
የእባቡ ዘር
ጀፈርሰንቪል ፣ ኢንዲያና ፣ አሜሪካ

28E ሴፕቴምበር 1958

ውድ አምላክ ታላቁና ኃያል አምላክ በመንፈሱ ኃይል ሁሉን የፈጠረው እና እኛን ወደ ኃጢአተኞች ፣ ጻድቃንንና ጻድቃንን በነፃነት የሞተውን 
አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ እንዲያስታርቀን አምጥቶታል ፡፡ ከእግዚአብሄር ጋር እንደገና ያለን አስደናቂ ህብረት ፡፡ በተባረከው ቃል 
እንደተማርነው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የንጋት ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ ፣ የእግዚአብሔርም ልጆች ከመፈጠራቸው በፊት ወደ ኋላ ተመልሰው 
ሲመለሱ ፣ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ከእርሱ ጋር ህብረት እንደነበረን ፡፡ ያ በግ (በግ) በታረደበት በዚያ ጊዜ አለመሆኑን በምን እናውቃለን; 
እግዚአብሔር በታላቅ አስተሳሰቡ በኢየሱስ አማካይነት በመዳናችን ስንጮህ እና ሐሴት ሲያደርግ ሲያየን?

1

እናም ዛሬ ማታ በዳግም ምጽአቱ የሚገለጠው የዚያን ታላቅ ክብር መለኮታዊ ቅምሻ ብቻ አግኝተናል ፡፡ ሁሉም ህመም እና ሀዘን ይወገዳሉ ፣ 
ከዚያ እንደራሱ ክቡር አካል ያለ አካል ይኖረናል ፣ እንደ እርሱ እናየዋለን። እዚህ እጆቻችን ሲደርቁ ፣ የፀጉራችን ሽበት ፣ ትከሻዎች ሲያንገላታሹ 
ሲመለከቱ; ሟች መሆናችንን አውቀን አሁን ጭንቅላታችን ወደ ተደፈነበት አቧራ እና ወደምንመጣበት አቅጣጫ እንደምንሄድ እናውቃለን ፡፡ ግን ጌታ 
እግዚአብሔር ሆይ ልክ እንደ እግዚአብሔር እርግጠኛ በኋለኛው ዘመን እንደገና እንደምንነሳ ቃል ገብተናል አምነናልም ፡፡

ኢየሱስ እንድናደርገው ስለታዘዘን በድፍረት እየመጣን ዛሬ በሕይወትህ ከእምነት ጋር ዛሬ ማታ ከእምነት ጋር እንቆማለን ፡፡ እኛ ምንም 
ባደረግን ምንም መልካም ነገር ላይ አይደለም ፣ ምንም ያደረግነው ምንም ነገር የለምና ፣ ግን ለእኛ በተጣልን ፀጋው ምክንያት የዚህ ሀብት ባለቤት ነን 
ብለን በትህትና እንመጣለን ፡፡ ስለሆነም ቃሉን በማመንጨት ዛሬ ማታ ትባርኩን ዘንድ እየጠየቅን ነው። “ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል 
ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም” ተብሎ ተጽ itልና።

2

እናም ዛሬ ማታ የእግዚአብሔር አፍ ይናገር ፡፡ ቃላቱ ይወጡ ፣ እናም እኛ በአድማጮቻችን ልብ ውስጥ ጠልቆ እንዲገባ እና በመንፈስዎ እና 
በመገኘትዎ እንዲሞላ ያድርጉ። እኛ የምንጠይቀው በኢየሱስ ስም ነው ፡፡ አሜን

ለ - ዛሬ እና ትናንት - ትናንት ማታ ፣ ይልቁንስ ፣ እና ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተናገርን ነው ፣ በመጀመሪያ እሱን “እኛ ቤተ እምነት ያልሆንነው 
ለምንድን ነው?” የሚለውን ርዕስ ከፍ አድርገን ፣ እና እኛ ቤተ እምነት ያልሆንነው ለምን ጠንካራ እንድንሆን አድርገናል ፣ እና ለምን በቤተ እምነቶች 
አናምንም ፣ ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቤተ እምነቶች በጭራሽ ከእግዚአብሔር እንዳልተመደቡ እናገኛለን ፡፡ እሱ የተሾመው የዲያቢሎስ 
ነው ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስም አረጋግጧል ፡፡ በቤተ እምነቶችም እንዴት ስህተት ይወጣል ፡፡ አሁን ይህንን የምንለው ለማረም እና ይህንን ድንኳን 
በተባረከ የእግዚአብሔር ቃል ዙሪያ ወደ ህብረት ለማምጣት ነው ፡፡ ተስፋችን ቤተ እምነቶች በሚሉት ወይም በማንም ሰው በሚናገረው 
እንዳልተገነባ ጌታ እግዚአብሔር በተናገረው ላይ ተመስርቷል ፡፡ መቼም በትክክል ልንታረም የምንችለው በዚህ መንገድ ብቻ ነው ፡፡
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እና ዛሬ ጠዋት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በፍፁም ባልተጠቀሰው ቤተ እምነት የወጡ አምስት (አምናለሁ) የተለያዩ መጣጥፎች ነበሩኝ ፣ 
የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት አሮጊት እናት ጋለሞታ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የምትሰብከውን ተመሳሳይ ነገር ለፕሮቴስታንት አብያተ-
ክርስቲያናት እየሰገዱ እና ለትምህርታቸው እያስተማሩ ነው ፡፡ እናም ወደ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውጡ ፣ እናም ለእዚያ ተመሳሳይ ነገር 
እንሰግዳለን ፣ ይህም በየትኛውም የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ካለው ተቃራኒ ነው ፡፡

4

የመጀመሪያዋ ቤተ እምነቶች ቤተ ክርስቲያን ... ዛሬ ከሰዓት በኋላ በኒቂያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ “በኒቄ አባቶች” ውስጥ ተመልክተናል ፡፡ 
ከሐዋርያት ሞት በኋላ የኒቅያውያን አባቶች ምን አሉ ፣ እነሱም ለብዙ ዓመታት (ለሦስት መቶ ሃያ አምስት ዓመታት) ቀጥለው በመጨረሻ ወደ ታላቁ 
የኒቄ ጉባኤ ወደነበሩበት ወደ ፈረንሳይ ኒቂያ መጡ ፡፡ እዚያም የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያሏትን እነዚህን ቀኖናዎች ያቋቋሙ ሲሆን 
ለፕሮቴስታንቶችም የተሰጠ ነው ፡፡

5

እናም እንደነገርኩት - ዛሬ ጠዋት በማስተማር ላይ ፣ እያንዳንዳቸው እነዚያ ቤተክርስቲያን እስከዚያ ዕድሜ ድረስ ያሉ - እስከዚያ ለተሰሎንቄ 
የቤተክርስቲያን ዘመን ፣ ለአስራ አምስት መቶ ዓመታት የጨለማ ዘመናት ፣ “አንድ ጊዜ አልነበሩም ፣” እርሱ አሁንም ስሜ አለ። “ እናም በሌላኛው 
ወገን ፣ በቤተ ክርስቲያን ስም የሚወጡ ከእንግዲህ ወዲህ በክርስቶስ ውስጥ አልነበሩም-ካቶሊክ ፣ ሉተር ፣ ዌስሊ ፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬስቢቴሪያን ፣ 
ጴንጤቆስጤ ፣ ታች ፡፡ ግን ዘመኑ ከመዘጋቱ በፊት ”የተከፈትን በር በፊቴ አኑሬያለሁ“ ብሏል ፡፡ ተመልከት? እናም እኛ አሁን ነው ያለነው ብለን 
የምናምነው እድሜ ፣ ከሎዶቅያ ቤተክርስቲያን በመጨረሻው በወጣ መካከል ክፍት በር ዘመን ፡፡

6

እናም ለሎዶቅያ ምክር ቤት በትክክል ሦስት መቶ ሀያ አምስት ዓመታት ነው ፡፡ እዚያም እንደ መርጨት ፣ ማፍሰስ እና የሐሰት ጥምቀቶች ፣ 
ሐሰተኛ ቅዱሳን መናፍስት ፣ እነዚህን ሁሉ ሌሎች ነገሮች ያሉ እነዚህን ቅርጾች ተቀበሉ ፡፡ ተቀብለውታል ፡፡ እና ከዚያ ሉተር ካህን ሆኖ ከካቶሊክ 
ቤተክርስቲያን ሲወጣ እነዚህን ነገሮች ይዞ መጣ ፡፡ እና ከዚያ ወጥተው ዝወንግሊ ይምጡ ፡፡ ከዛውንግሊ ውጭ ካልቪን ይምጣ ፡፡ ከካልቪን ፣ ዌስሊ 
ይምጡ ፣ ይውጡ ፣ ኦህ ፣ ታች። እናም እነዚህን ዶግማዎች ወደ ታች ማውረዱን ቀጠሉ ፡፡ እናም እንዲመሩባቸው እንኳ ያላወጣቸውን መንገዶች 
እየተከተሉ እግዚአብሔር እንዴት ቤተክርስቲያኑን ሊመራ ይችላል?
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እናም ያስታውሱ ፣ በራዕይ 17 ላይ አንዲት ሴት አገኘን ... (አሁን እነዚህ ቃላት ግልፅ ናቸው ፡፡ እነሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተፃፉ ናቸው 
፣ ስለሆነም እኔ እነሱን መናገር እችላለሁ ብዬ አስባለሁ ፡፡) ይህች ሴት ጋለሞታ ነበረች ፡፡ ያም ማለት እሷ የታመመች ሴት ነበረች ፣ ከባል ጋር 
ትዳራለች እና ከዓለም ጋር ዝሙት ፈጽማለች ማለት ነው ፡፡ እናም እሷ ነበረች ... የጋለሞታዎች እናት ነበረች ፡፡ ስለዚህ ሴት ልጆች ነበሯት ፡፡ (እኛ 
ደግሞ ያንን በጂኦግራፊያዊ ንድፍ አውጥተነዋል።) ውስጥ-እዚያው ራሴ ውስጥ ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ማየት ፣ ትምህርቶesን እና ሁሉንም 
ነገር ማየት ፣ ጌታ ከሌላው በስተቀር ምንም ሊሆን በማይችል መስመር ላይ በትክክል እንዳስቀመጠው አምናለሁ። የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን. ሊሆን 
የሚችለው ብቸኛው መንገድ ነው ፡፡ እና ምን ወለደች? የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት ፡፡ በትክክል አደረገች ፡፡
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እርስዋም ከዝሙትዋ የወይን ጠጅ ጽዋ በእጁ ይዛ ለምድር ነገሥታት ትሰጣት ነበር ፣ በመንፈሳዊም በመናገር በምድር ሁሉ ላይ ገዥ ነች ፡፡ 
በትክክል ትክክል ነው ፡፡ ሌላ የለም ...

ተመልከቱ ... ወደ ዳንኤል ተመልሰን ምስሉን ማግኘት እንችል ነበር ፡፡ ምስሉን ይመልከቱ-የወርቅ ራስ ፣ የባቢሎን መንግሥት; ናስ ፣ ወይም 
ብር ፣ ሜዶ-ኦ-ፋርስ; ናስ ፣ ታላቁ እስክንድር እና የመሳሰሉት (የግሪክ መንግሥት); ከዚያ የሮማ ግዛቶች ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሮም ፣ ሁለቱ 
እግሮች ፡፡ እናም ዛሬ ማለዳ ከተናገርናቸው እነዚያ አስር ቀንዶች ጋር በትክክል የሚመጣውን በእነዚህ አስር መንግስታት ልብ ይበሉ ፡፡ በሚነሱት 
በእነዚያ አሥሩ መንግሥታት ውስጥ በአንዱ ውስጥ ብረት  እና  ሸክላ  የተቀላቀሉ ነበሩ  ፡፡  እና  ያ  ብረት  ሮም ከነበረች  እግሮች  ይመጣሉ ፣  እናም
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2የእባቡ ዘር

በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በኩል ከሰማይ በታች ከየትኛውም ህዝብ ጋር የተቀላቀለ የሮማኒዝም ስብስብ አለ ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡ እናም 
በየትኛውም ቦታ አይቀላቀሉም ፣ እናም እርስ በእርሳቸው ይጋባሉ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያደርጉ ተናገረ ፣ እናም ዛሬ እነሱን እንመለከታቸዋለን 
፡፡

ልጅዎ ከካቶሊክ ልጃገረድ ጋር ይሄዳል ፡፡ ለማግባት ሲሄዱ የካቶሊክ ልጆችን ለማሳደግ ቃል መግባት አለባቸው (ተመልከት?) ፣ በተቃራኒው 
፡፡ ይመልከቱ ፣ የሌላውን ኃይል ለመስበር ነው ፡፡ ግን ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነገሩ ሁሉ ሴተኛ አዳሪ ነው ይላል ፡፡ አሁን ምን ልታደርግ ነው? 
ትክክል ነው. እናም የሰዎች ኃጢአት እንዴት እንደሚጎበኝ ...
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ወደ ዘዳግም ተመለስን እና ህገ-ወጥ ልጅ ፣ የዱርዬ ልጅ ፣ ለአሥራ አራት ትውልድ ወደ ጌታ ጉባኤ እንኳን መግባት እንደማይችል አሳይተናል 
፡፡ ያ ከሕግ በታች ነበር ፣ እናም ክርስቶስ ህጉን ከፍ ለማድረግ መጣ። አሁን ስንት ነው?

እናም በእነዚህ ላይ ምን እየሆነ ነው ... ዛሬ በመንገድ ላይ ያሉት እነዚህ ትናንሽ ተፋላሚዎች ፣ እነዚህ ትንንሽ ሲጋራ የሚያጠቡ ሴቶች ፣ እና 
አጫጭር የለበሱ ፣ ፀጉራም ጸጉር ያላቸው ጠፍጣፋዎች እና የመሳሰሉት ምንድነው? የእነሱ ችግር ምንድነው? የእነሱ ነው ፡፡ ከአንድ ትውልድ ወደ 
ሌላው በደልን መጎብኘት ነው ፡፡ ያ ነው ያ እና ምን አገኘን? ከተዝረከረከ ኃጢአት በቀር የሌላ ነገር ማገናኛ ነው ወደ አንድ ቦታ ደርሰናል ፡፡

11

ደመናዎችን ከፍ ባደረገ ጊዜ ልክ እንደ አንቲዲሉቪያን ጎርፍ ሁሉ እሷን ለማጥፋት በአቶሚክ ቦምብ እግዚአብሔር ወደዚያ ሩሲያዋን ያስነሳው 
ለዚህ ነው ፡፡ በእርግጥ እርሱ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ ይላል። እነሱ (ኢ-አማኝ) የሆኑት አምላክ የለሽ ሀገር ሩሲያ በትክክል ሁሉን ቻይ 
በሆነው በእግዚአብሔር እጅ በትክክል እየተጫወተች ነው ፡፡ ልክ ንጉስ ናቡከደነፆር እስራኤልን ከእግዚአብሄር ጋር መራመድ ስላልቻሉ 
ሊያጠፋቸው እንደነበረ ሁሉ የሩሲያም የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ቅዱሳን በቅዱሳን ላይ የፈሰሰችውን ደም ለመበቀል ትነሳለች ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
እንዲህ ብሏል ፡፡ ሁሉንም ነገር ሊወስድ ነው ፡፡
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ስለዚህ እዚህ ይመልከቱ ፣ እናታቸው የመዘምራን ቡድን ብትሆን ኖሮ ፣ እና ... እናታቸው ፣ እናቷ ደግሞ የፍላጭ ቆራጭ ብትሆን ኖሮ ዛሬ 
እሷ ምን ነች? የሮክ እና ሮል ስትሬትስ። ልጆች ምን ይሆናሉ? እርስዎም “እግዚአብሔር ያንን ያደርጋል?” ትላላችሁ እሺ ጌታዬ. እግዚአብሔር 
የልጆችን ኃጢአት ፣ ትውልዱን እስከ አስራ አራት ትውልድ ድረስ ይጎበኛል ፡፡ ክርስቶስም ሊያከብር ከመጣ መቶ ትውልድ ወይም አምስት መቶ 
ትውልድ እንላለን ፡፡ ለምን አለ ፣ “የጥንት ሰዎች ... በጥንት ጊዜ የነበሩ ፣' አትግደል ሲሉ ሲናገሩ ሰምተሃል ፡፡ እኔ እልሃለሁ ያለ ምክንያት በወንድሙ 
ላይ የሚቆጣ ሰው ቀድሞውኑ ገድሏል ፡፡ በጥንት ዘመን አታመንዝር ሲባሉ ሰምተሃል። እኔ ግን እላለሁ እላለሁ ሴት ሴትን የሚመኝ ማን አስቀድሞ 
አመንዝሯል ፡፡ ” እሱ ሠራው ፡፡ ምንድን ነው ብቸኛውን? ብዙ ጊዜ የበለጠ ትልቅ ያድርጉት ፡፡ እና በሕጉ መሠረት አስራ አራት ትውልድ ቢሆን ኖሮ 
ዛሬ አንድ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ይወስዳል?
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እና ወጣት እና መካከለኛ ዕድሜ ያለው ወንድ እና ያገባ ሰው ለትዳራቸው ቃልኪዳኖች ከበሬታ የላቸውም ፡፡ ለምን ፣ እነሱ ሴቶችን ብቻ 
ይዘው ከእነሱ ጋር በየትኛውም ቦታ አብረው ይኖራሉ ፣ እና ልክ እንደ የተለመዱ ውሾች ፡፡ ከአንዳንድ ሰዎች ይልቅ የውሻ የተሻለ አክብሮት እና 
የተሻለ ሥነ ምግባር አግኝቷል ፡፡ ያ በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ ፣ ግን ያ ትክክል ነው። ለምን?
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እናም አብያተ ክርስቲያናት በትክክል ይሄዳሉ ፣ እና ስለዚህ ጉዳይ ምንም አይሉም ፡፡ ለምን? እነሱ ልክ እንደ ማሚ እንደሚያደርጉት ነው ፡፡ 
ቤተክርስቲያን ወርሷታል ፡፡ ቤተክርስቲያንን መንስኤ ... እናም ይህ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወጥቷል ፣ የካቶሊክ 
ቤተክርስቲያን ኃጢአቶች በፕሮቴስታንቶች ላይ ተጎብኝተዋል ፡፡ በእርግጠኝነት ነው ፡፡ ስለዚህ ማሰሮ ገንዳውን ቆሻሻ ብሎ ሊጠራው አይችልም ፡፡ 
በትክክል ትክክል ነው ፡፡

አሁን ፣ አግኝተናል እና በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ... አገኘነው ... እናም ዛሬ ማታ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ማስታወሻ በጭራሽ አላየሁም ፡፡ 
እግዚአብሔር ቤተ እምነትን የሾመበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ አልኩ ፡፡ እግዚአብሔር ሴትን ሰባኪ አድርጎ የሾመበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ ፡፡ 
እግዚአብሔር መርጨት መርጦ የሾመበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ ፡፡ እግዚአብሔር አፈሰሰ ብሎ የሾመበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ ፡፡ እግዚአብሔር በአብ ፣ 
በወልድ ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም ማንም ሰው ያጠመቀበትን አንድ ቦታ አሳዩኝ ፡፡ እነዚያን ነገሮች ፈልግ ፡፡ እና አሁንም ያለማቋረጥ እናደርጋቸዋለን 
፡፡ ልክ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ልክ እንደወረደ ነው ፡፡

15

አሁን ፣ እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጠመቃችን ስለምናምን መንገዱ — መጥምቃውያን ልንሆን የማንችልበት ምክንያት ነው 
አልኩ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሌላ መንገድ የተጠመቀ ማንም የለም። አንድ ሰው በአብ ፣ በወልድ ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተጠመቀበትን አንድ 
ቦታ ታሳየኛለህ ፣ እጆቼን ዘርግቼ ሐሰተኛ ነቢይ ነኝ እላለሁ ፡፡

16

እናም መጽሐፍ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ አለብኝ ካለ ይህ ማለት በዚያ መንገድ ማድረግ አለብዎት ማለት ነው ፡፡ ጳውሎስ 
እንዲጠመቁ አዘዛቸው ፡፡ ምንም ያህል ቢጠመቁም እንደገና መጥተው መጠመቅ ነበረባቸው ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስን ባጠመቀው በዚያው ሰው 
ተጠምቀዋል-መጥምቁ ዮሐንስ ፡፡ እሱ “ያ ከእንግዲህ አይሰራም ፤ እንደገና ልትጠመቅ መጥተሃል ፡፡ ” እናም መንፈስ ቅዱስን ከመቀበላቸው በፊት 
ማድረግ ነበረባቸው ፡፡ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነበር ፡፡

እኔ ከዚያ ምሽት ትንሽ ከዚያ በጥልቀት ልሄድ እችላለሁ ፡፡ ለምን? ኢየሱስ ቃሉን ይጠብቃል እርስዎ ያምናሉ? አሁን ቆንጆ ሁላችሁም ዛሬ 
ጠዋት እዚህ ነበሩ ፣ ግን በዚህ ላይ ትንሽ ተጨማሪ መጣል እፈልጋለሁ ፡፡

ከተፈጸመ በኋላ ለምን ጳውሎስ ትእዛዝ ይሰጣል? ጳውሎስ “አንድ መልአክ ከሰማይ መጥቶ ሌላ ማንኛውንም ነገር ቢሰብክም የተረገመ ይሁን” 
ብሏል ፡፡ አሁን እርስዎ “በእሱ ላይ አዲስ ብርሃን አግኝተናል” ትላላችሁ ፡፡ አይ ፣ አላደረጉም ፡፡ ያ ዲያብሎስ ወደ ሔዋን የመጣው ያ ነው-ጥቂት 
አዲስ ብርሃን ፡፡ አዲስ ብርሃን አያስፈልግዎትም ፡፡ እግዚአብሔር አስቀድሞ ባስቀመጠው ብርሃን ውስጥ መሄድ ያስፈልግዎታል ፤ ይኼው ነው.
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አሁን ይህንን ይመልከቱ ፡፡ እንዴት ቀላል ነው ፡፡ ከተለወጠ ተራራ ሲወርዱ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ “ሰው እኔ የሰው ልጅ ማን ነኝ 
ይለኛል?” አላቸው ፡፡
18

አንዱ “አንተ ከነቢያት አንዱ ሙሴ ወይም ኤልያስ ነህ” አለው ፡፡

እርሱም “ማን ትላለህ?” አለው ፡፡



3የእባቡ ዘር

እሱ አለ ... ጴጥሮስ “አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ” አለው ፡፡

እርሱም “የዮናስ ልጅ ስምዖን ብፁዕ ነሽ ፣ ሥጋና ደም ይህንን አልገለጠልህም” አለው ፡፡ ይመልከቱ ፣ በሴሚናሮች በኩል አይመጣም ፡፡ በቤተ 
እምነቶች በኩል አይመጣም ፡፡ “ሥጋና ደም ይህንን አልገለጠልህም ፡፡ በየትኛውም የስነ-መለኮት ትምህርት ቤት አልተማሩትም ፡፡ ግን በሰማያት 
ያለው አባቴ ይህንን ገልጦልዎታል ፡፡ እናም በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሠራለሁ ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም ”: - ማንነቱ መንፈሳዊ 
መገለጥ ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ “እናም እኔ ጴጥሮስ ነዎት እላለሁ ፣ እናም የመንግስቱን ቁልፎች እሰጥሻለሁ። በምድርም የምታስረው ሁሉ በሰማይ አስራለሁ 
፡፡ በምድር ላይ የምትፈታው ሁሉ በሰማይ እፈታዋለሁ ፡፡ ” አሁን ፣ እሱ ቃሉን መጠበቅ ነበረበት ወይም እሱ አምላክ አይደለም ፡፡

አሁን እና ያንን ሲያደርግ ከጥቂት ቀናት በኋላ ተሰቀለ ፣ ተነሳ ፣ ወደ ሰማይ አረገ እናም ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ ዕለት ወንጌልን ከፈተ ፡፡ 
አደረገው? በእርግጠኝነት እርሱ አደረገ ፡፡
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አሁን, ይመልከቱ. እርሱ በነበረ ጊዜ ... በመንፈስ ስለ ተሞሉ ሁሉም ይሳለቁባቸው ነበር። እነሱ መናፍቃን ፣ ቅድስት-ሮለቶች ፣ ወይም 
እንደዚህ ዓይነት ስም ነበሩ። እናም እነሱም ሳቁ እና “እነዚህ በአዲስ የወይን ጠጅ ሞልተዋል” አሉ ፡፡

ጴጥሮስም በመካከላቸው ቆሞ ድምፁን ከፍ አድርጎ እንዲህ አለ ወንድሞች ሆይ ፣ ድም voiceን ስሙ ፡፡ ቃሌን ስማ አዳምጠኝም ፡፡ እነዚህ 
እንደ መሰላቸው እነዚህ አይሰክሩም ፡፡ ይህ የቀኑ ሦስተኛው ሰዓት ብቻ ነው ይህ ግን በኢዩኤል ነቢይ የተነገረው ነው ፡፡ በመጨረሻው ዘመን እንዲህ 
ይሆናል ፣ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ... '“ እና በወንዶች ልጆቹ ፣ በሴት ልጆቹ ፣ በሴት ባሮቻቸው ላይ እና በሌሎችም ላይ ምን እንደሚያደርግ።

እናም ይህን መስማት ሲጀምሩ በልባቸው ተቆረጡ ፡፡ የአባቱን የማያውቅ ሰው ስለ ሰሙ ነበር ፣ ግን እርሱን ልብ ሊሉት ይገባል ፣ 
በውስጣቸው የሚያቃጥል ነገር እንዳለ አውቀው ነበር መንፈስ ቅዱስ ፡፡ እሱን አቁም? ለምን ፣ በነፋሱ ቀን በደረቅ ህንፃ ላይ እሳትን ለማጥፋት 
እንደመሞከር ይሆናል ፡፡ ማድረግ አልቻሉም ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ ፡፡ እና አሁን ምን አደረገ?
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እነሱም “ወንድሞች እና ወንድሞች ለመዳን ምን እናድርግ?” አሏቸው ፡፡ አሁን ፣ ጴጥሮስን ይጠብቁ ፡፡ የመንግሥቱ ቁልፎች አለዎት ፡፡ 
ተመልከት?

