚፈስ የአዲስ ኪዳን
ደሜን ለማስታወስ ነው።
፳፭ እና ትእዛዝም እሰጣችኋለሁ፣ እኔ
ሳደርግ ያያችሁትን ነገሮች በትጋት አድ
ርጉ፣ እና እስከመጨረሻም ስለእኔ መስ
ክሩ።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፳፯፥፫–፮።
ከማቴዎስ ፳፯፥፫–፭፤ ከሐዋርያት
ስራ ፩፥፲፰ ጋር አነጻፅሩ
የይሁዳ ሞት ተገልጿል።

፫ በዚያን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ
እንደ ተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ፣ እና
ሠላሳውንም ብር ለካህናት አለቆችና ለሽ
ማግሎች መልሶ፣
፬ ንጹሕ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያ
ለሁ አለ።
፭ እነርሱ ግን ለእርሱ እንዲህ አሉት፣
እኛስ ምን አግዶን? አንተው ተጠንቀቅ፤
ኃጢያትህም በራስህ ላይ ይሁን።
፮ እና ብሩንም በቤተ መቅደስ ጣለ፣ እና
ሄደና እራሱን በዛፍ ላይ አነቀ። ወዲያውም
ወደቀ፣ እና ከመካከሉ ተሰነጠቀ አንጀ
ቱም ሁሉ ተዘረገፈ፣ ሞተም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፪፥፳፮–፳፯።
ከማርቆስ ፪፥፳፯–፳፰ ጋር አነጻፅሩ
የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው ምክንያቱም ሰንበትን
ሰርቷታልና።

፳፮ ስለዚህ ሰንበት ለሰው የተሰጠችው
ለእረፍት፤ እና ደግሞም ሰው እግዚአብ
ሔርን ያክብር ዘንድ፣ እንጂ እንዳይበላም
አይደለም፤
፳፯ ሰንበት በሰው ልጅ ተፈጥሮአል፣
እንዲሁም የሰው ልጅ ለሰንበት እንኳ ጌታዋ
ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፫፥፳፩–፳፭።
ከማርቆስ ፫፥፳፰–፴ ጋር አነጻፅሩ
በመንፈስ ቅዱስ ላይ ከሚሳደቡት በስተቀር፣ ኢየሱስ
ንስሀ የሚገቡ ኃጢያተኞችን በሙሉ ይሰርይላቸዋል።

፳፩ አንዳንዶችም ወደ እርሱ መጡ፣
እንዲህ በማለትም ከሰሱት፣ ራስህን የእ
ግዚአብሔር ልጅ በማድረግ ለምን ኃጢ
ያተኞችን ትቀበላለህ።
፳፪ ነገር ግን እርሱም መለሳቸው እናም
እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ፥ ሰዎች
ለሚሰሩት ኃጢአት ሁሉ፣ ንስሀ ሲገቡ፣

፪፻፳፪

ይሰረይላቸዋል፤ ለሰው ልጆች ንስሀ ለመ
ስበክ መጥቻለሁና።
፳፫ የሚሳደቡትም ስድብ ሁሉ፣ ወደ
እኔ ለሚመጡት፣ እና እኔ ሳደርግ ያዩ
ትን ለሚያደርጉ ይሰረይላቸዋል።
፳፬ ነገር ግን የማይሰረይለት አንድ
ኃጢያት አለ። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚ
ሳደብ ግን ለዘላለም አይሰረይለትም፤ ነገር
ግን ከአለም ለመቆረጥ በአደጋ ላይ ነው
የሚገኘው። እናም የዘላለም ፍርድን ይወ
ርሳሉና።
፳፭ እርሱም እንዲህ ያላቸው እነርሱ
ርኵስ መንፈስ አለበት ስለሚሉ ነበርና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፯፥፲–፲፪።
ከማርቆስ ፯፥፲ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ነቢያትን የሚያስወግዱ እና የሙሴን ህግ የማ
ያከብሩን ወቀሰ።

፲ ባስወገዳችኋቸው ነቢያት ስለእናንተ
በሙላት ይህም ተጽፏል።
፲፩ ስለእነዚህ ነገሮችም በእውነት መስ
ክረዋል፣ እናም ደማቸውም በእናንተ ላይ
ይሆናል።
፲፪ የእግዚአብሔርን ስርዓቶች አል
ጠበቃችሁም፤ ሙሴ፣ አባትህንና እናት
ህን አክብር፤ ደግሞ አባቱን ወይም እናቱን
የሰደበ፣ በህጋችሁ ውስጥ እንደተጻፈው
የተላላፊ ሞት ፈጽሞ ይሙት ብሎአልና፤
ግን ህግን አታከብሩም።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፰፥፴፯–፴፰።
ከማርቆስ ፰፥፴፭ ጋር አነጻፅሩ
ስለኢየሱስ ለመሞት ፈቃደኛ የሆነ ደህንነትን ይቀበ
ላል።

፴፯ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠ
ፋታልና፤ ወይም ነፍሱን ሊያድን የሚ
ወድ፣ ስለእኔ ይህችን አሳልፎ ለመስጠት
ፈቃደኛ ይሆናል፤ እናም ስለእኔ አሳልፎ
ለመስጠት ፈቃደኛ ያለሆነ፣ እርሱም ያጠ
ፋታል።
፴፰ ስለ እኔና ስለ ወንጌል ነፍሱን ለማ
ጥፋት ፈቃደኛ የሆነ ሁሉ ግን ያድናታል።

፪፻፳፫

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፰፥፵፪–፵፫።
ከማርቆስ ፰፥፴፰ ጋር አነጻፅሩ
በክርስቶስ የሚያፍሩት በመጀመሪያው ትንሳኤ ምንም
ክፍል የላቸውም፣ ስለክርስቶስ ለመሞት ፈቃደኛ የሆ
ኑት ግን ከእርሱ ጋር በክብሩ ይመጣሉ።

፵፪ ሲመጣም በዚያ ትንሳኤ ክፍል አይ
ኖራቸውም።
፵፫ በእውነት እላችኋለሁ፣ እርሱም
ይመጣል፤ እና ስለእኔ እና ስለወንጌል
ህይወትን የሚሰጥ፣ ከእርሱ ጋር ይመ
ጣል፣ እናም በሰው ልጅ ቀኝ በኩልም
በዳመና ውስጥም በክብሩ ይለበሳል።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፱፥፫። ከማርቆስ
፱፥፬ ጋር አነጻፅሩ
መጥምቁ ዮሐንስ በመለወጫ ተራራ ላይ ነው።

፫ እና ኤልያስ ከሙሴም ጋር ታዩአቸው፣
ወይም በሌላ ቃላት፣ መጥምቁ ዮሐንስ እና
ሙሴ፤ እና ከኢየሱስም ጋር ይነጋገሩ ነበር።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፱፥፵–፵፰።
ከማርቆስ ፱፥፵፫–፵፰ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ የሚያሰናክል እጅን ወይም እግርን መቁረጥ
ወደ ተሳሳተው መንገድ ከሚመራ ሰው ጓደኝነት ማስ
ወገድ ጋር አነጻፅሯል።

፵ ስለዚህ፣ እጅህ ብታሰናክልህ ቍረ
ጣት፤ ወይም ወንድምህ ካሰናከለህ እና
ካልተናዘዘ እና ካልተወው፣ እርሱም ይቆ
ረጣል። ሁለት እጅ ኖሮህ ወደ ገሃነም ከመ
ሄድ ጕንድሽ ሆነህ ወደ ሕይወት መግባት
ይሻላል።
፵፩ አንተ እና ወንድምህ ትላቸው ወደ
ማይሞትበት እሳቱም ወደማይጠፋበት ወደ
ገሃነም ወደማይጠፋ እሳት ከመሄዳችሁ፣
አንተ ወደ ህይወት ካለወንድምህ መግ
ባት ይሻላልና።
፵፪ እንደገናም፣ እግርህ ብታሰናክልህ
ቍረጣት፤ መሰረትህ የሆነው፣ የምትራ
መድበት፣ ተላላፊ ከሆነ፣ እርሱም ይቆ
ረጣል።
፵፫ ሁለት እግር ኖሮህ እሳቱም ወደማይ

ጠፋበት ወደ ገሃነም ከመጣል አንካሳ ሆነህ
ወደ ሕይወት መግባት ይሻልሃል።
፵፬ ስለዚህ እያንዳንዱም ሰው ለሌላ፣
ወይም ሌላን በማመን ሳይሆን፣ ለእራሱ
ይቁም ወይም ይውደቅ።
፵፭ አባቴን ጠይቁ፣ እና እንደምትቀ
በሉ እምነት ኖሮአችሁ፣ በእምነት ከጠ
የቃችሁ በምትጠይቁበት ወዲያው ይደ
ረግላችኋል።
፵፮ የሚያይላችሁ አይናችሁ፣ ብርሀን
እንዲያሳያችሁ እንዲጠብቃችሁ የተመ
ደበላችሁ፣ ተላላፊ ሆኖ ካሰናከላችሁ፣
አውጡት።
፵፯ ሁለት አይኖች ኖሮህ ወደ ገሃነም
እሳት ከመጣል በአንድ አይን ወደ እግዚአ
ብሔር መንግስት መግባት ይሻልሃል።
፵፰ አንተ ከወንድምህ ጋር ትላቸው
ወደማይሞትበት እሳቱም ወደማይጠፋበት
ወደ ገሃነም ከመሄዳችሁ፣ አንተ ብትድን
ይሻላልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፲፪፥፴፪። ከማርቆስ
፲፪፥፳፯ ጋር አነጻፅሩ
እግዚአብሔር የሙታን አምላክ አይደለም፣ ምክንያ
ቱም ሙታንን ከመቃብራቸው ያስነሳልና።

፴፪ ስለዚህ የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ
የሙታን አይደለም፤ ከመቃብራቸው ያስ
ነሳቸዋልና። እንግዲህ እጅግ ትስታላችሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፲፬፥፳–፳፮።
ከማርቆስ ፲፬፥፳፪–፳፭ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባንን ለእርሱ ስጋ እና ደም መታሰ
ቢያነት መሰረተ።

፳ ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንሥቶ
ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና አላ
ቸው፣ እንካችሁ፣ ብሉ።
፳፩ እነሆ፣ ይህም ሰውነቴን ለማስታ
ወስ ነው፤ ይህን በየጊዜው ስታደርጉም
ከእናንተ ጋር የነበርኩበትን ሰአት ታስታ
ውሳላችሁና።
፳፪ ጽዋንም አንሥቶ፣ እና ካመሰገነ
በኋላ ሰጣቸው፤ ሁሉም ከእርሱ ጠጡ።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

፪፻፳፬

፳፫ እና እንዲህም አላቸው፣ ይህም ለብ
ዙዎች የሚፈስ፣ እና የምሰጣችሁ የአዲስ
ኪዳን ደሜን ለማስታወስ ነው፤ ስለእኔ
ለአለም ሁሉ ምስክር ትሰጣላችሁና።
፳፬ ይህን ስነስራአት በየጊዜው ስታደ
ርጉም፣ ከእናንተ ጋር የነበርኩበትን እና
ከጸዋው ከእናንተ ጋር የጠጣሁበትን፣ እን
ዲሁም የአግልግሎቴ የመጨረሻ ጊዜን፣
ይህን ሰአት ታስታውሳላችሁ።
፳፭ እውነት እላችኋለሁ፣ ስለዚህ ምስ
ክር ስጡ፣ በእግዚአብሔር መንግሥት ከወ
ይኑ ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ
ቀን ድረስ ከእናንተ ጋር ደግሞ አልጠጣ
ውምና።
፳፮ እና አሁን እነርሱም አዝነው ነበር፣
በእርሱም ላይ አለቀሱ።

ትልቅ ነበርና፣) እና ነጭ ልብስ የተጎናጸፉ
ሁለት መላእክቶች በዚህ ላይ ተቀምጠው
አዩና ደነገጡ።
፬ ነገር ግን መላእክቶቹ አትደንግጡ
አሉአቸው፤ የተሰቀለውን የናዝሬቱን ኢየ
ሱስን ትፈልጋላችሁ፤ ተነሥቶአል፥ በዚህ
የለም፤ እነሆ እርሱን ያኖሩበት ስፍራ።
፭ እና ሄዳችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ለጴጥ
ሮስም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፤ እንደ ነገ
ራችሁ በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ንገሩ
አቸው።
፮ እና እነርሱ ወደመቃብር ውስጥ በመ
ግባት ኢየሱስን ያኖሩበትን ስፍራ ተመ
ለከቱ።

ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፲፬፥፴፮–፴፰።
ከማርቆስ ፲፬፥፴፪–፴፬ ጋር አነጻፅሩ

የመጥምቁ ዮሐንስ አባት ዘካሪያስ የክህነት ሀላፊነቱን
አከናወነ።

በጌቴሴማኒ፣ አስራ ሁለቱም ቢሆኑ የኢየሱስን መሲህ
ነት ሚና ሙሉ በሙሉ አልተረዱትም።

፴፮ ጌቴሴማኒ ወደምትባልም ቦታ
መጡ፣ ይህም አትክልት ስፍራ ነበር፤
እና ደቀመዛሙርቱ መደነቅ ጀመሩ፣ እና
በጣምም ተጨነቁ፣ እና ይህ መሲህ እን
ደሆነ እያሰቡ በልቦቻቸውም ቅሬታ ተሰ
ማቸው።
፴፯ እና ኢየሱስ ልቦቻቸውን በማወቅ
ደቀ መዛሙርቱንም፣ ስጸልይ ሳለሁ፣ በዚህ
ተቀመጡ አላቸው።
፴፰ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ዮሐንስንም
ከእርሱ ጋር ወሰደ፤ እና ገሰጻቸው፣ ነፍሴ
እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፤ በዚህ ቆዩ
ትጉም አላቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ማርቆስ ፲፮፥፫–፮።
ከማርቆስ ፲፮፥፬–፯፤ ሉቃስ ፳፬፥፪–
፬ ጋር አነጻፅሩ
ሁለት መላእክቶች ሴቶችን በአዳኝ መቃብር አጠገብ
ሰላም አሏቸው።

፫ ነገር ግን ሲመለከቱ፣ ድንጋዩ ተንከ
ባሎ እንደ ነበር ተመለከቱ (ይህም እጅግ

ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፩፥፰። ከሉቃስ ፩፥፰
ጋር አነጻፅሩ

፰ እርሱም በክህነት ስልጣኑ ስነ ስርዓት
ውስጥ የክህነት ሀላፊነቱን በእግዚአብሔር
ፊት ሲያገለግል፣
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፪፥፵፮። ከሉቃስ
፪፥፵፮ ጋር አነጻፅሩ
በቤተመቅደስ ውስጥ መምህራን ኢየሱስን አዳመጡ
እና ጥያቄዎችንም ጠየቁት።

፵፮ እና እንዲህም ሆኖ አለፈ፣ ከሦስት
ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ
በመቅደስ አገኙት፣ እና እነርሱ ይሰሙት፣
እና ጥያቄዎች እርሱን ይጠይቁት ነበር።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፫፥፬–፲፩። ከሉቃስ
፫፥፬–፮ ጋር አነጻፅሩ
ክርስቶስ እንደተተነበየው ደህንነትን ለእስራኤል እና
ለአህዛብ ለማምጣት ይመጣል። በዘመን ፍጻሜ፣ በአ
ለም ላይ ለመፍረድ እንደገና ይመጣል።

፬ በነቢዩ በኢሳይያስ ቃል መጽሐፍ
ውስጥ እንደተጻፈው፤ እና ቃላቶቹም እነ
ዚህ ናቸው፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥር
ጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረበዳ የሚ
ጮኽ ሰው ድምፅ አለ።
፭ እነሆ፣ እና አስተውሉ፣ በነቢያት

፪፻፳፭
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መፅሀፍ ውስጥ እንደተጻፈውም የአለምን
ኀጥያቶች ለማስወገድና ወደ አህዛብ ህዝ
ቦችም ደህናነትን ለማምጣት፣ የጠፉት
ንም፣ የእስራኤል በግ መንጋዎች የሆኑ
ትን፣ ለመሰብሰብ ይመጣል።
፮ አዎን፣ እንድሁም የተበተኑትን እና
የሚሰቃዩትን፤ ደግሞም መንገድን ለማ
ዘጋጀት፣ እና ለአህዛባት ወንጌልን ለመ
ስበክ የሚቻልም ለማድረግ፤
፯ በጭለማ ጥላ ተቀምጠው ላሉትም፣
እስከ ምድር ዳርም ድረስ፣ ብርሀን ለመ
ሆን፤ የሙታንን ትንሳኤ ለማምጣት፣ እና
በአብ ቀኝ እጅ በኩል ለመኖር ወደላይም
ለማረግ፣
፰ እስከ ዘመን ፍጻሜ፣ እና ህግ እና
ምስክር እስከሚታተም፣ እና የመንግስት
ቁልፍም ወደ አብ እስከሚመለሱ ድረስ፤
፱ ለሁሉም ፍርድ ለመስጠት፤ በሁሉም
ላይ ለፍርድ ለመውረድ፣ እና እግዚአብ
ሔርን የማያመልኩ ሰዎች ስለሰሩት እግዚ
አብሔርን የማያመልኩ ስራቸውን እንዲ
ያውቁ ለማድረግ፤ እና ይህም ሁሉ በሚ
መጣበት ቀን።
፲ ይህም የሀይል ቀን ነውና፣ አዎን፣
እንዲሁም እያንዳንዱ ዐዘቅቱ ሁሉ ይሞ
ላል፣ እና እያንዳንዱ ተራራውና ኮረብታ
ውም ሁሉ ዝቅ ይላል፤ ጠማማውም የቀና
መንገድ ይሆናል፣ ሸካራውም መንገድ ትክ
ክል ይሆናልና፤
፲፩ ሥጋም የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔ
ርን ማዳን ያያል።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፫፥፲፱–፳። ከሉቃስ
፫፥፲–፲፫ ጋር አነጻፅሩ
ደሆች ከግምጃ ቤት ትርፍራፊ እንክብካቤ ያገኛሉ።
ቀራጮችም በህግ ከተመደበላቸው በላይ ምንም አይ
ወስዱም።

፲፱ ቴዎፍሎስ፣ ይህም በአንተ በደንብ
ይታወቃል፣ በአይሁዳ ልምድ መሰረት፣
እና ገንዘብን ወደ ግምጃ ቤት በሚቀበሉ
በት በህጋቸው ባህል መሰረት፣ ከተቀበ

ሉት ግምጃ ቤት ትርፍ ውስጥ ለድሆች
ተመድቧል፣ ለእያንዳንዱ ሰው ክፍሉም፤
፳ እና ከዚህም መንገድ ቀራጮችም
አደረጉ፣ ስለዚህ ዮሐንስ ከታዘዘላችሁ
አብልጣችሁ አትውሰዱ አላቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፮፥፳፱–፴። ከሉቃስ
፮፥፳፱–፴ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ከጠላት ጋር ከመከራከር በመሰደድ መጽናት
ይሻላል ብሎ አስተማረ።

፳፱ ጕንጭህን ለሚመታህ ደግሞ ሁለተ
ኛውን ስጠው፥ ወይም፣ በሌላ ቃል፣ እን
ደገና ከመሳደብ ሌላውን መስጠት ይሻ
ላል። ጐናጸፊያህንም ለሚወስድ እጀ ጠባ
ብህን ደግሞ አትከልክለው።
፴ ጠላትህ እነዚህ ነገሮች እንዲወስድ
መፍቀድ፣ ከእርሱ ጋር ከመጣላት ይሻ
ላልና። በእውነት እላችኋለሁ፣ በሚስጥር
የሚያየው የሰማይ አባታችሁ ያን ክፉውን
ወደ ፍርድ ያመጣልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፱፥፳፬–፳፭።
ከሉቃስ ፱፥፳፬–፳፭ ጋር አነጻፅሩ
የአለም ሀብትን ማግኘት የራስን ነፍስ ከማጣት የሚጠ
ቅም አይደለም።

፳፬ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ፣ ይህችን
ለእኔ ለማጣት ፈቃደኛ መሆን አለበት፤
እና ስለ እኔ ነፍሱን ለማጣት ፈቃደኛ የሆነ
ግን ያድናታል።
፳፭ ሰው ዓለሙን ሁሉ አትርፎ፣ ግን
እግዚአብሔር የሾመውን ካልተቀበለ፣
እና ነፍሱን ቢያጠፋ፣ እና እርሱ ራሱ
ንም ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል?
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፩፥፶፫። ከሉቃስ
፲፩፥፶፪ ጋር አነጻፅሩ
የቅዱስ መጻሕፍት ሙሉነት የእውቀት ቁልፍ ነው።

፶፫ እናንተ ሕግ አዋቂዎች ወዮላችሁ!
የእውቀትን መክፈቻ፣ የቅዱስ መጻሕፍት
ሙሉነትን ወሰዳችኋልና፤ ራሳችሁ ወደ
መንግስት አልገባችሁም፤ እና የሚገቡት
ንም ከለከላችሁ።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፪፥፱–፲፪። ከሉቃስ
፲፪፥፱–፲ ጋር አነጻፅሩ፤ ደግሞም
ጆ.ስ.ት.፣ ማቴዎስ ፲፪፥፴፯–፴፰
እና ት. እና ቃ. ፻፴፪፥፳፮–፳፯
ተመልከቱ
ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን መስደብ እንደማይሰረይ
ገለጸ።

፱ ነገር ግን እኔን በሰው ፊት የሚክደኝ፣
በእግዚአብሔር መላእክቶች ፊት ይካዳል።
፲ አሁን ደቀ መዛሙርቱ ይህን ያለው
ስለእርሱ በሰዎች ፊት ክፉን ተናግረው
ስለነበር እንደሆነ አወቁ፤ በሰዎች በፊት
ስለእርሱ ለመመስከር ፈርተው ነበርና።
፲፩ እና እንዲህ በማለትም እርስ በራ
ሳቸው እየተወያዩ አሉ፣ ልባችንን ያው
ቃል፣ እና ለኩነኔአችን ይናገራል፣ እና
አይሰረይልንም። ነገር ግን እርሱ መለሳ
ቸው፣ እና እንዲህም አላቸው፣
፲፪ በሰው ልጅም ላይ ቃል የሚናገር፣
እና ንስሀ የሚገባ፣ ሁሉ ይሰረይለታል፤
መንፈስ ቅዱስን የሚሰድብ ግን አይሰረይ
ለትም።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፪፥፵፩–፶፯።
ከሉቃስ ፲፪፥፴፯–፵፰ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ አገልጋዮቹ ለእርሱ መምጣት ሁልጊዜም መዘ
ጋጀት እንዳለባቸው ገለጸ።

፵፩ እነሆ በለሊቱ በመጀመሪያ ክፍል
ይመጣልና፣ እና በሁተኛው ክፍልም
ደግሞ ይመጣል፣ እና እንደገናም በሶስ
ተኛው ክፍልም ይመጣል።
፵፪ እና እውነት እላችኋለሁ፣ ስለእርሱ
እንደተጻፈውም አስቀድሞም መጥቷል፤
እንደገናም ከሌሊቱም በሁለተኛው ወይም
በሦስተኛው ክፍል መጥቶ እንዲሁ ቢያገ
ኛቸው፣ እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው፤
፵፫ የእነዚያ አገልጋዮች ጌታ ይታጠ
ቃል፣ እና ምግብ ለመመገብም ይቀመ
ጣሉ፣ እና መጥቶም ያገለግላቸዋል።
፵፬ አሁንም፣ የጌታ መምጣት እንደሌባ
በማታ እንደሚመጣ እነዚህን ነገሮች እን
ድታውቁ ዘንድ፣ እውነት እላችኋለሁ።

፪፻፳፮

፵፭ እና ይህም እቃዎቹን ካልጠበቀ
በማያውቅበት ሰአት ሌባ እንደመጣበት
እና እቃዎቹን እንደወሰደበት እና ከጓደ
ኞቹ ጋር እንደተከፋፈለበት ባለቤት ሰው
አይነት ነው።
፵፮ እና እርስ በራሳቸውም ተባባሉ፣
ጥሩው ባለቤት በምን ሰዓት ሌባ እንዲመጣ
ቢያውቅ ኖሮ፣ በነቃ፣ ቤቱም እንዲቆፈር
ባልፈቀደም፣ እና እቃዎቹን ባላጣ ነበር።
፵፯ እና እንዲህ አላቸው፣ እውነት
እላችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታ
ችሁ ኑሩ፤ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት
ይመጣልና።
፵፰ ጴጥሮስም ጌታ ሆይ፣ ይህን ምሳሌ
ለእኛ ወይስ ደግሞ ለሁሉ ትናገራለህን?
አለው።
፵፱ ጌታም አለ፣ የተናገርኩት እንኪ
ያስ ምግባቸውን በጊዜው ለልጆቹ ለሚ
ሰጧቸው ጌታ በቤተ ሰዎቹ ላይ ለሚሾ
ሙት ነው።
፶ እነርሱም ታማኝና መጋቢ አገልጋይ
ማን ነው? አሉ።
፶፩ ጌታም አላቸው፣ ይህም የምግቡን
ክፍል በጊዜው ለመስጠት የሚጠብቀው
አገልጋይ ነው።
፶፪ ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ
የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው።
፶፫ እውነት እላችኋለሁ፣ ባለው ሁሉ ላይ
መሪ ያደርገዋል።
፶፬ ያ ክፉ ባሪያ ግን ሲጠብቅ የማይገ
ኘው ነው። እና ያ ባሪያ ሳይጠብቅ ከተ
ገኘ፣ በልቡም ጌታዬ እስኪመጣ ይዘገያል
ብሎ ያስባል፤ እና ሎሌዎችን ባሪያዎችና
ገረዶችንም መምታት፣ መብበምላትም፣
መጠጣትም፣ መስከርም ይጀምራል።
፶፭ የዚያ ባሪያ ጌታ ባልጠበቃት ቀን ባላ
ወቃትም ሰዓት ይመጣል፣ ከሁለትም ይሰ
ነጥቀዋል እድሉንም ከማይታመኑ ጋር ያደ
ርጋል።
፶፮ የጌታውንም ፈቃድ አውቆ፣ ለጌ
ታው መምጣት ያልተዘጋጀ እንደ ፈቃዱም
ያላደረገ ያ ባሪያ እጅግ ይገረፋል።

፪፻፳፯
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፶፯ የጌታውን ፈቃድ ያላወቀ፣ መገረፍ
የሚገባውንም ያደረገ ግን ጥቂት ይገረፋል።
ብዙም ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ ብዙ
ይፈለግበታል፤ ጌታ ብዙ አደራም ከተሰ
ጠው ከእርሱ ሰዎች አብዝተው ይሹበታል።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፬፥፴፭–፴፯።
ከሉቃስ ፲፬፥፴፬ ጋር አነጻፅሩ
ሙሴን እና ነቢያትን የሚያውቁ በኢየሱስ ያምናሉ።

፴፭ ከእነርሱ አንዳንዶቹ ወደ እርሱ
መጡ፣ መምህር፣ ሙሴ እና ነቢያት
አሉን፣ እናም በእነርሱ የሚኖር ሁሉ፣
ህይወት አይኖረውምን? አሉ።
፴፮ እና ኢየሱስ መልሶ አለ፣ ሙሴን
ወይም ነቢያትን አታውቁም፤ የምያ
ውቋቸው ቢሆን ኖሮ፣ በእኔ ታምኑ ነበ
ርና፤ ለዚህ ምክንያት ነበር የተጻፉትና።
እኔ የተላኩት እናንተ ህይወት ይኖራ
ችሁ ዘንድ ነው። ስለዚህ መልካም ከሆ
ነው ጨው ጋር አመሳስለዋለሁ፤
፴፯ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን
ይጣፈጣል?
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፮፥፲፮–፳፫።
ከሉቃስ ፲፮፥፲፮–፲፰ ጋር አነጻፅሩ
ህግ እና ነቢያት ስለኢየሱስ ይመሰክራሉ። ፈሪሳውያን
መንግስትን ለመደምሰስ ይፈልጋሉ። ኢየሱስ የሀብታ
ሙን ሰው እና የአልዓዛርን ምሳሌ አስተዋወቀ።

፲፮ እንዲህም አሉት፣ ህግና ነቢያት
አለን፤ ነገር ግን ይህን ሰው አለቃችን እን
ዲሆን አንቀበለውም፤ እራሱን በእኛ ላይ
ዳኛ ያደርጋልና።
፲፯ ከዚያም ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣
ህግ እና ነቢያት ስለእኔ ይመሰክራሉ፤
አዎን፣ እና የጻፉት ነቢያት ሁሉ፣ እን
ዲሁም ዮሐንስ፣ ስለእነዚህ ቀናት ቀድ
መው ተናግረዋል።
፲፰ ከዚያ ጀምሮ የእግዚአብሔር መን
ግሥት ይሰበካል፤ እውነትን የሚፈልግ
ሁሉም ወደ እርስዋ በኃይል ይገቡባታል።
፲፱ እና ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ
ሰማይና ምድር ሊያልፍ ይቀላል።

፳ እና ለምን ህግን እያስተማራችሁ
የተጻፈውን ትክዳላችሁ፤ እና እንድት
ድኑ ዘንድ ህግን ለማሟላት አብ የላከውን
ታኮንናላችሁ?
፳፩ እናንተ ደንቆሮዎች! በልባችሁ
እግዚአብሔር የለም ብላችኋለን። እና የቀ
ናውን መንገድም አጣማችኋል፤ እና በእ
ናንተም መንግሥተ ሰማያት ትገፋለች፤
እና ትሁቶችን አሳዳችኋል፤ እና በሁከ
ታችሁም መንግስትን ለመደምሰስ ትፈ
ልጋላችሁ፤ እና የመንግስት ልጆችንም
በግድ ትወስዳላችሁ። ለእናንተ ዘማዊዎ
ችም ወዮላችሁ!
፳፪ ዘማዊ ናቸው ስላለም በእርሱ
ተናድደው እንደገናም ሰደቡት።
፳፫ ነገር ግን ቀጥሎም አለ፣ ሚስቱንም
የሚፈታ ሁሉ ሌላይቱንም የሚያገባ ያመ
ነዝራል፤ ከባልዋም የተፈታችውን የሚያ
ገባ ያመነዝራል። እውነትም እላችኋለሁ፣
እናንተን እንደ ሀብታሙ ሰው አመሳስላ
ችኋለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፯፥፳፩። ከሉቃስ
፲፯፥፳–፳፩ ጋር አነጻፅሩ
የእግዚአብሔር መንግስት አስቀድማ መጥታለች።

፳፩ ደግሞም እንኋት በዚህ ወይም እን
ኋት በዚያ አይሉአትም፣ እነሆ የእግዚአብ
ሔር መንግሥት በመካከላችሁ ናትና አላ
ቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፯፥፴፮–፵።
ከሉቃስ ፲፯፥፴፯ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ስለኋለኛው ቀናት መሰብሰብ ለመግለጽ የንስ
ርን ምሳሌ ተናገረ።

፴፮ መልሰውም ጌታ ሆይ፣ ወዴት ይወ
ሰዱ? አሉት።
፴፯ እርሱም ሥጋ ወዳለበት፣ ወይም
በሌላ ቃላቶች፣ የትም ቅዱሳን በተሰበ
ሰቡበት፣ በዚያ አሞራዎች ይሰበሰባሉ፣
ወይም በዚያ የሚቀሩትም አብረው ይሰ
በሰባሉ አላቸው።
፴፰ ይህን የተናገረው የቅዱሳንን መሰ

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

፪፻፳፰

ብሰብ በሚመለከት ነው፤ እና መላእክ
ቶች ወርደው የሚቀሩትን ስለመሰብሰባ
ቸው ነው፤ አንዱን ከመኝታ፣ ሌላን ከወ
ፍጮ፣ እና ሌላን ከሜዳ፣ የትም ከሚፈ
ልግበት።
፴፱ በእውነትም ጻድቅ የሚኖርበት
አዲስ ሰማያትና አዲስ ምድር ይኖራሉ።
፵ እና ምንም እርኩስ ነገር አይገኝበ
ትም፤ ምድርም አሮጌ፣ እንዲሁም እንደ
ልብስ፣ ሆና ብከላም ተጨምሮባታልና፣
ይህም ቢሆን ይህም ይጠፋል፣ እና የእ
ግር መርገጫም፣ ከኀጥያት ጸድታ፣ በቅ
ድስና ትቀራለች።

ከቱ ወደቁባቸው። የሰማይ ሀይላትም ይን
ቀጠቀጣሉ።

ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፲፰፥፳፯። ከሉቃስ
፲፰፥፳፯ ጋር አነጻፅሩ

፴፭ ኢየሱስም አባት ሆይ፣ የሚያደርጉ
ትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ (ይህም
ማለት የሰቀሉትን ወታደሮች) እና ልብሱ
ንም ተካፍለው ዕጣ ተጣጣሉ።

በባለጠግነት ማመን ወደ እግዚአብሔር መንግስት
መግባትን ይከለክላል።

፳፯ እርሱ በሀብቶች ለሚያምኑት ወደ
እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት አስቸ
ጋሪ ነው፤ ነገር ግን የዚህ አለም የሆኑትን
ነገሮች የተወውም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ
ይቻላል፣ ለመግባትም ይችላል አላቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፳፩፥፳፬–፳፮።
ከሉቃስ ፳፩፥፳፭–፳፮ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ስለመምጫው አንዳንድ ምልክቶች ተናገረ።

፳፬ አሁን ስለ ኢየሩሳሌም መጥፋትን
በሚመለከት እነዚህን ነገሮች ተናገራ
ቸው። ከእዚያም ደቀ መዛሙርቱ እንዲህ
ብለው ጠየቁት፣ መምህር፣ ስለመመለ
ስህ ንገረን?
፳፭ እርሱም መልሶ አላቸው፣ የአ
ሕዛብም ዘመን በሚፈጸምበት የትውልድ
ዘመን በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም
ምልክት ይሆናል፤ በምድር ላይም አሕዛብ
ከባሕሩና ከሞገዱም ድምፅ የተነሣ እያመ
ነቱ ይጨነቃሉ። ምድር እና የታላቅ ባህር
ውሀዎች ደግመውም ይጨነቃሉ።
፳፮ የሰዎች ልቦችም ስለፈሩ እና ወደ
ምድር የሚመጡትን ነገሮች ስለሚመለ

ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፳፩፥፴፪። ከሉቃስ
፳፩፥፴፪ ጋር አነጻፅሩ
የአህዛብ ዘመን ሲሟላ ሁሉም ነገሮች ይሟላሉ።

፴፪ እውነት እላችኋለሁ፣ የአህዛብ ዘመን
የሚሟላበት ጊዜ ትውልድ፣ ሁሉም እስ
ኪሟላ ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም።
ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፳፫፥፴፭። ከሉቃስ
፳፫፥፴፬ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ እየሰቀሉት ላሉ የሮሜ ወታደሮች ይቅርታ
ጠየቀ።

ጆ.ስ.ት.፣ ሉቃስ ፳፬፥፪–፬። ከሉቃስ
፳፬፥፪–፭ ጋር አነጻፅሩ
ሴቷ በኢየሱስ መቃብር አጠገብ ሁለት መላእክት
አየች።

፪ ድንጋዩንም ከመቃብሩ ተንከባሎ
እናም ሁለት መላእክትም የሚያንጸባርቅ
ልብስ ለብሰው በአጠገቡ ቆመው አገኙት።
፫ እናም ወደ መቃብሩ ገብተውም የጌ
ታን የኢየሱስን ሥጋ ባለማግኘታቸው፣
እነርሱም በዚህ አመነቱ፤
፬ ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር
አቀረቀሩ። ነገር ግን እነሆ መላእክት እን
ዲህ አሉአቸው። ሕያውን ከሙታን መካ
ከል ስለ ምን ትፈልጋላችሁ?
ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፩፥፩–፴፬።
ከዮሐንስ ፩፥፩–፴፬ ጋር አነጻፅሩ
የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ
ተሰብኳል። መጥመቁ ዮሐንስ የክርስቶስን መንገድ
የሚያዘጋጀው ኤልያስ ነው፣ እና ኢየሱስ ክርስቶ
ስም ሁሉንም ነገሮች ደግሞ የሚመልሰው ሌላው ኤል
ያስ ነው።

፩ በመጀመሪያው ወንጌሉ በወልድ
በኩል ተሰብኮ ነበር። እና ወንጌሉም ቃል

፪፻፳፱

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ነበረ፣ ቃልም በወልድ ዘንድ ነበረ፣ ወል
ድም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ወል
ድም ከእግዚአብሔር ነበረ።
፪ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር
ዘንድ ነበረ።
፫ ሁሉም ነገሮች በእርሱ ተሰርተው
ነበር፤ እና ከተሰራውም አንዳች ስንኳ ያለ
እርሱ አልተሰራም።
፬ በእርሱ ወንጌል ነበረች፣ እና ወንጌ
ልም ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰዎች
ብርሃን ነበረች።
፭ ብርሃንም በአለም ይበራል፣ አለምም
አላስተዋለውም።
፮ ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ
የሚባል አንድ ሰው ነበረ።
፯ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ፣ በወ
ልድ በኩል ስለወንጌሉ ለሁሉም ይመ
ሰክር ዘንድ፣ በእርሱ በኩል ሰዎች ያምኑ
ዘንድ፣ ይህ ለምስክር ወደ አለም መጣ።
፰ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ፣
እርሱ ያ ብርሃን አልነበረም፣
፱ ወደ ዓለም ለሚመጣው ሰው ሁሉ የሚ
ያበራው እውነተኛው ብርሃን ነበር፤
፲ እንዲሁም የእግዚአብሔር ልጅ እን
ዲህ ነው። በዓለም የነበረው፣ ዓለሙም በእ
ርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም።
፲፩ የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፥ የገዛ ወገኖ
ቹም አልተቀበሉትም።
፲፪ ለተቀበሉት ሁሉ ግን፣ በስሙ ለሚ
ያምኑት ብቻ፣ ለእነርሱ የእግዚአብሔር
ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው።
፲፫ እርሱም ከእግዚአብሔር ተወለደ
እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም
ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም።
፲፬ ያም ቃል ሥጋ ሆነ፣ በእኛም አደረ፣
ክብሩንም እንደ አብ አንድያ ልጅ ክብር፣
ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ፣ አየን።
፲፭ ዮሐንስ ስለ እርሱ መሰከረ እንዲህም
ብሎ ጮኸ፣ ስለ እርሱ ያልሁት ይህ ነበረ፣
ከእኔ በኋላ የሚመጣው፣ ከእኔ ይልቅ የከ
በረ ሆኖአል፤ እርሱ ከእኔ በፊት ነበረና።
፲፮ በመጀመሪያም ቃል ነበረ፣ እንዲ

ሁም በስጋ የነበረውና በአብ ፈቃድ መሰ
ረት የተላከልን ወልድ። እና በስሙ ያመ
ኑት ሁሉ ሙሉነቱን ተቀበሉ። እና በጸጋው
በኩልም፣ ከሙላቱም፣ እንዲሁም የማይ
ጠፋ ህይወት እና የዘለአለማዊ ህይወት፣
ሁላችንም ተቀብለናል።
፲፯ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና፣ ህይ
ወት እና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ
በኩል መጣ።
፲፰ ሞትን የሚያመጣ የሥጋ ትእዛዝ
ሕግ አይነት ነበርና፤ ወንጌል ግን የአብ
እቅፍ በሆነው በአንድያ ልጅ ኢየሱስ ክር
ስቶስ በኩል መጨረሻ የሌለው ህይወት
ሀይል እንዳለው አይነት ነው።
፲፱ እናም ስለወልድ ምስክርን ካልመ
ሰከረ በስተቀር፣ መቼም ቢሆን እግዚአብ
ሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም፤ በእርሱ
ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው አይድንም።
፳ ይህም የዮሐንስ ምስክር ነው፣ ከኢ
የሩሳሌም አይሁዶች ቄሶች እና ሌዊ ወደ
እርሱ ልከው ጠየቁት፤ አንት ማን ነህ?
፳፩ ኤልያስ እንደሆነ መሰከረም አል
ካደምም፤ ነገር ግን እኔ ክርስቶስ አይደለ
ሁም ብሎ መሰከረ።
፳፪ እነርሱም እንኪያስ ኤልያስ ነህ?
ብለው ጠየቁት። እርሱም ሁሉንም ነገሮች
ደግሞ የሚመልሰው ያ ኤልያስ አይደለ
ሁም አለ። እነርሱም ነቢዩ ነህን? ብለው
ጠየቁት። አይደለሁም ብሎ መለሰ።
፳፫ እንኪያስ ማን ነህ? ለላኩን መልስ
እንድንሰጥ፤ ስለራስህ ምን ትላለህ? አሉት።
፳፬ እርሱም ነቢዩ ኢሳይያስ እንዳለ የጌ
ታን መንገድ አቅኑ ብሎ በምድረበዳ የሚ
ጮኽ ሰው ድምፅ እኔ ነኝ አለ።
፳፭ የተላኩትም ከፈሪሳውያን ነበሩ።
፳፮ እንኪያስ አንተ ክርስቶስ ወይም
ሁሉን ነገሮች ደግሞ የሚመልሰው ኤል
ያስ ወይም ነቢዩ ካይደለህ ስለ ምን ታጠም
ቃለህ? ብለው ጠየቁት፣ አሉትም።
፳፯ ዮሐንስ መልሶ፣ እኔ በውኃ አጠም
ቃለሁ፤ ዳሩ ግን እናንተ የማታውቁት በመ
ካከላችሁ ቆሞአል አላቸው፤
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፳፰ እርሱም የምመሰክርለት ነው። እር
ሱም እኔ የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገ
ባኝ፣ ወይም ቦታውን ለመሙላት የማል
ችል፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ ይልቅ
የሚከብር ነቢይ፣ እንዲሁም ኤልያስ፣ ይህ
ነው፤ እርሱም በውሀ ብቻ ሳይሆን፣ በእሳ
ትና በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃል አላቸው።
፳፱ በነገው ዮሐንስ ኢየሱስን ወደ እርሱ
ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ፤ እነሆ የዓለምን
ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ!
፴ ዮሐንስም ለህዝቦች ስለእርሱ እንዲህ
ሲል መሰከረ፣ አንድ ሰው ከእኔ በኋላ ይመ
ጣል፣ ከእኔ ይልቅ የከበረ ሆኖአል ከእኔም
በፊት ነበርና፣ አውቀውም ነበር፣ እና እር
ሱም ለእስራኤል ይታያል፣ ስለዚህ በውሀ
ለማጥመቅ መጣሁ ብዬ ስለ እርሱ ያልሁት
ይህ ነው።
፴፩ ዮሐንስም እንዲህ ብሎ መሰከረ፤
በእኔ ሲጠመቅ፣ መንፈስ ከሰማይ እንደ
ርግብ ሆኖ ሲወርድ አየሁ፤ በእርሱ ላይም
ኖረ።
፴፪ እኔም አውቀው ነበር፤ በውኃ አጠ
ምቅ ዘንድ የላከኝ እርሱ ነውና፤ መንፈስ
ሲወርድበትና ሲኖርበት የምታየው፣ በመ
ንፈስ ቅዱስ የሚያጠምቅ እርሱ ነው አለኝ።
፴፫ እኔም አይቻለሁ እርሱም የእግዚአ
ብሔር ልጅ እንደ ሆነ መስክሬአለሁ።
፴፬ እነዚህም ነገሮች ዮሐንስ ያጠምቅ
በት በነበረው በዮርዳኖስ ማዶ በቤተ ራባ
ሆነ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፩፥፵፪። ከዮሐንስ
፩፥፵፪ ጋር አነጻፅሩ
ኬፋ “ባለራዕይ” ወይም “አለት” ማለት ነው

