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በጣም አመሰግናለሁ ወንድም ኔቪል፡፡ መቀመጥ ትችላላችሁ ፡፡ አንድ ጊዜ“ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ” ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ ተብሏል፡፡ 
አሁን ላሉትም ሆነ በቀጣይ ሳምንት ስብሰባዉን ለመካፈል ለሚመጡት ሰዎች በቂ የመቀመጫ ስፍራ ወይም ቦታ ባለመኖሩ ይቅርታ እጠይቃለሁ፡፡
የዚህ ልዩ ጊዜ ዓላማ ግን እኛ የምንሆነው... እኛ በልቤ ላይመንፈስ ቅዱስ በዚህዘመን ቤተክርስቲያን ይህንን መልእክት ሊኖራት ይገባል በማለት 
ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ፡፡ ምክንያቱም በዚህ ወቅት በቤተክርስቲያኑውስጥ ክርስቶስን ስለሚገለጥየመጽሐፍቅዱስ መሰረት ያላቸዉ መልእክቶች 
አስፈላጊ መሆናቸዉን አምናለሁ ፡፡ካለዚያ ማንምሰው እምነት ሊኖረውአይችልም ፣ ወይምምን እያደረጉ እንደሆነወይም ሀሳቦቻቸውን 
እናእምነታቸውን መሠረት የሚያደርግአንዳች ነገር ከሌለበስተቀር የት እንደሚሄዱማወቅ አይችልም ፡፡ ስለዚህ ፣መጽሐፍ ቅዱስ በዚህበመጨረሻው 
ዘመን እናበዘመኑም ሁኔታ ለእኛገልጦልን ከሆነ እሱንመፈለግና የት እንዳለንማወቃችን መልካም ነው፡፡
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አሁን፣ ቤተክርስቲያናችን ትልቅስላልሆነ እናዝናለን ፡፡ አንድ ቀንእኛ ተስፋ እናደርጋለን፡፡2

እናም በእነዚህ የመጨረሻዎቹ አራት ቀናት በተለይ የራዕይ መጽሐፍ ታሪካዊ ክፍልን በማጥናት እኔ ፈጽሞ አስቤ የማላዉቃቸዉ ነገሮች ውስጥ 
ገባሁ ፡፡እናም በታሪክ እና በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አንዴ በስብከቴ ላይ እንደገለጽኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኘውን እውነተኛውን 
የወይን እና የሐሰት ወይንን ግንድ እንዳየነዉ ፡ እናም ከእነዚህ ሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናቶች ተከታታይ ትምህርት በኋላ እውነተኛውን 
ቤተክርስቲያን እና ሐሰተኛ ቤተክርስቲያንን አንድ ላይ በማሰባሰብ ሌላ እንደዚህ አይነት ተከታታይ ትምህርት እንዲኖር እፈልጋለሁ ፡፡

እናም እኔ እንዳሰብኩት እና ለመቀመጥ የሚሞክሩ ሰዎች አንዳንድ ወንበሮችን ለማግኘትእንዲችሉ እንሞክራለን ፡፡ በአገልግሎቶቹ ወቅት 
ጥቂት ሰዎችን መቀመጥ እንድንችል እዚህ እና ወደ ውጭ ፣ እና አንዳንድ ዙሪያዎችን ለመሙላት የተወሰኑ ወንበሮችን ለማግኘት እንሞክራለን።
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አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በየጊዜዉ ሊመጡ ስላሉ ነገሮች ያገባኛል ብላችሁየሚያሳስባችሁን እያንዳንዳችሁን እጠይቃችኃለሁ በእራሴ ምንም 
ነገር አላደርግም ወይም አልፈጽምም (ባዶ ቦታ በቴፕ ዉስጥ)ስለዚህ ታላቁ የሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን መገለጥ ጋር በተያያዘ ለማስተማር 
በጀመርኩ ጊዜ እራሱ እግዚአብሔር ብቻ ወደእኔ መጥቶ ይገልጥልኝ ዘንድ እሱ ላይ ብቻ እደገፋለሁ፡፡ እኔ.... እኔ አሁን በእኔጥናት ክፍል ውስጥ 
ሆኜ መሰረትያደረግኳቸዉ አምስትወይም ስድስት ሐተታዎችንጭኖ ሊሆን የማታውቁትበጣም አስደናቂ ታሪክየተወሰደ ነው ተፈጥሯዊታሪክ, 
ሂስሎፕ “ሁለትባቢሎን ,” ፎክስ ክበብ“ሰማዕታትመጽሐፍ,” እና እንደቅድመ-ኒቅያዉ ምክርቤት ያሉ ሌሎችታላላቅ መጻሕፍት (በእዚያላይ ስለ 
አራትመጽሐፍት ፣ በእያንዳንዱመጽሐፍ አራት መቶገጾች) ፣ እናእዚያ ... የኒቂያው ምክርቤት ፣ እናየምንችለውን ታሪክ ሁሉ። ምክንያቱም 
ከዚህበኋላ - ከማግኔት ቴፕላይ ስለሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን ሐሳቦችን በመጻፍ ለአለም ሁሉበቻልነዉ መጠን ለማዳረስ እንሞክራለን 
ምክንያቱም እኛ በመጨረሻዉ ዘመን ላይ ነዉ ያለነዉ፡፡
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እስከ መጨረሻው ምርጫ እስከሚመጣ ድረስ በልቤ ላይ በጭራሽ አልፈሰሰም ፡፡ እና ከዚያ የት እንደሆንኩ አየሁ ። እናም ህዝቡን 
ለማስጠንቀቅ እና ይህንን ለማስቀመጥ መንፈስ ቅዱስ ለእኔ ይገለጥ ጀመር ፡፡ እናም እንደዚህ ባለው ቤተክርስቲያን ውስጥ በበቂ ሁኔታ ማድረግ 
አልችልም ፡፡ ከዛ ተቀምጬ መጽሐፉን ብቻ ከፃፍኩ .... እኔ ይሰማኛል እናም በክርስቲያኖች መካከል የመንፈስ ቅዱስ መነሳሳት እኔን ለመርዳት 
እንደመጣብኝ ከተሰማኝ ያንን ለመፃፍ በበለጠ እንደሚበቃኝ ይሰማኛል ፡፡ መጽሐፉን ከዛ በኋላ ከቴፕ ካነሳሁት በኋላ መጽሐፉን አነሳሽነት 
እናገኛለን ፡፡ በእርግጥ መጽሐፎቹ በጥቂቱ የሚስተካከሉ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እዚህ በመጽሐፉ ውስጥ ልናስቀምጣቸው 
የማንችላቸውን ነገሮች እናስቀምጣለን ፣ እና ከዚያ እኛ ... እና እራሳችንን በመድገም ብዙ ጊዜ እንወስድ ነበር (ወይም አደርጋለሁ)። እናም ከዚያ 
በመጽሐፉ ውስጥ ሁሉም ይስተካከላሉ ፡፡ ግን በተቻለን መጠን በቴፕ ሁሉንም ለማግኘት እንሞክራለን ፡፡ አሁን ፣ በየምሽቱ ቴፖች ፣ እና ጽሑፎች 
፣ እና የመሳሰሉት ፣ ወንዶቹ እዚያው ከነበረው ህንፃ ውጭ ይኖሯቸዋል ፡፡
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እኛለእግዚአብሄር ክብር ለመሞከርእራሳችንን እንደወሰድን ሁሉእነዚህን ሰባት የቤተክርስቲያንመልእክቶች ወይም ሰባትየቤተክርስቲያን 
ዘመናትን በሰባትሌሊት ለማምጣት እያንዳንዱንሌሊት አንድ ላይመውሰድ አልችልም ፡፡እንደ ሰኞ ማታ፣ ኤፌሶን; ማክሰኞምሽት ፣ ሰምርኔስ; ረቡዕ 
ምሽት፣ ጴርጋሞን ; ሐሙስምሽት ፣ ትያጥሮን; አርብ ምሽት፣ ሰርዴስ ፡፡ እና ቅዳሜማታ ፊላደልፊያ; እናእሁድ ጠዋት እናእሑድ ማታ ሎዶቅያን 
የምንኖርበት የቤተክርስቲያንዘመን ፣ እስከዚህችቀን ድረስ እንደመጣችየቀደመውን ቤተክርስቲያን ታሪካዊ፣ ጸሐፊዎችን ፣የታሪክ ምሁራንን 
እንዲሁምየዚያ ዘመን መላእክትንእና መልዕክቶችን እንዲሁምየቤተክርስቲያኒቱን ሩጫ በመስጠት፡፡
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እናም እያንዳንዱየቅዱሳት ትንቢት ትንበያከታሪክ ጋር እንዴትበትክክል እንደሚጣጣም ማየትአስገራሚ ነው .... ዓይኖቼእየወጡ እያለ 
እስኪሰማኝእስከ ትናንት እንኳንአንብቤያለሁ ፡፡ እኔምወጥቼ ሚስቴን እንዲህ አልኳት “እንዲህባለ መንገድ ፈጽሞአስቤ አላውቅም” ፣ ምንያህል 
ታላቅ እንደሆነተመልከቱ ፡፡

እናምአሁን ፣ በተወሰነጊዜ ውስጥ በአንድሌሊት - ቤተክርስቲያኑን ፣ለቤተክርስቲያኑ መልእክት ላላገኝ እቸችላለሁ ፡፡ በሌሊትም 
ማልረፍካልቻልኩ በሚቀጥለው ቀንጠዋት በአስር ሰዓትላይ መምጣት እናበቀረው ላይ ለማዳመጥለሚፈልጉ ሁሉ ይገለጻል፡፡ 'በቴፕ ላይለማግኘት 
እንሞክራለን ፡፡ ከዚያ የተቀረውመልእክት ለማስወጣት ለመሞከር(ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮእስከ ቀኑ እኩለቀን ድረስ) አገልግሎቱንአቀርባለሁ ፣ 
ምክንያቱምበቴፕ እንዲይዙት ያደርጉታል፡፡

7

የመጽሐፍ ቅዱስትንቢታዊ ቃልን ለመጠበቅእየሞከርን ስለሆነ ምንምዓይነት የመፈወስ አገልግሎትእንደማይሰጥ አውጀናል ፡፡ ከዚያ በቅርብጊዜ 
እዚህ የፈውስአገልግሎት ነበረን። ከዚያእነዚህ አገልግሎቶች ካለቁበኋላ በቦታው ላይእንደገና የመፈወስ አገልግሎቶችይኖራሉ ፡፡

ደህና፣ አሁንይህንን በትክክል ግልፅ ማድረግ እፈልጋለሁ ፣ስለሆነም ሁሉምሰው ያንንማስታወስ ይችላል .... አሁን ፣ እዚህ ውስጥ ሊጎዳን እና 
ሊነካን ይችላል ፣ እናም ሁላችንም በደንብ ሊያስደነግጥ ይችላል። ግንእኔ ኃላፊነት የምወስደው ለከንቱ ሳይሆን ቃሉን መስበኩ ነው፡፡ በቃቃሉን 
አጥብቆ መያዝ ፡፡ እና ብዙ ጊዜ ሊሆን ይችላል... በእነዚህ የቤተክርስቲያን ዘመናት ውስጥ የአንድን ሰው ሃይማኖታዊ ድርጅትን የሚያንፀባርቅ 
ይሆናል ፡፡ እና ያንን ካደረገ ፣ በጭካኔ ለመሆን የታሰበ አይደለም ፡፡ መጻሕፍ ቅዱስ የተናገረውን እና የተቀበልኩት መገለጥን መግለፅ ነው፡፡እና በእሱ 
ውስጥ እኔ ስህተት ነኝ ብለው ካመኑ እኔን አትቃወሙ ፡፡ትክክል መሆንስለሚገባኝ እግዚአብሔር ትክክል የሆነውን ነገርእንዲያሳየኝ ለእኔ ጸልዩ ፡፡ 
እና ከዚያ ፣ ሌላኛዉ ነገር-እኔ በዚህ ጉባዔ ውስጥ ሰዎችን ሳስስተምር ሃላፊነት ገብቻለሁ ፣መንፈስ ቅዱስበዚህ ጉባኤ መድረክ ውስጥ 
ለማስተምራቸዉ ቃላትመንፈስ ቅዱስበኃላፊነት እንደሚይዝኝ መገንዘብ አለብን ፡፡ ስለዚህ እንዴት ይህንን ከልብ እንደምናቀርበው ይመለከታሉ ፡፡
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2የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

አሁንየእኛ .... ይህንን ሌላቦታ ማተማር እችል ነበር ፣ ነገር ግን ይሄ ትምህርት እንደመሆኑ መጠን.... እንግዲያው ፣በእኛ ... የወንጌላዊ 
አገልግሎት ውስጥ ሁላችንም የመለየት መንፈስ አለን፣ ወይንም ማስተዋል ፣ ወይም ፡፡ .. እንደነበረው ሁሉ ፡፡ እኛ የራሳችን አብያተ ክርስቲያናትም 
አሉን እናም ቤተክርስትያኖቻችን ያስተማሩን እና የምናምነዉ ነገር አለ፡፡ወደ ሌላ ሰው ቤተክርስቲያን መሄድወይም እንደዚያ ካሉ ሰዎች መካከል 
መሄድ አልፈልግም እና ሰዎች ከተማሩት ጋርየሚቃረን ነገርማለት አልፈልግም ፡፡ ለነገሩ ፣እኔ የእኔን ሐሳብ በትክክል ለመግለጽ ሞክሬያለሁ-አንድ 
ሰው ካቶሊክ ከሆነእና ለመዳን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ላይየተመሠረተ ከሆነ፣ እሱየጠፋ ነው፡፡ በባፕቲስት ቤተክርስቲያን ላይ በመመስረት እርሱ 
ባብቲስት ከሆነ እሱ ጠፍቷል ፣ወይም እሱለመዳን በቤንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን ላይተሞርኩዞከሆነ እሱ ጠፍቷል ፡፡በ... ማንኛውም ቤተክርስቲያን 
ተደግፎ ከሆነ እሱ ጠፍቷል ፡፡ግን ያ ግለሰብ በቀራንዮ በተጠናቀቀው የክርስቶስ ሥራ ውስጥ ባለው እምነት ላይ የተመሰረተ ከሆነ፣ 
እሱየየትኛዉምቤተክርስቲያን አባል ቢሆንም ግድ የለኝም -ምክንያቱም በእምነት ድነሃል እናም ያ ጸጋ ነው ፡፡
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አሁን፡፡ አንዳንድ ጊዜይህንን በማድረግ ... ከዚያምእኔ እዚህ ትንሽበራሴ ህንፃ ውስጥከብዙ ዓመታት በፊትየጀመርንበትን አሁን በአሮጌው... 
ብዙ ተጨባጭ ብሎኮችእና ነገሮች ፡፡ ለእኛም የተቀደሰቦታ ነው ፡፡ በአንድ መንገድሲቀየር ማየት እንጠላለን፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርበመጀመሪያ 
እኛ ጋርመገናኘት ሲጀምር በዚህስፍራም እንኳን አልነበረንም፡፡ ግን ፣ አሁንእስኪያረጅ ድረስ ደርሷል ፣ እናም እዚህየሚገኘውን ቤተ-
ክርስቲያንለመሙላት እዚህ የግንባታመርሃ ግብር ውስጥነን ፡፡አሁን ፣እስከዚያው ድረስ ፣ከመስክ ተመልሰን ወንድሞችን ወይምመልዕክቶችን ወይም 
ሌሎችንምየማይጎዱበት ቦታ እንደሆንኩሆኖ ከተሰማኝ እዚህካለው የራሴን ሀሳብለመግለጽ መብት እንደሰጠኝይሰማኛል ፡፡ እናም ፣ “ትንሽ ለየት ያለ 
ተምሬያለሁ…ማለት ነው።” እና ከዚያ ፣ በዚህ ውስጥ መምጣት ለሚፈልጉት ሁሉ እንጋብዛለን ፣ ይመልከቱ ፡፡ እሱንወይም ማንኛውንም 
ነገርስፖንሰር የሚያደርግ ሰውየለም ፡፡ እዚህድንኳኑ ነው ፣እና መምጣት የሚፈልግማንኛውም ሰው መምጣቱንእንኳን ደህና መጣችሁእላለሁ። በቃ 
ኑ ስለዚህ መጽሐፍቅዱስን እያንዳንዱን ስብሰባእንዲመጡ እና እርሳስእና ወረቀት እንዲያመጡእጋብዝዎታለሁ ፡፡
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እናም አሁን ፣ በሁሉም ተንታኞች እና በመሳሰሉት ሁሉ መጽሃፍትን ማምጣት አልቻልኩም ፣ ስለሆነም ልክ በቃ መጻፍ እችል ዘንድ 
በእያንዳንዱ ጊዜ ፣ እዚህ በወረቀት ላይ ፣ የታሪክ ማስታወሻዎች እና ትንታኔዎች እና የመሳሰሉትን እጽፋለሁ ፡፡ መጽሐፉን ከመያዝ እና ገጾቹን 
በማዞር ፋንታ እዚህ በማስታወሻዎች ያንብቡት። ሆኖም ፣ ወደ ቅዱሳት መጻሕፍት ሲመጣ ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንጠቀማለን ፡፡ እና ከዚያ ፣ 
በአስተያየቱ ሐተታ ውስጥ እብራራለሁ ፣ ወይንም ደግሞ የታሪክ ባለሙያው የተናገረው ማን ፣ እና ወዘተ ፡፡ ከዚያ ፣ በመጪው መጽሐፍ ውስጥ ፣ 
በመጪው መጽሐፍ ወቅት ፣ ለምን ፣ ከዚያ በኋላ በትክክል ታይፕማድረግ እንችላለን ፣ እና ሁሉም ነገር በትክክል እንዲሠራ ማድረግ እንችላለን ፡፡
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አሁን፣ በጊዜ ለመጀመርየምንችላቸውን ሁሉ እናደርጋለን፣ እና በተቻለመጠን ቶሎ ለመልቀቅ፡፡ እና እሑድእስከ እሑድ ድረስለስምንት ቀናት 
ስብሰባዎችይሆናል።
12

ዛሬ ጠዋትእኔ ይሄንን የራእይ መጽሐፍ1 ኛ ምዕራፍእጀምራለሁ የራዕይ መጽሐፍ በሦስትክፍሎች ተዘጋጅቷል ፡፡ አንዱ የቤተክርስቲያን ዘመን 
ብቻ አንድ ወር ሊወስድብን የሚችልቢሆንም የመጀመሪያዎቹ ሶስት ምዕራፎች በእነዚህ ስምንት ቀናት ውስጥ የምንነጋገረውጉዳይ ይሆናል ፡፡ ግን 
ጠንከርያሉ ቦታዎችን በደንብማየት አለብን ፡፡ ከዚያ መጽሐፉሲወጣ በበለጠዝርዝር ያገኙታል ፡፡

አሁን የዩሐንስ ራዕይ የመጀመሪያዎቹ ሦስትምዕራፎች ቤተክርስቲያንንይመለከታል ፡፡ ከዚያቤተክርስቲያኑ ጠፋች ፡፡ እስከ ፍጻሜውዘመን 
ድረስ ከእንግዲህአናየውም ፡፡ ከራእይ1 እስከ 3 ቤተክርስቲያንናት ፡፡ ራዕይ4 እስከ 19 እስራኤል ፣የእስራኤል ሕዝብ ናት፡፡ እና ከ19 እስከ 22 
በመጨረሻ ፣እና መቅሰፍቶች ፣ማስጠንቀቂያዎች እና የመሳሰሉትአንድ ላይ ናቸው፡፡ በሶስት ክፍሎችየተዘጋጁ ናቸዉ ፣ ይመልከቱ፡፡ እናም 
ስለቤተክርስቲያን እና የምንኖርባትንየቤተክርስቲያን ዘመን አንፃርየመጀመሪያዎቹን ሦስት ምዕራፎችእንወስዳለን ፡፡
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አሁን ፣ መጀመሪያ መመለስ እና መሰረትን መስራት አለብን ምክንያቱምመጀመሪያ ደረቅ ዓይነት ሊመስል ይችላል ፡፡ ጸልየሁእና አጠናሁ 
እናምይህንኑ መንፈስ ቅዱስስሜት እንዲሰማኝ ለመሞከርየቻልኩትን ሁሉ አደረግኩ፣ ይህም ሰዎችእንዲያዩት እና ማየትእንዲችሉ ምክንያቱም 
እኛበመጨረሻው ሰዓት ላይስላለንወደ ክርስቶስ መቅረብእንድትችሉ ነዉ ፡፡

ቤተክርስቲያኗ እንዴት እንደጀመረ ለማወቅ እኔ ታሪኮቹን ሳጠና እንዴት ዓይነት አስደናቂ ነገር ነው ፡፡ እንዴት እንደወጣ እና እንዴት እንደ 
ተደረገ። እናም ያ ትንሽ የእግዚአብሔር ዘር በእነዚያ ዘመን ሁሉ ሲንቀሳቀስ ለማየት - ሙሉ በሙሉ ወደ አንድ ቦታ ይወጣል ፡፡ አሁን ፣ ነገ ማታ 
እንጀምራለንእዚህ ላይ አንድ ቻርትእፈልጋለሁቻርት ሳይሆን አንድ ጥቁር ሰሌዳ ... እኔ ከጥቁር ሰሌዳ ማስተማር እፈልጋለሁ፡፡ የሰንበት ትምህርት 
ቤት መምህር ፣ ከእነሱ ውስጥ አንዱ ጥቁር ሰሌዳ አለው። በጀርባው ውስጥ አይቻለሁ ፡፡ የፅዳት ሰራተኛውን አምጥታችሁ እዚህ ፊት ለፊት 
አድርጉት ከዚያ ጥቁር ሰሌዳው ማስተማር እችላለሁ ፡፡ እናንተም ማረጋገጥትችላላችሁ ፡፡ እና በወረቀትዎ ላይ ፣ ወዘተ ... መሳል ይችላሉ እና 
በቅርበት ተከታተሉት ፡፡
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15ግን ከመጀመራችን በፊትይህን ማለት እፈልጋለሁ:- የቤተክርስቲያን ዘመን ጅማሬለመመልከት ፣ እናሐዋርያት ፣ ትምህርቶች፣ እና 
ያስተማሯቸውነገሮች እና የመጽሐፍቅዱስ መርሆዎች ፣ ከዚያም በሁለተኛው የሐዋርያቱ ዙር ፣ እውነተኛ ትምህርትእንዴት እንደጠፋ ማየትጀመረ ፡፡ 
ሦስተኛውዙር ፣ ርቆመሄድ። በአራተኛው ዙር፣ ቀዝቅዞ ቀነሰ
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እና ከዚያበመንፈስ የተሞላች ቤተ-ክርስቲያን . . . .  እኔለሁሉም የሃይማኖት ድርጅት ሰዎች በእግዚአብሔርአክብሮት እላለሁ-
ከመጀመሪያውእስከዚህ ጊዜ እውነተኛቤተክርስቲያን የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያንናት ፡፡ እውነትነው. እግዚአብሔርይህንን ቤተክርስቲያን 
አደራጅቶታል ፡፡ እኔምኢየሱስ ብዙውን ጊዜአስተያየቱን ሲሰጥ ይገርመኛልእናም እንዲህ አልኩ፣ “አንተ ትንሽመንጋ ፣ አትፍራ…..መንግሥቱን 
ሊሰጣችሁ የአባታችሁመልካም ፈቃድ ነው፡፡” ብዙ ጊዜይህ ምን ማለትእንደሆነ እጠይቅ ነበር፣ ግን አሁንገባኝ ፡፡

ባለፈውሳምንት በሕይወቴ ውስጥከገባኋቸው ታላላቅ መንፈሳዊስብሰባዎች ውስጥ በሻሬቭፖርት ፣ ሉዊዚያናውስጥ አንድ ስብሰባነበረን። 
ሻሬቭፖርት
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ሁለት ቀናት የእረፍት ቀናት ነበረኝ ፣ እና ከአንዳንድየቤተክርስቲያኑ ዲያቆናት አንዱ ወይም ባለአደራዎች ከሆኑት ከአንዱ ከወንድም ውድ ጋር 
ለአደን ወደ ኪንታኪ ወረድኩ ፡፡ እኛምወደ ጫካ ውስጥ ገባን ፡፡ የመጀመሪያውን ሽኮኮ ላይ ተኩስኩ ፡፡ እናም አንድሰው ከአንዳንድ ውሾችጋር 
ስለሚመጣ “ዝምብዬ እጠብቃለሁ” አልኩ፡፡ እኔም “ሽኮኮዎች እስኪወጡድረስ ብቻ እጠብቃለሁ፡፡” አልኩ ፡፡ በቀዳዳዎቹ ውስጥባሉት ዛፎች 
ውስጥሮጠው ተሰውረው ነበር፡፡ እኔም “ሲወጡ…እዚህ እቆያለሁ እናእዚህ እጠብቃለሁ” ምክንያቱምበጣም ቅዝቃዜ ነበር ፣እና ጆሮን 
የሚያነድቅዝቃዜ ነበረ፣  እናም ንፋሱ፣  በጉድጓዶቹ ውስጥእንደሚወጡ ታውቃላችሁ ፡፡  እኔም  “ሽኮኮዎች  እስኪወጡድረስ  ብቻ  እጠብቃለሁ፡፡”



3የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

አልኩ ፡፡

መንፈስቅዱስ “ተነስና' ስፖርተኛአዳራሽ ›ወደሚሉት ቦታዉጣ በማለት እስከተናገረኝ ጊዜ ድረስ ተቀመጬ ነበር፡፡ እዚያ አነጋግርሀለሁ።” 
እናም ወደ “ስፖርትስ ማንሀሎዉ” ብዬየጠራሁት ወደዚህ ስፍራወጣሁ ምክንያቱም ምክንያቱ…እኔ እነዚያን ጉድጓዶችእራሴ የሰየምኩ ስለሆንኩ 
የትእንደሆንኩ አውቃለሁ ፡፡ የስፖርትማን ሀሎዉምክንያቱም እነሱ ነበሩ... ወደዚያ ገባሁ እናበአንድ ዛፍ ላይአሥራ ስድስት ሽኮኮዎች አየሁ። 
የቻልከዉን ተኩስ ፣የተቀሩትን እዚያ ትተውሄዱ እንደሚባል ያዉቃሉ። ያ ደግሞማድረግ ያለብዎት ስፖርትነው ፡፡ ስለዚህእኔ “ስፖርትስ ማን 
ሀሎዉ”ብዬ ጠርቼዋለሁ። እርሱም ‹‹ ‹ስፖርትስ ማን ሐሎዉ› ›ብለህ የምትጠራዉ ስፍራ ብሎ ነገረኝ ፡፡ እሱ የጠራዉ አይደለም ፣ እኔ የጠራሁት 
የሰየምኩትነዉ፡፡
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ከዛ ወደዚያዋሻ አናት ወጥቼበነጭ የኦክ ዛፍሥር ተቀመጥኩ እናለግማሽ ሰዓት ያህልጠብቄ ምንም ነገርአልሆነም ፡፡ እኔመሬት ላይ ተደፋሁ፣ 
እጆቼን ዘረጋሁ፡፡ ከዚያ አነጋገረኝ፡፡ እርሱ እንዳደረገው፣ ዛሬ ጠዋትላይ እንደምንመጣ በዚህመጽሐፍ ላይ የገለጠልኝቃሎች በሕይወቴ ሁሉከዚህ 
በፊት አይቼውአላውቅም ፡፡

እና ከዚያወደ ሻሬቭፖርትሊዉሳና ስገባ ሉዊዚያናየተባለች ሴት (ልዩችሎታ ያላት ሴት)ስሟ ወይዘሮ ሽሮደርናት….

ከብዙአመታት በፊት ፣የጌታ መልአክ እዚህበወንዙ አጠገብ ሲገናኘኝ፣ በዚያ ብርሃንለመጀመሪያ ጊዜ ታየ፣ እና እርሱየተናገራቸው ቃላት 
ከአስራአንድ ዓመታት በኋላወደ ስብሰባ ስገባይህች ትንሽ ሴትተነሳች ፣ በልሳንመናገር እና መተርጎምነበር ፡፡ ቃሉስሰማው ያ የጌታ መለአክ ከተናገረኝ 
ቃል ጋር ተመሳሳይ ነበር ፡፡
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ወደዚያም ወደመገናኛው ድንኳን ወይምወደነበረንበት ወደ ሽሬቪፖርት ቦታ በሄድኩጊዜ ይህች ይህችትንሽ ልጅ መንፈስቅዱስ በዚያች ሴትላይ 
መጣ እናበዚያ በተራራው ላይለእኔ የተናገረውን ቃልነገረኝ ፡፡

መንፈስም መንቀሳቀስ ጀመረ ፣ በመገለጥና በትንቢት ፣ በሚቀጥለው ምሽት ስብሰባው ውስጥ ስለሚከናወኑት ነገሮች ተናገረኝ ፡፡ እናም 
ከተነገረዉ ነገርአንድም ያልሆነ አልነበረም፡፡

ከዚያ በፊት አንዲት ትንሽ ሴት ከጉባዔዉ ዉስጥ ተነሳች ፣ አንዲት የባፕቲስት ሴት ፣ ምን ማድረግ እንደምትችል ሳታውቅ እዚያ መጣች ፡፡ 
እርሷም በስብሰባው መሃል ቆማ ነበር ፣ እናም መንፈስ ቅዱስ በእሷ ላይ ወደቀ ፣ እናም ከሹሬቪ ፖርት የመጀመሪያዋ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን 
አንዲት የባፕቲስት ሴት በልሳኖች መናገር ጀመረች ፡፡ ከዚያ ምን እንዳደረገች አታውቅም ነበር። እናም ከዚያ አንዳች ነገር ከመናገሯ በፊት መንፈስ 
ቅዱስ ትርጓሜውን ሰጠ-“እግዚአብሔር እንዲህ ይላል -በሦስት ወር ውስጥ የሙሴ ፣ የኤልያስ እና የክርስቶስ መንፈስ በዚህ መቅደስ ውስጥ 
የሚያገለግሉ ይሆናል ፡፡” ያም በትክክል ተከሰተ።

ከመሪዲያንአንድ ሚሲሲፒ የተባለአንድ የባፕቲስት ሰውበማቀዝቀዣው ላይ እጁንመጫን ይጀምራል ፣ከማቀዝቀዣው ውስጥ የሆነነገር 
ለመውሰድ ፣የእግዚአብሔርም መንፈስ በእርሱላይ ወረደ ፣እሱ ምን እያደረገእንዳለ ሳያውቅ በልሳኖችተናገረው። እናም እሱከመገኘቱ በፊት ... 
እርሱእያደረገ ያለውን ነገር ከመረዳቱ በፊት መንፈስ ቅዱስተመልሶ “ሉዊዚያና ወደሹሬቪ ፖርት ይሂዱ፡፡ አገልጋዬ ምንማድረግ እንዳለብህ 
ይነግርሃል።”
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እናም በዚያ መጣ “ይህምአልገባኝም ፡፡ ከዚህ በፊት በዚህ መልክ ሆኖ አያዉቅም ነበር እና ፡፡ ”ኦ! የምንኖረው ጌታ በሚመጣበት 
በመጨረሻው ዘመን ውስጥ ነው ፡፡

ያቺትንሽ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ አናሳ በሆነችው፣ ጴንጤቆስጤ ውስጥትገኛለች። አሁን ፣የጴንጤቆስጤያዉያኑን የሐይማኖት ድርጅት ቤተ-
ክርስቲያን ማለትአይደለም ፡፡ እኔያን ማለቴ አይደለም ፣ግን የጴንጤቆስጤ ልምምድያላቸው ሰዎች። የበዓለሃምሳ ድርጅት አይደለም፡፡ የ ጴንጠቆስጤ 
በዓልለሚፈልግ ሁሉ የሚሄድልምምድ ነው-ካቶሊክ፣ አይሁድም ፣ወደ ይሁዲነት የተለወጡ፣ ሜቶዲስት ፣አጥማቂዎች ፡፡ የሚፈልግሁሉ ይምጣ። “ 
የግለሰቡ ተሞክሮነው….

