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“በሰምርኔስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና 
መጨረሻው እንዲህ ይላል፦

መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ፥ ነገር ግን ባለ ጠጋ ነህ፤ የሰይጣንም ማኅበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን 
የሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ።

ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ። እነሆ፥ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁን በወኅኒ ሊያገባችሁ አለው፥ 
አሥር ቀንም መከራን ትቀበላላችሁ። እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል የነሣው በሁለተኛው ሞት አይጐዳም።“

መግቢያ

በአእምሮአችሁ ዳግምለማስታወስ ያህል በልዩ ልዩ ዘመናት ላይ የነበሩትን መልእክተኞች ስማቸዉን እንዴት እንዳገኘን ነጥቦችን ማንሳት 
እፈልጋለሁ እግዚአብሔርበሁሉን ቻይነቱ ልክ የእስራኤል ታሪክን በመጽሐፍ ቅዱስበማስቀመጥ እና ከብዙ ጥቅልሎች፤ የምድር እቃዎች እና 
በሌሎችም የከረስ ምድር ተመራማሪዎች በተገኙ ጥንታዊ ግኝቶች አማካኝነትበማረጋገጥ እንደማይጠፋ ሁሉ የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን 
ታሪክምእንደማይጠፋ አይቶታል፡፡ ከመጀመሪያዋ ገጽ አንስቶ እስከ አሁን ድረስ አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ሐተታ አይተናል፡፡ስለዚህ 
ታሪክን በማንበብ በተለያዩ ዘመናት የትኛዉ ሰዉ ወይም ወንድ እግዚአብሔር ካስቀመጠዉ የመጀመሪያ ንድፍ አንጻር የቀረበማን እንደሆነ ማወቅ 
እንችላለን፡፡ ሐዋርያዉ ጳዉሎስ ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ቃል እዉነት እንዲመለሱ እግዚአብሔር ከተጠቀመበትሰዉ አካሔድ አንጻር ሌሎቹን 
እንመረምራቸዋለን፡፡ እናም ከእነዛ መካከል አንዱ ለእያንዳንዱ ዘመን በቃሉ ንድፍ እና ሐይልበመሔድ የቀረበዉ ሰዉ ያ ሰዉ መልእክተኛ ይሆናል 
ዘመናቶቹም ደግሞ ታሪክን በማጥናት ይገኛሉ ፡፡ አንድ ሰዉ በቀላሉ ዘመናቶቹንበራእይ መጽሐፍ ላይ የተገለጹትን ማንበብ አለበት ምክንያቱም 
ሁሉም ንድፍ አካሔዱ ከታሪክ ጋር ፍጹም ተመሳሳይ ይሆናል፡፡የቤተክርስቲያን ዘመናቱ ሁኔታ የተገለጸዉ በእራሱ በእግዚአብሔር ስለሆነ ቀጣይ 
የሚከተለዉ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይእንደተቀመጠዉ መሆኑ የግድ አስፈላጊ ነዉ፡፡ ያንያህል ቀላል ነዉ ደግሞም ግልጽነቱ የቃሉ ቁልፍ ነዉ አሁን 
በዚህ ሁሉ ዉስጥ ግን ተማሬ እና የታሪክ አጥኚ ብቻ አልሆንኩምበመንፈሳዊ አእምሮ ተመልክቼዋለሁ እናም በእግዚአብሔር መንፈስ ፍጹም 
ማረጋገጫነት ነዉ የመረጥኳቸዉን ሰዎች የመረጥኩትእግዚአብሔር የልቤን ያዉቃል ይሄ እዉነት ነዉ፡፡

መልእክተኛዉ

የእያንዳንዱ ዘመናት መልእከተኛን ለመምረጥ እግዚአብሔርበሰጠን የመምረጫ መመሪያ መሰረት ያለምንም ማመንታት ኢራንየስለዚህ ቦታ 
የተመረጠ ሰዉ መሆኑን ማሳወቅ ይቻላል ለእነዛ ታላቅ ቅዱሳን እና የእምነት ተዋጊ የነበረዉ የፖሊካርፕ ደቀመዝሙርነበር፡፡ እናም ከዛ ታላቅ ሰዉ 
እግር ስር ተቀምጦ የህይወት ዉሎዉን ተከትሎ የክርስትናን ጸጋ ትምህርት እንዳገኘ ጥርጥርየለዉም ምክንያቱም ፖሊካርፕ የማይኮነን ህይወት 
ከመኖር አንጻር ሲታይ በሁሉም ዘመናት እዉነተኛ የቅዱሳንን ህይወት የኖረ ሰዉማሳያ ስለሆነ፡፡እናንተም ስታነቡ ፖሊካርፕ ሰማእት እንደሆነ 
ማስታወስትችላላችሁ፡፡ ለመሸሽ በእድሜ የገፋ እናም ሌላን ሰዉ እንዲሸሸግ በቀናነት የፈቀደ ይሄንንም በማድረጉ የተቀጣ እራሱንምእስከሞት አሳልፎ 
የሰጠ ሰዉ ነገር ግን ከመሞቱ በፊት ከመገደሉ በፊት እንዲጸልይ ተፈቅዶለት ለሁለት ሰአታት በጌታ ላሉወንድሞቹ፤ ለአስተዳደሮቹ፤ ለጠላቶቹ እና 
ለካፕተሮቹ የጸለየ ሰዉ ነዉ ልክ እነደ ሁሉም ዘመናት ታላላቅ ቅዱሳን ለተሻለ ትንሳኤጸንቶ የቆመ፤ጌታን ለመካድ እምቢ ያለ በሙሉ ፈቃዱ የሞተ 
በእንጨት ላይ ተሰቅሎ (እንዳይታሰር ጠይቆ) በቁሙ እሳት የተለኮሰበትሰዉ ነዉ እሳቱ ግን አካሉን ሊነካዉ ሊያቃጥለዉ ባለመቻሉ በሰይፍ ተወጋ 
ይህም በተፈጸመ ሰአት ዉሃ ከጎኑ ጎርፎ ወጣ እናም ከእቅፉ እንደወጣች እርግብ መንፈሱ ተለይቶ ሲሄድ ታየ ነገር ግንእነዚህ ሁሉ ምስክርነቶች 
እያሉት ይሄ የዩሐንስ ደቀመዝሙር የእግዚአብሔርን ስራ ለማፋጠን እና የህብረት ፍላጎት እቅድ የጠላትስልት መሆኑን ባለማስተዋሉ የኒቆላዊያንን 
ስርአት ግንአልተቃወመም እንዲያዉም እርሱ እራሱ ወደ ድርጅታዊነት አዘንብሎ ነበር፡፡

ኢራንየስ ግን እንዲህ አልነበረም የትኛዉንም አይነት ድርጅታዊ አሰራር ተቃዋሚወታደር ነበር እንዲሁም የህይወት ታሪኩ ጌታን እያገለገለ 
ብዙ የመንፈስ ቅዱስ መገለጫዎች ታይቶበታል እና ከተለመደዉ በተለየመልኩ ቃሉ ግልጽና የመጀመሪያዉን የሚያረጋግጥ ነበር በፈረንሳይአገር 
እርሱ የነበረበት ቤተክርስቲያንም በመካከላቸዉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች የነበሩባት መሆኗ ይታወቃል፤ቅዱሳኑ ልሳን ይናገሩነበር፤ትንቢት ይናገሩ 
ነበር፤የሞተ ይነሳ ነበር፤በእምነት ባለ ጸሎት የታመመ ይፈወስ ነበር ድርጅታዊ በሆነ መንገድ ከእረኞችምሆነ ከሽማግሌዎች ጋር መተባበር 
የሚያደርሰዉን አደጋ አይቶታል ነገር ግን ለአንድነት፤በመንፈስ መሞላት ፤በአጥቢያ ቤተክርስቲያንዉስጥ ለሚገለጥ ስጦታዎች ጸንቶ ቆሟል፡፡ 
ለዚህም በቅዱሳን መካከል የእግዚአብሔር ሐይል በመግለጥ እግዚአብሔር አክብሮታል፡፡

ስለ ሙላተ መለኮት በተመለከተምትክክለኛ የሆነ መረዳት አለዉ የፖሊካርፕ ደቀመዝሙርም ስለነበረ ያ ማለት በተዘዋዋሬ ደግሞ የዮሐንስ 
ደቀመዝሙር ነበር ማለትነዉ በዚህ ርእሰ ጉዳይ ላይ ፍጹም የሆነአስተምህሮት እንደሚያተምር ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ በቁጥር1 ገጽ412 የኒቂያ 
አባቶችበተሰኛዉ መጽሐፍ ላይ ስለ ሙላተ መለኮት አስመልክቶ እርሱ እንዲህ በማለት አስቀምጦታል“ ሁሉም አይነት መገለጫዎች የአንዱን እና 
የአንዱ አካልየሆነዉን ገላጭ የሆኑ የተለያዩ ስያሜዎች ናቸዉ፡፡ ሐያል ጌታ፤ጌታ፤ የሁሉ አባት ፤ ሁሉን ቻይ አምላክ፤ የሁሉ በላይ፤ ፈጣሪ፤እና 
የመሳሰሉትን እነዚህ ሁሉ የተለያዩ አካለት ስምና ስያሜዎች ሳይሆኑ የአንዱ እና ያዉ የሆነዉ አካል ስያሜዎች መገለጫዎችናቸዉ፡፡” በግልጽ 
ስያሜዎችንያሳያሉና ልክ እንደ የሳሎን ጽጌሬድ፤ የንጋት ኮከብ ፤ የመሳሰሉት ሁሉም የአንድ አምላክ መገለጫዎች፡፡ ስሙም ጌታ ኢየሱስክርስቶስ 
ነዉ፡፡



2የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ስለዚህ በቃሉ ላይ ባለዉ የጠበቀ እምነት፤ባለዉ ድንቅ የሆነ የቃል መረዳትእና በአገልግሎቱ ላይ የእግዚአብሔር ሐይል መገለጥ ለዘመኑ እርሱ 
ትክክለኛ ምርጫ ነዉ፡፡ እንደ እድል ሆኖ ሌሎቹ ዘመናትበመልእክተኞቻቸዉ ላይ ፍሪያማነት፤ሐይል እና በመንፈስ ቅዱስ እና በቃሉ መመራት 
እኩልነት አይታይባቸዉም፡፡

ሰምርኔስ

የሰምርኔስከተማ በኤፌሶን በሰተ ሰሜን በኩል የሰምርኔስ የባህረ ሰላጤ ጫፍ ላይ የምትገኝ ነች፡፡ የረቀቀ ባህር ወደብ ያላት በመሆኑምክንያት 
የንግድ ቦታ ነበረችወደ ዉጭ በመላክ የታወቀች ናት፡፡ የንግግር ጽሁፍ መማሪያዎች፤ፍልስፍና፤ህክምና፤ሳይንስ እና የህንጻጥበብ ትምህርቶች ያላት 
በመሆኑበዚህም ትለያለች፡፡ ብዙ ቁጥር ያላቸዉ አይሁዶችም ይኖሩባታል እነሱም ከሮማኖች በበለጠ ለክርስትና እምነት ተቃዋሚዎች ነበሩ 
በርግጥፖሊካርፕ በሰምርኔስ የመጀመሪያዉ ጳጳስ በአይሄዶች ነበር የተሰዋዉ በቅዳሜ ቀን በሰንበታቸዉ የመቃብር እንጨት ተሸክሞ በመሄዱ 
ምክንያትሰንበታቸዉን አርክሷል ይባላል፡፡

ሰምርኔስ የሚለዉ ቃል ሚርከሚለዉ የግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም “መራራ” ማለት ነዉ፡፡በድን እንዳይበሰብስ የሚያደርግ 
መድሐኒትአድርገዉ ይጠቀሙበት ነበር፡፡ በዚህ ዘመን ስም ላይ ሁለት አይነት ትርጉም እናገኝበታለን በሞት የተሞላ መራራ ዘመን ፡፡በቤተክርስቲያን 
አዉድ ዉስጥ ሁለቱ ግንዶች የሐሰተኛዋ ግንድ በእዉነተኛዋ ግንድ ላይ ከፍተኛ የሆነ መራርነትን ጨምራለችየሀሰተኛዋ ግንድ ዘር ሞት ብቻ 
አይደለም ከባለሐምሳ ቀን በኃላ የእዉነተኛይቱን ግንድ ቀስ ብላ እያደባች እንዳትንቀሳቀስ በማድረግካልተቀላቀለዉ እዉነት ፈቀቅ እንዲሉ 
አድርጋለች፡፡ እናም የትኛዉም እዉነተኛ አማኝ ጠንካራ አልነበረም፡፡ ንጹህ ለሆነዉ የእግዚአብሔር ቃል ታማኝ ከመሆን ባለፈ በመንፈሳዊ 
ህይወትጤነኛ እና ሕያዉ የሆነ አልነበረም፡፡ በብሉይ ኪዳን በብዙዎች ህይወት ምሳሌ እንደምናየዉ፡፡ ድርጅቶች በፍጥነት እያደጉ ነበርየአባልነት 
ሞትን እያረጋገጠ እና እየጨመረ፡፡ የመንፈስ ቅዱስ አመራር እየወረደ እና ቃሉ በልዩ ልዩ ባህሎች፤ዶግማዎች እና ሰዉሰራሽ ልማዶች እየተተካ፡፡

እስራኤል ህገ ወጥ በሆነ ህብረትከ አለም ጋር ስትገባ በጋብቻ መንገድ ህብረትን ስትፈጥር ቀስ በቀስ አለም ሙሉ በሙሉ የሚቆጣጠራት ቀን 
መጣና የእግዚአብሔርሕዝብ በባቢሎን እስራት ዉስጥ ወደቀ አሁን ወደ እስራት ዉስጥም ሲገቡ የክህነት ስራዉ፤ ቤተመቅደሱ እና ቃሉ አብሯቸዉ 
ነበር፡፡ ነገር ግን ሲመለሱ መምህራኖች፤ የስነመለኮት ትምህርት ያላቸዉፈሪሳዊያን፤ምኩራብ እና የአይሁድ የባህል የሕግ መጽሐፍ ነበሯቸዉ፡፡ እና 
ኢየሱስ በመጣ ሰአት እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስናችሁ ብሎ እስኪጠራቸዉ ድረስ ተበክለዉ ነበር በርግጥ በስጋ የአብርሐም ትዉልዶች ነበሩ 
በዚህም ዘመን ላይ ተመሳሳይ ነገርእናያለን ሆኖም ግን ሁሉም እስራኤል እስራኤላዊ እንዳልሆነ ጥቂት ቡድኖች ብቻ እዉነተኛ መንፈሳዊ 
እስራኤላዊያን ነበሩ ስለዚህየራሱ የሆኑትን መጥቶ አስኪወስድ ድረስ ሁልጊዜም ትንሽ ቡድን ያላቸዉ ክርስቲያኖች የክርስቶስ ሙሽራዎች ብቻ 
ይኖራሉ፡፡

በዚህች ከተማ ሁለት የታወቁዚዩስ እና ሳይቤል የተባሉ ቤተመቅደሶች ነበሩ በነዚህ ሁለት ቤተ መቅደሶች መሀልም ወርቃማዉ መንገድ 
በመባል የሚጠራዉ የሚያምርመንገድ ይገኛል፡፡ ለእኔ ይሄ የአምላክ የለሽነት መንገድ ያኔ በመጀመሪያዉ ዘመን ላይ የተጀመረዉን የሚጠቁም ነዉ፡፡ 
ነገር ግንበሮም ዉስጥ ብቻ ነዉ እንዳለ የሚታወቀዉ የነዚህ የሁለቱ ቤተመቅደሶች መገናኘት የማርያማዊነት ዘር ነዉ ማርያም የእግዚአብሔርእናት 
ተብላ የመጠራት ክብር እና ስያሜ ያገኘች እንዲሁም ከኢየሱስ ክርስቶስ እኩል የእኩልነት ስልጣን የተሰጣት መሆኑንየሚያሳይ ነዉ፡፡ የሚያገናኛቸዉ 
የወርቃማዉ ጎዳና የመንግስትን እና የቤተክርስቲያንን ጥምረት የሚያመላክት የኒቆላዊነትን ድርጅትያስነሳ ነዉ ምክንያቱም የሁለቱ ጥምረት 
የሚያመጣላቸዉን ሐብት እና ሐይል ያዉቁታል ልክ የኤፌሶን ዘመን እንደነበረችዉ ነገርግን ዘሩ ወደ ፊት ወደ ሚገለጠዉ የጴርጋሞን አሳዛኝ ዘመን 
ተላልፏል የሰምርኔስ ዘመን ዝናብ ጸሐይ እና ተንከባካቢ ነበርየአታላዩዋ ግንድን እዉነተኛዋ ቤተክርስቲያንን ዳግም ልትነሳ ከማትችልበት የጣኦት 
አምላኪነት ማለትም መንፈሳዊ ምንዝርናእንደምትወድቅ የሚያረጋግጥ ማመላከቻ ነበር፡፡ ሞት በስሯ ዉስጥገብቶ ወደ ቅርንጫፎቿ ተላለፈ እናም 
ከእርሷ ጋር የሚተባበር ሁሉ መራርነትን እና ሞትን ይካፈላል፡፡ ይሕዘመን ከ170ዓ.ም እስከ 312 ዓ.ም የቆየ ነዉ፡፡

ሰላምታ

ራእይ 2:8,

“በሰምርኔስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህጻፍ። ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና 
መጨረሻው እንዲህ ይላል፦”

አሁን ይሄ የሰዉቃላት አይደለም ተራ ሰዉ (ከመቃብር ሆኖ ሊናገርይችላል) “ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ 
ይላል፦” በማለት ሊናገር ይችላልበሰዉ ላይ የሚሆነዉ የመጀመሪያዉ ነገር ይወለዳል(ህያዉ ይናል) እና የመጨረሻዉ የሚሆንበት ነገር መሞት ነዉ፡፡ 
ስለዚህ ይሄየሠዉ ንግግር አይደለም ፡፡ ይህ አምላክ ነዉ፡፡ ሰዉ(አዳም) ህይወትን ተቀብሎ ወደ ሞት ቀየረዉ፡፡ ነገር ግን ይሔኛዉ ሰዉ(ኢየሱስ) 
ሞትን ተቀብሎ ወደ ሕይወት ቀየረዉ፡፡ አዳም የዋህነትን ወስዶ ወደ ወንጀለኛነት ቀየረዉ ይሔኛዉ ግን ወንጀለኝነትን ወስዶ ወደ ጽድቅ ቀየረዉ 
እናምይሔኛዉ ግን ዳግም ወደ ምድር መጥቶ ጩኸት እና ግራ መጋባቱን አጥፎቶ ወደ ሌላ ገነትነት ይለዉጣታል፡፡

አዳምከእግዚአብሔር ጋር የመደሰትን እና ህብረት የማድረግ ህይወትን ወስዶ ሐጥያትን፤ የሞራል ዉድቀትን፤ ስቃይን፤ ሕመምን፤ ግራ 
መጋባትን፤በሰዉ ነፍስ ዉስጥ ያለ መታለልን ወደ አመጣ የመንፈሳዊ ጨላማ በረሐነት ለወጠዉ፡፡ ነገር ግን ይሔኛዉ የሰዉን ዘር ሁሉ ከሞላ 
ከየትኛዉምአሳዛኝ ሞት እና ዉድቀት የጽድቅ እና መልካም ህይወትን አመጣ ስለሆነም ሐጥያት በሞት ላይ እንደነገሰ ሁሉ አሁን ደግሞ ሰዉበሞት ላይ 
ነገሰ በአንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት እንደሚያበሳጨዉም ያህል አልነበረም ምንም እንኳን በጣም ከባድ የነበረቢሆንም አሁን ግን የዘላለም 
ህይወት ስጦታዉ እጅግ በለጠ፡፡

እናም ይሄዉ በዋጃቸዉ ሰዎች በቤተክርስቲያን መካከል እየተራመደ እነዛ የተዋጁት እነማን ናቸዉ ልክ እንደ ጳዉሎስ ብዙአልነበሩም ነፍሰ 
ገዳዮች እና አታላዮች፤እንደ ነፍሰ ገዳዩ ሌባ ብዙ አልነበሩም፤ ዘራፊዎች እና ሰዉ ገዳዮች ሁሉምበጸጋዉ ምርኮ ሁሉም ከሞት ተመለሱ በጌታ ኢየሱስ 
በክርስቶስሁሉም ሕያዉ ሆኑ፡፡

ለመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያንዘመን የነበረዉን ሰላምታ ታስታዉሱት እንደሆነ አላዉቅም እንዲህ አድርጋችሁ አስቀምጡት “ በቀኝ እጁ ሰባቱን 
ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል፦የመጀመሪያዉእና የመጨረሻዉ ሞቶ የነበረዉ አሁን ህያዉ የሆነዉ 
እንዲህ ይላል” ይሔ አንዱ እና እራሱ አካሉ ነዉ፡፡ እናም ቤተክርስቲያን የእርሱ እንደሆነችእያሳየን ነዉ፡፡ የፍሬዉ ዘር በፍሬዉ መካከልእንዳለ ሁሉ 
እሱ የንጉስ ዘር በቤተክርስቲያን መካከል አለ፡፡ ዘሩ በራሱ ህይወት እንዳለዉ እሱ የቤተክርስቲያን ህይወት ጀመሪነዉ፡፡ አረማመዱ ያለዉን ጥንቃቄ
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ያሳያል፡፡ እርሱ የራሱ የሆኑትን የሚጠብቅ ዋና እረኛ ነዉ ይህ ደግሞ የእርሱ መብት ነዉበገዛ ደሙ የገዛት ቤተክርስቲያን ስለሆነች ያ ደም 
የእግዚአብሔር ደም ነዉ ቤተክርስቲያንን የራሱ ያደረጋት እግዚአብሔር ነዉእራሱ እግዚአብሔር አምላክ፡፡ ሞቶ ነበር ደግሞም ህያዉ ሆነ፡፡ መከፈል 
ያለበትን ዋጋ ሁሉ ከፍሏል ስለሆነም የእግዚአብሔርቤተመቅደስ ባለቤት የሆነዉ ብቻዉን ነዉ፡፡ እርሱ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ነዉ ይህ 
የሚያመላክተዉ ዘላለማዊነቱን ነዉ፡፡ ሞቶነበር ህያዉም ነዉ እራሱ ይመራል በሁሉም ይመለካል የእርሱ ጌትነት እና ስልጣን የሚናገሩትን ማንንም 
ዳግም ይልካል፡፡ለእያንዳንዱ ዘመናት አምላክነቱን የማስተዋወቁ ምክንያት ህዝቡን ለማስጠንቀቅ እና ለማጽናናት መሆኑ ምንም ጥርጥር የለዉም፡፡
ሐሰተኛዋን ግንድ ያስጠነቅቃል እዉነተኛዋን ግንድ ደግሞ ያጽናናል፡፡ ይህ እዉነተኛ የሆነዉ አንዱ ሁሉን ቻይ አምላክ ነዉ፡፡እርሱን ስሙት በህይወት 
ትኖራላችሁ፡፡

የዘመኑ ሁኔታ

14

ረእይ 2:9,

“መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ፥ ነገር ግን ባለ ጠጋ ነህ፤ የሰይጣንም ማኅበርናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን 
የሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ።”

የዚህ ዘመን አብዛኛዉ ቁልፍማረጋገጫ መከራ ነዉ፡፡ በመጀመሪያዉ ዘመን ላይ መከራ ከነበረ አሁንም በሁለተኛዉም ዘመን በሙሉ የተጋጋለ 
መከራ እንዳለ ትንቢትተነግሯል፡፡ ከዚህ በታች ያለዉ ጳዉሎስ የተናገረዉ ቃል በየትኛዉም አለም ላይ በየትኛዉ ዘመን ባሉ በብዙሃኑ 
የክርስቲያንሕይወት ተግባራዊ እንደሚሆን ጥርጥር የለዉም፡፡

እብራዊያን 10:32-38,

“ነገር ግን ግማሽ በነቀፋና በጭንቅ እንደ መጫወቻ ስለ ሆናችሁ ግማሽም እንዲህ ካሉት ጋር ስለ ተካፈላችሁ፥ ብርሃን 
ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋድሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስቡ።

የሚበልጥና ለዘወትር የሚኖር ገንዘብ በሰማይ ራሳችሁ እንዳላችሁ አውቃችሁ፥ በእስራቴ ራራችሁልኝ የገንዘባችሁንም 
ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችሁ።

እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ።

የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋልና።

ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው፥ ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይምም፤

ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ፥ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም።“

ከእዉነተኛ አማኞች ጋር መልካም ሰዎች የሆኑ የመልካምነታቸዉ ምላሽ ሞትንሊያስከትል ይችላል፡፡

አሁን ሁሉን ቻይ የሆነዉአምላክ እንዲህ አለ “አዉቃለሁ” የመንጋዉ ዋና ጠባቂ የሆነዉ በህዝቡ መካከል እየተራመደነዉ፡፡ ነገር ግን 
መከራዉን ወደ ኃላ አድርጎለቻል እንዴ መከራዉን አዳናቸዉ እንዴ አላደረገም በቀላሉ እንዲህ አለ መከራህንአዉቃለሁ ስለመከራህ ሳላስብ 
አልቀረሁም ለብዙ ሰዎች ይህ ምን ያህል የማሰናከያ አለት ነዉ ልክ እንደ እስራኤል እግዚአብሔርየምር ምን ያህል እንደሚወዳቸዉ እንደተደነቁ 
እግዚአብሔር የሰዉን መከራ በመካከል ቆሞ የሚመለከት ከሆነ እንዴት ጻድቅ እናአፍቃሪ ሊሆን ይችላል፡፡ በሚልክያስ 1፡1-3 ላይ ይሄን ነበር 
የጠየቁት

