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ታቦት

-- ቃሉቃሉ የግEዝየግEዝ ነውነው፡፡፡፡ በቅዱስበቅዱስ መጽሐፍመጽሐፍ 135 135 ጊዜጊዜ ተጠቅተጠቅሷሷል፡፡ል፡፡
-- በኮፕትበኮፕት//በግብፅበግብፅ ቴባቴባ፣፣ በEብራይስጥበEብራይስጥ ቴቦቴቦ//ቲቡታቲቡታ፣፣ በAረብበAረብ ታቡትታቡት ይባላልይባላል፡፡፡፡ በግEዝበግEዝ ግንግን ታቦትታቦት

ይባላልይባላል፡፡፡፡
-- ታቦትታቦት ማለትማለት፡፡-- የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ክብርክብር መገለጫመገለጫ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር የክብርየክብር ዙፋንዙፋን ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡ታታ ዚ ርዚ ር ርር ዚ ርዚ ር ርር

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር AምላክAምላክ በታቦቱበታቦቱ ላይላይ ሆኖሆኖ ሙሴንሙሴን EንደሚያነጋግረውEንደሚያነጋግረው ራሱራሱ ስለነገረውናስለነገረውና በታቦቱምበታቦቱም
ላይላይ ሆኖሆኖ ስላነጋገረውስላነጋገረው ነውነው የክብርየክብር መገለጫውመገለጫው የተባለውየተባለው፡፡፡፡

-- ““በዚያም ከAንተ ጋር Eገናኛለሁ የEስራኤልንም ልጆችታዝዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ፥ በምስክሩታቦት
ላይ ባለው በሁለት ኪሩቤልመካከል፥ በስርየትመክደኛውም ላይሆኜ Eነጋገርሃለሁ።” ” ዘጸAዘጸA 2525፡፡2222፡፡፡፡

-- ““ሙሴምወደመገናኛውድንኳን Eርሱን ለመነጋገር በገባ ጊዜ በምስክሩታቦት ላይ ካለው ከስርየትመክደኛ
በላይ ከኪሩቤልምመካከል ድምፁ ሲናገረው ይሰማ ነበር Eርሱምይናገረው ነበር።።” ” ዘኁዘኁ 77፡፡8989፡፡፡፡

-- ታቦትታቦት EግዚAብሔርEግዚAብሔር ከሕዝቡከሕዝቡ ጋርጋር የመኖሩየመኖሩ ምልክትምልክት ነውነው፡፡፡፡ታታ
-- ታቦትታቦት ለመጀመሪያለመጀመሪያ ጊዜጊዜ በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ፈቃድፈቃድ የተሠራውየተሠራው ከግራርከግራር EንጨትEንጨት ነውነው፡፡፡፡ ““ከግራር

Eንጨትምታቦትን ይሥሩ ርዝመቱሁለት ክንድ ተኩል፥ ወርዱም Aንድ ክንድ ተኩል፥ ቁመቱም Aንድ
ክንድ ተኩል ይሁን።” ” ዘጸAዘጸA 2525፡፡1010፡፡፡፡

-- ታቦቱምታቦቱም በውስጥናበውስጥና በውጭበውጭ በወርቅበወርቅ EንዲለበጥEንዲለበጥ EግዚAብሔርEግዚAብሔር AAዟዟል፡፡ ል፡፡ ዘጸAዘጸA 2525፡፡1111፡፡ ፡፡ ሙሴምሙሴምዟዟ
EንደታዘዘውEንደታዘዘው AድርAድርጓጓል፡፡ ል፡፡ ዘጸAዘጸA 3737፡፡11--33፡፡፡፡

