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እናመሰግናለን ወንድም ኔቪል ፡፡ ለጸሎት አሁን ለአፍታ ብቻ ቆመን እንቆይ ፡፡ አንገታችንን ደፋ እንበል ፡፡ በተነሣ እጅ የሚታወቅ ቢሆን ኖሮ 
የሚነገር ጥያቄዎች አሉ ? ለእግዚአብሄር ብቻ ፣ “እኔ ....” በሉ በል እርሱን ለመጠየቅ የፈለጋችሁትን አሁን በአዕምሮአችሁ ያዙ እና ስለ እናንተም 
ጸሎቴን እያቀረብኩ በሙሉ ልባችሁ አምኑ ፡፡
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የሰማይ አባት ፣ እኛ ነን - በዚህ ጨለማ ቀን ወደ ጌታ ቤት መምጣት እና የእግዚአብሔር የፀሐይ ብርሃን ሲበራ ማግኘት እና መንፈስ ቅዱስ 
በሰዎች መካከል ሲዘምር እና በሰዎች በኩል ሲናገር መስማት ይህን የመሰለ መብት እንቆጥራለን። በውስጠኛው የፀሐይ ክላስተር ለዚህም በልባችን 
ዙሪያ ያለው ሰማያዊ የፀሐይ ብርሃን እኛ እናመሰግናለን። ስላንተ እንዴት እንደምናመሰግን ፡፡
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አሁን ፣ ህዝብህ በዚህ ጠዋት እጃቸውን አንስቷል ፣ እነሱ ዛሬ ጠዋት እንድትመልሷቸው የሚፈልጓቸውን ጥያቄዎች በመጠየቃቸው ፣ አባት 
ሆይ ፣ እያንዳንዳቸውን የጠየቃቸውን እንድትሰጣቸው እለምናለሁ በጠረጴዛው ላይ ብዙ የተቆለሉ እና በየቦታው ብዙ ጥያቄዎች አሉ-የታመሙ ፣ 
የሚሰቃዩ ሰዎች ፣ የስልክ ጥሪዎች ፣ ረጅም ርቀት ፣ በቀን ወደ ሃምሳ ያህል ፡፡ አቤት አምላክ ምን እናድርግ? በቃ ጌታ ሆይ ምራን ፡፡ የትኛውን 
መንገድ መሄድ ወይም ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም ፣ ግን እነዚህን ነገሮች መምራት ይችላሉ። እናም እርስዎ እንዲሰጡን እንጸልያለን ፣ 
ምክንያቱም ዓላማችን ስለሆነ ፣ ጌታ ሆይ .... በምድር ላይ ያለን ምን ሕይወት በአንተ የተሰጠ ሲሆን እኛንም በአንተ ለማክበር ልንጠቀምበት 
እንፈልጋለን ፡፡ አሁን ፣ በእነዚያ ነገሮች ትመራለህ ፣ አባት ፡፡

የጌታን ቃል ለመስማት ፣ ዘፈኖችን ለመዘመር ፣ ጸሎት ለማቅረብ አንድ ላይ ተሰብስበን ዛሬ ይባርከን ፡፡ ጸሎታችንን ስማ ፡፡ በኢየሱስ ስም 
እንጠይቃለንና በመዝሙሮቻችን ከእኛ ጋር ደስታ ፣ በቃሉም አነጋግረን ፡፡ አሜን ሊቀመጥ ይችላል

በተጠባባቂ ፣ ለተራቡ ፣ ለተጠሙ ሰዎች የሕይወትን እንጀራ ለመስበር ፣ በመድረክ ላይ ከመቆም የበለጠ ፣ ለመቆም የበለጠ መብት እንደሆነ 
የምቆጥረው የትኛውም ቦታ አላውቅም ፡፡ እና ይህ ትልቅ መብት ነው ፡፡
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በመጀመሪያ ፣ የትኛውም የ ራይት ቤተሰብ እዚህ እንደሚገኝ መጠየቅ እፈልጋለሁ-ሀቲ ፣ ወይም ኦርቪል ፣ ወይም ማናቸውም - ሀቲ ፡፡ 
ኦርቪል ከእርስዎ ጋር ነው ሀቲ? ደህና ፣ ወዲያውኑ በቤቱ እንደሚመጣ ጠይቂው ፣ ስለነገርኩት ነገር ፣ ያውቃሉ .... ከቻለው ቤቱን በቤቱ ይጥሉ ፡፡ 
ዛሬ ጠዋት ከእኔ ጋር ማውረሱን ረሳሁ ፣ ለትንሽ ውሾቻቸው የሆነ ነገር እዚያ ወረዱ ፡፡ ስለዚህ እኔ ብቻ .... ከፈለግክ ለቤትህ ስትወጣ ልክ በቤቱ 
ብቻ ይንዱ - ከአገልግሎት በኋላ።

