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የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን

ምእራፍስድስት

የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ራእይ 2:18-29

“በትያጥሮንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ ዓይኖች ያሉት በእቶንም 
የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል፦

ሥራህንና ፍቅርህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግሥትህንም ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ 
አውቃለሁ።

ዳሩ ግን፦ ነቢይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼንም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን 
ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፤

ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት ከዝሙትዋም ንስሐ እንድትገባ አልወደደችም።

እነሆ፥ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፥ ከእርስዋም ጋር የሚያመነዝሩትን ከሥራዋ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፤

ልጆችዋንም በሞት እገድላቸዋለሁ፤ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ኵላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደ ሆንሁ ያውቃሉ፥ 
ለእያንዳንዳችሁም እንደ ሥራችሁ እሰጣችኋለሁ።

ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በትያጥሮን 
ለቀራችሁት እላለሁ፤ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም፥

ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ።

ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን 
እሰጠዋለሁ፥ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፥ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፤

የንጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

ትያጥሮን

በታሪክስንመለከተዉ የቲያጥሮን ከተማ በራእይ መጽሐፍ ላይ ከተገለጹት ሰባቱ ከተማዎች አነስተኝ ከተማ ስትሆን ሚሲያ እና አይኦኒያበተባሉ 
ክልሎች አካባቢ የተቀመጠች ነች እንዲሁም በተለያዩ አልቅቶች በተሞሉ ወንዞች ተከብባለች፡፡ ሸክላ ሰሪዎች፤ቆዳ ፋቂዎች፤ሸማኔዎች፤ 
አቅላሚዎች፤ልብስ ሰፊዎች … የመሳሳሉት ማህበራት ያሉባት በመሆኑ የተነሳ ጥሩ የፋይናንስ ገቢ የሚገኝባት እንደሆነችትታወቃለች፡፡ የፐርፕል ሻጭ 
የነበረችዉ ሊድያ በአዉሮፓ ዉስጥ በጳዉሎስ አማካኝነት ከተቀየሩ ቀደምት አማኞች ከነበሩት መካከልአንዷ ነች፡፡

ይህችንከተማ መንፈሳዊ ጥቆማን እንደያዘች እንደ አራተኛዋ ዘመን ቤተክርስቲያን አድርጎ መንፈስ የመረጠበት ምክንያት በነበራትየሐይማኖት 
እንቅስቃሴ ነበር፡፡ በዋናነት የትያጥራን ዋና ሐይማኖት የነበረዉ የአፖሎ ታይሪሜኖስ አምልኮ ነዉ ንጉሰ ነገስቱንእንደጣዖት ከማምለክ ጋር ተያይዞ 
አፖሎ የጸሐይ አምላክ በመሆን ተሰይሞ እና ከአባቱ ቀጥሎ ወደ ስልጣን የመጣዉ ዚዩስ ‹‹የክፋትአስወጋጅ›› በመባል ይታወቃል በሐይማኖት ሕጎች 
እና እንቅስቃሴዎች ላይ ይመራ ነበር (የንሰሐ መግባትን ለስህት ተግባሮችየማስተካከያ ድርጊቶችን አከናዉኗል›› ስለሱ አስመልክቶ ፐላቶ እንዲህ 
በማለት ገልጾታል ‹‹የቤተመቅደስ ተቋማትን መስዋእትስለማቅረብ እና ለአማልክት እሚደረግ አገልግሎትን በተመለከተ ከሞት እና ከሞት በኃላ 
ስላለዉ ሕይወት ጋር አያይዞ ለህዝቡያብራራላቸዉ ነበር፡፡›› ወደፊት ስለሚሆኑ ጉዳዮች ያለዉን እዉቀት እና የአባቱን ፈቃድ ምን እንደሆነ ለሕዝቡ 
በነብያት እናበጠቢባን አማካኝነት እንዲነገራቸዉ ያደርግ ነበር፡፡ በትያጥሮን ይሄ መንፈሳዊ ድርጊት የሚከናወነዉ መልእክት ለማስተላለፍ ባለሶስት 
እግር ወንበር ላይ በሚቀመጡት ነብያት በኩል ነበር

የዚህ ሃይማኖት የበላይነት አስደናቂ ነበር፡፡ እጅግ አስደናቂ ኃይሉ ሚስጥራዊበሆነ ዓለም ውስጥ መሰረት ላይ ብቻ የተመሰረተ አይደለም ፣ 
ነገር ግን የአፖሎ ቤተመቅደስ አምልኮን ካልተቀላቀሉ በስተቀርህዝቡን እንዲኖሩ ከሚያደርጓቸው ህንፃዎች ውስጥ ማንም ሊኖር የማይችል መሆኑን 
ተገንዝበዋል ፡፡ ጣኦት አምላኪነት በተከበረባቸውበዓላት እና ልቅ በሆነ ሥነ-ስርዓት ለመካፈል ፈቃደኛ ያልሆነ ማንኛውም ሰው ከእነዚህ 
የመጀመሪያዎቹ መቶዎች ማህበራት ይታገዳል፡፡ የማኅበራዊ እና የንግድ ሕይወት አካል ለመሆን አንድ ሰው አረማዊ ጣኦት አምላኪ መሆን ነበረበት 
፡፡

ትያጥሮን የሚለው ስም ትርጉሙ “የሴቶች የበላይነት.” ማለትነው ፣ ስለሆነም ይህ ዘመን በኃይለኛ የበላይነትይገለጻል ፣ ሁሉንም በጭካኔ 
የወረረ ፣ ሁሉንም ያሸነፈ እናም በኃይል የገዛ ፡፡ በአሁንሰአት ሴት የበላይ ገዢ መሆኗ በዓለም ላይ ታይቶየማይታወቅ ትልቁ እርግማን ነዉበማለት 
ጥበበኛው ሰው ሰሎሞንእንዲህ ተናገረ ፡፡

“አውቅና እመረምር ዘንድ፥ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ፥ ኃጢአትም ስንፍና፥ ስንፍናም እብደት እንደ 
ሆነች አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርሁ።



2የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርምሬ አገኘሁ፤ እርስዋም ልብዋ ወጥመድና መርበብ የሆነ፥ እጆችዋም እግር ብረት የሆኑ 
ሴት ናት፤ በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከእርስዋ ያመልጣል፥ ኃጢአተኛ ግን ይጠመድባታል።

አንዱን በአንዱ ላይ ጨምሬ ወደ ነገሩ ሁሉ መደምደሚያ እደርስ ዘንድ፥ እነሆ፥ ይህን ነገር አገኘሁ ይላል ሰባኪው፤

ነፍሴ እስከ ዛሬ ድረስ ትሻታለች፥ ነገር ግን አላገኘሁም፤ ከሺህ ወንዶች አንድ አገኘሁ፥ ከእነዚያ ሁሉ መካከል ግን አንዲት 
ሴት አላገኘሁም።“

መክብብ 7:25-28

ጳዉሎስ እንዲህ አለ

“ ሴት እንድታስተምር ወይም በወንድ ላይ እንድትሰለጠን አልፈቅዱም”

ከኤደን ገነት አንስቶ ሴትወንድን ለመቆጣጠር የበላይ ለመሆን በተከታታይ ስኬታማ ለመሆን ሞክረዋል እናም እርቃኗን እንደቀረች ሴት 
እንደሆነችዉ የአሜሪካ ጣዖት ዛሬ ላይ የሴቶች አለምነዉ፡፡ ከሰማይ እንደወደቀችዉ ጣዖት (አስታዉሱ እጆቿ የናስ ብረት እንደነበሩ) የመጀመሪያዋን 
የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመንንየሚገለጽ ነዉ ስለሆነም ሐይሏሙሉ ስልጣን እስክታገኝ ድረስ እያደገ ነዉ፡፡ ይሔም ስልጣን በብረት ዘንግ የሚሆን 
ነዉ፡፡

አሁን አንዲት ሴት የብረት ባሕርይ እንዲኖራት ማለት አይደለም። እንደመጽሐፍቅዱስ መሠረት እሷ ለወንዶች መገዛት እንድትችልነዉ ፡፡ ይህ 
ለእሷ ትእዛዝ ነው ፡፡ እዉነተኛ የሆነች ሴት ፣ ሁሉም ሴት የዚያ ዓይነት ባህሪይ ይኖራቸዋል ፡፡ ዶርሜት አይደለም ፡፡ እውነተኛ የሆነወንድ አንዲትን 
ሴት ዶርሜት አያደርጋትም። እሷ ግን እሱየቤተሰቡ ራስ ስለሆነ ከሥልጣን ስር መሆን ትፈልጋለች እንዲሁም ከወንዱበላይ ሆና ላለመግዛት 
ትፈልጋለች። እግዚአብሔር ለእርሷ ያስቀመጠላትን ምስል ከጣሰች እርሷ ተሳሳተች ፡፡ ሴትን ሥልጣን እንድትይዝ የሚፈቅድ ወንድ ሁሉ ያንን 
የምስልኪዳን ሰበረ ማለትነዉ፡፡ ለዚያም ነው አንዲት ሴት ለወንድ የተሰራልብስ መልበስ የማትችለዉ ፡፡ከወንድ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ልብሶችን 
አትልበስ ወይም ፀጉሯን አትቆረጥ የሚለዉ ፡፡ ይህን ማድረግ ስትጀምር የወንዶች የስልጣንጎራ ውስጥ በመግባት እራሷን በማጥፋት ላይ ትገኛለች ፡፡ 
እና አንዲት ሴት የእግዚአብሔርን መድረክ ከበባ ስታደርግ ይሄንእንዳታደርግ ትእዛዝ ተሰጥቷታል ምን ዓይነት መንፈስ እንዳላትያሳያል። ለሴት 
የበላይ ገዥ መሆን ፀረ-ክርስቶስ ነው እናም የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዘሮች በውስጧ ይገኛሉ ምንም እንኳንይህንን በጣም አጥብቃ ልትክድ 
ብትችልም። ወደ ቃሉ ስንመለስ ግን ሰዉ ሁሉ ሐሰተኛ ቢሆን እግዚአብሔር እውነተኛ ነዉ ፡፡ኣሜን።

ወደ መጀመሪያው እንመለስ ፡፡ ዛሬ እኛ እንደምናውቀው በመጀመሪያው አካላዊ ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ሁሉንም ሁለት ሁለት ፣ 
ወንድና ሴትንአድርጎ ፈጠረ ፡፡ ዶሮና ዶሮ ሁለት ዶሮዎች ነበሩ ፡፡ ሁለት ከብቶች ፣ ላምና ወይፈኑ ነበሩ ፡፡ እና በቀጥታ ሁሉንምእንደ የምሳሌዉ 
አድርጎ። ወደ ሰው ሲመጣ ግን አንድ ብቻ ነበር ፡፡ እነሱ ጥንድ አልነበሩም ፡፡ አዳም በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ 
ነበር ፡፡ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመሆኑ ሊፈተን እና ሊወድቅ አይችለም ፡፡ ሊሆንአይችልም ፡፡ ሴት በቀጥታ ከእግዚአብሄር እጅ አልወጣችም ፡፡ 
እሷ የተወለደችው ከሰው ነው ፡፡ ከሰው ከተወለደች ጊዜበኃላ እሱ ከፈጠራቸው ሌሎች ሴቶች ፈጽሞ እጅግ የተለየች ናት ፡፡ እሷም መታለል 
የምትችልናት ፡፡ በፍጥረት ውስጥ ሌላ ማንኛውም ሴት ሥነ ምግባር የጎደላት ሴት ልትሆን አትችልም፡፡ነገር ግን ሴት ሰዉ በማንኛዉም ጊዜ ልትነካ 
ትችላለች፡፡

በእሷም ውስጥ የነበረው ድክመት ሰይጣን በእባብ ተመስሎ እንዲያታልላት ያስቻለዉ ሲሆን ሴቲቱን በእግዚአብሔርና በቃሉ ፊት በጣም ልዩ 
ስፍራ ላይ አሰጥቷታል ፡፡ በአንድ በኩል መጥፎ ነገሮች ሁሉ መጥፎ ፣ አስጸያፊ እና የአስጸያፊተምሳሌት ስትሆን ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የንጹሕ እና 
ቆንጆ ነገሮች ሁሉ ምሳሌ ናት እንዲሁም እንደ እግዚአብሔር መንፈስ እና በረከት ቅዱስ ናት ፡፡ በአንድ በኩል በዝሙትዋ ወይን ጠጅ የሰከረች 
ጋለሞታ ትባላለች። በሌላ በኩል ደግሞ የክርስቶስ ሙሽራ ትባላለች ፡፡ በአንድ በኩል ምስጢር ባቢሎን ትባላለች ፤ በእግዚአብሔር ፊት ርስት ናት ፤ 
እናታችንም አዲሲቷ ኢየሩሳሌም ትባላለች። በአንድ በኩል እሷ በጣም መጥፎ እና መጥፎ እና እርኩስ ከመሆኗ የተነሳ ብቸኛዋ ለእሷ ተስማሚ ቦታ 
ወደሆነዉ እሳት ሐይቅ ውስጥ ትጣላለች ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ እንዲህ ላለው ንግሥት የሚገባ ብቸኛ ቦታ የእግዚአብሔርን ዙፋን በማካፈል ወደ 
ሰማይ ከፍ ከፍ ትላለች ፡፡

እናም በዚህ የቲያጢሮን ቤተክርስቲያን ዘመን እርሷ የበላይ የሆነች ሴት ናት ፡፡ እሷ ሚስጥራዊ ባቢሎን ነች። እሷ ታላቂቱ ጋለሞታ ናት ፡፡ እሷ 
ሐሰተኛዋ ሴት ኤልዛቤል ናት ፡፡ ለምን? እውነተኛ ሴት ለእግዚአብሔር የምትገዛ ነች ፡፡ ክርስቶስ ራስዋ ነው ፡፡ እርሷ ከእርሱ በቀር ምንም ቃል 
አይኖራትም ፣ሌላ ሀሳቦች አይኖራትም ፣ሀሳቧ የእሱ ነዉ ፣ ከእርሱ ሌላ መሪ የላትም ፡፡ ግን ይህች ቤተክርስቲያንስ? ቃሉን አውጥታለች ፣ ቅዱስ 
መፅሐፍቶችን እና መልካም የተባሉትን እግዚአብሔርን ታሪኮች አጥፍታለች ፡፡ እውነትን የሚሰብኩትን ገድላለች ፡፡ ነገሥታትን ፣ መኳንንትንና 
አገራትን ተቆጣጠረች - ሠራዊቶችን ትቆጣጠራለች እናም እሷ የክርስቶስ እውነተኛ አካል እንደ ሆነች እና ጳጳሶቿም በክርስቶስ ፋንታ የተቀመጡ 
ናቸው ብላ ትናገራለች ፡፡ እርሷም ሌሎችን አታላይ እስክትሆን ድረስ ሙሉ በሙሉ በዲያቢሎስ ተታልላለች ፡፡ እርሷም የሰይጣን ሙሽራ ነች 
እንዲሁም የእርሷን ሐይማኖት ልጆች አፍርታለች፡፡

በጨለማው ዘመን ሁሉ የበላይ ሆናለች ፡፡ ከዘጠኝ መቶ ዓመታት በላይ የዘረፈች እና ያጠፋች ሆናለች ፡፡ የእውነተኛው ብርሃን ሙሉ በሙሉ 
እስከሚጠፋ እና ብቸኛው የብርሃን ተለጣፊ እስከምትሆን ድረስ ሞትንአምጥታለች፡፡ ስነጥበብን ገድላለች ፣ ሳይንስንም አወደመች ፣ ዘይቱና ወይኑ 
መፍሰስ አቁመዉ ነበር ፤ ነገር ግን በዓለም መንግሥታት ላይ ብትገዛም እና ሰዎች ሁሉ ዜግነትን ከእሷ ብቻማግኘት አለባቸዉ የሚል አቋም 
ቢኖራትም፣ የእግዚአብሔር ወገን የሆኑ እናሰማያዊ ዜግነት ያላቸዉ ነበሩ ፣ እናም እነሱን ልታጠፋቸው አትችልም ፡፡ እግዚአብሔር ትንሹ መንጋውን 
ጠበቀ ፡፡ ሊጠፉ አልቻሉም ፡፡ ይህ የሮሜ ቤተክርስቲያን የንጉስ ዘርን በሙሉ ለማጥፋት እንደሞከረች እና እንደ ንግሥት አታልያመጥፎ እና ክፉ ሆና 
የንጉስ ዘሮችን ባጠቃላይ ለማጥፋት እንደሞከረችዉ ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አንድቅሪታ አድርጎ አዳነዉ ፣ እናም ከእርሱበኃላ ብዙ ታማኞችመጡ 
፡፡ ስለዚህ በእዚያ ረዥም ጨለማ ዘመንዉስጥ እግዚአብሔር አንድ ትንሽ መንጋ ጠብቆቅሪታ አድርጎ አስቀረ፡፡ እናም ከእዉነተኞቹምመካከል 
በመጨረሻ ሉተር ተነሳ፡፡