አሁን ኢየሱስ በሦስተኛው ቀን በተነሳ ጊዜ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፎች አልነበሩትም ፡፡ ያንን ያውቁ ነበር? እሱ “የሞት እና የገሃነም ቁልፎችን 
አግኝቻለሁ” ብሏል ፣ ግን ለመንግሥቱ አይደለም ፣ ምክንያቱም ለጴጥሮስ ተሰጥተዋልና ፡፡

አሁን ፣ “ጴጥሮስ ፣ በምድር ላይ የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ እፈታዋለሁ ፡፡ በምድር የምታስረው በሰማይ አስራለሁ ፡፡ ” አሁን ፣ ይህንን 
የተባረከ ነገር ለዓለም ለመክፈት እዚህ ቁልፎችን ይዞ ቆሟል ፡፡ እና እዚህ ቁልፎቹን በእጁ ይዞ ፣ “ለመዳን ምን እናድርግ?” ብለው ይጠይቃሉ ፡፡ 
አሁን ፣ ሐዋርያው ምንም ይሁን ምን ፣ ያንን ስልጣን ከሰጠው እግዚአብሔር በሰማይ እውቅና መስጠት አለበት ፡፡
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አሁን ጴጥሮስ ፣ “እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡ ፣ እናም ለኃጢአታችሁ ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፣ እናም የመንፈስ ቅዱስን 
ስጦታ ትቀበላላችሁ” ብሏል። ልክ ነው? እናም ቁልፎቹ በመንግሥተ ሰማያት ወደ ሌላ ስም ፣ ወደ ሌላ መንገድ ፣ ወደ ማናቸውም ሌላ - ወደ ሌላ 
መልክ የሚዞሩበት ምክንያት ይህ ነው ... በምድር ላይ ሆነ ፣ እናም ወደ ሰማይ ተለውጧል ፣ ወይም ኢየሱስ ቃሉን ለጴጥሮስ አላከበረም ፡፡ ከዚያ 
በኋላ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠመቁት ሥፍራ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፡፡ እናም ከዚያ በፊት የተጠመቁት መጥተው እንደገና 
መንፈስ ቅዱስን ለማግኘት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና መጠመቅ ነበረባቸው ፡፡ ትክክለኛው ይህ ነው ፡፡ አሁንም እንደዛው ይሠራል ፡፡

ስለዚህ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥምቀትን የምናስተምር ከሆነ የውሸት ትንቢት ነው ፡፡ አሁን ፣ እኔ ልጎዳዎት አልፈልግም ፣ ግን 
ይህቺን መሰካት የቻልኩት ስለዚህ ይህ ቤተክርስቲያን ምን እንደ ሆነ እንድታውቅ ነው ... እኛ እንደ መሃይም ስንጥቅ ማሰሮዎች ስብስብ እዚህ 
አይደለንም ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የቆምንበትን እናውቃለን ፡፡ ተመልከት ፣ እናውቃለን ... ማንም ሰው በአብ ፣ በወልድ ፣ በመንፈስ ቅዱስ 
ስም መቼም የተጠመቀበትን አንድ ቦታ እንዲያሳየኝ እፈታታለሁ ፡፡
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አሁን ፣ የሐሰት ትንቢትን ወይም እውነትን ልትሰሙ ነው? ቅዱሳን መጻሕፍትን ፈልግ ፡፡ እንደፈለግክ. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ 
ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቤተ እምነት ተብሎ የተሾመበትን አንድ ሰው የት እንዳሉ አሳዩኝ ፡፡ አንዲት ሴት ሰባኪን መቼ እንደሾሙ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳየኝ ፡፡ የምንናገረው እነዚህ ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የታዘዙበትን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳዩኝ ፡፡ እነሱ እዚያ 
አይደሉም ፡፡ አንድ ቦታ ንገረኝ

ወደ ቤተ እምነት ትሄዳለህ ... ደህና ፣ ሜቶዲስትስ በተነሱ ጊዜ መቀደስን ሰበኩ ፡፡ ጥሩ ነው. ያንን ሲያደርጉ ግን አንድ ቤተ እምነት ሠሩ ፣ 
ያውም ያስተካክለዋል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ “ስም አገኘህ” ያለው ለዚህ ነው ፡፡
23

“እኔ ክርስቲያን ነኝ” ትላለህ ፡፡

“ደህና ፣ እርስዎ በየትኛው ቤተ እምነት ውስጥ ናቸው?”

“ሜቶዲስት” ትላላችሁ ለምን ፣ ያኔ ዝሙት አዳሪ ነሽ ፡፡

“እኔ አጥማቂ ነኝ”: - ዝሙት አዳሪ ፡፡ “ጴንጤቆስጤ ...” ዝሙት አዳሪ ነሽ ፡፡ እርስዎ የዚያ ቤተክርስቲያን ነዎት ፡፡ አንተ የክርስቶስ መሆን 
አለብህ ፡፡ “ሜቶዲስት” ፣ “ባፕቲስት” እያለ ንግድ አልተገኘበትም ፡፡ ክርስቲያን ከሆንክ በልብ ክርስቲያን ነህ ፡፡

ከእነዚያ ቤተ እምነቶች ሁሉ እያንዳንዳቸው የእግዚአብሔር ልጆችን ማፍራት ይችላሉ ፡፡ ትክክል ነው. ግን 'ወደ ሜቶዲስት ወይም ባፕቲስት 
ስለሆንክ ብቻ ወደ ሰማይ ይሄዳሉ ብለው ሲያስቡ ተሳስተዋል ፡፡ ከዚያ ነገር የምንርቅበት ምክንያትም ያ ነው ፡፡ አጥማቂዎቹ ለምን ማየት 
አይችሉም? ከቅርብ ጊዜ በፊት ፅሑፍ የሚጽፍ አንድ የሜቶዲስት ሰው እዚህ ጠየቅኩ ፡፡ እሱ “በእናንተ ላይ ያገኘነው ብቸኛው ነገር እርስዎ 
በጴንጤቆስጤዎች ዙሪያ ይንጠለጠላሉ” አላቸው ፡፡

24



4የእባቡ ዘር

እኔም “እኛ ማን ነን?” አልኩ ፡፡

“እኛ ሜቶዲስቶች”

እኔም “ደህና ፣ እኔ የማደርግልዎትን እነግርዎታለሁ ወደ ከተማዎ እመጣለሁ እናም ሜቶዲስትስ ስፖንሰር እንዲያደርጉ ትፈቅዳላችሁ” አልኩ 
፡፡

“ኦህ ፣” በእርግጥ እኛ ያንን ማድረግ አልቻልንም ነበር ፡፡

አልኩ “አሁን ያ ያሰብኩት ፡፡ ጴንጤቆስጤስ ስለሚያምነው ከጴንጤቆስጤ ጋር እቆያለሁ ፡፡ ትክክል ነው. በዙሪያው ይሰበሰባሉ ፡፡ እነሱ 
የእሱን ጥቅሞች እየሳሉ ናቸው ፡፡ ሰሞኑን ስለ ጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን ስለ ”ሕይወት“ መጽሔት ያንን መጣጥፍ ያነበቡት ስንቶች ናቸው? ያ 
በዚህ ዘመን ካሉት ታላላቅ ክስተቶች አንዱ ያ ነው ፡፡ ከሌሎቹ አብያተክርስቲያናት ሁሉ ከተሰበሰቡት በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ሰዎችን አገኙ ፡፡ 
ለምን? በስህተታቸው ውስጥ እንኳን ፣ እውነትን በማመን እና ከእርሷ ጋር ስለሚራመዱ እግዚአብሔር እነሱን እንዲያንቀሳቅሳቸው ያደርጋቸዋል። 
እውነታው ይህ ነው ፡፡

ግን አሁን ምን እያደረግን ነው? ተመልከት? እኛ ቤተ እምነት የማንሆንበት ምክንያት ይህ ነው ፡፡ እናም ልክ እንደጴንጤቆስጤ እምነት እና ... 
መንገድ ወደኋላ ፣ መንፈስ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአርባ ዓመት በፊት በጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን ላይ ሲፈስ ፣ እና በአንዱ ስጦታዎች በልሳኖች 
መናገር ሲጀምሩ ... ያ በጣም ትንሽ ነበር ስጦታዎች በቅዱስ ጳውሎስ መሠረት ይህ ከስጦታዎች መካከል በጣም አናሳ ነው ፤ በልሳን መናገር ነው ፡፡ 
እና ልክ እንደወደቀ “ኦህ” ይላሉ “አሁን አገኘነው” ይላሉ ፡፡ እናም አንድ ቤተ እምነት አደረጉ ፣ አጠቃላይ ምክር ቤቱ ፣ አሁን የእግዚአብሔር 
ጉባኤዎች ፡፡ “ኦህ ፣ በልሳን ከመናገርህ በቀር ማንም አልተረዳውም ፡፡” እግዚአብሔር ዝም ብሎ ወዲያውኑ ከእነሱ ይንቀሳቀሳል ፣ እዚያ ያኑሩ። 
በእርግጠኝነት ፡፡ እሺ ጌታዬ.
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አንድነት ሲመጣ እና በኢየሱስ ስም መጠመቁን አገኘ። “ኦው አገኘነው” አሉ ፡፡ አደራጁ ፡፡ ምን ያደርጉ ነበር? እግዚአብሔር ልክ ወደ ቀኝ 
ወጥቶ እዚያ እያቀናበረው ቀረ ፡፡ ለ “የሚፈልግ ይምጣ” ነው።
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ይመልከቱ ፣ አንድነት ወደ ማኅበረ ቅዱሳን መሄድ አይችልም ፣ ማኅበረ ቅዱሳንም ወደ አንድነት መሄድ አይችሉም ፡፡ ካገኛዋቸው አንዳንድ 
ምርጥ ወንዶች ጋር ተነጋገርኩ ፡፡ ሚስተር ጎት እና ዶ / ር ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት እና ብዙ ወንዶች በ ... ውስጥ ታላላቅ ሰዎች የሆኑት ... ከነሱ ጋር 
ተቀመጥኩና “እንደ ምሁር ያንን የመጀመሪያ ማስረጃ እንዴት ማስተማር ይችላሉ?” አልኩ ፡፡

“ደህና ፣” አለ ፣ “ወንድም ብራንሃም ፣ አንድ ፣ ሁለት ወይም ሶስት የሚሆኑት እውነተኛ ቅን ነበሩ ፣” ይህ ስህተት መሆኑን እናውቃለን። ግን 
ምን ማድረግ እንችላለን? አሁን ስለሱ ምንም ከተናገርን ለምን ፕሮግራሙን በሙሉ ያቋርጣል ፡፡ “ እርግጠኛ ፣ እና እርስዎ ከእንግዲህ ኤ bisስ 
ቆhopስ አይሆኑም ፣ አጠቃላይ የበላይ ተቆጣጣሪ። ሀሳቡም ያ ነው ፡፡

ወንድም ፣ እኔ ጥግ ላይ ትንሽ ተልእኮ ቢሰጠኝ ወይም ከጥድ ዛፍ ስር ብሰብክ እና እውነቱ ቢኖረኝ እመርጣለሁ ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ እናም 
እውነቱን እንደምትናገር እወቅ ፡፡ ሰው እውነትን ይፈልጋል ፣ እናም እርስዎ እንደ ክርስቲያን የእውነትን መዝገብ የማውጣት ግዴታ አለብዎት ፡፡ 
እግዚአብሔር ለዚህ ተጠያቂ ያደርግልዎታል ፡፡ በእነዚህ ነገሮች ላይ ቁሙ ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካልተጠመቁ እና እነዚህን ነገሮች ካላደረጉ እና 
መንፈስ ቅዱስን ካልተቀበሉ ...

27

“ኦህ ፣ በልሳኖች ተናገርኩ” ትላለህ ፡፡ ያ ማለት መንፈስ ቅዱስን አገኙ ማለት አይደለም ፡፡ ጠንቋዮች ፣ አስማተኞች ፣ አጋንንቶች እና ሁሉም 
ነገር በልሳኖች ሲናገሩ አይቻለሁ ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ እነሱ መንፈስ ቅዱስን የላቸውም ፣ እናም ያንን ያውቃሉ። ከሰው ቅል ደም ይጠጡ ፣ ይጨፍሩ 
፣ ዲያቢሎስን ይጠሩ ፣ በልሳኖችም ይናገሩ ... በእርግጠኝነት። መንፈስ ቅዱስን አላገኙም ፡፡ ስለዚህ በልሳን ስለ ተናገርክ ያገኘኸው ማለት አይደለም 
፡፡ እንዳገኘኸው የምታውቅበት ብቸኛው መንገድ ፣ መንፈሳችሁ ከመንፈሱ ጋር ሲመሰክር ፣ እና የመንፈስ ፍሬዎች ሲከተሏችሁ ፍቅር ፣ እምነት ፣ 
ደስታ ፣ ሰላም ፣ ትዕግሥት ፣ ቸርነት ፣ የዋህነት ፣ ገርነት። ያኔ መንፈስ ቅዱስን እንዳገኙ ሲያውቁ ነው። እሱ የራሱን መዝገብ ይይዛል ፡፡

አሁን ፣ የጉባኤዎች ፣ ወይም የመጥመቂያዎቹ ወይም የፕሬስባቴሪያኖች አባል ስለሆናችሁ ማረፍ ስትሞክሩ ምን እያደረጋችሁ ነው? የጋለሞታ 
ስም እየወሰዱ ነው ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡ ከዚያ ነገር ውጣ ፡፡ ከእሱ ራቅ ፡፡ ከቤተክርስቲያንዎ ወይም ከምንም ውጭ ማለቴ አይደለም ፤ ያንን 
ለማድረግ የሚፈልጉትን ያደርጋሉ; ግን ውለታ ከመስጠት ይምጡ ፣ “እኔ ፕሬስቢቴሪያን ነኝ። በተአምራት ዘመን አናምንም ፡፡ ” ለምን አታምንም? 
መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረዋል ፡፡ “ኦ ፣ እኔ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነኝ። የተአምራት ዘመን አል isል አሉ ፡፡ እነሱ ሐሰተኛ ነቢያት ናቸው ፡፡ ኢየሱስ 
ክርስቶስ የታመሙትን ለመፈወስ ፣ ሙታንን ለማስነሳት እና አጋንንትን የማስወጣትን ኃይል ለቤተክርስቲያኑ የት እንደሚሰጥ ላሳይዎት እችላለሁ ፡፡ 
ከቤተክርስቲያን በወሰደበት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያሳየኝ ማንኛውንም ሰው እፈታታለሁ ፡፡
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ምን ወሰደው? የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን የራስዎ ዶግማ መንፈስ ቅዱስ አሁንም ሥራውን እያከናወነ ነው ፣ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ እየሄደ 
ነው ፣ እናም እሱ ለዘላለም ያደርጋል። እኛ ቤተ እምነት የማንሆንበት ምክንያት ይህ ነው ፣ “እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚያስችለን ዓይነት እና 
ኃይሉን መካድ። ከእነዚያ ዞር ይበሉ ፡፡ ” በዚያ ነገሮች አናምንም ፡፡

አሁን እንዴት ተጀመረ? እኛ መቼ እንደ ተጀመረ በፍጥነት እና በፍጥነት ወደ እሱ መድረስ አለብን ፡፡ አሁን ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ እዚህ 
የተፃፉ ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍት አግኝተናል ፡፡
29

እና ሌላኛው ነገር ፣ ትናንት ማታ በቅዱሳን ጽናት ላይ ፈታኝ ያደረግነው ባፕቲስቶች በሚያምኑበት መንገድ አይደለም ፡፡ አይ ጌታዬ ፡፡ 
ከተጠማቂዎቹ እና ስለ ካልቪኒዝም ፅንሰ-ሀሳባቸው የተለያዩ መሆናቸውን እርግጠኛ ነኝ ፡፡ በእርግጠኝነት በፕሬስባይቴሪያን አልስማማም ፡፡ 
በአራሚኒያን ዶክትሪን መንገድ ሜቶዲስት አልስማማም ፡፡ አዎ ጌታዬ ግን ሁለቱም አንድ እውነት አግኝተዋል; ግን እውነቱን ባለበት እዚህ መልሰህ 
ማግኘት አለብህ ፡፡ እዚያ ሲጨርሱ ከእሱ ጋር ዱር ይሮጣሉ ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡

አጥማቂዎች ይመጣሉ ፣ እዚህ አንድ ባልና ሚስት በማጥመቅ ያጠምቋቸዋል ፡፡ ሰባኪው ያጠምቃል ፣ ከአስር ዘጠኙ የሚያጨሱ ሲጋራዎች 
ወጥተው እዚያ ቆመው ካርዶችን ይጫወታሉ ፣ ሌሊቱን ሙሉ ቡንኮ ፣ ዙሪያውን ይሮጣሉ ፣ ጠማማ የንግድ ሥራዎች ፡፡ እና እዚህ ሱሪ የለበሱ 
ሴቶች ሁሉ ፣ በጎዳናዎች ላይ እየሮጡ እና ፀጉራቸውን እየቦረቁሩ ፣ እና-ሲጋራ ማጨስ ፣ ማውራት እና ትንሽ ስፌት እና ድግስ መስፋት እንዲሁም
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5የእባቡ ዘር

ቆሻሻ ቀልዶችን ይናገሩ ነበር ፡፡ ያንን ክርስትና ይሉታል? እና ዘላለማዊ ደህንነት ያገኙ ይመስልዎታል? እንደዛ ወደ ገሃነም ትሄዳለህ ፡፡ በምንም 
ዓይነት ሁኔታ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ አትደሰትም ፡፡ በእርግጠኝነት አይደለም ፡፡ ያ ዘላለማዊ ደህንነት አይደለም ፡፡

ነገር ግን ሰው ዳግመኛ ከመንፈስ ቅዱስ ሲወለድ ... እና አንቺ ጴንጤቆስጤ ፣ 'ዘልለህ ስለ ዘለልህ ፣ በልሳኖች ስለ ተናገርህ ፣ እና መንገዱን 
በመውረድ ወደ ታች በመሮጥህ ፣ ይህ ማለት ዘላለማዊ ደህንነት አገኘህ ማለት አይደለም። በጭራሽ በጭንቅላቱ ውስጥ ያንን አያገኙም? አይ ጌታዬ 
በእርግጥ አይደለም ፡፡ ምክንያቱም የራስዎ ማለትም የራስዎ ሕይወት ከእግዚአብሄር ጋር ትክክል እንዳልሆኑ የሚመሰክርልዎ መሆኑን ያውቃሉ ፡፡ 
ትክክል ነው. ትክክል አይደለህም ፡፡ ያ ገና ዘላለማዊ ደህንነት አይደለም።

ግን አንድ ነገር ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ ፡፡ ዘላለማዊ ደህንነት አለ? መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ስሞቻችን ዓለም 
ከመጀመሩ በፊት በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈ ይናገራል። ዛሬ ጠዋት እንደ ተናገርኩት እንደገና እላለሁ-“ዛሬ ማታ በክብር የተፃፈ አዲስ 
ስም ነበረ እና” የእኔ ነው “የሚለውን ዘፈን የፃፈው ሰው ሀሳቡ ትክክል ነበር ፣ ግን በቅዱሳን ጽሑፎች የተሳሳተ ነበር ፡፡ በተዳኑበት ሌሊት ስምዎ 
አልተጫነም ፡፡ ስምህ ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት ፣ በራዕይ 13 ፣ 17 እና በመሳሰሉት መሠረት ዓለም ከመጀመሩ በፊት በዚያ ተተክቷል ፤ ዓለም 
ሳይፈጠርም ኢየሱስ ክርስቶስ ተገደለ ፡፡
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የማይገደብ እግዚአብሔር እንዴት ነው ... መጨረሻ የሌለው ከመጀመሪያው ጀምሮ በማያውቅ የማይገደብ አምላክ እንዴት ያለ ምክንያት 
ካልሆነ በቀር ኃጢአት በምድር ላይ እንዲመጣ እንዴት ፈቀደ?
32

እኛ አሁን የተናገርናቸውን አንዳንድ ነገሮችን ለመደገፍ ብቻ ነው ፡፡ መጀመሪያ ምን ነበር አዳኙ ወይስ ኃጢአተኛው? አዳኝ ፣ እርግጠኛ አዳኝ 
ወይስ ኃጢአተኛ ማን የበለጠ ኃይለኛ ነው? አዳኝ ኃጢአትን ሊያስወግድ ከቻለ የበለጠ ኃይለኛው ነው።

ደህና ፣ በመጀመሪያ ኃጢአት እንዲከሰት ለምን ፈቀደ? እርሱ አዳኝ መሆኑን ለማሳየት።

በጣም ኃይለኛ የሆነው ፈዋሽ ወይም ህመም የትኛው ነው? ፈዋሽ ታዲያ በሽታ እንዲመጣ ለምን ፈቀደ? እርሱ ፈዋሽ መሆኑን ለማሳየት ፡፡ 
(አሁኑኑ ሀይማኖተኛ ይሰማኛል ፡፡ አዎ ጌታዬ ፡፡) ኦው ፣ የኔ ፣ ያ የእሱ ባህሪዎች ናቸው ፡፡ ለዚያም ነው ችግር እንዲመጣ የሚፈቅድ ፡፡ ለዚያም 
ነው ሀዘንን እንዲመጣ የሚፈቅድለት እርሱ ደስታ መሆኑን ለማሳየት ነው ፡፡ እርግጠኛ ነው ፡፡ ለዚያም ነው አንድ ምሽት ያገኘነው አንድ ቀን መኖሩን 
ለማረጋገጥ ፡፡ ለዚያም ነው ቁጣ የያዝነው ሰላም መኖሩን ለማሳየት ነው ፡፡ በርግጥ ፣ እሱ-ፕሮ እና ኮን ነው ፡፡ ኦው እሱ ድንቅ ነው

አሁን እንዴት ተጀመረ? (እኛ እንደቻልነው ቀጥታ ወደ እሱ እንመጣለን ፣ ስለዚህ ሌሊቱን ሙሉ አልጠብቅህም ፡፡) አሁን ፣ የሁሉም ነገሮች 
መጀመሪያ መሆን አለበት ፡፡ አንድ ነገር ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን ፣ ይህ ምናልባት ሊሆን ይችላል just ይህንን በልብስ ኪስዎ ውስጥ ብቻ 
ያጭዳሉ ፡፡ ይህንን ከመደበኛው ምግብ ጋር ማስቀመጥ የለብዎትም ፡፡ ግን ይህንን ያዳምጡ ፡፡ ዘላለማዊ ፍጡር ከሆንክ በጭራሽ ጅምር 
አልነበራችሁም በጭራሽ መጨረሻም የላችሁም ማለት ነው ፡፡ “ዘላለማዊ” መነሻና መጨረሻ ከሌለው ቃል የመጣ ነውና። አታስታውሱም ፣ ማለዳ 
ላይ እንዳልኩ ያ መልኬሴዴቅ አብርሃምን ከነገሥታት እርድ ሲመጣ ባገኘው ጊዜ ፣ መጽሐፍ ቅዱስም በዕብራውያን 7 ላይ እንዲህ ብሏል — ሌዊ 
በወገቡ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ለመልከ isዴቅ አሥራትን እንደከፈለው ፡፡ አባት አብርሃም ፡፡ አብርሃም ይስሐቅን ወለደ; ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ; 
ያዕቆብ ሌዊን ወለደ። ያ አባት ፣ አያት እና ቅድመ አያት ነበሩ ፡፡ ሌዊም በአያቱ ወገብ ውስጥ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ ለመልከ edeዴቅ አሥራት 
በመክፈሉ ክብር ይሰጠዋል ፡፡ ስለ ዘላለማዊ ይናገሩ ... የእኔ ፣ የእኔ።
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እርሱ በጥላ ስር አደረግኩ ብሎ በጭራሽ አልተናገረም ፣ መጽሐፍ ቅዱስም አሥራት ከፍሏል ብሏል ፡፡ አሜን ያኔ በትክክለኛው ዘር በኩል 
የምንመጣ ከሆነ ጳውሎስ ወንጌልን ሲሰብክ እኔ እዚያ ነበርኩ እና እርስዎም እዚያ ነበሩ ፡፡ ወደዚያው ውስጥ እንገባለን ፣ በደቂቃ ውስጥ ፣ እስከ 
ጆሮአችን ድረስ እንዝለቅ ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ ያ ቅዱሳን መጻሕፍት ለእኛ የሚሉት ነው ፡፡ እንዲያውም ወደ ኋላ ተመልሷል ፡፡
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እስቲ አስበው ሌዊ; ከዚያም አባቱ ያዕቆብ ፡፡ ከዚያም አባቱ ይስሐቅ ፡፡ ከዚያም አባቱ አብርሃም ፣ ቅድመ አያቱ ፡፡ ሌዊ በአያቱ ወገብ ውስጥ 
በነበረበት ጊዜ ለመልከ ጸዴቅ አሥራት ከፍሏል ፡፡

ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ ፣ “ይህ ኢዮብ 27 ማነው ፣ እዛ ...? ... ሲል ፣' ምድርን ባስቀመጥኩበት ጊዜ ፣ የንጋት ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ ፣ 
የእግዚአብሔርም ልጆች የት ነበሩህ? ለደስታ ጮኸ? '”እነዚያ ለደስታ እየጮኹ ያሉት የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ነበሩ? ኢየሱስ “ዓለም 
ሳይፈጠር ከእናንተ ጋር ደስታ ነበረኝ” አላቸው ፡፡ እኛ የጊዜ ፍጥረታት አይደለንም; እኛ የዘላለም ፍጥረታት ነን ፡፡ “አባቴ ካልሳበው በቀር ወደ እኔ 
ሊመጣ የሚችል ሰው የለም። እና ወደ እኔ የሚመጣውን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ በመጨረሻው ዘመን አስነሣዋለሁ ፡፡ ማንም ከአብ 
እጅ ሊነጥቃቸው አይችልም; እሱ ለእኔ ይሰጣቸዋል ፡፡ ” እንዴት ታጣለህ? ተመልከት ፣ ፈርተሃል ፡፡ ትፈራለህ እዚህ ወዲያ ይሮጣሉ ፣ እናም 
እርስዎ እስካሁን ያልደረሱበት በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ማስረጃዎች አንዱ ይህ ነው ፡፡ ትክክል ነው.
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እግዚአብሔር እርሱ ከሆነስ እንዴት ያድናችኋል ... በዚህች ቤተክርስቲያን ውስጥ ስንት ሰዎች እጆቻችሁን ከፍ አድርገው የእግዚአብሄርን 
ወሰን የለውም ብለው ያምናሉ? “ማለቂያ የሌለው” የሚለው ቃል ምን ማለት እንደሆነ ያውቃሉ? በቃ በቃ ፡፡ ወሰን የለውም ... አይችሉም - 
“ማለቂያ የሌለው” የሚለውን ቃል ማስረዳት አይችሉም።

36

ካሜራዎን መቼም ቢሆን ወስደው ማለቂያ በሌለው ላይ አድርገውታል? ለምን ፣ ከዚያ በኋላ ማለት ነው ፡፡ ደህና ፣ ከዚህ በላይ እሱን 
ለማተኮር ምንም መንገድ የለም። መልካም ፣ ያ እግዚአብሔር ነው; እሱ ማለቂያ የለውም ፡፡ እና እሱ ማለቂያ ከሌለው ጥንዚዛ ፣ ዝንብ ፣ ቁንጫ ፣ 
ፍልውታ ፣ ጭቅጭቅ ፣ ወይም ጭቃቃ ፣ ወይም በምድር ላይም ሆነ በጭራሽ ሊኖር የሚችል ነገር ሊኖር አይችልም ፣ ነገር ግን እግዚአብሄር ከዓለም 
በፊት ያውቀው ነበር። መቼም ተፈጠረ ፡፡ ማለቂያ የሌለው የተወሰነ ፅንሰ-ሀሳብ አለ ፡፡

ደህና ፣ በሚቀጥለው ሳምንት ፣ ወይም በሚቀጥለው ወር ወይም በሚቀጥለው ዓመት እንደሚያጣችሁ አውቆ እዚህ የሚያድናችሁ ማለቂያ 
የሌለው አምላክ ፣ ለምን ዓላማውን እያሸነፈ ነው። ሊያጣህ አይችልም ፡፡ ቃሌን ሰምቶ በላከኝ በማመን የዘላለም ሕይወት አለው ወደ ሞትም ወደ 
ሕይወት ተላለፈ እንጂ ወደ ፍርድ ፈጽሞ አይመጣም። ማድረግ አልተቻለም ፡፡ ከእንግዲህ ወዲያ አልወደደም ... ከእግዚአብሔር የተወለደው 
ኃጢአት አይሠራም ፣ የእግዚአብሔር ዘር በእርሱ ውስጥ ይኖራልና ኃጢአትም አይችልም። ለእርሱ የኃጢአት መሥዋዕት እያለ እንዴት ኃጢአት 
ሊሠራ ይችላል? ፍጹም ጤንነት ላይ ሳለሁ እንዴት መታመም እችላለሁ? ማየት ስችል እንዴት ማየት እችላለሁ? ወይኔ. በህንፃው ውስጥ እና 
ከህንፃው ውጭ በተመሳሳይ ጊዜ እንዴት መሆን እችላለሁ? በአንድ ጊዜ እንዴት ሰክሬ እና ጤናማ መሆን እችላለሁ? ማድረግ አይችሉም ፡፡ እናም

37
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በሚድኑበት ጊዜ ስርየት ስር ነዎት ፣ እናም ኃጢያቶችዎ ለእርስዎ አይቆጠሩም።

ዳዊት “እግዚአብሔር ኃጢአትን የማይቆጥርበት ኃጢአትንም የማይቆጥርለት ሰው ምስጉን ነው” አላለም? እግዚአብሔር ኃጢአትን በዚህ 
ፍጡር ላይ አይይዝ ፡፡ ያ ጠንካራ ነው ፡፡ ያ የተጠበሰ ወተት አይደለም; ግን ያ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ኃጢአትን ለጻድቃን አይቆጥርም 
፡፡ እግዚአብሔር አስቀድሞ በማወቅ በጸጋው እንጂ ማንም እንዲጠፋ አይወድም ፥ ነገር ግን ሁሉም ወደ ንስሐ ይመጡ ዘንድ ነው። ግን ወሰን 
የሌለው እና የሚመጣውን እና የማይመጣውን የሚያውቅ ፣ ወደ ፈቃዱ ለመስራት ሁሉንም ነገር አስቀድሞ ሊወስን ይችላል።

38

ካላደረገው በመጀመሪያ ኃጢአትን ለምን ፈቀደ? አዳኝ በነበረበት ጊዜ ... ኃጢአተኛ ባይኖር ኖሮ አዳኝ በጭራሽ ባልነበረ ነበር። በእሱ ውስጥ 
ያለው ባህርይ ሊወጣ አልቻለም።

እንዴት ፈዋሽ ሆነ? እንዴት ፈዋሽ ሆነ? እርሱ ራሱ ፈዋሽ መሆኑን ለማሳየት በሽታ እንዲመጣ ስለፈቀደ። እርሱ ፈዋሽ ነበር ፡፡ እንዴት ሆኖ 
ያውቃል? እንዴት ሆኖ ያውቃል? የእሱ ባሕርይ እንዴት ሊሠራ ይችላል? መቼም ቢሆን በሽታ ባይኖር ኖሮ እርሱ እንዴት ፈዋሽ ሊሆን ይችላል? 
በሽታን መፍቀድ ነበረበት ፡፡

39

ጳውሎስ በሮሜ 8 ላይ “ሞኝ ሰው ፣ ለሸክላ ሠሪ ስለ ምን ማድረግ እንዳለበት ማን ሊናገር ይችላል?” ማለቱ አያስደንቅም ፡፡ ማን ... ጭቃው 
ተነስቶ “ለምን እንደዚህ - እኔን እንደዚህ ታደርጋለህ?” ሲል ፡፡ ክብሩን በግብፅ እንዲያሳይ ፈርዖንን ለተመሳሳይ ዓላማ ያስነሳው አይደለምን? እሱ 
የሚፈልገውን ያጠናክራል እንዲሁም የሚሻውን ያጸድቃል ፡፡ የሚምር ወይም የሚሮጥ አይደለም እርሱ ምሕረትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው። 
ስለዚህ ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለዎትም። አንድ ማድረግ ያለብዎት ነገር የለም ፡፡ ፀጋ ከሆነ ፣ ነፃ ስጦታ ከሆነ ፣ ስለእሱ ምንም ማድረግ 
የሚችሉት ነገር የለም ፡፡ እግዚአብሔር ለእርስዎ ሰጥቶታል ፣ ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ያ እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነላችሁ ነገር 
ነው ፡፡

ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን እና የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሯል ፡፡ ባሕርያቱን 
ለማጣራት እግዚአብሔር ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በግን በራሱ አስተሳሰብ ሲገደለው ፣ እርሱ ምን እንደነበረ ፣ በጉ ሲታረድ እኛም ከእርሱ ጋር 
ተገደልን ፡፡ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በዚያው የበጉ ደም በእራሱ አእምሮ ውስጥ በተያዘ ጊዜ የእኔ እና ያንተ ስሞች ያኔ በመጽሐፉ ላይ ተጽፈዋል ፡፡ 
ሁሉም በታላቅ አስተሳሰቡ ውስጥ ፡፡ እሱ ማለቂያ የለውም ፡፡ ካላደረገ ለምን ፈቀደ?

40

እንዳልኩት አዳኙ ወይስ ኃጢአተኛው የትኛው ጠንካራ ነው? የትኛው የበለጠ ጥንካሬን አግኝቷል? ከዚያ ጠንካራው አናሳውን መፍቀድ 
ነበረበት። እና እሱ ለክብሩ ብቻ ያደርገዋል ፡፡
41

ሉሲፈርን ሲሠራ ዲያብሎስ እንደሚሆን ያውቅ ነበር ፡፡ እናም እርሱ አዳኙ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ለማሳየት እዚያው መተው ነበረበት። 
በዚያ መንገድ እንዲከሰት መፍቀድ ነበረበት ፡፡ አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ለሚወዱት ሁሉም ነገር ለበጎ እንዲሠራ አይናገርም? ስለዚህ 
ምን ትፈራለህ? ለማንኛውም ፀብ ተነስተን በልብ እናድርግ ፡፡ እንደ ደደብ የሚነዱ ከብቶች አይሁኑ ፣ ለመለመና ለማሳመን እና ... ጀግና ይሁኑ ፡፡ 
የዚያ እወዳለሁ. ቁም.

በልጅነቴ በጣም የሚረዳኝ አንድ ትንሽ ግጥም እንደዚህ ይሄዳል:42

አንድ ክቡር ሮማን ነበር ፣

በሮማው ንጉሠ ነገሥት ዘመን;

ፈሪ አጭበርባሪ ማን ሰማ?

ግንቡ ከመናገሩ በፊት

ኦ ፣ በእንደዚህ ዓይነት የፍራፍሬ ዛፍ ውስጥ ደህና ነው ፣

ማንም ሊያናውጠው የሚችል የለም ፡፡

ጀግናው “ኦህ ፣ አይ” አለ

'መንገድ አገኛለሁ ወይም አደርጋለሁ ፡፡'

እዛው አለህ ፡፡ ትክክል ነው.

ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘለአለም ያው እንደሆነ የሚያስተምረው ከሆነ ... በዚያ ቀን ከዚህ ድንኳን ስወጣ 
ሁሉም ሰው ይህ እንደሚሆን እና እንደሚሆን ሲነግረኝ ቀላል ነገር አልነበረም ፡፡ “እንደ አክራሪ ተቆጥረው ወደ እስር ቤት ይጣላሉ ፡፡ እናም ሁሉም 
የህክምና ማህበሩ እርስዎን ሊቃወም ይችላል ፡፡ ” እግዚአብሔር ግን ያድርጉት አለ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ እንደነበረ ይናገራል ፣ እናም አሁን 
ከሰማይ በታች ባሉት በሁሉም ሀገሮች ውስጥ የተሀድሶ እሳት ይነዳል ፡፡ ትክክል ነው. በእሱ ላይ ቁሙ ፡፡

43

በየቀኑ ሥራዎን እንዴት ይቋቋማሉ?

ያገኙትን ሥራ ይፈራሉ?

ከፊትዎ ለሚሰጡት ሥራ በትክክል መቆም ይችላሉ?

የደከመ እና ባዶ አእምሮ አግኝተሃል? (ያንን ነገር እጠላለሁ ፡፡)

ወይም ከፊት ለፊታችሁ ባለው ሥራ ላይ ቆማችሁ ፣
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ወይም ፍርሃት በጭራሽ በእሱ ውስጥ እየሮጠ ነው?

ከሆነ የሚያገኛtቸውን ቀጣዮቹን ይቋቋሙ ፣

ያደርጉታል ብለው በማሰብ ፡፡

ከእሱ ጋር ይቆዩ. በእርግጠኝነት ፡፡ እንደ ዳንኤል በልብዎ ውስጥ ዓላማ ፡፡ ከእግዚአብሄር ጋር ይቆዩ ፡፡

“ይህ ሁሉ የሆነው የት ነው? እንዴት ተከናወነ? ሰዎችን እንደዚህ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? ለምንድነው ለመጥፋት ዝግጁ ነን? ወንድም 
ብራናም ፣ አስረዳኝ ፡፡ ይህ ሁሉ ነገር መወገድ አለበት ብለው ያስባሉ ፡፡ ቀደም ሲል አንድ ጊዜ ተደምስሷል (ያ ትክክል ነው?) በአንቲሊቪያውያን 
ጥፋት ፡፡ (አሁን አንዳንድ ጥልቅ ነገሮች እዚህ አሉ ፡፡ እናም ለማንበብ እንዘጋጃለን ፡፡)
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አሁን ፣ እኔ አሁን ከእኔ ጋር ወደ ዘፍጥረት መጽሐፍ በ 3 ኛው ምዕራፍ እንድትዞሩ እፈልጋለሁ ፡፡ ማንኛውንም ነገር ማወቅ ከፈለጉ ፣ 
እያንዳንዱ የዘውግ መጽሐፍ ፣ እና እያንዳንዱ እስልምና ፣ ዛሬ በትክክል ያገኘነው ሁሉ በዘፍጥረት ውስጥ በሚጀምርበት በዚህ የዘፍጥረት መጽሐፍ 
ውስጥ ላሳይዎት እችላለሁ ፡፡ “ዘፍጥረት” “ጅምር” ማለት መሆኑን ስንቶች ያውቃሉ? በእርግጠኝነት ፡፡ በመጀመሪያ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን 
እናገኛለን-ባቢሎን ፣ ናምሩድ መስራች; በመጽሐፍ ቅዱስ መካከል እናገኘዋለን ፡፡ በመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናገኘዋለን ፡፡ ከሥሩ 
የተሠሩ ትናንሽ ሐውልቶችን በማምለክ በመጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ላይ ሴት ሰባኪዎችን ለማምጣት እየሞከርን እናገኛለን ፡፡
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የሂስሎፕን “ሁለት ባቢሎናውያን” ታሪክን ያነበቡ ስንቶች ናቸው? እሺ. በእነዚህ ታሪኮች ውስጥ አንዲት ሴት እንደነበራቸው እወቅ ... እናም 
ያዕቆብ እንኳ የአባቱን አማልክት እንደሰረቀ እና ሴት ልጁም ከእሷ ስር እንደደበቀች ታስታውሳለህ ፡፡ በኋላም ሰፈሩን ያረከሰውን በምድረ በዳ 
አወጣቸው ፡፡

እሺ. አሁን በዘፍጥረት ውስጥ እናንብ ፡፡46

እባቡም እግዚአብሔር አምላክ ከሠራው ከምድር አራዊት ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር። ሴቲቱንም አላት ፤ አዎን እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ 
አትብላ?

... ሴቲቱ ለእባቡ “ከገነት ዛፎች ፍሬ መብላት እንችላለን ፤

በአትክልቱ ስፍራ መካከል ካለው የዛፍ ፍሬ ግን እግዚአብሔር አለ። እንዳትሞቱ ከርሱ አትብሉ አትንኩትም።

እባቡም ሴቲቱን “በእውነት አትሞቱ” አላት ፡፡

ከእርሷ በበላችሁ ቀን በዚያን ጊዜ ዐይኖቻችሁ እንደሚከፈቱ እግዚአብሔር ያውቃልና ፣ ((አዲስ ብርሃንን ማደንን ይመልከቱ)) ... እንዲሁም 
መልካሙንና ክፉን የምታውቁ እንደ አማልክት ትሆናላችሁ።

ተመልከት ፣ እነዚህ አጋሮች ዛሬ ከመጽሐፍ ቅዱስ ለመነሳት እየሞከሩ ያሉት ፡፡ “ለምን ፣ በዚህ መንገድ ወይም በዚያ መንገድ ማፍሰስ ወይም 
ለመርጨት እንዲሁ ቀላል አይደለም?” አይ ጌታዬ ፡፡ እግዚአብሔር አንድ ፕሮግራም አኖረ ፣ እኛ ልንከተለው የሚገባን ያ ነው ፣ ይህ።
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ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት መልካም እንደ ሆነ ለዓይን ደስ የሚያሰኝና ጥበበኛም እንዲሆን የተመኘ ዛፍ መሆኗን ባየች ጊዜ ከፍሬዋ ወስዳ በላች ፤ 
ደግሞም ሰጠች። ለባሏ ከእሷ ጋር; እርሱም በላ ፡፡

የሁለቱም ዐይኖቻቸው ተከፈቱ አወቁ ... ዕራቁታቸውን ነበሩ ፤ የበለስ ቅጠሎችንም አንድ ላይ ሰፍረው ለበሶቻቸው አደረጉላቸው ፡፡

እዚህ ለአንድ ደቂቃ ማቆም እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን ፣ የሁሉም ነገር መጀመሪያ መሆን አለበት ፡፡ መጀመሪያ ነበረህ ፡፡ አሁን እኛ በዓመቱ ውስጥ 
በእነዚህ የመጨረሻ ሁለት ስብሰባዎች ውስጥ ስለ ተነጋገርን አሁን ሁሉንም ነገር መሠረት ማድረግ የምፈልገው እዚህ ነው ፡፡ አሁን ዛሬ ጠዋት 
ተመልሰን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ምድርን ሲሠራ ጋዞችን ሲፈጥር (ከዚያም ጋዞች ካልሲየም እና ፖታሽ ሆኑ እና - እና የተለያዩ 
ነገሮች) ሰውነትዎን እንደሚያደርግ በመጽሐፍ ቅዱስ ድራማ ጀመርን ፡፡ እሱ እንደ ታላቁ ማስተር ገንቢ ፣ እንደ አንድ ሥራ ተቋራጭ የቤቶች 
ፕሮጀክት ለመገንባት ቁሳቁሶችን እንዳወጣ ነበር ፡፡ እሱ ሰውነትዎን እየሰራ ነበር ፣ እናም እዚያ እንዲተኛ አደረገው። ምን እንደሚደረግ በአእምሮው 
በትክክል ያውቅ ነበር ፡፡ ይህ እጅ ... እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ያንን እጅ በፊቱ አደረገ። ግን መንፈሴ ፣ ዓለም ከመኖሩ በፊት ሠራ። አሁን ግን 
ይህ እጅ እና ይህ አካል ዓለምን ሲፈጥር እርሱ ሠራው ምክንያቱም ይህ አካል ከምድር ወጥቶ ወደ ምድር ይመለሳል ፡፡ እግዚአብሔር ያንን አደረገ ፡፡ 
ሁሉንም በትልቁ እቅዱ እና በፕሮግራሙ አውጥቷል ፡፡ አሁን ፣ ምድርን ለመስራት በሄደ ጊዜ ሰውን ፈጠረው ፣ እናም ሰውየው ልክ ትክክል 
አይመስልም ፡፡
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አሁን ያንን ዛሬ ጠዋት ነበር ያገኘነው በድራማው ውስጥ ፣ እንዴት - አባት ወደ ታች ወርዶ በአምሳሉ የተፈጠረውን ልጁን የተመለከተው 
ወዘተ. ከዚያ ሚስት ፣ ረዳት ጓደኛ አደረገው ፡፡
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አሁን አስታውሱ ፣ የምድር ፍጥረታት ሁሉ አዳም እንደሰየማቸው ፡፡ እርሱ ከብቶቹን እና አራዊቱን እንዲሁም ሁሉንም ነገር ሠራ። እና ዛሬ 
እኛ የጊዜ ቅደም ተከተሎች እና - እና የተለያዩ ታላላቅ የሳይንስ አዕምሮዎች ያንን የጎደለውን አገናኝ ለማወቅ ለስድስት ሺህ ዓመታት እየሞከርን ነው ፣ 
ለምን ያ እንስሳ ... ሰው የእንስሳት ሕይወት ነው ፣ እኛ እናውቃለን ፡፡ እኛ ተፈጥረናል ማለት ነው ... እናም ሴት በቃ የወንዶች አንድ አካል ናት ፣ 
ተረፈ ምርት። አንዲት ሴት በመጀመሪያው ፍጥረት ውስጥ አልነበረችም ፡፡ እግዚአብሔር ሴትን ከጎኑ ከጎድን አጥንት እስኪያወጣ ድረስ 
እግዚአብሔር ዓመታትን እና ዓመታትን መፍጠርን አቁሟል ፡፡

አዳም የፍጥረትን ሁሉ ፣ የሌላውን ሁሉ ስም ሰርቶ ነበር ፡፡ እሱ ግን ለራሱ ምንም ስላልነበረ ረዳቱ አደረገው ከጎኑ የጎድን አጥንት ወስዶ 
ጋዙን ዘግቶ ረዳት ሰራተኛ አደረገው ፡፡ እናም በመንፈሱ ውስጥ ወንድም ሴትም ነበር ፡፡ እና ሴት እንዲሁ የአንድ ወንድ አካል ናት ፡፡
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እናም አንድ ሰው ሚስቱን ለራሱ ሲያገባ እና በትክክል ሚስቱ ከሆነች ከእግዚአብሄር የተሰጠች ሚስት እርሷ ልክ የእርሱ አካል ሆና ትኖራለች



8የእባቡ ዘር

፡፡

በትዳሩ ውስጥ ብዙ ማጭበርበሮች ያሉዎት ለዚህ ነው ፡፡ ወደ ውጭ ወጥተህ ቆንጆ ቡናማ አይኖች ወይም ሰማያዊ አይኖች ወይም እንደዚህ 
ያለ ነገር ያለ ቆንጆ ልጃገረድ የሆነች ትንሽ ልጅ ስለምትመለከት እና ለእሷ ስትወድቅ ነው ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ልጅ ሲኖሯት ጥርሶቻቸው 
ይወጣሉ ፣ እናም ተሽማለች እና አርጅታለች ፣ ከዚያ ሊያባርሯት ይፈልጋሉ ፡፡

እና ከእናንተ መካከል ሴቶች አንድ ትንሽ ልጅ ፀጉሩን ወደታች ተላጭተው ያገኙታል ፣ የእናቱ አሳማ በግማሽ ሊወረውር እና ሊሽከረከር 
ይችላል ፡፡ ሁሉም ይወድቃል ያንን በልምድ አውቃለሁ ፡፡ ግን ምን ይሆናል? ምንድን ነው? ለዚያ ይወድቃሉ ፡፡ አንዲት ሴት የአንተ አካል ስለሆነች 
በመጀመሪያ መጸለይ አለብህ ፡፡

እናም ሴትን በብብትሽ እቅፍ አድርገሽ ለባለቤትሽ ከወሰድሽ እሷ ላይ አሻራ ካደረች ... (እርስዎ እንዲረዱት እንደዚህ እንላለን) እና በዚያች 
እቅፍ ላይ ያለ ሌላ ሴት ያንን ህትመት አይመጥነውም። እናም እግዚአብሔር ለዚህ ተጠያቂ ያደርግልዎታል። በቃ ያስታውሱታል ፡፡

የሌላ ሰው ሚስት የምታወጣ እና ... ዛሬ እዚህ ከተማ ውስጥ ስለ አንዲት ትንሽ ልጅ ሰማሁ ፣ ምስኪን ትንሽ ነገር ፣ አውቃታለሁ ፡፡ እና 
አንዳንድ ቁማርተኛ ትልልቅ ጥሩ ልብሶችን እና ነገሮችን ገዝተው እንደ እሷ ለመጫወት ይሞክራሉ ፡፡ አይጥ እንደዚህ ያለ ነገር ያደርግ ነበር ፣ እንደ 
ሰው እንኳን ሊቆጠር አይችልም ፡፡ ውሻ ያን ዝቅተኛ እንዳልሆነ ያውቃሉ ፣ እና ግን እናትን ውሻ ደባሪ ይባላል ፡፡ የጀፈርሰንቪል ሴቶች ግማሽ ያህሉ 
ሴቶች ካሏት የበለጠ ሥነ ምግባር አግኝታለች ፡፡ እናም አንዲት አሮጊት እናት አሳን ትዘራላታለች ፣ እና እሷ ከዚያ ብዙ አሜሪካዊያን ሴቶች ከሆኑት 
ይልቅ እሷ የበለጠ ሥነ ምግባራዊ አይደለችም። በትክክል ትክክል ነው ፡፡
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አሁን ፣ ያ ጠፍጣፋ እንደሆነ አውቃለሁ ፣ እና እኔ ቤት ውስጥ እፈጭዋለሁ ብዬ ነግሬያለሁ ፣ እናም እርስዎ እንዲያውቁት እፈልጋለሁ። እና 
ያ እውነት ነው ፡፡ የድሮዎቹ ሴቶች በአሁኑ ጊዜ ሥነምግባር ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም ፡፡ “ህሊናዬን አይጎዳውም” በል ፡፡ ደህና ፣ ምንም 
አላገኙም ፡፡ ልብ ይበሉ ፡፡ እሺ ጌታዬ. ትክክልና ስህተት የሆነውን ሲያውቁ ...

አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ ይህ ሰው በተፈጠረ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈሱን ለየ ፣ እናም አንድ ቁራጭ ከወንዱ ፣ ከጎኑ አውጥቶ ሴትን ፈጠረ ፡፡ 
እናም ከዚያ የወንድነት ፣ የደስታ መንፈስን ወስዶ ሴትን ከእሷ አደረገው ፣ እናም ወንድን ወንድ እንዲመስል ፣ እንዲገብር አደረገ። እናም አንድ ትንሽ 
ሰው ሲመለከቱ የጥፍር ጥፍሮቹን (ወይም የሚጠሩትን ሁሉ) በእጅ እያወቀ ያውቃሉ እና ታውቃላችሁ ፣ አራት በአንድ በኩል አምስት ደግሞ በሌላ 
በኩል ፣ እና - ፀጉሩን ወደታች እያሽቆለቆለ እና እየያዘ ነው አፉ ፊት ለፊት ተከፈተ ፣ እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች ፣ ከእነዚህ ቆንጆ ወንዶች ልጆች 
አንዱ ፣ በቃ ታስታውሳለህ ፣ በዚያ ወፍ ላይ የሆነ ችግር አለ ፡፡ የሆነ ችግር አለ ፡፡ ዓይንዎን በእሱ ላይ ቢያደርጉት ይሻላል።
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እና አንዲት ሴት ከአሷ ጎን ሲጋራ ያጌጠች ሱሪ የለበሰች ሲሆን ፣ “እላችኋለሁ ፣' ተሟጠጠ '፣ ምን እንደ ሆነ” ስትል ስትመለከት ፡፡ ወንድም ፣ 
ያንን የድሮ ጋላ ትመለከታለህ ፡፡ በእሷ ላይ የሆነ ችግር አለ ፡፡
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ሴት ሴት መሆን አለባት ፣ እንደ ሴትም መልበስ አለባት ፡፡ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር አንድ ነገር አደረገው; እና ሴትን ሌላ ነገር አደረገው 
፡፡ እና እግዚአብሔር አንድን ሰው ሲለብስ አንድ መንገድ ፣ እና ሴትን ሌላ ነገር ያጌጣል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሴት የወንዶችን የሚይዝ ልብስ 
መልበስ አስጸያፊ ነገር ነው ብሏል ፡፡

እና እናንተ ሴቶች ፣ እነዚህን ትናንሽ የቆዩ ሱሪዎችን እና ነገሮችን ለብሳችሁ ፣ እዚህ ወጣ እያደረጋችሁ ፣ ትንሽ ያረጁ (ምን ትሏቸዋላችሁ?) ... 
ወይም ምንድነው? እህቶች ምንድነው? አይ ፣ አይ ፣ ቁምጣ አይደለም ፣ ያ ነው - ረዣዥም እግሮቹን በውስጣቸው የያዙት-ፔዳል ገፋፊዎች እና 
አጠቃላይ ልብሶች ፣ የዳንግሬቶች ...
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ሄደው “ይህ ለሴቶች ነው” አሉ ፡፡

እኔም “አይ ተሳስተሃል ፡፡ ወይዛዝርት ነገሮችን አይለብሷቸውም-ሴቶች ሊለብሷቸው ይችላሉ ፣ ሴቶች ግን አይለብሷቸውም ፡፡ ትክክል ነው. 
መጽሐፍ ቅዱስ ሴት ለብሳ መልበስ አስጸያፊ ነገር ነው ... ወንድ ደግሞ ሴት የሚመለከተውን ልብስ መልበስ ... ወንዶችም በየቀኑ እየተከፋፈሉ ነው ፣ 
ሴቶችም ተባዕታይ ይሆናሉ ፡፡ ምንድን ነው ችግሩ? (እኛ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ እናውቃለን ፡፡) ሴቶች ከእንግዲህ ሴቶች 
አይደሉም ፡፡ እናንተ ክርስቲያን ሴቶች ማለቴ አይደለም ፡፡ ስለ አጠቃላይ ሩጫ ነው የማወራው ፡፡ እነሱ እንደ ወንዶች ለመምሰል ይፈልጋሉ ፣ 
ፀጉራቸውን እንደ ወንዶች መቁረጥ ይፈልጋሉ ፡፡ እንደዚህ ባለው አሞሌ ላይ እጃቸውን ይጫኑ እና ከአፋቸው ጥግ ላይ በሲጋራ ”እግዚአብሔር 
ይባርካቸው አሜሪካ“ ፡፡

ወደ ጎዳና ይሂዱ ፣ እንደ አውራ ጎዳና እንደ መጓዝ ይመለሱ ... ቆጠርን ... የሆነ ነገር ልነግርዎ እፈልጋለሁ ፡፡ እና እናንተ ሴቶች ሾፌሮች ... ስማ 
፡፡ ቢሊ ፖል እና እኔ በአገሪቱ ዙሪያ በዚህ የመጨረሻ ዘመቻ (ለስድስት ወር) ፣ በመንገድ ላይ ስንት መቧጠሮችን ቆጠርኩ ፡፡ እና በመንገድ ላይ 
ከሶስት መቶ ጥፋቶች ውስጥ ፣ ሴቶች ሾፌሮች ምን ያህል እንደሆኑ መገመት? ከመካከላቸው አሥራ ዘጠኝ የሚሆኑት ወንዶች ብቻ ነበሩ ፣ እና ሁለት 
መቶ ሰማንያ ፣ ወይም እኔ ከነሱ ሁለት መቶ ሰማኒያ አንድ ሴት አሽከርካሪዎች እንደሚሆኑ አምናለሁ-ሴት አሽከርካሪዎች ፡፡
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አሁን እኔ ጥሩ ሴት አሽከርካሪዎች የሉም አልልም ፡፡ ግን በማንኛውም መንገድ ትዞራለች ፣ እናም በቃ ወደ እሷ ለመመለስ ትሞክራለህ። እሷ 
ጥሩ ቆንጆ እንድትመስል እና እዚያ እንድትቆም ያድርጉ ፣ ፖሊሱ እዚያ ሲመጣ ያንን ፀጉር ወደ ላይ ይግፉት ፡፡ “ለምን” እሱ “ስህተት እንደሆንክ 
እርግጠኛ ነኝ” ይል ነበር ፡፡ እኛ ሕግ አላገኘንም ፡፡ ሌላኛው ቀን በግብር ክስ እኔ ብቻ እንደምመጣ አረጋግጠዋል ፡፡ እኛ ህጎች የሉንም ፡፡ ካሉ ...

የእንግሊዝ ታላላቅ ጌቶች “ዲሞክራሲ ሁሉም ሸራዎች ነበሩ ፣ መልህቅ አልነበሩም” ማለታቸው አያስደንቅም ፡፡ ያ ትክክል ነው ፣ በሳሙና ሳጥን 
ምርጫ ላይ ቆሙ ፡፡ የዴሞክራሲው የበሰበሰ ፣ እና እንዲሁ አምባገነኖች እና ሁሉም የተቀሩት ፡፡ ነገሩ ሁሉ የበሰበሰ ነው ፡፡ ለእግዚአብሄር ማድረግ 
አንድ ነገር የለም ፣ እሱ እንዳደረገው ሁሉን ሁሉ ማጥፋት እና እንደገና መጀመር ነው ፡፡

56

አሁን ፣ ለመጪው ጊዜ ምን ያህል እንደቀረቡ ይመልከቱ ፡፡ አሁን ፣ ይህች ሴት ፣ እሱ ረዳት እንድትሆን አደረገው ፣ እርሷም ረዳቱ መሆን 
ነበረባት ፡፡
57

እና ከዚያ ... አሁን ፣ እዚህ ጋር በዚህ የሚስማማ ሰባኪ በጭራሽ አላውቅም ፡፡ እና በሌላ መንገድ ለማድረግ ይሞክራሉ ፣ ግን ለእኔ ትርጉም
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የለውም ፡፡ አዳምና ሔዋን የተወሰኑ ፖም ይበላሉ ለማለት ይሞክራሉ ፡፡ ወንድም ፣ ከሆነ ... ይህን አሁን ለቀልድ አልናገርም ፣ ግን ለማለት 
የፈለግኩት ... ፖም መመገብ ሴቶች እርቃናቸውን መሆናቸውን እንዲገነዘቡ የሚያደርግ ከሆነ ፣ እንደገና ፖም ብናልፍ ይሻላል ፡፡ ትክክል መሆኑን 
ያውቃሉ ፡፡

አንድ ፖም መብላት ያውቃሉ ፣ ያ ያ ያደረገው አልነበረም ፣ እርቃናቸውን መሆናቸውን እንዲገነዘቡ ያደርጋቸዋል ፡፡ በእርግጠኝነት ፣ 
አልነበረም ፡፡ በጾታ በኩል መምጣት ነበረበት ፡፡ መሆን ነበረበት ፣ 'ይህን የተከለከለውን ፍሬ ሲወስዱ እርቃናቸውን መሆናቸውን ስለተገነዘቡ ፡፡

ሴት የፍራፍሬ ዛፍ አይደለችም? የእናትህ ፍሬ አይደለህም? ያ እንዳይወሰድ የተከለከለው ፍሬ ነበር ፡፡

አሁን እዚህ አንድ ትልቅ ነገር አለ ፡፡ አሁን ፣ ሳይንስ የሰው ልጅ ምን እንደነበረ ለማወቅ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ቅርብ የሆነው ... ያረጁትን 
አጥንቶች ቆፍረው ያውቃሉ ፤ ቅሪተ አካላትን ይወስዳሉ ፣ ራሳቸውንም ይይዛሉ ፡፡ እናም የራስ ቅሎችን ፣ ክንዶችን እና አጥንቶችን ወስደው ሰው 
ለመምሰል ይሞክራሉ ፡፡ እናም የሰው ልጅን ለማግኘት ከመቼውም ጊዜ በጣም ቅርብ የሆነው ነገር ... ከእሱ ቀጥሎ ቺምፓንዚው እንደሆነ ያውቃሉ 
፡፡ እሱ ለሰው ልጅ ቅርብ ልዩ ባለሙያ ነው ፡፡ ግን ግን ከሰው ልጅ ጋር ምንም አይደለም ፡፡
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ከፍተኛው ... እንቁራሪቱ ያለበት ዝቅተኛው የሕይወት ዓይነት። ከፍተኛው ቅርፅ የሰው ልጅ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ከስር ጀምሮ ቱንቢ ወደ 
ምስሉ እስኪያመጣ ድረስ በትክክል አደረገ ፡፡ ወደ እግዚአብሔር አምሳል እስኪመጣ ድረስ ከአእዋፋትና ከእንስሶች አምጥቶ ከዚያ በላይ አመጣው 
፡፡ ሰውን በዚያ አምሳል ፈጠረው; ያ ነው ከፍተኛው ቅጽ ፡፡ ዝቅተኛው ቅፅ ወደ እንቁራሪት እና ወደዚህ የተለወጠ ፖሊሊግ ብቻ ነው ፡፡

አሁን እነሱ ሊያገኙት የማይችሉት ይህ የጠፋ አገናኝ ... አሁን የቅዱሳት መጻሕፍትን ይመልከቱ ፡፡ እርስዎ — በዚህ ፣ ብዙዎቻችሁ በዚህ 
አይስማሙም; ግን እፈልጋለሁ - በአእምሮዎ እንዲይዙት እና በእሱ ላይ ጭፍን ጥላቻ እንዳይኖርዎት እፈልጋለሁ ፡፡
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አዳምጥ ፣ ብዙዎቻችሁ አሁን ዶክተር ደሃን ሲያዳምጡ እንደነበር አውቃለሁ ፡፡ እኔ በእርግጥ ... እንደ እሱ ጥሩ ሰው ፣ ጥሩ የባፕቲስት 
ወንድም ... እናም በእርግጠኝነት አደንቃለሁ። እሱ የበለጠ የማሰብ ችሎታ እና አእምሮ አለው ፣ እና - እኔ ከማላውቀው በላይ ረሳ ፣ ምክንያቱም እሱ 
የመለኮት ዶክተር ስለሆነ ፣ እና እሱ የህክምና ዶክተር ነው ፣ እሱ ደግሞ የሳይንስ ዶክተር ነው። እሱ ብልህ ሰው ነው ፣ ግን እነዚያ - የእግዚአብሔር 
ልጆች የሰውን ሴት ልጆች ሲያዩ ሲመለከቱ ... የጆሴፍስን አቋም በመያዝ እራሳቸውን ወደ ሰው ሥጋ እንደገቡ እና ሚስቶች እንዳገቡ ተናግሯል ፡፡ 
በኖድ ምድርም ግዙፍ ሰዎች ነበሩ። እናም ሚስቶች አግብተው ከእነሱ ጋር አብረው ኖረዋል ፣ የወደቁ መላእክት ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ፣ የሰዎች 
ሴት ልጆችን ወስደው ሲያዩ ፣ እና የወሲብ ፍላጎት እንደዚህ ያለ ታላቅ ነገር ነበር ፣ እናም በመውደቃቸው ኃጢአተኞች ሆነው ራሳቸውን ችለው ወደ 
ሰው ሥጋ ፡፡

ያንን ቢያደርጉ ኖሮ መለኮታዊ ፈውስን ያበላሹ ነበር ፣ ሌላውን ሁሉ ያበላሹ ነበር ፡፡ ዲያቢሎስ መፍጠር ከቻለ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል 
ነው ፡፡ ዲያቢሎስ መፍጠር አይችልም ፡፡ ዲያቢሎስ የሚፈጥርበትን አንድ ቦታ እንድታሳየኝ እፈልጋለሁ ፡፡ እሱ መፍጠር አይችልም። እሱ 
የተፈጠረውን ብቻ ያዛባል ፡፡ እሱ ፈጣሪ አይደለም። እሱ ጠማማ ብቻ ነው ፡፡

ደህና ታዲያ ምን ሆነ? ምንድነው የእኔ ስሪት ይኸውልዎት። የጎደለው አገናኝ ይኸውልዎት።60

አሁን ቺምፓንዚ አግኝተዋል ፣ ግን ቺምፓንዚን ከሴት ጋር ማራባት እና ልጅ መውለድ አይችሉም ፡፡ ሰውን ከማንኛውም እንስሳ ጋር ማራባት 
አይችሉም ፡፡ አይቀላቀልም ፡፡ ማንኛውንም እንስሳ ደም መስጠት አይችሉም ፡፡

አፍሪካ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ... እነዚያን ምስኪን ቀለም ያላቸው ሰዎች እዚያው እንደዚህ ያስተናግዳሉ ፡፡ አንድ ሰው እንዲህ አለኝ; እሱ 
ከእንስሳ በስተቀር ምንም አይደሉም ፡፡
61

አልኳት “ይቅር በለኝ ፡፡ እነሱ ልክ እንደ እርስዎ የሰው ልጆች ናቸው ፣ ምናልባት ትንሽ ይበልጡ ፡፡ ” ልንገርዎ; እንደዚህ አይነት አመለካከት 
ሲኖርዎት ወደ እንስሳ ይመለሳሉ ፡፡ አልኩ ፣ “ያ ሰው ፣ እንደ እስፕሪዝስ ጠቆር ያለ ፣ ወይም እንደ ዱባው ቢጫ ፣ ወይም እንደ ኢንጎ ሰማያዊ ከሆነ 
፣ ደም በመስጠት ደምዎን ሊያድንልዎ ይችላል” አልኩኝ ፡፡ ግን መቼም የእንስሳትን ደም በውስጣችሁ አታስቀምጡ ፡፡ በእርግጠኝነት እርሱ ሰው ነው 
፡፡

አንድ ቆዳ ጥቁር ፣ ሌላኛው ቡናማ ፣ ሌላኛው ቢጫ ፣ ሌላኛው ደግሞ ነጭ ስለነበረ ፣ ይህ ከሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ “ሁሉንም አንድ ሰው የፈጠረው አምላክ አምላክ ነው” ብሏል። እና ያ በትክክል ነው ፡፡
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ቀለሞቻችንን በመቀየር የምንኖርባቸው ቦታዎች ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት አልነበራቸውም ፡፡ እግዚአብሔር ከአንድ ፣ አንድ ሰው ፣ አሕዛብ 
ሁሉ ፣ አንድ ደም ፈጠረ ፡፡ ሁሉም ብሄሮች ተመሳሳይ ናቸው ፡፡ ቻይናዊው ... ባለቀለም ሰው አሁን መናገር አይችልም ... ጥቁሩ ሰው “አሁን ያ ያ 
ቻይናዊ እሱ ቢጫ ነው ቢጫው ነው እኔ ምንም አላውቅም ፡፡ ” እሱ ወንድምህ ነው ፡፡ እና እርስዎ ነጭ ሰው ለቢጫው ሰው ወይም ለጥቁሩ 
አንድም ፣ “ከአንተ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም” ማለት አትችልም ፡፡ እሱ ወንድምህ ነው ፡፡ በትክክል ትክክል።

ልብ ይበሉ ፡፡ አሁን የተከናወነው እዚህ አለ ፡፡ አምናለሁ ፣ በመጽሐፍ ቅዱስም እደግፈውታለሁ ፣ ያደረገው እባብ ነው። እባቡ 
በቺምፓንዚው እና በሰውየው መካከል የጠፋ ሰው ነው ፣ ‹እባካችሁ የሚሳቡ እንስሳት አለመሆናቸውን ስማ ፣ አሁን አስተውሉ ፡፡ እርሱ ከሜዳው 
አራዊት ሁሉ እጅግ ተንኮለኛ ነበር ፡፡
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አሁን የ “ተንኮል” ቃል ምን ማለት እንደሆነ ይህንን ቃል ለመፈለግ ከየትኛውም ቦታ ዛሬ ሄጄ መዝገበ-ቃላትን አገኘሁ ፡፡ ትርጉሙ “ብልህ ፣ 
ተንኮለኛ” ማለት ነው። እና ከዕብራይስጥ የተሻለው ትርጓሜ ከ “ማሃህ ፣ ማህህ” ማለት “ስለ ሕይወት መርሆዎች እውነተኛ እውቀት ማግኘት” 
ማለት ነው።

አሁን እስቲ ይህንን አንድ ደቂቃ ብቻ እንመልከት ፡፡ እሱ ብልህ ፣ ተንኮለኛ ነው ፡፡ ገና እባብ ተብሎ ይጠራል ፡፡ ነገር ግን ያስታውሱ ፣ እሱ 
በጣም ብልጥ የሆነው ነገር ነበር ፣ እና በመስኩ ላይ ከሚገኙት ከማንኛውም ነገሮች ሁሉ የበለጠ ሰው ይመስላል ለሰው ልጅ በጣም ቅርብ። እሱ 
የሚራባ አልነበረም። እርግማኑ የሚሳሳ እንስሳ አደረገው ፣ እርሱም እርሱ ነበር ... መጽሐፍ ቅዱስ ከሁሉም ይበልጥ ቆንጆ እንደሆነ ይናገራል።
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እና እርግማን እንኳን ውበቱን ሁሉ አልወሰደም ፣ ሆኖም የእባቡ የከበሩ ቀለሞች ቆንጆ ናቸው ፡፡ እናም የእርሱ ፀጋና ብልህነት እርግማን 
እንኳን አላራገፈውም ፡፡ ግን ታስታውሳለህ ፣ እግሮቹ እንደሚወጡ እና እሱ በሆዱ እንደሚሄድ እግዚአብሔር ነግሮታል ፡፡ እናም ሰው በሚመስል 
እባብ ውስጥ አንድ አጥንት ማግኘት አይችሉም ፣ እናም ሳይንስ የጠፋበት ምክንያት ይህ ነው ፡፡ ግን እዚያ አለ ፡፡

እግዚአብሔር ከጥበበኞች እና አስተዋዮች ዐይን ተሰውሮ የእግዚአብሔር ልጆች በሚገለጡበት በመጨረሻው ዘመን ለእግዚአብሔር ልጆች 
ለመግለጥ ቃል ገባ ፡፡ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ከእርሱ ጋር የተደሰቱ የእግዚአብሔር ልጆች ፣ የመለኮት ታላቅ መገለጥ እና በመጨረሻው ዘመን 
ነገሮች ሲወረዱ ፣ እነዚህን ነገሮች ለእግዚአብሄር ልጆች ይገልጥላቸዋል ፡፡ ቃሉ እንደሚያስተምረው ያውቃሉ ፡፡ እና እዚህ ነን ፡፡
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እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮች እየከፈተን ያለው ለዚህ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ልጆቹን ወደ መገለጫ እያመጣ ነው ፡፡ ወደ መንፈሳዊ መገለጦች 
በመግባት ወደ ታች በማውረድ ከማንኛውም የሰው እውቀት ውስንነት እየሄደ ነው ፡፡

በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ጥበብ ላለው ይኸውልህ” እያስተማርን አይደለንም? በአንዳንድ ሴሚናሪ ውስጥ የተማረው ሳይሆን 
በእግዚአብሔር ፊት በጉልበቱ መማር የሚችለውን እና እግዚአብሔር እንዲሰጠው ያስደሰተው የእግዚአብሔር ልጆች ተገለጡ ፡፡

እባቡ ይኸውልዎት ፡፡ አሁን እባቡ ምን እንደነበረ እነሆ ፡፡ ስለ እሱ ያለኝን መግለጫ ልሰጥዎ ነው ፡፡66

እኛ አለን ... ከወደ እንቁራሪው ወደዚያ ፣ ወደ ፖሊውግ እና ወደ ታች ፣ ወደ ላይ ፣ እና ወዘተ እና በመጨረሻ ወደ ዝንጀሮ ፣ ወደ ጭስ 
ማውጫ መምጣት; እና ከ ቺምፓንዚው እዚያ ከቺምፓንዚ ወደ ሰው ዘልለን እንገባለን ፡፡ እና ለምን እንደ ሆነ እንገረማለን ፡፡ ሳይንስ “ደህና ፣ አሁን 
ይጠብቁ; ሴትየዋን ለጦጣ እና ለ ...? ... በተቃራኒው ቺምፓንዚን የሚራባ ወንድ እናድባለን ፡፡ አይሰራም ፡፡ ለሌላ ማንኛውም እንስሳ እርባታ-
አይሰራም ፡፡ ደም አይቀላቀልም ፡፡ ደማቸውን ውሰድ ፣ ሙሉ በሙሉ የተለየ ደም ነው ፡፡ እዚህ መካከል ጥቂት ደም አለ ፣ እንስሳውንም ሊያገኙት 
አይችሉም ፡፡ ኦህ ሀሌሉያ አሁን ሀይማኖታዊ ስሜት እየተሰማኝ ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፡፡ ለምን? እግዚአብሔር ተሰውሮባቸዋል ፡፡ የሰው አጥንት የሚመስል በእባብ ውስጥ አጥንት የለም ፡፡ ነገሩን በጣም ሩቅ አድርጎ 
ብልጥ በሆኑ ወንዶች ሊያውቀው አልቻለም ፡፡
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ያ ብልህ ሰው ከየት እንደመጣ ፣ የት እንደ ሆነ - የት እንደምሆን ላሳይዎት ነው ፡፡ ተመልከት? በዚያ ሊመጣ አይችልም ፡፡ በመገለጥ ሊመጣ 
ነው ፡፡ “አንቺ ክርስቶስ ፣ ወልድ ... በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሠራለሁ ፣ እናም የገሃነም በሮች አይችሏትም”: - መንፈሳዊ መገለጥ።

አቤል ከቃየል ይልቅ የእርሻውን ፍሬ ከማቅረቡ ይልቅ ጠቦት መስጠትን እንዴት አወቀ? በመንፈሳዊ ተገለጠለት ፡፡ በሴሚናሮች አያገኙም ፡፡ 
በቤተ እምነቶች አያገኙም ፡፡ ከሰማይ ያገታል ፡፡

አሁን ፣ እባብን ፣ ይህ የመጀመሪያውን የሆነውን እባብ ተመልከቱ ፡፡ እስቲ አሁን የእሱን ስዕል እንሳል ፡፡ እርሱ ታላቅ ትልቅ ጓደኛ ነው ፡፡ 
እሱ በቺምፓንዚው እና በሰውየው መካከል ነው ፡፡ እናም እባብ ዲያቢሎስ ሉሲፈር ከዚህ የሰው ደም ጋር የሚቀላቀል ብቸኛው ደም ይህ መሆኑን 
ያውቅ ነበር ፡፡ ሊያስተናግደው የሚችለው ብቸኛ ሰው ... ከጭስ ማውጫ ጋር መቋቋም አልቻለም ፡፡ ያ ደም አይቀላቀልም ነበር ፡፡ የተለያዩ ነገሮችን 
ማስተናገድ አልቻለም ፡፡ በጎቹን ማስተናገድ አልቻለም ፡፡ ከፈረሱ ጋር ማስተናገድ አልቻለም ፡፡ ከማንኛውም እንስሳ ጋር ማስተናገድ አልቻለም ፡፡ 
ከዚህ እባብ ጋር መታገል ነበረበት ፡፡
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እስቲ አሁን እንውሰደው እና ምን እንደሚመስል እንመልከት-ታላቁ ትልቅ ባልደረባ ፣ የቀድሞ ታሪክ ግዙፍ ፡፡ ያንን እነዚህን ትላልቅ አጥንቶች 
የሚያገኙበት ቦታ ነው ፣ እናም ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳየሃለሁ ፡፡ አሁን ፣ ከዚያ በቅርብ ይመልከቱ ፡፡ እሺ. ይህ ታላቅ ትልቅ ባልደረባ ፣ 
እሱ ነበር እንበል — እሱ አስር ጫማ ቁመት ነበረው ፣ ትልቅ ትከሻዎች ፣ ልክ እንደ ሰው ይመስላሉ ፡፡ ደሙም ከወረደ በኋላ ከአንዱ እንስሳ ጋር 
ወደ ሌላ ...