-- ታቦቱንናታቦቱንና በታቦቱበታቦቱ ዙሪያዙሪያ ያሉትንያሉትን ንዋያተንዋያተ ቅዱሳትቅዱሳት EንዲሠራEንዲሠራ የተፈቀደለትናየተፈቀደለትና የሠራየሠራ፣ ፣ EግዚAብሔርEግዚAብሔር
የመንፈስየመንፈስ ብልሃትንናብልሃትንና ጥበብንጥበብን EውቀትንናEውቀትንና ማስተዋልንማስተዋልን ሁሉሁሉ የሰጠውየሰጠው EግዚAብሔርEግዚAብሔር ራሱራሱ የመረጠውየመረጠው
ባስልኤልባስልኤል ነበርነበር፡፡ ፡፡ ““ባስልኤልም ከግራር Eንጨትታቦቱንሠራ ርዝመቱምሁለት ክንድ ተኩል፥ ወርዱም
Aንድ ክንድ ተኩል፥ ቁመቱም Aንድ ክንድ ተኩል ነበረ።” ” ዘጸAዘጸA 3737፡፡11--1717፡፡ ፡፡ 



ታቦት…

-- በታቦቱበታቦቱ ውስጥውስጥ AሥርቱAሥርቱ ቃላትቃላት የተፃፉባቸውየተፃፉባቸው ሁለትሁለት ጽላቶችጽላቶች ነበሩነበሩ፡፡፡፡ ““EግዚAብሔርምሙሴን
Eንዳዘዘው ጽላቱን ወስዶ በታቦቱውስጥ Aኖረው፥ መሎጊያዎቹን በታቦቱ ዘንድ Aደረገ፥ የስርየት
መክደኛውንም በታቦቱ ላይ Aኖረው።” ” ዘጸAዘጸA 4040፡፡2020፡፡፡፡
ጽላትጽላት ማለትማለት ቅዱስቅዱስ ቃሉቃሉ የተጻፈበትየተጻፈበት ቅዱስቅዱስ የድንጋይየድንጋይ ሰሌዳሰሌዳ ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡-- ጽላትጽላት ማለትማለት ቅዱስቅዱስ ቃሉቃሉ የተጻፈበትየተጻፈበት ቅዱስቅዱስ የድንጋይየድንጋይ ሰሌዳሰሌዳ ማለትማለት ነውነው፡፡ ፡፡ 

-- ሁለቱሁለቱ ጽላቶችጽላቶች ሙሴሙሴ በመጀመሪያበመጀመሪያ በሲናበሲና ተራራተራራ 40 40 ቀንናቀንና 40 40 ሌሊትሌሊት ንጹሕንጹሕ ውሃውሃ ሳይቀምስሳይቀምስ ከጾመከጾመ
በበኋኋላ ላ ከEግዚAብሔርከEግዚAብሔር EጅEጅ የተቀበላቸውየተቀበላቸው ናቸውናቸው፡፡ ፡፡ ዘጸAዘጸA 3333፡፡1515--2222፡፡፡፡

-- EስራኤልEስራኤል ሙሴሙሴ ከሲናከሲና ተራራተራራ EስኪመለስEስኪመለስ 40 40 ቀንቀን መታገስመታገስ AቅቶAቸውAቅቶAቸው AሮንንAሮንን AስገድደውAስገድደው ጣOትጣOት
ሠርተውሠርተው ሲሰግዱሲሰግዱ AገኛቸውAገኛቸው፡፡፡፡ በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ለAምላኩለAምላኩ ቀናIቀናI ነውናነውና ጣOትንጣOትን በማምለካቸውበማምለካቸው EጅግEጅግሠርተውሠርተው ሲሰግዱሲሰግዱ AገኛቸውAገኛቸው፡፡ ፡፡ በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ለAምላኩለAምላኩ ቀናIቀናI ነውናነውና ጣOትንጣOትን በማምለካቸውበማምለካቸው EጅግEጅግ
ስለተናደደስለተናደደ ሁለቱንምሁለቱንም ጽላቶችጽላቶች ሰባበራቸውሰባበራቸው፡፡  ፡፡  

