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አመሰግናለሁ ወንድም። ቆመን ሳለን እንጸልይ። የሕይወት ጸሐፊ ፣ እና የሁሉንም ጥሩ መንፈሳዊ ስጦታዎች ሰጭ ሁሉን ቻይ አምላክ ፣ 
በእውነቱ እኛ አሁን ለዚህ አስደናቂ እና አስደናቂ የኅብረት ጊዜ በእርስዎ ፊት እናመሰግናለን። በሕይወታችን ውስጥ ታላቅ ድምቀትን ያሳያል ፣ ጌታ - 
ምንም ያህል ጊዜ መቆየት ቢኖርብን የማንረሳው ጊዜ።

1

እናም በዚህ እንዘጋለን ፣ እግዚአብሔር ፣ በዚህ የመዝጊያ ምሽት .... በበዓሉ መደምደሚያ ቀን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እናስተውላለን ፣ 
ኢየሱስ በመካከላቸው ቆሞ “ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ” ብሎ ጮኸ። እናም እኔ እጸልያለሁ ፣ የሰማይ አባት ፣ ዛሬ እንደገና እንዲደገም 
፣ የጌታችንን ድምጽ ሲጠራን እና እሱን ወደ አገልግሎት እንድንጠራው ፣ ቅርብ የእግር ጉዞዎችን እንድንሰማ። እኛ በመጨረሻው ቀን ፣ እና ጊዜው 
ቅርብ እንደሆነ እየተናገረ በእነዚህ ማኅተሞች መክፈቻ ውስጥ ድምፁን አስቀድመን እንደሰማን ይሰማናል። እኛ የምንለምናቸውን እነዚህን በረከቶች 
፣ አባት ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ለክብሩ ይስጡ። አሜን አሜን። እርስዎ ሊቀመጡ ይችላሉ።

ይህንን ማከል እፈልጋለሁ - በሕይወቴ ውስጥ ካገኘኋቸው አገልግሎቶች ሁሉ ፣ ይህ ሳምንት በሕይወቴ ውስጥ በአገልግሎቶች ሁሉ እጅግ 
የከበረ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። ምንም ቢኖረኝ .... በእርግጥ በፈውስ አገልግሎቶች ውስጥ ታላላቅ ተአምራት ሲደረጉ አይቻለሁ። ግን ይህ ከዚህ 
በላይ ነው። ሕይወቴ እዚህ መሆን ነው ፣ እና ትንሹ ድንኳን በዚህ የተለየ መልክ ሲይዝ ማየት አንዱ ታላቅ ጊዜ ፣ ድምቀቶች አንዱ ነው። ያ ብቻ 
አይደለም ፣ ውስጡ ግን የተለየ መልክ ይዞ ነበር።
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እና አሁን ፣ ቢሊን እየጠየቅኩኝ ነበር። እሱ እኔን ለመምጣት በጣም ረጅም ነበር። ሌላ የተጠመቀ ቡድን አለ - እሱም በዚህ ሳምንት ከመቶ 
በላይ የሚሆኑ ሰዎች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠምቀዋል። ስለዚህ እኛ እናመሰግናለን ፣ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ።

እና አሁን ፣ የቤተክርስቲያን ቤት ከሌለዎት ፣ እዚህ መጥተው ከእኛ ጋር ህብረት እንዲያደርጉ እንጋብዝዎታለን። ቤተክርስቲያኑ ክፍት 
መሆኑን ብቻ ያስታውሱ። እኛ ቤተ እምነቶች አይደለንም ፣ እናም ፈጽሞ እምነት እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ - ወንዶች እና ሴቶች እና ወንዶች 
ልጆች እና ልጃገረዶች በእግዚአብሔር ጠረጴዛ ዙሪያ የሚገናኙበት ህብረት ፣ እና በቃሉ ዙሪያ ህብረት እና ሁሉም የጋራ ነገሮች አሉን።

አሁን ፣ እኛ አስደናቂ ፓስተር ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው አለን ፣ እና ለዚህም በጣም አመስጋኝ ነኝ። እና ከአንድ ዓመት በፊት አንድ 
ራዕይ ካስታወሱ ፣ ያ ምግብ በቦታው ተከማችቷል ፣ እና ያ ልክ ነው። እናም አሁን ለሁሉም ዕድሜዎች ለሰንበት ትምህርት ቤቶች በቂ ቦታ አለን ፣ 
እናም ለዚህ ዕድል በጣም አመስጋኞች ነን። ልጆቻቸውን የሚልኩበት የሰንበት ትምህርት ክፍሎች ቢኖራቸው ኖሮ አንድ ሰው ተናግሯል - አሁን 
አግኝተዋል። ስለዚህ ፣ አሁን የቤተክርስቲያኒቱ ቤት ከሌለዎት ልክ መጥተው ከእኛ ጋር ይሁኑ። በእርግጥ ፣ እርስዎ የሚሄዱበት ጥሩ ቤተክርስቲያን 
ካለዎት እና ወንጌልን የሚሰብኩ እና የመሳሰሉት ካሉ ፣ ለምን ፣ ያ የእኛ ሌላ ቡድን ነው ፣ ያዩታል ፣ ሌላ ቦታ። ግን ቤት ከሌለዎት እና እርስዎ ....
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በርካቶች ይህንን ከሌላ የአገሪቱ ክፍል እንደገቡ እና ይህንን ቤተክርስቲያናቸውን ቤታቸው ለማድረግ እንደገቡ እረዳለሁ ፣ እናም እዚህ ወደ 
ጌታ ቃል እንኳን በደህና እንቀበላችኋለን።
4

እና አስታውሳለሁ .... እኔ ስሄድ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አገልግሎቶቹ እዚህ ድንኳን ውስጥ እንደሚሆኑ ነግሬዎታለሁ። ወደፊት ጌታ ሁሉ 
ለእኔ ምን እንዳለ ገና አላውቅም። ያንን በእጁ አምናለሁ - ለአንዳንድ አጉል እምነቶች ወይም ለማንኛውም ነገር። እኔ ለእሱ የተሻለ አገልግሎት 
ወደሚገኝበት ቦታ እንዲወስደኝ በየቀኑ ብቻ እጠብቃለሁ። እናም ከእኔ ጋር ሲጨርስ ፣ ከዚያ በሰላም ወደ ቤት እንደሚቀበለኝ አምናለሁ።

እና አሁን ፣ ለድንኳን ሰዎች ትብብር በጣም አመስጋኝ ነኝ። ቢሊ በዚህ ሳምንት ሲነግረኝ ፣ ያ ... በዚህ ድንኳን ዙሪያ እዚህ የተወከለው 
እያንዳንዱ ቤት ከእነርሱ ጋር የሆነ ሰው ያለ ይመስለኛል። እነሱ ቤቶቻችሁን እና ቦታዎቻችሁን ከፍተው የሚሄዱበት ምንም ቦታ በሌላቸው ሰዎች 
ውስጥ ወስደዋል። አሁን ያ እውነተኛ ክርስቲያናዊ ድርጊቶች ናቸው። እና አንዳንድ ቤቶች ሰዎች በሚኖሩበት ትንሽ ጥግ ላይ ሁሉንም ሰው 
ሞልተዋል ፣ ምክንያቱም በዚህ ምክንያት በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ... ስለ አንድ ዓይነት ጉዳይ እየተከናወነ ነበር። የስፖርት ዓለም ፣ አንድ ዓይነት 
የቅርጫት ኳስ ወይም የሆነ ነገር ፣ እና የተያዙ ቦታዎች ተሠርተዋል። ሲደመር ታላቁ ቡድን ከ .... እዚህ በዚህች ትንሽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ 
የተወከለው ይመስለኛል ... ወደ ሀያ ስምንት ወይም ሠላሳ ግዛቶች አካባቢ እዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ የተወከሉ ፣ ከሁለት የውጭ አገራት 
በተጨማሪ ፣ ስለዚህ ... በዚህ ትንሽ መነቃቃት ፣ ስለዚህ እሱ ራሱ ትንሽ ክፍል ይወስዳል።
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እና እጠይቅ ነበር .... ዛሬ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ፣ በስብሰባው ውስጥ ብዙ የጄፈርሰንቪል ሰዎች አለመኖራቸውን ተረዳሁ አልኩ።

አንድ ሰው ተናገረ እና “መግባት አንችልም” አለ። ምክንያቱ ይህ ነበር። አንዳንድ ፖሊሶች ፣ እና የመሳሰሉት ፣ ወደ ስብሰባው መምጣት 
ፈልገው ነበር ፣ ግን ተናገሩ .... እነሱ በዙሪያቸው እያወሩ ነበር አሉ ... ግን እነሱ መጥተው መግባት አልቻሉም። ቀድሞውኑ ተሞልቷል። እነሱ 
ሊገቡበት ከሚችሉት ጊዜ በፊት እንኳ። ስለዚህ ጊዜያቸውን አግኝተው ይሆናል ፣ ምናልባት ፣ በኋላ ላይ አልመጡም ፣ ስለዚህ ሰዎቹ ከሌላ ቦታ 
እየመጡ ነው። ስለዚህ በጣም እናመሰግናለን።
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አሁን አላውቅም። የሚቀጥለው ነገር የሚከተለው በሌላ መልእክት “ሰባቱ መለከቶች” ይሆናል። ነገር ግን በማኅተሞቹ ውስጥ ሁሉም ነገር 
ተካትቷል። የቤተክርስቲያኗ ዘመናት ይወርዳሉ እና እኛ በመጀመሪያ እናስቀምጣቸዋለን ፣ ይህም እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ... የዚያ ዘመን ... 
አሁን ማኅተሞቹ መከፈት ቤተክርስቲያኑ የት እንደምትሄድ እና እንዴት እንደምትጨርስ ያሳያል። እና አሁን ፣ ያለኝን እንድናይ የሰማዩ አባት 
በእርግጥ ጸጋ

ያደረገልን ይመስለኛል።

ይህን እላለሁ። ከብዙ ዓመታት በፊት የሰበኳቸውን የቆዩ ማስታወሻዎችን ስመለከት ፣ ልክ ገብቼ ትክክል መስሎኝ የነበረውን እና እየተናገርኩ 
ነበር። ከመስመር ውጭ ነበር። እናም ፣ አሁን ፣ አራቱም ማኅተሞች ፣ በሃያ ደቂቃ ስብከት ውስጥ ነበረኝ። ኦ! አራቱ የራእይ ፈረሰኞች - ሁሉንም 
በአንድ ላይ ጣልኳቸው። እናም “አንድ ፈረስ ነጭ ለብሷል” አለ። እኔም “ምናልባት ያ ገና በለጋ ዕድሜ ላይ ነው። ቀጣዩ ፈረስ በረሀብ ሄደ ”እና 
ከዚያ እንደዚያ።

7

ግን የእኔ ፣ በእውነት ቃሉ ሲከፈት ፣ ከእሱ መቶ ኪሎ ሜትር ርቆ ነበር። ስለዚህ መመልከት እና  መጠበቅ  ይጠበቅብናል።  ከዚያ  ምናልባት



2ሰባተኛው ማኅተም

ይህንን ለማድረግ ይህ ጊዜ መሆን ነበረበት። ከሌሎች ሰዎች ጋር የማይስማሙ ሊሆኑ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኔ አምናለሁ ታላቁ 
ዊንዱፕ ሰዓት ሲመጣ እና ጌታችንን ስንገናኝ ፣ ትክክል እንደነበረ ትገነዘባለህ። እውነት ነው።

አሁን ፣ ከከተማ ውጭ ፣ በተለያዩ ቦታዎች ዙሪያ ፣ ከተለያዩ ግዛቶች እና ብሔራት የመጡ ሰዎች ፣ ይህንን ሁሉ ርቀት ለመጓዝ ቅንነትዎን 
እንዴት እንደማደንቅ ፤ እና የእረፍት ጊዜዎን ለመውሰድ ፣ እና አንዳንዶቹም ማረፊያ ቦታዎች ሳይኖራቸው። አውቃለሁ ፣ ምክንያቱም አንዳንዶች 
የሚቀመጡበት ቦታ እንዲያገኙ መርዳት ችያለሁ ፣ ያለ ገንዘብ እንኳን ፣ ወይም ሌላ ነገር እና የመሳሰሉት .... እና ምንም እንኳን አንድ ነገር 
እንዲንከባከቡ በመጠበቅ እንኳን ይምጡ። እናም በእንደዚህ ያለ ታላቅ እምነት ፣ ምንም ምግብ ሳይበሉ ፣ ወይም ማረፊያ እንኳን ቢኖራቸው ፣ 
እነዚያን ... እነዚያ ነገሮች በማንኛውም ሁኔታ እንደሚከሰቱ መስማት ይፈልጋሉ። ያ በእውነት አስደናቂ ነው ፣ ያውቃሉ። እና ሁሉም ሰው እንዲሁ 
መቶ በመቶ ሆኗል።

8

እኔ ባለቤቴ በዚያ ተገናኝቼ ነበር ... የቤተክርስቲያኑ ጡብ ሥራ እና የመሳሰሉት ነበሩ ፣ እና እኔ ሥራውን እንዴት እንዳደንቀው እየነገርኩት 
ነበር። እኔ የጡብ ሜሶናዊ አይደለሁም ፣ ወይም ስለእሱ ምንም አላውቅም ፣ ግን የካሬ ጥግ ምን እንደ ሆነ አውቃለሁ - ልክ እንደ ተስተካከለ 
ዓይነት።

እናም “እነግራችኋለሁ” አለ ፣ “ሁሉም አብረው ሲሠሩ እንዲህ ያለ ስምምነት በሰዎች መካከል ያዩበት በጭራሽ እንደዚህ ያለ ጊዜ አልነበረም። 
ወንድም ዉድ ፣ ወንድም ሮበርሰን ፣ እና ሁሉም ሰው ቦታቸውን - ሁሉም ነገር። የአ ... እነሱ አንድ ነገር ሲፈልጉ ፣ እዚያ የሚያደርገው ሰው 
ይኖራል። ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር በሁሉም መርሃ ግብሩ ውስጥ ነው። ለዚህ በጣም እናመሰግናለን።

9

ይህንን ለማድረግ ለመርዳት በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ታላላቅ ለጋሾች ፣ እንደ ወንድማችን ዳውች እና እህት ዳውክ እዚህ ተቀምጠው ፣ 
እና ሌሎች ብዙ ለዚህ ለዚህ ትልቅ ስጦታ የተሰጡ ናቸው። እና እነሱ ይመስለኛል በዚያን ጊዜ እነሱ የሚጎድሏቸው ነገር ግን ትንሽ እና ሁሉም 
የሚከፈልበት ነው። ስለዚህ ለዚያ በጣም አመስጋኞች ነን።

ያስታውሱ ፣ እርስዎ የክርስቶስ አገልጋይ ስለሆኑ ፣ እና ያ እዚህ የተገነባው - አገልጋዮችን ለማድረግ የተከፈተ በር ፣ እና አስቀድሞ የክርስቶስ 
አገልጋዮች የሆኑ አገልጋዮች ገብተው በኢየሱስ ኅብረት ዙሪያ እንዲደሰቱ ክርስቶስ። ሁሉም ሰው በደስታ እንደሚቀበል እንዲያውቁ እንፈልጋለን።
10

እና አሁን ፣ አንዳንድ ጊዜ በድርጅት ላይ መጋረጃ በሚቀባበት የቅባት ዓይነት ወቅት እኔን ሲሰሙኝ ፣ በፓስተርዎ ላይ ወይም በቤተክርስቲያን 
ውስጥ በማንኛውም ወንድም ወይም እህት ላይ ማለቴ አይደለም ፣ ምክንያቱም ከሁሉም በኋላ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ድርጅት ውስጥ ሰዎች 
አሉት። አለ. እሱ ግን ድርጅቱን አይቀበልም ፤ በድርጅቱ ውስጥ ያለውን ግለሰብ ይቀበላል. እና ድርጅት አይወስድም። ስለዚህ ፣ ሰዎች በድርጅት 
ዙሪያ ሲታሰሩ ፣ ያ ቤተክርስቲያን የምትለውን ብቻ ታያላችሁ ፣ ሌላ ምንም ማየት አይችሉም። ያ ደግሞ ከሌሎች ጋር መወገድን ያደርገዋል ፣ እናም 
እግዚአብሔር የማይደሰትበት ሥርዓት ነው ፣ እናም ከእግዚአብሔር ያልተወሰነ ዓለማዊ ጉዳይ ነው።

ስለዚህ አሁን ማንም ግለሰብ ማለቴ አይደለም። ካቶሊክ ፣ አይሁዳዊ ፣ ምንም ቢሆን ፣ ወይም ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬስቢቴሪያን ፣ 
ማንኛውም ድርጅት ፣ ምንም ድርጅቶች እና ሃይማኖታዊ ያልሆኑ እና ሁሉም - እግዚአብሔር ልጆቹ እዚያ ተቀምጠዋል ፣ ይመልከቱ። እና ብዙ ጊዜ 
ያንን ዓላማ ያወጡ ይመስለኛል - ብርሃን ለመስጠት - እነዚያን አስቀድሞ በየቦታው ከየቦታው ያወጣሉ። እናም በዚያ ታላቅ ቀን እናያቸዋለን። የጌታ 
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ወደ ታላቁ የስብሰባ ጊዜ በአየር ውስጥ ትጠራለች ፣ እናም ሁላችንም እሱን ለመገናኘት እንወጣለን ፣ እና ያንን 
ሰዓት እሻለሁ።

11

አሁን ብዙ ማለት ይቻላል። እናም ዛሬ ማታ በመጨረሻው የመዝጊያ ምሽት ፣ እንደተለመደው .... ሁሉም ሰው በፈውስ አገልግሎት ውስጥ ፣ 
በፈውስ አገልግሎቱ ውስጥ ታላላቅ ነገሮች እንደሚከናወኑ በጉጉት ሲጠብቀኝ አገኛለሁ ፣ ይህም ውጥረት እንዲሰማቸው ያደርጋል። እና ከዚያ ዛሬ 
ማታ ተመሳሳይ ነገር አገኘሁ ፣ ሁሉም ሰው እንዴት እንደሚጠብቀው እንደሚጠብቀው .... እና በእያንዳንዱ ምሽት ለእነዚያ ማኅተሞች መከፈት 
እንደዚያ ነበር።

አሁን ፣ ይህንን እውነተኛ ግልፅ ማድረግ እፈልጋለሁ። ሁል ጊዜ ፣ እነዚህ ማኅተሞች ወደ ቦታው በመጡ ቁጥር ፣ እኔ በእነሱ ላይ የማምነው 
እና የሌሎችን ሰዎች ያነበብኳቸው ነገሮች ሁሉ በክፍሉ ውስጥ ወደ እኔ ከሚመጣው ጋር ይቃረናሉ። እና አዕምሮዬ ፣ በዚህ ጊዜ .... የሰውዬ አእምሮ 
ከራሴ የአስተሳሰብ መንገድ በጣም እየራቀ ስለሆነ ዛሬ ጠዋት ያንን የፈውስ አገልግሎት ያገኘሁበት ምክንያት። ጥላዎቹ ተጎድተው መብራት (ይህ 
ስምንተኛው ቀን ነው) ባለበት ክፍል ውስጥ ለመቆየት ሞክሬአለሁ ፣ እና የትም ለመሄድ መኪናዬ ውስጥ አልገባም።
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አንዳንድ ማስታወሻዎችን ፣ እና በገንዘብ ላይ ያሉ ነገሮችን ፣ እና ለዚህ ቤተክርስቲያን የተበደሩ ነገሮችን ለመፈረም ከአንዳንድ ወንድሞች ጋር 
ወደ ባንክ ወርጄ መሄድ ነበረብኝ ፣ ግን እኔ በቀጥታ ተመል መጥቼ ለማጥናት ሄጄ ነበር። እና የሚገርመው ነገር ፣ አንድም ሰው የተናገረው ነገር 
የለም ወይም .... ብዙውን ጊዜ እነሱ ያንኳኳሉ ፣ ይጎትቱታል ፣ እና ዙሪያ። አንድ ነገር አልነበረም። በጣም አስደናቂ ሆኗል።

እኔ በምበላበት ፣ በወንድም ዉድ ፣ ብዙውን ጊዜ ያ ቦታ በመኪናዎች ተሞልቷል ፣ እናም በዚህ ጊዜ ውስጥ ስምንት ወይም አሥር የተለያዩ 
ሰዎች ሊመጡላቸው ነበር ፣ እና አንዳቸውም አልመጡም።
13

ያኔ ጠዋት - ዛሬ ጠዋት አልረሳውም ፣ የአዳኛችን ጸጋ ለደከመው ለደከመው አገልጋዩ። ለድሃው ሰው ጥያቄ ፣ እና የአዕምሮዬ ምርጥ ፣ 
በትክክል እንደሰራሁ በማሰብ ፣ እና በድንገት ከልጅ አንድ ነገር እንደወሰድኩ ፣ በጣም ተወግጄ ነበር ምን እንደነበረ ይወቁ። እናም “ምናልባት 
ወደዚያ የፈውስ አገልግሎት ለመሄድ እየጣርኩ ሊሆን ይችላል ፣ ምናልባት በጣም በጠና የታመመ አንድ ሰው ወዲያውኑ መጸለይ ነበረበት” ብዬ 
አሰብኩ። እናም ታዳሚውን ጠየቅሁ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተገለጠ። አንድ ሰው “ለምን አታነብም ... ጽሑፍህን አንብብ?” አለ። ወይም የሆነ 
ነገር። እናም በዚያ ጊዜ ትንሹን ወረቀት አንስቼ የተናገረውን ለማየት እንደገና አነበብኩት እና መጽሐፉን ዝቅ አድርጌ አየሁት - እና እሱ ሙሉ በሙሉ 
የተለየ ነበር ፣ የምመልሰው ጥያቄ ፣ ይመልከቱ።

ይህንን ብቻ ላስተላልፍዎት። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ነገር ሲገባ ፣ ያ የክርስቶስ አስተሳሰብ ነው። በራስህ አስተሳሰብ ውስጥ ከራስህ አስተሳሰብ 
በጣም ርቀህ ትሄዳለህ .... አልችልም ምክንያቱም ያንን ለማብራራት አልሞክር። እኔ ማድረግ አልቻልኩም። ማንም ሊያደርገው አይችልም። ያ ሰው 
ኤልያስ የተባለው ሰው እንዴት በእግዚአብሔር ፊት በተራራው ላይ ቆሞ ፣ እሳት ከሰማይ አውርዶ ፣ ከዚያም ከእሳቱ በስተጀርባ ዝናብ ሊጥል 
ይችላል። እና ከዚያ ሰማያትን ይዝጉ ፣ እና ለሦስት ዓመታት ከስድስት ወር አልዘነበም ፣ እና ወደ ኋላ ተመልሰው በዚያው ቀን  ዝናቡን  ይደውሉ?
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3ሰባተኛው ማኅተም

በዚያም ቅባት ሥር እንዴት ... አራት መቶ ካህናት አውጥቶ ገደላቸው። እና ከዚያ በአንዲት ሴት ስጋት ላይ ስለ ሕይወቱ እየጮኸ ወደ ምድረ በዳ 
ይሮጡ ፣ ይመልከቱ። ኤልዛቤል። አክዓብ እና ሁሉም የእግዚአብሔርን መገኘት እና ታላቁን ተአምር ለማየት እዚያ በነበሩበት ጊዜ ሕይወቷን 
እንደምትወስድ ማለች።

እነሆ ፣ መንፈስ ትቶት ሄደ። በተፈጥሮው የአስተሳሰቡ መንገድ ፣ እንዴት ማሰብ ፣ ማየት እንዳለበት አያውቅም ነበር። ለራሱ ማሰብ 
አልቻለም። ያስታውሱ ፣ መልአኩ አስተኛው እና አሳረፈው ፣ አስነሣው ፣ ጥቂት ኬክ ሰጥቶ ተመልሶ እንዲተኛ አደረገው ፣ አሳርፎም አስነሣው ፣ 
እና እንደገና ኬክ ሰጠው ፤ እናም ሰውየው ለአርባ ቀናት ምን እንደደረሰ አናውቅም። ከዚያም ወደ አንድ ቦታ ዋሻ ውስጥ ተመልሶ እግዚአብሔር 
ጠራው።
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ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን ለማብራራት አይሞክሩ; ማድረግ አይችሉም። ማድረግ ያለብዎ ነገር ቢኖር በትክክል ወደፊት መሄድ ነው። እና 
በተቻለኝ መጠን እራሴን ግልፅ ለማድረግ እሞክራለሁ። ግን ከአሁን በኋላ ፣ እንደገና አልሞክረውም ብዬ አስባለሁ። እርስዎ ሙሉ በሙሉ ያምናሉ 
ወይም አያምኑም ፣ እና ለምን ትንሽ ቆይቶ ያያሉ።
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አሁን ሐቀኛ ለመሆን ሞክሬያለሁ። እግዚአብሔር ያውቃል። እና ያ ጠዋት ጥያቄ ፣ እኔ እንዴት እንደማውቀው በሐቀኝነት መልስ ለመስጠት 
እሞክር ነበር። እኔ የጥቅሱን የመጀመሪያ ክፍል ብቻ አነበብኩ ፣ እና ትክክል ባልሆነ ነበር። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እኔ ... አእምሮዬ .... መረዳት ፣ 
ተመልከት ፣ ያለፉትን ሁለት ወይም ሦስት ቀናት ፣ ምን እየሆነ እንዳለ ተመልከት። እነሆ እኔ ሰባት መቶ ... ሰባት ሺህ ሰባት መቶ ጠራሁ። ዛሬ 
ጠዋት እየሞከረ ነበር .... እናም በሰዎች ተወሰደ ፣ እና ያ እርስዎ እየተመለከቱ መሆኑን ያሳያል።

አሁን ፣ ሌላ እርግብን ለማለት የሞከርኩበት ፣ እና ጠቦት ብዬ ጠራሁት። ግን ያንን ወዲያውኑ ያዝኩት። እናም ፣ እዚህ አንድ ያልያዝኩት ፣ 
በዚያ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኋላ ዞሮ ወደ እርሱ ጠራኝ። እነዚህ ነገሮች ትክክል መሆናቸውን ድርብ ማረጋገጫ ነው። እግዚአብሔር ትክክል 
መሆኑን ለማየት ይጠብቃል። ትክክል ነው. እሱ ይፈልጋል .... እሱ እውነት መሆኑን እንድታውቁ ይፈልጋል። እሱ እሱ የላከው እሱ ነው ፣ 
ምክንያቱም እርግጠኛ ስላልሆነ .... ለእርስዎ እንደነበረው ለእኔ ትምህርት ነበር።
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እናም እኛ በምን ሰዓት ውስጥ እንደምንኖር አሁን ስለ ጌታ ስለማውቀው እውቀት በጣም አመስጋኝ ነኝ። ቤተክርስቲያኗ ከመሄዷ በፊት 
በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ በትክክል እንኖራለን። አሁን ልክ ... እያወራን ነበር ፣ ስለዚህ የእሱን በረከቶች እንደገና በቃሉ ላይ እንጠይቅ።

