
መገለጥ

የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን

ምእራፍአስር

የዘመናቱ ክለሳ

ጥናቶቻችን ስለ ሰባት ዘመናት የሚነጋገሩትን የእነዚህን ቅዱሳን ጽሑፎች ቁጥር በቁጥር የሚገልጡ በመሆናቸው ምክንያት እኛ ማድረግ 
ያለብንን ያህል የቤተክርስቲያንን ቀጣይ ታሪካዊ ቅደም ተከተል አላወጣንም ፡፡ ስለዚህ ፣ አሁን ይህንን ምዕራፍ መውሰድ እና በኤፌሳ ዘመን ሁሉ 
ጀምሮ በእግዚአብሔር መንፈስ ለዮሐንስ በተሰየመችውን ቤተክርስቲያን ሁሉ እና ታሪኳን መመልከት ዓላማችን ነው ፡፡ ያለንን ነገር ልክ 
እንደምናስተካክል አዲስ ይዘትን አንጨምርም።

ቀደም ሲል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተነገረው 'ቤተ ክርስቲያን' ንፁህ 'ኤክሌዥያ' 'የተመረጠ' ፣ ን እንደማያመለክተን ቀደም ሲል ስለማናውቅ 
ከጥናታችን ውስጥ አብዛኛው የራዕይ ራዕይ ሙሉ በሙሉ በተሳሳተ መንገድ ተረድተንእንደነበር ከጥናታችን ተመልክተናል ፡፡ የክርስቶስ አካል ፣ 
'ሙሽራይቱ' ፣ ግን እሱ ክርስቲያን ተብሎ ለሚጠራው አጠቃላይ አካል ይናገራል ፣ እውነተኞችም ሆኑ ስመ ጥር ሰዎች ፡፡ እስራኤል ሁሉ እስራኤል 
እንዳልሆነ መጠን ሁሉም ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች አይደሉም ፡፡ ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ እውነትኛ እና ሐሰተኛ በሁለት የወይን ግንድ የተገነባች 
መሆኑን ተምረናል ፡፡ ሁለቱ ወይኖች በሁለት ዓይነት መንፈስ ይነሳሳሉ ፡፡ አንደኛው መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የክርስቶስ ተቃዋሚ 
መንፈስ ነው። ሁለቱም እግዚአብሔርን እንደሚያውቁ እና በእርሱእንደሚታወቁ ይናገራሉ ፡፡ ሁለቱም ስለ እግዚአብሔር ይናገራሉ ፡፡ ሁለቱም 
በተወሰኑ መሠረታዊ እውነቶች ያምናሉ እናም በሌሎች ላይ ግን ይለያያሉ ፡፡ ግን ሁለቱም የጌታን ስም የሚጠሩ ፣ ክርስቶስ ብለው የሚጠሩ ፣ እና 
እንደዚህ ባለው ስያሜ በግልፅ ከእርሱ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው (እግዚአብሔር ጋብቻ ብሎ ይጠራዋል) ፣ እግዚአብሔር አሁን ለሁለቱም ሀላፊነት 
ይይዛቸዋል ስለሆነም ለእያንዳንዳቸው ይናገራል ፡፡

እነዚህ ሁለቱ ወይኖች እስከ ጉርምስና ሁለቱም የሚበቅሉበት እና እስከሚሰበሰቡበት እስከ ዘመን መጨረሻ ድረስ ጎን ለጎን እንደሚያድጉ 
ተምረናል ፡፡ ሐሰተኛው ወይኑ እውነተኛውን ወይንን አያሸንፍም ወይም አያጠፋውም ፣ ግን በዚያን ጊዜ እውነተኛው ወይኑ ሐሰተኛውን ወይን ወደ 
ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ግንኙነት ማምጣት አይችልም ፡፡

ምንም እንኳን ይሁዳ ራሱ በመንፈስ ቅዱስ ግልፅ አገልግሎት ቢኖረውምበግልጽ ዲያቢሎስ እንደተባለ መንፈስ ቅዱስ ባልተለወጠው የሐሰት 
የወይን ክርስትያኖች ላይ እንደሚወርድ እና እንደሚገለጥ እጅግ አስደናቂ የሆነውን እውነት ተምረናል ፡፡

እነዚህን መርሆዎች በአዕምሮአችን ይዘን ቤተክርስቲያንን በተለያዩ ሰባት ዘመናት ውስጥ መመርመር እንጀምራለን ፡፡የቤተክርስቲያኑ መወለድ 
በጴንጠቆስጤ ነበር ፡፡ ፊተኛው አዳም ከእግዚአብሄር እጅ ንጹህ ሙሽራ እንደተሰጠች እና ለአጭር ጊዜም ርኩስ እንድትሆን እንደተደረገች ፣ 
እንዲሁ የመጨረሻው አዳም ክርስቶስ በጴንጤቆስጤ ቀን ንጹህ እና ትኩስ ሙሽራ ተሰጣዉ ፡፡ እሷም ለተወሰነ ጊዜ ባልተለየች ነበር ፡፡

ከቀሩት መካከል ከእነሱ ጋር የሚቀላቀል ማንም የለም “

(ሥራ 5፡13)እና

ጌታ በየቀኑ የሚድኑትን በየቀኑ ይጨምር ነበር።

ሐዋ 2፡ 47፡፡ይህ ለምን ያህል ጊዜ እንደ ሆነ እኛ አናውቅም ፣ ግን አንድ ቀን ሔዋን በሰይጣን እንደተፈተነች እና እንዳታለላት ሁሉ ፣ 
ቤተክርስቲያን በክርስቶስተቃዋሚመንፈስ በመግባቱ ተበከለች ፡፡“ ኢየሱስ ክርስቶስም በሥጋ እንደ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉከእግዚአብሔር 
አይደለም፤ ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው፤ ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል፥ አሁንም እንኳ በዓለም አለ።”

1ኛ ዩሐንስ4:3.

ኢየሱስም ስለ መጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ዘመን ያሳሰበዉንጉዳይ እንዲህ አለ“

ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና።

እንግዲህ ከወዴት እንደ ወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ የቀደመውንም ሥራህን አድርግ፤ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ 
መቅረዝህን ከስፍራው እወስዳለሁ።“

ራእይ 2:4-5.

ቤተ-ክርስቲያን በዚያ የመጀመሪያ ዘመን ውስጥ ቀድሞውኑ 'የወደቀች ሴት' ነች። ሰይጣን ከአዳም በፊት ወደ ሔዋን እንደገባ ሁሉ አሁንም 
ሰይጣን 'የበጉ የጋብቻ እራት' ቤተክርስቲያንን የክርስቶስን ሙሽራ ቤተክርስቲያንን አስቷል ፡፡ ውድቀትን ያስከተለባት በእሷ መካከል በተለይ ምን 
ነበር? ራእይ 2:6 ፣ ግን “የኒቆላያውያኑ ዘር” ያ የመጀመሪያ ዘመን ንፁህ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ከመከተል ዞር ብሏል ፡፡ የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያንን ሙሉ በሙሉ በእሱ ላይ ጥገኛ (ማለትም ከሰው ልጆች መንግሥት አንስቶ እስከ መጨረሻው ቃሉን ለመፈፀም ሙሉ በሙሉ 
በእግዚአብሔር ላይ በመመሥረት) ወደ ኒኮላኒዝም (በመንግስት) ውስጥ ሁሉም መንግስታት እንደሚያደርጉት በሕግ መሠረት ያዘጋጃል ፡፡ ሰዎቹ. 
እስራኤል በትክክል እንዳደረጉት አደረጉ ፡፡ ከቃሉና ከመንፈስ ይልቅ የሰውን መንግሥት ጥቅም ይወስዱነበር ፡፡

ሞት ገባ ፡፡ እንዴት እናውቃለን? እኛ እንደሚጠራው ለሚሰሙት ሁሉ የመንፈስን ድምፅ በዚህ የመጀመሪያ ዘመን አልሰማንምን? “ድል 
ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ውስጥ ከሕይወት ዛፍ እንዲበላእሰጠዋለሁ ፡፡” ቤተክርስቲያኗ ቀድሞውኑ እጅግ በጣም ጥልቅ በሆነ የሞት ዛፍ (ወይም 
ቤተ እምነቷ የውሸት ወይን) የሆነችው መጨረሻው የእሳት ሐይቅ ነው ፡፡ ግን አሁን የሕይወትን ዛፍ የሚጠብቁ ነበልባሎች ያሉት ኪሩቤሎች የሉም 
፡፡ እግዚአብሔር ከኤደን እንደወጣ እግዚአብሔር አሁን  በቤተክርስቲያን  መካከል  አይነሳም ፡፡  ኦህ  የለም ፣  እሱ  እስከ  መጨረሻው ዘመን  ድረስ



2የዘመናቱ ክለሳ

በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ይኖራል ፡፡ እናም እስከዚያ ጊዜ ድረስ እንዲመጣ ለሁሉም ይጠራል ፡፡

አሁን እባክዎን እዚህ ጥንቃቄ እናድርግ ፡፡ ይህ መልእክት በኤፌሶን ለሚገኘው ቤተክርስቲያን መልአክ ለትክክለኛው የአከባቢው የኤፌስ 
ቤተክርስቲያን መልእክት አይደለም ፡፡ ለ ‹ዘመናት› መልእክት ነው ፡፡ በእዚያም ዘመን እንደ ስንዴውና እንክርዳዱ ምሳሌ ላይ እንደተዘራው የእውነት 
ዘር እና የስህተት ዘር በእርሱ ውስጥ ነበረው። የቤተክርስቲያን ዘመን እርሻ ነው ፣ እናም በውስጡ ስንዴ እና እንክርዳድ አለ ፡፡ ሐሰተኛው 
ቤተክርስቲያን የተደራጀች ፣ መንግስትን እና ቃላትን ያዋርዳል ፣ እናም እውነተኛውን ክርስቲያን ተዋጋ ፡፡