“ በሚልክያስ እጅ ለእስራኤል የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሸክም ይህ ነው።

ወድጃችኋለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር፤ እናንተ ግን፦ በምን ወደድኸን? ብላችኋል። ዔሳው የያዕቆብ ወንድም አልነበረምን? 
ይላል እግዚአብሔር፤ ያዕቆብንም ወደድሁ፥ ዔሳውንም ጠላሁ፤

ተራሮቹንም በረሃ አደረግኋቸው፥ ርስቱንም ለምድረ በዳ ቀበሮች አሳልፌ ሰጠኋቸው።“

አያችሁ የእግዚአብሔርን ፍቅር ማስተዋል አልቻሉም እነሱ ፍቅር ማለትምንም ስቃይ እንደሌለዉ ነዉ ያሰቡት፡፡ ፍቅር ማለት በእናቱ 
እንክብካቤ ላይ እንደለ አይነት ልጅ አድርገዉ ነዉ ያሰቡት ነገርግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ የእርሱ ፍቅር “ምርጫ” ነዉ የእርሱ ፍቅር ማረጋገጫዉ 
መምረጥ ነዉ፡፡ ምንም ይሁን ምንምበእግዚአብሔር ለመዳን በተመረጡት መካከል (እግዚአብሔር እዉነትን በማመን እና በመንፈስ መቀደስ 
አማካኝነት ለመዳንእንደመረጣችሁ) አፍቃሪነቱ ተረጋግጧል

ልክበጳዉሎስ ላይ እንዳደረገዉ እንድትሞቱ ሊፈቅድ ይችላል በእዮብ ላይ እንደፈጸመዉ በመከራ ዉስጥ እንድታልፉ ሊያደርግ ይችላል 
ይሀየተለየ መብቱ ነዉ እርሱ ሉአላዊ ነዉ ነገር ግን ሁሉም ነገር አላማ አለዉ አላማ ባይኖረዉ ኖሮ የሰላማ ሳይሆን የፍርሐት ደራሲብቻ ይሆን ነበር፡፡ 
የእርሱ አላማ እኛ ለጥቂት ጊዜ በመከራ ዉስጥ ካለፍን በኃላ ፍጹማን እንሆናለን ስር እንይዛለንእንጠነክራልን ተረጋግተንም እንቀመጣለን፡፡ ልክ 
እዮብ እንዳለዉ እዮብ “በዉስጣችን ጥንካሪን ያስቀምጣል” (23፡6) አያችሁ እራሱ በስቃይ ላይ ነዉ በሚያልፍባቸዉመከራዎች ሁሉ ግን መታዘዝን 
ተማረ እንዲያዉም ባለፈባቸዉ ነገሮች ሁሉ ወደ ፍጽምና ደረሰ፡፡

እብራዊያን 5:8-9,

“ምንም ልጅ ቢሆን፥ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ፤

ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለ ተጠራ፥ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም



4የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

መዳን ምክንያት ሆነላቸው።“

ግልጽ በሆነ ቋንቋ የኢየሱስ የመጀመሪያዉ ባህሪ ፍጹም የሆነዉ በመከራዉስጥ ነዉ፡፡ ጳዉሎስም እንደተናገረዉ ለእርሱ በእግዚአብሔር ላይ 
ባላቸዉ እምነት በመከራ ዉስጥ ማለፋቸዉ እንደ ዋና መለኪያአንደሆነ እና ወደ ፍጽምና ቦታ ላይ እንደሚደርሱ አሳዉቃል፡፡ ለምን ይሄን ፈለገ

ያእቆብ 1:2-4,

“ወንድሞቼ ሆይ፥ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግሥትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ፥ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ 
ደስታ ቍጠሩት

ትዕግሥትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ ሥራውን ይፈጽም።“

ለምን ጸንቶ ቆመ? ምክንያቱም በሮሜ 8:17-18,

“ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፤ ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፥ አብረንም ደግሞ እንድንከበር አብረን መከራ 
ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን።

ለእኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ሥቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ።“

ከእርሱጋር አብረን መከራን ካልተቀበልን አብረን አንነግስም ለመንገስ መከራን መቀበል ግድ ይላል ለዚህም ምክንያቱ ያለመከራ ባህሪ 
ሊገነባስለማይችል ነዉ፡፡ ባህሪ ድል ነዉ ስጦታ አይደለም ባህሪ የሌለዉ ሰዉ ሊነግስ አይችልምምክንያቱም ስልጣን ያለ ባህሬ ሴይጣናዊ ነዉና፡፡ 
ነገር ግን ስልጣን ከባህሪ ጋር መምራት ያስችላል፡፡ ድል ለሚነሳ ሁሉ ከእርሱጋር በአባቱ ዙፋን ላይ ዙፋኑን እንድንካፈል ስለሚፈለግ ዙፋኑላይ 
አብረነዉ እንድንቀመጥ ከፈለግን ድል መንሳት መቻል አለብን፡፡ እናም ይህቺ ጊዜያዊ ትንሽ መከራ እርሱ ዳግም ሲመጣ ሊገለጥካለዉ አስደናቂ ክብር 
ጋር ሊወዳደር አይችልም ኦ፡ በመከራ ዉስጥም አልፈዉ ወደ መንግስቱ ለመግባት ፈቃደኛ ለሆኑ ሰዎች እንዴትየመሰለ የተዘጋጀላቸዉ ሀብት አለ፡፡

ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ተናገረ“እናንተን ለመፈተንየምታልፉበት እሳት እንግዳ አይሁንባችሁ”

እግዚአብሔር በመከራ ዉስጥ ያለፈዉን የክርስቶስን መልክ እንድንመስልመፈለጉ እንግዳ ነገር ነዉ እንዴ? አይደለም፡፡ ሁላችንምየምናልፍበት 
መንገድ አለ ሁላችንም እንደ ልጅ ተፈትነናል ተቀጥተናል በዚህ መስመር የማያልፍ አንድም የለም፡፡ በመከራ ዉስጥየማታልፍ ቤተክርስቲያን እና 
ያልተፈተነች ቤተክርስቲያን ከጌታ አንዳች አታገኝም፡፡

እብራዊያን 12:6,

“እንደ ልጆችም ከእናንተ ጋር፦ ልጄ ሆይ፥ የጌታን ቅጣት አታቅልል፥ በሚገሥጽህምጊዜ አትድከም፤ ጌታ የሚወደውን 
ይቀጣዋልና፥ የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነጋገረውን ምክር ረስታችኋል።”

አሁን በሰምርኔስ የታየዉይሔ የተለየ ሁኔታ በየዘመናቱ ተግባራዊ መሆን አለበት ከዚህ ነጻ ሊሆን የሚችል ዘመን የለም ከዚ ነጻ የሆነ እዉነተኛ 
አማኝየለም ይሔ ከእግዚአብሔር ነዉ ይሔ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነዉ፡፡ እጅግ አስፈላጊ ነዉ፡፡ ጌታ በመከራ ዉስጥ እያሳለፈየክርስቶስን መልክ 
እንድንመስል ያስተምረን ዘንድ ያስፈልጋል፡፡ “በመከራ ማለፍ መልካም ነዉ ዉደዱት”

ማቴዎስ 5:11-12,

“ሲነቅፉአችሁና ሲያሳድዱአችሁ በእኔም ምክንያት ክፉውን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ።

ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፥ ሐሴትም አድርጉ፤ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ 
አሳድደዋቸዋልና።“

ደመናማ የሆነዉ ሰማይ እናየህይወት ማእበሉ እግዚአብሔር እንደማይወደን ማረጋገጫዎች አይደሉም፡፡ እንዲሁም ብሩህ የሆነ ሰማይ እና 
ንጹህ ዉሃየእግዚአብሔር የማፍቀሩ ምልክት እና ማረጋገጫ አይደሉም፡፡ የማናችንም የእርሱ መዉደድ ማረጋገጫ በመወደዳችን ብቻ ነዉ 
የእርሱመዉደድ በምርጫ ነዉ ለእኛም አለም ሳይፈጠር በፊት አስቀድም የተወሰነ ነዉ፡፡ እሱ ይወደናል? አሃ፡ አዎ፡፡ ግን እንዴት እናዉቃለን? እርሱ 
ስለተናገረ እናዉቃለን እንደሚወደንም ለማረጋገጥ እኛን ወደ እርሱአስጠግቶ የእርሱን መንፈስ ሰጥቶናልና ሁላችንንም እንደ ልጅ አድርጎ 
አስቀመጠን፡፡ እናም እኔስ ለእርሱ ያለኝን ፍቅር በምንማሳየት እችላለሁ? እርሱ የተናገረዉን ሁሉ በማመን በመከራ መካከልም ሳልፍ እርሱ በራሱ 
ጥበብፈቅዶ እያሳለፈኝ መሆኑን ተረድቼ ደስተኛ መሆን፡፡

“ ድህነትህን አውቃለሁ፥ ነገር ግን ባለ ጠጋ ነህ”

ይሄዉ በድጋሜ በቤተክርስቲያኑ መካከል ወደ ላይ ወደ ታች ሲራመድ ልክእንደ አባት ቤተሰቡን ከላይ ሆኖ እየተመለከተ ነዉ፡፡ የቤቱ እራስ 
ነዉ፡፡ አቅራቢዉ እርሱ ነዉ፡፡ ጠባቂዉ እርሱ ነዉ እናምድህነታቸዉን ተመለከተ መቼም ያልተማረ አማኝ በዚህ እንዴት እንደሚሰናከል እንዴት 
እግዚአብሔር የራሱ የሆኑት በችግራቸዉ ጊዜ ዝምብሎ ይመለከታል ለምን አይሰጣቸዉም ለምን ሁሉንም አያቆምም አትረፍርፎ የሚያስፈልጋቸዉን 
ቁሳቁሶች ሁሉ ለምን አይሰጣቸዉም? ይላል፡፡

በድጋሜ ማመን ያለባችሁ ነገር ይሄን ነዉ በፍቅር እናመልካምነት እንዲሁም የእግዚአብሔር ጥበብ እነዚህ ሁሉም አስፈላጊዎች ናቸዉ 
አስታዉሱ እርሱ አስጠንቅቋል “ለነገ ምን እበላለሁ ወይም ምን እለብሳለሁ ብላችሁ አታስቡአባታችሁ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ያዉቃልና አበቦችን 
ካለበሰ እና ወፎችን ከመገበ ለእናንተ ይበልጡን ያደርጋልና፡፡ እነዚህ አካላዊነገሮች ለነፍሳችሁ መሰረታዊ ፍላጎቶች አይደሉም የሰዉ ህይወት 
የሚጠበቀዉ ባለዉ ነገር አይደለምና ነገር ግን ይልቁኑምአስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እና ጽድቁን ፈልጉ ሌላዉ ሁሉ ይጨመርላችኃል፡፡ 
”



5የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

የእግዚአብሔርህዝቦች ቁስ ተኮር አይደሉም የክርስቶስ ልብ ያላቸዉናቸዉ ከታች ያሉትን ሀብቶች ፈላጊዎች አይደሉም የላይኛዉን ብቻ 
ፈላጊዎች ናቸዉ፡፡ አብዛኛዉ ክርስቲያን ባለጠጎች አለመሆናቸዉይህ ፍጹም እዉነት ነዉ ይልቁንም ወደ ድህነትየተጠጉ ናቸዉ በኢየሱስም ጊዜ 
እንዲሁ ነበርበጳዉሎስም ጊዜ እንዲሁ ነበር እናም ዛሬም እንዲሁ መሆን አለበት፡፡ ኦ፡ ለዚህለሎዶቂያ ዘመን ግን ይህ እዉነት አይመስልም ምንም 
እንኳን መንፈሳዊ መመዘኛዉ ከምድራዊ ቁስ መራቅ ቢሆንም የተትረፈረፈ ሀብትያላት ነች፡፡ ቤተክርስቲያን በምድራዊ ቁስ ሀብታም ሆና እንዴት 
በመንፈሳዊ ነገር ድሀ ትሆናለች “እናንተ መጻተኞች ብሩካን ናችሁ የእግዚአብሔር መንግስትለእናንተ ናትና የእግዚአብሔር መንግስት መብልእና 
መጠጥ አይደለችም” ቁሳዊነገር አይደለም፡፡ በዉስጣችን ያለ ነገር ነዉ ባለጠጋ ሰዉ ብልጥግናዉ በአለማዊ ነገሮች ሳይሆን በእግዚአብሔር ነገር ነዉ፡፡

“ኦ፡” መንፈስ ይጮሃል “ድህነትህን አይቻለሁ መቸገርህንአይቻለሁ ያን ያህል ብዙ ነገር የለህም የምትኮራበት ነገር የለህም የነበረህ ነገር ሁሉ 
ተወስጿል የዘላለምን ህይወት መርጠህያንተ የሆነዉን ነገር ሁሉ በደስታ ትተሀል ፡፡ ስቀህበታል፡፡ ንቀህ ትተሀል፡፡ ወደ ኃላ የምትመለስበት ቁሳዊ 
ሀብቶች የለሁምነገር ግን ከሁሉም በላይ ባለጠጋ ነህ ደህንነትህ ጋሻህና ታላቅ ሽልማትህ በሆነዉ በእርሱ ላይ ተደግፈሃል፡፡ መንግስትህ እየመጣነዉ፡፡ 
ይመጣል፡፡ እናም ዘላለማዊ የሚሆን ነዉ፡፡ አዎ እሮሮህን እና ስቃይህን አስባለሁ በዚህ ሁሉ ማለፍ ምን ያህል ከባድእንደሆነ አዉቃለሁ፡፡ ነገር ግን 
አንተን የእኔ ለማድረግ ዳግም ተመልሼ ስመጣ ይሄን ሁሉ አስታዉሰዋለሁ እናም ሽልማትእሰጥሀለሁ፡፡”

አሁን ይሄ ከባለጠጋ ከሆኑሰዎች ጋር የሚጋጭ አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ሀብታም ሰዉን ሊያድን ይችላል አንዳንድ የእግዚአብሔር 
ልጆች ባለጠጎችናቸዉ፡፡ ነገር ግን ገንዘብ ላለቸዉ ብቻ ሳይሆን ለሌላቸዉም እንኳን ወጥመድ ነዉ ወደ ኃላ የመጀመሪያዉ ዘመን ቤተክርስቲያንላይ 
ያእቆብ በነዛ መዝገባቸዉን በባለጠጎች ላይ በሚያደርጉት እንዲህ ብሎ ተናገራቸዉ “በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያላችሁን እምነት በሰዎች ላይባላችሁ 
ክብር አይሁን” በጊዜዉ ድሀ የነበሩት ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ከመታመን ይልቅእርዳታንለማግኘት ከባለጠጎች ጋር ለመዛመድ ይሞክሩ ነበር፡፡ 
ያእቆብ“እንዲህ አታድርጉ” አላቸዉ ገንዘብሁሉም ነገር አይደለም፡፡ ገንዘብ መልስ አይደለም እናም ዛሪም ቢሆን መልስ አይሆንም፡፡ እስከዛሬ ከነበረን 
ሀብት ይልቅ አሁንአለን ሆኖም ግን በመንፈሳዊ ነገር ያከናወነዉ ጥቂት ነዉ፡፡ እግዚአብሔር የሚሰራዉ ከገንዘብ ጋር አይደለም፡፡ 
እርሱየሚንቀሳቀሰዉ በመንፈሱ ነዉ ያ የሚንቀሳቀሰዉ መንፈስም የሚመጣዉ በአለም ላይ ላለ ህይወት ለመዋል ነዉ፡፡

የሰይጣን ማኅበር

ራእይ 2:9b.

“የሰይጣንም ማኅበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነንየሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ።”

በደንብከግምት ዉስጥ ገብቶ ሊታሰብበት የሚያፈልገዉ ጥቅስ ይሄዉ ምንያቱም ይዘቱ አዲስ ነገር ስለሆነ ብቻ ሳይሆን በሚመጡት ብዙ 
ሺህአመታትም በተደጋጋሚ የታየ ነገር ስለሆነ

ራእይ 2:9

“ መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ፥ ነገር ግን ባለ ጠጋ ነህ፤የሰይጣንም ማኅበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን 
የሚሉት የሚሳደቡትን ስድብ አውቃለሁ።”

ለመጀመር ያህል አይሁድ የሚለዉ ቃል የአይሁዳዊያንን እምነት ተከታይሰዎችን አይወክልም፡፡ በአይሁድ የሚኖሩትን ነዋሪዎችን ብቻ ነዉ 
የሚጠቁመዉ፡፡ ለምሳሌ እኔ የአይሪሽ ተወላጅ ነኝ ብል ተመሳሳይትርጉምን ይሰጣል እነዚህ ሰዎች በትዉልድ አይሁዶች ነን የሚሉ ናቸዉ ዉሸታሞች 
ነበሩ በዉልደትም ሆነ በእምነታቸዉ አይሁዶችአልነበሩም፡፡ ይሄ ሁሉ እዉነት ከሆነ ታዲያ እነሱ ምን ነበሩ? በቤተ ክርስቲያን ዉስጥ አባላት የነበሩ 
አታላይ ሰዎች ናቸዉ የሐሰተኛዋግንድ አባላት ናቸዉ፡፡

ከእዉነተኛዋ ቤተክርስቲያንአይደሉም ነገር ግን ከሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን ናቸዉ ምክንያቱም እግዚአብሔር “የሰይጣን ማህበርተኞችየሆኑት” 
ብላል፡፡ ማህበርተኞችየሚለዉ ቃል ለቤተ ክርስቲያን እኛ ከምንጠቀምበት ቃል ጋር ተመሳሳይ አይደለም፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማለት 
“የተጠሩ” ማለት ነዉወይም “በመጥሪያ የተጠራ” ማለት ነዉ ስለነዚህ የተጠሩ ሰዎች መዝሙረኛዉ እንዲህ አለመዝሙር 65፡4

“ አንተ የመረጥኸው በአደባባዮችህም ለማደር የተቀበልኸው ምስጉን ነው፤ ከቤትህ በረከት እንጠግባለን።”

ነገርግን ማህበርተኛ የሚለዉ ቃል ትርጉም “የተሰባሰበ” ወይም “ስብስብ” ማለት ነዉ ይሄ ደግሞ ለመልካምም ሊሆን ይችላል ለመጥፎም 
ሊሆንይችላል፡፡ አሁን ባየነዉ ጉዳይ ግን ለመጥፎ ነዉ እነዚህ ስብሰባቸዉ ከእግዚአብሔር የመጣ ሳይሆን ከራቸዉ ነዉና ኢሳያስምእንዲህ አለ

ኢሳያስ54፡15

“እነሆ፥ይሰበሰባሉ፥ ነገር ግን ከእኔ ዘንድ አይሆንም፤ በአንቺም ላይ የሚሰበሰቡ ሁሉ ከአንቺ የተነሣ ይወድቃሉ።”

እናም ይሄ ከእዉነተኛዋ ግንድ ጋርየተቃረነ ስለሆነ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያጠፋቸዋል፡፡

አሁን ለምንድን ነዉ ታዲያ በቤተክርስቲያን አዉድ ዉስጥ እያለን እራሳቸዉንአይሁድ ብለዉ የሚጠሩ ሰዎች የተቀላቀሉት? ምክንያቱ ይህነዉ 
ዉሸታሞች እስከሆኑ ድረስ የተመኙትን ነገር ነኝ ማለት ይችላሉ እንደፈለጉት መዋሸት ይችላሉ ምንም እንኳን እዉነታዉ ቢኖርምእናም በዚህ ጉዳይ 
ላይ ለአይምሮ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ዋሹ የቀደምት ቤተክርስቲያን በአብዛኛዉ አይሁዶች አልነበሩምን እራሳቸዉንየዋነኞቹ የአካሉ አባል አደረጉ 
ማለት አይደለም? አስራ ሁለቱ ደቀመዛሙርቶች አይሁዶች ነበሩ ቀጥሎም የመጡት ሐዋርያቶችአይሁዶች ወይም ፕሮሴላይት ነበሩ ስለሆነም ለሰዎች 
አይሁድ ነን ብለዉ መማላቸዉ ዋና መስራቾች እንደሆኑ ተደርገዉ ተቀባይነትንለማግኘት ይጠቅማቸዋል፡፡ አንድ ዉሸት ተናገሩ በዛም ቀጥሉበትና 
ለሰዎች ተናገሩ እናም በቅርብ ጊዜ ዉስጥ ሰዎች እዉነትአድረገዉ ይቀበሉታል፡፡

አሁን የሆነ ነገር አገኛችሁ? እዚህ ላይ በአሁን ሰአትምበቤተክርስቲያን ዉስጥ እየሰራ ያለዉ ተመሳሳይ መንፈስ አይደለምን እራሳቸዉን ዋነኛ 
እንደሆኑ እዉነተኛ እና የመዳን መገኛምበእርሷ ብቻ እንደሆነ አድርገዉ የሚቆጥሩ ቡድኖች የሉምን ከጴጥሮስ የተሰጠዉን የመንግስተ ሰማያት በር 
ቁልፍ እኛ ጋር አለብለዉ የሚከራከሩ የሉምን ጴጥሮስም የእኛ የመጀመሪያዉ ጳጳስ ነበር የሚሉ የሉምን ምንም ታሪካዊ ማረጋገጫ እንኳን 
ሳይኖረዉጴጥሮስ በሮም ይኖር ነበር የሚሉ የሉምን እናም የእነሱ እጅግ የተማሩ ምሁራኖች እራሳቸዉ ሆን ብለዉ እያወቁ ይሄን ዉሸት ያምኑየለምን



6የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ስለዚህ እነዛ ማህበርተኞች ዉሸታሞች መሆናቸዉ እንግዳ ነገር አይሆንም፡፡

የስድብን ሀሳብ እስኪ ከግምት ዉስጥ አስገቡት እነኚህ የሴይጣን ማህበርተኞች (በአንደበታቸዉባይናገሩም) እንኳን በዚህ ጉዳይ ላይ 
እግዚአብሔርን እየተሳደቡ አይደሉም ነገር ግን እዉነተኛይቱን ቤተክርስቲያን እየተሳደቡነዉ፡፡ በርግጥ ልክ (ቃየን) ከክፉ እንደነበረ እና በቅናት 
ወንድሙን አቤልን እንዳሳደደዉ እና እንደገደለዉ እናም መደበኛየአይሁድ ተከታዮችን (ኢየሱስ ከአባታቸዉ አዲያብሎስ እንደሆኑ እንደተናገራቸዉ) 
በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ዘመንም እዉነተኛክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሞከሩ አሁንም እነኚህ ተመሳሳይ ቡድኖች ሐሰተኛዋ ግንድ በሁለተኛዋ 
ዘመንም የነበሩትን አማኞች ለማጥፋትየበለጠ መክረዋል፡፡ ያ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ እያደገ መጣ፡፡

እነዚህ (በኒቆላዊነት)ስራቸዉ ቀስ በቀስ ወደ ቤተክርስቲያን ዉስጥ የገቡት ቡድኖች ያን ያህል መጋለጣቸዉ አያስፈራቸዉም ነገር ግን በግልጽ 
የራሳቸዉየሆነዉን ቡድን ተሰባስበዉ አደራጁ እናም በእዉነተኛዋ ቤተክርስቲያን ግልጽ በሆነ ጥላቻ መጡባት፡፡

አሁን ይህች የተደራጀች የክርስቶስ ተቃዋሚ ቤተክርስቲያን ነች ብዬ ስነግራችሁከተረጋገጠ ታሪክ ላይ ነዉ እዉነቱን የምነግራችሁ በሮም 
የተመሰረተችዉ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን (በጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ዘመን ላይ ታሪካዊ አመጣጧንእናየዋለን) የእግዚአብሔርን እዉነት በሐሰት 
ለዉጣለችየክርስትናን ስም በመጠቀም አምላክ የለሽነት የጣኦት እምነትን አስተዋዉቃለች በሁለተኛዉ ዘመን ላይ አምላክ የለሾች ነበሩየጣኦት 
አምላኪዎች ነበሩ (ምንም እንኳን እዉነተኛዋ ቤተክርስቲያን እንደሆኑ አድርገዉ ቢቆጥሩም) በቀደመዉ ዘመን ፖሊካርፕ1500 ማይል ተጉዞ 
እንዲመለሱ ቢወተዉታቸዉም መመለስ አልቻሉም፡፡ የጠነከረ ድርጅት እና የስልጣን እርከን ነበራቸዉ ፈጽሞከቃሉ ተለያይተዉ ነበር ይሄ ስለዚህ 
የሴይጣን ማህበርተኝነት ነዉ በስድብ የተሞላ የኒቆላዊነት አስተምህሮት ዘሮች የሆኑ እናምበአጭር ጊዜ ዉስጥ የሴይጣናዊ ሐይማኖት መቀመጫ 
ዙፋን የሆኑ ናቸዉ፡፡ ይሄም ከራእይ 2፡9 ላይ እነዚህ ሰዎች ከሴይጣን ማህበርሳይሆን የሴይጣን ማህበርተኞች ናቸዉ ነዉ ያለዉ፡፡

ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚዉ መንፈስ አዲስ አይደለም፡፡ ድንገት ወደቤተክርስቲያን ዘመን የመጣ አይደለም ከመጀመሪያዉ ጀምሮ ነበረ እንዴት 
እንደሚሰራ ከእግዚአብሔር በተቃራኒ እንዴት እንደሚሔድእናም ቤተክርስቲያንን እንዴት እንደተቆጣጠረ የተወሰነ ግልጽ መረዳት እንድታገኙ 
ብሉይ ኪዳን ላይ ሒዱና ተመልከቱት ይሄ መንፈስእስራኤል ከግብጽ ባርነት ወጥታ በበረሃ ቤተክርስቲያን በሆነች ሰአት እንዴት እንደተገለጠ እንየዉ

ልክ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ንጹህ በሆነዉ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነትበምልክት እና በድንቆች እንዲሁም በተለያዩ መገለጫዎች ለምሳሌ 
ያህል ትንቢቶች፤ልሳን መናገር እና መተርጎም፤ጥበብ፤ እዉቀት እናፈዉስ በተመሳሳይ ሁኔታ በእስራኤል ዘመን ግብጽን ጥለዉ ሲወጡ 
በእግዚአብሔር መንፈስ ስጦታዎች መገለጥ አማካኝነት ምሪት ስርነበሩ የህዝቡ መሪ እግዚአብሔር ነበር እንዲያዉም ንጉሳቸዉ እርሱ ነበር፡፡ አባት 
የሆነ ንጉስ ነበር አንድ አባት ቤተሰቡንእንደሚንከባከበዉ ሁሉ እስራኤልን ይንካባከብ ነበር መገባቸዉ፡፡ ዉጊያቸዉን ተዋጋ፡፡ ችግሮቻቸዉን 
አቀለለላቸዉ እንዲረጋጉአደረጋቸዉ፡፡ በእነርሱ ላይ ተሾመ እርሱ እዉነተኛ አምላክ የሆነላቸዉ ብቸኛ ሕዝቦች ነበሩ፡፡ ነገር ግን አንድ ቀን 
ዙሪያቸዉንተመለከቱ እናም ፍልስጤማዊያን እና ሌሎችም ሐገራት ንጉስ እንዳላቸዉ ተመለከቱ ይሄ አይናቸዉን ያዘዉና አመራራቸዉን ሰዉኛ 
ወይምሰዋዊ መሆን አለበት ብለዉ እንዲወስኑ አደረጋቸዉ እናም ንጉስ እንዲኖራቸዉ ፈለጉ አሁን እግዚአብሔር እራሱ በጌታ ኢየሱስክርስቶስ 
ስብእና በኩል አመራሩን ሰዋዊ ሊያደርግ ነዉ እነርሱግን ቀድመዉ ሔዱ ሴይጣን የእግዚአብሔርን እቅድ ስለሚያቅ ከእግዚአብሔር (ከቃሉ) 
እንዲቀድሙ በሰዎች ልብ ዉስጥ መነሳሳትንአስቀመጠ፡፡

ወደ ሳሙኤል ቀርበዉ ንጉስእንዲነግስላቸዉ ሲጠይቁ ሳሙኤል ልቡ አስኪወድቅ ድረስ ተበሳጭቶ ነበር እግዚአብሔር በዚህ በወሰነዉ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማረጋገጫባለዉ ነብይ እየመራቸዉ ነበር እናም የተቃወሙት ያክል ተሰማዉ እንደ ልጅ ተሸክሞ ካበለጸጋቸዉ እና ከባረካቸዉ 
የእግዚአብሔር መንገድእንዳይዞሩ ሕዝቡን ሰብስቦ ለመናቸዉ እነርሱ ግን እምቢ አሉ፡፡ ለሳሙኤል እንዲህ አሉት“ አንተ በአመራርህ አልተሳሳትክም 
ነበር በገንዘባዊአስተዳደርህ ላይ ተሳስተህ አታዉቅም ከጌታ ቃል ጋር ተጣብቀን እንድንሔድ አንተ የቻልከዉን ያህል አድርገሐል ስለተአምራቶቹ፤ስለ 
ጥበቡ፤ስለ አቅርቦቱ እና ስለጥበቃዉ እናመሰግናለን ወደነዋል፡፡ ወደ ፊትም ከዚህ ዉጪ መሆን አንፈልግም፡፡ በቃእኛ ወደ ዉጊያ የሚወስደን አንድ 
ንጉስ እንዲነግስልን ብቻ ስለፈለግን ነዉ፡፡ አሁን በርግጥ ወደ ዉጊያም ስንወጣ ይሁዳንከካህናቱ ጋር ተከትለን የመዉጣቱ ፍላጎት አለን እናም 
መለከቱን እንነፋና እየጨህን እንዘምራለን እነዚህን ነገሮች ለማቆምአንፈልግም ነገር ግን ልክ እንደ እኛ ያለ አንድ የሚመራን ንጉስ እንፈልጋለን፡፡” 
እናም እግዚአብሔርም ሳሙኤልን እንዲህ አለዉ “ተመልከት አንተን አልተቃወሙም እነሱን እንዳልመራ የተቃወሙትእኔን ነዉ ፡፡”

እንዴት የሚያሳዝን ነገርነዉ፡፡ ትንሽ ያስተዋሉ አይመስሉም እንደ ሌላዉ አለም መመሳሰል ፈልገዉ እግዚአብሔርን መጠየቃቸዉ እርሱን 
እየተቃወሙ መሆኑንአላስተዋሉም ምክንያቱም እግዚአብሔር የእርሱ ሕዝቦች ከሌላዉ አለም በተለየ መልኩ ማከናወን እንዳለበት አስቀድሞ 
የወሰነዉ ነገርነዉ፡፡ ለአለም ተሰቅለዋልና ከአለም አይደሉም አለምንምአይመስሉም እንደ አለምም ማከናወን የለባቸዉም፡፡

IIቆሮንጦስ 6:17-18,

“ስለዚህም ጌታ፦ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ ርኵስንም አትንኩ ይላል፤ ሁሉንምየሚገዛ ጌታ፦ እኔም 
እቀበላችኋለሁ፥ ለእናንተም አባት እሆናለሁ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይላል።”

አያችሁ በእስራኤልና በተቀረዉ አለም መካከል ያለዉ ልዩነት አንድ ነዉ እርሱምእግዚአብሔር ነዉ፡፡ እግዚአብሔርን ከጎን ከጠቀመጠ 
እስራኤልም ልክ እንደ ሌላዉ ህዝብ ትሆናለች ማለት ነዉ፡፡ ሳምሶን ጸጉሩንሲቆረጥ ልክ እንደ ማንኛዉም ሰዉ ነበር፡፡ የመንፈስ ቅዱስን አመራር 
ከጎን ማስቀመጥ ቤተክርስቲያንም ከእግዚአብሔር ስም ጋር የተያዘች ግን አለማዊ ነች እንጂ ምንም አይደለችም አለምና ቤተክርስቲያን ከአንድ 
መቅረዝ ናቸዉ ልክ እንደ ያእቆብእና ኤሳዉ፡፡ ከአንድ ቤተሰብ የሆኑ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ልዩነትን ፈጠረ፡፡

እራስን ክርስቲያን ብሎ መጥራ ምንም ጉዳይ የለዉም ማንም ሰዉ ይሄን ሊያደርግይችላል ዋናዉ ነጥብ የእግዚአብሔር መንፈስ በዉስጣችሁ 
አለ ወይስ የለም ነዉ፡፡ ያ መንፈስ በዉስጣችሁ ከሌለ የእርሱ ያልሆናችሁባለጌዎች ናችሁ ማለት ነዉ አሜን፡፡

ብዙም እሩቅ አይደለም አንዲትን ሴት ክርስቲያን ነሽ ወይ ብዬ ጠየካት እሷም “በየማታዉሻማ እንደማበራ ላሳዉቅሁ እፈልጋላሁ አለቃዬ” 
አለችኝ ታዲያ ይሄ ምን ያገናኘዋል? እኔሜቶዲስት ነኝ እኔ ባፕቲስት ነኝ እኔ ፔንቴኮስታል ነኝ ይህ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘዉ ነገር የለም ዋናዉ 
መንፈስ ቅዱስነዉ ካልሆነ መጥፋት ነዉ፡፡

ደህና ወደ ኃላ የመጀመሪያዉ ቤተክርስቲያን አጀማመር ላይ ህዝቡ በእግዚአብሔርነገር ላይ እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸዉ ያስቡና ምክንያት 
ያነሱ ነበር የኒቆላዉያን አሰራር እራሱን ማሳየት ጀመረ ከዛም ቡድንተመሰረተ ከቃሉ ንድፍ መዉጣት ጀመረ የሚወስደዉ ነገር አንዲትን ቃል ብቻ
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ወስዶ መቀየር ነበር ትንሿን ቃል መተዉ ከዛም ሙሉ መቅረዙን መተዉ በአንዲት ህግ ላይ ያለዉንአንዲት ነጥብ አለመቀበል በሁሉም ህግ ላይ 
ወንጀለኛ መሆን ነዉ አንዲትንም ቃል እንኳን መቀየር ቢሆን ተመሳሳይ ነዉ፡፡

እናም ያ ሴይጣንን ማእከላዊ ያደረገ ቡድን ሲመሰረት እዉነተኛ አማኝ የሆኑትንመጥላትና መዋጋት ጀመረ እነዚህ (የዉጪ ሰዎች) አስገድደዉ 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እኛ ነን በማለት

አስተዉሉ ድርጅታዊነት ምንያህል ጥላቻን እንደሚያሳድር ህብረትን ያጠፋል መራርነትን ይፈጥራል ሚር ማለትም ይሄ ነዉ ይሄ ነዉ የሰምርኔስ 
ቤተክርስቲያንበምሪት የተሞላች መሆኑ የመራርነት ስር ብዙዎችን ያቆሽሻል ብዝ እና ብዙ መቆሸሾች ይገባሉ ይንንም ፍራቻ ሁሉም 
ዘመናትይሰማቸዋል፡፡

የሰምርኔስ ቤተክርስቲያንከመጀመሪያዉ ብዙ እርቀዋል ተደበላልቋል፡፡ ልክ ሔዋን እንዳደረገችዉ እራሳቸዉን አደባልቀዋል፡፡ መደባለቅ 
ከሁለት የተለያዩዝርያዎች እንደሚፈጠር ታዉቃላችሁ ዉጤቱም መቼም ቢሆን ልክ እንደ መጀመሪያዉ አይሆንም ዲቃላ ነዉ፡፡ ደህና፡ ሔዋንም 
እንሰሳዉ ዘሩንከእርሷ ጋር እንዲያደባልቅ ስትፈቅድለት ቃየን የሚባልን ፍጥረት ፈጠረች ሙሉ በሙሉ ፍጹም ሰዉ ያልሆነን ፍጥረት እሱ 
ከክፉነበር፡፡ አስተዉሉ ከአቤል ምን ያህል የተለየ እንደሆነ አስተዉሉ ከሴት ምን ያህል የተለየ እንደሆነ እግዚአብሔርን ጠላ ቃሉንምአልታዘዘዉም 
እናም ጻድቁን አሳዶ ገደለዉ፡፡ እራሱን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ከፍ አድርጎ አስቀመጠ፡፡

ቤተክርስቲያንም በተመሳሳይ ሁኔታ መጀመሪያ ከነበረችበት እርቃለች፡፡ተደባልቃለች በስም ብቻ ያለች ቤተክርስቲያን ድብልቅ ነች ሰዎች 
እንዲህ ይላሉ “እኔ ባፕቲስት ነኝ”ሲጀምር እንዲህ አልነበረም፡፡ “እኔሜቶዲስት ነኝ” ይላሉ ሲጀምር እንዲህ አልነበረም፡፡ ቀጥተኛ ከሆነዉ 
ከእግዚአብሔር ቃልይልቅ በመንፈስ መገለጥ ከሚመሩ በመንፈስ ከተሞሉ ሰዎች ይልቅ በቤተክርስቲያን ዉስጥ አሁን ባህሎች፤ህጎች እና 
የተማረዉየተማረዉን የሚገምትበት ሆኗል ትምህርት የመገለጥን በታ ተክቶታል፡፡ ምክንያታዊነት እምነትን ተክቶታል በመንፈስ ቅዱስአማካኝነት 
የሚደረግን ድንገታዊ ምስጋናን ፕሮግራሞች ተክተዉታል፡፡ ከመጀመሪያዉ ግን እንዲህ አልነበረም፡፡ ሙሉ ዝርያዉ ተለዉጧል፡፡የተደባለቀች 
ቤተክርስቲያን ሆናለች፡፡

አሁን ቀጥሎ ቤተክርስቲያን የተደባለቀች ስትሆን ንጹህ ክርስቲያኖችን ልታወጣትችላለች?ሊሆን አይችልም፡፡ የክርስቲያን ዘር ወይም ትዉልድ 
እንዲወለድ የሚያደርግ በዉስጣቸዉ የለም፡፡ ሁሉም እንደ አምሳሉ አምሳያዉንያወጣልና ባፕቲስቶች ብዙ ባፕቲስቶችን ያወጣሉ ልክ እንደ ባፕቲስት 
ይሆናሉ ሜቶዲስትም ብዙ ሜቶዲስቶችን ያወጣሉ ልክ እንደሜቶዲስት ይሆናሉ፡፡ አንዳቸዉም በእግዚአብሔር ሐይል አይታወቁም እርሱ ስለሌለ 
ሊታወቁም አይችሉም፡፡ እግዚአብሔርን በብዙ አይነት ስነስርአቶች፤ባህሎች እና እምነቶችያመልኩታል፡፡

ስለመደባለቅ እናዉራ በአለምላይ በጣም የታወቀዉ ዲቃላ ማን እንደሆነ ታዉቃላችሁ? ለዘመናት ከእኛ ጋር አብሮ አለ በቅሎ ነዉ የፈረስ እና 
የአህያ ቅልቅልነዉ፡፡ በጣም የሚያስቅ አይነት እንስሳ ነዉ እራሱን መዉለድ አይችልም ይህን ማድረግ የሚያስችል ሕይወት የለዉም ስለ 
ስራምእናዉራ ከፈረስም ሆነ ከአህያ በላይ መስራት ይችላል ነገር ግን አፈጣጠሩን ተመልከቱት ግትር ስለሆነ ልታምኑት አትችሉምየተደባለቀች 
ሐይማኖት ፍጹም የሆነ ምሳሌ ነዉ፡፡ እዉነት እና ጨለማ የተቀላቀለባት ፈረሱ የእዉነተኛ አማኝ ተምሳሌት ሲሆንአህያዉ ደግሞ የክፉዎች ተምሳሌት 
ነዉ፡፡ እና ብተደባልቋቸዉ የማይንቀሳቀስ መደበኛ ሐይማኖት ይሆናል፡፡ የህይወት ዘር በዉስጡየለም፡፡ ሙት ነዉ፡፡ ስለ እዉነት ሊያወራ ይችላል 
ነገር ግን እዉነትን ሊያወጣ አይችልም፡፡ በመካከሉ እግዚአብሔር የለም፡፡ሆኖም ግን በአንድ ላይ ተሰባስቦ ስለ እግዚአብሔር ሊያወራ ይችላል 
በስተመጨረሻም ቀስ በቀስ ሐይሉን ይክዳል፡፡ በጌታ ስምያለዉን ቃሉን ይክዳሉ ለእነሱም ምንም ተስፋ የላቸዉም፡፡ምንም አይነት የሐይማኖት 
ድርጅት መንፈሳዊ ንቅናቄ እንደሌላቸዉ በደንብአስተዉላችሁት ታዉቃላቹ? አንዴ ከተደራጁ በኃላይሞታሉ መመለስ አይችሉም በፍጹም! በምሳሌ 
ላሳያችሁ እችላለሁ፡፡ዘ ጸአት 13፡13

“የአህያውን በኵር በጠቦት ትዋጀዋለህ፥ ባትዋጀውም አንገቱንትሰብረዋለህ፤ የሰውንም በኵር ሁሉ ከልጆችህ መካከል 
ትዋጀዋለህ።”

ተመልከቱ አህያ ሊዋጅ ይችላል የትኛዉም አይነት አሰቃቂሐጥያት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መስዋእትነት ሊዋጅ ይችላል ወይም እርሱን 
በመቃወሙ እራሱ የሚጣል ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግንበቅሎን ልትዋጁት አትችሉም፡፡ ለበቅሎ መዋጀት የለም ለእርሱ የሚሆን ደም የለም ሊኖር 
አይችልም ምክንያቱም የበቅሎ መሸሸጊያቦታ ቤተክርስቲያን ነዉ የአህያዉ መሸሸጊያ ግን በደሙ ዉስጥ ነዉ፡፡ በቅሎ በዉስጡ ሊንቀሳቀስ የሚችል 
“ዘር” የለዉም አህያ ግን ዘር አለዉ፡፡

ለምን ከጥቂት ሳምንታት በፊት አንድ ጽሁፍ አንብቤ ነበር አዎ ጽሑፉክርስቲያን ባልሆነ ባልዳነ ሰዉ የተዘጋጀ ነበር በቤተክርስቲያን 
እንደነቃለሁ አለ በፍጹም ሊረዳቸዉ አልቻለም የእግዚአብሔርንቃል ለማጥፋት ቃሉን የሚያስተምሩ በፕሮፊሰሮች የተሞሉ ሴሚናሪዎች አሉ ይህ 
ሰዉ ይሄን ጉዳይ ሊረዳዉ አልቻለም በዚህ ጉዳይእየተከራከረ ነዉ አምላክ የለሾችን ወይም ኮሚኒስቶችን ነጻ ሀሳቢዎችን ወይም ሌላ ነገር 
የሚያደርግን ሰዉ እረዳቸዋለሁ አለ፡፡ነገር ግን እራሷ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል ስታጠፋ ቀድሞ ከመግደል ጋር የሚመጣጠን ነዉ፡፡ ዲቃላ 
የሆነ ሐይማኖትአለሽ ከመርፈዱ በፊት አሜሪካ ሆይ ተነሽ ንቂ ፡፡

ቤተክርስቲያን ከቃሉ ፈቀቅ ስትል ምንም አይነት ነገርን ልታምን ትችላለች፡፡ልክ እንደ ሔዋን ነዉ፡፡ ቃየን ሲወለድ “ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር 
አገኘሁ አለች”። የምሯንያለች እንደሆነ አስተዉላችሁታል ከጌታ ወንድ ልጅ ያገኘች ነዉ የመሰላት አያችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ፋንታ የሴይጣንን 
ቃል በማዉራትአንድ ጊዜ ስለተታለለች ከዛ በኃላ የምትለዉ ነገር ሁሉ ትክክል እንደሆነአሰበች ከእግዚአብሔር ወንድ ልጅን አገኛዉ ካለች ስለዚህ 
ከእግዚአብሔር ወንድ ልጅ አገኘች ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በስነፍጥረትላይ ሁሉ ህግን አስቀምጧል መልካም ዘር ሁሉ ሊያወጣ 
የሚችለዉ መልካም ዘር ብቻ ነዉ ክፉ ዘርም ሊያወጣ የሚችለዉ ክፉ ዘርን ብቻነዉ አሁን እያንዳንዱ ዘር የተለያየ ቢሆንም ተመሳሳይ የሆነችዋን 
ምድር እንክብካቤ ፤ እርጥበት እና የጸሐይ ብርሐን ይጠቀማሉ ነገርግን ሲያፈራ የሚያፈራዉ የራሱ የሆነዉን ነዉ፡፡ የቃየንን የዘር ሐረግ ታሪክ 
አስተዉሉት የሴትን የዘር ሐረግ ታሪክ አስተዉሉት በመካከላቸዉያለዉ ልዩነት አንድ ብቻ ነዉ አሱም የመጀመሪያዉ ዘር ሌላ የለም፡፡

በደንብ ጠጋ ብላችሁ ሔዋን የተናገረችዉን ብትመለከቱት የተሻለ መረዳትእንዳላት ማስተዋል ትችላላችሁ ልጇን እራሱን ከእግዚአብሔር ጋር 
እኩያ ለማድረግ ከሚፈልገዉ ከሴይጣን ነዉ አላለችም እግዚአብሔር ብቻ ነዉ በማሪያም ማህጸን ዉጥ እንቁላልን መፍጠር የሚችለዉሴይጣን 
ይሔን አላደረገም ሔዋን ይሄን ታዉቃለች ሴይጣን ማስመሰልብቻ ነዉ የሚችለዉ፡፡ ስለዚህም ከስህተት ዘር ጋር ቀላቀላት የእባቡ ዘር ነበር ቃየንን 
ያመጣዉ አቤል እና  ሴትን  ያስገኘዉደግሞ አዳም ነዉ፡፡  እነዚህ  ዘሮች  በተመሳሳይ  ሂደት  ዉስጥ ነዉ ያለፉት  ልጆቹ ግን  ከተለያዩ  ዘሮች  ስለሆኑ



8የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ተለያይተዋል፡፡

ቃየን ከእግዚአብሔር ነዉብላ አመነች የሴይጣንን ዉሸት የእግዚአብሔር እዉነት ነዉ ብላ ተቀበለች እኛ ጋርም ያለዉ ተመሳሳይ ነዉ 
ቤተክርስቲያን የዕዉነትምንጭ እኛ ጋር ነዉ ይላሉ ነገር ግን እዉነት በዉጣቸዉ የለም፡፡ ልጆቻቸዉም ይምላሉ ስህተታቸዉን ለመሸፈን ግን 
ሊገድሉምይችላሉ፡፡

ይሄ ነገር ማጋነንከመሰላችሁ II ጢሞቲዮስ ምእራፍ 3 እና የምእራፍ አራትን የመጀመሪያዎቹን አምስት ቁጥሮች በደንብ አንብቡት፡፡

II ጢሞቲዮስ 4:1-5

“በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት፥ በመገለጡና በመንግሥቱም 
እመክርሃለሁ፤

ቃሉን ስበክ፥ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፥ ፈጽመህ እየታገሥህና እያስተማርህ፥ ዝለፍና ገሥጽ ምከርም።

ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ፥ እንደ ገዛ 
ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ።

እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ።

አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፥ መከራን ተቀበል፥ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፥ አገልግሎትህንፈጽም።“

ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያዉ በራሷ ፈቃድ ስትርቅ ልክ እንደ አዳም እና ሔዋንሞት ይመጣል፡፡ በዉስጧ ጥንካሬ የላትም ጽዋ ማቅረቢያ 
ትሆናለች ቤተክርስቲያን ወደ መደበኛ ፕሮግራም እና ዝግጅቶችአገልጋዮችንም አደራጅታ ወደ የክህነት አገልግሎት ስትገባ ከመንፈስ ቅዱስ እና ከቃሉ 
እርቆ አመራሩን በራሱ የሚያደርግ ቡድንስትመሰርት በራቀችበት ቅጽበት ሞት ይገባና መታመም ትጀምራለች፡፡ መታመም ከጀመረች በኃላ ደግሞ 
መሳሪያቸዉ ክርክር ብቻ ወደሆነ ሀይል አልባ ወደ ሆነ የሰዎች ቡድን ትቀየራለች፡፡ ከመንፈስ የሆነ አንድም ነገር ማምጣት አትችልም፡፡ ተስፋዋ በቃሉ 
ላይሳይሆን በፕሮግራሞች ላይ ብቻ ይሆናል፡፡ ፕሮግራም ስለዘሩፕሮግራምን ያጭዳሉ፡፡ ጠማማን ነገር ስለዘሩ ጠማማ ልጆችን ያጭዳሉ፡፡

በእግዚአብሔር ላይ ጣልቃ ከገባህ ያ ጣልቃ ያስገባሀዉን ነገር ታጭዳለህ፡፡ሰዉ ይሄን ከተፈጥሮ መማር ነበረበት በተፈጥሮ ላይም ጣልቃ ገባ 
በተፈጥሮ ዉስጥ የራሱን ሀሳብ አስገባ ሞለኪዩሎቹንአዘበራረቃቸዉ የመሳሰሉትን እናም የተጣመመ የዞረ ነገርን እያጨደ ነዉ፡፡ የዶሮን ስጋ እንኳን 
እንዴት በማከማቻ ማሽን ዉስጥአንዳንድ ነገሮችን እየጨመሩ እንደሚያወጣቸዉ ተመልከቱ ለምግብነት መልካም አይደለም በጣም ለስላሳ እና 
ለመመገብ የደከመ ነዉበምንመገባቸዉ ስጋዎች ላይ የሚጨማምሩት ነገር አለ ከዚህም የተነሳ የሰዉ አካል እየተቀየረ ነዉ ስለሆነም ሴቶች 
ከሽንጣቸዉበታች እየቀጠኑ ከትከሻቸዉ በላይ እየሰፉ ነዉ ወንዶች ደግሞ በተቃራኒዉ እየሆኑ ነዉ፡፡ አሁን ከተፈጥሮ ጋር ከተታለላችሁ እናየጽዋን 
ዝግጅት ወደ ኃላ ብትለኩሱ እዉነትን ወደ ዉሸት ብትቀይሩ ምን ይሆናል ምላሹ አምላክ የለሽነት አይነት ሐይማኖታዊስርአትን ሐሰተኛ ክርስቶስን 
ታመጣላችሁ ፡፡ ይሔ በጣም የተጣመመ ነዉ ልክ የመጀመሪያዉን ስለማይመስል እንደ መጀመሪያዉ ሊሆንአይችልም እንዲህ ላሉ ሁኔታዎች 
እግዚአብሔር ያዘጋጀዉ ብቸኛ መልስ የእሳት ባህር ነዉ፡፡