የሰማዩ አባታችን ፣ ያ ታላቅ ሌሊት ይመጣል ፣ ያ ታላቅ ሰዓት ... ታላቅ ነገር በተከሰተ ጊዜ። እሱ በሰዎች ዙሪያ ነበር። እናም ፣ አባት ሆይ ፣ 
እግዚአብሔር አሁንም በዙፋኑ ላይ እንዳለ ፣ እና አሁንም ሕዝቡን እንደሚወድ እንዲያውቁ ከጥርጣሬ ጥላ በላይ ለሕዝቡ ልብ እና አእምሮ 
እንዲታወቅ እጸልያለሁ። እናም ... ዓለም ለማየት የናፈቀችው ሰዓት አሁን እየቀረበ ነው - ለቤዛ ይጮኻል።
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እሱን ለመመለስ ዝግጁ የሆኑትን አካላት ማየት እንችላለን። ቤተክርስቲያኑን ወደ ክርስቶስ መገኘት ለማምጣት ዝግጁ የሆኑትን አካላት ማየት 
እንችላለን። ሙሽራዋ ፎርሙን ስትወስድ ፣ የሠርግ ልብሱን ለብሳ ፣ ስትዘጋጅ ማየት እንችላለን። ብልጭ ድርግም የሚሉ መብራቶችን ማየት 
እንችላለን። መጨረሻ ላይ እንደሆንን እናውቃለን።

አሁን ፣ የሰማይ አባት ፣ ይህ ወደፊት ለመስበክ ፣ ወይም ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት በክብር በተከናወነው በዚህ ታላቅ ኃያል ክስተት ላይ 
ለማስተማር ፣ እና ለታላቁ ለተወደደ ሐዋርያ ለዮሐንስ ተሰጥቶት ነበር። በእሱ ላይ ለመናገር። ባለፉት ጥቂት ምሽቶች እንዳደረገው እኛ 
እንድናውቀው የሚፈልገውን ነገር እንዲገልጥልን መንፈስ ቅዱስ በኃይሉ የመገለጥ ኃይሉ አሁን ይምጣ። በኢየሱስ ስም ራሳችንን በቃሉ 
እንሰጥዎታለን። አሜን አሜን።

አሁን ፣ ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱሶችዎ ውስጥ ማዞር እንደሚፈልጉ ፣ እና ይህ አጭር ጥቅስ ብቻ ነው ፣ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ፣ ግን 
የመጨረሻው ጥቅስ ፣ የተገኘው ... ይልቁንም የመጨረሻው ማኅተም ነው። ትናንት ማታ በስድስተኛው ማኅተም ላይ እንነጋገር ነበር። የመጀመሪያው 
ማኅተም ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚው አስተዋወቀ ፣ ጊዜው አል ል ፣ እና እንዴት እንደ ወጣ አየን ፤ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ የተዋወቀው አውሬ እሱን 
ለመዋጋት የክርስቶስ ተቃዋሚውን ኃይል ይዞ ወጣ። ስለ ጉዳዩ በማንም አእምሮ ውስጥ ጥያቄ ሊኖር ይችላል ብዬ አላምንም።

19

ከዚያ በኋላ ወዲያውኑ ያንን እናገኛለን ፣ ያ የቤተክርስቲያን ዘመን ፣ እነሱ አውሬዎች ፣ አልፈዋል ... አልፈዋል። እዚያ ሥዕሉን በሙሉ 
እንደቀየርን እናውቃለን። ከእንግዲህ አውሬዎች አይወጡም ፣ እዩ? ግን የሚያስተዋውቀው ... ቤተ ክርስቲያን ከወጣች በኋላ ወደ የመከራው ዘመን 
ወደፊት መምጣት ነበር። ከቤተክርስቲያን ዘመናት ጋር እንዴት በትክክል ይጣጣማል። ለዘመናት እና ለሁሉም ነገር ፣ እና ለጊዜውም ቢሆን አንድ ፣ 
አንድ ፍጹም የማይስማማ አንድ ነገር አላየሁም። እስቲ አስቡት። ያ የሚያሳየው ይህን ለማድረግ እግዚአብሔር መሆን ነበረበት። የሰው አእምሮ 
ይህን ሊረዳው አልቻለም።

አሁን ፣ ያንን ያወቅነው ... እኛ ደግሞ .... ጌታችን ኢየሱስ የተፈጸመውን የተናገረውን ቅዱሳት መጻሕፍትን ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን እንውሰድ። 
እና ያንን እንዴት እናገኘዋለን? እዚህ ደርሶ ይገለጣል ፣ እና በትክክል ያመጣዋል ... እዚያ ያለው ስብከቱ ፣ ያንን በመመለስ ፣ በትክክል ወደ ነጥቡ 
ያመጣል ፣ ስድስቱ ማኅተሞች ፤ ሰባተኛውን ግን አስቀርቷል።
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ከዚያም ማኅተሞቹ ሲከፈቱ ፣ እግዚአብሔር (እዚህ ያስተውል) ፣ የሰባተኛውን ማንኛውንም ምልክት እንኳ መግለጥን ተወ። በእግዚአብሔር 
ዘንድ ፍጹም ምስጢር ነው። ልብ በሉ ፣ አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በ ... በሰባተኛው ማኅተም ውስጥ እናነባለን። ያ በራዕይ ፣ 8 ኛው ምዕራፍ 
ውስጥ ይገኛል።

ሰባተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ለግማሽ ሰዓት ያህል በሰማይ ዝምታ ሆነ። [እና በእሱ ላይ ያለን ይህ ብቻ ነው።]

አሁን ፣ ብዙ እናስተውላለን ፣ እና ብዙ ጊዜ ላለመያዝ እንሞክራለን ፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ዛሬ ማታ ወደ ቤት ስለሚሄዱ በመንገድ ላይ 
ይሆናሉ። እናም ዛሬ ጠዋት የፈውስ አገልግሎት ማግኘቴን አሰብኩ ፣ ይህም ጠዋት እንዲሄዱ የሚፈቅድልዎት - መጠበቅ አያስፈልገውም። እና አሁን 
፣ እኛ .... እና እኔ ደግሞ። እኔ ወደሚኖርበት ወደ ቱክሰን ፣ አሪዞና ፣ እና አሁን ቤቴ መሄድ አለብኝ። እና ከዚያ ወደዚህ መመለስ እፈልጋለሁ ፣ ጌታ 
ቢፈቅድ ፣ በዙሪያው .... ቤተሰቡ በሰኔ ውስጥ ለጥቂት ቀናት ተመልሶ መምጣት ይፈልጋል። እና አሁን ፣ ምናልባት በዚያን ጊዜ በስብሰባ ላይ እዚህ 
ሁላ እገናኝዎታለሁ።
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4ሰባተኛው ማኅተም

ቀጣዩ የሾመው አገልግሎት አልቡከርኬ ፣ ኒው ሜክሲኮ ነው። 9 ኛ ፣ 10 ኛ እና 11 ኛ ይመስለኛል። እዚያ ሐሙስ እና መልካም አርብ 
እሆናለሁ። ስለዚህ ፣ እኔ ሙሉውን እንዲኖረኝ ነበር ፣ እና እስከዚያ ጊዜ ድረስ ማድረግ የማልችላቸው ሌሎች ቀጠሮዎች ነበሩኝ ፣ ስለዚህ ሐሙስ 
ማታ እና ዓርብ ምሽት በአልቡከርኬ ፣ ኒው ሜክሲኮ እኖራለሁ።

22

እና ከዚያ ቀጣዩ የሚታወቅ ፣ ቅርብ ፣ ሊሆን ይችላል .... በእርግጠኝነት አናውቅም። ያ በሰሜን ካሮላይና ደቡባዊ ጥዶች ላይ “የእኩለ ሌሊት 
ጩኸት” ቡድን ከመልካም ጓደኞቼ ጋር መሆን ነው። እና አሁን እዚያ ውስጥ በስልክ ላይ ናቸው ፣ እነሱ በቴሌግራም መልእክቶችን እና ሁሉንም ነገር 
የላኩ ፣ በቅርብ እየተቃረቡ ፣ ባለፈው በከዋ ቤተመንግስት ስብሰባዎች ላደረግሁት የኢየሱስ ስም ሰዎች ለሌላ ሮክ። በጋ. ስብሰባቸውን በሊስት ሮክ 
፣ አርካንሳስ እያደረጉ ነው። እና እነሱ ካለፈው ዓመት ጀምሮ ቢያንስ አንድ ምሽት ይፈልጋሉ። ወይም ሙሉውን ይፈልጋል ፣ ግን እነሱ ለአንድ ምሽት 
እንኳን ዝግጁ ይሆናሉ።

እናም ምን እንደምናደርግ ሳላውቅ ፣ እነሱ ሊያስተዋውቁት ይችላሉ አልኳቸው ፣ ከዚያ እነሱ እንደደወሉ ትንሽ ቆይተው ያሳውቁታል 
አልኳቸው። እሺ. ምን ይበሉ? ሙቅ ምንጮች ፣ አይደል? ተሳስቼ ነበር። ግንቦት 24? ከሰኔ 24 እስከ 28 እ.ኤ.አ. አሁን ፣ ሊታወቅ እንደሚችል 
ተገለጸ። ማለትም ፣ የጌታ ፈቃድ ከሆነ።

23

እነዚያን ነገሮች ማድረግ የምወድበት ምክንያት እዚህ አለ። አሁን ትንሽ ቆይቶ ይማራሉ ፣ ይመልከቱ። ወደ አንድ ቦታ ስሄድ እግዚያብሔር 
“ወደዚያ ሂድ” ማለቱን በማወቅ እዚያ ወደታች መውረድ እወዳለሁ። ከዚያ ጠላት በየትኛውም ቦታ ቢነሳ “እኔ እዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ነኝ ፣ ወደ 
ኋላ ተመለስ ” እና በመሬትዎ ላይ እርግጠኛ ነዎት ፣ ይመልከቱ።

እሱ ወደ የትም ሲልክዎት እርሱ ይንከባከብዎታል። ግን እርስዎ በግምት ከሄዱ እኔ አላውቅም። እሱ እዚያ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፣ 
በተቻለኝ መጠን እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ። እሱ ያልወሰደኝን ብዙ ወስጃለሁ ፣ ግን በተቻለ መጠን እርግጠኛ መሆን እወዳለሁ። ጌታ አሁን 
ሁላችሁንም ይባርካችሁ።

አሁን ፣ እኛ እዚህ አንድ ጥቅስ ብቻ መሆኑን እናስተውላለን ፣ እዚህ ትንሽ ቀደም ብለን አንድ ነገር ማድረግ እንፈልጋለን። እርስዎ ካስተዋሉ ፣ 
7 ኛውን ምዕራፍ ዘለልን። 6 ኛው ምዕራፍ ስድስተኛውን ማኅተም ያበቃል ፣ ግን በስድስተኛው ማኅተም እና በሰባተኛው ማኅተም መካከል አንድ 
ነገር ይከናወናል። ይመልከቱ? እና ያ በትክክለኛው ቦታው ላይ የተቀመጠው እንዴት የሚያምር ነው - ከ 6 ኛ እስከ 7 ኛው ምዕራፍ ድረስ።
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አሁን ፣ በ 7 ኛው ምዕራፍ አስተውለናል ፣ በ 6 ኛው እና በ 7 ኛው መካከል በራእይ መጽሐፍ 6 ኛ እና 7 ኛ ምዕራፍ መካከል ክፍተት አለ ፣ 
እናስተውላለን። እና ይህ ክፍተት የተሰጠው በስድስተኛው እና በሰባተኛው ማኅተም መካከል ነው። አሁን ፣ ይህንን ልብ ማለት እንፈልጋለን። 
ይህንን ትንሽ ጊዜ ማስተዋላችን በጣም አስፈላጊ ነው።

አሁን ያስታውሱ ፣ ከራዕይ 4 ኛ ምዕራፍ በኋላ ፣ ቤተ ክርስቲያን ጠፍታለች። አራቱ ፈረሰኞች ከወጡ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ጠፍቷል ፣ እዩ? 
በቤተክርስቲያኑ ላይ የደረሰው ሁሉ እስከ ራእይ መጽሐፍ 4 ኛ ምዕራፍ ድረስ ተፈጸመ። በክርስቶስ ተቃዋሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የተከናወነው ነገር 
ሁሉ እስከ 4 ኛው ምዕራፍ ድረስ ወጣ። እና አራተኛው የራእይ ማኅተም (ሁለቱም ለክርስቶስ ተቃዋሚ እና ለክርስቶስ) ተጠናቀቀ። እና የክርስቶስ 
ተቃዋሚ ከሠራዊቱ ጋር ወደ ጥፋቱ ይመጣል ፣ ክርስቶስም ከሠራዊቱ ጋር ይመጣል።

25

ከጊዜ በኋላ ወደ ኋላ የተመለሰ የድሮ ውጊያ ነው። ያኔ እነሱ ነበሩ .... ሰይጣንና መላእክቱ ተባረሩ። እናም ወደ ምድር ይመጣሉ እናም ውጊያው 
እንደገና ተጀመረ ፣ ምክንያቱም ሔዋን ከእግዚአብሔር ቃል በስተጀርባ ከተገለለችበት ስፍራ ያለውን መሰናክል ሰበረች። እናም ከዚያ ሰዓት ጀምሮ 
ሰይጣን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ውጊያውን አሸነፈ ፣ ምክንያቱም ከተገዢዎቹ አንዱ ፣ ደካማው ፣ አሞሌውን ስለወረደ።

እናም እሱ ሁል ጊዜ ውጊያን ያሸነፈው እንዴት ነው - ምክንያቱም አንዱ ተገዥዎቹ ከቃሉ ላይ ያለውን ባር በመውደቃቸው ነው። እናም በዚህ 
በመጨረሻው የቤተክርስቲያን ዘመን (በድርጅቱ) ሥርዓት (እውነተኛ ፣ እውነተኛ ፣ ሕያው እግዚአብሔር ከአንበሳ ፈረሰኛ ጋር) ቃሉን የማይቀበል 
እና ቤተክርስቲያኑን ከቃሉ ወደ ዶግማ ባዘረጋው በድርጅታዊ ሥርዓት በኩል ተደረገ።
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አሁን የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የተገነባችው ዶግማ መሆኑን ስንቶቹ ያውቃሉ? አምነው ይቀበላሉ? በፍፁም። በእርግጥ። በእርግጠኝነት 
ይቀበላሉ። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን - ስሜታቸውን ትንሽ አይጎዳውም ፣ ምክንያቱም ያንን ያውቃሉ። ገና ከረጅም ጊዜ በፊት እዚህ አዲስ አከሉ ፣ 
ማርያም ተነስታለች። ከጥቂት ዓመታት በፊት እዚህ ያስታውሱታል - ወደ አሥር ዓመታት ያህል? ስንቶቹ ያንን ያስታውሳሉ? ወረቀቱ እና .... 
እርግጠኛ ፣ ሁሉም ነገር። አዲሱ ዶግማ። ተመልከት ፣ ሁሉም ቀኖና ነው - ቃል አይደለም።

አንድ ቄስ ፣ በቅርቡ በቃለ መጠይቅ ላይ ፣ “አቶ. ብራንሃም ፣ ”አለ ፣“ እግዚአብሔር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ነው።27

“እግዚአብሔር በቃሉ ነው” አልኩት።

እሱ “መጨቃጨቅ የለብንም” አለ።

እኔ አልጨቃጨቅም። እኔ መግለጫዎችን ብቻ እሰጣለሁ። “ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ነው። ትክክል ነው. ”ማንኛውንም ነገር ከእሱ 
የሚወስድ ወይም ማንኛውንም የሚጨምርበት ማንኛውም ሰው ...“ ይላል ቃሉ።

እንዲህም አለ ፣ “እግዚአብሔር ሰጠ ... ክርስቶስ የቤተክርስቲያኑን ኃይል ሰጠ ፣ በምድርም ያሰሩትን ሁሉ በሰማይ እንደሚታሰሩ ነገራቸው።

እኔም “ያ እውነት ነው” አልኩት።

እርሱም ፣ “በእነዚህ መርሆዎች ላይ ፣ ኃጢአትን የመፍታት ኃይል አለን” ብሏል።

እኔም “ለቤተክርስቲያኒቱ በተሰጠችበት መንገድ እና እነሱ ባደረጉበት መንገድ ብታደርጉት እቀበላለሁ። ይህን ካደረጉ ፣ ለኃጢአትዎ ስርየት 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመጠመቅ እዚህ ውሃ አለ - ኃጢአታችሁ ይቅር ተብሎ በሚነግርዎት ሰው አይደለም። ያ በትክክል ነው።

በበዓለ  ሃምሳ  ቀን  ጴጥሮስን  ቁልፎች ይዘው ይመልከቱ።  ያስታውሱ እሱ  የሚያወሩትን  ቁልፎች  አሉት።  ሰውየውም  -  ወንድሞች  ሆይ  ፣28



5ሰባተኛው ማኅተም

ለመዳን ምን እናድርግ?

ጴጥሮስም - እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ “

ለምን? “ለኃጢአት ስርየት። እናም ያን ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትቀበላላችሁ ፣ ምክንያቱም የተስፋው ቃል ለእናንተ እና ለልጆቻችሁ ፣ 
አምላካችን ጌታ የሚጠራቸውን ያህል ሩቅ ለሆኑት ነውና። ትክክል ነው. ስለዚህ ያ ለዘላለም ያስተካክለዋል። ሁሉም አበቃ። ያ ያደረገው።

አሁን ፣ ግን አየህ ፣ እኛ በሥዕሉ እንዳየነው እና እንዳሳየነው ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ ይመጣል። እንዴት ያለ መገለጥ ነው! የኔ ፣ የኔ! እናም 
በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ወደ ላይ ሲንቀሳቀስ አይተናል ፣ እና እዚህ በቀጥታ በቀጥታ “ጌታ እንዲህ ይላል”።

አሁን ፣ እና ይህንን ክፍተት አሁን በ 6 ኛው እና በ 7 ኛው ምዕራፍ መካከል እናስተውላለን። አሁን ፣ እዚህ የራእይ 7 ኛ ምዕራፍ አንድ ... 
የሚሆነውን ይገልጣል። በከንቱ እዚህ አይደለም። በከንቱ በዚህ መካከል አልተቀመጠም ፣ ይመልከቱ። እዚህ ለዓላማ ነው እና የሆነ ነገርን የሚገልጥ 
መገለጥ ነው።
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ልብ ይበሉ ፣ ምን ያህል ምስጢራዊ እና እንዴት በሂሳብ በትክክል ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር እንደሚስማማ ፣ በትክክል። በእግዚአብሔር 
ሂሳብ ታምናለህ? ካላደረግህ በርግጥ እንደጠፋህ ... በቃሉ ውስጥ እንደምትጠፋ እርግጠኛ ነህ። በሂሳብ ቃላቱ ብቻ አራት ወይም ስድስት ወይም 
አንድ ነገር ማስቀመጥ ከጀመሩ ፣ በቅደም ተከተል መሮጥ ፣ በእርግጠኝነት አንድ ቦታ ላይ በዛፍ አናት ላይ ሣር የሚለብስ ላም አለዎት። በእርግጥ 
ያበቃል ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሌለ .... ቃሉ በሙሉ በሂሳብ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይሮጣል። እሺ ጌታዬ! ፍጹም። እጅግ በጣም ፍፁም .... 
እንደ እሱ የተፃፈ ሌላ ስነፅሁፍ የለም - በሂሳብ ውስጥ በጣም ፍጹም።

አሁን ፣ 8 ኛው ምዕራፍ ሌላ ነገር የማይገለጥበትን የ ... ሰባተኛው ማኅተም ትዕይንት ብቻ ያሳያል። አሁን በሰባተኛው ማኅተም ውስጥ ምንም 
ነገር አልተገለጠም። አሁን ፣ ከራዕይ 7 ኛው ምዕራፍ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እሱ ነው ... የሰባተኛው ማኅተም መገለጥ ፍጹም ድምጸ -ከል 
ነው። እናም ከዘፍጥረት ጀምሮ የተመለሰውን መንገድ ሁሉ ለማሳየት ጥቂት ጊዜ (ጥቂት ቦታዎችን እሞክራለሁ) ፣ ይህ 7 ኛ ምዕራፍ ... ይህ ሰባተኛ 
ማኅተም ይነገራል። ከዘፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ ፣ ይህ ሰባተኛ ... እነዚህ ማኅተሞች ወደ ላይ ተንቀሳቅሰዋል።
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ዛሬ ጠዋት እነዚህን ነገሮች ሲያነሳ ማስታወስ አልቻሉም? እናም ዛሬ ማታ ሲያሳድጓቸው ይመልከቱ ፣ እና ወደዚያ ሰባተኛ ማኅተም ሲደርስ 
ታቋርጣለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እየተናገረ ነው። ስለ መጨረሻው ዘመን የተነገረው እና ሲደርስ ... ለስድስቱ ማኅተሞች ሁሉ ነገራቸው። ወደ 
ሰባተኛው ሲደርስ ቆመ። እዚያ አለ ፣ ይመልከቱ። ታላቅ ነገር ነው።

አሁን ፣ በስድስተኛው እና በሰባተኛው ማኅተም መካከል ድልድይ ለማድረግ በዚህ በዚህ 7 ኛ ምዕራፍ ላይ አሁን እዚህ እንነጋገራለን ፣ 
ምክንያቱም እኛ አሁን መቀጠል ያለብን ብቸኛው ቁሳቁስ ስድስተኛው ነው። በስድስተኛውና በሰባተኛው ማኅተም መካከል የእስራኤል ጥሪ ነው።
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አሁን እዚህ ብዙ ጥሩ የይሖዋ ምሥክር ጓደኞች አሉኝ። ሁሉም የቆየ ነው። ምናልባት አንዳንዶቹ አሁንም የይሖዋ ምሥክር ናቸው። ነገር ግን 
እነሱ ከተለመደው በላይ በሆነው በክርስቶስ ሙሽራ ውስጥ ለመሆን ይህንን (ሚስተር ራስል) ይህንን 144,000 ተግባራዊ ያደርጋሉ። እነሱ 
አይደሉም. በቤተክርስቲያን ዘመን ጨርሶ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ፍፁም እስራኤል ነው። (አሁን ፣ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እናነባለን።) 
አሁን ፣ ይህ በስድስተኛው ... ማኅተሞች መካከል ያለው ልዩነት ቤተክርስቲያኗ ከሄደች በኋላ በመከራው ዘመን የተጠሩትን 144,000 አይሁዶች ጥሪ 
እና መታተም ነው። ከቤተክርስቲያን ዘመን ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ኦ ፣ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ፍጹም ተስማምቷል - ለዳንኤል ሰዎች 
የተሰጠው የዳንኤል የመጨረሻዎቹ ሦስት ተኩል ሳምንታት። ለአሕዛብ አይደለም - ለዳንኤል ሕዝብ ፣ እና ዳንኤል አይሁዳዊ ነበር።

አሁን ልብ በሉ ፣ እስራኤል ነቢያቶ onlyን ብቻ ታምናለች ፣ እናም ከጸደቁ በኋላ። እናም በቤተክርስቲያኗ ዘመን የትም የለም ፣ ከቀደመው 
ሐዋርያዊ ቤተክርስቲያን ጀምሮ ፣ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ነቢይ ነበራት። ማን እንደ ሆነ ንገረኝ እና አሳየኝ። በጭራሽ። እነሱ በሐዋርያዊው 
መጀመሪያ ዘመን አጋቢስ የሚባል አንድ ነቢይ ነበር። ነገር ግን አሕዛብ ወደ እግዚአብሔር ርስት በገቡ ጊዜ ፣ ጳውሎስም ጴጥሮስን (ትናንት ማታ 
እንደምናነበው) ከስሙ ፣ ከሙሽራይቱ ፣ ሕዝቦችን ከአሕዛብ እንደሚወስድ ከጌታ ከተቀበለ በኋላ ወደ አሕዛብ ዞረ። በታሪክ ገጾች ላይ ፣ የአሕዛብ 
ነቢይ የለም።
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አሁን ፣ እርስዎ በታሪክ ውስጥ ተመልሰው ሄደው ይወቁ። እንዴት? በትክክል ፣ ከቃሉ ጋር ይቃረናል። በትክክል። የመጀመሪያው ሲወጣ 
አንበሳ ነበር። ያ ነቢይ ፣ ቃል ነበር። የሚቀጥለው ሥራ ፣ መስዋዕትነት ነበር። ቀጣዩ የወጣው የሰው ተንኮል ነበር። ነገር ግን የተሳሳቱትን ፣ 
የተሳሳቱትን ፣ ያልተስተካከሉትን ሁሉ ለማቃናት ሲባል እንደገና ወደ ቤተክርስቲያን እንድንመለስ በመጨረሻው ቀን ቃል እንገባለን። የሰባተኛው 
መልአክ መልእክት የእግዚአብሔርን ምስጢሮች እንደሚጨርስ እዚህ ተንብዮአልና። እና ከዚያ ሁሉንም አልፈናል። ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ፍጹም 
የሚስማማ መሆኑን እናያለን። ምክንያቱ ይህ ነው።

33

አሁን ፣ ይህ ሰው ወደ ትዕይንት ሲመጣ መገመት ይችላሉ? እሱ ሲያደርግ ፣ ያስታውሱ ፣ በጣም ትሑት ይሆናል ፣ እና ነገሮች ፣ አብያተ 
ክርስቲያናት ረጅም መንገዶች እስኪያጡት ድረስ። እናም አብያተ ክርስቲያናት ፣ አሁንም በተሃድሶ አራማጆች ወግ ሥር ፣ ትምህርታቸውን እና 
ድርጅቶቻቸውን በጥብቅ የሚቃወም ነቢይ ከእግዚአብሔር ይቀበላሉ ብለው ያስባሉ?
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አሁን ፣ ያንን ሊፈጽም የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው ፣ እኔ የማውቀው በምድር ላይ የኖረ አንድ መንፈስ ብቻ ነው ፣ ወይም ይሆናል .... እሱ 
በዘመኑ ኤልያስ መሆን አለበት። እናም እሱ እንደሚሆን ተንብዮ ነበር ፣ ይህም ከክርስቶስ መንፈስ በቀር ሌላ አይደለም። ክርስቶስ ሲመጣ እርሱ 
ሙላቱ ነበር ፣ ነቢይ ነበር ፣ እርሱ የነቢያት አምላክ ነበር ፣ እዩ።

ክርስቶስ - እንዴት እንደጠሉት ተመልከቱ። እርሱ ግን ይመጣል የሚለው ቃል በተናገረው ልክ ነው። እርሱ ግን ነቢይ ስለ ሆነ አስተዋይ 
የሆነውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ርኩስ መንፈስ ብለው በመጥራት ከእግዚአብሔር መንግሥት ራቁ። እሱ ሟርተኛ ወይም ሰይጣን ነበር አለ። 
ይኸውም ... ሟርተኛ ሰይጣን ነው ፣ እዩ ፣ የሰይጣን መንፈስ ነው። በእርግጠኝነት። ያንን ያውቃሉ? በፍፁም! ሟርተኛ ማለት የነብይን አስመሳይነት 
ነው ፣ ይህም በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ስድብ ነው።
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አሁን ያስተውሉ ፣ ከዳንኤል የመጨረሻ ሦስት ዓመት ተኩል ዓመታት ጥቅሶች ጋር ፍጹም ተስማምቷል። ልብ ይበሉ ፣ የእስራኤል አማኞች 
በብሉይ ኪዳን  ነቢያቱ  እንዲያምኑ  የተነገራቸው ነቢዩ  ከተረጋገጠ በኋላ  ብቻ ነው።  “ከእናንተ  መንፈሳዊ  ወይም ነቢይ  የሆነ  አንድ  ቢኖር  ፣  እኔ
36



6ሰባተኛው ማኅተም

እግዚአብሔር አምላካችሁ ራሴን አሳውቃለሁ በራእይና በሕልም አነጋግረዋለሁ” - ሕልሞችን መተርጎም።

አንድ ሰው ሕልም አለው ፣ ነቢዩ ሊተረጉመው ይችላል። ራዕይ ካለው ደግሞ ይናገራል። “በራእይና በሕልም ራሴን ለእርሱ አሳውቃለሁ ... 
ራሴን አውቃለሁ። እናም የተናገረው ከተፈጸመ ፣ እኔ ከእሱ ጋር ነኝና ያንን ነቢይ ስማ። ይህ ካልሆነ እሱን በፍጹም አትፍሩት። ” ትክክል ነው. 
ይራቁ ፣ እሱን ብቻ ይተውት ፣ ይመልከቱ።

አሁን ያ .... አሁን እስራኤል ሁል ጊዜ ያንን ታምናለች። እና አታዩም ...? ምክንያቱም ለምን? ይህንን ትምህርት ዛሬ ማታ ጥሩ አድርገው 
እንዲይዙት እፈልጋለሁ። እንዴት? ምክንያቱም ያ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ትእዛዝ ነው። አሕዛብ እዚያ ተሻግረው ቢዘረጉ ስንት ትራክቶች ግድ 
የለኝም። ይህንን ፣ ያንን ወይም ሌላውን የሚያረጋግጥ መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችሁ ስር በእስራኤል ውስጥ ምን ያህል እንደሚያልፉ ግድ የለኝም። 
ከነቢይ በስተቀር ምንም አይቀበሉም። ያ ልክ ነው። መለኮታዊውን ቃል ወስዶ በቦታው ማስቀመጥ እና የተረጋገጠ ነቢይ መሆን የሚችለው ነቢይ 
ብቻ ነው። እነሱ ያምናሉ። ትክክል ነው.
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እኔ እዚህ ቤንተን ወደብ ላይ ከሚገኝ አንድ አይሁዳዊ ጋር ስነጋገር ያ ጆን ራያን ዕድሜውን በሙሉ ማየት ተስኖት ማየት ጀመረ። እነሱ 
ወደዚያ ወደ ዳዊት ቤት ወሰዱኝ ፣ እናም ይህ ረቢ ረጅሙን ጢሙን ይዞ ወጣ። እሱም “ለዮሐንስ ራያን በምን ሥልጣን አየኸው?” አለው።
38

“በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም” አልኩ።

“እግዚአብሔር ልጅ ከመውለድ ይራቅ!” አለ። እናም እንዲህ አለ ፣ “እናንተ ሰዎች እግዚአብሔርን በሦስት ከፍለው ለአይሁድ መስጠት 
አይችሉም ፣ ከእሱ ሦስት አማልክት ይሠራሉ። እናንተ የአሕዛብ ስብስብ ናችሁ። ”

“እኔ በሦስት ቁርጥራጮች አልቆርጥም” አልኩት። “መምህር ሆይ ፣ ከነቢያትህ አንዱ የተሳሳተ ነገር ተናግሯል ብለህ ማመን እንግዳ ነገር 
ይሆንብሃል?” አልኩት።

“ነቢያቶቻችን ምንም አይናገሩም” አለ።

“ኢሳይያስ 9: 6 ስለ ማን ተናገረ?” አልኩት።

እርሱም “መሲሕ” አለ።

እኔ እንዲህ አልኩ ፣ “ከዚያ መሲህ ሰው-ነቢይ ይሆናል። ልክ ነው?”

