
ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?
ጀፈርሰን ቪል ኢንዲያና ዩ.ኤስ.ኤ

27 ሴፕቴምበር 1958

… ለሦስት ወር ያህል ከዚች መድረክ ርቄ ነበር፡፡ አሁን ተመልሼ መምጣጤ ለኔ እድለኝነት ይሰማኛል ፡፡ አደባባዮች ጋር አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ; 
እኔም። ኦህ ፣ አሁን በርግጥ ብዙ አያሳስብም ፣ አሁን ግን የበለጠ ወደ አገልግሎት እየገባሁ እንደሆንኩ ይሰማኛል። እናም በመገናኛው ብዙሀን 
ማህበረሰብ መካከል ውስጥ በሚመጣውን ሳምንት ፣ የሚመጣውን ረቡዕ ምሽት ንቅናቂ ወይም ተሀድሶ ይጀምራል ፡፡ እናም የእግዚአብሔር ፈቃድ 
ከሆነ ይህ ይሆናል … ጌታ እንዲዲህ አለኝ የተለየ እና አዲስ አገልግሎት እንደሚነኖረኝ ቃል ገብቶኛል ፡፡ እናም የእርሱ ፈቃደኛ ከሆነ በሚቀጥለው 
ሳምንት ፣ በመገናኛው ብዙሀን በእዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይህንን አዲስ ዓይነት አገልግሎት እንደምጀምር ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡

1

እና ከዚያ እኔ መርሃግብር የለኝም ፣ ግን ለመጪው ታህሳስ ወር አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ብቻ አገልግሎት ይኖረኛል በቀጣይም ከ 
ለወንድም ኦስኖን ከጥቂት ጊዜ በፊት ቃል እንደገባሁለት ፣በቱልሳ እንደምመጣ ነግሬው ነበር ፣ ፡፡ ግን እስከዚያ ድረስ ግን እርግጠኛ አይደለንም።

ወንድም ጄፍሪ ልጅህ ያንን መዝሙር ሲዘምር መስማት ፣ እና አንተም ስትጫወት ማየት በእርግጥም መልካም ጊዜ ነበር። እኔ የአባት እና ልጅ 
ነገር ደስ ይለኛል ፡፡ እናንተስ አትወዱትም? ልጅ በሚሄድበት መንገድ አሳድገው። ትክክል ነው ይህ ነው ፣ሁለታችሁም ይህ ትክክል እንደ ሆነ 
ታውቃላችሁ ፣ ፡፡ “ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፥ በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም።” እና ይህ እውነታ ነው። እነሱም በብዙ ነገር 
ፈቀቅ ሊሉ ይሽላሉ ነገር ግን ከእርሱ ፈቀቅ ማለት አይችሉም፡፡ አያቹ እንደተማረው እና እንደሰለጠነው ነው የሚሆነው ፈቀቅም አይልም ፡፡ ሁልጊዜ 
ከእሱ ጋር ይቆያል….

2

ከወንድም ጄፍሪስ ጋር ውጭ ተገናኝተን እንዲህ አልኩት በምጎበኝበት ሰዓት ካንተ ጋር መገናኝት ያስደስተኛል አልኩት እናም በሚገርም ሁኔታ 
በዚህ ታናናች የእግዛብሄር መንጋዎች ነበሩ ይህን ንቅናቄ እና ቱሀድሶ ዛሬ ማታ እና ነገ ጠዋት እና ማታ ማታ በተደጋጋሚ ማየት እንፈልጋለን ፡፡ በኛ 
ዘንድ አንዳንድ አስደንጋጭ እና ያልተለመዱ እምነቶች አሉን በጣም እንግዳ ነገር ፣ ነገር ግን በሆነ መንገድ ወይንም በሌላ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ እናገኘዋለን ከዛም ችግር የለው ይባላል እውነትም ይመስላም፡፡
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እናም አሁን አንዳንድ ወንድምሜ ወይም እህትቴ ለሆነ ድርጅት አባል የሆናቹ እናም ባልተለመደ ወይም እንግዳ በሆነ ትምህርት ውስት ካላቹ 
በዛሬ ማታ እዚህ ከተቀመጣቹ እንኮን መጣቹ ማለት እወዳለው ፣ እንኳን ደህና መጡ ፡፡ ግን አሁን እኔ .... እኔ የምናገረው የምናገራቸው ነገሮች 
ጠንካራ ሊሆን ይችላል ፡፡ ለምሳሌ ሁላችንም ዶሮ እንወዳለን ነገር ግን በልተን ስንጨርስ አጥንቱን ወድያውኑ አንጥለውም በተቻለን አቅም እትንቱ 
ላይ ያለውን ስጋ ለመብላት እሞክራለው እንጂ እጥንቱን ስላገኝነው በቃ ጨርቻለው ማለት አንችልምበ ፣ የቼሪ ኬክ በምበላበት ጊዜ እኔ 
እንደማደርገው ያንን ያደርጋሉ እና የቼሪ ኬክ (የምወደው ነው) በምመገብበት ጊዜ ፣ ሁል ጊዜ ... ኬክን በምበላበት ጊዜ ወደ ዘሩ ጋር ስደርስ በዛ 
አላቆምም ዘሩን አልጥለውም - በቃ እጥላለሁ አልልም ዘሩን መመገቤን እቀጥላለው። ዛሬ ማታ የምታደርጉት ነገር እንደዚህ ነው ፡፡ በዚህ 
በምናገርበት ጊዜ ከባባድ ቃላትን ስወረውር ይህ ቃል በሀይል ከመታቹ ፣ እንዲህ በሉ ፣ “አሁን ፣ በቃ አላውቅም… እዚህ ለሚቀጥሉት ሦስት 
ተከታታይ አገልግሎት መጥቻለው በአንዲት ትንሽዬ ቤተ-ክርስቲያን አስተምህሮ ተቀምጫለሁ እነሱ ያመኑትን በትህትና እያስተማሩ ነው ። ”
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የማያምን ሰው እንዲያምን ለማድረግ ብቸኛው እና ትክክለኛው መንገድ ፤ እስኪያውቁት ድረስ እስከ መጨረቻው ድረስ መግፋት አለብን ይህ 
ነው። እንዲያምኑ ማድረግ የሚችሉት ብቸኛው መንገድ ይህ ነው። እናም ጓደኛዬ ሚስተር ውድስ ከሱ ጋር ጊዜ አሳልፌ ነበር፡፡ ቤት ለመስራት 
ስንፈልግ ሚስማሩን ወደ እንጨቱ አየመታን በግማች ብቻ ካስናስገባው ይህ ቤት ተሰርቶ ሲያበቃ በንፋስ አማካኝነት ቤቱ በቶሎ ይፈርሳል ነገር ግን 
ሚስማሩ ሙሉ በሙሉ ካስገባንው ቤቱ ጠንካራ እንዲሆን ያደርጋል በቀላሉም አይወድቅም ። ስለዚህ አሁን በእነዚህ ስፍራ ላይ እውነተን ለመስማት 
ተቀምጣቹ ካላቹ እናንተን ለማናደድ ወይም ለማበሳጨት አይደለም ትምህርትን የማስተምረው ፡፡ አሁን እውነተኛ ብዬ የማምነውን ነው የምናገረው 
፣ “አሜን” ።
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እናም ይህን ከእጄ አራግፌ እቀጥላለው እናም ከዚያ .... በድንገትም ያላወቃችሁት ነገር ካለ ድምፄ እየተቀዳ ስላለ የምትፈልጉ ሰዎች ቅጂውን 
ማዳመጥ ትችላላቹ ። እናም አብዛኛውን ጊዜ ይህን ሁልጊዜ የምናደርግ ይሆናል ፣ ምክንያቱም አዳዲስ ሰዎች በተደጋጋሚ ወደዚህ ስፍራ ስለሚገቡ 
እናም የኛን መሰረታዊ አስተምሮ እዲያውቁት የተለያዩ ቅጂዎችን እናስቀምጣለን እኛም እንቀጥላለን ፡፡ ነገርግን ተገናኝተው መነጋገር ከፈለጉ ዕሮብ 
ማታ ማነጋገር ይችላሉ….

አሁን ፣ ሰኞ እና ማክሰኞ የፈውስ አገልግሎት ዝግጁ ለመሆን ስል ለመጸለይ እሄዳለሁ ፡፡ እናም በስልክ ወይም በምትፈለጉት ቦታ እና ለዚህ 
መጪው ተሀድሶና ንቅናቂ መዘጋጀት አለብን ለዛም የሚፈልጉትን ማንኛውንም ሰው ማምጣት ትችላላቹ ፡፡ እናም በችኮላ እንዳይመጡ ንገሯቸው ፡፡ 
ወደ አገልግሎቴ ስመጣ ወዲያውኑ ሮጬ ለታመሙ ወይም ለነሽተኞች ወዲያውኑ አልፀልይም:: እንደሚታወቀው አሁን ዛሬ እና ነገ ማታ እኔ 
እፀልያለሁ ፣ ነገ ደግሞ በመጀመሪያ ቃሉን አስተምራለው ምክንያቱም ለሰይጣን ምንም አይነት ቦታ መክፈት ስለሌለብን ጊዜን ወስደን ቃሉን 
እንሰማለን ፡፡
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እናም እምነታችን እስከቻልነው ድረስ ታምነን ስንቆም በእግዛብሄር ያመንነው እምነታችን እኛን መደገፍ ይጀምራል ማለት ነው፡፡ ንዑስ ሰሪዎ 
እምነትዎ በሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ መንቀሳቀስ አለበት ፣ ከዚያ የእግዚአብሔር እምነት ወደኋላ የሚሄድ እና ሁሉንም የሚያረጋግጥ ነው። እንታይ 
እዩ? ነገር ግን እምነትህ ያንተ ከሆነ “ኦህ ፣ አዎ አሁኑ ገብቶሀል ማለት ነው ፣” እና ንዑስ ሰናይዎ ወደዚህ ተመልሰው ወደዚህ እየዞሩ “እኔ ላይ 
ይሠራል ወይ ብዬ እገምታለሁ” አያደርገውም ፣ ወዲያውኑ ይመልከቱ ፡፡ ስለዚህ ይህ እውነተኛ የፈውስ አገልግሎት እንዲሆን እንፈልጋለን ፡፡ እናም 
ማንም ሰው ወደ ክፍሎቹ ከመግባቴ በፊት እና ወዘተ ወይም ለመፈወስ ወይም ወደዚህ አዲስ አገልግሎቶች

አሁን አስታውሱ ፣ ማለዳ ላይ ትምህርት ማስተማር እንቀጥላለን እና ነገም በተመሳሳይ መንገድ ይሆናል ማለት ነው ። ማንም ሰው መጋበዝ 
ትችላላቹ አዲስ የሆናቹ ካላቹ እንኳን ደህና መጣችሁ ። ግን አሁን ዛሬ ማታ በዚህ ስፍራ ለተገኛቹ ሰዎች ዛሬ በዚህ ትምህርት ውስጥ ያለውን 
በመስክ ላይ የምንተቀመውን መሰረታዊ የወንጌል ትምህርትን ከመፅሀፍ ቅዱስ ጋር እንማራለን ፡፡ እኛ እንደ ቤተክርስቲያን የራሳችንን ሀሳቦች እና 
የራሳችንን እምነትዎች ሊኖር ይችላል ስለዚህም ጭምር ዛሬ ማታ የምንነጋገረው ይሆናል ማለት ነው ፡፡

7

እና የተባረከውን ቃሉን ከመክፈት በፊት ፣ ለጸሎት ራሳችንን ዝቅ አድርገን እንፀልይ ፡፡

ሁሉን ቻይ እና ሀያል የሆንክ እግዛብሄር ሆይ አለም ከመፈጠሩ በፊት፤ ቁስም ከመፈጠሩ አስቀድሞ የነበርክ አንተ ነበርክ፡፡ እስካሁን ድረስ 
ተቀይረክ አታውም፡ አለም እንኩአን ብትቀየር ቁሳቁሶቹ ቢቀየሩ እንከኩአን አነተ ለዘላለም እስከ ለዘላለም ሳትቀየር አለህ ፡ አንተ ጌታ ነህ ፡፡ ጅማሬ
8



2ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

የሌለህ ፍፃሜ የሌለህ ለዘላለም ያው ነህ ፡፡ እናም ፣ አባት ሆይ ፣ አንተ ወሰን የለህም እኛ ግን ወሰን አለን፡ እናም መለኮታዊ የሆነውን ምህረትህን 
ዛሬ እንጠይቅሀለን ፣ እግዛብሄር ሆይ ይህ በኛ ውስጥ ያለው መንፈሳችን ወደ ዘላለማዊነት የሚቀላቀል እንዲሆን በመለኮታዊ ምሕረትህ እንጠይቃለን 
። ስለዚህ ጌታ ሆይ ዛሬ መዳናችን ማረጋገጥ እንፈልጋለን፡ ከቃሉ ጋር ያለን ተሞክሮዎ እና አቑም ማወቅ እንፈልጋለን ፡፡የምንኖረው ህይወት አንተን 
ያስከብራል ? መንፈሳችን ከመንፈስህ ጋር ይመሠክራልን? የምናስተምረው ትምህርት ከመጽሐፍ ጋር ይስማማልን? እናም ፣ አባት ሆይ ፣ በሚኖሩን 
በዚህ ሦስት መጪ አገልግሎቶች ሁለቱን በጥልቀት እድንመረምራቸው እንጠይቅሀለን ፡፡ ጌታ ሆይ ይህ ይፈፀም።

እዚህ ያሉትን ፓስተር ፣ ዲያቆናት ፣ ባለአደራዎቹ እና ምዕመናን ፤ ወደዚህ ቤተክርስቲያን የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ ባርካቸው ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ 
እዚህ ካለሁበት ስማቸውን ወይም ከየት እንደመጡ የማላቃቸው ብዙዎች አሉ ፣ ግን ስለእነሱ ሁሉንም የምታውቅ አንተ ነህ። እናም ጌታ ሆይ ፣ ዛሬ 
ማታ በዚህ ቦታ የተገኝነው ለአንድ ዓላማ ነው እሱም በሰላም እና በንቃትና በእግዚአብሔርን በመፍራት መቀመጥ እንድንችል እና ህይወታችንን 
በቃሉ መመርመር እንድንችል በሕይወታችን ውስጥ መንፈስ ቅዱስን እንድትሰጠን ነው ፡፡ ጌታ ሆይ አድርገው።

9

ጌታ ሆይ በዚህ ምሽት እና በዚህ ህንፃ ውስጥ ከተለያዩ ቤተክርስቲያን የመጡ ወንድሞች አሉ ፡፡ እናም እዚህ ወንድሞች ወደዚህ ህብረት 
ስለመጡ ጌታ ሆይ አመሰግናለው ፡፡ ምናልባት በትናንሽ አስተምህሮቶች ላንስማማ እንችላለን ፣ ግን በዚያ በአንድ ትልቅ ዋና ነገር እንስማማለን 
በዚህም ምክንያት በህብረት ያለን ወንድማማቾች ነን ፡፡ኦ እግዚአብሔር ሆይ ፣ ይህ ህብረታችንን እና ያለን ትስስር ይጠንክር… እናም የእግዚአብሔር 
ፀጋ እና ፍቅር አብዝቶ በእኛ ላይ ይሁን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ ይህ ለአንድ ሰው የሚሠራው በጣም ብዙ ሥራ መሆኑን ተገንዝበሃል ፣ ምክንያቱም ለዘላለም 
የታሰሩ የነፍሳት መድረሻ እዚህ ላይ ከግምት ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በትክክለኛው መንገድ እንዲረዳን አና 
እንድናውቀው እንፀልያለን ፡፡ ጌታ ሆይ ይፈፀም ። እናም ይህ ... የአገልግሎት ዘመኑ ሲጠናቀቅ ፣ ልባችንን እና ግባችንን ሁላችንም ከእግዚአብሔር 
መንግሥት ዜጎች ጋር ለማጣጣም እና እንደ ቀድሞው ወደፊት ለማራመድ እንደ አንድ ጠንካራ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ ፡፡ .

ጌታ ሆይ ፣ እዚህ በቤተክርስቲያኑ እና እዚህ ባሉ ሰዎች ፊት አንተን ማመስገን እወዳለው ፣ አሁን ለበርካታ ሳምንታት ጥሩ የዕረፍት ጊዜ 
ስለሰጠኸኝ እናመሰግናለን ፡፡ በዚህ ስፍራ በመገኝቴ ደስ ተሰኝቻለው ምከንያቱም ያንተ መገኝት እና ያንተ በረከቶች በዚህ ስላለ ። አምላክ ሆይ ፣ 
በሩቁ ባለው ወንድም ጄፍሪስ እንጸልያለን ፣ ወንድማችን ሕይወቱ በቅፅበት ሊጠፋ የሚችልበት በጨለመ፤ ጨካኝ እና አስከፊ አገር ውስጥ ነው 
ያለው ። ጌታ ሆይ ወንድማችንን ጄፍሪንን ፣ ልጁን እና ሚስቱን በሚሄዱበት ስፍራ አንተ ባርካቸው እና አብዛቸው ፡፡ በሚሄድበት ስፍራ የወንጌል 
ብርሃን በጨለማ ላይ ይስፈር ጨለማውን ሰንጥቆ ብርሀኑ በስፋት ይታይ፡፡ አባት ሆይ ፣ ፀሎታችን ስማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፀለይን 
ኣሜን።
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አሁን ዛሬ ማታ ፣ በትንሽ ስኮፊልድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሳነብ ነበር ማንበብስ ብችል እንካን ግን ደብዛዛ እያለብኝ ነበር ለካስ በቅርቡ ሃያ 
አምስት ዓመቴን አሳልፊያለው ። ስለሆነም በማጠናበት ጊዜ መነጽር ማድረግ አለብኝ ዛሬም ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ማታ እንዴት እንደሚሠራ ለማየት 
እሞክረዋለው ፡፡ ዛሬ ርዕሰ ጉዳዮች አሉኝ ፣ ማለትም ፣ ቤተክርስቲያን? ኦህ ፣ ብዙ ነገሮችን ማወቅ እንችላለን ፡፡ ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን 
ተብለን የተጠራነው? ለምንድን ነው ተቑም ያልሆንነው? የአማኝ ነፍስ ደህንነቱ ለዘላለም ለምን የተጠበቀ ነው? እኛ ሴት ሰባኪዎችን ለምን 
እንኮነቃለን? በማጥመቅ ለምን እናጠምቃለን? እና ፣ ቤተክርስቲያን በታላቁ መከራ ውስጥ ታልፍ ይሆን? እዚህ እና አብዛኛዎቹ በዚህ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ ለሚቀጥሉት ጥቂት ምሽቶች አሥራ አምስት ወይም አስራ ስምንት ቀናቶች አሉኝ ብዬ እገምታለሁ ፡፡

11

ስለ ዛሬ ማታ ሳስብ ፣ ለመጀመር ያክል ጌታ በልቤ ላይ ያስቀመጠው ነገር ያለ ይመስለኛል፤ ርዕሱም “እኛ ለምንድን ነው ተቐም ያልሆነው? ” 
እኛ ከሌላው .... የሃይማኖት ተቐም ጋር ምንም ነገር የለንም በእነሱ ላይ አንዳች ነገር የለንም ፣ ግን ተቐም ያልሆንበት ምክንያት አለን እሱንም 
ማብራራት እፈልጋለሁ ፡፡ እንደምታውቁት በትንሽ መጥምቃውያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሾሜ ነበር ፡፡ እና መጥምቃውያን በዛ ሰዓት ተቐም 
አልነበሩም ነበር አሁን ግን እንደ ሌሎቹም ተቐም እየሆኑ ነው ፡፡ እኛ ግን ፣ ተቐም ያልሆንበት ምክንያት….

12

አሁን እኛ ተቀናጅተናል፤ እኛ ተቀናጅተናል ፡፡ በብዛት ሆነን ክርስቶስን ለማምለክ በዚህ ተቀናጅተን ተገኝናል , ይህ ማለት ግን ተደራጅተናል 
ማለት አይደለም ፡፡ይህ ማለት ማንም እኛን ሊገዛ የሚችል የለም ማለት ነው ፣ አያቹ ፡፡ ምከንያቱም ድርጅት ስላሎንን፡፡ በዚህ ግን የምናደርገው 
ነገር፤ በክርስቲያኖች አማኞች በህብረት ተቀናጀተን ብቻ ነው የምንገኝው ፡፡ ሰዎች እዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ፣ እናም በሕይወት እስካሉ 
ድረስ መምጣት ከፈለጉ መብታቸው ነው ፣ ይህ ቤታቸው እና ቤተክርስቲያናቸው ነው ፡፡
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እናም እዚህ መጥተው በምናስተምረው ነገር ጋር አይስማሙም ፡፡ ይህ ችግር የለውም። ቢሆን ግን፣ ክርስቲያን እስከሆንን ድረስ ህብረት እና 
አንደ ላይ መሆን አለብን፣ እንደሌሎቹ ፡፡ አያቸ? እኔ በጥል ውሃ ውስጥ ነው የውሃ ጥምቀት መሆን ነው ያለበት ብል እና እናተ ደግሞ ጥምቀት ውሃ 
በመርጨት ነው ካሉ እናም ባመንነው ነገር የፀናን ከነሆን እስከተስማማን ድረስ ችግር የለውም እኔ እንደታየኝ እናንተ ላትመለከቱት ተችላላቹ ፤ ነገር 
ግን ክርስቲያን እስከሆንን ድረስ ወንድም ወይም እህቴ ሁሉም ሰው አንካን መጣቹ ማለትን አወዳለው ፍጹም አቀባበልህ ነህ ፣ እይ ፡፡ ።
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ስለዚህ እኛ ድርጀት የለንም ፣ ምክንያቱም መደራጀ ወንድማማቸነትን ይላያያል ብዬ አስባለው፡፡ ከእነርሱ አንዳንዶቹ እንዲህ ይላሉ ፣ 
“በእናንተ በዚህ ተሀድሶ ወይም ንቅናቄ ላይ ምንም ነገር የለንም ይላሉ እነዚህ ደግሞ አንዶቹ እነዚህማ የሜቶዲስት ንቅናቄ ወይም ተሀድሶ ናቸው 
፡፡”ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ “ እነዚህማ መጥምቃውያን ናቸው ፤ ሜቶዲስት ናቸው .... ይሉናል፡፡ አኛ ከነዚህ ውስጥ አይደለንም፣ ግንኙነትም የለንም ፡፡” 
ወንድም ፣ ነገር ግን ክርስቶስ ባለበት ውስጥ እኛ ሙሉ ለሙሉ አለንበት፡፡ እኛ ማድረግ .... እየተሠቃየ ያለው የክርስቶስ አካል ነው ፡፡ እናም በዚህ 
ምድር ላይ ዛሬ በአገሮች ውስጥ ያን ያህል ብዙ ሆኖ አየሁ… አሁን ፣ ክርስቶስ በየትኛውም ጊዜ ቢሆን የትኛውም ቦታ ቤተ-ክርስቲያንን አላደራጀም 
፡፡ አሁን ፣ ይህ በትክክል የተረጋገጠ ይሁን ፡፡
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አሁን በሚኖረን ጊዜ ሰፋ ያለ እና ጠለቅ ያለ ርዕስ ስለሆነ ጥያቄያችሁን በነገው ለት ማቅረብ ትችላላቹ ምከንያቱም አንዳንድ ታሪኮችን እጠቅስ 
ይሆናል .... ያንንም ለማብራራት ጊዜ የለኝም ፡፡ ወደ ሌላ ርዕስ አልገባም ፣ ምክንያቱም በዚያው ርዕሰ-ጉዳይ ላይ ሳምንታት ልናሳልፍ እንችላለን ። 
ግን ቦታውን ማወቅ ከፈለጉ ፣ ማንኛውንም ነገር በሆን እባክዎን ይጠይቁኝ እና እዚህ በጠረጴዛው ላይ ያኑሩት ፣ ካገኝሁትም በኃላ መልስ እሰጣለው 
ማለት ነው ፡፡
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አሁን ፣ ጥንታዊው ጅርጅት እና የመጀመሪያዋ የተጀራጀች ቤተክርስቲያን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናት ፡፡ እናም የመጨረሻው ሐዋርያ ከሞተ 
ከሶስት መቶ ዓመታት በኋላ የተደራጀ ነበር ፡፡ ትክክል ነው. በመጀመሪያዎቹ የኒቂያ አባቶች ታገኙታላችሁ ፣ እናም በጆሴፈስ ጽሑፎች ውስጥ 
ያገኙታል ፣ እና ፣ ከበርካታ የታሪክ ምሁራን ማግኝት ትችላላቹ ፡፡ አያቹ? እስከ… እስከ መጨረሻው ሐዋርያ እስከ ሞተበት ቀን ሦስት መቶ ዓመታት 
ድረስ የተደራጀ ቤተክርስቲያን ታይቶ አይታወቅም ፤ ፡፡ የመጀመሪያ የተደራጀች ቤተክርስቲያን ካቶሊኩ ነበረች ፡፡
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3ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

እናም ከተደራጁትም ተስባ የወጣችው የፕሮቴስታንት ቤተ-ክርስትያንም ናት ፡፡ የመጀመሪያው ተሃድሶ የጀመረው በ ሉተር ነበር ፡፡ ከሉተር 
በኋላ ዚዊንግሊ መጡ ፡፡ ከዜዊሊ በኋላ ፣ ካልቪን እንደዚያው ወደታች ወደ ታች በመውረድ በመቀጠል የዊዝሊያ መነቃቃት ፣ እና እስከ 
አሌክሳንደር ካምብል ፣ ጆን ስሚዝ እና እያለ እስከ አሁን ያለው የመጨረሻው የጴንጤቆስጤ ዘመን ነው ፡፡

እናም እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ዘመን እንደሰራ አምናለሁ ፡፡ ነገር ግን ሁልጊዜ አንዲት ቤተ-ክርስቲያን የምትወድቀው መደራጀት በጀመረች 
ሰዓት ነው ... እናም መደራጀት በጀመሩ በዛው ሰዓት ይወድቃሉ? እናም በወደቁ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ያንን ቤተክርስቲያን እንደገና አያስነሳም? 
በቀጥታ ወደ ዘር ይሄዳል? አሁን .... ያንን ታሪክ ማወቅ ከፈለጋቹ እኛ ማፍራት እንችላለን ፣ አንድም ቤተክርስቲያን በአብያተክርስቲያናት ታሪክ 
ውስጥ መቼም ቢሆን በየትኛውም ጊዜ ተደራጅቶ ወድቆ ዳግመኛ የተነሳ ቤተክርስቲያን አይተን አናውቅም ፡፡ መጥምቃውያን ፣ ሜቶዲስት ፣ 
ፕሬዚተርቴሪያን ፣ ሉተራን ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ በወደቁ ጊዜ እነሱ ጠፍተወል! አሁን ፣ ይህ ትክክል ነው። አሁን ፣ ይሄ… አሁን ነግሬያችኋለሁ ፣ 
ጃኬታቹን ልበሱ ፣ ምክንያቱም እኛ ይህን ከባድ ዱላ ነው ፣ እዩ፡፡ በየትኛውም ወቅት፤ በየትኛውም ጊዜ አንድ ሰው በግለሰብ ደረጃ ወጥቶ 
ቤተክርስቲያንን ሲያደራጅ መቼም ሆኖ አይታወቅም….

18

እግዚአብሔር የሚሰራው በግል ነው እንጂ በድርጅት አይደለም ፡፡ እግዚአብሔር በየትኛውም ዘመን በድርጅት ሰርቆ አያውቅም ፡፡ ሁልጊዜ 
ከግለሰብ ጋር ወይም በግል ነው የሚሰራው። በብሉይ ኪዳን ውስጥ በግል ነበር ሲሰራ የነበረው ፤ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በግል ነበር ሲሰራ የነበረው 
፡፡ በማንኛውም ዘመን እርሱ ሁል ጊዜ በግል እንጂ በድርጅት አይሰራም ፡፡ እንግዲያስ ፣እግዚአብሔር በድርጅት ውስጥ የማይገኝ ከሆነ እኔ ለምንድ 
ነው ከድርጅቶች ጋር መሆን ያለብኝ? አሁን እኔ በዚያ ድርጅቶች ውስጥ ስላሉ ህዝቦች አይደለም የምናገረው ፣ የምናገረው ስለ ድርጅቱ ራሱ ነው ፡፡ 
ምክንያቱም በእነዚያ ያሉ ሰዎች ሁሉ በዛ ድርጅት አሰራር ውስት ስላሉ ነው ፡፡
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አሁን ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ምንም ነገር ምንም እንዲሆን አይፈቅድም….20

አሁን ፣ ክርስቲያናት የሚነሱ ብዙ ጉዳዮች አሉ፡፡ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ፣ ስለ ደም እና ዘይት እና የመሳሰሉት አግኝተናል ፣ እናም “ውድ 
ወንድም ብራሃም” ደብዳቤ እና የመሳሰሉትን ታውቃላችሁ ፡፡ ግን በዚህ የተቃወምኩበት ምክንያት ፣በቃሉ ውስጥ የሌለ ነገር ስለሆነ ነው ፡፡ እናም 
ቢያንስ ቢያንስ አንኮን እምነታችን በቃሉ መሰረት ላይ መሆን መቻል አለበት፡፡ እናም እምነታችንን ልንመሠርትበት የሆነ ነገር ሊኖረው ይገባል ፡፡ 
በአንዳንድ ድርጅቶች ላይ እምነታችን በዛ ካልሆነ፤ እምነታችን በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ማድረግ አለበት! ብቸኛው መሠረት የእግዚአብሔር 
ቃል ነው ፡፡

እንግዲያውስ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ድርጅቶች የማይናገር ከሆነ፣ ግን ደግሞ ስለ መደራጀት የሚቃወም ከሆነ እኛም አንደ ቃሉ ነው መናገር 
ያለብን ፡፡ ማንም ዓይነት ቄስ ቢሆን፤ማንም መልካም ሰው ቢሆን፤ ማንም ሰው ይሁን፣ የሚናገረው ነገር የእግዛብሄር ቃል እስካሎነ ድረስ ድረስ፣ 
የሚናገረው ሁሉ ስህተት ነው ፡፡ ተመልከቱ ፣ ቃሉ መሆን አለበት ፣ ግዴታ ነው የመጨረሻም፣ የእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት ፡፡አሜን
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. አሁን አስታውሱ ፣ እኔ የተደራጁትን ሰዎች ከእምነታቸው ላባር አይደለም (ይህ ይግባቹ) ፡፡ በእነዚያ ድርጅቶች ውስጥ በአስር ሺዎች 
የሚቆጠሩ ውድ ነፍሳት አሉ ፣ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ፡፡ ስለዚህ እነሱን ለመለየት እና እነሱን ለማዘጋጀት ነው የምቃወመው፤ የእግዛብሄር 
ቃልም ይቃወመዋል ፡፡

እናም ዛሬ በዚህ፣ በተናገርኩት ነገር ላይ በምድሪቱ ውስጥ ምንም ዓይነት መጥፎ ወሬ እንደሌለ አምናለሁ ፣ በምድሪቱ ውስጥ መቼም መጥፎ 
ወሬ እስካሁን የለም ፣ ግን በእግዚአብሔር ቃል ይህ እንደሚመጣ የተተነበየው ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስፈልገንን ሁሉ በቃሉ እዚህሁ 
ይሰጠናል ፡፡ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይገኛል ፡፡ እና ከዚያ እኔ አምናለሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ 
ከሆነ ፣ እንግዲያውስ….. እናምናለን ፡፡ የእግዚአብሔር ቃልም ደግሞ ማስጠንቀቂያ ነው ፡፡
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አሁን ፣ ጋዜጣ እንዳነበቡ ሁሉ ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ጋዜጣ ማንበብ የለባችሁም ፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል የምናነበው በመንፈስ 
ቅዱስ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ራሱ በክርስቶስ በኩል ሆኖ ይናገራል ይህን ነገር ከጥበበኞችና ከአዋቂዎች ዓይኖች የተሰወረ 
ነገር ነው ነገር ግን ለሚማሩ ሕፃናትም የተገለጠ ነገር ስለ ሆነ እግዛብሄርን አመሰግናለሁ ፡፡ አያቹ እንግዲያውስ ጉዳዩ የዕውቀት ደረጃ አይደለም ፣ 
የመደራጀት ጉዳይ አይደለም ፣ ትክክለኛው እና ብቸኛው መንገድ ያም በእግዚአብሄር መንፈስ መመራት ነው ፡፡ እናም ይህንን ልምድ ከቃሉ ጋር 
ከተዛመደ ፣ አሁን ገብቶናል ማለት ነው ፡፡አያቹ?
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እንደ እኛ ያሉ ሰዎች ፣ ከብዙ እምነት ያላቸው ሰዎች ጋር እንገናኛለን ለምሳሌ …ከተወሰኑት አክራሪ ካልቪኒስቶች ጋር ፣ ከተወሰኑት አክራሪ 
አርሜኒያኖች እናም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ነው የምንገናኝው ፡፡ አሁን ፣ ሁሌም ምንም ያህል በቀጭን ብንቆርጠው ለሁለት መከፈሉ አይቀሬ ነው፡፡ ይህ 
ትክክል ነው ፡፡ እናም ሁለቱም የሚከራከሩበት ነጥቦች አሉአቸው ፡፡ ግን ማየት ያለብን እነሱ ከሚሉት ነጥብ ውስጥ ፣ እውነቱ የትኛው ጋር ነው 
ያለው? አሁን በእግዚአብሔር ጸጋ ወደዚያኛው ነጥብ እመጣለው እውነቱንም እናሳያቹሀለን… እናም ከእነዚህ አንዳንድ የቤተ-ክርስቲያን 
አስተምህሮዎች የማገኛቸው ከዚህ ነው ፡፡
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አሁን ሁላችንምመጽሐፍ ቅዱሳችንን እናውጣ ፡፡ በጥቅሉ ለመጀመር ያክል መፅሀፈ ራዕይ ምዕራፍ 17 ፤እስቲ እንዴት ቤተ ክርስቲያናት 
እንደተጀመሩ እና ከየት አንደመጡ፤ ዛሬ ይህን የምናይ ይሆናል ማለት ነው፡፡ አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የምንኖርበት ዘመን ሁሉንም ነገር አስቀድሞ 
ይተነብያል ። መፅሀፈ ራዕይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 13 ይህ ማለቴ አይደለም ፣ ይህ .... ነው ያንን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናገኘዋለን ፡፡ይህ ለአሜሪካ 
የተነገረ ትንቢት ነው ፡፡ ግን አሁን የምናገረውን በቅርብ ሆናቹ አዳምጡኝ ፡፡
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ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ። ና በብዙም ውኃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳይሃለሁ፤

አሁን አስታውሱ ፣ ይህ ምስጢራዊ ይመስላል ፣ አሁን ይህች መቅሰፍተኛ እና ዝነኛ ሴት ፡፡ አሁን ፣ ይህንን ማስተማር ከለብን በመጀመሪያ 
እነዚህ ምልክቶች ምን ማለት እንደሆኑ ማወቅ አለብን ፡፡ አሁን ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሴት “ቤተክርስቲያን” ትወክላለች ፡፡ ስንቶቻቹ ይህን 
ታውቃላቹ? እኛ ሙሽራ ነን ፣ ቤተክርስቲያን ሙሽራ ነች ፡፡

“እዚህ ኑና ፍርድን አሳያቹሀለው ፡፡” አሁን ፣ ይች ታላቂቱን ጋለሞታ ሴት ላይ የተነገረ ታላቅ ፍርድ አለ፡፡ ንፁህ ያልሆነችው ይች ሴት በብዙ 
ውሃ ላይ እንደተቀመጠች ናት ፡፡ ሴት የምታመለክተው ቤተ ክርስቲያንን ነው ውሃው የሚያመለክተው ደግሞ ህዝቦችን ነው፡፡ አሁን ፣ ካስተዋላቹ 
በቁጥር 15ኛው ላይ እንመልከተው
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4ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያየሃቸው ውኃዎች፥ ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎችም ናቸው:: [አያቹ]

አሁን ፣ ይህ ታላቅ ቤተክርስቲያን እና ታላቅ ሴት ፣ አሁን አስታውሱ እርሷ ታዋቂ ጋለሞታ ሴት መሆኗን አትርሱ ፡፡ እና ሴት ቤተክርስቲያንን 
ብትወክል እና የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ የሆነችውን ሙሽራን ይወክላል ይህ ማለት ሴቲቱ ቅዱስ አይደለችም ማለት ነው፡፡ ቅድስ ሳትሆን 
ቅዱስ ነኝ ብላ እሷ ራስዋን ታስመስላለች ፡፡አያቹ ? አሁን እሷ ምድን ነው የምታደርገው? ላይ ተቀምጣ ወይም “በላይ ” ማለት አገዛዝ ወይም በበላይ 
መግዛት እና መምራት ማለት ነው፣ በብዙ ውሃዎች ላይ ማለት ይህ ነው ፡፡ በሌላ አባባል እሷ በሁሉም ህዝቦች ለይ እና ቋንቋሮች ኃይል ይኖራታል 
ማለት ነው፡፡ ይህች ሴት ታላቅ ሀይል አላት።

የምድር ነገሥታት ዝሙት ያደረጉበት ፣….27

አሁን የምድር ንጉስ የሆነው... ሰው ዝሙትን አደረገ ሲያደርግ አስቡት እስቲ ፣ ባለፀጋ ሰው ፣ ታላቅ ሰው እንዴት ይህን ይፈፅማል ። ... 
እንዴት ነጉስ ከቤተ-ክርስቲያን ጋር ዝሙት ይገፅማል? ይህ መንፈሳዊ ዝሙት ነው ፡፡ መንፈሳዊ .... ዝሙት ምንድን ነው? ዝሙት ምንድን ነው? 
ሴትዋ ለባሏ ሳትታመን መኖር ማለት ነው ፡፡ ባለቤት እያላት ከሌላ ሰው ጋር ትኖራለች ፡፡ እርሷም ይህች ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ነገሥታት ጋር 
ዝሙትን እያደረገች የክርስቶስ ሙሽራ ለመምሰል ትሞክራለች ፡፡ ኦህ ፣ ይህ ጠለቅ ያለ እና ውስጡ ብዙ ማዕድን አለው ፡፡ ቃሉን እወዳለሁ!

