
መገለጥ

የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን

ምእራፍስምንት

የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ራእይ 3:7-13

“በፊልድልፍያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ የዳዊት መክፈቻ ያለው፤ የሚከፍት፥ የሚዘጋም 
የሌለ፤ የሚዘጋ፥ የሚከፍትም የሌለ፤ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል።

ሥራህን አውቃለሁ፤ እነሆ፥ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼአለሁ ማንምም ሊዘጋው አይችልም፤ ኃይልህ ምንም ትንሽ ቢሆን 
ቃሌን ጠብቀሃልና፥ ስሜንም አልካድህምና።

እነሆ፥ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ እነሆ፥ መጥተው 
በእግሮችህ ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ።

የትዕግሥቴን ቃል ስለ ጠበቅህ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው 
ሰዓት እጠብቅሃለሁ።

እነሆ፥ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ።

ድል የነሣው በአምላኬ መቅደስ ዓምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፥ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና 
የአምላኬን ከተማ ስም፥ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን፥ አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ 
እጽፋለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

ፊላደልፊያ

ፊላደልፊያከሰርዲስ በስተደቡብ ምስራቅሰባ አምስት ማይሎችትገኛለች። በልድያ ውስጥሁለተኛው ትልቁ ከተማነበረች ፡፡ ታዋቂበሆነ የወይን 
ጠጅበሚያበቅል ወረዳ ውስጥ የተገነባችነች፡፡ በበርካታ ኮረብታዎችላይ ተገንብቷል። ሳንቲሞቻቸዉ የቦካከስን ጭንቅላትናየባካኩትን ( የባችከስ ቄስ) 
ምስል ይዘዋል ፡፡ የከተማዋህዝብ አይሁዶችን ፣የአይሁድ ዝርያ ያላቸውክርስቲያኖችን እና ከአረማውያንእምነት የተለወጡ ሰዎችንያጠቃልላል ፡፡ 
ከተማዋበተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጦችብትሰቃዩም የጊዜ ቆይታዋበራእይ መጽሐፍ ውስጥ ከተገለጹት ከተማዋችረዘም ያለ ነው ፡፡ በእርግጥ 
ከተማዋ በአሁኑ ጊዜ አላሴር ወይም በእግዚአብሔርከተማ በቱርክ ስም ስር ትገኛለች ፡፡

የሳንቲሞቹ ምስል የከተማዋን አምላክነት ለባችከስ መሆኑን ያመለክታል ፡፡ አሁን ባችከስ ከኒኑስ ወይም ከናምሩድ ጋር አንድ ነው ፡፡ እሱ 
‹ማልቀስ› ነው ፣ ምንም እንኳን ብዙዎቻችን እሱን ከአዝናኝ እና ከስካር አንፃር ብናስበዉም ፡፡

ይህ ምን ዓይነት ብርሃን ወደ አእምሯችን ያመጣል? እነሆ በአንደኛው ወገን ካለው አማልክት ጋር ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሴት ቄስን ወይም 
ነብይት የሆነች ሴት ናት ፡፡ አሁን አንድ ሳንቲም ያንሸራትቱ ፡፡ በየትኛው ጎን መዉረዱ ለውጥ ያመጣልን? በፍጹም ፣ አሁንም ያው ሳንቲም ነው ፡፡ 
ይህ የኢየሱስ እና የማርያም የሮማውያን ሃይማኖት ነው።

እኛ ግን ስለ ሮም ብቻ እያሰብን አይደለም ፡፡ የለም ፣ ታላቋ ጋለሞታ ብቻ አይደለም ፡፡ በእርግጥ አይደለም ፡፡ እሷ በዝሙት ስራዋ አንዲት 
እናት ሆናለች፡፡ ሴት ልጆችዋ አሁን አንድ ዓይነት የአንድ ሳንቲም ግልባጭ ናቸው። በአንድ ሳንቲም በአንድ ወገን የኢየሱስን አምልኮ ያዳብሩ ነበር ፣ 
በሌላ ወገን ደግሞ የክህነት እና የሴት ነቢያት ነበሯት፡፡ እሷም እምነትዋን እና ቀኖናዎቿን ጻፈች እናም እሷ እና እሷ ብቻዋን የእዉነት ብርሀን የበራላት 
እንደሆነችበማስገደድ ህዝቡ መዳንን እንዲገዛ ሽያጭ ታከናዉን ነበር ፡፡

ይህ ዘመን በሳንቲሙ ተለይቶ የሚታወቅ መሆኑ እንዴት አስደናቂ ነው ፡፡ እናትና ሴት ልጆች ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማይ የሚያስገባቸዉን 
ቲኬት እየገዙ ናቸውና። የመግዣ ዋጋዉ ደም ሳይሆን ገንዘብ ነበር። ወደ ፊት የሚያንቀሳቅሳቸዉ መንፈሱ ሳይሆን ገንዘብ ነበር ፡፡ የዚህ ዓለም አምላክ 
(አጥቢ እንስሳት) ዓይኖቻቸውን አሳውረዋል።

ነገር ግን ተግባሮቻቸው በሞት የሚያበቃበት ጊዜ ቅርብ ነዉ፡፡ መንፈስ ቅዱስ “እነሆ ቶሎ እመጣለሁ” ብሎ የሚጮኽበት ዘመን ይሄ ዘመን 
ነውና ፡፡ ቢሆንም ፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በፍጥነት ና!

ዘመኑ

የፊላደልፊያ ቤተክርስትያን ዘመን ከ 1750 እስከ 1906 ነበር የቆየው ፡፡ ይህ ዘመን በከተማው ስም ትርጉም ምክንያት ‹የወንድማማች ፍቅር› 
ተብሎ ይጠራል ፣ ፍላድልፊያ ማለት ‹የወንድሞች ፍቅር› ይባላል ፡፡

መልእክተኛ

የዚህ ዘመን መልእክተኛ ያለጥርጥር ጆን ዌስሊ ነበር። ጆን ዌስሊ እ.ኤ.አ ሰኔ 17 ቀን 1703 ኤፒዎርዝ ውስጥ የተወለደው ለሳሙኤል እና 
ለሱዛን ዌሌይ ከወለዱት ዘጠኝ ልጆች አንዱ ነው ፡፡ አባቱ በእንግሊዝ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቄስ ነበር ፡፡ ነገር ግን የዮሐንስ አስተሳሰብ ሃይማኖታዊ 
አቅጣጫ በአባቱ ምሳሌነት ሕይወት ላይ የተመሠረተ ሊሆን የቻለው በአባቱ ሥነ-መለኮት ላይ ሳይሆን አይቀርም ፡፡ ዮሐንስ የተዋጣለት ምሁር ነበር
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፡፡ እሱ ኦርፎርድ በነበረበት ወቅት እሱ እና ቻርለስ አስተምህሮዎቻቸው የእነሱን አስተምህሮ ከማድረግ ይልቅ በእውነት ለመኖር በእውነት አምልኮ 
የተለማመዱ ቡድን አካል የሆኑት ነበሩ ፡፡ እነሱ ለድሆች መስጠት ፣ የታመሙትን እና የታሰሩትን የመሳሰሉ የመንገድ ሥራ መንፈሳዊ መመሪያን 
አወጡ ፡፡ ለዚህም ሜቶዲስት እና ሌሎች አስደሳች ማዕረግ ተብለዋል ፡፡ ጆን ወደ አሜሪካ (ጆርጂያ) በሕንድ መካከል ሚስዮናዊ ሆኖ ወደ 
ሚያገለግልበት የዓለም ህዝብ የሃይማኖት ፍላጎት ራዕይ በቂ ነበር ፡፡ ወደዚያ ሲሄድ ብዙዎቹ የመርከቡ ተሳፋሪዎች ሞራቪያውያን መሆናቸውን አገኘ 
፡፡ በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ገርነታቸው ፣ ሰላም እና ድፍረትን በጣም ተደንቆ ነበር ፡፡ ምንም እንኳን ራስን መካድ እና ጠንክሮ መሥራት ቢኖርም 
በጆርጂያ የሠራው ሥራ አልተሳካም። ወደ ህንድ ተመልሶ እያለ ወደ እንግሊዝ ተመለሰ ፣ “ህንድን ለመቀየር ወደ አሜሪካ ሄጃለሁ ግን ኦ! ማን እኔን 
መለወጥ ይችላል? ”

ወደ ለንደን ተመልሶ ከሞራቪያውያን ጋር እንደገና ተገናኘ። የመዳንን መንገድ ያሳየው ፒተር ቦይለር ነው። እንደ ዮሐንስ እንደዚህ ያለ 
መንፈሳዊ ሰው ከዚህ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ አይደለም ብሎ ሊናገር የማይችለው እንዴት እንደ ሆነ ሊገነዘበው በማይችል ወንድሙ 
ቻርለስ ሀዘንና ግልፅ ቁጣ በእውነት እንደገና ተወልዷል ፡፡ ሆኖም ግን ፣ ብዙም ሳይቆይ ቻርልስ ፣ እንዲሁ ፣ በጸጋ ዳነ ፡፡

ዌል አሁን በለንደን ውስጥ ቀደም ሲል ተደራሽ በነበረባቸው በእነዚህ ስፍራዎች ወንጌልን መስበክ ጀመረ ፡፡ ግን ወዲያው አባረረሩት ፡፡ 
በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቃሉን በሚሰሙበት መስኮች እንዲሰብኩ ዮሐንስ እንዲመጣለት እንዲረዳው ጋበዘው የቀድሞ ጓደኛው ጆርጅ ኋይትፊልድ 
በጥሩ ሁኔታ ቆሞ የነበረው በዚህ ወቅት ነበር ፡፡ ዌስሊ በመጀመሪያ በህንፃ ፈንታ በይፋ መስበኩ በጣም አስገራሚ ነበር ፣ ነገር ግን ብዙዎችን አይቶ 
የወንጌልን ሥራ በመንፈስ ኃይል ሲሠራ ባየ ጊዜ ወደ እንደዚህ ዓይነት ስብከት በሙሉ ልቡ ተመለሰ ፡፡

ብዙም ሳይቆይ ሥራው መጠነ ሰፊ በመሆኑ ቃሉን ለመስበክ ብዙ ምስሎችን መላክ ጀመረ ፡፡ ይህ በአንደኛው ቀን በጴንጠቆስጤ ዕለት 
መንፈስ ለመስበክ እና ለማስተማር በኃይል እንዳስነሳዉ ሰዉ አይነት የጴንጠቆስጤ ጊዜ የሚመሳሰል ይመስላል ፡፡

በሥራው ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበር ፡፡ የመንፈስ ሥራዎች በኃይል ይገለጡ ነበር እናም ብዙውን ጊዜ 
እንዲህ ዓይነቱን የጥፋተኝነት መንፈስ ኃይላቸውን ሊወስድባቸው ይችላል እናም በኃጢአታቸው የተነሳ በታላቅ ጭንቀት ወደ መሬት ይወድቃሉ።

ዌስሊ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ ሰው ነበር ፡፡ ስለራሱ ሲናገር ከተወለደበት እስከ ሩብ ሰዓት ድረስ እንኳ የመንፈስ መቀዝቀዝ ስሜት 
እንደተሰማዉ ማሰብ እንደማይችል ተናግሯል ፡፡ በቀን ውስጥ ከስድስት ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ አይተኛም ፡፡ በአገልግሎቱ በየቀኑ በአምስት ጊዜያት 
መስበኩን ለመጀመር በጊዜ ተነሳ ፡፡ በዓመት ውስጥ ከ 800 በላይ ስብከቶችን እንዲያሳልፍ በአንድ ቀን እስከ አራት ጊዜ ድረስ ሰብኳል ፡፡

በቅርብ እና ሩቅ ወንጌልን እንደሚሸከሙት የወረዳ ተሳፋሪዎች እንዳደረጉት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ማይሎችን ያህል ተጓዘ ፡፡ በእርግጥ ዌስሊ 
በዓመት 4500 ማይሎችን በፈረስ ይጓዛል ፡፡

በእግዚአብሔር ሀይል አማኝ ነበር እናም በታማኝነት በታላቅ እምነት እና አስደናቂ ውጤቶች ለታመሙ ይጸልይ ነበር ፡፡

ብዙ ስብሰባዎቹ የመንፈሳዊ ስጦታዎች መገለጥን አይተዋል ፡፡

ዌስሊ ለድርጅታዊነት ደጋፊ አልነበረም ፡፡ ተባባሪዎቹ “ ህብረት ያላቸዉ እና የአምልኮን ኃይል የሚሹ ፣ አንድ ላይ ለመጸለይ ፣ የምክርን ቃል 
ለመቀበል እና እርስ በእርሱ በፍቅር ለመከባበር የተባበሩ ” የተባበሩት ሕብረት “ አባላት ነበሩት። እርስ በእርሱ መዳን እንዲችሉ እርስ በርሳቸው 
እንዲረዳዱ። ” የገቡት ብቸኛ ሁኔታ “ከሚመጣው ቁጣ ለመሸሽ እና ከኃጢአታቸው ለመዳን ፍላጎት የነበራቸው” መሆን ነበረባቸው ፡፡ ጊዜ እያለፈ 
ሲሄድ ግን ለነፍሳቸው ጥቅም ሲሉ ራስን ተግሣጽ ለመስጠት የሚያገለግሉ ጥብቅ ደንቦችን አውጥተዋል ፡፡ ዌስሊ እሱ ከሞተ በኋላ እንቅስቃሴ 
የተደራጁ ሊሆን እንደሚችሉ እና ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር መንፈስ ለቆ እንደሚሔድ ያዉቅ ነበር፡፡ በአንድ ወቅት የሜቶዲስት ስም ከምድር 
ይወጣል የሚል ፍራቻ እንደሌለው ነገር ግን መንፈሱ ለቆ ሊሄድ እንደሚችል ፍራቻ ነበረዉ፡፡

በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ከፍተኛ ሀብት ሊያገኝ ይችል ነበር ፣ እርሱ ግን አልፈቀደም ፡፡ በገንዘብ ጉዳይ ላይ በጣም የተናገረው አባባል 
“የምትችለውን ሁሉ አግኝ ፣ የምትችለውን ሁሉ አስቀምጥ እና የተቻለውን ሁሉ ስጥ” የሚል ነበር ፡፡ ዌስሊ ዛሬ ሜቶዲስት ተብሎ የሚጠራውን 
ቤተ እምነት ተመልሶ ቢመጣ ምንኛ እንግዳ ነገር ይሆንበት ነበር ፡፡ እነሱ ሀብታም እና በጣም ሀብታም ናቸው ፡፡ ሆኖም የጆን ዌስሊ ሕይወት እና 
ኃይል ይጎድላቸዋል።

በተጨማሪም ዌስሊ በሃይማኖታዊ ወይም ኑፋቄ መሠረት አንድ ሥራ ለመገንባት ፍላጎት አልነበረውም ፡፡ በእምነቱ የአርሚኒያዊ ሰው 
ቢሆንም በትምህርቱ መሠረት ከወንድሞች ራሱን መለየት አልፈለገም ፡፡ እርሱ ለያም ጥሩ እጩ ነበር እርሱም የዘላለምን ሕይወት በእምነት እና 
በሥራ ላይ ወይም በህይወት ኑሮው ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡ የሃይማኖት መግለጫ ወይንም መሠረተ ትምህርት መግለጫ ከመቀበል ይልቅ ፡፡ጆን 
ዌስሊ እግዚአብሔርን እንዳገለገለ በ 88 ዓመቱ ሞተ ፡፡

ሰላምታ

ራእይ3:7,

“በፊልድልፍያምወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ የዳዊት መክፈቻ ያለው፤ የሚከፍት፥ የሚዘጋም 
የሌለ፤ የሚዘጋ፥ የሚከፍትምየሌለ፤ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል።;”

ኦህ ፣ እነዚያ ቃላት ምንኛ ያማሩ ናቸው ፡፡ የእነሱ ድምፅ እንኳ ምን ያህል ታላቅ ነው። እነዚህ ሁሉ ባህሪዎች ለአንድ ሰው ሊተገበሩ ይችላሉ 
ብሎ ማሰቡ እንዴት የሚያስደስት ነው ፡፡ ስለ ክብሩ ጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ስለ ራሱ እንዲህ ለማለት የሚደፍር ማን አለ? እነዚህን 
አስገራሚ ገላጭ ሐረጎች እያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆነ በቁጥር 9 ላይ በትክክል ለመተርጎም ቁልፍ እንደሆነ አምናለሁ ፡፡

እነሆ፥ አይሁድ ሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበርአንዳንዶችን እሰጥሃለሁ እነሆ፥ መጥተው 
በእግሮችህ ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ።

ይህ ቁጥር ቁልፉ ነው እላለሁ ምክንያቱም ራሳቸውን  የእግዚአብሔር ልጆች ብለው ከሚጠሩት አይሁዶች ጋር  ስለሚገናኝ  ከሌሎች ሰዎች



3የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

በስተቀር ፡፡ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅለው ገደሉት። የእነሱ መጥፎ ተግባር የራሳቸውን ደም በራሳቸው ላይ ለብዙ መቶ ዓመታት አምጥቷል ፡፡ 
ሁሉም እሱን ኢየሱስን እንደ መሲህ ባለመቀበላቸው ነው ፣ በእርግጥ ይሄ ነው ፡፡ ለእነሱም የሚመጣው እርሱ ወይንም የዳዊት ልጅ አይደለም ፡፡ 
ለእነሱ ብኤልዜቡል ወይም አንዳንድ መጥፎ ሰው ለጥፋት ብቻ ተስማሚ ነው። ግን እንደዚያ አይደለም ፡፡ እርሱ በእውነት አማኑኤል ነበር ፣ በሥጋ 
የተገለጠው እግዚአብሔር ፡፡ እርሱ በእውነት መሲህ ነው ፡፡ በእርግጥም እርሱ ራሱ እራሱን እንደገለፀው እርሱ በትክክል ነበር ፡፡ እርሱ እዚያ ነው 
፣ እርሱም ኢየሱስ ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው ፡፡ በመቅረዙ መሃል ላይ ያ ቅዱሱ እርሱ የገሊላን ዳርቻዎች የሄደው 
፣ የታመሙትን የፈወሰ ፣ ሙታንን ያስነሳ ፣ እና ያለበቂ ማስረጃ ተሰቅሎ ተገደለ ፡፡ እርሱ ግን ተነስቶ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ፡፡

በዚያን ጊዜ አይሁዶች ቅዱስ ብለው አልጠሩትም ፡፡ እነሱ አሁን ቅዱስ ብለው አይጠሩትም ፡፡ ግን እርሱ ቅዱስ ቅዱስ ነው ፡፡

መዝ 16፡ 10;

“ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ፣ ቅዱስህንም አትሰጠውም የአንተ መበስበስን ያይ ዘንድ ቅዱስ.”

