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Eምነት ከስሜቶቻችን በላይ ነው
• Eምነት ውሱን ከሆኑት ስሜቶቻችን የላቀ ኃይል ነው፡፡ 

• ስሜቶቻችን Aካላዊና ቁሳዊ የሆኑ ነገሮችን ቢመርምሩ Eንጂ ከEነዚህ ውጪ የሆኑትን

Aይችሉም፡፡ 

• ስሜቶቻችን መፈተሸ የማይችሉትን ዝርዝር ነገሮች ለመመርመር Eንዲያስችሉን የተለያዩ• ስሜቶቻችን መፈተሸ የማይችሉትን ዝርዝር ነገሮች ለመመርመር Eንዲያስችሉን የተለያዩ

የመመርመሪያ ቁሳቁሶችን Eንጠቀማለን፡፡ ታዲያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለነገረን

‹‹ለማይታዩ ነገሮችስ›› ወይም Aካላዊ ላልሆኑ ነገሮችስ ምን ያህል ያስፈልገን ይሆን?

• ‹‹በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስምና ›› ካል ቆሮ 5፡7፡፡ Eንደተባለው Eምነት በሰው የሥጋ ዓይን

የሚታየው Aይደለም፡፡

• ነፍሳችን በስሜቶቻችን Aትታይም፤ ስሜቶቻችንም የነፍስን መኖር Aለመረዳታቸው ነፍስን

የለችም Aያሰኛትም፡፡ ስሜቶች በልክም በደረጃም ወደ ነፍስ ምርምር ለመድረስ ውሱን

ናቸውና፡፡ናቸውና፡፡  
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Eምነት ከማስተዋላችን (ችሎታችን) በላይ ነው
• ማስተዋላችን (ችሎታችን) ወደ መንገዳችን መጀመሪያ ቢያደርሰንም Eስከ መንገዱ መጨረሻ

የሚያደርሰን ግን Eምነት ነው፡፡ 

Eምነት ከማስተዋላችን (ችሎታችን) ብ ባይኖረ ም ነ ግን AEምሮAችን ሊደ ስ ደ• Eምነት ከማስተዋላችን (ችሎታችን) ጋር ጠብ ባይኖረውም ነገር ግን AEምሮAችን ሊደርስ ወደ

ማይችልበት ከፍ ያለ ደረጃ የሚያደርሰን ነው፡፡

• AEምሮ የማይደርስበትን ነገር ሊቆጣጠር የማይቻለው ነው፡፡ EግዚAብሔርን መጠን መመርመር

የሌለበት Aኃዜ ኩሉ የምንለው የማይወሰን ስለሆነ ነው፡፡

• የሰው AEምሮ ግን ውሱን ነው፤ መረዳትም የምንችለው የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ነው፡፡

AEምሮ EግዚAብሔር ደ ማ ቅ የተ ሰነ ባሕርይ ንም ደ ረዳት ሊያደርሰን ይችላል• AEምሮ EግዚAብሔር ወደ ማወቅ የተወሰነ ባሕርይውንም ወደ መረዳት ሊያደርሰን ይችላል፡፡ 

ነገር ግን ‹‹ መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ

በኩል ገለጠው። ›› ቀዳ ቆሮ 2፡10፡፡ Eንዳለ በEምነት ጥልቅ የሆነውን Eንረዳለን፡፡

• AEምሮ ሁሉን መቅሰም ባይችልም ሊቀበላቸው ይገባል፡፡ በተፈጥሮም AEምሮ ያልተረዳውን

ሁሉ ለመቀበል Eምቢተኝነት የለበትም፡፡ በዓለማችን የፈጠራው ባለሞያዎች ብቻ

የሚያውቋቸውን ነገሮች መደዴ የሆነው የEኛ AEምሮ ነገሮች Eንዴት Eንደሚሠሩ ባያውቅምየሚያውቋቸውን ነገሮች መደዴ የሆነው የEኛ AEምሮ ነገሮች Eንዴት Eንደሚሠሩ ባያውቅም

ይቀበላቸዋል፡፡
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Eምነት ከማስተዋላችን (ችሎታችን) በላይ ነው