ያቺ ደሃዋ የሰምርኔስ ዘመንእየሞተች ነዉ፡፡ ከሞተች ዳግም አትመለስመ የትኛዉም ዘመን መመለስ አልቻለም የትኛዉም መነቃቃት ተመልሶ 
አልመጣም ተፈጥሮአዊ በሆነ መንገድ የእግዚአብሔርን ህይወት ሊኖረዉ አይችልም ከላይዳግም መወለድ ያስፈልጋል፡፡ ይሄ የመጨረሻዉ ዘመን 
የጀመረዉ ከባለሐምሳዉ ቀን የእሳት መነቃቃት ነዉነገር ግን ዳግምአደራጁት ቀጥታ ቃሉን ከመቀበል ይልቅ የራሳቸዉን ሐሳብ ወሰዱማንኛዉም 
ዘመን ያደርግ እንደነበረዉ አደረጉ ሰዋዊ የሆነዉን አሰራር በቃሉ ፋንታ ተኩት፡፡ እስኪ ከዛ የሰዋዊ ከሆነዉ አሰራርዉጡና የሚፈጠረዉን ታያላችሁ 
አንተ ብትወጣ ወንድሜ ያሳድዱሃል እናም በእግዚአብሔር ላይ ያሳብባሉ ምን ያህል ድርጅታቸዉንይወዱታል አይደንቅም ሁለተኛዉ የፔንቴኮስታል 
ትዉልድ ናቸዉ እግዚአብሔር ደግሞ የልጅ ልጅ ስለሌለዉ እነሱ በራሳቸዉ ባህል እናአምልኮ የሚታወቁ የአባታቸዉ ልጆች ናቸዉ ፡፡ ምን 
መደረግእንዳለበት ሊያወሩ ይችላሉ ነገር ግን በራሳቸዉ ሊያደርጉት አይችሉም መብረቁን አይተዋል ከሁሉም አሁን የቀረዉ ነጎድጋዱ ነዉ

ነገርግን የእነሱን እንቅስቃሴ ክብር ያወሩልሃል እንዲህ ይላሉ “ይሄ አንተ የጀመርከዉ እንቅስቃሴ ማንም ሰዉ እንዳልጀመረዉ 
እንድታዉቅእንፈልጋለን ድንገተኛ የተከሰተ ነገር ነዉ፡፡ መንፈስ በአለም ዙሪያ ሁሉ ወርጿል አዎ ያኔ በባለ ሐምሳ ቀን የወረደዉን እኛምአግኝተናል 
ይሄ ከሰዉ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነዉ” እና ታዲያ ለምን በዛዉ መልኩአይጠብቁትም እግዚአብሔር የጀመረዉ ከሆነ እንዴት እግዚአብሔር እሰከ 
መጨረሻዉ አይጠብቀዉም፡፡ ለማስጀመሪያ ያህል እግዚአብሔርየተለያዩ ቀኖናዎችን ፤ቀመሮችን፤ ባህሎችን እና ህጎችን የያዘች የእጅ መጽሐፍ 
ማስታወሻ ካልጻፈ ታዲያ እነሱ ይሄን ለመጻፍመብትን ከየት አገኙ?

እግዚአብሔር መንፈሱን በባፕቲስቶች ላይ፤በሜቶዲስቶች ላይ፤በናዛርነሶች ላይ፤በአድቬንቲስቶችላይ፤በፕሪስባይቴርያን ላይ፤ብሪዘርኖች 
ላይ፤ቸርች ኦፍ ጎድ ላይ(ብዙ ስም ያላቸዉ ላይ) የመሳሰሉት ላይ መንፈሱን አፍስሷል፡፡ሁሉም እነዚህ ወንድሞች የተለያየ አስተምህሮት አላቸዉ 
በህግ፤በቤተክርስቲያን መመሪያዎች እግዚአብሔር ሁሉንም ወደ ጎን ያደርግናየሚለያዩበትን አስተምህሮቶች ሁሉ ያጠፋዋል እናም የመንፈስ 
ስጦታዎችን ይመልሳል እርሱ ትናንትና፤ዛሬ እስከለዘላለም ድረስ ያዉመሆኑን ለማረጋገጥ ነገር ግን እነዛ የባለሐምሳ ቀን ሰዎች ስለ ድርጅታዊነት 
አስተምረዉ ነበር እንዴ ?በፍጹም፡፡እራሳቸዉን አደራጅተዉ የራሳቸዉን የመማሪያ መጽሐፍ ጻፉ፤በህግ እና በቤተክርስቲያን የህብረት መጽሐፍ ጻፉ 
የመሳሰሉትን፡፡በአይምሮአቸዉ አንድ ሐሳብ ይዘዋል ይህም ሀሳብ አሁን እነሱ ጋር እዉነት እንዳለ ለማረጋገጥ ፤የሁሉንም መልስ 
ማወቃቸዉን፤መንጉዱንየሚያዉቁ የእግዚአብሔር ምርጦች እራሳቸዉን አድርገዉ እግዚአብሔር የመረጣቸዉ ለሌሎች መንገድን የሚያሳዩ 
ያስመስላሉ ነገር ግንአላገኙትም፡፡ ልክ ቀደም ሲል እንደወጡባችዉ ህብረቶች እራሳቸዉን ቀላቅለዋል፡፡ ትክክለኛ ሙሽራይቱን መሆን ከፈለጉ 
በትክክልልክ እንደ አባቶቻቸዉ እንዳደረጉት ይወጡ ነበር፡፡

ሁሉም ልክ እንደ ሌሎቹ ተመሳሳይ ናቸዉ፡፡ መነቃቃቱ አብቅቷል፡፡ በስምለመኖር ይሞክራሉ ግን ሞተዋል፡፡ ድርጅትን መስርተዋል ስለ 
እግዚአብሔር መንፈስ ያወራሉ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማረጋገጫዎች ያወራሉ፡፡ነገር ግን ዲያብሎስም እራሱ ልሳን መናገር እንደሚችል እረስተዋል፡፡ 
የበአል መሰዊያ ግራ መጋባት በመካከላቸዉ አለየእግዚአብሔር መንፈስ ብለዉ ደግሞ ይጠሩታል፡፡ አሁንም በድጋሜ እግዚአብሔር ለሰዉ በመናገር 
ፈንታ ሰዉ ስለእግዚአብሔርይናገራል፡፡
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አሁን ስለተናገርኩት ነገርተሳደበ ልትሉኝ ትፈልጉ ይሆናል እሺ እነሱ እራሳቸዉን ፔንቴኮስታል እና ፉል ጎስፕል ብለዉ ይጠራሉ እስቲ 
ያረጋግጡት በባለሐምሳቀን በደመና ሆኖ እሳት ወርዷል እናም እራሱን በእያንዳንዳቸዉ ላይ ከፋፍሎ አስቀመጠ እሳቱ የት አለ? በባለሐምሳዉ ቀን 
ሰዎች ልሳን ይናገሩ ነበር የሚሰሙትም ሰዎች ይረዱትነበር የት አለ? መላዉ አማኞች ሁሉ እንደ አንድ ቤተሰብ ይሆኑ ይሰሩ ነበር፡፡ፔንቴኮስታሎች 
በታሪክ ዉጥ ክፉኛ የተከፋፈሉ ቡድኖች ናቸዉ፡፡ ማንም ሰዉ ከቀድሞዋ ቤተክርስቲያን ጋር እራሱን መቀላቀልአይችልም እግዚአብሔር 
ካልጨመረዉ በስተቀር፡፡፡ በመካከላቸዉ ብዙ ፍየሎች አሉ ሙሉ ወንጌሎች ነን ይላሉ ነገር ግን ማረጋገጥ አይችሉምየማናቸዉም ቤተክርስቲያን ባዶ 
ሀይል ያለበት ነዉ፡፡ ሙሉ ወንጌሎች ከሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ በባለሐምሳ ቀን የገለጻቸዉ ተሳስቷልልንል ነዉ “በዉስጤ ብዙ ለዉጥ አለ” ብለዉ 
ይዘምራሉ ትክክል ናቸዉ ለዉጣቸዉ ግን ለተሻለ አይደለም፡፡

ወደእግዚአብሔር የመመለሻ ሰአት ነዉ ስም አላቸዉ ነገር ግን ሙት ነዉ፡፡ ልሳን መናገር በራሱ መነቃቃት አይደለም የመሞት ማረጋገጫነዉ፡፡ 
ልሳን መናገር የቀደመዉ የአይሁዶች የሐይማኖት ስርአት ማብቃቱን ማረጋገጫ ነዉ አዲስ ዘመን መጀመሩን ማሳያ ነዉ፡፡ልሳኖች ዛሬ ላይ የአህዛብን 
ጊዜ ማብቃቱን እያቃጨለ ነዉ እናም ወንጌል ወደ አይሁዶች መመለሱ ነዉ፡፡ ሰዎች በልሳን ስለ መናገርያወራሉ ስለ ታላቅ መንፈሳዊ ንቅናቄ ያወራሉ 
ነገር ግን ጀልባዉን እረስተዋል እዉነታዉ አሁን የሰዎች ሁሉ ሀሳብ ፕሮግራሞች እና አገዛዝ ማብቂያዉ ተጽፎ የእግዚአብሔር መንግስት ደርሶ ሊገባ 
ነዉ የእግዚአብሔርሕዝቦች ሆይ ንቁ፡፡ ተነሱ፡፡

ይሄ እዉነት አይደለም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አስቲ ይሄን አዳምጡኝ በአለምዙሪያ ሁሉ የጴንቴኮስታል እና የፈንዳሜንታል ቡድኖች 
ሰራተኞችን እያደራጁ ነዉ፡፡ ያለ እግዚአብሔር ጥሪ የጌታን መድረክእየወረሩ ነዉ፡፡ በኤፌሶን 4፡10-13 ላይ የተገለጹት እግዚአብሔር የሰጣቸዉ 
አገልግሎቶች እየተዳከሙ ነዉ እኛ የሰዎችአጥማጆች እና የእግዚአብሔር ንቅናቄ ሰዎች ነን ብለዉ እራሳቸዉን ይጠራሉ እናም እነሱ እየተቆጣጠሩት 
ነዉ፡፡ እኛ ቃሉንየሚቃወሙ ሰዎች የትንቢት ፍጻሜ መካከል ነን ያለነዉ ሆኖም ግንይሄን ትንቢት ፈጻሚዎች መሆናቸዉን አላወቁትም፡፡ እነሱ 
ታዉረዉ ለእዉነት በሚል የስብከት ልምምድ ዉስጥ ናቸዉ ያሉት፡፡እግዚአብሔር ይራራላቸዉ ከመርፈዱ በፊት አይኖቻቸዉ ይከፈትላቸዉ ኦ፡
አዳምጡኝ፡፡ ገንዘባቸዉን ሲያከማቹ፤ ህብረተሰቡን ሲመሩ፤የንግድ አቅም ወይም ሰዎችን በመንፈሳዊ ነገር ለመምራት የሰዉን አእምሮ አቅም ወደ 
መጠቀም አቅጣጫ ሲቀየሩ ፤ ወይምለእግዚአብሔር ቃል ክብደት ሳይሰጡ እና እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በኩል እንዲሰራ ከማድረግ ይልቅ 
በቁሳዊ ነገሮች እናለሰዎች በሚሰጡ ዋጋዎች መሰራት ሲጀምር ያኔ ለእርሱ እየሰራን ሳይን ከእግዚአብሔር ጋር እየተጋጨን ይሆናል፡፡

አሁን ይሄ እንዲመዘገብ እፈልጋለሁ በቤተክርስቲያን ዉስጥ ስላሉት ሽማግሌዎችአመራሮች እየተቃወምኩ አይደለም በፍጹም ያ መሪ በልቡ 
መሪ ይሁን እንጂ እንደማንኛዉም ሰዉ ደሃ ወይም በአለም ላይ አንዳሐብታም ሰዉ ሊሆን ይችላል፡፡ የገንዘብ አቅሙን ወይም በማህበረሰቡ ዉስጥ 
ያለዉን ቦታ ሳላይ እዉነተኛ ትክክለኝ መንፈሳዊ መሟለትያለባቸዉን ነገሮች እስካሟላ ድረስ ሽማግሌ ወይም መሪ ወይም ዲያቆን አድርጌ ከመሾም 
ወደ ኃላ አልልም፡፡ ነገር ግን ወደቤተክርስቲያን ዉስጥ መንጋዉን ሊከፋፍል የሚችል ማህበረሰባዊ ወይም የገንዘብ አቅም በየትኛዉም አይነት መንገድ 
ከገባ ይሔከእግዚአብሔር አይደለም፡፡ እንዲያዉም አሁን እዮኖርንባት ያለነዉ የዚህች የሎዶቅያ ዘመን በቁሳዊ ነገር ባለጠጋ ሆና መንፈሳዊነገሯ 
ደካማ የሆነች ተምሳሌት ነዉ፡፡

“ድህነትህን አዉቃለሁ” በዛዉ በተመሳሳይ ጥቅስ ላይ የሴይጣን ማህበርተኞችባሉበት ድህነታቸዉ የተያያዘ እንደሆነ አስተዋላችሁት አዎ 
ሀብታም የሆነችዉ ድርጅት ነች ሁልጊዜም ጥቂት ሆነዉ እግዚአብሔርንየሚያገለግሉ ሰዎችን የምትገፋቸዉ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ልብ 
ዉስጥ ሲንቀሳቀስ ያለዉን ንብረት እና ህንጻ የሚተዉ ማን ነዉ ጥቂቷ መንጋ ለትልቆቹድርጅቶች ሁሌም ትተዋለች እናም ሰዎች ወዴት ይሄዳሉ ወደ 
የቤቶቻቸዉ ያመልካሉ ያረጁ ህንጻዎች ዉስጥ ወይም ቤዝመንት ዉስጥ ወደመቃብር ቦታዎች ሁሉ ይሄዳሉ እነዚህ ሰዎች ለአለም ነገር ደሃዎችናቸዉ 
በርግጥ ግን በመንፈስ ነገር ባለጠጎች ናቸዉ፡፡

“የሚሳደቡትን ስድብአውቃለሁ።” እነዚህ በእግዚአብሔር ላይ የሚሳደቡት ሐሳብ ብቻ አይደለም በአንደበታቸዉ ባይናገሩትም ነገር ግን 
እዉነተኛይቱን ቤተክርስቲያንላይ እየተሳደቡ ነዉ በእየሩሳሌም ያሉ አይሑዶች መጀመሪያ አካባቢ በቤተክርስቲያን ላይ ተሳደቡ የአህዛብ ጣኦት 
አምላኪዎችም እንዲሁአደረጉ ማንም ሰዉ ክፉ ከተናገረ የሚናገረዉ በእዉነተኛዋ ዘር ላይ ነዉ በኔሮ ዘመንም ለመቅሰፍቶች ሁሉ የሮምን መቃጠል 
ጭምር በክርስቲያኖችላይ ነበር የተሳበበዉ፡፡ በቁጥር አነስተኛ ቢሆኑም እንኳን በኮሚኒስት ተከታይ ሐገራት ሁሌም የሚወገዱት ጥቂቱ መንጋ ነበር 
ምንምክርስቲያኖቹ ታማኞች ቢሆንም በአካል እስኪጠፉ ድረስ ያሳድዷቸዉ ነበር፡፡

ይሄ የሆነበት ምክንያትም ጣኦት አምላኪነትን ይቃወሙ ስለነበረ ነዉ በክፉዎችፊት ይቆማሉ ጻድቃኖቹ በክፉዎቹ ላይ ምንም ጉዳት አያደርሱም 
ነገር ግን መልካም ብቻ ያደርጉ ነበር ዮሐንስሔሮድንም ሆነ ሚስቱን ለመጉዳት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቁጣ ለማዳን የፈለገ ቢሆንም በሔሮድ እንደ 
ተሳበበበት ሁልጊዜ ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ይሳበብባቸዋል፡፡ ይሔም እነሱ ሳይረዱት ቀርተዉሳይሆን ጸንቶ ስለቆመ እስከሞት ተፈረደበት፡፡ 
እናም የእግዚአብሔር ሰዎች ለመልካም ነገራቸዉ ለሞት እና በህዝብ ፊት ለዉርደትይዳረጋሉ በርግጥም መልካም ላደረጉላቸዉ ሰዎች በምላሹ ክፉ 
ነገር እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሌላ ከጀርባ ያለ ሐይል አለ፡፡ አዎ፡አንድ ሐይል አለ እርሱም ሴይጣን ነዉ፡፡ መልሱ ቀጣይ ባለዉ ጥቅስ ላይ ይገኛል፡፡

የአስር አመት መከራ

ራእይ 2:10

“ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ። እነሆ፥ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁንበወኅኒ ሊያገባችሁ አለው፥ 
አሥር ቀንም መከራን ትቀበላላችሁ። እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ።”

ሁልጊዜ “አትፍሩ” የሚለዉንቃል ጌታ ሲጠቀም ከፊት ለፊት ሊሆን ያለ አደገኛ ነገር ወይም ችግር ዉስጥ እንደሚገቡ ይጠቁማል፡፡ አሁን ደረቅ 
በሆነ መልኩአይናገርም “መከራ እየመጣ ነዉ” እንዲህ ብሎ ቢናገር ይሔ አንድን ሰዉ እንዲፈራ ያደርገዋል፡፡ ብርሃንን ልታበራ እንዳለች ልክእንደ 
እናት ግን ለልጆቻ ረጋ ብላ እንደምትናገረዉ ቢናገር ፍርሃቱ ከፍተኛ አይሆንም “አሁን አትፍራ ብርሃን ይወጣል ግን ይጨልማል ነገር ግን እኔ ከአንተ 
ጋርእንዳለሁ አስታዉስ” ስለዚህ እንዲህ ይላል “ሰዉን ወይም ባንተ ላይ የሚያደርገዉን ነገር አትፍራ እኔ ካንተ ጋ ነኝ ጸጋዬምይበቃሃል በዉሃ ዉስጥ 
ስታልፍ አያሰምጥህም ሞትም ቢሆን አያሸንፍህም አንተ ከአሸናፊዎችም በላይ ነህ፡፡”

ታላቁ ሐዋርያዉ ጳዉሎስከልምዱ የተነሳ እነዚህን ቃላቶች ያዉቃቸዋል እናም በሮሜ 8:35-39, ላይ እንዲህ አስቀመጠዉ፡፡

“ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ፥ ወይስ ጭንቀት፥ ወይስ ስደት፥ ወይስ ራብ፥ ወይስ ራቁትነት፥ ወይስ ፍርሃት፥ 
ወይስ ሰይፍ ነውን?
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ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፥ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው።

በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን።

ሞት ቢሆን፥ ሕይወትም ቢሆን፥ መላእክትም ቢሆኑ፥ ግዛትም ቢሆን፥ ያለውም ቢሆን፥ የሚመጣውም ቢሆን፥ ኃይላትም 
ቢሆኑ፥

ከፍታም ቢሆን፥ ዝቅታም ቢሆን፥ ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን 
እንዳይችል ተረድቼአለሁ።“

“ትፈተኑ ዘንድዲያብሎስ አንዳንዶቻችሁን እስር ቤት ያገባል” እንዳለም አስተዉሉ ከዛ በኃላም አይሁዶች ይሄን ሲያደርጉ ነበር፡፡ 
የጣኦትአምላኪዎች ቄሶችም ይሄን ሲያደርጉ ነበር፡፡ በህዝቡ ተቀባይነትን ለማግኘት ይፈልጉ የነበሩትም መንግስታት ብዙ ሺህክርስቲያኖችን ለሞት 
አድርሰዋል በጦር ተዋጊዎች እና በአንበሶችም አጥፍተዋቸዋል፡፡ ዲያብሎስ ከዚህ ጋር ምን ግንኙነት አለዉ?ለምን በእሱ ይሳበባል? አሃ፡ ነገር ግን 
ከበስተጀርባቸዉ ሆኖ እንዲጠሉ የሚያደርገዉ እሱ ነዉ፡፡ከሁሉም ነገር በስተጀርባ አለበት እግዚአብሔርን ስለሚጠላ እግዚአብሔር በልቡ 
ያስቀመጠዉ ነገር ሴይጣን ለማጥፋት የታሰረ ነዉነገር ግን ተመልከቱ እዚ ላይ አንድ የበራ ሀሳብ አለ፡፡ ሴይጣን ከአይሁዶች ጀርባ ከሆነ ያለዉ 
ማነዉ ክርስቲያኖችን ወደ ፍርድየሚያመጣ ስለዚህ የአይሁዶች ሐይማኖት ከእግዚአብሔር ሰይሆን ከዲያብሎስ ነበር መሰባሰባቸዉም ሁሉ 
የሴይጣን ማህበር ነዉ እናምበጨለማዉ ዘመን የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ብዙ አማኞችን ከገደለች አዎ እናም በሁሉም ዘመናት ከዲያብሎስ ነበሩ 
እናምየሴይጣን ናቸዉ ማለት ነዉ፡፡

ይሄ የሚያስደነግጥ ከመሰላችሁ በራእይ 13 ላይ የተነገረዉ ትንቢት እስኪፈጸምድረስ ጠብቁ አሜሪካ በዚህ ጥቅስ ላይ ቀጥታ እንደተገለጸች 
ግልጽ ነዉ አስራ ሶስት የሚለዉ ቁጥር በራሱ የዚህች ሀገር ነዉየተጀመረችዉ በአስራሶስት ግዛቶች ነበር ባንዲራዋ አስራ ሶስት ኮከቦች እና 
አስራሶስት መስመሮች አሉበት መጨረሻዋም ምእራፍ አስራ ሶስት ላይ ተገልጧል በዚህ ምእራፍ ላይየተገለጸዉ ምስል ላይ አስቀድሞ የነበረዉን 
ሁሉንም የአዉሬዉን ክፋት እናያለን አዉሬዉ ከኒቂያ ጉባኤ ይነሳል ምስሉ ደግሞከአለም አቀፍ የቤተክርስቲያናት ህብረት ይወጣል እግዚአብሔራዊ 
ባልሆነ ሴይጣናዊ በሆነ ሀይል በእግዚአብሔር የእዉነተኛ ግንዶችላይ ቁጣዉን ሊያሳርፍ ሴይጣናዊ እና ሴይጣናዊ በሆነ ጭካኔ በእጥፍ የሚከናወን 
ተግባር ይሆናል፡፡

የእግዚአብሔርን ትሁታን የሚዋጉት የሚያፊዙት እና የሚያጠፉት ያድርጉት እንደፈቃዳቸዉ ያድርጉታል ሁሉም በስመ እግዚአብሔር እና 
ሐይማኖት ይጠራሉ ግን ዉሸታሞች ናቸዉ ከእግዚአብሔር አይደሉም ከአባታቸዉከዲያብሎስ ናቸዉ፡፡ ስራዎቻቸዉ ማንነታቸዉን ያጋልጣል 
ደራጁና ታናሺቱን መንጋ ያስድዱ ነገር ግን ከዲያብሎስ መሆናቸዉን ለሁሉምይገልጣሉ እነሱ የሐሰተኛዋ ግንድ ናቸዉ ነፍሰ ገዳይ ከሆነዉ ግንድ 
ጥላቻዎቻቸዉ ማንነታቸዉን ያረጋግጣል ኒቆላዊያን የክርስቶስተቃዋሚ ቤተክርስቲያን ናቸዉ፡፡

“ወደ እስር ቤት ይጣላሉ” አዎ ወደ ፍርድ ቤት ይቆማሉ በሐሰት ይወነጀላሉይታሰራሉ እናም በእርግጥ ደግሞ ይሄ የሚሆነዉ በሐይማኖት ስም 
ነዉ መልካም በሚመስል ነገር ነዉ የሚሆነዉ ፡፡ በትምህርት ቤትመጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ እና በጸሎት የሚመራዉ ከፍተኛዉ ፍርድ ቤት ብዬ 
እንዳስብ ያደርገኛል፡፡ ከበስተጀርባዉ ያለዉ ማን ነዉ?ሴይጣን ነዉ፡፡ በእግዚአብሔር ላይ ያለ ሌላ የወጣ ቁጣ ነዉ፡፡

“አሥር ቀንም መከራንትቀበላላችሁ።” እዚህ ላይ ትንቢት አለ፡፡ በዉስጡም የሰምርኔስን የቤተክርስቲያን የህይወት ዘመን የሚያመላክት ነዉ 
ዳዮክሌቲን የተባለዉጨካኙ ንጉሰ ነገስት የእግዚአብሔር ቅዱሳኖችን የማጥፋትን ዘመቻ አወጣየእግዚአብሔር ምህረት ነዉ እንጂ ሁሉም አማኞች 
ይጠፉ ነበር በታሪክ ደም የፈሰሰበት እና ለተከታታይ አስር አመታት(የራእይ 2፡10ላይ የተገለጸዉ አስር ቀናት)ከ302 እስከ 312 አም የቆየበት 
ዘመቻነበር

“እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን” አስከሞት ድረስ ብቻ ሳይሆን በሞትም ጭምርየታመንኩ ሁን ነዉ ያለዉ ምስክርነታችሁን በደም ልትጽፉ 
ትችላላችሁ ብዙ ሺህዎች ብዙ ሚሊየኖች በዘመናቱ ሁሉ ሞተዋል በእምነታቸዉምክንያት ሞተዋል፡፡ ልክ እንደ አንቲጳስ ታማኝ መስዋእት የሆነ 
ህይወታቸዉን ለሞት ያበቁ መስዎእት መሆን ሁልጊዜ የማይቻል እንደሆነእናስባለን ነገር ግን እለት እለት የምንጠራዉ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለ ያ 
ተመሳሳይ እምነት ነዉ ፖሊካርፕንም ሆነ ሁሉንም ሰማእታቶችያቆማቸዉ ታላቁ እምነት ለታላቁ ቀን ታላቅን ጸጋ ይሰጣል፡፡ እግዚአብሔር ለዘላለም 
ይባረክ!