በሕጉ መሠረት ጽድቅን ፈለጉ ፤ እጅግም ውድቅ ሆነዋል ፤ ምክንያቱም ማንኛውም ሰው በሕግ ሊጸድቅ አይችልምና። በሕግ ሊጸድቅ የሚችል 
ማንም ሰው የለም ፡፡ ቅድስና የጌታ ነው።

ኛ ቆሮ 1 ፡30 ፣

እነሆ፥ አይሁድሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ እነሆ፥ መጥተው 
በእግሮችህ ፊትይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ።፡፡“

ኛ ቆሮንቶስ 5 ፡21 ፣ ለ ፣

እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።፡፡ “

እሱም ክርስቶስን ማመን ነዉ ወይም ትጠፋላችሁ ; እነርሱም እርሱን እምቢ ስላሉ እነርሱ ጠፍተዋል፡፡

እንደዛውም የዚያ ዘመን ሰዎች እስከዛሬም ድረስ ተመሳሳይ ስህተት እየሰሩ ነበር ፡፡ አይሁዶች ወደ ምኩራብ አምልኮ የአምልኮ ስርዓት እንደ 
ተጠለፉ ፣ እንዲሁ በፎላደልፊያ ዘመን በቤተክርስቲያን ውስጥ መሸሸጊያ ነበሩ ፡፡ የሚቆጠር ቤተ-ክርስቲያን አባል አይደለም። ሕይወት 
በቤተክርስቲያን ውስጥ የለም ፡፡ ሕይወት በክርስቶስ ነው ፡፡ “እግዚአብሔር የዘላለምን ሕይወት እንደ ሰጠን ይህም ሕይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ 
ይህ ነው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው ፣ ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ፡፡ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ይቀደሳል። እርሱ በውስጣችን የሚኖር እና 
ከቅድስናው ጋር ቅዱሳን የሚያደርገን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የቅድስና መንፈስ ነው።

እርሱ ብቸኛ ቅዱስ ሆኖ አለ ፡፡ እኛም ከቅዱሱነቱ ከቅድስናው ጋር ቅድስናውን ለብሰን ከእርሱ ጋር እንቆማለን ፡፡

ራዕይ 22 ፡11 ለ

አሁን ይህዘመን ስድስተኛው ዘመንነው። በእግዚአብሔር ፊትጊዜ ወደ መጨረሻውእየቀረበ ነው ፡፡ በቅርቡ ተመልሶይመጣል 
፡፡ እሱእንደመጣ ጩኸቱ በቅርቡይወጣል ፣ዓመፀኛው ወደ ፊት ያምፅ፥ ርኵሱም ወደ ፊት ይርከስ፥ ጻድቁም ወደ ፊት 
ጽድቅያድርግ፥ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ።

ኦህ ፣ ቅድስናዬ ከራሴ አለመሆኑ በጣም ያስደስተኛል ፡፡ አስደናቂ በሆነው የፅድቅ ባህሪው ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ ፡፡ 
ለዘላለም የተባረከ አምላክ ይሁን!

“እነዚህ ነገሮች እንዲህ ይላል እርሱ ይህእውነትነው.” አሁን ይህቃል ‹እውነት› እጅግአስደናቂ ቃል ነው፡፡ እሱ ከሐሰትጋር ተቃራኒ በሆነመልኩ 
ትክክል ማለትአይደለም። ከፊል ማገናዘቢያጋር ሲቃረብ የአንድንሀሳብ ፍጹም እውንነትይገልፃል።

ለምሳሌ ፣

በዮሐንስ 6፡32 ውስጥ ኢየሱስ የተናገረውንእናስታውሳለን ፡፡

ኢየሱስም፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ 
የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም፤።

ዮሐንስ 15:1,

“እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው።

ዕብ 9:24,

ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች፥ የእውነተኛይቱ ምሳሌ ወደ ምትሆን ቅድስት አልገባምና፥ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊትስለ እኛ 
አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርስዋ ወደ ሰማይ ገባ።“

1ኛ ዮሐንስ 2፡8 ፣

“በዳግመኛ አዲስ ትእዛዝን እጽፍላችኋለሁ፥ ይህም ነገር በእርሱ በእናንተም እውነተኛነው፤ ጨለማው ያልፋልና 
እውነተኛውም ብርሃን አሁን ይበራል።”

በርግጥ ይሄ ቃል በጥቅሶቹ ላይ እንደተገለጸዉ ከፊል መመሳሰልን ሳይሆን ፍጹምተምሳሌትነትን ያሳያል ስለዚህ አሁን ተጨባጩ ነገር ከጥላዉ



4የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ጋር እንደማይጋጭ ተምሳሌቱ ከተምሳሌቱ ጋር የሚጋጭ አለመሆኑን መረዳትእንችላለን ፡፡ አሁን ከሰማይ የወረደዉን መና ምሳሌ እንውሰድ ፡፡ 
እግዚአብሔር የመላእክት እንጀራ ከሰማይ ለእስራኤል ላከ ፡፡ እንጀራዉ ግን አላረካውም ፡፡ ለአንድ ቀን የሚቆይ ነበር ፡፡ የበሉትም በሚቀጥለው ቀን 
እንደገና ተርበው ነበር። አሳድረዉቢያስቀምጡት የተበከለ ይሆን ነበር። ግን ኢየሱስ ከሰማይ የሚገኝ እውነተኛ እንጀራ ነው ፣ እንዴትአይነት የመና 
ተምሳሌት ነው ፡፡ እንዲሁም ከሰማይ የወረደውን መና የበላ ዳግመኛ አይራብም። ተመልሶ መምጣት እና መብላት አያስፈልገውም ፡፡ በተካፈለበት 
ቅጽበት የዘላለም ሕይወትይኖረዋል ፡፡ ይሄ በእውነቱ እውነተኛ ነበር ፡፡ ከእንግዲህ ጥላ አያስፈልግም ፡፡ ለከፊል መዳን አያስፈልግም። ይሄ 
ነዉአጠቃላይ ጉዳዬ። ልክ ኢየሱስ የአምላክክፍል ሳይሆን፣ እርሱ አምላክ ነው ፡፡

እስራኤል ብርሃን እንዳለው ማንም ሊክድ አይችልም ፡፡ እንደ ህዝብ ብርሃን ያላቸው እነሱ ብቻ ነበሩ ፡፡ ግብፅ በጣም ጨለማ በሆነችበት 
ወቅት አንድ ሰው ሊሰማው ይችላል ፡፡ ነገር ግን በእስራኤል ቤት ውስጥ ብርሃን ነበር ፡፡ አሁን ግን እውነተኛ ብርሃን መጥቷል ፡፡ የዓለም ብርሃን 
ኢየሱስ ነው ፡፡ ሙሴና ነቢያቱ ከመሲሑ አንፃር በቅዱሳት መጻሕፍት አማካይነት ብርሃንን አመጡ ፡፡ እንዲሁም እስራኤል ብርሃን ነበረው ፡፡ አሁን 
ግን የብርሃን ፍጻሜ መጥቷል ፤ አሁንም ብርሃን የሆነው ቃል አሁን በእግዚአብሔር ብሩህነት ውስጥ በሕዝቡ መካከል ተገለጠ ፡፡ የእሳት ዓምድ 
በሌሊት ብርሃን እንደሰጠ ፣ እና ያ አስደናቂ ነበር ፣ አሁን ብርሃን እና ሕይወት በአምላካዊ በመለኮተ ሙላት ውስጥ ታየ።

እስራኤልቀይዋን ወይፈን ወስደዉየኃጢአት ስርየት ስርበመሰዊያው ላይ ይሥዉትነበር ፡፡ የበደለኛውንሰው ኃጢአት ለአንድዓመት ተሸፈነ። 
ግንያ ሽፋን የኃጢያትንምኞት ሊያስወግድ አልቻለም፡፡ ይህ ፍጹምየሆነ መስዋእት አልነበረም። እውነተኛው እስኪመጣድረስ ጥላ ነበር። እናም 
ሰውየውበየዓመቱ መስዋእቱን ያቀርባልእና በየዓመቱ ተመልሶይመጣል ምክንያቱም እሱአሁንም ለኃጢአት ተመሳሳይፍላጎት አለው ፡፡ የእንስሳቱ 
ሕይወትለኃጢአቱ ያስተሰረየ ነበር፣ ነገር ግንየፈሰሰው የእንስሳ ደምእና የተሰጠው የእንስሳሕይወት በሰውየው ላይሊመጣ አይችልም ፡፡ ተመልሶ 
ቢሆን ኖሮ እሱ አሁንም አይጎዳም ነበር ፡፡ ነገር ግንክርስቶስ ፍጹም ምትክበተሰጠበት ጊዜ ደሙምበፈሰሰ ጊዜ በክርስቶስየነበረው ሕይወት 
ንስሐበገባው ኃጢአተኛ ላይተመልሶ ሕይወቱ የክርስቶስፍጹም ሕይወት ይሆናል፣ ኃጢአተኛ እናጻድቁ ፣ በዚያንጊዜ ጥፋተኛው በነፃእርሱ ኃጢአት 
የመሥራትፍላጎት አይኖረውም ፡፡ የኢየሱስ ሕይወትበእርሱ ላይ ተመልሷልና፡፡

በሮሜ 8 ፡2፣

“ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና።”

ግንበኢየሱስ ዘመን የነበሩአይሁዶች ያንን መስዋዕትለመቀበል አልፈለጉም ፡፡ የኮርማዎችና የፍየሎችደም ምንም ፍጹምአልሆነም። ይህ 
አንዴየእግዚአብሔር የተሾመበት ዘዴነበር ፡፡ አሁንግን ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ ያፈሰሰዉ ደሙኃጢአት ያስወግዳል እናምበራሱ መስዋእትነት 
ፍጹምአድርጎናል ፡፡ አይሁዶችይህንን አይቀበሉም ፡፡ ግን ስለዚያየፍላዴልፊያ ዘመን ፣እና አዎ ፣ሌሎቹም ዓመታትስ? በእውነቱይህንን እውነታ 
በክርስቶስተቀብለውታልን? በፍጹም ፡፡ ሉተር የጽድቅንእውነት ቢያመጣም ፣ የሮማ ቤተክርስቲያንእና የምሥራቃዊ ክፍል ,የኦርቶዶክስ 
ቤተክርስቲያን አሁንምበሥራው ተጣብቀዋል ፡፡

አሁን ሥራዎችመልካም ናቸው ፣ግን አያድኑም። እነሱፍጹም አያደርጉዎትም። ክርስቶስ ነውከሱ ዉጪ መጥፋት ነዉ ፡፡ ደግሞምክርስቶስ እና 
ስራምአይደለም ፡፡ ክርስቶስብቻ ነው ፡፡ ይህ ዘመን በክርስቶስ በእዉነት የማያምኑ አርመናዊያን የጀመረበት ዘመን ነበር፡፡ “ከደም በስተቀር”ብለዉ 
ሳይሆን የሚዘምሩት “ከደም እናከስራየዬ ጋር”በማለት ነዉ፡፡ በመልካም ስራዎች አምናለሁ ከዳነህጽድቅን ታደርጋለህ። ይሄን ጉዳይአልፈነዋል ፡፡ ግን 
አሁንልንገራችሁ ፣ ድነትኢየሱስ ሲደመር ከሆነ ነገር ጋር አይደለም ፡፡ ይህ ብቸኛውኢየሱስ ነው ፡፡ መዳን የእግዚአብሔርነው። ከመጀመሪያው 
እስከመጨረሻው ሁሉም እግዚአብሔርነው። ሕይወቱ በእኔ ውስጥ ይሁን ፡፡ የሚያነጻኝ ደሙ ይሁን፡፡ የሚሞላኝ የእርሱመንፈስ ይሁን። በልቤእና 
በአፌ ዉስጥ ቃሉይሁን። እኔን የሚፈውስየእርሱ ቁስል ይሁን፡፡ “ኢየሱስ” እና“ብቸኛ” ኢየሱስ ይሁን። ባደረግሁትየጽድቅ ሥራ አይደለም። 
በፍጹም ስራዬ አይደለም፡፡ ክርስቶስሕይወቴ ነው ፡፡ ኣሜን።

ስለእነዚህእውነቶች ብዙ ብዙ ማለት ይቻላል ፣ነገር ግንአንድ ተጨማሪ ሀሳብእሰጥዎታለሁ ፡፡ ስለዚያአስደናቂ ዝማሬ ነውኤ ቢ 
ሲምፕሰንየፃፈው ፡፡

አንዴ አንዴ በረከት ነበር ፣
አሁን ጌታነው ፡፡
አንዴ ስሜትነበር ፣
አሁን ቃሉነው ፡፡
አንዴ የእርሱስጦታው እኔ ፈለግሁ፣
አሁን ሰጪውንእራሱን ነው።
አንድ ጊዜፈውስ ለማግኘት ፈለግሁ፣
አሁን ራሱብቻውን ነው ፡፡
በሁሉም ውስጥለዘላለም ፣
ኢየሱስ እዘምራለሁ።
በኢየሱስ ውስጥሁሉም ነገር ፣
እና ኢየሱስሁሉም ነገር ።

በዚህ ሕይወት ውስጥ ፣ ጥሩም ሆነ መልካም ፣ የሚያረካ ምንም ነገር የለም ፣ ነገር ግን አጠቃላይ ፍፁምናን በክርስቶስ ብቻ ያገኛሉ ፡፡ ሁሉም 
ነገርበእርሱ ፊት ዉዳቂ ናቸዉ ፡

“የዳዊትቁልፍያለው.” ይህ የሚያምርሐረግ “እሱ እውነትነው” ከሚለዉ ካለፈዉ ሐረግ ተከትሎ የሚመጣ ነዉ፡፡ ክርስቶስ፣ ፍጹም 
ተግባርከከፊልተግባርጋር ተቃራኒ ሆኖ ። ይሄዉ እዚ ላይ። ሙሴ የእግዚአብሔርነቢይ ነበር ፣ግን ኢየሱስ (እንደሙሴ ያለ) የእግዚአብሔርነቢይ ነው 
፡፡ ዳዊት (ለእግዚአብሄርእንደልቡበኋላ የሆነ ሰው)የእስራኤል ንጉሥ ነበር፣ ግን ኢየሱስታላቁ ዳዊት ፣የነገሥታት ንጉሥ ፣እና የጌታዎች ጌታ፣ 
እግዚአብሔር እግዚአብሔርነው ፡፡ ዳዊትምየተወለደው ከይሁዳ ነገድነው ፤ ካህናቱም ያልመጡለት ነገርግን ለካህኑ ከተዘጋጀውከፋሲካው መብላት 
ነበር ። እርሱሕዝቡን በመቋቋም ጠላቱንበማሸነፍ ታላቅ ተዋጊነበር ፡፡ በዙፋኑላይ እንደተቀመጠ ፡፡ እሱ ነቢይነበር ፡፡ እርሱአስደናቂ የክርስቶስ 
ተምሳሌት ዓይነትነበር ፡፡



5የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

አሁን በኢሳያስ22፡ 22 እንዲህ ይላል

የዳዊትም ቤት ቁልፍበጫንቃውላይአኖራለሁ፣ እሱ ይከፍታልማንምአይዘጋም፤ ይዘጋል ፤ማንምአይከፍትም፡፡“

መንፈሱ ስለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስእና በቤተክርስቲያን ውስጥስላከናወነው አገልግሎት ይህንን የብሉይኪዳንን ማጣቀሻ ይጠቀማል፡፡ በዚያን 
ጊዜየዳዊት ቁልፍ ምንያመለክታል? አሁን መቅረዙ መሃል በነበረውበኢየሱስ ውስጥ የተፈጸመውአሁን ጥላ ነው ፡፡ እሱ ከትንሣኤው በኋላከጌታችን 
ጋር የተያያዘነው ፣ ከምድራዊጉዞው ሳይሆን ፡፡ ግን ይህቁልፍ ምን ያመለክታል? መልሱ በቁልፉውስጥ ይገኛል ፡፡ በእጁ አይደለም። በአንገቱ 
ዙሪያአይደለም ፡፡ እሱበሌሎች ሰዎች እጅውስጥ አልተቀመጠም ፣ወይም ጥቅሱ እሱ ያንንቁልፍ ይጠቀማል - የሚለውቃል እሱ ብቻነው የሚዘጋዉም 
እናየሚከፍተውም ፣ እናምእርሱ ራሱ እንጂሌላ ማንም መብትየለውም የሚል ነው፡፡ ትክክል አይደለምእንዴ? ግንቁልፉ የት አለ? በእሱ ጫንቃዉ 
ላይ ነውያለው። ታዲያ ጫንቃ ከዚህ ጋር ምንያገናኘዋል፡፡ኢሳይያስ 9: 6, 6 ንአንብብ።

አለቅነትም በጫንቃዉ ላይ ይሆናል፡፡

ግን ይህ ምንማለት ነው? መልሱይህ ነው ፡፡ “መንግሥት በጫንቃዉላይ” የሚለው ሐረግየመጣው ከምስራቅ ከሠርግሥነ-ስርዓት ነው፡፡ 
ሙሽራይቱ ለሙሽራዉከተሰጠች በኋላ መሸፈኛዋንከለበሰች በኋላ በሙሽራዉጫንቃ ላይ ትጫናለች፡፡ ይህም በግዛቱስር መሆኗን ብቻሳይሆን 
መብቷን ለእሱእንዳስተላለፈች በመግለጽ እሱራሷ እንደሆነም ጭምር የሚያሳይ ነው፡፡ ሀላፊነቱ እናእንክብካቤው የእሱ እና የእሱ ብቻነው — ማንም 
ሌላማንንም — ሌላ ማንምየለም — ሌላ ስልጣንየለውም - ምንም ዓይነትመብት እና ሃላፊነትየለውም። እና ያተወዳጅ ፣ የዳዊትቁልፍ ነው። 
እግዚአብሔርሉዓላዊ ነው ፣በሙሽራይቱ ውስጥ ማንእንደሚሆን በቀጥታ በመለኮታዊውሳኔ አስቀድሞ ተረድቷል፡፡ እሱ እሷንመረጠ። እሷ 
አልመረጠችም፡፡ እሱ ጠራት፡፡ እርሷ በራሷአልመጣችም ፡፡ እሱለእሷ ሞተ ፡፡ በገዛ ደሙአጠባት ፡፡ ለእሷ ዋጋከፈለ፡፡ እሷለእርሱ ብቻ ናት፡፡ እርሷ 
ሙሉበሙሉ ለእርሱ ናትእና ግዴታውን ይቀበላል፡፡ እርሱ የእሷ ራስነው ፣ ክርስቶስየቤተክርስቲያን ራስ ነው፡፡ ሣራ አብርሃምን፣ ጌታ 
ሆይእንዳለችዉ ፣እንዲሁ ሙሽራዋ ጌታዋበመሆኗ ደስተኛ ናት፡፡ እሱ ይናገራልእናም የእርሷ ደስታ ለእሱ መታዘዝ ነዉ፡፡

ግን ሰዎች ይህንን እውነት ሰምተዋል? በእሱ ቤተ-ክርስቲያን ላይ ሙሉ ሉዓላዊ ስልጣን ያለው ማንነቱን ተገንዝበዋልን? “አያይ” እላለሁ ፡፡ 
በቤተክርስቲያኗ በየትኛውም ዘመን የምትተዳደረው በክህነት ስልጣን - በሐዋሪያዊ ተተኪነት ነው ፣ ለሚወደው የምህረት እና ፀጋ በር ይዘጋል ፣ 
እናም የቤተክርስቲያኗን ፍቅር እና ሀላፊነት ከመቀበል ይልቅ በምትተዳደረው የኃጢያት ፍላጎት ታዝዘዋል። እሷን አጥፍተዋታል ፡፡ ቀሳውስት 
በቅንጦት ይኖሩ የነበረ ሲሆን ድሃው ቤተክርስቲያን ግን የጥቃት ፍዳን ትመገባለች ፡፡ እና አንዱም ዘመን የተለየ አልነበረም ፡፡ እያንዳንዳቸው 
እራሳቸውን በማደራጀት እና መንግስትን በወንዶች ላይ በማድረግ ቤተክርስቲያኗን ለዚያ መንግስት አደራ ሰጡ ፡፡ ዴሬ ህዝቡ እንዲነሳ ይፍቀዱ ፣ እና 
በጭካኔ ተጨቁነዋል ወይም ተባረዋል ፡፡ እያንዳንዱ ቤተ እምነት አንድ ዓይነት መንፈስ አለው ፡፡ እያንዳንዱ ቤተክርስትያን ለቤተክርስቲያኗ 
መንግስት ቁልፍ እንዳለዉ ይምላል ፡፡ እያንዳንዱ ቤተ እምነት በር እከፍታለሁ ብሎ ይምላል ፡፡ ግን ያ እውነት አይደለም ፡፡ ኢየሱስ እና ኢየሱስ 
ብቻ ነው ፡፡ አባሎቹን በአካል ውስጥ ያዘጋጃቸዋል ፡፡ አገልግሎታቸውንም ይሰጣቸዋል ፡፡ ስጦታዎች እሷን ይሰጣታል ፡፡ እሱ ስለ እሷ ያስባል 
እንዲሁም ይመራታል። እርሷ ብቸኛ ንብረቱ ናት እና ከእሷ በስተቀር ሌላ ማንም የለውም ፡፡

የምንኖርበት ይህ የቤተ ክርስቲያንዘመን ከእውነታው ምንኛ ሩቅ ነው ፡፡ እናምአንድ ቀን ብዙምሳይቆይ ለቤተክርስቲያኑ ለመናገርያሰቡት 
እነዚህ ሰዎች በኢኩሚኒካልእንቅስቃሴ በኩል የድርጅታቸውራስ ላይ የክርስቶስተቃዋሚዉን ለማስቀመጥ ይነሳሉ በዝግጅትላይ ናቸዉ፡፡ 
ክርስቶስንም (ከቤተክርስቲያኑውጭ እናገኘዋለን) እንዲህ እያለ፡-

“ እ ነ ሆ  በ ደ ጅ ቆ ሜ አ ን ኳ ኳ ለ ሁ ፤ ማ ን ም ድ ም ጼ ን 
ቢሰማደጁንምቢከፍትልኝወደእርሱእገባለሁከእርሱምጋርእራትእበላለሁእርሱምከእኔጋርይበላል፡፡”

ራዕይ 3፡ 20 ፡፡

ግን ይህን ልበል ፡፡ ጌታችን አልተሸነፈም ፡፡ሰዎች ወደ የእግዚአብሔር በር ለመክፈት እና ለመዝጋት እንችላለን ይላሉእነሱ ግን ውሸታሞች 
ናቸው ፡፡ አብ የሰጠው ሁሉ ወደ እርሱ ይመጣሉ ፣ እናም በምንም መንገድ ወደ እርሱ የሚመጣ ሁሉ አይጣልም ፡፡ ከእነርሱ አንዳቸውም አያጠፉም 
፡፡ ዮሐ 6፡37-39 ፡፡ ወደ ክርስቶስ አካል ለመጨረሻ ጊዜ የተመረጠው አባል ሲመጣ ጌታችን ይመጣል ፡፡

የዳዊት ቁልፍ። የእስራኤል ንጉሥ ዳዊት አይደለምን? የዳዊት ልጅ ኢየሱስ በሺህ ዓመት ውስጥ በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣል ፣ ይገዛል ፣ 
ቅርሱን ይገዛል? በእርግጥ ፡፡ ስለዚህ የዳዊት ቁልፍ የሚያመለክተው በሚሊኒየሙየሚመጣዉን ኢየሱስን ለሺህ ዓመት ለመንገስ የሚመጣውን 
ኢየሱስ መሆኑን ነው ፡፡ የሞትና ሲኦል ቁልፎች ያለው እርሱ የእርሱ የሆኑትን ሁሉ በምድር ላይ ለሚኖረዉየጽድቅ ግዛት እንዲካፈሉ ከሞት 
ያስነሳቸዋል፡፡

ጌታችን የሁሉም መልስ ያለዉ መሆኑ እንዴት ድንቅ ነው። በእውነት ሁሉም የእግዚአብሔር የኪዳን ተስፋዎች ተፈጽመዋል ፡፡ በእውነት 
በእርሱ ውስጥ ስለሆንን ለተገዛንበትነገር ወራሾች ነን ፡፡

አዎን ፣ እዛ ላይ የክብር ጌታ ቆሟል፡፡ አንዴ እንደአብ እርሱ በመላእክትመላእክቶች ፣ በኪሩቤል እና በሱራፌል እንዲሁም የሰማይሠራዊት 
ሁሉ ተሰብስቦ “ቅዱስ ፣ቅዱስ ፣ ቅዱስየሠራዊት ጌታ እግዚአብሔርነው” እያሉ ጮኹ፡፡ ማንም ሰውወደ እሱ መቅረብየማይችል ቅድስናው ነበር። 
እኛ ግንየእግዚአብሔር ጽድቅ እስከሆንንድረስ አሁን በቤተክርስቲያንውስጥ የእርሱን ቅድስናበእኛ ላይ ሲጋራእናያለን ፡፡ አዎን፣ እዚያም ቆሞ፣ 
“ኢየሱስ ፣ሁሉንም ነገር ፍጹም ያደርጋል፣” - ሊሊ ሸለቆ፣ ብሩህ እናየማለዳ ኮከብ ፣አስር ሺህ ምርጥ፣ አልፋ እናኦሜጋ ፣ የዳዊት ስርእና ፣ የአብ፣ 
የወልድ እናየመንፈስ ቅዱስ ዘሮችሁሉም እና በሁሉም።

ኢሳይያስ 9: 6,

“ሕፃን ተወልዶልናልና፣ወንድልጅተሰጥቶናልና፣ መንግሥቱም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ፣ መካር 
፣ኃያልአምላክ፣የዘላለምአባት፣የሰላምአለቃ”

ተብሎ ይጠራል ፡፡በእርሱ ውስጥ ፍጹምነት ተሟላ ተፈጸመ ፡፡ ምንም እንኳን እሱን ሳናደንቅ የነበረ ቢሆንም አሁን በማይገለፅ እና በክብር 
በተሞላ  ደስታ እንወደዋለን  ፡፡  ኃያል  አሸናፊው የሙሽራይቱ ቤተክርስቲያን  ራስ  ስለሆነ  እርሱ  በቤተክርስቲያኑ  መካከል  ቆሞ እርሱ  ምስጋናውን



6የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

እንዘምራለን ፡፡ ያንን ሙሽሪቱን ገዛት ፡፡ እሱ የእሷ ነው ፡፡ እርሷ የእሱ ብቻ ናት እርሱም ለእሷ ያስባል ፡፡ እርሱ ንጉሣችን ነው እኛ መንግስታችን 
እኛ የዘላለም ንብረቱ ነን ፡፡

አሁን በቁጥር 7 መጀመሪያ ላይ ፣ ቁጥር 9 እሱን ለመረዳት እንድንችል ይረዳናልብያለሁ ፡፡ እኔ የፈለግኩትን እንዳዩ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ 
ኢየሱስ ራሱን እንደ እርሱ ቅዱስ ፣ እውነት ፣ ወይም ብቸኛው እውነታ ራሱን ከፍ አደረገ የዳዊትን ቁልፍ የከፈተ እና የተዘጋ ፡፡ እና ያ በትክክል 
እውነት ነው። እነዚህ ሐረጎች እሱን በትክክል ይገልፁታል ፡፡ ነገር ግን በእርሱ ዘመን የነበሩት አይሁዶች ለእርሱና ለእርሱ ያለው ሁሉ እምቢ አሉ ፡፡ 
አዳኛቸዉንተቃወሙት፡፡ አሁንም መደበኛዉ ክርስቲያን ተመሳሳይ ነገር አድርጓል ፡፡ አይሁዶች በትክክል እንዳደረጉት አደረጉ ፡፡ አይሁዶች ሰቅለው 
ከዚያ በእዉነተኛ አማኞችላየረ ተነሱባቸዉ፡፡ ስመ ክርስትና እሱን አጥፍቶ እውነተኛውን ቤተክርስቲያን አጥፍቶታል ፡፡ እግዚአብሔር ግን እውነት 
ነው እርሱም ከሁሉም በላይ የሆነው አሁንም ተመልሶ ይመጣል ፣ እርሱም ሲያደርግ ብቸኛው ገዥ ማን እንደሆነ ያሳያል ፡፡ እናም እራሱን ወደ ዓለም 
ሲያረጋግጥ ፣ ዓለምም ሁሉ በእግሩ ስር ይሰግዳል ፣ በዚያን ጊዜ ዓለም ሁሉ ከቅዱሳኑ እግር ጋር ይሰግዳል ፣ ከእርሱ ጋር ያላቸውን አቋም እንደያዙ 
ያረጋግጣሉ ፡፡ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ይሁን!

የተከፈተዉ በር ዘመን

ራእይ3: 8,

“ ሥራህን አውቃለሁ፤ እነሆ፥ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼአለሁ ማንምም ሊዘጋውአይችልም፤ ኃይልህ ምንም ትንሽ 
ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና፥ ስሜንም አልካድህምና።”

የዚህ ጥቅስ የመጀመሪያሐረግ “ሥራህን አውቀዋለሁ” የሚለው በቀሪው ቁጥር ውስጥ ተተክቷል ፣ ምክንያቱም ሥራዎቻቸው 'በክፍት በር ፣' 
በትንሽ ጥንካሬ '' በቃሉ እና በስሙ 'ጋር የተቆራኙ ናቸው ፡፡

“እነሆ፣ በፊትህ አንድየተከፈተ በር አኖራለሁ፣ ማንም ሰውሊዘጋው አይችልም” የሚለውንየተተረጎመበትን ትርጉም ለመረዳትአሁን ወደ 
ሌላዘመን ስለሚሸጋገር እያንዳንዱዘመን የተናገረውን ማስታወስአለብን ፡፡ ድንገተኛመጨረሻ እና ግልጽየመቁረጥ ጅምር ሳይሆንመደራረብ ፣ 
መቅለጥወይም ወደ መውደቅአለ ፡፡ ይህዘመን በተለይ ወደቀጣዩ ዘመን ይፈስሳል። እናም ይህዘመን ወደ መጨረሻውዘመን እንዲፈስ ብቻአይደለም ፣ 
ነገርግን የመጨረሻው ዘመንበብዙ መንገዶች በስድስተኛውዘመን የሚከናወን ነው፡፡ ሰባተኛው ዘመን(በጣም አጭርዘመን) ወደ አንድፈጣን ሥራ 
፣ለሁሉም ዘመን ክፋት ሁሉ ፣ እናአሁንም የጴንጤቆስጤእውነታ ወደ ራሱይሰበሰባል ። የፊላዴልፊያዘመን ከተጠናቀቀ በኋላ የሎዶቅያ ዘመን 
እንክርዳዱንና ስንዴውንለመከር ያመጣል ፣

ተዉአቸው፤ እስከ መከር ጊዜ አብረው ይደጉ፤ በመከር ጊዜም አጫጆችን፦ እንክርዳዱንአስቀድማችሁ ልቀሙ በእሳትም 
ለማቃጠል በየነዶው እሰሩ፥ ስንዴውን ግን በጎተራዬ ክተቱ እላለሁ አለ።