አሁን ደግሞ የሀቲ እህት ኤዲት ከህፃንነቷ ጀምሮ አንካሳ የሆነች ትንሹ ልጅ መሆኗን እናውቃለን እናም አሁን ሴት ነች; እና እሷ በጣም መጥፎ 
ቅርፅ ላይ ነች። አሁን ከአንድ ዓመት ገደማ በፊት የመጀመሪያ ፊደሏ ሲኖራት ወደዚያው ወረድኩ ፣ እናም ወዲያውኑ በእርዳታ እና በእግዚአብሄር 
ፀጋ ላይ ምን እንደ ሆነ አገኘሁ ፡፡ አሁን በእውነቱ ፣ በልጁ ላይ ምን ችግር አለው ፣ እሷ እያቀናበረች ነው-የአካል ብልቶbs በአንድነት ተመቱ እና 
እንኳን እነሱን ለመለያየት እንኳን አልቻለችም ፡፡ በነርቭ ሥርዓት ላይ ባለው ከፍተኛ ጫና ምክንያት ነው ፡፡ ግን ምን እንደሆነ ፣ በስድስት ወር 
ዕድሜዋ ላይ ሳለች በጨቅላ ህመም ሽባነት ከመያዝ ውጭ በልጁ ላይ በአካል ምንም ስህተት የለውም ፡፡ ከብዙ ዓመታት በፊት ለእርሷ 
እስከምንጸልይላት ድረስ በሕይወቷ ሁሉ ጮኸች እና አለቀሰች ፣ እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ አንድ ዓመት ገደማ ድረስ ደስተኛ ነች።
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እና አሁን በእውነቱ ማረጥ ነው ፣ በሌላ አነጋገር የሕይወቷን መለወጥ እና ነርቮቶ suchም በእንደዚህ ያለ እጅግ አስደናቂ ሁኔታ ውስጥ 
ናቸው። እና ትንሹ እመቤት መሞቷን ፣ ከአንድ ሰዓት ወደ ሌላው ብቻ እንደምትኖር በአእምሮዋ ላይ ደርሷል ፡፡
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እናም ታውቃላችሁ ፣ ጤናማ ፣ ጠንካራ ሴቶች አስከፊ ጊዜ አላቸው-አንዳንድ ጊዜ ሆርሞኖችን መውሰድ እና ወደ ተቋሞች መሄድ እና 
አስደንጋጭ ሕክምናዎችን እና ሁሉንም ነገር መውሰድ አለባቸው ፡፡

የሰው ልጅ ሁለት የሕይወት ለውጦች አሉት ፡፡ እነሱ ከወንድ ወደ ወንድ ለውጥ አላቸው; አንዲት ከ ሴት-አንድ ወጣት ሴት. ወደ አስራ 
ስድስት ፣ አስራ ሰባት ዓመት ዕድሜ ልክ እንደ አንድ የበረራ-ሌሊት-ልክ ስብስብ ያገኛሉ ፡፡ እናም በዚያ ዕድሜ ውስጥ ከእነሱ ጋር ብቻ መከራን 
መቀበል ከቻሉ .... በዚያ ዕድሜ ውስጥ ሴት ልጅ አገኘሁ ፣ ርብቃ ፡፡ ስለ እሷ እና ስለ ቢሊ ጸልዩ ፡፡ ኦ ፣ እያንዳንዳችን በዚያ ትንሽ የፍጥጫ ዘመን 
ውስጥ አልፈናል ፣ ስለሆነም እነሱ ማለፍ ያለባቸው ነገር መሆኑን በመገንዘብ ከእነሱ ጋር መከራ መቀበል አለብን ፡፡

እና አሁን ፣ ኤዲት በዚህ የሰባቱ ዓመታት ለውጥ ላይ .... በየሰባት ዓመቱ ሕይወትዎ ይለወጣል ፣ ስለሆነም ሰባቱ ሰባት ጊዜ ፣ ያዩታል ፣ እና 
እሱ ከባድ ያደርገዋል። ያ የተሟላ ለውጥ ነው ፣ ሴቶችንም ይረብሻል ፡፡ ወንዶች ብዙውን ጊዜ በዚያን ጊዜ አስቂኝ የመጫኛ ዓይነት ያገኛሉ እና 
አንዳንድ ጊዜ ሚስቶቻቸውን ይተዋሉ ፡፡ ግን ከዚያ በኋላ ሴቶች ለምለም አይደሉም ፡፡ እናም ሁላችንም በዚያ ውስጥ እናልፋለን ፡፡ እርስ በእርሳችን 
መቻቻል እና እነዚህን ነገሮች መገንዘብ ያለብን ነገሮች መሆናቸውን መዘንጋት የለብንም ፡፡
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እና ትንሹ ኢዲት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ገብታለች ፣ እና ክብደቷ በጣም ቀንሷል እናም መጥፎ ትመስላለች። እና እላችኋለሁ .... አንዳንድ ምሽት 
(ሁላችሁም አብራችሁ አይደላችሁም) ፣ ግን ወደታች ትንሽ ጉዞ ብቻ .... ቀን ከሌት ከእርሷ ጋር ተነሱ ፡፡ እናም ከዚህ ድንኳን እና ከተለያዩ ድንኳኖች 
፣ እዚህ የእህት ድንኳኖች ወደዚያ ትንሽ ጉዞ ፣ .... ከእናንተ መካከል የተወሰኑት ወርደው ራይት የተባለውን ቤተሰብ ይመለከታሉ። እነሱ 
እንደሚያደንቁት እርግጠኛ ነኝ ፡፡ በቃ ወደ ታች ይሂዱ ፣ ከእነሱ ጋር ትንሽ ጊዜ ቆዩ እና ያነጋግሩዋቸው ፣ እጃቸውን ያጨብጡ ፣ እና - ትንሽ ወዳጃዊ 
ጉብኝት ያልበለጠ ከሆነ። ያን በጣም ቀላል እንረሳዋለን ፣ ታውቃላችሁ። ወደ ቤታችን ሲመጣ ደግሞ ከዚያ እናደንቃለን ፡፡ እናም እኛ ማስታወስ 
አለብን ፣ ሌሎችም እንዲሁ ያደንቃሉ ። እና ራይት ቤተሰብ ፣ እርግጠኛ ነኝ ያንን እንደሚያደንቁ እርግጠኛ ነኝ። እኔ የሚመርጡ ከሆነ ይህን ታደርግ 
ነበር አውቃለሁ knowed በዚህ ሁኔታ ይኖር ነበር. ግን አላወቁም ፣ ስለሆነም ስለዚህ ዛሬ ጠዋት ለእሱ ነግሬዎት ነበር።

