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“በሎዶቅያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ አሜን የሆነው፥ የታመነውና እውነተኛው ምስክር፥ 
በእግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል፦

በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።

እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።

ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም 
የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥

ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

እኔ የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ።

እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ፥ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት 
እበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል።

እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ 
እሰጠዋለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።“

የሎዶቅያከተማ

“ሎዶቅያ” የሚለውስም “የሰዎች መብት”ማለት ሲሆን በጣም የተለመደነበር እናም በዚህስያሜ የተሰየሙትን ንጉሣዊሴቶችን በማክበር 
ለበርካታከተሞች ተሰጥቷል ፡፡ ይህች ከተማበትንሹ እስያ ውስጥበፖለቲካዊ ጠቀሜታ እናገንዘብ ነክ ከሆኑትከተሞች አንዷነች፡፡ ታዋቂ የሆኑዜጎች 
በርካታ ንብረቶችለከተማይቱ ተወስደዋል ፡፡ የታላቁ የህክምናትምህርት ቤት መቀመጫነበር ፡፡ ህዝቡበኪነጥበብ እና በሳይንስየሚታወቁ ነበር ፡፡ 
ለሃያ አምስት ሌሎች ከተሞች የካውንቲ መቀመጫ እንደመሆኑብዙውን ጊዜ ‹ከተማ› ተብሎ ይጠራ ነበር ፡፡ እዚያየጣኦት አምልኮየሆነው ዜኡስ 
ነበር፡፡ በእርግጥ ይህችከተማ በአንድ ወቅት ለአምላካቸው ክብር ዲዮፖሊስ (የዙስከተማ) ተብላ ትጠራነበር ፡፡ በአራተኛውምዕተ-ዓመት 
አንድአስፈላጊ የቤተክርስቲያን ጉባኤተደረገ ፡፡ በተደጋጋሚጊዜያት የመሬት መንቀጥቀጥመከሰቱ ሙሉበሙሉ ከተማዉ እንዲጠፋምክንያት ሆኗል።

የምንኖርበትን ዘመን ለማመልከት የዚህ የመጨረሻ ዘመን ባህሪዎች ምን ያህል ተስማሚ ናቸው? ለምሳሌ ፣ የአማልክት ዋና እና አባት የሆነ 
አንድ ዙስ አመለኩ ፡፡ ይህ የ 20 ኛው ክፍለዘመን ትንበያ 'አንድ አምላክ ፣ የሁሉም አባት' የሁሉም ወንድማማችነት ወንድማማችነት መገለጫ 
የሆነውን ፕሮቴስታንት ፣ ካቶሊኮች ፣ አይሁዶች ፣ ሂንዱዎች ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን እያሰባሰበ ነው ፡፡ አንዳችን ለሌላው ያለን ፍቅር ፣ መረዳዳታችን 
እና እንክብካቤችን እንዲጨምር ያደርጋል ፡፡ ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንቶች አሁን እንኳን እየተፈላለጉ ነው ፣ እናም ሁሉም ሌሎች እንዲከተሏቸዉ 
ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ጋር በዚህ ህብረት ውስጥ እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ይጥራሉ ፡፡ የዓለም መሪዎች ማንንም አንድ ዓይነት መንፈሳዊ አምልኮን 
አንድ ግለሰባዊ ጽንሰ-ሀሳብ ለመለየት ፈቃደኛ በማይሆኑበት ጊዜ ግን ሁሉም ሃይማኖቶች አንድ ዓይነት ግቦች እንዲኖሩባቸው ተስፋ በማድረግ 
እነዚህን የአመለካከትልዩነታቸዉን በሙሉ ከዳር በማስቀመጥ ሙከራ አድርገዋል ይህም ሙከራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ታይቷል ፡፡ 
ሁሉም ተመሳሳይ ዓላማዎች አሏቸው ሁሉም በመሠረቱ ትክክል ናቸው ፡፡

ሎዶቅያ ፣ 'የሰዎች መብቶች' ወይም 'የሕዝቦች ፍትህ' ልብ ይበሉ። ሁሉም ሀገራት በማህበራዊ እና በገንዘብ ረገድ እኩልነትን 
ለሚጠይቁየተነሱበት ጊዜ እንደ ሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመንያለ የቤተ-ክርስቲያን ዘመን መቼ ነበር? ይህ ምንም እንኳን በንድፈ-ሀሳብ ውስጥ ቢሆንም 
ሁሉም ሰዎች እኩል እንደሆኑ የሚናገሩ የኮሚኒስቶች ዘመን ነው ፡፡ እራሳቸውን ክርስቲያን ዴሞክራቶች ፣ እና ክርስቲያን ሶሺያሊስቶች ፣ 
የክርስቲያን ኮመንዌልዝ ፌዴሬሽን ወዘተ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘመን ይህ ነው ፣ በሊበራል የነገረ-መለኮት ምሁራኖቻችን መሠረት ኢየሱስ 
ሶሻሊስት የነበረ እና የቀደመችው ቤተክርስቲያን በመንፈሱ መሪነት ሶሻሊዝምን ትከተል ነበር ፣ እናም እኛ እንዲህ ማድረግ አለብን 
ብለዉይመክሩናል፡፡

የጥንቶቹ ሽማግሌዎች ከተማውን ሎዶቅያ ብለው ጠርተውት በነበረው ጊዜ እኛ አሁን የምናቋቁመውን አንድ-የአለም መንግስት በጉጉት 
ይጠባበቁ ነበር ፡፡ የዚያች ከተማ የታላቋ ቤተክርስቲያን ም ክር ቤት መሆኗን ስናስብ ዛሬ (ዛሬ) ክርስቲያን ነን የሚሉ ሁሉ ለአንድነት ሲሰበሰቡ 
እናያለን ፡፡ በእርግጥ ቤተክርስቲያንና መንግሥት ፣ ሃይማኖት እና ፖለቲካ አንድ ላይ እየተሰበሰቡ ነው ፡፡ እንክርዳዶቹ እየታሰሩ ናቸው። ስንዴውም 
ለበጎተራለመከማቸት ዝግጁ ይሆናል ፡፡

የመሬት መንቀጥቀጥ ከተማ ነበረች ነውጦች, እና የመሬት መንቀጥቀጥ በመጨረሻ አጠፋት፡፡ ይህ ዘመን እግዚአብሔር በአሮጌ ጋለሞታይቱ 
ፍቅር የሄደውን ዓለም በሙሉ በማጥፋት ያበቃል ፡፡ የዓለም ሥርዓቶች መፍረስ ብቻ አይደለም ፣ ነገር ግን ምድር ትናወጣለች ፣ ከዚያም ለሺህ 
ዓመቱ የክርስቶስ ግዛት እንደገና ትታድሳለች።



2የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ከተማዋበሀብታሞች የተደላደለች ሀብታምነች ፡፡ በባሕልየተሞላች ነበር። ሳይንስበስፋት ተሰራጨ። እንደዛሬው። አብያተ 
ክርስቲያናትሀብታሞች ናቸው ፡፡ አምልኮቱ መደበኛእና መደበኛ ነው፣ ግን ቀዝቃዛእና የሞተ ነው፡፡ ባህል እናትምህርት የመንፈስቅዱስን የተሰጠው 
ቃልቦታ ተክቷል ፣እናም እምነት በሳይንስተተክቷል ፣ ስለሆነምየሰው ልጅ በንዋይ ፍቅር ተጠቂነው ፡፡

በሁሉም ባሕሪያትውስጥ ጥንታዊው ሎዶቅያበሃያኛው ክፍለ ዘመን በሎዶቅያ ዘመን እንደገና የተወለደነው ፡፡ በእግዚአብሔር ምሕረት ውስጥ 
ለመስማት ጆሮ ያላቸዉ ሁሉከእሷ ኃጢአት እና የሚመጣው ፍርድ እንዳይካፈሉ ከእሷ መዉጣትይሁንላቸዉ ፡፡

የሎዶቅያ ዘመን

የሎዶቅያ ዘመን ምናልባትምበ1906. በሃያኛው ክፍለዘመን መባቻ ዙሪያ ነዉየጀመረው እናም እስከመቼ ድረስ ይቆይ ይሆን? ብዙራእዮች ያየሁ 
የእግዚአብሔርአገልጋይ እንደመሆኔ ፣ሁሉም ራእዮች የተፈጸሙ እንደመሆኑ መጠን፣ እኔ ትንቢትአይደለም አሁን የምናገረዉ(ትንቢት አልናገርም 
፣ግን በግምት ለማስቀመጥ ያህል ይህዘመን እስከ 1977 አካባቢድረስ ሊቆይ ይችላል፡፡ በደንብካስተዋላችሁ ይሄን ግምት የሰጠሁበት ምክንያት 
በሰኔወር 1933 አንድ እሁድጠዋት ላይ ወደእኔ የመጡት ሰባትዋና የሚፈጸሙ ራዕዮችን መሰረት አድርጌ ነዉ፡፡ ጌታ ኢየሱስአነጋገረኝና የጌታ 
መምጣት እየተቃረበነው ብሏል ፣እርሱ ከመምጣቱ በፊትግን ሰባት ዋናዋና ክስተቶች ይሆናሉ፡፡ ሁሉንም ጻፍኳቸውእና በዚያኑ ዕለትጠዋት የጌታን 
መገለጥንሰጠሁ። የመጀመሪያው ራዕይሙሶሊኒ ኢትዮጵያን ለመውረር እንደሚሄድ ነገር ግን“ተሸንፎ እንደሚመለስ” የሚል ነበር፡፡ ያ ራዕይበርግጥ 
አንዳንድ ማጉረምረሞችንአስከትሏል ፣ እናእኔ በተናገርኩበት ጊዜአንዳንዶች በጣም ተበሳጭተውነበር በፍጹም ሊያምኑኝም አልቻሉም፡፡ ነገር ግን 
እንደዚያ ሆነ፡፡ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ይዞ ገባ። የአገሬው ተወላጆችዕድል አልነበራቸውም ፡፡ ነገር ግን በራዕይ እንዳየሁት ሙሶሎኒየገዛ ወገኖቹን 
ፊታቸዉንእንደሚያዞሩበት ወደአስከፊ መጨረሻም እንደሚመጣተናግሯል ፡፡ ይህበትክክል እንደተናገረው ሆነ።

የሚቀጥለው ራዕይ አዶልፍ ሂትለር የተባለ አንድ አውስትራሊያዊ በጀርመን ላይ አምባገነን ሆኖ እንደሚነሳና ዓለምን ወደ ጦር ግንባር 
እንደሚመታ ተንብዮአል ፡፡ የየጊግላይድ መስመርን እና እንዴት የእኛ ወታደሮች ይህን ለማሸነፍ አስከፊ ጊዜ እንዳላቸው ያሳያል ፡፡ ያኔ ሂትለር ወደ 
ምስጢራዊ ፍጻሜ እንደሚመጣ ያሳያል ፡፡

ሦስተኛው ራዕይ በዓለም የፖለቲካ ዓለም ውስጥ ነበር ምክንያቱም ሦስት ታላላቅ አይ.ኤስ.ኤም.ኤሴችን ፣ ፋሺዝም ፣ ናዚዝም ፣ ኮሚኒዝም ፣ 
ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ወደ ሦስተኛው እንደሚዋጡ አሳይቶኛል ፡፡ ድምፁ “ሩሲያንተመልከት ፣ ሩሲያንተመልከት]” የሚል ማሳሰቢያ ሰጠ ፡፡ 
ዓይንህን በሰሜን ንጉሥ ላይ ትኩረት አድርግ። “

አራተኛው ራእይ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የሚመጣውን የሳይንስ ከፍተኛ ምጥቀትን አሳይቶኛል ፡፡ ከሩቅ መቆጣጠሪያ ባለዉ 
በሚያምሩ የፕላስቲክ አረፋ መኪና ውስጥ ሆነዉ በሚያምሩ በአውራ ጎዳናዎች ላይ ሲጓዙ አየሁ ፣ በዚህም ሰዎች ያለ መሪ በተሽከርካሪ ወንበር ላይ 
ተቀምጠው እራሳቸውን ለማስደሰት አንዳንድ ጨዋታዎችን ይጫወቱ ነበር ፡፡

አምስተኛው ራዕይ በአብዛኛው ያተኮረ, በእኛ ዘመን ያለውን የሞራል ችግር ጋር የተያያዘ ነበረ በአብዛኛዉ ከሴቶች ጋር የተያያዘ ነዉ፡፡ ከፍተኛ 
ድምጽ በማግኛት ሴቶች ከትክክለኛ ቦታቸው መውጣት እንደሚጀመሩ እግዚአብሔር አሳየኝ ፡፡ ከዛ በኋላ ፀጉራቸውን ይቆረጣሉ፣ ይህም በአንድ 
ወንዶች ቁጥጥር ስር እንደማይሆኑ የሚያሳይ ነው ፣ ግን በእኩል መብት ፣ ወይም በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች ፣ እኩል መብቶችን ይደግፋሉ ፡፡ 
የመጨረሻውምስል እኔ ያየሁት ከትንሽ የበለስ ቅጠል ዓይነት ቅርጫት በስተቀር እርቃኗን ሴት ነበር ፡፡ በዚህ ራዕይ መላውን ዓለም መጥፎ አስከፊ 
እና የሞራል ሁኔታ አየሁ ፡፡

ከዚያ በስድስተኛው ራዕይበአሜሪካ ውስጥ በጣምቆንጆ ፣ ግንጨካኝ ሴት ተነሳች፡፡ ሰዎችን በሙሉኃይሏ ትይዛለች ፡፡ በሴቶች የድምጽ ብልጫ 
ምክንያትበአሜሪካ ውስጥ በታላቅስልጣን የምትነሳ የአንዲትሴቶ ራዕይ ሊሆንእንደሚችል አዝማሚያ ቢኖረዉም ይህየሮማ ካቶሊክ 
ቤተክርስቲያንእድገት ነው ብዬአምናለሁ ፡፡

የመጨረሻው እና ሰባተኛው ራእይ እጅግ በጣም ከባድ ፍንዳታ የሰማሁበት ነበር ፡፡ ቀና ብዬ ስመለከት በአሜሪካ ምድር ሁሉ ፍርስራሾች ፣ 
ክሮች እና ጭስ እንጂ ሌላ ምንም አላየሁም ፡፡

በእነዚህ ሰባት ራእዮች ላይ በመመርኮዝ ፣ ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ዓለምን ካጠፉት ፈጣን ለውጦች ጋር ፣ እኔ እገምታለሁ (ትንቢት 
አይደለም) እነዚህ ራእዮች ሁሉም እስከ 1977 እንደሚፈጽሙ አስባለሁ ፡፡ ኢየሱስ ' ቀኑንም ሆነ ሰዓቱን ማንም አያውቅም ' ብሎ ከተናገረው 
እውነት አንጻር ሲታይ ተገቢ ያልሆነ መግለጫ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ኢየሱስ የእርሱን ዳግም የሚመጣበትን አመት፣ ወር ወይም ሳምንት 
አታዉቁትምአላለም ለዛም ነዉ እኔ ከሰላሳ አመት በኃላ ፍጻሜ ሊሆን ይችላል ብዬ ግምታዊ ሀሳቤን ያስቀመጥኩት፡፡ ስለዚህ እደግመዋለሁ 
በግልቃሉን እደሚያጠና ተማሪ ከመለኮታዊ መነሳሳት አንጻር በ1977 የአለም ስርአት የሚያበቃበት እና ወደ ሚሊንየሙ የሺህ አመት 
ጉዙየምንሻገርበት ይሆናል ብዬ በቅን ልቦና አምናለሁ፡፡

አሁንይህንን ልናገር ፡፡ ከእነዚህ ራእዮችውስጥ አንዳቸውም ቢሆኑትክክል አለመሆናቸው ማረጋገጥይችላል? ሁሉም ተፈጽመዋልን? አዎ 
፣እያንዳንዱ ተፈጽሟል ፣ወይም በሂደቱ ውስጥአሁን አለ ፡፡ ሙሶሎኒ በተሳካሁኔታ ኢትዮጵያን ወረረ፣ ከዚያም ወድቆተሸነፈ ፡፡ ሂትለርሊያጠናቅቅ 
ያልቻለውን ጦርነትጀመረ እናም በሚስጢርሞተ ፡፡ ኮሚኒዝምሌሎች ሁለቱንም ሁለትአይ.ኤስ.ኤስ.ዎች ተቆጣጠረ፡፡ የፕላስቲክ አረፋመኪና 
ተገንብቶ የተሻለየመንገድ አውታር ብቻበመጠባበቅ ላይ ነው። ሴቶች ሁሉእርቃናቸውን ናቸው ፣እናም አሁን እንኳንእጅግ በጣም 
አነስተኛየመታጠቢያ ሱሪዎችን ለብሰዋል፡፡ እና ልክበሌላ ቀን በራእዩውስጥ ያየሁትን ቀሚስበአንድ መጽሔት ውስጥአይቻለሁ (ቀሚስ 
ብለውሊጠሩት የሚችሉ ከሆነ) ፡፡ በትንሽበትንሽ አካባቢ ሁለቱንምጡቶች የሚሸፍኑ ሶስትየጨለማ ነጠብጣቦች ያሉትአንድ የፕላስቲክ 
ግልጽየጨርቅ አይነት ልብስ ነዉ ጨለማ ቦታነበር ፡፡ የካቶሊክቤተክርስቲያን እያደገች ነው፡፡ አንድ የካቶሊክፕሬዚዳንት ነበራት እናሌላም 
እንደሚኖራት ጥርጥርየለውም ፡፡

ምን ይቀራል? ከዕብ 12 ፡26በስተቀር ምንም የለም፡፡ በዚያም ጊዜ ድምፁ ምድርን አናወጠ፥ አሁን ግን፦ አንድጊዜ ደግሜ እኔ ሰማይን 
አናውጣለሁ እንጂ ምድርን ብቻ አይደለም ብሎ ተስፋ ሰጥቶአል።“ሲል ቃልገባ። እንደገና እግዚአብሔር ምድርን ያናውጣታል ፣ ሊናወጡ 
የሚችሉትን ሁሉ ከእሷ ጋር ይነቀላል ፡፡ ከዚያም እሱ ያድሳል። ልክ ባለፈው መጋቢት ፣ 1964 ፣ ያ ጥሩ አርካላስ የአላስካ የመሬት መንቀጥቀጥ ሚዛን 
ቢዘገይም መላውን ዓለም መንቀጥቀጥ ጀመረ ፡፡ ግን እግዚአብሔር በቅርቡ በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያደርገው ዓለም በሚናወጥበት ዓለም አስጠንቅቆ 
ነበር ፡፡ እርሱም በኃጢያት የተረገመውን ዓለም ይነድዳል እናም ወንድሜ ፣ እህቴ ፣ እና ያንን አስደንጋጭ ሁኔታ ሊቆም የሚችል አንድ ቦታ  ብቻ



3የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ነው ፣ እርሱም በጌታ ኢየሱስ ውስጥ ነው ፡፡ እኔም ሙሉ በሙሉ ሕይወትዎን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ እንድትሰጡ እለምናችኋለሁ ፣ 
እርሱም እንደ ታማኝ እረኛ እንደሚያድንልዎ ፣ ይንከባከበዋል ፣ እናም ታላቅ ክብር ያለዉ ታላቅ ደስታ ይሰጥዎታል ፡፡

መልእክተኛው

ጳውሎስ መልእክተኛውከነበረበት የመጀመሪያ ዘመን በስተቀር እግዚአብሔር ወደ እነርሱ የላከውን መልእክተኛ አዉቀዋልወይ የሚለዉን 
ጉዳይ እኔ እጅግ በጣም እጠራጠራለሁ፡፡ እናምበዚያ ዘመን እንኳንብዙዎች ስለ እርሱማንነት አላወቁም ፡፡

አሁን የምንኖርበትዘመን በጣም አጭርይሆናል ፡፡ ክስተቶችበጣም በፍጥነት ይከናወናሉ፡፡ ስለዚህ ለዚህ የሎዶቅያ ዘመን መልእክተኛው 
አሁንበመካከላችን መሆንአለበት ፣ ምንምእንኳን እስካሁን እኛእሱን ባናውቅም ፡፡ ግን በእርግጠኝነትየሚታወቅበት ጊዜ ይኖረዋል፡፡ የእሱን 
አገልግሎት የሚገልጹ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ስላሉ ይሄን ማረጋገጥ እችላለሁ፡፡

በመጀመሪያ፣ ያ መልእክተኛነቢይ ይሆናል ፡፡ የነቢይነት ሥራይኖረዋል ፡፡ እሱትንቢታዊ አገልግሎት ይኖረዋል፡፡ እሱ በቃሉላይ የተመሠረተ 
ይሆናልምክንያቱም ትንቢት ሲናገርወይም ራዕይ ሲኖረውሁል ጊዜ “ቃልተኮር” ስለሆነ ሁልጊዜም ይፈጸማል ፡፡ እሱ እንደነብይነቱ ይረጋገጣል ፡፡

እሱ ነቢይስለመሆኑ ማረጋገጫ በዮሐንስራዕይ ምዕራፍ 10 ቁጥር7 ውስጥ ይገኛል

“ወደ ፊትአይዘገይም፥ ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁም በሚሰማበት ዘመን፥ ለባሪያዎቹ ለነቢያት 
የምስራች እንደሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምሥጢር ይፈጸማል አለ።”

አሁን በዚህ ሰው ውስጥ ፣ በኪንግ ጀምስ ስሪት “መልአክ” ተብሎ የተጠራው ይህ ሰው ሰማያዊ አካል አይደለም ፡፡ ስድስተኛውን 
የመለከትመልአክ, ሰማያዊ ፍጡር ነዉ,በራእይ9:13 ላይ ይገኛል, እናሰባተኛው ትእዛዝ ደግሞ ራእይ 11:15 ውስጥየሚገኝ ነው፡፡ በዮሐንስራዕይ 
ምዕራፍ 10 ቁጥር7 እዚህ ያለው ግን የሰባተኛውዘመን መልእክተኛ ነውእርሱም ሰው ነው፣ እርሱም ከእግዚአብሔርመልእክት ያመጣል ፣ እናም 
መልእክቱናአገልግሎቱ ለአገልጋዮቹ ለነቢያትእንደገለጸ የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል፡፡ . እግዚአብሔር የመጨረሻውንመልዕክተኛ አድርጎ 
እንደነቢይ አድርጎ ይመለከታል፡፡ በመጀመሪያው ጳውሎስውስጥ የነበረው ይኸውነው ፣ እናየመጨረሻው ዘመን ደግሞአንድ ነው ፡፡

አሞፅ 3፡6-7 ፣

ወይስ በከተማ ውስጥ መለከት ሲነፋ ሕዝቡ አይፈራምን? ወይስ ክፉ ነገር በከተማ ላይ የመጣ እንደ ሆነ ያደረገው 
እግዚአብሔር አይደለምን?

በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምሥጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም።

ሰባቱ የኢየሱስ ነጎድጓድየወጡት በመጨረሻው ዘመንነበር።

ራእይ 10: 3-4,

የተከፈተችንም ታናሽ መጽሐፍ በእጁ ያዘ። ቀኝ እግሩንም በባሕር ላይ ግራውንም በምድር ላይ አኖረ፥ እንደሚያገሣም አንበሳ 
በታላቅ ድምፅ ጮኸ።

በጮኸም ጊዜ ሰባቱ ነጐድጓድ በየድምፃቸው ተናገሩ።

በእነዚያ ነጎድጓድውስጥ ያለ ነገርማንም አያውቅም ፡፡ ግን ማወቅአለብን ፡፡ መገለጡን ለማግኘትደግሞ አንድ ነቢይያስፈልጋል ምክንያቱም 
እግዚአብሔር በነቢያትካልሆነ በስተቀር በቅዱሳትመጻሕፍት መገለጡን የሚያወጣበትሌላ መንገድ የለውም፡፡ ቃሉ ሁልጊዜ ወደ ነቢያት 
ይመጣልእናም ሁል ጊዜምይከናወናል ፡፡ ይህየእግዚአብሔር ሕግ ይህበተለመደው በቅዱሳት መጻሕፍትእንኳን ሳይቀር ግልፅነው ፡፡ 
የማይለዋወጥእግዚአብሔር በተለዋዋጭ መንገዶችህዝቡ ከመለኮታዊ ስርዓትገለል ባለበት ዘመን ሁሉመልዕክተኛውን ይልካል ፡፡ በሁለቱም የሥነ-
መለኮት ምሁራንእና ህዝቡ ከቃሉስለወጡ ፣ እግዚአብሔርሁል ጊዜ አገልጋዩን የሐሰት ትምህርትለማስተካከል እና ሕዝቡንወደ እግዚአብሔር 
እንዲመለስለማድረግ አገልጋዩን ወደእነዚህ ሰዎች ይልካል(ግን ከሥነ-መለኮትምሁራን ውጭ ነዉ)፡፡

ስለዚህየሰባተኛው ዘመን መልእክተኛሲመጣ እናያለን ፣እርሱም ነቢይ ነው፡፡

በራዕይ 10፡7 ላይይህ መልእክተኛ ወደዚህሲመጣ ማየት ብቻአይደለም ፣ ነገርግን ቃሉ ኢየሱስዳግም ከመምጣቱ በፊት ኤልያስ 
እንደሚመጣይነግረናል ፡፡

በማቲ. 17፡10 ፣

ደቀ መዛሙርቱም፦እንግዲህ ጻፎች፦ ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለ ምን ይላሉ? ብለው ጠየቁት።

ጌታችን ከመምጣቱበፊት ኤልያስ በቤተክርስቲያንውስጥ የመታደስ ሥራንለመስራት ተመልሶመምጣት አለበት ፡፡

ሚልክያስ 4፡5 እንዲህይላል ፡፡

እነሆ፥ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ።

መጥቼም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል።

ኢየሱስ ከመምጣቱበፊት ኤልያስ መምጣትእንዳለበት ጥርጥር የለውም፡፡ እሱ የሚያከናውንየተለየ ሥራ አለው፡፡ይህ ሥራ ሚልክያስ4፡6 ላይ 
ያለዉ ነዉ እርሱ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል።“ በዚያን ጊዜ የሚሰራዉ ስራ ይሄን ነዉ የምንልበት  ዋነኛ  ምክንያታችንየመጀመሪያዉን



4የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ክፍል ማለትም የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ይመልሳል የሚለዉን መጥምቁ ዩሀንስ በምድር ላይ በነበረበት ወቅትበኤልያስ መንፈስ ሆኑ 
ፈጽሞታልና፡፡፡

ሉቃስ 1፡17 ፣

እርሱምየተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ፥ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ 
ዘንድ በኤልያስመንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል።

በዮሐንስ አገልግሎት“የአባቶች ልብ ወደልጆች ተመልሷል” ፡፡ እናዉቃለን ምክንያቱም ኢየሱስእንዲህ ብሏልና ፡፡ ነገር ግን የልጆቹ ልብ ወደ 
አባቶች ተመልሷልአላለም ፡፡ ይህ ገናይፈጸማል ፡፡ የመጨረሻውቀን የልጆች ልቦች ወደጴንጤቆስጤ አባቶች ይመለሳሉ። ዮሐንስ ሕፃናትንወደ 
መንደሩ እንዲቀበሏቸውዮሐንስ አባቶችን አዘጋጅቶላቸዋል፡፡ አሁን ደግሞበኤልያስ መንፈስ ላይየወረደበት ይህ ነቢይልጆቹን ኢየሱስን 
እንዲቀበሉያዘጋጃቸዋል ፡፡

ኢየሱስመጥምቁ ዮሐንስን ፣ኤልያስ ብሎ ጠራው ፡፡

ማቴዎስ 17፡12,

ነገር ግን እላችኋለሁ፥ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ፤የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም፤ እንዲሁም ደግሞ የሰው 
ልጅ ከእነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው፡፡“

ዮሐንስን ኤልያስበማለት የጠራበትምክንያት በንጉሥ አክዓብየግዛት ዘመን ከኤልያስበኋላ ተመልሶ በኤልሳዕላይ ስለ ተመለሰውበኤልያስ ላይ 
የነበረአንድ መንፈስ ወደዮሐንስ ስለመጣ ነው፡፡ ኢየሱስ ከመምጣቱበፊት ያ መንፈስእንደገና በሌላ ሰውላይ ይመጣል ፡፡ እሱ ነቢይይሆናል ፡፡ 
እሱእንደዚህ ላሉት በእግዚአብሔርይረጋገጣል ፡፡ ኢየሱስ፣ ራሱ ፣በሥጋው እሱን ለመግለጽእዚህ የለም ፣(ዮሐንስ እንዳደረገው) ይህየነቢይ 
አገልግሎት በታላቁእና አስደናቂ መገለጫዎችእንዲገለጥ በመንፈስ ቅዱስይከናወናል ፡፡ እንደ ነቢይ ፣ መገለጥ ሁሉ ይፈጸማልናእያንዳንዱ መገለጥ 
ይፈጸማል ፡፡ በትእዛዙውስጥ በእምነት ትዕዛዙአስደናቂ የኃይል ተግባራትይከናወናሉ። ያኔ ህዝቡንወደ እውነት እናወደ እውነተኛው 
የእግዚአብሔርኃይል ለመመለስ እግዚአብሔርበቃሉ ውስጥ የሰጠውንመልእክት ይወጣል ፡፡ አንዳንዶች ያዳምጣሉ፣ ግን ብዙዎችእሱን ለመስማትት 
እናለመቀበል አሻፈረን ይላሉ፡፡

ይህ የራዕይ 10፡7ነቢይ መልእክተኛው በሚልክያስ 4፡5-6ተመሳሳይ መልእክተኛ ስለሆነ እርሱእንደ ኤልያስ እናዮሐንስ ይሆናል ፡፡ ሁለቱም 
በዘመኑተቀባይነት ካገኙት የሃይማኖትትምህርት ቤቶች የተለዩናቸው ፡፡ ሁለቱምየምድረ በዳ ሰዎችነበሩ ፡፡ ሁለቱምየገለጡት ራዕይን በቀጥታ 
ከእግዚአብሔር በቀጥታ “እግዚአብሔር እንዲህይላል ” ሲላቸው ብቻነው ፡፡ ሁለቱም በዘመኑ የሃይማኖታዊትዕዛዞችን እና መሪዎችን ተቃውመዋል 
፡፡ ግንይህ ብቻ አይደለም፣ እነሱ ብልሹበሆኑ ወይም በሌሎችላይ ብልሹ በሆኑሁሉ ላይ ተጣጣሉ፡፡ እንዲሁም ልብይበሉ ፣ ሁለቱምሥነ-ምግባር 
በጎደላቸውሴቶችና በመንገዶቻቸው ላይብዙ ትንቢት ተናገሩ፡፡ ኤልያስ በኤልዛቤልላይ ጮኸ ፣ዮሐንስም የፊልጶስንሚስት ሄሮድያዳን ገሠጸ፡፡

ምንም እንኳን ታዋቂ ባይሆንም ፣ በእግዚአብሔር ይረጋገጣል ፡፡ ኢየሱስ ዮሐንስን እንዳረጋገጠ ፣ እና መንፈስ ቅዱስ ለኢየሱስ 
እንዳረጋገጠው ፣ ይህ ሰው በመጀመሪያ በማይሻር እና በሌላም ቦታ በማይገኙ የኃይል ተግባራት በሕይወቱ ውስጥ በሚሠራው መንፈስ የጸና 
ይሆናል ብለን እንጠብቃለን ፡፡ ዮሐንስ ራሱ እንዳረጋገጠው ፣ ራሱ ሲመለስ ያጸናዋል ፡፡ ዮሐንስ ኢየሱስ መምጣቱን መስክሯል ፣ እናም እንደ 
ዮሐንስ ይህ ሰው ኢየሱስ መምጣቱን ይመሰክራል ፡፡ የክርስቶስ መምጣት ይህ ሰው በእርግጥ የሁለተኛው መምጣቱ ቀዳሚ መሆኑን ያረጋግጣል ፡፡ 
ይህ በእርግጥም ሚልክያስ 4 የመጨረሻው ማስረጃ ነው ፣ የአሕዛብ ዘመን ማብቂያ ራሱ ኢየሱስ ስለሆነ። ያኔ ለሚክዱት በጣም ይዘገይባቸዋል ፡፡

የዚህንየመጨረሻ ቀን ነቢይማቅረባችንን የበለጠ ለመረዳት፣ በማቴዎስ ምዕራፍ11 ቁጥር 12 ላይ የሚገኘውነቢዩ በሚልክያስ 3፡1የተተነበየው 
መጥምቁ ዮሐንስመሆኑን ልብ ማለትአለብን ፡፡

እነሆ፥መልእክተኛዬን እልካለሁ፥ መንገድንም በፊቴ ያስተካክላል፤ እናንተም የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ 
ይመጣል፤የምትወዱትም የቃል ኪዳን መልእክተኛ፥ እነሆ፥ ይመጣል፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡“

ማቴ 11፡1-12፣

“ኢየሱስም አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ማዘዝ በፈጸመ ጊዜ በከተሞቻቸው ሊያስተምርና ሊሰብክ ከዚያ አለፈ።

ዮሐንስም በወህኒ ሳለ የክርስቶስን ሥራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከና፦

የሚመጣው አንተ ነህን? ወይስ ሌላ እንጠብቅ? አለው።

ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፦ ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት፤

ዕውሮች ያያሉ አንካሶችም ይሄዳሉ፥ ለምጻሞችም ይነጻሉ ደንቆሮችም ይሰማሉ፥ ሙታንም ይነሣሉ

ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል፤ በእኔም የማይሰናከለው ሁሉ ብፁዕ ነው።

እነዚያም ሲሄዱ ኢየሱስ ለሕዝቡ ስለ ዮሐንስ ሊናገር ጀመረ እንዲህም አለ፦ ምን ልታዩ ወደ ምድረ በዳ ወጣችሁ?

ነፋስ የሚወዘውዘውን ሸምበቆን? ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ? ቀጭን ልብስ የለበሰ ሰውን? እነሆ፥ ቀጭን ልብስ የለበሱ 
በነገሥታት ቤት አሉ።

ወይስ ምን ልታዩ ወጣችሁ? ነቢይን? አዎን እላችኋለሁ፥ ከነቢይም የሚበልጠውን።

እነሆ፥ መንገድህን በፊትህ የሚጠርግ መልክተኛዬን በፊትህ እልካለሁ ተብሎ የተጻፈለት ይህ ነውና።
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እውነት እላችኋለሁ፥ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሣም፤ በመንግሥተ ሰማያት ግን 
ከሁሉ የሚያንሰው ይበልጠዋል።

ከመጥምቁም ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ መንግሥተ ሰማያት ትገፋለች፥ ግፈኞችም ይናጠቋታል።

ይህ አስቀድሞተከናውኗል። ይህ ሆኗል፡፡ አብቅቷል ፡፡ ነገር ግን አሁን በሚልክያስ4: 1-6, ላይ ልብ ይበሉ

“እነሆ፥ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድድ ቀን ይመጣል፤ ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሠሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ፤ የሚመጣውም ቀን 
ያቃጥላቸዋል፥ ሥርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት 
ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች፥ ፈውስም በክንፎችዋ ውስጥ ይሆናል፤ እናንተም ትወጣላችሁ፥ እንደ ሰባም እምቦሳ 
ትፈነጫላችሁ።

በምሠራበት ቀን በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉና እናንተ ትረግጡአቸዋላችሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር፡፡

ለእስራኤል ሁሉ ሥርዓትንና ፍርድን አድርጌ በኮሬብ ያዘዝሁትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ አስቡ።

እነሆ፥ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ።

መጥቼም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል።

ይህ የኤልያስመምጣት ከደረሰ በኋላወዲያውኑ ምድር በእሳትትፀዳለች ክፉዎችም አመድይቃጠላሉ። በእርግጥ ይህበዮሐንስ ዘመን 
(በኤልያስዘመን ለነበረው ዘመን)ይህ አልሆነም ፡፡በሚልክያስ 3:1 መላእክተኛ እንደሚመጣትንቢት የተናገረው የእግዚአብሔርመንፈስ ቀደም 
ሲልበኢሳያስ 40:3 የተተነበየውን ትንቢቱንእየደገመ ነው ፡፡ቢያንስ ከሶስት መቶዓመታት በፊት የተሰራነው ፡፡

“የአዋጅ ነጋሪ ቃል፦ የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳጥረጉ፥ ለአምላካችንም ጐዳና በበረሀ አስተካከሉ።”

በማቴዎስ 3 ፥3 ፣ ዮሐንስ ፣በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነትኢሳያስን እና ሚልክያስንገልጿል ፡፡

በነቢዩ ኢሳያስ የተናገረው “በምድረ በዳ'የጌታንመንገድአዘጋጁመንገዱንአቅኑበሉ'ብሎየሚጮኽሰውቃልይህነው።”

ስለዚህ በሚልክያስ3 ዮሐንስ የነበረው ነብይሚልክያስ 4 አይደለም ፣ቢሆንም ፣ ዮሐንስምሆነ ይህ የኋለኛውቀን ነቢይ በኤልያስላይ የነበረ 
አንድመንፈስ አላቸው ፣ከእነዚህ ቅዱስ ጽሑፋዊመረዳት እንችላለን ፡፡

አሁን የሚልክያስ 4 እና ራእይ 10: 7 ላይ ያለዉ መልእክተኛ ሁለት ነገሮች ያከናዉናል፡፡ አንድ-በሚልክያስ 4 መሠረት የልጆቹን ልብ ወደ 
አባቶች ይመልሳል ፡፡ ሁለት-በራዕይ 10 ውስጥ የሰባቱን ነጎድጓዶች ምስጢራት ይገልጣል እነዚህም በሰባቱ ማኅተሞች ውስጥ የተካተቱት መገለጦች 
ናቸው ፡፡ የልጆቹን ልብ በቀጥታወደ ጴንጤቆስጤ አባቶች የሚመልሰዉ መለኮታዊ የተገለጡ 'ምስጢረ-እውነቶች' ይሆናሉ።

ግን ይህንን ደግሞ ግምት ውስጥ ያስገቡ ፡፡ ይህ ነቢይ-መልእክተኛ እንደ ኤልያስ እና ዮሐንስ እንደ እርሱ ተፈጥሮ እና መልካም ባሕሪ ይሆናል 
፡፡ የዚህ ነቢይ-መልእክተኛ ዘመን ሰዎች በአክዓብ እና በዮሐንስ ዘመን እንደነበሩ ይሆናሉ ፡፡ እናም “ልጆች ብቻ” ስለሆነ ልባቸው የሚመለሰዉ ፣ 
የሚያዳምጡት ልጆች ብቻ ናቸው። በአክዓብ ዘመን የእስራኤል እውነተኛ ዘሮች 7,000 ብቻ ነበሩ ፡፡ በዮሐንስም ጊዜ እንዲሁ በጣም ጥቂት ነበሩ 
፡፡ በሁለቱም ዘመኖች ውስጥ የነበሩት ብዙ ሰዎች በጣኦት አምልኮ ዝሙት ውስጥ ነበሩ ፡፡

በሎዶቅያ ዘመን ነብዩ-መልእክተኛእና በዮሐንስ ኢየሱስከመምጣቱ በፊት በነበረዉ ነቢይ-መልእክተኛው መካከልአንድ ተጨማሪ 
ንፅፅርእንዲኖር እፈልጋለሁ ፡፡ በዮሐንስ ዘመንየነበሩት ሰዎች ከመሲሑ ጋርተመሳስሎባቸዉ ነበር ፡፡

ዮሐ 1፡19-20፣

አይሁድም፦ አንተ ማን ነህ? ብለው ይጠይቁት ዘንድ ከኢየሩሳሌም ካህናትንና ሌዋውያንን በላኩበት ጊዜ፥ የዮሐንስ 
ምስክርነት ይህ ነው።

መሰከረም አልካደምም፤ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ መሰከረ።

አሁንም የመጨረሻው ዘመንነቢይ-መልእክተኛ በጌታፊት እንደዚህ ዓይነትኃይል ይኖረዋል ስለሆነምከጌታ ኢየሱስ ጋር የሚመሳሰልባቸዉ 
ሰዎች ይኖራሉ፡፡

(በመጨረሻው ዘመንበዓለም ላይ ጥቂቶችንየሚያታልል እና ይህንንእንዲያምኑ የሚያደርጋቸው መንፈስይኖራል) ፡፡

ማቴ 24፡23-26፣

በዚያን ጊዜ ማንም፦ እነሆ፥ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም፦ ከዚያ አለ ቢላችሁ አትመኑ፤

ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና 
ድንቅ ያሳያሉ።

እነሆ፥ አስቀድሜ ነገርኋችሁ።

እንግዲህ፦ እነሆ፥ በበረሀ ነው ቢሉአችሁ፥ አትውጡ፤ እነሆ፥ በእልፍኝ ነው ቢሉአችሁ፥ አትመኑ፤፡፡ “ )
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ነገር ግን አትመኑ ፡፡ እሱ ኢየሱስክርስቶስ አይደለም ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔርልጅ አይደለም። ከወንድሞቹአንዱ ነቢይ, መልእክተኛውነው፡፡
የእግዚአብሔር አገልጋይነዉ፡፡ ልክ ዮሐንስ“እኔ አይደለሁም ፣ግን ከእኔ በኋላይመጣል” ሲል በሚጮህበትጊዜ ዮሐንስ ከተሰጠዉክብር የላቀ ክብር 
ሊሰጠው አይገባውም፡፡

በሎዶቅያ ዘመን መልእክተኛ ላይይህንን ክፍል ከመዝጋታችንበፊት እነዚህን ሁለትሃሳቦች በቁም ነገርማሰብ አለብን ፡፡ በመጀመሪያ ፣ይህ ዘመን 
አንድ‹ነቢይ› መልእክተኛ አለው፡፡ ራዕይ 10፡7 ይላል ፣ “እሱ(ነጠላ) መጮህ ሲጀምር፡፡ በአንድ ወቅትእግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁለትታላላቅ ነቢያትን 
የሰጣቸውአንድም ዘመን የለም፡፡ ሄኖክን (ብቻውን)ሰጠ ፡፡ ኖኅንብቻውን ሰጠ (ለብቻው)፡፡ ለሙሴ ሰጠው(እሱ ብቻ ቃልየነበረው እሱ ብቻነው 
ሌሎች ግንትንቢት ተናገሩ) ፡፡ መጥምቁ ዮሐንስነጠላ መጣ ፡፡ በዚህ በመጨረሻውቀን ትንቢት (ነቢይነትሳይሆን) በዚህ ዘመንከወንዶች ይልቅ 
የእግዚአብሔርንመገለጥ ለመስጠት ብዙሴቶች ቢኖሩም ፣እና እንከን የለሽቃሉ እርሱ (ነብዩ)ምስጢራኖቹን ለቅዱሳኑ ይገልጣል፡፡ የመጨረሻውን 
ዘመንሰዎች እና የልጆቹንልብ ወደ አባቶችይመልሳል ፡፡

የእግዚአብሔር ህዝብበጋራ መገለጥ አብረውእንደሚሆኑ የሚናገሩ አሉ፡፡ ያንን መግለጫእከራከራለሁ ፡፡ በራዕይምዕራፍ 10 ቁጥር 7 
ፊትለፊት ፍጹም ያልሆነእና የተሳሳተ ግምትነው ፡፡ አሁንሰዎች በዚህ በመጨረሻውዘመን ትንቢት እንደሚናገሩእና አገልግሎቶቻቸውም ሊሆኑይችላሉ 
ትክክልም አልክድም፡፡ በጳውሎስ ዘመንእንደ “ ረሃብ ትንቢትየሚናገር አንድ ነቢይ አጋቦስ ” በነበረበትጊዜ ነቢያት እንደሚኖሩ አልክድም ፡፡ 
እንደዚያ እስማማለሁ፡፡ ነገር ግን ከዚህ በላይ ካለው የላቀ የዲያቢሎስ-መልእክተኛውበበላይነት እንደሚያዘው ቃል ኪዳኑ ላይ እንደተገለፀው እና 
የልጆቹን ጭንቅላት ለመቆጣጠር የሚያስችል አገልጋይ ማን ነው? “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ”በማይናወጥ ቃሉ ይቆማል፣ ይቆማል 
እናምይረጋገጣል ፡፡ እስከዚህዘመን አንድ ነቢይ-መልእክተኛ አለ፡፡

በሰው ባሕርይላይ ብቻ ፣ብዙዎች ብዙ ሰዎችበሚገኙበት ሁሉም በአንድላይ በሚያነሷቸው ዋናዋና መሠረተ ትምህርቶችላይ እንኳን 
የተከፋፈለአስተያየት እንደሚኖር ማንምያውቃል። በመጨረሻው ዘመንየሚመጣው የማይናወጥ ኃይልየሚኖረው ማን ነው?ይህ የመጨረሻው 
ዘመንንጹሑን ቃል ሙሽራይትንለማሳየት ይገለጻል ፡፡ ያ ማለትበቃሉ ዘመን በትክክልእንደተሰጠ እና በጳውሎስምዘመን ሙሉ በሙሉእንደ ተረዳነው 
ማለትነው ፡፡ ማንሊኖረው እንደሚችል እነግርዎታለሁ፡፡ ይህ ሰውከሄኖክ እስከዚህ ዘመንድረስ ካለ ከማንኛውምነቢይ በበለጠ የተረጋገጠወይም 
በጣም የተረጋገጠነቢይ ይሆናል ፣ምክንያቱም ይህ ሰውየግድ አስፈላጊነት የትንቢትአገልግሎት ያለው በመሆኑ፣ እግዚአብሔር ይገለጻል ፡፡ ስለራሱ 
መናገር አያስፈልገውም ፣ እግዚአብሔርበምልክቱ ድምጽ ለእሱይናገራል ፡፡ ኣሜን።

በልባችንሊደነቅ የሚገባው ሁለተኛውሃሳብ ሰባቱ የቤተክርስቲያንዘመናት የተጀመሩት የፀረ-ክርስቶስ መንፈስ ልክእንደ መንፈስ ቅዱስ 
ይሰራበነበረበት ጊዜ መሆኑነው ፡፡

ኛ ዮሐንስ4:1 ፣

ወዳጆች ሆይ፥ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፥ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ፤ ብዙዎች ሐሰተኞች 
ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና።

አስተውሉ? የክርስቶስተቃዋሚ መንፈስ በሐሰተኛነቢያት ተለይቷል ፡፡ ዘመናት ከሐሰተኛነቢያት ጋር መጡእና ከሐሰተኛ ነቢያትጋር አብረው 
ይሄዳሉ። አሁን በእርግጥ በራዕይ ውስጥበተጠቀሰው ሰው ታላቅስሜት ውስጥ እውነተኛ የእውነታ ትንቢትይመጣል ፡፡ ግንከመገለጡ በፊት እንደገና 
ብዙ ሐሰተኛነቢያት ብቅ አሉ፡፡

ማቴ 24:23-26 ፣

በዚያን ጊዜ ማንም፦ እነሆ፥ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም፦ ከዚያ አለ ቢላችሁ አትመኑ፤

ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና 
ድንቅ ያሳያሉ።

እነሆ፥ አስቀድሜ ነገርኋችሁ።

እንግዲህ፦ እነሆ፥ በበረሀ ነው ቢሉአችሁ፥ አትውጡ፤ እነሆ፥ በእልፍኝ ነው ቢሉአችሁ፥ አትመኑ፤

እነዚህሐሰተኛ ነቢያት እንደሚከተሉትባሉ ሌሎች መጽሐፍትውስጥ በሌሎች ምልክቶችተጽፈዋል ፡፡

ኛ ጴጥሮስ2:1-2 ፣

ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ እንዲሁም በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ፤ 
እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳ ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋ ኑፋቄን አሹልከው ያገባሉ፤

ብዙዎችም በመዳራታቸው ይከተሉአቸዋል በእነርሱም ጠንቅ የእውነት መንገድ ይሰደባል።

ኛ ጢሞቴዎስ4:3-4 ፣

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

እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ።

ኛ ጢሞቴዎስ4:1 ፣

መንፈስ ግን በግልጥ፦ በኋለኞች ዘመናት  አንዳንዶች  የሚያስቱ  መናፍስትንና  በውሸተኞችግብዝነት  የተሰጠውን የአጋንንትን



7የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ትምህርት እያደመጡ፥ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል፤ በገዛ ሕሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው፥