ማቴ 13፡30፡፡ ይሄንንእባካችሁ አስታውስ የሰርዴስ ዘመን አሁንም መቀጠል ያለበትን ተሀድሶ ጀምሯል በጰንጠቆስጤ ተተክሎ የነበረዉ እህል 
በማጠጣት ገንቢ, መትከል ወዘተ, ሙሉ ዑደት ዉስጥ እስከመጨረሻዉ ይሄዳል፡፡ ወደ ቀደመዉየመጀመሪያዉ ዘር እስኪመለስ ድረስ ይህ 
በሚሆንበት ጊዜ ፣ የተዘራው እንክርዳዶችም ዑደታቸውን አስኪጨርሱእስከ መከር መሄድ አለባቸው። በትክክል እየተከናወነ ያለነው ያ ነው ፡፡ ስለ 
ወቅቶች ብቻ ማሰብ ከቻሉ ፣ ይህንን በጣም ጥሩ ስዕል ማግኘት ይችላሉ ፡፡ በበጋ ወቅት በሙሉ ጥንካሬ እያደገ ያየኸው ተክል በድንገት ወደ ዘር 
እየሄደ ይመስላል። ክረምቱ መቼ መከር እንደገባ በትክክል መናገር አይችሉም - ልክ እንደዛው ገባ ፡፡ ዘመናቶቹእንደዚህ ናቸው ፣ እና በተለይም 
እነዚህ የመጨረሻዎቹ ሁለት ናቸው ፡፡

ኢየሱስ 'እኔ ቶሎ እመጣለሁ' ቁጥር 11 ያለው ለዚህ ዘመን ነው ፡፡ ያ የመጨረሻውን ዘመን በጣም አጭር ያደርገዋል ፡፡ ሎዶቅያ ፈጣን 
የስራዘመን ነው። እሱ አጭር ነው

አሁንማንም ሰው ሊዘጋውበማይችለው ክፍት የሥራበር ላይ እንኖራለን። በመጀመሪያ የዛንዘመን ታላቅ የሚስዮናዊነትጥረት 
የሚያመለክተውን በበሩበር ላይ መኖርእፈልጋለሁ። ጳውሎስ አዲስየሚስዮናዊነት ጥረት ለጌታክፍት በር ሲልጠርቶታል ፡፡

2ኛ ቆሮ 2፡12፣

“ ስለ ክርስቶስም ወንጌል ወደ ጢሮአዳ በመጣሁ ጊዜ፥ ለጌታ ሥራ በር ምንም ቢከፈትልኝ፥ ቲቶን ወንድሜን 
ስላላገኘሁትመንፈሴ ዕረፍት አልነበረውም፥”

ስለዚህ ይህ የተከፈተ በር ዓለም በዓለም ላይ ታይቶ የማያውቀውን የወንጌል መስፋፋትን የሚያመለክተን መሆኑን ከቅዱሳት መጻሕፍት አንፃር 
ማየት እንችላለን ፡፡

እዚህ የሆነ ነገር እንዲያዩ እፈልጋለሁ ፡፡ እግዚአብሔር በነፍሶች ይሠራል ፣ አይሠራምን? ቤተክርስቲያኗን በመንግስት ያገባችው በሦስተኛው 
ወይም በጴርጋሞንያ ዘመን ነበር ፡፡ የኒቆላውያንን ሥራ ወደ አስተምህሮ ለመሆን ነበር የኒቆላውያንን . ያ ዘመን ለሐሰተኛው ወይኑ ክፍት በር ነው። 
በመንግሥቱ ኃይል አንዴ ከተደገፈች በኋላ ክርስቲያን የሚል ስም ቢኖራትም በእርግጥ የዓለም ስርዓት ሆነች ፡፡ በዚህ መንገድ እንደ ዱር እሳት 
ተሰራጨ ፡፡ አሁን ግን ከሶስት ዓመታት በኋላ ረዥም እና ከባድ የእምነት ተጋድሎ ከተደረገ በኋላ የተከፈተ በር ወደ እውነት ይመጣል ፡፡ 
የእግዚአብሔር ቃል አሁን የራሱ ቀን አለው ፡፡ በእርግጥ የአምስተኛው ዘመን ፍለጋችን ፣ ቅኝ ግዛትን ፣ የመጽሐፎችን ማተም ፣ ወዘተ እንደሰጠን 
እኛም ለዚህ አምስተኛ ዘመን ለዚህ ታላቅ እንቅስቃሴ መድረክ አዘጋጅተው ነበር።

ይህ “የተከፈተ በር” በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 የተቀመጠውን የጴንጠቆስጤን መለኮታዊ መለኮታዊ ንድፍ ቢከተል መልካም 
ነበር ፡፡ “ስለዚህ የሰማነው ነገር በጠነከረ ትኩረት መስጠት አለብን ፡፡ በማንኛውም አካሄድ በእብራዊያን 2፡1 - 4 ያለዉን ቢከተል ጥሩ ነበር፡፡
ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ፥ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልገናል።

በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ፥ መተላለፍና አለመታዘዝም ሁሉ የጽድቅን ብድራት ከተቀበለ፥ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል 
ብንለው፥ እንዴት እናመልጣለን?
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ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና፥ የሰሙትም ለእኛ አጸኑት፥

እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደ ፈቀደ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም፥ መንፈስ ቅዱስንም በማደል አብሮ መሰከረለት።

አሁን እራሱ ኢየሱስ የተናገረዉ አካሔድ እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ፡፡ማርቆስ 16: 15-20;

እንዲህም አላቸው፦ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ።

ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል።

ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤ እባቦችን ይይዛሉ፥

የሚገድልም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፤ እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ።

ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ ዐረገ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ።

እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፥ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበር፥ በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር።

ወደ ዓለም ሁሉ ሄደው የመጽሐፍቅዱስ ኮሌጅ እንዲያቋቁሙ በጭራሽ አልነገራቸውም፡፡ ወይንም ጽሑፍእንዲያስተላልፉ አልነገራቸውም ፡፡ 
አሁን እነዚያነገሮች መልካም ናቸው፣ ግን ኢየሱስእንዲያደርጉት የነገራቸው ነገርወንጌልን መስበክ እና ከቃሉ ጋርመጣበቅ ነበር ከዚያም ምልክቶች 
ይከተላቸዋል ፡፡ የእግዚአብሔርመንግሥት ሊሰበክበት የተገባበት የመጀመሪያው አካሄድ የምናገኘዉ አሥራ ሁለቱን ሲልክ ነው ፡፡

በማቴዎስ 10 ፥1-8

አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ፥ እንዲያወጡአቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ 
እንዲፈውሱ ሥልጣን ሰጣቸው።

የአሥራ ሁለቱም ሐዋርያት ስም ይህ ነው፤ መጀመሪያው ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን ወንድሙ እንድርያስም፥ የዘብዴዎስ ልጅ 
ያዕቆብም ወንድሙ ዮሐንስም፥

ፊልጶስም በርተሎሜዎስም፥ ቶማስም ቀራጩ ማቴዎስም፥ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብም ታዴዎስም የተባለው ልብድዮስ፥

ቀነናዊውም ስምዖን ደግሞም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ።

እነዚህን አሥራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው፥ አዘዛቸውም፥ እንዲህም አለ፦ በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፥ ወደ ሳምራውያንም 
ከተማ አትግቡ፤

ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ።

ሄዳችሁም፦ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ።

ድውዮችን ፈውሱ፤ ሙታንን አስነሡ፤ ለምጻሞችን አንጹ፤ አጋንንትን አውጡ፤ በከንቱ ተቀበላችሁ፥ በከንቱ ስጡ።

በማቴዎስ9 ፡35-38 ውስጥ እንዲህየሰጣቸው ይህ አገልግሎትበእውነት የእነሱ አገልግሎትለእነርሱ ነው ፡፡

ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ፥ የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ፥ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ፥ 
በከተማዎችና በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር።

ብዙ ሕዝብም ባየ ጊዜ፥ እረኛ እንደ ሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው።

በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን፦ መከሩስ ብዙ ነው፥ ሠራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው፤

እንግዲህ የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሠራተኞች እንዲልክ ለምኑት አላቸው።

አሁንብዙ ሰዎች ሐዋርያትብቻ በጌታችን ኢየሱስየተሰጣቸውን ይህንን አገልግሎትአግኝተዋል ፣ እናምሲሞቱ አገልግሎቱ አብቅቷል የሚልሐሳብ 
ያላቸዉ አሉ ፡፡እንደዚያ ግን አይደለም ፡፡

እዚህ በሉቃስ10 ፡1-9 ውስጥ ሌሉቹንበምድር ላይ በነበረዉ ቆይታ አገልግሎት ሲሰጥ እናየዋለን፡፡

ከዚህም በኋላ ጌታ ሌሎቹን ሰብዓ ሾመ፥ ሁለት ሁለትም አድርጎ እርሱ ሊሄድበት ወዳለው ከተማና ስፍራ ሁሉ በፊቱ 
ላካቸው።

አላቸውም፦ መከሩስ ብዙ ነው፥ ሠራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው፤ እንግዴህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ ሠራተኞች እንዲልክ 
ለምኑት።

ሂዱ፤ እነሆ፥ እንደ በጎች በተኵላዎች መካከል እልካችኋለሁ።

ኮረጆም ከረጢትም ጫማም አትያዙ፤ በመንገድም ለማንም እጅ አትንሡ።

ወደምትገቡበት ቤት ሁሉ አስቀድማችሁ፦ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሉ።
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በዚያም የሰላም ልጅ ቢኖር፥ ሰላማችሁ ያድርበታል፤ አለዚያም ይመለስላችኋል።

በዚያም ቤት ከእነርሱ ዘንድ ካለው እየበላችሁና እየጠጣችሁ ተቀመጡ፤ ለሠራተኛ ደመወዙ ይገባዋልና። ከቤት ወደ ቤት 
አትተላለፉ።

ወደምትገቡባትም ከተማ ሁሉ ቢቀበሉአችሁ፥ ያቀረቡላችሁን ብሉ፤

በእርስዋም ያሉትን ድውዮችን ፈውሱና፦ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ቀረበች በሉአቸው።

የፊላደልፊያን ታላቅ አገልግሎት መካድ ማን ይደፍራል? አይሪየስ ፣ ማርቲን ፣ ኮሉምባ፣ ፓትሪክ እና የእግዚአብሔርቅቡዕ የተሰጡ ስፍር 
ቁጥር የሌላቸውን ኃያላን ሚኒስትሪዎች ለመካድ የሚደፍር ማነው ?

አዎ. የመጽሐፍ ቅዱስ መንገድ እውነተኛ የተከፈተ በር መንገድ ነው ፡፡ እናም ምስክሬን በዛ ላይ ማከል እፈልጋለሁ ፡፡ እኔ 
በእርግጠኝነትመናገር መናገር የምችለዉም እግዚአብሔር በራሴ ሕይወት ውስጥ ስላከናወነው ነገርነብቻ ነው ፡፡ ስለዚህ እዚህ በግል ማስታወሻ ላይ 
እንዳቀርብ የተፈቀደልኝ ከሆነ ኢየሱስ ትናንት እና ዛሬ እና ለዘለዓለም ያዉእንደሆነ እና የእግዚአብሔር ኃይል ለሚያምኑ እና ለሚቀበሉ አሁንም 
እንደሚሆንላቸዉ እርግጠኛ በመሆን እነግራችኋለሁ ፡፡

ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚስዮናዊነት ጉዞዬ ወቅት ፣ እግዚአብሔር እጅግ የተባረከ በመሆኑ ወደ ዱባን ስመጣ ህዝቡን ለማስተናገድ 
የጀመርኩበት ብቸኛው ስፍራ በዓለም ላይ ሁለተኛው ትልቁ የሆነው ትልቁ ውድድር ነው ፡፡ ሕዝቡ ከ 100,000 በላይ ነበር ፡፡ ሕግን እና ሥርዓትን 
ለመጠበቅ የተለያዩ ነገዶችን ለመለየት አጥር መቀመጥ ነበረባቸው ፡፡ ህዝቡ ፀጥ እንዲል ለማድረግ በመቶዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶችን አሰማርተዋል፡፡ 
እነዚያ የተራቡ ነፍሳት ለብዙ ማይሎች መጡ ፡፡ ከሮዴ ዥያንግሥት በአፍሪካ ተወላጅነት የተጫኑ 27 አሰልጣኞችን ባቡር አመጣች ፡፡ እርዳታ 
ለሚያስፈልገው ለብዙ እና ለብዙ ማይል በጓሮዎቻቸው ላይ በጀርባቸው ላይ እና በተራሮች ላይ ይታገሉ ነበር ፡፡ መንፈስ ቅዱስ በተገለጠባቸው 
ታላላቅ ሥራዎች ሁሉ አገሪቱ ተናወጠች ፡፡

አንድ ቀን ከሰዓትበኋላ አገልግሎት እንደጀመርኩከሺዎች የሚቆጠሩ የመሐመዶችሰዎች ወደ መድረክመጡ ፡፡ እሷከፊት ለፊቴ ስትቆም፣ 
ለመሐመዶች አንድሚስዮናዊ ጌታን በቀስታመለመን ጀመረች: - “ኦህ፣ ለዚያ ውድነፍስ ፡፡ ኦህ፣ ለዚያ ውድነፍሳት ፡፡ ” እርሱለዓመታት እና 
ለዓመታትእዚያ ሆኖ ቆይቷል፣ እናም በእራሱምስክርነት ፣ ኢየሱስንክርስቶስ እንደ አዳኝ ለመቀበል ሲመጣየተመለከተው አንድ መሐመድብቻ ነበር 
። እነሱ በመጀመሪያ ሜዶ- ፐርሺያንሕጎች የማይቀየሩ ሕጎችናቸው ፡፡ ለማሸነፍበጣም ከባድ ናቸው፡፡ “አንድ ጊዜመሐመዲያን ሁል ጊዜመሐመድያን” 
በመካከላቸው ሕግየሆነ ይመስላል ፡፡

ደህና ፣በእኔ ፊት ስትቆምበእሷ እና በእነዚያሁሉ ሺዎች ላሉትአስተርጓሚዎች ማነጋገር ጀመርኩ፡፡ እኔም “ሚስዮናውያኑሊያድናችሁ 
ስለመጣዉ ስለኢየሱስ የሚነግራችሁ አይደለምን?”አልኩ ፡፡ እኔስናገር ህዝቡ እርስበእርሱ ሲተያዩ ታያቸዋለህ፡፡ ከዛ እነሱትክክል እንደሆኑ 
ሲመልሱቀጥዬ እንዲህ አልኳቸው-“ግን ሚስዮናውያኑከዚህ መጽሐፍ አነቡልዎታል(መጽሐፍ ቅዱስን እንዲያዩበእነሱ ላይ አድርጌዋለሁ)ይህ ያኛው 
ኢየሱስበጣም ኃይለኛ ፈዋሽነው ፣ እናእርሱም ወደራሱ ለመቀበልእስኪመጣ ድረስ በሕዝቡውስጥ ለዘመናት ይኖሩይሆን? በኢየሱስ ውስጥበነበረው 
በዚያው መንፈስምክንያት እንደ ኢየሱስታላላቅ ሥራዎችን መሥራትመቻላቸውን ነግረውዎት ነበር? መዳን እንደምትችሉትመዳን እንደምትችል 
ነግረውህ ያውቃሉ? ስንቱይህን ኢየሱስ በመካከላችንሲወርድና ከረጅም ጊዜበፊት እዚህ በምድርበነበረበት ወቅት ያደረገውንተመሳሳይ ነገር 
ሲያደርጉማየት ትፈልጋላችሁ? ” ሁሉምያንን ፈለጉ ፡፡ ያ በትክክልየተስማሙበት አንድ ነገርነው ፡፡

“ ኢየሱስ በምድር ላይ, በነበረጊዜ ያደረገዉን አሁን በመንፈሱ ቢያደርግ ታምኑታላችሁ እንግዲህ እናም ይህ ከፊት ለፊቴ ያለችዉ መሐመድያን 
ሴት ነበረች ፡፡ መንፈሱ በእኔ ውስጥ መንቀሳቀስ ጀመረ ፡፡

እንዲህ አልኳት “አሁን ፣ እንደማላውቅሽ ታውቂያለሽ ፡፡ ቋንቋዎን እንኳን መናገር አልችልም። ” እርሷም አምነዋል ፡፡ እኔ እንዲህ አልሁ: - 
“እኔ ልፈዉስሽ እንደማልችል ታውቂያለሽ ፡፡ ግን ዛሬ ከሰዓት በኋላ መልዕክቱን ሰምተሸ ተረዳሽኝ ፡፡ ” አዲስ ኪዳንን አንብባ እንደተረዳችም የሕንድ 
አስተርጓሚዋ መልስ ሰጠች ፡፡

