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ምዕራፍ ዓሰርተ
ክለሳ እተን ዘመናት

ብዛዕባ እዘን ሾብዓተ ዘመናት ዝገልጽ መጽናዕናዕቲ ቅዱስ ቃላት፡ ቃል ብቓል ምትንታን ብምንባሩ፡ ክንገብሮ ክንዲ
ዝከኣለና ዘየቋርጽ ታሪኻዊ ንድፊ ናይ ቤተክርስትያን ከነቐምጥ ኣይተኽኣለናን። ስለዚ ድማ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ናይ
ምውሳድና ዕላማ፡ ከምቲ ንዮሃንስ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተውሃቦ፡ ካብ ንድፊ ናይታ ኤፌሶን እትበሃል ጀማሪት ዘመን
ናይ  ቤተክርስትያን  ጀሚርና፡  ንኹለን  ዘመናትን  ቤተክርስትያንን፡  ታሪኸን፡  ምርኣይ  እዩ።  ካብቲ ሒዝናዮ  ዘለና
መረዳእታታት ወጻኢ እንሓውሶ ኻሊእ ተዛማዲ ሓሳብ የብልናን።

ካብ መጽናዕትና፡ መብዛሕቲኡ ነጥብታት መጽሓፍ ራእይ፡ ዳርጋ ብምሉኡ ብጌጋ ርድኢት ተረዲእዮ ከም ዝጸናሕና
ፈሊጥና ኣለና፡  ምኽንያቱ፡ ነታ ንጽህቲ “ኣቅሌስያ”፣  “ሕርይቲ”፣  “ኣካል ክርስቶስ”፣  “መርዓት” ዘይኮነስ፡  ብሓፈሻ
ክርስትያን ተባሂሎም ንዝጽውዑ፡ ሓቀኛታት ይኹኑ ኣይኹኑ፡ ንኹሎም ክርስትያናት ከም ዝዛረብ ኣይንፈልጥን ኔርና።
ከምቲ እስራኤላዊ ዘበሉ ኹሉ እስራኤልዊ ዘይኮነ፡ ኩሉ ክርስትያንውን ክርስትያን ኣይኮነን። ካብዚ፡ ቤተክርስትያን፡
ካብ ጉንዲ ሓሶትን ካብ ጉንዲ ሓቂን፡  ካብ ክልተ ጉንዲታት ዝተዳለወት እያ። ክልቴኦም ጉንዲታት፡ ካብ ክልተ
ዝተፈላለዩ መናፍስቲ ዝንቀሳቐሱ ጉንዲታት እዮም። እቲ ሓደ ብመንፈስ ቅዱስ እቲ ሓደ ድማ ብመንፈስ ጸረ ክርስቶስ
ይሰርሑ።  ክልቴኦም ንኣምላኽ ከም ዝፈልጡዎን፡  ኣምላኽ ድማ ከም ዝፈልጦምን  ይእውጁ።  ምእንቲ  ኣምላኽ
ክልቴኦም ይዛረቡ። ክልቴኦም፡ ንሓድሕዶም ዝፈላለዩሉ ዝኣምኑዎ ሓቂ ኣለዎም። ነገር ግን፡ ክልቴኦም ሽም ጎይታ
ብምሓዝ ክርስቶስ-'ውያን ተባሂሎም ብምጽዋዖም፡ እዚ መጸውዒ- ሽም ብምሓዞም፡ ብግልጺ ምስኡ መውስቦ ከም
ዘለዎም ይገልጹ (ኣምላኽ መርዓ ኢሉ ይጽውዖ)፡ ኣምላኽ ንኽልቴኦም ብሓላፍነት ስለ ዝሓዘ፡ ንነፍሲወከፎም ድማ
ይዛረቦም።

ኽልቴኦም ጉንዲታት፡ ኽሳብ መወዳእታ ዘመን ዝበጽሕ፡ ናብ ምህርቲ ምፍራይ ክሳብ ዝበጽሑ ጎኒ ንጎኒ እንዳተጓዓዙ
ብምኻድ ከም ዝዕጸዱ ተማሂርና ኣለና። እታ ሓሳዊት ጉንዲ፡ ነታ ሓቀኛ ኣይትስዕራን፡ ከተጥፍኣውን ኣይትኽእልን፣ እታ
ሓቀኛ ጉንዲ ድማ ነታ ሓሳዊት፡ ናብቲ ሕብረት ምድሓን የሱስ ክርስቶስ ከተምጽኣ ከም ዘይትኽእል እውን ኣስፊሕና
ተማሂርና ኢና።

ኣዝዩ ዝገርም ሓቂውን ተማሂርና ኔርና፡ ከምቲ ይሁዳ ባዕሉ፡ ንሱ ባዕሉ፡ ዲያብሎስ ተባሂሉ እንከሎ፡ ፍጹም ዝኾነ
ኣገልግሎት መንፈስቅዱስ ዝነበሮ፡ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ናብ ዘይተወልዱ ናብ ክርስትያናት ጉንዲ ሓሶት ክወርድን፡
ብዝተፈላለዩ ሓያል ምልክታትን ድንቅታትን ክገሃድ ከም ዝኽእልውን ተማሂርና ኣለና።

እዚ መሰረታዊ ንድፊ እዚ ኣብ ኣእምሮና ሒዝና፡ ቤተክርስትያን ኣብ ሾብዓቲኡ ዘመን ዝነበረቶ ኣመጻጽኣ ክንገልጽ
ይከኣለና እዩ።

ቤተ ክርስትያን ኣብ ጴንጤቆስጤ እያ ተወሊዳ። ከምቲ ቀዳማይ ኣዳም ካብ ኣምላኽ ንዝተወሰነ እዋን፡ ንጽህቲ
ዝኾነት ዘይረስሐት ሰበይቲ ዝተውሃበቶ፡ ነቲ ካልኣይ ኣዳም ማለት ንክርስቶስ፡ ኣብ መዓልቲ ጴንጤቆስጤ፡ ሓዳስን
ንጽህትን ዝኾነት መርዓት፡ ንዝተወነ ጊዜ ካብ ርኽሰት ዝተፈልየት መርዓት ተውሃበቶ። “ካብቶም ካልኦት ደፊሩ
እተጸምበሮም ኣይነበረን፡ እቲ ህዝቢ ግና የኽብሮም ነበረ።” (ግብሪ ሓወርያት 5፡13)፣ “ጎይታ ድማ ዚድሕኑ ኣብ
ጸጽባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ።” (ግብሪ ሓወርያት 2፡47)። ከምዚ ኢሉ ንኽንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝጸንሐ
ኣይንፈልጥን  ኢና፡  ይኹን  እምበር  ከምቲ  ሄዋን  ብሰይጣን  ተፈቲና  ብፍትወት  ዝወደቐት፡  ቤተክርስትያን  ድማ
ብምእታው መንፈስ ናይ ጸረ ክርስቶስ፡ ተመረዘት። “የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ዅሉ መንፈስ
ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኰነን። እዚ ኸኣ እቲ ኸም ዚመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘሎኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ፡
ሕጂውን ድሮ ኣብ ዓለም አሎ።” 1ይ ዮሃንስ 4፡3። እየሱስ ድማ፡ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘመን ብዘእባ መርዓቱ ከምዚ ኢሉ
ነይሩ፦ “ግናኸ ነታ ቐዳመይቲ ፍቕርኻ ሐዲግካያ ኢኻ ኣሞ እዚ ረኺበልካ አሎኹ። እምብኣርሲ ኻበይ ከም ዝወደቕካ
ዘክር እሞ ተነሳሕ፡ ነቲ ቐዳማይ ግብሪውን ግበሮ። እንተ ዘይኰነስ ክመጸካ፡ እንተ ዘይተነሳሕካውን፡ ነቲ ቐዋሚ
ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ።”  ራእይ 2፡4-5።  እታ ቤተክርስትያን  ካብታ ቀዳመይቲ ዘመን ኣትሒዛ
“ዝወደቐት ሰበይቲ” እያ ነይራ። ከምቲ ኣዳም ንሄዋን ከይፈለጣ እንከሎ፡ ሰይጣን ቀዲሙዎ ዝሓዛ፡ ሎሚውን ከምኡ፡
“ቅድሚ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል” ሰይጣን ነታ መርዓት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስትያን፡ የታልላ። እቲ ቀንዲ ኣብ
ማእኸላ ኣትዩ ዘታለላ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ? ኣብ ራእይ 2፡6 ዘሎ “ግብሪ ኒቆላውያን” እንታይ እዩ? እታ ቀዳመይቲ
ዘመን፡  ኣኺልዋ!  እቲ  ንጹህ  ቃል ካብ ምስዓብ ተመለሰት።  ካብ ፍጹም ኣብ ባዕሉ  ኣብ  ኣምላኽ ምውካል ናብ
ኒቆላውያን ተመልሱ፡ ማለት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን፡ ከምቲ ካልኦት ምምሕዳራት ዝገብርዎ ዓይነት ሰብኣዊ ናብ
ዝኾነ ምምሕዳር ተመልሰት (ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ቃሉ ንኽመልእ፡ ካብ ሰብ ወጻኢ፡ ምሉእ ንሙሉእ ኣብ
ኣምላኽ ጥራይ ክውከሉ ይደልዮም።) ከምቲ እስራኤል ዝገበረቶ ዓይነት ግብሪ ገበሩ። ኣብ ክንዲ ቃሉን መንፈሱን፡
ኣቋራጭ ዝኾነ ሰብኣዊ ምምሕዳር ሓረዩ።

ሞት ኣተወ። ከመይ ጌርና ንፈልጥ? ነቶም ዝሰምዑ ዘበሉ ዝተኣወጀ “ነቲ ዚስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላ ኦም
ህይወት ኪበልዕ ክህቦ እየ።” ዝብል ድምጺ መንፈስዶ ኣይሰማዕናን ኢና? እታ ማሕበር ግና፡ ናብቲ መወዳእታኡ ቃላይ
ሓቂ ዝኾነ ኦም ሞት፡ (ትካላዊ ጉንዲ ሓሶት) ተጣቢቓ ነበረት። ሕጂ ግና ኣምላኽ ከምቲ ካብ ኤደን ገነት ዝተፈልዮም
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ካብታ ቤተክርስትያን ኣይተፈለየን፡ ኦም ህይወት ዝሕሉ፡ ሃልሃል ዝብል ሰይፊ ኩሪቤልውን የለን። ኦ! ኖኖ፡ ክሳብ እታ
መወዳእታ ዘመን ንሱ ኩሉሻብ ኣብ ማእኸል እታ ቤተክርስትያን ክህሉ እዩ። ክሳብ እታ ጊዜ ንሳ ድማ፡ ኩሉ ንኽመጽእ
ይጽውዕ።