“ የሕይወትንም አክሊልእሰጥሃለሁ።” በጌታ ስም የብርጭቆ ዉሃ እንካን አለመስጠት ሽልማትን እንዳናገኝ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ለጌታ ኢየሱስ 
ስም ብሎ ህይወቱንለመሰዋት አሳልፎ የሰጠ ምንያህል ሽልማት ይኖረዋል በርግጥ ይሄን አክሊል በእሩጫ ከሚገኘዉ አክሊል ጋር ማስተያየት 
እንችላለን

በ I ቆሮንጦስ 9:24, ጳዉሎስእንዲህ አለ

“በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት፥ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበልአታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ 
ዘንድ ሩጡ።”

ለኦሎምፒክእሯጮች የሚዘጋጀዉ ሽልማት በአበባ የጌጠ ሽልማት ነዉ ነገር ግን በዚህ በራእይ ላይ የተገለጸዉ አክሊል የንግስና አክሊል 
ነዉኢየሱስ ደግሞ የሕይወት አክሊል ብሎ ይጠራዋል፡፡ አንደኛዉ አክሊል ለታገሉት ነዉ ሌላኛዉ እራሳቸዉን ለሰጡት ነዉ፡፡ ሁለቱምአክሊሎች 
የማይጠፉ ናቸዉ፡፡ አይጠፉም፡፡ በአለም ላይ ያሉ ተወዳዳሪዎች ከጊዜ በኃላ የአለምን ደስታ ጣእም ያጣሉ ክብራቸዉይጠፋል፡፡ ነገር ግን 
ህይወታቸዉን ለእግዚአብሔር የሰጡ እለት እለት በመታገልም ይሁን ደማቸዉን በማፍሰስ መስዋእት የሚሆኑየህይወት አክሊልን ይሰጣቸዋል፡፡

ሁሉም ለጥቂት ጊዜ የምናሳልፈዉሸክም ዘላለማዊ ለሆነዉ የእግዚአብሔር ሽልማት ነዉ የእግዚአብሔር ማካካሻ አስደናቂ ነዉ በአካላችን 
ትንሳኤ እና ዘላለማዊንግስና የምናምን ከሆነ ታማኝ ለሆኑ ቅዱሳኖች በሰማይ በተዘጋጀዉ ሀብት ላይ ልባችንን እናሳርፋለን፡፡

ድል ለነሳዉ የተዘጋጀ ሽልማት

ራእይ 2:11,



11የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።ድል የነሣው በሁለተኛው ሞት አይጐዳም።”

አሁንበድጋሚ መንፈስ ለሁሉም አብያተክርስቲያናት እየተናገረ ነዉ ይሔ መልእክት ዛሬ ላይ እኛን ለማጽናናት ነዉ ልክ በዘመናት 
ሁሉወንድሞቻችን እንደተጽናኑበት እናም ሁለተኛዉ ሞት እንደማይጎዳን ተናገረን፡፡

ሁለተኛዉ ሞት የእሳት ባህርእንደሆነ ሁላችንም እናዉቃለን

ራእይ 20:14,

“ ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕርሁለተኛው ሞት ነው።”

በርግጥ ይሄ ማለት እዛ ዉስጥ የነበሩ ሁሉ በእሳት ባህር ይጣላሉ እዚህላይ አሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ እፈልጋለሁ እንግዳ በሆነዉ በዚህ 
አስተምህሮቴ ላይ ሰዎች አስተያየቶችን እንደሚያመጡ ምንም ጥርጥር የለዉም

ነገርግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ባለ ስልጣን ቆሜ የማያምኑ ሰዎች ለዘላለም በሲኦል ዉስጥ ገብተዉ ዘላለም ይቃጠላሉ የሚለዉንእክዳለሁ፡፡ 
በመጀመሪያ ደረጃ ሲኦል ወይም የእሳት ባህር ምንም አይነት ስያሜ ስጡት ዘላለማዊ አይደለም፡፡ ጅማሪ ያለዉ ነገርከሆነ እንዴት ብሎ ዘላለማዊ 
ሊሆን ይችላል? በማቴ 25፡41 ላይ እንዲይላል “ለሰይጣንናለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ሂዱ።.” አሁን የተዘጋጀ ከሆነ 
ጅማሬአለዉ ማለት ነዉ ጅማሬ ያለዉ ነገር ከሆነ ደግሞ ዘላለማዊ ሊሆን አይችልም “ዘላለማዊ” በሚለዉ ቃል ሀሳብ ላይ ልትደናቀፉ ትችሉ ይሆናል 
ነገር ግን የቃሉ ትርጉም በዚህ ላይከዘመን እስከ ዘመን ማለት ነዉ ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸዉ ትርጉሞች ይኖሩታል በ 1ኛ ሳሙኤል 3፡13 -14 
ላይእግዚአብሔር ለሳሙኤል የዔሊቤት ለዘላለም እንደሚፈርደዉ ስለሆነም መስዋእትን የእሱ ካህን ሆነዉ እንደማያቀርቡ ተናገረዉ እንዲሁም 2ኛ 
ነገስት 2፡27 ላይሰለሞን የኤሊን የመጨረሻዉን ትዉልድከክህነት አገልግሎት አስወጣ ያም አራተኛዉ ትዉልድ ነዉ ወይም ከዛም ቀጥሎ አሁን ይሄን 
ማየት ትችላላችሁ “ኤቨርላስቲንግ” የሚለዉቃል “ኢተርናል” ከሚለዉ ቃል ጋር የሚመሳሰል አይደለም ወይም መጀመሪያም መጨረሻም የለሌለዉ 
ከሚለዉ ጋር የሚወዳደር አይደለም፡፡በዚህ ጉዳይ ላይ “ኤቨርላስቲንግ” የሚለዉ ቃል የሚያመላክተዉ “እስከመጥፊያ ጊዜ” ድረስ ማለት ነዉ ያ ነዉ 
የሚሆነዉ ይጠፋሉ፡፡

“መጥፋት” የሚለዉን ቃል እስኪ II ተሰሎንቄ 1:9ተመልከቱት “በዚያምቀን በቅዱሳኑ ሊከብር፥ ምስክርነታችንንም አምናችኋልና በሚያምኑት 
ሁሉ ዘንድ ሊገረም ሲመጣ፥ ከጌታ ፊት ከኃይሉም ክብር ርቀው በዘላለምጥፋት ይቀጣሉ።” በግሪክ“መጥፋት” ማለት ማዉደምን ያሳያል “መጥፋት” 
የሚለዉ ቃል ማበላሸት ማለትአይደለም አሁን ማበላሸት ማለት ቀጣይነት ያለዉ መሆኑን ይጠቁማል ስለዚህ ለዘላለም ማዉደም ምን ማለት ነዉ?
የማዉደም ስራን መቀጠል ማለት አይደለም ካልሆነ ግን ቃሉን ማበላሸት እንጂ ማጥፋት አያስብለዉም፡፡ ያ ማለት እስከ መጨረሻዋነጥብ ድረስ 
ማጥፋት ማለት ነዉ ጨርሰዉ ማለት ነዉ፡፡

አሁን ልትደነቁ ትችላላችሁ “ኢተርናል”የሚለዉን ቃል ስትጠቀሙ አሁን ባየነዉ ትምህርት መሰረት ካልተጠቀማችሁ ቀላል ይሆናል 
ለእግዚአብሔር ስንጠቀምበት ጅማሬ እናመጨረሻ የሌለዉ አርገን እንጠቀማን ዘላለም የሚቆይ ሊጠፋ የማይችል ማለት ነዉ፡፡ እናም ስለ ዘላለማዊ 
ሕይወት ስናወራበእይምሮአችሁ የእግዚአብሔር ህይወት የሚለዉ ሀሳብ አላችሁ ይሄኛዉ መዝገብ ነዉ እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠን ዘላለማዊ 
ህይወትእናም ያ ሕይወት በልጁ ዉስጥ ያለ ነዉ ልጁ ያለዉ ህይወት አለዉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ብቻ ዘላለማዊ ህይወት አላቸዉ 
መጀመሪያየሌለዉ አይነት ነገር ግን ሁሌ ያለ የነበረ ትክክል ነዉ፡፡ አሁን በእናንተ ዉስጥ መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የሌለዉ ነገር አለያ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ነዉ፡፡ የራሱ የእግዚአብሔር ክፍልነዉ፡፡ የእግዚአብሄር ሕይወት ነዉ፡፡

አሁን አንድ ሐጥያተኛ ወደሲኦል ሲሄድ እናንተ ወደ ገነት ሔዳችሁ መንግስተ ሰማያትን እንደምትደሰቱበት መልኩ የሚሰቃይ ከሆነ እናንተ 
ያላችሁን አይነት ተመሳሳይ ህይወት አለዉ ማለትነዉ፡፡

ደህና የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር ልጆችን ደህንነት የሚያሳይ ነዉ የሚሉአሉ፡፡ ደህንነታቸዉ እና ደስታቸዉ ነዉ፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ 
ሐጥያተኛዉ ወደ ቅጣቱ የሚሄድበት ነዉ ስለዚህ ሁለተኛዉን ሞትወደ ቅጣትነት እና ቦታ ልናወርደዉ እንችላለን ማለት ነዉ፡፡ ዘላለማዊ ህይወት 
ማለት መንግስተ ሰማይ ነዉ ዘላለማዊ ቅጣት ማለትደግሞ ሲኦል ነዉ፡፡ የስነ መለኮት አዋቂ ተብልዉ ከፍ የተደረጉ ሰዎች እንዲህ ነዉ ብለዉ ሲያምኑ 
ስታዩ ያስደንቃችኃል፡፡ ነገርግን ያ ማለት ምን ማለት እንደሆነታዉቃላችሁ? ዘላለማዊ ህይወትን ስብእና ያለዉ ሳይሆን የስነ መልክአ ምድር 
አቀማመጥያሰኘዋል፡፡ ዘላለማዊ ህይወት እግዚአብሔር ነዉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዉ፡፡ እንዴት ነዉ ታዲያ አንድ ሰዉ ይሄን ሊያምንየሚችለዉ እኔ 
እማዉቀዉ ከዚ የበለጠ መሆኑን ነዉ ለእኔ ግራ የሚያጋባ እንደሆነ አስባለሁ፡፡

በፍጹም አንድ አይነት ዘላለማዊ ህይወት ብቻ ነዉ ያለዉ እሱንም እግዚአብሔርብቻ አለዉ እኛም እግዚአብሔር ካለን ዘላለማዊ ሕይወት 
አለን በእርሱ ዉስጥ እና በእርሱ በኩል፡፡

ስለዚህ አያችሁት ዘላለማዊ የሚለዉ ቃል በተለያየ መልኩ ልንጠቀምበትእንችላለን ነገር ግን ለእግዚአብሔር ስንጠቀምበት እንደሆነዉ ማንነቱ 
አንድ ትርጉም ብቻ ይኖረዋል አንድ ትርጉም ብቻ አለዉየእግዚአብሔርን የመኖሪያ ዘመን እርዝማኔ ያሳያል ይሄን ደግሞ ለሌሎች ነገሮች 
በምትጠቀሙበት መልኩ ልትጠቀሙበት አትችሉም እግዚአብሔርብቻዉን ዘላለማዊ ነዉ እናም እሱ ይኖራል እኛም ከእርሱ ጋር እንኖራለን፡፡

አሁን እኔ በእሳት ባህር እና ቅጣት አላምንም ብሏል ማንም እንዳይል አምናለሁለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ ግን አላዉቅም፡፡ ነገር ግን በጊዜ 
ሒደት ዉስጥ ይወገዳል፡፡ በራእይ21፡8 ላይ እንዲህ ይላልእነዛ የተገለጹት ሐጥያተኞች በእሳት ባህር ዉስጥ ያራሳቸዉ ክፍል አላቸዉ ነገር ግን 
ትክክለኛዉ “ክፍል” የሚለዉ የቃሉ ትርጋሜ“ጊዜን” የሚያሳይ ነዉ አያችሁ አሁን ገባቹህ፡፡

ስለዚህ ክፉዎች ወደ ሲኦል(ሞት እና መቃብር) ይጣላሉ እና ሲኦልም ወደ እሳትባህር ይጣላል ከእግዚአብሔር ይለያል፡፡ እንዴት አይነት አሳዛኝ 
ነገር ነዉ ይሄ፡፡

ነገር ግን ለጻድቃኑ ግን እንዲህ አይሆንም ምንም አያስፈራቸዉም በእግዚአብሔርተዋጅተዋል በእቅፉ ዉስጥ ናቸዉ፡፡ ድል ነሺዎች ናቸዉ ድል 
የሚነሳዉ እሱ ማን ነዉ? ያኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የሚያምነዉ ሰዉ ነዉ፡፡

ለምንድን ነዉ እነዚህ ድል ነሺዎች እነዚህ አማኞች ያመለጡት እና ወደ ዘላለምህይወት ተድላ ግዛት ዉስጥ የሚገቡት?  ምክንያቱም ኢየሱስ
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ከሀጥያታችን ለማላቀቅ የሚከፈለዉን ዋጋ ከፍሏልየልዩነትን ገደብ ሞልቶታል እናም እኛ እርቀን የነበርን በደሙ ቀርበናል፡፡

እናም ወደ ኩነኔነት ሊመጡ አይችሉም በዛ የእሳት ባህር ዉስጥ ፈጽሞ አይገቡምየእርሱ የሆኑት ፈጽሞ ሊጠፉ አይችሉም ከተዋጁት 
አንዳቸዉም ኢየሱስ ባለበት እንጂ ሌላ ቦታ አይኖሩም፡፡

ይሄ ለምን እንደሆነታዉቃላችሁ በምሳሌ አቀርብላችኃለሁ የኔ ትንሹ ልጄ ዮሴፍ አለ የኔ ክፋይ ነዉ የፈለገ ነገር ቢፈጠር እጅግ ባለጠጋ ሰዉ 
ብሆንየመጨረሻ አስከፊ ነገር ላደርግበት የምችለዉ ነገር ቢኖር ሀብቴን እንዳይወርስ ማድረግ ነዉ፡፡ ነገር ግን ልጄ መሆኑን ልክድየምችልበት 
አንዳችም ነገር አይኖርም፡፡ አልችልም ምክንያቱም እሱ የኔ የአብራኬ ክፋይ ነዉ እዚህ ላይ የደም ምርመራ ብንወስድየእርሱን ደም ከደሜ ጋር 
እናስተያየዉ ዮሴፍ የእኔ ልጅ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ እርሱ የእኔ ነዉ፡፡ የደምምርመራዉ እናንተ የእግዚአብሔር መሆናችሁ ወይም አለመሆናችሁ 
ያሳያል፡፡

ንጹህ በሆነዉ በኮሎራዶ መሻገሪያከብቶችን እንጋልብ የነበረበትን ጊዜ አለማሰብ አልችልም በመንግስት እንዲመገቡ ከፈለግን ለመንግስት 
ቁጥጥር ምርመራ ይደረግላቸዉዘንድ ከብቶቹን ማቅረብ ነበረብን ነገር ግን ደም ጆሮዉ ላይያልታሰረለትን አንድም እንሰሳ አይፈቅዱልንም ነበር 
ምክንያቱምየሚታሰርላቸዉ ነገር ንጽህናቸዉን የሚያሳይ ስለሆነ የታሰረላቸዉን ብች ደሙ ትክክለኛ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ 
ይመለከታሉሀሌሉያ፡ ትክክለኛ ደም ከሆነ ማለፍ ይችላል፡፡

ታዉቃላችሁ እግዚአብሔር ከላይ ወደ ታች ተመልክቶ እንዲህ ብሏል “ሐጥያትንየምትሰራ ነፍስ ትሞታለች ከእኔ ትለያለች ወደ እኔ ልትጠጋ 
አትችልም፡፡” ሁላችንም ሀጥያተኞች እና የእግዚአብሔር ክብርየጎደለን እንደሆንን እናዉቃለን ያ ማለት ደግሞ ሁሉም ይሞታል ሁሉም ተለይተዋል 
እናም አንድ ቀን ያቺ ጥቂቱ ህይወትየምትጠፋበት እና የሚያበቃበት ጊዜ ይመጣል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር በፍቅሩ እንሰሳን ወሰደ እና ህይወቱን 
በሀጥያተኞችህይወት ፋንታ አስቀመጠዉ፡፡

በብሉይ ኪዳን ዘመን ሐጥያተኛየሆነ ሰዉ በግ ይዞ ይመጣል በእጁ ይይዘዉና ቄሱ የበጉን ጉሮሮ ይቆርጣል የሚፈሰዉ ደም ይሰማዋል አካሉ 
በሞት አጣብቂኝ ዉስጥ እንዳለ ይሰማዋል እየተፈናጠቀ ወደ ላይ ወደእግዚአብሔር ሲወጣ ይመለከታል፡፡ በጉ የእሱን ቦታ እንደተካም ያዉቃል፡፡ 
ለእሱ ሲል የበጉ ደም እንደተሰዋ ያዉቃል፡፡ ነገርግን የዛ የበጉ ህይወት የእንሰሳ ህይወት ነዉ እናም ዳግም ተመልሶ የዛን ሐጥያተኝ ህይወት ሊያነጻለት 
አይችልም ስለሆነምተመሳሳይ በሆነ የሀጥያት ፍላጎት ተመልሶ ይሄዳል በአእምሮ ዉስጥ ከነሐጥያቱ ይወጣል እናም ዳግም በሌላኛዉ አመት ተመልሶ 
መጥቶተመሳሳይ በሆነ መልኩ መስዋእት ያቀርበል፡፡

በአዲስ ኪዳን ግን እንዲህ አይደለም የሞተልን በግ የእግዚአብሔር ልጅ ነዉለብዙዎች ደሙን የሰጠ በእምነት እንነሳና እጃችንን በበጉ ላይ 
እናስቀምጣለን በደም መቁሰሉን እንመለከታልን፤ ስቃዩን እናያለን፤ግንባሩ ላይ በጭካኔ የተሰኩትን እሾህ አይተን ስቃዩን እንጋራዋለን አባት ሆይ 
አባት ሆይ ስለመን ተዉከኝ? ብሎ ሲጮህ እንሰማዋለን እና ምን ተከናወነ? ከነዛ ከተሰዉ የደም ስረቹ የወጣዉ ነፍሱ ንስሃ ወደ ሚገቡት 
ተመልሶይገባል፡፡ በእርሱ ዉስጥ የነበረዉ ህይወት ወደ እኛ ተመልሶ ይገባል፡፡ የሀጥያት የመስራት መሻት ሳይኖረን ተመልሰን እንሔዳለንለስጋ ስራ 
እና ምኞት ጥላቻን ያድርብናል፡፡

እኛንም ተመልከቱ ህይወተችን ምንድን ነዉ?አንዱ የደም ሴል ከአባታችን የመጣ ነዉ፡፡ ሴት ሔሞገሎባይን የላትም እንቁላል ብቻ ነዉ 
የምታመርተዉ እሷ እንቁላል ማስፈልፈያብቻ ነዉ ያላት ደሙ የሚመጣዉ ከወንዱ ብቻ ነዉ ለዛም ነዉ ሴቷ የወንዱን ስም የምትወስደዉ ልጆችም 
በአባታቸዉ የሚጠሩት ለዛነዉ ሴቷ ለሚወለዱት ልጆች የእንቁላል መፈልፈያ ብቻ ናት፡፡

ለመዳናችን የሆነዉ ነገር ይሄ ነዉ መንፈስ ቅዱስ ወደ በማርያም ዉስጥ አደረ ልጅንም ወለደች ኢየሱስ ብላ ጠራችዉ፡፡ታላቁ ፈጣሪ ወደ ታች 
ወረደናለሀጥያታችን መስዋእት ሆነ ደሙ የእግዚአብሔር ደም ነዉ፡፡ የሆነዉ ነገር በትክክል እንደዛ ነዉ፡፡ የእግዚአብሔር ደም ነበርየፈሰሰዉ እናም 
ሲሞት መንፈሱ ትቶት ሔደ፡፡ ያ እራሱ ህይወት (መንፈስ) ንስሃ ወደ ሚገቡት ሀጥያተኞች ይገባና ነጻያወጣቸዋል፡፡ እናም ያ ሐጥያተኛ አመት 
ከአመት ተመልሶ መምጣት አይጠበቅበትም በመስዋእት ላይ መስዋእት ማድረግ አያስፈልገዉምአንዴ በተደረገዉ መስዋእት ለአንዴ እና ለመጨረሻ 
ጊዜ በሐጥያት፤በአለም ፤በስጋ እና በዲያብሎስ ላይ ለመግዛት ከሐጥያት ግዛትነጻ ወጥቶ የክርስቶስን ሕይወት ተቀብሏል

እግዚአብሔር ይሔን አደረገዉ ሁሉኑም ፈጸመዉ በሐጥያት ለተረገመችዉአለም አለቀሰ “እኔ ምልክትን እሰጣችኃለሁ ድንግል 
ትወልዳለችድንግል ወንድ ልጅን ትጸንሳለች ወንድልጅንም ትወልዳለች ይህ የእናንት ምልክት ይሆናል የዘላለም ምልክት ይሆናል የምትወልደዉምልጅ 
አማኑኤል ይባላል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለት ነዉ፡፡”

እግዚአብሔር በደም ሴል ዉስጥ ሆኖ ወረደ በሰዉ በኩል አይደለም በመንፈስቅዱስ አማካኝነት እናም በዛች ድንግል ማህጸን ዉስጥ ለሞት 
የሚሆን ቤተመቅደስ ተገነባ የሴቲቱ ዘር መዳናችንን ያመጣ ዘንድሰንበር አወጣ መንፈስ ቅዱስ ወደ ማርያም ሲመጣ በማህጸኗ ዉስጥ በዝቶ የጌታን 
አካል መፍጠር የሚችለዉን ሴል ፈጠረ ያ ሴልተፈጠረ እናም ያ ቅዱሱ በቅዱስ ደም ተሞላ በእግዚአብሔር ደም ቤተመቅደሱም ተወለደ ሰዉ 
እስኪሆን ድረስ አደገ ያ መስዋእትምወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሔዶ በዮርዳንስ ወንዝ ተብሎ በሚጠራዉ በመጥምቁ ዮሐንስ ታጠበ ያ ተቀባይነት ያለዉ 
መስዋእት ከዉሃ ዉስጥሲወጣ እግዚአብሔር እራሱ ወርዶ ገባበት ያለምንም መለኪያ በሙሉ መንፈሱ ተሞላ እናም ሲሞት ደሙ ሲፈስስ 
የእግዚአብሔር ፍጹምህይወት ነጻ ወጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሚቀበሉ ሐጥያተኞች ዉስጥ ተመልሶ ገባ፡፡

ኦ፡ እንዴት የሚሰማ ነገር ነዉ፡፡ ያህዌ በፍግ ክምር ላይ ተወለደ ያህዌበከበት ክምር ሰንበሌጥ ላይ ተወለደ፡፡ ለኩራተኛዉም 
ለደካማዉም፤የራሳቸዉን ስነ መለኮት ትምህርት ለጨመሩት አስመሳይ እናየእግዚአብሔርን እዉነት ለካዱ ምሁራኖች የመጨረሻዉ ዘላለማዊ 
ምልክት ይሄ ነዉ፡፡ በሚሸት በከብቶች በረት ዉስጥ የሚያለቅስህጻን አፍንጫችንን ይዘን እየነቀፍን እና እንደሚገባን አይነት ሰዉ ራሳችንን ቆጥረን 
የመኩራት መብት እንዳለን እናስባለን፡፡እዉነተኛዉ ምልክቱ ይሄ ነዉ ያህዌ እንደ ህጻን ተጫወተ ያህዌ በአናጢ ሱቅ ዉስጥ ሰራ ያህዌ የአሳ 
አጥማጆችን እግር አጠበ፡፡

