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ታቦት…
-- ታቦትንታቦትን መንካትመንካት ወይምወይም መሸከምመሸከም የሚችሉትየሚችሉት ሥልጣነሥልጣነ ክህነትክህነት ያላቸውያላቸው አባቶችአባቶች ካህናትካህናት ብቻብቻ ናቸውናቸው፡፡፡፡
ክህነትክህነት የሌለውየሌለው ሰውሰው ቢነካውቢነካው ይቀሰፋልይቀሰፋል፡፡፡፡ ““ወደ ናኮንም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና ዖዛ እጁንክህነትክህነት የሌለውየሌለው ሰውሰው ቢነካውቢነካው ይቀሰፋልይቀሰፋል፡፡፡፡ ወደ ናኮንም አውድማ በደረሱ ጊዜ በሬዎቹ ይፋንኑ ነበርና ዖዛ እጁን
ዘርግቶ የእግዚአብሔርን ታቦት ያዘ። የእግዚአብሔርም ቍጣ በዖዛ ላይ ነደደ፥ እግዚአብሔርም ስለ ድፍረቱ በዚያው
ቀሠፈው በእግዚአብሔርም ታቦት አጠገብ በዚያው ሞተ። እግዚአብሔርም ዖዛን ስለ ሰበረው ዳዊት አዘነ እስከ
ዛሬም ድረስ የዚያ ስፍራ ስም የዖዛ ስብራት ተብሎ ተጠራ።” ” ካልካል ሳሙሳሙ 66፡፡66--88፣ ፣ ዘሌዘሌ 1616፡፡22፣ ፣ IያIያ 33፡፡55--
1717፣ ፣ 11ኛ ኛ ሳሙሳሙ 55፡፡99--1212፣ ፣ 11ኛ ኛ ነገነገ 88፡፡44፣ ፣ IያIያ 66፡፡1212፣ ፣ ቀዳቀዳ ዜናዜና 1313፡፡99--1111፣ ፣ ቀዳቀዳ ዜናዜና 1515፡፡22፡፡፡፡

-- ለታቦትለታቦት ክብርናክብርና ስግደትስግደት ይገባልይገባል፡፡፡፡ ““ሕዝቡም ሁሉ የደመናው ዓምድ በድንኳኑ ደጃፍ ሲቆም ያየው ነበር ሕዝቡም
ሁሉ ተነሥቶ እያንዳንዱ በድንኳኑ ደጃፍ ይሰግድ ነበር።” ” ዘጸዘጸ 3333፡፡1010፣ ፣ ቀዳቀዳ ሳሙሳሙ 55፡፡11--55፣ ፣ ካልካል ቆሮቆሮ 66፡፡1616፡፣፡፣IያIያ 77፡፡66፡፡፡፡

-- የቃልየቃል ኪዳኑንኪዳኑን ታቦትታቦት በዕልልታናበዕልልታና በጭብጨባበጭብጨባ ማጀብማጀብ ይገባልይገባል፡፡፡፡ ““የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ወደ ሰፈር-- የቃልየቃል ኪዳኑንኪዳኑን ታቦትታቦት በዕልልታናበዕልልታና በጭብጨባበጭብጨባ ማጀብማጀብ ይገባልይገባል፡፡፡፡ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ወደ ሰፈር
በገባ ጊዜ እስራኤል ሁሉ ታላቅ እልልታ አደረጉ፥ ምድሪቱም አስተጋባች። ፍልስጥኤማውያንም የእልልታውን ድምፅ
በሰሙ ጊዜ። በዕብራውያን ሰፈር ያለው ይህ ታላቅ የእልልታ ድምፅ ምንድር ነው? አሉ። የእግዚአብሔርም ታቦት
ወደ ሰፈሩ እንደገባ አስተዋሉ።” ” ቀዳቀዳ ሳሙሳሙ 44፡፡55--66