በጃኹም ሕጂ፡ ንጠንቀቕ። እቲ ንመልኣኽ ቤተክርስትያን ኤፌሶን ዝተውሃበ መልእኽቲ ክብል እንከሎ፡ ነታ ሻቡ ኣብ
ኤፌሶን ዝነበረት ዞባዊት ቤተክርስትያን ማለቱ ኣይኮነን። ነቲ ትውልዲ ዝተውሃበ መልእኽቲ እዩ። እቲ ትውልዲ ንሱ
ድማ ከምቲ ምሳሌ ዘራኢ ስርናይን ክርዳድን ዝተቐመጠልና፡ ዘርኢ ሓቅን፣ ዘርኢ ናይ ስሕተትን ዝሓዘ ትውልዲ እዩ።
ዘመናት ቤተክርስትያን ማለት ግራት እዩ፡ ኣብ ውሽጡ ድማ ስርናይን ክርዳድን ኣሎ። እታ ጉጅለኣዊት ማሕበር፡ ነቲ
ምምሕዳርን ነቲ ቃልን ሰባዊ ብምግባር፡ ኣንጻር እቶም ናይ ሓቂ ቤተክርስትያን ትዋጋእ።

ክርዳድ ካብ ስርናይ ይኹን ካብ ካልኦት ዝራእቲ፡ ኣብሊጹ ናይ ምዕባይ ባህሪይ ኣለዎ። ኣብ'ቲ ቀዳማይ ዘመን ድማ፡
እታ ክርዳድ ቤተክርስትያን ብፍጥነት ዓበየት። ይኹን እምበር እታ ቤተክርስትያን ስርናይውን ትዓቢ ነበረት። ኣብ
መወዳእታታት ቀዳመይቲ ዘመን፡ እቲ ግብሪ ኒቆላውያን ዝበሃል ሓሳብ፡ ተጽዕኖኡ ኣብተን ዞባዊ ኣብያተ ክርስትያናት
ምእንቲ ክገብር ካብቲ ኣካሉ ኣብሊጹ ይዓቢ ነበረ። ተጽዕኖኡ ድማ ከም ፖሊካርፕ ዝኣመሰለኡ ብጹኣን ሰባት፡
ብኣተሓሳስባ ቃልኣምላኽ ብዘይኮነ መንገዲ፡ ቢሾፕ እንዳተበሃሉ ዝጽዉዑሉ መዓርግ ንኽቕበሉ ገበሮም። ከምኡውን
ኣብታ ዘመን ንሳ፡ ፍቕሪ እታ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ጠፍአ። እታ ፍቕሪ፡ ፍቕሪ ሓዱሽ መርዓዊን መርዓትን ኣብ ፈለማ
መዓልታቶም ዘላቶም ዓይነት ፍቕሪ ነበረት። ስለዚ ፍጹም ዝኾነ ምዝሓል እታ ፍቕርን፡ ንኣምላኽ ድማ ምሕዳግን
ነበራ።

ነገር ግን ኣስተውዕሉ። ራእይ 2፡1፡ ጎይታ እየሱስ ኣብ ማእኸል እተን ኣብያተክርስትያናት ከምዝመላለስ ኣብ የማናይ
ኢዱ ድማ ልኡኻት ከምዝሓዘ ይገልጽ። ምኽንያቱ እታ መርዓት፡ ስለዝወደቐት፣ ማሕበር እታ መርዓት ሕዋስ ናይ
ሓቂን ናይ ሓሶትን ስለዝኾነ፡ ይኹን እምበር ናቱ ስለዝኾነት ራሕሪሕዋ ኣይከደን። ብመሰረት ሮሜ 14፡7-9 ድማ እዚ
ትኽክል እዩ። “ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ኢሉ ዝነብር የልቦን እሞ፡ ንርእሱ ዚመውት ከኣ ሓደ ኣኳ የልቦን። ብህይወት
እንተ ነበርና፡ ንጐይታ ኢና እንነብር፡ ወይስ እንተ ሞትና፡ ንጐይታ ኢና እንመውት እሞ፡ ብህይወት እንተ ነበርና ወይስ
እንተ ሞትና፡ ናይ ጐይታ ኢና። ስለዚ ኸኣ እዩ ክርስቶስ ጐይታ ምዉታትን ህያዋንን ምእንቲ ኪኸውን ኢሉ፡ ዝሞተን
ህያው ዝዀነን።” ንመላእ ህዝቢ ዓለም ኣብ መስቀል ዓዲጉዎም እዩ። ናቱ እዮም። ጎይታ ህያዋንን ምውታትን እዩ።
(ከም ዕርክነት ዘይኮነ ከም በዓል ዋኒን።) በዚ ድማ ኣብ ማእኸል እታ ህይወትን ሞትን ዘለዋ ኣካል ይመላለስ።

እዚ ኣብ ቀዳመይቲ ዘመን ዝተዘርአ ዘርኢ፡ ኣብ ካልኣይቲ ዘመንን ኣብተን ካልኦት ዘመናትን ናብ ዓጸዳ ኽሳብ
ዝበጽሕ ዕብየቱ ይቕጽል። ብምግላጽ መንፈስ ድማ፡ ታሪኽ ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ዘመን ስሚርና ክዓብይን
ክበርህን ንጽበዮ።

ኣብ'ታ ዘመን ንሳ ጽልኢት ጉንዲ ሓሶት ወሰኸ። ርኢኹም፡ ኣብ (ፍቕዲ 9) ገዛእ ርእሶም ካብ ሓቂ ፈለዩ። ካብኣቶም
ተፈለዩ። ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ዘይኮነ ይዛረቡ። ሓሰውቲ ነበሩ። እሞ ኣምላኽከ ኣጥፊኡዎምዶ? ኣይፋሉን፡ “ክሳዕ
ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም” እዩ ዝበለ።

“ጎይታ፡ ግን እኮ ነቲ ህዝቢ የጥፍእዎ እዮም ዘለዉ እሞ ክጠፍኡ እዩ ዝግበኦም። ይቐትሉዎም ኣለዉ።”
“ኣይፋልን፡ ሕደጉዎም ድኣ። ንመርዓተይ ግና ይብል ኣለኹ፣ 'ክሳዕ ሞት እሙናት ኩኑ፡ ፍቕርኹም ካብ ቀዳማዩ

ይዕዘዝ።'”
እዚ ጉንዲ ሓሶት ብዘይጥርጥር ጉንዲ ሰይጣን ምዃኑ ካብ ኣመዘጋግባኡ ንመሃር ኢና። ምትእኽኻቦም ካብኡ እዩ

(ካብ ሰይጣን)፡ ብስም ኣምላኽ ይትኣኻኸቡ፡ ናይ ክርስቶስ ኢና ኢሎም ድማ ይሕስዉ። ይሰብኩ፣ ይምህሩ፣ የጥምቑ፣
የምልኹ፣ ንቤተክርስትያን ብክርስቶስ ዝተውሃቡ ዝተፈላለዩ መሰላት ይካፈሉ፡ ይኹን እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይኮኑን።
ናይ ኣምላኽ ኢና ካብ በሉ ግና ኣምላኽ ድማ ሓላፍነት ይወስደሎም፡ ኣብ ነፍሲወከፍ ዘመን ድማ ብዛዕባ ኽልቲኦም
ይዛረብ፣ ንኽልቲኦም ድማ ይዛረቦም። ብዛዕባ በልዓም ብትኽክል የዘክሩና። ትንቢታዊ ኣገልግሎት ነበሮ። ብመስዋእቲ
ሕሩድ እንስሳታት ከመይ ጌርካ ናብ ኣምላኽ ከም ዝቕረብ ምሉእ ፍልጠት ነበሮ። ነገር ግን ሓቀኛ ናይ ቃል ነብዪ
ኣይነበረን፡ ምኽንያቱ ኣምላኽ ብህልውናኡ ተገሊጹ፡ ምስ ባላቕ ንኸይኸይድ ዋላኳ እንተነገሮ፡ ንወርቂን ንስልጣንን
ሃሪፉ ስለዝነበረ ግና ንኽኸይድ ሰስዐ። ስለዚ ኣምላኽ ንኽኸይድ ሓደጎ። ፍጹም ፍቓድ ኣምላኽ ብምኽንያት “ትምኒት
ልቢ” በልዓም ናብ ፍቓድ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ቀየሮ። ምባል'ኮ “ኪድ ቀጽል” ኢልዎ እዩ። እሞ ኣምላኽ ሓሳቡ ቀይሩ
ማለት ድዩ? ኣይፋሉን፡ በልዓም ናብ ደስ ዝበሎ ይኺድ ኣምላኽ ናይ ባዕሉ መንገዲ ነበሮ። ፍቓድ ኣምላኽ ብበልዓም
ኣይተስዓረን፡  ብዝኸዶ  ይኺድ  ኣምላኽ  መንገዲ  ነበሮ።  ዝኸሰረስ  በልዓም  እዩ፡  ምኽንያቱ  ቃል  ኣምላኽ  ስለ-
ዝተሓላለፈ።

ሎሚ ሎሚውን፡ ሓደ ዓይነት ነገር ንርእይ ኣለና። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰበኽቲ፣ ትካላዊ ሃይማኖት፣ ናይ ሓሶት ሰረተ-
እምነት ወዘተረፈ፣ ከምኡውን ሰባት ከምቲ በልዓም ዝገበሮ፡ ዋላኳ እቲ ዝተውሃቦም ኣገልግሎ ካብቲ ዝተገልጸ ቃል
ወጻኢ እንተኾነ በቲ ኣብ ህይወቶም ዝገሃድ መንፈስ ከም በልዓም ይስሕቱ፡ ብኸምኡድማ ንኣምላኽ የምልኹ ኣለዉ።
ኣምላኽ ኣይተዛረቦምን ኢለ ኣይክሕድን እየ። ነገር ግን ልክዕከምቲ ኣምላኽ ንበልዓም ካልኣይ ጊዜ ዝተዛረቦ እዩ።
በልዓም ቃብ ቃል ንላዕሊ ኣብሊጹ ትምኒት ልቡ ከምዝሓረየ ምስ ፈለጠ፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ
ብምሓዝ ኣሕሊፉ ሃቦ። ሎሚ ሎሚውን ብዙሓት መጓሰታት ቃል ኣምላኽ ብምቅዋም መንገዲታቶም ስለ ዝሓርዩ፡
ኣምላኽ ንኽቕጽሉ ኪዱ ይብሎም። ዝኾነ ይኹን ግና ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻሙ ኣይተርፍን። ኣሜን። ተረዲኡኩም ኢለ
ተስፋ ይገብር። ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ዝተርኣዩ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ዘብራህርህ፡ ብፍላይ ኣብዛ ብዙሕ ምግሃድ
መንፈስን ደጋዊ በረኸትን ዝበዝሐላ ነገር ግን “ዝተገልጸ-ፍቓድ-ቃል” ናይ ኣምላኽ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዝተኽሓደላ
መወዳእታ ዘመንውን ብግልጺ ይሕግዝ።