፵፪ ወደ ኢየሱስም አመጣው። ኢየሱስም
ተመልክቶ፣ አንተ የዮና ልጅ ስምዖን ነህ፣
አንተ ኬፋ ትባላለህ አለው፤ ትርጓሜው
ባለራዕይ ወይም አለት ማለት ነው። እነ
ርሱም አሳ አጥማጆች ነበሩ። እነርሱም
ወዲያው ሁሉንም ተው፣ እና ኢየሱስን
ተከተሉ።

፪፻፴

ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፬፥፩–፬። ከዮሐንስ
፬፥፩–፪ ጋር አነጻፅሩ
ፈሪሳውያን ኢየሱስን ለመግደል ፈለጉ። እርሱም
ጥቂት ጥምቀቶችን አከናወነ፣ ነገር ግን ደቀ መዛሙ
ርቱ ተጨማሪዎችን አከናወኑ።

፩ እንግዲህ። ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ
ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቅማል
ማለትን ፈሪሳውያን እንደ ሰሙ፣
፪ በትጋት ሊገድሉት የሚፈልጉበት
መንገድ ፈለጉ፤ ብዙዎች ዮሐንስን እንደ
ነቢይ ተቀብለውት ነበርና፣ ነገር ግን በኢ
የሱስ አላመኑም።
፫ ምንም እንኳን እርሱ ከደቀመዛሙርቱ
እንዳጠመቁት ያህል ባያጠምቅም፣ አሁን
ጌታ ይህን አውቋል፤
፬ እርስ በርሳችው እንደሚከባበሩ ምሳሌ
ለማሳየት ፈቀደላቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፬፥፳፮። ከዮሐንስ
፬፥፳፬ ጋር አነጻፅሩ
እግዚአብሔር መንፈሱን በእውነት ለሚያምኑት ቃል
ገባ።

፳፮ ለእነዚህ አይነትም እግዚአብሔር
መንፈሱን ቃል ገብቷል። የሚሰግዱለትም
በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈል
ጋቸዋል።
ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፮፥፵፬። ከዮሐንስ
፮፥፵፬ ጋር አነጻፅሩ
የአብ ፍላጎት ሁሉም ኢየሱስን እንዲቀበሉ ነው። የኢ
የሱስ ፍላጎትን የሚያደርጉ በጻድቃን ትንሳኤ ይነሳሉ።

፵፬ የላከኝ አብ ፈቃድን ከሚያደርገው
በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም።
እናም ይህም የላከኝ ፈቃድ ነው፣ እናንተ
ወልድን እንድትቀበሉ፤ አብምስለእርሱ
ይመሰክራልና፤ እናም ምስክሩን የሚቀ
በል፣ እና የላከኝን ፈቃድ የሚያደርግ፣
እኔም በጻድቃን ትንሳኤ አስነሣዋለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፲፫፥፰–፲።
ከዮሐንስ ፲፫፥፰–፲ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ የአይሁድ ህግን ለመፈጸም የሐዋሪያትን እግ
ሮች አጠበ።

፪፻፴፩
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፰ ጴጥሮስም የእኔን እግር ማጠብ አያስ
ፈልግህም አለው። ኢየሱስም ካላጠብሁህ፣
ከእኔ ጋር ዕድል የለህም ብሎ መለሰለት።
፱ ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ፣ እጆቼ
ንና ራሴን ደግሞ እንጂ እግሮቼን ብቻ አይ
ደለም አለው።
፲ ኢየሱስም እጁንና ራሱን ያጠበ፣
የሚያስፈልገው እግሩን መታጠብ ብቻ
ነው፣ ሁለንተናው ግን ንጹሕ ነው፤ እና
ንተም ንጹሐን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁ
አይደላችሁም አለው። አሁን ይህ በህጋ
ቸው ውስጥ የአይሁድ ባህል ነበር፤ ይህም
ቢሆን ኢየሱስ ይህን ያደረገው ህግ እንዲ
ሟላ ነበር።

፴ በማግሥቱም አይሁድ የከሰሱት በምን
ምክንያት እንደ ሆነ እርግጡን ያውቅ ስለነ
በር፣ እርሱም የካህናት አለቆችና ሸንጎውም
ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ፥ ጳውሎስንም
አውርዶ በፊታቸው አቆመው።
ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፫፥፭–፰። ከሮሜ
፫፥፭–፰ ጋር አነጻፅሩ
ሰው መልካም ነገርን ለማምጣት ክፉ ማድረግ እንደማ
ይችል ጳውሎስ አስተማረ።

ጆ.ስ.ት.፣ የሐዋርያት ስራ ፱፥፯።
ከየሐዋርያት ስራ ፱፥፯፤ ፳፪፥፱ ጋር
አነጻፅሩ

፭ ነገር ግን በዓመፃችን ቀርተን እና የእ
ግዚአብሔርን ጽድቅ የምናሞግስ ከሆንን፣
ቍጣን የሚያመጣ እግዚአብሔር ዓመፀኛ
ነው ለማለት እንዴት እንደፍራለን? (እግ
ዚአብሔርን እንደሚፈራ ሰው እላለሁ፣)
፮ እንዲህ አይሁን፤ እንዲህ ቢሆን እግዚ
አብሔር በዓለም እንዴት ይፈርዳል?
፯ በእኔ ውሸት (ይህም በይሁዳዎች እን
ደዚህ ነው የሚጠራው) ግን የእግዚአብሔር
እውነት ለክብሩ ከላቀ፣ ስለምን በእኔ ደግሞ
እንደ ኃጢአተኛ ገና ይፈርድብኛል? እናም
አንቀበልም? እንዲሁ ይሰድቡናልና።
፰ አንዳንዱም እንዲሁ እንድንል ይናገ
ራሉና፣ (የእነርሱም ፍርድ ቅን ነው) መል
ካም እንዲመጣ ክፉ አናደርግም። ግን ይህ
ሀሰት ነው።

ጳውሎስ በሚቀየርበት ጊዜ አብረውት የነበሩት ብርሀ
ንን አዩ፣ ነገር ግን ድምፅን አልሰሙም ወይም ጌታን
አላዩም።

ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፬፥፪–፭። ከሮሜ
፬፥፪–፭ ጋር አነጻፅሩ

ጆ.ስ.ት.፣ ዮሐንስ ፲፬፥፴። ከዮሐንስ
፲፬፥፴ ጋር አነጻፅሩ
የጭለማ ልዑል፣ ወይም ሰይጣን፣ የዚህ አለም ነው።

፴ ከእንግዲህ ወዲህ ከእናንተ ጋር ብዙ
አልናገርም፣ የዚህ ዓለም የሆነው የጭለማ
ልዑል ይመጣልና፤ ግን በእኔ ላይም ሀይል
የለውም፣ ግን በእናንተ ላይ ሀይል አለው።

፯ ከእርሱም ጋር በመንገድ የሄዱ ሰዎች
በእርግጥም ብርሀንን አዩ፣ ፈሩም፤ እር
ሱን የሚያናግረውን ሰው ድምፅን ግን
አልሰሙም።
ጆ.ስ.ት.፣ የሐዋርያት ስራ ፳፪፥፳፱–
፴። ከየሐዋርያት ስራ ፳፪፥፳፱–፴
ጋር አነጻፅሩ
ዋናው ሻለቃ ጳውሎስን ከታሰረበት ፈታው።

፳፱ ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእ
ርሱ ወዲያው ተለዩ፤ የሻለቃውም ደግሞ
ሮማዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ፣ አሳስሮት
ነበርና፣ እናም ከታሰረበት ፈታው።

ሰው ለመዳን የሚችለው፣ የሙሴ ህግን ከመከተል ጋር
ባለው ስራ ሳይሆን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ብቻ ነው።

፪ አብርሃም በሥራ ህግ ጸድቆ ቢሆን፣
በራሱ ክብር አለው፤ ግን በእግዚአብሔር
ዘንድ አይደለም።
፫ ቅዱስ መጽሐፍስ ምን አለ? አብርሃ
ምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ
ተቈጠረለት።
፬ በሥራ ህግ ጸድቆ የሆነው ለሚሠራ
ደመወዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ
አይቈጠርለትም፤
፭ ነገር ግን በሥራ ህግ ጽድቅ ለመ
ሆን ለማይፈልገው፣ ግን ኃጢአተኛው

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ንም በማያጸድቀው ለሚያምነው፣ እምነቱ
ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል።
ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፬፥፲፮። ከሮሜ ፬፥፲፮
ጋር አነጻፅሩ
እምነት እና ስራም፣ በጸጋ በኩል፣ ለደህንነት አስፈ
ላጊ ነው።

፲፮ ስለዚህ እስከመጨረሻ ድረስ በእ
ምነት እና በስራ፣ በጸጋ በኩል ቃል ኪዳን
እንዲጸና ዘንድ ጸድቃችኋል፤ ይህም በህግ
ለሆኑት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አባታችን ለሆ
ነው ከአብርሃም እምነት ለሆኑት ለዘሩ ሁሉ
ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፯፥፭–፳፯። ከሮሜ
፯፥፭–፳፭ ጋር አነጻፅሩ
የሰዎችን ነፍሶች ቋሚ በሆነ ሁኔታ ለመልካም ለመቀ
የር ሀይል ያለው ክርስቶስ ብቻ ነው።

፭ በህግ መሰረት ያልሆነው፣ በሥጋ
ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት
ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሠራ
ነበርና።
፮ አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት፣
በህጉ ሞተን፣ ከሕግ ተፈትተናል፥ ስለዚ
ህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ
በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም።
፯ እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ ኃጢአት
ነውን? ይህ ከእኛ ይራቅ። አይደለም፣ ነገር
ግን በሕግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅሁም
ነበር፤ ሕጉ አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወ
ቅሁም ነበርና።
፰ ኃጢአት ግን ምክንያት አግኝቶ ምኞ
ትን ሁሉ በትእዛዝ ሠራብኝ። ኃጢአት ያለ
ሕግ ምውት ነውና።
፱ እኔም ዱሮ ሕግ ባለመተላለፍ ሕያው
ነበርሁ፣ የክርስቶስ ትእዛዝ በመጣች ጊዜ
ግን ኃጢአት ሕያው ሆነ፣ እኔም ሞትሁ።
፲ ለሕይወትም የተሰጠችውን፣ የመጣ
ችውን የክርስቶስ ትእዛዝ ሳላምንም፣ እር
ስዋን ለሞት ያኮነነችኝ ሆና አገኘኋት።
፲፩ ኃጢአት ምክንያት አግኝቶ ትእዛ

፪፻፴፪

ዝን በማስወገድ አታሎኛልና፤ በእርስዋም
ተገድያለሁ።
፲፪ ይህም ቢሆን፣ ሕጉ ቅዱስ፣ ትእዛዚ
ቱም ቅድስትና ጻድቅ በጎም ሆነው አገኘ
ዋቸው።
፲፫ እንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለእኔ ሞት
ሆነብኝን? ይህ ከእኛ ይራቅ። ነገር ግን ኃጢ
አት፣ ኃጢአትም በትእዛዝ ምክንያት ያለ
ልክ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ፣ ኃጢአትም
እንዲሆን ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር
ለእኔ ሞትን ይሠራ ነበር።
፲፬ ትእዛዝ መንፈሳዊ እንደ ሆነ እናውቃ
ለንና፤ እኔ ግን በህግ በታች ስሆን፣ ከኃጢ
አት የተሸጥሁ የሥጋ ነበርኩኝ።
፲፭ አሁን ግን መንፈሳዊ ነኝ፤ እንዳደ
ርግ የታዘዝኩትን አደርጋለሁና፤ እና እን
ዳልፈቅድ የታዘዝኩትን አልፈቅድምና።
፲፮ ትክክል እንደሆነ የማላውቀውን
አላደርግም፤ ኀጥያት የሆነውን እጠላለ
ሁና።
፲፯ ከእዚያም የማልፈቅደውን አላደር
ግም፣ ለህግም ጥሩ እንደሆነ እስማማለሁ፤
አልተኮነንኩምም።
፲፰ እንደዚህ ከሆነ ምንም ኀጥያት አል
ሰራም፤ ነገር ግን በእኔ የሚያድር ኃጢያ
ትን ለመቋቋም እፈልጋለሁ እንጂ።
፲፱ በእኔ ማለት በሥጋዬ በጎ ነገር እን
ደማይኖር አውቃለሁና፤ ፈቃድ አለኝና፣
መልካሙን ግን ማድረግን፣ ከክርስቶስ
ውስጥ በስተቀር፣ አላገኘሁም።
፳ በህግ ውስጥ እያለሁ መልካም የማደ
ርገው፣ በጎ ሆኖ አላገኘሁትምና፤ ስለዚህ
አላደርገውም።
፳፩ ነገር ግን በህግ ውስጥ የማላደርገ
ውን ክፋት፣ በጎ ሆኖ አግኝቻለሁ፤ ያን
ንም አደርጋለሁ።
፳፪ አሁን ያን በክርስቶስ እርዳታ ካደረ
ግኩኝ፣ በህግ ውስጥ አላደርገውም፣ ከህግ
በታችም አይደለሁም፤ እናም ምንም ጥፋ
ትን ለመስራት አልፈልግም፣ ነገር ግን
በእኔ የሚያድር ኃጢአትን ለመቋቋም እፈ
ልጋለሁ እንጂ።
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፳፫ እንግዲያስ በህግ በታች መልካሙን
ሳደርግ በእኔ ክፉ እንደሚያድርብኝ አግኝ
ቻለሁ፤ በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር
ሕግ ደስ ይለኛልና።
፳፬ አሁንም ሌላ ሕግ አያለሁ፣ እንዲ
ሁም የክርስቶስ ትእዛዝ፣ እና በአዕም
ሮዬም ታትሟል።
፳፭ ነገር ግን ብልቶቼ ከአእምሮዬ ሕግ
ጋር ይዋጋሉ፣ በብልቶቼ ባለ በኃጢአት
ሕግ ወደሚማርከኝ ያመጣኛል።
፳፮ እና በውስጤ ያለውን ኀጥያት
ካልተቋቋምኩኝ፣ ከስጋ ጋር ግን የኀጥ
ያት ህግን አገለግላለሁ፤ እኔ ምንኛ ጎስቋላ
ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን
ያድነኛል?
፳፯ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእ
ግዚአብሔር ምስጋና እሰጣለሁ፣ እንግዲ
ያስ እኔ በአእምሮዬ በእግዚአብሔር ሕግ
እገዛለሁ።
ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፰፥፰። ከሮሜ ፰፥፰
ጋር አነጻፅሩ
የስጋ መንገድን የሚከተሉት እግዚአብሔርን አያስደ
ስቱም።

፰ በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ
ሊያሰኙት አይችሉም።
ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፰፥፳፱–፴። ከሮሜ
፰፥፳፱–፴ ጋር አነጻፅሩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅን ለደህንነታቸው ለማዘጋጀት
ይቀድሳቸዋል።

፳፱ እርሱም ልጁ በብዙ ወንድሞች መካ
ከል በኵር ይሆን ዘንድ፥ አስቀድሞ ያወቃ
ቸው፣ የእርሱን መልክ እንዲመስሉ አስቀ
ድሞ ደግሞ ወስኖአልና።
፴ አስቀድሞም የወሰነውን እነዚህን
ደግሞ ጠራ፤ የጠራውንም እነዚህን ደግሞ
አጸደቀው፤ ያጸደቀውንም እነዚህን ደግሞ
አከበረ።

ጆ.ስ.ት.፣ ሮሜ ፲፫፥፮–፯። ከሮሜ
፲፫፥፮–፯ ጋር አነጻፅሩ
ህዝባዊ ባለስልጣኖችን የሚያከብሩ ለእግዚአብሔር
ያላቸውን ክብር ከፍተኛ እና በጣው ፍጹም የሆነ ያደ
ርጉታል።

፮ ስለዚህ ደግሞ ለእነርሱ ስለታችሁን
ትገብራላችሁና፤ በዚህ ነገር የሚተጉ የእ
ግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸውና።
፯ ግን በመጀመሪያ፣ ለሁሉ የሚገባ
ውን አስረክቡ፤ ግብር ለሚገባው ግብ
ርን፣ ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥን፣ ስለታች
ሁም መፈራት ለሚገባው መፈራትን በማ
ድረግ፣ እና ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ቆሮንቶስ ፯፥፩–፪፣ ፭፣
፳፮፣ ፳፱–፴፫፣ ፴፰። ከ፩ ቆሮንቶስ
፯፥፩–፪፣ ፭፣ ፳፮፣ ፳፱–፴፰ ጋር
አነጻፅሩ
ጳውሎስ ጋብቻ የሚፈለግ እንደሆነ አስተማረ። በሚ
ስዮን የተጠሩት፣ ግን፣ በአገልግሎታቸው ጊዜ ያላገቡ
ቢሆኑ እግዚአብሔርን በተሻለ ለማገልገል ይችላሉ።

፩ አሁን እናንተ እንዲህ ብላችሁ ስለ
ጻፋችሁልኝ ነገሮች በሚመለከት፣ ከሴት
ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው።
፪ ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳ
ንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለእያንዳንዲቱ
ደግሞ ለራስዋ ባል ይኑራት እላችኋለሁ።
፭ ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታ
ችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር፣ እርስ በርሳ
ችሁ አትከላከሉ፤ ራሳችሁን ስለ አለመ
ግዛት ሰይጣን እንዳይፈታተናችሁ ደግሞ
አብራችሁ ሁኑ።
፳፮ እንግዲህ ስለ አሁኑ ችግር ይህ መል
ካም ይመስለኛል፤ ሰው እንዲህ ሆኖ ቢኖር
ታላቅ መልካም ያደርጋልና።
፳፱ ነገር ግን ወደአገልግሎት ለተጠራ
ችሁት እናገራለሁ። ወንድሞች ሆይ፥ ይህን
እናገራለሁ፣ ዘመኑ አጭር ነው፣ ወደ አገ
ልግሎት እንድትላኩ ዘንድ። እንዲሁም
ሚስቶች ያሉአቸውም እንደሌላቸው ይሆ
ናሉ፤ እናንተ ተጠርታችኋል እና የጌታን
ስራ ለመስራት ተመርጣችኋልና።
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፴ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ ይሆን
ብላቸዋል፤ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማ
ይላቸው፣ እና የሚገዙም ምንም እንደሌላ
ቸው ይሆንላቸዋል፤
፴፩ በዚችም ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ
እንደማይጠቀሙባት ይሆናሉ፤ የዚች
ዓለም መልክ አላፊ ነውና።
፴፪ ነገር ግን ወንድሞች ጥሪአችሁን
እንድታጎሉ ፍላጎቴ ነው። ያለ አሳብ ልት
ኖሩ እወዳለሁ። ያላገባው ጌታን እንዴት
ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባልና፤
ስለዚህ ያሸንፋል።
፴፫ ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ
እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል፤ ስለ
ዚህ ልዩነት አለ፣ ተደናቅፎአልና።
፴፰ እንዲሁም ያገባ እርሱም መልካም
አደረገ፤ ያላገባም እርሱም የተሻለ አደረገ።

፲፱ እንግዲህ በዚህ በመጀመሪያው ቃል
ኪዳን (በህግ) መካከለኛ እንዲሆን በመላእ
ክት እጅ ለተሾመው ሙሴ በተሰጠው ህግ
ውስጥ ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪመጣ
ድረስ ህግ የተጨመረው በመተላለፍ ምክ
ንያት ነበር።
፳ አሁን ይህ መካከለኛ የአዲስ ኪዳን
መካከለኛ አልነበረም፤ ነገር ግን አንድ የአ
ዲስ ኪዳን መካከለኛ አለ፣ ለአብርሐም
እና ለዘሩ ስለተሰጠው ቃል ኪዳን በሚመ
ለከት በህግ ውስጥ እንደተጻፈው፣ ይህም
ክርስቶስ ነው። አሁን ክርስቶስ የህይወት
መካከለኛ ነው፤ ይህም እግዚአብሔር ለአ
ብርሐም የገባው ቃል ኪዳን ነውና።

ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ቆሮንቶስ ፲፭፥፵።
ከ፩ ቆሮንቶስ ፲፭፥፵ ጋር አነጻፅሩ

፳፮ ትቆጣላችሁ፣ እና ኃጢአትንም
አታደርጉምን? በቁጣችሁ ላይ ጸሀይ አት
ጥለቅ፤

በትንሳኤ ሶስት የክብር ደረጃዎች አሉ።

፵ ደግሞ የሰለስቲያል አካሎች፣ የተረ
ስትሪያል አካሎች፣ እና የቲለስቲያል አካ
ሎች አሉ፤ ነገር ግን የሰለስቲያል ክብር፣
አንድ፤ እና የተረስትሪያል ሌላ፤ እና የቲለ
ስቲያል ሌላ ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ፪ ቆሮንቶስ ፭፥፲፮።
ከ፪ ቆሮንቶስ ፭፥፲፮ ጋር አነጻፅሩ
ጳውሎስ ቅዱሳንን በስጋ አይነት ኑሮ እንዳይኖሩ መከ
ራቸው።

፲፮ ስለዚህ እኛ ከአሁን ጀምሮ በምንም
በሥጋ አንኖርም፤ አዎን፣ ድሮም በሥጋ
አይነት ኑሮ እንኖር ነበር፣ ክርስቶስን ካወ
ቅን በኋላ ግን፣ ከእንግዲህ ወዲህ በምንም
በሥጋ አንኖርም።
ጆ.ስ.ት.፣ ገላትያ ፫፥፲፱–፳። ከገላትያ
፫፥፲፱–፳ ጋር አነጻፅሩ
የሙሴ የመጀመሪያው ቃል ኪዳን፣ ወይም የህግ፣
መካከለኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መካ
ከለኛ ነው።

ጆ.ስ.ት.፣ ኤፌሶን ፬፥፳፮። ከኤፌሶን
፬፥፳፮ ጋር አነጻፅሩ
ከጽድቅ ያልሆነ ቁጣ ኀጥያት ነው።

ጆ.ስ.ት.፣ ቁላስይስ ፪፥፳፩–፳፪።
ከቁላስይስ ፪፥፳–፳፫ ጋር አነጻፅሩ
የሰዎች ትእዛዛት ራስን በመቆጣጠር አይነት ነገር ላይ
ጥቅም ይኖረዋል፣ ግን እነርሱ እግዚአብሔርን አያከ
ብሩም ወይም ሰውን አያድኑም።

፳፩ እነዚህ ሁሉ በመደረግ ሊጠፉ የተ
ወሰኑት፣ አትያዝ፣ አትቅመስ፣ አትንካ
ብለው ከሚያስተምሩት ሰዎች የመጡ
ትምህርቶች እና ትእዛዛት የትኞቹ ናቸው?
፳፪ ይህ እንደ ምንም የእግዚአብሔር
ክብር ሳይሆን፣ እንደ ገዛ ፈቃድህ በማም
ለክና በትሕትና ሥጋንም በመጨቆን ሥጋ
ያለ ልክ እንዳይጠግብ ለመከልከል ማድ
ረግ፣ ጥበብ ያለው ይመስላል።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ተሰሎንቄ ፬፥፲፭።
ከ፩ ተሰሎንቄ ፬፥፲፭ ጋር አነጻፅሩ
ጌታ በሚመጣበት ጊዜ በህይወት የሚኖሩ ጻድቅ ሰዎች
ከጻድቅ ሙታን የተለየ ምንም ልዩ እድል አይኖራቸ
ውም።

፲፭ በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና፣

፪፻፴፭

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ሕያው ሆነው ጌታ እስኪመጣ ድረስ የሚ
ቀሩት እነርሱም፣ ጌታ እስኪመጣ ድረስ
የቀሩትን፣ ያንቀላፉቱን፣ አይቀድሙም።

ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጢሞቴዎስ ፫፥፲፭–
፲፮። ከ፩ ጢሞቴዎስ ፫፥፲፭–፲፮ ጋር
አነጻፅሩ

ጆ.ስ.ት.፣ ፪ ተሰሎንቄ ፪፥፪–፫፣
፯–፱። ከ፪ ተሰሎንቄ ፪፥፪–፱ ጋር
አነጻፅሩ

ቤተክርቲያኗ የተመሰረተችው ኢየሱስ ስጋዊ ሆነ፣
ወንጌልን አስተማረ፣ እና ወደ አባቱ ተመለሰ በሚ
ለው ዋና መሰረታዊ መርሆ ላይ ነው። በሚቀጥሉት
ጥቅሰቶች ውስጥ ትኩረት በመስጠት የተቀየሩት ኢየ
ሱስ ክርስቶስ “የእውነት አምድ እና ምድር” እንደሆነ
አፅንኦት ለመስጠት ነው።

ሰይጣን መውደቅን ወይም ክህደትን ጌታ ከመመለሱ
በፊት ያመጣል።

፪ ይህን ከእኛ በመንፈስም ይሁን በቃል
እስካልተቀበላችሁ ድረስ፣ የክርስቶስ ቀን
ደርሶአል ብላችሁ ከአእምሮአችሁ ቶሎ
እንዳትናወጡ፣ በደብዳቤዎችም እንዳ
ትደነግጡም።
፫ ማንም በማናቸውም መንገድ አያስታ
ችሁ፤ ክህደቱ አስቀድሞ ይመጣል፣ እና
የዓመፅ ሰው እርሱም እንደ ጥፋት ልጅ ይገ
ለጣልና።
፯ የዓመፅ ሚሥጥር አሁን ይሠራልና፣
አሁንም ይህን የሚሰራው እርሱ ነው፣ እና
ከመንገድ የሚወገድበት እስከሚሟላ ጊዜ
ድረስ እንዲሰራም ክርስቶስ ፈቅዶለታል።
፰ በዚያም ጊዜ ጌታ በአፉ መንፈስ የሚ
ያጠፋው፣ በመመለሻው ብርሀን የሚሽረው
ያ ዓመፀኛ ይገለጣል፤
፱ አዎን፣ ጌታ፣ እንዲሁም ኢየሱስ፣
በሰይጣን ሙሉ ሀይል፣ እና ምልክቶች፣
እናም በሀሰተኛ ድንቆችም አሠራር በኩል
ክህደት እስከሚመጣ ድረስ መምጫው
አይደርስም።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጢሞቴዎስ ፪፥፬።
ከ፩ ጢሞቴዎስ ፪፥፬ ጋር አነጻፅሩ
ክርስቶስ አንድያ ልጅና መካከለኛ ነው።

፬ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና የእግዚአብ
ሔር አንድያ ልጅ፣ እና በእግዚአብሔር
እና በሰው መካከል አማላጅ እንዲሆን በተ
መደበው፣ አንድ እግዚአብሔር በሆነው
እና በሁሉም ሰዎች ላይ ሀይል በነበረው
በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሆነውን እው
ነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ የሚፈቅድ
ማን ነው።

፲፭ ብዘገይ ግን፥ በእግዚአብሔር ማደ
ሪያ ቤት፣ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክር
ስቲያን፣ መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ
ዘንድ እጽፍልሃለሁ።
፲፮ የእውነት ዓምድና መሠረት፣ (እግ
ዚአብሔርንም የመምሰል ምሥጢር ያለ
ጥርጥር ታላቅ ነው፣) እግዚአብሔር በሥጋ
የተገለጠበት፥ በመንፈስ የጸደቀበት፥ ለመ
ላእክት የታየበት፥ በአሕዛብ የተሰበከበት፥
በዓለም የታመነበት፥ በክብር ያረገበት ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጢሞቴዎስ ፮፥፲፭–
፲፮። ከ፩ ጢሞቴዎስ ፮፥፲፭–፲፮ ጋር
አነጻፅሩ
የዘለአለማዊ ህይወት (የወንጌል) ብርሀን በውስጣቸው
የሚኖርላቸው ኢየሱስን ማየት ይችላሉ።

፲፭ ያንም በራሱ ጊዜ፣ ብፁዕና ብቻውን
የሆነ ገዥ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ
ያሳያል፣ ለእርሱ ክብርና የዘላለም ኃይል
ይሁን።
፲፮ እርሱን አንድ ሰው እንኳ አላየ
ውም፣ ሊያይም አይቻለውም፣ ማንም
ሊቀርበውም አይችልም፣ እርሱም ብቻ
የዘለአለማዊ ህይወት ብርሃንና ተስፋ በው
ስጡ ይኖራል።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፩፥፮–፯።
ከዕብራውያን ፩፥፮–፯ ጋር አነጻፅሩ
መላእክት አገልጋይ መንፈሶች ናቸው።

፮ ደግሞም በኵርን ወደ ዓለም ሲያገባ፣
የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም አገልግ
ሎቱን እንደ እሳት ነበልባል ለሚያደርገው
ለእርሱ ይስገዱ ይላል።

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

፯ ስለ መላእክትም፣ መላእክቱ አገል
ጋይ መናፍስት ናቸው አለ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፬፥፫።
ከዕብራውያን ፬፥፫ ጋር አነጻፅሩ
ልባቸውን የሚያደነድኑ አይድኑም፤ ንስሀ የሚገቡ ወደ
ጌታ እረፍት ይገባሉ።

፫ የእግዚአብሔር ሥራዎች ዓለም ከተፈ
ጠረ ጀምሮ ምንም እንኳ የተዘጋጀ (ወይም
የተፈጸመ) ቢሆን፤ ልቦቻቸውን ካጠ
ጠሩ ወደ ዕረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ
ማልሁ፤ ደግሞም ልቦቻቸውን ካላጠጠሩ
ወደ እረፍቴ ይገባሉ ብዬ ማልሁ እንዳለ፣
እኛስ ያመንን ወደ ዕረፍቱ እንገባለን።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፮፥፩–፲።
ከዕብራውያን ፮፥፩–፲ ጋር አነጻፅሩ
የክርስቶስ ትምህርት መሰረታዊ መርሆች ወደ ፍጹም
ነት ይመራሉ።

፩ ስለዚህ የክርስቶስ መሰረታዊ መርሆ
ችን ሳንተው ወደ ፍጻሜ እንሂድ፤ ከሞተ
ሥራ ንስሐ፣ እና በእግዚአብሔር እምነት
መሠረትን ደግመን አንመሥርት።
፪ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት፥ ስለ
ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ
ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድም
ትምህርትም።
፫ እግዚአብሔርም ቢፈቅድ ወደ
ፍጻሜም እንሄዳለን።
፬ አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማ
ያዊውንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ
ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን፣
፭ መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና
ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን፣
፮ በኋላም የካዱትን በንስሐ እንደገና
እንዲታደሱም የማይቻል አድርጓል፤ ለራ
ሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታል፣
እናም ያዋርዱትማልና።
፯ ብዙ ጊዜ በእርስዋ ላይ የሚወርደውን
ዝናብ የምትጠጣ መሬት፥ ለሚያርሱአትም
ደግሞ ለሚኖሩባትም የምትጠቅምን አት
ክልት የምታበቅል፥ ከእግዚአብሔር በረከ
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ትን ታገኛለችና፣ በእሳትም የምትጸዳበት
ቀን ይመጣል።
፰ እሾህና ኵርንችትን ግን ብታወጣ፥
የተጣለች ናት ለመረገምም ትቀርባለች፤
ስለዚህ መልካም ፍሬ የማያመጡ፣ ወደ
እሳት ይጣላሉ፤ መጨረሻቸውም መቃ
ጠል ነው።
፱ ስለ እናንተ ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥
ምንም እንኳ እንዲሁ ብንናገር፥ አብልጦ
የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆን
ላችሁ ተረድተናል።
፲ ስለዚህ እግዚአብሔር፥ ቅዱሳንን ስላ
ገለገላችሁ እስከ አሁንም ስለምታገለግሉአ
ቸው፥ ያደረጋችሁትን ሥራ ለስሙም ያሳ
ያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ ዓመፀኛ አይ
ደለምና።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፯፥፫።
ከዕብራውያን ፯፥፫ ጋር አነጻፅሩ
መልከ ጼዴቅ በእግዚአብሔር ልጅ ስርዓት ቅዱሱ
ካህን ነበር። ይህን ክህነት የሚቀበሉ ኁሉ እንደ እግዚ
አብሔር ልጅ ለመሆን ይችላሉ።

፫ ይህ የመልከ ጼዴቅ አባትና እናት የት
ውልድም ቍጥር እንደሌለው፣ ለዘመኑም
ጥንት ለህይወቱም ፍጻሜ እንደሌለውም፣
እንደ እግዚአብሔር ልጅ ስርዓት ወደካህ
ንነት ተሾመ። እና ወደ ክህነት የተሾሙት
ሁሉ በእግዚአብሔር ልጅ ተመስለው ለዘ
ላለም ካህን ሆነው ይኖራሉ።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፯፥፲፱–
፳፩። ከዕብራውያን ፯፥፲፱–፳፩ ጋር
አነጻፅሩ
ህግ “ለሚሻል ኪዳን ዋስ” ለሆነው ለኢየሱስ ህዝብን
አዘጋጀ።

፲፱ ሕጉ ያለ መሀላ ይፈጸማል እናም
ምንም ፍጹም አላደረገምና፣ ግን ወደ እግ
ዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ
ገብቶአል።
፳ ይህ ሊቀ ካህን ያለ መሐላ እንደማ
ይሆን፤ በዚህም ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን
ዋስ ሆኖአል።
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፳፩ (እርሱ ግን፣ ጌታ፣ አንተ እንደ
መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ
ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት
ከመሐላ ጋር ካህን ሆኖአልና ያለ መሐላ
ካህን እንዳልሆነ መጠን፤)
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፯፥፳፭–
፳፮። ከዕብራውያን ፯፥፳፮–፳፯ ጋር
አነጻፅሩ
ክርስቶስ ለኃጢያቶቻችን እራሱን ኃጢያት እንደሌ
ለው መስዋዕት አቀረበ።

፳፭ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለ
በት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም
ገዢ የሆነ፣ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህን እንድ
ንሆን ይገባልና፤
፳፮ እርሱም አስቀድሞ ለራሳቸው ኃጢ
አት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት
ዕለት መሥዋዕትን እንደሚያቀርቡት እን
ደነዚያ ሊቀ ካህናት አይደለም፤ ከህዝቦች
ኀጥያቶች በስተቀር፣ ለራሱ ኃጢያቶች
መስዋዕት ማቅረብ የለበትም፣ ምንም ኀጥ
ያት አያውቅምና። ራሱንም ባቀረበ ጊዜ
ይህን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጎአልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፲፩፥፩።
ከዕብራውያን ፲፩፥፩ ጋር አነጻፅሩ
እምነት ተስፋ የተደረገባቸውን ነገሮችን ማረጋገጫ
ነው።

፩ እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር
የሚያረጋግጥ፣ የማናየውንም ነገር የሚያ
ስረዳ ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ዕብራውያን ፲፩፥፴፭።
ከዕብራውያን ፲፩፥፴፭ ጋር አነጻፅሩ
ለክርስቶስ የሚሰቃዩ ታማኞች የመጀመሪያውን ትን
ሳኤ ያገኛሉ።

፴፭ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀ
በሉ፤ ሌሎችም መዳንን ሳይቀበሉ የሚበ
ልጠውን የመጀመሪያ ትንሣኤ እንዲያገኙ
እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ፤

ጆ.ስ.ት.፣ ያዕቆብ ፩፥፪። ከያዕቆብ
፩፥፪ ጋር አነጻፅሩ
ፈተናዎች ሳይሆን ስቃዮች ለመቀደስ ይረዱናል።

፪ ወንድሞቼ ሆይ፣ ብዙ ስቃዮች ሲደር
ስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቍጠሩት፤
ጆ.ስ.ት.፣ ያዕቆብ ፪፥፩። ከያዕቆብ
፪፥፩ ጋር አነጻፅሩ
አባላት አንድን ሰው ከሌላ በላይ ከፍ አድርገው አይ
መልከቱ።

፩ ወንድሞቼ ሆይ፥ ለሰው ፊት እያደ
ላችሁ፣ በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ
ክርስቶስ እምነት ሊኖራችሁ አትችሉም።
ጆ.ስ.ት.፣ ያዕቆብ ፪፥፲፬–፳፩።
ከያዕቆብ ፪፥፲፬–፳፪ ጋር አነጻፅሩ
እምነት ያለስራ የሞተ ነው እናም አያድንም።

፲፬ ወንድሞቼ ሆይ፥ እምነት አለኝ
የሚል፥ ሥራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ይህ
ምን ይጠቅመዋል? እምነቱስ ሊያድነው
ይችላልን?
፲፭ አዎን፣ አንድ ሰው፣ እምነት ያለ
ሥራ እንዳለኝ አሳይሀለሁ ይል ይሆናል፣
ግን እኔም እምነትህን ያለስራዎችህ አሳ
የኝ፣ እና እምነቴን በሥራዎቼ አሳይሃለሁ
እላለሁ።
፲፮ ወንድም ወይም እኅት ራቁታቸውን
ቢሆኑ የዕለት ምግብንም ቢያጡ፥ ከእናንተ
አንዱም፣ በደኅና ሂዱ፣ እሳት ሙቁ፥ ጥገ
ቡም ቢላቸው፤ ለሰውነት ግን የሚያስፈል
ጉትን ባይሰጣቸው፤ ለዚህ አይነት እምነ
ትህ ምን ይጠቅማል?
፲፯ እንደዚሁም ሥራ የሌለው እምነት
ቢኖር በራሱ የሞተ ነው።
፲፰ ስለዚህ፣ አንተ ከንቱ ሰው፥ እምነት
ከሥራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን እና ሊያድ
ንህ እንደማይችል ልታውቅ ትወዳለህን?
፲፱ እግዚአብሔር አንድ እንደ ሆነ አንተ
ታምናለህ፤ መልካም ታደርጋለህ፤ አጋ
ንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል፤
ራስህን እንደነርሱ አድርገሀል፣ ጻድቅ ባለ
መሆን።
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፳ አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐ
ቅን በመሠዊያው ባቀረበ ጊዜ በሥራ የጸ
ደቀ አልነበረምን?
፳፩ እምነት ከሥራው ጋር አብሮ ያደ
ርግ እንደ ነበረ፣ በሥራም እምነት ፍጹም
እንደሆነ ትመለከታለህን?
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጴጥሮስ ፫፥፳።
ከ፩ ጴጥሮስ ፫፥፳ ጋር አነጻፅሩ
በወህኒ ቤት ውስጥ ያሉት አንዳንድ መንፈሶች በኖኀ
ቀናት ውስጥ ጻድቃን አልነበሩም።

፳ ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውኃ
የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ፣ የእግዚአብሔር
ትዕግሥት በኖኅ ዘመን በቆየ ጊዜ፣ አንዳን
ዶች በኖኀ ቀናት ታዛዥ አለነበሩም።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጴጥሮስ ፬፥፮።
ከ፩ ጴጥሮስ ፬፥፮ ጋር አነጻፅሩ
ወንጌሉ ለሙታን ተሰብኳል።

፮ እንደሰዎች በሥጋ እንዲፈረድባቸው
በመንፈስ ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ እን
ዲኖሩ፣ ስለዚህ ምክንያት ወንጌል ለሙ
ታን ደግሞ ተሰብኮላቸው ነበርና።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ጴጥሮስ ፬፥፰።
ከ፩ ጴጥሮስ ፬፥፰ ጋር አነጻፅሩ
ልግስና ኃጢያትን ከመስራት ያግደናል።

፰ እና ከሁሉም ነገሮች በላይ እርስ በራ
ሳችሁ መካከል ልባዊ ልግስና ይኑራችሁ፤
ልግስና የተባዙ ኀጥያቶችን ያስወግዳልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ፪ ጴጥሮስ ፫፥፫–፲፫።
ከ፪ ጴጥሮስ ፫፥፫–፲፫ ጋር አነጻፅሩ
በመጨረሻው ቀናት፣ ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስ
ቶስን ይከዳሉ። ሲመጣም፣ ብዙ የፍጥር መዓቶች ይደ
ርሳሉ። በጻድቅነት ከጸናን፣ አዲስ ምድር እንቀበላለን።

፫ በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው
ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እን
ዲመጡ ይህን በፊት እወቁ።
፬ እነርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን
በመካድ፣ እና የመምጣቱ የተስፋ ቃል
ወዴት ነው? አባቶች ከሞቱባት ጊዜ፥