እንክርዳዶች ሁል ጊዜ ከስንዴ ወይም ከማንኛውም ከሌላ ተክል የበለጠ ጠንካራ ይሆናሉ። የእንክርዳድ ቤተክርስቲያን በዚህ የመጀመሪያ 
ዘመን ውስጥ በፍጥነት አደገ ፡፡ የስንዴ ቤተክርስቲያን ግን እያደገች ነበር ፡፡ በአንደኛው ዘመን መገባደጃ ላይ የኒቆላውያኑ ሥራ ከሥጋው አካል በላይ 
ተጽዕኖ ለማሳደር በሚደረገው ጥረት በሀገር ውስጥ በሚገኙ የሐሰት ወይራ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እያደገ ነበር ፡፡ የቃሉ ተጽዕኖ በእውነቱ 
ቤተ-ክርስቲያን ላይ እንደታየ ተገለጠ ፖሊካርፕ ላሉ ወንዶች እራሳቸውን ኤጶስቆጶስ ብለው የሚጠሩት በቃሉ መሠረት ያልተጻፈውን ማዕረግ 
በመጥቀስ ነው ፡፡ ደግሞም በዚያ ዘመን ፣ እውነተኛ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ፍቅሯን አጣች ፡፡ ያ ፍቅር በጋብቻቸው እና በጋብቻ ህይወታቸው 
የመጀመሪያዎቹ የሙሽራ እና የሙሽራዎች ፍቅር ተመስሏል ፡፡ የዚያ ፍጹም ፍቅር እና የእግዚአብሔር መተው ቀዝቃዛ ነበር ፡፡

ግን ልብ ይበሉ ፡፡ ራዕይ 2፡1 ጌታ ኢየሱስ በቤተክርስቲያኑ መካከል እንደ ሆነ እና መላእክትን በቀኝ እጁ እንደያዘ ይገልጻል ፡፡ ምክንያቱም 
ይህች ሙሽራ ወድቃለች ፣ አሁን የቤተክርስቲያን ኮርፖሬሽን የእውነትና የውሸት ድብልቅ ስለሆነ ፣ እሱ አይተወውም። እሱ የእሱ ነው።

እና በሮሜ 14፡7-9 መሠረት ይህ ትክክል ነው ፡፡

“ማናችንም ብንሆን ለራሱ በሕይወት አይኖርም ፣ ማንም ለራሱ አይሞትም ፡፡

በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለንና። ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። እንግዲህ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም 
ብንሞት የጌታ ነን።

ስለዚህ ክርስቶስ ለሁሉ ሞቷል እናም ተነስቷል ፣ እናም የሙታን እና የሕያው ጌታ ለመሆን ነው።

በመስቀል ላይ ሙሉውን የሰውን ዓለም ገዝቷል። እነሱ የእሱ ናቸው ፡፡ እርሱ የሕያዋን እና የሙታን ጌታ ነው ፡፡ (በባለቤትነት በተመለከተ ፣ 
ግንኙነት አይደለም።) እናም በውስጡ ባለው ሕይወት እና ሞት ባለው በዚያ አካል መካከል ይሄዳል።

በመጀመሪያዉ ዘመን የተተከለው እስከ ብስለት እና መከር እስከሚመጣ ድረስ በሁለተኛው ዘመን እና በሌሎችም በሁሉም ደረጃዎች ውስጥ 
ያድጋል ፡፡ ስለዚህ በሰምርኔስ ዘመን በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የቤተክርስቲያን የድርጅት ታሪክ እድገትን እንጠብቃለን ፡፡

በዚህ ዘመን የሐሰት ወይንግንድ ጥላቻ ይጨምራል። (ቁጥር 9)ከእውነተኛው ወገን ተለይተዋል ፡፡ ከእነሱ ወጥተዋል ፡፡ እነሱ ውሸታሞች 
ነበሩ ፡፡ እነሱ እነሱ ያልሆኑትን ነንብለው ጠሩ ፡፡ ግን እግዚአብሔር አጠፋቸው? በፍጹም። “ተዉአቸው እና ሁለቱም ወደ መከሩ ይሂዱ።”

ነገር ግን ጌታህ እነሱ ሊጠፉ ይገባል ምክንያቱም እነሱ ህዝብዎን በማጥፋት ላይ ናቸው ፡፡ እየገደሏቸው ነው።“አይሆንም ፣ ተዋቸው ፡፡ 
ሙሽራይቱንም እስከ ሞት ድረስ ታማኝ ትሁን እላለሁ፡፡ '

ይህ ሐሰት ወይራ የሰይጣን ግንድ መሆኑን በእርግጠኝነት እንማራለን ፡፡ ስብስባቸው የእሱ ነው (ሰይጣን)። በእግዚአብሔር ስም ይገናኛሉ 
እናም እነሱ የክርስቶስ እንደሆኑ ይዋሻሉ ፡፡ እነሱ ይሰብካሉ ፣ ያስተምራሉ ፣ ያጠምቃሉ ፣ ያመልካሉ ፣ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያኑ የሰጣቸውን 
የተለያዩ ሥርዓቶች ይካፈላሉ ፣ ግን የእግዚአብሔር አይደሉም ፡፡ ግን እነሱ ስላሉ ፣ እግዚአብሔር በኃላፊነት ይጠብቃቸዋል እናም በእያንዳንዱ 
ዘመን ስለእነሱ እና ለእነርሱ ይናገራል ፡፡ እነሱ በትክክል በለዓምን ያስታውሱናል ፡፡ የነቢይነት አገልግሎት ነበረው ፡፡ በንጹህ እንስሳት መስዋዕትነት 
እንደሚታየው ወደ እግዚአብሔር የሚቀርበውን ትክክለኛ አካሄድ ያውቅ ነበር ፡፡ ሆኖም እርሱ እውነተኛ የወርቅ ፕሮፌሰር አልነበረምና ፡፡ 
ምክንያቱም ባላቅ ፊት ክብርን ላለመፈለግ እግዚአብሔር በለዓምን ፊት እንዳያከብር በነገረው ጊዜ ምንም እንኳን ለመሄድ ፈልጎ ነበር ፡፡ ስለዚህ 
እግዚአብሔር ለቀቀው ፡፡ በበለዓም “የልብ ፍላጎት” የተነሳ የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ ለእግዚአብሔር የፈቃድ ፈቃዱ ሆነ ፡፡ እግዚአብሔር 
በእውነቱ “ቀጥል” አለ ፡፡ እግዚአብሔር ሀሳቡን ለውጦታል? በፍጹም ፡፡ በለዓም ቢሄድም እግዚአብሔር መንገዱን ነበረው ፡፡ በለዓም 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ አላፈረሰም። እግዚአብሔር ምንም ይሁን ምን የእርሱ መንገድ ነበረው ፡፡ ቃሉን በመተላለፍ የተሸነፈው በለዓም ነበር ፡፡እና 
እኛም ያንኑ ተመሳሳይ ነገር አለን ፡፡ ሴቶች ሰባኪዎች ፣ አደረጃጀት ፣ የሐሰት ትምህርቶች ፣ ወዘተ እና እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ፣ በመንፈስ 
የሚገለጡ እና እንደ በለዓም ልክ እንደ እግዚአብሔር በለዓም የሚሄዱ ሰዎች ኮሚሽኑ የተቀበለው ተልእኮ ከተገለፀው ቃል ተቃራኒ ነው በማለት 
በመናገር እግዚአብሔርን ያመልካሉ ፡፡ እናም እግዚአብሔር ለእነርሱ እንዳናገራቸው አልክድም ፡፡ ግን ልክ በዚያ ጊዜ በለዓምን ባነጋገረው ጊዜ ነበር 
፡፡ በለዓም ከቃሉ በላይ የገዛ የልቡን ፍላጎት እንደሚፈልግ ያውቅ ነበር እናም ለእርሱ ሰጠው ፣ በመጨረሻ ግን በመጨረሻው መንገድ አለው ፡፡ 
ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ሰዎች ቃሉን ቀድሞውንም ስለተቀበሉ በገዛ የልባቸው ምኞት እንዲሄዱ እግዚአብሔር ይነግራቸዋል ፡፡ የእግዚአብሔር 
ፈቃድ ግን ተፈጻሚ ይሆናል ፡፡ ኣሜን። ይህንን እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ በሁሉም ዘመናት ውስጥ የሚታየውን አብዛኛው የሚገልጽ ብቻ 
አይደለም ፣ ነገር ግን በተለይ በመጨረሻው ዘመን ውስጥ የተገለጠዉንየዕግዚአብሐየርን ፈቃድን የሚቃወም እጅግ ብዙ መገለጫዎች እና ውጫዊ 
በረከቶች ያሉት የመጨረሻው ዘመን እንደሆነእንረዳለን ፡፡

