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አስጨናቂውን ዘመን በክርስቶስ መስቀሌ ኃይሌ እንሻገር! 
2 ጢሞቴዎስ 3፡1-5 ፤ 2 ጴጥሮስ 1፡3-4 

 
I. አስጨናቂውና የመጨረሻው ዘመን ባህርያት (2 ጢሞቴዎ 3፡1-5) 

በዘመናችን ኢየሱስን እንዲመኑ የሚናገሩ፣ ወዯ ጸልትና አምሌኮ ስፍራዎች የሚመጡ፣ 
በተሇያዩ ዘርፎች እናገሇግሊሇን የሚለ፣ መንፈሳዊ ቋንቋ መናገር በጣም የሚችለ፣ ወዘተ ነገር 
ግን በዕሇት ከዕሇት ሕይወታቸው በእግዚአብሔር መጠራታቸውንና መመረጣቸውን በሚኖሩት 
ተጨባጭ ክርስቲያናዊ ሕይወት የማያስመሰክሩ ብዙዎች ናቸው፡፡  ይህ ዯግሞ ከመጨረሻው 
ዘመን ምሌክቶች ዋነኛው ነው፡፡ ጳውልስ እንዱህ በማሇት ተናግሯሌ፡-  
 

ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዱመጣ ይህን እወቅ። (2 
ጢሞቴዎሰስ 3፡1) 
 

ይህ ጳውልስ “መጨረሻው ዘመን” ብል የጠቀሰው ጊዜ በአንዯኛው ምዕተ ዓመት እና በክርስቶስ 
ዲግም ምጽአት መካከሌ ያሇውን ጊዜ የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህ ጊዜ በአጠቃሊይ በሕብረተሰቡ 
ዘንዴ እነዯዚሁም በቤተ ክርስቲያን ዙርያ በሚገኙ ሰዎች ዘንዴ ሞራሊዊ ውዴቀት የሚታይበት 
አስከፊ ጊዜ እንዯሆነ ጳውልስ አስረዴቷሌ፡፡ ይህንን እውነት በግሌጽ ሇማስረዲት ጳውልስ 
ከቁጥር 2-5 ዴረስ ባሇው ክፍሌ በጣም አስገራሚ የሆኑ 19 አጠቃሊይ ባህርያትን ዘርዝሯሌ፡፡ 
 
ሰዎች እንዱህ ይሆናለ፡- 

1) ራሳቸውን የሚወደ፡- ራሳቸውን ብቻ ማዕከሌ ያዯረገ ሕይወት የሚኖሩ ይሆናለ፡፡ 
የአስተሳሰባቸው፣ የስሜታቸው፣ የፈቃዲቸውና የዴርጊታቸው ማዕከሌ ወይም 
መካከሇኛ “እኔ” የሚሇው ቃሌ ነው፡፡ ንግግራቸው ሁለ እኔ፣ ሇእኔ፣ የእኔ፣ … 
በሚለት ቃሊት የተሞለ ናቸው፡፡ ይህ እኔነት ዯግሞ የክፋት ሁለ ምንጭ ነው፡፡  

2) ገንዘብን የሚወደ፡- ገንዘብ አምሊካቸው የሆነባቸው፣ ከእግዚአብሔር ፍቅር ይሌቅ 
የገንዘብ ፍቅር የተጠናወታቸው ይሆናለ፡፡ ገንዘብን መውዯዴ ዯግሞ የክፋት ሁለ 
ሥር ስሇሆነ ከገንዘብ ምኞት የተነሳ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን 
ይወጋለ፡፡ (1 ጢሞቴዎስ 6፡10) 

3) ትምክህተኞች፡- ያሇ እኔ ማንም የሇም የሚሌ አመሇካከት ያሊቸውና ራሳቸውን 
በማስተዋወቅ የተጠመደ ናቸው፡፡ ትምክህት የሰዎችን የውስጥ ማንነት ይገሌጻሌ፡፡  

4) ትዕቢተኞች፡- ከመጠን በሊይ ግትሮች፤ እኔ ብቻ ትክክሇኛ ነኝ፤ እኔ ብቻ አዋቂ ነኝ 
የሚለ ናቸው፡፡ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳዴደ ናቸው፡፡ 