ራይት ቤተሰቡን ሄደው ይጎብኙ እና ኤዲትን ለማበረታታት ይሞክሩ ፡፡ መጥፎ ትመስላለች አትበላት ፣ ጥሩ እንደምትመስል ንገራት ፡፡ እርሷን 
መያዛችንን ከቀጠልን እሷ ደህና ትሆናለች (ሁሉም ትክክል ትሆናለች) ፡፡ እኛ እዚህ ያለነው ለዚህ ነው ፡፡ እሷ እህታችን ነች ፣ እናም ለዚያ ልጅ 
በእነዚህ ጊዜያት ልንይዝ እዚህ ነን ፡፡ በፈተናዎቼ ውስጥ ሳለሁ አንድ ሰው እንዲይዝልኝ እንዲጸልይ እፈልጋለሁ ፣ እናም እርስዎም የሆነ ሰው 
ለእርስዎ እንደሚፈልጉ።
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2መከሰስ

እናም የ ራይት ቤተሰብ ረጅም ጊዜ ነበር - ወደዚህ ስብሰባ ከሚመጡት እጅግ ጥንታዊ አባላት አንዱ ነው እነሱ ፣ እነሱ እንደሚገምቱት እና 
ወንድም ሮይ እርድ እና እህት እርድ። እኔም አይቻለሁ እነሱን ከጥቂት ጊዜያት በፊት እነሱ ውስጥ በመጡ ጊዜ በእነርሱ ላይ ፍርምባዎቹንና, እና እኔ 
ወንድም እና እህት እረዱ ups- አማካኝነት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላቸውን ቦታ መውሰድ አይተናል ስንት ዓመት ጥግ, “ዙሪያ በመኪና እንደ 
ብዬ አሰብሁ እና ታች እና አሁንም እየተጓዙ ነው? ” እና ራይት ቤተሰብ እና እንደዛ .... እነዚያን ሰዎች ታደንቃለህ። አየህ? እናም አድናቆታችንን 
ለእነሱ እናሳይ ፡፡

አሁን ዛሬ አንድ ረጅም መልእክት ደርሶኛል ፡፡ በክስ ላይ ነው ፡፡ ከዚያ ማታ ማታ ህብረት እና እግር ማጠብ እንዳለ እሰማለሁ ፣ ወዘተ ፡፡ 
ስለዚህ ፓስተሩ ይናገራል እኛም እናገኛለን - እንወርዳለን .... እናም እርስዎ ካሉ በዙሪያዎ ካሉ መጥተው ከፓስተሩ የተላከውን መልእክት ከጌታ 
ይደሰቱ ፡፡ እና ደግሞም ፣ ከእግር ማጠብ እና ዛሬ ማታ ከኅብረት ፣ እውነተኛ ከባድ ፣ የታሸገ ምሽት መሆን ነው። ስለዚህ የሚሄዱበት ሌላ ቦታ 
ከሌለዎት እርስዎን በማግኘታችን በጣም ደስ ይለናል ፡፡
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እናም ዶን ሩድልን እና ወንድማችን እና ወንድም ጃክሰን (እና እነዚህ ወንድሞች ወንድም እና እህቶች አብረዋቸው ያሉ አብያተ ክርስቲያናት 
ናቸው) ፣ ቡድኑን በጆርጂያ የሚያቆየው ወንድም ጃክ ፓልመርን ማድነቅ እንፈልጋለን ፡፡ እናም እኛ አገልግሎቶችን ስናገኝባቸው ፣ ስገባ እና እነሱ 
ሊጎበኙን ስለሚመጡባቸው ጊዜያት እነዚህን ወንዶች በሙሉ ልባችን ማድነቅ እንፈልጋለን ፡፡ እኛም እናደንቃለን ፡፡

