
መገለጥ

የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን

ምእራፍአምስት

የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

ራእይ2:12-17

“በጴርጋሞንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ 
ይላል፦

የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፤ ስሜንም ትጠብቃለህ፥ ሰይጣንም በሚኖርበት፥ በእናንተ ዘንድ 
የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድህም።

ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ 
የበልዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከአንተ ጋር ስላሉ፥ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ።

እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር ደግሞ አሉ።

እንግዲህ ንስሐ ግባ፤ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፥ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸዋለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሣው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ፥ ነጭ ድንጋይንም 
እሰጠዋለሁ፥ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፎአል።“

ጴርጋሞን

ጴርጋሞን (የጥንት ስም) ሚሲያ በተባለ ስፍራ በሶስት ወንዞች የዉሃ መንገድ ያላትበአንደኛዉም አማካኝነት ከባህር ጋር የሚያገናኛት ሆና 
የተቋቋመች ናት፡፡ በኢስያ ታዋቂ የነበረች ከተማ ናት ከአሌክሳንድሪያቀጥሎ በባህል ቤተመጻህፍትነት የምትታወቅ ነች ሆኖም ግን በቤተመቅደስ 
ዉስጥም በሕይወት ያለ እባብ እየተቀለበ በማምለክየሚታወቁ ኤስኩላፐስ የሚባሉ ሕይወት ያለዉን እባብ አምላኪዎች እንዲያመልኩ በነጻነት 
የተፈቅደላቸዉ ታላቅ የሐጥያት ከተማነበረች፡፡ በዚች ያማረች ከተማ ዉስጥ የመስኖ ጉድጋድ ያላት፤ የህዝብ መንሸራሸሪያ የሆነች እና መናፈሻ 
ስፍራዎች ያሉባት ከተማዉስጥ ይኖሩ የነበሩ በከተማዋ ዉበት ያልተሞኙ እና የሴይጣናዊ አምልኮ ዉስጥ ያልተሳተፉ ጥቂት አማኞች ብቻ ነበሩ፡፡

ዘመኑ

የጴርጋሞን ዘመን ለሶስት መቶ አመታት የቆየ ነዉ ከ312 እስከ 606 ዓ.ም

መልእክተኛዉ

ለእያንዳንዱ ዘመን መልእክተኛዉን የመምረጫ እግዚአብሔር የሰጠንን መመሪያ በመከተል ያም አገልግሎቱ የመጀመሪያዉዘመን መልእክተኛ 
ከነበረዉ ከጳዉሎስ ጋር ተቀራራቢነት ያለዉ ያለምንም ማመንታት የጴርጋሞን መልእክተኛ ማርቲን ነዉ ብለንመናገር እንችላለን ማርቲን በሀንጋሪ 
ዉስጥ በ315 ዓ.ም የተወለደ ቢሆንም የህይወቱ ስራ የነበረዉ ግን ጳጳስ ሆኖ ሲያገለግልበነበረበት በፈረንሳይ ዉስጥ ነዉ በ399 ዓ.ም ሞተ ይሔ ታላቁ 
ቁዱሳን የአየርላንዳዊዉ ቅዱስ ፓትሪክ ድንቅ ክርስቲያን አጎቱ ነበር

ማርቲን በዉትድርና ስራ ሙያ ተሰማርቶ በነበረበት ጊዜ ነበር ወደ ክርስትና የተቀየረዉ በዚሁ ሙያ ዉስጥም ተሰማርቶባለበት ሰዓት ነበር 
አስደናቂ የሆነ ተአምር የተከሰተዉ አንድ ለማኝ ማርቲን ተሰማርቶ በነበረበት ከተማ ዉስጥ በመንገድ ላይታሞ ተኝቶ ሳለ የክረምቱ ቅዝቃዜ ደሃ 
በመሆኑ ምክንያት ከአቅሙ በላይ ነበር እናም ማርቲን እስኪመጣ ድረስ ለሚያስፈልገዉ ነገርማንም ትኩረት የሰጠዉ አልነበረም ይሄንን በመጥፎ 
ችግር ዉስጥ የነበረዉን ደሃ ሰዉ ማርቲን ሲመለከተዉ ሌላ ተጨማሪ ልብስባይዝም ከላይ ለብሶ የነበረዉን ካባ አዉልቆ በሰይፉ ለሁለት ቆርጦ 
እየቀዘቀዘዉ በነበረዉ ደሃ ሰዉ ላይ አለበሰዉ በጊዜዉማድረግ የቻለዉን ነገር አደረገለት፡፡ በዛዉ ምሽትም ጌታ ኢየሱስ በራእይ ተገናኘዉና ልክ እንደ 
ለማኝ ቆሞ ግማሹን የማርቲንንልብስ በመልበስ እንዲህ ብሎ ተናገረዉ “ማርቲን የተያዘ ሰዉ ቢሆንም እንኳን ይሔን ልብስ አለበሰኝ” ከዛች ደቂቃ 
ጀምሮ ማርቲንበሙሉ ልቡ ጌታን ማገልገል ጀመረ ህይወቱም የእግዚአብሔር ተአምራቶች መገለጫ ሆነ

የዉትድርና ስራዉንም ከለቀቀ በኃላ የቤተክርስቲያንመሪ በሆነበት ጊዜያት ሁልጊዜ የጣኦት አምላኪዎችን እንደ ወታደር ይቃወም ነበር 
ጉድጋዶችን ቆፍሮ የጣኦት አምላኪዎችን ምስሎችእና መሰዊያዎች ሰባብሮ ይጥላል በስራዉም ምክንያት ጣኦት አምላኪዎቹ ሲቃወሙት ልክ እንደ 
ኤልያስ የሀሰተኛ የበአል ነብያቶችንእንደተቋቋማቸዉ እሱም ተቋቋማቸዉ፡፡ ከዛፉ ጎን አያይዞ ያቀርባል ወይም ይሰዋል በሚቆረጥበት ጊዜ 
እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባበስተቀር ዛፉ ይወድቃል ከተራራ አጠገብ እያደገ ባለ ዛፍ ጋር አያይዘዉ እነዛ አረመኔዎች አስረዉት ነበር በርግጥም 
የተፈጥሮስበት ዛፉ እንዲወድቅ አድርጎ እሱን ሊገጨዉ ሊመታዉ ይችል ነበር ነገር ግን ልክ ዛፉ መዉደቅ ሲጀምር እግዚአብሔር የተፈጥሮን 
የስበትህግ በማስቀረት እዛዉ ዛፉ አየር ላይ እንዲቆም አደረገዉ ነገር ግን ዛፉ በሚወድቅበት ጊዜ በአብዛኛዎቹ አረመኔዎች ላይወድቆባቸዋል፡፡

የታሪክ አዋቂዎችም በትንሹ ሶስት የተለያዩክስተቶች ላይ በእምነት በኢየሱስ ስም የሞቱ ሰዎችን ማስነሳት መቻሉን ይመሰክራሉ፡፡ በአንደ ኛዉ 
ጊዜ ላይ ልክ እንደ ኤልያስ ሞቶየነበረዉን ህጻን በልጁ ላይ ራሱን ዘርግቶ ጸልዮለት ተነስቶ ጤነኛ ሆናል፡፡ በሌላ ጊዜ ደግሞ ታላቅ ስደት በነበረበት 
ሰአትላይ ወደ ሞት እየሔደ የነበረን ወንድም ተሸክሞ ለማድረስ ለእርዳታ ተጠርቶ በደረሰ ሰአት ያ ደሀዉ ሰዎ መቶ በዛፍ ላይአንጠልጥለዉት ነበር 
አካሉ ሁሉ ህይወት አልባ ሆኖ የአይኖች ሽፋሽፍትም ተከድነዉ ነበር፡፡ ነገር ግን ማርቲን አወረደዉናሲጸልይለት ሰዉየዉ ወደ ህይወት ዘርቶ ወደ 
ቤተሰቦቹ ተመለሰ፡፡

ማርቲን የትኛዉንም አይነት ጠላት ፈርቶአያዉቅም እርሱ በግሉ የብዙ በመንፈስ የተሞሉ ቅዱሳንን ደም በማፍሰስ የሚታወቀዉን ክፉ  ንጉሰ



2የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

ነገስት በአካል ሔዶተጋፍጦታል፡፡ ንጉሰ ነገስቱ ለታዳሚዎች እንዲገቡ አይፈቅድላቸዉም ስለዚህ ማርቲን የዛ ንጉሰ ነገስት ወዳጅ የነበረዉን 
የሮምዋና ጳጳስ የሆነዉን ዳማሰስ ለማየት ሔደ ነገር ግን ያ ጳጳስ መደበኛ የሐሰተኛዋ ክርስቲያን ግንድ ሊያማልድለት ሊያገናኘዉአልቻለም፡፡ 
ማርቲንም ወደ ቤተመንግስቱ ተመለሰ ሲደርስ ግን በሩ ተዘግቷል ወደ ዉስጥ እንዲገባም አይፈቀድለትም እናም በጌታፊት ተደፍቶ ወደ ቤተመንግስቱ 
ዉስጥ መግባት እንዲችል ጸለየወዲያዉኑም “ተነስ” የሚል ድምጽ ሰማ ልክ ሲነሳም የተዘጋዉ በር በራሱ ሲከፈት ተመለከተ ከዛም ወደ ችሎቱ ዉስጥ 
ዘልቆ ገባ ያግትር የነበረዉ መሬ ግን ራሱን አዙሮ ሊያናግረዉ አልቻለም ማርቲንም በድጋሜ ጸለየ ድንገትም ሳይታሰብ ከተቀመጠበት ዙፋን ስርእሳት 
ተነስቶ መቀጣጠል ጀመረ ደስተኛ ያልነበረዉም ንጉሰነገስት በፍጥነት ቦታዉን ለቀቀ፡፡ በርግጥም ጌታ ትእቢተኞችን ያዋርዳልራሳቸዉን ያዋረዱትንም 
ከፍ ያደረጋል፡፡

ጌታንለማገልገል በነበረዉ የጋለ ስሜት ዲያብሎስም በሐይል ይነሳል የእዉነት ጠላቶች ደግሞ ማርቲን ይገደል ዘንድ ገዳዮችን ቀጠሩ ወደቤቱ 
መጥተዉ ዘረፉት ልክ ሊገድሉት ሲሉ ራሱን አቁሞ ጉሮሮዉን ወደ ሰይፍ ዉስጥ ከተተ ወደ ፊት ዘለዉ ሊገቡ ሲሉ ድንገትየእግዚአብሔር ሐይል 
ከቤቱ ወደ ኃላ ገፋቸዉ እናም በዛ በተቀደሰዉና በሚያስፈራ ሁኔታ እጃቸዉን ተማርከዉ በጉልበታቸዉ ተደፉህይወቱን ለመግደል ላደረጉት 
ሙከራም ይቅርታን ጠየቁ፡፡

ብዙ ጊዜ ሰዎች በምልከት እና ድንቅ ጌታሲጠቀምባቸዉ በኩራት ይነሳሉ ማርቲን ግን እንዲህ አልነበረም ትሁት የሆነ የእግዚአብሔር አገልጋይ 
ሆኖ ነዉ የቀረዉ አንድ ምሽትላይ ወደ መድረኩ ለመቅርብ ሲዘጋጅ አንድ የኔቢጤ ወደ እርሱ ተጠግቶ ልብስ እንዲሰጠዉ ጠየቀዉ እናም ወደ ዋናዉ 
ዲያቆንእንዲሔድና ከእሱ እንዲቀበል ማርቲን ለለማኙ ነገረዉ ለማኙም ወደ ዲያቆኑ ሔዶ ሲጠይው ዲያቆኑ ግን እንዲወጣ ነገረዉ ለማኙምበድጋሜ 
ወደ ማርቲን ተመለሰ ማርቲንም የራሱን ያደረገዉን ልብስ አዉልቆ ሰጠዉ ለዲያቆኑም ሌላ ልብስ እንዲያመጣለት አዘዘዉ በዛምሽትም ማርቲን 
ስብከቱን ሲጀምር የእግዚአብሔር መንጋ በማርቲን ዙሪያ ደማቅ የሆነ ነጭ ብርሐን ሲበራ ተመለከቱ፡፡

በርግጥም ታላቅ ሰዉ ነበር ለዛ ዘመንእዉነተኛ መልእክተኛ የራሱ ፍላጎት ሳይሆን እግዚአብሔርን ብቻ የሚያስደሰት ህይወት የኖረ ሳይጸልይ 
አስቀድሞ ወደ ስብከትየማይገባ እናም ሁሌም ቢሆን ከሰማይ በሚመጣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ የእግዚአብሔርን ሙሉ ምሪት የመቀበል እና የማድረስ 
መንፈሳዊአዉድ ዉስጥ የሚሆን ሰዉ ፍጹም እርግጠኛ እስኪሆንም ድረስ እየጸለየ ሁሉንም ሰዎች የሚጠብቅ ሰዉ ነበር፡፡

ስለ ማርቲን እና ስለ መለኮታዊ የሆነ አገልግሎቱ ማወቅ አንድን ሰዉ የቅዱሳን ስደት እንደተቀበለ እንዲያስብሊያደርገዉ ይችላል አይደለም 
እንዴ፡፡ ዲያብሎስ በክፉዎች መሳሪያ በመጠቀም ያጠፋቸዉ ነበር፤ፊት ለፊት ያቃጥሏቸዋል፤ፊቶቻቸዉንዘቅዝቀዉ በማሰር ተናካሽ ዉሻዎችን 
ይለቁባቸዉ ነበር በዚህም ምክንያት ዉሾቹ ስጋቸዉን ይቦጫጭቁታል ተጎጂዎቹን አስቀያሚ በሆነስቃይ ዉስጥ በማድረግ ህጻናቶች ከሚጠብቋቸዉ 
እናቶች እየተነጠቁ ይወረወራሉ፤የሴቶች ጡት ይቆረጣል ደማቸዉ ተረጭቶ እስኪሞቱድረስም እንዲቆሙ ይደረግ ነበር እናም እነኚህ ነገሮች ይከናወኑ 
የነበሩት ክፉ በሚባሉ ሰዎች ብቻ ሳይን እራሳቸዉን ክርስቲያንአድርገዉ በሚጠሩ ሰዎች የተከናወነ መሆኑ እነዚህን የክርስቶስ የመስቀል እዉነኛ 
ወታደሮች የሆኑትን ለቃሉ እና ለመንፈስ ቅዱስትእዛዝ የሚኖሩትን በማስወገዳቸዉ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ይመስላቸዋል፡፡

ዮሐንስ 16:2,

“ ከምኵራባቸው ያወጡአችኋል፤ ከዚህ በላይ ደግሞ የሚገድላችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግል የሚመስልበት ጊዜ 
ይመጣል።”

ማቴዎስ 24:9,

“በዚያንጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጡአችኋል ይገድሉአችሁማል፥ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ።”

በምልክት እና በድንቆች በመንፈስ ቅዱስሐይል የዛ ዘመን መልእክተኛ መሆኑ ማርቲን ተረጋግጦለታል ነገርግን በታላላቅ አገልግሎቶች ስጦታ 
ያለዉ ብቻ ሳይሆን እርሱ እራሱ ለእግዚአብሔር ቃል እዉነተኛ ነበር ድርጅታዊነትን ተቃዉሟል፡፡ሐጥያትን በታላላቅ ቦታዎች ሁሉ ላይ 
ተቃዉሟል፡፡ በቃሉ ላይ ስላለዉ እዉነት ተጋድሏል እናም ሙሉ በሙሉ የክርስትናን ሕይወትኖራ ል፡፡

ስለ እሱ በተመለከት የህይወት ታሪክ “ማንም ሰዉ ሲበሳጭ አላየዉም ወይም ሲረበሽ ወይም ቅሪታ ሲያሰማ ወይም ሲስቅታይቶ አይታወቅም ” 
በማለት ተጽፎለታል፡፡ ሁሌም አንድ አይነት እና ተመሳሳይ ነዉ ከስጋ ለባሽነት ባለፈ መልኩ ታይቷል የማይቋረጥደስታም ተላብሷል ከአንደበቱ 
ስለክርስቶስ ካልሆነ በቀር ሌላ ነገር አይሰማም በልቡ ደስታ እንጂ ሌላ ነገር አልታየም ሁልጊዜምለሚያሳድዱት እና በተናዳፊ ምላሳቸዉ እና 
አንደበታቸዉ ይሰድቡት ለነበሩት ስለሐጥያታቸዉ ያነባ ነበር እነሱ ሊኖራቸዉ ያልቻለዉንእዉነት እና ጽናት ያለዉ በመሆኑ ብዙዎች ጠልተዉታል፡፡

ሠላምታ

ራእይ 2:12b

“ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል፦”

የሶስተኛዉቤተክርስቲያን ዘመን መልእክት ሊመጣነዉ “ክርስቶስ በቤተክርስቲያን መካክለ” የሶስተኛዉ ትእይንት ሊገለጥ ነዉ “በሁለት 
ወገንየተሳለ ሰይፍ ያለዉ እሱ እንዲህ ይላል” በሚል የመለከት ድምጽ አቻ የሌለዉ በመንፈሱ እንዲህ ቀርቧል ይሔ ጲላጦስየእግዚአብሔርን በግ 
ሐምራዊ ካባ አልብሶ “እነሆ ንጉሳችሁ” በማለት አክሊል ተደፍቶበት ካቀረበዉ አቀራረብምን ያህል የተለየአቀራረብ ነዉ የንጉስ ካባ እና አክሊል 
ተጎናጽፎ የትንሳኤዉ ጌታ በክብር ቆሟል “ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሐይል፡፡

በእነዚህ ቃላቶች ላይ “በሁለት አፍ የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለዉ” ሌላ የሙላተ መለኮትን መገለጥ ይሰጣል በኤፌሶንቤተክርስትያን ዘመን 
ታስታዉሳላችሁ የማይቀያየር አምላክ ሆኖ ነበር የተቀመጠዉ በሰምርኔስ ዘመን ደግሞ አንድ እዉነተኛ አምላክሆኖ እናየዋለን ከጎኑ ሌላ የለም አሁን 
በዚህ በጴርጋሞን ዘመን ደግሞ የእሱን የበለጠ ሙላተ መለኮትነት መገለጥን እናያለንበሁለት አፍ ከተሳለ ሰይፍ ጋር ተያይዞ ያም የእግዚአብሔር ቃል 
ነዉ

Hebrews 4:12
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“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና 
መንፈስንምጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤”

Ephesians 6:17

“ የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔርቃል ነው።.”

Revelation 19:13 & 15a,

“ በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፥ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል። ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል”

John 1:1-3,

“በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።

ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ።

ሁሉ በእርሱ ሆነ፥ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም።“

አሁን ከቃሉ ጋር ያለዉን ግንኙነት ማየት እንችላለን እርሱ ቃሉ ነዉ ያ ነዉ የሆነዉ ቃሉ በስሙ ዉስጥ በዮሐንስ1፡1 ላይ “በመጀመሪያ ቃል 
ነበረ” ይላል “ቃል” የሚለዉ መነሻ ትርጉም “ሎጎስ” ማለት ነዉ ማለትም “ሐሳብ ወይም ጽንሰሀሳብ ማለት ነዉ ሁለት ትርጉም አለዉ ሐሳብ እና 
ንግግር አሁን የሐሳብ መገለጫ ቃል ነዉ ወይም ቃሎች ናቸዉ የሚደንቅ እናየሚያምር አይደለምን? ዮሐንስ የእግዚአብሔር ሐሳብ በኢየሱስ 
ተገለጸአለ፡፡ እናም ጳዉሎስ ተመሳሳይ ነገር ተናረ በእብራዊያ1፡1-3 ላይ

“ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ ዓይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፥

ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፤

እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሕርዩ ምሳሌ ሆኖ፥ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ፥ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ 
በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፤“

እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ዉስጥ ተገለጸ ኢየሱስ የተገለጠ የእግዚአብሔር ምስል ነዉ፡፡

እናምበድጋሚ ዮሐንስ 1፡14 ላይ

“ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ፥አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን 
አየን።”

ዋናዉንጥረ ነገር እግዚአብሔር ስጋን ለበሰ እና በመካከላችን ኖረ ታላቁ መንፈስ እግዚአብሔር ማንም ሰዉ ሊቀርበዉ የማይቻለዉ ማንምሰዉ 
ያላየዉ ወይም ሊቆም የማይችል አሁን በስጋ ዉስጥ ቤተመቀድስን አደረገ እናም በሰዎች መካከል ኖረ የአምላክን ሙላተመለኮትነትን ለሰዎች ገለጸ

I John 5:7,

“መንፈስምእውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው።”

ዩሐንስ 1:18,

“መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም፤ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው።”

እግዚአብሔርበተለያዩ ክስተቶች ላይ መገኘቱን ለሰዎች ለማሳየት በደመና ወይም በእሳት አምድ ምሳሌ እንደተገለጠ ይሔዉ አምላክ የልቡን 
ባህሪበነብያቶች በኩል ብቻ ቃሉን ይገልጥ የነበረዉ አሁን አማኑኤል (እግዚአብሔር ከእኛ ጋር) ሆኖ ራሱን አሳወቀ አሳወቀ የሚለዉቃል የግሪክ ስር 
ሁሌም ኤክስጀሲስ ብለን እንደምንተረጉመዉ ከግሪክየተወሰደ ነዉ ይሄም ማለት ሙሉ በሙሉ አብራራ ወይም ግልጽ አደረገ ማለት ነዉህያዉ ቃል 
የምንለዉ ይሔን ነዉ፡፡ ኢየሱስአደረገዉ እግዚአብሔርን አቀረበልን እራሱ አምላክ ነበረና እግዚአብሔርን ለእኛ ፍጹም ግልጽ በሆነ መልኩ ገለጠልን 
እንዲህ ባለፍጹም ግልጽነት ነዉ ዮሐንስ በ1ኛ ዮሐንስ 1፡1-3 ላይ እንዲህ እንደተናገረዉ

I ዮሐንስ1:1-3

“ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያው የነበረውንና የሰማነውን በዓይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም 
የዳሰሱትን እናወራለን፤

ሕይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን፥ ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት 
እናወራላችኋለን፤

እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ኅብረታችንም ከአባት 
ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው።“

እግዚአብሔር በእዉነት ሲገለጥ በስጋ ነዉ የተገለጠዉ “እኔ ያየ ሁሉ አባቴን አየ”

አሁን ወደ እብራዊያን 1፡1-3 ስንመለስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ምሳሌ መገለጫ መሆኑን አስተዉለናል እራሱእግዚአብሔር በሰዉ ዉስጥ ሆኖ
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ለሰዉ የተገለጠ ነዉ ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ነገር አለ እነዚህ ጥቅሶች ላይ በተለይ ቁጥር አንድእና ሁለት ላይ

“ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ ዓይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፥

ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፤

እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሕርዩ ምሳሌ ሆኖ፥ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ፥ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ 
ተቀመጠ፤“

I ሳሙኤል 3:21b,

“ እግዚአብሔርም ደግሞ በሴሎ ተገለጠ፤ እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ቃል ለሳሙኤል በሴሎ ይገለጥ ነበር። 
የሳሙኤልም ቃልለእስራኤል ሁሉ ደረሰ።”

ይሔም 1 ዮሐንስ5፡7 ን ያመጣል “መንፈሱ እና ቃሉ አንድ ነዉ” ኢየሱስ አብን ገለጠዉ ቃሉ አብን ገለጠዉ ኢየሱስሕያዉ የሆነ ቃል ነበር 
እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ላይም ህያዉ ቃል ነዉ፡፡

ኢየሱስ በምድር ላያ ሳለ እንዲህ አለ

“እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም፤ነገር ግን በእኔ 
የሚኖረው አብ እርሱ ሥራውን ይሠራል።”

(ዮሐንስ14፡10)

ይሄዉእዚህ ላይ ፍጹም የሆነዉ በልጁ የተገለጸዉ የእግዚአብሔር መገለጫ በቃል እና በስራ በሚኖረዉ መንፈስ በኩል የተቀመጠ ነዉ 
ይሄንሁሉ እርቀት ስንማር የነበረዉ ይሄንኑ ነዉ፡፡ ሙሽራይቱ ቃል ሙሽሪት ወደ መሆን ስትመለስ ኢየሱስ ያሳየዉን ፍሪ እሳም ታሳያለችቃሉ 
እግዚአብሔር ነዉ መንፈሱ እግዚአብሔር ነዉ ሁሉም አንድ ነዉአንዱ ከሌላዉ ተለይቶ ሊሰራ አይችልም አንደኛዉ በእዉነትየእግዚአብሔር መንፈስ 
ካለዉ የእግዚአብሔር ቃልም ይኖረዋል ከነብያቶችም ጋር የነበረዉ ይሔ ነዉበዉስጣቸዉ የሚኖረዉየእግዚአብሔር መንፈስ ነበራቸዉ እናም ቃሉ 
ወደ እነሱ ይመጣል፡፡ ከኢየሱስም ጋር የሆነዉ ይ ነዉ፡፡ ያለምንም መለኪያ መንፈሱበዉስጡ ይኖር ነበር ቃሉም ወደ እሱ ይመጣል (ኢየሱስ 
ሁለቱንም ማስታምርና ማድረገ ጀመረ 1ኛ ዮሐንስ 7፡16 ትምህርቴስ ከላከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይደለም፤

አሁን አስታዉሱ መጥምቁ ዮሐንስ በዘመኑ ለነበሩት ነብይም መልእክተኛም ነበረ ከእናቱ ማህጸን ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስተሞልቷል 
በዮርዳኖስ ወንዝም በሚያጠምቅበትሰአት የእግዚአብሔርቃል(ኢየሱስ) ወደ እሱ መጣ ቃሉ ሁሌም በእዉነተኛ መንፈስ ወደተሞሉት ነዉ 
የሚመጣዉ በእግዚአብሔር መንፈስ የመሞላታችን ማረጋገጫ እሱ ነዉ ለዛም ነዉ ኢየሱስ ማረጋገጫ ነዉ ብሎ የተናገረዉ“እኔ ወደ አብ እጸልያለሁ 
እሱ ሌላ አጽናኝ ይልክላችኃል ከእንንተ ጋር አብሮ ለዘላለም ይኖራልየእዉነትም መንፈስ አለም ሊቀበለዉ አይችልም” አሁንእዉነት ምን እንደሆነ 
አዉቀናል፡፡

“ቃልህ እዉነት ነዉ” (ዮሐንስ 17:17b)

በድጋሚ ዮሐንስ 8:43,

“ ንግግሬን የማታስተውሉ ስለ ምንድር ነው? ቃሌን ልትሰሙ ስለማትችሉ ነው።”

በደንብአስተዉላችኃል ኢየሱስ አለም ሊቀበለዉ አይችልም ያለዉን? ደህና በዚህ ጥቅስ ባነበብኩት ወይ ቃሉን ይቀበላሉ ለምን ምክንያቱም 
ቃሉእና መንፈሱ አንድ ነዉና እናም ልክ እንደ ነብያቱ መንፈሱ ካላችሁ ቃሉ ወደ እናንተ ይመጣል ትቀበሉታላችሁ፡፡

በዮሐንስ 14:26,

“ አብ በስሜ የሚልከውግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም የነገርኋችሁን ሁሉ 
ያሳስባችኋል።”

በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝ ነት እዚህ ላይ ድጋሜ ቃሉ ሲመጣ እናያለን

በ ዮሐንስ 16:13

“ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፤ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ 
አይነግርምና፤የሚመጣውንም ይነግራችኋል።”

(መንፈሱ የትንቢትን ቃል ያመጣል).በደንብ እንድታስተዉሉት እፈልጋለሁ ኢየሱስ በመንፈስቅዱስ የመጠመቃችን ማረጋገጫ ልሳን መናገር 
ነዉ አላለም መተርጎም መተንበይ ወይም መጮሕ እና መጨፈር አላለም እርሱ ያለዉማረጋገጫዉ በእዉነት ዉስጥ ትሆናላችሁ ለዘመናችሁ 
በእግዚአብሔር ቃል ዉስጥ ትኖራላችሁ ማረጋገጫዉ ግዴታ ቃሉን ከመቀበል ጋርየተያያዘ ነዉ፡፡

በI ቆሮንጦስ 14:37,

“ ማንም ነቢይ ወይምመንፈሳዊ የሆነ ቢመስለው ይህች የጻፍሁላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደ ሆነች ይወቅ፤”

አሀንይሄን ተመልከቱት የመንፈስ ቅዱስ መኖሩ ማረጋገጫዉ የእግዚአብሔር ነብያቶች ለዘመናቸዉ የሰጡትን ነገር እዉቅና መስጠት 
እናመከተል ነዉ ለዘመኑ ቤተክርስቲያንን በስርአት እንዳስቀመጠዉ ጳዉሎስ ሌላ መገለጥ አለ ለሚሉ (ቁጥር36) ላይ እንዲህ ይላቸዋል



5የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

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

በመንፈስየተሞላ ክርስቲያን ማረጋገጫ እዉነትን(ቃሉን) ማምጣት ሳይሆን ነገር ግን እዉነቱን(ቃሉን) መቀበል ነዉ፡፡ ማመን እና መታዘዝነዉ፡፡

በራራእይ 22:17 ያለዉን አስተዉላችሁታል

“መንፈሱና ሙሽራይቱም፦ ና ይላሉ። የሚሰማም፦ ና ይበል። የተጠማም ይምጣ፥ የወደደም የሕይወትን ውኃ እንዲያው 
ይውሰድ።”

ተመልከቱ ሙሽራይቱ የምትናገረዉ ልክ እንደመንፈሱ ተመሰሳይ ቃል ነዉ መንፈሱ እንዳላት የምታረጋግጥ የቃል ሙሽሪትናት 
በየቤተክርስቲያን ዘመናቱ ሁሉ ይሄን ቃል እንሰማዋለን፡፡

“ጆሮ ያለዉ ሁሉ መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት የሚለዉንይስማ፡፡”

መንፈሱ ቃሉን ይሰጣል መንፈሱ ካላችሁ ለዘመናችሁ የተሰጠዉን ቃል ትሰማላችሁ፡፡ ልክ እንደ እዉነተኛ ክርስቲያኖችለዘመናቸዉ ቃሉን 
እንደተቀበሉት፡፡

የመጨረሻዉን ሐሳብ አገኛችሁት? እደግመዋለሁ የእያንዳንዱቤተክርስቲያን ዘመን በተመሳሳይ ተግሳጽ ነዉ የሚያልቀዉ “ጆሮ ያለዉ ሁሉ 
እርሱ(ግለሰብ) መንፈስ ለአብያተክርስቲያናት የሚለዉንይስማ” መንፈሱ ቃሉን ይሰጣል ለየዘመናቱ የሚሆነዉ እዉነት አለዉ እያንዳንዱ ዘመን አንድ 
የተመረጠ ቡድን አለዉ እናያየተመረጠዉ ቡድን ሁልጊዜም ቃሉን ይሰማል ይቀበለዋል በዚህም በዉስጣቸዉ ዘር መኖሩን ያረጋግጣሉ፡፡

ዮሐንስ 8:47,

“ ከእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል፤ እናንተ ከእግዚአብሔር አይደላችሁምና ስለዚህ አትሰሙም።”

እነሱቃሉን(ኢየሱስን) እና የዘመናቸዉን ቃሉን ተቃወሙ ነገር ግን እዉነተኛ ዘር ቃሉን ይቀበላል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ናቸዉና፡፡

ኢሳያስ 54:13.