-- ““ንጉሡ ዳዊትም እግዚአብሔር የአቢዳራን ቤትና የነበረውን ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ታቦት እንደ ባረከ ሰማ። ዳዊትም ሄዶ የእግዚአብሔርን ታቦት
ከአቢዳራ ቤት ወደ ዳዊት ከተማ በደስታ አመጣው። የእግዚአብሔርንም ታቦት የተሸከሙ ስድስት እርምጃ በሄዱ ጊዜ አንድ በሬና አንድ ፍሪዳ
ሠዋ። ዳዊትም በሙሉ ኃይሉ በእግዚአብሔር ፊት ይዘፍን ነበር ዳዊትም የበፍታ ኤፉድ ለብሶ ነበር። ዳዊትና የእስራኤልም ቤት ሁሉ ሆ እያሉ ቀንደ
መለከትም እየነፉ የእግዚአብሔርን ታቦት አመጡ። የእግዚአብሔርም ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ በገባ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና
ተመለከተች፥ ንጉሡም ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልልና ሲዘፍን አየች በልብዋም ናቀችው። የእግዚአብሔርንም ታቦት አገቡ፥ ዳዊትም በተከለለትተመለከተች፥ ንጉሡም ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልልና ሲዘፍን አየች በልብዋም ናቀችው። የእግዚአብሔርንም ታቦት አገቡ፥ ዳዊትም በተከለለት
ድንኳን ውስጥ በስፍራው አኖሩት ዳዊትም የሚቃጠልና የደኅንነት መሥዋዕትን በእግዚአብሔር ፊት አሳረገ። ዳዊትም የሚቃጠልና የደኅንነት
መሥዋዕት ማሳረግ ከፈጸመ በኋላ ሕዝቡን በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም መረቀ። ለሕዝቡም ሁሉ ለእስራኤል ወገን ለወንዱም ለሴቱም
ለእያንዳንዱ አንዳንድ እንጀራ አንዳንድም የሥጋ ቍራጭ አንዳንድም የዘቢብ ጥፍጥፍ አከፋፈለ። ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ሄደ። ዳዊትም
ቤተ ሰቡን ሊመርቅ ተመለሰ። የሳኦልም ልጅ ሜልኮል ዳዊትን ለመቀበል ወጣችና። ምናምንቴዎች እርቃናቸውን እንደሚገልጡ የእስራኤል ንጉሥ
በባሪያዎቹ ቈነጃጅት ፊት እርቃኑን በመግለጡ ምንኛ የተከበረ ነው! አለችው። ዳዊትም ሜልኮልን፦ በእግዚአብሔር ፊት ዘፍኛለሁ በእግዚአብሔር
ሕዝብ በእስራኤል ላይ አለቃ እሆን ዘንድ ከአባትሽና ከቤቱ ሁሉ ይልቅ የመረጠኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት
እጫወታለሁ። አሁንም ከሆንሁት ይልቅ የተናቅሁ እሆናለሁ፥ በዓይንሽም እዋረዳለሁ ነገር ግን በተናገርሽው ቈነጃጅት ዘንድ እከብራለሁ
አላት። የሳኦልም ልጅ ሜልኮል እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ አልወለደችም።” ” ካልካል ሳሙሳሙ 66፡፡1212--1515፣ ፣ መዝመዝ 134134፡፡11--44፡፡፡፡



ታቦት…
የክብርየክብር ዙፋንዙፋን የሆነውየሆነው የታቦትየታቦት ክብሩክብሩ እስከእስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ በምድርበምድር ይቀጥላልይቀጥላል፡፡፡፡ በምድርምበምድርም በሰማይምበሰማይም-- የክብርየክብር ዙፋንዙፋን የሆነውየሆነው የታቦትየታቦት ክብሩክብሩ እስከእስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ በምድርበምድር ይቀጥላልይቀጥላል፡፡፡፡ በምድርምበምድርም በሰማይምበሰማይም
በቤተበቤተ መቅደሱመቅደሱ ያለያለ ታቦቱታቦቱ ነውናነውና፡፡፡፡ ““እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ
እስኪቀመጥ ድረስ፥ አምላክ ከተባለው ሁሉ፥ ሰዎችም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው
ተቃዋሚ እርሱ ነው።” ” 22ኛ ኛ ተሰተሰ 22፡፡44፡፡፡፡

-- ““እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ፤ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም። እውነት እላችኋለሁ፥
ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ፥ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ አታልፍም፥ ሁሉ እስኪፈጸም
ድረስ። እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ለሰውም እንዲሁ የሚያስተምር ማንም ሰው
በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል፤ የሚያደርግ ግን የሚያስተምርም ማንም ቢሆን እርሱ በመንግሥተበመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል፤ የሚያደርግ ግን የሚያስተምርም ማንም ቢሆን እርሱ በመንግሥተ
ሰማያት ታላቅ ይባላል።” ” ማቴማቴ 55፡፡1717--19 19 ካልካል ቆሮቆሮ 66፡፡1414--1616፣  ፣  EብEብ 99፡፡11--2222፣ ፣ IሳIሳ 4545፡፡2323

-- የታቦትየታቦት ክብርክብር በሐዲስበሐዲስ ኪዳንኪዳን በሰማይበሰማይ ታይታይቷቷል፡፡ል፡፡ ““በሰማይም ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፥
የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ፥ መብረቅና ድምፅም ነጐድጓድም የምድርም መናወጥ ታላቅም በረዶ ሆነ።” ” ራEይራEይ
1111፡፡1919፡፡፡፡