ግሉጽን ብሩህን መልእኽቲ ዝተቐበለት ዘመን እንተ ኢልና እዛ ዘመን እዚኣ እያ። እቲ ሓቂ ብሉይ ኪዳን “ወዲ እታ
ባርያ ካብ መንገዲ ክሳብ ዝጽረግ ንወዲ እታ ጭዋ ከሳድዶ እዩ።”  ቀደም ከምኡ ነይሩ፣ ከምኡ ድማ ኣሎ። እዚ



ክለሳ እተን ዘመናት 3

ዘረድኣና፡ እቲ ኣንጻር እታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ዝግበር ጽልኢን ጸርፊን ናይ ሰይጣን፡ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታታት
ዘመን ናይ ሎዶቅያ ክሳብ ዝነቕሎ በቶም ንሽሙ ክርስትያን ፣ ናይ ሓሶት ክርስትያናት እንዳዓዘዘ ይገሃድ።

እቲ ሳልሳይ ዘመን ድማ፡ እዛ ዓለማዊት ዝኾነት ቤተክርስትያን፡ ኒቆላዊነት ከም ሓደ ሰረተ እምነት ገይራ ክሳብ
ትቕበሎ፡ ብትንቢታዊ መንፈስ ይገሃድ። ኣፈላላይ ኣቕሽሽቲ ካብቲ ህዝቢ እንዳዓዘዘ ይኸይድ። ከምቲ ሽማግለታት
(ጓሶት ዞባዊ ኣብያተ ክርስትያናት) ብቃል ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ክመርሑ ይግባእ ካብ ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ
እንዳረሓቐ ብምኻድ ኸሃናት፡ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ስልጣን ናብ ዝሕዙሉ “ግብሪ ኒቆላውያን” በጽሐ። እዚ ካብ
ቃል ኣምላኽ ወጻኢ ኮይኑ፡ ንሓደ ካህን ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰብን ከምዘሎ ገይሩ መሰል ይህብ። ደሓር ግና እቲ ካህን
ካብ ኣምላኽ-ዝተውሃቦም መሰላት ምንፋግ ይጅምር። እዚ ፈለማ ብዘይ ኣግባብ ስልጣን ምዝራፍ እዩ ነይሩ፡ ደሓር ግና
ሰረተ እምነት ኮነ። ፈጺሙ ቃል ኣምላኽ ዘይኮነ እንከሎስ፡ ከም ውሑስ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቤተክርስትያን ተሰረተ።
እቶም ካሃናት ግና ቃል ኣምላኽ ኢሎም ይጽውዕዎ ፡ ስለዚ እዚ ሰረተ እምነት እዚ ጸረ ክርስቶስ ነበረ።

ምኽንያቱ ብሓጺርን ግልጽን ሰብኣዊ ምምሕዳር ፖለቲካ እዩ፡ ቤተክርስትያን ግና ኣብ ፖለቲካ ኢዳ ክትሓውስ
ጀመረት።  እዚ  ምትሕውዋስ እዚ፡  በቲ  ቤተክርስትያናዊ  ፖለቲካን፣  መንግስታዊ ፖለቲካን  ናብ ሓደ  ብምጥማር
ቤተክርስትያን ሓሶት (ሰይጣናዊ ናይ ሓሶት ሃይማኖት) ከም ሓቀኛ ሃይማኖት ገይሩ ዝመስረተ ኣምባገነናዊ-ንጉስ
ተቐባልነት ረኸበ። ካብ ብዙሓት ሃጸያት ዝኣወጁዎ ኣዋጃት ድማ እታ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝተላበሰት ሓሳዊት
ቤተ ክርስትያን፡ ነታ ሓቀኛ ጉንዲ ክተጥፍኣ ትሃርፍ ነበረት።

እታ ጉንዲ ሓቂ ግና፡ ልክዕ ብኸምዚ ዝዓይነቱ ሰረተ እምነት ኣይተኸትበትን ነበረት። ከምዚ ክብል ከለኹ፡ እዛ
ሓቀኛ ጉንዲ ኒቆላዊ ኣተሓሳስባ ከም ሰረተ እምነት ከይራ ሰሪታ ነይራ ማለተይ ኣይኮነን። ካብኡ ዝረሓቐ እዩ። ነገር ግን
እዛ ንእሽተይ ሓሰኻ ሞት፡ ምናልባት ትወድቀለይ ትኸውን ብምባል ነታ ጉንዲ ሓቂ ትመጥጣ ነበረት። ኣብታ ውሽጢ
ሓቀኛ ቤተ ክርስትያንውን፡  ኣምላኽ ሽማግለታት ንኽኾኑ ዝመረጾም ሰባት፡  ኣብቲ ዞባዊ ቤተክርስትያን ዘለዎም
ንእሽተይ ሓላፍነት ንኽርእዩ እቲ መዓርግ ይጥቀምሉ ነበሩ። ኣብዛ ጊዜ እዚኣ ኣብ ቤተክርስትያን ዝነበረ ምስትውዓል
ከምቲ ናይ ጳውሎስ ዝነበረ ንጹር ምርዳእ ኣይነበረን፡  ምኽንያቱ ጳውሎስ፡ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ይንበሮ፡
“ብዛዕባይውን ንኣምላኽ ኣመስገና” ብምባል፡ እቲ ህዝቢ ነቲ ስልጣን ዝህብ ኣምላኽ ክጥምት እዩ ዘመላኽቶ ዝነበረ።
እቶም ካሃናት ግና ኩሉ ጊዜ መለኮታዊ ምሪሒትን ሰባትን ይምነዩ፡ እቲ ዘይግብኦም ክብሪ ክህብዎም ከለዉ ድማ፡ እታ
ሓቀኛ ቤተክርስትያን ሰባዊት ክትከውን ከላ ንረኽባ። ምምስራት ናይ ኒቆላውያን - ሃወርያዊ ምውርራስ - ሽመት
ኣገልገልቲ - ምምራጽ ፓስተራት ወዘተ ብምኽታል፡ እታ ናይ ሓሶት ቤተክርስትያን ናብ በልዓማዊነት ንኽትሰግር ሓንቲ
ስድሪ ጥራይ ተሪፉዋ ነበረ። እቲ ናብ “መዓሙቕ ሰይጣን” እትኣትወሉ ካልኣይ ስጉምቲ ኣብ ምሉእ መንገዱ ነበረ።

እዚ ኻልኣይ ደረጃ ስጉምቲ ሰረተ እምነት፡ ናይ በልዓም ሰረተ እምነት እዩ። ባላቕ ንደቂ እስራኤል “ብናይ ሕብረት
ኣኼባ” ምእንቲ ከሰናኽሎም፡ በልዓም ከም ዝመሃሮ (ኣብ ራእይ 2፡14 ተጠቒሱ ይርከብ።) ሻቡ እቶም ኣጋይሽ፡ ኣንጻር
ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ክልተ ተጻረርቲ ነገራት ይገብሩ። ባላቕ ስርወ መንግስቱ ንኸጽንዕ ሓገዝ ከም ዝደለየ ከተስተውዕሉ
ይግባእ። ስለዚ ድማ፡ ነቲ ኣብ ዘመኑ ዝለዓለ መንፈሳዊ ፍልጠት ንዝነበሮ በልዓም ዓደመ። በልዓም ድማ እስራኤል
ዝጻወዱሉ ምኽሪ መኸረ። ብመጀመርታ እዚ ንኽመኽሩ፡ ሓቢሮም ተቐሚጦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘተ ገበሩ፡ ሓቢሮም
ድማ በልዑ፡ ሻቡ ነገሮም ኣትረሩ። ብቐደሙ፡ ንሓድሕድካ ምርድዳእ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ። ንሱ ሓደ ጊዜ ምስፈጸምካ
ግና፡  ካብኡ ንምኻድ ቀሊል እዩ። መብዛሕቲኡ ጊዜ ካብ ጋባዛይ ንዝመጽእ ተጽዕኖ፡  ንጋሻ ካብ ዝሓሰቦ ንላዕሊ
ንኽጓዓዝ ዝገብሮ ጸቕጢ ኣሎ፡ ስለዚ ዝቕጽል ስጉምቲ ሓቢርካ ምምላኽ ይኸውን። እምበኣር ሕጂ፡ ቤተክርስትያን
ኣምላኽ ከምዚ ዝዓይነቱ ጉዳይ ዝገጠማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነታ ቤተክርስትያን ሓዱሽ ኪዳንውን
ገጢሙዋ እዩ። ምኽንያቱ ከም ባላቕ ስርወ መንግስቱ ከጽንዕ ዝደለየ ንጉስ ስለዝነበረ።

ንጉስ ቆንጦንጢኖስ፡ ኣብ ሮማ ዝነበረት ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ብዙሕ ኣካል ስለዝነበራ ነቶም ንሽሙ ክርስትያናት
ዝኾኑ ቤተ ክርስትያን ሮማ ኣብ መንግስቱ ሓገዝ ምእንቲ ክኾኑዎ ጸውዐ። ውጽኢቱ ድማ እቲ 325 ዓ/ም ዝነበረ
ውጽኢት ጉባኤ ኒቅያ ኾነ። ሻቡ ብጻውዒት ቆስጠንጢኖስ ክልቲኦም ክርስትያናት ማለት ሓቀኛታትን ሓሰውትን ኩሎም
ናብ ኣኼባኡ መጹ። እቶም ሓቀኛታት ክርስትያናት፡ ናብቲ ኣኼባ ዘኺዶም ምንም ዓይነት ጉዳይ ኣይነበሮምን። በዚ ግና
ቆስጦንጢኖስ  ናብ  ሓደነት  ከምጽኦም ይኽእል  እዩ፡  ስለዚ  እቶም ሓቀኛታት ኣመንቲ  ዝሓስቦም ከምዘይብሎም
ምስፈለጡ፡ ጠንጢኖሞ ኸዱ። ነቶም ምስኡ ዝተረፉ ግና ቆስጠንጢኖስ፡ ጸጋ መንግስቱ ምስ ፖለቲካዊን ስጋዊን ሓይሊ
ሓዊሱ ሃቦም። እቲ ህዝቢ፡ ምስ ኣምልኾ ጣኦታትን፣ መናፍስታዊነትን ተፋለጠ። ሽም ቅዱሳን ዝተሰየሙ ሓወልቲታት
ኣብቲ ህንጻታት ተተኸሉ እሞ፡ እቲ ህዝቢ ምስ ምውታን ሕብረት ንኽገብር ከምኡውን ናብ ቅዱሳን ክጽልይ ካብ
መናፍስታዊነት ዘይነኣኣስ  ትምህርቲ ተመሃረ። ኣብ ክንዲ እቲ ሰብ ዘድልዮ ምግቢ ማለት ቃል ኣምላኽ፡  ጸሎት
ሃይማኖት፣ ዶግማን በዓላትን ንምኽባር ብመንግስቲ ተገደደ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ብጠርናፊነት ሓደ ኣምላኽ
ዝፍለጡ ሰለስተ ኣማልኽቲ ተውሃቦም። እቲ ብስም ጎይታ እየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ጥምቀት፡ ብባዕዳዊ ኣጠማምቓ
ሰለስተ ምዓርጋት ተለወጠ።

