
መገለጥ

የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን

ምእራፍሶስት

የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

የቤተክርስቲያን ዘመን መግቢያ

የቤተክርስቲያን ዘመን መልእክትን ሙሉ በሙሉ እንድትረዱት የመልእክተኞቹን ስም፤ የዘመናቱን ርዝመት ሌሎች ተካተዉያሉ ጉዳዮችን 
ማወቅ እንድችል የረዱኝን ልዩ ልዩ ቀኖናዎች ወይም መመሪያዎች ለማብራራት እወዳለሁ

ይሄ ጥናት ተከታታይ ከሆኑ ትምህርቶች መሀል ዋነኛዉ እንደመሆኑ እስከዚችሰአት ድረስ አልጀመርኩትም ነበር፡፡ ብዙ ቀናቶች እግዚአብሔር 
በመንፈስቅዱስ አማካኝነት ምሪትን ሲሰጠኝ አይቻለሁ፡፡ ከዛም ስለቤተክርስቲያን ዘመን መጽሃፍ ቅዱስን አነበብኩ የብዙ የቤተክርስቲያን ታሪክ 
አዋቂዎች ያለአድሎአዊነት ተጽፈዉ ያገኛኃቸዉንአጥብቄ ፈለኩ እግዚአብሔርም ጸሎቴን ዝም አላለም ለብዙ ጊዜያት መጽሃፍ ቅዱስን እና ታሪክን 
አንብቤያለሁ በመንፈስቅዱስአማካኝነትም አሁን እስካለንበት የመጨረሻ ዘመን ድረስ በየዘመናቱ የነበረዉን ንድፍ ማወቅ ችያለሁ፡፡

የእያንዳንዱ ዘመን መልእክተኛ ማን እንደሆነ ለመለየት ከጌታ የተሰጠኝ ቁልፍ መጽሀፍ ቅዱሳዊመሰረት ያለዉ ነዉ፡፡ በእዉነታዉም ከሆነ 
የመጽሀፍ ቅዱስ የመሰረት ድንጋይ ነዉ፡፡ የማይለዋወጥ ከእግዚአብሔር ያገኘሁት መገለጥነዉ የእርሱም አካሔዶች እንደማይለዋወጡ ሁሉ 
እብራዊያን 13፡8 እንዲህ ይላል

“ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።”

መጽሐፈ መክብብ 3፡14-15

እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ፤ ሊጨመርበት ወይም ከእርሱ ሊጐድል አይቻልም፤ 
እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ።

አሁን ያለው በፊት ነበረ፥ የሚሆነውም በፊት ሆኖ ነበር፤ እግዚአብሔርም ያለፈውን መልሶ ይሻዋል።“

ይሄዉ እዚጋር፡ የማይዋወጠዉ አምላክ በማይለዋወጠዉ መንገዱ መጀመሪያ ላይ ያደረገዉ ነገርእስከመጨረሻዉ ድረስ እስኪከናወን መቀጠል 
አለበት፡፡ መቀያየር የሚባል ነገር የለም፡፡ ይሄንን ለእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ዘመንተግባራዊ አድርጉት፡፡ እግዚአብሔር ለመጀመሪያዉ ዘመን 
የመረጠዉ የሠዉ አይነት እና በዛ ሰዉ የአገልግሎት ህይወት ዉስጥየተገለጡት ነገሮች ለተቀሩት ለሁሉም ዘመናት ተምሳሌት ይሆናል፡፡ እግዚአብሔር 
በመጀመሪያዉ የቤተክርስቲያን ዘመን ያደረገዉነገር በተመሳሳይ መልኩ ነዉ ለተቀሩት ዘመናትም ማድረግ የሚፈልገዉ፡፡

አሁን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በቃሉ ላይ የሰፈረዉን የመጀመሪያይቱ ወይም የቀድሞዋቤተክርስቲያን እንዴት እንደተመሰረተች እና 
እግዚአብሔር እንደተገለጠባት በትክክል ማወቅ ችለናል፡፡ቃሉ አይቀየርም ወይምሊቀያየር አይችልም ምክንያቱም ቃሉ እግዚአብሔር ነዉና፡፡
ዮሐንስ1፡1

“በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፡፡”

በራእይ 22፡18-19 ላይም እንደሚናገረዉ ልክ ሔዋን እንዳደረገችዉ በቃሉ ላይ መጨመር ወይም መቀነስሐጥያትን እና ሞትን ያስከትላል፡፡

ስለዚህ በባለ ሐምሳዉ ቀን የነበረችዉ ቤተክርስቲያን መለኪያችን ነች፡፡ ያ ነዉ ንድፉ ሌላ ንድፍ የለምምሁራኖች ምንም ይበሉ ምንም ያንን 
ንድፍ እግዚአብሔር አልቀየረዉም፡፡እግዚአብሔር በባለሐምሳ ቀን ያደረገዉንበየአብያተክርስቲያናት ዘመናቱ ሁሉ ማድረጉን ይቀጥላል፡፡

ምናልባት ምሁራኖች የሐዋርያት ዘመን አብቅቷል ብለዉ ቢነግሯችሁ መቼም አትመኑአቸዉ፡፡በሁለት ምክንያቶች ይህ ንግግራቸዉ ዉድቅ 
ይሆናል፡፡ የመጀመሪያዉ አስራ ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ስለሞቱ ብቻ ሌሎችሐዋርያት የሉም ብሎ ማሰብ ስህተት ነዉ ሐዋርያ ማለት የተላከ 
ማለት ነዉ እናም ዛሬ ላይ ብዙ የተላኩ አሉ ነገር ግን ሚስዮንተብለዉ ይጠራሉ አንድ ሰዉ ከተጠራ እና ህይወት ባለዉ ቃል ከተላከ የሀዋርያት ዘመን 
ቀጥሏል ማለት ነዉ፡፡ ሁለተኛ መጽሐፍቅዱስ ተጽፍ ከተጠናቀቀ በኃላ የመንፈስ ቅዱስ ሀይል የተገለጠበት ዘመን አብቅቷል በማለት ይጠቅሳሉ ያ 
ደግሞ እዉነትአይደለም፡፡ ይህን ጥቅስ የሚደግፍ አንዳች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም በሐዋርያት ስራ 2፡38-39 ላይ ለሁለቱም 
ምክንያቶችማረጋገጫዉ ተቀምጣል

ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ 
ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ።

የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው።“

በባለ ሐምሳዉ እለት ለሐዋርያቱ የተሰጣቸዉ የመንፈስ ቅዱስ ሀይል ተስፋ ቃል ለእናንተ(አይሁድ) ለልጆቻችሁ (አይሁድ) እና 
በሩቅ(አህዛቦች) ላሉ ነዉና ጌታ እግዚአብሔር የቱንም ያህል ቁጥር ያላቸዉን (ሁለቱምአይሁድ እና አህዛብ) ለጠራቸዉ ሁሉ ነዉ፡፡ እርሱ 
መጥራጡን እስካላቆመ ድረስ የባለሐምሳዉ ቀን መልእክት እና ሀይል ሊቆምአይችልም፡፡

በባለሐምሳ ቀን ቤተክርስቲያን የነበራት ሁሉ የማይቀያየር መብት ነዉ፡፡ በዋናነት ንጹህየሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነበራት በልዩ ልዩ ምልክቶች 
እና ድንቆች የተገለጠ የእግዚአብሔር መንፈስ ሐይል እና የመንፈስ ቅዱስስጦታ ነበራት፡፡ እብራዊያን 2፡1-4 ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት 
እንዳንወሰድ፥ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል።



2የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ፥ መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ፥ እኛስ እንዲህ ያለውን 
ታላቅ መዳን ቸል ብንለው፥ እንዴት እናመልጣለን?

ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና፥ የሰሙትም ለእኛ አጸኑት፥

እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ 
መሰከረለት። የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያንበሰዉ አልነበረም የተመሰረተችዉ፡፡ የምትመራዉ በመንፈስ ቅዱስ ነበር ብዛትም 
አልነበራቸዉም፡፡ ይጠሉ እና ይናቁም ነበር፡፡ይጨቆኑ ነበር፡፡ እስከሞት ድረስ ይሰደዱ ነበር፡፡ ለእግዚአብሔር ግን እዉነተኞች 
ነበሩ፡፡ ከዋናዉ የቃል ንድፍ ጋር ቆይተዉነበር፡፡

“... በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ፤ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ 
መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታል፤

ማንምም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል፥ በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ 
እግዚአብሔር ዕድሉን ያጎድልበታል።“

አሁን አግዚአብሔር እና መንገዶቹ አይቀያየሩም ስላልኩ በተሳሳተ መንገድ እንዳትመሩቤተክርስቲያን እና መልእክተኞች አይቀየሩም 
አላልኩም፡፡ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አይደለችም፡፡ ስለዚ እርሷ ልትቀየርትችላለች ነገር ግን ያልኩት ነገር መንድን ነዉ በማይቀያየረዉ አምላክ 
እና መንገዶቹ ምክንያት ወደ ጅማሬዉ ወደ ኃላ ተመልሰንየእግዚአብሔርን የመጀመሪያ እና ፍጹም የሆነዉን አሰራሩን በመመልከት ያንን መለኪያ 
አድርገን መፍረድ እንችላለን፡፡ አደራረጉእንደዛ ነዉ፡፡ እዉነተኛ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ የመጀመርያይቱን የባለሐምሳ ቀን አይነት ቤተ ክርስትያንን 
ለመምሰል ትጥራለች፡፡ዛሬ ላይ ያለችዉም ቤተክርስቲያን ያቺን የመጀመሪያይቱን ቤተክርስትያን ለመምሰል ትጥራለች፡፡ እንዲሁም የየአብያተ 
ክርስቲያኑመልእክተኞች በዉስጣቸዉ አንዱን የእግዚአብሔር መንፈስ ይዘዉ ሐዋርያዉ ጳዉሎስን ለመምሰል ይጥራሉ፡፡ ሙሉ በሙሉ 
እርሱንላይመስሉ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን እዉነተኛ መልእክተኛ ከየትኛዉም ሰዉ ነጻ የሆነ፤ ለእግዚአብሔር የተሸጠ፤ የእግዚአብሔርን ቃልብቻ 
የሚሰጥ፤ የመንፈስ ቅዱስም ሐይል ይገለጥበት ከነበረዉ ከሐዋርያዉ ጳዉሎስ ጋር በደንብ የሚቀርብ መሆን አለበት፡፡ ካልሆነ ግን አይሆንም፡፡ 
ከዋናዉ ከመጀመሪያዉ መስራት አለባችሁ ልክየወለደ የወለደዉን እንደሚመስለዉ እዉነተኛይቱ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም በባለሐምሳ ቀን 
የወለዷትን የመሰረቷትን የእግር ዱካየምትከተል ናት፡፡ እናም መልእክተኞቿም የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ዘመን መልእክተኛ የሆነዉን ሐዋርያዉ 
ጳዉሎስን ይከተላሉ ፡፡ ያን ያህል ቀላል እና ድንቅነዉ፡፡

በዚህ ቀላል በሚመስል እናግሩም በሆነ ቁልፍ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ የራእይን መጽሐፍ በማንበብ እና ታሪክን በማንበብ የእያንዳንዱን 
ዘመን ፤እያንዳንዱንመልእክተኛ፤የዘመን እርዝማኔዉን እና በየዘመኑ ሁሉም በእግዚአብሔር ሀይል ከባለሐምሳ ቀን አንስቶ አሁን እስካለንበት 
የዘመንፍጻሜ ድረስ የተጫወቱትን ሚና መለየት ችያለሁ፡፡

አሁን እዉነተኛይቱ ቤተክርስቲያንን እንዴት መፍረድ እንደምንችል ስለተረዳችሁ ልክ(በባለሐምሳቀን ትመስል የነበረዉን እና በሐዋርያቱ 
ዘመን ትመስል የነበረዉን በሐዋርያት ስር መጽሀፍ ላይ በቃሉ እንደተቀመጠዉ) ያንንተመሳሳይ መርህ በመጠቀምም እንዴት ቤተክርስቲያን 
እንደወደቀች ማየት እንችላለን፡፡ መሰረታዊ ስህተቶችን ወደ መጀመሪያዋቤተክርስቲያን ሾልከዉ የገቡትን በሐዋርያት ስራ መጽሀፍ እና በራእይ 
መጽሀፍ እንደተገለጠዉ እንዲሁም ሐዋርያቱ በጻፏቸዉደብዳቤዎችም ወይም መልእክቶች በበለጠ እና በበለጠ መልኩ በተከታታይ ዘመናት ላይ 
ሲገለጥ እናያለን እስከ መጨረሻዋ ሎዶቂያ ዘመን ድረስ እዉነት እንዴት ሙሉ በሙሉ እንደጠፋእንመለከታለን፡፡

አሁን ከጌታ ካገኘነዉ የመጀመሪያዉ ቁልፍ ሌሌ ግሩም የሆነእዉነታ ይወጣል ቀደም ሲል እንዳልኩት እዉነተኛ የሆነች ቤተክርስቲያን 
ሁልጊዜም በሐዋርያት ስራ ላይ የነበረዉን ለመምሰልትጥራለች ያ ደግሞ ትክክል ነዉ፡፡ ጌታ ሊገለጥ ባለበት ዘመንደግሞ እዉነት እስክትጠፋ ድረስ 
የስህተት ወረራ እንደሚሆን ከቃሉ አስተምህሮት ማወቅ ችለናል፡፡ አሁን በአይምሮአችን ሊነሳየሚችለዉ ጥያቄ እግዚአብሔር የራሱ የሆኑትን እረስቶ 
ሙሉ በሙሉ እንዲታለሉ ያደርጋል ወይ? በምንም አይነት ሒሳብ አይተዋቸዉም በማቴ 24፡24 ላይ በግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህይላልና 
የተመረጡት ሊታለሉ አይችሉም፡፡

“ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ ቢቻላቸውስየተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና 
ድንቅ ያሳያሉ።”

ስለዚ ከዛስ? መልሱ በፊታችን ግልጽነዉ እዉነተኛ እና ሐሰተኛ ቤተክርስቲያን አሉእዉነተኛ እና ሐሰተኛ ግንድ አሉ ነገር ግን በርግጥ ያቺ 
ሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን ሐሰተኛዋ ግንድ የእዉነተኛዋን ቤተክርስቲያንቦታ ለመያዝ እና የተመረጠችዉ ሳትሆን እርሷ ብቻ ትክክል እና እዉነተኛነቷ 
የተረጋገጠ እንደሆነች ለማስመሰል ትሞክራለች ፡፡ ሐሰተኛዋ እዉነተኛዋን ለመግደል ትሞክራለች በሐዋርያትመጽሐፍ ላይ የነበረዉ ይሄ ነዉ፡፡ 
በሰባቱም ዘመናት የሆነዉም ይሄ ነዉ በተለያዩ የሐዋርያቱ ደብዳቤ የተገለጸዉ በዚሁ መልኩነዉ፡፡ በፊትም እንደዛ ነበር አሁንም እንደዛ ነዉ 
ወደፊትም እንዲሁ ይቀጥላል፡፡ አይቀየርም፡፡

አሁን በደንብ መጠንቀቅ አለብን እዚ ላይ ግራ እንዳንጋባይሄን ለማረጋገጥ ቃሉን እንፈልጋለን ወደ መጀመሪያዉ መጽሀፍ ወደ ሆነዉ ዘፍጥረት 
ላይ እንመለስ በኤደን ገነት ዉስጥ ሁለትዛፎች ነበሩ አንዱ መልካም ሌላኛዉ ክፍ ነበር አንዱ ህይወትን ይሰጣል ሌላኛዉ ሞትን ያመጣል፡፡ 
በመጀመሪያም ለእግዚአብሔርመስዋእትን ያቀረቡ ሁለት ልጆች ነበሩ፡፡ ይሄን እደግመዋለሁ ሁለቱም ለእግዚአብሔር መስዋእት አቅርበዋል፡፡

ዘፍጥረት 4፡3-5

“ከብዙ ቀን በኋላም ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ፤

አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኵራትና ከስቡ አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ፤

ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየንም እጅግ ተናደደ ፊቱም ጠቆረ። ...“

ነገር ግን አንዱ (ቃየን) ክፉ ነበር ልክ እንደ አባቱ (ክፉ ከሆነዉ) በሌላ በኩል አቤል በጌታ  ፊት  ጻድቅነበር  በድጋሜ ከአንድ  ቤተሰብ ከሆነ



3የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

ከይስሐቅ እና እርብቃ ሁለት መንታ ልጆች ነበሩ አንዱ በእግዚአብሔር የተመረጠ ሌላኛዉየተጠላ ነበር ሁለቱም እግዚአብሔርን ያመልካሉ 
በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርን ማምለክ ይገኝበታል፡፡ በእያንዳንዱ ጉዳይክፉዉ ጻድቁን ይጠላል ያሳድዳል፡፡ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ክፉዉ 
ጻድቁን ያጠፋዋል ነገር ግን አስተዉሉ ሁለቱም በአንድ ቦታላይ ተተክለዋል፡፡ በአንድ ላይ ይኖራሉ እግዚአብሔርን እና እግዚአብሔርን ማምለክ 
ይገባኛል ይላሉ፡፡

እነዚህ ምሳሌዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠዉን ምሳሌ በደንብ ያሳያሉ የእግዚአብሔርመንግስት መልካምን ዘር እንደሚዘራ ሰዉ ትመስላለች 
እንዳለዉ ጠላትም መጥቶ በመልካም ዘሮቹ መሃል አረምን ተከለ አረሙንየተከለዉ እግዚአብሔር አይደለም በመልካሞቹ መሀል የዘራቸዉ ሰይጣን 
ነዉ እነዚህ ሁለት አይነት ዘሮች(ሰዎች) ከሁለት የተለያየዘሮች ሲሆኑ በጋራ በአንድ ላይ አደጉ ሁለቱም በተመሳሳይ መሬት ላይ ያለዉን እንክብካቤ 
ተካፍለዋል ተመሳሳይ የጸሀይ ብርሃን ፤ዝናብእና ሁሉንም አይነት ጥቅም ተጋርተዋል ሁለቱም በጊዜያቸዉ ይታጨዳሉ አያችሁት? የቤተክርስቲያን 
ዘመንን እና ቀጥሎምማሕተሞቹን ስናጠና እነዚህን እዉነታዎች አትርሷቸዉ፡፡ እናም ከሁሉም ባላይ እነዚህ አረሞች ታስረዉ የሚቃጠሉት አሁን 
ባለንበትየመጨረሻዉ ዘመን መሆኑን አትርሱ፡፡ በጌታ ስንዴዉ በጎተራእስኪከማች ድረስ በሐይል ይጋፋሉ፡፡

ይሄን ሀሳብ እስከመጨረሻዉ ማንሸራሸር እፈልጋለሁ፡፡ ስለዚህ ወደ ሌላ እርከንእንሒድ ስለተሐድሶ ንቅናቄ የተጻፈዉን ታሪክ አጥንታችኃል? 
ተሐድሶ የእግዚአብሔርን በሐይልመንቀሳቀስ ያሳያል፡፡ እናም እግዚአብሔር ሁሌ በተንቀሳቀሰ ጊዜ ሴይጣንም ለመንቀሳቀስ በዛ ይኖራል፡፡ ዝም 
አይልም፡፡ በታላቁ የዌልሽ ንቅናቄ (ብዙ ሰዎች ይሄን አያዉቁም) ላይ እብዶችስፍራዉን ሞልተዉት ነበር እናም እግዚአብሔር እያደረገ ያለዉን ነገር 
ትኩረት ለመስረቅ ዲያብሎስ ሀይሉን ለማሳየት ሞክራል፡፡በዌስሊ ዘመንም የእግዚአብሔርን መልካምነት እና ሐይል ለማንቋሸሽ እና ለማፌዝ 
ከሴይጣን የሆኑ የተለዩ ነገሮችን ሰዎች ያደርጉእንደነበር በታሪክ ተጽፏል፡፡ በሉተርም ጊዜ በእርሱ የታዩት ተአምራቶች ሙሉ በሙሉ የሮም ካቶሊክ 
ቤተክርስቲያንን በስኬታማነትእንዲቃወም አላደረገም ይላሉ፡፡ ነገር ግን እርሱ በቻለዉ መጠን ያደረዉና የቀረበዉ የተአምር እዉነታ በተሳሳተ መንፈስ 
በተሞሉ እና ይመሩ በነበሩት ወግአጥባቂዎች መካከል መሰማት የቻለ እና ለዛ ያለዉ ጤነኛ ነበር፡፡ እናም ስለዚህ የመጨረሻ ዘመን አገልግሎት 
ካወቃችሁ ተመሳሳይየሆነ የሀሰት ወረራ እና ክፉ መንፈስን ታስተዉላላችሁ ሁሌም በዛ መልኩ ነዉ አሁን እናንተ ይሄን ለመረዳት እና 
ትኩረትለመስጠት መንፈሳዊ አእምሮ እንዳላችሁ አምናለሁ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡

ይሄን ነጥብ ይሄንን የእዉነተኛ እና የሐሰተኛ ግንዶች እርስ በእርስ መደበላለቅ ለማሳየትእና ሁለቱን በስራ ላይ ያሉ መንፈሶች ለመግለጽ እስኪ 
1ዮሐንስ4፡1-4 እና የይሁዳ መልእክት 1፡3፤4፤12 እንመልከት

“ወዳጆች ሆይ፥ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፥ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደ ሆነ መርምሩ፤ ብዙዎች ሐሰተኞች 
ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና።

የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር 
ነው፥

ኢየሱስ ክርስቶስም በሥጋ እንደ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም፤ ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚው 
መንፈስ ነው፤ ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል፥ አሁንም እንኳ በዓለም አለ።

ልጆች ሆይ፥ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችኋቸውማል(የክርስቶስ ተቃዋሚን መንፈስ)፥ በዓለም ካለው ይልቅ 
በእናንተ ያለው ታላቅ(የእግዚአብሔር መንፈስ) ነውና።“

ወዳጆች ሆይ፥ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለሁ፥ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለ ተሰጠ 
ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኋችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ።

ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሰዎች ሾልከው ገብተዋልና፤ ኃጢአተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ 
በሴሰኝነት ይለውጣሉ ንጉሣችንንና ጌታችንንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ። ከዚህ ጥቅስ ላይ የእዉነተኛ 
እናየሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን መንታ ሆነዉ በአንድ ስፍራ ላይ ከተለያየ ዘር እንደተዘሩ ማየት እንደምንችል የሚካድ አይደለም፡፡

አሁን ቀጥሎ ሌላ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ያለ ይመስለኛል በዮሐንስ የተጠቀሱት ሰባቱ አብያተክርስቲያናት በታናሿ እስያ የሚገኙት ሁሉም 
የአህዛብ ቤተክርስቲያን ናቸዉ፡፡ በብዛት አይሁዶች ለሚኖሩባት እየሩሳሌምአልተናገረም በርግጥ የተወሰኑ አሕዛቦች ቢኖሩም ምክንያቱ የነበረዉ 
ደግሞ እግዚአብሔር ከአይሁድ ወደ አሕዛብ ፊቱን አዙሯልናስለሆነም የቤተክርስቲያን ዘመን በጠቅላላ የሚያትተዉእግዚአብሔር ከአህዛብ ጋር 
ስለሚሰራዉ ስራ ነዉ የአህዛብ ሙሽሪትን ለራሱ ሲጠራ ነዉ፡፡ ይሄም አንድ እና ተመሳሳይ የሆነዉን የቤተክርስቲያን ዘመን እናየአህዛብን ሙላት 
ነዉ፡፡ ሐዋርያት ስራ 13፡44-48 “

በሁለተኛውም ሰንበት ከጥቂቶቹ በቀር የከተማው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ።

አይሁድም ብዙ ሕዝብ ባዩ ጊዜ ቅንዓት ሞላባቸው፥ እየተሳደቡም ጳውሎስ የተናገረውን ቃል ተቃወሙ።

ጳውሎስና በርናባስም ገልጠው፦ የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል፤ ከገፋችሁትና የዘላለም 
ሕይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን፥ እነሆ፥ ወደ አሕዛብ ዘወር እንላለን።

እንዲሁ ጌታ፦ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ትሆን ዘንድ ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌሃለሁ ብሎ አዞናልና አሉ።

አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ፥ ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ፤“

ሮሜ 11፡1-8

“እንግዲህ፦ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጣላቸውን? እላለሁ። አይደለም እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብንያምም 
ወገን ነኝና።
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እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ሕዝብ አልጣላቸውም። መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን፥ በእግዚአብሔር 
ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ፥ አታውቁምን?