20

እግዚአብሔር ቤተእምነትን አያስተናግድም ፡፡ በአሕዛብ ውስጥእንደ ዘር ወይምሕዝብ አያደርግም ፡፡ እሱ የሚፈልገውንግለሰቦችን 
ይመለከታል ፡፡ ነጭ ፣ጥቁር ፣ ቢጫ፣ ቡናማ ፣ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት፣ ፕሮቴስታንት ፣ካቶሊክ ይሁን። እሱምንም ይሁን ምንይምጣ። ማን። እርሱ 
ያንን መንገድ በማድረጉ በጣም ደስተኛ ነኝ ፡፡

አንድ ወዳጄ አንድጊዜ እንዳለው “ከአንድበላይ ዊሊያም ብራንሃምምናልባት ሊኖር ስለሚችል''ዊልያም ብራንሃም ይምጣ''ብዬ ስሜ 
ከመጥራትይልቅ ቢሆን ኖሮእላለሁ ፡፡ እሱግን 'ማንን ነው'ሲል የወሰደውን አውቃለሁ፡፡ ስለዚህ ሁላችንምእንደዚያው ሆኖ ሊሰማንይችላል ፡፡ 
የሚፈልግሁሉ ይምጣ። ”

አሁን ከዓለም ዙሪያከሆቴሎች እና ሞቴሎች የሚመጡ ብዙ ሰዎች እንደሚጠብቁ አውቃለሁ ፡፡ እነዚህን ቀጠሮዎች በመጠባበቅ ላይ ያሉ 
ሰዎች ከአየርላንድ እና ከተለያዩ ቦታዎች እዚህ አሉ ፡፡ ግን አሁን ሊይዘው አልችልም ፡፡ ጊዜዬን ለዚህ መስጠት እፈልጋለሁ ፡፡ ይገባችኃል. ከነዚህ 
ጉዞዎች ስመለስ ብዙውን ጊዜ ተመልሼ የምመጣዉ ... አ ንድ የማገለግለው ሰው አለ ብዬነዉ፣ ምክንያቱም ቀጠሮዎቹን ስለሚጠብቁ ፡፡ ግን 
አሁንበዚህ ምክንያት እነሱን መተውአለብን፡፡

21

አሁን፣ ይህንን መጽሐፍከመጀመራችን በፊት አንድነገር ብቻ ፡፡ በመጀመሪያ የጴንጤቆስጤቤተክርስቲያን ነበር ፣እናም የጴንጠቆስጤቤተ-
ክርስቲያን በመንፈስቅዱስ ኃይል ተንቀሳቀሰች፣ እናም የሐዋርያትሥራ መጽሐፍን ጻፈች። ሁለተኛው ዙርማሽቆልቆል ይጀምራል ፡፡ ቤተክርስቲያኗ 
መደበኛትሆናለች ፡፡ ሁለተኛየቤተ ክርስቲያን ዘመንእሱ መደበኛ ነበር፣ ነገር ግንያ ትንሽ የበዓለሃምሳ ዘር በመንፈሳዊውመምጣቱን ቀጠለ ፡፡

22

ከዚያ ወደአንድ ሺህ አራት መቶዓመታት ገደማ ወደጨለም ዘመን ገባች። ያ ትንሽየጴንጤቆስጤ ዘመን በእዚያመቆየት ቀጠለ። እንዴትእንደዳነ 
፣ አትጠይቀኝ። ወደ ልጥፎችንበመጎተል ያዙና ሰዎቹንወስደው ጉቶ ላይአዙረው ስለነበር ይህንማድረግ ይችል የነበረውየእግዚአብሔር እጅ ነበር፡፡ 
እና እንጨቶችንወስዶ በእግሮቻቸው ውስጥበመንዳት እንስሳው ... ውሾች፣ ከጀርባ በሏቸው፣ ከመሞታቸውም በፊትአንጀታቸውን በእጃቸው 
አጠፉ፡፡



4የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ሴቶችን ውሰዱ፣ ልክ እንደየቀኝ ጡትአጥንታቸውን ቆረጧቸው፣ ቆመዉም ሕይወታቸውእስከሚወጣ ድረስ ያደም እንዲፈስ አደረጉ፡፡ 
ሕፃናትን ከሚጠብቁትእናቶች ወስዶዉ እያዩ ውሾችእንዲበሏቸዉ አደረጉ ክርስትና ይሄን ይመስል ነበር ፡፡ ነገር ግንመጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ እናም 
ኢየሱስይገድሏችኃል በዚህም እግዚአብሔርንእንደሚያገለግሉ ያስባሉ ያለዉ ተፈጸመ ማለት ነዉ ፡፡

እናአሁን ፣ ያነገር እስከ ሌላዘመን ድረስ ደረሰ ። ከዚያበመጨረሻ ወጣ ፡፡ ከዚያ ቤተክርስቲያኗበተሃድሶው ውስጥ ስትወጣ፣ እንደወጣች 
እናከዚያ ጊዜ እንደወጣችእናስተውላለን ፡፡ እራሱንለማጠናከር እና ለአውሬውምስል ለመስራት ዝግጁእስከሚሆንበት እስከ መጨረሻውዘመን ድረስ 
ከመንፈስርቆ ነበር ፡፡ ግን ያትንሽ መንፈስ ኢየሱስእስኪመጣ ድረስ በሰዎችልብ ውስጥ ይኖራል፡፡ መሆን አለበት። ያንን ልብይበሉ ፡፡
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በካርታው ላይአውጥተን ታሪክንእና ሁሉንም ነገርእንወስዳለን ፣ እናበትክክል በዚያ መንገድእናሳየዎታለን ፣ ታሪኩን እራስዎ ይውሰዱት እና 
ያንብቡት ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንዳለ ፣ ከዚያም ታሪኩ ምን እንዳለ - በትክክል እንዴት እንደሚገናኝይመልከቱ ፡፡

ኦህ ፣ሁላችንም ይህንን እንደንግግር ብቻ አንወስደው፣ ነገር ግንበቅንነት ፣ በእውነት፣ የመንፈስ ቅዱስንማስጠንቀቂያዎች እንውሰድ ፣እናም ቀን 
እናሌሊት እንጸልይ ፡፡ ምንም ነገርከመጸለይ እንዲያግድህ አትፍቀድ።

24የእነዚያን ታላላቅ ሰዎች ሕይወት እንዴት ዋጋ እንደከፈሉ እዚያ ውስጥ በጥልቀት እናየዋለን ፡፡ ምን ያህል እንደሰሩ ያያሉ ፡፡ አንዳንድ ጊዜ 
በእራሴ ላይ እንዳፍር ያደርገኛል ፣ ሁሉም ነገር በጣም ቀላል እንዲሆንልን ፣ እናም ሁሉም በጣም ከበድ ያለ ነገር ነበር ለእነሱ ፡፡ ጳውሎስ ፣ 
በዕብራውያን 11 ፣ በጎችን እና ፍየል ፣ የተሠቃዩ እና የተጎሳቆሉ ፣ ችግረኛ ፡፡ የእኛስ ምስክርነት ከእነሱ አጠገብ እንዴት ይማል ፤ ከእነሱ ጎን እንዴት 
ይቆማል እኛ ሁሉንምነገር በቀላሉ አግኝተናል፡፡

24

አሁን፣ መጽሐፉን ከመክፈታችንበፊት ፣ እኛማድረግ የምንችለውን ለሁላችንምእፈልጋለሁ ፣ ለትንሽጊዜ ለጸሎትእንቁም፡፡ አሁን 
በልብህቅንነት ወደ እግዚአብሔርየጸሎት ቃል አፍስስ፡፡
25

የሰማይ እናየምድር ፈጣሪ ፣የዘለአለማዊ ደራሲ ፣እና የሁሉም መልካምእና ፍጹም ስጦታዎችፈጣሪ ፣ ጌታእግዚአብሔር ሆይ ፣በመጀመሪያ 
የእኛን ግድፈቶችእና ኃጢአታችን እናመተላለፋችንን ይቅር እንድትለንበመጀመሪያ እንጠይቅሃለን ፡፡እርስ በርሳችን እና አንዳችን በሌላችን ላይ ፡፡ ይህ 
የመሰብሰብጊዜ ትንሽ የምንሆነው ለነፍሳችን ለማነጽ ብቻ ሳይሆን ፣ ነገር ግን ለሌሎች እንድንናገር እና ብርሀን እንድንሆን ይሁን።ከክርስቶስ ሙሉ 
አካል ጋር አንድ በመሆን ፣ እና ለመነጠቅ ዝግጁ በመሆን ዳግም ራስን የመስጠት ጊዜ ይሁን። አባት ሆይ ፣ እኔ አገልጋይህ እና ሌሎች ሁሉም 
አገልጋዮች ለዚህ ታላቅ ሥራ ብቁ እንዳልሆንን በማወቅ እናዉቃለን ፡፡ ታላላቅ ሰዎች ይህንን ለመግለጥ ወይም በታላቁ መገለጥ ላይ አስተያየት 
ለመስጠት በልቦቻቸው የተላለፉበትን መንገድ በመረዳትእኛ ብቁ እንዳልሆንን እናዉቃለን አንተ ግን የእና ብቃታችን ሁን፡፡

እናምየሰማዩ አባት ሆይ፣ በዚህ ወቅትአንድ ልዩ ነገርታደርግ ዘንድ ፣ መንፈስቅዱስ በእያንዳንዱ ልብውስጥ ቅድሚያ እንዲኖረውእፀልያለሁ ፡፡ 
የሚናገሩትንከንፈሮችና የሚሰሙትን ጆሮዎችይገረዙ።
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እናም ይህሁሉ ሲጠናቀቅ እኛለአንተ እንቀድሰዋለን ፣ከዚህ ቤት ደጃፍበታች እንሂድ ፣“እዚያ መገኘታችን መልካምነበርን ፡፡ እዚያተቀምጠን 
ሳለን መንፈስቅዱስ አነጋግሮናል ፡፡ እናም አሁንየምሽቱን መብራቶች ሲያበሩየምንችለውን ሁሉ ለማድረግቁርጥ ውሳኔ አድርገናል፡፡ ” ጌታ ሆይ፣ 
ክብሩን ዉሰድ።

ይህንን ስብሰባማድረጉ ወንዶቹና ሴቶቹ አዲስ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል ፡፡ በልሳኖች አስተርጓሚዎችንበልሳን ፣ ቤተክርስቲያኗእንዲገነባ 
እንድትችል የትንቢትንስጦታዎች ከፍ በማድረግ፣ ሰባኪዎችን ፣ፓስተሮችን ፣ ሰባኪያንን፣ እና ሌሎችንምያሳድጉ ፡፡ ሚስዮናውያንንወደ እርሻ 
ቦታውሄደው ይህን ክብራማወንጌል ያውጡ። ቃሉበሚሄድበት ሁሉ መቶእጥፍ በማምጣት በመልካምመሬት ውስጥ ይወድቃል፡፡ እኛ 
በመጨረሻውዘመን ላይ እንደሆንእናምናለን ፡፡ ፍፃሜውቅርብ ነው።

አባት ሆይ፣ እነዚህን ስጣቸው ከሁሉም በላይ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በዚህ ሰዓት ፣ እርዳታ ያስፈልገኛል እርዳኝ፣ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
ለእነዚህ አገልግሎቶች እራሴን ሰጥቻለሁና ኣሜን።

[አንዲት እህት በልሳኖች ትናገራለች እና አንድ ወንድም ትርጓሜ ሰጠ። “ሕዝቤ ሆይ ፣ ስማኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ለሚያንቀሳቅስ ጆሮችዎ 
ይክፈቱ ፡፡ ወገኖቼ በዚህ በነቢዩ የምነግርዎ ነኝና ልባችሁ ያስተውል ቃሌ ሆይ ፣ ይህንን ጥልቅ ጥልቀት ያመጣልዎታል - ነገሮች የእርስዎን ማስተዋል 
የሚገርሙ ናቸው። በመንፈሳዊ ከታየው እና ለእርስዎ ከተገለጠልን በስተቀር ፈጽሞ የማይረዷቸውን ብዙ ነገሮችን ለእርስዎ ሊከፍተው ነው ፡፡ 
ልጆች ሆይ ፣ ልብዎን ይባርክ ፡፡ በነቢዩ አማካኝነት እንደሚናገር ፣ እሱን መስማት እንድትፈልጉት ወደ እናንተ ትኩረት እንድትፈልጉት በእርሱ 
ታመኑ ...
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ይህ ማስጠንቀቂያ ነው ፡፡ ቃሉ ለብዙ ሰዎች ልብ የሚናገርበት ይህ የመጨረሻው ጊዜ ነው ፡፡ ይህ የእኛ ማስተዋል ፍሬያማ መሆን ያለበት ጊዜ 
ነው። ስለዚህ መንፈስ በነቢያችን ፣ በእግዚአብሔር ነቢይ ፣ እና ልባችን ማስተዋል እንዲኖረን ያድርግ ፡፡ እኛ ልንዘነጋው የማይችል ውድ የሆነውን 
አንድ ነገር እንዳናጣ ተጠግተን እንሰብሰብ ፡፡ ይላል ጌታ. “]

ኢየሱስን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ኃያል አምላክ እኛ መንፈስህ በመካከላችንእንደሚኖር ማወቃችን እጅግ ደስ ብሎናል ፡፡ እርሱሁል ጊዜ 
እውነትነው ፣ እናምመቼም የውሸት ቃልአይደለም ፡፡ እናምአሁን ፣ አባትሆይ ፣ ለክብርህእንደምናነበው ቃላቱን የበለጠያፅናኑን ፡፡ 
እንደተናገርከውልብ ሁሉ ዝግጁናዝግጁ ይሁን ፤ አንድነገር ይወጣል ፡፡ ምናልባት ሰዎችአሁን ከሚያደርጓቸው ነገሮችወደ ቀኝ መንገድዞረው ለመሄድ 
የመጨረሻማስጠንቀቂያቸውን ይቀበሉ ይሆናል፡፡ ቅዱስ አምላክሆይ ፣ በልጅህበጌታ በኢየሱስ ክርስቶስስም እናመሰግናለን። ኣሜን።

28አሁን ወደ የራዕይመጽሐፍ 1 ኛ ምዕራፍእንግለጥ ፡፡ አሁን፣ የመጀመሪያው ... የራዕይንየመጀመሪያዎቹን ሦስት ቁጥሮችለማንበብ 
እፈልጋለሁ
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ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም የተገለጠው ይህ ነው፥ 
ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ፥

እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ።



5የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ዘመኑ ቀርቦአልና የሚያነበው፥ የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው።

ቀደምብዬ እንደገለጽኩት ፣አሁን በዚህ መጽሐፍውስጥ የታተመው የታሪክዘገባዎች እና የመሳሰሉትበመጽሐፉ ውስጥ አሁንትንሽ 
እንመለከታለን ፡፡ እናም እኔየጻፍኳቸውን ማጣቀሻዎች በተመለከትኩ ቁጥርከአስተያየቶች የወሰድኳቸው ነገሮችእና የመሳሰሉት ናቸው፡፡
29

አሁን የዚህመጽሐፍ ጸሐፊ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ዮሐንስነው ፡፡ ለወደፊቱትውልድ (ሀ); ለሰባቱ የቤተክርስቲያንዘመን ሰባት የተለዩጊዜዎች, (ለ) 
ለሰባትየተለያዩ ዘመናት ላሉ ሰባት መላእክቶች ከሐዋርያቱዘመን አንስቶ እስከ ዳግም የጌታ መምጣት ድረስ ዕድሜው ወደ ጌታእስኪመጣ ወደ 
ከሐዋርያትዘመን ጀምሮ.

አሁን ፣ከጌታችን ዕርገት ጀምሮእስከ መምጣቱ ድረስዘመናት በቅደም ተከተልይታያሉ ፡፡ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያንዘመን ስለ መንፈሳዊ 
ሁኔታ ይገለጻል ፡፡ (ሠ)እያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ዘመንእራሳቸውን በቅዱሳት መጻሕፍትእና በመንፈሳዊ ሁኔታቸዉ እነሱንሲነገራቸዉ እራሳቸውን 
ማየትይችላሉ ፡፡ መንፈስቅዱስ እንደሚናገር እያንዳንዱዘመን ራሱን ማየትይችላል ፡፡

እያንዳንዱ ዘመንእውነተኛውን የክርስቶስን ወይንጠቢቧ ደናግል ፡፡ እናምእያንዳንዱ ዘመን የተጠረበችውንወይኑን ሞኞቹ ደናግልንያፈራሉ ፡፡

የታሪክምሁራን ይስማማሉ ይህየዮሐንስ ሕይወት ነው፡፡ ዮሐንስ ዕድሜውንየመጨረሻ ዓመት በኤፌሶንከተማ ይኖር የነበረሲሆን እዚያው 
ሞተ፡፡ መጽሐፉን (ራእይን)በጻፈበት በፍጥሞ ደሴትላይ ነበር ፡፡ የሕይወቱ ታሪክአይደለም ፣ ነገርግን ወደፊት በሚመጣውዘመን የክርስቶስ ታሪክ፡፡ 
ይህ ትንቢትነው ፣ የዮሐንስንሕይወት አይደለም። የክርስቶስሕይወት በሚመጣዉ ዘመን፣ ነገርግን የሚመጣውን ዘመንትንቢት የሚናገር። ይህየእርሱ 
ትንቢታዊ ቃልሳይሆን ጌታ ነው፡፡ ማበረታቻዎች ፣በጥብቅ ፡፡ ይህየቅዱስ ዮሐንስ መገለጥአይደለም ፣ ግንየጌታ የክርስቶስ መገለጥነው ፡፡ እሱየአዲስ 
ኪዳን የመጨረሻውመጽሐፍ ነው ፣እሱ ግን የወንጌልን ጅማሬናመጨረሻ ይናገራል ፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስምሁራን ይስማማሉ።

30

ለሰባቱ የቤተክርስቲያንዘመናት የተጻፉት ደብዳቤዎችለወደፊቱ ዘመን በትንቢትመልክ ተጽፈዋል፡፡ ጳውሎስ በእርሱዘመን ስለነበሩት 
ሰባትአብያተ ክርስቲያናት ሕይወትናክብር ጽፏል፡፡ ዮሐንስ ወደፊትለመሚመጡት ስለ ሰባትቤተክርስቲያናት ሕይወት እናክብር ዮሐንስ ጽፏል-ሰባቱ 
ፓስተሮችወይም መልእክተኞች በቀጥታ ... በእነዚህሰባት መላእክት ስርላሉ ሁሉም ክርስቲያኖች፡፡

31ከፋፍለንእንደምናየዉ የራእይ መጽሐፍን ዛሬ ማለዳ እና ምሽቱን ወደ አስራ አንድ ሰዓት ወይም አስራ31

አንድ ከሰላሳ አካባቢ ለመልቀቅ እንሞክራለን ፤ እና ከዚያ ከሰባት ሰዓት በኋላ እንደገና ይጀምሩ።

አሁንየዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍይዘት32

1ኛ ቁጥር ፣እሱ ስለራሱ ይናገራል፣ ምክንያቱም የኢየሱስክርስቶስ መገለጥ ነው፡፡

2ኛ ቁጥር ፣ቅዱስ ዮሐንስ ፣መለኮታዊው ጸሐፊ እናአገልጋይ ነው ፡፡

3ኛ ቁጥር ፣የበረከት ቃል ተገለጠ፡፡

ከ 4 ኛእስከ 6 ኛ ጥቅስ፣ ለቤተክርስቲያን ሰላምታይሰጣል ፡፡

7ኛው ጥቅስ ፣ማስታወቂያዎች ፡፡

8ኛ ቁጥር ፣የኢየሱስ ክርስቶስ ልዑልአምላክ።

ከ 9 ኛው እስከ 20 ኛው ቁጥር ፣ የፍጥሞ ራዕይ ፡፡

ደግሞም ፣14 ኛ እና 15 ኛቁጥሮች የእርሱን ሰባትእቅፍ ክብር ይገልፃሉ ፡፡

ኦህ ፣ክርስቶስ በሰባቱእቅፍ ክብር ዉስጥ… ሰባትስብእናዎቹ ፣ በክብርትንሣኤው ስናይ በጣምደስ የሚል ነው ፡፡

33አሁን ርዕሱ ባህሪውንይገልፃል የኢየሱስ ክርስቶስመገለጥ ፡፡ የእግዚአብሔርልጅ የኢየሱስ ክርስቶስመገለጥ የቅዱስ ዮሐንስመገለጥ 
አይደለም ፡፡
33

አሁን ፣‹መገለጥ› የሚለው የግሪክቃል “አፖካሊፕስ” ነው፣ ፍችውም “መገለጥ”ማለት ነው ፡፡ እናም ያንንቃል ወስጄ መረመርኩት፡፡ ይህ 
ማለት…ልክ ቅርፃቅርጽ ባለሙያተኝ የሰራዉን የቅርፃ ቅርጹንታላቅ ምስልን ሸፍኖ አቆይቶ በድጋሚ በመጋረጃ ከተሸፈነዉ ጀርባ የሰራዉን ምስል 
ለህዝቡ ገልጦ ሲያሳይ ማለት ነዉ፡፡ ይህም መገለጥነው ፡፡ይህ መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት የገለጸበት መንገድ ብቻ አይደለም (በርግጥ 
ስለእሱ አምላክነት እና ስለ ሰባት እቅፍ ማንነቱ እንዲሁም እርሱ እንደ ካህን ፣ ንጉሥ እና የመሳሰሉት ስለመሆኑ ይናገራል) ፣ ግን እሱ ወደፊት 
በሚመጣው በሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናቱ የሚሰራቸዉ ሥራዎች መገለጥ ነው ፡፡

ጌታችንበምድር በነበረበት ጊዜደቀመዛሙርቱ ጠየቁት እና“ጌታ ሆይ ፣በዚህ ጊዜ መንግሥቱንበእስራኤል ላይ ትመልሳለህን?”አሉት ፡፡34

ኢየሱስም “ይህንንሰዓት ወይም ሰዓትአታውቁትም” እና ማንምአያውቅም ፡፡ ልጅምአያዉቅም አለ፡፡ ነገር ግንከሞተ ፣ ከተቀበረ፣ እና 
ከትንሣኤው፣ እና ወደክብር ከወጣ በኋላ፣ የቤተክርስቲያንን የወደፊትዕጣ ከእግዚአብሄር ተቀበለ፡፡ ከዚያም ይህንንመልእክት ወደ ቤተክርስቲያን፣ 
የሚመጣውንም መልእክትእና ዳግም እስከሚመጣድረስ የአብያተክርስቲያናቱን ሁኔታ ለማምጣትተመለሰ ፡፡ ገናከመሞቱ በፊት ሊቀበልአልቻለውም 
ምክንያቱም ገናአላወቀም ነበር ፡፡ ግን ቅዱሳት መጻሕፍት እዚህ እንዴት እንደሚያነቡ አስተውለሃል? “እግዚአብሔር የሰጠው የኢየሱስ ክርስቶስ 
መገለጥ ፣” ክርስቶስ ፣ እግዚአብሔር አብ ፣ ለልጁ ለኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥን የሰጠው ፣ እናም የሆነውን ይህን ለማሳየት ዮሐንስን 
መላእክቱንቨስለነበረዉ፤ ስላለዉ እና ወደፊት ስለሚሆነዉ ነገር እንዲናገር የላከው እንዴት ነው? ኦህ ፣ በሚያምር ሁኔታ ተዘጋጅቷል ፡፡

አሁን፣  ዮሐንስ  ባየውበዚህ  የመጪው ዘመን....  አሁን  ፣  ይህመገለጥ  የተሰጠው  የክርስቶስንዓላማ  ፣  ምንእንደሚሆን  እና  በየትኛውዘመን35



6የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

እንደነበረው እንዲታወቅበጥብቅ የተሰጠው ነው፡፡ ዛሬ ጠዋትየተናገርኩት ለዚህ ነውአእምሮዎን በእውነተኛ ቤተክርስቲያንላይ ያኑሩ ፡፡

እውነተኛው ቤተክርስቲያንየጀመረው በጴንጠቆስጤቀን ነበር ፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስምሁራን ፣ ወይምየታሪክ ምሁራን እሱየተጀመረው በማርቲን 
ሉተር፣ በዌስሊ ፣በካቶሊክ ዘመን ወይምበሌላ በማንኛውም ዘመንእንደሆነ ሊናገር ይችላል፡፡ የጀመረው ግን በጴንንጠቆስጤነበር ፡፡ 
የቤተክርስቲያኑምረቃ ይህ ነበር፡፡ ያ ጅምርነበር ፡፡ ስለዚህ ፣ ከማንም ጋር በሚደረግ ውይይት ፣ በጴንጠቆስጤ በዚያ በር ላይ ቁሙ ፣ እና የትም ሌላ 
መሄድ አያስፈልግም፡፡

ልክበሜዳ ውስጥ እንደተቀመጠችጥንቸል፡፡ እያንዳንዱቀዳዳ የት እንደሆነ ያውቃሉ ፣ስለዚህ አቆሙት ፡፡ እሱ ወደገባበትወደዚህ ተመሳሳይ 
ቦታተመልሶ መምጣት አለበት፡፡ ደህና ፣ ያ ማንም ሰው ስለ አብያተ ክርስቲያናት፣ እና ስለ ቤተክርስቲያን ዘመናት ፣ እና ስለ መንፈስ ቅዱስ ሥራዎች 
የሚናገር ሰው ወደ መጀመሪያው ጅምር መመለስ ይኖርብዎታል ፡፡ ወደዚያመመለስ አለበት ፣ምክንያቱም እግዚአብሔር ወሰንየለውም ፣ እናእርሱ 
ሁሉን ቻይነው ፡፡ ስለዚህእርሱ ወሰን የሌለውእርሱ እዚህ አንድነገር ማድረግ፣ እናእዚያ ደግሞ ተቃራኒ የሆነነገር ማድረግ አይችልም፡፡ እሱ 
ለመጀመሪያጊዜ እንዳደረገው እያንዳንዱንጊዜ ማድረግ አለበት።
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እንደ ጴጥሮስቀን… አሕዛብ መንፈስቅዱስን በተቀበሉበት ወቅት“እኛ እንዳየነው መንፈስቅዱስን ከመጀመሪያው የተቀበሉበመሆናቸው ውሃ 
ልንከለክለውእንችላለን?”

37ኢየሱስ በምድር በነበረበትጊዜ ተናገረ እና“ይህ ....” አንድ ሰውመጣና ፣ “በማንኛውምምክንያት ሚስቶቻችንን መፍታት እንችላለንወይ?” 
አለ ፡፡
37

ኢየሱስ አለ፣ “ወንድን የሰራዉ እሱ ሴትንሠራ። በዚህ ምክንያትአንድ ሰው….