ትኽክለኛታት ኣመንቲ ናብኡ ክኸዱ ኣየድልዮምን። ኣቐሞም ብዙሕ ሓቂታት ከሲሮም እዮም። ሕጂ ድማ ኣብ
መሎኮት ኣምላኽ ዘለዎም ፍልጠት ክስእኑ ከምኡ ውን ንጥምቀት ዝጥቀሙሉ ሽም ብምዓርግ ክትክኡ እዮም።

በልዓማዊ ሰረተ እምነት ብጣዕሚ ተጠንቀቑሉ። ኣስተውዕሉ፡ ኮነ  ኢሉ ብብልሓት ነቲ ህዝቢ ናብቶም ካሃናት
ንምእሳር ብዝገብሮ ስራሕ ነቲ ህዝቢ ኮነ ኢልካ ናብ ዘይምእማን ሓጢያት ዘእቱ እዩ። ኒቆላዊነት፡ ብትምኒት ጽምኢ
ፖለቲካዊ ስልጣን ዝመጸ ዓመጽ ክሃናት 'ዩ፡ በልዓማዊነት ድማ ነቲ ንሳቶም ዝተኸልዎ ስርዓት ኣመራርሓ ሃይማኖትን
ኣምልኾን ተገዛኢ ንምዃን፡ እቲ ህዝቢ ገዛእ ርእሱ ኣብ ትሕቲኦም ዘግዝኦ ስርዓት እዩ። ስለዚ እዚ ብጥንቃቐ ርኣዩዎ።
እቲ ህዝቢ ኣብዛ  ተራ ቤተክርስትያን  ንኽእሰር  ዝገበርዎ ነገራት እንታይ እዮም?  እቶም ኣብ ናይ ቤተክርስትያን
መምርሒ  ዝተሰርሑ  ሰረተ  እምነትን  ጸሎተ  ሃይማኖታትን  ዶግማታትን  እዮም።  ሰረተ  እምነት  ካቶሊካዊት
ቤተክርስትያን ሮማ እዩ። ሓቀኛ ምግብ ማለት ቃል ኣይተውሃቦምን። ካብ ኣምልኾ ጣኦታት፣ ካብ ብክርስትናዊ
መጸውዒታት ዝተለቕለቐ ባቢሎናዊ ጥቕልል፡  ዝወጸ ምግቢ ተውሃቦም። ሎሚ ድማ ባዕሉ እቲ መንፈስን  ሰረተ
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እምነትን ንሱ ኣብ ሞንጎ እዞም ፕሮቴስታትን ዝበሃሉ ይርከብ፡ ትካል ወይድማ ድርጅት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኒቆላዊነት፡
ጉጅላዊነት 'ዩ፡ ኣመራርሓ ቤተክርስትያን ሰባዊ ምሪሒት ምግባር ኮይኑ፡ ንመንፈስ ዘዳፍን እዩ። በልዓማዊነት ድማ፡
መጽሓፍ ቅዱስ ብምግላል ሰባዊ መምርሒታት ዝኽተል ትካላዊነት (ድርጅታዊነት) እዩ። ክሳብ እዛ ሰዓትእዚኣ ድማ
ብዙሓት ህዝቢ ኣምላኽ፡ ብመፈንጥራ ትካላዊነት ተታሒዞም የእውዩ ኣለዉ ኣምላኽ ድማ “ካብኣ ዉጹ ህዝበይ ካብ
ሓጥያታን  መዓታን  ኣይትካፈሉ”  እንዳበለ  ይጽውዕ  ኣሎ።  ሪኢኹም  ኣይርድኦምን፡  ኣብዛ  ሰዓት  እዚኣንጥቀት
እንተዝከናወን ነይሩ፡ ዘይምፍላጦም ካብቲ ካብ ኣምላኽ ዝወርድ ፍርዲ፡ ንጌጋኦም ምኽንያት ኣይኾኖምን።

ካሃናት፡ ዋላኳ ክንዲ ድላዩ ጽቡቕ ይምሰል እምበር፡ ሓደ ካብቲ ሓደ ብስልጣን እንዳተበላለጹ፡ መወዳእታኡ ጸረ
ክርስቶስ ዝኾነ  ፕረዚደንት ይሰምዩ። ስፍራ ቃል ኣምላኽ ዝትክእ ምኽንያት ሰብ እምበር፡  ካሊእ ዋጋ የብሉን።
እምበኣርከስ ዝኾነ ይኹን ሰብ፡ ኣብ ትሕቲ እዛ ጉጅለኣዊት ትካል እንተሃልዩ፡ ኣብ ማእኸል ስርዓት ጸረ ክርስቶስ እዩ
ዘሎ። ከምዚ ኢለ ብምዝራብ ግልጺ ክገብሮ፦ ኣንጻር እቲ ስርዓት እምበር ኣንጻር እቲ ህዝቢ ኣይኮንኩን።

መንግስትን  ቤተክርስትያንን  ሕብረት  ኣብ  ዝገበሩሉ  ደረጃ፡  ንዘመነ  ጸልማት  መንገዲ  ኸፈቱ።  ብርግጽ  ከዓ
ቤተክርስትያን፡ ዕምቆት ሰይጣን እንዳ ፈለጠት፡ ን1000 ዓመታት፡ ናብ ዕምቆት ጸልማት ጠሓለት። ሃይማኖታዊ ሰባት
ብስርዓት ኒቆላውያኒነትን፣ በልዓማዊነትን እንተተወሲዱ፡ ብተወሳኺ ድማ እዚ ንኽመርሕ ብፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊን
ስጋዊን ሓይሊ እንተተመሊኡ፡ ክኸደሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ሓንቲ ጥራይ ኣላቶ። እታ መንገዲ ድማ መንገዲ ምህሮ
ኤልዛቤል እያ።

ንምንታይ ኢና እዚ እንብል ዘለና? ኣብ መጽናዕትና፡ ኣብራብዓይ ዘመን ከምዝረኣናዮ፡ ኤልዛቤል፡ ጓል ኤትበዓል
ካህን ኣስታሮት ሲዶናዊት ሰበይቲ እያ። ኣቦኣ ቀታሊ ነበረ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምእንቲ ፖለቲካዊ ስፍሓት ስልጣን
ንኣኽዓብ (ንጉስ እስራኤል) ብመውስቦ ተመርዓወት። ብድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት እቲ ህዝዝቢ ብምስልጣን
ንኹሎም ሌዋውያን ቀተለት፡ እቲ ህዝቢ ብኣምልኾ ኣስታሮት (ቨነስ)  ከምኡ ድማ ብኣምልኾ በኣል (ናይ ጸሓይ
ኣምላኽ) ንኸምልኹ መቕደስ ተኸለት። ኣስተምህሮታታ ብምስራዕ፡ ካህናታ ንኽምህርዎም ኣሰልጠነት። ንሳቶም ድማ
ብተራኦም እቶም ህዝቢ ከም ዝቕበልዎ ገበሩዎም።

በዚ፡ እታ ተራ ዝኾነት ቤተክርስትያን፡ ኣብ ጸልማት ዘመን ከመይ ከም ዝነበረት ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቃል
ኣምላኽ፡ ብጀካ ሽማትን መዓርጋት መሎኮት ኣምላኽን (GODHEAD)፣  ሒደት ቅዱስ ቃላዊ ስርዓታትን ምሉእ
ንሙሉእ ረስዑ። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኸብዎ ቃል፡ ትርጉሙ እንዳለወጡ ቃል ኣምላኽ ኣጣመሙ። ናይ ክሃናት
ኮሌጃቶም ወዘተ፣  ሰፋሕቲ ጽሑፋት ይጽሕፉ፣  ጳጳሳውቶም ድማ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ  ምግላጽ ከም ዝተቐበሉን
ከምዘይጋገዩን  ብምእዋጅ፡  ነቲ  ህዝቢ  ከም  ኣምላኽ  ብምዃን  ይዛረቡዎ።  እዚ  ኹሉ  እቶም  ክሃናት  ነቲ  ህዝቢ
እንዳፈራርሑ ንኽኣምን ምእንቲ ኽገብሩዎ፡ ዝተውሃቦም ስልጠና እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ምቅዋም ማለት ድማ፡ ሞት ወይ
ድማ ካብ ሞት ዝኸፍእ ውግዘት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ እታ ቤተክርስትያን፡ ድምጺ ውሕሰታ ምሉእ ንሙሉእ
ዓብለለት፣ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፡ ሓንቲ ቃል ክሳብ ዘይትተርፍ ሓቀኛ ክርስትያናት ክሳብ ዝጸንቱን ምግሃድ መንፈስ
ቅዱስ ክሳብ ዝጠፍእን፡ ብሓይሊ ዓመጻ ብደም ሰማእታት ሰኸረት። እታ ጉንዲ ሓቂ ግና ተቓሊሳ ብህይወት ጸንሐት።
ኣምላኽ ምእንቲ ሒደት መጓሰኡ እሙን ነበረ፡ ምንም እኳ ሮማ ስጋ ቅዱሳን ምቕታል እንተኽኣለት፡ ኣብ ውሽጦም
ንዝነበረ መንፈስ ክትቀትል ግና ኣይከኣላን ነበረ፡ ስለዚ ድማ ብርሃን እቲ ሓቂ፡ ብመንፈስ ቅዱስን ሓይሊን ተመሊሱ
ክበርህ ቀጸለ።

ርኣዩ! ብሩህ ዝኾነ ኣስተውዕሎ ንምግባር እዚ ምቹእ ኩነታት እዩ። ግብሪን ምህሮን ኒቆላውያን፣ ምህሮ በልዓም
ከምኡ ድማ ምህሮ ሓሶት ነብዪት ኤልዛቤልን፡ ሰለስተ መናፍስቲ ኣይተክልን ወይድማ ሰለስተ መናፍስታዊ ኣሕሉቕ
ኣይተክልን። እዞም ሰለስተ ነገራት ካብ ዕምቆት ናብ ዕምቆት ዝሰጋገሩ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣገላልጻታት ናይ ሓደ መንፈስ
እዮም። ብሓፈሻ፡ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ብደረጃ ትካላዊነት ዝሰርሐሉ፡ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ደረጃታቱ እዮም። ክሃናት
ንሓድሕዶም ብምድርጃው፡  ሓደ  ጊዜ  ምስ  ተኣከቡ፡  ነቲ  ህዝቢ  ናብ  ጉጅላዊ  ድርጅት  ብምውሳድ ይመርሑዎን
የዕውርዎን። መሰረት እቲ ድርጅት፡ ኣብ ክንዲ ብንጹህ ቓል ኣምላኽ፡ በቲ ንህዝቢ ዝምህሩዎ ጸሎት ሃይማኖትን
ዶግማን ዝተመስረተ እዩ።