መቼም ቢሆን አንድ ዘመን ጮክ ብሎ እና ግልፅ መልእክት ከተቀበለ ፣ ይህ ዘመን እንዳደረገዉ፡፡ የብሉይ ኪዳኑ እውነት ሆነ ፣ “የባሪያይቱ ልጅ 
ተባሮ እስኪወጣ ድረስ የባለቤቱን ልጅ ይጨንቃቸዋል።” በእውነተኛ ክርስቲያን ላይ የሰይጣን ጥላቻ እና ስድብ የሚለቀቀው በተሰየመው ቡድን ፣ 
በሐሰተኛ ክርስቲያኖች በኩል እንደሚወጣ እንድንገነዘብ ያደርገናል ፣ እናም ይህ በሎዶቅያ ዘመን ማብቂያ ላይ ያንን የሐሰት ወይራ እስኪያጠፋ 
ድረስ ነው ፡፡

ሦስተኛው ዘመን የዓለም ቤተ-ክርስቲያን ኒቆላኒዝም እንደ መሠረተ ትምህርት እንደምትቀበል በትንቢት መንፈስ ታየ ፡፡ ቀሳውስቱ ከምእመናን 
መለየታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ሽማግሌዎች (የአከባቢያዊ መንጋ እረኞች) መንጋውን በቃሉ እየመሩ “ቀሳውስት” በኒቆላዊያን ሥራዎች ላይ 
በመሳተፍ ቀሳውስት አንዱ በሌላው ላይ መደራጀታቸው ነው ፡፡ ቀሳውስት እግዚአብሔር የሰጣቸውን መብታቸውን በሚክዱበት ጊዜ ሁሉ አንዳንድ 
መብቶችን  የሚሰጥ ሲሆን  ቀሳውስት በሰውና  በእግዚአብሔር መካከል  ወደሚደረግ  ክህነት  ውስጥ ተለወጡ ፡፡  ይህ  መሸጥ  ነበር።  በዚህ  ዘመን



3የዘመናቱ ክለሳ

ትምህርቱ ሆነ ፡፡ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የተቋቋመው የተረጋገጠ የእግዚአብሔር ቃል ሆነ ፣ በእርግጥ ይህ አልነበረም ፡፡ ቀሳውስቱ ግን 
የእግዚአብሔር ቃል ብለው ሰየሙት እናም ትምህርቱ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ፡፡

የሰው መንግሥት ፖለቲካ ንፁህ እና ቀላል ስለነበረች ቤተክርስቲያኗ በፖለቲካ ውስጥ ገብታ ነበር። ይህ ተሳትፎ የቤተክርስቲያኗን መንግሥት 
ከመንግስት ፖለቲካ ጋር በመቀላቀል ሀሰተኛውን ቤተክርስቲያን (የሰይጣን የሐሰት ሃይማኖት) እንደ እውነተኛው ሃይማኖት በመቀበል አምባገነን-
ንጉሠ ነገሥት ተቀበለ ፡፡ በተለያዩ ንጉሠ ነገሥታዊ ንግግሮች አማካኝነት ሐሰተኛ ቤተክርስቲያን እውነተኛውን የወይን ተክል እንኳን በግልፅ 
የምታጠፋ በሆነች ሀይል ቤተክርስቲያን እናገኛለን ፡፡

እውነተኛው የወይን ግንድ ለዚህ አስተምህሮ በትክክል አልተዳበረም ማለቱ ያሳዝናል። እንደዚያ ማለት አይደለም እውነተኛው የወይን ግንድ 
የኒቆላዊያን ሀሳቦችን እንደ መሠረተ ትምህርት አቋቁሟል ማለት አይደለም። ከዚህየራቀ ነዉ። ግን ያ ትንሽ የሞት ትል ይወድቃል ተብሎ ተስፋ 
በማድረግ እውነተኛውን የወይን ግንድ መምጠጡን ቀጠለ ፡፡ በእውነተኛው ቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን ፣ እግዚአብሔር የበላይ ተመልካቾች ብሎ 
የጠራቸው ወንዶች ይህንን ማዕረግ የያዙበትመንገድ ከሎካል ኃላፊነት በላይ እንደሆነአድርገዉ ነዉ ፡፡ በዚህ ወቅት በቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው 
የጳውሎስ ግልፅ ግንዛቤ አልነበረም ፡፡ ጳውሎስም “እግዚአብሔርን አከበሩኝ” ብሏል ፡፡ ጳውሎስ ምንም ዓይነት ስልጣን ቢኖረው ፣ ህዝቡ ሁሉ 
ከእግዚአብሔር ከሆነው ወደ እግዚአብሔር እንዲመለከት ያደርግ ነበር ፡፡ ቀሳውስቱ ግን ሁልጊዜ መለኮታዊ አመራር ሲደመርየሰው ልጆች ይመለከቱ 
ነበር ፣ እናም ክብር መስጠትበማያስፈልግበት ቦታ ክብር በመስጠት እውነተኛው ቤተክርስቲያን ላይበዚህ ጉዳይ ጠባሳ ታየባት ፡፡ ኒቆላኒዝም — 
ሐዋርያዊ መተካካትን — አገልጋይዎችን አስቀመጠ - ፓስተሮች በድምጽ ብልጫ እንዲመረጡ ፣ የመሳሰሉትንእንዲመሰረቱ አደረገ ፣ ሐሰተኛዋ 
ቤተክርስቲያን ወደ በለዓምአስተምህሮት እንድትሄድ የመጀመሪያዉ እርምጃ ነበር ፡፡ ወደ 'የሰይጣን ጥልቀት' ሁለተኛው እርከን አሁን ሙሉ በሙሉ 
በሂደት እያደገነዉ፡፡

ይህ ሁለተኛው እርምጃ (በራዕይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14ላይ የተገለፀው) በለዓም በ ‹የሕብረት ስብሰባ› የእስራኤልን ልጆች እንዲያሰናክሉ ባላቅ 
ያስተማረው የበለዓም ትምህርት ነው ፡፡ እዚያም እንግዶቹ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚቃረኑ ሁለት ተጨማሪ ነገሮችን ያደርጉ ነበር ፡፡ ባላቅ 
መንግሥቱን ለማስጠበቅ እርዳታ እንደጠየቀው ታስታውሳላችሁ ፡፡ በጊዜው የታወቀዉን በለዓምየተባለዉን መንፈሳዊ ሰው ጠራ ፡፡ በለዓም 
እስራኤልን ወጥመድዉስጥ የሚያስገባ እና የሚያጠፋችውን ምክር ሰጠ ፡፡ በመጀመሪያ ሁሉም አንድ ላይ ተሰባስበው ነገሮችን እንዲወያዩ እና አንድ 
ላይ እንዲመገቡ እና ነገሮችን ወደ ውጭ እንዲወጡ መጠቆም ነበር ፡፡ ምክንያቱም አንዳችሁ ለሌላው መረዳታችን ረዥም መንገድ ያስኬዳል። አንዴ 
ከዚያ መሄድ እንደሚችሉ ካከናወኑ በኋላ። ቀጣዩ እርምጃ አንድ ላይ ማምለክ ነው ፣ እና በእርግጥ ፣ ከአስተናጋጁ ትንሽ ግፊት ብዙውን ጊዜ 
እንግዶቹ ከሚያስቡት በላይ ብዙ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። አሁን ያ ወደ ብሉይ ኪዳኑ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ተመልሶ መከሰት ብቻ 
አይደለም ነገር ግን በአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ውስጥም እንዲሁ ነበር ፡፡ ምክንያቱም ባላቅ መንግሥቱን ለማስጠበቅ እንዲረዳዉየሚፈልግ አንድ 
ንጉሠ ነገሥት ነበረና ፡፡ኮንስታንቲን በጣም ትልቅ አካል እንደመሆናቸው መጠን ከኋላው ያሉትን ክርስቲያኖችን ከኋላዉእንዲደግፉት እና ተከታዮች 
እንዲሆኑት ለማድረግ እንዲረዳ ቆንስታኒትን ክርስቲያን ተብሎ የሚጠራውን የክርስትና የመጀመሪያየሮም ቤተክርስቲያን ስብስባጠራ ፡፡ ውጤቱም 
የ325 ኒቂያው ጉባኤ ነበር ፡፡ እዚያም እውነተኞችም ሆኑ ስመ ክርስትኖች በኮንስታንቲን ግብዣ ላይ ተሰብስበው ነበር ፡፡ እውነተኞቹ ክርስቲያኖች 
ወደ ስብሰባው ለመሄድ እንኳ ጉዳይአልነበራቸዉም ፡፡ ኮንስታንቲን ሁሉንም ለማጣጣም ቢያደርግም እውነተኛ አማኞች ከቦታቸው ርቀው እንደሄዱ 
ያውቁ ነበር ፡፡ ለቀሩት ግን ኮንስታንቲን ለተቀሩት የፖለቲካ እና አካላዊ ኃይል በመስጠት የስቴቱን ግምጃ ቤት ሰጠ ፡፡ ህዝቡ ወደ ጣኦት አምልኮ እና 
ከመናፍስታዊ አምልኮ ጋር ተዋወቀ ፣ ምክንያቱም የህንፃዎች የቅዱሳን ስሞች ሐውልቶች በህንፃዎች ውስጥ ተተክለው ህዝቡ ከሞቱ ጋር መገናኘት 
ወይም ደግሞ ከመናፍስታዊነት ምንም የማይተናነስ እና ወደ ቅዱሳን መጸለይ አለበት ፡፡ ሰው በእውነት ለሚፈልገው ምግብ ፣ የእግዚአብሔር ቃል 
እንኳን ፣ የሃይማኖት መግለጫዎች እና ዶግማዎች እና የአምልኮ ሥርዓቶች ተሰጥቷቸው ነበር ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በአንዱ እውነተኛ አምላክ 
በሦስት የተሠሩ ስሞች በተሰየሙ ሦስት አማልክት ተሰጡ እና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምየነበረዉን የውሃ ጥምቀት ለአረማውያን የሦስት ማዕረግ 
መጠሪያ ሰጠ።