ስለ ሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እና የአምልኮ ሥርዓቷ በምንም መንገድ የሚያውቅ ሰው ይህ የትያጥሮን ከተማ በጨለማው ዘመን 
ቤተክርስቲያንን እንድትወክል በመንፈስ እንደተመረጠ ማወቅ ይችላል ፡፡ በትክክል በዓይናችን ፊት።



3የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ዘመኑ

የቲያቲያን ዘመን ከ606 እስከ 1520 ባለው ጊዜ ውስጥ900 ዓመት ገደማ የሚሆኑት ረዘም ላለ ጊዜ ኖረዋል ፡፡

መልእክተኛው

ቤተክርስቲያኒቱ ከረጅም ጊዜ በፊት ምዕራብ እና ምስራቅ በሁለት ቡድን ተከፍላ ነበር ፡፡ አሁንም ሆነ ከዚያ በኋላ አንድ መሪ በሁለቱም 
ክፍሎች ይነሳል እንዲሁም ለተወሰነ ጊዜ የቤተክርስቲያንን ክፍል ወደ እግዚአብሔር ጥልቅ ግንኙነት ይመራዋል ፡፡ በምዕራቡ ዓለም እንዲህ ዓይነቱ 
ሰው የአሴሲ ፍራንሲስ ነበር ፡፡ ለተወሰነ ጊዜ በእውነት ስኬታማየነበረ ቢሆንም በመጨረሻ ግን ሥራው በሮማውያን የሥልጣን ተዋረድ ተተካ ፡፡ 
የዓለማዊ ህይወቱን እርግፍ አድርጎ የጣለው የሊዮንስ ፒተር ዋልዶ ጌታ እግዚአብሔርን በማገልገል ላይ በጣም ንቁየነበረ እና ብዙዎችን ወደ እርሱ 
ያቀረበነዉ። እርሱ ግን በሥራው ተስተጓጉሎ በሊቀ ጳጳሱ ተባረረ ፡፡ የምእራቡም ሆነ የምስራቅ ቡድኖች በመካከላቸው እስከዚህ ዘመን ድረስ 
በቅዱስ ቃሉ ብርሃን ሲመረመሩ መልእክተኛ ሊሆን የሚችል ሰው አልነበራቸውም ፡፡ ሆኖም በብሪታንያ ደሴቶች ውስጥ በቃሉ እና በድርጊቱ 
የእውነት ፈተና ሊቆሙ የሚችሉ ሁለት ወንዶች ነበሩ ፡፡ እነሱ ቅዱስ ፓትሪክ እና ቅዱስ ኮሉምባ ነበሩ። መልእክተኛ የመሆን ከፍተኛዕጣ የደረሰበት 
ግን ለቅዱስ ኮላምባ ነበር።

ወደ ትያጥሮን ዘመን የተላከው መልእክት የቅዱስ ኮሉምባ ቢሆንም ፣ የቅዱስ ፓትሪክ ሕይወት ለእኛ ምሳሌ እንደ ምሳሌ መስጠቴ እንዲሁም 
ቅዱስ ፓትሪክ ከእሷ በላይ ነው ከሚለው የሮማውያን አባባል ውሸት እንድናገር እፈልጋለሁ ፡፡ ቅስት ፓትሪክ የተወለደው በሴኔ ወንዝ ዳርቻዎች 
ቦናናል በምትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ ለቅዱስ ማርቲን እህት ነው ፡፡አንድ ቀን ከወንድሙ እህቶቹ ጋር በባህር ዳርቻ ላይ እየተጫወተእያለ የባህር 
ወንበዴዎች ሦስቱን ሶስቱን ሰረቁ ፡፡

እህቶች የት እንደሄዱ ማንም ማንም አያውቅም ፣ ፓትሪክ (ስሙ ሱኩራት)ግን በሰሜን አየርላንድ ለሚገኘው አለቃ ተሽ wasል ፡፡ የእሱ 
ኃላፊነት ለአሳማዎቹ አዝማሚያ ነበር። ይህንን ለማድረግ ውሾችንአሠለጠነ ፡፡ ውሾች በደንብ የሰለጠኑ ከመሆናቸው የተነሳ ብዙ ሰዎች ለመግዛት 
ከሩቅ እና አቅራቢያ ይመጣሉ። በብቸኝነትነቱ ወደእግዚአብሔር ተመለሰ እናም ዳነ ፡፡ከዚያ ለማምለጥ እና ወደ ወላጆቹ መመለስ አስቸኳይ ፍላጎት 
መጣ። እንደ አሰልጣኝነቱ ያለውን ችሎታ በጥሩ ሁኔታ እንዲጠቀም የሚያደርግ ዕቅድ አውጥቷል ፡፡ እስኪያዘዘው ድረስ ውሾች በእሱ ላይ እንዲተኛ 
እና ሰውነቱን በጥንቃቄ እንዲሸፍኑ አስተምሯል ፡፡

ስለሆነም አንድ ቀን ባለቤቱ ብዙ ውሾችን ሲሸጥ ፓትሪክ የጥቅሉ መሪ ካልሆነ በስተቀር ውሾች ወደ ጀልባው እንዲገቡ አዘዘ ፡፡ ከዚያ 
ሚስጥራዊ ምልክት የሰጠበት ፓኬጅ መሪ ሮጦ ወደ መርከቡ ለመግባት አሻፈረኝ አለ ፡፡ ጌታው እና ገtheው ውሻውን ለማግኘት ሲሞክሩ ፓትሪክ 
ወደ ጀልባው ውስጥ በመግባት ውሾች እንዲሸፍኗቸው ምልክት አደረገላቸው ፡፡ ከዚያም የታሸገ መሪውን በጀልባው ላይ እና በላዩ ላይ አመጣ ፡፡ 
ፓትሪክ የትም ቦታ ስለማያገኝ ገyerው ጀልባ ላይ ተነስቶ ወደ ባሕሩ ሄደ።

ፓትሪክ ወደ ኋላ ለመመለስ በጣም ሩቅ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ፓትሪክ ለውሾች እንዲነኮሱ ያደረጋቸው ሌላ ምልክት ሰጣቸው ፡፡ ከዚያም 
ወጥቶ ለሻለቃው በቤቱ ዳርቻ ላይ ካላስቀመጠው በቀር ውሾቹ ብጥብጥ እንዲጠብቁ እንዲሁም መርከቡን እንደሚወስድ ነገረው ፡፡

ሆኖም ካፒቴን ክርስቲያን ነበር ፣ የልጁንም ወሬ ሲሰማ በደስታ ወደ ቤቱ ዳርቻ አወጣው ፡፡ እዚያም ፓትሪክ ወደመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
ቤት ሄዶ በብዙዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ ጌታዎችን በማሸነፍ በእግዚአብሔር ቃል እና በእግዚአብሔርኃይል ወደ አየርላንድ ተመለሰ ፡፡ መቼም 
ቢሆን ወደ ሮም አልሄደም ወይም በየትኛውም ጊዜ በሮሜ ተልእኮ አልሰጠም ፡፡ የጉዳዩእውነታው ሮም በመጨረሻ በደሴቲቱ ላይ አቋራጭ ቦታ 
ሲይዝ እና ጊዜው አመቺ መሆኑን ባዩ ጊዜ በቅዱስ ፓትሪክ ዘመን ወደ ጌታከመጡት ከቀድሞው ቡድን በላይ የሆኑትን ከ 100,000 በላይ 
ክርስቲያኖችን ገድለዋል ፡፡

የቅዱስ ፓትሪክ ከሞተ ከ 60ዓመታት ገደማ በኋላ ኮሉምባ የተወለደው በሰሜን አየርላንድ በካውንቲ ዶንጋል በሰሜን አየርላንድ ለፋራ 
ንጉሣዊ ቤተሰብ ነበር ፡፡ እርሱ እጅግ የተከበረ ፣ የተቀደሰ ምሁር ፣ አብዛኞቹንየመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ለማስታወስ የቻለ ነው። እግዚአብሄር 
እሱን በሚሰማ ድምጽ ሚስዮናዊ እንዲሆን ጠራው ፡፡ የእግዚአብሔርን ድምፅ ከሰማው በኋላ ምንም ነገር ሊያግደው አልቻለም ፣ እናም ተዓምራዊ 
አገልግሎቱ በርካታ የታሪክ ምሁራን ከሐዋርያት ጎን እንዲያከብሩት አድርጓቸዋል ፡፡ ከተፈጥሮአዊ ምልክቶች ጋር በተያያዘ አገልግሎቱ እጅግ ታላቅ 
ነበር ፣ የተወሰኑ (በተለይም የሮም ተማሪዎች) ፣ ሂሳቡ የተጋነነ ነው ብለው ያስባሉ።

በመጀመሪያዉ የሚስዮናዊ ጉዞው ወደደረሰበት ከተማ ወደ የመግቢያ ቅጥር ሲቃረብ በሮቹ ተዘግተዉ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባና 
ዉስጥ ላሉት ሰዎች ገብቶ መስበክ እንዲችል እግዚአብሔር እንዲፈቅድለት ድምፁን ከፍ አደረጎ ጸለየ ፡፡ እርሱ ግንሲጸልይ የአስማተኞቹ 
አስማተኞችእርሱን ለማደናቀፍ በመንጫጫትድምጻቸዉን ከፍ አድርገዉ ጮኹ ፡፡ ከዛ አንድ መዝሙር መዘመር ጀመረ ፡፡ እየዘመረ እያለ ፣ 
እግዚአብሔር የክብሩን ድምጽ በጣምእንዲበዛ በማድረግ የአሕዛብን ጩኸት ጠራ ፡፡ በድንገት በሮች በገዛ ፈቃዳቸው ተከፈቱ ፡፡ ወደ ዉስጥ ገባና 
ብዙዎችን ለጌታማረከ፡፡

በሌላ ወቅት ደግሞ እሱ ከመንደሩ ተባሮበመዉጣት ላይ እያለ የሻለቃው ልጅ እስከ ሞት ድረስ በድንገት ታመመ ፡፡ ቅዱስ ኮሉምባም በፍጥነት 
ተፈልጎ እንዲገኝ ተደረገ ፡፡የእምነትን ጸሎት ሲፀልይ ልጁ ወዲያውኑ ተፈወሰ ፡፡ ከዚያ መንደሩ የወንጌል ሥራ ይሰራበት ዘንድ በሯ ተከፍተ፡፡

በኮሉምባ እና የወንጌልአጋሮቹ የተሰበከው ንጹህ ወንጌል በመላው ስኮትላንድ በመሰራጨት ወደ እግዚአብሔርእንዲዞር ተደረገ፡፡ ወደ 
አየርላንድ እና ወደ ሰሜን አውሮፓም ተሻገረ ፡፡ ወንጌልን ለማስፋፋትየተጠቀሙበት መንገዱ ምናልባትም አሥራ ሁለት ሰዎችበመሪ ስር ሆነዉ ወደ 
አዲስ አካባቢ የሚገቡበት እና በጥሬው ማዕከላዊየወንጌል ከተማ የምትሆን በመገንባትነዉ ፡፡ ከነዚህ አስራ ሁለት ሰዎች መካከል አናጢዎች ፣ 
አስተማሪዎች ፣ ሰባኪዎች ወዘተ የመሳሰሉትይገኙበታል ፣ ሁሉም በቃሉ እና በቅዱስ ኑሮ የሚኖሩሰዎች ናቸዉ ፡፡ ይህ ትንሽ ቅኝ ግዛትበቅጥር 
ተተክሎ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ይህ ቅጥር በተማሪዎች እና በቤተሰቦቻቸው በገዛ ቤታቸው ፣ ቃሉን በመማር እና ወጥተውጌታን እንደ ሚስኦኖች ፣ 
መሪዎች እና ሰባኪዎች በሚያገለግሉ ተከበበ ፡፡ በተሻለ ሁኔታ እግዚአብሔርን ለማገልገል ሲሉ ወንዶቹ አላገቡምነበር ፡፡ ከመንግስት ዕርዳታ ነፃ 
ሆነዋል ፣ እናም በዚህ መንገድ ከፖለቲካ ውስጥ አልገቡም ፡፡ በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ጥቃትከመሰንዘር ይልቅ እውነቱን ያስተምራሉ ምክንያቱም 
እግዚአብሔር ለእነሱ ያስቀመጠውን ዓላማ ለማሳካት እውነት ዋና መሳሪያ መሆኑን ስለሚያዉቁ እዉነትን ብቻ አስተማሩ፡፡ እነሱ ከሮማውያንሙሉ 
በሙሉ ነፃ ነበሩ ፡፡



4የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ቅዱስ ኮሉንባ በ Hy(ደሴት ከስኮትላንድ በስተ ሰሜን ጠረፍ) ላይ የታላቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መስራች ነበር። ወደዚያ በሄደበት 
ጊዜ ደሴቲቱ ለእነዚህ ሁሉ የሚሆን በቂ ምግብ ማግኘት አትችልም ነበር ፡፡ ኮሉምባ ግን በአንደኛው እጅ ዘርን ዘራበሌላኛዉ እጁ ዘርግቶ እየጸለየ ፡፡ 
ዛሬ ደሴቲቱ በዓለም ላይ በጣም ለምለምከሆኑ ደሴቶች አንዱ ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ-ተኮር ከሆነችዉ ከዚህ ደሴት ጥበብ እናየእግዚአብሔር ኃይል 
የተሰጡ ታላላቅ ምሁራን ተነሱ።

የዚህን ታላቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ታሪክ እና ያከናወናቸውን ድንቅ ሥራዎች ሳነብ ፣ ፓፒስን ኃይል ወደ ሁሉም ለማምጣት የሚጓጓ ፣ እና 
በመጨረሻም እነዚህን ተልዕኮ መስኮችእንዲረክሱ እና እውነት እንዲጠፋመደረጉን በማየቴ ልቤ ያዝናል ፡፡ ኮሉምባእንደተናገረዉ፡፡

ሰላምታ

ራእይ 2:18,

“ በትያጥሮንምወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ ዓይኖች ያሉት በእቶንም 
የነጠረ የጋለ ናስየሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል፦”

ስለ ትያቲያጥሮን ዘመን የእግዚአብሔር መገለጥ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ነው ፡፡ አንድ ጊዜ በስጋው ቀናት የሰው ልጅ በመባል 
ይታወቃል ፡፡ ከዛጊዜ በኃላ ግን በሥጋ እንደ ሆነ አይታወቅም። እሱ ሁሉንም ትንቢቶች በራሱ ላይ የሰበሰበ የሰው ልጅ ታላቁ ነቢይበመሆን ብቻ 
አይታወቅም ፡፡ አንድያ ልጅ በአባቱ እቅፍ ተመልሷል ፡፡ አሁን ከትንሳኤ ኃይል በኋላ እናውቃለን። ተነስቷል እናም ታላቅ ኃይሉን ወደ ራሱጠቅልሎ 
ወስዷል እናም ከሁሉም በላይ ከምንም በላይ ክብርእና ምስጋና ሆኗል ፡፡ ክብሩን ለሌላ አያጋራም ፡፡ በቤተክርስቲያን ላይ ያለውመሪነት ለማንም ሰው 
አይሰጥም ፡፡