እንስሳትን መሻገር ይችላሉ ፡፡ ወደ ሰው ግዛት እስከሚወጣ ድረስ ከፍ ያለ ደም ፣ ከፍ ያለ የሕይወት ዓይነት ፣ ከፍ ያለ ቅርፅ ማግኘታቸውን 
ቀጠሉ ፡፡ እዚህ ግን እዚህ ያለው የመጨረሻው ግንኙነት ተቋረጠ ፡፡ ሳይንስ የጠፋውን አገናኝ ማግኘት አለመቻሉን ስንቶች ያውቃሉ? ሁላችሁንም 
ታውቃላችሁ ፡፡ ለምን? እባብ ይኸውልዎት ፡፡
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እዚህ እርሱ ታላቅ ትልቅ ጓደኛ ነበር ፡፡ እናም ዲያቢሎስ ይወርዳል ፡፡ አሁን “ማነሳሳት እችላለሁ” ይላል ፡፡ አሁን ፣ ሴቶችን እና የሴቶች 
ድርጊቶችን ለመመልከት ሲሄዱ ፣ የራስዎ ሚስት ካልሆነ ፣ በዲያብሎስ እንደተቀቡ ያስታውሱ ፡፡ ልብ ይበሉ ፡፡ አሁን ዲያቢሎስ ወርዶ ወደ እባብ 
ገባ ሄዋንንም በኤደን የአትክልት ስፍራ እርቃኗን አገኛት ፡፡ እናም ስለ ፍሬው ተነጋገረ ፣ “መካከለኛው” ማለት “መካከለኛ” እና የመሳሰሉት ፡፡ 
በተቀላቀለበት ጉባኤ ውስጥ ይገባዎታል ፡፡ እናም እሱ “አሁን ደስ የሚል ነው ፡፡ ለዓይን ጥሩ ነው ፡፡ ”

ምን አደረገ? እሱ ሔዋንን ማፍቀር ይጀምራል ፡፡ እርሱም ከእሷ ጋር እንደ ባል ኖረ ፡፡ ደስ የሚል ነገርም አየችና ሄዳ ለባሏ ነገረችው ፡፡ እርሷ 
ግን ቀድሞ በሰይጣን ፀነሰች ፡፡ እናም የሰይጣን ልጅ ቃየል የተባለውን የመጀመሪያ ልጇን ወለደች ፡፡
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“አሁን” ትላላችሁ “ያ ስህተት ነው” ትላላችሁ እሺ ፣ የተሳሳተ መሆኑን ወይም እንዳልሆነ ብቻ እናውቃለን ፡፡ “በዘርህ እና በእባቡ ዘር መካከል 
ጠላትነትን አደርጋለሁ።” ምንድን? የእባቡ ዘር። እርሷ ዘር ነበራት እሱ ደግሞ ዘር ነበረው ፡፡ “እርሱም ራስህን ይቀጠቅጣል አንተም ተረከዙን 
ትቀጠቅጣለህ።” እዚያ “መቧጨር” ማለት “ስርየት ለማድረግ” ማለት ነው።

አሁን የእባብ ዘርህ አለ ፡፡ አሁን ልብ ይበሉ እነዚህ ሁለት ሰዎች ወጥተዋል ፡፡

አሁን ፣ ይህ እባብ ፣ እዚያ ሲቆም ... እዚህ ታላቅ ትልቅ የባልደረባ ግዙፍ እዚያ ቆሙ ፡፡ ከአዳም ሚስት ጋር ምንዝር በመፈጸሙ ጥፋተኛ 
ነበር ፡፡ ኃጢአት ዛሬ የት አለ? ነገሮችን ዛሬ እንደነበሩ የሚያደርጋቸው ምንድነው? (አሁን እኔ - እኔ ... በእርግጠኝነት እኔ የምናገርበትን መያዝ 
ይችላሉ ፡፡)

እናም እዚያ ነበር ፡፡ እናም ሲያደርግ እግዚአብሔር ፣ ሔዋንን እና አዳምን መጥራት ይጀምሩ ፡፡ እርሱም “እራቁቴን ነበርኩ” አለ ፡፡71
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እርሱም እርቃኑን ማን ነግሮህ ነበር? ከዚያ እነሱ ይጀምራሉ-በሠራዊቱ ፋሽን ፣ ዶላሩን በማለፍ ፡፡

እንዲህ አለ ፣ “ደህና ፣ የሰጠኸኝ ሴት አደረገችው ፡፡ እርሷ ናት እኔን ያሳመናችኝ ፡፡ ”

እርሷም “እባቡ ፖም ይሰጠኛል” አለች ፡፡ ደህና ፣ ሰባኪ ፣ ከራስህ አጠገብ ሂድ ፡፡ እርሷም “እባቡ አሳሳተኝ” አለች ፡፡ “ማታለል” ምን ማለት 
እንደሆነ ያውቃሉ? “ረክሷል” ማለት ነው። የ ...? ... ዲያቢሎስ መቼም ፖም አልሰጣትም ፡፡ “እባቡ አሳስቶኛል” እናም ከዚያ እርግማኑ መጣ ፡፡

እሱ “በባልሽ ምትክ እባብን ስለሰማሽ ከዓለም ህይወትን አነሣሽ ፤ አንቺ እና - አሁን ሀዘንሽን ያበዛሉ ፣ ፅንስሽም ለባልሽ ይሆናል ”እና 
የመሳሰሉት ፡፡ ከእኔ ይልቅ ሚስትህን ስላዳመጥክ - እኔ የወሰድኩህን ከፍተኛውን ስፔሻሊስት ከአፈር ነው - ወደ ሚሄደው አፈር ተመል back ፡፡ 
እባብም ይህን ስላደረግክ እግሮችህ ይወጣሉ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ በሆድህ ላይ ትሄዳለህ። ይጠላችኋል ፣ አፈርም የእናንተ ሥጋ ይሆናል። “ እዛው 
አለህ ፡፡ ያ የጎደለ አገናኝ አለ።
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አሁን ቃየን መጣ ፡፡ ተፈጥሮዎችን እንመልከት ፡፡ እዚህ ቃየን መጣ ፡፡ አሱ ምንድነው? እሱ አስተዋይ ነጋዴ ነው ፡፡ እርሻዎቹን ያርሳል-ብልህ 
፣ ብልህ ፣ ሃይማኖተኛ ፣ በጣም ሃይማኖተኛ ፡፡ የእሱን ይመልከቱ-ባህሪያቱን አሁን ይመልከቱ። ልክ ለጥቂት ደቂቃዎች ረዘም ላለ ጊዜ ከእኔ ጋር 
ይንቀሳቀስ። እዚህ ይወጣል ፡፡ እሱ ሟች መሆኑን ያውቃል ፡፡ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ይፈልጋል ፡፡ እርሱ ቤተ ክርስቲያን ሠራለት ፣ መስዋእት 
ያደርግለታል ፣ መሠዊያውንም አብሮ ያመጣዋል - መሠዊያ ሠራ ፣ አበባዎቹን በላዩ ላይ አኑሮ ፣ እርሻውን - የእርሻውን ፍሬ አኑሮ ለእግዚአብሔር 
አቀረበና “አቤቱ አንተ ነህ . ፖም እንደምንበላ አውቃለሁ ፡፡ ያ ነው ያመጣው ” (አንዳንድ የእሱ ማወዳደሪያዎች አንድ ዓይነት ሀሳብ አላቸው ፡፡ 
ከየት እንደመጣ ያሳያል ፡፡)
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ፖምቹን ከእርሻው ውስጥ አምጥቶ እዚያው ላይ አኑሮ “ይህ ስርየት ያደርጋል” አለ ፡፡

እግዚአብሔር “ፖም አልነበሩም” አለ ፡፡

በመንፈሳዊ መገለጥ ግን አቤል ደም መሆኑን ያውቃል ፡፡ ስለዚህ አንድ ጠቦት አመጣ ፣ ጉሮሯን ሰብሮ ሞተ ፡፡ እግዚአብሔርም “ትክክል ነው 
፡፡ ያ ነው ያደረገው ፡፡ ደም ነበር ፡፡ ” (የምናገረው ደም ምን እንደሆነ ታውቃለህ ፡፡) እሺ ፡፡ ያደረገው ደም ነበር ፡፡ አሁን, ይመልከቱ.

እናም ከዚያ ቃየን ቅዱስ ሮለር ወንድሙ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ማግኘቱንና ምልክቶች እና ድንቆች እዚያ ሲከናወኑ ባየ ጊዜ ቀናበት ፡፡ 
እሱ “አሁን እነዚህን ነገሮች እናቆማለን” ብሏል ፡፡ ወንድሞቹን ተመልከት ፡፡ ዛሬ ልጆቹን ተመልከት ፡፡ አሁን እኔ ከእሱ የበለጠ ብልህ ነኝ ፡፡ “ 
ስለዚህ ተቆጣ ፡፡ ቁጣ ከየት መጣ? ያ ቁጣ ማለት ይችላሉ? ወንድሙን ገደለ ፡፡ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነበር ፡፡ እግዚአብሔርን ገዳይ ልትሉት ትችላላችሁ?
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አዳምም የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ አዳም የእግዚአብሔር ልጅ እንደነበረ ፣ በዚያም በዚያ ንጹህ ጅምር ነበር ፡፡ አዳም 
የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ፣ እናም ያ ቅናት እና ምቀኝነት እና ሁሉም ነገር ከዚያ ንፁህ ጅረት ሊወጡ አልቻሉም ፡፡ በሌላ ቦታ በኩል መምጣት 
ነበረበት ፡፡ [በቴፕ ላይ ባዶ ቦታ] እናም እሱ መጀመር ያለበት ነፍሰ ገዳይ በሆነው በሰይጣን በኩል ይመጣል። በመጀመርያው መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ 
ሐሰተኛ እና ነፍሰ ገዳይ እንደሆነ ይናገራል ፡፡ ያውና. እናም ወንድሙን ገደለ ፡፡

እናም የክርስቶስ ሞት አንድ ዓይነት ነበር ፡፡ ከዚያ ከዚያ ፣ 'በርግጥም እሱ ምትክ ሴትን አስነሳው-ሞት ፣ መቀበር እና የክርስቶስ ትንሳኤ።

እና ይመልከቱ ፣ ከዚያ የእርስዎ ግዙፍ ሰዎች እዚህ ይመጣሉ። ከዚያም ቃየን ወደ ኖድ ምድር ሄደ ፡፡ አባቱ ታላቅ የባልደረባ ትልቅ ግዙፍ 
ቢሆን ኖሮ ቃየን ምን ሊሆን ይችላል? አባቱ ፡፡ ወደ ኖድ ምድርም ሄዶ አንዲት እህቱን ወሰደ ፡፡ እሱ ማድረግ በሚችልበት መንገድ ብቻ ፣ በሄዋን 
በኩል ብቻ ከዚያ በኋላ ሴቶች ሊመጡ አይችሉም ነበር። ሰባ ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንዳሉን ይናገራሉ ፡፡ ከሆነ - ሴቶች ከሌሉ ... መጽሐፍ ቅዱስ 
ሴቶች ሲወለዱ አይመዘግብም ፣ ሰው ብቻ ፡፡ እና መቼ ... ከሔዋን የበለጠ ሴቶች ከሌሉ ፣ በሞተች ጊዜ የሰው ዘር መኖር አቆመ ፡፡ ሴት ልጆች 
መውለድ ነበረባቸው ፡፡ የራሱን እህት ማግባት ነበረበት ፡፡
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ወደ ኖድ ምድር ሄዶ አገኘና ሚስቱን አገኘ ፡፡ እና እዚያ ውስጥ ሲያገባት እዚያ በአባታቸው በዲያቢሎስ በኩል በዲያብሎስ የመጡ የወደቁ 
የእግዚአብሔር ልጆች እነዚያን ታላላቅ ግዙፍ ሰዎች ያገኙበት ቦታ አለ ፡፡ የጠፋ አገናኝዎ አለ።

እና የእባቡን ዘር ይመልከቱ. አሁን, ይመልከቱ. የእባቡ ዘር ሃይማኖታዊ መሆኑን አስታውስ ፡፡ ለጥቂት ደቂቃዎች አሁን መንቀሳቀስ ሲጀምር 
ይመልከቱት ፡፡ የእባቡ ዘር እዚህ አለ ፡፡ ምን ነካቸው? አሁን ዛሬ ከሰዓት በኋላ የጻፍኩትን አንድ ነገር እዚህ ላንብብ ፡፡ በአቤል መስመር ምን 
ይመጣ ይሆን? ይህንን ያዳምጡ ፡፡
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እሺ. አብሮ አቤል መጣ ፡፡ ከአቤል በኋላ ሴት። ከሴት በኋላ ኖህ መጣ ፡፡ ከኖህ በኋላ ሴም ፡፡ ከሴም በኋላ አብርሃም ፡፡ ከአብርሃም በኋላ 
ይስሐቅ መጣ ፡፡ ይስሐቅ ከመጣ በኋላ ያዕቆብ ፡፡ ያዕቆብ ከመጣ በኋላ ይሁዳ ፡፡ ከይሁዳ በኋላ ዳዊት መጣ ፡፡ ከዳዊት በኋላ ክርስቶስ ወደ ፍጽምና 
ከመጣ በኋላ ፡፡

የእግዚአብሔር መንፈስ በአቤል እንዴት እንደኖረ ወደዚያ ተመልከቱ ፡፡ በሴት ውስጥ እንዴት እንደነበረ ይመልከቱ። በይሁዳ ውስጥ እንዴት 
እንደነበረ ይመልከቱ ፡፡ በዳዊት ውስጥ እንዴት እንደነበረ ይመልከቱ ፡፡ በዚያው ጻድቅ ዘር እስከ ታች ድረስ የሚጠራውን አንድ መንፈስ 
ተመልከቱ። ምንም ቢያደርጉም ቀድመው ተወስነዋል ፡፡
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ያዕቆብን ተመልከት ፣ የቆሸሸ ... ይህን አልልህም - ለስህተት ፡፡ ያዕቆብ ግን ሁል ጊዜ በእናቱ ኮታይል ስር የተንጠለጠለ ትንሽ ሽፍታ ፣ ሲሮጥ ፣ 
ትንሽ ሲሳይ ልጅ ፣ ነገሮችን በላዩ ላይ አደረገ ፣ እናም ሄዶ አባቱን በረከቱን እንዲያገኝ አሳሳተ ፡፡ ዓለም ሳይፈጠር ግን ተሰጠው ፡፡ እርግጠኛ ሆነ ፡፡ 
ወደዚያው ወጥቶ ለአማቱ ዋሸና የተወሰኑ ነጠብጣብ ያላቸው ዱላዎችን (የፖፕላር ዱላዎችን) ወስዶ እነዚህን ከብቶች ነፍሰ ጡር በነበሩበት ጊዜ 
ለማስፈራራት በውኃው ውስጥ አስቀመጣቸው ፣ እሱ ያጭበረብራል እናም እንዲያገኝ እንስሳቶች ከብቶች እንዲወልዱ ለማድረግ እነሱን ከብቶች ፡፡ 
እግዚአብሔር በእሱ ውስጥ ባርኮታል. ትክክል ነው. ስለ ያዕቆብ ምንም ነገር ለሚል ወዮለት ፡፡

ታውቃለህ-ሐሰተኛው ነቢይ በትክክል እየተነበየ ያለውን ምን እንደ ሆነ ታውቃለህ-በለዓም? እርሱ “የሚባርከው መቼም ይባረካል ፣ 
የሚረግመውም ሁሉ የተረገመ ነው” ብሏል ፡፡
78
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“ያዕቆብ ወስጄህ እንደ እንግዳ አገር አገኘሁት ፡፡ ንስር ጎጆዋን ሲያነቃቃ ቀሰቀስኩትና አወጣሁት ፡፡ ” ሃሌ ሉያ “በኃይል ፣ በኃይል አይደለም ፣ 
በመንፈሴ ግን ጌታ ይላል።”

ወደዚያ ፍጹምነት የሚመጣውን ይመልከቱ ፡፡ ያ መንፈስ እስከ ታች ድረስ በእያንዳንዱ ፓትርያርኮች አማካይነት ወደ ክርስቶስ ፍጽምና ወርዶ 
ሠርቷል ፡፡ ምንም ቢሰሩም ፣ ቢናገሩም ፣ ቢሰሩም እነሱ የፃድቃን ዘር ፍፁም ነበሩ ፡፡

እናም እዚህ ጻድቅ አብርሃም ... ክብር ፡፡ ኦ ፣ በቃ እውነተኛ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ፡፡ ጻድቁ አብርሃም መልከ ጸዴቅን ሲገናኝ እራሱ 
እግዚአብሔር ማን ነበር ... መልከ ጸዴቅ ማነው? የሳሌም ንጉሥ ፣ እርሱም የኢየሩሳሌም ንጉሥ ፣ የሰላም ንጉሥ ነው ። አባት አልነበረውም ፡፡ 
እናት አልነበረውም ፡፡ እሱ የቀኖች መጀመሪያ ወይም የሕይወት መጨረሻ አልነበረውም። እሱ ማን እንደሆነ ፣ አሁንም እየኖረ ነው። መቼም 
አልተወለደም ፡፡ በጭራሽ አይሞትም ፡፡ አባትም እናትም አልነበረውም ፡፡ እሱ የቀኖች መጀመሪያ ወይም የሕይወት መጨረሻ አልነበረውም? ማን 
እንደነበረ ንገረኝ ዘ-ዘላለማዊው አምላክ በምንጠራው ውስጥ-ኦ ፣ አሁን ያንን የሚሉትን ብቻ እረሳዋለሁ-ቴዎፋኒ? ምን እንደ ሆነ ነው-ልክ እንደ አፈ-
ታሪክ ሳይሆን ፣ ግን ገና የተገለጠ ነገር ነው። ልክ እንደ አንድ መልአክ እዚያው ወደ ድንኳኑ ወደ አብርሃም እንደመጣ ትንቢት ተናግሮ ለሳራ ነገራት 
፡፡ እሷ ከኋላው ሳቀች ፣ እና እንደዚያው ፣ ተመሳሳይ - ተመሳሳይ ነገር። እናም እዚህ እሱ ነበር ፡፡ እርሱ ከመልከ ጸዴቅ ጋር ተገናኘ ፣ እና አያቱ - 
አያቱ አብርሃም ፣ በጻድቁ ዘር ውስጥ ፣ ለመልከ ጸዴቅ አሥራት ከፍሏል ፣ እናም እዚህ ለታላቁ የልጅ ልጅ ፣ ለጻድቃን ዘር ተመድቧል።
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አሁን ፣ የእባቡ ዘር እነሆ ፡፡ አሁን ፣ ያስታውሱ ፣ በመካከላቸው ጠላትነት ፣ ጦርነት ይሆናል ፡፡ የእባቡ ዘር ይመጣል ፣ ምንስ ያስገኛል? 
አሁን የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ዓመታት እንውሰድ ፡፡ አሁን ለእነሱ ምን እንደሚደረግ ይመልከቱ ፡፡ በትክክል ስላጣራሁት ወዲያውኑ ወደ ታች 
እናነባለን ፡፡

80

የእባቡ ዘር ቃየን ወለደ ፡፡ ቃየን ወደ ኖድ ምድር ሄዶ ግዙፍ ሰዎችን አፍርቶ ከዚያ ወደ ኖህ ምድር መጡ ፡፡ ብልህ የተማሩ ብልህ ሰዎች ነበሩ 
፡፡ ልክ ነው? እነሱ ግንበኞች ፣ ፈጣሪዎች ፣ ሳይንቲስቶች ነበሩ-በፃድቃን ዘር ሳይሆን በሰይጣን በእባቡ ዘር በኩል ፡፡ እንደ ሳይንቲስቶች ፣ ግንበኞች 
እና ታላላቅ ሰዎች ፣ አስተማሪዎች ያሉ እንደዚህ ያሉ ወንዶች ነበሩ ፡፡ ቃሉ እንዲህ ይላል ፡፡ ናስ ሠሩ; ብረት ሠሩ; ብረቶችን ሠሩ ፡፡ ነገሮችን ፈለሱ 
፡፡ የተለያዩ ብረቶችን አቀለሉ ፣ ቤቶችን ገንብተዋል ወዘተ. ቃሉ እንዲህ ይላል ፡፡ እነርሱም በሴቲቱ ዘር ላይ ተሳለቁ-ጻድቁ ኖኅ ፡፡ ልክ ነው?

ትንሽ ራቅ ብለን እንከተላቸው ፡፡ ከዚያ ወደ መርከቡ ላይ እናወጣቸዋለን ፡፡ ሁሉም ነገር ተደምስሷል በእንደዚህ ዓይነት የኃጢአት ውህደት 
ውስጥ ገባ ፡፡ እነሱም አገዛዙን ወሰዱ ፣ እና ብልህ እና ብልህ ፣ እግዚአብሔር ወደ ታች እስኪመለከት ድረስ ፣ በጣም የቀሩ አልነበሩም ፣ ስለሆነም 
ኖህን እና ቤተሰቡን በመርከቡ ውስጥ ወስዶ ውሃውን ዘነበ ፣ እና ሁሉንም አጠፋ - ሄኖክን አነሳው አስቀድሞ። ልክ ነው? ሁሉም ዘሮች ነበሩ ፣ 
ሁሉም ዘሮች ማለት ይቻላል ፡፡ ግን እርሱ መሟላት አለበት ፡፡

81

ኖኅና የወጡት ወንዶች ልጆቹ ካም ፣ ሴም እና ያፌት በጻድቁ መስመር ወጥተዋል ፡፡ ዘሩ እንዴት ተሻገረ? ዘሩ መጀመሪያ ላይ በሴቷ ፣ 
በሚስቶቻቸው በኩል እንዳደረገው በመርከቡ ውስጥ ዘልቋል ፡፡ ሴትን በሴቲቱ በኩል ቃየንን ለመውለድ ሔዋን የሰይጣንን ዘር እንደታሸገች ሁሉ 
የሰይጣንን ዘር በመርከቡ ውስጥ ተሸከሙ ፡፡ ሴቶችን ወደ ሰባኪዎችዎ መድረክ ውስጥ ያኖሩዋቸዋል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያወግዘው ፡፡ ጳውሎስ 
እንዲህ አለ ፣ “ማንም ነቢይ ቢሆን ወይም መንፈሳዊም ቢሆን ራሱን የሚያስብ ከሆነ ፣ እኔ የምጽፈው የጌታ ትእዛዛት መሆኑን ይወቅ ፤ አላዋቂ ከሆነ 
ግን እንዲያው አላዋቂ ይተው ፡፡ ”

82

ለዚያም ነው እዚህ ወደ መጥምቁ ቤተ ክርስቲያን ወጣሁ ፡፡ ከጥቂት ጊዜ በፊት እዚህ የነበረው ወንድም ፍሌማን; በዚያ ምሽት እዚያው 
ይመስለኛል ፡፡ ዶክተር ዴቪስ “እዚህ ቆመህ እነዚህን ሴቶች ለሰባኪነት ትሾማቸዋለህ” ብለዋል ፡፡
83

አልኩ “አላደርግም ፡፡ በእውነት አይሆንም ፡፡ ”

እርሱም “ደህና ፣ እጥልሃለሁ” አለው ፡፡

“ከተሻለው ተጣልቻለሁ” አልኩ ፡፡ አልኩ ፣ “ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው እናም ነገሩን ያወግዛል ፡፡ እናም እግዚአብሔር ለሚኮንነው ነገር 
መቆየት አልችልም። ” አይ ጌታዬ ፡፡ መቼም ማን እንደሚያደርገው ሐሰተኛ አስተማሪዎች ፣ ሐሰተኛ ነቢያት መሆናቸውን እያሳየ ነው ፡፡ እንደሚሆኑ 
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል-ከተቻለ የተመረጡትን ያታልላሉ ፡፡ እዛው አለህ ፡፡

ይህንን አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ ከዚያ ካም ከዚያ ካም ከሚስቱ እና ከእነሱ ጋር ይወጣል ፡፡ እርግማን እንዲወርድበት አደረገ ፡፡ ባቢሎን የሠራ 
ናምሩድ ከካም መጣ ፡፡ ከባቢሎን የወጣችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ናት ፡፡ በአክአብ በኩል ውረድ ፣ ከአክዓብ ወደ አስቆሮቱ ይሁዳ ውረድ ፣ 
ቁስሉንም - የክርስቶስ ተቃዋሚው ፡፡ እናም በዚህ በመጨረሻው ቀን ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እና የክርስቶስ መንፈስ እዚህ አለ። የክርስቶስ 
ተቃዋሚ መንፈስ “የተአምራት ዘመን አል isል” እያለ የክርስቶስ መንፈስ “ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው” ብሏል ፡፡

84

የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እንዲህ ይላል ፣ “በአብ ፣ በወልድ ፣ በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቁ ምንም ልዩነት የለውም። ፈሰሰ ፣ ተረጨ ወይም 
ምን እንደ ሆነ ፡፡ ተመሳሳይ ነገር ማለት ነው ፡፡ ” መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የማይሳሳት ፣ እና እሱ መለወጥ እንደማይችል ይናገራል። ማንን 
ለማገልገል ነው? እንደፈለግክ.