ኣምልኾኦም ንኽዓቢ ድማ ጽንብላትን  ብዓላትን  ሰፊሕ ሚና  ይጻወቱ፡  ድሕሪ  ቁሩብ እዋን  ግና  እዚ  ቀታሊን
ሰይጣናዊን ስርዓት፡ ብዘእምን ሰፊሕ ዘረባ ወይ ድማ ብጋህዲ ሓይሊ ብምጥቃም፡ ንኹሉ ሲዒሩ ይሕዝ። ሓይሉ ካብ
ቃል ኣምላኽ ዘይኮነስ፡ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ትንቢት ሓሶት እዩ። ዋላኳ ብስም ክርስቶስ ይምጻእ እምበር ፍጹም ጸረ
ክርስቶስ እዩ።

ድሕሪ ነዊሕ ዘይውዳእ ዘመን ሓቂ ፈጺሙ ንኽመውት ምስ በለ፡ ሰባት ኣንጻር ርስሓት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን
ሮማ ክቃለሱ ጀመሩ። ምኽንያቱ ብምንም ይ ኹን ኣተሓሳስባ፡ ኣምላኽ ከምዚ ዝዓይነቱ ትምህርቲን ባህሪይን ክህልዎ
ስለዘይኽእል። እዞም ተቓውሞታት፡ ችላ እንዳተባህሉን እንዳሞቱን ገሊኦም ድማ ብሮማ እንዳተኣገዱን ኣትኩሮት
ኣይረኸቡን። ኣምላኽ ግና ሻቡ ብሉኣላዊ ጸጋኡ፡ ህዳሴ ምእንቲ ኽጅምር ኢሉ ማርቲን ሉተር ዝበሃል ሰብኣይ ለኣኸ።
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሮማ ገዛእ  ርእሳ  ሓኒቓ ክሳብ እተጥፍእ ብሓያል ነባራዊ ኣየር  ሰርሐ። ሉተር፡  ጽድቂ
ብእምነት ኢሉ ምስ ሰበኸ፡ ድሕሪ ብዙሕ ክፍለ ዘመናት፡ እታ ጉንዲ ሓቂ ብብዙሕ መልክዑ ክትዓቢ ጀመረት።

እታ ተራ ቤተክርስትያን ንኽትሕይል መንግስታዊ ሓይሊ ተጠቕመት፡ ሕጂ ግና መንግስታዊ ሓይሊ ኣንጻራ ክውሕዝ
ጀመረ። ዓብዪ ጌጋ ናይ ሉተርውን ኣብዚኣ እያ። መንግስቲ ክሕግዞም ፈቐዱ፡ ስለዚ ድማ እዛ ዘመን ኣብ ቃል ብዙሕ
ኣይጸንሐትን። ክንዲ እቲ ዝኸደቶ ምኻዳ፡ ኣምላኽ ይመስገን፡ ይኹን እምበር ናብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብምጽጋዓ፡ እዛ
ዘመን እዚኣውን ናብ ትካላዊነት ተመልሰት። እዛ ኣብ ዘመን ናይ ሉተር ካብ ጉንዲ ሓሶት ፈንጢሓ ዘምለጠት ትውልዲ፡
ተመሊሳ ናብ ኒቆላዊነትን በልዓማዊነትን ብምኻዳ፡ ጓል እታ ጋለሞታ ኾነት። እዛ ትውልዲ እዚኣ ኣብ ውሽጣ ጽልኢ
ብምፍጣር ዝዓዘዘ ነጥቢ ኣለዋ። ካብቲ ሓቀኛ ዘርኢ ክንደይ ዝኣክል ርሒቖም ከምዝነበሩ ንምርግጋጽ፡ ታሪኽ ኣንብቡ
እሞ ንሓድሕዶም ከመይ ከም ዝተሳጎጉ ርኣዩ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ መዳያት ክሳብ ሞት። ይኹን እምበር ከምቲ
ኣብተን ካልኦት ዘመናት ዝነበሩ፡ ኣብ ሞንጎኦም ድማ ሒደት ሽም ነበራ።
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ተሃድሶ ስለዝተጀመረ ጥራይ በዚ ዘመን እዚ ንሕጎስ። ትንሳኤ ዘይኮነስ ተሃድሶ። ምቅናዕ እውን ኣይነበረን። እታ ኣብ
ጉባኤ ናይ ኒቂያ ሞይታ ኣብ ጸልማት ዘመን ዝበስበሰት ፍረ ስርናይ፡ ጎይታ እየሱስ ቅድሚ ምምጻኡ፡ ኣብ ውስንቲ
ምዓልቲ፡ ኣብ መወዳእታ ዘመን ናይ ሎዶቅያ፡ ቤተክርስትያን ናብቲ ናይ ቀደማ ፍረ ዘርኢ መርዓት ስርናይ ምእንቲ
ንኽትምለስ፡ እታ ኣብ ጸልማት ዘመን በስቢሳ ዝነበረት ፍረ ስርናይ ፈልሲ (ቡቕሊ) ሓቂ ኣውጸአት። ክርዳድ ድማ
ክእከብን ኣብ ቃላይ ሓዊ ድማ ክቃጸልን እዩ።

ሓምሸይቲ ዘመን፡ ብማሽን ናይ ሕትመት ዓብይ ዝርጋሐ መጽሓፍ ቅዱስ ክትገብር ብምኽኣላ፡ ሻድሸይቲ ዘመን
ፈጣን ዝኾነ ጥቕሚ ንኽትወስድ ኣኽኣላ። እዛ ዘመን እዚኣ ድማ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ ትምህርትታትና ዝተመሃርናዮ፡
ካልአይቲ ደረጃ ናይ ተሃድሶ ማለት ካብ ፈልሲ ብምዕባይ ዝራረት ነበረት። ትምህርቲ ሰፍሐ። እዚ ዘመን እዚ ዘመን
ፍልጠትን ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመልኡ ሰባትን ነበረ፡ ኣገልገሉዎ ድማ። ልኡኻት ወንገላውያን ብብዝሒ ነበሩ፡ ቃል
ኣምላኽ ድማ ናብ መላእ ምድሪ በጽሐ። ዘመን ፍቕሪ ኣሕዋት ነበረ። ዘመን ኽፉት ደገ (ማዕጾ) ነበረ። ካብተን ነዊሕ
ዘመን ዘቑጸራ ዘመናት ነዊሕ እዋን ዘቑጸረት ናይ መወዳእታ ዘመን ኮይና ብድሕሪኣ እትመጽእ ዘመነ ሎዶቅያ ካብኣ
እትሓጽር ዘመን እያ።

ኣብዛ ዘመን እዚኣ ኣብ ካልኦት ዘመናት ዘይኮነ ብዝሒ፤ ብውሽጢን ብደገን ዓምበበ። እዛ ዘመን እዚኣ፤ ንቕድሚት
ዝግስግሱ ቅዱሳን ሰብኡት ኣፍረየት። ጉንዲ ሓቂ እንዳሰፍሐት ጉንዲ ሓሶት እንዳዘሓለት ከደት። ጉንዲ ሓቂ፡ ኣምላኽ፡
ብርሃንን ህይወትን ሓጎስን እንዳሃባ ኣብ ኩሉ ስፍራ ነበረት። ጉንዲ ሓሶት ግና ከም ቀደማ ኣብ ጸልማት፣ ድኽነት፣
ጉስቁልና፣ መሃይምነትን ሞትን ቀጸለት። ከምቲ እታ ጉንዲ ሓሶት ሓይሊ ኣብ ዝነበራ ጊዜ ነታ ጉንዲ ሓቂ ክትቀትላ
ዘይክኣለት፡ እታ ጉንዲ ሓቂውን ንጉንዲ ሓሶት ናብ እየሱስ ክርስቶስ ከተምጽኣ ኣይትኽእልን። ነገር ግን ጉንዲ ሓሶት፡
ብጀካ ነቶም ሒደት ሕሩያት፡ ማለት ጉንዲ ሓቂ ኣምላኽ፡ ንኹሉ ብምስዓር መሊሳ እትሕዘሉ መወዳእታ ኽፍሊ ናይታ
መወዳእታ ዘመን እንዳተጸበየት፡ ገዛእ ርእሳ ኣስፊሓ ትጽበይ።

ነፍሲ ወከፍ ሪቫይቫል ኣምላኽ፡ ተጎጂለን ስለ ዝሞታ፡ ነቲ ምህሮ ኒቆላውያን ተቓዊመን ክድርብያ ዘይምኽኣለን ምስ
ተረዳእና፡ እዛ ናይ መወዳእታ ዘመን፡ ሓዘን ክስማዓና ገይራትና (ብዙሓት እውን ነይረን እየን)። እዞም ጉጁላት፡ ነቶም
ብመንፈሳዊ ሞት ዝሞቱ ሰባት ዝብላዕ ኣብ ዘይብሉ ሰውሒ ንምሓዝ ናብ ሃይማናታዊ ትካላት ይዓብዩ። ብውሑዱ
ይፈልጡዎ እዮም፡ ነፍሲወከፍ ጉጅለ ግና በዚ ስሕተት ተነኻኺኦም እዮም፡ ሓዊ ሪቫይቫል እንዳዘሓለ ምስ ከደ ድማ
እቶም ጉጅለታት ናብ ሃይማኖታዊ ትካላት እንዳዓበዩ ይኸዱ። ኩሎም ጉጅለታት፡ ከምታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን
ሮማ እትብሎ፡ ብጀካኦም ካሊእ ኩሉ ኣብ ስሕተት ከም ዘሎ ይኣውጁ እምበር፡ ተራ ክርስትያናት እዮም ነይሮም። እቲ
መድረኽ፡ ነተን ደቂ ሮማ ናብ ኣዲኤን ናብ ትሕቲ ማማ ዶርሆ ንኽምለሳ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ።

ከምኡ ድማ ናብዛ ዘለናላ መወዳእታ ዘመን ንምጻእ፡ እዚኣ እያ ዘመንና። ኣይሁድ ናብ ምድሪ ፍሊስጤም ስለ
ዝተመልሱ፡ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ ንፈልጥ። ከመይ ኢሎም ናብኡ ከምዝኣተዉ ብዘየገድስ፡ ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ
ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ጊዜ እዩ። ምህርቲ ቅድሚ ምሕፋሱ ግና፡ ካብ ክሊቲኦም በጽሒ ጉንዲታት ዓጸዳ ኣሎ።

ዘመን ሉተር ጸደይ፣ ዘመን ዌስሊ ድማ ዝራእቲ ዝዓብዩሉ ክረምቲ ነበረ። ዘመነ ሎዶቅያ ድማ፡ ክርዳድ ተኣኪቡ
ዝቃጸለሉ፣ ስርናይ ድማ ናብ ማዕኸን ጎይታ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ዘመን እዩ።