ጌታ ሆይ፥ ነቢያትህን ገደሉ መሠዊያዎችህንም አፈረሱ እኔም ብቻዬን ቀረሁ ነፍሴንም ይሹአታል።

ነገር ግን አምላካዊ መልስ ምን አለው? ለበአል ያልሰገዱትን ሰባት ሺህ ሰዎች ለእኔ አስቀርቼአለሁ።

እንደዚሁም በአሁን ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ።

በጸጋ ከሆነ ግን ከሥራ መሆኑ ቀርቶአል፤ ጸጋ ያለዚያ ጸጋ መሆኑ ቀርቶአል።

እንግዲህ ምንድር ነው? እስራኤል የሚፈልጉትን አላገኙትም፤ የተመረጡት ግን አገኙት፤

ሌሎቹም ደነዘዙ፤ እንዲሁም፦ ዓይኖቻቸው እንዳያዩ ጆሮቻቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍ መንፈስን እስከ ዛሬ 
ድረስ ሰጣቸው ተብሎ ተጽፎአል። “

እነዚህ ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣችሁ እንደ እድፍ ናቸው፤ እንደ እረኞች ያለ ፍርሃት ራሳቸውን ይጠብቃሉ፤ በነፋስ 
የተወሰዱ ውኃ የሌለባቸው ደመናዎች፥ ፍሬ የማያፈሩ ሁለት ጊዜ የሞቱ ከነሥራቸው የተነቀሉ በበጋ የደረቁ ዛፎች፥

ሮሜ 11፡25-29

ወንድሞች ሆይ፥ ልባሞች የሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ይህን ምሥጢር ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፤ የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ 
ድረስ ድንዛዜ በእስራኤል በአንዳንድ በኩል ሆነባቸው፤

እንደዚሁም እስራኤል ሁሉ ይድናል፤ እንዲህ ተብሎ እንደ ተጻፈ፦ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል ከያዕቆብም ኃጢአተኛነትን 
ያስወግዳል።

ኃጢአታቸውንም ስወስድላቸው ከእነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው።

በወንጌልስ በኩል ስለ እናንተ ጠላቶች ናቸው፥ በምርጫ በኩል ግን ስለ አባቶች ተወዳጆች ናቸው፤

እግዚአብሔር በጸጋው ስጦታና በመጥራቱ አይጸጸትምና።“

እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በታናሿ እስያየተቀመጡት በዉስጣቸዉ የየራሳቸዉ ልዩ ባህርያትን ይዘዋል ያኔ የነበረዉ ዘመን የመጪዉ 
ዘመን የበሰለ ፍሬ የሆነ ነዉ ያኔ እዛተዘርቶ የነበረዉ ዘር አድጎ በሚታጨድበት ዘመን ይወጣል ልክ ኢየሱስ እንደተናገረዉ፡፡

“በእርጥብ እንጨት እንዲህ የሚያደርጉ ከሆኑ፥ በደረቀውስ እንዴት ይሆን?”

ሉቃስ 23፡31

ወደ ኤፌሶን ቤተክርስቲያንዘመን የተላከ መልእክት

ራእይ2፡1-7

በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ 
መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል፦

ሥራህንና ድካምህን ትዕግሥትህንም አውቃለሁ፤ ክፉዎችንም ልትታገሥ እንዳትችል፥ እንዲሁም ሳይሆኑ፦ ሐዋርያት ነን 
የሚሉቱን መርምረህ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ፤

ታግሠህማል፥ ስለ ስሜም ብለህ ጸንተህ አልደከምህም።

ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና።

እንግዲህ ከወዴት እንደ ወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ የቀደመውንም ሥራህን አድርግ፤ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ 
መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ።

ነገር ግን ይህ አለህ፤ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠልተሃልና።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ 
እንዲበላ እሰጠዋለሁ።

መልእክተኛዉ

የኤፌሶን ቤተክርስቲያን መልእክተኛ(መላእክ)ሐዋርያዉ ጳዉሎስ ነዉ፡፡ እሱ የመጀመሪያዉ የአህዛብ የቤተክርስቲያን ዘመን መልእክተኛ መሆኑ 
አይካድም፡፡ ምንም እንኳንየመጀመሪያዉን በር ለአህዛብ የመክፈት ስልጣን ለጴጥሮስ የተሰጠዉ ቢሆንም የአህዛብ ነብይ እና ሐዋርያ እንዲሆን 
የተሰጠዉለጳዉሎስ ነዉ፡፡ እርሱ ለአህዛብ ነብይ መልእክተኛ ነበር የነብይነት አገልግሎቱ ለአህዛብ የቃሉን ሙሉ መገለጥ መቀበሉ ሙሉስልጣን 
ያለዉ ሐዋርያ መልእክተኛ አድርጎታል፡፡ በዚህ ላይ ሌሎችሐዋርያትም ይግባባሉ ገላቲያ1፡12-19

“ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል እንጂ እኔ ከሰው አልተቀበልሁትም አልተማርሁትምም።
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በአይሁድ ሥርዓት በፊት እንዴት እንደ ኖርሁ ሰምታችኋልና፤ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ያለ ልክ አሳድድና አጠፋ 
ነበር፥

ለአባቶችም ወግ ከመጠን ይልቅ እየቀናሁ በወገኔ ዘንድ በዘመኔ ካሉት ብዙዎችን በአይሁድ ሥርዓት እበልጥ ነበር።

ነገር ግን በእናቴ ማኅፀን ሳለሁ የለየኝ በጸጋውም የጠራኝ እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ስለ እርሱ ወንጌልን እሰብክ ዘንድ 
ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ፥ ወዲያው ከሥጋና ከደም ጋር አልተማከርሁም፥

ከእኔም በፊት ሐዋርያት ወደ ነበሩት ወደ ኢየሩሳሌም አልወጣሁም፥ ነገር ግን ወደ ዓረብ አገር ሄድሁ እንደ ገናም ወደ 
ደማስቆ ተመለስሁ።

ከዚህ ወዲያ ከሦስት ዓመት በኋላ ኬፋን ልጠይቅ ወደ ኢየሩሳሌም ወጥቼ ከእርሱ ጋር አሥራ አምስት ቀን ሰነበትሁ፤

ነገር ግን ከጌታ ወንድም ከያዕቆብ በቀር ከሐዋርያት ሌላ አላየሁም።“

ገላቲያ2፡2

“እንደ ተገለጠልኝም ወጣሁ፤ ምናልባትም በከንቱ እንዳልሮጥ ወይምበከንቱ ሮጬ እንዳልሆን በአሕዛብ መካከል 
የምሰብከውን ወንጌል አስታወቅኋቸው፤ ዋኖች ግን መስለው ለሚታዩ ለብቻቸው አስታወቅኋቸው።”

ገላቲያ 2፡6-9

“ አለቆች የመሰሉት ግን፥ በፊት ማን እንደ ነበሩ አይገደኝም፤ እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ አያደላም፤ አለቆች የመሰሉት 
አንዳች እንኳ አልጨመሩልኝምና፥

ተመልሰው ግን ጴጥሮስ ለተገረዙት የሆነው ወንጌል አደራ እንደ ተሰጠው እንዲሁ ለእኔ ላልተገረዙት የሆነው ወንጌል አደራ 
እንደ ተሰጠኝ አዩ፤

ለተገረዙት ሐዋርያ እንዲሆን ለጴጥሮስ የሠራለት፥ ለእኔ ደግሞ ለአሕዛብ ሐዋርያ እንድሆን ሠርቶአልና።

ደግሞ የተሰጠኝን ጸጋ አውቀው፥ አዕማድ መስለው የሚታዩ ያዕቆብና ኬፋ ዮሐንስም እኛ ወደ አሕዛብ እነርሱም ወደ 
ተገረዙት ይሄዱ ዘንድ ለእኔና ለበርናባስ ቀኝ እጃቸውን ሰጡን፤“

ሮሜ11፡13

“ለእናንተም ለአሕዛብ እናገራለሁ። እኔ የአሕዛብ ሐዋርያ በሆንሁ መጠን ሥጋዬ የሆኑትንአስቀንቼ ምናልባት ከእነርሱ 
አንዳንዱን አድን እንደሆነ አገልግሎቴን አከብራለሁ።”

ጳዉሎስ በኤፌሶን ያለችዉን ቤተክርስቲያን የመሰረታት በመጀመሪያዉ መቶ ክፍለዘመንመካከል ላይ ነዉ ይህም የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን 
ዘመን ጅማሬ በ53ዓ.ም እንደሆነ ማስቀመጥ እንድንችል ያስችላል

የእርሱ የአገልግሎቱ ሁኔታ ወደ ፊት የሚመጡትም መልእክተኞችም ሆነ ለየትኛዉም እዉነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ በተመሳሳይ መልኩ 
ምኞት ያላቸዉ ሊሆኑ እንደሚገባ ንድፍ ያስቀምጥልናል፡፡የጳዉሎስአገልግሎት እንደሚከተለዉ በሶስት ማህደር ጥራት የታቀፈ ነዉ፡፡

የመጀመሪያዉ ጳዉሎስ ለቃሉ ፍጹም እዉነተኛ ነበር፡፡ የሚያስከፍለዉ ዋጋ ምንምይሁን ምን ከእዉነታዉ አያመቻምችም፡፡

ገላቲያ1፡8-9

“ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ፥ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ፥ የተረገመ ይሁን።

አስቀድመን እንዳልን እንዲሁ አሁን ሁለተኛ እላለሁ፥ ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን።“

ገላቲያ2፡11፤14

“ነገር ግን ኬፋ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምሁት፥ይፈረድበት ዘንድ ይገባ ነበርና።”

“ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየሁጊዜ በሁሉ ፊት ኬፋን፦ አንተ አይሁዳዊ ሳለህ በአይሁድ ኑሮ 
ያይደለ በአሕዛብ ኑሮ ብትኖር፥ አሕዛብ በአይሁድ ኑሮ ሊኖሩ እንዴትግድ አልሃቸው? አልሁት።

1 ቆሮ14፡36-37

“ ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን? ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሶአልን?

ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች የጻፍሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደ ሆነች ይወቅ፤

አስተዉሉ ጳዉሎስ የተደራጀ አልነበረም ልክ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እስራኤልን ከግብጽ መርቶ እንዲያወጣእንደተንቀሳቀሰዉ በመንፈስ 
የሚመራ ነበር፡፡ የኢየሩሳሌም ምክር ቤት ጳዉሎስን አልላከዉም ወይም በላዩ ላይ ሰልጣኝ እናተቆጣጣሪ አልነበረም እግዚአብሔር እና 
እግዚአብሔር ብቻ የመላኩንም ሆነ የመምራቱን ስራ ሰራ ጳዉሎስ ከሰዉ ሳይሆንከእግዚአብሔር ነበረ፡፡

ገላቲያ1፡1



6የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

“በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባነሣው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያየሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ 
ከእኔም ጋር ያሉት ወንድሞች ሁሉ፥ ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት፤

ገላቲያ2፡3-5

“ ነገር ግን ከእኔ ጋር የነበረ ቲቶ እንኳ የግሪክ ሰው ሲሆን ይገረዝ ዘንድ ግድ አላሉትም፤

ነገር ግን ባሪያዎች ሊያደርጉን በክርስቶስ ኢየሱስ ያለንን አርነታችንን ይሰልሉ ዘንድ ሾልከው በስውር ስለ ገቡ ስለ ሐሰተኞች 
ወንድሞች ነበረ።

የወንጌልም እውነት በእናንተ ዘንድ ጸንቶ እንዲኖር ለአንድ ሰዓት እንኳ ለቅቀን አልተገዛንላቸውም። “

ሁለተኛ አገልግሎቱ በቃልና በጥበብብልጫ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ሀይል በመተግበር ነበር

ሐዋርያት ስራ2፡1-5

“ እኔም፥ ወንድሞች ሆይ፥ ወደ እናንተ በመጣሁ ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርሁ 
አልመጣሁም።

በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና።

እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርሁ፤

እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን፥ ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበረ 
እንጂ፥ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። “

ሐዋርያትስራ 14፡8-10

“ በልስጥራንም እግሩ የሰለለ፥ ከእናቱም ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ፥ ከቶም ሄዶ የማያውቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር።

ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር፤ እርሱም ትኵር ብሎ ተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ፥

በታላቅ ድምፅ፦ ቀጥ ብለህ በእግርህ ቁም አለው። ብድግ ብሎም ተንሥቶ ይመላለስ ነበር።“

ሐዋርያት ስራ20፡ 9 - 12

“ አውጤኪስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጦ ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበር፤ ጳውሎስም ነገርን ባስረዘመ ጊዜ 
እንቅልፍ ከብዶት ከሦስተኛው ደርብ ወደ ታች ወደቀ፥ ሞቶም አነሡት።

ጳውሎስም ወርዶ በላዩ ወደቀ፥ አቅፎም፦ ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አላቸው።

ወጥቶም እንጀራ ቆርሶም በላ፤ ብዙ ጊዜም እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ እንዲህም ሄደ።

ብላቴናውንም ደኅና ሆኖ ወሰዱት እጅግም ተጽናኑ።“

ሐዋርያት ስራ28፡7-9

“ በዚያም ስፍራ አጠገብ ፑፕልዮስ የሚሉት የደሴት አለቃ መሬት ነበረ፥ እርሱም እንግድነት ተቀብሎን ሦስት ቀን በፍቅር 
አሳደረን።

የፑፕልዮስም አባት በንዳድና በተቅማጥ ታሞ ተኝቶ ነበር፤ ጳውሎስም ወደ እርሱ ገብቶ ጸለየለት እጁንም በላዩ ጭኖ 
ፈወሰው።

ይህም በሆነ ጊዜ የቀሩት ደግሞ በደሴቲቱ ደዌ የነበረባቸው እየመጡ ተፈወሱ፤ “

2ቆሮንጦስ12፡12

“በእርግጥ የሐዋርያነት ምልክት በመካከላችሁ በምልክትና በድንቅ ነገር በተአምራትምበሁሉ ትዕግሥት ተደረገ።”

ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ያገኛዉ አገልግሎት ማረጋገጫ የሚሆን ፍሬ ነበረዉ፡፡
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“በመመካቴ ሞኝ ሆኜአለሁ፤ እናንተ ግድ አላችሁኝ፤ እናንተ እኔንልታመሰግኑ ይገባ ነበርና። እኔ ምንም ባልሆን እንኳ፥ 
ከዋነኞቹ ሐዋርያት በምንም አልጎድልምና።”

ቆሮንጦስ9፡2

“ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት የሚካፈሉ ከሆኑ እኛማ ይልቁንእንዴታ? ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል 
በሁሉ እንታገሣለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም።”



7የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን
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“ነገር ግን በዚያ በሚመኩበት እንደ እኛ ሆነው ሊገኙ፥ ምክንያትንከሚፈልጉቱ ምክንያትን እቆርጥ ዘንድ አሁን የማደርገውን 
ከዚህ ወዲህ ደግሞ አደርጋለሁ።”

ጳዉሎስ እጅግ ብዙ የአህዛብ በጎችን አምጥቷል፤መግቧል የአህዛብ ሙሽሪት ሆነዉ በጌታ ቀን መቅረብእስከሚችሉ ድረስ እና የጽድቅን ፍሬ 
እስኪያፈሩ ድረስ ተንከባክቧቸዋል፡፡

ይሄን ራእዩ በተሰጠበት ጊዜ በመሰረቱ ጳዉሎስ መስዋእት ሆኖ አልፎ ነበር፡፡ ነገር ግንዮሐንስ ጳዉሎስ በአገልግሎቱ ዘመኑ እንዳደረገዉ ጸንቶ 
እየቀጠለ ነበር፡፡ ራእዩ ከመሰጠቱ አስቀድሞ ጳዉሎስ መሞቱ የኤፌሶንቤተክርስቲያን ዘመን መልእክተኛ መሆኑን አይሸፍነዉም ለእያንዳንዱ ዘመን 
መልእክተኛም ኖረም ሔደም በተገለጠ የእግዚአብሔር ቃልአገልግሎት ለእግዚአብሔር በዘመኑ ተጽእኖ መፍጠር የቻለ ነዉ፡፡ ያ ሰዉ ጳዉሎስ 
ነበር፡፡

የኤፌሶን ከተማ

የኤፌሶን ከተማ በእስያ ከነበሩ ሶስት ታላላቅ ከተማዎችመካከል አንዱ ነበረ፡፡ ከቀዳሚዋ ኢየሩሳሌም ከሁለተኛዋ ከአንጾኪያ ቀጥሎ የክርስትና 
እምነት ሶስተኛ ከተማ ተብላ ትጠራለች ገዢዉሮም ነበር ቃንቃዉ ግን

ግሪክ ነበር እጅግ ባለጸጋከተማ ነበረች የታሪክ አጥኚዎች እንዲያምኑት ዮሐንስ፤ማርያም፤ጴጥሮስ፤እንድርያስ እና ፊሊጶስ ሁሉም የተቀበሩት 
በዚች ዉብ ከተማነበር፡፡ በከተማዋ እዉነተኛ እምነትን የመሰረተዉ ጳዉሎስ በእረኝነት ያገለገለዉ ለሶስት አመት ብቻ ነዉ፡፡ ነገር ግን 
እሱባልተገኘበት ጊዜ ሁሉ ሳያቋርጥ፤በጸሎት እና ስለእነሱ በማሰብ ቀጥሏል፡፡ ጢሞትዮስ የመጀመሪያዋ ጳጳስ ነበር፡፡
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“ መድኃኒታችን እግዚአብሔር ተስፋችንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ትእዛዝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፥

በእምነት እውነተኛ ልጄ ለሆነ ለጢሞቴዎስ፤ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከክርስቶስ ኢየሱስም ከጌታችን ጸጋና ምሕረት 
ሰላምም ይሁን።

ወደ መቄዶንያ በሄድሁ ጊዜ፥ አንዳንዶች ልዩ ትምህርትን እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻም ወደሌለው ወደ ትውልዶች 
ታሪክ እንዳያደምጡ ልታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንሁህ፤ እንደ እነዚህ ያሉ ነገሮች ክርክርን ያመጣሉና በእምነት ግን 
ላለ ለእግዚአብሔር መጋቢነት አይጠቅሙም።“

ኤፌሶን የሚለዉ ቃል የተለየ ትርጉም አለዉ “አላማ የያዘ” እና “የላላ” የዚህ ዘመን መነሳሳት በመንፈስመሞላት የተጀመረ “በእግዚአብሔር 
ጥልቅ” በእግዚአብሔር ታላቅ ጥሪ አላማየተነሱ ነገር ግን በተወሰነ መልኩ መላላት እና ከመንገድ መዉጣት የጀመሩ ኢየሱስ ክርስቶስን የመከተል 
ጽናታቸዉ መላላትመጀመሩን ይህም በአካል ተሸከርካሪ ተብላ የምጥጠራዉ ወደ ፊት የምትመጣዋ ቤተክርስቲያን ክፉ በሆነዉ በዲያብሎስ “ጥልቅ” 
ዉስጥ እየሰመጠች የምትሔድ መሀኑን ማሳያ ነዉ፡፡ መላላት እና ወደ ኃላመጎተት ጀመረች፡፡ዘመኑ ወደ ኃላ አፈግፍጓል፡፡ የመጀመሪያ ፍቅሯን ተወች፡፡ 
በኤፌሶን ዘመን የተዘራችዉ ያቺ ጥቂታ ዘር አንድቀን በአየር ላይ እንዳሉ ወፎች ወደ ቅርንጫፎቻቸዉ በጎጇቸዉ ዉስጥ ገብተዉ እስኪያርፉ 
በስህተት መንፈስ ታድጋለች፡፡ ስለዚህያቺ ጥቂቷ ክፋት የሌለዉ የሰዉ ሐሳብ ጥቂቷ ዘር ለአዲሷ ሔዋን(አዲሷ ቤተክርቲያን) እንደተገለጠ እናም 
በድጋሜ በሴይጣንእንደታለለችዉ፡፡ የኤፌሶን ዘመን ለራሷ የእግዚአብሔርን ምርጥእድል አቀረበች ለተወሰነ ጊዜያትም ጸናች ከዛ በኃላ ግን ተዘናጋች 
በዛች በተዘናጋችበት ቅጽበትም ሴይጣን የጥፋትን ዘርዘራባት፡፡