በትያጥሮን ተመለከተ ፣ እናም በዚያች ከተማ እና በዚያች በአራተኛው ዘመንቤተክርስቲያን ለእርሱ ብቻይገባ የነበረዉ ክብር ለሌላ እንደተሰጠ 
ተመለከተ ፡፡ አፖሎ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ፣ እርሱ ብቻ የአብ አንድያ ልጅ ሆኖ ሲያይ ፣ ዐይኖቹ በቁጣ እና በፍርድ እሳት 
ይነድዳሉ።የቤተክርስቲያኑ አባላት እንደ እግዚአብሔር ልጅ (የዙስ ልጅ አፖሎ) አረማዊ አምላኪዎች ያሉበት ፣ በመንግሥቱ ኃይል ተደግፈው የሰው 
ልጅን ለመምራት ከፍ ከፍ ለማድረግ በቲያጥሮንቤተክርስቲያን ዘመን ላይ ምንኛ አስፈሪቁጣ እና ፍርድ ያደርጋል፡እርሱ በትክክል የተመለከተዉ ይሄን 
ነዉ፡፡ በፀሐይ አምላክ (አፖሎ) ሥነ ሥርዓቶች ላይ በመመሥረት ሙሉ በሙሉ የጣዖት አምልኮ የተጠመቀችው የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን 
ቤተክርስቲያንንከፖለቲካ ጋር ባደረገችዉ ጋብቻ አማካይነት አንድን ሰው ወደ ትክክለኛው አምላካት (ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት) ከፍ ከፍ አድርጋለች ፡፡ 
ለቶማስ አኳይንያስ እና ለአለርዮስ ፔላጊየስ አቀናጅተው እንዲህ ብለዋል: -“ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሱ እሱን የሚመለከቱት በመንፈሳዊው ዓይን 
የሚመለከቱትእንደ አንድ ተራ ሰው ሳይሆን እንደአምላክ ነው። ለሥልጣኑ ምንም ገደቦች የሉም ፡፡ እሱ ትክክልየሆነዉ ምን እንደሆነ መመስከር 
ይችላል እናም እሱ ተገቢ ሆኖ ካየው ከማንኛውምሰዉ መብታቸውን ሊወስድ ይችላል ፡፡

ይህ ሁለንተናዊ ስልጣን መጠራጠር ከድነት ወደ ሞት ይመራል። የቤተክርስቲያን ታላላቅ ጠላቶች የእውነተኛ ታዛዥነትን ቀንበር የማይለብሱ 
መናፍቃን ናቸው።

“ አንድእግዚአብሔር አለና፥ በእግዚአብሔርና በሰውም መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ፥ እርሱም ሰው የሆነ 
ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ”

I ጢሞቲዮስ2:5.የሮማ ሊቀ ጳጳስ ግን ቃሉን ቀይረውታል ፡፡ እንዲህአድርገዉ ፣ “በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አንድ አስታራቂ” ነው 
ያለዉ (በሰዎች መካከልግን አይደለም) በማለት ፡፡ ስለዚህ አሁን በአማላጁ እና በሰዎች መካከል መካከለኛ ሆኖያስታርቃል ፡፡ ነገርግን ከወልድ በቀር 
ሌላ አስታራቂ የለም ፡፡ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱመዳን ያለዉ በሮማ ቤተ ክርስቲያን ነዉበማለት ያውጃሉ። በእግዚአብሔር ልጅ በኩል ካልሆነ በስተቀር 
መዳን የለም ፡፡ ዓይኖች በኃይለኛ የፍርድ ውሳኔ ቢነዱ ምንም አያስደንቅም ፡፡ እግሮች እንደ ዱቄት ጥሩ ናስ ናቸው እናም እሱ የዓለምን ክፉ 
መንግስታት እና አቧራ ይረግጣል ፡፡ ለእነዚያ ጠንካራ ናስ እግሮች እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ፡፡ እነሱ ስለእኛ ፍርድን አልፈዋል ፡፡ እነሱ አሁን 
ላገኘነው ነገር መሠረትችን ናቸው ፡፡ በእርሱ መታወቅ ችለናል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ፡፡

የእግዚአብሔርን ልጅ የካደ እና ራሳቸውን ክርስቲያን ብለው በሚጠሩት ሁሉ ላይሞትን ያወጀዉ የመሐመዳዊያን መነሳት ንቅናቃየጀመረዉ 
በዚህ ዘመን ነበር ፡፡

ሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያውን ሁሉን ቻይ የሆነውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የጣሰች እና በፍጥነት ሁለተኛውንም ትእዛዝ በመጣስ 
ጳጳሷን በኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ ላይ በማስቀመጥ እና የጣዖት አምልኮን በማስተዋወቅእኒዚህ ጣኦታትትን የሚቃወሙ ሁሉ የሞትቅጣት ይቀጣሉ 
እስከማለት ድረስ ሁለተኛውን ትእዛዝ ማፍረስ የተጀመረው በዚህ ዘመን ውስጥ ነበር ፡፡ ምስሎቹን በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ቦታየተሰጣቸዉን ሲሆን 
በእንግሊዝ ቴዎዶራንጉሰ ነገስቲት ብቻ ከ842 እስከ 867 ከ100,000 በላይ ቅዱሳን ከቁጥጥራቸው የተነሳ ምስሎችአያስፈልጉም በማለታቸዉ ብቻ 
ተገደሉ ፡፡

በእርግጥ ይህ ዘመን ንስሐ መግባት ወይም ሁሉንም ማጣት አለበት። የክብሩ ጌታቆሞ አለ ፣ እግዚአብሄር አምላክ - ቃሉ ተጥላል ፣ 
ማንነቱተጥላል ፣ ግን የሰው እጆችና የሰዎች ልቦች እሱን ሊያስወግዱት አይችሉም ፡፡ ይክዱ ፤ እርሱ ታማኝ ነው ፡፡ “ትንሻ መንጋ አትፍሪ ፤ 
መንግሥቱን ይሰጣችሁዘንድ የአባታችሁ መልካምፈቃድ ነው ፡፡ ከነሐስ እና ነበልባል ዓይኖች ጋር በመጣሁ ጊዜ እመልሳለሁ ፡፡ ፍርዴ የእኔ ነው ፣ 
እከፍላለሁ ይላል እግዚአብሔር ፡፡

አይምሮሎጂ

ራእይ 2:19,

“ ሥራህንናፍቅርህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግሥትህንም ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ 
አውቃለሁ።”

እዚህ ጋር ተመሳሳይየሆነ አንድ ዓይነት የመግቢያ አስተያየቶች እናገኛለን ፣ “ሥራህን አውቃለሁ” ፡፡ የእግዚአብሔር ልጅ ፣ ራሱ “ስለ ሥራው



5የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

እመኑኝ” አለ ፡፡ በምድር በነበረበት ጊዜ በገዛ ሥራዎቹ ላይ አፅንኦት ሰጥቷል ፡፡ በእርሱ ላይ እምነትን ለማነሳሳት የሠራቸው ሥራዎች 
በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው ፡፡ የአገልግሎቱ ትልቅ ክፍል ነበር።ቅዱስ መንፈሱ በሐዋሪያው ጳውሎስ እንዲህ አለ ፡፡

“እኛ ፍጥረቱነንና፤ እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ 
ተፈጠርን።”

ኤፌሶን2:10.

እነዚህ ሥራዎች ጳውሎስ “በእርሱ የተፈጠሩ” ብሎ የገለጸውን የርሱን ግንኙነት ለማሳየት ስለሚያሳዩት በእርሱ ላይ እምነትን ለማነሳሳት ነዉ 
፡፡

አሁን ሥራዎች ለደህንነታችን በእግዚአብሔር ላይ እምነትን አይተኩም ፡፡ ሥራዎች ግን በእርሱ ላይ የተቀመጠውን እምነታችንን ያሳያሉ ፡፡ 
መልካም ሥራዎች አያድኑህም ፣ ነገር ግን ከሚድነውሰዉ ሕይወት ለጌታ እንደ ፍሬ ይወጣሉ ፡፡ በጥሩ ሥራዎች አምናለሁ ፡፡ ሰው ባይድንም እንኳን 
መልካም ስራዎችን መሥራት እና አቅሙ የሚፈቅደውን ማድረግ አለበት ፡፡ በእግዚአብሔር ፊት መጥፎ የሆነው ነገር ሰዎች ክፋትን እየሰሩ ከዚያ 
በኋላ የጌታ ፈቃድ አድርጎመቁጠርን ነው ፡፡ ጳጳሳትና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትና የሮማውያን የሥልጣን ተዋረድ እንዲህ ያደርጉ ነበር። እነሱ እየገደሉ ፣ 
እያጠፉ ነበር እንዲሁም በጌታ ስም ሁሉ ክፋትን ይፈጽሙ ነበር። መትኸፍቅዱሽ በትክክል ከሚያስተምሩት ቃል ጋር ተቃራኒ በሆነ መንገድ ይኖሩ 
ነበር ፡፡ በዚያ ክፉ ቀን እነዚያ እውነተኛ አማኞች ሁልጊዜ መልካም ሲያደርጉ በጨለማ ቦታ እንደ ብርሃን አንጸባርቀዋል ፡፡ ለሚረገሟቸዉየበረከትን 
ቃል መለሱ ፤ ብዙዎችም ቢሞቱም እንኳ እግዚአብሔርን ያከበሩ ዘንድ እውነተኛውን ነገር አደረጉ።“

በዚህ ቁጥር እርሱ የተለወጠ ሕይወት በመኖራቸው ምክንያት ልጆቹን እያመሰገናቸው ነው ፡፡ ሥራዎቻቸው በውስጣቸው አዲስ መንፈስ 
እንዳለ መሰከሩ ፡፡ ሰዎች መልካም ስራዎቻቸውን አይተው እግዚአብሔርን አከበሩ ፡፡ አዎን ወደጄ ሆይ ፣ ክርስቲያን ከሆንክ ትክክለኛውን ነገር 
ታደርጋለህ ፡፡ ሥራዎችህ ልብህ ትክክለኛ መሆኑን ያሳያሉ ፡፡ እናም እርስዎ የሚያለብሱት ነገር አይሆንም ፣ እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ማንም 
ሲያይዎት ፈቃዱን ይፈጽማሉ ፣ እና ሕይወትዎን ዋጋን የሚያስከፍልም እንኳን ቢሆን ፈቃዱን ያደርጋሉ ፡፡

ፍቅርህን ፣ አገልግሎትህን ፣ እምነትህን እና ትዕግሥትህን አውቃለሁ ፡፡ “ ፍቅር በ ‹ሥራዎች› እና በ ‹አገልግሎት› መካከል መደረጉን ልብ 
ይበሉ ፡፡ ያለፍቅር ሥራችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የላቸውም ፣ አገልግሎታችንም እንዲሁነዉ ፣ ያ ለእሱ ትክክለኛ ቦታ ነው ፡፡ ጳውሎስ 
ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲናገር ”ያለ ፍቅር እኔ ምንም አይደለሁም ፣ የማደርገውም ሁሉ ጥቅም ከሌለው በቀር ምንም ትርፍ የለውም“ ብሏል። አሁን 
እነዚህ አማኞች ለመዳን መንገድ ወይንም በሰዎች ዘንድ ለመደነቅ በሚሰራው ኒቆላዊ ክፍል ውስጥ እንዳልነበሩ እዚህ ማየት ይችላሉ ፡፡ ሥራቸውን 
ያከናወኑት በልባቸው ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ከውጭ በተወረደው የእግዚአብሔር ፍቅር አማካይነት ነው ፡፡ በልባቸው ውስጥ የነበረው ፍቅር 
እግዚአብሔር ለራሱ ያለው ፍቅር ነው ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ ፣ ”ሰዎች ሁሉ እኔ ደቀ መዝሙሬ እንደሆናችሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር እንዲኖራችሁ 
በዚህ ያውቃሉ ፡፡“ የጥንቶቹን ክርስቲያኖች ሕይወት የተመለከቱ ፓጋኖች ”እንዴት እርስ በርስ እንደሚዋደዱ ይመልከቱ“ አሉ ፡፡

ዮሐንስ እንዲህ ብሏል

“ፍቅር ያለው ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወል ዷል።”

ኛ ዮሐንስ 4 ፡7

እዚህ ማስጠንቀቂያ መስጠት እፈልጋለሁ ፡፡ ስለ መጨረሻው ዘመን የሚናገረው ስለ ብዙዎች የ በአመጻቸዉምክንያት ፍቅር የሚቀዘቅዝ 
እንደሚሆን ነዉ፡፡ በሎዶቅያ ፣ ወይም በመጨረሻው ዘመን ፣ ራስን መውደድ እና ለቁሳዊ ነገሮች ያለው ፍቅር የእግዚአብሔር እውነተኛ ፍቅር ቦታ 
ወስዳል ፡፡ በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት ከኃጢአት ኃይል መራቅ አለብን ፡፡ የመጨረሻዉዘመን መንፈሱ የሚያሳድረዉንውጤት ስላልተገነዘበ ብዙዎች 
በጣም እየታገሉ ናቸው ፡፡ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት እና ህይወታችን በፍቅሩ እንዲሞላበት ጊዜው አሁን ነው ፣ ወይም ደግሞ 
የመጨረሻዉዘመን ቤተክርስቲያን ቅዝቃዛነት ይሰማናል ፣ እናም ብቻውን ሊረዳን የሚችልን የእግዚአብሔር እውነት እንቃወማለን።

በእነዚያ የጨለማ እና አስፈሪ ዓመታት እውነተኛው ወይን ለአምላክ እና ለወንድሞች ፍቅርን ይዛ ነበር ፡፡ ስለ እግዚአብሄር አዝዛቸዋል ፡፡

አገልግሎትህን አውቃለሁ። ኢየሱስ “ከሁሉም የሚበልጠው ለሁሉ አገልጋይ ነው” ብሏል ፡፡ አንድ ጠቢብ ሰው ስለዚህ አባባል የሰጠው 
አስተያየት ነበር ፡፡ እሱ እንዳለው ፣ “የዚያ አምባገነንነትን እውነተኝነት የሚያረጋግጥ ታሪክ ብቻ ነው።” ያ ሰው ትክክል ነበር ፡፡ ሁሉም የታሪክ 
ታላላቅ ሰዎች ሁሉ ባሪያዎች ናቸው ፡፡ እንዲያገለግሉ የጠየቁ ፤ እነዚያ ጨቁነው ፡፡ ሁልጊዜ ጭንቅላታቸውን ለመያዝ የሚሹ ሁሉ በሀፍረት ወደቁ። 
በጣም ሀብታሞችም እንኳ ሀብታቸውን በትክክል ካልተጠቀሙበት እግዚአብሔርን ያወግዛሉ ፡፡ ግን ወደ ታሪክ ተመልከቱ እናም እውነተኛው ታላቅ 
ሰዎች ሌሎችን ያገለገሉ ነበሩ ፡፡ ታሪክ ለተሰሩት ብዙዎችን በጭራሽ ሊቀበል አይችልም ፣ ግን ለሌሎች ብዙ ያከናወኑትን ለዘላለም ያወድሳሉ ፡፡

አሁን ይህንን እኛ በራሳችን ላይ ተግባራዊ እናድርግ ፡፡ የሰው ልጅ ለማገልገል እንጂ ለማገልገል እንዳልመጣ እንዲሁ እኛም ያንን ምሳሌ 
መከተል አለብን ፡፡ በሐዋርያቱ እግር ስር እራሱን እንደደፋ እና የደከሙ እና የቆሸሹ እግሮቻቸውን እንዳጠበእንመልከት ፡፡ እኔአሁን የማደርገዉን 
አታውቁም ፣ ግን በኋላ ታውቃላችሁ ፡፡ እኔ እያደረግሁ እንዳለሁ ግን እናንተ ደግሞ እንዲሁ ማድረግ አለባችሁ ፡፡ “ እግዚአብሄር እሱን ከፍ 
ወዳለው ከፍታ ከፍ ሊያደርገው ዘንድ አገልጋይ ሆነ ፡፡ እናም አንድ ቀን በቅዱሳኑ ፍርድ ውስጥ ”መልካም ፣ መልካም እና ታማኝ አገልጋይ ፣ ወደ 
ጌታ ደስታ ግባ“ የሚለውን የሚለውን እንሰማለን ፡፡ አገልጋይ መሆን ከባድ ነው ፡፡ እነዚያ የሚጠፉትእና ለሌሎች እራሳቸዉንየሰጡት ግን አንድ ቀን 
ከእርሱ ጋር በዙፋኑ ላይ ይቀመጣሉ ፡፡ ይህ ሁሉ የተገባዉነው ፣ እንግዲያውስ ፡፡ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ጌታው ድረስ እንስራ ፣ 
ስለ እርሱ አስደናቂ ፍቅሩ እና እንክብካቤው ሁሉ እንናገር ፣ እናም ሕይወት ሁሉ ሲያልቅ ፣ ሥራችንም ሲከናወን ፣ እና ጥቅልል እስከዚህ ድረስ 
ይባላል ፡፡ እዛ እገኛለሁ ፡፡ ”