እግዚአብሔር “ምልክትንእሰጣችኃለሁ” አለ “ነጭ ልብስ የለበሰ ካህን ምልክት አይደለም የሐብት እና የሐይል ምልክትም አይደለም በዚህ 
ምልክት ዉስጥእናንተ እንደምታስቡት ወይም እንደምትፈልጉት አይነት ነገር የለዉም ነገር ግን ለዘላለም የሚሆን ምልክት ነዉ ከምልክቶች 
ሁሉየሚበልጥ ምልክት ነዉ፡፡” ያሕዌ በችሎት ፊት ሰንበር አወጣ፤ግንባሩ ላይ በእሾህ ደማ እናም በፊቱ ላይ ተተፋበት እርቃኑን ዋለተሾፈበት፡፡ 
ያሕዌ ተናቀ ተወገደ፤ በመስቀል ላይ እርቃኑን ተንጠለጠለ፤ ያሕዌ ሞተ ያሕዌ ጸለየ ምንም ግን አልተፈጠረም ከዛም ያህዌሞተ፡፡ ለሰዉ ሁሉ አሁን 
ምልክቱ ያ ነዉ፡፡ ይሄን የመሰለ ሌላ የለም ታላቁ ይሔ ነዉ፡፡
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ከዛም በምድር ላይ ጨለማ መጣ በመቃብር ዉስጥ ከተቱት እርሱም ለሶስት ቀንእና ማታ የምድር መንቀጥቀጥ ደብዛዛዉን ጨለማ ሰባብሮ 
ከመቃብርእስኪወጣ ድረስ በመቃብር ቆየ፡፡ ያሕዌ ወጣ ወደ ላይ ከፍ አለ፡፡ ከዛም ያህዌ በቤተክርስቲያን ዉስጥ ለመኖር ዳግም ተመልሶመጣ ያሕዌ 
እንደሚነጥቅ አዉሎነፋስ እና በእሳት ነበልባል መልክ መጣ በቤተክርስቲያን መካከል ሊመላለስ እና ህዝቡን ሀይልለማስታጠቅ መጣ አንድ ጊዜ 
ዳግም ያህዌ መጣ በዚህ ጊዜ ከህዝቡ ጋር ለመቆየት ነዉ እናም በድጋሜ ያህዌ ድዌያኑን ፈወሰ፤ሙታንንአስነሳ፤ እራሱን በመንፈስ ገለጠ፡፡በልሳን 
መናገር እና ትርጉምን በመስጠት ዉስጥ ያሕዌ ተገለጠ፡፡

ያሕዌ ሴተኛ አዳሪዋን ዳግም ሀጥያት እንዳትሰራ ለማንሳት መጣ ያሕዌ በስጋዉስጥ በስጋ በኩል ለመገለጥ መጣ ያሕዌ መጣ እግዚአብሔር 
በእኛ ዉስጥ የክብር ተስፋ፡፡

አዎ፡ ኢየሱስ መጥቶ ደሙንአፈሰሰ የታሰሩትንም ነጻ አወጣ የጠፉትን በጎች ዋጃቸዉ፡፡ ዘላለማዊ ህይወትን ሰጣቸዉ እናም ለዘላለም 
አይጠፉም አንዳቸዉንምአይጠፉም እስከመጨረሻዋ ቀን ያስነሳቸዋል ሃሌሉያ፡፡ ሁለተኛዉ ሞት አይጎዳቸዉም፡፡ እነሱ የበጉ ስለሆኑና ወደ 
ሚሔድበት ሁሉ ስለሚከተሉት በእነሱ ላይ ሞትሐይል የለዉም፡፡

መንፈስ ቅዱስ በየዘመናቱ

ራእይ 2:11,

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።”

ይሔጥቅስ ያልገለጸዉ አንድም ዘመን የለም እያንዳንዱ ዘመን ለሁሉም ዘመን የሚሰጠዉ ተመሳሳይ ተግሳጽ አለዉ “ጆሮ ያለው ሁሉ 
መንፈስየሚለዉን ይስማ” ነገር ግን ለሁሉም ሰዉ በተለያዩ ዘመናት መንፈስ የሚለዉን ለመስማት ፈጽሞ የማይቻል ነዉ፡፡

I ቆሮንጦስ 2:6-16,

“በበሰሉት መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን፥ ነገር ግን የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም የሚሻሩትንም የዚችን ዓለም ገዦች 
ጥበብ አይደለም፤

ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን፥ ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ 
በምሥጢር እንናገራለን።

ከዚችም ዓለም ገዦች አንዱ እንኳ ይህን ጥበብ አላወቀም፤ አውቀውስ ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር፤

ነገር ግን፦ ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ 
እንደተጻፈ፥ እንዲህ እንናገራለን።

መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው።

በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር 
መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም።

እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ 
አልተቀበልንም።

መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው 
ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም።

ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም፤ በመንፈስም የሚመረመር ስለ ሆነ ሊያውቀው 
አይችልም።

መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም።

እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን።“

ማቴዎስ 13:13-16,

“ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ እየሰሙም ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም በምሳሌ እነግራቸዋለሁ።መስማት ትሰማላችሁና 
አታስተውሉም፥ ማየትም ታያላችሁና አትመለከቱም።

በዓይናቸው እንዳያዩ፥ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ፥ በልባቸውም እንዳያስተውሉ፥ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው፥ የዚህ 
ሕዝብ ልብ ደንድኖአልና ጆሮአቸውም ደንቁሮአል ዓይናቸውንም ጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት በእነርሱ ይፈጸማል።

የእናንተ ግን ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ ጆሮቻችሁም ስለሚሰሙ ብፁዓን ናቸው።“

ዮሐንስ 8:42-44,

“ኢየሱስም አላቸው፦ እግዚአብሔርስ አባታችሁ ከሆነ በወደዳችሁኝ ነበር፤ እኔ ከእግዚአብሔር ወጥቼ መጥቻለሁና፤ እርሱ 
ላከኝ እንጂ ከራሴ አልመጣሁምና።

ንግግሬን የማታስተውሉ ስለ ምንድር ነው? ቃሌን ልትሰሙ ስለማትችሉ ነው።
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እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ 
እውነትም በእርሱ ስለ ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነውና።“

ከነዚህጥቅስ ላይ ማየት እንደምንችለዉ ማንም ሰዉ በራሱ ከእግዚአብሔር ሊሰማ አይችልመ የመስማቱ አቅም ከራሱ ከእግዚአብሔር 
መሰጠትአለበት፡፡

ማቴዎስ 16:17,

“ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፦ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ፥ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና 
ብፁዕ ነህ።”

እነዚህንጥቅሶች በአንድነት ስናያቸዉ አንድ አይነት ቡድን ብቻ እንዳለ መመልከት እንችላለን እነዛም በየዘመናቱ እግዚአብሔር ምን እንደተናገረ 
መስማት መገለጡንማግኘት የሚችሉ የተለዩ ቡድኖች ናቸዉ እነዛ ቡድኖች ከእግዚአብሔር ናቸዉ ምክንያቱም መስማት የማይችለዉ ቡድን 
ከእግዚአብሔርአይደለምና (ዮሐንስ 8፡42-44) መንፈስ የተናገረዉን የሚቀበል እና የሚገለጥለት መስማትም ማድረግም የሚችለዉ ቡድን 
በ1ኛቆሮንጦስ 2፡6-16 ላይ ተገልጿል፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ ያላቸዉ ናቸዉ፡፡ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ናቸዉ፡፡ በመንፈሱአማካኝነት ወደ አካሉ 
ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቁ ናቸዉ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ ናቸዉ፡፡

አሁን ያወራነዉን ነገርየበለጠ ለማምጣት ያ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀዉ ቡድን የተወለደዉ ቡድን ማን እንደሆነ ለማወቅ ኢየሱስ 
የተናገረዉን ተመልከቱ

ዮሐንስ6:45,

“ ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በነቢያት ተጽፎአል፤ እንግዲህ ከአብ የሰማየተማረም ሁሉ ወደ እኔ 
ይመጣል።”

ነገር ግን ወደ ኢሳያስ 54፡13 ስንመለስ

“ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፥”

የእግዚአብሔርየሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸዉ፡፡ (መንፈስ በላዩ ላይ የወረደበት እና የሚኖርበት ሰዉ) ይሔ የእግዚአብሔር እዉነተኛ 
ልጅነቱማረጋገጫ ነዉ፡፡ በድጋሜ ሲቀመጥ አንድ ሰዉ ቃሉን በመንፈስ ቅዱስ በኩል ይማራል፡፡

አሁን ልሳን መናገር በራሱበመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ማረጋገጫ እንዳልሆነ ማወቅ ትችላላችሁ በየትኛዉ ዘመን ላይ “ልሳን የሚናገር ሁሉ 
መንፈስ የሚለዉንይስማ አይልም” ይሄም ልሳንን፤መተርጎምን፤ትንቢትን እና ሌሎችንም ይመለክታል ማረጋገጫ አይሆኑም፡፡ ማረጋገጫዉ መንፈስ 
የሚለዉንነገር መስማት መቻል ነዉ፡፡ መንፈስ እያወራ ነዉ አዎ፡መንፈስ እያስተማረ ነዉ ኢየሱስም ሲመጣ ያደርጋል ይፈጽማል ያለዉ ይሄንኑነዉ፡፡

ዮሐንስ 14:26,

“ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔምየነገርኋችሁን ሁሉ 
ያሳስባችኋል።”

እና የሆነዉ ነገር ይሔ ነዉ በዚህ መልኩ ነዉ ወንጌላቱም የተጻፉት እነኚህ ሰዎችበመንፈስ ቅዱስ አማካኝነትኢየሱስ የተናገራቸዉን ቃላት 
እያስታወሳቸዉ ለዛም ነዉ ወንጌላቱ ትክክለኛ የሆኑት ፍጹም ናቸዉ፡፡ሁሉንም ነገር መንፈሱ ወደ አይምሮአቻዉ ማምጣት ብቻ አይደለም ሆኖም ግን 
የነበራቸዉን እዉነት የበለጠ ያስተምራቸዋል፡፡ በዛመልኩ ነዉ ጳዉሎስም መገለጡን የተቀበለዉ፡፡

“ወንድሞች ሆይ፥ በእኔ የተሰበከ ወንጌል እንደ ሰው እንዳይደለ አስታውቃችኋለሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልኛል እንጂ እኔ 
ከሰው አልተቀበልሁትም አልተማርሁትምም።”

ገላቲያ 1:11-12. ከመንፈስቅዱስ የተማረ ነበር፡፡

አንድ ቀን ኢየሱስ በምድር ላይ ሳለ አንድ ሰዉ ሊጎበኘዉ መጥቶ እንዲህ አለዉ“መምህር ሆይ ከእግዚአብሔር የተላክ እንደሆነ እናዉቃልን” 
ነገር ገን በአጭሩ አቋርጦት ኢየሱስ ወደ ኒቆዲሞስ ዘወር ብሎየተናገረዉ ቃል በዚህ መልኩ ሊታይ ይችላል “እኔ መምህር አይደለሁም እኔ 
የሐጥያትመስዋእት የምሆን በግ ነኝ፡፡ ነገር ግንየሚመጣ መምህር አለ እርሱም መንፈስ ቅዱስ ነዉ፡፡” ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ እንደ በግ እና ነብይ 
ሆኖ ነዉ የመጣዉ፡፡ ወደቤተክርስቲያን ግን በመንፈሱ ሲመጣ ግን አስተማሪ ሆኖ ነዉ የሚመጣዉ፡፡

እናም ለሁሉም ዘመን ተመሳሳይ እዉነትን እንሰማለን፡፡ “ጆሮ ያለዉ መንፈስለአብያተክርስቲያናት የሚለዉን ይስማ፡፡” ነገር ግን የዛን ዘመን 
መገለጥ በመንፈስ የተሞላ ሰዉ ብቻ ይሰማል፡፡ ሌላዉአይችልም፡፡ በፍጹም፡፡ ምክንያቱም ጳዉሎስ በ1ኛ ቆሮንጦስ 2፡6-16 ላይ የተናገረዉ ይሄንኑ 
ነዉ፡፡

አሁን ይሔ ሊያደስታችሁ ይችላል፡፡ አለመግባባትና የሚጎዳ ስሜት ያለዉ በአየሩላይ በጣም የተለየ አስተምህሮት አለ ፔንቴኮስታሎች የግድ 
ልሳን መናገር አለባችሁ ካልሆነ ግን በመንፈስ ቅዱስ አልተጠመቃችሁምሲሉ እነዛን ታላላቅ ሰዎች ኖክሲ፤ሙዲ፤ታይለር ጎፎርት እና ሌሎችም 
መንፈስ ቅዱስን አልተቀበሉም ብለዉ መካዳቸዉ ነዉ አልያምሁሉም በድብቅ ይናገሩ ነበር ማለታቸዉ ነዉ ይሄ እዉነት አይደለም በፍጹም፡፡ ይህ 
የጅምላ ስህተት ነዉ ልሳን መናገር በመንፈስቅዱስ የመሞላት ማረጋገጫ አይደለም፡፡ በ1ኛ ቆሮንጦስ ምእራፍ 12 ላይ ከተገለጹት ዘጠኝ ስጦታዎች 
መካከል አንዱ ነዉ መጽሐፍቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ስትሞሉ ልሳን ትናገራላችሁ የሚል ቦታ የለዉም ነገር ግን እንዲ ይላል “በመንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ 
በኃላበልሳን ተናገሩ” ከዛም ትንቢት ተናገሩ፡፡

ዛሬ ላይ ከብዙ መንጋዎችመካከል ከልብ የሆነ መንፈሳዊ ልሳን የሚናገሩ ልሳን በመናገር መንፈስ ቅዱስን ተቀብያለሁ ብለዉ የሚያስቡ አሉ፡፡



15የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ነገር ግንብዙ ሰዎች የሚታወቅ ልሳን የሚናገሩት በዉሸት መንፈስ ተጽእኖ ዉስጥ ሆነዉ ነዉ፡፡ አሁን እስኪ ተሰብስበናል ብለን እናስብናሁሉም ሰዉ 
ልሳን ቢናገር የትኛዉ ልሳን ከእግዚአብሔር የትኛዉ ከዲያብሎስ እንደሆነ መለየት ትችላላችሁ እኔ በደም የሰከሩ አረመኔጠንቋዮች መካከል ልሳን 
ሲናገሩ እና ሲተረጉሙ ትንቢትም ሲናገሩ አዉቃለሁ ልሳኖቻቸዉን ሁሉ መጻፍ ይችላሉ፡፡ አሁን ልሳንመናገር መንፈስ ቅዱስን የመቀበያ ማረጋገጫ 
ከሆነ እያንዳንዱ ልሳን ከእግዚአብሔር መሆን አለበት ነገር ግንከእግዚአብሔር የሆነእዉነተኛ ልሳን እንዳለ ሁሉ ከዲያብሎስም የሆነ የዉሸት ልሳን 
መኖሩ ይታወቀል፡፡ ስለዚህ የእኔ ጥያቄ “ማን ነዉ የትኛዉትክክል መሆኑን የሚያዉቀዉ?፤የተነገረዉን ልሳን ትርጉምማወቅ የሚችል ማን ነዉ? 
የመለየት ጸጋ ስጦታ ያለዉማንነዉ? እነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ ስናገኝ እንዲህ እያልን ነገሮችን እንቀጥላለንአስከዛዉ ግን የልሳን ምንጭ ማን እንደሆነ 
ልናደንቅ እንችላለን፡፡ አሁን ልሳን መናገርን እንደ ማረጋገጫ ከወሰዳችሁ እየተነገረያለዉን ምን እንደሆነ ሳታዉቁ በስተመጨረሻ ሁሉም ልሳኖች 
ከእግዚአብሔር ናቸዉ ወደማለት ዉሳኔ ትደርሳላችሁ ማለት ነዉ፡፡እንዲህ መሆኑ አይደለምን? በፍጹም ለደቂቃም አይሆንምእዉነተኛ የሆነ አገልጋይ 
በአገልግሎት ላይ ሳለ ዲያብሎስም በሌላ ልሳን እንደሚናገር ያዉቃል በተመሳሳይ መልኩም እኔም ይሔአጋጥሞኛል፡፡

የፔንቴኮስታል ስነ መለኮት አጥኚዎች ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ልሳንይናገራሉ ብሎ የሚናገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማረጋገጫ የላቸዉም 
ይሔንንም ያምናሉ በሐዋርያ ስራ ላይ ሰዎች ከአምስቱ ሶስት ጊዜያትልሳን የተናገሩበት ስፍራ በመጥቀስ እንዲሁም ያለ ምንም ማጣቀሻ ሁለት አይነት 
ልሳን እንዳለ ይናገራሉ አንደኛዉ መንፈስ ቅዱስንየተቀበለ ሰአት ሰዉ የሚናገረዉ ልሳን ማረጋገጫ ብለዉ የሚያስቡት እና ቀጥሎ ይሕን ያመነ ሰዉ 
በቀጣይነትሁልጊዜ ልሳን መናገርን የሚቀጥልበት ስጦታ የሚገኝ ይላሉ፡፡ ሆኖም ግን ልሳንመናገሩ የመንፈስ ቅዱስ መቀበል ማረጋገጫ ሆኖ አንዴ 
ከተናገርክበኃላ ዳግም ግን ላትናገር ትችላለህ ብለዉ ይናገራሉ፡፡ ዳግም መናገር ካልቻልክ እንዲያዉም እግዚአብሔር አልተናገረዉም እንዲህብሎ 
ለሚያስተምረዉም ቃሉ ላይ ለሚጨምረዉ ወየዉ፡፡ ነገር ግን በ1ኛ ቆሮንጦስ ላይ በዚህ ጉዳይ የተገለጸ ሰዎች ቸል ያሉትነገር አለ ዘመናዊ 
ፔንቴኮስታሎች በማይታወቅ ወይም በመላእክት ልሳን መናገር የመንፈስ ቅዱስ መቀበልን ማረጋገጥ እንችላለንይላሉ ከፈረሱ አስቀድሞ ተሳቢዉ ጋሪ 
አላቸዉ በሐዋርያት ስራ ምእራፍ 2 ላይ የማያምኑ ሰዎች እንኳን መስማትና መረዳት የሚችሉትልሳን ነበር የተናገሩት፡፡

አሁን እግዚአብሔር ዝም ሲል እኛም ዝም ማለቱ የተሻለ ነዉ፡፡ በተናገረበትጉዳይ ላይም መናገር ያለዉንም ብቻ ማለት የተሻለ ነዉ፡፡ 
ማረጋገጫዉን ነግሮናል በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቅን በኃላ የሚሆነዉነገር አስተማሪዉ መጥቶ ወደ እዉነት ሁሉ ይመራናል፡፡ ነገር ግን ያ አስተማሪ 
በዉስጥ ያለ ነዉ ከዉጭ የሚመጣ አስተማሪአይደለም በዉስጣችሁ መንፈሱ ከሌለ እዉነቱን መስማትም ሆነ በየቀኑ ባሉት ደቂቃዎች ሁሉ 
ሰምታችሁ መገለጡን ማግኘት አትችሉምበጳዉሎስ ዘመንም ማረጋገጫዉ ያ በዉስጣችን የሚኖረዉ መንፈስ ቅዱስ ነበር እነዛ በመንፈስ ቅዱስ 
የተሞሉ ሰዎች ቃሉን ሰምተዉይቀበሉታል በህይወትም ይኖሩታል፡፡ እነዛ መንፈስ ቅዱስ የሌላቸዉ ግን እንደ ስጋዊ ሰዉ የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት 
ወደ ሐጥያትይገባሉ፡፡

በየዘመናቱ (ሁሉም ዘመናት የመንፈስ ቅዱስ ዘመናት ናቸዉ ለእዉነተኛ አማኞች)እላችኃለሁ በየዘመናቱ ማረጋገጫዉ ተመሳሳይ ነዉ እነዛ 
መንፈሱ ያላቸዉ አስተማሪዉ ቃሉን ይሰማሉ ያ በዉስጣቸዉ ያለዉ መንፈስምቃሉን ወስዶ ያስተምራቸዋል(ይገልጥላቸዋል) እናም የመልእክተኛዉን 
መልእክት የሰሙ እና ወስደዉ የኖሩ ቡድኖች ናቸዉ፡፡

ወደ ኃላ ወደ ባለ ሐምሳዉ ቀን እና ወደ ቆርኖሊዮስ ቤት መንፈስ ቅዱስ የወረደበትንቀን ተመልሶ እነዛ ሁለቱ ተመሳሳይ የሆኑ ክንዉኖችን 
የመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማረጋገጫዎች አድርጎ ማስቀመጡ ትልቅ የሚፈትንነገር እንደሆነ አዉቃለሁ፡፡ ነገር ግን ሁለቱም ክስተቶች በሰሚዎቹ 
የሚረዱአቸዉ ነበሩ ይሄ ደግሞ ዘመናዊ ነን ከሚሉ የበአልፔንቴኮስታል ግራ መጋባት እጅግ የራቀ ነዉ እስካአሁን ድረስ ያቀረብናቸዉ ምክንያቶች 
ደግሞ ማረጋገጫዎች በቂ አይደሉም ካልንአንዳንድ ሰዎች ፈጽሞ ልሳን ተናግረዉ የማያዉቁ ነገር ግን ሌሎቹ ስምንቱም የጸጋ ስጦታዎች ማለትም 
እምነት፤ፈዉስ፤የጥበብ ቃል፤ የመንፈስ መለየት፤ የቃሉ እዉቀት፤ እምነት፤ ተአምራትን ጨምሮ የሚታይባቸዉን ስንመለከት ምን ልንል ነዉ 
እንዲያዉም እነዚህስጦታዎች ከዘጠኙ ስጦታዎች በጣም የመጨረሻ ከሆነዉ ልሳን መናገር የሚስቡ ናቸዉ ስለዚህ ከዚህ በፊት ልሳን ተናግረዉ 
የማያዉቁወይም የማይናገሩ ሰዎች ነገር ግን ልሳን ከሚናገሩ በላይ እነዚህን ታላላቅ ስጦታዎች ሲገለጥባቸዉ ስናይ ከመቼዉም ይልቅ እንዲህአይነቱን 
አስተምህሮት ማቃለል ይገባናል፡፡

ስለዚህ እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ያላለዉን ነገር ማለት የማንችል መሆኑን ማየትትችላላችሁ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስን ስራ እና 
የተባረከዉን ሰዉ መገለጫዎች ሲያስተምረን የእያንዳንዱን ዘመን እዉነትበዘመኑ ላለ እዉነተኛ ዘር ነዉ እናም መንፈስ ቅዱስ ከዛ ሰዉ ጋር ሆኖ 
ካለሆነ በቀር የጊዜዉን እዉነታ መቀበል እንደማይችልማወቅ እንችላለን ይሔ ትክክል ነዉ፡፡ እናም እነዚህ ዘመናት ምንም ነግር ቢያመጡ በርግጥም 
ይሔንኑ እዉነት ማዉጣት እና ማፍራትአለባቸዉ፡፡

አሁን ይሔን ርእሰ ጉዳይ ከመተዋችን በፊት በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለትከቃሉ አንጻር ምን ማለት እንደሆነ እራሴን ግልጽ ማድረግ 
እፈልጋለሁ እንደ እኔ ሀሳብ አይደለም እንደ እናንተም ሐሳብ አንጻርአይደለም “ጌታ እንዲህ ይላል” በሚለዉ ቃል ነዉ ካልሆነ ግን በሐሰት እየተመራን 
ነዉ ማለት ነዉ፡፡ አሜን፡፡

ለመጀመር ያክል በእኔስብሰባዎች ላይ ስብከቴን ስጨርስ የወንጌል አገልግሎቴን ወይም የመልእክት ትምህርቴን ስጨርስ ከህዝቡ መካከል 
ምላሽ ለማግኘትእጋብዛለሁ ወደ ፊት መጥተዉ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ እጠይቃለሁ ፔንቴኮስታል ወዳጆቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎቹን 
ዳግምስለተወለዱ በመንፈስ ቅዱስ እንዲጠመቁ የምጋብዛቸዉ እንደሆነ ያስባሉ እናም እነዛ በመንፈስ የተሞሉትን ከእነዛ ለግብዣዬ መልስ ከሰጡት 
ጋር አብረዉ እንዲሆኑ ሳደርግ ወደ ፊት እየተገፉ የመጡት ወደ እግዚአብሔር እንዲጠጉ እና ልሳንበመናገር እንዲያምኑ የማበረታታቸዉ 
ይመስላቸዋል ይሔ ትልቅ ግራ መጋባትን አስነስቷል ስለሆነም ምን ማለት እንደፈለኩልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ ለሐጥያተኞቹ ወደፊት መጥተዉ 
ዳግም እንዲወለዱ ማለትም ልክ ቤተክርስቲያን በባለሐምሳዉ ቀን ላይስትመሰረት እንደነበረዉ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዉ የክርስቶስ አካል ዉስጥ 
እንዲቀላቀሉ ማለቴ ነዉ በሌላ ቃል ደግሞ ከመንፈስመወለድ ማለት በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት ነዉ አንድ አይነት እና ተመሳሳይ ነዉ፡፡