የመጀመሪያዋ የኤፌሶን ሀይማኖት የመጀመሪያዋን ቤተክርስቲያን ዘመን እና የመጪዉን ዘመንጠቅለል ያለ ትርጉም በማስቀመጥ በደንብ 
ይወክላል፡፡በመጀመሪያ ደረጃ እጅግ የሚያስገርመዉ የዲያና ቤተመቅደስ ለብዙ አመታትየተገነባዉ በዉስጡ ቅዱስ ስፍራም ለዝሙት የሚያስመኝ 
እና የተደበቀዉ የዲያና ምስል አለበት ለሷ ከተሰየሙ በቤተ መቅደስ ዉስጥካሉ ሌሎች ምስሎች የተለየ ነዉ፡፡ በስተመጨረሻ ከእንጨት ግንድ 
የተቀረጸች የምትመስል ቅርጽ አልባ የሆነች የሴት ምስል እናሁለቱ ክንዶቿ ቀለል ካሉ ዝግ ብረቶች የተሰሩ ይሄ ምንኛ በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን 
ዘመን ላይ የተለቀቀ የክርስቶስ ተቃዋሚመንፈስን ይመስላል፡፡ ይሄዉ በሰዎቹ መካከል ጠለቆ ገባ ነገርግን ህዝቡን ለማስጠንቀቅ ቅረጽ አልባ ሆነ 
ይሀዉም እናዛ ሁሉትከብረት የተሰሩ ክንዶቹ የእግዚአብሔርን ስራ ለማድቀቅ ጥሶ የመግባት ፍላጎቱን ያሳያል፡፡ ማንም ሰዉ ግን ያስተዋለዉ 
ወይምየሚሰራዉን ያወቀ ያለ አይመስልም፡፡ እነዛ ሁለት የብረት ክንዶች ስራዎቹ ትምህርቶች ሲሆኑ እና አስተምህሮቶቹም የግዛቱ ህግ ሆነዉሲደነገጉ 
አንድ ቀን ያስተዉሉታል፡፡

የቤተመቅደስ አገልግሎት ስርአቱም በጣም የተገለጠ ነዉ፡፡ በመጀመሪያ ጃንደረባ የሆኑ ቄሶችአሉ ይህ የሚያመለክተዉ መካን የሆነ ክህነት 
ከቃሉ ዉጪ የሚሄዱ መካን የሆኑ ሰዎችን፤እግዚአብሔርን ከቃሉ እርቀዉ እናዉቃለንየሚሉ መኻን ባዶ የሆነ ህይወትን ልክ እንደ የማይወልዱ 
ጃንደረባ መሆኑን ያመለክታል፡፡ሁለተኛ በቤተመቅደሱ ክልል ዉስጥ ደናግልቄሶች አሉ የቤተመቅደሱን ሀይማኖታዊ ስራ የሚያከናዉኑ፡፡ ይሄ ደግሞ 
እነኚ የሚከናወኑት አምልኮዉ፤ ስራዉ፤ ዝግጅቱ ሁሉየመንፈስ ቅዱስን ቦታ መተካታቸዉን እና ከዚ በኃላ ፈጽሞ የካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ 
በቤተመቅደሱ ዉስጥ እንደማይከናወን ያሳያል፡፡በእነሱ የበላይ የሆነዉ ሊቀ ካህኑ ነዉ የፖለቲካ ሀይል እና የህዝብ ተጽእኖ ያለዉ ገና ያለተገለጸ 
ቢሆንም ለመገለጥ በሒደትላይ ያለ ይህም በቅርቡ ቤተክርስቲያን በሰዉ አመራር ዉስጥ በሰዉ እቅድ እና በሰዉ ምኞት ዉስጥ እንደምትሆን እና 
“መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይላል” የሚባለዉ ነገር ህያዉ ሆኖ እንደማይቀጥልማሳያ ነዉ፡፡ እናም ሁሉንም ሰዉ ምርጫ የሌለዉ የቤተመቅደስ ባሪያ እና 
የሀይማኖት የስልጣን ተዋረድ ታዞች አድርጎየሚያንበረክክ ነዉ፡፡ የዚህ ትርጉም ምን ሊሆን ይችላል የታቦት ልብስ የለበሰ ካህን 
ይመጣል፤በፖለቲካዉ መንገድ ፤በመንግስትድጋፍ እና ቃሉን እና መንፈስ ቅዱስን በባህል፤ በስርአት በሰዉ አመራር በመተካት ምእመኑን ባሪያ 
ማድረግ መሪዎቹ ግንበሚያገኙት ሀብት መቀናጣትን በቆሻሻ ደስታ መደሰታቸዉን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሊገለገሉ የሚገባቸዉን ድሃዎችን 
ደግሞአገልጋዮች እንዲሆኑ ማድረግን ያሳያል፡፡

ኢየሱስ፤ መልእክተኞቹ እና ቤተ ክርስቲያን

ራእይ2፡1



8የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

“... እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘውበሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ 
ይላል፦.”

ይሄ ጌታም ክርስቶስም የሆነዉ የተባለለት እራሱ ኢየሱስ ነዉ፡፡ ይሄዉና አንዱ እና አንዱ ብቸኛ የሆነዉሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ከጎኑ ሌላ 
የሌለ ይሄዉ እራሱ አዳኝ(“... መዳን ከጌታ” ብቻ ነዉ ት.ዮናስ 2፡9) በሰባቱም ዘመናትበቤተክርስቲያን መካከል የሚመላለስ፡፡ በመጀመሪያዉ ዘመን 
ላይ የነበረዉ በሁሉም ዘመን ላይ እንዲሁ ነዉ፡፡ ለሁሉም አማኝ እርሱኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ድረስ ያዉ ነዉ፡፡ ያኔ 
ያደረገዉን አሁንም ድረስ ያደርገዋል፡፡ ማድረጉንምይቀጥላል፡፡

አሁን ኢየሱስ ብቻዉን በቤተክርስቲያን መካከል እየተመላለሰ እንደሆነ ማስተዋል ትችላላችሁከእርሱ ጋር ሌላ የለም ማንምም ሊኖር 
አይችልም መዳንን የጻፈዉ ብቻዉን ነዉ እናም ገዝቶ የራሱ ያደረጋትም በገዛ ደሙ ነዉእርሱ ብቻ ጌታዋ እና አለቃዋ ነዉ፡፡ እርሷም ክብርን ሁሉ 
ትሰጠዋለች ክብሩንም የሚጋራ ሌላ የለም አብሮት ያለ ጳጳስ የለም፤የጳጳስአለቃም የለም፤ በምድር ላይ ለነበረዉ አካሉ እናት የነበረችዉ ማርያምም 
አብራዉ የለችም፤ፌቱን አዙሮ የሚያናግረዉ አባት የሚባልየለም እራሱ አባት ነዉና ፤ትእዛዝን ለመስጠት ወደ መንፈስ ቅዱስም ዘወር አይልም 
እራሱ አምላክ ዘላለማዊ መንፈስ ነዉናበቤተክርስቲያን መካከልም የሚፈሰዉ እና የሚርገበገበዉ ህይወትንየሚሰጣት የራሱ ህይወት ነዉ፡፡ ከእርሱ 
ዉጪም ህይወት የሚባል የለም፡፡ መዳን ከጌታ ነዉ፡፡

እሳት የሆነዉን የምድጃ ራስ የጋለዉን ናስ ሲመለከት አብሮት የነበረ የለም ሌላ ሳይሆንእርሱ ብቻ ነዉ በመስቀል ላይ የተንጠለጠለዉ እና 
ደሙን ያፈሰሰዉ፡፡ እርሱ የእምነታችን ጀማሪ እና ፈጻሚ ነዉ፡፡ የመዳናችንአልፋ እና ኦሜጋ ነዉ፡፡ የእርሱ ብቻ ነን ቃሉ ህግ ነዉ በህግና 
በህገመንግስት የመጣ ቀኖና እና እምነት በእኛ ላይ ተጽእኖየለዉም፡፡ አዎ ኢየሱስ ብቻ ነዉ በቤተክርስቲያን መካከል የሚመላለሰዉ፡፡ በመካከላ 
ያለዉ እግዚአብሔር ነዉ፡፡ እንደፈቃዱ ደስያለዉን የሚያደርግ እና የሚሰራዉ እርሱ ነዉ ይሄን አትርሱ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ግንኙነት ብቻ 
አላችሁ እግዚአብሔርምከእናንተ ጋር አንድ ግንኙነት ብቻ አለዉ ያም ኢየሱስ ብቻ ነዉ፡፡

ይሄዉ በቀኝ እጁ ከሰባቱ ከዋክብት ጋር ቀኝ እጅ የሚያመላክተዉ የእግዚአብሔርን ሀይል እናስልጣን ነዉ፡፡ መዝሙር 44፡3

Psalms 44:3,

“ በሰይፋቸው ምድርን አልወረሱም ክንዳቸውም አላዳናቸው፤ ቀኝህናክንድህ የፊትህም ብርሃን ነው እንጂ፤ ወድደሃቸዋልና።”

በቀኝ እጁ ላይ ባለዉ ሐይል ሰባት ከዋክብት አሉ በራእይ 1፡20 እንደተገለጸዉ እነዚህ ሰባቱየቤተክርስቲያን መልእክተኞች ናቸዉ፡፡ ይህም 
ምንን ያመላክታል የእግዚአብሔር ሐይሉ እና ስልጣኑ በየዘመናቱ ካሉ ከሰባቱመልእክተኞች ጋር እንደነበረ ያሳያል፡፡ በቃሉ ላይ ባለዉ እሳት እና 
የመንፈስ ቅዱስ ሐይል ይሄዱ ነበር፡፡ ከዋክብት ናቸዉምክንያቱም ብርሃንን ያንጸባርቃሉና የሚያንጸባርቁትም ብርሃን የእርሱን ነዉ የራሳቸዉ ብርሃን 
የላቸዉም፡፡ ሰዎች በእነሱ የእሳትፍንጣቂ ይሔዱ ዘንድ የራሳቸዉን እሳት አያቀጣጥሉም፡፡ ኢሳያስ 50፡11 ከዋክብት የሚወጡት በጨለማ ነዉና 
ለሁሉም (በአለምጠቅላላ) የሐጥያት ጨለማ ነዉና ሐጥያትን ሰርቷል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏልና ሮሜ 3፡23

ሰባቱ መልእክተኞች እግዚአብሔርን ለህዝቡ እያስተዋወቁ ነዉ እነሱን የሚቀበላቸዉ የላካቸዉንይቀበላል ዮሐንስ 13፡20 በእርሱ ስልጣን 
ሆነዉ ይናገራሉ ያደርጋሉ፡፡

ማቴ 28፡18-20

“ ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፦ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ።

እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ 
እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።(የዘመናቱ 
ፍጻሜ)“

ስለዚህ ይሄዉ እዛ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ሙላት እና እምነት በእሳት በእግዚአብሔር እሳት የእዉነትን ቃልይዘዋል፡፡ እነሱንም ለመደገፍ እዛ 
ቆሟል፡፡ እናም አስቡት አንድም የዘመኑ አማኝ በልቡ ማልቀስ አያስፈልገዉም “ ኦ ሐዋርያቱ በመጀመሪያ በተላኩበት በመጀመሪያዉ ዘመን ሆኜ 
ብሆን ኖሮ” ወደ ኃላ መመለስ አያስፈልግም፡፡ወደ ላይ መመልከት አሁንም በዘመናቱ ሁሉ በቤተክርስቲያን መካከል የሚራመደዉን እሱን ያዙት፡፡ 
ትናንት ዛሬ እስከ ለዘላለምህያዉ የሆነዉን እና በአደራረጉና በአካሄዱ የማይቀያየረዉን እርሱን ያዙት፡፡ ሁለትም ሆነ ሶስት በስሙ ቢሰበሰቡ 
እርሱበመካከላቸዉ ይኖራል በመካከላቸዉ የሚሆነዉ እንደተመልካች ወይም እንደዘጋቢ መልአክ አይደለም እራሱን ማንነቱን 
እየገለጠለቤተክርስቲያን የመልካም ነገሮች እና የህይወት ሁሉ ሰጪ እና የህይወት ደጋፌ መሆኑን እየገለጸ ይገኛል፡፡ ሃሌሉያ!

“በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚራመደዉ ማን ነዉ” እነዚህ ቃላቶች በቃሉ ብርሃንሲታዩ እንዴት ያለ ትርጉም ይሰጣሉ፡፡ “ህይወታችን የሆነዉ 
ክርስቶስ” በማለት የተገለጸ ነዉ፡፡ በርግጥም የቤተክርስቲያንህይወት በክርስቶስ ነዉ ሌላ ህይወት የላትም ያለ እርሱ እርሷ አንድ የሀይማኖት 
ድርጅት፤ክለብ፤ትርጉም የለሽ የሰዎች ስብስብትሆናለች፡፡ ሬሳ ቢገነዝና ቢለብስም ሬሳነቱ አይቀየርም ቤተክርስቲያንም የቱንም ያህል ፕሮግራሞቻ እና 
ታላላቅ ጥረት ብታደርግምያለ ክርስቶስ እርሷም እሬሳ ነች ነገር ግን እርሱ እያበረታት በመካከሏ ካለ የአካሉ “ሁሉን በሁሉ የሚሞላዉ 
በእርሱሙላት” አስደናቂ ትሆናለች፡፡ እናምአሁን ደግሞ በዚህ በመጨረሻዉ ዘመን የወርቅ መቅረዝ መካከል እየተራመደ ነዉ፡፡ በመጀመሪያዉ ዘመን 
ሲመላለስ በነበረበት መልኩአሁንም በዚ በመጨረሻዉ ዘመን እየተመላለሰ ነዉ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እሰከ ለዘላለም ያዉ ነዉ፡፡

“ሰባቱ የወረቅ መቅረዞች በዘጸአት” 25፡31 ላይ እንዲህ ይላል

“መቅረዝንም ከጥሩ ወርቅ አድርግ፤ መቅረዙ ከእግሩና ከአገዳውጋር በተቀጠቀጠ ሥራ ይደረግ፤ ጽዋዎቹም ጕብጕቦቹም 
አበቦቹም አንድነት በእርሱ ይደረጉበት።”

የኢየሱስ ክርስቶስ እዉነተኛ ቤተክርስቲያን ሙሽሪት እንደ ንጹህ ወርቅ ተመስላለች የእሷ ጽድቅ የእሱጽድቅ ነዉ መገለጫዎቻ ሁሉ የእሱ 
የከበሩ መገለጫዎች ናቸዉ፡፡ የእሷ መለዮ መገኛ እርሱ ነዉ፡፡ ምንም ጉድለት የለባትምበዉስጥም በዉጪም ሙሉ በሙሉ ከብራለች፡፡ ከጅማሬዉ 
እስከ መጨረሻዉ ድረስ የጌታ ስራ ነች ስራዎቹም ሁሉ ደግሞ ፍጹም ናቸዉ፡፡ በርግጥምዘላለማዊ ጥበብ ና  የእግዚአብሔር አላማ የተገለጸዉ እና



9የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

የተጠናቀቀዉ በእርሷ ነዉ፡፡ እንዴት ልንለካዉ እንችላለን? እንዴት ልንረዳዉ እንችላለን? ይሔን ማወቅ ባንችልም እግዚአብሔር የተናገረዉ ቃል 
በመሆኑ በእምነት መቀበል እንችላለን፡፡

ነገር ግን የወርቅ መቅረዙ ወርቅ ብቻ አይደለም የተቀጠቀጠወርቅ ነዉ፡፡ ከተቀጠቀጠ ወርቅ የተሰራ በመንፈስ እንደተሰጠዉ የመጀመሪያ 
ማንነታ በዉጪ ስትታይ በጌታ እና አለቃዋ ኢየሱስክርስቶስ የተቀጠቀጠች እና ቆሻሻዋ የጸዳች የክርስቶስ ሙሽሪት ነች፡፡ በርግጥም ክርስቶስ 
በስተኃላዉ ትቶት በሔደዉ ስቃይ የተሞላችነች፡፡ መልካም ነገሯ የተበዘበዘች፤ህይወቷ በስጋት ላይ የነበረ፤ ለበግ አራጆች እንደ በግ የተቆጠረች፤ 
በዘመናት ሁሉ የተገደለች፤ ብዙ መከራ የደረሰባት ለበቀል ግን ያልተነሳችሌሎችም እንዲሰቃዩ ያላደረገች የዚህ ወንጌል የሚገባት ግሩም ሙሽሪት 
ነች፡፡ ወርቅ ደግሞ ለስላሳ እነደፈለገ ሊቀረጽ የሚችልሲሆን ነሀስ ግን ሲቀጠቀጥ ሊሰበር ይችላል ይህ የእግዚአብሔርወርቅ ግን መከራዋ ለጌታ 
ያዘጋጃታል የማትንበረከክ፤የማትሰበር፤የማትጠፋ ነገር ግን በዚህ ህይወት መፈተሸ እና ማለፍ ዉስጥ የተዋበእና ለዘላለም ደስ የሚል ነገርን 
ትፈጥራለች፡፡

ክርስቶስ የእርሱ የሆኑትን ያሞግሳል

ራእይ2፡2፤3

“ ሥራህንና ድካምህን ትዕግሥትህንም አውቃለሁ፤ ክፉዎችንም ልትታገሥ እንዳትችል፥ እንዲሁም ሳይሆኑ፦ ሐዋርያት ነን 
የሚሉቱን መርምረህ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ፤

ታግሠህማል፥ ስለ ስሜም ብለህ ጸንተህ አልደከምህም።“

አዳኛችን ያሞግሳል ለልጆቹም ትእዛዝ ይሰጣል ይሄ እንዴት ደስ የሚል ነዉ፡፡ መልካም የሆኑመንፈሳዊ መገለጫዎችን እና ባህሪያት ሙሉ 
በሙሉ ታሳቢ ያደርገዋል፡፡ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ተቃዉሞ አይጮህም በመካከላቸዉ እንዳለ ያዉቃል፡፡ ይሄ ጌታ አይደለምን? ትክክለኛ በሆኑ 
ጉዳዮች ላይ እንዴት እንደመሚያበረታታን ያዉቃል፡፡ በተሳሳትንባቸዉ ጉዳዮችላይም እንዴት እንደሚገስጸን ያዉቃል፡፡ እዚ ላይ ቤተክርስቲያንን እና 
ቤተሰቦቻችንን እንዴት መምራት እንዳለብን ጥሩ ትምህርትመዉሰድ እንችላለን፡፡ እናም በተሸለ መንገድ ሁላችንም እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን 
ጋር በተመሳሳይ መልኩ እንደሚገናኘን ጥሩትምህርት መቅሰም እንችላለን፡፡ መቼም ቢሆን ተስፋ አትቁረጡ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ስለፍቅር 
ያሳያችሁትን መጋደል ይረሳ ዘንድዉለታ ቢስ አይደለምና፡፡ የምናደርገዉን ነገር ለሆነ ሰዉ የብርጭቆ ዉሃ እንኳን ሰጥተን ቢሆን ያ ከጌታ ዘንድ 
ሽልማት እናበረከት አለዉ፡፡

“ስራህን ፤ ድካምህን እና ትእግስትህን አዉቃለሁ” በቤተክርስቲያን መካከልሲመላለስ የህዝቡን መከራ ያዉቃል ደግሞም ግድ ይለዋል፡፡ 
በግብጽ እንደነበረዉ ጭቆና ጩኸቶቻቸዉን እንደሰማቸዉ የማይቀያየረዉእርሱ በመካከላቸዉ ሲመላለስ አሁንም ድረስ የተጨነቁቱን ለቅሶይሰማል፡፡ 
ድካም የሚለዉ ቃል በጭቆና ዉስጥ ያለ መሰልቸትን ያመለክታል፡፡ የእግዚአብሔር ሰዎች ለፍቅር እየደከሙ ብቻ ሳይሆንየሚሰሩለት ነገር ግን 
በደስታ መከራን ይሸከማሉ፡፡ ቀንበርን ለመሸከም ታጋሾች ናቸዉ፡፡ ይሄ የመጀመሪያዉ ቤተክርስቲያን ዘመንበብዛት ስደት ደርሶበታል ወንጌልን 
ለመስበክ እና እዉነትን ለማዳረስ እስኪደክም መስራት ነበረበት የነሱ ከፍተኛ ጥሪእግዚአብሔርን ማገልገል ነዉ፡፡ በህይወት ያላቸዉ ተስፋም 
ሲደበዝዝ እንኳን ታጋሾች ነበሩ በምድር ላይ ላጡት ነገር በጠቅላላበሰማይ ማካካሻን እንዳስቀመጣላቸዉ ተስፋ ቃልን ለገባላቸዉ ሁሉን ያስገዛሉ፡፡

አሁን እዚህ ላይ አቁመን የእግዚአብሔር ህዝብ ሁልጊዜሲሰደድ ነበር ደግሞም ይሰደዳል በሚለዉ ሀሳብ ላይ እንግባ፡፡ ዘፍጥረት የጅማሬ 
መጽሀፍ እንደሆነ ታዉቃላችሁ ያኔ የተጀመረዉምነገር እስከ ራእይ ድረስ ይቀጥላል እናም አይቀየርም ያኔ የአቤል መስዋእት በእግዚአብሔር ዘንድ 
ተቀባይነትን ስላገኛኘ ቃየን አሳድዶ ገደለዉ፡፡ በተመሳሳይ መልኩም የአብርሃም በስጋ ልጅ የሆነዉእስማኤል የኪዳን ልጅ የሆነዉን ይስሐቅን 
ሲያበሳጨዉ እና ሲታገለዉ እናያለን እናም ኤሳዉም ያእቆብን ጠልቶት እግዚአብሔር ጣልቃባይገባ ኖሮ ይገድለዉ ነበር፡፡ በአዲሱ ኪዳንም ይሁዳ 
ኢየሱስን ሲከዳዉ እናገኛለን የመጀመሪያዉ መቶ ክፍለዘመን የሐይማኖትአመራር የቀድሞ አማኞችን ሊገድሉ ሙከራ አድርገዋል በዲያብሎስ 
ቁጥጥር ዉስጥ የሆኑት የአለም ልጆች በመንፈስ ቁጥጥር ዉስጥየሆኑትን የእግዚአብሔር ልጆችን ይጠላሉ፡፡

በህዝቡ ፊት አንድ ክርስቲያንምንም ያህል ሀቀኛ እና ቀጥተኛ ቢሆን ለወዳጆቹም መልካም ሰዉ ቢሆንም ክፉ ሳይሆን መልካም ነገር ብቻ 
የሚያደርግ ቢሆንምክርስቶስ አዳኝ እንደሆን ቢናገርና የመንፈስቅዱስን ስጦታዎች ቢያከናዉን ግን ልሳን ቢናገር፤ትንቢት ቢናገር፤ፈዉስ እና 
ተአምራቢያደርግ ሁሌም ይፈረድበታል፡፡ የዚህ አለም መንፈስ የእግዚአብሔርን መንፈስ ይጠላልና የጌታን መንፈስ ደግሞ ማሸነፍስለማይቻለዉ 
የእዉነት መንፈስ የሚኖርባቸዉን የእርሱን መጠቀሚያዎች ለማጥፋት ይሞክራል፡፡