በማንኛውም ሁኔታከቃሉ ውጭ የሆነሐሰተኛ ነቢይ መሆኑንያስተውሉ ፡፡ “ፀረክርስቶስ” ማለት “ጸረ-ቃል” ማለትእንዳሳየኃችሁ እንዲሁ 
እነዚህሐሰተኛ ነቢያት ከየራሳቸውዲያቢሎስ ፍጻሜ ጋርየሚስማማ ትርጉም በመስጠትቃሉን ያጣምማሉ ፡፡ ሌሎችን የሚያሳስታቸውሰዎች በፍርሃት 
ወደራሳቸውእንዴት እንደሚጠጉ አስተውለዎትያውቃሉ? እነሱ የሚሉትህዝቡ የሚሉትን ካላደረጉወይም ከለቀቁ ጥፋትእንደሚከተላቸው ይናገራሉ 
፡፡ እነሱ ሐሰተኛነቢያት ናቸው ፤ምክንያቱም እውነተኛ ነቢይሁል ጊዜ አንድንሰው ወደ ቃሉይመራዋል እናም ሰዎችንወደ ኢየሱስ ክርስቶስያገባዋል 
እና ህዝቡእሱን ወይም የሚናገረውንእንዲፈሩ አይናገርም ነገርግን ቃሉ የሚናገረውንይፈራሉ ፡፡ እንደይሁዳ ያሉ እነዚህሰዎች ለገንዘብ ምንያህል 
እንደወጡ ልብበል ፡፡ ያለዎትንሁሉ እንዲሸጡ ያደርጉዎታልእናም ለእነሱ እናለእነሱ እቅዶች ይሰጧቸዋል ፡፡ ከቃሉይልቅ በመሥዋዕቶች ላይብዙ ጊዜ 
ያሳልፋሉ፡፡ ስጦታዎችን ለመስራትየሚሞክሩ በእዚያ ውስጥየስህተት ኅዳግ ያለውንየስጦታ ስጦታ ይጠቀማሉእናም ገንዘብ ይጠይቃሉእናም ቃሉን 
ይረሳሉእና የእግዚአብሔር ብለውይጠሩታል። እናም ሰዎችወደ እነሱ ይሄዳሉእናም ይዘው ይሸከማሉ፣ ይደግፏቸዋልእንዲሁም ያምናሉ ፣የሞት 
መንገድ መሆኑንአያውቁም ፡፡አዎን ፣ ምድሪቱ በሥጋዊ አስመሳዮች የተሞላች ናት ፡፡ በዚያ የመጨረሻ ዘመን ያንን ነቢይ-መልእክተኛ ለመምሰል 
ይጥራሉ። ሰባቱ የስስዋ ወንዶች ልጆች ጳውሎስን ለመምሰል ሞክረዋል። ጠንቋዩ ስሚኦን ጴጥሮስን ለመምሰል ሞክሯል። የእነሱ ማስመሰል ሥጋዊ 
ይሆናል ። እውነተኛው ነቢይ የሚያመጣውን ማምረት አይችሉም ፡፡ መነቃቃት አለቀ ሲል ህዝቡ በትክክል ያለው እና እግዚአብሔር በሕዝቡ 
መካከል ታላቅ እና ድንቅ የሆኑ ነገሮችን ያደርጋል ፡፡ ሕዝቡም ስለ እሱ ይወድቃል። እነዚህ ተመሳሳይ ሐሰተኛ ነቢያት በመጨረሻው ዘመን 
መልእክተኛው የሥነ-መለኮት ባለሙያ ስላልሆኑ መሰማት እንደሌለበት ይናገራሉ። መልዕክተኛው መልዕክተኛውን የሚችለውን ማምረት አይችሉም 
፡፡ እነሱ እንደዚያኛው የመጨረሻ ዘመን ነቢይ በእግዚአብሔር ዘንድ አይጸኑም ፣ ነገር ግን በታላቁ እብጠት ቃላቶቻቸው እና በዓለም ግንዛቤዎቻቸው 
ህዝቡን ያንን ሰው (መልእክተኛ) እንዳይሰሙ ያስጠነቅቃሉ እናም እሱ ስህተትን ያስተምራል ይላሉ ፡፡ ልክ ከዲያብሎስ እንደነበሩት እንደ 
አባቶቻቸዉ ፈሪሳዊያን ዮሐንስም እና ኢየሱስን ስህተትን አስተምረዋልበማለት እንደፈረጁት ይሆናሉ፡፡

ታዲያእነዚህ ሐሰተኛ ነቢያትበእውነተኛው ነቢይ ላይለምን ይመጣሉ እናትምህርቱን ያቃልላሉ? ምክንያቱምበአክዓብ ዘመን 
ሚክያስንበሚቃወሙበት እንደነበረዉ ዘመን እንደአባቶቻቸው እንደ እየሠሩናቸውና ። እነርሱምአራት መቶ ነበሩሁሉም ይስማማሉ ፡፡ በእነሱም 
የሚናገሩትንሁሉ ሰሙ። ግንአንድ ነቢይ - አንድብቻ — እግዚአብሔር መገለጥንየሰጠው ለአንድ ብቻስለሆነ ፡፡

ከሐሰተኛ ነቢያትተጠንቀቁ ምክንያቱም ተኩላዎችናቸው።

አሁንም በዚህ ውስጥ ጥርጣሬ ውስጥ ካሉዎት እግዚአብሔር እንዲሞላዎት እና እንዲመራዎት በመንፈሱ እግዚአብሔርን ይጠይቁ ፣ 
የተመረጡት ብቻ ሊታለሉ አይችሉምና ፡፡ ያንን አግኝተዋል? ማንም ሊያታልልዎት የሚችል የለም። ጳውሎስ ስህተት ቢሠራ ጳውሎስ ማንኛውንም 
የተመረጡትን ሊያታልል አይችልም። ምክንያቱም በዚያ በመጀመሪያው የኤፌሶን ዘመን ሐሰተኛ ሐዋርያትና ነቢያቶችን ፈትነዉ ውሸታሞች እንደሆኑ 
ሲያዉቁ አግኝተዉ አዉጥተዋቸዋለና በዘመኑ የተመረጡትን ማንም ሊያታልላቸዉ አይችልመ ሃሌሉያ። የእርሱ በጎች ድምፁን ይሰማሉ እናም እሱን 
ይከተሉታል። ኣሜን። አምናለሁ ፡፡

ሰላምታ

ራእይ 3:14,

በሎዶቅያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ አሜን የሆነው፥ የታመነውናእውነተኛው ምስክር፥ 
በእግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል፦

ኦ፡ የጌታችን እና አዳኛችን ኢየሱስክርስቶስ ባህሪዎች እጅግአስደናቂው መግለጫ አይደለምን? እነዚህ ቃላትመጮህ እንድፈልግ ያደርጉኛል፡፡ 
እንደዚህ ዓይነቱንየእውነት መንፈስ ወደልቤ ውስጥ ያመጣሉ። በእነሱ ላይ የመንፈስ ቅዱስ መገለጥን ሳልጠብቅ እንኳ እነሱን ማንበብ ብቻ 
ያስደስተኛል፡፡

ለመጨረሻው ዘመን ጋር በተያያዘ ኢየሱስ ስለ ራሱ ይህንን መግለጫ እየሰጠን ነው ፡፡ የጸጋ ቀናት እያበቁ ናቸው። ከመጀመሪያው ምዕተ-ዓመት 
እስከ ሃያኛኛው ድረስ ተመልክቶ እነዚህን ዘመናትን በተመለከተ ሁሉንም ነገር ነግሮናል ፡፡ የመጨረሻውን ዘመን ባህሪዎች ለእኛ ከመገለጡ በፊት ፣ 
የእሱን የራሱን ፀጋ እና የበላይነት አንድ የመጨረሻ እይታ ይሰጠናል። ይህ የእራሱ የማእዘንድንጋይ መገለጥ ነው።

“አሜን” የሆነዉ ይላል የእግዚአብሔር“እንዲሁ ይሁን” ኢየሱስነው ፡፡ አሜንለፍፃሜው ይቆማል። እሱለማፅደቅ ይቆማል ፡፡ እሱ 
ቃልኪዳንተስፋን ይሰጣል ፡፡ የማይለወጥ ቃልኪዳንን ይወክላል ፡፡ እሱ የእግዚአብሔርማኅተም ነው።

ይህንንበጥንቃቄ እንድትመለከቱ እናአንድ በጣም ጣፋጭእና የሚያምር የሆነነገር እንዲያዩ እፈልጋለሁ፡፡ ይህ የእሱየፍፃሜ ጊዜ መገለጥነው 
ብያለዉ። የጸጋዉ ቀንሲዘጋ ፣ ከዚያምሺህ አመቱ ከዚያብዙም ሳይቆይ ይመጣል፣ አይደል እንዴ?

ደህና ፣ከእኔ ጋር ኢሳይያስ65:16-19

ን አንብብ።እንዲሁም በምድር ላይ የተባረከ በእውነት አምላክ ይባረካል፥ በምድርም ላይ የማለ በእውነት አምላክ ይምላል፤ 
የቀድሞው ጭንቀት ተረስቶአልና፥ ከዓይኔም ተሰውሮአልና።

እነሆ፥ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና፤ የቀደሙትም አይታሰቡም፥ ወደ ልብም አይገቡም።

ነገር ግን በፈጠርሁት ደስ ይበላችሁ ለዘላለምም ሐሤት አድርጉ፤ እነሆ፥ ኢየሩሳሌምን ለሐሤት፥ ሕዝብዋንም ለደስታ 
እፈጥራለሁና።

እኔም በኢየሩሳሌም ሐሤት አደርጋለሁ በሕዝቤም ደስ ይለኛል፤ ከዚያም ወዲያ የልቅሶ ድምፅና የዋይታ ድምፅ 
አይሰማባትም።

ይህ  ስለአዲሱ  ኢየሩሳሌም  ነው፡፡  ይህ  ሺህዓመት  ነው  ፡፡  ወደ  ሺህዓመት  ውስጥ  ስንገባ፣  ስለ  አንድየተወሰነ  ዓይነት  አካልአምላክ  ምን



8የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

እንደሚልእንስማ ፣ ቁጥር16 ፣

እንዲሁም በምድር ላይ የተባረከ በእውነት አምላክ ይባረካል፥ በምድርም ላይ የማለበእውነት አምላክ ይምላል፤ የቀድሞው 
ጭንቀት ተረስቶአልና፥ ከዓይኔም ተሰውሮአልና።

አዎ ፣ያ እውነት ነው፣ ግን ትክክለኛውትርጉም “የእውነት አምላክ”አይደለም ፡፡እሱ “የአሜንአምላክ” ነው ፡፡ ስለዚህ እንዲህ እናነባለን

እንዲሁም በምድር ላይ የተባረከ በአሜን አምላክ ይባረካል፥ በምድርም ላይ የማለ በአሜን አምላክ ይምላል፤ የቀድሞው ጭንቀት 
ተረስቶአልና፥ ከዓይኔም ተሰውሮአልና።

እነሆ፥ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እፈጥራለሁና፤ የቀደሙትም አይታሰቡም፥ ወደ ልብም አይገቡም።

ነገር ግን በፈጠርሁት ደስ ይበላችሁ ለዘላለምም ሐሤት አድርጉ፤ እነሆ፥ ኢየሩሳሌምን ለሐሤት፥ ሕዝብዋንም ለደስታ እፈጥራለሁና።

እኔም በኢየሩሳሌም ሐሤት አደርጋለሁ በሕዝቤም ደስ ይለኛል፤ ከዚያም ወዲያ የልቅሶ ድምፅና የዋይታ ድምፅ አይሰማባትም።

፥ ሃሌሉያ ፡፡ የብሉይኪዳኑ “የአሜን አምላክ”ይሖዋ ነው። የአዲስኪዳን ኢየሱስ “የአሜንአምላክ” እዚህ አለ። እስራኤል ሆይ፣ ስማ ፣አምላክህ 
እግዚአብሔር አንድአምላክ ነው ፡፡ እዚ እንደገናየብሉይ ኪዳኑ ያህዌ የአዲስ ኪዳኑ ኢየሱስ ነዉ ፡፡ “አቤቱ እስራኤል ሆይ ፣ ስማ እግዚአብሄርአንድ 
አምላክ ነው ፡፡” አዲስኪዳን ሌላ አምላክን አይገልጽም ፣ እሱ የአንዱእና የአንድ አምላክ ተጨማሪመገለጥ ነው። ክርስቶስራሱን ለማሳወቅ 
አልወረደም፡፡ የመጣው ወልድእንዲገለጥ አይደለም ፡፡ የመጣው አብንለመግለጥ እና ለማሳወቅነው ፡፡ ስለሁለት አምላኮች በጭራሽአልተናገረም ፡፡ 
ስለአንድ አምላክ ተናግሯል፡፡ እናም አሁንበመጨረሻው ዘመን ፣በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣምአስፈላጊ ወደሆነው የእግዚአብሔርመገለጥ 
ወደ እርሱየማእዘን ድንጋይ መገለጥ ተመልሰናል ፣ ማለትም ፣ ኢየሱስ አምላክ ነው፣ እርሱም እናአባቱ አንድ ናቸው፤ አንድ አምላክአለ ፣ ስሙም

ጌታኢየሱስ ክርስቶስ።ነዉ፡፡

እርሱ የአሜን አምላክ ነው ፡፡ እሱ ፈጽሞ አይለወጥም። እሱ የማይሠራውን ፈጽሞ አይለውጥም። እሱ የተናገረዉሁሉ ይሆናል እሱ ያደርገዋል 
፣ እናም ለዘላለም ይጸናል። ከሚናገረው ነገር ማንም ሊወስድ ወይም ሊጨምር አይችልም ፡፡ ስለዚህ ይሁንኣሜን። እንዲህ ዓይነቱን አምላክ 
በማገልገልህ ደስተኛ አይደለህም? በማንኛውም ጊዜ እና ጊዜ ሁሉ ከሱ ጋር የት እንደምትሆን ማወቅ ትችላለህ ፡፡ እርሱ ብቸኛው አምላክ ነው እና 
አይለወጥም ፡፡

“እነዚህነገሮች አሜን የሆነዉ እንዲህ ይላል፡፡.”

ይሄን እወደዋለሁ. ያማለት ያለው ሁሉየመጨረሻ ነው ማለትነው ፡፡ ይህማለት ለመጀመሪያው እናለሁለተኛው እና ለሁሉምዘመናት ስለራሱ 
እውነተኛቤተክርስቲያን እና ስለሐሰተኛው ወይኑ የተናገረውሁሉ ትክክል ነውእናም አይለወጥም ማለትነው ፡፡ ይህምማለት በዘፍጥረት የጀመረው፣ 
በራዕይ ውስጥያጠናቅቃል ማለት ነው፡፡ እሱ መሆንአለበት እርሱ አሜንነው ፣ ስለዚህመሆን አለበት ፡፡ አሁን ዲያቢሎስየዘፍጥረት እና 
የራዕይንመጽሐፍትን ለምን እንደሚጠላእንደገና እንመለከተዋለን ፡፡ እሱ እውነትንይጠላል። እውነት እንደሚያሸንፍያውቃል ፡፡ መጨረሻውምን 
እንደሚሆን ያውቃል። እንዴት እንደሚዋጋ፡፡ እኛ ግንበአሸናፊው ወገን ነን፡፡ እኛ (የቃሉ አማኞች ማለቴ ብቻ ነው) በአሜን በኩል ነን ፡፡

“እነዚህ ነገሮች እንዲህ ይላል የታመነውና እውነተኛው ምስክር.” አሁን እኔ“ታማኝ” የሚለዉን ሀሳብ ምን እንደሆነላሳይዎት እፈልጋለሁ ፡፡ እኛ 
ብዙውንጊዜ ስለታላቅነቱእና የማይለዋወጥ ስለመሆኑ ብዙ ጊዜ እንደምናወራ አውቃለሁ አምላክ, ቃልአይለወጥም የማን. እናምበዚያ መንገድ 
ስለእርሱ ስንናገር ብዙውንጊዜ ለእርሱ ስብዕናየጎደለው እንዲመስል የሚያደርግእሱን እናገኛለን ፡፡ እግዚአብሔር አጽናፈሰማይን እና የእሱየሆኑ 
ሁሉንም ህጎችሁሉ የሠራ ፣በኋላ ተመልሶ ታላቅስብዕና የሌለው እግዚአብሔርሆነ ማለት ነው። እሱ ለጠፋውየሰው ልጅ የመዳንመንገድ ያደረገው ፣ያ 
መንገድ መስቀልነው ፣ ከዚያደግሞ የክርስቶስ ሞትለኃጢአታችን ያስተሰረይ ፣እናየእርሱ ትንሣኤ ክፍት የሆነበር እንዲሰጠን ነው፣ እግዚአብሔር 
እጆቹንአጣጥፎ አከልቆመም፡፡ በታላቅ ፈጣሪማመንን እንደ ደሰትን ያህልነው ፣ በፈጠራው፣ በፍጥረቱ ላይየግል ፍላጎቱን እንዳጣ፡፡ አሁን እኔእላለሁ 
በጣም ብዙሰዎች የማያስቡት። ግንይህ የተሳሳተ አስተሳሰብነው ፣ እግዚአብሔር አሁን በሰዎች ጉዳይውስጥ እየገዛ ነው፡፡ እርሱ የሁሉምፈጣሪ እና 
የበላይነው።

ቆላስያስ 1፡16-17።

እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው፤ የሚታዩትና የማይታዩትም፥ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም 
ሥልጣናት፥ በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው፤ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ 
ተፈጥሮአል፤

እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በእርሱ ተጋጥሞአል።እሱ ሉዓላዊአምላክ ነው። እሱአስቀድሞ በተናገረው የመረጣቸውንየመዳንን ዕቅድ 
በእራሱምክር አስፈጸመዉ። የመዳንንመንገድ ለማቋቋም ወልድበመስቀል ላይ ሞተእና መንፈስ ቅዱስየአብን ፈቃድ በጥንቃቄይፈጽማል። እንደ 
እርሱፈቃድ ዓላማ በአሁኑጊዜ ሁሉንም ነገርእየሠራ ነው ፡፡ እሱ በሁሉምመካከል ትክክል ነው፡፡ እሱ በቤተክርስቲያኑውስጥ ነው ፡፡ ይህ ታላቅፈጣሪ 
አዳኝ- እግዚአብሔርእንደ ራሱ የበጎችእረኛ በመሆን በአሁኑጊዜ በታማኝነት እየሰራይገኛል ፡፡ የእርሱመኖር የራሱ ነው። እሱ ይወዳቸዋልእንዲሁም 
ይንከባከባል። ዓይኑሁልጊዜ በእነሱ ላይነው ፡፡ ቃሉ“ሕይወትዎ ከክርስቶስ ጋርበእግዚአብሔር ተሰውሮአል” የሚለውበትክክል በትክክል 
እንደሚናገርነው ፡፡ ኦህ፣ አምላኬ ታማኝበመሆኑ እጅግ ደስብሎኛል ፡፡ እሱለእራሱ እውነት ነው፣ አይዋሽም ፡፡ እሱ ለቃሉእውነት ነው ፣ይመልሰዋል 
፡፡ በመጨረሻውቀን እኛን ያስነሳናልእርሱ ለእኛ እውነተኛነው ፡፡ በታማኝነት በማረፌ ደስተኛነኝ ፡፡

ፊልጵስዩስ 1፡6

በእናንተ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቼአለሁና፤

እርሱእውነተኛምስክርነው፡፡“



9የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

በራዕይ ምዕራፍ3 ቁጥር 7 ላይ ይህቃል እውነት ነው፡፡ ከ ‹ሐሰት›በተቃራኒ ‹እውነት› ማለትአለመሆኑን ያስታውሉ ፡፡ እሱ ሩቅየበዛ ፣ 
ጥልቅትርጉም ያለው ነው፡፡ እሱ ከከፊል አፈፃፀም በተቃራኒፍጹም የሆነ መገለጥንያሳያል ፡፡ አሁንበ ‹ፊላደልፊያ› ዘመንመምጣት የእግዚአብሔር 
መምጣትእየተቃረበ ነው ፡፡ ያ ዘመንምን ለእርሱ ታላቅፍቅር አሳይቷል ፡፡

ያንን የ1 ኛ ጴጥሮስ 1፡8፣

እርሱንምሳታዩት ትወዱታላችሁ፤ አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ፥ የእምነታችሁን ፍፃሜ እርሱም የነፍሳችሁን 
መዳን እየተቀበላችሁ፥በማይነገርና ክብር በሞላበት ሐሤት ደስ ይላችኋል።፡፡“

በእነሱም ደስእናሰኛለን። አላየነውም ፣እኛ ግን እሱተሰምቶናል ፡፡ አቅማችንውስን እንዳንፈቅድለት እሱንአሁን እናውቃለን። ግንአንድ ቀን 
ፊትለፊት ይሆናል ፡፡ ለዚህ ዘመንነው ፡፡ እርሱበዚህ ዓለም መጨረሻይመጣል ፡፡ ከፊልእውን መደረግ የተሟላትክክለኛ ግምገማ ፣የተጠናቀቀው 
ትክክለኛ ማረጋገጫ። ሃሌ ሉያ! በጨለማ ጭጋግእየተመለከትን ነበር ፣ግን በቅርቡ ፊትለፊት ይሆናል ፡፡ እኛ ከክብሩወደ ክብር እየተጓዝንነበር ፣ 
ግንወዲያው ክብር ይሆናል፡፡ እኛም እንደእሱ እንሆናለን ፣ለሁለቱም እንደ እሱእንደ ኢየሱስ ፣እኛ አዳኝ አምላኪ! ያ ድንቅነገር አይደለም? እኛበእርሱ 
የተሟላ ነን፡፡ እውነት ነው. ስለዚያ አይዋሽም፡፡ ግን አንድቀን በቅጽበት እንለወጣለን፡፡ የማይሞተዉን እንለብሳለን፡፡ በሕይወት ውስጥሁላችንም 
እንውጣለን ፡፡ ከዚያ እኛትክክለኛነት እናረጋግጣለን ፡፡

እርሱታማኝእናእውነተኛምስክርነው፡፡“

አሁን ስለቃሉ እናስባለን ፣‹ምስክር› ፡፡ ደህና፣ ያ ቃል‹ሰማዕት› የሚለውን ቃልየምናገኘው ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስእስጢፋኖስን እና 
አንቲጳስንእና ሌሎችም እንደሰማዕትነት ይናገራል ፡፡ እነሱ ሰማዕታትነበሩ ፡፡ እነሱምስክሮች ነበሩ ፡፡ ኢየሱስ ታማኝሰማዕት ነበር ፡፡ መንፈስ 
ቅዱስለዚህ ምስክር ነው። መንፈስም ስለዚህይመሠክራል ፡፡ ዓለምኢየሱስን ጠላው ፡፡ እሱን ገደለው፡፡ ነገር ግንእግዚአብሔር ይወደው ነበርእናም 
ወደ አብሄደ ፡፡ ወደአብ የሄደው ማረጋገጫመንፈስ ቅዱስ የመጣውመሆኑ ነው ፡፡ ኢየሱስ ከአብያልተቀበለ ቢሆን ኖሮመንፈስ ቅዱስ አይመጣምነበር 
፡፡

በዮሐንስ 16፡7-11ያንብቡት ፡፡

እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፤ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፤ እኔ ብሄድ ግን 
እርሱን እልክላችኋለሁ።

እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል፤

ስለ ኃጢአት፥ በእኔ ስለማያምኑ ነው፤ ስለ ጽድቅም፥ ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው፤

ስለ ፍርድም፥ የዚህ ዓለም ገዥ ስለ ተፈረደበት ነው።ከኢየሱስ ይልቅበዚህ ዓለም መንፈስቅዱስ መገኘቱ ፣ ኢየሱስ ጻድቅመሆኑን እና ወደአብ 
መሄዱን ያረጋግጣል፡፡

ግን ደግሞበዮሐንስ 14፡18 እንዲህ ይላል ፡፡

ወላጆች እንደ ሌላቸው ልጆችአልተዋችሁም፤ ወደ እናንተ እመጣለሁ።አፅናኙን ልኮለታል፡፡ እሱ ተጓዥነበር ፡፡

በእውነተኛውቤተክርስቲያን ላይ በመንፈስ ተመልሷል፡፡ በቤተክርስቲያን መካከልእርሱ ታማኝ እናእውነተኛ ምስክር ነው፡፡ ግን አንድቀን እርሱ 
እንደገናበስጋ ተመልሶ ይመጣል፡፡ ብቸኛው ጥበበኛስልጣን ያለው ማንመሆኑን ያረጋግጣል - እርሱምየክብር ጌታ ኢየሱስክርስቶስ ነው።

ታማኝ እናእውነተኛ ምስክር ፣ፈጣሪ እና ጽኑ፣ ፍጹም ግንዛቤ፣ የእግዚአብሔር አሜን።

ኦው ፣እንዴት እንደምወደው፣ የእግዚአብሔርልጅ ኢየሱስ።

በዚህ የሰላምታ ክፍልሀሳቦቼን በእነዚህ ጥቅሶችመዝጋት እፈልጋለሁ

2ኛ ቆሮ 1፡18-22፡፡

እግዚአብሔር ግን የታመነ ነው፥ ለእናንተም የሚነገረው ቃላችን አዎንና አይደለም አይሆንም።

በእኛ ማለት በእኔና በስልዋኖስ በጢሞቴዎስም በመካከላችሁ የተሰበከ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎንና 
አይደለም አልነበረም፥ ነገር ግን በእርሱ አዎን ሆኖአል።

እግዚአብሔር ለሰጠው የተስፋ ቃል ሁሉ አዎን ማለት በእርሱ ነውና፥ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስለ ክብሩ በእኛ የሚነገረው 
አሜን በእርሱ ደግሞ ነው።

በክርስቶስም ከእናንተ ጋር የሚያጸናንና የቀባን እግዚአብሔር ነው፥

ደግሞም ያተመን የመንፈሱንም መያዣ በልባችን የሰጠን እርሱ ነው።

“የእግዚአብሔር ፍጥረት ጅማሬ።”

ጌታ ኢየሱስነው ያለው እሱነው ፡፡ ነገርግን እነዚያ ቃላትለእኛ በትክክል ድምጽየሚሰጡ ናቸው ማለትአይደለም ፡፡ ድምፃቸውንወደ 
ሚያደርጉት መንገድመውሰድ ብቻ የተወሰኑሰዎችን (በእውነቱ ብዙሰዎች) ኢየሱስ የመጀመሪያየእግዚአብሔር ፍጥረት ነው፣ ከእግዚአብሔርም 
ዝቅዝቅ  እንዲያደርግ  ፡፡  ከዚያም  ይህየመጀመሪያ  ፍጥረት  ቀሪውንጽንፈ  ዓለም  እናበውስጡ  የያዘውን  ሁሉፈጠረ።  ግን  ያትክክል  አይደለም  ፡፡



10የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ከተቀረው መጽሐፍቅዱስ ጋር እንደማይጣጣምያውቃሉ ፡፡ ቃላቱ“እርሱ የእግዚአብሔር ፍጥረትመጀመሪያ ወይም የበላይነው።” አሁን 
ኢየሱስእግዚአብሔር ፣ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር መሆኑንበእርግጠኝነት እናውቃለን ፡፡ እሱ ፈጣሪነው ፡፡

ዮሐ 1፡3

ሁሉ በእርሱ ሆነ፥ ከሆነውምአንዳች ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም።

እሱ የተነገረለትእሱ ነው ፣ዘፍ. 1፡1

“በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ”።

ደግሞም እሱ

በዘፀ. 20፡11፣

እግዚአብሔር በስድስት ቀንሰማይንና ምድርን፥ ባሕርንም፥ ያለባቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን ዐርፎአልና፤ ስለዚህ 
እግዚአብሔር የሰንበትን ቀንባርኮታል ቀድሶታልም።ተመልከቱ

፣እርሱ ፈጣሪ መሆኑንጥርጥር የለውም ፡፡ እሱ የፈጠራ ችሎታ ላለው የአካል ፍጥረት ፈጣሪ ነው።

በእርግጥም እነዚህቃላት አሁን ምንማለት እንደሆኑ ማየትእንችላለን ፡፡ ሌላየትርጓሜ መኖር ማለት እግዚአብሔር እግዚአብሔርንፈጠረ ማለት 
ነው፡፡ እግዚአብሄር ራሱራሱ ፈጣሪ ከሆነእንዴት ሊፈጠር ይችላል?