ዛሬ ጠዋት ጥሩ ጓደኛዬ ዶ / ር ሊ ቫይሌ እና ባለቤታቸው አይቻለሁ ፡፡ መጀመሪያ ለእህት ቫይሌ እዚያ እውቅና ሰጠኋት እና ወንድም ሊ 
ያለበትን ለማየት ዘወር ማለቴን ቀጠልኩ ፡፡ አንድ (የድሮውን የደቡብ አገላለጽ ምን ማለት ነው) - “ ከእሱ ጋር ለመምረጥ ቁራ ” አግኝቻለሁ ፡፡ 
ተመልከት? ባገኘሁ ቁጥር .... እዚያ ስብሰባ ላይ በየቀኑ ለመፈለግ እረዳ ነበር ፣ እዚያ ለመሄድ እኔን ለመርዳት ወደ ታች ፡፡ “ደህና ፣ ሊ ከመጣ 
ይሰብከው ፣ እና በቃ ለታመሙ ሰዎች ጸሎትን አቀርባለሁ” አልኩ ፡፡ እኛም እሱን እና ሌሎች ነገሮችን ሁሉ ደግመን እሱን በጭራሽ አላገኘነውም ፡፡ 
ስለዚህ እኔ ስደርስ - አንድ ስደርስ - ስደርስ ከርሱ ጋር የምወስደው ቁራ ፡፡... እናም ዛሬ ጠዋት ወንድም እና እህት ቫይሌ በማግኘታችን ደስተኞች ነን 
፡፡
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እና ምናልባት እዚህ እኛ የማይገባን ብዙ ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡ እኔ እዚህ አንዲት እህትን ከቺካጎ የመጣ አምናለሁ ፡፡ እኔ አልችልም — 
እኔ እዚህ ቡድኑን አውቃለሁ ፣ ግን ስሞቻቸውን በትክክል መጥራት አልችልም። ስለዚህ የትም ብትሆኑ ከየትኛውም ቦታ ሆነው እናደንቃቸዋለን ፡፡

ወንድሞችን እዚህ አያለሁ ፣ ዛሬ ጠዋት የተሾሙ (ወጣት በአገልግሎት ቢያንስ) ሁለት ወጣት ጓዶች ፡፡ ሁለት - ከላይ ከኒው ዮርክ የመጡት 
ባለቀለም ወንድሞቻችን በፊላደልፊያ ቤተክርስቲያን በኩል የብቃት ማረጋገጫቸውን ተቀብለው ይህችን ቤተክርስቲያን እንደመጡ ሰጡ ፡፡ እናም 
እግዚአብሔር በኒው ዮርክ አገልግሎታቸውን እንዲባርክ እጃቸውን በእነሱ ላይ ለመጫን እንሄዳለን ፡፡ እዚያ ሁለት ወይም ሦስት ትናንሽ 
ቤተክርስቲያናትን አገኘን ፡፡ እኔ ወንድም ዴላኖ እዚያ ካሉ ትናንሽ ቡድኖች አንዱ እንዳለው አምናለሁ እኛም ነን-እኛ እናደንቃቸዋለን ፡፡ እና አሁን 
ሁለት ተጨማሪ የሚሄዱት እዚህ አሉ-እዚያ ለሚኖሩ ሰዎች አገልግሎት ይኑሩ ፡፡ እና እነዚህን ነገሮች እናደንቃለን ፡፡ ጌታ አብዝቶ ይባርክህ ።

10

ስለዚህ ብዙዎች ፣ ዙሪያውን እመለከታለሁ እና ከእናንተ መካከል የተለያዩ እመለከታለሁ; በቃ ሁሉንም ስማቸውን መጥራት አይችልም ፣ ግን 
እርሱ እንደሚረዳ አውቃለሁ።
11

አሁን ፣ እህታችን ፣ ፒያኖ ፣ ወይም አንዳቸው አንዳቸው ወደዚህ መጥተው ቢጫወቱን አምናለሁ-

የእሳት ፍም ነቢዩን በነካ ጊዜ ፣

እንደ ንፁህ አድርጎ ንፁህ ማድረግ ፣

እናም የእግዚአብሔር ድምፅ “ማን ይሄዳል?

ስለ እኛ? “

ከዚያም “እነሆኝ ፣ ላኩልኝ!” ሲል መለሰ።

እኛ እነዚህን አገልጋዮች እደነግጋለሁ ጊዜ እጆችንም እጅ ላይ .... አሁን, እኛ አገልጋይ የሚሾመው ቅዱስ ጽሑፋዊ መንገድ መሆኑን መገንዘብ 
እጆችንም እጅ ላይ. እኔ የእኛን የኋለኛውን ዝናብ ወንድሞች, ወይም የት እንደሆነ ዎቹ ይመስለኛል Battleford ሰዎች እና እንዲሁ ይወጣሉ, የምንገባ 
ቀና-ጊዜ አይቻለሁ : እጆቼን በመጫኔ መንፈሳዊ ስጦታዎችን ለማካፈል ነው. አሁን ስጦታዎች በእጃችን በመጫን እንደሚመጡ አናምንም ፡፡ እጅን 
መጫን ቀደም ሲል ባየነው ነገር ላይ ማዕቀብ ነው ብለን እናምናለን ፡፡ ተመልከት? “አሜን!” ነው ተመልከት?