እሱም “አዎን ጌታዬ። ትክክል ነው.”

“ኢየሱስ ያመለጠውን የት አሳየኝ” አልኩት። እኔም “መሲሕ-ነቢይ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ዝምድና ይኖረዋል?” አልኩት።

እርሱም “እርሱ አምላክ ይሆናል” አለ።

እኔም “ልክ ነው። አሁን እርስዎ በቃሉ ላይ አግኝተዋል። ” ስለዚህ እርዳኝ ፣ ያ አይሁዳዊ እዚያ ቆሞ ፣ እና እንባዎች በጉንጮቹ ላይ 
ሲንከባለሉ ፣ “በኋላ ላይ እሰማሻለሁ” አለ።

“ረቢ ፣ ይህን ታምናለህ?” አልኩት።

እርሱም “ተመልከት” አለ ፣ “እግዚአብሔር ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት ይችላል” አለ።

በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንደነበረ አውቃለሁ። እኔም “ትክክል ረቢ። አሁን ስለሱስ? ”

እሱም ፣ “ያንን ብሰብክ ፣ እዚያ እወርድ ነበር [ቦታው እዚያ ኮረብታ ላይ የተቀመጠበትን ታውቃለህ] ፣ እዚያ መንገድ ላይ እንጀራዬን 
እየለመነ።

እኔም “እንጀራዬን እየለመንኩ ወደዚያ ከመውረድ እመርጣለሁ። [አይሁዳዊው አሁንም በገንዘብ ላይ እጁን አግኝቷል ፣ ታውቃለህ ፣ 
ተመልከት።] እመርጣለሁ [እና ስሙ በወርቅ ላይ ...] ፣ ”አልኩት ፣“ እዚያ ጨዋማ ብስኩቶችን በመብላትና በመጠጣት እመርጣለሁ። የቅርንጫፍ 
ውሃ ፣ እና እኔ እንደዚያ በወርቅ ፊደላት በዚያ ሕንፃ ላይ ከስሜ ከመጣሁ እና ከእግዚአብሔር እንደራቅሁ በማወቅ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቼ 
እንደ ነበርኩ እና እወቅ። አውቃለው.” ከእንግዲህ አልሰማኝም። ስለዚህ እሱ ገባ።

ይሀው ነው. አብ ፣ ወልድ ፣ እና መንፈስ ቅዱስ በተባሉ በሁለት ወይም በሦስት ቁርጥራጮች እግዚአብሔርን ቆርጠህ ሦስት አማልክትን 
ሠርተህ ለአይሁድ መስጠት አትችልም። የእሱ ትእዛዝ “ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ። እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ነኝ ”አለው። ኢየሱስ 
ምን አለ? ኢየሱስ “እስራኤል ሆይ ፣ ስሙ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ” አንድ አምላክ; ሶስት አይደለም። ያንን በጭራሽ አትሰጣቸውም። 
አንድም ነቢይ ስለ ሦስት አማልክት አይናገርም። ያንን በጭራሽ አይሰሙም። አይደለም ያ አረማዊ እና አሕዛብ ከየት እንደመጣ። እሺ ጌታዬ.
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ልብ ይበሉ ፣ ግን እነዚህ ነቢያት ይመጣሉ። ያ ብቻ አይደለም .... ነቢያቱ አሁን ራእይ 11 ናቸው። አንዳንዶቹን አንብበናል ፣ እናም እርስዎ 
በቴፕ ላይ ሲያጠኑ እና ሌሎችንም እንዲያነቡ እፈልጋለሁ። በነቢያት ምልክት በፍፁም የተረጋገጡ ነቢያት ናቸው። ከዚያ እስራኤል ይህንን መስማት 
ነው።

40

አሁን ፣ የይሖዋ ምሥክር ወዳጆቼ ፣ እነዚህ 144,000 ሰዎች ከሙሽሪት ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸው አሁን ተረዱ። ያንን የሚደግፍ 
አንድም የቅዱሳት መጻሕፍት ቃል የለም። አይ ጌታዬ እነሱ አይደሉም። እነሱ አይሁድ ናቸው! - በዳንኤል ሰባ ሳምንታት ውስጥ ባለፉት ሦስት ዓመት 
ተኩል ጊዜ ውስጥ የተጠራው የተመረጡት። አሁን ያ .... እኔ እዚህ ላይ ደጋግሜ መጥቀሴን እቀጥላለሁ ፣ ግን እዚህ ሁሉ ለእርስዎ በጣም ብዙ 
አይደለም ፣ ግን ያያሉ ፣ ሰዎች ... እነዚህ ካሴቶች በየቦታው ይሄዳሉ። ተመልከት ፣ ያንን ተረድተሃል። መል እየጠቀስኩ ትሰማለህ ፣ ለዚያ ዓላማ 
ነው።
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ልብ በሉ ፣ አሁን ፣ እንዴት ማየት እንደተሳናቸው ... እንዴት እንደነበሯቸው ታያለህ ... ኢየሱስ ... ወይስ እግዚአብሔር አይሁድን ኢየሱስን 
እንዳያውቁ ለማድረግ ዕውር ማድረግ ነበረበት? ቢያውቁ ... ያ ብቻ መሆኑን ቢያውቁ .... እርሱ ያደረገውን ምልክት በማየት ፣ በትክክለኛው 
ደረጃቸው ላይ ቢሆኑ ኖሮ - እግዚአብሔር ስለ ነቢይ ባዘዛቸው ሕግ መሠረት ተመልሰው እንደ ነበሩ - እነርሱም ኢየሱስ ይህን ሲያደርግ አይተው ፣ 
“ይህ መሲሕ ነው” ይሉ ነበር። ለምን ነበር?
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በዚያ ዕድሜ ውስጥ በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ ስማቸውን የተጻፉ ፣ ሐዋርያቱ እና የመሳሰሉት ፣ አይተው አወቁት። የተቀሩት ለምን 
አልነበሩም? ይመልከቱ? ዓይነ ስውር ሆነዋል። እነሱ ማየት አልቻሉም; ገና አያዩትም። እናም በአንድ ጊዜ እንደ ሀገር እስክትወለድ ድረስ አያዩትም። 
ቃሉ ሊወድቅ አይችልም። ያስታውሱ ፣ ቃሉ ሊወድቅ አይችልም። ምን ያህል ስሜቶች እንዳሉዎት ግድ የለኝም ፣ እና ሁሉም ምን እንደሚከሰት ፣ 
ግን ያ ቃል ሊወድቅ አይችልም! እግዚአብሔር በተናገረው ልክ ይሆናል ፣ ይመልከቱ።
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አሁን እነዚህ ነገሮች መከሰት እንዳለባቸው ተገንዝበናል። እናም ኢየሱስን ራሱን ነቢይ መሆኑን በሚገባ ሲገልጽ ያላወቁት ለዚህ ነው። ትንሹ 
አሮጊት ሳምራዊት ሴት እንኳን እዚያው በጉድጓዱ አጠገብ ቆሞ ነበር ... እሱ በሰማርያ ውስጥ በጭራሽ አልነበረም። እሱ ብቻ ወጥቶ በዚያ መንገድ 
መሄድ እንዳለበት ተናገረ። ወደዚያም ወጣ ፤ ያቺም ታናሽ ሴት ነበረች። እናም በእሷ ግዛት ውስጥ ፣ ከእነዚያ የሃይማኖት ካህናት እና ከዚያ ቀን 
ነገሮች ይልቅ ወንጌልን ለመቀበል በተሻለ ሁኔታ ላይ ነች። እሷ አደረገች። በእርግጠኝነት። አሁን ተመልከቱ ፣ ነገር ግን ውድቅ ባለባቸው ሁሉ ፣ ገና 
ከከበሩ ሰዎች አንዱ ከእግዚአብሔር የተላከ አስተማሪ መሆኑን እንደሚያውቅ አምኗል።
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እኔ በደቡባዊ ግዛቶች ከሚገኙት በጣም ጥሩ ከሆኑት ዶክተሮች አንዱን እያነጋገርኩ ነበር ፣ ብዙም ሳይቆይ በቢሮው ውስጥ። በሉዊስቪል 
ውስጥ በጣም ጥሩ ስፔሻሊስት ፣ እውነተኛ ገራም ሰው። እኔም አልኩት ፣ “ዶክተር ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ” አልኩት።
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እሱም “ደህና ነው” አለ።

እኔም “የሕክምና ምልክትዎን ፣ ሠራተኞቹን አስተዋልኩ። አንድ ምሰሶ ተጠቅልሎ እባብ አገኘህ። ይህ ምን ያመለክታል? ”

እሱ “አላውቅም” አለ።

እኔ ፣ “ለዚህ ይቆማል - ሙሴ በምድረ በዳ የናሱን እባብ ያነሣበት መለኮታዊ ፈውስ ምልክት ነበር ፣ ይህም ምልክት ብቻ ነበር ፣ 
የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክት ብቻ ነበር። አሁን ዛሬ መድኃኒት መለኮታዊ ፈውስ ምልክት ነው። እና ብዙዎቹ ባያምኑም ፣ እውነተኛ ጥሩ 
ሐኪሞች ያምናሉ። ግን ፣ አንዳንዶቻቸው አያምኑም ፣ ነገር ግን እነሱ የሚያምኑት አርማ ፣ ለማመን ይፈልጉም አይፈልጉም ፣ ሁሉን ቻይ የሆነውን 
የእግዚአብሔርን ኃይል ይመሰክራል። ትክክል ነው. በሕክምና አርማ ላይ በእንጨት ላይ የተንጠለጠለ የናስ እባብ አለ።

አሁን እነዚህን አይሁዶች ልብ በሉ። አሁን የዓይነ ስውራን ሚዛን በእነዚህ ሰዎች ዓይኖች ላይ ነበር። ሊረዱት አልቻሉም። እዚያ ነበረ ፣ 
እግዚአብሔርም በዚያ አኖረው። እናም ለዚህ መጪው ነቢይ ቃል የተገባላቸው እስከ ዕድሜ ድረስ እዚያ አሉ። ሚስዮናውያንን መላክ ይችላሉ። 
የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ነቢያት በቦታው ላይ እስኪመጡ ድረስ እስራኤል በፍፁም አትለወጥም ፣ እና ያ ከአሕዛብ 
ቤተክርስቲያን መነጠቅ በኋላ ይሆናል። እግዚአብሔር የበሬ መንፈስ እንደ ወጣ በቃሉ ተናግሮአልና ከበሬው ዕድሜ የአንበሳ ጥሪ መቀበል አይችልም 
። እናም በተሃድሶው ዘመን አንድ ሰው ወጣ። ይመልከቱ? እርስዎ ብቻ .... ሊቀበሏቸው የሚችሉት ያ ብቻ ነው። እና አሁን እዚያ ውስጥ ፣ እነሱ 
ታውረዋል። የዚያ ብቻ ነው።
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አሁን ልብ ይበሉ ፣ ግን አሕዛብ የሚጨርሱበት ዘመን ይመጣል። ዛፍ ነበረ ፣ ሥሩም አይሁዳዊ ነበር። እናም ተቆርጦ አሕዛብ በዱር የወይራ 
ዛፍ ውስጥ ተተክሎ ፍሬውን እያፈራ ነው። አሁን ፣ ያ የአሕዛብ ሙሽራ ተቆርጦ (ያነገርኳት የሙሽራዋ ዛፍ) ፣ እና በእግዚአብሔር ፊት በተነሣ ጊዜ 
፣ እግዚአብሔር የማያምኑትን አሕዛብን እዚህ ወደ ጎን (የተኛችውን ድንግል) ያብሳል ፣ እንደገናም ይተክላል። ለማድረግ ቃል ገብቷል። እና እስከዚያ 
ጊዜ ድረስ ፣ የት እንደሚያውቁ ማወቅ ብቻ አለብዎት ።... የት እንደሚሄዱ ካወቁ ፣ ደህና ፣ ደህና። ካላወቁ ፣ ለምን ፣ በጨለማ ውስጥ ይሰናከላሉ።

አሁን ፣ በዚያ ዘመን አይሁዶች የሚለወጡበት ፣ በዚያ ዘመን። አሁን ... እንደ ቤተ ክርስቲያን ዘመን በቅቡዕ ቃል ኪዳን ኃይል ክርስቶስን 
ይቀበላሉ ፤ አሁን ግን አሕዛብ ሳሉ አይደለም።
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አሁን እነዚህ ሁለቱ የራዕይ ነቢያት ፣ 11 ኛው ምዕራፍ ፣ ምን ዓይነት መልእክት እንደሚሰብኩ ማየት እንችላለን። አሁን ምን እንደሚያደርጉ 
በትክክል ማየት ይችላሉ። ለተረፉት ወይም 144,000 ዎቹ አስቀድሞ የተወሰነላቸው የእግዚአብሔርን ማኅተም ይቀበላሉ።

ዝም ብለን እናንብብ። አሁን ፣ በትክክል በቅርብ ያዳምጡ። አሁን ፣ ከቻልክ ከእኔ ጋር እንድታነቡ እፈልጋለሁ ፣ ምክንያቱም ይህንን በጥቂቱ 
እመልሳለሁ። 7 ኛው ምዕራፍ - አሁን ይህ በስድስተኛው እና በሰባተኛው ማኅተም መካከል ነው።
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... ከነዚህ ነገሮች በኋላ ....

ከእነዚህ ነገሮች በኋላ - እነዚህ ማኅተሞች ፣ ይህ ስድስተኛው ማኅተም ተፈታ ፣ ያ የመከራ ጊዜ ነው። አሁን ሁሉም ይረዱታል? ስድስተኛው 
ማኅተም ተፈታ ፣ መከራውም በርቷል። ከዚህ በኋላ ይመልከቱ።

... ከዚህ በኋላ በምድር ወይም በባሕርም ሆነ በማንም ዛፍ [አራቱ መላእክት] ላይ እንዳይነፍስ አራቱን መላእክት በአራቱ የምድር ማዕዘኖች 
ቆመው አየሁ።

የሕያው እግዚአብሔር ማኅተም ያለው ሌላ መልአክ ከምሥራቅ ሲወጣ አየሁ ፤ ምድርንና ባሕርን ሊጎዳ ለተሰጣቸው ለአራቱ መላእክት 
በታላቅ ድምፅ ጮኸ።

ባሪያዎችን እስክንዘጋ ድረስ ምድርን ወይም ባሕርን ወይም ዛፎችን አትጉዱ ...

ሙሽራይቱ አይደለም; አገልጋዮች። ወንዶች ልጆች አይደሉም; አገልጋዮች። እስራኤል ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነበሩ። ቤተ 
ክርስቲያን ልጆች ናቸው ፣ ተመልከት ፣ በትውልድ። እስራኤል አገልጋዮቹ ናቸው። ይመልከቱ ፣ ሁሉም ቦታ ሁል  ጊዜ  ነው ....  አብርሃም የእርሱ



8ሰባተኛው ማኅተም

አገልጋይ ነበር። እኛ አገልጋዮች አይደለንም ፤ እኛ ልጆች ፣ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች ነን።)

... የአምላካችን በግምባራቸው። [አሁን አምላካችን በግምባራቸው ተመልከት።]

የታተሙትንም ብዛት ሰማሁ [አሁን ፣ ንባቡን በቅርብ እንዲያዳምጡት እፈልጋለሁ] ፤ ከእስራኤልም ልጆች ነገዶች ሁሉ መቶ አርባ አራት 
ሺሕ ታተሙ።

እሱ ፍጹም ስም ይሰጣቸዋል። አሁን ፣ እዚህ የተቀመጠ የብሪታንያ እስራኤል አስተዋይ ቢኖር ፣ ይህ እንዴት ነፋሱን ከውስጡ 
እንደሚያወጣው ያዳምጡ ፣ ይመልከቱ።
48

ከይሁዳ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ [ነገድ ይባላል] ታተሙ። ከሮቤል ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ። ከጋድ ነገድ ... አሥራ ሁለት ሺህ። 
[ጎሳዎችዎን አሁን ይመልከቱ።]

ከአሴር ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ። ከኔፍታሌም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ... የምናሴ ነገድ ... አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ።

ከስምዖን ነገድ ... አሥራ ሁለት ሺህ ታተመ። ከሌዊ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ። ከይሳኮር ነገድ ... አሥራ ሁለት ሺህ። [ይሳኮር ፣ 
እገምታለሁ ፣ ያንን ትናገራለህ] ... አሥራ ሁለት ሺህ።

ከዛብሎን ነገድ ... አሥራ ሁለት ሺህ። ከዮሴፍ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ። ከብንያም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ።

አሁን አሥራ ሁለት ነገዶች አሉ ፣ ከአንድ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ። አስራ ሁለት ጊዜ አስራ ሁለት ምንድነው? 144,000. አሁን ተመልከት ፣ 
ሁሉም የእስራኤል ነገዶች ነበሩ። አሁን ይመልከቱ። ከዚህ በኋላ ፣ አሁን እዚህ ሌላ ቡድን ይመጣል። አሁን ሙሽራይቱ ጠፍታለች። ያንን 
እናውቃለን ፣ ግን ይህ ቡድን ሲነሳ ይመልከቱ።
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ከዚህ በኋላ አየሁ ፥ እነሆም ፥ ማንም ሊቆጥረው የማይችል እጅግ ብዙ ሕዝብ ከአሕዛብ ሁሉ ... ከነገድም ከሕዝብም ከምላስም በዙፋኑና 
በበጉ ፊት ቆመው ነጭ ልብስ ለብሰው መዳፍ በእጃቸው;

በታላቅ ድምፅም ጮኸ - በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን።

አሕዛብም ሁሉ በዙፋኑ ዙሪያና በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶች ዙሪያ ቆመው በዙፋኑ ፊት በግምባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር 
ሰገዱ።

አሜን ፣ በረከት ፣ ... ክብር ፣ ... ጥበብ ፣ ... ምስጋና ፣ ... ክብር ፣ ... ኃይል ፣ ... ኃይል ፣ ለአምላካችን ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሁን። አሜን 
አሜን።

እናም ከሽማግሌዎቹ አንዱ ... [አሁን እሱ እዚህ ሁሉ በሽማግሌዎች እንዳየነው እዚህ በሽማግሌዎቹ ፊት ነው።] እናም ከሽማግሌዎቹ አንዱ 
መለሰ - እነዚህ ምንድን ናቸው ...?

አሁን ዮሐንስ አይሁዳዊ ሆኖ የራሱን ሕዝብ አወቀ። በጎሳ መልክ አይቷቸዋል። ልክ ነው? እያንዳንዱን ነገድ አውቆ ጠራቸው። አሁን ግን 
እነዚህን ሲያይ ዓይነት ግራ ተጋብቷል። እናም ሽማግሌው ያውቀዋል ፣ ስለዚህ እንዲህ አለ - “ነጭ ልብስ የለበሱ እነዚህ እነማን ናቸው? ከወዴት 
ይመጣሉ? ” [ዮሐንስ አሁን መልስ]
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እኔም። ጌታ ሆይ ፥ አንተ ታውቃለህ አልሁት። [ዮሐንስ አላወቃቸውም ፣ ተመልከት። ሁሉም ጎሳዎች ፣ ልሳናት ፣ እና አሕዛብ።] እርሱም 
እንዲህ አለኝ - እነዚህ ከታላቁ መከራ የወጡ ናቸው (በሌላ አነጋገር ታላቁ መከራ) ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ .

ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ናቸው ፥ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል ፤ በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በመካከላቸው ይኖራል።

ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም ፣ ከእንግዲህም አይጠሙም። ፀሐይም ሆነ ምንም ሙቀት አትበራላቸውም።

በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ ይመግባቸውና ወደ ሕያው የውኃ ምንጮች ይወስዳቸዋል ፤ እግዚአብሔርም እንባን ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል።

እኛ እንከፍታለን ... ወደ ማህተም ይሂዱ። አስተውለዋል ፣ እነሱ ነበሩ .... መጀመሪያ እኛ አሁን እንጀምራለን እስራኤል ፤ እና ከዚያ 
የተጸዳችውን ቤተክርስቲያን እናያለን። ሙሽራይቱ አይደለም; ወደዚህ በሚመጣው መከራ የጠራችው ቤተክርስቲያን - ከታላቁ መከራ የሚነሱ እጅግ 
ብዙ እውነተኛ ቅን ልቦች። ቤተክርስቲያን አይደለም። አል onል ፣ ሙሽራይቱ። ቤተክርስቲያኑ አለ።
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አሁን ፣ ትንሽ ቆይቶ እናገኘዋለን ፣ ኢየሱስ ዙፋኑ እንደሚቀመጥ እና በፍርድ ውስጥ እንዴት እንደሚቆሙ ተናግሯል - እያንዳንዳቸው። አሁን 
፣ እነዚህ ሰዎች በሕያው እግዚአብሔር ማኅተም የታተሙ መሆናቸውን እናገኛለን (ትክክል ነው?) ፣ እነዚህ አይሁዶች።

የሕያው እግዚአብሔር ማኅተም ምንድነው? አሁን እኔ ማንንም አልጠራም ... ማንኛውንም ስሜት ይጎዳል። እኔ ብቻ እላለሁ ፣ እዩ? በዚህ 
ላይ ከሚጽፉ ብዙ ሊቃውንት በኋላ ማንበብ ፣ ይህ ቡድን እዚህ ፣ ደም የታጠበ ፣ በእውነቱ ሙሽራ ነው ብለው እንደሚናገሩ ያውቃሉ? ብዙ 
ሊቃውንት እንዲሁ 144,000 ሙሽራይቱ እንደሆኑ እንደሚናገሩ ያውቃሉ? ምን ሀ .... የሆነ ነገር እዚህ ጋር የሚስማማ መሆን አለበት ... እዚህ ልክ ፣ 
ምክንያቱም አሁን የሆነ ችግር አለ።

ልብ ይበሉ ፣ አድቬንቲስት ወንድሞቻችን የእግዚአብሔር ማኅተም የሰንበትን ቀን ይጠብቃል ይላሉ። እናንተ ታውቃላችሁ. ነገር ግን የሰንበትን 
ቀን መጠበቅ የእግዚአብሔር ማኅተም መሆኑን ለማሳየት በእሱ ላይ አንድ የመጽሐፍ ጥቅልል እፈልጋለሁ። እዩ ፣ በቃ ... ያንን ሀሳብ አንድ ሰው 
ቀረበ። ነገር ግን ኤፌሶን 4 30 ን ካነበቡ ፣ “እስከ መቤታችሁ ቀን ድረስ የታተማችሁበትን የእግዚአብሔርን ቅዱስ መንፈስ አታሳዝኑ” ይላል። እሺ 
ጌታዬ.
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9ሰባተኛው ማኅተም

የሽምግልና ሥራው ሲጠናቀቅ ፣ እርስዎም ሲመጡ ... ክርስቶስ የራሱን ሊዋጅ ይመጣል። ታትመዋል ፣ እስከሚቀጥለው መነቃቃት ድረስ 
አይደለም። አንድ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ሲታተሙ እግዚአብሔር የተቀበላችሁ የተጠናቀቀ ሥራ ነው ፣ እና ከእሱ መራቅ የለም። እርስዎ “ደህና ፣ 
ነበረኝ እና ሄድኩ” ትላላችሁ። አይ ፣ አልነበራችሁም። እግዚአብሔር ወደ ቤዛነት ቀን ይሄዳል ይላል። አሁን ፣ ከእሱ ጋር ብቻ ትከራከራላችሁ። 
“እስከ ቤዛችሁ ቀን ድረስ”

ልብ ይበሉ ፣ እንደነበሩ ... በምርጫ መሠረት ቀሪዎች እንደነበሩ - እነዚህ አይሁዶች አሁን ናቸው። ቀሪው በኤልያስ የመጀመሪያ አገልግሎት 
ዘመን ለአይሁዶች ፣ ሰባት ሺህ አማኞች በእግዚአብሔር እጅ በተራቁበት ዘመን በምርጫ መሠረት .... አሁን ፣ በዚህ ቀሪ ዘመን መምጣት ፣ እስከ 
144,000 ጊዜ ድረስ ለምርጫ ፣ በዚያን ጊዜ የነበረው መልእክት ... መልእክቱን ማመን ፣ 144,000 ይሆናል።
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አሁን ፣ “ኦህ ፣ አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ ፣ ወንድሜ። ስለዚህ የምርጫ ጉዳይ አላውቅም። ደህና ፣ እዚያ አላነበብኩትም። ” ደህና ፣ ልክ 
እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ እንመልከት። ወደ ማቴዎስ እንመለስ ፣ እና እዚህ ወርደን በዚህ ላይ የሆነ ነገር ትንሽ ነገር ማግኘት ካልቻልን እንወቅ። 
አሁን ትክክል እንደሆንኩ አምናለሁ። (እዚህ ላይ ተጽፎ አላገኘሁትም ፣ ግን ወደ አእምሮዬ ብቻ ነው የሚመጣው።) እስቲ በመጨረሻው ... 30 
ኛው ጥቅስ ፣ የት እንደሄድንበት - 30 ኛው ቁጥር ላይ ስድስተኛው ማኅተም ማብቂያ ላይ እንውሰድ።

አሁን ያንን እናንብብ እና የት እንደደረስን እንይ። 31 ኛው ቁጥር ፣ ተመልከት ፣ የሰው ልጅ በክብር ሲመጣ ያዩታል። አሁን ፣ 31 ኛው ቁጥር -54

በታላቅ የመለከት ድምፅ መላእክቱን ይልካል እነርሱም ከአራቱ ነፋሳት ከሰማይ ዳር እስከ ዳር የተመረጡትን ይሰበስባሉ።

የተመረጡት ይወጣሉ። ምንድነው? - ከዚያም የመከራው ዘመን። እግዚአብሔር ... የተመረጠውን ይጠራዋል ፣ እና ያ ጊዜ አይሁዶች - 
የተመረጡትን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ ይናገራል። ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ ይናገራል። በምርጫው መሠረት መልእክቱን የሚያምኑ 
144,000 (እንደ ምርጫው) ቃል በቃል ከሚኖሩት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይሆናሉ።
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በኤልያስ ትንቢት ጊዜ በፍልስጤም ውስጥ ሚሊዮኖች ነበሩ ፣ እና ከሚሊዮኖች ውስጥ ሰባት ሺሕ አዳኑ። አሁን ፣ በምርጫው መሠረት ፣ 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ አይሁዶች ወደ ትውልድ አገራቸው የሚሰበሰቡበት .... አገር ሆነ። እዚያ ውስጥ ሚሊዮኖች ይኖራሉ ፣ ግን የሚወሰዱት 
144,000 ብቻ ናቸው። መልዕክቱን ይሰማሉ።

ተመሳሳይ ነገር በአህዛብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ሙሽራ አለ ፣ እሷም ተመርጣለች ፣ እናም በምርጫው መሠረት ትጠራለች። ልብ ይበሉ 
፣ ይህ ሁሉ ቤተክርስቲያኑን ፍጹም ፣ የተመረጡ አማኞችን ነው። ሌሎች አያምኑም። እርስዎ ብቻ ሊነግሩት ይችላሉ። ለአንድ ሰው እውነት ንገሩት 
እና በቃሉ እንዲረጋገጥ ይፍቀዱ እና ከዚያ “እኔ አላምንም” ብለው ይረጋገጡታል።
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በቃ ይችላሉ .... ከእንግዲህ በእሱ አታሞኙ። ኢየሱስም አይደለም አለ። “ልክ ዕንቁዎችን ከአሳማዎች በፊት እንደመጣል ነው” አለ። እንዲህ 
አለ ፣ “በቃ ተውዋቸው። እነሱ ዘወር ብለው ከእግራቸው በታች ይረግጡዎታል። እነሱ ያፌዙብዎታል። ዝም ብለህ ተውዋቸው። ዕውር ዕውርን 
ቢመራ .... ”

ብዙም ሳይቆይ ወደ አንድ ሰው ሄድኩ። ይልቁንም ወደ እኔ ይመጣል። በመለኮታዊ ፈውስ ዙሪያ በሁሉም ቦታ ይከራከር ነበር። እናም እሱ 
መጣና “መለኮታዊ ፈውስዎን አላምንም!” አለ።
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እኔም “የእኔ ፣ ምንም ስለሌለኝ ጥሩ አይሆንም ብዬ እገምታለሁ” አልኩት። “ግን እግዚአብሔር ፍጹም ነው” አልኩት።

እሱ “እንደዚህ ያለ ነገር የለም” አለ።

እኔም እንዲህ አልኩ ፣ “ወዳጄ ይህን ለማለት በጣም ዘግይተዋል። ያንን በጣም ረጅም ጊዜ ጠብቀዋል። ምናልባት ከጥቂት ዓመታት በፊት 
ተከራክረው ይሆናል። ግን አሁን ሌላ ዕድሜ አለ - እሱን ለመመስከር በሚሊዮን የሚቆጠሩ። እኔም ”አሁን ባልደረባዬ ይህን ለመናገር ዘግይተሃል“ 
አልኩት።

እሱም “ደህና ፣ እኔ አላምንም ፣ ለሚያደርጉት ነገር ግድ የለኝም” አለ።

እኔም “በእርግጠኝነት አይደለም። አይችሉም። ”

እርሱም “ዕውር እመታኝ” አለ። “መንፈስ ቅዱስን እንደ ጳውሎስ ካገኘህ ፣” አለ ፣ “ዕውር እመታኝ።

እኔም “አንተ ገና ዕውር ሆነህ እንዴት ላድርግ?” አልኩት። እኔም “አባትህ ለእውነት ዕውር አድርጎሃል” አልኩት። እኔም “ቀድሞ ዕውር ነህ” 
አልኩት።

እናም እንዲህ አለ ፣ “አላምንም ፣ ምን ማድረግ እንደምትችል ግድ የለኝም። ምን ያህል ማስረጃ ታረጋግጣለህ ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ፣ 
አሁንም አላምንም። ”

እኔም “በእርግጠኝነት። ለማያምኑ አልነበረም; ለአማኞች ብቻ ነበር። ”

ምን ነበር? እዩ ፣ ያኔ ምርጫው እንደጠፋ ያውቃሉ። በጭራሽ አታታልሉት። ኢየሱስ ተመሳሳይ ነገር አድርጓል። እርሱም “ተዉአቸው። ዕውር 
ዕውርን ቢመራ ፣ ሁሉም ወደ ጉድጓድ አይወድቁም? ” ነገር ግን ወደ አንድ ትንሽ ጋለሞታ በመጣ ጊዜ እሳት ነደደ። ምን ነበር? እዚያ የተቀመጠ 
የተመረጠ ዘር ነበር ፣ ይመልከቱ። እሷ አሁን አየችው።
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ወደ ጴጥሮስ በመጣ ጊዜ እዚያ የተመረጠ ዘር ተዘርግቶ ነበር ፣ እዩ ፣ አዩትም። “እና አብ የሰጠው ሁሉ [ያለፈው ጊዜ] ሰጥቶኛል ፣ ይመጣሉ። 
እነሱ ወደ እኔ ይመጣሉ። ” ኦህ ፣ እኔ ያንን እወዳለሁ! እሺ ጌታዬ. ልብ ይበሉ ፣ አማኞች ያምናሉ። የማያምኑት ሊያምኑት አይችሉም። ስለዚህ አሁን 
ስለ እባብ ዘር እና ነገሮች ማንም ሊከራከር ቢፈልግ እና እነሱን ለማሳየት ቢሞክሩ እሱ አይሰሙትም ፣ ዝም ብለው ይራቁ። ተውዋቸው። ተመልከት 
፣ እግዚአብሔር አይከራከርም ፣ ልጆቹም አይከራከሩም።



10ሰባተኛው ማኅተም

ልብ ይበሉ ፣ እግዚአብሔር የተመረጡት 144,000 ዎቹ አይሁዶች ለአውሬው ሃይማኖታዊነት - ሐውልቶች ወይም ለማንኛውም ነገር 
አይሰግዱም። ምንም እንኳን በወቅቱ ብሔራቸው ከእሱ ጋር ቃል ኪዳን ውስጥ ቢሆንም - እስራኤል በቃል ኪዳን ውስጥ ነች - ግን እዚህ ያደረጉት 
144,000 አይደሉም። ያ ነው የተመረጠው።
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ያው አሁን እዚህ በአህዛብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። የተመረጠ ቡድን ነው። በእንደዚህ ዓይነት ነገሮች ውስጥ መሳብ አይችሉም። እነሱ 
አያምኑም። አይ ጌታዬ ብርሃኑ አንድ ጊዜ ሲመታቸው ያ ያረጋል። እነሱ ያዩታል ... ይፈጸማል ፣ ከዚያ ተረጋግጦ እንደዚያ ተረጋግጠዋል ፣ እና እነሱ 
እዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደታች ይመለከታሉ እና ያ ቃል ብቻ ሲሄድ ያያሉ። . ይኼው ነው. ይኼው ነው. እነሱ ሊያብራሩት ባይችሉም ፣ 
እነሱ እንዳገኙት ያውቃሉ። እኔ “እኔ ልገልፀው የማልችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ፣ ግን በማንኛውም መንገድ እውነተኛ መሆኑን አውቃለሁ”

እሺ. ይህ ጊዜ አሁን እኛ ያነበብነውን ፣ ይመልከቱን በማቴዎስ ምዕራፍ 24 እና በ 31 ኛው ቁጥር ኢየሱስ በተናገረው እነዚህን ሰዎች 
በጠራቸው በስድስተኛውና በሰባተኛው ማኅተም መካከል ነበር። መለከቶቹ እዚህ ... ሁለቱ ምስክሮች .... ጡሩምባ ሲሰማ ... ለአይሁዶች የጸጋ 
ዘመን ምስክሮች የሁለቱ ምስክሮች መለከት ነው። አንድ መለከት ይሰማል - እርስዎ ያስተውላሉ ፣ አንድ መለከት ይሰማል። እርሱም “ቀንደ 
መለከቱን ንፉ” ይላል። አሁን እዚህ ያስተውሉ - 31 ኛ።
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“በታላቅ የመለከት ድምፅ መላእክቱን (አንድም ፣ ሁለቱንም አይመለከትም)። ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለመናገር ሲዘጋጅ የመለከት ድምፅ 
አለ። ያ ሁል ጊዜ ድምፁ ነው ፣ ወደ ውጊያ የሚጠራ ፣ ይመልከቱ? እግዚአብሔር ይናገራል። እነዚህ መላእክት የመለከቱን ድምፅ ይዘው ይወጣሉ። 
እናም አስተውለሃል ፣ በመጨረሻው መልአክ መልእክት ላይ ፣ መለከት ይነፋል ፤ የመጀመሪያው መልአክ መልእክት ፣ መለከት ይነፋል ፤ ሁለተኛውን 
መልአክ ሲልክ መለከት ነፋ።

አስተውል። ማኅተሞቹ በሚታወጁበት ጊዜ ግን የሰዎችን ቡድን ለመጥራት ሁሉም በአንድ ታላቅ መለኮታዊ ነገር ውስጥ ነበሩ። አንድ 
የመለከት ድምፅ ነበረ እና ሰባት ማኅተሞች ተሰብረዋል።
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ልብ ይበሉ ፣ የተመረጡትን አይሁዶችን ከአራቱ የሰማይ ክፍሎች ሰብስቦ .... እኛ እንዳየነው ስድስቱን ማኅተሞች ጠቅሷል ፣ ሰባተኛውን 
ማኅተም ግን አይደለም። ስለ ሰባተኛው ማኅተም የትም እዚህ ውስጥ ምንም ተናግሮ አያውቅም። ተመልከት ፣ ወዲያውኑ ፣ 32 ኛው ቁጥር 
የተመረጡት አይሁዶች ወደ ተጠሩበት ጊዜ ወደ ምሳሌነት ይለወጣል።

አሁን እዚህ ይመልከቱ ፣ ይመልከቱ። “መላእክትንም መለከት ይልካል ከአራቱም የሰማይ ማዕዘናት የተመረጡትን ይሰበስባል። አሁን እሱ 
ይጀምራል .... ተመልከት ፣ እዚህ ስለ ሰባተኛው ማኅተም ምንም አይናገርም ፣ ይመልከቱ። እሱ ስለ ስድስተኛው ማኅተም ተናገረ - አንደኛ ፣ 
ሁለተኛ ፣ ሦስተኛ ፣ አራተኛ ፣ አምስተኛ እና ስድስተኛ - ግን ልብ ይበሉ
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አሁን የበለስ ዛፍ ምሳሌ ተማሩ; ቅርንጫፉ ገና ሲለሰልስ እና ቅጠሎችን ሲያወጣ ፣ ክረምት እንደ ቀረበ ታውቃላችሁ።

እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደ ቀረበ እወቁ።

ያ የመጨረሻው ... ያ ጥያቄ ጠየቁት - “እና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድነው?” እነዚህን አይሁዶች ስታዩ .... እነዚህ ሌሎች ነገሮች 
ሲፈጸሙ ስታይ የሚሆነውን ታውቃለህ። አሁን እነዚህ አይሁዶች ... አይሁዶችን ሲያወሩ ...
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አሁን ይመልከቱ። እሱ የሚያነጋግረው ከየትኛው ኩባንያ ነው? አሕዛብ? አይሁድ! አይሁድ ፣ እዩ? አሁን ፣ እርሱ “ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ 
የተጠላችሁ ትሆናላችሁ” እና የመሳሰሉትን ተናግሯል። አሁን እሱ ሲናገር .... እነዚህ አይሁዶች ቡቃያቸውን ወደዚያ ማምጣት ሲጀምሩ ታያለህ ፣ ያኔ 
.... እስራኤል ወደ አገሯ መግባት ጀመረች። እዚያ ስትደርስ ቤተክርስቲያኗ ለመንጠቅ ተዘጋጅታለች ፣ እናም የአሮጌው ዓለም መጨረሻ ሊጠናቀቅ 
ሦስት ዓመት ተኩል ብቻ ነው የቀረው። እናም ወደ ትርምስ ትወጣለች እና ሚሊኒየም ወደ አዲሱ ምድር ትገባለች። “በር ላይ እንኳን” አለ።

አሁን አንድ ሺህ ዓመት በምድር ላይ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ቀን ብቻ ነው። እና ሦስት ዓመት ተኩል ፣ ወደ ምን ይሄዳል? በእግዚአብሔር 
ሰአት ብዙ ሰከንዶች። “በር ላይ ነው” ያለው ለዚህ ነው። “እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አይጠፋም (ይህ ሕዝብ 
ይጠፋል) ...” ምን? ምን አይወገድም? አይሁድን ሁል ጊዜ ከምድር ላይ ለመግደል ሞክረዋል። መቼም ሊያደርጉት አይችሉም።
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ግን ልብ ይበሉ ፣ ወደ ፍልስጤም መመለሱን ያዩ የአይሁድ ትውልድ ፣ ያ ትውልድ እነዚህ ነገሮች ሲፈጸሙ ያያል። እና ባለፉት ሁለት 
ዓመታት ብቻ ... በራሷ ገንዘብ እና በማንኛውም ነገር ሙሉ በሙሉ ሀገር ሆነች። እዚያ አለች።

አሁን ወዳጆች የት ነን? ማኅተሞቹ እና ሁሉም የሚከፈቱ - እኛ እዚህ መካከል እየገባን ነው። ያውና. እኛ የምንቀመጥበትን ተመልከት? 
እንደሚያገኙት ተስፋ አደርጋለሁ። ትምህርት የለኝም። እኔ የምናገረውን አውቃለሁ ፣ ግን ምናልባት ለእርስዎ ትርጉም ለመስጠት ላስረዳው 
አልችልም። እኔ ግን እግዚአብሔር የተደባለቀውን ቃል ወስዶ በትክክል ከፋፍሎ ፣ አይቶ ፣ ምን እንደ ሆነ እንዲያውቅዎት ተስፋ አደርጋለሁ ፣ 
ምክንያቱም እኛ በሩ ላይ ነን። በወቅቱ እኛ እዚህ ነን።
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አሁን ልብ በሉ። እነሆ ፣ ወዲያውኑ ወደ እነዚህ አይሁዶች ይመለሳል ፣ እና በመጨረሻው ጊዜ የሚሆነውን ይናገራል። እኛ እንኳን አሁን 
እናውቃለን (እኛ እናውቃለን ፣ እኛ በደንብ እናውቃለን) ፣ ነገዶቹ ተበታትነዋል። ለ 2,500 ዓመታት ቆይተዋል። ወደ አራቱ ነፋሳት እንደሚበተኑ 
ትንቢት ተነግሯል። ይህን ያውቁ ኖሯል? ያንን እናውቃለን። በእርግጥ ተመልሰህ ያንን ማግኘት የለብንም ምክንያቱም እኔ እዚህ በጣም አስፈላጊ የሆነ 
ነገር እንድታየኝ እፈልጋለሁ ፣ በጣም ከመደክምህ እና ከመዝለቄ በፊት።

ልብ ይበሉ ፣ እያንዳንዱን ነገድ (ማለትም ፣ የጎሳ የዘመን አቆጣጠር ፣ ወይም እሱን ለመጥራት የፈለጉትን ሁሉ ፣ ወይም ጂኦሎጂን ወይም ...) 
እናውቃለን ፣ የጎሳ አቀማመጦች ከእንግዲህ አብረው አይደሉም። በየቦታው ተበትነዋል። ወደ ኢየሩሳሌም የተሰበሰቡት አይሁዶች .... ነገዶቻቸውን 
እንኳ አያውቁም። ከእንግዲህ የጎሳ ባነሮች ወይም ምንም ነገር የላቸውም። የሚያውቁት አይሁድ መሆናቸውን ብቻ ነው። በዓለም ሁሉ እንደዚያ 
እንደሚሆኑ ትንቢት ተነግሯል።
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አሁን መጽሐፎቻቸው ተደምስሰዋል። አያውቁም .... “አንተ ከየትኛው ጎሳ ነህ?” ትላለህ።



11ሰባተኛው ማኅተም

“አላውቅም”

“የትኛው ጎሳ ...?”

“አላውቅም” አንዱ ከቢንያም ፣ አንዱ ከዚህ ፣ አንዱ ደግሞ ከዚያ። ከየት እንደመጡ አያውቁም። መጽሐፎቻቸው በጦርነቶች ተደምስሰው ለ 
2500 ዓመታት .... የሚያውቁት ነገር ቢኖር አይሁድ ናቸው። ይኼው ነው. ስለዚህ ወደ አገራቸው እንደተመለሱ ያውቃሉ። ገና ....

ልብ ይበሉ ፣ ነገዶቻቸውን ባያውቁም ፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ያንን ብቻ እወደዋለሁ። ታውቃላችሁ ፣ እሱ እንኳን “በራስዎ ላይ 
ያለው ፀጉር ሁሉ ተቆጥሯል” ብሏል። ልብ ይበሉ ፣ እሱ ምንም አያጣም። በመጨረሻው ቀን እንደገና አስነሳዋለሁ።

ምንም እንኳን የጎሳ ሰንደቆቻቸውን እና የእነሱን ... ማን እንደሆነ ፣ እና ይህ ወይም ያ እንደ ሆነ .... ቢንያም መሆናቸውን ፣ ወይም ከሮቤል 
ወይም ከይሳኮር መሆናቸውን አያውቁም። ወይም ከየት እንደመጡ። ግን ለማንኛውም እግዚአብሔር እዚህ ይጠራቸዋል።

አሁን ልብ በሉ ፣ በራዕይ 7 ላይ ይህን እናነባለን - ከእያንዳንዱ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ። ከሁሉም ከተመረጡት ውስጥ ፣ ከተመረጠው 
ከያንዳንዱ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ አለ ፣ እነሱም በቅደም ተከተል ተቀምጠዋል። ወይኔ! ምንድን ናቸው? እነሱ በጎሳ ቅደም ተከተል ውስጥ ናቸው። 
አሁንም እነሱ አይደሉም ፣ ግን እነሱ ይሆናሉ። እነሱ በጎሳ ቅደም ተከተል ውስጥ ናቸው። በጎሳ ቅደም ተከተል ምን ይሆናል? የተለመደው አይሁዳዊ 
አይደለም። አይደለም ፣ ግን የተመረጡት - 144,000 የሚሆኑት በጎሳ ቅደም ተከተል ይቀመጣሉ። ወይኔ! እንዴት ላሳይዎት እፈልጋለሁ። እኛ 
አንገባም ፣ ግን ቤተክርስቲያኗ መሆን ያለባት ልክ ነው - ልክ በቅደም ተከተል!
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አሁን ፣ እውነተኛውን በቅርብ እንዲመለከቱ እና ከእኔ ጋር ለአንድ ደቂቃ እንዲያነቡ እፈልጋለሁ። አሁን ፣ በጎሳ ጥሪ ውስጥ በጭራሽ 
ያላስተዋሉት አንድ ነገር እዚህ አለ። ራዕይ 7 ን እንዲያነቡ ከጥቂት ጊዜ በፊት ነግሬዎታለሁ ፣ ከእኔ ጋር ያንብቡ እና እነዚያን ነገዶች ይመልከቱ። 
በራዕይ 7 ውስጥ ዳን እና ኤፍሬም ጠፍተው ከእነርሱ ጋር አልተቆጠሩም። ያንን አስተውለሃል? ዮሴፍ እና ሌዊ በቦታቸው ተተክተዋል። ያንን 
አስተውለሃል? ዳንኤል እና ኤፍሬም የሉም። አይ ጌታዬ ዮሴፍና ሌዊ ግን በዳን እና በኤፍሬም ቦታ ተተክተዋል። እንዴት? ዘወትር የሚያስታውሰው 
እግዚአብሔር የቃሉን ተስፋ ሁሉ ያስታውሳል። (ኦ ፣ በዚያ ላይ መስበክ እፈልጋለሁ!) ቢመስልም እግዚአብሔር ምንም አይረሳም።
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ልክ ለሙሴ እንደነገረው .... እስራኤል በዚያ አራት መቶ ዓመት ቆይቷል። በዚያን ጊዜ መነሳት ነበረባቸው። ዘሩ ለአራት መቶ ዓመታት እንግዳ 
በሆነ ምድር እንደሚቀመጥ ለአብርሃም ነገረው ፣ ከዚያም በኃይለኛ እጅ ያወጣቸዋል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ሙሴን ፣ “የገባሁትን ቃል አስታውሳለሁ 
፣ እናም የተናገርሁትን ለመፈጸም ወርጃለሁ” አለው። እግዚአብሔር አይረሳም። እርግማኑን አይረሳም; በረከቶቹንም አይረሳም። ግን እሱ የገባውን 
ቃል ሁሉ ፣ እሱ ከእርሱ ጋር ይቆያል!

ለምን እንደጠፉ እነሆ ፣

አሁን ፣ ከተመለከቱ። አሁን አንብብ ... አሁን ከእኔ ጋር እንድታነብ እፈልጋለሁ። ወደ ዘዳግም 29 ኛው ቁጥር ... 29 ኛው ምዕራፍ 
ይልቁንስ። እነዚህ ጎሳዎች እዚያ የማይገኙበት ምክንያት አለ። ሁሉም ነገር ለዚህ ምክንያት አለው። ዘዳግም - የዘዳግም 29 ኛ ምዕራፍ መውሰድ 
እንፈልጋለን። አሁን ፣ አሁን እንድንረዳ ጌታ ስለዚህ እርዳን። አሁን በዘዳግም ፣ በ 29 ኛው ምዕራፍ በ 16 ኛው ቁጥር መጀመር እንፈልጋለን። 
አሁን አዳምጡ - ሙሴ ሲናገር
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(እኛ በግብፅ ምድር እንዴት እንደኖርን ፣ ባሳለፍናቸው አሕዛብም እንዴት እንደ ገባን ፣

እናም በመካከላቸው የነበሩትን አስጸያፊ ነገሮች ፣ ጣዖቶቻቸውንም ፣ እንጨት ... ድንጋይ ፣ ብር ... ወርቅ አይተዋል :) [እያንዳንዱ ሰው ትንሽ 
ነገር ወይም ሌላ - ትንሽ የቅዱስ ሲሲሊያ ሐውልት ይዞ ነበር። ታውቃለህ ፣ እንደዚህ ያለ ነገር ፣ ተመልከት።]

እዚያ እንዳይሆን ... [ያዳምጡ]

ሄዶ የእነዚህን አሕዛብ አማልክት ያገለግል ዘንድ ዛሬ ልቡ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር የሚመለስ ወንድ ፣ ሴት ወይም ቤተሰብ ወይም ነገድ 
በመካከላችሁ እንዳይኖር ፤ ሐሞትና እሬት የሚያፈራ ሥር በእናንተ ዘንድ እንዳይኖር ፥

እናም እንዲህ ሆነ ፣ የዚህን እርግማን ቃል በሰማ ጊዜ ፣ በልቤ ሃሳቤ ብሄድም ፣ ... ሰላም አለኝ ... እያለ በልቡ ራሱን ይባርካል።

ተመልከት ፣ ሰዎች “አህ ፣ እሱ ይባርካል” ይላሉ። ታውቃለህ ፣ ትንሽ መስቀል አድርግ ፣ ወይም እነሱ አሁን የሚያደርጉትን አንድ ዓይነት - 
ተመሳሳይ ነገር ፣ ታያለህ። አየህ እንደ አሕዛብ የመሰለ የአሕዛብ ባሕርይ ነው። በገዛ ልቡ ፣ በገዛ ሃሳቡ ፣ በአእምሮው ራሱን ይባርካል ....
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... ስካርን ወደ ጥማት ለማከል [በቃ መጠጣት ፣ “ያ ምንም ለውጥ አያመጣም ፤ ወደ ቤተክርስቲያን እስከሄዱ ድረስ ምንም አይደለም። ” 
ከዚያም] ፦ እግዚአብሔር አይራራለትም ፣ ነገር ግን በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ቁጣና ቅናቱ በዚያ ሰው ላይ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከተጻፉት 
እርግማኖች ሁሉ [አንድ ቃል ከእሱ አትውሰድ ወይም አንድ አትጨምር በላዩ ላይ ይተኛል ፣ እግዚአብሔርም ስሙን ከሰማይ በታች ይደመስሳል። 
[ያ እዚህ ምድር ላይ እያለ - ከሰማይ በታች።]

በዚህ የሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈው የቃል ኪዳኑ እርግማን ሁሉ እግዚአብሔር ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ክፋትን ለእርሱ ይለያል።

ስለዚህ ፣ ማንኛውም ሰው ጣዖትን የሚያገለግል ወይም ጣዖትን በእርሱ ላይ የሚያኖር ወይም በራሱ አእምሮ ውስጥ ራሱን የሚባርከው እና 
ጣዖታትን የሚያገለግል ከሆነ እግዚአብሔር እንዲህ አለ - “ወንድ ፣ ሴት ፣ ቤተሰብ ወይም ጎሳ ፣ ስሙ ሙሉ በሙሉ ይደመሰሳል። ከሰዎች መካከል ” 
አሁን ፣ ልክ ነው? እንዴት እውነት ነው! ጣዖት አምልኮ ከዓመታት በፊት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተመሳሳይ ነገር አድርጓል ዛሬም ይሠራል።
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እና አሁን ልብ ይበሉ። ፀረ-ፀረ-ፀረ-መንቀሳቀስን እንዴት እንደሞከረ ይመልከቱ። ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ቅዱሳኖች እንደሚከተልና 
እንደሚመስል ስንቶቹ ያውቁታል? ኃጢአት ምንድን ነው? ትክክለኛው ነገር ጠማማ ነው። ውሸት ምንድነው? እውነት በተሳሳተ መንገድ ተገልedል። 
ምንዝር ምንድን ነው? ትክክለኛ ድርጊት ነው ፣ ሕጋዊ ድርጊት ነው ፣ ተሳስቷል ፣ ይመልከቱ።
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አሁን ፣ ይህንን ለማድረግ በመሞከር - ስም ለማጥፋት - በቤተክርስቲያን ዘመን አስተውለሃል? የሞቱ ሰዎችን ምስሎች የሚያገለግል ፣ እና 
የመሳሰሉት ፣ ያው የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ለማጥፋት እና እንደ አባት ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ ማዕረጎችን ለመስጠት ሞክረዋል። 
እንደዚያ ከጀርባው እርግማን ጋር ተመሳሳይ ነገር። ዳን እና ኤፍሬም ይህን ያደረጉት በእስራኤል ንጉስ ግብዝነት ሥር በነበረው አስመሳይ 
ኢዮርብዓም ነበር።
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አሁን ልብ በሉ ፣ በ 1 ኛ ነገሥት 12 ኛ ምዕራፍ። እኛ እንደሆንን አውቃለሁ .... ይህ ፣ ለእኔ ፣ በምን ላይ በምንመካበት ፣ በምናየው ላይ ዳራ 
ያስቀምጣል። እኔ ነገሥታት ፣ ወደ 12 ኛው ምዕራፍ ፣ ከ 25 ኛው እስከ 30 ኛው ቁጥር መሄድ እፈልጋለሁ።