አሁን እርስዎ “አብረው መኖር ይችላሉን? በዚያ ታቦት ውስጥ ናቸው ብለሃል ወንድም ብራናም ፡፡ እዚያም ካም እና ሴት ነበሩህ ፡፡ ” ያ 
ትክክል ነው ፣ በትክክል ትክክል ነው; ካም ክፉ ነበር ፡፡ ሴት ሃይማኖተኛ እና ጻድቅ ነበር ፡፡ ደህና ፣ ካምን እንከተል ፡፡
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አሁን ፣ በተመሳሳይ መርከብ ውስጥ ካም እና ሴት አሉ ፣ አንዱ ጻድቅ ሌላኛው ደግሞ ዓመፀኛ ናቸው ፡፡ በዚያው ታቦት ውስጥ ቁራ እና ርግብ 
ነበር ፡፡ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሁዳ እና ኢየሱስ ነበሩ ፡፡ በዚያው ቤተክርስቲያን ውስጥ የክርስቶስ ተቃዋሚ እና መንፈስ ቅዱስ ነበሩ ፡፡ 
እናም ዛሬ እነዚያ መናፍስት ይሰራሉ ፣ እግዚአብሔርን መምሰል ቅርፅ አላቸው ፣ በጣም ሃይማኖታዊ ናቸው ፣ ግን “እግዚአብሔርን ለመምሰል 
መልክ ያላቸው እና ኃይሉን የካዱ። ከእነዚያ ዞር ይበሉ ፡፡ ”

ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለው መንፈስ ቅዱስ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለዓለም ያው ነው ፣ የትኛውን ወገን ይመርጣሉ?86

የክርስቶስ  ተቃዋሚ  ይናገራል  ይህ  የእምነት  መጽሐፍ  ብቻ  ነው።  “የሐዋርያትን  የሃይማኖት  መግለጫ  እንደግመዋለን  ፡፡”  የሐዋርያት
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የሃይማኖት መግለጫ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት እንደ ሆነ እንዲነገረኝ ማንኛውንም ሰባኪን እፈታተዋለሁ ፡፡ “በእግዚአብሔር አብ ፣ ሁሉን ቻይ 
፣ ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ፣ ልጁን አምናለሁ። በቅዱሱ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ፣ በቅዱሳን ኅብረት አምናለሁ ፡፡ ” 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያንን ያገኙታል? እና አሁንም በትልልቅ ሜቶዲስት እና ባፕቲስት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ይደግሙታል ፡፡ እሱ 
የዲያብሎስ ትምህርት ነው ፣ ሐሰተኛ ነቢያትም እያስተማሩት ነው ፡፡

እኔ አይደለሁም ... ስሜትዎን እንደማልጎዳ ተስፋ አደርጋለሁ ፣ ግን ያንን በዚህ ድንኳን ላይ እሰካለሁ። እርስዎ እዚህ በብራናም ድንኳን 
ውስጥ እንደዚህ ካሉ ነገሮች ይታቀቡ ፡፡ በቅዱሳን ኅብረት የሚያምን ማንኛውም ነገር መንፈሳዊነት ነው ፡፡ በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል አንድ 
አስታራቂ አለ ፣ እርሱም ያ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፡፡ ስንት ማሪያም እንዳለ ግድ የለኝም ፡፡
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ወደዚያ ተመልሰው የዚያች ሴት ዘር እንዴት እንደነበረ ይመልከቱ? የሴቲቱ ዘር ወደዚያ እንዴት እንደተሸጋገረ ይመልከቱ?

ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ ይመልከቱ ፡፡ አሜሪካ የዲያብሎስ መቀመጫ ናት ፡፡ ምንድን ነው? እሷ የሴቶች ብሄር ናት ፡፡ “ይህ የሴቶች ዓለም ነው” 
ሲሉ ሰምተዋል ፡፡ ትክክል ነው. የሴቶች ብሄር ነው ፡፡ ምሳሌውን አስቀምጠዋል ፡፡

ብዙም ሳይቆይ ወደ ስዊዘርላንድ እዚህ ሄድኩ ፡፡ ሴቶቹ የሚሉት ... አንዲት ትንሽ የመንፈስ ቅዱስ ሴት “ታውቃለህ አሜሪካ ውስጥ ብሻገር 
ሴቶቹ ነፃነት አገኙ ይላሉ” አለች ፡፡
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ወደ ምን እንደሚወስድ ልንገርዎ አልኩ ፡፡

ለእሷ መንገር እጀምራለሁ; እርሷም “ኦህ ፣ ምህረት ፣ ከዚያ ምንም አልፈልግም” አለች ፡፡

እኔም “ወደዚያ ነው የሚወስደው” አልኩ ፡፡ እዚህ እንዳደረጉት ሁሉ እዚያ እዚያ እንደማያደርጉ ያውቃሉ ፡፡ ምንድን ነው?

አሜሪካ ሴት መሆኗን ላሳይዎት ፡፡ በእኛ ሳንቲም ላይ የአንድ ሴት ስዕል አለ ፡፡ እዚህ ውስጥ ሁሉም ነገር ሴት ናት ፡፡ እስቲ ንገረኝ ፣ በአገሪቱ 
ውስጥ በቂ የመጫኛ መገጣጠሚያዎች አይኖሩም ነበር ፡፡ በዚህች ከተማ ውስጥ አርባ ቡትጌጅ መገጣጠሚያዎችን ማስቀመጥ እና በጎዳና ላይ 
ራሳቸውን የሚያዞሩ ሶስት ጥሩ ሴቶችን አዳሪዎችን ማኖር ይችላሉ ፡፡ በከተማ ውስጥ ሊያኖሯቸው ከሚችሏቸው የቦታ ማስቀመጫ 
መገጣጠሚያዎች ሁሉ ይልቅ ብዙ ነፍሳትን የሚሹ ወደ ገሃነም ይልካሉ ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡

89

ያኔ ማን ነው? ሴት ናት ፡፡ እሷ ምንድን ናት? እሷ የአሜሪካ አምላክ ናት ፡፡

ከእነዚህ የድሮ የፊልም ተዋንያን ውሰድ እና እዚህ ተነስ ፣ አራት ወይም አምስት ጊዜ አገባ ፣ በተመሳሳይ ጊዜ ከሦስት ወይም ከአራት የተለያዩ 
ባሎች ጋር ትኖራለች ፡፡ እና ከእነዚህ መጽሔቶች መካከል አንዳንዶቹ እነሱን በማጋለጥ እነሱን ይነግራሉ ፣ ፎቶግራፎቻቸውን እዚህ ራቁታቸውን 
እያነሱ እና እርስዎ ትናንሽ ሴቶች ያንን ምሳሌ ትሆናላችሁ? ለምን? ምክንያቱም እናትዎ ከእርስዎ በፊት ምናልባትም ፣ አያትዎ በፊትዎ ...
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ያ የእባብ ዘር የት እንደሚሰራ ታያለህ? እርግጠኛ ሆነ ፡፡ እና ምን ተደረገ? በደል በሕጉ መሠረት ወደ አስራ አራት ትውልድ የሚጎበኝ ከሆነ 
በዚህ ቀን ምን በደል ይጎበኛል? የፃድቃን ዘር ሊሰራ ሲል እና እግዚአብሔር ስራዎቹን ባያሳጥር አንድ ጊዜ ይመጣል እላለሁ ፣ አንዳችም አይኖርም። 
መጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ፡፡

ዛሬ ማታ ጻድቃንን አድኑ ፡፡ በከተማው ውስጥ ይሂዱ ፡፡ ኦህ ፣ የቤተክርስቲያኗን አባላት ልክ ለመጥምቁ ፣ እና ለፕሬስበቴሪያንያን 
ታማኝነታቸውን ታገኛለህ ፣ እና የመሳሰሉት ፣ እነሱ ሊሆኑ የሚችሉት። ግን ጥንቸል የበረዶ ጫማዎችን እንደሚለብሰው ከእግዚአብሔር ጋር ምንም 
የላቸውም ፣ ስለእሱ ምንም አያውቁም ፡፡ እነሱ የሚያውቁት ሁሉ ... “ክርስቲያን ነዎት?”
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“ካቶሊክ ነኝ”

“አንተ ክርስቲያን ነህ?”

“እኔ አጥማቂ ነኝ”

“አንተ ክርስቲያን ነህ?”

“እኔ ፕሬስበቴሪያን ነኝ”

“አንተ ክርስቲያን ነህ?”

“ጴንጤቆስጤ ነኝ” ያ ከሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፡፡ እርስዎ ክርስቲያን ነዎት ምክንያቱም ያ እግዚአብሔር በጸጋው ስላዳነዎት እና 
ስለእሱ ያውቃሉ እናም አንድ ነገር ህይወትዎን የተለወጠው እርስዎ የተለዩ ሆነው ይኖራሉ ፣ እናም በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ሰው እና ፍጥረት 
ነዎት።

በእርግጠኝነት ፣ ግን የእባቡ ዘር የት ... የእባቡ ዘር ምን ነበር? ምንዝር እርስዎ ይከተሉታል? ከሔዋን ጋር ምንዝር ፡፡ ያ ምን ሆነ? ያንን 
ያመጣው ፡፡ ዛሬ ማታ ምንድን ነው?
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ከጥቂት ዓመታት በፊት የመጀመሪያው ዘፈን ሲወጣ ወደኋላ መለስ ብለው ይመልከቱ ፡፡ እናንተ ትልልቅ ሰዎች ፣ መቼ ... ዘፈኖችን በሬዲዮ 
እንዲዘፍኑ ከመፍቀዳቸው በፊት ሳንሱር ያደርጉ ነበር ፡፡ እና የመጀመሪያው የወጣው “አንከባላቸው ፣ ግሬስስ ፣ ያንከቧቸው; ቆንጆ ጉልበቶችዎን 
ማሳየት ” እና ሁሉም እንደዚህ። በፓ እና ማ ላይ ይስቁ እና ሁሉንም ሀ-ሃ-ሃ ይስጧቸው ፡፡ “ እሱ እንዲንሸራተት ያደረጉት የመጀመሪያው ነው ፡፡ 
ያንን ዘፈን የፃፈው ሰውዬው ዛሬ ማታ የት አለ ብለው ያስባሉ? እሱ ሞቷል ፡፡ የመጀመሪያውን ወጥቶ ”አደገኛ ኩርባዎች“ እና በሺዎች የሚቆጠሩ 
ነፍሳትን ወደ ገሃነም የላከው ”ስትሬትቴስ“ የተናገረው ክላራ ቦው ምን ይመስላችኋል? ዛሬ ማታ የት አለች መሰላችሁ? እሷ ለረጅም ጊዜ ሞተች ፡፡ ያ 
የሷ አካል ወደዚያ ሲተኛ ፣ በአቧራ ውስጥ ሲንከባለል ፣ ትሎች እና ትሎች በእሱ ውስጥ ሲበሉ የት አለች ፡፡ ነፍሷም በጻድቅ አምላክ ፊት ወደ ፊት



14የእባቡ ዘር

ታኖራለች።

ያንን ሴት ወስዶ ያረጁትን የቆሸሹ የሚመስሉ ልብሶችን ያረጀባቸው ፣ ሁሉንም በአንድ መንገድ እና በሌላ መንገድ ወደ ውጭ ለማስወጣት እና 
እነሱን የማይመች ሰው የት አለ? “ምን አደረጉ? ለምን እነዚያን አይነት ነገሮች ለብሳቸዋለህ? ” ወንዶች እንዲመለከቱዎት ስለፈለጉ ነው ፡፡ ይህንን 
ለማረጋገጥ ሌላ መንገድ የለም ፡፡
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እና ያንን ሲያደርጉ እና አንዳንድ አሮጌ ኃጢአተኞች እርስዎን ሲመለከቱ ምን እንደተከሰተ ያውቃሉ? በፍርድ መዝገቡ ላይ ... እርስዎ “ወንድም 
ብራናም ፣ እኔ ለቻልኩት ያህል ለባሌ እውነተኛ ነኝ” ትላላችሁ ፡፡ ዝሙት በመፈፀም ጥፋተኛ ሆነው ይቆጠራሉ ፡፡

ኢየሱስ “ሴትን የሚመኝ የሚያደርግ ሁሉ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል” ብሏል። ያ ሰው ምንዝር ለፈጸመ መልስ መስጠት ሲኖርበት ለዚህ 
ያበቃው ማን ነው? እራስዎን የለበሱበት እና እራስዎን ያቀረቡበት መንገድ ፡፡ አሁን ፣ ከጥንታዊ ሳጥን ውጭ እንደ አንድ ነገር ወይም ሌላ እንደ 
መልበስ አለባችሁ ማለቴ አይደለም ፣ ግን እንደ እመቤት የበለጠ መምሰል ይችላሉ ፡፡

እናም እዚህ ውጣ እና ትንሽ አጭር ቁምጣህን ገፈፍ እና ትንሽ ሪባን በዛው ዙሪያ አሰራት ... ልጅዎ አይኖቹን እንደ ሲጋራ ትሪ ፣ ሲጋራ በአፍዎ 
ሲይዝ ፣ ጎዳና ላይ ሲራመድ ... አትን ' ለመልካም ዓላማ ያንን አታድርግ ፡፡ ከእውነታው ንፁህ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ግን ዲያቢሎስ ሔዋንን እንዳደረገው 
ለመሣሪያ ይጠቀምዎታል ፡፡
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ለምን የሴቶች ብሄር ነው? ምክንያቱም እስከ የካቶሊክ እምነት የበላይነት ድረስ እየመራ ነው ፡፡ ዛሬ ምንድነው? ኢየሱስን ሲጠቅሱ በጭራሽ 
አይሰሙም ፡፡ “የእግዚአብሔር እናት ማርያም ፣ ማሪያም ሰላምታ ይገባል” ቅድስት ሲሲሊያ ፣ ሁሉም ዓይነት ቅዱሳን ፣ የሞቱ ቅዱሳን ...

እዚህ ብዙም ሳይቆይ ወደ ታች - ባለፈው ዓመት ሜክሲኮ ውስጥ ነበርኩ ፡፡ እዚህ እየጎተተች አንዲት ምስኪን ሴት እየጎተተች ፣ ጉልበቶ ሁሉ 
እንደዛው (ድብቁ) ፣ ማልቀስ እና እጆትን ይይዛሉ ፣ እና አባትየው አብረው እየሄዱ ሁለት ትናንሽ ልጆችን እየጫኑ እያለቀሱ ፣ እናት እየተሰቃዩ ነው 
፡፡ ቅድስት ጠርተህ ሞተ ፡፡ እዚያም በተራራው ላይ የእሷን ሀውልት አኖሩ ፡፡ አንዳንድ ፍቅረኛ ገደላት ፡፡ እናም እንደዛ ስትገደል ... 'ኮርስ እሷ 
ቅድስት ነበረች; ካቶሊክ ነበረች ፡፡ ስለዚህ ያኔ ንስሃ ልትሄድ ነበር እና ንስሀ ለመግባት ሁለት ማይል በኮብልስቶን ላይ መጎተት ነበረባት ፡፡
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ወንድሜ አንድ ማድረግ ያለብኝ ነገር ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ፡፡ ጸጋ ድኛለሁ ፣ ያ ደግሞ በራሴ ሳይሆን ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ፣ 
እና በመልካምነቱ እና በምሕረቱ ...

የቴም ጋዜጠኞች ጠየቁኝ ፣ “አቶ ብራንሃም ... ”(ትንሹ የሞተው ህፃን በህይወት እና እዚያም ጥቂት ነገሮች ነበሩ ፡፡) ሰላሳ ሺህ ካቶሊኮች ... 
አይ ይቅርታ እለምንሃለሁ ሀያ ሺህ ነው (ሰላሳ ሺህ አፍሪካ ነበር) - ሃያ ሺህ ካቶሊኮች በአንድ ጊዜ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገው የተቀበሉት 
ሜክሲኮ ሲቲ ቆሞ ነበር ፡፡ እና እነዚያ ካህናት ፣ በጣም ብዙ መላክ አልቻሉም; አመፅ ይጀምራል ፡፡ ከጎኑ በጣም ብዙ ቢሆኑ ኖሮ “አቶ ብራንሃም ፣ 
ቅዱሳኖቻችን እርስዎ የሚያደርጉት ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይችላሉ ብለው ያምናሉን? ”
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ትምህርታቸውን በማወቄ “በእርግጥ እነሱ የሚኖሩት ከሆነ” አልኩ። (ተመልከት? ስለዚህ እስክትሞት ድረስ የካቶሊክ ቅዱስ መሆን አትችልም 
፣ ታውቃለህ)

ስለዚህ “Ohረ እስከምትሞት ድረስ ቅዱስ መሆን አትችልም” አለው ፡፡

አልኩ ፣ “ያንን በየት ያነብባሉ? ጳውሎስ 'በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን እና የእግዚአብሔር ለተጠሩት። በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን (ደብዳቤውን 
እያነበበ ነበር) እና በሌሎች ቦታዎች ላሉት ቅዱሳን በገላትያ እንዲሁም በሮሜ ላሉት ቅዱሳን ወዘተ. ቅዱሳን ፣ የተቀደሱት ፣ ያ ምን ይሆን? ”

እሱ “በእርግጥ አሁን እኛ ቤተክርስቲያን ስለሆንን መጽሐፍ ቅዱስን ልንከራከር አይገባንም ፣ እናም ቤተክርስቲያኗ የምትለውን ... መጽሐፍ 
ቅዱስ ለሚናገረው ግድ የለንም ፡፡ ቤተክርስቲያኗ የምትለውን ነው ፡፡ ” “እንግዲያውስ ስለ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያለዎት አስተያየት ምንድነው?”
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አልኩ ፣ “ያንን እንደማትጠይቁኝ ተመኘሁ ፡፡ ለምን ትጠይቀኛለህ እውነቱን እነግርሻለሁ ፡፡ ”

“ደህና ፣ እውነቱን እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ” አለው ፡፡

“የማውቀውን ከፍተኛውን የመንፈሳዊነት ዓይነት” አልኩ ፡፡

እርሱም “እንዴት ታገኛለህ?” አለው ፡፡

“ከሙታን ጋር የሚማልደው ማንኛውም ነገር መንፈሳዊ ሰው ነው” አልኩ ፡፡

አልኩ ፣ “ያ ቅዱስ ተመልሶ የሚናገር ከሆነ ገሃነም ውስጥ ነው ፤ ምክንያቱም መንገዱን የተሻገሩት የእኔ ፣ የእኔ መጽሐፍ ቅዱስ መልሶ መመለስ 
እንደማይችል ይናገራል ፡፡ ” ትክክል ነው. እናም “አልኩ-እሱ ቅዱስ ከሆነ እንደ ዲያቢሎስ የሚናገረው ዲያብሎስ ነው ከሁሉም በኋላም ቅዱስ 
አይደለም” አልኩ ፡፡

እናም “ደህና አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ” አለ ፡፡ አንተም ከሙታን ጋር ትማልዳለህ አለው ፡፡

“የት?” አልኩ ፡፡

እርሱም “ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ” ብሏል ፡፡

እኔ ግን “ግን እንደገና ተነሳ ፡፡ እሱ አልሞተም ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል ባለው መካከለኛ ብቻ አማካይነት ሊያማልድ 
ይኖራል። ”

“እኔ የሞተው እና እንደገና ሕያው እኔ ነኝ ፣ ለዘላለምም ሕያው ነኝ። እኔ የሞትና የሲኦል ቁልፎች አሉኝ ፡፡ የሚፈልግ ይምጣና ከሕይወት ውሃ



15የእባቡ ዘር

በነፃነት ይጠጣ ” የኔ ፣ ያ አምላካችን ነው ፡፡

ያ አምላካችን ያ ነው የፃድቃን ዘር ሊጨርስ ነው ፡፡ ስለነዚህ ነገሮች ከሰዎች ጋር ይነጋገሩ; ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መንገድ ስለመመለስ ከሰዎች 
ጋር መነጋገር; ስለ ተዓምራት ከሰዎች ጋር መነጋገር; ስለዚህ ጉዳይ ከሰዎች ጋር መነጋገር; ቤተክርስቲያናቸው አያምኑም; ስለዚህ የዱርዬ ልጆች ወደ 
እግዚአብሔር ናቸው ፡፡ መፅሀፍ ቅዱስ እንዳለው ስደት ፣ እና ፈተናዎች ፣ ፌዘኞች ፣ እና ቅዱሳን-ሮለቶች የተባሉትን እና የመሳሰሉትን መሸከም 
ካልቻልን ሊቋቋሙት ካልቻሉ የዱር ልጆች እና የእግዚአብሔር ልጆች አይደሉም ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሏል ፡፡
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ከፈለጉ ቅዱስ-ሮለር ይደውሉልኝ; የሚፈልጉትን ሁሉ ይደውሉልኝ; ልቤ ከእግዚአብሄር ጋር ያለው መብት ፣ እና የእኔ ተሞክሮ ከእግዚአብሄር 
መጽሐፍ ቅዱስ ጋር እስከተዛመደ ድረስ ፣ በተመሳሳይ አቅጣጫ እየሄድኩ ነው ፡፡

እሺ ጌታዬ. ያ ነው ያመንነው ፡፡ ያ ነው በሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ፣ በሥነ-መለኮት የማይመጣ; በአንዳንድ ሰው ሰራሽ ምሁራዊ 
ፅንሰ-ሀሳብ አይመጣም ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በተገለጠው እውነት ይመጣል ፡፡
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ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ወይም የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን እንዲሁ እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች እንዳሉ ስላስተማሩኝ የእውቀት ፅንሰ-ሀሳብ ብቻ 
ቢሆን ኖሮ ... ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስሰማ ፣ ቢብ - በአብ ፣ በወልድ ስም ከተጠመቅኩ እና መንፈስ ቅዱስ እና ይህን መጽሐፍ ቅዱስ አንብበዋል ፣ 
እናም አንድ ሰባኪ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጂ መቼም የተጠመቀ እንደሌለ ነግሮኝ አነበብኩትና እውነታውም እንደሆነ 
አየሁ ፣ ልክ ውሃውን እንደመታሁ በፍጥነት እንደቻልኩኝ ፡፡ እሺ ጌታዬ.

የሆነ ሰው ያንን ቢነግረኝ-ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ፈዋሽ መሆኑን እና ቤተክርስቲያኔም እንደነገረችኝ ፣ የተአምራት ቀናት አልፈዋል ፣ እናም 
ፈውስ ያስፈልገኛል ፣ ለማግኘት ወደዚያ መሠዊያ በፍጥነት እሮጣለሁ ተፈወሰ ፡፡ እርግጠኛ ነኝ ፡፡
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እኔ ሰባኪ ከሆንኩ እና በመድረክ ላይ አንዲት ሴት ሰባኪ ነበረች እና በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካነበብኩ በኋላ አንዲት ሴት መስበክ 
እንደሌለባት ካየሁ ከጀርባዬ ላይ ያለውን ቆዳ ከወሰደ ከዚያ እወስዳታለሁ ፡፡ .