እምነትህን አውቃለሁ ፡፡ አሁን ግን በጴርጋሞስ ወዳለው ቤተ ክርስቲያን እንዳደረገው እዚህ አለ ፣ “እምነቴን ይይዛሉ” ፡፡ አሁን ስለ እምነቱ 
እየተናገረ አይደለም ፣ ግን እርሱ ስለ ታማኝነት እያመሰገናቸው ነው ፡፡ እርሱ እንዳለውም እርሱ ትዕግሥታቸውንም ጠቅሷል ፡፡ አሁን ታማኝነት እና 
ትዕግሥት አንድ ላይ ሆነዋል።

በእውነቱ በእውነቱ ትዕግስት የታመነ ውጤት ነው ፣ በያዕቆብ 13 ላይ እንዲህ ይላል ፡፡



6የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

“የእምነትህ ሙከራ ትዕግሥትን ይሠራል።”

ትዕግሥት ለማግኘት የሚያስችል ሌላ መንገድ የለም። በእምነታችን ሙከራ መምጣት አለበት።

ሮሜ 5: 3,

“መከራ ትዕግሥትን ይሠራል።”

በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እና 4 ላይ እግዚአብሔር ይህንን ትዕግሥታችንን አፈፃፀም እንዴት ይመለከተዋል ፡፡

“ነገር ግን ፍፁም እና ምንም ሳታጡ ብትሆኑ ትዕግስት ፍጹም ሥራዋ ይኑር።”

የእግዚአብሔር ፍቃድ ፍጹም ነው ፡፡ ፍጽምና ደግሞ እግዚአብሔርን መጠበቅ እና እግዚአብሔርን መጠበቅ ትዕግሥት ነው ፡፡ ይህ የባህሪ 
እድገት ሂደት ነው ፡፡ እግዚአብሔር እነዚህን የጨለማ ዘመናት ቅዱሳን ምን ያህል ከፍ አድርጎ አመስግኗቸዋል ፡፡ እንደ በጎች ታጋሾች ወደ ታረዱ ፣ 
በፍቅር ፣ በታማኝነት እግዚአብሔርን አገልግለዋል። ያ ከህይወታቸው የፈለጉት ለጌታቸው ትክክለኛ አገልግሎት ነው ፡፡ ሽልማታቸው ምንኛ ታላቅ 
ነበር ፡፡

“ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ”

ይህ በእርግጥ አስደናቂ ነው ፡፡ በየዘመናቱ ጨለማ ሲጨምር ፣ የሰማዕታት ክብር በየቀኑ እየጨመረ ሲሄድ ፣ የበለጠ ጠንክረው እየሠሩ ፣ 
የበለጠ አገልግለዋል ፣ እምነታቸውም ጨምሯል ፡፡ የኤፌሶን ዘመን ፍቅር መቀየሩ ምንኛ አሳዛኝ ነበር ፡፡ በሌላም ዘመን ስለነበረው ፍቅር መጨመሩ 
ምንም አይናገርም ፣ ነገር ግን በዚህ ዘመን ፣ በየትኛውም የጨለማ ዘመን በጨለማ ውስጥ ይበልጥ ያገለግሉት ነበር ፡፡ ይህ ትምህርት ነው ፡፡ ለጌታ 
ያለው እንደዚህ ያለ ደግነት ያለው የአገልግሎት ፍቅር በጌታ ፊት የሚያቆም ሌላ ነገር የለም ፣ ነገር ግን እየጨመረ የሚሄድ ነው። ምስጢሩ ይህ ነው 
፡፡ ጠላታችን ወደ ጌታ የምናቀርበውን አገልግሎት ለማደናቀፍ ይሞክር - ምላሻችን ግን አገልግሎታችንን መጨመር ነው። ደካሞች በፍርሀት ሲያለቅሱ 
የድል ጩሀት መጮህ ያንጊዜ ነዉ፡፡

“ ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛውእንዲበዛ አውቃለሁ::”

ቀደም ሲል እንደተናገርነው ይህ ዘመን የጨለማ ዘመን ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም እሱ በእርግጥ በታሪክ ሁሉ በጣም የጨለመበት ጊዜ ነበር 
፡፡ በተሃድሶው ካልሆነ በስተቀር ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ “ክርስቶስፋንታ ተተኪ” አድርጎበሚቆጥረዉ ማለትም በቤተክርስቲያንና በዓለም ላይ 
የበላይነት ያለው “የክርስቶስ ተቃዋሚ” ነው የሚሉት የሊቀ ጳጳስ ኢኖሰንት III ዕድሜ ነው ባስተላለፈዉ ትእዛዝ የብዙሃንደም የፈሰሰው ፡፡ ይህ 
የጋለሞታዎች ደንብ የሆነው የፎርኖክሺን ዘመን ነበር። ሳጋሪየስ ሦስተኛው እመቤት ነበራት እናም “የሊቀ ጳጳሱን የመዘምራን እና የምሽቱ ልጆች 
ሞልተው የሊቀ ጳጳሱን ቤተ መንግስት የወንበዴዎች ዋሻ” አድርገውታል ፡፡ አንስታሲየስIII ለሶባሪየስ እመቤት በነበረው ማርሮሲያ ተገደለ ፡፡ ጆን 
XIየማራዚያ ሕገ-ወጥ ልጅ ነበር ፡፡ ጆን አሥራ ስድስተኛ የማሮዝያ የልጅ ልጅ ሲሆን “መበለቶችን እና ደናግልን በመተላለፍ በሴቷ ተቆጥቶ በነበረው 
ዝሙት ምክንያት ተገደለ ፡፡” ለሁለት ሊቃነ ጳጳሳት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት (ፓፒል ስሚዝ) ዕድሜ ነበር (አንደኛው ከአቪንጎን እና ሁለተኛው ከሮም 
የሚገዛው) የተረገመ እና እርስ በእርሱ የሚዋጋ ፡፡ እነዚህ ጳጳሳት ሥነ ምግባር የጎደለው የጾታዊ ድርጊቶች ብቻ (ሕገ ወጥ የሆኑ ልጆችን 
በመውለዳቸው ፣ ሥነ ምግባር የጎደለው ድርጊት በመፈጸማቸው ወዘተ) ላይ ብቻ ሳይሆን የክህነት መሥሪያ ቤቶችን ለከፍተኛ ጨረታ በመሸጥ 
ጥፋተኞች ነበሩ ፡፡

ብርሃኑ በጭካኔ በሚያንፀባርቅበት ዘመን ነበር ፣ ነገር ግን ጥቂቶች አማኞች ጨለማው እስከሚጨርስበት ጊዜ ድረስ ጥቂት ምእመናንብቻ 
በበለጠ ተግተው ነበር ፡፡ የጉልበት ሥራቸው በጣም ከመሟጠጡ የተነሳ ለመጪው ተሃድሶ መንገዱን አወጡ። ስለዚህ ቃሉ ያንን ዘመን አስመልክቶ 
፣ “ያንተ የመጨረሻ (የዘመን መጨረሻ) ሥራዎች ከበፊቱ የበለጡ ናቸው” ፡፡

ትያጥሮን የሚለው ቃል “ቀጣይነት ያለው መስዋእት” መካከል የተለያዩ ትርጉሞች አሉት ፡፡ በብዙዎች ዘንድ ይህ ስለ ክርስቶስ መስዋእትነት 
የሚቀርብ የቅዳሴ አጠቃቀምን በተመለከተ ብዙዎች የተነገረ ትንቢት ነው ተብሎ ይታመናል ፡፡ ያ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ፣ ግን እሱ ደግሞ ምናልባት 
በእውነተኛ የጌታ አማኞች የሕይወት እና የእለት ተእለት ርምጃ ማለት ሊሆን ይችላል ፡፡

በእርግጥም እነዚህ የቲያጥሮን ቅዱሳን በቅዱስ መንፈስ እና በእምነት የተሞሉ ፣ በመልካም ሥራዎች የተፈጠሩ ፣ ውዳሴውን ያሳዩ ፣ 
ህይወታቸውን ለራሳቸው ውድ አድርገው አልያዙም ፣ ነገር ግን ሁሉንም ለጌታ ጣፋጭ መስዋእት አድርገዉሰጥተዋል ፡፡

ነቀፌታ

ራእይ 2:20,

ዳሩ ግን፦ ነቢይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼንም እንዲሴስኑና ለጣዖት የታረደውንእንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን 
ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፤“

አሁን በዚህ ቁጥር ወደ ቁጥር 23እንድትወርዱ እና የያዝኩትን ታላቅ እውነተኛ ማስረጃ እንድንመለከት እፈልጋለሁ ፡፡ ልጆችዋንም በሞት 
እገድላቸዋለሁ ፤ ቤተክርስቲያኖችም ሁሉ አነቃቃ እና ልብን የምመረምር እኔ እንደሆንኩ ያውቃሉ ፡፡ ምንም እንኳን መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዱ 
ዘመን ለሁለቱም እንደ አንድ አንድ ሆኖ ቢናገራቸውም ሁለት አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉበርግጥ ተናግሪያለሁ ፡፡ እዚህ አብያተ ክርስቲያናት 
መኖራቸውን በግልፅ ተገልጿል ፣ እናም በግልጽ እንደሚናገረው ከእነዚያ አብያተ-ክርስቲያናት ውስጥ በግልጽ እንደሚታየው ኩላሊትን እና ልብን 
የሚመረምር እርሱ መሆኑን አያውቁም ፡፡ እርሱ በዚህመልኩ ሊያረጋግጥላቸው ይፈልጋል ፡፡ አሁን ታዲያ ይህንን እውነት የማያውቁ አብያተ-
ክርስቲያናት የትኞቹ ናቸው? በእርግጥ እነሱ የሐሰት የወይን ግንድየሆኑት ናቸዉ፡፡ ምክንያቱም እውነተኞቹ አማኞች በርግጥ ፍርዱ በእግዚአብሔር 
ቤት እንደሚጀምር ያውቃሉ ፣ እናም እግዚአብሔርን የሚፈሩ እንደመሆናቸው መጠን እንዳይፈረደባቸው እራሳቸውን እየፈረዱይኖራሉ ፡፡

ምንም  እንኳን  እነሱ  ሐሰተኛ  የወይንግንድ  ቢሆኑም  እግዚአብሔር  እነዚህን  አብያተ-ክርስቲያናትን  አብያተ  ክርስቲያናትንብሎ  ለምን



7የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ይጠራቸዋል? ዋናዉቁምነገሩ ጉዳዩ ክርስቲያን መሆናቸዉ ነዉ፡፡ እነሱ ግን የመንፈስ ክርስቲያኖች አይደሉም ፡፡ እነሱ የሥጋ ክርስቲያኖች ናቸው ፡፡ 
ስሙን በከንቱ ተሸክመዋል ፡፡ ማርቆስ 7 ፡7 ፣ “የሰውን ትእዛዛት በማስተማር የሚያስተምሩት በከንቱ ነው።በከንቱ ያመልኩኛል” በርግጥም 
ክርስቲያንከመባል ምን ሊባሉ ይችላሉ? የሞሐመድተከታይ መሐመድ ነው ፡፡ የሰዉየዉየኑሮ ሁኔታ ምንም ይሁን ምንም ቁርአን የሚያስተምረውን 
በፅንሰ ሀሳብአስተምህሮት ውስጥ እራሱንእስካስገባ ድረስ ሀይማኖቱ ይህ ነው፡፡

በተመሳሳይ መንገድ አንድ ክርስቲያን ኢየሱስ ከድንግል የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን እስከመሰከረ ድረስ ክርስቲያን ነው፡፡ ክርስቲያን 
(የሰው ልጅ አዳኝ ፣ ወዘተ.) ፡፡ ( በርግጥበሎዶቅያ ዘመን እራሳቸውን ክርስቲያን ብለዉይጠራሉ የእርሱን አምላክነት የመክዳት መብታቸውንግን 
ለራሳቸው ያስቀራሉ፡፡ ይሄንያደረጉት ክርስቲያን የሳይንስ ሊቃውንት ናቸዉ ፣ እንዲሁም ማኅበራዊተኮር ወንጌልንም ሰብኩ ፡፡ ) እንዲህአይነቱ ሰዉ 
ስመ ክርስትይን ሲሆን የቤተክርስቲያኑ አባልብቻ ሆኖ መገኘት ነው ፡፡ እውነተኛ ወይም መንፈሳዊ አማኝ ሊባልአይችልም ፡፡ ያ ዓይነቱ አማኝ 
በክርስቶስ ሥጋ ውስጥ የተጠመቀ እና የእርሱም አባል ነው ፡፡ ሆኖም ግን ፣ በስንዴውጋር አብረዉ የሚበቅሉት እንክርዳዶች ሊወገዱየሚችሉት 
በእግዚአብሔር ጊዜ እና ሰአት ነው ፡፡ ይህ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው ፡፡ ታስረዉየሚቃጠሉበት ቀን ይመጣል ፣ ግን ገና አልደረሰም ፡፡

ስለዚህ መንፈስ ከዚህ የተደባለቀ ቡድን ጋር እየተነጋገረ ነው ፡፡ በአንድ በኩል እያመሰገነ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ይገሥጻል። ለእውነተኛው 
አማኝ ትክክል የሆነውን ነግሮታል ፡፡ በጌታ ፊት ትክክለኛ ሆኖ ለመቆም ሐሰተኛው ወይኑ ምን ማድረግ እንዳለበት አስጠንቅቋል።

ያች ሴት ኤልዛቤል

ሐዋርያው ያዕቆብ ኃጢአት የሚወስድበትን አካሄድ ነግሮናል ፡፡ያእቆብ 1:14-15,

“ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል።

ከዚህ በኋላ ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፤ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች።“

አሁን በቤተክርስቲያን ዘመናት ውስጥ በትክክል ምን እየሆነ እንዳለ የሚያሳይ ስዕል ነው ፡፡ ኃጢአት በስሜታዊነት ከሚመስልነገር እንደ 
ሚጀምር ሁሉ ፣ ለቤተ-ክርስቲያን መሞት የተጀመረው በቀላል ፣ በኒቆላያውያኑ ድርጊቶችነዉ ፡፡ ከተግባሮች ወደ ትምህርቱ ገባ ፡፡ ከትምህርቱ 
የስቴቱን ኃይል እና የጣኦት አምልኮን አካቷል ፡፡ አሁን በዚህ ዘመን ወደራሷ ነብያት (አስተማሪ) ይሄዳል እናም በእሳት ውስጥ እስከሚገቡ ድረስ 
ይጓዛል ፣ በሁለተኛው ሞት በትክክል የሚያበቃበትቦታ ስለሆነ ፡፡

አሁን በዚህ አራተኛ ዘመን ላይ የእግዚአብሔር ጩኸት ሁሉ በዚህች የኤልዛቤል ውግዘት ውስጥ ይገኛል ፡፡ እናም ለምን እንደዚያ ለምን 
እንደወገዛት በትክክል ለመረዳት ፣ ታሪክዋን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መፈለግ አለብን ፣ እና እዚያ ምን እንዳደረገች ካወቅን ፣ በዚህ ጊዜ ምን 
እየተካሄደ እንዳለ እናውቃለን ፡፡