-- ““Eንዲህምሆነ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብጥጃውንም ዘፈኑንም Aየ የሙሴምቍጣተቃጠለ፥ ጽላቶቹንም ከEጁ
ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው።” ” ዘጸAዘጸA 3232፡፡1919፡፡፡፡
ቸርናቸርና መሐሪመሐሪ የሆነየሆነ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሙሴንሙሴን ካጽናናካጽናና ካረጋጋካረጋጋ በበኋኋላላ የሠበርካቸውንየሠበርካቸውን AስመስለህAስመስለህ AንተAንተ-- ቸርናቸርና መሐሪመሐሪ የሆነየሆነ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ሙሴንሙሴን ካጽናናካጽናና ካረጋጋካረጋጋ በበኋኋላላ የሠበርካቸውንየሠበርካቸውን AስመስለህAስመስለህ AንተAንተ
ራስህራስህ ሥራሥራ EኔምEኔም EባርክልሃለሁEባርክልሃለሁ AለውAለው፡፡፡፡ ሙሴምሙሴም EንደታዘዘውEንደታዘዘው AስመስሎAስመስሎ ሠራናሠራና EግዚAብሔርEግዚAብሔር
ባረከለትባረከለት፡፡፡፡ ሙሴሙሴ ራሱራሱ የሠራቸውንየሠራቸውን ሁለቱንምሁለቱንም ጽላቶችጽላቶች EንደታዘዘEንደታዘዘ በታቦቱበታቦቱ ውስጥውስጥ AስገባቸውAስገባቸው፡፡፡፡

-- ““EግዚAብሔርምሙሴን Aለው፦ ሁለት የድንጋይ ጽላቶች Eንደ ፊተኞች Aድርገህ ጥረብ በሰበርኻቸው
በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች Eጽፍባቸዋለሁ። ነገም የተዘጋጀህሁን፥ በማለዳም ወደ ሲና ተራራበፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች Eጽፍባቸዋለሁ። ነገም የተዘጋጀህሁን፥ በማለዳም ወደ ሲና ተራራ
ወጥተህ በዚያ በተራራውራስ ላይ በፊቴ ቁም። ከAንተምጋርማንም ሰው Aይውጣ፥ በተራራውምሁሉ
ማንም Aይታይመንጎችና ከብቶችም በዚያ ተራራ ፊት Aይሰማሩ። ሙሴም Eንደ ፊተኞቹ Aድርጎ ሁለት
የድንጋይ ጽላቶችጠረበ በነጋውምማልዶ EግዚAብሔር Eንዳዘዘው ወደ ሲና ተራራ ወጣ፥ ሁለቱንም
የድንጋይ ጽላቶች በEጁ ወሰደ፥ EግዚAብሔርም በደመናውውስጥ ወረደ፥ በዚያም ከEርሱ ጋር ቆመ፥የድንጋይ ጽላቶች በEጁ ወሰደ፥ EግዚAብሔርም በደመናውውስጥ ወረደ፥ በዚያም ከEርሱ ጋር ቆመ፥
የEግዚAብሔርንም ስም Aወጀ። …



ታቦት…
-- “…“… EግዚAብሔርም በፊቱ Aልፎ። EግዚAብሔር፥ EግዚAብሔርመሐሪ፥ ሞገስ ያለው፥ ታጋሽም፥ ባለ ብዙ… … EግዚAብሔርም በፊቱ Aልፎ። EግዚAብሔር፥ EግዚAብሔር ሐሪ፥ ሞገስ ያለው፥ ታጋሽም፥ ባለ ብዙ
ቸርነትና Eውነት፥ Eስከ ሺህ ትውልድምቸርነትን የሚጠብቅ፥ Aበሳንናመተላለፍን ኃጢAትንምይቅር
የሚል፥ በደለኛውንም ከቶ የማያነጻ፥ የAባቶችንም ኃጢAት በልጆች Eስከ ሦስትና Eስከ Aራት ትውልድም
በልጅ ልጆች የሚያመጣ Aምላክ ነው ሲል Aወጀ። ሙሴምፈጥኖ ወደመሬትተጐነበሰና ሰገደ። Aቤቱ
በፊትህስሞገስን Aግኝቼ Eንደ ሆነ፥ ይህ Aንገተ ደንዳና ሕዝብ ነውና ጌታዬ በመካከላችን ይሂድበፊትህስሞገስን Aግኝቼ Eንደ ሆነ፥ ይህ Aንገተ ደንዳና ሕዝብ ነውና ጌታዬ በ ካከላችን ይሂድ
ጠማማነታችንንና ኃጢAታችንንም ይቅር በለን፥ ለርስትህም ተቀበለን Aለ። Eርሱም Aለው፦ Eነሆ Eኔ ቃል
ኪዳን Aደርጋለሁ በምድርሁሉ፥ በAሕዛብምሁሉ ዘንድ Eንደ Eርሱ ያለ ከቶ ያልተደረገውን ተAምራት
በሕዝብህሁሉ ፊት Aደርጋለሁ Eኔም በAንተ ዘንድ የምሠራው ነገር የሚያስፈራ ነውና Aንተ ያለህበት ይህ
ሕዝብሁሉ የEግዚAብሔርንሥራ ያያል።” ዘጸA 34፡1-10፣ ዘጸA 40፡20፡፡ሕዝብሁሉ የEግዚAብሔርንሥራ ያያል  ዘጸA 34 1 10 ዘጸA 40 20