እርሱ ግን“ሙሴ የፍች ጽሕፈትሰጠን” አለ ፡፡

ኢየሱስም። ከመጀመሪያውጀምሮ እንዲህ አልነበረም። ወደ መጀመሪያውይመለሱ። ስለዚህ ፣በቤተክርስቲያን ዘመን ላይለመነጋገር ከፈለግን 
፣ማንኛውም ሰው ስለዘመናቱየገለጸውን እያንዳንዱን ቃልበመተው ወደ መጀመሪያውመመለስ አለብን ፡፡

ይህከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥከማንኛውም መጽሐፍ በጣምየታወቀ መጽሐፍ ነው፡፡ ክርስቶስ ማኅተምያደረገበት ብቸኛው መጽሐፍይህ ነው ፡፡ 
እሱ በረከትንይጀምራል ፣ እናምበመርገም ይጠናቀቃል ፡፡ አንብቦ የሚያስተዉለዉ እርሱ የተባረከ ነዉ : ከእርሱ አንዳች የሚያጎድል እርሱ የተረገመ 
ነዉ፡፡ እሱ እራሱየሙሉ መጽሐፍ ቅዱስክርስቶስ እራሱን የጻፈብቸኛው መጽሐፍ ነው። አሥርቱን ትእዛዛትበጣቶቹ ጻፈ። ትክክልነው. አይሁዶች 
አጥብቀውይያዙ ነበር ፡፡ እና ዛሬግን መገለጥ ነው።እናም ሰይጣንበመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥማንኛውንም መጽሐፍን የሚጠላከሆነ ራዕዩ ነው፡፡ ሁለት 
አለ ፡፡ እርሱ የቅዱሳትመጻሕፍትን አጠቃላይ የቅዱሳትመጻሕፍት ክፍልን ሁሉይጠላል ፡፡ ነገርግን እሱ ብዙውንጊዜ የሚያጣጥለዉ መጻህፍት 
ራዕይናዘፍጥረት ነው ፣ ምክንያቱም ዘፍጥረት ጅማሬውን ስለሚናገር፣ በመጨረሻው ቀንበእርሱ ላይ ምንእንደሚሆን ደግሞ በራእይ ይገልጣል፡፡ እሱ 
ሺህዓመት ሊታሰር ነው፡፡ እሱና ሐሰተኛውነቢይ አውሬውም በሕይወትወደ እሳት ባሕር ይጣላሉ ፡፡ የዘፍጥረትን መጽሐፍትክክለኛ በሚሆንበት 
ጊዜአጥቅቶታል ፡፡ እሱእውነተኛ አይደለም ይላል፣ እናም የሰዎችንአእምሮ ያነቃቃል። ዲያቢሎስየት እንደሚዋሽ ተመልከት- ያ የዘፍጥረት 
መጽሐፍወይም የመጀመሪያ እናየመጨረሻ ፣ የራዕይመጽሐፍ።
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የራዕይመጽሐፍም በዚህ መጽሐፍውስጥ ካሉት ከሌሎቹመጻሕፍት ሁሉ የበለጠምልክቶች አሉት ፡፡ የትንቢት መጽሐፍስለሆነ ብዙ 
ምልክቶችአሉት። እሱ የነቢይመጽሐፍ ነው። ስለዚህ፣ በነቢይ ክፍልመገንዘብ አለበት። ይህመጽሐፍ ለሁሉም ሰውየተዘጋጀ አይደለም ፡፡ በጭራሽ 
ሊረዳውየሚችል ማንም የለም። ይህ መጽሐፍለተወሰኑ የሰዎች ክፍልየተሰራ ነው።
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በዘዳግም ውስጥ‹የተሰወረ ነገር ሁሉየእግዚአብሔር ነው› ይላል፡፡ ልክ ነው. እናም ለልጆቹ፣ ለተሰወሩ ነገሮችለእኛ ገልጦላቸዋል ፡፡ ስለዚህ 
አይሄድም.. . .  ሥጋዊው አእምሮ የቅዱሳትመጻሕፍትን ታላላቅ ነገሮችሊረዳቸው አይችልም ፣ምክንያቱም ለእነሱ ሞኝነትነው ፡፡ ግን 
የእግዚአብሔርንቃል ለሚወዱት ፣ መጽሐፉ የተጻፈው ለቤተ-ክርስቲያን ነው። የኢየሱስክርስቶስ መገለጥ በኤፌሶን፣ በሰምርኔስ ቤተክርስቲያን፣ 
ለቤተክርስቲያን ... እስከታች ላሉት አብያተክርስቲያናት ፡፡ “የኢየሱስክርስቶስ መገለጥ ለቤተክርስቲያን…”እኔ ወድጄዋለሁ።

እናልብ ይበሉ ፣እርሱ የቅዱሳት መጻሕፍትፍፃሜ ነው ፣የተሟላ ፍፃሜ ነው፡፡ እናም መጽሐፍቅዱስ በመጨረሻው ቦታበትክክለኛው ቦታ 
ላይተቀምጧል ፣እዚህ የተቀመጠው የሁሉምነገር መገለጥ ፣ለሚያነበው እና ለሚሰማውበረከት በመስጠት ፣ለሚጨምሯቸው ወይም 
ለሚያጎድሉትሰዎች እርግማኖች ፡፡ የተሟላ ቀኖናነው። ኦህ! ፍፁም! በእሱ ላይምንም ሊታከል አይችልም። እናም አንድሰው ማንኛውንም ነገርከእርሷ 
ለማንሳት ወይምምንም ነገር ለመጨመርሲሞክር እግዚአብሔር አንድዓይነት የህይወት ክፍልከህይወት መጽሐፍ እንደሚወስድገለጸ ፡፡ እሱቢጨምር 
ከመጽሐፉ እድሉን ያጎድላል፡፡
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ስለሆነም ጌታችንማን እንደሆነ ብዙማንነቱን መገለጡ ስናይእርሱ ማን ነው፣ ማንም ሰውበዛ ላይ አንድነገር ቢጨምር ወይምአንዳች ቢወስድ 
እሱየሐሰት ትንቢት ነው፡፡ ብዙዎች ከዚያበኋላ አንድ ነገርእንዳላቸው ለመናገር ሞክረዋል። ግን በቤተክርስቲያኑዘመን ውስጥ የጌታሙሉ የኢየሱስ 
መገለጥነው ፣ እናምበእርሱ ዘመን ፣የጌታችን መገለጥ አሁንየተገለጠ (የግሪክ ቃል)ክርስቶስን የሚገልጥ ፡፡

አሁን፣ የሚቀጥለው ቁጥርበ 2 ኛ ቁጥርላይ እናገኘዋለን .... 1 ኛቁጥር ክርስቶስ ክርስቶስን፣ መገለጥን ወይምመገለጥን ያሳያል ፡፡ ኦው 
፣የጌታው ዘመንና መምጣትለሐዋሪያቱ እንዴት ተሸፍኖነበር! ጥያቄውን ጠየቁት፣ ግን መገለጥያለው አንድ ብቻነው። እና አሁንም፣ አልገባውም 
፣ምክንያቱም ታሪክ ገናአልተፈጠረም ፡፡
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አሁን ፣የዚህ መጽሐፍ ታሪክወይንም የዚህ መጽሐፍዐውደ-ጽሑፍ በዚያንጊዜ በነበረው እስያለነበሩ ሰባት ቤተክርስቲያናትየተመራ ነበር ፡፡ 
ወደ እነዚያሰባት አብያተ ክርስቲያናትእንዲመራ ተደርጓል ፡፡ በዚያን ጊዜ ከሰባት የበለጠ አብያተ-ክርስቲያናት ነበሩ ፣ ግን የእነዚያ አብያተ-
ክርስቲያናት እያንዳንዳቸው እስከ መጪዉ ዘመን ድረስ የሚጠቁሙ በዚያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላለው ባህርይ ትልቅ ጥቆማ ነበራቸው - የዚያ 
ቤተ-ክርስቲያን ባሕርይ

እንደ ኤፌሶን. ባህርይ ነበረው፡፡ ሰምርኔስ ፣ ጴርጋሞስ ፣እና ወደታች ፣ፊላደልፊያ እያንዳንዳቸው እነዚህአብነቶች በሚመጣው ዘመንውስጥ 
እንደገና የሚገለጥባህሪ አላቸው ፡፡



7የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ኦህ ማንኛውም ሰው... የቅዱሳት መጻሕፍትን መንፈሳዊአተገባበር ማየት ይችላልእናም መገለጥ የላቸዉም ሊል አይችልም! የእርስዎ ድርጊት፣ 
ዋና ዓላማዎች፣ የሰዎች ዓላማዎች፣ ለምን ፣እግዚአብሔር እነዚህን ነገሮችእንዴት ተግባራዊ እንደሚያደርግለማየት ፣ መጽሐፍቅዱስ ተመሳሌታዊ 
መሆኑንያረጋግጣል።
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እዚህ የሚያደርጉትነገር የአንድ አይነትነገርነው። ልክ አብርሃምእንደ ይስሐቅ አንድያልጁን መስጠቱን ፣ከብዙ መቶ ዓመታትበኋላ ለልጁ 
የሰጠውእግዚአብሔር ዓይነት ፡፡ ዮሴፍ እንዴትእንደተሸጠ ፣ በእስርቤትም ለወንድሞቹ ጠልቶአባቱን እንደሚወደው (ኢየሱስዓይነት) ፡፡ 
መንፈስቅዱስ በዮሴፍ በኩልእንዴት እንደሠራ ፣የክርስቶስን ሕይወት በቀላሉእንዴት እንዳስቀመጠው ፡፡ እንዴት ዳዊት...

የዳዊት ልጅ በተራራ ላይ ተቀምጧል ፣ ዳዊት እንደ ንጉሥ አልተገለፀምእና ወደ ኮረብታው (ወደ ደብረ ዘይት ተራራ) ወጣ ፣ እንደተናቀ 
ንጉሥ ፡፡ ከዚያጥቂት መቶ ዓመታትበኋላ ፣ የዳዊትልጅ እንደተጣለ ንጉሥወደዚያው ኮረብታ ወጣእናም በእንደዚህ ዓይነትእና ቅርፅ መንፈስበሆነው 
በኢየሩሳሌም ላይአለቀሰ ፡፡

ኦህ፡እንግዲህ በዚህ የመጨረሻ ዘመን ታላቁየጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያንን ማየትትችላለህ? በ ጴንጠቆስጤ ቀንእግዚአብሔር እንዴት 
እንዳስመረጠውተመልከቱ? ያ መንፈስበቤተክርስቲያን ውስጥ በሁሉምዘመናት ውስጥ መቆየትአለበት። እነሱ መደበኛእና ግድየለሾች ሆነዋል፡፡ ቤተ 
እምነትሊኖራቸው ይችላል ፡፡ ቤተ ክርስቲያንንእና መንግስትን አንድማድረግ ነበረባቸው ፡፡ እና በመጨረሻምአደረጉ እና በመቶዎችለሚቆጠሩ 
ዓመታት ስደትአሳደረ ፡፡ ከዚያተሃድሶው ይወጣሉ ፡፡
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እናም በየዓመቱ ከመንፈሱ ተቆርጠው ወደ ተፈጥሮአዊው፣ ከመንፈሱ ውጭ እየጨመሩ እና በተፈጥሮ ላይ በመጨመር ላይ ናቸው ፣ አሁንም 
እንደገና ለማድረግ ዝግጁ ናቸው ፡፡ የምንኖረውየቤተክርስቲያኒቱ ፍፃሜ በእነዚህየመጨረሻ ሰዓታት ውስጥነው ፡፡ እኛበፊላደልፊያ ውስጥ ነን... 
ወይም ፣ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን፡፡

አሁን፣ 1 ኛ ምዕራፍ፣ 1 ኛ ቁጥር... ወደ ዮሐንስ አስተዋወቀ፡፡ አሁን ደራሲውማነው? ዮሐንስ የዮሐንስ መገለጥአልነበረም ፡፡ እኛ ግን 
የጌታኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ እንደሆነ ይህን እናውቃለን ፡፡ እሱለደቀ መዝሙር ተመርቷል ፣ መጽሐፉምራሱ ነገሩን ይገልጣል- እሱ የሚገልጠው 
ኢየሱስንክርስቶስ ነው ፡፡ ወደ “ተልኳል…”በመልእኩም ወደ ዮሐንስገልጦታል ፡፡

44

መልአኩ ማን እንደ ሆነ አናውቅም ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስማን እንደ ሆነመጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም፡፡ ግን እሱነቢይ መሆኑን እናውቃለን፣ 
ምክንያቱም መጽሐፍቅዱስ በኋላ ላይ“እኔ ኢየሱስ በቅርብጊዜ ስለሚሆኑት ነገሮችእንዲመሰክር መልአኬን ልኬያለሁ”፡፡

ከዚያዮሐንስ መልአኩን ማምለክበጀመረ ጊዜ መልአኩ“እንዳታደርገው ተጠንቀቅ” እንዳለንእናውቃለን ፡፡ ራእይ22 ፣ እሱ እንደሆነአምናለሁ 
፡፡ እንዲህምአለ-“እኔ ከባሪያዎችና ከነቢያት አንዱ ነኝ ፡፡” ምናልባትኤልያስ ሊሆን ይችላል፡፡ ከነቢያት አንዱሊሆን ይችላል። ዮሐንስሐዋርያ ነበር ፡፡
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የተቀሩትን ደብዳቤዎችተፈጥሮ ይመልከቱ ፡፡ እንደ ዮሐንስያለ ተፈጥሮ ስለሌለውዮሐንስ እንዳልፃፈው ያረጋግጡ፡፡ 1 ኛ ዮሐንስን እና 2 ኛ 
ዮሐንስን ውሰድ ፣ እናም ያንብቡ እና ያንን ተፈጥሮ ይመልከቱ ፡፡ ከዚያ የዚህንተፈጥሮ ይመልከቱ ፡፡ ዮሐንስ ጸሐፊእና ሐዋርያ ነበር፡፡ ይህ 
የነቢይመንፈስ ነው። በአጠቃላይየተለየ አካል ነው፣ ተመልከት። ዮሐንስየጻፈው አይደለም? የዮሐንስመገለጥ አልነበረም ፡፡ ለአብያተ 
ክርስቲያናትየኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርመገለጥ ነበር ፣ዮሐንስም ፀሐፊ ብቻነበር ፡፡ መጽሐፉምያውጃል ፡፡

አሁን ፣ለዮሐንስ የተላከ አልነበረም ፡፡ ለቤተክርስቲያን የተላከ ነዉ፡፡ እሺ. በዚያንጊዜ ዮሐንስ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ቄስነበር ፡፡ እናምአሁን 
፣ መጽሐፉለዮሐንስ… ወይስ ወደቤተክርስቲያን የተላከ ነዉ ፡፡ ለዮሐንስ አይደለም፡፡

አሁን፣ ሦስተኛው ቁጥር፣ እርሱ ስለ በረከቶች ይናገራል፡፡ “ይህን የሚያነቡና የዚህን ትንቢትቃል የሚሰሙትና በውስጡምየተጻፈውን 
የሚጠብቁ ብፁዓንናቸው ፣ ” ዘመኑቀርቧል ። “
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ምን ሰዓትላይ ነው ያለው? እነዚህ ነገሮችየተከናወኑበት ጊዜ ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥበእያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ዘመንሲጠናቀቅ ፡፡

አሁን እንደዚህብሎ የፃፈበት ምክንያት.... እሱ ቢሆን ኖሮ.... .... መልካም፣ አሁን እሱንይፈልጉት ነበር .... ቢገለጥኖሮ ... ዮሐንስ 
እዚያእንዳስቀመጠው ዮሐንስ እንደዚያ ከሆነ፣ እነሱ ልክእንደጨረሱ አብያተ-ክርስቲያናትናቸው .... ቢያውቅ ፣ለእሱ ከተገለጠ ፣ሰባት ረጅም 
የቤተክርስቲያን ዘመናት ፣ብዙ ሺህ ዓመታት…ወይም በመቶዎች የሚቆጠሩመቶዎች ይኖሩ ነበር፡፡ ዓመቶች ፣ከዚያ የመጠበቅ ምንምምክንያት 
አይኖርም። የቤተክርስቲያኗንዕድሜ ውጭ ይኖሩነበር ፡፡

ስለዚህ እግዚአብሔርተናገረው ፣ እርሱምአልተገለጠም ፡፡ ጆን ዌስሊስለ ቅዱሳት መጻሕፍትያወቀውን ለማርቲን ሉተርአልተገለጠም ፡፡ 
የጴንጤቆስጤዎችስለ ቅዱሳትመጻሕፍት የሚያውቁትን ለባፕቲስቶችአልተገለጸም ፣ ምክንያቱምበተለየ ዘመን ውስጥነው ፡፡ የተለየ ጊዜ ነው ፡፡ እናም 
እግዚአብሔርነገሮችን በወቅቱ ያሳያል፡፡

ኦህ ፣በፀደይ ወቅት በቆሎመዝራት እና በተመሳሳይጊዜ ማጨድ አትችልም፡፡ አንድ ዘርይተክላሉ ፣ እናምወደ ጉልምስ ያድጋል። እግዚአብሔር 
ቃሉን ይተክላል፣ ከዚያ ወዲያውኑይበቅላል። ከዚያ ወደኋላ ተመልሰን “እዚያነበር” እንላለን። ለምን፣ እርግጠኛ ፡፡ ከተገለጠ በኋላእናየዋለን ፡፡

47አሁን “የተባረከ”… በሦስተኛውጥቅስ ላይ የ“በረከት” ቃል ፣ ምስጢሩንለሚያነቡ ወይም ለሚሰሙለእነዚያ .... ሥጋዊ አዕምሮከእርሱ 
ይርቀዋል ፣ምክንያቱም ሥጋዊ አዕምሮስለሱ ምንም አያውቅም። ምንም አያስገርምምሥጋዊ አዕምሮው እሱንአያውቅም ፣ ምክንያቱምበእዚያ ሥጋዊ 
አካልውስጥ ሰይጣን ስለሆነ፣ እና ሰይጣንየተጋለጠ ፡፡ እናምሰይጣን ራሱን እንዲጋለጥአይፈልግም ፡፡

47

ሊጋለጥ ነውብሎ ባሰበበት ጊዜሰይጣን ምን ያህልአሰቃቂ እንደሆነ አስተውለሃል? በአንዱ አገልግሎቶችውስጥ ይመልከቱ ፡፡ የሕዝቡን 
ተግባርይመልከቱ ፡፡ በስብሰባውላይ ፣ ሰይጣንበተወሰኑ ሰዎች ላይከመጋለጡ በፊት ፊታቸውሲቀየር ማየት ይችላሉ፡፡ አየህ ፣ምን ማሰብ 
እንዳለበትአያውቁም ፡፡ ወዲያውመንፈስ ቅዱስ ወረደናያንን ዲያቢሎስ ያጋልጣል፡፡ ኦህ ፣ያንን ዓይነቱን ስብሰባይጠላል! የእግዚአብሔር 
ቃልዲያቢሎስን ስለሚያጋልጥ እንዲህዓይነት ጦርነት ያጋጠመንለዚህ ነው ፡፡ እሱ ምንእንደ ሆነ ይናገራል፡፡

እርስዎእንደሚሉት ፣  “እዚህላይ  የተቀመጠችው  ሴት(በመንፈስ  ቅዱስ  ተሞልታተናገረች)  ፣  ስሟሚስተር  ጆንስ  ትባላለች።  እሷ  ከዚ፡ከዚ48
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ቦታነዉ የመጣችዉ ፡፡”

ያ ምንያደርጋል? መንፈሷን አነሳችናወደ አንድ ቦታያመጣታል-“እንዴት ታውቀኛለህ? ያ ሰውአያውቀኝም ፣ ስለዚህእሱ የተወሰነ መንፈስመሆን 
አለበት ፡፡ ምን ዓይነትመንፈስ ነው? ”

“የእግዚአብሔር መንፈስነው።”

“እንዴት? ምንችግር አለው? ”

“ሳንባ ነቀርሳ ፣ ካንሰር ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ ጌታ ግን እንዲህ ይላል …”

ኦህ! ኦህ፣ ሰይጣን ያንንእንዴት ይጠላል ፣ምክንያቱም እሱ ስለሚያጋልጠው። አሁን ሥጋዊአዕምሮው ያላቸዉ አመለካከት ግን ፣“የአእምሮ 
ንባብ ፣የአዕምሮ ቴሌግራም” ይመስላቸዋል፡፡ አያውቁም፡፡ ለእነሱ ሞኝነትነው ፡፡

ግን ምንእንደሆነ ለሚያውቁ ፣ኦህ ፣ እንዴትያለ በረከት ነው! ምንድን ነው? መገለጥ የማንመገለጥ? በመስኮቱ ላይካለው ሰው? 
የኢየሱስክርስቶስ በመጨረሻው የቤተክርስቲያንዘመን ውስጥ! እንደሚያደርገውቃል እንደገባ ራሱንገልጧል። መገለጥነው ፣ ተመልከት፡፡

እናም ሰይጣንያንን ይጠላል! የኔ፣ እንዴት እንደሚጠላው! እሱ የተጋለጠ— ዕቅዱን ያጋልጣል። እዚህላይ ጻፍኩኝ ፡፡“ሰይጣን በዘፍጥረት 
መጽሐፍውስጥ ያሉትን መገለጦችይጠላል” ፡፡ ያእውነት ነው ፡፡አሁን ፣ መገለጥን ለምን ይጠላል ? ራዕይን ለምን ይቃወማል? ምክንያቱም መላው 
የእግዚአብሔር ቃል እና የእግዚአብሔር ቤተ-ክርስቲያን ስለ መገለጥ በሕግ የተገነባ ስለሆነ ነው ፡፡ ምንም ያህል ጥሩ ሴሚናሮች ቢኖሩንም በጭራሽ 
በት/ቤት በኩል አይሆንም ፡፡ በጨለማ ዕድሜ ውስጥ ተመልሰው ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እና ቤተክርስቲያን ፍጹም መገለጥ ናቸው ፡፡

49እስቲ እንመልከት ... እዚህየተጻፉ አንዳንድ ጥቅሶችንአግኝቻለሁ ፡፡ ማቴዎስ16 ኛ ምዕራፍ እና18 ኛ ቁጥር ፡፡ እስኪ በማቴዎስ16 ፡18 ላይ 
ጥቂትእንይ ፣ ቅዱሳትመጻሕፍት የት እንደነበሩ፣ መገለጥ የትእንደነበረ እንመልከት ፡፡ ከተራራው ሲወርድ17 ኛው ቁጥር: -
49

ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው። የዮና ልጅ ስምኦን ሆይ ፥ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምናብፁዕ ነህ ።

እኔም… ለአንተ…አንተ ጴጥሮስ ነህ፡፡ እኔም በዚህዐለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሠራለሁ ፡፡ የገሃነም ደጆችምአይችሉትም ፡፡

አሁንየካቶሊክ ቤተክርስቲያን “በጴጥሮስላይ ነዉ የተመሰረተችዉ” ብላትናገራለች ፡፡ ደህና፣ ያ ያየሥጋ አስተሳሰብ ነው፡፡ እንደዚህ 
የመሰለውንነገር የሚረዳ መንፈሳዊአዕምሮን መገመት አልቻሉም-እግዚአብሔር ፣ከገዛ ልጁ ጋርቆሞ ፣ ቤተክርስቲያኑግን በተለመደው ተራበተወለደ 
ሰው ላይይመሰረታል ፡፡ ሰውየውአረጋግ ጧል ፡፡ በዚያውመንፈስ ኢየሱስን ረገመው እናፊት ለፊት ካደ፡፡ ጴጥሮስ አልነበረም፡፡

50

ወይንም አንዳንድአብያተ-ክርስቲያናት እንደሚሉትእዚያ መቀመጥ የሚችልዐለት አልነበረውም ፡፡ ዐለት አልነበረም፣ ምክንያቱም ፒተር.... እሱ 
የተናገረው ዐለትጴጥሮስ አልነበረም ፡፡ እሱ ራሱምአልነበረም።

አሁን ብዙ የፕሮቴስታንትሰዎች ኢየሱስ ነው ለማለት ሞክረዋል ፡፡ ቤተክርስቲያንንየገነባው እርሱ ነበር፡፡ እሱ። አይ፣ ያ አሁንምስህተት ነው 
፡፡ አስተውሉ ፣ኢየሱስ አልነበረም ፡፡ ጴጥሮስም አልነበረምነገር ግን መገለጥ ነበር፡፡ “… ሥጋና ደምይህን አልገለጠልህም ፣ነገር ግን የሰማዩአባቴ 
ነው” ይህመገለጥ ተፈፅሟል።

ተመልከት፣ ልጠይቅ እፈልጋለሁ፡፡ በኤደን ገነትውስጥ ምንም የተፃፉጥቅሶች አልነበሩም ፡፡ እና ከዚያሁለቱ ልጆች ቃየንእና አቤል 
ሁለቱምመስዋዕት ማድረግና በእግዚአብሔርፊት ሞገስ ለማግኘትፈለጉ ፡፡ እንዲህምባደረጉ ጊዜ ቃየንመጥቶ መሠዊያ ሠራ። አቤል መሠዊያሠራ። 
ደህና ፣ያ ሁሉ እግዚአብሔርየሚፈልገው ከሆነ ፣ቃየንን ለመኮነን ፍትሐዊአይሆንም ፡፡ ደህና፣ ከዚያ ቃየንመሥዋዕት አቀረበ ፡፡ አቤል እንዳደረገው። 
ሁለቱም መስዋእትከፍለዋል ፡፡ ቃየንሰገደ ፣ አቤልምእንዲሁ አደረገ ፡፡ ቃየን አቤልንያደረገውን ሁሉ አደረገ፡፡

51

ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያንመሄድ ፣ ቤተ ክርስቲያንመሄድ ፣ መስዋእት ማድረግ ፣ እና እግዚአብሔርን የሚፈልግ እና እግዚአብሔርን ማምለክ 
እግዚአብሔር የሚፈልግ ከሆነ ፣ ቃየንን መናገሩ በትክክል እግዚአብሔርን ጻድቅአያደርገዉም ነበር፡፡

52አያችሁ አቤል ፣ በመገለጥ ፣ ዛሬብዙዎች ሥጋዊ አእምሮዎችእንደሚያስቡ ከ ኤድን የአትክልትስፍራ ያወጣቸው ፍሬእንዳልነበረ ያውቅ 
ነበር፡፡ አቤልም የመጣውየምድሪቱ ፍሬን አቀረበእግዚአብሔር ግን አልተቀበለም፡፡ ግን ተገለጠ.... ማለቴ ቃየን ነበር፡፡ ይቅርታ. ቃየንከኤድን 
የአትክልትስፍራ ያወጣቸው ስለመሰላቸው የምድሪቱ ፍሬንአቀረበ ፡፡ያንን መገለጥ ይመልከቱ ፡፡ ከእሱ ጋር አለመግባባቱን ይመልከቱ ፡፡ ዛሬ እንዴት 
እንደሚጎዳ ይመልከቱ። ግን ያወጣቸው ፍሬ አልነበረም ፡፡ ሔዋን በጭራሽ ፖም አልበላችም ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ ፖም ከበላች እርቃኗን መሆኗን 
እንዴት አወቀች? ያ የሚያመለክተዉ የወሲባዊ የጾታ ግንኙነት ህይወትን ነዉ፡፡
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አሁን ያንን እንደጥናት እንወስዳለን ፣እኛም አለን ፡፡ ወደ ኃላ እንመለስ ፣አንድም ጥቅስ የላቸውም። ከእነሱ መካከልአንዳንዶቹ ፣‹ ከጌታወንድ 
ልጅ አገ ኛሁ ›አለች ይላሉ፡፡ አዎን አዎንጌታዬ ፡፡ የሴተኛ አዳሪምብትሆን ከእግዚአብሔር ነዉ ልጅ የምታገኘዉ። ሕይወትያለው ሁሉ 
በእግዚአብሔር ነው፡፡ ግን ጠማማሕይወት ነው ፡፡ የዚያ ልጅተፈጥሮን ተመልከቱ ፡፡ እርሱ ከአባቱ፣ ከዲያቢሎስ ነበር፣ ጥላቻ ፣ማለት ፣ ግድያው፣ 
እዩ ፡፡
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እና አቤልእንዴት እንደ ሆነ.... መቼ ወላጆቹ ምናልባትዛፎቹ በላዩ ላይፍሬ እንዳሉት እናየመሳሰሉት ነግረውት ይሆናል፡፡ ግን ለአቤልተገለጠ ፡፡ 
አቤልምሄዶ ለሕይወት የበግጠቦት አገኘ ፡፡ ፖም ፣ሙዝ እና በርበሬየሚያመጣ የፍራፍሬ ዛፍአይደለም ፡፡ አቤል ግን በመንፈሳዊውመገለጥ 
ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ለእግዚአብሔር እጅግ የላቀ መስዋእትን አቀረበ ፤ እግዚአብሔር ስለ መሰከረለት ይህ በእምነት መሰከረ ፡፡

54እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን የገነባበትቦታ ነው-“ሥጋእና ደም ይህንንአልገለጠላችሁም ፡፡ በሴሚናሪውስጥ በጭራሽ አልተማሩትም፡፡ 
የሆነ ሰውበሆነ ቦታ ላይከቶ አላስተምረውም ፡፡ በሰማያት ያለውአባቴ ግን ለእናንተገልጦላታል። ” እዚያ ሁሉምነገር በመገለጥ ማለትምበጠቅላላው 
ቤተክርስቲያን ላይነው ፡፡ “በዚህዓለት ላይ [የኢየሱስክርስቶስ መገለጥ] ቤተክርስቲያኔንእሠራለሁ።”

54



9የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ፓስተሩ የሚናገረውንሊወስዱ ይችላሉ ፣ ሴሚናሩ የሚያስተምረውን ሊወስዱ ይችላሉ ፣ ቤተክርስቲያኗ የሚናገረውን ልትወስዱ ትችላላችሁ - 
እና አሁንም ትክክል አይደለም። በብልህነትሊያብራሩት ይችሉ ይሆናል። እግዚአብሔር ግንኢየሱስ ክርስቶስ ልጁእንደ ሆነና በደሙምእንድትድኑ 
እግዚአብሔር እስኪገልጥላችሁድረስ… “በዚያ መገለጥእርሱ አዳኝ መሆኑን በዚህ ዓለትላይ ቤተክርስቲያኔን እናየገሃነም ደጆች እሠራለሁ፡፡ 
ሊያሸንፈው አይችልም።”

እንግዲያውስሰይጣን የራዕይ መጽሐፍንለምን እንደሚቃወም ማየት ትችላላችሁ፡፡ የተገለጠ ነገርንሁሉ ፣ መንፈሳዊመገለጥን ፣ 
ሰይጣንይቃወማል። ለዛ ነውዛሬ በአገልግሎት ላይየሚቃወመው ፡፡ ምክንያቱምምንድነው? የክርስቶስ መገለጥ ስለሆነነዉ፡፡
55

ቤተክርስቲያን በታላቅቤተ እምነቶች እናድርጅቶች እንዲሁም አነስተኛ ደስ ደስ የሚሉ መልእክቶቻን እናየመሳሰሉትን ትቀጥል ፡፡ በዛ መንገድ 
ይጓዙበት ፡፡ ሰይጣን ያ አይረብሸውም፡፡ ምንም ችግሮችአያጋጥማቸዉም ፡፡ ሁሉምሰው ጀርባ ላይይጫቸዋል ፡፡ እናም የታመሙትንየመፈወስ ኃይል 
እና መግለጫዎች እና አማኞች ይከተላሉ ብሎ የተናገራቸውን ምልክቶች በማድረግ በቤተክርስቲያን አማካይነት እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን በኩል 
ራሱን የሚገልጥበትጊዜ ይመጣል ፡፡ ከዚያም ሰይጣንወደ መኝታዉ ተመለሰ ፡፡ እሱ የሆነነገር ያደርጋል። እስከዚያጊዜ ድረስ ሰይጣንምን ያህል ቤተ-
ክርስቲያን እንደምትቀላቀልግድ የለውም። እሱምንም ግድ የለውም፡፡

ግን ክርስቶስየእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ሲገለጽላችሁ እናእርሱ ያደረጋቸውን ሥራዎችሲገልፅ እናንተ እንዲሁታደርጋላችሁ .... ሌሎች 
ሌሎችሥራዎች ሳይሆን ተመሳሳይ ነገር ታደርጋላችሁ፡፡