፪፻፴፰

ሁሉም ነገሮች እንዳሉ መቀጠል አለባ
ቸው፣ እናም ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ
ሁሉ እንዳለ ይኖራልና ይላሉ።
፭ ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም
በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ ተጋጥማ
በውኃ መካከል ወጥታ እንደ ነበሩ ወደው
አያስተውሉምና፤
፮ እናም በእግዚአብሔር ቃል፣ በዚ
ህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውኃ
ሰጥሞ ጠፋ፤
፯ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግ
ዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚ
ጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው
በዚያ ቃል ለእሳት ቀርተዋል።
፰ የጌታ መምጣትን በሚመለከት ግን፣
እናንተ ወዳጆች ሆይ፥ በጌታ ዘንድ አንድ
ቀን እንደ ሺህ ዓመት፥ ሺህ ዓመትም እንደ
አንድ ቀን እንደ ሆነ ይህን አንድ ነገር አት
ርሱ።
፱ ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስ
ላቸው ጌታ ስለ ተስፋ እና መምጣት ቃሉ
አይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እን
ዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ
እኛ ይታገሣል።
፲ የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመ
ጣል፤ በዚያም ቀን ሰማያት ይንቀጠቀ
ጣሉ፣ እናም ምድር ደግሞም ትንቀጠቀ
ጣለች ተራራዎችም ይቀልጣሉ፣ በታላቅ
ድምጽም ያልፋሉ፣ ፍጥረት በትልቅ ትኵ
ሳት ይሞላል፣ ምድርም ትሞላለች፣ በእ
ርስዋም ላይ የተደረገው እርኩስ ስራ ሁሉ
ይቃጠላል።
፲፩ እነዚህ ሁሉ የሚደመሰሱ ከሆኑ፣
በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል
እንደ ምን ልትሆኑ ይገባችኋል፣
፲፪ የሰማያት የተረከሱት ነገሮች ተቃጥ
ለው፣ በሚቀልጡበት፣ ተራራዎች በትልቅ
ትኵሳት በሚቀልጡበት፣ የጌታ መምጣት
ቀን ስትጠብቁና ስትዘጋጁም?
፲፫ ነገር ግን፣ ከጸናን፣ እንደ ተስፋ ቃሉ
እንጠብቃለን። ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ
ሰማይና አዲስ ምድር እንጠብቃለን።

፪፻፴፱

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ዮሐንስ ፪፥፩።
ከ፩ ዮሐንስ ፪፥፩ ጋር አነጻፅሩ
ንስሀ ከገባን ክርስቶስ ከአብ ጋር አማላጃችን ነው።

፩ ልጆቼ ሆይ፣ ኃጢአትን እንዳታደ
ርጉ ይህን እጽፍላችኋለሁ። ማንም ኃጢ
አትን ቢያደርግ እና ንስሀ ቢገባ ከአብ ዘንድ
ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ
ክርስቶስ ነው።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ዮሐንስ ፫፥፱።
ከ፩ ዮሐንስ ፫፥፱ ጋር አነጻፅሩ
ከእግዚአብሔር የተወለደ በኀጥያት አይቀጥልም።

፱ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ በኃጢ
አት አይቀጥልም፣ የእግዚአብሔር መን
ፈስ በእርሱ ይኖራልና፤ እና በኀጥያት መቀ
ጠል አይችልም፣ ምክንያቱም ቅዱስ የተ
ስፋ መንፈስን በመቀበሉ ከእግዚአብሔ
ርም ተወልዶአልና።
ጆ.ስ.ት.፣ ፩ ዮሐንስ ፬፥፲፪።
ከ፩ ዮሐንስ ፬፥፲፪ ጋር አነጻፅሩ
በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ሊያዩት
የሚችሉት።

፲፪ ከሚያምኑት በስተቀር፣ እግዚአብ
ሔርን ማንም ሰው ከቶ አላየውም። እርስ
በርሳችን ብንዋደድ፣ እግዚአብሔር በእኛ
ይኖራል ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ሆኖአል።
ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፩፥፩–፬። ከራዕይ
፩፥፩–፰ ጋር አነጻፅሩ
ሐዋርያው ዮሐንስ በዮሐንስ ራዕይ ውስጥ ትንቢቶች
ተቀበለ። በኢየሱስ ክርስቶስ እና በመልአክ ተጎበኘ።

፩ ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባ
ሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ፣ በመልአኩ ልኮ ለባ
ሪያው ለዮሐንስ ያመለከተው፣ ከኢየሱስ
ክርስቶስ የተሰጠው የእግዚአብሔር አገ
ልጋይ የዮሐንስ ራዕይ፣
፪ እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢ
የሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ የመ
ሰከረው።
፫ የጌታ መምጫ ዘመኑ ቀርቦአልና የሚ
ያነቡት የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና የሚ

ረዳቸው፣ በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብ
ቁት ብፁዓን ናቸው።
፬ አሁን ይህ ዮሐንስ በእስያ ላሉት ለሰ
ባቱ ቤተክርስቲያናት አገልጋዮች የሰጠው
ምስክር ነው። ካለውና ከነበረው ከሚመ
ጣውም፣ የሰባት ቤተክርስቲያናት ሰባት
አገልጋሎች ለሆኑት እንደመሰክሩ በዙፋ
ኑም ፊት መላእክቱን ከላከው፣ ጸጋና ሰላም
ለእናንተ ይሁን።
፭ ስለዚህ፣ እኔ፣ ዮሐንስ፣ ታማኝ ምስ
ክር፣ ከመላእክ እና ከሙታንም በኵር እና
የምድርም ነገሥታት ገዥ ከሆነ ከኢየሱስ
ክርስቶስ ለእኔ ስለተሰጡኝ ነገሮች እመ
ሰክራለሁ።
፮ ለወደደን፣ ከኃጢአታችንም በደሙ
ላጠበን፣ ለእግዚአብሔር ለአባቱም ካህናት
እንድንሆን ላደረገ፣ ክብር ይሁን። ለእርሱ
ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል
ይሁን፤ አሜን።
፯ እነሆ፥ በደመና በመንግስት ውስጥ
ካሉት አስር ሺህ ቅዱሳን ጋር፣ በአባቱ
ክብር ተለብሶ ይመጣል፤ ዓይንም ሁሉ
ያዩታል፤ እና የወጉትም፣ የምድርም ወገ
ኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። እን
ዲሁም ይሁን፣ አሜን።
፰ እንዲህም ብሏልና፣ ያለውና የነበ
ረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ
አምላክ፣ አልፋና ዖሜጋ እኔ ነኝ።
ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፪፥፳፪። ከራዕይ
፪፥፳፪ ጋር አነጻፅሩ
ክፉዎች ወደገሀነም ይጣላሉ።

፳፪ እነሆ፣ በገሀነም ላይ እጥላታለሁ፣
ከእርስዋም ጋር የሚያመነዝሩትን ከሥራዋ
ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፤
ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፪፥፳፮–፳፯። ከራዕይ
፪፥፳፮–፳፯ ጋር አነጻፅሩ
የክርስቶስ ትእዛዛትን በማክበር አለምን የሚያሸንፉ
በሚመጣው አለም መንግስቶችን በእምነት፣ በእኩል
ነት፣ በፍትህ ይገዛሉ።

፳፮ ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም

የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም

ትእዛዛቴን ለጠበቀው፣ በብዙ መንግስት
ቶች ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፥
፳፯ እርሱም በእግዚአብሔር ቃል ይገ
ዛቸዋል፤ እናም እነርሱም በእጁ ውስጥ
ጭቃወ እቃ በሸክላ ሠሪ እጅ እንዳለ ይሆ
ናሉ፤ እናም በእምነት፣ በእኩልነት፣ እና
በፍትህ፣ እንዲሁም እኔ ደግሞ ከአባቴ
እንደ ተቀበልሁ ይገዛቸዋል።
ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፭፥፮። ከራዕይ ፭፥፮
ጋር አነጻፅሩ
አስራ ሁለት የእግዚአብሔር አገልጋዮች በምድር ሁሉ
ተልከዋል።

፮ በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከልም
በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ
ቆሞ አየሁ፣ አስራ ሁለት ቀንዶችና አስራ
ሑለት ዓይኖች ነበሩት እነርሱም ወደ
ምድር ሁሉ የተላኩ አስራ ሁለት የእግዚ
አብሔር አገልጋዮች ናቸው።
ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፲፪፥፩–፲፯። ከራዕይ
፲፪፥፩–፲፯ ጋር አነጻፅሩ
ዮሐንስ የሴቷን፣ የልጅ፣ የብረት በትርን፣ የዘንዶ
ውን፣ እና የሚካኤልን ምሳሌዎች ገለጻቸው። በሰማይ
የተጀመረው ጦርነት በምድር ቀጥሏል። በጆ.ስ.ት.
ውስጥ የአንቀጾች ተከታታይነት እንዴት እንደተቀ
የረ ተመልከቱ።

፩ በምድር ላይ ነገሮች እንዳሉት የሚ
መሳሰል ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ፤
ፀሐይን ተጐናጽፋ ጨረቃ ከእግሮችዋ
በታች ያላት በራስዋም ላይ የአሥራ ሁለት
ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት
ነበረች።
፪ እርስዋም ፀንሳ ነበር ምጥም ተይዛ
ልትወልድ ተጭንቃ ጮኸች።
፫ በብረት በትር ሁሉንም ህዝቦች የሚ
ገዛ ወንድ ልጅንም ወለደች፤ ልጇም ወደ
እግዚአብሔር እና ወደ ዙፋኑ ተወሰደ።
፬ ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፤ እነሆም
ታላቅ ቀይ ዘንዶ፤ ሰባት ራሶችና አሥር ቀን
ዶችም ነበሩት በራሶቹም ላይ ሰባት ዘው
ዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት
ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶ

፪፻፵

ውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃንዋን እን
ዲበላ ዘንድ በፊቷ ቆመ።
፭ ሴቲቱም ሺህ ከሁለት መቶ ስድሳ
አመታት በዚያ እንዲመግቡአት በእግዚ
አብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ
ወደ በረሀ ሸሸች።
፮ በሰማይም ሰልፍ ሆነ፤ ሚካኤልና መላ
እክቱ ዘንዶውን ተዋጉ፤ ዘንዶውና መላእ
ክቱም ከሚካኤል ጋር ተዋጋ፤
፯ ዘንዶውም ሚካኤልን፣ ወይም ሕጻ
ኑን፣ ወይም የእግዚአብሔር ቤተክርስቲ
ያን የሆነችውን፣ ከስቃዮዋ የዳነችውን፣
እና የእኛ እግዚአብሔርንና የክርስቶስን
መንግስት ያመጣችውን ሴት አላሸነፈም።
፰ ከዚያም ወዲያ ለተጣለው፣ ዲያ
ብሎስ እና ደግሞም ሰይጣን ለሚባለው
የድሮው እባብ፣ አለምን ሁሉ ላታለለው
ለታላቁ ዘንዶ በሰማይ ስፍራ አልተገኘለ
ትም፤ ወደምድርም ተጣለ፤ መላእክቶቹም
ከእርሱ ጋር ተጣሉ።
፱ ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እን
ዲህ ሲል ሰማሁ፣ አሁን የአምላካችን ማዳ
ንና ኃይል መንግሥትም የክርስቶስም ሥል
ጣን መጣ።
፲ ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት
የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥ
ሎአልና።
፲፩ እነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ከምስ
ክራቸውም ቃል የተነሣ ድል ነሡት፤ ነፍ
ሳቸውንም አልወደዱምና፣ ምስክራቸውን
ግን እስከ ሞት ድረስ ጠበቁ። ስለዚህ፣ ሰማ
ያትና በውስጡ የምታድሩ ሆይ፣ ደስ ይበ
ላችሁ።
፲፪ ከእነዚህ ነገሮች በኋላ ሌላ ድምፅ
እንዲህ ሲል ሰማሁ፣ ለምድር ለሚኖ
ሩትና፣ አዎን፣ እናም በባሕር ደሴቶች
ለሚያድሩት ወዮላቸው! ዲያብሎስ ጥቂት
ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቍጣ ወደ
እናንተ ወርዶአልና።
፲፫ ዘንዶውም ወደ ምድር እንደ ተጣለ
በማየቱ ምክንያት፣ ወንድ ልጅ የወለደች
ውን ሴት አሳደዳትና።

፪፻፵፩
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፲፬ ስለዚህ፣ ከእባቡም ፊት ተሰድዳ
አንድ ዘመን፣ ዘመናትም፣ የዘመንም
እኵሌታ ወደ ምትመገብበት ወደ ስፍራዋ
ወደ በረሀ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት የታ
ላቁ ንሥር ክንፎች ተሰጣት።
፲፭ እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ
ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልን ውኃ ከአፉ በስ
ተኋላዋ አፈሰሰ።
፲፮ ምድሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት፣ ምድ
ሪቱም አፍዋን ከፍታ ዘንዶው ከአፉ ያፈሰ
ሰውን ወንዝ ዋጠችው።
፲፯ ስለዚህ፣ ዘንዶውም በሴቲቱ ላይ
ተቈጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚ
ጠብቁትን የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ያላ
ቸውን ከዘርዋ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ።

ጆ.ስ.ት.፣ ራዕይ ፲፱፥፲፭፣ ፳፩።
ከራዕይ፲፱፥፲፭፣ ፳፩ ጋር አነጻፅሩ
እግዚአብሔር የክርስቶስን ቃል በመጠቀም ህዝቦችን
ይመታል።

፲፭ ከአፉም የእግዚአብሔር ቃል ይወ
ጣል፣ በዚህም አሕዛብንም ይመታበታል፤
በአፉ ቃልም ይገዛቸዋል፤ እርሱም ሁሉን
በሚገዛ እግዚአብሔር የብርቱ ቁጣ ወይን
መጭመቂያን ይረግጣል።
፳፩ የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው
ቃል ተገደሉ፣ ቃልም ከአፉ የሚወጣው
ነበር፤ ወፎችም ሁሉ ከሥጋቸው ጠገቡ።

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
ካርታዎች ቁድሳት መጻህፍትን ለመርዳት ይረዷችኋል። በቅዱሳት መጻህፍት ውስጥ የሚወያዩትን
የሚቀጥሉት
የምድር ጂኦግራፊ በማወቅ፣ የቅዱሳት መጻህፍት ድርጊቶችን ለመረዳት ትችላላችሁ።

ማጠቃለያና ቁልፎች
ከእዚህ በታች ያሉት ካርታዎች ዋና ሀሳቦች የሚቀጥሉት ቁጥር የተሰጣቸውን ካርታዎች ላይ የሚያተኩሩ ናቸው። እነ
ዚህ ካርታዎች ታላቅ ክፍለ አገሮችን እና በመልክአ ምድራዊ አካባቢዎች ላይ የሚያተኩሩ ናቸው።
1. የቅዱስ ምድር የተፈጥሮአዊ ነገሮች ካርታ
2. የእስራኤል ከግብፅ መሰደድ እና ወደ ከነዓን
መግባት
3. የ፲፪ ጎሳዎች መከፋፈል
4. የዳዊት እና የሰለሞን ግዛት
5. የአሶር ግዛት
6. አዲሱ የባቢሎን ግዛት (ናቡከደነዖር) እና የግብፅ
ግዛት

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

የፋርሳዊ ግዛት
የሮሜ ግዛት
የብሉይ ኪዳን አለም
ከነዓን በብሉይ ኪዳን ዘመናት
ቅዱስ ምድር በአዲስ ኪዳን ዘመናት
ኢየሩሳሌም በኢየሱስ ጊዜ
የሐዋርያው ጳውሎስ የሚስዮን ጉዞ
የቅዱስ ምድር ከፍታ
1

ሰ

➢

10
11

5

14

9
8

3

13
4
2

7

6
12

የሚቀጥለው በካርታዎች ላይ የሚጠቀሙባቸውን የተለያዩ ምልክቶች እና ልዩ የፊደል አጣጣሎች ልትረዱበት የምትች
ሉበት ቁልፍ ነው። በተጨማሪም፣ እያንዳንዱ ካርታዎች ስለአንዱ ካርታ ተጨማሪ ምልክቶች መግለጫ ይኖራቸዋል።
●

ቀይ ነጥብ ከተማን ያመለክታል።

▲

ትንሹ ጥቁር ሶስት ማዕዘን ተራራን
ያመልክታል።

የሙት ባህር

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል አብዛኛውን
ጊዜ የስነ መልክአ ምድር ቦታን፣
ለምሳሌ ባህሮችን፣ ወንዞችን፣
ተራራዎችን፣ በረሀዎችን፣
እና ደሴቶችን፣ ለማመልከት
ይጠቀሙበታል።

ኢየሩሳሌም

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል ከተማዎችን
ለመጠቆም ይጠቀሙበታል (እናም
በኢየሩሳሌም ከተማ ካርታ ላይ ልዩ
ቦታን ይጠቁማል)።

ሞአብ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል እንደ
ክልሎች፣ ህዝቦች፣ እና ጎሳዎች አይነት
ትንሽ የፖለቲካ ክፍሎችን ለመጠቆም
ይጠቀሙበታል።

ይሁዳ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል እንደ ግዛት
እና ህዝቦች አይነት ትልቅ የፖለቲካ
ክፍሎችን ለመጠቆም ይጠቀሙበታል።

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

፪፻፵፬

1. የቅዱስ ምድር የተፈጥሮአዊ ነገሮች ካርታ
ለ

ሐ

መ

የሌ
ራዎ ባኖስ
ች ተ

ራ

ሀ

➢

ሰ

1

ደማስቆ

ፎኒ

ሲ

ያ

ሲዶን

አባና

ፋርፋ

አርሞንዔም
ተራራ

ሊታኒ

ጢሮስ

2814 ሜትር

ዳን
ከፍተኛ ገሊላ

2

ሁሌኽ ሸልቆ

በሳን

ፕቶሌማስ
የበታች ገሊላ

ቂ
ሶን

ቀርሜሎስ ተራራ

ባህር

(የሜድትሬኒያን

(ኪኔሬት)
-210 ሜ

ናዝሬት

546 ሜትር

ታላቅ

የገሊላ ባህር

ኢይ

መጊዶ

(ኤ

ባህር)

ዝራ
ስደ

ኤል

ሬሎ

ን)

የሞሬ ኮረብታ

ቆ

የሼ

ሰማርያ

ዔባል ተራራ

ገሪዛን ተራራ

938 ሜ

ዳ

ቅ

ኢየሩሳሌም
ቤተ ልሔም

ም

ሜ

ረባት

(አማን)

አሞን

ደብረ ዘይት የሞአብ ሜዳ
ተራራ
811 ሜ

ናባ ተራራ

6

802 ሜ

ረበዳ

ዳ

ሁ

የይሁዳ

ምድ

ፌ

ኬብሮን

የሙት ባህር
(የጨው ባህር)
-397 ሜ

አሮ
ኖን

ሼ

ይ

ላ ህ

ጥ
ስ

ለኪሶ

ቦሦር

7

ቤርሳቤህ
ሞአብ
ኢዱሜአ
ዘሬድ

ኔጌቭ

ዓ ረ
ባ

ጌራራ

ያቦቅ

5

ጌልገላ
ኢያሪኮ

ኤላ

ል
ፍ

ጋዛ

4

ን

ኤ

አስቀሎና

3

የዮርዳኖ

ኢዮጴ

ሶሬ

ስ ወንዝ

ረን

ሜዳ

ሰማርያ

868 ሜ

አቃሮን

ክ

588 ሜትር

ሸለ

502 ሜ

አዛጦን

ሙ

ታቦር ተራራ

የጊልቦዓ ተራራ

ኤሎ

ያር

ገ ለ
ዓ ድ

(ዓኮን)

8

ኤዶም

ኪሎ ሜትር
0

16

32

48

፪፻፵፭

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

2. የእስራኤል ከግብፅ መሰደድ እና ወደ ከነዓን መግባት
ሐ

መ

ጋዛ

ግብ

(ታኒስ)

ሱኮት

አባ

ይወ
ንዝ

➢

5

80

ራፊዲም?

8

ፈሪያ

10

የሲን ምድረበዳ የሲና ምድ
ረበዳ
ራፋቃ? 6
9
7

መስ

ማራ?
ኤሊም?

ኪሎ ሜትር
40

ዔጽዮንጋብር

የሲና ዎሽመጥ
4

የሱዌዝ ባህረ
ሰሌጣ

2
የሖር
ተራራ

የፋራን ምድ
ረበዳ

የኤታም ምድ
ረበዳ

ፊሀሒሮት?

ኤዶም

የምስራ

2

(ሄሊኦፖሊስ)

ሰ

ቃዴስ በርኔ

የሱር ምድረበዳ

በ
(ሜምፎስ)

የጺን ምድ
ረበዳ

12

ወ

3

ኖፍ

ሬድ

የምድረበዳ

ግብጽ

ጽ

ንዝ

1

ራምሴ

ጌሤም
ፊቶም

0

ስጤ

ዓረባ (ሥምጥ
ሸልቆ)

ባይ

ፍል

የ

የአ

ሸለቅ

1

በዳ

ባህር)

ማ

(የሜድትሬኒያን

ያን

ባህር

ው

ታላቅ

ሞአብ

ቁልፍ

ለስደት ሊጠቀሙበት
የሚችል መንገድ

የዮርዳኖስ ወንዝ
ጋይ
17
ጌልገላ
የናባ ተራራ
16
ኢያሪኮ
18
15
ኢየሩሳሌም
አሮኖን
ዴቦን
ኬብሮን
14
የጨው
ከነዓን
ባሕር
(የሞት
ዓራድ ባህር)
ቤርሳቤህ
ዘ

ቅ ምድ
ረ

ለ

11

13

3

ምድያም

ሀ

አቋባ ሰሌጣ

4

የሲና ተራራ?
(ኮሬብ)

120

1. ራምሴ እስራኤል ከግብፅ ተጥላ ነበር (ዘፀአ. ፲፪፤
ዘኁል. ፴፫፥፭)።
2. ሱኮት ዕብራውያን የመጀመሪያውን የሰፈሩበትን
ቦታ ለቅቀው ሲሄዱ፣ ጌታ በቀን በዳመና እናም
በሌሊት በእሳት ዓምድ ረዳቸው (ዘፀአ. ፲፫፥፳–
፳፪)።
3. በፊሀሒሮት እስራኤል በቀይ ባህር በኩል አለፉ
(ዘፀአ. ፲፬፤ ዘኁል. ፴፫፥፰)።
4. ማራ ጌታ የማራን ውሀዎች ፈወሰ (ዘፀአ. ፲፭፥፳፫–
፳፮)።
5. ኤሊም እስራኤል በ፲፪ ምንጮች አጠገብ ሰፈሩ
(ዘፀአ. ፲፭፥፳፯)።
6. የሲን ምድረበዳ ጌታ እስራኤልን ለመመገብ መና
እና ኩዌል ላከ(ዘፀአ. ፲፮)።
7. ራፊዲም እስራኤል ከአማሌቅ ጋር ተዋጉ (ዘፀአ.
፲፯፥፰–፲፮)።
8. የሲና ተራራ (የኮሬብ ተራራ ወይም ጀቤል ሙሳ)
ጌታ አስር ቃላትን ገለጸ (ዘፀአ. ፲፱–፳)።
9. የሲና ምድረበዳ እስራኤል ታቦት ሰራች (ዘፀአ. ፳፭–
፴)።
10. የምድረበዳ መስፈሪያ ቦታ ሰባ ሽማግሌዎች ሙሴን
ህዝቡን በመግዛት እንዲረዱት ተጠሩ (ዘኁል.
፲፩፥፲፮–፲፯)።
11. ዔጽዮንጋብር እስራኤል በኤሳው እና በአሞን ህዝቦች
ምድር ውስጥ አለፉ (ዘዳግ. ፪)።

ቀይ ባህር

12. ቃዴስ በርኔ ሙሴ ሰላዮች ወደ ቃል ኪዳን
ምድር ላከ፤ እስራኤል አመጸች እና ወደ ምድሯ
አልገባችም፤ ቃዴስ እንደ እስራኤል ዋና መስፈሪያ
ቦታ አገለገለ (ዘኁል. ፲፫፥፩–፫፣ ፲፯–፴፫፤ ፲፬፤
፴፪፥፰፤ ዘዳግ. ፪፥፲፬)።
13. የምስራቅ ምድረበዳ እስራኤል ከኤዶም እና
ከሞአብ ጋር መዋጋትን አስወገዱ (ዘኁል. ፳፥፲፬–
፳፩፤ ፳፪–፳፬)።
14. የአሮኖን ወንዝ እስራኤል ከእነርሱ ጋር የተዋጉትን
አሞናውያን አጠፉ (ዘዳግ. ፪፥፳፬–፴፯)።
15. የናባ ተራራ ሙሴ የቃል ኪዳን ምድርን አየ (ዘዳግ.
፴፬፥፩–፬)። ሙሴ የመጨረሻ ሶስት ስብከቱን ሰበከ
(ዘዳግ. ፩–፴፪)።
16. የሞአብ ሜዳ ጌታ ምድሩን እንዲከፋፈሉ እና
በእዚያ የሚኖሩትን እንዲያጠፉ ነገራቸው (ዘኁል.
፴፫፥፶–፶፮)።
17. የዮርዳኖስ ወንዝ እስራኤል የዮርዳኖስን ወንዝ
በደረቀ ምድር ላይ ተሻገሩ። በጌልገላ አጠገብ፣
ከዮርዳኖስ ወንዝ በታች የመጡ ድንጋዮች እንደ
ዮርዳኖስ ወንዝ መከፈል ማስታወሻ ተቀመጡ (ኢያ.
፫፥፩–፭፥፩)።
18. ኢያሪኮ የእስራኤል ልጆች ከተማውን ያዙ እናም
ደመሰሱ (ኢያ. ፮)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

፪፻፵፮

3. የ፲፪ ጎሳዎች መከፋፈል
ሀ

ለ

ሐ

የመጀመሪያ የጎሳዎች
የገደብ መስመር

ባህር)

ዓኮን

ሰ

ሌም

ዳን

ንፍታ

1

➢

ጢሮስ

አሴር

ባህር

(የሜድትሬኒያን

አርሞንዔም ተራራ

ዳን

ከ950 ም.ዓ. በኋላ በይሁዳ
እና በሰሜን እስራኤል
መካከል የነበረ የገደብ
መስመር

ታላቅ

መ

ኤዊያውያን

ቁልፍ

አዞር
2

ምናሴ

ኪኔሬት ባሕር

ሎ

ን

(ገሊላ)

ዛብ

ቀርሜሎስ ተራራ

ታቦር ተራራ

ዶር

ይሳኮር

መጊዶ

3

በሬማት ዘገለዓድ

ቤትሳን
የጊልቦዓ ተራራ

ምናሴ

ኢያቢስ ገለዓድ

ሴሎ
ኤፍሬም
ቤቴል

ዳ
ን

አስቀሎና

ጌት
ለኪሶ

ጋዛ

ረባት

ኬብሮን

5

አሞን

የናባ ተራራ

ቤተ ልሔም

ሮቤል
6

አሮኖ

የጨው ባሕር
(የሞት ባህር)

ን

ይሁዳ
ቤርሳቤህ

ጋድ

ኢያሪኮ

ቢንያም
ኢየሩሳሌም

አዛጦን

4

ያቦ

ሱኮት

ቅ

ኢዮጴ

ገሪዛን ተራራ

የዮርዳኖስ ወንዝ

ሴኬም

የዔባል ተራራ

ዓራድ
7

ሞአብ
ስምዖን
ዘሬድ

8

ቃዴስ በርኔ

ኪሎ ሜትር
0

40

80

120

፪፻፵፯

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

4. የዳዊት እና የሰለሞን ግዛት
ሀ

ለ

ሐ

መ

አራም-ደማስቆ

ቁልፍ

ሰ

ዳን

ፎኒ

ጢሮስ

➢

ሲያ

አርሞንዔም ተራራ

የንጉስ ግዛት በታላቅነቱ ጊዜ
የነበረ ገደብ
በዳዊት የተሸነፈው ግዛት

አርጎብ

አዞር
ዓኮን

በሳኦል ግዛት ታላቅነት
የነበረው ግዛት

ኪኔሬት ባሕር
(ገሊላ)

ቀርሜሎስ ተራራ

ኢይዝራኤል

ባህር

ጌባል ተራራ

ባህር)

ሴኬም

እስራኤል
ሴሎ

ኢዮጴ

ስጥ

ፍል

አስቀሎና

ኤም

ቤቴል

ጋዛ

ጌዝር
ኢየሩሳሌም
ጌት
ለኪሶ

ጺቅላግ?
ቤርሳቤህ

ኢያሪኮ
ጊብዓ

ያቦቅ

አሞን

ጊልጋል

ሐሴቦን
4

የናባ ተራራ

ሜድባ

ቤተ ልሔም
ዓይንጋዲ የጨው
ባሕር
(የሞት
ባህር)

ኬብሮን

3

ሱኮት

የዮርዳኖስ

ገሪዛን ተራራ

አዛጦን

በሬማት ዘገለዓድ

ቤትሳን
ወንዝ

ታላቅ

መጊዶ

2

ጌሹር

ታቦር ተራራ

ዶር

(የሜድትሬኒያን

1

አሮኖን

ዓራድ
5

ሞአብ
ዘሬድ

አማሌቅ
6

ባሶራ

ዓ

ረ

ባ

ቃዴስ በርኔ

ኤዶም
7

8

ዔጽዮንጋብር

ኪሎ ሜትር
0

40

80

120

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

፪፻፵፰

5. የአሶር ግዛት
ሀ

ለ

ሐ

መ

721 ም.ዓ. (፪ ነገሥ. ፲፯፥፩–፮)
ቁልፍ

አሶር በ721 ም.ዓ. አካባቢ

1

የአራል ባህር

ኮከስስ
የካስ

የአሶር ግዛት በ650 ም.ዓ. አካባቢ

ፒያ

ብላክ ባህር

ይሁዳ

ንባ
ህር
2

ከርከሚሽ

ነነዌ

አሦር

ባህር

(የሜድትሬኒያን

ራ

ሰማርያ

ባህር)

ጥስ

ሰ

ግረስ

ታላቅ

ታይ

ኤፍ

➢

ማይሲኔአ

3

ባቢሎን

ኢየሩሳሌም

ዑር?

ይሁዳ

ኤላም

የበ

ሜምፎስ

ታ

ፋርስ

ች

አረብ

ባህ

ግብፅ

ር
(ም
ስራ

ይ

ቀይ

አባ

4

ቅ
ባህ

ባህ

ቴቢስ

ር)

ር

ኪሎ ሜትር
0

200

400

6. አዲሱ የባቢሎን ግዛት (ናቡከደነዖር) እና የግብፅ ግዛት
ሀ

ለ

ሐ

መ

በ600–587 ም.ዓ. (፪ ነገሥ. ፳፬–፳፭)
ቁልፍ

የአራል
ባህር

አዲሱ የባቢሎን ግዛት
የካስ

የግብፅ ግዛት

1

ፒያ

ብላክ ባህር

ንባ
ህር

ትሮይ
አቴና

ባህር

(የሜድትሬኒያን

ባህር)

መጊዶ
ኢየሩሳሌም

ሱሳ

3

ኤላም
(የ

ቀይ
ባህ

ይ

ት

አባ

ግዛ

ም

ፅ
ር

➢

ግዛት

ባቢሎን

ር
ባህ ህር)
ች
ታ ቅባ
የበ ስራ

አዲሱ
ባቢሎን
ግዛት

ብ

ሰ

ጥስ

ሶርያ

ሜምፎስ

የግ

ረስ

ራ

ፍ

ታላቅ

ይግ

ኤ

እስፓርታ

2

የ

ታ

ከርከሚሽ

ፋርስ

ቴቢስ

4

አረብ ባህር

ኪሎ ሜትር
0

200

400

፪፻፵፱

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

7. የፋርሳዊ ግዛት
ሀ

ለ

ሐ

መ

537–440 ም.ዓ. (አስቴር፤ ዕዝር፤ ነህምያ)
ሰ

➢

ቁልፍ

የፋርሳዊ ግዛት
የአራል
ባህር

የካ
ስፒ
ያን
ባህ

ብላክ ባህር

2

ር

መቄዶንያ

1

ትሮይ

ግሪክ

አቴና
እስፓርታ
ባህር

ባህር)

ባቢሎን

ኢየሩሳሌም

3

ሱሳ

ሜምፎስ

ወን

የበ
ታ

ግብፅ

ች

አባ

ባህ

ይ

ንዱ

ስ

ር

ቀይ

ቴቢስ

ዝ

ኤላም
የኢ

ከፍተኛ

(የሜድትሬኒያን

ባህ

4

ር

ኪሎ ሜትር
0

200

400

8. የሮሜ ግዛት
ሀ

ለ

ሐ

መ

የኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት
ብሪታኒያ

ጀርማኒያ
1

ሰማርቲያ

ጉል
ዳኪያ

ጣ
ያ

ድ

ባህ

ር

ኤፌሶን

ራ

ግዛት
3

ጦ

ኤፍ

ጼ
ጥስ

ም
ያ

እስክንድርያ

ስ

ሶርያ

ባህር)

ረስ

(የሜድትሬኒያን

ቆጵሮስ

መ

አንጾኪያ

ቀርጤስ

ኢንተርኑም

የታይግ

አቴና

ፉጥ

ኢየሩሳሌም

ች
ር

ባህ

ቴቢስ

ቀይ

ቁልፍ

ባህ

ባይ

አረብ

4

ር

➢

አ

ታ

ግብፅ

የበ

ሜምፎስ
ሰ

2

ህር

እስያ

አካይያ

ካርተጅ
ሜር

ስስ

ተሰሎንቄ

ንባ

እስፓኛ

ኮከ

ብላክ ባህር

መቄዶንያ

ፒያ

ን

ሪያ

ሮሜ

የካስ

ሊ

የአ

የሮሜ ግዛት

ኪሎ ሜትር
0

200

400

ሰ

17

ታላቅ

ሩድ

16

ግብፅ

ጌሴም
በ

13

መጊዶ

መ

9

ደማስቆ

(ገሊላ)

የሲና ተራራ?

14 (ኮሬብ)

ኤፍራጥስ

ምድያም

የጨው ባሕር (የሞት ባህር)

ቀይ ባህር

ዔጽዮንጋብር

15

8

ኪኔሬት ባሕር

12

ዑር?
2

ኡራርቱ

ሠ

ወን

ዝ

(ሁለቱ ወንዞች መካከል)

ሐራን

ኢየሩሳሌም

11

10

ከርከሚሽ

ሲዶን
ጢሮስ

ቤርሳቤህ

ኪቲም
(ቆጵሮስ)

ኬጢያውያን

ይል ሸለቅ

ብላክ ባህር

የና

ባህር)

ባህር

(የሜድትሬኒያን

ትሮይ

የፉጥ በረሀ

ከፍቶር
(ቀርጤስ)

➢

ሐ

ፎኒሲያ

ለ

ጼጦ

7

6

ምያ

ነነዌ
አሦር
5

3

ባቢሎን
(ሰናዖር)

የታ

ሰ

ግረ

አርካድ

ባቢሎን

ባቢሎን

የዱራ ሜዳ

አሶር

የአረብ በረሀ

መስ

ሖር

1

አራራት ተራራ?

ኮከስስ

ረ

2

0

ዑር?

4

100

ሱሳ

200

ኪሎ ሜትር
300

400

(የፋርስ ባህረ ሰሌጣ)

ሸ

የበታች ባህር

ኤላም

የካስፒያን ባህር

ዝ

አባይ

ን
ስወ

ከነዓን

ያ
ር

ይ

ሶ

ሀ

4

3

2

1

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
፪፻፶

9. የብሉይ ኪዳን አለም

5. የዱራ ሜዳ ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ እና አብደናጎ በናቡከደነፆር
የተሰራውን የወርቅ ምስልን ለማምለክ እምቢ ሲሉ ወደ
እቶን እሳት ተጣሉ፤ የእግዚአብሔር ልጅ አዳናቸው፣ እናም
ከእቶን እሳት ምንም ሳይጎዱ ወጡ (ዳን. ፫)።

4. ሱሳ በዳርዮስ ቀዳማዊ (ታላቁ ዳርዮስ)፣ ዘርዘስ (አርጤክስስ)፣
እና አርጤክስስ ስር የፋርሳዊው ግዛት ዋና ከተማ ነበረች።
በብርቱነቷ እና በእምነቷ የአይሁድ ህዝቦችን ያዳነችው
የንግስት አስቴር መኖሪያም ነበር። ዳንኤል እናም በኋላም
ነህምያ በእዚህ ቦታ አገለገሉ (ነሀ. ፩፥፩፤ ፪፥፩፤ አስቴ. ፩፥፩፤
ዳን. ፰፥፪)።

3. ባቢሎን (ሰናዖር) መጀመሪያ በካም ልጅ በኩሽ እና በናምሩድ
የተሰፈረበት ቦታ። በሰናዖር ሚዳዎች ውስጥ በባቢሎን ማማ
ዘመን ይሬዳውያን የመጡበት ቦታ። በኋላም የባቢሎን የክልል
ዋና ከተማ እና የባቢሎን ንጉሶች፣ በተጨማሪም ኢየሩሳሌም
ከተደመሰሰች በኋላ ብዙ አይሁዶችን በምርኮ ወደ ከተማዋ
የወሰደው የናቡከደነዖር፣ መኖሪያ (፭፻፹፯ ም.ዓ.)።
አይሁዶችን ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው ቤተመቅደስን
እንዲገነቡ እስከፈቀደላቸው የንጉስ ቂሮስ ጊዜ ድረስ ለ፸
አመት አይሁዶች በምርኮ ቀሩ። ነቢዩ ዳንኤል ደግሞም
በናቡከደነዖር፣ ብልጣሶር፣ እና በዳርዮስ ቀዳማዊ ስር ኖረ
(ዘፍጥ. ፲፥፲፤ ፲፩፥፩–፱፤ ፪ ነገሥ. ፳፬–፳፭፤ ኤር. ፳፯፥፩–
፳፱፥፲፤ ሕዝ. ፩፥፩፤ ዳን. ፩–፲፪፤ ኦምኒ ፩፥፳፪፤ ኤተር
፩፥፴፫–፵፫)።

2. ዑር በኤፍራጥስ ወንዝ መጀመሪያ የሚገኝ የአብርሐም
የመጀመሪያ መኖሪያ ቦታ፣ በእዚህም መስዋዕት ሊሆን ነበር፣
የያህዌ መልአክን አየ፣ እናም ኡሪም እና ቱሚምን ተቀበለ
(ዘፍጥ. ፲፩፥፳፰–፲፪፥፩፤ አብር. ፩፤ ፫፥፩)። (ደግሞም
በሰሜን መስጼጦምያ ውስጥ የሚገኘውን የዑር ምትክ ቦታን
ተመልከቱ።)

1. አራራት ተራራ በባህል የኖኅ መርከብ ያረፈበት ቦታ (ዘፍጥ.
፰፥፬)። እርግጠኛው ቦታ አይታወቅም።

12. ደማስቆ አብርሐም ሎጥን ከእዚህ ቦታ አጠገብ አዳነው።
ይህችም የአሶር ዋና ከተማ ነበረች። በንጉስ ዳዊት ዘመነ

11. ጢሮስ ይህችም በአሶር ውስጥ አስፈላጊ የንግድ እና የባህር
ወደብ ከተማ ነበረች። የጢሮስ ኪራም እንጨት እና ወርቅ
እንዲሁም ባለሟተኞች ሰለሞንን ቤተመቅደሱን ሲሰራ
እንዲረዱት ላከ (፩ ነገሥ. ፭፥፩–፲፣ ፲፰፤ ፱፥፲፩)።

10. ሲዶን ይህ ከተማ የተመሰረተው በካም የልጅ ልጅ ሲዶን
ነበር፣ እናም የከነዓን የደቡብ ከተማ ነው (ዘፍጥ. ፲፥፲፭–
፳)። ይህም ወደ እስራኤል በኣልን ማምለክ ያስተዋወቀችው
የኤልዛቤል ቤት ነበር (፩ ነገሥ. ፲፮፥፴–፴፫)።

9. ከርከሚሽ በእዚህ ቦታ ፈርዖን ኒካዑ በናቡከደነፆር ተሸነፈ፣
ይህም በከነዓን የነበራትን የግብፅ ሀይል ፈጸመ (፪ ዜና
፴፭፥፳–፴፮፥፮)።

8. ሐራን አብርሐም ወደ ከነዓን ከመሄዱ በፊት በእዚህ ቦታ
ሰፈረ። የአብርሐም አባት እና ወንድም በእዚህ ቦታ ቀሩ።
ርብቃ (የይስሐቅ ባለቤት)፣ ራሔል፣ ልያ፣ ባላ፣ እና ዘለፋ
(የያዕቆብ ሚስቶች) ከእዚህ አካባቢ የመጡ ነበሩ (ዘፍጥ.
፲፩፥፴፩–፴፪፤ ፳፬፥፲፤ ፳፱፥፬–፮፤ አብር. ፪፥፬–፭)።

7. ነነዌ የአሶር ዋና ከተማ። አሶር የይሁዳን ምድር በሕዝቅያስ
ግዛት እና በነቢዩ ኢሳይያስ ጊዜ አጠቃች። የይሁዳ ዋና
ከተማ መልአክ ፻፹፭ ሺህ የአሶር ወታደሮችን በመምታቱ
ምክንያት የይሁዳ ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም በተአምራት ዳነች
(፪ ነገሥ. ፲፱፥፴፪–፴፯)። ጌታ ነቢዩ ዮናስን ይህችን ከተማ
ንስሀ እንድትገባ እንዲጠራ ነገረው (ዮና. ፩፥፪፤ ፫፥፩–፬)።

6. አሶር አሦር በነነዌ የምትከተል የአሶር ዋና ከተማ።
በ፯፻፳፩ ም.ዓ.፣ የአሶር ገዢዎች ስልምናሶር አምስተኛው
እና ሳርጎን ሁለተኛው የእስራኤልን የሰሜን ግዛት አሸነፈ
እናም አስር ጎሳዎች በምርኮ ወሰዱ (፪ ነገሥ. ፲፬–፲፭፤ ፲፯–
፲፱)። አሶር በባቢሎን እስከተሸነፈችበት እስከ ፮፻፲፪ ም.ዓ.
ድረስ ይሁዳን ታስፈራራ ነበር።

17. ከፍቶር (ቀርጤስ) የጥንት የሚኖዓን ምድር ነበር።

እስራኤላውያን ተባዙ “እናም አጅግም ጸኑ”፤ ከእዚያም በኋላ
ግብጻዊያን ባሪያዎች እንዲሆኑ አደረጓቸው (ዘፀአ. ፩፥፯–፲፬)።
ከብዙ ወረርሽኝ በኋላ ፈሮዖኑ እስራኤል ከግብጽ እንዲወጡ
ፈቀደላቸው (ዘፀአ. ፲፪፥፴፩–፵፩)። ኤርምያስ ወደ ግብጽ
ተወሰደ (ኤር. ፵፫፥፬–፯)።