አሁን ያስተውሉ ፡፡28

... የምድር ነገሥታት አመንዝረዋልና የምድርም ሰዎች በዝሙትዋ ወይን ጠጅ ሰክረው ነበር።

እሷ የተሰጣት “ወይን” ነው ማበረታቻዋ ይህ ነው “እኛ ቤተክርስቲያን ነን! እኛ ነን የገባን! ” አያቹ? አሁን ፣ ይህንን በአዕምሮዎ ውስጥ ሳሉት 
፡፡ እሺ.

ስለዚህ ተሸከመ .... አሁን መልአኩ ለዮሐንስን እንዲህ ብሎ ነገረው “ለዚህች ታላቅ ቤተክርስቲያን የሚመጣውን ፍርድ አሳይለው” አለው ፡፡ 
አሁን ተመልከቱ ፡፡

በመንፈስም ወደ በረሀ ወሰደኝ፤ የስድብም ስሞች በሞሉበት፣በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ….

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደማቃማ ቀይ ቀለም የሚያመለክተው “ንጉሣዊነትነ ” ያመለክታል። ባለደማቅ ቀይ ቀለም ማለት “ቀይ”ያመለክታል። 
አውሬም “ኃይልን” ይወክላል ፡፡ አስተውላቹ ከሆነ አውሬው ከባህር ውስጥ ነው የወጣው፤ ይህን አስተውላችሁታል? ይህም.... በራዕይ ቁጥር 13 ላይ 
.... እናም አውሬው ከባህር ሲወጣ ስታዩ ይህ ማለት ኃይል በሕዝቡ መካከል ነው የወጣው ነበር ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በዮሐንስ ራዕይ 13 ላይ ይህ 
በግ ሲወጣ የወጣው ከምድር ውስጥ ነው - ሰው የለም ዩናይትድ ስቴትስ ፡፡ ከዚያ በኋላ ሁለት ትናንሽ ቀንዶች ካበቀለ በኋላ፤ ይህም የስልጣኔ እና 
ቤተ-ክርስቲያን የአደረጃጀትን ኃይል ያሳያል ማለት ነው ፡፡ ከዚያ በኋላ ኃይልን ተቀበለ እናም እንደ ዘንዶው ሲናገር እንደነበረው አፉን ከፍቶ መናገር 
ጀመረ ፡፡ ስለዚህ ይህን ምልክት ማድረግ አለባቹ። እኛ ከብዙ ዓመታት በፊት ጣኦት አምላኪዎች በሮም እንዳደረጉት ተመሳሳይ ነገር ወደ 
ኃይማኖታዊ ስደት እየመጣን ነው ፣ “ጌታ እንዲህ ይላል” ፡፡ አሁን ምን… “በአውሬ ላይ የተቀመጠ” ሀይል አለው ፡፡

ርብቃ አስተውላቹሀታል? ኤሊኤዘር አመሻሹ ላይ ነበር ያገኛት እናም፣ ግመሎቹን ውሀ አጠጣቻቸው ፡፡ ምክንያቱም ኤሊኤዘር እንዲህ አለ: - 
“የመጣችው ልጃገረድ ግመሎቹን የምታጠጣ ብትሆን ያች እርሱአን ምረጡ አላቸው ፤ ጌታም የባሪያህ የይስሐቅ ሚስት እንድትሆን የመረጥከው ይህ 
ነው አለው።” ፤ እርሱም ገና እየጸለየ ሳለ ፤ ርብቃም መጥታ ውሃ አቀረበችለት ግመሎቹንም አጠጣቻቸው ። ልብ ይበሉ ፣ ግመሉ አውሬ ነው 
የሚወክለው ፡፡ እየጠጣች የነበረው ያን አውሬ ደግሞ እሱ ራሱ ነው ወደ ሙሽራው ይስሐቅ ይዝዋት የሄደው፡፡

29

እናም ዛሬ ፣በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቤተክርስቲያንን የምታጠጣ እና የምታመልክበት ከዚህ ምድር ሙሽራይቱን እንድትገኝ ያገለግላል ማለት 
ነው ፡፡ እውነት ነው ፡፡ ይስሐቅ አመሻሹ ላይ ወደ ሜዳ ወጣ ፡፡ ጌታን እኮ በክብር አይደለም የምናገኝው ፡፡ በኤፌሶር ምዕራፍ 5 ላይ እንዲህ ይላል፤ 
በአየር ላይ እንገናኝዋለን ፡፡ ኦህ ፣ ይህ ሜቶዲስትሪዎች ለመጮህ እንዲዘጋጁ ያደርጋቸዋል ፡፡ አስቡት! አያቹ? እግዚአብሔር .... ይስሐቅ ከአባቱ ቤት 
ወጥቶ ወደ ሜዳ ወጣ ፣ ርብቃ መጥታ ግመሎቹን ስታጠጣ ተመለከተ ላይ ግመሏ ላይ ስትመጣ ባየ ጊዜ ፡፡ እሷም በመጀመሪያ ባየችው ጊዜ 
ወደደችው በኋላም እሱን ባየች ጊዜ ከግመሉ ላይ ዘላ ወረደች እሱንም ለማግኘት ሮጠች ፡፡ ትክክል ነው. እኛ በዚህ ሰዓት ነው ጌታን የተገናኝነው ፡፡ 
ስታጠጣችውም ለነበሩት ግመል ተመልሳ ለባሏ አዘጋጀች ፡፡ በኃይል የምናመልክበት ቤተክርስቲያን ዓለምም እናንተ አክራሪ ብለውን የሚጠሩንን 
እኛን ነን ፣ ቤተክርስቲያንን በአየር ላይ ጌታን ለመገናኘት ወደ ሰማይ የምንሄደው ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ነው አያቹ ። እዚያ ...
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እናም ተመልከቱ ርብቃም ድንግል ነበረች ፡፡

እኛ እዚህ እየተናገርን ያለችው ይህች ሴት ዝሙት አዳሪ ናት ፣ ፡፡31

አሁን ኃይሉ ምን እንደ ሆነ ታውቃላቹ? ኃይሉ ምን ማለት ነው ፣ አውሬው ማለት ነው እሷ በቀይ ቀሚስ ነበረች .... አሁን ምን ዓይነት አውሬ 
ነው? የበለፀገ ኃይል ያለው ማለት ነው ፡፡ አሁን ምን ዓይነት ቤተክርስቲያን ነው የምትሆነው? እርሷ ሀብታም ቤተክርስቲያን ናት ፣ እናም ትልቅ ቤተ-
ክርስቲያን ነች ፣ እናም ኃያል ያላት ቤተክርስቲያን ነች ፣ እናም ... ተጽዕኖ በመፍጠር ብዙዎችን ሰዎችን ታጠፋለች። የምድርም ነገሥታት ከእሷ ጋር 
መንፈሳዊ ምንዝርናን ይፈጽማሉ። ይህም የምድር ታላላቅ ሰዎች ናቸው ። አሁን ማን እንደሆነች እና ድርጅቶቹ እነማን እንደሆኑ በደቂቃ ውስጥ 
ስለነዚህ ምንነት ለማወቅ እንሞክራለን ፡፡

ሴቲምቱ በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጐናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በዕንቈችም ተሸልማ ነበር፥... በእጅዋም የሚያስጸይፍ ነገር 
የዝሙትዋም ርኵሰት የሞላባትን የወርቅ ጽዋ ያዘች፤

በእጃዋ ምን ይዛ ነበር? እሱም አስተምሮ ነው ፣ ለሕዝቡ ይዛ ታሳይ የነበረው አስተምሮ ነው፡፡ “እኛ ነን ቤተ-ክርስቲያን ነን ይላሉ! እኛ ነን! 
የምድር ነገሥታቶች እኛ ነን ይላሉ፡፡ ከእሷ ጋር በርኩሰት ሰክረዋል ፡፡ እኛ እኛ ነን! እኛ ታላላቅ ኃይሎች ነን ! ይላሉ ሁሉንም ህዝብ እናጠፋለን! 
ይላሉ እኛ እስካሁን ካለን ታላቋ ቤተክርስቲያን ነን ይላሉ፡፡ ኑ ፣ የእኛን መጠጥ ጠጡ .... እዚህ (ጥቂቱን አፍስሱ) ፣ ውሰዱት ፣ ውሰዱት። ይህ ነው 
አያችሁት ፣ ”በእሷም እጅ ጽዋ አለ።“



5ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ተመልከቱ።32

ሴቲምቱ በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጐናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በዕንቈችም ተሸልማ ነበር፥... በእጅዋም የሚያስጸይፍ ነገር 
የዝሙትዋም ርኵሰት የሞላባትን የወርቅ ጽዋ ያዘች፤

አሁን ወዳጆቼ ፣ ዕለታዊ ጋዜጣ እያነበብን አይደለም ፣ የተባረከ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ የሆነን ቃል ነው የምናነበው ፡፡ ሰማይና ምድር 
ያልፋሉ ፣ቃሌ ግን አያልፍም:: ይህ ትክክል ነወ

በግምባርዋም ምስጢር የሆነ ስም። ታላቂቱ ባቢሎን፥ የጋለሞታዎችና የምድር ርኵሰት እናት ተብሎ ተጻፈ።

አሁን ፣ እዚህ ከጥቂት ጊዜያት በፊት በዚህ ቤተክርስቲያን የተናገርኩት አይመስለኝም ግን “በግንቡ ላይ የተፃፈ የእጅ ጽሑፍ” በሚል ርዕሰ ላይ 
ሰብኬ ነበርእና የባቢሎን ታሪካዊ አቋም እየተናገርኩኝ ነበር ፡፡ አሁን ፣ የምታዩትን ጥላቻ ፣ እያንዳንዱም በዓለም ውስጥ ያለው ጥላቻ ሁሉ 
በዘፍጥረት የጀመረ ነገር ነው ፡፡ አሁን ፣ የሂስሎፕን ሁለት ባቢሎንን ታሪኩን ከፈለጋቹ ወይም ከእነዚያ ጥሩ መጽሐፍት ውስጥ ፣ ሲያነቡ ጥላቻን 
በዛ መመልከት ትችላላቹ ፡፡ በዚያን ጊዜ በሴቶች በተመለከተ ጥቂት ደቂቃዎች ልውሰዳቹ ተመልከት ፣ እና ከዘፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ እንዴት 
እንደ ወጡ ማየት እንችላለን ፡፡ እና በእነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ፡፡ ዘፍጥረት ማለት “ጅማሬ” ማለት ነው። ይህ ስንቶቻቹ ትክክል እንደ ሆነ 
ታውቃላቹ? ዘፍጥረት የነገሮች ጅማሬ ነው። ስለዚህ ፣ መጀመሪያ ሊኖረው የሚገባው ነገር ሁሉ
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እኔ ለሦስት አና ለሁለት ወራት ያህል ጫካ ውስጥ ቆይቻለሁ ፡፡ የዛፍ ውበት ተመልክቻለው ፣ ዛፍ ስመለከት ፡፡ አንዱ እየወረደ ሲመጣ 
ሌላኝው ራሱን እየተካ ይበቀላል ፣ አንዲህ እያሉ ህይወታቸውን ያስቀጥላሉ ፡፡ እናም ሳስብ ግን አንድ ዛፍ ከሆነ ቦታ ጅማሬ ሊኖረው ይገባዋል ፡፡ 
ጅማሬ መኖር አለበት። ዛፍ (ወይም የኦክ ፣ ወይፍ ፣ ወይም ፓምፕ ፣ ወይም ዘንባባ ፣ ወይም የትኛውም ቢሆን) እዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ከዚህ 
ሁሉ በስተጀርባ ታላቅ አዋቂ መኖር አለበት ፡፡ ወይም አንድ የኦክ ዛፍ ቢሆን ኖሮ ፣ በዓለም ውስጥ ያለው ሁሉ የኦክ ዛፍ ይሆን ነበር። ግን አንድ 
ታላቅ አዋቂ በስተ ጀርባ አለበት ማለት ነው፡፡ ቅዱስ የሆነው ስም የተባረከ ይሁን!
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ጨረቃን ፤ ከዋክብትን ፤ የፀሀይ ብርሀንን ያዘጋጃቸው እርሱ ነው ፡፡ እርሱ ነው ሁሉንም በቀደም ተከተል በስርዓት ያስቀመጠው ፡፡ እና 
ቤተክርስቲያኑን በሥርዓት ያስቀመጠው ወይም ያሰናዳው እርሱ ነው! ቤተክርስቲያኑን እርሱ እንደፈለገ አቅጣጫ መስጠት ይችላል ከፈለገ በምስራቅ 
፣ በምዕራብ ፣በሰሜን ፣ ወይም በደቡብ በሚፈልገው እርሱ ማዞር ይችላል፡፡ እነዚህን የመደራጀትን ሀሳቦች ከአእምሯችን አውጥተን እራሳችንን ወደ 
ቀራንዩ የሆነው ወደ መስቀሉ በምንጥልበት ጊዜ እርሱ ራሱ ሁሉን ነገር እንደሚፈለገው በስርዓት ያስቀምጠዋል ፡፡ እንደ ዛፎች እና እንደ ሌሎቹ 
ፍጥረቱ ሁሉ ታዛዥ ከሆን እርሱ ራሱ በስርዓት እና ወጉ በስፍራችን ያስቀምጠናል። ጨረቃውም “እኔ ዛሬ ማታ ብርሀንን አልሰጠም በኔ ፈንታ 
ክዋከብት ብርሀናችሁን ስጡ ብላ አታውቅም ”።እኛም ከዚህ የተለየን አይደለንም ፣ አያቹ ፡፡

አሁን ባቢሎን እንዴት እንደተገለጠ ተመልከቱ ። ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያው ስፍራ ነበር ፤ በመጽሐፍ ቅዱስ በመሃለኛው ስፍራ 
ነበር እናም በመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ከፍል ውስጥ ነበር ፡፡ አሁን አንድ ነገር አለ .... አሁን በናምሩድ ተጀተጀመረ፣ ናምሩድ በጊጊር ወንዝ እና 
በኤፍራጥስ መካከል ባለው በኤፍራጥስ በኩል ባቢሎንን አገኝ ፡፡ በዚያች አገር ሁሉ ያለው መንገድ ሁሉ ወደ ባቢሎን መንገድ በቀጥታ ይመራል። 
እያንዳንዱም በሮች ከናስ የተሰሩ ናቸው፣ እያንዳንዳቸው ሁለት መቶ ጫማ ያህል ርቀት ነበራቸው ። ወደ ባቢሎን ከተማም በገባህ ጊዜ እያንዳንዱ 
ጎዳና በቀጥታ ወደ ዙፋኑ ይመራ ነበር ፡፡
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አሁን ፣ ዛሬ ወደ ሮም ስትሄዱ ሁሉም መንገድ ወደ ሮም ይመራቸሀል ፡፡በእያንዳንዱ መንገዱ ጥግ ዳር ዳር ላይ ትንሽ ድንግል ማርያም 
ክርስቶስን በእጃዋ መዳፍ ይዛ ፣ አያቹ ይህ ሮምን ነው የሚያመለከተው ፡፡አያቹ? እሱ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያው ክፍል ይታያል ፣ በጽሐፍ 
ቅዱስ በመሃለኛው ከፍል ላይ ይታያል ፣ እናም በመጽሐፍ ቅዱስ በጨረሻው በእዚህ ሰዓት ይታያል ፡፡ አሁን ለጥቂት ደቂቃዎች ማንበብ እፈልጋለሁ 
ምክንያቱም የዚህን ስለዚህ አመጣጥ እንድትመለከቱ ፡፡ እሺ
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ሴቲቱም ተመለከትኩ፤[ አስታውሱ ሴት ስላቹ ስለ ቤተ [“ቤተ-ክርስቲያን” አስቡ፣ አያቹ]

ሴቲቱም በቅዱሳን ደም ሰክራ አየኋት።….

አሁን ፣ ቅዱሳን የሚለው ቃል ከየት ነው የመጣው? ቅዱሳን የሚለው ቃል የመጣው “ከተቀደሰው” ወይም “ቅዱስ” ማለት ነው። እሺ እንቀጥል

በቅዱሳኖች ደም ሰክራ አየኋት….37

አሁን ፣ ይህች ሴት ቤተክርስቲያን ከሆነች ቅዱሳንን አሳደደች ነው ፡፡ እና እሷ ታላቋ ቤተክርስቲያን ናት ፣ በምድር ሁሉ ላይ ስልጣን አላት ፡፡ 
እሷ በብዙ ውሃዎች ላይ ነች እናም የምድር ነገሥታት እሷ ከእሷ ጋር ዕርኩሰት ይፈጽማሉ። ደህና ፣ ታዲያ ማን ናት? ምስጢራዊ ይመስላል ። አሁን 
መንፈሱ ይመጣል… ታውቃላችሁ ማለትም በቤተክርስቲያን ውስጥ ዘጠኝ መንፈሳዊ ስጦታዎች ሊኖሩት ይገባል:: ለምሳሌ ለአንዱ ጥበብ ፣ ለአንዱ 
መረዳት ፣ ለአንዱ የመፈወስ ፀጋ ፣ እና እያለ ይቀጥላል ፡፡

… እና በኢየሱስ ሰማዕት ደም….

እንደሚመስለው ኢየሱስ የተናገረውን ብዙም ግድ አላላቸውም ፣ ግድ ያላቸው ቤተ-ክርስቲያን የሚናገረውን ነው ፡፡ ትክክል ነው ልክ ነው ፡፡

ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነቅሁ፡፡38

በአድናቆት ተገርሜ ነበር ፡፡ ስለ እሷ አስገርሜ ነበር አለ ፣ስለ እሷ እንዴት እንደገረመኝ…. “አሁን የዩሀንስን ቦታ ወስጄ በትንቹ ላብራራ ፡፡ 
ዮሐንስ ሲናገር ”ተቀምጣለች አለ ፡፡ እሷም የክርስቲያን ቤተክርስቲያን መሆንዋን ማስመሰሏ ነው ። የዓለም ገንዘብ የት እንዳለ መርጃዎች አላት። 
የምድር ነገሥታትን ሁሉ በእግራዋ ስር ናቸው ፡፡ እሷ ሀብታም እና የሚያምርም ነገር አላት ፡፡ እና እንዴት በኢየሱስ ሰማዕት ትሰክራለች? እንዴት 
ቅዱሳንን ታሳድዳለች ? እንዴት እነዚያን የክርስቶስን ሰማዕታት መግደል ቻለች፣ ግን እሷ እራሷን ክርስቲያን እና ቤተ-ክርስቲያን ነን ትላለች? “

አሁን ይመልከቱ ፡፡39



6ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

መልአኩም አለኝ። የምትደነቅ ስለ ምንድር ነው? የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን፥ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን 
ምስጢር እኔ እነግርሃለሁ።

አሁን ፣ እዚህ አሁን የተለመደ ንባብ ነው ፡፡ ይህ በጣም ቀላል ነው ይህንን ያዙ ፡፡

ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፥ አሁንም የለም፥ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፥ ወደ ጥፋትም ይሄዳል፤ ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ 
በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ፥ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ።

አሁን ፣ አሁን ይህ መያዝ አለበት ፣ ስለዚህ ይህው ፡፡ እንዲህም አለ ፣ ጥቂቶች ብቻ ሳይሆኑ በምድር ላይ የሚኖሩ ሁሉ ይደነቃሉ ፣ ሁሉም 
ይደነቃሉ ፡፡ መላው ዓለም ስለዚህች ሴት ይገረማል። ስለ እሱ የማያደነቁ አንድ ግሩፕ አለ እነሱም ስሞቻቸው በበጉ ሕይወት መጽሐፍ ላይ የተፃፉት 
ነው፡፡

አሁን ፣ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ መግባቴ ስለማይቀር እዚው ልጨፍልቀው ፡፡ተመልከቱ? ስማቸው በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈው 
መቼ ነው? በየተኛውስ ስፍራ? እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ከመጡ በመጨረሻው ንቅናቄ ፤ ወደ መሠዊያው በሄዱ ጊዜ ፤ ቤተክርስቲያኑን በተቀላቀሉበት 
ምሽት ነው ስማቹ በበጉ ሕይወት መጽሐፍ ላይ የተፃፈው የዛኔ ነው፡፡ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር “ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው ስሞቻቸው በበጉ 
የሕይወት መጽሐፍ ላይ የተፃፈው” ፡፡ በትክክል! እግዛብሄር በመጀመሪያ ፣ ልጁን ለሀጢያተኞች ሲል ወደ ዓለም ልኮ የሀጢያትን ስፍራ 
እንደሚወስድ ያውቅ ነበር ፣ የእግዛብሄር ልጅ ደም ሲፈስስ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ደሙ ገና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እንደፈሰሰ ይናገራል። 
በመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ሳይፈጠር የክርስቶስ ደም እንደፈሰሰ ስንቶቻቹ ታውቃላቹ? ደሙ በሚፈስስበት ጊዜ እያንዳንዱ የሰውነቱ አካል የሆንን ፣ 
ስሞቹ በበጉ ደም የሕይወት መዝገብ የተፃፈ ነበር። ስለ ምንድን ነው የፈራችሁት? ኦህ ወንድም! ይህን ማወቅ በሮችን ይከፍታል፤ አይከፍትም እንዴ?

40

ደህና ፣ አሁን ስንነጋገር የነበረው ሁሉ ልክ መሆኑን እናንብብ ፡፡ “መልአኩም አለኝ። የምትደነቅ ስለ ምንድር ነው? …?” ቀጥሎም በ 8 ኛ 
ቁጥር ላይ ይሆናል ብዬ አምናለው ፡፡ “ያየኸው አውሬ ....” እሺ ፣ ያ ነው ፡፡
41

ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፥ አሁንም የለም፥ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው (አሁን እኛ

ወደዚያ ተመልሰናል ፣ ግን እኔ ይህንን ሌላ ማግኘት እፈልጋለሁ ፣ ምክንያቱም እኛ በእርሱ ላይ ነንና) ፡፡ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት 
መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው ያልተጻፈ ወደ ጥፋትም ይሄዳሉ …

በምድር ላይ አንድ ነገር ይኖራል ፣ በሌላ አነጋገር ፣ መታለል ይኖራል ምክንያቱም ስለሚያታልላቸው ፡፡ ነገር ግን የማይታለሉ አንድ ቡድን አለ 
፣ እነሱም ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ላይ የተፃፉትን ነው። ትንሽ ቆይተን ወደዚህ እንመለሳለን ፡፡

አሁን አስተውሉ ፡፡ ሴትዋ ማለት ቤተክርስቲያን፣ ሚስጥራዊ ባቢሎን ነች ፡፡ በናምሩድ ስትገለጥ እናያታለን፡፡ ናምሩድ ዓላማው ምን ነበር? 
ናምሩድ ከተማን መሠረት አገኝም ጭምር በመቀጠልም ሌሎቹ ከተሞች ሁሉ ለዚህች ከተማ ግብር እንዲከፍሉ አደረገ ፡፡ ዛሬ እንዲህ ዓይነቱን ነገር 
አለ ወይ? ዛሬ እንደዚህ ያለ ቦታ አለ ወይ? በዓለም ላይ በየትኛውም ሀገር ላይ የበላይ የሆነች ቤተክርስቲያን አለች ወይ? በእርግጠኝነት ፡፡ በዛሬው 
ጊዜ እያንዳንዱ ሕዝብ ግብር የሚከፍልበት ቦታ አለ ወይ? ቦታ አለ ወይ? ወደ ፊት እንሂድ እና ይህንን ቀሪውን ጥቅስ እናንብብ ፣ ስለዚህ 
አጠቃላይውን ምስል አገኛችሁት ፡፡ እሺ እንቀጥል

42

''...በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ ... ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ።

ጥበብ ያለው አእምሮ እዚህ ነው ፡፡''

አሁን ፣ጥበብ ከመንፈስ ስጦታዎች ውስጥ አንዱ መሆኑን ስንቶቻቹ ታውቃላቹ? አሁን ለምን ዓይነት ቡድን ነው እየተናገረ ያለው? 
የሚናገረውም ቤተክርስቲያን ውስጥ የመንፈስ ስጦታዎች ካላቸው እና ከሚሠራባቸው ሰዎች ጋር ፡፡

... ጥበብ ላለው አእምሮ እዚህ ነው

አሁን ፣ በዚህ የቤተክርስቲያን ዘመን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር የነበረው በመጨረሻዎቹ ዘመናት እንዴት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች 
እንደሚሠሩ እየተናገረ ን ነበር፡፡ አሁን ፣ የፈውስ አገልግሎት ስጦታዎች አግኝተናል ፡፡ ኦህ ፣ ጥሩ እየሄደ ነው፣ ከመካከላቸው አንዱ ይህ ብቻ 
አይደለም፣ ይህ ትንሽ ነገር ነው፡፡ ደህና ፣ ሌሎች ስጦታዎች አሉ ወንድም ፡፡ ። ደህና ፣ ነገር ግን አሁን ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ታላቁ ስጦታ 
ልንገራቹ እሱም ጥበብ ነው ፡፡ ጥበብ ካለ የእግዚአብሔርን ቃል በአንድ ላይ በማድረግ ቤተክርስቲያን በየት እንደቆመች ማሳየት ይችላል ፤ከሁሉ 
የተሻለ የሚሆነው የትኛው ነው? ሁላችንም እኮ ደህና መሆን እንፈልጋለን ፡፡ ነገር ግን ከሁሉም ነፍሴን በመልካሙ ስፍራ ብትሆን ይሻለኛል፤ 
በማንኛውም ሰዓት ፡፡ ወይኔ! በፓትሞስ ዘመን መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ በኩል ሲናገር እንዲህ አለ ፣ “ለጥበበኛውእነሆ!ስማ። ” አለ፡፡ አሁን ምስሉ 
እየተቀረፀላቹ ነው ፡፡
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ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው''፡፡ ጥበብ ያለው አእምሮ እዚህ ነው ፡፡44

በዓለም ውስጥ እኔ ከማውቀው በውስጣቸው ሰባት ወይም ከዚያ በላይ ተራራዎች ያሏቸው ፡፡ አንደኛውም ሲንሲናቲ ነው ፣ የሲንሲናቲ የልብ 
ወለድ ታሪክ እንደሚታወቀው ነው ፣ አንዳንድ ሌሎች ተኩላዎች ፣ ይህን በታሪኩ ውስጥ ታውቃላቹ ፡፡ነገር ግን ከታሪኩ በላይ ንጥረ ሀሳብ አለ ፡፡ 
እንደም ቤተክርስቲያን የለም ሲንሲናቲን ሊቆጣጠር የቻለ ፡፡ በዓለም ሁሉ ላይ የበላይ የሆነችው በሰባት ኮረብቶች ላይ የምትቀመጥ ቤተ ክርስቲያን 
ያለው አንድ ቦታ ብቻ ነው ፡፡ አሁን ፣ እኔ ከዚያ ነው የመጣሁት ፡፡ ከዚያም እንዲህ የሚል አየው “ጥበብ እዚህ አለ” የሚል ነገር አየሁ ፡፡ ራዕይ 13 
፣ “ጥበብ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው ፣ ቁጥሩም የሰው ቁጥር ነውና።” የአንድ ቡድን ስብስብ ቁጥር አይደለም ፣ የወንዶች የቡድን ቁጥር 
አይደለም፤ ነገር ግን የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም 666 ነው ፡፡

እንደሰማሁት በሮም ሊቃነ ጳጳስ ዙፋን ላይ “Vicarius Filii Dei” ተብሎ እንደተጻፈ ሰምቻለሁ። ብዙ ጊዜም ይህ ነገር እውነት ነው ብዬ 
እጠይቅ ነበር ፡፡ እውነት መሆኑን የምታውቁት እንዲህ ነው መስመር ይሳሉ እና በሮማን ቁጥሮች ውስጥ በምስሎች ውስጥ ቁጥሩን ተኩት ።ይህ 
በትክክል እውነት ነው ፡፡ እኔ ከሶስቱ የሊቀ ጳጳሱ ዘውድ በመስታወት ውስጥ ቆሜ በቅርብ ተመለከትኩ ፡፡ የሲኦል ስልጣን፤ እና ሞትን  በመስኮት
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7ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ውስጥ ተመለከትኩ ። አያቹ ስለዚህ ፣ እነዚህ ነገሮች አይቼ ነው ከሮም የመጣሁት ከዛም እውነት መሆኑን አወቅሁ ፡፡ አሁን ፣በእርግጥ በቅርፅ 
ተሰርቶ የወጣ ነው ይህን እናውቃለን ፡፡

እነሆ ፣ ሰባቱ ነገሥታት ፣ አምስቱ ወድቀዋል [በዚያን ጊዜ የነበሩት ማለት ነው] ፣ አንዱም (አሁን የሚመጣው ፣… እርሱ ቄሳር ነው) ፣ እና 
ሌላ የሚመጣው ገና አለ [እሱም ክፉ የሆነው ሄሮድስ ነበር ] ፤….

አሁን ይመልከቱ ፣ እንዴት ፍጹም እንደሆነ ተመልከቱ።

... አናም ሲመጣ ለአጭር ጊዜ መቀጠል አለበት ፡፡

ሄሮድስ ለምን ያህል ጊዜ እንደነገሰ ታውቃላቹ? ለስድስት ወር ነበር። በአንድ የፈረስ ዛፍ ላይ እናቱን በመንገድ ላይ አምጥቶ ፡፡ ከተማይቱን 
በእሳት አቃጠ በክርስቲያኖች ላይም አኖረ። ከተማይቱን እያቃጠሉ በኮረብታው ላይ ተንሸራተው ወደቁ ፡፡ ለስድስት ወር ያክል። “አውሬውንም…” 
ተመልከቱ ፡፡አንዴት ጨካኝ አንደሆነ አያቹ?

አሁን ይመልከቱ ፡፡46

የነበረውና የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው ከሰባቱም አንዱ ነው (ማለትም የሰባተኛው ተፈጥሮ ነው)፥ ወደ ጥፋትም ይሄዳል።

ጥፋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እወቁ ። “ሲኦል” ነው እሱ ከየት እንደ ወጣ ተመልከቱ እሱም ከሲኦል ወጣ ፡፡ ይህ ምንድን ነው? ከጥልቁ 
ነው ማለት ነው ፡፡ የካቶሊክ እምነት መሠረታዊ አስተምሮ የላትም ፡፡ ለካቶሊክ አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱስ አይሰራም። ለማንኛውም የካቶሊክ 
አስተምሮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት የሚባል የላቸውም ፣ በጭራሽ ፡፡ እነሱ አንዲህ ነን ብለው አይናገሩም ፡፡በቅዱስ ልብ ውስጥ ቤተክርስቲያን 
ያለው ካህን ይመጣና እንዲህ ይላል ፣ “ኦህ እንተ….” ስለ ኤልዛቤት ፍራዚየር ጥምቀት እያልኩ እየተናገርኩት ነበር እርሱም “ኦህ ፣ የቀደመችው 
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዳጠመቀች አጥምቅ ፡፡” አለኝ

እኔም “ይህ መቼ ነበር?” አልኩ ፡፡

እርሱም “በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፣የያዝከው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ” አለ ፡፡

እኔ እንዲህ አልኩ: - “የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በዚህ ነው የምታጠምቀው? ይህ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ይህ 
ነው? ” አልኩት

“አዎ።”

እኔ እንዲህ አልኩ: - “የማይሳሳተው ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ለምን ተቀየረ ?” አልኩት፤አያቹ?

እርሱም አለ ፣ “እናንተ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስን ነው የምታምኑት እኛ ግን ቤተክርስቲያንን ነው የምናምነው ፡፡አያቹ? መጽሐፍ ቅዱስ 
የሚናገረው አያገባንም ቤተክርስቲያን የምትናገረው ያገበናል ይላሉ ፡፡ ” ይህ በትክክል እውነት ነው። የመምጣት እድል ቢያጋጥማቹ የህን ነገር ጠይቁ 
እና ሞክሩት ፡፡ እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ለሚለው ግድ የላቸውም ይህ ከነሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፣ እነሱ ቤተክርስቲያኗ የሚለውን ይላሉ ፡፡
አያቹ?

እኛ ግን ቤተክርስቲያኑ የሚናገረው አያገባንም ፣ እግዚአብሔር የሚናገረውን እናምናለን በመጽሐፍ ቅዱስ ተፅፎልናል፣ “እያንዳንዱ ሰው ቃል 
ሐሰተኛ ይሁን ፣ የእኔም እውነት ይሁን” ተብሎ ተፅፎልናል ። ለዚህ ነው ያልተደራጀነው ፡፡

አሁን ተመልከቱ ፣ ይህንን አንድ ደቂቃ ብቻ አዳምጡኝ ፡፡ “ከወደቀ አምስት ነገስታት፤ አምስቱ ነገስታት።” ከታሪክ ውስጥ ከፈለጋችሁ 
አሳያችኋለሁ ፡፡ “አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ።” አሁን “አውሬውን” ተመልከቱ ፡፡ አሁን አውሬው ንጉስ አልነበረም ፡፡ አስቀድሞ 
እንደነበረ አሁንም እንዳልሆነ ፣ አልሆነም ፣ የለምም፣ ታዲያ ምንድን ነው? የጳጳሱን የስልጣን አረካከብን ያሳያል ፤ ሥልጣን ፣ አውሬው እየመራ ። 
ለዛም ነው አረማዊ ሮም ፓፒልያን ሮማን ለማድረግ የተቀየረችው ፡፡ አረማዊ ሮም ተለው ,ል ፣ እናም ፓፒሲ ሆነ ፡፡ እነሱ ፣ ከንጉሥ ይልቅ ሊቀ 
ጳጳስ ነበሩ ፣ ሊቀጳጳሱም መንፈሳዊው ንጉሥ ነው ፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስ ድል አድራጊ ነው የሚባለው አክሊል መንፈሳዊ ንጉሥ ነው ለዚህ ነው ፡፡ 
እዛው አለህ።
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አሁን አስተውሉ ፡፡48

እናም ይህን የካቶሊክ አስተምሮ ከዚህ ተጉዞ እንዴት ወደ ፕሮቴስታንት አብያተክርስቲያናት እንደገባ እናያለን ፣ አሁንም በፕሮቴስታንት 
ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህች በትክክል እንዴት እንደ ሚሠራች እናያለን ፡፡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጭ ነገር ነው ፣ በትክክል ከመጽሐፍ ቅዱስ 
ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነው። አሁን ፣ “አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ።” አሁን አስታውሱ ፣ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ስማቸው በመፃፉ 
የተፃፉት በቀር በምድር ላይ ሁሉም ይታለላሉ ።

እናያለን.49

የነበረውና የሌለውም አውሬ [11 ኛ ቁጥር] ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው ከሰባቱም አንዱ ነው፥ ወደ ጥፋትም ይሄዳል።[እስከ መንገዱ 
መጨረሻው ላይ ቁልቁል ጉድጓዶችን እያለ ይቀጥላል ፡፡]

ያየሃቸውም አስሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው፥(እዚህ ጋር ተመልከቱ፤ ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት 
እንደ ነገሥታት ሥልጣንን ይቀበላሉ።)…

እነዚህ አንድ አሳብ አላቸው፥ ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ።

የአክሊል ዘውድ ያላቸው ነገስታት አይደሉም ፣እነሱ አምባገነኖች ናቸው ፡፡ አያቹ ፣ መቼም የተሾሙ ንጉስ አልነበሩም ፣ ነገር ግን የስልጣንን



8ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ኃይል ተቀብለዋል ለአንድ ሰዓት ያህል አውሬው ይነግሳል ፡፡ አምባገነኖች በሚነሱበት በዚህ ትንሽ የጨለማ ጊዜ ውስጥ ነው የሚከናወነው። አያቹ 
“ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ንጉስ ኃይል ይቀበላል” ፡፡ አሁን ፤ እሺ እንቀጥላለን ፡፡

“እነዚህ አንድ አሳብ አላቸው፥ ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ።50

እነዚህ በጉን ይወጋሉ፤ በጉም የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለ ሆነ እነርሱን ድል ይነሣል፥ ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ 
የታመኑም ደግሞ ድል ይነሣሉ። [ክብር!] የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለ ሆነ እነርሱን ድል ይነሣል፥ ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ 
የታመኑም ደግሞ ድል ይነሣሉ“ ፡፡

ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተመረጡት እና በጥሪያችን ላይ መታመን መሆን በሚለው በዚህ ነገር ላይ ብስብክ አንዴት ደስ ባለን ። ሃሌ ሉያ! ይህ 
ነው. እነሱ “የተመረጡ” እና “ታማኞች” ተብለው ይጠራሉ ፡፡ እና ጥምረት ነው ፣ ይህን ተመልከቱ ፣ “የተመረጠ እና ታማኝ”። ምን ያህል ታላቅ 
ቢሆኑም እንዚህ ያሸንፋሉ ፡፡

እናም በዛሬ ያለው ይህ ታላቅ የኮሚኒስት እንቅስቃሴ ስለዚያ ነገር አትጨነቁ ፡፡ ይህ በትክክል በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው ፣ይህን 
በመጽሐፍ ቅዱስ ላረጋግጥላቹ እችላለሁ ፡፡ እስካሁን ስትገል የነበረውን ይህ ሁሉ ሰማዕት ላረገችው ነገር ሁሉ ዋጋ ትከፍላለች ፡፡ አዎ እነዚህ 
ነገሥታት ሁሉ አንድ ላይ በመሆን ሲስማሙ እሶአን፤ትመለከታለቹ ፡፡ እና መላው ህዝብ ፣ መላው ዓለም ፣ ኮሚኒዝምን ያስወግዳል ለምን ካለቹ 
የእግዚአብሔር ስራ ያ መሆን አለበት ፡፡ “ወንድም ብራህናም ቆይ ቆይ ፡፡ ኮሚኒዝም የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ነው? ”በትክክል በርግጥ ይህ 
የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሮአል ፡፡ነገር ግን እንቅስቃሴው የሚሆነው መልካም ባልሆኑ የእግዚአብሔር ፍርሀት 
በሌላቸው እና አሳፋሪ ስራ በሚሰሩ ሰዎች፤ ሕገ-ወጥ በሆኑ ሰዎች ላይ የፍርድን እንቅስቃሴ እግዛብሄር ያደርጋል ፡፡
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በዚህ ዓለም ውስጥ ምን ይቀራል? ምን አግኘተናል?

በዚህ ሌላኛው ቀን (ለአንድ ደቂቃ ብቻ እኔ በሚቻልበት ርዕሴን አቆማለሁ) ፣ በመጻሕፍት ክፍል ውስጥ እያነበብኩ ሳለ እንዲህ የሚል ነገር 
አነበብኩ ህገ-ወጥነት የሆነ ልጅ ለአስራ አራት ትውልዶች ያክል ወደ ጌታ ጉባኤ መግባት አይችልም ነበር። ስንቶቻቹ ይህን ታውቃላቹ? ይህ ትክክል 
ነው ፣ በ ኦሪት ዘዳግም 23 ሕገ-ወጥ ልጅ። አንዲት ሴት በሜዳ ከታየች ( ከሰዎች ጥበቃ ውጭ ከሆነ) ፣ እና አንድ ወንድ ያቺን ሴትን የሚያሸንፋት 
ከሆነ ያ ሰው ሊያገባት ይችላል ፡፡ እሷም ሴተኛ አዳሪ ብትሆንም እስክትሞት ድረስ ከእሷ ጋር መኖር አለበት ፡፡ ይህች ሴት ድንግል ነኝ ብላ በውሸት 
ካገባችው ለዚያ ነገር ልትገደል ትችላለች። ማናቸውም ወንድና ሴት ያገቡና ከሕግ ወጥ ልጅ ከወለዱ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ለ አሥራ አራት 
ትውልድ ያክል አይገባም ፡፡ አርባ ዓመት ትውልድ ወይም አራት መቶ ዓመት ሊሆን ይችላል፡፡ እስከዛ ድረስ ይህ የትውልድ ዘር ከእስራኤል 
ሊሚወጣ ይችል ይሆናል።
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እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል! ለአንድ የተወሰነ ድርጅት ውስጥ ስላለህ እንዴት የጌታን የኢየሱስን ቅዱስ ደም ትተላለፋለህ ? 
የእግዚአብሔር እርሻዎች ሆነህ ታበቅላለህ አለበለዚያም የትም አታበቅልም ፡፡ ዲያቆን ፣ ሰባኪ ፣ ምንም ሁን ፣ ይህ ካንተ ጋር ምንም ግንኙነት 
የለውም ፡፡ አንተ እግዚአብሔር ባላት ሰዓት ነው የምትወጣው ትክክል፤
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አሥራ አራት ትውልዶች። ይህን ሲነግረኝ የነበረው ሰውዬ በመካከላችን ይገኛል፤ አንዲህም አለኝ ፡፡ “ታዲያ ማን አንደዳነ እናውቃለን?” አለ

እኔም “ አንዳንዴ ጥሩ ካልቪኒስት መሆን ያለብን ቦታ አለ” አልኩት ፡፡ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ስምህ በመጽሐፉ ውስጥ ተካትቷል ፡፡ 
እግዚአብሔር ያንን የደም ዥረት ይወስዳል ፣ ይህ የራሱ ስራ ነው ፡፡አያቹ?

“ደህና ፣ ያ ምንድን ነው ....”

እናንትወጣቶች ፣ ዛሬ አዳምጡ። እናንተ ወደዚህች ቤተክርስቲያን እንደምትመጣ ወይም የት እንደምትመጣ ፣ ወጣት ወንዶች እና ሴቶች ልጆች 
አላውቅም ፡፡ የምታደርጓቸው ነገሮች ፣ ሌላ ትውልድ ካለ ፣ ልጆችዎ በሚሠሩት ነገር ይፈረድባቸዋል? አክብሮት ወይም ጨዋነት የለህም? እናንት 
ሴቶች ፣ እነዚህን ትናንሽ አጫጭር አጫጭር ቀሚሶችን እና በዙሪያ ያሉ ነገሮችን ለብሰሻል ፣ ይህ በሴት ልጅዎ ላይ የሚያንፀባርቅ መሆኑን ያውቃሉ? 
አያትህ የፍላሽ ሰራተኛ ፣ እናትህ ደግሞ የመዘምራን ሴት ልጅ እንደነበር ታውቃለህ ፣ ለዛም ዛሬ ያንተ ልዩ ትርኢት የመሆንህ ለዚህ ነው? 
በእርግጠኝነት! ልጆችዎ ምን ይሆናሉ? እሺ ጌታዬ! እግዚአብሔር የወላጆችን ኃጢአት በልጆቹና በልጆቻቸው እስከ ሦስት እና አራት ትውልድ ድረስ 
እንደሚጎበኝ ተናግሯል ፡፡
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ወንድሜ ሆይ ፣ ትክክል የሆነውን ባደረግህ ቁጥር በልጆችህ ላይ እንደሚጎበኝ ትገነዘባለህ?55

እዚእዩ ፣ እተባህለ 7 ምዕራፍ ዕብራይስጥን እንውሰድ።መጽሐፍ ቅዱስ ፣ መልከisዴቅ አብርሃምን ከንጉመገደል ሲመለስ ባገኘ ጊዜ ባረከውና 
‹ሌዊ (አሥራት) ስለ አሥራት መክፈል እየተናገረ ነው ፡፡› ‹ሌዊ ከወንድሙ ላይ አስራትን እንዲቀበሉ ከእግዚአብሔር የሆነ ትእዛዝ ነበረው ፡፡ . 
አሥራትን የተቀበለ ሌዊም አሥራት አወጣ። መልከ ዴቅ በተገናኘው ጊዜ ገና በአብርሃም ወገብ ነበረና ፡፡ አብርሃምም ቅድመ አያቱ ነበር ፡፡ 
አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ፤ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ፤ ያዕቆብም ሌዊን ወለደ። ሌዊ ፣ አባት ፣ አያት ፣ ቅድመ አያት ፡፡ ሌዊም በአብርሃም ዘሮች 
በነበረበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ለመልክያስዴቅ አሥራትን ከፍሎታል! ሃሌ ሉያ!

በአለምውስጥ የሚደረግ የትኛውም ዓይነት እንቅስቃሴ የእግዚአብሔርን ታላቅ ቡድን ሊያደናቅፍ የሚችል ማንም ሰው እንዲነግርዎት 
አይፍቀዱ ፡፡ በትክክል እየሄደች ነው! በመጀመሪያ ላይ እዚያ ታቅዶ ነበር። በዚያ ብዙ አጋንንት ወይም በቂ አጋንንት የእርሱን መርሃግብር 
ሊያስተጓጉሉ አይችሉም ፡፡

አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ “ምናልባት” እንደከፈለ አልተናገረም ፣ አያት ቅድመ አያቱ ወገቡ ውስጥ በነበረ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ “አሥራት 
እንደከፈለው” ተናግሯል ፡፡ ክብር! ያ ጌታዬ ነው ፡፡ ኦህ ፣ ዓለም ከመፈጠሩ በፊትም እንኳን ያውቅ ነበር ፡፡ እርሱ ሁሉን ያውቃል ፡፡ በአብርሃምም 
አሥራትን ከፍሎላቸዋል ፡፡
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እናእህት ፣ ወንድም ፣ እንዴት እዚህ እሮጣለሁ ፣ እና ሰዎች ከወንዶች ሚስቶች ጋር አብረው ይኖራሉ እንዲሁም ሚስቶች ቤቶችን በማፍረስ 
እና እርስዎ በሚኖሩበት መንገድ እየኖሩ ነው። ሌላ ትውልድ ምን ይጠበቃል? ይህ ነው ይኸው አሁን የሕገ-ወጥነት እና ተወላጅ የሆነ የሙስና ክፍል



9ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ብቻ ነው አሁን ግን ከንቱ ሆኗል! እናም የቀረ አንድ ነገር አለ! - የምንኖረው የምቶሚክ ቀን ነው ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው ፡፡ እኛ በመጨረሻው 
ሰዓት ላይ ነን ፡፡

ዛሬ ጠዋት መንገዴ ወደ ኪንታኪ ኮረብታማ ኮረብቶች ላይ ቁጭ ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ፣ የእዛ ማሽላ መነጽሮችን በመስራት በአሥር ጫማ 
ውስጥ ለመግባት ከባድ አልቻለችም ፣ ምናልባትም የቀኝ እጅ ወይም ግራ ግራ አታውቅም ፡፡ ሲሰማ .... የተለጠፈ መሬት ላይ ተመለከትኩ ፡፡ የት 
እንደገባሁ አላውቅም ነበር ፣ በተራራፊዎቹ ውስጥ ብቻ ነበርኩ ፡፡ እናም እኔ ወደ አደባባይ ለመሄድ ወደዚያ እየወጣሁ ነበር ፡፡ እናም እዚያ ተቀም 
sat ስቀመጥ አነጋገርኩት ፣ እናም ይህ ልጅ በሠራዊቱ ውስጥ እንደሚሄድ ተናግሯል ፡፡ እና ለማወቅ ፣ ስለ ጌታ መነጋገር ጀመርን እና እርሱም “ሰባኪ 
፣ እኛ በመጨረሻው ጊዜ ላይ እንደሆን አታምኑም?” በውስጣቸው ተራሮች ወደ ኋላ ይመለሱ!
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እኔአልኩ ፡፡ እርግጠኛ ልጅ ፣ እኛ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ፡፡

እዚህጋ ነን. ወንድማችን ይህ ሰዓት ነው ፡፡ በቦታው ላይ ነን ፡፡ እናቶች ወደዚያ እንዴት ወደ ኋላ ተመልሰው ፣ እና አባቶች ፣ እንዴት እንደኖሩ 
፣ እና አያቶች እና ቅድመ አያቶች እንዴት እንደነበሩ አላዩም? ፓፓ እና እናቴ እንዴት እንደኖሩ አታይም? ዛሬ በሙስና ውስጥ መኖራችን ምንም 
አያስደንቅም! ምንም እንኳን ጭንቅላትዎን መስበካቸው ምንም አያስገርምም ፣ እነሱ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ቀሚሶችን ይለብሳሉ እና ፊትዎ ላይ 
ይረጫሉ ፡፡ እነሱ ሲጋራ ያጨሳሉ እና በትክክል ይነድፉታል እና “የራስዎን ንግድ ይንከባከቡ” ይላሉ ፡፡ እንዴት? ምክንያቱም ያ የወጡት ጎሳ ነው! እኔ 
በቀጥታ ወደ “የእባቡ ዘር” እሄዳለሁ ፡፡ የት እንደገባች እናገኛለን ፣ እንደዚያ የሚያደርጉት ለምን እንደሆነ እናያለን ፡፡ ከዓለም መፈጠር ጀምሮ 
የዲያቢሎስ ልጆች ናቸው። ትክክል ነው.
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እኛምለእሱ ምንም የቀረ ነገር የለንም ፣ ግን የፍርድ ብቻ ብቸኛው ነገር ይቀራል ፡፡ ከፍርድ በቀር ሌላ ምንም ነገር የለኝም ፡፡ እግዚአብሔር 
ሁሉንም ነገር ያጠፋል ፣ እናም ሰዎች እራሳቸውን አደረጉ ፡፡ እግዚአብሔር በዚያ መንገድ እንዲሆን አላሰበም ፣ ግን እንደዚያ እንደሚሆን ያውቅ ነበር 
፡፡ ለዚህም ነው ዓለም ሳይፈጠር በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው ከተሰየመ በስተቀር በምድር ፊት የሚኖሩትን ሁሉ ያታልላል ብሏል 
ያለው ፡፡

እንይ ፣ አሁን ትንሽ ተጨማሪ አንብብ ፡፡ አሁን ፣ አሁን 12 ኛ ላይ እንደሆን አምናለሁ ፡፡59

ያየሃቸውምአስሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው። ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገሥታት ኃይልን ተቀበሉ።

እነዚህአንድ አሳብ አላቸው ፣ ኃይላቸውንና ኃይላቸውን ለአውሬው ይሰጣሉ።

እነዚህምከበጉ ጋር ይዋጋሉ ፤ በጉ ደግሞ ድል ይነሣል ፤ እርሱም የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ስለ ሆነ እርሱ ደግሞ ከእርሱ ጋር ያሉት 
የተመረጡትና የታመኑ ናቸው።

አለኝም።ጋለሞታይቱ የተቀመጠበት ያየሃቸው ውኃዎች ብዙ ሕዝብ ናቸው ፥ ብዙ ሕዝብም ... ቋንቋቸው ይሆናል።

... በአውሬው ላይያየሃቸው አስሩ ቀንዶች እነዚህ ጋለሞትን ይጠላሉ ...

አሁን ፣ እነዚህ አስር ቀንዶች ፣ እነዚህ አስር መንግሥታት ይዩ ፡፡ እነዚህ አምባገነኖች ምን እንደ ሆኑ ያ ነው ፡፡ አምባገነን ገዥዎች 
የሚጣበቁበትን መንገድ ይመልከቱ ፡፡ ምንድነው የሚያምረው? ብቻ ወደ ኮሚኒዝም የማይመጥን አምባገነን ንገረኝ ፡፡ እንታይ እዩ? እና እነሱ ምን 
ያደርጋሉ? “ጋለሞታይቱን” ጥሏት ሴቲቱን ቤተክርስቲያንን። ግን ተጠንቀቁ ፡፡ ወደ (ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] ምን እንደሚሄድ ይመልከቱ።
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... እነዚህ ጋለሞታይቱንይጠሏታል ባድማና ራቁትዋንም ያደርጓታል ሥጋዋንም ይበላሉ በእሳትም ያቃጥሏታል።

እዚህ እንደቆምኩ እርግጠኛ ነኝ ያንን ነገር ከካርታው ላይ ይነፉታል ፡፡ በዚያች ቤተክርስቲያን ያንን ርዕሰ ጉዳይ ለማንሳት ጊዜ አግኝተን ነበር ፣ 
እናም እንዲህ የሚለውን አንብቡ ፣ “የምድር ነገሥታት ሁሉ ፣ መርከበኞች ሁሉ እና ዋይ ዋይ በሉ ፤ ታላቂቱ ባቢሎን ተገናኘችና” በአንድ ሰዓት 
ውስጥ ባድማ ሆነ። “ አንድ ሰዓት ፣ ሰዓቷ ደርሷል ፡፡ ደግሞም ፣ ”የቅዱሳንና የቅዱሳን ነቢያት ሁሉ ፣ እግዚአብሔር የቅዱሳንንና የወንድሞቻቻችሁን 
ደም በእሷ ላይ ስለ ተበቀለና እንዴት ደስ ብሎት እንደነበር“ ብሏል ፡፡ እዩ ፣ ልክ ነው። እርግጠኛነት ፣ ኮሚኒዝም በእግዚአብሔር እጅ እየተጫወተ 
ነው ፡፡ ንብከደነፆር አይሁዶችን ይዞእርቃቸውን በሄዱ ጊዜ ይዘውት እንዲመጣ ለማድረግ ልክ ቀኝ እንደተጫወተ ፡፡
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ኃጢአት መበላሸቱን ይቀጥላል ፣ የጽድቅ ዘር እዚያው ሊቆይ ይችላል ፣ እና ዘር እስከ ጊዜው እስኪያበቃ ድረስ ብልሹ ፣ ብልሹ እና ብልሹ ሆኖ 
ሊቆይ ይችላል። አንድ ቦታ ላይ ይደርሳል ፣ ምክንያቱም እናቶቻችን እና አባቶቻችን እና የመሳሰሉት በእኛ በፊት ስለዚህ ህይወት ስለኖሩ እና [ግልጽ 
ያልሆኑ ቃላት] ለእኛ ምንም የቀረ ነገር የለም። እና ኢየሱስ ምን እንዳለ ታውቃለህ? እርሱ ሥራውን ባያሳጥረው ፣ ምንም ሥጋ እንኳን አይድንም 
ነበር ፡፡
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ማየት ፣ ለምን እነዚህን እንዳገኘን ማየት ትችላለህ? አስተያየት እየሰጠሁ አይደለም ፡፡ አርተር እና ሁሉም ሰው ፣ እርስዎ ያውቃሉ ፣ ፣ እና 
በአንገታቸው ላይ ተንጠልጥለው እና ፀጉር አንገታቸውን ተንጠልጥለው እና በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች የሚያደርጉት ሁሉ-
ምንድነው? ምንድን ነው? ምክንያቱም ቀደም ሲል ከኖሩት የሕገ-ወጥነት የጎደለው ሕዝብ የመጣ ነው። ምንም የቀረ የለም። ኦህ ፣ እነሱ ይቆማሉ እና 
“አምላኬ ፣ ወደ አንተ ” ብለው ይጮኻሉ ፣ እንደ አተር መራጭ ኤርና እና እነዛም እነዚያ ሁሉ ፣ አንድ ዓይነት ዝማሬ እና የመሳሰሉት ፡፡ ወንድም ፣ 
ምን ታውቃለህ? ያ ፍጹም ግብዝነት ነው! እሺ ጌታዬ.
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ወንዶች እዚያ በሚወጣው በዚህ መስሪያ ቤት እና በሮክ 'n' ጥቅልል እና በቡልጋ-ዊግሊ እና በእነዚያ ሁሉ ነገሮች ላይ ምንም ንግድ 
የላቸውም። ከዚህ በኋላ አንድ የንግድ ሥራ ብዛት የለውም ፡፡ ይህ ለተጠራው የእግዚአብሔር ክህነት ነው ፡፡ የእግዚአብሔር የተጠሩ አገልጋዮች 
ከዚህ በኋላ ናቸው ፡፡ እና ለእንደዚህ ላሉት ወደዚህ መመለስ የለብዎትም ፡፡

64

ያነው ነገሩ ዛሬ ነገሩ የሆነው ፣ እነሱ ቤተክርስቲያኗን ከአንድ ማረፊያ ባሻገር አንስተዋል ፡፡ ሎጅ ጥሩ ነው ፡፡ ያንን ማድረግ ይፈልጋሉ ፣ ያ 
ያንተ ምርጫ ነው ፡፡ ግን ልንገርዎ ፤ በእንግዳ ማረፊያ እና በቤተክርስቲያን መካከል ብዙ ልዩነት አለ ፡፡ እሺ ጌታዬ. እነዚህን ነገሮች በአንድ ማረፊያ 
ውስጥ ማድረግ  ይፈልጋሉ ፣  እና  ሁሉም ዓይነት  ድግሶች  እና  የመሳሰሉት  እንዲኖርዎት  ይፈልጋሉ  ፣  ያ  ያንተ  ምርጫ  ነው  ፡፡  ወንድሜ  ሆይ  ፣



10ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ቤተክርስቲያኑ እስከ መስሪያ ቤቱ ድረስ እስከአውራጃው ድረስ መንጻት ይኖርባታል ፡፡ ትክክል ነው! ከአዲሶቹ መስኮቶች እና ወዘተ ጋር መጥረግ 
ማለት ማለቴ አይደለም ፣ ማለቴ ያለፈ ነገርን ባመጣ ፣ እግዚአብሔር ነገሩን ከአንዱ ጎን ወደ ሌላው የሚሽከረከር መነቃቃትን ያስከትላል ፡፡ እሺ 
ጌታዬ. እንደ አፕል ኮምቡስ ዙሪያ እንደ ብርሃን ፣ የኤሌክትሪክ መብራት ፣ ማብራት ፡፡ አዎ ጌታዬ ፣ መብራቱ በሚበርበት ጊዜ ይሰራጫሉ ፡፡

አሁንይመልከቱ ፣ “አንድ ልብ አላቸው ፣ ስልጣናቸውን ይስጡ…” አሁን እኔ ከዚህ በታች ነኝ ፡፡ አሥሩ ቀንዶች። “ አዎ ፣ አሁን ፡፡65

የእግዚአብሔርፈቃድ እስከሚፈጽም ድረስ ፥ የእግዚአብሔር ፈቃድ እስኪፈጸም ድረስ መንግሥታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ እግዚአብሔር 
በልባቸው አኑሯቸዋል ፡፡

ያየሃትምሴት በምድር ነገሥታት ሁሉ ላይ የምትነግሥ ታላቂቱ ከተማ ናት።

አሁን፣ መንቀሳቀስ አያስፈልገንም ፣ ያ የካቶሊክ ተዋረድ እንደሆነ እናውቃለን። ማንም አያስፈልገውም .... እኔ መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበለኝ 
እንዳምናው ሁሉ ጠንካራ እምነት አለኝ ፡፡ እኔ አምናለሁ ፣ ዛሬ እኔ እዚህ የክርስቲያናዊ አቋም መሆኔን እንዳምነው ፣ የካቶሊክ ተዋረድ የበላይ 
እንደሆነች ያምናሉ .... የቫቲካን ከተማ በሰባት ኮረብቶች ላይ የምትቀመጥ ከተማ ናት ፡፡ የቤተክርስቲያኒቱ ተዋረድ አውራጃ ፣ ያልነበረ አውሬ ነው 
፡፡ እሷ ባቢሎን ናት ፡፡ ሁሉም ነገር በትክክል ፣ በትክክል ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ በኩል በትክክል የተቀረጸ ነው - የካቶሊክ ቤተክርስቲያን።

አሁን ፣ አሁን አስደንጋጭ ነጥብህ ይኸውልህ ፡፡ “ደህና ፣ ወንድም ብራክስ አይደግመኝም” ትላለህ ፡፡ ግን አንድ ነገር ልጠይቅዎት ፡፡ አሁን 
ወደ 5 ኛው ቁጥር እንመለስ ፡፡
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በራሷምላይ ተጽፎአል: - “ታላቂቱ ፣ የታላቂቱ ባቢሎን ፣ የትውልድ አገሮች እናት ፣….... የመናፍስት እና የምድርም እናት።

እሷምን ነች? ዝሙት ፡፡ እሷም እናት ነች። ምንድን? እናቴ አንድ ነገር ወለደች ፡፡ የወንዶች እናት? የጋለሞታዎች! ጋለሞታ ምንድነው? 
ተመሳሳይ ነገር ከሴተኛ አዳሪነት ሴት ጋር። ሥነ ምግባር የጎደሏት ነገሮች ምንድን ናቸው? ትምህርቷ ፡፡ እሷ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን መስሏን 
እየመሰከረች ነበር ፣ ግን ሰው ሰራሽ ቀኖና እየሰጠች ነበር። እና እዚህ አለች ብላ ተናገራት .... የመጀመሪያዋ ድርጅት ከነበረች ከዚያ የተወሰኑ 
ድርጅቶች ከእሷ የወጡ ይመስላል። እሷ የጋለሞታዎች እናት ነበረች ፡፡ ልክ ነው? የጋለሞታዎች እናት። አሁን የልጆች እናት መሆን አልተቻለም ፡፡ 
የሴቶች እናት መሆን አልተቻለም .... የሴቶች እናት መሆን ነበረባት ፡፡ ሴቶች ከሆኑ እነሱ ቤተክርስቲያኖች ነበሩ ፡፡ አሁን እስቲ እንመልከት ፡፡ ከምን 
ይወጣል ....

የመጀመሪያው ድርጅት ምን ነበር? የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን. ሁለተኛው ድርጅት ምን ነበር? ሉተር። ሦስተኛው ድርጅት ምን ነበር? ዚዊሊ 
በምን ላይ መጣ? ካልቪን ፣ እና ያ ወደ አንግሊያን ፣ እና እንግሊዛንም ወደ ሜቶዲስት ወረደ። ሜቶዲስት ፣ ሜቶዲስት ምን ያፈራል? ከዚህ 
አሌክሳንድር ካምብልቢል ወጣ ፡፡ እና ከአሌክሳንድር ካምብልቤል ጆን ስሚዝ ይወጣል። ውጭ ... አሌክሳንድር ካምብልbell የክርስቲያን 
ቤተክርስቲያን ነበር ፣ ከዚያም አራት ወይም አምስት ፣ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን እና ሌሎች ሌሎች ትናንሽ ደሴቶች ይጠናቀቃሉ። እናም እዚህ 
መጥምቁ ቤተ-ክርስቲያን ይመጣሉ ፣ ብዙ ትናንሽ መጎተቶች ነበሩት። ከሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ይወጣል ... ከሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ይወጣል ፣ 
በመጀመሪያ ፣ የዌሊያሊያ ሜዲስትስት ይወጣል ፡፡ ከዚያም አራት ወይም አምስት ጊዜ መሰባበር ጀመሩ። ከዚያ ወደ ሌላ ዓይነት ሜቶዲስት 
ይመጣሉ ፣ ከዚያ እንደገና ይመጣሉ ፣ ከዚያ ወደ ነፃ ሜቶዲስት መጡ ፡፡ ከዚያ ከዚያ ወደ ናዝሬት መጡ ፡፡ እንዲሁም ከናዝሬት እስከ ፒልግሪም 
ቅድስና እና የፒልግሪም ቅድስና ወደ ታች ፡፡ ልክ እንደዚህ ትናንሽ ትናንሽ አይነቶች እየሮጡ ይቀጥሉ ፣ እያንዳንዳቸው ትንሹ ጀማሪዎች እዚያ 
ወደታች ይወርዳሉ። እና እያንዳንዳቸው ምን አደረጉ? እና በመጨረሻም በፔንጠቆስጤ ዕለት ጠመቀ ፡፡
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የበዓለ ሃምሳ ቀንስ ምን አደረገ? እናታቸው ያደረገው ተመሳሳይ ነገር ፡፡ እነሱ ተመልሰው ሄደው አደራጁ ፡፡ እና ምን ሆኑ? ቤተ እምነት ወደ 
መጀመሪያው አንድ ነገር ይሂዱ-“ትምህርታችሁ ምንድነው?” ወንድ ልጅ ፣ ከጥሩ የጥርስ ሳሙና ጋር ያጣምሉሃል ፣ ተመልከት ፣ ማን እንደሆንክ ፣ 
ምን እንዳመንህ ለማወቅ ፡፡ እና ወንድሜ ሆይ ፣ ከእነሱ ጋር በትክክል ግንኙነት ካልፈጠሩ ፣ አሁኑኑ ተለቅቀዋል ፡፡ ትክክል ነው.
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እናምደህንነትዎ የተጠበቀ ነው ‹ጴንጤቆስጤ› ነኝ ስለሚሉት ብቻ አያስቡ ፡፡ ወንድም ፣ በመንገድ ላይ እንዳሉት ብዙ ጴንጤቆስጤዎች 
ከመንገዱ ውጭ እንደሚወጡ ፣ እርግጠኛ ነኝ ፡፡ እንታይ እዩ?

አሁን ፣ እነዚያ ሁሉ ድርጅቶች ፣ የጴንጤቆስጤን በረከቶች ትተው ቢሄዱ ኖሮ ይሄዳሉ። አያደራጁትም ፣ በወንድማማችነት ውስጥ ብቻ 
ያኑሩ እና መንፈስ ቅዱስ ምዕመናኑን እንዲያደርግ ይፍቀዱ ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ይለያል ፡፡ ሐናንያ ፣ ሰራ በአንድ ጊዜ መጣ እንዲህ አለ- መንፈስ 
ቅዱስም “ለምን ዋሸህ?” አለው ፡፡

69

እኛግን እንዲህ አለን “አሁን ያ ወንድም ጆንስ ነው ፡፡ ስለ እርሱ ምንም መጥፎ ነገር አይናገሩም ፣ እርሱ በቤተ-ክርስቲያን ውስጥ ከከፈለነው 
ከፋይ ነው ፡፡ መንፈስ ቅዱስን እንዳገኘ አውቃለሁ ፣ እሱ በልሳኖች ሲናገር ሰማሁ እና በመንፈስ ሲጮህ አይቻለሁ። ” ያ በደረቅ ድርድር ላይ 
አተርን ከማፍሰስ የበለጠ የላቸውም ፡፡ በእሱ ላይ አንድ ነገር አይደለም! የእግዚአብሔር ቃል ተሰጠው ፡፡ እሱ መሆን አለመሆኑን ማወቅ አለበት ፡፡ 
በፍፁም ፡፡

እኛግን ወደ ቤተ እምነታችንን ተቆጣጠርነው ፡፡ ከጉባኤዎቹ አባረርነው ፡፡ “ አንድነት አንስቷል። አንድነት ለተወሰነ ጊዜ ይንከባከበዋል ፣ 
ከዚያ አባረሩት ምክንያቱም .... እዚያ ይዘውት ይሄዳሉ እና ኢየሱስ ብቻ ነው የወሰደው ፡፡ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ብቻ ያሸገው ፣ እና የሚቀጥለው ነገር 
እሱን የወሰደው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ፡፡ የትንቢት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ወሰት ፣ እና የቶምልሰን እንቅስቃሴ ተረከበው ፡፡ 
ወይኔ! ወንድሜ ፣ ልንጨርስ ካልቻልን! ያ በ inንጠቆስጤ ፣ የመጨረሻው መነቃቃት ነው ፡፡

እናአሁን ሰማያዊው ዝና ሆነ ፣ የቅባት አምላኪዎቹንም እና ፊት ለፊት ደሙን አገኙ ፡፡ እና ፣ ኦህ ፣ ምህረት ፣ አሁን የት እንደሄዱ አላውቅም 
፡፡ አንድ ነገር በኋላ….

ነገር ሁሉ ተበላሽቷል።70

መጽሐፍቅዱስ ተበላሽቶ እንደሚመጣ ያውቃሉ? የእግዚአብሔር ሠንጠረ evenች እንኳ በማስታወክ እንደሚሞሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ቀን 
እንደሚመጣ ያውቃሉ? እንዲህም አለ ፣ “ትምህርትን ማስተማር የምችለው እንዴት ነው? ማንን መረዳት እችላለሁ? ትእዛዝ በትእዛዝ ፣ በትእዛዝ ፣



11ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

በመስመር ፣ በመስመር ላይ መሆን አለበት። ” ትምህርትን ማን ሊያስተምረው ይችላል? “ከጡት [እናቲቱ] ጡት የጣሉት ናቸው።” እንታይ እዩ?

አሁን ፣ በዚህች ከተማ ውስጥ ድንግል ሴት ልጅ መውለድ የምትችል አንዲት ሴት ወይም ጌጥ ሴት የለም ፡፡ እሷ ስትወለድ ነው ፡፡ አሁን ፣ 
እና እሷ ጥሩ መሄድ ትችላለች። ግን እናቷ ያ ተፈጥሮ እንደነበረች ካላስተዋሉ ያ ከአሥራ ዘጠኝ ጊዜ ፣ ያቺ ልጅ ልክ እናቷ እንደምታደርግ 
ታደርጋለች። አሁን ፣ ያ ትክክል እንደሆነ ታውቃለህ ፡፡ መጥፎ ስም ያተረፈች አንዲት አዛውንት ሴት ልጅን መውለድ ትችላለች ፣ ልክ 
እንደማንኛውም ህያው ሥነ ምግባር እና ሥነ ምግባራዊ ሥነ-ምግባር ፣ አሥራ ስድስት ዓመት ልትሆን ትችላለች ፣ ግን እንደዚያ ከቀጠለች ፡፡ ነገር 
ግን ነገሩ ነው ፣ ልክ ወደ ኋላ ተመልሳ እንደ እናቷ ትሠራለች ፡፡
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አሁን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያዋ ዝሙት አዳሪ ናት ብላ የምታስተምረውን መሠረተ ትምህርቶች የሚከተሏትን መሠረተ 
ትምህርቶች የያዘ መጽሐፍ ቅዱስ “ከጥልቅ ጉድጓዱ ወጥተው ወደ ጥፋት ትመለሳለች” ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፡፡
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አሁን ፣ ስህተት ነው ያስተማሩት ፣ በእግዚአብሔር ቃል መሠረት ስህተት ነው። እናም ከዚያ ከእሷ የተወለደችው የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን 
እዚህ ይመጣል ፣ ቆንጆ ወጣት ሴት ፡፡ ግን ምን አደረገች? እሷም ዞር ብላ ዞር ብላ እናቷ ያደረገችውን ሁሉ ታደርጋለች ፡፡ የጉባኤያችን አጫጭር 
ልብሶችን እንዲለብሱ ፣ ሲጋራ እንዲያጨሱ ፣ እንዲቀጥሉ እና ልክ እንዳደረገው እንዲሠሩ ያድርጓቸው ፡፡ ስለዚህ ነገር ምንም ነገር አይናገርም ፡፡ 
ትንሹ የድሮው ግማሽ-መጋገሪያ ፓስተር ወደ ኋላ ተመልሷል ፣ ተተኪው እዚያ ተመልሷል ፣ አንድ ቀን ደመወዝ ፣ ወይም ብስኩቶች እንዳያበላሽ 
ፈርቷል።

ወንድም፣ እኔ ልንገርህ ፣ ወንጌልን መስበክ ፣ እና የሶዳ ብስኩቶችን ብሬ መብላትና የቅርንጫፍ ውሃ መጠጣት እና እውነቱን መናገር 
እፈልጋለሁ ፡፡ እያንዳንዱ የጉባኤያችን ተነስቶ ከቤት ከወጣ እውነቱን እነግራቸዋለሁ ፡፡ በትክክል.

ምንድነው ችግሩ? ኦህ ፣ የምግብ ትኬት ነው ፡፡ “ደህና ፣ ታውቃላችሁ ፣ በከተማ ውስጥ ካሉት የታላላቅ ቤተክርስቲያን ፓስተር ነኝ ፡፡” እናንተ 
አጥማጆች እና ሜቶዲስት ሀሰተኛ ነቢያትን ስታዳምጡ ፡፡ አሁን ፣ ያ መጥፎ ነው ፣ ግን ከዚህ መጽሐፍ ጋር የሚጋጭ ማንኛውም ነገር ሐሰተኛ 
ነቢይ ነው ፡፡ ምን ያህል ተጣርቶ ሊሆን እንደሚችል ግድ የለኝም ፣ እሱ የሐሰት ትንቢት ነው ፡፡ አግኝተዋል ....

73

“ኦህ፣ ስምህ በመጽሐፉ ላይ እስካገኘህ ድረስ ሁሉም ነገር ደህና ነው ፡፡” በአስራ ሁለት መጽሐፍት ላይ ስምዎ ሊኖርዎት ይችላል ፡፡ በሕይወት 
መጽሐፍ ላይ ካልሆነ ፣ እርስዎ የጠፉ ናቸው! መቼም በጣም ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ልክ እንደ ታማኝ እና ንፁህ እና ሞራልም ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ያ 
ከእሱ ጋር አንድ የሚያገናኘው ነገር አይኖርም!

ያቆብ እና ኤሳው ያ ወንድ ልጅ በነበረበት ጊዜ ፣ የቀድሞ ዕውር አባቱንና ሌሎችንም ሁሉ የሚንከባከበው Esauሳው ሁለት ጊዜ ሰው ነበር ፡፡ 
ያዕቆብ እናቱ ትንሽ ልጅ ብልሹ ወጣት ልጅ በእናቱ እምብርት ላይ ተንጠልጥሎ ነበር ፡፡ አንድም ልጅ ከመወለዱ በፊት እግዚአብሔር “ያዕቆብን 
እወዳለሁ ኤሳውንም እቃወማለሁ” አለ ፡፡ ሮም 8 እንዲህ ይላል ፡፡ ያ በትክክል ትክክልነው።
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አላህበሰዎች ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥም ቢሆን ምን እንደ ሆነ ያውቃል ፡፡ የምንኖረው በህይወት እንጀራ ፣ 
በእግዚአብሔር ቃል እንጀራ ነው ፡፡ አሁን ፣ ለዚህ ነው እኛ ቤተ እምነት ያልሆነን ፡፡

አሁን ሌላ ትንሽ ልሰጥዎት እፈልጋለሁ .... እዚህ የጻፍኩትን አንድ ትንሽ ምሳሌ ልሰጥዎ እፈልጋለሁ ፡፡ “ታላቁ…” አሁን በራእይ 19: 2 ውስጥ 
እዚህ ምልክት የሆነ ነገር አገኘሁ ፡፡ አሁን ምን እንደ ሆነ ማየት እና ማየት እፈልጋለሁ።
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ፍርድህእውነተኛና ጻድቅ ነው ፤ ታላቂቱን ጋለሞታ ስለ ፈረደባት በምድር ላይ ዝሙትዋን ያበላሸችና የባሪያዎ bloodን ደም በእሷ ላይ 
በቀጣችው። [ይህ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማብቂያ ነው።]

አሁን ፣ እኛ ደግሞ ቤተ እምነቶች ፣ ቤተ እምነቶችም እዚህም በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ መገኘታቸውን እንዲያስተውሉ እንፈልጋለን .... 
እናም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንድ ቤተ ክርስቲያን በጭራሽ አይናገርም ፡፡ ቤተ እምነቱ የመጣው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። እሷ የመጀመሪያ ት/ 
ቤተ እምነት እናት ነች እና እያንዳንዱም ቤተ እምነቱ በትክክል ወር downል ፡፡ አሁን ፣ ይህ ትንሽ ትንሽ የሚስብ ይሆናል ፡፡ ሁል ጊዜ ትንሽ 
ጠበጣቢ ያገኛል ፣ ይመልከቱ። ግን ቤተ እምነቶች ያልተወለዱ ወይም የተሾሙ ከዲያብሎስ የተሾመ አለመሆኑን እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ!
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የእግዚአብሔርቤተክርስቲያን….

እኛአልተከፋፈለም ፣

ሁላችንምአንድ አካል።

አንድበተስፋ እና በትምህርቱ;

አንድለበጎ አድራጎት!

ያየሕያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ፡፡ ምንም ይሁን ምን ... እነሱን ነገሮች ፣ አንድ ላይ ነን ፡፡ ትክክል ነው. እርሱ ሜቶዲስትም ይሁን 
ባፕቲስት ፣ ወንድም ፣ እንደገና የተወለደ እና በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ፣ ወንድሜ ነው ፣ እኛ ወደ ትከሻ እየጓዝን ነው ፡፡ ቀኝ. እሺ ጌታዬ. ምንም 
ልዩነት አያድርጉ።

ሙሴ። የሆነ ጊዜ አካባቢውን ተመልክቶ እንዲህ ይላል ፣ “ያን አክራሪ አክራሪ አውደ-አመታትን ታውቃለህ? ወንድም ብራሃም ለምንድነው 
እንደዚህ ላለ ቡድን ከምንጊዜውም ወጥተው የሚወጡት? ” ታውቃለህ? ሙሴም የእስራኤልን ልጆች ሲመለከት ፈርኦን ከምታይበት በተመሳሳይ 
መስኮት ተመለከተ ፡፡ ፈርኦን እንደ በብልጭታ አድርጎ ተመለከታቸው ፤ ሙሴ ግንእንደ እግዚአብሔር ምርጥ አድርጎ ተመለከታቸው ፡፡ የተስፋ ቃል 
እንዳላቸው ያውቃል! እንዴት? በቃሉ ያውቀዋል ፡፡
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በእምነትምቢሆን በእግሩ ላይ በፈርን ላይ ሆኖ በዙፋኑ ላይ ለመቀመጥ በእምነት ታየ ፤ (አፉ ተቀም satል በአፉ ውስጥ የወይን ጠጅ 
አፍስሰው ፣ ቆንጆ ሴቶች ደግሞ እንደ ንጉሠ ነገሥቱ ፣ አምባገነኑ ፣ ወይም የንጉሥ ንጉስ ናቸው ፡፡ አለም) በአርባ ዓመቱ ወጣት ወጣት ሙሴ ያንን



12ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

የጭቃ ዱላዎች ሲመለከት በእጁ ነበረው ፡፡ ግን ከነሱ አንዱ መሆኑን አውቋል ፡፡ ሃሌ ሉያ! ይሀው ነው. ከእነርሱ አንዱ እንደነበረ ያውቅ ነበር። 
በእምነት ፣ እሱ ብቻውን መር choseል!

ሁሉም ሰው ምርጫ ማድረግ አለበት። ምርጫ ማድረግ አለብዎት ፡፡ አሁን ምርጫ ማድረግ ነው ፡፡ ጠዋት ላይ ምርጫ ያደርጋሉ ፡፡ የምትኖሩ 
ከሆነ ነገ ማታ ምርጫን መምረጥ ይችላሉ ፡፡ አንዳንድ ጊዜ መምረጥ አለብዎት። ወንድም ፣ ከብዙ ጊዜ በፊት እኔ መርጫለሁ-ይህ መጽሐፍ ቅዱስ 
መዝገበ-ቃላቴ ነው ፣ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሕይወት መጽሐፌ ነው ፣ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነበር ፡፡ የምኖረው መጽሐፍ ቅዱስ 
ነው ፡፡ እኔ የምቆመው ይህ መጽሐፍ ነው ፡፡
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ሙሴም የእስራኤልንልጆች አየ። እናም እሱ ብቻ ሳይሆን “ኦህ ፣ እነሱ ጥሩ ሰዎች ናቸው ፡፡ በእነሱ ላይ ምንም ነገር የለኝም ፡፡ ወይኔ ፣ አይ ፣ 
በእነሱ ላይ አንድ ቃል ባልናገርም ነበር… .... ዛሬ ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት እንደዚህ ነው ፡፡ ”ኦህ ፣ እነዚያ ጴንጤቆስጤዎች እና መንፈስ ቅዱስ 
ያገኙት እነዚያ ሰዎች እና በመለኮታዊ ፈውስ የሚያምኑ ሰዎች - ኦህ ፣ ምንም አልተቃወመም ፡፡“ ግን ያ ሙሴ አልነበረም ፡፡ ግብፅን ትቶ ከነሱ አንዱ 
ሆነ! ከወንድሞቹ መካከል ወጣ! ከእነሱ ውስጥ አንዱ ነበር ፡፡
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ወንድም ፣ መንገዴን ነው የምወስደው ፡፡ እፍኝ ከሆነም ሆነ ምንም ቢሆን በጌታ ከተናቁ ጥቂት ሰዎች ጋር መንገዱን እወስዳለሁ ፡፡ ቃል የገቡ 
ሲሆን እኔ ስማቸውን በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ውስጥ አይቻለሁ ፡፡ እነሱ ወንድሞቼ ናቸው ፡፡ ትክክል ነው. ምርጫዎን ይውሰዱ እና ከእነሱ ጋር 
ይቆሙ ፡፡ ትክክል ወይም ስህተት ፣ የሆነ ሆኖ እዚያው ይቆሙ ፡፡ የተሳሳቱ ከሆኑ ወደ ቀኝ በኩል ያገለግላቸው። ቀኝ. እነሱን በመመታት በጭራሽ 
የተሻለ አያደርጓቸውም። ይመልከቱ ፣ እነሱን ለማውጣት ይሞክሩ።

80

ቻርሊ ስለ ወንድም ወንድም አለን እንዳሉት ስለ እሳቱ እነሱ ... በእጆቹ ውስጥ ያለው ደም። እኔም “መቼም ቢሆን ፣ መቼም ቢሆን ቃሌን 
ችላአልልም” አልኩ ፡፡ እኔም “እንደ ኤ ኤ አ አለን መስበክ ብችል ኖሮ የፈውስ አገልግሎት በጭራሽ አልነበረኝም” አልኩ ፡፡ አሁን ፣ የደም ቅዱስ 
ማስረጃ ነው ብለው ደም መስማማትን በተመለከተ ፣ በእጃችሁ ውስጥ እኔ በዚህ አልስማማም ፡፡ ወደ ወንድማማችነት ሲመጣ እርሱ ወንድሜ ነው 
፡፡ ከእርሱ ጋር በጦርነት ከጎን እቆማለሁ ፡፡ ትክክል ነው. እሱ የተሳሳተ ከሆነ እሱን ለመርዳት እሞክራለሁ። እሱ ስህተት ካልሆነ ፣ ይመልከቱ ፣ 
ከተሳሳትኩ እርሱ እንዲረዳኝ እፈልጋለሁ ፡፡ እንደዚያ ነው እኛም የምንገናኝበት ፡፡
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አሁን እዚህ ይመልከቱ ፡፡ እርሷም “ምስጢራዊ ፣ ባቢሎን… የሃርስተን እናት” ነች ፡፡ ዛሬ ቤተክርስቲያን ፣ ወዳጆች ሆይ ፣ እነዚህ አብያተ-
ክርስቲያናት አሁን በሚፈልጉት መንገድ እንዴት እንደሚኖሩ ተመልከቱ? “በትክክል በትክክል ቀጥ ቀጥ በል” ይበላል ፣ ትኩረት አይስጡ ፡፡ “ለምን 
፣ ያንን ማድረጉ ምንም ጉዳት የለውም ፡፡ ለምን ፣ ልክ አሁን ያረጀ ለመሆን ትሞክራላችሁ ፡፡ ” አሁን ትምህርታቸውን ተመልከቱ ፡፡ አሁን 
ይመልከቱ ፡፡ የእነሱ ልማድ ይህ ነው ፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት ወደ ስዕል ትዕይንት እንዲሄድ የተፈቀደለት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ብቻ እንደነበረ 
ታያላችሁን? የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን እንዲህ ዓይነቱን ነገር አያስብም እና ሁሉም ቤተ እምነቶች “አይሆንም ፣ ያ የዲያቢሎስ ሥራዎች” ፡፡ ደህና ፣ 
ምን እንደ ሆነ እጠይቃለሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ.
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እና ታውቃላችሁ ፣ ወጣት የካቶሊክ ሴት ልጆች ትወስdቸዋላችሁ ፣ ከእነኝህ ትናንሽ ልጆች ጋር ይወጣሉ (አሁን እንደ እኔ አንዳንድ አዛውንት 
ወጣት ወንዶች) ወጥተው ጉልበታቸውን ወደ ሚያሳዩት ወደዚህ ትንሽ ነገር ይሂዱ ፡፡ ያ ሰው ፣ እኔ እገምታለሁ ፣ ዛሬ ማታ በሲኦል ውስጥ ነው ፡፡ 
እኔ አላውቅም ፣ እኔ ፈራጅ አይደለሁም ፡፡ ነገር ግን ሳንሱር በሬዲዮ ላይ የወረደውን ያንን የመጀመሪያውን ትንሽ የቆሸሸ ዘፈን ሲያደርግ ፣ “ሳንሱር ፣ 
ዊንዲንግ ፣ ጥቅልል‹ ኤም; ወደታች ተንከባለሉ እና ቆንጆ ጉልበቶችዎን ያሳዩ ፡፡ ” ይህ ከዓመታት በፊት ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲወጣ ምን ያህል 
ያስታውሳሉ? እዚያ የመጀመርያው መንሸራተት ነበር ፡፡ ትክክል ነው. እናም ይህን ሰው ከቴክሳስ ሲወስ ,ቸው ፣ ሴቶችን ወደ ውጭ አውጥተው እንደ 
ልብስ ያሉ ፣ እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች ያልሆኑ እንዲመስሉ ለማድረግ በልብስ ውስጥ ተጠቅመው እነሱን ይጠቀሙባቸው። እና አሁን ምን ያደርጋሉ? 
ወደ መፈራረስ ገባ ፡፡ መንፈሱ ነው!
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አንድ ሰው በሚቀጥለው ቀን ሲያናግረኝ “እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም ፡፡ ጥሩ ሐቀኛ ልጅ ነበረኝ እናም ያ ልጅ እጆቹን የሚጭንበት 
መውሰድ የሚችለውን እሱ ይወስዳል ፡፡
84

“ለምን?”አልኩ ፡፡

“እሱከሰረቀ ጋር ነው ፡፡”

ሌባከሆነው ሰው ጋር አብረው ይቆያሉ ፣ እርስዎ እራስዎ ሌባ ነዎት ፡፡ ድሮዬ ኪንታኪ እማዬ ይናገር ነበር ፣ “ቁንጫዎች ባላቸው ውሾች 
ብትተኙ በተመሳሳይ ቁንጫዎች ይነሳሉ ፡፡” ጥሩ ያልሆነ እና የተለቀቀች ሴት ይዘሻል ... ሴት ልጅ ፣ እና ጥሩ ጨዋ ወንድ ልጅ ያኖሯታል ፣ እናም 
በመጀመሪያ እንደ ፓፒር ቆንጆ እንደሆነ ያውቃሉ ፡፡ በተቃራኒው ወደ ቀኝ አዙረው ፡፡ በኩባንያዎ ይታወቃሉ! እራስዎን ይመድቡ! ከመካከላቸው 
ውጡ! “ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ፡፡ ”ተለያዩ።“ ትክክል ነው.

የእነሱ ሃይማኖቶች ሕዝቦቻቸውን መተው ወደ እንደዚህ ዓይነት ብልሹነት ከተመለሱ .... መልካም ፣ እዚህ ሌላ ቀን በጥሩ ጥራት ባፕቲስት 
ቤተክርስቲያን ውስጥ ማሰናበት ነበረባቸው ፡፡ ፓስተሩን ማጨስ ስላለበት ሃያ ደቂቃዎችን ብቻ መስበክ ችሏል ፡፡ ማኅበሩ በሙሉ ወደ ውጭ ወጣ 
፡፡ ሁሉም እዚያ ወጥተው ሲጋራ ማጨስ ቆመው ነበር ፣ እናም ፓስተር እና ሁሉም ተመልሰዋል ፡፡
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ወደአንድ የጉባኤ ቤተክርስቲያን ሄድኩ ፣ እዚያም አንድ ሰው ትልቅ ረዥም ቀሚስ ለብሶ ቆሞ ነበር ፣ እዚያ ቆሞ ፣ አለ ... እንዲህ ሲል 
በአዳራሹ ላይ ተደግፎ በኮረብታው ላይ ስላገኘው አንድ ዓይነት አበባ ተናገረ ፡፡ ያ ነው በቃ ሁሉ የሆነው ፡፡ ተመልሶ ወጣ ፣ ጣቶቹም በሲጋራ ጭስ 
ቢጫ ነበሩ። አዎ. እና ሴቶቹ እና ወንዶች መጫዎታቸውን ስለሚናገሩ .... ይህ የጀርመን ጨዋታ ምን ይጫወታል ... ካርዶችን እንዴት 
እንደሚጠቀሙ ብዙ ያውቃሉ ፣ ያውቃሉ? ነበረው .... ኦህ ፣ እኔ የማስታውሰው አስቤ ነበር ፡፡ Pinochle! እነሱ የፔኖክሌት ጨዋታ ሊኖራቸው ነው 
፡፡ እኔ እንደማስበው… እርስዎ የሚያነጋግሩበት ቦታ ነው ፣ እሱ መደበኛ የመጫወቻ ካርዶች ነው ፡፡ በመነሻ ክፍሉ ውስጥ የፒንች ጨዋታ የኔ ፣ 
ቸርነት ፡፡ መሠረቱ የሚገኝበት ቦታ ነው - ምንም አያስደንቅም!

እነሱምን ያደርጋሉ ፣ ከዚያ ስለ እነዚህ የካቶሪ ቦታዎች እና ሎተሪ በመጫወት ስለ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይዝለሉ ፡፡ እናንተ ፕሮቴስታንቶች 
ልክ እንደ እነሱ ርኩስ ናችሁ ፣ ስለዚህ ስለ እሱ ምን ማለት ትችላላችሁ? ድንች ኬት “ቆሻሻ” ብሎ ሊጠራ አይችልም። በእርግጠኝነት አይደለም ፡፡ 
ይህን ሲያደርጉ ከዚያ “ደህና ፣ እኔ የፕሬዚተርቴሪያ ነኝ” ማለት ነው ፡፡ እኔ ዘዴኛ ነኝ ፡፡ እንደገና እስክትወለድ ድረስ ምንም አይደለህም ፡፡ ትክክል



13ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ነው. እና ያንን ሲያደርጉ ፣ እነዚያ ነገሮች ስህተት እንደሆኑ የሚነግርዎት አንድ ነገር እንዳለ ያውቃሉ ፣ እና ከዚያ ይወጣሉ! —በ ዳክዬ ከፍ ከፍ 
እንደሚልዎት እርግጠኛ ይሁኑ ፡፡ ያ እውነት መሆኑን ታውቃላችሁ ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ እሺ ጌታዬ. ያ ነገሮች ይሄዳሉ ፣ ለምን? “የጋለሞታዎች 
እናት።”

ከዕለታት አንድ ቀን አንዲት እናት “ምን ታውቃለህ? መቼም ፣ ማር ፣ ሁለታችን አንድ ነን ፡፡ እና ከዚያ ምን እንደ ሆነ ያውቃሉ? የአብያተ 
ክርስቲያናት አንድነት አሁን እንደነበረው ሁሉ በአንድነት አንድ ይሆናሉ ፡፡ እና እንደዚህ ባለ ትንሽ ቡድን ምን እንደሚሆን ምን ታውቃለህ? ወንዶች 
ይከፍላሉ ማለት ነው ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው።
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ግንአይጨነቁ ፣ በጉ ያሸንፋል! የጌቶች ጌታና የነገሥታት ንጉሥ ነውና ፡፡ እና እግዚአብሔር ቤተ-ክርስቲያንን ሳይሆን ቤተክርስቲያኑን ይመራል 
፡፡ ወንድም ፣ ወንድም ፣ ያን መንፈስ ቅዱስ ወርቃማውን የመንፈስ ቅዱስ ዘይት ያፈሳል ፣ እሳት ከሰማይ ይወርዳል ፣ እናም ከዚህ በፊት አይተነው 
እንዳየኸው ምልክቶችና ድንቆች ይፈጸማሉ ፡፡ እሺ ጌታዬ. አንተ ታናሽ መንጋ ፣ መንግሥቱን ሊሰጣት የአባታችሁ ፍላጎት ነው ፡፡ “ እሺ ጌታዬ. ”እስከ 
መጨረሻ የሚጸና!“ ይሄውልህ. ወደ ቀጥታ መንገድ ይያዙ ፣ ጭንቅላትዎን ወደ ካቫሪ ይሂዱ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ መብት። አይጨነቁ ፡፡

አሁን ይመልከቱ ፡፡ የተወሰኑ ልምዶቻቸው አሉ ፣ እንዲሁም ያሏቸው የሥነ-ምግባር ሥነምግባር አላቸው ፡፡ መቀጠል እንችላለን ፡፡ 
በመጀመሪያ የምታውቁት ነገር ወደ ፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ገባ ፡፡ ከዚያ የካቶሊክ ሴቶች ይጀምራሉ .... “ወደ ቤተክርስቲያን 
ብትሄዱ እና ጭንቅላታቸው ላይ ትንሽ ትንሽ ልብስ ብትጭኑ ትንሽ አጫጭር ልብሶችን መልበስ ምንም ችግር አልነበረውም ፡፡” አንዳንድ ዓይነት 
ባህል። አርብ ላይ ማንኛውንም ሥጋ አትብሉ። “ እና ኦህ ፣ ወደ ቤተክርስቲያን ለመግባት መቼም መጎናጸፊያ ጭንቅላት ላይ ያደረግኸው የት ነበር? 
መጽሐፉን እንድታሳየኝ እፈልጋለሁ! የሐሰት ትንቢት! በቤተክርስቲያን ውስጥ ባርኔጣ ልትለብሺው የሚገባው ቤተክርስቲያን ውስጥ የት አለ? 
በራሳችሁ ላይ ኮፍያ ስትለብሱ ክርስቶስን ታዋርዳላችሁ ፣ ያ ትክክል ነው-ወንዶች ፣ እናገራለሁ ፡፡ ሴቶች ፣ ሽፋን አለሽ ፣ እኔ ግን ባርኔጣ ወይም 
የእጅ ቦርሳ የት እንደሆነ እንዲያሳይ ማንንም እገፋፋለሁ ፡፡ የእርስዎ ፀጉር ነው። እና ሁሉንም ቆርጠዋል። አሁንስ ስለ ምን? ”ኦህ ፣ ያ ያ ዘመን ያለፈ 
ነው“ ይላሉ ፡፡ ከሆነ እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው! የእግዚአብሔር ቃል መብት ፡፡
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የኢየሱስን እግር ያጠበችውና ፀጉሯን የወሰደች ሴት ከዚህ ቀደም ብሎ መናገር ፣ ታውቃለህ እናም በእርሱ ላይ አፀዳችው ፡፡ እኔ አልሁ: - 
“አንዲት ሴት ማድረግ የምትችልበት ብቸኛ መንገድ እግሮ washን ለማጠብ እና ለማጽዳት በቂ ፀጉር ወደ ታች ለማምጣት ብቻ ነው” ፡፡ ትክክል 
ነው. ኦህ ፣ መንገዱን ማየት አሳፋሪ ነው…. እዚህ ፣ ቀዝቀዝ ያለ የአየር ሁኔታ ፣ በዛ ላይ ትንሽ ቾይ ኮት በመያዝ እና ራቁታቸውን አካላቸውን 
ሲያሳዩ።
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ለምን“ሴቶችን የምትመርጪው ለምንድነው?” ትላላችሁ ፡፡ መምረጥ ያስፈልግዎታል እና እናንተ ሴቶች ሴቶች ይህንን የሚያደርጉት ወንድሜ 
ሆይ ፣ ወንድሜ ሆይ ፣ ስለእናንተ ምን ማሰብ እንዳለብኝ አላውቅም ፡፡ አሁን ፣ ያ ትክክል ነው።

እናእናንተ ፓስተሮች! እዚህ ነዎት ብዬ አልገምትም። ግን ሰውየውን ካዩ ይምጣ እንዲል ነግረውታል… እዩኝ ፣ እዩ ፡፡ ጉባኤው ያለ እሱ 
እንዲሰጥ ከመፍቀድ ለክርስቶስ የበለጠ አክብሮት ከሌለው .... አሁን እሱ ... እሱን ከኋላው ሊያደርጉት ይችላሉ ፡፡ ነገር ግን ስለ እሱ ካልተናገራቸው 
ለኢየሱስ ክርስቶስ ተስማሚ አገልጋይ አይደለም ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው። የክርስቶስ አገልጋይ ለመሆን ብቁ አይደለም ፡፡ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ 
የመጣው መንስኤ ከሆነ የክርስቶስ አገልጋይ ያለ ፍርሃት መሆን አለበት ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ ግን እዚያ አሉ ፡፡ እነሱ ወጥተው በማንኛውም መንገድ 
ያደርጋሉ።

እና ከዚያ ፣ የምታውቁት የመጀመሪያው ነገር ፕሮቴስታንቶች መነሳት ነበረባቸው ፡፡ እናንተ ጥሩ ሜታኒስቶች ፣ እና እርስዎም አጥማቂዎች ፣ 
እና እርስዎ የፕሬዚዳንት እና የናዝሬት ፣ የፒልግሪም ቅድስና እና ሁላችሁም አንድ አይነት ነገር ነው ፡፡ አንደኛው እና ግማሽ ደርዘን የሌላው ስድስት 
ወጥተው ወጡ ፡፡ እዚያ አሉ ፣ “የጋለሞታዎች እናት” የአንተ ሃይማኖት: - “በዋናው መሥሪያ ቤት ከጀመሩ በኋላ ምን ልዩነት ነበረው?” እንታይ እዩ? 
በርካታ ልዩነቶችን ያደርጋል። እነሱ በዚያ ዋና መሥሪያ ቤት በጭራሽ አልጀመሩም ፡፡ እዚህ ወደ ዋናው መሥሪያ ቤትዎ መጀመር ይጀምሩ ፣ ግን ያ 
ከዚያ እዚያ አይደለም ፡፡ በመጡበት ቦታ ላይ የሚመረኮዝ ነው ፡፡ ያ እውነት ነው.
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አሁን ፣ ይህንን ሌላ ለማግኘት የሚያስችል ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ጠዋት ላይ መተው ይሻለኛል። እሺ ፣ ይህንን ትንሽ አጭር እንይ 
፡፡ እዚህ “በውሃ ውስጥ ተጠምቀናል ፣” እኛም “ዕድል አስቀድሞ” አገኘን ፣ እና ኦህ ፣ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ ይህንን ትንሽ “የሴቶች ሰባኪ” የሆነውን 
ይህን አጭር እንውሰድ እና ይህንን እናገኝ ፡፡
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አሁን፣ አሁን ፣ እመቤት ሰባኪ ፣ ስሜትሽን ለመጉዳት አልፈልግም ፣ ግን የሆነ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ 
የቅዱስ ቃሉ አንድ ድንቢጥ የሉዎትም። አዎ ፣ ወዴት እንደምትሄድ አውቃለሁ ፣ እና ያንተ ሁሉ እንዳገኘሁ .... አዎ ፣ “ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ 
ትንቢት ይናገራሉ ፡፡” አሁን ፓስተርህ ትንቢት ትንቢት ስሙ ምን ማለት እንደሆነ ካላወቀ እሱ አያውቅም ... ሰባኪው መሆን እንዲነግርዎት እየሞከረ 
ብዙ ከመስሪያ ቤቱ በስተጀርባ ብዙ ንግድ አላገኝም ፣ ይመልከቱ ፡፡ ፍጹም አድርገህ ፣ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ተወፈርዶበታል! አሁን እዚህ 
ላሳይዎት ፡፡

አሁን ከእኔ ጋር ወደ 1 ኛ ጢሞቴዎስ 2 11 እንዲያዞሩ እፈልጋለሁ ፡፡ ዝም ብለን እዚህ እንመለስ እና አሁን ይህንን እናገኛለን ፡፡ ደግሞም እኛ 
ደግሞ የሐዋርያት ሥራ 2 እናገኛለን ፡፡ እናም እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ ምን እንደሚል እዚህ ያዳምጡ ፡፡
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አሁንአንድ ሰው “ወንድም ወንድም ብራሃም ፣ አሁን የምትጠላ አሮጊት ሴት ነህ” እያለ ቀጠለ ፡፡ እኔ ሴት ሴት አይደለሁም ፡፡ እኔ ነኝ… ሴቶች 
የሌሉባቸውን ቦታ ለመውሰድ ሲሞክሩ ማየት አልወድም ፡፡ በኦሃሃ ወንዝ ላይ በጣም ስኬታማ ከሆኑት የመርከብ መርከቦች መካከል እዚህ ላይ 
ታስታውሳላችሁ ፣ ሴትን በላዩ ላይ ያደርጉታል? የሆነውን ሁሉ ተመልከቱ ፡፡ ለሴቲቱ የመምረጥ መብት ይሰጣታል ፣ የሆነውን ሁሉ ተመልከት ፡፡

አሁን ልንገርዎ ፡፡ ለቆዳ ሴቶች ሳይሆን ፣ ወንዶችም በዚህ ላይ እንደሆናችሁ እንዲረዱ እፈልጋለሁ ፡፡ ነገር ግን ወንድሜ አንድ ነገር ልንገርዎ-
ይህ ህዝብ የሴት ሀገር ነው ፡፡ እኔ በቃሉ በመጽሐፍ ልታረጋግጡት በምትፈልጉት ማንኛውም ነገር አረጋግጣለሁ ፡፡ ይህ ነው .... በገንዘባችን ላይ ምን 
ይመስላል? ሴት. በራዕይ ውስጥ የት ተገኝታለች? ታያለህ ፡፡ እሷ ቁጥር አሥራ ሦስት ፣ ደግሞም ፣ የጀመረችው ነገር ሁሉ ፡፡ አስራ ሶስት ኮከቦች ፣ 
አስራ ሶስት ገመድ ፣ አስራ ሦስት ግዛቶች ፣ አስራ ሶስት - ለመጀመር ሁሉም ነገር አሥራ ሦስት ነበር። በራዕይ 13 ኛ ምዕራፍ ላይ ትገለጣለች ፡፡ 
አንዲት ሴት ፣ አሥራ ሦስት።
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14ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

እናም በ 1933 ጌታ በሚሆንበት ጊዜ… ያቺ ቤተክርስቲያን አሁን ባለችበት በዚህ ስፍራ ስብሰባዎችን ስናደርግ ፣ የድሮው ሜሶናዊ ቤት ፣ የጌታ 
ራዕይ እዚህ ወደ እኔ መጣ እና ጀርመን ይነሳል ያንን ያንን ይተነብያል ፡፡ Maginot መስመር እዚያ። ብዙዎቻችሁ ያስታውሳሉ። እና እንዴት እዚያው 
ውስጥ እንዴት እንደሚደጉ ፣ እና አሜሪካኖች በዚያ መስመር ላይ ታላቅ ድብደባን ይወስዳሉ ፡፡
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ደግሞምስለሚሆነው ፣ እና ስለ ሩዝvelልት እና ለእነሱ ነገሮች ፣ እንዴት አራተኛ ጊዜ እንደሚሠራ እና እንደሚናገርም ተናግሯል ፡፡ በትክክል ፣ 
ልክ በትክክል እንዴት እንደመጣ በትክክል። ደግሞም መኪኖች እንደ እንቁላሎች መልክ ሆነው እስኪቆዩ ድረስ መኪኖች እንደ እንቁላል የበለጠ 
መሄዳቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል ፡፡ አሁን እንዲህ አለ ፣ “እነዚያ መኪኖች በተሽከርካሪ መሪነት የማይሠሩ ፣ ሌላ እነሱን የሚያሂዱት አንድ 
ነገር ይሆናል ፡፡ አሁኑኑ የሚያወጡዋቸው መኪናዎች ናቸው-የርቀት መቆጣጠሪያ ፣ ለደህንነት። ያ ትክክል ነው። ወደ ሃያ ማይል ዞን ውስጥ ወደ 
ከተማ መግባት አይችሉም ፣ ልክ ሃያ ማይል መሄድ ይችላሉ። የርቀት መቆጣጠሪያ ስለሆነ ሌላ መኪና መምታት አይችሉም። እነሆ ፣ ልክ እንደዚያው 
አሁን ነው ፡፡

እኔምእንዲህ አልኩ: - “ከመጨረሻው ቀን በፊት ፣ የፍፃሜው ጊዜ ከመምጣቱ በፊት አንዲት ሴት አስታውስ… አሁን እናንተ ሁላችሁም ይህን 
ጽፋላችሁ ፡፡ ፕሬዝዳንት ፣ ወይም አምባገነን ፣ ወይም በዚህች አሜሪካ ውስጥ አንድ ታላቅ ኃያል ሴት የምታሳድግ ታላቅ ኃያል ሴት ይኖራሉ ፡፡ 
እናም በሴቶች ተጽዕኖ ስር ትጥለዋለች ፡፡ አሁን አስታውሱ ፣ ያ ጌታ እንዲህ ይላል ፡፡

አይ ፣ እና ተሳስታለች! እና ምን ሰጠው? ልንገርዎ ፡፡ መንፈሳዊ ሁን ፣ ተዉ… ይክፈቱ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ለምንድነው ያንን የሚያደርገው? 
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲገባበት ቦታ ለመስጠት ፡፡ እነዚህን የፊልም ኮከቦች እና እነዚህን ሌሎች የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ያገለግላቸዋል ፡፡ 
የሰበኩትን ስብከት አስታውሱ? ማርገን ፣ ከዓመታት በፊት ፣ በአሜሪካ ወረራ እና የአሜሪካን መንግስት በመገልበጡ ታስታውሳላችሁ ፡፡ እናም 
እዚያ ከ “ሴቶች ፣ ከወይን ጠጅ እና ከታላቅ ጊዜ” ካዳንናቸው በኋላ እዚያው በፓሪስ ውስጥ እንዳደገው ተናገርኩ እናም በሆሊውድ ውስጥ ወዲያው 
ተደም litል ፡፡ አሁን ሞዴሎችን ለማግኘት ወደ ፓሪስ በመላክ ፋንታ ሞዴሎችን ለማግኘት ወደዚህ ይላኩናል ፡፡ ምን አደረገ? ገባኝ .... ልጆችዎ ወደ 
ስዕል ትዕይንቱ እንዲሄዱ አይፈቅድም ፣ ግን በቀጥታ በቴሌቪዥን ገብቷል ፡፡ በቀጥታ ወጣች እና ሙሉውን ነገር ብክለት አደረገች ፣ በቀጥታ ወደ 
ውጭ አሂድ ፡፡
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እናእዚህ እኛ ዛሬ ነን ፣ ሁሉም ትናንሽ ሴት ልጆች እና ወንዶች ሁሉም እንደ አንድ ዓይነት ይወዳሉ ... እነዚህ የቴሌቪዥን ተዋናዮች። ምንድን 
ነው? መንገድ እየሰራ ነው። ልጅ ፣ አንዲት ድሃ ሴት በከተማይቱ ውስጥ ሊያኖሯቸው ከሚችሏቸው የጎልፍ መገጣጠሚያዎች ሁሉ በላይ ሰዎችን ወደ 
ገሃነም መላክ ይችላሉ ፡፡ ትክክል ነው. ልብሶ allም ልብሳቸውን ለብሰው ወደ መንገድ ሲወጡ ይመልከቱ ፡፡ ወንድ ጤናማ አለመሆኗ አይጨነቂ ፣ 
ጤናማ ጤናማ ወንድ ከሆነ ፣ ሴቲቱን ሲመለከት በእሱ ላይ የሚያልፈው አንድ ነገር ይ boundል። አሁን ሐቀኛ ሁን ፡፡

ግድ የለኝም .... መንፈስ ቅዱስን ለአመታት ቆይቻለሁ ፡፡ አንዲት ሴት ግማሷን የለበሰች ሴት ማየት አትችሉም…. በመኪናዬ ውስጥ ትንሽ 
መስቀልን እሸከማለሁ ፣ ብዙዎችም አይተውታል። አንድ ሰው “ካቶሊክ ነህ?” አለኝ ፡፡ ካቶሊኮች በመስቀል ላይ አንድ አማራጭ ያገኙት የት ነበር? 
መስቀል “ክርስቲያን” ማለት ነው ፡፡
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የኔትንሽ የቅዱስ ሴሲሊያ እና ነገሮች የካቶሊክ እምነት ምልክት ነው። በእንደዚህ ዓይነት ነገሮች አናምንም ፡፡ በክርስቶስ እናምናለን ፡፡ 
የሚያመልኩት ሁሉም ዓይነት የሞቱ ሰዎች ናቸው ፡፡ እሱ ከፍተኛ የመንፈሳዊነት ቅርፅ ነው። ሙታንን ማምለክ የሆነው ይህ ብቻ ነው። እንደዚህ ያለ 
ነገር የለም ፣ የለም ፡፡

እኔ ያንን ቄስ ጠየኩ ፣ “ለምን እነሱ .... ለምን ጴጥሮስ የመጀመሪያ ሊቀ ጳጳስ ቢሆን…?”96

እርሱም“ልክ ነው” ፡፡

እኔእንዲህ አልኩ: - “ታዲያ ፒተር 'በአምላክና በሰው መካከል ካልሆነ በቀር ሌላ አስታራቂ የለም' እንዲሁም አምስት ሺህ የሞቱ ሴቶችና 
አስታራቂ የምታደርጋቸው ሌሎች ነገሮች ሁሉ አሉህ? አሁን ምን ሆነ? ” እዛው አለህ። ለዚህም መልስ አላገኙም ፡፡ ትክክል ነው.

አሁን አንዳንድ ትምህርቶቻቸው ፣ ሀሰተኛ ትምህርታቸው ፣ የሐሰት ፕሮቴስታንት ነባር በብዛት ተገኝተው ያስተምራሉ ፣ እና እናንተ 
የፕሮቴስታንት ሰዎች ትውጣላችሁ ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው። ስነስርዓቶች እና የጥምቀት ዓይነቶች ፣ እና የተለያዩ ትዕዛዞች እና የሚያገ ቸው 
ነገሮች በሙሉ ፣ ሙሉ በሙሉ ቅዱስ ጽሑፋዊ አይደለም ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያለው ተቃራኒ ነው ፣ ግን እስከዚያው ድረስ አጥብቀው 
ይይዛሉ። እውነት ነው ፡፡
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አሁን ስለ ሴቶቹ ሰባኪዎች ይህንን አድምጡ ፡፡ ደህና ፣ መጀመሪያ የሚሆነው ነገር ቢኖር እኔ 1 ኛ ጢሞቴዎስ 2 11 እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን 
የሚናገረውን አድምጡ ፡፡
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ሴቶችዎበዝምታ ሁሉ በጸጥታ ይማሩ ፡፡

እኔግን በዝግታ እንድትኖር ሴት እንድታስተምር ወይም በሰው ላይ ሥልጣን እንዲኖራት አልፈቅድም ፡፡

እዚያውስጥ የማስገባት ኃላፊነት የለብኝም ፡፡ እዛ ውስጥ እንዳለ ለእርስዎ ለመንገር እኔ ነኝ። እንታይ እዩ? እንታይ እዩ?

ሴቶችዎበዝምታ ይማሩ እና በሁሉ ተገዥ ይሁኑ ፡፡ [መቼም ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገብተህ ብትመለከታቸው ተመልከት ፡፡ እንታይ?]

እኔግን አንዲት ሴት እንድታስተምር ወይም ስልጣን እንዲኖራት (ፓስተር ፣ ዲያቆን ፣ ወይም እንደዚህ ያለ ማንኛውም ነገር) በወንዶች ላይ 
ስልጣን እንዲኖራት እንጂ ዝም እንድትል አልፈቅድም ፡፡

አዳምቀድሞ ተፈጠረች ከዚያም በኋላ ሔዋን ፡፡

ያውቁ ነበር .... አሁን ሴቶች ፣ አዳምጡ ፡፡ እናንተ ጥሩ ጻድቅ ክርስቲያን ሴቶች እግዚአብሔር ለወንድ ሊሰጡት ከሚችሉት እጅግ የተሻሉ 
ነገሮች ናቸው ፣ ወይም እርሱ የተለየ ነገርን ይሰጠው ፡፡ እሺ  ጌታዬ.  እንታይ እዩ?  አንዲት  ሴት  በዋነኛው ፍጥረት  ውስጥም አይደለችም ፡፡  ሴት
99



15ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

የእግዚአብሔር የተፈጠረ ምርት አይደለም ፡፡ እሷ የአንድ ሰው ውጤት ነው። እግዚአብሔር ወንድና ሴትን ፈጠረ ፡፡ እርሱ ግን ለየ። ሰውዬውም 
ቀድሞ በምድር ላይ ከኖረ በኋላ እንስሳቱን ስሙን ካወጀ በኋላ እዚህ ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ በአዳም ወገን የጎድን አጥንት ወስዶ ሴትን ሠራው ፡፡ 
“አዳም በመጀመሪያ ተፈጠረ ከዚያም ሔዋን ተፈጠረች።” አሁን ይመልከቱ ፡፡

አዳምአልተታለለም ፣ ሴቲቱ ተታለለች በመተላለፍም ውስጥ ነበረች ፡፡

እግዚአብሔር ሰውየውን ወሰደው ፤ ዲያቢሎስ ሴቲቱን አገባ ፡፡ በቀጥታ ፊት ላይ ይመልከቱት ፡፡ ዛሬ ምን እያደረገ ነው? እውነተኛው 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን “ኢየሱስ!” ትላለች ፡፡ ፀረ-ክርስቶስ “ማርያም!” ይላል ፡፡ እነሱን መናፍስት ይመልከቱ ፣ ይዩ ፣ እነሱ አሉ ፡፡ “ቅድስት 
ማርያም ሆይ ፣ ማርያም ሆይ ፣ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ ፣ እናም አሁን ኃጢያታችንን እና በሞታችን ቀን ለእኛ ኃጢያተኞች ይጸልዩ ፡፡ 
አሜን። ” ማርያም ጸልይ .... ኦህ ቸርነቴ! ተመልከቱ ፣ እዛው ይሂዱ። ሴቶች ፣ የዲያቢሎስ ርዕሰ ጉዳይ ፡፡ ለአምልኮ አንድና ክርስቶስ! እዛ ሰበይቲ 
እዚኣ ብኸመይ ትፈልጥ ኢኻ።
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አዳም በመጀመሪያ ተፈጠረ ከዚያም ሔዋን ፡፡ አዳም አልተታለለም። እና እንዴት ሴት ፓስተር ዲያቆን ይኖርዎታል? አዳም አልተታለለም ፣ 
ሴቲቱ ግን ተታለለች ፡፡ እሷ በእርግጥ ነበር .... እሷ ስህተት እንደነበረች አላሰበችም ፣ ግን እርሷ ስህተት ነበር ፡፡ ሴቲቱ በተታለለች ጊዜ 
በመተላለፊያው ውስጥ ነበረች ፡፡ ምክንያቱም እነሱ .... የቀብር ሥነ ስርዓት በጎዳና ላይ በሚወርድበት እያንዳንዱ ጊዜ ምክንያት አንዲት ሴት ለዚህ 
ምክንያት ነች ፡፡ አንድ ሕፃን በጮኸች ቁጥር አንዲት ሴት መንስኤዋ ነች ፡፡ አንድ ሰው በሚሞትበት በማንኛውም ጊዜ አንዲት ሴት መንስኤው ነች። 
እያንዳንዱ ግራጫ ፀጉር ፣ አንዲት ሴት አስከትሎባታል። ሁሉም ነገር ፣ እና ሞት ፣ አንዲት ሴት ያመጣችው። ስህተት የሆነ ነገር ሁሉ ፣ አንዲት ሴት 
ያመጣችው ፡፡ እና ከዚያ የቤተክርስቲያኗን ጭንቅላት አኖረ-ፓስተር ፣ ኦህ ፣ ኤሌስቆ አንዳንድ ጊዜ ፡፡ አፈርኩብህ.
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አሁን በደቂቃ ውስጥ ወደ ሌላ ወደ ሌላ ልሸጋገርዎ ፡፡ አሁን ወደ 1 ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 32 እንመልከት ፡፡ እና ከዚያ ልክ በደቂቃ 
ውስጥ ወደ ጥቂት እንሄዳለን። እና ከዚያ እኛ በጣም ረጅም ጊዜ ማቆየት አንፈልግም ፣ ስለሆነም ጠዋት ላይ ተመልሰው መምጣት ስለቻሉ በጣም 
ደክሞዎት ይሆናል። እሺ ፣ ለማንበብ እፈልጋለሁ… ምን ያህል ሰዎች ጳውሎስ በመንፈስ መሪነት የተጻፈ አስተማሪ ነው ብለው ያምናሉ? አሁን ፣ 
ጳውሎስ ይህንን ለጢሞቴዎስ የፃፈውን አስታውሱ ፡፡ እንታይ እዩ? አሁን ፣ 1 ኛ ቆሮንቶስ 14 32። አሁን በትክክል እዚህ እንጀምር እና እዚህ 
እንጀምር ፣ 14 34 ፣ አምናለሁ ፡፡

102

ሴቶችበቤተክርስቲያናችሁ ዝም ይበሉ-….

ምንእንዳለ ሰማው?

ሴቶችእንዲናገሩ አይፈቀድላቸውም ፣ ምክንያቱም በቤተክርስቲያናቱ ውስጥ ዝም ይበሉ ፡፡ ነገር ግን እንዲታዘዙ ታዘዋል ፣….

በዚያላይ የኅዳግ ንባብ አለዎት? ከሆንክ መልሰህ ውሰደው ተመልሰህ ዘፍጥረት 3 3 16-ሔዋንን በተናገረ ጊዜ ከባሏ ይልቅ በእባቷ ፋንታ 
እባቡን እንደ ሰማች ስታውቅ በሕይወት ዘመኗ ሁሉ ሁሉ እንደሚገዛላት ፡፡ . መጽሐፍ ቅዱስ “እግዚአብሔር ታዛዥ እንድትሆን” በሚልበት ጊዜ 
ሴት እንዴት ወንድን ትገዛለች ፣ ፓስተር ወይም ዲያቆን ፣ ልትገዛ ትችላለች? እግዚአብሔር ሊለወጥ አይችልም ፡፡ እዚህ አንድ ነገር እና ሌላ ነገር 
እዚህ እንዲናገር ማድረግ አይችሉም። አያደርገውም። ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ፣ ያ ነው….

ይህ ከመጠናቀቁ በፊት ፣ ዕድል ካገኘሁ ያንን የጋብቻ እና የፍቺ ጉዳይ ለእርስዎ ማረም እፈልጋለሁ ፡፡ እኔ በዚህ ቤተ-ክርስቲያን ውስጥ 
እስካሁን አላውቅም። ግን ይህንን ሁለት ቃል ኪዳን ይመልከቱ ፡፡ አንደኛው ማግባት ትችላለች ፣ ሌላኛው ማግባት እንደማይችል ተናግሯል ፣ እና 
ይሄኛው ይሄ ፣ ያ ፣ ወይም ሌላኛው ይላል። ዝም ብለን ቆየን እና ያንን ወደደረስንበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ይመልከቱ ፡፡ እንታይ እዩ? 
እሺ. አሁን እዚህ ይመልከቱ
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ሴቶችዎ በቤተክርስቲያን ውስጥ ዝም ይሉ-... እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውም ፡፡ ነገር ግን ሕጉም እንደሚል እንዲታዘዙ ታዝዘዋል።104

እንግዲያው ፣ በብሉይ ኪዳን እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውም ፣ ምክንያቱም ጳውሎስ እዚህ ስላልነበሩ ፡፡ ልክ ነው? “ሴቶቹ ዝም ይበሉ ፣ 
ታዛዥነት ነው ፡፡” አሁን ህዳግ ንባብዎን እዚያ ለማካሄድ ከፈለጉ ፣ ወደ ዘፍጥረት 3 17 ተመልሰው ያንብቡ ፡፡ እሺ. “በሕጉ መሠረት።”

እንዲሁምበቤተ ክርስቲያን ውስጥ መናገሯ አሳፋሪ ስለሆነ ማንኛውንም ነገር ከተማሩ ባለቤታቸውን በቤታቸው ይጠይቁ ፡፡

ምንድን?...

አሁን በጥያቄዎችዎ ላይ በእያንዳንዱ መጽሐፍትዎ ላይ ያለውን “ምን” በሚለው ላይ ምልክት ያድርጉ ፡፡ ጳውሎስ ይህን እንዲናገርና እንዲህ 
እንዲያደርግ ያደረገው ምንድን ነው? አሁን ፣ የቆሮንቶስ ሰዎች ለጳውሎስ የጻ theቸውን ደብዳቤዎች መቼም ቢሆን ያገኛሉ። አሁን ፣ የቆሮንቶስ 
ሰዎች ለጳውሎስ እንደጻፉ ፣ አሁን በማንኛውም ጥሩ ቤተ መጻሕፍት ማግኘት ትችላላችሁ ፡፡ እነዚህ ከተለወጡ ሴቶች በኋላ ጻፉትና ነገሩት ... .... 
እዚያም ዲያና የተባለች ሌላ አምላክ ነበራት እርሷም የኤፌስ ሴት ነበረች። የቆሮንቶስ ሰዎችም እንዲሁ ይሰግዱ ነበር ፣ ምክንያቱም ይህ የአረማውያን 
አምልኮ ነበር ፡፡
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እናምአንድ ቀን በሜዳው ላይ ዓለትን አገኘ የሴቶች ቅርፅ ይመስላል ፡፡ እነሱ “እግዚአብሔር ሴት ናት ፣ ምስሏንም ለእኛ ላይ ጣለች ፡፡” አሉ 
፡፡ ቤተመቅደሳቸው ከሰሎሞን ቤተ መቅደስ በጣም የራቀ ነው ይላሉ የታሪክ ምሁራን ፡፡ ኦህ ፣ ይህ ሁሉ በእብነበረድ በወርቅ የተሠራ ነበር ፣ ፤ 
የሰሎሞንም መቅደስ ከወርቅ በተለበጠ የዝግባ እንጨት ተሠራ። እንታይ እዩ? እናም ከእርሷ በላይ ነበር። ያ ከዚያ ፣ እግዚአብሔር ሴት ከሆነ ፣ 
ለምን በእርግጠኝነት ፣ ሴቶች ካህን ሊኖራት ይችላል ፡፡ በእርግጠኝነት ፣ እግዚአብሔር ሴት ከሆነች ሴትየዋ የሰበከ መብት ፡፡ ግን እግዚአብሔር 
ሰው ነው ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ሰው ነበር ይላል። ሰው ነው ፡፡ እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ሰው ከሆነ ደግሞ ሰዎች መሆን አለበት ፡፡

አሁን እዚህ ልብ ይበሉ: - “ምን?”106

አሁን፣ ከነሱ መካከል አንዳንዶቹ ካህናት ፣ ከአረማዊነት ወደ ክርስትና ሲለወጡ ፣ እንደ ሰባኪነት አገልግሎታቸውን መቀጠል እንደሚችሉ 
አስበው ነበር ፡፡ ስለ ዲያና እዚያ ከሰበኩ እዚህ መጥተው ስለ ክርስቶስ ይሰብካሉ ፡፡



16ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

እሱም“ምን? የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነው? ” ይህንን አድምጡ ፡፡ ወንድም ፣ እንዴት ሚኒስትሮች ይህን ማድረግ ይችላሉ? ሠላሳ 
ስድስተኛው ቁጥር

ምንድን?የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን? ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሶአልን?

ማንምሰው ራሱን ነቢይ ወይም መንፈሳዊ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ (ነቢይ ቢሆን እንኳን አያስፈልገውም) ፡፡ መንፈሳዊ አስተሳሰብ ያለው 
ሰው ብቻ ነው ፣ የምጽፍላችሁ ነገሮች የጌታ ትእዛዛት መሆናቸውን ይገንዘቡ። [ታምናለህ?]

ግንማንም ... ባለማወቅ ፣ ዝም ብሎ ይወቅ።

አሁን፣ ለማስቀመጥ እንደማውቀው ያ ነው ፡፡ እንታይ እዩ? እንዲህም አለ ፣ “አንድ ሰው መንፈሳዊ ሰው ወይም ነብይ ከሆነ እዚህ የምጽፈው 
የጌታ ትዕዛዛት መሆኑን ይቀበላል ፡፡ እሱ ግን ”ቢያውቅ ዝም ብሎ ይወቅ“ አለ ፡፡ ማድረግ የሚችሉት ብቸኛው ነገር ነው። ወደ እሱ ለመቀጠል 
ከፈለጉ ፣ እነሱን መተው አለብዎት ፣ ምክንያቱም እዚያ ሲጀመር ስላየ ነው ፡፡

አንዲትም ሴት ነገረችኝ: - “ኦው ፣ ጳውሎስ አንዲት አሮጊት ሴት ነበር” አለችኝ ፡፡107

እርሱሴት ጠላት አልነበረም! ታውቃላችሁ ፣ ጳውሎስ ሐዋርያ እና ለአህዛብ ቤተክርስቲያን። እዚህ ይመልከቱ። ጳውሎስን ያውቃሉ ...? 
ጳውሎስ የሰበከለት ምን ያህል ሰዎች ናቸው? እዚህ ያለው ነገር ነው? ጳውሎስም።

እንዲህበል: - “ወንድም ወንድም አንድ ደቂቃ ጠብቅ። አንድ ደቂቃ! አሁን ኤሎፍስ ራሰሳችን ያ ትክክል ነው ይላል ፡፡ የምክር ቤቱ ዋና 
ሰብሳቢው ትክክል ነው ብሏል ፡፡ አንድነት ኤhopስ ቆ saysስ ነገሩ መልካም ነው ብሏል ፡፡

እነሱየሚሉትን ግድ የለኝም ፣ ሀሰት ነው! እናም ይህን ጠንከር ያለ ዱላ እንገጥመዋለን አልኩህ ፡፡ ሐሰተኛ ነቢያትም እንዲህ ይላሉ ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ እንዲህ ይላል ፣ “ማንም ሰው መንፈሳዊ ወይም ነቢይ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ የምናገር የጌታ ትዕዛዛት መሆኑን ይወቅ ፡፡” መንፈሱ በዚያ 
ቃል ካልተመዘገበ ፣ እሱ ለመጀመር የሐሰት ነቢይ ነው ፡፡ እኔ እንደዚያ ካሉ ነገሮች ለመሄድ ፣ በእግዚአብሔር ቤተ-ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን 
የእግዚአብሔር ስርዓቶች የሚጻረር ነገር ለመልበስ ከምትወደው ሴት ይልቅ ጠላት መሆኔ እመርጣለሁ ፡፡ ጳውሎስም (ገላትያ 1 8 ን አግኝ) ፣ 
ጳውሎስ “ከሰበክሁላችሁ ወንጌል ውጭ ሌላ መልአክ ከሰማይ ቢሰብክ የተረገመ ይሁን” ብሏል ፡፡ አሁን ስለዚያ ምን ያደርጋሉ?

አሁን ግን “ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽ ትንቢት ትንቢት ይናገራሉ” በኤልኤል እንዲሁም በበዓለ ሃምሳ ቀን በተጠቀሰው ስፍራ ስለ ምን 
ትሉታላችሁ? ያ በትክክል ትክክል ነው።
108

በብሉይኪዳን ፣ ብቸኛው መንገድ እና ብቸኛው መንገድ አሁን ማንም ወደ ቃል ኪዳኑ የሚገባው በ .... በገባው ቃል የተገባው አብርሃም ሲሆን 
የኪዳኑ ማኅተም የሆነው በመገረዝ ስንቱን ያውቀዋል? ያ አላህ የሚያረጋግጥ ነበር ፡፡

እንደ ባፕቲስት ወንድም ፣ “ወንድም ብራሃም ለምን ፣ እኛ ተጠምቃዮች መንፈስ ቅዱስን ተቀበልን” ብሏል ፡፡109

እኔም“መቼ አገኘኸው?”

ያመንነውሰዓት ነው አለ ፡፡

እኔም“እኔ ካመንሽው መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?” አልኳቸው ፡፡ “እኔ አሁን አጥማጆች መጥታችሁ የተወሰነውን ያገኛሉ ፣ እናም እኛ 
ዘላለማዊ ደኅናትን ከእርስዎ ጋር እንነጋገራለን ፡፡ እኔም እንዲህ አልኩ: - ”ግን… ደህና ፣ እንደዛ እንደዚህ ያመጣኸው የት ነው?“ እንታይ እዩ? 
እርሱም። ካመናችሁ ነው የተቀበላችሁት? እነሱ አማኞች ነበሩ ፣ ጩኸት እና ደስታ እና ሌሎቹም ነገሮች አሏቸው ፡፡ ገና መንፈስ ቅዱስን 
አልተቀበሉም ፣ ጳውሎስ አልተቀበላቸውም ብሏል ፡፡ እንታይ እዩ?

ስላመናችሁመንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን? “

እነሱም“መንፈስ ቅዱስ የለም አናውቅም” አሉ ፡፡

እንኪያበምን ተጠመቃችሁ?

እኛ“ተጠምቀናል” አሉ። ግን በሐሰት ፣ ተመልከቱ ፣ ስለሆነም እንደገና መጠመቅ ነበረባቸው ፡፡ እሺ.

እነዚህ ሴቶች ሰባኪዎች ፣ ሲገቡ ሥልጣኑን ለመውሰድ እንዳሰቡ አስተውሉ ፡፡ ግን እንደዚህ ለማድረግ ፈጽሞ በእግዚአብሔር 
አልተፈቀደለትም። እና እናድርገው ... በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ በትክክል በዚህ ላይ ሳለን ፣ ይህች ሴት ፣ ተመልከት ፣ በዚህ ውስጥ። አሁን እንዲህ አለ 
፣ “ከእናንተ መካከል መንፈሳዊ ፣ ወይም ነብይ ካለ አንድ ሰው የምጽፈው የጌታ ትዕዛዛት መሆኑን ይወቅ ፡፡ ግን የማያውቅ ከሆነ ባለማወቅ ይቅደም። 
” ለዚያም ነው ይህ የመገናኛው ድንኳን ቆሞ ሴቶችን ፣ ሰባኪዎችን ፣ ወይም ሴት ለዚች ቤተ-ክርስቲያን የምትሠራውን ማንኛውንም ነገር የማያቆም 
እና የሚሾመው ለዚህ ነው ፣ ምክንያቱም ይህ መጽሐፍ እዚህ ስለሚቀመጥና እርቃናቸውን ነው ፡፡
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አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ “ወንዶችና ሴቶች ልጆችዎ ትንቢት ይናገራሉ” ይላል ፡፡ አሁን ትንቢት የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? ፈልገው. እሱ 
“አንድ ነገር በመንገር ፣” ወይም “የሆነ ነገር አስቀድሞ መተንበይ” ነው። የተዋሃደ ቃል ነው።
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ልክቅድስና “ማጽዳት እና ለአገልግሎት መተው” ማለት ነው ፡፡ ከአንድ ነገር በላይ ትርጉም ያለው የተዋሃደ ቃል ነው ፡፡ ልክ በእንግሊዝኛ ብዙ 
እንዳገኘነው ፡፡

እኛየቃላት ሰሌዳውን እንላለን ፡፡ ደህና ፣ ቦርድ ማለት ምን ማለት ነው? “ደህና ፣ እሱ ማለት እሱ ሰሌዳውን ከፍሏል ማለት ነው” ፡፡ 
“አይሆንም ፣ እሱ በጭራሽ ፣ እሱ እሱ አሰልቺ ጎድ meantል ማለቱ ነበር።” “አይ ፣ እሱ በጭራሽ ፣ አሰልቺው ማለቱ ነበር።” ወይስ ... አየህ? አንድ 
ቃል ብቻ ፣ እና ስለ ምን እያወሩ እንደሆኑ ማወቅ አለብዎት። እንታይ እዩ?



17ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

በዚህመንገድም ነው ፣ “ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ ትንቢት የሚናገሩበት ይህ ድብልቅ ቃል ፡፡” እግዚአብሔር ብቸኛው መንገድ ....

ይህ ባፕቲስት “እኛ መንፈስ ቅዱስን ተቀበልን” አለ ፡፡112

እኔም“እንግዲያውስ…” አልኩ ፡፡

ባመንነውጊዜ ፡፡

እኔም“አሁን ፣ ተመልከት…” አልኩ ፡፡

እሱም“እግዚአብሔር ለአብርሃም… ስጠው” አለው ፡፡ ‹አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ› ፡፡ እሱ ያቀመጠው በዚህ መንገድ ነው ፡፡ 
አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተ wasጠረለት ፡፡ ስንት ያ እውነት መሆኑን ያውቃል? አሁን ሰይጣን እንዴት በወንድም ላይ በቀላሉ 
ሊንሸራተት እንደሚችል ይመልከቱ ፡፡ ቀላል ፣ ይመልከቱ። አሁን ፣ ያ ቅዱስ መጽሐፍ ነው ፡፡

ወንድም፣ እኔ እነግራችኋለሁ ፣ እዚህ ውስጥ እዚህ ከመግባትዎ በፊት መቀባት አለብዎት። ወደ ሚስጥራዊ ቦታ መግባት እና መጸለይ 
አለብዎት። ሰዎች “ለምን ውጭ ወጥተህ ሰዎቹን አታይም?” ይላሉ ፡፡ ወንድም ፣ ሰዎችን ከሰዎች ጋር ለመነጋገር ወይም ለማስተማር የሚሄዱ ከሆነ 
ወደዚያ መስጊድ ከመግባትዎ በፊት ለተወሰነ ጊዜ ከእግዚአብሄር ጋር ቢሆኑ የተሻለ ይሆናል ፡፡ በርግጥ ተመልከት ፣ ምክንያቱም ሰይጣን ብልህ እና 
አስተዋይ ነው ፡፡

አሁኑኑ እንዲህ አለ ፣ “አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተ wasጠረለት” ብሏል ፡፡ ትክክል ነው. እሱም “ታዲያ አብርሃምን 
ከማመን ሌላ ምን ሊያደርግ ይችላል?” አለ ፡፡
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እኔም“እሱ ማድረግ የሚችለውን ነው” አልኩ ፡፡

እርሱም“ከማመን ሌላ ምን ልታደርጊ ትችያለሽ ወይም ሌላ ማንኛውም ሰው ነው” አላት ፡፡

እኔእንዲህ አልኩ: - “ማድረግ የምንችለውን ብቻ ነው። ወንድም ሆይ ፣ ተመልከት ፣ እንግዲያው እግዚአብሔር እርቅ ወይንም የአብርሃምን 
እምነት ዐወቀ ፡፡ ማኅተም የቃል ኪዳኑ ማኅተም የመፈረጅ ምልክት ሰጠው ፡፡ እነሆ ፣ ሰጠው .... እርሱም 'አብርሃምን ፣ አሁን እምነትህን 
እገነዘባለሁ ፣ ስለሆነም እኔ የተቀበልኩህ አሁን ምልክት እሰጥሃለሁ ፡፡' ስለሆነም አብርሃምን ገረዘው ይህ ደግሞ የቃል ኪዳኑ ማኅተም ነው ፡፡ ”

እናምአሁን በዚህ ቀን .... አሁን ፣ ሴት በዚያ ቃል ኪዳን ውስጥ ልትገባ አትችልም - ያገባች ሴት ብቻ ፡፡ ፈልግ. ሴትን መግረዝ አልተቻለም ፡፡ 
ስለዚህ መምጣት ነበረበት ፣ ስለሆነም እሷ እና ባሏ አንድ ናቸው። እነሱ ሁለት አይደሉም ፣ አንድ ናቸው ፡፡ ስንቱን ያውቀዋል? መፅሃፍ ቅዱስ 
እንዲህ ይላል ፡፡ እናም አገባች ፣ ከዚያም አን one ትሆናለች። ወደ ታች ወርደህ እዚህ በጢሞቴዎስ ውስጥ ተመልከት ፤ ተመሳሳይ ነገር 
አለ-“በእምነትና ቅድስና ሁሉ ከነገርነትዋ ከቀጠለች በሕፃንነቷ ትድናለች” ብሏል ፡፡

አሁን ግን በዚያን ጊዜ የብሉይ ኪዳን መገረዝ በሥጋ ነበር ፡፡ ነገር ግን በዚህ አዲስ ኪዳን ኢዩኤል “መንፈሴን በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ 
፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽም ትንቢት ይናገራሉ። ” አሁን ፣ ትንቢት የሚለው ቃል “ማስተማር” ማለት አይደለም ፡፡ ትንቢቱ “ልምድን ፣ ተመስጦ 
በመንገር ፣” ወይም “የሚከናወነውን አንድ ነገር መተንበይ” ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ደግሞ ነቢያት እንደነበሩ እናውቃለን ፡፡ በሕንፃው ውስጥ 
መናገር ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፣ በጉባኤ ውስጥ እንደ አስተማሪ ሆነው በጭራሽ መናገር አልቻሉም ፡፡ ነገር ግን ሐና እና ብዙዎች በቤተመቅደስ 
ውስጥ ነቢያት ነበሩ ፡፡ ሚርያምም ነቢይት ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ነበር ፡፡ በእሷ ላይ መንፈስ ነበረው ፣ ያ እውነት ነው ፣ ግን የቦታው ውስንነቶች 
ነበሯት።
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በዛሬውጊዜ ሴቶች ነቢያት ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ፍጹምም ፡፡ ግን እዚህ አይደለም ከመድረክ በስተጀርባ ያሉ መምህራን እና የመሳሰሉት። እንደዚያ 
ካደረግክ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን የሚጋጭ ያደርገዋል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ አንድ ነገር ፣ እና ሌላ ነገር እዚህ ሊናገር አይችልም ፡፡ ሁል ጊዜ አንድ 
ነገር መናገር አለበት ወይም የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ፡፡ እንታይ እዩ? ስለዚህ “ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽ ትንቢት ይናገራሉ” ማለት “ትንቢት 
ይናገራሉ” ወይም “ይመሠክራሉ” ማለት ነው ፡፡ አሁን ፣ ያንን ያዩታል ፣ እና የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ-ቃላትን ያገኛሉ እናም ይህ ትክክል ካልሆነ 
ይመልከቱ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችሽ ትንቢት ይናገራሉ። “

አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በተጨማሪም ስለ እሷ አስመሰላች ሴት ... ወይም እሷ እንደፈጸመች ይናገራል .... ይህ ለሁለቱም ለካቶሊክ 
ቤተክርስቲያን ይሠራል ፣ እናም አሁን እኛ የምንናገረው ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋርም ይሠራል ፡፡ ወደ የራዕይ መጽሐፍ እንሸጋገር እና ወደ 2 ኛ ምእራፍ 
እና ወደ 20 ኛው ጥቅሱ እንምጣ ፣ እዚህ እኛ ቅርበት እያለን - እዚህ አስተውለው እና ያ ነገር ሰይጣን እንዴት ሊሆን እንደሚችል ለማየት ነገር ግን 
ይህ በመጨረሻው ቀን እንዴት ይሆናል? ይህስ እንዴት ይሆናል? ያስታውሱ ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሴት ናት። እኛ አንብበነዋል ፣ አይደል? 
(ራዕይ 2 20) ፣ “ልዩም ቢሆን…” እንዴት እንደሚል አሁን አድምጡ (ተገለጠ) ለዚህ ትያጥሮን ቤተክርስቲያን ፣ እነሆ ፡፡ “ምንም ቢሆን….” እዚያ 
ያለው የመካከለኛው ዘመን ቤተክርስቲያን ነው ፣ በጨለማው ዘመን መሆን ይፈልጋል ፡፡
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ነገርግን ባርያዬን ኤልዛቤል ብላ እየጠራችው ብላቴናዎቼን ዝሙት እንዲፈጽሙና እንዲያታልሉና ለጣኦታት የተሠዉትን እንዲበሉ 
ታሠቃያለችና በአንተ ላይ ጥቂት ነገር አለኝ።

አሁን ፣ መቼም ካስተዋሉ ፣ እነዚህን የቤተክርስቲያን ዘመን ተመልከቱ ፣ ከዚያ እኛ እንዘጋለን ፡፡ እና ከዚያ ማለዳ እነዚህን ሌሎች ነገሮች 
እንወስዳለን ፡፡ ይመልከቱ ፡፡ በአይሁድ ድንኳን ከወርቅ አምፖሎች በታች ፣ በውስጠኛው ውስጥ ፣ ‹ዳቦ መጋገሪያው› እና የመሳሰሉት ሰባት የወርቅ 
መቅረዞች ነበሩ ፡፡ ሁላችሁም ያንን ያውቃሉ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ሰባት የቤተ ክርስቲያን ዕድሜዎች አሉ ፡፡ ያም ስለ ሰባት የቤተክርስቲያን ዕድሜዎች 
ይናገራል ፡፡ አሁን በራዕይ ምዕራፍ 1 ውስጥ ካስተዋሉ ፣ ኢየሱስ በሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናቶች ማለትም ሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ውስጥ ቆሞ 
እንደ ሆነ እናያለን - ዞር ዞር ብሎ የሰው ልጅን የሚመስል አንድ ሰው ከለበሰ…. ሻማው ላይ ቆሞ የነበረችው ሙሽራይቱ ተቀመጠች ፡፡
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በብሉይኪዳን ውስጥ ፣ ይህንን አንድ ሻማ ወስደው ያበሩታል ፣ ሌላኛውን ሻማ እና ያን ያጠፋሉ ፣ ከእርሱ ያጠፋሉ ፣ ሌላውንም እንደዚያው 
ያጠፋሉ ፡፡



18ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

እግዚአብሔር ከአይሁድ ጋር መገናኘት ሲጀምር በመጀመሪያ ካስተዋሉ ወርቃማው ዘመን አልፈዋል ፡፡ ከዚያም በጣም መጥፎው የአይሁድ 
ሥራ ዘመን እግዚአብሔር ከአይሁድ ጋር የነበረው በአክዓብ የግዛት ዘመን ነበር ፡፡ እናም እነዛን ካስተዋሉ ፣ እዚያ ያሉትን የቤተክርስቲያን ዕድሜዎች 
ሲያነቡ ፣ እንደገና ወደዚያ ይመለሳል ፡፡ ከዛሬ ጥቂት ነገሮች በፊት እንዲህ አለ ፣ አሁን በዚያ የጨለማ ዘመን ፣ አሥራ አምስት መቶ ዓመታት እዚያ 
... ወይም በአክዓብ በመጀመሪያ እና በአይሁድ ዘመን የኖሩት የጨለማው ዘመን ነው ፣ አክዓብ ኤልዛቤልን ባገባ ጊዜ እና የጣlatት አምልኮን ወደ 
እስራኤል አመጣ ፣ ሕዝቡም ሁሉ ከኤልዛቤል አምላክ በኋላ በአክዓብ ላይ እንዲመለክ አደረጉ። ታስታውሳላችሁ ፣ ... የማምለኪያ ዐፀዶቹን ሠሩ ፣ 
የእግዚአብሔርንም መሠዊያ አፍርሰዋል ፡፡ ኤልሳዕም እርሱ ብቻ እንደ ሆነ ጮኾም እግዚአብሔር ለበለዓም ያልሰገዱ ሰባት መቶ ሰዎች ነበሩት። 
ታስታውሳለህ? እየወጣች ያለችው ያቺ የተመረጠች ቤተክርስቲያን ነው ፡፡ እዚ እዩ ፣ ንሱ እዩ?
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አሁን ፣ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ፣ የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን አስተውለሃል ፡፡ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ፣ የኤፌሶን 
ቤተክርስቲያን ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት ፡፡ እርሱም “ገና ሕይወት አለህ” አለው ፡፡ እና እያንዳንዱን ቤተክርስቲያን ካስተዋሉ ፣ ወደ ትያጥሮት 
እስኪደርስ ድረስ መፍዘዝ ፣ መፍዘዝ ፣ መፍዘዝ ይጀምራል ፡፡ ከዚያ አሥራ አምስት መቶ ዓመታት። ከዚያ ወደ ሌላኛው ወገን ወጣ ፣ እናም “ትንሽ 
ብርሃን አለሽ ፡፡ ሻማዎ እንዳይገለጥ ያገኘውን ያጠናክሩ ፡፡ እናም ወደ ፊላደልፊያን የቤተክርስቲያን ዘመን ፣ ከዚያም ወደ ሎዶቅያ ቤተክርስቲያን 
ዘመን ወረደ ፡፡
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አሁን ውበት እዚህ ነው ፡፡ ኦህ ፣ የእኔ ፣ ይህንን ወድጄዋለሁ ወንድም ወንድም ስሚዝ። ይመልከቱ ፣ ይህንን ይመልከቱ ፡፡ አሁን ፣ 
በቤተክርስቲያን ዘመን ፣ እንዳለፍነው… አሁን ይህንን ተመልከቱ ፡፡ የመጀመሪው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ኤፌሶን ነበር ፣ የኤፌሶንም ቤተክርስቲያን 
ዘመን ፡፡ አሁን ፣ እያንዳንዳቸው የእነዚያ የቤተክርስቲያን ዕድሜዎች እስከዚህ አሥራ አምስት መቶ ዓመታት ድረስ እስኪደርሱ ድረስ ፣ ካስተዋሉ 
.... ዛሬ ማታ ወደ ቤትዎ ሲመለሱ ፣ ጊዜ ካለዎት ወይም ከመነሳት በፊት በማለዳ ያንብቡት በራዕይ 1 ኛ ፣ 2 ኛ እና 3 ኛ ቤተክርስቲያን ፡፡ የእነዚያን 
የእያንዳንዳቸው የቤተክርስቲያን ዕድሜዎች ታገኛላችሁ ፣ እርሱም አለ “ትንሽ ጥንካሬ አላችሁ እና ስሜን አልካዱም” ፤ ወደዚህ የአስራ አምስት 
መቶ ዓመታት የትያጥሮን የጨለማ ዘመን ድረስ እስኪመጣ ድረስ። ከዚያም በሌላኛው ወገን ወጣና “የምትኖርበት ስም አለህ ፣ ሆኖም ሙታ ነህ” 
አለው ፡፡
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እናም እነዚህ ... የትኛውም ሌላ የቤተክርስቲያን ዘመን ፣ ያ ወይም የፊላደልፊያው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ፣ መቼም ያንን ስም ዳግም አላነሱም 
፡፡ ስሙ መቼም አልወጣም ፣ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ውስጥ ስለወጣ ፡፡ አሁን ፣ እዚያ እንዴት እዚያው የሐሰት ትምህርቶችን ለእነሱ ልንጥልባቸው 
እንችላለን ፣ እናቴ ፣ የሁሉም እናት እናት ፣ እንዴት እናት ፣ ምስጢራዊ ባቢሎን ናት። እና ያ ነው… እነሆ ፣ እዚህ የቤተክርስቲያን ዘመን ስትወጣ 
ትንሽ ብርሃን አገኘች። ከዚያ ደከመች ፣ ደከመች እና ከዚያ ወደ እዚህ ድርጅት ተመልሳ ፣ በአስራ አምስት መቶ ዓመታት ውስጥ። እናም አሁን 
ወጣች እርሱም እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሳይሆን እንደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ፡፡ ሉተር ምን ወጣ? እንደ የሉተራን ቤተክርስቲያን 
፡፡ መጥምቁ ምን ወጣ? እንደ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ፡፡ የእሱ ሳይሆን የእሱ ስም አይደለም። ሌላ ስም: - ስም አለዎት። “ሊድኑ የሚችሉበት 
ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለምና ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ።” “እርስዎ የሚኖሩበት ስም አለዎት ፣ ግን ሞተዋል” ማለት ነው ፡፡
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“ኦህ ፣እኔ የፕሪስባይቴሪያን ልጅ ነኝ” እና አንተም ሞተሃል! “ኦህ ፣ አጥማቂ ነኝ” - እና የሞተ! በህይወት የሚቆዩት በክርስቶስ ኢየሱስ 
ሲመላለሱ ብቻ ነው ፡፡ ትክክል ነው. እና የሐሰት ጥምቀቶችዎ-የውሃ ፣ የሐሰት ጥምቀት ፣ መፍጨት ፣ ከመጥመቅ ይልቅ መፍሰስ ፣ ከጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ይልቅ “አብን ፣ ወልድንና መንፈስ ቅዱስን” በመጠቀም። ነዚህ ሁሉ የሐሰት ነገሮች ልክ ወደ ታች ያህል መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል 
ይናገሩ ፣ በችሎታው ውስጥ ያፈሳሉ ፡፡ እናም እኛ ከእነሱ ጋር አብረን እንታገሳለን ፣ “ደህና ፣ ቤተክርስቲያናችን በዚህ መንገድ ታምናለች ፡፡” ግን 
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፡፡ እንታይ እዩ? እንደዚህ ያሉ ነገሮች የሉም ፣ እንደዚህ ያለ ነገር የለም ፡፡
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እናም በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ሥፍራ ውስጥ አንደበታቸውን አውጥተው የቅዱስ ቁርባንን ቦታ ይዘው ሄደው ካህኑ ወይኑን ጠጥተው 
መንፈስ ቅዱስን ብለው ጠርተውታል ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጭራሽ እጆቻቸውን ያናውጡ እና የቀና የህብረት ቀኝ እጃቸውን የሰጡ እና 
መንፈስ ቅዱስ ብለው አልጠሩም ፡፡ “አሁን አማኝ ነኝ” እና መንፈስ ቅዱስን ተቀበል ማንም ሰው አላነሳም ፡፡ እንደዚያ ካደረጉ ፣ የሐዋርያት ሥራ 2 
ን የሚነበብበት መንገድ ይኸውልህ ፣ “እና የ ofንጠቆስጤ ቀን ሙሉ በሆነ ጊዜ ፣ መንገዱ አንድ የሮማ ቄስ ይወርድ ነበር ፣ እና ኮርሱን አዞረ ፡፡ ወደ 
ላይ ተመልሶ 'ሁላችሁም አሁን አንደበትሽን ዘርግታችሁ የቅዱስ ቁርባን መጀመሪያ ኅብረትን ውሰዱ' አላቸው ፡፡ ”የሐዋርያት ሥራ 2 ን ለማንበብ 
ይህ መንገድ አይሆንም?
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ደህና ፣ እናንተ ፕሮቴስታንቶችም መጥፎዎች ናችሁ ፡፡ ተመልሰው ይምጡና “አሁን ወደ ሜቶዲስት ወደ አንተ ስንመጣ በቀኝ በኩል ያኑሯቸው 
፣ የቀኝ ህብረትን ቀኝ እና ስድስት ወር በሙከራ ጊዜ ይስቸው” በል ፡፡ በሐዋርያት ሥራ 2 ውስጥ ያንን ያነበቡት የት ነው? እንታይ እዩ? ያ የት ነው 
ያገኙት? እንታይ እዩ?
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እሱም“ሁሉም በአንድ ቦታ እና በአንድ ጊዜ ነበሩ…!” መቼም አይመጣም እና ይህን አያደርግም ፣ እናም አንድም ቄስ አይነሳም ይህንንም 
አያደርግም ፣ ነገር ግን “እንደ አውሎ ነፋስ ኃይለኛ ድምፅ ከሰማይ መጣ ፡፡ የተቀመጡበትን ቤት ሁሉ ሞላው። ” የተቀበሉበት መንገድ አለ። አዎን 
ጌታዬ ሆይ ፣ እንደ መንገዱ ወይም ከአንድ የተወሰነ ቤተ-እምነት ሳይሆን ከመንገድ እንደሚመጣ ኃይለኛ ነፋስ ፡፡ የምትኖሩበት ስም አላችሁ ፣ ግን 
ሞታችኋል ፡፡ “

ተመልከቱ ፣ “ይህንን እናምናለን ፣ እናም ተዓምራቶች ቀናት አልፈዋል” እስከሚሉ ድረስ የእምነት መግለጫዎችዎ እና ቤተ እምነቶችዎ 
እግዚአብሔርን ከመሰለ አግደውታል ፡፡ ያንን የሚናገር ሐሰተኛ ነቢይ ነው ፡፡ እጅን መንቀጥቀጥ እና መንፈስ ቅዱስን ሊቀበሉ እንደሚችል የሚናገር 
ሐሰተኛ ነቢይ ነው። በሚያምኑበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበላሉ ብሎ የሚናገር ሐሰተኛ ነቢይ ነው ፡፡ ከመጠመቅ ይልቅ ማፍሰስ እና መጭመቅ 
አለብዎት ብሎ የሚናገር ሐሰተኛ ነቢይ ነው ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱስ መጽሐፍ በሌለበት በአባት ፣ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም 
መጠመቅ እንዳለብዎ የሚናገር ሐሰተኛ ነቢይ ነው ፡፡ ትክክል ነው. ማንም ሰው የተጠመቀበት የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው (የጆን ደቀመዛምቶች 
ብቻ) እና ቅድስት ለማግኘት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ ነበረባቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈ የለም ፡፡ 
ሙት) ፡፡ ትክክል ነው.
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አሁን፣ ያ ብቻ የኢየሱስ ትምህርት ነው ፡፡ የኢየሱስን ትምህርት ብቻ አውቃለሁ ፣ እሱ ያ አይደለም ፡፡ ያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ብቻ 
ነው። ትክክል ነው.

ግንእዚያ አለዎት ፡፡ ምን ታደርጋለህ? እማዬህ አለ ፡፡ የእነዚህ የሃይማኖት መግለጫዎች አጥቢ እንስሳት አሉ ፡፡



19ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመልሰህ ተመልሰህ መቼ ማንም ሰው እንደተጫነ ንገረኝ። ሜቶዲስት ፣ የፕሬቢቴሪያን ፣ ካቶሊክ ፣ መጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ አንድ ሰው የተረጨበትን ቦታ ንገረኝ ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዱ የኃጢያት ስርየት እንዴት እንደተፈታ ንገረኝ። ይጥቀሱ 
ሊያገኙት ይችላሉ? እንደዚያ ካደረጉ ወደ እኔ ይምጡ ፡፡ እና እኔ በጀርባዬ ላይ ምልክት እያደረግኩ በዚህ መንገድ ላይ ወድጄ “ሀሰተኛ ነቢይ” 
እላለሁ - ተሳስቻለሁ ፡፡ ወይም በአጠቃላይ በአባት ፣ በወልድ እና በመንፈስ ቅዱስ ስም የተጠመቀበት ማንኛውም ሰው ሰማንያ በመቶ 
የተጠመቀበት አንድ ሰው በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቦታ ታገኛላችሁ። ማንም ሰው በዚያ መንገድ የተጠመቀበትን አንድ ጥቅስ 
ፈልጉኝ ፣ እና በጀርባዬ ላይ ‹‹ ሀሰተኛ ›› የሚል ምልክት አደርጋለሁ እናም እንደዚህ ባለው መንገድ እጓዛለሁ ፡፡ እናም በአዲሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ማንም ሰው የተጠመቀበትን ቦታ አሳየኝ እና በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ሳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምም መጠመቅ የሌለበት 
መሆን አለበት ፡፡ ትክክል ነው. ትክክል አለመሆኑን ይመልከቱ ፡፡
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እና እዚህ, ምንድን ነው? እሷ የጋለሞታዎች እናት ነች ፡፡ ምን እንደ ሆነች ምን ሆነባት… ምንዝር አደረገው? ትምህርቷ ፡፡ ጋለሞቻቸው ለምን 
አደረጉ? የእሷ ትምህርት!
126

የእነሱንሃይማኖት እና ቀኖናቸውን የማይታገሱትም ለዚህ ነው ፡፡ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንጹሕ ሆነናል። ምን ያህል እንደሚኖሩ አላውቅም ፣ 
ግን ግን በሆነ መንገድ ተምረዋል ፡፡ ቀኝ. ያ የአንተ ምርጫ ነው ፡፡ እርስዎ እንዲኖሩዎት ማድረግ አልችልም ፣ እውነቱን ምንድን ነው ልነግርዎት 
እችላለሁ ፡፡ ለዚህ ነው ቤተ-እምነት አይደለንም! እንደዚያ ዓይነት ነገሮች ውስጥ ለመግባት እራሳችንን ማርከስ አልፈልግም ፣ ወደ አንድ ዓይነት 
ቀኖናዊ መንጠቆ መነጠቅ አለብኝ ፡፡ ጌታ በተናቁት ጥቂቶች መንገድን እመርጣለሁ ፡፡ በቃሉ እና በእግዚአብሔር ፊት ንፁህ እና ንፁህ መቆየት 
እመርጣለሁ ፣ በልብሴም ላይ የሰው ደም የለም የሚል ፡፡ ለዚያም ነው በብራንሃም ታብሌት ላይ የምንቆየው ፡፡ ለዚያም ነው እኛ ስብሰባዎች 
አይደለንም ፡፡ ለዚህ ነው አንድነት አንሆንም ፡፡ እኛ ብቻ የኢየሱስ አይደለንም ፡፡ ለዚህ ነው ሜቶዲስት አይደለንም ፡፡ ለዚህም ነው ባፕቲስት 
አይደለንም ፡፡ እዚህ ትንሽ ድንኳን ነው። በጭራሽ ቤተ እምነት የለንም ፡፡ በክርስቶስ ነፃ ሆነናል ፡፡ ለዚያም ነው እኛ በምንሠራበት መንገድ 
የምንቆየው ፡፡ እናም እግዚአብሔር ባርኮናል እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል ፡፡

አሁን ፣ ህብረት ለምን እንደወሰድን ልንነግርዎ እንችላለን ፣ ለምን እግርን እንደምንታጠብ ልንነግርዎ እንችላለን ፣ ለምን እነሱ አባላት ኃጢአት 
እንዳላቸው ካወቁ ለምን እንዲወስዱ አንፈቅድም ፡፡ እናም ለዚህ ነው ያለፉት ሁለት ወይም ሶስት ሳምንቶች ከአንዱ አባል ወደ ሌላው የሄዱት ፣ 
ያንተ ትንሽ ግጭት እያጋጠማችሁ ነው። ዞሮ ዞሮ አንዱ አንዱ ለሌላው አይናገርም ፣ ሌላውን በመንገድ ላይ ያስተላልፉ እና ጭንቅላትዎን ያዙሩ: - 
ያፍሩብዎ! እዚህ ላይ መሠዊያውን የተባረከውን የእግዚአብሔርን ጽዋ ማን ወስዶ ወንድሞችንና እኅቶችን ብሎ ጠርቶ ፣ ከዚያ ስልክ በመደወል እርስ 
በርሳችሁ መግባባት ጀመሩ - እንደዚህ ካላችሁ ክርስቲያን ለመባል ብቁ አይደላችሁም። ቀኝ. ስልኮቻቸውን ታጠፋቸዋለህ። ስለ አንድ ሰው ጥሩ 
ማውራት ካልቻሉ በጭራሽ አይናገሩም። ያስታውሱ ፣ እግዚአብሔር በኃላፊነት ይቀጥልዎታል ፡፡ በእንደዚህ አይነቱ መንፈስ ውስጥ እስካለህ ድረስ 
በእግዚአብሔር ፊት ትክክል አይደለህም ፡፡
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እናካልተሰማዎት ...

በደለኛ ከሆነ ወደ እሱ ሂዱ እና ታረቁ! ማስታረቅ ካልቻሉ አንድ ሰው ከእርስዎ ጋር ይውሰዱ። ምንም አያስገርምም እግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያኑን መቅጣት የማይችልበት ምክንያት ፣ 'በትክክል በትክክል ስለማያደርጉት ነው። ስልክ ላይ ከመግባት እና ስለእሱ ከመነጋገር ይልቅ ፣ 
ምን እንደተከናወነ እና ትንንሽ መናፍቅ እና የመሳሰሉትን በመሳሰሉ ጉዳዮች ዙሪያ ማውራት ፣ ይህን ከማድረግ ፈንታ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን 
ለምን አታደርጉም? አንድ ወንድም በስህተት ከተፈጸመ ወደ እሱ ይሂዱ! ከእርሱ ጋር እርቅ መፍጠር ካልቻሉ ይመልከቱ ፡፡ “ደህና ፣ አሁን እሱ 
አድርጎኛል…” ያደረገው ነገር ግድ የላቸውም ፣ ለማንኛውም ወደ እሱ ሂዱ ፡፡ እሱ ወደ እርስዎ እንዲመጣ አልተናገረም ፡፡ እሱ ስህተት ከሆነ ወደ 
እሱ ይሄዳሉ። “እሱ በደለኛ ነበር እሱ ወደ እኔ መምጣት አለበት” ብለዋል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይደለም ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ “ወደ እርሱ 
ሂድ” ይላል ፡፡ እሱ የተሳሳተ ከሆነ ወደ እሱ ይሄዳሉ።
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እናእሱ ካልሰማዎት ፣ ከዚያ አንድ ሰው ይዘውት እንደ ምስክር ይያዙ ፡፡

እናከዚያ ያንን ምስክርነት ካላየ ፣ ከዚያ “አሁን ፓስተርህን እወስዳለሁ” በል ፡፡ ከዚያ እሱን ንገሩት ፣ “ለቤተክርስቲያኑ እላለሁ ፡፡ እና ከዛሬ 
ቀናት በኋላ ፣ እናንት ወንድሞቻችን ካልፈፀሙ በሠላሳ ቀናት ውስጥ .... ይህ ወንድም ለመታረቅ እዚህ ፈቃደኛ ነው ፡፡ አያደርጉትም። እና ይህን 
በሰላሳ ቀናት ውስጥ ካላደረጉት ታዲያ ምን ይሆናል? ከእንግዲህ ከኛ አይደለንም። ”

መጽሃፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፣ “ቤተክርስቲያኑን የማይሰማ ከሆነ ፣ እንደ አሕዛብ እና እንደ ቀራጩ ይኹን።” አንድ ወንድም በቤተክርስቲያን 
ጥበቃ ስር እስካለ ድረስ ፣ የክርስቶስ ደም እሱን እየጠበቀ ነው ፡፡ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያኗ በሚሰራበት መንገድ የምታሽከረክረው ፡፡ አሁን ፣ የባፕ 
... የመጥምቁ ቤተ ክርስቲያን ወይም የብራንሃም ታቦት ድንኳን ትምህርት ይህ ነው - የምታደርጊው! ይመልከቱ ፣ ለምን አይቻል….
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እዚህ ይመጣሉ ፣ ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ይበሉ ፣ ሊ እና እኔ ይላሉ ፡፡ ደህና ፣ እርስዎ አሉኝ እና “ደህና ፣ እሱ ተሳሰኝ!” እላለሁ ፡፡ ያ ምንም 
ልዩነት አይፈጥርም ፣ ወደ እሱ መሄድ አለብኝ ፡፡ የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ነው ፡፡ እሱ ክርስቲያን ሆኗል ፡፡ እዚህ ጋር በባቡር ውስጥ ከእኔ ጋር 
ህብረቱን ይወስዳል ፡፡ እኛም በጌታችን በኢየሱስ ስም ተጠመቅን ፣ ልክ እንደ ወንድማማቾች እንደ ቀጥ ቀጥለን ፡፡ ከዚያ የሆነ ነገር ይከሰታል።
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እሱሰው አይደለም - በሰዎች መካከል ዲያቢሎስ ከሚያገኘው ጊዜ ዘጠና በመቶ የሚሆነው። እሱ ሰዎችን አይደለም ፣ ዲያቢሎስ ነው ፡፡ እናም 
ዲያቢሎስ ያንን እንዲፈጽም እስከፈቀድክ ድረስ ወንድምህን እየጎዳህ ነው ፡፡ ትክክል ነው.

ደህና ፣ እኔ እና ሊኦ አንድ ችግር ተፈጥሯል ፣ እስቲ እንሂድ ፡፡ የሆነ ነገር ካዩ ወደ እኛ የመምጣት ግዴታዎ ነው እና “ሁለታችሁም ልጆች 
እዚህ መጥታችሁ አንድ ላይ ተሰባሰቡ ፡፡ ይህንን ነገር እናስተካክለዋለን ፡፡ አሁን ፣ ከዚያ ወደዚያ ቢመጣ ፣ እናም እዚያ ለመጣራት ከተገኘ ፣ እዚህ 
ነን ፣ እላለሁ ፣ ”መልካም ፣ በመጀመሪያ ፣ እኛ… እኛ መስማማት አልቻልንም ፣“ እንግዲያው እንደዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ፡፡
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እናከዚያ ምንም ቢሆን - ምንም ነገር እስካላደረጉ ድረስ ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሁለቱም ይጠብቀናል ፡፡ እንታይ እዩ? ያኔ ያ አሮጌ ካንሰር 
ሌላ ካንሰር ይጀምራል ፣ ያ ካንሰር ደግሞ ሌላ ካንሰር ይጀምራል ፡፡ እናም ሁሉም ነገር በጠቅላላው ቤተክርስቲያን ታመመ ፡፡ ከዚያ ወደ 
ቤተክርስቲያን ከሚመጡት ቦታ እና ልክ እንደ ቅዝቃዛው ይደርሳሉ ፡፡ የጉባኤው አባል ከመግባቱ በፊት የፅዳት ሰራተኛ መጥረጊያውን ከእንጨት 
መሰንጠቅ አለበት ፡፡ አሁን ያ ትክክል እንደ ሆነ ታውቃላችሁ ፡፡ እና ቅዝቃዛ: አንድ ሰው በዙሪያው ተቀመጠ ፣ ያውቃሉ ፣ እና ምንም ነገር አይሉም 
፡፡ እኛ በጣም መንፈሳዊ ነበርን ፡፡ “ ደህና ፣ ምን ሆነ? በጥሩ ሁኔታ ትሮጡ ነበር ፣ ጉዳዩ ምንድነው? እንታይ እዩ?  ኃጢያቶች እርስዎን  ይለያሉ!



20ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ወንድሞች ፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ያስባል!

አሁንይህንን ነገር አነሳዋለሁ ፡፡

በእኔ ላይ ምንም ችግር የለም ፣ በሌኦ ምንም ችግር የለውም - በእኛ መካከል ዲያቢሎስ ነው ፡፡ ትክክል ነው. ነገሩን ቀጥ ያድርጉት። ወደ እሱ 
ሂጂ ፡፡ ከዚያም ካልሰማ (ወይም እኔ አልሰማም ፣ በየትኛውም መንገድ ቢሆን ነው ፣) ከዚያም ለቤተክርስቲያን ይንገሩ ፡፡ በሠላሳ ቀናት ውስጥ 
ከእዚያ ቤተክርስቲያን ጋር ካልተታረቀ ፣ ከዚያ ከኢየሱስ ጥበቃ ውጭ ነው ፡፡ አውጥተነዋል ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው። ከዚያ ምን እንደሚከናወን 
ይመልከቱ። እንግዲያው እግዚአብሔር ተግሣጹን ያድርግ ፡፡ እጆችዎ ጠፍተዋል ፡፡ የተቻለውን ሁሉ አድርገዋል። ከዚያ እግዚአብሔር ለጥቂቱ 
ይስጥህ ለዲያቢሎስ አሳልፎ ይሰጠው ፡፡ እሱ ከዚያ ይመጣል ፡፡ ካልሆነ ፣ ህይወቱ አጭር ጊዜ ነው።
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ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በእግዚአብሔር ፊት የማይታረም ወንድም ይኖር እንደነበር ታስታውሳለህ? ስንቱን ያስታውሳሉ? ከማደጎ እናቱ ጋር 
ይኖር ነበር ፣ እናም እሱን በቀጥታ ሊያገኙት አልቻሉም ፡፡ ጳውሎስ “ለዲያቢሎስ አሳልፈው ስጡት! ለጥፋቱ አሳልፈው ይስጡት…” ፡፡ በ 2 ኛ 
ቆሮንቶስ ውስጥ ቀጥ ብሎ ወጣ ፡፡
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ወንድም ፣ ጥሩ ጓደኛ አለኝ ፣ ስሙን ለመጥራት እዚህ ደስ ይለኛል ፡፡ እሱ ሰባኪ ወንድም ነው። እናም ይህ ሰባኪ ወንድም ፣ የስሙ ወንድም 
ራሰልሰን። ብዙዎች ዛሬ ማታ እዚህ የተቀመጡ ፣ ስማችሁ ወረቀቶችዎ ላይ ይገኛል ፡፡ ይህ ከቺካጎ ውጭ የመሃል ቋንቋ ነው ፡፡ እና ተመልከት። 
ወንድ አገልጋይ (አገልጋይ) ነበረው ፣ እርሱም ሄዶ የካቶሊክን ልጅ አገባ ፡፡ እንደዚያ ተጀመረ ፣ እናም ይህን ፣ ያንን እና ሌላውን ፣ እና ሁሉም ምን 
ማድረግ ጀመረ - የሆነ ችግር አጋጥሞታል። አባቱም ወደ እሱ ሄዶ “አሁን ልጄ ፣ ተመልከት ፣ ከአባትህ ጋር ታስታጫለህ?” አለው ፡፡ 
ቤተክርስቲያናቸውን የቅዱሳን ጥቅልሎች ብሎ አባቱ ብሎ ጠራቸው ፡፡ እንዲህም አለ ፣ “ታዲያ አሁን ይህንን ቤተክርስቲያን ከዚህ ቤተክርስቲያን 
ጋር ታስተካክለዋለህ?”

134

እሱም“አሁን አባዬ ፣ አባቴ ፣ አባቴ ነህ ፣ እናም ከአንተ ጋር ምንም ዓይነት ችግር ውስጥ ለመግባት አልፈልግም ፡፡” አለው ፡፡

እሺ ፣ ሄዶ ከዲያቆናት አንዱን ወስዶ ወደ ቤቱ ወረደ ፡፡ “ዌልሌ ፣ ላናግርሽ እፈልጋለሁ ፡፡” አለ ፡፡ “ይህን ነገር ከቤተክርስቲያን ጋር 
ታስተካክለዋለህ?” አላቸው ፡፡ እናም እንደዚህ ያለ አጭር ሁለት መልስ ሰጠው ፡፡ እንዲህም አለ ፣ “ዌልሊ ፣ አስታውስ ፣ የዚያ ቤተክርስቲያን 
ቤተክርስቲያን ፓስተር ነኝ ፡፡ እኔ አባትህ ነኝ ፣ ግን እግዚአብሔር ያዘዘውን አደርጋለሁ! በዚያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያንን መብት ለማድረግ ሰላሳ 
ቀናት እሰጥዎታለሁ ፣ ወይም ከእግዚአብሄር ፊት እናስወግዳለን ፡፡ የኔ ልጅ ነህ ፡፡ ያ አዳኝ ነው ፡፡ ”እወድሻለሁ ፡፡ ዌልሊ እኔ እንደምወድህ 
ታውቃለህ ፡፡ ግን በቀጥታ በእግዚአብሔር ቃል መምጣት አለብዎት ፣ ይመልከቱ ፡፡ “ ”እኔ ፓስተር ነኝ ፣ እኔ የዚህ መንጋ እረኛ ነኝ ፡፡ እና የእኔ 
ልጅ ከሆንክ ወይም ማን እንደሆንክ ከሆነ ፣ በእግዚአብሔር ቃል መመላለስ አለብህ ፡፡ ካላደረጉት የእሱ እረኛ ለመሆን ብቁ አይደለሁም ፡፡ “

135

ልጅ፣ ያ ፓስተር ነው ፡፡ ያ ሰው ነው ፡፡ አይመስለኝም? ያ ሰው ነው ፡፡ ለልጁ ነገረው ፡፡ አለው እርሱም። ነገር ግን “ለምን ፣ ሰው ማንን 
ትጎዳለህ ወይም አዳኝህን ትጎዳለህ?”

እሱም “ቀጥለን ፡፡” አለው ፡፡136

እርሱምአያደርግም አለ ፡፡ ለቤተክርስቲያኑም ነገርኩት ‹የገዛ ልጄ esሴል ፣ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ለመስማት ፈቃደኛ አልሆነም ፡፡ ዲያቆኑን 
ለመስማት ፈቃደኛ አይሆንም ፡፡ የዚህ ወንድም ነህ-እናም-እንደዚህ ነህ? [አዎ ፣ እኔ ነኝ።]] እሺ ፣ እሁድ እሑድ አራት ሳምንት ከስምንት ሰዓት ላይ 
፣ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ያንን መብት ካላደረገ ፣ ዌሴሌን ልጄን ለዲያቢሎስ አስረከበነው ፡፡ ሥጋ። ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ እና የዚህ 
ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከእንግዲህ ወዲህ አይከላከልለትም። '“

እናም ያ ምሽት በመድረኩ ላይ ቆሞ “እሱ ሁለት ተጨማሪ ደቂቃዎችን አግኝቷል” አለ ፡፡ ጊዜው አለ ፣ “ልጄ ልጄ ለዚህ ጉባኤእና ለእርስዎ 
ሁሉን ቻይ የሆነው አምላክ እንደተናገረው እኛ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ አድርገናል ፡፡ እንደ አዳኛችን ልጅህ ቃሎች እና መመሪያዎች መሠረት 
ትቶ ተወልደናል አሁን እኛ ... ወንድሜንና ይህችን ቤተ ክርስቲያን ከእኔ ጋር ወደ ሥጋው አጥንቱ ነፍሱ ትድናለች ፡፡ . ” ያ ብቻ ነበር የተነገረው። 
ለአንድ ሳምንት ወይም ለሁለት ምናልባትም ለአንድ ወር ወይም ለሁለት ቀናት ምንም ነገር አልተደረገም ፡፡
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አንድ ምሽት ኦል ዌሴሌ ታመመ ፡፡ ሲታመምም እየታመመ ነው ፡፡ ሐኪሙን ጠራ ፡፡ ሐኪሙ ቀርቦ መረመረለት ፡፡ መቶ እና አምስት ትኩሳት 
ነበረው ፣ ለዚህ ምንም ምክንያት አላገኘም ፡፡ መታመም ይቀጥላል ፡፡ ዶክተር “ልጅ ፣ ምን እንዳደረግህ አላውቅም ፡፡” አለው ፡፡ ምን ማድረግ 
እንዳለበት አያውቅም ፡፡ “ልዩ ባለሙያ ብለን እንጠራለን” ብለዋል ፡፡ እነሱ ልዩ ባለሙያ ብለው ጠሩ እና ስፔሻሊስቱ ወደ እዚህ ይመጣሉ ፡፡ እነሱ 
ወደ ሆስፒታል ወሰዱት ፣ ሁሉንም ነገር መረመሩ ፣ እርሱም “ልነግርዎ አልችልም ፣ ልጁ በቃ ሞት ይመስላል” አለ ፡፡ ሚስቱ እዚያ ቆማ እያለቀሰች 
እና እንደዚህ ያለ ነገር ሁሉ ፡፡ እና በአልጋው ዙሪያ ቆመው የተቀመጡት ልጆች ፣ እና ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው ፡፡ እርሱም “እሱ ይሄዳል ፣ ያ ብቻ 
ነው” ፡፡ አለ ፣ “የፊቱ እብጠት እና አተነፋሱ ሁልጊዜ እየቀነሰ ነው።”
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እሱም“አባቴን ደውል ፡፡” አለው ፡፡ ኦ —- አወ! እሱን ለማድረግ መንገዱ ያ ነው ፡፡ ይሀው ነው. “አባባ ደውል ፡፡” እናም አባቱ እሱን ለማየት 
በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ይሮጣል ፡፡ እርሱም “አባዬ ፣ አሁን አልችልም ፣ ግን እግዚአብሔር ቃሌን ይሰማል ፡፡ ሁሉንም ነገር በትክክል አደርገዋለሁ 
፡፡ በትክክል አደርገዋለሁ; አደርገዋለሁ.” አዎን ጌታዬ ፡፡ ወዲያውኑ መተንፈስ ወደ ጤናማነቱ መመለስ ይጀምራል ፡፡

በሚቀጥለውእሁድ ፣ በቤተክርስቲያኑ ፊት ቆሞ “እኔ በዚህች ቤተ ክርስቲያን ፊት በእግዚአብሔር ፊት በድያለሁ ፡፡ የፓስተሩን ቃላት 
ለመስማት ፈቃደኛ አልነበርኩም ፡፡ ዲያቆንን እዚህ ለመስማት ፈቃደኛ አልነበርኩም ፡፡ እንዲህም አለ ፣ ”ለሠራሁት ክፋት ይቅር እንዲለኝ ይህንን 
ቤተ-ክርስቲያን እጠይቃለሁ ፡፡“ እንደዛ። ”እግዚአብሔር ሕይወቴን አተረፈ“ አለ ፡፡ እውነት እልሃለሁ ማድረግ ያለብዎት ያ ነው ፣ ይመልከቱ። 
እንታይ እዩ? እርስዎ ... ልክ እንደ እግዚአብሔር መንገድ ካደረጉት! እንታይ እዩ?

አሁን ፣ እኛ የምንሰራበት መንገድ እኛ የቦርድ ስብሰባ አለን ፣ እናም “ደህና ፣ አሁን መቀጠል አለብን?” እንላለን ፡፡ የማደሪያ ድንኳኑ አልልም 
፣ ግን እኔ የፕሮቴስታንት ሰዎች ነን ማለቴ የቦርድ ስብሰባ አለን ፣ “እናም ስለ ጆንስ ምን ትላላችሁ? ከእሱ ጋር ምን ማድረግ ያለብን ይመስልዎታል? 
ሜቶዲስት ከእኛው ከእኛ በተሻለ የተሻለውን አባል ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ ፡፡ ” እዛው አለህ። ያ ስህተት ነው! የእነሱን ባህል መከተል የሌለብን 
ለዚህ ነው ፡፡ እና አንዳንድ ኤhopስ ቆhopሳት ፣ እኛ እሱን መጥራት አለብን ፣ ወይም ደግሞ (በዚህ የ  ፔንጠቆስጤ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን
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21ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ውስጥ የአውራጃ ሰብሳቢ ምን ብለው ነው የምትጠሩት?) የአውራጃ ሰብሳቢ ፣ ይህንን ሰው ምግባር ለማየት ወደ እሱ ይደውሉት።

መጽሐፍቅዱስ ምን ማድረግ እንዳለብን ይነግረናል ፡፡ በሃይማኖቶቻቸው እምብዛም የማናሞርውም ለዚህ ነው ፡፡ ከዚያ ነገር ነፃ ሆነናል። 
ኣሜን። በእኔ ላይ እብድ አይደለህም ፣ አይደል? እርስዎ አያደርጉት። ነገ ምሽት አንዳንድ መጥፎ ጥሩ ጥያቄዎችን አግኝቼ ይሆናል ፣ ግን እኛ 
እንሄዳለን .... ያ ትክክል ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡

ያስታውሱ… አይሆንም ፣ አሁን እላለሁ ፡፡ እናንተ ሰዎች እዚህ የተለያዩ ከተለያዩ ቤተ-ክርስትያናት ፣ ቤተ-እምነትሽ ናችሁ .... ወንድም ፣ 
ክርስቲያን አይደለሁም ማለት አይደለም ፡፡ ቤተ እምነቱ በዚያ በሺዎች የሚቆጠሩ ተወዳጅ ክርስቲያኖች አይደሉም ማለቴ አይደለም ፡፡ እኛ 
ሃይማኖታዊ አይደለንም የምንልበትን ምክንያት ለመናገር እየሞከርኩ ነው ፡፡ እኔ ለዚህ ብቻ አልቆምም ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ ፣ እንደማየው እርግጠኛ ነኝ 
፡፡ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ለመንገር ይሞክራሉ። እግዚአብሔር ወንጌልን እንድሰብክ ከጠራኝ እግዚአብሔር እንዳደርገው በሚናገርበት መንገድ 
እሰብካለሁ ፡፡ እዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈበት መንገድ ይኸው ነው ፡፡ ከዚህ ጋር ካልተጣመረ ያ ያ ነው… እግዚአብሔር ለዚህ 
ይፈርድልኛል ፡፡ ነገር ግን ተኩላ ሲመጣ ወይም ጠላት ሲመጣ ካየሁ ፣ እና እነሱን ማስጠንቀቅ ካልቻልኩ ፣ እግዚአብሔር እኔን ይፈልጋል ፡፡ ነገር 
ግን ካስጠነቅቅዎ ያ ከዚያ የእርስዎ ነው ፡፡ እንታይ እዩ?
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ያስታውሱ ፣ “በመጨረሻው ቀን ፣ ያ አስጨናቂ ጊዜ ይመጣል። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ፣ ኩራተኞች ፣ ኩራተኞች እንዲሁም ተሳዳቢዎች 
ይሆናሉ። ” ተሳዳቢዎችን ተመልከት: - “ኦህ ፣ የእልቂቶች ብዛት። ተአምራት ቀናት አልፈዋል ፡፡ እንደዚህ ያለ ነገር የለም ፡፡ ” እሱ አንድ የድሮ 
ሐሰተኛ ነቢይ ነው ፡፡ አሁን ደግሞ ሴቶቻችን ልክ እንደ ወንዶቻችን ተመሳሳይ ስሜት እንዳላቸው እናውቃለን ፡፡ እኔ በጥቂቱ እየተከራከርኩ 
አይደለሁም ፣ ግን የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ከመስኮቱ እንዳታስቀምጣት ተናግሯል ፡፡ ያ ለእኔ በቂ ነው ፣ አየ ፣ ትክክል ነው ፡፡ እሺ. እንታይ 
እዩ? እንዲህም አሉ ፣ “አሁን የእኛ ቤተ እምነቶች ፣ ልክ በመገናኛው ድንኳን ላይ እንዳደረከው ልክ ብዙ ጥሩ ሰዎችን አግኝተናል ፡፡” ብዙም 
አልናገርም ፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ እምነቶችን ያወግዛል ፡፡ ትክክል ነው. እናም ፣ አሁን ፣ በቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ ጥሩ አባላት የሏቸውም ፡፡ 
ያ አስደናቂ ነው ፡፡ እነሱ ጥሩ ሰዎች ናቸው ፡፡ ከምርጥ ሰዎች መካከል እኔ ፣ ከእነሱ ጋር ፣ ካቶሊኮች እና ሁሉ አገኛቸዋለሁ ፡፡ ሁሉም ጥሩ አባላት 
አገኛለሁ ፡፡
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አሁን ፣ ይህንን አሁን የምናመጣበት መንገድ ፣ ወዳጆች ፣ ጌታ ፈቃደኛ ከሆነ ፣ በሚቀጥሉት ጥንዶች ጥናቶች ውስጥ - ነገ ነገ ከሰዓት በኋላ 
መሮጥ እንደሌለብን ፣ እንዳውቅ ፣ እንዳገኘን እንድነግርዎ ምናልባት ዛሬ ነገ ጠዋት ላሳውቅዎ ይሆናል ፡፡ ወጣ። ይህንን ለማድረግ የምንጥርበት 
ምክንያት አሁን ወደ አንድ ቦታ ማምጣት እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን ፣ የሆነ ሰው ከእርስዎ ጋር ለማምጣት ከፈለጉ ፣ ይህንን ለማድረግ ፍጹም 
አቀባበልዎት ነው ፡፡ ግን አሁን አስታውሱ ፣ ስህተቶችን ለመፈለግ ብቻ አይሂዱ ፣ ወይም እዚህ ይምጡ .... እኔ የምናገረው በጉባኤዬ ውስጥ ነው ፣ 
አያችሁ ፡፡ እኔ እዚህ ከጉባኤዬ ውጭ አያስተምሩም ፣ እሱ የሌላኛው ሰው ሥራ ስለሆነ እሱ የዚያ መንጋ እረኛ ነው ፡፡ እና እኔ ብቻ ነኝ…. [በቴፕ 
ላይ ባዶ ቦታ]
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… በቀጥታ ወደ ዘፍጥረት ፡፡ እሱ በትክክል ይጎትታል እና የት እንዳለ ያያል። አሁን ሕገ-ወጥነት ያለው ልጅ ለአስራ አራት ትውልዶች ወደ 
እግዚአብሔር ጉባኤ የማይገባበትን ምክንያት ለማወቅ ወደ ዘፍጥረት ተመልሰናል ፡፡ እንዴት እንደሚወስድ .... ያ ኃጢያት የሚያልቅበትአራት መቶ 
ዓመት ይሆናል ፡፡ የወላጆች ዓመፅ በልጆች እና በልጆች ላይ እንዴት እንደ ተጎበኘ ፣ እንዴት በዘፍጥረት እንደ ጀመረ እና የመሳሰሉትን እንዴት 
እንደሆን ለማወቅ ፡፡
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ከዚያ ያ ዓለም (ዓለም) ከመፈጠሩ በፊት ፣ አንድ አቶም ወደዚያ ከመመለሱ በፊት ፣ የብርሃን መለኪያ ወደ ሕልውና ከመምጣቱ በፊት ፣ 
እግዚአብሔር ፍጥረትን እና ሁሉንም ነገር ያውቅ እንደነበር ያያሉ ያ በምድር ላይ ይሆናል ፡፡ እዚህ ያለ ሰው አለ? ... ቃሉ ምን እንደ ሆነ ለማብራራት 
አልቻሉም ፣ እና አፍርሰው ፣ እና የትየሌለው ቃል ምን ማለት እንደሆነ መናገር አልቻሉም ፡፡ ልክ ካሜራዎን ወደ “ማለቂያ ”ነት መለወጥ። በቃ 
“ከዚያ ጀምሮ” ነው። ያ ነው ፣ ይመልከቱ። ወሰን የለውም ፡፡ እናም በጥልቅ አዕምሮ ውስጥ ውስን አዕምሮ (አዕምሮ) ምን እንደሚፀልል በጭራሽ 
ልንረዳ አንችልም ፡፡ ተመልከት ፣ ያንን ማድረግ አንችልም። እርስዎ ማድረግ አይችሉም ፣ ይመልከቱ? ግን ዝም ብለው ከተመለከቱ ፣ መንፈስን 
ይዘው ይቆዩ ፣ እዚያ እንደዚያ ሊሰማዎት ይችላል ፣ እናም ከዚያ ወደዚህ መጽሐፍ ተመለሺ እናም አሁን ዓለም ሳይመሠረት አሁን ታያላችሁ ፡፡
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አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ እንደ ሆነ (አሁን ቅርቡን አዳምጡ ፣ ስለሆነም አንዳንዶቻችን ነገ እስኪጠናቀቁ 
ለመስማት የማይችሉ ከሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ) ኢየሱስ ክርስቶስ የተገደለው የእግዚአብሔር በግ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የዓለም መሠረት 
ነው። ልክ ነው? መቼ ተገደለ? ከመሠረቱ ... ያ ዓለም ነው ፡፡ ከተሰራው ከተሰበረ አተሞች ከፀሀይ ዮሀንስ ከዚያ በፊት ከዚያ በፊት የፀሐይ ጨረር 
ከመነሳቱ በፊት (ይህ ከፀሐይ ውጭ የሆነ የአየር መለኪያ ከሆነ) አንድ ቢሊዮን ቢሊዮን ይሆናል ትሪሊዮን ትሪሊዮን ትሪሊዮን ዓመቶች ተመለሱ ፣ 
አንድ የብርሃን መለኪያ እንኳን ሳይኖር ፣ ክርስቶስ ተገደለ። የእግዚአብሔር ታላቅ አእምሮ በአንድ ነገር ላይ ሲተካ የተጠናቀቀ ምርት ነው ፡፡ 
እግዚአብሔር “ይሁን” ሲል ፣ ቀድሞውኑ ተጠናቅቋል ፡፡ ለማጠናቀቅ መቶ ቢሊዮን ዓመታት ቢወስድ ፣ ልክ እሱ እንደተናገረው ቀድሞውኑ 
ተጠናቅቋል። እንዲሁም ከበጉ ከዓለም መፈረጅ ሲገደል ፣ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ፣ ያው መንፈስ አንድ ጽፎ “ስሞቻችን በዓለም ሳይፈጠር በሕይወት 
በሕይወት መጽሐፍ ውስጥ” ተጽፈው ነበር።
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ስለዚህ“በክብር የተፃፈ አዲስ ስም አለ” የሚለውን ዘፈን የፃፈው ሰው ጥሩ ትርጉም ነበረው ፣ ግን ቅዱስ ጽሑፋዊ አይደለም ፡፡ እንታይ እዩ? 
ያ ስም ዓለም በክብር የተጻፈ ነው ... ዓለም ገና ከመጀመሩ በፊት ፡፡ በጉ ሲገደል ስሞቻችን በበጉ የህይወት መጽሐፍ ላይ ተጨምረዋል ፡፡

አንድ ትንሽ መጽሐፍ እንድወስድዎት ፡፡ አንድ ደቂቃ ብቻ ይዘው ይቆዩ ይሆን? ይህ አሁን በአዕምሮዬ ውስጥ ይመጣል ፡፡ ወደ እሱ መዞር 
የምችል ይመስለኛል ፡፡ እርግጠኛ አይደለሁም. እና አሁን ይህንን ረዘም ላለ ጊዜ ማቆየት አዝናለሁ ፣ ግን እኩለ ሌሊት ነው የነገርኩህ ፣ ያ መጥፎ 
አይደለም ፡፡ ግን ይህንን ማግኘት እፈልጋለሁ ፣ ለዛ አንድ ጥቅስ ብቻ ፡፡ አሁን ከእኔ ጋር ወደ ሮም መጽሐፍ ይዙሩ እኔም ይህንን እንዲያነቡልኝ 
እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን ፣ ሮማውያን ፣ ማግኘት ከቻልክ ፣ ልክ እዚህ እዚህ ነው ፡፡ አሁን ደግሞ ሮም 8 ን እናግኝ እና አሁን ደግሞ የሮምን 8 ኛ 
ምዕራፍ 28 ኛ ጥቅስ እንጀምር ፡፡ እና አሁን ከእኔ ጋር በጸሎት እንድታነቡት እፈልጋለሁ ፡፡ እዚህ እግዚአብሔር አሁን ያለውን ብቻ አድምጡ ፡፡
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እኛምእንደ እግዚአብሔር ዓላማ ለሚጠሩት ፣ ለሚወዱት ፣ መልካም ለሆኑ ሁሉ መልካም ለማድረግ ሁሉም ነገር እንደሚሠራ እናውቃለን።

ለማንአስቀድሞ ያውቅ ነበር? ... [ከእኔ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ?]

በብዙወንድሞች መካከል ይሆን ዘንድ፥ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁ መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኖአልና።



22ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

አስቀድሞምየወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው ፤ የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ፤ ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ 
አከበራቸው ፡፡

ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ፣ እግዚአብሔር ወደ ታች ሲመለከት .... አሁን ፣ እግዚአብሔር ቢሮውን አይሠራም ፣ “መልካም ፣ አሁን እኔ 
እሄዳለሁ… ኦ ፣ አሁን ምን እናደርጋለን? ” እንታይ እዩ? ምንም ነገር የለም....
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አስታውስ፣ ዓመፅ ፣ ኃጢአት ፣ ጽድቅ ተድሷል። ዲያቢሎስ ሊፈጥር አይችልም። ሁሉም ያውቃሉ? ይህች ቤተክርስቲያን ይህች ናት ፡፡ 
ዲያቢሎስ ሊፈጥር አይችልም። አላህ የፈጠረውን ሊያጣምመው ይችላል ፡፡ አሁን ጠማማነት ምንድን ነው? እዚህ ሁላችሁም እንደ አዋቂዎች 
ትመስላላችሁ ፣ በአብዛኛው። ይህንን አድምጡ ፡፡ እኛ ያገባን ሰዎች ነን ፡፡ ወንዶች አግብተዋል እና ያገቡ ሴቶችም እንደ ባል እና ሚስት አብረው 
መኖር ይችላሉ ፣ እና እነሱ ሴቶች ልክ እንደ እነሱ ፈጽሞ ተመሳሳይ ናቸው ... ከባለቤትዎ ጋር እስከቆዩ ድረስ ድንግሎች ናቸው ፡፡ ትክክል ነው. አሁን 
ያ ያ ህጋዊ እና ህጋዊ ነው ፣ እና ትክክል ነው። እንዲህ ለማድረግ በእግዚአብሔር የተሾመ ነው። ሌላ ሴት ተመሳሳይ ሚስትዎን ማድረግ ትችላለች ፡፡ 
ከእነዚህ ውስጥ አን, እርስዎ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃ ነህና ፡፡ ለሌላው ሴት ተመሳሳይ ድርጊት ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ሞት ተፈርዶብሃል ፡፡ 
ምንድን ነው? ጽድቅም ተጣምሟል ፣ ተመልከት ፣ ጽድቁ ተጣምሷል።

አሁን ዲያቢሎስ ሊፈጥር አይችልም ፣ ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ የፈጠረውን ያጣምማል ፡፡148

ውሸትምንድን ነው? እውነት ተሽሯል ፡፡ አንድ ሰው እንዲህ አለ: - “እሁድ ቅዳሜ ምሽት ነበር ፣ ዘጠኝ ሰዓት ነበር ፣ ቢል ብራንሃም 
በጄፈርሰንቪል ነበር።” ትክክል. “አንቶኒ ሳሎን ውስጥ ወድቆ ሰካራም ፡፡” ውሸት. ምን ነበር? እኔ በጄፈርሰንቪል ነበርኩ ፣ ያ እውነት ነው ፡፡ እሱ 
ወደ ውሸት የተዛባ ፅድቅ ነበር ፡፡ ምን ማለቴ ነው? እነሆ ፣ ውሸትን በትክክል ያጣምማል ፡፡ የት እንደሆንኩ የተናገር ነገር ነው። አሁን ፣ 
“በቤተክርስቲያን ውስጥ ፣ መስበኩ ፣” የሚለው ከሆነ ትክክል ነው ፡፡ ያ ጽድቅ ነው ፣ እውነቱን ተናግሯል ፡፡ “ምሽት ላይ ፣ ጠጣ ፡፡” ውሸት. ተሽሯል 
፣ ተመልከት ፣ እውነት ተሽሯል። ምን ማለቴ ነው? ክፋት ሁሉ ጽድቅ ይጠፋል።

ሞት ፣ ምንድን ነው? ሕይወት ተበላሽቷል ፡፡ ህመም? ጤና ተሽሯል ፡፡ ጥሩ ጠንካራ ሰው መሆን አለብዎት ፡፡ እሺ ፣ ከታመመ ፣ ምንድነው? 
ጤናዎ ተሽሯል ፡፡ ተመልከቱ ፣ ያ ሁሉ እዚያ ነው ምንድን ነው? ወጣት ፣ ቆንጆ ሴቶች እና ጠንካራ ፣ ቆንጆ ወንዶች ነበሩ ፡፡ አሁን እያወዛወዝሽ እና 
አርጅተሻል ፡፡ ምንድን ነው? ሕይወት ተበላሽቷል ፣ ተመልከት ፣ እንደገና ተመልሶ በመምጣት ላይ። እንታይ እዩ? እናም መመለስ አለበት ፣ 
የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው! - እግዚአብሔር እሱን እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። እና ልክ እሱ ... ልክ ከሆነ ፣ እዚህ እንደ ሆነ እናውቃለን። 
ልክ እንደዛው ፣ እግዚአብሔር እንደገና ያመጣዋል ፡፡ ቃል ገብቶለት እንደሚያደርገውም ማለ ፡፡ የሚሰጠነው ያ ነው….
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አሁን ፣ እንዴት አይነት ሰዎች መሆን አለብን? እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚከናወኑ ልብ በል። አስቀድሞም የወሰነውን ጠራቸው። 
የጠራቸውንም እነዚህን አጸደቃቸው። መቼ? ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ፣ ዓለም ከመጀመሩ በፊት። አሁን ፣ ይህንን መጽሐፍ ብንወስድ እና በእውነቱ 
ትክክለኛ ከሆነ ፣ በርከት ያሉ ሰዓታት እንወስድ ነበር ፣ ግን ያንን ማድረግ አንፈልግም። ነገር ግን ይህ ሁሉ ዓመፅ ሁሉ ጽድቅ ሆኖ ወደ ክፋት 
ይመለሳል። ዲያቢሎስ ያደረገው ይህን ነው ፡፡ አሁን የተጠያቂነት ዕድሜ ላይ ሲደርሱ ፣ እና ምን ስህተት እና ትክክል እንደሆነ ካወቁ ከስህተትዎ 
መመለስ አለብዎት። ምክንያቱም ፣ በኃጢያት ተወልደሃል ፣ በኃጥያት ተቀር shapedል ፣ ወደ ዓለም ውሸትን ወደ መጣህ ፡፡ በእውነቱ እንደ ወሲባዊ 
ፍላጎት ተወልደዋል ፣ ከዚያ ወደ ሰማይ ለመግባት አዲስ ልደት ለመቀበል እንደገና መወለድ አለብዎት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ልደት እዚህ 
አለሽ….
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ዳግመኛመወለድ የሥጋ ትንሣኤ ነው ብሎ ለማሰብ የይሖዋ ምሥክር እስከዚህ ድረስ ምን ያህል ስሕተት እንደሚኖር ታያለህ? አየህ ፣ ሊሆን 
አይችልም ፡፡ እንታይ እዩ? የሆነ ነገር መሆን አለበት….

በጊዜ ክፍተት ውስጥ ነዎት ፣ እና ዘላለማዊው ብቸኛው ነገር መጀመሪያ ወይም መጨረሻ የሌለው ነገር ነው። ማንኛውም ዘላለማዊ ነገር 
መጀመሪያ የለውም ፣ ወይም መቼም መጨረሻ የለውም። እንታይ እዩ? እንግዲያው የእግዚአብሔር አካል ከሆንክ በውስጣችሁ ያለው መንፈስ 
መጀመሪያ የለውም ፣ ወይም መጨረሻ የለውም ፣ እናም በውስጣችሁ ካለው መንፈስ ጋር ዘላለማዊ ትሆናላችሁ ፡፡ እንታይ እዩ?
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ልክእንደ የእግዛብሄር ፍቅር ከዚያም ወደ ፊልሞ ፍቅር ይወርዳል ፣ ከዚያም ወደ ፍቅር ወደታች ይወርዳል ፣ ይህ ምን ያህል መጥፎ የመሰብሰብ 
ሂደት እስከሚሆን ድረስ ወደታች እና ወደ ታች እየቀነሰ ይሄዳል። ለምን ፣ ብቸኛው መንገድ .... ኢየሱስ ከዝቅተኛው ቅርፅ ማለትም ከሞት ፣ ወደ 
ሕይወት ፣ ከህመም እስከ ጤና ፣ ከዓመፃ ወደ ጽድቅ ፣ ከፍ ለማድረግና እንደገና ለመያዝ ያንኑ መሰላል ወደዚህ መጣ ፡፡ እንታይ እዩ? እርሱ 
ዝቅተኛው ወደ ላይኛው ለማምጣት ከፍ ካለው ወደ ዝቅተኛ ነው ፡፡ እርሱ በጸጋው የእርሱ የክብር ወራሾች ወራሽ እንድሆን እርሱ ሆነኝ ፡፡ ምን 
ማለቴ ነው? እነዚያ ነገሮች ፡፡

አሁንተመልከቱ ፡፡ ወደ ኋላ ተመልሰው በዚህ ዓለም ውስጥ በእነሱ ውስጥ አቶሞች ከዚያ በፊት ፣ እግዚአብሔር የሚሆነውን ሲያይ ፣ እዚያ 
አየኝ ፣ አየኝ ፣ ሁሉንም ቁንጫዎች ፣ ሁሉም ዝንብ ፣ ወፍ ፣ እና ትንኝ ሁሉ ይመለከታል ፡፡ በምድር ላይ ሁን ፣ እሱ ወዲያውኑ አየ። እርግጠኛ 
እንዳደረገው።

አሁን ፣እርሱ በጭራሽ እንዲህ አለ ፣ “ልጄን እወርዳለሁ እና እሱ እንዲሞት እፈቅድለታለሁ ፣ እናም የሆነ ሰው ያዝንለት ይሆናል ፡፡ እናም 
እንደዚህ ዓይነት አሳዛኝ ጉዳይ ይሆናል ፣ ምናልባት አንድ ሰው ይድናል ፡፡ ”
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ማንእንደሚድን አስቀድሞ ያውቃል ፡፡ እሺ ጌታዬ. እርሱም “Esauሳውን እጠላለሁ ፤ ያዕቆብንም እወዳለሁ” ብሏል ፡፡ ማን እንደ ሆነ 
ለማጣራት ዕድል ከማግኘታቸው በፊት ማን እንደነበሩ ያውቃል ፡፡ ያውቃል ፡፡ እርሱ ነገሩን ሁሉ ዐዋቂ ነው ፡፡ ከመወለድዎ በፊት ፣ ዓለም ሲጀምር 
ምን እንደምታደርጉ ያውቃል።

አሁን ተመልከቱ ፡፡ እንደሚያውቁት ጠላፊ ነኝ ፡፡ ጠመንጃዎችን እወዳለሁ ፡፡ እና በቴክሳስ ውስጥ ያለች አንዲት ሴት ፣ ቴክሳስ እንደሆነ 
አምናለሁ ፣ ፈጣን ስካይፍ (እ.ኤ.አ.220 Swift) ገዛኝ። እኔ ሁሌም እፈልግ ነበር ፣ መመርመርም ፈለግሁ ፡፡ በጣም ሀይለኛውን የተኩስ ሽጉጥ 
ነው። እሱ ሃያ ሁለት ጥይት ፣ አርባ ስምንት እህል ጥይት ነው ፣ እናም ያንን ማስተናገድ ይችላሉ .... አሁን ፋብሪካው “በጣም አደገኛ አይደለም ፣” 
ግን ያንን ጥይት በአምስት ሺህ ጫማዎች ማስተናገድ ይችላሉ ፡፡ በሰከንድ ውስጥ አሁንም ያቆዩት። በሰከንድ አምስት ሺህ ጫማ ፣ ያ በሰከንድ 
ማይል ነው። በሌላ አገላለጽ ሁለት መቶ ያርድ ያርድ ጭልፊት ጭልፉን በጥይት ከመምታቱ በፊት ላባዎቹን እየነዳ ሊሄድ ይችላል ፡፡ እንታይ እዩ?
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23ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ነገርግን የጥርስ ሳሙናውን ጠፍጣፋ ክፍል ወስደው ወደ ዱቄቱ ውስጥ ይገባሉ ፣ እናም እዚያ ውስጥ የበለጠ ብዙ ያፍሱ ፣ በጥርስ ሳሙና ላይ 
ሊይዙት ይችላሉ ፡፡ እናም እዚህ ህንፃ መጨረሻ ላይ ተቀምጠው በተቀመጠ መሬት ላይ በጥይት መምታት ይችላሉ - እሱ ቁጭ ብሎ ይመለከታል። 
ምንድነው ችግሩ? ነጥበኛው ተበታተነ ፣ በጣም በፍጥነት እየሄደ ነው ፡፡ እና እዚህ እና እዚያ መካከል አንድ ሉህ ማስቀመጥ ይችላሉ ፣ እና በሉህ ላይ 
አንድ ትንሽ ቅሪተ አካል እንኳን በጭራሽ አይመለከቱትም። በቃ ተመልሷል። ወደ አመድ ሳይሆን የእሳተ ገሞራ አመድ; ግን ከዚያ የበለጠ ይሄዳል። 
ተመልሶ እዚያ ውስጥ ካለው መዳብ እና መሪ ወደሚሆነው ዋና አሲድ ይመለሳል። ከመቶ ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደነበረው ወደ ኋላ ይመለሳል። 
አሁን ፣ እነሆ አንድ ትንሽ ጥይት ፣ አርባ ስምንት ጥራጥሬዎች ፣ በእጄ ውስጥ ነው የምይዘው ፡፡ እና የሚቀጥለው ሰከንድ ከመቶ ሚሊዮን ዓመታት 
በፊት ወደነበረው ተመልሷል። እናም ዓለም ምናልባት ሌላ መቶ ሚሊዮን ዓመታት ቢቆም ኖሮ እንደገና ወደ ጥይት ይመለሳል ፣ በትክክል ወደ መዳብ 
ይወጣልና ፡፡

አሁን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ይመልከቱ ፣ ከዚያ እሱን ይወዱታል ፣ ከዚያ ወደ ቤት ይሄዳሉ ፣ እና ጠዋት ላይ ትንሽ ዘግይተው ይተኛሉ 
፣ እናም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ እሱን ይወዳሉ። አሁን ፣ እግዚአብሔር ሥራ ተቋራጭ ነው ፡፡ ስንቱን ያውቀዋል? እሱ ገንቢ ነው። እሺ ፣ እውነቱን 
በጥሞና አዳምጡ ፡፡ አሁን ፣ እግዚአብሔር ከዚያ እዛው ይላሉ ፣ አሁን ‹የታሪክ ምሁራንን› ሀሳብ ትወስዳለህ ፡፡ እግዚአብሔር ከመቶ ቢሊዮን 
ዓመታት በፊት ፣ ዓለምን ሊያመጣ በነበረበት ጊዜ ፣ ገና መጀመሩ ነው። አሁን እሱ ... ነበረው በአእምሮው ውስጥ አንድ ሀሳብ አገኘ ፡፡
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አሁን እንዲህ ማለት ትችላላችሁ ፣ “እሱ ታላቅ ወንድም ፣ ወንድም ብራሃም ከሆነ ፣ ዲያቢሎስ ኃጢአትን እንዲሠራ መቼ ፈቀደ?” ደህና ፣ 
ዲያቢሎስ ከመፈጠሩ በፊት እርሱ ዲያቢሎስ መሆኑን ያውቅ ነበር ፡፡ ክብር! አሁን ሃይማኖተኛ እንደሆንኩ ይሰማኛል ፡፡ ወይኔ! ዲያቢሎስ 
ከመፈጠሩ በፊት ያውቅ ነበር እርሱም እርሱ ዲያብሎስ ነው ፡፡ አሁን “ስለዚያስ?” “ዲያቢሎስ ለምን ፈቀደለት?” ትላለህ ፡፡ እርሱ እግዚአብሔር 
መረጋገጥ እንዲችል ፡፡ ለዚህም ነው እሱ ያደረገው ፡፡ መቼም ክፋት ሊኖር የቻለው? እንዴት....
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መጀመሪያ ማነው አዳኝ ወይም ኃጢአተኛ? መጀመሪያ የትኛው ነበር? አዳኝ። በመጀመሪያ ፣ ፈዋሽ ወይም የታመመ ሰው ማነው? ኃጢአተኛ 
እንዲኖር የተፈቀደው ለምንድነው? የእሱ ባህሪዎች አዳኝ ናቸውና። አንድም ኃጢያተኛ ባይኖር ኖሮ በጭራሽ እንደ አዳኝ አይታወቅም ነበር ፡፡ ሃሌ 
ሉያ! ሁሉንም ነገሮች ለክብሩ ዙሪያ ነፋሳት ሊያደርግ ይችላል ፡፡ “ሸክላ ሠሪው ለሸክላ ሠሪው ፣ 'እርስዎ እንዲህ ያደረጉት እርስዎ ነዎት' ሊል 
ይችላል?” በተሽከርካሪው ላይ ያለው ማነው? ሸክላውን ማን ያገኘው? የማን እጅ ውስጥ ነው? ጳውሎስም “አንተ ሰነፍ ሰው ፣ ለዚህ ዓላማ ፈርፍን 
አስነሳ አላደረገውም?” በእርግጠኝነት ፡፡ ዓለም ከመገኘቱ በፊት ያውቅ ነበር ፣ ማን እንደሚሆን ያውቃል። አዳኝ እንዲሆንም ኃጢአት እንዲኖር 
አደረገ ፡፡ እሱ ፈዋሽ ሊሆን የሚችል በሽታ እንዲኖር ፈቀደ። እሱ ፍቅር ሊሆን እንዲችል ጥላቻ እንዲኖር ፈቀደ! እርግጠኛ እንዳደረገው። እርሱ 
እግዚአብሔር ነው ፣ እናም የእሱ ባህሪዎች ናቸው ፡፡ እና ባህሪያቱን ለማሳየት የሆነ ነገር ሊኖረው ይገባል።
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እንዴትሌሊት እንደነበረ እንዴት ያውቃሉ ፣ እንዴት እንደነበረ እንዴት ያውቃሉ?… ቀኑ ሙሉ ከሆነ ፣ ሌሊቱ እንዴት እንደነበረ እንዴት 
ያውቃሉ? የቀን ብርሃን እንዲያረጋግጥ አንድ ምሽት አለ። በእርግጥ አለ ፡፡ ኣሜን። ያደረገውን ታያለህ?

ነገር ግንከዓለም መፈጠር በፊት ወደዚያ ሲመለስ ፣ ይህን ያረጀ ፀሐይን ከመውሰዱ በፊት አሁን በምንኖርበት በዚህች ምድር ላይ ይህችን 
ምድር (ከዚህች ምድር ጋር አዛውሮታል) እና በፀሐይ ውስጥ ቀየረው እና ተኛ። እዚህ ፀሀይ ይኸውል ፣ በዚህ ወገን ላይ ቀመረውና ለመቶ ቢሊዮን 
ዓመታት እዚያው እንድትቆይ ያድርግ ፡፡ ምን እየሠራ ነበር? አንዳንድ ጋዞች። በዚህ ወገን ዞሮ ዞሮ ሌላ ነገር ሠራ ፡፡ እዚያ ምን እየሠራ ነበር? ጥቂት 
ፖታሽ. በዚህ መንገድ ዞረ ፣ እና እዚህ ምን እያደረገ ነበር? የተወሰነ ካልሲየም ማድረግ። ምን እየሰራ ነበር? እሱ አንተንና እኔ እሆን ነበር ፡፡ ምን 
እየሰራ ነበር? እንደ ሥራ ተቋራጩ ሁሉንም ሁለት-በአራቱን ፣ እና የሁለት-እቱን ፣ የእቃ ማንጠልጠያውን ፣ ጎኑን እንደ ሚያወጣ። ምን ያህል 
ህንፃዎችን እንደሚገነባ ያውቅ ነበር።
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እኛየተፈጠርነው ከአሥራ ስድስት የምድር አካላት ነው ፣ እርሱም እርሱ ሁሉንም ፈጥሮናል ፣ እናም ዓለም ወደ ዓለም ከመምጣቱ በፊት 
ወደዚያ ያወጣናል .... እናም በዚያን ጊዜ አብሮ ሊሆን ይችል ነበር ፣ ነበር. ወርቅ ፣ ናስ ፣ ናስ ፣ ውሃ ፣ እና ያ ነገር ሁሉ ምን ሠራ? እሱ ሥራ 
ተቋራጭ ነው ፡፡ እርሱ ገንቢ ነው ፣ ሁሉንም ነገር በዚያ ላይ ይጥላል ፣ ሁሉንም ነገር ቆረጣ እና ፋሽን አደረገ ፡፡ እሱ ሁሉ ሲሠራው ትልቅ ትልቅ 
የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነበር ፡፡ ጥቂት የካልሲየም እንዲሠሩ ለማድረግ በእሳተ ገሞራ የተፈጠሩ የእሳተ ገሞራ ፍንጣዎች ለመቶ ሚሊዮን ሚሊዮን 
ዓመታት እንዲቆዩ ፈቀደላቸው ፡፡ ምንድን ነው? የአንተ አካል ነው ፡፡

እና ከዚያ ፣ በዚህ ምድር ላይ አንድ የሕይወታችን ድንኳን ከመገኘቱ በፊት ሰውነታችን እዚህ ተኝቶ ነበር። ሃሌሉያ። አንድ ጠብታ በምድር 
ላይ ከመምጣቱ በፊት እዚህ እንተኛ ነበር። አዳም በኤደን የአትክልት ስፍራ ወደ ላይ እና ወደ ታች ሲዘዋወር እዚህ ተኛሁ ፡፡ ኣሜን። እሺ ጌታዬ! 
ኦህ ፣ ክብር! ኪሩቤሎች ፣ የጠዋት ኮከቦች አብረው ሲዘምሩ ፣ እና የእግዚአብሔር ልጆችም እልል ሲሉ ፣ የሕይወትን እስትንፋስ እየጠበቀሁ እዚህ 
ቆሜ ነበር ፡፡ እኔ እዚህ ነበርኩ። ሰውነቴን እዚህ እንዳስገባኝ እዚህ አደረገው ፡፡ እሺ ጌታዬ. ካልሆነ ፣ ከየት መጣ? ሁህ? እዚህ እንዴት መጣ? 
እግዚአብሔር እዚህ እንዲጥል አደረገ ፡፡ እግዚአብሔር ሠራው ፡፡ እኛ የተሠራነው ከአስራ ስድስት አካላት ማለትም ነዳጅ ፣ ፖታሽ እና አጽናፈ 
ሰማይ እና ከዚያ በላይ ነው። እነሆ እዚህ ተተከልን ፡፡
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ከዚያ ምን ሆነ? ከዛም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አለው (በምልክት መልክ እንወስዳለን) ፣ “አሁን ወጥተሽ ወደዚች ዓለም ፍቅር 
ልታደርጊ ነው - ምክንያቱም እኔ ፍቅር ነኝ እና አንቺ የእኔም ምርት ነሽ ፣ ስለሆነም አሁን ይሄዳሉ ለአለም ፍቅርን ያድርጉ። ” እናም ትልቁ መንፈስ 
ቅዱስ ፣ እዚያ እንደወጡ እናስባለን ፡፡ አሁን በስዕል መልክ ብቻ ፡፡ እንደዚያ አይደለም ፡፡ ትምህርት ፣ መንፈስ ቅዱስ እና እግዚአብሔር የራስ ስም 
ስም ፣ አንድ ዓይነት የራስም ዓላማ ነው— ሰው ፣ ይቅር በሉኝ ፡፡ እናም ክንፎቹን በምድር ላይ እንደወረወረ ብቻ ይናገሩ ፡፡ ያ ምስጢር ምንድነው? 
ልክ እንደ ዶሮው ለዶሮዋ ፣ ለማቀላቀል ፣ ፍቅርን በመፍጠር: - “ጨምር ፣ ጨምር ፣ ጨጭ” ፡፡ ኦህ ፡፡
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“ሕይወት ሆይ ፣ ውጣ!” ጮኸ ፡፡ ዙሪያውን ተመለከተ ፡፡ “በዚህች ምድር ላይ ውበት እፈልጋለሁ ፡፡ ኑ ፣ ብርሃን! ” መንፈስ ቅዱስ 
የሚንቀሳቀስ። እሱ ሲያደርግ ፣ እየመጣሁ ይመስለኛል ፣ ወደ ኮረብታው ወደ ታች እየወረደ ያለ ነው ፣ ከዚያ በኋላ የተወሰነ የካልሲየም ውሃ 
እየፈሰሰ ይመጣል እና ከፓታሽ ጋር ይቀላቅላል። የሚታጠፍ ምንድነው? “ሕይወት ፣ ውጣ!” አንዲት ትንሽ የፋሲካ አበባ ጭንቅላቷን ከዐለት በታች 
አጣበቀችው ፡፡ “አባት ሆይ እዚህ ና ፣ ተመልከት ፡፡”
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“ያጥሩ ይመስላል ፣ መመዝገቢያውን መቀጠልዎን ይቀጥሉ።” አበባዎቹን ያበቅላል ፣ ዕፅዋትን ሁሉ አወጣ ፣ የእንስሳትን ሕይወት አወጣ ፣ 
ወፎችም ከአፈር ይርቃሉ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንድ ወንድና ሴት ይመጣሉ - አንድ ወንድ ይነሳል ፤ ያ ሰውም ወንድና ሴት ነበር ፡፡ አክራሪ አይደለም 
፣ አሁን። በእሱውስጥ ብቻ



24ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?
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በጣምየተደቆሰ ወንድ ሲወስዱ ፣ እሱ ትክክል ሊሆን ይችላል ፣ ደህና ሁን ፣ ግን የሆነ ችግር አለ ፡፡ አንዲት ሴት ስትወስድ ፀጉሯን መቆረጥ እና 
ጥንድ ጥንድ መልበስ ትፈልጋለች እና ከዚያ ወጥተህ “እግዚአብሔር ይባርክ ፣ እኔ እነግርሃለሁ…” - የሆነ ችግር አለ ፡፡ ሴት የሴትነት መንፈስ አላት 
ወንድ ደግሞ ወንድ ነው ፡፡ እኛ እናውቃለን። አሁን ያንን ያውቃሉ ፡፡ እንደ ወንድ ለመሆን የሚሞክራት ሴት ትክክል ትመስለኛለች?

ለምን ፣ አንድ ጊዜ ተቀምጫለሁ ፣ እዚህ የጨዋታ ጠባቂ ሆ was ነበር ፣ እና በአውቶቡሱ ላይ ተቀምጫለሁ እና እዚያ ሄጄ ያንን ሴት በእጄ 
እግሯ ላይ እየመታኋት ነበር - እና ሴት እንደሆነ አላውቅም ነበር ፡፡ . ከእነህ አንጓዎች ካፕ እና በአንዱ ላይ አንድ ትልቅ ጥንድ መነፅር ነበራት ፡፡ እና 
እዚያ እዛው ተቀም ነበር ፣ እና እሷ ስለተፈጠረው ነገር ሌላ ነገር እየተናገርኩ ነበር። እሷም “ታውቃለህ” አለች እና “ትናንት ማታ [ልክ እንደ እሷ 
መጥፎ ሲመስል ፣ ሲጋራ ማጨስ]” አለች ፣ “ትናንት ማታ ፣ እላለሁ ፣ ያ ሰው አብዝቶ ወደ ላይ ወጣ ፡፡ ያ ነገር; ነገር ፣ወደዚያ ተንሸራታች ና ፡፡ 
እንዲህ አለ ፣ ”በሕይወቴ ውስጥ እንደዚህ በጭራሽ ሳቅ አላውቅም ፡፡
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እናሳቅ ነበር ፣ ያው እንደዚያ ያውቃሉ ፡፡ እኔም “ልጅ ፣ ያ አንድ ነበር ፣ አይደል?” እዚያ ቁጭ ብለው እንደዚህ እያወሩ ነው ፡፡ እሷም ያንን 
ነገር ካላወቀች ጭንቅላቷን ካናውጠች ፤ እሷም ሴት እንደነበረ አቧራ ነበር ፡፡ በሕይወቴ ውስጥ ያን ያህል ትንሽ ተሰምቶኝ አያውቅም። እኔም “አንቺ 
ሴት ነሽ?” አልኩ ፡፡

እሷም“ለምን እርግጠኛ!” አለች ፡፡

“ይቅርበለኝ” አልኩ ፡፡ እንደዚህ አይቼ አላውቅም ፡፡ አሁን ፣ ያ እውነት ነው።

በሌላኛው ቀን እኔን ለማስደሰት ወደደ ፡፡ ትልቅ ምዝገባ ነበረው ፣ “ልብስ ለመልበስ ዝግጁ የሆኑ ወይዛዝርት” ብዬ አሰብኩ: - “ለእዚያ 
እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ።” እንታይ እዩ? ነገር ግን ፣ ያውቁ ፣ ያደረጉት ያዘጋጁት አንድ ዓይነት ልብስ ነበር ፣ ያውቃሉ ፡፡ እነሱ በእርግጥ 
ልብሶችን የሚለብሱ ይመስለኝ ነበር። እኔ በእርግጥ አደረግኩ። “ወይዛዝርት ልብስ መልበስ ዝግጁ ናቸው” ብለዋል ፡፡ እኔም “ለእነሱ 
እግዚአብሔርን አመስግኑ ፡፡ ጥሩ ነው. ለዚህም ጌታ አመሰግናለሁ እርግጠኛ ነኝ ፡፡ ” ግን ፣ ያዘጋጁት አንድ ዓይነት ልብስ ነበር ፣ አንድ ነገር ፡፡ 
አንድ አስቂኝ ነገር መሆን ነበረበት ፣ በዚህ አገር ውስጥ አይሆንም? እሺ.
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ከዚያም አዳም በመጣ ጊዜ አዳም በጣም የተወደደ መስሎ ታየ ፣ ከጎኑም የጎድን አጥንት ወስዶ ሔዋንን እንድትወልድ አደረገላት ፡፡ 
የሴትየዋትን መንፈስ ከአዳም ወስዶ በሴቲቱ ፣ በፍቅር መንፈስ ፣ ሴት ፣ ደግ ፣ ጨዋ ፣ ጨዋ ፣ ሴት ውስጥ አደረገ ፡፡ የአዳምንም መንፈስ በአዳም 
ውስጥ ተወ ፡፡ አሁን ፣ ምንም የተለየ ነገር ካለ ፣ የሆነ ቦታ ጠማማ ነገር አለ ፡፡ አሁን ፣ እና ከዚያ ሁለቱም አንድ ነበሩ ፡፡
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እናም እኛ ከመዝጋት በፊት ትንሽ ድራማ እንውሰድ ፡፡ እዚህ መጥቷል አዳም ሔዋንን በእጁ ይዞት ሄዱ ፡፡ ይህንን ታሪክ እወዳለሁ ፡፡ እናም 
ወጥተው ወጥተዋል ፣ ሔዋንም “ኦህ ፣ ውድ ፣ ማለቴ ነው ያለኸው…?”
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አዎን፣ እኔ ያንን ስም አውጥቼዋለሁ ፡፡ “

“ደህና፣ ምን ትላለህ?”

‹ያፈረስ› ይባላል ፡፡

“ኡሁህ፡፡ ያ ምንድነው?”

ያያች ላም ናት ፡፡

“ያህስም ማን ነህ?”

“አዎ፡፡ -ህ ሁ! ”

“ምንብለው ነው የምትጠሩት… ሁለቱ ራሳቸው አብረው ተቀምጠው ቁጭ ሲሉ?”

ያያ ወፎችን እወዳለው፡፡ “

“ኦህ፣ አያለሁ ፡፡ ገባኝ.” እናም እንደዚያው ይቀጥላሉ ፡፡ “እዚህ ያለው ነገር ምንድነው?” ፡፡

እኔያንን እና እዚህ ሆኜ እጠራለሁ ፡፡

እና“ኦህ ፣ አያለሁ ፡፡ Uhህ-ያህ ፣ ያ ቆንጆ ነው ፡፡ አንበሳውም ”ይሄን ምን ትጠራለህ?“

አንበሳውም፡፡

“ምንደነው ይሄ?”

“ነብር።”

እናሁሉም እንደ .... “ኦህ ፣ አየዋለሁ” ልክ እንደ ኪቲቶች ፣ እርስዎ ያውቃሉ እና ዙሪያውን መዝለል።

እናም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ዙሪያውን እየተመለከተች “ዳling ፣ እዚያ ተመልከት ፣ ፀሐይ ስትጠልቅ ፡፡ ወደ ቤተክርስቲያን የምሄድበት ጊዜ አሁን 
ነው ፡፡ ” ታውቃለህ ፣ ፀሐይ ስትጠልቅ አንድ ነገር አለ ፣ ማምለክ ትፈልጋለህ ፡፡ በዚያን ምሽት ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይሄዱ ከሆነ ፣ በክፍል 
ውስጥ ገብተው መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ይወዳሉ። ምን ያህሉ ማድረግ ይወዳል ፣ ወደራስዎ ይወርዳል? እንታይ እዩ? ያንን ለማድረግ በአንድ 
ሰው ውስጥ ነው ፡፡ ያንን ማድረግ አለብዎት። ወደ ቤተ ክርስቲያን የምሄድበት ጊዜ። “
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25ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

አሁን፣ በጭራሽ እንዲህ አላሉም “አሁን አንድ ደቂቃ ጠብቅ ፡፡ አሁን ፣ አሁን ጆንስ የምክር ቤቶቹ አባል ነው እኛ የ… እኛ ነን… ”አይሆንም ፣ 
በዚያን ጊዜ እንደዚያ አልነበረም ፣ ስለሆነም ወደ ላይ ወጡ .... ቤተክርስቲያን ፣ ጥሩ መቀመጫ የላቸውም ፡፡ እንደዛው ላይ ለመቀመጥ። እነሱ ልክ 
ወደ ዱር ትልቁ ካቴድራል ሄደው ተንበርክከው ነበር ፡፡

እና ሃይሎ ቁጥቋጦውን እዚያው ቁጥቋጦ ውስጥ ተንጠልጥሎ ነበር። ድምፅ ሲወርድ መስማት እችላለሁ ፣ “እግዚአብሔር አምላክህ በሰጠህ 
ቀን ልጆቼ በምድር ላይ ተደስተዋልን?”
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“አዎንጌታ ሆይ ፣ እኛ እራሳችንን ዛሬ ቀድሰናል ፡፡ ውድ ፣ እኛ አይደለንም? ”

“አዎ፣ አዎ ፣ ውድ ፣ አለን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እኛ እናመሰግናለን ፡፡ አሁን አንቀላፋሁ ፡፡ ” እንታይ እዩ? እሱም ታላቅ ክንዱን አውጥቶ በክንዱ 
ላይ ትተኛለች ፤ ነብርንም አንበሳውን አሳርፎ ሁሉም ነገር ይተኛል እርሱም ሰላም አለው ፡፡

ስለዚህእግዚአብሔር ወረደ እና ኦህ ፣ የመላእክት ስብስብ ገብርኤል ፣ የሰማይ ፍጥረቱ ፡፡ ስለዚህ ወረዱ እና ወደ መኝታ ክፍሉ በእውነቱ 
በቀላሉ ይረጫሉ ፣ ይመልከቱ ፣ ዙሪያውን ይመልከቱ ፡፡ ገብርኤልም “አባቴ ሆይ ወደዚህ ና ፡፡ እዚህ ይምጡ, እዚህ ይመልከቱ. እዚህ አለ ፡፡ እዚህ 
፣ ልጆችዎ እዚህ የሚጣሉ ናቸው ፡፡

እዚህ ውስጥ ስንት ሰዎች በጭራሽ አልጋው (አንዳንዶቻችሁ እናቶች ፣ እርስዎ እና አባታችሁ አብራችሁ) እና የተመለከቱትን ትንሹን ወንድ 
ልጅ ተመልከቱ ፣ እናም እርስ በርሳችሁ እርስ በርስ እንደምታስታውሱ: - “እርሱ እንደዚህ አይመስለኝም [በዚህ መንገድ እና ያ መንገድ]? ” መቼም 
እንደዚህ አደረጉ? ለምን ብዙ ጊዜ ሄጄ ማዴን እላለሁ ፣ ስለዮሴፍ ንገረኝ… ቢል “ቢል ፣ እንደእናንተ ያለ ግንባር ግንባር” አለው ፡፡
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“አዎ፡፡ ግን ሚዳ ፣ እንደእናንተ ያሉ ትልቅ ዓይኖች አሉት ፡፡ ” እንዴት? እሱ የእኛም የአንድ አካል ነው ... የአንድነታችን ውጤት ነው።

አሁንአብም ስለዚህ ነገር ሊል ይችላል ፣ “ታውቃለህ ....” አለው ፡፡ ገብርኤልም “ታውቃለህ እርሱ ልክ እንደ አንተ ይመስላል” ፡፡ 
እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ነው ፡፡ እራስዎን ይመልከቱ ፣ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ነው ፡፡ እሱ እንደ አንተ ይመስላል። የእሱ ልጆች ናችሁ ፡፡ 
ስንቱን ያውቀዋል?

አሁን ይመልከቱ ፡፡ እኛ ያለን ዝቅተኛ የህይወት አይነት ምንድነው? እንቁራሪት. ከፍ ያለ የሕይወት ዓይነት ምንድነው? የሰው። በእርግጠኝነት 
፡፡ እና ከፍተኛው ቅርፅ ምንድነው? እሱ ከዝቅተኛው ወደ ላይ መምጣቱ ቀጠለ-ከእንቁላል እስከዚህ እና ወደ ወፍ እና ወደ ... ኦህ ፣ ወዘተ ፣ ከፍ ካሉ 
የህይወት ዓይነቶች እስከሚመጣ ድረስ እስከ ከፍተኛው ሕይወት ይመጣል ፡፡ ፣ ከዚያም በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ። እዛው አለህ። ሴትም 
በእግዚአብሔር መልክ አልተፈጠረም በሰው አምሳል ግን አልተደረገም። እንታይ እዩ? አሁን ፣ አሁን ፣ እነሱ አሉ ፡፡ እግዚአብሔርስም 
ተመለከታቸው “አዎን ፣ እነሱ ቆንጆዎች ናቸው” ፡፡
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ወንድም ፣ ይህ ምን ነበር? በጭራሽ መሞት አልነበረባቸውም ፡፡ ያ የመጀመሪያ እፍኝ ካልሲየም ፣ የመጀመሪያው ፖታሽ እና ሁሉም ነገር 
እንደዚያ ነበር የተጀመረው። ቆንጆ አይደለም? ኃጢአት ግን መጣና ስዕሉን አዛብቶታል ፡፡ አሁን ፣ እግዚአብሔር ከሆነ… እግዚአብሔር ምን 
ፈቀደለት? ከጥቂት ጊዜ በፊት እንደ ተናገርነው እንደ እሱ ለምን ፈቀደ? እርሱ አዳኝ መሆኑን እንዲያረጋግጥ ፈቅዶለታል ፡፡ እርሱ ሠራው ፣ እሱ 
ፈዋሽ መሆኑን ማረጋገጥ ይችል ነበር ፣ እሱ በሽታ እንዲከሰት ፈቀደ ፡፡ እሱ እሱ በሕይወት እንደ ሆነ ለማሳየት ሞት እንዲፈቅድ ፈቀደ ፡፡ እንታይ 
እዩ? እርሱ እርሱ መልካም ፣ መልካሙ መሆኑን ለማሳየት እነዚህ መጥፎ ነገሮች ሁሉ እንዲከናወኑ ፈቀቅ አልክ።
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ስለ ቤዛው ታሪክ ስለ መዘመር ትናገራለህ! ወንድም ፣ ኢየሱስ ሲመጣ ፣ ይህች ቤተክርስቲያን በዚህች ምድር ዳርቻዎች ላይ ትቆማለች እናም 
ስለምንናገረው ነገር ሳያውቁ መላእክቶች ራሳቸውን ወደታች ሲሰግዱ የመቤ storiesትን ታሪኮች ትዘምራለች ፡፡ ለምን ፣ መቼም አልጠፉም ፡፡ ምን 
እንዳለፍን አያውቁም። መጥፋት እና መገኘቱ ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ኦህ ፣ ምስጋናው መጮህ እንችላለን! ለእነሱ አዳኝ አይደለም ፡፡ 
መቼም ማዳን አያስፈልጋቸውም። እርሱ ለእነርሱ ፈዋሽ አልነበረም ፡፡ የለም ክብር! ለእነሱ ሕይወት አይደለም ፣ በእርግጠኝነት አይደለም ፡፡ 
በኃጢኣት እና በደል ውስጥ አልነበሩም ፡፡ እኛ በሕይወት ነበርን ግን በሕይወት ሆነናል ፡፡ እዚያ ነን ፡፡ ዘውዳችን ሲጠፋ ምን እንላለን? “እናንተ 
እንደዚህ አይነት ክብር ያላችሁ ናችሁ?” ኦህ ፣ አይሆንም ፣ የለም ፣ የለም ፣ የለም። ክብር ሁሉ ለእርሱ ነው ፡፡ ይሀው ነው. እዛው አለህ። ከዚያ 
እንዴት እንደሸነፈ ታሪኩን እንነግራለን ፣ በጥልቀት እንረዳዋለን ፡፡
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ከዛ እዚያ ውስጥ ፣ ከዚያ ምን ሆነ? ታዲያ እግዚአብሔር በቃ “በቃ ፣ እኔ እንዲሁ በቀላሉ ፖታቴን እና ካልሲየሜን በሙሉ አጠፋለሁ ፡፡ ሁሉ 
ተበላሽቷል ”? አይ ፣ አይሆንም ፣ እሱ በዚያ መንገድ እንደሚሆን ያውቅ ነበር ፡፡ አሁን ፣ መንፈስ ቅዱስ እኔ እንደሆን አድርጎ ከፈጠረኝ ፣ እናም 
ምግብ እበላለሁ እና በሰውነቴ ውስጥ መል put አኖራለሁ እናም አሁን እኔ እንደሆንኩ እኔ ነኝ .... እኔ ግን ቅርፅ ነበረኝ ፡፡ ዓለም ሳይፈጠር 
እግዚአብሔር ያየው እያንዳንዱ ስዕል ሥጋዊ ይሆናል። እንታይ እዩ? እርሱም ከሴቲቱ ወጣ ፤ እርሱም እንዳዘዘ ሆነ ፡፡ በሚቀጥለው ጊዜ 
ከእግዚአብሔር ይወጣል ፡፡ ያ ጊዜ በሴት ይመጣል ፤ በዚህ ጊዜ የሚመጣው በሰው ነው። እንታይ እዩ? ያንን ጊዜ በጾታዊ ፍላጎት ይመጣል; ይህ ጊዜ 
የሚመጣው በተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ እንታይ እዩ?
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እናእዚያ ፣ አሁን ምንም ጉዳት ሊደርስብኝ አይችልም ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ። እኛን የሚጎዳ ምንም ነገር የለም ፡፡ ጳውሎስ እንዲህ አለ ፣ “አሁን 
ያሉት ነገሮች የሉም ፣ ነገሮች ይመጣሉ ፣ ህመም ፣ ሞት ፣ በክርስቶስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም ፡፡” አንድ ነገር ሊለየን የሚችል 
ነገር የለም ፡፡

ትንሽ ታሪክ እንደነገርኩኝ ፡፡ እኔ ወደ ፀጉር መላጨት አምስት ፀጉር ብቻ ነው ፣ ሙሉ በሙሉ ፡፡ እናም እነዚያን ጥቂቶች እዚህ ቀደም ሲል 
እያወራኋቸው ነበር ፣ ባለቤቴ “ቢሊ ፣ በጣም ተላጭክ ነበር” አለች ፡፡
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እኔግን አንዳቸውም አላጣሁም ፡፡

እሷም“የት ነው ያሉት?”

እኔምእንዲህ አልኩ: - “ከማግኘቴ በፊት የት ነበሩ? እነሱን ከማግኘቴ በፊት የት እንደነበሩ ይመልከቱ። ” ከመቶ ዓመት በፊት አንድ ጊዜ ነበር 
፣ እነዚህ ፀጉሮች እዚህ አልነበሩም ፡፡ ግን እነሱ እዚህ አፈር ውስጥ ነበሩ።  ልክ  ነው?  ከዚያ  ከሃምሳ  ዓመታት በፊት  እነሱ  በራሴ ላይ  መምጣት



26ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

ጀመሩ ፡፡ የመጡት ከየት ነው? ከአቧራ እና አሁን ወደነበሩበት ይመለሳሉ ፡፡ ልክ ነው? እነሱ አልነበሩም ፣ ከዚያ ነበሩ ፣ እና አሁን ግን አይደሉም ፡፡ 
ምንድን ነው? ማን እንደ ሆኑ ያደረጋቸው ምንድን ነው? እግዚአብሄር! እዚያ አለ። ሥዕልን ቀባው ፣ “እኔ የምፈልገው እሱን ነው ፡፡”

“ሞት ሆይ ፣ መውጊያህ የትአለ? መቃብር ፣ ድልህ የት አለ? ” ከዚህ ቀን ውስጥ አንዱን ልትቀበር ትችላለህ ፣ አላውቅም ፣ ወንድሜ ሆይ ፣ 
አልሞትም ፣ ያንን እነግርሃለሁ ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ። “ኦህ ፣ እንነሳለን ፣ ሃሊሉያ ፣ እንነሳለን ፡፡ በዚያ የትንሳኤ ጠዋት ፣ የሞት እስር ቤቶች በሚሰበሩበት 
ጊዜ ፣ ተነስ ፣ ሃሌ ሉያ ፣ እንነሳለን! ” እንዳላደግ የሚያደርግኝ ምንም ነገር የለም ፡፡ በሁሉም ገሃነም ውስጥ በቂ አጋንንት ከእሳት መነሳት ሊጠብቁኝ 
አልቻሉም ፡፡ እኔን እንዳላደርግ የሚያደርገኝ ምንም ቦታ የለም ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል አለኝ ፣ መንፈስ ቅዱስ አለኝ ፡፡ እኔ ዞዬ ፣ የእግዚአብሔር 
ዘላለማዊ ሕይወት እዚህ ገባሁ ፡፡ ይህ የቆየ አስከሬኑ ከዚህ ይወጣል ፣ እናም እግዚአብሔር ከምድር አወጣኝ ፡፡
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እና ከምድር የሚያባርረኝ ፣ ዕድሜዬ በሞላ እና እኔ .... የቤተክርስቲያንን ደወል ስሰማ አንድ ነገር ትንሽ ይነግረኛል ፡፡ አንድ መልአክ ከጫካ 
ውስጥ ተናገረው: - “መቼም አትጠጪም አጫሽም ፣ የምሠራው አንድ ሥራ አለኝ ፡፡ ሰውነትዎን አያረክሱ ፣ በሴቶች እና በነገሮች ይሮጡ ፡፡ እርስዎ 
... ዕድሜዎ እየገፋ ሲሄድ እርስዎ የሚያደርጉት አንድ ነገር አግኝቻለሁ ፡፡ ”
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“ማነህ? ማነህ?”

ከዚያበኋላ ስለዚያ የበለጠ ያውቃሉ። “ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፣ እዚህ መጣ ፣ በጥምቀቱ ስፍራም ይንጠለጠላል ፡፡ ራሱን ያሳያል ፡፡ እራሱን 
ያስታውቃል ፡፡ እሱ ይመልሳል ፡፡ በሁሉም ቦታ ፣ በሁሉም እጅ ቆሞ ቆሞ አየዋለሁ ፡፡

እንዴት እንደሚሄዱ ... በጭራሽ ምንም ምርጫ ከሌለኝ እኔ ማን እንደሆን አድርጎ ከፈጠረኝ? በጭራሽ ወደዚያ ተመል I አልሄድም ፣ “አሁን 
ቻርሊ ብራንሃም ፣ ኤላ ሃርን አግብተው ከምድር አውጡኝ” አልኩ ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ። መቼም ከዚያ ምንም ምርጫ አልነበረኝም። እግዚአብሔር ያንን 
አደረገ ፡፡ እና ያለ እኔ ያለኝን ከሆነ ፣ ያ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ላይ ሲጣደፍ ምን ያህል ይሆናል? እኔም “አዎን ጌታ ሆይ ፣ ፈጣሪዬ ነህ! እወድሻለሁ ፣ 
እናም እንደ አዳኝዎ እቀበላችኋለሁ ፣ ”እንዴት በአፈር ውስጥ እንደምትይዙኝ? ወንድም ፣ በቃ ማድረግ አትችልም ፡፡
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እግዚአብሔር ከዚህ አንድ የካልሲየም ወይም የፖታሽ ወይም ሌላ የሚባከን ማንኛውንም ነገር አልፈጠረም ፡፡ “አብ የሰጠኝ ሁሉ [ዓለም 
ከመፈጠሩ በፊት] ወደ እኔ ይመጣል!” Hewሁ! እኔ መጮህ ይሰማኛል ፣ ሐቀኛ ነኝ ፡፡ “አብ የሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል ፣ ከእሱም ማናቸውም 
አይጠፉም ፣ ነገር ግን በትንሳኤ እንደገና አነሳዋለሁ።” እሱ ሲጠራ ሰማሁ ፣ እናም ወደ እርሱ እመጣለሁ ፡፡ በምድር አፈር ውስጥ እንዴት 
ይጠብቁኛል? በዓለም ውስጥ በቂ አካፋ ቢያስፈጽሙኝ በዓለም ውስጥ በቂ ተቆጣጣሪዎች በጭራሽ በምድር አፈር ውስጥ ሊኖሩኝ ይችላሉ። አንድ 
ቀን እነሳለሁ እናም በእሱ አምሳል እቆማለሁ ፣ እናም ከመንፈሱ በተወለደ ደሙ ታጠበ! ሃሌ ሉያ! የሚፈልጉትን ሁሉንም ቤተ እምነቶችዎን ይያዙ ፡፡ 
ኢየሱስን እወስዳለሁ ፡፡ ኣሜን!
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አንድ የኢንሹራንስ ሰው ወደ እኔ መጣ ፣ ጥሩ ጓደኛዬ ዊልበርት ሲንደር ፡፡ “ቢሊ ፣ የኢንሹራንስ ፖሊሲ ልሸጥልሽ እፈልጋለሁ ፡፡” አለ ፡፡178

“ቀድሞውንምአገኘሁ” አልኩ ፡፡ (ባለቤቴ “ብላቴና ፣ ምን እያደረግሽ ነው?” ያለች ይመስል ዞረች))

“የመድንዋስትና አለህ?”

እኔም“አዎ ጌታዬ” አልኩ ፡፡

“ከየትኛውኩባንያ ጋር ነው? ምንድን ነው?”

እኔእንዲህ አልኩ: - “የተባረከ ማረጋገጫ ፣ ኢየሱስ የእኔ ነው! ኦህ ፣ እንዴት የክብሩ ክብር መለኮታዊ ምሳሌ ነው! ከመንፈሱ የተወለደው 
የእግዚአብሔር የተገዛ የመድኃኒት ወራሽ በደሙ ታጥቧል። ”

እሱም“ጥሩ ነው ፣ ቢሊ ፣ ግን በግቢው ውስጥ አያስገባዎትም ፡፡”

እኔግን “ያወጣኛል” አልኩ ፡፡ ሃሌ ሉያ! እዚያ መድረስ አልጨነቅም ፤ እየወጣ ነው።

ስለዚህ ፣ “አብ የሰጠኝን ሁሉ አመጣሁ ፣ የእኔ ናቸው ፣ ለእኔ የእኔ ነው” የሚለኝ የመድን ዋስትና አለኝ። አባዬ ያደረገውን ፣ እናቴ 
ያደረገችውን ፣ ምንም ሆነ ምን ፣ “አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል ፣ እና አባቴ ካልሳበው በቀር ማንም ሊመጣ አይችልም ፡፡” ሃሌ ሉያ! ለምን 
እነሱን አወቃቸው? “ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሜ አውቃቸዋለሁ። በጉን በገደልኩበት ጊዜ ከእርሱ ጋር ገደልኩት ፡፡ ” ኣሜን። ቤተ ክርስቲያኒቱን 
አስቀድሜ መወሰን ጀመርኩ ፡፡ “
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ዕድልአስቀድሞ ተወስ ?ል? ቤተክርስቲያን ፡፡ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት ይገቡ ይሆን? በአንድ መንፈስ አንድ አካል ተጠመቅን። “ ዓለም 
ሳይፈጠር እዚያ እንደምንሆን ያውቅ ነበር ፡፡ የቀደሙትንም ጠርቷል ፡፡ የጠራቸው እርሱ ጸድቋል ፡፡ ነርሱ ያጸደቃቸው እርሱ ቀድሞውኑ ክብሩ ነው 
፡፡

በእግዚአብሔር መጽሐፍት እርሱ ሠርቷል እዚያ እዚያ እገናኛለሁ ብሏል ፡፡ እዚያ ከሲኦል ውጪ ሁሉም አጋንንቶች የትኛውም ቦታ 
ሊጠብቁት አይችሉም ፣ ነገር ግን እዚያው በትክክል እንዳይመጣ ሊያደርጉት ይችላሉ ፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዲህ ብሏል ፣ ያ 
ያስተካክለውም ፡፡ ዓለም ከመፈጠሩ ከመቶ ቢሊዮን ዓመታት በፊት ቢሆን ፣ የ starsቱ ከዋክብት አብረው አብረው ይዘምራሉ የእግዚአብሔር 
ልጆችም ከመመሰረቱ በፊት ፣ መሥራች ከመገኘቱ በፊት ... እና እነሱ መላእክቶች እና ሁሉም ነገር የዓለም መሰረትን ከመፈጠሩ በፊት ደስተኛ ነኝ ፣ 
ስለእሱ መጮህ ተችሏል-ዲያቢሎስ በምድር አፈር ውስጥ እኔን የሚይዝልኝ እንዴት ነው? በቃ ማድረግ አይቻልም። ትክክል ነህ.
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እስቲ እንይ ፣ ይህ እዚህ የገባሁት የዴሞክራሲያዊ ጊዜ ነው ፡፡ ይህ ከሃያ ደቂቃ እስከ አስራ አምስት ነው ፣ ያ ሀያ ደቂቃ እስከ አስር ድረስ 
ብቻ ነው። ወንድም ወንድም እውነት ነው? ትክክል ነው ፣ ሀያ ደቂቃ እስከ አስር ድረስ። ሁሉም ሰው ደስተኛ?
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ኦህ፣ መጓዝ እንደጀመርኩ ይሰማኛል ፣



27ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

እንደመጓዝ ይሰማኛል ፡፡

ሰማያዊቤቴ ብሩህ እና ፍትሃዊ ነው ፣

እናምመጓዝ እንደጀመርኩ ይሰማኛል ፡፡

ኦህ፣ መጓዝ እንደጀመርኩ ይሰማኛል ፣

እንደመጓዝ ይሰማኛል ፡፡

ሰማያዊቤቴ ብሩህ እና ፍትሃዊ ነው ፣

እናምመጓዝ እንደጀመርኩ ይሰማኛል ፡፡

እንደዛ ያሉ የድሮ ዘፈኖችን ትወዳቸዋለህ? እኛ ስለዘፈነውበት የድሮ የድሮ ዘመን ነበረ ፣ ስለ “ግርማ እና ምህረት የሆነ ነገር አገኘኝ ፣ በዚያን 
ጊዜ የጠዋቱ ኮከብ” ፡፡ እህት ጌርት ምንድን ነው? እናያለን. ወንድም ኔቪል ምንድነው? አንድ ነገር ፣ “ጸጋ እና ምህረት አገኘሁኝ ፣ እዚያም ብሩህ እና 
የማለዳ ኮኮብ በዙሪያዬ ያሉትን ጨረሮች አሳይተዋል።” -ረይህ ፣ አዎ ፡፡ “በመስቀል ውስጥ።” እህት በዚህ ላይ አንድ መለያ ስጠን ፡፡ ያ “ከመስቀል 
አጠገብ” ነው ፡፡ ወደዚህ ይምጡ ፡፡ ኦህ ፣ እነዚህን እወዳቸዋለሁ ፡፡ ስንት ያረጁ በመንፈስ መሪነት የተዘፈኑ ዘፈኖችን ይወዳሉ? የሚፈልጉትን ሁሉ 
የዝላይ-ታች እና ታች ቡግ-ዊግ ሊኖሮት ይችላል። ይህንን ስጠኝ ፣ ጸጋ እና ምህረት ያገኙኝ እዚህ ነው ፡፡ ይሀው ነው. እሺ ፣ አሁን ይዘምሩት።
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ኢየሱስሆይ ፣ ከመስቀሌ አቅራቢያ አቆየኝ ፡፡

እዚያምአንድ ጥሩ ምንጭ ፣

ለሁሉምነፃ ፣ የመፈወስ ጅረት ፣

ከቀራናተራራ ይወጣል።

በመስቀልውስጥ, በመስቀል ላይ;

ክብሬሁን ፤

የተጠማነፍሴ እስኪያገኝ ድረስ

ከወንዙማዶ ያርፉ ፡፡

[ወንድምብራንሃም “በመስቀል አጠገብ” ማዋረድ ይጀምራል ፡፡] ኦህ እንዴት ጥሩ ነው! አስቡት! አዳኝ ባይኖር ኖሮስ? ይህ ቃል ባይኖረን 
ኖሮስ? እሱ ባይጠራውስ? እሱ አስቀድሞ የማያውቅ ቢሆን እና እርስዎ በዚህ ምሽት በዚህ ዓለም ውስጥ እዚህ ቢወጡስ? እሱን ትወደዋለህ? ወይኔ! 
ጠዋት ላይ ፣ አሁን ፣ ዘጠኝ-ሰላሳ ባለው ጊዜ አገልግሎቶችን አይርሱ።

በመስቀልውስጥ, በመስቀል ላይ;

ክብሬሁን ፤

የተጠማነፍሴ እስኪያገኝ ድረስ

ከወንዙማዶ ያርፉ ፡፡

አሁን“በምንጭ ቴው ክፍል” ላይ አንድ ዘፈን ስጠን ፡፡ ይህ ጥሩ የድሮ ዘፈን “ፍል ውስጥ አለ” ስንት ሰው ያውቀዋል? “ክፍል ፣ ክፍል ፣ አዎ 
ውስጥ አንድ ክፍል ፣ ክፍል አለ ፡፡” እና አሁን ሲያደርጉት ፣ በጸጥታ በፀጥታ ፣ ወደ እርስዎ ወደ ሌላ ቦታ መድረስ ፣ ከዚያ ወንድም ጋር እጅ ያርቁ 
፡፡ ታውቃላችሁ ፣ አሁን ለሁሉም ሜቶዲስትሪዎች የሚሆን ቦታ ፣ ለጥምቀት ተከታዮች የሚሆን ቦታ አለ ፣ ለጴንጤቆስጤ በዓል የሚሆን ቦታ አለ 
፡፡ አሁንቴው ለሁላችንም የሚሆን ቦታ አለን ፡፡ የድሮውን ዘፈን ስንት ያውቃል? ኦህ ፣ እርግጠኛ ነህ ፡፡ አንዳንዶቻችሁ የድሮ ሰሪዎች አሁን ይህ 
ጥሩ የድሮ ኪንታኪ ዘፈን ነው።
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ክፍል፣ ክፍል ፣ (እጃችንን እናነቃቃ) ፣ አዎ ፣

ክፍልአለ ፣

በምንጩህላይ ቦታ አለ ፤

ክፍል፣ ክፍል ፣ አዎ ፣ ክፍሉ አለ ፣

በምንጩምንጭ አጠገብ ቦታ አለ ፡፡

ኦህ፣ ክፍል ፣ ክፍል ፣ ብዙ ቦታ አለ ፣

በምንጩህላይ ቦታ አለ ፤

ኦህ፣ ክፍሉ ፣ ክፍል ፣ አዎ ፣ ክፍሉ አለ ፣



28ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

በምንጩምንጭ አጠገብ ቦታ አለ ፡፡

አሁን፣ ለእርስዎ ትንሽ አስገራሚ ነገር አለኝ ፡፡ ሁሉም የቅርብ ጊዜ ስብከቶች እና መጽሐፎች እና ሁሉም ነገሮች በቤተክርስቲያኑ ሌላኛው 
ክፍል ፣ በሚቀጥለው ሳምንት ፣ በስብሰባዎች ላይ ይሸጣሉ ፡፡ ቴፖች እና ሁሉም ነገር ፣ እና ሁሉም በጥሩ ሥነ ጽሑፍ ቅርፅ ፡፡ በአንዱ ክፍሎቹ 
ጀርባ ላይ በጀርባ እዚያው ጠረጴዛ ይኖሩታል ፤ እንዲሁም ሥነ-ጽሑፍ ፣ የቅርብ ጊዜ ስብከቶች ፣ እና በመጀመሪ በአዳዲስ መጻሕፍት ፣ አዲስ 
እትሞች ላይ የወጡት አንዳንድ ጥሩ ጽሑፎች ፣ ሁሉም በሚቀጥለው እሮብ ምሽት ይዘጋጃሉ ፡፡ እናም በጌታ መልካም ጊዜ እንጠብቃለን ፡፡ አሁን 
መጸለይ ኑ ፡፡ አሁን ፣ የታመሙትንና የተቸገሩትን ይደውሉ ፣ ደብዳቤ ይፃፉ እና እዚህ ያስገቡ ፣ እኛ እኛ ብቻ ... እግዚአብሔር በኃይል ይንቀሳቀሳል 
፡፡ እናም አሁን እንደሚያደርገው እናውቃለን።
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እናአሁን እኔ ወደማውቀው ሰው ሁሉ ትንሽ የሆነ ነገር እንዳገኘሁ ሄድኩ ፡፡ አሁን ከጉዳዩ ውጭ የሆነ ነገር ካለ ፣ ያስታውሳሉ ፣ ከረጅም ጊዜ 
በፊት ነግሬያችኋለሁ ፣ ቀጥ ብለን እናስተካክላለን ፡፡ እናም ካለፈው የበለጠ እዚህ የተለየ መንፈስ እንደሚኖር አውቃለሁ ፡፡ እንታይ እዩ? ትክክል 
ነው. አሁን ፣ ከእንግዲህ አይተውት ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት አዝሃለሁ ፣ አይተውት ፡፡ እዚህ ጋር ይቆዩ ፣ ይመልከቱ ፣ በቃ ሁሉም ነገር በትክክል 
ወደታች እንዲቆይ ያድርጉ እና ወደ ቀኝ ይቀጥሉ። እናንተ ወንድማማቾች ናችሁ ፡፡ በጭራሽ ምንም ነገር የሚያደርግ ወንድም ወይም እህት አይደለም 
፣ እሱ የዲያቢሎስ መንፈስ ወደዚያ ይገባል ፡፡ ይመልከቱ ፣ እሱ ይሄዳል .... እናም ለወንድሙ ወይም ለእህትህ ተጸፀት እና ሰይጣን መሃከል መሆኑን 
እያወቀ ፡፡ እና ስለሱ የተወሰነ ስሜት ካለብዎት ያንን በፍጥነት ከእርሶዎ ውስጥ ያገኛሉ ፣ ምክንያቱም እሱ ሊያንቀሳቅስዎት ይችላል ፡፡ አዎ ይሆናል ፣ 
ስለዚህ ከእሱ ይርቁ ፡፡ በቃ አስታውሱ
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ክፍሉ፣ ክፍል ፣ ብዙ ክፍል ፣

ለሜቶዲስትሪዎችክፍል ፣ ክፍል አለ

ለጥምቀትተከታዮች ክፍል

የፕሬቢባይቴሪያን፣ ለሁሉም የሚሆን ቦታ አለ ፣

ክፍል፣ ክፍል ፣ አዎ ፣ ክፍሉ አለ ፣

በምንጩምንጭ አጠገብ ቦታ አለ ፡፡

“የሀዘንእና ወዮ ልጅ ሆይ ፣ የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ውሰዱ” የሚለውን የድሮ የመልቀቂያ ዘፈናችንን ምን ያህል ያስታውሳሉ ። በሄድክበት 
ሁሉ ውሰደው እና ያጽናናሃል ፡፡ ወንድም ጄፍሪስ ፣ እርስዎ እና እህት ጄፍሪስ ፣ እና እዚያ ያሉት ወንዶች ፣ እና ሁሉም ከእኛ ጋር መቆየት ብትፈልጉ 
ደስ ይለኛል። እና ከዚያ ፣ “በእግሩ ስር ወድቆ በኢየሱስ ስም መስገድ (ኦ ፣ የእኔ!]) የሰማይ ነገሥታት ንጉሥ መንገዳችን ሲጠናቀቅ አክሊሉን 
አክሊል እናደርጋለን። የኢየሱስን ስም ከእርስዎ ጋር ይያዙ ፣ ዛሬ ጋሻ አድርገው ይያዙት ፣ ኦህ ፣ ፈተና ሲቀርብ ፣ ያንን ቅዱስ ስምህን በጸሎት ስጠው 
፡፡ ” ኦህ ፣ እኔ ያንን ፍቅር ፣ ያንን አስደናቂ የኢየሱስ ስም ፡፡ አሁን አሁን ስንዘምር አሁን እንነሳ ፡፡ እሺ.
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የኢየሱስንስም ከአንተ ጋር ውሰድ

የሐዘንናወዮ ልጅ!

ደስታእና መጽናኛ ይሰጥዎታል ፣

እንግዲያውወዴት እንደሚሄዱ ይውሰዱት ፡፡

የከበረስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

ውድስም ((ውድ ስም)

እንዴትጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

ይህአሁን ትንሽ ለየት ያለ ነው ፡፡ አሁን እራሳችንን እንሰግድ እና በእውነቱ በጸጥታ አንድ እጅ ወደ ላይ እናነሳ እንበል ፡፡187

በኢየሱስስም ይሰግዳሉ ፣

እግሩላይ ተደፍቶ

እኛየሰማይ ነገሥታት

አክሊሉት

ጉዞአችንሲጠናቀቅ ፡፡

ውድስም (ውድ ስም) ፣

እንዴትጣፋጭ ነው! (እንዴት ጣፋጭ ነው!)



www.messagehub.info

ስብከት በ

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

29ለምንድን ነው የሀይማኖት ድርጅት ያልሆነው?

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

ውድስም (አዎ ፣ ውድ ስም) ፣

እንዴትጣፋጭ ነው! (እንዴት ጣፋጭ ነው!)

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

ጭንቅላታችንያለማቋረጥ ይንበረከካል ፣ እኛ እንላለን….

[ወንድምብራንሃም ፣ “የኢየሱስን ስም ከአንተ ጋር ውሰድ”]