“በእኔ የሚያምን....” ቅዱስ ዮሐንስ 14 ፡12፣ “በእኔ የሚያምንእኔ የማደርገውን ሥራእርሱ ደግሞ ተመሳሳይሥራ ይሠራል ፣እንዲሁም ከዚህ 
የሚበልጠው”ክርስቶስ ስለማይችል ፡፡የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትመስበክ አይችልም። እርሱ እነሱንማምጣት አልቻለም ፣ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስገና 
ስላልተሰጠ።
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ግን ኢየሱስበመጣ ጊዜ ሕይወቱንሠዋ ፣ እናምመንፈስ ቅዱስ ሲመለስ፣ በዚያን ጊዜለህዝቡ የዘላለምን ሕይወትማካፈል ይችላሉ ፡፡ ያ 
ይበልጣል፡፡ ግን ምልክቶቹእና ድንቆች .... ኢየሱስበማርቆስ 16 በግልጽ ተናግሯል“ወደ ዓለም ሁሉሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረትሁሉ ሁሉ ስበኩ”ብሏል 
፡፡ ምንያክል ረቀት? ዓለምሁሉ ፡፡ ስንት? እያንዳንዱ ፍጡር። ወንጌል እየተሰበከእስከሆነ ድረስ እነዚህምልክቶች ለሚያምኑ ይከተላሉ፡፡ እናም 
ያመገለጥ በሚሆንበት ጊዜ፣ ወንድሜ ፣በዚያን ጊዜ በመንግሥቱአቅራቢያ ነህ ፡፡

ቤተ ክርስቲያኔንእሠራለሁ ፣ የገሃነምደጆች አይቋቋማትም ፡፡ “ ምክንያቱምእንደ ሙሴ በዚያችየኋለኛው ምድረ በዳውስጥ ያ ሰውወይም ሴት 
እንደሙሴ እንደነበረ እናየእግዚአብሔርም መገለጥ በቅዱስመንፈሱ በኩል ተገልጦለትስለነበረ የሚያናውጠው ምንምነገር የለም ፡፡ እርሱ ልክእንደ 
እርሱ ጠንካራእና ጠንካራ ነው፡፡ ሰይጣን መገለጥንይጠላል ፡፡ እሱ በጭራሽ አይወደውም- እቅዶቹን ያፈርስበታል።

የመጽሐፉተፈጥሮ ዮሐንስ እንዳልፃፈውያሳያል ፡፡ ትክክልነው. እነሱ እነሱናቸው ... የእሱ ጽሑፍ ነዉ፣ ግን የእሱምሪት አይደለም። 
መጽሐፉንየሚጽፍ የእግዚአብሔር ምሪትነው ፡፡ እሺ. አሁን ምን እንደሚል እንመልከት(“ የሚያነቡ እና የሚሰሙ ብፁዓን ናቸው …... ይህን ትንቢት 
የሚጻፉና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ጊዜያቱ ቀርቧል) ፡፡

57

አሁን ጊዜውቀርቧል? የኢየሱስ ክርስቶስየተሟላ መገለጥ ለአብያተክርስቲያናት ሲገለጥ ፣እና ዘመናት ሲያልፉለእነርሱ ተገለጠ ፡፡

58አሁን እኛ በመጨረሻውዘመን ላይ ነን፣ ስለዚህ እኛበእውነት ወደ ዓለምመጨረሻ ላይ ነን፡፡ የዓለም ታሪክማብቂያ ላይ ደርሰናል፡፡58

እናም የዚህሳምንት ከማለቁ በፊት፣ እና እግዚአብሔርከእኛ ጋር በመሆን፣ የሚረዳን ፣በቤተክርስቲያን ዘመን ማብቂያላይ መሆናችንን 
እናረጋግጣለን፡፡ እኛ የምንኖረውበ ‹በቤተክርስቲያናቱ ዘመን ማብቂያ ›ውስጥነው ወይም የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን፣ የዘመን ሁሉፍጻሜ ነው ፡፡ 
የፖለቲካው ዓለምፍጻሜ ላይ ነን፡፡ እኛ ተፈጥሮአዊውዓለም ፍጻሜ ላይነን ፡፡ የሁሉምነገር ፍጻሜ ላይነን። ለመግባት ለመግባትየሁሉም ተፈጥሮአዊ 
ነገሮችመጨረሻ ላይ ነን፡፡

በሌላኛውቀን — ወደሽሬቪፖርት ወይምወደ አንድ ቦታእሄዳለሁ ብዬ አምናለሁ፡፡ እኔ የሆነ ስፍራ እንዲህ አልኩ “ዛፎቹእየሞቱ ነው ፡፡ ሳር 
እየሞተነው ፡፡ አበቦቹእየሞቱ ነው። እየሞትኩነው. የዓለም ሞት። ሁሉም ነገርይሞታል። በዚህ ዓለምውስጥ ያለው ነገርሁሉ ይሞታል። ” ዛሬጠዋት 
እየሞትን እዚህተቀምጠናል!
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በርግጥ ሁሉምነገር የማይሞትበት ዓለምአለ ፡፡ ሁሉም ነገር የሚሞትበትአንድ ቦታ ካለ ፣ ሁሉም ነገር የሚኖርበት የሆነ አንድቦታመኖር 
አለበት። ያ ወደዚያቦታ ለመድረስ የምንፈልገውይህንን ነው ... ዛፎችየማይሞቱ ቆመው ፤ ሁሉም ነገርወደ ዘላለማዊ ወደሆነቦታ ይሂዱ ፣እና 
በእግዚአብሔር ክብርውስጥ ይቆማል።

አሁንዳራውን በማስቀመጥ አሁንያየናቸውን የመጀመሪያዎቹ ሦስትጥቅሶች ፡፡ በመጀመሪያ፣ የኢየሱስ ክርስቶስመገለጥ ፣ ሁለተኛውለዮሐንስ 
በአንዱ መልአክተሰጠው ፡፡ እና3 ኛ ፣ የሚያነቡየተባረኩ ናቸው። ካላነበቡግን የሚሰማው ቡሩክነው ፡፡ ማንበብካልቻሉ በቃ ይሰማዎታል፡፡ ይኼው 
ነው. የሚያነበው ብፁዕነው ፤ ካነበቡም ብፁዓን ናቸውየሚሰማው ጊዜ ነውና፤
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አሁን ምንእንደ ሆነ አስቡት…የዚህ ማለት ቀኖናመጽሃፍ ጸሐፊው ዮሐንስእዚያ ሲጽፍ ይህማለት ነው .... ይህዮሐንስ እዚህ አለ፣ በረከት 
ብቻእና የመሳሰሉት ናቸው፡፡ አሁን ይመስለኛልበብሉይ ኪዳን ካህኑጠዋት ተነስቶ ቅዱሳንመጻሕፍትን ያነባል ፡፡ ጉባኤው ያዳምጣል፡፡ ብዙ 
ማንበብአልቻለም: እርሱም አለስለዚህ “ብፁዓን እሱነው አንባቢው ያስተውል :እርሱም በዚያ የሚሰማም .” አንባቢውን እናሰሚውን ይመልከቱ ፡፡ 
የሚያነበው እናየሚሰማው ብጹእ ነው፡፡ ስለዚህ ዝምብላችሁ ተቀምጠው ካዳመጡትብጹአን ነዎት። “ብፁዓን እሱ ነው አንባቢው ያስተውል : ዘመኑ 
ቀርቧልና.”

61አሁን ከ 4 እስከ6 ለቤተክርስቲያኑ ሰላምታ ነው፡፡ አሁን በዚህ4 ኛ እና 6 ኛላይ መውሰድ እንፈልጋለን፡፡ አሁን ከመግፋታችንበፊት 
እያንዳንዱ ሰውአሁን በጥልቀት ለማሰብእንዲሞክር እፈልጋለሁ። አሁንምንድነው? እግዚአብሔር የጊዜውመሸፈኛ የወሰደው የኢየሱስክርስቶስ 
መገለጥ ነው፡፡ ኢየሱስ እዚህምድር ላይ በነበረበትጊዜ ፣ በቤተክርስቲያንዘመን ፣ ምንእንደሚከናወን ማየት ያልቻለበትጊዜ ነው ፡፡ስለዚህ 
እግዚአብሔር መጋረጃውን አንሥቶ ወደ ኋላ አፈሰሰው ዮሐንስም ተመልክቶ እያንዳንዱ የቤተክርስቲያን ዘመን ምን እንደሚያደርግ ይመለከትና 
በመጽሐፉ ውስጥ ጻፈና ወደ ሰባት ቤተክርስቲያናት ላከ ፡፡ ምንድን ነው? ክርስቶስ በሥራው ዘመን ታይቷል ፡፡ እሱ በሥራ የተሞላ ነው ፣ መጽሐፉ
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ነው ፡፡ ክርስቶስ የሰጠው ትንቢታዊ መጽሐፍ ነው ... እግዚአብሔር በምላኩ በመላእክቱ የፃፈው በዮሐንስ ነው ፣ እናም ለሚያነበው ወይም 
ለሚነበበው ሁሉ በረከት ነው ፣ ይህ ሁሉ የሚፈጸምበት ዘመኑ ቀርቧል ፡፡

አሁንጥሩ ቅንብር አግኝተዋል።62

እናም ቤተክርስቲያናችንንእናስታውሳለን ፡፡ በአንድወገን ፣ ቤተክርስቲያን ተጀመረ ፡፡ በሌላ በኩል፣ ቤተክርስቲያን አብቅታለች፡፡ 
የቤተክርስቲያኗን ዘመንስንመጣ የበለጠ ወደሰኞ ማታ ፡፡

ዮሐንስ በእስያላሉት ለሰባቱ አብያተክርስቲያናት ፤ ካለውናከነበረዉ ከሚመጣውም ፥ሰላምም ለእናንተ ይሁንሰላምም ለእናንተ ይሁን። 
በዙፋኑም ፊትካሉት ከሰባቱ መናፍስትጋር አሉ።

አሁን ወደምስጢራዊ እና ወደምስሎቹ የምልክት ክፍሎችውስጥ ገብተናል ፡፡ እሱ የቀረበው በትንሽ እስያ ላሉት ሰባት ቤተክርስቲያናትነው ፡፡ 
ነበሯቸው.... በዚያን ጊዜ የነበረዉ ዘመንወደፊት የሚመጣ ነበር፣ እናም ከፍከፍ አደረጋቸው ፣ለሥራቸውም እና ስላከናወኑትነገር አመስግኗቸዋል ፡፡ 
አሁን ግን፣ ለእነሱ ተነስቷልበእስያ ላሉት ሰባትአብያተ-ክርስቲያናት ፡፡

አሁንአና እስያ ሁሉምየእስያ አህጉር አልነበሩም፡፡ እሱ ትንሽክፍል ነበር። እነሱየፔንሲልቫንያ ግዛትስፋት ያህላሉ ፣ይመለከታሉ ፣ 
ወይምእንደዚህ ያለ ነገር፣ ወይንም ኢንዲያና- እነዚህ እነዚህ ሰባትአብያተ-ክርስቲያናት የተቀመጡበትአነስተኛ ቦታ ነው፡፡ በወቅቱ ከነሱአብያተ-
ክርስቲያናት በላይነበሩ ፣ ግንባህሪያቸውን ገለጠ ፡፡ አሁን ያገኘሁትንእዚህ እያነበብኩ ነው፡፡ እና ... “ሰምቶየማያደርገው እሱ የተረገመ ነዉ.”
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አሁን ፣አንድ ነገር እዚህለማብራራት የምንፈልግበት ወደዚህ4 ኛ ቁጥር ነው፣ “ካለ ፣ከነበረዉ ፣ እናየሚመጣው ፣ ሰባቱመንፈሶች ... በዙፋኑ 
ፊትከነበሩ ከሰባቱ መናፍስትአለው። አሁን መናፍስት፣ በኋላ እንገናኛለን፡፡

አሁን እዚህ ይገለጻል (ደግሞም በ 7 ኛው ቁጥር ፣ ወይም 8 ኛው ቁጥር) ፣ እርሱ ተመልሶ መጣ ፣ እንደገና ገልጻል ፣ .... አሁን ተመልከት ፣ 
ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናትተገልጠዋል ፡፡ ያለው ፣ የነበረዉ ፣ የሚመጣው። የሆነው(አንድ ጊዜ) ፣አሁን ነው ፣እና የሚመጣው። አሁንየሥራውን 
ሦስት እጥፍመገለጫ እዚህ ገልጿል፡፡

አሁን፣ 8 ኛውን ቁጥርከወሰዱ (በደቂቃ ውስጥወደእርሱ እንመጣለን) ግን8 ኛ ጥቅስ ይውሰዱ-64

አልፋና ኦሜጋ እኔመጀመሪያ እና መጨረሻእኔ ነኝ ይላል ጌታ ፣እርሱም የነበረው ፣ያለዉ ፣ የሚመጣውሁሉን ቻይ ነው፡፡

አሁን 4 ኛእና 6 ኛ ጥቅስንእየተመለከትን ነው ፡፡ ሁለቱም አንድናቸው ፡፡ አንድእሱም “ወደ ይላል እሱ የሚመጣውንነው, ነው, ነበረ.” 
በቤተክርስቲያኑ ፊትለማስቀመጥ ምን እየሞከረነው? አምላኩነቱ ፡፡ ዛሬ ሰዎችእሱን ነቢይ ለማድረግይሞክራሉ ፡፡ እሱከነቢይ በላይ ነው፡፡ እና 
አንዳንድሰዎች እሱን ሦስትአማልክት ለማድረግ ይሞክራሉ፡፡ እሱ ሦስትአማልክት አይደለም ፡፡ እርሱ በሦስትመገለጫዎች ውስጥ የኖረአንድ አምላክ 
ነው፣ የአንድአምላክ ሦስት መገለጫዎች ፡፡

65አሁን አስታውሱ ፣ይህ መገለጥ ነው፣ እናም እሱን ሰምቶ የዚህን መጽሐፍቃላቶች የማይጠብቁ ፣የእርሱ ክፍል ከህይወትመጽሐፍ 
ይወገዳል። ኢየሱስ ራሱን እንደሶስት አማልክት ሳይሆንአንድ አምላክ እናሦስት መገለጫዎች እየገለጠነዉ ፡፡
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ኦህ ፣ከጥቂት ጊዜ በኋላሀብታም ይሆናል ፣ወደ እነዚያ የቤተ-ክርስቲያን ዘመናትስንገባ ፣ ያየት እንዳጡ ያዩ፡፡ በኒቂያው ምክርቤት ከፍተኛ 
መከፋፈልአስከተለ ፡፡ ሁለቱምበጥልቅ ዳርቻዎች ሄዱ፡፡ እናም በዚህየመጨረሻ ቀን ውስጥተመሳሳይ ነገር አደረጉ፡፡ ልክ እንደቅድመ-ኒቂያዉ ምክር 
ቤትእንደገና ፣ እዚህ እንደቆምኩኝ እርግጠኛየሆነ ሌላ ምክንያትይመጣል ፡፡

የካቶሊክ እናየፕሮቴስታንት አብያተ-ክርስቲያናትአንድ ነገር አንድላይ ያጣምራሉ ወይምእርስ በእርሱ ይስማማሉ፡፡ እዚያ ላይየሚከማቹ ሁሉ 
የካንቴርቤሪ ሊቀ ጳጳስን እዚያተመልከቱ ፡፡ እናምበመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥሦስት ሥላሴ የሚያስተምርእግዚአብሔር የለም። አንድአምላክ አለ ፡፡ 
እናም የቅዱሳት መጻሕፍት ቀኖና ሁሉ እዚህ እንዲረጋገጥ፣ ክርስቶስም ማኅተም በላዩ ላይ እንዲገለጥ ፣ በራዕይ መጽሐፍ ውስጥ ተገልጿል ፡፡ 
ይህነው። ማንም ቢወስድወይም ቢጨምርለት ፣እሱ ለእሱ ከሕይወትመጽሐፍ ይወሰዳል። ስለዚህይህንን ጉዳይ በራስወዳድነት አይደለም ፡፡ 
በተከፈተ ልብእና ክፍት አእምሮይሄንን ያዳምጡት ፡፡

66አሁን ፣ በኒቂያጉባኤው ላይ ሁለትታላላቅ ውሳኔዎችን ይዘውመጡ ፡፡… ኦህበዚያን ቀን በቀደመችውቤተክርስቲያን አባቶች ውስጥብዙ 
ሁለት አመለካከቶችአሏቸው ፡፡ ከመካከላቸውአንዱ ሥላሴ እግዚአብሔር፣ ሥላሴ ፣ ሌላኛው አምላክአንድ አምላክ ነበር፡፡ እና ሁለቱምወደ 
ሕልውና መጥተዋል፣ እንደዚያው ባሉሁለት ቀጥ ያሉእግሮች ላይ ወጡ፡፡ አንደኛው የሶስት-አምላክአማኝ ሆነ. ሌላውኛዉ የአንድ አምላክ አማኞች 
ሆኑ፡፡ ስለሆነም ሁለቱምበእግራቸው ላይ ወጡ፡፡ ግን እዚህውስጥ እውነቱን ይገልጣል፡፡

66

ኢየሱስ የራሱአባት ሊሆን አይችልም። ወይ… ከመንፈስቅዱስ ውጭ አባትካለው እሱ እሱሕገወጥ ልጅ ነው፣ እና አይደለም.... መንፈስ ቅዱስ 
አፀናውእርሱም እግዚአብሔር አባቱነው አለ ፡፡ መንፈስ ቅዱስእና እግዚአብሔር .... ያማቴዎስ 1፡18 ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ እና እግዚአብሔርአንድ 
አይነት መሆን አለባቸው ካልሆነ ግን ሁለት አባቶች ነበሩትልንልነዉ።

እናም እርሱአማኑኤል ተብሎ ተጠራ፣ እርሱም “እግዚአብሔርከእኛ ጋር” ነው፡፡ እዚህ ምድርበነበረበት ጊዜ እርሱእና አብ አንድእንደሆኑ 
ተናግሯል ፡፡ ይህ ጥያቄወይም የሆነ ነገርቢኖርብን እንዲያገኙት ለማግኘትሁሉንም መጽሐፍት እዚህጻፍኩኝ።

አሁን፣ እንደ ሦስቱየፍጥረት ቢሮ ሆኖሲገለጥ ፣ የነበረው፣ ያለዉ ፣የሚመጣው ሁሉን ቻይነው .... አሁን ሶስትአማልክት የሉም ፣ አንድ 
አምላክአለ። እና በኒቂያውጉባኤ ፣.... ይህንለማድረግ ፣ አንድሥላሴ መውሰድ ነበረባቸው፣ ምክንያቱም በሮማውያንዓለም ውስጥ ብዙአማልክት 
ነበሯቸው ፡፡

67

ለሞቱት ቅድመአያቶቻቸው ጸለዩ ፡፡ አሁን ልንጠቅሰውየምንችልበትን ታሪክ እዚህአግኝቻለሁ ፡፡ ለሞቱትቅድመ አያቶቻቸው ጸለዩ፡፡ ለዚህም 
ነውሴንት ሴሲሊያ እናሴንት ማርከስ ፣እና ቅድስት ፣ቅድስት ፣ ቅድስት፣ ቅድስት ፣ቅድስት ፣ ሐዋሪያው ጴጥሮስ በተናገረውጊዜ “በእግዚአብሔርና



11የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

በሰው መካከል ሌላ አስታራቂ የለም ፣ እሱ ግን ሰውየሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻነዉ” ፡፡ አንድ.

እነሱ የሥላሴ አምላክ ነበራቸዉ ፣እነሱም .... ጁፒተር ፣ማርስ ፣ ቬኑስነበራቸው እናም ሁሉንምበአንድ አምላክ ላይማድረጉ ትክክል 
አይደለም፡፡ ስለዚህ ከፋፍለዉለያዩትና ሦስት እቅፍ የእግዚአብሔርመገለጫዎችን ሦስት የተለያዩአማልክት እንዲሆኑ አደረጉ፡፡
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ነገር ግን በግልፅእዚህ የራዕይ መጽሀፍ ላይእንዲህ ይላል ፣“እኔ የነበረው ፣ያለዉ ፣ የሚመጣውም፣ ሁሉን ቻይእኔ ነኝ።” ትንሽቆይተን 
እናገኘዋለን። እኔ“አልፋ እና ኦሜጋነኝ” - ለ ለ፣ በአጠቃላይ… ያየግሪክ ፊደል ፡፡ የሸለቆው አበባ፣ የሳሮን አበባ፣ አብ ፣ወልድ ፣ መንፈስቅዱስ; ያለው 
፣የነበረዉ ፣ የሚመጣው፣ የዳዊት ሥርናዘር ነው። እርሱአምላክ ነው! እግዚአብሄርከ .... 1 ኛ ጢሞቴዎስ3፡16: - “ እግዚአብሔርንምየመምሰል 
ምሥጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው፤ በሥጋ የተገለጠ፥ በመንፈስ የጸደቀ፥ ለመላእክት የታየ፥ በአሕዛብ የተሰበከ፥ በዓለምየታመነ፥ በክብር ያረገ፡፡” 
እግዚአብሄር! ሦስተኛው አካልወይንም ነብይ ሳይሆንእግዚአብሔር ራሱ በሰውመልክ ተገልጧል፡፡ አሁን ይህ መገለጥ ነው ፣ አስታውሱ ፡፡

በመጀመሪያ፣ ከእስራኤል በላይየተንጠለጠለ እና የሚመራቸውበእሳት ዓምድ ውስጥየኖረው ታላቁ እግዚአብሔርነው ፡፡ ይህየቃል ኪዳኑ 
መልአክእግዚአብሔር ነው ፡፡ ወደ ተራራውውረድ ፣ ተራራውበሙሉ እሳት ነደደ፡፡ እሳት ከተራራውላይ በረረና አስርቱንትእዛዛት ጻፈ ፡፡ እሱ 
ለልጆቹ፣ ለተመረጠው የሰዎችዘር ለአይሁድ የእግዚአብሔርአባት ተብሎ ተጠርቷል፡፡
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ከዚያም በዚያውእግዚአብሔር ማርያም ማኅፀንውስጥ የፈጠረ, እናኖረ መሆኑን ድንግል-የተወለደው ሰውነትእንዲገለጥ መሆኑንቤተመቅደሱን 
እና እንደበሰው ልጆች መካከል,ድንኳኑን ዘረጋ. ያያ እግዚአብሔር ሥጋሆነና በመካከላችን ኖረ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሏል ፡፡ እግዚአብሔር 
በክርስቶስነበር ፡፡ አስከሬኑኢየሱስ ነበር ፡፡ ኢየሱስ ፣የእግዚአብሔር ሙላት መለኮት በአካሉይኖር ነበር ፡፡ አሁን ሶስትሰዎችን ማድረግ አይቻልም። 
ወደ ሦስትአማልክት አያጥምቁ ፡፡ አንድ አምላክአለ ፣ ተመልከት፡፡ አንድ አምላክ፡፡

አሁን፣ ይህ ያውእግዚአብሔር ሥጋ ሆነ፡፡ እሱም “እኔየመጣሁት ከእግዚአብሔር ነውወደ እግዚአብሔር እሄዳለሁ፡፡” አለው ፡፡ በሞቱ 
፣በመቃብሩ እና በትንሳኤውእና በእርገቱ ከመሬትከተሰረዘ በኋላ ፣ጳውሎስ ገና ሳውልተብሎ ተጠርቶ በነበረበትጊዜ ወደ ደማስቆበሚወስደው 
መንገድ ላይአገኘው ፡፡ ድምፅም።ሳውል ሳውል ፥ስለ ምን ታሳድደኛለህ ?
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እሱም “አንተማን ነህ?” አለው፡፡

እኔ ኢየሱስነኝ ፡፡ እርሱም እርሱ የሐዋርያዉንዐይን የሚያጠፋ የእሳት አምድ ነበር ፡፡ ተመልሷል፡፡ ያው ኢየሱስእንደገና ወደ እግዚአብሔርአብ 
ተመልሷል ፡፡ ለዚህም ነው“እነሆ እኔ ሁሉንቻይ ነኝ” ያለው- - እርሱ ሥጋ ከመሆኑበፊት የነበረው ማንነቱነው ፡፡

የኖረው አካሉእኛ የምናውቀው ሰውኢየሱስ ተብሎ ተጠራ….

አሁንእንደ .... ብዙዎ ውድየአንድ አምላክ አማኝ ሰዎችበኢየሱስ ስም ያጠምቃሉ። ተሳስተሃል ፡፡ በአለም ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
የኢየሱስ ተከታዮች አሉ ፣ግን አንድ ጌታኢየሱስ ክርስቶስ ብቻነው። እሱ ክርስቶስተወለደ ፡፡ ብዙ እየሱስ ። ከእነሱ መካከልብዙዎቹ አግኝቻለሁ ፡፡ 
ግን አንድጌታ ኢየሱስ ክርስቶስአለ ፡፡ እርሱአምላክ ነው ፡፡
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እና አብ፣ ወልድ እናመንፈስ ቅዱስ ስሞችአይደሉም ፣ ወደአንድ ስም የሚሄዱአርእስት ናቸው። “በአብበወልድ ፣ በመንፈስቅዱስ ስም 
አጥምቁ”አለ ፡፡ አባትስም አይደለም ፣ ወልድስም አይደለም ፣ እናመንፈስ ቅዱስ ስምአይደለም። “ሰው” እንደሚባለዉስያሜ ነው። ያ ነው መንፈስ 
ቅዱስ ፣ ሰው ... ወይም ፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡

ከዚያ “በአብስም” ይላ። አባቶችንናየልጆቻችሁን ልጆች እዩ። እዚህ ያሉትንሰዎች ተመልከት ፣ተመልከት ፡፡ አባት፣ ወልድ እናመንፈስ ቅዱስ 
ስምአይደሉም ፡፡ ወደጌታ ኢየሱስ ክርስቶስስም የሚሄድ ርዕስነው።

ሐዋርያቱቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ያጠመቀችውበዚያነው ፡፡ እናምየካቶሊክ ቤተክርስቲያን እስኪመሠረትድረስ ማንም ሰውበክርስቲያን 
ቤተክርስቲያን ውስጥበሌላ መንገድ የተጠመቀሌላ የመጽሐፍ ቅዱስጥቅስ እንዲያወጣ ወይምበታሪክ ውስጥ አንድጊዜ በታሪክ ውስጥአንድ ጊዜ 
እንዲያወጣእጠይቃለሁ ፡፡ እናምየሃይማኖት መግለጫ የሆነውንአባት ፣ ልጅእና መንፈስ ቅዱስንተቀበሉ ፡፡
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አሁን ታሪክዎን፣ አንዳንድ የታሪክምሁራንን ያቅርቡ። እንደዚህያለ ነገር የለም፡፡ ከ 304 ዓ.ም. በኋላ…304 ለሦስት ሥላሴ ጥምቀትይመጣሉ 
— እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስቅዱስ ፡፡ አረማዊነትነው ፡፡ ይህሳምንት ከማለቁ በፊትከመጽሐፎቹን አነባለሁ 
እናከመጽሐፍ ቅዱስ አሳይሃለሁ። ዛሬ ጠዋትበራዕይ ላይ እየተነጋገርንነው ... እና የትእንደ ገባ እናእንዴት መኖር እንደጀመረእናረጋግጣለን ፡፡ 
ወንድምሆይ ወደ እውነትተመለስ ፡፡ በመጨረሻውቀን ላይ ነን፡፡

እኛ ይህንለማግኘት ድረስ ጠብቅ የኤፌሶን ጋርቤተ ክርስቲያን እናአይነት የሎዶቅያ , እናበእነሱ መካከል የሆነውንነገር ተመልከቱ. ያነገር 
እንዴት እንደ ሰፈረ ታያለህ ፡፡ ወደሉተር ዕድሜ መጣ፣ “አንተ የምትኖርበትስም አለህ ፣ግን ሞተሃል ፡፡ ”ሰርዴስ“ የሚለው ቃል ሙት ማለት ነው ፡፡ 
በአስራ አምስትመቶ ዓመታት የጨለማዘመን ውስጥ ጠፉት፡፡ እያንዳንዳቸው አብያተክርስቲያናት ያንን እስከዚያጊዜ ድረስ ጠብቀዋል፡፡ ከዚያ 
በኋላበ 606 የኒቂያው ጉባኤሲኖራቸው .... ከዚያ በኋላስሙን አጥፍተው ሦስትአማልክት አደረጉ ፡፡

እዚህ አለ ፣ እኔ የነበረው ፣ ያለዉ ፣ የሚመጣውም እኔ ሁሉን ቻይ ነኝ ፡፡ እርግጠኛ ፡፡ እርሱም ሦስት እቅፍ በምድር ላይ ነበረ ፡፡ እርሱ 
በምድር በነበረበት ጊዜ እርሱ ሦስት እቅፍ ነው ፡፡ በምድር ላይ እርሱ ነቢይ ነበር ፡፡ እርሱም በሰማይ ካህን ነው ፡፡ እንደገና ወደ ምድር ሲመጣ ፣ 
እርሱ ንጉስ ይሆናል ፡፡ ነብይ ፣ ካህኑ እና ንጉስ: - የነበረው ፣ የሚመጣውም የሚመጣ ነው። መሆኑን ብሎ ነበር ኢየሱስ, ነቢይ. ያኔ አሁን መንፈሳዊ 
ካህን ነው ፣ በእኛ ድካም ስሜቶች ሊነካ የሚችል ሊቀ ካህን ነው ፣ እናም ራሱን ይገለጻል እንዲሁም እርሱ በመካከላችን መሆኑን ያረጋግጣል ፡፡ ነብይ 
፣ ካህኑ እና ንጉስ; አንድ እግዚአብሔር ነው።

73

74እርሱ በምድር በነበረበትጊዜ እርሱ ቃል፣ ነቢይ ነበር፡፡ ታማኙ ምስክር፣ መጽሐፍ ቅዱስትንሽ ቆይቶ ይጠራዋል። የታመነ ምስክርነው ፡፡ 
ካህንነበር ፡፡ እናመቼ .... እርሱ ካህንነው ፣ ሲመጣምይነግሣል ፡፡ ተነስተህራዕይ 15፡3 ንአንብበህ ከሆነ ፣በራዕይ ምዕራፍ 15 ቁጥር3 ውስጥ ማየት 
ትችላለህ.... እዚህ እንመለስና እርሱንጉሥ እንደሚሆን ፣እርሱ ሲመጣ ንጉሥከሆነ እንይ ፡፡ አሁን ወደራዕይ ፣ 15 ኛምዕራፍ እና 3 ኛጥቅስ እንሄዳለን
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12የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ሁሉን የምትገዛጌታ አምላክ ሆይ፥ ሥራህ ታላቅናድንቅ ነው እያሉየእግዚአብሔርን ባሪያ የሙሴንቅጥርና የበጉን ዝማሬይዘምራሉ። የቅዱሳን 
ንጉሥ ሆይ ፣ መንገድህ እውነተኛናእውነተኛ ነው።