አሁን ግን በቤተክርስቲያኑ መካከል ቆሞ ነው ፡፡ በዚህ የመጨረሻ ዘመን ማን እንደ ሆነ ሲገለጥ ቆሞ እራሱን “የእግዚአብሔር ፍጥረት ደራሲ” 
ሲል ጠርቶታል። ይህ ሌላ ፈጠራ ነው። ይህ ከቤተክርስቲያን ጋር የተያያዘ ነው ፡፡ ይህ የራሱ የሆነ ልዩ ስያሜ ነው ፡፡ የዚያ ቤተክርስቲያን ፈጣሪ ነው 
፡፡ ሰማያዊ ሙሽራዋ የራሱን ሙሽራ ፈጠረች ፡፡ እንደ እግዚአብሔር መንፈስነቱ ወርዶ በድንግል ማርያም አካሉ የተወለደበትን ህዋሳት ፈጠረ ፡፡ 
ያንን መድገም እፈልጋለሁ ፡፡ በማርያም ማሕፀን ውስጥ ያሉትን ሴሎች ለዚያ አካል ፈጠረ ፡፡ መንፈስ ቅዱስ በማሪያ ለተሰቀለው የሰው እንቁላል 
እንቁላል ሕይወት ለመስጠት ብቻ በቂ አልነበረም ፡፡ ያ ኃጢአትን የሰው አካል ሥጋ የሚያፈጥረው ይሆናል ፡፡ ያ “ኋለኛው አዳም” ን አያገኝም ነበር 
፡፡ ስለ እሱ “እነሆ ለእኔ አካል (አባት) አዘጋጅተሃል” ተብሏል ፡፡ እግዚአብሔር (ለማርያም ሳይሆን) ያንን ሥጋ ሰጠው ፡፡ ማርያም የሰው ሰራሽ 
አካል ነች እናም ያንን ቅድስት ልጅ ተሸክማ ወደ ወለደችው ፡፡ የእግዚአብሔር ሰው ነበር ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ፡፡ እርሱ ከአዲሱ 
ፍጥረት ነበር ፡፡ ሰው እና እግዚአብሔር ተገናኝተው ተቀላቀሉ ፡፡ የዚህ አዲስ ውድድር የመጀመሪያ ሰው እሱ ነበር። እርሱ የዚህ አዲስ ዘር ራስ ነው 
፡፡ቆላስይስ 1 18,

እርሱም የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ፡፡ እርሱም መጀመሪያው ፣ ከሙታን በኩር ነው ፡፡ በሁሉም ነገሮች 
የመጀመሪያ ደረጃ እንዲሆን ነው። “

ኛ ቆሮ 5 17

“ስለሆነም ማንም በክርስቶስ ከሆነ ፣ እርሱ አዲስ ፍጥረት ነው ፣ አሮጌ ነገሮች አልፈዋል ፣ እነሆ ፣ ሁሉም ነገር አዲስ 
ሆኗል።”

እዚያ ማየት ይችላሉ የሰው ልጅ ከድሮው ኦርጅና ወይም ፍጥረት ቢሆንም ፣ አሁን ከክርስቶስ ጋር በተቀባው ፣ አዲስ የእግዚአብሔር ፍጥረት 
ሆኗል ፡፡

ኤፌ 2 10 ፣

እኛ እኛ ለክርስቲያኖች መልካም ሥራ ለማድረግ ከክርስቶስ ጋር በመተባበር የተፈጠርን ነን። “

ኤፌ 4 24,

“እናም ከእግዚአብሄር በኋላ በጽድቅ እና በእውነተኛ ቅድስና የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ይልበሱ።”

ይህ አዲስ ፍጥረት የተሠራው አሮጌ ፍጥረት አይደለም ፣ ወይም አዲስ ፍጥረት ሊባል አይችልም። በትክክል ይህ ነው “አዲስ ፍጥረት” ፡፡ 
ከድሮው የተለየ ሌላ ፈጠራ ነው ፡፡ ከእንግዲህ በሥጋ መንገድ አይሠራም ፡፡ ለእስራኤል እንዲህ አደረገ ፡፡ አብርሃምን ፣ እና የአብርሃምን ጉዳይ 
በአምላካዊው የይስሐቅ መስመር በኩል መረጠ ፡፡ አሁን ግን ከሁሉም ዘሮች ፣ ነገዶች እና ብሄሮች ሁሉ አዲስ ፍጥረት አዘጋጀ ፡፡ እሱ የፍጥረት 
መጀመሪያ ነው ፡፡ እርሱ እግዚአብሔር በሰው አምሳል ተፈጠረ ፡፡ አሁን በመንፈሱ ብዙ ልጆችን ለራሱ ይፈጥራል ፡፡ እግዚአብሄር ፈጣሪ ፈጣሪ ፣ 
ራሱን የፍጥረቱ አንድ አካል በመፍጠር።

ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ መገለጥ ነው ፡፡ ይህ የእርሱ ዓላማ ነበር ፡፡ ይህ ዓላማ የተካሄደው በምርጫ ነው ፡፡ ለዚህ ነው አዲሱ 
የእግዚአብሔር ፍጥረት ደራሲ እንደመሆኑ መጠን እስከሚጠናቀቅበት እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ ማየት የቻለው ለዚህ ነው ፡፡ የሉዓላዊው 
ኃይል ኃይል ተፈፀመ ፡፡ በራሱ ውሳኔ የዚህን አዲስ ፍጥረት አባላት መረጠ ፡፡ በፍቃዱ መልካም ፈቃድ መሠረት ልጆችን ወደ ጉዲፈቻ ቀድሷቸዋል 
፡፡ በእርሱ ሁሉን ቻይነት እና ሁሉን ቻይነት አከናወነው። እሱ ካላረጋገጠ በቤተክርስቲያኑ መካከል ቆሞ እንደሚቆም እንዴት ማወቅ ይችላል? እሱ 
ያወቀውን ሁሉ ፣ እና ነገሮችን ሁሉ እንደ ዓላማው አደረገ ፣ ዓላማውም እና መልካም ደስታው እንዲከናወነው።

ኤፌ 2 11

እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን ነገር የሚሠራ እንደ ሆነ ዓላማው አስቀድሞ የተወሰነው በእሱ ተስፋ አለን። “



11የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ሃሌ ሉያ! የእሱ ስለሆኑ አይደላችሁም!

ለሎዶቅያ ዘመን የተላለፈውመልእክት

ራዕይ 3፡15-19

በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።

እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።

ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም 
የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥

ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

እኔ የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ።

ይህንንአንድ ላይ እንዳነበብነው፣ እርግጠኛ ነኝመንፈስ ለዚህ ዘመን አንዳችምመልካም ነገር እንዳልተናገረአአስተዉላችኃል ፡፡ 
ሁለትማስረጃዎችን ካቀረበ በኋላፍርዱን በእነሱ ላይአውጀዋል ፡፡

(1) ራዕይ3፡ 15፣16

በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።

እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።

ይህንን በጥንቃቄእንመረምራለን ፡፡ ይህ የሎዶቅያ የቤተክርስቲያን ዘመን ለብ ያለነው ይላል ፡፡ ይህ ከእግዚአብሔርቅጣት ይፈልጋል ፡፡ ቅጣቱ 
እነሱይሆናሉ ነው ከአፉም. ብዙ ሰዎችእንደሚያደርጉት የተሳሳተ ስሕተትመሄድ የማንፈልግበት እዚህነው። እነሱ በጣምበተሳሳተ መንገድ 
እግዚአብሔር ከአፉ ሊጥልዎት ይችላል እናምለቅዱሳኖች ጽናት አስተምህሮምንም ዓይነት እውነትእንደሌለ ያረጋግጣሉ ፡፡ አሁን አስተሳሰብዎንማረም 
እፈልጋለሁ። ይህጥቅስ ለአንድ ግለሰብአይሰጥም ፡፡ ለቤተክርስቲያንየተሰጠው ነው ፡፡ እሱ ከቤተክርስቲያንጋር እያወራ ነው፡፡ በተጨማሪም ፣ቃሉን 
በቃለህ ከጠበቅህበየትኛውም ቦታ እኛ በእግዚአብሔር ግዛትውስጥ እንደሆንን እንደማይናገርአስታውስ ፡፡ በእጆቹመዳፎች ላይ ተጽፈናል፡፡ በእቅፉ 
ውስጥተሸከምን ፡፡ እኛበፊት አእምሮው ውስጥከነበርን በፊት ያልታወቁዘመናት ተመለስን ፡፡ እኛ በግበጎች ፣ እናበግጦሽው ውስጥ ነን፣ ግን 
በጭራሽበአፉ ውስጥ አይደለንም፡፡ ግን በጌታአፍ ምን አለ? ቃሉ በአፉውስጥ ነው ፡፡

ማቴዎስ 4:4

ርሱም መልሶ፦ ሰው ከእግዚአብሔርአፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው።

ቃሉ በአፋችንውስጥ መሆን አለበትተብሎም ተችሏል ፡፡ ቤተክርስቲያን የእሱ አካልእንደ ሆነ አሁንእናውቃለን ፡፡ እሱየእርሱ ቦታ እየወሰደነው 
፡፡ በቤተክርስቲያንአፍ ምን ይሆናል? ቃሉ.

1ኛ ጴጥሮስ 4:11

ማንም የሚናገር ከሆነ እንደእግዚአብሔርቃል(ቃል)ይናገር።“

2ኛ ጴጥሮስ 1:21

ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድአልመጣምና፥ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ።

ታዲያ በመጨረሻውቀን በእነዚህ ሰዎችምን ችግር አለው? ከቃሉ አግኝተዋል። ስለእሱ ረጅምጊዜ አይደሉም። ስለእሱመጥፎ ነገር ናቸው። 
አሁን ያንንማረጋገጥ እፈልጋለሁ ፡፡

መጥምቃዊያንበቃሉ ላይ ተመስርተውየሃይማኖት መግለጫዎቻቸው እናቀኖቻቸው አላቸው እናምበዚህ አቋማቸዉ አይነቃነቁም፡፡ እነሱ 
የሚሉትሐዋርያዊው ተአምራት ቀናትአብቅተዋል እናም ከማመን አስከትሎየመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትየለም ፡፡ ሜቶዲስቶች ደግሞእንደሚሉት (በቃሉ 
መሠረት)የውሃ ጥምቀት የለም(መርጨት ጥምቀት አይደለም)እና ቅድስና ከመንፈስቅዱስ ጋር ጥምቀትነው ፡፡ የክርስቶስቤተክርስቲያን ዳግም 
በሚወለድበት ጥምቀት ትኖራለችእናም በብዙ ጉዳዮችሁሉ ደረቅ ኃጢአተኞችይሆናሉ እናም እርጥብይሆናሉ ፡፡ ሆኖምትምህርታቸው በቃሉ 
ላይየተመሠረተ ነው ይላሉ፡፡ በቀጥታ በመስመርወርደዉ ወደ ጴንጤቆስጤዎችይምጡ ፡፡ ቃልአላቸው? የቃል ፈተናንስጣቸው እና እይ፡፡ ቃሉን 
ልክበየስንት ጊዜው ለስሜቱይሸጣሉ። እንደ ዘይት፣ ደም ፣ልሳናት እና ሌሎችምልክቶች ፣ በቃሉውስጥም አልነበሩም ፣ ወይም ከቃሉበትክክል 
የተተረጎመ መገለጥንማምጣት ከቻሉ ፣ብዙዎች ለእሱ ይወድቃሉ። ግን ቃሉምን ሆነ? ቃሉተወግዷል ፣ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህይላል-“እኔ 
ሁላችሁበእናንተ ላይ እመጣለሁ፡፡ እኔ ይሆናል ልተፋህ ከአፍ እናንተውጭ. መጨረሻው ይህነው። ከሰባት ዘመናትጀምሮ ለሰባት የእራሳቸውንቃል 
ከፍ ከፍከሚያደርጉ ሰዎች በስተቀርምንም አላየሁም ፡፡ ስለዚህ በዚህዘመን መጨረሻ ከአፌአውጥቼሃለሁ ፡፡ በቃተጠናቋል ፡፡ እኔበትክክል ልናገር 
ነው፡፡ አዎ ፣በቤተክርስቲያኑ መሃል ነኝ፡፡ የእግዚአብሔር አሜን፣ ታማኝ እናእውነት እራሱን ይገልጣልእናም በኔ ትንቢትይሆናል ። ” ኦህአዎ ፣ ያነው 
፡፡

ራዕ 10፡7

ወደ ፊት  አይዘገይም፥  ዳሩ  ግን  ሰባተኛው  መልአክ  ሊነፋ  ባለው  ጊዜ  ድምፁም  በሚሰማበትዘመን፥  ለባሪያዎቹ  ለነቢያት



12የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

የምስራች እንደ ሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምሥጢር ይፈጸማል አለ።

ያውና. የተረጋገጠነቢይ እየላከ ነው፡፡ ወደ ሁለትሺህ ዓመታት ገደማካለፈ በኋላ ነቢይይልካል ፡፡ እርሱከድርጅት ፣ ከትምህርቱእና የሃይማኖቱ 
ዓለምበጣም ሩቅ የሆነአንድ ሰው እየላከነው ፣ እንደመጥምቁ ዮሐንስ እናእንደ ኤልያስ ያለ፣ ከእግዚአብሔር ብቻይሰማል እናም “እንደዚህ ይላል ” 
እናለእግዚአብሔር የሚናገር። እሱየእግዚአብሔር ቃል አቀባይእና እርሱ ይሆናል፣ በሚሊኪያስ 4፡6እንደተገለፀው የልጆቹን ልብወደ አባቶች 
ይመለሳል፡፡ የመጨረሻውን ዘመንምርጦቹን ይመልሳል እናምከጳውሎስ ጋር እንደነበረውእውነተኛ የተረጋገጠ ነቢይበትክክል ሲሰጥ ይሰማሉ፡፡ እርሱ 
እንዳሉትእውነቱን ይመልሳል ፡፡ እናም በዚያቀን ከእርሱ ጋርየተመረጡት ጌታን በእውነትየሚያሳዩ እና አካሉእና ድምፁ የሆኑእና ስራውን 
የሚፈጽሙይሆናሉ ፡፡ ሃሌሉያ! ታያችሁ?

የቤተክርስቲያን ታሪክን በቅጽበት መመርመር ይህ ሀሳብ ምን ያህል ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል። በጨለማ ዘመን ቃሉ ሙሉ በሙሉ ለሕዝቡ 
ጠፍቷል። ግን እግዚአብሔር ሉተርን ከቃል ጋር ላከው ፡፡ የሉተራኖች በዚያን ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ይናገሩ ነበር ፡፡ ግን ተደራጅተዋል እናም 
እንደገና ንጹህ ቃል ለድርጅት እና የሃይማኖት መግለጫዎች በመመስረት እንደገና ንጹህ ቃል በድርጅታዊነት ጠፍቷል ፡፡ ከዚያ በኋላ ስለ 
እግዚአብሔር መናገር አይችሉም ፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር ዌስሊንላከ ፣ በእርሱም ዘመን ከቃሉ ጋር ድምጽ ነበር ፡፡ ከእግዚአብሔር መገለጡን 
የወሰዱት ሰዎች ለትውልዳቸው ለሁሉም ሰዎች የሚነበቡ እና የሚታወቁ ሕያው መልእክቶች ሆነዋል ፡፡ ወደ ሜቶዲስት አልተሳካም ጊዜ 
እግዚአብሔር አስነሣው ሌሎችን እስከዚህ መጨረሻው ዘመን ድረስ፡፡በምድሪቱ ላይም በመልእክተኛቸዉ አማካኝነት ለመጨረሻዉ ዘመን 
የመጨረሻ ድምጽ የሚሆኑ ሰዎች ይነሳሉ፡፡

አዎን ጌታዪ. ቤተክርስቲያን ከእንግዲህ የእግዚአብሔር“አፍ-ቃል” አይደለችም፡፡ እሱ የራሱየአፍ መስሪያ ነው፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔርበእሷ 
ላይ ጀርባዉን እያዞረነው ፡፡ የእግዚአብሔርድምፅ በውስጧ ትሆኛለችናበነቢዩና በሙሽራይቱ በኩልያዋርዳታል ፡፡

አዎን ፣ምክንያቱም በራዕይ ቁጥር17 የመጨረሻ ምዕራፍ ላይእንዲህ ይላል

“መንፈሱና ሙሽራይቱም ዉጡ ይላሉ” ፡፡

እንደ ገናበ ጴንጠቆስጤዕለት ዓለም በቀጥታከእግዚአብሔር ዘንድ በቀጥታይሰማል ፣ ግን ያቺ የቃል ሙሽራይቱ እንደ መጀመሪያውዘመን 
ትደግማለች።

አሁን ግን እስከዚህ ዘመን ድረስ ጮኸ ፣ “ቃል አለህ ፡፡ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ መጽሃፍ ቅዱስ ይኖርዎታል ፣ ነገር ግን የፈለጉትን ከመውሰድ 
እና የማይፈልጉትን ከመተው በስተቀር ለቃሉ ምንም ነገር አያደርጉም ፡፡ እሱን ለመኖር ፍላጎት የለዎትም ፣ ግን ክርክር ያድርጋሉ ፡፡ ትኩስ ወይም 
በራድ ብትሆን ኖሮ ነበር ፡፡ ብርድ ብርድልዎት እና ብቃወም ኖሮ እኔ ያንን መቋቋም እችል ነበር ፡፡ እውነቱን ለማወቅ እና ቢኖሩበት ነጭ ብጉር 
ቢያገኙ ለዚያ ስለ እኔ አመሰግናለሁ ፡፡ ግን በቀላሉ ቃሌን ስትወስድ እና ባታከብር ፣ እኔ በምላሹ ላከብርህ አልፈልግም ፡፡ እኔ ልተፋህይሆናል 
እናንተ እኔን አንተ ስላዋረድከኝ”

አሁንበሆድ ላይ ህመምየሚያመጣብዎት በለብ ያለ ውሃ ነውማንም ያውቀዋል ፡፡ ዘረ-መል(ጅን) ከፈለጉ ፣ለብ ያለ ውሃ መጠጣት በጣምጥሩ 
ነገር ነው፡፡ ለብ ያለች ቤተክርስቲያን አሳምማዋለች ስለሆነም ከአፉ ሊተፋት እንደሆና አሳወቀ፡፡ ከጎርፉ በፊት የተሰማዉን አሳወቀንማለት አይደለም 
እንዴ?

ኦህ ፣ ለእግዚአብሔር ብሆን ኖሮ ቤተክርስቲያኑ ቀዝቃዛ ወይም ሙቅ ነበር ፡፡ ከሁሉም በላይ እሷ ጠንቃቃ (ትኩስ) መሆን አለባት። ግን እሷ 
አይደለችም ፡፡ ፍርድ ተላልፏል። እርሷ ከእንግዲህ ለዓለም የእግዚአብሔር ድምፅ አይደለችም ፡፡ እሷ እንደ ሆነ እሷ ትጠብቀዋለች ፣ ግን 
እግዚአብሔር አይልም ፡፡

ኦህ ፣ እግዚአብሔር አሁንም ለሙሽሪት ድምጽ እንደሰጠ ፣ አሁንም ለአለም ሰዎች ድምጽ አለው ፡፡ ይህ ቃል እንደተናገርነው በሙሽራይቱ 
ውስጥ አለ እናም በኋላ ላይ ስለዚያ የበለጠ እንነጋገራለን ፡፡

(2) ራእይ3: 17-18,

ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም 
የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥

ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

አሁን የዚህን ጥቅስ የመጀመሪያ ሐረግ ተመልከቱ ፣ “ምክንያቱም እርስዎ ” ብለዋል ፡፡ እነሆ ፣ እነሱ እየተናገሩ ነበር ፡፡ እነሱ እነሱ 
የእግዚአብሔር ቃል አነጋገር ሆነው ይናገሩ ነበር ፡፡ ይህ ከቁጥር 16 - 17 ላይ የተናገርኩትን በትክክል ያረጋግጥልኛል ፡፡ እነሱም ይላሉ ቢሆንም ነገር 
ግን ይህ, ይህ ትክክል አያደርገውም. የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የተረጋገጠ የጌታ ድምፅ ናት ብላ ለእግዚአብሄር ትናገራለች ፡፡ ማንም ሰው እንዴት 
በመንፈሳዊ በጣም ክፉ ሊሆን እንደሚችል እኔ ከምማውቀው በላይ ነው ፣ ግን በውስጣቸው ባለው ዘር መሠረት የሚመጡ ናቸው ፣ እናም ያ ዘሩ 
ከየት እንደመጣ እናውቃለን ፣ አይደል?

የ በሎዶቅያ ቤተክርስቲያን “እኔ ሀብታምእና ሸቀጦች ጋርጨምሯል ነኝ, እናምንም አያስፈልገኝም” እያለችነው ያ የእራሷግምት ነበር ፡፡ እራሷን 
ተመለከተችእና ያየችው ያነው ፡፡ እሷም“እኔ ሀብታም ነኝ”አለችው ማለት በዓለምነገሮች ውስጥ ሀብታምናት ማለት ነው፡፡

በያዕቆብ 2:5-7 ፊት፣

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፥ ስሙ፤ እግዚአብሔር በእምነት ባለ ጠጎች እንዲሆኑ ለሚወዱትም ተስፋ ስለ እርሱ 
የሰጣቸውን መንግሥት እንዲወርሱ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን?
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እናንተ ግን ድሆችን አዋረዳችሁ። ባለ ጠጎቹ የሚያስጨንቁአችሁ አይደሉምን? ወደ ፍርድ ቤትም የሚጎትቱአችሁ እነርሱ 
አይደሉምን?

የተጠራችሁበትን መልካሙን ስም የሚሰድቡ እነርሱ አይደሉምን?