አሁን ለትንሽ ደቂቃ ይሔግራ የሚያጋባ ሊሆን እንደሚችል አስተዉላለሁ ብዙ ሰዎች በባፕቲስት ቤተክርስቲያን አስተማሪ ሆኜ ተሹሜ 
እንደነበር ያዉቃሉ እናምበጽናት ሁሌም እንደምናገረዉ እናንተ ባፕቲስቶች መንፈስ ቅዱስን የምትቀበሉት ባመናችሁ ጊዜ ነዉ በማለታችሁ 
የጎደላችሁ ነገርአለ ባመንን ሰአት ሳይሆን“ ካመንን በኃላ” ነዉ፡፡

ሐዋርያትስራ 19:2-6

“ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ፦ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? አላቸው። እነርሱም፦ አልተቀበልንም 
መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንኳ አልሰማንም አሉት።
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እንኪያ በምን ተጠመቃችሁ? አላቸው። እነርሱም፦ በዮሐንስ ጥምቀት አሉት።

ጳውሎስም፦ ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት 
አጠመቀ አላቸው።

ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፤

ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም ተናገሩ።“

ይሄዉ እዚ ላይ ጳዉሎስ ጠየቃቸዉ “ያመናችሁ ሰአት ሳይሆን ካመናችሁ በኃላ” ብሎነዉ የጠየቃቸዉ እና እዚህ ላይ ትልቅ ልዩነት አለ 
የምንቀበለዉ ካመንን በኃላ ስለሆነ ኤፌሶን1፡13 ላይ በሐዋርያት ስራ 19ላይ የተከሰተዉ ነገር በተመሳሳይ መልኩ የሆነ ነዉ

“እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል፥ ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል፥ ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ፥ በተስፋው 
መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፤”

አሁን የእኔ ነጥብ እዚህ ላይነዉ ለብዙዎቹ ዘመናዊያኖች በመዳን እናምናለን ለሚሉትም “ዉሳኔ በመወሰን” ጉዳይ ላይ ክርስቶስን መቀበል 
ወይም ዳግም መወለድጉዳይ ላይ ክርስቶስን መቀበል መንፈሱን መቀበል ነዉ መንፈሱን መቀበል ደግሞ ዳግም መወለድ ነዉ፡፡ አሜን፡፡ እነዚህ 
መንጋዎችያምናሉ ያ መልካም ነዉ ነገር ግን እዚ ላይ ይቆማሉ መንፈስ ቅዱስን የምትቀበሉት ካመናችሁ በኃላ ነዉ በፊትም በዚሁ መልኩ ነበርወደ 
ፊትም እንዲሁ ነዉ፡፡ ለሰዎች የመጀመሪያዉ የተቀመጠዉ አቅጣጫ በጴጥሮስ በኩል እንዲህ በማለት ነዉ፡፡

“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።“

ይሄ ከጴጥሮስ መልስ የመጣዉ አቅጣጫ በባለሐምሳዉ ቀን ላይ ከተከሰተዉ ነገርጋር ተያይዞ የመጣ ነዉ የሆነዉ ነገር እግዚአብሔር በእዩኤል 
እንደተናገረዉ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ ያለዉትንቢት መፈጸሙ ነዉ ከዛ ቀን አስቀድም በማንም ላይ አልወረድም አልተሰጠም 
ነበር፡፡ ነገር ግን ይሔ የሚሆነዉ ነገር ንስሐበመግባት፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጠመቅ እና የመጡትን በመንፈስ ቅዱስ ለመሙላት 
የእግዚአብሔር ግዴታ ይሆናልጴጥሮስም ሆነ ሌሎቹ ሐዋርያቶች “ዳግሞ ተወለዱ እና ከዛም በመንፈስ ትሞላላችሁ” አላሉም፡፡

መንፈስ ቅዱስን ከመቀበልጋር ተያያዥነት ያለዉ ልምድ ይሔ ነዉ አሁን በጥንቃቄ አስተዉሉት በቀጣይም መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ላይ የወረደበት 
ጊዜ

ሐዋርያት ስራ 8:5-17,

“ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው።

ሕዝቡም የፊልጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውንም ምልክት ባዩ ጊዜ፥ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ።

ርኵሳን መናፍስት በታላቅ ድምፅ እየጮኹ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና፤ ብዙም ሽባዎችና አንካሶች ተፈወሱ፤

በዚያችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ።

ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን፦ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ፥ እየጠነቈለ የሰማርያንም ወገን እያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበረ።

ከታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ፦ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር።

ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቈላ ስላስገረማቸው ያደምጡት ነበር።

ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግሥትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ፥ ወንዶችም 
ሴቶችም ተጠመቁ።

ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ፤ ተጠምቆም ከፊልጶስ ጋር ይተባበር ነበር፤ የሚደረገውንም ምልክትና ታላቅ ተአምራት ባየ ጊዜ 
ተገረመ።

በኢየሩሳሌምም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስንና ዮሐንስን 
ሰደዱላቸው።

እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው፤

በጌታ በኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከእነርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገና አልወረደም ነበርና።

በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ።“

ቁጥር 12 ላይ ባለዉ ጥቅስ መሰረት ቃሉን አመኑ ከዛም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ነገር ግን ቁጥር 16 ላይ ይሄ ሁሉ ቢሆንም ግን 
መንፈስ ቅዱስን ገና አልተቀበሉም ነበር ከማመን እና በትክክል ከመጠመቅ በኃላ ብቻ ነበር መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉት ይሔም በሐዋርያት ስራ2፡
38-39 ላይ ጴጥሮስ ከተከተለዉ ንድፍ ጋር ፍጹም ተመሳሳይ ነዉ፡፡

በዚህ መሰረት ላይ የሚያደንቅ ብርሐን የሚሰጥ ሌላ ጥቅስ አለ
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ገላቲያ 3:13-14,

“በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎአልና ክርስቶስ ስለ እኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን፤

የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል፥ የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላቸው ዘንድ።“

አሁን በምንም አይነት መንገድ “የአብርሐም በረከት” ዳግም ዉልደት ሊሆን አይችልም እና“የመንፈስ ተስፋ” የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሁለት 
የተለያዩ ክስተቶች ናቸዉ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላልና “ኢየሱስ በመስቀልላይ ሞተ በሞቱ እና ትንሳኤዉም ምክንያት አይሁዶችን ትቶ የአብርሐም 
በረከት ወደ አህዛብ መጣ ይሄ የሆነዉም መንፈሱ ለአህዛብምመድረስ ይችል ዘንድ ነዉ፡፡”

ያልኩትን ነገር መረዳት ለተማሪዎች “ዳግም መወለድ እና ከዛ መንፈስ መሞላት”ጳዉሎስ በየትኛዉም ሰአት እንዲህ እንዳላለ ግልጽ 
ያደርግላቸዋል በራሳቸዉ ያካትቱታል የራሳቸዉንም ትርጉም ይጨምሩበታል፡፡ ነገርግን መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ኢየሱስ እንዲህ አላሉም፡፡

ተመልከቱ

ዮሐንስ7:37-39, በደንብ በመረዳ አንብቡት

“ከበዓሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ፦ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ።

በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ፥ የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ።

ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ፤ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም 
ነበርና።“

አሁን አማኞች በእምነት ወደ ኢየሱስ በመምጣታቸዉከእርሱ የሚፈስ የሕይወት ዉሃ ወንዝ እንደሚጠጡ በተለየ ሁኔታ ያሳያል ይሔም ነገር 
በባለሐምሳዉ ቀን ተከናዉናል፡፡ ይሔንበሐሳባችን ይዘን አሁን ዮሐንስ 4፡10 እና 14 እናነባለን

“ኢየሱስ መልሶ፦ የእግዚአብሔርንስጦታና፦ ውኃ አጠጪኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ፥ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ 
የሕይወትም ውኃ ይሰጥሽ ነበር አላት።

እኔ ከምሰጠው ውኃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም፥ እኔ የምሰጠው ውኃ በእርሱ ውስጥለዘላለም ሕይወት 
የሚፈልቅ የውኃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት“

ይሔዉ እራሱተመሳሳይ ዉሃ ተገለጸ ነገር ግን በዚህ ሰአት ወንዝ ተብሎ አልተጠራም የዉሀ ምንጭ ተብሎ ነዉ የተጠራዉ ሰዎችም 
የሚሳሳቱትእዚህ ላይ ነዉ ምንጭ እና ዉሃ ስለሚል በአንድ ቦታ ላይ በመንፈሱ በኩል የሚሰጥ ዘላለማዊ ህይወት እና በሌላ ቦታ ደግሞወንዝ(ታላቅ 
ሀይልን የሚጠቁም) ብሎ በሚጠራበት ጥንካሬን የሚሰጥ ሐይል መሆን አለበት አይደለም እንዴ አንድ እና ተመሳሳይነዉ፡፡ ህይወትን እና ሐይልን 
የሚሰጥ እንዲሁም በባለሐምሳዉ ቀን የመጣዉ መንፈሱ ነዉ፡፡

ይሄን አለመረዳት ምንድን ነዉ ያመጣዉ ምላሹ “ልማድ” ነዉ እየሄድን ያለነዉበዘልማድ እንጂ በቃሉ አይደለም የህይወት መስመር መለኪያ 
አድርገን እየሄድን ነዉ አንድ ቱምቢ መስመር ብቻ አለ አንድ መንገድያም ቃሉ ነዉ አሁን ይሔን በጥንቃቄ ተመልከቱ እና አግኙት ጴጥሮስ እንዲህ 
አለ “ንሰሐ ግቡ ሐጥያታችሁም ይሰረይላችሁ ዘንድበጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ከዛም የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትጠመቃላችሁ” ጳዉሎስም 
እንዲህ አለ “ከመናችሁ በኃላመንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?” እዚህ ላይ ነዉ የሁላችንም ችግር ሰዎች ከሐጥታቸዉ ንስሀ ይገባሉ በዉሃይጠመቃሉ 
ነገር ግን ቀጥለዉ መንፈስ ቅዱስን አይቀበሉም መንፈስን በመቀበል ታምናላችሁ፡፡

ኢየሱስን ማመን ወደ ትክክለኛዉ አቅጣጫመግቢያ ደረጃ ነዉ ያም ወደ መንፈስ ቅዱስ መግቢያ አቅጣጫ ነዉ ነገር ግን ሰዎች እዛ ላይ ብቻ 
ይቆማሉ፡፡ እስከ ዉሃ ጥምቀትብቻ ይሄዱና ይቆማሉ ያምኑና ከዛ ይቆማሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ደግም ስታምኑ መንፈስቅዱስን ተቀብላችኃል አይልም 
የሚለዉ “በደንብካመናችሁ በኃላ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?”ሰዎች ያምኑና እዛ ላይ ይቆማሉ ልክ ያመናችሁ ሰአት መንፈስ ቅዱስን አትቀበሉም 
ቀጥላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አያችሁት? ከፈንዳመንታሊስቶች ላይ ሚታየዉም ችግርይሄ ነዉ የባለሐምሳዉ ቀን ስለሚቀራቸዉ ሐይል 
የላቸዉም፡፡

ልክእንደ እስራኤል ልጆች ከግብጽ ከወጡ በኃላ እንደቆሙት እና ከተስፋዋ ምድር እንደቀሩት ፡፡ አሁን እነዚህ ከግብጽ ሲወጡ ወደ 
ሁለትሚሊዮኖች ይጠጋሉ ፡፡ በአንድ ላይ ተጉዘዋል የእግዚአብሔርን ተመሳሳይ ተአምራ አይተዋል ተመሳሳይ መናም ተካፍለዋል ከአለቱምዉሃ 
ጠጥተዋል ሁሉም በቀን ያንን ደመና እና በማታ የእሳት አምድ ተከትለዋል ነገር ግን የተስፋይቱ ምድርን የወረሱት ሁለቱ ብቻናቸዉ ወይም ሁለቱ 
ብቻ እዉነተኛ አማኞች ናቸዉ ትክክል ነዉ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይነገረናል የተቀሩት ሁሉምባለማመናቸዉ ምክንያት እንደሞቱ 
ባለማመናቸዉም የተነሳ መግባት አልቻሉም(እብራዊያን 3፡19)፡፡ ይሔም ስለሆነ ለመግባት ብቻስለዚህ ሌሎቹ እዉነተኛ አማኞች አልነበሩም 
ልዩነቱን ያመጣዉ ምንድን ነዉ ከቃሉ ጋር ብቻ መጣበቃቸዉ ነዉ በቃዴስ በርኒያየአስሩ ሰላዮች ልብ ሲወድቅ ኢያሱ እና ካሌብ ቃሉን ስለሚያምኑ 
አልተሸበሩም ነበር “ምድሪቱን ለመዉረስ ብቁ ነን”እንደሚወርሱት ያዉቁታል ምክንያቱም እግዚአብሔር “ ምድሪቱን ሰጥቻችኃለሁ” ብሎ 
ተናግራልና እነዛ ሁሉ እስራኤላዊያንየእግዚአብሔርን ሐይል እናመልካምነት እና ነጻ መዉጣት ከተመለከቱበኃላ ወደ እረፍታቸዉ ግን አልገቡም ያም 
የመንፈስ ቅዱስ ተምሳሌት ነዉ ስለዚህ አሁን ማየት ትችላላችሁ ሁሌም ቢሆን ጥቂቶች ብቻ ያምናሉ የእግዚአብሔርን መንፈስ ለመቀበል፡፡

መልካምይሄን ያህል እርቀን መጥተናል የበለጠ መሄድ እፈልጋለሁ ይሄን ሳደርግ ደግሞ ትንሽ የሚቀሰቅሱ ስሜቶችን እንደማስነሳ አዉቃለሁነገር 
ግን ያ ሐላፊነት የማልወስድበት ነገር ነዉ ሐላፊነቴ ለእግዚአብሔር እና ለቃሉ እንዲሁም እግዚአብሔር ለላከኝ ሕዝብነዉ፡፡ ለሰጠኝ ነገር ሁሉ 
ለመናገር ታማኝ መሆን ይገባኛል፡፡

ዮሐንስ 6፡37 እና 44 እንዲህ ይላል

“ አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፥ ወደ እኔም የሚመጣውንከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም፤



18የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

የላከኝአብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም፥ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ።“

ዮሐንስ1:12-13,

“ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ሥልጣንን ሰጣቸው፤

እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም።“

ኤፌሶን 1:4-5

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

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

አሁን የእግዚአብሔርን ሉአላዊነት ርእሰ ጉዳይ ላይከመግባታችን በፊት(ራሱን የቻለ መጽሐፍ ይወጣዋልና) ከእነዚህ ጥቅሶች ላይ ተነስቼ 
አንዳንድ ነጥቦችን ልጠቁማችሁ ኢየሡስክርስቶስ የራሱን ሙሽሪት ይመርጣል ዛሪ ላይ ወንዶች የራሳቸዉን ሙሽሪት እንደሚመርጡት ሁሉ የዛሪዋ 
ሙሽሪት ባል ይሆናት ዘንድበቀላሉ በራሳ አትወስንም በፍጹም ባልየዉ ነዉ ሙሽሪት ትሆነዉ ዘንድ አንዲትን ሴት የሚመርጠዉ እና የሚወስነዉ፡፡ 
(ዮሐንስ15፡16 “እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም”)አሁን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሙሽራይቱ አለምከመፈጠሩ አስቀድሞ 
የተመረጠች ናት ይሄ የሙሽራይቱ ምርጫም የራሱ የእግዚአብሔር አላማ ነዉ፡፡ ኤፌሶን 1:9.

እና ሮሜ9:11 እንዲህ ይላል

“ከሥራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር አሳብ ይጸና ዘንድ፥.”

በተለየ መልኩ ልታነቡት አትችሉም፡፡ የልቡሐሳብ ዘላለማዊ የሆነዉ የእግዚአብሔር አላማ እራሱ የመረጣትን ሙሽራይቱን መዉሰድ ነዉ ያም 
አላማ በዉስጡ ነዉ ዘላለማዊበመሆኑም አለም ከመፈጠሩ አስቀድሞ የተወሰነ ነዉ፡፡

አሁንበጥንቃቄ ተመልከቱት ከዋክብት ከመፈጠራቸዉ አስቀድሞ፤አምላክ እራሱ አምላክ ከመሆኑ አስቀድሞ (አምላክ ማለት የሚመለክ 
ነገርማለት ነዉ ያኔ የሚያመልከዉ ማንም አልነበረም ስለዚህ በዛ ጊዜ አምላክ የመሆን አቅም ብቻ ነበር በዉስጡ የነበረዉ) እናምይታወቅ የነበረዉ 
ዘላለማዊ የሆነ መንፈስ ተብሎ ነበር ሙሽራይቱ በሐሳቡ ዉስጥ ነበረች አዎ ነበረች፡፡ በሐሳቡ ዉስጥ ተቀምጣነበር እናስ እነዛ የእግዚአብሔር 
ሐሳቦች?ዘላለማዊ ናቸዉ አይደሉም እንዴ?

ዘላለማዊ የሆነዉ የእግዚአብሔር ሐሳብ! ልጠይቃችሁ እስኪ “የእግዚአብሔር ሐሳብ ዘላለማዊ ነዉ?” ይሄን መመልከት ከቻላችሁ ብዙ 
ነገሮችን መመልከት ትችላላችሁ እግዚአብሔር የማይቀያየር ነዉ በድርጊቱምበባህሪዉም ይሄን ጉዳይ በደንብ አጥንተን አረጋግጠናል፡፡ እግዚአብሔር 
አይቆጠርም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔርነቱ ሁሉን አዋቂነዉ፡፡ ሁሉን አዋቂ ከሆነ ደግሞ አሁን እየተማረ አይደለም ወይም ከእራሱ ጋር እየተማከረ 
አይደለም ወይም በነበረዉ እዉቀት ላይሌላ እየጨመረ አይደለም ካልሆነ ግን ሁሉን አወቅ ሊሆን አይችልም፡፡ አንዳንዴ ሊሆን ይችላል ብለን ልናስብ 
እንችላለን ነገር ግን ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም፡፡

እርሱ ሁሉንአዋቂ ነዉ፡፡ ስለምንም ነገር አድስ ሐሳብ ኖሮት አያዉቅም ምክንያቱም ሁልግዜም በዉስጡ ያሉት ሐሳቦች ሁሉ የሚኖረዉም 
ከጅማሪዉእስከ መጨረሻዉ እርሱ ያዉቀዋል ምክንያቱም እርሱ አምላክ ስለሆነ ስለሆነም የእግዚአብሔር ሐሳብ ዘላለማዊ ነዉ እዉነተኛም ነዉልክ 
ሰዉ እንደሚያስቀምጠዉ የመጀመሪያ ንድፍ አይነት አይደለምየሚሆኑ እና ዘላለማዊ የሆኑ ናቸዉ፡፡

ይሄ እንዴት እንደሚሰራ ተመልከቱ እግዚአብሔር ለአዳም የራሱ ሐሳብ ነበረዉ አዳምእንደ እርሱ ሐሳብ ገና አልተገለጸም ነበር መዝሙር 
139፡15-16 የዚህን ትንሽ ሐሳብ ይገልጻል

“እኔ በስውር በተሠራሁ ጊዜ፥ አካሌም በምድር ታች በተሠራ ጊዜ፥ አጥንቶቼ ከአንተ አልተሰወሩም።

ያልተሠራ አካሌን ዓይኖችህ አዩኝ፤ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍህ ተጻፉ።“

ይሔ እንደተናገርኩት ስለ አዳም አይደለም የተናገረዉበእግዚአብሔር ሐሳብ ዉስጥ እንዳለ ሐሳቡን እና እዉቀቱን ግን ይጠቁማችኃል እናም ያ 
ሐሳቡ ወደ ፊት የሚገለጽ ዘላለማዊ ነዉ፡፡ስለዚህ አዳም ከምድር አፈር ሲሰራ እና መንፈሳዊ ማንነቱ በእግዚአብሔር ሲፈጠር ከዛ በኃላ አዳም 
የተገለጠ የእግዚአብሔር ሐሳብሆነ፡፡ እናም እነዛ ዘላለማዊ የሆኑ ሐሳቦቹ አሁን ተገለጹ፡፡

ወደኃላ ብዙ መቶ አመታትን ብንሔድ ሙሴን እናገኘዋለን፤ ኤርሚያስን፤ መጥምቁ ዮሐንስን፤ እያንዳንዱ በእግዚአብሔር ጊዜ 
የተገለጡየእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳቦቹ ናቸዉ እናም ሎጎስ ወደ ሆነዉ ወደ ኢየሱስ እንመጣለን ፍጹም እና የተሟላ ሐሳቡ መገለጫ ሆነ፡፡ቃል 
ሆኖ ታወቀ የሆነዉ እንደዛ ነዉ ሁሌም የሚሆነዉ እንዲህ ነዉ

አሁንእንዲህ ይላል “አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በእርሱ(ኢየሱስ) በኩል መረጠን” ይሄ ማለት አለም ሳይፈጠር በፊት በእግዚአብሔርሀሳቡ 
ዉስጥ ነበርን ማት ነዉ፡፡ ለተመረጡት ይሄ ዘላለማዊ ጥራትን ይሰጠናል ከዛ ፈቀቅ ልንል አንችልም፡፡

እዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ላስገባ የእኛ የተፈጥሮ አወላለዳችን እንኳን በምርጫ ነዉ የሴቲቱ ማህጸን ብዙ ብዙእንቁላሎችን ያመርታል ነገር ግን 
በተመሳሳይ ሰአት አንድ ጊዜ የሚመጣዉ አንዱ እንቁላል ብቻ የሆነዉ ለምንድን ነዉ? ከዛም ከወንዱ የወንዴ ዘር ከሆኑት መካከል በአንድ ጊዜ 
ሁሉም እኩል ከእንቁላሉ ጋር የመቀላቀል እድል ቢኖራቸዉም አንዱ ብቻ ይቀላቀላል እና ሌሎቹ ይጠፋሉ ከዚ ሁሉ ነገሮችበስተጀርባ የላቀ እዉቀት 
በስተጀርባ አለ ማለት ነዉ፡፡ ካልሆነ ግን ህጻኑ ወንድ ወይም ሴት እንዲሆን ማን ይወስናል፤ ነጣ ያለወይም ቡኒ ጸጉር እንዲሆን፤ ነጭ ወይም ጥቁር 
አይን እንዲሆን የመሳሰሉትን ማን ይወስናል ይሄን በአይምሮአችሁ ይዛችሁ ስለ ኢያሱ እና ካሌብአስቡ

በዮሐንስ 6:49 ኢየሱስ እንዲህ አላለም



19የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

“አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም?”

ኢየሱስ እየተናገራቸዉ ላሉት ሰዎች ቤተሰቦቻቸዉአባቶቻቸዉ የነበሩት መሞታቸዉ አስፈላጊ ነበር፡፡ በተፈጥሮ የእግዚአብሔር ምርጦች 
የነበሩ ቢሆኑም እንካን ጠፉ ኢያሱ እና ካሌብግን መንፈሳዊ ናቸዉ፡፡

ነገር ግን ለመቀጠል እነዚህ የተመረጡት የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ በስጋ እናበጊዜያቸዉ መገለጫዎች ብቻ ሳይሆኑ በሌላ ስም 
ተጠርተዋል

ሮሜ 4:16.

“ስለዚህ ከሕግ ብቻ ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋው ቃል እንዲጸናእንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ 
በእምነት ነው፤ እርሱም፦ ለብዙ አሕዛብ አባት አደረግሁህ ተብሎ እንደ ተጻፈ፥ ለሙታን ሕይወት በሚሰጥ የሌለውንምእንዳለ 
አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው።”

ሮሜ9:7-13,

“ነገር ግን፦ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃል ተባለ።

ይህም፥ የተስፋ ቃል ልጆች ዘር ሆነው ይቆጠራሉ እንጂ እነዚህ የሥጋ ልጆች የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ማለት 
ነው።

ይህ፦ በዚህ ጊዜ እመጣለሁ ለሳራም ልጅ ይሆንላታል የሚል የተስፋ ቃል ነውና።

ይህ ብቻ አይደለም፥ ነገር ግን ርብቃ ደግሞ ከአንዱ ከአባታችን ከይስሐቅ በፀነሰች ጊዜ፥

ልጆቹ ገና ሳይወለዱ፥ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያደርጉ፥ ከጠሪው እንጂ ከሥራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር 
አሳብ ይጸና ዘንድ፥

ለእርስዋ፦ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት።

ያዕቆብን ወደድሁ ኤሳውን ግን ጠላሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው።“

ገላቲያ 3:16,

“ለአብርሃምና ለዘሩም የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚነገር፦ ለዘሮቹም አይልም፤ስለ አንድ እንደሚነገር ግን፦ 
ለዘርህም ይላል፥ እርሱም ክርስቶስ።.”

ገላቲያ 3:29,

“እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደተስፋውም ቃል ወራሾች ናችሁ።.”