ስለ ኤልዛቤል የተማርነው የመጀመሪያውና እጅግ አስፈላጊው ነገር የአብርሃም ሴት ልጅ አለመሆኗ ወይም እንደ ሞዓባዊቷ ሩት እንዳደረገችዉ 
ወደ እስራኤል ነገዶች ለመግባት የተሳተፈች አለመሆኗ ነው ፡፡ በፍጹም ፡፡ ይህች ሴት ለሲዶን ቄስ የነበረው የ ‹ሲዶን› ንጉሥ የኤትባል ልጅ (1ኛ 
ነገሥት 16፡31) ነበረች ፡፡ከእርሱቀዳሚው የነበረዉን በመግደል ዙፋኑን አገኘ ፡፡ ስለዚህ ወዲያውኑ የነፍሰ ገዳይ ሴት ልጅ መሆኗን እናያለን ፡፡ (ይህ 
በእርግጥ ቃየንን ያስታውሰናል ፡፡) የእስራኤልምአካል የሆነችበት መንገድ እግዚአብሔር ለአህዛብ ተቀባይነትንያገኙ ዘንድ ባስቀመጠዉ መንፈሳዊ 
መንገድ አልነበረም ፡፡ ነገር ግን በአሥሩ የእስራኤል ነገዶች ንጉስ ከሆነዉ ከአክዓብጋር በመጋባት ነዉ። ቀደም ሲል እንዳየነው ይህ አንድነት 
መንፈሳዊ አይደለም ፡፡ ፖለቲካዊ ነበር ፡፡ እናም በጣዖት አምልኮ ውስጥ የተሳተፈችው ይህች ሴት የእውነተኛውን አንድአምላክ አምላኪ የመሆን 
ትንሽ ፍላጎት አልነበራትም ፣ ይልቁንም እስራኤልን ከጌታ የማጥፋት ልባዊ ፍላጎት ጋር መጣች ፡፡

እስራኤል (ዐሥሩ ነገዶች) የወርቅ ጥጃዎችን ማምለክ ምን እንደ ሆነ ቀድሞውኑም ያውቁ ነበር ፣ ሆኖም ግን ለጣዖት የተሸጡ አልነበሩም ፣ 
ምክንያቱም አመለካቸውእግዚአብሔር ብቻ ሲሆን እንዲሁም የሚከተሉትም የሙሴን ሕግ ብቻነበር ፡፡ ነገር ግን አክዓብ ከኤልዛቤል ጋብቻ 
ከፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ጣዖት አምላኪነት በፍጥነትመገስገስ ጀመረ ፡፡ ይህች ሴት ወደ አስታሮት (ቬነስ) እና በኣል (የፀሐይ አምላክ) ቤተመቅደሶች 
ውስጥ ካህን መሆንስተጀምር ነዉ እስራኤል የህይወት ቀውስ ዉስጥመግባት የጀመረዉ ፡፡

ይህንን በአእምሯችን ይዘን አሁን በዚህ የትጥሮን ዘመን የእግዚአብሔር መንፈስ ምን እንዳስቀመጠ ማየት እንጀምራለን ፡፡ እንዲህነዉ።

አሀዓብ ኤልዛቤልን አገባ እናም እርሱ መንግስቱን ለማጠንከር እና ደህንነቱን ለማረጋገጥ እንደ ፖለቲካዊ አቅጣጫ አሳይቷል ፡፡ ቤተክርስቲያን 
በቆስጠንጢኖስ ስር ባገባች ጊዜ ያደረገችው ያ ነው ፡፡ ምንም እንኳን መንፈሳዊ አየር ቢያስቀምጡም ሁለቱም በፖለቲካዊ ጉዳዮች አንድ ላይ 
ተሰበሰቡ ፡፡ አሁን ቆስጠንጢኖስ ክርስቲያን መሆኑን ማንም ሊያሳምነኝ አይችልም ፡፡ እሱ ክርስቲያንየሆነ በመምሰል ክርስቲያኖችን አጥማጅ የሆነ 
አረማዊ ነበር ፡፡ በወታደሮች ጋሻ ላይ ነጭ መስቀሎችን ቀለም ቀባ ፡፡ እሱ የኮሎምበስ አመጣጥ ነበር። በቅዱሳን ሶፊያ አናት ላይ መስቀልን 
የማድረግባህልን አስጀመረ ፡፡

ሁሉንም ሰው ፣ አረማውያንን ፣ ስመ ክርስትናን እና እውነተኛ ክርስቲያኖችን አንድ ላይ የማሰባሰብ ሀሳብ የቆስጠንጢኖስ ነበር ፡፡ እና 
ለጊዜው ለእውነተኞቹ አማኞች ከቃሉ የጠፉትን ወደ ቃሉ ለመመለስ የሚሳካላቸው ይመስልነበር ፡፡ ወደእውነት እነሱን ማምጣት እንደማይችሉ 
ሲመለከቱ ፣ ከፖለቲካ አካሉ ለመልቀቅ ተገደዱ ፡፡ ከዚያ በኋላ እነሱ መናፍቅ ተብለዉ ተሰደዱ ፡፡

በአሁኑ ሰአትም ተመሳሳይ ነገር ነዉ እየሆነ ያለዉ ብዬ መናገር እችላለሁ ፡፡ ሰዎቹ አንድ ላይ እየተሰበሰቡ ነው ፡፡ አይሁዳዊ ፣ ካቶሊክም ሆኑ 
ፕሮቴስታንቱም ለሁሉም ሰው የሚስማማ መጽሐፍ እየጻፉ ነው ፡፡ የራሳቸው የኒቂያ ምክር ቤት አላቸው ግን ኢኩሚኒካል ምክር ቤት ብለው 
ይጠሩታል ፡፡ እና እነዚህ ሁሉ ድርጅቶች የሚዋጉ ማን እንደሆኑ ታውቃለህ? እውነተኛውን ጴንጤቆስጤዎች ነዉ የሚዋጉት፡፡ ጴንጤቆስጤ 
የሚባል ድርጅት ማለቴ አይደለም ፡፡ እኔ ማለቴ የጴንጠቆስጤ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ በመሆናቸው በመካከላቸው ምልክቶችና ስጦታዎች 
ስላሉት በእውነት መንገድ ማለፋቸዉን ማለቴ ነው ፡፡

አሀዓብ በፖለቲካ ምክንያት ኤልዛቤል ባገባት ጊዜ የብኩርና መብቱን ሸጠ ፡፡ ወዳጆቼ ሆይ ከድርጅቱ ጋር ከተቀላቀላችሁብታምኑም ባታምኑም 
ብኩርናችሁን ትሸጣላችሁ ፡፡ ከዚያ በኋላ የወጣው እና ከዚያ በኋላ የተመለሰው የፕሮቴስታንት ቡድን ሁሉ የብኩርና መብታቸውን ይሸጣል ፣ እናም 
ብኩርናዎን ሲሸጡ ልክ እንደ ኤሳው ነዎት -ያለቅሳሉ ይፀጸታሉ ፣ ግን ምንም የሚፈይደዉ ነገር አይኖርም ፡፡ ማድረግ የሚችሉት አንድ ነገር ብቻ ነው
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፣ ይኸውም ፣ “ሕዝቤ ሆይ ፣ ከመካከሏ ውጡ እና የኃጢያቷ ተካፋይአትሁኑ!” እኔ ትክክል ያልሆንኩከመሰላችሁ ለእዚህ አንድ ጥያቄ ብቻ መልስ 
ይስጡ ፡፡ አንዲት ቤተ ክርስቲያን አንዴከተደራጀች በኃላ እንደቀድሞ ዓይነት የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ወይም መነቃቃት እንደነበራት የሚኖር 
ሰው ሊኖር ይችላልን? ታሪክዎን ያንብቡ። አንድም እንኳ ማግኘት አይችሉም ፡

እስራኤል ከዓለም ጋር ስትቀላቀል እና ለፖለቲካ ብላ መንፈሳዊዉን ነገር ስትተዉ እኩለ ሌሊት ነበር ፡፡ ቤተክርስቲያኑ ተመሳሳይ ነገር 
ያደረገችበት በኒቂያ እኩለ ሌሊት ነበር ፡፡ አብያተ ክርስቲያናት አንድ ላይ እየተሰበሰቡ ያሉት አሁን እኩለ ሌሊት ነው ፡፡

አሁን አክዓብ ኤልዛቤል ባገባት ጊዜ የስቴቱን ገንዘብ እንድትወስድና ሁለት ታላላቅ የአስታሮትና የበአል አምልኮ ቤቶችን እንድትሠራ ፈቀደላት 
፡፡ ለበኣል የተገነባው መላው እስራኤል እንዲመጣና አምልኮ እንዲያደርግ የሚያስችልግዙፍ ነበር ፡፡ ቆስጠንጢኖስ እና ቤተክርስቲያን ሲጋቡ 
ለቤተክርስቲያኒቱህንፃዎች ሰጠ ፣ መሠዊያዎችን እና ምስሎችን አቆመ እና ቀድሞውኑ እየተቀረጸ የነበረውን የሥርዓት አደረጃጀት አደራጅቷል ፡፡

ኤልዛቤል የመንግስቱን ስልጣን ከእሷ በስተጀርባ ስላገኘች ሃይማኖቷን በሕዝቡ ላይ በግድ በማስገደድ የእግዚአብሔርን ነብያቶች እና ካህናትን 
ገደለች ፡፡ ሁኔታው በጣም መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ የዘመኑ መልእክተኛው ኤልያስ ብቻውን የቀረ ሰው መስሎት ነበር ፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
ለበአል ያልሰገዱ7000 ተጨማሪ ነበሩት። እናም አሁን በእነዚያ የባፕቲስት ፣ ሜቶዲስት ፣ የፕሬስባይቴሪያኖች ወዘተ የሀይማኖት ድርጅቶች 
መካከል በመዉጣት ወደ እግዚአብሔር የሚመለሱ ጥቂቶች አሉ ፡፡ አሁን እኔ ከህዙቡ ጋር ተቃዉሞ እንደሌለኝ እንድታዉቁ እፈልጋለሁ ፡፡ እኔ 
የምቃወመው የድርጅት ስርዓቱን ነው ፡፡ እኔ እሱን መቃወም አለብኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይጠላዋልና ፡፡

አሁን እዚህ አንድ ደቂቃ እንቁም እና በትያጥሮን ውስጥ ስላለው አምልኮ ያወጣውን እንመልስ ፡፡ አፖሎን (የፀሐይ አምላክ የተባለዉን) 
ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር ያመልኩ ነበር ብዬ ተናግሪያለዉ ፡፡ አሁን ይህ አጵሎስ 'የክፉ ጠላቂ' ተብሎ ተጠርቷል። ከሰዎች ክፉን የሚያርቅ ፡፡ ባረካቸው 
ለእነርሱ እውነተኛ አምላክም ነበር ፡፡ ስለ አምልኮ ፣ እና ስለ መቅደስ አምልኮ ፣ ለአማልክት ስለ አገልግሎት ፣ ስለ መስዋእትነት እና ስለ ሞት እና 
ከሞት በኋላ ስላለው ሕይወት እሱ ሰዎችን ማስተማር ነበረበት ፡፡ ይህን ያደረገበት መንገድ በ ‹ሶፊያ› ወንበር ላይ በተቀመጠ ግርማዊት በነቢይ በኩል 
ነበር ፡፡ ዎዉ! ይሄን ታያላችሁ? ኤልዛቤል የተባለችው ነብይ ሴት እዚህ አለች እና ሕዝቡን እያስተማረች ነው። ትምህርቷም የእግዚአብሔር 
አገልጋዮችን እያሳትና ዝሙት እንዲፈፅሙ እያደረገ ነው ፡፡ ዝሙት ማለት ‹ጣዖት አምልኮ› ማለት ነው ፡፡ መንፈሳዊ ትርጉሙ ያ ነው። ህገ-ወጥ 
ህብረት ነው ፡፡ የአክዓብ አንድነት እና የቆስጠንጢኖስ ህብረት ሁለቱም ሕገ ወጥ ነበሩ ፡፡ ሁለቱም መንፈሳዊ ምንዝር ፈፀሙ ፡፡ ሴሰኛ ሁሉ በእሳት 
የእሳት ሐይቅ ውስጥ ይጣላል። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏልና ፡፡

አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ (ቤተክርስቲያን ሴት ናት ፣ ሴት ናት) የእግዚአብሔርን ቃል ይክዳለች ፡፡ ጳጳሱ በዘመናዊው ስሪት 
ውስጥ በጥሬው የተተረጎመው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሰዎቹ ራሳቸውን ከጣዖት ጋር እንዲቀላቀሉ አስተምሯቸዋል። የሮሜ ቤተክርስቲያን 
የእግዚአብሔርን ቃል ከሰዎች ስለወሰደች እና የኃጢያት ስርየት ምን ማለት እንደሆነ ፣ የእግዚአብሔርን በረከቶች የሚያመጣውእና የሚያስተሰርየዉ 
ምን እንደሆነ የራሷን ሀሳብ ስለሰጠች የሮም ቤተክርስቲያን ለሰዎች ሐሰተኛ ነቢይ ናት ፡፡ ካህናቱም በሕይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሞት ውስጥ 
ኃይል እንዳላቸው በየዘመናቱ ተናግረዋል ፡፡ እነሱ ራሳቸው ያስተምራሉ (የመጠባበቂያስፍራ ፐርጋቶሪ) እንዳለ በራሳቸው ያስተምራሉ ፣ ግን ያንን 
በቃሉ ውስጥ ማግኘት አይችሉም ፡፡ ጸሎቶች እና ገንዘብ ከመጠባበቂያስፍራ ወደ መንግስተ ሰማይ እንደሚያወጣ ያስተምራሉ ፡፡ በትምህርቱ ላይ 
የተመሠረተ አጠቃላይ ሥርዓት ሐሰት ነው ፡፡ በቃሉ ውስጥ በገለጠው የእግዚአብሔር መገለጥ በተረጋገጠ እርግጠኛ እውነት ላይ አልተመሰረተም ፣ 
ነገር ግን በሚለዋወጥ ፣ በሚሰምጥ ፣ የራሱ የሆነ ዲያቢሎስ ውሸቶች ላይ የተመሰረተነዉ፡፡

ቤተክርስቲያኑ ከድርጅት በቀጥታ ወይምከሐይማኖት ድርጅትነት አልፋ ድ ወደ ሐሰት ትምህርት ተዛወረች ፡፡ ልክ ነው. የሮማ ካቶሊኮች 
እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥእንዳለ አያምኑም ፡፡ በፍጹምወዳጆቼ ፡፡ እነሱ ንስሐመግባት ካለባቸዉ ንሰሀ ገብተዉ መመለስ አለባቸዉ ፣ ግን 
እግዚአብሔር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ነው ይላሉ ፡፡ ያ መጽሐፍ ቅዱስን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታሪክ ያደርገዋል ፡፡ አይደለምእንዴ ፡፡ 
የዉሃጥምቀት ምን እንዳደረጉ ይመልከቱ። የክርስትናዊ ጥምቀት ከማድረግ ወስደው አረማውያን አድርገውታል ፡፡ከካቶሊክ ቄስ ጋር ስላጋጠመኝ 
ተሞክሮ ልንገራችሁ ፡፡ በአንድ ወቅት ያጠመቅኳት ልጅ ወደ ካቶሊክ ተቀየረች ፣ ስለሆነም ቄሱ ስለእኔ ሊያናግረኝ ፈለገ ፡፡ ምን ዓይነት ጥምቀት 
እንደተጠመቀች ጠየቀ ፡፡ እኔ እስከማዉቀዉብቸኛው አይነት የክርስቲያናዊ ጥምቀት እንዳጠመቅኳት ነገርኩት ፡፡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ውስጥ በውሃ ውስጥ ቀበርኳት ፡፡ ካህኑ እኔን በአንድወቅት የካቶሊክ ቤተክርስቲያንምበዛ መልኩ ታጠምቅ እንደነበር ነገረኝ ፡፡ ታሪካቸውን 
አንብቤያለሁና የተናገረውን ማግኘት አልቻልኩምና ወዲያው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይህንን መቼ እንዳደርግ ጠየቅሁት ፡፡ እሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ የሚገኝ መሆኑን እና ኢየሱስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን እንዳደራጀ ነገረኝ። እንዲህብዬ ጠየኩት ፡፡ ጴጥሮስ በእርግጥ የመጀመሪያው ሊቀ 
ጳጳስ ነው ብሎ ያስባል ፡፡ ጴጥሮስ መሆኑን አፅን ኦት ሰጠው ፡፡ እኔ ብዙ ሰዎች በላቲን የተነገሩት ትክክል መሆናቸውን እና መቼም እንደማይለወጡ 
ጠየቅሁት ፡፡ ያ እውነት ነው ብሏል ፡፡ መጀመሪያ ላይ ካላቸው ነገር ረዘም ላለ ጊዜ የተሳሳቱ መስሎኝ ነበር ብዬ ነገርኩት ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን 
በሐዋሪያት መጽሐፍ ውስጥ በእውነት የምታምን ከሆነ ፣ ያኔ የቆየ ካቶሊክ እምነት ተከታይ እሆንእንደነበር ነገርኩት ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የካቶሊክ 
ቤተክርስቲያን መዝገብ እንደሆነ እና እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳለነገረኝ። ከእርሱ ጋር አልተስማማንም ምክንያቱም እግዚአብሔር 
የሚገኘዉበቃሉ ውስጥ ነውብቻ ነዉ ፡፡