በምድርላይ ምን ነበር? ነብይ። ሕዝቡእርሱ ነቢይ መሆኑንእንዴት አወቁ? እሱነቢይ የሆነውን የመሲሑንተአምር ፈፀመ ፡፡ ኦይ ፣የጌታ ስም 
መልካምይሁን! እንዴት አመለጡት? ምክንያቱም ሌላነገር ይፈልጉ ነበር፡፡ ደግሞም የመሲሑንተአምር ፈጸመ ፤ግን አልሰሙትም። እሱነቢይ ነበር ፡፡
75

ሙሴም እንዲህአለ-“አምላክህ እግዚአብሔርእንደ እኔ ያለነቢይ ያስነሳል። ይህንንነቢይ ካልሰሙ ይህይሆናል ከሕዝቡ መካከልምይወገዳሉ። ”

እርሱ በምድርላይ ነቢይ ነበር፡፡ አሁን ፣እርሱ ምን ነበር? የእግዚአብሔር ቃልየታመነ ምስክር። ኣሜን። እርሱ የእግዚአብሔርቃል 
ተገልጦለታል ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ1 ኛ ምዕራፍ-“በመጀመሪያቃል ነበረ ፣ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድነበረ ፣ ቃልምእግዚአብሔር ነበረ… ቃልምሥጋ ሆነ 
፤በመካከላችንም አደረ ፡፡” እርሱ ለዘለአለምቃል እውነተኛ እናታማኝ ምስክር ነበር፡፡ እርሱ ቃልነበር ፡፡ እሱየእግዚአብሔር ቃል ነበር፡፡

ቃልም እርሱ ነቢይ ነበር ፡፡ የእግዚአብሔር ቃልየሆነውን ብቻ የሚናገርበእርሱ በኩል ፈሰሰ…...እኔ በራሴ አንዳችላደርግ አልችልም ፡፡ “እኔ 
ሥራዎቹንየማደርገው እኔ አይደለሁም፣ ነገር ግን በእኔ ውስጥየሚያደርገዉአብ ነዉ , የሚሰራዉ እርሱ ነዉ. ” እኔእና አብ አንድነን ፡፡ 
የመገናኛውድንኳን ኢየሱስ “በእኔውስጥ ያለው አብ ነዉ”ብሏል ፡፡

የእግዚአብሔር ብዙማዕረግ አግኝቷል ፡፡ ይሖዋ, ይሖዋ ይርኤ , -ራፋህ,76

- መና ። ኦህ ፣ብዙ። እሱ ሰባትየተዋጅ ቤዛ ስሞችአሉት ፡፡ እሱብዙ ስያሜዎችን አግኝቷል-የሳሮን ጽጌሬዳ፣ የሸለቆው አበባ፣ የንጋት ኮከብ፣ 
አባት ፣ወልድ ፣ መንፈስቅዱስ - ያ ሁሉ፡፡ ግን እርሱአንድ ሰብዓዊ ስምአለው ፡፡ እግዚአብሔርአንድ ስም ብቻነበረው ፣ እርሱምያ ጌታ 
ኢየሱስክርስቶስ ነበር ፡፡

እርሱ ከተወለደከስምንት ቀናት በኋላመንፈስ ቅዱስ ጌታክርስቶስ ሆኖ ነው፡፡ እናቱ አስገረዘችው፤ ኢየሱስንም ብላጠራችው። እርሱ 
የተወለደውክርስቶስ ነው ፣እኔ እንደ ብራንሃምተወል ጃለሁ ፡፡ እኔ በተወለድኩበትጊዜ ብራንሃም ነበርኩ እናም የዊልያምን ስም ሰየሙት ፡፡ ኣሜን። 
እናም እርሱየተወለደው አዳኝ ክርስቶስነው ፣ እናምበስምንት ቀን ዕድሜውየኢየሱስ ስም ተባለ፡፡ እርሱም ለክብሩጌታ ነው ፡፡ ስለዚህ 
እርሱበመካከላችን የተገለጠው የክብርአምላክ ጌታ ኢየሱስክርስቶስ ነው ፡፡ ኦህ ፣እዛ አለ።

77በምድር ላይ እርሱነቢይ ነበር ፡፡ በክብር እርሱካህን ነው ፡፡ እርሱ ንጉሥነው ፡፡ ኦህ፣ ወድጄዋለሁ! ነብይ፣ ታማኝ የቃሉምስክር ፣ 
በገዛደሙ በእግዚአብሔር ፊትካህን ፣ የቅዱሳንንጉሥ ፣ ንጉሥ፣ የዓለም ንጉሥአይደለም ፡፡ እርሱየቅዱሳን ንጉሥ ነው፡፡ እኛ በእነሱላይ ምድራዊ 
ነገሥታትአሉን ፡፡ እኛየነገስታት ንጉሥ አለን፡፡ እኛ የምንሰራውለዚህ ነው ፡፡

77

ስለ ባለቤቴ ብዙም ሳይቆይ እንዳልኩት.... እዚህ ወደ ሱቅ እየሄድን ነበር እናም አንድ ተዓምር አየን - በመጨረሻው የበጋ ወቅት አንዲት ሴት 
አለባበሷ። እኔም“ያ እንግዳ ነገርነው ፡፡” አልኩ፡፡ እኔም “ካሜራዬቢኖርኝ የሴቷን ሥዕልእወስዳለሁ ፡፡” አልኩ፡፡ ተመልከት ፣ቀሚስ ለብሳ 
ያየችውየመጀመሪያዋ ሴት እሷነች ፣ እንደሴት ያለች መልበስምነበረባት ፡፡

እሷም “ደህና፣ ቢል ለምንህዝባችን አለባበሳችን ... የታዘዘን…?”አለች ፡፡

እኔ “ወገኖቻችንአይደለንም ፡፡ የእግዚአብሔርህዝብ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ህዝብቅድስናን ይፈልጋል ፡፡”

“ደህና ፣ወደ ቤተክርስቲያን አይሄዱም?”

እኔም “እዚያበአንዲት ቤተክርስቲያን ውስጥበሙዚቃ ቡድን ውስጥበዝማሬ የምትቀመጥ አንዲትሴት አለች ፡፡”አልኳት ፡፡

“እንግዲያውስ ለምንለምን?”

እኔም “ምንምየተለየ ትምህርት ስለማያውቅነው” አልኳት ፡፡ ያ በትክክልትክክል ነው።

ያወደ ቤተ-ክርስቲያንሥጋዊነት ወደዚህ ሳምንት- ቤተ-ክርስቲያን መንፈሳዊ፣ የቤተ-ክርስቲያንሥጋዊ አካል ውስጥእናገኛለን ፡፡ መጽሐፍቅዱስ 
በዮሐንስ ራዕይ17 እንደተናገረው እነሱ ወዲያውኑወደ አጥቢ እናትይመለሳሉ ፡፡ ልክእንደ እሱ በመሆን፣ ተደራጅተዉ ፣ሁሉም እየተመለሱነው ፡፡ 
“ልጅ፣ እኛ እርግጠኛነን… እናደራጃለን ፡፡ እኛ እኛነን ፣ እኛምነን ፡፡
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ገና መጀመሪያላይ እንደዚህ አልነበረም- ሁሉንም ኃይል ከቤተክርስቲያኑውስጥ ማውጣት እናበኤቆስቆቦስ ወይም በሊቀጳጳሱ ላይ ማድረግ፡፡ 
በቤተክርስቲያኑ ውስጥ፣ በሕዝቡ መካከል፣ እራሱን የሚገልጥ፣ በቁርአን እናበየቦታው ፡፡ አሁንግን በዚህ ዘመን….

እሷም “ደህና፣ እኛ አሜሪካውያንአይደለንምን?” አላት ፡፡

እኔ አልኩ፡፡ የምንኖረው እዚህነው ፣ ግንአሜሪካዊ አይደለንም ፡፡ እኛ ክርስቲያኖችነን ፡፡ መንግሥታችንከላይ ነው ፡፡

ሕይወታችንምከላይ ከሆነ ፣እንግዲያው እኛ የምንመጣስለሆነ እኛ እንደዚህእናደርጋለን .... ህይወታችን ከቅዱስስፍራ ነው ፡፡ እሱ 
የተለየይመስላል ፣ የተለየአለባበስ አለው።
79

እዛ ያሉትሴቶች ረዥም ፀጉርአላቸው ፣ እናምበፊታቸው ላይ ቆዳንአይለብሱም እንዲሁም አጫጭርአይለብሱም ፡፡ ቀሚሶችን፣ እና 
ረዥምቀሚሶችን እና ቀሚሶችንይለብሳሉ ፣ እናምረዥም ፀጉር እናነገሮች አሏቸው። ስለዚህ፣ ከላይ ጀምሮተፈጥሮው በእኛ ላይይንፀባርቃል ፡፡ 
ሰዎቹአያጨሱ ፣ አያጭኑም፣ አይዋሹም ፣አይሰርቁም ፡፡ እነሱይመጣሉ ... መንፈሳቸው ከቅዱስስፍራ ነው የመጡት፡፡ ቅዱስ እንዲሆኑያደርጋቸዋል ፣ 
እርስበርሳችሁ እንደ ወንድማማቾችእርስ በእርሱ ይተዋወቃሉ። በቃ.

እኛ የመንግሥትነን እኛም ንጉሥአለን ፡፡ እናምእርሱ የቅዱሶች ንጉስነው ፣ እና“ቅድስት” የሚለው ቃልከተቀደሱት ቃል ነውየመጣው ፡፡ 
ከዚያአንድ ሰው ይቀደሳል፣ ክርስቶስ ፣መንፈስ ቅዱስ ፣ወደ ልብ ውስጥይገባል እና በዚያላይ ንጉሥ ይሆናል፡፡ ወይኔ! ወደቤት መመለስ አለበት። ኦህ
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፣የተቀደሰው የእግዚአብሔር ዕቃክርስቶስ ፣ ንጉስ— ፣መንፈስ ቅዱስ - ወደውስጥ ሲገባ .... እናአንድ ንጉሥ የራሱግዛት አለው ፡፡ ኣሜን! 
መላሰውነትህ በቅዱሳኑ ንጉስየሚገዛ ከሆነ ፣መንግሥት .... በምድር ላይያለው እያንዳንዱ መንግሥትበአቶሚክ ኃይል ይፈርሳል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስግን 
የማይንቀሳቀስ አንድመንግሥት እንቀበላለን ይላል። የቅዱሳን ንጉሥ ፡፡

80የክርስቶስን ምልክቶች በተጨማሪ፣ በመጽሐፍ ቅዱስእና እዚህ በምድርላይ እንዲያዩ እፈልጋለሁ። በምድር ላይእርሱ ነቢይ ነበር፡፡ 
ያምናሉ? ነቢይቃል ነው ፡፡ እኛ እናውቃለን። “ነቢይ” የሚለውቃል የቃሉ መለኮታዊአስተርጓሚ ነው ፡፡ መለኮታዊው ቃልተጽ ፏ,ል፣ ነብዩም 
በውስጡየእግዚአብሔር መለኮታዊ መንፈስአለው ፡፡

80

እናም ታውቃላችሁ፣ በብሉይ ኪዳንውስጥ ያለው ነቢይ“አምላክ” ተብሎ ተጠርቷል፡፡ ስንቱን ያውቁነበር? ኢየሱስም እንዲህአለ: - “አማልክት 
ብለውከጠሩ .... በሕጋችሁ: - እናንተአማልክት ናችሁ ተብሎየተጻፈ አይደለምን? እናምየእግዚአብሔር ቃል ወደ[ነቢዩ] የመጣው አማልክትብለው 
ከጠሩኝ ፣እኔ የእግዚአብሔር ልጅነኝ ስላለህ እንዴትትኮንኑኛላችሁ? ”

እርሱ“አምላክ” ተብሎ ስለተጠራበውስጡ የእግዚአብሔርን ቃልስለያዘ “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ” ስለሆነም“ነብያ” የሚለው 
ቃልትርጓሜው የተደባለቀ መሆንየለበትም ፣ ይመልከቱ፡፡ እግዚአብሄር ከሆነ…እንዲህ ብሏል - “ከእናንተመካከል መንፈሳዊ ወይምነቢይ ካለ ፣እኔ ጌታ 
እናገራለሁ፡፡ እኔ እሱነኝና ምክንያቱም የሚናገረውይፈጸማል ፡፡ ባይሆንግን አይሰሙትም ፤ እኔ አልልኩም፡፡ እሱን የምታውቁትበዚህ መንገድ ነው፡፡

81

እናም ፣ ታዲያ ፣ የቃሉ መለኮታዊ ትርጓሜ ከዚህ የመጨረሻ መገለጥ ጋር ወደ ቤተክርስቲያንመመጣጠን አለበት ፡፡ እርሱሁሉን ቻይ 
አምላክነው ፡፡ በምድርላይ እርሱ ነቢይነበር ፣ እርሱምንስር ነው ፡፡ ነቢይ እንደንስር እንደሚቆጠር ስንትሰዎች ያውቃሉ?

82ንስር እኛ ያገኘነውጠንካራ ወፍ ነው፣ በጣም ኃያልነው። አንዳንድ ክንፎቻቸውከጫፍ እስከ ጫፉአራት አሥራ አራትጫማ ይዘረጋሉ። 
እሱሊወስድ እና በጣምከፍ ሊል ይችላልስለሆነም ሌላ ማንኛውምወፍ እሱን ለመከተልከሞከረ ተበታተነ። ላባዎችከወደቁበት ይወድቃሉ ፣እና እሱ 
ይወጣል። ምክንያቱም ለምን? እሱ ልዩነው የተገነባው። እዚያሲነሳ የሚያደርገውን ማየትካልቻለ ያንን ከፍብሎ ለመነሳት ምንይጠቅመዋል?ስለ 
ጭልፊት ዐይን ተናገር! የንስር ዓይን ማየት አለብዎት ፡፡ ጭልፊት ዶሮ ሊያይ ይችላል ፡፡ ትክክል ነው. ያ ዛሬ ዛሬ ከእነዚህ ጭልፊቶች መካከል አንዱ 
የሆነው ይኸው ነው። እኔ ግን እላችኋለሁ ፣ ንስር እንዲሁ ይሄዳል .... አንድ ጭልፊት እሱን ለመከተል ቢሞክር ይሞታል ፡፡ እሱ ይተካዋል ፡፡ ንስር 
ወደሚያሠራው ወደ እነዚህ አካባቢዎች ውስጥ ሊገባ አይችልም። እና ከዚያ ፣ ሲነሳ እስከ አሁን ድረስ ማየት የሚችል ዐይን አግኝቷል ፡፡ ስለዚህ 
እግዚአብሔር ነቢያቱን ንስሮችብሎ የጠራው ለዚህ ነው ፡፡ እሱ ወደዚያ ይነሳል እርሱም ንስር ነው ፡፡ እሱ በርቀት ማየት ይችላል።

82

እናም ክርስቶስ በምድር ላይ ንስር ነበር ፡፡ በሞተ ጊዜ እርሱ ካህን ነበር ፡፡ ስለዚህ ያ በግ አደረገዉ ፡፡ ልክ ነው? እርሱም ተመልሶ ሲመጣ 
እርሱ ንጉሥ ነው ፣ እርሱም አንበሳ ይሆናል ፡፡ ኣሜን። ከይሁዳ ነገድየሆነዉ አንበሳ። ኣሜን። እርሱ ንስር ፣ በግ ፣ አንበሳ ነው ፡፡ ኣሜን። አባት ፣ 
ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ; ነቢይ ፣ ካህን እና ንጉሥ ያለው ፣ የነበረዉ ፣ የሚመጣው ፣ ሁሉን ቻይ ፣ አልፋ እና ኦሜጋ - ከመጀመሪያው እስከ 
መጨረሻው ዘላለማዊ አምላክ።

83

ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ልጅነት ብለውየሚጠሩዋችሁ ውድየካቶሊክ ሰዎችልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሄር… የእግዚአብሔር 
ልጅየኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ልጅነት ፡፡እንዲህ ዓይነቱን ቃል እንዴት ማለትይችላሉ? እኔ የሰባተኛ-ደረጃ ትምህርት የተማርኩ ዱዳነኝ ፣ግን 
ከዚህበተሻለ አውቃለሁ ፡፡ “ልጅ” የሚለው ቃል መጀመሪያ ሊኖረው ይገባል ፡፡ እናም እርሱ እንዴት ዘላለማዊ እና ልጅ ሊሆን ይችላል? 
ዘላለማዊነት መጀመሪያ ወይም መጨረሻ የለውም ፡፡ ስለዚህ እርሱ፣ የዘላለም ልጅ ሊሆን አይችልም ፣ ከዚያም መጀመሪያ ሊኖረው ይችላል ፣ 
ምክንያቱም እንደ ዘላለማዊ ልጅ እንዲህ ያለ ነገር የለም ፡፡ አንድ ልጅ መጀመሪያ አለው፣ ስለሆነም ዘላለማዊ ሊሆን አይችልም ፡፡አየህ እርሱ 
የዘላለም አምላክ እንጂየዘላለም ልጅአይደለም ፡፡ክብር! ሁሉን ቻይ የሆነው ይሖዋ- ይርኢ ፣ይሖዋ-ራፋበሥጋ የተገለጠ። በእርሱ ውስጥ 
የእግዚአብሔር ሙላት መለኮት በእርሱ ነበር፡፡

84

በጴንጠቆስጤዕለት ይህ የእሳትዓምድ በሰዎች ላይበወረደ ጊዜ አስተዋልክ? እራሷን ለየ፡፡ በእያንዳንዳቸውም ላይእንደሚቀመጥ ልሳኖች 
እሳትበእያንዳንዳቸው ላይ ተቀመጡ፡፡ እግዚአብሔር ምንእያደረገ ነበር? እራሱንወደ ቤተ ክርስቲያንመለየት ፣ በእያንዳንዱመካከል ፡፡ ለሴቶች፣ 
ለሴቶች ፣እና ለሁሉም ሁሉንምከመንፈስ ቅዱስ ክፍሎችበመስጠት ፣ በቤተክርስቲያኑመካከል ራሱን ከፍአደረገ ፡፡

85

አንድ ሰው“ቅዱስ ሰው ጳጳሱነው? ቅዱሱ ሰውኤ ጴስቆጶሱ ነው?” ቅዱሱ ሰው ክርስቶስነው ፣ እርሱምመንፈስ ቅዱስ በውስጣችንነው ፡፡ 
ምዕመናንየሚሉት ቃል የላቸውምማለት እንዴት ይችላሉ? እያንዳንዳችሁ የሚሉትአንድ ነገር አላቸው። እያንዳንዳችሁየሚሠራ ሥራ አለ። 
እያንዳንዳችሁመልእክት መሸከም አለባቸው፡፡ ክብር!

በጴንጠቆስጤቀን እግዚአብሔር መንፈስራሱን ለየ ፡፡ በዚያን ቀንእኔ በአብ እንዳለሁአብም በእኔ እንዳለታውቃላችሁ። እኔ በአንተውስጥ ፣ 
አንተንምበእኔ ውስጥ ፣“በዚያን ቀን መንፈስቅዱስ በሁሉም ፣በአጠቃላይ ፣ በሁሉምላይ ፡፡ ኣሜን። ያውና.

መንፈስ ቅዱስእሱ ወደሚወደው ሁሉ፣ በሚፈልገውን ሁሉላይ የመንቀሳቀስ መብትአለው ፡፡ አንዳንድኤጴስቆጶስወይም አንዳንድ 
ቄስየሚናገረውን መውሰድ የለብዎትም። እርሱ ብቸኛውካህናችን ነው ፡፡ ትክክል. ሊቀካህን። አሁን ... ነብይ፣ ካህኑ እናንጉስ ፡፡

አሁን፣86

የታመነ ምስክርየሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ፣… የሙታን በኩር[ወደዚያ እንገባለን] እናየምድር ነገሥታት አለቃ። ለሚወደን ለእኛበደሙ 
ከኃጢአታችን ያጠበን….

እዚያ ላይ“ታጥቧል” የሚለው ቃልበእውነቱ በግሪኩ “ መላቀቅ ” ማለት ነው ፡፡ እርሱበኃጢያታችን ተነስቶ በምድርላይ ተሠርቶናል ፡፡ ማየት 
አልቻልንም፣ መስማት አልቻልንም፣ የሰማይ ጽንሰወይም ምንም ነገርአልነበረንም ፡፡ ደሙሲወርድ መስመሩን ቆረጠ፣ እኛም ተለቀቅን፡፡

87አንድ ጊዜ አንድታሪክ አነባለሁ ፡፡ እዚህ በጥሩሁኔታ ሊገጥም ይችላል፡፡ አንድ ገበሬተሰብስቦ ያዘውና አሰረው፡፡ እሱም “ሌሎቹንቁራዎች 
አንድ ትምህርትእማራለሁ ፡፡” አለ፡፡ እናም አዛውንቱንበእግሩ አስረው ፣እና ምስኪኑ አዛውንትበሞት የተራቡትን ይወዳሉ፡፡ በጣም ደካማበመሆኑ 
ዙሪያውን መራመድአይቸገርም ፡፡
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ያ ነው…አንዳንድ ድርጅቶችና አብያተ-ክርስቲያናት ሰዎችንከሰዎች ጋር ያቆራኛቸው፡፡ በቃ ማድረግአይቻልም .... “መልካም ፣ይሄ ወደ 
እርቀዎትሊሄዱ የሚችሉት ይህነው ፡፡ ተአምራትቀናት አልፈዋል ፣”ተመልከት። በቃ ታስረዋል፡፡ ይኼው ነው. “መንፈስ ቅዱስእንደዚህ ያለ ነገርየለም 
፡፡ እሱ እንደነበረውበልሳን አይናገርም ፡፡ ”

እርሱ አምላክነው ፡፡ እሱትናንትና ፣ ዛሬእና ለዘላለም ፣ዕብ 13፡8 በሁሉምአብያተ ክርስቲያናት ውስጥየሚኖር ነው ፡፡ ከዚህ ጠዋትማዋቀር 
በኋላ እንሄዳለን፣ ይመልከቱ። በእያንዳንዱየቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥየሚኖር እርሱ እግዚአብሔርነው ፡፡ በሁሉምየቤተክርስቲያን ዘመን 
ውስጥይኖራል ፣ ደግሞምለዘላለም በህዝቡ ውስጥይኖራል ፡፡

ስለዚህ ይህ ቤተእምነት አስረውታል ፡፡ “ደህና ፣ተአምራት ቀናት አልፈዋል፡፡ መለኮታዊ ፈውስየሚባል ነገር የለም፡፡ ” ደሃው 
አዛውንትባልደረባው በጣም ድሃእስኪሆን ድረስ በእግሩይጓዛል ፡፡
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ከዕለታት አንድቀን አንድ ጥሩሰው መጣ ፡፡ እርሱም አለ፣ “ያ ድሀአዛውንት አደባባይ ያውቃሉ፡፡ ለእርሱ በጣምአዝኛለሁ ፡፡ ምናልባትእሱ 
ምናልባት በቆሎውሊሆን ይችላል ፡፡ እሱ ኑሮየሚይዝበት ብቸኛው መንገድይህ ነው። እሱየሚበላው ነገር ሊኖረውይገባል ፡፡ ስለዚህምንም ልዩነት 
አያውቅም፡፡ እሱ በቆሎእያገኘ እዚያው ነበር፡፡ እናም ፣ከዚያ ቢላውን ወስዶአዛውንቱን ህዝቡን ለቀቀው፡፡

እና ያውቃሉ፣ ሌሎቹ ቁራዎች መጥተው ፣“ጆኒ ክሩ ፣ወደ ደቡብ እንሂድ፡፡ ቀዝቃዛ የአየርሁኔታ እየመጣ ነው።”

ታውቃለህ? ያህዝቡ ወደዚያ ሊወጣወደሚችለው ርቀት ሁሉይሄድ ነበር እናእርሱም “አላደርግም ፡፡ ይህ ለእኛዛሬ አይደለም። ” እኛማድረግ 
አልቻልንም ፣ይመልከቱ ፡፡ እሱአሁንም ታስሮ እስከሚያስብድረስ ለረጅም ጊዜታስሮ ነበር ፣ይመልከቱ ፡፡

እንደዛ ነው ከበርካታሰዎች ጋር። ኢየሱስክርስቶስ ተመሳሳይ አይደለም፣ እናም የመፈወስእንዲህ ያለ ነገርእንደሌለ በመናገር ፣እዚያ ከነበሩትና 
በቀድሞዋጋለሞታ እምነት ተከታዮችየሃይማኖት መግለጫዎች እናቤተ እምነቶች የተሳሰሩናቸው ፡፡ የመንፈስቅዱስ ጥምቀት የለም፣ እነሱን 
ለመንገርእየሞከረ ያለ እንደዚህያለ ነገር የለም.... እርስዎ ታስረዋል እስከሚያስቡድረስ ለረጅም ጊዜታስረው ነበር ፡፡
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ጥሩ ሰውክርስቶስ እኛን እንዲታጠብእና ከኃጢአታችን እንዲያርገንደሙን ሰጥቷል ፡፡ ኃጢአት ምንድንነው? ኃጢአት ምንድንነው? 
እንዲነግረኝ ማንኛውንምሰው እጠይቃለሁ ፡፡ ኃጢአት አለመታመንነው። ትክክል ነው. “የማያምነው አስቀድሞተወግዷል።” ነፃእንዳትሆን 
የሚያግድህ ብቸኛውነገር ኃጢአትህ ነው። እስከ ሞትድረስ በረሃብ ፣ማየት ፣ እየተንከባለሉእስከ አሁን ድረስታስረው እስከሚመስሉ 
ድረስበሃይማኖታዊ ጉዳዮች በጣምየተቆራኘዎት እግዚአብሔር ነው፡፡

እኔ የፕሬባባይቴሪያንነኝ ፣ ሜቶዲስትነኝ ፣ ባፕቲስትነኝ ፡፡ እነሱይነግሩኛል .... እኔ የክርስቶስቤተክርስቲያን ነኝ ፡፡ ተአምራት ቀናትአልፈዋል 
፡፡ እንደዚህያለ ነገር የለም፡፡ “

እናንተ ድሆች የተራቡ ሰዎች! ዛሬ ጠዋትለምን አይመጡም? ለምንአትሸሹም? ሃሌ ሉያ! ከጠዋት ክንፎችጋር ተነስተህ በክንፎችህ ፈውስ 
በማድረግወደ ጻድቁ ፀሐይ ውጣ። ኣሜን። በቃ. ወንድም፣ እህት ፣ያ ነው። ወልድነፃ ያወጣው እርሱበእውነት ነፃ ነው፡፡ አዎን ጌታዪ.

“ደህና ፣ፓስተሬ… ስለዚያ ምንም፡፡”90

መጽሐፍ ቅዱስነፃ ነዎት ይላል፡፡ ትክክል ነው. ነፃ ነዎት።

“የእኔ ቤተክርስቲያን....”

ደህና ፣ነጻይዉጡ ፡፡ እኛንታጠበ: በገዛ ደሙውስጥ ሃይማኖታዊ ቡድኖችነጻ ላወጣን, እናለ ማሰብ እንዲችሉእኛን ነፃ አድርጓልአድርጓል 
ራሳችን , እናለ ማድረግ ራሳችን ,እና ለ ንግግር ራሳችን , እናለ እርምጃ ራሳችን .