ኢዮርብዓምም በተራራማው በኤፍሬም አገር ሴኬምን ሠርቶ በዚያ ተቀመጠ። ከዚያ ወጥቶ ፔኑኤልን ሠራ።

ኢዮርብዓምም በልቡ እንዲህ አለ (አሁን የልቡን ሀሳብ ተመልከት) መንግሥቱ ወደ ዳዊት ቤት ትመለሳለች (ሕዝቡ ሊወጣ ስለሚችል ፈርቶ 
ነበር)

ይህ ሕዝብ በኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ቤት መሥዋዕት ላይ ቢወጣ ፣ የዚህ ሕዝብ ልብ ወደ ጌታ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ ሮብዓም ይመለሳል 
፤ እነሱም ይገድሉኛል ፤ የይሁዳ ንጉሥ ሮብዓም።

ንጉ theም ተማከረና ሁለት የወርቅ ጥጃዎችን ሠርቶ እንዲህ አላቸው - ወደ ኢየሩሳሌም መውጣት ከእናንተ በላይ ነው ፤ እስራኤል ሆይ ፥ 
ከግብፅ ምድር ያወጣችሁን አማልክቶቻችሁን ተመልከቱ።

አንዱን በቤቴል አቆመ ፤ ሁለተኛውንም በዳን አኖረ።

ሕዝቡም በአንዱ ፊት እስከ ዳን ድረስ ለመስገድ ሄደው ነበርና ይህ ነገር ኃጢአት ሆነ።

ይመልከቱ? ኤፍሬም በቤተል እና በዳን; እርሱም ጣዖታትን አቆመ እነዚህም ይህን ለማምለክ ወጡ። እናም እዚህ እኛ ወደ ሚሊኒየም ዘመን 
ወርደናል ፣ ማለት ይቻላል ፣ እና እግዚአብሔር አሁንም ያንን ኃጢአት ያስታውሳል። እዚያ ውስጥ እንኳን አይቆጠሩም። አሜን! ክብር! እሱ 
እያንዳንዱን መልካም ቃል ኪዳን ሲያስታውስ ፣ እሱ እያንዳንዱን ክፋትም ያስታውሳል። በቃ አስታውሱ .... ወዳጆቼ የማምነው ምክንያት ነው .... 
እንግዳ ቢመስልም በዚያ ቃል ሁል ጊዜ ለመቆየት እሞክራለሁ።
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ተመልከት ፣ አሁን በዚያ ስለዚያ አያስቡም ነበር። ያኔ አላሰቡትም። እነሱ “ደህና ፣ እነሱ ከእሱ ጋር አልፈዋል” ብለው አስበው ነበር። እሺ ፣ 
ግን እግዚአብሔር እዚህ የተረገመውን የጣዖት አምልኮ ስላገለገሉ ፣ ስማቸው እና ነገዶቻቸው ከነሱ በተደመሰሱበት በዚህ የሺህ ዘመን ዘመን ውስጥ 
እዚህ አሉ።

ኒቆላውያንን እና ያንን ኤልዛቤልን ጠልቷል አላለም? ከእሱ ራቁ። የኤልዛቤልን ሴት ልጆች በሞት መግደል ይገድላል አላለምን ፣ ይህም ከሱ 
ዘላለማዊ መለያየት ነው? በፍፁም አትመኑ። ከእሱ ራቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያስታውሳል።

አስተውል።74

ግን እዚያ አስተውለዋል ፣ ሊጠፋ ነው? እንዴት? ከሰማይ በታች እነዚህን ነገሮች እንዲያይ መንፈስ ቅዱስን ሊሰጠው የሚችል ፈጣን 
መስዋዕት አልነበረም ፣ ነገር ግን እሱ በሆነው በራሱ ራስ ወዳድ አእምሮ ውስጥ አደረገው። ሕዝቅኤል ግን ፣ በራእዩ ፣ በሚሊኒየም ውስጥ እንደገና 
በተሟላ ቅደም ተከተል ያያቸው ነበር - ሕዝቅኤል ፣ እሱን ማንበብ ከፈለጉ። ዝም ብለው ያስቀምጡት እና ጊዜን ለመቆጠብ ሊያነቡት ይችላሉ-
ሕዝቅኤል 48: 1-7 ፣ እንዲሁም ከ 23 እስከ 29 ያንብቡ። ሕዝቅኤል እያንዳንዱን ነገድ በትክክል በቅደም ተከተል አየ።

እሺ. እና ደግሞ ፣ በራዕይ 14 ፣ ዮሐንስ እንደገና በጎሳ ቅደም ተከተል አይቷቸዋል። ትክክል ነው. እያንዳንዱ ነገድ ወደ ቦታው። ምንድን ነው 
የሆነው? ታስታውሳለህ ፣ ስሙ ከጎሳ ጉዳይ እንደሚጠፋ “ከሰማይ በታች” ብሏል። እሱ ከሰማይ በታች እስካለ ድረስ ፣ ከዚያ በኋላ አይኖርም። እና 
ይህ 144,000 ገና እዚህ በጎሳ ክፍል ውስጥ ነው። ቀኝ! ግን አዩ ፣ እነሱ ታውረው ነበር ፣ የበሬ እና የፍየል መሥዋዕት ብቻ ነበራቸው ፣ ይመልከቱ።
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አሁን ልብ በሉ ከሰማይ በታች ደመሰሳቸው። ነገር ግን ፣ በመንፈስ ቅዱስ ዘመን አሕዛብ ፣ ከዚህ በተቃራኒ ፣ ስምዎ ከሕይወት መጽሐፍ ላይ 
ሙሉ በሙሉ ተወግዶ ነበር ፣ እናም በዚህ ዓለም ወይም በሚመጣው ዓለም ውስጥ ፈጽሞ ይቅርታ ሊያገኝ አይችልም። ልክ ነው? እኛ የቆምንበት 
አለ። እስራኤል ከፍየሎች ፣ ከበጎች በታች - ቦታ ነበራቸው። እዚህ ምድር ላይ እስካሉ ድረስ ነገዶቻቸው ጠፍተዋል። በጭራሽ ሊካተቱ አይችሉም።

አሁን ፣ ወደዚያ ሲጠራቸው ፣ 144,000 ዎቹ ፣ እነሱ ጠፍተው ነበር። ትክክል ነው. እነሱ እዚያ ውስጥ እንኳ አልተቆጠሩም። እናም ዮሴፍና 
ሌዊ በዳን እና በኤፍሬም ቦታ ተቀመጡ። አሁን ፣ ያንን ማየት ይችላሉ። እዚያው ከእርስዎ በፊት ነው ፣ ይመልከቱ። እናም የእግዚአብሔር ተስፋ 
ቃል ወደዚያ ይመለሳል ፣ ከዚያ በፊት በመቶዎች እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓመታት።
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አሁን ምን ሆነ? በአስከፊው የመከራ ዘመን ጊዜ ውስጥ ተጠርገዋል። አሁን እግዚአብሔር ያችን ጥሩ ሴት የነበረችውን ድንግል ቢያጸዳላት 
ነገር ግን በመብራትዋ ውስጥ ዘይት ማግኘት ካልቻለች ፣ እና እዚያ ውስጥ በስደት ቢያነጻት ፣ እዚያው ነገዶችን እዚያው ተመሳሳይ ነገር 
ያደርግላቸዋል ፣ ያጠራዋል። እነሱ በመከራው ጊዜ ውስጥ ፣ ምክንያቱም መንጻት ነው። ፍርድ ነው። ግን እነሱ ያያሉ ፣ በኋላ…

እዚህ ይመልከቱ። ከእስራኤል መንጻት በኋላ 144,000 ዎቹ እዚህ ይመጣሉ ፣ እና እዚህም እንዲሁ ይመጣል። እንዴት ያለ ፍጹም ፣ ያ ቆንጆ 
ነው!
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በችግር ጊዜ ልክ እንደ ያዕቆብ ፣ ይመልከቱ። በመከራ ጊዜ ያዕቆብ .... ስህተት ሠርቷል። እሱ ግን ወንድሙን ኤሳው ስለበደለው የመንጻት 
ጊዜውን አለፈ ፣ ተመልከት። ብኩርናውን ለማግኘት ተታልሏል። ነገር ግን ስሙ ዛሬ ከያዕቆብ ወደ እስራኤል ተቀይሮ ከመቀየሩ በፊት በመንጻት አል 
wentል ፣ እሱም ዛሬ የእግዚአብሔር ዓይነት ቅደም ተከተል ምሳሌ ነበር።

አሁን ፣ ወደ ... ወይም ወደ 1 ኛ ጥቅስ ፣ ወደ 8 ኛው ምዕራፍ እንሸጋገራለን ፣ ማለቴ ወደ 8 ኛው ምዕራፍ - ራእይ 8 1። እንደደከመህ 
አውቃለሁ ፣ እና እኔ ብቻ .... አሁን ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ለማዳመጥ ሞክር። የሰማይ አምላክ ፣ እርዳን ፣ ጸሎቴ ነው።
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ይህ ሰባተኛ ማኅተም የነገሮች ሁሉ ዘመን ማብቂያ መሆኑን ማስታወስ አለብን። ትክክል ነው. በሰባቱ በታተመው መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉት 
ነገሮች (ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ባለው የመቤ ት ዕቅድ የታተሙ) ፣ እያንዳንዱ በጥቂቱ ያበቃል። መጨረሻው ነው። የታገለው ዓለም መጨረሻ ነው 
፣ የሚታገለው ተፈጥሮ መጨረሻ ነው ፣ የሁሉም ነገር መጨረሻ ነው። በዚያ ውስጥ የመለከቶቹ መጨረሻ ፣ የቃጫዎቹ መጨረሻ ፣ የምድር 
መጨረሻ ነው። እንኳን የዘመን መጨረሻ ነው። ጊዜው ያልቃል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አለ።

ማቴዎስ 7 ኛ ምዕራፍ .... ማለቴ ራዕይ 10 ኛ ምዕራፍ ፣ ... እና 1 እስከ 7 ኛው ቁጥር ድረስ ጊዜው ያበቃል። መልአኩ ፣ “ይህ ከእንግዲህ 
ወዲህ አይሆንም” ሲል ፣ ያ ... በዚህ ታላቅ ነገር ቀናት ውስጥ። በዚህ ጊዜ ሁሉም ነገር ያልቃል - የ ... መጨረሻ በዚህ ሰባተኛ ማኅተም መጨረሻ 
ላይ።

አስተውል። የቤተክርስቲያኑ ዘመን ማብቂያ ነው ፣ የሰባተኛው ማኅተም መጨረሻ ነው ፣ የመለከት መጨረሻው ፣ የእቃዎቹ መጨረሻ ነው ፣ 
እና እንዲያውም የሺህ ዓመቱን አገባብ ያበቃል። ያ በሰባተኛው ማኅተም ላይ ነው።
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ልክ ሮኬት ወደ አየር እንደ መተኮስ ነው። እና ያ ሮኬት እዚህ ይፈነዳል እና ወደ ላይ ይወጣል ፣ ከዚያ እንደገና ይፈነዳል። አምስት ኮከቦችን 
ያወጣል። ከነዚህ ከዋክብት አንዱ ፈንድቶ አምስት ኮከቦችን ነፈሰ። እናም ከመካከላቸው አንዱ ከዋክብት ፈንድቶ አምስት ኮከቦችን ነፈሰ ፣ 
ተመልከት። ወደ ውጭ ይጠፋል። ያ ነው ይህ ሰባተኛ ማኅተም ... ጊዜውን ለዓለም ያበቃል። ለዚህ ጊዜውን ያበቃል ፣ ለዚያ ጊዜ ያበቃል ፣ ለዚህ 
ጊዜውን ያበቃል ፣ ጊዜውን ያበቃል ... ሁሉም ነገር በዚያ ሰባተኛ ማኅተም ላይ ብቻ ተጠናቀቀ።

አሁን ፣ እሱ እንዴት ሊያደርግ ነው? እኛ የማናውቀው ያ ነው አይደል? እኛ አናውቅም። ለእነዚህ ሁሉ ነገሮች እና የሺህ ዓመቱ መግቢያ ጊዜ 
እንኳን ጊዜው ነው። ልብ ይበሉ ፣ የዚህ ማኅተም መፍረስ በጣም ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ ሰማይ ለግማሽ ሰዓት ያህል በዝምታ ፀጥ አለ። አሁን ፣ 
በጣም ጥሩ ነው? ምንድን ነው? ተዘጋ - ሰማያት። ለግማሽ ሰዓት ምንም የተንቀሳቀሰ ነገር አልነበረም።
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አሁን ጥሩ ጊዜ ካሳለፉ ግማሽ ሰዓት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን በሞት እና በህይወት መካከል ባለው ጥርጣሬ ውስጥ አንድ ሺህ ዓመት 
ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ጥሩ ነበር ፣ ኢየሱስ በጭራሽ አልጠቀሰም - ከእነሱ መካከል አንዳቸውም አልነበሩም። ጆን ስለ እሱ እንኳን መጻፍ 
አልቻለም። አይደለም ፣ እሱ እዚህ እንዳይጽፍ ተከልክሏል። እዩ ፣ በቃ ነበር .... እሱ ብቻ ... አልፃፈም ፣ ግን ዝምታ ብቻ ነበር።

በዚያም በእግዚአብሔር ፊት ቆመው የነበሩት ሃያ አራቱ ሽማግሌዎች በገናቸውን እየደረሱ በገናቸውን ከመሰንዘር አቆሙ። መላእክት በሰማያት 
ዝማሬአቸውን ጸጥ አደረጉ። አስቡ ፣ ቅዱሳን ኪሩቤሎችን እና ሱራፌሎችን ፣ ያንን .... ኢሳያስ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ስድስት ስብስቦችን ... ወይም 
ሦስት የክንፎች ስብስቦችን አየ - ሁለት በፊቱ ሁለት ደግሞ በእግሩ ላይ ፣ እና በራሪ። በዚያም ቀን ቅዱስ እና ቅዱስ “ቅዱስ ፣ ቅዱስ ፣ ቅዱስ ፣ 
ሁሉን የሚችል ጌታ እግዚአብሔር” እያለ በመዘመር በእግዚአብሔር ፊት። እናም ወደ ውስጥ ሲገቡ ፣ ወይም ወደ ቤተመቅደስ ሲገቡ እንኳን ፣ 
የቤተ መቅደሱ ልጥፎች በፊታቸው ተንቀሳቅሰዋል። እና እነዚህ ቅዱስ ሱራፌሎች ዝም አሉ! መላእክት መዘመርን አቆሙ! (ዋው!) በእግዚአብሔር 
ፊት እየበረሩ ፣ “ቅዱስ ፣ ቅዱስ ፣ ቅዱስ” ብለው በመዘመር - ዝም አሉ።
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ምንም መላእክት አይዘምሩም ፣ ውዳሴ የለም ፣ የመሠዊያ አገልግሎት የለም ፣ ምንም የለም! ለግማሽ ሰዓት በሰማይ ውስጥ ዝምታ - ጸጥ ያለ ፣ 
ገዳይ ዝምታ። በመቤት መጽሐፍ ውስጥ ይህ ሰባተኛ የማኅተም ምስጢር በተከፈተበት ጊዜ ይህ የሰማይ ሠራዊት ሁሉ ለግማሽ ሰዓት ዝም አለ። 
እስቲ አስቡት። ግን ተሰብሯል። በጉ ሰበረው። ታውቃለህ? በእሱ ተደነቁ ፣ አምናለሁ። አያውቁም ነበር። እዚያ ነበር። በቃ ቆሙ። እንዴት? 
ምንድን ነው?

አሁን ማናችንም አናውቅም። ግን ስለእሱ መገለጥ እነግራችኋለሁ። እና አሁን ፣ እኔ አክራሪ ለመሆን ተጋላጭ አይደለሁም። እኔ ከሆንኩ 
አላወቅሁትም ፣ ተመልከት። እንደ ተንኮለኛ ተሸካሚዎች እና ምናባዊ ነገሮች ላሉት አልሰጥም። ለአንዳንድ ሰዎች እንግዳ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ 
ነገሮችን ተናግሬያለሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከኋላው ሲመጣ እና ሲያጸድቀው እውነት ነው ሲል ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በዚያ መንገድ 
እንግዳ ሊመስል ይችላል ፣ ይመልከቱ።
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እና አሁን ፣ በእርግጠኝነት ዛሬ ማታ መድረኩ ላይ እንደቆምኩ ፣ የገለጠው መገለጥ ነበረኝ ... በሦስት እጥፍ ነው። ያ ፣ እኔ ከእርሷ አንድ 
እጥፍ በሆነ በእግዚአብሔር እርዳታ እነግራችኋለሁ። እና ከዚያ እርስዎ .... መጀመሪያ ወደዚያ እንሂድ። ምን እንደሚጀመር መገለጡ እነሆ ... ምን 
እንደሆነ ልነግርዎ እፈልጋለሁ። ምን ይሆናል እነዚያ ሰባቱ ነጎድጓድ ፣ ነጎድጓድን ሰምቶ ለመፃፍ የተከለከለ ነው .... እነዚያ ሰባት ተከታታይ ነጎድጓዶች 
በሚንከባለሉበት በስተጀርባ ምስጢሩ የሚጥለው ይህ ነው።

አሁን ፣ ለምን? እናረጋግጠው። እንዴት? ማንም የማያውቀው ምስጢር ነው። ጆን ስለ እሱ እንዳይጽፍ ተከልክሏል - ስለ እሱ ምልክት እንኳን 
ይጽፋል። እንዴት? ለዚህ ነው። በሰማይ ምንም እንቅስቃሴ አልነበረም። ምስጢሩን ሊሰጥ ይችላል። አሁን ታያለህ? በጣም ትልቅ ከሆነ እሱ 
መካተት አለበት ፣ ምክንያቱም መከሰት አለበት ፣ ግን ሰባቱ ነጎድጓድ ሲነሳ ....
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እንግዲህ ልብ በሉ ሰባቱ መላእክት ቀንደ መለከታቸውን ሊነፉ ሲወጡ አንድ ነጎድጓድ ነበር። እስራኤል በተሰበሰበ ጊዜ መለከት ነበር። ጊዜ 
በማይኖርበት ጊዜ ፣ የመጨረሻው መለከት ፣ አንድ ነጎድጓድ። ግን በተከታታይ ሰባት ቀጥ ያሉ ነጎድጓዶች እዚህ አሉ -አንድ ፣ ሁለት ፣ ሦስት ፣ 
አራት ፣ አምስት ፣ ስድስት ፣ ሰባት - ያ ፍጹም ቁጥር። በተከታታይ ሰባት ነጎድጓዶች ተናገሩ ፣ አላደረገም ... አንድ ፣ ሁለት ፣ ሦስት ፣ አራት ፣ 
አምስት ፣ ስድስት ፣ ሰባት ፣ ቀጥ ብለው። ከዚያ ሰማያት ያንን መጻፍ አልቻሉም። የሚቀጥል ነገር ስለሌለ ሰማያት ስለእሱ ሌላ ማወቅ አይችሉም። 
ጊዜው [ግልጽ ያልሆነ ቃል] ጊዜ ነበር። ከመላእክት እስኪሰወር ድረስ እጅግ ታላቅ ነበር።

አሁን ፣ ለምን? ሰይጣንን በቁጥጥሩ ሥር ቢያደርግ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። እሱ የማያውቀው አንድ ነገር አለ። አሁን እሱ 
የሚፈልገውን ማንኛውንም ነገር መተርጎም እና ማንኛውንም ዓይነት ስጦታ ማስመሰል ይችላል (እርስዎ እንደሚማሩ ተስፋ አደርጋለሁ)። ግን ይህንን 
ማወቅ አይችልም። በቃሉ እንኳን አልተጻፈም! እሱ አጠቃላይ ምስጢር ነው! መላእክት ፣ ሁሉም ነገር ተዘጋ! እነሱ አንድ እርምጃ ከወሰዱ አንድ ነገር 
ሊሰጥ ይችላል ፣ ስለዚህ ዝም ብለው ዝም ይላሉ - ማቃለልን ያቁሙ። ሁሉም ነገር ቆመ።

ሰባት - የእግዚአብሔር ፍጹም ቁጥር። ሰባት ልክ በመስመሩ ታች። አንድ ነገር እንደሚጽፉ ሰባት ነጎድጓዶች በቀጥታ አብረው ተናገሩ። ልብ 
በሉ ፣ በዚያን ጊዜ ጆን መጻፍ ጀመረ ፣ እናም “አትፃፈው” አለ። ኢየሱስ ስለዚህ ጉዳይ በጭራሽ አልተናገረም። ጆን መጻፍ አልቻለም። መላእክት 
ስለእሱ ምንም አያውቁም።
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ምንድን ነው? ኢየሱስ የሰማይ መላእክት እንኳ ስለእሱ ምንም አያውቁም የተናገረው ነገር ነው ፣ ይመልከቱ። እሱ ራሱ አያውቅም ነበር። 
የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው አለ። እሱ ግን እነዚህ ምልክቶች ሲመጡ ማየት ስንጀምር ነግሮናል .... (አሁን ፣ የሆነ ቦታ እየደረሱ ነው? 
ደህና።) ልብ ይበሉ ፣ እነዚህ ምልክቶች ሲወጡ ማየት እንጀምራለን ፣ ተመልከት። ሰይጣን ሊይዘው ከቻለ ....

የሆነ ነገር እንዲከሰት ከፈለጉ .... አሁን ለዚህ ቃሌን መውሰድ ይኖርብዎታል። የሆነ ነገር ለማድረግ ካሰብኩ ስለዚያ ለማንም ከማውራት 
በተሻለ አውቃለሁ። ያ ሰው የሚነግረው እሱ አይደለም ፣ ግን ሰይጣን ይሰማል ፣ እዩ? እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እስከተዘጋው ድረስ እዚያ 
ልቤ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ስለዚህ በእኔ እና በእግዚአብሔር መካከል ነው ፣ ይመልከቱ። እስክትናገሩ ድረስ ስለእሱ ምንም አያውቅም ፣ ከዚያ 
እሱ ይሰማል።
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እናም ሞክሬያለሁ .... አንድ የተወሰነ ነገር እሠራለሁ ብዬ ለሰዎች እላለሁ ፣ እና ዲያቢሎስ እዚያ ለመድረስ ፣ ለማየት ፣ ለመምታት 
የሚቻለውን እያንዳንዱን መንኮራኩር ሲቆርጥ ይመልከቱ። ነገር ግን መገለጡን ከእግዚአብሔር ካገኘሁ እና ስለእሱ ምንም ካልናገርኩ ከዚያ የተለየ 
ነው።

ያስታውሱ ፣ ሰይጣን ለመምሰል ይሞክራል! ቤተ ክርስቲያን የምትሠራውን ሁሉ ለማስመሰል ይሞክራል። ለማድረግ ሞክሯል። በክርስቶስ 
ተቃዋሚ በኩል አስተውለነዋል። ግን እሱ ማስመሰል የማይችለው አንድ ነገር ነው። ለዚህ ምንም አስመሳይ አይኖርም ፣ ምክንያቱም እሱ 
አያውቀውም! እሱን የሚያውቅበት መንገድ የለም። ሦስተኛው መጎተት ነው። እሱ ስለእሱ ምንም አያውቅም ፣ ይመልከቱ። አይገባውም ....

ግን ከዚህ በታች አንድ ምስጢር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን! በቀሪው የሕይወት ዘመኔም እንዲሁ ማሰብ አልችልም። ሳየው 
....
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አሁን ፣ ምን እንደ ሆነ አላውቅም .... ቀጣዩን እርምጃ እዚያ አውቃለሁ ፣ ግን ያንን እንዴት መተርጎም እንዳለብኝ አላውቅም። ረጅም 
አይሆንም። እዚህ ሲከሰት እዚህ ተፃፈ ፣ እዚህ ማየት ከቻሉ ፣ “አቁም! እዚህ ከዚህ አይበልጡ። ”

እኔ አክራሪ ለመሆን አልመቸኝም። እውነቱን ነው የምናገረው። ግን ያስታውሱ ፣ ሁል ጊዜ ለማብራራት የሞከርኩትን ትንሽ ጫማ? ነፍስ 
ከእንደዚያ እና ከውስጥ እና ከሕሊና ሕሊና ፣ እና ከእንደዚህ ዓይነት ነገሮች ሁሉ አጠገብ ያረፈችው እንዴት ነው? ከእሱ በኋላ ትልቅ የማስመሰል 
ስብስብ ብቻ እንዲጀምር ያደረገው። እጁን እንዴት ማንሳት እና ህዝቡን መያዝ እና ንዝረት ማድረግ እንዳለባቸው - እና ሁሉም ሰው በእጃቸው 
ንዝረት ነበረው። ግን ወደዚያ ከፍ አድርጎ “ይህ ሦስተኛው መጎተት ነው ፣ እና ማንም አያውቅም!” ሲል ያስታውሳል? ያንን ታስታውሳለህ? ራእዮች 
በጭራሽ አይሳኩም! እነሱ ፍጹም እውነት ናቸው።

አሁን ልብ ይበሉ ፣ የሕብረ ከዋክብቱን ራዕይ ያስታውሱ? (ቻርሊ ፣ እዚህ ነዎት።) የሆነ ነገር እየተከናወነ ነው ፣ ነግሬዎታለሁ ፣ በዚህ 
ሳምንት እርስዎ ... በዙሪያዎ ሆኖ ነበር ፣ ግን እርስዎ እንዲያስተውሉት ፈልጌ ነበር። ወደ አሪዞና ለመሄድ እዚህ ስወጣ የመላእክት ራዕይ ህብረ 
ከዋክብትን አስታውስ? ያስታውሱ ፣ “ስንት ሰዓት ነው ፣ ጌቶች?” ያንን ታስታውሳለህ?
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ልብ ይበሉ ፣ አንድ ታላቅ የነጎድጓድ ነጎድጓድ ብቻ ነበር ፣ እና ሰባት መላእክት ተገለጡ። ልክ ነው? አንድ ነጎድጓድ ፣ ሰባት መላእክት 
ተገለጡ። “በጉንም የመጀመሪያውን ማኅተም በከፈተ ጊዜ አየሁት ፣ የነጎድጓድ ድምፅም ሆኖ ሰማሁ ፣ ከአራቱም እንስሶች አንዱ” ና እዩ “አለ። ልብ 
በል ፣ አንድ ነጎድጓድ - ሰባት መልእክቶች የታተመ እና እስከዚህ ቀን ድረስ እስከዚህ ቀን ድረስ ሊገለጥ አይችልም። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ?