ዘመን ምህርቲ። ኣብ እዋን ምህርቲ፡ ዕብየት ዝራእቲ ክሳብ ዝውዳእ እንዳቀነሰ፡ ዓጸዳ ግና እንዳፈጠነ ከም ዝኸይድ
ኣስተውዒልኩምዶ ኣለኹም? እዚ ሎሚ እንርእዮ ዘለናስ እዚዶ ኣይኮነን? ጉንዲ ሓሶት፡ ብዙሕ ህዝባ እንዳተበታተነ፡
ናብ ኮሚንስትን ካልኦት ኣካላት እምነትን ይብተን ኣሎ። ከምቲ ክመስለና እትደልዮ ዘላ ኣይኮነን፡ ብዝሒ ኣባላታ
እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነቲ ሰብ ከምቲ ቀደም ገይራ እትሕዞ ዝነበረት ኣይኮነትን እትሕዝ ዘላ። ብብዙሕ መዳያታ
ድማ ናብ ቸርች ምኻድ ዳርጋ  ርኣዩለይ ዝዓይነቱ  ኮይኑ  ኣሎ።  ጉንዲ ሓቂኸ?  ንሳኸ?  ትዓቢዶ ኣላ?  እቶም ናብ
ሪቫይቫላት ዝመጹ ዝነበሩ፡ ሕቶታት መሰውኢ ዝምልሱ ዝነበሩ ሓፋሽከ ኣበይ ኣለዉ? መብዛሕቲኦምሲ ብኣቀራርባኦም
ኣብ ክንዲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ትምኒት፡ ብስጋዊ ትምኒት ዝተመልኡ ህውኻትዶ ኣይኮኑን? እዚ ዘመን እዚሲ ከምቲ ኖህ
ናብ መርከብ ምስ ኣተወ ማዕጾ ብድሕሪኡ ዝተዓጸወዶ ኣይኮነን? ኣምላኽ ግና ንሾብዓተ መዓልታት ንፍርዲ ደንጎየ።
ኣብቲ ንሱ ሱቕ ዝበለለን መዓልትታት ግና ናብ ኣምላኽ ዝተመልሰ ሰብ ኣይነበረን።

ይኹን እምበር ምህርቲ ዝሕፈሰሉ እዋን እዩ። እምበኣርከስ እቶም ስርናይን ክርዳድን ዘፍርዩ፡ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ናብ
ሜዳ ምርኢት ዝቐርቡሉ ጊዜ እዩ። ክርዳድ ኣብ ትሕቲ ንህዝቢ ጠውዮም ካብ ቃል ዘርሕቑ ጉጉያት መማህራን
ብምዃን፡ ብፍጥነት ይዓብዩ። ከምኡ ድማ ስርናይውን ክትዓቢ ግድን እዩ። ብሕሩያት ተቐባሊነት ዝረክብ ብህልውና
ኣምላኽ ዝተረጋገጸ ልኡኸ-ነብዪ ድማ፡ ኣምላኽ ይልእኸላ። ከምቶም ቀዳሞት ትውልዲ ንጳውሎስ ዝሰምዑዎ ድማ
ኽሰምዑዎ እዮም፡ መርዓት ቃል ክሳብ እትኸውን ድማ ናብ ቃል ክትዓቢ እያ። እቶም ኩሉ ጊዜ ብድሕሪ ንጹህ
እምነትን ቃልን ዝስዕቡ ግብሪታት ሓይሊ ድማ ክኽተልዋ እዮም።

እምበኣርከስ፡ እቶም ጉጅለ ሓሳዊት ቤተክርስትያን፡ ናብ ሕብረት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ክእከቡ እዮም።
እዚ ጉባኤ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ማለት ድማ፡ ነቲ ኣራዊት ዝቖመ ምስሊ እዩ። ራእይ 13፡11-18 “ሓደ
ኻልእ ኣራዊትውን ካብ ምድሪ ኺወጽእ ከሎ ርኤኹ። ናይ ገንሸል ዚመስል ክልተ ቐርኒውን አለዎ። ከም ገበል ከኣ እዩ
ዚዛረብ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዘሎ ስልጣን እቲ ቐዳማይ ኣራዊት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቝስሊ ሞቱ ዝሐወየትሉ
ቐዳማይ ኣራዊት ከኣ ምድርን እቶም ኣብኣ ዚነብሩን ከም ዚሰግዱሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ኻብ
ሰማይ ናብ ምድሪ ኽሳዕ ዜውርድ፡ ዓበይቲ ትእምርቲ ይገብር። ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩውን፡ ነቲ ብሰይፊ ተወቒዑ
ዝቘሰለ  እሞ  ዝሐወየ  ኣራዊት፡  ምስሊ  ኺገብሩሉ  እናበለ፡  በቲ  ኣብ  ቅድሚ  እቲ  ኣራዊት  ኪገብሮ  እተዋህቦ
ትእምርትታት፡ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ የስሕቶም አሎ። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ኺዛረብን፡ ነቶም ንምስሊ እቲ
ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ ዅላቶም ምእንቲ ኬቕትሎምን ከኣ ንምስሊ እቲ ኣራዊት ትንፋስ ኪህብ ተዋህቦ። ንዅላቶም
ከኣ፡  ነቶም ናእሽቱን  ዓበይትን፡  ንሃብታማትን  ድኻታትን፡  ንጭዋታትን  ባሮትን  ኣብ  የማናይ ኢዶም ወይስ  ኣብ
ግምባሮም ማሕተም ከም ዚቕበሉ ይገብር አሎ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ ኣራዊት ወይስ ቍጽሪ ስሙ እንተ ዜብሉ፡
ኪዕድግን ኪሸይጥን ከም ዘይኽእል ይገብር። ጥበብ ኣብዚ እያ ዘላ። ቍጽሪ እቲ ኣራዊት ብቍጽሪ ሰብ እዩ እሞ፡
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ኣእምሮ ዘለዎ ይጸብጽቦ። እቲ ቝጽሩ ኸኣ ሹድሽተ ሚእትን ስሳን ሹድሽተን እዩ።” ብሰይፊ ወዲቑ ዝነበረ ባዕዳዊ
መንግስቲ ሮማ ከም ዝነበረ ዘክሩ ሕጂ። ነገር ግን ናብታ ተራ ዝኾነት ቤተክርስትያን ሮማ ተሓዊሱ፡ ክርስትና ምስ
ባዕዳዊነት ብምልፋን፡ ካብቲ ተወቒዑዎ ዝነበረ ናይ ሞት መንሽሮ ሓወየ። በዚ ምኽንያት ድማ እየሱስ መጺኡ ክሳብ
ዝድምስሶም፡ ዝጸንዑሉ ሓይሊ ረኸቡ። ሮማ ግና በይና ኣይትኸውንን። ደቃ ኹለን ምስኣ ኣለዋ፡ ካብ ጉባኤ ሕብረት
ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ድማ ፍጹም ስልጣን ክትረክብ እያ። ንገለገለ ሰባት ብጣዕሚ ገና ዘሎ እዩ ዝመስሎም፡ ነገር
ግን ሕጂ እዘን ኣብያተ ክርስትያናት፡ ፖሊቲካዊ ምንቅስቓሳት ወሪረን ዝሕዛሉ ጊዜ ስለዝኾነ፡ ኣብ ምቹእ መዓልቲ
ኣዋርራአን ከመይ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ንኹሉ ግልጺ ዝኾነሉ መዓልቲ ኣሎ። እዚ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ እዚ ዋላኳ
እቲ ህዝቢ ኣይረዳኣዮ እምበር፡ መወዳእታኡ ሮማ ርእሲ ብምዃን እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ራእይ 17፡3-6 እታ ሚስጢር
ባቢሎን እትበሃል ጋለሞታ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣራዊት ተቐሚጣ፡ ነቲ ናይ መወዳእታ መለት ራብዓይ ስርወ መንግስቲ
ትገዝእ ኣላ። እዛ ሮማዊት ቤተክርስትያን ከምኡ ትገብር ትርከብ። ሮማ ኣብ ትሕቲኣ ድማ ስርዓት ኣብያተ ክርስትያናት
ዓለም ብምዃን ክትገዝእ እያ። እዚ ምስሊ (ስርዓት ቤተክርስትያን) ኣብ ትሕቲ ሮም ክእዘዝ እዩ፡ ምኽንያቱ ሮማ ናይ
ዓለም ወርቂ ኹሉ ስለ እትውንን። በዚ ድማ ህዝቢ ኹሉ ንብረት ናይቲ ስርዓት ቤተክርስትያን ዓለም ክኸውን ወይ
ድማ ኣብ ትሕቲ ምሕረት እቲ ኣካይዳታት ክኽውን እዩ ምኽንያቱ፡ ኣብ ርእሱ ወይ ኣብ ኢዱ ምልክት ዘይተቐበለ ኹሉ
ክዕድግን ክሸይጥን ስለ ዘይኽእል። ነቲ ምልክት ኣብ ርእሲ ምቕባል ማለት፡ ሰረተ እምነት ናይ ስርዓት ቤተክርስትያን
ዓለም ማለት ትምህርተ ስላሴ ወዘተረፈ ምቕባል ማለት እዩ። ነቲ ምልክት ኣብ ኢድ ምቕባል ማለት ድማ ፍቓድ
ስርዓት ቤተክርስትያን ዓለም ምግባር ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ዓለም በዚ ዓብዪ ስልጣን ተጠቒማ፡ ነታ ሓቀኛ
መርዓት ከተሳድዳ እያ። እዚ ምስሊ እዚ እታ መርዓት ከይትሰብኽን ከይትምህር ወዘተ ይኽልክላ። ኣገልገልታ ነቲ
ህዝቢ ዘድልዮም ምጽንናዕ ንኸይምግብዎም ይኽልከሉ። ይኹን እምበር ጸረ ክርስቶስ (ብስጋ) ተጋሂዱ ነዚ ስርዓት እዚ
ክሳብ ዝሕዝ እታ መርዓት ካብዚ ዓለም እዚ ተፈልያ ምስ ጎይታ ሕብረት ንኽትገብር ክትውሰድ እያ።  ኣምላኽ
ንመርዓቱ ናብቲ ዓብዪ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል ክነጥቃ እዩ።

ብዛዕባ እዘን ክልተ ዓይነት ኣብያተ ክርስትያናትን ክልተ ዓይነት መናፍስትን፡ ካብ ጴንጤቆስጤ ሒዞም ክሳብ ናብ
ፍጻመ ዝበጽሑ ዘለዎም ኣካይዳ ንምምርማር እዛ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ከም ዝተውሃበት፡ እዚ መፈጸምታ ጊዜ እዚ
ኣብ ዘመን ሎዶቅያ ክንርእዮ ኢና።