ስደት እና መከራ ተፈጥራዊ ናቸዉ የክርስትና ህይወት አካል ናቸዉ በእነዚህ ጉዳዮች ላይልታደርጉ የምትችሉት አንድ ነገር ብቻ ነዉ ሁሉንም 
ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ አትፍረድ ስራዉን እና ፍርዱን ለእርሱ አሳልፈህስጥ፡፡

“ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነንየሚሉትን እና ክፉዎችን ልትታገሳቸዉ እንዳልቻልክ እና ሐሰተኛ ሆነዉ እንዳገኘሐቸዉ ይህን አዉቃለሁ” 
እነዚህ የኤፌሶን ሰዎች የእግዚአብሔር ህዝብ ቅዱስ መሆን እንዳለበት ያምናሉ፡፡በዚህ ጥቅስ መሰረት ደግሞ አካሉ በሀጥያት እንዳይቦካ 
ይጠነቀቃሉ፡፡ ሐዋርያ እንደሆኑ ማስመሰል ተጀምሯል በቤተክርስቲያን ዉስጥሐጥያት ገብቷል፡፡ ነገር ግን ክፉዎችን ከመካከላቸዉ ለማስወገድ 
ለሐዋርያዉ ጳዉሎስ ቃል የታዘዙ ነበሩ ፡፡ ከአለም የመጡ ናቸዉእናም ያ አለማዊነት ተመልሶ እንዲገባ አልፈለጉም፡፡ሐጥያት ወደ ቤተክርስቲያን 
እንዲገባ አልወደዱም ቅድስና ለእነሱ ዝምብሎንግግር ብቻ ወይም ስእል ብቻ አልነበረም የህይወታቸዉ አኗኗር ነበር፡፡

“ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያት ነን የሚሉትን ሐሰተኛ ሆነዉ አግኝተሐቸዋል” ይህ ቀጥተኛ የሆነ ንግግር ነዉ እራሳቸዉን ሐዋርያ አድርገዉ 
የሚጠሩ ያለስልጣናቸዉ የሚሰሩአይደለምን? እራሳቸዉን ሐዋርያ አድርገዉ እንዲጠሩ ማን መብት ሰጣቸዉ? እንዴት ሞከሩት? ኦ፡ ይሄን 
እወደዋለሁ እዚህ ላይ ስሙት
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“ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ፥ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ፥የተረገመ ይሁን።”

ለህዝቡ እዉነተኛዉን ቃል ያመጡት ሐዋርያቶች ናቸዉ ያ የመጀመሪያ ቃል አይቀየርም ነጥብም ሆነ ዳሽአይቀየርም ጳዉሎስ እግዚአብሔር 
እንደተናገረዉ ያዉቅ ስለነበረ እንዲህ አለ “ እኔ እንኳን  ድጋሜ መጥቼ ሌላ  መገለጥ  ባመጣ መጀመሪያ  ከሰጠሁት ትንሽ  ነገር  ለዉጥ ባደርግ  እኔ
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እራሴየተረገምኩ ልሁን፡፡” አያችሁ ጳዉሎስ የመጀመሪያዉ መገለጥ ትክክል እንደነበር ያዉቃል፡፡እግዚአብሔር አንደኛ መገለጥ እና ሁለተኛ መገለጥ 
አይሰጥም ያንን ካደረገ ሐሳቡን የሚቀያይር ያደርገዋል፡፡ አንድን መገለጥሰጥቶ በላዩ ላይ ሊጨምር ይችላል ልክ በኤደን ገነት ዉስጥ ለሴቲቱ የዘር 
ኪዳን እንደገባዉ እናም ከዛ በኃላ ያ ዘር በአብርሃምበኩል እንዲመጣ ንድፍ አወጣ ከዛም ከተመሳሳይ ዘር ከሆነዉ ዳዊት ይመጣል አለ ነገር ግን 
ተመሳሳይ መገለጥ ነዉ ሰዎችእንዲረዱት ለመርዳት ተጨማሪ መረጃዎችን ብቻ ይሰጣል፡፡ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል አይቀያየርም ዘሩም ልክ ቃል 
እንደተገባዉመጣ ሃሌሉያ፡፡ እናም እነዛ ሐሰተኛ የሆኑት ሐዋርያቶች ምን እንዳደረጉ ተመልከቱ የራሳቸዉን ቃል ይዘዉ መጡ የኤፌሶን ሰዎችደግሞ 
ጳዉሎስ የተናገረዉን ቃል ያዉቁታል በጳዉሎስ እጅ በመሆናቸዉ የተነሳ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ናቸዉ በአይኖቻቸዉ እነዛንሐሰተኛ ሐዋርያቶች 
ተመልክተዉ እንዲህ አሉ “እናንተ ጳዉሎስ ያለዉን አይደለም የምትናገሩት ስለዚህ እናንተ ሐሰተኞች ናችሁ፡፡” ኦ፡ ይሄ ልቤን ያቀጣጥለዋል፡፡ ወደ 
ቃሉ ተመለሱ! ሐዋርያትን፤ነብያትን፤አስተማሪዎችን የምትመረምሩት እናንተ አይደላችሁም ቃሉነዉ የሚፈትናቸዉ፡፡ በእነዚህም ቀናቶች የሎዶቅያ 
ቤተክርስቲያን ዘመን ነብይ ይመጣል እናንተም የእዉነት ከእግዚአብሔር የተላከመሆን አለመሆኑን ታዩታላችሁ አዎ ታያላችሁ እርሱ ከእግዚአብሔር 
ከሆነ በትክክል እግዚአብሔር ለጳዉሎስ ከሰጠዉ ቃል ጋርይስማማል ለደቂቃም ቢሆን በቃሉ ላይ አያመቻምችም አንዲት ብጫቂም እንኳን በዛ 
በመጨረሻዉ ዘመን ብዙ ሀሰተኛ ነብያቶችበሚገለጡበት እነሱን ካለመናችሁ የሚነግራችሁን እዩ እና ተመልከቱ ትጠፋላችሁ ይላሉ ነገር ግን 
የመጨረሻዉ ዘመን ነብይ ሲመጣበትክክል ነብይ ከሆነ እንዲህ እያለ ይጮኸል “ወደ ቃሉ ተመለሱ ያለዚያ ትጠፋላችሁ” የራሱን የግል ትርጉም ወይም 
መገለጥአያመጣም ነገር ግን ቃሉን ብቻ አሜን!

እነዚህ ሐሰተኛ ሐዋርያቶች ጳዉሎስ የገለጻቸዉ አይነትተኩላዎች ናቸዉ እንዲህ አለ “ እኔ ከሄድኩ በኃላ እኩል መገለጥ እንዳላቸዉ 
አድርገዉሊመጡ ይሞክራሉ ነገር ግን አላማቸዉ እናንተን ለመርዳት ሳይሆን ለማጥፋት ነዉ፡፡”

ሐዋርያት ስራ 20፡27 - 32

“የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬአችኋለሁና፥ ምንም አላስቀረሁባችሁም።

በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁአት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት 
ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ።

ከሄድሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ፥ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ 
ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሡ እኔ አውቃለሁ።

ስለዚህ ሦስት ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሠጽ እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ።

አሁንም ለእግዚአብሔርና ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ 
ሰጥቻችኋለሁ። “

ዮሐንስም አዉቋቸዉ ነበር በ1ዮሐ4፡1 ላይ እንዲህ በማለት

“...ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና።”

ያ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ በቤተክርስቲያን ዉስጥ ገብቶ ቃሉን በመቃወም ስራዉን እያከናወነነበር፡፡ በዚህ በመጀመሪያዉ 
የቤተክርስቲያን ዘመን ለምን ሁሉ ነገር ተጀመረ በቃሉ ፋንታ የራሳቸዉን የሆነ ባህል እና ፍልስፍናበማስቀመጥ ቃሉን ይክዱ ነበር ይህ የክርስቶስ 
ተቃዋሚ ነዉ ምክንያቱም ኢየሱስ ቃሉ ነዉና፡፡ ቃሉን መቃወም ማለት ኢየሱስንመቃወም ማለት ነዉ፡፡ ቃሉን መቃወም ማለት ደግሞ ክርስቶስን 
መቃወም ማለት ነዉ፡፡ እናም በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ከተጀመረእስከሚያበቃበት እስከመጨረሻዉ ዘመን ድረስ እያደገ ይሄዳል፡፡ እናም 
ሁሉንም ዘመናት ስናይ ይሄንን ነዉ የምትመለከቱት በኤፌሶንዘመን በትንሹ ነበር የጀመረዉ ይሄም ግሞ የቃሉ ተቃዋሚ የሐሰተኛዉ ክርስቶስ ስርአት 
ሙሉ በሙሉ የሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያንሐሰተኛ ሐዋርያቶች እዉነተኛዉን ቃል እስኪክዱ ድረስ በየዘመናቱ እያደገ ይሄዳል፡፡

አሁን እያወራነዉ ስላለዉ ነገር በተሳሳተ መንገድ ለመተርጎም ቀላል ነዉ ምክንያቱም ይሄንጉዳይ ጠንከር ስላደረኩት ይሄ የቃሉ ተቃዋሚ 
የሆነዉ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ ሙሉ በሙሉ ቃሉን የሚክድ መስሎ ሊታያችሁይችላል መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ መካድ ና መቃወም 
ሊመስላችሁ ይችላል አይደለም እንደዛ ሳይሆን የሚሆነዉ ነገር በራእይ22፡18፤19 ላይ ያለዉ ነዉ ፡፡

በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ፤ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር 
እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታል፤

ማንምም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል፥ በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና 
ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር ዕድሉን ያጎድልበታል።“

በመጨመር ወይም በመቀነስ አንዱን ቃል እንኳን መቀየር ማለት ነዉ፡፡ ይህ ሰይጠን በኤደን ገነት ዉስጥየተጠቀመዉ የመጀመሪያዉ ማታለል 
ነዉ፡፡ እግዚአብሔር በተናገረዉ ላይ ትንሽ ነገር ብቻ ጨመረበት ይሄም ተግብር ሞትና ጥፋትንአመጣ እናም በኤፌሶንም ተመሳሳይ ነበር ቃል 
መጨመር፤ ቃሉን መቀነስ ስለሆነም የቃሉ ተቃዋሚዉ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስማደግ ጀመረ፡፡

አሁን አገኛችሁት? እነዛ ሁለቱ መንታዎች በድጋሚ አሉ እነዛ ሁለቱ ዛፎች አሉ ድጋሚ በተመሳሳይ ምድር ላይ አንድ አይነት 
እንክብካቤእያገኙ፤ አንድ አይነት ዝናብ እየጠጡ በተመሳሳይ የጸሀይ ብርሀንም እየተጠቀሙ ጎን ለጎን እያደጉ ነዉ፡፡ ነገር ግን ከተለያየዘር የመጡ 
ናቸዉ አንደኛዉ ዛፍ የእግዚአብሔር ቃል ነዉ በትክክል እግዚአብሔር እራሱ እንደሰጠዉ መዉደድ እና እርሱን መታዘዝሌላኛዉ ዛፍ ደግሞ 
የእግዚአብሔርን ቃል ተቃዋሚ የሆነዉ ና እሱ ወደሚፈልገዉ መልኩ የሚቀይር ነዉ፡፡ የራሱን ስርአት እና ባህልይተካዋል ልክ ቃየን እንዳደረገዉ፡፡ 
መጨረሻዉም አቤልን መግደል እንደሆነበት ነገር ግን እናንተ ትንሽ መንጋ አትፍሩ ከቃሉ ጋርተጣበቁ ያንን ቃል በእናንተ እና በዲያብሎስ መካከል 
ጠብቁት ሔዋን ይህን ባለማድረጋ ወደቀች እናም ቤተክርስቲያንም ቃሉንበጣለች ጊዜ ወደ ሴይጣን ጥልቅ ጨለማ ዉስጥ ትገባለች፡፡

“ታግሠህማል፥ ስለ ስሜም ብለህ ጸንተህ አልደከምህም።” ይህ ቁጥር ሁለት ላይ እንዳለዉ ተመሳሳይ ነዉ ነገር ግን ቁጥር ሁለት ላይ 
ስራዉ፤ድካሙ  እናትእግስቱ  የተቀደሰዉን  ቃል  ከመጠበቅ  ጋር  የተያያዘ  ነዉ፡፡  ጠላታቸዉን  እንዴት  እንደጠበቁ  ለጳዉሎስ  የሰጡትን  ዋጋ



11የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

ነዉየሚያሳየዉ ነገር ግን በዚህ ጥቅስ ላይ ስደታቸዉ መከራቸዉና ጽናታቸዉ ብሩክ ስለሆነዉ ስለ ኢየሱስ ስም ነዉ፡፡

ታዉቃላችሁ ያን ያህል እንግዳ ነገር አይደለም ምክንያቱምጠላቶቻችን እንደ ጎርፍ እንዲፈሱ ያደረገዉ ቃሉና ስሙ ነዉ፡፡ ሐያል ቃሉ በፈዉስ 
የተገለጠዉ፤በምልክት፤በድንቅ እና በብዙ መልኩየተገለጠዉ ፤እዉነተኛ አማኞች እንዲሞቱ ፈሪሳዊያንንም እንዲጮሁ ያደረጋቸዉ እናም ያ ስም 
በአይሁዶችም ተጠላ ተናቀ አንድ ተራበሚመስል ሰዉ ሞቶ በተነሳ ሰዉ እናምናለን ስለሚሉ ማሰብ ሞኝነት ስለመሰላቸዉ አፌዙና ሳቁባቸዉ፡፡ 
ስለዚህ እነዚህ የሀይማኖትአሳዳጆች አይሁዶች ለእነሱ የዉሸት መሲህ የመሰላቸዉን ኢየሱስን እረገሙት እንዲሁም ሌሎችም ደግሞ በአዲሱ አምላክ 
ስም ለእነሱአምላክ አርገዉ ስላልቆጠሩት እያፌዙ ቀለዱበት፡፡

አሁን እዚህ ላይ ያኔ ተጀምሮ በየዘመናቱ እየቀጠለ፤ ስርእየሰደደ እና እየጨለመ ያለ ሌላ ነገር አለ ያም ሰዎች ያንንስም መክዳታቸዉ ነዉ፡፡ 
ይህን ስታደርግ የነበረዉ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አልነበረችም በፍጹም እንዲህ የሚያደርጉት ሐሰተኛነብያቶች ናቸዉ፡፡ ከዉጪ ያሉት ናቸዉ ወደ 
ዉስጥ ገብተዉ አማኞችን ለማቆሸሽ የሚሞክሩት ኤፌሶኖች ያንን ስም በደንብ ያዉቁታልይወዱታል የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አጀማመሩን 
አስታዉሱት የጥቂት ሰዎች ህብረት የመሲሁን መምጣት ይጠባበቁ የነበሩ የመሲሁንመምጣት መንገድ ጠራጊ ነኝ ከሚለዉ ነብይ ሰዎችን ለሀጥያት 
ስርየት በፍልስጤም በረሃ ላይ ሲያጠምቅ ከነበረዉ ሰምተዉ ከዛምየዮሐንስን ጥምቀት ተቀበሉ፡፡ ነገር ግን ጳዉሎስ መጥቶ ያ ይጠባበቁት የነበረዉ 
ነብይ መሞቱን ነገራቸዉ ኢየሱስም መጥቶሕይወቱን ለሐጥያት ዋጋ ከፍሎ ሰዉቶ እንደፈጸመ እና አሁን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መምጣቱን እና 
በመሲሁ በኢየሱስ ክርስቶስበሚያምኑ እዉነተኛ አማኞች ዉስጥ እንደሚኖር አሳያቸዉ፡፡ ይህንንም በሰሙ ጊዜ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ተጠመቁ እናምጳዉሎስ እጁን ሲጭንባቸዉ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ቃሉን መታዘዝ ማለት ምን እንደሆነ ያዉቁ ነበር በስሙ(ጌታ 
ኢየሱስክርስቶስ) መጠመቅ እና በዛ መንገድም መንፈስ ቅዱስን እንደሚሞሉ ሰዎች ይህን እዉነት ሊቀይሩ እንደማይችሉ ያዉቃሉ ሐዋርያት ስራ 19፡
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በስሙ ላይ ያለዉን ሐይል ያዉቁ ነበር ስሙ ከጳዉሎስ ጨርቅ ላይ እንኳን ተወስዶ በኢየሱስስም በበሽታ እና በህመም የሚሰቃዩትን ነጻ 
እንደሚያወጣ እና ክፉ መንፈስን እንደሚያስወጣ አይተዋል ያ ስም በድንቅ ሁኔታ እነዛአይሁዶች በኤፌሶን የነበሩ ክፉ መንፈስን ለማዉጣት 
እስኪሞክሩ ድረስ ሐዋርያት ስራ 19፡11-17

እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር፤ ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች 
ይወስዱ ነበር፥

ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር።

አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች፦ ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላችኋለን እያሉ ክፉዎች 
መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታን የኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ።

የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ ሰባት ልጆች ነበሩት።

ክፉው መንፈስ ግን መልሶ፦ ኢየሱስንስ አውቀዋለሁ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ፤ እናንተሳ እነማን ናችሁ? አላቸው።

ክፉው መንፈስም ያለበት ሰው ዘለለባቸው ቆስለውም ከዚያ ቤት ዕራቁታቸውን እስኪሸሹ ድረስ በረታባቸው 
አሸነፋቸውም።

ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ፥ በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው፥ 
የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ፤“

ለስሙ የሚቆም የጽድቅ ሕይወት እንዴት እንደሆነ ያዉቃሉ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከሐጥያት መራቅ እንዳለበትያዉቃሉ፡፡ የጌታ እቃ ሆኖ 
ለማፍራት እናንተ ቅዱሳን ሁኑ የጌታን ስም የሚጠራ ነገር ግን የማያፈራ ሁሉ ከንቱ ነዉ፡፡ ስለዚህኤፌሶኖች ክርስቲያኖች ናቸዉ፡፡ የጌታ ሶስት 
መገለጫዎች መካከል አንዱ የሆነዉ የእግዚአብሔር መንፈስ ስሙን ይዘዋል ያም ስምክርስቶስ ነዉ፡፡

“... ስለስሜም ስትል ደክመህ ጸንጸሃል እና”

እነዚህ አማኞች ሲደክሙየነበሩት ለጳዉሎስ ወይም ለድርጅት አልነበረም የራሳቸዉ እሴትቶች፤ ፐሮግራሞች እና ተቋም ለመገንባት ሲታገሉ 
አልነበረም፡፡ይደክሙ የነበረዉ ለጌታ ነዉ የእርሱ አገልጋዮች ናቸዉ፡፡ የድርጅት አገልጋዮች አልነበሩም፡፡ ከእሁድ ሌላ የተቀሩትን የሳምኑቱን ቀናቶች 
ትተዉ እሁድ ፕሮግራም ላይ ሲሄዱ ብቻ አይደለም ስሙን ይጠሩየነበረዉ፡፡ ለስሙ የከንፈር አገልግሎት ብቻ አልነበረም የሚሰጡት በፍጹም 
አይደሉም፡፡ህይወታቸዉን ነዉ ለአገልግሎት የሰጡት፡፡

የሚያደርጉትን ሁሉ ያደርጉ የነበሩት በስሙ ነዉ ያለ ስሙ የማያከናዉኑ ከሆነ ምንም ነገርከማድረግ ይታቀባሉ እነዚህ በሰማያዊ ስፍራ 
በጌታያሉ አማኞች ናቸዉ፡፡

ነገር ግን እነዛ የሐሰተኛ ግንድ ቡድኖች ስሙን ለማቆሸሽየሚፈልጉ በጨለማ ዉስጥ እንዳለ ተኩላ ያደባሉ ቀዳዳ እስኪያገኙ ድረስ ይጠብቃሉ 
ነገር ግን ቅዱሳኑ የቃሉን እና የስሙን ሀይልስለቀመሱ ጸንተዉ ይቆማሉ፡፡

የእግዚአብሔር ነቀፋ

ራእይ 2፡4

“ ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና።”

ይሄንንለመረዳት መንፈሱ ያኔ ለነበሩ የኤፌሶን ቅዱሳን ብቻ የተናገረ እንዳልሆነ ማስተዋል አለባችሁ ይሄ መልእክት በአጠቃላይ ለ120 
አመታትለነበሩት ሁሉ ነዉ ስለሆነም መልእክቱ በዛ የጊዜ ገደብ ዉስጥ ለነበሩት ትዉልድ ነበር፡፡ አሁን ታሪክ እራሱን ይደግማል በእስራኤልትዉልድ 
በአንድ ትዉልድ ላይ የሆነ መነቃቃት እንመለከታላን ያ መነቃቃት እሳት ግን በቀጣዩ እየቀነሰ ይሄዳል በሶስተኛዉ ትዉልድበትንሹ ይታያል ነገር ግን



12የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

በአራተኛዉ ትዉልድ ያኔ በመጀመሪያዉ ትዉልድ ላይ የነበረ የመጀመሪያዉ ብልጭታ በጭላንጭል ብቻ ይታያል፡፡ከዛም እግዚአብሔር ዳግም 
ብርሀኑን ይለኩሳል ሂደቱም በተመሳሳይ መልኩ ይደጋገማል፡፡ ይህ እዉነት በቀላሉ ምንድን ነዉ እግዚአብሔርየአያት ልጅ የሚባል ነገር የለዉም 
መዳን በተፈጥሮ በኩል ባለ ትዉልድ አይተላለፍም በሐዋሪያቱም በኩል የተገለጠዉ እዉነም በትዉልድአይተላለፍም ይህ በቃሉ ላይ የለም፡፡ ዳግም 
ከመወለድ መጀመር አለብን እናም ሌላኛዉ ትዉልድ ሲመጣ እንደወረደ ዝምብሎ ክርስቲያንአይሆንም የተቋም ስም ይዘዉ መጡ እነሱም 
መጥምቃዊያን፤ሜቶዲስት…የመሳሰሉትን እየተባለ ይሄ ነዉ በትክክል እየሆነ ያለዉ ክርስቲያኖችአይደሉም ለመዳን እንደ ሰዉ ፈቃድ ሳይሆን እንደ 
እግዚአብሔር ፈቃድ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ መንጋዋች የመጡት በሰዉ ፈቃድ ነዉ ከመካከላቸዉ 
አንዳንዶቹከእግዚአብሔር ጋር የተስተካከለ ህይወት የላቸዉም አላልኩም ለደቂቃም ቢሆን እንዲህ አልልም ነገር ግን የመጀመሪያዉ እሳት 
ሞቷልእንደቀደመዉ ተመሳሳይ አይደሉም፡፡