አሁን ፣ የዚህን ሳምንት ምስጢራዊ ክፍል አስተውለሃል? ያው ነው። የሆነው ሆኖ ነው። ቆይቷል እንጂ ሰው አይደለም ፣ ሰው ነው ፤ የጌታ 
መላእክት ነበሩ። ልብ ይበሉ ፣ እዚህ የተቀመጡ የሦስት ምስክሮች አሉ ፣ ከሳምንት በፊት (ከሳምንት ትንሽ ቀደም ብሎ) እኔ እዚህ ከተቀመጡ ሁለት 
ወንድሞች ጋር ፣ ወደ ኮረብታው ... የእኔ እግር; እና ማለት ይቻላል ፣ የሚመስለው ፣ ተራሮቹን ወደ ታች ያናውጠ ፍንዳታ ተከሰተ። አሁን ልክ 
ነው። ለወንድሞቼ አልነገርኳቸውም ፣ ግን ልዩነትን አስተውለዋል። እርሱም እንዲህ አለኝ - “አሁን ዝግጁ ሁን። ወደ ምስራቅ ሂድ ”
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የዚያ ራዕይ ትርጓሜ እዚህ አለ። ይመልከቱ? አሁን እርስዎን ለማሳወቅ ወንድም ሶትማን የተከተለውን ጨዋታ አላገኘም። እኛ እሱን 
ለማግኘት እየሞከርን ነበር። እናም እሱ ፣ “አሁን ዛሬ ፣ ለእርስዎ ምልክት ፣ እሱ አያደርግም። ለእነዚህ መላእክት ጉብኝት በዚህ ጊዜ እራስዎን 
መቀደስ አለብዎት። እና ከራሴ ጎን ተሰማኝ ፣ ታስታውሳለህ። እኔም በምዕራብ ነበርኩ; መላእክት ወደ ምሥራቅ ይመጡ ነበር። እና እነሱ ሲመጡ 
እኔ ከእነሱ ጋር ተወሰድኩ። ያንን ያስታውሳሉ? - ወደ ምሥራቅ መምጣት።

እናም በዚህ ምሽት ወንድም ፍሬድ ምስክር እና ወንድም ኖርማን ምስክር ናቸው። ወደ ታች ስንወርድ ፣ ያ ሰው እንዲቆይ እና ጨዋታውን 
እንዲያገኝ አሳመንኩት ማለት ይቻላል። ትክክል ነው ወንድም ሶትማን? አዎ እሱ እዚያ ቆሟል። አሳመንኩኝ ... ግን እሱ “አያደርግም” አለ። ምንም 
አልተናገርኩም - ቀጠለ። በዕለቱ ከድንኳኑ አጠገብ የተቀመጠ አንድ ነገር ... ታስታውሳለህ ፣ ወንድም ሶትማን ፣ አንዳንድ ነገሮች እንደተነገሩ ፣ እኔና 
ወንድም ኖርማን (ወንድም ኖርማን የት አሉ? ወደዚያ ተመለሱ)። የሚሆነውን እንዳይጠቅሱ። ልክ ነው? ዞር ብዬ ከዚያ ድንኳን ራቅኩ? ልክ ነው? 
ምክንያቱም ይህ ነበር - በትክክል ምን ነበር - እና እስኪከሰት ድረስ መናገር እንደማልችል በማወቅ ፣ ህዝቡ ይረዳው እንደሆነ ለማየት።
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እና እዚያ ውስጥ አንድ ያልኩት አንድ መልአክ እንግዳ መልአክ መሆኑን አስተውለሃል? ከሌሎቹም ይልቅ ወደ እኔ ተመለከተ። ያንን 
ታስታውሳለህ? እነሱ በሕብረ ከዋክብት ውስጥ ነበሩ - ሦስቱ በአንድ በኩል እና አንዱ ከላይ። እና እዚህ ከእኔ ቀጥሎ ያለው ከግራ ወደ ቀኝ 
በመቁጠር ሰባተኛው መልአክ ይሆን ነበር። እሱ ብሩህ ነበር ፣ ለእኔ ከሌሎቹ የበለጠ ማለት ነው። ታስታውሳለህ ፣ እንደዚህ ደረቱ ወጥቶ ወደ 
ምሥራቅ በረረ አልኩ። እንደዚያ ታስታውሳለህ? “አነሳኝ ፣ አነሳኝ” አልኩት። ያንን ታስታውሳለህ?
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እዚህ አለ! ሰባተኛው ማኅተም ያለው - በሕይወቴ ሁሉ የገረመኝ ነገር። አሜን! በእርግጥ ሌሎች ማኅተሞች ለእኔ ትልቅ ትርጉም ነበራቸው። 
ግን ኦህ ፣ ይህ ምን ማለት እንደሆነ አታውቅም! በህይወት ውስጥ ለአንድ ጊዜ ... ጸለይኩ ፣ ወደ እግዚአብሔር ጮኽኩ። ከዚያ የፎኒክስ ስብሰባ 
በኋላ ፣ ከእኔ ጋር ያሉት ሰዎች ሁሉ ያውቁኛል ፣ በተራሮች ላይ አኖርኩ። አንድ ቀን ጠዋት ተነስቼ በሳቢኖ ካንየን ውስጥ ወጣሁ - ታላላቅ ፣ ጠንካራ 
እና ከፍ ያሉ ተራሮች። እናም ወደዚያ ገባሁ ፣ እና ከሄዱ በኋላ ትንሽ የእግር መንገድ አለ-ወደ ሊሞን ተራራ ይሂዱ ፣ እሱም የሰላሳ ማይል የእግር ጉዞ 
ነው ፣ እና እዚያ ወደ ሰላሳ ጫማ ያህል በረዶ ነበር።
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እንድዞር የተሰማኝ። እናም ዞር ብዬ ወደ አንዳንድ ታላላቅ የዛፍ አለቶች ወጣሁ - ኦህ ፣ የእኔ ፣ በመቶዎች ጫማ ከፍታ። እናም በእነዚያ ድንጋዮች 
መካከል ተንበርክኬ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጫለሁ እና ይህን መጽሐፍ - ይህ ትንሽ ጡባዊ ተቀመጥኩ። እኔም “ጌታ እግዚአብሔር ፣ ይህ 
ራዕይ ምን ማለት ነው?” አልኩት። እኔም “ጌታ ሆይ ፣ መሞቴ ነው ማለት ነው?” አልኩት። (ትዝ ይለኛል አንተ ሞቴ ሊሆን ይችላል ብዬ አስቤ ነበር 
፣ ምክንያቱም አንድ ነገር እስኪነቀነቀኝ ድረስ አንድ ነገር ፈነዳ። ታስታውሳለህ። ስንት ያውቃሉ ... ሰምተውታል? በእርግጥ ፣ ሁላችሁም።) እናም 
ይህ ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩ ሞቴ ማለት ነው።

እና ከዚያ በክፍሉ ውስጥ ፣ “ምን ነበር ፣ ጌታ ሆይ? ምን ማለት ነው? እሞታለሁ ማለት ነው? ከሆነ ፣ ደህና። ለቤተሰቦቼ አልነግራቸውም። 
በቃ ልሂድ ፣ እዩ ፣ ሥራዬ ከተጠናቀቀ። ” እና አልኩ .... አሁን ፣ ምን ነበር? ነገር ግን እርሱ ምስክር መልሶ ላከ - አንተን እንደነገርኩህ ታስታውሳለህ 
- ግን ያ አልነበረም ፣ የሥራዬ መሻሻል ነበር።

ኦ! አገኘኸው ፣ ተመልከት? በሳቢኖ ካንየን ውስጥ ተቀምጦ - የሰማይ አባት ይህንን ያውቃል - ልክ እንደሚፈጸም ልክ እነዚያ መላእክት ልክ 
ወደ ታች ወርደው እያንዳንዱ መልእክት ተመሳሳይ እንዲሆን ተረጋገጠ። ከዚያ ከእግዚአብሔር እንደመጣ ወይም እንዳልሆነ ያውቃሉ። በራእይ 
አስቀድሞ ተነገረዎት። ተከልክዬ ስለነበር አገልግሎቱ እስኪያልቅ ድረስ ልነግርዎ አልቻልኩም።
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በሳቢኖ ካንየን ፣ በዚያው ጠዋት እዚያው ቁጭ ብዬ ፣ እጆቼን ወደ ላይ ከፍ አድርጌ ነበር ፣ እና ነፋሱ የድሮውን ጥቁር ባርኔጣዬን ወደቀ። 
እጆቼን ከፍ አድርጌ እየጸለይኩ እዚያ ቆሜ ነበር። እኔም ፣ “ጌታ እግዚአብሔር ፣ ይህ ምን ማለት ነው? አልገባኝም ጌታዬ። ምን ላድርግ? ወደ ቤቴ 
የምሄድበት ሰዓት ከሆነ ፣ ፈጽሞ ወደማያገኙኝ ወደዚህ ልውጣ። እኔ ከሄድኩ ማንም በዙሪያው እንዲያዝኑ አልፈልግም። እኔ የእግር ጉዞ 
እንደጀመርኩ ብቻ ቤተሰብ እንዲያስቡልኝ እፈልጋለሁ ፣ እነሱም አያገኙኝም። የሆነ ቦታ ደብቀኝ! እኔ ከሄድኩ ፣ ለምን ፣ በቃ ልቀቁኝ። ምናልባት 
ዮሴፍ አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱሴን እዚህ አስቀምጦ ያገኘውና እሱ እንዲጠቀምበት ይፍቀደው። [ተመልከት?] እኔ ከሄድኩ ጌታዬ ፍቀድልኝ። ”

እና እጆቼን አውጥቼ ነበር ፣ እና ወዲያውኑ አንድ ነገር እጄን መታ። አላውቅም። ማለት አልችልም። ተኛሁ? አላውቅም። ወደ ቅranceት 
ገባሁ? አላውቅም። ራዕይ ነበር? ልነግርህ አልችልም። እኔ የምለው እኔ ከምለው ብቻ ነው .... ልክ እንደነሱ መላእክት ነበሩ። እናም እጄን መታ ፣ 
እናም አየሁ እና ሰይፍ ነበር። እና የእንቁ እጀታዎች ነበሩት - እውነተኛ ቆንጆ። በላዩም ዘበኛ በወርቅ ተይዞ ነበር ፣ እና ቅጠሉ እንደ ክሮም ያለ ፣ ልክ 
እንደ ብር ብቻ እውነተኛ የሚያብረቀርቅ ይመስላል። እና በጣም የላባ ጠርዝ ስለታም ነበር ፣ ኦህ ፣ የእኔ! እና “ያ በጣም ቆንጆው ነገር አይደለም?” 
ብዬ አሰብኩ - በቃ ከእጄ ጋር ይጣጣሙ። አሰብኩ ፣ “ያ በጣም አስከፊ ቆንጆ ነው።” እኔ ግን “ሄይ ፣ እኔ ሁል ጊዜ ነገሮችን እፈራለሁ” አልኩ ፣ 
ሰይፍ። እናም “በዚህ ምን አደርጋለሁ?” ብዬ አሰብኩ።
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እና ልክ በዚያ ድንጋዮቹን የሚያናውጥ ድምጽ ወደዚያ ተንቀጠቀጠ! “የንጉሱ ሰይፍ ነው!” አለ ፣ ከዚያ ከዚያ እወጣለሁ። የንጉሱ ሰይፍ! አሁን 
፣ “የንጉስ ሰይፍ ....” ቢል ፣ ግን እሱ “የንጉሱ ሰይፍ” ቢል ፣ እና አንድ ብቻ “ንጉሱ” አለ ፣ እና ያ እግዚአብሔር ነው! እርሱም አንድ ሰይፍ አለው። 
ያ ቃሉ ነው - እኔ የምኖረው! ስለዚህ እርዳኝ ፣ እግዚአብሔር ... እዚህ የተቀመጠ ቅዱስ ቃል ይዞ እዚህ በቅዱስ ጠረጴዛው ላይ ቆሞ። ቃሉ ነው። 
አሜን!

ኦህ ፣ የምንኖርበት ቀን ምን ያህል ነው! እንዴት ያለ ታላቅ ነገር ነው! ምስጢሩን እና ምስጢሩን ይመልከቱ? ሦስተኛው .... እዚያ ቆሞ ፣ ይህ 
ሲለየኝ አንድ ነገር ብቻ ወደ እኔ መጥቶ “አትፍራ” አለኝ። አሁን ፣ ምንም ድምፅ አልሰማሁም - እንደ ውስጤ እንደተናገረው። እኔ ብቻ እውነቱን 
እነግራችኋለሁ ፣ በትክክል ምን እንደ ሆነ። የሆነ ነገር መታ ፣ እና “አትፍራ። ይህ ሦስተኛው መጎተት ነው። ”
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ሦስተኛው መጎተት። ታስታውሳለህ? እሱም “በዚህ ላይ ብዙ አስመሳዮች አሉዎት ፣ ለማብራራት የሞከሩት።” “ይህን እንኳ አትሞክር” አለ። 
ታስታውሳለህ? ያንን ራዕይ ምን ያህል ያስታውሳል? ለምን ፣ ሁሉም አበቃ። እሱ የተቀረፀ እና በሁሉም ቦታ ነው። ያ ከስድስት ዓመታት ገደማ በፊት 
ነው። ከሰባት ዓመታት በፊት - ከሰባት ዓመታት በፊት ነው። “ያንን ለማብራራት አትሞክር” አለ። “ይህ ሦስተኛው መጎተት ነው ፣ ግን እዚያ 
እገናኝሃለሁ” አለ። ልክ ነው? እሱ “አይሞክሩ…” አለ።

እኔ ከትንሽ ሕፃን ጫማ ጋር ቆሜ ነበር ፣ ሲለኝ ፣ “አሁን ፣ የመጀመሪያውን ይጎትቱ። እና እርስዎ ሲያደርጉ ዓሳው ከተንኮል በኋላ ይሮጣል። ” 
እንዲህ አለ ፣ “እንግዲያውስ ትንሽ ዓሣ ብቻ ስለሚኖር ሁለተኛውን መጎተትዎን ይመልከቱ” አለ። እሱ “ከዚያ ሦስተኛው መጎተት ያገኛል” አለ።
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እናም ሁሉም አገልጋዮች በዙሪያቸው ሄደው ፣ “ወንድም ብራንሃም ፣ ማድረግ እንደምትችል እናውቃለን። ሃሌ ሉያ ፣ ወንድም ብራንሃም። ” 
(እዚያ ነው ሁል ጊዜ የምታሰረው - ከሰባኪዎች ስብስብ ጋር። ሰዎችን እወዳለሁ ፣ እና ሁሉንም ነገር እንዲያብራሩ ይፈልጋሉ - ይህ ፣ ያ።)

እኔም “እሺ” አልኩት ፣ “አላውቅም” አልኩት። እኔም “ዓሳ ማጥመድን ተረድቻለሁ” አልኩት። አልኩት ፣ “አሁን ፣ መጀመሪያ የምታደርጉት 
ነገር .... የተከናወነበት መንገድ ይኸውና። በዙሪያው ያሉትን ዓሦች በሙሉ ታያለህ። ማታለሉን ማሾፍ አለብህ። ” (ደህና ፣ ያ በትክክል የማጥመድ 
ዘዴዎች) አሁን ፣ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ማታለሉን ስነቅፍ ፣ አሁን ዓሳው ከእሱ በኋላ ይወጣል ፣ ግን እነሱ ትናንሽ ነበሩ። ልክ እንደያዙት ያ ነው። 
ስለዚህ እኔ “እንግዲያውስ ተዘጋጅተሃል ...” አልኩኝ እና በባንኩ ላይ አወጣሁት እና አንድ ዓሣ ነበረኝ። ነገር ግን በማባበያው ላይ ቆዳ ይመስል ነበር 
፣ በቃ ... በጣም ትንሽ ነበር። እናም እዚያ ቆሜ አንድ ነገር አለ ፣ “ያንን እንዳታደርግ ነግሬሃለሁ!” እና ማልቀስ ጀመርኩ።
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መስመሩ ሁሉ እንደዚህ በዙሪያዬ ተጣብቆ ነበር ፣ እና እኔ ነበረሁ ... እንደዚያ ጭንቅላቴን ዝቅ አድርጎ አለቀሰ። እኔም “እግዚአብሔር ሆይ ፣ 
ይቅር በለኝ። እኔ ደደብ ሰው ነኝ ጌታ። ይቅር በይኝ.” እናም ይህ መስመር እና ያ ፣ በእጄ የያዝኩት ፣ ስለዚያ ረዥም ያህል ትንሽ የህፃን ጫማ ነበር። 
እና እኔ ነበረኝ ... ያ ሕብረቁምፊ ልክ እንደ ጣቴ ያህል ትልቅ ነበር - ልክ እንደ ግማሽ ኢንች። እናም በዚህ ጫማ ውስጥ ያለው የዓይነ-ቁራጩ ልክ 
እንደ ... ትንሽ ትንሽ ከአስራ ስድስተኛው ፣ ምናልባትም ከአንድ ኢንች ፣ የዓይን ብሌን ነበር። እናም ይህን ትንሽ ጫማ በዚህ ታላቅ ኢንች ገመድ 
ለማሰር እየሞከርኩ ነበር።

እናም አንድ ድምፅ መጣ እና “የጴንጤቆስጤ ሕፃናትን ከተፈጥሮ በላይ ነገሮችን ማስተማር አይችሉም” አለ። “አሁን ተዉአቸው!”

እና ልክ ያን ጊዜ አነሳኝ። ወደ ላይ ከፍ ከፍ አድርጎ አቀመጠኝ ፣ ስብሰባ ወደሚካሄድበት - እንደ ድንኳን ወይም አንድ ዓይነት ካቴድራል 
ይመስላል። እናም ተመለከትኩ እና እዚያ በኩል ትንሽ ሳጥን የሚመስል ትንሽ ቦታ ነበር። እና ያ ብርሃን ከእኔ በላይ ካለው ሰው ጋር ሲነጋገር አየሁ - 
ያንን በስዕሉ ላይ የሚያዩትን ብርሃን። እንደ እኔ ከእኔ ተለይቶ ወደዚያ ድንኳን ሄዶ “እዚያ እገናኛለሁ” አለ። እናም “ይህ ሦስተኛው መጎተቻ ይሆናል 
፣ እና ለማንም አይናገሩም!”
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እናም በሳቢኖ ካንየን ውስጥ ፣ “ይህ ሦስተኛው መጎተት ነው” አለ። እና ከእሱ ጋር የሚሄዱ ሦስት ታላላቅ ነገሮች አሉ ፣ እና አንዱ ዛሬ ተገለጠ 
... ወይም ትናንት ፣ ሌላኛው ዛሬ ተገለጠ ፣ እና ባልታወቀ ቋንቋ ስለሆነ መተርጎም የማልችለው አንድ ነገር አለ ። ግን እዚያ እቆማለሁ እና ቀኙን 
በቀጥታ አየሁት ፣ እና ይህ ሦስተኛው መጎተት ነው። እና የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ .... ኦህ ፣ የእኔ! ለዚህ ነው ሰማይ ሁሉ ዝም ያለው!

አሁን ፣ እዚህ ብቆም ይሻለኛል ፣ ይመልከቱ። ስለእሱ የበለጠ ላለመናገር እንደተፈተነ ይሰማኛል። ይመልከቱ? ስለዚህ ያስታውሱ ፣ 
ሰባተኛው ማኅተም ፣ ያልተከፈተበትን ምክንያት ፣ ያልገለጠበትን ምክንያት ማንም ስለእሱ ማወቅ የለበትም። እናም ስለዚህ ጉዳይ አንድም ቃል 
ከማወቄ በፊት ፣ ያንን ራዕይ ከዓመታት በፊት እንደሚመጣ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ያንን ታስታውሳለህ? እና እዚህ ልክ ይህ ሌላኛው እንዳለው 
- በቀጥታ ወደ ቃሉ በቀጥታ ወደ ስላይድ ይንሸራተታል። እና እግዚአብሔር ልቤን ያውቃል ፣ እንደዚህ ያለ ነገር አንድም ጊዜ አስቤ አላውቅም ፣ እና 
እዚህ ነበር። እኛ ከምናስበው በላይ ዘግይቷል። ወይኔ! ልክ ከእግዚአብሔር መሆኑን ያሳያል ፣ ምክንያቱም ከመልዕክቱ መጨረሻ ጀምሮ 
በእግዚአብሔር ተስፋዎች ውስጥ በትክክል ይጣጣማል።
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አስተውሉ። አሁን ያስተውሉ ፣ ለጊዜ መልእክት መጨረሻ ፣ ይህ ማኅተም .... ከሁሉም ... ስድስቱን ማኅተሞች ገልጧል ፣ ስለ ሰባተኛው ግን 
ምንም አይልም። እና የፍጻሜው ዘመን ማኅተም ፣ ሲጀመር ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት ፍጹም ምስጢር ይሆናል። ያንን ከማወቁ በፊት .... እና 
አስታውሱ ፣ ራእይ 10 1-7 (1 እስከ 7 ፣ ምዕራፍ 10 1 እስከ 7) ፣ በሰባተኛው መልአክ መልእክት መጨረሻ ፣ የእግዚአብሔር ምስጢሮች ሁሉ 
ይታወቃሉ። እኛ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን-የሰባተኛው ማኅተም መክፈቻ።

አሁን ፣ ሌላውን ቀን እንዴት አወቅኩ — ባለፈው እሁድ ፣ ከሳምንት በፊት ዛሬ ፣ “ትሁት ሁን ፣ ትሁት ሁን” ላይ ስሰብክ ነበር። 
እግዚአብሔር በትናንሽ ነገሮች እንደሚሠራ አስታውስ። “ በእውነቱ ምን እያወራ እንደሆነ አልገባኝም ነበር ፣ እና አሁን አየሁት። እንዲህ ባለ ትሁት 
መንገድ ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ለቫቲካን ይገለጣል ብለው ያስባሉ; ነገር ግን ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ይመጣል። እንደ ጌታችን ልደት ይመጣል - 
በረት ውስጥ! ክብር ለእግዚአብሔር! ስለዚህ እርዳኝ ፣ ሰዓቱ ቀርቧል! እዚህ ነን። ወይኔ! አሁን ታያለህ? - የእግዚአብሔር ራዕይ እውነት ፣ ሰባቱ 
መላእክት ፣ ከምዕራብ ያመጡኝ። እነሱ ከምዕራብ ይመጡ ነበር ፣ ወደ ምሥራቅ ይመለሳሉ ፣ ለዚህ መልእክት እዚህ ምሽት አመጡ። ወይኔ!
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አሁን ፣ የዚያ ታላቅ ነጎድጓድ ድምፅ እና እዚህ የመጣው ተልዕኮ ከእግዚአብሔር መሆኑን ተገለጠ እና ተረጋግጧል። አሁን ያስቡ። እኔ 
እነዚህን ማኅተሞች አላውቅም ነበር ፣ እናም በዚህ ሳምንት ተገለጡ። ማንም ስለዚያ አስቦ ነበር? ከእነዚያ ከሰባቱ መላእክት ፣ ይህ ... የሚመጣው 
መልእክት ፣ ወደዚህ መልሰው መላእክት ስለዚያ?
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አስታውሱ ፣ ሰባተኛው መልእክተኛ ... ሰባቱ መልእክተኞች ነበሩ .... ለእኔ የተጠቀሰው - ሰባተኛው መልአክ - ለእኔ ከማንም በላይ ይመስለኝ 
ነበር። አሁን ይመልከቱ ፣ እነሱ እንደዚህ ቆመው ነበር (አሁን ፣ እርስዎ እንዲያውቁት እንፈልጋለን) ፣ እና እኔ እዚህ ቆሜ ነበር ፣ እና እነዚያን 
ሌላውን እመለከት ነበር… . ታስታውሳቸዋለህ? እናም ሁሉም ወደ ምሥራቅ በረሩ። እና ሁለተኛው ቡቃያ ብሩህ ፣ ትልልቅ ወፎች - እንደ ርግብ ፣ 
ጠቋሚ ክንፎች ይመስላሉ። ወደ ምሥራቅ በረሩ። የመጀመሪያው መጎተት ፣ ሁለተኛ መጎተት። ከዚያ ቀጣዩ መላእክት ነበሩ!

እናም እዚያው ቆሜ ነበር ፣ እና ይህ ፍንዳታ ሄደ ፣ እና በዚህ መንገድ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ እየተመለከትኩ ነበር ፣ እናም እነሱ መጥተው 
እዚያ ውስጥ ብቻ አነሱኝ ፣ እና እኔ ከማውቀው ቧንቧ ሄድኩ። እና አንዱ የሚመጣው (ለእኔ በጣም እንግዳ የሚመስል ነበር) በእኔ ላይ ነበር ፣ ወደ 
ህብረ ከዋክብት በገባሁበት በግራ በኩል ፣ ነገር ግን ከግራ ወደ ቀኝ በመቁጠር ሰባተኛው መልአክ ነበር ፣ ተመልከት ፣ ሲያልፍ።
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አሁን ሰባቱን መልእክተኞች አስታውስ። እኔ የተረጎምኩላችሁ የጁኒየር ጃክሰን ሕልም የነጭ አለት ፒራሚድ ታስታውሳላችሁ? ልብ በሉ ፣ 
የሄድኩበት ሌሊት ... እና ስድስት ሕልሞች መጡ ፣ እና እያንዳንዳቸው በቀጥታ ወደ አንድ ነገር። ከዚያም ራዕዩ ተጀምሮ ወደ ምዕራብ ላከኝ። 
ጁኒየር ፣ እየተመለከተ ነበር .... አሁን ልብ በል። ምን ያህል ፍጹም እንደሆነ ይመልከቱ። አሁን እኔ ይህንን ጸጋ የሁሉንም ጸሐፊ በሆነው በኢየሱስ 
ክርስቶስ ላይ ለመጫን እየሞከርኩ እንደሆነ እና እርስዎ ብቸኛ ምክንያት እንደሆኑ እንዲገነዘቡ ተስፋ አደርጋለሁ እና አምናለሁ ።... በሕይወትዎ 
ውስጥ ፣ ግን ይህ ሰዓት እየቀረበ ነው።

አስተውል። አሁን እርስዎን ለማረጋገጥ ፣ ስለዚህ ወደ ታች ሊነዳ ይችል ዘንድ ፣ እኔ እንደገና ለመተውዎ እያስተካከልኩ ነው። የት እንደምሄድ 
አላውቅም። ወንጌልን ሌሎች ቦታዎችን መስበክ አለብኝ። አሁን ግን ያ ... .... “ያን ሁሉ ዓይነት አክራሪነት ሰምቻለሁ” ትሉ ይሆናል። ምን እንደሆነ 
አላውቅም .... በሌላ ሰው ላይ መፍረድ አልችልም። እኔ ለራሴ ብቻ እኔ ለእግዚአብሔር መልስ መስጠት አለብኝ። ግን በእነዚህ ሁሉ ዓመታት በጌታ 
ስም ትክክል ያልሆነ ነገር የነገርኩዎት አንድ ጊዜ አለ? ሌላ ማንም እንዲህ ሊል አይችልም ፣ ምክንያቱም እሱ ሁል ጊዜ እንደነገርኩት ነግሬዋለሁ።
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አሁን ፣ ይህ በትክክል እውነት መሆኑን ላሳይዎት እና ያረጋግጡ። አሁን አስታውሱ ፣ “መንፈሳዊ ... ወይም ነቢይ ካለ ፣ እኔ ጌታ በራእይ 
እናገራለሁ በሕልምም አሳውቀዋለሁ” - ህልሞችን መተርጎም። ነው ...? ዮሴፍ ፣ ሕልሞችን መተርጎም እና መናገር እና ራእዮችን ማየት ይችላል። 
እውነት ነው?