16. ግብፅ አብርሐም በዑር በነበረው ታላቅ ርሀብ ምክንያት ወደ
እዚህ ተጓዘ (አብር. ፪፥፩፣ ፳፩)። ጌታ አብርሐምን ለግብጾች
እርሱ የገለጸለትን እንዲያስተምር ነገረው (አብር. ፫፥፲፭)።
የዮሴፍ ወንድሞች ወደ ባርነት ከሸጡት በኋላ (ዘፍጥ.
፴፯፥፳፰)፣ ዮሴፍ በእዚህ ቦታ የጲጥፋራ ቤት ገዢ ሆነ። ወደ
እስር ቤት ተጣለ። የፈርዖኑን ህልም ተረጎመ እናም በግብፅ
ውስጥ የስልጣን ሀላፊነት ተሰጠው። ዮሴፍ እና ወንድሞቹ
እንደገና ተገናኙ። ያዕቆብ እና ቤተሰቡ ወደ እዚህ መጡ
(ዘፍጥ. ፴፱–፵፮)። የእስራኤል ልጆች በግብፅ በቆዩበት ጊዜ
በጌሤም ውስጥ ይኖሩ ነበር (ዘፍጥ. ፵፯፥፮)።

15. ዔጽዮንጋብር ንጉስ ሰለሞን በዔጽዮንጋብር “የባህር ሀይል
መርከብ” ገንብቶ ነበር (፩ ነገሥ. ፱፥፳፮)። ምናልባት
የሰለሞንን ታዋቂነት ከሰማች በኋላ የሳባ ንግስት የመጣችው
በእዚህ የባህር ወደብ ላይ ነው (፩ ነገሥ. ፲፥፩–፲፫)።

14. የሲና ተራራ (ኮሬብ) ጌታ ሙሴ በሚነድ ቍጥቋጦ አነጋገረው
(ዘፀአ. ፫፥፩–፪)። ሙሴ ህግ እና አስርቱ ቃላት ተሰጥተውት
ነበር (ዘፀአ. ፲፱–፳)። ጌታ ከኤልያስ ጋር በትንሽ የዝምታ
ድምፅ አነጋገረው (፩ ነገሥ. ፲፱፥፰–፲፪)።

13. ከነዓን አብርሐም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ እናትውልዶቻቸው
ይህን ምድር እንደ ዘለአለማዊ ውርስ ተሰጣቸው (ዘፍጥ.
፲፯፥፰፤ ፳፰)።

መንግስት፣ እስራኤላውያን ይህችን ከተማ አሸነፉ። ኤልያስ
አዛሄል የደማስቆ ንጉስ እንዲሆን ቀባው (ዘፍጥ. ፲፬፥፲፬–፲፭፤
፪ ሳሙ. ፰፥፭–፮፤ ፩ ነገሥ. ፲፱፥፲፭)።

፪፻፶፩
የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

፪፻፶፪

10. ከነዓን በብሉይ ኪዳን ዘመናት
ለ

ሐ

ሲያ

ሲዶን

ታላቅ

አርሞንዔም ተራራ

(ሌሳ)

ባህር)

ሁሌኽ ሀይቅ

2

(የማሮን ውኃ)

አዞር
ዓኮን

በሳን
ኪኔሬት ባሕር

ቂ

(የገሊላ)

ሶን

ጋትሔፌር
ኢይ

መጊዶ

ዓይንዶር

ዝራ

3

ኤል

ሜዳ
ል

ለኪሶ
19

መሃናይም

ያቦቅ

5

ረባት

ጋይ
ገባዖን

(አማን)

ኢያሪኮ

አሞን

ዳ

ኢየሩሳሌም ደብረ ዘይት ተራራ
16 ቤተ ልሔም

የናባ ተራራ
6

ቴቁሔ
የጨው ባህር

17

ኬብሮን

(የሙት ባህር)

18

ዓይንጋዲ

አሮኖ

ጌራራ

ሞአብ

ን

ጌራራ

12

10

ፓኒኤል

(ሎዛ) 13

አቃሮን
ጌት

ፍ

7

ቤርሳቤህ
ቂርሐራሴት
21

ኢዱሜአ

ሰ

➢

ር

20

የሰዶም እና ገሞራ
ክልል

ዘሬድ

ኤዶም

8

ባ

ቦሦ
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የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

1. ዳን (ሌሳ) ኢዮርብዓም የሰሜን መንግስት እንዲያ
መልኩት የወርቅ ጥጃ ሰራላቸው (፩ ነገሥ. ፲፪፥፳፮–
፴፫)። ዳን የጥንት እስራኤል የሰሜን ገደብ ነው።
2. ቀርሜሎስ ተራራ ኤልያስ ከበኣል ካህናት ጋር
ተፎካከረ እናም ሰማያትን ለዝናብ ከፈተ (፩ ነገሥ.
፲፰፥፲፯–፵፮)።
3. መጊዶ ብዙ ጦርነት የተዋጉበት ቦታ (መሳ. ፬፥፲፫–
፲፮፤ ፭፥፲፱፤ ፪ ነገሥ. ፳፫፥፳፱፤ ፪ ዜና ፴፭፥፳–
፳፫)። ሰለሞን መጊዶ ለመገንባት ቀረጥ መደበ
(፩ ነገሥ. ፱፥፲፭)። የይሁዳ ንጉስ ኢዮስያስ ከግ
ብፅ ፈሮዖን ኒካዑ ጋር በተዋጋበት ጊዜ ቆስሎ ሞተ
(፪ ነገሥ. ፳፫፥፳፱–፴)። በጌታ ዳግም ምፅዓት፣
እንደ አርማጌዶን ጦርነት ክፍል በኢይዝራኤል ሸለቆ
ታላቅ ጦርነት ይኖራል (ኢዩ. ፫፥፲፬፤ ራዕ. ፲፮፥፲፮፤
፲፱፥፲፩–፳፩)። አርማጌዶን የሚባለው ስም በግሪክ
ቋንቋ የተተረጎመ የዕብራውያን ሀር መጊዶ፣ ወይም
የመጊዶ ተራራ ስም ነው።
4. ኢይዝራኤል ከሁሉም በላይ የለማ የእስራኤል ሸለቆ
ጋር አንድ አይነት ስም ያለው እና ከሁሉም ታላቅ
ከተማ ስም። የሰሜን መንግስት ንጉሶች በእዚህ ቦታ
ቤተመንግስት ሰሩ (፪ ሳሙ. ፪፥፰–፱፤ ፩ ነገሥ.
፳፩፥፩–፪)። ክፉ የነበረችው ንግስት ኤልዛቤል በእ
ዚህ ቦታ ኖረች እናም ሞተች (፩ ነገሥ. ፳፩፤ ፪ ነገሥ.
፱፥፴)።
5. ቤትሳን እስራኤል ከነዓናውያንን በእዚህ ቦታ ተቋ
ቋመች (ኢያ. ፲፯፥፲፪–፲፮)። የሳኦል ሰውነት በእዚህ
ምሽግ ግድግዳ ላይ ታስሮ ነበር (፩ ሳሙ. ፴፩፥፲–
፲፫)።
6. ዶታይን ዮሴፍ በወንድሞቹ ወደ ባሪያነት ተሸጠ
(ዘፍጥ. ፴፯፥፲፯፣ ፳፰፤ ፵፭፥፬)። ኤልሳዕ በፈረ
ሶች እና በሰረገላ የተሞላ ተራራ ራዕይ አየ (፪ ነገሥ.
፮፥፲፪–፲፯)።
7. ሰማርያ የሰሜን መንግስት ዋና ከተማ (፩ ነገሥ.
፲፮፥፳፬–፳፱)። ንጉስ አሀብ የበኣል ቤተመቅደስ
ሰራ (፩ ነገሥ. ፲፮፥፴፪–፴፫)። ኤልያስ እና ኤልሳዕ
አገለገሉ (፩ ነገሥ. ፲፰፥፪፤ ፪ ነገሥ. ፮፥፲፱–፳)።
በ፯፻፳፩ ም.ዓ. አሶር የአስር ጎሳዎች መያዝን በመ
ፈጸም አሸነፈቻት (፪ ነገሥ. ፲፰፥፱–፲)።
8. ሴኬም አብርሐም መሰዊያ ገነባ (ዘፍጥ. ፲፪፥፮–፯)።
ያዕቆብ በእዚህ ቦታ አጠገብ ኖረ። ስምዖን እና ሌዊ
የከተማዋን ወንዶች በሙሉ ገደሉ (ዘፍጥ. ፴፬፥፳፭)።
ኢያሱ “በእዚህ ቀን” እግዚአብሔርን ለማገልገል
“ምረጡ” ያለበት ማበረታቻ የነበረው በሴኬም
ነበር (ኢያ. ፳፬፥፲፭)። ኢዮርብዓም የሰሜን መን
ግስት የመጀመሪያውን ከተማ በእዚህ ቦታ መሰረተ
(፩ ነገሥ. ፲፪)።
9. ጌባል ተራራ እና ገሪዛን ተራራ ኢያሱ እስራኤልን
በእነዚህ ሁለት ተራራዎች ላይ ከፋፈላቸው—የህጉ
በረከቶች ከገሪዛ ተራራ ታወጀ፣ እርግማኑም ከጌልባ
ተራራ መጣ (ኢያ. ፰፥፴፫)። ሳምራዊዎች በኋላም
በገሪዛ ላይ ቤተመቅደስ ገነቡ (፪ ነገሥ. ፲፯፥፴፪–
፴፫)።

10. ፓኒኤል ያዕቆብ ከጌታ መልእክተኛ ጋር በምሽት
በሙሉ ታገለ (ዘፍጥ. ፴፪፥፳፬–፴፪)። ጌዴዎን የም
ድያማውያን ምሽግን ደመሰሰ (መሳ. ፰፥፭፣ ፰–፱)።
11. ኢዮጴ ዮናስ የነነዌ ሚስዮኑን ለማስወገድ ከእዚህ ቦታ
ወደ ተርሴስ በመርከብ ተጓዘ (ዮና. ፩፥፩–፫)።
12. ሴሎ በመሳፍንት ዘመን፣ የእስራኤል ዋና ከተማ እና
ታቦቱ ይገኝበት የነበረ ቦታ (፩ ሳሙ. ፬፥፫–፬)።
13. ቤቴል (ሎዛ) በእዚህ ቦታ አብርሐም ከሎጥ ጋር
ተለያየ (ዘፍጥ. ፲፫፥፩–፲፩) እናም ራዕይ አየ (ዘፍጥ.
፲፫፤ አብር. ፪፥፲፱–፳)። ያዕቆብ ወደሰማይ የሚደ
ርስ መሰላል ራዕይ አየ (ዘፍጥ. ፳፰፥፲–፳፪)። ለጊ
ዜም ታቦት በእዚህ ቦታ ይገኝ ነበር (መሳ. ፳፥፳፮–
፳፰)። ኢዮርብዓም የሰሜን መንግስት እንዲያመል
ኩት የወርቅ ጥጃ ሰራላቸው (፩ ነገሥ. ፲፪፥፳፮–፴፫)።
14. ገባዖን ኬጢያውያን ኢያሱን በማታለል ስምምነት
እንዲገባ አደረገ (ኢያ. ፱)። ኢያሱ ጦርነትን እያሸ
ነፈ እያለ ፀሐይም በሰማይ መካከል ዘገየ (ኢያ. ፲፥፪–
፲፫)። ይህም የታቦት ለጊዜ የሚቀመጥበት ቦታ ነበር
(፩ ዜና ፲፮፥፴፱)።
15. ጋዛ፣ አዛጦን፣ አስቀሎና፣ አቃሮን፣ ጌት (የፍ
ልስጥኤማውያን አምስት ከተማዎች) በብዙ ጊዜ
ፍልስጥኤማውያን ከእነዚህ ከተማዎች እስራኤልን
ያጠቁ ነበር።
16. ቤተ ልሔም ራሔል በእዚህ ቅርብ ነበር የተቀበረ
ችው (ዘፍጥ. ፴፭፥፲፱)። ሩት እና ቦዓዝ በእዚህ ኖሩ
(ሩት ፩፥፩–፪፤ ፪፥፩፣ ፬)። ይህም የዳዊት ከተማ ነበር
(ሉቃ. ፪፥፬)።
17. ኬብሮን አብርሐም (ዘፍጥ. ፲፫፥፲፰)፣ ይስሐቅ፣ ያዕ
ቆብ (ዘፍጥ. ፴፭፥፳፯)፣ ዳዊት (፪ ሳሙ. ፪፥፩–፬)፣
እና አቤሴሎም (፪ ሳሙ. ፲፭፥፲) በእዚህ ኖሩ። ይህ
በንጉስ ዳዊት ስር የይሁዳ የመጀመሪያ ዋና ከተማ
ነበር (፪ ሳሙ. ፪፥፲፩)። አብርሐም፣ ሳራ፣ ይስሐቅ፣
ርብቃ፣ ያዕቆብ፣ እና ልያ በእርሻ ባለ ድርብ ክፍል
ዋሻ ውስጥ ተቀብረዋል ተብሎ ይታመናል (ዘፍጥ.
፳፫፥፲፯–፳፤ ፵፱፥፴፩፣ ፴፫)።
18. ዓይንጋዲ ዳዊት ከሳዖል ተደበቀ እናም የሳዖልን ህይ
ወት አተረፈ (፩ ሳሙ. ፳፫፥፳፱–፳፬፥፳፪)።
19. ጌራራ አብርሐም እና ይስሐቅ ለጊዜ በእዚህ ቦታ
ይኖሩ ነበር (ዘፍጥ. ፳–፳፪፤ ፳፮)።
20. ቤርሳቤህ አብርሐም በእዚህ ቦታ የውሀ ጉድጓድ
ቆፈረ እናም ከአቢሜሌክ ጋር ቃል ኪዳን ገባ (ዘፍጥ.
፳፩፥፴፩)። ይስሐቅ ጌታን አየ (ዘፍጥ. ፳፮፥፲፯፣ ፳፫–
፳፬)፣ እናም ያዕቆብ በእዚህ ቦታ ይኖር ነበር (ዘፍጥ.
፴፭፥፲፤ ፵፮፥፩)።
21. ሰዶም እና ገሞራ ሎጥ በሰዶም ለመኖር መረጠ
(ዘፍጥ. ፲፫፥፲፩–፲፪፤ ፲፬፥፲፪)። እግዚአብሔር
ሰዶም እና ገሞራን በኃጢያተኛነት ምክንያት ደመ
ሰሰ (ዘፍጥ. ፲፱፥፳፬–፳፮)። በኋላም ኢየሱስ እነዚህን
ከተማዎች እንደ ኃጢያተኛነት ምሳሌዎች ተጠቀመ
ባቸው (ማቴ. ፲፥፲፭)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
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የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

1. ጢሮስ እና ሲዶን ኢየሱስ ኮራዚና ቤተ ሳይዳን
ከጢሮስ እና ሲዶን ጋር አነጻጸረ (ማቴ. ፲፩፥፳–፳፪)።
የአህዛብ ሴትን ሴት ልጅን ፈወሰ (ማቴ. ፲፭፥፳፩–
፳፰)።
2. የመለወጫ ተራራ ኢየሱስ በጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣
እና ዮሐንስ ፊት ተለወጠ፣ እና እነርሱም የመንግ
ስት ቁልፎችን ተቀበሉ (ማቴ. ፲፯፥፩–፲፫)። (አን
ዳንዶች የመለወጫ ተራራ አርሞንዔም ተራራ ነው
ብለው ያምናሉ፤ ሌሎችም የታቦር ተራራ ነው ብለው
ያምናሉ)።
3. ፊልጶስ ቂሣርያ ጴጥሮስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እን
ደሆነ መሰከረ እናም የመንግስት ቁልፎችንም ቃል
ተገባለት (ማቴ. ፲፮፥፲፫–፳)። ኢየሱስ የእራሱን ሞት
እና ትንሳኤ አስቀድሞ ተናገረ (ማቴ. ፲፮፥፳፩–፳፰)።
4. የገሊላ ክልል ኢየሱስ አብዛኛውን ህይወቱን እና አገ
ልግሎቱን በገሊላ አሳለፈ (ማቴ. ፬፥፳፫–፳፭)። በእ
ዚህም የተራራ ስብከትን ሰጠ (ማቴ. ፭–፯)፤ ለምጻ
ሞችን ፈወሰ (ማቴ. ፰፥፩–፬)፤ እናም አስራ ሁለት
ሐዋሪያትን መረጠ፣ ወይም ሾመ፣ እናም ላከ፣ ከእነ
ርሱም መካከል የአስቆሮቱ ይሁዳ ከገሊላ የመጣ አል
ነበረም (ማር. ፫፥፲፫–፲፱)። በገሊላ ውስጥ ከሞት የተ
ነሳው ክርስቶስ በሐዋሪያት ታየ (ማቴ. ፳፰፥፲፮–፳)።
5. የገሊላ ባህር በኋላም የጥብርያዶስ ባህር ተብሎ
የተጠራው፥ ኢየሱስ ከጴጥሮስ ጀልባ አስተማረ
(ሉቃ. ፭፥፩–፫) እናም ጴጥሮስን፣ እንድርያስን፣
ያዕቆብን የሰው አጥማጆች እንዲሆኑ ጠራቸው (ማቴ.
፬፥፲፰–፳፪፤ ሉቃ. ፭፥፩–፲፩)። አውሎ ንፋስንም ጸጥ
አስደረገ (ሉቃ. ፰፥፳፪–፳፭)፣ ምሳሌዎችን ከጀልባ
አስተማረ (ማቴ. ፲፫)፣ በባህር ላይ ተራመደ (ማቴ.
፲፬፥፳፪–፴፪)፣ እናም ከትንሳኤም በኋላ በደቀመዛ
ሙርቱ ታየ (ዮሐ. ፳፩)።
6. ቤተ ሳይዳ ጴጥሮስ፣ እንድርያስ፣ እና ፊልጶስ በቤተ
ሳይዳ ውስጥ ተወልደው ነበር (ዮሐ. ፩፥፵፬)። በቤተ
ሳይዳ አጠገብ ኢየሱስ ከሐዋሪያት ጋር በሚስጥር
ሄደ። ህዝብም ተከተሉት፣ እና ፭ ሺህን መገበ (ሉቃ.
፱፥፲–፲፯፤ ዮሐ. ፮፥፩–፲፬)። በእዚህም ቦታ ኢየሱስ
አይነ ስውር ሰውን ፈወሰ (ማር. ፰፥፳፪–፳፮)።
7. ቅፍርናሆም ይህም የጴጥሮስ ቤት ነበር (ማቴ.
፰፥፭፣ ፲፬)። ማቴዎስ የኢየሱስ “የእርሱ ከተማ”
ብሎ በጠራው በቅፍርናሆም፣ ኢየሱስ ሽባ የሆነውን
ሰው ፈወሰ (ማቴ. ፱፥፩–፯፤ ማር. ፪፥፩–፲፪)፣ የአ
ስር አለቃን አዳነ፣ የጴጥሮስ ሚስት እናትን ፈወሰ
(ማቴ. ፰፥፭–፲፭)፣ ማቴዎስ ከሐዋሪያቱ መካከል
አንዱ እንዲሆን ጠራው (ማቴ. ፱፥፱)፣ አይነ ስውር
አይኖችን ከፈተ፣ ዲያቦስን አስወጣ (ማቴ. ፱፥፳፯–
፴፫)፣ እጁ የሰለለች ሰውን በሰንበት ፈወሰ (ማቴ.
፲፪፥፱–፲፫)፣ የህይወት እንጀራ ስብከትን ሰጠ (ዮሐ.
፮፥፳፪–፷፭)፣ እና ጴጥሮስን ከአሳ አፍ ገንዘብ እን
ዲያመጣ በመንገር፣ ቀረጥን ለመክፈል ፈቃደኛ ሆነ
(ማቴ. ፲፯፥፳፬–፳፯)።

8. መጌዶል ይህም የመጌዶል ማርያም ቤት ነበር (ማር.
፲፮፥፱)። ኢየሱስ ፬ ሺህ ህዝቦችን ከመገበ በኋላ ወደ
እዚህ መጣ (ማቴ. ፲፭፥፴፪–፴፱)፣ እናም ፈሪሳዊ እና
ሰዱቃውያን ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁ
(ማቴ. ፲፮፥፩–፬)።
9. ቃና ኢየሱስ ውሀን ወደ ወይን ቀየረ (ዮሐ. ፪፥፩–፲፩)
እና በቅፍርናሆም የነበረን የልዑል ሰው ልጅን ፈወሰ
(ዮሐ. ፬፥፵፮–፶፬)። ቃና የናትናኤል ቤት ነበር (ዮሐ.
፳፩፥፪)።
10. ናዝሬት ለማርያም እና ለዮሴፍ የተሰጠው ብስራት
የነበረው በእዚህ ቦታ ነበር (ማቴ. ፩፥፲፰–፳፭፤ ሉቃ.
፩፥፳፮–፴፰፤ ፪፥፬–፭)። ከግብፅ ከተመለሱ በኋላ፣
ኢየሱስ ልጅነቱን እና ወጣትነቱን በዚህ ቦታ አሳለፈ
(ማቴ. ፪፥፲፱–፳፫፤ ሉቃ. ፪፥፶፩–፶፪)፣ መሲህ እንደ
ሆነ አስታወቀ፣ እናም በእርሱ ሰዎች ተወገደ (ሉቃ.
፬፥፲፬–፴፪)።
11. ኢያሪኮ ኢየሱስ ለአይነ ስውር ሰው እይታን ሰጠ
(ሉቃ. ፲፰፥፴፭–፵፫)። ከቀራጮች መካካል ዋና ከሆ
ነው ከዘካርያስ ጋር በላ (ሉቃ. ፲፱፥፩–፲)።
12. ቤተ ራባ መጥምቁ ዮሐንስ “በምድረ በዳ የሚጮህ
ሰው ድምፅ” እንደሆነ መሰከረ (ዮሐ. ፩፥፲፱–፳፰)።
ዮሐንስ ኢየሱስን በዮርዳኖስ ወንዝ አጠመቀ እናም
ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ እንደሆነ መሰከረ (ዮሐ.
፩፥፳፰–፴፬)።
13. የይሁዳ ምድረበዳ መጥምቁ ዮሐንስ በምድረበዳ
ሰበከ (ማቴ. ፫፥፩–፬)፣ በእዚህም ኢየሱስ ለአርባ
ቀናት ጾመ እናም ተፈተነ (ማቴ. ፬፥፩–፲፩)።
14. ኤማሁስ ከሞት የተነሳው ክርስቶስ በኤማሁስ መን
ገድ ላይ ከሁለቱ ደቀመዛሙርቱ ጋር ሄደ (ሉቃ.
፳፬፥፲፫–፴፪)።
15. ቤተ ፋጌ ሁለት ደቀመዛሙርት ለኢየሱስ ውርን
ጫይቱን አመጡለት በዚህም ላይ ወደ ኢየሩሳሌም
በድል ገባ (ማቴ. ፳፩፥፩–፲፩)።
16. ቢታንያ ይህ የማርያም፣ የማርታ፣ እና የአልዓዛር
ቤት ነበር (ዮሐ. ፲፩፥፩)። ማርያም የኢየሱስን ቃላት
ሰማች፣ እናም ኢየሱስ ማርታን “መልካሙን እድ
ልን” ስለመምረጥ ተናገረ (ሉቃ. ፲፥፴፰–፵፪)፤
ኢየሱስ አልዓዛርን ከሞት አስነሳው (ዮሐ. ፲፩፥፩–
፵፬)፤ እናም ማርያም የኢየሱስን እግር ቀባች (ማቴ.
፳፮፥፮–፲፫፤ ዮሐ. ፲፪፥፩–፰)።
17. ቤተ ልሔም ኢየሱስ ተወልዶ በግርግም ውስጥ
ተኛ (ሉቃ. ፪፥፩–፯)፤ መላእክት ለእረኞች የኢየ
ሱስ መወለድን አወጁ (ሉቃ. ፪፥፰–፳)፤ ሰብአ ሰገል
በኢየሱስ ኮኮብ ተመርተው ነበር (ማቴ. ፪፥፩–፲፪)፤
እናም ሂሮድስ ልጆችን ገደለ (ማቴ. ፪፥፲፮–፲፰)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
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የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

1. ጎልጎታ የኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ሊሆን የሚ
ችል ቦታ (ማቴ. ፳፯፥፴፫–፴፯)።
2. የአትክልት ስፍራ መቃብር የኢየሱስ ሰውነት ያረፈ
በት ሊሆን የሚችል አንድ ቦታ (ዮሐ. ፲፱፥፴፰–፵፪)።
ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ለመግደላዊ ማርያም በመቃ
ብሩ ውጪ በሚገኘው የአትክልት ስፍራ ውስጥ ታየ
(ዮሐ. ፳፥፩–፲፯)።
3. የአንቶኒያ ምሽግ ኢየሱስ የተከሰሰበት፣ ተፈረደበት፣
ተሰደበበት፣ እና የተገረፈበት በእዚህ ቦታ ላይ ይሆናል
(ዮሐ. ፲፰፥፳፰–፲፱፥፲፮)። ጳውሎስ ታሰረ እናም የተ
ቀየረበትን ታሪክ ነገረ (የሐዋ. ፳፩፥፴፩–፳፪፥፳፩)።
4. የቤተ ሳይዳ መጠመቂያ ገናዳ ኢየሱስ ሽባን ሰው በሰ
ንበት ፈወሰ (ዮሐ. ፭፥፪–፱)።
5. ቤተመቅደስ ገብርኤል ለዘካርያስ ኤልሳቤጥ ወንድ
ልጅ እንደምትወልድ ነገረው (ሉቃ. ፩፥፭–፳፭)። የቤ
ተመቅደስ መጋረጃ በአዳኝ ሞት ጊዜ ተቀደደ (ማቴ.
፳፯፥፶፩)።
6. የሰለሞን ሰቀላ ኢየሱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ
እንደሆነ አወጀ። አይሁዶች ኢየሱስን ለመውገር ሞከሩ
(ዮሐ. ፲፥፳፪–፴፱)። ጴጥሮስ አንካሳ ሰውን ከፈወሰ
በኋላ ንስሀ መግባትን ሰበከ (የሐዋ. ፫፥፲፩–፳፮)።
7. መልካም ደጅ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ አንካሳ ሰው ፈወሱ
(የሐዋ. ፫፥፩–፲)።
8. የቤተመቅደስ ጫፍ ኢየሱስ በሰይጣን ተፈተነ (ማቴ.
፬፥፭–፯) (ይህ ድርጊት ሊደርስ የቻለበት ቦታ።)
9. ቅዱስ ተራራ (የማይታወቅ ቦታ)
ሀ. በባህል አብርሐም ይስሐቅን የሚሰዋበት መሰዊያ
በእዚህ ቦታ ገነባ ይባላል (ዘፍጥ. ፳፪፥፱–፲፬)።
ለ. ሰለሞን ቤተመቅደስን ገነባ (፩ ነገሥ. ፮፥፩–፲፤ ፪ ዜና
፫፥፩)።
ሐ. ባቢሎን ቤተመቅደሱን በ፭፻፹፯ ም.ዓ. ደመሰሱት
(፪ ነገሥ. ፳፭፥፰–፱)።
መ. ዘሩባቤል ቤተመቅደስን በ፭፻፲፭ ም.ዓ. እንደገና ገናባ
(ዕዝ. ፫፥፰–፲፤ ፭፥፪፤ ፮፥፲፬–፲፮)።
ሠ. ሄሮድስ የቤተመቅደስ አደባባይን አስፋፋ እናም
በ፲፯ ም.ዓ. ቤተመቅደስን እንደገና መገንባት
ጀመረ። ኢየሱስ በህጻንነቱ በእዚህ ቀረበ (ሉቃ.
፪፥፳፪–፴፱)።
ረ. በ፲፪ አመቱ ኢየሱስ በቤተመቅደስ አስተማረ (ሉቃ.
፪፥፵፩–፶)።
ሰ. ኢየሱስ ቤተመቅደስን አጸዳ (ማቴ. ፳፩፥፲፪–፲፮፤
ዮሐ. ፪፥፲፫–፲፯)።
ሸ. ኢየሱስ በተለያዩ ጊዜዎች በቤተመቅደስ አስተማረ
(ማቴ. ፳፩፥፳፫–፳፫፥፴፱፤ ዮሐ. ፯፥፲፬–፰፥፶፱)።
ቀ. በቲቶ ስር ሮሜዎች ቤተመቅደስን በ፸ ዓ.ም. ደመ
ሰሱ።
10. ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ኢየሱስ ተሰቃየ፣ ተካደ፣
እናም ታሰረ (ማቴ. ፳፮፥፴፮–፵፮፤ ሉቃ. ፳፪፥፴፱–
፶፬)።
11. ደብረ ዘይት ተራራ
ሀ. ኢየሱስ የኢየሩሳሌም ቤተመቅደስ መደምሰስን አስ
ቀድሞ ነገረ። ስለዳግም ምፅዓት ደግሞም ተናገረ

(ማቴ. ፳፬፥፫–፳፭፥፵፮፤ ደግሞም ጆ. ስ.—ማቴ
ተመልከቱ)።
ለ. ከእዚህ ቦታ ኢየሱስ ወደ ሰማይ አረገ (የሐዋ. ፩፥፱–
፲፪)።
ሐ. በጥቅምት ፳፬ ቀን ፲፰፻፵፩ (እ.አ.አ.)፣ ሽማግሌው
ኦርሰን ሀይድ ቅዱስ ምድርን ለአብርሐም ልጆች
በዳግም መመለስ ቀደሰ።
12. የግዮን ምንጭ ሰለሞን እንደንጉስ ተቀባ (፩ ነገሥ.
፩፥፴፰–፴፱)። ሕዝቅያስ ከምንጩ ወደ ከተማው ውሀ
ለማምጣት መንገድ አስቆፈረ (፪ ዜና ፴፪፥፴)።
13. የውኃው በር ዕዝራ የሙሴን ህግ ለህዝቡ አነበበ እናም
ተረጎመ (ነሀ. ፰፥፩–፰)።
14. ሄኖም ሸለቆ ልጅ ከመሰዋት በተጨማሪ የሀሰት ጣዖት
ሞሎክ አመለኩት (፪ ነገሥ. ፳፫፥፲፤ ፪ ዜና ፳፰፥፫)።
15. የቀያፋ ቤት ኢየሱስ በቀያፋ ቤት ተወሰደ (ማቴ.
፳፮፥፶፯–፷፰)። ጴጥሮስ ኢየሱስን ያውቅ እንደነበረ
ካደ (ማቴ. ፳፮፥፷፱–፸፭)።
16. ታላቅ አዳራሽ በባህል ይህ ኢየሱስ የፋሲካ ምግብን የበ
ላበት እና ቅዱስ ቁርባንን የጀመረበት ቦታ ነው (ማቴ.
፳፮፥፳–፴)። የሐዋሪያትን እግሮች አጠበ (ዮሐ. ፲፫፥፬–
፲፯) እናም አስተማራቸው (ዮሐ. ፲፫፥፲፰–፲፯፥፳፮)።
17. የሄሮድስ ቤተመንግስት ክርስቶስ በሄሮድስ ፊት
ቀረበ፣ ምናልባት በእዚህ ቦታ (ሉቃ. ፳፫፥፯–፲፩)።
18. ኢየሩሳሌም (የማይታወቅ ቦታ)
ሀ. መልከ ጼዴቅ እንደ ሳሌም ንጉስ ገዛ (ዘፍጥ.
፲፬፥፲፰)።
ለ. ንጉስ ዳዊት የኢያቡሳውያን ከተማን አሸነፈ
(፪ ሳሙ. ፭፥፯፤ ፩ ዜና ፲፩፥፬–፯)።
ሐ. በ፭፻፹፯ ም.ዓ. ከተማው በባቢሎን ተደመሰሰ
(፪ ነገሥ. ፳፭፥፩–፲፩)።
መ. በበዓለ ኀምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ ብዙዎችን ሞላ
(የሐዋ. ፪፥፩–፬)።
ሠ. ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ታሰሩ እናም በሸንጎዎች ፊት
ቀረቡ (የሐዋ. ፬፥፩–፳፫)።
ረ. ሐናንያ እና ሰጲራ ለጌታ ዋሹ እናም ሞቱ (የሐዋ.
፭፥፩–፲)።
ሰ. ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ታሰሩ፣ ነገር ግን መልአክ ከእ
ስር ቤት አዳናቸው (የሐዋ. ፭፥፲፯–፳)።
ሸ. ሐዋሪያት ሰባት ሰዎች እንዲረዷቸው መረጡ
(የሐዋ. ፮፥፩–፮)።
ቀ. የእስጢፋኖስን ምስክርን አይሁዶች አስወገዱ፣
እናም እስኪሞት ድረስ ተወገረ (የሐዋ. ፮፥፰–
፯፥፷)።
በ. ያዕቆብ ሰማዕት ሆነ (የሐዋ. ፲፪፥፩–፪)።
ተ. መልአክ ጴጥሮስን ከእስር ቤት አወጣው (የሐዋ.
፲፪፥፭–፲፩)።
ቸ. ሐዋሪያት የግርዘት ጉዳይን ወሰኑ (የሐዋ. ፲፭፥፭–
፳፱)።
ኃ. በቲቶ ስር ሮሜዎች ቤተመቅደስን በ፸ ዓ.ም. ደመ
ሰሱ።

ፉጥ

24

ቤርያ

22

21

ቀሬና

ቀኒዶስ

ፍጥሞ

17

ረ

ብላክ ባህር

ቢታንያ
ገላትያ

ጳንጦስ

ሰ

ባ ህ ር

ሩድ

ግ ብ ፅ

እስክንድርያ

10

አንጾኪያ
ሉድ ፍርግያም
13
ሰምርኔስ
ኢቆንዮን
15
ኤፌሶን
ልስጥራ
ጲስድያ
12
11
14 ሎዶቅያ
ጵንፍልያም
ደርቤ
16 ሚሊጢን
ጴርጌ
ሉቅያ
ሙራ

እስያ
ሚስያ
ፐርጋሙም

18

መልካም ወደብ

የመጀመሪያ ጉዞ
ሁለተኛ ጉዞ
ሶስተኛ ጉዞ
ወደ ሮሜ ጉዞ

ካርታ

19

ጢሮአዳ

ኪዩ

ቀርጤስ

አቴና

ሳሞጥራስ

ፊልጶስ

ሠ

5

ጳፉ

ጢሮስ

0

አንጾኪያ

200

300

400

ፕቶሌማስ
ሰማርያ 4
ኢየሩሳሌም
2

6

ደማስቆ

ኪሎ ሜትር
100

1

ሲዶን

ስልማና

7

ጠርሴስ

ቂሣርያ
3 ኢዮጴ
ጋዛ

9

ቆጵሮስ

8

ሸ

ቀጰዶቅያ

ያ

የ ሜ ድ ት ሬ ኒ ያ ን

ቆሮንቶስ

23

20

መቄዶንያ

ተሰሎንቄ

25

መ

ፎኒሲ

ሰ

ሰራኩስ

ሬጊዩም

ፑቲዮሉስ

መላጥያ
(ማልታ)

26

አፍዩስ ፋሩስ

ሮሜ
27
ሦስት ማደሪያ

ጣልያን

ሐ

አካይያ

ለ

ሶርያ

➢

ና

ሬ

ቀ

ሀ

4

3

2

1

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች
፪፻፶፰

13. የሐዋርያው ጳውሎስ የሚስዮን ጉዞ

1. ጋዛ ፊልጶስ ወደ ጋዛ ሲጓዝ ስለክርስቶስ ሰበከ እናም
ኢትዮጵያዊ ጃንደረባን አጠመቀ (የሐዋ. ፰፥፳፮–፴፱)።
2. ኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ስለነበሩት ድርጊቶች ካርታ 12ን
ተመልከቱ።
3. ኢዮጴ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ለአህዛቦች ንስሀ የመግባት ስጦ
ታን እንደሰጠ ራዕይ ተቀበለ (የሐዋ. ፲፤ ፲፩፥፭–፲፰)። ጴጥ
ሮስ ጣቢታን ከሞት አስነሳ (የሐዋ. ፱፥፴፮–፵፪)።
4. ሰማርያ ፊልጶስ በሰማርያ ውስጥ ሰበከ (የሐዋ. ፰፥፭–፲፫)፣
እናም ጴጥሮስ እና ዮሐንስ በኋላም በእዚህ ቦታ አስተማሩ
(የሐዋ. ፰፥፲፬–፳፭)። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ከሰጡ በኋላ፣
አስማተኛው ስምዖን ይህን ስጦታ ከእነርሱ ለመግዛት ፈለገ
(የሐዋ. ፰፥፱–፳፬)።
5. ቂሣርያ መልአክ ለመቶ አለቃው ቆርኔሌዎስ ካገለገለ በኋላ፣
ጴጥሮስ እንዲጠመቅ ፈቀደለት (የሐዋ. ፲)። በእዚህ ቦታ
ጳውሎስ በአግሪጳ ፊት ተከራከረ (የሐዋ. ፳፭–፳፮፤ ደግሞም
ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፳፬–፳፭)።
6. ደማስቆ ኢየሱስ ለሳዖል ታየ (የሐዋ. ፱፥፩–፯)። ሐናንያ ሳዖል
ለማየት እንዲችል ካደረገ በኋላ፣ ሳዖል ተጠመቀ እናም አገ
ልግሎቱን ጀመረ (የሐዋ. ፱፥፲–፳፯)።
7. አንጾኪያ (በአሶር ውስጥ) በእዚህ ቦታ ደቀመዛሙርት ለመ
ጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን ተብለው ተጠሩ (የሐዋ. ፲፩፥፳፮)።
አጋቦስ ስለርዓብ ተነበየ (የሐዋ. ፲፩፥፳፯–፳፰)። በአንጾኪያ
ስለግርዘት በሚመለከት ጥል ተጀመረ (የሐዋ. ፲፬፥፳፮–፳፰፤
፲፭፥፩–፱)። በአንጾኪያ ጳውሎስ ከሲላስ፣ በርናባስ፣ እና ይሁዳ
በርስያን ጋር ሁለተኛውን ሚስዮን ጀመረ (የሐዋ. ፲፭፥፳፪፣
፴፣ ፴፭)።
8. ጠርሴስ የጳውሎስ ቤት ከተማ፤ ጳውሎስ በወንድሞች ህይ
ወቱን ለመጠበቅ ወደ እዚህ ተልኮ ነበር (የሐዋ. ፱፥፳፱–፴)።
9. ቆጵሮስ ከተሰደደ በኋላ፣ አንዳንድ ቅዱሳን ከእዚህ ምድር ሸሹ
(የሐዋ. ፲፩፥፲፱)። ጳውሎስ በመጀመሪያው የሚስዮን ጉዞው
በቆጵሮስ በኩል ተጓዘ (የሐዋ. ፲፫፥፬–፭)፣ በኋላም በርናባስና
ማርቆስ በእዚህ ተጓዙ (የሐዋ. ፲፭፥፴፱)።
10. ጳፉ ጳውሎስ በእዚህ ቦታ አስማተኛን ረገመ (የሐዋ. ፲፫፥፮–
፲፩)።
11. ደርቤ ጳውሎስ እና በርናባስ በዚህ ከተማ ወንጌልን ሰበኩ
(የሐዋ. ፲፬፥፮–፯፣ ፳–፳፩)።

12. ልስጥራ ጳውሎስ አካለ ስንኩልን ሲፈውስ፣ እርሱ እና በር
ናባስ እንደ አምላኮች ሰላምታ ተሰጣቸው። ጳውሎስ ተናገረ
እናም የሞተ መሰላቸው ነገር ግን ተነሳ እናም መስበክን ቀጠለ
(የሐዋ. ፲፬፥፮–፳፩)። የጢሞቴዎስ ቤት (የሐዋ. ፲፮፥፩–፫)።
13. ኢቆንዮን በመጀመሪያው ሚስዮናቸው፣ ጳውሎስ እና በር
ናባስ በእዚህ ቦታ ሰበኩ እናም ለመወገር አስፈራርተዋቸው
ነበር (የሐዋ. ፲፫፥፶፩–፲፬፥፯)።
14. ሎዶቅያ እና ቈላስይስ ሎዶቅያ ጳውሎስ ከጎበኛቸው እና
ደብዳቤ ከተቀበለባቸው የቤተክርስቲያኗ ቅርንጫፎች አንዱ
ነው (ቄላ. ፬፥፲፮)። በዮሐንስ ራዕይ ውስጥ ከተጠቀሱት ሰባት
ከተማዎች አንዱም ነው (ሌሎቹም ኤፌሶን፣ ሰምርኔስ፣
ጴርጋሞን፣ ትያጥሮን፣ ሰርዴስ፣ እና ፊልድልፍያ ናቸው፣
ራዕ. ፩፥፲፩ ተመልከቱ)። ቈላስይስ ከሎዶቅያ በ ፲፰ ኪሎ
ሜትር ወደ ምስራቅ ይገኛል። ጳውሎስ በእዚህ ለሚኖሩት
ቅዱሳን ጻፈ።
15. አንጾኪያ (በጲስድያ ውስጥ) በመጀመሪያው ሚስዮናቸው፣
ጳውሎስና በርናባስ አይሁዶችን ክርስቶስ ከዳዊት ዘር እንደ
መጣ አስተማሩ። ጳውሎስ ወንጌሉን ለእስራኤል አቀረበ፣
ከእዚያም ለአህዛብ አቀረበ። ጳውሎስ እና በርናባስ ተሰደዱ
(የሐዋ. ፲፫፥፲፬–፶)።
16. ሚሊጢን በሶስተኛው ሚስዮኑ ላይ እያለ፣ ጳውሎስ የቤተክ
ርስቲያኗን ካህናት “ጨካኞች ተኩላዎች” በመንጋዎች መካ
ከል እንደሚገቡ አስጠናቀቀ (የሐዋ. ፳፥፳፱–፴፩)።
17. ፍጥሞ በዮሐንስ ራዕይ ውስጥ የነበሩትን ራዕዮች በተቀበለበት
ጊዜ ዮሐንስ በእዚህ ደሴት ላይ እስረኛ ነበር (ራዕ. ፩፥፱)።
18. ኤፌሶን አጵሎስ በእዚህ ቦታ በሀይል ሰበከ (የሐዋ. ፲፰፥፳፬–
፳፰)። ጳውሎስ፣ በሶስተኛው ሚስዮን፣ በኤፌሶን ውስጥ ለሁ
ለት አመት አስተማረ፣ ብዙ ሰዎችን ቀየረ (የሐዋ. ፲፱፥፲፣
፲፰)። በእዚህም መንፈስ ቅዱስ ስጦታን እጆችን በመጫን ሰጠ
(የሐዋ. ፲፱፥፩–፯) እናም ክፉ መንፈሶችን ከማስወጣት በተጨ
ማሪ ብዙ ታዕምራቶችን ሰራ (የሐዋ. ፲፱፥፰–፳፩)። አርጤምስ
በጳውሎስ ላይ ብጥብጥ አመጣ (የሐዋ. ፲፱፥፳፪–፵፩)። የዮሐ
ንስ ራዕይ መፅሐፍ ክፍልም በኤፌሶን ስላለው ቤተክርስቲያን
ነው (ራዕ. ፩፥፲፩)።
19. ጢሮአዳ ጳውሎስ በእዚህ ቦታ በሁለተኛው ሚስዮን በሚ
ጓዙበት ጊዜ፣ እርዳታ የሚጠይቅ ሰው በመቄዶንያ ውስጥ
27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