እግዚአብሔርን ለማስደሰት ጽኑ ፍላጎት መኖር ቃሉን የማወቅ መሻት በመንፈስየመሆን ጩኃት እነዚህ ሁሉ ነገሮች እያረጁ ይሔዱና የዛች 
ቤተክርስቲያን ዉስጥ የነበረዉ እሳት ቀዝቅዞ የተለመደ ይሆናል ያኔበኤፌሶን የሆነዉ ነገር ይህ ነዉ የተለመደ ወደ መሆን መጡ ከእግዚአብሔር ጋር 
የነበራቸዉ መጣበቅ እየሞተ ሔደ አጀማመራቸዉ ላይእንደነበረዉ እግዚአብሔር ስለእነሱ ያስብ የነበረዉን ትተዉ አለም ስእነሱ የሚያስበዉን 
መጠንቀቅ ሲጀምሩ ያ ሁለተኛዉ ትዉልድልክ እንደ እስራኤል ይመስላል ልክ እንደ ሌላዉ ሕዝብ ንጉስ ይንገስልን እንዳሉት ያንን ባደረጉ ሰአት 
እግዚአብሔርን አስወጡትያ ነዉ የቤተክርስቲያን ታሪክ ወደ እግዚአብሔር ከመጠጋት ይልቅ ወደ አለም መጠጋት ማሰብ ሲጀምር ብዙም አልራቀም 
ቀደም ሲልያደርጉ የነበረዉን ነገር እየተዉ ሲመጡ እናም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያደርጉት ያልነበረዉን ነገር ማድረግ ይጀምራሉአለባበሳቸዉን 
ይቀይራሉ አመለካከታቸዉን እና ባህርያቸዉን ይቀይራሉ መዘናጋት ይጀምራሉ ያ ነዉ “ኤፌሶን” ማለትየተዘናጋ ፡፡

ያ የመነቃቃት እና ዳግም የመሞት አዉዱ አልቆመም፡፡ ማድረግ ያለባችሁ ነገርበዚህ በመጨረሻዉ ዘመን የእግዚአብሔር የመንፈሳዊ አካሔድ 
ምን እንደሆነ ማስታወስ ብቻ ነዉ የወንዶች እና ሴቴች ክርቲያናዊአለባበስ፤ወደ ቤተክርስቲያን መሔድ፤ የምሽት ጸሎት መጸለይ፤ወደመንገድ 
አደባባይ መዉጣት በመንፈስ መገለጫዎች አለማፈር፡፡ የቀደመዉንየሞተ ቤተክርስቲያናቸዉን ትተዉ በቤታቸዉ እና ባረጁ ህንጻዎች ማምለክ ጀመሩ 
ነገር ግን የራሳቸዉን የቤተክርስቲያን ህንጻለመገንባት ያን ያህል እሩቅ አልነበረም በየግላቸዉ እግዚአብሔርንበማምለክ ፋንታ በኳየር መልክ 
አስቀመጡት በሰዎች የሚንቀሳቀስ ድርጅት አደረጉት በቀጣይም ለእነሱ የማይሆኑ መጽሐፍቶችን ማንበብጀመሩ እናም መጠጥ ቤቶች እና ፍየሎች 
ገብተዉ እንዲቆጣጠሩት አደረጉ ደስታ ስለሔደ አለቀሱ የመንፈስ ነጻነት ሔደ ኦ፡ መደበኛሒደታቸዉ ቀጠለ እሳቱ ግን ሞቶ በጨለማ የገረጣ መልክ 
ብቻ ቀረ፡፡

ከደቂቃዎች በፌት ዮሐንስ እግዚአብሔርን መዉደድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አስተዉሎታል ብዬ ገልጬ ነበር ያ ታላቁየፍቅር ሐዋርያ ያ 
የመጀመሪያዋ ፍቅሯን ስትጥል በእርግጥ አስቀድሞ አይቶታል በ 1ዮሐ5፡3 እንዲህ ብሎ ተናገረ

“ትእዛዛቱን (ቃሉን) ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና”

ከአንዱ ትንሽ ከምትመስለዉ ቃል እንኳንመታለል ከክርስቶስ የመራቅ ሒደት ነዉ፡፡ ሰዎች እግዚአብሔርን እንወዳለን ይላሉ ቤተክርስቲያን 
ይሔዳሉ እንዲያዉም እየጮሁይዘምራሉ ይደሰታሉ ታላቅ የመነቃቃት ጊዜ ያሳልፋሉ ነገር ግን ሁሉ ነገር ካለቀ በኃላ በቃሉ እየኖሩ፤ እየሔዱ መሆኑን 
በደንብአድርጋችሁ ተመልከቱ በሌሎቹ ነገሮች ላይ በደንብ ተሳትፈዉ ነገር ግን በቃሉ ካልተራመዱ እግዚአብሔርን እወዳለሁ ሊሉ 
ይችላሉህይወታቸዉ ግን ሌላ ታሪክ ይነግራችኃል፡፡ ዮሐንስ ከመሞቱ አስቀድሞ ብዙ ነገር አይቶ ይሆን ወይ ብዬ እደነቃለሁ፡፡ ሰዎችእግዚአብሔርን 
እንወዳለን ይላሉ ነገር ግን ቃሉን አይታዘዙም ኦ፡ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አንዳች የሆነ ነገር እየሆነባት ነዉሰዎች የሆነ ነገር ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ 
ነዉ የሚያደርጉት ግን ሳይታዩ በማታለል ነዉ የሚያከናዉኑት በግልጽ አይደለም በስዉርእንደሆነ ማየት ትችላላችሁ እናም የሚያደርጉትን ነገር 
የሚያመጡት ሰዋዊ በሆነ ምክንያታዊነት እና ሰዋዊ በሆነ መረዳት ነዉ፡፡ቶሎ ካልተቃወማችሁት ደግሞ ይቆጣጠረዋል ከመርፈዱ በፊት ወደ ባለ 
ሐምሳዉ ቀን ተመለሱ፡፡

ነገር ግን እንደተለመደዉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ትኩረት አያደርጉም ፡፡ያየተቀደሰዉ ቃል ላይ የተመሰረተዉ መነቃቃት እንዴት 
ግሩም ነበር የመንፈስ መገለጫዎችም እንዴት ይባርኩ ነበር፡፡ ያቺ ትንሿየፍርሃት መሸርሸር እና “ይሄንእዉነት እንዴት መጠበቅ እንችላለን የሚለዉ 
ሹክታ ይሔን መነቃቃት እንዴት መቀጠል ይችላል የሚለዉ ሹክታ?” ሲገባ ያኔ ነዉ “የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ” የገባዉ፡፡ “ተመልከቱ አሁን 
እኮ እዉነቱ አላችሁ ይሄእዉነት እንዳይጠፋ የምታምኑትን ነገር አደራጅታችሁ የቤተክርስትያን መመሬያ ብላችሁ አስቀምጡት” እናም በዚህ መልኩ 
አደረጉት፡፡ አደራጁት በቃሉ ላይ ጨመሩ ልክ እንደሔዋንም አንድ የተሳሳተ ቃል በመቀበላ እንደሞተችዉ እነሱም ሞቱ እግዚአብሔር የተናገረዉ 
እንጂ እኛ ስለ ቃሉ የምንለዉ ነገርአይቆጠርም፡፡

የእግዚአብሔር ማስጠንቀቂያ

ራዕይ 2፡5

“እንግዲህ ከወዴት እንደ ወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ የቀደመውንም ሥራህን አድርግ፤አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ 
መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ።”

እግዚአብሔር እንዲያስታዉሱ እየነገራቸዉ ነዉ፡፡ የቀደመዉን ስራቸዉን ትተዋል የሆነ የረሱት ነገር አለበአእምሮአቸዉ መጀመሪያ ወደ 
ነበሩበት እንዲመለሱ እየነገራቸዉ ነዉ፡፡ የመጀመሪያዉ ዘመን መነሻ ደግሞ የባለሐምሳዉ ቀን ነዉ፡፡ከዛ ፈቀቅ ብለዋል የዛን ቀን ክብር እና ድንቅ ነገር 
እረስተዋል አሁን በአይምሮአቸዉ ከዛም በተግባር ወደ እዛ ቀን የመመለስጊዜ ነዉ፡፡ “ለእኔ መኖር ለክርስቶስ ነዉ” ማለት ወደ ሚችሉበት የመመለስ 
ጊዜ ነዉ አናንያስ እና ሰጲራ ከእግዚአብሔርጋር ወደ ተወያዩበት ንጽህና የመመለስ ጊዜ ነዉ ወደ አማረዉ ደጅ የመመለስ ጊዜ ነዉ ኦ፡ ወደ 
እግዚአብሔር ትችት መመለስ ስሙንካጎደፉበት ነገሮች መመለስ እንዴት ያለ መልካም ነገር ነዉ፡፡ ስሙን የሚጠሩ ሁሉ ከሀጥያት ይራቁ እና 
እራሶቻቸዉንየእግዚአብሔር መጠቀሚያ ለማድረግ ንጹሃን ይሁኑ፡፡ ቀደም ሲል በልባችሁ እና በሀሳባችሁ እንዲሁም በህይወታችሁ ምን 
ትመስሉእንደነበረ ተመልከቱ እና ወደ ቀድሞ ተመለሱ፡፡

እናም የመመለሻ መንገዱ ምንድን ነዉ? መንገዱ የንስሃ መንገድ ነዉ፡፡ አንድ ሀጥያተኛ በንስሃ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ከፈለገ ያ 
ለብ ያለዉወይም ወደ ኃላ ያፈገፈገዉ ሰዉ አብዝቶ ንስሃ መግባት ያስፈልገዋል፡፡ ንስሃ ግቡ!ለንስሃ የሚሆንን ፍሬ አምጡ፡፡ በህይወታችሁ አረጋግጡ 
“ንስሃ  ካልገባችሁ  ለእግዚአብሔር  ”በእርግጥማብራቴን  ወይም  ፋኖሴን  አስወግዳለሁ“  በሉ  ምክንያቱም  በእንደዚህ  አይነት  ሁኔታ  ላይ  ያለች



13የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

ቤተክርስቲያን ለአለምብርሃን መሆን አትችልምና ብርሃና ወደ ጨለማነት ተቀይራል ስለዚህ እግዚአብሔር ታማኝ መልእክተኞቹን እና እረኞችን 
ይወስዳቸዋናእራሳቸዉን ለእራሳቸዉ አሳልፎ ይሰጣቸዋል እናም ያለፍሬ ማፍራት ስለክርስትና ያወራሉ፡፡

በፍጥነት ንስሃ ግቡ! ምንም አታመንቱ! በርግጥ ኤፌሶን አመንትታለች የህይወት ቆይታዋዘመን እሩቅ አልነበርም፡፡ በፍጥነት የእግዚአብሔር 
ክብር ቀንሷል ከተማዋ ከተናወጠች ብዙ አልራቀም የከበረዉ ቤተመቅደሳቅርጽአልባ ሆኗል ምድሪቱ በዉሃ ፋፋቴ ረግረግ ሆኗል፤ በቆሸሸ መንደር 
ዉስጥ ከሚኖሩ ጥቂት የማያምኑ ሰዎች በስተቀር የከተማዋህዝብ ለቅቆ ወጥቷል፡፡ አንድ የቀረ ክርስቲያን እንኳን አልነበረም፡፡ መብራቱ ከቦታዉ 
ተከራይቶ ነበር፡፡

አሁን ንስሃ መግባት አትችልም ነበር ማለት አይደለም ንስሃ መግባት አንችልማ ማለት አይደለም፡፡ እንችላለን ነገርግን በፍጥነት መሆን 
አለበት፡፡ ለእግዚአብሔር ከልብ የሆነ ለቅሶ በማሰማት መሆን አለበት፡፡ እናም በዛ መልክ እግዚአብሔር ያቃናል፡፡ ክብሩ ተመልሶ ይመጣል፡፡

የኒቆላዊነት ዘር

ራእይ 2፡6

“ነገር ግን ይህ አለህ፤ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠልተሃልና።”

ስለ ኒቆላዊነት በተመለከተ ሁለት አስተሳሰቦች አሉ አንዳንዶች እንዲህ ይላሉ የራሳቸዉ መስራች ያላቸዉ ሐይማኖትንየከዱ ቡድኖች ናቸዉ 
የሚሉ አሉ የአንጾኪያዉ ፕሮስላይት በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሰባት ዲያቆናት መካከል አንዱ የነበረ የሐይማኖትየለሾች ግብዣ የነበራቸዉ እና 
አብዛኛዎች ብልሹ ስነባህሬ የነበራቸዉ ስሜታዉነትን ለማጠጣም አንድ ሰዉ ቀምሶ በልምድ ማወቅአለበት የሚሉ፡፡ በተፈጥሮ መራቃቸዉ 
ከተጠናቀቀ በኃላ አባካኝነታቸዉን የሚያሳይ በልአም እና ኤልዛቤል የተባሉ ሁለት የብሉይኪዳን ስሞች ተሰጣቸዉ፡፡ በልአም ህዝቡን አበላሽቶ ድል 
ካደረገበኃላ እንደ ኒቆላስ ተመሳሰለ ተባለ እነኚህ ቡድኖች ከኤፌሶን ተገፍተዉወጥተዉ በጴርጋሞን የመቋቋሚያ ስፍራን ያገኙ ሰዎች ናቸዉ፡፡

ከዚህ እምነት ጋር የነበረዉ ችግር ግን እዉነት አልነበረም ይሄን የሚደግፍ ታሪክ የለም በባህል የመጣነዉ፡፡ ይሄንአመለካከት መቀበል የኤፌሶን 
ዘመን ታሪክ ከዛሬ ጋር ግንኙነት እንዳይኖረዉ ያደርጋል፡፡ ይህ እዉነታ የለዉም ምንያቱም ያኔበነበረችዉ ቤተክርስቲያን የተጀመረዉ ነገር በቀጣዮቹ 
ዘመናትም በእግዚአብሔር እስኪባረክ ወይም ቆሻሻ እንደሆነ ተቆጥሮ በእሳትባህር እስከመጨረሻዉ እስኪጠፋ ድረስ መቀጠል አለበት፡፡ ይህ ባህል 
ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይጣረሳል ራእይ2፡2 ላይ ያለዉንእንኳን ብናስተዉለዉ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ክፉዎችን አይታገስም ነበር፡፡ 
ያስወጣቸዉ ነበር ካልሆነ ግን አይታገሳቸዉም ነበርመባሉ ትርጉም አይሰጥም፡፡ አላስወጣቸዉም ማለት አብረዉ እየቀጠሉ ነበር ማለት ነዉ፡፡ አሁን 
ቁጥር 6 ላይ ስራቸዉን እንደጠላይናገራል፡፡ ስለዚህ እነዚህ የኒቆላዉያን ቡድን ስራዉን እየሰራ በመጀመሪያዉ ቤተክርስቲያን ዘመን አጋማሽ ላይ 
ቀርቷል ስራቸዉየተጠላ ነዉ ነገር ግን ሰዎቹ ለስራዉ አጥጋቢ ምላሽ አልሰጡም፡፡ ስለዚህ በኤፌሶን የተዘራዉ ዘር እስከ መጨረሻዉ ቀጥሎ ወደእሳት 
ባህር እንደሚጣል እንመለከታለን፡፡

እነዚህ ኒቆላዊያን እነማን ናቸዉ? ቃሉ ከሁለትየግሪክ ቃል የመጣ ነዉ ኒቃኦ ማለት መዉረር ሲሆን ሌኦስ ማለት ማለት ምእመን ማለት ነዉ፡፡ 
ግልጽ በሆነ ሁኔታ በዛ ጊዜ የሆነአካል ምእመኑን የመዉረር ስራ እየሰራ ነበር ማለት ነዉ ምእመኑ ከተወረረ ደግሞ ይሄን ያደርግ የነበረዉ የሆነ 
“ስልጣን” ያለዉ አካል ነዉማለት ነዉ፡፡

በዛች ቤተክርስቲያን ዉስጥ እየተከናወነ የነበረ አሁንም እየተከናወነ ያለ እግዚአብሔር የጠላዉ ነገር ምንድን ነዉእርሱም ኒቆላዊነት የተባለዉን 
ቃል ነዉ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ቃል በሚቃወም መንገድ ስር ነበር፡፡

አሁን ጠልቀን የምናየዉ ነገር ትርጉሙ እንዲገባን ሐይማኖት(ከፈለጋችሁ መንፈሳዊ ጉዳዮች በሉት) የሚለዉን ነገርበአይምሮአችሁ 
እንድትይዙት ማሳሳብ ግድ ይለኛል፡፡ ከሁለት ነገሮች የተዋቀረ ነዉ መንታ የሚመስል ግን ልክ እንደ ነጭ እናጥቁር የጠለያየ ነዉ፡፡ ሐይማኖት እና 
የመንፈሳዊዉ አለም ከነዛ በኤደን ገነት ዉስጥ የራሳቸዉ ስር ከነበራቸዉ ከሁለት ዛፎችየተሰሩ ናቸዉ፡፡ ሁለቱም የሕይወት ዛፍ እና መልካምና 
ክፉዉን የሚያሳዉቀዉ ዛፍ በኤደን ገነት ዉስጥ ተቀምጠዉ ነበር ስለሆነምቅርንጫፎቻቸዉም ተመሳሳይ ቦታ እንደሚሆን ጥርጥር የለዉም በኤፌሶን 
ቤተክርስቲያንም እነዛ ተጻራሪ ሐሳቦች ነበሩ፡፡ቤተክርስቲያን ከመልካም እና ከመጥፎ የተሰራች ነች ቤተክርስቲያን ከሁለቱ ግንዶች የተሰራች ነች፡፡ ጎን 
ለጎን እንደሚያድጉ ልክእንደ ስንዴ እና እንክርዳድ ነገር ግን እዉነተኛዉ አንዱ ብቻነዉ፡፡ ሌላኛዉ ሐሰት ነዉ አሁን እግዚአብሔር ለሁለቱም 
ይናገራል ስለሁለቱም ያወራል ሁለቱንም ቤተክርስቲያን ብሎ ይጠራቸዋል፡፡የተመረጠችዋ ብቻ እዉነተኛዉ መንፈስ የቱ እንደሆነ ታዉቃለች 
የተመረጠችዋ ብቻ አትታለልም፡፡

ማቴዎስ24:24

“ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ ቢቻላቸውስየተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና 
ድንቅ ያሳያሉ።

ስለዚህ ወደ ኃላ በቀደመችዋ ቤተክርስቲያን ስንመለስ(ከባለሐምሳ ቀን በኃላ ጥቂት ጊዜ የቆየች) ወደ እዉነተኛዋ ግንድ ላይ ሐሰተኛዋ ግንድ 
መንታ መሆን ጀመረች እናም ይሄን ስራየኒቆላዊያን ስራ እንደሆነ ማግኘት ችለናል ያም መንፈስ እዉነተኛዋን ግንድ በእግዚአብሔር እስኪጠፋ ድረስ 
ሲታገለትእናየዋለን፡፡ አሁን አገኛችሁት?

እሺ አሁን የዛች ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ሁኔታዋ ምን ይመስል ነበር የመጀመሪያዉ ፍቅሩን ትቶ ነበርየእግዚአብሔርን ቃል የመጀመሪያ ፍቅር 
መተዉ ከመነሻዉ ያምከባለሐምሳዉ ቀን መዉደቅ ሆኖ ይገለጣል በግልጽ ቋንቋ ይህች ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ከመመራት ወይም ቁጥጥር 
ፈቀቅየማለት አደጋ ዉስጥ እየገባች እንደሆነ ያሳያል፡፡ ይህም ሙሴ እስራኤላዉያንን ከግብጽ ካወጣቸዉ በኃላ ከሆነዉ ጋር ተመሳሳይነዉ 
የእግዚአብሔር መንገድ በእሳት አምድ፤ በነብያት ንግግር ፤በተአምራት፤ በምልክት እና ድንቆች መምራት ነበር ይህ ይከናወንየነበረዉ በእግዚአብሔር 
በተመረጡት፤አስቀድመዉ በተወሰኑት፤እግዚአብሔር ባስታጠቃቸዉ እና እግዚአብሔር በላካቸዉ ሙሉ ሰፈሩበመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ቁጥጥር 
በመሆን ነበር፡፡ ነገር ግን አምጸዉ በህጎች እና በደንቦች መመራት ፈለጉ እናም ንጉስይንገስልን አሉ ከዛም አለም እንደሚሆነዉ መሆን ፈልገዉ ሙሉ 
በሙሉ ሐይማኖትን ወደ መተዉ እና መርሳት ዉስጥ ገቡ፡፡ በዚህመልኩ ነዉ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን አጀማመር እናም መንፈስ ቅዱስን ሙሉ 
በሙሉ እስኪቃወሙ እና እግዚአብሔር ሕዝቡንእስኪያጠፋ ድረስ እየባሰ እና እየተባባሰ ይሔዳል፡፡
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ተመልከቱ በቀድሞዋ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደተጀመረ ስራ ተብሎ ይጠራ ነበርከዛ በኃላ ግን መሰረት እምነት ሆነ መለኪያ ሆነ የማይቀለበስ 
መንገድ ሆነ፡፡ እናም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮት እግዚአብሔር ተገፍቶወደ ጎን ፈቀቅ አለ ኦ፡ በትንሹ ነበር የጀመረዉ በዝምታ ነበር በማያበሳጭ 
መልኩ ነበር የተጀመረዉ ሲታይ መልካም ይመስል ነበርደስ የሚል ይመስል ነበር ከዛ በኃላ ግን ቀስ በቀስ ቆሞ ልክ እንደ ዘንዶ ነፍሱን ጨምቆ 
አወጣና በቤተክርቲያን ዉስጥየነበረዉን መንፈሳዊነት ሁሉ ገደለ፡፡ ኦ፡ ያ ሐሰተኛዉ ግንድ አታላይ ነዉ ልክ እንደ ብርሐን መልአክ ይመስላል 
በደንብእሲኪይዛችሁ ድረስ፡፡ አሁን ይሄን ማለት እፈልጋለሁ በመመራት አምናለሁ የማምነዉ አመራር ግን በሰዉ የሚደረግ አመራርንአይደለም፡፡ 
በቃሉ ሆኖ የሚመጣዉን የመንፈስ ቅዱስን ምሪት አምናለሁ ደግሞም እግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ያላቸዉን ሰዎችበቤተክርስቲያን ዉስጥ 
እንዳስቀመጠም አምናለሁ እነሱም ቤተክርስቲያንን በስርአት ይጠብቃሉ፡፡ ያንን አምናለሁ፡፡ እንዲሁምእግዚአብሔር ሐላፌነት ሰጥቶ በላካቸዉ 
ሰዎች ቤተክርስቲያን መመራት እንዳለባት አምናለሁ፡፡ ነገር ግን ያ አመራር በቃሉየተመሰረተ መሆን አለበት ስለዚህ በትክክል እየመራ ያለዉ ሰዉ 
ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ነዉ ቃሉ እና መንፈሱ አንድናቸዉና፡፡