እውነተኛ አማኞች ወደዚያ መሄድ የለባቸውም ፡፡ እነሱ ቀድሞውኑ ብዙ እውነት አጥተዋል ፣ እና አሁንም ፣ እነርሱም ፣ የሙላተመለኮትን 
መረዳት ያጣሉ እና በውሃ ጥምቀት ውስጥም ስሙንእረስተዉ ስያሜዎችንይተካሉ ፡፡

አሁን ይህንን የበለዓምን ትምህርት በጥንቃቄ ይመልከቱ ፡፡ ከሁሉም በላይ ልብ ይበሉ ፣ ሕዝብን ሆን ብለው ወደ አለመታዘዝ ኃጢአት 
በመግባት ህዝቡን ከእነሱ ጋር ለማያያዝ የተበላሸ ቀሳውስት ሆን ተብሎ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ፡፡ የኒቆላዊያኑ አስተምህሮ ቀሳውስት 
በመካከላቸው የፖለቲካ ስልጣን ለመፈለግ ሲሞክሩ የሙስና ብልሹነት ነው ፣ በልአማዊነት ደግሞ ህዝቡን በሃይማኖታዊ ሥርዓታቸው እና የአምልኮ 
ሥርዓታቸው መገዛት ነው ፡፡ አሁን ይህንን በጥንቃቄ ይመልከቱ ፡፡ ህዝቡን ወደ ስመ ጥር ቤተክርስቲያን የጠበቀ እና ያጠፋቸው ምንድነው? ወደ 
ቤተክርስቲያን ምሰሶዎች የተነገሩት የሃይማኖት መግለጫዎች እና ቀኖናዎች ነበሩ ፡፡ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ነበር። እውነተኛው 
ምግብ ማለትም ቃል አልተሰጣቸውም ፡፡ ከጣኦት አምልኮ የመጣው ምግብ ተሰጣቸው ፣ የባቢሎናውያን አረማዊነት በክርስትና ቃላት ውስጥ 
ተገልብጦ ነበር ፡፡

እና ያው መንፈስ እና አስተምህሮ በሁሉም ፕሮቴስታንቶች ዘንድ ሁሉ መካከል አለ እሱም የሐይማኖት ድርጅት ይባላል። ኒቆላኒዝም ማለት 
የቤተክርስቲያኗን አመራር ሰዋዊ የሚያደርግ ፣ እና መንፈሱን የሚያስቀምጥ ድርጅታዊነት ነው ፡፡ ባላአሚዝም ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ 
የቤተክርስቲያኑን መመሪያ የሚወስድ ቤተ-እምነት ነው ፡፡ እናም እስከዚህች ሰዓት ድረስ ፣ በርካታ የእግዚአብሔር ህዝብ በሃይማኖታዊ ወጥመድ 
ውስጥ ተይዘዋል እናም እግዚአብሔር “ሕዝቤ ሆይ የኃጢአትዎ ተካፋይ እንዳትሆኑ እና መቅሰፍቶቿን እንዳትቀበሉ ከመካከሏ ዉጡ” ሲል እየጮኸ 
ነው ፡፡ እነሱ ግድየለሾች እንደሆኑ ያያሉ ፡፡ ነገር ግን መነጠቅ በዚህ ሰዓት ከተከናወነ ድንቁርና በተሳሳተ ደረጃዎች ውስጥ በመገኘቱ የእግዚአብሔር 
ፍርድ ይግባኝ የሚጠይቁበት ፍርድ ቤት አይሆንም ፡፡

ቀሳውስት በፕሬዚዳንትነት እስከሚመሩበት ጊዜ ድረስ በአንድ ማዕረግ እራሳቸውን ከሌላው ጋር እንዲያደራጁ ለማድረግ የቱንም ያህል 
አስደናቂ እና አስፈላጊ ቢመስልም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ መገለጫ ነው ፡፡ የቃሉ ቦታን የያዘዉ የሰዎች ምክንያታዊነት እንጂ ሌላ አይደለም ፡፡ 
እናም በተደራጁ ቤተ እምነቶች ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው በፀረ-ክርስቶስ ስርዓትመካከል ውስጥ ነው ፡፡ አሁን ይህን ልናገር እና በጣም ግልፅ 
ላደርገው ፡፡ እኔ ሰዎችን ተቃዋሚአይደለሁም። እኔ የምቃወመዉ ሥርዓቱንነዉ፡፡

በመንግስት እና በቤተክርስቲያን ህብረት አማካኝነት ለጨለማው ክፍለ ጊዜ መድረክ ተዘጋጅቷል ፡፡ እና በእውነቱ ለ1000 ዓመታት 
ቤተክርስቲያን  የሰይጣንን  ጥልቅ  በማወቅወደ ጥቁር  የጨለማ ጥልቀት  ውስጥ ገባች  ፡፡  የትኛውም  የሃይማኖት  ሰዎች  ሁለቱንም  ኒቆላኒዝም  እና
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ባላማዊነት ከተቀበሉ እና እሱን ለመደገፍ የፖለቲካ ፣ የገንዘብ እና አካላዊ ኃይል ሲኖራቸው ሊሄዱ የሚችሉት አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ፡፡ ያ 
አቅጣጫ ወደ የኤልዛቤል ትምህርት መግባትነዉ፡፡አሁን ለምን እንዲህ እንላለን? ምክንያቱም በአራተኛው ዓመት ጥናት ውስጥ ኤልዛቤል 
የሲዶናውያን እንደነበረች ፣ የኢስትባል ልጅ የአስትተርት ቄስ ነች ፡፡ እርሱ ነፍሰ ገዳይ ነበር ፡፡ ይህች ሴት ለፖለቲካ ጥቅም ሲባል አክዓብን 
(የእስራኤል ንጉሥ) አገባች ፡፡ እሷም የሕዝቡን ሃይማኖት ተቆጣጠረች ሌዋውያንንም ገድላ ህዝቡን አስታርት (ቬነስ) እና የበኣል (የፀሐይ አምላክ) 
እንዲያመልኩ ያደረገችባቸውን ቤተመቅደሶች ሠራች ፡፡ ትምህርቱን ቀየሰች እና ካህናቷንም እንዲያስተምሯቸው አደረጉ ፣ እነሱ ደግሞ ህዝቡ 
እንዲቀበሉት አደረጉ ፡፡ምንም እንኳን አሁን በክርስቶስ ስም ቢሆንም ፍጹም የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው ፡፡እዚያም መደበኛቤተክርስቲያን በጨለማው 
ዘመን ምንእንደሚመስሉ በትክክል ማየት ይችላሉ ፡፡ የእግዚአብሔር ስሞች ፤ ስያሜዎች እና ጥቂት የቅዱሳት መጻሕፍት መሰረታዊ መርሆዎች 
በስተቀር ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል ትተዋል ፡፡ ትርጉሙን በመለወጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያወጡትን ነገር አዙረዋል ፡፡ ኮሌጆቻቸው ፣ ወዘተ 
፣ ሰፊ ሥነ-ጽሑፎችን ጽፈዋል ፣ ሊቀጳጳሶቻቸው ፈጽሞ እንደማይሳሳቱ በመግለጽ ከእግዚአብሔር መገለጥን እንደተቀበሉና እግዚአብሔር 
ለሕዝቡእንደተናገረ አስመስለዉ ተናግረዋል ፡፡ ይህ ሁሉ ሰዎች በፍርሀት እንዲያምኑ አድርገዉካህናቱ አስተምረዋል። ይሄንመቃወም ደግሞ ሞት 
ወይም ከፍተኛመገለልንያደርሳል ፡፡ እውነተኛው ክርስትያኖች እስከሚጠፉበት ጊዜ ድረስ ምንም ቃል ያልነበረበት እና የመንፈስ ቅዱስ 
ስጦታዎችእንቅስቃሴ እስኪያበቃ ድረስ በሀይል የተረከበች እና አሁን በኃይል የሰማዕታትን ደም የጠጣችቤተክርስቲያን ነች ፡፡ እውነተኛው የወይን 
ግንድ ተጋድላ በሕይወት መትረፍ ችላለች ፡፡ እግዚአብሔር ለትንሹ መንጋ ታማኝ ነበር እናም ሮም በአካላቸው ላይ የፈለጉትንቢፈጽሙም ፣ 
በውስጣቸው ያለውን መንፈስግን ሊገድል አልቻሉም ፣ የእውነትም ብርሃን በመንፈስ ቅዱስ እና