በራዕይ አየ (የሐዋ. ፲፮፥፱–፲፪)። ለሶስተኛው ሚስዮን በእ
ዚህ ቦታ እያለ፣ ጳውሎስ አውጤኪስን ከሞት አስነሳ (የሐዋ.
፳፥፮–፲፪)።
ፊልጶስ ጳውሎስ፣ ሲላስ፣ እና ጢሞቴዎስ ሉድ የምት
ባል ሴትን ቀየሩ፣ ክፉ መንፈስን አስወጡ፣ እናም ተደበ
ደቡ (የሐዋ. ፲፮፥፲፩–፳፫)። ከእስር ቤት ለማምለጥ መለኮ
ታዊ እርዳታ ተቀበሉ (የሐዋ. ፲፮፥፳፫–፳፮)።
አቴና ጳውሎስ፣ ወደ አቴና በሄደው በሁለተኛው ሚስዮኑ፣
በማርስ ኮረብታ (አርዮስፋጎስ) ላይ “ስለማይታወቅ አምላክ”
ሰበከ (የሐዋ. ፲፯፥፳፪–፴፬)።
ቆሮንቶስ ጳውሎስ ለሁለተኛ ሚስዮኑ ወደ ቆሮንቶስ ሄደ፣ በእ
ዚህም ከአቂላ ና ከጵርስቅላ ጋር ኖረ። በእዚህም ሰበከ እናም
ብዙ ሰዎችን አጠመቀ (የሐዋ. ፲፰፥፩–፲፰)። ከቆሮንቶስ፣
ጳውሎስ ወደ ሮሜ መልእክትን ጻፈ።
ተሰሎንቄ ጳውሎስ በሁለተኛው የሚስዮን ጉዞው በእዚህ ቦታ
ሰበከ። የሚስዮን ቡድኑ አይሁዶች ደህንነታቸውን ካስፈራሯ
ቸው በኋላ ወደ ቤርያ ሄዱ (የሐዋ. ፲፯፥፩–፲)።
ቤርያ ጳውሎስ፣ ሲላስ፣ እና ጢሞቴዎስ በጳውሎስ ሁለተኛ
ጉዞ የሚያስተምሯቸው ልዑል ነፍሶችን አገኙ (የሐዋ. ፲፯፥፲–
፲፫)።
መቄዶንያ ጳውሎስ በሁለተኛው እና በሶስተኛው ጉዞው በእ
ዚህ ቦታ አስተማረ (የሐዋ. ፲፮፥፱–፵፤ ፲፱፥፳፩)። ጳውሎስ
ለእርሱ እና በኢየሩሳሌም ላሉት ደሀ ቅዱሳን ለሰጡት ለመ
ቄዶንያ ቅዱሳንን ደግነታቸውን አመሰገናቸው (ሮሜ ፲፭፥፳፮፤
፪ ቆሮ. ፰፥፩–፭፤ ፲፩፥፱)።
መላጥያ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሲሄድ በእዚህ ደሴት ላይ መርከቡ
ተሰበረ (የሐዋ. ፳፮፥፴፪፤ ፳፯፥፩፣ ፵፩–፵፬)። በእባብ ቢነከ
ስም አልተጎዳም እናም በመላጥያ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ
(የሐዋ. ፳፰፥፩–፱)።
ሮሜ ጳውሎስ በቤት ውስጥ ታስሮ እያለ ለሁለት አመት በእዚህ
ቦታ ሰበከ (የሐዋ. ፳፰፥፲፮–፴፩)። በሮሜ ውስጥ ታስሮ እያለ
መልእክቶች፣ ወይም ደብዳቤዎች፣ ለኤፌሶን፣ ለፊልጵስዩስ፣
እና ቈላስይስ እናም ለጢሞቴዎስና ለፊልሞና ጻፈ። ጴጥሮስ
የመጀመሪያ መልእክቱን ኔሮ ክርስቲያኖችን በ፷፬ ዓ.ም. ካሳ
ደደ በኋላ ምናልባት ሮሜ ከሆነው “ከባቢሎን” ጻፈ። ጴጥሮስ
እና ጳውሎስ በእዚህ ቦታ ሰማዕት እንደሆኑ ይታመናል።

፪፻፶፱
የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

፪፻፷

14. የቅዱስ ምድር ከፍታ
ሀ

ለ

ሐ

መ

ከደቡብ ወደ ሰሜን አቅጣጫ
ሰ

➢

ረባት (አማን)
1076 ሜ

1

ኢየሩሳሌም
774 ሜ

የሜድትሬኒያን
ባህር መጠን

ዮርዳኖስን በምስራቅ በኩል
የሚያቋርጥ መሬት

ሼፌላህ

378 ሜ አካባቢ

0ሜ

ኢያሪኮ

-252 ሜ

2

3

የይሁዳ ተራራማው
አገር

የሞት ባህር
ዝቅታ

ከ600–900ሜ

የሞት ባህር መነሻ
-817 ሜ

-397 ሜ

4

ኪሎ ሜትር (በግምት)
0

32

64

96

ከምስራቅ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ

➢

128

አርሞንዔም ተራራ

ገሪዛን ተራራ

2814 ሜ

868 ሜ

ሰ
የሞሪያ ተራራ

ጌባል ተራራ

744 ሜ

የሜድትሬኒያን
ባህር መጠን

ታቦር ተራራ

የፅዮን ተራራ
774 ሜ ደብረ ዘይት
ተራራ

5

588 ሜ

938 ሜ

የጊልቦዓ ተራራ
502 ሜ

811 ሜ

0ሜ

የሞት ባህር
ዝቅታ

6

-397 ሜ

7

ኢየሩሳሌም

ኢያሪኮ

774 ሜ

-252 ሜ

የገሊላ ባህር
-210 ሜ

ሁሌኽ ሀይቅ
67 ሜ

8

ኪሎ ሜትር (በግምት)
0

56

112

*የመሬት አቀማመጥ የሚያሳይ ካርታ በከፍተኛው ላይ ያለውን ልዩነት ለማሳየት ተጎልቷል።

168

224

፪፻፷፩

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

ዝርዝር

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች ዝርዝር
የካርታዎች ዝርዝር በካርታዎች ላይ አንድ ቦታን ለማግኘት ይረዳችኋል። እያንዳንዱ ቦታ የካርታ ቁጥር እና መጠቆ
ሚያ በቁጥር እና በፊደል የተሰራ ነው። ለምሳሌ ረባት (አማን) 1:መ5 ተሰጥቷል፤ ይህም ካርታ 1፣ አራት መአዘን መ5
ማለት ነው። የቦታዎቹ ሌላ ስም በቅንፎች ውስጥ ተዘርዝረዋል፣ ለምሳሌ፣ ረባት (አማን)። ከስም በኋላ የሚገኝ የጥ
ያቄ ምልክት በካርታው ላይ የሚታየው ቦታ ትክክል እንደሆነ የሚገመትበት እንጂ እርግጠኛ እንዳልሆነ ያመለክታል።
ሀስሞኔአን ቤተ መንግስት፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሐ5
ሁለቱ ወንዞች መካከል (ሐራን),
9:ሠ2
[የ]ሁሌኽ ሀይቅ (የማሮን ውኃ),
10:ሐ2, 14:ሐ6
[የ]ሁሌኽ ሸለቆ, 1:ሐ2, 11:ሐ2
[የ]ሂስፓኛ ክልል, 8:ሀ2
ሄሊኦፖሊስ (ኦን), 2:ሀ3
[የ]ሄሮድስ ቤተመንግስት፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ለ5
ሄኖም ሸለቆ፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ለ7
[የ]ሕዝቅያስ ዋሻ፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:ሐ6
[የ]ሖር ሰዎች, 9:ሠ2
[የ]ሖር ተራራ, 2:መ2
ለኪሶ, 1:ለ6, 3:ለ6, 4:ለ4, 10:ለ7
[የ]ሉቅያ ክልል, 13:ረ2
[የ]ሉድ ክልል, 13:ሠ2
ሊቢያ, 8:ለ3, 13:ሐ4
[የ]ሊቢያ በረሀ, 9:ለ4
ሊባኖስ ተራራ, 1:ሐ1, 10:ሐ1,
11:ሐ1
[የ]ሊታኒ ወንዝ, 1:ሐ1, 10:ሐ1,
11:ሐ2
ሌሳ (ዳን), 10:ሐ2
ልስጥራ, 13:ሰ2
ሎዛ (ቤቴል), 10:ለ5
ሎዶቅያ, 13:ረ2
ሐሴቦን, 4:ሐ4
ሐራን (ሁለቱ ወንዞች መካከል),
9:ሠ2
መሃናይም, 10:ሐ5
መላጥያ (ማልታ), 13:ለ3
መልካም ወደብ, 13:ሠ3
መልካም ደጅ, 12:ሐ4
መስጼጦምያ, 8:መ3, 9:ሠ2

[የ]መቄዶንያ ክልል, 7:ሀ2, 8:ሐ2,
13:መ1
[የ]መቅደስ ደረጃዎች፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:መ5
መጊዶ, 1:ለ3, 3:ለ3, 4:ለ2, 6:ለ3,
9:መ3, 10:ለ3
መጌዶል, 11:ሐ3
ሙራ, 13:ረ2
[ወደ] ሙት ባህር የሚመራ
መንገድ, 12:ሐ8
[የ]ሙት ባህር (የጨው ባሕር),
1:ሐ7, 2:መ1, 3:ሐ6, 4:ሐ4,
9:መ4, 10:ሐ6, 11:ሐ7,
14:ሀ7, 14:ሐ3
[የ]ሙት ባህር ዝቅተኛ ቦታ, 14:ሐ3
[የ]ሙት ባህር ዝቅታና ከፍታ,
14:ሀ7, 14:ሐ3
ሚሊጢን, 13:ሠ2
[የ]ሚስያ ክልል, 13:ሠ1
[የ]ማልታ ደሴት, 13:ለ3
ማራ, 2:ለ3
[የ]ማሮን ውኃ (የሁሌኽ ሀይቅ),
10:ሐ2
[የ]ሜድትሬኒያን (ታላቅ፣
ከፍተኛው) ባህር, 1:ሀ4, 2:ለ1,
3:ሀ3, 4:ሀ3, 5:ሀ3, 6:ሀ3,
7:ሀ3, 8:ለ3, 9:ለ3, 10:ሀ4,
11:ሀ5, 13:መ3, 14:ሀ2, 14:ሀ6
[የ]ሜድትሬኒያን ባህር ዝቅታና
ከፍታ, 14:ሀ2, 14:ሀ6
ማኬሩስ, 11:ሐ7
ማይሲኔአ, 5:ሀ2
ሜምፎስ (ኖፍ), 2:ሀ3, 5:ለ4,
6:ለ3, 7:ሀ3, 8:ሐ3
ሜር ኢንተርኑም (ታላቅ ከፍተኛው
የሜድትሬኒያን ባህር), 8:ለ3
ሜድባ, 4:ሐ4
ሜዶናዊ ግዛት, 6:መ3
[የ]ምስራቅ (የበታች) ባህር, 5:ሐ4,
6:ሐ4
[የ]ምስራቅ ምድረበዳ, 2:መ2
ምናሴ፣ ጎሳ, 3:ለ4, 3:መ2
[የ]ምድረበዳ ስፍራ, 2:ሐ4

[የ]ምድያም ክልል, 2:መ4, 9:ሠ4
[የ]ሞሪያ ተራራ, 14:ለ6
[የ]ሞሬ ኮረብታ, 1:ሐ3, 10:ሐ3
[የ]ሞአብ ሜዳ, 1:ሐ6, 11:ሐ6
[የ]ሞአብ ክልል, 1:መ7, 2:መ1,
3:መ7, 4:ሐ5, 10:መ7
ሦስት ማደሪያ, 13:ለ1
ረባት (አማን), 1:መ5, 3:መ5,
10:መ5, 14:መ2
[የ]ሩድ ደሴት, 9:ለ3, 13:ሠ3
ራምሴ (ታኒስ), 2:ለ2
ራፊዲም, 2:ሐ4
ራፋቃ, 2:ሐ4
ሬጊዩም, 13:ለ2
[የ]ሮቤል ጎሳ, 3:ሐ6
ሮሜ, 8:ለ2, 13:ሀ1
[የ]ሰለሞን ሰቀላ፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:መ4
[የ]ሰሌሆም መጠመቂያ ገንዳ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሐ7
ሰማርያ, 1:ለ4, 5:ለ3, 10:ለ4,
11:ለ5, 13:ሸ3
[ወደ] ሰማርያ የሚመራ መንገድ,
12:ለ1
[የ]ሰማርቲያ ክልል, 8:ሐ1
[የ]ሰማርያ ክልል, 1:ለ4, 10:ለ4,
11:ለ4
ሰምርኔስ, 13:ሠ2
ሰራኩስ, 13:ለ2
ሰራፕታ, 11:ለ1
ሰናዖር (ባቢሎን), 9:ሰ3
[የ]ሰዶም እና የገሞራ አካባቢ,
10:ሐ8
ሰገነት፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ለ6
ሱሳ, 6:ሐ3, 7:ለ3, 9:ሰ3
[የ]ሱሳ በር፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:መ4
[የ]ሱር ምድረበዳ, 2:ሐ2

ዝርዝር

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

ሱኮት፣ በእስራኤል ውስጥ, 3:ሐ4,
4:ሐ3
ሱኮት፣ በግብፅ ውስጥ, 2:ለ2
[የ]ሱዌዝ የባህር ሰሌጣ, 2:ለ4
[የ]ሲና ተራራ (ኮሬብ), 2:ሐ4,
9:መ4
[የ]ሲና ምድረበዳ, 2:ሐ4
[የ]ሲን ምድረበዳ, 2:ሐ3
ሲካር, 11:ለ5
ሲዶን, 1:ሐ1, 9:መ3, 10:ለ1,
11:ለ1, 13:ሸ3
ሳሌም, 11:ሐ4
ሳሌም (ኢየሩሳሌም), 9:መ3
ሳሞጥራስ ደሴት, 13:ሠ1
ሳቢላኒስ፣ ክልል, 11:መ1
ሴሎ, 3:ለ5, 4:ሐ3, 10:ሐ5
ሴኬም, 3:ለ4, 4:ሐ3, 10:ለ4
ስልማና, 13:ሰ3
[የ]ስምዖን ጎሳ, 3:ሀ7
[የ]ሶሬቅ ወንዝ, 1:ለ6, 10:ሀ6,
11:ሀ6
[የ]ሶርያ ክልል, 6:ለ3, 8:ሐ3,
9:መ3, 11:ሐ2, 13:ሸ3
ስፓርታ, 6:ሀ2, 7:ሀ2
[የ]ሼረን ሜዳ, 1:ለ4, 10:ለ4,
11:ለ5
ሼፌላህ, 1:ለ6, 10:ለ6, 14:ለ2

ቄድሮን ሸለቆ፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:መ6
ቅፍርናሆም, 11:ሐ3
ቆሮንቶስ, 13:መ2
ቆጵሮስ (ኪቲም) ደሴት, 8:ሐ3,
9:ሐ3, 13:ሰ3

ቀሬና, 13:መ3
[የ]ቀሬና ክልል, 13:ሰ2
ቀርሜሎስ ተራራ, 1:ለ3, 3:ለ3,
4:ለ2, 10:ለ3, 11:ለ3
ቀርጤስ (ከፍቶር) ደሴት, 8:ሐ3,
9:ሀ3, 13:ሠ3
ቀኒዶስ, 13:ሠ2
ቀይ ባሕር, 2:መ4, 5:ለ4, 6:ለ4,
7:ለ4, 8:ሐ4, 9:መ4
[የ]ቀያፋ ቤት፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:ለ6
[የ]ቀጰዶቅያ ክልል, 13:ሸ2
ቂሣርያ, 11:ለ4, 13:ሸ3
ቂርሐራሴት, 10:ሐ7
[የ]ቂሶን ወንዝ, 1:ለ3, 10:ለ3,
11:ለ3
ቃና, 11:ሐ3
ቃዴስ በርኔ, 2:ሐ2, 3:ሀ8, 4:ሀ6

በሬማት ዘገለዓድ, 3:መ3, 4:ሐ2
[የ]በሳን ክልል, 1:መ2, 10:ሐ2
በውሀ የተከበበ ሲና, 2:ሐ3
በግ በር፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ሐ4
ቢታንያ, 11:ለ6
[ወደ] ቢታንያ የሚመራ መንገድ,
12:መ6
[የ]ቢታንያ ክልል, 13:ረ1
[የ]ቢንያም ጎሳ, 3:ሀ5
ባሶራ, 4:ሐ6
ባቢሎን, 5:ሐ3, 6:ሐ3, 7:ለ3, 9:ረ3
ባቢሎን (ሰናዖር), 9:ሰ3
[የ]ባቢሎን ክልል, 9:ረ3
[የ]ባቢሎን ግዛት፣ አዲስ, 6:ለ3
ቤርሳቤህ, 1:ለ7, 2:ሐ1, 3:ለ7,
4:ለ5, 9:መ4, 10:ለ7, 11:ሀ8
ቤርያ, 13:መ1
ቤተ ልሔም, 1:ለ6, 3:ለ6, 4:ለ4,
10:ለ6, 11:ለ6
[ወደ] ቤተ ልሔም የሚመራ
መንገድ, 12:ሀ7
[የ]ቤተመቅደስ ጫፍ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:መ5
ቤተ ሳይዳ, 11:ሐ3
[የ]ቤተ ሳይዳ የረጋ ውሀ ፈሳሽ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሐ3
ቤተ ራባ, 11:ሐ6
ቤተ ፋጌ, 11:ለ6
ቤተመቅደስ፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ሐ4
ቤቴል (ሎዛ), 3:ለ5, 4:ሐ4, 10:ለ5,
11:ለ6
ቤትሳን, 3:ሐ3, 4:ሐ3, 10:ሐ4
ቤዜጣ, 12:ለ3
ብሪታንያ ክልል, 8:ሀ1
[የ]ቦሦር ወንዝ, 1:ሀ7, 10:ሀ7,
11:ሀ8
ተሰሎንቄ, 8:ሐ2, 13:መ1

፪፻፷፪
ታላቅ (የከፍተኛው ሜድትሬኒያን)
ባህር, 1:ሀ4, 2:ለ1, 3:ሀ3, 4:ሀ3,
5:ሀ3, 6:ሀ3, 9:ለ3, 10:ሀ4,
11:ሀ5, 14:ሀ2, 14:ሀ6
[የ]ታቦር ተራራ, 1:ሐ3, 3:ሐ3,
4:ሐ2, 10:ሐ3, 11:ሐ3,
14:ሐ6
[የ]ታችኛው ባህር (የምስራቅ
ባህር፣ ፋርሳዊው ባህር ሰሌጣ),
5:ሐ4, 6:ሐ4, 7:ለ4, 8:መ4,
9:ሸ3
ታኒስ (ራምሴ), 2:ለ2
[የ]ታይግረስ ወንዝ, 5:ሐ2, 6:ሐ2,
8:መ3, 9:ሰ3
ቴቁሔ, 10:ለ6
ቴቢስ, 5:ለ4, 6:ለ4, 7:ሀ4, 8:ሐ4
ትሮይ, 9:ለ2, 6:ሀ2, 7:ሀ2
ነነዌ, 5:ሐ2, 9:ረ2
[የ]ናባ ተራራ, 1:ሐ6, 2:መ1,
3:ሐ6, 4:ሐ4, 10:ሐ6, 11:ሐ6
[የ]ናባቴአ ክልል, 11:ሐ8
ናዝሬት, 1:ሐ3, 11:ለ3
ናይን, 11:ሐ4
[የ]ናይል ወንዝ, 2:ሀ4, 5:ለ4, 6:ለ4,
7:ሀ4, 8:ሐ4, 9:ሐ4
[የ]ናይል ደለል, 2:ሀ2, 9:ሐ4
[የ]ኔጌቭ ክልል, 1:ለ8, 10:ለ8
ንጉሳዊ በረንዳ፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:ሐ5
[የ]ንፍታሌም ጎሳ, 3:ሐ2
አማሌቅ፣ ክልል, 4:ሀ6
አማን (ራባት), 1:መ5, 10:መ5,
14:መ2
አሞን፣ ክልል, 1:መ6, 3:መ5,
4:መ3, 10:መ6
አስቀሎና (አስከሎና), 1:ሀ6, 3:ሀ6,
4:ሀ4, 10:ሀ6, 11:ሀ6
አስከሎን (አስቀሎና), 11:ሀ6
[የ]አሮኖን ወንዝ, 1:ሐ7, 2:መ1,
3:ሐ6, 4:ሐ5, 10:ሐ7, 11:ሐ7
አሦር, 5:ሐ2, 9:ረ2
[የ]አሴር ጎሳ, 3:ለ2
[የ]አስሩ ከተማ ክልል, 11:መ4
አሶር, 9:ረ2
[የ]አሶር ግዛት, 5:ሐ3

፪፻፷፫

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

አዞር (በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሶር
ነው), 3:ሐ2, 4:ሐ2, 10:ሐ2
አረብ, 5:ሐ4, 8:መ4
[የ]አረባውያን በረሀ, 9:ረ3
[የ]አረባውያን ባህር, 6:መ4
አሪማቴያ, 11:ለ5
አራል ባህር, 5:መ1, 6:መ1, 7:ሐ2
አራም-ደማስቆ፣ ክልል, 4:መ1
አራራት ተራራ, 9:ረ1
አርሞንዔም, 1:መ1, 3:ሐ1, 4:ሐ1,
10:ሐ1, 11:ሐ1, 14:መ5
አርካድ (አካድ)፣ ክልል, 9:ሰ2
አርጎብ፣ ክልል, 4:ሐ1
አቃሮን, 1:ለ6, 10:ሀ6
[የ]አቃባ ባህረ ሰሌጣ, 2:መ4
አባና፣ ወንዝ, 1:መ1
አቴና, 6:ሀ2, 7:ሀ2, 8:ሐ2, 13:መ2
[የ]አትክልት ስፍራ መቃብር፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ለ3
[የ]አንቶኒያ ትልቅ ምሽግ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሐ3
አንጾኪያ፣ በአሶር ውስጥ, 8:ሐ3,
13:ሸ2
አንጾኪያ፣ በጲስድያ ውስጥ, 13:ረ2
አካይያ፣ የሮሜ ክልል, 8:ሐ2,
13:መ2
አካድ (አርካድ)፣ ክልል, 9:ሰ2
አወኩ, 13:ሰ2
አዛጦን, 1:ሀ6, 3:ሀ5, 4:ለ4, 10:ሀ6,
11:ሀ6
[የ]አድርያ ባህር (አድሪያትክ),
8:ለ2
አፍዩስ ፋሩስ, 13:ለ1
[የ]ኡራርቱ ክልል, 9:ሠ1
[የ]ኢንዱስ ወንዝ, 7:መ3
ኢየሩሳሌም (ሳሌም), 1:ለ6, 2:መ1,
3:ለ5, 4:ሐ4, 5:ለ3, 6:ለ3,
7:ሀ3, 8:ሐ3, 9:መ3, 10:ለ6,
11:ለ6, 13:ሸ3, 14:ለ2, 14:ለ6
ኢየሩሳሌም፣ የከተማዋ ታችኛ ቦታ,
12:ሐ6
ኢየሩሳሌም፣ የከተማዋ ከፍተኛ
ቦታ, 12:ለ6
ኢያሪኮ, 1:ሐ5, 2:መ1, 3:ሐ5,
4:ሐ4, 10:ሐ6, 11:ሐ6,
14:ሀ7, 14:ሐ3

[ወደ] ኢያሪኮ የሚመራ መንገድ,
12:መ6
ኢያቢስ ገለዓድ, 3:ሐ4
ኢይዝራኤል, 4:ሐ2, 10:ለ4
[የ]ኢይዝራኤል (እስድሬሎን)
ሸለቆ, 1:ለ3, 10:ለ3
ኢዮጴ, 1:ሀ5, 3:ሀ5, 4:ለ3, 10:ሀ5,
11:ሀ5, 13:ሸ3
[ወደ] ኢዮጴ የሚመራ መንገድ,
12:ሀ4
[የ]ኢዱሜአ ክልል, 1:ለ8, 10:ለ8,
11:ለ7
ኢጣልያ፣ የሮሜ ግዛት, 8:ለ2,
13:ሀ1
ኤሊም, 2:ሐ3
ኤላ, 1:ለ6, 10:ሀ6, 11:ሀ6
[የ]ኤላም ክልል, 5:ሐ3, 6:ሐ3,
7:ሐ3, 9:ሸ3
[የ]ኤማሁስ መንገድ, 12:ሀ4
ኤሎን, 1:ለ5, 10:ለ5, 11:ለ5
ኤማሁስ, 11:ለ6
[የ]ኤታም ምድረበዳ, 2:ለ3
ኤኢኖን, 11:ሐ4
[የ]ኤዊያውያን ህዝብ, 3:ሐ1
[የ]ኤዶም ክልል, 1:ሐ8, 2:መ2,
4:ሐ7, 10:መ8
ኤፌሶን, 8:ሐ2, 13:ሠ2
[የ]ኤፍራጥስ ወንዝ, 5:ለ3, 6:ለ3,
8:መ3, 9:ሠ2
[የ]ኤፍሬም ጎሳ, 3:ለ5
[የ]እስራኤል መጠመቂያ ገንዳ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሐ4
[የ]እስራኤል ክልል, 4:ለ3
እስክንድርያ, 8:ሐ3, 13:ረ4
[የ]እስያ የሮሜ ግዛት, 8:ሐ2,
13:ረ1
[የ]እስድሬሎን (ኢይዝራኤል)
ሸለቆ, 1:ለ3, 10:ለ3
[የ]እባብ መጠመቂያ ገንዳ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ሀ6
ኦን (ሄሊኦፖሊስ), 2:ሀ3, 9:ሐ4
ከርከሚሽ, 5:ለ2, 6:ለ2, 9:መ2
[የ]ከነዓን ክልል, 2:ሐ1, 9:መ3
ከፍተኛው (ታላቅ የሜድትሬኒያን)
ባህር, 7:ሀ3, 9:ለ3
[የ]ከፍቶር (ቀርጤስ) ደሴት, 9:ሀ3

ዝርዝር
[የ]ኪኔሬት ባህር (ገሊላ), 1:ሐ3,
3:ሐ2, 4:ሐ2, 9:መ3, 10:ሐ3,
11:ሐ3
ኪቲም (ቆጵሮስ) ደሴት, 9:ሐ3
ኪዩ, 13:ሠ2
ካርተጅ, 8:ለ3
[የ]ካስፒየን ባህር, 5:ሐ1, 6:ሐ2,
7:ለ2, 8:መ2, 9:ሰ1
ኬብሮን, 1:ለ6, 2:መ1, 3:ለ6,
4:ለ4, 10:ለ7, 11:ለ7
[የ]ኬጢያውያን ህዝብ, 9:መ2
ኮራዚ, 11:ሐ3
ኮሬብ (ሲና ተራራ), 2:ሐ4, 9:መ4
[ወደ] ኬብሮን የሚመራ መንገድ,
12:ሀ7
[የ]ኮከሱሥ ተራራ, 5:ሐ1, 8:መ2,
9:ረ1
[የ]ውኃው በር፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:ሐ7
ዑር, 5:ሐ3, 9:ሠ2, 9:ሰ3
ዓሳ በር፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ለ3
ዓረባ (የተሰነጠቀ ሸለቆ), 1:ሐ8,
2:መ2, 4:ሐ6, 10:ሐ8
ዓራድ, 2:መ1, 3:ለ7, 4:ለ5
[የ]ዔባል ተራራ, 1:ለ4, 3:ለ4,
4:ሐ3, 10:ለ4, 11:ለ5, 14:ለ6
ዓኮን (አኮ፣ ፕቶሌሚያስ), 1:ለ3,
3:ለ2, 4:ለ2, 10:ለ2, 11:ለ3
ዓይንሮጌል ምንጭ, 12:ሐ7
ዓይንዶር, 10:ሐ3
ዓይንጋዲ, 4:ሐ4, 10:ሐ7
ዔጽዮንጋብር, 2:መ3, 4:ለ8, 9:መ4
[የ]ዘሬድ ወንዝ, 1:ሐ8, 2:መ2,
3:ሐ8, 4:ሐ5, 10:ሐ8, 11:ሐ8
[የ]ዛብሎን ጎሳ, 3:ለ3
[ከ]ዮርዳኖስ አልፎ ያለ የምስራቅ
ከፍ ያለ ጠፍጣፋ ቦታ, 14:መ2
[የ]ዮርዳኖስ ወንዝ, 1:ሐ5, 2:መ1,
3:ሐ5, 4:ሐ3, 10:ሐ5, 11:ሐ5
[የ]ያርሙክ ወንዝ, 1:ሐ3, 10:ሐ3,
11:ሐ3
[የ]ያቦቅ ወንዝ, 1:ሐ5, 3:መ4,
4:መ3, 10:ሐ5, 11:ሐ5

ዝርዝር

የመፅሐፍ ቅዱስ ካርታዎች

[የ]ይሁዳ ምድረበዳ, 1:ለ7, 11:ለ7
ይሁዳ፣ ክልል, 1:ለ6, 11:ለ7
[የ]ይሁዳ ክልል, 5:ለ3, 10:ለ7
[የ]ይሁዳ የኩረብታ አገር, 14:ለ2
ይሁዳ፣ ጎሳ, 3:ሀ6
[የ]ይሳኮር ጎሳ, 3:ሐ3
ደማስቆ, 1:መ1, 9:መ3, 10:መ1,
11:መ1, 13:ሸ3
ደርቤ, 13:ሰ2
ደብረ ዘይት ተራራ, 1:ለ6, 10:ለ6,
11:ለ6, 12:መ5, 14:ለ6
ዱራ, 9:ረ3
[የ]ዳቺያ ክልል, 8:ሐ2
ዳን (ሌሳ), 1:ሐ2, 3:ሐ1, 4:ሐ1,
10:ሐ2
ዳን፣ ጎሳ, 3:ሐ1, 3:ሀ5
ዴቦን, 2:መ1
ዶር, 3:ለ3, 4:ለ2
ዶታይን, 10:ለ4
[የ]ጀርማኒያ ክልል, 8:ለ1

[የ]ጋኡል ክልል, 8:ሀ1
ጋዛ, 1:ሀ6, 2:ሐ1, 3:ሀ6, 4:ሀ4,
10:ሀ7, 11:ሀ7, 13:ሸ4
ጋይ, 2:መ1, 10:ለ5
[የ]ጋድ ጎሳ, 3:ሐ5
[የ]ጌራራ ወንዝ, 1:ሀ7, 10:ሀ7,
11:ሀ7
[የ]ጌሤም ክልል, 2:ሀ2, 9:ሐ4
[የ]ጌሹር ክልል, 4:ሐ3
ጋዳራ, 11:ሐ4
ጌልገላ, 1:ሐ5, 2:መ1, 4:ሐ4
ጌራራ, 10:ሀ7
ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:መ4
ጌት, 3:ሀ6, 4:ለ4, 10:ሀ6
ጌዝር, 4:ለ4
[የ]ግብፅ መንግስት, 6:ሀ3
[የ]ግብፅ ክልል, 2:ሀ2, 5:ለ4, 7:ሀ4,
8:ሐ4, 9:ሐ4, 13:ረ4
[የ]ግብፅ ወንዝ, 2:ሐ2
[የ]ግንብ መጠመቂያ ገንዳ፣
በኢየሩሳሌም ውስጥ, 12:ለ5
ግሪክ, 7:ሀ2
[የ]ግዮን ምንጭ፣ በኢየሩሳሌም
ውስጥ, 12:መ6
ጎልጎታ፣ በኢየሩሳሌም ውስጥ,
12:ለ3

[የ]ገለዓድ ክልል, 1:ሐ4, 10:ሐ4
[የ]ገሊላ ባህር (ኪኔሬት), 1:ሐ3,
3:ለ2, 4:ሐ2, 9:መ3, 10:ሐ3,
11:ሐ3, 14:ለ7
[የ]ገሊላ ከፍተኛ ክልል, 1:ሐ2
[የ]ገሊላ ክልል, 11:ሐ3
ገሊላ የበታች ክልል, 1:ሐ3
[የ]ገላትያ ክልል, 13:ሰ1
[የ]ገሞራ እና የሰዶም አካባቢ,
10:ሐ8
ገሪዛን ተራራ, 1:ለ5, 3:ለ4, 4:ሐ3,
10:ለ5, 11:ለ5, 14:ለ6
ገባዖን, 10:ለ5
[የ]ጊልቦዓ ተራራ, 1:ሐ4, 3:ሐ3,
10:ሐ4, 11:ሐ4, 14:ሐ6
ጊብዓ, 4:ሐ4
ጋትሔፌር, 10:ለ3

ጠርሴስ, 13:ሰ2
ጢሮስ, 1:ለ2, 3:ለ1, 4:ለ1, 9:መ3,
10:ለ1, 11:ለ2, 13:ሸ3
ጢሮአዳ, 13:ሠ2
[የ]ጥቁር ባህር, 5:ለ1, 6:ለ1, 7:ለ2,
8:ሐ2, 9:ሐ1, 13:ረ1
ጥብርያዶስ, 11:ሐ3
[የ]ጨው ባሕር (የሙት ባህር),
1:ሐ7, 2:መ1, 3:ሐ6, 4:ሐ4,
9:መ4

፪፻፷፬
[የ]ጲስድያ ክልል, 13:ረ2
[የ]ጳርጢአን ግዛት, 8:መ3
[የ]ጳንጦስ ክልል, 13:ሰ1
ጳፉ, 13:ሰ3
ጴሬአ, 11:ሐ5
ጴርጌ, 13:ረ2
ጴርጌሙም, 13:ሠ2
[የ]ጵንፍልያም ክልል, 13:ረ2
[የ]ጺን ምድረበዳ, 2:ሐ2
ጺቅላግ, 4:ሐ5
ፅዮን, 14:ለ6
ፊሀሒሮት, 2:ለ3
ፊልድልፍያ, 11:መ6
ፊልጵስዩስ, 13:መ1
ፊልጶስ ቂሣርያ, 11:ሐ2
ፊቶም, 2:ለ2
[የ]ፋራን ምድረበዳ, 2:ሐ3
ፋርሳዊው የባህር ሰሌጣ
(የበታችኛው ባህር), 9:ሸ3
ፋርስ, 5:መ4, 6:መ4
[የ]ፋርፋ ወንዝ, 1:መ1, 10:መ1,
11:መ2
[የ]ፍልስጥኤም ህዝብ, 2:ሐ2
[የ]ፍልስጥኤም ሜዳ, 1:ሀ6, 10:ሀ6
[የ]ፍልስጥኤም ክልል, 4:ለ4
[የ]ፍርግያም ክልል, 13:ረ2
[የ]ፍጥሞ ደሴት, 13:ሠ2
[የ]ፎኒሲያ ክልል, 1:ሐ1, 4:መ1,
9:መ3, 10:ለ1, 11:ለ2, 13:ሸ3
ፑቲዮሉስ, 13:ለ1
ፓኒኤል, 10:ሐ4
ፕቶሌሚያስ (አኮ፣ ዓኮን), 1:ለ3,
11:ለ3, 13:ሸ3

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች
የአስፈላጊ ቦታዎች ፎቶዎች ኢየሱስ የተራመደበትን፣ የመፅሐፍ ቅዱስ ነቢያት የኖሩበትና ያስተማሩበትን፣
እነዚህ
እና ብዙ የቅዱሳት መጻህፍት ድርጊቶች የተከናወኑበትን ቦታዎች ምሳሌ ያሳያሉ።

ማጠቃለያ

ከዚህ በታች የሚገኘው ካርታ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ ፎቶዎችን ቦታ የሚያሳይ ነው። በሚቀጥሉት ገጾች፣ እያንዳ
ንዱ በቁጥር የሚለይ ፎቶ ስለሁኔታው የሚገልጹበት አለው። በዚያ አካባቢ የነበሩ ታላቅ ትርጉም ያላቸው የቅዱሳት
መጻህፍት ድርጊቶች፣ ስለእነዚህ በተጨማሪ ለማንበብ የት ለመሄድ እንድታውቁም ከሚጠቁሙ የቅዱሳት መጻህ
ፍት ጥቅሰቶች ጋር ተዘርዝረዋል።
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

➢

ሰ

አባይ ወንዝ እና ግብፅ
የሲና ተራራ (ኮሬብ) እና የሲና ምድረበዳ
የይሁዳ ምድረበዳ
ቃዴስ በርኔ
የአባቶች አለቃ መቃብር
የይሁዳ ተራራማው አገር
ቤተ ልሔም
ኢየሩሳሌም
የሄሮድስ ቤተመቅደስ
የቤተመቅደስ ደረጃዎች
ደብረ ዘይት ተራራ
ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ
ጎልጎታ
የአትክልት ስፍራ መቃብር
ኢያሪኮ
ሴሎ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ሴኬም
ዶታይን በሰማርያ ውስጥ
ቂሣርያ እና ከሼረን እስከ ቀርሜሎስ ያለው ሜዳ
ኢዮጴ
ኢይዝራኤል ሸለቆ
ታቦር ተራራ
የገሊላ ባህር እና የታላቅ ደስታ ተራራ
ቅፍርናሆም
የዮርዳኖስ ወንዝ
ፊልጶስ ቂሣርያ
ናዝሬት
ዳን
አቴና
ቆሮንቶስ
ኤፌሶን
የፍጥሞ ደሴት

ግሪክ
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2

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፷፰

1. አባይ ወንዝ እና ግብፅ

በአባይ ወንዝ ዳር ያደጉት አትክልቶች። በእንደዚህ አይ
ነት ቦታ፣ የሙሴ እናት ህጻን ወንድ ልጇን ደበቀች።
የግብፅ አብዛኛውን ቦታ የሸፈነው በረሀ ከአትክልቶቹ
በኋላ ይታያሉ።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ምድሩ በግብፅዎስ ተገኝቶ ነበር
(አብር. ፩፥፳፫–፳፭)። አብርሐም ወደ ግብፅ ሄደ
(ዘፍጥ. ፲፪፥፲–፳፤ አብር. ፪፥፳፩–፳፭)። ጆሴፍ ወደ
ግብፅ ተሸጠ፣ መሪ ሆነ፣ እናም ቤተሰቡን ከረሀብ አዳነ
(ዘፍጥ. ፴፯፤ ፴፱–፵፮)። የያዕቆብ ትውልዶች በግብፅ ኖሩ

(ዘፍጥ. ፵፯፤ ዘፀአ. ፩፤ ፲፪፥፵)። የፈርዖን ሴት ልጅ ህጻኑ
ሙሴን በወንዙ ላይ አገኘችው እናም አሳደገችው (ዘፀአ.
፪፥፩–፲)። ሙሴ እስራኤላውያንን ከግብፅ መርቶ አወጣ
(ዘፀአ. ፫–፲፬)። ማርያም፣ ዮሴፍ፣ እና ኢየሱስ ከሄሮድስ
ለማምለጥ ለትንሽ ጊዜ ወደ ግብፅ ሄዱ (ማቴ. ፪፥፲፫–፲፭፣
፲፱–፳፩)። በመጨረሻው ቀናት፣ ግብጻውያን ጌታን ያው
ቃሉ፣ እናም ጌታ ግብፅን ይባርካል (ኢሳ. ፲፱፥፳–፳፭)።
(ቅ.መ.መ. ግብፅ ተመልከቱ።)

፪፻፷፱

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

2. የሲና ተራራ (ኮሬብ) እና የሲና ምድረበዳ

ከእነዚህ ሁሉ የሚታወቁ ተራራዎች የሲና ተራራ ነው።
አንዱ የባህል ቦታም፣ በዚህ ፎቶ የሚታየው ጀቤል ሙሳ
(የሙሴ ተራራ) ነው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ እግዚአብሔር በሙሴ ታየ እናም አስ
ሩን ቃላት ሰጠው (ዘፀአ. ፲፱–፳)። ሙሴ፣ አሮን፣ ሁለቱ
የአሮን ወንድ ልጆች፣ እና ፸ ሽማግሌዎች እግዚአብ
ሔርን አዩ ግንኙነትም ነበራቸው (ዘፀአ. ፳፬፥፱–፲፪)።
እግዚአብሔር ለሙሴ ታቦት የመገንቢያውን መመሪያ

ሰጠው (ዘፀአ. ፳፭–፳፰፤ ፴–፴፩)። እስራኤላውያን አሮን
እንዲሰራላቸው የገፋፉትን የወርቅ ጥጃ አመለኩ (ዘፀአ.
፴፪፥፩–፰)። ኤልያስ ንግስት ኤልዛቤል ከምትኖርበት
ከኢይዝራኤል ሸለቆ ወደ እዚህ ምድር ሸሸ (፩ ነገሥ.
፲፱፥፩–፲፰)። ይህም ኤልያስ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋ
ገረበት ቦታ ነው (፩ ነገሥ. ፲፱፥፰–፲፱)። (ቅ.መ.መ. የሲና
ተራራ ተመልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፸

3. የይሁዳ ምድረበዳ

የይሁዳ ምድረበዳ ከሙት ባህር እየወረደ በኢየሩሳሌም
በስተምስራቅ በኩል ይገኛል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ የይሁዳ ምድረበዳ በመጀመሪያው
ታሪክ ብዙ ዘመናት ውስጥ አስፈላጊ መሸሸጊያ ነበረ።
ዳዊት ከንጉስ ሳዖል ተደበቀ (፩ ሳሙ. ፳፮፥፩–፫)። ኢየ
ሱስ ለአርባ ቀን እና ለአርባ ሌሊት ጾመ (ማቴ. ፬፥፩–፲፩፤