አሁን ባለጠጋ ሰው መንፈሳዊ ሊሆን እንደማይችልአል ሀሳብም ፣ ግን ቃሉ በጣም ጥቂቶች እንደሚሉት ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ 
በእውነተኛውቤተክርስቲያን አካል ውስጥቀዳሚ ድሃ ነው፡፡ አሁን ቤተክርስቲያኑበሀብት ብትሞላ አንድነገር ብቻ እናውቃለን፡፡ “ ኢኳቦድ ” 
በሮችዋላይ ተጽፏል! ያንን መካድአይችሉም ፣ ያቃል ነው ፡፡

በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለ ሀብት ይናገሩ - ለምን እንደዚህ ዓይነት የሀብት ትርኢት በጭራሽ እንደዚህ አይደረግም? ቆንጆዎቹ መቅደሶች ከዚህ 
በፊት እንደነበረው ሁሉ በቁጥር ይበዛሉ። ትልቁ እና ትልቁን ማን መገንባት እንደሚችል ለማየት የተለያዩ ቡድኖች እርስ በእርሱ ይያያዛሉ ፡፡ እና 
ያልተጠበቁ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዋጋ ያላቸውን የትምህርት ማዕከላት ይገነባሉ ፣ እና እነዚያ ሕንፃዎች በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ብቻ 
ያገለግላሉ ፡፡ አሁን ያ እንደዚህ ዓይነት አስከፊ ነገር አይሆንም ፣ ነገር ግን በትምህርት ቤት ውስጥ ሊሰጡት ከሚችሉት የሥልጠና ሰዓታት ውስጥ 
ልጆቹ የሚያሳልፉት ይህ ትንሽ ጊዜ እንደሚጠብቁ ይጠብቃሉ ፡፡

የተለያዩ ቤተ እምነቶች የራሳቸውን አክሲዮኖች እና ቦንዶች ፣ ፋብሪካዎች ፣ የነዳጅ ጉድጓዶች እና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች እስኪሠሩ ድረስ 
ገንዘብ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ፈሰሰ። ለድህነት እና ለጡረታ ገንዘብ አፍስሰዋል ፡፡ አሁን ይህ ጥሩ ይመስላል ፣ ግን ለአገልጋዮቹ ወጥመድ ሆኗል ፣ 
ምክንያቱም ቡድኖቻቸውን ለበለጠ ብርሃን ወይም ለእግዚአብሔር ፍቅር ለመተው ከወሰኑ ፣ ጡረታቸው በእነሱ ምክንያት ጠፍቷል። ብዙዎች 
ይህንን መቋቋም እና ከግዳጅ ቡድኖቻቸው ጋር መቆየት አልቻሉም።

61አሁን ይህ የመጨረሻው ዘመን መሆኑን መርሳት የለብንም ፡፡ እስራኤል ወደ ፍልስጤም ስለተመለሰች ይህ የመጨረሻ ዘመን እንደ ሆነ 
እናውቃለን ፡፡ እርሱ በእርግጥ ይመጣል ብለን የምናምነው ከሆነ ታዲያ እጅግ በጣም በሚገነቡት ላይ አንድ ስህተት አለ ማለት ነዉ ፡፡ አንድ ሰው 
ይህ ሰው ለዘለዓለም እዚህ ለመቆየት ያቀዳል ወይም የኢየሱስ መምጣት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ይቀራል ብሎ ያስባል።

በዛሬው ጊዜ ሃይማኖት ትልቅ የንግድ ሥራ እንደሚባል ያውቃሉ? የንግድ ሥራ አስኪያጆቻቸውን በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ገንዘብ 
እንዲንከባከቡ ማድረጉ ፍጹም እውነት ነው ፡፡ እግዚአብሔር የሚፈልገው ይህንን ነው? በመንፈስ ቅዱስ እና እምነት የተሞሉ ሰባት ሰዎች በንግድ 
ጉዳዮች ጌታን እንዳገለገሉ ቃሉ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ አላስተምረንምን? እግዚአብሔር“ሀብታም ነኝ ለምን ትላለህ?” ያለዉ ለዚህ ነዉ፡፡

በሚሊዮን የሚቆጠሩ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ያስወጣሉ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እና በርካታ 
የቤተክርስቲያን ሥራዎች አሉ ፡፡ ሀብትን ወደ ቤተክርስቲያን ያፈሳል እና ወደ ቤተክርስቲያን ያፈሳል ፣ የአባልነት ገንዘብ ከገንዘብ ጋር ይጨምራል ፣ 
ግን ሥራው ገንዘብ በማይኖርበት ጊዜ እንደተሰራ አይደለም ፣ ነገር ግን ወንዶች በመንፈስ ቅዱስ በተሰጣቸው ችሎታ ብቻ ያርፉ ነበር ፡፡

የሚከፈላቸው ሰባኪዎች ፣ ደሞዝተኛ ረዳቶች ፣ የሚከፈላቸዉ የሙዚቃ እና ትምህርት ሚኒስትሮች ፣ የሚከፈላቸው እጩዎች ፣ 
የሚከፈላቸው ሞግዚቶች ፣ ፕሮግራሞች እና መዝናኛዎች አሉ - ሁሉም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቁ ናቸው ፣ ግን ለዚያ ግን ስልጣኑ እየቀነሰ ነው ፡፡ 
አዎን ፣ ቤተክርስቲያን ሀብታም ናት ግን ኃይሉ እዚያ የለም ፡፡ በቤተክርስቲያንውስጥ ባለው ገንዘብ ወይም ተሰጥኦ ሳይሆን እግዚአብሔር በመንፈሱ 
ይንቀሳቀሳል ፡፡

አሁን ይህ የገንዘብ ፍላጎት ምን ያህል ተለዋዋጭ እንደሆነ ላሳይዎት እፈልጋለሁ። አብያተ ክርስቲያናት በተለይ ሀብታሞችን አባል ለመሆን 
ሁሉንም ወጥተዋል ፡፡ በሃይማኖት ውስጥ በጣም ማራኪ እና ማራኪ እንዲሆን የሚጮኽበት ቦታ ሁሉ ባለፀጎች እና የተደራጁ እና ዓለማዊ ክብር 
ያላቸው ሁሉ ወደ ውስጥ ይመጣሉ እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ንቁ ይሆናሉ ፡፡ ሀብት ሀብት የመንፈሳዊነት መመዘኛ ከሆነ ፣ ከዚያም ዓለም 
ቀድሞውኑ እግዚአብሔር አላት ፣ ሁሉ እግዚአብሔር አላት ፣ እና ቤተ-ክርስቲያን ምንም የለውም?

“በሀብታም ነኝ ትላለህ” ይህ በጥሬው ‹መንፈሳዊ ሀብት አለኝ› ማለት ነው ፡፡ ይህ ከወርቅ ጎዳናዎች እና ከእግዚአብሄር መኖር ጋር የሚሊኒየሙ 
ዓመት ይመስላል። ግን ይህ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ፡፡ ቤተክርስቲያን በእውነተኛው በእግዚአብሔር መንፈሳዊ ነገሮች ሀብታም ናት? ይህንን 
የሃያኛው ክፍለ ዘመን የሎዶቅያንን በቃሉ ብርሃን እንመካለን ፡

ቤተክርስቲያኑ በእውነት በመንፈሳዊ ሀብታም ብትሆን ተጽዕኖውም በማህበረሰቡ ሕይወት ላይ ይሰማታል ፡፡ ግን በትክክል እነዚህ መንፈሳዊ 
እና ተደማጭነት ያላቸው የማህበረሰቡ ወንዶች የሚባሉት ምን ዓይነት ኑሮዎች ናቸው? በከተማ ዳርቻዎች ፣ በተሻለ ክፍል ውስጥ ባሉ ከተሞች 
ውስጥ ሚስትን መቀያየር ፣ ዝሙት አዳሪነት እና የልጆች ድብደባዎች በቡድኖች ላይ ከባድ የጅምላ ጭፍጨፋ እየበዛ ይገኛል ፡፡ ዝሙት አዳሪነት ፣ 
የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኝነት ፣ ቁማር ፣ መስረቅ እና ሁሉም ዓይነት ክፋት ሁሉ ዝሙት መፈጸምን በተመለከተ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። 
ቤተክርስቲያንም ይህ ትውልድ ምን ያህል መልካም ነው ፣ ቤተክርስቲያኖች ምን ያህል የተሞሉ ናቸው እናም በሚስዮን መስኮች ላይ ምን ያህል 
ተወላጅ እንደሆኑ ምን ትላለች ፡፡ ቤተክርስቲያኑ ሰዎችን ወደ ሀኪሞች በተለይም የሥነ-አዕምሮ ሐኪሞች አድርጋዋለች ፡፡ በመንፈሳዊ ሀብታም 
ለመሆን እንዴት ሊፀልይ እንደሚችል እኔ ከሚያውቀው በላይ ነው። እውነት አይደለም። እነሱ የከሰሩ ናቸው እና አያውቁም ፡፡

በአካባቢዎ በደንብ ይመልከቱ ፡፡ ሰዎች በሚሄዱበት ጊዜ ይመርምሩ። በምታያቸው ብዙ ሰዎች ውስጥ የክርስትናን መልክ ያላቸውን መምረጥ 
ይችላሉ? እንዴት እንደሚለብሱ ይመልከቱ ፣ እንዴት እንደሚሠሩ ይመልከቱ ፣ የሚሉትን ይስሙ ፣ ወዴት እንደሚሄዱ ይመልከቱ ፡፡ በርግጥ እዚያ 
እኛ ማየት ሁሉ መካከል አዲስ መወለድ አንዳንድ እውነተኛ ማስረጃ መሆን ይገባናል ሂድ በማድረግ. ግን ጥቂቶች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ግን ዛሬ 
መሠረታዊ አብያተ-ክርስቲያናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ የዳኑ እና አልፎ ተርፎም በመንፈስ የተሞሉ እንደሆኑ እየነገሩን ነው ፡፡ በመንፈስ የተሞላ? ልክ 
እንደ የኤልዛቤል ቀለም የተቀቡ ፣ አጫጭር ፀጉር ፣ አጫጭር እና አጫጭር ፀጉር ፣ ሸሚዝ እና ቦርሳ የሚዞሩ በመንፈስ የተሞሉ ሴቶች ልትሉ 
ትችላላችሁ? እነዚህ እንደ ክርስቲያን ሴቶች በመጠነኛ አለባበስ ከተጌጡ ልከኛ ያልሆነ ማሳያ መመስከር ቢኖርብኝ ኖሮ ምን ሊመስል እንደሚችል 
ማሰብ እጠላለሁ ፡፡

አሁን ሴቶቹ ስታየሎችን እንደማያዘጋጁ አውቃለሁ ፡፡ ሆሊውድ ይህን ያደርጋል ፡፡ ግን ሴቶችን አዳምጥ ፣ አሁንም የጓሮ እቃዎችን እና የልብስ 
መስሪያ ማሽኖችን ይሸጣሉ ፡፡ በመደብሮች ውስጥ ያለውን ነገር መግዛት የለብዎትም ከዚያ ያንን እንደ ሰበብ ይጠቀሙበት። ይህ እኔ ወደምገባበት 
በጣም አደገኛ ጉዳይ ነው ፡፡ አንድ ሰው ሴትን የሚመለከት እና በልቡ የሚመኝ ከሆነ በልቡ ከእሷ ጋር አመንዝሯል የሚለው በቅዱሳት መጻሕፍት
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ውስጥ አላነበቡምን? እንደዚያ ያለ ምክንያት አለባበስ አለበሱ እንበል ፡፡ ምንም እንኳን ከእሷ ጋር ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ምኞቶች የሌሉ 
እውነተኛ ድንግል በመሆን ምንም እንኳን ምንም እንኳን ጨርሶ የማያውቁ ቢሆኑም ፣ ያ በኃጢያት አጋር ያደርገዋል ፡፡ ግን እግዚአብሔር በኃላፊነት 
ይጠብቅዎታል እናም ይፈረድባችኋል ፡፡

አሁን ሴቶች እንደዚህ ዓይነቱን ስብከት እንደማይወዱ አውቃለሁ ፣ እህቶቼ ግን ፣ በምትሠሩት ነገር ውስጥ ተሳስታችኋል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
ፀጉሯን እንዳትቆርጥ ይከለክላል። እግዚአብሔር ለመሸፈኛ ሰጣት ፡፡ ረጅም እንድትለብሱ ትእዛዝ ሰጥቷል ፡፡ እሱ የእራሳችሁ ክብር ነው። ፀጉርዎን 
በሚቆርጡበት ጊዜ የባለቤትዎን ራስ መተውዎን ያመለክታሉ ፡፡ እንደ ሔዋን ከቤት ወጥተሸ በራስሽ ተጓዝሽማለት ነዉ ፡፡ ድምጽ አግኝተሻል። 
ለወንዶችብቻ የተለየዉን ሥራዎችን ወስደሻል ፡፡ሴትነትሽንአቁመሻል። ንስሐ መግባት እና ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብሽ። እና ይህ ሁሉ 
መጥፎ ባይሆን ፣ እግዚአብሔር ለወንዶች እና ለወንዶች ብቻ የሰጣቸውን የቤተክርስቲያኒቱ አገልግሎቶችን ወረራ እና ወረራ ማስኬድ እንደምትችይ 
አስበሻል ፡፡ ኦህ ፣ የሚጎዳየሚመስል ንግግር የተናገርኩ ይመስላል አይደል? መልካም ፣ እግዚአብሔር ሴት እንድትሰብክ ወይም በወንድ ላይ 
እንድትሰለጥን እግዚአብሔር እንደሾማቸው የሚናገርጥቅስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቦታ እስኪ አሳዩኝ እና ለተናገርኩት ይቅርታ እጠይቃለሁ 
፡፡ አልተሳሳትኩም ፡፡ በቃሉ እና በቃሉ ብቻ በመወገኔ ትክክል ነኝ ፡፡ በመንፈሳዊ ሀብታም ከሆንሽ ያ እውነት መሆኑን ታውቂያለሽ ፡፡ ከቃሉ በቀር 
እውነት የለም ፡፡ ጳውሎስም ፣ “ሴቲቱ በወንድ ላይ እንድታስተምር ወይም ሥልጣን እንዲኖራት አልፈቅድም” አለ ፡፡ በኤፌ 4 ላይ ካሉትአምስት 
እቅፍ አገልግሎቶች መሀል ቦታ መውሰድ አትችልም እናም በወንዶች ላይ ስልጣን አትይዙም ፡፡ እህቶች ፣ ያንን ቃል በደንብብትሰሙ የተሸለ ነዉ። 
መስበክ ትችያለሽ ብሎ መንፈሱ አልተናገረሽምምክንያቱም መንፈሱና ቃሉ አንድ ናቸዉ ፡፡ ተመሳሳይ ነገር ይናገራሉ ፡፡ ስለዚህየሆነ ሰው ስህተት 
ሰርቷል። የሆነ ሰው ተታለለ። ጊዜው ከማለቁ በፊት ንቂ። ሰይጣን እናትሽን ሔዋንን አታሏታል ፡፡ አሁን ሴቶችን እያሞኘ ነው ፡፡ እግዚአብሔር 
ይርዳን ፡፡

“ምንም አያስፈልገኝም፡፡” አሁን ማንም ሰው “ምንም አያስፈልገኝም ፣” ካለ “ሁሉንም ነገር አለኝ” ብሎ ተናገረ ማለት ነዉ ፣ ወይም “አሁን 
ሙሉ ነኝምንም አያስፈልገኝም” ማለቱ ነዉ ፡፡ ይህንን በፈለጉት መንገድ መግለፅ ይችላሉ ፣ እናም ይህ ሁሉ ቤተ-ክርስቲያን ቸልተኛ መሆኗን 
ያመለክታል ፡፡ ባላት ነገር የረካች መሆኑን ያመለክታል ፡፡ እሷ ሁሉንም እንዳላት ወይም በቂ እንዳሏት ያሳያል። እና ዛሬ ያ በትክክል የምናየዉ ነገር 
ነው ፡፡ መገለጥሐይል እና እዉነት አለኝ የማይል የሀይማኖት ድርጅት የትኛዉ ነው? መጥምቃዉያንን ያዳምጡ ፣ ሁሉም አላቸው ፡፡ ሜቶዲስቶችን 
ያዳምጡ እና ሁሉም አላቸው ፡፡ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነን የሚሉትን ያዳምጡ ከእነሱበቀር ሁሉም የተሳሳተ ነዉ ይላሉ ሆኖም ግን እነሱ ስህተት 
ናቸው ፡ጴንጠቆስጤዎችንአዳምጡ እነሱ ብቻ የሙላተ ሙላት አለን ይላሉ፡፡ ስለእነሱ የምናገረዉ ነገር እዉነት እንደ ሆነ ያውቃሉ ፣ ምክንያቱም ፡፡ 
ስለራሳቸዉሁሉንም በጥሩ ሁኔታ የጻፉ ሲሆን ስማቸውን አኖሩበት እና ሁሉንም አጠናቅቀዋል። እግዚአብሔር ከእንግዲህ የለውም ፡፡ እና 
ከእንግዲህ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ ፡፡ እነሱ በፈውስ አያምኑም እናም አይፈልጉትም ፣ ምንም እንኳን በቃሉ ውስጥ ቢሆንም ፡፡ እግዚአብሔር 
ሰማያትን ከፍቶ ምልክትን ቢያሳያቸዉም መንፈስ ቅዱስንየማይቀበሉ አሉ ፡፡

አሁን ሁሉም እየተናገሩ ነው ፣ እናም ሁሉምነገር እንዳላቸው ለማሳየት ይሞክራሉ ፣ ወይም በቂ እንዳላቸው። ግን ያ እውነት ነው? ይህንን 
የሃያኛው ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያንን ከመጀመሪያው ምዕተ-ዓመት ቤተክርስቲያን ጋር ያነፃፅሩ ፡፡ ቀጥልበት. ያንን ያድርጉ ፡፡ ኃይል የት አለ? ፍቅሩ 
የት ነው? ሐጢአትን የሚቋቋም እና በእምነት ወደ ኢየሱስ በእምነት የሄደች ንጹህ ቤተክርስቲያን የት ናት? አንድነት የት አለ? ሊያገኙት አይችሉም። 
ይህች ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋትን ሁሉ ካላት ፣ እንደ እነሱ ብዙ እንዳልነበሯቸው እና አሁንም ከነበሯቸው የበለጠ አሁን በሐዋርያት ሥራ 
መጽሐፍ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ለምን ብዙ ይጮኹ ነበር?

የእግዚአብሔር ምርመራ

እግዚአብሔርያየው ነገር እራሳቸዉንከተመለከቱት ጋርፈጽሞ የተለየ ነው፡፡ እነሱ በቁሳዊሀብታም እና በመንፈሳዊሀብታም እንደሆኑ 
ተናግረዋል፡፡ ደርሰዋል ፡፡ ምንም የፈለጉትነገር አልነበረም ፡፡ እግዚአብሔር ግንይህን አይቷል ፡፡ እርሱም አለ“ይህን አታውቁም ፣ምስኪኖች ፣ 
ድሃዎች፣ ዕውሮች እናእርቃናዎች ናችሁ ፡፡” አሁን አንድ ህዝብ እንደዚህ ከሆነ ፣ በተለይ እርቃና እና እሱን ማወቅ ባለመቻሉ አንድ አስከፊ የሆነ ነገር 
መኖር አለበት ፡፡ በእርግጥ የሆነነገር እየተከሰተ መሆንአለበት። አይሁዶችን እንዳደረገውእግዚአብሔር ዓይኖቻቸውን እንዳሳወረአይደለምን? ወንጌል 
ወደአይሁዶች ይመለሳል? ታሪክራሱን ይደግማል? እሱነው እላለሁ።

የሎዶቅያ ዘመን ቤተክርስቲያንይህች “ምሰኪን” ይላል፡፡ ይህ ቃልየመጣው ከሁለት ግሪክቃላት ሲሆን ትርጉሙ‹መጽናት› እና ‹ሙከራ›ማለት 
ነው ፡፡ ለእውነተኛ ክርስቲያንበእግዚአብሔር ከሚቀርቡት ፈተናዎችጋር ምንም ግንኙነትየለውም በፈተና ውስጥያለ ክርስቲያንን “የተባረከ”እና 
አመለካከቱ ደስታንሲሆን ይህ መግለጫ“መጥፎ እና አሠቃቂ”ተብሎ ይገለጻል ፡፡ እንዴት እንግዳነው ፡፡ በዚህየተትረፈረፈ ዘመን ፣በዚህ የዕድገት 
ዘመን፣ በዚህ የተትረፈረፈዘመን ፣ ፈተናዎችእንዴት ሊሆኑ ይችላሉ? ደህና አሁን፣ እንግዳ ነገርነው ፡፡ ግንብዙ በሚበዛበት እናበዚህ ዘመን ፣ሁሉም 
ሰው ብዙእና ብዙ ያለውነገር ሲኖር ፣ስራችንን ለመስራት ሁሉምፈጠራዎች እና ደስታየሚሰጡን ብዙ ነገሮችቢኖሩንም ፣ እንደዚሁምእንደዚህ 
አይነት የአእምሮህመም ስንወስድ እናገኛለንሕዝብን ለማስደሰት የተደረገ፡፡ ሁሉም ሰውደስተኛ መሆን ያለበት፣ በእውነት ደስየማይል ነገር 
ሳይኖርሲቀር ፣ በሚሊዮኖችየሚቆጠሩ ማታ ማታማታ ማታ ማታማታ የህመም ማስታገሻመድኃኒቶችን እየወሰዱ ፣ወደ ሐኪሞች እየሮጡ፣ ወደ 
ተቋማትእየገቡ እና አልኮሆልያልታወቁ ፍራቻዎችን ለማስወገድይሞክራሉ ፡፡

አዎ ፣ይህ ዘመን እጅግበጣም ብዙ በሆኑየዓለም ዕቃዎች መደብሮችይኮራል ፣ ነገርግን ህዝቡ ከመቼውምጊዜ የበለጠ ደስተኛአይደለም ፡፡ 
ይህዘመን በመንፈሳዊ ግኝቶቹይኩራራል ፣ ግንህዝቡ ከመቼውም ጊዜበበለጠ እርግጠኛ አይደሉም፡፡ ይህ ዘመንየተሻሉ የሞራል እሴቶችንይኮራል 
እናም ከጥፋትውሃው ጊዜ ጀምሮከማንኛውም ዘመን የበለጠ ብልሹነው ፡፡ እሱ ስለ እውቀቱ እና ስለ ሳይንስ ይናገራል ፣ ግን በሁሉም መስኮች ላይ 
የሚመጣውንለውጥ ሁሉ ሊገነዘበው ወይም ሊጠብቀው ስላልቻለ የሰው አዕምሮ እና ነፍስ እና መንፈስ ሊረዱት ወይም ሊቀጥሉ ስለማይችሉ 
በሁሉም መስክ ውስጥ የሚሸነፈ ውጊያ እየተዋጋ ነው ፡፡ በአንደኛው ትውልድ ውስጥከፈረስ እና ከመጥፎዕድሜ እስከ ጠፈርዕድሜ ድረስ 
አልፈናል፣ እናም በዚህነገር እንኮራለን ፡፡ ነገር ግንበውስጣችን በሥቃይ ውስጥእያለ የሚጮህ የጨለማባዶ ድልድይ አለ፣ እና ከሌላውግልጽ 
አስተሳሰብ ውጭየሰው ልብ በፍርሀትወድቋል እናም ዓለምበጣም የጨለመ በመሆኑይህ ዘመን የነርቭበሽታ ተብሎ ሊጠራይችላል። እሱ ይኩራራል፣ 
ግን እሱምትኬ መስጠት አይችልም፡፡ ሰላምን ይጮኻል፣ እናም ሰላምአይኖርም ፡፡ እሱ የሁሉም ነገሮች ታላቅ ግኝት እንዳለው ይጮኻል ፣ ግንእንደ 
እርካሽ እሳትበፍላጎት ይቃጠላል! ለክፉዎችሰላም የለም ይላል አምላኬ ፡፡

“እነሱ ያሳዝናሉ ፡፡” ያ ማለት እነሱ ሊራሩባቸው የሚገቡ ዕቃዎች ናቸው ማለት ነው ፡፡ አዘነ? ያሳዝናል ፡፡ እነሱ በኩራት ተሞልተዋል ፡፡ 
ያላቸውን ያጣጥላሉ ፡፡  ግን  ያላቸው ነገር  የጊዜ  ፈተናን  አይቆምም ፡፡  እነሱ  የገነቡት  የእግዚአብሔር ቃል  መገለጥ  ዐለት  ሳይሆን  ነው ፡፡  በቅርቡ



15የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

የመሬት መንቀጥቀጥ መጣ። በቅርቡ በፍርድ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ አውሎ ነፋስ ይመጣል ፡፡ ከዚያ ድንገተኛ ጥፋት ይመጣል ፣ እናም በሥጋዊ 
ዝግጅታቸው ሁሉ ቢሆንም አሁንም ወደ ምድር ለሚመጣው ነገር ዝግጁ አይደሉም። እነሱ ምንም እንኳን በዓለም ሁሉ ጥረታቸው ምንም እንኳን 
በእውነቱ እራሳቸውን የሚቃወሙ እና የማያውቁት እነዚያ ናቸው ፡፡ የእውነት ነገሮች በእርግጥ እነሱ ናቸው። በዚህ በመጨረሻው ቀን ለሚገኙ 
ምስኪኖች ርኅሩሆች ፣ ሰይጣን የእግዚአብሔር ከሆነው የእግዚአብሄር እርምጃ ነው ብለው ስሙን ፡፡ የድርጅት እርግማን የማያውቁ ሰዎችን ይራቁ 
፡፡ ብዙ የሚያምሩ አብያተ-ክርስቲያናት ያሏቸው ፣ እንደዚህ ያለ ተወዳጅነት ያላቸው መግለጫዎች ፣ እንደዚህ ያሉ እጅግ የሰለጠኑ ዘማሪዎች ፣ 
እንደዚህ ያለ የሀብት ማሳያ እና እንደዚህ አይነት ፀያፍ እና ክብር ያለው አምልኮ። በርህራሄ አታድርጋቸው ፣ አትቅጣቸው ፡፡ ወደ የድሮው የሱቅ 
ሕንፃዎች ፣ ወደ ብርሃን-አልባ ብርሃን ወደሆኑት ክፍሎች ፣ ወደ ሳሎን ቤቶች ፣ ወደ ጥቂት ዓለም እና ወደ እግዚአብሔር የበለጠ ፡፡ ታላላቅ 
የይገባኛል ጥያቄዎቻቸውን ለሚያደርጉ እና ስለ ስጦታቸውም ማውራት ፡፡ እንደ ርህሩህ ነገር ተሰማቸው ምክንያቱም በቅርቡ የቁጣ ዕቃዎች ይሆናሉ 
፡፡

“እነሱ ድሆች ናቸው ፡፡” በእርግጥ በእርግጥ ያ በመንፈሳዊ ድሃ ማለት ነው ፡፡ የዚህ ዘመን ምልክት የሚዘጋበት ጊዜ ታላቅ እና የተሻሉ አብያተ-
ክርስቲያናት ቁጥር እየጨመረ ነው ፣ እናም ብዙ ሰዎች ፣ የመንፈስ ቅዱስ ማሳያ ናቸው ተብሎ ከሚታሰበው የበለጠ መግለጫ ጋር። ነገር ግን 
የተሞሉ መሠዊያዎች ፣ በሥራ ላይ ያሉ የመንፈስ ስጦታዎች ፣ አስደናቂ መገኘቱ የእግዚአብሔር መልስ አይደለም ፣ ወደ መሠዊያው የሚመጡ ሰዎች 
ብዙውን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ለመቀጠል ይቀራሉ ፣ እናም ታላላቅ ዘመቻዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ሁሉም የት አሉ? ወደ ሰፈሩ የወረዱት? አንድ 
ሰው ሰሙ ፣ ይግባኙን ያዳምጣሉ ፣ ወደ መረብ ውስጥ ገቡ ፣ ግን ዓሳ አልነበሩም ፣ እናም እንደ ጅራታቸው ወደ ራሳቸው የውሃ ተንሳፈፉ ፡፡

ከዚያ ስለ ግሉሳሊያሊያ ሁሉ ይህወሬ አለ - ይህየመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትማረጋገጫ ነው ተብሎየታሰበ ነው ፣እና ሰዎች በታላቅመነቃቃት 
ውስጥ ነንእያሉም ነው። መነቃቃትተጠናቋል። እ.ኤ.አ. በ1957 አሜሪካ የመጨረሻ እድልዋንአግኝታ ነበር ፡፡አሁን ልሳናት በቤልሻዛር በዓልላይ 
በግድግዳ ላይእንደታዩትም ፣ ልሳኖችየእግዚአብሔር የጥፋት ምልክትናቸው ፡፡ በመጨረሻውቀን ብዙዎች እንደሚመጡአታውቁም ፣ “ጌታሆይ ፣ 
ጌታሆይ ፣ እኛአጋንንትን በማስወጣት እንኳበስምህ ብዙ ተአምራትንአላደረግንም?”