ሮሜ 4፡16 ላይ እንደተገለጸዉ እግዚአብሔርየአብርሐም ዘር ለሆነ ሁሉ የተረጋገጠ ተስፋ ቃል እንደሰጠ እናገኛለን ጳዉሎስም “አብርሐም 
የሁሉ አባት” ብሎ በማስቀመጥሁሉንም አማኞች በዛ ስያሜ ዉስጥ አኖረዉ እናም ቀጥሎም ገለጻዉን ሳያጠበዉ ይቀጥልና በገላቲያ 3 ላይ ዘር(ነጠላ) 
የሚለዉንይለየዋል ከኢየሱስ ጋር “የዘር ልጆች” ብሎ ይቆጥረዋል የተስፋ ልጆች ተስፋ የሚለዉ ቃልን “ከመመረጥ” ጋር አያይዞ 
ወይም“የእግዚአብሔር ምርጦች” በማለት ይጨርሰዋል፡፡ እናም ይሄንኑ ነዉ እስካሁን ስንል የነበረዉ የንጉስ ዘር የሆኑ ሁሉ የእግዚአብሔርምርጦች 
ናቸዉ አስቀድመዉ የተወሰኑ ናቸዉ አስቀድመዉ በእግዚአብሔር የታወቁ በእግዚአብሔር አእምሮ ወይም ሐሳብ ዉስጥ የነበሩናቸዉ፡፡ግልጽ በሆነ 
በየትኛዉም ቋንቋ እዉነተኛዋ የክርስቶስሙሽሪት ለዘላለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ዉስጥ ያለች ናት ምንም እንኳን እያንዳንዱ በተወሰነላቸዉ ዘመን 
እስኪገለጹ ድረስ ቢቆዩምእያንዳንዱ አባል ሲገለጽ ይመጣና በአካሉ ዉስጥ የራሱን ቦታ ይይዛል ስለዚህ ይህች ሙሽራይቱ በቀጥታ የተነገረች 
የእግዚአብሔርቃል ዘር ሙሽሪት ነች፡፡ እናም በሴት የተሰየመች ብትሆንም “ የክርስቶስ አካል” ተብላም ተሰይማለች በእርሱ አስቀድማየተወሰነች 
ስለሆነም እንደዛ ተብላ መጠራቷ ትክክል ነዉ ከአንድ አይነት ምንጭ የመጣች ከእርሱ ጋር ዘላለማዊ የሆነች አሁንምእግዚአብሔርን በብዙ የአካሉ 
አባል ሆና የተገለጸች እንደ ጌታኢየሱስ ክርስቶስ፡፡

አሁን ቀጥሎ ወደ ድምዳሜ እየመጣን ነዉዘላለማዊ ሎጎስ የሆነዉ (አምላክ) በልጁ ተገለጠ በኢየሱስ አካል ዉስጥም ሙላተ መለኮት ነበረ 
እናም ያ ዘላለማዊ የሆነዉ በስጋየተገለጠዉ አባት ነዉ ከዛም ልጅ የሚል ስያሜን አገኘ እኛም እንኳን የእርሱ ዘላለማዊ ሐሳቦች የሆንን በተራችን 
የተነገረ የቃሉዘር አባሎች ሆንን በስጋ ተገለጥን እናም ያ ዘላለማዊ የሆነዉ ሐሳቡ በስጋ የተገለጡት የእግዚአብሔር ልጆች ተብለዉ ተጠሩ 
እኛምእንዲሁ ተብለን እንደተጠራን እኛ ዘር የሆንነዉ በዳግም ዉልደት አይደለም ዘሮች ስለነበርን መወለድ የሚችሉት የተመረጡት ብቻስለሆኑ 
ዳግም ተወለድን ፡፡ ዘር በመሆናችንም ምክንያት ነዉ የተቀሰቀስነዉ፡፡ ሊቀሰቀስ የሚችል ሌላ ዘር የለምና፡፡

በጥንቃቄ ይሄን በአይምሮአችሁ ያዙት አሁን ቀጣዩን ደረጃ ዉሰዱ መዋጀት ማለትዳግም መግዛት ማለት ነዉ መጀመሪያም ባለቤት ወደ 
ነበረዉ መመለስን የሚያመለክት ነዉ እግዚአብሔር በሞቱ የፈሰሰዉ ደም የራሱየሆኑትን ዳግም ገዛቸዉ የተነገረችዉን የቃል ዘር ሙሽሪቱን ገዛት 
“በጎቼ ድምጼን(ቃሌን) ይሰማሉ ይከተሉኛል” እናንተ ሁልጊዜምበጎቹ ነበራችሁ፡፡ ወደ በግነት የተቀየራችሁ አሳማ ወይም ዉሾች አልነበራችሁም ይሄ 
ለየትኛዉም አይነት ሕይወት የማይቻል ነገርነዉና የትኛዉም ዘር የራሱን ዘር ብቻ የሚተካ ስለሆነ የዘር ለዉጥ የለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ዉስጥ 
እንደነበርን ከዛም በስጋእንደተገለጽን የሆነ ቀን ይመጣል የግድ ድምጹን (ቃሉን) የምንሰማበት ያንን ድምጽ መስማታችን አባታችን እየጠራን 
ለመሆኑያረጋግጥልናል እናም የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን እናስተዉላለን ያ የጠፋዉ ልጅ እንደተናገረዉ ድምጹን ሰምተን እናለቅሳለን “ኦ፤አድነኝ 
አባቴ ሆይ አድነኝ ወደ አንተ እየተመለስኩ ነዉ” እንላለን፡፡

የእግዚአብሔር  ልጅ  ልጅ  መሆኑን  ሳያስተዉለዉ  ብዙ  እርቀት  ሊጓዝ  ይችላል፡፡  በርግጥም  ብዙክርስቲያኖች  ልክ  እንደዛ  ከዶሮዎች  ጋር
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ሲፈለፍል እንደነበረዉ ንስር አይነት ታሪክ ናቸዉ ንስሩ የእዉነተኛ አማኝ ተምሳሌትእንደሆነ ታዉቃላችሁ ደህና ገበሪዉ ከንስሮች ጎጆ እንቁላል 
ወስዶ ከዶሮዎች ጋር አስቀመጠዉ ከጊዜ ቆይታ በኃላ እንቁላሎቹሲፈለፈሉ ትንንሾቹ ዶሮዎች ከእናታቸዉ ዶሮ ጋር ተመችቷቸዋል ነገር ግን ትንሹ 
ንስር ምግብ ለማግኘት የፍግ መሪቱን መቧጨር እናመቆፈሩ ለምን እንዳስፈለገ አልገባዉም በራሱ ለመኖር ይፈልጋል ነገር ግን እየሆነ ስላለዉ ነገር 
ግራ ተጋብቷል ነገር ግን አንድቀን ከላይ ከሰማይ እንቁላሉን የጣለችዉ ያቺ እናት ንስር በሚገርም ፍጥነት ወደ ታች እየበረረች ድምጿን ከፍ አድርጋ 
እሱን ወደላይ በሮ እንዲገናኛት ጮኸት አሰማች ንስር ሲጮህ ሰምቶ አያቅም ነገር ግን ያን የመጀመሪያ ጩኸት ሲሰማ ወደ ላይ መሔድእንዳለበት 
ዉስጡን አንዳች ነገር ቀስቅሶታል ለመሞከር ግን ፈራ በድጋሚ ያቺ እናት ድምጿን ከፍ አድርጋ ንፋሱን ሰንጥቆ ወደላይ እንዲመጣ አሰማች 
መፍራቱንም ለማሳወቅ መልሶ ጮኸ አሁንም በድጋሚ ጮሃ ጠራችዉ በመጨረሻም ክንፎቹን መታ መታ አድርጎእራሱን ወደ አየሩ ሰንጥቆ ወደ 
ሰማያዊዉ ሰማይ በረረ፡፡ አያችሁ እርሱ እኮ ሁልጊዜም ንስር ነበር ለትንሽ ጊዜያት እንደ ጫጩትተመላለሰ ነገር ግን እርካታ አልነበረዉም 
በስተመጨረሻ የታላቋን የንስርን ድምጽ ጥሪ ሲሰማ ወደ እራሱ ትክክለኛ ስፍራ ተመለሰእናም አንድ እዉነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ በቃሉ 
አማካኝነት የሚጮኀዉን የመንፈሱን ድምጽ ሲሰማ እሱም ማንነቱን ያስተዉላል እናምታላቁ ንስር ወደ ሆነዉ ነብይ ይሮጥና ሰማያዊ በሆነዉ ስፍራ 
ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለዘላለም ይቀመጣል፡፡

አሁን በመንፈስ ቅዱስ የምንጠመቅበት የደስታ በዓል መጥታል፡፡

ገላቲያ4:4-7,

“ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከ፤

እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ፥ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ።

ልጆችም ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ።

ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም፤ ልጅም ከሆንህ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ።“

ይሔዉ እዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀልላይ ሞተና ሞትን ድል አድርጎ ወጣ የመበዤትን ስራ ፈጸመዉ (ወደ መጀመሪያዉ ባለቤት 
መለሰን በመግዛት ወይም ዋጋ በመክፈል)እናም እኛን ልጅ አድርጎ አስቀመጠን የሞተዉ እኛን ልጅ ለማድረግ አልነበረም ቀድሞዉንም እኛ የእርሱ 
ልጆች ነበርን ነገር ግንእኛ በአለም ዉስጥ፤በስጋ ሆነን እንደ ልጅ መቆጠር ስላልቻልን ዳግም ወደ ልጅነት መለሰን በዲያብሎስ ታስረን ነበር 
እንደዛምቢሆንም ግን ልጆቹ ነበርን እናም ይሄን አድምጡ “ልጆች በመሆሆናችሁ ምክንያት እግዚአብሔር አባ አባት ብላችሁ የምትጮሁበትንየልጁን 
መንፈስ ላከላችሁ፡፡” በማን ላይ ነበር በባለሐምሳዉ ቀንላይ መንፈሱ የወረደዉ ቃሉን ሲሰሙ በነበሩ ልጆቹ ላይ ነዉ፡፡

በመንፈስቅዱስ መጠመቅ ማለት ምን ማለት ነዉ? በመንፈሱ እናንተን ወደ አካሉ ማጥመቅ ማለት ነዉ አዲስ ዉልደት ነዉ፡፡እናንተ ንስሀ 
ከገባችሁ በኃላ(ቃሉን ሰምታችሁ) እና ለበጎ ህሊና ለእግዚአብሔር ምላሽ ለመስጠት በዉሃ ስትጠመቁ በእናንተ ላይየሚመጣ እና የሚሞላችሁ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ነዉ፡፡

የሙላተ መለኮትን አንድነት ሁሉም የሚያምን ከሆነ ያስቀመጥነዉ ነገር ሁሉምለመረዳት ይቀለዋል፡፡ በሙላተ መለኮት ዉስጥ አንድ ብቻ እንጂ 
ሶስት አካላቶች የሉምና ስለሆነም ዳግም የዳንነዉ በመጣዉየኢየሱስ መንፈስ ህይወት አይደለም ከዛም ቀጥሎ ሐይልን ለመስጠት መንፈስ ቅዱስ ወደ 
እኛ አልመጣም ያ እዉነት ከሆነ ለምንድንነዉ ሙሉ መዳናችንን ባለማክበር አብ በህይወታችን ክፍል እንዳይኖረዉ የምናደርገዉ፡፡ መዳን ከጌታ ብቻ 
ካሆነ እና ሶስት ጌቶችካሉ ስለዚ እሱ (አብ) በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳች ነገር ማድረግ አለበት ማለት ነዉ ነገር ግን ይሄን ጉዳይ ኢየሱስ በርግጥ እሱእና 
እሱ ብቻ አምላክ መሆኑን ግልጽ አድርጎታል እሱ እና እሱ ብቻ ወደ አማኞች ህይወት ዉስጥ የሚመጣዉ ነዉ፡፡ዮሐንስ 14፡16 አብ ሌላ አጽናኝ 
ይልክላችኃልይላል ነገር ግን ቁጥር17 ላይ እሱ(ኢየሱስ) ከእነሱ ጋር እንደሚኖር ቀጥሎም በዉስጣቸዉ እንደሚሆን ተናግሯል፡፡

ቁጥር18 ላይ ወደ እነሱ እንደሚመጣ አሳዉቃል

ቁጥር23 ላይ ለደቀመዛሙርቶቹ እንዲህ ብሎ ነገራቸዉ “እኛ (አብእና ልጅ) ወደ እርሱ እንመጣለን” ይሄም አባት፤ልጅ፤መንፈስ ቅዱስ በአንድ 
ጊዜ የሚመጣዉ ሙላተ መለኮትን የያዘዉ አንዱ አካልብቻ ስለሆነ ይሔም ክስተት በባለሐምሳዉ ቀን ሆኗል የሁለት መንፈስ መምጣት አልነበረም 
አንድ ብቻ ነዉ ችግሩ ሰዎች ትክክለኛዉንእዉነታ አያዉቁም ዝምብለዉ ብቻ በኢየሱስ ያምናሉ ነገር ግን መንፈሱን ለመቀበል አይሔዱም

ይሔንን ርእስ ከማጠናቀቄ በፊት በአይምሮአችሁ ዉስጥ የሚነሳ ጥያቄ እንዳለአዉቃለሁ አስቀድመዉ የኖሩ ነፍሳቶች አሉ ብለዉ በሚያምኑ 
የሞርሞን ሐይማኖት አስተምህሮት ሆነም ሰዉ ከሞተ በኃላ በሌላ አካልወይም መልክ ይመጣል ብሎ በሚያስተምር አስተምህሮት አላምንም 
ታምናለህ ወይ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ተጠንቀቁ እና በደንብ እዩት አስቀድሞለዘላለም ከእግዚአብሔር የተወሰነዉ አካሉ አይደለም ቃሉ ወይም ዘሩ 
ነዉ፡፡ ያ ነዉ፡፡ ወደ ኃላ ስንመለስ ዘላለማዊ የሆነዉአምላክ ዘላለማዊ በሆነዉ ሐሳቡ አስቦ ወሰነ

“ያእቆብን ወደድኩ ዔሳዉን ግን ጠላሁ በማለት (ሮሜ9፡13)

እና ሁለቱም አልተወለዱም መልካምም ሆነ ክፉ ነገርአላደረጉም ነበር“ አያችሁ ሐሳቡ ነዉ ያ ያሰበዉ ሐሳብምይገለጻል እናም እግዚአብሔር 
ያእቆብን መልሶ ገዛዉ ምክንያቱም ያእቆብ ብቻ ዘር ስለነበር ያእቆብ ብቻዉን ዘር ነበር ለዛም ነዉየብኩርናን መብት እና ኪዳን ክብር የሰጠዉ እናንተ 
እዉነተኛ ዘር ከሆናችሁ ያንን ቃል ትሰማላችሁ መንፈሱም ወደ ክርስቶስ አካልያጠምቃችኃል ይሞላችኃል ሐይልን ያስታጥቃችኃል እናም ለዘመናችሁ 
ለጊዜያችሁ የተላከዉን ቃል ትቀበላላችሁ፡፡ እዉነተኛ ማረጋገጫቃሉ በተገለጠ ሰዓት ምን ያህል ለእናንተ በድጋሚ ግልጽ እንደሚሆን አያችሁ? 
አስተዉሉ ኢየሱስ የንጉስ ዘር ነዉ በሰዉ አካል ዉስጥ ኖረ መንፈሱ እንዲህብሎጠራዉ(የሐሳቡ ቃል መገለጫ) ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሔደ በዉሐ 
ተጠመቀ ቃሉን በመታዘዙ መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ መጣ እናድምጹ እንዲህ አለ ”የምወደዉ ልጄ ይህ ነዉ እሱን ስሙት“ ድምጹ ”ይሄ የምወደዉ 
ልጅ ሆነ“ አላለም መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ የልጅነት ቦታን እንደሚይዝ ጠቆመ (ይሄምተመሳሳይ ንድፍ በባለሀምሳ ቀን እና ከዛ በኃላ ተገለጠ) ሐይልን 
በመግለጥ ለዘመናቱም የእግዚአብሔርን መገለጥ ሰጠ፡፡

እንግዲህ እስካሁን ድረስ በተከታታይ ለአንድአማኝ በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ማረጋገጫዉ በሚኖርበት ዘመን የተገለጸዉን ቃል መቀበሉ 
ነዉ ብለናል፡፡ ይሔንን የበለጠ ግልጽላድርግላችሁ፡፡
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ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
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21የሰምርኔስ ቤተክርስቲያን ዘመን

በራእይ ምእራፍ 2 እና 3 ላይ የተገለጹት ሰባቱ ዘመናት የሚከናወኑት ሁሉምየአህዛብ ሙላት እስኪፈጸም ነዉ ወይም እግዚአብሔር ከአህዛብ 
ጋ ር  የ ጀ መ ረ ዉ ን  የ መ ዳ ን  ስ ራ  እ ስ ኪ ፈ ጽ ም  ድ ረ ስ  ነ ዉ  በ እ ያ ን ዳ ን ዱ ዘ መ ን  መ ል እ ክ ቱ ን  ሲ ጀ ም ር  እ ና  ሲ ጨ ር ስ 
(ወደኤፌሶን፤ሰምርኔስ፤ጴርጋሞስ፤ቲያጥራን፤ሰርዴስ፤ፊላደልፊያ፤ሎዶቂያ)መላእክ እንዲህ ብለህ ጻፍ በማለት ነዉ እርሱ እንዲህ ይላል እነዚህን 
ነገሮች ጻፍ …የመሳሰሉትን ጆሮ ያለዉእሱ(ነጠላ) መንፈስ ለአብያተክርስቲያን የሚለዉን ይስማ “አስተዉሉ እዚህ ላይ ኢየሱስ(በመንፈሱ) ለየዘመናቱ 
እየተናገረ ያለዉ ለዛዘመን ከተናገረዉ ቃል ጋር ተያይዞ ለአንድ ግለሰብ ነዉ፡፡ አንድ መልእክተኛ ብቻ ለእያንዳንዱ ዘመን መንፈስ የሚለዉን 
ይቀበላልእናም ያ አንዱ መልእክተኛ ብቻ ለእዉነተኛዋ ቤተክርስቲያ መልእክተኛ ይናል፡፡ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ሆኖ መገለጥንከእግዚአብሔር 
በመቀበል ለሁለቱም የእዉነተኛ እና ሐሰተኛ ቤተክርስቲያ ይናገራል፡፡ከዛም ለሁሉም መልእክቱ ይሰራጫልነገር ግን ምንም እንኳን መልእክቱ 
ለሁሉምቢዳረስም ያ መልእክት ተቀባይነትን የሚያገኘዉ ግን በተወሰኑ ህብረቶች ብቻ ነዉ የእነዛ ህብረቶች እያንዳንዱ ግለሰብበመልእክተኛዉ 
አማካኝነት መንፈስ የሚናገረዉን ነገር መቀበል ይችላል እነዚህም የሚሰሙት የየራሳቸዉን የግል መገለጥ ወይምየቡድን መገለጥ አይኖራቸዉም ነገር 
ግን እያንዳንዱ ግለሰብ የሚሰማዉና የሚቀበለዉ ያ መልእክተኛ ከእግዚአብሔር የተቀበለዉን ብቻነዉ፡፡

አሁንእንግዳ ነገር አድርጋችሁ አታስቡት ይሄ እራሱ ጳዉሎስ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ያስቀመጠዉ ንድፍ ነዉ፡፡ በሌሎች 
ሐዋርያቶችምየአሕዛብ ነብይ መልእክተኛ መሆኑ እንደተረጋገጠለት ጳዉሎስ ብቻ ለዘመኑ ሙሉ መገለጥ ነበረዉ ለምሳሌ ያህል ጳዉሎስ ወደ 
እስያመሔድ የፈለገ ሰአት እግዚአብሔር ከለከለዉ ምክንያም በጎቹ( ልጆቹ) በመቄዶንያ ስለነበሩ እናም እነሱ(መቄዶንያኖች) በጳዉሎስበኩል 
መንፈሱ የሚለዉን ነገር ይሰማሉና ነገር ግን በእስያ ያሉት አይሰሙም ነበር፡፡

በየዘመናቱ ተመሳሳይ ንድፍ ይኖረናል ለዛም ነዉ በሆነ አካባቢ በሚኖሩከእግዚአብሔር በተላኩ መልእክተኞች በኩል ብርሀኑ የሚበራዉ 
ከዛም ከመልእከተኛዉ ቀጥሎ በታማኝነት ሲማሩ ወደ ነበሩ ሁሉ ብርሀኑይዳረሳል፡፡ በርግጥ ወጣ የሚሉ ሰዎች ምንያህል መልእክተኛዉ የተናገረዉን 
ብቻ መናገር አስፈላጊ እንደሆነ አይማሩም(አስታዉሱጳዉሎስ እርሱ የተናገረዉን ብቻ እንዲናገሩ በማለት ሰዎችን አስጠንቅቋል 1ኛ ቆሮንጦስ 14፡37 
“ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች የጻፍሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደ ሆነች ይወቅ፤

ማንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ። ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን? ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሶአልን?“ ) እዚህ ላይ 
ቢጨምሩ ወይም ከዚህ ላይ ቢቀንሱ በቀጣይነት መልእክቱ ንጹህ አይሆንም ከዛም መነቃቃቱ ይሞታል፡፡ መንፈሱ የሚናገረዉን አንድን ድምጽ 
ስንሰማ ምን ያህል ጠንቃቃ መሆን አለብን ያም የእግዚአብሔር ቃል ነዉ፡፡ ጳዉሎስ እሱ ያለዉን ብቻ እንዲናገሩ አስጠነቀቃቸዉ በተመሳሳይ መልኩ 
ጴጥሮስም እንዳስጠነቀቀዉ፡፡ እሱ (ጳዉሎስ እራሱ እንኳን) ቢሆን በመገለጥ ከተቀበለዉ ቃል ላይ አንዲት ቃልም መቀየር እንደማይችል 
አስጠነቀቃቸዉ ፡፡ ኦ፡ በመልእክተኞቹ በኩል የሚላከዉን የእግዚአብሔርን መልእክት መስማት እና የተናገሩትን ብቻ መናገር እንዴት አስፈላጊ ነገር 
ነዉ፡፡

አሁንእያያችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ በርግጥም እኔ ከፈንዳመንታሊስቶችም ሆነ ከፔንቴኮስታሎች ጋር የማልቆመዉ ለምንእንደሆነ 
ይገባችኃል፡፡ ጌታ በገለጠዉ መንገድ ብቻ ለቃሉ እቆማለሁ ሁሉንም ነገር አልሸፈንኩትም ያ እራሱን የቻለ መጽሐፍ ይወስዳል ነገር ግን በጌታ 
እርዳታ እናንተ ነጥቡን መረዳትእና የመጽሐፍ ቅዱስን ሰም እና ወርቅ ማወቅ እንድትችሉ ብዙ ስብከቶችን እና ቅጂዎችን ፤ መልእክቶችን 
ታገኛላችሁ፡፡

“መንፈስለእያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ዘመን የሚለዉን ጆሮ ያለዉ ይስማ” በየዘመናቱ ተመሳሳይ ጩኀት ነዉ መንፈስ የሚለዉን 
መስማትክርስቲያኖች ከሆናችሁ መንፈሱ ወደእሚያስተምረዉ መመለስ አለባችሁ ይሄ የዘመኑ ቃል ነዉ፡፡ ለእያንዳንዱ ዘመናት 
የሚላከዉመልእክተኛ ያንኑ ቃል ይሰብካል ትኩስ እና እዉነተኛ መነቃቃት የሆነዉ በዘመናቸዉ ሰዎች ወደ ቃሉ ስለተመለሱ ነዉ የሁሉምዘመናት 
ጩኃት ግሳጼ ነዉ “የእግዚአብሔርን ቃል ትታችኃል ንስሐ ግቡ እናም ወደ ቃሉ ተመለሱ” ከመጀመሪያዉ የመጽሐፍ(ዘፍጥረት)አንስቶ እስከ 
መጨረሻዉ (የራእይ) መጽሐፍ እግዚአብሔር የማይደሰትበት ምክንያት አንድ ነበር ቃሉን መተዉ እና መድሐኒቱም አንድብቻ ነዉ እሱም ወደ ቃሉ 
መመለስ፡፡

በኤፌሶንቤተክርስቲያን ዘመን እናም በሁሉም ዘመናት ይሄ ነገር እዉነት እንደሆነ እንመለከታለን፡፡ በመጨረሻዉ ዘመንም ማለትም 
በእኛዉዘመን የቃሉን ሙሉ በሙሉ መጥፋት እናያለን ይሄ ሐይማኖትን መተዉ በታላቁ መከራ ይጠናቀቃል፡፡ እዉነተኛ ዘር ከሆናችሁ 
በእዉነትበመንፈስቅዱስ ከተሞላችሁ ከሚያስፈልጋችሁ ምግብ በላይ ቃሉን ታከብሩት ነበረ እናም ከእያንዳንዱ ከእግዚአብሔር አንደበትበሚወጣዉ 
ቃልመኖርን ትቀጥላላችሁ፡፡ ዛሬ ላይ ከቃሉ ዉስጥ መንፈሱ የሚለንን ነገር መስማት እንድንችል ይሄ የእኔ ከልብ የሆነጸሎቴ ነዉ