- ይህምታቦት በሙሴድንኳንውስጥ ተቀምጦ፣ EግዚAብሔር Aምላክ በዚያ ክብሩን Eየገለጠ፣ Eስራኤልም
በድንኳኑ ደጃፍ በታቦቱ ፊት ለፊት ለEግዚAብሔር ስም Eየሰገዱ፣ EግዚAብሔርን Eያመለኩ፣ ለስሙ
Eየዘመሩ፣ የAምልኮ ሥርዓታቸውን በዚህ ዓይነትሁኔታ ቀጥለው በሕይወታቸው በደስታና በሰላም ይኖሩEየዘ ሩ የAምልኮ ሥርዓታቸውን በዚህ ዓይነትሁኔታ ቀጥለው በሕይወታቸው በደስታና በሰላም ይኖሩ
ነበር፡፡

- ሙሴ AርፎIያሱ Eስራኤልን ለመምራትተተካ፡፡ በምድረበዳ Eስራኤልን EየመራወደIየሩሳሌምሲጓዝ
ድንገት የዮርዳኖስ ወንዝሞልቶበት ግማሽሚሊዮን Eስራኤልን የሚያሻግርበት ድልድይ Aጣ፡፡Iያሱምወደድንገት የዮርዳኖስ ወንዝሞልቶበት ግማሽሚሊዮን Eስራኤልን የሚያሻግርበት ድልድይ Aጣ Iያሱምወደ
EግዚAብሔርጮኸ፡፡ EግዚAብሔርም ከሙሴጋር Eንደነበርሁ Eኔ ከAንተ ጋር ነኝና Aትፍራ፣ ካህናት
የቃልኪዳኑንታቦት ተሸክመውይሂዱና የሞላውን የዮርዳኖስን ወንዝ ይርገጡት፣ ወንዙም ለሁለት
ይከፈላል፣መሐሉምይደርቃል Eስራኤልም በሰላም ይሻገራሉ፣ ነገር ግን ሕዝቡጨርሰው Eስኪሻገሩ ድረስ
ታቦቱን የተሸከሙት ካህናት ከወንዙ Eንዳይወጡ፣ በመጨረሻም ይውጡ Aለው፡፡ታ ሸከ ካ ና ከ ዙ E ዳይ ጡ በ ሻ ይ ጡ Aለ

- Iያሱም Eንደተባለው Aደረገ፡፡ በታቦቱም Aማካኝነት EግዚAብሔር Aምላክ የሞላውን የዮርዳኖስን ወንዝ
ከፍሎ Aሻገራቸውታቦቱ የEግዚAብሔር ኃይልመገለጫ ነውና፡፡Iያሱ 3፡1- ፍጸሜ፡፡



ታቦት…

-- IያሱIያሱ EስራኤልንEስራኤልን EየመራEየመራ IያሪኮIያሪኮ ከነዓንከነዓን ወይምወይም IየሩሳሌምIየሩሳሌም ደረሰደረሰ፡፡፡፡ ነገርነገር ግንግን AሕዛብAሕዛብ የከነዓንንየከነዓንን
የIያሪኮንናየIያሪኮንና የIየሩሳሌምንየIየሩሳሌምን ዙሪያዙሪያ ጥሩጥሩ በሆነበሆነ ግንብግንብ AጥረውAጥረው በሩንበሩን AንድAንድ ብቻብቻ AድርገውAድርገው በከባድበከባድ
ኃይልኃይል በሩንበሩን EያስጠበቁEያስጠበቁ ይኖሩበትይኖሩበት ነበርነበር፡፡፡፡