እርሱም እንዲህይላል።

“ክፉን የምትሠሩእናንተከእኔራቁ። መቼም አላውቃችሁምነበር፡፡

ማቴዎስ 7፡22-23።

ኢየሱስ የክፉሠራተኞች ናቸው ብሏል፡፡ ሆኖም አንድሰው ማግኘት እናለታመመ ሰው መጸለይ፣ ዘይት እናደም በቤተክርስቲያን ውስጥመታየት 
፣ ትንቢትየሚመጣው እና ከሰውበላይ የሆነ ኃይልሁሉ ይመጣል ፣እናም ህዝቡ ዙሪያውንይሰበስባልና እርሱ የእግዚአብሔርመሆኑን ፡፡ ምንምእንኳን 
እርሱ በእውነቱየሃይማኖት ገንዘብን በመስራትእና በኃጢአት ውስጥየሚኖር ቢሆንም ፡፡ ብቸኛው መልስየእነሱ ፍጹም መጽሐፍቅዱሳዊ መልስ 
ነው“መልካም ፣ እሱውጤቶችን ያገኛል ፣ስለሆነም እርሱ የእግዚአብሔርመሆን አለበት።” እንዴትየሚያሳዝን ነው ፡፡ ይህ ዘመንበእውነቱ 
በእግዚአብሔር መንፈስምንኛ ደካማ ነው ፣ እናበድህነት የተጠቁት ድሀዎችምአያውቁም ፡፡

“ዕውር እናየተራቆትክ ነህ” አሁንይህ በእውነት በጣምተስፋ አስቆራጭ ነው፡፡ አንድ ሰውዕውር እና ራቁት መሆኑንእንዴት እንዳያውቀው 
ማድረግይችላል? ግን ዕውሮችእና ራቁትዎች መሆናቸውንሊያስተውል አልቻሉም ፡፡ መልሱ ፣ እነሱ በመንፈሳዊዕውሮች እና በመንፈሳዊዕራቃተኞች 
ናቸው የሚለውነው ፡፡ ኤልሳዕእና ግያዝ በሶርያውያንሠራዊት ሲከበቡ ታስታውሳለህ? ኤልሳዕ በእግዚአብሔርኃይል ያሳወራቸዉ መሆኑን 
ያስታዉሳሉ ፡፡ ሆኖም ዐይኖቻቸውሰፊ ክፍት ነበሩእና ወዴት እንደሚሄዱማየት ይችላሉ ፡፡ የተወሰኑ ነገሮችንማየት በመቻሉ ዓይነስውርነት የታየ 
ነበር፣ ነገር ግንእንደ ኤልሳዕ እናአገልጋይ እና የእስራኤልሰፈር ያላዩ ሌሎችየተወሰኑ ነገሮች ፡፡ ይህ ሠራዊትያየው ነገር ምንምአልጠቀማቸውም ፡፡ 
ያላዩትነገር በምርኮአቸው ላይመጣ ፡፡ አሁንይህ ለእኛ ምንትርጉም አለው? በትክክልየኢየሱስን ምድራዊ አገልግሎትእዚያው ምን ማለትእንደ ሆነ 
ማለትነው ፡፡ እርሱእውነትን ሊያስተምራቸው ሞከረ፣ ግን አልሰሙም፡፡

ዮሐ 9፡40-41፡፡

ከፈሪሳውያንም ከእርሱ ጋር የነበሩት ይህን ሰምተው፦ እኛ ደግሞ ዕውሮች ነንን? አሉት።

ኢየሱስም አላቸው፦ ዕውሮችስ ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁም ነበር፤ አሁን ግን፦ እናያለን ትላላችሁ፤ ኃጢአታችሁ 
ይኖራል።

የዚህ ዘመንአስተሳሰብ በትክክል በዚያንጊዜ የነበረው ነው። ሰዎች ሁሉንምአላቸው። ሁሉንም ያውቁታል። እነሱ መማርአይችሉም። ከቃሉ 
አንድየእውነት ነጥብ ቢመጣእና አንድ ሰውአመለካከቱን ተቃራኒ በሆነአመለካከት ለማብራራት ቢሞክር፣ አድማጩ ሊማረውበሚችለው ላይ 
አይደለም፣ ግን የሚናገረውንለመቃወም ብቻ ነው። አሁን ትክክለኛጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍትቅዱሳን መጻሕፍትን 
ሊዋጉይችላሉን? መጽሐፍ ቅዱስከመጽሐፍ ቅዱስ ጋርይጋጫልን? ተቃራኒውን ወይንምተቃራኒውን የሚናገሩ ሁለትየእውነት ትምህርቶች 
በቃሉውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ? አይ. በፍጹምሊሆን አይችልም። ግንስንት የእግዚአብሔር ህዝብዓይኖቻቸው ለዚህ እውነት ዐይኖቻቸው ክፍትናቸው ? 
እኔ እስከማውቀውድረስ አንድ መጽሐፍትእንኳ እንደሌለው ፣ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስበእግዚአብሔር እንደተሰጠ እናሁሉም ለትርጓሜ ፣መገሠጽ ፣ 
እርማት፣ ወዘተ ጠቃሚእንደሆነ ተምሬያለሁ ፡፡ሁሉም መጽሐፍ ቅዱስበዚህ መንገድ ከተሰጠእያንዳንዱ ዕድል ከተሰጠእያንዳንዱ ቁጥር ይተነብያል፡፡ 
ግን ለመረጣአስቀድሞ በተወሰነው ቅድመሁኔታ እና ለጥፋትማቃለያ ስንት ሰዎችያምናሉ? የማይሰሙ እነሱይሰማሉ? አይሆንም ፣አይሆንም። ሆኖም 
ሁለቱምበቃሉ ውስጥ ናቸው፣ አንዳቸውም አይለውጠውም፡፡ ግን እሱንለመማር እና የእነዚያንመሠረተ ትምህርቶች እውነትከሚቃወሙ ከሚመስሉ 
ሌሎችእውነቶች ጋር ለማስታረቅጊዜ አይወስዱም ፡፡ ግን እነሱጆሮቻቸውን ያቆማሉ ፣ጥርሶቻቸውን ያፋጫሉ ፣እናም ያጣሉ ፡፡ በዚህ ዘመንማብቂያ 
ላይ አንድነቢይ ይመጣል ፣ነገር ግን ለሚያደርገውእና ለሚናገረው ሁሉዕውሮች ይሆናሉ። እነሱትክክል መሆናቸው በጣምእርግጠኛ ናቸው 
እናምበእነሱ እውርነት ሁሉንምያጣሉ።

አሁን እግዚአብሔር እርቃናቸውንናዕውር እንደሆኑ ተናግሯል፡፡ ዓይነ ስውርእና እርቃና እንደሆነ ሰውምንም አሳዛኝ ነገር ያለአይመስለኝም ፡፡ 
አንድመልስ ብቻ አለ- ከአዕምሮው ውጭ ነው። እሱ ቀድሞውኑበጥልቀት ውስጥ ነው፡፡ የሰውነቱ ችሎታአልቋ ል ፣መንፈሳዊ አምኔዢያ ገባ፡፡ ሌላ 
ምንማለት ይቻላል? መንፈስቅዱስ የዚህን የመጨረሻዘመን ቤተክርስቲያን የራሱንፈቃድ ወስዷልማለት ነው? በሮሜምዕራፍ 1 ቁጥር 28 
እንደተጠቀሰውሰዎች እግዚአብሔርን ከአእምሮአቸውአውጥተውታል ማለት ይህሊሆን ይችላል ማለትነው ፡፡



16የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

እናም እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔርየማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ 
ሰጣቸው፤

ያ ልክእንደዚህ ያለ ነገርየተከሰተ ይመስላል። እዚህላይ ነው መናፍስትከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ እግዚአብሔርን ማወቅእና መንፈስ 
እንዳላቸውይናገራሉ አንድ ሕዝብ,እና ገና ዕራቁታቸውንዕውሮች ናቸው እናአያውቁም. ቀደም ሲልተወልደዋል ፡፡ መጥፎመንፈስ አላቸው። 
ምርጫውአይታወቅም ፣ ሆኖምግን እነዚህ ሌሎችሰዎች የተጋለጡ ናቸው። እነዚህ የታወቁትዕውር የታወሩ እነዚህናቸው ፡፡ እነዚህየእግዚአብሔርን 
እንክብካቤ እናጥበቃ ትተው የራሳቸውንየደኅንነት መንገድ ማለትምየባቢሎን ማማ ለመገንባትየፈለጉ ናቸው ፡፡

ኦህ ፣ አጠቃላይ ሰብሰባቸውንእና ምክር ቤቶቻቸውን ሲመሰርቱ በገዛ ዐይኖቻቸው እንዴት ቆንጆ እና ቆንጆ አለባበሳቸው ይመጣሉ ፣ አሁን 
ግን እግዚአብሔር ሁሉንም ያጠፋቸዋል እናም እርቃናቸውን ናቸው ፣ ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች ወደ አስገብተዋቸዋል፡፡ አሁን ግን 
እግዚአብሔርሁሉን ያጠፋል ፣ እርቃናቸውም ነው ፣ ምክንያቱም እነዚህ ድርጅቶች አስገዳጅ እና የሚቃጠል እስከሚሆን ድረስ ወደ ፀረ ክርስቶስ 
ሰፈር አስገብተዋቸዋል ፡፡ የእውነት ነገሮች በእርግጥ እነሱ ናቸው።አዎ ፣አዝናቸው ፣ አስጠንቅቋቸው፣ ተማጸኗቸው ፣እናም አሁንም ከእሳትሁሉ 
እንደ ብራንዶቹእነሱን ለማዳን ሁሉንምእና ቁጣቸውን በማዞርበንዴት ወደ ጥፋትጎዳና ይሄዳሉ ፡፡ በእውነት እነሱ(ከሓዲዎች ናቸው) እነሱአያውቁም 
፡፡ የተዘበራረቁእና ከዚያ በላይተስፋ የቆረጡ ፣በእውነቱ እፍረታቸው በሚኩራሩነው ፡፡ በቃሉላይ ዓመፀኛ ናቸው፣ አንድ ቀንግን በእርሱ 
ይፈረድባቸዋልእና አስከፊ ነገሮቹንዋጋ ይከፍላሉ ፡፡

የዘመናት የመጨረሻ ምክር

ራዕይ3፡18-19።

ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

እኔ የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ። ይህንን የመጨረሻ ቀን ቤተክርስቲያን ወደ አንድ ተስፋ 
ይመራቸዋል ፡፡ ያ ተስፋ እራሱ ነው ። “ወደ እኔ ኑ እና ግዛ” አላት ፡፡ “ከእኔ ግዛ” የሚለው ሐረግ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግሥት 
መንፈሳዊ ምርቶችን ከኢየሱስ ጋር እንደማያገናኘው ግልፅ ነው ፡፡ ግብይቶቻቸው መንፈሳዊ ሊሆኑ አይችሉም። እነሱ መንፈሳዊ እንደሆኑ ያስቡ 
ይሆናል ፣ ግን እንዴት ሊሆኑ ይችላሉ? በመካከላቸው ያሉት ሥራዎች ጳውሎስ እንደሚናገረው “እግዚአብሔር በፈቃደኝነትና በራሱ መልካም ፈቃድ 
የሚያደርግ” አይደለም ፡፡ ፊልጵስዩስ 2፡13 ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አብያተ-ክርስቲያናት ፣ ትምህርት ቤቶች ፣ ሆስፒታሎች ፣ የሚስዮናዊነት 
እንቅስቃሴዎች ፣ ወዘተ? ክፍለ-ሃይማኖታዊ ዘሮች እና መንፈሶች ሲሆኑ የእግዚአብሔር ዘሮች እና የእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆኑ እግዚአብሔር 
በእነሱ ውስጥ አይደለም።

“ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳትየነጠረውን ወርቅ፥ ከእኔ ግዛ ”

ሀብታም እንድትሆንበእሳትየተፈተነወርቅከእኔ ግዛ፡፡

አሁን እነዚህሰዎች ብዙ ወርቅነበራቸው ነገር ግንያ የተሳሳተ ዓይነትነበር ፡፡ የሰዎችንሕይወት የገዛ እናያጠፋቸው ያ ወርቅነበር ፡፡ እርሱየክፉዎች 
ሁሉ መነሻስለሆነ ፍቅሩ የሰውንባህርይ የከበደ እናየተጠማዘዘ ወርቅ ነበር።

ራዕይ 18፡1-14፣

ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፥ ከክብሩም የተነሣ ምድር በራች።

በብርቱም ድምፅ፦ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፥ ወደቀች፥ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች፥ የርኵሳንም መናፍስት ሁሉ መጠጊያ 
የርኵሳንና የተጠሉም ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች፤

አሕዛብ ሁሉ ከዝሙትዋ ቍጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና፥ የምድርም ነገሥታት ከእርስዋ ጋር ሴሰኑ የምድርም ነጋዴዎች 
ከቅምጥልነትዋ ኃይል የተነሳ ባለ ጠጋዎች ሆኑ ብሎ ጮኸ።

ከሰማይም ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል፦ ሕዝቤ ሆይ፥ በኃጢአትዋ እንዳትተባበሩ ከመቅሠፍትዋም እንዳትቀበሉ ከእርስዋ 
ዘንድ ውጡ፤

ኃጢአትዋ እስከ ሰማይ ድረስ ደርሶአልና፥ እግዚአብሔርም ዓመፃዋን አሰበ።

እርስዋ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፥ እንደ ሥራዋም ሁለት እጥፍ ደርቡባት፤ በቀላቀለችው ጽዋ ሁለት እጥፍ 
አድርጋችሁ ቀላቅሉባት፤

ራስዋን እንደ አከበረችና እንደ ተቀማጠለች ልክ ሥቃይና ኀዘን ስጡአት። በልብዋ፦ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ ባልቴትም 
አልሆንም ኀዘንም ከቶ አላይም ስላለች፥

ስለዚህ በአንድ ቀን ሞትና ኀዘን ራብም የሆኑ መቅሰፍቶችዋ ይመጣሉ፥ በእሳትም ትቃጠላለች፤ የሚፈርድባት እግዚአብሔር 
ብርቱ ነውና።

ከእርስዋም ጋር የሴሰኑና የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠልዋን ጢስ ሲያዩ ስለ እርስዋ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ፤

ሥቃይዋንም ከመፍራት የተነሣ በሩቅ ቆመው፦ አንቺ ታላቂቱ ከተማ፥ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን፥ ወዮልሽ፥ ወዮልሽ፥ በአንድ 
ሰዓት ፍርድሽ ደርሶአልና እያሉ ይናገራሉ።



17የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

የመርከባቸውንም ጭነት ከእንግዲህ ወዲህ የሚገዛ የለምና የምድር ነጋዴዎች ያለቅሱላታል ያዝኑላትማል፤

ጭነትም ወርቅና ብር የከበረም ድንጋይ ዕንቁም፥ ቀጭንም ተልባ እግር ቀይም ሐርም ሐምራዊም ልብስ የሚሸትም እንጨት 
ሁሉ፥ ከዝሆን ጥርስም የተሰራ ዕቃ ሁሉ፥ እጅግም ከከበረ እንጨት ከናስም ከብረትም ከዕብነ በረድም የተሰራ ዕቃ ሁሉ፥

ቀረፋም ቅመምም የሚቃጠልም ሽቱ ቅባትም ዕጣንም የወይን ጠጅም ዘይትም የተሰለቀ ዱቄትም ስንዴም ከብትም በግም 
ፈረስም ሰረገላም ባሪያዎችም የሰዎችም ነፍሳት ነው።

ነፍስሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፎአል፥ የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል፥ ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ 
አያገኙአቸውም።

ግን ፣ የእግዚአብሔር ወርቅ አለ ።

1ኛ ጴጥሮስ 1፡7፡፡

በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል፥ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅአብልጦ የሚከብር የተፈተነ 
እምነታችሁ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ፥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴም ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና 
አዝናችኋል።

የእግዚአብሔር ወርቅእንደ ክርስቶስ ዓይነትየመሰለ ባህርይ በእሳትየመቃጠያ እቶን ውስጥየተሠራ ነው ፡፡ ትክክለኛውየወርቅ ዓይነት ነው።

ግን ቤተክርስቲያን ዛሬ ምን ዓይነት ወርቅ አላት? የሚጠፋው ዓለማዊ ወርቅ ብቻ ነው ፡፡ ሀብታም ነው ፡፡ ቸልተኛ ነው። እሱ የመንፈሳዊነትን 
ዋና መመዘኛነት አግኝቷል። ወዘተ የአምላክን በረከት እና አስተምህሮ ትክክለኛነት, ያለው ማስረጃ ነው አሁን ይካፈላሉ ምን ያህል ሀብታም ሐሳቦች 
በሚከተሉት ጥቅሶች ላይ የተመሠረተይሆናል

“ከማለቁ በፊት ብትመጡ የተሻለ ነው ፣” ይላል ጌታ ፣ “በእሳት የተፈተነውን ወርቅ ከእኔ ግዙ ከዚያ እውነተኛ ሀብታም ትሆናላችሁ ፡፡” 
እያገኘነው ነውን? ስማኝ ፣ “እርቃንነት (በአካል) ወደ ዓለም መጥተናል ፣ ግን እርቃናቸውን (በመንፈሳዊ) እኛ አንተውም ፡፡” ኦህ ፣ የሆነ ነገር 
እንወስድበታለን ፡፡ ያኛው ነገር ምንድን ነው ፣ ሁሉንም እናንስ ፣ ሁሉንም ምንም እና ምንም ተጨማሪ ነገር ከእርስዎ ጋር መውሰድ የምንችልበት 
ነው ፡፡ ስለዚህ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል የሚሆንን አንድ ነገር እንደወሰድን ለመመልከት አሁን አሁን ትክክለኛ ጥንቃቄ ማድረጋችን የተሻለ 
ነበር ፡፡ ስለዚህ ታዲያ ምን ይዘናል? ወንድማችንንባህሪን ን እንወስዳለን ፣ ያ ነው ከእኛ ጋር የምንወስደው፡፡ አሁን ምን ዓይነት ባህሪ ይዘው 
ይወሰዳሉ? በእሳታማ በሚነድ እቶን እሳት ውስጥ በመከራ የተቀረፀው የእሱ ባሕርይ ነው ፣ ወይም የዚህ የባህሪ የለሽ- የሎዶቅያ ህዝብ ለስላሳነት 
ነው ? በዚያ ቀን እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሸክም ስለሚሸከም በእያንዳንዳችን ላይ ነው።

የሎዶቅያ ከተማ ሀብታም ከተማ ነች ብያለሁ ፡፡ በሁለቱም በኩል በተቀረጹ ጽሑፎች ላይ የወርቅ ሳንቲሞችን ቀለጠ ፡፡ የወርቅ ሳንቲሞች 
ዕድሜን የሚያመለክቱ ነበሩ - በእዚያም ምክንያት ንግድ እጅግ የበለጸገ ንግድ ተገኝቷል ፡፡ ዛሬ ባለ ሁለት ራስ የወርቅ ሳንቲም ከእኛ ጋር ነው ፡፡ 
እራሳችንን ገዝተን እራሳችንን ገዝተን እንገዛለን ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ እኛም ተመሳሳይ ሥራን ለማከናወን እንሞክራለን ፡፡ እኛ እራሳችንን 
ከኃጢያት ገዝተን እራሳችንን ወደ ገነት እንገዛለን - ወይም እኛ እንላለን ፡፡ እግዚአብሔር ግን እንዲህ አይልም ፡፡

ቤተክርስቲያኗበማንኛውም ጊዜ የዓለምንየንግድ ስርዓት ሁሉሊቆጣጠራት የምትችል እንደዚህያለ አስደናቂ ሀብትአላት ፣ እናም በዓለም 
የአብያተክርስቲያናት ምክር ቤትውስጥ መሪ ወደፊትወደፊት ቤተክርስቲያኗ ወደፊትማድረግ ያለባት ፣ማድረግ እንደምትችል እናእንደምታደርግ በይፋ 
ተንብዮአል።በቃ። ነገር ግንወርቃማ የባቢሎን ግንብይወድቃል። በእሳት የተፈተነውወርቅ ብቻ ነው የሚቆየው ፡፡

ቤተክርስቲያንምበዘመናት ሁሉ የምታደርገውይህ ነው ፡፡ የእግዚአብሔርን ቃልትታ የራሷን የሃይማኖትመግለጫዎች እና ቀኖናዎችወስዳለች ፡፡ 
እራሷንአደራጀች እና እራሷንከዓለም ጋር ተቀላቅላለች። እርሷ እንዲሁእርቃና ናት እግዚአብሔርምክፋትዋን ይፈርድባታል ፡፡ ከዚህ አስፈሪሁኔታ 
መውጣት የምትችልበትብቸኛው መንገድ ጌታንወደ ቃሉ ተመልሶእንዲታዘዝ መታዘዝ ነው።

ራእይ 18:4,

ከመካከሉዋ ውጡ። “
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ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፤ ጽድቅ ከዓመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን 
ኅብረት አለው?

ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው?

ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና እንዲሁም 
እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፦ በእነርሱ እኖራለሁ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፥ አምላካቸውም እሆናለሁ እነርሱም 
ሕዝቤ ይሆናሉ።

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

“እናምቅባው የአንተ ጋርዓይኖች ኵል አንተእንደሆነ ትጸድቅ ማየት.”

