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አመሰግናለሁ ወንድም ነቪሌ። ጌታ ይባርክህ። ራሶቻችን ለጸሎት እንዳቀረቀርን፡ ለጥቂት ጊዜ ቆም ብለን እንቆይ።1

ደጉ ሰማያዊ አባታችን ሆይ፡ ቃልህን እንድንማር እና በህብረት እንድንሆን፥ እንዲሁም ይህን ዘመን የምናውቅበት እና እንዴት መኖር 
እንደሚገባን ለማወቅ፥ ደግመን በዚሁ ማለዳ ምሕረትህን እና የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ፈልገን በፊትህ ቀርበናል። እንድናውቀው የሚገባንን ቃልህን 
ለማወቅ፥ ወደ እያንዳንዷ ቃልህ እንዲመራን፥ ሐሳባችን እና ልባችን የሚመራ ቅዱስ ምሪትህን እንጠይቃለን። የአምላክን ቃል የምትገልጥ አንተ ብቻ 
መሆንህን እያወቅን፡ አንተ ለምትናገረው ቃል፡ ልባችን ተቀባይ እንዲሆን አንደበታችንም እንድትከፍተው፥ ትክክል ባልሆነ ነገር ላይም አንደበቶቻችን 
እንድትዘጋ እንጠይቅሀለን።

2

አሁንም ጌታየ ሆይ፡ እቺ ትንሽ ቤተክርስትያን ትቼ፡ ወደ ሌላኛው የምድር ጥግ በምሄድበት ጊዜ፡ እነኚህ የልቤ ትርታ፥ የአካሌም ክፋይ 
ናቸውና፡ በአንተ ፊት አቀርባቸዋለሁ። በመንፈስ እና በእውነትቃል የተወለዱልህ ብቸኞቹ ልጆችህ ናቸውና፡ ጌታ ሆይ እንድትባርካቸው እንዲሁም 
በክርስቶስ የፍቅር ገመድ አስረህ አጥብቀህ እንድትጠብቃቸው እጸልያለሁ።

የተወደደውን ፓስተር፥ እረኛችንን ባርከው። በቃልህ መንፈስ ቅዱስ ቀብተህ እንድትገልጥለት እና መንጋውን እንዲመግብ እንጸልያለን።3

ያኔ . . . ስለዚች ድንኳን በተመለከተ ራእይ ስታሳየን .. . በጣም ተፈላጊ የምትሆንበት ጊዜ እንደሚመጣ ብለህ ምግብን ስታከማችባት። 
ወንድማችን ሶዝማን እና ወንድም ዉድስ አገር አቋርጠው ለመሄድ ተዘጋጅተው ስናያቸው . . . አንተ ግን ፦ “ለጊዜው ይህ ምግብ በዚህ ስፍራ 
አከማቹት” እንዳልከን፡ ጌታየ ሆይ ያልከንን ለማድረግ በቅድስና ሞክሬአለሁ።

አሁንም ጌታየ ሆይ በዚህ ማለዳ በተማርነው ትምህርት፥ አምላክ መሆንህን እንዲሁም ቃልህ እና እውነትህ መሆኑን እንድታሳይ እጸልያለሁ። 
ህዝቡ በአምላክ ጸጋ ውስጥ እንደነበረ ከዛው ተመግቦ ይፋፋ ዘነድ እንዲሁም በዚ ዘመን ለእኛ ያለውን ታላቁን የአምላክ ምህረት መሆኑን ይገነዘቡ 
ዘነድ፡ ጌታ ሆይ ይህን አድርግልን። ዛሬ በዚህ ስፍራ የተገኙትን እንዲሁም መገኘት የተመኙትን ሁሉ ባርካቸው፡ ክብርም ሁሉ ለአንተ ይሁን፡ 
በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን።

ጌታ ሁላችሁም ይባርካችሁ።

እንግዲህ አሁን፡ ከመጀመራችን በፊት፡ ከአቶ ኮሊንስ ቤተሰብ ህጻን ልጅ አለ። ቀደም ብየ አባትየውን አግኝቼው ነበረ፡ ለጌታ አደራ የሚሰጥ 
ህጻን አላቸው፡ ስለዚህ ህጻኑን ለጌታ እንሰጣለን። ወንድም ወይም እህት ኮሊንስ አንዳቸው ህጻኑን ልጅ አቅፈው ወደዚህ ከመጡ፡ ህጻኑን ለጌታ 
አደራ የመስጠቱን ስነ-ስርዐት አሁን ማከናወን እንችላለን።
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ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ . . . እነኚህ የክርስቶስ የአካል ታማኝ ብልቶች ናቸው። ይህን ህንጻ ፥ ይህ የክርስቶስ አካል ነው ብየ በፍጹም 
ተናግሬ እንደማላውቅ አስተውሉ። ይህ አካል የአካሉ ክፍል ነው። ለጌታ አደራ መስጠት የሚፈልጉት ጨቅላ አላቸው። ይህ ደግሞ ሁሉ ግዜ ስራ 
ነው፡ ብዙ ግዜ ሚስቴ ህጻናቱን ለመያዝ ትታገለኛለች። ወንድም ነቪለ፥ ከወደድክ ወደፊት ብትመጣልን።

5

የመጀመርያ ስምህ ማን ነበር ወንድም? እነኚህ ወንድም እና እህት ክላይዲ ኮሊንስ ናቸው። የወንድማችን ወንድም እዚህ አለ'ንዴ? አቶ 
ኮሊንስ፣ ዊልበር፣ የኮሊንስ ቤተሰብ በቁጥር እየበዙ ናቸው፣ እንዲሁም የሚያምር ህጻን ነው። ስንት ጊዜ ሆነው እህት ኮሊንስ? አራት ወር ገደማ። 
ስሙስ ማን አላችሁት? ማርክ ዴቪድ፥ በጣም ጥሩ ስም ነው። አንተ! በጣም ጤነኛ ልጅ ትመስላለህ! ትልቅ ልጅም ነው እባካችሁ! እዚህ ያሉ እናቶች 
እንዲህ ዓይነቱን እንደሚያደንቁ አውቃለሁ። አሻንጉሊት ነው ኣይደል? በጣም ጥሩ፥ እስኪ ራሶቻችን ዝቅ እናድርግ።
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የሰማይ አባት ሆይ፥ እነኚህ ወጣት አባትና እናት፥ ጌታ አምላክን በመጠበቃቸው ምክንያት ስለ አንድነታቸውን የተሰጣቸውን፥ ይህን ድንቅ 
የሰው ጠቦት ይዘው በመጡበት ጊዜ፥ ይሄን ድንቅ ስጦታ ለሰጣቸው፥ ሁሉን ለሚችል አምላክ በትህትና ሲያስረክቡ፥ ለአምላክ ክብር ይሆን ዘንድ፥ 
በመልካም ጤና እና እንክብካቤ እንዲያሳድጉ ወደ አንተ በትህትና ያቀርባሉ። ጌታ ሆይ አባትየው እና እናትየውን ባርካቸው፥ ቡሀቃቸው እና 
እንስራቸው የተባረከ ይሁን በፍጹም አይድረቅ። ለዚህ ጨቅላ ማሳደግያ የሚሆን ይሰራ ዘንድ አባትየውን ጤናን ስጠው። እናትየውም ሁሉን 
ልታስተምር እና በአምላክ ግሳጼ እያሳደገች፥ ልባቸውም ጨቅላውን ለማስተማር የተዘጋጀ ይሁን።
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አሁን ይህን የተወደደ ጨቅላ ማርክ ዴቪድ ከክንዳቸው ወደ እኔ በሚመጣበት ጊዜ፥ ከቤተክርስትያኑ ሽማግሌ ጋር በመሆን፥ ለክርስቶስ 
ኢየሱስ አገልግሎት ይሆን ዘንድ አቀርበዋለሁ። ፈጽምለት ጌታ ሆይ፥ ከህይወቱ ክብርን አግኝ። የሚያስደስትህም ከሆነ፥ እስከ ጌታ ኢየሱስ መምጣት 
ድረስ ብዙ ዘመን ይኑር። ከሆነም በሚመጣው ዘመን የጌታ የአምላክ መልእክት የሚሸከም ይሁን። አከናውንልን። ጤኔኛ አድርገው፥ እንዲሁም 
ደስተኛ፥ ሁልጊዜም በጌታ ፊት ቅን የሆነውን ብቻ ያድርግ። አሳልፈን በመስጠት ስርዓት ላይ በጌታ በእየሱስ ክርስቶስ ስም ልጁን ለአንተ 
አስረከብን። አሜን። እህት ኮሊንስ እና ህጻኑ ልጅ እንዲሁም ወንድማችን ኮሊንስ ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን።
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Bring Them In. All of us together.

Bring them in, bring them in,

Bring them in from the fields of sin;

Bring them in, bring them in,

Bring the little ones to Jesus

ደስ ይላል። አያችሁ፥ ዲያብሎስ እድል ከማግኘቱ በፊት ወደ ኢየሱስ አምጡአቸው፡ ከዛ በኋላ ለአገልግሎት የተዘጋጁ ይሆኑለታል።

የዳች ቤተሰብ ዛሬ መምጣት አለመምጣታቸውን የሚያውቅ አለ - እህት ዳውች? ወንድም ብራውን እዚ ነህ? ወንድም ብራውን? እሰይ፥ 
መልካም ... እንዲሁም ... ወንድም ዳውች አብሮን አለ? በጣም ጥሩ! ወንድም ዳውች ለጥቂት ትቶን ነበር። ጌታ ትኖራለህ ካለው ዘመን ጀምሮ አሁን
9



2ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ሀያ አንደኛው ዐመቱ ይዟል፡ ምንም ማለት አንችልም መጠየቅም አንችልም። የሚገርም ህይወት ነው፥ ጌታ ከወሰነለት በላይ እየኖረ ነው።

ባለፈው ማለዳ ሊሞት ተቃርቦአል ብለው ደውለውልን፡ ተሯርጠን ደረስን፡ ጌታ ግን መልካም ሆነለትና አዳነው። እንደው ... የጌታን መምጣት 
እየተጠባበቀ የተዘጋጀ ይመስለኛል። አያችሁ እርስ በርስ አንዳችን ለአንዳችን እንጠባበቃለን። ይህ ሽማግሌ ለኔ እንደ አባት ነው። በቀድሞ አዳራሽ 
ወደዛ አከባቢ ሲቀመጥ ትዝ ይለኛል። ያኔ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያጠመቅን ሳለን፡ በውኃው ዙርያ ታላቅ ብርሃን ሲንጸባረቅ ያኔ፡ እሱ 
ምርኩዝ የያዘ የሰማንያ ሰባት ወይም ሰማንያ ስምንት ዐመት አዛውንት ሳለ፥ ጠጋ ብሎ “በቀጥታ ገብቼ መጠመቅ እፈልጋለው” አለን። የሆነ ሰው 
ሄዶም ልብስ አመጣለት። ሌላ ጊዜ እመጣለሁ ብሎ እንኳን አላሰበም ወድያው ወድያው መምጣት ነበረበት። በጣም ወደድኩለት። በቀደምለት 
እያናገርኩት ነበርና “ወንድም ብራንሀም፡ አሁንስ ደህና እንደሆንኩ ይመስለሀል ወይ?”ብሎ ጠየቀኝ።

10

እኔም “ለቼክ አፕ ወደ ዶክተር ሄደህ ታውቃለህ?” ብየ ጠየቅኩት።

እሱም “አዎ።” አለኝ።

እኔም እንዲህ አልኩት . . . ዶክተሩ የልብ ምትህን በትክክል እንደሚሰራ ለማወቅ ስትርዮስኮፕን በጀሮው ያደርጋል እንዲሁም ለደም ግፊት 
ለሽንት ምርመራ ለሌላም ኤሌክትሪክ ካርዲዮግራም እንዲሁም ስጋዊ አቋምህን ለመፈተሽ ሌላ መሳርያዎች ይጠቀማል። እንዲሁም ይሄድ እና በብዙ 
ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ስፔሻሊስቶች ... እንዲህ ከሆነ ... ችግሩ ይሄ ነው ብለው የጻፉትን ፋይል ያነብባል።

እንግዲህም አልኩት “ ብቸኛው የነፍሴ ስትርዮስኮፕ መጽሓፍ ቅዱስ ነው።” “በል እኔም ምርመራ ላደርግልህ ነው።” አልኩት። “ዮሃንስ 5፡24 
'ቃሌን የሚሰማ . . . ' ” ይሄ ማለት አልኩት፦“በቃ ቁጭ ብሎ መስማት አይደለም፥ መቀበል ነው፥ ተቀበልከው፣ አመንከው። የሆነ ነገር ከውስጥህ 
ትክክል እንደሆነ ነገረህ። አንተምተቀበልከው፥ አመንከው፡ ያንተው ነው። 'ቃሌን የሚሰማ (ይሄ በቃ ያንተ ነው)፣ በላከኝም የሚያምን . . . ' በእሱስ 
ታምናለህ?”

11

“አምናለሁ” አለኝ።

እኔም “በል የዶክተሮች አለቃ የተናገረውን ልንገርህ። 'ከሞት ወደህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ ወይም ወደ ኩነኔ አይገባም ብሏል 
አልኩት።' ”እኔ እንደማውቀው፡ እንደ መጽሓፉ መሰረት ፈተናውንአልፈሀል“ አልኩት።

የመቶ አመት ገደማ የሆነ ይህ አዛውንት፡ የብርሀን ነጸብራቅ በመንገዱ ሲያንጸባርቅ ተቀበለ። አስቀድማ የተወሰነችው ይህች ዘር አያችሁ? ልክ 
ብርሀን ስታገኝ በፍጥነት ትበቅላለች።

ዛሬ በጣም ሞቋታማ እንደሆነ እና እንዲህ በጣም በተተፋፈጋችሁበት ጉባኤ ላይ ሁላችሁም ወደ ጉባኤው መጥራት የሚቻል አይመስለኝም፥ 
ይሁን እንጂ ለአጭር ጊዜ ሁላችሁም ትቻችሁ ከመሄዴ በፊት - በጌታ ጸጋ ሌላ ጉባኤ የሚኖረን ይመስለኛል።
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ስለዚህ አሁን እሮብ ስለሚጀመር ጉባኤ ነገ ማታ ወደ ቺካጎ መሄድ ይኖርብኛል። ከተቻለ ትንሽ እረፍት ለመግኘት ብየ ተከታታይ የሆኑ 
ጉባኤዎች ከመጀመራቸው አስቀድሜ እዛ ለመድረስ አስቤ ነበር። ተረድተውታል ብየ አምናለሁ . . . እዛ እያስተዋወቁትእንዳሉ እዚ እያየሁት ነበር። 
ማሪጎልድ ኤርያ - አዎ ማሪጎልድ ማሪጎልድ አከባቢ ይባላል። ከእሮብ ማታ እስከ እሁድ ድረስ እዛ ማሪጎልድ በሚባል ስፍራ ነው የሚከናወነው። 
የሙሉ ወንጌልባለጉዳዮችም በቅዳሜ ጠዋት የቁርስ ስነ-ስርዐት ይኖራቸዋል። ይሄማስታወቅያ ከየት እንዳገኙት አላውቅም። ከዛ ቅዳሜ ማታም በሌን 
ቴክ። እዚ በማስታወቅያው ይታየኛል።

እንግዲህ በዛው አቅራቢያ ከሆናችሁ . . . ሁሌ እንደምናደርገውየተለመደው የወንጌል ጉባኤ ነው የሚሆነው። አብዛኞቹ መልዕክቶች እዚሁ 
የተማርናቸው ትምህርቶች ይሆናሉ፡ ምክንያቱ ቴፖቻችን የምንቀዳውከዚ ስፍራ ስለሆኑ። እንግዲህ አያችሁ? እዛ ምናልባት ደስ ላይላቸውምይችላል፡ 
ራሳቸውን ይመለከታል፥ መስማት ከወደዱ ግን ከዚ የተቀዱ ቴፖች ከፈለጉ ማዳመጥ ይችላሉ። ይህ የኛ ፑልፒት፡ ከዚ ነው የሚጀምረው።ስለዚ እዛ 
ብዙ ጊዜ ብዙም ጠለቅ ያላሉ ጉዳዮችን ነው የማነሣው ምክንያቱ፡በልምድም ይሁን በአቀባበል ገና ስር ያልሰደዱ ስለሆኑ ነው . . . እዚህ ግን ጌታ 
እንድናገረው በልቤ ያስቀመጠውን እንድናገርምሉ ነጻነት ይሰማኛል። ስለዚ ቴፖቻችን ሁሉ እዚህ ይቀዳሉ። አያችሁ? አሁንም እዛው ክፍል መቅጃ 
መሳርያዎቻቸው አስተካክለው፣ በመስተዋቶቹራሶቻቸው ብቅ ብቅ ብለው ይታያሉ።
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ወደ ጉባኤው መምጣት ከወደዳችሁ፡ በጣም ደስ ብሎን እንቀበላችኋለን።. . . እዛ ደርሳችሁ፡ የምትሄዱበት ከጠፋችሁ፥ የትኛውም 
የሙሉወንጌል ሰው መጠየቅ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ወንድም ካርልሰንንከጠየቃችሁት ሊነግራችሁ፣ ሊጠቁማችሁ ይችላል - እንዲሁም 
የፊላደልፊያ ቤተክርስትያን፣ ከነዚህ አንዳቸውን ብትጠይቁ ስፍራውን ሊያመላክቷችሁይችላሉ።
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ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ሰኞ ከሰዐት ወይም - ወደ ማታ አከባቢእመለሳለሁ። ማክሰኞም ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት ለመውሰድ ወዘተወደ 
አሪዞና ተመልሰን እንሄዳለን። ከዛም በኋላ መቼ ተመልሼ እንደምመጣ አላውቅም - ምክንያቱ ጌታ ማድረግ ያለብኝን እንዲመራኝእፈልገዋለሁ።
15

ብዙ እንግዳ ነገሮች ተከናውነዋል . . . በርግጥ ቴፕ ውስጥ ተቀድተዋል ፥ ይሁን እንጂ እዚሁም ደግሞ ማስተላለፍ አለብኝ።አሁንም ራእዮች 
እና የመንፈስ ቅዱስ ምሪቶች እየተንቀሳቀሱ ናቸው፥ በሚንቀሳቀሱበትም ቅጽበት፡ ማጥቃት እወዳለሁ። . . . በአገልግሎትዘመኔ ሁሉ ያለፈው ዐመት 
እናንተም ሁላችሁ እንደምታውቁት በብዛት ከመከናወናቸው በፊት የተነገሩ ራእዮች በሀይል የተቀበልኩበት ዐመትነበር፥ እንደተባለውም ሆነው 
ተከናውነዋል።

አሁንም ለጉብኝት እዚህ መጥተናል፤ እዚ ያለውም የአየር ጸባይ፥በምገባበት ቅጽበት ስለሚሰባብረኝ አልወደውም። የተራራውን ጫፍ ተሻግሬ 
ወደዚህ ሸለቆ ስወርድ፡ በአስር ደቂቃ ውስጥ እታመማለሁ፣እከክ ይወጣብኛል፣ ያዞረኛል፥ ሁሉንም ነገር የሚያስፈራ ጨለማ ይሆንብኛል፡ እናም 
መወጣት አለብኝ።ገባችሁ?

16

ትላንትና ሚስቴን እየነገርኳት ነበረ . . . ወደዚህ እንድመጣየሚያደርገኝ ነገር፡ እናንተ ናችሁ - እቺ ቤተክርስትያን። በእውነት ነው 'ምላችሁ፡ 
በህይወቴ ለስብከት ከሄድኩባቸው ስፍራዎች ሁሉ፡ወንጌልን ለመስበክ አብዝቼ የምወደው ስፍራ ይህች ስፍራ ናት። ቴፖቻችንም የምንሰራው ከዚሁ 
ነው - ከሌላ ስፍራ ይልቅ በአስር እጅይበልጣል። አያችሁ “ሁልጊዜ ጌታ በሚሰራበት ስፍራ መገነት አለባችሁ” የምልበት ምክንያት ይህ ነው። ነገር 
ግን እኔ  መጀመርያ  በጠራኝጊዜ  ታላቅ  ነገር  ወዳለበት  ነገር  እንዳልገባ  አልታዘዝ  አልኩ፣  በዚህም ምክንያት  ተመልሼ ስገባ  አከበደብኝ።  መታዘዝ
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3ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ከመስዋእት ይበልጣል።

ስለዚ በዚህ ድንኳን ለመስበክ ሁልጊዜ እመላለሳለሁ። ከከተዋውውጪ ለሆናችሁ ሰዎችም ይነገራችኋል። ቢሊ ፖል በቢሮ ስለሚኖር፥ 
በየትኛውም ጊዜ በሱ በኩል ታገኙናላችሁ። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን. . . ሰባቱ መለከት ቀጣይ ርእሳችን ሊሆን ይችላል፥ እንደ ጌታም ፈቃድ 
ምናልባት ቀዝቀዝያለ የአየር ጠባይ ወይም የተሻለ ሁኔታካገኘን ስለ ሰባቱ የመጨረሻዎቹ መቅሰፍቶች፣ ስለ የወርቅ ጽዋ ወዘተ በተመለከተ 
እንማራለን ይሁን እንጂ በሁሉም ጌታ ይምራን።
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ሌላው ባለፈው ቀን - ስለ አንድ ጉዳይ ማለትም አንድ ግለሰብለእኔ ለግሌ ለእኔ ብቻ ብሎ በሰጠኝ ቼክ በተመለከት ጥያቄ ተነስቶ ነበረ - ግብሬ 
የተከፈለ ነጻ ሁሉንም ነገር ነጻ። እንግዲህሄድን . . . ቢሊ ያንን ቼክ እንደሚያስፈልገኝ ያውቅ ነበርና፥ ወደ ጠበቃዎቹ በመሄድ ገንዘቡን መውሰድ 
የምንችል እንደሆነ ጠየቀ።“ 'ግብሩ የከፈለ በሌላም ነገር ሁሉ ነጻ የሆነ ሰው ነው - ዜጋ የሆነ ሁሉ ይሄንን ማድረግ ይችላል' አሜሪካዊ ዜጋ ነው 
እንዴት መመንዘር አይችልም” አለ።
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ከዛ በኋላ ቢሊ በዛ ስላልረካ ወደ ህዝባዊ የሂሳብ ባለሞያ በመሄድ“አሜሪካዊ ዜጋ'ኮ ነው” በማለት “ለምን፥ በርግጥ መመንዘር ይችላል” አለ። 
ይሁን እንጂ አትኩሮትም አላደረገበትም፡ ስለዚህም ወደመርሊ ሚለር ደወለ (እሱም በኢንዲያናፖሊስ ውስጥ ግብር ክፍያ ማሕበር ዋና የነበረ 
ጠበቃችን ነበር) እንዲሁም (አይስ እና ሚለር)- እርሱም “ኧረ ምንም ችግር የለም ይቻላል፥ ቼኩን ማግኘት ይችላል። ቼኩ ለሱ ነው የተሰራው - 
በጀርባው ሊፈርምበት ብቻ ይችላል።”በጀርባው ልፈርምበት ብቻ ነኝ የምችለው . . . ያለሱ ማሕተም ሊያርፍበት አይችልም።
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ባለፈው ምክንያት የተነሳ ይህን አድርገውብኛል። አያችሁ ቼክ ካሽማድረግ አልችልም። አንድ ሰው ብዙ ቼክ አምጥቶ በጉባኤው “ይሄው 
ወንድም ብራንሃም . . . ” ሲል፥ እኔም “ዊልያም ብራንሀም፣ዊልያም ብራንሀም” እልበታለሁ። እንግዲህ ይህን ያህል ጊዜ ሁሉ መንግስት ራሱ ነው 
ጉዳዩን የሚያደርገው። እንግዲህ እኔም ለራሴስፈርማቸው ነበር፡ ከዛም ዕዳ ስከፍል ነበር፡ ይሁን እንጂ በዚ ሁሉ ባጠቃላይ 300,000.00 ዶላር ዕዳ 
አለብህ አሉኝ፡ ትርምሱየመጣውም በዚ ምክንያት ነው። ልክ ይቺን ቼክ እንዳስቀመጥኩ፥ መጥፎ ድምጽ ሆነ! ወኪሉ ወድያውኑ ተመልሶ መጣ “ክሱን 
ደግመን እንከፍትበታለን አለ” ነገሩን ከባድ አደረገው።
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እዚጋም የተቀመጠው ወንድማችን ሊ ቨይል (ብናገር ቅር የሚለውአይመስለኝም።) ይሄ ከባብቲስት የሆነ ምሁር ሰው ወንድም ሊ ቨይል 
(በቀደም'ለታ በገንዳው ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ያጠመቅኩት።)በክርስቶስ ወንድሜ የሆነ በጣም ደስ የሚል ሰው ነው። ከዚ በፊት እዚ 
ሲሰብከን በጣም በሀይል የተማረ ሰው ነው ከዛም በላይ ደግሞ በመንፈስ የሚመራ ሰው። ያኔ ብርሀን በላዩ ላይ በበራ ጊዜ፦ ለመሸሽ ሞክሬነበር 
አለ። ይሁን እንጂ አላደረገውም። ስለዚ በቀደም ጥዋት እዚሁ ስፍራ አጠመቅኩት። ከዚ በላይ መዘግየት አልፈለገም ነበርና ወደዚህስፍራ መጥተን 
ልብሳችንን ለባብሰን ገባን፡ ከዛም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቀ።
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መልካም፡ እንግዲህ ይሄን ያህል መንፈሳዊ ምግብን ከተመገብን፡ምናልባትም አንዳንድ ነገሮችን ለመነጋገር እንዲያመቸን፡ ስጋዊ ምግብ መውሰድ 
ይገባናል ብየ አሰብኩ። ስለዚህም ወደ ብሉ ቦር በመሄድተቀምጠን ማውራት ጀመርን። በድንገትም ወደዚህ ርዕስ ገባን። እንግዲህ ወንድም ሊ ቨይል 
ማለት ጥሩ ከምላቸው ሰዎች መካከል አንዱነው፡ ነገር ግን ቃታውን ለመሳብ ሁሌ ይቸኩላል “ለምን ግን ሰዎች እንዲህ እንዲናገሩብህ ትተዋቸዋለህ” 
አለኝ። እኔም . . .(ወንድም ቨይል፡ ምንም ማለት እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ) አልኩት። “ጸንተህ ቁም ወድያው ቱግ አትበል፡ ይሄን እያደረገ 
ያለውጌታ ነው።” አልኩት።
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“ወይ ጉድ፡ ምናልባት ለአንተ ደህና ሊሆን ይችል ይሆናል” አለኝ።“ግን ኦው . . .” (አዋቂ የቢባሉትን ሰዎች) መግጠም እስከሚችል ድረስ 
በጣም አስተዋይ ሰው እንደሆነ አምናለሁ። መቋቋም እንደማይችሉትአድርጎ እንዴት እንደሚያጠምድ ያውቃል።

(እዛው ብሉ ቦር ቁጭ ብለን ሳለን) “ይሄውልህ ወንድም ቨይል”አልኩት። “አንድ ቀን ዳዊት በልጁ ከዙፋኑ ከተሰደደ በኋላ - በአመጽ ከዙፋኑ 
ከተሰደደ በኋላ፥ እስራኤል ተከፋፈለች፥ ዳዊትም ዙፋኑበልጁ ተወስዶበት ከከተማ እያነባ ወጣ። በሱ ዘመን የሱን መልዕክት የማይወድ አንድ ሰው፣ 
ታውቃለህ ለዚህ ሚስኪን ሽማግሌ አላዘነለትም፡ይልቁንስ እየተሳለቀበት ይከተለው ነበር እንዲሁ በዳዊት ላይ ይተፋበት ነበር። አንዱ ወታደር 
ሰይፉን መዘዘና፡ የዚህን በጌታየ ላይየሚተፋውን ውሻ አንገት ልቁረጠውን? አለ። ዳዊትም ተወው ጌታ ትፋበት ተሳለቅበት ብሎታልና ተወው ይትፋ 
ይሳለቅ 'ጌታ አድርግ ብሎታል'አለው።” እንግዲህ የታሪኩን አጨራረስ እንዴት እንደነበረ እናውቃለን፥ እንዴት እንደተመለሰበት። ወንድም ቨይል 
ይህን ለማድረግ ምሉጸጋ ይጠይቃል ብሎ አሰበ።

24

እንግዲህ ተመልሰን ወደ ቢሮ እንደገባን፡የሒሳቡ ባለሞያ ቢሊን ደወለለት እና ስለዚ ጉዳይ በተመለከተ ነገረው። ከዛ ወንድም ቨይል አብሮኝ 
ወደ ቤት ሄደና ገባሁ (ከከሰዐትገደማ ነበር) ወደ ክፍላችንም ገብቼ ሚስቴን “ማር! የምነግርሽ ነገርአለኝ” አልኳት።
25

ከመሄዴ በፊትም ተነጋግረን ነበር። እናም “ቢል ጌታ እንደላከህሁላችንም እናውቃለን፡ ነገር ግን ተመልሰህ እንድትመጣ አላዘዘህም።” 
“የሚያስጨንቀኝ ነገርም ይህ ነው” አለችኝ።

“እንግዲህ፡ ስላንቺ እና ስለልጆቹ እንጂ ስለእኔ ግድየለኝም፡እንደ ጌታ ፈቃድ በሄድኩበት ሁሉ እሱን አገለግላለሁ” አልኳት። ወደ ኋላ መለስ 
ብየ ስለሱ ጉዳይ በዚ መልኩ ነግሬአት ወደ ኋላየዞር ብየ ኮፍያየን አስቀመጥኩ፥ የሆነ ሰው “ኦ ይሄ ግብር ሰብሳቢ . . . ” የሚል ንግግር በድንገት 
ተናገረ። ለወንድም ቨይልየተናገርኩት ነገር አላስታወስኩም። ነገር ግን “ተወው ምናልባት ጌታ አድርግ ብሎት ይሆናል” ብየ እየተናገርኩ ሳልጨርስ፡ 
(ወንድምቨይል እና ሚስቴ ቁጭ ብለው ሳሉ) ግድግዳው ላይ ብርሀን አንጸባረቀ ግድግዳውም ላይ “ና ወደ አሪዞና ተመለስ” የሚል ፊደላት ተጻፈ።“ና 
ወደ አሪዞና ተመለስ።” እውነት ነው። ይሄው እሄዳለሁ (አሜን!) ወደ አሪዞና።

26

እንግዲህ ይህ ሳምንት የበረከት ሳምንት ሆኖልን ነበር፡ ከሰባቱማሕተማት በኋላ ሲጠብቁን ከነበሩ ሰዎች ጋራ ብዙ የግል ቃለ መጠይቅ 
እያደረግን ነበር። እንደውም ያለጥርጥር አንዳንዶቹ ከከተማውውጪ - ከአገሪቱ የተጠሩ ነበሩ። ይሁን እንጂ ቃለ መጠይቁ ከመጀመሩ በፊት የነበረ 
ማለዳ ላይ መንፈስ ቅዱስ እያንዳንዱ ሊጠይቁየሚፈልጉትን እና የሚያውቁትን ሁሉ እንድጽፍ መራኝ። ሊጠይቁ በሚፈልጉት መልኩ 
እያስተካከልኩ፥ ከመናገራቸው በፊት ያዩ ት ህልምእና ትርጉሙ እነግራቸው ነበር።
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ሰዎቹ አሁንም እዚሁ አሉ - እናም እንዲናገሩ አስቀድማቸውና፡“እንግዲህ ወንድም ብራንሀም በዚህ እና በዚህ ጉዳይ መጥቼአለሁ” ይላሉ።

እኔም እላለሁ “ስለ  ሕብረት  ብለን  አልተሰባሰብንም  ወይም  ደግሞአንዳችን  ካንዳችን  ጋር  ሕብረት  ለማድረግ  እንዳልመጣን  እንዳትረሱ።28



4ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

በኣእምሮሯችሁ እና ልባችሁ ላይ መፍትሄ ያጣችሁበት እና የተሰናከላችሁበትጥያቄ አዝላችሁኋል፣ ምናልባትም እኔ በጌታ እርዳታ እችል ይሆናል።” 
“የደቡብም ንግስት ወደ ሰለሞን ስትመጣ ከጥያቄ ጋር እንደመጣችአስቡ። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚል፡ ሰለሞን የማይመልሰው የተሰወረ ነገር 
እንዳልነበረ ይነግረናል።” እኔም እላችኋለሁ “ከሰለሞንየሚበልጥ በዚህ አለ።(አያችሁ? እውነት ነው።) ጌታ ኢየሱስ ቃል እንደገባልን፡ 'ሁለት ወይም 
ሶስት በስሜ በሚሰባሰቡበት ስፍራበመካከላቸው እገኛለሁ፥ የሚያስቡት እና የሚመኙትም ቢጠይቁ ይሰጣቸዋል ብሎናል።' እንግዲህ ጥያቄህ፦ 
የማታውቀው ነገር ነው፥ እንዴትማረም እንዳለብህ አታውቀውም፥ የሆነ ስለሱ ምንም ማድረግ የማትችለው።”

ደግሜም እንዲህ እላለሁ “ቅዱስ ቃል እንደሚል የጌታ መላዕክትጌታን በሚፈሩት ዙርያ ላይ ናቸው። ልክ አምስቱ የስሜት ህዋሳት በጥቅም 
የማይውሉበት ሌላው ዓለም . . . አምስቱ የስሜት ህዋሳትከዚህ ዓለም ጋር ብቻ ያገናኘናል። ስሜት ካልነበረህ ምንም የሚሰማህ ነገር ካልነበረ። 
ስሜት ላንተ ትርጉም ላይሰጥህ ይችላል፡ ያማለት ደግሞ ሌላ ዓለም ነው። እውር ከነበርክ፥ የምታየው ሁሉ ላንተ ሌላ ዓለም ነው፡ ስለሱ ምንም 
አታውቅም። ስለዚ ጌታ እንዲኖረንኣድርጎ የሰጠን እነኚህ አምስቱ የስሜት ህዋሳት ብቻ ናቸው። እምነት የሚባልም ሌላ አለ። በእምነት በኩል ወደ 
ሌላ ዓለም ሰብረህእስክትገባ ድረስ መሰላልን ትወጣለህ እሱም ራእይ ነው። አሁን ማየት ትችላለህ፡ በስሜት ህዋስህ ይሰማህ የነበረ ነገር 
የማታውቀውከነበረ እንዲሁም አይተሀው የማታውቅ፥ አሁን ግን አይኖችህ ተከፍተው ማየት ችለሀል። ለማያይ ሰው ፍጹም የሆነ ሚስጢር 
ይሆንበታል።ቀላል ሆኖ ሳለ ለሱ ግን ሚስጢር ይሆንበታል።”
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ከመላው የሀገሪቱ ክፍል፡ ከሁሉም አቅጣጫ - ከሰሜን፥ ከደቡብ፥ከምዕራብ ወደ ቃለ መጠይቁ ከመምጣታቸው አስቀድሞ፡ ጌታ ድንቅ ነው 
ሁሉንም ነገር ያውቃል ነገር ግን በዛች ከከሰዐት ለመውጣት ሶስትቀን ፈጅቶብኛል። በጣም አድካሚ ነበር። እንዲሁም ወደ ንግግራቸውልክ ሲገቡ፣ 
ልክ ሊጠይቁት የያዙት ጥያቄ ልክ ሲጠይቁ፡ ሊጠይቁ ስለሚፈልጉት ጉዳይ በተመለከተ “እዚህ ተመልከት” እላቸዋለሁ። እናምእዛው ላይ ሊጠይቁት 
የሚፈልጉት ሁሉ፡ ሊጠይቁት ባሰቡበት መልኩ ተቀምጦ በትንሽ ወረቀት ላይ ተመዝግቧል። መልሳቸውም፥ ልክ እንደተመለሰመልኩ ሆኖ ተጽፎአል።

30

እንግዲህ ከመሄዳችን በፊት ሁሉንም ለማገባደድ . . .

ግለሰቦችንየምታስተናግዱበት ራሱን የቻለ ሂደት አለው። እንግዲህ የነሱን ነገር እንዲህ ይገለጻል፥ እዚ ያሉ ሰዎች በሰዎቹ ልብ ተሰውሮ 
የነበረውንነገር ግን የተገለጸውን ቢያውቁት ኖሮ - በጣም አስከፊ ይሆን ነበር፥ እንዲሁ በዚሁ መድረክ ላይ በህዝብ ፊት ቢነገር ኖሮ 
ወንጀልሊያስፈጽም ይችል ነበር፥ አንዱ ሌላውን ተኩሶ እንዲገድል ያደርግ ነበር። ወህኒ ቤት ውስጥ የሚያስገባ ወንጀል እና ሌላ ሌላ ሁሉ. . .
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ነገር ግን ሁለታችሁ እና መንፈስ ቅዱስ ብቻ ባላችሁበት ስትቀመጡግን . . . የሚጠይቁኝ ሁሉ ግላዊ እንደሆነ ይገባናል። ስለሱም ምንም 
ትንፍሽ አልልም። ለእነሱ የነገርኳቸው ነገር ይናገሩት አይናገሩትእነሱ ራሳቸውን ይመለከታል። ቃለ ምልልሱ ግን በኛ መካከል ይቀራል። መንፈስ 
ቅዱስ ጉዳያቸው ፈጽሞ እስኪመልስላቸው ድረስ በአንድ ጊዜ አንድ ሰው ብቻ ይቀመጣል።

32

የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከየአገሩ የሚመጡትን በህይወቴ ፈጽሞ አይቻቸው የማላቃቸውን (ተሰላፊዎቹ ሁሉ) ገና ወደዚህ ከመምጣታቸው 
አስቀድሞ ስለያንዳንዳቸው ሲነግረኝ ማሰብ። ከዛም በኋላ እንደሚጠይቁትተደጋጋሚ ጥያቄ መሰረት እንዲያውቁት እጽፈዋለሁ።
33

አንድ ወንድም መልሱን በሙላት ያልመለስኩለት የእባቡን ዘር በተመለከተጥያቄ ጠይቆ ነበር፡ ምክንያቱ የነበረቻቸውን ሰላሳ ደቂቃ ስላበቃ። 
በወረቀቱ የነበረውን መልስ በትክክል ገብቶታል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ። . . .ሲጽፈው ነበር፡ ይሁን እንጂ መልሶቹ ጽፎ ስላልጨረሰ - በወረቀቱ 
የነበረውን መልስ የያዘውን ጽሁፍ ሰጠሁት። ካላገኘው ግን ቢሊፖልጋር አለለት። ሰውየው እዚሁ እንዳለ አውቄአለሁ ቀደም ብየ አይቼው ነበረ። 
እንግዲህ የሚፈልግ ከሆነ በወረቀት ተጽፎለት እዚሁ አለ- የጥያቄዎችህ ሁሉ መልሶች።

34

ኦ ጌታ እንዴት ድንቅ ነው! ሁሉም ሰው ደስተኛ እንደሆነ ተስፋአደርጋለሁ። አሁን እስኪ (እኔ ለመሃረቡ ስጸልይ) ወንድማችን ዳውን እስኪ 
እናሥበዋለን - በጣም ተወዳጅ ወንድም ነው። እናም በጸለሎትእንድናስበው እፈልጋለሁ።
35

ወንድም አንግረን ይታየኛል እህት አንግረን ግን የትም ማየት አልቻልኩም፡ደህንነትዋንም . . . በርግጥም አዎ በጎኑ ተቀምጣለች። በቀደም ማታ 
ላይ እሷ እና ልጅዋ እህት ዳውኒንግ፡ ከመንገድ ዳር ወጥተው፡በጌታ ጸጋ ባይሆን ኖሮ ይሄኔ በአደጋ ደቅቀው ነበርና በድንገተኛ ጉዳይ ለአስቸኳይ 
በመጠራታችን ደስ ብሎኛል።

36

እንግዲህ ባቡር ይዘው በቀጥታ ወደ ቸርች

በፍጹም አልረሳችሁም። እወዳችኋለሁ። ጌታ ያውቃል። እወዳችኋለሁ።37

በእንደዚህ አስቸጋሪ የአየር ጸባይ አገር አቋርጠው . . . አንዳንድወንድሞች እዚህ ሳይ፡ ከጆርጂያ አላባማ፣እንዲሁም ከተለያዩ ስፍራዎች 
ከቴነሲ እና ከአካባቢዋ፡ በረዶ መኪኖቻቸው ከፊት ከኋላ እያወዛወዘባቸው፥አንድ ጉባኤ ለመካፈል እየነዱ መምጣታቸው ይደንቃል . . .

ወንድም ዳውን በተመለከተ ድንገተኛ ጥሪ በደረሰኝ ጊዜ ላይማ- ኦሃዮ ይሄን ያህል ሩቅ መሆኑን አላስተዋልኩም ነበር። ፈንጠር ዘለል ብቻ 
መስሎኝ ነበር። ነገር ግን - ማይ፡ በዛ ማለዳ በጣምጥዋት ነበር የተነሳሁት፡ በሰፊ መንታ መንገድ የሚቻለውን የፍጥነት ወሰን ከሰዐት እስከ 1 ሰዐት 
ድረስ ነድቼ እንኳን እዛ አልደረስኩም።እንደሚመስለኝም ሌሎቹ ወደ መጡበት ወደ ደቡብ ይቀርባል - እነሱ የመጡበትን ወደ ሰሜን እና ምዕራብ 
መውጫ መንገድ ነው።

38

እወዳቹኋለሁ። በጣም ራሴን ትሁት የማደርግበትም ምክንያት ይህነው።

እንዲሁም ቀደምቶቹ . . . ወንድም ክሪች እና ሌሎቹ ይሄን ሁሉ አመታት አብረውኝ የተጓዙት እዛ ከኋላ ተቀምጠው ይታዩኛል።ይሄን ሁሉ 
ዐመታት እንዴት አብረን ሄድነው። (ከሁከት ምሽቶች በፊት ይመስለኛል) የሜሪ ጆስን ፎቶ ግራፍ እያየሁ ነበር - ያኔመጀመርያ ስንገናኝ የሆነች 
ትንሽየ ቀጫጫ ነበረች፡ አሁን አግብታ ልጆችም ወልዳለች። ወንድም ክሪች እና እህት ክሪች - እኔና ሜዳያኔ ጥቁር ጸጉር፡ አሁን ግን ሸብተን 
ጎብጠናል። እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች የሆነ ነገር አላቸው፡ መስህብ አለው። አያችሁ? አብረሀቸውቆይ ቆይ ይላቹኋል። አያችሁ? አይምሮአችሁ 
በትውስታ የሚመልስ አንዳች ነገር አላቸው። እዚሁ ላሉ ሌሎች ወጣት እና አዛውንት ሁሉየጌታን መምጣት እንደምንጠባበቅ እንደ ምሳሌ 
ትሰጡአቸዋላችሁ።

39

ስለዚ በዚሁ ማለዳ . . . እንደ አምላካችን ፈቃድ ረዘም ላለሰዓታት የሰንበት  ትምህርት  እንዳስተምር  ጌታ  በልቤ እንዳስቀመጠ አምናለሁ።40



5ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

እንዲሁም እንደማውቀው ከሆነ . . . ለተወሰነ ቀናት ይህ ጉባኤ የመጨረሻው ጉባኤ መሆኑን አውቃችሁ፡

ይሄንን ጉባኤ በተመለከተ ወንድማችንን ኔቪል በመንፈስ ቅዱስ ጥላ ስር ሆኖ በሀላፊነት ይቆያል - እሱ እዚሁ ይቀራል፡ ይሄንን መልዕክት እንደ 
እኔ ያምናልም ያስተምራልም። ትክክል።
41

ከወንድም ኔቪል ለመስማት በምትፈልጉበት የትኛም ጊዜ ኑ እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ኦርማንኔቪልን ገና ህጻን ልጅ ሳለሁ 
አውቀዋለሁ፡ የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ባርያ ነው፡ ወደ ጌታ ከመጠጋት ውጪ በምንም ኣልተለወጠም።ያኔ መጀመርያ በሱ ሜተዲስት መድረክ 
የተጋበዝኩ ጊዜ አስታውሳለሁ፡ ወደዚ ጉባኤ ተመልሼ እንደመጣሁ “አንድ ቀን በኢየሱስ ክርስቶስስም አጠምቀዋለሁ” አልኩኝ። እንግዲህ ይሄው 
እሱ ጠንካራ ባርያ በመሆን አሁን እዚ ከመልእክቱ ጋር ይገኛል።

በተጨማሪም ወንድም ኔቪል . . . ምንም እንኳን በዚህ ጉባኤ አያሳየው እንጂ በተለያዩ ውጣውረድ እና የልብ ህመም አልፎአል፡ ይሁን እንጂ 
ጌታ በሰዎች ህይወት ውስጥዘልቄ ማየት የምችልበትን ትንሽ ጸጋ የተሰጠኝ ከመሆኔ የተነሳ፡ የሚያልፍባትን እያንዷንዷን ነገሩን ለማወቅ ችያለሁ። 
በርግጥም በተለያዩውጣውረዶች እና ውጥረት አልፎአል። እናንተም ደግሞ እሱ ቃል በሚያመጣጊዜ ኢያሱ እና ካሌብ የሙሴ እጆች እንዳበረቱ 
እናንተም እጆቹን አበርቱ።
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ከምንም በላይ ደግሞ እርስ በእርስ ተዋደዱ። እርስ በእርስ ተዋደዱ።ዲያብሎስ የፈለገውን ለማለት ይሞክር . . . እናንተ አንድ ታላቅ ውብ እና 
ድንቅ ቡድን ናችሁ፡ እናም ማስጠንቀቂያየን አስቡ!አያችሁ? ሰይጣን እንዲህ ሆኖ እንድትቀጥሉ አይፈልግም። በፍጹም ወዳጄ! አንድ አንድ የማያምን 
ነቃፊ አምጥቶ፡ ከእናንተ ጋር በእርጋታእያመለከ እንዲቀመጥ ያደርገዋል፥ ከዛ በኋላ በመርዛማ ነገር ይመርዘውና፡ ቸርቿን ሊረብሽ ይጀምራል። 
እንዳትተባበሩት! ከእንደዚሁ ዓይነት ጋር ምንም ነገር አይኑራችሁ! እርስበእርሳችሁ ቅኖች፣ መልካሞች፣ ሩህሩሆች እየሆናችሁ ተዋደዱ። ለዛ ወንድ 
ወይም ለዛች ሴት የትኛውም ይሁን እንዲድኑ ጸልዩላቸው።በቃ ጸልዩላቸው፡ እርስ በእርስም በአንድነት ተያያዙ፡ ከፓተራችሁም ጋራ አንድ ሆናችሁ 
ቆዩ። አያችሁ? እሱ እረኛ ነው፡ እናንተምአክብሩት። ይሄን ለማድረግ በጌታ የተቀባ ነውና፡ በነገር ሁሉ ይመራችኋል።

43

እንግዲህ፡ ጠላት ይመጣል። አትረሱም አይደል? ሲመጣም አብልጣችሁበአንድነት ተያያዙ። ከዛ በኋላ ያ ጠላት ለክፋት ሲጠቀምበት የነበረውን 
ሰው፡ ወይ ገብቶ ከእናንተ እንደ አንዱ ይሆናል ወይም ደግሞይሄድላችኋል። በመካከላችሁ ምንም አነት ጎሳዊ ንግግር አትናገሩ፡ ራሳችሁን አንድ ጎሳ 
አድርጉ፡ አንድ ነን።
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“ግራ እጄን፡ በጣም ተበሳጭቼብሀለሁ፡ ቀኝ እጅ ስላልሆንክ ገንጥየ እጥልሀለሁ” ልል አልችልም። ግራ እጄ ነው። እዛው በቦታው እንዲሆንልኝ 
እፈልገዋለሁ፣ ትንሿም ጣቴ እንዲሁም መላ አካላቶቼ በስፍራቸውእንዲቆዩልኝ እፈልጋቸዋለሁ። ጌታም እንደ የአማኞች አካል እርስ 
በእርስእየተደጋገፍን በስፍራችን አብረን እንድንሆን ይፈልገናል።

በዚህ ዙርያ ላይ ቴፖች አሉአችሁ። የምናምነውም በተመለከተ፣ በቤተክርስትያንባለ ስርዓት በተመለከተ፣ በጌታ ቤተክርስትያን ውስጥ 
ራሳችንን እንዴት መግዛት እንደሚገባን፣ አብረን በህብረት መጥተን እንዴት በሰማያዊስፍራ መገኘት እንደሚገባን የሚገልጹ ቴፖች አሉአችሁ። 
እቤት አትቅሩ። ጌታ በልባችሁ ከሆነ፡ በሮች ተከፍተውላችሁ ከወንድሞቻችሁጋር ለማምለክ በጣም ትቸኩላላችሁ። እንዲህ የማይሰማችሁ ከሆነ 
ግን፡ መጸለይ እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁ። ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ“ይልቁንስ ቀኖቹ ተቃርበው ስናያቸው፥ በክርስትያናዊ መሎኮታዊ ፍቅር እርስ 
ለእርስ አጥብቀን መዋደድ እንደሚገባን እና በክርስቶስኢየሱስ በሰማያዊስፍራ በሕብረት መሰባሰብ እንደሚገባን” ይመክረናል። “ሰዎች የኔን ደቀ 
መዝሙር መሆናችሁን እርስ በእርስ ስትዋደዱበፍቅራችሁ ያውቁአቹኋል።”
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ይህ እውነት ነው። በአንድነት ሁኑ።

ወንድም ነው የምትሉት ወይእህት ናት የምትሏት ተሳስቶ ካያችሁት “ጌታ ሆይ፡ መራራ ስር እንዳይበቅልብኝ እና እንዳልጎዳው፡ የክርስቶስን 
መብት ከህይወት እንዳላጣእርዳኝ” በሉ። ምክንያቱ ያንን የምቀኝነት እና የቅናት እንዲሁም የጥላቻ መርዛማ አሲድ መንፈስ ቅዱስን ከውስጣችሁ 
ያስሸሻልና።ከዚሁም ከጉባኤው ያስሸሻል። የጌታን መንፈስ ይገድላል እንዲሁም ከዚህ እንዲርቅ ያደርገዋል፣ ፓስተራችሁንም ያስመታል፣ ሁሉም 
ነገርያደርጋል። ፈጽማችሁ እንዳታደርጉት! ይሄን ያህል በአንድነት ቅለጡ። ወንድማችን (ያ አገልጋይ) ባለፈው ማታ ላይ ዘለበቱን 
በተመለከተ(በራእይ አይቶ ) እንደሰጠን ምስክርነት፡ ዘለበቱን አንሱ። ዘለበቱንም በጌታ ጦር ዕቃ ላይ ውሰዱ፥ አጥብቃችሁም ታጠቁት፥ እርስበእርስ 
ተጠጋግታችሁ ተያያዙ። በምንም ዓይነት ሁኔታ ይሁን እርስ በእርስ ተዋደዱ። እርስ በእርስ መልካምን ተነጋገሩ፡ ከዛ በኋላምጌታ ይባርካችኋል።
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እንግዲህ በዚ ማለዳ እንደ ጌታ ፈቃድ፥ በጸጋው እና በረዲኤቱ፡በዛ ያሉ ቅዱሳን ቃላት ሰብስቤ ይዤአለሁ። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን . . . 
(መቅጃ መሳርያ ሲያበሩት የሰማሁ ይመስለኛል።)ስለዚ መልዕክቱን እናመጣለን አሁን፡ ከዛ በፊት ግን የጸሎት ቃል እናድርግ።
47

ጌታ ኢየሱስ ሆይ ለዚች አካል ለቤተክርስትያን ከማይለዋወጠው ከጌታእጅ እሱም ፍጹም የሆነውን ቃል ጋር አንድ ይሆኑ ዘንድ እናገራለሁ። 
ጳውሎስ መንጋውን የሚበታትኑ ተኩላዎች ይገባሉ ብሎ እንዳስጠነቀቀ፥አንተምአስጠንቅቃቸው። አንተ ድሮም እንደነበርከው አሁንም ያው አምላክ 
ነህ፥ ጠላትም እንዲሁ ነው። እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውንየዚህን ህዝብ ሕብረት እና የፍቅር መተሳሰር በህዝቡ መካከል ለዘለአለም ጸንቶ 
ይኑር።
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ጌታ ሆይ ቃልህን በምናነብበት ይህን ማለዳ ረዲኤትህ ይሁን። ቤተክርስትያኒቱለቅዱሳን እንዲሆን ፈጽሞ በተሰጠውን እምነት በሙላት 
እንድትጸና፡ መንፈስ ቅዱስህ ያብራልን። ከሁለት ዐመት በፊት ምግብ እንድናከማችራእይ እንደሰጠሀኝ - ጤነኛ ደስተኛና መልከ መልካም 
የአትክልቶች ምግብ በዚህች ድንኳን እንድናከማች እንደነገርከን በዚህች ድንኳንሲከማች አይቻላሁ፥ ዛሬ ሻንጣዎቻችን ሙሉ የምንቀበልበት ቀን 
ይሁንልን፥ እንዲሁም የቴፕ ቅጂው በዚ በምንኖርባት ሰዓት በፊታችንስለተዘጋጀ አደራ የሚረዳን ቀጣይ አቅም እና መንፈሳዊ ጽናት እንድናገኝ 
ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጽ ይሁንልን። አድርገው አባት ሆይ።

ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍል መጥተው በዚ ማለዳ እዚ የተገኙትን እነዚህን ልጆችህ ባርካቸው። ምንም እንኳን ሞቃታማ እና እርጥበታማ ማለዳ 
ቢሆንም፡ በዚሁ ሁኔታ ሁሉ ግን የመንፈስ ቅዱስን መገኘት አሁንም ይሰማናል። በዚ ሰዓት ጆን ዌስሊን፣ ካልቪንን፣ ሴንኪይን፣እንዲሁም ኖክስ እና 
ፌኒይን ሌሎቹም ሁሉ ስናስባቸው፥ ህዝብ በተሰበሰቡበት አዳራሾች፡ የኤለክትሪክ ማቀዝቀዣዎች ባልነበረበት ያኔየላብ ጅረት በፊታቸው ሲወርድ 
እናስባቸዋለን። ሴቶቻቸው በስርዓት ለብሰው እና ተሸፍነው - ነፍሶቻቸው በጌታ ቃል ለመመገብ፥ ቀሚሶቻቸውበላብ እስኪረጥብ ድረስ ይቀመጡ 
ነበር። ጌታየ ሆይ አሁን የጌታን መምጣት እየተጠባበቁ፡ በሆነ የእረፍት ስፍራ እንዳሉ ይሰማናል።
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6ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

አባት ሆይ በአንድነት ጠብቀን። መንፈስ ቅዱስህም አቅጣጫ ያሳየንእንዲሁም ይምራንም። አንተን የምናገለግልበት ረጅም የአገልግሎት ዘመን 
ስጠን። በየአንዳንዳችን ልብ እንዲገባ፥ በዚ ማለዳ ከቃልህየምንጠብቀውን ታላቁን መልዕክትህ ስጠን።ጌታ ሆይ ተናጋሪው ከንፈር እውነት እንዲናገር 
አድርገው። ሰሚውም ልብ እውነትን ይቀበልዘንድ ለምለም ልብ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱ እና በእኛ ውስጥ መኖሩ ይረዱ ዘንድ፥ 
ወደ ሚያብረቀርቁ ታላላቅ ዘለአለማዊዛፎች ይደግ፤ በሰዎችም ፊት የሚነበቡ ደብዳቤዎች አድርገን። አሁንም ከሁለት ሺ ዓመታት፥ ከታላቁ ትዕይንት 
በኋላ ሌሎች ሴቶች እናወንዶች ታላላቆች እና ታናናሾች ሁሉ አሁንም የክርስቶስ ህይወት ፍሬ በእኛ እየሰራ እንደሆነ እንዲያዩ፥ በፍቅር እና በመንፈስ 
ፍሬየተሞሉ አድርገን። አባት ሆይ አንተን እንድናከብርበት ይህን ሁሉ አድርግል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠየቅን። አሜን።

50

እንግዲህ አሁን ከ ቅዱስ ቃል ትንሽ ማንበብ እፈልጋለኁ። እናንተምእርሳሶቻችሁ፣ ወረቀቶቻችሁ እንዲሁም አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ 
መያዛችሁን እርግጠኞች ሁኑ። ወንድም ኔቪል በጣም በጽናት ተቀምጠሀል፥እኔ ግን ኮቴን ላወልቅ ነው። ኮቴን በማውለቄ ይቅርታ አድርጉልኝ - እዚጋ 
ከባድ ሙቀት አለ።

51

አሁን ሁላችሁም የቆለሴ መጽሐፍ እንድትከፍቱ እፈልጋለሁ፥ አንደኛየቆለሴ ምዕራፍ። ይሄንን ካነበብን በኋላ . . . እቤታችሁ ሄዳችሁ 
ሙሉዉን ምዕራፉን እንድታነቡት እፈልጋለሁ። ይሁን እንጂ በዚህማለዳ ከቁጥር 15 እስከ 29 ድረስ ያለውን ሙሉውን አብራቹሁኝ 
እንድታነቡእፈልጋለሁ። እንግዲህ ጌታ ከረዳን፡ ባለፉት ዘመናት ሁሉ በዚህ ስፍራ በጉባኤው የነገርኳችሁ ነገሮችን ወደ አእምሮአችሁ 
እንዳበራላችሁስለፈለግኩኝ፡ የምትችሉትንያህል እንድትታገሱኝ እፈልጋቹኋለሁ። ያልኩት ሁሉ ለምን እንዳልኩት ያደረግኩትስ ሁሉ ለምን እንደ 
አደረግኩትእገልጻለሁ። ምክንያቱ ይህ ነው። አሁን! ከቁጥር 15 ጀምሮ።

52

ንሱ መልክዕ እቲ ዘይርኤ ኣምላኽ፡ በዅሪ ዅሉ ፍጥረትውን እዩ።

16

ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ፡ ዚርኤን ዘይርኤን፡ ዝፋናት ኰኑ ወይስ ጕይትነት፡ ሕልቅነት ወይስ

ስልጣናት፡ ኵሉ ብእኡ ተፈጢሩ አሎ እሞ፡ ኵሉ ብእኡን ንእኡን እዩ እተፈጥረ።

17

ንሱ ኸኣ ቅድሚ

ዅሉ እዩ፡ ኵሉውን ብእኡ ቘይሙ አሎ።

18

ንሱ ነቲ ስጋኡ ድማ ርእሱ እዩ፡ ማለት ንማሕበር፡ ብዅሉ

ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ ንሱ መጀመርያ እዩ፡ ካብ ምዉታትውን በዅሪ እዩ።

19

ብዘሎ

ምልኣት አብኡ ኺሐድር፡ ኣቦ ሰሚርዎ አሎ እሞ፡

20

ብእኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ኸኣ፡

ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ዅሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ።

21

ንኣኻትኩም፡ ቀደም

ፍሉያት ብሓሳብኩም ብኽፉእ ግብሩኹምን ጸላእቲ ዝነበርኩም ከኣ፡

22-23

ካብቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ

ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ዅሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል፡ ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ፡

ከይተናቓነቕኩም፡ ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን ብእምነት እንተ ጸናዕኩምሲ፡ ኣበርን ነቐፋን ዜብሎም

ቅዱሳን ገይሩ፡ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ኬቝመኩም፡ ሕጂ ብሰብነት ስጋኡ ብሞቱ ገይሩ ዓረቐኩም።

24

ሕጂ በቲ ምእንታኹም ዝዀነ ጸበባይ እሕጐስ አሎኹ፡ ምእንቲ ስጋኡ፡ ንሳ ድማ እታ ማሕበር እያ፡

ብስጋይ ነቲ ጐደሎ መከራ ክርስቶስ እምልእ አሎኹ።



7ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

25

ኣነ፡ ከምቲ ንኣይ ናባኻትኩም እተዋህበ

መጋቢነት ኣምላኽ፡ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኵሉ ኽመልእ እየ ኣገልጋሊ ማሕበር ዝዀንኩ።

26

ማለት፥ እቲ

ኻብ ዘለኣለምን ካብ ውሉድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቕዱሳኑ እተገልጸ ምስጢር፡

27

ሃብቲ

ኽብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣህዛብ እንታይ ምዃኑ ኼፍልጥ ንዝደለዮም፡ ንሱውን ክርስቶስ

ኣባኻትኩም፡ ተስፋ ኽብሪ እዩ።

28

ንሕና ድማ፡ ንዅሉ ሰብ ብክርስቶስ ምሉእ ጌርና ኸነቝሞ፡ ብጥበብ

218

ዘበለ ንዅሉ ሰብ እናመዓድና፡ ንዅሉ ሰብውን እናመሃርና ንነግር አሎና።

29

ነዚ ድማ ኣነ፡ ብመጠን እቲ

ኣባይ ብሓይሊ ዚገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ፡ እጽዕር አሎኹ።

መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት በማድረግ የስብከት ርእስ፡ ከዚሁ መውሰድ እፈልጋለሁ፥ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ክርስቶስ ከመሆኑ የተነሳ፥ 
ክርስቶስ የተገለጠ የአምላክ ሚስጢር ነው ብየ ርዕስ ሰጥቼዋለሁ።አብረን ህብረት እያደረግንአብረንም እያነበብን የሰንበት ትምህት እንዲሆንልን 
በየተራው በስርዓት አድርጌዋለሁ።

53

አሁን፡ የአምላክ እንቆቅልሻዊ ሚስጢር፡ ዐለም ከመጀመሩ በፊትአብሮት የነበረ ነው ። ወደ ኋላ ወደ አምላክ ሀሳብ ስንመለስ፥ ሊፈጽመው እና 
ሊያከናውነው የፈለገው ነገር ነበረው፡ ይሄንን የሚያደርግበትምመነሻ ነበረው - ያም ደግሞ ራሱን መግለጽ፣ መተረክን ነበር። ምክንያቱ በመጀመርያ፡ 
ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ አተም፣ ሜለኲል ወይም ሌላነገር ባልነበረም ጊዜ ፥ እሱ አምላክ ነበረ። ይሁን እንጂ በዛ ሰዓት እሱ አምላክ አልነበረም፥ 
ምክንያቱ አምላክ ማለት የሚመለክነገር ማለት ስለሆነ፡ የሚያመልከውም ሌላ ነገር ገና ስላልነበረ። ስለዚ በታላቁ ሀሳቡ እነኚህን መገለጫዎቹ ሁሉ 
መግለጽ ፈለገ።እንግዲህ በእሱ ውስጥ ፍቅር ነበረ፣ በእሱ ውስጥ አባት መሆን ነበረ፣ በእሱ ውስጥ ልጅ መሆን ነበረ፣ በእሱ ውስጥ አዳኝ 
መሆንንነበረ፣ በእርሱ ውስጥ ፈዋሽነት ነበረ። እነዚህን ተገልጸው የምናያቸው ታላላቅ መገለጫዎች ሁሉ በአምላክ ውስጥ ነበሩ።

54

በእኔ ሐሳብ፡ ቀድሞ የመጀመርያ ስራው መላእክትን ማድረግ ነበር፡ከዛ በኋላ እሱን አመለኩት፡ ይህ ስራውደግሞ አምላክ እንዲሆን አደረገው። 
ከዛ በመጀመር (ከዚህ በፊት ባለፉት መልዕክቶች ለመግለጽእንደሞከርኩት) . . . እንግዲህ አሁን መላዕክቶች ያመልኩት ጀመሩ . . . ያ ማለት ደግሞ 
ገና በምድር ሜለኲል እንኳን ሳይኖርነበር። ምንም ነገር አልነበረም። ሙሉ በሙሉ ጨለማ፥ ጸሓይ አልነበረም፣ ጨረቃም አልነበረም፣ ከዋክብይ 
የለም፣ ምንም ነገር የለምነበር፥ እንግዲህ እሱ አምላክ ነበረ። ኢዮብን ደግሞ እንዳለው፦ “ዓለምን በመሰረትሁ ጊዜ አንተ ወዴት ነበርህ? (አያችሁ?) 
አጥቢያኮኮቦች በአንድነት ሲዘምሩ፥ የአምላክም ልጆች ሁሉ ዕልል ሲሉ።” አሁን . . . “የት ነበራችሁ?” አያችሁ? ያማለት . . . ገና ድሮ ከምድር በፊት 
ነው።

55

አሁን አምላክ ዓላማ እና ስውር የሆነ እንቆቅልሽ ነበረው። ዛሬማለዳ በቤተክርስትያን ልናገረው የንፈልገውም ነገር እሱን ነው። ከዓለም 
ፍጥረት በፊት በአምላክ ሃሳብ ውስጥ የነበረውን ስውር ሚስጢር፡አሁን ወዳለንበት ሰዓት በራሱ ጊዜ እንዴት እንደተከፈተ። አያችሁ? ከዛ በኋላ ምን 
ምን እንደተደረገ በግልጽ እንደምትረዱ አምናለሁ።
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ታላቁ የአምላክ ሚስጢር እንዴት . . . ሚስጢር ነው። ሚስጢራዊአድርጎ ጠብቆታል። እሱ ስላልገለጠው ሊያውቅ የሚችል ማንም የለም፡ 
መላእክትም ቢሆኑ ሊረዱት አይቻላቸውም። ሰባተኛው ማህተም በተፈታጊዜ ጸጥታ ሆነ የሚባለው በሰባተኛ ሚስጢራችንም ላይ ያለው 
ምክንያትም ይህ ነው።

57

ኢየሱስ ገና በንድር በነበረ ጊዜ፥ ተመልሶ የሚመጣው መቼ እንደሆነ ለማወቅ ፈልገው ጠየቁት። “ አይደለም . . . መቼእንደሚከናወን ልጅ 
እንኳን አያውቅም አላቸው።” አያችሁ ጌታ ይህ ሁሉ ለራሱ ጠብቆታል። ሚስጢር ነው። በሰማያት ለግማሽ ሰዐት ጸጥታየሆነበት፥ ሰባቱ ነጎድጓዶች 
በየድምጻቸው የተናገሩት፥ ዮሃንስም - የጌታን መምጣት እንዳይጽፍ የተከለከለበት ምክንያት ይህ ነበር።

እስካሁን ያልገለጻት ብቸኛዋ የቀረች ነገር ደግሞ ይህች ናት።እንዴት እንደሚመጣ መች እንደሚመጣ።አለመግለጹም መልካም ነው።

በመጽሓፍ ቅዱስ ያለዉ ነገር ሁሉ በእያንዳንዱ ጥላ አሳይቶታል እንዲሁምገምጾታል።58

ስለዚ ሙሉውን መጽሓፍ ቅዱስ በክርስቶስ ያለው አጠቃላይ የአምላክመገለጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ በአምላክ ውስጥ የነበረውን አንድ



8ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ግብ መግለጫ ነው፥ በመጽሓፍ ቅዱስ ውስጥ ሊፈጽመው የፈለገውንአንድ ዓላማ መግለጫ ነው፡ በመጽሓፍ ቅዱስ ውስጥ የተመዘገቡት የአማኞች 
ሙሉ ስራዎቻቸው ደግሞ የአምላክ ታላቁ ግብ ምን እንደሆነበጥላ የሚተርኩ ናቸው። እናም በዚ በመጨረሻ ቀን ለኛ ገልጦታል፣ አሳይቶታልም። 
በአምላክ እርዳታ በዚ ማለዳ - በዚ ሁሉ ዘመናት በጌታ ሐሳብ ምን እንደነበረ እናእንደገለጸው እናያለን። ደግሞ ም የዚህ ታላቁን ትርጉም አውቆ 
ለህዝቡለማቅረብ ምን ማለት መሆኑን ማወቅ፡ ልትረዱት ትችላላችሁ። እንዲሁም ጌታ ለእኔ አድርጎ እንዳብራራውአድርጋችሁ ለማብራራት 
አልሞከራችሁም።

ልታሰምሩበት ከወደዳችሁ . . . ማንበብ የምፈልጋቸው ነገሮችብዙ አሉ። በቅዱስ ሉቃስ መጽሐፍ 24ኛው ምዕራፍ ላይ ሁለት ሐወርያቶች 
መንገዳቸውን ወደ ኤማሁስ ሲያቀኑ እንመለከታለን። ወደ ኤማሁስምበመንገዳቸው ሳሉ በሞቱ አዝነው እየተከዙ፥ እየተነጋገሩ እና እያነቡ ሳሉ 
ኢየሱስ ከትንሳኤ በኋላ ወደነሱ ቀረበ፥ ያዩት ነገር ስለሱያስቡት የነበረ ነገር ከንቱ ስላደረገባቸው እርስበርስ እየጠወለጉ ነበር። ጌታቸውን ወስደው 
ሰቅለውባቸው ነበርና፡ በመንገዳቸው እያነቡስሄዱ ሳሉ ከመንገድ ዳር ተቀላቅሏቸው ስለ ክርስቶስ ያናግራቸው ጀመረ።
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“እናንተ ለማስተዋል የዘገያችሁ ሞኞች ነብያት ሁሉና መዝሙራትሁሉ አታውቁምን . . . ?”

አያችሁ? ምን ነበር ሲያደርግ የነበረው? - ለእነዚያ ሐዋርያት፡ነብያት እና መዝሙራት ሁሉ እሱን በተመለከተ የሚተርኩ መሆናቸውን ከራሱ 
ጋር እያስተዋወቃቸው ነበረ። አያችሁ!

በዚህ ማለዳ፡ በስብከት መልኩ እንዳላደርገው የመረጥኩበት ምክንያት፡አንድ ጽሁፍ እያየን እየዘለልን ከመሄድ ይልቅ፡ በትምህርት መልኩ 
እያንዳንዷን እንረዳለን ብየ ስላሰብኩ ነው።
60

ነብያት ሁሉ እና መዝሙራት ስለሱ እንደተናገሩ ተናግሯል። መልካምእንግዲህ - ያ የሚሳየው፥ ብሉይ ኪዳን በሙሉ፣ አዲስ ኪዳን በሙሉ፣ 
ተቅላላ መዝሙር ዳዊት፣ ዝማሬዎች እና መሀልይ ሁሉ ስለሱ ነበርየተዘመሩትማለት ነው።
61

መዝሙረ ዳዊት መእራፍ 22 ውሰዱ እና ዘምሩት ከዛም በኋላ ከስቅለቱ ዕለት ጋር አስተያዩት።አያችሁ? “አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ” 
“አጥንቶቼ ሁሉ፡ ተመለከቱኝ። እጆቼን እና እግሮቼን ወጉኝ።” ይሁን እንጂ ይህ ሁሉ. . . እነዛን መዝሙረ ዳዊት በመቅደስ ውስጥ የነበሩ 
እየዘመሯቸው ዋናውን ሰቀሉት። አያችሁ? እነዚያ ታላላቅ የሀይማኖት መሪዎች፣ እነዚያ ታላላቅ ሰዎች፣ እነዚያ ታላላቅአስተማሪዎች (ገና ግን የታወሩ 
ዕውራን።) ያነበቡት ነብያት የዘመሩት መዝሙር፥ እንደሚያደርጉት እንዳነበቡት እና እንደዘመሩት ወንጀሉንፈጸሙ። በዚህ ማለዳም ተመሳሳይ ነገር 
እየተካሄደ ይገኛል።

በደንብ ተከታተሉኝ። ሰዓቱንለማየት ብየ ወደ ሰዓቱም አትኩሮት አልሰጥም ዛሬ። ይህ ነገር እንድትረዱት እፈልጋችኋለሁ። አያችሁ? ግድ 
አልሰጠውም። እንግዲህበመሰረቱ እዚጋ፥ ከመጀመርያም አምላክ በእሱ ውስጥ የነበረውን የመጀመርያውን ሐሳብ - ከእነዛ አዋቂዎች ሁሉ 
ሰውሮታል። ያንን የሰሙትምበጣት የሚቆጠሩ፥ አስቀድመው የተወሰኑ ጥቂት ቁጥር - አስቀድመው የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ነበሩ ያንን የሰሙት።
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እስኪ እና ንተም ሄዳችሁ፡ቅዱስ ቃሉን ከነብያት ዘመን ጀምራችሁ እስከ አሁን ድረስ ተመሳሳይካልሆነ ተመልከቱት። አሁን ደግሞ እዚ ኢየሱስ 
ራሱን ከነብያት እናከመዝሙራት ጋራ እያስተያየላቸው ይገኛል።ሁሉም ስለሱ እንደተናገሩ ተናገረ። እዚጋ ደግሞ እነዚህ የአይሁድ አስተማሪዎች፣ 
ራቢዎች፣ የሕግ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች ሁሉ ድሮ እንዳደረጉት መልሰው ራሱን ደገሙት።

እንዲህ ብሎ የተናገረውን ቃል አስተውሉ አሁን “መጻሕፍትን ትመረምራላችሁ እነሱም ስለእኔ የሚመሰክሩ ናቸው።” ፈትሹ ቃላቱን - ቅዱስ 
ቃላት፣ ጠቅላላውንቃላት። ምን ለማድረግ እየሞከርኩ ይመስላቹኋል? - እውነተኛ የሆነውን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው።
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ባለፈው ቀን በሆስፒታል ክፍል ቆመን እያወራሁ፥ አንድ እህት የሀይማኖት ተቋማትን በተመለከተ - ለምን ከአንዳንድ የሀይማኖታዊ ተቋማት 
ሰዎች ለምን የሀይማኖትተቋማትነትን እንደምንቃወም ጠየቀችኝ እና እያብራራሁላት ነበር። አያችሁ ወደ ቃሉ መምጣት አለብን ምክንያቱ ቃሉ 
አምላክ ስለሆነ።ኢየሱስም እዚህ ጋር ቃል ራሱ እንደሆነ እያስተዋወቀ ነው። ቃሉንም እንዲቃረን ማድረግ አትችሉም። ምክንያቱ “በመጀመርያ ቃል 
ነበረ፥ቃሉም ከአምላክ ጋር ነበረ፥ እንዲሁም ቃሉ አምላክ ነበረ።” “ቃልም . . . ስጋ ሆነ።” ስለሚል። አያችሁ?
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እንግዲህ እንዲህ አለ“ በእነርሱ የዘለአለምን ሕይወት ለማግነት ስለምታስቡ ቅዱስ ቃላትን ትመረምራላችሁ፥ እነሱም ስለእኔ የሚመሰክሩ 
ናቸው። ስለእኔይመሰክራሉ እኔም ስለእነሱ እመሰክራለሁ።ያደርጋቸዋል የተባሉልኝ ስራዎች የማላደርግ ከሆንኩ፥ እንግዲህ አትስሙኝ። ነገር ግን 
ስራዎቹንየማደርግ ከሆነ ግን እኔን እንኳን ባታምኑ ስራዎቼን እመኑ፡ ምክንያቱ ስለ ቃሉ የሚመሰክሩ ናቸውና።”
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ኦ! ከዚህ በላይ መብራራትየሚቻል አይመስልም። እንግዲህ መልካም። ቅዱስ ቃላትን መርምሩ። ሙሴ፣ ሕግ እና ሌሎች፣ ነብያት፣ መዝሙራት 
ስለ እኔ የሚናገሩትንቅዱስ ቃላት ትመረምራላችሁ አላቸው። እንደገናም መልሶ “ቅዱስ ቃላቱ ስለእኔ የሚመሰክሩ ናቸው” አላቸው።

እሱ የመላ መጽሐፍ ቅዱስዋነኛው ጭብጥ (ቁም ነገር) ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንብባችሁ በእያንዳንዷ ቃል ክርስቶስን ካልተመለከታችሁ፥ 
ደግማችሁ አንብቡ። በእያንዳንዷቃል ክርስቶስን ማየት ካልቻላችሁ፥ ደግማችሁ አንብቡ፡ ምክንያቱ የሆነ ነገር ስታቹኋልና። መጽሐፍ ቅዱስ 
ክርስቶስ ነው። እሱም ቃልነው። ስታነቡ “በመጀመርያ አምላክ ሰማይና . . . ፈጠረ” - ክርስቶስእዚጋም አለ። አያችሁ? ከዛች ጀምሮ . . . በራእይ 
ዮሃንስ እስካለች የመጨረሻ “አሜን” ድረስ፡ እያንዷንዱ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን የሚመሰክር ቃል ነው።
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ለዚያም ነው እነዚያ ተጨማሪመጻሕፍቶች ተረፈ ዳንኤል፣ መጽሐፈ መቃብያን፣ ኤገስ ሙታን ማቆያ ወዘተ የመሳሰሉት መጻሐፍቶች . . . 
አያችሁ በቅዱስ ቃል የተጻፈአይደሉም። ከሌሎቹ ጋራ ቤት አይመቱም፥ ሙታን ማቆያ ብሎ ነገር አብሮ ሊጠረዝ አይችልም። የቅዱሳን አስታራቂነት 
ወይም አማላጅነትከቅዱስ ቃል ጋር የሚቀላቀልበት ሰፍራ የለውም። የሀይማኖት ተቋማዊነት ስፍራ የለም። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ለጸሎተ 
ሀይማኖት ስፍራየለም። እነዚህን እና የመሳሰሉትን ስትመለከቱ ወደ ስዕልም አይግቡ።

ለዚያም ነው ሰዎች እነዚህንሁሉ በማቀላቀል፥ የራሳቸውን የተዘበራረቀ የእንቆቅልሽ ጨዋታ የፈጠሩት። “ትላንትና ዛሬም እስከለዘለአለም ያው” 
ትክክል ሊያመጡት አይችሉም።

ነገር ግን ነገሮቹ ሁሉ በትክክል ተቀናጅተው ከተቀመጡ የውድቀት እና የመቃናት ትክክለኛውን ስዕል ይሰጣሉ። የፍጥረትንሙሉ ስዕል እና 
የጌታ ሙሉ ዕቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጻል። አሜን! እያንዳንዷ ጎርባጣ እና መታጠፍያ ሁሉ በአንድ ስዕል በህብረትበዚ ይቀናጃል። ሀይማኖታዊ
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9ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ነገሮች ለማርከስ ከመፈለግ አይደለሁም ይህን ያልኩት ነገር ግን የራሳቸው የሆነ የተዘበራረቀ የእንቆቅልሽጨዋታ እንደ መፍጠር ነው። ለዛም ነው በዚ 
ዘመን የማይመስል ስዕሎች የያዝነው። “አማኞች ነን” እያልን፥ ላም ከዛፍ በላይ ሳርጋጠች! አይሰራም። ያ ማለት ደግሞ ከጥቂት በስተቀር ሁሉን አዋቂ. 
. . ከጥቂት በስተቀር ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው ነው ሲሉ ነው። እንግህ እማ ስዕሉን ሁሉ ታጠፉታላችሁ፡

መጽሐፍቅዱስ ያው ነው ብሎታልና።68

ዮሃንስ ወንጌል 5 ወይምዮሃንስ ወንጌል 14፡12 እንዲህ ይላል፦ “በእኔ የሚያምን፡ እኔ የማደርጋቸውን እሱም ደግሞ ያደርጋል።”

“እንዴ፡ ያእኮ ለሌላ ዘመንነበር።”

ይሄው እንደገና የተሳሳተስዕል ስትስሉ። አሳን ለማጥመድ አሳ ወደማይገኝበት የጋለ የአሸዋ ክምር ወዳለበት ምድረበዳ የሚሄድ ሰው። አያችሁ? 
ብዙ አሳዎችወደሚገኙበት የገሊላ ባሕር ልትመልሱት ይገባል፡ ስዕሉን ትክክል ማድረግ አለባችሁ። መጽሓፍ ቅዱስ የአምላክ ድንቅ ስዕል ነው፥ 
ማየትየምትችሉበት ብቸኛው መንገድ ደግሞ አለ፥ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት ስትችሉ ብቻ ነው። ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። የመጽሐፍቅዱስ 
ዋና ጭብጥም እሱ ነው።

እንግድህ ከነዚህ ስፍራዎች ጽሑፍ መውሰድ እንደምትችሉ ልትገነዘቡ ትችላላችሁ፡ እንዲሁም ለትኛውም ሰባኪ ሳይቀጥል ዝም ማለቱ ከባድ 
ነው። ቀጥል ቀጥል የሚልነገር አለው ይሁን እንጂ ወደ ትምህርታችን መመለስ አለብን።
69

የመጽሓፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ. . . መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢታዊ መጽሐፍ ነው፣ የታሪክ መጽሓፍ ነው፣ የፍቅር መጽሐፍ ነው፣ የዝማሬ መጽሐፍ 
ነው፣ የሕይወት መጽሓፍነው በውስጡም ክርስቶስን ታገኛላችሁ። በነብያት እሱ ነበረ፣ በመዝሙራት እሱ ነበረ፣ በታሪክ ውስጥ እሱ ነበረ። 
እንዲሁም እሱ በመጽሐፍቅዱስ ውስጥ የሚመጣው እሱ ነው። ድሮ ነበረ ከዛም በኋላ ከብዙ ዘመን በኋላ። ታድያ ይህ ማን ያደርገዋል? - ትላንትናና 
ዛሬ እስከዘለአለም ያው ያደርገዋል።

ወንድም ሊ፡ ትላንትናናዛሬ እስከ ዘለአለም ያው የማያደርገው አንዳች ነገር ከቀላቀላችሁ! ወዴት ትሄዳላችሁ? በጣም አስቀያሚ ስዕልን 
ትፈጥራላችሁ። ምክንያቱእሱ ታሪክ ነው፣ ነብዪ ነው፣ ዘማሪም ነው፣ እሱ ሁሉ ነገር ነው። እንግዲህ እሱን ሁሉ ነገር እና ያው ካላደረጋችሁት 
በስተቀር - ስዕላችሁ ምን ይመስል ይሆን? እየገባችሁነው? መልካም።

70

እርሱ ያው ነው። ከነብያቶችጋር ነበረ፥ ከመዝሙረኛው ጋር ነበረ፥ ታሪክ ውስጥ ነበረ፥ የሚመጣውም ነገር እርሱ ነው። ትላንትናና ዛሬ እስከ 
ዘለአለም ያው(እየጻፋችሁ ከሆናችሁ ዕብራውያን13፡8።) ራስ እሱ መሆን አለበት. . . እሱ እንደዛ ከነበረ - እናም ብናምን፡ እናምናለን አይደል? 
እንግዲያስ እሱ እንደዛ ከሆነ፥ እሱ የንግግራችን ራስ፣ የአስተሳሰባችንራስ፣ የመዝሙራችን ራስ፣ የአካሄዳችን ራስ እንዲሁም የሕይወታችን ራስ መሆን 
አለበት። እሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ራስ ተዋናይ ከሆነ፤መጽሓፍ ቅዱስም በእኛ ውስጠ ካለ፥ እንግዲያውስ በምናደርገው፣ በምናስበው ሁሉ ላይ ራስ - 
ክርስቶስ መሆን አለበት። እውነት ነው? መልካም።

71

ይህን የምናውቅ እስከ ሆንንድረስ፥ ቆላይስይስም እንደሚል ለእኛ በሁሉ ነገር ራስ ከተደረገልን። እሱ ለእኛ በታሰበ ሁሉ የአለቅነት ራስ 
ስለሆነ፡ እሱ የእኛራስ ነው። “ለሀጢአተኞቹስ?” ትላላችሁ። ካልተቀበሉት የሀጢአተኞች ፈራጅ እንዲሆን ተደርገዋል። ለተቀበሉት ለአማኞች ግን 
ክብርሆኖአል። ስለዚ ሁሉ ነገር በእርሱ ለእርሱ ሆኖአል።

72

እንዲሁም የቀንን ክብርለመግለጽ የማታው መኖር ይጠይቃል። የክብርን ዕቃ ፍቅር እና እንክብካቤን ለመግለጽም የውርደትን እቃ መኖር 
ይጠይቃል። ሞራልዋንየጠበቀች ደግ እና ረጋ ያለኝ ትክክለኛ ሴት ለመግለጽም፤ ስርዓት የሌለው አለባበስ የምትለብስ ሞራልዋን የሸጠች ክፉ ሴት 
መኖርንይጠይቃል። የመልካም ክርስትያን የእውነተኛ አማኝ ትክክለኛነት ለመግለጽም ክፉ እና አጭበርባሪ ሰው መኖር ይጠይቃል። አማኝ 
ምንእንደሆነ ለማሳየት - የግብዙን መኖር ይጠይቃል።

እንግዲህ ነገር ሁሉ በእርሱ ሆነ። የሆነውም ሁሉ - ለእኛ ከተደረገ፥ የተደረገውም ሁሉ በእርሱ ተደረገ - ይህ ሁሉ እውነት ከሆነ ደግሞ 
መለያችን ከእርሱጋር ማድረግ ይጠበቅብናል። እሱ ራሱ ከእኛ ጋር አንድ ስላደረገ እኛ ማንነታችንን ከእርሱ ጋር አንድ ማድረግ ይገባናል። እንዴትነው 
ከእርሱ ጋር አንድ የምንሆነው? ለእርሱ በመኖር። በአንደበት በመመስከር ብቻ አይደለም።

73

ብዙ ሰዎች ምስክርነታቸውንያውጃሉ “ክርስትያን ነህ?” ስትሉአቸው።

“እኔ ሜተዲስት ነኝ።”አሁን ሜተዲስት የሚያደርጉትን ተመልከቱ። ይሄ ፈጽሞ ራስህን ክርስትያንከማድረግ የራቀ ነው።

“ባብቲስት ነኝ።” ባብቲስቶች የሚያደርጉት ተመልከቱ

“ካቶሊክ ነኝ።” የሚያደርጉትን ተመልከቱ።

ይሁን እንጂ፡ ክርስትያንመሆናችሁን የምት ታወቁበት ብቸኛው መንገድ ክርስቶስ ራሱ በእናንተ ጋር ሲኖር ነው። እንዴት . . . የሚጋረፍ ነገር 
አለ እዚህ። በቴፕ የምታዳምጡ ሰዎች ገብቶአቿል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ። አያችሁ፥አያችሁ?
74

“እኔ ጴንጤቆስታል ነኝ”ብትሉም፡ ምንም የሚጠቅማችሁ ነገር የለውም።

ክርስቶስ በእናንተ ሲኖር ብቻ ነው። ያ ደግሞ እርሱ ሲያውቃችሁ ነው።75

“ልሳን እናገራለሁ” በል።ዲያብሎስም ይናገራል። እጮሀለሁ በለኝ። ሙሐመዳውያን፣ ቡድሀውያን ሌሎቹም ሁሉ ይጮሀሉ። ህንዳውያን 
በእባብ ዳንስ ላይ ይጮሀሉ።በርግጥ አዎ። ሁሉም ይጮሀሉ። ጎሳዎች፣ የሀይማኖት ልምዶች፣ ሁሉም ይጮሀሉም ይንከባለላሉም። በቤዝ ቦል 
ጨዋታ ሁሉ ይጮሀሉ ይንከባለላሉ።ክርስቶስ በእናንተ ሲኖር ግን፥ ራሱን በእናንተ ውስጥ ሲገልጽ ያኔ መልክዐ - ክርስቶስ ትሆናለህ፥ ክርስትያን 
የሚለው ቃልም ክርስቶስንመምሰል ማለት ነው። መለያችን እሱ ነው። መለያችን እስከሆነም ድረስ፥ በነገር ሁሉ ለእርሱ በመኖር ከእርሱ ጋር አንድ 
መሆን አለብን።



10ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

አስተውሉ፡ ጌታ ሶስት መዐዝናዊየሆነ ታላቅ እንቆቅልሻዊ ሚስጢር ነበረው። የጌታ እንቆቅልሻዊው ሚስጢር ዓለም ከመጀመሩ በፊት የነበረ 
ሚስጢር ነው። በውስጡም ሶስትመአዝናዊ ዓላማ አለው። እንግዲህ አሁን በዚሁ ማለዳ ልናየው የምንፈልገውም፥ ይህ ሶስት መአዝናዊ የጌታ ዓላማ 
ምንድነው ነው? አያችሁ?እንግዲህ በጌታ እርዳታ እና በመገኘቱ - እንደሚያሳየን አምናለሁ።
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እንግዲህ ሶስት መአዝናዊዓላማ ከነበረው . . . እነዚያ ሶስት መአዝናዊ ዓላማዎች ምን እና ምንድን ነበሩ ብለን መፈተሽ እንፈልጋለን።

የመጀመርያው ነገር፥ አምላክ ራሱን ለህዝቦች ማስተዋወቅ ወይም መግለጽ እንደሚፈልግ ነው። ይሄን ለማድረግ ሰማየ ሰማያትን እንዲሁም 
ጊዜ እና ዘለአለማዊነትንየሚሞላ ጆሆቫ ሆኖ ይህን ማድረግ አይቻለውም። ለሰዎች ከተገለጠ ነገር ሁሉ ይልቅ ታላቅ ነው፥ ምክንያቱ በጣም 
እንቆቅልሻዊ ስለሆነ።ይህ መጀመርያ የሌለው . . . ወደ መቶ ቢልዮኖች እና ትሪልዮን ትሪሊዮኖች ብርሀን ዓመታት ስትመለሱ፥ ማለቅያ ወደሌለው 
ዘለአለማዊነት፣ታላቁ ፈጣሪ ይህ ሁሉ የነበረ ነው፣ አሁንም ያለው እሱ ነው።

77

ማድረግ የፈለገው ታድያ ምንድነው? እሱ አባት ስለነበረ አባትነትን ወደደ። አባትነቱን የሚገልጽበትብቸኛው መንገድ ደግሞ የሰው ልጅ 
በመሆን ነበረ። ለዛም ነው ኢየሱስ በተደጋጋሚ “የሰው ልጅ” ሲል የነበረው። አያችሁ አብዛኞቻቸው፡የሚናገራቸው ነገሮች አይረዱትም ነበር። አሁን 
ግን፥ ገብቶአቿል? ራሱን ማሳየት መግለጽ ወደደ። ያ ደግሞ ከሶስት ማአዝናዊ ሐሳቦቹአንዱ ዋናው ሐሳቡ ነበር። ራሱን በክርስቶስ ለመግለጽ ራሱን 
ከሰው ልጆች ጋር አንድ ማድረግ ነበረበት።

78

ሁለተኛም፡በህዝቡ በሰዎች መካከል ይኖር ዘንድ፥ በእሱ አማኖች አካል ማለትም በሙሽራይቱ ላይ እንዲሰለጥን።79

ይሄንን ነገር አስቀድሞ በአዳም እና በሄዋን ውስጥ ማድረግ ይችል ነበር ቢሆንም ግን ሐጢአት ለያያቸው፡ስለዚ ያንን የሚመልስ መንገድ 
ያስፈልግ ነበር። ኦ ማይ! ኦ ይሄንን ሳስብ በጣም ያረካኛል! የጌታ አላማ ምን እንደነበር አያችሁ?
80

አዳምን እና ሄዋንን እንዲሁለምን አይተዋቸውም ነበር? እንዲያማ ከሆነ ሙላቱን፣ ሙሉ መገለጫዎቹን በትክክል መግለጽ በፍጹም 
አይቻለውም ነበር። ምክንያቱ እዛምሆኖ አባት መሆን ይቻለው ነበር፥ ነገር ግን ደግሞ አዳኝም ነው። “አዳኝ እንደነበረ እንዴት አወቅህ?” ብትሉኝ፥ 
ልምምዱ ስለነበረኝእሱ አዳኝ ነው። አያችሁ! እሱ አዳኝ ነው። አዳኝነቱንም ማስተዋወቅ ነበረበት። ታድያ እንዴት ነው ማስተዋወቅ የሚችልበት? 
በክርስቶስበኩል ብቻ ነው። እንዴት ብሎ ነው ልጅ መሆን የሚችለው? - በክርስቶስበኩል ነው። እንዴት ብሎ ነው ፈዋሽ የሚሆነው? በክርስቶስ 
በኩል ብቻ ነው። አያችሁ፡ ይህ ሁሉ በአንድ ሰው - ኢየሱስ ክርስቶስይጠቃለላል። ኦ ማይ!

ይኄንን ሳስብ፥ የሀይማኖትተቋማቶቹ ከመስመር ሲወጡ ሌላውም ሁሉ እንዲሁ ሲሆን ይታየኛል። ጌታ ራሱን የማስተዋወቅ ወይም የመግለጽ 
ታላቁን ዓላማ ስመለከት- መጀመርያ ራሱን የአንድ አምላክ መለኮት ሙላት በስጋ በክርስቶስ ውስጥ ሲገልጽ፥ ከዛም በኋላ የተገለጸውን የመሎኮት 
ሙላት፡ በሰዎችላይ የበላይ፣ አለቃ እና መሪ ሊያደርገው በስጋ ወደ ሰዎች አመጣው።

81

እንዲሁም ባለፈው . .. አንድ ቀን ማታ፥ ጳውሎስ እስረኛው . . . የኢየሱስ ክርስቶስ እስረኛ በሚል እዚህ የሰበክኩት የስብከት ካሴት 
ካላገኛችሁ. . . አምላክ እስረኞችሁ ሊያደርጋችሁ ከያዛችሁ፥ መንፈሱ ከሚለው ውጪ ለማለት ዕድል አታገኙም።
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ጳውሎስ፡ ከታላቅ እውቀቱጋራ - አንድ ቀን ታላቅ ካህን ወይም ራቢ እንዲሆን ታላቅ ምኞት የነበረው በገማልኤል የተማረ ሰው ነበረ። 
በእውቀት የላቀ ሰው- በአገሪቱ የከበረ ታላቅ ባለስልጣን ነበረ። ይሁን እንጂ፡ የቃሉን አካል እንዲሆን፥ ክርስቶስ ኢየሱስን በሌሎች ፊት መግለጽ 
እንዲችል፡ይህ ሁሉ መስዋዕት ማድረግ ነበረበት። ምን ማለት እንዳለበት የሚያውቅ ነው . . . (ውንድሞች ጠርተውት) ወደ አንድ ስፍራ 
ለመሄድሀሳብ ነበረው፥ ይሁን እንጂ የገዛ ፈቃዱን እንዳያደርግ በመንፈስተከለከለ። ኦ! እነዚያ ግማሽ መንፈሳዊያን ሰዎች ይሄንመረዳት ቢችሉ! ገዛ 
ፈቃዱን እንዳያደርግ ተከለከለ። ብቸኛው ማድረግ የሚችለውነገር . . . “መንፈስ ከልክሎኛል።” አያችሁ? የክርስቶስ እስረኛነበረ።

ያቺ ኮኮብ ቆጣሪ ሴት'ኮ- ጳውሎስ ዲያብሎሱን ከሷ ገስጾ ማውጣት የሚችልበት ሀይል እንደነበረው ያውቅ ነበር፡ ይሁን እንጂ ያንን ማድረግ 
የሚችለው አምላክሲፈቅድለት ብቻ ነበር። እናም ከኋላው እየጮሀች በየእለቱ ተከተለችው፥ አንድ ቀን ግን መንፈስ ፈቀደለት። ከዛም በኋላ በውስጣ 
የነበረውንመንፈስ ገሰጸ። አያችሁ! እስረኛ መሆን ምን እንደሆነ ያውቅ ነበር።
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ሙሴን ብንመለከት፡ እሱክርስቶስን እንዲያገኝ፡ የሱ እስረኛ እንዲሆን የነበረው እውቀት ሁሉመጣል ነበረበት። ጌታ በውስጡ የነበረውን 
ታላቅነት እና ዓለማዊነት ከውስጡ ቀጥቅጦ፥ በእሳት ዓምድ የተገለጠለት ዕለት ቃላት አጥሮትዝም አለ። መናገር የማልችል ተብታባ ነኝ ሳይቀር አለ። 
ስለዚ አምላክ እስረኛ አገኘ። በራሳችሁ መንገድ እንዳትሞክሩት። ከዛ በኋላአምላክ ይሄንን ሰው ማስታጠቅ ነበረበት - ወደዛ መውረድ የሚችልበትን 
በቂ ሀይል አስታጠቀው። እንዲም አለ “ጌታ ሆይ፡ ያልከኝንፈርኦንን ነገርኩት እሱ ግን እምቢ አለ።” አለ።
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“ይሄን በትርህን ውሰድ (የጌታ ቃል ነው)፡ እዛ ሂድ እና ብትርህን ወደ ምስራቅ በኩልዘርጋው ዝንቦችም ጥራ” አለው። ዝንቦችም ተፈጠሩ፡ 
ምክንያቱ ፈርኦን ሊያስቆመው ያማይችል እስረኛ ስላገኘ። ማንም ሰው በምንም መልኩ ሊመልሰው አይቻለውም። በአምላክ ቃል ሰንሰለት የታሰረ 
እስረኛ፣ ለጌታ ሰራዊት እንዲህ ይላል ፈጽሞ የታሰረ እስረኛ።

አምላክ እስረኖቹን እንደዛ ማግኘት ከቻለ! ያኔ ነው በላያቸው ላይ ልዕልናውን መግለጽ የሚችለው።ከክርስቶስውጪ ምንም ሌላ ነገር 
እንዳያውቅ ሰውየውን ይይዘዋል። ምን ለማለት እንደፈለግኩ ገባችሁ? መልካም። ይሄንን ሁለተኛው ነው።
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አንደኛው፥ አምላክ ራሱንሙሉ በሙሉ በክርስቶስ መግለጽ። ሁለተኛው በዚህም (በአካሉ ማለትም በሙሽራይቱ) ላይ የበላይነትን፣ ልዕልናን 
እንዲያገኝ። ራሱንበእነሱ ለመግለጽ ያንን ልዕልና መያዝ አለበት። መልካም እንግዲህ።

ሶስተኛውም በመጀመርያውሰው አዳም በሐጢአት ምክንያት ወድቆ የነበረውን መንግስት ወደ ትክክለኛው ስፍራ ከህዝቡ ጋር በየማታው 
ወደሚሄድበት፣ የሚነጋገርበት፣ ሕብረትየሚያደርግበት ምቹ ስፍራ፣ ማቃናት። ሓጢአት እና ሞት ከህልውናው እና ከአጠቃላይ መገለጫዎቹ 
ለያይቶአቸው ነበር። ገብቶአቿል?. . . ከዓለም ምስረታ በፊት ማንነቱን እና መገለጫዎቹን ሁሉ ለማስተዋወቅ።

ስለዚ፥ ስላሴአውያን እዚህ ካላችሁ፡ ለአንድ ደቂቃ ራሳችሁን ፈታ አድርጉ እና ይህን ተመልከቱ፡ አባት ልጅ እና መንፈስቅዱስ የአንዱ አምላክ 
ሶስት መገለጫዎችእንጂ ሶስት አማልክቶች አይደለም። አባት መሆን ፈለገ። አባትነት - መገለጫ (መዐርግ) ነው። አባት ነበረ፣ ልጅ ነበረ፣ 
አሁንምመንፈስቅዱስ ነው። አይታያችሁም ወይ? ገባችሁ? - ሶስት አማልክት አይደለም። ዲያብሎስ ጣኦትን በመካከላችሁ ለማድረግ የነገራችሁነገር
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11ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ነው። በሶስት መገለጫዎች የተገለጠ አንድ አምላክ ነው። አባት ለመሆን፣ አዳኝ ለመሆን፣ ልጅ ለመሆን፣ ፈዋሽ ለመሆን (አያችሁ?)- መገለጫው 
ነው።

በቴፕ ካሴት የሚሰሙ ሰዎች ሃሳቡን በደንብ እንዲረዱት፡ ማየት እንዲችሉ የተወሰነውን እነካካዋለሁ። ርእሶቹ ሁሉ የየራሳቸው ሰዐት 
ሊወስዱብኝ ይችሉ ነበር።ይሁን እንጂ፡ ወደምን እየመጣሁ እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ማየት እንደቻላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
87

ጌታ የአንድ አምላክን ሙላት፥አባትም ልጅም መንፈስቅዱስም በነበረው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በአካል ተረከው። አሁን የአንዱ አምላክ 
ፍጹም የመለኮት ሙላት- ገዢነት በቤተ ክርስትያን ውስጥ ሰፍሯል። አምላክነት የሆነውን ሁሉ ወደ ክርስቶስ ጨመረው፥ ክርስቶስ ውስጥ የነበረውን 
ሁሉ ደግሞወደ ቤተክርስትያን - ማለት ወደ ሀይማኖት ተቋም ሳይሆን ወደ አማኞችጨመረው። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ወደዛ እንገባለን፡ 
ከአእምሮአችሁም ውስጥ ለዘለአለም ይወስደዋል። አያችሁ። ከፈቀዳችሁልኝ፥ በጌታእርዳታ ያንን የሆነበት ምክንያት ምን እንደሆነ አሳያቹኋለሁ።

እንግዲህ ዓላማው ታድያ ምንድነው? - ዓላማው የአንድ አምላክ የመለኮት ሙላት ሁሉ በእሱ በስጋው እንዲያድር ራሱን እንደ ልጅ መግለጽ 
(ማስተዋወቅ) ነው።ቆላይስይስ በፊቴ ተዘርግቶ አየዋለሁ . . . በቃላቱ ሁሉ የጌታዓላማው ይህ ነበር።
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በዚህ የልጅ ህይወት፥ በመስቀሉ(በመስቀሉ ደም) አንድ አካል ሙሽራ (ሄዋን - ሁለተኛዋ ሄዋን) ከራሱ ጋር የሚያስታርቅ ከሆነ፤ በአዳም እና 
በሄዋን ያደረገውንያንኑ ጥላ፥ በሙሽራይቱ እና በክርስቶስ መካከል መሆኑን ለማሳየት አምላክ በሙሴ እና በሌሎች ሁሉ ጥላ ሲሰጥ ነበረ (እሱ 
ሁለተኛውአዳም ነው፣ ቤተክርስትያኒቱም ሁለተኛዋ ሄዋን ናት) ሁለተኛዋ ሄዋን . . . “ይሄንን እማ ለሌላ ዘመን ነበር” እያለች በቃሉእስካመቻመቸች 
ድረስስ፡ የመጀመርያዋ ሄዋን ያደረገችው ተመሳሳይ ድርጊት እያደረገች አይደለችም ወይ? እሱ ለሌላ ዘመን ብሎ እንደሆነና እንዳልሆነ በጥቂት 
ደቂቃዎች ውስጥ እንደርስበታለን። እሱ ትላንትናናዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው ሆኖ ሳለ! እንዴት ነው ለሌላ ዘመን ሊሆን የሚችለው! ነገር ግን ጌታ፡ 
ከጥበበኞች እና ከአስተዋዮችዓይን ሰውሮ፥ አስቀድሞ ለወሰናቸው - ሕጻናት - አስቀድመው የተወሰኑ እንዲቀበሉት አድርጎ ወስኖት ነበር።

በዘመናት ሁሉ ተመልከቱ. . . ምክንያቱ ይህ ነው። ብርሀን በበራ ቁጥር፥ እነዚያ ታላላቅ ምሁራን እና በዚያ የቆሙ ከሀናት . . . ይቃወሙታል፣ 
ያሸሹታል።. . . ከተለያዩ ታላላቅ አስተማሪዎች . . . ራባዮች እና ባለስልጣኖች. . . እንደነ ኒቆዲሞስ የመሳሰሉት የተለያዩ በትምህርት ብዛት 
የተወለወሉ። ያውም እኮ ሊረዳው አይቻለውም። እንዲሁም ሌሎችምበቃል የተማሩ ታላላቅ ካሀናት እንዲሁም ራቢዎች ነበሩ። ኦ-ማይ! እንዲሁ 
በእውቀት ደረጃ ስለሚያውቁት “እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስናችሁ፤ የእርሱ ስራም ታደርጋላችሁ” አላቸው።
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እንግዲህ አስቡት! - ቅዱሳንሰዎች። ጣቶቻችሁ በፍጹም በሂወታቸው፣ በአባቶቻቸው ህይወት፣ በአያቶቻቸው ህይወት እንዲሁም ቅድመ 
ቅድመ ቅድመ ቅድመ ቅድመ አያቶቻቸውንህይወት ልትቀስሩ በፍጹም አይቻልም። አንዳች ሰው ቢያደርጉ፡ በውርዴት ሞት ይገደላሉ። በድንጋይ 
ተወግረው ይሞታሉ። እዚህጋ ግንኢየሱስ ቆሞ - ሀይማኖታውያን “የዲያብሎስ መንጋ” ይላቸዋል።

ኦ! ታላቁ መገለጥ አሁንነው! ዋርሳነቱን (ቤዛነቱን) ለማቃናት፣ ወደ ኋላ መልሶ ለማምጣት . . . እንዲወድቁ ማድረግ ነበረበት፤ ገባችሁ? 
ሐጢአት እንዲፈጽሙሊያደርጋቸው ይገባ ነበር፡ ነጻ አደረጋቸው። ሓጢአት እንዲያደርጉ አድርጎአቸው ዝም ብሎ አምላክነቱን አይቀጥልም 
እንዲያደርጉ ባደረጋቸውነገርም ሊቀጣቸው አይቻለውም፡ ነገር ግን ሰው ከእሱ ጋራ ሕብረት እንዲኖረው ሲያደርገው፡ ሰውም ነጻ የሞራል ስልጣን 
ላይ ሆኖ እንዲያከናውንፈቀደለት . . . አያችሁ? ልክ እናንተም አሁን እንዳላችሁት ሁኔታ ዓይነት፡ ነገሮችን እንድታደርጉት በወደዳችሁት መንገድ 
የምታደርጉነጻ የሞራል ባለስልጣኖች ናችሁ።
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ስለዚ በመጀመርያ ላይ እንደዛካደረገ፣ ሁለተኛውም ያው መሆን አለበት፣ ሁሉ ነገር ያው ማድረግ አለበት - ካልሆነ ግን ሲጀመርም ስህተት 
ነበረው ማለት ነው።ሰውም ሁሉ በዛ መስመር ነው።

እንግዲህ አሁን ተረዱት።ያንን እንደዛ ማድረጉ፣ ሰውን እንደሚወድቅ ማወቁ እንዲሁም ሰው እንደዛ እንዲያደርግ ማድረጉ አስተውሉት። 
ታድያ እንዲህ መሆኑ ምንይጠቅማል? የአዳኝነት መገለጫው ያሳይበታል። የዓላማው ድምዳሜ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያርፋል፡ ያ ማለት አምላክ 
ራሱ እሱን በመቃወምጠፍታ የነበረችውን ሚስቱን በሞት ለመቤዠት በገዛ ራሱ ሕግ ቅጣት (ሞት) ይቀበላል።
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ሄዋን ከቃል በተለየች ጊዜከወዳጇ ርቃ ሄደች። እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስትያን ከ ቃል ርቃ ወደሀይማኖት ተቋም በሄደች ጊዜ - የአምላክን 
ቃል ስልጣን በመቃወም፡ ከአለም የሰው ጥበብ ጋራ ዝሙትን በማድረግ እሱን ተቃወመች።ግልጽ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ዝሙትን ማድረግ 
ይለዋል። የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል፡ ከተቃወማችሁት ወይም ግላዊ ትርጉምከሰጣችሁት፡ ባላችሁ የሆነውን አምላክ በመቃወም ሙሉ በሙሉ 
መንፈሳዊ ምንዝርናን ማድረጋችሁ ነው። አመንዝራዎች ወደ ጌታ መንግስት አይገቡም፥ ያንን እናውቃለን። አያችሁ አሁን፡ ሄዋን መጀመርያ 
ያደረገችውይህ ነው።

እንደገና አስተውሉ፡ ሶስትመአዝናዊው ዓላማው ምን ነበር? ገዛ ራሱን በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ መግለጽ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ እንዲገዛ 
ወደ አካሉ መምጣት፣ ጠፍቶ የነበረውን ኤደን ማቃናት። ከስርዓት ውጪ ሆኖ የነበረው ነገር ይህ ብቻ ነበር። ሌላው ነገሮቹ ሁሉ በስርዓት ነበሩ።
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ሰው እንዲወድቅ እና እሱአዳኝ እንዲሆን በውስጡ የነበረው አዳኝ የመሆን መገለጫውን ለማሳየት - የሰውን ልጅ በነጻ የሞራል ባለስልጣንነት 
ማስቀመጥ ነበረበት።የሆነ ነገር መጥፋት ነበረበት፥ ያውም ሰው ወደቀ በዛም ጠፋ ስለዚ የገዛ ሕጉን በመውሰድ የዛ ሰው አዳኝ ሆነ። ጽንፈ ዓለምን 
እናጊዜን የሚሸፍን ጆሆቫ ሆኖ ይሄንን ነገርን ሊፈጽም ኣይቻለውም። አያችሁበዛ ሁኔታው ሊፈጽመው ስለማይችል ሰው ሆነ መምጣት ነበረበት። 
ጠፍቶ ከነበረ ሰውም ተዛመደ፡ ሰውም ሆነ (አሜን!።) አምላክ ስጋሆነ! ሀሌሉያ። እንደ ተገረምኩ አስቡኝ፥ ግን አልተገረምኩም። የሆነች በውስጥ።

አምላክ እኔ እሱን እንዲያደርገኝ፥ ሐጢአቴን ከኔ ወደ ራሱ ለመውሰድ፡ ከአምላክ መጥቶ እኔን ሆነ። አሜን! እሱ ዘለአለማዊ አባት ነውና ወደ 
ታላቁ የወንድ እና ሴትልጆቹ ዓላማ መለሰን። አያችሁ? ያ መገለጫው በእሱ ውስጥ ነበረ፥ ስለዚህም ወጥቶ መታየት (መገለጥ) ነበረበት።
93

ጠቅላላ ሶስት መአዝናዊውዓላማን አሁን እዩት። - ራሱን ለመተረክ . . . ዓለም እንግዲህ ጠፍቷል። በመስቀል ደም በመታረቅ በኩል ሰው 
በመሆን ራሱን እንደአዳኝ መተረክ አለበት። አዳኝ እንዲሆን እና ራሱን ወደ ቤተክርስትያን ለመመለስ እንዲሁም በቤተክርስትያኑ ላይ የበላይ 
እንዲሆን መሞት ነበረበት ለመሞትም ሰው መሆንነበረበት።

የሀይማኖት ተቋም ፈጽሞሆኖ አያውቅም፣ ፈጽሞም ሆኖ እንደማያውቅ ወደፊትም በፍጹም እንደማይሆን አስቡ። የበላይነቱን መያዝ አለበት 
እሱም  ቃል  ነው።  አሜን!እንዴት  ብሎ  ነው  ሰው  ሰራሽ  የአምልኮ  ሰርዓት  ወደሱ  የሚቀላቀለው?  ይህ  እማ  ቤተክርስትያኒቱን  አመንዝራ
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12ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ያደርጋታል።የሰው ቃል የሰው ስርዓተ ሀይማኖት እና ሀይማኖታዊ ድርጅታዊነት መቀበል ማለት፥ ቶሎ ካሰመራችሁበት በራእይ 17 እንደተጻፉት 
ጋለሞታይቱእና አመንዝራዎች፡ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንደ ጋለሞታይቱ የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስትያናትም እንደ አመንዝራዎቹ ናቸው። 
ሁሉም ሰውማንበብ እንደሚችለው ያህል ግልጽ ነገር ነው። ከፈለጋችሁ የቤተክርስትያን ዘመናት እያጠናን መጥተናልና፡ እዛው በቴፖቹ ላይ 
ልትመለከቱትትችላላችሁ። ሄዋን እንዳደረገችው የሚያደርግ - ከቃል ማለትም ከክርስቶስ የሚወጣ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ከየትኛውም ሰው ሰራሽ 
ስርዓተየሀይማኖት ጋር የሚስማማ ማንም ሰው፡ በአምላክ ፊት ጋለሞታ ነው። ኦ-ማይ! መልካም እንግዲህ።

ዓለም ሳይፈጠር ገና በሀሳቡየደበቀውን ሚስጢሩ አሁን አይተናል። እስኪ ትንሽ ከዚህ ብናነብ ምን ይመስላቹኋል? እስኪ እናንብበው፤ በቂ 
ጊዜ አላቹ? እንግዲህእናነበዋለን። አሁን ሁላችንም ከኤፌሶን ሰዎች መጽሐፍ ለማንበብ እንክፈት፡ ለማንበብም ምዕራፍ አንድን እንጀምር። የክርስቶስ 
ሶስትመአዝናዊ መገለጦች ውስጥ የሰንበት ትምህርት እየቀጠለ ባለበት፡ እስኪ እናንብብ።
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በአምላክ ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ (ደብዳቤ በዓለም ላሉት እንዳልተላከ አስተውሉ፡ ነገር ግን) በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን 
በክርስቶስ ኢየሱስም ላሉት ምእመናን።

ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የምትገቡት እንዴት ነው? የቤተክርስትያን አባል በመሆን? በአንዱ መንፈስ - በመወለድ! (1ኛ ቆሮንጦስ 12) ሁላችንም 
ወደ አንድ አካል ተጠመቅን።መልካም። በአለም ወዳሉት ሳይሆን ለእነኚህ ታናናሾች ነው የሚያወራው። ሀጢአተኛን በዚ ጉዳይ ላይ ልናወራው 
አንችልም፡ ስለነዚህጉዳይ አንዳች አያውቅምና። ጳውሎስ ወደ ሐጢአተኞች አልላከውም። እሱ ያለው “በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት” ብሎ ነው 
የላከው።
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ከአምላክ ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን።

በክርስቶስ (በየት?) በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ።

በሰማያዊ ስፍራ። ኦ! ጊዜ ቢኖረኝ እንዴት ደስ ባለኝ! በሰማያዊ ስፍራ በተመለከተ፡እዚሁ በመጽሐፍ ቅዱሴ አስምሬበታለሁ። ሰማያዊ ስፍራ 
ምንድነው? ሰማያዊ ስፍራ፡ አማኞች በክርስቶስያላቸው ስልጣን ነው። አማኞች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ የረገጡበት።
97

ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ (በደንብ አድምጡኝ) ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። (መቼ ነው የመረጠን? - 
ከዓለም ምስረታ በፊት ስውር ሚስጢሩ በሰራ ጊዜ . .. ከዓለም ምስረታ በፊት በክርስቶስ መረጠን።) በበጎ ፈቃዱ እንደ ወደደ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። . . . (እንዴት መቼ) . . . አስቀድሞ በመወሰን።

አስቀድሞ መወሰን - ይሄው እና ሚስጢሩ ይህነው። ክርስቶስ ወይም ምንም ሌላ ነገር በምድር ከመኖሩ በፊት አስቀድሞ፡ (አያችሁ ታላቁን 
ሚስጢሩን አወቃችሁት?) ታላቁ ሚስጢሩሙሽራን መምረጥ ነበር።ሄዋን ቃሉን ባለማመን ምክንያት እንደምትወድቅ እያወቀ - እንደምትወድቅ 
ያውቅ ነበር ይሁን እንጂ የተቀረውዓለም ስለ ቃሉ የፈለገው ነገር ይበሉ እንጂ ከቃሉ ፈጽማ የማትነቃነቅ አጥብቃ የምትይዝ ፈጽማ የማትወድቅ 
ሙሽራ መምረጥ ፈለገ።በዛ ሁኔታ ላይ ጸንተው እንዲቆሙ አስቀድመው የተወሰኑ ነበሩ። በክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ልጅ ተቀባይነትን የማግኘቱ ስራ 
ቤተክርስትያኒቱንለታላቁ ክቡር ጽናት አስቀድሞ ወሰናት።
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አሁንስ ሚስጢሩን አያችሁት ወይ? ምን ለማድረግ ነበር? - እንደ ነጻ ሚሳልያዊትየቤተክርስትያን ስዕል የወደቀችዋን ሄዋን ወደ ቦታዋ 
ለመመለስ። አምላክ የአዳምን ጎን ከፍቶ ከአዳም ስጋ እና ደም ሄዋንን እንዳወጣ፥መንፈሱንም ከወንዲላ ለሴት አካፈለው፥ አካፍሎም ሄዋን ውስጥ 
አስቀመጠው፥ ከጎኑም አጥንትን በመውሰድ ሄዋንን አበጃት። አምላክምእንዲሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ደም እና ውሃን ወሰደ (ክርስቶስ ደግሞ ቃል 
ነው) ቃሉን በመውሰድ ቤተክርስትያንን - ሄዋንን ሰራ። ከጎኑ በፈሰሰው ደሙ ወደ ራሱ መለሳት! አያችሁት አሁን።የአምላክን ታላቁ ሚስጢር፥ 
ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ተሰውሮ የነበረውን፥አሁን ግን እንዳለ ገለጠው። ያንን እንዳደረገ በኤፌሶን እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች እናገኛለን . . . ያንን 
ግን በቂ ነገር ይሰጣቹሀል።
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በዘመናት ሁሉ ቀስ በቀስ ሚስጢራቱን እየከፈተ ነበር። ይታያችኋል አሁን?

እስኪ. . . ወደፊት የሚያሳየው ስእላዊው መገለጫ እንዴት ይመስል ነበር? - የአዳምን ጎን ከፈተውና ሄዋን የምትሰራበት የአዳም ከስጋአንድን 
ክፍል ወሰደ። እሱም ቃል ስለሆነ ሙሽራይቱም ቃል መሆን አለባት። በሀይማኖታዊ ስርዓት፣ በሀይማኖታዊ ተቋማት፣ በመልካምስነ-ምግባር ልትሰራ 
አትችልም ነገር ግን እሷ ከክርስቶስ የተገኘች እና የቃሉ ክፍል ስለሆነች በቃል ላይ የተመሰረተች መሆን ይገባታል።አያችሁ?
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ንጥቀቱ ሙሉውን እርግጥ ለማድረግም . . . ሉተር ክፍለ አካል ነበረ፣ ዌስሊ ክፍለአካል ነበረ፣ ነብያት ሁሉ ክፍለ አካሉ ነበሩ። በመገለጡም 
የአካሉሙላት በመሆን አካሉን የሚሰሩ እግር፣ ጣት፣ እጅ ወዘተ እስከ ራስ ድረስ፡ ንጥቀቱ ሙሉ የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው። የቃሉ 
ማለትምየክርስቶስ አካል ነው። አሜን! ከዛ ውጪ ጠፍታችኋል። ምን ዓይነት ሕብረት እንደሆናችሁ፣ ምን ዓይነት የሀይማኖት ድርጅት መሆናችሁእና 
ምን ዓይነት ግኑኝነት እንዳላችሁ አያገባኝም - ቃሉ በእናንተ ውስጥ ከሌለ በቀር ጠፍታቿል።
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“በእኔ ብትኖሩ ቃሌም በእናንተ ቢኖር የምትሹትን ትጠይቃላችሁ . . . ” ምክንያቱእናንተ እና ቃሉ አንድ ስለሆናችሁ። እሱ እራሱ። እሱ 
መሪነቱን ይዞታል። እናንተም እስረኞቹ ናችሁ። ዓለም ሞታባቿለች፡ የቀረ ነገርየላችሁም . . . ሰዎች ሁሉ በተመቻቸው መንገድ ነገሮችን ያደርጋሉ። 
እናንተ ግን እስረኞች ስለሆናችሁ ማድረግ አትችሉም። ቀንበሩተጠምዶባችኋል፡ “ቀንበሬም ቀሊል ነው።” (ከክርስቶስ ጋር በቃሉ ቀንበር መጠመድ።) 
“አባትን የሚያስደስተው ብቻ አደርጋለሁ፣ እኔእሱ እንደሆንኩ ካላመናችሁ፥ እንግድያውስ ቃሉን እመኑ።” ፐርፌክት።
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አስተውሉ።

አሁን አስተውሉ፡ ባለፉት ዘመናት ሁሉ ቀስ በቀስ ይሄን ሲያብራራ ነበርሚስጢራቱን በነብያት እና በጥላዎች እያብራራ ነበር። አሁን ወደዛ. . . 
ራሱን ወደ መግለጽ ማለፍ እንችላለን ።
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ራሱን በሙሴ ገለጸ (ተረከ።) ሙሴን ተመልከቱት። በልጆች መከራ ዘመን ተወለደ። ነጻአውጪ ለመሆን ተወለደ። ኢየሱስ ወደ ግብጽ እንደሸሸ 
ሙሴም በቄጤማ ደበቁት። ወደ ተራራው ወጥቶ ትዕዛዛትን ይዞ ወረደ። ኢየሱስም ወደ ተራራው ወጣ፡ የመጀመርያውም ስብከት (የተራራው 
ስብከትሰበከ) ትዕዛዛትም ይዞ ወረደ “ድሮ አትዘሙት ሲባል  ሰምታቹኋል፥  እኔ  ግን  እላቹኋለሁ፡  ሴትን  አይቶ  የተመኛት ያመነዝራል።”  ሕግሰጭ፣



13ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ካህን፣ ንጉስ፣ መሪ - ልክ በቃ።

እንዲሁም በሀይማኖት ተቋማት መካከል ማለት (በወንድሞቹ መካከል) በተወለደው ዮሴፍራሱን ገለጠ (ተረከ።) መንፈሳዊ ስለ ነበረ ብቻ ያለ 
ምክንያት ጠሉት። ጌታ አብሮት ስለነበረ፥ ራእዮችን ያያል፣ ሕልሞችን ይፈታል።ስለዚህም ወንድሞቹ ጠሉት። ኢየሱስ በወንድሞቹ አንዱ 
በአስቆርታዊው ይሁዳ በሰላሳ ብር እንደጠሸጠ ሁሉ ዮሴፍም በገዛ ወንድሞቹ በተመሳሣይብር ያህል ተሸጠ።
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እንዲሞት ወደ ጉድጓድ ጣሉት፥ አባትየው እና ሌሎቻቸው መሞቱ ተነገራቸው። ከተወረወረበትጉድጓድ ወደ ፈርኦን ቀኝ ተወሰደ። በእስር ቤት 
ውስጥ - በጣም ተሰቃየ፥ ከእርሱም ጋር ሁለት ነበሩ አንደኛው ጠጅ አሰላፊ አንደኛውጋጋሪ። አንደኛው ዳነ ሌላኛው ግን ጠፋ አልዳነም። ልክ 
በመስቀል የተሰቀለ ዕለት ስለሐጢአቶቻችን በእስር በነበረበት (እስረኞች ሆንን) - ጊዜ አንደኛው ሌባ ዳነ አንደኛው ግን ጠፋ።

ከዛም በኋላ በንጉሱ በፈርኦን ቀኝ እጅ ሆነ፡ ከዚ በፊት እንደሚነግስ አይቶት የነበረውንስልጣን ሁሉ በግብጽ ለእሱ ተሰጠው። ያየው ራእይ 
መፈጸም ነበረበት። በእስር ቤት ሳለ ምናልባት ጺሞቹ አድጎበት፣ ስለሱ ብዙ ተምሮይሆናል፥ ይሁን እንጂ አንድ ቀን ራእዩ እንደሚፈጸም አውቆ 
ነበር።
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ቢዘገይም መፈጸም ነበረበት (ባለፈው ማታ ከእሮብ በፊት ማታ በጉባኤው ላይ እንደተናገርኩት) አያችሁ? መፈጸም ነበረበት። ጌታ ከተናገረ 
መሆኑ ግድ ነው። የተመሰከረለት ነብዪ ነበር፣ የጌታም ቃል ስለሆነ መከናወን ነበረበት፥

ቃልም ወደ ነብያት ብቻ ይመጣል። ነብዪ (PROPHET) የሚል ቃል ትርጉም - ልክ እንደ አዋቂ እንደ ትንቢት ተናጋሪ መለኮታዊቃል 
የሚተነትን የሚገልጽ ማለት ነው።
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ትንቢት ተናጋሪ መለኮታዊ የተረጋገጠ የሚመጣን ነገር የሚገልጥ “ነብዪ የሆነ አንድሰው ከተናገራችሁ፡ አንድን ነገር ይሆናል ብሎም ከተናገረ፡ 
እናም ካልተፈጸመ፥ አትስሙት። ከተፈጸመ ግን እኔ ከእርሱ ጋር ነኝ።እኔ ከእርሱ ጋር ነኝ እና ብትፈሩት ይሻላቹኋል።” በትክክል። ማረጋገጫው አለ። 
ትክክል መሆኑን አለመሆኑን በዚህ ታውቃላችሁ። አምላክቃሉ ለህዝቡ በህዝቡ ይናገራል።

አያችሁ፡ አምላክ በሰው በኩል ይናገራል። “እኔ ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ።” ቅርንጫፎች እንጂ ግንድ ፍሬ አያፈራም።አያችሁ 
ሁሌም እንደዛው ነበረ።

አሁን ዮሴፍን በተመለከተ . . . ዮሴፍን አስቀድሞ ሳያይ ወደ ፈርኦን መግባት ወይምመንካት የሚችል ማንም ሰው አልነበረም። በልጅ ካልሆነ 
በቀር ወደ አባት መምጣት የሚቻለው ሰው የለም። እንዲሁም ደግሞ ዮሴፍ ከዙፋኑተነስቶ ሲመጣ መለከቶቻቸውን እየነፉ “ዮሴፍ እያለፈ ነው!” 
“ጉልበት ሁሉ ይንበርከክ” ይሉ ነበር። አንድ ቀንም ወደ እኛ ለምምጣትከአባቱ ዙፋን ሲነሳ - ጉልበት ሁሉ ትንበረከካል ምላስም ሁሉ ይመሰክራል። 
ሁሉም ሰው እርሱ የአምላክ ልጅ እንደሆነ። ያኔ ይረፍድባቹኋል. . . አሁን አድርጉት።
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አሁን በጥላዎቹ እናስተውላለን . . . (አስቀድሜ ተናግሬ እንደነበረ) ዳዊት በገዛወገኖቹ ተጠልቶ ከዙፋኑ ወርዶ ወደ ተመሳሳይ ተራራ (ደብረ 
ዘይት ተራራ) ወደ እስር ሲወጣ ማየት ራሱ እንችላለን። እያነባ ወጣ።በእሱ ውስጥ የነበረውን የክርስቶስ መንፈስ ነበር የሚያነባው፥ ወደ ኢየሩሳሌም 
ሲመለከታት “ኢየሩሳሌም በተደጋጋሚ ላቅፍሽ . .. ” እያለ እንዳነባ በዳዊት ውስጥም የነበረው የክርስቶስ መንፈስ በገዛ ወንድሞቹ እና በገዛ ወገኖቹ 
ተጠልቶ ወደ መታሰርያ ቤቱይሄድ ነበር። የተጠላ ንጉስ። ከስምንት መቶ ዓመታት በኋላ የዳዊት ልጅ በኢየሩሳሌም በላይ ከፍ ብሎ ቆሞ 
በኢየሩሳሌም ተጠልቶ “አሁንግን ግዜሽ መጥቶአል” ብሎ አለቀሰላት። አያችሁ?
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እነዚህ ምሳሌዎች ሁሉ (በምሳሌ ደረጃ) እሱን ያመላክታሉ ይሁን እንጂ ሚስጢሩ አሁንምስውር ነበር። እነዛ ሰዎች አንዳች ነገር ለማድረግ 
በመንፈስ ተመርተው እንደሚያደርጉት ከማወቅ ውጪ ምን እያደረጉ እንደነበሩ አያውቁምነበር። በመጨረሻው ዘመን በታላቅ መገለጥ እንዲገለጥ - 
ጠብቆት ነበር፥ ነገር ግን ይተነትነው ነበር። እራሱን በሙሴ በዳዊት በዮሴፍበኤልያስ እንዲሁም በሌሎች እየተረከ (እየተነተነ) ነበር። የእነዚያን 
ነብያቶች ህይወት ወስደን እያንዳንዷን ነገራቸው ከመረመርነውኢየሱስ ክርስቶስን በትክክል ሲተርክ እናገኘዋለን። ነገር ግን የመገለጡ ሙላት፥ 
የተስፋውቃል እንደሰጠ፡ በሙላት መረዳት የሚቻልበትየመጨረሻውዘመን እስኪገባ ድረስ ጠብቆ፥ በመጨረሻው ዘመን ግልጽ እንዲያደርገው 
ሚስጢሩን በሙላት አልሰጠም። ሙሉውን ነገር ቢናገር ኖሮ . . . ምክንያቱመጽሓፍ ቅዱስ በሚስጢር የተጻፈ መጽሐፍ ነው፥ በሚስጢር ስለተጻፈም 
ኢየሱስ አባትን አመሰገነ።
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የጌታ አመጣጡ ሚስጢራዊ ነው። መቼ እንደሚመጣ እንዴት እንደሚመጣ የምናውቀው ነገርየለንም፥ ይሁን እንጂ እንደሚመጣ እናውቃለን። 
አያችሁ? እንዲሁምየአምላክን ሁሉ ሚስጢራት ይሄንን መጨረሻውን ዘመን ሲጠባበቅ ነበር። ሁሉንም ከተፈጸመ በኋላ እሱ ደግሞ ይገለጣል፥ ምን 
እንዳደረገምያሳያል። ኦ- ማይ! ሚስጢሩን በሙላት ፈጽሞ ሰጥቶ አያውቅም ነበር።

110

ሰባቱ ማሕተማትን በማነጻጸር በቃ ተመሳሳይ ዓይነት ነው። ጌታ ያቺን የቤተክርስትያንዘመን ለማውጣት ማርቲን ሉተርን ሲጠቀም፣ እንዲሁም 
በጆን ዌስሊ የቤተክርስትያኑን ዘመን ለመግለጽ እነሱን ቀስ በቀስ ሲያነሳቸውነበር። ወደ መጽሓፍ ቅዱስ ተመለሱ እና . . . በመጨረሻ ትውልድ ግን . 
. .

ያንን እዚጋ የተናገረበትን እና ሰባቱ ነጎድጓዶች በማይ ላይፍ ጋዜጣ ያሳየበት ነገር አስደናቂ የሆነበት ምክንያት፡

ላይፍ መጺሄቶች ገና ስለሱ ምንም ሳይረዱ እና ሳያውቁ “የብርሀን እና የደመና ክብ”አስፍረውታል፥ እሱ ግን እዚህጋ ከመከናወኑ ወራት 
አስቀድሞ፦ “ሂዱ እና ሚስጢራቱን እንዲገለጡ ጠብቁ” ይላል። እንዲሁም ይሆናልእንዳለ በትክክል ተከናወነ።
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ያንን የመልአኩን ስዕል ወደ ፍጻሜ ሲገባ አስተዋላችሁት፥ ክንፎቹ ወደ ኋላ ጭንቅላቱምወደ ጎን አዝሞ ሲወርድ አስተውላችሁታል? ልክ 
እንደሱ፡ ከመከናወኑ ከወራት በፊት አስቀድሞ፥ የአማኞችን አካል ለመግለጽ ወደ አንድነትእንደሚያመጣ - ጫፎቻቸው እንደሚያገጣጥማቸው።

ይሄውላችሁ ሉተር በዛች ዘመን ጽድቅን ብቻ እየሰበከ መጣ። ዘመኑ ምን እንደነበረአያውቅም ነበር። ዌስሊም እንዲሁ መጣ፥ በዘመኑ ብቻ 
ዘመተ። ከሱም ሌሎች አብያተክርስትያናት በብዙ ውሸታሞች መጡ። ከዛም ቀጥሎየጴንጤ ቆስጤ ዘመቻ ሆነ። እነሱም ወደ መደራጀት ቀጥታ ወደ 
ሞት ተመለሱ (ቀጥለን እንደምናየው) በቀጥታ ወደ ሞት ተመለሱ።
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14ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ከዛ በኋላ፥ ይህ ሁሉ ማለት እነ ሉተር ያመጡት ታናናሽ ዶክትሪኖች የሐይማኖት ማስተማርያስርዓት እንዲሁም ሌሎች ዌስሊ ያመጣው ይህ 
እና ያ፥ እንዲሁም ጴንጤ ቆስጤ ያመጡት ድርጅታዊነት እና ልዩ ነቱ ሳይገባቸው “አባት፣ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ” ፥ ጥምቀት እና ሌሎች ይህ ሁሉ ምን 
ማለት እንደነበረ ለመግለጽ የሚስጢራቱ መገለጥ መጣ . . . እና በመጨረሻውዘመን ሚስጢራቱን እንደገና ቀስቅሶ በግልጽ አብራራ - ገለጸ። ለምን? 
በአምላክ ልብ ውስጥ የነበሩትን ነገሮች ሲገለጡ ኁሉ የመጨረሻውዘመን ስለሆነ።

ገብቿቹሀል? ካልቻላችሁ ወደዚህ ቴፕ ተመለሱ። ለምን ያህል ጊዜ ከእናንተ ጋር እንደምቆይ አላውቅም፥ነገር ግን አስታውሱ ይህ ጌታ 
ሰራዊትተናግሯል ነው። እውነት ነው። ቃል ነው።
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እንደ የመጨረሻዎቹ ሰባት ማህተማት ሰባቱ ሚስጢራት - በውስጡ እንዳሉት ሚስጢራት።ማህተማቱ በየዘመናቱ ሁሉ ሲፈቱ ቆይተዋል፡ 
ይሁን እንጂ ብዙ ሳይተረሙ የቀሩ ነገሮች ነበሩ። መበተናቸውን ያልፈቀደው ጌታም፡ ገምሮአቸውየነበሩትን ነገር ግን የወዳደቁትን ዶክትሪኖች 
(ትምህርቶች) ከወዳደቁበት ለቅሞ፡ ወደዚህ አመጣቸው እና በጠቅላላ ገለጣቸው - አሁንምየአምላክ በቤተክርስትያን ላይ የሚገልጠውን ሶስት 
መአዝናዊ ሚስጢር የሆነውን ክርስቶስን በመግለጥ ተመሳሳይ ነገር እያደረገ ነው።ኦ-ማይ! ይውጣ፥ ይገለጥ!

ዌብስተር እንዳለው፥ መግለጥ ማለት ማስተዋወቅ - እንዲታወቅ ማድረግ ብሎ አስቀምጦታል።በተለይ ደግሞ በመሎኮታዊው እውነት - 
መገለጥ(Revelation) ማለት፥ ክርስቶስ ራሱን ለቤተክርስትያን የማስተዋወቅያ መንገድ ነው ይለዋል ዌብስተር።
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. . . “ወንድም ብራንሀም ዝም ብለህ እያልክ ነህ . . . ” ልንል እንችላለን. . . ለማለት ብለን አንልም። እንግዲህ አስተውሉ፡ ራሱን ለጴጥሮስ 
ገለጸ . . . ማቴዎስ 16፡15 እና 17 ማንበብን ከፈለጋችሁ እናነበዋለን፥ ልታሰምሩበትምትችላላችሁ። ከደብረ ዘይት ከወረደ በኋላ “ሰዎች የሰውን ልጅ 
ማን እንደሆነ ይሉታል?” ብሎ ከጠየቀበት አንቀጽ እጠቅሳለሁ።

“አንዳንዶቹ ኤልያስ እንደሆንክ ያስባሉ፣ አንዳንዶቹም ከነብያት አንዱ፥ ኤርሚያስ፣ወይም ሌላ ነው ይሉሃል።”115

ጥያቄው ግን ያንን አልነበረም “እናንተስ እኔን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ?” ነበርያላቸው። አሁን ንግግሩ ወደ ቤተክርስትያኒቱ ነው። አያችሁ? 
“ሰው እኔን ማን እንደሆንኩ ይላል?”

ዛሬ ዛሬ - የማሕበረሰባዊ ሀይማኖት “ፈላስፋ።” “መልካም ሰው ነበር። ትምህርቶቹንእናምንበታለን። ብንኖርበት ሁላችንም የተሻልን 
የሚያደርግ ትምህርት ያለው ሰው ነው። አብያተክርስትያኖቻችን እና ነገሮቻችን መያዝአለብን።”፣ እንደ ሳንታ ክላውስ ታሪክ እሱም ሳንታ ክላውስ 
ነው ይሉታል።

የሚተረክ የቤተክርስትያን አገላለጽ አይደለም። በራሳችሁ ልትኖሩት የማይቻላችሁ ህይወትነው፥ ነገር ግን ራሱ ወደ እናንተ መጥቶ ህወቱን 
ይኖራል፥ ከሌላ የትኛውም የሰው እውቀት ሁሉ አውጥቶ፥ እስረኖቹ ያደርጋቹኋል።በመንፈስም ትመራላችሁ። እንዴት ታውቃላችሁ?

እናንተም “ምናልባት አእምሮየ ስቼ ይሆናል። አእምሮውን የሳተውን ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገው።” ትሉ ይሆናል። የክርስቶስ አይምሮ 
ካላችሁ ግን፡ ክርስቶስ ራሱን በእናንተ እየገለጸ ነው። እሱ እንደሆነ እንጂ - አእምሮአችሁ እንዳልሳታችሁ ታውቃላችሁ። አንዳንድ ሰዎች በተሳሳተ 
የእምነት አካሄድ ተጽዕኖ ስር ይሄዱ እና ያብዳሉ። ያ. . . ስሕተት እንደሆነ እናውቃለን። እውነተኛውን ነገር ከመምጣቱበፊት ዲያብሎስ 
የሚያስመስለው ነገር ነው። ሁሌም ፎርጂድ አለ። ትክክለኛ የሆነ ሰው ግን እንዲሁ ጭፍን አይደለም፥ አመለካከቱ እናአስተሳሰቡ እርግፍ አድርጎ 
በመተው እስከነ ሙሉ ስሜቱ ወደ ክርስቶስ ይመጣል፥ ክርስቶስም ይቆጣጠረዋል በእሱም ራሱን ይገልጣል(ያስተዋውቃል።) እንግዲህ አሁን ለዓለም 
እብዶች ናችሁ። እብዶች ከሆናችሁ የሳታችሁ ናችሁ ስላበዳችሁም ዲያብሎስ የማያስደርጋችሁነገር አይኖርም። የምታደርጉት ሁሉ ቃሉን በሚቃረን 
መልኩ እንድታደርጉ ያደርጋቹኋል፥ ክርስቶስ ሲቆጣጠራችሁ ግን፥ ቃሉን ወድያውይገልጥባቹኋል፡ ምክንያቱ እርሱ ራሱ ስለሆነ። እርሱ ቃል ነው። 
ስለዚ የክርስቶስን አገላለጥ ትመለከታላችሁ። የሆነ የተሳሳተ ባዕዳዊነገር ሳይሆን ትክክለኛውን የክርስቶስን መገለጥ በህይወታችሁ ሲገለጥ 
ትመለከታላችሁ። እንዴት ደስ ይላል!
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እንግዲህ አስተውሉ “ማን ነው ትሉኛላችሁ?” ይላል። እየጠየቀ ያለው ቤተክርስትያኑንነው - አስራ ሁለቱን። ነገር ግን በዘመኑ ከነበሩ 
ሚልዮኖች መካከል አስራ ሁለቱን ብቻ ጠየቃቸው - ቤተክርስትያኑን።
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በኖህ ዘመን ከነበሩት ሚልዮኖች መካከል ስምንቱን ብቻ ጠየቃቸው። እንዲሁም ደግሞ“ በኖህ ዘመን እንደነበረ - ማለትም ስምንት ነፍስ 
በዳኑበት በኖህ ዘመን እንደነበረ፥ የሰው ልጅ በሚመጣበትም ጊዜ እንዲሁ ይሆናል።”በስህተት እንዳትረዱኝ ስምንት ነፍስ ብቻ ይድናል አይደለሁም 
እያልኩ ያለሁት። በፍጹም ብየ አላውቅም። በዛች ጥቂት አባላት ያሉባትየንጥቀት ዕለት ስንቶች እንደሚድኑ - እኔ አላውቅም። ይሄን ግን 
እነግራቹኋለሁ፡ በጣም ጥቂት ሰዎች ይሆናሉ። “ምክንያቱ በሩ ቅንነው መንገዱም ጠባብ ነው፥ የሚያገኙአትም ጥቂቶች ናቸው ነውና።”

ይሁን እንጂ፡ በየዘመናቱ በቤዛነት የተገዙትን ወገኖች ሲነሱ፥ ታላቅ ህዝብ (ሰራዊት)ይሆናሉ። ራእይ ዮሃንስ 7 “ማንም ሊቆጥራቸው 
የማይቻላቸው ብዙ ህዝብ” በማለት ይገልጻቸዋል - ባለፉት በዘመናት ሁሉ፡ የመጽሐፍቅዱስ ብርሃን እንደበራላቸው ያህል የተመላለሱ ሁሉ። 
ደግሞም ዌስሊ ከሉተር የበለጠ ብርሃን እንደነበረው እናውቃለን። ጰንጤቆስጤምከዌስሊ የበለጠ ብርሃን አላቸው። አዎ በርግጥ እንደዛ ነው፡ 
ምክንያቱየአንድ አምላክ የመለኰት ሙላት በክርስቶስ በስጋ በሙላት እስኪገለጥ ድረስ በነብያት ሁሉ ቀስ በቀስ ይፈታ እንደነበረ ነው።
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ስለዚህም አሁን የቤተክርስትያኒቱ ክርስቶስ፥ ተገልጧል። ጠቅላላው ቁምነገሩ ግን ጌታሄዋንን ወደ ባልዋ ወደ መጀመርያው ስፍራዋ የመመለስ 
የአምላክ መገለጥ ነው። እንዲሁም ደግሞ አምላክ የቤተክርስትያን ባል ነው፡ቤተክርስትያኒቱም ሙሽራው ናት።

ጴጥሮስም ሲመልስ “አንተ ክርስቶስ የህያው የአምላክ ልጅ ነህ።” አለ።119

አሁን አስተውሉ! “የዮና ልጅ ስምኦን ሆይ ብጹዕ ነህ። (”Blessed art thou, Simon bar-Jona“) (ባር-ዮና ማለት ትርጉሙ የዮና ልጅ ማለት 
ነው። አያችሁ?) ስጋ እና ደም አልገለጠልህም እና ብጹእ ነህ (ከማንም ትምህርት ቤት አልተማርከውም) ነገር ግን በሰማያት ያለውን አባቴ 
ገልጦልሀል።” “በዚችም ዓለት ላይ . .. ” አሁን ምን እንዳለው አስተውሉ፥ ይህ ጴጥሮስ፡ ይሄን ብርሃን የበራለት፣ የመንግስት ቁልፍ የተሰጠው፣ 
አስቀድሞ የተወሰነ ዘርነው “ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው በማወቅ ውስጥ ባለው የመገለጥ ዓለት . . . ” እሱ ሁለተኛው አካል በመሆን የአባት የልጅ 
የመንፈስቅዱስ አይደለም፥ እሱ፥ የተገለጠ ሙሉ አምላክ ነው። “በዚችም ዓለት ላይ፥ ቤተክርስትያኔን እሠራለሁ፥ የገሀንም ደጆችም 
አይችሉአትም።(አያችሁ?) ቤተክርስትያኔን በዚች ዓለት ላይ እሠራለሁ” - በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ (ማወቅ) ላይ።



15ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ተመልከቱ፥ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ የየመገለጥን ህይወት ዋና ያደርገዋል። የክርስቶስህይወት በእናንተ ውስጥ የመገለጥን ዋና ያደርገዋል። 
ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ፥ መጽሐፍ ቅዱሱን የክርስቶስ ፍጹም ሙሉ መገለጥ እንዲሆንያደርገዋል። ክርስቶስ በእናንተ፥ የሁሉንም መገለጥ 
መደምደምያ እንድትሆኑ ያስችላቹኋል። አምላክ ለማድረግ የፈለገው ምንድነው?
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አዲስ ልደትስ ምንድነው ታድያ? ምናልባት እናንተ “ወንድም ብራንሀም፥ አዲስ ልደትምንድነው?” ትሉኝ ይሆናል። አዲስ ልደት፥ ኢየሱስ 
ክርስቶስ በግል ለአንተ ሲገለጥ ነው። አሜን። ገባችሁ? የቸርች አባልነት አይደለም፣ወይም እጅ መጨባበጥ አንድ የተለየ ነገር ማድረግም አይደለም፣ 
ጸሎተ ሀይማኖት መነባነብ፣ በተወሰነ መመርያ ለመኖር ቃል መግባትሳይሆን - ክርስቶስ ነው፥ መጽሐፍ ቅዱስ። ለእናንተ የተገለጠው ቃል እሱ ነው። 
የትኛውም ሰው እንደፈለገ ይበል - ዋናው ነገሩክርስቶስ ነው። ፓስተር፣ ካህን፣ ወይም የፈለገ ይሁን - ክርስቶስ በእናንተ ነው። ቤተክርስትያኒቱ 
የተገነባችበት መገለጥ ይህ ነው።

“እኔ ሉተራን ነኝ”፣ “እኔ ባፕቲስት ነኝ”፣ “እኔስ ፕሪስቢተርያን ነኝ።” እንዲህዓይነቱ በጌታ ፊት . . . [ወንድም ብራንሀም በጣቶቹ አንቃጨለ . . 
. ] በጌታ ፊት ዋጋቢስ ነው። ዋጋ የለውም ጣትን እንደማንቃጨልምአይሆንም። ምንድነው ታድያ? - የክርስቶስ መገለጥ ነው እሱም ቃልነው። ቃል 
ሲገለጥም ራሱን ይተርካል። አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ሐሳብም፥ ራሱን መግለጥ ወይም ማስተዋወቅ ነበር። የራሱንሕግ በመውሰድ፥ 
በራሱ ሕግ መኖር እና ሕግጋቱንም በሞት መፈጸም። ክርስቶስ፣ አምላክ በቃሉ የምትታመን ብቻ እንጂ ሄዋን እንዳደረገችውበሰው አእምሯዊ 
መረዳት የማትወሰድ ክብርት ሙሽራ ወደራሱ እንዲያመጣ፥ እንዲቤዥ፥ በስጋ የነበረውንም ሐጢአት በሞት እንዲኰንን፥አምላክ በስጋ ሞተ።
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የክርስቶስ ሐሳብ፣ የአምላክ ሐሳብ ይህ ነው። አዲሱ ልደት የሚገልጸውም ይህ ነው።

አንድ ሰው ዳግም የተወለድኩ ነኝ የሚል ሰው እነዚህን የክርስቶስ የዘመኑ ተስፋዎች የሌላ ዘመን ተስፋዎች እንደሆኑ አድርጎ ሊያስቀምጥ 
ከወደደ፥ ክርስቶስ የትላንትና እንጂ የዛሬ ካላደረገ - ያ ሰውበሰይጣን ግራ መጋባት ያለ ሰው ነው። እንዲሁም ያ ሰው አማኝ ነኝእያለ፥ ኢየሱስ 
በማርቆስ 16 ለሁሉ ዘመናት “ያመኑትን እነዚህን ምልክቶች ይከተሏቸዋል . . . ” ብሎ የተናገራቸውን ዲያብሎስንማስወጣት፣ በቋንቋዎች መናገር 
እንዲሁም የሚከተሉ የተለያዩ ታላላቅ ስጦታዎች በሱ ሕይወት የማይገልጡ ከሆ፥ ያ ሰው በሰይጣን ግራመጋባት የሚኖር ሰው ነው።
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እንግዲያስ አዋቂ ይሁኑ አላዋቂ A-B-C-D ይወቁ አይወቁ በግለሰዎች ላይ ራሱንእየተረከ ያለው ክርስቶስ ነው። ከሀወርያቶቹ ግማሻቸው 
አያውቋቸውም ነበር፥ ክርስቶስን ግን ያውቁት ነበር! ጴጥሮስ እና ዮሃንስምሁራን ናቸው ብለው እንኳን አልተገዙላቸውም። ይልቁንስ ከክርስቶስ ጋር 
እንደነበሩ በደጅም የነበረውን ሽባ ሲፈውስ ከክርስቶስ ጋርእንደነበሩ አስተዋሉ። ከክርስቶስ ጋር እንደነበሩ ያውቃሉ።
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አዲሱ ልደት ክርስቶስ ነው - መገለጥ ነው። አምላክ ይሄንን ታላቅ ሚስጢር ገልጦላቹኋልይሄ ማለት ደግሞ አዲስ መወለድ ነው። መገለጥ ሁሉ 
ፍጹም በአንድነትእና ተቀናጅቶ ስትመለከቱት፥ አምላክም ድሮ እንዳደረገ ቃሉን እየተረከበተመሳሳይ መንገድ በቃሉ በኩል ሲገልጸው ስታዩ ምን 
ልትሉ ነው? ኦ! ቤተክርስትያን ስፍራዋን ብትረዳ ኖሮ! በርግጥ አንድ ቀንትረዳለች፥ ምንንነቷን ስትረዳ - ንጥቀት ይከናወን ይከናወናል።
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አሁን አስተውሉ፥ “አይደለም ውንድም ብራንሀም ያኮ - ያኮ ወንድም ብራንሀም .. . ” ትሉ ይሆናል። አዎ አሁንም፥ እውነቱ ይህ ነው።

ጳውሎስ ኢየሱስን በአካል እንደማያውቀው አስተውላቹኋል? ጳውሎስ ፈጽሞ አያውቀውም። ጳውሎስ እሱን ያወቀበት ብቸኛው መንገድ 
በመገለጥ - በራእይነው። ትክክል ነው አይደል? ጳውሎስ ኢየሱስን የሚያውቀው፥ ልክ ጴጥሮስ እንዳደረገው በመገለጥ ብቻ ነው።
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ጴጥሮስ በስጋ አይቶታል በስጋ ግን አልነበረም የሚያውቀው፥ ምክንያቱ ኢየሱስ ራሱእንዲህ ስላለ፦ ነገር ግን - እሱ የአምላክ ቃል እንደሆነ፥ 
ነገሮች ሁሉ የገለጠልህ በሰማያት ያለውን አባቴ ነው እንጂ፥ “ስጋእና ደም አልገለጡልህም። የእኔም ህይወት አልገለጠልህም። በዚችም ዓለት ላይ 
ቤተክርስትያኔን እሠራለሁ።” ጴጥሮስ በስጋ አላወቀውም።

ሰዎች ተጓዙ እንዲሁም አስያዙት ብዙ ነገር።

ጳውሎስ ሌሎቹ ሐዋርያት ካደረጉት ሌላየተሻለ ነገር ነበረው። አያችሁ? እንዲህ በማለት “አየህ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ከአንተ የበለጠ መገለጥ 
አለኝ። ምክንያቱ! ታውቃለህ ጳውሎስ አብሬው ተጉዣለሁ። አብሬው አሳ ወደ ማጥመድ ሄጃለሁ። እዛም ሲናገር ሰምቼዋለሁ። በታንኳ ላይ አብሮኝ 
ተቀምጦ ወደዛ አለፍእንበል እና ብዙ አሳዎችን እናጠምዳለን ብሎኝ ሄድን እና ብዙ አሳዎችን አጠመድን። አየህ? አየህ፡ ነገሮች ሲከውን አይተነዋል።”
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ጳውሎስ ግን ከሞተ በኋላ፣ ተቀብሮ ፣እና ተነስቶ የእስራኤል ልጆችን በመራ በእሳቱዐምድ ራሱን ከገለጠለት በኋላ ነው የሚያውቀው። . . . 
ጳውሎስ ትላንትናም ዛሬም እስከዘለአለም ያው ነው የሚል መገለጫውን ባይረዳኖሮ፥ አይሁዳዊ ሆኖ ያንን ነገር “ጌታ” ብሎ መጥራት በፍጹም 
አይችልም ነበር። “ጳውሎስ . . .” በሌላ አባባል “ትላንትናምየነበርኩት ያው ራሱ አምላክ ነኝ። ሙሴ በቁጥቋጦ በተነጋገረው በራሱ በእሳቱ አምድ 
እነሆኝ።” በዕብራውያን መጽሐፍ ሕግን ከጸጋመለየቱ አይገርምም፥ የእሳቱን አምድ ጋር ተገናኝቶታልና። እንዲህም አለው “አንተ የምታሳድደኝ እኔ 
ኢየሱስ ነኝ።”

እነሆ ዛሬም እንደጥንቱ! ራሱ የእሳቱ ዓምድ፡ ዓለም ከመመስረቱ በፊት ተሰውሮ የነበረውንሚስጢራትን እያብራራ፥ ራሱንም እየገለጠ እና 
እያረጋገጠ አሁንም ያው ነው! አያችሁት?
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ጳውሎስ በመገለጥ ብቻ ነው ያወቀው። ጴጥሮስም እንዲሁ በመገለጥ ብቻ አወቀው። አብሮትተራመደ፣ ከእሱ ጋር ተነጋገረ። ቅድም 
እንዳስቀመጥኩት እሱ ቃል ነው ብያቹኋለሁ . . . እናም አንድ ምሁር ቢፈልግ ምክንያቱ ምሁርስለሆነ እናንተን ኧእምሮአችሁን እንደፈለገ እስኪረታ 
ድረስ ተቀምጦ ቃሉን ሊያነበው ይችላል። የካቶሊክ ካህን ውሰዱ፥ እንደውም ያንያህል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስነ መለኰት ትምህርት ያን ያህል 
ያልገፋ፥ ወንድም - ባፕቲስት ወይም ፕሪስቢተርያን ወይም የሆነ ሌላ፥ወደ ክርክር ሲትመጡ ምንም እንደማታውቁ እንዲሰማችሁ ሊያደርጋችሁ 
ይችላል . . . ለምን? ምክንያቱ - ቃሉን በስጋው ላይ ስላወቀው።

ነገር ግን የዳናችሁበት ብቸኛው መንገድ እሱን በመገለጥ በማወቃችሁ ነው። ላድርግብል . . . የፕሪስቢተርያን ዶክትሪን ወስጄ እናንተን 
ጴንጤቆስጤአውያንን እንደ . . . አድርጌ ላስራችሁ እችላለሁ። የባብቲስቶችን ዶክትሪን ተጠቅሜ እናንተን ጴንጤቆስጤአውያንንየማታውቋቸውን 
ሚልዮን ነገሮችን ላሳያችሁ እችላለሁ። እውነት ነው። ነገር ግን ይሄ አይደለም ጉዳዩ። ቤተ ክርስትያኑ እንዲህ አይደለችም።ቤተ ክርስትያኑ 
እንዲህአይደለችም። ቤተክርስትያኑ ማለት እሱ ተገልጦ ናት! አሜን። አያችሁት? ራሱን በቃሉ አምላክ መሆኑን እንደሚገልጥ።
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16ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

እንዴት “አባት ልጅ መንፈስ ቅዱስ” ትላላችሁ እንዲሁም በዛ ትጠመቃላችሁ? አረማውያን።በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቦታ እንኳን በአብ በልጅ 
በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ማንም ሳይኖር እንዴት ኢየሱስ ክርስቶስን እናውቀዋለን(ቃል ነው።) ትላላችሁ?
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እንዲሁም እናንተ ጥምቀትን ለማጥመቅ “ኢየሱስ” ብቻ የምትጠቀሙ “የኦንሊ ጂሰስ”ሰዎች - እኔ እንኳን በግሌ አራት ወይም አምስት ኢየሱስ 
የሚባሉ ሰዎችን አውቃለሁ። የሃይማኖት ድርጅታችሁ ወዴት እንደሚመራችሁእያያችሁ ነው? ይሄ ደም ከማቅረብ ይልቅ ፍራፍሬ እንዳቀረበ እንደ 
የቃየን ጨለማ ትርጉም ነው።

መገለጡ ግን በደም በኩል የአምላክ ደም ከሆነው፥ በማርያም ማሕጸን ውስጥ በተፈጠረው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የሚገኘው ነው።130

ጳውሎስም በመገለጥ አወቀው። ዛሬም የምናውቀው በዚህ ነው - ማወቅ የምትችሉበት ብቸኛውመንገድ ይህ ነው። “ሜተዲስት ነኝ” በማለት 
አይደለም። ይሄ ትርጉም አልባ ነው። “ባፕቲስት ነኝ” በማለት አይደለም። ይሄ ትርጉምየለውም። “ካቶሊክ ነኝ” በማለት አይደለም። ይሄም ትርጉም 
አልባ ነው። ነገር ግን አምላክ ቃሉን ለእናንተ በገለጠበት መገለጥ።እሱ ቃል ነው . . . ቃሉ መገለጡስ እንዴት አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? - እራሱ 
በእናንተ ይኖራል እራሱም ማንነቱን በእናንተ ይገልጻል።ኦ!

አብያተ ክርስትያናቶቹ መገለጥን ከረሱ ሰነባብተዋል። አዎ እውነት ነው። የእውነትንመገለጥ ረስተዋል። ሄዱ በቃ . . . ያኔ ሉተር በተነሳ ጊዜ 
የዘመኑን መገለጥ የያዘ ታላቅ ሰው ነበረ። ታድያ ምን ሆነ? (ዛሬዛሬ እንደምንጠራቸው) አናታቸው መሃል የተላጩ “ሪኪዎች” (Rickies) ገቡበት፥ 
እንዲሁም “ሪኪታዎች” (Rickettas) ሁሉምእዛ ሆነው . . . መጀመርያ ማወቅ ያለባችሁም . . .

የመጽሐፍ ቅዱስ ስሌት የምታውቁ ብቻ ከሆነ እንዲሁም “ኤልቪስ” ወይም “ሪኪ” ለቅዱስቃል ምን ማለት እንደሆነ ካወቃችሁ! - ይሄ አባባል 
ነው። ልክ እንደ. . . (ስማችሁ) “እንዲህ ብሎ ነገር የለም” . . . ኢየሱስ ለምን እንደዛ አለ . . . ያንን መጠርያም በዚ መጨረሻ ትውልድለመጨረሻው 
ህዝብ ብቻ ነው ሊመጣ የሚችለው። ታድያ ኢየሱስ የአብራምንስም አብራሃም ለምን ብሎ ለወጠው? ሳራይስ ወደ ሳራ? ሳኡልስ ወደጳውሎስ ለምን 
ቀየረለት? ስምዖንስ ለምን ወደ ጴጥሮስ ወዘተ ለምን ለወጠው? አያችሁ? በርግጥ የሆነ ትርጉም አለው። ያንን ስምእስከ እዚህ ዘመን ድረስ የማይነገር 
ስም ነው። በእነኚህ ዓይነት ምክንያቶችም በምድር ላይ አስከፊ ነገሮች ሊኖሩ ችለዋል። የሰውዘር ሁሉ ተበላሽተዋል። ጠፍቷል። ምክንያቱም ይህ 
ነው።
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እንግዲህ አሁን አስተውሉ - ሉተር በዘመኑ፡ ትክክል ነበር፡ መገለጡም ነበረው፥ ይሁንእንጂ እሱ ልክ እንደሄደ ምን እንዳደረጉ ተመልከቱ። 
ዌስሊ መልዕክት ነበረው፥ ምን እንደተደረገ ግን ተመልከቱ። ቀደምት ጴንጤቆስጤያውያንም መልዕክት ነበራቸው፥ ያደረጉትንግን ተመልከቱ። ልክ 
እንደ እስራኤላውያን - ጌታ በጸጋው የእሳቱን አምድ፣ ነብዪ፣ መስዋዕት ሰጣቸው እንዲሁም ራሱን በመካከላቸውእያሳየ በቀይ ባሕር በኩል ከግብጽ 
አወጣቸው። እንዲሁም ታላላቅ ባለስልጣናት እንዲኖራቸው እና በሱም አንዳች ነገር ማድረግ እንዲችሉሕግን ፈለጉ። ከዛስ ምን አደረጉ? 
እንዲንከራተቱ ለአርባ ዓመታት እዛው ተጣሉ፡ ከድርጅቶቻቸው መካከል የተሻገረም አልነበረም።

132

“ልንወርሳት ይቻለናል” በማለት የጸኑት ካሌብ እና ኢያሱ ብቻ። . . . የጌታንቃል አስተውሉት፡ ሁሉንም በምድረበዳው አለቁ። ኢየሱስም ልክ 
እንደ ሉተር እንደ ዌስሊ እና ሌሎች በዘመናቸው ሁሉ በረከትን እናሀይልን አሳይቷቸው ለዘለአለም እንደጠፉ ተናገረ። አይደል?
133

“አባቶቻችን በምድረበዳ መናን በሉ” አሉት።

እሱም “ሁሉንም ሞቱ” አላቸው። ያ ማለት ደግሞ ከአምላክ ጋር ለዘለአለም መለያየትነው።ጥንቦቻቸው በበረሀው ጠፋ። አያችሁ? ሞቶአል። 
“ከሰማይ የወረደ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ።” ሊገባቸው አልቻለም። በቃ ሊረዱትአልተቻላቸውም።

መልካም እንግዲህ ቸርች ከረሳች ሰንብታለች። የቃሉ የመገለጡ እውነት ከመቀበል ይልቅ- የዕውቀትን መልዕክት፣ አባልነት፣ ዕውቀትን 
ተቀበለች።
134

ተመልከቱ አሁን “ወደ ዓለም ሁሉ እንድንሄድ እና ወንጌልን እንድንሰብክ፣ በሽተኞችንእንድንፈውስ፣ ዲያብሎስን እንድናስወጣ አደራ 
እንደተሰጠን ታምናላችሁ?” ይላሉ በዚ ዘመን።

“ኦ! ኦ! አዎ እውነት ነው፥ ይሁን እንጂ . . . ” አያችሁ?

በቀደም'ለት አንድ ሴት ከእኔ ጋር እያወራች ነበረ፥ እናም “ግን እኮ አብያተ ክርስትያናቱወደ አንድነት እየመጡ ነው።” አለችኝ።135

“አንዱ ከአንዱ ጋራ ምንም ዓይነት አንድነት የላቸውም።” አልኳት። እዛም አንድ ካቶሊክቆሞ ነበረና፥ “እናንተስ? አንቺ ሜተዲስት ነሽ ያ'ደግሞ 
ካቶሊክ። እርስ በእርስ ትስማማላችሁ?” “ይሄ ወደ አንድነት ሊያመጣቸውየሚጥረው ጳጳስ፥ ለእንደዛ ዓይነት ሰዎች ያንን መልካም ነገር ነው። የጌታ 
ቤተክርስትያን ግን ከእንደዚህ ዓይነቱ ነገር ጋር ጉዳይየላትም።” አልኳት። - ምንም ነገር። ከዛ ሕብረት ውጪ ናት። ከዛ ጋር እንዳትቀላቅሏት። አንዱ 
በአንዱ ላይ ሌላ ይከተላል አንደኛውምከሱ በተለየ። ሜተዲስታውያን ውሃን በመርጨት ያምናሉ ባፕቲስቶች ደግሞ በጥልቅ ውሃ ያምናሉ፥ ነገር ግን 
ሁለቱንም መንፈስ ቅዱስን በሙላት ሀይሉ ይክዱታል።

“ያመንን ዕለት መንፈስቅዱስ እንቀበላለን” ይላሉ።

መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን “ካመናችሁወዲህ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁን?” (KJV ይመልከቱ።) አያችሁ? ልዩነት አለው። አዎ በትክክል። 
ደግሞም “እኛ ካቶሊክ ቤተክርስትያንነን። ቀደምት ነን፥ እንዲህ እንዲ አድርገናል።” ሜተዲስታውያንም “እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት የተመሰረትን 
ነን።” ይላሉ። ኢየሱስ“የሚምኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል።” ያለው ታድያ ወዴት አለ? - በሱ የሚያምን ሰው፣ ፍጥረት ሁሉ “እኔ 
የማደርገው ስራእናንተም እንዲሁ ታደርጋላችሁ።” ይሄ'ኮ ቃሉ ነው፥ ታድያ ወዴት አለ? “ሰማይ እና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን ፈጽሞ 
አይወድቅም።”ታድያ ወዴት አለ? አያችሁ?
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እንዲህ እንደሆነ ነው የሚያሳየው . . .

ምንነበር? የተዳቀለ ሁኔታ ነው። ለምሳሌበጣም ግሩም የሆነ የበቆሎ ሰብል ወስዳችሁ - እንግዲህ ዲቃላ  በቆሎ ነው -  እናም ይህ  የሚያምር137



17ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

የተዳቀለ በቆሎ ብትወስዱ እናብትዘሩት፥ የምታገኙት ምንድነው? ትንሽ ቅጠል አጎ ንቊሎ ይወጣ እና ከዛ በኋላ ወደ ቢጫነት ተለውጦ ጠውልጎ 
ይወድቃል። የትኛውምየሀይማኖት ተቋም የሰው ቃላት ከአምላክ ቃል ጋር ስታዳቅል እንዲሁ ትሆናለች። ወደ ድንቅ እና ምልክቶች ይመጣሉ፥ 
ኢየሱስ ቃል ስለማመንእንዳለው ግን፥ ወደ ቢጫነት ይለወጡ እና “እኛ ይሄን አንቀበልም”ወድያ ሂድ ይላሉ።

ልክ ወደ ከንአን እንደሄዱ ሌሎቹ ሰላዮች። ተመልሰው መጥተው “እኛ በአይኖቻቸው ፊትእንደ አንበጣ ነን! ልንገጥማቸው አይቻለንም! 
አማሌቃውያን እና ሌሎች - ምንድነው የምናደርገው!” እናም ወደኋላቸው ሸሹ። በጌታቃል ንጹህ ዘር የሆኑትን፥ ጌታ “ምድሪቱን ሰጥቻቿለሁ” ብሎ 
የተናገረውንቃል የሚያውቁ ካሌብ እና ኢያሱ ግን “ምድሪቱን ለመውረስ እንችላለን” አሉ።
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የተወለዳችሁበት ጉዳይ ይወስነዋል። ከአምላክ ቃል ከተወለዳችሁ፥ የአምላክ ቃል በቤተክርስትያንላይ የበላይ ነው። የሞተበት ምክንያትም ለዛ 
ነው። ዓላማው ያ ነበር። በቤተክርስትያኑ የበላይ ሆኖ የሚሰራበት ሁኔታን ለመፍጠር። ሌላ ነገር የፈለገውን ይምሰል፥ የጌታ ቃልበሁሉ ነገር 
ይቅደም። ምሁራን እና አዋቂዎች እንዲህ እንዲያም ይበሉ. . . ከቃል ጋራ ምንም ጉዳይ የለውም። የጌታ ቃል ተናግሯልና ልንወርሳት ይቻለናል!

“በቤተክርስትያኔ ይሄን እምሰብክ ከሆነ” አንድ አገልጋይ እንዲህ አለኝ “በቤተክርስትያንውስጥ ላሉት አራት ቋሚዎች ብትሰብክ ይሻልሀል።” 
አለኝ።

እኔም “እሰብካለሁ” የጌታ ቃል ተናግሯልና። ጌታ ብሎናልና ማድረግ እንችላለን። አሜን!

በዚህም ምክንያት ራሳቸውን ምክንያት ይሰጣሉ። ለዛም ነው አምላክ በዚ በመጨረሻውዘመን ላይ ራሱን በሚያሳይበት ዘመን ለመጨረሻው 
ዘመን መልዕክት የታወሩት። - በሆነ መንፈሳዊነት ጎራ ሊመድቡት ይቃጣቸዋል። ምንልበለው? የተሳሳተ አእምሯዊ እምነት ወይም በዛ ሁኔታ ላይ 
ሊመድቡት ይፈልጋሉ። ኢየሱስ በምድር ሳለ እንዳሉት - ያልሆነውን ነገር፥ነው ሊሉት ይወዳሉ። እሱን ቢኤል ዘቡል፣ ኮኮብ ቆጣሪ ነው አሉት። 
አሁን ደግሞ መልሰው - ልክ እንደ ምናባዊ የአእምሮ መታለልነው ይላሉ። ባለበት ሆኖ ህዝቡን እየተመለከት በልቦቻቸውን የተሰወረውን ሀሳብ 
መለየት እንደሚችል እያወቁ! ዕብራውያን አራተኛውምዕራፍ “የአምላክ ቃል ሕያው እና የሚሰራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው . . 
. የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል”ይልየለ? ያንን ቃል ደግሞ እራሱ ነበረ። እንግዲህ ያን ቃል በሰው ላይ ልዕልናውን ሲይዝ፥ ተመሳሳይ ነገር 
ያደርጋል ምክንያቱ እሱቃል ነውና። አሜን . . . በዚ ላይ እንዴት እንደምትሰናከሉ አያችሁ። ግልጽ ነው። አያችሁ? መልካም።
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ልክ ክርስቶስ በምድር እንደነበረበት ዘመን። የታወሩበትም ምክንያት ይህ ነው። ኦ-ማይ!በተመሳሳይ መልኩ ተንገዳገዱ። “ቢኤልዘቡብ” ነው 
አሉት። ማድረግ እንደሚቻለው ማየት ችለዋል፥ እናም “ . . . ከህግ ውጪ የተወለደነው . . . የሆነ ከስርዓት ውጪ ነው። ስለዚ ሳምራዊ ነው 
ዲያብሎስ በውስጡ አለበት። ነገሮችን የሚያደርጋቸው በዛ ነው።” አሉት።
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ኢየሱስ (የአምላክን ቃል እንዲህ ብለው በመጥራታቸው - የአምላክን ቃል ክፉ መንፈስነው በማለታቸው።) “ለዛ ይቅር እላቹኋለሁ” “ይሁን 
እንጂ መንፈስ ቅዱስ የሚመጣበት አንድ ቀን አለ አላቸው፥ እሱን በመቃወም አንድቃል ቢነገር በዚህ ዓለም እንዲሁም በሚመጣው ዓለም (ያቺ 
ታላቅዋ ቀን) ይቅር አይባልም አላቸው።” አያችሁ በቅዱስ ቃል ውስጥ በግልጽተጽፎኧል፡ እናም ሰዎች ወደዛ ቀን ሲመጡ፡ ምንም ያህል ትምህርት 
ይኑራቸው፣ የየትኛውም ትልቅ የሀይማኖት ተቋም አባላት ይሁኑ፥ተንከባላይ ቅዱሳን በማለት እና እንዲሁም የማይመች ስም በመስጠት መንፈስ 
ቅዱስን ተሳድበዋልና፥ ኲነኔ አለባቸው! የጌታም ቤተክርስትያንይሄን ሁሉ ዘመን መሸከም ነበረባት።
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ጳውሎስም በአግሪጳ ፊት “እነሱ ክህደት ብለው በሚሉት መንገድ (ዕብደት እንደማለትነው) የአባቶቻችንን አምላክን የማመልከው በዛ ነው።” 
ብሎ ተናገረ።
142

[ከቴፑ ቅጂ ምክንያት፡ አነስተኛ ክፍል አልተገኘም።]

. . . እንዴት ድንቅ የክርስቶስ እውነት ነበር። ሰዎች በዚ ዘመን ደግሞ “የሀይማኖትተቋም” ይላሉ። በእናንተ ላይ ልዕልናውን እንዲይዝ እና 
ቃሉን መተረክን (መግለጥን) እንዲችል፥ አዲስን ልደት የሚገልጥላችሁ ኢየሱስክርስቶስ ነው። ለዚህ ለመጨረሻው ዘመን የተነገረውን ምንም ዓይነት 
ተስፋቃል ደግሞ፥ አሁን እየሰራ ባለበት በአካሉ ላይ እንዲከናወንያደርገዋል። አሜን። የጌታን ቃል እንደሚገለጥ እንዲሁ ነው።

አስተውሉ፥ በጣም ጥሩ።

ልክ በክርስቶስ ዘመን እንደነበረ ሁሉ ተመሳሳይ ነው። የክርስቶስ እራሱ የመግለጥቁልፍ በአምላክ እጅ ነው። ታምናላችሁ? የስነ መለኮት 
ትምህርት ይሄንን ፈልገው አያገኙትም። ኢየሱስ እንደዛ ብሏል፥ (ልታነቡትከወደዳችሁ) በቅዱስ ማቴዎስ 11፡25 እና 27። “በዚያን ጊዜ ኢየሱስመልሶ 
እንዲህ አለ። አባት ሆይ የሰማይ እና የምድር ጌታ፥ ይህን ከጥበበኞች እና ከአስተዋዮች ሰውረህ፡ ለሕጻናት ስለገለጥህላቸውአመሰግንሀለሁ።” 
አያችሁ፥ አያችሁ?
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ግድ አይሰጠኝም . . . በዛ ዘመን የነበሩትን ምሁራንን ተመልከቷቸው፥ እነዛ አይሁድ፥አዋቂዎች፥ የፈሪሳውያን እና የሰዱቃውያን እንዲሁም 
የሄሮድያውያን ሌላም ምንም ይሁኑ ድርጅቶች (ተቋማት) - እነዚህ ድርጅቶቻቸውንሁሉ ኢየሱስ “ዕውሮችን የምትመሩ ዕውራን፥ ኢሳያስ ስለእናንተ 
እውነት ተናገረ። 'የማይሰሙ ጀሮዎች እና የማያዩ አይኖች አላችሁ' ምክንያቱ ኢሳያስ ይሄን ነገርሲናገር በመንፈስ ነበረ። ስለዚየሰማይ አምላክ 
አይኖቻችሁን አሳውሯል። - የጌታን መንፈስ ነገርን ሳትረዱ፥ የዕውቀትን ነገር ብቻ ትቀበላላችሁ፥ ሄዋን እንዳደረገችውእያደረጋችሁ ነው። 
እንግድያውስ ዕውር መሪና ዕውር ተመሪ፥ ተያይዘው ጉድጓድ አይገቡምን።” መሪው ዕውር ስለሆነ ከእውሩ ጋራ አብሮይወድቃል። የመሪ መውደቅ - 
ዕውርን ዕውር ሲመራ ነው። ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ተያይዘው ይወድቃሉ።

ቁልፉ የያዘው ግን አምላክ እራሱነው።144

ቀደም ብሎ “ሰዎች የሰው ልጅን ማን እንደሆነ ይሉታል?” ብየ ከቃሉ እንዳነበብኩት፥ጴጥሮስም “አንተ ክርስቶስ የሕያው የአምላክ ልጅ ነህ።” 
አለ። እሱም መልሶ አለው፥ “ስምኦን የዮና ልጅ ሆይ፡ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ደም እና ስጋ ይሄን አልገለጸልህም እና ብጹእ ነህ . . . በዚችም 
መገለጥ ላይ ቤተክርስትያኔን እሰራለሁ። የገሀንምደጆችም በፍጹም አይቋቋሟትም።” ብየ ከቃሉ እንዳነበብኩት፥ አሁንም ተመሳሳይ ነገር እየገለጠ 
ነው።

አሁን አያችሁ።



18ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ከምታውቋቸው ትምህርት ቤቶች መካከል ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ የሚያውቅ ምሁር እና ስነመሎታዊ የለም። ወይም በየትኛውም የመጽሐፍ 
ቅዱስ አስተምህሮትይሄንን የለም። ይሄን በተመለከተ ያውቁዘንድ ፍጹም አይቻላቸውም። ልያውቁም አይችሉም። አምላክ እንዳያውቁት ብሎ 
ከተመረጡት አስተማሪዎችእና ሌሎች ይሄንን ሁሉ ሰውሮታል።ይሄ ነገር ክርስቶስ ከሚገልጥላቸው ጋራ ግላዊ የሆነ መገለጥ ነው። እንግዲህ “እሱ 
ለእኔ ገልጦልኛል”እያላችሁ፥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርለትን የክርስቶስን ህይወት (የራሱ የክርስቶስ ህይወት) በህይወታችሁ የማይታይ ከሆነ፥ 
እንግዲያውስየተቀበላችሁት መገለጥ የተሳሳተ መገለጥ ነው።
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የዱባን ህይወት ወደ ፒር ዛፍ ህይወት ባስገባው ዱባን ነው የሚያፈራው። በእውነትትክክል ነው “በፍሬአቸው ታውቁአቸዋላችሁ።” 
እንዱሁም የመጀመርያ - የምታስቀምጡት ዛፍ (የወይን ዛፍ ከሆነ) ወይንን ይሰጣል፣ሌላውም ሎሚ ይሰጣል፣ ቀጥሎም በኋላ ፒር፣ ከዛም በኋላ 
አፕል። የመዳቀል ጉዳይ አለ እዛ፥ የራሱን ህይወት ያፈራል።
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እያንዳንዳቸው የሀይማኖት ተቋም የየራሳቸውን ህይወት ያፈራሉ። ይሁን እንጂ የመጀመርያዋየወይን ሐረግ አፈትልኮ ቢወጣ፡ መጀመርያ ፍሬ 
ያፈራውን አይነት ፍሬያፈራል። እንዲሁም የኢየሱስ ህይወት፥ ሌሎች የአማኞች አካል ካስገባ፥ መጀመርያዎቹ እንዳፈሩት ፍሬ ያፈራሉ፥ ኧንድ አይነት 
ህይወት ስለሚኖራቸው የሐወርያትን ስራ መጻፋቸው አይቀርም።ምን ማለቴ እንደሆነ ገባችሁ? ከዛ ልታመልጡ አይቻላችሁም። ህይወቱን በእናንተ 
በኩል የሚተርከው፥ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ የከተበው የክርስቶስን የራሱ ህይወት ነው።

እውራን የእውራን መሪዎች . . .147

ቁልፉ አምላክ ብቻውን ይዞታል። የትኛውም የቲኦሎጂ ምሁር ሊነግራችሁ አይቻለውም፥ለእነሱ የታወቀ እንዳይደለ አስተውሉ። የሚያውቁት 
ነገር የላቸውም። ምክንያቱ ትምህርቶች . . . “መልካም” “PHD አለኝLL.D አለኝ” ትሉ ይሆናል . . . እናም ለእኔ እንዲሁም ለየትኛውም እውነተኛ 
ለሆነው አማኝ እንዲሁም ለጌታ፥ ያማለት በጣምወደ ኋላ ርቃቹኋል . . . በቃ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንደራቃችሁ ነው። አምላክ በትምህርት 
አይታወቅም ወይም በብዙ የማብራራትመቻልም አይታወቅም።

አምላክ በትሕትናና እና ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም መሀይም ለሚባል ሰው በሚሰጠው መገለጥይታወቃል። አያችሁ? ቲኦሎጂያችሁ አይደለም። 
የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው። “በዚችም ዓለት ላይ ቤተክርስትያኔን እገነባለሁ።” ሌላ ዓለት ተቀባይነት የለውም። ሌላ ነገሮች ተቀባይነት 
የላቸውም።ሌላ የሮማ ዓለት አይሆንም፥ ሌላ የፕሮቴስታን ዓለት፥ ሌላ ትምህርት፥ ሌላ ምንም ነገር ሳይሆን፡ በአዲስ ልደት ያለውን 
ትክክለኛውንየኢየሱስ ክርስቶስ እራሱ መገለጥ ብቻ ነው። የሚወለደው እዛው ነው፥ ከዛም በኋላ ህይወታችሁን በመውሰድ ህይወቱን ወደ እናንተ 
ያስገባእና የራሱን ህይወት በእናንተ ውስጥ እየተረከ፥ በእናንተ ውስጥ አልፎ የሚሰራውን የእራሱን ህይወት፣ ስራዎቹ፣ ድንቆች እና ምልክታቶቹሁሉ 
ለሚያዩ ሰዎች የበላይ በመሆን ይታያል። ከዛ ውጪ ሁሉ ለመጠራትምየበቃ አይደለም።

የአምላክን ታላላቅ መገለጦች ሲፈቱ ተመልከቱ።

በመካከላችን የተለያዩ መከፋፈል እናመሰዳደብ የሚበዛው ይሄንን ባለመኖሩ ነው። በመካከላችን መለያየትን የምናየው፥ በህዝቡ መካከል 
መገለጥስለሚያንስ ነው። አያችሁ፥ አስተማሪዎቹ - መገለጥ የላቸውም።
148

ጳውሎስ ስለ ክርስቶስ ታላቅ የሆነ መገለጥን ካገኘ በኋላ በ1ኛ ቆሮንጦስ 2ኛው ምዕራፍ ላይ እንዲህ አለ፦ ከጻፋችሁት በኋላ እንደምታነቡት 
እርግጠኞች ሁኑ. . . አስተውሉ! እንዲህ አለ፦ “ወደ እናንተ ስመጣ በጥበብ ብልጫአልመጣሁም።” እዩት'ማ ይህ ሰው እኮ ባለ ጥበብ ነው። 
በትምህርትየበለጸገውን ሰው ተመልከቱት። “ወደ እናንተ ስመጣ በሚያባብሉ ቃላት አልነበረም።” (1 ቆሮንጦስ 2ኛው ምዕራፍ ወደ ቆሮንጦስ 
ሰዎች)ምኞቴ ይህ ነበር . . . መልካም! እስኪ እናንብበው። እስኪ ቆመን አንድ ሁለት ቃላት እናንብብ። በቴፕ እያዳመጡ ያሉ ሰዎችም ወደዛ 
ለመክፈት እንዲያመቻቸው፡ ላነበውእፈልጋለሁ። 1ቆሮንጦስ 2ኛው ምዕራፍ። ታላቁ ሐዋርያው! የአምላክ ባርያ ጳውሎስ የሚለውን አድምጡት። 
ተከታተሉ አሁን።

. . . ኣነ ጳውሎስ . . . ድማ ኣብ ማእከልኩም ከሎኹ፡ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ፡ ንሱ ኸኣ እቲ እተሰቕለ፡ ሓደ

ነገር እኳ ኸም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ፡ ናባኻትኩም ከመጽእ ከሎኹ፡ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጽ . . . ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም 
ኣይመጻእኩን . . . (ዶክተር እከሌ እከሌ እባላለሁ አላልኳችሁም።)

ኣነ ኸኣ ብድኻምን ብፍርሃትን ብብዙሕ ምምብድባድን እየ

ኣባኻትኩም ዝነበርኩ።

ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን . . . ስልጣንን እምበር፡ ብዜስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን . . . የስልጣንነበረ።

አያችሁ ይሄው እና ወንጌሉ። ኢየሱስ ወደ አለም ሁሉ ሂዱ እና አስተምሩ አላለም “ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ስበኩ።” “ሂዱ 
አስተምሩ”ሳይሆን “ሂዱ እና ስበኩ” ነው። በሌላ አባባል ስልጣኑን ግለጡት፥ የሚያምኑት ድንቅ እና ምልክቶች ይከተሏቸዋል። 
ማስተማርአያደርገውም። ምልክቶቹን ለመግለጥ ራሱ ህያው መንፈስ ይጠይቃል። አያችሁ! ይሄንን ስሙ አሁን፦
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እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር፡ ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ኸይትስረትሲ፡

ኦ ማይ! ሰውየውን ለመቀየር። ያው ሆኖ ሳለ “ያው አይደለም” መግለጽ የመቻሌምአይደለም። እንዲህ እማ ካደረግኩኝ . . . አንድ ሰው እንዲህ 
ካደረገ በትክክል መገለጥ እንደሌለው ያሳያል የአምላክን ሶስትመአዝናዊው መገለጥ እንደሌለው ያሳያል።

እምብኣርስ ኣብ ማእከል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና፡ እቲ ኣምላኽ ቅድሚ

ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ፡

እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር፡



19ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዚሐልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና።

ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብዚ ኣይፈለጦን፡ እንተ ዚፈልጥዎስ፡ ንጐይታ ኽብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም።

“ስለ ራባዮቹ እና አስተማሪዎቹ የተናገርከው ተሳስተሀል” በሉ። የሰቀለው ማንሆነና? እንዲህ እንዲህ ልንቀጥል እንችላለን . . . ጊዜ ለመቆጠብ . 
. . በርግጥ ጊዜ አለን፡ ጌታ ከፈቀደ ብዙ የምንለው ነገር አለን እና አንብቡት።

እንግዲህ . . . ጳውሎስ ታላቁ ሊቅ የሆነው ሰው በህዝቡ ላይ የራሱ ስነ-መሎኮታዊ አሰራር ለመጫን አልሞከረም። የጌታን ቃል በህይወቱ 
ለመግለጽ በየዋህነት ተቀብሎ ቃሉን ኖረበት። በህይወቱ ውስጥኢየሱስ ክርስቶስን እስኪያዩ ድረስ፣ መሀረቦቹን ወስደው በታመሙት ላይ ለማኖር 
እስኪመኙ ድረስ በቃሉ ላይ አምላካዊ ኑሮኖረበት። የክርስቶስ ህይወት አለ። አንዳንዶች አይደለም . . . “ኤልያስም ከብዙ ዘመናት እንዲሁ አድርጓል 
- ዱላውን አኖረ - ይሁን እንጂ ኦ! ያ የኤልያስ ዘመን ነበር።”
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ዓለም በዛ ዘመን የነበሩ የተማሩ ከሀናት እና የሀይማኖት ተቋማት እንዲሁም ሌሎች እነኚህን ነገሮች ያውቃሉ ብለው ያስባሉ።

አማኞቹ ግን ከነሱ በተለየ መልኩ ያውቃሉ። በጳውሎስ እንደነበረው ተመሳሳይ ነገርበኤልያስ የነበረውን የክርስቶስን መገለጥ አይቶአል፥ ነብዪ 
ስለነበረ ተመሳሳይ ህይወት ተረከ። ነገሮች ከመሆናቸው በፊትአስቀድሞ በትክክል ተነበየ፥ ያ ደግሞ የአምላካዊ ነብዪ መለያእንደሆነ ያውቁ ነበር።
151

የአምላክ ቃል እንደሆነም ያውቃሉ። ከዚህ ልታነቃንቋቸው በፍጹም አይቻላችሁም።

ሌላው ይቅር ጴጥሮስ የተነበያቸው ነገሮች ሲፈጸሙ ሲያዩ “ብቻ ጥላው ይውደቅብኝ”ይሉ ነበር። አሜን! ቤተክርስትያን ማለት ይህችትና። 
ይሀው አማኝየሚባለው። አዎ።

ጳውሎስ ምን አለ? “Ph እና LLD ስላለኝ አመኑኝ?” አላለም! እሱ ያለው፥ “የሰውጥበብ ሁሉ ጥያለሁ።” “በትንሳኤው ሀይል አውቀው ዘንድ 
እሞት ዘንድ ተገባኝ። ወደ እናንተ ስመጣም የአምላክን ስልጣን በመግለጥነበር።”

ምን ማለት ነበር? ኢየሱስ ክርስቶስን ትላንትናና ዛሬ እስከለዘለአለም ያው እያደረገ ነበር።152

ኢየሱስ ያደረገው ስራ ጳውሎስ ደግሞ ያው እንደሱ አደረገ። በሚነድ ቁጥቋጦ ላይ የተገለጠውን አምላክ፥ ሓያሉንአባት፡ ራሱን ለጳውሎስ 
ሲገልጥ አዩ፥ አሁንም እዚ እየተገለጠ ይገኛል፥ በዘመናትም ሁሉ ላይ አንድ ነው። የአምላክ ሶስትመአዝናዊ አሰራር፡ ትላንትና፣ ዛሬ እናም 
ለዘለአለም። ምን? - በቤተክርስትያኑ ቤዛ፣ በሚመጣውም መንግስቱ የበላይ ነው።አሜን! አያችሁት? ግልጽ ከሚሆን በላይ ግልጽ ነው፡

ኦ! አስተውሉ። መለኮታዊው የክርስቶስ መገለጥ የሚያበራ ብቸኛ ገላጭ መንፈስቅዱስ ነው።ይሄን ማድረግ የሚችል ትምህርት ቤት የለም፣ 
የትኛውም ምሁር አይችልም፣ የትኛውም ሰው ምን ያህል የተማረ፣ እንዲሁምእንደፈለገ አምላካዊ ይሁን ይሄን ማድረግ የሚቻለው ሰው ፍጹም 
የለም። እዚህ ላይ ግልጽ ልሁን። ዳግም የተወለዳችሁ ትክክለኞችክርስትያኖች ስንቶች ናችሁ? (እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ) በመንፈስ ቅዱስ 
የተሞላችሁ? መልካም። ይሄው እንግዲህ። መልካም። እንግዲህ አስተውሉ፡ አስቀድመው ለተወሰኑቱ ብቻ ነው የሚያደርግላቸው። “አባቴየሰጠኝ 
ሁሉ ይመጣል። አባቴ ያልሰጠኝም አንዳች አይመጣም።”
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ቀሳውስቱ የሚሉትን ስሙአቸው “ጠምቋይ ነው። ዲያብሎስ ነው። ይህ ሰው ቡኤልዘቡብነው።”154

ያቺ ስድስት ባሎች የነበሯት ከአምስቱ ጋር ትኖር የነበረች ከስድስተኛው ጋርየቀረች ትንሽ ዕድሜዋ ሄድ ያለች ሴት ስትጓዝ፥ ኢየሱስም “ሂጂ 
እና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ” አላት።

እሷም “ባል የለኝም።” አለችው።

“አዎ ስድስት አሉሽ። አምስት ባሎች ነበሩሽ አሁን አብሮሽ ያለውም ስድስተኛውባልሽ አይደለም።” አላት።

ዘር የሆነቺው ያችት ነፍስ በብርሀኑ ተነካች እና “ጌታ ሆይ . . . ” ምን?

ከሃናቱን ሲነካቸው “ይህ ሰው ጠንቋይ ነው አሉት።” አያችሁ? እዛጋ ህይወት የላቸውም። የተዳቀለ ዲቃላ ናቸው። እስከ የሀይማኖትድርጅት 
(ተቋም) ድረስ ልትደርሱ ትችላላችሁ፥ ከዛ በኋላ ሞት ነው።

ይህች ሴት ግን ዲቃላ አልነበረችም።155

እንዲህም አለችው “ጌታ ሆይ . . . ” የሚያማምሩ ዓይኖቿ እየተቁለጨለጩ፥በጉንጯም እምባ እየወረደ ይታየኛል “ጌታ ሆይ ነብዪ 
እንደሆክአያለሁ። መሲሑን እየተጠባበቅኩ ነኝ፥ መሲሑ ሲመጣ፥ ይሄን አንተ የምታደርገውን ነገር ያደርጋል። እነኚህን ነገሮች ይነግረናል።”

“እኔ እሱ ነኝ።” አላት።

“በጌታ . . . ” እንስራዋን ትታ ሄደች “ይሄውላችሁ . . . ያደረግኩትንሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩት።” ይሄስ ምንድነው? ብርሀኑ ዘሪቷን ነካ። 
ህይወት በዛ ውስጥ ነበረች። አጎነቆለች (ጸደቀች።)

ዛሬም እንዲሁ ነው።

ስነ መለኮታውያን ግን “ቆይ እማ ቆይ እስኪ እከሌ እከሌ በዚ ጉዳይ ላይ . . . ፓስተር ሙዲ ምን እንደሚል ልስማው”ይላሉ። በዚ ዘመን 
ከፓስተር ሙዲ ጋር ምን ያገናኘዋል። ፓስተር ሙዲ በዘመኑ በዘመኑ የኖረ ሰው ነው፥ አሁን ግን የለም። ፈጽሞ በዚ ዘመን አይኖርም። ሉተር 
በዘመኑ ኖረ፥ በዌስሊ ዘመን ግን የለም። ዌስሊ በዘመኑ ኖረ፥ በጴንጤ ቆስጤ ዘመን ግን የለም። በጴንጤቆስጤ በዘመናቸው ነበሩ፥ ከዚች ሰዓት ግን 
ወደ ኋላ ናቸው። እኛ የምንኖርበት ጊዜ የመጨረሻው ሰዓት ነው። አዎ። ድርጅቶቻቸው እና አቋም አለመኖራቸው እዛ እንደሌለ ያረጋግጣል። ቃሉ 
በገዛ ራሱ ኦሪጂናል ሀይል ተገልጦባቸው አያውቅም። ዘሮች፣ ተቋማት .. .  የሀይማኖት ተቋማት ይሰሩ  እና  ከንጹሁ ትክክለኛው ስንዴ ጋራ  ያረጀ
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20ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ጂምሰን ዊድ የሚባለውን ዘር ይቀላቅሉበታል -ወድያውም ይሞታል። ሰብሉ ወደ ጂምሰን ይለወጣል። ወደ እሾሀማ ሳማ ይለወጣል፥ ወድያውም 
ይሞታል። ከዛም በኋላ እንደገና ማሳውያርሱት እና እንደገና ይጀምራሉ፡ ጥቂት እውነተኛ ዘር ይዘራሉ፡ ጥቂቶቻቸው ይበቅሉ እና ወድያው ይዋጣሉ።

ጌታ ግን እንዳለ፥ በዚህ በመጨረሻ ቀናት በደሙ የታጠበ ህዝብ ያወጣል። እዛለመገኘትም ዓለም ገና ሳይፈጠር የተወሰኑ ስለሆኑ እዛ 
መገኘታቸው የማይቀር ነው። ጌታ አምላክ ብሏልና። ምልክቶቹን እንደሚገልጥእንዲሁም በሚልኪያስ 4 ላይ እንደገና ይቃናል ያለውን - በመጨረሻ 
ዘመን ይሆናል ብሎ ተስፋ የሰጠውን ነገሮች እንደገና ያቃናል። መገለጥን ያመጣል። (ሚልኪያስ4) - ምን እንዲያደርግ ነበር? የአባቶችን እምነት ወደ 
ልጆችእንዲመልስ ነው። አዎ በትክክል - ያው ራሱ ነገሩን እንዲመልስ፣ ራሱ የእሳቱን ዓምድ ወደ ሜዳው እንዲገልጥ፣ ያው ምልክቶቹ፣እነዛው 
ድንቆች፣ እንዲሁምራሱን እየሱስን፡ ያው እንዲያደርገው፣ ያው እንደነበረ እንዲሰብከው፣ ትላንትናና ዛሬ እስከ ዘለአለምያው እንደሆነ እንዲያረጋግጥ 
እነዚህን ሁሉ ያቃናል። “ ጌታሰራዊት አቃናለሁ ይላል።” “የሜተዲስት ትል የበላው ዓመታት፣ የደጎብያ ትል የበላቸው ዓመታት፣ የባፕቲስት ትል፣ 
የካቶሊክ ትልእንዲሁም ያቺን እምነት እንደሌለች ለማድረግ ብሎም የሀይማኖት ተቋም እንድትሆን ያደረጉ ዘር እስከማይገኝባት እንኳን ቢበሏት፥እኔ 
ግን አቃናታለሁ።” ይላል ጌታ። “እነኚህ ሁሉ ዓመታት . . . ” ምን? “የተረሱት ሁሉ ድንቆች እና ምልክቶች ሁሉ ወደእውነተኛዋ ዛፍ መልሼ 
አቃናዋለሁ።” ይላል ጌታ። ነብዪው የተረጋገጠ ነብዪ ስለነበር፡ ቃሉ እንዲፈጸም ይገባዋል። አሜን።
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መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ዘመናት ብቸኛው የክርስቶስ መሎኮታዊው መገለጥ ገላጭነበር። በሁሉ ዘመናት አስታውሱ! የጌታ ቃል በማን በኩል 
ሲመጣ ነበር? በነብያት በኩል ብቻ። በትክክል። እውነት ነው አይደል?ነብዩም መጀመርያ የተረጋገጠ ነብዪ መሆን ይገባዋል። ነብዪ ነኝ ስላለ ሳይሆን - 
ነብዪ ሆኖ ስለተወለደ ነብዪ መሆኑንም ስለተረጋገጠለት፥ የተናገራቸውም ሁሉ ከቃሉ ጋር ይስማማሉ ይፈጸማሉም፡ ሌላው ሁሉ ግን ይቀራል። 
አያችሁ? . . . የጌታ ቃል በመንፈስቅዱስ ብቻ ነውየሚመጣው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር “መጽሐፍ ቅዱስን አባቶች በመንፈስ ተነድተው እንደጻፉት 
ይናገራል።”
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መጥምቁ ዮሃንስ እኮ መንፈስቅዱስ ባያመላክተው ኖሮ ኢየሱስን ፈጽሞ ማወቅባልተቻለው ነበር። አይደል? መጥቁ ዮሃንስ ማለት እኮ፥ መጥቶ 
“በመካከላችሁ በሆነ ስፍራ የጌታ የአምላክ በግ አለ።” በማለትየተናገረ ታላቅ ነብዪ ነበር። ዮሃንስም አለ፦ “የጌታ መንፈስ (መንፈስ ቅዱስ) በእርግብ 
አምሳል ከሰማይ ሲወርድ እናሲያርፍበት አየሁ፥ ድምጽም ተናገረ 'በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው' . . . ” ምን ነበር? መንፈስ ቅዱስ፥ 
“አመላክተዋለሁ።”
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ዛሬም እሱን የምታውቁበት ብቸኛው መንገድ ይህ ነው፥ የአምላክን ሶስት መአዝናዊመገለጥን ለማወቅ የምትችሉበት መንገድ መንፈስ ቅዱስ 
ብቻ ነው . . . ይህም ሊሆን የሚችልበት ብቸኛው መንገድ፥ አስቀድሞየተወሰናችሁ ብትሆኑ ብቻ ነው። ካልሆናችሁ ፈጽማችሁ አትችሉም። ይሄን 
እንድታዩ አስቀድሞ የተወሰናችሁ ካልሆናችሁ በፍጹም አታዩትም። ምክንያቱ ብርሃኑ በእናንተባንጸባረቀባችሁ ጊዜ ትሄዱ እና ማፌዝ ትጀምራላችሁ 
እንዲሁም ራሱ አምላክ ማንነቱን ሊያረጋግጥላችሁ ወዶ ወደ እናንተ ሲቀርብ በአእምሯዊ ዕውቀት ለማብራራት ትሞክራላችሁ።አያችሁ? እንድታዩት 
እሱ በእናንተ ካልሆነ፥ ማየት አትችሉም።
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ጌታ “ይሄን እመርጣለሁ ያንን እመርጣለሁ” በፍጹም አላለም። ነገር ግን . . .ያውቃል። አስቀድሞ የወሰነበት ምክንያትም ለዘመኑ ቁጥር 
የሌለው ኗሪ በመሆኑ ነው . . . ማለቅያ የሌለው ለዘለአለም ኗሪበመሆኑም እንዲሁ ሁሉን ያውቃል። መጨረሻውን ያውቃል። መጨረሻውን 
ከመጀመርያ መናገር ይችላል። እሱ አምላክ ነው። ያንን እማማድረግ ካልቻለ አምላክ አይደለም። አዎ፡ እሱ ለዘመኑ ቁጥር የለውም።
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መንፈስ ቅዱስ ባያመላክተው ኖሮ፥ ዮሃንስ በፍጹም ማወቅ አይቻለውም ነበር።አምላክ ሚስጢሩን እንዴት ከጥበበኞች እንደሚሰውር 
አያችሁ? እነዛ ሰዎች ሁላቸው ምን እንዳሉ እዩ . . . እሱ እንዲያይለሚፈልገው አስቀድሞ ለወሰነው ትሁት ሰው ያሳየዋል። ሰዎቹ እኮ እዛው ቆመው 
ነበር እርግቡን ግን በፍጹም አላዩም። ድምጽምበፍጹም አልሰሙም። ምክንያቱ ላዛች አስቀድሞ የተወሰነ ዘር ብቻ የተላከ ነበርና። “አስቀድሞ 
የተወሰነ?” አዎ በርግጠኝነትአስቀድሞ የተወሰነ ነው።ምክንያቱ ከመወለዱም ከ 712 ዓመታት በፊት፥ በመንፈስ ተነስቶ ለሰው በሚገባ “የጌታን 
መንገድ አዘጋጁእያለ የሚጮህ ሰው ድምጽ በበረሀ አለ” እያለ ተናገረ። እንግዲያውስ ኢሳያስ ማየት ከቻለ ሚልኪያስስ ማየት አይቻለውምን? - ይህ 
እዚጋ የምንመለከተው ታላቅ የመጨረሻው ዘመን ነብዪ - የብሉይ ኪዳንነብያቶችን በማህተም እንዲያትም የመጨረሻው ነብዪ ነው። አያችሁ? 
“አስቀድሞ የተወሰነ ነው?” በርግጥ አዎ። ሚልኪያስም አይቶታል።
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ኢየሱስ ሲናገር፦ “ልትቀበሉት ብትወዱስ መንገድ እዲያዘጋጅ በፊቴ እልክሀለሁ(ሚልኪያስ 3) የተባለለት ሰው ይህ ነው።” አያችሁ? 
በርግጥም ያንን መልእክት ያይ ዘንድ አስቀድሞ የተወሰነ ሰው ነበር።እርግቡን ሲወርድ ከማዶ ማየት መቻሉ፥ ያንን ከእስራኤል ጋራ በበረሀ 
የነበረውን ብርሀን ሲወርድ ማየቱ በርግጥም አይገርምም።አምላክ ራሱ “እኔ የማርፍበት የምወደው ብቸኛው ልጄ ይህ ነው።” ብሎ የተናገረው። 
አምላክ እና ሰው አንድ ሆኑ። ዮሀንስምመሰከረ “እነሆ አንድያ የአባት ልጅ።” ብሎ መሰከረ። እኔ ምስክር ነኝ።“ አሜን!
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ይሄውላችሁ ትሕትና። አባቱ - አባቱ እኮ ታላቅ የቲኦሎጂ ምሁር . . . የጥንትሰባኪ የነበረ ሰው ነበር። ወደ አባቱ ተቋም የሄደ አይመስልም፥ 
የአምላክ ፈቃድ ሊሆን አይችልምና። ነገር ግን ከትምህርት ወጥቶመጣ።

ያኔ ገና ሳይወለድ ጌታ ሲነካው . . . እንዲሁም ገና ሊወለድ ሶስት ወርሲቀረው መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ። አዎ። ማርያም ያኔ ስትሄድ ገና 
በማህጸን ውስጥ ስድስተኛው ወሩ ነበር፥ እናቱም ኤልሳቤጥ፥የአካላቱን ጭዋዳዎች መንቀሳቀስ ባለመጀመራቸው - ኤልሳቤጥ ህይወት ልታዳምጥ 
አልተቻላትም ነበር ። ይሁን እንጂ ማርያም መጥታሰላም ባለቻት ጊዜ፣ ባቀፈቻት ጊዜ፣ እጆቿን በጣለችባት - እጇን በላይዋ ላይ በጫነችባት ጊዜ . . . 
ይሄው! “እኔምደግሞ ጌታ ተናግሮኛል እና ልጅ እወልዳለሁ።”
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“አንቺ እና ዮሴፍ ተጋባችሁ እንዴ?”

“አልተጋባንም።”

“ማርያም! ይህ እንዴት ይሆናል?”

“መንፈስ ቅዱስ በላየ ይጸልልኛል፥ በውስጤም ይፈጠራል። ስሙም ኢየሱስ እለዋለሁ።የአምላክም ልጅ ይሆናል።”

የኢየሱስን ስም በሰማ ጊዜ፥ ዮሃንስ በእናቱ ማህጸን ውስጥ ሆኖ መዝለል እናመጮህ ጀመረ። እሷም እንዲህ አለች፦ “የጌታየ እናት ወደ እኔ 
መጥታለች እና፥ ጌታ አምላኬ የተባረከ ይሁን።” የጌታ እናት!ኦ-ማይ! “የጌታ እናት መጥተሽ፥ የሰላምታሽን ድምጽ እንደሰማሁ፥ ልጄ በማህጸኔ ውስጥ



21ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

በደስታ ዘለለ።”

በምንም ዓይነት ዶክትሪን እና በሌላ ነገር እንዳይከትቡት ምንም ዓይነት ትምህርትአለመፈለጉም የሚገርም ነገር አይደለም! ጠቃሚ የሆነ ስራ 
ተዘጋጅቶለት ነበርና።የበረሀ ሰው ነበር። ወደ በረሀ በመሄድ ጠበቀ።ጌታም ለእሱ ተገልጦ አለው፦ (“ይሄው'ና ሌላ መገለጥ።”) “አንተ ነብዪ ነህና፥ 
ማንነቱን እነግርሃለሁ። ቃሉን ለአንተእነግርሀለሁ። ማንነትህን ታውቃለህ። መምጣት አለብህ።” (“ባለፈው እሁድ ለነበረ ጥያቄ መልስ ነው። 
አያችሁ?) ዮሃንስ፡ አንተማንነትህን ታውቃለህ። አንተ ዝም በል። ምንም ነገር አትናገር። ሂድ እና እዛ ስትደርስ ከሰማይ የሚወርድ የብርሀን 
ምልክትአለ፡ እርግብ ከሰማይ ይወርዳል፡ ያኔ እሱን ስታይ እርሱ ነው።”
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ኢየሱስ ወደ ወንዙ ሲገባ ዮሀንስም አይኑን አንስቶ እርግብ ሲወርድ ተመልክቶ“እነሆ የዓለምን ሐጢያት የሚያስወግድ የአምላክ በግ። ይሄው 
ይህ ነው!”
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ኢየሱስም ዮሀንስ ወደ ነበረበት ውሃ ገባ። የዮሀንስ ሁለቱ ዐይኖች የኢየሱስንሁለት ዐይኖችን ተመለከቱ። (በስጋ ሁለቱም የአክስትማማቾች 
ልጆች፥ ልጆች ነበሩ። ማርያም እና ኤልሳቤጥ የአክስትማማቾች ልጆችስለነበሩ።) ሁለቱም ዓይን ለዓይን ተያዩ። አምላክ እና የራሱ ነብዪ አንድ ላይ 
ቀመዋል (አሜን።) “እኔ በአንተ ልጠመቅያስፈልገኛል። አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን?”

ኢየሱስም መልሶ፥ “አሁንስ ፍቀድልኝ - ነገር ግን አስታውሱ - ደግሞም ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና።”

ዮሃንስ እንዲህ ማድረጉ ለምን አስፈለገው? - ምክንያቱ መስዋዕት ስለ ነበረ(ዮሃንስ ነብዪ ስለ ነበረ ይሄን ያውቃል።) መስዋዕትም 
ለመስዋዕትነት ከመቅረቡ በፊት መታጠብ ነበረበት። ስለዚህ ፈቀደለት እናአጠመቀው። እነሆም ሲያጠምቀው ሰማያት ተከፈቱ። ኦ-ማይ! እርግብ 
በላዩ ላይ ወረደ፤ ድምጽም “እንዳድርበት በእርሱ ደስ የሚለኝየምወደው ልጄ ይህ ነው።” ኪንግ ጀምስ እትም “በእርሱም ለማደር ደስ የሚለኝ” ብሎ 
አስቀምጦታል። በዛም በዚህም ብታዟዙሩትምሁሉ - ያው ነው። “እንዳድርበት በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው።” (ወይም በሱ ውስጥ 
እንዳድር ብትሉትም ያውነው።) እንግዲህ መልካም፥ ሌሎች በዛ ስፍራ ብዙ ሰዎች ቆመው ስለሱ ምንም ነገር ሳይሰሙ ለእሱ ግን ሲገለጥለት 
አይተናል። መንፈስ ቅዱስ ብቻውን ይገልጣል።
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ራሱን ለጳውሎስ (ሌላ አስቀድሞ የተወሰነ ዘር) ሲገልጥም በተመሳሳይ መልኩ ነበር። ጳውሎስ እዛ እየተንጎራደደ . . . ምናልባትም እንዲህ እያለ 
ይሄድ ነበር ይሆናል። “እኔ ከገማልያል እግር ስር የወጣሁዶክተር ሳውል፥ እነዛን ቡድኖች ተሰብስበው ካገኘኋቸው ስብርብራቸውን አወጣቸዋለሁ። 
እያለ ይሄድ ነበር። (ከሙዲ መጽሐፍ ቅዱስወይም ከሌላ ዓይነት የመጣሁ ነኝ።) ምሁር ነኝ። የምናገረውን የማውቅ ሰው ነኝ። እነዛን ቅዱሳን 
ተንከባላዮች አደቅቃቸዋለሁ።ታላቁ ቅዱስ አባ ሆይ ልንገርህ፥ አንተ ብቻ እዛ እንድሄድ ፍቀድልኝ። እነዚያን ጩሀታሞችን ሁሉ አስራቸዋለሁ፥ ይሄ 
መለኮታዊፈውስ የሚሉት ነገር ሁሉ አስቆማለሁ።” በኪሱ ውስጥ አስቀምጦ “መንገዴ ላይ ነኝ” እያለ ሲሄድ፥ ያቺ ቀን . . . ማይ! ከቀኑ አምስት ሰዓት 
አከባቢ በዙርያው ታላቁን ብርሀን አንጸባረቀበት፥ ወደ መሬትም ወደቀ።
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ለምን? - አስቀድሞ የተወሰነ ዘር ስለ ነበረ ነው። ጌታም ስለሱ እንዲህ አለ“ስለ ስሜ ብዙ መከራ እንዲቀበል ታላላቅ ነገሮችን እንድገልጽለት 
መርጬዋለሁ።” ወደ አህዛብ እልከዋለሁ፥ በሚያንገላቱበት ነገርሁሉ ያንገላቱታል - በዚ ሁሉ ግን ስሜን ይሸከማል።“
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ጳውሎስ ክህነታዊ አሸንክታብ ሁሉ እስኪራገፍለት ድረስ ወደ እዛ ስፍራ ወረደ።ቃሉን ተምሮ ቃሉ እራሱ እሱ እስኪሆን ድረስ እና እስረኛው 
እስኪሆን ድረስ፥ (ለሶስት እና ተኩል ዓመታት - ወደ ዓረብ በረሀሄደ።) በፍቅር ሰንሰለት ታስሮ መጣ። “የትምህርት ቤቶቹ ልምዶቼ ሁሉ ጠፍቷል፥ 
የኢየሱስ ክርስቶስን እስረኛ ሆኛለሁ።”(አሜን!) ፊልሞን ወንድሜ እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ እስረኛ ነኝ። እሱ የሚነግረኝን ብቻ እናገራለሁ።

ጌታ እስረኞችን ይፈልጋል ዛሬም፥ ራሳቸውን ለፈቃዱ - ለቃሉ የሚያስሩ ሰዎችንይፈልጋል። ጳውሎስ እንዲህ ነበር የነበረው። ምን ያህል 
ጥበበኛ ምንም ያህል አምላክን የሚያውቅ ይሁን እንጂ ጌታን በመገለጥነበር ያወቀው። አዎ። ቤተክርስትያን በዓለቱ ላይ የታነጸችበት መገለጡ ሲመጣ 
. . . ያሁሉ እውቀት ተኖ ጠፋ። አዎ።
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አስቀድሞ የተወሰነ ዘር እንደ ነበረ አስተውሉ። ሰዎች ሊያሳዩአችሁ አይቻላቸውም. . . አባት ልጅ መንፈስቅዱስ እንዲሁም ሌላ ሌላ ነገር 
ይደረድሩባቿል። መንፈስ ቅዱስ ግን ሰማያዊው ጌታ አምላክ መሆኑንበመግለጽ እሱ እንደሆነ ያሳያል።

እዚህ ጋር ግን አስተውሉ፥ በነብዪ ወይም በንጉስ ወይም ሌላ ሳይሆን፥ አምላክ ራሱአምላካዊነቱን በሙላት በክርስቶስ በስጋው ተገለጠ። ኦ-
ማይ! ይሄ ነው መገለጥ። አንድ አዝማች እዘምርላችኋለሁ።
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አሕዛብ ሁሉ ተሰባበሩ ወደቁ፥ እስራኤል ግን ተነሱ (ናቸው አይደል?)

የንብያት ትንቢታዊ ምልክቶች

የአሕዛብ ዘመንናት (ቤተክርስትያን እስከነ ድርጅትነቷ) አለቀ

ከአስከፊ ፍርሀት ወደቀ

ኦ! እናንተ የተበተናችሁ ተመለሱ

የቤዛ ቀን በመድረሱ።

የሰው ልብ በፍርሐት ቀለጠ (የሆሊውድ ቀልዶች ሊሸፍኑት አይቻላቸውም፡ በማታበመቃብር ስፍራ እያፏጨ እንደሚሄድ ልጅ።)

በመንፈስ ተሞሉ መቅረዛችሁም ይታይ፥

እዩ መዳናችሁ እንደቀረበ ተመልከቱ።

ነብያቶች ይዋሻሉ የጌታንም ቃል ይክዳሉ



22ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ኢየሱስ አምላካችን አይደለም ይላሉ

ይህ ትውልድ መገለጥ ጠልቷል

እኛ ግን ሓዋርያት በቀየሱት እንሄዳለን።

የሰው ልብ በፍርሀት ቀልጧል

የቤዛነት ቀን ግን ቀርቧል

በመንፈስ ተሞሉ መቅረዛችሁም ይታይ፥

እዩ መዳናችሁ እንደቀረበ ተመልከቱ።

ወንድሜ መገለጡን ያዝ። ይሄ ትውልድ የጌታን መገለጥ አንቋሽሿል።አያችሁ? እነዚያሐሰተኛ ነብያት የሚያደርጉት ይህ ነው። በፍሬአቸው 
ትለዩአቸዋላችሁ፥ የተዳቀሉ ናቸው። ከገታ ቃል ይልቅ፥ ራሱንበክርስቶስከሚገልጠው ከአምላክ ቃል ይልቅ ከሀይማኖት ተቋም ጋር ራሳቸውን 
አዳቅለዋል።
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ኦ-ማይ!

እዚህ ማቆም እንችል ነበር፡ ስመለስ ጊዜ የምናገኝ ከሆነ - ከፈለጋችሁእዚህም ማቆም እንችላለን . . . እንድንቀጥል ትፈልጋላችሁ? እናንተ 
እንደፈለጋችሁ . . . ትንሽ ጊዜ ብቻ . . .እፈጥናለሁ . . . ከዚህ በኋላ የምታርፉበት ጥቂት ጊዜ ታገኛላችሁ።
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አስቀድሞ የተወሰነውን ዘር አስተውሉት -

እንግዲህ እዚጋ አምላክ በስጋ እየተገለጠ ነው . . . ማንነቱን ሊያሳያችሁ የሚቻለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው - ነብዪ አይችልም - ንጉስም 
አይችልም። ሙላቱይህ ነው። ራሱን ለዓለም በሙላት ፈጽሞ ገልጧል። ሚገርም ነው!
174

በተራራው ላይ ወደ ነበረው የራሱ የጌታ ምስክርነት ተመልከቱ . . . “የምወደውልጄ ይህ ነው። እርሱን ስሙት።” ሙሴ ሕግን ወክሎ፥ 
ኤልያስምነብያትን በመወከል እዛ ቆመው ነበር። ይሁን እንጂ ተሰወሩ፥ እናም “የምወደው ልጄ ይህ ነው። እርሱን ስሙት።” አላቸው። ሶስት 
ተወካዮች እዛ ነበሩ ሕግ፣ ነብያት፣ እና ክርስቶስ። እናም “ይህ እርሱነው” አላቸው። አምላክ . . . በነብያትም በሕግም በሙላት አልተገለጠም፣ 
የተገለጠው በክርስቶስ ነው። ይሄው ነው።

ክርስቶስ ምሕረት አለው። ሕጉ ወደ ወህኒ ይጥላቿል እንጂ አያወጣችሁም። ነብያቶቹደግሞ እናንተን በሕጉ ምክንያት ለመኰነን እና ለመግደል 
የአምላክ ፍርድ ናቸው። አዎ፥ ኢየሱስ ግን፥ አስቀድሞ ወደ መወሰን ዘርመምጣት እንዲሳውቃችሁ፥ የአምላክ ፍቅር እና መገለጥ ነው። “እሱ ነው፥ 
ስሙት” የአምላክን የሞለኮቱ ሙላት ታውቋል። ይህሚስጢራዊ የሆነ አምላክን የመግለጥ ሚስጢር፥ አሁን ተገልጧል። ሰው እና አምላክ አንድ 
ሆኑ። የተቀባው ሰው ክርስቶስ። ክርስቶስማለት ምን ማለት ነው? የተቀባ ማለትነው። የተቀባው - በስጋው በሙላት መለኰትን ሁሉ ተቀባ። 
ሚገርም ነው! ሰዎች እንዴትይሄን ይጠራጠሩታል?
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ያኔ ሙሴ በከፊል ገልጦታል፣ ዳዊትም በከፊል (ይገርማል!) እዚህ ጋር ግንበሙላት ተገልጧል፡ አምላክ ራሱ በምድር ቆሞ - አምላክ 
በቤተክርስትያኑ የተቀደሰ ህይወት እንዲያመጣ፥ ስለ ህዝቡ ሐጢአትበሙላቱ እንዲሞት እንዲሁም በቤተክርስትያኑ በሙላት የበላይ እንዲሆን፣ 
በመጨረሻው ዘመን ይገለጣል ያላቸውን ተስፋዎችን ለመግለጥበምድር ተመላለሰ። አሁን አድምጡ . . . ራሳችሁን አስተምሩ አሁን።
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ንቁ።

ኢየሱስ የተገለጠው ለምን ነበር? - አምላክን ለማሳየት። እሱም አምላክ ነበር፥አምላክ መሞት ነበረበት፥ ማንምሰው መሞት አይችልም፣ 
የትኛውም ነብዪ እንዲሞት ብቁ አልነበረም። ነገር ግን አምላክ ራሱየነብያቶች ሁሉ አምላክ ነበር። እሱ የነብያት ሁሉ፣ የነገስታት ሁሉ፣ የታሪክ ሁሉ 
አምላክ ነው። የነበረ፥ መምጣት የነበረበት።የነበረ፣ ያለ፣ በዚች እለትም በዚች ስፍራ የሚሆን። ትላንትናና ዛሬ እስከዘለአለም ያው የሆነው። 
የተገለጠውም ለዚች ዓላማነበር። በዚችም ዓላማ፥ እያንዳንዱ ከአምላክ ሙላት የተሰጠ የተስፋ ቃል እንዲታይባት በዚ ዘመን ስልጣኑ የሚያሳይባት 
የበላይየሚሆንባት ቤተክርስትያንን አደረገ። ኢየሱስ እንዳለ “በእኔ የሚያምን ሁሉ እኔ የማደርጋቸውን ሁሉ ያደርጋል፥ እኔ ወደ አባትእሄዳለሁና፡ እኔ 
ከማደርገውም በላይ ማድረግ ይችላል።” አያችሁ? ዓላማይ ይህ ነበር። መገለጡም ይህ ነው።
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አሁንም ዛሬ ጌታ ይሄን መረዳት የሚችልን ሰው ይፈልጋል . . . ቃሉን በትክክልማየት የሚችልን ሰው።

ኢየሱስ፥ አምላክ የሰራቸውን ነገሮች በትክክል በእርሱ በኩል መግለጥ እስኪችል ድረስ፥ በዘመኑ ፍጹም በትክክል ማየት የሚችል ሆኖ 
የተወለደ ሰው ነበር። የአምላክን መገለጥ ነበር - የተገለጠ አምላክ።
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እንግዲህ በዚ የፍጻሜ ዘመን የመደባቸውን ተስፋዎች እንዲገልጥባት፥ ቤተክርስትያንን በገዛ ደሙ እና በመንፈሱ ቀደሰ።179

እንግዲህ በዚህ በዘመን ፍጻሜ ላይ ሌሎች የተዉትን እንደገና ማንሳት እናበመንፈስቅዱስ እርዳታ የሰባቱ ማሕተማት ሚስጢርን መክፈት 
በጣም ቀላል ነው። በዚ ዘመን ራሱን እየገለጠ (እያስተዋወቀ) ነው፥የሞተበትም ዓላማ ይህ ነው። ከሶስት መአዝናዊ ስራዎቹ ሁለተኛው ስራው 
ይሄው ነውና። በመጀመርያው እራሱን በክርስቶስ ማሳየትቀጥሎም እራሱን በቤተክርስትያኑ ማሳየት - ያው አንድ ነው ክርስቶስ ቃል ስለሆነ። ቃሉን 
በነሱ እንዲኖር ሲያደርግቤተክርስትያኒቱ ቃል ትሆናለች። የተዳቀለ የሀይማኖት ተቋም ሲቀበሉ ግን እንዴት ሆኖ በነሱ ሊሰራ ይቻለዋል? ምክንያቱ 
ወደታችስለተቀበረ ምናልባት ሾርት ሲያደርግ ፊውዝን ሊያቃጥል ይችላልና። አያችሁ? የኤለክትሪኩ ፍሰት (የጌታ ቃል ፍሰት) በነጻ ሲፈስግን፥ ቃሉ 
ራሱን ይገልጻል (ይተርካል።) “እኔ የማደርገውን ስራ እናንተም ታደርጋላችሁ።” በዘመን ፍጻሜም እንዲህ ይሆናል“እነሆ ነብዪ ኤልያስን 
እልክላቿለሁ፥ መጥቶም የልጆችን ልብ ወደ አባቶች እምነት ይመልሳል።”



23ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

በዛን ጊዜም አምላክነቱን በቤተክርስትያን በሙላት የሚያስተዋውቅበት(የሚገልጽበት) ጊዜ ይሆናል - በቤተክርስትያኒቱም የበላይነቱን ይይዛል። 
ይገርማል! የተቀባው ሰው አሁን ደግሞ የተቀቡ ህዝብ። የተቀባችዋን ሙሽሪት እና ሙሽራውን አንድ ለማድረግ፡ አይገርምምወይ! በምንድነው 
የተቀቡት? ሄዋን እና አዳም በጣሉት ቃል የተቀቡ። ምክንያቱ “ቃሌ መንፈስ ነው ብሏልና።” አያችሁ? በቃሉየተቀቡ። ሄዋን የጣለችው ተመልሶ መጣ 
እኛም ተቀበልነው። . . . የዲቃላዋን ሁኔታ እንደገና አያችሁ . . . ልክ ሄዋንንእንዳደረገባት።
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ሄዋንን “ይሄን አታድርጊ፥ ያንን አታድርጊ፡ ይሄን እና ያን ማድረግ አትችይም”አላት።

ሰይጣንም “አየሽ ምን መሰለሽ . . . ” አላት። ዞር ብላም እሱን ለመስማትጆሮዋን ሰጠች። የዘመን ፍጻሜዋ ሄዋን ግን ይሄን እንዳታደርግ ተደርጋ 
አስቀድማ ስለተወሰነች ፈጽማ ይሄን አታደርግም። የሚሰራውጌታ ራሱ ነው። ቤተክርስትያኑ . . . ያለ እድፈት እና ያለ ጠባሳ እንደምትሆን ያውቃል። 
በቃሉ መገለጥ ውበት ጸንታእንደምትቆም ያውቃል። ለዓለም ምልክት ትሆናለች። ለዓለም የሆነ ነገር ትሆናለች . . . ዓለም ተመልክቷት አይ “ይህች 
ደግሞ ተንከባላይ ቅድስት፣ የኛ አባል አይደለችም” ይሏታል። በጣም ጥሩ፥ ትክክል ነው አውቃለሁ እሷ የላይ አባል ናት።
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በቀደምለት ቆመን እያወራን ሳለን፡ አንድ ሰው “የየተኛው የሀይማኖት ተቋም አባል ነህ?” ብሎ ጠየቀኝ።182

“የየትኛቸውም አይደለሁም።” አልኩት።

“ምን?”

“ከየትኞቹም አይደለሁም።” “እኔ የመንግስቱ ነኝ።” አልኩት።

“በጣም ጥሩ፥ ታድያ እዛ እንዴት ተቀላቀልክ?”

“እዛ መቀላቀል የለም፥ በውስጧ መወለድ እንጂ።”

“ይህች ደግሞ ምን ዓይነት መንግስት ናት?”

“የክርስቶስ ኢየሱስ አምላካዊ (መንፈሳዊ) አካል፥ በአንድ መንፈስ ወደዚች አካልተጠምቀናል - በመንፈሱ ተወልደናል፥ በዚህም ምክንያት የዛች 
መንግስት ነን።” አልኩት። ህይወቶቻችንም አሜሪካዊ እናጀርመናውያን ወይም ሌላም አይደለንም፥ ነገር ግን ክርስትያኖች ነን። የፍቅር ባርያዎች 
በመሆን ከዓለም ነገሮች ሁሉ በመንፈስመረጋጋት አርፈናል። የዓለም መብታችን ሁሉ ሸጠን በዋጋ የማይተመነውን ውድ የሆነውን የከበረውን ዕንቅ 
በመግዛት፡ መንፈስ ቅዱስራሱን እንዲገልጽእና እንዲመላለስ እናደርጋለን። እውነተኛ ቤተክርስትያኑ እንዲህ ናት። አምላክን ለማገልገል በቃል ብቻ 
እንጂበሰው ሰራሽ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ካልተመላለስን፥ እኛም እንዲህ ነን እናንተም እንዲህ ናችሁ።

የተቀባው ሰው፣ ክርስቶስ ራሱ (ኦ አምላክ ሆይ) እዚጋ ራሱን እያስተዋወቀ ነው።ለምን? . . . ምክንያቱ እማ የበላይነቱን ስለያዘ፥ አምላክ 
በሙላት በክርስቶስ ላይ ራሱን ገለጠ። የአምላክ ታላቁን መገለጥ፣ታላቁን የመገለጡ ብርሀን የዚህችን ዓለም ጥበብ አሳውሯል።
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ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ በዚህች ምድር በነበረ ጊዜ፥ አሳውሯቸዋል። “እንዴትነው ግን ራስህን አምላክን ታደርጋለህ? ራስህን ከአምላክጋር 
እኩል ታደርጋለህ!” አሉት። እንዴ! ከአምላክ ጋር እኩል ብቻእኮ አልነበረም፥ አምላክ እራሱ ነበረ እንጂ። አያችሁ?አልገባቸውም ነበር።

በነገራችን ላይ . . . ምናልባት አንዳንዶቻችሁ፥

አንድ ጊዜ አንዳንድ የማያምኑ ሰዎች፦ ኢየሱስ ፈጽሞ የአምላክ ልጅ ነኝ አላለም ሲሉኝ ሰምቻለሁ። በርግጥም ብሏል። መጽሓፍ ቅዱሳችሁን 
ስለማታውቁት ነው።
184

በውሃ ጉድጓድ ላይ ያገኛትን ሴት ምንድን ነበር ያላት? ምን ነገራት?

“መሲሑ እንዲመጣ አውቃለሁ፥ እሱ ሲመጣ እነዚህን ነገሮች ያደርጋል።”

“ይሄን የሚነግርሽ እኔ እርሱ ነኝ” - ለጳውሎስም ለሌሎች ብዙዎችም።

እዚህ ጋር ግን አስተውሉ ቤተክርስትያኒቱ የበላይነት አላት።

የአምላክን ታላቁ ሚስጢር የዚችን ዓለም ጥበብ ሁሌም ሲያሳውር ኖሯል። ሊገባቸው ኣይችልም። አያስተውሉትም። ሰይጣን ሊረዳው 
አይቻለውም። ሌሎቹምሁሉ ሊገባቸው አይቻላቸውም - ነገር ግን ክርስቶስ እና አምላክ አንድ እንደሆነ እንዲያውቁ አስቀድመው የተወሰኑትን 
ይረዱታል። ሌሎች ሁሌም ሶስት ያደርጉታል። አያችሁ? በርግጠኝነት ያደርጉታል።
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ሁለተኛው - ቀጣዩ ፥ የተገለጠውን ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ፡ የክብሩ ተስፋ።በክርስቶስ የተገለጠውን ታላቁ አምላክ። አሁንም ክርስቶስ 
በእናንተ ተገለጠ። እንፍጠን አሁን።
186

በአምላክ ሐሳብ ውስጥ የነበረውን ታላቁ ድብቅ ሚስጢር፡ አሁን በክርስቶስ አካልበሆኑ አማኞች ውስጥ እንዳደረገው አስተውሉ። ድሮ 
ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በአምላክ ሐሳብ ውስጥ የነበረውን የተሰወረውን የአምላክሚስጢር አሁን ተገልጧል። አስቡበት! በትክክል እንዳልተረዳነው 
ይሰማኛል። ድሮ ማየት በተገባኝ መልኩ አላየውም፥ እርግጠኛ ነኝ እናንተም እንዲሁ።

አሁን ግን ታላቁ የአምላክ ሚስጢር፥ ዘለአለማዊው አምላክ እንደ ሚስጢር ሰውሮይዞት የነበረውን ሚስጢር፥ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ 
በኩል ፈትቶ ለቤተክርስትያን ሰጥቶታል። ድሮ በአምላክ ሐሳብ የነበረውንነገር አሁን ግን በክርስቶስ አካል አድርጎታል። ኢየሱስ ሚስጢራቱን 
ለሙሽራይቱ እያንሾካሾከላት ለቤተክርስትያኑ ፍቅርን እየሰጣትነው። ልታገቧት ያለችውን ኮረዳ - ሚስታችሁን እንዴት እንዴት እንደምታናግሯት 
እናንተ ታውቃላችሁ። በጣም ስለምታፈቅሯት፥ሚስጢራችሁን ነግራችሁ እንድትጠጋችሁ እና ፍቅርን እንድታፈቅራችሁ ታደርጓታላችሁ። ያው 
እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ።
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24ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

አምላክ -ክርስቶስ ለቤተክርስትያን እያደረገ ያለውም ይህ ነው። ሚስጢራቱን እንድታውቅ እያደረጋት ነው - ሚስጢራቱን። ለነዚህ 
ተሽኮርማሚዎች አላልኩም፥ በፍጹም አይደለም! ለሚስቱ። በጣም ጥሩ፥ እንግዲህ አሁን ተመልከቱ።
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በጸጋው ሚስጢራቱን መገለጥ እንዲያውቁ በማድረጉ . . . ሰዎች የአምላክ ጸጋ አውቃለሁ። የአምላክ ሚስጢር ለተወሰነ ህዝብ ወይም 
ለእነዚህ እና ለእነዚያ ብቻ የተሰጠ ነው እያልኳችሁ እንደሆነ አድርጋችሁእንደማታስቡብኝ ተስፋ አደርጋለሁ - ምክንያቱ ለሚቀበሉት ከወደዱ ለመላ 
ቤተክርስትያን የተሰጠ ነው። ለእኔ እና ለእናንተ ማለትአይደለም፥ እሱ እንዲገባባት ለሚፈልጋት ለቤተክርስትያኒቱ ነው። እንግዲህ እናንተም 
ምናልባት “ታድያ ለምን አይቀበሉትም?” ትሉይሆናል። እሱ ደጋግሞ ተናግሮታል። ፈጽመው አይቀበሉትም። ኢሳያስም ማየትን እንደማይችሉ 
ተናግሮባቿል።

ነብዪው ጳውሎስም “ሰዎች በዘመን ፍጻሜ ሰዎች በእውቀት የተሞሉ፣ አምላክንከመውደድ ይልቅ ደስታን የሚወዱ፣ ውልን የሚያፈርሱ፣ 
በሀሰት የሚከሱ፣ ዝሙተኞች እና መልካምን የሚያደርጉትን ዝቅ ዝቅአድራጊዎችን ይሆናሉ።” ብሏል። ጭንቅላታሞች፣ በእውቀት የተሞሉ 
(አያችሁ?)፣ የአምልኮ መልክ ያላቸው ሀይሉን ግንየሚክዱ፣ ሴቶችም ከቤት ቤት እየዞሩ፣ጸጉራቸውን አሳጥረው እያወዛወዙ በፍትወት እያታለሉ 
“ችግር የለም!” . . . ፈታ በል።“ በቃ አብዷል። እውነት ወደ ማወቅበፍጹም መምጣት አይቻላቸውም።
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እነዚህ ሰዎችም እያኔስ እና እያንብሬነስ ሙሴን እንደተቃወሙት እንዲሁ ይቃወማሉ።ቤተክርስትያንን እና የሰዎችን አባል ማድረግ ይችሉበታል 
. . . ኢየሱስ “ሙሽራይቱ ይህች ናት” ለማለት እና አብሯውእንድትሆን እሷን የወሰደ ዕለት ግን ከንቱነታቸውን ይገለጣል። እውነት ነው፡ ከንቱነታቸው 
ያኔ ይታያል።

የመገለጡ ሚስጢር ለእነሱ በጸጋው ሲገለጥላቸው አስተውሉት። እዩ'ማ! ይሄን የመሰለ ታላቅ መገለጥ - ለእናንተ የበራላችሁ ዕለት፥ የዓለምን 
ነገር ሁሉ እንድትንቁ ያደርጋችኋል።
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እስኪ አሁን ዳግም እመለስበታለሁ። ልናገረው አልነበረም፥ የተቀዳው ቴፕ ራሱ እናእነዚያ በምድር ሁሉ የሚሄዱ ይናገሩታል . . . ይህ የተቀዳ 
ካሴት ወደ ምድር ሁሉ ይሄዳል። እናም ወደሱ እያመላከትኩ ነበር።እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ተጠምቀናል እያላችሁ ጸጉራችሁ እንዲያድግ 
የማትተውት ሴቶች መጽሐፍ ቅዱሱ እየኰነናችሁ ሳለ!ታውቃላችሁ ሚስቱ ጸጉሯን የምትቆራርጥ ከሆነች ባል እንዲፈታት በአምላክ ፊት ሞገስ 
እንዳለው! መጽሐፍ ቅዱስ ሴት ጸጉሯን ብትቆርጥ፣አጭር እና ስስ የላሉ ልብሶችን የምትለብስ ሴት ራሷን (ባለቤትዋን) ታዋርዳለች ይላል። . . . ሴት 
ጸጉሯን ቆርጣእንዳትጸልይ ማለት፥ ያረጀ ልምድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የወንድን ልብስ የምትለብስ ሴት በአምላክ ፊት የተጠላች 
በሆነስፍራ ላይ ያለ ግማታም እና ቆሻሻ መጸዳጃ ቤት ናት። እስኪ በዛው ሁኔታ ሆናችሁ የጸሎት መስዋእታችሁን ለማቅረብ ወደ ፊቱቅረቡ! አያችሁ? 
በአምላክ አፍንጫ ውስጥ ጥንብ! አምላክም እምቢ አልቀበልም ብሎ ይጥለዋል። እውነት ነው።

በጣም ጥሩ “ወንድም ብራንሀም ስለ ብሉይ ኪዳን እኮ ነው እያወራሀን ያለሀው”በሉኝ። እሱ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው ነው። ሙሉ 
የአምላክ መገለጥ ነው። እሱ አንዴ ከተናገረ ፍጹም አይሽረውም።ያጸናዋል እንጂ አይሽረውም። ሕጉ ጸና እንጂ አልተሻረም - ጸና።
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“ከሴት ጋር ዝሙትን የሰራ ሁሉ የሞት ተከሳሽ። (እንግዲህ ሲያጸናው) ሴትንአይቶ የተመኛት . . . ” ትዕዛዛቶቹን በፍጹም አልሻራቸውም፥ 
አጸናቸው እንጂ። ሰንበትን በተመለከተ “በሳምንት አንድ ቀንሰንበትን ቀድሱ” ነበር - አሁን ግን ጸና።

ሌላው የጌታን መንፈስ ከመጠበቅ ይገኛል። “ስርዓት በስርዓት ስርዓት በስርዓትጥቂት እዚህ ጥቂትም እዚያ፥ ለዚህ ህዝብ በባዕድ ልሳን 
በተብታባ አንደበት እናገራለሁና፡ መልካም የሆነውን ያዙ።” ሌላው ይሄውነው። ከጌታ መገኘት የሚመጣ አዳሽ ይሄው ነው። ይሁን እንጂ አሁንም 
አይሰሙም፥ ራሶቻቸውን እየወዘወዙ ወደ ሀይማኖት ተቋሞቻቸውይሄዳሉ። እናንተ ሰንበታውያን እና ሌሎቻችሁ መነቃቃቱ እና - ጽናቱ ይህ ነው። 
ይገርማል! ያጸናዋል እንጂ አይሽረውም። ሲኦልግን እንድትቀበላቸው በሯን አስፍታ ከፍታለች።

የመጨረሻውን ዘመን መልዕክት ለምን እንደሚቃወሙት አሁን አይታቿል። የሚስጢሩ መገለጥ እንጂ የሀይማኖት ተቋም አይደልም። መገለጥ 
እንጂ የሀይማኖት ድርጅት አይሰራም። አምላክ በመገለጥ እንጂ በሀይማኖት ተቋም አይታወቅም።
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እዩ! አምላክ በአካሉ በክርስቶስ - ክርስቶስንም በአካሉ በሙሽራይቱ። ይገርማልአምላክ በክርስቶስ ተገለጠ ክርስቶስ በሙሽራይቱ ተገለጠ። 
አምላክ ሄዋንን ለማድረግ ከአዳም ስጋ እንደወሰዳት እንዲሁም እንደ ወደቀች፥ ከክርስቶስ ከአካሉ፣ ከስጋው ማለትም ከቃሉ በሀይማኖት ተቋም 
ስርዓት የማትወድቅ ሙሽራን አበጀ። አትወድቅም።ነገር ግን ወደ ተገለጠው ያልተሸቃቀጠ ንጹህ ቃል ታድጋለች። ይሄን ካሴት የሚሰማ ወንድም 
ይሁን ሴት ሁሉ ይህን እንደሚረዱተስፋ አደርጋለሁ። እሷ ሁለተኛዋ ሄዋን ናት፥ ሁለተኛዋ ሄዋን ብትሆንም እንኳን ለባልዋ የተጠበቀውን ቀሚስዋን 
እና ንጽህናዋንእንዲሁም ቅድስናዋን አታቆሽሽም። እንደፈለጋችሁ ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴዎች እና ሕብረት ይኑራችሁ፥ የፈለገ ሰውም እንደፈለገ 
ቢናገርም ከቃሉ ጋራ ጸንታ ትቆያለች።

በቅርብም አብያተ ክርስትያናት እንደሚዘጉ መከራ እና ስደትንም እንደሚያመጡእላችኋለሁ። ጠብቁ ታያላችሁ። እንደዚች ዓይነታት በተቋም 
ያልተያዙ አብያተ ክርስትያናትም መጋዘኖች ያደርጓቸዋል። እንዲሁምአንድ ሰው ወደ ጸሎት ቀርቦ የአለም አቀፍ አብያተ ክርስትያናት ሕብረት አባል 
ላልሆነ ሰው ሲጸልይለት ቢያገኙት ወድያው በጥይትተመትቶ ይገደላል። ድሮም ጀምሯል። የዚህ መሪ የሆነው የሉተራን መሪ የተናገረው እንዲህ 
ነው። እዚሁ መጽሄቶቻችሁን ልታነቡትትችላላችሁ። እውነት ነው።
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እነሱ እንዲህ ስላሉ ምንም ለውጥ አያመጣም፥ ቤተክርስትያኒቱ በብርሀኑ ጸንታትቆማለች። ያኔ ድሮም አረጋግጣዋለች አሁንም ደግማ በሁሉም 
ፊትታረጋግጣለች። የጌታ ቃል ነውና። እነዚህ ሁሉ የአለም አቀፍ አብያተ ክርስትያናት ሕብረት እንዲሁም ሌሎች ሁሉ ይጠፋሉ። ያለእድፈት እና 
ያለጠባሳ ሆና ጸንታ ትኖራለች።

አምላክ ራሱን በአካሉ - በክርስቶስ ገለጠ። ደስ የሚለውን ሶስት መአዝናዊነገሩን አያችሁት? ክርስቶስም እንዲሁ አምላክ በአካሉ በክርስቶስ 
ራሱን እንደገለጠ፥ በአካሉ - በቤተክርትያን በኩል በቃሉየተሰጡ ተስፋዎችን ገለጠ። “ስለሐጢአት የሚከሰኝ ማን ነው? የአባትን ስራ የማደርግ 
ከሆንኩስ - ጥፋቴ ምንድነው? እናንተየሀይማኖት ተቋማት - እንሰራዋለን ትላላችሁ - መሲሑ መሆን ያልቻልኩበ ስፍራ እስኪ አሳዩኝ። አምላክ 
መሲሁ እንዲህ ያደርጋልያላቸውን ምልክቶችን ያላደረግኳቸውን እስኪ አሳዩኝ” አምላክ በስጋው።
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እንግዲህ  አሁንም  ክርስቶስ  .  .  .  “እኔ  የማደርጋቸው  ስራዎች  እናንተምታደርጋላችሁ።”  አያችሁ?  አያችሁ?  ያው  ራሱ  አምላክ።  “እኔ195



25ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

የማደርጋቸው ስራዎች እናንተም ታደርጋላችሁ። እኔ ወደ አባት እሄዳለሁና ከዚህም በላይ ታደርጋላችሁ።” ቤተክርስትያኒቱ ለጥቂትጊዜ፡ አምላክ 
የተስፋ ቃሉን በክርስቶስ ይገልጥ እንደነበረ፥ ክርስቶስም እንዲሁ ስራዎቹን ሁሉ በአካሉ ማለት በክርስቶስ አካል- በቤተክርስትያን እንዲያደርግ 
ቤተክርስትያኒቱ ለጥቂት ጊዜ በብርሀን ትቆያለች። መጀመርያ የነበሩትን የዛፉ ፍሬዎችን እያመጣ፥ የዛፉን ሚስጢር ለሙሽራይቱ ግልጽ 
ያደርግላታል።

ዛፊቱ ቅርንጫፎችን እንዳወጣች ተመልከቱ - ሉተራውያን። ምን አደረገች? ዛፊቱንመውጣት በጀመረች ጊዜ፥ ፍሬውም ከሷ ጋር መውጣት 
ጀመረ። ምንስ ሆኑ? ተደራጁ። እንግዲህ አትክልተኛውም (ባልየው አባትየው)መጣና “ሙት ነው” በማለት ቆርጦ ጣለው። ዌስሊያውያንም መጡ፥ 
አመጣጣቸው መልካም ነበር። ይሁን እንጂ ፍሬአቸው መልሶ ወደ ዛፊቱ ወጣ፥ ግንዱንም ቆርጦ ጣለው - ሞተም።
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በቤተክርስትያን ታሪክ ውስጥ ሰላሳ ሶስት ዓመታት አስቆጥሬአለሁ። እስኪ አንድ .. . አንድ ቤተክርስትያን አሳዩኝ። እስኪ በታሪክ ወደ 
ተቋምነት ራሷን አደራጅታ ወድያው ያልሞተች ቤተክርስትያን ካለች ጊዜውን እና ስፍራዋን እስኪ አሳዩኝ። ሰውን እና አባላትን እንዲሁም እንዲህ 
ነገሮችን ከማድረግ ውጪ - የተነሱበትን ነገር እስኪ አሳዩኝ። የለም። ሁሏም እስኪጠፋ ድረስ የለም።

ባልዋስ መጥቶ ምን አደረገ? ድርጅታዊ ፍሬ (በብርቱኳን ዛፍ ላይ የሎሚ ፍሬ) ስላፈራች - መጥቶ ከረከማት።ከረከማት እና ዳግም 
እንድታድግ ተዋት . . . የዛፉ ልብ ታድያ ምን ላይ ነው? - እዛው መሀሉ ላይ። ከታች እስከ ላይ ድረስይከረክመዋል . . . (የጌታ ሕግ እና ፍቅር በልቡ 
ያደርግ እና) በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለ ዛፍ (መዝሙር 1) በውኃፈሳሾች ዳር እንደተተከለ፥ ቅጠሉ የማይረግፍ ፍሬውም በየጊዜው እንደሚሰጥ 
ዛፍ . . . ከታች ከዛፉ ስሩ ዘር ይገኛል። ይሄውናአሁን ተስተካክሎ . . . የዛፉንስ ፍሬ በፍጥነት የሚለቀመው ከየት ነው? ከዛፉ ላይኛው ክፍል ነው። 
ለምን? የጸሀይ ብርሀን የሚያርፍበት ስለሆነ። አሜን! እውነት ነው። በዚህም በዘመን ፍጻሜ በዛፉ በላይኛው ክፍል ሙሽራይቱን እንድታፈራ 
ያደርጋታል።
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እንግዲህ ይህ ዛፍ ከእባቡ ዘር በተቃራኒው መልኩ የሆነ የህይወት ዛፍ እንደሆነአስታውሱ። በኤደን ገነት የነበረ ያንን ዘር፥ የሴትዋ ዘር ይህ 
ነው። እጆቻቸውን ጭነውበት ዛፉን ካላስወገዱ በስተቀር ከዛፉበልተው፥ በህይወት ለዘለአለም መኖር ይችሉ ነበር። ቃሉ ህይወት ነው። ከእርሱ 
የበልቶ ለዘለአለም መኖር የሚቻልበት ብቸኛው ዛፍይህ ነው። ይህ ቃልም (ሄዋን በኤደን ገነት ያጣመመችው የአምላክ ቃል ነው።) አሁን ደግሞ 
እዚህ ጋር የአምላክ ቃል የሆነው ክርስቶስ እየተገለጠ ይገኛል። ያኔበምድር ሲመጣ የህይወት ዛፍ ነበረ። ይሄን ታምናላችሁ? ከዛ በኋላ ሮማውያን፥ 
ምን አደረጉት? መከከትከት ነበረበት እና በጣምበውርደት ስቅላት በእንጨት ላይ ሰቀሉት (“ በዛፍ ላይ ተሰቅሎ የሚሞት እርጉም ነው።”) - ስለ ሰው 
ልጆች መርገም ሆነ።በዚህም ምክንያት፥ በኤደን ገነት እንደነበረች እንደ ባል እና እንደሚስት ለመሆን ወደሱ የምትቃናለትን የህይወት ዛፍ አደረገ።ኦ 
ክብር ለአምላካችን ይሁን! በቃሉ በራሱ በራሱ በጌታ እንደ ባል እና እንደ ሚስት ተገለጠ። ሁሉን የምታስተዋውቅ ራሷ የዛፍ ሙሽሪት እንደገና።
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(አስተውሉ) እንዲታወቅ እያደረገ ነው።199

ማይ! እዚህ ጋር መቀጠል የምንችላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የክርስቶስ ዛፍ፥ በኤደን የነበረችውን አካል - በክርስቶስ በሁለተኛውን 
አዳም መዋጀት የተዋጀውን ሙሽራው ዛፍ፥ ሚስጢር እያስተዋወቀ (እሱ እንደነበረ ታምናላችሁ?) ከወደቀችው ሚስቱ ጋራ ወደ ጥንቱ ቤታቸው 
በቤዛነት ዳግም ቤት ይገባሉ። ይህም ዛሬ ክርስቶስ እናቤተክርስትያን ናቸው - ሚስቱን ወደ ቤቱ እየመለሳት። ሶስት መአዝናዊ ሚስጢሩን አያችሁት 
አሁን? አምላክ በክርስቶስ ተገለጠ፣ክርስቶስ በቤተክርስትያን ተገለጠ፣ ሁለቱምም አንድላይ በመሆን ኦሪጅናሉን አዳም እና ሄዋን ዳግም ለማቃናት - 
ከአንድ ደም እናከአንድ መንፈስ የደረጉትን አንድ የሆኑት ወንድ እና ሴት ወዘተ።

ቤተክርስትያን በመንፈስ የክርስቶስ ደም ናት፥ ምክንያቱ ህይወት በደም ውስጥስለሆነ። ያ ደግሞ አካሉን እና ስጋውን እንዲሁም ቃሉን 
የሚያውቅበት፥ ብቸኛው ወደ አካሉ የሚያጠምቀን የመንፈስቅዱስ ጥምቀትነው። የሀይማኖት ተቋም ይሄን መዳሰስ አይቻለውም፤ መገለጥ ነው። እሷ 
ግን ታውቃለች። ሄዋንም ታውቅ ነበር ይሁን እንጂወደቀች። ይህችኛዋ ግን ታውቀዋለች ላለመውደቅ የተሰራች ስለሆነች የተመደበች ስለሆነች . . . 
አትወድቅም። አስቀድማየተወሰነች ስለሆነች አትወድቅም። “ጌታ ሐጢአቱን የማይቆ ጥርበትሰው ብጹእ ነው።” እናንተ እዚህ ሁለት ደርዘን ያህል 
ሁናችሁየተቀመጣችሁት አገልጋዮች . . . “ጌታ ሐጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብጹእ ነው” ስል ምን ማለቴ እንደሆነ ይገባችኋል -ዳዊት።
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በቤዛነት ስራው ከእሱ ጋራ ወደ ቤት፣ በሰው አካል መልኩ ወደ ዘለአለማዊህይወት፣ መብላት መጠጣት፣ ለዘለአለም መኖር። ኢሳያስ 
እንደተናገረ፦ “ቤቶችን ሰርተው ይቀመጡባቸዋል፣ የወይን አትክልትንይተክላሉ ፍሬውንም ይበላሉ።” ቤት ሰርተው ሌሎች አይቀመጡባቸውም። 
ልጆች አይወስዱትም፥ እስከነ በኩራታቸው እዛው ይሆናሉ።ይገነባል ይቀመጥበታልም። አሜን። እሱ ሰርቶ ሌላ አይበላውም።ይሰራል እራሱም 
ይበላዋል። አሜን! ይህ ምንድነው? ሙሽራይቱ አብራው እንደገና መሄድ፥ አዳምን እና ሄዋንን ድሮ ወደነበሩበትወደ መጀመርያቸው መቤዠት ነው። 
ቀርቷል - ወደኋላ ቀርቷል። ወደ ኋላቸው ዞረው መስቀሉን ሲመለከቱ፥ የሞትን እዳ ተከፍሎላቿል።እግድህስ አሁን በሰማያዊ ስፍራ ላይ ሆነን 
በእምነት ከእርሱ ጋራ በትንሳኤ በመነሳት የተቤዠንን፣ ባልየውን እንዲመጣ እየተጠባበቅን ከእርሱ ጋራ ወደቤት ለመዝመት ተዘጋጅተናል።
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ሶስት መአዝናዊው አምላክን የመግለጥ ዓላማ - የነበረ፣ ያለ እንዲሁም ወደፊትየሚመጣ ሙሉ መገለጥ - የአምላክን ቃል መገለጥ፥ በአዳም እና 
በሄዋን፣ እንዲሁም ባለፉት ዘመናት በሁሉም ነብያት ተገልጧል። አዳምእና ሄዋን በቤዛነት ዳግም ወደ ቤታቸው መመለሳቸው። አምላክ ራሱን 
ማስተዋወቅ።
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ያኔም እሱ በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣል። አይደል? እንዲሁም እኛ ሁላችንም . .. አሕዛብን በብረት ዘንግ እንገዛቸዋለን። በሁለቱ መአዝን ዛፍ 
ይሆናል ያዛፉም ቅጠል ለአሕዛብ ሁሉ ፈውስ ይሆናል። ነገስታት ክብራቸውን ሁሉ ወደሱ ያመጣሉ። የሚያቆሽሻት እና ሌላ የማይረባነገር በእርሷ 
ሊገባ አይችልም። እንዲሁም በጽዮን ተራራ ላይ ቀንእና ለሊት ብርሀን ይበራባታል፥ የተቤዣቸውም ሁሉ በብርሀን ይመላለሳሉ። ኦ- ሃሌሉያ!
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ይሄን ስታስቡት ተረታዊ ታሪክ ወይም ስነ መለኮታዊ ሃሳብ አይደለም፥ በሁሉዘመናት እያበራ የነበረ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እውነት መገለጥ 
ነው! በዚችም ዘመን እውነት ነው! እዚህ አሁንም እውነት ነው።በእኔም ውስጥ እውነት ነው፣ በእናንተም ውስጥ እንዲሁም የመገለጡን እውነት በያዘ 
ሴት ይሁን ወንድ ሁሉ ይህ እውነት ነው። አሜን።

አያችሁ ጌታ ራሱ፥ እናንተ ለእሱ እስረኞች ባደረጋችሁለት ህይወታችሁ በኩል ራሱንእያን ጸባረቀ የራሱን ማንነት እያስተዋወቀ ይገኛል። 
እናንተ ለሱ የፍቅሩ እስረኞች ናችሁ። ዓለም ይስቃል፣ ይቀልዳል “ተውባክህወጣ ወጣ እንበል” ይላል። ልትሄዱ ትችላላችሁ ይሁን እንጂ እስረኞች 
ናችሁ። ሴቶቹም የሆሊዉድን ድርጊት ሊያደርጉ ይችላሉእናንተ ግን አታደርጉም፥ እስረኞች ናችሁና። አሜን። አያችሁ! የክርስቶስ እስረኞች ናችሁ። 
ሌሎች ወንዶች ራሳቸውን ክርስትያንነን ብለው እየጠሩ ሊያጨሱ፣ ሊጠጡ የወደዱትን ማድረግ  ይችላሉ፥እናንተ  ግን  እስረኞች  ስለሆናችሁ፥  ይሄን
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26ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ማድረግ አትችሉም።አዎ!አዎ! የቃሉ እስረኞች ናችሁ።

ሚስጢሮቹን በክርስቶስ በሁለተኛ አዳም የተቤዤችውን ለሙሽራይቱ ዛፍ እየገለጠ፥ከሞት ከሐዘን፣ ከበሽታ፣ ከሕፍረት ነጻ በመሆን ወደ 
ጥንታዊ ዘለአለማዊ ህይወት፥ ኦሪጂናሉ ኤደን ይመለሳል። አያችሁ . . .ብዙ ሰዎች የተሳሳተ አረዳድ አላቸው። ሰዎችን ክርስትያን ማድረግ እና ወደ 
አስተዳደር ማስገባት የጌታ ሐሳብ በፍጹ አይደለም።
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“በሱ ስልጣን ወደ ክርስትና ብዙዎችን ቀየርን” ትላላችሁ።

ያ አይደለም።

“እንግዲህ ይጠጡ ዘንድ አይገባቸውም፣ ውሸት መናገር ከእነሱ አይጠበቅም።”

ክርስትያን ሆናችሁ ከምታመነጯቸው ስነምግባሮች ይልቅ ሞሐመዳውያን ሆነው እንዲሁም. . . በአፍሪካ ውስጥ ያሉ (ጥቁር ህዝብ) 
አረማውያን፥ በየጎሳቸው ስር ባላቸው ሕግ ሊበልጧችሁ እንደሚችሉ ታውቃላችሁን።

ሶንግሃይ ወደሚባሉት ጎሳ ሄጄ ነበር። አንድ ልጃ ገረድ እስከ ተወሰነ እድሜካላገባች፥ የጎሳውን መዋብያዎችን አወላልቃ - ጎሳዋን ትታ ለመልቀቅ 
ትገደዳለች። ወደ ከተማ ትሰደዳለች፥ እንደ ገልቱ ናት . . . ከማግባትዋ በፊትም ድንግልናዋ መኖሩን አለመኖሩንትመረመራለች። ከሌላ ወንድ ጋር 
ዝሙት ማድረጓን ከተረጋገጠ፥ የሰውየውን ማንነት እንድትናገር ትጠየቃለች፡ ሁለቱም አብረውይገደላሉ።
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እነዚያ እንትኖች . . . የበለጠ ይሻላሉ። ይሄን መመርመር በክርስትያኖችመካከል ቢደረግስ? ዘጠና ዘጠኙ ፐርሰንት በጠራራ ጸሀይላይ ይገደሉ 
ነበር። እውነት ነው። እውነት። ወንዶቹም ሴቶቹም። እውነትእንደሆነ ታውቃላችሁ።

“እኔ እንኳን ንጹህ ነኝ።” ብትሉስ!

“ሴትን አይቶ የተመኛት ሁሉ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል።” ይሄስ? በዛ ወንድላይ ራስሽን በዚ መልኩ ያቀርብሽ እህትስ? እንዳደረግሽ 
እኩል ጥፋተኛ ነሽ።
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“ኦ! ይሁን እንጂ ችግር የለም።” ፓስተሮቹ በሀይማኖት ተቋሙ ማዕከል (ዋናመስርያ ቤት) ይሄንን ርእስ ፊት ለፊት ከተናገሩ በቀጥታ 
ስለሚያባርሩ በዚህ ምክንያት ይሄንን ርእስ ለማንሳት ይፈራሉ። ቃሉንአይቀበሉም፥ የተዳቀሉ ናቸው። ቃሉም፥ ኢየሱስም እውነት ነው ይላል፥ እሱም 
ራስ ነው።

እንግዲህ አሁን . . . አምላክ ራሱን እያስተዋወቀ እንደሆነ አስተውሉ። ጌታበክርስቶስ ውስጥ እንደነበረ፥በእናንተ ውስጥ በሚኖር የክርስቶስን 
መገለጥ እንጂ ሰዎችን በስልጣን ወደ ክርስትና እንዲቀየሩማድረግ አይገባንም። አምላክ በክርስቶስ እንደነበረ ክርስቶስስም በእናንተ። አምላክ 
በክርስቶስ ያደረገው ሁሉ ክርስቶስ በእናንተውስጥ ያደርገዋል። አምላክ በክርስቶስ ያደረጋቸውም ምልክቶች ሁሉ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ 
ያደርገዋል። ኦ! ደስ አይልም ወይ?ኦ- ማይ! በጣም ወደድኩት።
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ኢየሱስ በዚያን ቀንም አለ (ያቺ ቀን ይህች ቀን ናት) - በዚያ ቀን (መገለጡበታወቀ ጊዜ፥) እኔ በአባት፥ አባትም በእኔ፣ እኔም በእናንተ፥ 
እናንተም በእኔ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። በዚያ ቀን፥ እኔ እናአባት አንድ እንደሆንን ታውቃላችሁ። እኔ በአባት፥ አባትም በእኔ ነው። ከዛ በኋላ 
መገለጡ ሲመጣ፥ እኔ በእናንተ እናንተም በእኔ ይሆናል።

ይሄውላችሁ እንግዲህ። የሶስት መአዝናዊ ቅጂ አያችሁት . . . ለምን?ለመመለስ። . . . ይገባል።

ኢየሱስ የአምላክ ቃል እንደነበረ ሁሉ እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ አረጋገጠ።

ባይሆን ኖሮ - ቃሉ እንዲህ ባልገለጠው ነበር። ታላቅ የቲኦሎጂ ሰው ይሆን ነበር። ዓለም የምትጠብቀው መሲሕ ዓይነት ይሆንነበር። አያችሁ? 
እውነት ነው! ይሆን ነበር። ዛሬም የሚጠብቁት ይህን ዓይነቱ ነው፥ የሆነ መጥቶ ቢሊ ግራሀምን ሊበልጥ የሚችልከድርጅቶቻቸው ጋራ ተዳፍኖ 
የሚቀር፥ መጥቶ እናንተ ባፕቲስቶች የረገጣችሁትን የምታውቁ ናችሁ የሚላቸው ሰው ነውየሚፈልጉት። እውነት ነው፥ የሚፈልጉት ይሄን ነው። 
ቤተክርስትያኒቱ ግን ትህትናን እና የህያው አምላክ - የክርስቶስ ምልክቶችን ትናፍቃለች።
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ኢየሱስ ታላቅ ቲኦሎጂካዊ ሰው አልነበረም። ተራ የአናጺ ልጅ የሆነ ሰው ነበረ።አያችሁ? በመካከላችን ተመላለሰ . . . አምላክ ግን እንዲህ 
አላቸው “መጽሐፍ ቅዱስ ያደርጋቸዋል ካለኝ ነገሮች ያላደረግኩትእስኪ አሳዩኝ።” ይል ነበር።
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ስለዚህ ዛሬ፥ ቤተክርስትያንም ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ትችላለች። ክርስቶስያደረገው፥ ቤተክርስትያንም አሁን ታደርጋለች። “በዚያንም ጊዜ እኔ 
በአባት እንደሆንኩ አባትም በእኔ እንደሆነ ታውቃላችሁ፥እንዲሁም እኔ በእናንተ፥ እናንተም በእኔ።” ይሄውላችሁ እየሄዳችሁ ናችሁ። ዘመቻ ወደ 
ጽዮን። ወዴት? - ወደ መንግስቱ።“በዚያንም ጊዜ እኔ በእናንተ እንዳለሁ ታውቃላችሁ።”

እዚህ ላይ ደግሞ ተመልከቱ። ይሄን እንዲያምልጣችሁ አልፈልግም፥ ደስ የሚለው ይህ ነው። ሁላችሁም፥ እንዲሁም እናንተ በየጫካው 
እናበየስልቻው ሆናችሁ ይሄን ካሴት የምትሰሙ ሁላችሁ፥ አድምጡኝ። “አባት እኔን እንደላከኝ፥ እኔም እናንተን እልካችኋለሁ” አለኢየሱስ። ያ 
የላከው አባት፥ ቃል ስለነበረ እሱ እውነተኛ መሆኑን እንዲመሰክር ወደሱ ገባ። እንዲሁ ያ እናንተን የላካችሁኢየሱስ ራሱ፥ ስለ ራሱ እንዲመሰክር 
ያው አምላክን እንዲያሳይ ከእናንተ ጋር ይሄዳል እንዲሁም በእናንተ ውስጥ ያድራል። “አባትእንደላከኝ (እኔ በአባት እንዳለሁ፥)፣ እኔም እናንተን 
እልካለሁ፥ በእኔም ትኖራላችሁ።” እሱ ምን ድነው? - እሱማ ቃል ነው።በቃሉም ትኖራላችሁ። አንድ ሁለት ሰዓታት ወስጄ በዚህ አንቀጽ ላይ 
ብሰብክ እንዴት ደስ ባለኝ።
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አስተውሉ፥ አስተውሉ “የላከው አባት” ከእርሱ ጋራ ሄደ። የሚልከው ያ አባት -

-የሚልከን ያንን ኢየሱስ . . . “ለጥቂት ጊዜ ዓለም አያየኝም፥ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ፥ ምክንያቱ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስእኔ (እኔ - የግል 
ተውላጠ ስም፥ እኔ ኢየሱስ) ከእናንተ ጋር እሆናለሁ እንዲሁም በእናንተ ውስጥ እሆናለሁ። እኔ የማደርገውስራ እናንተም ታደርጋላችሁ።” እንግዲህ
212



27ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ሂዱ እና እሱ ያደረገውን እዩ፥ ተመልሳችሁም እናንተ የምታደርጉትን ተመልክታችሁ ራሳችሁን መዝኑ።

“እንዲሁም በኖህ እንዲሁም በሎጥ ዘመን እንደነበረ፥ የሰው ልጅ በሚመጣበት ዘመንእንዲሁ ይሆናል።” - ዘመናውያኑ ቢሊ ግራሀም እና 
ኦራል ሮበርትስ ወደ ዘመናዊው ሶዶም በወረዱ ጊዜ እንዲሁም የእነዚያንሶዶማውያንን ዓይኖች በወንጌል ባሳወሩ ጊዜ፥ አንድ መልአክ (መልእክተኛ) 
ከአብርሀም እና ከተመረጡት ጋራ ወደ ኋላ ቀርቷል።ምን ምን ምልክቶችንስ አደረገ? አብረሀምስ ምን ብሎ ጠራው? - ኤሎሂም፥ አምላክ በስጋ 
ተገለጠ። አምላክ ራሱ በእሱ እንዳለያሳየ እና የገለጠ ኢየሱስ፥ በመጨረሻ ዘመን በቤተክርስትያኑ ይገለጣል። ኦ-ማይ ማይ! ማለቅያ የለውም፥ 
ከአምላክ የሆነ መገለጥነው። ዘለአለማዊ ነው። እንዲሁ ይቀጥላል ይቀጥላል ይቀጥላል።
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አስተውሉ። አንዱ እንደ የመጀመርያው ሐጢያት በሞት ከመለየቱ በፊትእንደነበሩ አዳም እና ሄዋን - እንግዲህ ይህ ክርስቶስ ሁለተኛውአዳም 
ሙሽራይቱን በህይወቱ ከሞት ተቤዣት፥ እንግዲህ አሁን በሙሽራይቱ እና በአምላክ መካከል በኦሪጂናሉ ኤደን ገነት እንደ ባልእና እንደሚስት 
የነበራቸው ሕብረት ለማቃናት ሙሽራይቱን በሂደት እያቃናት ይገኛል። ክርስቶስ እና ሙሽራው።
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አምላክ . . . በዚያን ጊዜ እሱ ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ መንግስቱ ለአባትይሰጣል። “እሱ ሲናገር እኔም እሰማለሁ።” ዳዊት እና ክርስቶስ። 
ዳዊት የሰው ዘር ሁሉ ንጉስ በመሆን በዙፋን ላይ ሲቀመጥ።“ገናም ሲያስቡ፥ ምን እንደሚያስቡ አውቃለሁ፥ ከመናገራቸውም በፊት እመልሳለሁ። 
ተኲላ እና የበግ ጠቦት በአንድነት ይሰማራሉ።አንበሳም እንደበሬ ገለባ ይበላል። አብረው ይበላሉ አብረውም ይተኛሉ። በቅዱስ ተራራዮ ላይ እርስ 
በእርስ አይጓዱም።” ወደኤደን ገነት ወደ ኋላ መመለስ እስከሚቻልበት ድረስ። ይሄውላችሁ ሶስት መአዝናዊ ዓላማው። ጌታ ሆይ እርዳን፥ እርዳን 
እንድንረዳው።
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ወደ ኦሪጂናሏ ኤደን በምንመለስበት ጊዜ አሁን አጥብቃችሁ ተከታተሉ። እንግዲያውስ በሱ ተወለድን በእሱም ተሞላን። አያችሁ . . . 
የእሱህይወት በእናንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ በስራዎቻችን ሁሉ እሱን ማሳየት ይገባናል። የአንድንዛፍ ህይወት ወስዳችሁ በሌላኛው ላይእንደማድረግ 
ማለት ነው። ፒር የተባለውን ዛፍ ህይወት ወስዳችሁ በአፕል ዛፍ ላይ ብታስገቡት የፒር ፍሬን ያፈራል። ምክንያቱበውስጡ ያለው ህይወት ወይም 
ጀርም የፒር ዛፍ ህይወት ስለሆነ። ስለዚህም ስራዎቻችን ሁሉ እሱን መተረክ ያስፈልጋል።
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ስሙ አለን። አይደል? ስለዚህ ስሙን መሸከም ይገባናል።

እንዲሁም ደግሞ በመንፈሱ ያረገዝን የእሱ ሙሽራ መሆናችንን አስታውሱ። ቤተክርስትያኒቱ ልጆችን ትወልዳለች - በመንፈሱ ከስሙ 
ጋራአርግዛለች - ስሙን ታሳያለች፣ ህይወቱን ታሳያለች፣ ልዕልናውን እንድታረጋግጥ የህይወቱ ምልክቶችን ታሳያለች፣ ዘለአለማዊ ህያውእንጂ ሙት 
አለመሆኑን ለማሳየት ትንሳኤውን ትሸከማለች! ዘለኧለማዊ ህይወት ይህ ነው! እኛ በእርሱ እንዳለንም ለአለም ማረጋገጫነው። ይደንቃል!
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እንዴት ታውቃላችሁ? የቸርች አባላይ ስለሆናችሁ ነውን? - ክርስቶስ በእናንተውስጥ ስላለ እና ለሌላ ነግር እስረኞች ትሆኑ ዘንድ በመንፈሱ 
ስላስረገዛችሁ ነው። ስለ ወንጌል፣ ስለቃል እስረኞች ናችሁ።የምትወልዷቸውም ልጆች ምክንያት ሁሉም - እስረኞች ስለሆናችሁ ነው።
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እርጉዝ ስለሆናችሁ ዝሙት ልታደርጉ አይቻላችሁም። ክብር! የህይወት ማህጸን ለሌላ ነገር ሁሉ የተዘጋ ነው። ሌላ ነገር መያዝ አይችልም። 
አስቀድሞ በመወሰን እናንተ የእርሱ ናችሁ። ዘሩ ወደ ህይወት ተገልጧል። ዓለም በፍጹም ሊገባበት አይቻለውም። ኦ . . . !ኦ፥ እዚህ ላይ ለሰዓት 
ብንቆይ እንዴት ደስ ባለን! እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ክርስቶስ እና የእሱ የሆኑቱ ብቻ። በቃአልቋል፥ ዘሩ አስቀድሞ እዛው ነበር። መቼ ነበር ዘሩ 
የገባው? - ከአለም ምስረታ በፊት። ሁላችንም ለህይወት ወስኖን ነበር።እናም ያንን ህይወት የሚሰጠውን ፈሳሽ መፍሰስ ልክ ሲጀምር፥ እዛ ተጋድሞ 
የነበረ ዘር ሁሉ . . . ሌሎች የተቀላቀሉ ዘሮችመጽናት አይቻላቸውም። ያ ዘር ሲገባ ግን ሌሎች ዘሮች ሁሉ ይባረራሉ ማህጸኑም በፍጥነት ይዘጋል፥ 
እናንተም በክርስቶስ ትታጠራላችሁ - ክርስቶስም የህይወቱንምልክቶች፥ ማረጋገጫዎቹን በእናንተ ያደርጋል። ኦ - ማይ ማይ! ማይ! እኛ በእሱ 
እንደምንኖር ለዓለም እያረጋገጠ፥ የትንሳኤውንምስክር ይሆን ዘንድ የህያውነቱን ምልክቶች በእኛ ያደርጋል። ለዚህ ዓላማ (ለቤተክርስትያንነት) 
ከፈጠረን ጋር እንዲሁምህይወቱን በእኛ ውስጥ ከፈጠረ ከራሱ ጋር ህያው መሆን። እስኪ አስቡት! በዚህም በቃሉ በኩል ሙሴ “እንዲህ ይሁን . . . 
”ማለት ቻለ፥ ዝንቦችም ሆኑ። ዝንቦችን ያደረገ አምላክ ሽካኮም ማድረግ ይቻለዋል። አያችሁ።

ማድረግ ያሻውን ሁሉ ማድረግ ይቻለዋል።219

ይህ ራሱ አምላክ . . . እስረኞች የሆናችሁለት (ህይወትን በእናንተ ውስጥ የፈጠረ።) “ተናገር” ሳይላችሁ መናገር አይቻላችሁም፥ እሱ ከተናገረ 
ግን፥ የአምላክ ቃል ነው። ነገር ሁሉ ትክክል የሆኑለትየተመሰከረለት፥ መነገር ያለበት መቼ መነገር እንዳለበት የሚያውቅ ነው። አያችሁ? ሙሴ 
ብትሩን አንስቶ “እንቁራሪቶች ይሁኑ”ያለው'ኮ፥ አምላክ “እንቁራሪት ይሁን” ብሎ ስለተናገረ ነው።ሙሴ አስተላለፈ ብቻ። እውነት ነው። 
እንቁራሪቶችም በሁሉ ስፍራ ተዘርተው ነበር። አስቀድመው እዛ ያልነበሩ፥ ከየት መጡ?የሚያውቅ ሰው አልነበረም። ይሁን እንጂ በሰው የሚሰራ 
ፈጣሪው - አምላክ ነገሮችን ፈጠረ - ህያዋን ነፍሳት። የመጀመርያውንእንቁራሪት የፈጠረ አምላክ ሁለተኛውን እንቁራሪትንም መፍጠር ይቻለዋል። 
እንቁራሪቶቹን ሁሉ ፈጠረ። ምን ማለቴ እንደሆነገባችሁ? የመጀመርያውን ሽካኮ ያደረገ፥ ሁለተኛውን ሽካኮንም ያደርጋል። ሽካኮ በሌለበት ስፍራም 
ሽካኮን ማድረግይቻለዋል። ማድረግ የፈለገውን ሁሉ ማድረግ ይችላል! አምላክነው! አምላክ ስለሆነም ህይወት አለው። ኦ- ማይ!

ይሄን ሳስብ ያንቀጠቅጠኛል።

ኦ! ከእርሱ ጋር መኖር - ከእርሱ ጋር ለመኖርከእርሱ ጋር ወደ ቤት መሄድ! ከእርሱ ጋር ለዘለአለም ለመኖር ከእርሱ ጋር ወደ ቤት መሄድ! 
ዘለአለማዊ ህይወትን ማግኘት!
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ይሄ አምላክ እና ሰውአንድ የሆኑበት የአምላክ ታላቁ ሚስጢራዊ ፍቅር የተገለጠበትስራ ነው። ይህ ሁሉ የአምላክ እና የሰው አንድ የመሆን 
ጉዳይ ነው። አምላክ እና ሰው፥ እዛ አንድ ነበሩ፡ እዚህም አምላክ እና ሰው አንድ ናቸው። አያችሁ? ይህ ሁሉምንድነው? እሱ የበላይነቱን በመያዝ 
በእሱ መንፈስ መሞላት። የአምላክን ዓላማ ይህች ነበረች።የአምላክ ዓላማ ይህች ነበረች፥አምላክ በክርስቶስ፣ ክርስቶስም በእኛ ይሆን ዘንድ 
እንዲሁም ሁላችን በህብረት - የተቀደሰው መንፈስ። ለክርስቶስ የገለጠውንያውራሱ - እዚህም መለኮታዊው የመፍጠር አቅሙን ይገልጣል። ኦ- ማይ!

በሙሴ ላይ “እንቁራሪቶች ይሁኑ” ያለውን ራሱ አምላክ፥ ራሱ እንዲሁ ቆሞ፥ “ይህ ውሃ ወይን ይሁን” ማለትይችላል። አያችሁ? አሜን። 
እውነት ነው አይደል? እራሱ ነው፣ ያው ራሱ የማይቀየር። አምላክ በሰው። መገለጡ ይህ ነው።እየገለጠው ያለውም ይህ ነው። ማድረግ የፈለገውም 
ይህ ነበር። የአምላክ የራሱ ቃል የሚገልጸው እና የሚያሳየውም፥ ሰው መፍጠርእንደማይችል ነው (የሚፈጥር አምላክ ነው) ሰው በፍጹም አይደለም፥
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28ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

በሰው ውስጥ ማለትም በቤተክርስትያኑ ያለው፥ እሱ አምላክነው። (አሜን!) ከእርሱ ጋር ለመኖር ወደ ገነት መሄድ፥ አምላክ ለቤተክርስትያኑ 
ከገለጸው ፍቅር ላቅ ያለ ፍቅር።

አድምጡ! አሁን በጥንቃቄ አድምጡኝ። ይሄን ሳትረዱት እንዲያልፋችሁ አልፈልግም። ክርስቶስ እናንተን እውቅና የሚስጠበት ብቸኛው 
መንገድ ሌላው ሁሉ ተቆርጦ አንተ እና ክርስቶስ ብቻ ስትሆኑ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪየትኛውም ቸርች፣የትኛውም ምልክት፣ የትኛውም ህብረት፣ 
የትኛውም መንግስት፣ የትኛውም ምስክርነት፣ ወይም ሌላ የሀይማኖትስርዓት፣ የትኛውም የሀይማኖት ተቋም ተቀባይነት የለውም። የሀይማኖት 
ተቋም፣ ፌሎሺፕ፣ ቸርች፣ የሀይማኖት ስርዓት ምንም ይሁንምንም ሌላ ሁሉ ሙውት ነው። ይሄ ጫፍ ጫፍ ነው ስለዚ መገረዝ ይገባዋል፥ ክርስቶስ 
በእናንተ የበላይ ሆኖ ከሚኖርበት ልክመከርከም ይገባዋል። እንግዲህ ወደ ላይ ተመልሰን ስንመለከት “ድርጅቴ ነው . . . ” የሚል ነገር ተዘርግቶ 
አገኛለሁ። ይሄም መቆረጥ አለበት። “የኔ እከሌ እና እከሌ አለኝ፥ ይህእንዲህ እንድያ ነው” “እናቴ ቅዱስ ተንከባላይ ብትለኝስ” ይሄም ይቆረጥ። 
“መልካም እንግዲህ ባሌ እነዚህ አጫጭር ቀሚሶችእንድለብስለት ይፈልገኛል” ይሄም መገረዝ ይኖርበታል። እናንተ እና ክርስቶስ ብቻችሁን 
እስክትገናኙ ድረስ ሌላው ሁሉ መቆረጥ ይገባዋል። አያችሁ!
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ህያው በሆነው የክርስቶስ ህያው መገኘት፣ በህያው ቃሉ። ኦ! ህያው ክርስቶስ፣ህያው ህልውና ፣ ህያው ቃል። አስተውሉ! በቤተክርስትያን 
ወይም በአባልነት ሳይሆን - በገዛ ራሱ ህያው ግላዊ ምስክርነት ብቻያረጋግጣል። በየትኛውም ዘመን አድርጎት አያውቅም። በሙሴም ግዜ 
አላደረገውም። በአለም ጥፋት ሊሆን የአለም መጨረሻ በሆነበትወቅት በየትኛውም ሰው በፍጹም አላደረገውም። በሎጥ ዘመንም አምላክን በስጋ፥ 
በግል መገለጥ በሚገኝ ማረጋገጫ እንጂ በአባልነት አልነበረም - ግላዊ ማረጋገጫ።

አስታውሱ! በዚ እኛ የምንኖርበት ታላቁ የሀይማኖት ተቋማት ዘመን፥ በመንፈሱ ስለተወለዱ ሰዎች አስቡ፥ ህያው የሆነው አምላክ ቃሉን 
ይወስዳል - ለእያንዳንዱም በግል ያረጋግጥላቸዋል። ይሄ በቃል ውስጥያለው ህይወት፣ ይህ በዘር ውስጥ ያለው ጀርም (ቃል ደግሞ ዘሪ ሊዘራው 
የሚወስደው ዘር ነው) ህይወት ደግሞ በቃል ውስጥ ያለውክርስቶስ በግል በእናንተ ውስጥ፡ እናንተ ማከናወን የማይቻላችሁን አንዳች ነገር እያደረገ 
እሱ እንጂ እናንተ እንዳይደላችሁሲያሳይ ነው። እናንተም ለእሱ የፍቅር ባርያ የሆናችሁ ሙሽራ ትሆኑለታላችሁ።
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ሰማይን እና ምድርን እንዲሁም በውስጧ ያሉትን ለፈጠረ ለጌታ ምስጋና ይሁንለት።አልፋ እና ኦሜጋ መሆኑ አይደንቅም፣ የመጀመርያ እና 
መጨረሻ፣ የነበረ፣ ያለ፣ የሚመጣ፣ የዳዊት ስር ቦክራት፣ ብሩህ የማለዳ ኮከብ፡ ሁሉ በሁሉ።
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በግለ ሰብ ደረጃ የእሱ ህልውና፥ እሱን የመግለጥ ግላዊ ማረጋገጫ - በእናንተውስጥ ታላቁን የአምላክን መገለጥ የሚገልጥ ህያው የሆነ ለዘመኑ 
የተሰጠ ቃል እንደሆነ ያሳያል። በግለ ሰብ ደረጃ ብቻተመልከቱት - በቡድን አይደለም፥ በግለሰብ ነው። የእሱ የማንነት መታወቅ በግለሰብ ደረጃ 
ነው። ገባችሁ? ከሜተዲስቶች ጋርአይደለም፣ ከባፕቲስቶች ጋር አይደለም፣ በፕሪስቢተርያን አይደለም፣ እንደ ሉተራንም አይደለም፣ እንደ ጴንጤ 
ቆስጤም አይደለም፥በግል ነው። “አንዱን እወስዳለሁ አንዱን እተዋለሁ። እለያያቸዋለሁ።” እውነት ነው። “ሁለት በእርሻ ላይ ይሆናሉ 
አንዱይወሰዳል አንዱ ይቀራል። ሁለት በአንድነት ይተኛሉ አንዱ ይወሰዳል፥ አንዱም ይቀራል።” በቡድን አይደለም። ግላዊ የሆነየአምላክ ልጅን 
በመንፈስ ቅዱስ ማርገዝ ማረጋገጥ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ በህይወቱ ላይ የራሱን ህይወት እንዲሰራ፥ ሌላውንነገር ሁሉ ጥሎ በአምላክ አጥር 
ውስጥ መግባት ግላዊ የሆነ - ግላዊ የቃሉ ማረጋገጫን በራሱ ለህዝብ እና ለዓለም ማብራራትነው።
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ዓለም ግን እንዴት እንዲሁ ታውሮ ይጓዛል? እንደነዛ ቅዱስ ፓትሪክን እስኪሞት ድረስ ሳያውቁት፥ ከሞተበኋላ የተረዱት እንደ ካቶሊኮች። 
በቅዱስ ማርቲንም አላወቁትም ተመሳሳይ ነገር አደረጉ። በሁሉም ዘመናት ተመሳሳይ ነገርአደረጉ። የካቶሊክ ቤተክርስትያን በአርካዊትዋ ጆአን 
ተመሳሳይ ነገር አደረጉ። መንፈሳዊ ሴት ስለነበረች ጠንቋይ በማለት አቃጠልዋት።ከአንድመቶ ሀምሳ ዓመታት በኋላ የእነዚያን ከሀናት አጽም 
ቆፍረውበማውጣት ስለ ንስሐቸው አጽሞቻቸውን ጣሉት።
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በእነሱ በኩል ያልፋል፥ ይሁን እንጂ እስኪያልፋቸው ድረስ ፈጽመው አያውቁትም።አምላክ ምድር ከመፈጥሯ በፊት አስቀድሞ የወሰናቸውን 
ዘር ብቻይለቅማል። በኖህ ዘመን የሆነውም እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ነበር። በሙሴ ዘመን፣ በኤልያስ ዘመን፣ እንዲሁም በነብያት ሁሉዘመን፣ በኢየሱስ 
ዘመን አድርጎ እስከዚች የአሁንዋ ሰኣት ድረስበተመሳሳይ መልኩ መጣ። ይሄውም በአምላክ ዘር ያረገዘውን ግለ ሰብ፥ በህይወቱ ቃሉ ራሱ ራሱን 
እየገለጠ፥ በህይወቱ ቃሉ እናቃሉ ብቻ በዛ ሰው - ለእስረኛው፣ ለግለሰቡ ህይወት ራሱን እንዲገልጥ፥ ግለሰቡ ለአምላክ ፈቃድ ብቻ የታጠረ 
ይሆናል።
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ከቤተክርስትያን ጋራ የሚያገናኘው ነገር የለውም። “ቤተክርስትያኔ ይህን አደረገች. . . ” አትበሉ። በግል ነው፥ አንድ ሰው። ገሀንም ሁሉ ይሄን 
ትምህርት ይቃወመዋል ይሁን እንጂእውነቱ ይህ ነው። ኢየሱስፈጽሞ “ጴጥሮስ እና ዮሃንስ እንዲሁም እናንተ ሰዎች ሁላችሁ፥ መገለጡን 
አግኝታቿል፡ እንግዲህ ቸርቿ በጠቅላላ ድናቿል”አላለም። ለጴጥሮስ ለግሉ ነበር “እልሃለሁ” እንጂ “እላችኋለሁ” አላላቸውም - ለእሱ ግን “አንተ 
ጴጥሮስ ነህ፥ በዚህችምዓለት ላይ ቤተክርስትያኔን እሰራለሁ።” ጴጥሮስ ማለትም ድንጋይ ማለት ነው፥ ድንጋይ ማለቱም የተናዘዘ ወይም ራሱን የለየ 
ማለት ነው።
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በሆነ የተለየ ድንጋይ፥ በሆነ ነገር ላይ፥ በተጠሩት - የተጠሩ ቤተክርስትያን፥በዚህ ድንጋይ ላይ፥ በዚህ መገለጥ ላይ። “ስጋ እና ደም 
አልገለጸልህም። ይሁን እንጂ በዚህ መገለጥ ላይ (በተጠሩት ላይ)ቤተክርስትያኔን በእነሱ ላይ እገነባለሁ። የገሀንምም ደጆች ሁሉ አይችሏትም። ከራስ 
ጸጉራችሁ አንድም ብትሆን አትጠፋም። አንተየእኔ ነህ፥ በመጨረሻም ዘመን አስነስሃለሁ - ዘለአለማዊ ህይወት በመስጠት በመጨረሻ ዘመን 
አስነሳሃለሁ።” ይሄውላችሁ መገለጡ።እነሱ ሳይሆን፥ በግል እሱን፡ በቡድን ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ። ገሃንም ሁሉ ይቃወመዋል።

ሚስጢራቱ ግን ለተወደደች ሙሽራው ብቻ ይገለጣል። ማየት የምትችለው ብቸኛዋ እሷናት። እንደ ተናገረውም “እናንተ ግብዞች፡ የሳር ውስጥ 
እባቦች፥ ወጥታችሁ 'ታላቁ የጌታ ነብዪ፥ መቃብራቸውን እናስጌጣለን'ትላላችሁ” በማለት መልካም ተናገረባችሁ። “መቃብር ውስጥ ያስገባችኋቸው 
እናንተ ናችሁ” ብሏችሁኋል። ብለዋል?
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በዘመናቸውም ካቶሊኮቹን እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ይላቸዋል። የብሉይ ኪዳን ነብያትከኒቅያ በፊት ወደዛ ሲላኩ፥ ሮማ እነዚያን ጥንታውያን 
ነብያቶች በመሬት ትላትሎች የተበላ ሰውነታቸው ልብስ እንኳን ሳይለብስበበጎች ቆዳ ተጠቅልሎ ከመሬት እንዲቆፈሩ በማድረግ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ 
እውነት ለመቆም ሞከሩ።



29ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ካቶሊክ ቤተክርስትያን ግን ኣእምሯዊ እውቀታቸውን ፈልገው ነበር። እናም እነ .. . እነ ቅዱስ ኢራንየስ፣ ፖሊካርፕ፣ ማርቲን፣ ሌሎቹም ሁሉ 
መጡ። ምንስ አደረጉ? በመቃብር ቀበርዋቸው። አርካዊትዋ ጆአን ቅዱስፓትሪክ እንዲሁም ሌሎቻቸው።እዛው አስቀመጧቸውና በጆአን መቃብር 
እንዳደረጉ ግድግዳዎቻቸውን በነጭ ያደምቃሉ። ምን አደረጉ እዛው ከተቷቸው።

“እናንተ ግብዞች በኖራ የተለሰናችሁ ግድግዳ፥ የጌታን ቃል ከመቀበል ይልቅየሰውን ጥበብ እየተቀበላችሁ፥ ራሶቻችሁን እንደ አንድ ነገር 
የምትቆጥሩ። ከዛ ይልቅ . . . ሌላው የተዳቀለ ነገሮች አስወግዱእና በአምላክ ዘር አርግዙ፡ የአምላክን ቃል በእናንተ።”
231

እንደ ጋለሞታ መቀመጥዋ አያስገርምም - ምክንያቱ ህዝቡን አምላካዊ ያልሆኑትምህርቶችን በማስተማርዋ መንፈሳዊ አመንዝራነትን 
አድርጋለችና። ይሁን እንጂ “እናንተ ታናሽ መንጋ መንግስቱን ለእናንተእንዲሰጥ የአባታችሁ ፈቃድ ነውና አትፍሩ” ብሏል። እውነትም ይሄው 
አገኘናት።

መጽሐፍ ቅዱስ በራእይ መጽሐፍ ላይ በምድር ነገስታት ላይ ስለ ነገሰችው ታላቂቱከተማ ሲናገር፥ ጋለሞታ እንደሆነች ይናገራል። ምንድን ናት? 
- ወይዘሮ ነኝ የምትል ሴት ነገር ግን የምታመነዝር ናት። በእጇላይ ዓለምን የምታስትበት - በምንዝርናዋ ስድብ ዕድፈት የተሞላ ጽዋ ይዛለች። ሴቶች 
ልጆችም አሏት እነሱም የፕሮቴስታንት አብያተክርስትያናትናቸው። እያንዳንዳቸውም ተመሳሳይ የሐሰት ትምህር እየያዙ ከእርሷ የወጡ ናቸው። 
ጥምቀቶች፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ይልቅ እጅበመጨባበጥ እንዲሁም የሙሽራውን ስም ከመውሰድ ይልቅ - ሐሰተኛ የሆነ የአባት እና የልጅ 
የመንፈስ ቅዱስ አስተምህሮቶች እናሌሎች ይዘው ከእርሷ ወጡ። “ምንም ልዩነት አይፈጥርም” ትላላችሁን? ይፈጥራል።
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በባንክ ቼክ ላይ ስሜን ለማስቀመጥ “የተከበሩ” ፣“አገልጋይ” ወዘተ ብየ ብጽፍ፥ፈጽሞ ጥቅም ላይ አይውልም። በባንኩ ተመላሽ ይደረጋል። 
እውነትነው!

በጣም ጥሩ!

ይሄን ሚስጢራት ሁሉ ግን እሱ ተስፋ ቃል እንደሰጠ ለሙሽራይቱ ብቻ የሚገለጥ ነው። ሲኦል ሁሉ ይሄን የሚስጢሩን መገለጥ እውነት 
ይቃወመዋል። ሙሽራይቱ ግን የቆመችው በዚህ ላይ ናት። አቋምዋ ይህ ነው።
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ቤተክርስትያን ሆይ ለምን ተራብሽ? ለምን ተጠማሽ? ይሄን የተሰወረሚስጢራትሊገልጽልሽ የወደደው አባት ራሱ ነው፥ ይሁን እንጂ ብዙ 
ነገሮች ከመካከልሽ ኧስወግጂ። በዛ በልባችሁ ጓዳ እንደተጠማችሁ እናእንደተራባችሁ ስታስተውሉ፥ ስራችሁን፣ ሚስታችሁን፣ ባላችሁን፣ 
ልጆቻችሁን፣ የዓለም ሓሳቦቻችሁን፣ አንድ አንድ ፓስተሮቻችሁን፣ከመንገድ የሚያስወጧችሁ ነገር ሁሉ ላይ ቆራጥ መሆን ያስፈልጋል። መገለጡን 
ሊያበራላችሁ እየሞከረ ያለው አምላክ ራሱ ነው፥መጨረሻው እዚህ ጋር ነውና።

ይሄን አስተውሉ።

እስኪ ተመልሰን ይሄን እንመልከተው እንደገና፥ ይሄን ሁሉ ዝምብየ ማለፍ አልፈለግኩም። ለጥቂት ደቂቃዎችን ያልተከፋፈለ ሐሳባችሁን 
እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ። ያልተከፋፈለ ሐሳባችሁ ከሰጣችሁኝ በጥቂት ደቂቃዎች እንጨርሳለን።
234

በቆላስይስ 18ኛው ቁጥር ላይ አስተውሉ። በቆላስያስ መጽሐፍ 18ኛው ቁጥር፥235

እርሱም የአካሉ ማለት የቤተክርስትያን ራስ ነው። እርሱም በሁሉ ፊተኛይሆን ዘንድ፥ መጀመርያ ከሙታንም በኲር ነው።

የአካሉ ማለት የቤተክርስትያን ራስ እሱ ነው። ደግሞም የበላይ መሆንን ፈለገ።እንግዲህ በጥንቃቄ አድምጡ፡ ከመሄዳችን በፊት አድምጡ።236 የአካሉ ማለት የቤተክርስትያን ራስ እሱ ነው። ደግሞም የበላይ መሆንን ፈለገ።እንግዲህ በጥንቃቄ አድምጡ፡ ከመሄዳችን በፊት አድምጡ።236

እሱ የሙሽራይቱ ማለት የአካሉ ራስ ሊሆን ነው - ልክ እንደ አዳም ከስጋው እናከአጥንቱ የተወሰደች ሙሽራ፥ ከሞት የተወለደች ሙሽራ። ያን 
ሞትም - ካለማመን የመጣ ሞት ነው። ሄዋንን የገደላት ምን ነበር?- አለማመን ነበር የገደላት። እውነት ነው? በምን አለማመንዋ? በምን? አምላክን 
አለማመንዋ ነውን? አይደለም በአምላክ እማእምነት (FAITH) ነበራት። በፍጹም አረመኔ አልነበረችም። “ታድያ ምንድነው” “በቃሉ ሙሉ ለሙሉ 
በፍጹም አላምንም (I don't believe) ብላለችን?”እንደዛ አልነበረም ከአንድ ትንሽ ነገር በሌላ በሁሉ አማኝነበረች። አያችሁ?

መጽሐፍ ቅዱስ በዮሀንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ - ኢየሱስ ራሱ “እኔ ኢየሱስ፥ስለእነዚህ ነገሮች እንዲመሰክር መልአኬን ልኬአለሁ። በቃሉ ላይ 
አንዳች የሚቀንስ ወይም የሚጨምር ሁሉ . . . ” አላለምን?እንግዲያስ ይሄን ሁሉ የልብ ስብራት እና ሃዘን በአንድ ሴት አንድን ቃል መጠራጠርዋ 
ከመጣ፥ አንድ ቃል እንድትጠራጠሩሊፈቅድላችሁ ይችላልን? ከሆነ እማ ጻዲቅ አይደለም። አያችሁ? ይሄ ሊሆን አይችልም - መኰነን። አንድ ሰው 
አንድ ቃል በመጠራጠር ምክንያት የልቡን ስብራት ያደርግ እና በዛ ቀጥሎ የብዙ ዓመታትንከመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ልምድ ይይዛል፥ እንዲሁም ሌሎች 
ህይወታቸውን ለዛ የሰጡ “ችግር የለም ቀጥልበት እና ብላ። እንድትመለስአደርግሀለሁ።” ኦ- ሆ- ሆይ ጌታ ሰውን አያከብርም።ቃሉን እንጂ . . . ?. . . 
ሰውን አይፈራም።
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እንግዲህ አስተውሉ። እሱ በአምላክ ቃል አለመታመን ሐጢያት ምክንያት የተወለደየአካሉ ራስ ነው። የሀይማኖት ድርጅቶችን እና ስርዓተ 
ሀይማኖታትን ሁሉ - ቃሉን ማለት ራሱ የህይወትን ቃል ባለማመናቸውምክንያት የሚያስንቅ። ህይወት ያለው ቃሉ ብቻ ነው። ሌላ ቃል ሁሉ ዲቃላ 
ነው። ምን ም ያህል ይምሰለው እንጂ ቃል አይደለም።ሄዋን (ቤተክርስትያኒቱ በዚህ ዘመን እንዴት እንደሆነች ተመልከቷት) በሌላ ሰው ዕውቀት 
ምክንያት ለግሏ መረዳት ብላ ጠራርጋያጠፋቺውን ህይወት ቃሉ ራሱ ያፈራዋል። ሙሴ የሚቃጠለውንቁጥቋጦ እስኪመለከት ድረስ ታላቅ የሆነ 
የአምላክን መረዳት ነበረው፥ ቁጥቋጦውን ሲመለከት ግን ድክመቱን ተመለከተ። ቁጥቋጦው ሙሴ የሌሎውን ነገር ነበረው። ቃሉምእነዚህ 
የሀይማኖት ድርጅቶች የሌላቸው ነገር አለው።
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እሱ ማለትም ይህ ራስ፥ የትንሳኤን የመጀመርያ ፍሬ (በኩራት) ነው።

(እንግዲህእና ካላችሁ፥ይሄን መገለጥ ትንሽ ገፋ እናደርገዋለን። መልካም፥ መልካም ትንሽ ብቻ።) የትንሳኤ በኩራት ነው።239

አይደል? ከዛስምንድነው? የቤተክርስትያን የሙሽራይቱ፥ የአካሉ ራስ ነው። አሀ - መልካም እንግዲያስ ሙሽራይቱም የሚስጢሩ ማለት 
የትንሳኤውንመገለጥ ተካፋይ ስለሆነች አካሉም - ራስን መከተል ይገባታል። አለመከተልዋ በፍጹም የማይቻል ነው።  ኦ-  ማይ!  የአምላክንሚስጢር



30ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ክፍል ነው። አምላክ ራሱን ገልጦ ራሱ በቃሉ እንዳነሳ ሁሉ እንዲሁም ቤተክርስትያኒቱን ገልጦ በራሱ በተመሳሳይ ቃል ያነሳታል። የሶስት መአዝናዊ 
ዕቅዱ ክፍል ነው።

እራስ የሆነውን እሱ ከመቃብር እንደተወሰደ አካሉም ወደ ኤደን መከተሉ የማይቀር ነው። የቤተሰቡን አባወራ፡ ሙሽራው ባለበት - 
ሙሽራይቱም የሙሽራው አካል በመሆንዋ መከተልዋ የማይቀር ነው ምክንያቱ እሱ የእሷ ራስ ስለሆነ። እንዲሁም ራስ ሲገለጥ እና ወደ ዘለአለማዊ 
ህይወት ሲመጣም፥ አካል መከተልዋ የማይቀር ነው ምክንያቱ ዳግም የባልእና የሚስት ህብረት ስለሆነ። አሜን። እንዲሁም በቃሉ ማለትም በአካሉ 
እስካረገዛችሁ ድረስ . . . የሀይማኖት ስርዓትሳይሆን፥ አካሉን ከያዛችሁ፥ ከእርሱ ጋራ ትሆናላችሁ። (ኦ- ማይ! በዚህ ከሰዓት የሚያስቀጥል ትምህርት 
አይወጣበትምን? አሃደስ አይልም? ምንድነው እስኪ አስቡት።) ስለዚ ቃሉ እንጂ አካሉ እውቅና የለውም (ይሄን እንዳትረሱ) አካል ምንም 
አይነትመሪነትን መያዝ አይችልም። ምክንያቱ እራስ ከአካል ጋር የተያያዘ ስለሆነ፥ ራስም ቃል ነው። ያው ቃል - መሪ። ስለዚ ድርጅታዊነት ቅዱስ 
አባነት እንዲሁም የተለያየ ሌላ ነገር ሁሉለእነሱ ሞት ነው። አንድራስ አለ - ክርስቶስ ነው። አካሉ አንድን ነገር ብቻ ያውቃል - ቃሉን።
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አሁን! እስኪ በአካሉ ውስጥ በአባት እና በልጅ እንዲሁም በመንፈስቅዱስ የተጠመቀ አንድ ሰው አሳዩኝ? የታወቃችሁበት ምንድነው? በምድር 
ዙርያ ላሉት ጭምር በቴፕ ሪኮርደር እየተናገርኩ እንደሆነ አስተውላለሁ እና። በምድር ዙርያ ሁሉ የካሴት አገልግሎት አለን። እሺ ቃሉም እንደሚል 
ሰው ይድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም ሌላ የለም ይላልና፥ በየትኛው ስም ነው የተጠመቃችሁት? በክርስቶስ ያላችሁን እምነት ለማሳየት 
ተጠምቃችሁ፥ የሀይማኖት ስርዓት ስምን ከተቀበላችሁ፥ እንግዲያውስ ዲቃላዎች ናችሁ።
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ልክ እንደዛች ቤተክርስትያን እና እንደ ትምህርታቸው ካልሆናችሁ . . .

እናንተ ካቶሊኮች ሆይ፡ እንደ ቀደምቷ ቤተክርስትያን ልክ እንደ ትምህርቶቻቸውየማትጓዙ ከሆናችሁ፥ ጳጳሱ ከሀወርያዊቷ እምነት ከጴጥሮስ 
አደራ ተቀባይ ነው እያላችሁ እንዴት በጳጳስ ስልጣን ትመራላችሁ?እንዲሁም ይህ ጳጳስ እና ይህች ቤተክርስትያን ጌታ በድንቅ እና በተአምራት 
ቤተክርስትያኑ እንዲሆን ከመሰከረለት ከመጀመርያውቃል በተቃራኒ ያስተምራሉ። እንዲሁም ዛሬ ጌታ በህዝቡ መካከል ራስ መሆኑን እያሳየ፣ ያኔ 
የተነሳውን ትንሳኤ አሁንም እያደረገ- ቃሉን እንደወትሮ በንጽህናው እንዲገለጥ ሲፈልግ እናንተ ግን ራስ በሮማ ነው ትላላችሁ? የእኛማ ራስ በሰማያት 
ነው። እኔ ስሞትወደ ሰማያት እንጂ ሮማ አልሄድም። አያችሁ? አያችሁ ወይ? መሪነቱ በሰማያት ነው።

242

አካልም፥ ሚስት ባልዋን እንድትከተል አካልም ራስን መከተል ይገባዋል። አዳምያልተታለለ ሆኖ ሳለ፥ ከሄዋን ጋር ተመላለሰ። የተታለለች 
ሄዋን ናት። የተተላለፈች እሷ ነበረች፥ ባይሆን እማ እሱ ከመቃብርየወጣ ዕለት አካል ሁሉ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን መነሳት ነበረበት፥ ይሁን እንጂ 
አካሉን መጀመርያ መቤዠት ያስፈልጋል። ወደ እሱ እንድትመጣ መጀመርያ መቤዠት ይገባታል። አያችሁ?ያኔ ሊሆን አይችልም ነበር። የመቤዠት 
ሂደቱ በሂደት ላይ ነው።
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በመካከለኛነት ስራው እየተቤዠ ሳለ ማሕተሞቹን አያችሁ አሁን? ይሁን እንጂ አንድቀን የተቤዣትን መጽሐፍ ለመውሰድ ይመጣል በመጽሐፉ 
ውስጥ ያለ ሁሉም እሱ ይሆናል፥ ምክንያቱ በመጽሐፉ ውስጥ ያለው አማኝ ሁሉቃል ስለሆነ፥ ቃልም እርሱ ራሱ ነው። እሱ የመጣው ለቤዛነቱ 
መጽሐፍ ነበር፥ ስሞቻቸውን በመጽሓፉ የተጻፉትን ለማዳን ዓለምከመመስረቱ በፊት እንደ በግ ታረደ። እዚጋም በቃሉ ውስጥ ያኔ ያደረገውን 
ተመሳሳይ ነገር እያደረገ ህያው ሆኖ ይኖራል። አለቅነትን ለሌላ አትሰጥም። የለም አትሰጥም፥ ቢሾፕ ብሎ ነገር የለም። አንድ ራስ ብቻ እውቅናን 
ትሰጣለች እሱም ክርስቶስ ነው። ክርስቶስም ቃል ነው። ይገርማል! ወደድኩት።
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እራስ ከመቃብር እንደተወሰደ እንዲሁም አካል ወደ ኤደን እንድትከተለው ይገባታል።ስለዚህም አካል ከቃሉ ራስነት ውጪ ለሌላ ራስ አድርጎ 
መስጠትአይቻለውም። የትኛውም የሀይማኖት ድርጅት በላዩ ላይ ምንም ነገርመጨመር አይቻለውም። ከቃሉ አንዳች ያጎደሉ ወይም በቃሉ ላይ 
የጨመሩ - ከቃሉ አጒድሏል፥ ስለዚ የተዳቀሉ ሙታን ናቸው።አምናለሁ በምትለው ቃሉ መንፈሳዊ ምንዝርናዋን እና የብልግናዋን ዝሙት ምስክርነት 
በእጆችዋ ይዛ እዚህ ደርሳለች። አያችሁ?
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እንግዲያውስ ወይ ቃል ወይ ዝም ነው። አዎ።246

ታድያ እውነት መሆኑ የምትረዱት እንዴት ነው? ቃሉ ራሱ የተመሰከረለት መሆኑንእንዴት ታውቃላችሁ? በትክክል የተገለጸው ያ ቃል ራሱ 
የቤተክርስትያን ራስ ነው፥ ልዑል እሱ ነው። ቃል ራስ ነው። እራሱበቤተክርስትያን በአካል ተገኝቶ ራሱ በራሱ በመንፈሱ በትክክል ማስተዋወቁ 
ለመላ አካሉ ቀጥተኛ የሆነ ማረጋገጫ ነው። ስርዓተእምነት አያስፈልጋችሁም፣ የሀይማኖት ተቋማት ሁሉ ጠፍቷል። ነገር ግን ልዕልናውን ለአካሉ 
እያረጋገጠ ራሱን በራሱ የሚያስተዋውቅራስ እንጂ። ስለዚ ሁላችንም በአንድ በተገለጠ ራስ እርሱም የአምላክ ቃል በሆነው በክርስቶስ ሕብረት ስር 
እንቀመጣለን እንጂ ከየትኛውም ቤተክርስትያን ስር አንሆንም።

እንግዲያስ የበላያችን (የእኛ ራስ) መንግስቱ ናት።247

ኢየሱስ - መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር “የአምላክ መንግስት በመካከላችሁ ናት” ይላል።ተቋም አይደለንም። የምንግስቱ ነን፥ መንግስቱም በመንፈስ 
እና በህይወት በእኛ ህይወት ውስጥ ህያው የሆነው ቃል ነው። ይህቃልም ያኔ አምላክ እና ቃል አንድ በሆነበት ዘመን ያደረጋቸውን ተስፋዎች ዳግም 
በዚህ ዘመን ተስቃሎች እንዲፈጸሙ የሚያደርግነው። በዚህም ዘመን ቃል እና አምላክ፥ የአካሉ ማለት የመጨረሻው ዘመን መልዕክት በሷ 
እንዲያመጣ እና በትንሳኤው ከሙታንተነስታ እንድትወሰድ እንዲሁም አዳም እና ሄዋን በኤደን ገነት እንደነበሩት ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ እንዲያቃናት 
በተቤዣትበቤተክርስትያኑ ዛሬም አንድ ነው። የአምላክ፣ የአካሉ ሶስት መአዝናዊ ሚስጢር። ይደንቃል!

አጥብቃችሁ ተከታተሉኝ አሁን። እንደ ጥንቷ የእስራኤል ጥላ፥

(ብዙ ጊዜ ወሰድኩ እንዴ? . . . ከሀያ ገጽ በላይ አንሄድም . . . ትንሽ ጊዜ ብቻ እፈልጋለሁ ምክንያቱ የጌታ ፈቃድ ከሆነ መላየበጋውን ወቅት 
ወይም ለተወሰነ ጊዜ ስለምተዋችሁ። አያችሁ?)
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እንግዲያስ አስተውሉ። ጥንታዊቷ እስራኤል እንደነበረቺው አይነት ሁኔታ ሁላችንበሕብረት በአንድ ራስ ስር እንሆናለን። አሁን አስተዋላችሁ? 
ልክ እንደ ጥንታዊቷ እስራኤል - በእሳት አምድ ራሱን ያረጋገጠእንዲሁም ቃል ስለመሆኑ እንዲገልጽላቸው ራሱን በአንድ ነብዪ የገለጠ አንድ 
አምላክ። ያው ራሱ አምላክ፣ እራሱ የእሳቱ አምድ - እራሱ ነው መንገዱን አይለዋውጥም። ልክ እንዲሁ ነው፥አይደለም እንዴ?
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አንድ አምላክ።250



31ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

እስራኤል ስንት አማልክ ነበሯቸው? [ጉባኤው ሁሉ “አንድ” በማለት መልስ ሰጠ።]ሙሽራይቱስ ስንት አላት? [ጉባኤው ሁሉ “አንድ” በማለት 
መልስ ሰጠ።] ለወደፊትስ ስንት ይሆናል? [ጉባኤው ሁሉ “አንድ”በማለት መልስ ሰጠ።] በትክክል፣ በትክክል፥ በታላቁ ነብዪ በሙሴ ዘመን የእሳትን 
አምድ በነበረው በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስር። አያችሁ? ወደ ተስፋዋ ምድር ሲሄድ በእሳት አምድ ሲመራ ነበር። አይደል? በጣም ጥሩ።

ከዚህም በተጨማሪ በክርስትያኖች ታሪክ ዘመንም ስሙ ጳውሎስ ለተባለ፥ ከአሕዛብመካከል ለራሱ ርስት የሚሆን ህዝብ እንዲለይ ወደ 
አሕዛብ ለተላከ ነብዪ በእሳት አምድ መልኩ የተገለጠ አንድ አምላክ ነበረ።እውነት ነው አይደል?
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እንዲሁም በመጨረሻው በዚ ዘመን በተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ ምልክቶች፣ ተመሳሳይድንቆች፣ ተመሳሳይ የእሳት አምድ፣ ተመሳሳይ 
ወንጌል፣ በተመሳሳይ ቃል፣ በተመሳሳይ መገለጦች ራሱን ለመግለጥ መጥቷል።

አካሉ በማርቆስ 16 የሰጠውን ተስፋዎች ሁሉ ታደርጋለች።252

አካሉ በትንሳኤው ከእሱ ጋራ ታወቀ እንጂ በመቃብር ታስሮ አልቀረም። ገባችሁ? እርሱሲመጣም የአማኞች ልጆቹ አካልም በመቃብር ታስሮ 
አይቀርም፥ ይልቁንስ አብሮት ይነሳል ምክንያቱ ሙሽራይቱን ማለት አካሉ አብራውበትንሳኤ እንድትተባበረው ስለሞተላት። አካሉ ናትና ቃሉ ናትና 
በእሱ ትታወቃለች። ከሃይማኖት ተቋማት ተለይታ፥ ሙሉ በሙሉ ወደእርሱ ማለት ወደ ቃል ተደግፋለች።በዚህም ምክንያት በእርሱ የታወቅን ነን፥ 
ምክንያቱ (ከሞት ወደ ህይወት መሻገራችንንስለተረዳን) የመጀመርያውን የትንሳኤን ፍሬ አፍርተናል። ጌታም ያኔ ድሮ ያደረጋቸውን ነገሮች አሁንም 
በቤተክርስትያን በኩል እያደረገ ትላንትና እና ዛሬ እስከለዘለአለም ያው እንደሆነ፥ የራሱንግላዊ አገዛዝን እያሳየን እስረኞቹ እንደሆንን አረጋገጠልን። 
እሱ በእኔ እኔም በእሱ - ወዘተ። አዎ፡

አካሉ በመቃብር አልቀረም። አሁን እንደሚያደርገው እንዲሁ ከራሱ ጋር የታወቀ ነበር።253

ይህ ምን ማለት እንደሆነ አድምጡኝ፥ ቃሉ (ማለት እሱ እራሱ) - ትንሳኤን መነሳት በጅምር ነበረ። በእነ ሉተር እና በነዌስሊ ዘመን የነበረውን 
ያንን ቃል ወደ ሀይሉ ማደግ ጀመረ። ያኔ እንቅስቃሴንጀመረ። ከዛ በኋላ እንቅስቃሴውን ትንሽ ጨመረ። እንግዲህ አሁን ግን ወደ መለያነቱ ወደ 
መታወቅ ደረሰ። ስለዚ ይህ በአካልውስጥ ላለ ህይወት መነጠቅ በደጅ እንደደረሰ የሚያሳይ ማረጋገጫነው። ራስ እና አካል አንድ ሆነው የመገለጡን 
ልክ ሙላት አንድ ሲሆን ስታዩ፥ አካል ወደ ራስ የሚወሰድበት ወቅት እንደሆነ ትገነዘባላችሁ።

“አሕዛብ ሁሉ ተሰባበሩ ወደቁ፥ እስራኤል ግን ተነሱ . . . ”

ምን ማለቴ እንደሆነ አያችሁ? ለተቤዣት ለአካሉ ህይወት መስጠት ጀመረ። የመካከለኛነት ስራው ተሰርቷል። ንጥቀትን ለማረጋገጥ የራሱ 
ህይወት ወደ አካል እያመጣ ይገኛል። እንግዲህ ይሄን አስቡ፥ በመጨረሻው ዘመን . . .
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እንግዲህ ትንሽ ከታገሳችሁኝ በጣም መልካም ይሆናል፥ ምክንያቱ ይሄንእንዲያምልጣችሁ ስለማልፈልግ። ይሄን ያህል ርቀት ያመጣሁት ይህን 
ቴፕ ወደ ፍጻሜ ማድረስ ይገባኛል።

እንግዲህ ትንሽ መቀጠል ካለብኝ፥ መጥቀስ የሚገባኝ አንዳች ታላቅ ቁም ነገር፥ ይህ ነው

አድምጡኝ። ማየት ያለብን ታላቁ ቁም ነገር አሁን ነው። አሁን ነው ዋናው ፍሬ ነገሩ። በዘመን ፍጻሜ የመጀመርያውን ቀን ለማረጋገጥ ወደ 
ኋላ እንደሚመለስ አትርሱ። አያችሁ?አዳም እና ሄዋን፣ ባል እና ሚስት፣ ሐጢአት የሌለው፣ ህይወት! ድሮ- ያኔ ውድቀት።
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የውድቀቱ ምክንያት ታውቃላችሁ? - ሉሲፈር። ሉሲፈር ያኔ በመጀመርያ ዘመንእንዳደረገ አሁንም እያደረገ ይገኛል። የአሕዛብን 
መንግስትበንጉስ ናቡከደነጾር ጀምሮ እንደገባ - የአሕዛብን ዘር ኁሉየማይታወቅ ልሳኖችን፣ራእዮችን፣ ሕልሞችን በሚተረጒም ነብዪ እየተረጋገጠ 
ተጀመረ። ያለ ምንም ነገርም በአሕዛብ ዘመን ሁሉእየወረደ እስከ ሜዶ ፐርሺያ ብረት ወዘተረፈ እንዲሁም ወደ እግር በተመሳሳይ መልኩ ወረደ - 
የአሕዛብ መንግስታት።

ሉሲፈር በመጨረሻዎቹ ዘመናት ድሮ በመጀመርያ እንዳደረገ እያደረገ ይገኛል። ሉሲፈርያደረገው ምንድነው? በሰው እና በአምላክ መካከል 
የነበረውን ህብረት ለመስበር ሉሲፈር ያደረገው የመጀመርያ ነገር፥ ከሚካኤል - ከክርስቶስ መንግስት ይልቅ ያማረ እና የደመቀለእይታ የበለጠ ባህል 
ያለው የተባበሩት መንግስት መገንባትን ፈለገ። ገባችሁ? ካልገባችሁ እጃችሁን እጃችሁ ወደ ላይ አንሱትእኔ ደግሜ እለዋለሁ። ሉሲፈር ገነ 
በመጀመርያ በልቡ ውስጥበሰማያት ካለው ከክርስቶስ መንግስት የገዘፈ የደመቀ የተዋበ መንግስት እንዲኖረው ተመኘ። በንጽጽር ከክርስቶስ 
መንግስት ይልቅየተሻለ ባህል ያለው፣ የተዋበ የደመቀ የሰፋ መንግስትን ተመኘ። በሚመጣው ሺሕ ዓመት በሚሊንየሙ መኪኖች እና አውሮፕላኖች 
የሚኖሩን ይመስላቿል? አያችሁ ሉሲፈር የሚያደርገው?
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እነዚህን ታላላቅ በውቀት የላቁ ቄንጤኛ የሃይማኖት ተቋማትን ተመልከቷቸውተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ወደ አንድነት እየተሰባሰቡ 
ይገኛሉ።እነዚህ ተቋማት እርስ በእርስ ለመናከስ ወደ አንድነት እየተጠቃለሉ ናቸው። እንዲሁም አሁን የደመቀ የጎመራ ነገር አላቸው፥ ወደካቶሊክ 
ቤተክርስትያን ከመጠቅለል ውጪ ግን ምን ማድረግ እንደሚገባቸው አያውቁም።አያችሁ? ሉሲፈር በሃይማኖት ተቋም የማያምኑትንሰዎች እንዲያጠፋ 
እንዲሁም አብያተ ክርስትያኖቻቸውን ነጥቆ ታላላቅ መጋዘኖች እንዲያደርግ ፓስተሮችም መብት አልባ አድርጎ እንዲያስቀራቸው ዳግም ታላቅ 
መንግስት እየገነባ ይገኛል። እንግዲያውስ አንድ ሰው በአምላክ የተላከ ሰው ይሄን ሁሉከሰማ እና ካየ በኋላ የማምለጫ ጊዜ የሚያገኝ ከሆነ 
በሃይማኖት ተቋማት ጥልፍልፍ አይያዝም። አዎ ይሄን የተናገርኩት ለመንቀፍሳይሆን እውነት ስለሆነ ተገልጦ እንዲታይ ነው።
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አሁንም በዚህ በዘመን ፍጻሜ ሉሲፈር ተመሳሳይ ነገር እያደረገ እንደሆነ አስተውሉ። እየታያችሁ ነው? ዲያብሎስ የተዳቀሉ አባላት ባሉባት 
ከጌታ ቃል ይልቅ የተዳቀለ ዕውቀት ባላቸው ዳግም ባልተወለዱ የተማሩ ሰዎች፥ የተዳቀለች ቤተክርስትያን በመስራት - ከትንሿ የክርስቶስ መንጋ 
ይልቅ በልጣ የምትብረቀረቅ መንግስትን እየገነባ ይገኛል። ይሄንያደረጉ እነማን ናቸው? - የወደቁ መላእክቶች ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እነዚህ 
መላእክት መጀመርያ የክርስቶስ መላእክትየነበሩ ሲሆኑ፥ ክርስቶስን ከመስማት ይልቅ ግን ሉሲፈርን የሰሙ መላእክት ናቸው። እውነት አይደል?
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አሁን! በጥንቃቄ አድምጡኝ። የወደቁ መላእክቶች። ምን ዓይነት መላእክቶች? -ሉሲፈርም በኒቂያ ጉባኤ አጥምዷቸው ወደ ሀይማኖት ተቋማት 
እንደወደቁ መላእክቶች፥ የመጀመርያ ስፍራቸውን ያልጠበቁ ሉተር፣ዌስሊ፣ካቶሊክ፣ ጴንጤቆስጤ። ምንስ አደረጉ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር 
ለአውሬው  ምስልን  እንዲያበጁለት፥  ታላቅ  የሆነ  አለም  አቀፋዊየአገልጋዮችን  ማሕበር  ያቋቁማሉ፥  በተጨማሪም  የዚህችን  ቤተክርስትያን  እና
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32ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

መሰሎቿን ደጆች ለማዘጋት ታላቅ የሆነ ክርስትናዊቁጠባን (Economy) ያሳድጋሉ። ሉሲፈር በስራው ተጠምዶ አያችሁት? ሶስት መአዝናዊው 
መገለጥ፣ የአምላክን ሚስጢር ላሳያችሁ እየሞከርኩ ነኝ።

ምን አደረጉ? ሄዋን እና የወደቁ መላእክቶች እንዳደረጉት - ስለ ጥበብ እና ስለ ዕውቀት በማመቻመች ተሸጡ።260

ዌስሊ የአምላክ ሰው ነበረ፥ ታድያ እሱን ተከትሎ ምን መጣ? ውዳቂ መላእክቶችተቀላቀሉት። መላእክቶቹስ መጀመርያ ምን ነበሩ? - የአምላክ 
ፍጡራን ነበሩ፥ ይሁን እንጂ ስለ ሉሲፈር ጥበብ ብለው ወደቁ።ከዛስ ምን ተባሉ? - የወደቁ መላእክት ሆኑ። ስለዚህም እውነትን በምድር ለማቅናት 
ከተላከ ከአምላክ ሰው ስራ ድርጅት(ተቋምን) ፈጠሩ፥ ያቺ እውነት ታውጃ ወደ እውነተኛው የክርስቶስ መገለጥ ከመድረሷ በፊት፥ የወደቁት እነዚህ 
መላእክቶች መጥተውበመውረር ከእሷም ተቋምን መሰረቱ።

አያችሁት አሁን? ትተውት ያለፉትን . . . የሰባቱ ማሕተም ሚስጢር መከፈትየነበረበት ምክንያትም ለዚህ ነው። ሉተር ቢቀጥ ኖሮ፥ ይሄኔ 
እዚህ በደረሰ ነበር። ዌስሊ ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ፥ ጴንጤቆስጤ ቀጥለው ቢሆኑ ኖሮ - ምን ያደርጉ ነበር?

እንግዲያውስ ሊሆን የሚችለው አንድ ነገር ብቻ አለ። ማንም የሚከተለው ሳይኖርበዚህ በዘመን ፍጻሜ መልዕክት መኖር አለበት። እንዲሁም 
አለም አቀፉ ሕብረት የሀይማኖት ተቋም ወይም ሌላ ምንም ነገርእንዳይከተል የሚያደርግ ስርዓት እየሰሩ ይገኛሉ። ወይ ከነሱጋር ናችሁ ወይ 
አይደላችሁም። ፍሬው በዛፉ ላይ ነው፥ ብርሀኑምአስቀድሞ በተወሰኑት ፍሬዎች ላይ እያበራ በእርሱ የነበረውን መዓዛ እና ጣዕም እንዲሁም በእርሱ 
የነበረውን ያው መንፈስ እየሰጠች ክርስቶስን ወደመምሰል ፍሬነት እየታጨደችም ትገኛለች። አይታችሁታል ብየ ተስፋ አደርጋለሁ! በአንድ ቀን ብዙ 
ነገር እንድትይዙ ሞከርኩኝ፥ እናም አደከምኳችሁ።
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እናም ስለ ድርጅታዊ ጥበብ ተሸጡ። “ከንቲባው በከሌ እከሊት ቤተክርስትያንስለሚካፈል እኔም በዚያች ቤተክርስትያን ልቀላቀል”፣ 
“ሜተዲስት ወይም ፕሪስቢተርያን ከሆንኩ” ወዴት እንደሄዱተመልከቱ፥አያችሁ? እንደገለጽኩት እነዚያን ቅርንጫፎች ከክርስቶስ ጋር ምንም ሕብረት 
ስለሌላቸው ተከርክመው ወድቋል። ከአሁንወድያ - ሕብረታቸው ከሆምጣጤው ዛፍ እንጂ ከክርስቶስ ጋር ምንም ሕብረት የላቸውም። የትኛውም 
የሆምጣጤ የዛፍ አይነት በሆምጣጤዛፍ ላይ ህይወቱን መቀጠል ይችላል፥ ይሁን እንጂ የገዛ ራሱ ፍሬ ብቻ ማፍራት ይችላል። የወይንን ዛፍ 
በብርቱኳን ዛፍ ላይ አድርጉት ህይወት ይኖረዋል ፍሬው ግን የወይን ፍሬ ይሆናል።እንዲሁም (ሆምጣጤ ስለሆነ) የሎሚ ዛፍን አድርጉበት፥ ያረጄ 
ከባድ ሆምጣጤ የሎሚ ፍሬ ያፈራል፥ ህይወት ግን ይኖረዋል። እነዚህየሀይማኖት ተቋማት እያደረጉ የሚገኙትም ይህ ነው - በቤተክርስትያን ስም 
ስር በመሆን። ኦሪጂናሉ ዛፍ እና ኦሪጂናሉ መንፈስሙሽራይቱ ናት። መገለጡም ከክርስቶስ እንጂ ከሀይማኖት ተቋም አይመጣም - ከክርስቶስ።
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አስተውሉ።

ተቋሙ ምን እያደረገ እንደሆነ አስተውሉ! እንደ ሉሲፈር ራሱን ከፍ ከፍ እያደረገነው። (በራእይ 17 እንደተናገርነው) ከክርስቶስ ትንሿ 
መንጋበላይ ከሙሽራይቷ በላይ ያሉት ሐሰተኖች ሙሽራ - ሙሽራይቱ ሳይሆኑ ራሳቸውን ቤተክርስትያኒቱ (The Church) እያሉይጠራሉ። ሉሲፈር፥ 
ራሱን በመገለጥ ዕውቀት ትሁት ከሆነው የአምላክ ቃል እውነት በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ለማድረግ አሰበ፥ በዚህምምክንያት በትዕቢት እስኪነፉ ድረስ 
በትምህርት ዕውቀት እና በስነመሎኮት ትምህርት ራሳቸውን ሾሙ። በእነሱ ቡድን ካልሆንክም እንደ መሀይም ነህ።
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[በቴፕ ውስጥ ክፍተት አለ።] . . . ሉሲፈር ድሮ በመጀመርያ እንዳደረገ፥ ልክ ሄዋንን እንደተናገራት፥ ህዝቡን “በርግጥጌታ ይቀበለናል፥ 
ድሆችን መግበናል (ይሄ መልካም ነው)፣ በእውነት አምላክ ይቀበለናል፥ ታላቅ ተቋም ነን፥ ውቢቱ ቤተክርስትያንነን። ለምን! ታላላቅ ህንጻዎቻችንን 
ተመልከቱ። ድንቅ አባሎቻችንን ተመልከቱ፥ ሚልዮኖች ሆነናል። በርግጥም ጌታ ይሄን ታላቅድርጅት አይጥልም።” ይላቸዋል። ልክ ቃየን ያደረገው 
ተመሳሳይ ነገር ነው። እሱ ትሁቱን የበጉን ደም ንቆ መሬትን አርሶ፣ ቆፍሮሰርቶ ካመጣው ቆንጆ እና ውብ ፍራፍሬ አቀረበ።
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ይህን እኔ የምናገረው ነገር፥ የሆነ ግላዊ መገለጥን ወይም ሌላ ነገርን ለማሞካሸት እየተናገርኩ እንደሆነ ለሚያስብ ወንድ እና ሴት ጌታ ምሕረት 
ያድርግለት። እውነትን ብቻ እየነገርኳችሁ ነኝ። እያደረጉት ያሉትን ነገር አይታያችሁምን? እንግዲህ እኔ ጮክ ብየ እና አምርሬ እየተናገርኩነኝ፥ ይሁን 
እንጂ ሚስማር ጥቅም ላይ መዋል ካለበት እስከ ውስጥ መዝለቅ ይገባዋልና እናንተም በደምብ አጥብቃችሁ ማዞር ይገባቿል። አያችሁ?
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እንግዲህ ህዝቡን እንዲህ ስለው “ በእውነት . . . ያንን የመሰለ ለዘመናትሁሉ ጸንቶ የቆመ የካቶሊክ ቤተክርስትያናችን፣ ታላቁ ሜተዲስት 
ቸርቻችን፣ ወዘተረፈ . . . አባቶቻችንን እስኪ ተመልከት።”አያችሁ? ይሁን እንጂ የጌታን ቃል ተላልፈዋል። ሄዋን የአምላክ ከሆነው . . . ከአዳም ስጋ 
እና ደም ስሪት ውጤት ነበረች፥ ነገር ግን አንዳች ቃል ማለትም የአምላክን ቃል በመጠራጠሯ ምክንያት ጣላት።
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እዚህ ጋር፥ ሉሲፈር ዛሬም ዳግም ስራውን እየሰራ ነው። ይሄን አትርሱ ጸረ ክርስቶስ ማለት ኮሙኒዝም አይደለም። ጸረ ክርስቶስ (በማቴዎስ 
መጽሐፍ ላይ) ኢየሱስ እንደተናገረ፥ የሚቻል ቢሆን ኖሮስ የተመረጡትን እንኳን እስከሚያስት ድረስ ወደ እውነት በጣም የቀረበ ነው። - 
እንግዲያውስ ሉሲፈር፥ ከቃሉ ይልቅ የእሱ ሐሳብ የሞላ አድርጎ በመቁጠሩ የሰው ልጆችን ከአምላክ ጋር የነበራቸውን ሕብረት - ዳግምእያቋረጠ 
ይገኛል፥ ምክንያቱ፥ በርግጥም ሐሳቡ፥ ከአምላክን ቃል ይለያያል። እንዲሁም በኢየሱስ ዘመን ተመሳሳይ ነገር አድርጓል።ኢየሱስም አላቸው፦ “ስለ 
ሕጋችሁ እና ስለ ስርዓታችሁ የአምላክን ቃል ከንቱ አደረጋችሁ” አላቸው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ የሀይማኖት ተቋማት፥ በተደራጀው ተቋማቸው 
እና አእምሯዊምክንያቶቻቸው የተነሳ፥ የአምላክን ቃል በሰዎች ላይ ሀይል አልባ አድርገውታል። እውነት ነው። ሊያዩት አይችሉም። 
ስለዚህም“የመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ወዴት ነው?” ይላሉ። ይሄው እዚሁ ነው። መጽሐፍ ነው የሚለው ሁሉ - ነው።
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አሁን! ሉሲፈር በኤደን ገነት ውስጥ የራስሽ ስልጣን እና ከፍታ ታገኚአለሽበማለት በተሳሳተ በታላቅ ፈተና እንደሰራ ሁሉ አሁንም በሰው 
ልጆች እና በአምላክ መካከል ያለውን ሕብረት ለመስበር በታላቅተንኮል መጥቷል። “ለምን ወደ ሌሎች ትሄዳለህ? ከእኛ ጋር ከሆንክ ምናልባትም 
ቢሾፕ ልትሆን ትችላለህ። የአንድ አውራጃ ቄስምልትሆን ትችላለህ።” አያችሁ? ጴንጤቆስጣሎች፣ ካቶሊኮች ወዘተረፈ ናቸው። ሰው ከአምላክ ቃል 
ውጪ ስልጣንን ታገኛለህ የሚባልተስፋ፥ ታላቅ የውሸት ተስፋ ነው። ስልጣን የምታገኙት መንፈስቅዱስ ስትሞሉ እንጂ ቢሾፕ ስለሆናችሁ ወይም 
ዲያቆን ስለሆናችሁወይም የትኛውም ነገር ስለነበራችሁ አይደላችሁም። ይሁን እንጂ ሉሲፈር እንደገና በስራው ላይ ነው። አያችሁ?
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ይህች ቤተክርስትያን ይሄን ታውቃለች ወይ? እስኪ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እናይሄን ልይ። በጣም ጥሩ እንግዲያውስ በዚህ ላይ ብዙ ጊዜ 
አላጠፋም።

ከአምላክ ቃል በማለያየት፥ አያችሁ?



33ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

በኒቂያም ያደረገው ያው ነው፥ በሮማም።ቆስጠንጢኖስ ምን እንደሰጣቸው ታውቃላችሁ? በቤተክርስትያን ዘመናት ሁሉ ሄዳችሁ ተመልከቱ . . 
. ከክርስቶስ ሌላ ምንም ነገርየላቸውም ነበር። በየቦታው በተለያዩ ትንንሽ ህንጻዎች እናየድንጋይ ወለሎች ላይ ያርፉ ነበር። ለምሳሌ የኒቂያ ጉባኤ፣ 
ቅድመ ኒቂያ እንዲሁም የኒቂያ አባቶች የቤተክርስትያን ታሪክካነበባችሁ ይሄን ትረዱታላችሁ። ከዛ በፊት አንዳች አልነበራቸውም ነበር። ይሄን የሮማ 
ጣኦታት ወደ ክርስትና መቀላቀል ከጀመሩ በኋላ ግን በተለይ ደግሞ “ቅዱስ ሰው”፣ ቢሾፖች እንዲሁም ጳጳሳት እና ትርጉም አልባ የሆኑ ነገሮችን 
ከቀላቀሉ በኋላ . . .ቆንጦንጢኖስ ምን ሰጣቸው? እንዲነግሩኝ ብዙ ቲኦሎጂያኖች (የስነ መለኮት) አዋቂዎች ጠይቄአለሁ! ሃብት ንብረት 
ሰጣቸው።የሚሹአቸው ነገሮች ከነጻነት ጋር ሰጣቸው። በዚህም ምክንያት የጌታን ቃል ስለሰው ጥበብ እና ልምድ ብለው ዋጡት! ያኔም በኤደንገነት 
ውስጥ ሉሲፈር ያደረገው ይህ ነበር። ወድያውም ሞትን ሞቱ። ጴንጤቆስጤአዊት የሆነች ቤተክርስትያንም በሮም፥ ኒቂያ ላይ ሞተች። ይሁን እንጂ 
በመጨረሻው ዘመን በሙሽራይቲቱ ትንሳኤን ትነሳለች።
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ሉሲፈር፥ ያኔ ድሮ እንዳደረገው፥ ከጌታ ቃል ውጪ የሆኑ ሐሰተኛ የስልጣንተስፋዎች እና ፈተናዎች ይዞ በተንኮል አሁንም ዳግም 
እንደገባአስተውሉ። ያኔ በኒቂያ ላይ ሮማ ተመሳሳይ ነገር አደረገ። አሁንም በዚህ ዘመን በተባበሩት አለም አቀፍ አብያተክርስትያናትጉባኤ (World 
Council of Ecumenical churches) ተመሳሳይ ነገር በማድረግ ተጠምዷል።
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ጳጳሱ እንዳለ “ሁላችንም አንድ እንሁን” አለ። “በየትኛውም ስፍራ ያላችሁ አለም አቀፍ ወንድሞች፥ ሁላችሁም ከኔ ጋር እንድታብሩኝ 
እፈልጋለሁ። ሁላችንም አንድ ነንና።” አዎ፥ እናንተ በድርጅት አንድ ናችሁ፥ይሁን እንጂ የክርስቶስ ሙሽሪት ከዚህ ነገራችሁ ጋራ ጉዳይ የላትም። 
ወንድም ሆይ አንዳች የላትም። በእንዲህ አይነቱ ነገር በፍጹም አታታልሏትም።

እንግዲህ አሁን፥ በመጨረሻው ዘመን፥ በሙሽራይቱ ዛፍ ዘመን፥ ኦሪጂናሉ -የመጀመርያው እምነት ወደ አምላክ ልጆች እንደሚቃና ተስፋ 
ተሰጥቷል (ሚልኪያስ 4)። ጌታ እንዳለ፦ “ዓለም በእሳት ትኩሳትከመጥፋትዋ በፊት ኤልያስን እልክላችኋለሁ መጥቶም የልችን እምነት ያቃናል።” ያ 
ማለት ግን መጀመርያ የመጣው ኤልያስንአያመላክትም። በፍጹም አይደለም። እዚህ የኤልያሶች ደረጃዎች እና የኤልያስ ድግግሞሽ አናስተምርም። 
የምናስተምረው የጌታን ቃልነው። ያለንም ይህ ነው። ኤልያስ ይህ ኤልያስ ያ ይሄ ሁሉ ትርጉም አልባ ነው። በቃ - በቃ - እናውቀዋለን። ስለዛ 
አይደለሁም እየተናገርኩ ያለሁት። እናንተ መንፈሳዊ አእምሮ ያላችሁ ሰዎችም ይገባችኋል። - ሰዓትም እየረፈደ ስለሆነ ይሄን ሁሉ በቴፕ ውስጥ 
ለማስገባት ይረፍዳል በርግጥ።
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አሁን . . . የመጨረሻው ዘመን ተስፋ . . .

በማቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ይሁን 6ተኛው ምዕራፍ 11ኛው ቁጥር ይመስለኛል -አይደለም 11ኛም ምዕራፍ በ6 ኛው ቁጥር አካባቢ . . . 
ዮሃንስ ደቀ መዝሙርቱን በላከ ጊዜ . . . በርግጥ ኢየሱስ ስለየመጨረሻው ዘመን ተስፋ የተናገረው ነገር “ምን ለማየትወጣችሁ?” ንፋስ 
የሚወዘውዘው ሸንበቆን? ይህ እና ያ ለማየት ወጣችሁ?“ ነብዪን ለማየት ወጣችሁን? ”ከንብዪም በላይ“ -ዮሃንስ ከነብዪም በላይ ነበረ፥ የቃልኪዳን 
መልእክተኛ ነበረ። ልትቀበሉት ብትወዱስ በነብያት፦ መልእክተኛየን በፊቴ እልካለሁተብሎ የተነገረለት ይህ ነው። ብሎ የተናገረው በሚልኪያስ 
ምዕራፍ3 ላይ ነው ያለው በሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ያለውን በተመለከተ አይደለም። ምክንያቱ ያ በምዕራፍ 4 ሊመጣ ያለው፥ ምድር በከባድየእሣት 
ትኩሳት በምትቃጠልበት ጻድቃንም በሺህ አመት የክፉዎችን አመድ በሚረግጡበት ገና የሚመጣ ነበርና። እንግዲያውስ ያኛው አይደለም።
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አሁንም ተስፋዎቹ ሲፈጸሙ እያየን ነን። ክርስቶስ ራስነቱን በሙሽራይቱ ላይእያደረገ፣ ያኔ ያደረጋቸውን ነገሮች ዳግም እያከናወነ፣እያዘጋጃት 
እንዲሁም በዮሃንስ 14፡12 ላይ “በእኔ የሚያምን እኔ የማደርጋቸውን ስራዎች እሱም ይሰራል” ብሎ የተናገረውን ተስፋ እየፈጸመ ይገኛል። ስለዚህም 
በአምላክ ቃል ስለመጨረሻዘመን በተሰጠ በራሱ ተስፋ ቃል ራሱን እያረጋገጠ፥ ራስ እና አካል በስራ፣ በምልክት እንዲሁም በህይወት አንድ እየሆኑ 
ይገኛሉ።እነኚህን ነገሮች ለመጨረሻ ዘመን ላይ ተስፋ ሰጥቷቸዋል። መንፈሳዊ ሰዎች ከሆናችሁ ትረዱታላችሁ።
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እንግዲያውስ የሰርጉ እራት በደጅ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ምናልባት ደግሜካላየኋችሁ፥ የሰርጉ እራት በደጅ ነው! እንዲሁም ደግሞ መንግስት 
ሊገባ ነው፣ ቤተክርስትያን የምትወሰድበት፣ ሚሊንየሙ፣ክፉዎቹንም የሚደመሰሱበት መንግስት ሊገባ ነው። በስድስተኛው ማህተም ስር ያለችው 
ዓለምም፥ በውስጧ ያለውን እድፈት እና የዓለምሀጢአት ሁሉ በእሳተ ጎመራ ተቃጥሎ ጠፍቶ፥ ሊመጣ ላለው ዘመን የሚቀበል መልካሙን አዲሱን 
ሺህ ዓመት (ሚለንየም) እንድትሆን ዳግም ቀልጣ ትሰራለች። እነኚህ ሶስት መአዝናዊታላላቅ መገለጦችን ስንመለከት፦ አምላክ በክርስቶስ፣ ክርስቶስ 
በቤተክርስትያን፣ የመንግስቱ መምጣት፣ የቤተክርስትያን እናየክርስቶስን ምሳሌ የሆነውን የአዳምን እና የሄዋንን ዳግም ወደ ኤደን ገነት መመለስ፣ 
ይሄን ሁሉ ስትመለከቱ፥ መንግስቱ ዳግምሊቃና እንደሆነ እወቁ። ስለ ሶስት መአዝናዊ ሚስጢራዊ መገለጦች (ሚስጢራት)፣ በኦርጂናል ራስነት 
ለግላችን ባደረገው የመገለጥማረጋገጫ፥ ክብር ለአምላካችን ይሁን!
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“ክብር ለአምላክ ይሁን፣ ሃሌሉያ ብለናል፣ ጮሀናል፣ ዘምረናል” በፍጹምአይሰራም። ይሄ አይደለም ጉዳዩ። ሚሽነሪ ነኝ እና ዓለምን ሰባት ጊዜ 
ዞሬአለሁ። አያችሁ? አረመኔአውያን፣ ዲያብሎሶች፣እንዲሁም ሌሎች ሲደንሱ ሲጮሁ አይቻለሁ። የተለያዩ የስጋየመገለጥ ዓይነቶችን ተመልክቻለሁ። 
ያ ሁሉ ስጋዊ ነገሮች ናቸው።
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እኔ እየተናገርኩበት ያለሁት ነገር ግን የክርስቶስን ራስመሆን ነው።276

በዋናው ራስ በሆነው በራሱ መታወቅ፥ እስኪ አስተውሉት! ለዲያብሎስ ጥያቄዎች ሁሉመልስ አለን። አሜን! ክብር! ለዲያብሎስ ጥያቄዎች 
ሁሉ መልስ አለን። እሱ ራሱ ክርስቶስ ተነስቷል፥ ዋጋ ከፍሏል አካሉንአስነስቷታል። ዲያብሎስ ይሄን ሊቋቋም አይቻለውም።

እነኚህ አለም አቀፋውያን መንግስታት እየተደላደሉ ያለበት ምክንያትም ይህ ነው።ሁላቸውም ዛሬ እያደረጉ ወዳሉበት እየመጡ ያለውም ለዚህ 
ነው። ዲያብሎስ እያገሳበት ያለበትም ምክንያት ይህ ነው። ክፋቱ ሁሉ .. . ወጥመዱ ሁሉ ራስነቱን በአካሉ ባደረገው በተነሳው ክርስቶስ 
ተጋልጦበታል! ክብር!

በራሴ የቆምኩአድርጋችሁ ታስባላችሁን? አይደለሁም። ለዲያብሎስ የሚሆን መልስ ይዘናል። “እኔ አይደለሁም፥ በእኔ የሚኖረው ቃሉ 
ክርስቶስነው።” የእኔ አመለካከት አይደለም፥ የእሱ ሃይል ነው። አመለካከቴ አይደለም ቃሉ ነው። ተስፋ ሰጥቶ ነበር፥ ይሄው እዚህ ነው። እዚህ 
እንደሚደርስ ተናግሮ ነበር፥ ይሄው ደረሰ። መልሱን ይዘናል።
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ክርስቶስ ተነስቷል የቤዛነታችንም ዋጋ እስኡ ከፍሎታል። አምላክ በክርስቶስ ላይየገለጠው፥ ህይወት በደሙ ውስጥ እንዲመጣ፣ ስጋም ቤዛነትን 
እንዲያገኝ ያንን ደምን እና ስጋን ሰጠ፥ ያ ደግሞ አምላክ በዚቤዛነት  ባገኘ  ስጋ  እንዲገለጥ  ነው።  ያኔም እንዳደረገ  በዚህ  ቀንም ለቃሉ።  ይገርማል!



34ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ክብር! አያችሁት? ኦ-ማይ! መቼ ነው የማቆመው!

አስተውሉት።

አንዳች የቀለም ጠብታ በብሊች (ቆሻሻን በሚያነጻ ፈሳሽ) በተሞላ ቢልቃጥ እንደ ነጠበች ጠብታ፥ በአምላክ መገኘት ጻድቃን ሆነን ጸንተናል። 
የጠብታዋን እድፈት ፈጽማችሁ አታገኟትም። ወደ ሆነስፍራ ሄደዋል፥ ተመልሶም አይመጣም። አንድ ሰው በእውነት ሲቤዥ (አምኖ የተቀበለ 
አስቀድሞ የተወሰነ ያ ዘር) ሓጢአቶቹ ሁሉ ይጠፋል። ይሄዳል! ይለየዋል! ወደኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጠብታ ተንጠባጥቧል፥ መታሰብያም 
አይኖረውም! አምላክ ፈጽሞ ረስቶታል፥ በፊቱም እንደ ወንድ እና ሴትየአምላክ ልጅ በጌታ መገኘት ፊት ይጸናል። አሜን እና አሜን።
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እንግዲህ አሁን ገና የአምላክልጆች እንሆናለን ሳይሆን፥ አሁን የአምላክ ልጆች ነን። ተቤዥተናል።

ለሰይጣን መልስ ይዘናል። በአምላክ በራሱ ተመስክሮልናል። በዚህ ዘመን ስላለው ተስፋው የአምላክ ራሱማረጋገጫዎች። የትንሳኤው ጌታ፣ 
ራስ - ክርስቶስ እዚህ ነው (አሜን!) ሀሌሉያ። በተነሳበት በተመሳሳይ ሃይሉ አሁንም እዚህነው። ይሄው መልስ ለዲያብሎስ።
279

ለዛም ነው ይሄ እዚሁ የተቀመጠው ሰው፥ በቀደም እለት በተቀመጠበት ሲሞት፦ “ወደህይወት ተመለስ” ማለት የቻልነው - ምክንያቱ መንፈስ 
ቅዱስ ብሏልና። ለዛም ነው ለዛ በሜክሲኮ ለአስራ አምስት ሰዓታት በሞትተወስዳ የነበረችውን ህጻን ያደረገላት። ራእዪ እንደመጣ ፦ “ጨቅላዋ 
በህይወት ትኑር” እያለ፥ “ዳግም ወደ ህይወት ጥራት”አለኝ። ከጧት 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ዶክተሮች መሞትዋን የሚገልጽ 
ደብዳቤ ጽፈውላት የነበረችውን ህጻንወደ ህይወት ተመለሰች ዛሬም በህይወት አለች።
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ይሄስ ምንድነው? ሰዎቹ አይደሉም! ራስ እና አካሉ አንድ ሆኖአል። በህዝቡ መካከል ያለ የአምላክ ህልውና ነው። ባል እና ሚስት አንድ እንጂ 
ከእንግዲህ ወዲህ ሁለት የማይሆኑበትም ምክንያት ይህ ነው። አምላክ እና ቤተክርስትያን - አንድ ናቸው፥ ክርስቶስ በእናንተ! የአምላክ ታላቅ 
መገለጥ። ክብር ለአምላክ ይሁን! ስም ሳይቀር አገኘ። ስሙም የተቀባው ኢየሱስ ይባላል። ኢየሱስ የተባለበት ምክንያት፥ የተቀባው ነው። ያ ኣካል 
እንዳደረገ ሁሉ የአምላክን መገለጫዎችን የምትመሰክር የክርስቶስ አካል ናት። ያ አካልም እነዚህን አካላት ተቤዠ።
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በዛም በኩል አምላክ ሶስት መአዝናዊው መገለጦቹ ሰራ። ወደ መንግስት መሄድ፣መነሳት፣ ዋጋ መክፈል። ቤዛነትን አግኝተናል።

አምላክ አረጋግጦታል፥ መስክሯል። በፊቱም በክርስቶስ ጻድቃን ሆነን እንቆማለን፥ ፍርድን አይፈርዳትም፥ ምክንያቱ ይህች እኔም የእሷ ክፍል 
የሆንኩላት አካል አስቀድሞ ፈርዶባታልና። ምን? - እንዴት የእሷ ክፍል ሆንኩ? እዚሁ እኔ ጋር ነው። “እናንተ በእኔ ቃሌም በእናንተ ከሆነ፥ ከዛ 
በኋላ የምትሉት ሁሉ . . . አባትን በስሜ ጠይቁት ይደረግላችኋል።” ጸድቃችኋል! ክብር ለአምላክ ይሁን!

282

ኦ! መላ አለምን ማሳየት በቻልኩ። ለምን? ይሄው እናንተ ናችሁ፥ የተቤዠች - ህያውየክርስቶስ አካል። በአይኖቹ ፊት ጻድቃን ናችሁ። 
ለምንአጸደቀን? የራሱ ድል ስለሆንን። ቤተክርስትያን የእራሱ ድል ናት። እኛም የእሱ ድል እያሳየን በዚህ በዘመን ፍጻሜ የከበረወንጌል ይዘን 
ተገልጠናል። እሱ ለዚህ ዓላማ ሞተ፥ እኛም የድሉ ምስክሮች ነን። አሜን! እሱ ወርዶ በቤተክርስትያኑ ሲያድርስናየው - ድሉ ይህ ነው። በመቃብር 
እንደማያስቀረው ሲያመላክት . . . እንዲሁም እነሱ እኛን . . . ?. . . እንግዲያውስ እኛም በእውነት በመነሳት - በቃሉ ካለማመን - ከሃይማኖት ተቋም 
ድግምት በእኛ ወደሚሰራው፣ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው መሆኑን ለማሳየት በእኛ ራሱን ወደሚገልጽ ወደ ዘለአለማዊው አምላክ 
ዘለአለማዊ ቃል ከሙታን ተነስተናል።
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ቃል፥ ከራስ ጀምሮ ወደ ታች ወደ አካል ይወርዳል። የትኛው? - ራሱ ያውቃል። ከላዩ ላይ አንዳች ሊቀንስበት ወይም በላዩ ላይ አንዳች 
ሊጨምርበት የሚቻለው ማንም የለም። ስለዚ ይህ ቃል ቀኒእየተቃረበ በሄደ ቁጥር - አንድ መሆናቸውን እያሳየ፥ ከላይ ከራስ ወደ ታች ወደ አካል 
ይንቀሳቀሳል። ባል እና ሚስት ናቸው።የስጋው ስጋ፣ የቃሉ ቃል፣ የህይወቱ ህይወት፣ የመንፈሱ መንፈስ። አያችሁ? አሜን! እንዴትስ ታውቁታላችሁ? 
- ክርስቶስንየሚገልጥ አንድ ፍሬ፣ አንድ ምስክር፣ አንድ ቃል ስለሚሰጡ። አንድ ህይወት፣ ያው አምላክ፣ ያው መንፈስ፣ ያንኑ ቃል፣ ያው መጽሐፍ፣ 
(አሜን!) ያው ምልክቶች። “እኔየማደርጋቸው ነገሮች እናንተም ታደርጋላችሁ።” ኦ! ሀሌሉያ! ይገርማል!
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አስተውሉ፥ በአካሉ ውስጥ የነበረው የተመሰከረለት ቃል፥ የሞቱ ምክንያት እናየእራሱ ድል ነው። አያችሁ፥ ሲሞት - በመንፈስ አልሞተም፥ 
የሞተው በስጋ ብቻ ነው፥ መንፈሱ ግን ወደ ሲኦል ወርዶ በእስራትለነበሩት ሙታን የምስራችን ወንጌል ሰበከላቸው። እውነት ነው አይደል? ስጋው 
ብቻ ሞተ፥ ከዛም በኋላ አስነሳው እና ህይወትንሰጠው - አካሉ የነበረውን ስጋው (ያ ማለት ደግሞ ቃሉ ነው)። ለብዙ ዓመታት ወድቆ ተገርስሶ ነበር፥ 
በሂደት ግን ያድሰውጀመር፥ አሁን ግን በእግሮቿ መቆም ችላለች።
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ወደ ሕዝቂኤል ተመልሼ በመሄድ፥ የደረቁትን አጥንቶች አውጥቼ ለእናንተ የማሳይበትጊዜ ባገኝ እንዴት እመኝ ነበር! እንዲህ አለው “እነዚህ 
አጥንቶች ዳግም በህይወት መኖር ይችላሉ ወይ?” አለው። ደግሞም“ትንቢት ተናገር” አለ። ትንቢት የሚመጣው እንዴት ነው? - በነብያት ብቻ 
ይመጣል። የጌታ ቃል ነው። “እናንት የደረቃችሁአጥንቶች፥ የጌታን ቃል ስሙ።” ወድያውም ጅማት እና ቆዳ በላያቸው ላይ ተገጠመ፥ ሀያል ሰራዊት 
ሆነውም ተነሱ፥ ወደ ጽዮንምአቀኑ። ክብር ለጌታ ይሁን! ድሉ እሱ ነው፥ እሱ ነው።
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ጌታ ቤዛ የሆናቸው ሁሉ

በደስታ ወደ ጽዮን ይወጣሉ።

ሚጎዳቸው ሳይኖር ሚያጠፋቸው ሳይኖር

በቅዱስ ተራራው ይኖራሉ።

ራሱን በምስክር ካረጋገጠ በኋላ፥ የተነሳውን ህይወቱን ያሳያል።287

ሙሽራይቱም ከሌሎች ሁሉ ነጻ ናት። በአእዋፋት መካከል በታላቅ ድምቀት ተለይታ የተረጨችነጻ ሴት ናት። በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን 
አስቡ፥ በውስጣ ስሙ የተሸከመች ታላቅዋ የተረጨች ወፍ። . . . ህይወቱ ይዛለች።

ወፊቱን  የረጯት  እንዴት  ነበር?  -  ሁለቱ  ነጫጮች  ነበሩ፥  ከዛም  በኋላ  የአንደኛውወፍ  ራስ  ቀነጠሱት  ደሙም  በሌላኛይቱ  ወፍ  ላይ



35ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

ተንጠባጠበ። ሌላኛይቱ ወፍም ቀይ ደም ላይዋ ላይ ተረጭታ፥ ክንፏንም እንዲህዘርግታ በመሬት ስትታጠብ ደሙ “ቅዱስ፣ ቅዱስ፣ ቅዱስ” ብሎ 
ጮሀ። የሞተው ወዳጅ ክርስቶስም፥ ደሙ አደረገብን (ከህይወት ደሙረጨን)፣ ደሙንም ተሸክመን እየዞርን - ወደ ጌታ “ቅዱስ፣ ቅዱስ፣ ቅዱስ” ብለን 
እንጮሀለን። ደም ግባት የሌላት ወፍ ናት።አዎ ናት። ይሁን እንጂ ሙሽራይቱ - ከእርሱ ጋር ታውቃለች፥ከሌሎች ነገሮችም ነጻ ናት። “ሁለታችሁ 
በህይወት እስካላችሁ ድረስ፥ ራስህን ለሷ ብቻ ስጥ።” ራሳችሁን ለሱ ብቻ ስጡ -ለቃል። በፍጹም - አመንዝራነት አትተባበሩ፣ የተቋም ምልክትም 
የሀይማኖት ስርዓተ ጸሎት - አመንዝራነት በፍጹም አይሁን፥ ቃልእና ቃል ብቻ። ኤዲ ፕሩት (Eddie Pruitt) እንደዘመረው ፦ “ሌላው ምድር ሁሉ 
አሸዋ ነው፥ እኔ ግን በክርስቶስ አለቱላይ እጸናለሁ” እንዳለው ነው።

ያውም በክርስቶስ፡ በቃል ነው። ቃል ነበረ፣ አሁንም ቃል ነው። ቤተክርስትያኒቱምእሱ እራሱ የራሱ ክፍል እንድትሆን ስላደረጋት ቃል ሆነች፥ 
ያ ማለትም ዳግም ቃሉ ነው። በእሱ ብቻ የታወቀች፥ የእራሱ ብቻሀብት። የግሉ ሀብት ናት። በእርሱ፣ ከእርሱ እንዲሁም ለእርሱ ብቻ እንድትሆን 
የተቤዣት። እውነት ነው።
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ስለዚ ዲያብሎስ እያጓራበት ያለውን ምክንያት፥ ይሄው አሁን የተገለጠውን ነው።

በጣም አደገኛ ጊዜ ላይ እየኖርን ነን ። ቅዱስ ቃል ሲናገር፥ እነዚህ ነገሮች መሆን ሲጀምሩ ስታዩ፥ ጊዜው አልቋል፡ ልትጠፋነው። እነኚህን 
ምልክቶች ስንመለከትም፥ እንደ ርእደ መሬት - ባለፈው ጊዜ የቀጠፋቸውን ሺዎችን አያችሁ? - በተለያዩ ስፍራዎች ርእደ መሬቶች፣ በሰማይም 
የሚያስፈሩ ምልክቶች - በማይታወቁበራሪዎች ላይ የእሳትን አምድ የመሳሰለ ነበልባል። ምን እንደሆነ እውቀት የላቸውም፣ ፍንጭም የላቸውም።
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ሶዶም ከመጥፋትዋ በፊት ሶዶምን ሊያዩ የመጡትን መላእክቶቹን ትዝ ይሉአችኋል?አስታወሳችሁት? ብዙ ሆነው ነበር የመጡት - ሶስት 
ሆነው። አንደኛው ከአብረሀም ጋር ቀረ። ታስታውሷቸዋላችሁ? የፍርድ ስለላንአንግበው ከሰማይ የወረዱ ብርሀናት ነበሩ። . . . ሁሉም የት 
እንደተገኙ ተመልከቷቸው። በፔንታገን ዙርያ እና ባገኙት ሁሉ። የአለምፍድር ያ ነው፣ ሶዶም። አንድ ግን አብያተ ክርስትያኖቹን የሚወክል ተወካይ 
አለ - እሱም ራሱን በምስክር ስለራሱ ያረጋገጠውክርስቶስ ይሆናል። በላይ በሰማይ በታችም በምድር የተለያዩ ምልክቶች። አያችሁ? በርግጥ 
የታወቁ።
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ኦ! ዲያብሎስ የሚያጓራበት ምክንያት ይህ ነው። በእሷ በተገለጠ የተስፋውንየቃሉን እውነት ብቻ። መልስ የላቸውም። ኢየሱስ በመጣ ጊዜ 
“አጋንንትን በአምላክ ጣት የማስወጣ ከሆንኩስ፥ እናንተ በማንታስወጣላችሁ?” እሱ ብቻውን ቤተክርስትያኑም ብቻዋን ቆሙ። እሱ ግን አምላክ 
የሚያድርበት አካል ከመሆኑ የተነሳ በውስጡ ባደረውአምላክ ታወቀ፥ ቤተክርስትያንም ተመሳሳይ ነገር እያደረገች በሱ አካል ታወቀች። አካሉ ናት። 
ለመጨረሻ ቀናት የተገለጠች የተስፋቃሉ እውነት ናት። እሷ ብቻዋን በዚህ ትጸናለች። በዚህም ምክንያት ዲያብሎስ እሷን ሊያጠምድ በእነዚህ 
የሃይማኖት ተቋማት ላይአንዳች ነገር በማቀናበር እያገሳ ያለው። በፍጹም አይሆንላቸውም። ትነጠቃለች። አትጠመድም።
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በተሰጣት የተመሰከረለት ተስፋ ቃል ሃይል ተነስታለች። አሜን!

ሙሽሪት የተገባላትን ቃል አያያዝዋ! “እመለስልሻለሁ ብሎ ነግሮኛል።አምነዋለሁ!” አያችሁ? አዎ፥ በተመደበላት ስፍራ ላይ የበላይዋ ፣ ቤዛዋ፣ 
ባልዋ፣ ንጉስዋ፣ ጌታዋ፣ ፍቅረኛዋ፣ አዳኝዋእንድትገናኝ። የሚያገኛቸው ስፍራ አለ። ታውቃላችሁ ሙሽራውሲመጣ አንዳች ቅንጣት አይረሳም። 
መለያዋ የሆነውን የጣት ቀለበትይይዛል፣ የምትለብሰውን መጎናጸፍያ ቬሎ ሁሉ ይይዛል። እንዲሁም ከእርሷ ጋር የሚገናኝበት ያዘጋጀላቸው ስፍራም 
አለው እሱምአየር ላይ ነው። እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶዋል። የሰርጉን እራት ተዘጋጅቷል በቃ። እንግዶች ሁሉ ተጋብዟል በቃ አስቀድመው 
ተመርጧል። መላእክት ሁሉ በየአገልግሎት ዘርፋቸው በተጠንቀቅ ቆመዋል። ኦ- ህ- ህ!
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ደስታ ባለችባት ውብ ሰማይ

የሕብረት ቀን አለች በአየር ላይ።

እንገናኛለን፥ አገኛቿለሁ በቤታችን

ከአድማስ ባሻገር ባገራችን።

ሟች ጀሮ የማይሰማው ውብ ቅኔ ተሰማ

እንዲሆን እነግራለሁ እኔ ድንቅ ዜማ

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ (ምስክርነቶቹን እዩት አሁን)

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ። (ሙሉ የአምላክ መገለጥ)

ታሪክ ሰምተናል የሙሴ ቄጤማ

ደፋሩ ዳዊት እንዲሁም ወንጭፉን ሰምታቿል።

የህልምን አላሚውን ዮሴፍ ታሪክ ሰምታቿል

እንዲሁም የዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ሲዘምር።

ኦ! ሌሎች ብዙ ብዙዎች አሉ በቅዱስ መጽሐፉ (የተመሰከረላቸው)

ላገኛቻው ናፈቁኝ አውጃለሁ።

ጌታ ይረዳናል እንድናገኛቸው በሰማይ

በዛች የሕብረት ቀን በአየር ላይ።
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ደስታ ባለችባት ውብ ሰማይ

የሕብረት ቀን አለች በአየር ላይ።

እንገናኛለን፥ አገኛቿለሁ በቤታችን

ከአድማስ ባሻገር ባገራችን።

ሟች ጀሮ የማይሰማው ውብ ቅኔ ተሰማ

እንዲሆን እነግራለሁ እኔ ድንቅ ዜማ

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ።

ደስ አይልም! እንግድያውስ ሶሶት መአዝናዊው ታላቁ የአምላክ ሚስጢር ተገልጿል።ዋናው እሱ ነው። እሱ ነው። እንዴት ይደንቃል! እስኪ 
እንዘምረው። ከዚ በላይ አልሰብክም። ደስ ብሎኛል። አያችሁ?
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ደስታ ባለችባት ውብ ሰማይ

የሕብረት ቀን አለች በአየር ላይ።

እንገናኛለን፥ አገኛቿለሁ በቤታችን

ከአድማስ ባሻገር ባገራችን።

ሟች ጀሮ የማይሰማው ውብ ቅኔ ተሰማ

እንዲሆን እነግራለሁ እኔ ድንቅ ዜማ

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ (ምስክርነቶቹን እዩት አሁን)

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ። (ሙሉ የአምላክ መገለጥ)

(ሄያጆችናችሁወይ? በጌታ ጸጋ በጌታ ጸጋ፥ አያችሁ፡ ኦ-ማይ!)

ታሪክ ሰምተናል የሙሴ ቄጤማ

ደፋሩ ዳዊት እንዲሁም ወንጭፉን ሰምታቿል።

የህልምን አላሚውን ዮሴፍ ታሪክ ሰምታቿል

እንዲሁም የዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ሲዘምር።

ኦ! ሌሎች ብዙ ብዙዎች አሉ በቅዱስ መጽሐፉ (የተመሰከረላቸው)

ላገኛቻው ናፈቁኝ አውጃለሁ።

ጌታ ይረዳናል እንድናገኛቸው በሰማይ

በዛች የሕብረት ቀን በአየር ላይ።

(ከሁሉበላይ የሚሆን ግን አንድ አለ)

ደስታ ባለችባት ውብ ሰማይ

የሕብረት ቀን አለች በአየር ላይ።

እንገናኛለን፥ አገኛቿለሁ በቤታችን

ከአድማስ ባሻገር ባገራችን።

ሟች ጀሮ የማይሰማው ውብ ቅኔ ሲሰማ

እንዲሆን እነግራለሁ እኔ ድንቅ ዜማ

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ።

እዛ እንገናኛለን። ሁላችንም በአምላክ መንፈስ ዳግም የተወለድን የትኛውም እንሁን ሜተዲስት እንዲሁም ባፕቲስት ይሄን እየዘመርን እጅ294
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ለእጅ ሰላምታ ተጨባበጡ።

ደስታ ባለችባት ውብ ሰማይ

የሕብረት ቀን አለች በአየር ላይ።

እንገናኛለን፥ አገኛቿለሁ በቤታችን

ከአድማስ ባሻገር ባገራችን።

ሟች ጀሮ የማይሰማው ውብ ቅኔ

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ

ድንቅ እሆናለው ብየ አውጃለሁ

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ።

ኦ! በጣም ድንቅ ነው። አያችሁ? ምን እንደሚሆን አያችሁ? ወዳጆች እየዘጋንነን፥ ሁለት ሰዓት ሊሆን ነው። እራት እስክታገኙ ድረስ ጠብቁ። 
ከዚህ በኋላ ከገጽበኋላ ገጽ ገና አለኝ። ታውቃላችሁ እንዲሁ በዚሁእንዘጋዋለን።

መገለጥ ስለሆነ ማለቂያ የለውም። የጌታ ቃል ዘለአለማዊ እንደሆነው ሁሉ ይሄም ዘለአለማዊ ነው።295

ታላቁ የአምላክ ሶስት መአዝናዊ ዓላማ ያለው ሚስጢር በቃ ተገልጧል። አምላክበክርስቶስ ተተረከ (ተገለጠ)፣ ክርስቶስም የጠፋቺውን ሄዋን 
ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ እንዲቤዣት በቤተክርስትያን ተገለጠ (ተተረከ)። ኦ! ማይ! በዚያች ዕለት የሚከናወን አንድ ታላቅ ጊዜአለ! ወድያው ነው። 
እናምነዋለን። አታምኑትምን?

መዝሙሩን በተደጋጋሚ ነው የማስበው . . .

እራሱን በዳንኤል ላይ አረጋገጠ፣ በሙሴም እንዲሁም በኤርሚያስ። እነማን ነበሩ? - ቃል ወደ እነርሱ የመጣላቸው ታላላቅ ነብያት ነበሩ። 
“የህልም አላሚውን የዮሴፍን ታሪክ ሰምታቿል” (አያችሁ?) ዳንኤልበአንበሶች ጉድጓድ፣ እንዲሁም ሌሎቻቸው ሁሉ። ምን እንደነበሩ 
ታውቃላችሁን? - ነብያት ነበሩ።
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ዋነኛው ግን . . . ማለትም አምላክ በጊዜያዊነት በእነሱ ላይ ይጽፍባቸውነበር። ትክክል የነበረውን አዳም አውቆ ስለራሱ በአዳም ላይ ጻፈ፥ 
ሚስቱ ግን ስታ ስለነበረች ሊቤዣት ወጣ። ክርስቶስም ሐጢአትአልሰራም፥ ይሁን እንጂ ከጠፋው ልጁ ሐጢአትን አስወግዶ እንዲቤዠው ወጣ። 
አያችሁ፥ አያችሁ? ስለ ራሱ ጻፈ።

. . . . . . . ታሪክ ሰምተናል የሙሴ ቄጤማ

ሰምታቿል ስለ ደፋሩ ዳዊት ከወንጭፉ ጋራ።

የህልምን አላሚውን ዮሴፍ ታሪክ ሰምታቿል (ነብዪው)

እንዲሁም የዳንኤል በአንበሶች ጉድጓድ ሲዘምር።

በመጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ብዙዎች አሉ

እኔም . . . . . . (በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ናቸው።)

እኔም . . . . . .

(ሁሉም በእርሱ ውስጥ ተተርከዋል። አያችሁ? ያለ እሱ ሁሉም የሉም። አያችሁ? እኔም እሱን እንድሆን የዛች ክፍል ተካፋይ መሆን 
ይኖርብኛል። አሜን! አያችሁ?)

በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ

ድንቅ እሆናለው ብየ አውጃለሁ

የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ።

ዕብራውያን 11 ሲናገር “ያለ እኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ” ይላል። እጅ እና እግርያለ አእምሮ፣ ያለ እውቀት ወዘተ ፍጹማን ሊሆኑ አይቻላቸውም። 
እኛም ሁላችን ደግሞ በእሱ ፍጹማን እንሆናለን። ስለዚ በአንድ መንፈስ ከሐጢአት (ወደ ሞት) ተሻግረን ወደ አንድ አካል ተጠምቀናል። አሜን! 
በሰማይ ባለችው የሕብረት ቀን ላይ፥የአምላክ ልጅ ይመራል ይሆናል የበላይ። ትወዱታላችሁ ወይ?
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እወደዋለሁ፥ እወደዋለሁ

ቀድሞ ስለ . . . . . . .

ጌታ ኢየሱስ ሆይ የመንፈስ ቅዱስን ቅባት በእነኚህ መሀረቦች ላይ ይምጣ፥ ጌታ ሆይ በሽተኞች ይፈወሱ በ . . .
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የተገለጠው እንዴት ነበር? - ቀድሞ ስለወደደኝ። ምን አደረገ?

መዳኔንም ገዛልኝ

በቀራኒዮው ዛፍ ላይ።

የቃልኪዳኑ ሃያል መልአክ፥ በበረሃ ከሙሴ ጋር የነበረ፣ በደማስቆ መንገድ ከጳውሎስ ጋር የነበረው እራሱ ምስሉን እንዲወሰድ በኛ 
ዘመንፈቀደ፥ ያንን በቀደም ለት በላይፍ መጺሄት ላይ የወጣው ራሱ ምስል፥ ያው ራሱ ቃል በራሱ ያው አምላክ፣ በተመሳሳይ ጣብያዎች፣በተመሳሳይ 
መንገድ፣ በተመሳሳይ ተስፋ። “ሁለትም ሶስትም በስሜ በሚሰበሰቡበት ስፍራ በመካከላቸው እገኛለሁ።” እንግዲያውስ እሱእዚህ ነዋ። “የጌታ 
መላእክት እርሱን በሚፈሩት ዙርያ ያድራሉ።”ይሄ ደግሞ በቃሉ ላይ ብቻ የጸና ይሆናል። ያቺን ቃል ጌታን ሳይፈራ ማንም ሰው ሊያከብራት 
አይቻለውም። አያችሁ?
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በዚህ ማለዳ በመንፈስ ሆነን እያመለክነውባለንበት ጊዜ እሱ እዚ አብሮን አለ።

እንዲህ ካለ ጠንከር ያለ ስብከት በኋላ፥ በመንፈስ ሆነን እንድናመልክ የተገባይመስለኛል። አያችሁ? እስኪ አይኖቻችሁን ዘግታችሁ ለእርሱ 
እንዘምርለት እንደገና፥ እጆቻችሁን ወደ ላይ እንዳነሳችሁ“እወደዋለሁ፥ እወደዋለሁ” እያልን እስኪ እንዘምርለት።
299

እወደዋለሁ፥እወደዋለሁ

ቀድሞ ስለወደደኝ

መዳኔንም ገዛልኝ

በቀራኒዮው ዛፍላይ።

ኦ! ማይ! እንዴት እኮ እንደምንወደው።

እምነት በአባት፣እምነት በልጅ፣

እምነት በመንፈስ ቅዱስ፣ ይህ ሶስቱ አንድ ነውና።

አጋንንት ተሸበሩ፥ሐጢኣተኛም ነቅተዋል።

እምነት በጆሆቫሁሉንም ያነቃዋል።

አሜን! ክብር ለአምላክ ይሁን! በጣም እንወደዋለን። በልባችሁ አምልኩትአሁን። አወድሱት። ያደረገውን እንዴት ድንቅ እንደሆነ አስቡ። 
ያደረገልንን እዩ፥ ተመልከቱ። እነዚህ የራእይ አመታት ሁሉአንዳቸው እንኳን መሬት ላይ አልወደቀችም። የተናገራቸው ሁሉ ይፈጸማሉ፥ እሱ 
እንደተናገረ ይከናወናል።
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እወዳቿለሁ። ልጆች ሆይ ትእዛዛቱን እንዳትረሱ፡ እርስ በእርስ ተዋደዱ።ሁሉንም ውደዱ፥ እውነተኛውም የተሳሳተውም ሐጢአተኛውም 
ጻዲቁንም፥ እንዲሁ ውደዱአቸው። ካልቻላችሁ እንዲረዳችሁ ወደ አምላክጸልዩ፥ እርሱ ሐጢአተኞችን ይወዳልና።
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የአምላክም ባህርያት . . . ሰውየው ቢሳሳት እንኳን እንዲሁ ውደዱት። ሐጢአቱንአትተባበሩት። አያችሁ? በሐጢአቱ አትተባበሩት። በምሬት 
አይሁን እንጂ በመልካምነት ገስጹት - በመንፈስ ቅዱስ በኩል በእናንተህይወት የተገለጠውን የእየሱስ ክርስቶስን ጣፋጩን የህይወት ተስፋን ንገሩት።

አንተ የሀዘንየወዮ ልጅ

እሰጥሀለሁ ደስታመጽናናትን

የኢየሱስን ስምከአንተ ጋር ውሰድ

ኦ! ውሰድ . .. (በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ አትርሱ)

ድንቅ ስም . .. (ያን ስም፥ ስሙ ይዘናል።

በስሙ ተጠርተናል)

የምድር ተስፋየሰማይ ደስታ።

ድንቅ ስም ኦ!ውብ ስም

የምድር ተስፋየሰማይ ደስታ።

እንግዲህ አሁን ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ አነስ ያለች ሚስጢር እሰጣቹኋለሁ። እየተነሳን ይሄን አስቡ። ይሄን አስቡ፦302

በኢየሱስ ስም ስር እንደፋለን

በእግሩ ስር ወድቀን እንሰግድለታለን

ጉዟችን ባበቃለት ጊዜ
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የነገስታት ንጉስ በሰማይ እናነግሰዋለን

(አክሊል እንደፋበታለን)

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ። (ሶስት መአዝናዊው መገለጥ ምንድነው?

-የምድር እና የሰማይ ደስታን በሱ ሲታወቅ ነው።)

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ምን? - የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ፡ ሁሉ በክርስቶስ ነው የታወቀው። አምላክ፣ ቤተክርስትያኒቱ ሁሉም ነገር በክርስቶስ ነው 
የተገለጠው። መጽሐፍ ቅዱስ የጽሑፍ ቃል ነው፥ ቃል የሆነው እርሱ።መገለጫውም በቃሉ ስጋ ላይ እንዲገለጥ የሚመጣውን ህይወት ምስክር ነው። 
ኦ! ድንቅ አይደል ወይ?
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(አድምጡኝ አሁን) የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ውሰድ

ከወጥመድ እንደ ጋሻ ውሰድ

ዙርያህ በፈተና ሲከበብ (ማድረግ ያለብህ)

ያንን ቅዱስ ስም በጸሎት ተናገር።

ድንቅ ስም ኦ! ድንቅ ስም

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ምንም ሳላውቅ (መንፈሳውያን ሰዎች ከሆናችሁ በርግጥም መንፈሳዊ ነገሮች ትረዳላችሁ።) ጌታ ያውቃል፥ ምንም አላወቅኩም፡ ወደ ሰኣቱ ዞር 
ካላችሁ ልክ ሁለት ሰዓት አናቱ ላይ ነው - የሁለተኛው ስህበት ጫፍ፥ እንግዲያውስ ሶስተኛው ስህበት በደጅ ነው።
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በኢየሱስ ስም ስር እንደፋለን

በእግሩ ስር ወድቀን እንሰግድለታለን

ጉዟችን ባበቃለት ጊዜ

የነገስታት ንጉስ በሰማይ እናነግሰዋለን

ድንቅ ስም. . . (ሁለተኛው ስህበት ተከናውኗል ተገልጧል።)

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

መንፈስ ራሱ ያን መዝሙር ወስዶ በከፍተኛው ኦክታቭ እንዲ ባለ ከፍታ እንዳነሳንአስተውላቿል? ሁለተኛው ስህበት በደጅ ነው። አሜን!305

አንተ የሀዘን የወዮ ልጅ

እሰጥሀለሁ ደስታ መጽናናትን

የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ውሰድ

ኦ! ውሰድ በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ

ድንቅ ስም. . . (ሁለተኛው ስህበት ተከናውኗል ተገልጧል።)

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።
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ስብከት በ

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

40ክርስቶስ የተገለጠው የአምላክ ሚስጢር ነው

(ፈተና ቢመጣብህ፥ምንታደርጋለህ)

የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ውሰድ

ከወጥመድ እንደ ጋሻ ውሰድ

ዙርያህ በፈተና ሲከበብ (ከእምነታችሁ እንዲያርቃችሁ አትፍቀዱለት)

ያንን ቅዱስ ስም በጸሎት ተናገር። ተሰባሰቡ (አስቡት) ይሄን አትርሱ።

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ድንቅ ስም ኦ! ዉብ ስም!

የምድር ተስፋ የሰማይ ደስታ።

ሁላችንም በትህትና ራሶቻችንን ዝቅ እናድርግ አሁን።306

በኢየሱስ ስም ስር እንደፋለን . . .

[በማይታወቅ ቋንቋ ልሳን እስከነ ትርጉሙ መልዕክት ተነገረ።]

ካስተዋላችሁ፥ በጉባኤው በማይታወቅ ልሳን እንዲገናኘው በአንድ ሰው ላይ የወረደውን የጌታ መንፈስ (መተርጎም እንኳን ሳያውቅ ለሰው 
የተናገረው - ሳያውቅ በሌላኛ ሰው ተረጎመው) የጌታ ቃል ከተረዳችሁት። ጠላት መጥቶባቸው ምን ማድረግ እንደሚገባቸው ያላወቁ ጊዜ 
ታስታውሳላችሁ? የጌታ መንፈስ ግን በአንድ ሰው ላይ ወረደ እና ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ገለጠላቸው። ኦ! ማይ!

ሁላችንም በትህትና ራሶቻችንን ዝቅ እናድርግ። ጌታ ይባርካችሁ።

እስክንገናኝ፥ እስክንገናኝ

በኢየሱስ እግር ስር እስክንገናኝ፥

እስክንገናኝ፥ እስክንገናኝ

አምላክ ከእናተ ጋር ይሁን ዳግም እስክንገናኝ።