-- EስራኤልምEስራኤልም መግቢያመግቢያ ስላጡስላጡ የEስራኤልየEስራኤል መሪመሪ IያሱIያሱ ወደወደ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ጮኸጮኸ፡፡፡፡ EግዚAብሔርምEግዚAብሔርምEስራኤልምEስራኤልም መግቢያመግቢያ ስላጡስላጡ የEስራኤልየEስራኤል መሪመሪ IያሱIያሱ ወደወደ EግዚAብሔርEግዚAብሔር ጮኸጮኸ EግዚAብሔርምEግዚAብሔርም
ሰማውናሰማውና EንደተለመደውEንደተለመደው ካህናቱካህናቱ ታቦቱንታቦቱን ተሸክመውተሸክመው ቀንደመለከትቀንደመለከት ይዘውይዘው EየነፉEየነፉ ስድስትስድስት ቀንቀን
ይዙሩትይዙሩት በሰባተኛውምበሰባተኛውም ቀንቀን ይፈርሳልይፈርሳል AለውAለው፡፡፡፡ EንደተባለውምEንደተባለውም AደረገAደረገ፤፤ የIAAሪኮምየIAAሪኮም ግንብግንብ EንደEንደ
EንEንቧቧይይ ካብካብ EንደEንደ ክረምትክረምት ገደልገደል ተናደተናደ፡፡፡፡ IያሱIያሱ 66፡፡11--2222፡፡፡፡

-- IያሱምIያሱም ሰልፈኞቹንሰልፈኞቹን ይዞይዞ ገባገባ፣፣ ጠላትንጠላትን ሁሉሁሉ ወረሰወረሰ፣፣ ከነዓንንከነዓንን ለEስራኤልለEስራኤል ርስትርስት AድርጎAድርጎ AካፈለAካፈለ፣፣IያሱምIያሱም ሰልፈኞቹንሰልፈኞቹን ይዞይዞ ገባገባ ጠላትንጠላትን ሁሉሁሉ ወረሰወረሰ ከነዓንንከነዓንን ለEስራኤልለEስራኤል ርስትርስት AድርጎAድርጎ AካፈለAካፈለ
ጋለሞታይቱጋለሞታይቱ ረዓብምረዓብም ከሞትከሞት የዳነችውየዳነችው በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ነበርነበር፡፡፡፡ EብEብ 1111፡፡3131፡፡

-- ይህይህ ታቦትታቦት ዬየርዳኖስንዬየርዳኖስን ወንዝወንዝ ከፈለከፈለ፣፣ የIያሪኮንየIያሪኮን ግንብግንብ AፈረሰAፈረሰ፣፣ EግዚAብሔርምEግዚAብሔርም የኃይሉየኃይሉ መገለጫመገለጫ
AደረገውAደረገው፡፡፡፡

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር AምላክAምላክ ክብሩንናክብሩንና ኃይሉንኃይሉን በታቦቱበታቦቱ ላይላይ EየገለጠEየገለጠ፣፣ EስራኤልንEስራኤልን EንደEንደ ባልንጀራባልንጀራEግዚAብሔርEግዚAብሔር AምላክAምላክ ክብሩንናክብሩንና ኃይሉንኃይሉን በታቦቱበታቦቱ ላይላይ EየገለጠEየገለጠ EስራኤልንEስራኤልን EንደEንደ ባልንጀራባልንጀራ
EያነጋገረEያነጋገረ ከEስራኤልከEስራኤል ጋርጋር AድሮAድሮ ይኖርይኖር ነበርነበር፡፡፡፡