አሁን መሐመድያን ሰዎች የአብርሃም ዘር ናቸው ፡፡ እነሱ በአንድ አምላክ ያምናሉ። እነሱ ግን ኢየሱስን እንደ እግዚአብሔር ልጅ አይቀበሉትም 
እና ይልቁንም መሐመድን እንደ ነቢይ አድርገው ይመለከቱታል ፡፡ እነሱ ኢየሱስ አልሞተም እናም እንደገናም አልተነሳም ይላሉ ፡፡ በካህናቶቻቸው 
ተምረዋል እናም ያምናሉ ፡፡

እኔ እንዲህ አልሁ:- “ኢየሱስ ግን ሞቶእንደገና ተነስቷል ፡፡ መንፈሱን በቤተክርስቲያንላይ ልኮታል ፡፡ በእርሱ ውስጥየነበረው መንፈስ 
አሁንበቤተክርስቲያን ውስጥ አንድዓይነት መንፈስ ነው፣ እናም ኢየሱስያፈራዉን እሱም ያፈራል ፡፡

በዮሐንስ 5፡19እንዲህ ብሏል ፡፡

“ ስለዚህ ኢየሱስ መለሰ እንዲህም አላቸው፦ እውነት እውነትእላችኋለሁ፥ አብ ሲያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ 
ሊያደርግ ምንም አይችልም፤ ያ የሚያደርገውን ሁሉ ወልድ ደግሞ ይህንእንዲሁ ያደርጋልና።

አሁን ፣ኢየሱስ ያለብሽን ችግርምን እንደ ሆነለኔ ቢገልጥልኝ - ስለአለፈዉጊዜሽ ምን እንደሆነ ቢነግረኝ እርሱንልታምኝዊ ትችያለሽ? “

በአስተርጓሚዋ በኩል“አዎ ፣ እችላለሁ”አለች ፡፡

እኔም “እሺ፣ እርሱ ይፈጽመዉ” አልኩ፡፡

እነዚያ መሐመድያንሰዎች በትኩረት ይመለከቱነበር ፡፡ ሁሉምየሚሆነውን ለማየት ወደፊት ዘንበል አሉ፡፡

መንፈስ ቅዱስምእንዲህ አለ: - “ባልሽ ጥቁርጺም ያለዉ ፣ አንካሳየሆነ አጭር ሰውነው ፡፡ ሁለትልጆች አላችሁ ፡፡ ከሶስት ቀናትበፊት 
በዶክተሮች ሔደሽ ምርመራንተደርጎልሻል ፡፡ እናም በማህፀንሽ ላይችግር አለ፡፡ ”
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እሷም ጭንቅላቷንአጎነበሰችና “ያ እውነትነው” አለች ፡፡

እንዲህ ብዬ ጠየቅኳት “ክርስቲያንወደ ሆንኩት ወደ እኔ እንዴት መጣሽ? ፣ ወደ መሃመድያንነብይ ለምን አልሄድሽም?”

እሷም “እርስዎ ሊረዱኝ ይችላሉብዬ ነዉ፡፡”

እኔም : - “ልረዳሽ አልችልም ፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስንእንደ አዳኝሽ ከተቀበልሽ ፣ እዚህ ያለው እና ስለአንቺ ሁሉንም የሚያውቅ ፣ እርሱ 
ይረዳሻል” አልኩ ።

እሷም “ኢየሱስን እንደ አዳኜ እቀበላለሁ ፡፡” አለች ፡፡ ተፈጸመ። እርሷ ተፈወሰች እናም በዛ ቀን ወደ 10,000 የሚሆኑት መሐመድያን ወደ 
ክርስቶስ የመጡት ወንጌሉ በቃሉ እና በኃይል ስለተሰበከ ነው ፡፡ እግዚአብሔር አንድ ሰው ሠላሳ ዓመት እንዲሠራና ምንም እንዳያጭድ በጭራሽ 
አላለም ፡፡ የተከፈተ የቃል እና የኃይል በር ሰጠን እናም እኛ ልንጠቀምበት የሚገባን ነው ፡፡ ለጳውሎስ ታላቅ እና ውጤታማ አገልግሎቱን የሰጠው 
ይህ ነው ፡፡ 1 ኛ ቆሮ 2፡4 ፣ “ቃሌምስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበረ እንጂ፥ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረ፡፡”

አሁንአድምጡኝ ፡፡ በኒውሳሊሱሪ ፣ ሮዴዥያአውሮፕላን ውስጥ እየተሳፈርኩበነበረበት በዚሁ ጉዞላይ እያለሁ ከአራትፓስፖርቶች ጋር 
አራትሰዎችን አየሁ ፡፡ ወደ እነሱሄጄ “ጤና ይስጥልኝ፣ የአሜሪካ ፓስፖርቶችእንዳላችሁ አይቻለሁ ፡፡ የሆነ ቦታ እየተጋዛችሁ ነዉ? ”

ወጣቱ መለሰልኝ“አይደለም ፣ እኛእዚህ ሁላችንም ሚስዮኖችነን” ሲል መለሰ፡፡

“እንዴት ጥሩነው” ብዬ መለስኩለት፡፡ “ለብቻችሁ ነዎትወይስ ከድርጅትጋር አብረው ይሰራሉ?”

እኛ ሜቶዲስትነን ፡፡ እኛ የመጣነው ከዊልሞር ፣ ኬንታኪ ነው “አሉኝ ፡፡

“ደህና ፣ያ ማለት ከቤቴ ጀርባነዉ ማለትይቻላል” ብዬ መለስኩለት፡፡

“ከዚህ መንገድየሚመጣው ወንድም ብራንኸምአይደለህም?”

እኔም “አዎ ፣ ያ ትክክል ነው” አልኩ ፡፡ ያ ፈወሰው ፡፡ እሱ ሌላ ነገር አልተናገርም - እሱ እና እነዚያ ሦስት ሴቶች ልጆች እርስበርሳቸዉ ተያዩ 
፡፡ እኔም እንዲህ አልኩኝ: - “የትንሽ ልጅ ሆይ ፣ እኛ ሁላችንም ክርስቲያኖችነን እና እዚህ ለታላቅ ዓላማ እስከመጣንድረስ ስለአንዳንድ መርሆዎች 
ሁላችሁን መናገር እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን እርስዎ አራቱም እዚህ ሁለት ዓመት ኖራችኃል ማለት ነው ፡፡ ወደ ጌታ ባመጣችሁት በአንዲት ነፍስ ላይ 
እጃችሁን በመጫን በኢየሱስ ስም ማለት ችላችኃልን? ” ሊያደርጉት አልቻሉም ፡፡

እኔም “እናንተ ወጣት ሴቶች ፣ ስሜታችሁን መጉዳት አልፈልግም” አልኳቸዉ ፣ ነገር ግን እናቶቻችሁን እቃ ሲያጥቡ ለመርዳት እቤቶቻችሁ 
መሆንአለባችሁ ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካልተሞላችሁበቀር ምንም ስራ አይኖራችሁም በመንፈስ ቅዱስ ሀይል መገለጥ እውነተኛውን ወንጌል 
ካልሰበኩ በመስክ ላይ ምንምስራ አይኖራችሁም ። ኢየሱስ ይከተላችኃል ያለዉን ምልክቶች ካላያችሁምክንያቱ እናንተ እዉነተኛዉን ወንጌል 
ስላለሰበካችሁ ነዉ፡፡

አንድ ተጨማሪ እርምጃልሂድ እና ነገሮችበተልእኮው መስክ ላይ እንዴትሊሆኑ እንደሚችሉ ብቻላሳይዎት። እኔ በዚህመንገድ ሁሉ አልልም፣ 
ነገር ግንበጣም እፈራለሁ። በዚያውጉዞ ላይ እያለሁዱርባንን ከከንቲባው ጋርበዞርኩበት ጊዜ ነበርየአገሬው ተወላጅ በአንገቱላይ መለያ ምልክትያለው 
እና ጣኦት ተሸክሞ ሲሄድ ተመለከትኩ፡፡ ጓደኛዬ ያመለያ ስም ምንእንደ ሆነ ጠየቅኩትእናም የአገሬው ተወላጅክርስትናን የተቀበለ ጊዜ እርሱላይ 
መለያ እንዳደረጉለትነገረኝ። በእርግጥ ያ እኔን አስደነቀኝ እኔም እንዴት ሊሆንይችላል ብዬ ጠየኩ, አንድ ሰዉ እራሱን ክርስቲያን ብሎ እየጠራ 
ጣኦትተሸክሞ እንዴት ይሄዳል፡፡

ቋንቋውን መናገርእችላለሁ ፡፡ ተሻግረንእሱን እናነጋግረው ፡፡“

ስለዚህ ተሻገርን እናከንቲባው እንደ አስተርጓሚሆኖ አገልግሏል ፡፡ የአገሬው ተወላጅ ክርስቲያንመሆኑን ጠየቅሁት ፡፡ እርሱበእርግጥ 
ክርስቲያን መሆኑንአረጋገጠ ፡፡ ከዛጣኦቱን ለምንክርስቲያን ሆኖ እንደ ተሸከመጠየኩ ፡፡ አባቱሲሸከመዉ የነበረ ጣኦትነው ብሎ መለሰለት፡፡ አንድም 
ክርስቲያንጣኦታትን መሸከምእንደሌለበት በነገርኩት ጊዜይህ ጣኦትለአባቱ ከፍተኛ ትርጉምነበረዉ በማለት መለሰለት ፡፡ እንዴትእንደሆነ ለማወቅ 
ጓጉቼነበር እናም አንድቀን አባቱ ከአአንበሳጋር ፊት ለፊት አጋጥሞት በነበረ ጊዜ በጠንቋዩበተማረበት መንገድ እሳት አቀጣጥሎ ለጣኦቱ ነገረው ፡፡ 
አንበሳውም ትቶት ሔደ፡፡ እሳት የዱርእንስሳትን ሁሉ ስለሚያስፈራ አንበሳውየሔደዉ በእሳት ፈርቶመሆኑን ነገርኩት ፡፡ ምላሹን መቼምአልረሳውም 
፡፡ እሱም“ደህና ነው ፣ልክ እንደዚህ ነው፣ አሞያ (መንፈሱ) ቢወድቅ ፣ይህ ጣኦትአይሰበርም ” ፡፡

(“አንድ የአፍሪካታሪክ ዝርዝር ዘገባ”ነቢይ ወደ አፍሪካይጎበኛል “በሚለው መጽሐፍውስጥ ይገኛል) ፡፡)

ይህ የክርስትያኖችብዙ ኃይል ስላለውብቻ ነው ምክንያቱምቃሉ በዋነኛው የጴንጠቆስጤ/ የተከፈተው በር ስላልመጣላቸው፡፡

አሁን ወደ የፊላደልፊያ ዘመን ክፍት ተልእኮ በር እንመለስ ፡፡ ሊኖረው ይገባ የነበረዉ ይህ የተከፈተ ኃይል በር አልነበረዉም፡፡ በዚሁ ቁጥር 
ውስጥ ልብ ይበሉ ፡፡ እሱ “ትንሽ ጥንካሬ አለህ” ብሏል ፡፡ ልክ ነው. በዚያ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ሀይል ጠፍቷል። ቃሉ በደንብ ይሰበከ ነበር። 
ለደኅንነት ነፍሳትን ወደመዳን ማምጣት መቻል ትልቅ ጥበብ ነዉ ፡፡ ነገር ግን ከተበታተኑ ቡድኖች መካከል በስተቀር ለእራሱ ሲል የገዛ ክንዱን 
የገለጠለት ታላላቆቹን ሥራዎች ያሳየው የእግዚአብሔር ታላቅ ኃይል ጠፋ ፡፡ ሆኖም እግዚአብሔርን አመስግኑ ፣ በተሃድሶው ውስጥ በነበራቸው ላይ 
እየጨመረ ነበር እናም አድጓል ፡፡

ብዙ ጊዜ የወንጌል አባት ብለን የምንጠራው ሰው በዚህ ዘመን ነበር ፡፡ እንግሊዝ ውስጥ በሙልቶን ፣ የፓርቲው ባፕቲስት ቤተክርስትያን 
በበላይነት የሚረከበው ዊልያም ኬሪ “ለሐዋሪያቱ የተሰጠው ትእዛዝ ሁሉንም ብሔራት እንዲያስተምር የተሰጠው ትእዛዝ እስከ መጨረሻው 
መጨረሻ ድረስ ባሉት ሁሉም ሚኒስትሮች ላይ ግዴታ አልነበረም” የሚል ነበር ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀረበው የተስፋ ቃል እኩል መሆኑን በማየት 
ዓለምን ማየት ችያለሁ። “ የሚድኑ ሁሉ ይድናል እናም የሚስዮናዊነት ሥራ የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ይቃወማል ብለው በማመን በምርጫ ወደ 
መጨረሻው ትምህርት አስተምህሮ ከሄዱት ካልቪኒስቶች ጋር ተዋጋ። ግን አንድሪው ፉለር በስብከቱ እና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ሚስተር ኬሪን



10የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

አግዞታል ፡፡ በ 1792 ወንጌልን ለሁሉም ብሔራት እንዲሰራጭ የተቋቋመው ማኅበረሰብ እንዲህ ነበር ፡፡ ይህ ህንድ ነፍሳትን በማሸነፍ ረገድ 
እግዚአብሄር የተባረከችውን ካሪ ልኮ ነበር ፡፡ በ 1795 በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፓውንድ ከፍ እንዳደረግነው የምናውቀው የለንደን ሚስዮናውያን 
ማህበር በ 1795 አንድ ክርስትናን ተቋቁሞ ፣ እናም በእነዚያ ዓመታት በሺዎች የሚቆጠሩ ሚስዮኖችን የጌታን ምኞት እንዲያከናውን ልኳል። 
የእግዚአብሔር መንፈስ እየተንቀሳቀሰ ነበር እና ”ሌሎች በጎች“ ምናልባት የእነዚያ ቀናተኛ አማኞች የልብ ጩኸት ሊሆን ይችላል።

“እኔበፊትህ የተከፈተ በርአድርጌአለሁ” ፡፡ እነዚህንቃላት እንደገና ማየትእፈልጋለሁ ፡፡ በዚህጊዜ ምንም እንኳንከአስቂኝ ተልእኮዎቻቸው 
ባላጠፋቸውም፣ ወደ መጨረሻውዘመን ጥልቅ ሀሳብየሚያመጣ ሀሳብ አቀርባለሁ፡፡ ቀደም ብዬእንደገለጽኩት ይህ ዘመንወደ መጨረሻው 
ዘመንይቀጥላል ፡፡ ኢየሱስበዚህ ጊዜ ነበር፣ “በቶሎ እመጣለሁ”(ቁጥር 11) ፣ እናስለ መጨረሻው ዘመንእርሱ “ሥራውን ይጨርስእና ስለ ጻድቃንሲል 
ያሳጥረዋል”ሲል ተናግሯል። ምክንያቱምእግዚአብሔር በምድር ላይአጭር ሥራ ይሠራል፡፡ ሮሜ 9፡28። ይህየራዕይ 3: 8 ጥቅስ— “የተከፈተበር — 
አነስተኛ ጥንካሬ፣ ቃል ፣ስም” እንዴት እንደሆነ ልብ በል፡፡ ይህ የተከፈተበር ከሦስቱም ጋርየተያያዘ ነው ፡፡ አሁን በሩንምን ያመለክታል?