ማር. ፩፥፲፪–፲፫)። ኢየሱስ በይሁዳ ምድረበዳ በኩል ከኢ
የሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ያለውን መንገድ የመልካሙ ሳም
ራዊ ምሳሌ ለመስጠት ተጠቀመበት፣ ምክንያቱም በዚህ
አካባቢ ብቻቸውን የሚጓዙ በቀላል በአደጋ ላይ ስለሚወ
ድቁ ነበር (ሉቃ. ፲፥፳፭–፴፯)። (ቅ.መ.መ. የሙት ባህር
ተመልከቱ።)

፪፻፸፩

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

4. ቃዴስ በርኔ

ይህ ቃዴስ በርኔ የሚገኝበት (ደግሞም ዋዲ ተብሎ የሚ
ጠራው) የታላቁ የበረሀ ሸለቆ የሰሜን ምስራቅ እይታ
ነው። በዝናብ ዘመን በዚህ የሚፈሰው ትንሽ ወንዝ ይህን
በደንብ ውሀ የጠጣ እና የምድረበዳው ፍሬያማ ቦታ አድ
ርጎታል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ይህ ሙሴ ፲፪ ሰዎች የከነዓን ምድ
ርን እንዲሰልሉ የላከበት ቦታ ሳይሆን አይቀርም (ዘኁል.
፲፫፥፲፯–፴)። እስራኤላውያን በምድረበዳ በተንከራተቱ

በት ፵ አመት ውስጥ ለ፴ አመት ይህ ቦታ እንደ ዋና ስፍ
ራቸው ያገለግል ነበር (ዘዳግ. ፪፥፲፬)። ማርያም በዚህ ቦታ
ውስጥ ሞታ ተቀበረች (ዘኁል. ፳፥፩)። የቆሬ አመጽ፣
የህዝቡ ማጉረምረም፣ እና የአሮን በትር እንቡጥ ማፍ
ራት የነበሩት በዚህ ቦታ ነበር (ዘኁል. ፲፮–፲፯)። ከዚ
ህም በሚቀርብ ቦታ ሙሴ ድንጋይን መታና ውሀ መጣ
(ዘኁል. ፳፥፯–፲፩)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፸፪

5. የአባቶች አለቃ መቃብር

በቅዱስ ምድር ውስጥ ከሁሉም በላይ ታዋቂ የሆነው ይህ
ህንጻ፣ በንጉስ ሄሮድስ የተገነባው አብርሐም ቤተሰብ
መቃብር ቦታ እንዲሆን ገዝቶታል ተብሎ በባህል በሚ
ታመንበት በእርሻ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ቦታ ላይ
ነበር (ዘፍጥ. ፳፫)።

ታላቅ ድርጊቶች፥ የሣራ (ዘፍጥ. ፳፫) እና የአብርሐም
(ዘፍጥ. ፳፭፥፱) መቃብር። ይስሐቅ፣ ርብቃ፣ እና ልያ
በእዚህም ተቀብረዋል (ዘፍጥ. ፵፱፥፴–፴፩)። የያዕቆብ
አስካሬን ከግብፅ ወደ ከነዓን መጥቶ በዋሻው ውስጥ ተቀ
ብሯል (ዘፍጥ. ፶)።

፪፻፸፫

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

6. የይሁዳ ተራራማው አገር

የይሁዳ ተራራማው አገር ፳፭ ኪሎ ሜትር ረጅም እና ፳፯
ኪሎ ሜትር የሚሰፋ ነው። አብዛኛው መሬት በድንጋይ
የተሞላ እና ለማረስ አስቸጋሪ ነበር። ተራራዎቹ ፍሬያማ
በሆኑ ምድሮች ባሉት ሸለቆዎች ይከፋፈላሉ። የመጀመ
ሪያው እስራኤላውያን ከሚወሯቸው ለመጠበቅ በመጠ
ቀም በእነዚህ ተራራዎች ውስጥ ይኖሩ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ጌታ ይህን ምድር ለአብርሐም እና

ለዘሩ ቃል ገባ (ዘፍጥ. ፲፫፥፲፬–፲፰፤ ፲፯፥፰)። ሣራ እና
አብርሐም በእርሻ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ቦታ፣
በኬብሮን ተቀበሩ (ዘፍጥ. ፳፫፥፲፱፤ ፳፭፥፱)። ዳዊት ኢየ
ሩሳሌምን ከኢያቡሳውያን መልሶ ያዘ (፪ ሳሙ. ፭፥፬–
፱)። ብዙ የብሉይ ኪዳን ድርጊቶች በእነዚህ ተራራዎች
ላይ ከሌሎች ቦታዎች ሁሉ በላይ እንደተደረጉ ተመ
ዝግበዋል።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፸፬

7. ቤተ ልሔም

ይህ ፎቶ በፊት ለፊት የሚያዩትን በድንጋይ የተሞሉ ተራ
ራዎችን እና የእረኞች ሜዳዎችን እያሳየ፣ ከኋላም የእዚህ
ዘመን የቤተ ልሔም ከተማን ያሳያል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ራሔል ለእዚህ በሚቀርብ ቦታ ነበር
የተቀበረችው (ዘፍጥ. ፴፭፥፲፮–፳)። ሩት እና ቦዔዝ በእ

ዚህ ይኖሩ ነበር (ሩት ፩፥፲፱–፪፥፬)። ዳዊት በእዚህ ተወ
ልዶ እና ንጉስ እንዲሆን ተቀብቶ ነበር (፩ ሳሙ. ፲፮፥፩–
፲፫)። አዳኝ በእዚህ ተወልዶ እናም እረኞቹና ሰብአ ሰገል
እርሱን አምልከውት ነበር (ማቴ. ፪፥፩–፲፩፤ ሉቃ. ፪፥፬–
፲፮)። (ቅ.መ.መ. ቤተ ልሔም ተመልከቱ።)

፪፻፸፭

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

8. ኢየሩሳሌም

ከኢየሩሳሌም አልፎ ወደ ሰሜን ሲመለከቱ። በፎቶው
መካከለኛ ቦታ ላይ ያለው የአለት ክብ ጣራ ተብሎ የሚ
ጠራው ጣራው በወርቅ የተሸፈነበት የእስላም የተቀደሰ
ስፍራ ነው። በጥንት ጊዜ አይሁዶች እዚህ በነበረ ቤተ
መቅደስ ያመልኩ ነበር። በአለት ክብ ጣራ አጠገብ ያለው
ግድግዳ የጥንት የኢየሩሳሌም ከተማን ይከብባል። በግ
ድግዳው በስተቀኝ በኩል፣ በፎቶው ውስጥ የማይታይ፣
የቄድሮን ሸለቆ አለ። ከእዚያም በሚርቅ በስተቀኝ በኩ
ልም የደብረ ዘይት ተራራ አለ። ወደ ሰሜንም፣ ከአለት
ክብ ጣራ አልፎ፣ ምናልባት ጎልጎታ ወይም ቀራንዮም
ይገኝ ይሆናል።
ታላቅ ድርጊቶች፥በጥንት ጊዜ ሰሌም ተብላ ትጠራ ነበር
(መዝ. ፸፮፥፪)። አብርሐርም አስራት ለመልከ ጼዴቅ

ከፈለ (ዘፍጥ. ፲፬፥፲፰–፳)። አብርሐም ይስሀቅን ለመሰ
ዋት መጣ (ዘፍጥ. ፳፪፥፪–፲፬)። ዳዊት ኢየሩሳሌምን ከኢ
ያቡሳውያን መልሶ ያዘ (፪ ሳሙ. ፭፥፬–፱)። ንጉስ ሰለሞን
ቤተመቅደስን ሰራ (፩ ነገሥ. ፮–፯)። ሌሂ ወደ ቃል ኪዳን
ምድር ለመሄድ ወጣ (፩ ኔፊ ፩፥፬፤ ፪)። አዳኝ አገለገለ፣
ለኃጢያት ዋጋ ከፈለ፣ እናም በትንሳኤ ተነሳ (ማቴ. ፳፩–
፳፰)። አዳኝ እንደተነበየው፣ ኢየሩሳሌም ከሞተ ከትንሽ
ጊዜ በኋላ ተደመሰሰች (ጆ.ስ.—ማቴ. ፩፥፫–፳)። ኢየ
ሩሳሌም በመጨረሻው ቀናት ትወረራለች (ሕዝ. ፴፰–
፴፱፤ ኢዩ. ፪–፫፤ ራዕ. ፲፩፤ ፲፮)። እንደ ዳግም ምፅ
ዓት ድርጊቱ አዳኝ ወደ እዚህ ይመጣል (ዘካ. ፲፪–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፰–፶፫)። (ቅ.መ.መ. ኢየሩሳሌም፤
ሳሌም ተመልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፸፮

9. የሄሮድስ ቤተመቅደስ

ይህ ፎቶ በ፷፯ ዓ.ም. ውስጥ ምን ይመስል እንደነበር የሚ
ታሰብበትን የሄሮድስ ቤተመቅደስ ሞዴልን ያሳያል (፩፥፶
ቅርፊት ማመዛዘኛ)። የቤተመቅደሱ ግድግዳ የቅድስት
ቅዱሳን የተቀደሰ ቦታ ያለውን ህንጻ፣ ቅዱስን ቦታን እና
ሶስት ታላላቅ ቤተ መንግስቶችን የሚከብ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ዮሴፍ እና ማርያም ህጻኑን ኢየሱስ
ወደ ቤተመቅደስ ወሰዱ (ሉቃ. ፪፥፳፪–፴፰)። አዳኝ

በ፲፪ አመቱ በቤተመቅደስ ውስጥ አስተማረ (ሉቃ.
፪፥፵፩–፵፮)። አዳኝ ገንዘብ ለዋጮችን ከቤተመቅደስ
አስወጣ (ማቴ. ፳፩፥፲፪–፲፫) እና ስለቤተመቅደሱ መደ
ምሰስ ተነበየ (ማቴ. ፳፬፥፩–፪)። በኢየሩሳሌም ወደፊት
ቤተመቅደስ ይገነባል (ሕዝ. ፵–፵፰፤ ዘካ. ፰፥፯–፱)።
(ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣ የጌታ ቤት ተመልከቱ።)

፪፻፸፯

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

10. የቤተመቅደስ ደረጃዎች

የቤተመቅሱ ስፍራ በክፍሎች የተከፋፈለ ነበር፣ እናም
የውጪው ክፍል በመሬት የሚገኘው የፎቅ ክፍል ነው።
የሚያመልኩት ከበታች ወደ ውጪው ክፍል እና ከእዚ
ያም ወደ ውስጠኛው ክፍል ከሚያስገቡት ከእነዚህ ደረ
ጃዎች በተጨማሪ በተለያዩ በሮች ይገባሉ። ከእግዚአብ
ሔር ልጅ በተጨማሪ፣ ብዙ ሺህ ሰዎች እነዚህን ደረ
ጃዎች ወጥተውባቸዋል። የቲቶ ሰራዊት ቤተመቅደስን
በ፸ ዓ.ም. ሲደመስሱት፣ ደረጃዎቹ በተሰባበሩ ነገሮች

ተሸፍኖ ነበር። የድሮ የኢየሩሳሌም ከተማ የጥንታዊ ታሪክ
በሚያጠኑ ሰዎች በ1970 (እ.አ.አ.) ተቆፍሮ በሚወጣበት
ጊዜ እነዚህ ተገልጠው ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ሕዝቅኤል የወደፊት ቤተመቅደስ ምን
ያህል ሰፊ እንደሚሆን እና እንደሚመስል በራዕይ አየ
(ሕዝ. ፵)። (ቅ.መ.መ. ቤተመቅደስ፣ የጌታ ቤት ተመ
ልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፸፰

11. ደብረ ዘይት ተራራ

ይህ ትእይንት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ካለው የኦርሰን
ሀይድ መናፈሻ ቦታ ወደ ደቡብ ምዕራብ የሚመለከት
ነው። በደብረ ዘይት ተራራ በስተምእራብ ዳገት ላይ
ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ ይገኛል። በጥቅምት ፳፬
ቀን ፲፰፻፵፩ (እ.አ.አ.)፣ ሽመግሌ ኦርሰን ሀይድ በደብረ
ዘይት ተራራ ላይ ወጣ ወጡ እናም ለአብርሐም ልጆች
እንደገና መመለስ እና ለቤተመቅደስ እንደገና መገንባት
የትንቢት ጸሎት ቅዳሴ አቀረበ።

ታላቅ ድርጊቶች፥ አዳኝ አስቀድሞ እንደተናገረው፣
ሮሜ ኢየሩሳሌምን በ፸ ዓ.ም. ደመሰሰች (ጆ.ስ.—ማቴ.
፩፥፳፫ ተመልከቱ)። አዳኝ ለአለም በሙሉ ከመታየቱ
በፊት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ መቆሙ አይቀርም።
(ዘካ. ፲፬፥፫–፭፤ ት. እና ቃ. ፵፭፥፵፰–፶፫፤ ፻፴፫፥፲፱–
፳፤ ቅ.መ.መ. ደብረ ዘይት ተራራ ተመልከቱ።)

፪፻፸፱

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

12. ጌቴሴማኒ የአትክልት ስፍራ

ይህ የአረጀ የወይራ ዛፍ ፎቶ የተነሳው በባህል የጌቴሴማኒ
የአትክልት ስፍራ ነው ተብሎ በሚታመንበት ቦታ ነው።
አዳኝ በተካደበት ቀን ከከፍተኛው ክፍል ወጥቶ በዚህ
አጠገብ ጸለየ።

ታላቅ ድርጊቶች፥ በእዚህ ቦታ ክርስቶስ ለሰው ዘር
ኃጢያቶች መሰቃየትን ጀመረ (ማቴ. ፳፮፥፴፮–፵፬፤
ማር. ፲፬፥፴፪–፵፩፤ ት. እና ቃ. ፲፱፥፲፮–፲፱)። ከጸሎቱ
በኋላ በአስቆሮቱ ይሁዳ ተካደ፣ እናም በአትክልት ስፍ
ራው ከተያዘ በኋላ ደቀመዛሙርቱ ለጊዜም ካዱት (ማር.
፲፬፥፶)። (ቅ.መ.መ. ጌቴሴማኒ ተመልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፹

13. ጎልጎታ

ይህ የራስ ቅል የሚመስለው ከፍ ያለ ድንጋይ እናም በኢየ
ሩሳሌም የደማስቆ በር ውጪ የሚገኘ ቦታ (ዮሐ. ፲፱፥፲፯፣
፳)፣ የተሰለቀበት ጎልጎታ ይሆናል።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ኢየሱስ ከተገረፈ እና ከተሳለቁበት
በኋላ፣ “የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደሚባለው
ስፍራ” ተወሰደ፣ በእዚያም ተሰቀለ (ማቴ. ፳፯፥፳፮–
፴፭፤ ዮሐ. ፲፱፥፲፯–፲፰)። (ቅ.መ.መ. ጎልጎታ ተመል
ከቱ።)

፪፻፹፩

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

14. የአትክልት ስፍራ መቃብር

የአርማትያሱ ዮሴፍ መቃብር ይገኝበት ሊሆን የሚችል
በት ቦታ። አንዳንድ የዚህ ዘመን ነቢያት የአዳኝ አስከ
ሬን በዚህ መቃብር ውስጥ እንደተቀበረ ስሜት አላቸው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ አዳኝ በመስቀል ላይ ከሞተ በኋላ፣
አስከሬኑ ከድንጋይ ተወቅሮ በተሰራ አዲስ መቃብር
ውስጥ ተቀበረ (ማቴ. ፳፯፥፶፯–፷)። በሶስተኛው ቀን፣

ብዙ ሴቶች ወደ መቃብሩ ሄዱ እና የአዳኝ ሰውነት በእ
ዚያ እንደሌለ አዩ (ማቴ. ፳፰፥፩፤ ዮሐ. ፳፥፩–፪)። ሐዋ
ሪያቱ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ደግሞም ወደ መቃብሩ ሄዱ
እና ሰውነቱ በእዚያ እንደሌለ አዩ (ዮሐ. ፳፥፪–፱)። ከሞት
የተነሳው አዳኝ በመግደላዊት ማርያም ታየ (ዮሐ. ፳፥፲፩–
፲፰)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፹፪

15. ኢያሪኮ

ይህ ፎቶ አሁን በኢያሪኮ የሚገኙትን ሳር ቅጠል ያሳያል።
በጥንት ጊዜ በዮርዳኖስ ወንዝ ሸለቆ የሚገኝ በግምብ የተ
ከበበች፣ ከባህር በ፪፻፶፪ ሜትር ዝቅ ያለች ከተማ ነበረች።
ዘንባባ እና የቡርትካን ዛፎች በደንብ የሚያድጉበት የእርሻ
ቦታ ነበረች። በኋላውም የባህል የፈተና ተራራ ይታያል
(ማቴ. ፬፥፩–፲፩)።
ታላቅ ድርጊቶች፥ በእዚህ ቦታ አካባቢ፣ ኢያሱ እና የእ
ስራኤል ልጆች ወደ ቃል ኪዳን ምድር በመግባት የዮር
ዳኖስ ወንዝን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሻገሩ (ኢያ. ፪፥፩–፫፤
፫፥፲፬–፲፮)። ጌታ ግንቡ በእስራኤል ሰራዊት ፊት በተ
አምራት እንዲወድቅ አደረገ (ኢያ. ፮፤ ደግሞም ዕብ.

፲፩፥፴ ተመልከቱ)። ኢያሱ በከተማዋ ላይ እርግማን ጣለ
(ኢያ. ፮፥፳፮)፣ ይህም ተፈጸመ (፩ ነገሥ. ፲፮፥፴፬)።
ኤልሳዕ የኢያሪኮን ውሀ ፈወሰ (፪ ነገሥ. ፪፥፲፰–፳፪)
አዳኝ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ፣ አይነ
ስውር የሆነውን በርጤሜዎስን በመፈወስ እናም ከቀ
ራጩ ዘኬዎስ ጋር በመቆየት፣ በዚህች ከተማ አለፈ
(ማር. ፲፥፵፮–፶፪፤ ሉቃ. ፲፰፥፴፭–፵፫፤ ፲፱፥፩–፲)።
በመልካሙ ሳምራዊ ምሳሌ ውስጥ ከኢያሪኮ ወደ ኢየ
ሩሳሌም የሚወስደው መንገድ ተጠቅሷል (ሉቃ. ፲፥፴–
፴፯)። (ቅ.መ.መ. ኢያሪኮ ተመልከቱ።)

፪፻፹፫

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

16. ሴሎ

በእዚህ የምዕራብ ትእይንት፣ ከመሀከል ወደ ግራ በኩል
ያለችው የጥንት ሴሎ ከተማ ፍራሽ ይታያል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ የእስራኤል ጎሳዎች ተሰበሰቡ እናም
የተመደቡላቸውን ክልል ተቀበሉ (ኢያ. ፲፰–፳፪)።
ድንኳኑ እና ታቦቱ በእዚህ ተቀምጠው ነበር እና ለብዙ

መቶ አመቶችም በእዚህ ቆዩ (ኢያ. ፲፰፥፩)። በእዚህም
ሐና ጸለየች እናም ልጇን ሳሙኤልን ለጌታ አገልግሎት
ቀደሰች (፩ ሳሙ. ፩)። እስራኤላውያን ታቦትን ከሴሎ
ወሰዱ እናም ታቦቱን በያዙት በፍልስጤማውያን ተሸ
ነፉ (፩ ሳሙ. ፬፥፩–፲፩)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፹፬

17. ሴኬም

የሴኬም የጥንት ቦታ። በፊት የሚታየው ገሪዛን ተራራ
ነው፣ እናም ከዚያም በኋላ ጌባል ተራራ አለ። ሴኬም
በእነዚህ ሁለት ተራራዎች መካከል ትገኛለች።
ታላቅ ድርጊቶች፥ አብርሐም በሴኬም ሰፈረ (ዘፍጥ.
፲፪፥፮–፯)። ያዕቆብ በእዚህ ሰፈረ እናም ቁራሽ መሬት
ገዛ (ዘፍጥ. ፴፫፥፲፰–፳)። ገሪዛን ተራራ የበረከት ተራራ

ሲሆን፣ ጌባል ተራራ የዕርግማን ተራራ ነው (ዘዳግ. ፳፯–
፳፰)። በጌባል ተራራ ላይ፣ ኢያሱ የሙሴ ህግጋትን የያዘ
ሀውልት ገነባ እና ከእዚያም በኋላ ህጉን ለእስራኤላው
ያን አነበበ (ኢያ. ፰፥፴–፴፭)። የዮሴፍ አጥንቶች በሴኬም
ተቀበሩ (ኢያ. ፳፬፥፴፪)።

፪፻፹፭

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

18. ዶታይን በሰማርያ ውስጥ

ዶታይን በጉብታና በሸለቆ የሚታወቅ ነው። ይህም ለግ
ጦሽ አመቺ መሬት ነው። እስራኤላውያን በምድሩ ሲሰ
ፍሩ፣ ይህ ክልል ለምናሴ ተሰጥቶ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ በዶታይን ሸለቆ፣ ዮሴፍ ወደ ግብፅ
ተሸጠ (ዘፍጥ. ፴፯፥፲፪–፳፰)። ኤልዛቤል የእስራኤል

ነቢያትን ለመግደል በሞከረችበት ጊዜ አብድዩ ብዙ
መቶ ነቢያትን በዋሻ ውስጥ በመደበቅ አዳነ (፩ ነገሥ.
፲፰፥፲፫)። የሶርያ ሰራዊት ጌታ በተአምራት ያዳነውን
ኤልሳዕን እና አገልጋዩን ከበቡ (፪ ነገሥ. ፮፥፲፫–፳፫)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፹፮

19. ቂሣርያ እና ከሼረን እስከ ቀርሜሎስ ያለው ሜዳ

ወደ ጥንት የባህር ወደብ ከተማ ወደሆነችው ቂሣርያ እና
ከሼረን እስከ ቀርሜሎስ ያለው ሜዳ ወደ ሰሜን ይመለ
ከታል። ደግሞም በፎቶው ወደ ላይ ሲመለከቱ ቀርሜሎስ
ተራራዎች ይታያሉ።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ኤልያስ የበኣል የሀሰት ነቢያትን በቀር
ሜሎስ ተራራ ላይ ተቃወመ (፩ ነገሥ. ፲፰)። በጥንት ጊዜ
ዎች አስፈላጊ መንገድ የነበረው ቪያ ማሪስ (የባህር መን
ገድ)፣ በቂሣርያ በስተምስራቅ በኩል ይገኛል። በኢዮጴ

ከነበረው አስደናቂ ራዕይ በኋላ፣ ጴጥሮስ ቆርኔሌዎስ የሚ
ባል የመቶ አለቃ በማስተማር በአህዛብ መካከል በቂሣር
ያም መስበክ ጀመረ (የሐዋ. ፲)። ፊልጶስ በእዚህ ሰበከ፣
ኖረ፣ እናም የተነበዩ አራት ሴት ልጆች ነበሩት (የሐዋ.
፰፥፵፤ ፳፩፥፰–፱)። ጳውሎስ በከተማዋ ለሁለት አመት
ውስጥ ታስሮ ነበር (የሐዋ. ፳፫–፳፮)። ለፊልክስ፣ ለፊስ
ጦስ፣ እና “በጥቂት ክርስቲያን ልታደርገኝ” ነበር ላለው
ለሄሮድስ አግሪጳ ሁለተኛ ሰበከ (የሐዋ. ፳፮፥፳፰)።

፪፻፹፯

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

20. ኢዮጴ

ወደ ሰሜን በስተምዕራብ የወደብ ከተማ ወደ ሆነችው
ወደ ኢዮጴ ትእይንት።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ዮናስ ወደ ተርሴስ በመርከብ ለመ
ሄድ ወደ ኢዮጴ ሄደ (ዮና. ፩፥፩–፫)። ኢዮጴ በመጀመ
ሪያ ሰለሞን እና በኋላም ዘሩባቤል ከሊባኖስ የጥድ ዛፍ
ጫካ ቤተመቅደሱ የሚገነባበት ሳንቃ ለማምጣት ይጠ
ቀምበት የነበረ የባህር ወደብ ነበር (፪ ዜና ፪፥፲፮፤ ዕዝ.

፫፥፯)። በእዚህም ጴጥሮስ ዶርቃ ተብላ የምትታወቀውን
ጣቢታን ወደ ህይወት መልሶ አስነሳ (የሐዋ. ፱፥፴፮–፵፫)።
ጴጥሮስ ደግሞም በአህዛብ መካከል የመስበክ አስፈላጊ
ነትን የሚገልፅለት ንጹህ እና እርኩስ የሆኑትን እንስሳት
ራዕይ አየ (የሐዋ. ፲)። ኦርሰን ሀይድ በ፲፰፻፵፩ (እ.አ.አ.)
ቅዱስ ምድርን ለመቀደስ በእዚህ ደረሱ።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፹፰

21. ኢይዝራኤል ሸለቆ

ከታቦር ተራራ በላይ ወደ ኢይዝራኤል ሸለቆ፣ ደግሞም
የእስድሬሎን ሜዳ ተብሎ ወደሚታወቀው፣ ወደ ደቡብ
በስተምዕራብ የሚመለከት ትእይንት። ምንም እንኳን
የኢይዝራኤል ሸለቆ በብዙ ጊዜ ከነበሩት ታላቅ ሸለቆዎች
አንዱ እንደሆነ ቢታሰብበትም፣ ይህ የአኮ ሜዳን ከዮርዳ
ኖስ ሸለቆ ጋር እና የገሊላ ባህርን ክልል ጋር የሚያገናኝ
ተከታታይ ሸለቆዎች ነው። የመጊዶ ሸለቆ፣ ለምሳሌ፣
በእዚህ ሸለቆ በስተምዕራብ በኩል ነው። የኢይዝራኤል
ሸለቆ በምዕራብ በሚገኘው ሜድትሬኒያን ባህር እና በም
ስራቅ በሚገኘው በዮርዳኖስ ሸለቆ መካከል ቅዱስ ምድ
ርን የሚያልፍ ዋና መንገድ ነው።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ግብፅን እና መስጼጦምያን የሚያ
ገናኘው ታላቁ መንገድ በእዚህ ሸለቆ በኩል ያልፋል፣
እናም በእዚህም ብዙ ጦርነቶች ነበሩ (መሳ. ፩፥፳፪–፳፯፤
፭፥፲፱፤ ፪ ነገሥ. ፳፫፥፳፱–፴)። ታላቁ የመጨረሻው ጦር
ነት በእዚህ ምድር የሚጀመረው በአርማጌዶን ጦርነት
ነው፣ ይህም ከአዳኝ ዳግም ምፅዓት ከአጭር ጊዜ በፊት
ይዋጉታል፤ ይህም ስያሜውን ከሀር ማጌዶን ወይም የማ
ጌዶን ተራራ የሚያገኝ ነው (ሕዝ. ፴፰፤ ኢዩ. ፫፥፱–፲፬፤
ዘካ. ፲፬፥፪–፭፤ ራዕ. ፲፮፥፲፬–፲፮)።

፪፻፹፱

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

22. ታቦር ተራራ

ወደ ሰሜን በስተምስራቅ ወደ ታቦር ተራራ ትእይንት።
የታቦር ተራራን የሚከብበው ምድር የኢይዝራኤል ሸለቆ
ክፍል ነው፣ ደግሞም የእስድሬሎን ሜዳ ተብሎ ይታወ
ቃል። ናዝሬት ከታቦር ተራራ አጠገብ ከሚገኙ ኮረብታ
ዎች ውስጥ ይገኛል።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ዲቦራ እና ባርቅ የጌታን ሰራዊት በአ
ሶር ንጉስ ኢያቢስን በመቃወም ሰበሰቡ (መሳ. ፬፥፬–፲፬)።
የታቦር ተራራ አዳኝ ተቀየረበት ተብሎ በባህል ከሚታ
መንበት ቦታ አንዱ ነው (ማቴ. ፲፯፥፩–፱)፤ ሌላው የአር
ሞንዔም ተራራ ነው። (ቅ.መ.መ. መለወጥ ተመልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፺

23. የገሊላ ባህር እና የታላቅ ደስታ ተራራ

ጨው የሌለው ሀይቅ ወደሆነው ገሊላ ባህር በሰሜን በስ
ተምስራቅ በኩል የደቡብ ምስራቅ ትእይንት። በመካ
ከል የሚታየው ኮረብታ በባህል የታላቅ ደስታ ተራራ
ነው ተብሎ የሚታመንበት ነው። ቅፍርናሆም፣ ከፎቶው
ውጪ በግራ በኩል ነው። ጥብርያዶስ ከምዕራብ ባህር ዳር
ርቆ በደቡብ በኩል ይገኛል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ አዳኝ አብዛኛውን የስጋዊ አገልግ
ሎቱን ያሳለፈው በእዚህ ክልል ነው። በእዚህም አስራ
ሁለቱን ሐዋሪያት ጠራ እናም ሾመ (ማቴ. ፬፥፲፰–፳፪፤
፲፥፩–፬፤ ማር. ፩፥፲፮–፳፤ ፪፥፲፫–፲፬፤ ፫፥፯፣ ፲፫–፲፱፤
ሉቃ. ፭፥፩–፲፩)፣ የተራራ ስብከትን አስተማረ (ማቴ.
፭–፯)፣ እናም በምሳሌ አስተማረ (ማቴ. ፲፫፥፩–፶፪፤

ማር. ፬፥፩–፴፬)። የሚቀጥሉትን ተዓምራት ፈጸመ፥
ለምጻሞችን ፈወሰ (ማቴ. ፰፥፩–፬)፣ ማዕበልን ጸጥ አደ
ረገ (ማቴ. ፰፥፳፫–፳፯)፣ ከወጣት ሰው ወደ እሪያዎች
ገብተው በባህር የሰመጡት አጋንንትን አስወጣ (ማር.
፭፥፩–፲፭)፤ ፭ ሺህ እና ፬ ሺህ መገበ (ማቴ. ፲፬፥፲፬–፳፩፤
፲፭፥፴፪–፴፰)፤ ደቀመዛሙርቱ መረባቸን እንዲጥሉ አዘ
ዛቸው፣ በእዚህም ብዙ አሳዎች አጠመዱ (ሉቃ. ፭፥፩–
፮)፤ ብዙ ሰዎች ፈወሰ (ማቴ. ፲፭፥፳፱–፴፩፤ ማር. ፫፥፯–
፲፪)፤ እናም ከትንሳኤው በኋላ ደቀመዛሙርቱን ለማስ
ተማር ታየ (ማር. ፲፬፥፳፯–፳፰፤ ፲፮፥፯፤ ዮሐ. ፳፩፥፩–
፳፫)። (ቅ.መ.መ. ገሊላ ተመልከቱ።)

፪፻፺፩

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

24. ቅፍርናሆም

ቅፍርናሆም፣ በገሊላ ባህር ዳር በሰሜን በኩል የሚገኘው
የኢየሱስ የገሊላ አገልግሎት ዋና ቦታ ነው (ማቴ. ፱፥፩–
፪፤ ማር. ፪፥፩–፭)። አስፈላጊ እና ውጤታማ የአሳ ማጥ
መጃና የንግድ ዋና ቦታ የነበረችው፣ የአህዛብ እና የአይ
ሁድ መኖሪያ ነበር። የመጀመሪያው መቶ አመት የህዝብ
ብዛት ከ፩ ሺህ በላይ አልነበሩም። ቅፍርናሆም በለማ ቦታ
ተከብቦ፣ የአስፈላጊ የንግድ መንገድ የሚገኝበት ነበር።
የሮሜ ወታደሮች ገንዳ መታጠቢያ እና ማከማቻ ቦታዎ
ችን በእዚህ ገነቡ። በእዚህ ቦታ ብዙ ተዓምራት ቢፈ
ጸሙም፣ ህዝቡ የአዳኝን አገልግሎት አስወገዱ። ኢየ
ሱስ ስለዚህ ከተማዋን ረገማት (ማቴ. ፲፩፥፳፣ ፳፫–፳፬)።
ከጊዜ በኋላም፣ ቅፍርናሆም ተሰባበረች እናም በእዚያ
የሚኖሩትም ወጥተው ሄዱ።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ቅፍርናሆም የአዳኝ የእርሱ ከተማ

ነበር ተብሎ ይታወቃል (ማቴ. ፱፥፩–፪፤ ማር. ፪፥፩–
፭)። በእዚህ ቦታ ብዙ ተዓምራትሰራ። ለምሳሌ፣ ከመቶ
አለቃ አገልጋይ (ሉቃ. ፯፥፩–፲)፣ ከጴጥሮስ አማች (ማር.
፩፥፳፩፣ ፳፱–፴፩)፣ በጣራ በኩል መኝታው ከወረደው
ሽባ (ማር. ፪፥፩–፲፪)፣ እና እጁ ከሰለለች ሰው (ማቴ.
፲፪፥፱–፲፫) በተጨማሪ ብዙ ሰዎችን ፈወሰ (ማር. ፩፥፴፪–
፴፬ )። በዚህም ብዙ እርኩስ መንፈሶችን አስወጣ (ማር.
፩፥፳፩–፳፰፣ ፴፪–፴፬)፣ የኢያኢሮስ ሴት ልጅን ከሞት
አስነሳ (ማቴ. ፱፥፲፰–፲፱፣ ፳፫–፳፮፤ ማር. ፭፥፳፪–፳፬፣
፴፭–፵፫)፣ እና በቅፍርናሆም ምኩራብ የህይወት-እንጀራ
የሚለውን ስብከትን ሰጠ (ዮሐ. ፮፥፳፬–፶፱)። አዳኝ ጴጥ
ሮስን ከገሊላ ባህር አሳ እንዲያጠምድ፣ አፉን እንዲከ
ፍት፣ እና ቀረጥ የሚከፍልበት ሳንቲም እንዲያገኝ አዘ
ዘው (ማቴ. ፲፯፥፳፬–፳፯)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፺፪

25. የዮርዳኖስ ወንዝ

የዮርዳኖስ ወንዝ በሰሜን በገሊላ ባህር ጀምሮ ወደ እዚህ
ይፈሳሉ፣ እና ከእዚያም ወደ ሙት ባህር ይቀጥላል። ይህ
ፎቶ የተነሳው ወንዙ ወደ ገሊላ ባህር በሚገባበት አጠ
ገብ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ሎጥ የዮርዳኖስን ሜዳ ለእራሱ መረጠ
(ዘፍጥ. ፲፫፥፲–፲፩)። ኢያሱ እስራኤላውያን ወደ ቃል

ኪዳን ምድር እንዲሻገሩ ውሀውን ከፈለ (ኢያ. ፫፥፲፫–
፲፯፤ ፬፥፩–፱፣ ፳–፳፬)። ኤልያስ እና ኤልሳዕ ውሀውን
ከፈሉ (፪ ነገሥ. ፪፥፭–፰፣ ፲፪–፲፬)። ናዕማን ከለምጽ
ደዌ ተፈውሶ ነበር (፪ ነገሥ. ፭፥፩–፲፭)። መጥምቁ ዮሐ
ንስ ከአዳኝ በተጨማሪ ብዙ ሰዎች አጠመቀ (ማቴ. ፫፥፩–
፮፣ ፲፫–፲፮)። (ቅ.መ.መ. የዮርዳኖስ ወንዝ ተመልከቱ።)

፪፻፺፫

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

26. ፊልጶስ ቂሣርያ

ፊልጶስ ቂሣርያ የሚገኘው በአርሞንዔም ተራራ ነው።
ይህ ምንጭ ከዮርዳኖስ ወንዝ ምንጭ አንዱ ነው። ይህን
አካባቢ የሚገዛው ሄሮድስ ፊልጶስ ቂሥርያኑን እና እራ
ሱን ለማክበር በእዚህ ቦታ ከተማ ገነባ፤ ከእዚህ በፊት
ከተማው ጳኒያስ ተብሎ ይጠራ ነበር እና አሁን ባኒያስ
ወይም ፊልጶስ ቂሣርያ ተብሎ ይጠራል።

ታላቅ ድርጊቶች፥ አዳኝ ከደቀመዛሙርቱ ጋር በፊልጶስ
ቂሣርያ ተገናኘ። በእዚህም ጴጥሮስ አዳኝ “ክርስቶስ የሕ
ያው እግዚአብሔር ልጅ” ነው ብሎ አወጀ። አዳኝም
ለጴጥሮስ “የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰ
ጥሃለሁ” ብሎ ቃል ገባለት (ማቴ. ፲፮፥፲፫–፳)።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፺፬

27. ናዝሬት

ወደ ሰሜን ወደ ናዝሬት ከተማ የሚመለከት ትእይንት።
ናዝሬት በመፅሐፍ ቅዱስ ዘመን ትንሽ መንደር ነው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ኔፊ በራዕይ የአዳኝን እናት በናዝሬት
አያት (፩ ኔፊ ፲፩፥፲፫–፳፪)። መላእኩ ገብርኤል ማር
ያምን አዳኝን እንደምትወልድ ነገራት (ሉቃ. ፩፥፳፮–
፴፭)። ገብርኤል ዮሴፍ ማርያምን እንዲያገባና ልጇን

ኢየሱስ ብሎ ስም እንዲሰጠው ነገረው (ማቴ. ፩፥፲፰–
፳፭)። ኢየሱስ በናዝሬት አደገ (ማቴ. ፪፥፲፱–፳፫፤ ሉቃ.
፪፥፬–፵፤ ፬፥፲፮)። በምኩራብ ውስጥ ሰበከ እናም መሲህ
እንደሆነ አወጀ (ሉቃ. ፬፥፲፮–፳፩)፣ ነገር ግን የናዝሬት
ሰዎች አስወገዱት (ማቴ. ፲፫፥፶፬–፶፰፤ ሉቃ. ፬፥፳፪–
፴)። (ቅ.መ.መ. ናዝሬት ተመልከቱ።)

፪፻፺፭

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

28. ዳን

እስራኤላውያን ምድሯ ከማሸነፋቸው በፊት፣ ሌሼም
(ኢያ. ፲፱፥፵፯) ወይም ሌሳ (መሳ. ፲፰፥፯፣ ፲፬) ተብላ
የምትጠራ የጥንት የዳን ከተማ። በእዚህ ቦታ የሚገኙት
ምንጮች፣ በፊልጶስ ቂሣርያ ከሚገኙት ምንጮች ጋር
የዮርዳኖስ ወንዝ ዋና መንጮች ናቸው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ አብርሐም ሎጥን አዳነ (ዘፍጥ.
፲፬፥፲፫–፲፮)። የዳን ጎሳዎች ይህን ክልል አሸንፈው
ያዙ እናም ዳን ብለው ጠሩት (ኢያ. ፲፱፥፵፯–፵፰)።

ኢዮርብዓም ለሰሜን አስር ጎሳዎች መውደቅ ምክንያት
የነበረውን የወርቅ ጥጃ ያለው የሀሰት ቤተመቅደስ ሰራ
(፩ ነገሥ. ፲፪፥፳፮–፴፫)። ዳን የእስራኤል የሰሜን ከተማ
ነው—በዚህም ምክንያት ነው ቅዱሳት መጻህፍት ስለእ
ስራኤል ምድር “ከቤርሳቤህ እስከ ዳን ድረስ” ብለው
ይጠቅሷት ነበር (፪ ዜና ፴፥፭፤ ቤርሳቤህ በደቡብ ጫፍ
የምትገኝ ከተማ ነበረች)። (ቅ.መ.መ. ዳን ተመልከቱ።)

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፺፮

29. አቴና

ከአርዮስፋጎስ (ማርስ ኮረብታ) የተነሳው ይህ ፎቶ በአ
ቴና ውስጥ የተለያዩ ጣዖቶች ማምለኪያ የሚገኝበት
የፓርቴኖን ፍራሽ ያሳያል። አቴና የጥንት ግሪክ አቲካ
ዋና ከተማ እናም በአዲስ ኪዳን ጊዜዎች ውስጥ የሮሜ
የአካይያ ክልል ነበረች። ስሟም የተሰጣት የግሪክ ሴት
ጣዖት አቴናን ለማክበር ነበር። በአዲስ ኪዳን ጊዜዎች፣
አቴና የድሮ ታላቅነቷን እና ክብሯን አጥታ ነበር፣ ነገር
ግን “ከማይታወቅ አምላክ” በተጨማሪ፣ የብዙ ወንድ

እና ሴት ጣዖቶች ሀውልቶች እና ቅርሶች ነበሯት (የሐዋ.
፲፯፥፳፫)።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ሐዋሪያው ጳውሎስ ከተማዋን ጎበኘ
እናም በማርስ ኮረብታ ላይ ቆሞ “ስለማይታወቅ አም
ላክ” ሰበከ (የሐዋ. ፲፯፥፲፭–፴፬)። ሚስዮኖች ከአቴና ወደ
ሌሎች የክሪክ ክፍሎች ተልከው ነበር (፩ ተሰ. ፫፥፩–፪)።

፪፻፺፯

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

30. ቆሮንቶስ

ቆሮንቶስ የሮሜ ክልል አካይያ ዋና ከተማ ነበረች።
ፔሎፖነሱስን ከግሪክ ምድር ጋር በሚያገናኝ በምስራቅ
እና በምዕራብ በኩል ወደብ ያለው ባህረ ሰላጤ ላይ የም
ትገኝ ነበረች። የሀብት እና ተፅዕኖ የሚገኝበት የወደብ
ከተማ ነበረች።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ጳውሎስ ለአንድ አመት ከስድስት
ወር በቆሮንቶስ ኖረ እና በእዚህ ቤተክርስቲያኗን መሰረተ
(የሐዋ. ፲፰፥፩–፲፰)። ጳውሎስ በቆሮንቶስ አካባቢ ውስጥ
ላሉት አባላት ብዙ ደብዳቤዎች ጻፈ፣ ሁለቱም አሁን በአ
ዲስ ኪዳን ውስጥ ናቸው (፩ እና ፪ ቆሮንቶስ)። ለሮሜ የተ
ጻፈው ደብዳቤ ከቆሮንቶስ የተጻፈ ሳይሆን አይቀርም።