“ደህና ፣ ተመልስ ልጠመቅ እንዳለብኝለፓስተሩ ከነገርኩት እሱይሆናል ፡፡”

“ነፃ ነህ?”ማለትስ? ይህ መገለጥነው ፣ ታውቃላችሁ፡፡ እሺ. ነፃነዎት! እንደ “በአባት፣ በወልድ እናበመንፈስ ቅዱስ ስም”እንዲህ ባለ 
ትንሽየጨው መንቀጥቀጥ ከተረጭክ ዛሬ ጠዋትላይ ዝግጁ የሆነየመዋኛ ገንዳ አለ፣ ውስጡ በውሃውስጥ አለ ፡፡ አዎን ጌታዪ. ትክክል አይደለም፡፡

ስለዚህ ከእንግዲህየታሰሩ አይደሉም። ነፃነዎት ፣ ግንላያውቁት ይችላሉ ፡፡ ግን ዛሬ ጠዋት ልንገራችሁመፅሃፍ ቅዱስ የኢየሱስ ክርስቶስ 
መገለጥን እንቀበላለን ከኃጢያታችን ፣ ከእምነታችን ለማላቀቅ ፈቀቅ ብሏል ፡፡ ነፃይሂዱ! ... ማንኛውም ቤተክርስቲያንስለእሱ የሚናገረውን 
መውሰድአለባቸው ፡፡ እግዚአብሔርስለዚህ ነገር የተናገረውንውሰድ ፡፡ ማንነቱንመግለጡ እነሆ ፡፡

“እግዚአብሔር አብረዥም ረጅም ጢም፣ ነጭ ፀጉርእንዳለው ሁልጊዜ አምናለሁ፣ ወልድ በመካከለኛዕድሜ ያለው ሰውነበር ፣ እናመንፈስ 
ቅዱስ ጭምቅያለ ልጅ ነበር።” ወንድም፣ ያ አረማዊነትነው ፡፡ ያአረማዊ ነው ፡፡ በሦስት አማልክትያምናሉ ፡፡
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የመጀመሪያው ትእዛዝ.... የመጀመሪያው ትእዛዝ ምንድነው? እስራኤል ሆይ፣ ስማ ፤ እኔ እግዚአብሔርአምላካችሁ አንድ አምላክነኝ። በቃ. 
እርሱአንድ አምላክ ነው፡፡ ሦስት አማልክትአይደሉም ፡፡ በሦስትስራዎች ይኖር ነበር፣ ሦስት ስፍራዎችንአገልግሏል ፡፡ እሱነቢይ ፣ ካህንናንጉሥ ነው 
፡፡ እሱ ንስር፣ በግ እናአንበሳ ነው ፡፡ እሱ የሸለቆው አበባ ፣ የሳሮን ጽጌሬዳ ፣ የሸለቆው አበባ ፣ እና የንጋት ኮከብ ነው ፡፡ እርሱ የዳዊትሥርና ዘር 
ነው፡፡ እሱ ከA እስከ Z. እሱ አባት፣ ወልድ እናመንፈስ ቅዱስ ነው፡፡ እሱ ያብቻ ነው ፣ግን እሱ አንድነው። እርሱ አንድአምላክ ነው ፡፡ ወደ 
እርሱየሚሄዱት ስያሜዎቹ ናቸው፣ ግን አንድአምላክ አለ ፡፡

በአባት ፣በወልድ ፣ በመንፈስቅዱስ ስም የተጠመቀማንም ሰው ፣የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስገጽ ፣ ወይምበታሪክ (እስከ ካቶሊክቤተክርስቲያን 
ድረስ) መቼምአልነበረም ፡፡

ገፁን ወይም ማንኛውንምነገር ካሳየኝ . . . .  እርስዎይጽፉታል ፣ ዛሬማታ እዚህ ላይያኑሩልኝ እና እኔ“እኔ ግብዝ ነኝ፡፡ ሰዎችን 
ስህተትአስተምራለሁ። ”
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15የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

የቅዱሳት መጻሕፍትንአንድ ጥቅስ ሊያሳዩኝከቻሉ ወይም አንድታሪክ - እውነተኛ ታሪክ- ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስውስጥ በአባት ፣በወልድ ፣ 
በመንፈስቅዱስ ስም መቼእንደተጠመቁ ያሳዩኛል ፡፡ ወይም የካቶሊክቤተክርስቲያን ምክር ቤትእስከመጣ ድረስ ማንምሰው በአባት ፣በወልድ እና 
በመንፈስቅዱስ ስም የተጠመቀበትበታሪክ ውስጥ አንድገጽ ፣ የታሪክመጽሐፍ ፣ አንድገጽ ፣ በታሪክውስጥ አንድ ጥቅስ፣ መጣጥፉ አምጣው፡፡ ለኔ. 
እናምእኔ በጀርባዬ ላይምልክት አድርጌ በጄፈርሰሰንቪልመካከል እሄዳለሁ ፣እና እርስዎ በኋለፊትቀንደ መለከት ይነፋሉ፡፡ እዚያ ላይ አስቀርባለሁ:- 
“ሕዝቡን የሚያሳትፍ ሐሰተኛ ነቢይ።”

እና ፓስተር፣ ዛሬ ጠዋትእዚህ ካሉ እናያንን ካደረጉ ያንንእንዳደርግዎ ሊፈቅዱልዎት ይገባል፣ ተመልከቱ ፡፡

አሁን ምንድነው? ይህመገለጥ ነው ፡፡ ይህ መገለጥነው ፣ እርሱምመንፈስ ቅዱስ ነው- ክርስቶስ መልዕክቱን ወደአብያተክርስቲያናት የላከው ፡፡ 
ስሚ ፡፡ ስሚ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስየሚያስተምረው ያ ነው።
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የት ገባ? በቀላሉ የማይቆጣ ከሆነ እና በሳምንቱ ውስጥ ቢያልፉ ፣ እርስዎ .... የኒቂያው ምክር ቤቶችን ያግኙ ፣ የሂስሎፕን “ሁለት 
ባቢሎናውያን ”ን ያግኙ ፡፡አሁን ፣ የጆሴፈስ ታሪክ ሁሉም ነገር ደህና ነው ፣ ግን ስለ ክርስቶስ አንድ አንቀጽ ብቻ ጽፏል ፡፡ ኢየሱስ ሰዎችን ይፈውስ 
የነበረ አንድ ሰው ነበረ አለ። ወይም ሞተ ፣ ወይም ጲላጦስ ገድሎታል ፣ ወይም ሄሮድስ ፣ ወይም ገደለው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው 
በድኑን ወሰዱና ደበቁት። በየምሽቱ ሄደው የተወሰነውን ቁረጠው ይበሉታል ፡፡ ስለዚህ እነሱ ስጋ በሎች ነበሩ ፣ እናም .... እነሱ ህብረት እየወሰዱ 
ነበር ፣ አያችሁ። ሥጋዊው አእምሮ። ጆሴፈስ መስማት የሚፈልግ ሰው አይደለም።

ግንየፎክስን “የሰማዕታት መጽሐፍ”ን ይያዙ ፡፡ ጥሩ ትክክለኛ.... ፎክስ “የሰማዕታት መጽሐፍ”፡፡ ስንት ሰውአንብበውታል? እርግጠኛ ፡፡ በ ... 
ፐምብርማንስያለው “ቅድመ ዘመን,”ወይም ሂስሎፕ “ሁለትባቢሎን,” ወይም እውነተኛአንዳንድ ታላቅ, ወይም.... በጣም የኒቂያው ምክር-ወደ 
የቅድመ-የኒቂያ ምክርቤት እና የኒቂያውምክር ቤት ነውእኛ አለን ታላቅ. እናም እዚያበጭራሽ ያልተጠቀሰ ፣ማንም ሰው አልተገኘም፡፡
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ቅዱሳት መጻህፍትንይውሰዱ እና በመጽሐፍቅዱስ ውስጥ አብ፣ ወልድ እናመንፈስ ቅዱስ የተሰየሙትንእነዚህን አርዕስቶች በመጠቀምየተጠመቀ 
ሰው ይኖርእንደ ሆነ ይመልከቱ፡፡ እሱ ሦስትአማልክትን ያመለክታል ፡፡ ለአረማውያን ሥነሥርዓት ነው። ካቶሊካዊነትምበአረማውያን የክርስትና 
እምነትካልሆነ በስተቀር በዓለምላይ ሌላ ምንምነገር አይደለም ፡፡ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያንደግሞ ማርቲን ሉተር፣ ጆን ዌስሊ፣ ባፕቲስት 
፣ፕሪስቢተርቴሪያኖች እና የመሳሰሉትይመጣሉ ፡፡ነገር ግን በመጨረሻው ቀን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እውነት እንደገና ይገለጣል ፡፡ 
በመጨረሻው ቀን በምድር ላይ የሚመጣው ታላቁ ነቢይ ፣ እርሱ እንደሚመጣ እናምናለን ፡፡ ይመልከቱ ፡፡ እርሱም ቤተክርስቲያን አለው ፡፡ አሁን ፣ 
ይህንን እናያለን ፡፡

አሁን ፣ ይህመገለጥ መሆኑን አስታውሱ። ከዚህ መውሰድአይችሉም። አሁን እንዴትፈታኝ ነው! ለኃጢአታቸውስርየት አንድ ሰውከመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥአንድ ቦታ ፈልጉ፣ በአንድ ስፍራበአባት ፣ በወልድ፣ በመንፈስ ቅዱስስም ማንንም አጥምቀዋልወይም በማንኛውም ሰውላይ በመርጨት 
(በመጽሐፍቅዱስ ውስጥ ያንንአግኝ) ፡፡ በጭራሽ ፡፡
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እና ሁሉምሰው ፣ ምንምያህል የተጠመቁ ቢሆኑም፣ መንፈስ ቅዱስንለማግኘት በኢየሱስ ክርስቶስስም እንደገና መጠመቅነበረበት ፡፡

ሐዋ .19 ፣ ጳውሎስበኤፌደኑ ዳርቻ ላይማዶ አንዳንድ ደቀመዛሙርቶችንአገኘ ፡፡ እነሱታላቅ ስብሰባ እያደረጉነበር ፡፡ እነዚህስም አንድ 
ሰውየሚከተለውን ነበር አጵሎስ መጥምቁ ዮሐንስላይ ያመኑትን አንድየተለወጠ ጠበቃ ነበረ,አንድ መጥምቁ, እናኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ 
ከመጻሕፍት የሚያረጋግጡነበር.
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ጳውሎስ ተሻግሮአቂላንና ጵርስቅላን በሐዋርያትሥራ ምዕራፍ 18 ላይተመለከተ። እናም ከአቂላእና ከጵርስቅላ ጋርእራት ወይም ሌላነገር ወይም 
ሌላእራት ተሻገረ፡፡ ስለዚህ ታላቅሰው ነገሩት ፡፡ እሱን ለመስማትሄዱ ፡፡ በዚያንምሽት ያዳምጠው ነበር።

እርሱም “በጣምደህና ነው ፡፡ ያ በጣምጥሩ ነው። ጥሩነው. ካመኑበት በኋላመንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ?”

እናንት እዚያስለ እናንተ ድሃባፕቲስቶች ፣ ባመናችሁጊዜ መንፈስ ቅዱስንእንደምትቀበሉ ታምናላችሁ?

እርሱም “ስላመናችሁመንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?”አላቸው ፡፡

አንድ ሰው“ያ የተጻፈው አልተጻፈም”ብሏል ፡፡

ያንን እቃወማለሁ፡፡ ትክክለኛውን የዕብራይስጥቋንቋ እዚህ አግኝቻለሁ፣ ዕብራዊ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስበግሪክኛ ፣ በዕብራይስጥምሆነ 
በአረማይክ ሦስቱምይላል ፡፡ “ካመናችሁበኃላ መንፈስ ቅዱስንተቀበሉ?” የሚሉ እዚህአመጣቸዋለሁ ፡፡ ትክክልነው. ስላመናችሁመንፈስ ቅዱስን 
ተቀበላችሁን? “

አሁንግን “መንፈስ ቅዱስይኖር እንደሆነ አናውቅም፡፡” አለ ፡፡97

ከዚያም “ለእናንተታድያ በማን ስም ተጠመቃችሁ?”

አሉ ፡፡እኛ ጌታን ኢየሱስክርስቶስን ባጠመቀው ሰውበእርግጥ ተጠምቀናል ፡፡ እኛ እስከዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀናል፡፡ “ ተመሳሳይ 
የውሃጉድጓድ ፣ ምናልባትም; ያው ሰው።

ጳውሎስ “ይህአይሠራም ፡፡ የተጠመቀውለኃጢአት ስርየት ሳይሆንለንስሐ ብቻ ነው።”

አሁን የተወሰኑትአንድነታችሁ መጥተው ያንን ስህተት ያጠምቃሉ። ለደኅንነትያንን ያጠምቃሉ። ውሃሰውን አያድንም ፤ እንደገና ወደተሃድሶ 
በመጠመቅ ደሙ፣ ንስሐ ፣አይደለም ፡፡ አይ፣ ጌታዬ። ዳግምመወለድ የሚመጣው በመንፈስነው። ጥምቀት የተከናወነውየመታደስ ውስጣዊነት 
መገለጫነው ፣ ተመልከት።

እሺ. አስተዉሉ እርሱም “ስላመናችሁ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን?” አላቸው ፡፡98
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እነሱ “መንፈስ ቅዱስ ይኖር እንደሆነ አናውቅም” አሉ ፡፡

እሱም “እንኪያስ በማን ስም ተጠመቃችሁ?”

እኛ በዮሐንስ ጥምቀት ተጠመቅን ፡፡

እንዲህም አለ ፣ “ዮሐንስ በበጉ ፣

በእርሱ ታምኑ ዘንድ መስዋእቱ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ታምኖ ዘንድ

በማለት ለንስሐ (ወደ ንስሐ) አጠመቃችሁ ፡፡

እነርሱም ይህን በሰሙ ጊዜ እንደገና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፡፡

ጳውሎስም እጆቹን ጫነባቸው እነርሱም መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ በልሳኖችም ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ ፡፡

ይህ የቅዱሳት መጻሕፍትመጽሐፍ እንዳልሆነ ንገረኝእና ማንም ሰውበአዲስ ኪዳን ውስጥከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስስም በስተቀር ሌላበየትኛውም 
መንገድ እንደተጠመቀአሳየኝ ፡፡ የኒቂያውጉባኤ ጊዜ እስኪደርስድረስ ቅዱስ አጋቦስንና ሌሎችን የተጠመቁሌሎች ብዙዎች አሳዩኝ ፡፡ 
ሁሉምእያንዳንዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስስም ተጠመቁ። ሚስዮናውያኑእርሻዎቹን በኢየሱስ ክርስቶስስም ገቡ ፡፡

99

የኒቂያው ጉባኤሲመጣ ሦስት አማልክትሊኖሩት ይገባል ፡፡ ጳውሎስን አውርደው... ወይም ጁፒተርን አውርደውጳውሎስን አሳደጉት ፡፡ እነሱ 
ቬነስን ወስደውማርያምን አሳደጉ ፡፡ እነሱ ሁሉንምዓይነት አማልክት ፣ሁሉም የቅዱሳት መጻሕፍትእና ሌሎች ነገሮችነበሯቸው ፣ ከሦስትሦስተኛ 
ጥምቀት ወስደውለፕሮቴስታንቶች ምግብ ሰጡት። እናም አሁንም እየቀለጡትነው ፡፡

ግን የምሽቱ መብራቶችአሁን መጥተዋል ፡፡ ነብዩም “ሲመሻሽ ጊዜብርሀን ይሆናል” አለ፡፡100

ምሽት ላይብርሀን ይሆናል ፣

የክብር መንገድበእርግጥም ታገኛለህ ፤

በውሃ መንገድ፣ ያ ዛሬብርሃን ነው ፣

በተከበረው በኢየሱስስም ተቀበረ….

ወጣትም እናአዛውንት ፣ ከሠራችሁትኃጢአት ሁሉ ንስሐግቡ ፣

መንፈስ ቅዱስበርግጥ ይገባል ፡፡

የምሽቱ መብራቶችመጥተዋል ፣

እግዚአብሔር እናክርስቶስ አንድ መሆናቸውንአንድ ሐቅ ነው፡፡

ያምናሉ? ጴጥሮስ በ ጴንጠቆስጤ ዕለት “የእስራኤል ቤት ሆይ ፣ እግዚአብሔር እናንተን የሰቀላችሁትን ኢየሱስን ጌታም ክርስቶስም 
እንዳደረገዉ ይህን ይወቁ ፡፡” የ2 ኛ ምእራፍ 16 ኛቁጥር ፡፡ አዎ. እናንተ የሰቀላችሁትጌታ ኢየሱስ ክርስቶስነው ፡፡ የእስራኤልቤት ሁሉ 
በቶሎይወቁ። “

101ከረጅም ጊዜ በፊትእዚህ በዳዊት ቤትከአንድ አይሁዳዊ ጋርተነጋገረ ፡፡ እንዲህአለ-“እናንተ አሕዛብእግዚአብሔርን በሦስት 
አካላትአትቆራርጠውም ለአይሁድ ልትሰጡትአይችሉም ፡፡ እኛከዚህ በተሻለ እናውቃለን።”
101

እኔም እንዲህአልኩ ፣ “ረቢ፣ ይኸው ፡፡ እግዚአብሔርን በሦስትአካላት አናቆላም ፡፡” እኔም “ነቢያቱን ታምናላችሁ?”አልኩ ፡፡

“አዎን” አለ፡፡

እኔም “ኢሳይያስ9:6 ን ታምናለህ?” አልኩ፡፡

“አዎ” አለ፡፡

እኔም “ነብዩስለ ማን ይናገርነበር?” አልኩ ፡፡

“መሲህ”

እኔም “መሲህከእግዚአብሔር ጋር ምንዓይነት ግንኙነት አለው?”አልኩ ፡፡

እርሱም “እርሱእግዚአብሔር ይሆናል” አለ፡፡

እኔም “ትክክልነው” አልኩ ፡፡ ኣሜን። እዚ እዩ ነይሩ። ስለዚህ እሱንበሦስት ክፍሎች መከፋፈልአይችሉም ፡፡

ሚስዮናውያን እዚህ ከሆኑ.... ከእነርሱ አንዱ ወደአይሁዶች የሚሄደው-ይህሰው እዚህ ተቀምጣል አምናለሁ፡፡ ለአንድ አይሁዳዊአባት ፣ ልጅ፣ 
እና መንፈስቅዱስ ለመስጠት በጭራሽአይሞክሩ ፡፡ ከየትእንደመጣ በፍጥነት በፍጥነትይነግርዎታል። የኒቂያው ምክርቤት ፡፡ ያንንአይሰማም ፡፡
102

ነገር ግንእግዚአብሔር ሥጋ ሆኖየተፈጠረበትን ስፍራ አሳዩት፣ እናም እሱብቸኛው አምላክ ነው- እግዚአብሔር ሥጋን በሰውመልክ ሠራ ፣እኛን
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ይቀድስ ዘንድበእኛ መካከል ኖረ፡፡ መንፈስ ቅዱስ፡፡ እግዚአብሔር አብ፣ መንፈስ ቅዱስ፣ አንድ አካልነው ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ በኢየሱስክርስቶስ የትውልድ ሐረግውስጥ ፣ በማቴዎስምዕራፍ 1 ውስጥ “አብርሃምይስሐቅን ወለደ ፤ ይስሐቅ ያዕቆብንወለደ። 
” እና ታችላይ እንዲህ አለ፣ እና ከዚያ.... እና ፣ አነበብኩትእና ከዛ ስለእኔየምናገርውን ብቻ ያውቃሉ፡፡ ማቴዎስ ፣1 ኛ ምዕራፍ እናእኛ .... አሁን ፣በ 
18 ኛው ጥቅስእንጀምር ፡፡

103

የኢየሱስ ክርስቶስምልደት እንደዚህ ነበር፤ እናቱ ማርያምለዮሴፍ የታሰረች ከመሆናቸውበፊት ሳይገለጡ ከአባቱ[ከእግዚአብሔር አብ 
ልጅ]ጋር ተገኘች። ያበዚያ መንገድ ያነባልን? ከማን ጋር?]መንፈስ ቅዱስ ፡፡

እግዚአብሔር አብአባት ነው ብዬአሰብኩ ፡፡ እንግዲያውእግዚአብሔር አብ እናመንፈስ ቅዱስ አንድመንፈስ ናቸው ወይምሁለት አባቶች 
አሉት፡፡

ከዚያም ባለቤቷዮሴፍ ትክክለኛ ሰውሆኖ ... ለሕዝብ ምሳሌለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆነውግን በግል ለመተውአስቦ ነበር ፡፡

በዚህ ነገርላይ እያሰላሰለ ፣እነሆ ፣ የእግዚአብሔርመልአክ በሕልም ተገለጠለት፣ የዳዊት ልጅዮሴፍ ፣ ሚስትህንማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፤ 
በእርስዋ የፀነሰችውከመንፈስ ቅዱስ ነውና፡፡ መንፈስ ቅዱስን[… እግዚአብሔር አብ ፣?] ፡፡

ታዲያ የኢየሱስክርስቶስ አባት ማነው? መንፈስ ቅዱስ፡፡ በአንተ ውስጥያለው ምንድን ነው? ደህና ፣ ያ እግዚአብሔርአብ ነው ፣ አይደል? 
እርግጠኛ፡፡

ልጅምትወልዳለች ስሙንም ኢየሱስትለዋለህ።104

እግዚአብሔር አብነው ፡፡ መንፈስቅዱስ እዚ እግዚኣብሄርእዩ። እነሆ እግዚአብሔርወልድ ፡፡ ያሶስት አማልክት ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስእንዲህ 
አይልም ፡፡ እነዚህ ሁለቱአንድ መሆን አለባቸው፣ ወይንም ሁለትአባቶች ነበሩት ፣ተመልከት ፡፡ ሁለትአባት ሊኖረው አይችልም፡፡ እናንተ 
ታውቃላችሁ. አሁን ፣

...ወንድ ልጅ ትወልዳለችስሙንም ኢየሱስ ይሉታል፤ ሕዝቡን ከኃጢአታቸውያድናቸዋልና።

በነቢዩ በእግዚአብሔርየተናገረው ይህ ይፈጸምዘንድ ይህ ሁሉሆነ።

...ድንግል ትፀንሳለች ወንድልጅም ትወልዳለች ስሙንምአማኑኤል ብለው ጠሩት፤ ትርጓሜውም እግዚአብሔርከእኛ ጋር ነው፡፡

ያ የማቴዎስየመጀመሪያ ምዕራፍ ነው፡፡ የማቴዎስ ወንጌል28, 19 ፣ ኢየሱስ “ሂድበአብ በወልድና በመንፈስቅዱስ ስም” በተጠመቀበትጊዜ የአብ 
፣የወልድ ፣ የመንፈስቅዱስ ስም ማንነው? ኢየሱስ ክርስቶስበእርግጥ።

አንድ የፍቅር ታሪክ አንብበዋል፣ ጆን እና ሜሪ ከዚያ በኋላ በደስታ ኖረዋል ፡፡ ዮሐንስእና ማርያም ማንናቸው? ወደ ታሪኩመጀመሪያ 
ይመለሱና ይወቁ፡፡ እንደዚህ ያለነገር ከሌለ ስም፣ አባት ፣ወልድ ፣ ወይንምመንፈስ ቅዱስ ካልሆነታዲያ ስሙ ማንነው? ወደ ታሪኩመጀመሪያ 
ይመለሱ እናስለ ማን እየተናገረእንዳለ ይመልከቱ ፡፡

በጴንጤቆስጤ ዕለት ጴጥሮስ“እያንዳንዳችሁ ንስሓ ግቡ፤ ለኃጢያት ስርየትበኢየሱስ ክርስቶስ ስምተጠመቁ…” መገለጥ ነበረው፡፡ ዮሐንስ 
መገለጥነበረው ፡፡ ኢየሱስመገለጥ ነበር ፡፡ በቅዱስ ቃሉውስጥ ራሱን እዚህአዘጋጀ ፡፡ እኔነኝ ያለው ፣የሚመጣውም እኔ ሁሉንቻይ ነኝ ፡፡ ሁ! እሺ.
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ከመውጣታችን በፊት፣ ልክ በፍጥነትእንደ ገና በፍጥነት7 ኛውን ቁጥር እናውጣ፡፡ ሁሉን ቻይ... ክብርና ኃይል ከዘላለምእስከ ዘላለም ድረስ። 
አሜን። “

እኛ… የእግዚአብሔርነገሥታት እና ካህንአደረገን… አባቱ ፤ ለእርሱ ክብርናኃይል እስከዘላለም ድረስይሁን ፤ አሜን። ኣሜን።

እዚ መገለጥእዚ እዩ? እንዴትይገለጣል? እንዴት እግዚአብሄር.... ወንዶች ጭንቅላታቸውን ይነጫሉእናም ፀጉራቸውን እናነገሮችን ይጎዳሉ 
፣አባት ፣ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስምን እንደ ሆነለማወቅ እየሞከሩ-አንድሶስት ያድርጉት ፡፡ ፀጉርዎን አይጎትቱእና ጭንቅላቱን አይቧጩሩ፡፡ ዝም 
ብለውይመልከቱ መገለጥ ከላይይመጣል። ትክክል ነው. እሱ ይገልጣል፡፡ እሱ አባት፣ ወልድ እናመንፈስ ቅዱስ አይደለም፡፡ አንድ 
እግዚአብሔርየኖረባቸው ሦስት ስራዎችናቸው ፡፡

እርሱ ስራዎቹውስጥ ነበር መንፈስ፣ በራሱ ፣ምክንያቱም የሰው ልጅንዝቅ የሚያደርግ ነው፡፡ ከዚያም የራሱንአካል ሠራ ፣የገዛ ደሙን 
ለማፍራትበእርሱ ውስጥ ኖረ፡፡ በኤደን የአትክልትሥፍራ እንደነበረው በጾታግንኙነት ሳይሆን በፈጠራአካል ነበር ፡፡ በእዚያም ከድንግል በተወለደ 
ሰውነት በኩል እኛን የቀደሰን ደሙን ሰጠን እናም በእርሱ ለማመን ከእምነታችንካሳወቀን ፡፡

እንግዲያውስ ይህንስናደርግ ወደ ልባችንእንቀበላለን ፣ ያያ ደግሞ በእኛውስጥ እግዚአብሔር ነው፡፡ እግዚኣብሄር አብወልድና መንፈስ 
ቅዱስእዩ። ልክ እንደነቢይ ፣ ካህንናንጉሥ አንድ ዓይነትናቸው ፡፡ እሺ.

አሁን7 ኛው ቁጥር ፣ይህ ማስታወቂያ ነው፡፡ ማስታወቂያው-106

እነሆ በደመናይመጣል ፤ ዓይኖችምሁሉ የወጉትም ያዩታል፥ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለእርሱ ዋይ ዋይይላሉ።

ኦህ ፣ስንት ሰዓት አለን? እንዴት ደስ የሚል ነው። ተጨማሪ ሃያደቂቃዎችን መጨመር ይችላሉ? ትችላላችሁ? እሺ. አሁን፡፡ ከዚያ ፣ዛሬ ማታ 
የቀረውንየፍጥሞ ራዕይን ለመያዝእንሞክራለን ፡፡ ዛሬበማስታወቂያው ላይ እንጨርሰዋለን፡፡

ኦህ ፣ጥሩ ስሜት እየተሰማችሁነዉ? ይህንንየጥንቱን መጽሐፍ ቅዱስበጣም ይወዳሉ? ይህምንድን ነዉ መገለጥ ነው? ምንድን ነው?



18የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

እግዚአብሔር በዚህመጽሐፍ ውስጥ ይወርድናመሸፈኛውን ይገልጣል ፡፡ እርሱም አለ- ነቢይ ፣ ካህን፣ ንጉሥ ፣አባት ፣ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ፡፡ 
ይህ ሁሉያለዉ ፣ የነበረዉ፣ የሚመጣው ፣እነዚህ ሁሉ ነገሮች። እሱ አምላክነው። “

አሁንመከለያውን ለጥቂት ደቂቃዎችብቻ እናስወግደው ፡፡ አሁን ፣ጌታ ሲረዳን ከዓይኖቻችንላይ መሸፈኛ ይወስድና“እነሆ ፣ ከደመናጋር 
ይመጣል ፡፡”
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አሁን ፣እንዴት እየመጣ ነው? በደመናዎች። ምንዓይነት ደመናዎች? የክብርደመና። ከእነዚህ የነጎድጓድነጎድጓዶች አንዱም ዝናብደመና 
አይኖርም ፤ የክብር ደመናእንጂ። በተቀየረው ተራራላይ የተመለከተውን ራእይባዩ ጊዜ ጴጥሮስምን ዓይነት ደመናእንደሞላበት የሚመለከቱ 
ከሆነደመና ሸፈነው ፡፡ ልብሱም አንጸባረቀ። የእግዚአብሔር ኃይልበደመና ተሸፍኖ ነበር፡፡

ኦህ ፣እዚህ በቤተክርስቲያን ዘመንውስጥ ወደዚህ ደርሰናል፡፡ እየነገርኩህ ነው፣ እሱን እንዳስብበትየእኔ ውስጣዊ ማንነቴንይነካል ፡፡ 
እርሱእየመጣ ነው .... እነሆ፣ የምንኖርበት በዚህቀን ፣ የመምጣቱ ተስፋውእንጂ ምንም ሌላ ነገር የቀረየለም ፡፡

አሁን፣ ይህንን በፍጥነትእናገኛለን ፡፡108

አሁን አስታውሱ፣ “ዐይን ሁሉያየዋል።” አሁን ያመነጠቅ አልነበረምን? መነጠቅአልነበረም ፡፡ መነጠቅአልነበረም ፡፡ ምንእያናገረ ነበር? 
ሁለተኛውመምጣት ፡፡ “... ደግሞምየወጉትን እና የምድርን ወገኖች ሁሉ በሱ ምክንያትዋይ ዋይ ይላሉ።”

አሁን ወደኋላ ተመልሰን የተወሰነታሪክ እናገኛለን ፡፡ ወደ ዘካርያስእንመለስና የዘካርያስ 12 ኛምዕራፍን እናገኝ ፡፡ ዘካርያስ ፡፡ እሺ. 
ጌታምየሚድኑትን ዕለት ዕለትበቤተ ክርስቲያን ላይይጨምር ነበር። “ ለኢየሱስክርስቶስ መልካም መገለጥምን ያህል አመስጋኞችነን። ለእርሱ 
ደስተኛአይደለህም?

አሁን ፣ይህንን በሰዎች በተቻለንፍጥነት በተቻለ መጠንበፍጥነት በመጽሐፉ መልክእናገኛለን ፣ ከዚያእሱን በክፍልዎ ፀጥባሉ ነገሮች እናነገሮች 
ውስጥ ዝምብለው እንዲያነቡት እናእራስዎ ያጠናሉ ፡፡

እሺ. ዘካርያስ ፣... ... ዘካርያስ፣ 12 ኛ ምዕራፍ፣ አሁን ፣ዘካርያስ። እናም ይህንንእውነተኛ አሁን በጸሎትመውሰድ እንፈልጋለን ፣እናም ይህንን 
ለእግዚአብሄርክብር ማግኘት እፈልጋለሁ፡፡ አሁን ዘካርያስ12 አሁን በ 9 ኛውቁጥር እንጀምር ፡፡ አሁን በቅርብያዳምጡ። ስለ መጪውጊዜ 
እየተናገረ ነው፡፡ ዘካርያስ 12 እና9 ኛ ቁጥሮች እንጀምራለን፡፡
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ደግሞም ይህይፈጸማል [ክርስቶስ ከመምጣቱከ 487 ዓመታት በፊትዘካርያስ ትንቢት ተናግሯል]በዚያ ቀንም በኢየሩሳሌምላይ የሚመጡትን 
አሕዛብሁሉ ለማጥፋት እሻለሁ። [አስበው!]

እኔም በዳዊትቤትና በኢየሩሳሌም በሚኖሩትላይ የጸጋንና የልመናንመንፈስ አፈስሳለሁ ፤የወጉአቸውንንም ይመለከታሉ….

ወንጌል ለአይሁድ መቼነው የሚመለሰው? የአህዛብቀን ሲጨርስ ወንጌልወደ አይሁድ ለመሄድዝግጁ ነው ፡፡ ኦህ ፣እችል ነበር ... እዚህላይ 
በትክክል እንዲከሰትየሚያስተካክል ትንሽ ነገርልንብልህ ከሆነ ፣እነሆ ፣ በዚህቀን ፣ ተመልከት፡፡ እንዲከሰት እያስተካከለነው። በቤተክርስቲያን 
ዘመንውስጥ እናገኘዋለን ፡፡ ይህ ታላቅነገር እየተከናወነ ነው፣ እስከ ራእይ11 ድረስ ይዘልቃል እነዚያንምሁለት ነቢያት ኤልያስንናሙሴን እንደገና 
ለአይሁድይመለሳሉ ፡፡ እኛለእሱ ዝግጁ ነን።
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ሁሉም ነገርበሥርዓት ተቀምጧል፣ ዝግጁ ነው፣ ይህ የአህዛብመልእክት። አይሁዶች ወደ አህዛብ ሲያመጡት ፣ አሕዛብ ወዲያውኑ ወደ 
አይሁድ ይመልሷታል፣ እናም መነጠቅ ይመጣል ፡፡ አሁንአስታውሱ ፣ ይህከታላቁ መከራ በኋላየሚመጣው - ቤተ-ክርስቲያንበታላቁ መከራ 
ውስጥየለችም ፡፡ እኛእናውቃለን። መጽሓፍ ቅዱስእንዲህ ይላል ፣ተመልከት። እሺ.