-- ታቦትታቦት በሐዲስበሐዲስ ኪዳንኪዳን የባሕርይየባሕርይ አምላክአምላክ የንጉሠየንጉሠ ነገሥትነገሥት የአምላካችንየአምላካችን የኢየሱስየኢየሱስ ክርስቶስክርስቶስ የሥጋውናየሥጋውና የደሙየደሙ
የክብርየክብር ዙፋንዙፋን ነውነው፡፡፡፡ ዮሐዮሐ 66፡፡5656፡፡፡፡

-- በታቦቱምበታቦቱም ላይላይ አልፋናአልፋና ኦሜጋኦሜጋ ፊተኛውናፊተኛውና ኋኋለኛውለኛው መጀመሪያውናመጀመሪያውና መጨረሻውመጨረሻው የዘለዓለምየዘለዓለም አምላክአምላክ የሚለውየሚለውበታቦቱምበታቦቱም ላይላይ አልፋናአልፋና ኦሜጋኦሜጋ ፊተኛ ናፊተኛ ና ኋኋለኛለኛ ጀ ሪያ ናጀ ሪያ ና ጨረሻጨረሻ የዘለዓለምየዘለዓለም አምላክአምላክ የሚለየሚለ
ቅዱስቅዱስ ስሙስሙ ነውነው፡፡፡፡ በታቦቱበታቦቱ ፊትፊት የሚሰገደውምየሚሰገደውም ለዚህለዚህ ቅዱስቅዱስ ስሙስሙ ነውነው፡፡፡፡ ““ይህም በሰማይና በምድር
ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበርከክ፡፡” ” ፊልፊል 22፡፡1010፡፡፡፡

-- EስራኤልምEስራኤልም በታቦቱበታቦቱ ፊትፊት ስግደትስግደት ያቀርቡያቀርቡ ነበርነበር፡፡ ፡፡ ““ኢያሱም ልብሱን ቀደደ፥ እርሱና የእስራኤልም
ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግምባራቸው ተደፉ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ።””ሽማግሌዎች በእግዚአብሔር ታቦት ፊት እስከ ማታ ድረስ በግምባራቸው ተደፉ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነሰነሱ።” ” 
IያሱIያሱ 77፡፡66፡፡፡፡



ታቦት…
-- ““እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦ የአሕዛብን መንገድ አትማሩ ከሰማይ ምልክትም አትፍሩ አሕዛብ ይፈሩታልና።
የአሕዛብ ልማድ ከንቱ ነውና ዛፍ ከዱር ይቈረጣል፥ በሠራተኛም እንጅ በመጥረቢያ ይሠራል። በብርና በወርቅየአሕዛብ ልማድ ከንቱ ነውና ዛፍ ከዱር ይቈረጣል፥ በሠራተኛም እንጅ በመጥረቢያ ይሠራል። በብርና በወርቅ
ያስጌጡታል፥ እንዳይናወጥም በችንካርና በመዶሻ ይቸነክሩታል። እንደ ተቀረጸ ዓምድ ናቸው እነርሱም አይናገሩም
መራመድም አይቻላቸውማን ይሸከሙአቸዋል። ክፉ መሥራትም አይቻላቸውምና፥ ደግምም መልካም ይሠሩ ዘንድ
አይችሉምና አትፍሩአቸው።” ” ኤርኤር 1010፡፡22--55ን ን የተገረውየተገረው ለአሕዛብለአሕዛብ ጣዖትጣዖት ነውነው፡፡፡፡ ለመሆኑለመሆኑ ““ለእግዚአብሔር ቤተ
መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው?” ” ካልካል ቆሮቆሮ 66፡፡1616፡፡፡፡

-- እስራኤልእስራኤል የቃልኪዳኑንየቃልኪዳኑን ታቦትታቦት ትተውትተው ወደወደ ጣዖትጣዖት በመመለሳቸውበመመለሳቸው የባቢሎንየባቢሎን ንጉሥንጉሥ ናቡከደነፆርናቡከደነፆር መጥቶመጥቶ
ኢየሩሳሌምንኢየሩሳሌምን እንደሚወርእንደሚወር፣፣ ቤተቤተ መቅደሱንመቅደሱን እንደሚያፈርስእንደሚያፈርስ ንዋያተንዋያተ ቅዱሳቱምቅዱሳቱም እንደሚዘረፉእንደሚዘረፉ፣፣ ሰባሰባ ዘመንዘመን
እንደሚማረኩእንደሚማረኩ በባዕድበባዕድ አገርምአገርም የቃልኪዳኑንየቃልኪዳኑን ታቦትታቦት አያገኙትምናአያገኙትምና የታቦቱንየታቦቱን ስምስም መጥራትመጥራት አትችሉምአትችሉምእንደሚማረኩእንደሚማረኩ በባዕድበባዕድ አገርምአገርም የቃልኪዳኑንየቃልኪዳኑን ታቦትታቦት አያገኙትምናአያገኙትምና የታቦቱንየታቦቱን ስምስም መጥራትመጥራት አትችሉምአትችሉም
ተባሉተባሉ፡፡፡፡ ይህንይህን የነገራቸውንየነገራቸውን ነቢይነቢይ ኤርምያስንምኤርምያስንም ሽንትሽንት ቤትቤት ውስጥውስጥ ከተውታልከተውታል፡፡፡፡ ኤርኤር 2525፡፡11--1111፡፡፡፡