AE ት ስ ት ላላል ስለ ት ል• AEምሮ ሞትን ባይቀምስና ባይረዳውም ሞትን ይቀበላላል ስለ ሞትም ይናገራል፡፡

• AEምሮ በዚህ ዓለም ያሉ በርካታ ነገሮችን ሳይረዳ የሚቀበላቸው ከሆነ ከዚህ ዓለም ያልሆነውን

ነገር Eንዳይቀበል የሚከለክለው ነገር Aይኖርም፡፡

• AEምሮ Eንዴት ተAምራት Eንደሚሠሩ ባያውቅም ይቀበላቸዋል በተAምራቱም ደስ ይለዋል፡፡ 

ተAምር ተAምር የተባለው AEምሮ Aውቆት ሊያስረዳው ስለማይችል ነው፡፡

AEምሮ ተAምርን በማይ ሰን ከAEምሮ በላይ በሆነ ሊረዳ በማይችለ ኃይል የተነሳ በEምነት• AEምሮ ተAምርን በማይወሰን ከAEምሮ በላይ በሆነ ሊረዳው በማይችለው ኃይል የተነሳ በEምነት

ይቀበለዋል፡፡ ይህም ኃይል ሁሉን ቻይ የሆነ የEግዚAብሔር ኃይል ነው፡፡

• ውሱንነቱንም ከማወቅ ጋር AEምሮን Eናከብራለን ፡፡ ከAEምሮ (ከመረዳት)  በላይ የሆኑ ነገሮች

Eንዳሉ ዘንግቶ ሁሉን ልወቅ ባይ የሆነ ትምክህተኛ AEምሮንም Aንቀበለውም፡፡

• AEምሮ ውሱንነቱን ለማወቅ ትሁት መሆን ይገባዋል፡፡ ‹‹እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን

እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚ ባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በ ካከላች ላለውእንዳካፈለው፥ እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላለው

ለእያንዳንዱ በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ።›› ሮሜ 12፡3፡፡ Eንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ፡፡

• AEምሮ ከራሱ መረዳት በላይ የሆኑ ነገሮችን ለEምነት Aሳልፎ መስጠት Aለበት፡፡

• AEምሮ የማይረዳውን ሁሉ ከንቱ የሚያደርገው ከሆነ ራሱን በማጥፋት ብሎም የEምነትን

ቅመም በማጣት በጠባብነት የመረዳት Aዙሪት ውስጥ ራሱን ይጥላል፡፡
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Eምነት ከማስተዋላችን (ችሎታችን) በላይ ነው
• Aማንያን ልባሞች ናቸው፤ AEምሮAቸውን በማክበር ለመንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይጠቀሙበታልና፡፡• Aማንያን ልባሞች ናቸው፤ AEምሮAቸውን በማክበር ለመንፈሳዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይጠቀሙበታልና፡፡

• ከAማንያንም መካከል በራሳቸው AEምሮ መረዳት የማይደገፉ AEምሮAችን ሁሉን መረዳት

ይችላል ብለው የማይመኩ ፈላስፎችና ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው ሰዎችም Aሉ፡፡ Eነዚህም ሰዎች

በAትሕቶ ርEስ ስለ EግዚAብሔር የሆነውን ሁሉ መረዳት Eንደማይችሉ AEምሮAቸውም

ውሱን Eንደሆነ ዘወትር ይናዘዛሉ፡፡ በEምነት ልባቸውና AEምሮAቸውም ከAEምሮAቸው በላይ

የሆነውን ሁሉ Aምኖ ይቀበላል፡፡የሆነውን ሁሉ Aምኖ ይቀበላል፡፡

• የዋሕና ትሑት AEምሮ Eምነትንና ተAምራትን Aምኖ ይቀበላል፡፡ ትሑት ስንልም በራሱ ሐሳብ

የማይደገፍ፣ ያልተረዳውንም ሁሉ የሚያጠፋ፣ ከራሱ የሚያርቀውም ያልሆነ፣ በውሱንነቱ ላይ

ሁሉን በመከመር ነገሮችን ውስብስብ የማያደርገው AEምሮ ማለታችን ነው፡፡

• Eምነት የምንጸልየው ጸሎት ብቻ ሳይሆን የምንኖረውም ሕይወት ነው፡፡ የEምነትን ሕይወት

የምንኖር ከሆንን የEምነት ፍሬዎች በተግባራዊ ሕይወታችን ግልጥ ይሆናሉ፡፡የምንኖር ከሆንን የEምነት ፍሬዎች በተግባራዊ ሕይወታችን ግልጥ ይሆናሉ፡፡

• ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በካል ቆሮ 13፡5 ‹‹ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፤ ራሳችሁን ፈትኑ፤ ወይስ

ምናልባት የማትበቁ ባትሆኑ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ስለ እናንተ አታውቁምን? ›› Eንደጻፈልን

በAማንያን ሕይወት በሚታዩት የበዙ በሆኑት መንፈሳዊ Eሴቶች ሚዛን Eያንዳንዳችን

Eምነታችንን Eንመርምር፡፡
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የማይታየውን በጽንዓት ማመን
• ሐዋርያው ስለ Eምነት ‹‹እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ፥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ

ነው።›› Eብ 11፡1 ብሎናል፡፡ 

• ጽንዓት ያለጥርጥር የሆነ Eምነት (ማመን) ነው፡፡ ይህም መደዳ ሐሳብ፣ Aመለካከትንጽንዓት ያለጥርጥር የሆነ Eምነት (ማመን) ነው፡፡ ይህም መደዳ ሐሳብ፣ Aመለካከትን

ወይም ከማንበብ ወይም ከመስማት የተገኘውን Eውቀት ማመን ሳይሆን የማይታዩ ነገሮች

Aሉ ብሎ ማመን ነው፡፡ የሚያምኑና የማያምኑ (የሳይንስ ሰዎች) የሚለያዩት በዚህ ነው፡፡

• የማይታዩ ነገሮች የምርምር ሰዎች የሥራ መስኮች Aይደሉም:: Eነዚህ ሰዎች ስለ Aንድ

ነገር Eርግጠኞች ካልሆኑ በጥልቀት በተለያዩ የምርምር መሣሪያዎቻቸው ምርምር

ያደር ሉ ይ ም በቁሳዊ ነ ሮች በሚያምኑ ሰዎች ሕይ ትም የሚታይ ነያደርጋሉ፡፡ ይህም በቁሳዊ ነገሮች በሚያምኑ ሰዎች ሕይወትም የሚታይ ነው፡፡

• የሚያምኑ (Aማንያን) ግን ‹‹ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው።›› ዮሐ 20፡29 Eንዳለው ናቸው

Eንጂ Eንደዚህ Aይደሉም፡፡ጂ ዚ ይ

• የሚያምኑ (Aማንያን) EግዚAብሔር ፍጥረትን ከምንም Eንደፈጠረ Aምነው ይቀበላሉ፡፡ 

• የሳይንስ ተመራማሪዎች ግን ይህን ይክዳሉ፤ ብሎም በAምስቱ Eንጀራ Aምስት ሺህ ሰዎች

(ሴቶችንና ሕጻናትን ሳይጨምር) መግቦ Aሥራ ሁለት መሶብ Eንጀራ ማትረፉን

Aይቀበሉትም Aማንያን ግን Eነዚህን ሁሉ Aምነው ይቀበላሉ፡፡ ማቴ 14፡፡
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የማይታየውን በጽንዓት ማመን
• የሚያምኑ (Aማንያን) Aስቀድመው EግዚAብሔር ኃያል Eንደሆነ ያምናሉ ከምርምር ሰዎች

ጥርጣሬና ከማያምኑ ሰዎች ግኝቶች ራሳቸውን ያርቃሉ፡፡ 

• የሚያምኑ (Aማንያን) የማይታየውን መቀበል ብቻ ሳይሆን ሐዋርያው ‹‹የማይታየውን እንጂ

የሚታየውን ባንመለከት፥ ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤

የሚታየው የጊዜው ነውና፥ የማይታየው ግን የዘላለም ነው።›› ካል ቆሮ 4፡18 Eንደጻፈውየሚታየው የጊዜው ነውና፥ የማይታየው ግን የዘላለም ነው።›› ካል ቆሮ 4፡18 Eንደጻፈው