አብረቅራቂ ምልከታ ለማድረግ ይህ ቦታ ጥሩ ነው ፡፡ እዩ። የኒቆላያውያኑ ተግባራት ፣ ትምህርቶች ፣ የበለዓም ትምህርት እና የሐሰተኛዋ 
ንግሥት ሴት ኤልዛቤል ትምህርት ሦስት መናፍስት አይሆኑም ወይም ሦስት መንፈሳዊ መመሪያዎችን አያደርጉም ፡፡ እነዚህ ሦስቱ ከጥልቅ ወደ 
ጥልቀት እንደሚሄድ ተመሳሳይ መንፈስ ያላቸው የተለያዩ መገለጫዎች ናቸው ፡፡ በሶስት የተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ድርጅታዊ የክርስቶስ ተቃዋሚ 
መንፈስ ነው ፡፡ አንድ ጊዜ ቀሳውስት ራሳቸውን ለያይተው እራሳቸውን አደራጅተው ወደ ህዝብ በመምራት ሕዝቡን ጨቁነዋል እንዲሁም 
በድርጅትም ያስራሉ ፡፡ ይህ ድርጅት የተመሰረተው በንጹህ የእግዚአብሔር ቃል ምትክ ሰዎችን በሚያስተምሯቸው ትምህርቶች እና ቀኖናዎች ላይ 
የተመሠረተ ነው ፡፡ሥነ ሥርዓቱ በአምልኮ ውስጥ እንዲጨምር የተደረገ ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ይህ አጠቃላይ ሥርዓት በንግግር ወይም ቃል በቃል 
ኃይልን በማሳመን ሁሉንም ለመቆጣጠር የተቻለውን የሚያደርግ ታጣቂ እና በግፊት ኃይልየሚሰራ ነው ፡፡ ኃይልን የተቀበለው ከራሱ የሐሰት 
ትንቢት እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል አይደለም። በኃይል የሚመለስነዉ ፡፡

በመካከለኛ ዘመን እውነት በእርግጠኝነት መሞት ያለበት መስሎ ከታየ በኋላ ፣ ሰዎች የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ርኩሰት መቃወም ጀመሩ 
፣ ምክንያቱም በእንደዚህ አይነቱ ትምህርት እና እንደዚህ አይነት ስነምግባር ውስጥ እግዚአብሔር ሊኖር ስለማይችል ፡፡ እነዚህ የተቃውሞ ሰልፎች 
ችላ ስለተባሉ ሞትደርሶባቸዋል ውድቅ ሆነዋል ወይም በሮማውያን ተደምስሰዋል ፡፡ ግን ከዚያ ፣ እግዚአብሔር በሉዓላዊነቱ ጸጋ ተሃድሶ እንዲጀመር 
በማርቲን ሉተር ስም አንድ መልእክተኛ ልኮለታል ፡፡ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ብዙ ገመድ ስለተሰጣት እና እራሷን ለማንጠልጠል እያሰበች 
በነበረ የአየር ሁኔታ ውስጥ ሠርቷል ፡፡ ስለዚህ ሉተር እውነተኛው የወይን ተክል በእምነት ውስጥ ለብዙ መቶ ዘመናት ለመጀመሪያ ጊዜ 
በተትረፈረፈ ሁኔታ ማደግ ጀመረ ፡፡

መደበኛዋ ቤተክርስቲያኑ የመንግስት ኃይልን እንደጠቀመች ፣ አሁን የስቴት ኃይል በእሱ ላይ መፍሰስ ጀመረ ፡፡ ሉተርም ስሕተት የሰራበት ጊዜ 
ነው ፣ እና መንግስትን በድጎማ እንዲያደርግ በመፍቀዳቸዉ ምክንያት እውነተኛ አማኞች የተሳሳቱበት ጊዜ ነበር ፡፡ ስለዚህ ይህ ዘመን በቃሉ ላይ 
እጅግ እርቆ አልሄደም ፡፡ ልክ እንደነበረው ሄዶ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ፣ ነገር ግን በፖለቲካ ሀይል ላይ ጥገኛ ስለነበረ ፣ ይህ ዘመን በድርጅት 
ውስጥ አበቃ ፣ እናም በሉተር ትውልድ ውስጥ ከሐሰት ወይኑ የተቋረጠው ይህ ቡድን ፣ አሁን ራሱን ወደ ማደራጀት ተመልሰ የጋለሞታዋ ልጅ ወደ 
መሆንተመለሰ ምክንያቱም እሷ በቀጥታ ወደ ኒቆላኒዝም እና ወደ ባላምዚም የሄደች ጋለሞታ ነበረች ፡፡ ይህ ዘመን በውስጡ በርካታ አንጃዎች አሉት 
፣ እናም ከእውነተኛው ዘር ምን ያህል እንደነበሩ ማረጋገጥ ታሪክን ማንበብ ብቻ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች እስከ ሞት ድረስ እንዴት እርስ በእርሱ 
እንደሰደዱ ማየት ነው ፡፡ ግን በእያንዳንዳቸው ዘመን እንደነበሩ በመካከላቸው ጥቂት ስሞች ነበሩ ፡፡

በዚህ ዘመንአንድ ነገር ደስ ይለናል ፡፡ ተሃድሶ ተጀምሯል ፡፡ ይህ ትንሣኤ ሳይሆን ተሃድሶ ነበር ፡፡ እርሱም መልሶ ማቋቋም አልነበረም። በኒቂያ 
የሞተው እና በጨለማው ዘመን የበሰበሰው የስንዴ እህል አሁን በሎዶቅያ ዘመን መጨረሻ ፣ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ፣ ወደፊት በሎዶቅያ ዘመን 
መጨረሻ ላይ ቤተክርስቲያኗ ተመልሳ እንደምትመለስ የሚያመለክተው የእውነት ተኩስ ጅማሬነበር። እንክርዳዱ ተሰብስቦ በእሳት ሐይቅ ውስጥ 
በሚቃጠልበት ጊዜ እንደገና የስንዴ ዘር ሙሽራ ትሆናለች ፡፡

በአምስተኛው ዘመን በሕትመት ሥራው ከፍተኛውን ስርጭት ያመጣ በመሆኑ ስድስተኛው ዘመን በቶሎ ለመጠቀም ፈጣን ነበር ፡፡ ይህ ዘመን 
ሁለተኛው የመልሶ ማቋቋም ሁለተኛ ደረጃ ነው እናም ቀደም ሲል እንደገለጽነው የ ‹ቴስሴል› ዕድሜ ነው ፡፡ ትምህርት ተስፋፍቷል። ይህ 
እግዚአብሔርን የሚወዱ እና የሚያገለግሉት የምሁራን ሰዎች ዕድሜ ነበር። ሚስዮኖች አብዝተው ቃልም በዓለም ላይ ተሰራጨ ፡፡ የወንድማማች 
ፍቅር ዘመን ነበር ፡፡ ክፍት የሥራ በር ነበር ፡፡ እሱ ረጅም ረጅም ጊዜ ነበር ፣ እናም ከኋለኛው የሎዶቅያ ዘመን የሚመጣው አጭር ይሆናል።

አንድ ሰው በቤት ውስጥ እና በውጭ ሆኖሊያስበዉ ከሚችለዉ ቁጥሮች በላይ እውነተኛው የወይን ተክል በዚህ ዘመን አድጓል ፡፡ ይህ ዘመን 
ቅዱሳን ሰዎችን ወደ ፊት ያመጣዘመን ነዉ ፡፡ እውነተኛው የወይን ተክል ተሰራጨ እና ሐሰተኛው ወይኑ ደግሞ ወደቀ ፡፡ እውነተኛው የወይን ተክል 
በሄደበት ሁሉ እግዚአብሔር ብርሃንን ፣ ሕይወትንና ደስታን ይሰጣል ፡፡ ሐሰተኛው ወይኑ ምን እንደ ሆነ ታይቷል-ጨለማ ፣ ሐዘን ፣ ድህነት ፣ 
መሃይምነት እና ሞት ፡፡ በኃይል ዘመን የውሸት ወይኑ እውነተኛውን የወይን ተክል መግደል እንደማይችል ሁሉ ፣ እውነተኛው የወይን ተክልም አሁን 
ሀሰቱን ወይኑን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መመለስ አይችልም ፡፡ ነገር ግን ሐሰተኛው ወይኑ የተመረጠውን ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር የወይን ተክል 
ካልሆነ በስተቀር ሁሉንም ወደ እራሱ የሚያሸንፍበትን የመጨረሻውን የመጨረሻ ክፍል በመጠባበቅ ላይ ይገኛል ፡፡

ነገር ግን ሁሉም የእግዚአብሔር ታላላቅ እንቅስቃሴ (ብዙዎችም የነበሩበት) በኒቆላዊያን አስተምህሮ ሁሉም ለመደራጀት እና ለመጥፋት 
እንደተተዉ ስንገነዘብ ይህ ዘመን ምን ያህል አሳዛኝ ነው! ከዛም በመንፈሳዊ ሟች ባልሆኑ የግጦሽ ስፍራዎች በመንፈሳዊ ሙታንን ለመያዝ ወደ ቤተ 
እምነቶች ተዛወሩ ፡፡ እነሱ አላስተዋሉም ነበር ፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ቡድን በዚያው ስህተት ተበላሽቷል ፣ እናም የእሳቱ መነሳት በከሰመበት ጊዜ ፣ 
ድርጅታዊነት ተቆጣጠረ እና ሰዎች ቤተ እምነቶች ሆነዋል። እነሱ ስመ ክርስትያኖች ብቻ ነበሩ ግን እያንዳንዱ ቡድን የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን 
ትክክል እና ሌሎች ሰዎች ትክክል እንዳልሆኑትናገርእንደነበረዉ በተመሳሳይ መልኩእነሱም እነሱ ብቻ ትክክል ሌላዉ ሐሰተኛ እንደሆነ አድርገዉ 
ያስባሉ ፡፡ በመጨረሻው ዘመንም ሴት ልጆቿ ወደ ትውልድ አገራቸው እንዲመለሱ መድረክ ላይ ተመቻችታል ፡፡