5) ተሳዲቢዎች፡- ሇላልች ፈጽሞ አክብሮት የላሊቸው፣ ስነ-ምግባር የላሊቸውና ላልችን 
የሚያዋርደ ናቸው፡፡  

6) ሇወሊጆቻቸው የማይታዘዙ፥ - እናትና አባታቸውን የማያከብሩና ሌባቸው ባሇመታዘዝ 
የተሞሊ፤ እምቢተኞች ይሆናለ፡፡ 

7) የማያመሰግኑ፡- እግዚአብሔር ያዯረገሊቸውን የማያስተውለ፡፡ ምንም ቢዯረግሊቸው 
የምስጋና አንዯበት የላሊቸው፣ ሁሌጊዜ እንዲሌተዯረገሊቸው ሰዎች የሚኖሩ ናቸው፡፡  

8) ቅዴስና የላሊቸው፡- የጽዴቅ፣ የንስሏና በክርስቶስ ዯም የመንጻት ሕይወት 
የማይኖሩ፡፡  

9) ፍቅር የላሊቸው፡- ሇላልች መሌካምነትና በጎነት ራሳቸውን የማይሰጡ፣ ሌባቸው 
የተዘጋና ርህራኄ አሌባ ይሆናለ፡፡ 
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10)  ዕርቅን የማይሰሙ፡- ሇዕርቅ ሌባቸው ፈጽሞ የማይከፈት፣ ክርስቶስ ያዯረገሊቸውን 
ይቅርታና የኃጢአት ስርየት ፈጽመው የዘነጉ ይሆናለ፡፡  

11)  ሏሜተኞች፡- ሇጸልት፣ ቃለን ሇማንበብና ሇወንዴማማች ፍቅር ጊዜ የላሊቸው ነገር 
ግን  የሰዎችን ስምና ማንነት ሇማጥፋት የሚተጉና ጊዜያቸውን  የሚሰጡ፡፡  

12)  ራሳቸውን የማይገዙ፡- ሇሥጋ አምሮትና ምኞት እንዯዚሁም ዓሇም ሇምታቀርበው 
የኃጢአት ግብዣ እምቢ ማሇት የማይችለ፡፡  

13)  ጨካኞች፡- ያሰቡት ነገር ይከናወን እንጂ ላሊውን ረግጦና ጨፍሌቆ ከመሄዴ 
የማይመሇሱ፡፡ (አባባሌ፡- በፍየሌ ዘመን እንዯ በግ አትኑር!)  

14)  መሌካም የሆነውን የማይወደ፡- ከየውኃት፣ ከቅንነትና ከበጎነት መንፈስ ይሌቅ 
ክፋት፣ ተንኮሌና ጠማማነትን የሚወደና የሚከተለ፡፡  

15)  ከዲተኞች፡- በቃሊቸውና በንግግራቸው ፈጽመው የማይገኙ፣ ቃሊቸውን ፊት ሇፊት 
በግሌጽ የሚሸመጥጡ፣ የገቡትን ስምምነት ያሇ ምንም ይለኝታ የሚያፈርሱ፡፡ 
በእነዚህ ሰዎች ውስጥ እውነተኛነትና ታማኝነት አይገኝም፡፡ 

16)  ችኩልች፡- ተረጋግተው የእግዚአብሔርን ሃሳብና ፈቃዴ ሇማስተናገዴ የማይችለ፣ 
በገዛ ፈቃዲቸው የሚሮጡ ናቸው፡፡ እነዚህ ሰዎች የሚሰሩትና የሚያዯርጉት ነገር 
የሚመሰረተው ጊዜ በማይሽረውና ከፍ ባሇው በእግዚአብሔር ሰማያዊ መመርያ 
(በእግዚአብሔር ቃሌ) ሊይ ሳይሆን በወቅታዊ ሁኔታ በመነዲት ነው፡፡ ስሇዚህ 
ማንነታቸው በሰማያዊ መመርያ የተቃኘ ስሊሌሆነ ሁሌጊዜ የሚሇዋወጡ ናቸው፡፡  

17)  በትዕቢት የተነፉ፡- እነዚህ ራሳቸውን ከመጠን በሊይ የሚክቡ፣ ላልችን የሚንቁና 
ቁሌቁሌ ወዯታች የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ 