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

፪፻፺፰

31. ኤፌሶን

ሐዋሪያው ጳውሎስ የሰበከበት በኤፌሶን የሚገኝ የግሪክ
ቤተ ተውኔት ፍራሽ። በአዲስ ኪዳን ዘመናት፣ ኤፌሶን
ለሮሜ ሴት ጣዖት አርጤምስ ክብር በተገነባው አስደናቂ
መቅደስ ምክንያት በጣም ታዋቂ ነበረች። አሁን የፈ
ረሰች ብትሆንም፣ ኤፌሶን በእስያ ውስጥ ያለው የሮሜ
ክፍለ-ሀገር ዋና ከተማ እና የንግድ ቦታ ነበረች። የከተ
ማው የብር አንጣሪዎች የአርጤምስ ምስልን በመሸጥ ጥሩ
ንግድን መስርተው ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛው
የሚስዮን ጉዞው መጨረሻ ላይ ኤፌሶንን ጎበኘ (የሐዋ.
፲፰፥፲፰–፲፱)። በሶስተኛው ጉዞው በከተማዋ ለሶስት
አመት ቆየ። ከከተማዋ በግድ እንዲወጣ የተደረገው

ጳውሎስ የሀሰት ጣዖት የሆነችውን አርጤምስ ማምለ
ክን በመቃወም በመስበኩ ምክንያት የብር አንጣሪዎች
ንግድ እያጡ ስለነበር ነው (የሐዋ. ፲፱፥፩፣ ፲፣ ፳፫–፵፩፤
፳፥፩)። የኤፌሶን ቤተ ተወኔት በግሪኮች ከተሰሩት ሁሉ
በላይ ትልቅ እናም የጳውሎስ ጓደኞች በአመጽ የተነሱ
ትን የተቋቋመበት ቦታ ነበር (የሐዋ. ፲፱፥፳፱–፴፩)። ጳው
ሎስ በኤፌሶን ለነበሩት የቤተክርስቲያኗ አባላት በሮሜ
እስር ቤት ውስጥ እያለ መልእክት ጻፈላቸው። በዮሐንስ
ራዕይ ውስጥ የተጠቀሰው በእስያ ካሉት የቤተክርስቲ
ያኗ ቅርንጫፎች አንዱ የሚገኘው በኤፌሶን ውስጥ ነው
(ራዕ. ፩፥፲–፲፩፤ ፪፥፩)።

፪፻፺፱

የመፅሐፍ ቅዱስ ፎቶዎች

32. የፍጥሞ ደሴት

በአጂየን ባህር ላይ የምትገኝ እና ዮሐንስ የተወገደበት
ደሴት ፍጥሞ (ራዕ. ፩፥፱)። በባህል መሰረት፣ በዕብነ
በረድ የድንጋይ ካብ ውስጥ ይሰራ ነበር።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ዮሐንስ አፖክሊፕስ (ደግሞም የዮ
ሐንስ ራዕይ) ተብሎ የሚጠራውን ራዕይ አየ። ጌታ በእ
ስያ ለሚገኙት ሰባት ቤተክርስቲያናት እንዲልክ ነገረው
(ራዕ. ፩፥፲፩)።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች
ካርታዎች የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ታሪክን እና በነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ
የሚቀጥሉት
እና እርሱን በሚከተሉት በኩል የተሰጡትን ቅዱሳት መጻህፍት በደንብ ለመረዳት እንድትችሉ ይረዷችኋል። በቅዱሳት
መጻህፍት ውስጥ የሚወያዩትን የምድሩ ጂኦግራፊ በማወቅ፣ የቅዱሳት መጻህፍት ድርጊቶችን በደንብ ለመረዳት ትችላላችሁ።

ማጠቃለያና ቁልፎች
ከእዚህ በላይ ያሉት ካርታዎች ዋና ሀሳቦች የሚቀጥሉት ቁጥር የተሰጣቸውን ካርታዎች ላይ የሚያተኩር ናቸው። እነዚህ ካር
ታዎች ታላቅ ክፍለ አገሮችን እና በመልክአ ምድራዊ አካባቢዎች ላይ የሚያተኩሩ ናቸው።
1. የሰሜን ምስራቅ ዩናይትድ ስቴትስ
2. ፓልማይራ-ማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ፣ ፲፰፻፳–
፲፰፻፴፩
3. የኒው ዮርክ፣ የፔንስልቬኒያ፣ እና የኦሀዮ፣
ዩ.ኤስ.ኤ. አካባቢ

4. ከርትላንድ፣ ኦሀዮ፣ ፲፰፻፴–፲፰፻፴፰
5. የምዙሪ፣ የኢለኖይ፣ እና የአየዋ አካባቢ፣
ዩ.ኤስ.ኤ.
6. የቤተክርስቲያኗ ወደ ምዕራብ ጉዞ
7. የአለም ካርታ

2

4

3

1

5

➢

ሰ
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የሚቀጥለው በካርታዎች ላይ የሚጠቀሙባቸውን የተለያዩ ምልክቶች እና ልዩ የፊደል አጣጣሎች ልትረዱበት የምትችሉበት
ቁልፍ ነው። በተጨማሪም፣ እያንዳንዱ ካርታዎች ስለአንዱ ካርታ ተጨማሪ ምልክቶች መግለጫ ይኖራቸዋል።
■

የቡርትካን ቀለም ያለው አራት ማዕ
ዘን ህንጻዎችን፣ የንግድ ቦታዎችን፣
እና ሌሎች የከተማ መልኮችን ያመለ
ክታል።

●

ቀይ ነጥብ ከተማን ያመለክታል።

የአትላንቲክ
ውቅያኖስ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል አብዛኛ
ውን ጊዜ የስነ መልክአ ምድር ቦታን፣
ለምሳሌ ሀይቆችን፣ ወንዞችን፣ ተራ
ራዎችን፣ ሸለቆዎችን፣ በረሀዎችን፣
እና ደሴቶችን፣ ለማመልከት ይጠቀ
ሙበታል።

ፓልማይራ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል ከተማዎችን
ለመጠቆም ይጠቀሙበታል።

ኒው ዮርክ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል እንደ ክል
ሎች አይነት ትንሽ የፖለቲካ ክፍሎ
ችን እና የዩ.ኤስ. ስቴቶች እና ግዛቶ
ችን ለመጠቆም ይጠቀሙበታል።

ካነዳ

ይህ ልዩ የፊደል አጣጣል እንደ ህዝ
ቦች፣ አገሮች፣ እና ክፍለ አህጉሮች
አይነት ትልቅ የፖለቲካ ክፍሎችን
ለመጠቆም ይጠቀሙበታል።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች

፫፻፬

1. የሰሜን ምስራቅ ዩናይትድ ስቴትስ
ሀ

ለ

ሐ

መ

➢

ሰ

1

ቨርሞንት

ሜይን

የከነትከት ወንዝ

ካናዳ
ዩናይትድ ስቴትስ

ተርንብሪጅ
3

ን
ሌክ ኦ

ፓልማይራ

9

ቴሪ

ሼረን
ኖርዊች

ዮ

6

7

ኒው ዮርክ

ጊልሰም

4

2

ቶፕስፊልድ

ዊትንግሀም

ፊን

ገር

ሳውዝ ቤይንብርጅ

ኮልስቪል

ማሳቹሴት
ሀድሰን ወንዝ

5

ሀርመኒ

1

ሴለም
ቦስተን

ሌ

ክ

ማንቸስተር

2

ለበኖን

ኒው ሀምሻየር
አልበኒ

ፈየት

8

ኮነትኬት

3

ሮድ
አይላንድ

ሀና

ወንዝ

ዴልወር ወ
ንዝ

ሰስኮ

ፔንስልቬንያ

ኒው ጀርዚ

ኒው ዮርክ ስቲ

4

አትላንቲክ ውቅያኖስ

ፊልደልፊያ

1. ቶፕስፊልድ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ የተወለዱበት ቦታ፣
በ ሐምሌ ፲፪፣ ፲፯፻፸፩ (እ.አ.አ.) ተወለዱ።
2. ጊልሰም ሉሲ ማክ የተወለዱበት ቦታ፣ በሐምሌ ፰፣
፲፯፻፸፭ (እ.አ.አ.) ተወለዱ።
3. ተርንብሪጅ ጆሴፍ ስሚዝ፣ ቀዳማዊ እና ሉሲ ማክ በዚህ
ተጋቡ፣ ጥር ፳፬፣ ፲፯፻፺፮ (እ.አ.አ.)።
4. ዊትንግሀም ብሪገም ያንግ የተወለዱበት ቦታ፣ በሰኔ ፩፣
፲፰፻፩ (እ.አ.አ.) ተወለዱ።
5. ሀርመኒ ኤማ ሄል በሀርመኒ ከተማ ተወልዳ ነበር፣ ሰኔ ፲፣
፲፰፻፬ (እ.አ.አ.)።

ኪሎ ሜትር
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6. ሼረን ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ በእዚህ ቦታ ተወለደ፣ ታህሳስ
፳፫፣ ፲፰፻፭ (እ.አ.አ.) (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፫ን ተመልከቱ)።
7. ለበኖን የስሚዝ ቤተሰብ በለበኖን ከተማ ውስጥ ከ፲፰፻፲፩
እስከ ፲፰፻፲፫ (እ.አ.አ.) ድረስ ኖሩ፣ በዚህም ጊዜ ጆሴፍ
ስሚዝ የተከታተሉ የእግር ቀዶ ጥገና ነበረው።
8. ኖርዊች የስሚዝ ቤተሰብ ከፓልማይራ ከመውጣታቸው
በፊት ከ፲፰፻፲፬ እስከ ፲፰፲፮ (እ.አ.አ.) ድረስ በእዚህ ቦታ
ኖሩ።
9. ፓልማይራ የስሚዝ ቤተሰብ በ፲፰፻፲፮ (እ.አ.አ.) ወደ እዚህ
ከተማ መጡ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፫)።

፫፻፭

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች

2. ፓልማይራ-ማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ፣ ፲፰፻፳–፲፰፻፴፩
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መ
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መ ቸ ዶ ን

የማርቲን ሀሪስ
የእርሻ ቦታ

ፓ ል ማ ይ ራ

የኢ

ኢ. ቢ. ግራንዲን
የማተሚያ ሱቅ

አልቭን ስሚዝ
የተቀበረበት ቦታ

ሪመ
ስኖ

1

( ከ ተ ማ )

( ታ ው ን ሽ ፕ )

7

ሬር ክሪክ

የጆሴፍ ስሚዝ
ቀዳማዊ በፍልጥ
እንጨት የተሰራ ቤት

ዌይን ካውንቲ

ቅዱስ ጥሻ

ሀተዌይ ብሩክ

የፓልማይራ
መንደር

1

2

የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ
የእርሻ ቦታ

2

ዌይን ካውንቲ
ኦንቴሪዮ ካውንቲ

3
4

ኦንቴሪዮ ካውንቲ

የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ ቤት
3

አርሊንግተን ስኩልሀውስ ሮድ
ካንዲያጓ ሮድ

ፎክስ ሮድ

ማ ን ቸ ስ ተ ር

ስታፎርድ ሮድ

( ከ ተ ማ )
8

ፋ ር ሚ ን ግ ተ ን

5

( ከ ተ ማ )

የከሞራ
ኮረብታ

ሀተዌ

ይብ
ሩ

ክ

4

ኪሎ ሜትር
0

1. የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ በፍልጥ እንጨት የተሰራ
ቤት መልአኩ ሞሮኒ በመስከረም ፳፩–፳፪፣ ፲፰፻፳፫
(እ.አ.አ.) በእዚህ ቤት ክፍል ውስጥ በጆሴፍ ስሚዝ
ታየ (ጆ.ስ.—ታ ፩፥፳፱–፵፯ን ተመልከቱ)።
2. የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ የእርሻ ቦታ ይህ የ፵፯ ሄክታር
የእርሻ ቦታ ከ፲፰፻፳ እስከ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) ድረስ በስ
ሚዝ ቤተሰብ ተሻሽሎ ነበር።
3. ቅዱስ ጥሻ በ፲፰፻፳ (እ.አ.አ.) ጸደይ መጀመሪያ በስ
ሚዝ እርሻ ውስጥ በሚገኝ ጫካ ውስጥ የጆሴፍ ስሚዝ
ዳግማዊ የመጀመሪያ ራዕይ ደረሰ (ጆ.ስ.—ታ ፩፥፲፩–
፳ን ተመልከቱ)።
4. የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ ቤት ይህ ቤት መገንባት የተጀ
መረው በ፲፰፻፳፪ (እ.አ.አ.) በአልቭን ስሚዝ ነበር እናም
የስሚዝ ቤተሰብ ከ፲፰፻፳፭ እስከ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.)
ድረስ ይኖሩበት ነበር።

1

2

5. የከሞራ ኮረብታ በመስከረም ፳፪፣ ፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.)
መልአኩ ሞሮኒ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የወርቅ ሰሌዳዎ
ችን ቤዚህ ቦታ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶–፶፬፣ ፶፱)።
6. የማርቲን ሀሪስ የእርሻ ቦታ ይህ የእርሻ ቦታ መፅሐፈ
ሞርሞንን ለማተም በብድር ተይዞ እናም የአካባቢው
ክፍልም ተሽጦ ነበር።
7. ኢ. ቢ. ግራንዲን የማተሚያ ሱቅ ፭ ሺህ መፅሐፈ
ሞርሞን በዚህ ቦታ በ፲፰፻፳፱–፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ታት
መው ነበር።
8. ሀተዌይ ብሩክ በዚህ በመጀመሪያ በሚኖሩት በአብ
ዛኛው ጊዜ ክሩክድ ክሪክ ተብሎ በሚታወቀው በዚህ
ጅረት ውስጥ አንዳንድ የመጀመሪያ የቤተክርስቲያኗ
ጥምቀቶች ተከናውነው ነበር።
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4

ሰ

4

3

2

1

በኢሪ መስኖ በኩል እና በእሪ ሀይቅ ወደ ከትርላንድ ኦሀዮ
በሚያዝያና ግንቦት ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ተሰደዱ።
8. ሀይረም ጆሴፍ እና ኤማ ከመስከረም ፲፰፻፴፩ እስከ መስ
ከረም ፲፰፻፴፪ (እ.አ.አ.) ድረስ በእዚህ ቦታ ይኖሩ ነበር።
ጆሴፍ እና ስድኒ ሪግደን በመፅሐፍ ቅዱስ የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ.ስ.ት.) ላይ ይሰሩ ነበር። የተቀበሉት ራዕይ እነ
ዚህ ነበሩ፥ ት. እና ቃ. ፩፣ ፷፭–፸፩፣ ፸፫፣ ፸፬–፸፯፣ ፸፱–
፹፩፣ ፺፱፣ ፻፴፫።
9. አምኸርስት በጥር ፳፭፣ ፲፰፻፴፪ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ ስሚዝ
እንደ ታላቅ ክህነት ፕሬዘደንት ተሾመ (ት. እና ቃ. ፸፭ን
ተመልከቱ)።
10. ቶራንቶ የቤተክርስቲያኗ ሶስተኛው ፕሬዘደንት ጆን ቴይለር
እና የሀይረም ስሚዝ ባለቤት ሜሪ ፊልዲንግ ስሚዝ ቤት።
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ፔሪስበርግ

ባፈሎ

7

ረ

ሌክ ኦንታሪዮ

ቤተክርስቲያኗ በሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) በእዚህ ቦታ
ተደራጀች (ት. እና ቃ. ፳–፳፩ን ተመልከቱ)።
5. ሜንዶን የብሪገም ያንግ እና የሒበር ሲ ኪምባል የመጀመ
ሪያ ቤት።
6. ከርትላንድ በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ወደ ላማናውያን የተላኩት
ሚስዮኖች በእዚህ ቦታ አለፉ እናም በከርትላንድ አካባቢ
ስድኒ ሪግደንን እና ሌሎችን አጠመቁ። ይህም ከ፲፰፻፴፩
እስከ ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) ድረስ የቤተክርስቲያኗ ጠቅላይ
መምሪያ ቦታ ነበር። የዚህ ዘመን የመጀመሪያው ቤተመ
ቅደስ የተገናባው በእዚህ ቦታ ነበር እናም በመጋቢት ፳፯፣
፲፰፻፴፮ (እ.አ.አ.) ተቀደሰ (ት. እና ቃ. ፻፱ን ተመልከቱ)።
7. የኢሪ መስኖ በኒው ዮርክ (ኮልስቪል፣ ፈየት፣ እና ማንቸስ
ተር) ውስጥ የሚገኙት ሶስት የቤተክርስቲያኗ ቅርንጫፎች
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ስ.ኤ
ዮ.ኤ 6 ቶምሰን

ሌክ ሁሮን

ሐ

1. ሳውዝ ቤይንብርጅ ጆሴፍ ስሚዝ እና ኤማ ሄል በጥር ፲፰፣
፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.) ተጋቡ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፯)።
2. ኮልስቪል በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) የቤተክርስቲያኗ የመጀመሪያ
ቅርንጫፍ በጆሴፍ ናይት ታላቁ ቤት ውስጥ ተደራጀ።
3. በሀርመኒ ውስጥ የጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ቤት አብዛኛው
የመፅሐፈ ሞርሞን ትርጉም የተፈጸመው በዚህ ቦታ ነበር።
የክህነት ስልጣን በ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) በዳግም የተመለሰው
በዚህ አካባቢ ነው (ት. እና ቃ. ፲፫፤ ፻፳፰፥፳፤ ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፸፩–፸፪ን ተመልከቱ)።
4. ፈየት ሶስቱ ምስክሮች የወርቅ ሰሌዳዎችን እና መልአክ
ሞሮኒን በዚህ አዩ (ት. እና ቃ. ፲፯)። የመፅሐፈ ሞርሞን
ትርጉን በሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) በእዚህ ቦታ ተፈጸመ።
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4

መን
ገድ

የሀይረም ስሚዝ
ቤት

1. ኒውል ኬ ዊትኒ ቤት ጆሴፍ እና ኤማ በ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ወደ
ከርትላንድ ለመጀመሪያ ከመጡ በኋላ በዚህ ቦታ ለብዙ ሳም
ንታት ኖሩ። ጆሴፍ ብዙ ራዕዮችን በዚህ ቦታ ተቀበለ።
2. የአይዝክ ሞርሊ የእርሻ ቦታ ከመጋቢት እስከ መስከ
ረም ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ እና ኤማ ስሚዝ በእዚህ ቦታ
ይኖሩ ነበር። የመጀመሪያው ሊቀ ካህናት በእዚህ ቦታ ተሹ
መው ነበር። ጆሴፍ በጆሴፍ ስሚዝ የመፅሐፍ ቅዱስ ትርጉም
(ጆ.ስ.ት.) ላይ ይሰራ ነበር።
3. ኒውል ኬ ዊትኒ የንግድ ቤት የቤተክርስቲያኗ ቀዳሚ አመራር
የመንግስት ቁልፎች የተሰጣቸው በእዚህ ቦታ ነበር። በ፲፰፴፫
(እ.አ.አ.) ክረምት የነቢያት ትምህርት ቤትም እዚህ ቦታ ውስጥ
ተሰበሰቡ። በ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.) ጆ.ስ.ት. በእዚህ ቦታ እየተፈ
ጸመ ነበር። ጆሴፍ እና ኤማ ከ፲፰፻፴፪ እስከ ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.)
ድረስ በእዚህ ቦታ ኖሩ። ጆሴፍ ብዙ ራዕዮች በእዚህ ቦታ ተቀ
በሎ ነበር።
4. የጆንሰን ሆቴል ሆቴሉ በከርትላንድ ከነበረው የእትመት ቢሮ
የመጀመሪያው ያለበት ነበር። በጃክሰን ክፍለ አገር ምዙሪ
ውስጥ የነበረው ማተሚያ ከተሰበረ በኋላ The Evening and
the Morning Star በእዚህ ቦታ ታትመው ነበር። አስራ ሁለቱ
ሐዋሪያት በግንቦት ፬፣ ፲፰፻፴፭፣ (እ.አ.አ.) ወደ መጀመሪያው
ሚስዮናቸው ከእዚህ ቦታ ሄደው ነበር።
5. የጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ቤት ጆሴፍ እና ኤማ ከ፲፰፻፴፬ እስከ
፲፰፻፴፯ መጀመሪያ (እ.አ.አ.) ድረስ በእዚህ ቦታ ኖሩ። የመፅ
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ሐፈ አብርሐም ትርጉም ተፈጽሞ ነበር እና ጆሴፍ በዚህ ቦታ
ብዙ ራዕዮች ተቀብሎ ነበር።
6. የእትመት ቢሮ Lectures on Faith (የእምነት ንግግሮች)
የተሰጠው በእዚህ ህንጻ ውስጥ ነበር። የአስራ ሁለቱ ሐዋሪ
ያት እና የሰባዎች የመጀመሪያ ቡድን በእዚህም ቦታ ተጠር
ተውና ተሹመው ነበር። ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች (፩ኛው
ቅጂ)፣ መፅሐፈ ሞርሞን (፪ኛው ቅጂ)፣ The Evening and
the Morning Star፣ Latter Day Saints’ Messenger
and Advocate፣ እና Elders’ Journal የመጀመሪያው እትም
በእዚህ ቦታ ታትመው ነበር።
7. የከርትላንድ ቤተመቅደስ ይህ የዚህ ዘመን የመጀመሪያ ቤተ
መቅደስ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ቤተመቅደሱን ተቀ
በለ። ሙሴ፣ ኤልያ፣ እና ኤልያስ መጡ እናም አንዳንድ የክ
ህነት ስልጣን ቁልፎችን በዳግም መለሱ (ት. እና ቃ. ፻፲)። ደግ
ሞም የነቢያት ትምህርት ቤት በእዚህ ቦታ ተገናኙ። በእዚህ
የተቀበላቸው ራዕይ እነዚህ ነበሩ፥ ት. እና ቃ. ፻፱–፻፲፤ ፻፴፯።
ከርትላንድ በነሀሴ ፲፯፣ ፲፰፻፴፭ (እ.አ.አ.)፣ ትምህርት እና
ቃል ኪዳኖች እንደ ቅዱሳት መጻህፍት ተቀባይነት አገኙ።
በከርትላንድ የተቀበላቸው ራዕዮች ት. እና ቃ. ፵፩–፶፤ ፶፪–
፶፮፤ ፷፫–፷፬፤ ፸፪፤ ፸፰፤ ፹፬–፺፰፤ ፻፩–፻፬፤ ፻፮–፻፲፤ ፻፲፪፤
፻፴፬፤ እና ፻፴፯ ነበሩ። ክፍል ፻፬ አንዳንድ ንብረቶች በመ
ተባበር ስርዓት ለሚሳተፉት የቤተክርስቲያን አባላት እንደ
መጋቢነት እንዲሰጥ መደበ (ቁጥሮች ፲፱–፵፮ን ተመልከቱ)።

ሰ

➢

ፕላት ወንዝ

ዊንተር
ኮርተርስ

8

ወ

ንዝ

ሊብርቲ

ፊሺንግ ወንዝ

1

ፋር ዌስት
ሪችመንድ
የማክልዌይን ቤንድ

ዲውትስ

ጃክሰን ካውንቲ

ኢንድፔንደንስ

3

የሆውን የእህል መፍጪያ

አዳም-ኦንዳይ-አማን
ጋላቲን

አየዋ

ሠ

4. አዳም-ኦንዳይ-አማን ጌታ ይህን በምዙሪ የሚገኘውን ቦታ ወደ
ፊት ኢየሱስ ከአዳም እና ከጻድቅ ትውልዱ ጋር ለመገናኘት በሚ
መጣበት ጊዜ የሚሰበሰቡበት ታላቅ መሰብሰቢያ ቦታ እንደሆነ
ጠቆመ (ት. እና ቃ. ፸፰፥፲፭፤ ፻፯፥፶፫–፶፯፤ ፻፲፮ን ተመልከቱ)።
5. ልብርቲ እስር ቤት ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች በእዚህ ቦታ ከታህ
ሳስ ቀን ፲፰፻፴፰ እስከ ሚያዝያ ቀን ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ድረስ በማ
ይገባ ሁኔታ ታስረው ነበር። በቤተክርስቲያኗ አስቸጋሪ ጊዜ መካ
ከል፣ ጆሴፍ ጌታን መመሪያ እንዲሰጠው ጠራ እናም ት. እና ቃ.
፻፳፩–፻፳፫ን ተቀበለ።
6. ናቩ በምዙሪ ወንዝ አጠገብ ተገኝቶ፣ ይህ ቦታ ከ፲፰፻፴፱ እስከ
፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ድረስ የቅዱሳን መሰብሰቢያ ቦታ ነበር። በእ
ዚህም ቦታ ቤተመቅደስ ተገነባ፣ እናም እንደ ሙታን ጥምቀት፣
የመንፈስ ስጦታ፣ እና ባልና ሚስቶችን የማስተሳሰር አይነት ስርዓ
ቶች ተጀመሩ። በእዚህም ቦታ የሴቶች መረዳጃ ማህበር በ፲፰፻፵፪

5

2

ሾል ክሪክ

4

ግራንድ ወንዝ

ጋርደን ግሮቭ

ማውንት ፒሳጅ

መ

ወንዝ

ፎርት ሌቭንዎርዝ

ካውንስል ብላፍስ
(ኬንስቪል)

ሐ

ዙሪ
0

ረ

7

ሬመስ

የም

50

ሪ ወንዝ

ወን

100

ኪሎ ሜትር

ሽ

ካርቴጅ

ክውንሲ

6

ናቩ

ሰ

150

ሲንት ሉዊስ

ኢለኖይ

200

ስፕሪንግፊልድ

ሸ

4

3

2

1

(እ.አ.አ.) ተደራጀ። የተቀበሉት ራዕዮችም በተጨማሪ ት. እና ቃ.
፻፳፬–፻፳፱ን ነበሩ።
7. ካርቴጅ በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና
ወንድሙ ሀይረም በእዚህ ቦታ ሰማዕት ሆኑ (ት. እና ቃ. ፻፴፭ን
ተመልከቱ)።
8. ዊንተር ኮርተርስ ወደ ሶልት ሌክ ሸለቆ በሚጓዙበት የቅዱሳን
ለጊዜ የሚሰፍሩበት ቦታ (፲፰፻፵፮–፲፰፻፵፰)። ወደ ምዕራብ ለመ
ጓዝ የእስራኤል ሰፈር ተመስርቶ ነበር (ት. እና ቃ. ፻፴፮ን ተመል
ከቱ)።
9. ካውንስል ብላፍስ (ኬንስቪል) በታህሳስ ፳፯፣ ፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.)
ብሪገም ያንግ ፕሬዘደንት ሆነው፣ የቀዳሚ አመራር በእዚህ ቦታ
ተደግፈው ነበር።

ምዙ

ምዙሪ

ሞንትሮስ

ፒ

1. ኢንዲፔንደንስ የፅዮን ዋና ቦታን ይጠቁማል (ት. እና ቃ. ፶፯፥፫ን
ተመልከቱ)። የቤተመቅደስ ቦታ በነሀሴ ፫፣ ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.)
ተቀድሶ ነበር። ቅዱሳን ከጃክሰን ክፍለ አገር በ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.)
ተሰድደው ነበር።
2. ፊሺንግ ወንዝ ጆሴፍ ስሚዝ እና የፅዮን ስፍራ የጃክሰን ክፍለ
አገር ቅዱሳንን ወደ መሬታቸው ለመመለስ ከከርትላንድ ኦሀዮ
ወደ ምዙሪ በ፲፰፻፴፬ (እ.አ.አ.) ተጓዙ። ት. እና ቃ. ፻፭ በእዚህ
ወንዝ ዳር ነበር የተገለጸው።
3. ፋር ዌስት ይህ በምዙሪ ውስጥ ከነበሩት የሞርሞን መስፈሪያ ቦታ
ትልቁ ነበር። በዚህም ቦታ የቤተመቅደስ መገንቢያ ቦታ ተቀ
ድሶ ነበር (ት. እና ቃ. ፻፲፭ን ተመልከቱ)። በሐምሌ ፰፣ ፲፰፻፴፰
(እ.አ.አ.) በዚህ ቦታ፣ የአስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ቡድን በብሪታንያ
ደሴት በሚስዮን እንዲያገለግሉ ከጌታ ጥሪ ተቀበሉ (ት. እና ቃ.
፻፲፰ን ተመልከቱ)።

9

የም

የኢንድያውያን ግዛት

ለ

ቻሪቶን

ስሲ

የ

ሀ

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች
፫፻፰

5. የምዙሪ፣ የኢለኖይ፣ እና የአየዋ አካባቢ፣ ዩ.ኤስ.ኤ.

ካሊፎ

ፎር

ኒያ

13

የፓስ
ፊ
ውቅ ክ
ያኖስ

15

ቱሳን

ሪዮ ግራንድ
ወንዝ

ሳንታ ፌ

ሶልት ሌክ ስቲ

ፎርት ብሪጅ

10

9.

8.

7.

ፎርት
ላረሚ

ንዝ

ክ

9

150

300

ኪሎ ሜትር

የኢንድያን ግዛት

አር

450

3

600

ም ዙሪ

ልብርቲ
ኢንድፔንደንስ

ክውንሲ

ኢ ለኖ ይ

4

6

ናቩ

5

ካውንስል
ብላፍ

ፋር ዌስት

7

አየዋ

ሠ

ተመስርቶ ነበር። በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) የቤተክርስቲያኗ ጠቅላይ መም
ሪያ ነበር። በ፲፻፴፰–፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ቅዱሳን ከኢለኖይ እንዲሸሹ
ተገደዱ።
ናቩ ከ፲፰፻፴፱–፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ድረስ የቤተክርስቲያኗ ጠቅላይ
መምሪያ ነበር። ከነቢዩ እና ከወንድሙ ሀይረም ሰማዕት በኋላ፣ ቅዱ
ሳን ወደ ምዕራብ ሄዱ።
ካውንስል ብላፍስ ፈር ቀዳጆች በሰኔ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) በእዚህ ቦታ
ላይ ደረሱ። የሞርሞን የሻለቃ ጦር አባላት በሐምሌ ፳፩፣ ፲፰፻፵፮
(እ.አ.አ.)፣ በጄምስ አለን አመራር ስር ከእዚህ ቦታ ሄዱ።
ዊንተር ኮርተርስ ከ፲፰፻፵፮–፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ድረስ ጊዜአዊ መስ
ፈሪያ የሆነ ቦታ ነበር። የመጀመሪያው ቡድን በፕሬዘደንት ብሪገም
ያንግ አመራር ስር ወደ ምዕራብ በሚያዝያ ፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) መሄድ
ጀመሩ።
ፎርት ሌቭንዎርዝ የሞርሞን የሻለቃ ጦር በነሀሴ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.)
ወደ ምዕራብ ጉዞአቸውን ከመጀመራቸው በፊት በእዚህ ቦታ ታጥ
ቀው ነበር።

0

የካናዳ ወ

8

ፎርት ሌቭንዎርዝ

ዊንተር
ኮርተርስ

የኢንድያን ግዛት

ፑዌብሎ

ፔኮስ ወንዝ

6.

11

ሳውዝ
ፕላት
ሪቨር

የኖርዝ
ፕላት
ወንዝ

መ

ኢ ንድ ያና

1. ፈየት በጥር ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ከፈየት ወደ ከር
ትላንድ ኦሀዮ ሄደ። እንዲሰበሰቡ ጌታ ባዘዘው መሰረት የኒው ዮርክ
ሶስቱ ቅርንጫፎች (ፈየት፣ ኮልስቪል፣ እና ማንቸስተር) ከሚያዝያ
እስከ ግንቦት ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ድረስ እርሱን ተከተሉ (ት. እና ቃ.
፴፯–፴፰ን ተመልከቱ)።
2. ከርትላንድ ከ፲፰፻፴፩ እስከ ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) ድረስ ዋናው የቤተክ
ርስቲያኗ ጠቅላይ መምሪያ በከርትላንድ ውስጥ ነበር።
3. ኢንዲፔንደንስ ጌታ ኢንዲፔንደንስን (ጃክሰን ክፍለ አገር ምዙሪ)
እንደ ፅዮን ዋና ቦታ በሐምሌ ፲፰፻፴፩ (እ.አ.አ.) ጠቆማት (ት. እና ቃ.
፶፯፥፫ን ተመልከቱ)። በአመፅ የተነሱ ሰዎች ቅዱሳንን ከጃክሰን ክፍለ
አገር በህዳር ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.) በግድ አስወጧቸው።
4. ልብርቲ የጃክሰን ክፍለ አገር ቅዱሳን ከ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.) ቅዱስን እን
ደገና እንዲወጡ እስከተደረገበት እስከ ፲፰፻፴፮ (እ.አ.አ.) ድረስ በክሌይ
ክፍለ አገር ተሰበሰቡ። ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ከአምስት ሌሎች ጋር
በማይገባ ሁኔታ ከታህሳስ ፲፰፻፴፩ እስከ ሚያዝያ ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.)
ድረስ በእዚህ ቦታ ታሰሩ።
5. ፋር ዌስት ከ፲፰፻፴፮–፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) ድረስ በእዚህ ቦታ መሸሸጊያ
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ጊላ ወ

ንዝ

ግሬት
ሲልት
ሌክ

ፎርት
ሆል

ሜክሲኮ

ንዝ

ሐ

ወንዝ

የሳን ሉዊስ ሬይ
ሚሽን
ሳን ዲያጎ

ለ

ንሳ

ሳን በርነዲኖ

ሎስ
አንጀለስ

ሳክርመንቶ

ካሊ

የብሩክሊን
መርከብ በሐምሌ
31፣ 1846
(እ.አ.አ.) ወደ
የርባ ቡዌና (ሳን
ፍራንሲስኮ)
ደረሰች

ርኒ

ት ሬይል

የኦረገን ግዛት

ወ

ሳን ፍራንሲስኮ 14

ሀ

ያ

ስኔክ

ረ

1

ሰ

ፈየት

ኒው ዮርክ

4

3

2

1

10. ሳንታ ፌ በጥቅምት ፲፱፣ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) የሞርሞን የሻለቃ ጦርን
ከእዚህ ሲጓዙ ፊሊፕ ኮክ ይመራቸው ነበር።
11. ፑዌብሎ ሶስት የታመሙ የተገነጠሉ የሞርሞን የሻለቃ ጦር አባላት
እስከሚሻላቸው ድረስ ወደ ፑዌብሎ እንዲሄዱ ታዝዘው ነበር፣ በእ
ዚህ፣ ከ፲፰፻፵፮–፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) ድረስ ከምስስፒ ከመጡት ቅዱ
ሳን ጋር ቆዩ። እነዚህ ቡድኖች ወደ ሶልት ሌክ ሸለቆ በሐምሌ ፲፰፻፵፯
(እ.አ.አ.) ገቡ።
12. ሳን ዲያጎ የሞርሞን የሻለቃ ጦር ወደ እዚህ ቦታ ያደረጉትን የ፫ ሺህ
፪፻ ኪሎ ሜትር ጉዞአቸውን በጥር ፳፱፣ ፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) ፈጸሙ።
13. ሎስ አንጀለስ የሞርሞን የሻለቃ ጦር በእዚህ ቦታ ላይ በሐምሌ ፲፮፣
፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) ተለቀቁ።
14. ሳክርመንቶ አንዳንድ የተለቀቁ የሻለቃ ጦር አባላት በእዚህ ቦታ ላይ
እና በአሜሪካ ወንዝ ላይ በስተምስራቅ ባለው በሳተር ሚል ውስጥ ሰሩ።
በጥር ፲፰፻፵፰ (እ.አ.አ.) ወርቅ በተገኘበት ግዜ በእዚያ ይገኙ ነበር።
15. ሶልት ሌክ ስቲ ከ፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) እስከ አሁን ድረስ የቤተክርስቲያኗ
ተቅላይ መምሪያ። ብሪገም ያንግ በሶልት ሌክ ሸለቆ ውስጥ በሐምሌ
፳፬፣ ፲፰፻፵፯ (እ.አ.አ.) ደረሱ።

ሰ

አትላንቲክ
ውቅያኖስ

በየካቲት 4፣ 1846
(እ.አ.አ.)
የብሩክሊን መርከብ
ጉዞዋን ጀመረች

ኒው ዮርክ ስቲ

ሸ

የሞርሞን በታሊየት መንገድ
ቅዱሳን ወደ ምዕራብ የሚጓዙበት መንገድ
የብሩክሊን መርከብ የተጓዘችበት መንገድ

ቁልፍ

ዋሽንግተን፣ ዲ. ሲ.