አሁንበእስራኤል ቤት ላይምን ያፈሳል? ተመሳሳይመንፈስ ቅዱስ ፣የአህዛብ ቤተክርስቲያን ከጠፋችበኋላ ተመልከቱ ፡፡111

...የወጉአቸውን እኔን ተመለከቱ፥ ለአንድ ልጁለልጁ እንደሚያለቅስ ለእርሱም ለበኩር ልጁ እንደመራራ ልቅሶ ይሆናሉ።

በዚያን ቀንበኢየሩሳሌም ታላቅ ልቅሶ... በሐዘን ... በመጊዶን ሸለቆ ይሆናል ።

ምድርም እያንዳንዱወገን ያለቅሳሉ ፤ ፤ የዳዊትምወገን ለብቻው ... እንዲሁምየናታን ቤት ወገንለየብቻ ... እያንዳንዱ ቤትለየብቻ ነው።

ሲያዩ ምንይሆናል?

በሁለተኛውምመታየቱ በክብር ደመናሲመጣ እና እነዚያበወጉ የወረቁት አይሁዶችመቼ እንደሚሆኑ .... ሌላጥቅስ ታውቃለህ እነዚህቁስሎች 
ከየት እንዳገኘይጠይቁታል ፡፡
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“በወዳጆቼ ቤት ውስጥ”አለ ፡፡

እናም እንደመሲህ ላልተቀበሉት አይሁዶችየሐዘን ጊዜ ብቻአይደለም ፣ ነገርግን የዛሬን ቀንእንደ መሲሕ አድርገውለሚቀበሉት አህዛቦች 
ለተተዉለእነሱ አሳዛኝ ጊዜይሆናል ፡፡ እነሱያለቅሳሉ እና ያለቅሳሉ። የተኛች ድንግልለቅሶ ታለቅሳለች። በብርሃንመብራቶች ውስጥ ዘይትለማግኘት 
የከለከችው ቤተክርስቲያንናት ፡፡

ጥሩ ጥሩሰዎች ሁሉ አሥርደናግል ወጥተው ነበርግን አምስቱ አምስቱበመብራቶቻቸው ላይ ዘይትነበራቸው። ሌሎቹ አምስቱ ጥሩ ሰዎች - ጥሩ 
ሰዎች ነበሩ ፣ ግን በመብራቶቻቸውውስጥ ዘይት ማግኘት አልቻሉም ፡፡ ደግሞምልቅሶና ጥርስ ማፋጨትወዳለበት ወደ ውጫዊጨለማ ተጣሉ። 
እዚህአለ። “ዋይ ዋይይላሉ…” መጽሐፍ ቅዱስእዚህ ይላል ፣“እስከ ማታም ድረስልቅሶ እና ልባቸውበሐዘን ይዋጣሉ….

፣ ሌላአንድ ዘፍጥረት 45 ንእሰጥዎታለሁ ፡፡ ወደአንድ አፍታ እንሂድእና ያንን ደግሞበዘፍጥረት ውስጥ እናነባለን፡፡ የዘፍጥረት 45 ኛምእራፍ 
አምናለሁ ፡፡  ዮሴፍ  ራሱንለሕዝቡ  ሲያሳውቅ  እዚህማግኘት  እፈልጋለሁ  ፡፡  እናም  እኛእናገኛለን  ፣  በዚያቀን  ውስጥ  የሚሆነውንዓይነቶች  ብቻ
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እናሳያለን፡፡ ከዚያ በኋላአንድ ላይ እንሰበስበዋለን፡፡

ዮሴፍም በአጠገቡየቆሙትን በፊት ፊቱንሊገታ አልቻለም። ሰውሁሉ ከእኔ ዘንድሂድ አለው ብሎጮኸ። [አስታውሱ ፣ዮሴፍ የራስን 
ማንነትያሳውቃል ፣ ጮኸ፣ ... ሰው ሁሉ... ከእኔ ፊት ይሂድ።] ዮሴፍም ለወንድሞቹራሱን በገለጠ ጊዜከእርሱ ጋር ማንምአልቆመም ፡፡

እርሱም ጮኸ፤ ግብፃውያንም እናየፈርኦን ቤትሰሙ። [መጮህ አለበት።]

ዮሴፍም ለወንድሞቹአላቸው-እኔ ዮሴፍነኝ ፡፡ አባቴገና በሕይወት አለ? ወንድሞቹ ሊመልሱለትአልቻሉም ፤ በፊቱደንግጠው ነበር።

፤ ዮሴፍምወንድሞቹን አለ። እነርሱምቀረቡ ፡፡ እርሱም።እኔ ወደ ግብፅየሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁዮሴፍ ነኝ።

፤ አሁንምወደዚህ ስለ ሸጣችሁአትዘኑ አትጸጸቱ፥ አትፍሩ፤ እግዚአብሔር ሕይወትንለማዳን ከእናንተ በፊትሰድዶኛልና። [ኦ ፣እንዴት ቆንጆ 
ነው!]

ለእነዚህ ሁለትዓመታት ... በምድሪቱ ላይረሃብ ነበረ ፤... በ ... በዚያ ይሆናል... ዘርም ሆነ መከርአይኖርም።

እግዚአብሔርም በምድርላይ ትውልድን ጠብቆለማዳንና ሕይወትዎንም በታላቅማዳን ለማዳን ከእናንተበፊት ላከኝ ፡፡

አሁንልወስድና ያንን ዘካርያስ 12ኛ ምእራፍን ፣ለትንሽ ጊዜ እናወዳድር፡፡ አሁን እንደዚያዓይነት እናውቃለን… አይነቶችንየምታስተምር ከሆነ 
ከዚያሁሌም በትክክል ታገኛለህ፣ ይመስለኛል ፡፡
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አሁን ዮሴፍበተወለደ ጊዜ በወንድሞቹዘንድ ተጠላ ፡፡ ልክነው? ዮሴፍ በመንፈስ-የተሞላ ቤተ-ክርስቲያንን እንደሚወክልማሳየት እፈልጋለሁ። 
ዮሴፍበወንድሞቹ ዘንድ ተጠላ፡፡ እንዴት? ምክንያቱምእሱ መንፈሳዊ ነበር፡፡ ዮሴፍ በራእዮችማየት ስለቻለ ሊረዳኝአልቻለም ፡፡ እርሱህልሞችን 
ስለሚያየ ፣አየ ፣ እናምህልሞችን መተርጎም ስለሚችልሊያግዘው አልቻለም ፡፡ በእሱ ውስጥየነበረው ይህ ነበር፡፡ በእሱ ውስጥካለው ነገር 
በስተቀርሌላ ምንም ነገርማሳየት አልቻለም ፡፡ ደህና ፣ወንድሞቹ ያለምንም ምክንያትጠሉት ፣ አባቱግን ነቢይ ስለነበር ይወደው ነበር።

ከኢየሱስ ጋር እንዴት እንደነበረይመልከቱ? እግዚአብሔርልጁን ይወዳል ፣ነገር ግን ፈሪሳውያንእና ሰዱቃውያን ወንድሞችንጠሉት ምክንያቱም 
የታመሙትንሊፈውስ ፣ እናነገሮችን ሊተነብይ ፣ራእዮችን ማየት ፣መተርጎም ይችላል ፡፡ ምን ማለቴነው? ያለ ምክንያትጠሉት ፡፡

በዮሴፍ ላይ ምንአደረጉ? እርሱ እንደሞተበማስመሰል ወደ ጉድጓዱ ጣሉት ፡፡ አባቱ ሰባትቀለሞች የያዘ የደምካባ ወስዶ ነበር….115

ቀስተ ደመናውውስጥ ሰባት ቀለሞችብቻ ናቸው ፣ቀስተ ደመናው ... ምንእንደ ሆነ እናውቃለን.... ትንሽ ቆይተን ወደእሱ እናመጣለን ፣ዛሬ ማታ 
ይመስለኛል። እንደ ኢያስጴድና የሰርዴስ ድንጋይእና ቀስተ ደመናሆኖ የሚያየው እዚህላይ ቀስተ ደመናው- በእርሱ ላይ ፡፡ ቀስተ ደመናቃል ኪዳን 
ነው፤ ይህም በዮሴፍላይ የእግዚአብሔር ቃልኪዳን ነበር።

ከዛም ፣በልብሱ ላይ ደምደፍተው ወደ አባትአመጡት ፣ እርሱምሞቶ ነበር ተብሎተወሰነ ፡፡ እርሱግን ከጉድጓዱ ተነስቶበግብፅ አገር ለፈርኦን 
ከተሸጠ በኋላአንድ ጄኔራል አቆየው፡፡ ሲጨርሱም አንድመጥፎ ነገር በእርሱላይ ወረደና እስርቤት ወረወረው ፡፡ እዚያም ትንቢትተናገር ፣ አንድሰው 
ወዴት እንደሚሄድ፣ ሌላኛው እንደሚሄድ፣ የወይን ጠጅአሳላፊው እና የዳቦጋጋሪው በሕልማቸው ምክንያትነገራቸው ፡፡

ከዚያ ከዚያወደ ፈርኦንቀኝ ከፍ ከፍከፍ አለ ፡፡ በዮሴፍ በኩል ካልሆነ በቀርም ወደ ፈርኦን ማንም ሰው ሊሔድ አይችልም፡፡

ይህንንይመልከቱ ፡፡ ዮሴፍከዚያ በኋላ ግብፃውያንወደ ግብፅ በተሸጠጊዜ ተጠንቀቅ .... ያደረገውነገር ሁሉ ክርስቶስንየሚመስል ነዉ ፡፡ 
እዚህጋሪ አለቃውንና ይህንጋጋሪውን እዚህ ይመልከቱ፣ እና ሁለቱምሕልሞች ነበሩ።
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ኢየሱስ ፣በእስር ቤቱ ውስጥበነበረ ጊዜ .... አስታውሱ፣ ዮሴፍ በእስርቤት ነበር ፡፡ ኢየሱስ በእስርቤቱ በነበረበት ጊዜ(እንዴት መስቀል ላይ 
በነበረጊዜ?) ፣አንድ ድኗል ፣አንዱም ጠፋ ፡፡ ዮሴፍ በእስር ቤቱ እያለ አንድ ሰው ዳነ ፣ አንዱም ጠፋ ፡፡

እና ልብይበሉ። ከዚያ ኢየሱስከመስቀሉ ከተነሳ በኋላወደ ሰማይ ከፍከፍ ብሎ በታላቁመንፈስ በይሖዋ ቀኝ ይቀመጣል ፡፡ ከእኔ በቀርወደ 
እግዚአብሔር ሊመጣየሚችል የለም “ ምንምቅድስት ማሪያም የለም ፣ በሌላየተባረከ ሰዉ የለም ፣ በእግዚአብሔርና በሰውመካከል ያለው 
አስታራቂግን በጌታችን በኢየሱስክርስቶስ ነው ፡፡ አምላክ ውድአካሉ ቤተመቅደስ መሆኑን የአምላክን ስምወሰደ, በእኛ መካከል,እግዚአብሔር በሰው 
ስምወሰደ. እግዚአብሔር ወሰደ….

በመጀመሪያ አዳም ላይተመልከቱ .... እኔ ከዚያከዚህ ማምለጥ አልችልም፡፡ አንድ ሰውየሆነ ቦታን እንደማያገኝይመስላል ፡፡ በመጀመሪያ፣ 
ተመልከቱ .... እንደገናአንድ ነገር ላሳይዎት፡፡ መንፈስ ቅዱስይህንን እንዳደርግ ያስጠነቅቀኛል፡፡ ጉዳዬን ለአንድደቂቃ እተወዋለሁ ፡፡
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የመጀመሪያው ዜናልጁ የጠፋው ለአዳምክብር ሲመጣ አዳም፣ እግዚአብሔር አንድመልአክ ልኮ ይሆን? ወንድ ልጅልኮ ይሆን? ሌላማንን 
ልኳል? የጠፉትንልጆቹን ለማዳን እራሱመጣ ፡፡ ሃሌሉያ! እግዚአብሄር በእርሱበቀር ማንም በማንምአልተማመነም ፡፡ እግዚአብሔርሥጋ ሆነ 
፣በመካከላችንም ኖረ ፣ራሱም ከራሱ ጋርአስታረቀን ፡፡

እኛ ድነናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ፣ በእግዚአብሔር ደም። ሟች የሆነውእግዚአብሔር… የማይሞት እግዚአብሔርሟች ሆኖ የተፈጠረውኃጢያትን 
ለማስወገድ ፣ራሱ በግ ሆነ፣ በገዛ ራሱደም ከተሸፈነው ክብርጋር በፊቱ መጋረጃከመግባቱ በፊት ፡፡

አሁን ዮሴፍ ፡፡ ወደ ግብፅሄዶ በዚያ ከእስርቤቱ እስከ ፈርኦን ቀኝ ከፍከፍ አለ። እርሱምጠባቂ ነበረ። በዮሴፍምዘመን ሁሉ ነገርመልካም ሆነ። 
አሁንኢየሱስ ሲመለስ ፣ምድረ በዳው እንኳንእንደ አበባያብባል ፡፡ እሱየብልጽግና ልጅ ፣የዮሴፍ ዓይነት ነው፡፡
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ዮሴፍን አስገቡት... ጄኔራሉ በቤቱ አስረከቡት፡፡ ያደረገውን ሁሉአከናወነ ፡፡ እስርቤት አስገቡት ፤እስር ቤቱ በሙሉተከናወነ ፡፡ ያደረጉትነገር 
ሁሉ ተከናወነ፡፡ ከፈርኦንምቀጥሎ በፈርኦንከፍ ከፍ በተደረገጊዜ በግብፅ ያለውነገር ሁሉ በዓለምላይ ከማንኛውም ነገርየላቀ ነበር ፡፡



20የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ሲመለስ የበለጸገችምድር ትሆናለች ፡፡ የድሮው ምድረበዳ ያብባል ፣እናም በየቦታው ምግብይኖራል ፡፡ እያንዳንዳችንበራሳችን በለስ 
ሥርመቀመጥ እና መሳቅእና መደሰት እንችላለንእንዲሁም ወደ ንጉስሲመጣ በፊቱ በፊቱለዘላለም እንኖራለን ፡፡ እርሱ የሰውልጅ ፣ ነቢይነበር ፡፡ 
ኣሜን። እሱ የሰውልጅ ፣ የመሥዋዕት፣ ካህንም ነበር፡፡

የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ንጉሥ ፣ የዳዊት ልጅ ፣ በክብሩ ዙፋን ላይ ይቀመጣል ፡፡ የሰው ልጅ። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ተገልጧል ፡፡ 
ወርዶ ኃጢአት ከዓለም ኃጢአትን ለማስወገድ ሰው ሆኗል ፡፡ ሰው እንደ ነቢይ ሆነ ፡፡ ሰው እንደ ካህን ሆነ ፡፡ እርሱ እንደ ንጉሥ ማለትም የሰማይ 
ንጉሥ ፣ የቅዱሳንና የዘላለሙ ንጉሥ ነው ፡፡ ሁሌም ንጉሥ ነበር ፣ ሁሌም ንጉሥ ይሆናል ዘላለማዊ ንጉሥ ፡፡
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120አሁን ፡፡ ልብይበሉ ከዚያ ዮሴፍ... ዮሴፍ ከመሄዱ በፊት፣ መለከቱን መንፋትነበረባቸው ፣ እናምሰዎች “ለዮሴፍ ጉልበቱንስገዱ” ብለው 
ጮኹ፡፡ አንድ ሰውምንም እያደረገ - በመንገድላይ አንድ ምርትእየሸጠ ቢሆን - ያመለከት ሲነፋ ጉልበቱንያንበረክካል ፡፡ አንድሰው ገንዘብ 
ለማግኘትእና ገና ገንዘብለማግኘት እየተዘጋጀም ቢሆን ፣ግን በጉልበቱ ተንበረከከ። ዮሴፍ እየመጣነበር ፡፡ ኦህ! ጃንደረባውተግባሩን ሊያከናውን ገና 
ዝግጁ ነበር? ምን አደረገ? ማቆምነበረበት ፡፡ ዮሴፍእየመጣ ነው ፡፡ መለከት ነፋ።
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ከነዚህ ቀናትውስጥ አንዱ ሁሉምነገር ፣ ጊዜውምእንኳ ይቆማል ፡፡ “የእግዚአብሔር መለከትሲነፋ ፣ በክርስቶስምየሞቱ ይነሣሉ ፤ ጠዋት 
ዘለአለማዊብሩህ እና ፍትህሲበሰር .... ”ሁሉም ነገርተንበርክኮ ይንበረከካል ጉልበት ሁሉይንበረከካል ፤ ምላስምሁሉ ይመሰክራል። “ አሁንጀምር. 
የአንዳንድ ሰዎችኃጢአት ከዚያ በፊትይሄዳል ፤ አንዳንዶችይከተላሉ።

አሁንግን ምን እንደሆነ ልብ በል፡፡ እንዴት ታላቅክብር ነው! በዚያንጊዜ ዮሴፍ ፣አሕዛብን ካገባ በኋላወንድ ልጆችን ኤፍሬምንእና ምናሴን 
ተቀበለ... በመጨረሻው ጊዜ ዮሴፍን... ያዕቆብ ኤፍሬምን እናምናሴን መባረክ ጀመረ? እጆቹን በእጁመጫን ሲጀምር በቀደመውበኩል ታላቁን 
ይባርክዘንድ ኤፍሬምን በቀኝ፣ ምናሴንም በግራውአስገባው ፡፡
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ነገር ግንመጸለይ ሲጀምር እጆቹተሻገሩ ፣ እርሱምበቀኝ በኩል ካለውይልቅ የቀኙን የቀኝእጅን በረከት ሰጠው፡፡ ዮሴፍም “አይሆንም፣ አባቴ 
ሆይ”አለ ፡፡ “በኤፍሬምፋንታ ምናሴን በረከትንሠራህ” አለ ፡፡

እርሱም “እግዚአብሔርእጆቼን አቀያየራቸዉ” አለ፡፡

ምንድን? በእግዚአብሔርየተመረጠ ከአይሁድ ታላቅየሆነው ፣ በእግዚአብሔርየተመረጠ ፣ በመስቀልበኩል በረከቱን ይመጣል፣ ሙሽራይቱንም 
ለአሕዛብተመለሱ ፡፡ በረከቱምየሚመጣው ከአይሁድ ወደአሕዛብ ነው ፡፡ ተቀባይነት አላገኙም... መስቀልን አልተቀበሉም ፡፡ ስለዚህ ፣የአህዛብን 
ሙሽራ አገኘ፡፡

122ዮሴፍ ከዚያ በፊትበወንድሞቹ ላይ ጉዳትበደረሰ ጊዜ ... እነሱለብዙ ዓመታት ከህብረትወጥተው ነበር ፡፡ አይሁዱ .... አሁንተጠንቀቁ ፡፡ 
አሁንወደ ዘካርያስ እንመለሳለን፣ የሚያለቅሱበት እናያለቅሱበት እና ያለቅሳሉ፡፡ ቤተሰቦችም እንኳከሌሎች ቤተሰቦች ይለያሉ፤ ወጥተው 
“እንዴትአደረግነው? እንዴት አድርገንቢሆን ኖሮ? ” እነሱ “ጠባሳ ከየት ያመጣሃቸውእነሱ ናቸው በእጅህ ያትሟቸው?” የወጉትምእንኳ።
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እሱ በደመናውስጥ ይመጣል ፣እናም እሱን የወጉትንእንኳ ያዩታል። ሁሉምቤት ያዝናሉ እናምያለቅሳሉ ፡፡ ምንማድረግ እንዳለባቸው 
አያውቁም፡፡

ዮሴፍም... ወንድሞቹን ባየ ጊዜታሪኩን ታውቃላችሁ ፣እርሱም ዕብራይስጥ እንዳይናገርረዳው ፣ አስተርጓሚውምለእርሱ እንዲተረጎምለት 
አደረገ፡፡ ዕብራይስጥ መናገርምአልቻለም ፣ እንደእሱ ዓይነት እርምጃወስዷል። እርሱግን ማወቅ ፈለገ፡፡ እና በመጨረሻም፣ አንድ ቀንታናሽ 
ወንድሙን ይዘውሲመጡ .... አስተዋልክ? የዮሴፍንነፍስ ያሳረፈው ብንያምነበር ፡፡
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የዛሬው ዮሴፍ፣ ነፍሱ ይዋጋዘንድ ምንድነው? በአገሪቱውስጥ ያች ያቺወጣት ቤተክርስቲያን እናየእግዚአብሔርን ትእዛዛት ጠብቃለች። እናም 
ወደፍልስጤም የተሰበሰበ አዲስየተወለደ ሕዝብ ሲሆንይህም በዓለም ላይእጅግ ጥንታዊው ሰንደቅዓላማ ያለው የዳዊትባለ ስድስት ነጥብኮከብ ነው 
፡፡ ሕዝብ የተወለደውባለፉት ጥቂት ዓመታትውስጥ ነው ፡፡ እስራኤል አለ፡፡

ብሔራት እየሰበሩናቸው ፣ የእስራኤልነቅቷል ፣

መጽሐፍ ቅዱስየተነበየው ምልክቶች ፣

የአሕዛብ ቀናትተቆጠሩ ፣

በአሰቃቂ ሁኔታተገርፏል ፤

የተበተኑ ሆይ፣ ወደራስህ ተመለስ፡፡

የመቤዠትቀን ቀርቧል ፣

የወንዶች ልብበፍርሀት እያጣ ነው(ፍትህ)

[ግልፅ ያልሆኑቃላትን] ይመልከቱ));

በመንፈስ መብራቶችህተሞሉ

ተቆርጧልእና ያጸዳል ፣

ተመልከት! መቤዠትህ ቀርቧል።

ሐሰተኛ ነቢያትሐሰት ናቸው ፣የእግዚአብሔር እውነት



21የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ይክዳሉ

ኢየሱስ ክርስቶስአምላካችን ነው ፤

(ክብር! ግንመገለጡ መጣ!)

ስለዚህ ሐዋርያትበተረገጡበት እንሄዳለን

(በቀኝ ቦታቸው)፡፡

የመቤዠትቀን ቀርቧል ፣

የሰዎች ልብበፍርሀት ይጠፋል ፤

በእግዚአብሔር መብራቶች(መብራቶች) ተሞሉ

ተቆርጧልእና ያጸዳል።

ተመልከት! መቤዠትህ ቀርቧል።

ዩሱፍሆይ! ታናሹ ብንያምእዚያ ቆሞ ነበርያየው .... ያ ትንሽወንድሙ ነው ፡፡ አሁን በጣምትንሽ ወጣት ብንያምንአየ ፣ እዚያምተቀመጠ።124

የምድር ነገዶችወይም አይሁዶች ተመልሰውወደዚያ ይመለሳሉ ፣ከእነርሱም መካከል 144,000 ዎቹክርስቶስ ሲመጣ ሲያዩትእዚያ ይቆማሉ ፡፡ 
እነሱ “እነሆተጠባባቂ አምላካችን ይህነው” ይላሉ ፡፡

ከዚያ የተወጋውንያዩታል .... “እነዚህ የትመጡ?”

“በወዳጆ ቤትውስጥ” አለ ፡፡

እናም ያለቅሳሉ ፣ እናም እያንዳንዱቤተሰብ ፣ የዳዊት እና የኔቶፊሊ ነገዶች ፣ እናም ሁሉም ፣ ራሳቸውን እያንዳንዱን ቤተሰብ ይለያያሉ ፣ 
እርሱም በአየር ላይ የቆመውን በአየር ላይ ሲመለከቱ ለራሳቸው ያለቅሳሉ ፡፡ .

መልእክቱ ምንይሆን? ዮሴፍ በተናገረውጊዜ የተናገረውን ይመልከቱ...

ይመልከቱ፡፡ ሌላው ነገር. ዮሴፍ ሕፃናትንበፊቱ ሲያስባቸው ተመለከታቸው። ትንሹን ብንያምንአየ። ኤፍሬምን አይቷል... የቀሩትን እዚያም 
ጋድንእና ሁሉም - አሥራሁለቱን ነገዶች (በዚያንጊዜ አሥሩን ነገዶች)በፊቱ ቆመው አየ፡፡ ሁሉም እዚያቆሞ ነበር ፡፡ ወንድሞቹ መሆናቸውንያውቃል 
፡፡ እርሱምትንሽ ቢንያምን አየ። በቀጥታ ጉሮሮውመሙላት ይጀምራል. የእሱእንደሆነ ያውቅ ነበር። ምን አለ? እያንዳንዱ ሰውይተውኝ። “
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ሚስቱ እናልጆቹ ምን ሆኑ? ወደ ቤተመንግሥቱ ገቡ ፡፡ በአህዛብ ቤተክርስቲያንቤተክርስቲያን መነጠቅ የት ወዴት ትሄዳለች? ወደቤተ 
መንግስት ውስጥሙሽራይቱ ፡፡ ሃሌሉያ! ሙሽራይቱ በንጥቀት ከምድርላይ ትወሰዳለች ፡፡ ከዚያም ሲመለስ፣ ለወንድሞቹ ፣ለአይሁዶች ፣ ለተበደሉት፣ 
እና ለካዱትለእራጆቹ ሲያስታውቅ ሙሽራእዚያ አትኖርም ፡፡

ነገር ግንሚስቱ እና የሚወዳቸው ፣ እዚያያሉ የቅርብ ወዳጆቹ፣ የእግዚአብሔር የላከውቤተሰቦቹ በቤተመቅደስ ውስጥተቀመጡ።

ቀናብሎ ሲመለከት “አያውቁም፡፡ ”ኦህ ፣ይህ ታላቅ አለቃ“አሉት ፡፡ እናምስለ ሥራቸው እርስበእርስ መነጋገር ጀመሩ፡፡126

አምናለሁ ኤፍሬምነው… ወይም ኤፍሬምሳይሆን… ግን “አሁንወንድማችንን ዮሴፍን መግደልየለብንም” የተባለው የትኛውእንደሆነ አልረሳውም 
፡፡ እኛ እንመለሳለን፡፡ ሮቤል. ሮቤልም“ወንድማችንን መግደል የለብንም፣ ምክንያቱም እኛያደረግነው ለሠራነው ነገርተከፍለናል ፡፡” እናዮሴፍ እዚያ 
ቆሞ፣ ዕብራይስጥን መስማትአይችልም ብለው አስበዋል፡፡ ኦህ ፣እሱ ግን ያውቀዋል ።

አንዳንዶች በልሳኖችመናገር እንደማይገባ ይሰማቸዋል፣ ግን እሱሁሉንም ያውቃል ፡፡ አዎ ያውቃል ፡፡ የአህዛብ መንግሥትከመውደቁ በፊት 
በወርቅራስ (በመጀመሪያ ራስ)ላይ በልሳኖች በመናገርእና ትርጓሜ በመስጠትይመጣል ፡፡ ያየመጀመሪያ አሕዛብ አሕዛብስርጭት ምን ሆነ? 
በግድግዳው ላይያልታወቁ ልሳኖች የእጅጽሑፍ ፣ እናእዚያ ያለ አንድሰው ሊተረጎም እናምን እንደ ሆነሊናገር ይችላል። በተመሳሳይመንገድ ይወጣል 
፡፡ ኣሜን። ገብቷልእና በተመሳሳይ መንገድይወጣል።

እነርሱየሚናገሩበትን ቋንቋ መስማት አይችልም ብለዉ አስበዉ ነበር ነገርግን እሱ ያዉቀዋል. እነሱም “ያደረግነውአዩ?” አሉት ፡፡ ከዚያም 
ዮሴፍበሠሩት ነገር ሲጸጸቱአየ ፡፡
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አሁን እሱንባለመተው ሀዘናቸውን እናሀዘናቸውን ይመለከታቸዋል። ስለዚህእሱ በጉሮሮ ውስጥእየተናነቀዉ ነው ፡፡  እሱ 
ቤተክርስቲያኑንከምድር ለመልቀቅ ዝግጁነው ፣ እሷንወደ ክብር ለመቀበል፣ ከዚያም ይመለሳል። የምድር ነገዶችምሁሉ ያዝናሉ።

ምን አደረጉ? ሮቤልና ሁሉምማልቀስ ጀመሩ ፡፡ እነሱ “እንዴ! ኦህ! ” ፈሩአሉ። ይህ ነውአሉ። አሁን ለእሱእንዳለን እናውቃለን። አሁንእርሱ 
ይገድለናል ፡፡ አሁን የምንጠፋመሆናችንን እናውቃለን ፣ምክንያቱም እሱ ከእኛበጣም ሩቅ የሆነውይህ ዮሴፍ ነው፡፡ ወንድማችን ዮሴፍይህ ነው ፡፡ 
እኛ በእውነትለእሱ ገብተናል ፡፡

በራሳችሁ ላይአትበሳጩ፡፡ እግዚአብሔር ይህንያደረገው ህይወትን ለማዳንነው። “

እግዚአብሔር ምንአደረገ? አይሁዶች ኢየሱስንያልተቀበሉት ለምን ነበር? ስለዚህ እኛአሕዛብ ... ስለሆነም ለስሙሲል የጠራው ህዝብ.... 
እግዚአብሔር ያደረገው ይህንንየአህዛብ ቤተክርስቲያንን ሙሽራይትንለማዳን ነው ፡፡



22የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

የናቁትነገዶች ሁሉ ያዝናሉ፡፡ እነሱ በዋሻዎች፣ በዐለቶች እናበነገሮች ውስጥ እራሳቸውንይደብቃሉ ፡፡ እነሱከዚህ ተራራ ይወድቃሉ፡፡ እነሱ 
አልተቀበሉትም፡፡ ሁሉ ከቋንቋም ከምድር ስለእርሱ ዋይ ዋይይላሉ: በእስራኤልም ላይእያንዳንዱ ቤተሰብ ራሳቸውንበዚያ ይለያቸዋል. 
ቤተሰቦችአንዳቸው ከሌላው ይለያሉእና “ለምን አደረግን? እሱን ለመቃወምእንዴት መጣን? እንዴት? እዚያ ቆሞነበር። ጠብቀን 
የጠበቅነውእግዚአብሔር አለ ፡፡ እናም እሱበእጆቹ በምስማር እትሞችይገኛል ፣ እኛምአደረግነው! ”
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ወንድሞቻቸው ልክእዚያ ሲመለሱ ተመልሰውሲመጡ “የሸጠን ዮሴፍአለን አሉ ፡፡”

እኔ ወደግብፅ የሸጣችሁኝ እኔወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ፡፡

ኦህ ፣ፈርተው ነበር ፣እናም ሀዘንና ማልቀስእንዲሁም እርስ በእርሱይሮጣሉ ፡፡ “ምንማድረግ አለብን?”