አሁን እጃቸውን በጢሞቴዎስ እና በእነዚያ ወንድሞች ላይ ሲጭኑ በእነሱ ውስጥ ስጦታው ወንዶች እንደነበሩ አስተውለዋል ፡፡ አስታውስ 
“በእናንተ ውስጥ የነበረው ይህ ስጦታ እንድታነሣሣ አሳስብሃለሁ, ኑ የ በሎይድ በእናትህም ከ.” ይህንንም በጢሞቴዎስ ውስጥ አይተውታል ፡፡ 
እናም ሽማግሌዎች እጃቸውን ጫኑበት እና ሾሙት እንጂ ምንም ያልታየውን በወንድ ላይ እጃቸውን አልጫኑም ፡፡ አየህ? እናም በረከቶችን ብቻ 
ጠየቁ ፣ እናም ሁላችንም ያንን እናምናለን። ስለዚህ እኛ መንፈሳዊ ስጦታዎችን አንሰጥም; እኛ ብቻ ለይተው እና ማዕቀብ ዘንድ በእነርሱ ላይ 
እጃቸውን ይጭናሉ ዘንድ በእነርሱ እኛ አምላክ ለሕዝቡ እንዲህ ያለ ነገር አድርጎአልና እንደሆነ ያምናሉ.
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ዛሬ ጠዋት ወደ ኋላ ተመል way ፣ ወንድም ማኪንኒ ከ (እኔ ኪኒኒ ወይም መኪንኒ ነው ብዬ አምናለሁ) - የሜቶዲስት ሚኒስትር ወደዚያ 
ሲመለስ አስተውያለሁ ፣ በቅርብ ጊዜም እዚህ የተሾመ ነው (ያ ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ ፣ ከመድረኩ) ፣ ኦሃዮ ውስጥ ከወንድም ዳውች እና 
ከእህት ዳውች ጋር እንዲሁም ቡድኑን በኦሃዮ ለመደገፍ ኦ ፣ ሁላችንም አንድ ላይ ስንሰባሰብ እነዚህ ትናንሽ ቦታዎች አንድ ላይ ሲሰባሰቡ በጣም ደስ 
ይላል ፡፡ ምንም ቤተ እምነት ፣ የምንም ነገር ትስስር የለም ፣ ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ ፣ ያ ያ ነው (ተመልከት?) ፣ በሰማያዊ ስፍራዎች አንድ 
ላይ ብቻ መዘጋጀት ፡፡

እሺ እህቴ ብትሰጪን .... የእሳት ፍም ነቢዩን በነካ ጊዜ ይህን የዛን አንድ ጥቅስ ብቻ እንዘምር ፡፡ አሁን አብረን እንዘምር ፡፡13

የእሳት ፍም ነቢዩን በነካ ጊዜ ፣



3መከሰስ

እንደ ንፁህ አድርጎ ንፁህ ማድረግ ፣

የእግዚአብሔር ድምፅ “ማን ይሄዳል?

እኛን ?

ከዚያም “እነሆኝ ፣ ላኩልኝ!” ሲል መለሰ።

ጌታዬ ተናገር; ተናገር ጌታዬ (አሁን ፣

ከፈለጉ ወንድሞች ይወጣሉ።)

ተናገሩ እና እኔ በፍጥነት መልስ እሰጥዎታለሁ ፡፡

ሌሎች አገልጋዮች ወንድሞች ከወጡ ይወጡ ፣ ያ ቢሆኑ እጃቸውን የሚጭነው ... እዚህ የድንኳኑ አጋሮች ወንድም ሩድደል ፣ ወንድም በግ እና 
እነሱ ናቸው።

ተናገሩ እኔም መልስ እሰጣለሁ “ጌታ ሆይ ላክልኝ!”

ኦ ፣ አሁን በኃጢአትና በ shameፍረት ውስጥ ያሉ ሚሊዮን ሰዎች እየሞቱ ነው ፤

የእነሱን አሳዛኝ እና መራራ ጩኸት ያዳምጡ;

ወንድሞች ሆይ ፥ ለማዳን ፍጥን ፤

በፍጥነት መልስ “መምህር ፣ እነሆኝ!”

ጌታዬ ተናገር; ተናገር ጌታዬ

ተናገሩ እና እኔ በፍጥነት መልስ እሰጥዎታለሁ ፡፡

ጌታዬ ተናገር; ተናገር ጌታዬ

ተናገሩ እኔም እመልሳለሁ “ጌታ ሆይ ፣ ላክልኝ!”

“ወንድሜ ስምህ ማን ነው?”

“ኦርላንዶ ሀንት ፡፡”

“ወንድም ኦርላንዶ ሀንት ከኒው ዮርክ ሲቲ ፣ ያ ትክክል ነው? ወንድም...?”

“ጆሴፍ ኮልማን”

“ጆሴፍ ኮልማን”