እብራዊያን 13፡7

“የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩአችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፥ የኑሮአቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁበእምነታቸው 
ምሰሉአቸው።”

ነገር ግን ያኔ ይከናወን የነበረዉን ነገር ተመልከቱ ያ ሐሰተኛዉ ግንድ ከቆመበኃላ በሰዉ መመራ ትክክል ነዉ የሚል አስተምህሮት አስተማረ 
ቤተክርስቲያን መተዳደር አለባት የሚል አስተምህሮት ጀመረ ሕዝብንመቆጣጠር የሚል አስተምህሮት ጀመረ አደራረጉን በእግዚአብሔር መንፈስ 
ምሪት በማድረግ ፈንታ ስልጣንን በቀላሉ ይዞ መንፈሳዊሐይልን በራሳቸዉ እጅ አደረጉት ከዛም በእግዚአብሔር እና በሰዎች መካከል የሚቆም ቅዱስ 
ክህነት ወጣ በፊት ወደ ነበረዉየኤሮኒክ ስርአት ተመለሱ፡፡ የክርስቶስ ተቃዋሚ ሆኑ የእርሱን መካከለኛነት አናንቀዉ የራሳቸዉን ተኩት፡፡ 
እግዚአብሔር ይሔን ይጠላዋል፡፡ ኤፌሶኖች ያንን ጠሉት የትኛዉም አማኝም ይሔን ይጠላዋል፡፡ ያዉ ተመሳሳይስራ በቤተክርስቲያን ዘመናት ሁሉ 
እየሰራ መሆኑን አለማየታችን እና አሁን ደግሞ የባሰ መሆኑ ፈጽሞ አይናችን ታዉሮ መሆንአለበት ምንድን ነበር ታዲያ፤ ድርጅታዊነት ህዝቡን 
የለያየዉ የእግዚአብሔር ሕዝብ አንድ መሆን ነበረበት፡፡ ከአንዱመንፈስ ወደ አንድ አካል ሁሉም ተጠምቀዋል ሁሉም በመንፈስ ቅዱስመንቀሳቀስ 
አለበት እያንዳንዱም እግዚአብሔርን በማምለክ መሳተፍ አለበት፡፡ ነገር ግን ሰዎች ከሁሉ በላይ መሆን ስለሚፈልጉሁሉን ተቆጣጠሩት ጳጳሱ ሊቀ 
ጳጳስ ሆነ እናም ልዩ ልዩ ስያሜዎችን በመክተት የእግዚአብሔርን ቃል ተላልፈዉ የራሳቸዉንአስተምህሮት አስተማሩ፡፡ የሚያመልኩበት መንገድ 
ከባለሐምሳዉ ቀን በኃላ ከነበረዉ አምልኮ መንገድ ጋር ፈጽሞ እስከማይመሳሳልበትደረጃ እስኪደርስ ድረስ ህዝቡ እንዲታዘዛቸዉ አደረጉ፡፡ እነዚህ 
ስራዎች ሐዋርያቶችን ተከትሎ የመጣ ነዉ ሐዋርያቶቹ ከተተኩበኃላ “የቤተክርስቲያን አባልነት” ጸጋን የማግኛ አንዱ ቀላል እና ፈጣን መንገድ ሆነ፡፡ 
ቃሉ ወደ ስርአትነት ወረደ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ ቤተክርስቲያንንአስቀድሞ ገዛት፡፡

ዛሬን ተመልከቱ ሐዋርያት ስራ 2፡4 ን ካነበባችሁ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት ከሆን በዚህ መንገድ ታነቡታላችሁ “አሁን የባለሐምሳ ቀን 
ደረሰ አንድ ቄስም ስስ ብስኩት በእጁ ይዞ መጣና እንዲህ አለ ምላሶቻችሁን አስነኩ እናምስስ ብስኩቱን አስነካዉ እናም እሱ እራሱ ጥቂት ወይን 
ጠጣ እናም እንዲህ አለ አሁን መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችኃል” ይደንቃል? ኒቆላዊነት ያመጣዉ ነገር ይሄን ነዉ፡፡ እንዲህ ይላሉ “የእግዚአብሔርቃል 
ስለሚለዉ ነገር ብዙ አትጨነቁ ልትረዱት አትችሉም ለእናንተ እኛ እንተረጉምላችኃለን መጽሐፍ ቅዱስ ገና አላለቀም በጊዜሒደት ዉስጥ ይቀየራል 
እናም እኛ የተቀየረዉ ነገር ምን እንደሆነ እንነግራችኃለን” ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዴት የሚቃረን ነዉ አትኩሮት ሰጥቶ ቃሉ እንዲህ ይላል “ሰዉ 
ሁሉ ሐሰተኛ ቢሆን እግዚአብሔር እዉነተኛ ይሆናል” ምንግዜምከእዉነት ጋር ተቃርኖ ሲኖር ሰማይና ምድር ያልፋሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን 
አያልፍም ፡፡ ያልሆኑትን በሚመስሉ ሰዎች ህዝቡእየተመራ ነዉ፡፡ የክርስቶስ ወኪሎች ነን ይላሉ ነገር ግን የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ናቸዉ፡፡

ይሄዉ ሌላኛዉ አሳዛኝ ታሪክ የዉሃ ጥምቀት ታሪክ ነዉ በኢየሱስ ቀን እናከባለሐምሳዉ ቀን በኃላ በዉሃ ዉስጥ ጠልቀዉ ይጠመቁ ነበር ያንን 
ማንም ሊክድ አይችልም፡፡ የተማሩ ሰዎች እንዲህ ይላሉ ያደርጉየነበሩት መርጨት ብቻ ነበር ምክንያቱም በየቦታዉ ዉሃ ያለበት ትንንሽ ጉድጋድ 
ለማግኘት ቀላል ስለነበር እና ዉሃዉንምሲረጩባቸዉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እየጠሩ ነበር ይላሉ ልክ እነዚህ የሚጠሩ ስያሜዎች ስሞች 
እንደሆኑ እና ሶስቱምአንድ አምላክ ሳይሆን እራሳቸዉን የቻሉ ሶስት አምላክ እንደሆኑ በማስመሰል ነገር ግን እዛዉ የሐይማኖት ድርጅት ዉስጥ 
ቆይታችሁየዉሃ ጥምቀት በጠለቀ ዉሃ ዉስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዉ ብላችሁ ብትሰብኩ ከድርጅቱ ያስወጧችኃል፡፡ 
በእግዚአብሔርእየተመራችሁ እዛዉ መቆየት አትችሉም የማይሆን ነገር ነዉ፡፡

አሁን ጳዉሎስ በመንፈስ ቅዱስ የተማረ ነብይ ነዉ ጳዉሎስ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካጠመቀ እናም እሱካስተማረዉ ትምህርት የተለየ 
የሚሰብክ ሁሉ የተረገመ ይሁን ካለ ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ብቻ እየተመራችእንዳልሆነች አዉቆ የመንቂያ ጊዜ ነዉ 
በኒቆላዊነት እየተመራች ነዉ፡፡

ሐዋርያት ስራ20:27-30,

“የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ነግሬአችኋለሁና፥ ምንም አላስቀረሁባችሁም።

በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁአት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት 
ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ።

ከሄድሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ፥ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ 
ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሡ እኔ አውቃለሁ። “

ጳዉሎስ ይህ እንደሚመጣ ተመልክቶታል ነገር ግን አታላይ ክህነት እንደሚመጣ እና በሐሰተኛ አስተምህሮትእንደሚቆጣጠር አስጠንቅቋል 
ሰዉን በመንፈስ ቅዱስ ዉስጥ ካለዉ አገልግሎት ተካፋይ እንደይሆን የሚያደርግ የአምልኮ መንገድእንደሚያመጡ ያዉቅ ነበር አሁንም ነጻ ወጥተን 
በመንፈስ ቅዱስመሞላት አለብን በሚሉት እንኳን ገና ከአባልነት ነጻነት አልወጡም፡፡ በተሸለ መልኩ የምናያቸዉ ጥቂት ሰባኪዎች በምሪት 
ይሰብካሉመንጋዉ እዛዉ ተቀምጦ ለመያዝ ይሞክራል ይሔ ነበር የጳዉሎስ የእሩቅ ለቅሶዉ እንዲህ ብሎ ተናገረ ሁሉም በአንድነት ሲሰበሰቡሁሉም 
የመንፈስ ምሪት ነበራቸዉ እናም ሁሉም በመንፈሳዊ አምልኮ ተሳትፈዋል፡፡

እናም የቤተክርስቲያናት ማህበርከታሪክም ሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይሔን ትምህርት መማር አልቻሉም በየጊዜያቱ እግዚአብሔር 
የመንፈስቅዱስን ጉብኝት ይልካል ሰዎችምነጻ ይወጣሉ ከጥቂት ጊዜ በኃላ ግን ወደ ወጡበት ተመልሰዉ ይገባሉ፡፡ ሉተር ከካቶሊክነት ሲወጣ ህዝቡ



15የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

ለተወሰኑ ጊዜያት ነጻወጥቶ ነበር እርሱ ሲሞት ግን ህዝቡ እናምናለን ብለዉ በሚያስቡት መንገድ እራሳቸዉን አደራጁ እናም የራሳቸዉን ባህል 
እናሐሳቦች መጀመሪያ ካሉት በሚቃረን ሁኔታ ድግግሞሽ ሆኑ በአደረጃጀታቸዉ በተወሰነ መልኩ ብቻ ተለይተዉ ወደ ካቶሊካዊነት 
አካሔድተመለሱ፡፡ እናም ዛሬ ብዙ ሉተራኖች ወደ ኃላ ለመመለስ ዝግጁ ናቸዉ፡፡

ኦ፡አዎ! በራእይ12 ላይ ያቺ ያረጀችዉ ጋለሞታ ብዙ ልጆች ነበሯት ልጆቿም ልክእንደ እናታቸዉ ናቸዉ፡፡ ቃሉን ገለል አድርገዉ 
የእግዚአብሔርን መንፈስ አሰራር ይክዳሉ ምእመኑን በቁጥጥር ስር ያደርጋሉ እናምህዝቡ እግዚአብሔርን ለማምለክ በእነሱ በኩል ወይም በእነሱ 
ንድፍ ካልሆነ በቀር የማይቻል ያደርጉታል ይህ ሌላ ምንም ሳይሆንከሴይጣን ከእራሱ የተወረሰ የአለማመን ንድፍ ነዉ፡፡

የት ኦ፡ የት የትነዉ ያለነዉ በመንፈሳዊነት ጨለማ ስፋት ላይ ነዉ ያለነዉ ከመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን እርቀናልባለሐምሳዉ ቀን የትም ቦታ 
እየታየ አይደለም ቃሉም አይገኝም የሐዋርያቱ አስከታትሎ ዛሬ ላይ የሞላዉ በቃሉ የማይገኝ ነዉ የሠዉስርአት መሳሪያ ነዉ ህገወጥ በሆነ መልኩ 
እዉነት ተተካና እግዚአብሔር ሳይሆን ሰዉ መሪን መሾም ጀመረ፡፡ ጴጥሮስ ሲጀመር በሮምአልነበረም እነርሱ ግን በዉሸት ሮም ነበር ይላሉ ታሪክ 
ግን ሮም እንዳልነበር ያረጋግጣል፡፡ ታሪክን የሚያነቡ ሰዎች አሉ ነገርግን ትከሻቸዉን አዙረዉ ዉሸትን ወደማመን ይዞራሉ በቃሉ ላይ የክርስቶስ 
ወኪል የሚል የት አለ፡፡ ማንም የሱን ቦታ ሊተካየሚችል የለም ነገር ግን ሰዎች ተቀብለዉታል ይሄን የተጨመረ መገለጥ እግዚአብሔር 
እንደሚቀበለዉ የት ታገኛላችሁ በተለይም አንዴበተሰጠ መገለጥ ላይ የሚቃረን ሌላ ተጨመረ መገለጥ ቢሆንም ግን ተቀብለዉት አርፈዉበታል፡፡ 
የሙታን ጊዜያዊ ማረፊያ የሚል የትታገኛላችሁ? ቁርባን የሚልነገር የት ታገኛላችሁ? ከሲኦል ለመዉጣትገንዘብ መክፈል የሚል የት ታገኛላችሁ? 
በቃሉ ዉስጥ የለምነገር ግን ሰዎች በራሳቸዉ መጽሐፍ ዉስጥ እናም በዚህ ሰዎችን በፍርሀት ይገዛሉ ሰዉ እግዚአብሔርን የሆነ ያህል ሰዉ 
ይቅርታንማድረግ ይችላል የሚል የት ታገኛላችሁ? “አሳዛኝ ተኩላ” የሚል የትታገኛላችሁ? እነሱን ለመግለጽይሄ በቂ ነዉ ኒቆላዊያንነት ድርጅታዊነት 
ሰዉ በሰዉ ላይ፡፡

ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ሳይረፍድ በፌት ንሰሐ ግቡ በግድግዳዉ ላይ ያለዉን ጽሑፍ ተመልከቱ የፍርድ ጽሑፍ ነዉየእግዚአብሔርን ቁጣ 
የሚያመጣ እንደ እረከሰ ቅዱስ እቃ አሁን የተቀደሰዉ ቃሉ እረክሷል መንፈሱም ተቆጥቷል እናም ፍርድ አለበደጅ ላይ ነዉ ንሰሐ ግቡ! ወደ 
እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ለምን ትሞታላችሁ?

የመንፈሱ ድምጽ

ራእይ 2:7,

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ 
እንዲበላ እሰጠዋለሁ።”

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።”

በሚሊዮንየሚቆጠሩ ሰዎች ይሄን ቃል የሚሰሙ ይመስላል፡፡ ነገር ግን ምንያህሎቹ ትኩረት ይሰጡታል? ይሄን አናዉቅም፡፡ ነገር ግን ማንም 
ጆሮዉን የሚሰጥእና የእዉነትን ቃል ማወቅ የሚፈልግ የእግዚአብሔር መንፈስ ያበራለታል፡፡ ለቃሉ ጆሮአቹህ ክፍት ከሆነ የእግዚአብሔር 
መንፈስየምር ያደርግላችኃል አሁን ይሔ የመንፈሱ ስራ ነዉ እኔ እዉነትን ላስተምራችሁ እችላለሁ ግን ጆሮአችሁን ለመስማት እና ልባችሁንለመቀበል 
ካልከፈታችሁ መገለጡን ማግኘት አትችሉም፡፡

አሁንአስተዉሉ መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት እየተናገረ ነዉ ይላል፡፡ ይህ ነጣላ አይደለም ከአንድ በላይ ነዉ መንፈሱ በኤፌሶንአካባቢ ብቻ 
ለምትገኘዉ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ጻፍ አላለዉም ወይም ለመጀመሪያዋ ዘመን ብቻም አይደለም፡፡ ለሁሉምየቤተክርስቲያን ዘመን ነዉ፡፡ ይህም ልክ 
እንደ ዘፍጥረት መጽሐፍ ማለት ነዉ ያኔ በዘፍጥረት ላይ የጀመረዉ በመላዉ ቃሉ ቀጥሎበስተመጨረሻ በራእይ መጽሐፍ ይዘጋል፡፡ ነገር ግን ይህ 
በሐዋርያት ስራ የተጀመረዉ የቤተክርስቲያን ጅማሬ ለሁሉም ዘመን አስከመጨረሻዉ የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን መዝጊያ የእግዚአብሔር 
የመጀመሪያ ንድፍ ነዉ፡፡ በጥንቃቄ ተመልከቱት እያንዳንዱ ዘመንያስተዉለዉ በዚህ የተከናወነዉ ሁሉ ጅማሬ ነዉ፡፡ ያቺ የተተከለችዉ ትንሽ ዛፍ 
እያደገች ትሔዳለች በዘመናት ሁሉ እያደገችየምትሔድ ናት ስለዚህ ይሔ ኢየሱስ ዳግም ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ በየዘመናቱ ላሉ ለሁሉም 
ክርስቲያኖች የሚሆን መልእክት ነዉ፡፡አዎ! እየተናገረ ያለዉም መንፈስ ስለሆነ፡፡ አሜን

ድል ለሚነሳ የተዘጋጀ ሽልማት

ራእይ 2:7,

“...ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላእሰጠዋለሁ።”

ይሄ በሁሉም ዘመናት ድል ለሚነሱ ሁሉየተገባ ሽልማት ነዉ የመጨረሻዉ የትግል ድምጽ ሲያበቃ ጦርነታችን ሲያበቃ ከዚያ በእግዚአብሔር 
ገነት እናርፋለን ድርሻችንምለዘላለም ከህይወት ዛፍ መካፈል ይሆናል፡፡

“ከሕይወትዛፍ” ይህ ደስ የሚል ንግግር አይደለምን ይሔ ቃልበዘፍጥረት መጽሐፍ ሶስት ጊዜ እንዲሁም በራእይ መጽሐፍ ሶስት ጊዜ ተገልጿል 
በስድስቱም ቦታዎች ሁሉ ላይ አንድ አይነት ዛፍሲሆን የሚያመለክተዉም አንድ ነገር ነዉ፡፡

ነገር ግን የሕይወት ዛፍ ማን ነዉ? ደህና በመጀመሪያ ዛፍ የሚለዉ ቃል ምንን እንደሚያመለክት ማወቅ አለብን በዘሁልቁ24፡6 ላይ በልአም 
እስራኤልን በገለጸበት መልኩ “በውኃም ዳር እንዳሉ ዝግባዎች ተዘርግተዋል።” ዛፎች በመጽሐፍ ቅዱስ ዉስጥ በጠቅላላ አንድ አካልን የሚጠቁሙ 
ናቸዉ መዝሙር 1 ስለዚህየሕይወት ዛፍ አንድ ህይወት ያለዉ አካል መሆን አለበት እርሱም ኢየሱስ ነዉ፡፡

አሁን በኤደን ገነት ዉስጥ ሁለት የቆሙ ዛፎች ነበሩ አንደኛዉ የህይወት ዛፍሲሆን ሌላኛዉ መልካም እና ክፉን የሚያሳዉቀዉ ዛፍ ነዉ ሰዉ 
የተፈጠረዉ በህይወት ዛፍ እንዲኖር ነበር ሌላኛዉን ዛፍ ግንመንካት የለበትም ካልሆነ ግን ይሞታል ነገር ግን ሰዉ ከሌላኛዉ ዛፍ ተካፈለ እና 
በሀጥያቱ ምክንያት ሞተ ከእግዚአብሔርም ጋርተለያየ፡፡

አሁን ያኔ በኤደን ገነት ዉስጥ የነበረዉ ዛፍ የህይወት ዛፍ የነበረዉ ኢየሱስነዉ፡፡ በዮሐንስ ወንጌል ከምእራፍ ስድስት እስከ  ስምንት  ባለዉ



16የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

ክፍል ኢየሱስ እራሱን የዘላለም ህይወት ምንጭ አድርጎአስቀምጧል እራሱን ከሰማይ የወረደ መና ብሎ ጠርቷል እራሱን አሳልፎ እንደሚሰጥ እና 
ማንም ሰዉ እሱን የሚበላ ሁሉ እንደማይሞትተናግሯል፡፡ አብርሃምን እንደሚያዉቀዉ እና ከአብርሀም በፌት እንደነበረ ተናግሯል፡፡ እርሱ እራሱ 
የህይወትን ዉሃ እንደሚሰጥእና ሰዉ ከእርሱ ከጠጣ ለዘላለም እንደሚኖር እና ዳግም እንደማይጠማ አሳዉቋል፡፡ እርሱ ታላቁ እኔ ነኝ አምላክ 
እንደሆነአሳይቷል፡፡ እርሱ የህይወት እንጀራ ፤ የህይወት ምንጭ፤ዘላለማዊ የህይወት ዛፍ ነዉ፡፡ በእግዚአብሔር ገነት እንደሚኖረዉ ሁሉእርሱ ያኔ 
በኤደን ገነት መካከልም ነበር፡፡

አንዳንዶች በኤደን ገነትዉስጥ የነበሩት ሁለቱ ዛፎች እግዚአብሔር እንደፈጠራቸዉ እንደማንኛዉም አይነትዛፎች ናቸዉ የሚሉ አሉ ነገር ግን 
ተማሪዎች በጥንቃቄ እንዲህ እንዳልሆነ ያዉቃሉ፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ ከዛፍ ስር ምሳር ተቀምጧልብሎ ሲናገር ስለመንፈሳዊ መመሪያ ነዉ እንጂ ስለ 
ተፈጥሮ ዛፍ አልነበረም ያወራ የነበረዉ፡፡ አሁን 1 ዮሐንስ 5፡11 እንዲህ ይላል,

“ እግዚአብሔርም የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወትበልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው።.”

ኢየሱስምበዮሐንስ 5:40,እንዲህ አለ

“ነገር ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ልትመጡ አትወዱም።.”

የእግዚአብሔር ቃል መዝገብ በግልጽ ሕይወት ዘላለማዊህይወት በልጁ እንዳለ ይናገራል ሌላ ቦታ የለም፡፡

I ዮሐንስ5:12,

“ልጁ ያለው ሕይወት አለው፤ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወትየለውም።”

አሁን የተጻፈዉ ነገር ስለማይቀየር በላዩላይ መጨመርም ሆነ መቀነስ ስለማይቻል ህይወት በልጁ ብቻ እንዳለ የተጻፈዉ ሁሉ ይመሰክራል 
ይህም ስለሆነ በኤደን ገነትዉስጥየነበረዉ ዛፍ ኢየሱስ ነዉ፡፡

እሺየሕይወት ዛፍ የተባለዉ ስብእና ያለዉ አካል ከሆነ መልካምእና ክፉዉንየሚያሳዉቀዉም ዛፍ ሌላ ስብእና ያለዉ አካል ነዉ ማለት ነዉ ሌላ 
ምንም ሊሆን አይችልም፡፡ ጻድቅና ክፉዉ በዛዉ በኤደን ገነትመሀል ጎን ለጎን ቆመዋል

ህዝቄል 28:13a

“በእግዚአብሔር ገነት (ሴይጣን) በዔድን ነበርህ.”