-- በዘመነበዘመነ መሳፍንትምመሳፍንትም ካህናቱምካህናቱም ሆኑሆኑ EስራኤልEስራኤል በደሉበደሉ፣፣ በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ፍልስጥኤማውያንፍልስጥኤማውያን በጠላትነትበጠላትነት
ተነስተውተነስተው ብዙብዙ EስራኤላውያንንEስራኤላውያንን ፈጁፈጁ ካህናቱንምካህናቱንም ገደሉገደሉ፡፡፡፡ ታቦቱንምታቦቱንም ማርከውማርከው ወሰዱወሰዱ፣፣ ወስደውምወስደውም
ከንቀታቸውከንቀታቸው የተነሳየተነሳ AምላካችንAምላካችን ብለውብለው ከሚጠሩትከሚጠሩት ዳጎንዳጎን ከሚባልከሚባል ጣOታቸውጣOታቸው ሥርሥር AስቀመጡትAስቀመጡት፡፡፡፡ከንቀታቸውከንቀታቸው የተነሳየተነሳ AምላካችንAምላካችን ብለውብለው ከሚጠሩትከሚጠሩት ዳጎንዳጎን ከሚባልከሚባል ጣOታቸውጣOታቸው ሥርሥር Aስቀ ጡትAስቀ ጡት

-- ነገርነገር ግንግን በታቦቱበታቦቱ ውስጥውስጥ የነበረውየነበረው የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ኃይልኃይል የፍልስጥኤማውያንንየፍልስጥኤማውያንን ጣOትጣOት
AንኮታኮተውAንኮታኮተው፣፣ EጅEጅ EግሩንEግሩን ቆራረጠውቆራረጠው፡፡፡፡ ይህምይህም በተደጋጋሚበተደጋጋሚ ሦስትሦስት ጊዜጊዜ ሆነሆነ፡፡፡፡

-- በተጨማሪምበተጨማሪም በታቦቱበታቦቱ ላይላይ የተገለጠውየተገለጠው የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ኃይልኃይል በፍልስጥኤማውያንበፍልስጥኤማውያን ላይላይ ተደራራቢተደራራቢ
መቅሰፍትንመቅሰፍትን ለቀቀባቸውለቀቀባቸው፡፡፡፡ በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ፍልስጥኤማውያንፍልስጥኤማውያን ሳይየወዱሳይየወዱ በግድበግድ ታቦቱንታቦቱን ወደAገሩወደAገሩ ወደወደቅሰፍትንቅሰፍትን ለቀቀባቸውለቀቀባቸው በዚህበዚህ ጊዜጊዜ ፍልስጥኤማውያንፍልስጥኤማውያን ሳይየወዱሳይየወዱ በግድበግድ ታቦቱንታቦቱን ወደAገሩወደAገሩ ወደወደ
IየሩሳሌምIየሩሳሌም መለሱመለሱ፡፡፡፡ 11ኛኛ ሳሙሳሙ 55፡፡11--ፍጻሜፍጻሜ ፡፡፡፡



ታቦት…
-- ታቦቱታቦቱ ወደወደ AገሩAገሩ ሲመለስሲመለስ ዳዊትናዳዊትና ሕዝቡሕዝቡ ሁሉሁሉ በEልልታናበEልልታና በሆታበሆታ ተቀበሉትተቀበሉት፡፡፡፡ ““ዳዊትምታቦቱታቦቱ ወደወደ AገሩAገሩ ሲ ለስሲ ለስ ዳዊትናዳዊትና ሕዝቡሕዝቡ ሁሉሁሉ በEልልታናበEልልታና በሆታበሆታ ተቀበሉትተቀበሉት ዳዊትም

ወዳዘጋጀለት ስፍራ የEግዚAብሔርንታቦት ያመጣ ዘንድ Eስራኤልን ሁሉወደ Iየሩሳሌም ሰበሰበ።” ” ቀዳቀዳ
ዜናዜና 1515፡፡33፡፡ ፡፡ 
በዚህበዚህ ጊዜጊዜ AንድAንድ OዛOዛ የተባለየተባለ EስራኤላዊEስራኤላዊ ክህነትክህነት ሳይኖረውናሳይኖረውና ሳይፈቀድለትሳይፈቀድለት በድፍረትበድፍረት ታቦቱንታቦቱን
በመንካቱበመንካቱ ወዲያውኑወዲያውኑ ተቀሰፈተቀሰፈ፡፡፡፡ 22ኛኛ ሳሙሳሙ 66፡፡66--99፡፡፡፡በመንካቱበመንካቱ ወዲያውኑወዲያውኑ ተቀሰፈተቀሰፈ 22ኛኛ ሳሙሳሙ 66 66 99

-- በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ስምስም የተጠራውንየተጠራውን EግዚAብሔርEግዚAብሔር ያከበረውንያከበረውን ሁሉሁሉ EንጨትEንጨት ነውነው፣፣ ድንጋይድንጋይ ነውነው፣፣
ሥEልሥEል ነውነው ብለንብለን መናቅናመናቅና ማቃለልማቃለል EንደሌለብንምEንደሌለብንም ከዚህከዚህ EንረዳለንEንረዳለን፡፡፡፡

-- ሕዝበሕዝበ EስራUልEስራUል ታቦቱንታቦቱን ለማክበርለማክበር ሲሉሲሉ ካህናቱካህናቱ ተሸክመውተሸክመው ሲሄዱሲሄዱ ከታቦቱከታቦቱ ሁለትሁለት ሺህሺህ ያህልያህል
ክንድክንድ ይርቁይርቁ ነበርነበር፡፡፡፡ ““በEናንተና በታቦቱመካከል ያለው ርቀት በስፍር ሁለት ሺህ ክንድ ያህል ይሁን በዚህክንድክንድ ይርቁይርቁ ነበርነበር በEናንተና በታቦቱ ካከል ያለው ርቀት በስፍር ሁለት ሺህ ክንድ ያህል ይሁን በዚህ
መንገድ በፊት Aልሄዳችሁበትምና የምትሄዱበትንመንገድ Eንድታውቁወደ ታቦቱ Aትቅረቡ ብለው
Aዘዙ።” ” IያሱIያሱ 33፡፡44፡፡፡፡ ዛሬምዛሬም ምEመናንምEመናን ለEግዚAብሔርለEግዚAብሔር ክብርክብር ሲሉሲሉ ከታቦቱከታቦቱ ራቅራቅ ይበሉይበሉ የሚባለውየሚባለው
ከዚህከዚህ የተነሳየተነሳ ነውነው፡፡፡፡

-- ንጉሥንጉሥ ሰሎሞንሰሎሞን ታላቁንታላቁን ቤተመቅደስቤተመቅደስ ሲሰራሲሰራ ታቦቱንታቦቱን በታላቁበታላቁ ቤተመቅደስቤተመቅደስ ውስጥውስጥ በክብርበክብር
AስቀምጦታልAስቀምጦታል፡፡፡፡ ““ካህናቱም የEግዚAብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት በቤቱ በቅድስተ ቅዱሳንውስጥ ከኪሩቤል
ክንፍ በታች ወደ ነበረውወደ ስፍራው Aመጡት።… ካህናቱም ከመቅደሱ በመጡ ጊዜ ደመናው
የEግዚAብሔርን ቤትሞላው። የEግዚAብሔርም ክብር የEግዚAብሔርን ቤትሞልቶ ነበርና ካህናቱየEግዚAብሔርን ቤትሞላው የEግዚAብሔርም ክብር የEግዚAብሔርን ቤትሞልቶ ነበርና ካህናቱ
ከደመናው የተነሣ ለማገልገል ይቆሙ ዘንድ Aልቻሉም።” ” 11ኛ ኛ ነገነገ 88፡፡66--1111፡፡፡፡

-- ከዚያምከዚያም AገልግሎቱንAገልግሎቱን ቀጥቀጥሏሏል፡፡ል፡፡ የዚህየዚህ ታቦትታቦት ክብርክብር በሐዲስበሐዲስ ኪዳንኪዳን በሰማይበሰማይ ታይታይቷቷል፡፡ል፡፡ ““በሰማይም
ያለው የEግዚAብሔርመቅደስ ተከፈተ፥ የኪዳኑምታቦት በመቅደሱታየ፥ መብረቅና ድምፅም ነጐድጓድምያለ E ዚA ሔር ስ ከ ኪዳ ታ በ ሱታ ና ጐ
የምድርምመናወጥታላቅም በረዶ ሆነ።” ” ራEይራEይ 1111፡፡1919፡፡፡፡



ይቀጥላልይቀጥላል…

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡


