ሐሰታዊ የመንፈስ ተሃዴሶ
ዛክ ፑነን

እየሱስና ሐዋርያቱ ዯጋግመዉ እንዲስጠነቀቁን የመጨረሻው ዘመን የሚከሰተው በተስፋፋ አታሊይ ዴርጊቶችና
በብዙ ሐሰተኞች ነብያቶች ነው (ማቴ 24፡3-5፣ 11፡24፣1 ጢሞ 4፡1) ። እኛም ባሇፉት አመታት ብዙዎቹን
አይተናቸዋሌ።
ታዴያ ሇምንዴን ነው በሚሉዮን የሚቆጠሩ ክርስትያኖች በነዚህ ሐሰተኛ ነብያቶችና በአስመሳይ የመንፈስ
ቀስቃሾች የሚታሇለት? ሇምንስ ነው ብዙ የሃይማኖት መሪዎች በስነ ምግባር ጉዴሇትና ስግብግብነት ሊይ
የሚወዴቁት?
እኔ ከተገነዘብኳቸው ምሌክቶች ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው
1

በአሁኑ ዘመን በርካታ ክርስትያኖች አዱስ ኪዲን ምን እንዯሚያስተምር በጥንቃቄ አሊጠኑም። ስሇዚህ
የአዱስ ኪዲንን ትምህርት ሳይሆን የሃይማኖት መሪዎቻቸውን ትምህርት በጭፍን ይከተሊለ።

2

ከስነምግባር (መንፈሳዊ ህይወት) ይሌቅ ተአምራትና መሇኮታዊ ስጦታዎች የበሇጠ ቦታ ይዘው ይገኛለ።

3

ምዴራዊ ሀብት ከመንፈሳዊ ሀብት የበሇጠ ቦታና ክብር ተሰጥቶታሌ።

4

በእውነት ስሜት የሚነካ መንፈስ ቅደሰን ከአእምሮ መታሇሌና ከራሳቸው ከሚፈሌቅ ረብሻ መሇየት
አቅቷቸዋሌ። አሁንም እንዯገና ምክንያቱ አዱስ ኪዲንን ጠንቅቆ አሇመረዲት ነው።

5

አእምሮአቸውን የቀና አስተሳሰብ እንዱከተሌ በማሰሌጠን (ከአእምሮአቸው የሚፈጥሩትን ጊዜያዊ ፈውስ)
በእየሱስ ስም ከሚገኘው መሇኮታዊ ፈውስ ጋር አምታተውታሌ ።

6 ከጌታ ከሚገኘው ውስጣዊ ዯስታ ይሌቅ በስሜት ተገፍቶ የሚገኝ ፍንዯቃ እና ያሌተሇመዯ (እንግዲ የሆነ)
አካሊዊ ክስተት ዋና ቁም ነገር ተሰጥቶታሌ።
7

የሃይማኖት መሪዎች ከእግዚአብሄር ጋር ካሊቸው መንፈሳዊ ጉዞ የበሇጠ ሇሰው የሚሰጡትን
የቤተክርስትያን አገሌግልት ዋና ቁም ነገረ ሰጥተውታሌ።

8

እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች ከእግዚአብሄር ክብር ይሌቅ ከሰው የሚያገኙትን ከበሬታ የበሇጠ ቦታ
ሲሰጡት እናያሇን።
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9

እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች የሚያተኩሩት ክርስቲያኖች ሇክርስቶስ በፍፁም መገዛታቸው ሊይ ሳይሆን
ወዯ ቤተክርስትያን በሚመጣው የህዝብ ብዛት ሊይ ነው።

10 የሃይማኖት መሪዎች በቤተክርስትያን እራሳቸውን እንዯ ሰራተኛ ቆጥረው ቤተክርስትያንን ከመገንባት
ይሌቅ የግሌ የሥሌጣን አዴማሳቸውን ማስፋትና የገንዘብ ግዛታቸውን (የንግዴ ዴርጅታቸውን) መገንባት
በህይወታቸው የበሇጠ ቦታ ይዞ ይገኛሌ።
እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱት ዴርጊቶች እየሱስ ካስተማራቸው ነገሮች በጣም የተቃረኑ ናቸው። አዱስ ኪዲንም
ይኼንን ‚የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ‛ ብል ጠርቶታሌ። ክርስትያኖች ይህንን በጥራት (በጥሞና) ካሌተመሇከቱ
እንዯሚመጣ የሚጠበቀው ሓሳዊ መሲሕ በሐሰተኛ ዴርጊቶችና በዴንቅ ተአምራቶች በዚህ ዓሇም መዴረክ ሲመጣ
በጭፍን ይቀበለታሌ። በክርስቶስ መንፈስ መመራት ማሇት ከሊይ ከተጠቀሱት ነጥቦች በተሇየ መንፈስ መመራት
ማሇት ነው።
የሚከተሇው አንቀጽ እየሱስ በማቴዎስ 7፡13-27 የጠቀሰውን ያስረዲሌ (ማቴዎስ ምዕራፍ 5-7 ያንቡ)።
‘አስቀዴሜ እንዯገሇጽኩት ወዯ ህይወት የሚወስዯው መንገዴ ዯጁም የጠበበ መንገደም የቀጠነ ነው። ይሁን እንጂ
ዯጁም ሰፊ መንገደም ትሌቅና ቀሊሌ ነው ብሇው ከሚነግሯችሁ ሐሰተኛ ነብያቶች ተጠንቀቁ።የባህሪያቸውን ፍሬ
አስተውሇን ከተመሇከትን በቀሊለ ሌንሇያቸው እንችሊሇን። ሇምሳላ ከንዳት፣ሴትን አይቶ ከመመኘት፣ ገንዘብን
ከመውዯዴና ምዴራዊ ሀብትን በጣም ከመፈሇግ ህይወታቸው ነጻ ነውን? እኔ እንዲዯረኩት ስሇነዚህ ነገሮች
ያስተምራለ? ( ማቴ5፡21-32፣ 6፡24-34)። እነዚህ ሐሰታዊ ነብያቶች ብዙ ተዓምራትና መንፈሳዊ ምሌክቶችን
ሉያዯርጉ ይችለ ይሆናሌ። ሰውንም በእርግጥ በስሜ ይፈውሱ ይሆናሌ። በመጨረሻው ቀን ግን የዴብቅ
ሃጥያታቸውን ስሊሌተዉ እኔንም እንዯ ቅደሱ ስሊሊወቁኝ ወዯ ገሃነም እሌካቸዋሇሁ (ማቴ 7፡21-23) ።
የማይነቃነቅና የማይፈረስ በዓሇት ሊይ የተሰራ ቤተክርስትያን ሇመገንባት ከፈሇጋችሁ ግን ስሇነዚህ ነገሮች
ተጠንቀቁ (ማቴ 5-7)። ሕዝቦቻችሁ ትዕዛዛቶቼን ሁለ እንዱጠብቁ አስተምሯቸው እኔም እስከ ዓሇም ፍጻሜ
ዴረስ ከእናንተ ጋር እሆናሇሁ የስሜንም ስሌጣን እንዱዯግፋችሁ እሰጣችኋሇሁ (ማቴ 28፡20፣18) ። ነገር ግን
ይህንን ሰምታችሁ ካሌታዘዛችሁ የሰራችሁት ቤተክርስትያን ምንም እንኳን ሇሰው ትሌቅና አስገራሚ ቢመስሌም
አንዴ ቀን በእርግጥ ተንከታክቶ ይወዴቃሌ (ማቴ 7፧25)።
ስሇዚህ በዚህ የመጨረሻ ዘመን የማይነቃነቅና የማይፈረስ ቤተክርስትያን እንዳት መገንባት እንችሊሇን?
1.