“ ሁሉም ልጆች ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፡፡” (መንፈስ ቅዱስ)

ኢየሱስም በዮሐንስ 6፡45 ተመሳሳይ ነገር ተናገረ ከቃሉ ጋር አንድ መሆን ከእግዚአብሔር መሆናችሁን እና በመንፈስመሞላታችሁን 
ያረጋግጣል፡፡ ሌላ ምንም መመዘኛ የለዉም፡፡

ነገር ግን ልሳን እና ትርጉሞች እና ሌሎቹ ስጦታዎችምንድን ናቸዉ መገለጫዎች ብቻ ናቸዉ ይሄን ነዉ ቃ የሚያስተምረን፡፡ I ቆሮንጦስ 12:7, 
ላይ አንብቡት

“ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱለጥቅም ይሰጠዋል።”

ከዛም ቀጥሎ ጳዉሎስ እነዚህን መገለጫዎች ይዘረዝራቸዋል፡፡

አሁን ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ይነሳል ይሄን ለመጠየቅ ሁላችሁም እንደጓጓችሁ አዉቃለሁ ለምን የመንፈስ ቅዱስስጦታዎች በመንፈስ ቅዱስ 
ስለመሞላታችን ማረጋገጫ ሊሆን አልቻለም ምክንያቱም በትክክል በመንፈስ ካልተሞላችሁ በቀር መንፈስቅዱስን ልትገልጡ አትችሉምና አሁን 
ትክክል ነዉ ብዬ ብናገር እመኛለዉ ሰዎችን እና አስተምህሮቶቻቸዉን ላለመጉዳት ሲባል ነገርግን ይሄን ባደርግ እዉነተኛ የእግዚአብሔር አገልጋይ 
ልሆን አልችልም ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔርን ምክር ልነግራችሁ አልችልምበትክክል አይደለም እንዴ እስኪበትንሹ በልአምን እንመልከተዉ 
ሐይማኖተኛ ነበር እግዚአብሔርን ያመልካል በትከክል ወደ እግዚአብሔር እንዴት መጠጋት እናመስዋእት ማቅረብ እንዳለበት ያዉቃል ነገር ግን 
የእዉነተኛ ዘር ነብይ አልነበረም የኩነኔን ዋጋ ተቀበለ ከሁሉም በሚያሳዝንሁኔታ የእግዚአብሔርን ህዝብ ወደ ምንዝርና እና ጣኦት አምላኪነት 
ወሰዳቸዉ ነገር ግን አለም ሁሉ የተመለከተዉ እዉነተኛትንቢትን በአንድ ወቅት በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ እንደተናገረ ማን መካድ ይችላል?
ነገር ገን መንፈስ ቅዱስ አልነበረዉም፡፡አሁንስለዚህ ስለ ቀያፋስ ምን ታስባላችሁ ሊቀ ካህኑ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ስለሚሞተዉ የሞት አይነት 
ትንቢትን ተናገረ ይላል ልክ እንደየቀድሞ ስምኦን ወይም አና እንደተባለችዉ ድንቅ ቅዱሳን በመንፈስየተሞላ ስለመሆኑ ወይም በመንፈስ የሚመራ 
ስለመሆኑ የተጻፈ ነገር እንደሌለ ሁላችንም እናዉቃለን ሆኖም ግን ፍጹም ትክክለኛየሆነ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነበረዉ፡፡ በእዉነተኛ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ከተሞላችሁ የቃሉማረጋገጫ በህይወታችሁ ይኖራል፡፡

አኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ መገለጥ ይሄን እዉነት እንዴት እንደተረዳሁት በጥልቀት ላሳያችሁ ከመናገሪ አስቀድሞ ይሄንማለት እፈልጋለሁ 
ብዙዎቻችሁ እኔ ነብይ እንደሆንኩ ታምናላችሁ እኔ ነብይ ነኝ አላልኩም እናንተ አላችሁ ነገር ግን ሁላችንምለአንዲት ጊዜም ያህል እንኳን 
እግዚአብሔር የሰጠኝ ራእይ ሳይሳካ ቀርቶ አያዉቅም ይሄ አልሆነም ብሎ ሊያረጋግጥልኝ የሚችል ሰዉካለ ማወቅ እፈልጋለሁ ይሄን ያህል እርቀት 
ተከትላችሁኛል ታሪኬ ይህ ነዉ፡፡

ከብዙ አመታት በፊት ወደ ፔንቴኮስታል ሰዎች ጋርለመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ ብዙ ልሳኖች የሚነገሩበት፤ትርጉሞች ያለበት እና ትንቢቶች 
የሚነገርበት መሰብሰቢያ ቦታ ነበርኩ ከሌሎቹወንድሞች በተለየ መልኩ ሁለቱ ሰባኪዎች ብቻ ነበሩ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉት አገልጉሉቱ 
አስደስቶኛል በልዩ ልዩ ጸጋመገለጡም ደስ የሚያስኝ ነገር ነበር እናም እናዛን ሁለት ሰባኪዎች ለማናገር ወሰንኩ በእኔ ዉስጥ በተቀመጠዉ ስጦታ 
በመጀመሪያዉሰዉ ላይ የነበረዉ መንፈስ ከእግዚአብሔርመሆን አለመሆኑን ከብዙ ንግግሮች በኃላ ያ ትሁትና ደስ የሚል ወንድም እዉነተኛ እናአቋም 
ያለዉ ክርስቲያን መሆኑን አወኩ ሁለተኛዉ ሰዉ ግን እንደ መጀመሪያዉ አይነት አልነበረም በጣም ኩራተኝ እና እራሱን ከፍየሚያደርግ ነበር እናም 
እያናገርኩት እያለ በአይኖቼ ራእይን ተመለከትኩ ቢጫ ጸጉር ካላት ሴት ጋር ተጋብቷል ነገር ግን እየኖረያለዉ ቡኒ ጸጉር ካላት ጋር ነዉ ከእሷም 
ሁለት ልጆች አሉት፡፡ ግብዝ የሆነ ሰዉ ካለ እሱ ነዉ፡፡

አሁን ልንገራችሁ በጣም ደነገጥኩ ለምንስ አልደነግጥም ሁለት ሰዎች ናቸዉ አንደኛዉ እዉነተኛ አማኝ ሌላኛዉአስመሳይ ሐጥያተኛ  ሆኖም
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ግን በሁለቱም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ይገለጽባቸዋል በዚህ ግራ መጋባት ዉስጥ ተቸገርኩ መልስለማግኘትም እግዚአብሔርን ለመፈለግ ሔድኩ 
ማንም ወደእማያየኝ ቦታ ሔድኩ ከመጽሐፍ ቅዱሴ ጋር እግዚአብሔር እስኪመልስልኝ ድረስእየጸለይኩ ጠበኩኝ የትኛዉን ክፍል ማንበብ 
እንዳለብኝ ባላዉቅም ዝም ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን ከፍቼ ማቴዎስ አካባቢ ላይ አነበብኩለተወሰኑ ጊዜያት አነበብኩ እናም መጽሐፍ ቅዱሴን 
አስቀመጥኩት በደቂቃ ዉስጥ ወደ አለሁበት ክፍል ንፋስ ነፈሰና መጽሐፍ ቅዱሴንገጾች ወደ እብራዊያን ምእራፍ ስድስት አካባቢ ገለጠዉ እኔም 
ሙሉዉን ሳነበዉ ስለነዚህ እንግዳ ነገሮች የሚያወሩ ጥቅሶችናቸዉ፡፡

እብራዊያን 6:4-9,

“አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን

መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን

በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው፤ ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና 
ያዋርዱትማልና።

ብዙ ጊዜ በእርስዋ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት፥ ለሚያርሱአትም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል፥ 
ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና፤

እሾህና ኵርንችትን ግን ብታወጣ፥ የተጣለች ናት ለመረገምም ትቀርባለች፥ መጨረሻዋም መቃጠል ነው።

ስለ እናንተ ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥ ምንም እንኳ እንዲሁ ብንናገር፥ አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ 
ተረድተናል።“

መጽሐፍ ቅዱሴን ዘጋሁት እና አስቀመጥኩት ትንሽ አሰላሰልኩ እና በተጨማሪም ጸለይኩ አሁንም ድረስ ግን መልስአላገኘሁም አላማ በሌለዉ 
መልኩ በድጋሜ መጽሐፍ ቅዱሴን ገለጥኩ ድንገትም ነፋሱ በክፍል ዉስጥ በድጋሚ ነፈሰ ገጾቹ ተገልጠዉእብራዊያን ስድስት ላይ ቆመ እነዚህን 
ቃላቶች በድጋሜ አነበብኳቸዉ ይሔን ሳደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ በክፍል ዉስጥ መጣናራእይ መመልከት ጀመርኩ አንድ ንጹህ ነጭ ልብስ 
የለበሰ ሰዉ አዲስ የሆነ ማሳ ላይ ቅንጣት ሲዘራ አየሁ ብሩህ ቀን ነበርየመዝራቱ ስራም የሆነዉ በማለደ ነበር በነጭ ልብስ ሆኖ የዘራዉ ካለፈ በኃላ 
አመሻሽ ላይ ደግሞ ጥቁር የለበሰ ሰዉ መጣና ሌላትንሽ ዘር ያ ነጭ የለበሰዉ በዘራበት ቦታ ላይ ዘርን ዘራ ቀናቶችም አለፉ ምድሪቱን በጸሐይ እና 
በዝናብ ተባረከች አንድ ቀንምቅንጣቱ ብቅ አለ እንዴት የሚያምር ነበር ነገር ግን ከቀናቶች በኃላም አረሙም ታየ ፡፡

ስንዴዉና አረሙ በአንድነት ያድጋሉ ተመሳሳይ እንክብካቤን ያገኛሉተመሳሰሳይ ከሆነ አፈር ተመሳሳይ ከሆነ ጸሐይ እና ዝናብ ይጠጣሉ፡፡

አንድ ቀን ሰማዩ ወደ ነሐስነት ተቀየረ ተክሎቹ ሁሉ መዉደቅ ና መሞት ጀመሩ ዝናብን ያገኙ ዘንድ ስንዴዎቹ ወደእግዚአብሔር አጎንብሰዉ 
ሲጸልዩ ሰማሁ አረሞቹም ድምጾቻቸዉን ከፍ አድርገዉ ዝናብ እንዲያገኛቸዉ ለመኑ እናም ሰማዩ ጨለመናዝናቡ ወረደ እናም በድጋሜ ስንዴዉ 
ድምጹን ከፍ አድርጎ “ጌታ ይባረክ” ብሎ አመሰገነ በሚደንቅ ሁኔታም አረሞቹም ወደ ላይ ተመልክተዉ “ሀሌሉያ” አሉ

ከዛም የስብሰባዉን እዉነት እና ራእዩን አወኩ የዘሪዉና የዘሩ ምሳሌ እብራዉያን ምእራፍ ስድስት እና የመንፈስቅዱስ ስጦታዎች ፣መገለጫዎች 
በተቀላቀለ ጉባኤ ሁሉም ነገር በሚያስደንቅ ሁኔታ ግልጽ ሆነልኝ በነጭ ልብስ የነበረዉ ዘሪ ጌታነዉ በጥቁር ልብስ የነበረዉ ዘሪ ዲያሎስ ነዉ አለም 
ደግሞ ማሳዉ ነዉ ዘሮቹ ሰዎች የተመረጡ እና ያልተመረጡ ናቸዉ ሁሉምተመሳሳይ እንክብካቤን፤ዉሃ እና ጸሐይ አግኝተዋል ሁለቱም ጸልየዋል 
ሁለቱም ከእግዚአብሔር እርዳታን አግኝተዋል ጸሐዩንምዝናቡንም በመልካሙም በክፉዉም ላይ ሲለሚያወርድ እናም ሁለቱም ምንም እንኳን 
ተመሳሳይ በረከትን ቢያገኙም ሁለቱም አስደናቂመገለጫዎች ቢኖራቸዉም አሁንም ድረስ ግን ያ ትልቅ ልዩነት አላቸዉ ከተለያዩ ዘሮች ነበሩ፡፡

ማቴዎስ7:21-23 ላይም መልሱ አለ

“በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ 
አይደለም።

በዚያ ቀን ብዙዎች፦ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን፥ በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን፥ በስምህስ 
ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን? ይሉኛል።

የዚያን ጊዜም፦ ከቶ አላወቅኋችሁም፤ እናንተ ዓመፀኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ።“

መንፈስቅዱስ በሰዎች ተጠቅሞ የሚያደርገዉን ታላላቅ ስራዎች ኢየሱስ አላደረጋችሁም ብሎ አልካደም ነገር ግን እሱ እንደማያዉቃቸዉ 
ካደእነዚህ ወደ ኃላ ያፈገፈጉት አይደሉም እነዚህ ክፉዎች ናቸዉ፤ባለጌዎች፤ያልተዘሩ ናቸዉ፡፡ እነዚህ የሴይጣን ዘሮች ናቸዉ፡፡

ይሄዉ እዚህ ላይ በፍጹም የመንፈስመገለጫዎች ከመንፈስ ቅዱስ የተወለዳችሁ መሆኑን ወይም በመንፈስ የተሞላችሁ መሆኑን አያረጋግጡም 
እዉነተኛ መገለጫዎች የመንፈስቅዱስ ታላላቅ ስራዎች እንደሆኑ አምናለሁ ነገር ግን አንድ ግለሰብ የእነዚህ መገለጫዎች የበዙለት ግለሰብም እንኳን 
ቢሆንበመንፈስ የተሞላ መሆኑን ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም፡፡

ዛሬምቢሆን የመንፈስ ቅዱስን መቀበያዉ ማረጋጋጫ ወደ ኃላ በጌታ ቀን እንደነበረዉ ተመሳሳይ ነዉ በምትኖሩበት ዘመን የተገለጠዉንየእዉነት 
ቃል መቀበል መቻል ብቻ ነዉ፡፡ ኢየሱስ ቃሉን በመቀበል ላይ ያለዉን አስፈላጊነት አትኩሩት የሰጠዉን ያህል በስራዎችላይ ትኩረት አላደረገም፡፡ 
እርሱ ሰዎች ቃሉን ከተቀበሉት ስራዉ እንደሚከተላቸዉ ያዉቃል፡፡ ያም መጽሐፍ ቅዱስ ነዉ፡፡

አሀን ኢየሱስ በጴርጋሞን ዘመን በጣም መጥፎ በሆነ መልኩ ከቃሉ ፈቀቅ የማለት ሁኔታ እንደሚፈጠር ያዉቃል ያምከፍጥሞ ራእይ ሁለት 
መቶ አመት በኃላ ነዉ ይሔም ከቃሉ ፈቀቅ የማለት ነገር ወደ ጨለማ ዘመን እንደሚከታቸዉ ያዉቅ ነበር ሰዉከእግዚአብሔር መጀመሪያም 
የተለየበት ምክንያት ቃሉን መተዉ እንደነበረ ያወቃል ያንን ቃል ከተዋችሁት እግዚአብሔርን ትታችኃልማለት ነዉ፡፡ በጴርጋሙን እራሱን ያቀረበበት 
መንገድ  እንዲሁም ለሁሉም ቤተክርስቲያን  ዘመንም ቢሆን  “እኔ  ቃል  ነኝ  …  የአምላክመገኘትን  ከፈለጋችሁ ቃሉን  ተቀበሉት በእናንተ  እና  በቃሉ



7የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

መካከል ማንም ሰዉ ጣልቃ እንዲገባ አትፍቀዱ ይሄ እኔ የምሰጣችሁ(ቃል) የራሴ መገለጥ ነዉ እኔ ቃል ነኝ ይሔን አስታዉሱ!”

በመካከላችን በበቂ መልኩ በቃሉ መደነቃችንን አደንቃለሁ እዚህ ላይ አንድ ሐሳብ ልስጣችሁ እንዴት ነዉ የምንጸልየዉየምንጸልየዉ 
በኢየሡስ ስም ነዉ አይደለ እያንዳንዱ ጸሎት በስሙ ነዉ ካለዚያ መልስ የለም፡፡ በ I ዮሐንስ5:14, እንዲህ ተብሎ ተነግሮናል

“በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፤ እንደ ፈቃዱ አንዳችብንለምን ይሰማናል።.”

“የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነዉ ብለን እንጠይቅ” ፈቃዱን የማወቂያአንድ መንገድ ብቻ አለ ያም በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነዉ፡፡

ሰቆቃዉ ኤርምያስ 3:37,

“ጌታ ያላዘዘውን የሚልና የሚፈጽም ማን ነው?”

ይሄዉ እዚህ ላይ በቃሉ ካልሆነ በቀር የትም ልታገኙት አትችሉም ስለዚህ በቃሉ ካልኖረ በቀር ልንጠይቅ አንችልምበስሙ በኩል ካልሆኖ 
በቀርም ልንጠይቅ አንችልም ይሔዉ በድጋሜ ኢየሱስ(ስሙ) ቃሉ ነዉ(ፈቃዱ) እግዚአብሔርን ከቃሉ ልትነጥሉትአትችሉም፡፡ አንድ ናቸዉ፡፡

አሁን ቀጥሎ በታተመ ገጽ ላይ ያስቀመጠልን ይሄ ቃል በእምነት ስትቀበሉት ወደ መንፈስ የመሞላት ህይወት የሚወስድየእርሱ ክፍል ነዉ፡፡ 
እርሱ የሚናገረዉ ቃል ህይወት እንደሆነ አሳዉቋል ዮሐንስ 6፡63 ነገር ግን በትክክል ያለዉ ነገር ይሄንነዉ፡፡

ዮሐንስ 14:6,

“ኢየሱስም፦ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም።”

ሮሜ 8:9b

“የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም።.”

ይሄዉ እዚህ ላይ እርሱ መንፈስ ነዉ እናም እርሱ ህይወት ነዉ ያ ነዉ በትክክል ቃሉ የሆነዉ እርሱ ቃሉ ነዉ ስለዚህከመንፈስ የተወለደ 
በመንፈስ የተሞላ ሰዉ በእምነት ያንን ቃል ሲቀበለዉ እናም በከናፍርቶቹ ላይ ሲያደርገዉ አምላክእንደተናገረዉ መልኩ ተመሳሳይ ነዉ የትኛዉም 
ተራራ ሁሉ ይፈርሳል በዛ ሰዉ ፊት ሴይጣን ሊቆም አይችልም፡፡

በሶስተኛዉ ዘመን ላይ የነበረችዉቤተክርስቲያን በመካከላቸዉ የህያዉ ቃሉን መገለጥ ብቻ የያዙ ቢሆኑ ኖሮ ልክ በነዛ የጨለማ ዘመናት ላይ 
እንደ ደበዘዘዉየእግዚአብሔር ሐይል አይደበዝዝም ነበር እናም ዛሪ ላይ ቤተክርስቲያን በእምነት ወደ ቃሉ ብትመለስ ያለ ምንም ጥርጥር 
በድጋሜየእግዚአብሔር ክብር እና የእግዚአብሔር ድንቅ ነገር በመካከል ይሆናል፡፡

አንድ ምሽት ላይ ጌታን እየፈለኩት በነበረሰአት መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለኝ ብእርህን አንስተህ ጻፍ አለኝ ብእሪን አንስቼም መጻፍ ስጀምር 
መንፈሱ ለቤተክርስቲያንየሚሆን መልእክት ሰጠኝ ወደ እናንተ አመጣዋለሁ … ነገር ግን ከቃሉ እና ከሙሽራይቱ ጋር የሚገናኝ ነዉ፡፡

“ለእናንተ ልነግራችሁ የፈለኩት ነገር ይሄን ነዉ የመባዛት ህግ እያንዳንዱ ዝርያ የራሱን አምሳይ የራሱን ወገንመምሰል አለበት በዘፍጥረት 
1:11,ላይ እንኳን ” እግዚአብሔርም፦ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬንየሚያፈራ ዛፍን ታብቅል 
አለ፤ እንዲሁም ሆነ።“ ይላል፡፡ በዘሩ ዉስጥ ያለዉ ህይወት ምንም ይሁን ምንምወደ እጸዋትንት እና ወደ ፍሪነት ይመጣል ተመሳሳይ የሆነዉ ህግም 
ዛሬ ላይ ላለችዋ ቤተክርስቲያንም ይሰራል፡፡ ቤተክርስቲያንየጀመረችዉ የትኛዉም አይነት ዘር መዉጣትእና የመጀመሪያዉን ዘር መምሰል አለባት 
ምክንያቱም ተመሳሳይ ዘር ነዉና በዚህየመጨረሻዉ ዘመንም እዉነተኛ ሙሽሪት ቤተክርስቲያን (የክርስቶስ ዘር) ወደ ማእዘኑ እራስ ትመጣለች እናም 
ታላቅ ቤተክርስቲያንትሆናለች ታላቅ ዘር ወደ እርሱ በተጠጋች ቁጥር በሙሽራይቱ መካከልም እርሱን ይመስሉታል ይሄም ከእርሱ ጋር ህብረት 
ለማድረግነዉ አንድ ይሆናሉ፡፡ ህያዉ የሆነዉ የእግዚአብሔር ቃል መገለጫዎች ይሆናሉ የሐይማኖት ድርጅቶች ይሄን ማፍራት አይችሉም(የስህተት 
ዘሮች) የራሳቸዉን ቀኖና እና ህግ ያመጣሉ ከቃሉ ጋር ይቀላቅሉታል ይሄም መደባለቅ የተቀላቀለ ዉጤት ያመጣል፡፡

የመጀመሪያዉ ልጅ (አዳም) የተነገረየእግዚአብሔር ቃል ዘር ነዉ ራሱን እንዲያባዛም ሙሽሪት ተሰጠችዉ ለዛ ነዉ ሙሽራይቱ የተሰጠችዉ 
ራሱን እንዲያባዛ ሌላየእግዚአብሔር ልጅ እንዲያመጣ ነገር ግን እሷ ወደቀች በመቀላቀሏ ምክንይት ወደቀች እንዲሞት ምክንያት ሆነች፡፡

ሁለተኛዉልጅ (ኢየሱስ) የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ዘር ሙሽሪት ተስጥቶታል ልክ እንደ አዳም ነገር ግን እሷን ከማግባቱ በፊት 
እሷምወደቀች እሷ ልክ እንደ አዳም ሚስት የእግዚአብሔርን ቃል አምና ትኖራለች ወይስ ቃሉን ተጠራጥራ ትሞታለች የሚለዉን ነገርለማወቅ ፈተና 
ዉስጥ ገባች፡፡

እዉነተኛ ዘር ከሆኑት ትንሽ ቡድኖች መካከልእግዚአብሔር ክርስቶስን በተወደደችዋ ሙሽሪት ራሱን ያቀርባል እሷ የቃሉ ድንግል ነች ድንግል 
ነች ምክንያቱም ማንም ሰዉ የራሱንቀኖና እና ህግ ማዉጣት እንደማይችል ታዉቃለች፡፡ የሙሽራይቱ አባል በመሆን እግዚአብሔር በድንግል ይፈጸም 
ዘንድ የሰጠዉ ተስፋቃል ሁሉ ይፈጸማል፡፡

ለድንግል ማርያም የተሰጠዉ ተስፋ ቃልተሰጠ፡፡ ነገር ግን የተሰጠዉ የተስፋ ቃል እራሱ ነበር እንዲገለጥ እግዚአብሔር ተገለጠ እርሱ እራሱ 
በድንግሊቱ ዉስጥ የሰጠዉንተስፋ ቃል ፈጸመዉ መልእክቱን ያመጣላት መላእክ ነበር ነገር ግን የመላእኩ መልእከት የእግዚአብሔር ቃል ነበር 
ኢሳያስ9፡6 የተነገረዉንቃል ሁሉ በዛ ጊዜ ስለእርሱ ተጽፎ የነበረዉን ፈጸመዉ ምክንያቱም ቃሉን ለራሷ ተቀብላ ስለነበር፡፡

የድንግሊቱሙሽራይት አባል የሆነችዉ እርሱን ትወደዋለች እርሱም የእነርሱ እራስ ስለሆነ በእርሱ ዉስጥ ያሉት አቅሞች እና ሀይሎች 
ሁሉይኖራቸዋል የአካላችን ክፍሎች ሁሉ ለእራሳችን እንደሚገዛ እሷም ለእርሱ ትገዛለች፡፡

የአባትና የልጅን ቅንጅት አስተዉሉት ኢየሱስ አባቱ ካላሳየዉ በቀር አንዳች ነገርን አያደርግም ነበር ዮሐንስ5፡19ይሄ አንድነት አሁን በሙሽራዉ 
እና በሙሽሪት መካከል  የሚሆን  ነዉ እርሱ  የህይወትን  ቃል  አሳይቷታል ተቀብላዋለች  አትጠራጠረዉምስለዚህ  ምንም ሊጎዳት  አይችልም ሞትም
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እንኳ ቢሆን አንድ ዘር ከተዘራ በኃላ ዉሃ ዳግም ያነሳዋልና የዚህ ሚስጥር ይሄ ነዉ ቃሉበሙሽሪት ዉስጥ ነዉ (በማሪያም ዉስጥ እንደነበረዉ) 
ሙሽራይቱ የክርስቶስ ልብ አላት በቃሉ ምን ማድረግ እንዳለባት ታዉቃለችናበቃሉ ዉስጥ ያለዉን ትእዛዛት ሁሉ በስሙ ታከናዉናለች “ጌታ 
እንንዲህ ይላል” የሚለዉ ቃል ስላላት ከዛም ቃል በመንፈሱአማካኝነት ያልፋል ልክ እንደተተከለና ዉሃ እንደሚጠጣ ዘር አላማዉን ለማገልገልሙሉ 
በሙሉ እንደሚሰበሰበዉ ይሰበሰባል፡፡

በሙሽራይቱ ዉስጥ ያሉ ሁሉ ፈቃዱን ይፈጽማሉ ማንም እንዲህ አድርጉ አይላቸዉም “ጌታ እንዲህ ይላል” የሚለዉ ቃልአላቸዉና፡፡ ወይም 
ይጠብቃሉ፡፡ በእነሱ ዉስጥ ሆኖ የእራሱን ቃል እየፈጸመ ስራዉን የሚሰራዉ እግዚአብሔር እንደሆነ ያዉቃሉበምድር ላይ የነበረዉን አገልግሎቱን 
አላጠናቀቀም ስለዚህ በሙሽራይቱ ዉስጥ እና በኩል ይፈጽመዋል፡፡ ይሄን ታዉቃለች አንዳንድአሁን ማድረገ ያለበትን ነገሮች ያኔ ጊዜዉ እንዳልነበረ 
ታዉቃለች፡፡

አሁንልክ እንደ ኢያሱ እና ካሌብ እንነሳ የተስፋይቱ ምድር ያኔ እንደታየቻቸዉ በፊታችን ትታያለች ኢያሱ ማለት “ያህዌ አዳኝ” ማለትሲሆን 
በመጨረሻዉ ዘመን ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣዉን መሪ ያሳያል ልክ ጳዉሎስ የመጀመሪያዉ መሪ እንደነበረ፡፡ ካሌብ ደግሞ ከኢያሱጋር በእዉነት 
አብረዉ የቆዩትን ያመላክታል፡፡ አስታዉሱ እግዚአብሔር እስራኤልን የቃሉ ድንግል አድርጎ ነዉ ያስጀመራት ነገር ግንሌላ የተለየ ነገር ፈለጉ 
የመጨረሻዋ ዘመን ቤተክርስቲያንም እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ይታያል እግዚአብሔር እስራኤልን ወደ ገባላትየተስፋይቱ ምድር እራሱ በቀጠረዉ ጊዜ 
እስኪመጣ ድረስ እንድንትንቀሳቀስ ወይም እንድትገባ እንዳላደረጋትም አስተዉሉት አሁን ምናልባህዝቡ በኢያሱ ላይ “ምድሪቱ የእኛ ናት ሔደን 
እንያዛት ሊሉት ይችላሉ በዚህ ሁሉ ኢያሱ ስራህን እረስተሐል ያኔ የነበረህ ሐይልአሁን የለም ከእግዚአብሔር ትሰማ እና ምሪትን ታዉቅ ነበር የሆነ 
ችግር አለብህ፡፡” በማለት ሕዝቡ ግፊት ሊያድርበት ይችላል ነገርግን ኢያሱ ከእግዚአብሔር የተላከ ነብይ እና የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል የሚያዉቅ 
ነዉ ስለሆነም እነሱን ጠበቃቸዉ ከእግዚአብሔርቁርጥ ዉሳኔ እስኪያገኝ ድረስ ዝም አለ እናም የሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሲመጣ እግዚአብሔር ሙሉ 
አመራሩን በኢያሱ እጅ አኖረ ምክንያቱምከቃሉ ጋር ተጣብቆ ቆይታልና፡፡ እግዚአብሔር ሌሎቹን ሳይሆን ኢያሱን ብቻ ያምነዉ ነበር፡፡ ስለዚህ ይሄዉ 
ተመሳሳይ ችግር በዚህበመጨረሻዉ ዘመንም ይደገማል ተመሳሳይ ችግር፤ተመሳሳይ ግፊት፡፡