18)  ከእግዚአብሔር ይሌቅ ተዴሊን የሚወደ ይሆናለ፡- ከሰማያዊውና ከዘሊማዊው ነገር 
ይሌቅ ሇጊዜው በኃጢአት ሇሚገኝ ዯስታ ራሳቸውን የሚሰጡ፣ ምቾታቸውን ብቻ 
የሚያስጠብቁ ናቸው፡፡ እግዚአብሔርን አጥብቆ ከመፈሇግ ይሌቅ ተዴሊንና ቅንጦትን 
የሚወደና የሚያሳዴደ ናቸው፡፡  
ሇእንዯነዚህ ዓይነት ሰዎች ስሇ ሙሴ በዕብራውያን 11፡25-26 “ከግብፅም ብዙ ገንዘብ 
ይሌቅ ስሇ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበሌጥ ባሇ ጠግነት እንዱሆን አስቦአሌና 
ሇጊዜው በኃጢአት ከሚገኝ ዯስታ ይሌቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ 
መቀበሌን መረጠ፤ ብዴራቱን ትኵር ብል ተመሌክቶአሌና።” ተብል የተጻፈው ቃሌ 
ፈጽሞ አይዋጥሊቸውም፣ አይቀበለትምም፡፡  

19)  የአምሌኮት መሌክ አሊቸው ኃይለን ግን ክዯዋሌ፡- እነዚህ አስመሳዮች ናቸው፡፡
ከውጭ ሇሰዎች የሚታዩ መንፈሳዊ የሚመስለ ነገሮችን የሚያከናውኑ ነገር ግን 
የእግዚአብሔርን ኃይሌ የካደ ሰዎች ናቸው። እነዚህ እንዯ ፈሪሳውያን ግብዞች 
ናቸው፡፡ ኢየሱስ ስሇ ግብዞች ሲናገር እንዱህ ብሎሌ፡- 
 

እናንተ ግብዞች፥ ኢሳይያስ ስሇ እናንተ። ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛሌ፥ ሌቡ ግን ከእኔ በጣም 
የራቀ ነው፤ የሰውም ሥርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመሌኩኛሌ ብል በእውነት 
ትንቢት ተናገረ። (ማቴዎስ 23፡7-9) 

እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፥ በውጭ አምረው የሚታዩ በውስጡ ግን የሙታን አጥንት 
ርኩሰትም ሁለ የተሞለ በኖራ የተሇሰኑ መቃብሮችን ስሇምትመስለ፥ ወዮሊችሁ። እንዱሁ 
እናንተ ዯግሞ በውጭ ሇሰው እንዯ ጻዴቃን ትታያሊችሁ፥ በውስጣችሁ ግን ግብዝነትና 
ዓመፀኝነት ሞሌቶባችኋሌ። (ማቴዎስ 23፡27-28) 
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በጣም አስዯንጋጭ የሚሆነው ግን እነዚህ በ2 ጢሞቴዎስ 3፡1-5 የተዘረዘሩት ባህርያት 
አማኞች ነን በሚለ ሰዎች መካከሌ ስሊሇው ሁኔታ ጭምር የሚናገሩ መሆናቸው ነው፡፡ ይህን 
ሇማረጋገጥ ከቁጥር 5 በኋሊ ያሇውን ክፍሌ በግሌ ማንበብ ይቻሊሌ፡፡ አሁንም በዘመናችን 
እንዱህ ዓይነት ሰዎች በምዴር ባሇችው በምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ዙርያ ይገኛለ፡፡ ሇዚህ ነው 
ጳውልስ፡- “ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዱመጣ ይህን እወቅ” በማሇት 
ሇጢሞቴዎስ በግሌጽ የጻፈሇት፡፡  
 