እርሱም እንዲህአለ: - “ይህን ሁሉእግዚአብሔር ስላደረገው በራሳችሁላይ አትቆጡ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ልኮኛል። ”

129እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉፈጠረ-ነጭ ሰው፣ ጥቁር ሰው፣ ቡናማ ሰው፣ ቢጫ ወንድ፣ እያንዳንዱ ሰው፡፡ እግዚአብሔር ሁሉንምሰው 
ፈጠረ ፡፡ አሕዛብን ፈጠረአይሁድን ፈጠረ ፡፡ ሁሉንም ፈጠረ፣ ሁሉም ለክብሩነው ፡፡ የአህዛብሙሽራ ለመያዝ አይሁዳውያኑተቀባይነት ማግኘት 
ነበረባቸው፡፡ ለዚህም ነውሁሉም እነዚህ ዓይነቶችናቸው ፡፡

129

ስለዚህ የአህዛብ ሙሽራ እና ዘሯ ከእሷ ጋር - ያከበረችውየከበረው የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን በውስጣቸው በሚነሳው 
የትንሳኤ ኃይል ሁሉ በበጉ ደም ታጥባለች ፣ በቅጽበት ፣ በቅጽበት ፣ በቅጽበት ውስጥ አንድ ቀን ይነሳሉ ፡፡ ዓይን ፊት ፣ በኢየሱስ ፊት መሆን 
ተመልሶበወንድሞቹ ዘንድ ራሱንለመግለጥ ተመልሶ ይመጣናሁሉንም ነገር ያበቃል፡፡

130ለማጠቃለል ያህል እዚህ ላይመጽሐፍ ቅዱስ ምንእንደሚል ተመልከት ፡፡ ኦህ! “እነሆ፣ ከደመና ጋርይመጣል ፤ ዓይኖችሁሉ ያዩታል 
(አሁንእርሱ ስለ ዳግምምፅዓት እንጂ ስለመነሳት አይደለም የሚናገረው)እና ስለ ወጉት፡፡ 7 ኛው ምዕራፍ፣ 1 ኛ ... ወይም፣ 1 ኛ ምዕራፍ7 ኛ ቁጥር። 
”... ዓይኖችሁሉና የወጉትም ያዩታል፥ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለእርሱ ዋይ ዋይይላሉ። ኣሜን።ያኔ ያንን ታላቅ ፣ ታላቅ ጥቅስ ይሰጣል። ማን ነው 
ይሄ? ለመሆኑ ይህ ማነው የሚፈልጉት ማነው? እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ ፡፡ እኔ A እስከ Z ነኝ… የግሪክ A እና Z ፣ የግሪክ ፊደል ፡፡
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131ሐዋ. 2፡36 ፣ጴጥሮስ “ሰዎች እንዲድኑበትከሰማይ በታች ሌላስም የለም” ፡፡ ወይም አይደለም፣ በተሳሳተ መረጃዎላይ ይቅርታ 
እጠይቃለሁ፡፡ ጌታችንም ክርስቶስምእናንተ የሰቀላችሁትን ይህንኢየሱስን ጌታ እንዳደረገው የእስራኤል ቤትሁሉ በእርግጥ ይወቅ፡፡
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ዮሐንስ 14፡7እና 12 ቶማስም “ጌታሆይ ፣ አብንአሳየንና ይበቃናል” አለው፡፡

እንዲህም አለ፣ “በጣም ካንተጋር ረዥም ጊዜኖሬ አታውቅም?” እኔንያየ አብን አይቶአል፤ እንዴትስ አንተ። አብን አሳየኝ ለምን ትላለህ ? እኔ 
እናአባቴ አንድ ነን፡፡

አንድ ጊዜለአንድ ሰው እንዲህአልኩኝ ፡፡ እመቤቷም“ሚስተር ብራንሃም አንድደቂቃ ብቻ” አለች፡፡ እንዲህም አለ፣ “አንተና ሚስትህአንድ 
ናችሁ ፡፡

እኔ ግንበዛ አይነት መልኩ አይደለም አልኩ፡፡

እሷም “ ይቅርታ እጠይቃለሁ አለች”

እኔም እንዲህ አልኩ “አሁን እኔን ታይኛለሽ”

እሷም “አዎ አለች ”

እኔም አልኳት “ባለቤቴንስ ታያታለሽ ”

“አያይ አላያትም አለች ”እናም እንዲህ አልኳት “ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አይደለም እርሱ እኔን ስታዩ አብን አይታችኃል ብሏል”ይሄም 
ለጊዜዉ በቂ ነበር፡፡

ስለዚህ፣ በቅዱስ ዮሐንስ... ወይም በ 1 ኛዮሐንስ 5፡7 እስከ8 ውስጥ ፣ እሱንየምታስቀምጡት ሁሉ ፣1 ኛ ዮሐንስ 5፡7እስከ 8 ፣ 
መጽሐፍቅዱስ ብሏል .... ተናጋሪው፣ ይህንን የፃፈውያው ሰው ኢየሱስየሰጠው መግለጫ ፣
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…በመንግሥተ ሰማያት የሚመሰክሩሶስት ናቸው ፡፡ አብ ፣ቃል (ቃሉ ወልድነው) .... አብ ፣ቃል እና መንፈስቅዱስ እነዚህም አንድናቸው ፡፡

…በምድር ፣ ውሃ፣ ደምና መንፈስየሚመሠክሩ ሦስት ናቸው፤ እናም እነሱአንድ ናቸው [ግንአንድ አይደሉም ፣ግን ይስማማሉ) በአንድ፡፡

ወልድ ከሌለዎትአብ የላችሁም ፡፡ መንፈስ ቅዱስከሌለዎት አባት ወይምልጅ ሊኖርዎት አይችልም፡፡ ትክክል ነው. ግን ውሃ፣ ደምና መንፈስ፣ 
ወደ ሰውነቱለመግባት የሚወስደው ንጥረነገሮች ናቸው ፡፡

ተፈጥሮአዊው ልደትሲከሰት አንዲት ሴትልጅን ስትወልድ የመጀመሪያውነገር ምንድነው? አንደኛነገር ውሃ ነው፣ ሁለተኛው ነገርደም ነው 
(ያትክክል ነው?) ፣ቀጣዩ ነገር መንፈስነው ፡፡ ህፃኑእስትንፋሱን ይይዛል እናመተንፈስ ይጀምራል ፡፡ ተፈጥሯዊ ልደትየሆነውን ውሃ ፣ደምና መንፈስ ፡፡ 
ደግሞም መንፈሳዊልደት - የውሃ ጥምቀት፣ በኢየሱስ ክርስቶስስም ፣ በእምነትመጽደቅ ፣ በጌታበኢየሱስ ክርስቶስ በማመን፣ ውሃ ፡፡ ቀጣዩ 
ምንድነው? ደም - መቀደስ፣ ማጽዳት ፣መዘጋጀት።

የናዝሬትሰዎች ያጡትእዚህ ነው ፡፡ ገና ወደዚያሄደው ነበር ፣ከዚያ ወደ ሌላርቀው አልሄዱም። በመሠዊያውላይ የተቀደሰው ዕቃለአገልግሎት 
ዝግጁ ነው፣ ግን በአገልግሎትአይደለም። ጽድቅን የሚራቡናየሚጠሙ ብፁዓን ናቸው፥ ይጠግባሉና። የተቀደሰውዕቃ - ያ እውነትነው ፣ ያድንግል 
ነች።  “ድንግል”የሚለው  ቃል  ንፁህ፣  ቅዱስ  ፣የተመረጠ  ፣  የተቀደሰማለት  ነው  ፡፡  አምስቱ  ዘይትነበራቸው  ፣  አምስቱግን  አልነበራቸውም።
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23የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

አምስቱተሞልተው የተቀሩት ግንየተቀደሱ ነበሩ ፡፡

ስላመናችሁ መንፈስቅዱስን ተቀበላችሁን? “ የምታጠምቁ? የፕሬስባይቴሪያኖች?

“መንፈስ ቅዱስይኖር እንደሆነ አናውቅም፡፡”

“ከዚያም እንዴትነበር የተጠመቃችሁት?”

እጆቹን በላያቸውከጫነ በኋላ በዚያንጊዜ ነበሩ .... ከዳኑእና ከተቀደሱ በኋላ፣ በመንፈስ ቅዱስተሞሉ ፡፡ በትክክል፡፡

ውሃ፣ ደም ፣መንፈስ።134

ኢየሱስ ሊመጣእና ሊመጣበት የሚገባውቤተክርስቲያን በገዛ ደሙሊታጠብና ሊያነጻው ፣ሊቀድስም ነው ፡፡ ከጾታዊ ግንኙነት ዉልደታችን 
ሊያጸዳንና እርሱ ራሱእንዲመጣ የተቀደሰ የተቀደሰዕቃ ስጠን ፤

“ጥቂት ጊዜ አለ ዓለምም ከእንግዲህ አያየኝም ፤ እስከፍጻሜው መጨረሻ ድረስእኔም ከእናንተ ጋርስለሆንኩ ታዩኛላችሁ። ” ኣሜን። 
“እስከመጨረሻው ድረስከእናንተ ጋር እናበአንቺ ውስጥ እሆናለሁ፡፡ እኔ የማደርገውንሥራ እናንተ ደግሞታደርጋላችሁ። ይህ ምልክትየሚያምኑትን 
ይከተላቸዋል ፡፡ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያንውስጥ ፡፡ ዋዉ! አምላክነት።

በሰማይ ላይየሚመሠክሩ ሦስት ናቸው-አባት ፣ቃል (ወልድ) ፣መንፈስ ቅዱስ ፡፡ አንድ ናቸው፡፡

አሁንሳይቀደሱ መዳን ይችላሉ፣ መቀደስ እናመንፈስ ቅዱስ የላችሁም፡፡ ትክክል ነው. የተቀደሰ መንፈስሳይሞላ ፡፡ ነገርንሳይሞላው ልብዎን 
ቀድሶልብዎን ያነፃል ፡፡
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ያ ነውያለው። ርኩስ መንፈስከሰው በወጣ ጊዜበደረቅ ስፍራ ይሄዳል፤ ተመልሶ በቤቱሁሉ ያጌጠ ተመልሶይመጣል ፡፡ የዚያሰው ሀብትና 
ንብረትከመጀመሪያው ከከፋው ሰባትእጥፍ የሚበልጥ ነው፡፡

የፒልግሪም ቅድስና፣ ናዝራዊ እናየመሳሰሉት ያጋጠማችሁ ያነው ፡፡ ተቀብለዋል፡፡ መንፈስ ቅዱስምበመጣ ጊዜ በልሳኖችመናገር ጀመረ 
፣ተአምራቶችንና ድንቆችንም ሲሰጥዲያቢሎስ ብለው ጠርተውታል፣ የእግዚአብሔርንም ሥራይሰድባል ፣ ርኩስነገርም ብለው ጠሩት፡፡ እና 
ቤተክርስቲያናችሁወዴት እንደሄደ አዩ?

ከዚህ ውጡ! ሰዓቱ ቀርቧል፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስመገለጥ እየተነገረ ነው፣ እግዚአብሔር በመንፈስቅዱስ መግለጫው በኃይልገልጧል ፡፡ 
ኣሜን። የመቤዠትቀን ቀርቧል።

አሁን፡፡ በእርሱ ውስጥመለኮትነት: - 1 ኛ ጢሞቴዎስ3፡16 ፣ “… ያለጥርጥርእግዚአብሔርን የመምሰል ምሥጢርታላቅ ምስጢር ነው፤ በሥጋ 
የተገለጠነው… በመላእክት የታየ…በዓለም የታመነ ፣ወደ ክብሩ ያረገ።” ኦህ ፣ በቃ፣ እና እንዲህ እንዲህእያለ ይቀጥላል
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ግን አሁንየት ነን? በ8 ኛው ቁጥር መጨረሻላይ ፡፡ ዛሬማታ የፍጥሞ ራዕይ የ9 ኛውን ቁጥር እንጀምራለን፡፡ ኦህ ፣ለእኛ የሚሆኑ ጥሩነገሮች 
አሉ ፡፡ እሱን ትወደዋለህ?

እወደዋለሁ ፣እወደዋለሁ ፣

እርሱ አስቀድሞወድዶኛልና ፡፡

መዳንን ገዛሁ

በቀራንዮ መስቀል ላይ ፡፡

በእውነቱ ያንን ያደርጋሉ? የእግዚአብሔር ልጅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅእንደሆነ ተገለጠላችሁ? ኃጢአትን ለማስወገድ በሥጋው 
የተገለጠ እግዚአብሔር? እርሱ ራሱን የገለጠባቸው በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት በአብያተ ክርስቲያናቱ ውስጥነው ፡፡
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አሁን እነዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ እየተከናወኑ ያሉትነገሮች ፣በዚህ መልእክት መጨረሻ ላይ ይመልከቱ እና ይመልከቱ ፣… መጽሐፍ ቅዱስ 
እነዚህ ነገሮች የሚከናወኑ ከሆነ ፣ በትክክል። በኤፌሶኑ ዘመንበትክክል ካልነበሩ ፣ በጴርጋሞንም ትያጥሮን ላይ ፣ በሁሉም ዕድሜ ላይ ፣ ሉተር 
እንዴት እንደሚሰራ ፣ እና ዌስሊ እንዴት እንደሚደረግ እና ይህ የ ‹ጴንጤቆስጤ› ቤተ እምነት ወደ ሎዶቅያ ወደ ቀላቃይ ሁኔታ እንደሚገባ ገለጸ ፡፡ 
ግን በዚያ መሀል ሰዎችን ይጎትታል ፡፡ትክክል ነው.ያ በትክክል ነው ፡፡ እኛ መጨረሻ ላይነን ፡፡ኦህ ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ፡፡ ኦህ ፣ እኔ ራሴን 
በስብራት ዉስጥ እንዳየሁ ፣ እናም ጓደኞቼን እና ነገሮችን ተመልከቱ ፣ እናም ዓለምንና በውስጡ ያለው ሁከት ፣ እና ከዚያ የጌታ መምጣት በጣም 
እየቀረበ ነው ብለው ያስቡ። እኛ በመጨረሻው ዘመን ላይ ነን ፡፡

138የሰዎች ልብ በፍርሀትተሸንፏል ፣በሁሉም ቦታ ፣ሰው ሁሉ ፡፡ ሁልጊዜ በሬዲዮብቻ ፣ “ለአውሮፕላንበረራ ዝግጁ ይሁኑ፡፡ ይህንን 
ይውሰዱ፣ ውስጡን ይውሰዱት፣ ወደ ታችውረድ ፡፡ ” ከእዚያእንዴት መደበቅ ይፈልጋሉ? ከዚያ መደበቅ አልተቻለም ። ያ ነገርመቶ እና 
አምሳሜትሮች ስኩዌር መሬትውስጥ ይሄዳል። ለምን፣ የሱ ምልከታይነሳል .... እዚህ ቢመታኢንዲያናፖሊስ ወደ መሬትያናውጠዋል ፡፡ ለምን፣ 
ኢንዲያናፖሊስ ቁርጥራጮቹንይነፋል ፣ እዛሉዊስቪል ውስጥ ይምታ፣ አንደኛው ፡፡ ከዚህ ሌላምን እንዳገኙ ለመናገርበጣም ከባድ ነው፡፡
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እና ይመልከቱ፣ ማድረግ የለብዎትም... ያውቃሉ ፣ ሩሲያያንን ማድረግ የለባትም። ኩባ ያንንማድረግ ይችላል። ማንኛውምትንሽ ትንሽ ቦታ... 
ትንሽ ትንሽ የአልካካትራመጠን ፣ ከዚያውጭ ፣ ሊያደርገውይችላል። መላውን ዓለምይሸፍኑ ፡፡ ማድረግ ያለብኝ ነገር ቢኖር እሷን ብቻ አሰላለፍ እና 
አንድ ሕብረቁምፊንጎትት።

ምንም ሠራዊትአያስፈልግዎትም ፡፡ በዲያቢሎስእጅ ለማድረግ  አንድአክራሪ  ያስፈልግዎታል ፡፡  ያ  በትክክልትክክል  ነው።  እሱያደርግ  ነበር።



24የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

እናከዚያ ሁሉም ነገርተጠናቅቋል። በቃ ተጠናቋል፣ ከዚያ ፡፡

ግን፣ ኦህ ፣ይህንን የተባረከ ነገርልስጥህ ፡፡ ያንንቀርቦ ስናይ ፣ከጠዋት በፊት ሊከሰትእንደሚችል ከተመለከትን ፣ይህ ከመከናወኑ 
በፊትቤተክርስቲያን ወደ ቤቷእንደምትመለስ እናስታውስ ፡፡ መነጠቅ በፊትይከናወናል ፡፡
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ጠማማ እንዳይሆንብዎት፣ ኢየሱስ “በኖኅ ዘመን እንደነበረው ሁሉ… እንዲሁ በሎጥ ዘመን እንደነበረው….. አስታውሱ” ኖህ ዝናብ ከመዝነብዎ 
በፊት አስታውስ ፡፡ መርከብ ፣ ተመልከት። ኖኅበመርከብ ውስጥ ነበር፡፡ እሱ በ…ተሸክሞ ነበር… እናምአሁን ኖህ የአይሁድዓይነት ነበር ፡፡ ሄኖክ 
ግንሳይሞት ወደ ቤቱተመለሰ ፡፡ ኖኅሄኖክ ሲሄድ ባየ ጊዜ በዚያችመርከብ የሚጀመርበት ሰዓት መድረሱን ያውቃል ፡፡ ትክክል. ሄኖክ ወደቤት ሲገባ 
የኖህምልክት ነበር ፡፡ እናም የአህዛብቤተክርስቲያን እንደወጣች ወዲያውኑለእስራኤል ራሱን ያሳውቃል፡፡ ትክክል ነው.

አስታውሱ፣ ኢየሱስ እንደተናገረውበሎጥ ዘመን ፣አንደኛው የእሳት ነበልባልበምድር ላይ ከመጥላቱበፊት ያ መልአክ“ፈጣን ፣ ፍጠን! ከዚህ 
ውጣናእስክመጣ ድረስ አንዳችማድረግ አልችልም። ” ማንኛውምእሳት ከመጥለቁ በፊትሎጥ እና ቤተሰቡወጥተው ሄዱ ፡፡ ስለዚህ መነጠቅታላቁ 
መከራ ከመጀመሩበፊት ይመጣል ፡፡
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መከራው ፣ብዙ ሰዎች ያንንድብልቅ ይደባለቃሉ ፣ግን በጌታ ሳምንት፣ በጌታ ፈቃድ፣ እናስተካክለዋለን ፡፡ ያስታውሱ ፣የታላቁ መከራ 
ጊዜእየፈለጉ ነው። ያነበር… ያንን ከመጽሐፍቅዱስ ውስጥ ብትተይቡያ ያ የችግሮችቀናት ነበሩ ፣እሱ ተጨንቆ በነበረበትጊዜ አየ ፡፡

ይህ ከአህዛብጋር ምንም ግንኙነትየለውም ፡፡ አሕዛብከዚህ ጋር ምንምግንኙነት የላቸውም ፡፡ ለመጽሐፍ ቅዱስውስጥ እንደዚህ ዓይነትየለም። 
የአህዛብ ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች ፡፡

እናምውሃ ወደ ደምእና እንደዚህ የመሰሉትነገሮች ወደ ውሃነትለመለወጥ እየፈለጉ ነው፡፡ ከሙሴ እናከኤልያስ ጋር እንደገናወደ እስራኤል 
ይመለሳል፡፡ ለአራተኛ ጊዜኤልያስን ሲመልሱ ፡፡ መንፈሱም .... ከእነዚያምአልሞቱም ፡፡ ወይም፣ ሙሴ ሞተ፣ የት እንደቀበሩምአናውቅም ፡፡ እሱእዚያ 
እና በዚያመካከል መነሳት ነበረበትምክንያቱም በለውጥ ተራራላይ ፣ እዚያኢየሱስን እያነጋገረው ነበር፣ ይመልከቱ ፡፡
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ስለዚህ ተመልሰውይገደላሉ ጌታችንም በተሰቀለባትሰዶም በተባለችው መንፈሳዊጎዳና ላይ ይተኛሉ፡፡ እነሱ ለአይሁድይሰብካሉ ፣ 
ምድርንምይመቱ ፣ እናሰማያትን ይዘጋሉ እናየመሳሰሉት ፡፡ የአህዛብአገልግሎት መጨረሻም ያበቃናከዛ ጋር ይገናኛል፡፡አሕዛብም ወደ ቤት ይሄዳሉ ፣ 
ያ አገልግሎትም ይቀጥላል ፡፡ የሁሉም ነገር ጥፋት ይመጣል ፡፡ ከምድር ሁለት ሦስተኛ ሦስተኛውና ሁሉም ነገር ወደቁ። ሪሳቸዉም በጎዳናዎች ላይ 
ይታያል ይመልከቱ

ያንንየጴንጠቆስጤ ሚስዮናዊእዚያ ሲገደሉ በደቡብአሜሪካ ያገኛኃቸዉን ስዕሎችይመልከቱ ፡፡ ሚስቱምመንገድ ላይ ተኛች፣ እና እሱ፣ እና 
ሁለትትናንሽ ልጆች ፣ትንሹ ሆድዋ ላይያለች ትንሽ ልጅእንደዛ አረፈች። አይቀብሯቸውምነበር ፡፡ አብረውይራመዱ እና እንደዚያ ለሦስት 
ወይምለአራት ቀናት በእነሱላይ ይረጩ ፡፡ ወንድም ኮፕፎቶግራፉን አነሳ። ቤትውስጥ አመጣኋቸው ፡፡ እነሱ የሚያደርጉትንመንገድ ይመልከቱ ፡፡ 
ከዚያ አንዳቸውለሌላው ስጦታዎች ይልካሉ።
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በመጽሐፍ ቅዱስውስጥ እንዴት እንደሚገለጥተመልከት ፡፡ ቤተክርስቲያንምን እንደምትሰራ ታያለህ፡፡ ትክክል ነው. እና ልክበቀኝ በኩል 
ልክእንደ እባብ ወደቀኝ መንቀሳቀስ እናልክ የነገሮች ምልክትምልክት ነው ፡፡

እንዴትእንደሚሆን ይህ በ'33 ላይ የተሰጠኝን ትንቢትተመልከቱ ፡፡ ሴቶችእንዲመርጡ ይፈቅድላቸዋል ፣እና ድምጽ ይሰጡ፣ የተሳሳተ 
ሰውይመርጣሉ ፡፡ ሰባትነገሮችን ለመስጠት ነበር,እና አምስት እነሱንእንደሆነ አስቀድሞ ተከሰተ. የሚቀጥለው ነገርታላቋ ሴት ፣ቤተክርስቲያን ፣ 
ስልጣን፣ ወይም ይህንንአሜሪካ ለመቆጣጠር አንድነገር ነበር ፣እናም ገዛ ፡፡ ወደ መጨረሻውየት እንደደረቀ ልክእንደ አመድ አየሁ፡፡ መጨረሻው 
ነበር፡፡
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እሱ ማሽከርከርየሚችል ማሽን እንዳላቸውተናግሯል ... በውስጡ ሾፌር አልነበረውም። በትክክል አጠናቀዋል። እንዲህ አለ.... አሥራ አንድ 
ዓመት... መንፈስ ቅዱስ እንዲህአለኝ ፡፡ እዚያምበወረቀት ላይ አለ፡፡ ሊካድ አይችልም፡፡ መንፈስ ቅዱስእንደተናገረው እዚያ ወረቀትላይ ነው ፡፡ 
የማጊቶት መስመርከመገነባቱ ከአስራ አንድዓመታት በፊት ፣ጀርመኖች ... አሜሪካ እንደሚሉት …ይህ ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት የሁሉም ሰው ጨካኝ 
ነው አልኩ ፡፡ እና ትክክልነው። እሱ ነበር.

የዴሞክራቶችን ስሜትእየጎዳህ አይደለም ፣ነገር ግን እላችኋለሁ፣ አሁን ዲሞክራሲያዊወይም ሪ ፐብሊክ አይደለም፡፡ እየተናገርን 
ያለነውየእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስክርስቶስ ነው ፡፡ እኔ ዲሞክራሲያዊምሆነ ሪፐብሊክአይደለሁም ፡፡ እኔክርስቲያን ነኝ ፡፡ እና ከዚያ፣ ምንም ሆነምን 
.... ግን እዚያታስተውላለህ ፡፡

እናእዚህ ይመልከቱ። ሌላኛውቀን ... የእድሳት አድማምን ማለት እንደሆነለማየት ከፈለጉ እነዚህንማሽኖች መውሰድ እናለአቶ ኒክስን 
ድምጽበሚሰጡበት ጊዜ ሁሉለእነሱ መምረጥ ይኖርብዎታል፡፡ ጂ ኤድገርሁቨር ማሽኖቹን አወጣ፡፡ ስንት ሰዎች ያነቡት ነበር? ለምን ፣እርግጠኛ ፡፡ 
በጠቅላላውወረቀቶች ፣ በዜናእና በሌሎችም ነገሮችላይ ነው ፡፡ የት እንዳለንአዩ?
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ከክርስቶስበቀር ሌላ ሐቀኛነገር የለም ፡፡ ኣሜን። ኦው፣ ያ የተባረከብሉይ መጽሐፍ! በቃ. እርስዎ ማንእንደሆኑ ፣ ከየትእንደ መጡ እናየት 
እንደሚሄዱ የሚነግርዎትያ ብቻ ነው። አዎን ጌታዬ፣ ይህ የተባረከየድሮ መጽሐፍ! ኦህ፣ እሱን እንድወደውያደርገኛል ፡፡ እርስዎአይደሉም?

በአብ እምነት፣ በወልድ እምነት፣

በመንፈስ ቅዱስእምነት። እነዚህ ሦስቱአንድ ናቸው ፡፡

አጋንንቶች ይንቀጠቀጣሉ፣ ኃጢአተኞችም ይነቃሉ፤

በይሖዋ ላይያለን እምነት ማንኛውንምነገር ያናውጣል። (አሜን!)

ከጓደኞቻችንበፊት  ምን  አስደሳችቀን  ነው  ፡፡  እግዚአብሔር  ለመላእክቱየሰጠው  ለኢየሱስ  ክርስቶስመገለጥ  መጣ  ፣እርሱም  በዮሐንስ145



25የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ

ዘንድገልጦታል ፣ ይህምበቤተክርስቲያን በኩል ለእኛአሁን ስላለው ነገርታውቋል ፡፡

ወደ እግሮቻችንስንቆም ጌታ አሁንይባርከን ፡፡ እናፒያኖ የሚጫወተው ማነውመቼም ቢሆን ትንሽትንሽ ይሰጡን ፡፡ “የኢየሱስን ስምከአንተ ጋር 
ይዘህሂድ”

አሁን አድምጡ፡፡ ዛሬ ጠዋትበማደሪያ ድንኳን ውስጥበመካከላችን እንግዳዎች እንደነበሩምንም ጥርጥር የለውም፡፡ እጃቸውን 
እንዲያወዛዉዙእፈልጋለሁ ፡፡ ከእርስዎጋር ወደ ቤትእንዲመለሱ ይጋብዙ ፣እና ደግሞ ፣እናም ሁሉንም ሰውእንዲቀበሉ ያድርጉ። ሁሉምሰው ያንን 
እንደሚያደርግእርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ፡፡

እና ያስታውሱ፣ አገልግሎቱ ዛሬማታ ሰባት ሰዓትይጀምራል። እናም ከሰባትሰላሳ ከሰላሳ “ሠላሳፍጥሞ ላይ ራዕይ”እላለሁ ፡፡ ነገማታ ፣ 
ጌታበፈቃደኝነት እላለሁ ፣ለመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያንዘመን ፣ ኤፌሶንን፣ በቤተክርስቲያን ዘመንውስጥ እናገራለሁ ፡፡

አሁንትንሹን የመገናኛውን ድንኳንበማሰናበት “የኢየሱስን ስምከአንተ ጋር ውሰድ”ብለን እንዘምራለን ፡፡ እናም እያንዳንዱ አሁን ይዘምራል። 
እሺ.
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የኢየሱስን ስምከአንተ ጋር ውሰድ

የሐዘንና ወዮልጅ!

ደስታ እናመጽናኛ ይሰጥዎታል ፣

በሄዱበት ቦታሁሉ ይውሰዱት።

የከበረ ስም፣ እንዴት ጣፋጭነው!

የምድር ተስፋእና የሰማይ ደስታ;

የከበረ ስም፣ እንዴት ጣፋጭነው!

የምድር ተስፋእና የሰማይ ደስታ።
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አሁን የሚቀጥለውን ጥቅስ ከመዘመርዎ በፊት ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስቶች ፣147

ጴንጤቆስጤዎች ፣ ካቶሊኮች ፣ ናዝሬት ፣ ፒልግሪም ቅድስና ፣ ሁሉንም እንዲደርሱ ፣

ከፊትዎ ከጎንዎ ፣ ከጎንዎ ፣ ከጎንዎ ፣ ከጎንዎ ጋር በመሆን እጆቹን ይነጫጫሉ ፡፡

“ክርስቲያን ፒልግሪም ፣ ጓደኛ ፣ ዛሬ ጠዋት እዚህ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል ፡፡

በእግዚአብሔር ነገሮች ዙሪያ ከእርስዎ ጋር ህብረት ለማድረግ ይደሰቱ ፡፡

ጥሩ ጊዜ አግኝተናል። ከፊት ለፊታችሁ ፣

በዙሪያዎ ካሉ ሰዎች ጋር እጅን ሲያንቀሳቅሱ ዛሬ ማታ እንደገና እንዳየዎት ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡

በኢየሱስ ስም ይሰግዳሉ ፣

………………….

በመንግሥተ ሰማያት ፣

ጉዞአችን ሲጠናቀቅ ፡፡

የከበረ ስም ሆይ ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

የከበረ ስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

እስክንገናኝ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ ፣

እስከ እግሩ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ;

እስክንገናኝ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ ፣

እንደገና እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ፡፡
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ስብከት በ

ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7
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አሁን እኛ አንገታችንን ስንሰግድ-

እስክንገናኝ ድረስ እስክንገናኝ ድረስ ፣

በኢየሱስ እግር እስክንገናኝ ድረስ….