በሙሴ የታየዉን ምሳሌ ዉሰዱ ይሄ ታላቁየእግዚአብሔር ነብይ ዉልደቱም የተለየ ነበር የአብርሐምን ዘር ከግብጽ ባርነት ነጻ ያወጣ ዘንድ 
በትክክለኛ ሰአት የተወለደበመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሊሟገት በግብጽ አልቆየም ከካህናቶቹም ጋር ለመቀላቀል አልቆየም ህዝቡ እሱን መቀበል 
እስከሚችሉበት ጊዜድረስ ወደ በረሃ ነበር የሄደዉ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ በረሃ ጠራዉ እርሱን ለመቀበል ዝግጁ ባልነበሩት ህዝቦች ምክንያት 
እንጂቆይታዉ በሙሴ ምክንያት አልነበረም ሙሴ ህዝቡ የሚረዳዉ መስሎት ነበር ነገር ግን አልተረዱትም፡፡

ሌላዉ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ ይመጣ የነበረዉ ኤልያስ አለ እዉነትን በመስበክ ሲያልፍ እነዛ የአሜሪካኤልዛቤል አራማጆች 
ቃሉን አይቀበሉትም እግዚአብሔርም ከማሳዉ ላይ ጠርቶ ቃሉን አልቀበልም ያለዉን ትዉልድ ነብዩን ባለመቀበሉምክንያት እና እግዚአብሔር 
የሰጠዉን መልእክት ባለመቀባላቸዉ ምክንያት እረገማቸዉ አግዚአብሔር ወደ በረሃ ጠራዉ ንጉሱ እራሱሲጠራዉ እንኳን አልወጣም እርሱን 
ለማሳደድ የሞከሩ ሰዎችም ሞቱ ነገር ግን እግዚአብሔር ለታማኙ ነብይ በራእይ ተናገረዉከተደበቀበትም ወጣ እና ወደ እስራኤል ቃሉን ይዞ ሔደ፡፡

ከዛም መጥምቁ ዮሐንስ መጣ የክርስቶስ ታማኝ መልእክተኛ የዘመኑ ታላቅ ነብይ ወደ አባቱ ትምህርት ቤት አልያምየፈሪሳዊያን ትምህርት ቤት 
አልገባም የትኛዉም አይነት የሐይማኖት ድርጅቶች ዉስጥ አልሔደም ነገር ግን በእግዚአብሔር ተጠርቶወደ በርሐ ሔደ “እነሆ መሲሁ ቀርቧል” 
የሚል የጩኀት መልእክትንአስይዞ እስኪልከዉ ድረስ እዛዉ በበረሐ ቆየ፡፡

እዚህ ላይ አሁን የሚያስጠነቅቅ የእግዚአብሔር ቃል እንዉሰድ በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር ያረጋገጠለት ነብይ ቆሬተነስቶበት ሲቋቋመዉ 
ነበር ህዝቡን ለመምራት ከእግዚአብሔር የተላከ እንደሆነና መምራት ይገባኛል አለ ሌሎችም ተቀብለዉት የሙሴንስልጣን ካዱ አልቀበልም አለ አሁን 
እነዛ ያኔ የነበሩ ሰዎች እዉነተኛ ቃሉን ከሰሙ እና እዉነተኛ ነብይ በእግዚአብሔርየተረጋገጠ መሆኑን ካወቁ በኃላ እነዛ ሰዎች ቆሬን ተከተሉት ቆሬ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነብይ አልነበረም ነገር ግን ብዙ ቁጥርያላቸዉ ሰዎች ተከተሉት ዛሪ ላይ ካሉ ወንጌላዉያን ጋር እንዴት ይመሳሰላል ለክ እንደ ቆሬ 
ወርቃማ ጥጃቸዉን ከያዙ ልክ እንደቆሬ ለሰዉ መልካም የሚመስሉ ፤ በግንባሮቻቸዉ ላይ ደም ያለ ፤ በእጃቸዉ ላይ ዘይት ያለ የእሳት ጥቅል በግልጽ 
ያለባቸዉ ናቸዉ፡፡የሴት ሰባኪዎችን ይፈቅዳሉ፤ ሴቶች ጸጉራቸዉን እንዲቆረጡ ይፈቅዳሉ ስስ ልብስ እና አጫጫር ቀሚሶችን እንዲለብሱ ይፈቅዳሉ 
እናምስለ ህጋቸዉ እና ቀኖናቸዉ ባህላቸዉ ሲሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይተላለፋሉ፡፡ ይሄ ደግሞ ምን አይነት ዘር በዉስጣቸዉ እንዳለ ያሳያል ነገር ግን 
ሁሉምህዝብ አልነበረም ሙሴ ላይ እና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ፊታቸዉን ያዞሩት አይደለም የተመረጡት አብረዉ ቆይተዋል ዛሬ ላይምበተመሳሳይ 
መልኩ እየተደገመ ነዉ ብዙዎች ቃሉን እየተዉ ነዉ ጥቂቶች ግን አብረዉ እየቆዩ ነዉ የሥንዴ እና የእንክርዳዱን ምሳሌአስታዉስት እንክርዳዱ 
ተሰብስቦ ይቃጠላል እነዚህ ሐይማኖትን የካዱ ቤተክርስቲያኖች እየታሰሩ እየታሰሩ ለፍርድ እየቀረቡ ነዉለእግዚአብሔር የእሳት ፍርድ እየተዘጋጁ 
ነዉ፡፡ ነገር ግን ስንዴዉ ለገበሬዉ ተሰብስበዉ እየተዘጋጁ ነዉ፡፡

አሁን ይሔንን ተጠንቅቀን እንድንመለከት እፈልጋለሁ እግዚአብሔር በመጨረሻዉ ዘመን ሚልኪያስ 4 ይፈጸማል ብሏል፡፡መሆንም አለበት፡፡ 
ምክንያቱም በነብዩ ሚልኪያስ በኩል የተናገረዉ በመንፈስ የሚያንቀሳቅሰዉ የእግዚአብሔር ቃል ነዉና ኢየሱስምጠቅሶታል፡፡ ዳግም ክርስቶስ 
ከመምጣቱ በፊት ኢየሱስ በመጣ ሰአት የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶች ሁሉ ተፈጽመዉ ያበቃሉ፡፡ የአህዛብሙላትም በመጨረሻዉ የቤተክርስቲያን 
ዘመን ሚልኪያስ ላይ የተነገረዉ መልእክተኛ ሲመጣ ይሆናል ፡፡መልእክተኛዉ ከቃሉ ጋር ትክክልይሆናል መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ ከዘፍጥረት 
እስከ ራእይ ድረስ ይሰብካል ከእባብ ዘር ጀምሮ እስከ ኃለኛዉ ዝናብ የሚመጣዉመልእክተኛ ድረስ ያስተምራል፡፡ ነገር ግን የሐይማኖት ድርጅቶች 
ይቃወሙታል፡፡

እንደዛ መሆን አለበት፡፡ ከአሃብ ዘመን ጀምሮ ታሪክ እራሱን ይደግማል፡፡ አሃብ በነበረበት ዘመን የነበረዉየእስራኤል ታሪክ በአሁን ሰአትም 
በአሜሪካ በነብዩ ሚልኪያስ የተነገረለት ነብይ በተገለጠበት ሰአትም እየተከሰተ ነዉ፡፡እስራኤል በነጻነት ለማምለክ ከግብጽ ከወጣች በኃላ ልክ እንደ 
ንጉስ ዳዊት ታላላቅ የሀገር መሪዎች የተነሱባትን የአገርተወላጆችን ገፍተዉ ከበስተጀርባዉ ኤልዛቤል የምትመራዉን አሃብን አነገሱት ዙፋን ላይ 
አስቀመጡት፡፡ እኛም በአሜሪካ ዉስጥተመሳሳይ ተግባር አይደል ያደረግነዉ የቀደሙት አባቶቻችን በነጻነት ለማምለክ ነበር ወደዚህ ምድር ለቀዉ 
የመጡት የአገር ተወላጅየነበሩትን ገፍተዉ ምድሪቱን ተቆጣጠሩት ታላላቅ ሰዎች የነበሩትን ልክ እንደ ዋሽንግተን እና ሊንኮልን ተነሱ ነገር ግን 
ከትንሽጊዜያት በኃላ ደካማ ችሎታ ያላቸዉ ሰዎች እነዚህን ታላላቅ መሪዎች ተኳቸዉበጥቂት ጊዜም በፕሪዚዳንትነት ቦታ ላይ በኤልዛቤልመንፈስ 
የሚመራ ሰዉ ተቀመጠበት እናም እንደዚህ ባለ ሰአት ነዉ በሚልኪያስ ላይ የተነገረለት መልእክተኛ መምጣት ያለበት ከዛምበኃላኛዉ ዝናብ 
የካርሜል ተራራ ላይ ትእይንት ይመጣል አሁን ይሄንን በቃሉ ላይ ለማየት በጥንቃቄ ተመልከቱት ዮሐንስየሚልኪያስ3 ላይ ያለዉን ትንቢት ፈጻሚ 
ነዉ የቀደመዉን ዝናብ አስቀመጠ እናም በጊዜዉ በነበሩ ድርጅቶች ተጠላ  ኢየሱስም መጥቶበተራራ ላይ  የመልኩን  መቀየር  ትእይንት  አሳየ  ዳግም



9የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት የሚገለጠዉም ነብይ የኃላኛዉን ዝናብ ያሳያልኢየሱስም በሐይማኖት ድርጅቶች እና ቀኖናዎቻቸዉ መሀል የሚታይ 
ይሆናል ቃሉን ወደ ነበረበት ለመመለስ እና ሙሽራይቱን በአየርላይ ለመንጠቅ ስለሚመጣ፡፡የመጀመሪያዉ ትእይንት የካርሜል ተራራ 
ነዉ፤ሁለተኛዉ ፊቱ የተለወጠበት ተራራ ነዉ ሶስተኛዉ ትእይንት ደግሞ የጺዮን ተራራ ይሆናል፡፡

የሙሴ፤ኤልያስ እና መጥምቁ ዮሐንስ ከሕዝቡ ተነጥሎ ተገልሎ መሔድ ብዙዎችንግራ ያጋባ ነገር ነዉ፡፡ የተገለሉት መልእክቶቻቸዉ በመጠላቱ 
ምክንያት እንደሆነ ግን አላስተዋሉትም ነገር ግን ዘሩ ታየ ተከላዉአበቃ ስለዚህ ቀጣዩ ፍርድ ይሆናል፡፡

እንደ ራእይ 13፡16 ላይ ባለዉ ቃልመሰረት ስብከት ይፈቀድ ከተባለ አዉሪዉ በእጅ ወይም በግንባር ላይ ምልክቱን ስለሚፈልግ ሙሽራይቱ 
መስበክ ታቆማለች ብዬ አምናለሁ፡፡ የሐይማኖት ድርጅቶችምልክቱን ይቀበላሉ ካልሆነ ግን መስበክ አይችሉም ከዛም በጉ ሙሽራይቱን ለመዉሰድ 
ይመጣና ታላቂቱን ጋለሞታ ይፈርድባታል፡፡

አሁን ሙሴ ለአንድ ስራ ለመስራትእንደተወለደ አስታዉሱ ነገር ግን እነዛን ስራዎች ለመስራት የሚያስችለዉን ስጦታ እስኪቀበል ድረስ 
አልሰራም ነበር ወደ በረሐወጥቶ እዛ መቆየት ነበረበት እግዚአብሔር የራሱ የተቀጠረ ጊዜ አለዉ ፈርኦን በዙፋኑ ላይ መቀመጥ ነበረበት 
እግዚአብሔር ዳግምወደ እዛ ከመላኩ በፊት ሕዝቡም ለሕይወት እንጀራ ማልቀስ ነበረባቸዉ ለዘመናችንም ይሔ እዉነት ነዉ፡፡

ነገርግን በዚህ በእኛ ዘመን ምንድን ነዉ እየሆነ ያለዉ? ብዙዎች ምልክትፈላጊዎች ናቸዉ ስለ ቃሉ ትንሽ ብቻ ወይም ምንም የማያዉቅ 
እዉነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ እንቅስቃሴ የሌለዉ ነገር ግንምልክት ፈላጊ ትዉልድ ነዉ አሁን ያለን፡፡ ደም፤ዘይት እና እሳት ካዩ ደስተኞች ናቸዉ 
በቃሉ ስላለዉ ነገር አያስጨንቃቸዉም መጽሐፍቅዱሳዊያልሆኑ ምልክቶችም ቢሆኑ እንኳን ደጋፊዎች ናቸዉ በዚህ ጉዳይ ላይ ግን እግዚአብሔር 
አስጠንቅቆና በማቴዎስ24 ላይ በመጨረሻዉዘመን ሁለቱ መንፈሶች እጅግ የተቀራረቡ እንደሚሆኑ ምርጦቹ ብቻ የማይታለሉ ስለሆኑ እነሱ ብቻ 
መለየት እንደሚችሉ ተነግሮናል፡፡

እንዴት ነዉ መንፈስን መለየት የሚቻለዉ? የቃል ፈተናመስጠት ብቻ ነዉ፡፡ ያንን ቃል የማይናገሩ ከሆነ ከክፉ ናቸዉ፡፡ ክፉ የመጀመሪያዎቹን 
ሁለት ሙሽሪቶች እንዳታለላቸዉ የዚህየመጨረሻዋ ዘመን ሙሽራይትንም ለማታለል ይሞክራል ከተለያዩ ባህሎች፤ህጎች እና ቀኖናዎች ጋር እራሷን 
እንድትቀላቅል በማድረግለማግኘት ይሞከራል፡፡ ወይም ከቃሉ ዞር ብላ ለእሷ የሚስማሙምልክቶች ላይ ብቻ እንድታተኩር በማድረግ ነገር ግን 
እግዚአብሔር ከቃሉ በላይ የትኛዉንም አይነት ምልክትን አላስቀመጠምምልክቶች ቃሉን ይከተሉታል ልክ ኤልያስ ያቺን ሴት በመጀመሪያ ለእርሱ 
ዳቦ እንድትጋግርለት እንደተናገረዉ እንደ ጌታ ቃልመሰረትም ቃሉ ያላትን ስታደርግ ተገቢ የሆነዉ ምልክት መጣ በመጀመሪያ ወደ ቃሉ እንምጣ ከዛ 
ተአምራቱን ትመለከታላችሁ የቃሉዘር በመንፈስ የተሞላ ነዉ፡፡

እንዴት ባለ መልኩ እግዚአብሔር የቃሉን ግማሽ ክፍል ብቻ አምኖ ሌላዉን የሚክድ መልእክተኛ ሊልክ ይችላል? እዉነተኛ የሆነ 
የእግዚአብሔር ነብይ በዚህ በመጨረሻዉ ዘመን ሙሉ ቃሉንየሚያዉጅ ይሆናል፡፡ የሐይማኖት ድርጅቶች ይጠሉታል፡፡ የሚናገረዉ ቃል ልክ እንደ 
መጥምቁ ዮሐንስ እናንተ የእፉኝት ልጆች ብሎእንደተናገራቸዉ የሚከብዳቸዉ ቃል ይሆናል፡፡ ነገር ግን አስቀድመዉ የተወሰኑት ይሰሙታል 
ለንጥቀቱም የተዘጋጁ ይሆናሉ፡፡የአብርሐም የንጉስ ዘሮች አብሮት የነበረዉን ቃል እንዳመነዉ እንደ አብርሐም አስቀድመዉ የተወሰኑ በመሆኑ ከቃሉ 
ጋር አብረዉይሆናሉ፡፡

የመጨረሻዉ ዘመን መልእክተኛ በእግዚአብሔር በተወሰነዉ ጊዜ የሚገለጥ ይሆናል ሁላችንም እንደምናዉቀዉ ደግሞ አሁንየመጨረሻዉ 
ዘመን ነዉ እስራኤል ወደ ምድሯ ተመልሳለች ከአሁን ሰአት ጀምሮ በሚልኪያስ ላይ እንደተነገረዉ ይመጣል፡፡ስንመለከተዉ ለቃሉ ታማኝ ይሆናል፡፡ 
በቃሉ ላይ የተነገረለት መልእክተኛ ይሆናል(በቃሉ ላይ የተገለጸ ይሆናል በራእይ10፡7)እና እግዚአብሔር አገልግሎቱን ያረጋግጥለታል ልክ እንደ 
ኤልያስ እዉነትን ይሰብካል እንዲሁም ለጺዮን ተራራ ትእይንት የተዘጋጀይሆናል፡፡

ብዙዎች አይረዱትም ምክንያቱም እዉነትን የሚያስቡት በተለየ መልኩ በተማሩት መንገድ ስለሆነ እነሱን በሚቃወም መልኩሲመጣባቸዉ 
አያምኑትም፡፡ አንዳንድ እዉነተኛ አገልጋዮችም እንኳን መልእክተኛዉን አይረዱትም ምክንያቱም የእግዚአብሔር እዉነትበብዙ መልኩ በአታላዮች 
ተጠርቷልና፡፡

ነገር ግን ይሄ ነብይ ይመጣል “እነሆየአለምን ሐጥያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ” በማለት የተነገረዉ ትንቢት እንደተፈጸመ ሁሉ 
በተመሳሳይ መልኩ ነብዩ “እነሆየእግዚአብሔር በግ በክብር ይመጣል” ብሎ ይጮሃል፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ ለምርጦቹ ብቻ መልእክተኛ እንደነበረ ሁሉ 
ይሄኛዉምየመጨረሻዉ ዘመን ምርጦች እና ከቃል ለተወለዱ ሙሽሪቶች መልእክተኛ ይሆናል፡፡

ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ያሞግሳል

ራእይ 2:13

“የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፤ ስሜንም ትጠብቃለህ፥ ሰይጣንም በሚኖርበት፥ በእናንተ ዘንድ 
የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድህም።”

“ስራህን አዉቃለሁ፡፡” ለእያንዳንዱመልእክተኛ በእያንዳንዱ ዘመን የእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር ተያይዞ የተነገረ ተመሳሳይ ቃል ነዉ ለሁለቱም 
ግንዶች ሲነገሩለአንደኛዉ ቡድን የልብ ደስታ እና ሐሴት ሲሰጥ ለሌላኛዉ ቡድን ደግሞ በልቦቻቸዉ ሽብርን ይዘራል በስራ ሳይሆን በጸጋ 
የዳንንቢሆንም እዉነተኛ የሆነ መዳን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ስራን ያስከትላል፡፡

I ዮሐንስ 3:7,

“ልጆች ሆይ፥ ማንም አያስታችሁ፤ እርሱ ጻድቅ እንደ ሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው።”

ይሕ ጥቅስ ሌላ ነገር ካልሆነ ሰዉ የሚያደርገዉን እራሱ ነዉ ማለት ነዉ፡፡

ያእቆብ 3:11,



10የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

“ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥንና የሚመርን ውኃ ያመነጫልን?”

ሮሜ 6:2,

“ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደ ፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን?”

ማቴዎስ 12:33-35

“ዛፍ ከፍሬዋ ትታወቃለችና ዛፍዋን መልካም፥ ፍሬዋንም መልካም አድርጉ፥ ወይም ዛፍዋን ክፉ ፍሬዋንም ክፉ አድርጉ።

እናንተ የእፉኝት ልጆች፥ ክፉዎች ስትሆኑ መልካም ለመናገር እንዴት ትችላላችሁ? በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና።

መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል፥ ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል።“

አሁን ሰዉ ከቃሉ የተወለደ ከሆነ (ከሚጠፋ ዘርሳይሆን ከማይጠፋዉ ለዘላለም ከሚኖረዉ እና አብሮ ከሚኖረዉ የእግዚአብሔር ቃል 1ኛ 
ጰጥሮስ 1፡23) የተወለደ ከሆነ የህይወቱስራ ወይም ፍሬ በዉስጡ ያለዉን ዘር ይመስላል፡፡ ስለሆነም ስራዎቹ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 
ኦ፡ይህ እዉነታ ምንኛከጴርጋሞን ዘመን ጋር ከሳሽ ይሆናል እኩያ የሌለዉ እርሱ ቆማል በእጆቹም በሁሉት አፍ የተሳለ ሰይፍ ይዛል የእግዚአብሔር 
ቃልእናም ያ ቃል በመጨረሻዉ ዘመን ይፈርዳል፡፡ በእርግጥ ቃሉ የልብን ሐሳብ እና ምኞት የሚለይ ስለሆነ አሁንም እየፈረደ ነዉ፡፡ስጋዊ የሆነዉን 
ከመንፈሳዊወዉ ይለያል የቅዱሳን መጻህፍትን እንድናነብ እና ለእግዚአብሔር ክብር ለሁሉ ሰዉ እንዲታወቅያደርጋል፡፡

66“ስራህን አዉቃለሁ፡፡” ሰዉ እግዚአብሔርን ደስ አላሰኘዉምብሎ ከፈራ ቃሉን ይፈጽም ሰዉ እነኚህን ቃላቶች ሰምቶ ከተደነቀ “መልካም 
አድርጓል መልካለም እና ታማኝ አገልጋይ” በህይወቱየእግዚአብሔርን ቃል ይፈጽም በርግጥም ከዚያ በኃላ እነዚህን የሙገሳ ቃላቶች ይሰማል 
ስለሆነም የእዉነት ቃላት መለኪያ ይሆናልአሁንም መለኪያ ነዉ፡፡ ሌላ መለኪያ የለም ሌላ የተሰመረ መስመር የለም፡፡ አለም በአንዱ ኢየሱስ 
ክርስቶስ እንደሚዳኝ በቃሉምይዳኛል ሰዉ እንዴት እንደሚዳኝ ማወቅ ከፈለገ ያእቆብ እንደመከረዉ “እራሱን በእግዚአብሔር ቃል መስታወት” 
ይመልከት፡፡

“ስራህን አዉቃለሁ፡፡” ከቃሉ ጋር እንደቆመ ለእነሱአስቀድሞ ባዘጋጀዉ የመጀመሪያ ንድፍ ህይወታቸዉን እየቃኘ ነዉ፡፡ በመልካም መለኪያ 
መደሰት አለበት አስቀደመዉ በዚህ መልክእንዳለፉት ሁሉ በክፉዎች ስደት እንደጸኑ በዛ ዉስጥም ሁሉ በጌታ ደስተኞች እንደሆኑ በጊዜዉ ጌታን 
ለማገልገል አስቸጋሪ የነበረቢሆንም በእዉነት እና በመንፈስ ያመልኩት ነበር፡፡ ሐሰተኛዋ ግንድ ግን እንዲህ አልነበረችም በቃሉ ላይ ተገንብቶ 
የነበረዉን ህይወትካዱ እና አሁን ከእዉነታዉ ፈጽመዉ እራቁ ስራዎቻቸዉ ምንያህል እንደሰመጡ ያሳያል፡፡

ስሜንም ጠብቀሃል

“ከአንተ ወደ ማን እንሔዳለን አንተ የዘላለም የሕይወት ቃል አለህ!” ጸንተዉ ቆሙ አሁን ጸንተዉ ቆመዋልበእድልእና በስጋት የመካን ህይወት 
እንደሚኖረ ሰዎች አይደለም፡፡ በእርሱ ሐይል ጸንተዉ ቆመዋል የእነሱ እርግጠኛ የሆነ የሐጥያትየይቅርታ ምልክት እዉቀት እና የክርስትናን 
ምስክርነትስም የሚያፈራ ነዉ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነዉን ስም ያዉቁታል ይወዱታል፡፡ልሳኖቻቸዉ ይመሰክሩለታል፡፡የሚያደርጉትን ሁሉ በጌታ 
ኢየሱስ ስም ነበር የሚያደርጉት ያንን ስም ጠርተዉ ከክፉ ሁሉ እርቀዋል፡፡አቋም ይዘዉ ለዛ ስም ለመሞት የተዘጋጁ ናቸዉ ለተሸለ ትንሳኤእንዳለ 
አረጋግጠዉ፡፡

የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ዉሰደዉ

የሐዘን እና የለቅሶ ልጅ

ደስታና መጽናናትን ይሰጣል

በምትሔድበት ስፍራ ሁሉ ዉሰደዉ

ድንቅ ስም ኦ፡ እንዴት ያለ ጣፋጭ ነዉ

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ

በሁለተኛዉመቶ ክፍለ ዘመን አብ፤ ወልድ መንፈስቅዱስ የሚሉት እነዚህ ቃላቶች ለብዙሃን ስላሴ በሚል ተሰራጭቷል እናም የሶስት 
አምላክአምላኪዎች አስተሳሰብ በሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን አስተምህሮት ሆኗል ስሙ በሚወሰድበትም ጊዜ ብዙ አይቆይም በዚህ ዘመን 
ላይምእንደነበረዉ እንዲሁ የአንዱ ታላቅ አምላክ ስያሜዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚል ይተካል ምንም እንኳን ሐይማኖትን የተዉ ሰዎችስላሴ 
ብለዉ በመጥራት የሙላተ መለኮትን ስያሜዎች በመጠቀም የጥምቀት ስርአት ቢያከናዉኑም ታናሺቱ መንጋ ግን አሁንም ቢሆን ለእዉነትቆማ በጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታጠምቃለች፡፡

በብዙ እግዚአብሔርን በማያስከብር ሁኔታ ወደ ሶስት አምላክነት ቀየሩት ያ ታላቅ እና የከበረ ስሙንም ወደ ስያሜነትለወጡት፡፡ ምናልባት 
ይሄንን ታላቅ ስም የሚጠብቅ ሰዉ ድንቆች እና ምልክቶች ሊከተሉት ይችላሉ ወይ ብሎ ሊታስብ ይችል ይሆናልበርግጥም በሐሰተኛዋ ግንድ 
ባይገለጡም እንደ ማርቲን ባሉ ሰዎች ላይ ግን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ምልክትና ድንቆችተገልጠዉበት በታላቅ ሁኔታ እግዚአብሔር 
ተጠቅሞበታል፡፡ ይሄ ስምእንደሁልጊዜዉ አሁንም ሆነ ወደ ፊት ቃሉን በሚያከብሩ እና በሚያምኑት ቅዱሳን ሁሉ ላይየሚሰራ ነዉ፡፡

እምነቴን አልካድክም እና

በሐዋርያት ስራ 3፡16 ይሔ ታላቅ ተአምር መልካም በምትባለዉበቤተመቅደስ ደጃፍ ላይ የነበረዉ አንካሳ እንዴት እንደተፈወሰ ጴጥሮስ 
በተጠየቀ ጊዜ በዚህ መልኩ አብራራላቸዉ “ በስሙም (በኢየሱስ) ስም በማመን ይህን የምታዩትንና የምታውቁትን(አንካሳየነበረዉን ሰዉ) የእርሱ 
ስም(የኢየሱስ) አጸናው፥ በእርሱም በኩል የሆነው እምነት በሁላችሁ ፊት ይህን ፍጹም ጤና ሰጠው።” አያችሁ የኢየሱስ ስም እና በኢየሱስ ላይ ያለ



11የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

እምነት ይሔንን ተአምራትአመጣዉ ጴጥሮስ ይሔ የሆነዉ በእርሱ ላይ ባለ የስጋ እምነት ወይም የእርሱ ስም ይሄን አድርጓል አላለም፡፡ ነግር ግን ይሄ 
ተአምር የተከናወነዉ በኢየሱስላይ ባለ እምነት ኢየሱስ እራሱ ይሄን ታላቅ ተአምራት አደረገዉ አለ፡፡፡ በራእይ 2፡13 ላይም እንዲህ ስላለዉ እምነት 
ነዉጌታ የሚናገረዉ፡፡ የእርሱ እምነት ነዉ በእርሱ ላይ ማመን ሳይሆን ነገር ግን የእራሱን እምነት ነዉ ለአማኞች የሰጠዉ ሮሜ 12:3

“ ለእያንዳንዱ ሰዉ የእምነትን መጠን እግዚአብሔር እንዳካፈለዉ (ቁጥር 1 ላይ እንደተጠቀሰዉ ደግም ይሄ 
የተጻፈዉለወንድሞች ነዉ)የእምነት መጠን፡፡”

ኤፌሶን 2:8,

“ ጸጋው በእምነትአድኖአችኋልና፤ ይህም(እምነት) የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም”

እንዲሁም ያቆብ 2:1,

“ወንድሞች ሆይ (አስተዉሉ አሁንም እያወራ ያለዉ ለወንድሞች ነዉ፡፡) በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን 
እምነት ለሰውፊት በማድላት አትያዙ።”