እየሱስ በተራራ ሊይ ያስተማረውን ትክክሇኛ ትምህርት ዯጋግመን መስበክና መኖር አሇብን።(ማቴ 5-7)
2

2. በኦሪት ህግ ሳይሆን በአዱስ ኪዲን መሠረት መኖር አሇብን ።ስሇዚህም የሁሇቱን ቃሌ ኪዲናት ሌዩነት
በጥራት (በዝርዝር) ማወቅ ከዚያም አዱስ ኪዲንን መስበክ አሇብን (2 ቆሮ 3፡6)።
በአሁኑ ጊዜ የሃይማኖት መሪዎች ከባዴ ሃጢያት ሊይ ሲወዴቁ ራሳቸውን ሇማሳመንና ሇማጽናናት የተሳሳቱና
በሃጥያታቸው የወዯቁ የብለይ ኪዲን ጻዴቃንን እንዯ ምሳላ ይጠቀማለ። ዲዊት ያመነዘረውንና ኤሌያስ በጠና
ያዘነውን እንዯ ምሳላ በመጠቀም ‘እግዚአብሔር እነዚህን እንኳን መሌዕክቱን ሇማስተሊሇፍ ተጠቅሞባቸዋሌ’ እያለ
ሇጥቂት ጊዜ ከሰው ፊት ከተዯበቁ በኋሊ አገሌግልታቸውን ይቀጥሊለ። የጳውልስን አሸናፊነትና እስከ እዴሜው
መጨረሻም በንጽህና መኖሩን ግን እንዯ ምሳላ አይጠቀሙም።
እነዚህ የሃይማኖት መሪዎችና እነሱንም የሚከተለ ክርስትያኖች ያሌገባቸው ነገር ቢኖር የኛ ምስላዎች የብለይ
ኪዲን ቅደሳን እንዲሌሆኑ ነው። በዚህ የፀጋ ዘመን ብዙ ተሰጥቶናሌ። ብዙ ከተሰጠውም ሁለ እንዱሁ ብዙ
ይጠበቅበታሌ (ለቃስ 12፡48)። እንግዱህ ምሳላያችን፣ የእምነታችንም ጀማሪና ፍጹም አዴራጊ፣አስታራቂያችንም
ዲዊትና ኤሌያስ ሳይሆኑ እየሱስ ብቻ ነው።እየሱስ ከብለይ ኪዲን ቅደሳን ምን ያህሌ እንዯሚበሌጥ በዕብራይስጥ
12፡1-4 በግሌጽ ተጽፏሌ። ይሁን እንጂ በዚህ እውነት የሚኖሩና ‚እግዚአብሔር የሚበሌጥ ነገር እንዲዘጋጀሌን‛
የሚታያቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው (ዕብራይስጥ 11፡40) ።
ሰይጣን ብሌህና ጮላ ጠሊታችን ስሇሆነ ማናችንም ካሌተጠነቀቅንና ዝግጁ ካሌሆንን እንዯ ማናቸውም የሃይማኖት
መሪዎች ሌንሳሳትና በሃጥያት ሌንወዴቅ እንችሊሇን ። ስሇዚህ የእኛ ዯህንነት የሚገኘው አዱስ ኪዲን
የሚያስተምረንን ሙለ በሙለ በመከተሌና እራሳችንን ሇእውነተኛ መንፈሳዊ መሪዎች በማቅረብ ነው።ሇመንፈሳዊ
መሪዎች እራሳችንን በፍጹም ማቅረብ አሇብን ስንሌ እነዚህ መሪዎች ከሊይ የጠቀስኳቸውን የተሳሳቱ ነጥቦች
አንደንም የማያዯርጉ መሆን አሇባቸው ማሇቴ ነው። ላልች ሰዎች ከሚሰሯቸው ስህተቶች ከተማርን እኛም
እነዚሁኑ ስህተቶች ከመዴገም እንዴናሇን።
ስሇዚህ እራሳችንን ሁሌ ጊዜ በጌታ ፊት ዝቅ እናዴርግ። እንዯ ዮሐንስ የተዯበቀ ምስጢር (መሇኮታዊ ራዕይ)
የምናገኘው በዚህ ዓይነት ትህትና ነው (ራዕይ 1፡17) ። በትህትና ከኖርን ሃጥያትን ሇመቋቋም የሚያስችሇንን ፀጋ
እንቀበሊሇን ( 1ጴጥ 5፡5)። መንፈስ ቅደስም እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ቃሌ ሲገሌፅሌንና ሰሇ እኛም
እውነተኛ ሁኔታ ሲያሳወቀን ከሃጢያት እንዴንዴን እውነትን እንውዯዴ። በዚህም መንገዴ እግዚአብሔር
ከማንኛውም ዓይነት መታሇሌ ይጠብቀናሌ (2 ተሰልንቄ 2፡10-11)። አሜን።
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