AEምሮAቸውንና መነካታቸውንም በማይታየው ላይ ያደርጋሉ፡፡

• የማይታየውን Eንዴት Aየዋለሁ? ብለን ልንጠይቅ Eንችላለን የሚታየው በEምነት ነው

Eንላችኋለን፡፡ የማይታዩትስ Eነዚህ ነገሮች ምንድር ናቸው? ከማይታዩትም የመጀመሪያው

EግዚAብሔር፣ ባሕርይው፣ ሥራውና የEርሱ የሆኑ ነገሮች ናቸው፡፡

1. የEግዚAብሔር ባሕርይ Eና ሥራ

• ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ‹‹መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም›› ዮሐ 1፡18 

Eንደጻፈው EግዚAብሔር በመለኮቱ Aይታይም፡፡ በርግጥ መለኮትን ማን ሊያይ ይችላል?Eንደጻፈው EግዚAብሔር በመለኮቱ Aይታይም፡፡ በርግጥ መለኮትን ማን ሊያይ ይችላል? 

ማንም! ነገር ግን በፍጹም ልባችንና ሐሳባችን በርሱ Eናምናለን፡፡
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የማይታየውን በጽንዓት ማመን
1 የE ዚA ሔ ሕ E1. የEግዚAብሔር ባሕርይ Eና ሥራ

• ነገር ግን በተለማመደው መንፈሳዊ ስሜታችን Eናየዋለን ልንል Eንችል ይሆናል Eንጂ

EግዚAብሔርን በAካላዊ ስሜቶቻችን Aናየውም፡፡ ‹‹ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት

በስራቸው የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው።›› Eብ 5፡14፡፡

• Aካላዊ ያልሆኑ ስሜቶቻችን የማይታየውን Eንዲያዩ ይለማመዳሉ፡፡ ይህንም የሚያስረዱን

የ ከ ሉት ሳሌ ች ከ ሐ ቅ ስ E ኛለየሚከተሉትን ምሳሌዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ Eናገኛለን፡፡

• ልበ Aምላክ ዳዊት ‹‹ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ በቀኜ ነውና አልታወክም።›› መዝ 15፡8፡፡ 

ሲል EግዚAብሔርን በፊቱና በቀኙ ዘወትር ሊያየው የተቻለው Eንዴት ነው? ያለምንም

ጥርጥር ያየው በEምነት ዓይን ነው፡፡ ልበ Aምላክ የማይታየውን ዘወትር በተመስጦ በሆነ

AEምሮና መንፈሳዊ ስሜት ያየው ነበር፡፡

በተ ሳሳይ ትርጉምም ነቢዩ ኤልያስ ኤ ያስ ቆ ት ት ታ ሕያ እ አ !• በተመሳሳይ ትርጉምም ነቢዩ ኤልያስ ‹‹ኤልያስም። በፊቱ የቆምሁት የሠራዊት ጌታ ሕያው እግዚአብሔርን! 

እኔ ዛሬ ለእርሱ እገለጣለሁ አለ።›› ቀዳ ነገ 18፡15 ብሏል፡፡ በEግዚAብሔር ፊት Eንደቆመ Eንዴት

ሊሰማው EግዚAብሔርንስ በፊቱ Eንዴት ሊያየው ቻለ? ይህ የሆነው በEምነት Eንጂ

የAማንያንን ልቦና ሊያነቃቃ በማይችላው በAካላዊ ስሜት Aይደለም፡፡ የማይታየውን

የሚያየው Eምነት ነውና፡፡
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የማይታየውን በጽንዓት ማመን

1. የEግዚAብሔር ባሕርይ Eና ሥራ

• በEምነት ከሆንን በሙሉ ልብ EግዚAብሔር ሁልጊዜ በፊታችን Eንደሆነ ይሰማናል፤ 

በዚህም Eምነት Eንራመዳለን፤ EግዚAብሔርም ይሰማናል ያየናልም፡፡

• በEምነት የምንኖር ከሆንን ‹‹..በዚያ በመካከላቸው እሆናለሁና።›› ማቴ 18፡20፣ ‹‹… እነሆም እኔ

እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ማቴ 28፡20 ባለው ቃል ኪዳኑ EግዚAብሔርእስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።›› ማቴ 28፡20 ባለው ቃል ኪዳኑ EግዚAብሔር

በሕዘቦቹ መካከል Eንደሚኖር Eርግጠኞች Eንሆናለን፡፡

• Eርሱ EግዚAብሔርን በሥጋ ዓይናችን Aይተነው ሳይሆን በመካከላችን Eንዳለ ፈጽመን

Eናምናለን፡፡ ለማመን የግድ በሥጋ ዓይናችን ካላየን Aንልም፡፡፡ ሳናይ Eናምናለን

የማይታየውንም ለይተን Eናውቀዋለን Eናየዋለንም፡፡

• መንፈሳዊ ሕይወትስ ምንድር ነው? በሥጋ ከሚሰማንና ከሚታየን ወጥተን ወደማይታየን

መሸጋገር Aይደለምን?