እህት ራይት በአንድ ምሽት አንዲት ሴት እንደዚህ ያለ ነገር ለማድረግ በር ልትወረወረኝ እንደነበረች ወዲያውኑ ወደኋላ መመለስዎን 
ያስታውሱ ፡፡ እሺ ጌታዬ. እኔ “ከድሮው ጋር ወደ ቤተክርስቲያኔ አትመጣም ...” አልኩኝ ልብሳቸውን ከዚህ በታች ወደታች ሲለብሱ ወይም ሲቆርጡ 
፣ እና በዚያ አስቂኝ በሚመስሉ ነገሮች እና በግማሽ የሰውነት አካላቸው ሲጋለጡ ፣ ወደ ቤተክርስቲያኔ ከመጡ እኔ እንደማወጣቸው እርግጠኛ ነኝ ፡፡ 
“ እና እዚህ ጥቂት ትንሽ አሮጌ ስኒክሊፍሪትዝ (እሷ አልሞተችም - ከዚያ በኋላ ሞተች ፣ እናም እየሞተች ጠራችኝ ፡፡ እሷ የካቶሊክ ሴት ልጅ ነች) 
እዚያ እዚያው ሄደች እና እንደዛው ፡፡ ወደኋላ ተመለከትኩ እና እዚህ ስታዋቅራት (እነሱ እየዘፈኑ ነበር) ተመለከትኩኝ ፣ ካባዬን አውልቄ ወደዚያ 
ተመለስኩ እና ትከሻዎ ላይ አኑረው ፡፡ እኔም ”እማዬ ፣ ስብከቴን ልትሰሚኝ ከሆነ ፣ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ ሳለህ እባክህን ይህንን 
ካፖርት ትለብስ ነበር“ አልኩ ፡፡

እሷ እዚያ ወጣች ፣ ከህንጻው ስትወጣ ትናንሽ ከንፈሮችን ወደ ላይ አሰራጭቻቸው ፡፡ እርሷም “እሱ ሃይማኖት ካለው እኔ ላሜ እንደዚህ 
ዓይነት ሃይማኖት እንዲኖራት አልፈቅድም ነበር” አለች ፡፡
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“አትጨነቅ እሷም አይኖራትም” አልኩ ፡፡

ድንኳኑ ሲኖረን በምትሞትበት ጊዜ ጠሩኝ ፡፡ የልብ ድካም አጋጥሟት እና እየሞተች ነበር ፡፡ ባሏ ይምጣ ፡፡ እሱ “ቶሎ ና” አለኝ (እና እኔ 
በስብሰባው ላይ በትክክል ነበርኩ) አንድ ትልቅ ረዥም ልጅ በር ላይ ቆሞ እየጠበቀኝ ነበር ፡፡ የእሱን እሮጣለሁ - በመኪናዬ ውስጥ ገባሁ እና እዚያ 
እሮጣለሁ ፡፡ ወደ ላይ ስወጣ እዛው አዛውንት ነርስ እዚያ በሆዋርድ ፓርክ ውስጥ የምትኖር አገኘሁ ፡፡ እርሷም “ክቡር ፣ መምጣት አያስፈልግም ” 
አሏት ፡፡ (ያ የሆነው ከሃያ ዓመታት በፊት ነው ፣ ምናልባት ትንሽ የተሻለ ሊሆን ይችላል ፡፡) ‹ሞተች› አለ ፡፡ “ለሦስት ደቂቃ ያህል ሞታለች” አለች ፡፡ 
እሷም “ለአንተ በቻልሽው መጠን ጮኸች” አላት ፡፡ “ለእርስዎ አንድ መልእክት አግኝቻለሁ” ብሏል ፡፡

“ምንድነው?” አልኩ ፡፡

“ያንን ሰባኪ ስለዚያ እንደ ተናገርኩ ንገረኝ እባክህ ይቅር በለኝ” አለው ፡፡

እሷን ለመመልከት ወደዚያ ወረድኩ ቆንጆ ሴት ፡፡ እናም በአፍንጫዋ በኩል ትናንሽ ጠቃጠቆዎች ያሏት በጣም ከባድ ሥቃይ ደርሶባታል ፡፡ 
ቆንጆ ሴት ፡፡ እና ጠቃጠቆዎቹ ጎልተው የሚታዩ ይመስላሉ ፡፡ እና ዓይኖች ሙሉ በሙሉ ከሶኬቶቹ ገፍተው በግማሽ ወደ ኋላ ተመለሱ ፡፡ ኮርስ 
አንጀቷ እና ኩላሊቷ ተንቀሳቅሰዋል ፣ እናም በእንፋሎት ላይ እንደዛው አልጋው ሁሉ ላይ ይወጣል ፡፡ እናም ባሏ ተመለከተችኝና “ወንድም ብራንሃም 
አንተን ማየት ስለፈለገች ጸልይ” አለው ፡፡
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አልኩ “አሁን ለእርሷ የሚደረግ ጸሎት ምንም አይጠቅምም ፡፡ ዛፉ የሚደፋበት መንገድ ያ ነው የወደቀው ፡፡ አትሳቱ; እግዚአብሔር 
አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳል ”

የት እንዳለ ታያለህ? አሁን ምን ሆነ? ያንን የምታደርግ ሴት ተመልከቱ ፡፡ እንደ ዘማሪ ልጃገረድ ወደ ኋላ ከዚያ ዘመን የነበሩ ሴቶችን ተመልከቱ 
፡፡ ልጅ ምን ነበረች? መጥረጊያ። የላብራፐር ሴት ልጅ ምንድነው? የሮክ እና የጥቅልል ጎረምሳ ዕድሜ። ልጅ ምን ትሆናለች? ሁም. ምንድን ነው?
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የፃድቃንን ዘር እዩ? እናንተ አጥማቂዎችን ተመልከቱ ፡፡ ከጥቂት ጊዜ በፊት ወደኋላ ተመለሱ ፡፡ ዐይኖቹ እስኪያብጡ ድረስ ስለ ሕዝቡ 
ኃጢአት ሲጸልይ እና ዓይኖቹ እስኪያዩ ድረስ እስኪጸልይ ድረስ ባለቤታቸው ወደ ጆን ስሚዝ ፣ ወደ እርስዎ መስራች ፣ ባፕቲስቶች ተመለሱ ፣ እና 
ሚስቱ ጠረጴዛው ላይ ቁርሱን መመገብ ነበረባት ፡፡

እናንት እናንተ ሜቶዲስቶች ፣ በዙሪያዎ እዚህ በአፍንጫዎ እና በጆሮዎ ላይ ጌጣጌጦች እና ለዲያብሎስ የጎን ኮርቻ ይመስላሉ ፣ እና ሱሪዎችን 
እና እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ለብሰው ሲወጡ ... ከሜቶዲስት ሽማግሌዎች አንዱ በሆነው አረጋዊ ጆን ስሚዝ ቤተ ክርስቲያን ፣ በሰማኒያ አምስት 
ዓመቱ ከመሞቱ በፊት አጭር ስብከት ሰበከ (አራት ዓመት - አራት ሰዓት) ፡፡ እሱን ጠቅልለው በመድረኩ ላይ ማስቀመጥ ነበረባቸው ፡፡ እና 
የመጨረሻ ቃላቱ ይኸውልዎት-“በሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ድርጊት በጣም ደንግጫለሁ” ብሏል ፡፡ “የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ሴት ልጆች እንኳን
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16የእባቡ ዘር

በጣቶቻቸው ላይ የወርቅ ቀለበት ለብሰዋል” ብለዋል ፡፡ ቁምጣ ለብሶ በመዘምራን ቡድን ውስጥ በመዘመር አሁን ምን ይላል ? በጥሩ ሁኔታ ሮጠዋል 
፡፡ ምን ሆነ? እንደ ማሚ እየሰሩ ነው ፡፡ በትክክል ያ ነው ፡፡

እዚህ ጋር ተጣብቆ ከእነዚህ ቤተ እምነቶች አንዳቸውም በዚህ ዙሪያ እንዲንጠለጠሉ የማንፈልግበት ምክንያት ነው ፡፡ “እኛ ሜቶዲስት ነን” 
“እኛ አጥማቂዎች ነን” እኛ የክርስቶስ ብቻ ነን ፡፡ በዚያው ተውት ፣ ነፃ ሁን ፡፡

አሁን የእባቡን ዘር ተመልከት? እንደዚህ ያለች ሴት አሁን ምን ትከፍል ይሆን? ያ ምን ያደርግ ነበር? ምን አደረገ ... መውረዱን ቀጠሉ? ያ 
መጥምቃውያንን ወደኋላ ገፋ ፣ ሜቶዲስትን ወደ ኋላ ገፋ ፣ የፕሬስቢቴሪያንን ጀርባ ገፋ ፡፡ ምን ያደርጉ ነበር? ሁሉም ልክ እንደ ማሚ ልክ እንደ 
አሮጌው ጋለሞታ ተመለሱ ፡፡ እዚያ ሁሉም ተመሳሳይ ዝሙት ይፈጽማሉ ፡፡ “ደህና ፣ ምንም ለውጥ አያመጣም ፡፡ እነሱ ተጠምቀዋል; ተረጭተዋል ፡፡ 
እነሱ - መጥተዋል መናዘዝ ፡፡ የስድስት ወር የሙከራ ጊዜያቸውን ወስደዋል ፡፡ በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ አልጠጡም ፣ ወዘተ ፡፡ ጥሩ አባላት 
አፍርተዋል ፡፡ እነሱ ጥሩ ይከፍላሉ ... ”
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ወይኔ. ያ ከመንፈስ ፍሬዎች ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። የመንፈስ ፍሬዎች እምነት ናቸው ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ትናንት ፣ ዛሬ እስከ ዘላለም 
ያው ነው ፤ ለወንድሞች ፍቅር ፣ ደስታ ፣ ሰላም ፣ ትዕግሥት ፣ ቸርነት ፣ ገርነት ፣ ትዕግሥት ፣ የዋህነት ፣ ራስን መግዛት ያ ነገሮች ፣ የመንፈስ ፍሬዎች 
ናቸው።

“እናም አንድን ሰው እንወስዳለን ... ደህና እሱ - እሱ በአከባቢው ጥሩ ኑሮ ነው የሚኖረው ፡፡” ኤሳው እንዲሁ ፡፡ ኤሳው በማንም ላይ ጉዳት 
አላደረሰም ፣ እናም ኤሳው ከዲያብሎስ ነበር ፡፡ ያዕቆብ ግን ከአንድ ማህፀን የተወለደው ከእግዚአብሄር ነበር የዲያብሎስ ዘር ፣ የሴት ዘር ፡፡ 
የእግዚአብሔር ዘር ያልፋል ...
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አሁን ፣ እነሆ ፣ ሁሉም ወደዚህ ተመለሰ ፣ “ደህና ፣ ዛሬ በዓለም ላይ ምን ቀረ?” ይህንን በእውነቱ በጭካኔ ልናገር ነው; ይህንን ወደታች ይንዱ 
፡፡ ከዚያ በሚቀጥለው ስብሰባ መነቃቃቱን ከዚህ በኋላ እንጀምራለን ፡፡ ወደ አንድ ቅርጽ ተይ ...ል ... እናም እባክዎን እኔ ይህንን ሀቅ አልልም ፡፡ 
እርኩስ ነው አልልም ፡፡ ወደ ስፍራው የደረሰው ሕገ ወጥ የባዶዎች ልጆች ወደሆኑት አንድ ትልቅ የሃይማኖት ስብስብ ነው ፡፡ የመጨረሻ አስተያየቴ 
አለ ፡፡

በትክክል የመጣው ያ ነው ፡፡ እውነቱን ለመሆኑ ያውቃሉ ፡፡ ወደ ሃይማኖታዊ የባድመ ሕፃናት ስብስብ እስኪመጣ ድረስ ቤተ ክርስቲያን-
መቀላቀል ፣ የቤተ ክርስቲያን አባል እስከሆነ ድረስ ፣ እግዚአብሔርን መምሰል ያለው ፣ ኃይሏን እስከ መካድ ድረስ ወደ አንድ ቦታ መጥቷል ፡፡ ያ 
በትክክል እሱ ነው ፡፡
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የሚቀጥለው ምንድን ነው? እዚያ ላይ የተንጠለጠለ ሮኬት አለ ፣ ከእነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ፣ ኮባል ቦምቦች እና ሁሉም ነገር አለ ፡፡ ያ ኃይል 
እስኪመጣ ድረስ እየጠበቁ ናቸው ፡፡ እናም በውሃ እንደነበረው በእሳት ጥፋት ይሆናል ፡፡

እና ጓደኞች ፣ እርስዎ የሚያደርጉት ማንኛውም ነገር ፣ ክርስቲያን ከሆኑ እና እግዚአብሔርን በልባችሁ ያገኙ ከሆነ እና ከሞት ወደ ሕይወት 
እንደ ተላለፉ የምታውቁ ከሆነ በዓለም ሁሉ ደስተኛ ሰው መሆን አለባችሁ ፡፡ በውስጣችሁ መንፈስ ቅዱስ ...
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መጽሐፍ ቅዱስ “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው” ሲል ቤተ እምነቶቹ “ግን ተአምራቱ ተላልፈዋል ብለን 
እናምናለን” ይላሉ ፡፡

መንፈስ ቅዱስ “አሜን ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡ ምን ታደርገዋለህ.”

መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው “ንስሐ ግቡ እያንዳንዳችሁም ስለ ኃጢአት ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፣ መንፈስ ቅዱስን 
ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ፣ ለአሕዛብ ... በሩቅ ላሉት ሁሉ ፣ ጌታ አምላካችን ሁሉ ... ጌታ አምላካችን ለሚጠራቸው 
ሁሉ ነው። ” “ሜቶዲስቶች እንደሚጠሩት ሁሉ አጥማቂዎቹ ይጠሩታል” ሳይሆን “ጌታ አምላካችን የሚጠራቸው ሁሉ” ይህንን መንፈስ ቅዱስ 
ይቀበላሉ እናም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፡፡
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ያ ሲመታህ “አሜን” ትላለህ ፡፡

ቤተክርስቲያኗ“Ohረ ምንም ለውጥ አያመጣም” አለች ፡፡

ነገር ግን በእናንተ ውስጥ ያለው ይህ መንፈስ ቅዱስ ለቃሉ “አሜን” ይላል ፡፡ “ሰው ከእግዚአብሔር አፍ ከሚወጣው ቃል በቀር በእንጀራ ብቻ 
አይኖርም” እዛው አለህ ፡፡

አንድ ፖም አሁን የሚሄድበትን ነገር ጀምሯል በሚልበት አንድ ቅዱስ ቃል እንድታሳየኝ እፈልጋለሁ ፡፡ ፖም እንደሚበሉ እንድታሳየኝ 
እፈልጋለሁ ፡፡ ቃየን ተመሳሳይ ነገር ያሰበበትን ፣ ዘሩ አሁንም ተመሳሳይ ነገር የሚያስብበትን አሳየኋችሁ ፡፡ ግን የእግዚአብሔር መንፈሳዊ መገለጥ 
በሕገ-ወጥነት በወንድና በሴት መካከል የግብረ ሥጋ ግንኙነት መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ ያረጋግጣል ፡፡ የእርስዎ ግዙፍ ሰዎች የሚመጡበት ቦታ አለ 
፡፡ የእርስዎ ኃጢአት የመጣው ከዚያ ነው ፡፡ ሙስናህ የመጣው ከዚህ ነው ፡፡ ያ ነው የወረደው ፡፡

110

አሁን ፣ ልብ ይበሉ እና ሁሉም ... በቃ-በቃ ይመልከቱ ፡፡ እባቡ በእጥፍ ብልጥ ነበር። የእሱ ዘር ሁል ጊዜ ብልህ ሁለት ጊዜ ነው። እናም 
በዚህ መድረክ ላይ መውጣት እና በእጄ ይህንን ማይክሮፎን መያዝ እፈልጋለሁ ፣ እግሮቼን በመድረኩ ላይ አጣበቅኩ እና እንዲህ ማለት እፈልጋለሁ: 
- “እና ዛሬ ታላላቅ ምሁራኖቻችሁ የት አሉ?” የእርስዎ ፓስተር ያለው መሆኑን ወርዶ እና የአእምሮ እውቀት ብዙ ተነሳ; እሱም ይቆማል. እሱ 
በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ታላላቅ አብያተ ክርስቲያናት መጋቢ እሱ ነው ፣ እና የመሳሰሉት ... የእባቡ ዘር የት ያርፍ? እንደነዚህ ባሉ ብልህ ብልህ ቦታዎች 
ውስጥ ብልህ ፣ ብልህ ምሁራን ፣ እሱ ያለበት ቦታ አለ ፡፡ እሱ የሚተኛበት ቦታ ነው ፡፡ “በኃይል ፣ በኃይል ሳይሆን በመንፈሴ ፣ ይላል ጌታ።” 
ተመልከት? እርስዎ ያሉበት ቦታ አለ ...

እናም ታናሹን ወንድም ጥግ ላይ ቆሞ ፣ ዓይኖቹን ወደ ውጭ እያለቀሰ ፣ ምናልባትም እዚያ ቆሞ “ወንድሞች ፣ ኑ ጌታን ፈልጉ” እያለ የቆየ 
ጊታር እየመታ ይሆናል ፡፡
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17የእባቡ ዘር

ፓስተር በእግሩ ተጓዘ ፣ “ሀምፍ ፣ ቤተክርስቲያኔን አልይዝም ነበር ... ለምን ፣ እኔ አልቀላቀልም ... አልፈቅድም - - ሊዲ እና ጆኒ እና እነሱ 
እንደዚህ ባሉ ስፍራዎች እንዲያዩኝ አይፈቅድም ፡፡ ”

የዲያብሎስ ዘር ቀጥል ፡፡ ወደማንኛውም ዘላለማዊ መዳረሻዎ እያመሩ ነው ፡፡ ትክክል ነው. እዚያ ሌላ ቃል መናገር እችል ነበር ፣ እናም 
የዱርዬ ልጆች ፡፡ እና ያ የት እንዳለ ብቻ ነው ፡፡ አየህ ፣ አንተ ... “አባቴ ካልሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም። እና ወደ እኔ የሚመጣውን 
ሁሉ በመጨረሻው ቀን አነሳለሁ ፡፡ የሚጠፋ ነገር የለም ፡፡ አገኘሑት. እጠብቀዋለሁ ፡፡ ” ከዚህ ውጭ ማንም ሊያደርገው አይችልም ፡፡ ሁሉም 
በእርሱ ውስጥ ይቀመጣል። ሁላችሁም አንድ ነገር ሰራሁ ማለት አትችሉም ፡፡ ሁሉንም ያደረገው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስለዚህ ምንም 
አላደረግሁም ፡፡ እኔ ማድረግ አንድ ነገር አልነበረኝም; መቼም አይደለህም አንድ ነገር በጭራሽ አልተወደዱም ፡፡ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ትንሽ 
አደረገ ፡፡ ለአንዱ ክፍል ጣትዎን በጭራሽ አዙረው አያውቁም ፡፡

ማለት ይችላሉ ፣ “ደህና ፣ እኔ ከጥሩ ቤተሰብ ነው የመጣሁት ፡፡ ይህንን አደረግኩ ፡፡ ያ ከእሱ ጋር አንድ ነገር የለውም ፡፡ ያደረገው 
እግዚአብሔር ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ምህረት ፡፡

አሁን አዝናለሁ ፣ አስራ አንድ ሰዓት ያህል አይደለም ፣ ግን ለማንኛውም እዘጋለሁ ፡፡ ተመልከት? እናንተ የብራና ድንኳን ህዝብ በተለይ 
መፅሀፍ ቅዱስ ስለእነዚህ ነገሮች የሚናገረው ስንቶች ናቸው? አሁን ይህ እኛ ካስተማርነው እና ከምናምንበት አንድ አስራ ስድስተኛ ያህል ነው ፡፡ 
ነገር ግን አስታውሱ ፣ ለተመልካቾች ይህንን ልል እችላለሁ ፣ እናንተ እዚህ አባል ሆናችሁ የማትመጡ ሰዎች-እኛ በዚህ የምናምንበት መንገድ ፣ ይህ 
መጽሐፍ ቅዱስ እና መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር እውነት መሆኑን ፡፡
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እናም እኛ አሁን በብሉይ ኪዳን ውስጥ እውነታው እና እውነታው ምን እንደነበረ የማወቅ መንገድ እንደነበራቸው እናምናለን ፡፡ አሁን 
ሁላችንም የተጻፈ ሕግ እንደነበራቸው ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ ስንቶች ያንን ያውቃሉ? ሕጉ ፣ ትእዛዛቱ በታቦቱ ውስጥ ወዘተ ነበሩ ፡፡ እሺ. 
በትእዛዛትም ላይ ያለው ሕግ ... “አታመንዝር። መቼም ምንዝር የሚፈጽም በድንጋይ ይወገራል ፡፡ ” ተመልከት? ያ ነበር - ትእዛዙ እና በትእዛዙ ላይ 
ያለው ሕግ። አሁን ታቦቱ እንደዚህ እየተነሳች ነበር ፡፡ ትእዛዛቱ እዚያ ውስጥ ነበሩ ፣ የትእዛዛቱም ህጎች በታቦቱ ጎን በኪሶቹ ውስጥ ነበሩ ፡፡ ሰው 
እዚህ ከወረደ እና ምንዝር ከፈፀመ እዚህ ደርሰው ህጉ የተናገረውን አገኙ ፡፡ “በድንጋይ ውጉት ፡፡” በትክክል አውጥተው በድንጋይ ወገሩት ፡፡ ያ 
በትእዛዙ ላይ ህጉ ያ ነው ፡፡

አሁን የማወቅ ሁለት ተጨማሪ መንገዶች ነበሯቸው ፡፡ (ሁል ጊዜ ሶስት ማረጋገጫ ነው ፡፡) ሌላ የማወቂያ መንገድ ነበራቸው ፣ ያ ደግሞ 
በነቢይ ወይም በሕልም አላሚ ነበር ፡፡ ስንቶች ያንን ያውቃሉ? “ከእናንተ መካከል መንፈሳዊ ወይም ነቢይ ካለ እኔ ራሴ በሕልም እራሴን 
አሳውቃለሁ በራእይም እናገራለሁ ፡፡” ትክክል ነው. አሁን ትንቢት ተናገረ ፡፡
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አሁን አንድ ሰው ወደ አካባቢው መጥቶ “ኦህ ሃሌ ሉያ አገኘሁት” ካለ ፡፡ አሁን በጌታ ስም ትንቢት እናገራለሁ ፡፡ እኔ ራዕዩን አግኝቻለሁ ፣ 
“እንደ እርስዎ እንደሚያደርጉት ያንን እንዲለቁ አልፈቀዱም ፡፡ ያንን በመጀመሪያ በእግዚአብሔር መርምረዋል ፡፡

አሁን በአሮን ኪሱ ላይ ኡሪም ቱሚም የሚሏቸውን ነበራቸው ፡፡ ስንቱን ቃል ሰምተው ያውቃሉ? ምን ነበር? በአሥራ ሁለቱ አባቶች 
በሁለቱም ወገን ስድስት አሥራ ሁለት ድንጋዮች ነበሩ ፤ ጃስፐር ፣ ይሁዳ እና የመሳሰሉት እስከ አስራ ሁለት ድንጋዮች ድረስ ነበር ፡፡ እናም ከዚያ 
በኋላ ይህን ነቢይ ወይም ህልም አላሚ ወስደው ይህን የደረት ኪስ ሰቅለው እዚያው አቆሙት ፡፡ እነሱም “አሁን ትንቢት ተናገር ትንቢትህም ተናገር” 
አሉት ፡፡
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“ጌታ ተናገረኝ እና አንድ የተወሰነ ነገር ተናግሯል።” ምንም ያህል እውነተኛ ቢመስልም ፡፡ እሱ በትክክል እውነት እንደሆነ ሊመስል ይችላል። 
ነገር ግን መብራቶቻቸው አብረው ካልተሰባሰቡ እና በዚያ በኩል ቀስተ ደመና ቀለም ካላደረጉ - ኡሪም ቱሚም ፣ እነሱ አብረው የሚዋሃዱ 
መብራቶች ፣ ከተፈጥሮ በላይ ሆኖ የሚሰራ ፣ የሚያረጋግጥ ... ይመልከቱ ፣ የእግዚአብሔር ሁል ጊዜ ቃሉን ያረጋግጣል ፡፡ ተመልከት? እና ያ 
ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ብርሃን እዚያ ላይ አልበራም ፣ ከዚያ ምን ያህል እውነተኛ እንደ ሆነ ግድ አይለኝም ፣ ስህተት ነበር።

አንድ ህልም አላሚ “ሕልምን ተመልክቻለሁ ፣ እናም ይህ ሕልም ሶርያውያን በዚህ በኩል ገብተው ሊከብቧት ስለሆነ እስራኤል ወደ አንድ 
የተወሰነ ቦታ መሄድ እንዳለበት ከተናገረ ያንን ህልም አላሚ ወደዚያ ያወርዱት ነበር ፣ ብሎ ለህልሙ ነገረው ፡፡ የመብራት መብራቶቻቸው እዚያ 
ካላበሩ ፣ እሱ ምንም ቢሆን ተሳስቷል ... ሶርያውያን ቀድሞውኑ እዚያው በጦርነት ውስጥ ቢገኙ ተሳስተዋል ፡፡ አይ ጌታዬ እነሱ በፍፁም በኡሪም 
ቱሚም መረጋገጥ ነበረባቸው ፡፡
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አሁን ፣ የቀድሞው ክህነት እንደጠፋ እና እንዳልነበረ ሁሉም ሰው ያውቃል ፣ እና ኡሪም ቱሚምም አብሮት ሄደ። ያንን እናውቃለን አይደል? 
እና አዲሱ ክህነት ገብቷል እናም እኛ ዛሬ ኡሪም ቱሚም ምን አለን? እሺ ጌታዬ. የእግዚአብሔር ቃል። አዎ ጌታዬ ይህ ነው ፡፡ ማንም ሰው 
ማንኛውንም ዓይነት ራዕይ ካለው ፣ ወይም ማንኛውንም ነገር የሚናገር ፣ ወይም መሠረት እና አብሮ የማይሆን ማንኛውንም ትምህርት እና በሁሉም 
መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ የሚቋቋም ከሆነ ፣ እሱ ተሳስቷል።

እሱ የትኛው ቤተ እምነት እንደሆነ ግድ አይለኝም ፡፡ እንዴት ጥሩ ነው ፣ እንዴት ብልህ ነው ፣ እንዴት የተማረ ነው ፣ ተሳስቷል ፡፡

እናም ማንም ሰው አሁን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስተማርናቸውን እነዚህን ነገሮች ሲነግርዎት እና ከተረጭዎ ምንም ችግር እንደሌለው 
ሲነግርዎት ውሸት ነግሯችኋል ፡፡ ያ በኡሪም ቱሚም ላይ አይበራም። ማፍሰሱ ትክክል ነው ሲልህ ውሸት ነግሮሃል ፡፡ በአብ ፣ በወልድ ፣ በመንፈስ 
ቅዱስ ስም መጠመቅ እንዳለብዎት ቢነግርዎት እሱ ውሸት ነግሯችኋል ፡፡ የተአምራት ቀናት አልፈዋል ካለዎት ውሸት ነግሮዎታል። ለሴቶች መስበክ 
ምንም ችግር የለውም ብሎ ቢነግርህ ውሸት ነግሮሃል ፡፡ እሱ ወደፊት መሄድ እና በቤተ እምነቶችዎ ላይ መጣበቅ ለእርስዎ ምንም ችግር የለውም ብሎ 
ቢነግርዎት ውሸት ነግሮዎታል። በኡሪም ቱሚም ላይ አይበራም። እና በዚያች አሮጊት ጋለሞታ ውስጥ ወጥተው ወደዚያ የሚወርዱ በደርዘን 
የሚቆጠሩ ነገሮች ... እናም ከእምነት ቤተ-እምነቶች የምንርቅበት ምክንያት አለ ፡፡
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በእነዚያ ቤተ እምነቶች ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችንን እንወዳቸዋለን ፣ ግን ሄዳችሁ “እኔ ሜቶዲስት ነኝ ለእኔም ክርስቲያን 
እንድትሆኑልኝ” አትሂዱ ፡፡ አንተ ክርስቲያን ነህ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር መንፈስ ተወልደሃል ፡፡ ሜቶዲስት ወይም ባፕቲስት መሆን የለብዎትም 
፡፡ አንድም መሆን የለብዎትም ፡፡ በቃ ከእግዚአብሔር መንፈስ መወለድ አለብህ ፡፡ ታምናለህ?
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18የእባቡ ዘር

በዚህ መሠረት ማንም እዚህ ካለ እና መተባበር እና ወደዚህ አምልኮ ህብረት መምጣት የሚፈልግ እና መሆን የሚፈልግ ከሆነ - መጠመቅ ፣ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጠመቅ ይፈልጋል ፣ እዚህ ገንዳ ነው። እነሱ በደቂቃ ውስጥ ብቻ ሊያጠምቁ ነው ፡፡ እዚህ ውስጥ ማንኛውም ሰው ካለ ፣ 
በሌላ በማንኛውም መንገድ መምጣት የሚፈልግ ካለ ... እኛ እዚህ ነን ... ያ ትክክል ነው ፡፡

አሁን እኛ ነን-እኛ ምንም አባልነት የለንም; አሁን ወደዚህች ቤተክርስቲያን መጥተሃል ፡፡ ክርስቶስ በሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ፣ በባፕቲስት 
ቤተክርስቲያን ፣ በፕሬስቢቴሪያን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳለ እናምናለን ፡፡ በእያንዳንዳቸው ውስጥ አባላት አሉት ፡፡ እናም ዛሬ የጎደለው ... 
የሐሰት ትንቢት ፣ እነዚያን ነገሮች ማምጣት ፣ የእነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ነው ፣ ይህም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ፈጽሞ የሚቃረን ነው ፡፡
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አሁን የሆነ ሰው ያንን ግልፅ ቃል ቢነግረኝ ኖሮ እራሴን አገኘዋለሁ ... ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጎ ለማግኘት እና በትክክል ለማስተካከል 
በውስጤ በቂ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ አምናለሁ ፡፡ በቃ ከተራመድኩ እና ከሰባኪው ጋር እጃቸውን ከመጨበጨብ እና ስሜን በመጽሐፉ 
ላይ ካስቀመጥኩ እና አሁንም በልቤ ውስጥ ጥላቻ እና ክፋት ቢኖረኝ እና አሁንም ምቀኝነት እና ጠብ ካለ እና አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁ ፈዋሽ 
እና የመሳሰሉት እንደዛ ፣ በፍጥነት ከእግዚአብሄር ጋር ቀና ልሄድ እሄዳለሁ ፡፡ አምናለሁ ብዬ አምናለሁ ፡፡ እኔ - ስለዚያ ሐቀኛ እሆናለሁ ፡፡ 
ከእግዚአብሄር ጋር በትክክል ለመሄድ እሄዳለሁ ፡፡ ባፕቲስት ወይም ሜቶዲስት ስለሆንኩ ብቻ ከተንጠለጠልኩ ወርጄ ክርስትናን በልቤ ውስጥ አገኝ 
ነበር ፡፡ አደርገዋለሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ.