አሁን ይህንን ልብ ይበሉ - አሁን ፣ ይህ ሲከሰት ፣ ጁኒየር እንደ እሱ ትልቅ ፒራሚድ ባለው መስክ ውስጥ ቆሞ ነበር ፣ እና በድንጋይ ላይ 
የተፃፈ አንድ ነገር ነበር ፣ እና ያንን ለሰዎች እገልጥ ነበር። ልክ ነው ጁኒየር? ከመከሰቱ አንድ ዓመት ገደማ በፊት።
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እና አሁን የሚቀጥለውን ነገር ልብ ይበሉ። አንድ ዓይነት አሞሌ ወስጄ ቆረጥኩት ፣ እና በውስጠኛው ላይ ምንም ያልተፃፈበት ነጭ ዓለት 
ነበር። እናም በዚያን ጊዜ ወደ ምዕራብ ጀመርኩ። እና ሁሉንም ነገርኳቸው። እኔም “ወደ ምዕራብ አትውጣ። እስክመለስ ድረስ እዚህ ቆዩ እና ይህንን 
ይመልከቱ። ፍንዳታው ወደ ምዕራብ ሄዶ ፣ ይህንን ያልተጻፈውን ቃል በመንፈስ ቅዱስ በመተርጎም ወደ ምሥራቅ ተመለሰ። አሁን ፣ ያ ሁሉን ቻይ 
በሆነው አምላክ ፍጹም ካልሆነ ፣ ምን እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ። ወዳጆች ሆይ ፣ ይህንን ለመናገር የምሞክረው ምንድነው? እኛ በመጨረሻው 
ጊዜ ላይ እንደሆንን ለማሳየት ነው።

አሁን ፣ እነሱ ሌሎች ከቃሉ ጋር በነጥቡ ላይ ፍጹም ከሆኑ ፣ ይህ ከቃሉ ጋር በነጥቡ ላይ ፍጹም ነው! እዚህ ነን. ወዳጆች ፣ እኛ መጨረሻ ላይ 
ነን። በቅርቡ ጊዜው ያበቃል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጣሉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይሆናሉ - አሁን እንደዳኑ የሚያምኑ - 
ለአቶሚክ ዕድሜ እንደ መኖ ይቆጠራሉ።
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የምንኖረው በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነው። የክርስቶስን በቅርቡ መምጣት በጉጉት እንዲጠብቁ በልዑል እግዚአብሔር ጸጋ ፣ በእሱ እርዳታ 
በሕዝቦቹ  ....  “ወንድም ብራንሃም እስከመቼ?”  ምናልባት  ሃያ  ዓመት ፣  ምናልባትም በሃምሳ  ዓመት ፣  ምናልባትም በአንድ  መቶ ዓመት ውስጥ -
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አላውቅም። እና ምናልባት ጠዋት ፣ ምናልባትም ገና ዛሬ ማታ - አላውቅም። እና አውቃለሁ የሚል ማንኛውም ሰው ተሳስተዋል። አያውቁም። 
እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው።

አሁን ልብ ይበሉ። ስለዚህ እርዱኝ ፣ በእግዚአብሔር እውነቱን እናገራለሁ ፣ እነዚህ በመንፈሳዊ ተለይተውኛል - በመንፈስ ቅዱስ ተረድተው 
፣ እና በእያንዳንዳቸው ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ቦታ ለይቶታል። አሁን ፣ በዚህ ማኅተም ስር የተቀመጠው ይህ ታላቅ ምስጢር ምን 
እንደሆነ አላውቅም። እኔ አላውቀውም። መውጣት አልቻልኩም። እኔ መናገር አልቻልኩም ፣ የተናገረውን ብቻ። ግን እነሱ ወዲያውኑ ሰባት የተለያዩ 
ጊዜዎችን በመዝጋት እራሳቸውን በአንድ ላይ የሚናገሩ ሰባት ነጎድጓዶች እንደነበሩ አውቃለሁ ፣ እና እኔ ወደማየው ሌላ ነገር ተገለጠ።
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ከዚያ ያንን ባየሁ ጊዜ እዚያ ተሻግሮ የሄደውን ትርጓሜ ፈልጌ ነበር ፣ እና ላገኘው አልቻልኩም። ያ ልክ ነው። ይመልከቱ። ሰዓቱ ገና ለእሱ ገና 
አይደለም ፣ ግን ወደዚያ ዑደት እየገባ ነው ፣ ይመልከቱ። እየቀረበ ነው። ስለዚህ እርስዎ ማድረግ ያለብዎት ነገር እኔ በጌታ ስም የምነግራችሁን 
ማስታወስ ነው። አንድ ነገር ሊከሰት የሚችልበትን ሰዓት ስለማያውቁ ይዘጋጁ።

አሁን ያ ቴፕ ላይ ሲደርስ ፣ ያ ነው ፣ ያ ምናልባት አስር ሺህ ጓደኞቼን ከእኔ ይርቃል። ምክንያቱም ወንድም ብራንሃም ራሱን በእግዚአብሔር 
ፊት ለማስቀመጥ እና ራሱን አገልጋይ ወይም ነቢይ ወይም ሌላ ነገር ለማድረግ እየሞከረ ነው ይላሉ። ወንድሞቼ ልንገራችሁ ያ ስህተት ነው! እኔ 
ያየሁትን እና የተነገረኝን ብቻ ነው የምነግራችሁ። እና እርስዎ የሚፈልጉትን ሁሉ ያደርጋሉ። ማን እንደሚሄድ ... ምን እንደሚሆን አላውቅም። 
አላውቅም. እነዚያ ሰባቱ ነጎድጓዶች ያንን ምስጢር ፣ ሰማያት ጸጥ ያሉ መሆናቸውን ብቻ አውቃለሁ። (ሁሉም ይረዱታል?)
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ጊዜ ሊሆን ይችላል። በቦታው ይነሳል ብለን የምንጠብቀው ይህ ታላቅ ሰው በቦታው ላይ ሊነሳ የሚችልበት ሰዓት አሁን ሊሆን ይችላል። 
ምናልባት ሰዎችን ወደ ቃሉ ለመመለስ የሞከርኩት ይህ አገልግሎት መሠረት ጥሏል። እና ካለ ፣ ለመልካም እተውሻለሁ። ሁለታችንም እዚህ በአንድ 
ጊዜ አንሆንም። ከሆነ እሱ ይጨምራል ፣ እኔ እቀንስበታለሁ። አላውቅም። ነገር ግን ምን እንደ ሆነ ለማየት ፣ ለማየት - ለዚያ በጣም ተገለጥኩ 
በእግዚአብሔር ዘንድ ልዩ መብት አግኝቻለሁ። አሁን እውነታው ይህ ነው።

እናም በዚህ ሳምንት እየተከናወኑ ያሉትን ነገሮች እንዳስተዋሉ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ነኝ ትንሹ የኮሊንስ ልጅ እዚያው ተኝቶ ሌላኛው 
ሌሊት ሲሞት ያንን ያ ትንሽ ሉኪሚያ ልጃገረድ። የእግዚአብሔር መንግሥት ትመጣለች። እናም እንደነበረው ከአሉታዊ ወደ አዎንታዊ እየሆነ ነው። 
አሁን ያ ሰዎችን ማፈን የለበትም። ከመጽደቅ እስከ መቀደስ እስከ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ድረስ እና ከዚያ እዚህ ይስሙት። ሁልጊዜ ወደ 
እግዚአብሔር እየቀረብን ነው።
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የሜቶዲስት አገልጋዮች ፣ የመቀደስ መልእክትዎ ሉተር ከሰበከው በላይ እንዴት እንደነበረ አያዩም? እናንተ ጴንጤዎች ፣ የጥምቀት መልእክትዎ 
ሜቶዲስቶች ከሰበኩት በላይ መሆኑን ማየት አይችሉም? ምን ማለቴ እንደሆነ ታውቃለህ? ኦህ ፣ ብዙ ነገሮች ወጥተናል ፣ እና ያ ትክክል ነው። እናም 
ስህተትን የሚንቅ ሰው ካለ ፣ እና ሰዎች በእውነት ውሸት የሆነ ነገር የሚናገሩ ከሆነ እና እኔ እውነትን እጠላለሁ ፣ ግን እኔ ጠንካራውን እውነት 
እወዳለሁ። ምንም ያህል በዚህ ወይም በዚያ መንገድ ቢቋረጥ ፣ እውነት ከሆነ ፣ እግዚአብሔር እውነት መሆኑን በመጨረሻ ያሳየዋል። እናም ከነዚህ 
ቀናት አንዱን በቅርቡ ካላደረገ ፣ ከዚያ የእኔ ራዕይ ትክክል አልነበረም። አሁን እኔ እራሴ የተጫወትኩበትን ታያለህ።

“ወንድም ብራንሃም መቼ ይሆናል?” ልነግርህ አልችልም. አላውቅም. ነገር ግን ከነዚህ ቀኖች አንዱ ፣ በዚህ ምድር ላይ ዳግመኛ ካልተገናኘን ፣ 
እዚያ በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ላይ እንገናኛለን። እናም በዚያ ክፍል ውስጥ ከእግዚአብሔር የሚመጣው መገለጥ (ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ) ፣ 
እነርሱን ... የዚያ ማኅተም ምስጢሮች አንዱ ፣ ያልተገለጠበት ምክንያት ፣ እሱ ነው ድምፃቸውን ያሰሙ ሰባት ነጎድጓዶች ነበሩ። እና እዚያ ስለ እሱ 
ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እንኳን አልተፃፈም። ስለዚህ እኛ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን። እዚህ ነን።
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ስለ ቃሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግነዋለሁ። ለኃጢአታችን ማስተስረያ እርሱን ሳንልከው ፣ ሁላችንም 
ተስፋ በሌለን በትልቅ የኃጢአት ጭቃ ውስጥ እንገባ ነበር። በጸጋው ግን ደሙ ኃጢአትን ሁሉ ያነጻል። ልክ እንደ ክሎሮክስ ባልዲ ውስጥ የቀለም 
ጠብታ ፣ እንደገና ቀለም አይፈልጉም። ኃጢአቶቻችን ሲናዘዙ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ ተጥሏል። ከእንግዲህ አይታወቁም። እግዚአብሔር 
ይረሳቸዋል። እነሱ እንኳን አልተጠናቀቁም። እናም ያ መስዋእትነት በእኛ ላይ ማስተሰረያ እስካልሰጠን ድረስ ያ ብቻ ነው .... ያ ብቻ ነው ፣ 
ይመልከቱ። እኛ ከእንግዲህ ኃጢአተኞች አይደለንም ፤ እኛ በእግዚአብሔር ጸጋ ክርስቲያኖች ነን።

እና ያስታውሱ ፣ እኛ በራሳችን ውስጥ ምናልባት እኛ እንደነበረው ሁሉ መጥፎ እንሆናለን። ግን ተመልከት ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠልን ፣ 
እናም ያ ዛሬ እኛ እንድንሆን ያደረገን - ክርስቲያን ወንድሞች እና እህቶች።
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ይህ ለእኔ ታላቅ ሳምንት ነበር። ደክሞኛል. አዕምሮዬ ደክሟል ፣ ምክንያቱም እኔ ... ማድረግ የምችለው ከሁሉ የተሻለ ነበር። እና በየቀኑ 
እንግዳ የሆነ ነገር። እኔ በክፍሉ ውስጥ ገብቼ ለጥቂት ደቂቃዎች እዚያ በመገኘት አንድ ነገር ሙሉ በሙሉ ሲዞርኝ ማየቴ ይገርመኛል። እና እዚህ ፣ 
እዚያ ገብቼ ማስታወሻዎቹን እወስዳለሁ። የዶ / ር ስሚዝ ፣ የኦርዮ ስሚዝ ፣ እና የሁሉም ጸሐፊዎች እና ሁሉንም ነገር መጽሐፍትን አነሳለሁ እና 
በመጽሐፎቻቸው ውስጥ አነባለሁ። እላለሁ ፣ “አሁን ፣ ስድስተኛው ማኅተም ይኸውና ፤ አራተኛው ማኅተም እዚህ አለ። አሁን ይህ ሰው ምን 
ይላል? ”

እሱ “እሺ ፣ ያ ወይም ያ ሌላ ነበር” ይል ነበር። እዚህ ተመል ሌላ ሰው ላገኝ ነው። እሱ እንደዚህ-እና-እንደዚህ ነበር አለ። እና እኔ ብቻ 
ይመስል ነበር .... በትክክል አልሰራም።

እና ከዚያ አሰብኩ ፣ “ደህና ፣ ጌታ ሆይ ፣ ምንድነው?” ለተወሰነ ጊዜ ወለሉን ወደ ላይ እና ወደ ታች ተጓዝኩ። ተንበርክኬ እጸልይ ነበር ፣ 
ተመል መጽሐፍ ቅዱስን አንስቼ ፣ ቁጭ ፣ አነባለሁ - ወደ ፊት እና ወደ ፊት እጓዛለሁ። እና ከዚያ ዝም ብዬ ዝም ስልም ፣ እዚህ ልክ እንደዚህ 
ተገለጠ። ከዚያ ብዕሬን በፍጥነት እይዛለሁ ፣ ያየሁትን ወይም ያደረግሁትን ሁሉ - እስክደርስ ድረስ እንደዚያ እያየሁት ወደዚያ ለመጻፍ እሄዳለሁ። 
ያኔ ቀሪውን ቀን ወስጄ ይህንን ለመመርመር እና በቅዱሳት መጻህፍት በኩል እስከ ታች ድረስ የተሳሰረ መሆኑን ለማየት እመርጣለሁ። ያኔ ... 
ሁሉንም ነገር ያረጋግጣል።
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እና ይሄን እዚህ አግኝቻለሁ ፣ እና እንደማስበው ፣ “አሁን ፣ ብዙ ሰዎች ራዕይ ነበራቸው። በራዕይ ውስጥ ብዙ ነበሩ። ” ከቃሉ ጋር የሚቃረን 
ከሆነ ተውት። ትክክል ነው; ተወው።
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አሁን ፣ አሁን ይህንን አሂዳለሁ ... እንደዚህ ቀለል ያድርጉት። እንደ ... አሂድ ትንሽ ነገሮችን እዚህ እጽፍ ነበር። እኔ አሰብኩ ፣ “ደህና ፣ አሁን 
ክፍሉ እዚህ ስለሚገናኝ እና እዚህ ስለሚገናኝ ይህንን በመስማቱ ይደሰታል። አሁን ፣ እንይ ፣ እዚህ ምን ይላል? አዎ ፣ እሱ ... አዎ ፣ እዚህ እዚህ 
ነው ፣ ”ይመልከቱ እና በመጽሐፍ ቅዱስ መልሰው ያምጡት እና ነገሩን በሳምንቱ ውስጥ ያያይዙት። እዚያ በቴፕ ላይ አለ። እንኳን ደህና 
መጣችሁላቸው። እናም እኔ እስከማውቀው ድረስ በክርስቲያናዊ ኅብረት ሥር አድርጌአለሁ - የእግዚአብሔር ጸጋ በሰው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ። 
እኔ በዚህ ሳምንት እንዴት እንደሚሆን የማውቀውን በጣም ጥሩ አድርጌያለሁ።
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እርስዎ በጣም ጥሩ ከሆኑት ክፍሎች አንዱ ነዎት። የበለጠ ቆንጆ የሚቀመጥ ማንም አልነበረም። ቤተክርስቲያኑን ከፍተው ... አምጥተው 
እስከመጡበት ጊዜ ድረስ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ሁላችሁም እዚህ እዚህ ገብታችኋል። በበረዶው ውስጥ ቆመሃል ፣ ሁሉንም ነገር አድርገዋል - 
እግሮችዎ እስኪሰቃዩ ድረስ በግድግዳዎቹ ዙሪያ ቆመዋል። ወንዶቹ ቁጭ ብለው ሴቶቹ እንዲቀመጡ ፣ እና የተለያዩ ፣ እና እንደዚያ ቆመው 
በዙሪያው ሲቀመጡ አየሁ።

አሰብኩ “ጌታዬ ....” ኦህ ፣ ምስጢራዊ ሳምንት አልሆነም? ነገሩ ሁሉ እንግዳ ሆነ - ሕዝቡ እንዴት እንደሚመጣ። እነሱ በውጭ ቆመው ፣ 
በመስኮቶች ፣ በሮች ፣ ከጀርባው ዙሪያ ፣ በየቦታው - ሲያዳምጡ ቆመው ይመልከቱ ። እናም እስከ ተናጋሪው ድረስ እኔ ከተናጋሪ ተናጋሪ ነኝ። እኔ 
እንዳልሆንኩ - ተናጋሪ አለመሆኔን ለማወቅ ያን ያህል የማሰብ ችሎታ አለኝ። ግን ሰዎች ለምን እንደዚህ ቁጭ ብለው ያዳምጣሉ? ለምን ያደርጉታል? 
እንደ እኔ ያለን ሰው ለመስማት አይመጡም። ነገር ግን እነሱ የሚመጡት በውስጡ ሰዎችን የሚስበው ነገር ስላለ ነው። በውስጡ የሚስባቸው ነገር 
አለ። ባለቤቴ እዚህ መድረክ ላይ ቆማ ስትዘፍን ፣ እኔ ስጀምር -
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እነሱ ከምሥራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ ፣

እነሱ ከምድር በሩቅ ይመጣሉ ፣

ከንጉሱ ጋር ለመብላት ፣ ለመብላት

እንደ እንግዳዎቹ;

እነዚህ ተጓsች ምንኛ ተባርከዋል!

የተቀደሰውን ፊቱን እያየ ፣

በብርሃን መለኮት ይቃጠሉ;

የቸርነቱ ተካፋዮች ፣

በእሱ አክሊል ውስጥ እንቁዎች እንደሚያበሩ።

በኢየሱስ ክርስቶስ አክሊል ውስጥ ዕንቁ ለመሆን ሁል ጊዜ ያንን ያስታውሱ። ጳውሎስ ለቤተክርስቲያኑ “እናንተ የዙፋኑ ጌጦች ፣ እንቁዎች 
ናችሁ” አላቸው። የኢየሱስ ክርስቶስ አክሊል እንቁዎች መሆን እንፈልጋለን። ወንድን በጭራሽ ማስገባት አንፈልግም። ስለ እኔ ማንኛውንም ነገር 
ትረሳለህ። እኔ በጸጋ የዳነ ኃጢአተኛ ፣ ለመኖር የማይመጥን ወንድምህ ነኝ። ያ እውነት ነው ፣ እና እኔ ትሁት ለመሆን አልልም - ያ እውነታዎች። 
በእኔ ውስጥ ምንም የለም ፣ አንድ ጤናማ ነገር በጭራሽ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ድሆች እየደበዘዙ ዓይኖቼ ከጊዜው መጋረጃ ባሻገር 
እንዲመለከቱ እና እነዚያን ነገሮች ወደዚያ እንዲመለከቱ ፈቅዶልኛል ፣ እና ተመል እመጣለሁ።…
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እኔ ትንሽ ልጅ ሳለሁ ሰዎችን እወድ ነበር ፣ ሁል ጊዜ አንድ ሰው እንዲወደኝ እና እንዲያወራኝ እፈልግ ነበር። በቤተሰብ ስም ምክንያት ማንም 
አያደርገውም። ማንም አያናግረኝም። ነገር ግን እጄን ለእግዚአብሔር አሳልፌ ስሰጥ ፣ ከዚያ የሕዝባችን ዳራ አይሪሽ ነው ፣ ምናልባት (ሁሉም 
ካቶሊክ ነበሩ) ፣ ምናልባት ያ ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩ። ወደዚያ ሄድኩ ፣ እሱ በሆነ መንገድ ነበር ፣ እና ወደ መጀመሪያው ባፕቲስት 
ቤተክርስቲያን ወረድኩ ፣ እና እሱ ሌላ መንገድ ነበር። እኔም “ጌታ ሆይ ፣ የሆነ እውነት የሆነ መንገድ መኖር አለበት” አልኩ። እናም አንድ ነገር “ቃሉ 
ነው” አለ።
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ያንን ቃል ያዝኩት። እያንዳንዱን ራዕይ በሁሉም ቦታ ይመልከቱ። ያንን የማዕዘን ድንጋይ ወደዚያ ባስቀመጥኩበት ቀን እና ያንን እዚያ ውስጥ 
ባስገባሁበት ቀን .... በዚያው ጠዋት በራዕይ ያሳየኝን ጻፍኩኝ - “በጊዜ ፣ በጊዜ ፣ ያለጊዜው ፣ ገሥጽ ፣ ... -መከራ ... ትምህርት። ጤናማ ትምህርት 
የማይታገበት ጊዜ ይመጣልና ፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ መምህራን እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው ይሰበስባሉ። ከእውነትም ወደ ተረት 
ተመለሱ ” እና እኔ በአጠገባቸው የቆሙት ሁለቱ ዛፎች ያንኑ ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉ አይቻለሁ። ትክክል ነው. እና እኛ እዚያ ነን። እና ያ እውነት 
ነው።
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አሁን ፣ አታስታውሱም ፣ አስታውሱ ፣ አሁንም ልመክራችሁ። ለማንም “አመሰግናለሁ” አይበሉ። አትበል ... አንዳንድ አገልጋይ ወይም አንድ 
ነገር ፣ አንዳንድ ሟች ሰው ስለእሱ ጥሩ ነገር አለ ፣ ምክንያቱም የለም። እሱ ማን እንደሆነ ግድ የለኝም ፣ ለማንም ሰው ጥሩ ነገር የለም። ትክክል 
ነው. አንድ ሙሉ የመለከት ክምችት እዚህ ከተቀመጠ እና አንደኛው የተወሰነ ሙዚቃ ማሰማት ካለበት ሰውዬው ነው። መለከቶች ፍጹም ድምጸ -
ከል ናቸው። ቀንደ መለከቱን ሊነፋ የሚችል እና የሚያደርገውን የሚያውቀው ፣ መለከቱን የሚያነሳው ባልደረባው ነው። መለከት ከሱ ጋር ምንም 
ግንኙነት የለውም። ድምፁ የሚመጣው ከኋላ ካለው የማሰብ ችሎታ ነው። ትክክል ነው. ስለዚህ ሁሉም መለከቶች አንድ ናቸው ፣ ሁሉም ሰዎች 
አንድ ናቸው ፣ ሁሉም ክርስቲያኖች አንድ ናቸው።
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በመካከላችን ታላቅ ሰዎች የሉም። እኛ ታላላቅ ወንዶች ፣ ታላላቅ ሴቶች አይደለንም። ሁላችንም ወንድሞች እና እህቶች ነን ፣ ሁሉም በአንድ 
ቅንፍ ውስጥ አንድ ነን። እኛ ታላቅ አይደለንም። አንዱ አንዱን ከሌላው አይበልጥም - በጭራሽ ማድረግ ያለ ነገር አይደለም .... አይ ጌታዬ! እኛ ግን 
ሁላችንም የሰው ልጆች ነን። ነገሮችን ለመተርጎም አይሞክሩ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ውዳሴ እና ክብር ከመስጠት ይልቅ የጠበቀ ሕይወት ከመኖር 
የበለጠ ምንም ነገር ለማድረግ አይሞክሩ። አሁን ሁሉም ይረዱታል? አሜን አሜን። በሙሉ ልብህ ውደደው። ታደርገዋለህ?
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እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ



19ሰባተኛው ማኅተም

ምክንያቱም እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁበቀራንዮ ዛፍ ላይ።

ሁሉም በደንብ ይረዳል? ሁሉም ያምናል? መጀመሪያ የጀመርኩበትን ጊዜ ያስታውሱ? “ሪፖርታችንን ማን አመነ? የጌታ ክንድ ለማን 
ይገለጣል? ” ርኅራ ,ውን ፣ ቸርነቱን ገልጦልሃል? አሜን አሜን።
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ብቻ አስታውሱ ፣ በፍጹም ልባችሁ ውደዱት። አሁን ወደ ቤት እመለሳለሁ። በጌታ ፍቃድ በሰኔ መጀመሪያ አካባቢ እንደገና እዚህ 
እመለሳለሁ። ምናልባት ጌታ በልቤ ላይ ቢያስቀምጥ ፣ ምናልባት በዚህ የበጋ መጀመሪያ ፣ እንደ ሰኔ ወይም የሆነ ቦታ ፣ ምናልባትም መጀመሪያ 
ውድቀት ፣ ጌታ ቢዘገይ ተመል መጥቼ ለ “ሰባት የመጨረሻ መለከቶች” ሌላ ሰባት ሌሊቶችን ማዘጋጀት እፈልጋለሁ። ያንን ይፈልጋሉ? እግዚአብሔር 
እንዲረዳኝ ትጸልያለህ? እሺ. እንደገና እስክገናኝ ድረስ ፣ ይህንን ጥሩ የድሮ ዘፈን ያስታውሱ-

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ

ምክንያቱም እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

አሁን ፣ አንገታችሁን እንድትሰግዱ እፈልጋለሁ። ላንተ መጸለይ እፈልጋለሁ። መጋቢው ከመሰናበቱ በፊት ፣ ስለ አንተ መጸለይ እፈልጋለሁ።

የሰማዩ አባታችን ፣ ሕዝቡ ፣ ጌታ ፣ ይገንዘቡ - እርግጠኛ ያልሆኑ አንዳንድ እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን አባት ፣ ዓላማውን ያውቁ እና 
ይረዱ ፣ አባት ሆይ ፣ እነዚህ ነገሮች የተገለጡላቸው ለእነሱ የእርስዎ ጸጋ ነው። እናም ጌታ ሆይ ፣ አንተ የገለጠልከንን እነዚህን ነገሮች በማወቅህ 
ላመሰግንህ እፈልጋለሁ። እናም እዚህ ላሉት ሁሉ ፣ በስብሰባዎች ላይ ለተገኙት ሁሉ እጸልያለሁ።
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የማያምኑ ቢኖሩ ፣ ጌታ ሆይ ፣ አማኞች ይሁኑ። መልእክቶችን በቴፕ ለሚሰሙ ሁሉ እጸልያለሁ። እና እሱ የማይጠራጠርበት ቢወድቅ ፣ 
የሚለያዩት በብዙ የማያምኑ ሰዎች ቤት እና ቦታዎች ውስጥ .... ግን አባት ሆይ ፣ መጀመሪያ የስድብ ቃላትን ከመናገራቸው በፊት ፣ በመጀመሪያ 
እንዲቀመጡ እጸልያለሁ። እና በተነገረው መሠረት ቅዱሳት መጻሕፍትን ይፈልጉ እና ከዚያ በእውነት እነሱ እውነተኛ መሆናቸውን እና ይህ እውነት 
መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማወቅ እንደሚፈልጉ ይናገሩ። እኔም እጸልያለሁ አባቴ።

እናም በእነዚህ ግድግዳዎች አጠገብ ለቆሙት ፣ በውጭ ለቆሙት ፣ በመኪናቸው ውስጥ ለተቀመጡ ፣ ለትንንሽ ልጆች እና ለገቡት ሁሉ 
እጸልያለሁ - ለሁሉም ፣ ጌታ ሆይ ፣ እጸልያለሁ። እናም ጸሎቶቼ እንዲመለሱ ፣ እንድትባርካቸው እጸልያለሁ።
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በመጀመሪያ ፣ ጌታ ሆይ ፣ ለሁሉም የዘላለም ሕይወትን ስጥ። ከመካከላቸው አንዱ እንዳይጠፋ - አንድም እንዳይጠፋ እጸልያለሁ። እና አሁን 
፣ አባት ፣ ይህ ታላቅ ክስተት መቼ እንደሚሆን አናውቅም ፣ ግን እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ እና ቅዱሳት መጻህፍት ክስተቶች ስናይ ልባችንን ከመጠን 
በላይ ያሞቀዋል። እናም እለምንሃለሁ ፣ አባት እግዚአብሔር ፣ እኛን እንዲረዳን።

ውድ ፓስተራችንን ወንድም ኔቭልን እንድትረዱ እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ፣ ይህን የተከማቸ ምግብ ወስዶ የእግዚአብሔርን ጠቦቶች እንዲመግብ 
፣ ጸጋ የሞላበት ፣ ኃይል የተሞላ ፣ በማስተዋልም ያድርጉት።