ስለ እባብ ዘር በተመለከተም እዉነተኛ የሆነ መገለጥ እናገኛለን በኤደን ገነት ዉስጥ የተከናወነዉ ነገር ይህ ነዉ ቃሉሔዋን በእባቡ 
እንደተማረከች ይናገራል በትክክል የሆነዉም ከእባቡ ጋር ተዳርታለች፡፡

ዘፍጥረት3:1,እንዲህ ይላል

“እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅተንኰለኛ ነበረ።”

ይህ አዉሬ ከሰዉ ጋር በጣም የሚመሳሰል ነዉ(ነገርግን እንስሳ ነዉ) ማሰብ እና ማዉራት የሚችል በዝንጀሮ ዝርያ አይነት እና በሰዉ መካከል 
ያለ ቆሞ መሔድ የሚችል ፍጥረት ሆኖነገር ግን ወደ ሰዉ ቀረብ ይላል፡፡ እንደሰዉ ዘሩ ከሴት ጋር ተደባልቆ ሰዉ መሆን የሚችል እዲሁም 
እንድትጸንስ ሊያደርጋትየሚችል ነዉ፡፡ ይህም በተፈጠረ ጊዜ እግዚአብሔር እባብን እረገመዉ ከዚህም የተነሳ የአካሉ ክፍሎች ሁሉ አጥንቶቹን 
ሁሉቀያየራቸዉና አሁን እንዳለዉ አይነት እባብ በሆዱ እየተንከባለለ መሄድ ጀመረ፡፡ ሳይንስ የቻለዉን ሁሉ ሞከረ ሆኖም ግን በሰዉእና በእንሰሳ 
መሀል ያለዉ ግንኙነት መያያዝ ምን ላይ እንደሆነ ማግኘት አልቻለም፡፡ እግዚአብሔር ይሄን ተመልክቶታል ሰዉ ደግሞጠቢብ ስለሆነ በሰዉ እና 
በእንስሳ መካከል አንዳች ግንኙነት እንዳለ ያዉቃል ይህንንም ደግሞ በዝግመተ ለዉጥ ምርምር ለማረጋገጥይሞክራል ዝግመተ ለዉጥ የሚባል ነገር 
የለም ነገር ግን ሰዉ እና እንሰሳ ሊቀላቀል ይችላል፡፡ እስከዛሬ ድረስ ተሰዉሮ ከነበሩየእግዚአብሔር ሚስጥራቶች መካከል አንዱ ይሄ ነዉ አሁን ግን 
ተገልጧል ያኔ በኤደን ገነት መካከል ሔዋን ከህይወት ይልቅ ሞትንስትመረጥ የተከናወነ ነገር ነዉ፡፡

አስታዉሱ እግዚአብሔር በኤደን ገነት ዉስጥ ምን እንዳላቸዉ ዘፍጥረት 3፡15

“ በአንተና በሴቲቱ መካከል፥ በዘርህና በዘርዋም መካከል ጠላትነትንአደርጋለሁ፤ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፥ አንተም 
ሰኰናውን ትቀጠቅጣለህ።”

ለቃሉ ትኩረት ከሰጠነዉ ሴቲቱ ዘር አላት በርግጥም እባቡም ደግሞ ዘር አለዉ የሴቲቱዘር ከሰዉ የተወለደ ዘር ከሆነ የእባቡም ዘር በተመሳሳይ 
መልኩ ይሆናል እናም ከሰዉ ወንድ ያልሆነ ሌላ ወንድ ልጅ ይወለዳልማለት ነዉ በሰዎች ጾታዊ ግንኙነት ያልሆነ በእግዚአብሔር አሰራር የተፈጠረ 
የሴቷ ዘር የክርስቶስ ዘር እንደሆነ የማያዉቅ ተማሬየለም እንዲሁም ደግሞ የእባብ እራስ የሚቀጠቀጥበት ትንበያ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ 
የሚያከናዉነዉ ስራ እንደሆነ ሁሉምያዉቃል፡፡ በመስቀሉ ላይ የሴይጣንን እራስ ይቀጠቅጣል ሴይጣን ደግሞ የጌታን ሰኮና ይቀጠቅጣል፡፡

ይሔ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በምድር ላይ ይህ የሚታየዉ አካላዊዉ የእባባ ዘር እንዴት ወደ ምድር እንደታየየሚያስረዳ መገለጥ ነዉ፡፡ ሉቃ 1፡
26-35 ላይ ያለዉን እንኳን ስንመለከተዉ ያለምንም አይነት የወንድ ግንኙነት እንዴትየሴቲቱ ዘር በአካል ሊገለጥ እንደቻለ ያሳየናል፡፡ “ 
በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ፥

ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ፥ የድንግሊቱም 
ስም ማርያም ነበረ።

መልአኩም ወደ እርስዋ ገብቶ፦ ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፤ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ 
ነሽ አላት።



17የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

እርስዋም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና፦ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው? ብላ አሰበች።

መልአኩም እንዲህ አላት፦ ማርያም ሆይ፥ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ።

እነሆም፥ ትፀንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፥ ስሙንም ኢየሱስ ትዪዋለሽ።

እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል፥ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፤

በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘለላም ይነግሣል፥ ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም።

ማርያምም መልአኩን፦ ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል? አለችው።

መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፦ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፥ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ 
የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል።“

ልክ የሴቲቱ ዘር እግዚአብሔር እራሱን በሰዉ ስጋ ዉስጥ ያባዛበት መንገድ ሲሆን የእባብዘር ደግሞ ሴይጣንም ወደ ሰዉ ዘር መግቢያ ለራሱ 
በርን መክፈት የቻለበት ቀጥተኛ መንገድ ነዉ፡፡ ለሰይጣን(የተፈጠረ የሆነስብእና ያለዉ መንፈስ ብቻ) በመሆኑ እግዚአብሔር እራሱን ባባዛበት 
መንገድ ማባዛት ፈጽሞ አይቻለዉም ስለዚህ የዘፍጥረት መጽሐፍእንዴት አድርጎ እራሱን እንዳስተዋወቀ ወይም ወደ ሰዎች ዘር እራሱን እንዴት 
እንዳባዛ ያሳያል፡፡ ያ የእርሱ ዘር ነበረ ወደሰዉ ዘር የተገናኘዉ፡፡

አዳም ከሔዋን ጋር ጾታዊ ግንኙነት ከማወቁ በፊት እባብ ይህን አስቀድሞ ያዉቅ ነበር በዚህም አማካኝነት ከእርሱየተወለደዉ ልጅ ቃየን ነዉ፡፡ 
ቃየን (የተወለደዉ የተገኘዉ) “ከክፉው” እንደ ነበረ 1ዮሐንስ 3፡12 በዮሐንስ ላይ የነበረዉ መንፈስ የትኛዉም ስፍራ ላይ አዳምን “ከክፉ” እንደሆነ 
ብሎ አልጠራዉም(የቃየን አባት ቢሆን ኖሮ እሱምይጠራ የነበረዉ እንደዛ ስለሆነ) በሌላ ስፍራ ግን አዳም “የእግዚአብሔርልጅ” ተብሎ ተገልጿል 
በአፈጣጠሩም በርግጥ እንደዛዉ ነበር ሉቃስ3፡38፡፡ የቃየን ባህሪ ግን ልክ እንደአባቱ መሆን ጀመረ የሞት አምጪ፤ ነፍሰ ገዳይ፤ በዘፍጥረት 4፡
5፤9፤13፤14 ላይም ፍጹም የሰዉኛባህሪ እንዳልነበረዉ ያሳያል እንዲያዉም እግዚአብሔር በቃሉ ዉስጥ ስለ ሴይጣን ባህሪ የተናገራቸዉን ነገሮች 
ጠቅላላ ተመሳሳይ ሆኖእናየዋለን፡፡

“ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየንም እጅግተናደደ ፊቱም ጠቆረ።

እግዚአብሔርምቃየንን አለው፦ ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም አለ፦ አላውቅም የወንድሜ ጠባቂው እኔ ነኝን?

ቃየንምእግዚአብሔርን አለው፦ ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት።እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድኸኝ፤ ከፊትህም 
እሰወራለሁ፤ በምድርም ላይ ኰብላይናተቅበዝባዥ እሆናለሁ፤ የሚያገኘኝም ሁሉ ይገድለኛል።“

የቃየን፤የአቤልናየሴትን ትዉልድ ሐረግ አቀማመጥ ትክክለኛ መንገድ በደንብ አስተዉሉት

ዘፍጥረት 4:1,

“አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፤ ፀነሰችም፥ ቃየንንም ወለደች።እርስዋም፦ ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች።”

ዘፍጥረት4:25,

“አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ፤ ወንድ ልጅንም ወለደች። ስሙንም፦ቃየን በገደለው በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር 
ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው።..”

ከሁለቱየአዳም ጾታዊ ግንኙነት በኃላ የተወለዱ ሶስት ልጆች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም እና ትክክለኛ ስለሆነ ምንም ስህተት 
የለዉምእንዲበራልን ያህል እንጂ ሶስት ልጆች ከሁለት ጊዜ የአዳም ሔዋንን የማወቅ ተግባር ከተወለዱ ቀና ሆነን ካሰብነዉ ከሶስቱ አንዱከአዳም 
የተወለደ አይደለም፡፡ አንዳች ነገር ሊያሳየን ስለፈለገ እግዚአብሔር በዚህ መልክ እንዲጻፍ አደረገ፡፡ እዉነታዉ የሆነዉሔዋን በማህጸኗ ዉስጥ ሁለት 
ወንዶች(መንታዎች)ከተለያዩ አባቶች የተጸነሱ ነበሩ መንታዎችን አርግዛ ነበር ቃየን የተጸነሰዉአቤል ከመጸነሱ አስቀድሞ ነበር፡፡ እነዚህን መንታዎች 
ዳግም ተመልከቱ፡፡ የሁልጊዜ ተምሳሌቶች፡፡

ይሄ የማይቻል ነገር ነዉ ብለዉ ለሚያስቡ ሰዎች አንዲት ሴት በቀናቶችልዩነት ዉስጥ የተለያያ እንቁላል እና የወንድ ዘር ማሕጸኗ ዉስጥገብቶ 
ልትጸንስ እንደምትችል በህክምና የተረጋገጥ ጥናት እንዳለ የታወቀ ይሁን፡፡ ይህም ብቻ አይደለም ሌሎች ጥናቶች ደግሞ መንታዎች አባቶቻቸዉ ግን 
ከተለያዩ ወንዶች የሚሆኑእንዳሉ ያሳያሉ በቅርቡ አንዲት ኖርዌያዊት እናት እራሷን እናመንታ ልጆቻን ለመደገፍ አንደኛዉ ነጭ ሌላኛዉ ጥቁር 
ሆነዉ የተወለዱትን ለባሏ አሳይታለች እናም ጥቁር ፍቅረኛ እንደነበራትአምና ተናግራለች፡፡ ሁለቱ ጽንሶች የተፈጠሩት በሁለት ሳምንታት ልዩነት 
ዉስጥ ነበር፡፡ በቴክሳስ ቦኡመንት 1963 እንዲሁምበተመሳሳይ መልኩ ከተወሰኑ ቀናቶች ልዩነት በኃላ በተፈጠሩ እርግዝናዎች የተከናወኑ ብዙ 
ዉልደቶች እንደነበሩ ተመዝግበዋል፡፡ከዚህም ጋር ተያይዞ ሴቲቱ ከአንደኛዉ ልጅ ጋር በዉልደት ሰአት ልትሞት ደርሳ እንደነበረም ታዉቋል፡፡

አሁን ለምንድን ነዉ ይሄ መሆን ያስፈለገዉ? ለምንድን ነዉ በዚህ መልኩ የእባብ ዘር መምጣትየነበረበት? ሰዉ የተፈጠረዉ ለእግዚአብሔር 
ነዉ ሰዉ የእግዚአብሔር መቅደስ ሆኖ ነዉየተፈጠረዉ የእግዚአብሔር ማረፊያ ቤተመቅደስ ስፍራ (የመንፈስ ቅዱስ) ማረፊያ ሰዉ ነበር፡፡

ሐዋርያት ስራ7:46-51,

“ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ።

ነገር ግን ሰሎሞን ቤት ሠራለት።

ነገር ግን ነቢዩ፦ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት፤ ለእኔ ምን ዓይነት ቤት ትሠራላችሁ? ይላል ጌታ፥  ወይስ
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የማርፍበት ስፍራ ምንድር ነው? ይህንስ ሁሉ እጄ የሠራችው አይደለምን? እንዳለ፥ ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም።

እናንተ አንገተ ደንዳኖች ልባችሁና ጆሮአችሁም ያልተገረዘ፥ እናንተ ሁልጊዜ መንፈስ ቅዱስን ትቃወማላችሁ፤ አባቶቻችሁ 
እንደ ተቃወሙት እናንተ ደግሞ።“

ሴይጣንም በዚህ ጉዳይ ለረዥም ጊዜያትይታወቃል እሱም እንደ እግዚአብሔር በሰዉ ዉስጥ ገብቶ መኖር ይፈልጋል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
ለራሱ ቅሪትን አስቀምጧልሴይጣን ይህን ሊያደርግ አይችልም እግዚአብሔር ብቻ ነዉ በሰዉ ስጋ ለብሶ መገለጥ የቻለዉ፡፡ ሴይጣን ይህን ሊያደርግ 
አልቻለምአይችልም የመፍጠር ሀይል የለዉም የሚፈልገዉን ነገር ለማድረግ የሴይጣን ብቸኛ አማራጩ ጋዳራ በተበለዉ ቦታ በነበሩ አሳማዎችዉስጥ 
አጋንንቶቹ እንደገቡ ሁሉ በኤደን ገነት ዉስጥ በነበረዉእባብ መግባት ብቻ ነበር እግዚአብሔር በእንስሳት ዉስጥ አይገባም ሴይጣን ግን ይችላል 
የሚፈልገዉንም ለመፈጸም ፈቃደኛ ነዉሴይጣን ልክ እንደ እግዚአብሔር በቀጥታ ከማርያም ልጅ ባገኘበት መልክ ከሔዋን በቀጥታ ልጅ ሊያገኝ 
አይችልም ስለዚህም ወደእባብ ዉስጥ ገብቶ ሔዋንን ማረካት አማለላት ከእርሷ ጋር ተዳራ እሷም ይህን በማድረጓ ሴይጣን በዉክልና ልጅን አገኘ፡፡ 
ቃየንሙሉ በሙሉ የሴይጣን መንፈሳዊ ባሕሪያትን እና የእንስሳዊ(ስሜት፤ ስጋዊ ስሜት) የሆነ የእባብ ባሕሪን ይዞ የተወለደ ነዉ፡፡መንፈስ ቅዱስ 
ቃየን ከዛ ከክፉ ነዉ ብሎ መናገሩ አያስደንቅም በርግጥም ነበር፡፡

አሁን በሰዉ እና በእንሰሳ መካከል ፍጹም የሆነ መመሳሰል እንዳለ የሚያሳዩ ማረጋገጫዎችን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ፡፡በአካል የሚታይ ነገር 
ነዉ፡፡ ገና ካልተወለደ ሽል ሴል ወስዳችሁ ከሰዉ ዘር ጋር መቀላቀል እንደሚቻል ታዉቃላችሁ? እናም እድገትን የሚቆጣጠረዉ ታይሮይድ ሴል ወደ 
ሰዉ ታይሮይድ ሴል ይገባል የኩላሊት ሴሉም ወደ ሰዉ ኩላሊት ሴልይገባል ምን ያህል አስደናቂ ነገር እንደሆነ አስተዋላችሁት? 
አንዳንድመረጃዎችም የእንሰሳዉ ሴል በትክክለኛ ቦታ እንደሚቀመጥ ያሳያሉ እነዛ ብልሀተኞችም ሴሎቹን ይቀበሉና በትክክለኛዉ ቦታ 
ያስቀምጡታል በርግጥም ፍጹም የሆነ ተመሳሳይነት በሰዉእና በእንሰሳት መካከል አለ መቀላቀል እና መራባት አይችሉም በዛ መልኩ ተሞክራል ነገር 
ግን ወደ ኃላ በኤደን ገነት ዉስጥየመቀላቀሉ ተግባር ተከስቷል አሁን ድረስ ያለዉ የኬሚካል ተመሳሳይነት ይሄን ያረጋግጣል፡፡ ወደ ኃላ ስንመለስ 
በኤደን ገነትዉስጥ የነበረዉ እባብ እንደ ሰዉ ቀጥ ብሎ መሔድ የሚችል ፍጥረት ነበር ወደ ሰዉ እጅግ የሚመሳሰል እንደሰዉ ነበር ማለትይቻላል 
እናም ሴይጣን የእባቡን አፈጣጠር ሁኔታ ተጠቅሞ ሔዋንን አማለላት ከዚያም ያንን የመሰለዉን የእባብ አፈጣጠርእግዚአብሔር አጠፋዉ ሌላ 
የትኛዉም አይነት አዉሬ ከሰዉ ጋር በዚህ መልኩ ሊቀላቀል አይችልም ሆኖም ግን መመሳሰሉአለ፡፡

አሁን ይሄን ያህል እርቀት ተጉዘናል በዚህ ርእሰ ጉዳይ ላይ ያላችሁን አስተሳሰብበደንብ ላጠናክርላችሁ ወደ እባብ ዘር በተመለከተ ያለዉን 
አስተምህሮት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንደ እኔ ሆናችሁ ማየትትችላላችሁ በመጀመሪያ በኤደን ገነት መካከል ሁለት ዛፎች ነበሩ ብለን ጀመርን 
የህይወት ዛፍ የተባለዉ ኢየሱስ ነዉ ሌላኛዉ ዛፍደግሞ በትክክል ሴይጣን ነዉ ከዛ ዛፍ ፍሪ በመጡት ነገሮች ምክንያት ከዛም በኃላ ሁለቱም ዛፎች 
ከሰዉ ጋር ዝምድና እንዳላቸዉአዉቀናል ባይኖራቸዉ ኖሮ በዛ ኤደን መካከል አይቀመጡም ነበር በእግዚአብሔር ሉአላዊ እቅዱ እና አላማዉ ዉስጥ 
ከእራሱ እናከሰዎች ጋር ባላቸዉ ግንኙነት ቦታ አላቸዉ ባይኖራቸዉ ኖሮ እግዚአብሔርን ሁሉን አወቅ ነዉ ብለን መጥራት አንችልም ነበርእስካሁን 
ድረስ ያየነዉ ሁሉ እዉነት ነዉ አይደለም እንዴ? አሁን ቃሉምቢሆን አለም ሳይፈጠር በፊት የእግዚአብሔር አላማ የእርሱን ዘላለማዊ ህይወት 
ከሰዎች ጋር ለመካፈል እንደነበረ በግልጽአስቀምጦታል፡፡

ኤፌሶን1:4-11,

“ ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን።

በበጎ ፈቃዱ እንደ ወደደ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን።

በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ።

በውድ ልጁም፥ እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት።

ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን።

በክርስቶስ ለማድረግ እንደ ወደደ እንደ አሳቡ፥ የፈቃዱን ምሥጢር አስታውቆናልና፤

በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው አሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው።

እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሠራ እንደ እርሱ አሳብ፥ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን።“

ራእይ13:8,

“ ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸውያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል።”

ነገር ግን “እግዚአብሔር እራሱ በስጋ ከተገለጠበት” መንገድ በስተቀር በሌላ መንገድ ይህ ሕይወትን መካፈል አይሆንም ሊሆንምአይችልም፡፡ 
ይህ የእራሱ ዘላለማዊእና አስቀድሞ የተወሰነዉ አላማዉ ነበር፡፡ ይህ እቅዱ ደግሞ የእርሱን የጸጋ ክብር ለማወደስነዉ የመቤዠት እቅድ ነዉ፡፡ 
የማዳን እቅድ ነዉ፡፡ አሁን በደንብ ስሙ “እግዚአብሔርአዳኝ ለመሆን ምክንያታዊና አላማ ያለዉ ይሆን ዘንድ መዳን የሚያስፈልጋቸዉን ሰዎች 
አስቀድሞ መወሰን ነበረበት” ይህ ደግሞ መቶ ፐርሰንት ትክክል ነዉ ለዚህም ልክሮሜ 11፡36 ላይ እንደተገለጸዉ መዉጣት የሚችሉ ብዙ ጥቅሶችን 
ማዉጣት ይቻላል፡፡

ሮሜ 11:36,

“ ሁሉ ከእርሱና በእርሱ ለእርሱም ነውና፤ ለእርሱ ለዘላለም ክብርይሁን፤ አሜን።”

በኤደን ገነትየነበረዉን የሕይወት ዛፍ ሰዉ ዝም ብሎ በራሱ መካፈል አይችልም ያ ዘላለማዊ ህይወት ያለዉ ዛፍ መጀመሪያ ስጋን 
መልበስነበረበት ነገር ግን እግዚአብሔር ሐጥያተኞችን ለማዳን ከመምጣቱ በፊት መዳን የሚያስፈልገዉ ሐጥያተኛ ሰዉ መፈጠር ነበረበትአስቀድሞ 
ሰዉ መዉደቅ ነበረበት፡፡ ያም ሐጥያት በሴይጣን መነሻ የሚሆነዉ ዉድቀቱን ለማስከሰት ስጋ መልበስ ነበረበት ሴይጣንምመጀመሪያ በስጋ መምጣት
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ነበረበት ነገር ግን ልክ ክርስቶስ ለማዳን ሲል በስጋ እንደመጣበት መንገድ ሴይጣን ዉድቀቱን ለማምጣትበሰዉ ስጋ ዉስጥ መምጣት አይችልም፡፡ 
ነገር ግን አንድ እንሰሳ ነበር እባብ የተባለዉ ከሰዉ ጋር እጅግ የሚመሳሰል ስለሆነምሴይጣን ወደ ዛ አዉሬ ዉስጥ በኩል ተጠቅሞ ከእንሰሳዉ ወደ 
ሰዉ ስጋ ገብቶ ዉድቀትን ማምጣት ቻለ በዛም መንገድ እራሱን ወደሰዉ ዘር ቀላቀለ ልክ ኢየሱስም አንድ ቀን መጥቶ እራሱን ወደ ሰዉ ዘር ወደ ሰዉ 
አካል እንደ ቀላቀለዉ ያዉም እኛም ከትንሳኤበኃላ አካላችን ልክ እንደ እርሱ የከበረ አካል እስኪቀየር ድረስ ስለዚህ በኤደን ገነት ዉስጥ 
እግዚአብሔር ያደረገዉ ነገር የእርሱ አስቀድሞ የተወሰነ እቅዱ ነዉ፡፡ እናም ሴይጣንምደግሞ ለእግዚአብሔር አላማ አስፈላጊ የሆነዉን ነገርን ባመጣ 
ጊዜሰዉ በገነት ዉስጥ የነበረዉን የሕይወት ዛፍ ማግኘት አልቻለምበርግጥም አልሆነም ጊዜዉ አልነበረም ነገር ግን እንሰሳ (እንሰሳ ዉድቀቱን አመጣ 
አይደለም እንዴ? የእንሰሳትም ደም ፈሰሰ) የእንሰሳትም ደምእየፈሰሰ እግዚአብሔር ከሰዉ ጋር ያለዉን ግንኙነት ዳግም መቀጠል ጀመረ ከዛም ግን 
አንድ የሚመጣ ቀን ነበር እግዚአብሔር እራሱስጋን ለብሶ የሚመጣበት እናም በእርሱ ዉርደት የወደቀዉን ሰዉ ዳግም አነሳዉ ያንን የዘላለም 
ህይወትንም ሰዉን ተካፋይ እንዲሆንአደረገዉ፡፡ አንዴ ይሔን ከተመለከታችሁት የእባብ ዘር ምን እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ እናም ሔዋን 
የበላችዉ አፕል እንዳልሆነታዉቃላችሁ በፍጹም ዘርን ከእንሰሳ ጋር በመቀላቀል የተፈጠረ የሰብአዊነት መቅለል ነዉ፡፡

አሁንአንዱን ጥያቄ በመመለስ ሌላኛዉ እንደሚከተል አዉቃለሁ እናም ሰዎች እንዲህ ብለዉ ይጠይቁኛል “ሔዋን በዛ መልክ ከሆነ የወደቀችዉ 
አዳምምን አጠፍቶ ነዉ እግዚአብሔር አዳምን የከሰሰዉ?” ይህ ቀላል ነዉ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም በሰማያት የጸና ነዉ አንዷነቁጥ ኮከብ 
ከመፈጠሩ በፌት ያ ቃል(የእግዚአብሔር ሕግ) በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደተጻፈዉ የማይለወጥ ነዉ፡፡ አሁን ቃሉእንዲህ ያስተምራል አንዲት ሴት 
ባሏን ጥላ ከሌላ ወንድ ጋር ከሔደች አመንዝራለች ስለሆነም ማንም አያገባትም ባሏም ዳግምአይቀበላትም ሙሴ ይሄን ሕግ ከመጻፉም አስቀድሞ ይህ 
ቃል በኤደን ገነት ዉስጥም እዉነት ነበር ቃሉ አይቀየርም፡፡ አዳም ግንዳግም ተቀበላት ምን እያደረገ እንደነበር በደንብ ያዉቃል ነገር ግን ፈጸመዉ 
እርሷ የእሱ ክፋይ ነበረች እናም የእርሷን ጥፋትለመሸከም ፈቃደኛ ነበር እርሷን ሊያባርራት አልወደደም ስለዚህ ሔዋን ከእርሱም ጸነሰች 
እንደምትጸንስም ያዉቃል በሰዉ ዘር ሁሉላይ የሚፈጠረዉን ነገር በደንብ ያዉቃል እናም ሔዋንን ያፈቅራት ስለነበር የሰዉን ዘር ሸጠ፡፡

እናም አሁን ተቀላቅሎ ላለዉ ህዝብ አባት የሆኑት ልጆች እነዚህ ሁለቱ ወንድልጆች ተወለዱ፡፡ ስለኒዚህ ልጆች የተጻፈዉ ምን ይላል፡፡

ይሁዳ1፡14,

“ ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ፦...”