አሁን ፣ ወደ ታዳሚዎች ዝም ብላችሁ ብትዞሩ ፣ ወንድሞቼ ፡፡

ወንድም ሃንት እና ወንድም ኮልማን ፣ በልባቸው ላይ የእግዚአብሔር ጥሪ ፡፡ እና አሁን “አሁን በኃጢአት ውስጥ ነውር እና በ shameፍረት 
እየሞቱ ነው” የሚለውን ዘፈን እንደዘመርን ያንን አሳዛኝ እና መራራ ጩኸት ሰምተዋል ፡፡ እናም “ወንድሞች ሆይ ፣ በፍጥነት ለማዳን ፈጥኑ” ብለን 
እንጠይቃቸዋለን። ተመልከት? በፍጥነት መልስ “መምህር ፣ እነሆኝ!” ዛሬ ጠዋት መልስ የሚሰጡበት መንገድ ነው ፡፡
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እኛም ፣ እኛ የዚህ ቤተ ክርስቲያን እና የዚህ ቡድን ወንድሞች እጆቻችንን በእነሱ ላይ በመጫን እና የኅብረት ቀኝ እጃቸውን በመስጠት ይህንን 
እንደፈቀድን ፣ እኛ እዚህ ከድጋፋችን ጋር የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች እንድንሆን እኛ እንደምንደግፋቸው ፡፡ በወንጌል ውስጥ ክቡር እና ትክክለኛ 
በሆነው ነገር ሁሉ ለእነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እርሱን ለማክበር እንዲጠቀምባቸው ጸሎታችን ያለማቋረጥ ይሆናል ፡፡ እና አገልግሎቶቻቸው 
በኒው ዮርክ ሀብታም እና ታላቅ ይሁኑ ፡፡ ውድ መንግስቱን ወደ መንግስቱ በማምጣት ህይወታቸው ለእርሱ አገልግሎት የተሟላ ይሁን ። ረጅም ፣ 
ደስተኛ ሕይወት ይኑሩ ፡፡ ጌታ እግዚአብሔር ዘላለማዊ በሆነው ሕልውናቸው ያድርጋቸው ፣ እናም ጤናን እና ጥንካሬን ይስጣቸው ፣ እናም ኢየሱስ 
ክርስቶስ በእረፍት ማረፊያ ወደ ዘላለማዊው ቤት እስኪጠራቸው ድረስ በአገልግሎቱ ያቆያቸው።

አንገታችንን ስናደፋ ፣ እና እኛ አገልጋዮች እጃቸውን በእነሱ ላይ ለመጫን ወደፊት እንሂድ ይህ ጉባኤ አሁን ይተው።15

የሰማያዊ አባታችን ፣ ጌታን በእርሱ ያወቅነው ጽድቅ እንደነበረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጃችንን በወንድም አደን ላይ እንጭናለን። እና 
በአገልግሎቱ ህይወቱ ውስጥ ለዚህ ጥሪ እናመሰግንሃለን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ በዚህ ወንድም ተናገር ፣ ነፍሳትን አሸንፍ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በግዞት ላሉት ፣ 
በበሽታም ሆነ በአእምሮም ሆነ በአካላዊ እና በመንፈሳዊ. ጌታ ሆይ ፣ በመንገዱ መጨረሻ ላይ ፣ በዚያ ረዥም ዱካ ወደ ኋላ ወደ ኋላ በመመልከት 
እያንዳንዱን ጠላት ለመያዝ በእግዚአብሔር ጸጋ መቻሉን እውነተኛ አገልግሎት ስጠው ፡፡ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንጠይቃለን ፡፡ 
አሜን!

በወንድም ኮልማን ላይ እኛም እኛው ምስክሮች ፣ ጌታ ሆይ ፣ እኛ ጥሪ ፣ እኛ ቤተክርስቲያን ፣ ይህ የሰዎች ቡድን እኛ እንደ ክርስቶስ አገልጋይ 
በእርሱ እናምን ዘንድ ለጥሪው ፈቃድ ለመስጠት ። እናም እርሱን እንድትባርከው እና ለጌታው ነፍሳትን እንዲያሸንፍ ፣ ምርኮኞችን እንዲያድን 
እንዲሁም በሚተባበራቸው ሰዎች ሕይወት ዙሪያ ያሉትን የሰይጣንን ኃይሎች እንዲያፈርስ ታላቅ እና ኃያል አገልግሎት እንድትሰጡት እንለምናለን ፡፡
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ጌታ ሆይ እኛን ለመርዳት እና ለማፅናት ፍሬያማ ህይወት ስጠው ፡፡ ደግሞም ፣ ወደ መንገዱ መጨረሻ ሲመጣ ፣ እግዚአብሔር ፣ ረጅም ዱካን 
ተመልክቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እግዚአብሔርን ለማክበር የጠላቶችን እስራት ሁሉ ለማፍረስ የቻለው የት እንደሆነ ለማየት እግዚአብሔር ፡፡

የሰማይ አባት ፣ እነዚህ ሰዎች አሁን በእግዚአብሄር መከር ውስጥ ይኖሩ እና ይሠሩ ፡፡ በታላቁ መምህራችን እግር ሁላችንም የምንሰበሰብበት 
ጊዜ ድረስ በረከቶችዎ በእነሱ ላይ ያርፉ እና ከእነሱ ጋር ይሁኑ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቃለን ፡፡ አሜን!

እግዚአብሔር ይባርክህ ወንድም ሀንት ፍሬያማ አገልግሎት ይስጥህ ፡፡ እግዚአብሔር ይባርክህ ወንድም አንተም ፍሬያማ አገልግሎት ይሰጥህ 
፡፡ እግዚአብሔር ይባርኮት. እንደገና ፡፡

የእሳት ፍም ነቢዩን በነካ ጊዜ ፣

እንደ ንፁህ አድርጎ ንፁህ ማድረግ ፣

የእግዚአብሔር ድምፅ “ማን ይሄዳል?