ሰው ሁሉ ውሸታም ቢሆንእግዚአብሔር እውነተኛ ነዉ ፡፡ ከመፅሐፍቅዱስ አንዳች ቢያጎድሉ ወይም ቢጨምሩ ፣ እግዚአብሔርበሚጨምሩ 
ላይ መርገምን እንደሚጨምርባቸዉ በሚቀንሱት ላይም ከህይወት መዝገብ ላይ እንደሚቀንሳቸዉ እግዚአብሔር ተናግሯል፡፡ ራእይ22:18, 19

እስቲ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከቃሉ ይልቅ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ እደሚገኝ እንዴት እንደምታሳይ 
ልንገራችሁ ፡፡ የ 23 ኛው ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጆን ጆርናል ማስታወሻ ዝርዝር እነሆ ፡፡ “በፕሬስነት እና በፍርሀት” ምክንያት በነዚህ ሦስት ዓመታት 
ውስጥ የእኔ ተሞክሮ ፣ ለጌታ ፈቃድ በንጹህ ታዛዥነት የተቀበልኩ ሲሆን በቅዳሴው የቅዱስ ካርዲናል ኮሌጅ በኩል ያስተላለፈኝ ፣ ለዚህ 
የምሥክርነት ቃል የምሰጥበት እና እንቅስቃሴው እና ለእኔ ትክክለኛ ምክንያት የሚሆን ዘላቂ ምክንያት ፣ የአሁኑን ጉዳይ በሚመለከት ሁሉ 
በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ በሙሉ መታመን እና ስለ መጪው ጊዜ ፍጹም መረጋጋት አላቸው ፡፡ “ ይህ ሊቃነ ጳጳሳት እግዚአብሔር ፈቃዱን 
ለመግለጥ በቤተክርስቲያን በኩል እንደተናገረ ገልጻል ፡፡ እንዴት ሐሰት ነው ፡፡ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሲሆን ፈቃዱን በመግለጥ በቃሉ 
ይናገራል ፡፡ በተጨማሪም በሰዎች ቃል ላይ ሙሉ ትምክህት እንዳደረገ ገልጻል ፣ በዚህም በጸጥታ ታዛዥነትን ገልጻል ፡፡ ይሄ በጣም የሚያምር 
ይመስላል ግን እሱ ሐሰት ነው። ልክ በኤደን ገነት ውስጥ እንደነበረው ጠማማነት ፡፡

አሁን ደግሞ በራዕይ ምዕራፍ 17እንሂድና በሐሰተኛ ትንቢቶች የምትኖረዉን የእግዚአብሔርን ቃል ሳይሆንያቺን ሴት፤ ቤተክርስቲያንን እንይ ፡፡ 
በቁጥር 1 ውስጥ እግዚአብሔር ታላቂቷን ጋለሞታ ብሎ ጠራት ፡፡ ለምን ጋለሞታ ሆነች? ምክንያቱም ጣዖት አምላኪ ናት ፡፡ ሰዎችን ተመሳሳይ ነገር



9የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

አድርጋለች። የጣዖት አምልኮ ፈዉስምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ፡፡ ስለዚህ ይህች ሴት ቃልዋን ስለተውች አመንዝራ ናት። እዚያም በብዙ 
ውሃዎች ላይ ተቀምጣለች ፣ ይህም ማለት ብዙ ሰዎች ማለት ነው ፡፡ ይህ በእርግጥም ሐሰተኛ ቤተክርስቲያን ናት ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን ትንሽ ናት - እሱን የሚያገኙ ጥቂቶች ናቸው።

በሰዎች ዘንድ አስደናቂ ብትሆንም እና የተፈላሳፊብትሆንም በእግዚአብሔር ፊት ምን እንደ ሆነች ልብ በል ፡፡ እሷ በዝሙትዋ ላይ የሰከረች ናት 
፡፡ አሁን በሰማዕታት ደም ሰክራለች ፡፡ ልክ እንደ ኤልዛቤል ነቢያትንና ካህናትን እንደ ገደለ እንዲሁም የማይሰግድ እንዲሁም ለበኣል የማይሰግዱትን 
የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዳጠፋአይነት ነው ፡፡ እና የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በትክክል ያደረጉት ይህ ነው ፡፡ ለፖለቲካ ሕግ የማይሰገዱትን 
ገደሏቸው ፡፡ ከሰዎች ቃላቶች ይልቅ የእግዚአብሄርን ቃል የሚፈልጉት በተለምዶ በጭካኔ ዘዴዎች ተገደሉ ፡፡ ነገር ግን በመግደል የተካነችው ይህች 
ቤተክርስቲያን እራሷ ሞታለችይሄን ግን አታውቅም ፡፡ በእሷ ውስጥ ሕይወት አልነበራትም እንዲሁም ምልክቶችን በጭራሽ አልተከተለም ፡፡

ንስሐ የመግቢያጊዜ

ራእይ 2:21;

“ ንስሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት ከዝሙትዋም ንስሐ እንድትገባአልወደደችም።”

ይህች ቤተክርስቲያን በእውነቱ ከአክዓብ የበለጠ መጥፎ እንደነበረች ታውቃለህ? ለተወሰነ ጊዜ ንስሐ የገቡት በእግዚአብሔር ፊት በዝግታ 
እንደሄዱ ያውቃሉ? የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲህ ማለት አይችሉም። አይ ጌታዬ ፡፡ እሷ በጭራሽ ንስሐ አልገባችም ፣ ነገር ግን እርሷንንስሀ 
እንድትገባ ለመርዳት የሞከሩትን ሁሉ እና በጭካኔ አጥፍታለች ፡፡ ታሪክ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ዘመን መልእክተኞችን ብቻ ሳይሆን 
ለእነዚያ መልእክተኞች የተወሰኑ ረዳቶችን አስነሳ ፡፡ በየዘመኑ አንዳንድ አንዳንድ የእግዚአብሔር ወንዶችንም ሰጣቸው እናም ቤተክርስቲያንን ወደ 
እግዚአብሔር ለማምጣት የቻሉትን ሁሉ አደረጉ ፡፡ እግዚአብሔር በእርግጠኝነት እድሏን ሰጠች እና ንስሐ እንድትገባ ረድቶታል ፡፡ በጭራሽ ንስሐ 
ገብታ በፍሬዎች እንዳላሳየች ታውቃለች? አይ ጌታዬ ፡፡ እሷ በጭራሽ የለውም እና በጭራሽ አታገኝም ፡፡ እሷ ሰክራለች ፡፡ በመንፈሳዊ ነገሮች 
አእምሮዋን ታጣለች።

አሁን ግራ አትጋቡ እና የሮሜ ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን ገድላ ንስሐ እንደገባች ማሰብ የለብህም ምክንያቱም እምነታን ከፕሮቴስታንታዊ እምነት 
ተከታዮች ጋር በመስማማት ከፕሮቴስታንቶች ጋር አንድ ለማድረግ እየሞከረች በመሆኑብቻ ፡፡ በጭራሽ ይቅርታ አልጠየቀችምና ለጅምላ ግድያዋ 
ስህተት እንደነበረች አልገለጸችም ፡፡ እሷም እንዲህ አታደርግም። እናም በዚህች ሰዓት ምንም ያህል ለስላሳ እና ጣፋጭሆና ብትታይም ለመግደል 
በክፉ እና ንስሐ በማይገባ ልቧ ውስጥ ስለምትገኝ አሁንም ለመግደል ትነሳለች።

በጋለሞታይቱ ላይ የተላለፈፍርድ

ራእይ 2:22-23,

“ እነሆ፥ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፥ ከእርስዋም ጋር የሚያመነዝሩትንከሥራዋ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፤”

ምንድን? ይህች ሴት ልጆች አላት? እሷም ጋለሞታ? ይህ ከሆነ በእሷ ዝሙት አዳሪ ልጆች የነበሯት ከሆነ ቃሉ እንደተናገረው በእሳት መቃጠል 
አለባት ፡፡ ያ እውነት ነው ፡፡ በእሳት ትቃጠላለችና መጨረሻዋ ይህ ነው ፡፡ መጨረሻዋ የእሳት ሐይቅ ናት። ግን ቆም ብለው ስለ እነዚህ ልጆች 
ለጥቂት ጊዜ ያስቡ ፡፡ ልጆች የወለዱባት ሴት ናት ፡፡ ይህች ሴት ከእሷ የወጡ ልጆች እንደነበሯት ግን እነሱ ያደረጉትን ተመሳሳይ ነገር አደረጉ ፡፡ 
በቀጥታ ከድርጅቱ ያልተመለሰ አንድ ቤተክርስቲያን አሳየኝ ፡፡ አንድ የለም። አንድ አይደለም ፡፡ ሉተራኖች ወጥተው ከዚያ ተመልሰው ተደራጅተው 
ዛሬ ዛሬ በዚህ በተስፋፋ የእጅ እንቅስቃሴ እጅ ለእጅ ተያይዘው ይገኛሉ ፡፡ ሜቶዲስቶች ወጥተው ወዲያው ተመለሱ ፡፡ የጴንጤቆስጤ በዓል ወጣ 
እና ወዲያውኑ አደራጁ ፡፡ ሌላ የሚወጡግን አሉ ፣ እናም እውነቱን ስላወቁ መልሰዉአያደራጁትም እግዚአብሔር ይመስገን ፡፡ ያ ቡድን 
የመጨረሻው ዘመን ሙሽራ ይሆናል ፡፡

ይህች ጋለሞታ ልጆች ነበራትተብላል ፡፡ አሁን ምን ነበሩ? እንደ እርሷ ቤተ-ክርስቲያን ስለነበሩ ሴት ልጆች ነበሩ ፡፡ አሁን እዚህ በጣም 
አስደሳች ነጥብ ነው ፡፡ ኤልዛቤል እና አክዓብ ሴት ልጆች ነበሩት ፡፡ ያቺ ልጅ የኢዮሣፍጥ ልጅ ኢዮራምን አገባች እና በ 2 ኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 
ቁጥር 16እንዲህ ይላል

“ኢዮራም በአማቱ መንገድ ሄደ። ”

በዚህ ጋብቻ በቀጥታ ወደ ጣዖት አምልኮ ገባ ፡፡ ፈሪሃ አምላክ ያለው እና እግዚአብሔርን የሚያመልክ ይሁዳን ወደ ጣዖት አምልኮ አመጣ ፡፡ 
እንደነገርኳችሁ ይህ ሁሉ ሴት ልጅ አብያተ ክርስቲያናት ያደረጉት ይኸው ነው ፡፡ እነሱ በእውነት ውስጥ ይጀምራሉ እናም በድርጅታቸው ውስጥ 
ያገባሉ እናም ቃሉን ለባህል ፣ የሃይማኖት መግለጫዎች ወዘተ ይተዉታል ፡፡

በዕብራውያን 13፡ 7 ይላል

“የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩአችሁን የሚገዙአችሁን ታዘዙ።”

ሰዎች ሳይሆኑ እኛን የሚገዛው ቃሉ ነው ፡፡ አሁን አንድ ወንድ እንደ ባል የሴት ራስ ነው ፡፡ እሱ ይገዛል ፡፡ ቤተክርስቲያን ግን ሴት ናት ፣ 
ገዢዎም ደግሞ ቃል ነው ፡፡ ኢየሱስ ቃል ነው ፡፡ ቃሏን ካልተቀበለች ሌላ ማንኛውንም የራስነት ሥልጣን ከወሰደች አመንዝራ ናት ፡፡ አሁን 
ለትውፊቶች እና የሃይማኖት መግለጫዎች ቃሉን ያልሰጠች አንድ ቤተ ክርስቲያን ልታሳዩኝ ትችላላችሁ ፡፡ እነሱ እንደ እናትና እንደ ሴት ልጅ ሁሉ 
አመንዝሮች ናቸው።

የጋለሞታና የልጆ ቿቅጣት ምን ይሆናል? ደህና ፣ ሁለት አይነት ይሆናል ፡፡ በመጀመሪያ “እኔ ወደ አልጋ እጥላታለሁ” አለ ፡፡ በቁጥር 22 
የመጨረሻ ክፍል መሠረት የመከራ አልጋ ወይም ታላቁ መከራ ይሆናል ፡፡ በማቴዎስ 25 ፥ 1-13 ኢየሱስ በትክክል የተናገረው ነው ፡፡ አስር ደናግል 
ነበሩ ፡፡ አምስቱ ጥበበኞች አምስቱ ደግሞ ሞኞች ነበሩ። አምስቱ ጥበበኞች ዘይት (መንፈስ ቅዱስ) ነበራቸው ሌሎቹ አምስቱ ግን አልነበሯቸውም ፡፡ 
“ሙሽራዉ እየመጣ ነው” የሚል ጩኸት በሚወጣበት ጊዜ አምስቱ ሞኞች ዘይት ፍለጋ መሮጥ ነበረባቸው ፣ አምስቱ ጠቢባን ደናግል ወደ ጋብቻው



10የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ይገቡ ነበር። በውጭ ያሉት የቀሩት አምስቱ ለታላቁ መከራ ተተዉ ፡፡ በንጥቀት ውስጥ ወደላይ የማይወጡ ሁሉ እጣቸዉ ይሄዉ ነው ፡፡ 
ጋለሞታይቷና ሴቶች ልጆቿም በዚሁ ላይ ይሆናሉ። በሁለተኛ ደረጃ እሱ በሞት እንደሚገድላቸው ይናገራል ወይም ቃል በቃል ሲተረጎም “ይገድሉ 
በሞት ይገደሉ” ይላል ፡፡ ይህ እንግዳ ነገር ነው ፡፡ “አንድ ሰው በተሰቀለ ይሁን በኤሌክትሪክ ወይም በሌላ መንገድ ይገደል” ልንል እንችላለን ፡፡ ይህ 
ግን “በሞት ይገደሉ” ይላል ፡፡ ለሞታቸው ምክንያት ሞት ራሱ ነው ፡፡አሁን ይህንን በግልፅ እንድታዩት እፈልጋለሁ ስለዚህ ልዛቤል ልጅ ምሳሌያችን 
እወስዳችኃለዉ የኤልዛቤል ልጅ ወደ ይሁዳ ቤት የጋብቻ ምክንያት መቀላቀላ የጣዖት አምልኮን እንዳስከተለ እና እግዚአብሔርም ይሁዳን ወደ ሞት 
እድያመጣ መንስኤ ሆነ ፡፡ በልአምም እንዳደረገዉ ነበር እዚህ ላይ ኤልዛቤልም የጣዖት አምልኮዋን ያደረገችዉ፡፡ ስለዚህ የኤልዛቤል የጣ herት 
አምልኮዋ እዚህ ነበር ፡፡ ከዚ ቀደም ይሁዳ በትክክል እግዚአብሔርን የሚያመልክ እና በቃሉ ስር የሚኖር ነበር ፡፡