በዚህ በጴርጋሞን ዘመን የመዳንን መንገድወደ ሰዋዊ ስርአት ቀይረዉ አስቀድሞ የመመረጥን አስተምህሮት የጌታን ማዳን አስተምህሮት ወደ ጎን 
አድርገዉታል (ስለ ቃሉ ግድየላቸዉም) የቤተክርስቲያኖቻቸዉ አባል ለመሆን ለሚፈልገዉ ለማንኛዉም ሰዉ በራቸዉን እና ህብረታቸዉን ክፍት 
ያደርጋሉ፡፡ ፈጣንዉድቀት በሆነበት በዚህ ዘመን መለኪያቸዉ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ እምነት ላይ ብቻ ያደረጉ ጥቂት ሰዎችም አሉ በዛ 
እምነትላይ ያላቸዉንም የእምነት ሀይል የአንድ ቤተክርስቲያን አባል በመሆን ብቻ በቀላሉ እንደማይዳን በጽናት ያሳዩበታል፡፡ በጌታኢየሱስ ላይ ባለ 
የእምነት መለኪያ ብቻ ካልሆነ በቀር ማንም ሰዉዘላለማዊ ህይወትን እና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት እንደማይቻል ያዉቃሉ፡፡የዛሬዋ 
ቤተክርስቲያን ከድንግል መወለዱን፤ ደምመፍሰሱን የሚያምኑ እና ወደ ቤተክርስቲያን ሔዶ የጌታ እራት በሚካፈሉ ሰዎች ብቻ በሚያምኑ የአይምሮ 
አማኞች የተሞላች ናት፡፡ፈጽሞ ዳግም አልተወለዱም፡፡በዛ በሶስተኛዉም ትዉልድ ዘመን ተመሳሳይ ችግር ነበረ፡፡ የሰዎች እምነት በቂ አልነበረም 
አሁንምበቂ አይደለም፡፡ በአንድ ሰዉ ልብ ዉስጥ በእጅ ባልተሰራ ቤተመቅደስ ዉስጥ የከበረዉን ጌታ ይቀበል ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅላይ ያለዉን 
ፍጹም እምነት ይጠይቃል፡፡

ይሔ ሕያዉ የሆነ እምነት ነዉ፡፡ “ በእግዚአብሔር ልጅእምነት እኖራለሁ” ጳዉሎስ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለዉ እምነትእኖራለሁ አላለም 
የራሱ የእግዚአብሔር ልጅ እምነት ነዉ ህይወትን የሰጠዉ እንዲሁም በክርስትና ህይወቱ ድልን የሰጠዉ፡፡

በፍጹም መዳን መለኮታዊ መሆኑን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻዉ ድረስ አልካዱም የስሙን እና በስሙ ላይ ያለዉንየእምነት እዉነታ 
በህይወታቸዉ ጠብቀዋል እናም በጌታ ተባርከዋል ለእርሱ የተገቡ ሆነዋል፡፡

የታመነዉ ምስክር አንቲጳስ

ስለዚህ ወንድም በተመለከታ በቃሉ ላይም ሆነ ሌላ የቅዱሳን ታሪክ ላይ ሌላ ቦታ የተጻፈ መዝገብ የለም፡፡በርግጥም አላስፈለገዉም፡፡ በጌታ 
የታወቀ እና ጌታን የሚያዉቅመሆኑ ብቻ በቂ ነዉ በጌታ ላይ ያለዉ እምነት ህያዉ በሆነዉ ቃሉ ላይ መመዝገቡ ብቻ ከበቂ በላይ ነዉ፡፡ ክርስቲያን 
ነዉየኢየሱስ ስም አለዉ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እምነት አለዉ እናም በእርሱ ላይ ባላቸዉ እምነት ከኖሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነዉ፡፡ ከሰዉ 
ይልቅ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልናምን አይገባንምንለሚለዉ የያእቆብ ቃል ምላሽ ሰጥቷል፡፡ በእስጢፋኖስም ላይ እንደነበረዉ ሙሉ እምነት እና 
መንፈስ ቅዱስ ማንንም ሰዉ አልፈራምስሙን ተቀብለዉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ባላቸዉ እምነት ይራመዱ በነበሩት ሁሉ ላይ የሞት አዋጅ 
ቢታወጅም ወደ ኃላከማያፈገፍጉት ጋር አብሮ ቆመ፡፡ አዎ ሞተ ነገር ግን ልክ እንደ አቤል ከእግዚአብሔር ምስክርነትን አገኘ (ስሙ በቃሉ ላይተጻፈ) 
እሱ ቢሞትም እንኳን በእግዚአብሔር መለኮታዊ መዝገብ ገጾች ላይ ድምጹ ከፍ ብሎ ይናገራል፡፡ ከእርሱ እረፍት በኃላሌሎች ሰማእታቶች 
ተከትለዋል ነገር ግን ሴይጣን ከዛ በኃላ ድልማድረግ አልቻለም ልክ የሰላም አለቃ የሆነዉን ሲገድለዉ ድልእንዳላደረገዉ ሁሉ ለእኛ ሴይጣን 
በመስቀሉ ላይ ተሸንፏል በተመሳሳይ መልኩም የአንቲጳስ ደም ለብዙ መቶወች እየጮኸ ይናገራልመስቀላቸዉን ተሸክመዉ ለሚከተሉት ሁሉ፡፡

የሴይጣን ዙፋን ባለበት

ይሄክፍል በመንፈሱ የተሞገሰበት ትልቁ ምክንያት እነዚህ ጠንካራ የመስቀሉ ወታደሮች ሴይጣንን ያሸነፉት የራሱ የሴይጣን ዙፋንመቀመጫ 
ባለበት ቤት ዉስጥ በመሆኑ የተነሳ ነዉ፡፡ የጨለማዉ አመራሮች ባሉበት ስብስብ ዉስጥ ነዉ በኢየሱስ ስም እና እምነትበኩል ዉጊያዉን ድል 
የነሱት፡፡ እንዴት ያለ አስደናቂ ሙገሳ ነዉ፡፡ ልክ ታላቁ ዳዊት ጥምን የሚያረካ ዉሃን ለማምጣት ጠላቶቹንእንደወረረ እነዚህም ታላቅ አማኞች 
በሞት ጥላ ስር ላሉት እየሰበኩ እና የመዳንን ዉሃ በመስጠት ሴይጣን በሀይል የተቀመጠበትንየምድር መኖሪያ ወረሩት፡፡

አሁን ከሴይጣን ዙፋን እና መኖሪያ ጋር በተያያዘ የተነገሩት ቃላቶች ለምርጦቹእግዚአብሔር የሰጠዉ ዉዳሴ ነዉ፡፡ በትክክልም ደግሞ 
በቤተክርስቲያን ዉስጥ ከፍ ብሎ ሲታይ የነበረዉን ክፉ የማዉገዝን እርምጃአስቀምጠዋል፡፡

ጴርጋሞስ፡ የሴይጣን ዙፋን እና መኖሪያ ስፍራ፡፡ ይሔ ሐረግ ለብዙዎች ከእዉነተኛታርክነቱ ይልቅ ምናባዊ ምስል ነዉ የሚመስላቸዉ ነገር 
ግን ይሄ የምር የሆነ እና ታሪክ የሚመሰክረዉ ነገር ነዉ፡፡ በርግጥምጴርጋሞስ የሰየይጣን ዙፋን እና መኖሪያ ስፍራ ነች፡፡ በትክክል የሆነ ነዉ፡፡

ጴርጋሞስ(ከሰዉ ዘር አመጣጥ ጋር በተያያዘ ) የመጀመሪያዉ የሴይጣን መኖሪያ ስፍራ አልነበረችም በቀጥታም ሆነ በታሪክ ባቢሎን 
የሴይጣንዋና መቀመጫ ስፍራ ነች የሴይጣናዊ አምልኮ መነሻ በባቢሎን ነበር፡፡ ዘፍጥረት 10:8-10,

“ኩሽም ናምሩድን ወለደ፤ እርሱም በምድር ላይ ኃያል መሆንን ጀመረ።

እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ ነበረ፤ ስለዚህም፦ በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ።

የግዛቱም መጀመሪያ በሰናዖር አገር ባቢሎን፥ ኦሬክ፥ አርካድ፥ ካልኔ ናቸው።“

ዘፍጥረት 11:1-9,
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“ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር ነበረች።

ከምሥራቅም ተነሥተው በሄዱ ጊዜ በሰናዖር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ፤ በዚያም ተቀመጡ።

እርስ በርሳቸውም፦ ኑ፥ ጡብ እንሥራ፥ በእሳትም እንተኵሰው ተባባሉ። ጡቡም እንደ ድንጋይ ሆነላቸው፤ የምድርም ዝፍት 
እንደ ጭቃ ሆነችላቸው።

እንዲህም፦ ኑ ለእኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንሥራ፤ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው 
አሉ።

እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች የሠሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ።

እግዚአብሔርም አለ፦ እነሆ፥ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፥ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው፤ ይህንም ለማድረግ ጀመሩ፤ አሁንም 
ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም።

ኑ፥ እንውረድ፤ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው።

እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው፤ ከተማይቱንም መሥራት ተዉ።

ስለዚህም ስምዋ ባቢሎን ተባለ፥ እግዚአብሔር በዚያ የምድርን ቋንቋ ሁሉ ደባልቋልና፤ ከዚያም እግዚአብሔር በምድር ሁሉ 
ላይ እነርሱን በትኖአቸዋል።

ባቤልየባቢሎን የመጀመሪያ ስም ነዉ ትርጉሙም ግራ መጋባት ማለት ነዉ፡፡ በቀጥታ የተጀመረዉ የሐም ልጅ በሆነዉ በኩሽ ነበር ነገርግን ወደ 
ሃያል መንግስትነት እና መሰረት ወደ መያዝ የመጣዉ ታላቅ አዳኝ በሆነዉ በልጁ በኒምሮድ ነዉ፡፡ በዘፍጥረት 11 ላይመሰረት እና በታሪክም ኒምሮድ 
ሶስት ነገሮችን አከናዉኗል፡፡ ጠንካራ ሀገርን መገንባት ደግሞም ገንብቷል፡፡ የራሱን ሐይማኖትማቋቋም ደግሞም አቋቁሟል፡፡ የራሱን ስም ማስጠራት 
ስሙንም አስጠርቷል፡፡ ያከናወናቸዉ ነገሮች ባቢሎን ከአለም መንግስታት ሁሉበላይ ዋና የወርቅ መገኛ አስክትሆን ድረስ ተጨባጭ ናቸዉ፡፡ የእርሱ 
ሐይማኖትም የበላይነትን ያገኘዉ ከሴይጣን እንደሆነማረጋገጫ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኢሳያስ 14 እና በራእይ ምእራፍ 17 - 18 ያሳዉቀናል፡፡ 
በታሪክም ደግሞ አለምን ሁሉየወረረና የጣኦት አምላኪነት ስርአት መሰረት መሆኗን እንዲሁም ምንም እንኳን እንደተለያየ ምድር እና የህዝቡ ቋንቋ 
መሰረትየአማልክቶቹ ስም ቢለያይም የሚቶሎጂ አምልኮ መሰረት ነች፡፡ ለራሱ ስምን ሰይሟል (ኢየሱስም ራሱን ለወንድሞቹ እስከሚገልጥበትጊዜ 
ድረስ) ይሄ ትዉልድ ምንም ሳይናገር ይከተለዋል፡፡ ኒምሮድ ከሚል ስያሜ የተለየ ቢሆንም እየተመለከ እና እየተከበረይሄዳል፡፡ በትንሹም ቢሆን 
በመጀመሪያ ይመለክብት ከነበረዉ በተለየ መልኩ በቤተመቅደስ ዉስጥ ይመለካል፡፡

መጽሐፍቅዱስ ስለሌሎች ሐገራቶች ታሪክ በጠለቀ ሁኔታ ስለማይናገር ጴርጋሞስ እንዴት የሴይጣናዊ የባቢሎናዊ ሐይማኖት መቀመጫ 
ልትሆንእንደቻለች ምላሽ ለማግኘት ታሪካዊ መዝገቦችን ማጥናት አስፈላጊ ነዉ፡፡ ዋና ዋናዎች መረጃዎች የሚገኙት በግብጻዉያን እናበግሪካዊያን 
የባህል መዛግብት ላይ ነዉ፡፡ ይሄ የሆነበት ምክንያትም ግብጽ ሳይንስና ሒሳብን የተቀበለችዉ ከቀለዳዊያን ነዉበተዘዋዋሪም ግሪክ ደግሞ ከግብጽ 
ተቀበለች፡፡ አሁን እነዚህን ሳይንሶች የማስተማር ሐላፊነት የተሰጣቸዉካህናቶች በመሆናቸዉ እና እነዚህ ሳይንሶችም የሐይማኖት አንድ ክፍል 
ተደርገዉ ስለሚቆጠሩ የባቢሎናዊ ሐይማኖት በእነዚህ ሁለትሐገራቶች እንዴት ጥንካሪን እንዳገኘ አዉቀናል፡፡ አንዲት ሀገር ላላኛዉን ሐገር 
ስታሽንፍ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ የተሸናፊዉሐገር ሐይማኖትም በአሸናፊዋ ሐገር ሐይማኖት ይዋጣል፡፡ ግርክ ልክ እንደ ባቢሎናዊያኑ ተመሳሳይ 
የዞዲያክ ምልክት እንዳላቸዉበደንብ የታወቀ ነዉ እንዲሁም በጥንታዊታ የግብጻዊያን መዝገብላይግብጻዊያን ለግሪኮች የፖሊቲሲዝምን እዉቀት 
እንዳስተላለፉ ታዉቃል፡፡ ስለሆነም የባቢሎን ሚስጥር ከሀገር ወደ ሀገርእየተስፋፋ በሮም፤በቻይና ህንድ በሰሜን እና በደቡብ አሜሪካ 
በጣምተመሳሳይ የአምልኮ መሰረት ማየት ችለናል፡፡

በምድርላይ በነበሩ ቀደምት ሰዎች የሄ የባቢሎናዊያን ሐይማኖት የመጀመሪያዉ አለመሆኑን የጥንት ታሪኮች ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋርይስማማሉ፡፡ 
በርግጥ ከመጀመሪያዉ እምነት አፈንግጦ በመወጣት የመጀመረያዉ ነዉ፡፡ የታሪክ አዋቂዎች እነ ዊልኪንሰን እና ማሌትበጥንታዊዉ የታሪክ 
ሰነዶቻቸዉ ላይ በአንድ ወቅት በምድር ላይ የነበረ ህዝብ ሁሉ ከሁሉ በላይ ፤ዘላለማዊ፤የማይታይ እናየሚታዩትን ነገሮች ሁሉ በአንደበቱ ቃል ብቻ 
ወደ መኖር ያመጣ በባህሪዉም ፍቅር እና መልካም ፍትሃዊ የሆነ አንድ አምላክ ብቻመኖሩን ያምኑ ነበር፡፡ ነገር ግን ሴይጣን የቻለዉን ያህልሁልጊዜ 
ለማበላሸት ይሞክራል የሠዎችን አእምሮ እና ልብ በማጣመም እዉነትን እንዳይቀበሉ ሲያደርግ እናገኘዋለን፡፡ የእግዚአብሄርፍጥረት እና አገልጋይ 
እንዳልነበረ እራሱን አምላክ እንደሆነ በማመሰልለእግዚአብሔር የተገባዉን አምልኮ ወደ እራሱ በመዉሰድ አምልኮን እየተቀበለ እራን ከፍ ከፍ 
ለማድረግ ይሞክራል፡፡ በአለምዙሪያም ሁሉ የራሱን ሐይማኖት በማስፋፋት ፍላጎቱን አከናዉኗል፡፡ ይሄም በሮሜ መጽሐፍ ላይ ተረጋገጠ ነዉ 
“እግዚአብሔርንእያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ አላከበሩትም ፤ በከንቱ ያመልኩታል ልቦናቸዉም ታዉሮ ፈጣሪን ሳይሆን የተፈጠረዉን 
ግኡዝእስከማምለክ ድረስ የተበላሸ ሐይማኖትን ተቀብለዋል፡፡”

አስተዉሉ ሴይጣን የእግዚአብሔርፍጥረት ነበረ (የንጋት ልጅ) ይሄም በሰዎች መካከል እዉነት እንደነበረ እና ሁሉም በዛ እዉነት ላይ ቆሞ 
እንደነበር ከዛ በኃላግን ብዛት ያላቸዉ ቡድኖች ከእግዚአብሔር ዘወር እንዳሉ እና ሁለትዮሽ መልክ ያለዉ አምልኮ በአለም ዙሪያ ሁሉ 
እንዳሰራጩያሳየናል፡፡ ታሪክ እንዲማያሳየን ከሆነ ከእዉነት ዞረዉ የዲያብሎስን ሽንገላ የተከተሉትን የሐም ዘሮች በመቃወም የሴም 
ዘሮችከማይለዋወጠዉ እዉነት ጋር ጸንተዉ የነበሩ መሆናቸዉን ይመሰክራል፡፡ በርግጥ ይሄን ጉዳይ ለመወያየት በቂ ጊዜ የለንም ሁለትእና ሁለት 
ሐይማኖቶች ብቻ ተፈጥረዉ እንደነበረ እና ከክፉ የሆነዉም በአለም ዙሪያ እንደተሰራጨ ግን ማየትትችላላችሁ፡፡

አንድ አምላክ አምላኪነት ወደ ከአንድ በላይ አምላኪነትየዞረዉ በባቢሎን ነዉ፡፡ የዲያብሎስ ሽንገላ እና የዲያብሎስ ሚስጢራቶች በዛች ከተማ 
ላይ በነበረዉ የእግዚአብሔር ሚስጢር እናበእግዚአብሔር እዉነት ላይ በተቃዉሞ ተነሳ፡፡ በእርግጥም ሴይጣን የዚህ አለም አማልክት ሆነ 
እንዲሁም እርሱ ጌታ መሆኑንካሳመናቸዉ መካከል አምልኮን መቀበል ጀመረ፡፡

ከአንድ በላይ አምላክ አምላኪነት የጠላት ሐይማኖት የጀመረዉበስላሴ አስተምህሮት ነዉ ‹‹በሶስት አካል የሚኖር አንድ አምላክ›› የሚለዉ 
ሐሳብ መተግበር የጀመረዉ ያኔ ጥንት ነዉ ይሄንጉዳይ የሥነ መለኮት አስተማሪዎች ነጥቀዉ ለምን እንዳላወጡት ግርየሚል ነገር ነዉ፡፡ ነገር ግን አያት 
ቅድመ አያቶቻቸዉ በዲያብሎስ እንደተታለሉ እነሱም አሁንም ድረስ በሶስት አካል ዉስጥየሚኖር አንድ አምላክ  የሚለዉን  አስተምህሮት አምነዉ
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ይከተላሉ፡፡ ይሄን አስተምህሮት የሚደግፍ ስልጣን የሚሰጥ ቦታ ካለ እስኪበመጽሐፍ ቅዱስ እንመልከት፡፡ የሐም የዘር ሐረጎች የሶስት አማልክት 
መሰረት ባለዉ የራሳቸዉ የሆነ ሴይጣናዊ አምልኮንመከተላቸዉ ነገር ግን አንዳቸዉም የሴም ዘር ሐረጎች እንዲህ ያለዉን ነገር ወይም በሴሬሞኒ 
የታጀበ አምልኮን የሚያመልክአለመኖሩ ግር የሚያሰኝ አይደለምን? እብራዊያን “ኦ፡ እሳሬኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላክህ አንድ እግዚአብሔር ነዉ'' 
የሚለዉንቃል ያምናሉ በሙላተ መለኮት ዉስጥ ሶስት አካል ቢኖር ኖሮ የሴም ዘር ሐረግ የሆነዉ አብርሐም በዘፍጥረት 18 ላይ ከሁለትመላእክቶች 
ጋር ሆኖ አንድ አምላክ ብቻ ነዉ የተመለከተዉ ፡፡

አሁን ይሄ የሥላሴ አስተምህሮት አገላለጽ እንዴት ነዉ? እኩልጎን ባላቸዉ የሶስት ማእዘን ስእል ነዉ ዛሬም ድረስ በሮም ዉስጥእንዳለዉ 
አገላለጽ አጅግ ግር የሚያሰኝ ነዉ እብራዊያን እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የላቸዉም አሁን ትክክለኛዉ ማን ነዉ?እብራዊያን ናቸዉ ወይስ ባቢሎናዊያን 
በእሲያ ከአንድ በላይ አምላክ አምላካዊነት ሐሳብ በአንድ አካል ላይ ሶስት እራሶች ካለዉስእላዊ መግለጫ የመጣ ነዉ፡፡ ያ አካል ሶስት አይነት 
እዉቀት ያለዉ ሆኖ የተገለጸ ነዉ፡፡ ሶስት የተለያየ መልክ ያለዉ አንድአምላክ አድርገዉ ያሰቡትን የልባቸዉን ሐሳብ ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነዉ፡፡ 
አሁን ይሄ ደግም የሰለጠነ ዘመናዊ የስነመለኮታዊአስተምህሮት መገለጫ ነዉ፡፡ በጃፓን ቀደም ሲል እንደገለጽነዉ አይነት ሶስት እራሶች ያሉት ታላቁ 
ቡዳህ አላቸዉ፡፡

ነገር ግን ከሁሉም በላይ የሆነዉየስላሴ አስተምህሮት መገለጣቸዉ 1. በእድሜ የገፋ ሰዉ የራስ ምስል እግዚአብሔር አብን የሚያመላክት ነዉ፡፡ 
2. ክብ ሰርክልዉስጥ ያለዉ ደግሞ ሚስጥሩ የሚያመላክተዉ ልጁን ነዉ፡፡ 3. ክንፍ እና ጭራ ያለዉ የእርግብ ምስል እነዚህ አጠቃላይ 
አባት፤ልጅ፤መንፈስ ቅዱስ ሶስት አካላት የሚለዉን የሥላሴ አስተምህሮት ገላጭ ናቸዉ ይሄን በተመሳሳይ መልኩ

በሮም መመልከት ትችላላችሁ አሁንበድጋሜ እስኪ ልጠይቅ ዲያብሎስ እና አምላኪዎቹ የእምነት አባት ከሆነዉ ከአብርሐም እና ከዘር ሐረጎቹ 
የተለየ ሌላ መገለጥያላቸዉ መሆኑ ግር የሚያሰኝ አይደለምን፤የሴይጣን አምላኪዎች ከእግዚአብሔር ልጆች በተለየ ሌላ እዉቀት ያላቸዉ መሆኑ 
ግርየሚያሳኝ አይደለምን አሁን ዘመናዊ የስነ መለኮት አስተማሪዎች ስላሴ በማለት ሊያስተምሩን የሚሞክሩትም ይሄን ነዉ፡፡ ከአሁንሰአት ጀምሮ 
አንድ ነገርን አስታዉሱ እነዚህ የተመዘገቡ ጽሁፎች እዉነታዎች ናቸዉ ሴይጣን ዉሸታም ነዉ የዉሸት ሁሉ አባትነዉ፡፡ መቼም ቢሆን ትንሽ ብርሀን 
የምትመስል ነገር ይዞ ቢመጣም ዉሸታም ነዉ፡፡ እርሱ ነፍሰ ገዳይ ነዉ፡፡ እናም የእርሱየስላሴ አስተምህሮት ብዙዎችን አጥፍቷል ወደፌትም ዳግም 
ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ ብዙዎችን የሚያጠፋ ይሆናል፡፡

ታሪክንብንመለከት ወደዚህ አባት፤ልጅ እና መንፈስ ቅዱስ ወደ ሚለዉ ጽንሰ ሀሳብ ለመቀየር ብዙ ጊዜ አልወሰደም ሴይጣን ከእዉነት 
ፈቀቅባሉ ሰአት ሌላ ደረጃ እንዲደርሱ አደረጋቸዉ፡፡ የአምላክነት ሐሳቡ 1. ዘላለማዊ የሆነ አባት 2. የእግዚአብሔር መንፈስ ሰዉከሆነች እናት ተዋሀደ 
(ይሄን ማሰብ እንድትችሉ ያደርጋል ?) 3. ከዛም ዉህደት መለኮታዊ ልጅ አፈራ (የሴቷ ዘር)

ነገር ግን ዲያብሎስ ደስተኛ አልሆነም፡፡ በተዘዋዋሪ መንገድካልሆነ በቀር ቀጥተኛ አምልኮን አላገኘም፡፡ ስለሆነም ህዝቡን አብዝተዉ ከእዉነት 
እንዲርቁ ያደርጋል፡፡ የማይታየዉ ታላቁእግዚአብሔር አባት በሰዎች ጉዳይ ላይ አይገባም የሚለዉን የራሱን ሚስጥር ለሰዎች እየገለጠ በዝምታ 
ዉስጥ እርሱ በደንብእንዲመለክ ያደርጋል፡፡ ማለትም በተቻለ መጠን እግዚአብሔርን እንዲረሱ ማድረግ ማለት ነዉ፡፡ ይሄም አስተምህሮት በአለም 
ዙሪያሁሉ ተሰራጭቷል፡፡ ዛሬ ላይ በኢንዲያ ዝምተኛ ለሆነዉ ታላቁ አምላክ ተብሎ ብዙ አይነት ቤተመቅደሶችን ታያላችሁ፡፡

ፈጣሪ የሆነዉን አባት ማምለክ ያን ያህል አስፈላጊ ስላልሆነበክብር አምልኮ ስም ለእናት እና ልጅ ብቻ አምልኮ ማጉረፍ ተፈጥሯዊ የተለመደ 
ሆኗል፡፡ በግብጽ ሐገርም እንዲሁ በተመሳሳይሁኔታ አይሲስ እና ኦስሪስ የተባሉ እናት እና ልጅ ነበሩ፡፡ በኢንዲያም እንዲሁ አይሲ እና ኢስዋራ 
(ስሞቻቸዉ እራሱእንደሚመሳሰሉ አስተዉሉ) በእስያ ደግሞ ሳይቤል እና ዲዩስ በመባል ይጠራሉ፡፡ በሮም እና በግሪክ እና በቻይና ተመሳሳይ ነዉ፡፡
ደህና፡ አስደናቂዉን ነገር እስኪ አስቡት አንዳንድ የሮም የካቶሊክ መልእክተኞች ቻይና በገቡ ሰአት ማዶና እና ከእራሱ ላይ የሚመነጭየብርሐን 
ነጸብራቅ ያለዉ የልጅ ምስል ተመለከቱ ምስሉ በቫቲካን ካለዉ ምስል ጋር ከአንዳንድ የፊት ገጽታ ላይ ካለዉ ትንሽመለያየት በቀር ተመሳሳይ ነዉ፡፡

ስለዚህ አሁን የመጀመሪያዉን እናት እና ልጅ ማግኘት ተገቢይሆናል የመጀመሪያዉ አማልክት የባቢሎን እናት በአንዳንድ የምስራቅ ሐገራት 
ሪሐ በመባል የምትጠራዉ ሰሚራሚስ ናት፡፡ በእጆቿላይ ልጁን ታቅፋለች ልጁም ተለቅ ያለ፤ጠንካራ ፤ዉብ እና በሴቲቱ ምርኮኘ የሆነ ነዉ፡፡ 
በሕዝቄል 8፡14 ላይ ተሙዝ በመባልይጠራል በጥንት ሮም እና ግሪክ ጽሁፎች ላይ ባኩስ በመባል ይጠራል፡፡ ለባቢሎናዊያን ደግሞ ኒኑስ ይባላል፡፡ 
በእጅ ላይ የታቀፈሕጻን ሆኖም ግን ታላቅ እና ሐይለኛ ሰዉ ተደርጎ መገለጹ ሊታሰብ የሚገባዉ ጉዳይ ነዉ ሌላኛዉ የተሰጠዉ ስያሜ 
‹‹የእናትየዉባል›› በመባል ነዉ እናም በኢንድያ ሁለቱ ኢስዋራ እና አይሲ በመባል የሚታወቁት እርሱ(ባልየዉ) ከሚስቱ ጡቶች ስር የተቀመጠህጻን 
ተደርጎ የተገለጸ ነዉ ፡፡

ይሄኒኑስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለዉ ኒምሮድ የተባለዉ ነዉ ዘፍጥረት ላይ የተጻፈዉን ከታሪክ ጋር በማጥናት ማረጋገጥ እንችላለን፡፡‹‹ 
ለመዉረር ከነበረዉ የዉስጥ መሻት የተነሳ ወደ ኒኑስ የተባለዉ የአሦር ንጉስ መካከለኝ የነበረዉን የህይወት መንገድቀየረዉ፡፡ ከጎረቤቶቹ ካሉት ጋር 
ጦርነት በማካሔድ የመጀመሪያዉ ሰዉ ነዉ፡፡ ከአሦር አንስቶ እስከ ሊብያ ያሉትን ሐገራት ሁሉየጦርነትን ባህል የማያዉቁ በመሆናቸዉ ምክንያት 
አሸንፎ ወረራቸዉ፡፡›› ዳዮደረስ እንዲህ አለ ‹‹ ከአሦር ነገስታት ሁሉበታሪክ

ዉስጥ ኒኑስ በጣም ጥንታዊ ነዉ፡፡ ጦርነትንም ይወድ ስለነበር ብዙወጣቶችን የጦርነትን ስልቶች ያሰለጥ ን ነበር፡፡ የባቢሎን 
ከተማባልተቆረቆረችበት ጊዜ ባቢሎናዊያንን በእርሱ ስር አድርጓቸዋል፡፡››

ፖምፕዩስ እንደተናገረዉ ከዚህም ይሔ ኒኑስ የተባለዉ ሰዉ በባቢሎን ከተማ ታላቅ መሆን እንደጀመረማየት እንችላለን ባቢሎንን ከገነባ 
በኃላም አሦርን ተቆጣጠሮ ነገሰባት ከዛም አንስቶ ወደ ሌሎች የጦርነት ክህሎት የሌላቸዉሰዎች ወዳሉበት ብዙ ግዛቶች ተስፋፋ፡፡

አሁንበዘፍጥረት 10 ላይ ስለ ኒምሮድ መንግስት እንዲህ ይላል

‹‹የግዛቱም መጀመሪያ በሰናዖር አገር ባቢሎን፥ ኦሬክ፥ አርካድ፥ ካልኔ ናቸው።

አሦርም ከዚያች አገር ወጣ፤ ነነዌን፥ የረሆቦትን ከተማ፥ ካለህን፥ .. የመሳሰሉትን››

ነገር ግን ተርጋሚዉ አሦር የሚለዉ ቃልሆኖ ሳለ እንደ ግስ አድርጎ መተርጎሙ ስህተት ነዉ ጫልዲ ማለት ‹ጠንካራ መሆን› ማለት ነዉ ይሄም 
ኒምሮድ እየጠነከረ መጣ(በአለማችንየመጀመሪያዉ የጦር ሰራዊት የሆነዉን በመገንባት) ከሰናዖር ባሻገርከጠንካራ የጦር ሰራዊቱ ጋር ሌለች ሀገራትን



14የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

በቁጥጥር ስር እያዋለ በስሙ የተሰየመችዉን እንደ ነነዌን የመሳሰሉ ከተማዎችን እየገነባሔደ፡፡ ዛሬም እንኳን የዛች ከተማ ዋና ዋና ክፍሎች ኒምሮድ 
በመባል ይጠራሉ!