ይህ ዘመን ሇቤተ ክርስቲያን፣ በክርስቶስ ፍጹም የሆነ ሰው ሇእግዚአብሔር ሇማቅረብ 
ሇሚዯክሙ አገሌጋዮች፣ ሇእውነተኛ አማኞች፣ ሇቅደሳን ጉባኤ፣ ቤተ ክርስቲያን ብርሃንነትዋና 
ጨውነትዋ እንዱገሇጥ ሇሚፈሌጉ፣ የክርስቶስ መሌክና ውበት በቤተ ክርስቲያን እንዱታይና 
በዓሇም ተጽዕኖ እንዱያመጣ ሇሚፈሌጉ፣ ወዘተ አስጨናቂ ጊዜ ነው፡፡ ዋነኛው ምክንያቱ ዯግሞ 
“የአምሌኮት መሌክ አሊቸው ኃይለን ግን ክዯዋሌ፤” (ቁ. 5) የሚሇው እውነት ነው፡፡  
 
ይህ ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን የሆነው የአምሌኮ መሌክ ያሊቸው ነገር ግን የእግዚአብሔርን 
ኃይሌ የካደ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን መብዛታቸው ነው፡፡ የአምሌኮ ስርዓቱን ያውቁታሌ፣ 
ዝማሬ ይችሊለ፣ መንፈሳዊ ቃሊት መናገር ይችለበታሌ፣ ወዘተ ነገር ግን ሕይወታቸው 
በተግባር ሲፈተሸ ዓሇማዊነትና ስጋዊነት የተጠናወታቸው፣ መንፈሳዊ ፍሬ የማይታይባቸውና 
መንፈሳዊ እሴትንና ሰማያዊ የኑሮ ዘይቤን ጥሇው በምዴራዊ እሴትና ዓሇማዊ የኑሮ ዘይቤ 
የሚመሊሇሱ ናቸው፡፡ ይህንን ስንመሇከት እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሰዎችን የመሇወጥ 
ኃይሌ ፈጽሞ የካደ ናቸው፡፡ ሇዚህ ነው ጳውልስ ”የአምሌኮት መሌክ አሊቸው ኃይለን ግን 
ክዯዋሌ” በማሇት የተናገረው፡፡ 
 
እኛ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቃሌ ስንመዝን ምን እንመስሌ ይሆን? የአምሌኮ መሌክ የተሊበስን 
ነገር ግን የእግዚአብሔርን ኃይሌ የካዴን እንሆን ወይስ የእግዚአብሔርን ሇዋጭ ኃይሌ 
እየተሇማመዴን ከዚህ ኃጢአተኛ ዓሇም ክፋትና ርኩሰት በሊይ እየኖርን በዚህ የመጨረሻውና 
አስጨናቂ ዘመን የክርስቶስ ምስክሮች ሆነን እየኖርን ነው? 
 

II. በክርስቶስ መስቀሌ ኃይሌ ዘመኑን መሻገር ይቻሊሌ (2 ጴጥሮስ 1፡3-4) 
 
ታዱያ በዚህ አስጨናቂ በተባሇው ዘመን እንዯ እግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ዯስ 
የሚሰኝበትን ሕይወት መኖር የምንችሇው እንዳት ነው፡፡ የዚህ መሌስ አጭር ነው፡- ክርስቶስ 
በመስቀሌ ሊይ ከሰራው ስራ የተነሳ ሇእኛ የተዯረገሌንን ነገርና የተሇቀቀሌንን ግብዓት (ሪሶርስ) 
በሚገባ ማወቅና እነዚህን በመሇማመዴ ነው፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ዛሬ ሦስት መሰረታዊ ነገሮችን 
ሌናገር እወዲሇሁ፡፡  
 

1) በክርስቶስ የመስቀሌ ስራ ከመሇኮት ኃይሌ ተካፋዮች ሆነናሌ (2 ጴጥሮስ 1፡3) 
በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ሇሕይወትና ሇእውነተኛ መንፈሳዊነት 
የሚያስፈሌገንን ሁለ የመሇኮቱ ኃይሌ ሰጥቶናሌ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡3) 

 
ይህ ከክርስቶስ የተቀበሌነው ሰማያዊ ሕይወት ከእግዚአብሔር የተቀበሌነው እንዯመሆኑ መጠን 
መሇኮታዊ ባህርይ አሇው፡፡ ይህንን ሕይወት በራሳችን ሌንኖረው አንችሌም፡፡ ከዚህ የተነሳ 
ክርስቶስ ከሙታን በመነሳት በክብር ካረገ በኋሊ የመንፈስ ቅደስን ተስፋ አፈሰሰሌን፡፡ 
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“ነገር ግን መንፈስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በወረዯ ጊዜ ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ፡፡” (ሏዋ 1፡8)  
 