እሱ ይህን የዓይን ሽፋን መግዛት አለብዎአይልም ፡፡ በፍፁም. በመንፈስ ቅዱስላይ የዋጋ መለያየለም።



18የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

“ተቀብሏል እናንተ ደግሞሕግ ወይም ከእምነት ጋር በሆነ መስማት ሥራ በማድረግ መንፈስ?”

ገላትያ 3:2ይህን ብቻ ከእናንተ እንድማር እወዳለሁ፤ በሕግ ሥራ ወይም ከእምነት ጋር በሆነመስማት መንፈስን ተቀበላችሁን?

ይህን የሰዎች አፍንጫየሰዎችን ዓይኖች እንደሚከፍት ሳስብ ፣በኬንታኪ ትንሽ ልጅእያለሁ አስታውሳለሁ ፡፡ እኔና ወንድሜበባሕሩ ላይ በገለባ 
ማውጫ ውስጥተኝተን ተኛን ፡፡  በቤቱ ውስጥያሉት ስንጥቆች ረቂቆቹእንዲነፉ ያደርጓቸዋል ፡፡  አንዳንድ ጊዜበክረምቱ በጣም 
ስለሚቀዘቅዝበዓይናችን ውስጥ በእንደዚህዓይነት ቅዝቃዛዎች የተነሳዓይኖቻችን በብብት ይዘጋባቸዋል፡፡ ለእናታችን እንጮሃለን፣ እና እሷከእሷ ትኩስ 
ኮኮንቅባት ጋር ትመጣናጠነከረው ነገር እስኪያልፍድረስ ዓይኖቻችንን ትቧጫለች፣ ከዚያ ማየትእንችላለን።

በዚህ ትውልድቤተ-ክርስቲያን ላይአስደንጋጭ አንዳንድ አስከፊቀዝቃዛ ረቂቆች እንደነበሩታውቃላችሁ ፣ እናምዓይኖችንየቀዘቀዘ መዝጊያ 
እንዳላቸውእና እግዚአብሔር ለእሷያለውን ዕውነት እንዳላየእፈራለሁ ፡፡ ዐይኖችን ለመክፈት አንድየሞቃት የእግዚአብሔር መንፈስያስፈልጋታል ፡፡ 
የእግዚአብሔርንመንፈስ ካልተቀበለች በስተቀርለኃይል እና ለቃሉየሃይማኖት መግለጫ በምትተካበትፕሮግራም ትቀጥላለች ፡፡ ፍራፍሬን 
ከመፈለግይልቅ ለስኬት ቁጥሮችትቆጥራለች ፡፡ የሥነመለኮት ሐኪሞች የእምነትንበር በሩን ዘግተውሁሉም እንዳይገቡ ከለከሉ፡፡ እነሱ 
አይገቡምወይም ማንም እንዲገባአይፈቅድም ፡፡ የእነሱሥነ-መለኮት በአንዳንድየማያምኑ ሰዎች ላይበተጻፈው የሥነ-ልቦናጽሑፍ ውስጥ ይወጣል፡፡ 
ሥነ-ልቦናላይ አንድ የጽሑፍመጽሐፍ አለ ፣ሁላችንም የምንፈልገው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስነው። እሱ የተጻፈውበእግዚአብሔር የሥነ-ልቦና(ስነ-ልቦና) 
ነው። እርስዎን ለማብራራትምንም ዶክተር አያስፈልጉዎትም፡፡ ተቀበል እናንተ በመንፈስ ቅዱስእና በእርሱ ያለውንበማብራራት እናድርግ. 
መጽሐፉንየፃፈ እሱ በውስጡያለውንና ትርጉሙን ሊነግርዎትይችላል ፡፡
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ነገር ግን፦ ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ 
እንደተጻፈ፥ እንዲህ እንናገራለን።

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

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

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

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

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

መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም።

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

አሁን መንፈስ ቅዱስየሚጮኹባቸው ነገሮች ሁሉበዚህ ዘመን እውነትከሆኑ ፣ እንደመጥምቁ ዮሐንስ እንዳደረገውበቦታው እንዲመጣ 
እናቤተክርስቲያኑን መቼም ቢሆንእንደማያውቅ ሰው እንፈልጋለን፡፡ ወደኛም የሚመጣውበትክክል ነው ፡፡ ሌላ መጥምቁዮሐንስ እየመጣ ነውእናም 
ልክ እንደቀድሞውቀዳሚ / ጩኸት በትክክልይጮኻል ፡፡ የሚቀጥለውቁጥር በሚናገረው ነገርእንደሚፈፀም እናውቃለን ፡፡

እኔ የምወዳቸውንሁሉእገሥጻለሁእንዲሁምእቀጣለሁ፤ ስለዚህቀናተኛ ሁን ፣ ንስሐም ግባ ፡፡ “

ራዕይ 3፡19፡፡

ዮሐንስ በዚያየሃይማኖት ምድረ በዳ፣ በፈሪሳውያን ፣በሰዱቃውያን እና በአህዛብ“ንስሓ!” ብሎ ሲጮህየነበረው ይኸው መልእክትነው ፡፡ 
በዚያንጊዜ ሌላ መንገድአልነበረም ፣ አሁንሌላ መንገድ የለም። በዚያን ጊዜወደ እግዚአብሔር የሚመለስበትሌላ መንገድ አልነበረም፣ እናም አሁንሌላ 
መንገድ የለም፡፡ እሱንስሀ መግባትነው። ሀሳብዎን ይቀይሩ፡፡ ቀኝ ኋላዙር. ንስሐ ግቡ፣ ለምን ትሞታላችሁ?

“እኔየምወዳቸውን ሁሉ” የሚለውንየመጀመሪያውን ሐረግ እንመርምር፡፡ በግሪክ ውስጥአፅን “ቱ ”እኔ“በሚለው የግል ተውላጠስም ላይ ነው። 
ብዙ እንደሚሰማውአይናገርም ፣ ”እኔንእንደሚወዱኝ ሁሉ“። አይ ጌታዬ፡፡ በዚህ ጥቅስውስጥ የሰዎች ፍቅርተላላኪ የሆነውን ኢየሱስንለማድረግ 
ፈጽሞ መሞከርየለብንም ፡፡ አይ! በእግዚአብሔር የተወደዱትብዙዎች ናቸው። እሱፍቅሩ ነው ፣በጥያቄ ውስጥ ፣የእኛ አይደለም።

ስለዚህ በድጋሜ፣ በእሱ ዓላማእና በእቅዱ ላይእንደኩራራ እናገኘዋለን ፣እናም በእግዚአብሄር ሉዓላዊነትአስተምህሮዎች ውስጥ የበለጠጠነቅን 
፡፡ በሮሜምዕራፍ 9 ቁጥር 13 እንደተናገረው፡፡ “ያዕቆብ ወድጄዋለሁ፡፡” አሁን ብዙሰዎችን ስለሚወደው እርሱወደ እሱ የቀረቡትንሰዎች ፍቅር 
በመጠበቅበቸልታ ውስጥ መሆኑነውን? በሮሜ 9፡13 ላይ “ኤሳውን ጠላሁ” ብሎ በመናገር ይህ አይሆንም ፡፡ በቁጥር11 ላይም መንፈስ 
በድፍረት“ልጆችም ሳይወለዱ ወይምበጎ ወይም ክፉነገር ሳይሠሩ ፣የእግዚአብሔር ምርጫ ለምርጫአስፈፃሚ እንደሆነ የሚናገረው ከስራው ሳይሆን 
ከጠራው ነው ፡፡” ይህፍቅር “የምርጫ ፍቅር”ነው ፡፡ ለተመረጡትፍቅሩ ነው። ለእነሱያለው ፍቅር ከሰብዓዊማዕረግ የተለየ ነውምክንያቱም 
የእግዚአብሔር ዓላማበምርጫ ውስጥ ይቆማል፣ ይህም እርሱከሠራው ወይም ካለውማንኛውም ነገር ፍጹምተቃራኒ ነው ፡፡ ምክንያቱም 
“ልጆቹከመጥራቱ በፊት” ቀደምሲል “ያዕቆብን ወደድሁኤሳውን ግን ጠላሁ”ብሎ ነበር ፡፡

እናም አሁን ለራሱይላል ፣ “እኔየምወዳቸውን ሁሉ እገስጻለሁ፡፡” መገሠጽ መገሠጽነው። መገሠጽ 'እርማትለመስጠት' መጋለጥ 'ማለትነው። 
መገሰጽ ቅጣትማለት አይደለም ፡፡ እሱ “ተግሣጽመስጠት ምክንያቱም የርዕሰጉዳዩ ማሻሻያ በአእምሮውስጥ ነው” ማለትነው።



19የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ይህ በዕብራውያን12፡5-11 ውስጥ የምናገኘውነው ፡፡

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

ለመቀጣት ታገሡ፤ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርግላችኋልና፤ አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው?

ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኖአልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም።

ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋችን አባቶች ነበሩን እናፍራቸውም ነበር፤ እንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛና 
በሕይወት ልንኖር በተገባን?

እነርሱ መልካም ሆኖ እንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፥ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን 
ይቀጣናል።

ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፥ ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን 
ያፈራላቸዋል።

በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ተገልጻል ፡፡ የገዛ ቤተሰቦቹን ፣ እንደ እርሱ ልጆች የሆኑ ወንዶች ልጆችን በፍቅር ተመኘ። በእርሱ ፊት 
የሰው ልጅ ሁሉ እንደ አንድ የጭቃ ክፍል ነው ፡፡ ከዛም እብጠቱ (ክፈፍ) አሁን ለክብር እና ለማዋረድ ዕቃዎችን ያደርጋል ፡፡ መምረጥ የእሱ ምርጫ 
ነው። ከዚያ ከመንፈሱ የተወለዱት የተመረጡት ሰዎች በእራሳቸው መንገድ የእርሱን ምሳሌ እንዲከተሉ ስልጠና ይሰጣቸዋል። እሱ በትዕግሥትና 
በገርነት እና በምሕረት ይደሰታል። በምስማር በተጎዱ እጆች ይሞላል ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ይህ ሸክላ ሠሪ በትክክል እሱ እንደሚፈልገውን እንዲሠራ እሱ 
የሚሰራበትን ዕቃ ሙሉ በሙሉ ሰበረው ፡፡ ግን ፍቅር ነው። እሱ ፍቅሩ ነው። ፍቅረኛው ሌላ መንገድ የለም ፡፡ ሊኖር አይችልም

ኦህ ትንሽ መንጋ ፣ አትፍሩ ፡፡ ይህ ዘመን በፍጥነት እየተዘጋ ነው። እንደሚያደርጉት እነዚያ ጅራቶች አንድ ላይ ይጣላሉ ፣ እናም ባለሶስት 
ገመድ ገመድ በቀላሉ የማይሰበር እንደመሆኑ መጠን የፖለቲካ ፣ አካላዊ እና መንፈሳዊ ( ሰይጣናዊ ) ኃይል ከፍተኛ የሶስት እጥፍ ጥንካሬ 
ይኖራቸዋል እናም የክርስቶስን ሙሽራ ለማጥፋት ይጥራሉ ፡፡ እሷ ትሠቃያለች ፣ ግን ትጸናለች ፡፡ ለ, በምድር ላይ ይመጣል ናቸው እንጂ እነዚህ 
ነገሮች ፍሩ እሱም ወገኖቹንየወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው።ዮሐ 13፡1 ፡፡

“ቀናተኛሁን ፣ ንስሐምግባ።” አሁን ይህችየሐሰት ቤተክርስቲያን ቅንዓትአላት ፡፡ በዚያላይ ስህተት አትሥሩ። ቅንዓቷ ቃልበቃል በአይሁድ 
ነበር፣

ዮሐ 2፡17,

ደቀ መዛሙርቱም፦ የቤትህ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደ ተጻፈ አሰቡ።

ግን የተሳሳተቅንዓት ነው ፡፡ ለየራሳቸው ሕንፃ ቤት ነው ። ይህምየራሳቸውን መግለጫዎች, ያልተበከለ,ድርጅቶች, ነው ያላቸውን የራሳቸውን 
ጽድቅ. ቃሉን ለየራሳቸውሀሳቦች አውጥተዋል ፡፡ መንፈስ ቅዱስንአውልቀው ሰዎችን ወደመሪነት ገቡ ፡፡ ዘለአለማዊ ህይወትንእንደ ግለሰብ 
ይተዉታል፣ እናም ጥሩ ስራዎችን ፣ ወይም ከመልካምሥራዎች ይልቅ የቤተ-ክርስቲያንን ሥነምግባርምአደረጉ።

ግን እግዚአብሔር ሌላ ቅንዓት እየጠራ ነው ፡፡ “እኔ በደለኛ ነኝ” ብሎ መጮህ ቅንዓት ነው ፡፡ አሁን እሱ ተሳስተዋል ያለው ማነው? እነዚህ 
ሁሉ እምነቶች የተመሠረቱት ምንድን ነው? —እውነት ፣ እና የእግዚአብሔር ፣ የይቅርታ ፣ ትክክል ናቸው በሚሉት ላይ። አሁን ሁሉም ትክክል 
ሊሆኑ አይችሉም። በእርግጥ አንዳቸውም ትክክል አይደሉም ፡፡ እነሱ ናቸው መቃብሮችን መቃብር የሙታን አጥንት ርኩሰትም የተሞላ,. ሕይወት 
የላቸውም ፡፡ እነሱ ትክክለኛ ማረጋገጫ የላቸውም ፡፡ እግዚአብሔር በየትኛውም ድርጅት ውስጥ ራሱን እንዲታወቅ አላደረገም ፡፡ እነሱ ትክክል 
ናቸው ይላሉ ፣ እነሱ የሚሉት እነሱ ናቸው ፣ ግን ግን እንዲህ አያደርገውም ፡፡ እነሱ የተረጋገጠለት የእግዚአብሔር “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ” 
እና እነሱ የላቸውም።

አሁን እዚህ ልናገር ፡፡ እግዚአብሔር ወደ ሐሰተኛዋ ቤተክርስቲያን ንስሐ እንድትገባ ብቻ የሚጠራው አላምንም ፡፡ በዚህ ቁጥር እሱ 
ለተመረጡት ነው እያወራ ያለው ፡፡ እነሱ ለማድረግ አንዳንድ ንስሐም አላቸው ፡፡ ብዙ ልጆቹ አሁንም በእነዚያ የሐሰት ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ናቸው ፡፡ እነርሱም, ይህም በኤፌሶን 5:14 ውስጥ ይናገራል ማንን ሰዎች ናቸው “አንተ ንቃ የምትተኛ , እና ከ ሊነሳ ከሙታን, እንዲሁም ክርስቶስን 
ይሰጣሉ ለአንተ ብርሃን.” መተኛት መሞት አይደለም ፡፡ እነዚህ በሙታን መካከል ይተኛሉ ፡፡ እነሱ በሟች ቤተ እምነቶች ውስጥ ወጥተው ነው ፡፡ 
ከእነሱ ጋር እየተንሳፈፉ ናቸው ፡፡ እግዚአብሔር “ተነሱ! ወደ ሞኝነትህ ተመለስ። ” እዚህ ላይ ተፅኖን ያበድራሉ ፣ ጊዜያቸውን እና ገንዘብዎቻቸውን 
ይሰጣሉ ፣ በእውነቱ ህይወታቸውን ለእነዚህ ፀረ-ተቃዋሚ ድርጅቶች እና ያ ሁሉ ትክክል ነው ብለው በማሰብ ነው ፡፡ ንስሐ መግባት አለባቸው ፡፡ 
ንስሐ መግባት አለባቸው። እነሱ የአስተሳሰብ ለውጥ ማድረግ እና ወደ እውነት መዞር ያስፈልጋቸዋል ፡፡

አዎ ፣ ብዙ ሰዎች ንስሀ የሚገቡበት ዘመን ይህ ነው ፡፡ ግን ያ ይሆን? ቃሉን ይመልሰዋልን? እንደገና በሰዎች ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስን 
እንደገና ይሾመዋል? እንደገና ኢየሱስን እንደ አንድ ብቸኛ አዳኝ / ክብር ይሆናልን? እላለሁ አይደለም ምክንያቱም የሚቀጥለው ቁጥር የዚችን የዚህ 
የመጨረሻ ዘመን አስገራሚ እና አስደንጋጭ እውነት ያሳያል ፡፡

ክርስቶስ ከቤተክርስቲያን ውጭ

ራዕይ 3፡20-22,

“እነሆ 
በደጅቆሜአንኳኳለሁ፤ማንምድምጼንቢሰማደጁንምቢከፍትልኝወደእርሱእገባለሁከእርሱምጋርእራትእበላለሁእርሱምከእኔጋርይበ
ላል፡፡



20የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

እሱመሆኑን ድል እኔእንኳ እኔ ደግሞ ያጋጠሟቸውን እንደ የእኔ በዙፋኑ ላይ ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ 
እሰጠዋለሁ; እና በ የእኔ አባቴ ጋር ተሾምሁ ዙፋን.

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለውይስማ ፡፡ “

አሁን በዚህ ጥቅስላይ ብዙ ግራመጋባት አለ ምክንያቱምብዙ የግል ሠራተኞችኢየሱስ ወደ እያንዳንዱየኃጢያት በር ለመግባትመግቢያውን 
እንደሚወስድ ሁሉበግላዊ የወንጌላዊነቱ አገልግሎትውስጥ ስለሚጠቀሙበት ነው፡፡ ያኔ ኃጢአተኛውበሩን ቢከፍት ጌታይገባል ይባል ነበርነገር ግን 
ይህጥቅስ ግለሰቦቹን የሚናገርአይደለም ፡፡ ይህመልእክት በእያንዳንዱ ዘመንውስጥ እንዳለው እያንዳንዱመልእክት ማጠቃለያ አለው፡፡ በቁጥር 22 
እንዲህይላል- “ ጆሮ ያለውመንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን የሚለውን ይስማ ፡፡” እናም ለመጨረሻውቤተክርስቲያን ይህ መልእክትነው ፡፡ 
የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን መጨረሻውእየተቃረበ ሲሄድ ይህሁኔታ ነው ፡፡ ለአንድ ሰውየግል መልእክት አይደለም፣ እሱ ያለበትንቦታ የሚነግረን 
መንፈስነው ፡፡ ክርስቶስቤተክርስቲያንን ትቶታል ፡፡

ቃሉ ለሃይማኖትመግለጫው ከተሰጠ ፣ ለሊቀ ጳጳሳት ፣ ለኤ bisስ ቆhopsሶች ፣ ለአማካሪዎች ፣ ወዘተ. የተቀመጠው መንፈስ ቅዱስ ፣ እና 
አዳኝ ለሥራ መርሃ ግብር ወይም ለቤተክርስቲያኑ አባልነት ፣ ወይም ለአንድ ዓይነት ከተሰጠ አመክንዮአዊ ውጤት ወይም መጨረሻ አይደለምን? 
ከቤተ-ክርስቲያን ሥርዓት ጋር መስማማት? በእርሱላይ ምን የበለጠይደረግ? ይህ ክህደትነው! ይህ መውደቁነው! የክርስቶስ ተቃዋሚይህ ክፍት 
በርነው ፣ ምክንያቱምአንድ ሰው በአባቱስም (ኢየሱስ) መጣእና ካልተቀበለ ግንአልተቀበለም ፣ ከዚያበስሙ ሌላ (ውሸታም፣ አስመስሎ) እናእርሱ 
ይቀበላሉ ፣ዮሐንስ 5 : 43 ፡፡ የኃጥያሰው ፣ ያየጥፋት ልጅ ይወስዳል።

ኢየሱስከመምጣቱ በፊት ፣የመጨረሻውን ቀን በሚመለከት ፣ ማቴዎስ 24፣ በሰማያት ያሉትንምልክቶች ይጠቅሳል ፡፡ እኔ በቅርቡያየናቸውን 
ቆይተዋል በጣምእውነት አይቸገር እንደተፈጸመ እንደዚህ ያለምልክት አስተዋልኩ ይሆን. ያ እውነትኢየሱስ በመጨረሻው ዘመንእርሱ 
ከቤተክርስቲያን ውጭእስኪገፋ ድረስ በቋሚነትወደ ጎን መገለጡመሆኑ ነው ፡፡ በአንደኛው ዘመንሙሉ የተከበረው የእውነትቤተክርስቲያን ነበር ፡፡ 
ሆኖም ክበቡ እንዳይሞላ የከለከለየኒኮላያውያኑ ሥራ ተብሎየሚጠራ አንድ ትንሽስህተት ነበር ፡፡ በቀጣዩ ዘመንየብርሃን ኳስ እስኪያበራ፣ እና 
ጨለማየክበቡን የበለጠ ሸፈነው፡፡ በሦስተኛው ዘመንገና ጨመቀ ፣እና በአራተኛው ዓመትየጨለማው ዘመን ፣ብርሃን አብቅቷል ፡፡

አሁን በዚህላይ ያስቡ ፡፡ ቤተክርስቲያን በሚያንፀባርቅበክርስቶስ ብርሃን ታበራለች፡፡ እሱ ፀሀይነው። ቤተ-ክርስቲያንሞኖን ናት ፡፡ ስለዚህ 
ይህየብርሃን ጨረቃ ጨረቃናት። በአንደኛው ዓመትሙሉ ጨረቃ ያህልወድቆ ነበር ፣በአራተኛው ዓመትም ወደአንድ ተንሸራታች። 
በአምስተኛውዓመት ግን ማደግጀመረ ፡፡ በስድስተኛውውስጥ ትልቅ የእድገትደረጃን ወስ tookል፡፡ በሰባተኛው ዘመንበከፊል ገና እያደገነበር ፣ 
ድንገትአጭር በሆነ እና ባዶነት በሞላ ፣ ከብርሃንይልቅ የክህደት ጥቁርነት፣ እና በኋለኛውዘመን ጨለማ ለጨለማማብራት አቁሞ ነበርተቆጣጠረ። 
ክርስቶስ አሁንከቤተ-ክርስቲያን ውጭነበር ፡፡

በሰማይ ላይምልክቱ ይኸውልህ ፡፡ የመጨረሻው የጨረቃግርዶሽ አጠቃላይ ግርዶሽነበር። በሰባት ደረጃዎችውስጥ ወደ አጠቃላይጨለማ 
አብዝቶ ነበር፡፡ በሰባተኛው እርከን፣ የሮማው ርዕሰሊቃነ ጳጳሳት (ጳውሎስስድስተኛው) ቅድስት ኢየሩሳሌምንለመጎብኘት ወደ ፍልስጤምበመጡ 
ጊዜ አጠቃላይጨለማው መጣ ፡፡ ወደ ኢየሩሳሌምየመጣው የመጀመሪያ ሊቀጳጳስ እርሱ ነበር፡፡ ርዕሰ ሊቃነጳጳሱ ጳውሎስ ስድስተኛውይባላል። 
የመጀመሪያመልእክተኛው ጳውሎስ ሲሆን ይህ ሰው በዚህ ስም ተጠርቷል። ያስተውሉስድስተኛው ፣ ወይምየሰው ቁጥር ነው። ይህ ከአጋጣሚበላይ 
ነው። ወደኢየሩሳሌም ሲሄድም ጨረቃወይም ቤተክርስቲያን ወደአጠቃላይ ጨለማ ውስጥገቡ ፡፡ ይህነው። መጨረሻው ይህነው። ሁሉም ድረስይህ 
ትውልድ አያልፍም መሆን ተፈጸመ. እንደዚሁም ጌታኢየሱስ ፣ በፍጥነትና!