አሁን ኒኑስ ማን እንደሆነ አግኘተናል አሁን ደግሞ አባቱ ማንእንደነበር ማወቅ አስፈላጊ ነዉ ታሪክን መሰረት ስናደርግ አባቱ ቤል ይባላል 
ባቢሎንን ያገኛት (ቤል አገኛት ስንል የዚህን ሁሉእንቅስቃሴ ጀማሪ ከመሆኑ አንጻር ነዉ ነገር ግን ያቺን ከተማ የገነባት እና የመጀመሪያዋ ንጉስ 
የመሳሰሉትን የሆነዉ ልጁ ኒኑስነዉ) መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ደግሞ የኒምሮድ አባት ኩሽ ነዉ፡፡ ‹‹ኩሽም ኒምሮድን ወለደ›› ይሄም ብቻ 
አይደለም ሐምደግሞ ኩሽን እንደወለደ እናያለን በግብጻዉያን ባህል ቤል ሐርሜስ ይባላል ሐርሜስ ማለት ደግሞ ‹‹የሐም ልጅ›› ማለት ነዉ፡፡በታሪክ 
መሰረት ደግሞ ሐርሜስ ታላቁ የጣኦት አምላኪዎች ነብይ ነበር የአማልክቶቹ አስተርጓሚ ነበር ሌላኛዉ የሚጠራበት ስሙደግሞ ሜርኩሪ ይባላል፡፡ 
(ሐዋርያት ስራ 14፡11 - 12 አንብቡ)

ሐይጂኑስየተባለዉ እንደተናገረዉ በአል፤ሔርሜስ፤ሜርኩሬ— እና በመሳሰሉት ስያሜ የሚታወቁት አማልክቶች ጆቬ(የሮም አይደለም) 
በተባለዉመንግስት ስር ይኖሩ ነበር (ከሮም ታሪክ በፊት አስቀድሞ በነበረዉ የእብራዊያኑ ጅሆቫ) ያለምንም ከተማዎች እና ያለምንም ህግአንድ ቃንቃ 
ይናገሩ ነበር፡፡ ነገር ግን ከዛ ከሜርኩሪ(በአል፤ኩሽ) በኃላ የሰዎችን ቃንቃ ይተረጉም የነበረዉ(ተርጋሚሔርሜነትስ ይብል እንደነበር) ያዉ እራሱ 
ግለሰብ ሐገራቶችን ከፋፈላቸዉ፡፡ ከዛም በኃላ ብጥብጥ ጀመረ፡፡ ይሄም የታየዉ ከዛከበአል ወይም ከኩሽ የኒምሮድ አባት ከነበረዉ በመጀመሪያም 
ዋና መሪ ሆኖ ሕዝቡን ከእዉነተኛዉ አምላክ ፈቀቅ እንዲሉና ሕዝቡንየአማልክት ተርጓሚ እንዲሆኑ በማበረታታት ሌላ የተለየ አይነት የሐይማኖት 
ቅርጽ እንዲይዙ ያደርግ ነበር፡፡ ወደ ዛች ልጁወደገነባት ከተማ እንዲሄዱ ያበረታታ ነበር ይሔም የተደረገዉ ማበረታታቻ ነዉ በሰዎች መካከል 
ግራመጋባት እና መለያየትእንዲፈጠር ያደረገዉ ስለሆነም እርሱ ሁለቱንም ማለትም ‹‹ተርጓሚ እና ግራአጋቢ›› ነዉ ማለት ነዉ፡፡

ስለዚህም ኩሽ የየትኛዉም አይነት ከአንድ በላይ አምላክአምላኪነት ስርአቶች ሁሉ አባት ነዉ ማለት ነዉ፡፡ እናም አንድ ሰዉ በሌላ ሰዉ 
ሲመራ በርግጥ እርሱ የአማልክት አባትይሆናል፡፡ አሁን ኩሽ በአል ይባል ነበር በአል ደግሞ በሮማዊያን የጥንት ሐይማኖቶች ጃኑስ ይባላል፡፡ ሁለት 
አይነት ፊት ገጽ ያለዉ ተደርጎ ተስሏል፡፡ እናም ሕዝቡንየመከፋፈል እና የመበታተን እንቅስቃሴ አከናወነ፡፡ ኦቪድ በጻፈዉ መሰረት ጃኑስ ስለራሱ 
አስመልክቶ ይሄን ብሏል ‹‹ጥንታዊያኑቻኦስ ብለዉ ይጠሩኛል›› ስለሆነም የመጸሐፍቅዱሱ ኩሽ በአል፤ቤሉስ፤ሔርሜስ በሚባሉ ስያሜዎች እየተጠራ 
የአንድ አምላክአምላኪነትን በመጀመሪያ ሲቃወም የነበረ መሆኑን እናገኛለን፡፡ እርሱ ከአማልክቶቹ መገለጥና ትርጋሜን ያመጣ ነበር 
ይሄንንምበማድረጉ ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣን አስነስቶ ሰዎች እንዲበታተኑ አደረገ መከፋፈልና ግራ መጋባትን አመጣ፡፡

አሁንእስከዚህ ነጥብ ድረስ እንዴት ከአንድ በላይ አምላክ አምላኪነት ወይም አምልኮ ሊመጣ እንደቻለ አይተናል፡፡ ነገር ግን በዚህሁሉ መሃል 
አንድ ያገኘነዉ የተገለጸ ነገር አለ ኩሽ ተብሎ የሚጠራዉ ሰዉ ‹‹የአማልክት አባት›› የሚል ስያሜ የተሰጠዉ መሆኑን አስተዉላችኃል? የቀድሞ የጥንት 
ሐይማኖት ጥናቶችእንደሚያመለክቱት አማልክቶች እራሳቸዉን በሰዉ ስም የሚሰይሙ መሆኑን አስተዉላችሁታል?

የቅድመ አያቶች አምልኮም የመጣዉ ከዚሁ ነዉ፡፡ ስለዚህ ስለ ቅድመአያቶች አምልኮ አስመልክቶ ታሪካዊ ጥናት ማድረግ እንችላለን ደህና 
ስለዚህ የሶስት አማልክትን የአባት፤ልጅ እና መንፈስአምልኮን ያስተዋወቀን ኩሽ ነዉ ፡፡ ሶስት አምላኮች ሁሉም እኩል የሆኑ፡፡ ነገር ግን ከሴቲቱ 
የሚወለደዉን አስቀድሞ ያዉቅ ነበር ስለዚህም ከዛ በፊትአንዲት ሴት የሴቷ ዘር የሚባል ስእል ዉስጥ መግባት ነበረበት ይሄም የተከናወነዉ ኒምሮድ 
ከሞተ በኃላ ነዉ፡፡ ሴሚራሚስየተባለችዉ ሚስቱ አምላክ አድርጋ ሰየመችዉ እናም እራሷን የልጅእናት እና የአምላክ እናት አድርጋ ሰየመች (ልክ 
የሮምቤተክርስቲያን ማርያምን አምላክ አድርገዉ እንደሚያቀርባት፤ እርሷ ሐጥያት የሌለባት እና የአምላክ እናት ነች ብለዉ ያምናሉ፡፡)እርሷም 
(ሴሚራሚስ) ኒምሮድን ‹‹ዜሮአሽታ›› ብላ ጠራችዉ ትርጉሙም ‹‹የሴቲቱ የኪዳን ዘር›› ማለት ነዉ፡፡

ነገር ግን ከልጁ ይልቅ እናትየዉ የበለጠ ትኩረት መሳብከጀመረች ያን ያህል እሩቅ አልነበረም ‹‹የሰማዩዋ ንግስት›› ብለዉ ጠሯት እናም አምላክ 
አደረጓት፡፡ ዛሬ ላይ የኢየሱስ እናትማሪያም ወደ የማይሞት አካል ከፍ ብላለች በአሁን ሰአት ደግሞ ከመስከረም 1964 ጀምሮ የቫቲካን ምክር ቤት 
ማርያም የሌላትንሌላ ክብር ለመስጠት ዝግጅት ላይ ናቸዉ ምክንያቱም ‹‹አማላጂቷ ማርይም›› ‹‹ የአማኞች ሁሉ እናት›› ወይም‹‹የቤተክርስቲያን 
እናት›› ብለዉ መጥራት ስለሚፈልጉ ነዉ፡፡ በታሪክ የባቢሎናዉያን የቅድመ አያቶች አምልኮ ከነበረ የሮምቤተክርስትያን ሐይማኖት ብቻ ነዉ፡፡

በባቢሎን የተመሰረተዉ የቅድመአያቶች አምልኮ ብቻ ሳይሆንነገር ግን የተፈጥሮ አምልኮም የተጀመረዉ ከዛ ነዉ፡፡ አማልክቶች እራሳቸዉን 
በጸሀይ እና በጨረቃ ይሰይሙ የነበረዉም በዛዉበባቢሎን ነበር በሰማይ ላይ እንዳለ ኳስ ለሰዉ ልጆች ሙቀት እና ብርሃንን የሚሰጥ ባህሪ ያላት 
ግዙፍ ፍጥረት ጸሃይ ብቻናት፡፡ ስለሆነም ትልቁ አማልክት ጸሀይ ይባላል ማለትም በአል ብለዉ የሚጠሩትን ይሰይማል ከዛም በኃላ ጸሃይ 
የምትታወቀዉ ክብየእሳት ነበልባል ሆና ሲሆን በቅርቡም በዛ በእሳት ነበልባሉ ዙሪያ እባብ ተፈጠረ ከዚያም ብዙም ሳይቆይ እባቡ የጸሀይ 
ምልክትሆኖ በማስከተልም መመለክ ጀመረ፡፡ ዙፋን ተሰራለት፡፡ ባሪያዎቹ መስገድ ጀመሩ፡፡ በጴርጋሞን ዘመንም ህይወት ባለዉ እባብ መልክይመለክ 
ጀመረ፡፡ መልካም እና ክፉን የሚያሳዉቀዉ ዛፍ ህያዉ በሆነ የእባብ መልክ ስያሜ ሔዋንን ብቻ ሳይሆን ያማለላት ብዙሀኑንየሰዉ ዘር ሁሉ ነዉ፡፡

ነገርግን ታዲያ ባቢሎን የሴይጣን መቀመጫ ሆኖ ሳለ እንዴት ነዉ ጴርጋሞን የሴይጣን ዙፋን መቀመጫ የሆነችዉ? ምላሹን አሁንም 
ከታሪክየምናገኘዉ ይሆናል፡፡ ባቢሎን በሜዶ ፐርሺያ ስር ስትወድቅ በጊዜዉ የነበረዉ ካህን እና ንጉስ አታሉስ የተባለዉ ከሌሎች ካህናቶችእና 
ከተሰወረዉ ሚስጥራቶቹ ጋር አብሮ ከተማዉን ለቆ ወደ ጴርጋሞን ኮበለለ እናም ከሮም ንጉሰ ነገስት ዉጭ ወይም ሌላ የራሱንመንግስት መሰረተ 
እናም በዲያብሎስ እንቅስቃሴ ስር ዋለ፡፡

ይሄ ስለ ባቢሎናዊያን ሐይማኖት እና ወደ ጴርጋሞን አመጣጥታሪክ በተመለከተ አጠር ያለ መግለጫ ነዉ ፡፡ ብዙ ሳይመለሱ የቀሩ ጥያቄዎች 
ሊኖር እንደሚችል ግልጽነዉ አልጠራጠርም ነገር ግንይሄ አላማዉ ታሪክን ማጥናት ሳይሆን ቃሉን ለማጥናት ያግዘን ዘንድ ነዉ፡፡

ነቀፌታ

ራዕይ 2:14-15

‹‹ ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ 
የበልዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከአንተ ጋር ስላሉ፥ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ።

እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር ደግሞ አሉ።



15የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

እንግዲህ ንስሐ ግባ፤ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፥ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸዋለሁ።››

በዚህበጴርጋሞን ዘመን ጌታ የሚጠላቸዉን ሁለት አስተምህሮቶችን በመንቀፍ ተናግራል፡፡ 1. የጣዖት አምላኪነትን እና መሴሰንን ወደእስራኤል 
ያመጣዉን የበልአምን ትምህርት 2. በኤፌሶን ዘመን ሞቶ የነበረዉን የኒቆላዊያንን አስተምህሮት፡፡ የእነዚህ የሁለቱጥምር ነቀፌታ ቀደም ሲልም 
ጴርጋሞን የሴይጣ ዙፋን መቀመጫ የነበረመሆኑን ትኩረት አድርጎ መናገሩ በርግጥም የባቢሎናዊያን ሐይማኖት ከክርስትና ጋር ተዋህዶ የነበረ 
መሆኑንድምዳሜ እንድንሰጥ ያደርገናል፡፤

አሁንይሄ ዝምብሎ ምናባዊ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ እዉነታ መሆኑን ታሪክን ወደ ኃላ ወደ 36 ኤዲ በመሄድ እና ወደ ኒቂያን ጉባኤ325 
አ.ም በመምጣት በማመሳከር የምናረጋግጠዉ ይሆናል፡፡ ክርስቲያኖች(በዋናነትበትዉልድ አይሁድ የሆኑት) ከኢየሩሳሌም አንስቶ በየቦታዉ ወንጌልን 
ለመስበክ ተበታትነዉ ነበር በተለይም በየቤተመቅደሶችመሰባሰቢያ ይሄም በሶስት አመታት ወሱጥ ወደ 36 ኤዲ ወንጌል ወደ ሮም በሮሜ 16፡7 ላይ 
በተገለጸዉ መሰረት አንዲራኒቆን እናዩልያን በተባሉት ሐዋሪያት ነበር፡፡ በዚያም ስራዉ ለብዙ አመታት እያደገ መጣ በአይሁዶች መካከል ንትርክ 
በመፈጠሩ ምክንያትንጉሰ ነገስት ክላዉዲዮስ ከሮም አስወጣቸዉ እናም የዛች የጥቂታ ቤተክርስቲያን መንጋዎችም የጀርባ አጥንት የነበሩት 
አይሁዶችከዛች ከተማ ጠፉ በቀጥታም ያቺ ቤተክርስቲያን ተለያየች እናም መንጋዎች አይሰበሰቡም ነበር ቃሉን መመሪያችዉ ሆኖ ባለመጻፉ ምክንያት 
እነዚህ ጥቂት መንጋዎችም በጊዜዉበነበሩ በፍልስፍና እና በአምላክ የለሾች ለመሳብ ቀላል ነበር፡፡ የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች እና የክርስቶስ 
ተቃዋሚዎችተለቀቁ፡፡ ከታሪክም እንደምናየዉ በሮም የነበረችዉ ይህቺ ትንሽ ቤተክርስቲያን ተስፋ በመቁረጥ ወደ ኃላ አፈገፈገች እናምበክርስትና 
ስም የአምላክ የለሾችን ስነ ስርአት ትግበራን ጀመሩ

ይሄምየመጥፋቱ ዘመን ለ13 አመታት ሲቆይ አነዛ መስራቾች የሆኑት አንዲራኒቆን እና ዩልያን ከ54 ኤዲ በኃላ ተመለሰዉ አልመጡም 
አስኪአስቡት ትንሽ የክርስቲያን መንጋ በፈቃደኝነት የጣኦት አምላኪ ሆኖ ማግኛት የሚያስፈራ ነበር፡፡ በቤተክርስቲያኑ ዉስጥ የጣኦትአምላኪነት 
እንቅስቃሴያቸዉን ማከናወን የሚችሉበት መብት ነበራቸዉ እነዛም የቤተክርስቲያኒቱ መስራቾች የነበሩት መቅረብ አልቻሉምስለሆነም ከተወሰኑት 
ታማኝ ሆነዉ ከቀሩት ጋር አብረዉ አዲስ ቤተክርስቲያን ወይም ሁለተኛ የሮም ቤተክርስቲያን መሰረቱበእግዚአብሔርም ጸጋ በመካከላቸዉ 
ምልክቶች እና ድንቆች ተሰርተዉ ሶስተኛ ቤተክርስቲያንም ተጀመረ፡፡ ቢሆንም ግን የመጀመሪያዋቤተክርስቲያን ክርስቲያናዊ አምልኮ ሳይሆን ጣዖት 
አምላኪ ሆና እንደነበር ስሟን ሳትለቅ በሮም የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን የሮምካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሆና ስያሜዋን አስጠብቃ ቀጥላለች፡፡

አሁንአብዛኛዎቻችን እራሳቸዉን ክርስቲያን አድርገዉ የሚጠሩትን ሁሉ ዲያብሎስ የሚያነጣጥርባቸዉ እና በመንግስት አንባገነናዊ 
ሀይልበመጠቀም የሚያጠቃቸዉ እንደሆነ አድርገን የተሳሳተ ሐሳብ እናስባለን እንደዛ ግን አይደለም፡፡ ይህቺ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያንእያደገች እና 
እየተስፋፋች የመጣችዉ በርግጥ በንጉሰ ነገስቱ እና በተለያዩ የመንግስት አካላት ለራሳቸዉ የፖለቲካ ጥቅም ድጋፍስላደረጉላት ነዉ፡፡

ስለሆነም የመጀመሪያዋ የሮም ቤተክርስቲያን መሪዎች ከመንግስትያገኙትን ድጋፍ በመጠቀም በጊዜዉ የነበሩትን ጥቂት እዉነተኛ አማኞች 
ተቃዉመዉ በእነሱ እቅፍ እስካልገቡ ድረስ አሳደዷቸዉ፡፡ከእነዚህም የመጀመሪያዋ የሮም ቤተክርስቲያን ጳጳሶች መከካከልበሁለተኛዉ መቶ 
ክፍለዘመን ይኖር የነበረዉ ፖሊካርፕን ሲቃወም የነበረዉ አኒሲቱስ የተባለዉ ሰዉ ነዉ፡፡

ቅዱስ ፖሊካርፕ የመጀመሪያዋ የሮም ክርስቲያን ቤተክርስቲያንበጣዖት አምላኪነት እንቅስቃሴ ዉስጥ መግባቷን እና ወንጌልን የሸቃቀጠች 
መሆኗን ሲሰማ መለወጥ ይችሉ ዘንድ ወደ እዛዉ ተጉዞነበር በሐዋርያቱ እና በቅዱሳኑ ስያሜ በተሰየሙ ምስሎች ወደቅዉ ሲሰግዱ አያቸዉ፡፡ 
ሻማዎችን እያበሩ በመሰዊያ ስር እጣንሲያጥኑ ተመለከታቸዉ፡፡ በስመ ፋሲካ የጸሃይ አምላክን ክብር የሚሆን ክብ ቅርጽ ያለዉ ቂጣ አዘጋጅተዉ 
ለአማልክቱ መስዋእትእንዲሆንም ወይኑን ሲረጩ ተመለከታቸዉ፡፡ ነገር ግን ይሄ የዚህ ዘመን ቅዱሳን ከ1500 ማይልስ በላይ ተጉዞ የመጣዉ ወደታች 
ጠልቆ ያወጣዉ አልነበረም ለቆ እየወጣ ባለ ሰአትእግዚአብሔር ‹‹ ኤፍሪም ከጣዖታቱ ጋር ተጋብቷል ተወዉ›› ሆሴእ 4፡15 የሚለዉን ቃል 
ተናገረዉ፡፡

ቪክቶርተብሎ ይጠራ የነበረዉ ክፉ ጳጳስ አንሲቱስ ቀጥሎ ወደ መጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ አይነት የጣኦት ስነስርአቶች እና ክብረ 
ባእሎችን አስተዋዉቋል፡፡ ይሄኑኑ ሐሳቡንም ለማስረጽ እዉነተኛወደ ሆኑት ክርስቲያኖችም የተቻለዉን ያህል ለማስፋፋት ሞክሯል፡፡ አድርጉ 
የሚላቸዉንም ስለማይቀበሉ ለመንግስት አካላቶች አሳልፎበመስጠት እንዲሰቃዩ፤ ለፍርድ እንዲቀርቡ እና ወደ እስር ቤት እንዲጣሉ ብዙዎቹም 
በሞት እንዲቀጡ አድርጓል፡፡ በተሰሎንቄየነበሩ እዉነተኛ አማኞች የቂጣ በአልን የአስታሮትን አምልኮ መልክ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ባስተማራቸዉ 
መልኩ ሲያከብሩበመታየታቸዉ ምክንያት ንጉሰ ነገስት ሴፕቲመስ በካሊስቱስ(የቪክቶር ወዳጅ) በነበረዉ አማካኝነት በቁጥር 7000 ሰዎችእንዲገደሉ 
መደረጉ ያ ቆሻሻ የሆነ ተግባራቸዉን ያጋለጠ ታሪክ የሚመሰክረዉ ምሳሌ ነዉ፡፡

ያቺ የሐሰተኛይቱ ግንድ ልክ ቃየን አቤልን እንደገደለዉ ንዴቷንየምትወጣዉ የነበረዉ እና በህያዉ አምላክ ላይ ተቃዉሞ የምታስነሳዉ ብዙ 
ምርጦችን በመግደል ነበር፡፡

እዉነተኛዋ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ወደንስሃ እንድትመለስ የቻለችዉን ያህል ጥረት አድርጋለች፡፡ ነገር ግን አልሰራም፡፡ 
እንዲያዉም በስፋት እና በተጽእኖ እየጨመረችሄደች፡፡ በተከታታይ የእዉነተኛይቱን ዘር ዋጋ ለማሳጣት የማያቃርጥ ጥረት አድርጋለች፡፡ እነሱ እና 
እነሱ ብቻ እዉነተኛ የጌታኢየሱስ ክርስቶስ ተወካዮች እንደሆኑ ብቻ አድርገዉ ያስባሉ፡፡ በሮም የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን መሆናቸዉን ያዉጃሉ 
በርግጥምየመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ናቸዉ

ስለሆነም በዚህ በሶስተኛዉ ቤተክርቲያን ዘመን ተመሳሳይ ስምይዘዉ የተነሱ ሁለት ቤተክርስቲያኖችን እንመለከታለን ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ 
ልዩነት በመካከላቸዉ አለ አንደኛዋ ከእዉነትእርቃለች ከጣዖታት ጋር ተጋብታለች ህይወትም የላትም እራሷን አዳቅላለች ይሄም (የህይወት) ሳይሆን 
የሞት ምልክት ነዉ፡፡ በራሷተነስታ ትሄዳለች ባለ ብዙ አባላት የሆነች ሀያል ነች በአለም የምትሞገስ ነች፡፡ ሌላኛዋ ግን ጥቂት የምተሰደድ ቡድን 
ነችነገር ግን ቃሉን ብቻ ትከተላለች ምልክቶችም ይከተሏታል በሽተኞች ይፈወሳሉ ሙታንም ይነሳሉ በእግዚአብሔር ቃል እና ሕይወትሕያዉ የሆነች 
ነች የራሷን ህይወት የምትወድ አይደለችም እንዲያዉም ስለ ስሙ እና በስሙ ላይ ባላት እምነት አስከ ሞት ድረስየታመነች ናት፡፡

እናም ኮንስታንቲን ወደ ንግስና እስከመጣበት እና የሐይማኖትነጻነት አስከሰጠበት ጊዜ ድረስ አስቸጋሪ የሮም መንግስት አካላት ስደት 
በእዉነተኛ አማኞች ላይ አረፈ ፡፡ ይሄም ነጻነት የተሰጠበትሁለት ዋና ምክንያቶች ነበሩ የመጀመሪያዉ የተለያዩ መልካም ነገስታቶች ስደትን 
አልፈቀዱም ነበር ነገር ግን እነዛ መልካሞቹነገስታት ሲያልፉ በሌሎች ክርስቲያኖችን በሚገድሉ ይተኩ ነበር ፡፡ ክርስቲያኖች ብቻ የሚቀሩ የመሆኑ 
ዜና ለህዝብ መሰማቱትርጉም የማይሰጥ ነበር፡፡  ሁለተኛዉ እና  ዋነኛዉ ደግሞ ኮንስታንቲን  ሙሉ ንጉሰ  ነገስትነቱን  ለመቆጣጠር ከፊቱ  አስቸጋሪ



16የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

ጦርነትይጠበቀዉ ስለነበር ነዉ፡፡ አንድ ቀን ሌሊትም በህልሙ ነጭ መስቀል ከፊቱ ቆሞ ተመለከተ፡፡ ይሄም ለእርሱ ክርስቲያኖችቢጸልዩለት ድል 
ማድረግ እንደሚችል ምልክት አድርጎ ቆጠረዉ እናም በጦርነቱ ጸልየዉለት ካሸነፈ ነጻነትን እንደሚሰጣቸዉ ቃለገባላቸዉ በመሆኑም ጦርነቱን 
ማሸነፍ ስለቻለ በ312 ኤዲ ነጻነትን ሰጣቸዉ፡፡

ነገርግን ይሄ ከስደት እና ከሞት ነጻነት መጀመሪያ እንደተጠበቀዉ አይነት ደስ የሚያሰኝ ሆኖ አልቀጠለም ፡፡ አሁን ደግሞኮንስታንቲን ጠባቂ ሆነ 
እንደጠባቂም ቆሞ ተመልካች ከመሆን ያለፈ ነበር በቤተክርስቲያን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ የእርሱ እርዳታእንደሚያስፈልጋት ስለወሰነ በልዩ ልዩ 
ጉዳዮች ላይ ሲጨቃጨቁ ያያቸዉ ነበር ከነዛም መካከል አንዱ ጉዳይ አርዮስ የተባለዉየአሌክሳንድሪያዉ ጳጳስ ኢየሱስ እራሱ አምላክ ሳይሆን 
የአምላክ ልዩ ፍጥረት ነዉ የሚል ሐሳብ ሲያነሳ በተቃራኒዉ ደግሞየምእራባዊያኑ ቤተክርስቲያን ደግሞ ኢየሱስ እራሱ አምላክ ነዉ ከእግዚአብሔር 
አብ ጋርም እኩል ነዉ የሚል ሐሳብ በማንሳትበነዚህ ጉዳዮች እንዲሁም የጣኦት አምላኪዎችን የአምልኮ ስርአትም ማስገባት ጋር ተያይዞ ይከራከሩ 
ስለነበር ንጉሰ ነገስቱበ325 አም ሁሉም የተከፋፈሉት ቡድኖች ችግሮቻቸዉን ነጥቀዉ በማዉጣት ወደ ጋር መግባባት ይደርሳሉ በሚል እሳቤ የኒቂያ 
ጉባኤስብሰባ እንዲጠራ አደረገ በጣም የሚገርማችሁ ግን ይሄ ጉዳይ የተጀመረዉ በኮንስታንቲን ቢሆንም ይሄ ሐሳብ አልሞተም እንዲያዉምበደንብ 
ህያዉ ሆኖ ዛሬ ላይ ‹‹የአለም የአብያተክርስቲያናት ህብረት›› በሚል ህያዉ ሆኖ ተነስቷል በርግጥም የኢኩሚኒካልእንቅስቃሴ በሚል አላማዉ ግብ 
መምታቱ አይቀርም፡፡

አሁንይሄ የመንግስት በቤተክርስቲያን ዉስጥ ጣልቃ ገብነት ሞኝነት ነዉ ምንያቱም አለም እዉነትን ሊያዉቅ አይችልም አልያም በቃሉ 
ላይያለዉን እዉነት ወይም የቤተክርስቲያንን አካሔድ ሊያዉቅ አይችልም፡፡ ለምን ቢባል ከሁለት አመታት በኃላ አርዩስ ስህተት መሆኑበስብሰባዉ 
ላይ ዉሳኔ ተላልፎበት የነበረዉ ያ ሐሳብ ለብዙ አመታት በህዝቡ ላይ ተጽእኖ አሳድሮ ነበር፡፡

ነገርግን ቤተክርስቲያን እና መንግስት አንድ እንደሚሆኑ አስቀድሞም በጌታ ዘንድ የታወቀ ነበር፡፡ እራሱ ጴርጋሞን የሚለዉ ቃልትርጉሙ 
‹‹የተጋባች›› ማለት ነዉ በርግጥም መንግስት እና ቤተክርስቲያን ተጋብተዉ ነበር፡፡ ፖለቲካና ሐይማኖት አንድ ሆነዉ ነበር፡፡የዛም ጥምረት ዘር ፈጽሞ 
አለም አይታዉ የማታዉቀዉ አስቀያሚ የሆን መዳቀል ነዉ፡፡ እዉነት በዉስጣቸዉ የለም ነገር ግንበቃየን(የመጀመሪያዉ የተዳቀለ ዘር) ዉስጥ 
የነበረዉ ክፉ መንገድ ሁሉ በእነርሱ ዉስጥ አለ፡፡

በዚህ ዘመን ላይ መንግስት እና ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆንየተጋቡት ነገር ግን የባቢሎናዊያንም ሐይማኖት በይፋ ከመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን 
ጋር ተጋብቷል፡፡ አሁን ስለዚህ ሴይጣንየክርስቶስን ስም የመጠቀም እድልን አግኝቶ እራሱን እንደ እግዚአብሔር በማስመሰል መመለክ ቻለ፡፡ 
በተለያዩ የፌደራልእርዳታዎችን በማግኘት ነጫጭ በሆኑ እምነበረዶች ያማሩ ህንጻዎች ገነቡ በዉስጣቸዉም ሕይወታቸዉ ያለፉትን የቅዱሳኑንን 
ምስልይዘዋል፡፡ እንዲሁም በራእይ13፡3 ላይ ያለዉ አዉሬም እሰከ ሞት ድረስ የቆሰለዉ (የጣኦት አምላኪዉ የሮም መንግስት) ዳግምወደ ህይወት 
በመምጣት ስልጣን ተሰጠዉ ‹‹ቅዱሱ የሮም መንግስት›› በሚል ስያሜ ሮም እንደ አንድ ሀገር ማሰቃየትን ወደ መጨረስደርሳለች በቅርቡ ደግሞ ሙሉ 
በሙሉ ታሰቃያለች ነገር ግን አሁን አይደለም የሀይማኖታዊ አገዛዝዋ ፊት ለፊት ባይሆንም ዉስጥለዉስጥ አለምን የበላይ ሆና እንድትገዛ 
ይረዳታልና፡፡

የዚህንጉዳይ አስመልክቶ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዉነታ ላሳያችሁ ማናችሁም ቢሆን እኔ የእራሴን መገለጥ እየሰጠኃችሁ እንደሆነ አድርጋችሁ 
እንዳታስቡት

ት.ዳንኤል 2:31-45,

“አንተ፥ ንጉሥ ሆይ፥ ታላቅ ምስል አየህ፤ ይህም ምስል ታላቅና ብልጭልጭታው የበዛ ነበረ፥ በፊትህም ቆሞ ነበር፤ መልኩም 
ግሩም ነበረ።

የዚህም ምስል ራስ ጥሩ ወርቅ፥ ደረቱና ክንዶቹም ብር፥ ሆዱና ወገቡም ናስ፥

ጭኖቹም ብረት፥ እግሮቹም እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ ነበረ።

እጅም ሳይነካው ድንጋይ ከተራራው ተፈንቅሎ ከብረትና ከሸክላ የሆነውን የምስሉን እግሮች ሲመታና ሲፈጭ አየህ።

የዚያን ጊዜም ብረቱና ሸክላው፥ ናሱና ብሩ ወርቁም በአንድነት ተፈጨ፥ በመከርም ጊዜ በአውድማ ላይ እንዳለ እብቅ ሆነ፤ 
ነፋስም ወሰደው፥ ቦታውም አልታወቀም፤ ምስሉንም የመታ ድንጋይ ታላቅ ተራራ ሆነ ምድርንም ፈጽሞ ሞላ፡፡

ሕልሙ ይህ ነው፤ አሁንም ፍቺውን በንጉሡ ፊት እንናገራለን።

አንተ፥ ንጉሥ ሆይ፥ የሰማይ አምላክ መንግሥትንና ኃይልን፥ ብርታትንና ክብርን የሰጠህ የነገሥታት ንጉሥ አንተ ነህ።

በሚቀመጡበትም ስፍራ ሁሉ የሰው ልጆችንና የምድር አራዊትን የሰማይ ወፎችንም በእጅህ አሳልፎ ሰጥቶሃል፥ ለሁሉም ገዥ 
አድርጎሃል፤ አንተ የወርቁ ራስ ነህ።

ከአንተም በኋላ ከአንተ የሚያንስ ሌላ መንግሥት ይነሣል፤ ከዚያም በኋላ በምድር ሁሉ ላይ የሚገዛ ሌላ ሦስተኛ የናስ 
መንግሥት ይነሣል።

አራተኛውም መንግሥት ሁሉን እንደሚቀጠቅጥና እንደሚያደቅቅ ብረት ይበረታል፤ እነዚህንም ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት 
ይቀጠቅጣል ይፈጭማል።

እግሮቹና ጣቶቹም እኩሉ ሸክላ እኩሉም ብረት ሆኖ እንዳየህ፥ እንዲሁ የተከፋፈለ መንግሥት ይሆናል፤ ብረቱም ከሸክላው 
ጋር ተደባልቆ እንዳየሁ፥ የብረት ብርታት ለእርሱ ይሆናል።

የእግሮቹም ጣቶች እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ እንደ ነበሩ፥ እንዲሁ መንግሥቱ እኩሉ ብርቱ እኩሉ ደካማ ይሆናል።

ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየህ፥ እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ፤ ነገር ግን ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ፥
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እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም።

በእነዚያም ነገሥታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግሥት ያስነሣል፤ ለሌላ ሕዝብም የማይሰጥ መንግሥት 
ይሆናል፤ እነዚያንም መንግሥታት ሁሉ ትፈጫቸዋለች ታጠፋቸውማለች፥ ለዘላለምም ትቆማለች።

ድንጋዩም እጅ ሳይነካው ከተራራ ተፈንቅሎ ብረቱንና ናሱን ሸክላውንና ብሩን ወርቁንም ሲፈጨው እንዳየህ፥ እንዲሁ ከዚህ 
በኋላ የሚሆነውን ታላቁ አምላክ ለንጉሡ አስታውቆታል፤ ሕልሙም እውነተኛ ፍቺውም የታመነ ነው።››

በዚህ ስፍራ ላይ ወደ ፊት በምድር ላይ ሊመጣ ስላለዉከዳንኤል ዘመን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ፊት መጥቶ እንደ ዳዊት ልጅ እስከሚነግስበት 
ዘመን ድረስ የተነገረ ያላለቀ ታሪክ ትንቢት ነዉ፡፡ ‹‹የአህዛብ ዘመን›› ይባላል፡፡ በዉስጡ በአራት ታሪካዊክፍሎች ይከፈላል ታላላቅ ገዢ የሆኑ 
ነገስታት በመባል የሚታወቁ እነዚህም ባቢሎናዊያን፤ሜዶ ፐርሺያ፤ግሪክ እና ሮም

ታላቁ እና ብርቱ መንግስት የነበረዉ እና ራሱ በወርቅ ምስልየተመሰለዉ መንግስት የባቢሎን መንግስት ነዉ፡፡

ቀጣዩ የከበረዉ መንግስት ታሪክም እንደሚያስረዳን ከባቢሎንያነሰ እና ደረቱና ክንዶቹ በብር የተመሰሉት መንግስት ሜዶ ፐርሺያ ነዉ፡፡

ከዛም አስቀጥሎ የግሪክ መንግስት በጊዜዉ የነበረዉ ንጉስ ከጦርአመራሮች ሁሉ እጅግ በሳል የነበረዉ የናስ መንግስት ሆኖ የተመሰለዉ 
መንግስት ቀደም ሲል ከተገለጹት ሁለት መንግስታት ያነሰ ነዉ፡፡

በስተመጨረሻምየመጨረሻዉ መንግስት የሮም መንግስት ነዉ እግር እና ጣት ሆኖ የተገለጸዉ እግሮቹና ጣቶቹም እኩሉ ሸክላ እኩሉም ብረት፡፡ 
ነገርግን የቀደሙት መንግስታት የተሰየሙት ንጹህ በሆኑ ያልተቀላቀሉ ማእድናት (ወርቅ፤ብር፤ነሐስ) ነዉ ይሄኛዉ የመጨረሻዉ መንግስትግን እግሩ 
ብቻ ንጹህ ብረት ሲሆን ጣቱ ግን የብረት እና የሸክላ ድብልቅ ነዉ፡፡ እናም ማእድናት እና አፈር ተቀላቅለዉቀጣይነት ያለዉን ጥንካሪ ሊያመጡ 
አይችሉም ይሄም ብቻ አይደለም በጣም የሚደንቀዉ ደግሞ ይሄ የመጨረሻዉ መንግስት(የሮም) ዳግምኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ በዚሁ መልኩ 
ድብልቅ መንግስት ሆኖ ይቀጥላል፡፡

ይሄ የሮም የብረት መንግስት (ብረት ታላቅ ሀይልን እናየሚቃወሙትን ሁሉ ጥፋት የሚያስከትል መሆኑን ያሳያል) ይሄም ከሁለት ዋና ክፍሎች 
ይከፈላል መንግስቱ በቀጥታ ለሁለት በምስራቅእና በምእራብ እንደተከፈለ ሁለትሙ ሀያላን እና የሚቃወማቸዉን ሁሉ የሚያደቁ ነበሩ፡፡

ነገር ግን የሁሉም መንግስታት ክብር እና ሀይል ወደቀ ይሄምየሮም መንግስት መዉደቅ ጀመረ፡፡ የጣኦት አምላኪዉ የሮም መንግስት ከዚህ በኃላ 
ብረት ሊሆን አይችልም፡፡ ወደቀች እስከ ሞትየደረሰች ሆነች አሁን ሮም እየመራች አይደለም ይሄንንም በርግጥ አለም ሁሉ ያስተምረዋል ያቺ ራስ 
(ሮም) የነበረችዉ ሙሉ በሙሉግን አልሞተችም (የራእይ 13፡3 ትርጉም

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

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

ብዙ ህዝብ ግን ሮምን ይመለከታል የጣልያንን መንግስትይመለከታል ነገር ግን በሮም ዉስጥ ጳጳሱ የሚገዛዉ እራሱን የቻለ በግዛት ዉስጥ ያለ 
ሌላ ወሰነ ግዛት ያለዉ እንደሆነአያስተዉሉም ሌሎች አምባሳደሮችን የሚቀበሉ አምባሳደሮችም አላት ሐሰተኛየሮም ክርስቲያን ጳጳስ (እንዲያዉም 
ዘላለማዊ ከተማ ብለዉ ይጠሯታል እንዴት ያለ ስድብ ነዉ) በአሁን ሰአት እንዲያዉም ያኔየጣኦት አምላኪዉ የሮም መንግስት ንጹህ በሆነዉ የብረት 
ሐይል አገዛዝ ሲገዛት ከነበረዉ በበለጠ መልኩ በሐይማኖት ስም እየገዛችነዉ፡፡ ሮም በአዲስ መልኩ የህይወት ኪራይ እየወሰደች ነዉ ኮንስታንቲን 
ያኔ ቤተክርስቲያንን ከመንግስት ጋር ቀላቅሎሀይሉን እንዳስጠበቀ ያኔ በዚህ መልኩ የጣኦት አምላኪ የነበረዉን የሮም መንግስትን ያነቃቃዉ መንፈስ 
አሁን ደግሞ ሐሰተኛዋንየሮም ክርስቲያን መንግስት እያነቃቃ ነዉ፡፡ ለዛም ነዉ አሁንም ድረስ ያ አራተኛዉ መንግስት ከነጭራሹ ጠፍቶ ያልቀረዉ 
ዉጫዊገጽታዉን ብቻ ነዉ የቀየረዉ፡፡

አንዴየኒቂያዉ ጉባዔ የሮም ፖለቲካ ሐይል ለቤተክርስቲያን ከተላለፈ በኃላ ይቺ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ያለ ገደብ ወዴትም ስፍራመሄድ 
የቻለች ይመስላል ክርስቲያን የሚለዉ ስም አስቀድሞ ስደትን ይዞ የመጣ ቢሆንም አሁን ግን የአሳዳጆች ስም መሆነ ጀመረ፡፡በዚሁ ዘመን ነበር 
የሂፖዉ አዉግስቲን (354 - 430) ቤተክርስቲያን ልጆቿን ወደ እቅፏ እንድትመልስ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኛሐይልን መጠቀም እንድትችል ትእዛዝ 
ያስተላለፈዉ፡፡ ይህም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በተያያዘ መናፍቅ እና ተቃዋሚ የሆኑትንመግደል ነዉ፡፡ ከዶናቲስት ጋር ባለዉ ክርክር ላይም ይሄን 
ሀሳብ ሰጥቷል… ‹‹በርግጥ ሰዎችን እግዚአብሔርን እንዲያመልኩበቅጣት ወይም በማሰቃየት በፍርሀት ሆነዉ እንዲያመልኩ ከማድረግ ይልቅ 
ማስተማሩ የተሻለ ነዉ፡፡›› ነገር ግን ያንንአልተከተሉም ምክንያቱም ቀደም ሲል የነበረዉ ተግባር የተሻሉ ሰዎችን ማገኘት አስችሏል ስለሆነም ለዚህ 
መንገድ እጅ የማይሰጡትንማስወገድ ነዉ፡፡ ብዙዎች በዚህ አካሔድ ጥቅም ስላገኙበት(ቀደም ሲል እንዳረጋገጥነዉ እናም ሁልጊዜም እያረጋገጥን 
እንዳለዉ)መጀመሪያ በማሰቃየት ወይም በፍርሀት ማስኬድ ከዛም ወደፊት በትምህርቱ ተጽእኖ ዉስጥ እንዲገቡ ይሆናል … በፍቅር 
ከሚስተካከሉይልቅ የተሸሉ ናችዉ፤በፍቅር ከሚስተካከሉ ይልቅ ቁጥራቸዉም የበዛ ነዉ፡፡ ምክንያቱም ለበጎቹ እራሱን አሳልፎ ከሰጠዉ 
ከክርስቶስይልቅ ማንም ሊያፈቅር አይችልምና፡፡ጴጥሮስን እና ሌሎች ሐዋርያቱን በቃሉ ብቻ ከጠራቸዉ በኃላወደ ጳዉሎስ ሲመጣ ግን በድምጹ ብቻ 
ሳይሆን በሀይሉ ተጠቅሞ ወደ ምድር እንዲወድቅ በማድረግም ጭምር ነዉ የልቡ ብርሀን ይበራዘንድ አስቀድሞ አይኑን ማሳወር ነበረበት ስለዚህ 
ለምንድነዉ ቤተክርስቲያን የጠፉ ልጆቿን ለመመለስ ታዲያ ሐይል የማትጠቀመዉ ጌታእራሱ እንዲህ ብሏል በየአዉራ ጎዳናዉ እና በየገደሉ በመሄድ 
ወደ እሱ እንዲመጡ ግድ እንድንላቸዉ እናም በመለኮታዊ ቅባትእንዲሁም በሐይማኖታዊ ስርአት እና በነገስታት እምነት ቤተክርስቲያን ሀይል 
እስከተቀበለች ድረስ በየአዉራ ጎዳናዉ እና በየገደሉየተገኙትን ተገደዉም ቢሆን እንዲመጡ መደረግ አለበት ተገደዉ መምጣታቸዉም ስህተት 
እንደሌለዉ እንዲያዉቁ ማድረግ፡፡

የደምጥማታቸዉ እያደገ መጣ፡፡ በስፔን አገር ያለችዉ ሐሰተኛዋ ግንድም አሁን ማክሲመስ የተባለዉ ንጉሰ ነገስት ቃሉ እና የቃሉምልክቶች 
እና ድንቆች የሚከተላቸዉን እዉነተኛ አማኞችን የማጥቃት ስራ ላይ እንዲቀላቀል አደረጉት፡፡ አንዳንድ ተቃዋሚዎችም ወደትሪቨስ መጥተዉ በጳጳስ 
ኢታከስ(385)አማካኝነት ተገድለዋል፡፡ የቶሩ ማርቲን እና የሚላኑ አምብሮስ ይሄን ጉዳይ ተቃዉመዋልሆኖም ስደቱ እንዲቆም ትግላቸዉ ከንቱ ሆነ
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ይሄ የማሰደድ ሂደትም እያደገ ሲመጣ እነዚህ ሁለት ጳጳሳት ከጳጳስ ሀይዳተስ እናከእርሱ መሰሎቹ ጋር ህብረት ማድረግን አቆሙ፡፡ በትራቨስ ያለዉ 
የጳጳሳች ጉባኤ አመራር ግድያን መፍቀዱ ግር የሚያሰኝ ነበር፡፡

ከዚህምጊዜ ጀምሮ በተለይ በጨለማዉ ዘመን የስጋ ልጆች ከመንፈስ የተወለዱ ልጆችን ሲያሳድዱ እና ሲያጠፋቸዉ እንመለከታለን፡፡ ልክ 
እንደእስማኤል እና ይስሐቅ አንድ አባት አለን ብለዉ ቢናገሩም የጨለማዉ ማታለል እየበረታ የእግዚአብሔር ብርሀን እየደበዘዘ የሚሄድቢመስልም 
የእግዚአብሔር ኪዳን ግን ጸንቶ ይቆማል ‹‹ብርሀኑ በጨለማዉ ላይ ይበራል ጨለማዉም ምንም ሊያደርገዉ አይችልም፡፡››

አሁን እስከዚህ ሰአት ድረስበታሪክ ዉስጥ ያየነዉን ነጥብ ማለትም የኒምሮድ እና የክርስትና ሐይማኖት መቀላቀልን አልሸፈንኩትም፡፡ 
አታሊዩስ የተባለዉከባቢሊን ወጥቶ ወደ ጴርጋሞን በመሄድ ከሮም መንግስት ዉጭ የራሱን መንግስት እንደመሰረተ ታስታዉሳላችሁ በጣም እያደገ 
ሄደበዚህ አለም አማልክቶችም በለጸገ ሶስተኛዉ አታሊዩስ ሲተካም የንጉስ ክህነት ተከተለ ንግስናዉንም ምክንያቱን ልኡል አምላክ ብቻበሚያዉቀዉ 
ወደ ሮም መንግስት ተሻገረ፡፡ ከዛም በኃላ ጁሊየስ ቄሳር ሁለቱንም አካላዊም ሆነ መንፈሳዊ ንግስናዉን ያዘየማክሲመሱ የባቢሎናዊ ሐይማኖት ጳጳስ 
ሆነ ስለሆነም የንጉስ ካህን ሆነ ማለት ነዉ፡፡ ስቴቨን እንደጻፈዉ ታሪክ ደግሞ ከዛ በኃላ ነዉ ጳጳሱ ዋና አመራርንየወሰደዉ እና ንጉስ ነገስቱም 
የተቃወሙት እናም ዛሬ በአለማችን ላይ ይሄዉ ጳጳስ አለ በርግጥም ጳጳሱ ማክሲመስ ነዉ፡፡ ባለሶስት ደረጃ አክሊል አድርጎ በሮም ተቀምጧል፡፡ 
እናም በራእይ17ላይ ያለዉን የሴይጣን ዙፋን እግዚአብሔር የሚያመላክተዉ ጴርጋሞንን አይደለም በፍጹም የዙፋኑ መቀመጫ በጴርጋሞን 
ሳይሆንበባቢሎን ተደብቆ ነዉ ያለዉ በሰባቱ ተራሮች መካከል ባለችዉ ከተማ ዉስጥ ነዉ፡፡ ዋናዉ ራሱ ጸረ ክርስቶስ ብቻዉን አማላጅ እናሐጥያትን 
ማስተሰረይ የሚችለዉን የክርስቶስን ቦታ ይዞ የተቀመጠዉ፡፡ አዎ ጳጳሱ ማክሲመስ ዛሬም በመካከላችን አለ፡፡

የኒቆላዊያን አስተምህሮት

ራእይ 2:15,

“እንዲሁየኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር ደግሞ አሉ።.”

ኒቆላዊያን የሚለዉ ቃል በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ዘመን ላይከሁለት የግሪክ ቃሎች ማለትም ኒቃኦ ወረራ እና ሌኦ ማለትም ምእመን ከሚሉ 
የመጣ እንደሆኑ መነጋገራችንን ታስታዉሳላችሁስለሆነም ኒቆላዊያን ማለት ‹‹ምእመናኑን መዉረር›› ነዉ፡፡ አሁን ይሄ ጉዳይ ለምንድን ነዉ መጥፎ 
ነገር የሆነዉ በጣም መጥፎነዉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን በተመረጡ የመሪ ጉባኤ እጅ ላይ ያዉም ፖለቲካዊ ሐሳብ ባላቸዉ እጅ 
ላይአላስቀመጣትም፡፡ እርሱ ቤተክርስቲያንን ያስቀመጠዉ በእግዚአብሔርበተሾሙ፤ በመንፈሱ በተሞሉ፤ ቃሉን በሚኖሩ እና ህዝቡንም 
ቃሉንእየመገቡ በሚኖሩ ሰዎች ላይ ነዉ፡፡ እርሱ ብዙሀኑ በቅዱስካህናት እንዲመሩ በማለት ህዝቡን በተለያየ እርከን ከፋፍሎ አላስቀመጠም አመራሩ 
በርግጥ ቅዱስ መሆን እንዳለበት እዉነት ነዉነገር ግን አጠቃላይ ህዝቡም መቀደስ ደግሞ አለበት ከዚም ባለፈ በመጽሐፍ ቅዱስ ዉስጥ ካህናቱም 
ወይም አገልጋዮች በእግዚአብሔርእና በሰዎች መካከል ሆነዉ የማማለድ ተግባር የሰሩበት ቦታ የለም፡፡ አልያም ደግሞ እነሱ ከሌላዉ ህዝብ 
ተለይተዉ ለብቻቸዉየአምልኮ ስርአት የሚያደርጉበት ቦታ አይገኝም፡፡ እግዚአብሔር ሁሉን እንዲወዱት እና በአንድነት እንዲያገለግሉት 
ነዉየሚፈልገዉ፡፡ ኒቆላዊያንነት እነዚህን ሁሉ ተግባራት አጠፋቸዉ እና በእነዚህ አካሔድ ፋንታ አገልጋዮች የሚባሉትን ከህዝቡ ለይቶመሪዎቹን 
አገልጋዮች መሆን ሲገባቸዉ ተገልጋይ መሪዎች አደረጋቸዉ፡፡አሁን የጉዳዩ እዉነታ ቃሉ ነዉ ‹‹ሽማግሌ›› የሚያመላክተዉየሰዉየዉን ማንነት ነዉ 
‹‹ጳጳስ›› የሚለዉ ቃል የዛን የእራሱን የሰዉየዉን የአገልግሎት አይነት ያመለክታል ሽማግሌ ሰዉ ነዉጳጳስነት ደግሞ የሰዉየዉ የአገልግሎት ድርሻ ነዉ 
፡፡ ‹‹ሽማግሌ›› የሚለዉ ቃል ሁልጊዜም ያመለክት የነበረዉ ወደ ፊትምሊያመላክት የሚችለዉ የሰዉየዉን በጌታ ቤት ሆኖ ያሳለፈዉን የጊዜ እርዝመት 
ነዉ ሽማግሌ የሆነበት ምክንያት ስለተመረጠ ወይምስለተሾመ ብቻ ሳይሆን እርሱ በእድሜም ገፋ ያለ ብዙ ዘመናትን ያሳለፈ ልምድ ያለዉ ከልምዱም 
የተነሳ አስተማማኝ በክርስትናጉዞዉም ጸንቶ በመቆየት ማረጋገጥ የቻለ መሆኑን ነዉ፡፡ ነገርግን ጳጳሶቹ ጳዉሎስን አልተከተሉም እንዲያዉም ጳዉሎስ 
በሐዋርያት ስራ 20 ላይ እንደተገለጸዉ በቁጥር 17 ላይ ሽማግሌዎች እንደተጠሩ እና ቁጥር 28 ላይጠቆጣጣሪዎች(ጳጳሳት) ተብለዉ እንደተጠሩ 
ተጽፋል፡፡ እናም እነኚህ ጳጳሶች (የፖለቲካ ሐሳብ ያላቸዉ እና የሀይል ጥማት ያላቸዉእንደሆኑ ጥርጥር የለዉም) ጳዉሎስ ተቆጣጣሪዎች አድርጎ 
የሾማቸዉ በነበሩበት አጥብያ ቤተክርስቲያን ብቻ የነበረ ቡሆንም ለእነሱግን ጳጳስ ማለት በብዙ የአጥቢያ ቤተክርስቲያናት አመራር ላይ የተሸመ 
ስልጣን ያላቸዉ አድርገዉ ነዉ ያስቀመጡት ይሄ አይነቱአስተሳሰብ ደግሞ በመጸሐፍ ቅዱስም ሆነ በታሪክ ላይ አይገኝም፡፡ ስለሆነም ይሄ 
በመጀመሪያዉ ዘመን ይተገበር የነበረዉ ተግባርበአሁን ሰአት ራሱን የቻለ አስተምህሮት ሆኖ መጣ፡፡ በአሁን ሰአት ያሉ ጳጳሶች ሰዉን ሁሉ 
መቆጣጠር እና እንደ ፍላጎቶቻቸዉመምራት እንችላለን ብለዉ ያባሉ አሁን በርግጥ ይሄ አስተምህሮት ተግባሩ የተጀመረዉበመጀመሪያዉ ዘመን 
ነበር፡፡ ትልቁ ችግር ያረፈዉ አሁን በሁለት ቃሎች ላይ ነዉ ሽማግሌዎች( ) እና ጠባቂዎች(ጳጳስ) ምንም እንካን መጽሐፍ ቅዱስ ላይበየቤተክርስቲያን 
ዘመን ላይ ብዙ ሽማግሌዎች እንደነበሩ ቢያሳይም አንዳንዶቹ (በመካከላቸዉ አንዳቸዉ በሌላቸዉ ላይ) መነሳሳትጀመሩ ጰጳስ የመሆኑ ሀሳብ የበላይ 
ወይም ስልጣን የማግኘት እንደሆነ በማሰብ፡፡

ይሄም ደግሞ ‹‹እኔ ለ አገልግሎቴ የለየኃቸዉን ጳዉሎስ እና በርናባስን ለአገልግሎቴለዩልኝ›› የሚለዉን በመንፈስ ቅዱስ የሚደረገዉን ምሪት 
ይክዳል፡፡ ይሄ የቃሉ ተቃዋሚነት እና የክርስቶስ ተቃዋሚነት ነዉ፡፡ማቴ 20፡25 - 28

ኢየሱስ ግን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፦ የአሕዛብ አለቆች እንዲገዙአቸው ታላላቆቹም በላያቸው እንዲሠለጥኑ 
ታውቃላችሁ።

በእናንተስ እንዲህ አይደለም፤ ነገር ግን ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፥

ከእናንተም ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን፤

እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም።“

ማቴ 23:8-9,

“@@እናንተ ግን፦ መምህር ተብላችሁ አትጠሩ፤ መምህራችሁ አንድ ስለ ሆነ እናንተም ሁላችሁ ወንድማማች ናችሁ።

አባታችሁ አንዱ እርሱም የሰማዩ ነውና በምድር ላይ ማንንም፦ አባት ብላችሁ አትጥሩ።

ይሄን ጉዳይ እንዲያዉም የበለጠ ለማብራራት ኒቆላዊያንነትንበዚህ መንገድ እስኪ ላብራራዉ በራእይ 13፡3 ላይ ያለዉን ታስታዉሳላችሁ



19የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

‹‹ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ፥ ለሞቱ የሆነውም ቍስል ተፈወሰ። ምድርምሁሉ አውሬውን እየተከተለ 
ተደነቀ፥›› አሁን ቆስሎ የነበረዉ ራስየጣኦት አምላኪዉ የሮም ግዛት እንደነበረ አዉቀናል ያ ታላቁ የፖለቲካዊ የአለም ገዢ ይሄም 
ራስ ዳግም‹‹

በሮም የካቶሊክ መንፈሳዊአገዛዝነት›› መልክ አንሰራርቶ ተነሳ፡፡ አሁን ይሄን በጥንቃቄ ተመልከቱት የጣኦት አምላኪዉ የሮም ፖለቲካ ለስኬት 
የሚሆን ነገርምን አደረገች ‹‹ከፋፍላ ወረረች›› ይሄ የሮም ዘር ነዉ ከፋፍሎ መዉረር የብረት ጥርሶቿ ታደቅቃቸዋለች በጥርሷ ያደቀቀቻቸዉ ሁሉዳግም 
አይነሱም ይሄዉም ተመሳሳይ የብረት ዘር ያኔ የሐሰተኛ ቤተክርስቲያን ሆና ስትነሳ በነበረ ጊዜ ከእርሷ ጋር አብሮ ስለቀረፖሊሲዋም ተመሳሳይ ነዉ 
መከፋፈል እና መዉረር ይሄ ነዉ ኒቆላዊነት እግዚአብሔርም አብዝቶ ይጠላዋል፡፡

አሁን በታሪክም በደንብ ማወቅ እንደሚቻለዉ ይሄ የተሳሳተሐሳብ ወደ ቤተክርስቲያን ሾልኮ ከገባ በኃላ ብዙ ሰዎች የጳጳስነትን ስራ ወደ 
መስራት አዘነበሉ ምክንያቱም ይሄ ስልጣን በደንብለተማሩ እና ቁሳዊ ብልጽግናን ለሚፈልጉ እና ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ላላቸዉ ሰዎች የሚሰጥ መሆኑ 
ስለታወቀ ከዚህም የተነሳ የሰዉጥበብ እና ሀሳብ የመለኮትን ጥበብ እና ሐሳብ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስን የበላይ ተቆጣጣሪነትን ማስቀረት ጀመረ 
ይሄ በርግጥአሳዛኝ ክፋት ነዉ ጳጳሳቶቹ ቃሉን ለማገልገል የሚታይ የክርስትና ባህሪን ማሳየት አስፈላጊ እንዳልሆነ አድርገዉ ሲቀጥሉ 
ዋናዉየሚቆጠረዉ የቤተክርስቲያኑን ስነ ስርአቶች እና በአላቶች መተግበር ብቻ እንደሆነ ማሳየታቸዉ ይሄ ለክፉ ሰዎች(አማላዮች)መንጋዉን 
እንዲመሩት በር ከፈተ፡፡

ሰዉ ወራሽ በሆነ አስተምህሮት የጳጳሶችመጽሀፍቅዱሳዊ ባልሆነ ባልተሰጣቸዉ ስፍራ ላይ ከፍ ማለት መጀመር ቀጣዩ ደረጃ የሆነዉ ለልዩ ልዩ 
የሐይማኖታዊ የስልጣን ተዋረድስያሜዎችን መስጠት ነዉ በቅርቡም በጳጳሶች ላይ የተሸሙ ሊቀ ጳጳሳት በሊቀ ጳጳሶች ላይ ደግሞ ብጹእ አቢያት 
የሚሉ ስያሜዎችተመሰረቱ ሶስተኛዉ ቦኒፌስ በነበረ ጊዜ በሁሉም ላይ የተሸመ ጳጳስ ነበር፡፡

የኒቆላዊያን አስተምህሮት እና የክርስትና እምነት ከባቢሎናዊያን ጋርመቀላቀል ያመጣዉ ዉጤት በእዝቄል ምእራፍ 8፡10 ላይ እንደተገለጸዉ 
ነዉ፡፡

“እኔም ገባሁና እነሆ፥በግንቡ ዙሪያ ላይ የተንቀሳቃሾችና የርኩሳን አራዊት ምሳሌ የእስራኤልንም ቤት ጣዖታት ሁሉ ተስለው 
አየሁ።”

ራዕይ 18:2,

“በብርቱም ድምፅ፦ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፥ ወደቀች፥ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች፥ የርኵሳንም መናፍስት ሁሉ መጠጊያ 
የርኵሳንናየተጠሉም ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች፤”

አሁን ይሄ የኒቆላዊያን አስተምህሮት በቤተክርስቲያን ዉስጥ የተመሰረተዉ ህግ ህዝቡ የቀድሞ ቅዱሳን መጻህፍትንያነብ ስለነበር ያን ያህል 
በደንብ ዘልቆ አልገባም ነበር ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምን አደረገች ጻድቃን የነበሩትንየአስተማሪዎችን ጽሁፎች አቃጥላ አስወገደችዉ እናም እንዲህ 
ይላሉ ‹‹ ቃሉን ለማንበብ እና ለመረዳት የተለየ ትምህርትያስፈልጋል ጴጥሮስ እራሱ ጳዉሎስ የጻፋቸዉን ብዙ ነገሮች ለመረዳት ያስቸግራል አለ›› 
ስለሆነም ቃሉን ከህዝቡ ካስወገዱ በኃላሕዝቡ ካህናቶቹ የሚነግሯቸዉን ብቻ ማዳመጥ እና አድርጉ የተባሉትን ብቻ ማድረግ ጀመሩ እግዚአብሔር 
እና ቅዱስ ቃሉ ብለዉ ይጠራሉ፡፡የሕዝቡን አእምሮ እና አኗኗር ወስደዉ ጨቋኝ በሆነዉ የክህነት አገዛዝ ስር ባሪያዎች እንዲሆኑ አደረጉ፡፡

አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሰዎችንአእምሮ እና አናናር እንደምትፈልግ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ በቲኦዶሲየስ ኤክስ የታወጀዉን አዋጅ 
ማዳመጥ ትችላላችሁ፡፡

ይሄ አዋጅ በመጀመሪያዋ የሮም ቤተክርስቲያን ከተጠመቀ በኃላ ነዉ ወዲያዉኑ የወጣዉ ‹‹ እኛ ሶስት ንጉሰ ነገስታትበቅዱስ ጴጥሮስ በኩል 
ለሮም የደረሰዉን ሐይማኖት በታማኝነት ባህላችን አድርገን የጠበቅነዉን እና አሁን ከሮም ዳማሰስ በሆነዉፖንቲፍ እና የአሌክሳንድርያዉ ጴጥሮስ 
በወንጌላት መጻህፍት እና በሐዋርያት ተቋም ቅዱስ ሐዋርያ በሆነዉ የታወጀዉን ማለትምበአብ፤በወልድ፤በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክነት በቅዱስ 
ስላሴ እኩል ክብርነት እናምናለን፡፡ ይሄንን የፖለቲካዊ እምነት ተከታይካቶሊክ ክርስቲያን ብለን እንጠራዋለን፡፡ የሌሎችን ትርጉም የለሽ ትርጉም 
የማይሰጥ አስከፊ ሐይማኖት ተከታዮችን መናፍቃዊያንንእና በቤተክርስቲያን ስም የሚያደርጉትን ስብሰባ እንቃወማለን እንከለክላለን የመለኮታዊ 
ከሆነዉ የኩነኔ ፍርድ ባሻገርም ሰማያዊበሆነዉ ጥበብ በስልጣናችን የምንጥልባቸዉን ከባድ ቅጣት መጠበቅ አለባቸዉ፡፡፡ ››

ይሄ ንጉሰ ነገስት ያወጣዉ አስራ አምስተኛዉ የህግቅጣት ለብዙ አመታት ወንጌላዊያንን ሐይማኖታዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ፤መሰረታዊ 
የሰዉ መብታቸዉን እንዳይጠቀሙ እናም በተለያዩገንዘብ ቅጣት፤ እንዲወረስባቸዉ በማድረግ፤ እንዲወገዱ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይም የሞት ቅጣት 
እንዲቀጡ ማድረግ ነበር፡፡ ምን እንደሆነ ታዉቃላችሁ? ዛሬም ቢሆን ወደዚሁ አይነት መንገድእየገባን ነዉ፡፡

የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እራሷን እናት ቤተክርስቲያን ብላ ትጠራለች እራሷን የመጀመሪያዋ ወይም ቀዳሚዋቤተክርስቲያን ብላ ትጠራለች 
ይሄም ሙሉ በሙሉ ትክክል ነዉ፡፡ ወደ ኃላ አፈግፍጋ ወደ ሐጥያት የገባች የመጀመሪያዋ የሮም ቤተክርስቲያንነች፡፡ እራሷን በማደራጀት ቀዳሚዋ 
ነች፡፡ የኒቆላዊያንነት ስራ እና አስተምህሮት የተገኘባት ቤተክርስቲያን ናት፡፡ ማንም ሰዉእናት መሆኗን አይክድም፡፡ እናት በመሆኗም ልጆችን 
አፍራታለች፡፡ልጅ የሚወለደዉ ከሴት ነዉ፡፡ በሮም ሰባት ተራራዎች መካከል በቀይ መጎናጸፊያ ተጎናጽፋ ተቀምጣለች፡፡ እሷ ጋለሞታ ነች እናምልጆች 
አሉዋት እነዚህ ልጆቿም ከእርሱዋ ወጥተዉ እራሳቸዉን በማደራጀት ወደ ኒቆላዊያን አስተምህሮት የተመለሱ የፕሮቴስታንትቤተክርስቲያናት 
ናቸዉ፡፡ ይህች ልጆች ያሏት እናት ቤተክርስቲያን ጋለሞታ ትባላለች፡፡ እንዲህ አይነታ ሴት ለጋብቻዋ እዉነተኛያልሆነች ነች አስቀድማ 
ከእግዚአብሔር ጋር ተጋብታ ነበር ነገርግን ከዛ ወጥታ ከዲያብሎስ ጋር አመነዘረች በምንዝርናዋም የተነሳ እንደ እሷ አመንዝራ የሆኑ ልጆችን 
አፈራች፡፡ እነዚህ የእናትእና ልጆች ጥምረት ጸረ-ቃል፤ጸረ-መንፈስ እናም ዉጤቱ ጸረ-ክርስቶስ መሆን ነዉ፡፡ አዎ ጸረ-ክርስቶስ፡፡

አሁን ብዙም እርቄ ከመሄዴ በፊት እነዚህ የቀደምት ጳጳሳት እነሱ ከቃሉም በላይ የሆኑ አድርገዉ እንደሚሰማቸዉለመግለጽ እፈልጋለሁ፡፡ 
ለሕዝቡ ወደ እነሱ መጥተዉ ሐጥያታቸዉን ቢናዘዙ ይቅርታን መስጠት እንደሚችሉ አድርገዉ ይነግሯቸዋል፡፡ በሁለተኛዉመቶ ክፍለዘመንም 
ጨቅላ ሕጻናትን ማጥመቅ ጀመሩ በርግጥ የዳግም ዉልደትን ጥምቀት እየተለማመዱ ነዉ፡፡ ይሄ ፈጽሞ እዉነት ሊሆንአይችልም፡፡ ሰዎች በአሁን 
ሰአት የተደባለቁ መሆኑ አያስደንቅም፡፡ ከተዳባለቁ እና ከጴንጤቆስጣዊያን ጋር ከተቀራረቡ አሁንከ2000 አመታት በኃላ ከነበረዉ የመጀመሪያ 
እዉነት በመራቃቸዉ አሳዛኝ ሁኔታ ዉስጥ ገብተዋል ማለት ነዉ፡፡ኦ፡ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያናት አንድ ተስፋ ብቻ አለ ወደ ቃሉ ተመለሱእና



20የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

በቃሉ ብቻ ጽኑ፡፡

የበልዓም ትምህርት

ራእይ 2:14,

“ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ 
የበልዓምንትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከአንተ ጋር ስላሉ፥ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ።”

አሁን በቤተክርስቲያን ዉስጥ የኒቆላዊያንአስተምህሮት እያለ ይሄ ሌላኛዉ አስተምህሮት አይገባም ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡ አያችሁ አንድ ጊዜ 
የእግዚአብሔርን ቃል እናበአምልኮ ዉስጥ ያለዉን የመንፈስ ቅዱስን እንቅስቃሴ( የሚያመልኩኝ በእዉነት እና በመንፈስ ያመልኩኛል) 
ካስወገዳችሁት ከዛበኃላ ለህዝቡ ማካካሻ ሊሆን የሚችል ሌላ የአምልኮ መልክ መስጠት አለባችሁ እናም መተካካት ደግሞ በልአማዊነት ነዉ፡፡

በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የበልአም አስተምህሮት ምን እንደሆነ ለመረዳት ከፈለግን በብሉይ ካዳን ቤተክርስቲያንምን ይመስል እንደነበረ 
ማየት እና ከሶስተኛዉ ዘመን ጋር ተግባራዊ አድርጎ አሁን ወዳለንበት ዘመን መመለስ ያስፈልጋል፡፡

ታሪኩ በዘ ሁልቁ ምእራፍ 22 እስከ 25 ድረስ ባለዉ የሚገኝ ነዉ፡፡ አሁንእስራኤል በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠች ህዝብ እንደሆነች 
እናዉቃለን፡፡ በጊዜያቸዉ የባለሐምሳዉ ቀን አይነት ሰዎች ነበሩ በደሙዉስጥ መሸሸጊያን ያገኙ ሁሉም በቀይ ባህር ዉስጥ የተጠመቁ ከዛም 
በመንፈስ ሆነዉ እየዘመሩ ከዉሃ ዉስጥ የወጡ እና በመንፈስቅዱስ ሐይል ያመለኩ ነብይት ሚርያም ድብሯን ተጫወተች እናም እነዚህየእስራኤል 
ልጆች ከተወሰኑ ጊዜያት ጉዞ በኃላ ወደ ሞአብ መጡ ሞአብ ማን እንደሆነ ታስታዉሳላችሁ ከገዛ ከራሱ ከአንዷ ሴት ልጁየወለደዉ የሎጥ ልጅ ነዉ 
በሌላ መልኩ ደግሞ ሎጥ ደግሞየአብርሐም የወንድም ልጅ ነዉ ስለዚህ እስራኤል እና ሞአብ ዝምድና አላቸዉ፡፡ ይሄን እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ 
ሞአባዊያን ይሄንእዉነት ያዉቃሉ ቸል ቢሉትም ባይሉትም

ስለዚህ እስራኤልም ወደ ሞአባዊያን ድንበር መጥቶ ወደ ንጉሱ መልእክተኞችን ላከ እንዲህ በማለት ‹‹እኝወንድማማቾች ነን በምድራችሁ 
በኩል እንለፍ የእናንተ የሆነዉን የኛ ሰዎች አልያም እንስሳቶች ቢበሉ ወይም ቢጠጡ ዋጋዉን በደስታእንከፍላለን፡፡›› ነገር ግን የኒቆላዊያን ዋና 
መከማቻ የሆነዉ ባላቅ ቤተክርስቲያንን ከምልክቶቿ እና ድንቆቿ ከልዩ ልዩየመንፈስ ቅዱስ መገለጫዎቿ እና በእግዚአብሔር ክብር ከተሞላዉ 
ከሚያንጸባርቀዉ ፊቷ ጋር እንዲሻገሩ ስለማይፈቅድላቸዉ በጣም ደስተኛ ሆነ ምክንያቱም ብዙ ሰራዊቶችን ሊያጣ እንደሚችል ስለሚያስብአደገኛ 
ስለሆነበት ስለዚህ ባላቅ አስራኤላዊያን በእርሱ በኩል እንዳያልፉ ከለከለ፡፡ እንዲያዉም በእነርሱ ላይ የነበረዉ ፍራቻከፍተኛ በመሆኑ በልአም 
የተባለዉን ነብይ በመቅጠር በእርሱ እና በእግዚአብሔር መካከል እንዲያስታርቅ እና እስራኤልን እንዲረግምከእግዚአብሔር ፈቃድን እንዲለምን 
ጠየቀዉ እናም በልአምም ሊያገኝ የሚችለዉን ፖለቲካዊ ጥቅም እና ታላቅ ሰዉ ለመሆን በመፈለጉይሄን ለማድረግ ደስተኛ ነበር ፡፡ ከእግዚአብሔር 
ህዝቡንየመርገመን ፈቃድ ለመጠየቅ ወጣ ታዲያ ይሄ አሁን እኛ ጋር ካለዉ ኒቆላዊያንነት ጋር ተመሳሳይ አይደለምን በእነሱ መንገድ 
መሄድየማይፈልጉትን ሁሉ ይረግማሉ፡፡

በልአምም ፈቃድን ከእግዚአብሔር ሲጠይቅ እግዚአብሔር ከለከለዉ ነገር ግን ባላቅ ለበለአም እንዲያዉም የበለጠሽልማት እና ክብር 
እንደሚሰጠዉ ወተወተዉ ስለሆነም በልአም ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር ሔደ አሁን ከእግዚአብሔር አንድ መልስ ብቻአይበቃዉም ነበርን ነገር ግን 
በራሱ ፈቃድ በልአም ይሄድ ስለነበር እግዚአብሔር የዉስጡን ጠማማነት አይቶ ወደ ላይ እንዲወጣእና እንዲሔድ ነገረዉ አህያውን ጭኖ ሄደ ነገር 
ግን ይሄ የእግዚአብሔርየፈቃድ ፈቃድ እንጂ ፍጹም ፈቃድ አለመሆኑን እና ሀያ ጊዜ ሀያ እነሱን ለመርገም ቢሞክርም እንደማይሆንለት ማስተዋል 
ነበረበት፡፡ ዛሬ ላይም እንደ በልአም ያሉ ስንት ነብያቶች አሉ! በሶስት አምላክ ያምናሉ፤በስሙ በማጥመቅ ፋንታ በሶስቱመገለጫዎች(ስያሜዎቹ) 
ያጠምቃሉ እንደዛም እያደረጉ እግዚአብሔር መንፈሱን ይልክላቸዋል ልክ ለበለአም እንደላከዉ ይሄንንምማድረጋቸዉ ትክክል እንደሆኑ አድርገዉ 
ያስባሉ ታዲያ እነዚህ ፍጹም በልአማዊያን አይደሉምን አያችሁ የበልአም ትምህርትቀጥልበት፤ በራስህ መንገድ ሂድ፤ አድርገዉ ችግር የለዉም ነዉ 
የሚለዉ ‹‹ደህና እግዚአብሔር ባርኮናል አዎ ይሄም መልካምነዉ›› እንደባረካችሁ አዉቃለሁ ይሄ የሚካድ አይደለም ነገር ግን በልአም ያደረገዉ ያዉ 
ተመሳሳይ የሆነ የሀይማኖታዊ ድርጅትድግግሞሽ ተግባር ነዉ የእግዚአብሔርን ቃል መከላከል ነዉ ይሔም ሀሰተኛ ትምህርት ነዉ፡፡

ስለሆነም በልአም የጌታ መልአክ ከፌቱ መጥቶእስኪቆም ድረስ በሰፊዉ ጎዳና ተራመደ ነገር ግን ያነብይ(ጳጳስ፤መሪ፤ ፕሬዚዳንት፤ዋና መሪ 
፤ጀነራል እና እረኛ የመሳሰሉት) ክብርና ሙገሳን ለማግኘት የሚሰጡ ስያሜዎች ከፊት ሰይፍ ይዞ የቆመዉን መልአክ የሚያስረሳ መንፈሳዊመታወር 
ነዉ፡፡ ግራ የተጋባዉን ነብይ ለማስቆም ቆሟል፡፡ ያቺ ትንሿ አህያ መልአኩን አይታ ከቆመ የድንጋይ ግድግዳ ጋርየበልአም እግር እስኪጋጭ ድረስ ወደ 
ኃላ አፈገፈገች አህያይቱ ቆመች ወደ ፊት አልሄደችም በልአም ግን ዘሎ በመሄድ አህያዉንመምታት ጀመረ ከዚህም የተነሳ አህያዉ በልአምን ማናገር 
ጀመረ እግዚአብሔር አህያዉን በማያዉቀዉ ልሳን እንዲናገር አደረገዉ፡፡ያ አህያ የተዳቀለ አይደለም የራሱ ትክክለኛ ዘር ያለዉ ነዉ እናም ለታወረዉ 
ነብይ እንዲህ ብሎ ተናገረዉ ‹‹ እኔ ያንተ አህያአይደለሁምን በታማኝነት አላገለገልኩህምን? ›› በልአምም መለሰለት ‹‹አዎ፡ አንተ የእኔ አህያ ነህ 
አስካሁን ድረስ በታማኝነትአገልግለኅኛል አሁን ግን የማትሄድ ከሆነ ልገድልህ ነዉ … ዎዎ! ይሄ ምንድን ነዉ? ከአህያ ጋር ማዉራት በጣም የሚያስቅ 
ነዉእንዴት ነዉ አህያ ሲናገር ሰምቼ እኔ ምላሽ የምሰጠዉ፡፡››

እግዚአብሔር ሁልጊዜ በልሳን (በልዩ ቋንቋ) ይናገራል በቤልሻዛር ድግስ ላይ እና በባለሐምሳዉ ቀን ተናግሯል፡፡ ዛሪም ይሄን ዳግም እያደረገዉ 
ነዉ ይሄም በቅርቡ ከፊታችን የሚመጣ ፍርድ እንዳለ ማሳያ ምልክት ነዉ፡፡

ከዛ በኃላ መልአኩ ለበልአም ታየዉ እግዚአብሔርንበመፈታተኑ ከአህያዋ በቀር እሱ እንደሚሞት ተናገረዉ ፡፡ ነገር ግን ለመመለስ ቃል ሲገባ 
ከተገሰጸ በኃላ እግዚአብሔርየተናገረዉን ብቻ ለመናገር ተመልሶ ተላከ፡፡

ስለዚህ በልአም ንጹህ የሆኑ እንሳስትንለመስዋእትነት ለማቅረብ ወደ ታች ወርዶ ሰባት መሰዊያዎችን አዘጋጀ፡፡ የመሲሁንም መምጣት 
በሚያሳይ መልኩ ጠቦትን ሰዋ ወደእግዚአብሔር ለመቅረብ ምን ማድረግ እንዳለበት በትክክል ያዉቃል በአሁን ሰአትም እንደሚታየዉ ሜካኒኩ 
እንጂ ዳይናሚክሱየለዉም፡፡ በዚህ ላይ ታዲያ ኒቆላዊነትን አትመለከቱም? በሸለቆም እንዲሁ እስራኤላዊያን ተመሳሳይ መስዋእት እያቀረቡ አሉ፡፡ 
ነገር ግን ከሁለቱ አንዳቸዉን ብቻ ምልክቶች ይከተላቸዋል፡፡ከሁለት አንዳቸዉ ጋር ብቻ የእግዚአብሔር መገኘት በመካከላቸዉ አለ፡፡ መደራጀት 
የትም ቦታ አያደርሳችሁም ወደ መንፈስቅዱስመገለጫዎች አያደርሱም፡፡ በኒቂያዉ ጉባኤም የሆነዉ ይሄዉ ነዉ፡፡ በመካከላቸዉ የእግዚአብሔርን 
ሳይሆን የበልአምን አስተምህሮት መሰረቱ፡፡ ተደናቅፈዉ ወደቁ ደግሞም ሙታኖች ሆኑ፡፡
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መስዋእቱ ከተከናወነ በኃላ በልአምለመተንበይ ዝግጁ ሆነ ነገር ግን እግዚአብሔር አንደበቱን አስሮት ስለነበር እነሱን መባረክ እንጂ መርገም 
አልቻለም፡፡

ባላቅም በጣም ተቆጣ ነገር ግን በልአም ስለትንቢቱ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም ነበር እየተናገረ የነበረዉመንፈስ ቅዱስ ነዉና፡፡ ከዛም ባላቅ 
በልአምን ወደ ታች እንዲወርድ አዘዘዉ እና ምናልባት እርግማኑ የሰራ ከሆነ በሚል ተመለከተባላቅ ሲጠቀም የነበረዉ ታክቲክ ዛሬ ላይ 
እንደሚጠቀሙት አይነት ነዉ፡፡ ታላላቅ የሚባሉ የሐይማኖት ድርጅቶች ታናናሾች የሆኑትንቡድኖች ከላይ ይመለከታሉ ያገኙትን ትንሹን ጉድለት 
ሻማ ለማብራት ያስጮሁታል፡፡ ዘመናይ ነን የሚሉት ሐጥያት ከሰሩ ማንምየሚቃወማቸዉ የለም ነገር ግን ከተመረጡት ከጥቂቶቹ መካከል ችግር 
ከተፈጠረ በመላዉ አገር ሁሉ ወሪዉ እንዲስፋፋ ይደረጋል፡፡አዎ እስራኤላዊያን የራሳቸዉ የሆነ ችግሮች ነበሯቸዉ በእግዚአብሔር አላማ ግን ስራዉ 
በምርጫ የሚሆን ነዉ፡፡ በስራ ሳይሆንበጸጋዉ ነዉ፡፡ ቀን በደመና ማታ የእሳት አምድ፤ጽኑ አለት፤የነሐስእባብ እና ምልክቶች እና ድንቆች ነበሯቸዉ፡፡ 
የእግዚአብሔር መገኘት በራሳቸዉ ሳይሆን በእራሱ በእግዚአብሔርይረጋገጥላቸዉ ነበር፡፡

እግዚአብሔር እነዚህ ኒቆላዊያኑ ላላቸዉ ፒኤች ዲ፤ ኤል ኤል ዲ እና ዲ ዲ ተብለዉ ለሚጠሩበት ስያሜዎች እና ሰዉሊኮራበት ደረቱን 
ሊነፋበት ለሚችልበት የድርጅታቸዉ ሐብት ክብር የለዉም ነገር ግን የተረጋገጠ የእግዚአብሔር ቃል በመካከላቸዉስላለ እስራኤላዉያንን 
ያከብራቸዋል፡፡ በርግጥ እስራኤላዊያንከግብጽ የወጡት ባማረ እና በተስተካከለ በረራ መልክ ባይሆንም አስራኤል የተባረከች ህዝብ ነበረች፡፡ ላለፉት 
300 አመታትበግብጽ ዉስጥ ሆና ታዉቅ የነበረዉ በጎች መጠበቅ፤ ወደ ማሳ ማሰማራት፤ በሞት ባርነት ፍርሀት ዉስጥ መመላለስ ነበር፡፡ ነገርግን 
አሁን ነጻ ወጥታለች ሉአላዊ በሆነዉ አምላክ በኩል የተባረከች ህዝብ ሆናለች፡፡ ሌሎችም ህዝቦች ተባርከዋል፡፡ ነገር ግንድርጅታዊነት ወደ ታች 
ያወርዳቸዋል ወይም ለመዉጣት እንዳይችሉ ያጠፋቸዋል፡፡

አሁን አንድ ሰዉ እንዲህ ብሎ ሊጠይቀኝ ይችላል ‹‹ ወንድም ብራንሃም ሞአባዊያን የተደራጁ ነገር ግንእስራኤላዊያን ያልተደራጁ ናቸዉ 
እንዴት ልትል ትችላለህ ይሄን ሐሳብ ከየት አገኛኀዉ›› ከዚሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነዉ ያገኘሁትተጽፎ ይገኛል በብሉይ ኪዳን በታሪክ መልክ ተጽፎ 
የሚገኝ ሁል ለእኛ ለተግሳጽ ይሆነን ዘንድ ተጽፋል፡፡

ዘሁልቁ 23:9,

“በአምቦች ራስ ላይ ሆኜ አየዋለሁ፥ በኮረብቶችም ላይ ሆኜ እመለከተዋለሁ፤ እነሆ፥ ብቻውን የሚቀመጥ ሕዝብ ነው፥ 
በአሕዛብም መካከል አይቈጠርም።”

ይሄዉ እዚህ ላይ እግዚአብሔር ከአምባዎች እራስ ላይ ሆኖ ይመለከታል አንዳች ነቀፌታ ፈልጎ ለመኮነን ከታች ከሸለቆሆኖ አይደለም 
እግዚአብሔር ከፍቅር እና ከምህረት ተራራ ላይ ሆኖ እሱ ማየት በሚፈልግበት መልኩ ይመለከታቸዋል፡፡ የራሳቸዉንጉስ አልነበራቸዉም፡፡ ነብይ 
በመካከላቸዉ አለ በነብዩ ዉስጥም እግዚአብሔር አለ በመንፈስ አማካኝነት ወደ ነብዩ ቃል ይመጣልበነብዩ በኩል ወደ ህዝቡ ያ ቃል ይደርሳል፡፡ 
የተባበሩት መንግስታት አባል አይደሉም የአለም አቀፍ የአብያተ ክርስቲያናትህብረት አባል አይደሉም የሐዋርያት፤የፕርስባይቴርያን፤ የአሴምብሊ ኦፍ 
ጋድ ወይም የሌላ ድርጅት አባል አይደሉም አባልነትአያስፈልጋቸዉም የእግዚአብሔር አባል ሆነዋልና ከየትኛዉም ምክር ቤት አማካሪ 
አያስፈልጋቸዉም በመካከላቸዉ ‹‹ጌታ እንዲህይላል›› የሚለዉ አላቸዉ ሀሌሉያ!

አሁን በልአም ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትየሚያስገኝለትን አቀራረብ የሚያዉቅ ቢሆንም እንኳን የሐሰተኛ ቡድኖች ጳጳስ ነዉ፡፡ 
በባላቅ ዘንድ ሞገስን ለማግኘት ሲል ምንአደረገ ? እግዚአብሔር እስራኤልን በሞት እንዲገናኛቸዉ ማድረግ የሚያስችለዉን ቀመር አቀደ ልክ ሴይጣን 
ሔዋንን እንዳማለላትበተመሳሳይ መልኩ(በስጋዋ ሐጥያት እንድትወድቅ ምክንያት ሆናት) በልአም እስራኤልን በሀጥያት እንዲወድቅ ካደረገ በሀጥያት 
ላይየሞት ፍርድ እግዚአብሔር እንደሚያስተላልፍ ስለሚያዉቅ ከእርሱ ጋር መጥተዉ በሀጥያት እንዲቀላቀሉት እቅድ አወጣ፡፡ ከበአል ፔኡርጋር 
በጋራ እንዲደሰቱ የሚጋብዝ ግብዣን ላከ፡፡ (ኑና ከእኛ ጋር በጋራ እናምልክ) አላቸዉ፡፡ አሁን እስራኤላዊያን ግብጻዊያንያዘጋጁትን ድግስ 
ተመልክተዋል እናም ወደ እነሱ ሄደዉ መመልከትም ሆነ አብረዉ መመገባቸዉ ክፋት የሌለዉ ነገር ነዉ ብለዉያስባሉ (ህብረት ማድረግ ምን ችግር 
አለዉ? እነሱን ማፍቀርይገባን የለምን? ካልሆነ እንዴት እናሸንፋቸዋለን ወዳጅ ከሆንንማንም አይጎዳም፡፡ ነገር ግን እነ አማላይ የሞአባዊያን ልጅ 
አገረዶች መጨፈር ሲጀምሩ ሮክ ኤንድ ሮል ሲደንሱ እርቃናቸዉንሆነዉ በእስራኤላዊያን ዘንድ ምኞት ይፈጠራል እናም ወደ ምንዝርና ይገባሉ 
በዚህም ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ አርባ ሁለት ሺህሰዎችን ይገድላቸዋል፡፡

እናም ይሄንኑ ነዉ ኮንስታንቲን እናተከታዮቹ በኒቂያዉ ጉባኤ እና ከኒቂያዉ በኃላም ያደረጉት፡፡ የእግዚአብሔርን ህዝቦች ወደ ስብሰባቸዉ 
የጥሪ ግብዣ ላኩላቸዉእናም ቤተክርስቲያን አብራ ለመመገብ እና ለመጫወት ስትነሳ (የቤተክርስቲያን መልክ ያለዉ የጣኦት አምላኪዎች ግብዣ 
ስትካፈል) እስራትዉስጥ ገባች፡፡ አመነዘረች፡፡ በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ትቷት ሔደ፡፡

ማንም ሰዉ ከእግዚአብሔር ቃል ዘወር ብሎ መንፈስ ቅዱስን በመቀበል ፈንታ የቤተክርስቲያን አባል ሲሆን ያ ሰዉይሞታል፡፡ ሙታን! እንደዛ 
ነዉ የሚሆነዉ፡፡ የቤተክርስቲያን አባል አትሁኑ ወይም የመንፈስ ቅዱስን እና የቃሉን ቦታ ሊተኩበሚችሉ የሐይማኖት ድርጅታዊ ስርአቶች እና 
ባህሎች ዉስጥ አትገኙ ካልሆነ ትሞታላችሁ፡፡ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ትለያያላችሁ!

ከጥንት ጀምሮ እስከአሁን ድረስ እየሆነያለዉ ይሄዉ ነዉ፡፡ እግዚአብሔርም ህዝቡን ነጻ ያወጣል፡፡ በደሙ ይወጣሉ በቃሉ ይቀደሳሉ በዉሃ 
ጥምቀት ያልፋሉ ከዛም በመንፈስቅዱስ ይጠመቃሉ ነገር ግን የመጀመሪያዉ ፍቅር ከቀዘቀዘ በኃላ እናም ሰዎች እራሳቸዉን ለመጠበቅ መደራጀት 
እንዳለባቸዉ ሲያስቡ የራሳቸዉን የመጠሪያ ስያሜ ሲያወጡ ከሁለተኛዉ ትዉልድ ጀምሮ ከዛም በፊትበነበረዉ ዘመን ያኔ የአምልኮ መልክ ብቻ 
ይኖራቸዋል እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ከእነሱ ጋር አይኖርም፡፡ በዉስጡ ህይወትከሌለዉ ሐይማኖታዊ ስርአት እና ባህል ጋር 
ሲደባለቁ(ሲዳቀሉ) ያኔ ሙታን ሆኑ፡፡

ስለዚህ በልአም እስራኤላዊያን እንዲያመንዝሩአደረገ ፡፡ በስጋ የሚደረገዉ ምንዝርና በመንፈሳዊዉም አለም ሐይማኖታዊ ድርጅትን 
እንዲያደራጁ ከሚያደርገዉ መንፈስ ጋርተመሳሳይ መንፈስ እንደሆነ ታዉቃላችሁን እነግራችኃለሁ የአመንዝራነት መንፈስ እራሱ የሐይማኖታዊ 
ድርጅትን የሚያደራጀዉ መንፈስነዉ፡፡ ሁሉም አመንዝራዎች ደግሞ በእሳት ባህር ዉስጥ የየራሳቸዉ ቦታ አላቸዉ፡፡ እግዚአብሔር ስለ ሐይማኖታዊ 
ድርጅትየሚያስበዉ በዚህ መልኩ ነዉ፡፡ አዎ፡ ጋለሞታይቱ እና ልጆቿ በእሳት ባህር ዉስጥ ይጣላሉ፡፡

ሐይማኖታዊ ድርጅትነት ከእግዚአብሔር አይደለም፡፡ ሆነዉም አያዉቁም ሊሆኑም አይችሉም፡፡ የእግዚአብሔርን ህዝብለይቶ ወደ 
ምእመናዊነት እና ሐይማኖታዊ የስልጣን ተዋረድነት የሚያስገባ መንፈስ ሐሰተኛ መንፈስ ነዉ፡፡ የሐይማኖታዊ ተቋማትእና ድርጅቶች የሚያደርጉት
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ይሄንን ነዉ፡፡ በመደራጀታቸዉ ምክንያት ከእግዚአብሔር ቃል ይለያያሉ ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ዝሙት እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል፡፡

አሁን አስተዉሉ ኮንስታንቲን ለህዝቡ የተለየ ግብዣ ነዉ ያደረገላቸዉ፡፡ ይሄ ግብዣ በአዲስ የቤተክርስቲያን ስም የተተካ ነዉ ወይም በሌላ 
መልኩ የክርስቲያኖችመብት ተወስዶ በጣኦት አምላኪዎች ስርአት ተተካ እንጂ የእራሳቸዉ የቀድሞ ጣኦት አምላኪዎች ድግስ ነበር፡፡ የጸሀይ አምልኮን 
ወስዶ የእግዚአብሔር ልጅ አምልኮ በሚል ቀየረዉ ፡፡በዲሴምበር(ታህሳስ)21 ላይ ያደርጉት የነበረዉን የጸሀይ አምልኮ ቀይረዉ ቀኑን ወደ 
ዴሴምበር(ታህሳስ)25 ከፍ በማድረግ የእግዚአብሔርልጅ ልደት በሚል ቀየሩት፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ እራሱ የተወለደዉ በኤፕሪል(ሚያዚያ) ወር ላይ 
እንደሆነ እናዉቃለን፡፡ ታህሳስ ወርላይ ሳይሆን ሚያዚያ ወር ላይ መወለዱን እናዉቃለን፡፡ ከዛም የአስታሮትን ክብረ ባእል ወስደዉ የፋሲካ በአል 
ብለዉ ሰየሙት ሆኖምግን ክርስቲያኖች ሊያከብሩት የሚገባዉ የጌታን ሞት እና ትንሳኤ መሆን ነበረበት፡፡ እዉነታዉ ግን ባእሉ ለአስታሮት የሚደረግ 
የጣኦትአምላኪዎች በአል ነዉ፡፡

በቤተክርስቲያን ዉስጥ መሰዊያዎችን አስቀመጡ፡፡ ምስሎችን አስቀመጡ፡፡ የሐዋሪያቶች ስርአት ብለዉ የሚጠሩትንለህዝቡ ሰጡ ምንም 
እንኳን በመጽሐፍቅዱስ ዉስጥ ባታገኙትም፡፡ የቅድመ አያቶች አምልኮን ለህዝቡ አስተዋወቁ ይሄም የሮም ካቶሊክቤተክርስቲያንን በአለም ላይ 
ታላቋ መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን አስባላት፡፡ እያንዳንዱ ሞኝ ወፍ በዛዉ ጎጆ ዉስጥ ነበር፡፡ እናምፕሮቴስታንቶችም በድርጅታቸዉ ዉስጥ ተመሳሳይ 
ተግባር ሲፈጽሙ ታያላችሁ፡፡

ለጣኦታት የተሰዉ ነገሮችን ተመገቡ፡፡ አሁን በቀጥታለጣኦት የተሰዉ ስጋዎችን በሉ ለማለት አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ የኢየሩሳሌም ምክር 
ቤት ቀጥታ በመቃዉሙ ቢናገርም ጳዉሎስ ግንጣኦታቶች ምንም እንዳይደሉ ገልጿል ዋናዉ ቁም ነገሩ ደካማ የሆኑ ወንድሞችን የጣኦት ስጋ ሲበላ 
ተመልክተዉ እንዳይሰናከሉ ለማለትያህል ነዉ በተዘዋዋሪ ግን አልተፈቀደም ማለት ጭምር ነዉ፡፡ ይሄ መገለጥ በርግጥ አይሁዶችን ሳይሆን አህዛብን 
የሚመለከትነዉ፡፡ ይሄን ጉዳይ ጌታ ከተናገረዉ ቃል ጋር ተመሳሳይ ብርሀን አድርጌ እወስደዋለሁ ‹‹ስጋዬን ካልበላችሁ እና ደሜንካልጠጣችሁ ህይወት 
አይኖራችሁም ሰዉ ከእግዚአብሔር አፍ ከሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ና›› እንግዲህ መብላትማለት በመንፈሳዊ ትርጉም የአንድ ነገር 
ተካፋይ መሆን ማለት እንደሆነ ማየት ትችላላችሁ፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምስሎች እየሰገዱ ነዉ፤ ሻማዎችን እያበሩ ነዉ፤የጣኦት አምላኪዎችን 
ክብረ ባእል እየተጠቀሙነዉ፤ሐጥያቶቻቸዉን ለሰዉ እየተናዘዙ ነዉ፡፡ (በዲያብሎስሐይማኖት የሚገኙ ሁሉ) ከጌታ ጋር ሳይሆን ከዲያብሎስ ጋር 
እየተካፈሉ ነዉ፡፡ አመኑም አላመኑም እያደረጉ ያሉት ጣኦት አምላኪነትን ነዉ፡፡ እነሱ ያዘጋጁት መሰዊያ በጌታ ፊት በጸሎት ለማስታወስነዉ ወይም 
ሌላ የመሳላቸዉን ነገር ለማድረግ ነዉ ቢሉም እናም ከምስሎቹ ፊት ተደፍተዉ ሲሰግዱ ክብርን ለመስጠት ነዉ ለካህናቱሐጥያታቸዉን ሲናዘዙም 
በልባቸዉ ግን ኑዛዜዉ ለእግዚአብሔር ነዉ ካህኑም ሐጥያትህ ተሰርዮልሀል ሲሉ በጌታ ስም ካህኑ እያደረገዉነዉ ቢሉም የፈለጉትን ነገር ማለት 
ይችላሉ ነገር ግን የታወቀዉንየባቢሎናዊያንን ሴይጣናዊ ሐይማኖትን እየተካፈሉ ነዉ እናም እራሳቸዉን ከጣኦታት ጋር ህብረት አድርገዋል መንፈሳዊ 
ምንዝርናምፈጽመዋል ይሄም ሞት ነዉ ሞተዋል፡፡

ስለዚህ ቤተክርስቲያን እና ፖለቲካ ተጋቡቤተክርስቲያን ከጣኦታቶች ጋር ህብረት አደረገች ከበስተጀርባዋ ባለዉ የፖለቲካ ስልጣን እንዲህ 
ብሎ ተሰማት ‹‹መንግስቱ መጥቷልእግዚአብሔርም ወደ ምድር ተመልሷል›› የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጌታ ኢየሱስን ዳግም መምጣት 
አለመጠበቅ አያስገርምም የባለአንድ ሺሁ አመት የሚሊኒየሙ ጠባቂዎች አይደሉም የራሳቸዉን ሚሊኒየም በዚሁ ምድር ላይ እያደረጉ ነዉ፡፡ ስለዚህ 
እንደ እነሱአስተሳሰብ እንዴት ነዉ የሚመጣዉ አዲስ ሰማይ እና ምድር ሲዘጋጅ ነዉ ነገር ግን ተሳስተዋል ያ ጳጳሱ የሐሠተኛዋ ቤተክርስቲያንእራስ 
ነዉ፡፡ እናም ሚሊኒየሙ ይመጣል የሚሊኒየሙ ኑሮ ሲካሄድ ግን እሱ ሌላ ቦታ ይሆናል፡፡

ማሳሰቢያዉ

ራእይ 2:16.

“ እንግዲህ ንስሐ ግባ፤ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፥ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸዋለሁ።”

ሌላ ምን ሊላቸዉ ይችላል? ስሙን በከንቱ የሚጠሩትን ሐጥያታቸዉን በዝማታ ያልፋል በሐጥያት ጊዜ ጸጋን ማግኘትየሚቻልበት አንድ 
መንገድ ብቻ አለ እሱም ንስሐ መግባት ነዉ፡፡ መሳሳትህን መናዘዝ ይቅርታን እና የጌታን መንፈስ ለማግኘት ወደእግዚአብሔር መምጣት ምክንያቱም 
‹‹ በአፌም ሰይፍ እወጋቸዋለሁ ›› ብሎ ተናግራልና አዉሪዉ ከቅዱሳኑ ጋር ጦርነት ይከፍታልነገር ግን እግዚአብሔርም አዉሬዉን ይዋጋዋል ፡፡ ቃሉን 
የተዋጉ ሰዎች አንድ ቀን ቃሉ እራሱ ሲዋጋላቸዉ ያዩታል ከቃሉ ላይመቀነስም ሆነ በቃሉ ላይ መጨመር በጣም አደገኛ ነገር ነዉ፡፡ ቃሉ የነበረበትን 
ማንነት በራሳቸዉ መንገድ ለሚቀይሩ መጨረሻቸዉምን ሊሆን ይችላል? ጥፋት እና ሞት ነዉ እንጂ ሆኖም ግንአሁንም ቢሆን የእግዚአብሔር ጸጋ 
‹‹ንስሐ ግቡ›› እያለ ይጮሀል፡፡ ኦ፡ ስለ ንስሀ ማሰብ እንዴት ጣፋጭ ነገር ነዉ በእጆቼይዤ የምመጣዉ ነገር የለም ወደ መስቀሉ ብቻ እገሰግሳለሁ 
ምሬቴን ይዤ እቀርባለሁ የሆንኩትን እና ያደረኩትን ሁሉ ንስሐእገባለሁ አሁን የደሙ ድርሻ ይሆናል ከደሙ ዉጪ ሌላ ነገር አይሰራም ስለዚህ ምን 
ይሆናል? ንስሐ መግባት አልያም የሞት ሰይፍይጠብቃል ምርጫዉ የእናንተዉ ነዉ፡፡

ሽልማቱ

ራእይ 2:17

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሣው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ፥ ነጭ ድንጋይንም 
እሰጠዋለሁ፥በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፎአል።”

ለእያንዳንዱ ዘመን የተላከዉ እያንዳንዱ መልእክት ዉስጥ ለአማኞች የሚሆን ሽልማትን በዉስጡ ይዟል፡፡ አሸናፊዎችእንዲሆኑ እና በጌታ 
ተሸላሚዎች እንዲሆኑ ያበረታታል፡፡ በዚህኛዉ ዘመን ላይ ደግሞ የተሰወረዉን መና እንደሚሰጣቸዉ እናስማቸዉን በነጭ ድንጋይ ላይ እንደሚጽፈዉ 
መንፈሱ ቃል ገብቶላቸዋል፡፡

አሁን እያንዳንዱ መልእክት የተሰጠዉ ለመላእክቶች(የሰዉ መልእክተኞች) ስለሆነ ይሄም እጅግ የሚያስደስት ነገር ነዉ በዉስጡ ግን ታላቅ 
ሐላፊነትንም ይዟል፡፡ ለእነዚህም ሰዎችየተለየ ኪዳን ገብቶላቸዋል ልክ በእስራኤል ላይ እንዲዳኙ እንደተደረጉት በአስራሁለት ዙፋን ላይ 
እንደተቀመጡት አስራ ሁለቱሐዋርያቶች፡፡ ከዛም በዘመኑ የነበሩትን ለኢየሱስ የተዘጋጁትን ሙሽሪቶች እንደሚወክል ለጳዉሎስ የተለየ ኪዳን 
እንደተገባለትአስታዉሱ፡፡
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II ቆሮንጦስ 11:2

“በእግዚአብሔር ቅንዓት እቀናላችኋለሁና፥ እንደ ንጽሕት ድንግልእናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ 
አጭቻችኋለሁና፤”

ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ለእያንዳንዱ ዘመን መልእክተኛ ለቃሉ እና ለዘመናቸዉ ታማኝ ለሆኑት መልእክተኞች ሁሉ ቃልተገብቶላቸዋል፡፡ 
ይሄ ለጳዉሎስ በተለየ መልኩ የተገባለት ኪዳን ለእነሱም ተገብቶላቸዋል፡፡ ብዙ ጊዜ ጌታን ሳላስደስትያሳለፍኩባቸዉ ጊዜያት እያሉ ጌታን ሳላገኘዉ 
እንዳልሞት እፈራለሁ ብዬ ቀደም ሲል የነገርኳችሁን ታስታዉሳላችሁ፡፡ በተኛሁበትተወስጄ የተለየ ራእይ ያየሁበትን አንድ ቀን ማለዳ አስታዉሳለሁ 
አካሌን ትቼ የሄድኩ ይመስል ነበረ ነገር ግን በራእይከተወሰድኩ በኃላ ባለቤቴን ወደ ኃላ ተመለከትኳት ከአጠገቧም የእኔ አካል ተኝቶ አየሁ እንደዚህ 
ባለ ሁኔታም ቀጥሎ እራሴን አይቼዉየማላዉቀዉ እጅግ ዉብ የሆነ ስፍራ ዉስጥ አገኘሁት ፡፡ በገነት ዉስጥ ነበር፡፡ አይቻቸዉ የማላዉቃቸዉ እጅግ 
ዉብ እና ደስተኛየሆኑ ብዙ ሰዎችን አየሁ፡፡ ሁሉም ከ18 እስከ 21 አመት እድሜ ክልል እንዳሉ አይነት ወጣት ይመስላሉ፡፡ የሸበተ ጸጉር 
ያለዉአልያም የተጨማደደ ፌት ያለዉ ወይም ቅረጽ አልባ የሆነ ከመካከላቸዉ አልነበረም ፡፡ ወጣቶቹ ሴቶች ጸጉሮቻቸዉ እስከታች የወረደነዉ፡፡ 
ወጣት ወንዶቹም እጅግ ያማሩ እና ጠንካሮች ናቸዉ ኦ፡ እንዴታ ባለ መልኩ ተቀበሉኝ የተወደድክ ወንድማችን አንተንበማየታችን እጅግ ደስ ብሎናል 
እያሉ አቅፈዉ ተቀበሉኝ እነኚህሁሉ መንጋዎች እነማን ይሆኑ ብዬ በመደነቅ ላይ ሳለሁ ከአጠገቤ የነበረዉ ሰዉ እንዲህ አለኝ ‹‹ የአንተ ሕዝቦች 
ናቸዉ››

በመደነቅ ዉስጥ ሆኜ ጠየኩ “ እነኚህ ሁሉየብራንሃም ናቸዉ?”

እሱም መለሰልኝ ‹‹ አይደለም በአንተ አገልግሎት የተቀየሩ ናቸዉ ›› ወደ አንዲት ሴት እየተቆመ እንዲህአለኝ ‹‹ያቺን ሴት አየሀት ከደቂቃዎች 
በፊት ስታደንቃትየነበረችዉ ሴት ያኔ በአንተ አገልግሎት ወደ ጌታ እንድትመጣ ስታደርጋት የ90 አመት ሴት ነበረች››

እኔም እንዲህ አልኩ ‹‹ ኦ፡ የፈራሁት ነገር እንዳይሆን ብዬ አሰብኩ››

እናም ሰዉዬዉም መለሰልኝ ‹‹ ጌታ እስኪመጣ ድረስ በዚህ እየጠበቅን ነዉ›› አለኝ

እኔም ‹‹እሱን ማየት እፈልጋለሁ›› አልኩት

እንዲህ ብሎ መለሰልኝ ‹‹ አሁን እሱን ማየት አትችልም ነገር ግን በቅርቡ ይመጣል አስቀድሞ ግን ወደ አንተይመጣል እንደሰበከዉም ወንጌል 
መጠን ፍርድ ይሰጥሀል እኛም በአንተ ስር እንሆናለን››

‹‹ ለእነዚህ ሁሉ ሀላፊነት አለብኝ እያልከኝ ነዉ ?›› አልኩት እናም መለሰልኝ

‹‹አዎ ለእያንዳንዱ መሪ ሆነህ ተወልደሀል›› እናም ጠየኩት ‹‹ እያንዳንዱ ሰዉ ተጠያቂ ይሆናል ጳዉሎስም ጨምሮ ?››እንዲህ ብሎ መለሰልኝ

‹‹ እሱም በዘመኑ ለነበሩት ተጠያቂ ይሆናል››

‹‹ደህና›› ‹‹ እኔም ጳዉሎስ የሰበከዉን ወንጌል ነዉ የሰበኩት ›› አልኩት እናም ብዙዎቹ አለቀሱ ‹‹እኛም በዛላይ አርፈናል›› አሉ፡፡

አዎለመልእክተኞቹ ሁሉ የተለየ ሽልማት እንደሚሰጥ ማየት ችያለሁ በእነርሱ ላይ ያስቀመጠዉን ሙሉ ሀላፊነት በታማኝነት ለተወጡ 
ሁሉበዘመናቸዉ የተላከዉ የቃል መገለጥ ከተቀበሉ እና በታማኝነት ለዘመናቸዉ ከሰበኩ የሰበኩትንም በህይወት ከኖሩ ታላቅ ሽልማትንይሸለማሉ፡፡

አሁን ይሄ ሀሳብ በአይምሮአችን ይዘን ጥቅሱን ዳግምእንመልከተዉ ‹‹የተሰወረ መና እሰጠዋለሁ›› ሁላችንም መና ማለት የመላእክት ምግብ 
እንደሆነ እናዉቃለን እግዚአብሔር ለእስራኤልባለዉ ጸጋ በምድረበዳ ለነበሩት እስራኤላዊያን ከላይ ያወረደዉ ምግብ ነዉ፡፡ እንከን የሌለዉ ምግብ 
ነዉ፡፡ ፍጹም በሆነ ጤንነትማቆየት የቻለ እንዴት ድንቅ የሆነ ምግብ ነዉ፡፡ ማንም ሰዉ አልታመመም የሚያስፈልጋቸዉም ይሄዉ ነዉ፡፡ የኖህ 
መርከብም ሲሰራመና ወደ ዉስጥ አስገብተዉ ነበር፡፡ ሊቀ ካህኑ ብቻ ይዞ የሚገባ እና የደም መስዋእትን ያቀርብ ነበር፡፡ ከሰማይየወረደዉም ዳቦ 
በመና የተመሰለዉ አንድ ቀን ከሰማይ ወርዶበእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ ህይወትን ሰጣቸዉ፡፡ እሱም እንዲህ አለ ‹‹እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ከሰማይ 
የወረደ የህይወት እንጀራነኝ ከዚህ እንጀራ የሚበላ ሁሉ ለዘላለም በህይወት ይኖራል፡፡ ›› አለ፡፡ ወደ ላይ ሲሄድ ደግሞ ቃሉን ትቶልን ሄደ ‹‹የሰዉልጅ 
ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም፡፡››

ቀድሞ የተገለጠዉን ነገር ለሚያቃልሉ ስዉር መዝገቡንእሱ አይከፍትም ፡፡ ቃሉ እንጀራ ነበር፡፡ ፍጹም የሆነ መና የሰዉ ልጅ ቢኖርበት 
አይሞትም፡፡ ነገር ግን አባቶቻችን ከሞቱበኃላ ማንም ሰዉ ትክክለኛዉን እዉነታ የሚያወቅ የለም በአጭር ጊዜ ዉስጥም ይሄ መና የተሰወረ 
ይመስላል፡፡ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር በየዘመናቱ እስከአሁን ድረስ የተሰወረዉን በራእይ 10፡7 ላይ እንደተገለጸዉ የተሰወሩትን ሚስጥራቶች ሁሉ 
የሚገልጥ ነብይ ይመጣል ከዛ በኃላጌታ ይመጣል፡፡ አሁን በእያንዳንዱ ዘመን መልእክተኞቹ የተሰወረ እዉነትን ተቀብለዋል ነገር ግን ለእራሳቸዉ ብቻ 
አልተቀበሉትምነገር ግን ልክ ደቀማዝሙርቱ ለህዝቡ ቂጣዉን እና አሳዉን በመስጠት እንዲያገለግሉ እንደተጠየቁት አይነት ነዉ፡፡ ኢየሱስምቂጣዉን 
ቆርሶ ሰጣቸዉ እነሱ ደግሞ መልሰዉ ለህዝቡ ሰጡት እግዚአብሔር ድል ለሚነሱ ሁሉ የተሰወረዉን መና ይሰጣል ከዚህ ዉጪአይሆንም፡፡

የእግዚአብሔር ዘመን እያንዳንዱ መልእክተኛ አንዳንድየ ጴንጤቆስጤን እውነተኛ እውነታዎች እንደተቀበለው ምሳሌ በብሉይ ኪዳን ውስጥ 
ሙሴ ሶስት እና ግማሽ ተኩል ነጥቦችን እንዲወስድእና በስተጀርባ በወርቅ ዕቃ ውስጥ እንዲያኖር ታዝዞ ነበር ፡፡ የቅድስተ ቅዱሳኑ መጋረጃ መጋረጃ 
ነው። እዚያም የትኛውም ትውልድ ሊቀ ካህኑ በመሥዋዕት ደምሊገባ ይችላል ፡፡ ከዛም ከዋናው የተወሰነ ክፍል ወስዶ መብላት ይችላል (እሱ ብልሹ 
ስላልሆነ) የዚህን መና ትንሽ ክፍልመውሰድ ይችል ነበር። በዚህ ዘመን ሁሉ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ለዚያ ዘመን የእግዚአብሔር መገለጥ 
ተሰጥቶት ነበር ፡፡መልእክተኛው አንድ ጊዜ በእውነቱ ከተብራራለት በኋላ ያንን እውነት ወደ ህዝብ ያመጣ ነበር ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ 
የተከፈተላቸውምያንን እውነት ሰምተው ያምናሉ እንዲሁም በሕይወት ይኖራሉ ፡፡

አሁንም፣ ለወደፊቱ የተደበቀ መና መና የመካፈል ሀሳብም አለ ፡፡ በሚመጣው ዘላለማዊ ዘ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ዘላለማዊ 
ተካፋይይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሌላውን የራሱን ማንነት የማይመረመር መዝገቡን እንዴት ማወቅ እንጀምራለን? ለማወቅ የጓጓነው ነገርሁሉ ፣ 
ያልተመለሱ ጥያቄዎች ፣ ሁሉም የሚገለጡ ናቸው። የምንቀበለዉም ሕይወታችን ከሆነው ከክርስቶስ ነው ፡፡ ኦህ ፣ አንዳንድጊዜ ስለ እሱ እና  ስለ
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ስብከት በ

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

24የጴርጋሞንም ቤተ ክርስቲያን ዘመን

ቃሉ ትንሽ እናውቃቸዋለን ብለን እናስባለን ፣ እናም እሱ በጣም ጥሩ ነው ፣ ያስደስተናል ፡፡ ግንአንድ ቀን ሥጋችን በሚቀየርበት ቀን ያ ቃል እና እርሱ 
በጭራሽ ያላሰብነው ይሆናል ፡

ድል ለነሳዉ ነጭ ድንጋይ እሰሰጣለሁ ብሏል(ግን ) በድንጋይ ላይ ባለቤቱ ብቻውን የሚያውቀውን አዲስ ስም ይሰጠዋል ፡፡ አሁን የአዲስ ስም 
ሀሳብ የታወቀ ነው ፡፡አብራም ወደ አብርሃም ፣ ሦራ ወደ ሦራ ፣ ያዕቆብ ወደ እስራኤል ፣ ስምኦን ወደ ጴጥሮስ ፣ እና ሳውል ወደ ጳውሎስ 
ተለውጧል፡፡ እነዚህ ስሞች ለውጥ አመጣ ፣ ወይም በለውጥ ምክንያት ተሰጡ ፡፡ የሚመጣውን ልጅ ለመቀበል ዝግጁ የሆኑት አብራምና ሦራበጌታ 
ስም ከተቀየሩ በኋላ ነበር ፡፡ በያዕቆብ ጉዳይ ፣ እሱ ማሸነፍ ነበረበት እና ከዚያም ልዑል ይባላል ፡፡ በስም ኦን እናበሳኦል ጊዜ ጌታን ከተቀበሉ በኋላ 
ለውጣቸው መጣ ፡፡ እናም ዛሬ እያንዳንዳችን እውነተኛ አማኞች በስም ላይ ለውጥ አለን ፡፡እኛ ክርስቲያኖች ነን ፡፡ ይህ ለሁላችንም የተለመደ ስም 
ነው ፡፡ ግን አንድ ቀን ሌላ ለውጥ ይኖረናል ፡፡ በእርግጠኝነትአዲስ ስም እንቀበላለን። ከዓለምም ጀምሮ በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈው 
እውነተኛ እና የመጀመሪያ ስማችን ሊሆንይችላል ፡፡ እሱ ስሙን ያውቃል ፣ ግን እኛ አናውቅም ፡፡ አንድ ቀን በመልካም ፈቃዱ እኛም እናውቃለን።

ነጭ ድንጋይ። እንዴት ያምራል. ቅዱሳን በምድር ላይለሚያጋጥሙ ፈተናዎች የእግዚአብሔር እጅ ብድራትን የሚመልስበት ሌላ ስዕል እነሆ። 
ታውቃላችሁ ፣ ከቁስጥንጥንያ በኋላ ሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያንበመንግሥት ግምጃ ቤት ውስጥ እጆ ቿን መጥለቅ በመቻሉ ውብ በሆኑ ሕንፃዎች 
የተሞሉ ውብ ሕንፃዎችን ሠሩ ፡፡ በነጭ እብነ በረድየተሠሩ እነዚህ ሐውልቶች በእውነት የሮማውያን ጣ ኦታቶች ቅዱሳን ተብለው ተሰይመዋል ፡፡ 
አንድ ሰው በዛሬው ጊዜ እንደሚያየውሁሉ አብያተ ክርስቲያናትና ዕቃዎቻቸው ለየት ያሉ ነበሩ ፡፡ እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ ጋር አልነበረም ፡፡ 
እግዚአብሔር የትነበር? እሱ ከቅዱሳኑ ጋር በሆነ ትንሽ ቤት ወይም ዋሻ ውስጥ ወይም ከሐሰተኞቹ የቤተ-ክርስቲያን አባላት በሚደበቅባቸውአንዳንድ 
የዱር ተራራ ስፍራ ነበር ፡፡ ውብ ሕንፃዎች ፣ የለበሱ ወንበሮች ፣ ጥሩ ልብሶች እና ሌሎች ዓለማዊ መስህቦችየላቸውም ፡፡ አሁን ግን በሁሉም 
ዘመናት ላሉት እውነተኛ አማኞች በዚህ ልዩ የተስፋ ቃል ውስጥ ፣ የታላቅ ውበት እና ዘላለማዊቆይታ ሽልማቶችን እንደሚሰጣቸው እግዚአብሔር 
ገል ጿል ፡፡ ሀብታሞች ድሆችን ይናቁ። በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ሁሉም ሊደሰቱበትየሚችሉት በእብነ በረድ የድንጋይ ንጣፍ ወይም የተወሰነ 
ቅርጻቅርጽ በአክብሮት በማስቀመጥ ለጋሹን ለማክበር ለቤተክርስቲያኑከፍተኛ ገንዘብ ይስ ጧቸው ፡፡ አንድ ቀን መበለቲቱን ሁሉንም የሚያይ እና 
የሚያውቅ እግዚአብሔር አንድ ሁለት መበለት ቢሆንም፣ ሁሉንም ነገር ስለሰጠች እንደገና ይሸልማታል ፡፡

አዎን ፣ የተደበቀ መና እና አዲስ ስም ከነጭ ድንጋይ። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ዋጋ የሚሰጠን ጌታ ምንኛ መልካምነው ፣ እናም እኛ በጣም 
አፅን .ት እንሰጠዋለን ፡፡ ኦህ ፣ ፈቃዱን ለማድረግ እና በመንግስት በሰማይ ሀብት ለማከማቸት ሁልጊዜ ዝግጁ መሆን እፈልጋለሁ ፡፡