ይህ አማኞች ከመንፈስ ቅደስ የሚቀበለት መሇኮታዊ ኃይሌ ሇሕይወትና እግዚአብሔርን 
ሇመምሰሌ የሚያስፈሌጋቸውን ማንኛውንም ጉሌበት ይሰጣቸዋሌ፡፡ መሇኮታዊ ሕይወትን 
ሇመኖር መሇኮታዊ ኃይሌ፣ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ፣ የክርስቶስን ኃይሌ ተቀብሇናሌ፡፡ 
የመሇኮታዊ ኃይሌ ምንጭ ዯግሞ የሚገኘው ክርስቶስንና በመስቀሌ ሊይ የሰራውን ስራ በሚገባ 
በማወቅ ነው፡፡ የመሇኮታዊ ኃይሌና የመንፈሳዊ እዴገት ምንጭ ክርስቶስን በሙሊት ማወቅ 
ነው፡፡ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ መሇማመዴ በሌሳን ከመናገርና በአገሌግልት የጸጋ 
ስጦታዎቻችንን ከመግሇጥ በሊይ ነው፡፡ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ መሇማመዴ በግሌ ከመንፈስ 
ቅደስ ጋር የግሌ ሕብረትና ግንኙነት በጠበቀ መሌከ ማዴረግ ነው፡፡ መሰጠት ነው፡፡ ከመንፈስ 
ቅደስ ጋር የጠበቀ የግሌ ሕብረት ያሊቸውና ከመሇኮት ኃይሌ ተካፋዮች መሆናቸውን በማወቅ 
በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ የሚመሊሇሱ አማኞች ይህንን አስጨናቂ ዘመን ይሻገራለ፡፡  
 

2) በክርስቶስ የመስቀሌ ስራ የመሇኮት ተስፋ ተካፋዮች ሆነናሌ (2 ጴጥሮስ 1፡4ሇ) 
በእነዚህ ነገሮች አማካይነት እጅግ ታሊቅና ክቡር የሆነውን ተስፋ ሰጥቶናሌ፡፡ (2 
ጴጥሮስ 1፡4ሇ) 

ክርስቶስ በመስቀሌ ሊይ በሰራው ስራ፤ ከክብሩና ከበጎነቱ የተነሳ የከበረና ውዴ የሆነ መሇኮታዊ 
ተስፋ ሰጥቶናሌ፡፡ ይህ ተስፋ ዯግሞ እጅግ ታሊቅና ክቡር እንዯሆነ ጴጥሮስ በግሌጽ ተናግሯሌ፡፡  
 
የአዱስ ሌዯት ተስፋ፡- 

እርሱ (እግዚአብሔር) ከታሊቅ ምህረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት 
ምክንያት ሇሕያው ተስፋ በሚሆን አዱስ ሌዯት … ወሇዯን፡፡ (1 ጴጥሮስ 1፡3) 

በእግዚአብሔር ኃይሌ የመጠበቅ ተስፋ፡- 
እናንተም በመጨረሻው ዘመን ሉገሇጥ የተዘጋጀው ዴነት እስኪመጣ ዴረስ በእምነት 
አማካይነት በእግዚአብሔር ኃይሌ ተጠብቃችኋሌ፡፡ (1 ጴጥሮስ 1፡5) 

የእግዚአብሔር የማስቻሌ ኃይሌ ተስፋ፡- 
በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ሇሕይወትና ሇእውነተኛ መንፈሳዊነት 
የሚያስፈሌገንን ሁለ የመሇኮቱ ኃይሌ ሰጥቶናሌ፡፡ (2 ጴጥሮስ 1፡3) 

የዘሊሇም ሕይወት ተስፋ 
ያን መንፈስም፥ በጸጋው ጸዴቀን በዘሊሇም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንዴንሆን፥ 
በመዴኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ሊይ አትርፎ አፈሰሰው። (ቲቶ 3፡6-7) 

የሚመጣውን ዓሇም የመውረስ ተስፋ 
እኛ ግን ጽዴቅ የሚኖርበትን አዱስ ሰማይና አዱስ ምዴር በተስፋ ቃለ መሰረት 
እንጠባበቃሇን። (2 ጴጥሮስ 3፡13) 