አሁን ሁለት ወይኖች ለምን አንድ እንደነበሩ ፣ አንድ እውነት እና አንድ ሐሰት ነበሩ ፡፡ አብርሃ ሁለት ከሥጋ በኋላ (አንዱ ይስሐቅን ያሳድድ 
የነበረ) እና ከቃል በኋላ አንድ ሁለት ልጆች ለምን እንደነበሩ እንይ ፡፡ አሁን ከአንድ ተመሳሳይ ወላጆች ሁለት ወንዶች ልጆች እንደ መንትዮች 
እንዴት እንደወጡ ፣ አንደኛው የእግዚአብሔርን ነገር እንደሚያውቅ እና እንደሚወደው ፣ ሌላኛው ደግሞ ብዙ እውነቶችን ያውቃሉ ፣ ግን አንድ 
መንፈስ እንዳልነበራቸው እና በዚህም ልጅን እንዴት እንዳሳደዱት እናውቃለን ፡፡ ተመርጧል ፡፡ እግዚአብሔር ለመገሠጽ አላወቀደም ፡፡ 
ለተመረጡት ሲል ነቀፋ። ምርጦች A ይችሉም ያሳድዱአችኋል ይመርጣሉ. ምርጫን መምረጥ አልተቻለም ፡፡ ምርጦቹን የሚያሳድድ እና 
የሚያጠፋው ነቀፋ ነው። ኦህ እነዚያ ነቀፋዎች ሃይማኖታዊ ናቸው ፡፡ እነሱ ብልህ ናቸው ፡፡ እነሱ ከእባቡ ዘር ማለትም ከቃየን መስመር ናቸው ፡፡ 
እነሱ ህፃናቶቻቸውን ይገነባሉ ፣ ከተሞቻቸውን ይገነባሉ ፣ ግዛቶቻቸውን ይገነባሉ እንዲሁም እግዚአብሔርን እየጠሩ እያለ ነው ፡፡ እውነተኛውን ዘር 
ይጠላሉ ፣ እናም የሚቻሉትን ሁሉ ያደርጋሉ (በጌታ ስም) እግዚአብሔር ምርጦቹን ለማጥፋት ፡፡ ግን እነሱ ያስፈልጋሉ ፡፡ “በስንዴው ላይ ገለባ 
ምንድነው?” ገለባ የለም ፣ ስንዴም የለም ፡፡ ግን በመጨረሻ ገለባው ምን ይሆናል? በማይታወቅ እሳት በእሳት ይቃጠላል። ስንዴውም? የት ነው? 
እሱ በእቃ መጫኛው ውስጥ ተሰብስቧል ፡፡ እሱ ያለበትን ቦታ ነው ፡፡

ኦ የእግዚአብሔር ምርጦች፣ ተጠንቀቁ ፡፡ በጥልቀት አጥኑ። ተጥንቀቅ. መዳንዎንበፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ላይይሥሩ። በአመካኙ ላይተመኩ ፤ 
በአምላኩምተጠጋ ፡፡ ባላጋራችሁዲያብሎስ አሁንም የሚውጠውንፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳአንጓ እየሄደ ነው። ጸሎትን ተጠንቀቁ፣ እናም ጽኑ፡፡ ይህ 
የመጨረሻጊዜ ነው። እውነተኛውእና ሐሰተኛው ወይኑ ወደ ጉልምስናእየመጣ ነው ፣ነገር ግን ስንዴውከማለቁ በፊት እነዛየተሻሻሉት እሸት 
ለቃጠሎመታሰር አለባቸው። እነሆ ፣ እነሱ ሁሉንም የአለም አብያተ ክርስቲያናትምክር ቤት እየተቀላቀሉ ነው። ይህአስገዳጅ ነው ፡፡ የስንዴው 
መቅጃበቅርቡ ይመጣል። አሁንግን ሁለቱ መንፈሶችበሁለት ወይኖች ውስጥእየሰሩ ናቸው ፡፡ የ መካከልውጣ እንክርዳዱ . ለጌታህእንደ መመስገን 
ትቆጠርዘንድ እንዲሁም ከእርሱጋር ለመግዛት እናለመግዛት ብቁ እንድትሆንማሸነፍ ጀምር ፡፡

የድል ነሺዎች ዙፋን

ራእይ3:21,

እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣውከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ 
እሰጠዋለሁ።

አሁን ምን እናሸንፋለን? እዚህ መጠየቅ ያለዉ የተለመደ ጥያቄ ነው ፡፡ ግን የዚህ ጥቅስ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ፣ እሱ እጅግ በጣም 
ብዙ አይደለም ፣ ማሸነፍ ያለብን ነገር ግን እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን ነው ፡፡ ይህ እንዴት ምክንያታዊ ነው ፣ ማሸነፍ የምንችለው እንዴት እንደሆነ 
እስከምናውቅ ድረስ ብዙ ነገር ማሸነፍ ያለብን ነገር ምንድን ነው?
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ጌታን ማሸነፍን የሚያካትቱ እነዚያን ቅዱሳን ጽሑፎች በፍጥነት መመልከቱ የዚህን ሃሳብ እውነተኝነት ያወጣል ፡፡ ኢየሱስ በዲያቢሎስ 
የተፈተነበት በማቴዎስ 4 ውስጥ ፣ በቃሉ እና በቃሉ ብቻ የሰይጣንን የግል ፈተናዎች አሸን፡፡ ከድን የአትክልት ስፍራ ፈተና ፣ የሥጋ ምኞት ፣ የዓይን 
ምኞት ፣ እና የህይወት ኩራት ፣ ኢየሱስ በቃሉ አሸነፈ ፡፡ በሦስቱ ዋና ዋና ሙከራዎች ፡፡ ሔዋን ቃሉን አለመጠቀሷን በሰይጣን የግል ፈተና ላይ 
ወደቀች ፡፡ አዳም ለቃሉ ቀጥተኛ ባለመታዘዝ ወደቀ ፡፡ ኢየሱስ ግን በቃሉ አሸነፈ ፡፡ እና አሁን, እኔ ይህን አንድ መሆን ብቸኛው መንገድ ነው ይላሉ 
ይሁን ይህ ቃል እንዳይጠፋ ስለ ደግሞ አንተ ለማሸነፍ ከሆነ እርስዎ ማወቅ የሚችል ብቸኛው መንገድ ነው.

ኢየሱስ የዓለምን የሃይማኖት ስርዓቶች እንዴት እንደ አሸነፈ እንደገና ልብ በል ፡፡ በዘመኑ የነበሩትን የሥነ-መለኮት ምሁራን ደጋግሞ 
ባሳለፈበት ጊዜ ቃሉን በተከታታይ ይተገብራል። ብሎ ተናገረ ብቻ ምን አብ ይናገር ዘንድ ሰጠው. ዓለም በጥበቡ ሙሉ በሙሉ ግራ የተጋባበት ጊዜ 
አልነበረምና ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጥበብ ስለሆነ።

ከግል ሕይወቱ ጋር፣ ከራሱ ጋርሲከራከር ፣ ለእግዚአብሔርቃል በመታዘዝ አሸነፈ፡፡

በዕብራውያን 5፡7ላይ እንዲህ ይላል፡፡

እርሱም በስጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንናምልጃን አቀረበ፥ 
እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት፤

ምን ታዘዘ? የእግዚአብሔር ቃል፡፡

በዚያንጊዜ ያንን ቃልካልኖረ በቀር በጌታበኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋንላይ የሚቀመጥ አንድሰው አይኖርም ፡፡ ጸሎቶችዎ ፣ ጾምዎዎች ፣ንስሀዎችዎ - 
ምንም እንኳንለእግዚአብሔር ቢያቀርቡም ፣በእዚያ ዙፋን ላይየመቀመጥ መብት አያገኝም፡፡ የተሰጠው ለቃል ሙሽሪትብቻ ነው የተሰጠው፡፡ የንጉሱ 
ዙፋን ለንግሥቲቱ እንደተጋረች ሁሉ ከእርሱ ጋር አንድ በመሆኗ የቃሉ ቃል የሆኑት እነሱ ብቻ ያንን ዙፋን ይጋራሉ ፡፡

ያስታውሱአዳምና ሔዋን ቃሉንስለተው ሁሉ እንደወደቁ ሁሉ የኤፌሶንም ዘመን ከቃሉበመሻር የወደቀ መሆኑንሁላችንም በየትኛውም 
ዘመንበግልጽ እንደምናስታውስ አስታውሱ ፡፡ ቃልበአለም ቤተክርስቲያን ስርዓት፡፡ ይህ የሎዶቅያ ዘመን ማብቂያላይ የቃሉ ንባብበመቋረጡ የጌታን 
ከመካከላቸውእንዲነሳ ያደርገዋል ፡፡ የእርሱ ወደውጭ ጥሪ የሚቆመው ማን ቃልታዛዥ በመሆን እርሱንለመከተል. ከአጭር እና ኃይለኛ የመንፈስ 
ማሳያ በኋላ ይህ ትንሽ አዳኝ እና ስደት ቡድን ከኢየሱስ ጋር ለመሆን ይሄዳል ፡፡

የአህዛብ ዘመን ማጠቃለያ

እ.ኤ.አ. ይህ ዘመንከሰባቱ የቤተክርስቲያን ዘመናትውስጥ የመጨረሻው ነው፡፡ ምን በመጀመሪያውወይም የጀመረው ለኤፌሶን ዘመን የግድእና 
በመጨረሻው ወይምሙሉ የማይጨበጡ እናመከር ይመጣል የሎዶቅያ ዘመን. ሁለቱወይኖች የመጨረሻ ፍሬያቸውንይሰጣሉ ፡፡ ሁለቱመንፈሶች 
መገለጫቸውን በእያንዳንዱየመጨረሻ መድረሻቸው ያቆማሉ፡፡ መዝራት ፣ውሃ ማጠጣት ፣ማደግ ሙሉ ነው፡፡ ክረምት ተጠናቅቋል። መጭመቂያው 
አሁንበመከር ላይ ተተክሏል፡፡

ቀደም ሲል ባጠናነውቁጥር በቁጥር 15 እስከ18 ውስጥ ሐሰተኛ የተጠመቀየውሸት ወይን ፣የውሸት መንፈስ ፣ የሐሰት የቤተክርስቲያንሰዎች 
እውነተኛ ስዕልነው ፡፡

በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር።

እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው።

ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም 
የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፥

ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

መቼም ቢሆንየበለጠ መራራ ውግዘትየተነሳበት አንድም ቃልየለም ፣ እናምኩሩ እና እብሪተኛየሆኑ የሃይማኖት ሰዎችከዚህ የበለጠ 
ይገባቸዋል፡፡

በቁጥር 21 ውስጥ

እኔ ደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣውከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ 
እሰጠዋለሁ

እኛ እውነተኛየወይን ግንድ, እውነተኛመንፈስ, ከመቼውም ጊዜትሑት, ጽኑ መንፈሳዊቡድን የተከፈለ ከፍተኛሙገሳ ጋር በእግዚአብሔርእጅግ 
ዙፋን ከፍእውነተኛ ቤተ ክርስቲያንሰዎች እናገኛለን.

ከእውነተኛውእና ከሐሰተኛው ቤተክርስቲያንጋር በተያያዘ ክርስቶስንበትክክል የገለጡት የመጥምቁዮሐንስ ቃላት አሁንተፈፀሙ ፡፡

ማቴ 3፡11-12፣

እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ 
ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል፤

መንሹም በእጁ ነው፥ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል፥ ስንዴውንም በጎተራው ይከታል፥ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት 
ያቃጥለዋል።



22የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

ታላቁ አጫጁክርስቶስ አሁን የምድርንፍሬ እያጨደ ነው። ስንዴውን ወደራሱበመምጣት እና ለዘላለምወደ እራሱ በመቀበልስንዴውን 
ይሰበስባል። ከዚያምኃጥአቱን በማይታወቅ እሳትለማምጣት ተመልሶ ይመጣል፡፡

በማቴዎስ13፡24-30 ያለው የእንክርዳዱ እና የስንዴ ምስጢር አሁንተፈጸመ ፡፡

ሌላ ምሳሌ አቀረበላቸው እንዲህም አለ፦ መንግሥተ ሰማያት በእርሻው መልካም ዘርን የዘራን ሰው ትመስላለች።

ሰዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴው መካከል እንክርዳድን ዘርቶ ሄደ።

ስንዴውም በበቀለና በአፈራ ጊዜ እንክርዳዱ ደግሞ ያን ጊዜ ታየ።

የባለቤቱም ባሮች ቀርበው፦ ጌታ ሆይ፥ መልካምን ዘር በእርሻህ ዘርተህ አልነበርህምን? እንክርዳዱንስ ከወዴት አገኘ? 
አሉት።

እርሱም፦ ጠላት ይህን አደረገ አላቸው። ባሮቹም፦ እንግዲህ ሄደን ብንለቅመው ትወዳለህን? አሉት።

እርሱ ግን፦ እንክርዳዱን ስትለቅሙ ስንዴውን ከእርሱ ጋር እንዳትነቅሉት አይሆንም።

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

ስንዴውና እንክርዳዱ በመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ጎን ለጎን ያደጉት ይህም የተሰበሰበው ናቸው. ኒቂያ ሊያከናውን 
ያቀዳችው በመጨረሻም ተፈጽሟል ፡፡ የሐሰት ቤተ-ክርስቲያንበሙሉ ኃይል ሁሉ ከማንኛውም የእውነት ክብር ዞር ብላ በፖለቲካዊ ሁኔታ እራሷን 
በመንግስት ድጋፍ በማጠናከሯ እውነተኛውን አማኝ ለዘላለም ለማጥፋት ዝግጅት ይጀምራል ፡፡ ግን ፈሪውን እያፈራረቀች ስትቃረብ ስንዴ ስንዴው 
ውስጥ ተሰብስቧል ፡፡ ከእንግዲህ ስንዴውና እንክርዳዱ ጎን ለጎን አያድጉ ፡፡ በስንዴው ፊት እንክርዳዱ ከእንግዲህ የእግዚአብሔር በረከት 
አይቀበልም ፣ ስንዴው ስለሚሄድ የእግዚአብሔር ቁጣ ይፈርዳል በስድስቱ ማኅተም ውስጥ ስለሚፈርስ በክፉዎች ጥፋት።

አሁን ከቅርብ ጊዜ በፊት ሐሰተኛው ወይኑ በዚህ ዘመን ወደ ሙሉ ፍሬ እንደሚመጣ ተናግሬ ነበር ፡፡ ፍሬዋ የበሰለችና ትበቅል ነበር። ትክክል 
ነው ፡፡ በክፋት የተሞላች ይህች ክፋት የምትቋቋመው ቤተክርስቲያን የሰማይ ወፎችን ማረከችበት ወደ ተተከለ ዛፍ እንደ ሰናፍጭ ይገለጣል። በእሷ 
ራስ ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ ፣ የኃጢአት ምስጢር ነው። ይህ ሁሉ እውነት ነው ፡፡ ይህ እውነት ከሆነ ፣ እንግዲያው እውነትም መሆን አለበት ፣ 
የሙሽራይቱ ቤተክርስቲያን ብስለት እና ብስለትዋ ከቃሉ ጋር በጌታዋ አንድ መለያ ትሆናለች ፣ እናም ወደ እሷ የሚመጣው ራስዋ የእግዚአብሔርነት 
ምስጢር ነው ፣ በእውነት ክርስቶስ ነው ፡፡ እና ሀሰተኛዋ ቤተክርስቲያን በፖለቲካ ኃይል በተሰራ ብልሃታዊ እና ዲያቢሎስ ኃይል ሁሉ ፣ አካላዊ 
ኃይል እና የጨለማ አጋንንቶች በዚህ እውነተኛ የወይን ተክል ላይ ሲወጡ ፣ እውነተኛው ወይን በመንፈስና በቃሉ የተሞላውን የኢየሱስን የኃይል 
ተግባራት ታደርጋለች ፡፡ አደረገ ፡፡ ከዚያም በቃሉ በኩል እንደ እሱ በመሆን ፣ ሙሽራይቱ እና ሙሽራይቱ እስከ አንድ ለዘላለም አንድ እንዲሆኑ 
ኢየሱስ ይመጣል ፡፡

የነገርኳችሁ የነገርኳቸው ግልፅ መገለጫዎች አስቀድሞ በዙሪያችን ይታያሉ ፡፡ የኢኩሚኒካል የእንክርዳዱ እንቅስቃሴ በእውነቱ የተረጋገጠ 
ነው ፡፡ ግን ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ነቢዩ የጌታን ዳግም ምጽዓት አስቀድሞ የሚመጣውን ከእግዚአብሔር የሚመጣ መልእክት ማምጣት አለበት 
፣ ምክንያቱም በመልእክቱ የልጆች ልብ ወደ ጴንጤቆስጤ አባቶች ይመለሳሉ ፣ የቃሉ ኃይል በሚመጣበት ጊዜ ኃይሉ ይመለሳል።

የምንኖርበትጊዜ ምንያህል ወሳኝጊዜ ነው ? ለእዚህቃል ታማኝ ሆነንእንዳንቆይ ወይም እንዳንጨምርወይም እንዳንጨምር ምንያህል መጠንቀቅ 
አለብን፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርባልተናገረበት የሚናገር ሁሉሐሰተኛ ያደርገዋል ፡፡ በተለይ በልቤውስጥ ያለኝ ነገርቢኖር-ወደ ምዕተዓመቱ 
መገባደጃ በፊላደልፊያዘመን የተፈጠረው የእግዚአብሔርረሀብ የእግዚአብሔር መንፈስጮኸ ፡፡ የእግዚአብሔርልሳናት በልሳን ፣በትርጓሜ እና 
ትንቢትበመላክ ጩኸት ሲመልስ፣ ወዲያውኑ እናከቃሉ ጋር በጣምተቃራኒ የሆነ ልሳናትበመንፈስ ቅዱስ መጠመቅየሚያስችለውን መሠረተ 
ትምህርትያቀፈ ነበር ፡፡ ልሳናት ከመረጃእጅግ የራቁ ናቸው፡፡ እነሱ መገለጫዎችነበሩ ፣ ግንማስረጃ አይደሉም ፡፡ የመሠረተ ትምህርቱንውሸት 
ለማጣራት በቅዱሳትመጻሕፍት እጥረት ምክንያትብቻ ሊታይ ይችላል፣ ነገር ግንአስተምህሮውን የተመዘገቡት ሰዎችበእውነቱ በእውነቱ 
እንዳልነበሩበመግለጽ በእውነቱ እንዳልነበሩያረጋግጣሉ ፡፡ ኦህ፣ ጥሩ ይመስላል፡፡ የጴንጤቆስጤ በዓልመመለስ ነበር። ግንአለመሆኑን አረጋግጧል፡፡ 
ሊሆን አይችልም፣ ስለተቀናጀ። ያሞት እንጂ ሕይወትማለት አይደለም ፡፡ ብዙ ሰዎችበእውነቱ ተታለለው ከእውነታውጋር በጣም የቀረበነበር።

አሁን እውነተኛውካልሆነ ምን ነበር? እሱ ገለባ፣ ገለባ ነበር። በአረንጓዴ ውስጥ፣ ለስላሳ ሽፋንያለው ቅርፅ እውነተኛውነገር መሰለው ፡፡ ነገር 
ግንአንድ ሰው ወደእርሻ ሄዶ በትክክልስንዴውን የሚመስል ነገርግን ምን እንደሆነ ገና ማየትቀላል ነው (የስንዴውዘር ገና ስላልተመሠረተ)ይህ ነበር 
አሁንምገና እውነተኛ እህልየሚመስለው ለስላሳሏል፡፡ የበዓለ ሃምሳ ቀን የሆነው የስንዴ ዘር በመጨረሻውዘመን ተመልሶ መምጣት ነበረበት ፡፡ 
በኒቂያተቀበረ ፡፡ በሰርዴስአንድ ምት ልኳል፡፡ በፊላደልፊያ አንድየባርሴልን ዘር ያዳበረሲሆን በሎዶቅያም ለማደግነበር ፡፡ ግንቃሉ እስከሚመለስ 
ድረስወደ መጀመሪያው መመለስአይችልም ፡፡ ወደ ነቢዩ ገናትእይንት ላይ አልደረሰምነበር. አሁን ግን በሎዶቅያ ዘመንበምንቆምበት ጊዜ ፣የራዕይ 10፡
7 ‹‹ ነቢይ-መልእክተኛ ›› በምድርውስጥ መሆን አለበት፡፡ አንዴ እንደገና“ ጌታ እንዲህ ይላል ”በማይጠፋ የቅጣት ፍርድይገለጥ ዘንድ እዚህመሆን 
አለበት። እውነተኛዘር ቀድሞውኑ እያደገነው ፣ እናከዛም እጅግ መልካምነው ፡፡

የመከር ጊዜ። አዎን ፣ የመከር ወቅት። አብረው ያደጉትና ቅርንጫፎቻቸውን ያቆራኙት ሁለቱ ወይኖች አሁን ሊለያዩ ይገባል ፡፡ በእነዚያ 
ልዩነቶች ውስጥ የነበሩት የእነዚያ ወይኖች ፍሬዎች ወደ ተለያዩ መጋሮች ይሰበሰባሉ ፡፡ ሁለቱ መንፈሶች ወደተለያዩ መድረሻዎቻቸው ይሄዳሉ ፡፡ ወደ 
ስንዴ ሙሽራ ብቻ የሚመጣውን የመጨረሻ ጥሪ ለማዳመጥ ጊዜው አሁን ነው ፣ 'ከወገኔ ውጡ የኃጢያቶቿ ተካፋዮች እንዳትሆኑ እና (ስንዴው) 
መቅሰፍቷን (ታላቁን መከራ እንዳትቀበሉ) ፡፡ ስድስተኛው ማኅተም እና ማቴዎስ 24)

የመንፈስ ቅዱስ የመጨረሻማስጠንቀቂያ

ራእይ3: 22,
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ስብከት በ

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

23የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ዘመን

“ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለውይስማ።”

ይህ የመጨረሻው ማስጠንቀቂያነው ፡፡ ሌላምአይኖርም ፡፡ የዙፋኑክፍል ተዘጋጅቷል ፡፡ አሥራ ሁለቱመሠረቶች ተሠርተዋል። 
የወርቅመንገዶችም ተሠርተዋል ፡፡ የከበሮ ዕንቁዎችበሮች ተነሱ እናተጣብቀዋል ፡፡ ልክእንደ ፒራሚድ በጣምጨዋና ክብር አላት፡፡ ጊዜዋን 
በጥቂቱያዘጋጁት የሰማይ ፍጥረታትእስትንፋስ በማይታይ ክብርታበራና ታበራለችና ፡፡ የእሷ የውበትገጽታዎች ሁሉ አስደናቂጸጋንና የኢየሱስን 
ፍቅርታሪክ ይናገራሉ ፡፡ እሷ ለተዘጋጁሰዎች የተዘጋጀች ከተማናት ፡፡ እሷ ይጠብቃቸዋል ብቻነዋሪዎች ለ, እናበቅርቡ እነርሱም ደስታጋር ከእሷ 
ጎዳናዎችታንኳን ይሆናል. አዎ፣ የመጨረሻ ጥሪነው ፡፡ መንፈስበሌላ ዘመን አይናገርም፡፡ ዘመኖቹ አልቀዋል፡፡

ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ በዚህ ጊዜይህ ዘመን አልጨረሰም፡፡ አሁንም እያለቀሰነው ፡፡ የእርሱምጩኸት በሰው መንፈስውስጥ 
በመንፈሳዊ ሰዎችውስጥ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግንደግሞ እንደገና በምድርላይ አንድ ነቢይነው ፡፡ ለጳውሎስእንዳደረገው እግዚአብሔር አንዴእንደገና 
እውነቱን ይገልጣል፡፡ በሰባተኛው መልእክተኛ፣ በሎዶቅያ ዘመን፣ መልእክተኛው ለጳውሎስእንደተገለፀው የእግዚአብሔር ምስጢራትንይገልጣል ፡፡ 
እሱይናገርልዎታል እናም ያንንነቢይ በስሙ የሚቀበሉእነዚያ የዚያ ነቢይአገልግሎት በጎ ተጽዕኖንይቀበላሉ ፡፡ የሚሰሙትምየተባረኩ ሲሆን 
በራዕይምዕራፍ 22 ቁጥር 17 ላይለተጠቀሰው የኋለኛው የሙሽራዋየሙሽራዋ ክፍል ይሆናሉ፡፡

“መንፈሱና ሙሽራይቱም ይላሉ ፡፡”

በኒቂያ ውስጥመሬት ላይ የወደቀውየስንዴ እህል (የሙሽራስንዴ) እንደገና ወደመጀመሪያው ቃል እህልተመልሷል ፡፡ እግዚአብሔርለዘላለም 
የተመሰገነ ይሁን። አዎን ፣በዚህ በመጨረሻው ዘመንየሚገኘውን የታመነውን የእግዚአብሔርነቢይ አድምጡ ፡፡ ከእግዚአብሔር ዘንድያለው 
ሙሽራይቱ ትልኛለች፡፡ መንፈሱ ፣ ነቢዩና ሙሽራይቱምተመሳሳይ ነገር ይላሉ ፡፡ የሚሉትምአስቀድሞ በቃሉ ውስጥይነገራል ፡፡ እነሱአሁን እያሉም 
ነው፣ “ አሁን ከእሷመካከልውጡእናተለያዩ”፡፡ ጩኸቱ ወጥቷል፡፡ ጩኸት እየወጣነው ፡፡ ድምፁእስከ መቼ ድረስይጮኻል? እኛ አናውቅም፣ ግን 
እኛአንድ ነገር እናውቃለን፣ ብዙም አይቆይም፣ ይህ የመጨረሻውዘመን ነው ፡፡

ጆሮ ያለዉ መንፈስ ለአብያተክርስቲያን የሚለዉን ይስማ መንፈሱ ተናግራል፡፡ የወጣችዉ ጸሐይ ለቤተክርስቲያን ዘመን ወደዘላለማዊነት 
ትጠልቃለች ከዛም ሁሉም ነገር ያበቃል፡፡ ከዛ በኃላ ግን ይረፍዳል ነገር ግን እግዚአብሐየር እየተናገረዉ ያለ ሰዉካለበት ቦታ ከልቡ ንስሀ በመግባት 
ይመለስና ህይወቱን ለእርሱ ይስጥ እርሱም በመንፈሱ በኩል የዘላለም ህይወትን ይሰጠዋል፡፡