በዮሐንስ 10፡ 7 ውስጥእንዲህ ይላል ፡፡

“ ኢየሱስም ደግሞ አላቸው፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ እኔ የበጎች በር ነኝ። ፡፡”

ትክክል ነው ‹እኔ ነኝ› የበጎች በር ነው ፡፡ አሁን ይህ ዝምታ መግለጫ ብቻ አይደለም። በእውነቱ ይህ ነው ፡፡ በዮሐንስ 10 ውስጥ ኢየሱስ 
ይህንን ምሳሌ ሲሰጥ ፣ እራሱን እረኛ ብሎ ይጠራዋል ፡፡ ከዚያ እራሱን በር ብሎ ይጠራል ፡፡ እረኛው ለበጎቹም እንደዚህ ነው ፡፡ እርሱ በእርግጥ 
የእነሱ በር ነው ፡፡

ወደ ምስራቅ ስገባ በምሽት ጊዜ እረኛው በጎቹን በሙሉ አንድ ላይ እንደሚሰበስብ አየሁ ፡፡ ወደ መንጋው ውስጥ ያስገባቸዋል። ከዚያ 
ይቆጥራቸዋል ፡፡ ሁሉም መገኘታቸውን እርግጠኛ በነበረ ጊዜ እርሱ በፎቆች ክፍት በር ላይ ይተኛል እና በጥሬው የእፎይታ በር ይሆናል ፡፡ በእሱ 
ካልሆነ በስተቀር ማንም መግባት እና መውጣት አይችልም። እሱ በር ነበር ፡፡ በሚቀጥለው ቀን ከጓደኛዬ ጋር በአንድ ጀልባ እየተጓዝኩ ሳለሁ አንድ 
እረኛ መንጋውን ወደ ከተማው መምራት እንደጀመረ አስተዋልኩ ፡፡ በጎቹ ማለፍ እንዲችሉ ወዲያውኑ ሁሉም ትራፊክ ቆመ ፡፡ አሁን በምስራቅ 
በኩል የተነሱት ከተሞች እዚህ እንዳሉት አይደሉም ፡፡ ሸቀጣችንን ሁሉ በውስጣችን እናደርጋለን ፤ ነገር ግን እዚያ ለሚያልፉ መንገዶችን በእግረኛ 
መንገድ ላይ ካለው ሁሉም ምርት ጋር አንድ ትልቅ ገበሬ ገበያ ነው። ብዬ አሰብኩ: - “ወይኔ ፣ አመፅ የሚጀመርበት እዚህ ነው ፡፡ እነዚያ በጎች ያንን 
ምግብ በሙሉ እዚያ እስኪያዩ ድረስ ጠብቅ ፡፡ ” ሆኖም እረኛው ወደፊት ሲሄድ እነዚያ በጎች በትክክል በየደረጃው በትክክል ተከትለው ነበር ፡፡ 
እነዚያን ሁሉ መልካም ነገሮች ይመለከታሉ ፣ ግን በግ የሆነ ነገር አልነካውም ፡፡ እኔ ቋንቋቸውን ማወቅ ብችል ኖሮ ራሴን ትራፊክ አቁሜ ባየሁት 
ነገር ላይ ስብከት እሰብክ ነበር ፡፡

የታላቁ እረኛ በጎች ከሆንክ ልክ እነዛ በጎች እንዳደረጉት በእያንዳንዱ የእራሱን ፈለግ ውስጥ ትከተላለህ። ለአንዳንድ የቤተክርስቲያን ትልቅ 
አበባ ለመዞር ወይም የአንዳንድ ዲዲ ወይም ፒ.ዲ.ኤን ድምጽ ለመስማት አይፈትኑም ፡፡ ወይም ኤል.ኤል. ፣ ግን ከእረኛው ጋር ይቆያሉ ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ በጎቹ ድምፁን እንደሚያውቁ እና እሱንም ይከተሉታል ፣ የእንግዳ ድምፅ ግን በጎቹ ደንግጠዉእንዲሮጡ ያደርጋቸዋል ፡፡ እግዚአብሔር 
ይመስገን፡፡

ግንእዚያ ያየሁት እናየተማርኩት ያ ብቻአልነበረም ፡፡ አንድቀን ወንዶች በሜዳዎችውስጥ የተለያዩ እንስሳትንሲመገቡ ማየት ስጀምርማሰብ 
ጀመርኩ ፡፡ አንደኛው ቡድንአንዳንድ አሳማዎችን ፣ሌላ ፍየሎችን ፣ሌላ ግመሎችን ፣ሌላ አንዳንድ በቅሎዎችንወዘተ ይንከባከባል ፡፡ስለዚህ እዚያ 
የሚኖረውንጓደኛዬን እነዛ ሰዎችምን ብለው ጠሩት፡፡ “ኦህ ፣እነሱ እረኞች ናቸው”አለው ፡፡

ያንን መውሰድአልቻልኩም ፡፡ እኔእንዲህ አልኩ: - “ሁሉምእረኞች ናቸው ማለትአይደለም። እረኞች መንጋዎችን የሚጠብቅብቻ ፣ 
አይደሉምን? ”

“አይደለም ፣እንስሳትን የሚጠብቅ ሁሉእረኛ ነው” ብሎመለሰልኝ ፡፡

ደህና ፣ ያ አስገረመኝ ፡፡ በእነዚያ እረኞችና በጎቹን በሚጠብቁት እረኞች መካከል ልዩነት እንዳለ አስተዋልኩ ፡፡ ሌሎቹንም ሁሉ በሌሊት 
ይምጡ ግን የበጉ እረኛ እንስሶቹን በሜዳ ለቆ ወደ ቤት ሄደ ፡፡ እረኛው በጎቹን ይዞ ወደ መንጋው ውስጥ ካስገባቸው በኋላ ተኛ ከዚያም የበጎች በር 
ሆነዋል ፡፡ ኦህ እግዚአብሔር ይመስገን እረኛችን መቼም አይተወንም ወይም አይተወንም ፡፡ በሌሊት ሲመጣ የእሱ መንደር ውስጥ መሆን እፈልጋለሁ 
፡፡ በእሱ ጥበቃ ውስጥ መሆን እፈልጋለሁ፡፡

አሁን ፣ ኢየሱስ በር መሆኑን ማየት እንችላለን ፡፡ እሱ የበጎች በር ነው ፡፡ እና አሁን ስለ በር የሥራ በር ይናገራል። ይህ የእርሱ መገለጥ እንጂ 
ሌላ አይደለም ፡፡ እናም ያ ራዕይ ብርሃንን ለማብራት እና ስሙን ከፍ ለማድረግ ጥንካሬን ለእኛ ለማምጣት (ራዕይ) እየከፈተ ነው ፡፡ በሁለቱ 
የመጨረሻ ዘመናት መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ራእይ ከኛ በፊት ሲያብብ ነበር ፡፡ አዎን ፣ እርሱ እርሱ እግዚአብሔር መሆኑን አውቀናል 
፡፡ ሌላ እንዴት አዳኛችን ሊሆን ይችላል ? ግን እርሱ ብቸኛው አምላክ ፣ ወይም ብቸኛው አምላክ ፣ እሱ የአልፋ እና ኦሜጋ መሆኑን ፣ “ይህ ኢየሱስ 
የሁሉም ጌታ እና ክርስቶስ ነው ፣ እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፣ አባት ፣ ልጅ እና ቅዱስ ጌታ ፣ ሁሉም አንድ አካል - 
ከመጀመሪያውየቤተክርስቲያን ዘመን ጀምሮ የጠፋው አሁን ግን አሁን እያየነው ነው ፡፡ የማን እርሱ መገለጥ ተመልሷል ፡፡ አንድ አካል አንድን አካል 
ለማድረግ ስብዕና ስለሚያስፈልገው በእውነቱ ሦስት አካላት አንድ አካል ያላቸው ሦስት አካላት አምላክ አይደሉም ፡፡ አንድ ስብዕና ከሌለ አንድ ሰው 
ብቻ አለ ፡፡ ግን በሦስቱ አካላት የሚያምኑ ግን ሦስት መለኮታዊ አካላት አሏቸው እና የመጀመሪያውን ትእዛዝ በመጣሳቸው ጥፋተኛ ናቸው ፡፡

ግን የሙላተ መለኮት መገለጥ ተመልሷል ፡፡ አሁን እውነተኛው ቤተክርስቲያን እንደገና በኃይል መገንባት ትችላለች ፡፡ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ 
ጌታዋ ማን እንደ ሆነች ታውቃለች ፡፡ በጴንጠቆስጤ ዕለት እንዳደረጉትእንደገና በጌታ ስም እንጠመቃለን ፡፡

በስላሴ ስም ስለሚደረገዉ የዉሀ ጥምቀት ጋር በተያያዘእግዚአብሔር ያሳየኝን ህልም ልንገራችሁ፡፡ ይህራዕይ አልነበረም ፣ ግን ሕልም ነበር ፡፡ 
ታውቃላችሁ ፣ከቤተክርስቲያን ዘመንበረከቶች አንዱአንድ ሰውራእዮችን እንደሚቀበል ሁሉ በመንፈስ ቅዱስህልሞችን መቀበል መቻል ነዉ ፡፡ 
ቅዳሜ ጥዋት 3 ሰዓት ገደማ ነበር ፡፡ ዮሴፍን ውሃ ለመጠጣት ገና ተነስቼ ነበር ፡፡ ተመልሼ በፍጥነት ተኛሁ እናም ይህን ህልም አለምኩ ፡፡

አባቴ ነው ብዬ ያሰብኩትን አንድሰው አየሁ፡፡ እርሱታላቅ  ግዙፍሰው ነበር፡፡  እኔምእናቴ  ልትሆን  የነበረችውን  ሴት  አየሁ  ፤  እሷ  ግን  እንደ
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እርሱ አትመስልም ፡፡ ይህ ሰው ለሚስቱ በጣም ክፉ ነበር ፡፡ ሦስት ማዕዘኖች ያሉት አንድ ትልቅ ክበብ ነበረው ፡፡አንድ ምዝግብ ሲወስዱ እና 
መጨረሻ ላይ ሲያዋቅሩት እና መጥረቢያውን ሲመቱት ፣እንደ ሦስትዓይነት ከእሳት የተሰራ የእንጨት መሰንጠቂያ አንዴ ስትመቱበት ሶስት ቅርጽ ይዞ 
እንደሚወጣ አይነት ይመስላል፡፡ እሱ ይህንን ሶስት ማእዘኖች ባሉት ክበብወስዶ ይመታታል ፣ ይገርፋታል ፡፡እሷ እያለቀሰች እያለደረቱን መታ 
እያደረገ ይራመዳል እናፊቱ ላይበጣም ኩራተኛ እና ኩራት የተሞላበት ምስኪኗን ትንሽሴት በመምታቱ ታላቅ ኩራት ይሰማው ነበር፡፡ ለመነሳት 
በሞከረች ቁጥር ይመታታል ፡፡ እሱ የሚሠራውን አልወደውም ፣ ግን እሱን ማቆም ስላሰብኩ ፣ “ያንን ሰው መታገል አልችልም - እሱ በጣም ትልቅ 
ነው ፡፡ ከዚያ እርሱ አባቴ ነዉ ብዬ ያሰብኩት ሰዉ ነዉ፡፡ ነገርግን ውስጤአባቴ እርሱአለመሆኑን አውቅነበር እናምእንደዚህ ባለ መልኩ ሴትልጅን 
ለማሰቃየት ማንም ሰዉ መብት እንደሌለዉ አዉቃለሁ፡፡ ወደዚያ ሄጄ በሸንበቆ ያዝኩት እናዞር ዞርብዬ ”እሷን ለመምታት ምንም መብት የለህም 
፡፡“አልኩበዛዉ ቅጽበትም ጡንቻዎቼ እያደጉ ግዙፍ ሆንኩበት ፡፡ሰውየውም ሲያየኝ ፈራኝ፡፡ እናም እንዲህ አልኩት ” ከዚ በኃላ እሷን እነካታለሁ 
ብትል ከእኔ ጋርትጣላለህ አልኩት“ በዚ መሀል ህልሜ አበቃ፡፡

ከህልሙ በኋላ ወዲያውኑ ከእንቅልፌ ነቃሁ ፡፡ ያ እንግዳ ነገር ነበር ፡፡ ስለዚያች ሴት ለምን ሕልሜ እንዳየሁ ተገረምኩ ፣ ድንገት እዚያ 
እንደመጣ ፣ እና የእግዚአብሔር መገኘት ለእኔ ታወቀ እናም የሕልሙ ትርጓሜ ከእርሱ ዘንድ መጣ። (አሁን ሰዎች እናንተ ሕልሞቻችሁን በትክክል 
መተርጎም ብቻ ሳይሆን ፣ ብዙ ጊዜ ምን አይነት ህልምእንዳያችሁ ጭምር እንደምነግራችሁ ታዉቃላችሁ በዚህም ምክንያት እርግጠኛ ትሆናላችሁ ፡፡) 
ሴትየዋ ዛሬ የዓለምን ቤተክርስቲያን ትወክላለች ፡፡ እኔ የተወለድኩት በዚህ እርኩሰት ውስጥ ነው ፡፡ እሷ የእናቶች ተምሳሌት ዓይነት ናት (እሷ 
የጋለሞታዎች እናት ናት) ፡፡ ባለቤቷ የሚቆጣጠሯት ቤተ እምነቶች ናቸው ፡፡ ሦስቱ ኮርነር ብሎኮችየሦስቱ ሥላሴ የሐሰት የሥላሴ ጥምቀት ናቸው ፡፡ 
በእሷ መነሳት በጀመረች ቁጥር (ያ ማለት ጉባኤዎች እውነትን መቀበል ሲጀምሩ) በዚያ የሐሰት አስተምህሮ እንደገና ወደ ታች ያባርራቸዋል ፡፡ እርሱ 
በጣም ትልቅ ከመሆኔ የተነሳ እሱን መጀመሪያ እፈራው ነበር ፣ ነገር ግን በእሱ ላይ ስመጣ ታላቅና ኃይለኛ ጡንቻዎች አገኘሁ ፡፡ እነሱ የእምነት 
ጡንቻዎች ነበሩ ፡፡ የሕልሙ ትርጉም ፣ “እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ስለሆነ እና እንደዚህ ዓይነቱን ጥንካሬ ሊሰጠኝ የሚችል ከሆነ ፣ የዓለምን 
የሃይማኖት ኃይል በመቃወም ለእሷ እንድቆም እና እሷን መምታቱን እንዳስቆም” የሚል ነበር ፡፡

አሁን በሕልም ላይ ትምህርትን ለመገንባት እየሞከርኩ አይደለም ፡፡ እኔ ደግሞ በሕልም የቆምኩትን ማንኛውንም መሠረተ ትምህርት 
ለማስተካከል እየሞከርኩ አይደለም ፡፡ ከዘፍጥረት 1፡ 1 እስከ ራዕይ 22 ፡21 ድረስ የእግዚአብሄር አንድ አምላክነትን የሚያሳይ ነው ፡፡ ነገር ግን ህዝቡ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባልሆነ የሥላሴያዊ ቀኖና አስተምህሮት ታዉሮ ተለውጧል ፣ እናም ይህ ቀኖና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ስላለው “አንድ 
አካል ያለዉ አምላክን” ለማየት መሞከር የማይቻል ሆነ ፡፡ ሰዎች ሙላተ መለኮትን እውነተኛነት ማየት ካልቻሉ እና ይሄን እዉነትየሚቃወሙ ከሆነ 
የተቀረዉንም ሌላዉን እዉነት በፍጹም መመልከት አይችሉም ፡፡ ምክንያቱም መገለጡ ያለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተክርስቲያኑ ዉስጥ እና በሰባቱ 
ዘመናትዉስጥ ስለሚሰራዉ ስራ ነዉ፡፡ አገኛችሁት? አሁን እንደተረዳችሁት እርግጠኛ ነኝ፡፡

“ትንሽ ጥንካሬ አለህ ቃሌን ጠብቀሃል ስሜን አልካድህም ፡፡” አሁን ጥንካሬው እንዴት እንደተመለሰ አስቀድመን ጠቅሰናል ፡፡ የጥያቄው ኃይል 
እየቀነሰ ሄደ። ሰዎች ቤታቸውን ትተው የአምልኮ ነፃነትን ይጠይቁ ነበር። የስልጣን ተዋረዱ ቀንበር ተሰበረ። መንግስታት አንዱን አንዳቸው ከሌላው 
ጋር እንዳያሸንፉ ማድረጉ ብልህነት ሆኖ አግኝተውታል ፡፡ በእርግጥ ፣ ትርጉም ያለው ነገር ግን ደካማ አመራር ያላቸው ሰዎች የሃይማኖታዊ 
መብታቸውን ለማስጠበቅ ጦርነት ለማካሄድ ፈቃደኞች ነበሩ ፡፡ ምናልባት በዚህ ዘመን ታላቁ የሃይማኖትጥንካሬ ማሳያ እውነታው ፣ ምንም እንኳን 
ፈረንሳይ በአብዮት ውስጥ ቢወድቅም ፣ ታላቁ የዌስሊያን መነቃቃት አብዮቱን ከታላቋ ብሪታንያ በማራቅ ለብዙ ክብር ዓመታት በእግዚአብሄር 
መሳሪያ እንድትሆን አድኗታል ፡፡

የቃሉ ስብከት በጭራሽ ታላቅ አልነበረም። ሰይጣን የነጻአስተሳሰብን ሲያነሳ ፣ የኮሙኒዝም አመጣጥ ሲነሳ ፣ የበጎ አድራጎት ምሁራን ርኩሰትን 
ዕቃቸውን ሲያሰራጩ ፣ እግዚአብሔር ኃያል የእምነት ተዋጊዎችን አስነስቷል ፣ እናም የክርስትና ሥነ ጽሑፍ እና ማስተማር ታላላቅ ሥራዎች ከዚህ 
ዘመን የመጡ ናቸው ፡፡ መቼም ሰባኪዎቹ እና አስተማሪዎችዎ አልተዛመዱም እናም መቼም አይሆኑም ፡፡ ስፐርጂኦንስ, ፓርከር, ኤምሲ ክሌረን, 
ኤድዋርደስ, ቡንያን, ሙለርብሪንአርድስ, ባርነስ, ጳጳሳት, ሁሉም ከዚህ ዘመን ጀምሮ መጣ. ቃሉን ሰበኩ ፣ አስተማሩ እንዲሁም ጻፉ ፡፡ ስሙን 
አከበሩ ፡፡

የሐሰተኛ አይሁዶች ፍርድ

ራዕይ 3: 9

እነሆ፥ አይሁድሳይሆኑ፦ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ እነሆ፥ መጥተው 
በእግሮችህ ፊትይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ።

አሁን የሐሰት አይሁዳዊ ወይም የሐሰት አማኞች ችግር በሁለተኛው ዘመን ውስጥ እንደነበረ ወዲያውኑ ልብ ማለት እንችላለን ፡፡ እነዚህ 
ራሳቸውን በሐሰት አይሁዳውያን ነን ይሉ የነበሩ ከመጀመሪያው ፍሰቱ በኋላ ወዲያውኑ ብቅ አሉ እናም አሁን ከተሃድሶ በኋላ በሁለተኛው ዘመን 
እንደገና ብቅ ይላሉ ፡፡ ይህ ድንገተኛ ነገር አይደለም ፡፡ በእርግጥ ይህ ድንገተኛ አይደለም ፡፡ ይህ የሰይጣን መርህ ነው ፡፡ ያ መርህ ኦርጅናሌን 
ማደራጀት እና የይገባኛል ጥያቄን ስለሆነም ልዩ መብቶችና መብቶች የማግኘት መብት ነው ፡፡ ላሳይዎት ፡፡ ወደ ሰሜናዊያን ዘመን ተመለሱ እነዚህ 
ሰዎች ዋሽተዋል እና በእውነቱ እነሱ አይሁዶች ነበሩ (ወይም አማኞች) ነበሩ ፡፡ እነሱ የሰይጣን ምኩራብ ነበሩ ፡፡ እነሱ የሰዎች የተደራጁ የሰዎች 
ነበሩ ፣ ምክንያቱም በአገልግሎት ዘመን የወንዶች ጅማሬ በአገልጋዮቹወንድሞቻቸው ላይአመራር ሲሰጣቸው ተመልክተናል ፡፡ (ጳጳሳትበወረዳዎች ፣ 
ከሽማግሌዎችበላይ የተቋቋሙ) ፡፡ በሚቀጥለው ጊዜያየነው በሦስተኛው ዘመንበእርግጠኝነት “የሰይጣን መቀመጫ”የሚባል ቦታ ነበር፡፡ ያ 
ዘመንቤተክርስቲያን እና መንግስታዊጋብቻን ሰጠን ፡፡ ከእሷ በስተጀርባባለው የመንግሥት ኃይልቤተ-ክርስቲያን በጥሬውበሥጋዊ ኃይል 
ሊዳሰስየሚችል ነበር ፡፡

ነገር ግን በመንግሥቱ ኃይል እና ተሃድሶው ቢሆንም እግዚአብሔር ያንን መያዣ ሰበረ ፡፡ ግን ምን ሆነ? የሉተራኖች የተደራጁ እና ከስቴቱ ጋር 
የተቆራኙ እና እንደገና በዚህ የስድስተኛው ዘመን የሰይጣን ምኩራብ ሲገለጥ እናየዋለን ፡፡ በእርግጥ ይህ የምኩራብ ቡድን የሰይጣን ናቸው አይሉም 
፡፡ በፍጹም ፡፡ እነሱ የእግዚአብሔር ናቸው ይላሉ ፡፡ ግን ይዋሻሉ ፡፡ አንድ እውነተኛ አይሁዳዊ (ያ ይሉ ነበር ይሉኛል) ውስጣዊው አይሁዳዊ ነው ፣ 
በመንፈስ ነው ፡፡ እንግዲያው ሐሰተኛ አይሁዶች ከሆኑ እንደ ይሁዳ 19 እንደሚለው “መንፈስ የሌለው” ማለት ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ልጆች 
ከመንፈስ የተወለዱ ናቸው ፡፡ እነዚህ መንፈስ የላቸውም እናም ስለሆነም የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ምንም ያህል አጥብቀው ቢቃወሙም እና 
ምን ያህል ለመሆኑ ለመሞከር የሄዱበት የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ፡፡ እነሱ ሙታኖች ናቸው ፡፡ እነሱ የድርጅት ልጆች ናቸው ፣ እናም 
እውነተኛ ፍሬዎች ይጎድላቸዋል ፡፡ በእራሳቸው የሃይማኖት መግለጫዎች ፣ ቀኖናዎች እና ትምህርቶች ላይ ተገንብተዋል እና እውነትም በእነሱ ቃል



12የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ውስጥ አይደለም ምክንያቱም የራሳቸውን ምክር ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ወስደዋል ፡፡

ከሁለትየተለያዩ መንፈሶች ስለመጡትሁለቱን ወይኖች ሁሉለማስተማር የሞከርኩትን ላሳይዎት፡፡ በዚህን ጊዜየኢየሱስንና የይሁዳን 
ምሳሌእንውሰድ ፡፡ ኢየሱስየእግዚአብሔር ልጅ ነበር፡፡ ይሁዳ የጥፋትልጅ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር ወደኢየሱስ ገባ ፡፡ ሰይጣን ወደይሁዳ ገባ ፡፡

ኢየሱስ ሙሉመንፈስ ቅዱስ አገልግሎትነበረው

የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልምየቀባውእንዴትነው?መልካምበሠራውበዲያቢሎስላይየተጨቆኑትንሁሉፈወሰ። 
እግዚአብሔር ከእርሱ ጋርነበረና።

ሐዋ 10፡38፡፡ ይላል

“እርሱ (ይሁዳ) ከእኛጋርተቆጠረ፣እናምየዚህንአገልግሎትክፍልአግኝቷል፣”

ሐዋ 1፡17፡፡ ማቴዎስ 10: 1,

“ አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ፥ እንዲያወጡአቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ 
እንዲፈውሱሥልጣን ሰጣቸው። ”

በይሁዳየነበረው መንፈስ በኢየሱስአገልግሎት ውስጥ ገባ፡፡ ከዚያም ሁለቱምወደ መስቀሉ መጡ፡፡ ኢየሱስ በመስቀልላይ ተሰቀለ 
በደስታነፍሱን ለኃጢአተኞች በመስጠትነፍሱን ለእግዚአብሔር ሰጠ፡፡ መንፈሱ ወደእግዚአብሔር ሄዶ በጴንጠቆስጤቤተክርስቲያን ወደ 
ቤተክርስቲያንተጣለ ፡፡ ይሁዳእራሱን ተንጠልጥሎ መንፈሱወደ ሰይጣን ተመለሰ፣ ከበዓለ ሃምሳበኋላ ግን በይሁዳየነበረው ይኸው 
መንፈስከእውነተኛው ወይኑ ጋርወደ ሚበቅለው የሐሰትወይን ተመልሷል ፡፡ ነገር ግንያስተውሉ የይሁዳ መንፈስእስከ ጴንጤቆስጤ ድረስከቶ 
አልገባም ፡፡ መንፈስ ቅዱስንለመቀበል በጭራሽ አልወጣም፡፡ አልቻለም ፡፡ ግን ያየይሁዳ መንፈስ ምንፈልጓል? ለወርቅ ከረጢትሄደ ፡፡ 
ገንዘብንእንዴት እንደወደደ ፡፡ አሁንም ገንዘብንይወዳል። በኢየሱስ ስምታላላቅ ነገሮችን እያከናወነእና ታላቅ ስብሰባዎችንሲያደርግ ፣ አሁንምየበለጠ 
ገንዘብ እናህንፃዎች ፣ እናትምህርት እና ሁሉምነገር በቁሳዊ ጽንሰ-ሀሳብ ይሰራል። በእነሱ ላይያለውን መንፈስ ብቻተመልክታችሁ ብቻ 
እንዳይታለሉ። ይሁዳ ከአስራሁለቱ እንደ አንዱሄዶ ተዓምራትን አደረገ፡፡ ግን እርሱ የእግዚአብሔርመንፈስ አልነበረውም ፡፡ አገልግሎትነበረው ፡፡ 
እውነተኛዘር ስላልነበረ ወደጴንጤቆስጤ ከቶ አያውቅም፡፡ እርሱ እውነተኛየእግዚአብሔር ልጅ አልነበረም፡፡ እና አሁንበሰይጣን ምኩራብ 
ውስጥእንደዚያ ነው ፡፡ እንዳይታለሉ። በጣምከተመረጡት ከሆናችሁ አትታለሉም። እንዳትታለሉኢየሱስ ተናግሯል ፡፡አዎን ፣ እነዚህ ሰዎች 
ክርስቲያን እንደሆኑ ይናገራሉ ግን አይደሉም ፡፡

“እኔ በእግሮችህ ፊት መጥተዉ እንዲሰግዱ አንተንም እንደወደድሁ ያዉቁ ዘንድ አደርጋለሁ።”

ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6: 2,

“ቅዱሳን በዓለም ላይ እንደሚፈርዱ አታውቁም?”

አሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች የሚፈርድባቸው አሥራ ሁለት ዙፋን ላይ አሥራ ሁለት ሐዋርያት ብቻ ሳይሆኑ ቅዱሳን ደግሞ በዓለም ላይ 
ይፈርዳሉ ፡፡ በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ልጆች ነን የሚሉ እና እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው የሚናገሩበት ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ እና የልጁ 
ፍቅር ማን እንደሆነ በትክክል ማወቅ የሚችሉት በዚህ ጊዜ ነው ፡፡ አዎን ፣ ይህ ቀን የሚገለጥበት ቀን ይመጣል ፡፡ እነዚህ አሁን ዓለምን በተወሰነ 
ደረጃ የሚገዙትና በመጨረሻው ዘመን ዓለምን ለሚገዛበት አውሬ ምስል የሚሠሩት እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ በዓለም ላይ ለመፍረድ ከቅዱሳን ጋር 
ሲመጣ አንድ ቀን ይዋረዳሉ ፡፡ የመጀመሪያውን ትንሣኤ ያመለጡ ሁሉ “በዳኛው” እና በሙሽራይቱ ፊት በሚቆሙበት ጊዜ በማቴዎስ 25 ላይ 
ያየነው ነው ፡፡

ሥነ-ልቦና እናተስፋው

ራእይ 3: 10,

“ የትዕግሥቴን ቃል ስለ ጠበቅህ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትንይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው 
ሰዓት እጠብቅሃለሁ።”

“በትዕግሥቱቃል” ምን ማለትነው? ዕብ 6፡13-15፡፡

እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ፦ በእውነት እየባረክሁ እባርክሃለሁ እያበዛሁም አበዛሃለሁ ብሎ፥ ከእርሱ በሚበልጥ 
በማንም ሊምል ስላልቻለ፥ በራሱ ማለ፤

እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ።“

መንፈስ ቅዱስስለ ተሰጠን ስለእግዚአብሔር ቃል እየተናገረነው ፡፡ ቃልእስኪፈፀም መጠበቁ በአብርሃምእንዳደረገው ትዕግስት ይጠይቃል፡፡ 
የማይታየውን እንደሚያየውአድርጎ ጸንቷል። እርሱታጋሽ ነበር እናምበመጨረሻም ቃሉ በመጨረሻተፈጸመ ፡፡ እግዚአብሔርህዝቡን ትዕግስት 
የሚያስተምረውበዚህ መንገድ ነው፡፡ ለምንድነው ፣በፀለይሽው ቅጽበታዊ ጊዜውስጥ ቃሉን በአካላዊመግለጫዎች ቃሉን ካሟላ፣ ትዕግሥትን 
በጭራሽአትማሩም ፣ ግንለሕይወት የበለጠ ትዕግስትትሆናላችሁ ፡፡ ይህንንእውነት ይበልጥ በተሟላሁኔታ ልንገርዎ።ዕብ 11: 17,

አብርሃምበተፈተነበት ጊዜ ይስሐቅን በእምነት አቀረበ፥ የተስፋን ቃል (የእግዛብሔርን ቃል) የተቀበለው፦ በይስሐቅ ዘር 
ይጠራልሃልየተባለለት እርሱም አንድ ልጁን አቀረበ

እዚህ  አለ-አብርሃም  የተስፋቃልን  ከተቀበለ  በኋላለዳግመኛ  ተፈተነ  ፡፡  ብዙ  ፈተናዎችሊፈተን  እንደማይችል  ብዙዎችመልካም  በሆኑት



13የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

የእግዚአብሔርተስፋዎች ላይ በኢየሱስስም ስንጸልይ። ግንእዚህ ላይ እንደሚናገረውአብርሃም ተስፋውን ከተቀበለበኋላ ተፈተነ ፡፡

የመዝሙራዊው ጸሐፊዮሴፍን በተናገረው መሠረትይህ ትክክል ነው፣ 105: 19,

“ቃሉ እስኪመጣለት ድረስ፥ የእግዚአብሔር ቃል ፈተነዉ።”

እግዚአብሔር እጅግበጣም ታላላቅ እናውድ ተስፋዎችን ሰጠን፡፡ እነሱን ለመፈፀም ቃል ገብቷል ፡፡ እርሱ ያደርጋል. ግን ከጸለይንበትጊዜ 
አንስቶ መልስእስክናገኝበት ጊዜ ድረስበነፍሳችን ብቻ ትዕግስትለማግኘት በነፍሳችን ውስጥትዕግስትን ለመቀበል መማርአለብን ፡፡ የዚህስድስተኛ 
ዘመን ሰዎች ትዕግስትን እንደምናውቅ እግዚአብሔር ይህንንትምህርት እንድንማር ይርዳን፡፡ የእነዚህን ታላላቅክርስቲያኖች የሕይወት ታሪክእናነባለን 
፡፡ እነሱበጣም ታጋሽ እናጸጥተኞች ስለነበሩ በህይወታቸውእና በእኛ መካከልንፅፅር እናያለን ፣እናም ዛሬ ሁላችንምከልክ በላይ ትዕግስትየለሽ 
እናችኩሎች ነን ፡፡

ቀጠለላቸው እንዲህም አላቸው ፣ “ቃሌን ስለ ተቀበልክ እና ስለኖርኸው ፣ እናም በትዕግሥት ስለያዝህ ፣ በምድር ላይ የሚኖሩትን ለመሞከር 
በዓለም ላይ ከሚመጣው ከፈተና ሰዓት እጠብቅሃለሁ ፡፡” አሁን የሁለቱ ዘመናት መደራረብ እናያለን ፡፡ ይህ የተስፋ ቃል በታላቁ መከራ መጨረሻ 
ከሚደመጠውከአሕዛብ ዘመን ጋር ይዛመዳል።

በምድርየሚኖሩትንለመፈተንበዓለም ሁሉ ከሚመጣከፈተናሰዓት እጠብቅሃለሁ ፡፡ ይህጥቅስ እውነተኛው ቤተክርስቲያንወደ መከራ 
ውስጥእንደምትገባ የሚያገለግል መግለጫአይደለም ፡፡ እሱማለት ቢሆን ኖሮእንዲህ ይል ነበር። እሱ ግን “ከፈተና ሰዓትእጠብቅሃለሁ”አለው፡፡ ይህ 
ፈተናልክ በኤደን ውስጥካለው ፈተና ጋርይመሳሰላል ፡፡ የአምላክእንዳዘዘው ቃል ቀጥተኛተቃውሞ ውስጥ በተካሄደውበጣም በመጋበዝ ሃሳብይሆናል, 
እና ገናሰብዓዊ አመለካከት አንጻርይሆናል በጣም ዓይንንምእና ለዓለም ማሞኘትእንደ ሕይወት-በመስጠት,በጣም ትክክል.

የተመረጡት ብቻአይታለሉም። ፈተናው እንደሚከተለውይመጣል ፡፡ በእንደዚህዓይነት ቆንጆ እናየተባረረ መርህ ላይየተጀመረው የክርስትና 
እንቅስቃሴ(ሁላችንም አንድ መሆንእንድንችል የክርስቶስን ጸሎትመፈጸም) በፖለቲካ በጣምጠንካራ ከመሆኑ የተነሳሁሉም ከእሷ ጋርበቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪእንዲሳተፉ በመንግስት ላይጫና ታደርጋለች ፡፡በዚህ ምክር ቤትበቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪየበላይነት ካልተገዛ በቀርማንም ሰው 
እንደእውነተኛ ቤተክርስቲያናት እውቅናእንዳይሰጥ በሕግ የተደነገጉመርሆዎች ፡፡ ከህዝቡጋር ሁሉንም ንብረትእና መንፈሳዊ መብቶችእስኪያጡ 
ድረስ ትናንሽቡድኖች ቻርተር ፣መብቶችን ፣ ወዘተያጣሉ።

ለምሳሌ ፣የአከባቢው የሚኒስትሮች ማህበርበብዙዎች ካልሆነ በስተቀርብዙዎች ለሃይማኖታዊ አገልግሎቶችሕንፃ መከራየት አይችሉም፡፡ 
በጦር ኃይሎችአገልግሎት ፣ በሆስፒታሎች፣ ወዘተ ውስጥቄሶች ለመሆን ፣አሁን ለሦስቱ የሥላሴአካላት ተቀባይነት እንዳላቸውመታወቅ አለበት ፡፡ 
ይህ ግፊትእየጨመረ ሲሄድ ፣እናም ከባድ ይሆናል፣ መቃወም ከባድይሆናል ፣ ምክንያቱምመቃወም መብትን ማጣትነው ፡፡ ብዙዎች በሕዝብ ፊት 
እግዚአብሔርንከማገልገል ይልቅ እግዚአብሔርን በዚህ ድርጅት ውስጥ በይፋ ማገልገል የተሻለ እንደሆነ ስለሚሰማቸው ብዙዎች በዚህ ለመሄድ 
ይፈተናሉ ፡፡ ግንተሳስተዋል ፡፡ ይሖዋንቢጠሩትም የዲያቢሎስን ውሸት ማመንሰይጣንን ማገልገል ነው፡፡ የተመረጡት ግን አይታለሉም።

በተጨማሪም ፣ የተመረጡት የተጠበቁ መሆን ብቻ ሳይሆን ፣ ይህ እርምጃ የአዉሬዉ ምስሎ“ሆኖ በሚሆንበት ጊዜ ፣ ቅዱሳን በንጥቀትይሄዳሉ 
፡፡ በኤፌሶንም ህብረት የጀመረው ይህ ትንሽ ደስ የሚል እና አስደሳች እንቅስቃሴ መላውን ዓለም የሚያረክሰው እና የሚያታልል የሰይጣን ጭራቅ 
ይሆናል ፡፡ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት የምናመልክበትን የወደዱትን ከእነርሱ ግዢ መብት አሻፈረኝ የሚሉትን በመሸጥ, የዓለም ሥርዓት በሙሉ ሀብት 
ለመቆጣጠር እንዲሁም ይገድላቸዋል በውስጡ ሃይማኖታዊ ወጥመድ መላውን ምድር በማስገደድ, ያደርጋል የሮማ ካቶሊክ እና ፕሮቴስታንት 
መካከል መተዳደር ይህ ጋለሞታ ይፈጸማል ምክንያቱም የጋለሞታይቱ ሴት ልጆች ሁሉም ወደ እርሷ ተመልሰዋልና። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሮም 
ሁሉንም የወርቅ አቅርቦቶች ማለት ይቻላል አግኝቷል። አይሁዶች እስራት እና ሁሉም ወረቀት አላቸው። በትክክለኛው ጊዜ ጋለሞታይቱ በሁሉም 
ወረቀቱ ውስጥ በመደወል የወርቅ ገንዘብ በመጠየቅ የአሁኑን ገንዘብ ስርዓት ያጠፋል ፡፡ ያለ ወርቅ ፣ ስርዓቱ ይወድቃል። አይሁዶች ወጥመድ 
ገብተው ህብረት ውስጥ ይወርዳሉ ፣ ጋለሞታይቷ ቤተክርስቲያን መላዋን ዓለም ትይዛለች ፡፡

የእርሱ ለሆኑት የተሰጠ ተስፋቃል

ራዕይ 3:11-12,

እነሆ፥ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ።

ድል የነሣው በአምላኬ መቅደስ ዓምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፥ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና 
የአምላኬን ከተማ ስም፥ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን፥ አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ 
እጽፋለሁ።“

እርሱበፍጥነት ይመጣል በሚለውሀሳብ ላይ አስተያየትመስጠት አያስፈልገንም ፡፡ እርሱ እርሱበመጨረሻው ቀን ማብቂያላይ ስለሆነ 
እናውቃለን፣ አይደል? እሱግን በመቀጠል “ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህያዝ።” አለው፡፡

ኢየሱስ የመጣው በታላቅ ችግር ጊዜ ውስጥ ነው ፡፡ በእርሱም መምጣት ትንሣኤ አለ ፡፡ ብዙዎች ከአፈር ወጥተው በሕይወት ከሚኖሩት ጋር 
ግን መመለሱን በመጠባበቅ ላይ ናቸው ፡፡ እናም እነዚህ ዘውዶች ይሰጣቸዋል። ለምን? የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ፡፡ ከእርሱ ጋር ነገሥታት 
ናቸው ፡፡ እነሱ ከእርሱ ጋር እየገዙ ናቸው ፡፡ ዘውዱ የሚያመለክተው ማለትም ከታላቁ ንጉሥ ከራሱ ጋር መግዛትና መግዛት ነው ፡፡ እውነተኛው 
ፈራጅ እግዚአብሔርን እንደሚባርካቸው በትህትና ለታገሱ ሁሉ እዚህ ምድር ላይ ከእርሱ ጋር ለሚሰቃዩት ሁሉ ተስፋ ነው ፡፡ ለእርሱ የሰጡት እና 
ለእርሱ የተሰጡ ሁሉ በዙፋኑ ላይ ይቀመጣሉ እናም በክብራማው መንግሥት ይካፈላሉ ፡፡

ኦህ ፣ በዚህ ጊዜ ለሁላችን የሚሆን ቃል አለን ፡፡ አጥብቆ ይይዛል - ጽናት። ተስፋ አትቁረጥ። የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሁሉ ልበሱ - እርሱ 
የሰጠንን መሳሪያ ሁሉ ይጠቀሙ - በተቻለን መጠን ስጦታን ይጠቀሙ እና በደስታ እንጠብቃለን ፣ ምክንያቱም የንጉሶችና የጌቶች ጌታ በሚሾመው 
ዙፋን እንወርሳለን ፡፡

አሁንአክሊሎችን መስጠት ብቻአይደለም ፣ ነገርግን እርሱ በሙሽራይቱውስጥ በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ ዓምዶች እንደሚሠሩተናግሯል ፡፡
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ግንየእግዚአብሔር ቤተ መቅደስምንድነው? ኢየሱስ ስለሰውነቱ ቤተመቅደስ ተናግሯል፡፡ የእግዚአብሔር መቅደስነበር ፡፡ አሁንግን የእርሱ 
አካልከሆንን እውነተኛው ቤተክርስቲያንበውስጣችን ባለው መንፈስቅዱስ የእግዚአብሔር ቤተመቅደስ ናት ፡፡ አሁን እሱ ድል ነሺዎችን መቅደስ 
ዓምድለማድረግ ይሄዳል ነገርግን ምሰሶ ምንድነው? የህንጻዉን ሙሉ በሙሉ የሚይዝ ነው። ድልነሺዎችንከ ሐዋርያቱ እና ከነብያቱ ጋር ያስቀምጠ 
እግዚአብሔርይባረክ, ይህም በኤፌሶን2 ላይ እንዲህ ይላል:19-22,እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች 
ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም።

በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል፥ የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፤

በእርሱም ሕንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል፤

በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሠራላችሁ።

፡፡አዎን, ይህጥቅስ 22 እኛ ነንይላል ትሠራላችሁ ከእነርሱጋር አብረው. ሁሉምነገር በበሩ (ኢየሱስ)በኩል አልፏልእናም የዚያ አካልወይም 
ቤተመቅደስ አንድአካል ነው። እግዚአብሔርአንድን ሰው በቤተመቅደስ ውስጥ እንደምሰሶ አድርጎ ሲያደርግእና ከዚያ የመሠረትቡድን አካል 
ሲያደርገውምን ያደርጋል? እሱየቃሉንና የእሱን መገለጥእየሰጠ ነው ፣ምክንያቱም እሱ ልክሐዋርያት እና ነብያትእንደነበሩ። ማቴ 16 ፡17፡፡ እዚያ 
ቃልውስጥ ነው ያለው፡፡ እዚያ ቆሞነበር። እሱን ሊያወጣውየሚችል የለም ፡፡

“ ያሸንፋል ” የሚለውን ቃል አሰላስሉ ። ዮሐንስ ጥያቄ ይጠይቃል “እሱ ማን ነው ድል የነሣው ?” መልሱም ተመልሶ መጣ ፣ “ኢየሱስ 
ክርስቶስ መሆኑን የሚያምን።” እርሱ አሸናፊዉ ማለት 'ሀ' በኢየሱስ ውስጥ እና 'ሀ' በክርስቶስ የሚያምን ሰው ነው, አላለም ነገር ግን ኢየሱስ አንድ 
አካል የሆነዉ ክርስቶስ መሆኑን ያመነ፡- ሁለት አይደለም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠመቀ እርሱ ነው ፡፡

እግዚአብሔር እዚህስለ ሙሽራይቱ እየተናገረነው ፡፡ የእሷንሌላ ስዕል ማየትይፈልጋሉ?

በዮሐንስ 7 ፥4-17 ፣

የታተሙትንም ቍጥር ሰማሁ፤ ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት መቶ አርባ አራት ሺህ ነበሩ።

ከይሁዳ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ፥ ከሮቤል ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከጋድ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥

ከአሴር ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከንፍታሌም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥

ከምናሴ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከስምዖን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከሌዊ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከይሳኮር ነገድ አሥራ 
ሁለት ሺህ፥

ከዛብሎን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከዮሴፍ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከብንያም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ።

ከዚህ በኋላ አየሁ፥ እነሆም፥ አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ 
ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤

በታላቅም ድምፅ እየጮሁ፦ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ።

መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዙሪያ ቆመው ነበር፤ በዙፋኑም ፊት በግምባራቸው ተደፉ፥ 
ለእግዚአብሔርም እየሰገዱ፦

አሜን፥ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን፤ 
አሜን አሉ።

ከሽማግሌዎቹም አንዱ ተመልሶ፦ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ? አለኝ።

እኔም፦ ጌታ ሆይ፥ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም፦ እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፥ ልብሳቸውንም አጥበው 
በበጉ ደም አነጹ።

ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፥ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል፥ በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ 
ያድርባቸዋል።

ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፥ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም፥ ፀሐይም ትኵሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም፤

በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ እረኛቸው ይሆናልና፥ ወደ ሕይወትም ውኃ ምንጭ ይመራቸዋልና፤ እግዚአብሔርም እንባዎችን 
ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል።

ኢየሱስ መጥቷል ፡፡ የ 144, 000 ሰዎችን አተመ ፡፡ ከእያንዳንዱ ነገድ 12,000 ሰዎችን ወሰደ። ግን ከቁጥር 9 እስከ 18 ውስጥ እንደሚታየው 
የዚህ 144,000 አባላት የሌሉ ሌላ ቡድን አለ ፡፡ እነሱ ማን ናቸው? እነዚህ ከአሕዛብ መካከል የተወሰዱት ሙሽራይቱ ውስጥ ናቸው ፡፡ እነሱ በቀንና 
በሌሊት በዙፋኑ ፊት ናቸው ፡፡ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያገለግሉታል ፡፡ እነሱ የጌታ ልዩ እንክብካቤ ናቸው ፡፡ እነሱ ሙሽራይቱ ናቸው ፡፡

ሙሽራይቱ ሙሽራዉ ወዳለበት ሁሉ ትሄዳለች። እሱ በጭራሽ አይተዋትም ፡፡ ከእሷ ጎን በጭራሽ አትጠፋም ፡፡ ዙፋኑን ከእርሱ ጋር ትጋራለች 
፡፡ በክብሩና በክብር ትጎናጸፋለች ፡፡

እኔምየአምላኬን ስም የአምላኬምከተማ ስም እጽፋለሁ።  የእግዚአብሔር ስምማን  ነው?  ደህና፣  እርሱ  ከእኛጋር  ነው ወይምኢማኑኤል ነው
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ስብከት በ

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

15የፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን ዘመን

፣ግን ያ የእርሱስም አይደለም ፡፡ “አንተ ትሆናለህ ስሙንም ኢየሱስትዪዋለሽ.” ኢየሱስ “በአባቴስም መጥቻለሁ አልተቀበላችሁኝም”ሲል ተናግሯል ፡፡ 
ስለዚህ እርሱየእግዚአብሔር ስም ኢየሱስነው ፣ እርሱምየመጣው ይህ ስምነው ፡፡ እርሱምጌታ ኢየሱስ ክርስቶስነው ፡፡ አንዲትንሴት ስታገባ 
አንዲትሴት ምን ስምአወጣች? ስሟን ይወስዳል፡፡ ወደ ሙሽራዋ ስትወሰድ ለሙሽሪት የሚሰጠዉ ስም የሙሽራዉ ስምይሆናል ፡፡

ራዕይ 21፡1-4 ፡፡

አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድርንም አየሁ፥ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና፥ ባሕርም ወደ ፊት የለም።

ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፥ ለባልዋ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ፥ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ 
ስትወርድ አየሁ።

ታላቅም ድምፅ ከሰማይ፦ እነሆ፥ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከእነርሱም ጋር ያድራል፥ እነርሱም ሕዝቡ 
ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል፤

እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል፥ ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፥ ኀዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ 
ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፥ የቀደመው ሥርዓት አልፎአልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ።

እንዴት ድንቅ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር አስደናቂ ተስፋዎች ሁሉ ተፈጽመዋል ፡፡ ሁሉም ያበቃል። ለውጡ ይጠናቀቃል። በጉ እና ሙሽራይቱ 
በእግዚአብሔር ፍጹምነት ሁሉ ለዘላለም ይኖራሉ ፡፡ ይግለጹት? ማን ይህን ማድረግ ይችላል? ማንም. አስብበት? ስለ ሕልሙ? ቃሉ ስለ እሱ ምን 
እንደሚል ያንብቡ? አዎን እኛ ያንን ሁሉ ማድረግ እንችላለን ፣ ሆኖም ግን የመጀመሪያውን ትንሳኤ እውን እንዲሆን እስከሚችል ድረስ የተወሰነውን 
የተወሰነ ክፍል ማወቅ እንችላለን ፡፡

“እኔ አዲሱን ስሜን በእሱ ላይ እጽፋለሁ። ”

የእኔ አዲስ ስም። ሁሉም አዲስ በሚሆንበት ጊዜ አዲስ ስም ይወስዳል ፣ ያ ስም ደግሞ የሙሽራይቱ ስምም ይሆናል። ይህ ስም ማን እንደሆነ 
ለማሰብ አይሞክርም። እሱ ለማንም ሊደፍረው የሚደፍር የመንፈስ መገለጥ መሆን አለበት። ግን ያንን መገለጥ ሊያወጣለት ወደፈለገበት ቀን ያንን 
መገለጥ ይተዋዋል ፡፡ እኛ ከምንገምተው በላይ እጅግ አስደሳች እንደሚሆን ማወቅ መልካም ነው ፡፡

የዘመኑ የመጨረሻው ማስጠንቀቂያ

ራእይ3: 13,

“ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለውይስማ።”

እያንዳንዱ ዘመንበዚሁ ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያያበቃል። አብያተ ክርስቲያናትየጌታን ድምፅ የሚሰሙበትየማያቋርጥ ልመና ነው፡፡ በዚህ 
ዘመንልመናው ከቀዳሚዎቹ የበለጠጠንካራ ነው ፣በዚህ ዘመን የጌታ መምጣት በእውነትእየቀረበ ነው ፡፡ የሚለው ጥያቄምናልባት የሚነሳው 
“ከዚህዘመን ውጭ ሌላዕድሜ ካለ ፣ለምን አስቸኳይ አጣዳፊ?”የሚል ሊሆን ይችላል፡፡ መልሱ እዚህአለ ፡፡ የመጨረሻውዘመን አጭር ይሆናል- 
ፈጣን የመጥፋት ሥራ። ይህ ብቻአይደለም ፣ ግንአንድ ሰው ሁልጊዜ ማስታወስ ያለበትበእግዚአብሔር ዓይኖች ጊዜበጣም ብዙ ጊዜየሚወስድ 
መሆኑን ነው። ሺህ ዓመትአንድ ቀን ብቻነው ፡፡ እና እሱ ሰዓትን በሚመለከትበጥቂት ሰዓቶች ውስጥ እየመጣ ከሆነ ፣ ታዲያ እሱ በእርግጥ በጥድፊያ 
እኛን ያስጠነቅቀናል እናም ከሚመጣው መምጣት ጋር ዝግጁ ለመሆን ድምፁ ሁልጊዜ በልባችን ውስጥ ይሰማል።

ኦህ ፣በዓለም ውስጥ በጣምብዙ ድምጾችአሉ - ብዙ ችግሮችእና ትኩረት ለማግኘትማልቀስ ያስፈልጋቸዋል ፣ ግን እንደመንፈስ ቅዱስ ድምጽ 
በጣም አስፈላጊእና በጣም ጠቃሚ የሆነ ድምጽሊኖር አይችልም ፡፡ ስለዚህ ፣“ ለመስማት ጆሮ ያለውመንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን 
ይስማ፡፡”