እዚ ዘመን ሎዶቅያ ካብ መባእታ ዒስራ ኽፍለ ዘመን ሒዙ ዝጅምር ዘመን እዩ። እዛ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ናብ'ቲ
ናይ መጀመርታ ኣብ ጴንጤቆስጤ ዝነበረቶ ዓይነት መርዓት እትምለሰሉ ዘመን ብምዃኑ፡ ዳይናሚካዊ ዝኾነ ሓይሊ
ንኽምለስ ዘድልየሉ እዋን ምዃኑውን ንርዳእ። ኣመንቲ ኣብ መንፈሶም ነዚ ስለዝርድእዎ፡ ኣምላኽ ኣብታ ቀዳመይቲ
ኽፍለ ዘመን ዝነበረ ሓይሊ ንኸፍስሰሎም ክጽውዑ ጀመሩ። ብዙሓት ድማ መልሲ ኣውያቶም ዝመስል ናይ መንፈስ
ፍረታት ከም ልሳንን ካልኦት ውህበታትን ተቐበሉ። ሻቡ ብዙሓት መልሲ ናይቲ ነዊሕ ኣውያቶም ማለት መልሲ ምቅናዕ
ተገይሩ ተኣሚኑ ነይሩ፡ ይኹን እምበር ከምኡ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ዳሕረዋይ ዝናብ፡ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ማለት
ዝናብ ጸደይ ወይ ድማ ዝናብ ኣስተምህሮታት ምስ ዘነበ እዩ ዝወርድ። ዳሕረዋይ ዝናብ ማለት፡ ዝናብ ምሕፋስ ምህርቲ
ማለት እዩ። ዝናብ ምህሮ እንተዘይወርድ ነይሩስ ከመይ ኢሉ እዚ ሓቂ ክኸውን? ምኽንያቱ እቲ ልኡኸ-ነብዪ፡ ነቲ
ህዝቢ ንኽምህርን ልቢ ደቂ ናብ ልቢ ኣቦታት ጴንጤቆስጤ ንኽመልስን ዝለኣኽ ሰብ ገና ኣይመጸን ነበረ። እቲ ሻቡ
ንንጥቀት ዘዳሉ ህይወት መሲሉዎም ዝነበረ ምቅናዕ ኣይመጸን ነበረ። ነገር ግን ኣብ ውሽጡ ከምቲ ክንነግረኩም
ዝጸናሕና ምክፋል ሓጥኣን፡ ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ በረኸት ዘለዎ ነበረ። ኣብኡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ተጽዕኖ ሓይሊ
ዲያብሎስ ብምዃን፡ ሓይሊ ዲያብሎስ ይሰርሕ ነበረ፡ ይኹን እምበር ዘስተውዓለ ዘሎ ኣይመስልን። እዞ ም ሰባት
እዚኦም ትኽክለኛታት ዘይምዃኖም ንኸርእዩ (ካልኣይ ትውልዲ ቅድሚ ምምጻኡ) ከይተረፈ ተጎጂሎም ነበሩ፡ ቅዱስ
ቃላዊ ዘይኮኑ ሰረተ እምነታት ብምድንጋግ፡ ከምቶ ካልኦት ቅድሚኦም ዝገበሩዎ ሓጹራት ኣኽበቡ።

እየሱስ ኣብ ምድሪ እንከሎ ይሁዳ ድማ ከምዝነበረ ዘክሩ። ነፍሲወከፎም፡ ካብ ዝተፈላለየ መንፈስ እዮም መጺኦም፡
ብሞት ድማ ነናብ ገዛእ ስፍራኦም ከዱ። መንፈስ ክርስቶስ ደሓር ናብታ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ወረደ፣ መንፈስ ይሁዳ
ድማ ናብታ ሓሳዊት ቤተክርስትያን ወረደ። እነሆ ኣብ ራእይ 6፡2-8 ከምኡ ኣሎ “ርኤኹውን እንሆ፡ ጻዕዳ ፈረስ፡ እቲ
ተቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ቀስቲ አለዎ ኣኽሊልውን ተዋህቦ፡ እናሰዓረስ ኪስዕር ከኣ ወጸ። ነቲ ኻልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ
ድማ፡ እቲ ኻልኣይ እንስሳ፡ ንዓ እሞ ርኤ፡ ኪብሎ ከሎ ሰማዕኩ። ካልእ ሓመር ፈረስ ድማ ወጸ፡ ነቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ
ኸኣ፡ ንሓድሕዶም ምእንቲ ኺቃተሉስ፡ ንሰላም ካብ ምድሪ ኼርሕቓ ተዋህቦ፡ ዓቢዪ ሰይፊውን ተዋህቦ። ነቲ ሳልሳይ
ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸኣ፡ እቲ ሳልሳይ እንስሳ፡ ንዓ እሞ ርኤ፡ ኪብሎ ከሎ ሰማዕኩ። ርኤኹውን እንሆ፡ መጋል ፈረስ፡
እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኸኣ ኣብ ኢዱ ሚዛን ኣለዎ። ኣብ መንጎ እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምጺ ዝበለ፡ ሓደ
ኮይኒክስ ስርናይ ብዲናር፡ ሰለስተ ኮይኑክስ ስገም ከኣ ብዲናር፡ ዘይትን ወይንን ኣይትጕዳእ፡ ኪብል ከሎ ሰማዕኩ። ነቲ
ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ኸኣ፡ ድምጺ እቲ ራብዓይ እንስሳ፡ ንዓ እሞ ርኤ፡ ኪብል ከሎ ሰማዕኩ። ርኤኹውን
እንሆ፡ ቡላ ፈረስ፡ ምስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎውን ሞት እዩ፡ ሲኦል ከኣ ይስዕቦ። ብሰይፍን ጥሜትን ፌራን ብኣራዊት
ምድርን ገይሮም፡ ንራብዓይ ኣፍ ምድሪ ኪቐትልዎ ስልጣን ተዋህቦም።” መንፈስ ይሁዳ ከም ፈረሰኛ ጻዕዳ ፈረስ ከመይ
ከም ዝመጸ ርኣዩ። ጻዕዳ እዩ። ከምቲ ይሁዳ ንእየሱስ ብጣዕሚ ዝመስል፡ ኣጸቢቑ ነቲ ሓቀኛ ይመስል። ኣኽሊል ድማ
ተውሃቦ (ፈረሰኛ ጻዕዳ ፈረስ)። ከመይ? እዚ መንፈስ እዚ ኣብቲ መራሒ ስርዓት ኒቆላውያን ሰፈረ። ኣብ መቕደሱ ድማ
ከም ኣምላኽ ተቐመጠ። እዚ መራሒ ኒቆላውያን ንገዛእ  ርእሱ ምስሌነ  ክርስቶስ (VIKAR OF  CHRIST)  ኢሉ
ብምስያም ሰለስተ ደረጃ ዘለዎ ኣኽሊል ዝደፍአ ጳጳስ እዩ። ምስሌነ ክርስቶስ ማለት “ኣብ ክንዲ ክርስቶስ” ወይድማ
“ኣብ ስፍራ ክርስቶስ” ወይ “ወኪል ኣምላኽ” ካብ ኮነ፡ እቲ ጳጳስ ንገዛእ ርእሱ መንፈስ ቅዱስ እየ ኢሉ ይጽውዕ ኣሎ
ማለት እዩ። ወይ ድማ ንመንፈስቅዱስ ካብ ስልጣን ብምውራድ፡ ኣብ ክንዳኡ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣብ
ውሽጡ ከምዚ ዘግብሮ፡ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መንፈስ ይሁዳ እዩ። ከመይ ከምዝሰዓረ ርኣዩዎ፡ እናሰዓረስ ኪስዕር ከኣ
ይወጽእ። ክርስቶስ ከምኡ ኣይገበረን። እቶም ናብኡ ዝመጹ ኣቐዲሞም ብኣቦ ዝተወሰኑ እዮም። ከምኡን ከምኡን
እንዳበለ ይኸይድ እሞ፡ ከምቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ሓደ መዓልቲ እቲ መንፈስ ኣብ ራእሲ ወይ ድማ መራሒ ጉባኤ
ሕብረት ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ዝኸውን ሰብ ክገሃድ እዩ። ብወርቁ ድማ (ይሁዳ ተሓዚ ገንዘብ ከም ዝነበረ ዘክሩ)
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ንመላእ ዓለም ክሕዛ እዩ። እቲ ስርዓት ጸረ ክርስቶስ ድማ ንኹሉ ነገርን ንኹሉ ሰብን ወሪሩ ክሕዝ እዩ። እየሱስ ግና
ክመጽእ እዩ እሞ ብድምቀት ምምጻኡ ንኹሎም ከጥፍኦም እዩ። መወዳእታኦም ድማ ቃላይ ሓዊ እዩ።

ነገር ግን ዘርኢ ሓቂኸ? ከምቲ ዝበልናዮ ክኸውን እዩ። ህዝቢ ኣምላኽ ብቓል ሓቂ እቲ ልኡኽ ናይዛ ዘመን እዮም
ዝዳለዉ። እቲ መንፈስ ድማ ነቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ፈለማ ሓይሊ ስለዝመልሶም፡ ኣብ ውሽጣ ምልኣት ጴንጤቆስጤ
ክህሉ እዩ። እዚ “ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ።”