እኛን ?

እርሱም መልሶ “እነሆኝ ፣ ላኩልኝ” ሲል መለሰ።

ወይኔ ተናገር ጌታዬ (ይናገር)

ብዙ ወጣት ልቦች ፣) ይናገሩ ፣ ጌታዬ ፡፡

( የእግዚአብሔር ተጠርቷል )

ተናገሩ እና እኔ በፍጥነት መልስ እሰጥዎታለሁ ፡፡

ጌታዬ ተናገር; ተናገር ጌታዬ

ተናገሩ እኔም እመልሳለሁ “ጌታ ሆይ ፣ ላክልኝ!”

በዚህ በመጨረሻው ቀን በመስክ ላይ አገልጋዮች በመስክ ተልከው ስለ ተመሰከሩ የቤተክርስቲያኗ ታላቅ ክብር ዛሬ ጠዋት ጌታን እንዴት 
እናመሰግናለን ፡፡ ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሂዱ ፡፡ ወደ ውጭ አገር መስኮች እና በዓለም ዙሪያ ሁሉ ይልክልዎታል ብዬ ተስፋ 
አደርጋለሁ ፣ ይህን እጅግ የማይፈለግ የኢየሱስ ክርስቶስን ሀብት ይሰብካል ፡፡ ስለዚህ ችግረኛ ፣ ዓለም ዛሬ ናት ፡፡
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አሁን ፣ በጣም ብዙ እነዚህ መልካም ነገሮች ፣ ዛሬ ጠዋት በአገልግሎት ላይ ሁሉንም ለማግኘት ፣ ትንሽ እና እዚህ እዚያ መውሰድ አለብን። 
አሁን ዛሬ ነን .... የምናገረው እኔ ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው .... አንዳንድ ጊዜ እነዚህን እውነተኛ አስፈሪ ጊዜዎችን መቅረብ አልወድም ፡፡

ከእናንተ አንዳንዶቹ ከሆነ አሁን ባለፈው እሁድ, አልነበረም ሦስተኛው ዘጸአት: እዚህ እና ሦስተኛው በዘፀአት መልእክት ማግኘት, እና ቴፖች 
እንደ እናንተ ቢሆን ነበር: እኔ በእናንተ ዘንድ አንድ ይደሰታሉ ያምናሉ.

ምን አገኘን? እዚህ የታመመ ልጅ ፣ ወይም የሆነ ነገር? ኦህ ፣ ትንሽ የአካል ጉዳተኛ ልጅ ፡፡ አዎ! እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው ። እሺ. ልክ 
በአገልግሎቱ መጨረሻ ላይ በማንኛውም መንገድ ለታመሙ ወደ ፀሎት እንሄዳለን ፡፡ አየህ? ስለዚህ እኛ .... አሁን ....
18

እኛ ነን - ምናልባት በቻልህ መጠን በሦስተኛው ዘፀአት ላይ መልዕክቱን እንድታገኝ እንጠይቅዎታለን ፣ ሦስተኛ ጊዜ ሰዎችን ወደ ፍልሰት 
የጠራው የጌታ መልአክ በምድር ላይ በሚታይ መልኩ ራሱን አሳይቷል ፡፡ አንድ ፍልሰት. ተመልከት? እኔ ለእኔ ይህ በእውነቱ የላቀ ይመስለኛል-
ሦስተኛው ዘፀ.

ካባዬን ባውልቅ ግድ ይልዎታል? ዛሬ ጠዋት በድንኳኑ ውስጥ በጣም ሞቃት ነው ፣ እና እኛ ያለን ብቸኛው አየር ማቀዝቀዣ እርስዎ ማራቅ 
የሚችሉት ብቻ ነው። የራስዎን ኃይል ማመንጨት አለብዎት ፡፡ ስለዚህ ነገሮችን ማስተካከል እንደቻልን ወዲያውኑ አንድ አሪፍ ስርዓት እዚህ 
ለማስገባት አንድ ቀን እቅድ እያቀድን ነው ፡፡

አሁን ፣ “ሦስተኛው ዘፀአት” የሚለውን መልእክት ለመስማት ከወደድን እናደንቃለን ፣ ... አሁን ፣ ብዙ ስደት ደርሶብናል ፣ ግን በእርግጠኝነት 
እግዚአብሄርን በሶስት የፍልሰት ጊዜ ፣ በእሳት አምድ መልክ ሰዎችን ለመጥራት እና ለመለየት ሊመጣ ወረደ ፡፡ እና አሁን ሰዎችን መለየት ነው ፡፡
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እናም የመጀመሪያ ፍልሰታውን ሲጠራ በእሳት አምድ በፊታቸው እንደሄደ እና እነሱን እንደመራቸው እናውቃለን-ወደ ምድርም እየመራቸው 
በኋላ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብሎ በሚጠራ ሰው አምሳል በፊታቸው ታየ ፡፡ (እርሱ ከእግዚአብሄር የመጣ ነው ወደ እግዚአብሔርም ሄደ ፡፡) እናም 
ውድቅ ተደርጓል ፡፡ እናም እርሱ ወደ ግብፅ እንደ ወረዱት ሁሉ እነሱ ከገቡበት መደበኛ ሁኔታ ህዝብን ለመጥራት መጣ ፣ ለኃጢአትና ለግብፃውያን 
መንገድም ተዉ። እግዚአብሔርም ጠራቸው ፡፡