 
የመሇኮት ተስፋ ተካፋዮች መሆናቸውን በማወቅ እግዚአብሔር በሰጣቸው ተስፋ በመታመን 
የሚኖሩ አማኞች ይህንን አስጨናቂ ዘመን ይሻገራለ፡፡  
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3) በክርስቶስ የመስቀሌ ስራ ከመሇኮት ባህርይ ተካፋዮች ሆነናሌ (2 ጴጥሮስ 1፡4ሀ) 
ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓሇም ካሇው ምግባረ ብሌሹ ሕይወት አምሌጣችሁ ከመሇኮት 
ባህርይ ተካፋዮች እንዴትሆኑ፤ (2 ጴጥሮስ 1፡4ሀ) 
 

ይህ ከሊይ የጠቀስነው መሇኮታዊ ተስፋ አማኞች የመሇኮት ባህርይ ተካፋዮች እንዱሆኑ 
አስችሎቸዋሌ፡፡ ይህ አማኞች የመሇኮትን ተፈጥሮ ይወርሳለ ሇማሇት ሳይሆን እግዚአብሔር 
በመንፈስ ቅደስ አማካይነት በእነርሱ ውስጥ ስሇሚያዴርና ስሇሚኖር ወዯ አማኞች የሚተሊሇፉ 
የእርሱን ባህርያት ይካፈሊለ ማሇት ነው (ሇምሳላ፡- ጽዴቅ፣ ቅዴስና፣ ፍቅር፣ ወዘተ)፡፡ 
የመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋይ መሆን የሚያመሇክተው ክርስቶስን መምሰሌ ነው፡፡ የመንፈስ 
ቅደስ ፍሬ በሙሊት በሕይወታችን መገሇጡ ነው፡፡ 
 
  
አማኞች የእግዚአብሔር ባህርይ ተካፋዮች ከመሆናቸው የተነሳ በዚህ ኃጢአተኛ ዓሇም  ሲኖሩ 
ከአስመሳይነትና ከግብዝነት በመሊቀቅ በኃጢአት ሊይ ዴሌ በመንሳትና በሞት ሊይ ዴሌ 
በመቀዲጀት መኖር ይችሊለ፡፡ ከተሰጣቸው የአዱስ ሌዯት ተስፋ፣ በእግዚአብሔር ኃይሌ 
የመጠበቅ ተስፋ፣ በእግዚአብሔር የማስቻሌ ኃይሌ ተስፋ፣ የዘሊሇም ሕይወት ተስፋ እና 
የሚመጣው ዓሇም የመውረስ ተስፋ የተነሳ አማኞች ከመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋዮች መሆን 
ችሇዋሌ፡፡ አማኞች የመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋዮች ስሇሆኑ ከክፉ ምኞት የተነሳ በዓሇም ካሇው 
ምግባረ ብሌሹ ሕይወት ማምሇጥ ይችሊለ፡፡ ከመሇኮት ባህርይ ተካፋዮች እንዴንሆን ስሇ 
ተጠራን ይህን አስጨናቂ ዘመን በዴሌ መሻገር እንችሊሇን፡፡ 
 
ስሇዚህ በዚህ የአምሌኮት መሌክ ያሊቸው ኃይለን ግን የካደ ሰዎች በበዙበትና ከዚህም የተነሳ 
አስጨናቂ በሆነበት ዘመን ከግብዝነትና ከአስመሳይነት በመራቅ በመስቀሌ ሊይ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የሰራሌንን ስራና ከእርሱም ስራ የተነሳ እኛ የተቀበሌነውን ሰማያዊ ግብዓት (ሪሶርስ) በመረዲት 
እንዯ ጥሪያችን እንኑር፡፡ እግዚአብሔር መሇኮታዊ ኃይሌ ስሇሰጠን፣ የመሇኮታዊ ባህርይ ተካፋይ 
ስሊዯረገን እና የመሇኮታዊ ተስፋ ወራሾች ስሊዯረገን የዚህን አስጨናቂ ዘመን ተግዲሮት 
ተቋቁመን በዚህ ኃጢአተኛ ዓሇም በአሸናፊነት መኖር እንችሊሇን፡፡ 
 