ስለዚህ ኤልዛቤል ልጇን ከኢዮራም ጋር አገባች። ይህ በሚፈጠርበት ቅጽበት ውስጥ ኢዮራም ህዝቡ ጣዖት አምላኪ እንዲሆን አደረገ ፡፡ 
ጋብቻው በተከናወነበት ደቂቃ በይሁዳ ሞት ገባ ፡፡ መንፈሳዊ ሞት ገባ። የመጀመሪያው የሮሜ ቤተክርስቲያን በተደራጀችበት ቅጽበት ሞተች ፡፡ 
የሉተራን አደራጆች ባደራጁበት ደቂቃ ሞት ገባና ሞቱ ፡፡ ጴንጤቆስጤዎቹ በመጨረሻ መጡ በጊዜ ሂደት ግን እነሱም ተደራጁ ፡፡ እነሱ ባይምኑም 
መንፈሱ ግን ትታቸዋል ፡፡ ያ ጋብቻ ሞት አመጣ ፡፡ የእግዚአብሐየር አንድ አምላክ የመሆኑ ብርሃን መጣ ፡፡ እነሱም ግን ዳግም ተደራጅተዉ ሞቱ ፡፡ 
ከዚያ በ 1933 የእግዚአብሔር እሳት በኦሃዮ ወንዝ ላይ ከወረደ በኋላ አንድ ፈውስ መነቃቃት ዓለምን አዳረሰ ፣ ነገር ግን በጭራሽ በየትኛውም 
ድርጅት በኩል አልመጣም ፡፡ እግዚአብሔር ከጴንጤቆስጤ ቡድኖች ውጭ ፣ ከድርጅት ውጭነበር የመጣዉ፡፡ እሱ ወደፊትም ቢሆን የሚሰራዉ 
ነገር ከድርጅት ውጭ ነው ፡፡ እግዚአብሔር በሙታን በኩል መሥራት አይችልም ፡፡ እሱ ሊሰራ የሚችለው በህያው አባላት (አካላት) ብቻ ነው። 
እነዚያ ሕያው አባላት ከባቢሎን ውጭ ናቸው ፡፡

አያችሁ፣ “ሞት” ወይም “ድርጅት” መጣ ፣ ቤተክርስቲያንም ሞታለች ፣ ወይንም በግልፅ ሞት ሞት ሕይወት ከመምጣቱ ትንሽ ቀደም ብሎ ነዋሪ 
ሆነች ፡፡ የመጀመሪያዋ ሔዋን በሰው ልጆች ላይ ሞት እንዳመጣች ሁሉ አሁኑኑ ድርጅት ለሞት እንደሞተች ሁሉ ድርጅት በድርጅታዊቷ በኤልዛቤል 
የተሰራጨው የሁለት እጥፍ ብልሹነት ኒኮላኒዝም እና ባላሚዝም ውጤት ነው ፡፡ አሁን ሔዋን ለፈጸማቸው አሰቃቂ ተግባር ከእባቡ ጋር መቃጠል 
ነበረባት ፡፡ ነገር ግን አዳም እንድትድንጣልቃ ገብቶ በፍጥነት ወደ ራሱ ወሰዳት ፡፡ ነገር ግን ይህ የሰይጣናዊው ሃይማኖት የዘመናት ሙሉ ጊዜ በሄደ 
ጊዜ ጣልቃ የሚገባ ማንም አይኖርም ፣ እሷም ከእሷ አታላይ ጋር ትቃጠላለች ፣ ምክንያቱም ጋለሞታይቱና ልጆ ቿ እንዲሁም ፀረ ክርስቶስ እና 
ሰይጣን ሁሉምበእሳት ሐይቅ ውስጥ ቦታቸውን ያገኛሉ ፡፡

እዚሁ እራሴን ቀድሜ እሄዳለሁ እናም ለመጨረሻው መልእክት ይህንን መያዝ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ ፣ ግን አሁን ላይ ማድረጉ ትክክል 
ይመስለኛል ምክንያቱም ከድርጅታዊነት ጋር በግልጽ ስለሚገናኝ እና በእሱ በኩል ምን እንደሚፈጥር ነው ፡፡ እናም ማስጠንቀቅ እፈልጋለሁ ፡፡

ራእይ 13:1-18,

“አንድም አውሬ ከባሕር ሲወጣ አየሁ፤ አሥር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት፥ በቀንዶቹም ላይ አሥር ዘውዶች በራሶቹም ላይ 
የስድብ ስም ነበረ።

ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር፥ እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፥ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶውም ኃይሉንና 
ዙፋኑን ትልቅም ሥልጣን ሰጠው።

ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ፥ ለሞቱ የሆነውም ቍስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ 
ተደነቀ፥

ለዘንዶውም ሰገዱለት፥ ለአውሬው ሥልጣንን ሰጥቶታልና፤ ለአውሬውም፦ አውሬውን ማን ይመስለዋል፥ እርሱንስ ሊዋጋ 
ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት።

ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው፥ በአርባ ሁለት ወርም እንዲሠራ ሥልጣን ተሰጠው።

እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ።

ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው፥ በነገድና በወገንም በቋንቋም በሕዝብም ሁሉ ላይ ሥልጣን 
ተሰጠው።

ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል።

ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ።

ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል፤ በሰይፍ የሚገድል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል 
ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግሥትና እምነት በዚህ ነው።

ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ፥ የበግ ቀንዶችን የሚመስሉ ሁለት ቀንዶችም ነበሩት እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር።

በፊተኛውም አውሬ ሥልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውም ቍስል ተፈወሰለት ለፊተኛው አውሬ ምድርና 
በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል።

እሳትንም እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል።

በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሣ በምድር የሚኖሩትን ያስታል፤ የሰይፍም ቍስል ለነበረውና 
በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል።

የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬውም ምስል የማይሰግዱለትን ሁሉ ሊያስገድላቸው፥ ለአውሬው ምስል ትንፋሽ 
እንዲሰጠው ተሰጠው።



11የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ታናናሾችና ታላላቆችም ባለ ጠጋዎችና ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግምባራቸው ምልክትን 
እንዲቀበሉ፥

የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቍጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ 
በዚህ አለ።

አእምሮ ያለው የአውሬውን ቍጥር ይቍጠረው፤ ቍጥሩ የሰው ቍጥር ነውና፥ ቍጥሩም ስድስት መቶ ስድሳ ስድስት ነው። “

ይህ ምዕራፍ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኃይል እና በድርጅቷ ምን እንደምታደርግ ያሳያል ፡፡ ይህ ሐሰተኛ ወይኑ መሆኑን ያስታውሱ። 
የጌታን ስም ይሰይም ፣ እሱ በሐሰት ብቻ ነው የሚያደርገው። የራስነት ሥልጣኑ ከጌታ ሳይሆን የሰይጣን ነው። በመጨረሻም በአውሬው ሙሉ 
በሙሉ ተለይቷል ፡፡ በቀይ አውሬ ላይ የተቀመጠች ጋለሞታ ኃይሏን በግልጽ የምታሳየው የኃይል አምላክ (ሰይጣን) እንጂ አምላካችን ጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ አይደለም።

በቁጥር 17ውስጥ ማንም ከእሷ ውጭ ሊገዛ ወይም ሊሸጥ ስላልቻለ የምድርን ንግድ ሙሉ በሙሉ እንደምትቆጣጠር ያሳያል ፡፡ ይህ በራዕይ 
ምዕራፍ 18ከቁጥር 9 እስከ 17ተገልጿል ከነገሥታት ፣ ከመኳንንቶች ፣ ከነጋዴዎች ጋር የነበራትን ተሳትፎ የሚያመለክተው ሁሉም ከሮምና ንግድ ጋር 
የተገናኙ ናቸው ፡፡“

በራዕይ ምዕራፍ 13ቁጥር 14አውሬው በእርሱ ላይ በተሠራው ምስል አማካይነት ተጽዕኖውን እንደሚያሰራጭ እንማራለን ፡፡ የተሠራው ምስል 
በዓለም ዙሪያ ሁሉ የተደራጀ ምክር ቤት ነው ፣ ሁሉም የተደራጁ አብያተ-ክርስቲያናት ከሮማ ካቶሊኮች ጋር አንድ ላይ የሚሰበሰቡበት (አሁንም 
እያደረጉ ነው ፡፡) ይህ ህብረት የመጣው የኮሙኒዝም ኃይልን ለማስቆም ይቻል ይሆናል ፡፡ . ግን እንደ ናቡከደነጾር ሁሉ እንደ ጋለሞታ የጋለሞታውን 
ሥጋ ለማቃጠል ስለተነሳ ሮም ድል አድርጋ ትጠፋለች ፡፡ የሮማውያን ቤተ ክርስቲያን በሄደችበት ሁሉ ኮሚኒዝም የሚከተል መሆኑን ልብ ይበሉ ፡፡ 
እንደዚያ መሆን አለበት ፡፡ እና አሁን ላስጠነቅቅዎ ፣ ኮሚኒዝም ብቸኛው ጠላትዎ ነው ብለው አያስቡ ፡፡ በፍጹም ፡፡ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናት ፣

አሁን ራእይ 13፡1-4 እና ራእይ 12፡1-5 ያለዉን ቃል እያስተያየን እናንብብ

ራእይ 13:1-4,

“አንድም አውሬ ከባሕር ሲወጣ አየሁ፤ አሥር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት፥ በቀንዶቹም ላይ አሥር ዘውዶች በራሶቹም ላይ 
የስድብ ስም ነበረ።

ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር፥ እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፥ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶውም ኃይሉንና 
ዙፋኑን ትልቅም ሥልጣን ሰጠው።

ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ፥ ለሞቱ የሆነውም ቍስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ 
ተደነቀ፥

ለዘንዶውም ሰገዱለት፥ ለአውሬው ሥልጣንን ሰጥቶታልና፤ ለአውሬውም፦ አውሬውን ማን ይመስለዋል፥ እርሱንስ ሊዋጋ 
ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት።“

ራእይ 12:1-5,

“ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ ፀሐይን ተጐናጽፋ ጨረቃ ከእግሮችዋ በታች ያላት በራስዋም ላይ የአሥራ ሁለት ከዋክብት 
አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች።

እርስዋም ፀንሳ ነበር፥ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች።

ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፤ እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ፤ ሰባት ራሶችና አሥር ቀንዶችም ነበሩት በራሶቹም ላይ ሰባት ዘውዶች 
ነበሩ፥

ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃንዋን እንዲበላ ልትወልድ 
ባላት ሴት ፊት ቆመ።

አሕዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች፤ ልጅዋም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ 
ተነጠቀ።“

ሰይጣን እና የእሱ ሰይጣናዊ ሃይማኖት በሁለቱም እንስሶች ውስጥ አሉ ፡፡ በራዕይ ምዕራፍ 14ላይ ፣ ለሞት የቆሰለችው ግን እንደገና በሕይወት 
የኖረችው አውሬ አረመኔያዊ ሮም በባዕድ አረመኔዎች ላይ የወደቀች እና ጊዜያዊ ኃይሏን ያጣች ናት ፡፡ ግን በፓፒል ሮም ውስጥ እንደገና አገኘች ፡፡ 
አያችሁት? ሁሉንም በማፍረስ የገዛውና እስከ ዛሬ ከታወቁት ሁሉ ኃይሎች ሁሉ የሚታወቀው ኃያል መንግሥት የሆነው ህዝብ በመጨረሻ በሞት 
ቆስሎ ነበር ፡፡ ኃይልዋ በጦር ኃይሎች ለመቆጣጠር በአካል እየሄደ ነበር ፡፡ ነገር ግን በቆስጠንጢኖስ ስር ወደ ዓለም ተመልሳለች ፣ ፓፓ ሮም 
መላውን ዓለም አጥፍታለች ፣ እናም ኃይሏ ፍጹም ነው ፡፡ እሷ ነገሥታትን እና ነጋዴዎችን ትጠቀምባቸዋለች እናም በሟች ሃይማኖታዊ እና የገንዘብ 
አቅሟም የዚች ዓለም አምላክ ሆና ትገዛለች ፡፡ እርሷም የሰውየውን ልጅ ለመውለድ በመጠባበቅ ላይ የቆመ ዘንዶ ናት ፡፡ ሄሮድስ ጌታ ኢየሱስን 
ለመግደል ሞክሮ አልተሳካለትም ፡፡ በኋላ ኢየሱስ በሮማውያን ወታደሮች ተሰቀለ ፣ አሁን ግን ወደ ዙፋኑ አርጋል ፡፡

አሁን ከተናገርኩት ጋር የዳንኤልን ራእይ አስታውስ ፡፡ የምስሉ የመጨረሻ ክፍል ፣ የመጨረሻው የዓለም ኃያል መንግሥት በእግሮች ውስጥ 
ነበር ፡፡ ያ ብረት እና ሸክላ ነበር ፡፡ ብረቱ የሮማ መንግሥት ነው ፡፡ አሁን ግን ከእንግዲህ ጠንካራ ብረት አይሆንም ፡፡ ሸክላ በውስጡ ተደባልቆበታል 
፡፡ አሁንም ቢሆን ግን በዲሞክራሲያዊ አገራትም ሆነ በጣም ጨካኝ በሆኑት የዓለም እየመራችነዉ፡፡ የሮማውያን ቤተክርስቲያን በሁሉም ሀገር 
ውስጥ ናት ፡፡ በውስጡ የተደባለቀችናት፡፡



12የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

በብረት እና በሸክላ ላይ ትንሽ ነገር ልሰጥዎት ፡፡ ክሩቼቼቭ በዩኤስ አሜሪካ ዴስክ ላይ ጫማውን ሲመታው አስታውስ? ደህና ፣ እዚያ አምስት 
ምስራቃዊ አገራት እና አምስት ምዕራባዊያን ነበሩ ፡፡ ክሩሽቼቭ ለምሥራቅ እና ለፕሬዚዳንት ኢሲነሆዎር የምእራብ አገራት ተናግረዋል ፡፡ በሩሲያ 
ውስጥ ክሩቼቼቭ ሸክላ ነው እና ኢሻንሆወር ማለት ብረት ነው። ሁለቱ የብረትና የሸክላ እግሮች ሁለቱ ታላላቅ የዓለም መሪዎች ጎን ለጎን ነበሩ ፡፡ እኛ 
የሁሉም ፍጻሜ ላይ ነን ፡፡

በቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል ፡፡

“ከአውሬው ጋር መዋጋት የሚችል ማን ነው?”

በአሁኑ ጊዜ በዓለም ውስጥ አንዳንድ ታላላቅ ስሞች አሉ ፡፡ አንዳንድ ኃያላን አገራት አሉ ፣ አሁን ግን ሮም ዜማዋን ትጠራለች ፡፡ ርዕሰ ሊቃነ 
ጳጳሱ በአሽከርካሪው ወንበር ላይ ናቸው ፡፡ ኃይሉም ይጨምራል ፡፡ ማንም ከእርሱ ጋር ሊዋጋ አይችልም።

ቁጥር 6

“እሱም በስድብ አፉን ከፈተ።”

(የሰዉንትእዛዝ የሚያስተምሩ ፣ ጣዖታት የሚወዱ ፣ የአምልኮት መልክ ያላቸው እና ሀይሉን የሚክዱ) ትእዛዛትን በማስተማር ያስተምራሉ።) 
ስሙን ወደ ማዕረግ ቀይሮ ሌላውን ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም።

ቁጥር 7

“ከቅዱሳን ጋር እንዲዋጋ ተሰጠው።”

የካቶሊክ ሃይማኖት እዚያ ውስጥ ባደረገው ነገር ምክንያት ስደት — ለእውነተኛው አማኝ እና በጌታ ስም ሁሉ የእግዚአብሔር ስም ይሰድባል 
፡፡በራሺያም ዉስጥ ጭምር ካቶሊክ ሐይማኖት ባደረገችዉ የተነሳ ስደትተከናዉናል፡፡

ቁጥር 8,

“ በምድርየኖሩ ሁሉ (ስሞቻቸዉ በበጉ የህይወት መጻህፍ ያልተጻፉ ሁሉ ) ይሰግዱለታል፡፡”

እግዚአብሔር ይመስገን በጎች እሱን አያመልኩም ፡፡ ከተመረጡት ሰዎችዉጪ ግን ሁሉም ተታልለዋል። ምርጦቹግን አይታለሉም ፡፡ 
የእረኛውን ድምፅ ይሰማሉና ይከተሉታል።

አሁን ለእርስዎ ለማሳየት የሞከርን ይህንን ይመልከቱ ፡፡ በአንደኛው ዘመን የጀመረው ይህ የሞት ሞት - የድርጅት ዘር ሲሆን በመጨረሻም 
ሁሉም መጥፎ ወፎች በሚኖሩበት ዛፍ ውስጥ አድገዋል። ምንም እንኳን የህይወት ሰጪ ናት ብላ ብትናገርም የሞት ሞት ናት ፡፡ ፍሬዋ ሞት ነው። 
ከእሷ የሚካፈሉ ሁሉ ሞተዋል። በእሷ ውስጥ አካላዊ እና መንፈሳዊ መዳንን የሚያታልል እና ብዙ ሰዎችን የሚያጠፋ ዓለምን የሚያታልል ይህ ኃያል 
የዓለም ቤተክርስቲያን ስርዓት። እርሷ መገለጡ ብቻ ሳይሆን ይህ የሞተ እንስሳ እንስሳ ራሱ ራሱ በእሳት የእሳት ሞት ነው ፡፡ ያ ሰዎች በእርስዋ 
ውስጥ በመቆየት መጨረሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ማወቅ ይችሉ ነበር ፡፡ “ከእሷ ውጡ ፣ ለምን ትሞታላችሁ?”

የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ

ራእይ 2:23.

“ ልጆችዋንም በሞት እገድላቸዋለሁ፤ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉኵላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደ ሆንሁ ያውቃሉ፥ 
ለእያንዳንዳችሁም እንደ ሥራችሁ እሰጣችኋለሁ።”

እግዚአብሔር ልብን ይመለከታል ፡፡ ያ በጭራሽ አልተለወጠም። መቼም ቢሆን አይለወጥም ፡፡ እዚህ ፣ በሁሉም ዘመናት ሁሉ ሁለት ቡድኖች 
አሉ ፣ ሁለቱም ከእግዚአብሔር መገለጥን እና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚናገሩ ፡፡

“ሆኖም ግን ጌታ የእሱ የሆኑትን ያውቃል” የሚል ማኅተም ስላለው ፣ የእግዚአብሔር መሠረት ተረጋግጣል። “

2 ኛ ጢሞቴዎስ 2:19.

ጌታ ኩላሊትን ይመረምራል ፡፡

‹ይመረምራል› የሚለው ቃል ‹መከታተል› ወይንም ‹መከታተል› ማለት ነው ፡፡ እግዚአብሄር ሀሳባችንን ይፈትሻል (ራሳችንን) ፡፡ በልባችን 
ውስጥ ያለውን ያውቃል ፡፡ በውስጣችን ስላለው ነገር ትክክለኛ መገለጫ የሆነውን ስራችንን ይመለከታል። ከጽድቅ ወይም ክፋት ከሚወጣው ከልብ 
ነው። ዓላማችን ፣ ዓላማዎቻችን - ሁሉንም ድርጊቶች በሚቆጣጠርበት ጊዜ ሁሉ በእርሱ ዘንድ የታወቀ ነው። ደግሞም እያንዳንዱ ድርጊት ፣ 
ለሕይወታችን ተጠያቂነት ፍርድበሚሰጥበት ጊዜ እያንዳንዱ ቃል ወደ ፍርድ ይመጣል ፡፡ ሐሰተኛዉን ወይንግንድ ፊት እግዚአብሔርንአይፈራቸዉም 
ላደረጉትሁሉ የሚከፍሉበት ጊዜ ነው። ስሙን የሚጠሩ ሁሉ በቅዱሳና እንደሚኖር ኑሩይኑሩ። እኛ ሰዎችን ልናታልልእንችላለን ግን በጭራሽ ጌታን 
አናታልለዉም ፡፡

በእነዚያ የጨለማ ቀናት ውስጥ ተስፋው

ራእይ 2:24-25.

“ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በትያጥሮን 
ለቀራችሁት እላለሁ፤ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም፥



13የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ።የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ 
አይገባውም።

እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ።አሁንም ወደ ተስፋው ከመግባታችን በፊትበዚህ መጽሐፍ ውስጥ በመንፈስ ስለተናገር የነበረው 
ቤተክርስቲያን እርስ በእርስ የሚዛመዱ ሁለትግንዶች ያሏትእንደ ሆነበድጋሚ አሳየ ፡፡

“እኔ ግን እላችኋለሁ ፣ይህንን ትምህርት የማያምኑትን በትያጥሮን ላሉትደግሞ እላለሁ።”

ይሄዉ. ለሁለቱ ቡድኖች እያነጋገረ ነው ፡፡ አንዱ ትምህርቱ አለው ፣ ሌላው የለውም። አንዱ የሌላኛዉን ትምህርት እየተቃወመ በአለም 
ዙሪያሁሉ ተበትናል፡፡ አንደኛው ከእግዚአብሔር ነው ፣ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚያዉቅ ፣ሌላኛው የሰይጣን ፣ የሰይጣንን ጥልቀት 
የሚያዉቅ።

“ ሌላ ሸክም አልጭንባችሁም ፡፡ ”

ሸክም የሚለው ቃል ክብደት ወይም ግፊት ነው። የጨለማው ዘመን ጫና መስበር አልያም መሞት ። የሰይጣናዊ አምልኮን መስገድ አልያም 
መሞት ፣ የነገስታቱ ኃይል የሴይጣንአምልኮን ይደግፍ ነበር ፡፡ የተደራጃችሁ ሁኑ ወይም በህይወታችሁ ክፈሉ፡፡ እያንዳንዱ ዘመን የራሱ የሆነ ግፊት 
ነበረው። ለምሳሌ ፣ የመጨረሻው ዘመን ከባድ ሸክም እኛ ለመኖር ብቁ የሆንን ውስብስብ በሆነ ዘመን ውስጥ የሀብት ፣ ለስላሳ ኑሮ እና የነርቭ 
ውጥረት ጫና ነው ፡፡ በዚህ በአራተኛዉ ዘመን ግን ሮምን መቃወም ፣ ለቃሉ እስከ ሞት ድረስ መቆም ነበረባቸዉ ፡፡

“ የሰይጣንን ጥልቅነገር አያውቁም።.”

ይህ ሐረግ በአስተያየት ሰጪዎቹ የተተወ ይመስላል ምክንያቱም ይህ ሐረግ ምን ዓይነት ትምህርት ወይንም ምን ልምምዶች ማለት እንደሆነ 
ማወቅ አልቻሉም ፡፡ በእውነቱ ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ቀላል ነው ፡፡ በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ጥልቀት ምን እንደ ሆነ በመጀመሪያ ካወቅን ፣ 
እናም የሰይጣን ጥልቀት ተቃራኒው እውነት ይሆናል ፡፡

ኤፌሶን 3:16.

“በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለ ጠግነት 
መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ፥

ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል፥ ከመታወቅም የሚያልፈውን 
የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፥ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ።

“በእነዚህ ጥቅሶች መሠረት አንድ ሰው በሕይወቱ ውስጥ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ሲመለከት ፣ እርሱ በእርሱ ውስጥ ያለዉ 
የእግዚአብሔር መንፈስ የግል ልምምድ ነው ፣ እናም አዕምሮው በቃሉ ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር ጥበብ እና እውቀት ይገለጻል ፡፡ ግን የሰይጣን 
ጥልቅ ነገር ግን ይሄንን ሊያጠፋ ይሞክራል ፡፡ እሱ የእግዚአብሔርን እውነት ሁል ጊዜ በሌላለመተካት ይሞክራል። እንዴት ያደርገዋል? እሱ 
የእግዚአብሔርን የእውነት እውቀት ያስወግዳል - የራሱን በመተካት ቃሉን ያጠፋል ”አዎን እግዚአብሔር አለ?“ ከዚያ በኋላ የግል ክርስቶስን 
በልባችን ይተካዋል። እስራኤልንም እንዲሁ እንዳደረገ ፣ በእግዚአብሔር ምትክ ሰው ንጉስ ሆኖ እንዲገዛ እንዳደረገ ፡፡ የቤተክርስቲያን አባል 
መሆንን በመተካት እንደገና የመወለድ ልምምድ ተቀባይነት እንዲያጣ ያደርጋል ፡፡ በዚያ ዘመን ውስጥ የሰይጣን ጥልቀት ወደ ውስጥ ገብቷል ፡፡ እናም 
የሰይጣን ጥልቅ ነገሮች ፍሬዎቹ ማለትም ፣ ግድያዎች እና አሰቃቂ ወንጀሎች ከእርሱ ይወጣሉ ፡፡

ሽልማቶቹ

ራእይ 2:26-29.

ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን 
እሰጠዋለሁ፥ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፥ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፤

የንጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

“ ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው”

ስለ የጽድቅ ሥራዎች አመለካከቱን እንዲያይ ጌታ የራሱን ለማድረግ እንደሚሞክረው በሥራ ላይ ከሚሰጡት የመንፈስ ቅዱስ አስተያየቶች 
በጣም መረዳትይቻላል ፡፡ አራት ጊዜ እርሱ ሥራዎችን ይጠቅሳል ፡፡ እናም አሁን እንዲህ ይላል ፣ እስከመጨረሻው እስከ ፍጻሜው ድረስ ሥራውን 
በታማኝነት የሚያከናውን ቢኖር በአሕዛብ ላይ ኃይል ይሰጠዋል ፣ እናም በማንኛውም ሁኔታ በኃይል ይህን ኃይል ለመቋቋም የሚችል ጠንካራ ፣ 
ችሎታ ያለው እና የማይሰበር ገዥ ይሆናል ፡፡ በኃይል የመግዛት መግለጫው ልክ እንደ ልጁ ይሆናል ፡፡ ይህ በጣም አስገራሚ ነው ፡፡ግን ይህንን 
ተስፋ በዘመን ብርሃን እንየው ፡፡ ኃያል ሮም ከመንግስት ድጋፍ ጋር ፣ ነገሥታትን እና ወታደሮችን እና የህግ አውጭዎችን በመጠቀም ፣ ከፊት ለፊቷ 
ሁሉንም ትሰባብር እና ትፈጫለች ፡፡ ለእርሷ የማይሰግዱትን ሚሊዮኖችን ለመግደል ካላት እረሀብ የተነሳ በሚልዮን የሚቆጠሩትን ገድላለች ፡፡ 
ያለምንም ትእግስት ነገሥታትን ታቆማለች ወይም ከተቻላት አዲስ ህግን ታረቅቃለች ፡፡ አዎን ፣ የእሷ ጣልቃ ገብነት በእውነት የእግዚአብሔር 
ምርጦቹን ለማጥፋት ስለወሰነች ነው ፡፡ የእርሷስራዎች እንደ ዲያብሎስ ነፍሰ መግደልና መዋሸት ነዉ ፡፡ ነገር ግን ጌታ “እነዚህን ጠላቶቼን ወደ እኔ 
አምጡና ግደሏቸው” የሚልበት ቀን ይመጣል ፡፡ ጻድቁ በክፉ አድራጊዎች ላይ በሚወርድበት ጊዜ ጻድቃኖች በጌታቸው ዘንድ ይሆናሉ ፡፡ ከእርሱ ጋር 
በክብር የሚመጡት ጻድቃን ምድርን እና የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ያጠፉትን የሚያጠፉበት ቀን ይመጣል ፡፡ ይህ ጉንጩን የመዞር ዘመን ነበር ፣ 
እጅግ የከፋ ጭንቀት ፡፡ ነገር ግን እውነት የሚያሸንፍበት ቀን ይመጣል ፤ በእሳቱ ውስጥ የሚቆምና የሚያድን ማን ነው? በጌታ የተቤዡት ብቻ 
ናቸዉ።
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ስብከት በ

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

14የትያጥሮን ቤተክርስቲያን ዘመን

“ የንጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ።”

ራእይ 22:16, እና 2ኛጴጥሮስ 1:19, ኢየሱስየንጋት ኮከብ ነዉ፡፡እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ ፣ ብሩህ እና የንጋት ኮከብ ነኝ ፡፡

“ጎህ እስኪቀድ ድረስ ፣ እና የንጋት ኮከብ በልባችሁ እስኪያበራ ድረስ ፡፡”

ስለዚህ መንፈስ ከእራሱ እና ከዚያ በሚመጣው ዘመናቸው ከጨለማው ዘመን ለተመረጡት ጋር ቃል ኪዳን እየገባ ነው ፡፡

ቀደም ብለን እንደተናገርነው ፣ ኢየሱስ ራሱን ከእያንዳንዱ ዘመን መልእክቶች ጋር ያሳውቃል ፡፡ ለእያንዳንዱ ዘመን በቃሉ ላይ ያለውን መገለጥ 
ከእርሱ ይቀበላሉ ፡፡ ይህ የቃሉ መገለጥ ከአለም የተመረጡትንህዝቦች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወደ ሙሉ ኅብረት ያመጣቸዋል። እነዚህ 
መልእክተኞች ኮከቦች ተብለው ይጠራሉ ምክንያቱም የጸሀይ ብርሀን ከሆነዉከኢየሱስ ብርሀን ወስደዉ ስለሚያንጸባርቁ ፡፡ በተጨማሪም ኮከቦች 
ተብለው የተጠሩበት ምክንያት በሌሊት ‹የብርሃን ጠባቂዎች›ስለሆኑ ነዉ ፡፡ ስለሆነም በኃጢያት ጨለማ ውስጥ ፣ የእግዚአብሔርን ብርሀን ወደ 
ህዝቡ ያመጣሉ ፡፡

ይህ የጨለማው ዘመን ነው። በተለይም የጌታ ቃል ከሰዎች ሙሉ በሙሉ የተሰሰወረበት ጊዜ ነዉ ፡፡ የልዑሉ አምላክ እውቀት ከሞላ ጎደል 
ተረስቷል። የእነሱ ደረጃ እስከሚጠፋ ድረስ ሞት በርካታ አማኞችን አሸንፏል ፡፡ እስከዚህ ቀን ድረስ የእግዚአብሔር ነገሮች ዝቅተኛ ደረጃ ላይ 
ናቸው ፣ እናም ሰይጣን በእርግጠኝነት የእግዚአብሔርን ህዝብ ያሸነፈ ይመስላል፡፡

ሰዎች ሌሊት የሌለበትን ምድር የመዉረስ ተስፋ ቃል ካስፈለጋቸዉ ፣ የጨለማው ዘመን ሰዎች ናቸዉ የሚያስፈልጋቸዉ ፡፡ ለዚያም ነው 
መንፈስ የንጋት ኮከቡን ተስፋ የሰጣቸው ፡፡ እርሱም የዋክብትአለቃ የሆነዉ ፣ ማንም ሰው ሊቀርበው በማይችል በብርሃን የሚኖረው ፣ ኢየሱስ 
ለወደፊቱ በመንግሥቱ በራሱ እንደሚያበራላቸው የነገራቸዉ ፡፡ ከእንግዲህ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ለመስጠት ከዋክብትን (መልእክተኞችን) 
አይጠቀምም ፡፡ መንግሥቱን ሲያካፈላቸው ራሱ ኢየሱስ ፊት ለፊት ያናግራቸዋል፡፡

የፀሐይ ብርሃን ማብራት ሲጀምር የሚታየው የንጋት ኮከብ ነው። የእኛ ፀሀይ (ኢየሱስ) ሲመጣ ፣ መልእክተኞች አያስፈልጉም ፤ የደስታ 
መልዕክቱን ራሱ ያመጣናል ፣ እናም እርሱ መንግስቱን ሲገዛ ፣ እኛም በፊቱ እንኖራለን ፣ የቃሉ ብርሃን በእኛ ፍጹም ቀን ብሩህ እና ብሩህ ይሆናል ፡፡

ከኢየሱስ ራሱ በላይ ሌላ ምን እንመኛለን? እሱ እሱ ሁሉን ነገር ፣ በሁሉም ነገር ፍጹም ነው?

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ኣሜን። ጌታ አምላክ ሆይ ፣ አሁንም በመንፈስህ አማካኝነት እውነትህን 
እንሰማ።