ፊለዶልፊያ

ፔንስልቫኒያ

ከርትላንድ

ኦሀዮ

2

ካናዳ

➢

፫፻፱
የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች

6. የቤተክርስቲያኗ ወደ ምዕራብ ጉዞ

ሀ

የደቡብ ፓስፊክ
ውቅያኖስ

ፓስፊክ
ውቅያኖስ

የሰሜን ፓስፊክ
ውቅያኖስ

ለ

መካከለኛው አሜሪካ

የሰሜን አሜሪካ

ሐ

ደቡብ አሜሪካ

መ

የደቡብ አትላንቲክ
ውቅያኖስ

የሰሜን አትላንቲክ
ውቅያኖስ

ሠ

አንታርቲካ

አፍሪካ

አውሮፓ

ረ

የኢንድያን
ውቅያኖስ

እስያ

ሰ

አውስትሬሊያ

ሸ

ሰ

የሰሜን ፓስፊክ
ውቅያኖስ

➢

4

3

2

1

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች
፫፻፲

7. የአለም ካርታ

፫፻፲፩

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች

ዝርዝር

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች ዝርዝር
የካርታዎች ዝርዝር በካርታዎች ላይ አንድ ቦታን ለማግኘት ይረዳችኋል። እያንዳንዱ ቦታ የካርታ ቁጥር እና መጠቆሚያ በቁ
ጥር እና በፊደል የተሰራ ነው። ለምሳሌ የፎርት ሆል ማመልከቻ እንደ 6:ለ1 ተሰጥቷል፤ ይህም ካርታ 6፣ አራት መአዘን ለ1
ማለት ነው። በእያንዳንዱ ካርታ ላይ ያለ አራት መአዘንን ለማግኘት በካርታው ከፍተኛ እና በጎን ላይ የሚገኙትን ማጣቀሻዎች
ተጠቀሙባቸው። የቦታዎቹ ሌላ ስም በቅንፎች ውስጥ ተዘርዝረዋል፣ ለምሳሌ፣ ካውንስል ብላፍስ (ኬንስቪል)።
ሀርስ፣ ማርቲን፣ የእርሻ
ቦታ፣ ፓልማይራ አካ
ባቢ, 2:ለ1
ሀይረም፣ ኦሀዮ, 3:መ4
ሀድሰን ወንዝ፣ ኒው
ዮርክ, 1:ሐ3
ሁሮን ሀይቅ, 3:ሐ1
ሃርመኒ፣ ፔንስልቬኒያ,
1:ለ3, 3:ሸ3
ሃትዌይ ብሩክ፣ ፓልማ
ይራ አካባቢ, 2:ለ2,
2:መ4
[የ]ሃኑ የመፍጪያ ቤት፣
ምዙሪ, 5:መ3
[የ]ሀይረም ስሚዝ ቤት፣
ከርትላንድ, 4:ለ4
[የ]ህንድ ባህር, 7:ረ3
[የ]ህንዶች አገር, 5:ለ2,
6:መ1, 6:መ3
ለበኖን፣ ኒው ሀምሻየር,
1:መ2
ልብርቲ፣ ምዚሪ, 5:መ4,
6:ሠ2
ሎስ አንጀለዝ, 6:ሀ3
መሀከለኛው አሜሪካ,
7:ለ2
መቸዶን ታውንሽፕ፣
የፓልማይራ አካባቢ,
2:ሀ1
[የ]መክኢልውን መጠ
ማዘዣ፣ ምዙሪ, 5:ሠ4
ሚሽን ሳን ሉዊስ ሬይ,
6:ለ4
ሚዶን፣ ኒው ዮርክ, 3:ረ2
ማሳቹሴት, 1:ሐ3
ማርኬል ሮድ፣ ከርትላ
ንድ, 4:ሀ2
ማንችስተር ታውንሽፕ፣
ኒው ዮርክ, 1:ሀ3,
2:መ3, 3:ሰ2
ማውንት ፒስጋ፣ አየዋ,
5:መ1
ሜክሲኮ, 6:ለ3

ሜይን, 1:መ1
ምስስፒ ወንዝ, 5:ሰ3
ምዙሪ, 5:ረ3, 6:ሠ3
ምዙሪ ወንዝ, 5:ሐ2,
5:ረ4
ሞንትሮስ፣ አየዋ, 5:ረ2
ረድ ክሪክ፣ ፓልማይራ
አካባቢ, 2:መ2
ሪትስ ሚል፣ ከርትላንድ,
4:ለ2
ራመስ፣ ኢለኖይ, 5:ሰ2
ርችመንድ፣ ምዙሪ,
5:መ4
ሪዮ ግራንድ, 6:ሐ4
ሮድ አይላንት, 1:መ3
ሯቸስተር፣ ኒው ዮርክ,
3:ረ1
ሰመተሪ፣ ከርትላንድ,
4:ለ3
ሰሜን አሜሪካ, 7:ለ2
[የ]ሰሜን አትላንቲክ
ውቅያኖስ, 7:ሐ2
[የ]ሰሜን ፓስፊክ ውቅያ
ኖስ, 7:ሀ2, 7:ሸ2
[የ]ሰሜን ፕላተር ወንዝ,
6:ሐ1
ሰስኮሀና ወንዝ፣ ፔንስ
ልቬኒያ, 1:ሀ4, 3:ሰ3
ሳን በርናርዲኖ, 6:ለ3
ሳን ዲያጎ, 6:ለ4
ሳን ፍራንሲስኮ, 6:ሀ2
ሳንታ ፌ, 6:ሐ3
ሳክርመንቶ, 6:ሀ2
ሴለም፣ ማሳቹሴት,
1:መ3
ሴይንት ሉዊስ፣ ምዙሪ,
5:ሸ4
ስታፈርድ ሮድ፣ ፓልማ
ይራ አካባቢ, 2:ለ4
ስቶኒ ብሩክ፣ ከርትላንድ,
4:ሐ3
ስኔክ ወንዝ, 6:ለ1

ስፕሪንግፊልድ፣
ኢለኖይ, 5:ሸ2
ሶልት ሌክ ስቲ, 6:ለ2
[የ]ስድኒ ሪግደን ቤት፣
ከርትላንድ, 4:ለ4
ሷሚል፣ ከርትላንድ,
4:ለ3
ሼረን፣ ቨርሞንት, 1:ሐ2
ሾል ክሪክ፣ ምዙሪ,
5:መ3
ቅዱስ ጥሻ፣ ፓልማይራ
አካባቢ, 2:ለ3
ባንክ፣ ከርትላንድ, 4:ለ4
ባፈሎ፣ ኒው ዮርክ, 3:ሠ2
ቦስተን፣ ማሳቹሴት,
1:መ3
ተንብሪጅ፣ ቨርሞንት,
1:ሐ2
ቱሳን, 6:ለ4
ታነሪ፣ ከርትላንድ, 4:ለ2
ትምህርት ቤት፣ ከርትላ
ንድ, 4:ለ3
ቶምሰን፣ ኦሀዮ, 3:መ3
ቶሯንቶ፣ ካነዳ, 3:ሠ1
ቶፕስፊልድ፣ ማሳቹሴት,
1:መ3
ቻሪተን ወንዝ፣ ምዙሪ,
5:ሠ2
ቻግሪን ወንዝ፣ የምስራቅ
ቅርንጫፍ፣ ከርትላ
ንድ, 4:ለ1
ችሊኮት መንገድ፣ ከርት
ላንድ, 4:ለ4
ኒው ሀምሸር, 1:መ2
[የ]ኒውል ኬ ውትኒ ሱቅ፣
ከርትላንድ, 4:ለ2
[የ]ኒውል ኬ ውትኒ ቤት፣
ከርትላንድ, 4:ለ2
ኒው ዮርክ, 1:ለ3, 3:ሠ3,
6:ሰ1

ኒው ዮርክ ስቲ, 1:ሐ4,
6:ሰ1
ኒው ጀርዚ, 1:ለ4
ናቩ ኢለኖይ, 5:ረ1,
6:ሠ2
ኖርውች፣ ቨርሞንት,
1:መ2
አልበኒ፣ ኒው ዮርክ,
1:ሐ2
[የ]አልቭን ስሚዝ መቃ
ብር ቦታ፣ ፓልማይራ,
2:ሐ2
አምኸርስት፣ ኦሀዮ,
3:ሐ4
አርሚንቶን ስኩልሀውስ
መንገድ፣ ፓልማይራ
አካባቢ, 2:መ3
አርካንሳስ ወንዝ, 6:መ3
አሽሪ፣ ከርትላንድ, 4:ለ3
አትላንቲክ ባህር, 1:መ4,
6:ሸ2
አንታርቲካ, 7:ሠ4
አውስትራሊያ, 7:ሰ3
አውሮፓ, 7:ሠ1
አየዋ, 5:ሠ1, 6:ሠ2
[የ]አይዛክ ሞርሊ የእ
ርሻ ቦታ፣ ከርትላንድ,
4:መ1
አዳም-ኦንዳይ-አማን፣
ምዙሪ, 5:መ3
አፍሪቃ, 7:ሠ2
ኢለኖይ, 5:ሸ3, 6:ረ2
[የ]ኢሪ ሀይቅ, 3:መ3
ኢንዲፔንደንስ፣ ምዙሪ,
5:መ4, 6:ሠ2
ኢንድያና, 6:ረ2
[የ]እሪ መስኖ፣ ኒው
ዮርክ, 2:ሀ2, 3:ረ1
እስያ, 7:ረ2
[የ]እትመት ቢሮ፣ ከርት
ላንድ, 4:ለ4
ኦሀዮ, 3:ለ4, 6:ረ2
ኦሬንጀ ግዛት, 6:ሀ1

ዝርዝር
ኦሬንጅ፣ ኦሀዮ, 3:ሐ4
ኦንታሪዮ ሀይቅ, 1:ሀ2,
3:ረ1
ኦንታሪዮ የግዛት ክፍል፣
ኒው ዮርክ, 2:ሀ3,
2:መ3
[የ]ከሞራ ኮረብታ፣ ፓል
ማይራ አካባቢ, 2:ሐ4
ከርትላንድ፣ ኦሀዮ,
3:ሐ3, 6:ረ1
[የ]ከርትላንድ ቤተመቅ
ደስ, 4:ለ4
ከነትከት, 1:ሐ3
[የ]ከነትከት ወንዝ, 1:መ1
ካሊፎርንያ, 6:ሀ3
[የ]ካሊፎርንያ መንገድ,
6:ለ2
ካርቴጅ፣ ኢለኖይ, 5:ሰ2
ካናዳ, 1:ሐ1, 3:ሐ3,
6:ረ1
[የ]ካናዳ ወንዝ, 6:መ3
ካናዳጉዋ መንገድ፣ ፓል
ማይራ አካባቢ, 2:ሐ3
ካውንስል ብላፍስ (ኬን
ስቪል)፣ ኦሀዮ, 5:ሐ1,
6:ሠ2
ካውደሪ መንገድ፣ ከርት
ላንድ, 4:ሀ3
ክሊቭላንድ፣ ኦሀዮ,
3:ሐ4
ክውንሲ፣ ኢለኖይ,
5:ሰ2, 6:ሠ2
ኮልስሊቭ፣ ኒው ዮርክ,
1:ለ3, 3:ሸ3

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ካርታዎች
ዋሽንግተን፣ ዲ.ሲ., 6:ሰ2
ዌይን የግዛት ክፍል፣ ኒው
ዮርክ, 2:ሀ3, 2:መ3
ውቲንግሀም፣ ቨርሞንት,
1:ሐ3
ውትኒ መንገድ፣ ከርትላ
ንድ, 4:ሀ3
ውንተር ኮርተርስ፣ የህ
ንድ ግዛት, 5:ለ1,
6:ሠ2
ደቡብ ብሬንብርጅ፣ ኒው
ዮርክ, 1:ለ3, 3:ሸ3
ደቡብ አሜሪካ, 7:ሐ3
[የ]ደቡብ አትላንቲክ
ውቅያኖስ, 7:መ3
ደቡብ ፓስፊክ ውቅያ
ኖስ, 7:ሀ3
ደቡብ ፕላት ወንዝ,
6:ሐ2
ዴለዌር ወንዝ, 1:ለ4
ድዊት፣ ምዙሪ, 5:ሠ4
ጃክሰን ካውንቲ፣ ምዙሪ,
5:መ4
[የ]ጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ
በፍልጥ እንጨት የተ
ሰራ ቤት፣ ፓልማይራ
አካባቢ, 2:ለ3
[የ]ጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ
ቤት, 2:ለ3
[የ]ጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ
የእርሻ ቦታ፣ ፓልማ
ይራ አካባቢ, 2:ለ3

[የ]ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ
ቤት, 3:ሸ3, 4:ለ3
[የ]ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ
የተለያዩ እቃዎች የሚ
ሸጥበት ሱቅ፣ ከርትላ
ንድ, 4:ለ3
ጆሴፍ ስትሪት፣ ከርትላ
ንድ, 4:ሀ4
[የ]ጆሴፍ ናይት ታላቁ
ቤት፣ ኮልስቪል
ታውንሽፕ፣ ኒው
ዮርክ, 3:ሸ3
ጆንሰን፣ ሆቴል፣ ከርትላ
ንድ, 4:ለ2
ጊላ ወንዝ, 6:ለ4
ጊልሱም፣ ኒው ሀምሸር,
1:መ2
ጋላቲን፣ ምዙሪ, 5:መ3
ጋርደን ግሮቭ፣ አየዋ,
5:መ1
ግራንዲን፣ ኢ. ቢ.፣ የማ
ተሚያ ቤት፣ ፓልማ
ይራ, 2:መ2
ግራንድ ሪቨር፣ ምስስፒ,
5:ሐ2
ግሬት ሶልት ሌክ, 6:ለ2
[የ]ጥምቀት ቦታ፣ ከርት
ላንድ, 4:ለ2
ፊንገር ሀይቅ፣ ኒው
ዮርክ, 1:ሀ3, 3:ሰ2
ፋርሚንግተን ከተማ፣
ፓልማይራ አካባቢ,
2:ሀ4

፫፻፲፪
ፋር ዌስት፣ ምዙሪ,
5:መ3, 6:ሠ2
ፈየት፣ ኒው ዮርክ, 1:ሀ3,
3:ሰ2, 6:ሰ1
ፍለደልፊያ፣ ፔንስ
ልቬንያ, 1:ለ4, 6:ሰ2
ፍሪደም፣ ኒው ዮርክ,
3:ረ2
ፍሽንግ ወንዝ፣ ምዙሪ,
5:መ3
ፍክስ ሮድ፣ ፓልማይራ
አካባቢ, 2:ሀ3
ፎርት ሆል, 6:ለ1
ፎርት ለቭንወርዝ,
5:መ4, 6:ሠ2
ፎርት ላረሚ, 6:ሐ2
ፎርት ብሪጀር, 6:ሐ2
ፑዌብሎ, 6:ሐ3
ፒኮስ ወንዝ, 6:ሐ4
ፓልማይራ መንደር፣
ኒው ዮርክ, 2:ሐ2
ፓልማይራ ታውንሽፕ፣
ኒው ዮርክ, 1:ሀ3,
2:መ1, 3:ሰ2
ፓስፊክ ውቅያኖስ, 6:ሀ1,
7:ለ3
ፔሪስበርግ፣ ኒው ዮርክ,
3:ሠ2
ፔንስልቬንያ, 1:ሀ4,
3:ረ4, 6:ሰ1
ፕላት ወንዝ, 5:ለ1
ቨርሞንት, 1:ሐ2

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች
አስፈላጊ የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ቦታዎች ፎቶዎች የመጀመሪያው የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የተራመዱባ
እነዚህ
ቸው፣ የዚህ ዘመን ነቢያት የኖሩበትና ያስተማሩባቸው፣ እናም ብዙ የቅዱሳት መጻህፍት ድርጊቶች የተፈጸሙ
ባቸው ምድሮችን ያሳያሉ።

ማጠቃለያ
ከዚህ በታች የሚገኘው ካርታ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ ፎቶዎች የት እንደሚገኙ ያሳያሉ። በሚቀጥሉት ገጾች ላይ፣
እያንዳንዱ ፎቶ ስለድርጊቱ አጭር መግለጫ አለው። በተጨማሪ የት ለማንበብ እንደምትችሉ እንድታውቁ፣ ከቅ
ዱሳን መጻህፍት ጥቅሶች ጋር በእዚያ አካባቢ የሚገኙትን ታላቅ የቅዱሳት መጻህፍት ድርጊቶችን ይዘረዝራሉ።
1. ቅዱስ ጥሻ
2. ከሞራ ኮረብታ እና ማንቸስተር-ፓልማይራ
አካባቢ
3. በፍልጥ እንጨት የተሰራ የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ
ቤት
4. ግራንዲን የማተሚያ ሱቅ
5. ሰስኮሀና ወንዝ
6. የፒተር ዊትመር ቀዳማዊ ቤት
7. የኒውል ኬ ዊትኒ እና ተዋንያን ሱቅ
8. የጆን ጆንሰን ቤት

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

የከርትላንድ ቤተመቅደስ
አዳም-ኦንዳይ-አማን
የፋር ዌስት የቤተመቅደስ መገንቢያ ቦታ
ልብርቲ እስር ቤት
የናቩ አዳራሽ ቤት
የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ የቀይ ሸክላ ሱቅ
የናቩ ቤተመቅደስ
የካርቴጅ እስር ቤት
ወደ ምዕራብ መሰደድ
የሶልት ሌክ ቤተመቅደስ

ሰ
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የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፲፮

1. ቅዱስ ጥሻ

ቅዱስ ጥሻው የሚገኘው በፓልማይራ እና በማንቸስተር
ከተማዎች፣ በኒው ዮርክ ውስጥ ነው። ይህ ጥሻ በ፲፰፻፳
(እ.አ.አ.) የስሚዝ ቤተሰብ በፍልጥ እንጨት የተሰራው
ቤት ከነበርበት በስተምዕራብ በኩል ነበር።

ታላቅ ድርጊቶች፥ እግዚአሔር አብ እና ልጁ፣ ኢየሱስ
ክርስቶስ፣ ለነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የታዩት በዚህ ጥሻ ውስጥ
ነበር (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፲፬–፳)።

፫፻፲፯

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

2. ከሞራ ኮረብታ እና ማንቸስተር-ፓልማይራ አካባቢ

ወደ ሰሜን ሲመለከቱ፣ ይህ ፎቶ በማንቸስተር፣ ኒው
ዮርክ ውስጥ ያለውን የከሞራ ኮረብታ ያሳያል። ኮረብታው
በፎቶው ከቀኝ ማዕዘን እስከ ፎቶው መካከል ግማሽ ድረስ
እንደሆነ ይታያል። በኮረብታው በስተሰሜን በኩል ያለው
ሀውልት መልአኩ ሞሮኒን እና የመፅሐፈ ሞርሞን መም
ጣትን የሚያከብር ነው። የከሞራ ኮረብታ ከቅዱስ ጥሻው
፰ ኪሎ ሜትር ወደ ደቡብ ምስራቅ ያለ ነው። በፎቶው
ላይ ከፍ ብሎ የሚታየውም ፓልማይራ ነው፣ ይህም ፮
ተኩል ኪሎ ሜትር የሚርቅ ነው። የስሚዝ የእርሻ ቦታ
እና ቅዱስ ጥሻው የሚገኙት በፎቶው በከፍተኛው በስ
ተግራ በኩል ነው።

ታላቅ ድርጊቶች፥ የጆሴፍ ስሚዝ ቤተሰብ በመጀመ
ሪያው ራዕይ ጊዜ በዚህ ቦታ ይኖሩ ነበር (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፫)። በ፵፳፩ ዓ.ም.፣ ሞሮኒ በከሞራ ኮረብታ የህዝ
ቡን ቅዱስ ታሪክ የያዙትን የወርቅ ሰሌዳዎችን ቀበረ
(ቃላት ፩፥፩–፲፩፤ ሞር. ፮፥፮፤ ሞሮኒ ፲፥፩–፪)። ይህም
ሞሮኒ ሰሌዳዎችን የት እንደሚያገኛቸው ለጆሴፍ። ሞሮኒ
እነዚህን ለእርሱ በ፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.) አሳልፎ አስረከበ
(ት. እና ቃ. ፳፯፥፭፤ ፻፳፰፥፳፤ ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴፫–
፴፭፣ ፶፩–፶፬፣ ፶፱)።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፲፰

3. በፍልጥ እንጨት የተሰራ የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ ቤት

በፓልማይራ፣ ኒው ዮርክ ውስጥ የፍልጥ እንጨት ቤት
በመጀመሪያ ተገንብቶበት በነበረው ቦታ ላይ በአምሳያ
ነት የተሰራ የጆሴፍ ስሚዝ ቀዳማዊ ቤት። የመጀመሪያ
ውን የስሚዝ ቤተሰብ ፩ ተኩል ቤት የሚሆን ከፍልጥ እን
ጨት ቤት የተሰራው ወደ ፓልማይራ ከገቡ ከአጭር ጊዜ
በኋላ ነበር። ቤተሰብ ከ፲፰፻፲፱ እስከ ፲፰፻፳፭ (እ.አ.አ.)
ድረስ በዚህ ይኖሩ ነበር።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ የትኛው ቤተክርስ
ቲያን ትክክለኛ እንደሆነ ለማወቅ በሚታገልበት ጊዜ በዚህ
ቤት ውስጥ መፅሐፍ ቅዱስን ያጠና ነበር (ጆ.ስ.—ታ.
፩፥፲፩–፲፫)። ሞሮኒ በጆሴፍ ስሚዝ ታየ እናም ስለመፅ
ሐፈ ሞርሞን ሰሌዳዎች ነገርው (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፴–፵፯)።

፫፻፲፱

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

4. ግራንዲን የማተሚያ ሱቅ

በ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) የመጀመሪያው የመፅሐፈ ሞርሞን ቅጂ
የታተመበት በፓልማይራ፣ ኒው ዮርክ የሚገኘው እንደ
ገና የተገነባው የኤግበርት ቢ ግራንዲን የማተሚያ ሱቅ።
የመፅሐፈ ሞርሞን ፭ ሺህ መፅሐፎች የሚታተሙበትን
ገንዘብ ለመክፈል ማርቲን ሀሪስ የእርሻ ቦታውን በብ
ድር አስያዘ እናም አንድ ክፍሉንም ሸጠ። ለማተም ዝግ
ጅቱ የተጀመረው በነሐሴ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) ነበር፣ እናም

ታትመው የተፈጸሙት መፅሀፎች ይገኙ የነበሩትም በመ
ጋቢት ፳፮፣ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.) ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ማርቲን ሀሪስ የመፅሐፈ ሞርሞን ማተ
ሚያ እዳን ለመክፈል ንብረቱን በፈቃደኝነት እንዲሰጥ
ታዝዞ ነበር (ት. እና ቃ. ፲፱፥፳፮–፴፭)።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፳

5. ሰስኮሀና ወንዝ

ይህ ፎቶ በሀርመኒ ከተማ፣ ፔንስልቬኒያ ውስጥ ያለውን
የሰስኮሀና ወንዝ ያሳያል።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ ወደ ሀርመኒ
ለመጀመሪያ ጊዜ በ፲፰፻፳፭ (እ.አ.አ.) የመጣው ስራ ለማ
ግኘት ነበር። እርሱ እና አባቱ በዚህ አጠገብ፣ ከወደፊት
ባለቤቱ ኤማ ሄል በተገናኘበት በአይዛክ ሄል ቤት ውስጥ
በመክፈል ይኖሩ ነበር (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፶፮–፶፯)። ጆሴፍ
እና ኤማ በጥር ፲፰፣ ፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.) ተጋቡ። ነቢዩ
በማንቸስተር፣ ኒው ዮርክ ውስጥ በመስከረም ፳፪ ቀን
፲፰፻፳፯ (እ.አ.አ.) የወርቅ ሰሌዳዎችን ተቀበለ፣ እናም
ወዲያውም ከኤማ ጋር ወደ ሀርመኒ ሄዶ ሰሌዳዎችን መተ
ርጎም ጀመረ። መፅሐፈ ሞርሞን በሚተረጉምበት ጊዜ፣
ጆሴፍ እና ኦሊቨር ካውደሪ ስለጥምቀት ተጨማሪ ነገሮ

ችን ለማወቅ ፈለጉ እናም ስለእዚህ ርዕስ ለማወቅ ወደ ጌታ
ለመጸለይ በዚህ አጠገብ ወደነበረ ጫካ ሄዱ። ለዚህ ጸሎ
ትም መልስ፣ በግንቦት ፲፭፣ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.) መጥምቁ
ዮሐንስን አዩ (ጆ.ስ.—ታ. ፩፥፷፮–፸፬፤ ት. እና ቃ. ፲፫)።
እርሱም ጆሴፍን እና ኦሊቨርን በአሮናዊ የክህነት ስልጣን
ሾማቸው። ከእዚያም ወደ ወንዙ ገቡ እናም እርስ በርስ
ለኃጢያት ስርየት በመነከር ተጠመቁ። ጆሴፍ እና ኦሊ
ቨር ከእዚያም በኋላ እርስ በራስ በአሮናዊ የክህነት ስል
ጣን እንዲሾሙ መመሪያ ሰጣቸው። ከእዚህ ትንሽ ጊዜ
በኋላ፣ ጴጥሮስ፣ ያዕቆብ፣ እና ዮሐንስ በሀርመኒ እና በኮ
ልስቪል መካከል ታይተው ጆሴፍን እና ኦሊቨርን በመልከ
ጼዴቅ የክህነትሹመት ሰጧቸው (ት. እና ቃ. ፳፯፥፲፪–
፲፫፤ ፻፳፰፥፳)።

፫፻፳፩

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

6. የፒተር ዊትመር ቀዳማዊ ቤት

ይህ የፍልጥ እንጨት ቤት የፒተር ዊትመር ቀዳማዊን
የመጀመሪያ ቤት የሚመስል ነው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ጆሴፍ ስሚዝ በእዚህ ቦታ የመፅ
ሐፈ ሞርሞን ትርጉም ስራውን በሰኔ ፲፰፻፳፱ (እ.አ.አ.)
ፈጸመ። በዚህ ቤት አጠገብ ባለው ጫካ ውስጥ፣ ሶስቱ
ምስክሮች መልአክ ሞሮኒን እና የወርቅ ሰሌዳዎችን ተመ
ለከቱ። ምስክራቸውም በሚታተሙት የመፅሐፈ ሞር

ሞን መፅሐፎች ውስጥ በሙሉ ታትመዋል። በሚያዝያ
፮፣ ፲፰፻፴ (እ.አ.አ.)፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲ
ያንን ህጋዊ መደራጀትን ለመመልከቱ ፷ የሚሆኑ ሰዎች
በፒተር ዊትመር ቤት ውስጥ ተሰበሰቡ (ት. እና ቃ. ፳)።
በትምህርት እና ቃል ኪዳኖች ውስጥ የሚገኙት ሀያ ራዕ
ዮች የተቀበሉት በየፒተር ዊትመር ቤት ውስጥ ነበር።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፳፪

7. የኒውል ኬ ዊትኒ እና ተዋንያን ሱቅ

የኒውል ኬ ዊትኒ የንግድ ቤት በከርትላንድ ውስጥ በደ
ረሱት የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ውስጥ ታላቅ ክፍል ነበ
ረው። ጆሴፍ እና ኤማ በዚህ ቦታ ለአጭር ጊዜ ኖሩ።
ብዙ ዋና ራዕዮችም በእዚህ ቦታ ተቀብለው ነበር። ከጥር
፳፬፣ ፲፰፻፴፫ እስከ ሚያዝያ ፲፰፻፴፫ (እ.አ.አ.) አካባቢ
ድረስ የነቢያት ትምህርት ቤትም እዚህ ቦታ ውስጥ ነበር።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ነቢዩ ጆሴፍ የጥበብ ቃል (ት. እና ቃ.
፹፱) ራዕይን ተቀበለ። የመፅሐፍ ቅዱስ የጆሴፍ ስሚዝ
ትርጉም (ጆ. ስ. ት) አብዛኛው ስራውን የፈጸመው በእ
ዚህ ቦታ ነበር።

፫፻፳፫

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

8. የጆን ጆንሰን ቤት

የጆን እና የአሊስ ጆንሰን ቤት የነበረው በሀይረም፣ ኦሀዮ
ውስጥ ነበር። ይህም ክፍል በሁለተኛው ደረጃ ላይ የሚ
ገኝ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ባለቤቱ ኤማ
በእዚህ ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበር። ጆሴፍ እና ስድኒ ሪግ
ደን በየካቲት ፲፮፣ ፲፰፻፴፪ (እ.አ.አ.) የክብር ደረጃዎ
ችን አስደናቂ ራዕይ ሌሎች ተሰብስበው በተገኙበት ተቀ

በሉ (ት. እና ቃ. ፸፮)። ነቢዩ ጆሴፍ ደግሞም በመፅሐፍ
ቅዱስ የጆሴፍ ስሚዝ ትርጉም (ጆስት) ላይ በዚህ ቤት
ውስጥ ይሰራ ነበር። በመጋቢት ፳፬ ቀን ፲፰፻፴፪ (እ.አ.አ.)
ምሽት፣ ጆሴፍ እና ኤማ በእዚህ እየኖሩ እያሉ፣ በአመጽ
የተነሳሱ ከሀጂዎች እና ጸረ-ሞርሞኖች ጆሴፍንና ስድኒን
ደበደቡ እናም በሬንጅ እና በላባ ቀብተው ሸፈኗቸው።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፳፬

9. የከርትላንድ ቤተመቅደስ

የከርትላንድ ቤተመቅደስ የሚገኘው በከርትላንድ፣ ኦሀዮ
ውስጥ ነው።
ታላቅ ድርጊቶች፥ የከርትላንድ ቤተመቅደስ በዚህ ዘመን
በመጀመሪያ የተገነባ ቤተመቅደስ ነው (ት. እና ቃ.
፹፰፥፻፲፱፤ ፺፭)። በዚህ ቤተመቅደስ ውስጥ፣ ጆሴፍ
የሰለስቲያል መንግስት ራዕይን አየ (ት. እና ቃ. ፻፴፯)።
ይህም በመጋቢት ፳፯፣ ፲፰፻፴፮ (እ.አ.አ.) ተቀደሰ
(ት. እና ቃ. ፻፱)። በሚያዝያ ፫፣ ፲፰፻፴፮፣ ጌታ ታየ እና

ለህዝቡ ቃሉን እንደሚገልጽበት ቦታም ቤተመቅደሱን
ተቀበለ (ት. እና ቃ. ፻፲፥፩–፲)። በእዚህ ከታየ በኋላ፣
ጆሴፍ ስሚዝ እና ኦሊቨር ካውደሪ በሙሴ፣ በኤልያ፣
እና በኤልያስ ተጎበኙ፣ ሁሉም አንዳንድ የክህነት ስል
ጣን ቁልፎችን እና አስፈላጊ መረጃዎችን ሰጧቸው
(ት. እና ቃ. ፻፲፥፲፩–፲፮)። በስደት ምክንያት ቅዱሳን
ከከርትላንድ በመሸሽ ከመውጣታቸው በፊት ለሁለት
አመት ቤተመቅደሱ አገለገላቸው።

፫፻፳፭

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

10. አዳም-ኦንዳይ-አማን

በጋላቲን ማህብረሰብ አጠገብ፣ በሰሜን ምዙሪ የሚገኘ
ውን ጸጥተኛ፣ አስደሳች፣ ሸለቆ፣ ከአዳም-ኦንዳይ-አማን
ሸለቆ ወደ ምስራቅ የሚመለከት።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ከመሞቱ ሶስት አመት በፊት፣ አዳም
ጻድቅ ትውልዱን በዚህ ሸለቆ ውስጥ ሰበሰበ እናም በእነር
ሱም ላይ የመጨረሻ በረከቱን ሰጠ (ት. እና ቃ. ፻፯፥፶፫–
፶፮)። በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) አዳም-ኦንዳይ-አማን በ፭፻

እስከ ፩ ሺህ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የሰፈሩበት ቦታ
ነበር። ቅዱሳን ይህን ስፍራ ከምዙሪ በግድ ሲወጡ ጥለ
ውት ሄዱ። ክርስቶስ በግርማ ዳግም ከመምጣቱ በፊት፣
አዳም እና ከዘመናት ሁሉ ቅዱሳን የሆኑትን የሚጨም
ሩት ጻድቅ ትውልዱ እንደገና በዚህ ሸለቆ ውስጥ ከአ
ዳኝ ጋር ለመገናኘት ይሰበሰባሉ (ዳን. ፯፥፱–፲፣ ፲፫–፲፬፤
ት. እና ቃ. ፳፯፤ ፻፯፥፶፫–፶፯፤ ፻፲፮)።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፳፮

11. የፋር ዌስት የቤተመቅደስ መገንቢያ ቦታ

የፋር ዌስት፣ ምዙሪ ስፍራ በጃክሰን እና ክሌይ ግዛት
ውስጥ ለተሰደዱት ለ፫ ሺህ እስከ ፭ ሺህ ቅዱሳን
መሸሸጊያ ነበር። በ፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) ጌታ ቅዱሳን ቤተ
መቅደስ በዚህ እንዲገነቡ አዘዘ (ት. እና ቃ. ፻፲፭፥፯–፰)።
በአመጽ የተነሳሱ ሰዎች በማሳደዳቸው ምክንያት ይህን
ከማድረግ ተወግደው ነበር። በዚያ አመት ጥቅምት ፴፩
(እ.አ.አ.) ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች የቤተክርስቲያኗ
መሪዎች ታሰሩ፣ እናም በሪችመንድ በፍርድ ቤት ከቀ
ረቡ በኋላ በልብርቲ እስር ቤት ውስጥ ታሰሩ። በ፲፰፻፴፰–
፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.)፣ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ከፋር ዌስ

ትና ከምዙሪ ሌሎች ቦታዎች ተገደው ወጡ እናም ወደ
ኢለኖይ ሄዱ።
ታላቅ ድርጊቶች፥ የቤተመቅደስ ቦታ ተቀደሰ እናም
የማዕዘን ድንጋይ ተነጠፈ። በትምህርት እና ቃል ኪዳ
ኖች ውስጥ የታተሙ ሰባት ራዕዮች ተቀበለበት (ክፍሎች
፻፲፫–፻፲፭፤ ፻፲፯–፻፳)። የቤተክርስቲያኗ ስድስተኛ ፕሬ
ዘደንት ጆሴፍ ኤፍ ስሚዝ በፋር ዌስት ውስት በህዳር ፲፫፣
፲፰፻፴፰ (እ.አ.አ.) ተወለዱ። ፋር ዌስት በነቢዩ ጆሴፍ
ስሚዝ ስር እንደ ቤተክርስቲያኗ ጠቅላይ መምሪያ ለአ
ጭር ጊዜ አገለገለ።

፫፻፳፯

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

12. ልብርቲ እስር ቤት

በልብርቲ፣ ምዙሪ ውስጥ የነበረ እስር ቤት፣ በ፲፰፻፸፱
(እ.አ.አ.) አካባቢ። ጆሴፍ ስሚዝ እና ሌሎች አምስት
ወንድሞች ፩ ነጥብ ፪ ሜትር ውፍረት ያለው ግድግዳ
ዎች ባለው እስር ቤት ውስጥ ከታህሳስ ፩፣ ፲፰፻፴፰ እስከ
ሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፴፱ (እ.አ.አ.) ድረስ ታስረው ነበር።
(ስድኒ ሪግደን በየካቲት መጨረሻ ላይ ተለቀቀ።) በህ
ንጻው በታች ክፍል ወይም ወህኒ ቤት ውስጥ ታስረው
እያሉ፣ ብዙ ብርሀን ሳይኖራቸውና ከብርድ መጠበቂ

ያም ብዙ ሳይኖራቸው በቀዝቃዛ፣ ሳር በተበተነበት መሬት
ላይ ይተኙ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ነቢዩ ጆሴፍ፣ ከምዙሪ ስለሚሰደ
ዱት ብዙ ሺህ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሲለምን፣ በደብዳቤ
ለቅዱሳን የጻፈውን የጸሎት መልስ ተቀበለ (ት. እና ቃ.
፻፳፩–፻፳፫)።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፳፰

13. የናቩ አዳራሽ ቤት

ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ እና ቤተሰቡ ወደ አዳራሽ ቤት በነ
ሀሴ ፲፰፻፵፫ (እ.አ.አ.) ገቡ። በኋላም በቤቱ በስተምስ
ራቅ በኩል ተጨማሪ ክፍሎች ተሰርተው በአጠቃላይ
፳፪ ክፍሎች ነበሩት። ከጥር ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) መጀመሪያ
ጀምሮ፣ ኤበነዝር ሮቢንሰን ቤቱን እንደ ሆቴል አስተዳደ
ረው፣ እናም ነቢዩ ስድስት ክፍሎችን ለቤተሰቡ ጠበቀ።
ቤቱ እንደ ናቩ ማህበራዊ ማእከል ያገለግል ነበር። አስ
ፈላጊ ታላቅ ሹመቶችን ነቢዩ በእዚህ ይቀበላቸው ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ በሰኔ ፳፯፣ ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ነቢዩ

ጆሴፍ እና ወንድሙ ሀይረም በካርቴጅ፣ ኢለኖይ በጥይት
ተገደሉ፣ እናም ከመቀበራቸው በፊት ሰውነቶቻቸው ወደ
እዚህ ቤት ለለቅሶ መጥተው ነበር። ወደ ናቩ ከመም
ጣቱ በፊት ጆሴፍ ይኖርበት ከነበረው የፍልጥ እንጨት
ቤት በስተምስራቅ በኩል በሜይን ስትሪት ተሻግሮ በሚ
ገኘው በቤተሰብ የመቃብር ቦታ ውስጥ ተቀበሩ። ኤማ
ስሚዝ በአዳራሽ ቤት ውስጥ እስከ ፲፰፻፸፩ (እ.አ.አ.)
ድረስ ኖረች። ከእዚያም ወደ ናቩ ቤት ገባች፣ በእዚያም
በ፲፰፻፸፰ (እ.አ.አ.) ሞተች።

፫፻፳፱

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

14. የነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ የቀይ ሸክላ ሱቅ

በናቩ፣ ኢለኖይ ውስጥ የሚገኘው እንደገና የተገነባው
የጆሴፍ ስሚዝ ዳግማዊ የንግድ ቤትና ቢሮ። በናቩ ዘመን
ይህ ህንጻ ከሌሎች በሙሉ በላይ አስፈላጊ የሆነ የቤተክ
ርስቲያኗ ህንጻ ነበር። ይህ እንደ አጠቃላይ ሱቅ ያገለ
ግል ብቻ ሳይሆን፣ ይህም የማህብረሰብ፣ የኢኮኖሚ፣
የፖለቲካ፣ እና የሀይማኖት ማእከል ነበር። ጆሴፍ ስሚዝ
በሁለተኛው ደረጃ ክፍል ውስጥ ቢሮ ነበረው።

ታላቅ ድርጊቶች፥ ቤተመቅደሱ ከመፈጸሙ በፊት፣ የን
ግድ ቤቱ ታላቅ አዳራሽ የመጀመሪያው ሙሉ የመንፈስ
ስጦታዎች እንደተሰጡበት የስነስርዓት ክፍል ይጠቀሙ
በት ነበር። በመጋቢት ፲፯፣ ፲፰፻፵፪ (እ.አ.አ.)፣ ነቢዩ የቤ
ተክርስቲያኗን ሴቶች እንደ ሴቶች መረዳጃ ማህበር አደ
ራጃቸው።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፴

15. የናቩ ቤተመቅደስ

ቀዳሚው የናቩ ቤተመቅደስ ግራጫ ነጭ በሆነ በእዚያ
አካባቢ በሚገኝ ድንጋይ የተሰራ ነበር። ህንጻው ፴፱ ሜትር
ረጅም እና ፳፯ ሜትር ስፋት ያለው ነበር። ማማው ከመ
ሬት ፵፰ ሜትር በላይ ነበር። የቤተክርስቲያኗ አባላት
ይህን አስደናቂ ቤተመቅደስ ለመገንባት ታላቅ መስዋእት
አደረጉ፣ ስራው የተጀመረውም በ፲፰፻፵፩ (እ.አ.አ.)
ነበር። አንዳንዶች ለብዙ ወሮች ህንጻውን ለመገንባት
ሰሩ፤ ሌሎች ገንዘብን በመስዋዕት ሰጡ። ምንም እን
ኳን በሙሉ ባይፈጸምም፣ ወደ ምዕራብ ከመሸሻቸው
ወሮች በፊት ለስርዓቶች በሚመጡ አባላት እስከሚችለው
ድረስ ተሞልቶ ነበር። በአመጽ በተነሳሱ ሰዎች ማስፈራ
ራት ምክንያት ብዙ ቅዱሳን ከናቩ ወጥተው ቢሄዱም፣
ቤተመቅደሱን ለመፈጸም ልዩ ሰራተኞች ወደኋላ ቀር
ተው ነበር። በሚያዝያ ፴፣ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.)፣ የአ
ስራ ሁለት ሐዋሪያት ቡድን አባላት ሽማግሌዎች ኦርሰን

ሀይድ እና ዊልፈርድ ዉድረፍ እና ፳ ሌሎች ይህን የጌታ
ቤት ቀደሱ። በመስከረም የቀሩት የቤተክርስቲያኗ አባ
ላት ከናቩ በግድ ሲወጡ ቤተመቅደሱን ትተው ሄዱ፤
ከእዚያም አመጸኛ ሰዎች የተቀደሰ ህንጻውን አረከሱ።
ውስጡ የነበረውም በጥቅምት ፲፰፻፵፰ (እ.አ.አ.) በእሳት
ተደምስሶ ነበር። እንደገና የተገነባው ቀዳማዊውን የሚ
መስለው ቤተመቅደስ (በዚህ የሚታየው ፎቶ) ከሰኔ ፳፯–
፴፣ ፳፻፪ በፕሬዘደንት ጎርደን ቢ ሒንክሊ ተቀድሶ ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ በጥቅምት ፭፣ ፲፰፻፵፭ (እ.አ.አ.)
በመሰብሰቢያው ክፍል አጠቃላይ ጉባኤ ነበር። የመን
ፈስ ስጦታው በታህሳስ ፲ ቀን ፲፰፻፵፭ ተጀምሮ እስከ የካ
ቲት ፯፣ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ድረስ ቀጠለ። ከ፭ ሺህ ፭፻
የኋለውኛው ቀን ቅዱሳን የመንፈስ ስጦታቸውን ተቀ
በሉ፣ እናም ብዙ ለሙታን በወኪል መጠመቅ እና መተ
ሳሰርም ተፈጽሞ ነበር።

፫፻፴፩

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

16. የካርቴጅ እስር ቤት

በካርቴጅ ከተማ፣ ኢለኖይ ውስጥ የነበረ እስር ቤት።
ታላቅ ድርጊቶች፥ በሰኔ ፳፬፣ ፲፰፻፵፬ (እ.አ.አ.) ጆሴፍ
ስሚዝ እና ወንድሙ ሀይረም ስሚዝ ወደ ካርቴጅ በፈረስ
ሄዱ። በሰኔ ፳፭ በሀሰት የአገር መክዳት ክስ ወደ እስር ቤት
ተጣሉ። በሰኔ ፳፯ ፊታቸውን ጥቁር ቀለም የቀቡ አመ

ጸኛ ሰዎች እስር ቤቱን ሰብረው ገቡ። ጆሴፍ እና ሀይረም
በጥይት ተገደሉ፣ እናም ጆን ቴይለርም ቆሰሉ። በሚ
ያስደንቅ ሁኔታም፣ ዊለርድ ሪቻርድ ግን ምንም አል
ተጎዱም።

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

፫፻፴፪

17. ወደ ምዕራብ መሰደድ

ከናቩ፣ ኢለኖይ ለቅቆ መውጣት የሚጀመርበት ጊዜ
አላማ የነበረው በመጋቢት እና በሚያዝያ መካከል ነበር፣
ነገር ግን ባመጹት ህዝቡ ፍርሀት ምክንያት ፕሬዘደንት
ብሪገም ያንግ ቅዱሳን የምስስፒ ወንዝን በመሻገር ስደ
ታቸውን በየካቲት ፬፣ ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) እንዲጀምሩ
መመሪያ ሰጡ። ፕሬዘደንት ያንግ ለቅዱሳን የሀይማኖት
ስጦታዎችን ለማከናወን ወደኋላ ቀሩ እናም እስከ የካቲት
መሀከል ድረስ ከናቩ አልወጡም ነበር።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ነቢዩ ጆሴፍ ስሚዝ ከመሞቱ በፊት
እንዲህ ተነበየ፣ “አንዳንዶቻችሁ ከዚህ ሄዳችሁ መኖሪ
ያን በመመስረት፣ ከተማዎችን በመገንባት እና ቅዱሳን
በሮኪ ተራራዎች መካከል ሀይለኛ ህዝቦች እንዲሆኑ ለማ
ድረግ ትረዳላችሁ።” ፲፪ ሺህ የሚሆኑ ቅዱሳን ከየካቲት

እስከ መስከረም ፲፰፻፵፮ (እ.አ.አ.) ድረስ ከናቩ ወጡ።
ቅዱሳን ከዊንተር ኮርተር ከወጡ በኋላ፣ በአስር፣ ሀምሳ፣
እና መቶ ቡድኖች ተደራጁ፣ እያንዳንዱም በሻምበል
ስር ነበሩ (ት. እና ቃ. ፻፴፮፥፫)። በመስከረም ፲፰፻፵፮
(እ.አ.አ.) ስድስት መድፎች የነበሯቸው ፰፻ የሚሆኑ
ሰዎች ናቩን ከበቡ። ከብዙ ቀናት ጦርነት በኋላ፣ የቀ
ሩት ቅዱሳን ህይወታቸውን ለማዳን እና ወንዙን የመሻ
ገር እድል ለማግኘት እራሳቸውን በምርኮነት አሳልፈው
ሰጡ። ከአምስት እስከ ስድስት መቶ ወንዶች፣ ሴቶች፣
እና ልጆች ወንዙን ተሻገሩ እናም በወንዙ ዳርም ሰፈሩ።
ፕሬዘደንት ብሪገም ያንግ እነዚህን “ደሀ ቅዱሳን” ለማ
ዳን የሚያድኑ ቡድኖችን ከመደገፊያዎች ጋር ላኩላቸው።

፫፻፴፫

የቤተክርስቲያኗ ታሪክ ፎቶዎች

18. የሶልት ሌክ ቤተመቅደስ

የሶልት ሌክ ቤተመቅደስ ከሰሜን ምስራቅ በኩል ሲታይ።
የመጀመሪያዎቹ ፈር ቀዳጆ የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ወደ
ሶልት ሌክ ሸለቆ ከገቡ በኋላ፣ ፕሬዘደንት ብሪገም ያንግ
መሬትን በዱላቸው መትተው እንዲህ አወጁ፣ “በዚህ
ቦታ ላይ የእግዚአብሔራችንን ቤተመቅደስ እንገነባ
ለን።” ስራውም በየካቲት ፲፬፣ ፲፰፻፶፫ (እ.አ.አ.) ተጀ
መረ። በሚያዝያ ፮፣ ፲፰፻፶፫ (እ.አ.አ.) የማዕዘን ድንጋዩ
ተነጠፈ። ቤተመቅደሱም ከአርባ አመት በኋላ በሚያዝያ
፮፣ ፲፰፻፺፫ (እ.አ.አ.) ተፈጸመ እናም ተቀደሰ። ቀዳሚ
አመራር እና አስራ ሁለቱ ሐዋሪያት ለመወያየት እና የእ

ግዚአብሔርን መንግስት ለመገንባት እና ለማስተዳደር
ከጌታ መመሪያን ለማግኘት በየሳምንቱ በእዚህ ይገናኛሉ።
ታላቅ ድርጊቶች፥ ከአስተዳደሪያዊ አዋጅ ፪ በተጨማሪ፣
ጌታ የቤተክርስቲያኗን ፕሬዘደንቶች እና አጠቃላይ ባለ
ስልጣኖችን በዚህ ቦታ ላይ የራዕይ መንፈስን አፍስሶላ
ቸዋል። በቅርብም፣ ቀዳሚ አመራር እና የአስራ ሁለቱ
ሐዋሪያት ሸንጎ በአንድ ድምፅ “ቤተሰብ፥ ለአለም የተ
ላለፈ አዋጅ” ተቀብለው አሳትመዋል። ለህያዋን ይሁን
ለሙታን የሚከናወነው የቤተመቅደስ ስነስርዓቶች የሚ
ልዮኖችን ህይወቶች ባርከዋል።