እወ “ ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ።” ኢዩኤል 2፡23-26 ዝብሎ ውን ንሱ እዩ “ኣቱም ደቂ ጽዮን፣ ዝናም ጽድያ
ብልክዕ ይህበኩም፣ ዝናም ጽድያን ጽብሓትን ከም ቀደሙ የውርደልኩም ኣሎ እሞ፣ ተሐጐሱ ብጎይታ ኣምላኽኩም ባህ
ይበልኩም። ኣዕውዲ ኸኣ እኽሊ ኺመልእ፣  መጽመቝታትውን ወይንን  ዘይትን  ኪጅርብብ እዩ።  ኣነ  ኸኣ  ኣቶም
ኣንበጣን ኵብኵብታን ጐደበን ሓሰኻን፣ ኣባኻትኩም ዝሰደድክዎ ዓብዪ ሰራዊተይ ዝበልዔን ዓመታት ከቃንዓልኩም እየ
መብልዕ  ክትበልዑ  ክትጸግቡውን  ኢኹም፣  ነቲ  ተኣምራት  ዝገበረልኩም  ስም  እግዚኣብሄር  ኣምላኽኩም  ድማ
ከተመስግንዎ ኢኹም። ህዝበይውን ንዘለኣለም ኣይሐንኽን።” ኣምላኽ ከም “ዘቃንዖ” እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ዘመን ሉተራን
ንቤተክርስትያን “ምቅናዕ” ኣይነበረን። ዘመን ሉተር ተሃድሶ ቤተክርስትያን እዩ ነይሩ። ዘመን ዌስሊ ኣየቃንዐን፣ ዘመን
ጴንጤቆስጤ ዘመን ምቅናዕ ኣይነበረን። ኣምላኽ ግና ቃሉ ኣይዓጽፍን እዩ እሞ ከቃንዖ እዩ። “ትንሳኤ” ቤተክርስትያን
ዘይኮነስ “ምቅናዕ” እዩ። ኣምላኽ ንቤተክርስትያን ናብቲ ቀዳማይ ናይ ጴንጤቆስጤ ህልውናኣ ክመልሳ እዩ። ኣብ ፍቕዲ
25 ንምንታይ ምቅናዕ ከምዘድልየና ይገልጽ፡ ኣንበጣን ኵብኵብታን ጐደበን ሓሰኻን ከምዝበልዑዋ፡ ሱርን ንእሽተይ
ጉንዲን ጥራይ ከምዝተረፋ ይዛረብ። ከምቲ ዝተነገረና ድማ እዞም ባልዓት እዚኣቶም ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ሓሰኻ
እዮም። እወ፡ ኣብ ጉጅለኣዊነት፣ ትካላት ሃይማኖታት፣ ናይ ሓሶት ሰረተ እምነት ኣብዝተፈላለዩ ዘመናት ዝተግሃዱ
ምግሃዳት ጸረ ክርስቶስ እዮም። እዛ ሚስኪን ንእሽተይ ሱርን ጉንዲን ድማ ክትቃናዕ እያ። ኣምላኽ ሓዳሽ ማሕበር
ኣይኮነን ክተክል። ነገር ግን ነታ ናይ መጀመርያ ተኽሉ ናብቲ ናይ ፈለማ ዘርኢ ክመልሳ እዩ። ብምህሮ ወይ ድማ
“ቀዳማይ ዝናብ” ከምኡ ይገብሮ ኣሎ፡ ከምቲ ኣብ ፍቕዲ 23 ዝተጽሓፈ። ካብኡ ቀጺሉ ድማ እቲ ዝናብ ምህርቲ ወይ
ድማ ናይ ንጥቀት እምነት ይስዕብ።

ሕጂ ዘለናሉ ጊዜ “ዝከኣል እንተ ዝኸውን ነይሩሲ፡ ነቶም ሕሩያት እኳ ኬስሕቱ።” ዝብል ናይ ማቴዎስ 24፡24
ዝፍጸመሉ እዋን ኢና ዘሎና። ነቶም ሕሩያት ከታልል ዝተሓስበኸ መን'ዩ? ጸረ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ“ናይ ሓሶት ቅቡኣት”
ናይዛ መወዳእታ ዘመን እዩ። እዞም ሓሰውቲ፡ ንመወዳእታ ዘመን ዝተቐባእና ኢና እንዳበሉ ብሽም እየሱስ መጺኦም
ኣለዉ። ናይ ሓሶት መሲሓት (ቅቡኣት)  እዮም። ነብያት ኢና ድማ ኢሎም ይእውጁ። ነገር  ግን  ቃል ኣለዎምዶ?
ብፍጹም። ይውስኹን ይንክዩን ኣለዉ። እቲ ውህበታት መንፈስ ኣብኣቶም ከምዘሎ ዝኽሕድ የለን። ይኹን እምበር
ኩሎም ከም በልዓም ነናይ ገዛእ ርእሶም መደባት ኣለዎም፣ ምትእኽኻቦም ስለ ገንዘብ እዩ፣ እቲ ዝምነይዎ ዕብየት
ከይስእኑስ ንቓል ኣምላኽ ደፊኖም ይሓልፉዎ ወይ ድማ ይኽሕዱዎ፡ ውህበታት ግና የንቀሳቕሱ። ይኹን እምበር ከምቲ
ይሁዳ ካብ ክርስቶስ ዝተኻፈሎ ውህበት ብሓይሊ ኣምላኽ ምድሓንን፣ ነጻ ናይ ምውጻእ ሓይሊን ይሰብኩ። ነገርግን
ዘርኢ ስሕተት ስለ ዝኾኑ፡ ዘንቀሳቕሶም ዝተጋገየ መንፈስ ኣሎ። ስለ ሃይማኖተኛነት? ኦኦ! ብጻዕሮምን ብቕንኣትን ልዕሊ
እቶም ሕሩያት እዮም፡ ይኹን እምበር ሎዶቅያ እዮም፡ ኣይናይክርስቶስን፡ ስለ ብዝሒ ምእንቲ ዓበይቲ ፕሮግራማት
ዘደንቕ ምልክታትን ጥራይ እዮም ዝእከቡ። ዳግማይ ምጽኣት ናይ እየሱስ ክርስቶስ እንዳሰበኹ፡ ምምጻእ ናይ እቲ
ነብዪ-ልኡኽ ግና፡ ዋላኳ ብሓይሊን ብምልክትን ብሓቀኛ ምግላጽን ንኹሎም ይዓብልሎም፡ ምምጻኡ ይኽሕዱ። ኣብዚ
ፍጻሜ ዘመን፡  መንፈስ ሓሶት፡ ካብ'ቲ መንፈስ ሓቂ ክንፈልዮ ክሳብ ዘይንኽእል ዝቐረበ መንፈስ እዩ። ክንፈልዮ
እንኽእለሉ ብሕታዊ መንገዲ ካብ ቃል ክጣመም እንከሎ ጥራይ እዩ። ጸረ-ቃል ኮይኖም ኣብ ዝታሓዙላ ቅጽበት ድማ፡
ናብታ ኣቐዲምና ዝረኣናያ ናይ ሓሶት ክትዖም ይምለሱ፡ “ውጺታት ኣለና፡ ኣይኮነን ድዩ? እምበኣርከስ ናይ ኣምላኽ
ክንከውን ግድን እዩ።” ብምባል ናብ ናይ ሓሶት መርትዖኦም ይምለሱ።

ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ምዕጻወይ፡ እዚ ሓሳብ እዚ ከልዕል። ኣብ ዝሓለፉ ጊዜታትና ኹሉ ብዛዕባ እታ ዝተቐብረት፣
ብድሕሪኡ ድማ ቡቕሊ ዘውጸአት፣ ዳሓር ዝራረት፣ ካብኡ ኽዓ ሓቀኛ ፍረ ዘውጽአት ዘርኢ ስርናይ ክንዛራረብ ጸኒሕና
ኣለና። ትምህርቲ ሉተራውያን ጽድቂ (JUSTIFICATION) ብምዃኑ መንፈስቅዱስ ኣይነበሮምን እንተኢልና፡ ግርምቲ
ክፈጥር ይኽእል። ብዛዕባ ዌስሊያውያን እውን ከምኡ ክንግረም ንኽእል ንኸውን ወዘተ። ከምኡ ኣይኮነን ወዳጀ፡
ብዛዕባ ግለሰብ ወይ ድማ ሰባት ኣይኮናን እንዛረብ ዘለና፡ ብዛዕባ ሓፈቻዊ ትውልዲ ኢና እንዛረብ ዘለና። ሉተር መንፈስ
ኣምላኽ ዝነበሮ ሰብ እዩ፡ ዘመኑ ግና፡ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝፈሰሰ፡ ምሉእ ዝኾነ ዘመን ምቅናዕ ኣይነበረን። ዌስሊውን
ከምኡ፣ ቡዝ፣ ኖክስ፣  ዋይትፊልድ፣ብሬይናርድ፣ ጆናታን ኤድዋርድስ፣ ሚውለር ወዘተ። ብሓቂ ብመንፈስ ቅዱስ
ዝተመልኡ ሰባት ነበሩ። እወ ብርግጽ ከምኡ ነይሮም። ነገር ግን ነፍሲ ወከፎም ዝነበሩሉ ዘመን፡ ዘመን ምቅናዕ
ኣይነበረን፡ ብጀካ እዚ ሎሚ ንሕና እንነብረሉ ዘለና፡ ብኽሕደት ጫፍ ዝበጽሐ፣ ሙሉእ ንምሉእ ዝጸልመተ ዘመን፡
ካሊእ ዘመን ምቅናዕ ፈጺሙ ኣይነበረን። እዚ ዘመን እዚ ዘመን ፍጹም ክሕደት እዩ፡ ከምኡ ድማ ዘመን ምቅናዕ እዩ።
ናይ ዕብየት ምሉእ ዑደት እዩ።

እምበኣርከስ ብዛዕባ ሾብዓቲኤን ዘመናት ቤተክርስትያን፡ እቲ መንፈስ ንነፍሲ ወከፈን ብዝዛረበን ቃል ንዛዝሞ።
“እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።”

ብሓቂ ብሓቂ፡ መንፈስ ኣምላኽ ክዛረበና ከምዝጸንሐ ይኣምን እየ፡ ብዛዕባ ሓቂታት ዘመናት ጥራይ ዘይኮነ ክምህረና
ጸኒሑስ፡ ልቢ ነፍሲወከፍና ናብኡ ምእንቲ ንኽምለስ ምስ ነፍሲወከፍና ብእሙንነቱ ክዓዪ ጸኒሑ። ምኽንያት ናይ
ስብከትን ትምህርትንውን እዚ ስለ ዝኾነ፡ ኣባጊዕ ኣምላኽ፡ ድምጺ፡ ኣምላኽ ሰሚዐን ዝስዕባሉ መንገዲ፡ ስብከትን
ትምህርትን ስለዝኾነ።

ሓንቲ መዓልቲውን እንተኾነ፡ ሰባት ምእንቲ ክስዕቡኒ ወይ ድማ ናብ ቤተክርስትያነይ ንኽሕወሱ ኢለ መልእኽቲ
ኣየምጻእኹን። ወይውን ሕብረት ወይ ድማ ጉጅለ ኣይመስረትኩን። ገይረዮ ኣይፈልጥን እየ፡ ኣይክገብሮንውን። ልበይ
ኣብዞም  ነገራት  እዚኣቶም ኣይኮነን  ዘሎ፡  ትምኒተይሲ  ኣብ  ናይ  ኣምላኽን  ሰባትን  ጉዳይ  እዩ  ዘሎ፡  ሓንቲ  ነገር
እንተፈጺመ ድማ ሓጎሰይ ንሱ እዩ። እዛ ሓንቲ ነገር ንሳ ድማ ሰባት መንፈስ ክርስቶስ ተመሊኦም ሓደሽቲ ፍጥረታት
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ኮይኖም፣  ከም ቃሉ እንዳነበሩ፡  ምስ  ኣምላኽ ሓቀኛ ዝኾነ  ሕብረት ክህልዎም ምርኣይ እዩ።  ኣብዚ እዋን  እዚ፡
ኩሉኹም ከምቲ ኣነ ህይወተይ ምሉእ ንሙሉእ ኣሕሊፈ ሂበ ኢለ ብልበይ ዝኣምን፡ ህይወትኩም ኩሉ ንኸተወፍዩ፡
ይዕድመኩም፣ ይምሕጸነኩም፣ ከምኡውን የጠንቅቐኩም። ኣምላኽ ይባርኽኩም፡ ምምጻኡ ድማ ንልባትኩም ሓጎስ
ይምላኣዮ።
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