-- ከምርኮምከምርኮም በበኋኋላ ላ ወደወደ EግዚAብሔርEግዚAብሔር በAንድነትበAንድነት AልቅሰዋልAልቅሰዋል፣ ፣ ቤተቤተ መቅደሱንመቅደሱን መልሰውመልሰው
AሳንጸዋልAሳንጸዋል… … ኤርኤር 5050፡፡11--55፣ ፣ ሐጌሐጌ 1 1 EናEና 22፡፡፡፡

-- የመጀመሪያውየመጀመሪያው መቅደስመቅደስ፣ ፣ ታቦትታቦት፣ ፣ መጽሐፍመጽሐፍ … … AንድAንድ ነበርነበር፡፡ ፡፡ EንደEንደ AማንያንAማንያን መብዛትመብዛት ግንግን AብያተAብያተ ክርስቲያናትክርስቲያናት
ይታነጻሉይታነጻሉ፣ ፣ ታቦታትታቦታት ይዘጋጃሉይዘጋጃሉ፣ ፣ መጻሕፍትምመጻሕፍትም ይታተማሉይታተማሉ… … ““ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ
በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና በየስፍራውም ለስሜ ዕጣን ያጥናሉ፥ ንጹሕም ቍርባን ያቀርባሉ ስሜ በአሕዛብ
ዘንድ ታላቅ ይሆናልና፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡” ” ቤቱንምቤቱንም ያጸዳውያጸዳው ለዚሁለዚሁ ነውነው፡፡፡፡ ሚልሚል 11፡፡1111፣ ፣ ዘጸዘጸይ ይ
3434፡፡11--2727፣ ፣ ማቴማቴ 2121፡፡1212--1515፡፡፡፡

-- ““እንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ ብታቀርብ፥ በዚያም ወንድምህ አንዳች በአንተ ላይ እንዳለው ብታስብ፥ በዚያ በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ
ሂድ፥ አስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፥ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ።” ” ማቴማቴ 55፡፡23 23 ““ደግማችሁም። ማንም በመሠዊያው የሚምል
ምንም የለበትም፤ ማንም በላዩ ባለው መባ የሚምል ግን በመሐላው ይያዛል ትላላችሁ። እናንተ ደንቆሮዎችና ዕውሮች፥ ማናቸው ይበልጣል? መባው
ነውን? ወይስ መባውን የሚቀድሰው መሠዊያው? እንግዲህ በመሠዊያው የሚምለው በእርሱና በእርሱ ላይ ባለው ሁሉ ይምላል፡፡”” ማቴማቴ 2323፡፡1919፡፡፡፡ነውን? ወይስ መባውን የሚቀድሰው መሠዊያው? እንግዲህ በመሠዊያው የሚምለው በእርሱና በእርሱ ላይ ባለው ሁሉ ይምላል፡፡   ማቴማቴ 2323፡፡1919፡፡ ፡፡ 
በማለትበማለት በሐዲስምበሐዲስም የቀጠለውንየቀጠለውን የታቦቱንየታቦቱን ((የመሠዊያውንየመሠዊያውን) ) AገልግሎትAገልግሎት ያመለክተናልያመለክተናል፡፡ ፡፡ ““ከመሰዊያውም። አዎን፥ ሁሉን
የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ፥ ፍርዶችህ እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማሁ።” ” ራEራE 1616፡፡77፡፡፡፡

-- ሌላውሌላው በሐዲስበሐዲስ EግዚAብሔርEግዚAብሔር AምላክAምላክ ራሱንራሱን ለዓለምለዓለም የገለጠባትየገለጠባት ታቦትታቦት ወላዲተወላዲተ AምላክAምላክ ድንግልድንግል ማርያምማርያም ናትናት፡፡  ፡፡  



ይቀጥላልይቀጥላል…

ወስብሐት ለእግዚአብሔር፡፡