አሁን ፣ አስታውሱ ፣ መጪው መነቃቃት የሚጀምረው ፣ ጌታ ቢፈቅድ ፣ የፊታችን ረቡዕ ምሽት ፣ ያንን መሠረት በማድረግ ነው ፡፡ ጓደኞች 
ያዳምጡ ፡፡ እውነተኛና ሕያው እግዚአብሔር አለ ፡፡ ትክክል ነው. ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በቤተክርስቲያን 
ውስጥ አለ ፡፡ አሁን ያንን የሚነግረኝ ሰው ቢኖር ኖሮ መጠራጠር መብት አለኝ ፡፡ ግን ያዳምጡ ፣ አንድ ቀን እንደ ትንሽ ልጅ ከዛፍ ስር ቆሜ ነበር ፡፡ 
አየሁት ፡፡ ሰማሁት ፡፡ ነገረኝ ፣ “ከእነሱ መጥፎ ሴቶችን ራቅ ፡፡ ከሲጋራዎች ይራቁ; ከእርግማን ፣ ከመጠጣትና ከእነዚህ ሁሉ ነገሮች ራቅ ፡፡ ዕድሜዎ 
ሲገፋ የምሠራው ሥራ አገኘሁልኝ ፡፡ ” ከቃሉ ጋር የሚጣጣም እውነተኛ ፣ ሕያው አምላክ መሆኑን አውቃለሁ።
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ትንሽ ሳድግ ፣ እንዴት እንደተገናኘኝ ፣ እንዴት እንዳነጋገረኝ ፡፡ በሚቃጠለው ቁጥቋጦ ላይ ወደዚያ እንዴት እንዳየሁት እና ያ እሳት ወደዚያው 
ሲዘዋወር እንዳየሁት ፡፡ እንደዚያ ፍጹም ሊሆን ስለሚችል በትክክል እና መቼ እንደሚሆን በትክክል ሲናገር ሲናገር እና እንዴት ሲናገር አየሁ ፡፡ 
ያንን ያንን የተሟሉ ነገሮችን የሚናገር ያው እርሱ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስን ባስተማርኩት ልክ እንዳስተምር ያነሳሳኝ እርሱ ነው ፡፡ ትክክል ነው. 
ስለዚህ ከእግዚአብሄር ዘንድ ይመጣል ፡፡
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ለእኔ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው ፣ እርሱም ትናንትና ፣ ዛሬ ያው ነው ፡፡ እና ለዘላለም። ኢየሱስ “እኔ ከአብ መጥቻለሁ ወደ አብም እሄዳለሁ” 
ብሏል ፡፡ በመጣ ጊዜ ... በምድረ በዳ እግዚአብሔር ሆኖ እርሱ የሚነድ ብርሃን ነበር። ስንቶች ያንን ያውቃሉ? እሱ የሚነድ ብርሃን ፣ የእሳት ዓምድ 
ነበር። እናም እዚህ ወደ ምድር መጥቷል ፣ እናም “እኔ ከአብ መጥቻለሁ እናም እሄዳለሁ ... እኔ ከእግዚአብሄር መጥቻለሁ ወደ እግዚአብሔርም 
እመለሳለሁ” አለ ፡፡

ሲሞት ፣ ሲቀበር ፣ እንደገና ተነሳ; ጳውሎስም ወደ ደማስቆ ሲጓዝ እንደገና ተገናኘው ፣ እርሱ ማን ነበር? አሁንም የእሳት ዓምድ። እሺ ጌታዬ. 
እዚህ ምድር ላይ እያለ ምን አደረገ? ከጳውሎስ ጋር ሲገናኝ ምን አደረገ? እንዴት ላከው? እንዴት እንደሚጠመቅ ለነገረው ፣ ምን ማድረግ እንዳለበት 
ለነገረው ፣ እጆቹን በላዩ ላይ ጭኖ ፈውሶ ወደ ነቢይ ላከው ፡፡ ራእይን እንዳየ ነገረው ፡፡
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ያ ያው ኢየሱስ ዛሬ እዚህ አለ ፣ ተመሳሳይ ነገሮችን እያደረገ አሁንም ያው የእሳት ዓምድ ፣ ተመሳሳይ ነገር እያስተማረ በቃሉ እና በምልክቶች 
እና በድንቆች ያረጋግጣል። ክርስቲያን በመሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል; ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ፡፡ እርስዎ ክርስቲያን በመሆናቸው ደስ 
ብሎኛል ፡፡

እርስዎ እዚህ ድንኳን ፣ የዚህን ስም እንቀይራለን አልኩዎት ፡፡ “የብራናም ድንኳን” መሆን ለእሱ ትክክል አይደለም ፡፡ ያ ሰው ብቻ ነው ፡፡ 
ተመልከት? የእሱን ስም እንለውጣለን ፣ ሌላ ስም እናደርጋለን ፡፡ ከዚያ በኋላ እንደዚያ እንገባለን ፡፡ እኔ ብቻ እፈልጋለሁ - የሕያው እግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን። እኔ አልፈልግም “ሜቶዲስት ፣” “ባፕቲስት ፣” “ፕሬስባይቴሪያን ፣” “ጴንጤቆስጤ ፣” እኔ ... እነዛን በሙሉ ልቤ የምወዳቸው ፡፡ 
የትኛው የትኛው እንደሆነ አላውቅም ፡፡ ልነግርዎ አልችልም ፡፡
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በቃ ቃሉን መስበክ አለብኝ ፡፡ እኔ መረቡን ጣልኩ እና ጎትቻለሁ ፡፡ እንቁራሪቶች አሉ ፣ የውሃ ሸረሪቶችም አሉ ፣ እባቦች አሉ እንዲሁም 
ጥቂት ዓሦች አሉ ፡፡ ያንን እንዲወስን የእግዚአብሔር ነው ፡፡ እኔ መረቡን ጎትቻለሁ በቃ ቃሉን እሰብካለሁ እና ወደ ውስጥ ገባሁ እና “ጌታ ሆይ ፣ 
እነሆ እነሱ በመሰዊያው ዙሪያ አሉ ፡፡ የራስዎን ያውቃሉ። ከመሠረቱ ጀምሮ ያውቋቸዋል ፡፡ የትኛው እንደሆነ አላውቅም ፡፡ ታደርጋለህ ፣ ስለዚህ 
የአንተ ነው ፣ ጌታ። እኔ ማድረግ የምችለው በጣም ጥሩው ነው ፡፡ ወደዚህ አልፌ አሁን ሌላ ቦታ ተኝቼ ሌላ ቡድን አስገባለሁ ፡፡ ማድረግ የምችለው 
ይህንን ነው ፡፡ ” እሺ.
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ኦ እንደተጓዝኩ ይሰማኛል ፣

እንደ መጓዝ ይሰማኛል ፡፡

የሰማይ ቤቴ ብሩህ እና ፍትሃዊ ነው;

እና እንደ መጓዝ ይሰማኛል።

አሁን ያስታውሱ ፣ ማንም ሹመቱን ይፈልጋል ፣ እዚህ ሚስተር መርሴየር ይደውሉ-በትለር 2-1519 ፡፡ እርስዎን በማየታችን ደስተኞች ነን ፡፡ 
የምትወዳቸው ሰዎች ከገቡ እና በተሐድሶው ጊዜ መቸኮል ካለባቸው ፣ አሁን ከምሽቱ የምሄደው ወደ ራሴ ለመሄድ እና አሁን ወደ ራሴ ለሁለት 
ቀናት ለመሄድ ነው ፡፡
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በቃ ወደዚያ እገባለሁ እና እንደዚህ ወደ ማጥናት እሄዳለሁ-“ጌታ ሆይ ፣ አንተ ቅርብ ነህ ፡፡ እዚህ እንደሆንክ አውቃለሁ ፡፡ ቃልህ ወደ አንተ 
ለሚቀርቡት ቅረብ ብለህ ነበር አለ ፡፡ የእሳት ዓምድ መንቀሳቀስ መጀመሩን እስኪያይ ድረስ መጸለይ እና መከታተሌን ቀጠልኩ። ያኔ ዝግጁ መሆኑን 
አውቃለሁ ፡፡ ከዚያም እኔ ለመጸለይ ፣ የታመሙትን እና የተጎዱትን ለመርዳት የምችለውን ሁሉ ለማድረግ ለመፀለይ አገልግሎት ወደ መድረክ 
እገባለሁ ፡፡



19የእባቡ ዘር

ሁሉንም ደግነትዎን አሁን እናደንቃለን ፣ እና ሲመጡ ፣ ወደ ማመን ይምጡ ፡፡ እና ጥሩ ስብሰባ እናደርጋለን ብለን እንጠብቃለን ፡፡ እኔ 
ወንድም ጄፈሪየር ማለት እፈልጋለሁ ... ዛሬ ማታ እዚህ አለ? ወንድም ጄፈሪስን እና ስራዎቹን ማድነቅ እንፈልጋለን ፡፡ ወደ ደሴቶቹ እና የመሳሰሉት 
ተመልሷል ብዬ እገምታለሁ ፡፡ እዚህ ወንድም እና እህት ራይት እና ብዙዎቻችሁን እዚህ ማየት ደስ ብሎኛል። ጠበቃ ሮቢንሰን ከጥቂት ጊዜ በፊት 
እዚህ አይቻለሁ ፣ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሲገቡ ፡፡ በሌላ ቀን ባስተላለፈው መልእክት ላይ በእሱ ላይ ማመስገን ፈለግሁ ፡፡ ማንም ማን እንደነበረ 
በጭራሽ አልተናገረም ፡፡ አፍሬ ነበር ፡፡ እሱ ዛሬ ማታ እንደምሰብክ የሆነ ነገር በትንቢቶች ላይ እውነተኛ ጥሩ መልእክት ነበረው ፡፡ እና እኔ ... 
ስለዚህ ... ታዲያ እዚህ ዛሬ ጠዋት ፣ ወይም ትናንት ማታ ሌላ አገልጋይ ነበር ፣ ወንድም ስሚዝ ከሜቶዲስት ቤተክርስቲያን-ወይም እዚህ 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ዛሬ ማታ እዚህ ይኑር አይኑር አላውቅም ፡፡ መቼም በዚህ መድረክ ላይ ቆመው በዚያ መንገድ ወደኋላ ቢመለከቱ 
ለመናገር በጣም ከባድ ነው ፡፡ ጠፍጣፋ ነው ፡፡ አየሽ? እሱን መናገር አይችሉም ፡፡ እዚህ ካሉ ወንድም ስሚዝ እኛ እናደንቅዎታለን።
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እናም ይህ ቅንብር እዚህ ከጆርጂያ የመጣው ይህ ትንሽ ወንድም ነው ፣ ተመልሶ እዚህ በወንድም ኮሊንስ አልተዘጋጀም? ወንድማችን ዛሬ ማታ 
እንደገና እዚህ ጋር ለመገናኘት ደስ ብሎኛል። ሌሎቻችሁም ሁላችሁም ፡፡ እያንዳንዱ እርስዎ ማን እንደሆኑ ያውቃል።
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አምናለሁ ይህ እዚህ ለሴት ልጅ እዚያው ሄዶ እዚህ ጎን ለጎን አንድ ሐኪም ሲያቀና የሄደች እህት እና ወንድም ናት አምናለሁ ፡፡ ጌታ ይባርክህ 
ዶክተር ፡፡

አሁን እባካችሁ ፣ እናንተ አገልጋዮች እና ወንድሞች ፣ በእኔ ላይ ቅር አትሰኙ ምክንያቱም እኔ በቻልኩበት ሁሉ ይህንን በጥብቅ የምነዳበት 
መንገድ ፡፡ ይህ የእኛ ድንኳን ነው። እኛ የምንቆምለት ነው ፣ እናም በዚያ ቃል ላይ በትክክል ለመጣል እና ከእሱ ጋር ልናናውጣቸው እንፈልጋለን። 
ከዚያ መቼም ከመስመር ከወጡ ተመልሰን መጥተን “በደንብ አውቀሃል ፡፡ እዚህ በቴፕ ላይ ነው ፡፡ እዛው አለህ ፡፡ ይኸው በቴፕ ላይ ነው። ”
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እዚያ ለመሄድ ብዙ ተጨማሪ ነገሮችን አግኝተናል ፣ ታውቃላችሁ። እና ስለዚህ ... ግን ያንን ያህል አገኙ ፡፡ በትክክል እዚያው ይቆያሉ ፣ እና 
በኋላ ላይ ቀሪውን እናገኛለን። ሰውየው ሐብሐብ እንደሚበላ ፣ “ያ በእውነቱ ጥሩ ነበር ፣ ግን ከዚያ የበለጠ ጥቂት ነው” ብሏል ፡፡ ስለዚህ ገና ብዙ 
እየመጣን ብዙ አግኝተናል ፡፡

እኛ አሁን እኛ በእውነተኛ መልካም ነገር ጌታ ይባርካችሁ እኛ ... የጥምቀት አገልግሎቶችን ለማድረግ አሁን እየተጓዝን ፡፡ ትክክል ነው 
ወንድም ኔቪል? አሁን የሚጠመቅ ሰው እዚህ አለ ? ማንነታችሁ ግድ አይሰጠንም ፣ እኛ ነን - ለማጥመቅ ዝግጁ ነን ፡፡ ሊጠመቁ የነበሩትን እጆችዎን 
ያንሱ ፡፡ አንድ ሰው ፣ እኔ አለ ብዬ አምናለሁ ... እዚህ አንዲት ሴት እዚህ አለች ፡፡ እና ሌላ ማንኛውም ሰው ነበር? አሁን ለወንድም ለሴትም ልብስ 
እዚህ አግኝተናል ፡፡
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አሁን እኛ ከባፕቲስት ቤተክርስቲያን ውጡ ፣ ከሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ውጡ እያልን አይደለም ፡፡ እኛ አንልም ... እርስዎ ወዲያውኑ ወደ 
ቤተክርስቲያንዎ ይመለሳሉ ፡፡ ነገር ግን በቅዱሳት መጻሕፍት መሠረት በጌታ በኢየሱስ ስም ሳይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም (በቅዱሳት 
መጻሕፍት ነው) ካልተጠመቅህ በስህተት ትጠመቃለህ ፡፡
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ወደ ወንዙ ስመጣ ምንም ችግር አልፈልግም ፡፡ ያንን ቲኬት እንዴት እንደያዝኩ አውቃለሁ (ሁሉንም ይመልከቱ) እፈልጋለሁ (ተመልከት?) ፣ 
ምክንያቱም በዚያን ጊዜ መሳፈር እፈልጋለሁ ፡፡ እርስዎም እንዲሁ እንዲያደርጉ እመክርዎታለሁ ፡፡ ወደ ቤተክርስቲያንዎ ተመለሱ ፡፡ በአንተና 
በእግዚአብሔር መካከል ነው ፡፡ ልነግርዎ የምችለው ያ ነው ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ግን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቀር በሌላ 
በማንኛውም መንገድ የተጠመቀ የለም ፡፡ የተጠመቁትም በቅዱስ ጳውሎስ ትእዛዝ “አንድ መልአክ ሌላ ማንኛውንም ነገር ከሰበከ የተረገመ ይሁን” 
ብለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጥተው እንደገና እንዲጠመቁ አዘዛቸው ፡፡ ትክክል ነው እርሱም አደረገ ፡፡ ያደረጋቸውን ደግሞ እንድናደርግ 
አደራ ፡፡ ያንን ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ የምናደርገው ፡፡

በእግር ማጠብ እናምናለን ፡፡ በኅብረት እናምናለን ፡፡ እኛ በክርስቶስ ዳግም ምጽዓት እናምናለን ፣ በሚታየው የጌታ አካላዊ አካል ፣ መንፈስ 
ሳይሆን ፣ የጌታ ኢየሱስ አካላዊ አካል በክብር እንደገና ይመጣል ፡፡ እኛ ወደ መቃብር ስንሄድ ያረጀ እና የተሸበሸበ ሳይሆን አካልን ለመቀበል 
በሙታን አካላዊ ትንሣኤ እናምናለን ፣ ግን ለዘላለም ለመኖር በወጣትነት ደስታ ውስጥ አዲስ ነው ፡፡ በነፍስ አትሞትም ብለን እናምናለን ፣ በፍፁም 
፡፡ የዘላለም ሕይወት አንድ መልክ ብቻ እንዳለ እናምናለን እርሱም ያ ከክርስቶስ ኢየሱስ ያገኙት ሕይወት ነው ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡ ስለዚህ 
በዘላለም ቅጣት አናምንም ፡፡ እኛ በገሃነመ እሳት ፣ በዲን በሚነድ እሳት እናምናለን ፣ ግን ለዘላለም ይቃጠላል ብለን አናምንም ፡፡ ከሆነ ፣ የዘላለም 
ሕይወት አግኝተዋል።
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አንድ የዘላለም ሕይወት ብቻ አለ ፣ ያ ከእግዚአብሄር ነው ፡፡ ትክክል ነው. ምናልባት ለአንድ ሚሊዮን ዓመት ፣ ለአስር ሚሊዮን ዓመታት 
ይቃጠላሉ ፣ አላውቅም; ግን የዘላለም ሕይወት ማግኘት አይችሉም ፡፡ ለዘላለም ማቃጠል አይችሉም ... ለዘላለም ማቃጠል ይችላሉ ፣ ግን ዘላለማዊ 
አይደለም ፡፡ “ዘላለማዊ” እና “ለዘላለም” መካከል ልዩነት አለ። “ለዘላለም” ለዘለአለም እና ለዘላለም ነው (ማገናኛ) “የጊዜ ክፍተት” ማለት ነው። ግን 
ዘላለማዊ ... የዘላለም ቅጣት የለህም ፡፡ የዘላለም ሕይወት አለህ ፣ ምክንያቱም አንድ ዓይነት የዘላለም ሕይወት ብቻ አለ ፣ እርሱም የዘላለም ሕይወት 
ያለው በሕይወት ይኖራል እናም ለዘላለም በእግዚአብሔር የተባረከ ነው። ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ ግን ያች ነፍስ ምን ታደርጋለች? ሙት ፡፡ ከዚያ 
የዘላለም ሕይወት የለውም። በእርግጠኝነት አለው ፡፡ ቅጣቱ አለው ፣ ግን የዘላለም ሕይወት አይደለም። ስለዚህ ገና ብዙ መማር ያለባቸው ነገሮች 
እንዳሉ ታያለህ ፤ በኋላ እንመጣለን ጌታ ይባርክህ።

አሁን እህታችን ወደዚያ እየሄደች እያለ ይህንን ጥሩ የድሮ ዘፈን እንዘምር ... እኒህ እመቤት እዚህ አምናለሁ ... ሮዜላ እናትህ ናት? ለምን ፣ 
ልብዎን ይባርክ ፡፡ እህቴ ይህን ስታደርግ ደስ ብሎኛል ፡፡ ያ በጣም ጥሩ ነው ፡፡
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እኛ ካገኘናቸው ጥሩ ትናንሽ ጓደኞች መካከል አንዱ ሮዜላ ግሪፈን ፡፡ እሷ የአልኮል ሱሰኛ የነበረች ወጣት ነች ፣ እዚህ ለምትኖሩ አንዳንድ 
ሰዎች እንግዳ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ሮዜላ እንዲህ ስል ለእኔ ግድ አይሰጠኝም ፡፡ ወደ ላይ ወደ መድረኩ ስትመጣ እዚያ ላይ - እዚህ - ኢንዲያና ውስጥ ፣ 
ምስኪን አይተው አታውቁም ፣ ከእነሱም አንዱ ነበረች-በግንባታ ላይ ያለ የአልኮል ሱሰኛ ፡፡ አራት የቺካጎ ታላላቅ ሐኪሞች “እርሷ ናት ...” ያሉበት 
የአልኮል ሱሰኞች የማይታወቁ እና ሁሉም ነገር ይሰጧታል ፡፡ አንድ ቀን ወደ ስብሰባው ስትመጣ ግን መንፈስ ቅዱስ ህይወቷን ፈትቶ እዚያው 
ነግሯት ነበር ፡፡ ያሰፈረው ፡፡ አሁን እሷን ተመልከቷት ፡፡ እኔ የሰላሳ አንድ ዓመት ልጅ ይመስለኛል ፣ ለአሥራ ስምንት ፣ ለቆንጆ ፣ ቆንጆ ወጣት ሴት 
ያልፋል ፡፡ ከዚያ በኋላ ውስኪን በጭራሽ አልቀምስም ፣ ከዚያ ወዲያ ምኞት ፣ ለክርስቶስ መኖር ፣ በየቦታው በየጎዳናው መዘዋወር ፣ 
የእግዚአብሔርን  ክብር  መመስከር  ፣  ለኃጢአተኞች እና  ለአልኮል  ጠጪዎች በተንሸራታች ረድፎች  እና  በቺካጎ  በኩል  ማንኛውንም  ነገር  ለጌታ
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ስብከት በ

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

20የእባቡ ዘር

በማድረግ ፡፡ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቀች እናቷም እንዲሁ ለማድረግ ዛሬ ማታ ትመጣለች ፡፡ አንድ አምላክ ቢፈውሳት ፣ ኢየሱስ ቢፈውሳት 
ኖሮ ...

በቃልም ሆነ በተግባር የምታደርገውን ሁሉ በ ... ስም ሁሉ አድርግ ... መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው ነው። ትክክል ነው. እሺ. አሁን የጥምቀት 
አገልግሎቱን እናከናውናለን ፡፡ ለመጠመቅ ለአገልግሎት ዝግጁ ስንሆን መብራቶቹን ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ እናጠፋለን እና - ከዚያ በጌታ ውስጥ 
ጥሩ ጊዜ እንጠብቃለን ፡፡ ወደ ... ይሄዳሉ? ይሻልዎታል-አሁን ቢዘጋጁ ይሻላል ፡፡ እኔ እጀምራለሁ ፣ ዘፈኖችን እና ነገሮችን እመራለሁ ፣ ከዚያ ወደ 
ፊት እየሄድን ሳለን። አሉ ... የጥምቀት ልብሶች ፣ ዶክ ፣ ትክክለኛ ፈጣን “እሺ። ከእነዚህ ጥሩ የድሮ ዘፈኖች ውስጥ አንዱን ብቻ እንዘምር ... [ባዶ 
ቦታ በቴፕ ላይ] ...? ... ስንሄድ ያንን እስክናደርግ ድረስ ፡፡ እኛ ምን ማድረግ አለብን?
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የኢየሱስን ስም ከእኛ ጋር ውሰድ ፣

በእግሩ ላይ ሰገደ ፣

በሰማይ ያለው የነገሥታት ንጉሥ ዘውድ ያደርገው ፣

ጉዞአችን ሲጠናቀቅ ፡፡

ደህና ፣ እስከ እግራችን ድረስ ፡፡

የኢየሱስን ስም ይዘው ይሂዱ ፣

የሀዘን እና የወይኔ ልጅ።

ደስታ እና ማጽናኛ ይሰጥዎታል ፣ (ምን እንደምናደርግ እነግርዎታለሁ) እዚያው ዘወር ብለው እዚያ ካሉ ሰዎች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘው 
“ወንድሜ እንዴት ነህ? በአገልግሎቱ ውስጥ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል” በል )

... (ውድ ስም ፣) ... (እንዴት ደስ ይላል!)

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

ውድ ... (ውድ ስም) ኦ ፣ እንዴት ...