5የዘመናቱ ክለሳ

እናም ወደ መጨረሻው ዘመን ደረስን - የሎዶቅያ ዘመን ፡፡ ይህ የእኛ ዕድሜ ነው ፡፡ አይሁዶች ወደ ፍልስጤም ስለተመለሱ የመጨረሻው 
ዘመን እንደሆነ እናውቃለን ፡፡ እዚያ እንዴትም ይድረሱ እነሱ እዚያ አሉ። እናም ይህ የመከር ወቅት ነው ፡፡ ነገር ግን መከር ከመሰበሰቡ በፊት 
መብሰል ፣ የሁለቱም ወይኖች መብሰል አለበት።

የሉተራን ዘመን የፀደይ ወቅት ነበር ፡፡ የዌዝሊያን ዘመን የእድገት ወቅት ነበር። የሎዶቅያ ዘመን እንክርዳድን ለማሰር እና ለማቃጠል ስንዴዉን 
ደግሞ ለመሰብሰብ የመከር ወቅት ነው ፡፡

የመከር ጊዜ። በመከር ወቅት ምንም እንኳን በማብሰያው ውስጥ እውነተኛ ፍጥነት ቢኖርም ፣ ምንም ዓይነት እድገት እስከማይኖር ድረስ የዘገየ 
ዕድገት አዝጋሚ መሆኑን አስተውላችኃል? አሁን እያየን ያለነው በትክክል አይደለም? ሐሰተኛው ወይኑ ብዙዎችን ወደ ኮሚኒስቶች እና ሌሎች 
የእምነት ዓይነቶች እያጣ ነው። የእርሷ ቁጥሮች እኛ እንዳሰብነው እንደማትፈልጉ ናቸው ፡፡ በሰዎች ላይ ያላት አቋም እንደቀድሞው አይደለም ፣ 
እናም በብዙ ጉዳዮች ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ አንድ ማሳያ ብቻ ነው ፡፡ እውነተኛው ወይን? እርሷስ? እያደገች ነው? ወደ መታሰቢያዎች እየመጡ 
እና የመሠዊያ ጥሪዎችን የሚመልሱ እነዚያ እጅግ ብዙ ቁጥሮች የት አሉ? አብዛኛዎቹ በአቀራረባቸው ስሜታዊ ናቸው ፣ ወይም በእውነት መንፈሳዊ 
የሆነውን ከመፈለግ ይልቅ ሥጋዊ ነገርን የሚሹ አይደሉምን? ይህ ዘመን ኖኅ ወደ መርከብ እንደገባበትና በሩ ተዘግቶ የነበረበት ቀን አይደለምን? 
እግዚአብሔር ግን በፍርድ ሰባት ቀን ተቀመጠ? በእነዚያ ዝምታ ቀኖች ማንም ቃል በቃል ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም ፡፡

ግን ገና የመከር ወቅት ነው ፡፡ በዚህ ዘመን ስንዴ ስንዴውን እና እንክርዳዱን ወደ ብስለት የሚያመ ጧቸው መድረኩ ላይ መምጣት አለባቸው 
፡፡ ጅራቱ ሰዎችን ከቃሉ በሚያዞሩ ብልሹ አስተማሪዎች ቀድሞውኑ በፍጥነት እያደጉ ናቸው ፡፡ ስንዴውም ብስለት ሊኖረው ይገባል ፡፡ ለእርሷም 
እግዚአብሔር ለተመረጡት ሊቀበለው ከነቢዩ መልእክተኛ ጋር በተረጋገጠ ግልፅ አገልግሎት እየላከ ነው ፡፡ የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን ጳውሎስን 
እንደ ሰማችው ይሰማሉ ፣ እናም የቃልሙሽራይት እስክትሆን ድረስ ሙሽራይቱ በቃሉ ታድጋለች በንጹህ ቃሉ እና እምነት ታላላቅ ስራዎችም በእሷ 
ይታያሉ፡፡

ሐሰተኛ ቤተክርስቲያን ቡድኖች በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ውስጥ አንድ ላይ ይመጣሉ ፡፡ ይህ የአለም አብያተ-ክርስቲያናት 
ምክር ቤት የአዉሬዉምስል ነዉ፡፡

ራእይ 13:11-18,

“ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ፥ የበግ ቀንዶችን የሚመስሉ ሁለት ቀንዶችም ነበሩት እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር።

በፊተኛውም አውሬ ሥልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውም ቍስል ተፈወሰለት ለፊተኛው አውሬ ምድርና 
በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል።

እሳትንም እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል።

በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሣ በምድር የሚኖሩትን ያስታል፤ የሰይፍም ቍስል ለነበረውና 
በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል።

የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬውም ምስል የማይሰግዱለትን ሁሉ ሊያስገድላቸው፥ ለአውሬው ምስል ትንፋሽ 
እንዲሰጠው ተሰጠው።

ታናናሾችና ታላላቆችም ባለ ጠጋዎችና ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግምባራቸው ምልክትን 
እንዲቀበሉ፥

የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቍጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ 
በዚህ አለ።

አእምሮ ያለው የአውሬውን ቍጥር ይቍጠረው፤ ቍጥሩ የሰው ቍጥር ነውና፥ ቍጥሩም ስድስት መቶ ስድሳ ስድስት ነው።“

አሁን ያስታውሱ ፣ በሰይፍ የወደቀ ኢምፓየር ፓጋን ሮም ነበር ፡፡ ነገር ግን ወደ የሮማ ክርስቲያን የክርስትና ቤተክርስቲያን በመጣች እና 
አረማዊነትን እና ክርስትናን በቀላቀለችበት ጊዜ በደረሰባት የሞት አደጋ ዳነች ፣ እናም ኢየሱስ እስኪመጣና እስከሚያጠፋው ድረስ ሊጸና የሚገባው 
ቅዱስ የሮሜ ግዛት ሆነች። ግን ሮም ብቻውን አይሄድም ፡፡ ሴትእንክርዳድ ልጆቿ ከእርሷ ጋር አብረዉ ናቸው እናም በአለም አብያተ ክርስቲያናት 
ምክር ቤት ፍጹም ስልጣንን ትይዛለች።ይህ ለአንዳንዶቹ አሁንም ሩቅ ሊመስል ይችላል ነገር ግን ለሁሉም ለማየት ግልፅ ነው ምክንያቱም በአሁኑ 
ጊዜ አብያተ ክርስቲያናት ፖለቲካን እየተቆጣጠሩ ስለሆነ እና ቁጥሩ በትክክለኛው ጊዜ ቁጥሩ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ ስለሚገለፅ ፡፡ ምንም እንኳን 
ሰዎቹ በዚያ መንገድ ባያዩትም ኖሮ ይህ የመሪነት እንቅስቃሴ ከሮማው ራስ ጋር ወደ ሮም ይመጣል ፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያት በራዕይ ምዕራፍ 
17ቁጥር 3 እና 6 ጋለሞታይቱ ባቢሎን በአውሬው ላይ ተቀምጣ ስለነበረች ነው ፡፡ የመጨረሻዋን ወይም አራተኛ ግዛቷን ትቆጣጠራለች ፡፡ ይህ 
የሮሜ ቤተክርስቲያን ይህንን እያደረገች ነው ፡፡ በእሷ ሮማ ስር ባለው የዓለም ቤተ-ክርስቲያን ስርዓት ቁጥጥር ስር ትሆናለች ፣ እናም ሮም የዓለምን 
ወርቅ ትቆጣጠራለችና ምክንያቱም ይህ ምስል (የቤተ-ክርስቲያን ስርዓት) ለሮማ ታዛዥ ይሆናል።ስለዚህ ሰዎች ሁሉ የአለም ቤተክርስቲያን 
ስርዓትዉስጥ አባል መሆን አለባቸው የአዉሬዉንምልክት በግንባራቸዉ ላይወይም በእጃቸዉ ላይ ካልተቀበሉ መግዛትም ሆነ መሸጥ አይችሉምና ይህ 
በግንባር ላይ ያለው ምልክት ማለት የሥላሴ ትምህርት ወዘተ የሆነውን የዓለም ቤተ ክርስቲያንን ሥርዓት እና በእጁ ያለ ምልክትንማለትም የዓለምን 
ቤተክርስቲያንህብረት የሚለዉን ሁሉ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ፡፡ በዚህ ታላቅ ኃይል የቤተ ክርስቲያን ሥርዓቶች እውነተኛውን ሙሽራይትን 
ያሳድዳሉ ፡፡ ይህ ምስል ሙሽራዋን ከመስበክ እና ከማስተማር እንዲቆጠብ ለማድረግ ይጥራል ፡፡ ወዘተ ሚኒስትሮቿ ለሚፈልጉት ሰዎች መፅናናትን 
እና እውነት እንዳይሰጡ ይከለከላሉ ፡፡ ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ (በአካል) ይህንን የተሟላ የአለም አብያተ ክርስቲያናት ሥርዓት ከመውሰዱ በፊት 
እውነተኛው ቤተክርስቲያን ከጌታ ጋር ለመሆን ከዚህ ዓለም ይወሰዳል ፡፡ እግዚአብሔር ለበጉ ታላቅ የጋብቻ እራት ሙሽራዋን ይወስዳል ፡፡

ከበዓለ ሃምሳ ቀን ጀምሮ እስከ ማብቂያቸዉ ድረስ ሁለቱ አብያተ-ክርስቲያናት እና ሁለት መንፈሶች ለመዳሰስ እንድንችል ይህ የመጨረሻዉ 
ምዕራፍ እንደተሰጠ በሎዶቅያ ዘመን ይህንን ለማሳየት የመጨረሻውን ጊዜ እንወስዳለን ፡፡