ዘፍጥረት 5የሔኖክ ዘር ሐረግ የተገለጸበት ምእራፍ ነዉ በዚህ መልኩ ያስቀምጠዋል፡፡

አዳም፤ 2.ሴት፤ 3. ኤኖስ፤ 4. ቃይናን፤ 5.መላልኤል፤ 6. ያሬድ፤ 7.ሔኖክ

አስተዉሉ በዚህየዘር ሐረግ ዉስጥ ቃየን አልተጠቀሰም የአዳም ዘር ሐረግ በሴት በኩል ነዉ የቀጠለዉ ቃየን የአዳም ልጅ ቢሆን ኖሮ 
የዉልደትህግ መብት ለቃየን በዘር ሐረጉ ዉስጥ እንዲካተት ያደርገዉ ነበር እንዲሁም ደግሞ በዘፍጥረት 5፡3 ላይ ያለዉም በጥንቃቄልናየዉ 
ያስፈልጋል “አዳምም ሁለት መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ፥ ልጅንም በምሳሌው እንደመልኩ ወለደ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው።” የትኛዉም ቦታ ላይ ቃየን 
በአዳም ሐምሳል እና መልክ ተፈጠረ ብሎ አይናገርምልጁ ቢሆን ኖሮ ግን በዛ መልክ መጠቀስ ነበረበት የመባዛት ሕግ በተመሳሳይ ሁኔታ እያንዳንዱ 
የእራሱን አምሳያ ይወልዳልና፡፡ እንዲሁምበሁለቱም መጻሕፍት ላይ በዘፍጥረትም ሆነ በሉቃስ ላይ በተጠቀሰዉ የዘር ሐረግ መስመር ዉስጥ ቃየን 
እንዳልተገለጸ ትኩረት መስጠትግድ ይላል፡፡ ቃየን የአዳም ልጅ ቢሆን ኖሮ የሆነ ቦታ ላይ እንኳን ቃየን “የአዳም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ” ብሎ 
ይናገር ነበር ፈጽሞ ግን ስላልሆነሊል አይችልም፡፡

በእርግጥተማሪዎች ለረጅም ጊዜያት ሁለት የሰዎች አመጣጥ መስመር አለ ብለዉ አስቀምጠዋል አንደኛዉ በሴት በኩል የመጣዉ 
የእግዚአብሔርመስመር እና ሌላኛዉ ደግሞ ከእግዚአብሔር ያልሆነዉ የቃየን መስመር ነዉ እናም ትንሽ ግር ይላል እዉነት ነዉ ነገር ግን 
እነዚሁተማሪዎች አቤል እና ሴት ከእግዚአብሔር መንፈስ መልካም ዘር ሆነዉ ቃየን እንዴት የተለየ ባህሪ ሊኖረዉ እንደቻለ ግንአልነገሩንም 
በመሰረቱ ቃየን የበለጠ መንፈሳዊ አቤል ደግሞ በትንሽ መንፈሳዊ እና ሴት ደግሞ ከዛ ያነሰ እንዲህ እያለ የዘርሐረጉ ሲወርድ በተከታታይ ትዉልዱ 
ከእግዚአብሔር እየራቁ ስለሚመጡ መንፈሳዊነታቸዉ እየቀነሰ መሄድ ነበረበት፡፡ ነገር ግንእንደዛ አልሆነም ይልቁንም ከየትኛዉም ከተገለጸዉ የሰዉ 
ዘር በላይ እግዚአብሔርን እና ቃሉን የተቃወመ እና ያመጸ እንደ ቃየንያለ ክፉ አልነበረም፡፡

አሁን ይሄ የታወቀ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ በቃላት አይጫወትም የተመዘገበዉ ነገርሁሉ ምንም ይሁን ምንም የተቀቡ አይኖች ይመለከቱታል፡፡ 
ስለዚህ ይሄ በአላማ ነዉ በቃሉ እንዲሕ ይላል

ዘፍጥረት3:20,

“ አዳምም ለሚስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ፥ የሕያዋን ሁሉ እናትናትና።”

ነገር ግን የትኛዉም የእግዚአብሔርቃል አዳም የሕያዋን ሁሉ አባት ነዉ የሚል ጥቅስ የለዉምበዘፍጥረት 3፡20 ላይ በዚህ መልኩ የተገለጸ 
ጥቅስ ከሌለ ታዲያ ለምንድን ነዉ ሔዋን የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና የሚልየተጻፈዉ እዉነታዉ ምንም እንኳን ሔዋን የሕያዋን ሁሉ እናት ብትሆንም 
አዳም ግን የሕያዋን ሁሉ አባት አልነበረም፡፡

በዘፍጥረት 4:1, ሔዋን እንዲሕ አለች “እርስዋም፦ ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች።” የቃየን አባት እንደሆነ አድርጋ አዳምን 
አላመሰገነችዉም ነገር ግን በዘፍጥረት4:25, እንዲሕ አለች

“...ቃየን በገደለው በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛልስትል ሴት አለችው።”

እግዚአብሔር ሌላ ዘር ሰጠኝ አላለችም፡፡ እንደዛ ብትል ኖሮ ክርስቶስ ይሆን ነበር እርሱ የተሰጠ ስለሆነ ይሄኛዉ ልጅ ሴትበአቤል ፈንታ 
የተተካ ነዉ፡፡ በአዳም በኩል የመጣዉ ልጇን እዉቅና ሰጠችዉ ቃየን ግን አመጣጡ በእባብ በኩል በመሆኑ ምክንያትእዉቅና አልሰጠችዉም በአቤል 
ፋንታ ሌላ ዘር ተካልኝ ስትል የቃየን ዘር ሌላ ነዉ ማለታ ነዉ፡፡ ከአንድ አባት የመጡ ቢሆን ኖሮ“ሌላ ተጨማሪ ዘር ተሰጠኝ” ትል ነበር፡፡

የማነበዉን ሁሉ አላምንም ነገር ግን የማርች1 1963 በወጣዉ የሕይወት ሪፖርት ላይ የአይምሮ ሐኪሞች አሁን እየተወያየን ያለዉን ጉዳይ 
በተመሳሳይ ሁኔታ ማንሳታቸዉትኩረት የሚስብ ነገር ነዉ አሁን ሁሉም የአይምሮ ሐኪሞች እርስ በእርሳቸዉ እንደማይስማሙ አዉቃለሁ ነገር ግን



20የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

እባብን የመፍራትጉዳይ ሆን ብሎ የሚሆን ሳይሆን ሳይታሰብበት የሚሆን ነዉ በተፈጥሮ ያለ ፍርሐት ቢሆን ኖሮ ሰዎች በደስታ እየተደነቁ 
የጎሪላወይም የአንበሳ የታጠሩበት አጥር ፌት ቆመዉ እንደሚደነቁት ቆመዉ ይደነቁ ነበር፡፡ ያን ያህል ትኩረት የማሰይሰጡት ሐሳብ እባብላይ ዝም 
ብለዉ አትኩረዉ ያፈጡ ነበር ያ ማራኪ የሆነዉ የእባብ ቆዳ ሳይታሰብ ወሲባዊነት ባህሪ ያለዉ ነዉ ይህም ከትዉልድ ወደትዉልድ በዘመናት ሁሉ 
በሰዎች እየታየ ያለ ነዉ እባብ ሁልጊዜም አስቀያሚም ሆኖ የሚስብ ነገር ያለዉ ነዉ ፡፡ እባብ ለሁለቱምነገሮች ለመልካም እና ለመጥፎ መገለጫ ነዉ 
በዘመናት ሁሉ የተፈጥሮን የመራቢያ ምልክት ሆኖ ቆይቷል፡፡ ልክ በትክክል በኤደንገነት ዉስጥ እንደተገለጸበት አገላለጽ መልኩ እባብን ልክ 
እንደሰዉ የሚያናግር አይነት ክፉ የሆነ ጥልቅ ስሜት ያለዉ ሆኖእናገኘዋለን፡፡

ከጥቂት ባህላቻዉ ካልሆኑ ዘሮች በስተቀር እባብ በአለም አቀፍ ደረጃ ከወሲባዉግንኙነት ጋር ተያያዥነት ያለዉ እና የአምልኮም 
መገለጫእንደሆነ ይታወቃል፡፡ የወሲባዊነት ጥናቶች በብዙ መልኩ ያወጡታልአሁን እኔ እነዚህ ሰዎች ከየት እንዳገኙት ማወቅ እፈልጋለሁ ሲታይ 
መጽሐፍ ቅዱስን የማያነቡ እና ያልተማሩ ሰዎች ናቸዉ ነገርግን የጎርፍ ምድርን የማጥፋቱ ታሪክ በአለም ዙሪያ ሁሉ እንዲሁ የታወቀ እንደሆነ ሁሉ 
የዚህም የሰዉ ልጅ ዉድቀት የታወቀ ነዉበኤደን ገነት ዉስጥ የተከናወነዉ ነገር ምን እንደሆነ ያዉቃሉ፡፡

አሁንእዚህ ላይ አንድ ሰዉ ይሄን ጥያቄ ሊጠይቀኝ ነዉ እግዚአብሔር ለሔዋን እባብን እንድትጠነቀቀዉ ወይም ሊያማልላት 
እንደሚችልነግሯታል? አሁን አዳምጡ እግዚአብሔር ቀጣይስለሚሆነዉ ነገር ሁሉ መናገር አይጠበቅበትም የታሪኩን ነጥብ አግኙት እርሱ በቀላሉ 
ቃል ብቻ ነዉ የሰጠዉ ከእዉቀት ጋርአትካፈሉ አለ ከህይወት ጋር ብቻ ተካፈሉ አለ፡፡ አንዲት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ እንዲቀየር ፈቀደች 
የእግዚአብሔር ቃል ያልሆነሁሉ ሞት ነዉ አንዲት ቃል ብቻ እንዲቀየር ስለፈቀደች ሴይጣን እዛዉ ላይ አገኛት፡፡ እግዚአብሔር “መብላት 
ከምትቺይዉ በላይ ፍሬ አትብዪ” ብሎ ማዘዝ ይችል ነበር ሴይጣንም ግን እንዲህ ሊል ይችላል “ተመልከቺ ይህ ትክክል ነዉ ብዙ ከወሰድሽይበሰብሳል 
ነገር ግን ፍሬዎችን የማቆያ መንገድ አለ እናም ስለዚህ የምትፈልጊዉን ያህል መዉሰድ ትችያለሽ ስለዚህ ተመልከቺበተመሳሳይ ሁኔታ የራስሽም 
መንገድ የእግዚአብሔርንም መንገድ እንዲኖርሽ ማድረግ ትችያለሽ፡፡” ሴይጣን እዚህ ላይም ሊይዛት ይችላል አንዷን ህግ የተላለፈ ሁሉኑም 
ህግእንደተላለፈ ይቆጠራል በዛ ቃል አትታለሉ ወደ 170 አመት ከመድረሱ በፌት በኤፌሶን ቤተክርስቲያንም የሆነዉ ነገር ይህነበር፡፡

እናምያ ዛፍ ምንን አመጣ? የእዉቀት ዛፍ ሞትን አመጣ ቃየን ወንድሙንአቤልን ገደለ ክፉዉ ጻደቁን ገደለዉ ይሄም ንድፍ ቀጣይነት ያለዉ 
ነዉ፡፡ በነብያቱ እንደተነገረዉም ሁሉም ነገር እስከሚቃናበትጊዜ ድረስ ይሄ አካሄድ ይቀጥላል፡፡

የእዉቀት ዛፍ እዉቀት ያላቸዉን ሰዎች አመጣየግኝት ሰዎች፡፡ ነገር ግን መንገዳቸዉ የሞት መንገድ ነዉ የእግዚአብሔር ሰዎች ቀለል ያሉ ናቸዉ 
መንፈሳዊ አእምሮ ያላቸዉ ወደ እግዚአብሔር እና ወደ ተፈጥሮ ያደሉተረጋግተዉ አፈርን የሚቆፍሩ ለሀብት ሳይሆን ለእዉነት የሚሔዱ፡፡ የእባብ 
ዘር ግን ብዙ አይነት ንግድን አመጣ አስደናቂግኝቶችን ነገር ግን በዚህ ሁሉ ዉስጥ ሞት አለዉ ባሩዶቻቸዉ እና ኦቶሚክ ቦንባቸዉ በጦርነት ሰአት 
ሰዉን ይገድላል በሰላሙ ጊዜየሜካኒካል ግኝቶቻቸዉ ለምሳሌ ያህል መኪናዎች በጦርነት ጊዜ ከሚያጠፉበት መሳሪያ ይባስ በሰላሙ ሰአት 
የሚገድሉት ይበልጣል፡፡ሞት እና ጥፋት የስራዎቻቸዉ ፍሬዎች ናቸዉ፡፡

ነገር ግን ደግሞ ሐይማኖተኞች ናቸዉበእግዚአብሔር ያምናሉ ልክ እንደ አባታቸዉ እንደ ዲያብሎስ እና እንደ ቅድመ አያታቸዉ እንደ ቃየን 
ናቸዉ፡፡ ሁለቱምበእግዚአብሔር ያምናሉ ወደ ቤተክርስቲያን ይሔዳሉ ከጻድቁ ጋር ይቀላቀላሉ እንክርዳድ ከስንዴዉ ጋር እንደሚቀላቀለዉ 
ይህንንምበማድረጋቸዉ የኒቆላዊነትን ሐይማኖት አመጡ ልክ ቃየን አቤልንእንደገደለዉ እነሱም የእግዚአብሔርን ዘር ለመግደል መርዞቻቸዉን 
በተቻላቸዉ መጠን ይረጫሉ በአይኖቻቸዉ ፌት እግዚአብሔርንመፍራት የሚባል ነገር የለም፡፡

ነገርግን እግዚአብሔር የራሱ የሆኑትን አይጠፉበትም በሞትም ቢሆን ይጠብቃቸዋል፡፡ እንዲሁም በመጨረሻዉ ቀን እንደሚያነሳቸዉ 
ቃልገብቷል፡፡

መደምደሚያ

“...ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላእሰጠዋለሁ።”

እንዴት ያለአጋጊ ሐሳብ ነዉ ያ በኤደን ገነት ዉስጥ የነበረዉ የሕይወት ዛፍ በአዳም ዉድቀት ምክንያት መጠጋት እንካን ያልተቻለዉ አሁንድል 
ለሚነሱት ይሰጣል ያ የሚያስፈራዉ ጎራዴ ጠባቂዉ ኪሩብ ተሸፍኗል ነገር ግን ስለቱ በበጉ ደም የተጨማለቀ ነዉ በበጉ ደምየተሸፈነ ነዉ፡፡ በዚህ 
እዉነታ ላይ እስኪ እናሰላስለዉ ዛፉ ለአዳም ሳይፈቀድ አሁን ግን ለእሱ ዘሮች የተፈቀደዉ ለምንድንነዉ

እግዚአብሔርለፍጥረቱ የነበረዉ ሀሳብ ለሰዉ ቃሉን መግለጽ ነበር በዘፍጥረት ላይ አዳም መኖር የሚችልበት ቃል ተሰጠዉ በህይወት 
የሚገለጸዉቃል በቃል የሚገለጽ ነዉ እዉነት ነዉ አይደለም እንዴ? ነገር ግን አዳም በዛ ቃል ኖረ እንዴ? አልኖረም ምክንያቱምመኖር የሚጠበቅበት 
በሁሉም ቃል ነበር በሁሉም ቃል ለመኖር አልቻለም ከዛም ሙሴ ተነሳ እንዴት ያለ ታላቅ እና አስገራሚ ሰዉነበር ሆኖም ግን እሱም በእያንዳንዱ 
የእግዚአብሔር ቃል መኖር አልቻለም እናም ያ ነብይ የታላቁ የሚመጣዉ ነብይ ተምሳሌትየነበረ በቁጡነቱ የተነሳ ቃሉን መታዘዝ አቃተዉ እንዲሁም 
ዳዊትም ደግሞ የእስራኤል ታላቅ ንጉስ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎየጠራዉ በተፈተነ ሰአት በምንዝርና ወደቀ፡፡ ነገር ግን ከጊዜያት በኃላ በጊዜ 
ሙላትዉስጥ አንዱ መጣ ራስ የሆነዉ ኢየሱስምእንኳን ከእግዚአብሔር በሚወጣዉ ቃል ሁሉ ብቻ እና መንገድ እንደሚኖር እና እንደማይኖር 
መፈተን ነበረበት ከዛም ሴይጣን ወደቀ “ተጽፏል” በሚል ቃል ብቻ መኖር የሚችል የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ የሆነዉየእግዚአብሔርን ቃል 
እያንጸባረቀ አሸነፈ፡፡ ከዚያም ይህ የእግዚአብሔር ፍጹም የሆነዉ ለመስቀል ተሰጠ ልክ ፍጹም የሆነ በግፍጹም ለሆነዉ የእግዚአብሔር መስዋእት 
የሚሆን እናም ተሰቅሎ እስከሞት ድረስ ቆሰለ እኛ በእርሱ እና በእርሱ ምክንያት የሕይወትዛፍን መብላት እንድንችል እና ያ በነጻ የሚሰጠዉ ሕይወት 
ማሸነፍ እንድንችል የእግዚአብሔርን ቃል መግለጽ እንድንችልአደረገን፡፡

እናምለእነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች በእርሱ በኩል ለሚያሸንፉት የእግዚአብሔር ገነት እድል እና ቀጣይነት ያለዉ ከኢየሱስ ጋር 
የሚኖርህብረት ተሰጣቸዉ፡፡ ከእርሱ መለየት የሚባል ነገር የለም እርሱ በሔደበት ሙሽራይቱም ትሔዳለች የእርሱ የሆነዉን ሁሉ በጋራከሚወዳት 
ጋር ይካፈላል፡፡ሚስጥራቱን ሁሉ ይገልጥላታል፡፡ የጨለመዉ ሁሉ ይበራል፡፡ እኛ የታወቅን እንደሆንን እኛምእናዉቃለን፡፡ ልክ እንደ እርሱ 
እንሆናለን፡፡ በበጉ ደም እና በኢየሱስ ክርስቶስ የምስክርነቱ ቃል የድል ለሚነሱት ድርሻቸዉይህ ነዉ፡፡

ለዛቀን ምን ያህል እንጠብቀዋለን ስርጓጉጡ መንገድ ሁሉ ቀና ሲሆን ከእርሱ ጋር ስንሆን መጨረሻ ለሌለዉ ጊዜ እነሆ ያ ቀን ይቅረብእኛም 
ቃሉን ለመታዘዝ የቀረብን እንሁን በዚህም ክብሩን ለመጋራት የሚገባን ሆነን እንገኝ፡፡
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ስብከት በ

ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7

21የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን

“ጆሮያለዉ ሁሉ መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት የሚለዉን ይስማ” ይህች የመጀመሪያዋ ዘመንቤተክርስቲያን ድምጹን አለመስማቷ እንዴት 
የሚያሳዝን ነገር ነዉ ከዛ ይልቅ ሰዉን ሰማች ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገንበመጨረሻዉ ዘመን የሚነሳ ግሩፕ አለ የመጨረሻዉ ዘመን ሙሽሪት 
የተባለች ድምጹን ትሰማለች በዛ በጨለማዉ ሰአት ብርሀን ተመልሶይበራል በንጹህ ቃሉ እኛም ወደ ባለሐምሳዉ ቀን ሐይል እንመለሳለን ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስን እንኳን ደህና መጣ እንለዋለን፡፡