ጌታ ሆይ ፣ በሽታን ከእኛ እንድታርቅ እጸልያለሁ። ሰዎች በሚታመሙበት ጊዜ የአሁኑን እና በቂ የሆነውን የጌታን የኢየሱስን ደም 
በመሠዊያው ላይ ያኖረውን ያስተሰርያሉ። እናም ወዲያውኑ እንዲድኑ እጸልያለሁ። እናም የሰይጣንን ኃይል ከነሱ እንድታርቅ ፣ እንድታሰናክላቸው ፣ 
ወይም የአምልኮ ሥርዓቶችን እንዲሠሩ ወይም እንድትሞክር እጸልያለሁ ።... ለቃልህ ቀድሰን። ስጠው ጌታ ሆይ።

ከዚያ ፣ ጌታ ሆይ ፣ እንድትረዳኝ እጸልያለሁ። እኔ እየጠፋኝ ጀምሬአለሁ ጌታዬ። ቀኖቼ በጣም ብዙ ሊሆኑ እንደማይችሉ አውቃለሁ ፣ እናም 
እንድትረዱኝ እጸልያለሁ። እኔ እንድሸከመው እስከታዘዘኝ ድረስ መልእክቱን መሸከም እችል ዘንድ እውነት ፣ ጌታ ፣ እና ሐቀኛ እና ቅን ልሁን። 
እናም እኔ መተኛት ያለብኝ ጊዜ ሲደርስ ፣ ወደ ወንዙ ስወርድ እና ማዕበሉ ወደ ውስጥ መግባት ሲጀምር ፣ አምላኬ ፣ ይህን አሮጌ ሰይፍ ሐቀኛ ለሆነ 
ለሌላ ሰው አሳልፌ ልስጥ። ጌታ ሆይ ፣ እና እውነትን ያሸክማል። ስጠው ጌታ ሆይ። እስከዚያ ድረስ ጠንካራ እና ጤናማ እና ደፋር እንድሆን 
እርዳኝ። ቤተክርስቲያኔን እርዳኝ። አብረን ባርከን ጌታ። እኛ የአንተ ነን። አሁን መንፈስህ በመካከላችን እንዳለ ይሰማናል። በዚህች ምድር ላይ 
ለቀሩት ዘመናችን ለአገልግሎት በቃልህ ራሳችንን ለአንተ ስለምንሰጥ ጸሎታችንን እንደምትመልስ እናምናለን። ለክብሩ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም በተወዳጅ አዳኛችን። አሜን አሜን።
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እኔ (እግዚአብሔር ይባርክህ) እሱን እወደዋለሁ ፣

እወደዋለሁ (በሙሉ ልቤ)

ምክንያቱም እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

[እሁድ ምሽት መጋቢት 24 ቀን 1963 በጀፈርሰንቪል ኢንዲያና በሚገኘው በብራንሃም ድንኳን ሙሉ በሙሉ ሲሰበክ የመጀመሪያውን 
“ሰባተኛ ማኅተም” መስማቱን ጨርሰዋል። ወንድም ብራንሃም ይህ የመጀመሪያ ቅጂ እንዲለቀቅ አልፈለገም። በማግስቱ ሰኞ መጋቢት 25 ቀን 1963 
ወንድም ብራንሃም በወቅቱ ቴፖችን የመሥራት ሃላፊ ወደነበሩት ወደ ወንድም ፍሬድ ሶትማን እና ወንድም ጄምስ ማጉየር ሞቴል ክፍል ሄደ። 
ወንድም ብራንሃም ለእነዚህ ወንድሞች ፣ “ይህ መልእክት እንደ ሁኔታው እንዲላክ አልፈልግም” አላቸው። ቴፕውን ራሱ ካዳመጠ በኋላ ወንድሞቹ
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20ሰባተኛው ማኅተም

በተወሰነ ቦታ ላይ ቴፕውን እንዲያቆሙ አዘዛቸው እና በዚያ ነጥብ ላይ ((የአንቀጽ ቁጥር 261 መጀመሪያ)-በግምት ሃያ ደቂቃ ያህል ርዝመት ያለው 
አዲስ ክፍል ተመዝግቧል— (አንቀጽ 377-414) . ከዚያ ይህ አዲስ ክፍል በቀድሞው ማብቂያ ምትክ ጥቅም ላይ ውሏል-(አንቀጽ 261-373)። ይህ 
ቀረፃ እስከ 1966 ድረስ “የሰባተኛው ማኅተም” ብቸኛ የተለቀቀ ስሪት ነበር። ወንድም ብራንሃም ቦታውን ለቆ ከወጣ በኋላ የዊልያም ብራንሀም 
የወንጌል ሰባኪዎች ማህበር ቦርድ በመጀመሪያ በድንኳኑ ውስጥ የተቀረጸውን ቴፕ ለመልቀቅ በአንድ ድምፅ ተስማምቷል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ 
ሁለቱም ስሪቶች ይገኛሉ። አሁን ይህንን ተጨማሪ የወንድም ብራንሃምን መልእክት በአንደኛው ቴፕ ላይ ፣ “ሰባተኛ ማኅተም” በሚለው ቴፕ ላይ 
አድርገናል። የሚቀጥለው ድምጽ ሰኞ መጋቢት 25 ቀን 1963 በሞቴል ክፍል ውስጥ ወንድም ብራንሃም ይሆናል።

[በወንድም ብራንሃም አስተያየቶች] ... ስለእሱ ምንም የማያውቅ ጥሩ ነገር ይሆናል ፣ ምክንያቱም እሱ ካደረገ ያን ያን ይመስል ነበር። ነገሮችን 
በማከናወን የእሱ ብልሃቶች ይህ ናቸው። ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር እራሱ እንደሚገልጠው ብቻ ፣ እሱን ለመረዳቱ ምንም መንገድ እንደሌለ ፣ 
እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ፣ ለሰማይ እንኳ እንዲሁ ተሰውሯል።

124

አሁን ፣ በስድስተኛው ማኅተም ውስጥ የስድስተኛው ማኅተም ሦስት እጥፍ ዓላማ እንደነበረ ዛሬ ማታ እንድታስተውሉ እፈልጋለሁ። የፈረስ 
ፈረሰኞች ሦስት እጥፍ ዓላማ ነበር። በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ ሦስት እጥፍ ዓላማ አለ። ያ እንደገና ወደ ሶስት እና ሰባት ይመልሰናል ፣ ይመልከቱ 
- ሰባት ማኅተሞች ፣ ሰባት ማሰሮዎች እና የመሳሰሉትን ይመልከቱ።

አሁን ፣ በቃሉ እና በቃሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ቁጥር በሦስት እና በሰባት ውስጥ ነው። አሁን ፣ እንደ ፈረሰኞቹ ፣ አሁን ሶስት ፈረሶች 
ወጥተው እንደነበሩ አስተውለሃል። ከመካከላቸው አንዱ ነጭ ፣ አንዱ ቀይ ፣ አንዱ ጥቁር ነበር። እና ከዚያ በአራተኛው ፈረስ ፣ ለምን ፣ ሁሉም 
በአንድ ላይ ተደባልቀዋል። ሦስት እጥፍ ዓላማ ተመልከት።
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አሁን እግዚአብሔር ተመሳሳይ ነገር አደረገ። እግዚአብሔር ተቃዋሚውን ለመዋጋት ቃሉ የሆነውን አንበሳውን በላከ ጊዜ እንዲሁ አደረገ። ያኔ 
የመከራው ዘመን ፣ መሥዋዕት የሆነው እንስሳ በሬውን እንደላከ እናውቃለን። እናም በዚህ የመከራ ዘመን ፣ ሰዎች ማድረግ የሚችሉት ሥራ ፣ ባሪያ 
፣ እና ለመሥዋዕትነት መስጠትን ብቻ ነው።

ከዚያም በሚቀጥለው ዘመን ማለትም የተሐድሶው ዘመን በነበረበት ጊዜ ፣ እግዚአብሔር የሰውን ጥበብ-በሰው የሚመስል ጭንቅላት 
በአውሬው ላይ ላከ ፣ ይህም በተሐድሶዎቹ ውስጥ የወጣው ኃይል ነው።
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አሁን ፣ አስተውለሃል ፣ እያንዳንዱ .... አያስገርምም የእነዚህ ቀናት ሰዎች ... አሁንም ልክ እንደ ተሃድሶው ዕድሜ ልክ ተንጠልጥሎ የሚኖር ፣ 
ምክንያቱም እሱን በማየት በቤተክርስቲያናዊ መንገድ ብቻ ፣ እና ሴሚናሮቻቸው ባስተማሩበት መንገድ ያዩታል። ያ በአንድ ጊዜ የእግዚአብሔር 
መንገድ ነበር ፣ ግን እኛ ያለፈውን ኖረናል።

አሁን ፣ እኛ ወደ ንስር ዘመን ውስጥ ነን - መገለጡ መገለጥ ፣ ነገሩ ሁሉ። አሁን ፣ ይህንን ከራዕይ 10 ኛ ምዕራፍ ፣ ቁጥር 1 እስከ 7. ጋር 
ያወዳድሩ እና እዚህ በዚህ ራዕይ ውስጥ ... ራዕይ እዚህ ፣ 10 1-7 ፣ የሰባተኛው መልአክ መልእክት በሚነፋበት ቀናት ውስጥ እናያለን። .. 
የእግዚአብሔርን ምስጢሮች ሁሉ መጨረስ ነበር።
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አሁን ደግሞ በዚህ ውስጥ ስድስተኛው ማኅተም የተከፈተው ለሦስት እጥፍ ዓላማ መሆኑን እናውቃለን። አሁን ፣ ዓላማዎቹ እዚህ ነበሩ - 
የመጀመሪያው ነገር የተኛችው ድንግል ለመንፃት የመከራ ጊዜን ማለፍ ነበረባት። እርሷም ካለመታመን ኃጢአቷ መንጻት እና መልእክቱን አለመቀበል 
ነበረባት። ይህች እሷ በመከራ ጊዜ ውስጥ ተደረገች ። እዚህ በራዕይ 7 ላይ ፣ እዚህ በ 6 ኛው እና በ 7 ኛው ምዕራፍ መካከል ፣ እሷ መንጻቷን ፣ እና 
ልብሷን እንደተሰጣት እናያለን።

አሁን ሙሽራ አይደለችም ፤ ነገር ግን መልእክቱን ለመቀበል ፣ ወይም በሆነ መንገድ በእነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ተሰውረው ፣ እና ዕድል ባላገኙ ፣ 
እና ገና ዕድል ያልነበራቸው ፣ ንፁህ ሰዎች ቤተክርስቲያኗ ናት። በእውነት ከልብ ከልብ። እና እግዚአብሔር ልባቸውን ያውቃል ፣ እና እዚህ በዚህ 
ጊዜ ውስጥ ይነጻሉ።
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ሌላ የማጥራት ጊዜን አስተውለሃል - ይህ ለእስራኤል ስትሰበሰብ ነው። ያ ሁለተኛው እጥፍ ነው። እግዚአብሔር በመከራ ጊዜ እስራኤልን 
ያነፃል። እዚያ ከሚሰበሰበው በሚሊዮኖች ውስጥ የተመረጡ 144,000 ይሆናሉ ፣ እነሱም ይነጻሉ። እስራኤልን የሚያጸዳ እግዚአብሔር።

አስተውል ፣ አለ ... ምድር ሁሉ መንጻት አለባት። ጨረቃ ፣ ከዋክብት እና ተፈጥሮ ሁሉ የሚጸዱበት እንደዚህ ያለ ነገር ይኖራል። ምን 
እንደሆነ ታያለህ? ምድር እራሷን ታድሳለች ፣ እየጠራች ፣ ለሺህ ዓመቱ እየተዘጋጀች ነው። ሚሊኒየም እየመጣ ነው። እና እነሆ ፣ በውስጡ ምንም 
ቆሻሻ ያለበት ሁሉ በስድስተኛው ማኅተም ጊዜ መንጻት አለበት።
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አሁን ፣ በዚህ ሰባተኛ ማኅተም መክፈቻ ላይ ያስተውሉ ፣ እሱ ደግሞ በሦስት እጥፍ ምስጢር ውስጥ ነው። ይህ ያለኝ ... የምናገረውና 
የምናገረው ፣ የሰባቱ ነጎድጓድ ምስጢር ነው። በሰማይ ያሉት ነጎድጓዶች ይህንን ምስጢር ይገልጣሉ። በክርስቶስ መምጣት ትክክል ይሆናል ፣ 
ምክንያቱም ክርስቶስ መቼ እንደሚመለስ ማንም አያውቅም ነበር።

አይሁዶች ይህን ሲጠይቁት አስተውለሃል? ቅዱሳት መጻህፍትን እዚህ ከማቴዎስ 24 ጋር ከስድስቱ ማኅተሞች ጋር ስናነፃፅረው ፣ ሰባተኛው 
ማኅተም እንደተተወ ታውቃለህ ፣ ምክንያቱም አየህ ፣ ክርስቶስ የተናገረው እግዚአብሔር ብቻ ነው - መላእክትንም እንኳ። ምንም አያስገርምም ፣ 
እሱ እንኳን አልተፃፈም። አያችሁ ዝም አሉ። ያኔ ምንም ነገር አልተከሰተም። መላእክት አያውቁም። መቼ እንደሚመጣ ማንም አያውቅም። ግን 
ይሆናል .... በዚያን ጊዜ ታላቁን መገለጥ የሚገልጡ የእነዚህ ነጎድጓዶች ሰባት ድምፆች ይኖራሉ።
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ስለዚህ ፣ አምናለሁ ፣ ለእኛ ... እኛ ካላወቅነው ፣ እና እስከዚያ ጊዜ ድረስ አይታወቅም ።... ግን በዚያ ቀን ፣ በተገመተው ሰዓት ይገለጣል። በ 
ውስጥ ተገለጠ። ስለዚህ ፣ እኛ ማድረግ ያለብን ነገር በእግዚአብሔር ፊት አክብሮ እርሱን ማገልገል ፣ እና እንዴት እንደምናደርግ የምናውቀውን 
ሁሉ ማድረግ እና ጥሩ ክርስቲያናዊ ሕይወትን መኖር ነው።

እዚህ አሁን ስድስተኛው ማኅተም ተከፍቶልናል። እናየዋለን። እናም ይህ ሰባተኛ ማኅተም ያ ሰዓት እስኪመጣ ድረስ ለሕዝብ ሊሰበር 
እንደማይችል እናውቃለን።



21ሰባተኛው ማኅተም

አሁን ፣ ይህ ሰባት ድምፆች እግዚአብሔር ነጎድጓድ እንዲፈቅድ የፈቀደበት አንድ ምክንያት ነበረ ፣ ምክንያቱም መምጣት ፣ ማየት አለበት ፣ ለ 
.... እኛ በጉ ፣ ክርስቶስ መጽሐፉን በእጁ ወስዶ ያንን ሰባተኛ ማኅተም ከፈተ። ግን አየህ የተደበቀ ምስጢር ነው። ማንም አያውቀውም። ግን እሱ ... 
ከተናገረው ጋር - መምጣቱን ማንም አያውቅም። እነሱም ስለዚህ ሰባት የነጎድጓድ ምስጢር አያውቁም። ስለዚህ አያችሁ ፣ አንድ ላይ ተገናኝቷል።
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ያን ያህል እኛ ዛሬ እኛ ግንዛቤ አለን ፣ ምክንያቱም የተቀረው ሁሉ ተገለጠ ፣ ግን ይህ አልተገለጠም። ነገር ግን በክፍሌ ውስጥ ቁጭ ብዬ 
ይህንን ሰማሁ ... አልሰማም ፣ ይልቁንም ለዚህ ሰባት ነጎድጓድ ሲገለጥ አየሁ። አሁን ፣ እኛ እስከምንችለው ድረስ ፣ እዚያው።

እናም አሁን እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔርን እንደሚያገለግሉ ፣ ትክክል የሆነውንም እንደሚያደርጉ ፣ እና በሕይወትዎ ሁሉ እርሱን 
እንደሚወዱት እና እንደሚያገለግሉት እተማመናለሁ ፣ እና እግዚአብሔር የቀረውን ይንከባከባል።

አሁን ፣ እዚህ በመጠናቀቅ ላይ ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ፣ የታተሙት የስድስቱ ማኅተሞች ምስጢሮች ሁሉ አሉን ፣ እናም ሰባተኛው 
ማኅተም በሕዝብ ዘንድ መታወቅ እንደሌለበት ተረድተን እናውቃለን።
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አሁን ፣ የእርሱ መምጣት ፣ በሚመጣበት ሰዓት ፣ ምድር በሚጠፋበት ጊዜ .... ታውቃለህ ፣ እዚያ አለ ፣ “የዓለም መጨረሻ መምጣት ምልክቱ 
ምንድነው?” በማቴዎስ 24 ውስጥ ፣ በዚያ ጥያቄ የጠየቁበት ፣ እሱ ወደዚያ ወረደ። በ 31 ኛው ቁጥር ፣ እስራኤል በማቴዎስ 24፥31 ላይ እስራኤል 
እንደ ሕዝብ መሰብሰቧን ተናግሯል። ግን ከዚያ በምሳሌዎች ጀመረ ፣ ተመልከት? ከዚያ ፣ እዚያ ታያለህ ፣ “የበለስ ዛፍ ምሳሌ ተማር። ቡቃያውን 
ሲያወጣ ስታዩ ፣ ለምን ፣ ፀደይ ቅርብ መሆኑን ያውቃሉ። እና ከዚያ ፣ ”ይህ ሲፈጸም ስታዩ ፣ ጊዜው ቅርብ መሆኑን እወቁ።

እስራኤል በገዛ አገሩ ሲሰበሰብ ታያለህ። ግን አስተውሉ ፣ እርሱ የዚህን ሰባተኛ ማኅተም መገለጥ ትቷል። እዚህም ሰባተኛው ማኅተም ... 
ሲከፈት እንዲሁ ደግሞ ደግሞ አስቀርቶታል ፤ ተመልከት። ስለዚህ ፍፁም ምስጢር መሆኑን እናያለን። ስለዚህ ይህ ምስጢር የሚታወቅበት ሰዓት 
ገና ነው። ስለዚህ ፣ እኛ እዚህ ነን ፣ እና የተቀረው ኢየሱስ ለሙሽሪት እንደገና በምድር ላይ በተገለጠበት ጊዜ ወይም በዚያ ጊዜ የሚከናወነውን ሁሉ 
በትክክል ይታወቃል።
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አሁን ፣ እስከዚያ ጊዜ ድረስ ፣ ሁላችንም መጸለይን እና መምጣቱን በጉጉት በመመልከት ጥሩ ቀጥተኛ ክርስቲያናዊ ኑሮን እንኑር።

እና አሁን ፣ ይህ ቴፕ በሆነ ቦታ በአንዳንድ ሰዎች እጅ ውስጥ ቢወድቅ ፣ ማንኛውንም ዓይነት “ኢስማም” ለማድረግ አይሞክሩ። እርስዎ 
የሚያደርጉት ብቸኛው ነገር ፣ እግዚአብሔርን ማገልገልዎን ይቀጥሉ ፣ ምክንያቱም ይህ ታላቅ ምስጢር ታላቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ዮሐንስ 
እንዲጽፍ እንኳ አልፈቀደም። ነጎድጓድ ነጎደ ፣ ግን እሱ ... ያንን እያወቀ ... እንደሚከፈት ቃል ገብቶልናል። ግን እስከዚህ ጊዜ ድረስ አልተከፈተም።
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እና አሁን ፣ እግዚአብሔር ላሳየን ነገር አመስጋኞች ነን። እዚያ ለስምንት ቀናት እዚያው ክፍል ውስጥ ተቀምጫለሁ ፣ እና አሁን በማብራራት 
ያገኘሁት መልእክት ፣ ብዙዎቻችሁ እዚህ ይረዱዎታል። እናም ሁል ጊዜ በመንፈሳዊ ላይ የሆነ ነገር እንዳለ ቃል እገባለሁ ፣ እርስዎ እንደጎደሉዎት 
እርግጠኛ ነበርኩ። እና ምን እንደ ሆነ እነሆ። ይህ ከእግዚአብሔር የተላኩ የቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜ ፍፁም ማረጋገጫ ነው ፣ ምክንያቱም ወደ 
ውስጥ ከመግባታችን በፊት ፣ እና ወደ ምዕራብ ለመሄድ ከመሄዴ በፊት ፣ ጌታ አንድ ቀን አንድ ቀን አሥር ሰዓት ገደማ አንድ ራዕይ አሳየኝ። እናም 
እኔ መጥቼ አየሁት ፣ ያየሁትን ፣ ምን እንደ ሆነ አላውቅም። የሰባት መላእክት ኅብረት ነበር። ያንን እናስታውሳለን። “ጌታዬ ስንት ሰዓት ነው?” 
ተብሎ በሚጠራው ቴፕ ላይ ያገኛሉ። ደህና ፣ አሁን እርስዎ የሚያዩት በትክክል ይህ ነው።
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ሰባቱ መላእክት .... እኔ በምዕራብ ነበርኩ። ትናንሾቹን ትንንሽ ተላላኪዎች ታስታውሳላችሁ - ወደ ምሥራቅ ሄዱ። ሁለተኛው መልእክተኞች ፣ 
ርግብ (ትንሽ ትልቅ ወፍ) ፣ ወደ ምሥራቅ ሄዱ። እና ከዚያ አየሁ .... ሁል ጊዜ ከእኔ ጋር ነበሩ። ያ የመጀመሪያው እና ሁለተኛው መጎተት ነበር። 
አሁን ፣ ሦስተኛው ከምዕራብ መጣ ፣ በታላቅ አስፈሪ ፍጥነት ወደ ፊት እየጠረገ ፣ እናም አነሱኝ። በጁነርስ ጃክሰን ሕልም ውስጥ ጌታ በዚያ 
እንድተርጎምልኝ እንደተናገረው ያ ሁሉ በሰባት ማኅተሞች ምስጢር ወደ ምሥራቅ ይመለሳል።
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በዚያ ፒራሚድ ውስጡ ላይ ያልተጻፈበት ነጭ ድንጋይ ነበር። ወደዚህ ተመል back ለቤተክርስቲያኑ ለመግለጥ ከእነዚህ መላእክት መልእክት 
ጋር ለመገናኘት ወደ ምዕራብ ለመሄድ የተገደድኩበት ምክንያት ይህ ነው። ታስታውሳለህ ፣ “የሚቀጥሉት ነገሮች እዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ 
ይሆናሉ” አልኩ። ያ ልክ ነው።

ሌላ ነገር ፣ የተከሰተውን እንዲያስተውሉ እፈልጋለሁ። እና “ጌታዬ ስንት ሰዓት ነው?” የሚለውን ካሴት እያዳመጡ ከሆነ አንድ መልአክ ለእኔ 
በጣም ታዋቂ እንደነበረ ታስተውላለህ። ሌሎቻቸው እንዲሁ በተለምዶ ይመስላሉ ፣ ግን ይህ መልአክ የታወቀ መልአክ ነበር። እሱ በፒራሚድ 
መልክ በሕብረ ከዋክብት ውስጥ ወደ ግራዬ ነበር። እና ያስታውሱ ፣ ምስጢራዊው ነጭ ዓለት ያልተፃፈበት በፒራሚዱ ውስጥ ነበር። እናም 
መላእክት ወደ እነሱ ወደራሳቸው ፒራሚድ ወሰዱኝ - ለእነሱ ብቻ የሚያውቁት የእግዚአብሔር ምስጢሮች። እና አሁን ፣ እነሱ ያንን ፒራሚድ ፣ 
ወይም የእነዚህን ሰባት ማኅተሞች ምስጢር መልእክት በፒራሚዱ ውስጥ ለመተርጎም የመጡ መልእክተኞች ነበሩ።
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አሁን ፣ መልአኩ ... በስተግራዬ ነበር ፣ በእርግጥ ከግራ ወደ ቀኝ ብንቆጥራቸው የመጨረሻው ወይም ሰባተኛው መልአክ ይሆናል ፣ - በግራዬ 
ስለ ነበር ፣ እኔ ወደ ምዕራብ ወደ እርሱ ፣ ወደ እሱ እየመጣሁ ምስራቅ በግራ በኩል ይሆናል። ስለዚህ ያ የመጨረሻው መልአክ መልእክት ይሆናል - 
በጣም የሚታወቅ። የእሱን ... ዓይነት ጭንቅላቱ ፣ እና ታላላቅ ሹል ክንፎቹ እና እንዴት ወደ እኔ እንደበረረ እንዴት እንደነገርኩ ታስታውሳላችሁ። 
አሁን ያ ሰባተኛው ማኅተም ነው። አሁንም የሚታወቅ ነገር ነው። እና እኛ .... እስካሁን ምን እንደሆነ አናውቅም ፣ ምክንያቱም እንዲሰበር 
ስለማይፈቀድ።
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አሁን ግን በስብሰባው ውስጥ እያንዳንዳችሁ ያንን አስተውለዋል .... እንዴት ያለ ስብሰባ ነበር! ሁሉም በመቀመጫቸው መጨረሻ ላይ ልክ 
ይመስላሉ - ሁሉም ሰው እዚህ አንድ እና ሁለት ሰዓት ላይ እዚህ ቆሞ እዚህ ፊት ለፊት ለመነሳት በሮች ይከፈታሉ ፣ በግንቦቹ ዙሪያ ቆሞ ፣ ጠባብ 
እግሮች እና ሁሉም ነገር። ምንድን ነው? እነዚህን መልእክተኞች ያወረደው መንፈስ ቅዱስ ነው ፣ እነሱም ሲገልጡን ኖረዋል። እና ከዚያ በቃሉ 
በትክክል እንዴት እንደተረገመ ያስተውሉ።

እናም ይህ እውነት መሆኑን ለሁላችሁ ለማሳወቅ ፣ እሱ ከመከሰቱ በፊት ሁለት ወር ገደማ ወይም ከዚያ በላይ አስቀድሞ ተናግሯል - ወደ 
ምዕራብ በሄድኩበት ጊዜ ፣ ሳላውቀው ፣ እሱ እንደሰጠው ትርጓሜውን ወደዚህ ተመለሱ። አሁን አስታውሱ ፣ በራዕዩ ውስጥ ፣ እኔን ሲያነሳኝ 
በራዕዩ ውስጥ አንድ ነገር አልነገረኝም። ፈርቼ ነበር ፣ እሞታለሁ ብዬ ፈራሁ - በፍንዳታ ተገደሉ። አየህ እነሱ ማድረግ አልቻሉም። ትርጓሜው እኔ
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ስብከት በ

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

22ሰባተኛው ማኅተም

እንደፈለግሁት ይመጣል - ያ በክፍሉ ውስጥ ነበር። እናም እሱ እንደሚሰጠው እንዲሁ ሰጠሁት።

አሁን ፣ ወዳጆች ፣ ራእዮች አይወድቁም። እነሱ ሁል ጊዜ ፍጹም ናቸው። እነሱ ልክ እውነት ናቸው።

አሁን ፣ ራዕዩ ሲደመር ቃሉን ፣ ታሪክን ፣ እንዲሁም የቤተክርስቲያንን ዘመናት — እና ሁሉም በአንድ ላይ ይደባለቃሉ። ስለዚህ ፣ እኔ 
እስከሚገባኝ ድረስ እና እንደ እግዚአብሔር ቃል እና እንደ ራዕዩ እና መገለጡ ፣ ትርጓሜው “ጌታ እንዲህ ይላል!” ማለት እችላለሁ።

አሁን ፣ አሁን ቆመን ይህንን የቤተክርስቲያኗን ጥሩ የድሮ ዘፈን ስንዘምር ፣ ጌታ እያንዳንዳችሁን በእውነቱ በብዙ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር 
እያንዳንዳችሁን ይባርክ። አሜን አሜን።

እኔ (እግዚአብሔር ይባርክህ) እሱን እወደዋለሁ ፣140

እወደዋለሁ (በሙሉ ልቤ)

ምክንያቱም እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።