• በማናየው በጽንዓት Aምነን Eንኖራለን Eርሱ በፊታች ነውና፡፡ ይህም የሚያምኑና• በማናየው በጽንዓት Aምነን Eንኖራለን Eርሱ በፊታች ነውና፡፡ ይህም የሚያምኑና

የማያምኑ የሚለያዩበት መንገድ ነው፡፡
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የማይታየውን በጽንዓት ማመን

1. የEግዚAብሔር ባሕርይ Eና ሥራ
• የማያምን ሰው ሁሉን ነገር በዓይኑ ማየት ይፈልጋል፤ ካላየ ግን Aያምንም፡፡ 

የሚያምን ሰው ግን ዓይኑ፣ ስሜቶቹ ወይም ውጫዊ ክስተቶች Eምነቱን ቅርጽ Eንዲያስይዙት Eድል• የሚያምን ሰው ግን ዓይኑ፣ ስሜቶቹ ወይም ውጫዊ ክስተቶች Eምነቱን ቅርጽ Eንዲያስይዙት Eድል

Aይሰጥም፤ ይልቁኑ ልቦናው የማይታይ ነገር Eንዳለ በማመን ይጸናል Eንጂ፡፡

• በAንድ ወቅት ጌታችን EግዚAብሔር የነገረውን ለማመን የተሳነው ደቀ መዝሙሩን ቶማስን ‹‹ከዚያም

በኋላ ቶማስን። ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ፤ እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባው፤ ያመንህ እንጂ ያላመንህ አትሁን አለው። … 

ኢየሱስም፦ ስለ አየኸኝ አምነሃል፤ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው።›› ዮሐ 20፡27፤29፡፡ በማለት ገስጾታል፡፡

• Aስቀድመን Eንደገለጽነው በEግዚAብሔር ማመን በማናየው ነገር ጸንተን ከማመን መካከል Aንዱ

ነው፡፡ ይህም በEግዚAብሔር መኖር ብቻ ሳይሆን በባሕርዩና በሥራው ማመን ነው

• ‹‹በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ።›› ሉቃ 18፡27፡፡ Eንዳለ EግዚAብሔር ሁሉን ቻይ

መሆኑንና ለEኛና ለፍጥረቱ ለሰዎች ስላለውም ልዩ የሆነ ፍቅር Eናምናለን፡፡መሆኑንና ለEኛና ለፍጥረቱ ለሰዎች ስላለውም ልዩ የሆነ ፍቅር Eናምናለን፡፡

• Eነዚህን ሁሉ በዓይናችን ላናያቸው Eንችላለን ነገር ግን Eናምንባቸዋለን፡፡ EግዚAብሔር ዓለምን ሁሉ

Eንደሚጠብቅ ውበትዋንም Eንደሚጠብቅ Eናምናለን፡፡ Eያንዳንዱንም ሰው Eንደሚጠብቅም

Eናምናለን፡፡ ስናምንም ሥራውን ወይም ውጤቱን ልናይ ወይም ምንም ነገር ላናይ Eንችላለን፤ 

ባናየውም Eንኳ Eናምነዋለን፡፡
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2 የEግዚAብሔር ዜ2. የEግዚAብሔር ጊዜ
• ‹‹እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ፥ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙምና፤ ዳሩ ግን ከሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት፥ በምድሪቱም

እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ።›› Eብ 11፡13 የተባሉት Eነዚህ የEምነት ሰዎች ተብለዋል፡፡ 