6የዘመናቱ ክለሳ

ይህ ዘመን የተጀመረው ከ 20ኛው ክፍለዘመን መባቻ በኋላ ነው። እውነተኛው ቤተክርስቲያን በበዓለ ሃምሳ ዕለት ወደነበረችበት ሙሽራ 
እንደምትመለስበት ዘመን ሁሉ ፣ ወደእዛ የሚመልስ ኃይል የግድ እንደሚያስፈልግ እናውቃለን ፡፡ አማኞች በልባቸው ውስጥ የተገነዘቡ እና እንደ 
መጀመሪያው መቶ ዘመን እንደነበረው አዲስ የእግዚአብሔርመንፈስ ይፈስ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር መጮህ መጀመርያስፈልጋል ፡፡

ብዙዎች በልሳኖች መናገር እና የመንፈስ ስጦታዎችን መገለጥ ሲጀምሩ መልሱ ምን ይመስል ነበር። ከዚያ ይህ በእርግጥ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ 
የነበረው ተሃድሶ እንደሆነ ይታመናል ፡፡ የኋለኛው ዝናብ የሚመጣው ከቀድሞው ዝናብ በኋላ ፀደይ (ዝናብ) ወይንም የማተማርዝናብ በኋላ ብቻ 
አይደለም ፡፡ የኋለኛው ዝናብ ደግሞ እጅግ በጣም ጥሩ ዝናብ ነው ፡፡ የማስተማር ዝናብ ባልመጣበት ሁኔታ ይህ እንዴትእዉነት ሊሆን ይችላል? ወደ 
ህዝቦች እንዲያስተምርና የልጆቹን ልብ ወደ የጴንጤቆስጤ አባቶች እንዲመለስ የሚያደረገው ነብይ-መልእክተኛው ገና አልመጣም ነበር ፡፡ ስለዚህ 
መነጠቅ እና የመጨረሻው ወደንጥቀት የሚያነቃቃዉ ገና አልመጣም ፡፡ ወደ እናንተ እያመለክን በኖርንበት ውስጥ በመንፈሳዊው የበረከት ተካፋይነት 
እና ከመንፈስ ቅዱስ የመገለጥ ዓመፀኝነት ድብልቅ ነበር። በዲያቢሎስ ውስጥ ሰዎች በአጋንንት ቁጥጥር ስር ስለነበሩ የዲያብሎስ ኃይልም በዚህ 
ውስጥ ነበር ፣ ግን ማንም የሚገነዘበው አይመስልም። እንግዲያው እውነተኛው አለመሆኑን ለማረጋገጥ እነዚህ ሰዎች (የሁለተኛ ትውልድ 
ከመምጣቱ በፊትም) ተደራጅተው መጽሐፍቅዱሳዊ ያልሆነ ትምህርቶቻቸውን ይጻፉ እንዲሁም የበፊትቡድኖችም ያደርጉት እንደነበረው የራሳቸውን 
አጥር ገንብተዋል ፡፡

አስታውስ ፣ ኢየሱስ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ይሁዳም አብሮት ነበር ፡፡ እያንዳንዳቸው ከሌላው መንፈስ የመጡ ነበሩ ፣ እናም በሞት ጊዜ 
እያንዳንዳቸው ወደየራሳቸው ስፍራ ይሄዳሉ ፡፡ የክርስቶስ መንፈስ በኋላ በእውነተኛው ቤተክርስቲያን ላይ ተመልሷል ፣ እናም የይሁዳ መንፈስ 
በሐሰተኛ ቤተክርስቲያን ላይ ተመልሷል ፡፡በራእይ 6:2-8, ላይ እንደተቀመጠዉ

“አየሁም፥ እነሆም፥ አምባላይ ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው፥ አክሊልም ተሰጠው፥ ድልም እየነሣ 
ወጣ ድል ለመንሣት።

ሁለተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ፦ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ።

ሌላም ዳማ ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ 
ሥልጣን ተሰጠው፥ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው።

ሦስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሦስተኛው እንስሳ፦ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፥ እነሆም፥ ጕራቻ ፈረስ ወጣ፥ 
በእርሱም ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ።

በአራቱም እንስሶች መካከል ድምፅ፦ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር ሦስት እርቦ ገብስም በዲናር፥ ዘይትንና ወይንንም አትጕዳ 
ሲል ሰማሁ።

አራተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምፅ፦ መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ።

አየሁም፥ እነሆም፥ ሐመር ፈረስ ወጣ፥ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ። ሲኦልም ተከተለው፤ በሰይፍና በራብም 
በሞትም በምድርም አራዊት ይገድሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛዋ እጅ ላይ ሥልጣን ተሰጣቸው።“

የይሁዳ መንፈስ በነጭ ፈረስ ጋላቢ ሆኖ ተመልሶ የመጣው እንዴት እንደሆነ ተመለከታችሁ ፡፡ ነጭ ነበር ፡፡ ይሁዳ ለኢየሱስ በጣም ቅርብ 
እንደነበረው ከእውነተኛው ጋር ቅርብ። ለእርሱም አክሊል ተሰጠው (ነጭ ፈረስ ጋላቢ) ፡፡ እንዴት? ያ መንፈስ አሁን በኒቆላዊያን ስርዓት ውስጥ ያለ 
እናም እርሱ እራሱን በክርስቶስምትክ ብሎ በመጠራት በቤተመቅደስ ውስጥ እንደ እግዚአብሔርሆኖ ባለሶስት አክሊል ተደርጎለት የተቀመጠ ሊቀ 
ጳጳስ ነዉ ፡፡ የክርስቶስ ተቃዋሚ ማለት ‹ከክርስቶስ ፋንታ› ወይም ‹ምትክ› ወይንም ‹በእግዚአብሔር ምትክ› ማለት ከሆነ ሊቀ ጳጳሱ እራሱን መንፈስ 
ቅዱስ ብሎ ይጠራል ወይም መንፈስ ቅዱስን ያስገባል ፣ ለእርሱ ይሠራል ፡፡ ያንን የሚያደርግበት የይሁዳ መንፈስ ነበር ፡፡ እንዴት ድል እንዳደረገ - 
ወደ ድል መውጣት እንደወጣ ተመልከቱ ፡፡ ክርስቶስ ያንን አላደረገም ፡፡ ወደ እርሱ የመጡት ብቻ ቀድሞውኑ ከአብ አስቀድሞ ተወስነዋል ፡፡ እናም 
ልክ መንፈሳችንን እንደተናገርነው ያን መንፈስና የዓለምን መንፈስ አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት በሚሰፍን አንድ ሰው ውስጥ በእውነት አንድ 
ሥጋዊ ይሆናል ፡፡ እናም በወርቅ (ይሁዳ ሻንጣውን እንደያዘ አስታውሱ) መላውን ዓለም ይገዛል ፣ እና ያ የክርስቶስ ተቃዋሚ ስርዓት ሁሉንም ነገር 
ይይዛል እናም ሁሉንም ለመቆጣጠር ይሞክራል ፡፡ ግን ኢየሱስ ተመልሶ በመምጣቱ ብሩህነት ሁሉንም ያጠፋቸዋል ፡፡ መጨረሻቸውም የእሳት ሐይቅ 
ይሆናል።

ስለ እውነተኛው ዘርስ ምን ማለት ይቻላል? ልክ እንደተናገርነው ይፈጸማል ፡፡ የእግዚአብሔር ህዝብ ከመልእክቱ እስከዚህ ዘመን ባለው 
የእውነት ቃል እየተዘጋጁ ነው ፡፡ በእሷ ውስጥ የበዓለ ሃምሳ ቀን መሞላታቸው መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን በመጀመሪያ ወደነበሩበት ይመልሳል ፡፡ ያ “ጌታ 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል” ፡፡

ይህ‹‹ጌት እንዲህ ይላል›› ነዉ እዩኤል 2:23-26 እንዲህ ይላል,

“እናንተ የጽዮን ልጆች፥ አምላካችሁ እግዚአብሔር የፊተኛውን ዝናብ በጽድቅ ሰጥቶአችኋልና፥ እንደ ቀድሞውም 
የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ አዝንቦላችኋልና በእርሱ ደስ ይበላችሁ፥ ለእርሱም እልል በሉ።

አውድማዎችም እህልን ይሞላሉ፥ መጥመቂያዎችም የወይን ጠጅንና ዘይትን አትረፍርፈው ያፈስሳሉ።

የሰደድሁባችሁ ታላቁ ሠራዊቴ አንበጣና ደጎብያ ኩብኩባና ተምች የበላቸውን ዓመታት እመልስላችኋለሁ።

ብዙ መብል ትበላላችሁ፥ ትጠግቡማላችሁ፤ ከእናንተም ጋር ተአምራትን የሠራውን የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ስም 
ታመሰግናላችሁ፤ ሕዝቤም ለዘላለም አያፍርም።“

አሁን እግዚአብሔር እንዲህይላል “ይመልሳል” ይላል ፡፡ የሉተራን ዘመን ቤተክርስቲያንን አልተመለሰችም ነበር ፡፡ ተሃድሶ ጀመረ ፡፡ የዌስተን 
ዘመን አልመለሰም ፡፡ የጴንጤቆስጤ ዘመን አልተመለሰም ፡፡ ግን እግዚአብሔር ቃሉን ማጠፍ ስለማይችል መመለስ አለበት ፡፡ ይህ የቤተክርስቲያን
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ስብከት በ

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

7የዘመናቱ ክለሳ

ትንሣኤ አይደለም ፡፡ እሱ “መታደስ” ነው። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን መጀመሪያ ወደ መጀመሪያው የጴንጤቆስጤ በዓል ይመልሳል ፡፡ አሁን 
በቁጥር 25ውስጥ መመለስወይም መቃናት ለምን እንደምንፈልግ ይገልጻል ፡፡ አንበጣ ፣ ደጎቢያ ፣ ኩብኩባ እና ተምች ሁሉንም ከሥሩ ጀምሮ ግንዱን 
በሉ ፡፡ አሁን እነዚህ ሁሉ ነፍሳት በተለያዩ ደረጃዎችየሚለዋወጥ አንድ እና አንድ አይነትነፍሳት ነዉ ፡፡ ልክ ነው. እነሱ በድርጅታዊነት ፣ በቤተ 
እምነት እና በሐሰት ትምህርቶች ውስጥ የታየ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ናቸው ፡፡ ያ ደካማ ምስኪን ትንሽ ሥር እና ግንድ ይመለሳል ፡፡ 
እግዚአብሔር አዲስ ቤተክርስቲያን አይዘራም ፣ ነገር ግን የመጀመሪያውን ተክል መልሶ ወደ መጀመሪያው ዘር ይመልሳል። እሱ በቁጥር 
23እንደተጠቀሰው በትምህርቱ ወይም “በቀድሞው” ዝናብ ላይ እያደረገ ነው ፡፡ የሚቀጥለው የመከር ዝናብ ወይም የመነጠቅ እምነት ይመጣል።

ስለዚህ እኛ በዚህች ቅጽበት በማቴዎስ 24፡ 24ሙሉ ፍጻሜዉ ላይ ነን “ቢቻልም እነሱ ቢሆኑ የተመረጡትን ያስታሉ።” ደግሞም 
የተመረጡትን ለማታለል የሚሞክረው ማነው? ለምን ፣ በዚህ የመጨረሻ ቀን 'በሐሰተኛ ቅቡዓን' ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ። እነዚህ 
ሐሰተኞች ለመጨረሻው ቀን የእግዚአብሔር ቅቡዕ እንደሆኑ በመግለጽ “የኢየሱስን ስም” እየጠሩመጥተዋል ፡፡ እነሱ ሐሰተኛ መሲህ (የተቀቡ) 
ናቸው ፡፡ እነሱ ነቢያት ናቸው ይላሉ ፡፡ ግን ከቃሉ አንድ ናቸው? በጭራሽ። እነሱ ላይ አክለውበታል ወይም ከእሱ ወስደዋል ፡፡ በስጦታ የተገለጠው 
የእግዚአብሔር መንፈስ በእነሱ ላይ መሆኑን ማንም የሚክድ የለም ፡፡ ነገር ግን ልክ እንደ በለዓም ሁሉ መርሃግብሮቻቸው አሏቸው ፣ ለገንዘብ 
ይግባኝ ያደርጋሉ ፣ ስጦታዎች ይለማመዳሉ ፣ ነገር ግን ቃሉን ይክዳሉ ወይም ክርክር ለበለጠ ትርፍ የማግኘት ዕድላቸውን ያጣሉ ብሎ በመፍራት 
ቃሉን ይክዳሉ ፡፡ ግን ክርስቶስ በይፋ እንዳገለገለው እንደ ይሁዳ በይሁዳ ኃይል መዳንን እና ነፃነትን ይሰብካሉ ፡፡ ግን እነሱ የተሳሳተ ዘር ስለሆኑ ፣ 
ስለሆነም እነሱን የሚያነሳሳ የተሳሳተ መንፈስ አላቸው ፡፡

ሃይማኖታዊነት? ወይኔ! ከተመረጡት በምርጫ እና በቅንዓት ከተመረጡት ይደሰታሉ ፣ ግን ሎዶቅያን ክርስቶስ አይደለም ፣ ምክንያቱም 
በመካከላቸው ብዙ ሰዎችን ፣ ትልልቅ ፕሮግራሞችን እና አስደናቂ ምልክቶችን ይፈልጋል ፡፡ እነሱ ስለ ክርስቶስ ዳግም ምፅዓት ይሰብካሉ ፣ ግን 
የነቢይ መልእክቱን መምጣት ይክዳሉ ፡፡ በኃይልና በምልክት እና በእውቀት ግን ሁሉንም ያጠፋቸዋል ፡፡ አህ ፣ ይህ በመጨረሻው ቀን ከእውነታው 
ጋር በጣም ቅርበት ያለው ይህ የሐሰት መንፈስ ከቃሉ በጠፋው ብቻ ሊለይ ይችላል ፣ እና ጸረ-ቃል በመሆን በተያዘ ቁጥር ፣ ቀደም ሲል ባለን አንድ 
ክርክር ላይ ይወርዳል። ሐሰተኛ ሆኖ ታይቷል: -“እኛ ውጤት እናገኛለን ፣ አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔር መሆን አለብን ፡፡

አሁን ከመጨረሳችን በፊት ፣ ይህንን ሀሳብ ማምጣት እፈልጋለሁ ፡፡ ሁላችንም ስንነጋገር ስለተቀበረዉየስንዴ ዘር ፣ ከዚያም ሁለት ቡቃያዎችን 
፣ ከዚያም ጭራውን ፣ ከዚያም እውነተኛ ጆሮን አስከትለናል ፡፡ ሉተራኖች በመሠረቱ መጽደቅን ስላስተማሩ ብቻ መንፈስ ቅዱስ የላቸውም የሚል 
መልስ መስጠቱ አንዳንድ ሰዎችን ያስገርመናል ፡፡ ስለ ሜቶዲስቶች አንዳንድ እንዲገረም ሊያደርግ ይችላል ፣ ወዘተ ፡፡ ወዳጆቼ ፣ እንደዛማለታችን 
አይደለም ፡፡ እኛ የምንናገረው ስለግለሰቦች ወይም ስለ ህዝብ አይደለም ፣ ግን ስለዘመን ነው ፡፡ ሉተር የእግዚአብሔር መንፈስ ነበረው ፣ ግን የእሱ 
ዕድሜ ልክ እንደ መጀመሪያውዘመን የመንፈስ ሙላት ሙሉ ተሃድሶው አልነበረም ፡፡ ከዌልስ ፣ ቡዝ ፣ ኖክስ ፣ ዋይትፊልድ ፣ ብሬናርድ ፣ ዮናታን 
ኤድዋርድስ ፣ ሚለር ፣ ወዘተ ጋር ተመሳሳይ ነበር ፡፡ በእርግጥ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል ፡፡ አዎን ፣ በእርግጥ ተሞልተዉነበሩ ፡፡ ነገር ግን 
እያንዳንዱ የኖረበት የመልሶማቃናት ዘመን አልነበረም ፣ አንድም ዘመን አይደለም ፣ ነገር ግን ይህ የመጨረሻው ዘመን ፣ በክህደት ውስጥ ሙሉ 
በሙሉ ጨለማ ሆኗል ፡፡ ይህ የክህደት ዘመን ነው ፣ እናም ይህ የመታደስ ዘመን ነው ፣ ይህም የሚጠናቀቅበት ዑደት ዘመን ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ 
፣ ተጠናቋል ፡፡

ስለዚህ መንፈሱ ለእያንዳንዱ ዘመን “መንፈስ ያለው ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን የሚናገረውን መስማት አለብን” የሚለውን ሰባቱን 
የቤተክርስቲያን ዘመናቶች እንጨርሳለን ፡፡

የዘመንን እውነቶች እያስተማረን ብቻ ሳይሆን እርሱ ወደ እርሱ ዘወር እንዲሉ ከልቦች ጋር በታማኝነት ሲሠራ ቆይቷል የእግዚአብሔር መንፈስ 
እያነጋገረን እንደሆነ ከልቤ አምናለሁ ፡፡ በጎች በመስማት እና በቃሉ ውስጥ ሆነው በጎቹ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙትና የሚከተሉበት ስለሆነ 
ለስብከት እና ለማስተማር ምክንያት ነው ፡፡

ለአንዴ አፍታ እንኳን ሰዎች እኔን እንዲከተሉኝ ወይም ቤተክርስቲያኔን እንዲቀላቀሉ ፣ ወይም የሆነ ህብረትና አደረጃጀት እንዲጀምሩ 
መልእክት አላመጣሁም ፡፡ እኔ ያንን አላደረኩም አሁንም አላደርግም ፡፡ በእነዚያ ነገሮች ምንም ፍላጎት የለኝም ፣ ነገር ግን በእግዚአብሄር እና በሰዎች 
ነገሮች ላይ ፍላጎት አለኝ ፣ እናም አንድ ነገር ብቻ ማከናወን ከቻልኩእጠገባለሁ ፡፡ ያ አንድ ነገር በእግዚአብሔር እና በሰዎች መካከል እውነተኛ 
መንፈሳዊ ግንኙነት ሲመሠረት ማየት ነው ፣ ይህም ሰዎች በክርስቶስ አዲስ ፍጥረታት ሲሆኑ ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በቃሉ መሠረት ሲኖሩ 
ነው ፡፡ ሁሉንም ለሱ እንደሰጠሁ በልቤ እንደምታምን ሁሉ በዚህን ጊዜ ድምፁን እንዲሰሙ እጋብዛለሁ ፣ ልመና እና ማስጠንቀቂያዬይህ ነዉ 
እንዲሁም ሕይወታችሁን ሙሉ ለእርሱ ስጡት ፡፡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፣ የእርሱዳግም መምጣቱ ልባችሁን ደስ ያሰኝ።