Eነርሱም በEምነት ቃል የተገባላቸውን በተስፋ ጠበቁ፣ EግዚAብሔር የነገራቸውንም Aመኑ፡፡

• ቃልኪዳኑም ‹‹ነገር ግን። ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት

ያዘጋጀው ተብሎ እንድተጻፈ፥ እንዲህ እንናገራለን።›› ቀዳ ቆሮ 2፡9፡፡ የተባለው ነው፡፡

• የEግዚAብሔር ማስጠንቀቂያ የማይታይ ነገር ነው፡፡ 

• ኖኅ EግዚAብሔር ዓለምን በንፍር ውሃ Aጠፋዋለሁ ብሎ ሲነግረው የንፍር ውሃ ምን Eንደሆነ

ባያውቀውም Aመነ፡፡ 

• በኖኅም ሆነ ከርሱ በፊት የንፍር ውሃ (ታላቅ ጎርፍ) በዓለም ታይቶ ባይታወቅም Eስካሁን

ያልሆነ ይሆናል ይደረ ል ብሎ A ነ የሌሎችን ነቀፋና ትችት ችሎ ከቢቱን በ ራቱያልሆነ ይሆናል ይደረጋል ብሎ Aመነ፡፡ የሌሎችን ነቀፋና ትችት ችሎ መርከቢቱን በመሥራቱ

በረታ፤ ይህም Eምነቱ ለዘመናት የጠበቀው Eምነት ነበር፡፡ 

• ኖኅ ለEግዚAብሔር ማስጠንቀቂያ ትኩረት ስለሰጠ የEምነት ሰው ተባለ፡፡ የንፍር ውሃን

ከመምጣቱ በፊት በEምነት ለማየት ተችሎታልና፡፡ 
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2 የEግዚAብሔር ዜ2. የEግዚAብሔር ጊዜ
• በEምነት ወደ መርከቢቱ Eርሱ ሚስቱ፣ ልጆቹና የልጆቹ ሚስቶች ገቡ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም ‹‹ኖኅ ገና

ስለማይታየው ነገር ተረድቶ እግዚአብሔርን እየፈራ ቤተ ስዎቹን ለማዳን መርከብን በእምነት አዘጋጀ፥ በዚህም ዓለምን ኰነነ፥

በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ።›› Eብ 11፡7 ብሎ ያስተምረናል፡፡

• የEግዚAብሔርን ማስጠንቀቂያ ያልሰሙና በEግዚAብሔር Eውነት ያላመኑት (Eምነትም ያልነበራቸው)  

በንፍር ውሃው ተቀቅለው ጠፍተዋል፡፡በንፍር ውሃው ተቀቅለው ጠፍተዋል፡፡

• ሎጥና የሰዶም ከተማም የሚሆነው ከመሆኑ በፊት ማስጠንቀቂያው ተነግሮAቸዋል፡፡ በኖኅ ዘመን

የሆነው የንፍር ውሃ የመጀመሪያ Eንደሆነው ሁሉ ከሰማይ Eሳት ሲዘንብም ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር፡፡ 

• የሰዶምም ሰዎች Eንደ ኖኅ ዘመን ሰዎች EግዚAብሔርን ባለማመና የEግዚAብሔርን ማስጠንቀቂያ

ባለመቀበል ጠፍተዋል፡፡

• ዛሬም በዘመናችን ፍርድንና ዘላለማዊ ሕይወትንም Aስመልክቶ የEግዚAብሔር ማስጠንቀቂያ በፊታችን

ቢሆንም ብዙዎች Aሁንም EግዚAብሔር ያላስጠነቀቃቸው ይመስል በክፋትና በኃጢAት ተዘፍቀዋል፡፡ 

• በልባቸው EግዚAብሔርንም ሆነ ዘካለማዊ ፍርድን መፍራት የለም፡፡ 

• የተማርነው ስለEግዚAብሔር፣ ስለ ባሕርዩ ስለ ሥራው፣ ስለ ቃልኪዳኑና ስለማስጠንቀቂያው ነው፡፡• የተማርነው ስለEግዚAብሔር፣ ስለ ባሕርዩ ስለ ሥራው፣ ስለ ቃልኪዳኑና ስለማስጠንቀቂያው ነው፡፡ 

በዚህ ርEስ ሥር ሌሎች ነጥቦችን መጨመር ይኖርብናል… Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ ሳምንት

Eንቀጥላለን፡፡
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