እናም አሁን ፣ ለሮሜ ግዛት በግዞት ሲሰጡ ለሁለተኛ ጊዜ እናገኛለን ፡፡ እናም በእምነት ውስጥ ወርደው ከእውነተኛው የአምልኮ ቅንነት 
ርቀዋል ፣ እናም እግዚአብሔር እንደገና ሌላ ፍልሰት ላከ ፡፡ እርሱ ሰዎችን በሚመራ ሰው መልክ ታየ ፡፡

በመጀመሪያው ፍልሰት እርሱ የእሳት አምድ ነበር ፡፡ ከዚያ በበጉ ውስጥ ወደ ምድር ወደ ወሰዳቸው ወደ ምድር ሲመጣ .... አሁን 
ቤተክርስቲያኗን እየመራ ባለበት ሚሊኒየሙ ውስጥ ምን አይነት ቆንጆ አይነት ይሆናል ፡፡ እርሱ እንዳለ እናየዋለን ፡፡ እንደራሱ ክቡር አካል ያለ 
አካል ይኖረናል ፡፡
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እናም ፣ ዛሬ ፣ ከብርሃን በሚያንጸባርቅ የወንጌል ብርሃን ፣ በእኛ መካከል በሚታይ የእሳት አምድ .... ሳይንስ አይቶታል ፣ መጽሔቶች ውስጥ



5መከሰስ

እና በዓለም ዙሪያ ነው; እናም በሳይንሳዊም ሆነ በመንፈሳዊው እንደ አንድ የእሳት ዓምድ እውቅና የተሰጠው ፣ በተመሳሳይ ምልክቶች እና ተመሳሳይ 
ነገሮች ሁልጊዜ ያደርግ ነበር።

እና አሁን ፣ ብዙ አክራሪነት እና ነገሮች ባሉበት ቀናት ውስጥ ፣ ግን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እራሱን ለይቶ ያሳያል። አሁን ይህንን አግኝተናል ፣ 
እናም አንድ ቀን ይህ ምድራዊ ድንኳን ፣ የታመመንበት እና የተጎሳቆለን ይህ አሮጌ ደካማ አካል ተለወጠ እና እንደራሱ የከበረ አካል እንዲመስል 
ማወቁ እንዴት ያለ ክቡር ነገር ነው ፡፡ ያኔ እሱን እንደ ሆነ እናየዋለን እናም ዛሬ በምንሄድበት ምድር ከእርሱ ጋር እንሆናለን ፡፡ ኦ ፣ እኔ - እንደ ቆምን 
እና እንደዘመርን እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው ፣ ወደ ተስፋው ምድር እሄዳለሁ ፡፡ ምናልባት በጥምቀት ሥነ ሥርዓቱ ላይ ያንን ይዘፍኑ ይሆናል ፣ 
ምክንያቱም የጥምቀት ዘፈናችን ያ ነው ፡፡

አሁን ፣ ለወንድሞች ፣ እዚህም ሆነ ቴፖቹ በሚሄዱበት ምድር (ያ ደግሞ በዓለም ዙሪያ ነው) እነዚህ መልእክቶች ለማንም ሰው አይተላለፉም 
፡፡ እናም ሰዎች እኛ አንድ ዓይነት ጎሳዎች ወይም የተከተሉ አድናቂዎች ነን ብለው እንዲያስቡ አንፈልግም - እምነታችን የሌለን እየመሰለን ፣ 
እራሳችንን ለማለያየት ተሰባስበን ፣ ወይም በማንም ላይ ወይም በእግዚአብሔር ላይ ወይም በመቃወም ቤተክርስቲያን እኛ ለቤተክርስትያን ነን ነገር 
ግን ዛሬ ላለንበት የመለያየት ምክንያት በመንፈስ ቅዱስ እና በእሱ እርዳታ ብቻ ለመጥቀስ እየሞከርን ነው ፡፡ በእሱ አናምንም ፡፡ ሁሉም አብያተ 
ክርስቲያናት የተለያ away መሆን የለባቸውም ፣ ሜቶዲስት ለቡድናቸው ፣ እና አጥማቂው ለእነሱ ፣ እና አንድነት ፣ እና ሥላሴዎች ፣ እና እኛ ያለን 
ሁሉም ተለያይተው መሆን አለባቸው ብለን እናምናለን። ያንን የከበረውን መምጣት በመጠባበቅ አንድ ታላቅ ፣ የተዋሃደ የኢየሱስ ክርስቶስ አካል 
አንድ ላይ መሆን እንዳለበት እናምናለን። በጭራሽ ሊነጣጠሉ አይገባም ፡፡
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እና ምን ይለያል ፣ አብረን የማንሆንበት መሰረታዊ ምክንያት ሊኖር ይችላል ፡፡ እና እያጠናሁት ፣ በማጠናው ውስጥ እገነዘባለሁ ፣ የቆዳችን 
ቀለሞች አይደለም ፡፡ ምክንያቱም ቢጫ ፣ ጥቁር ፣ ቡናማ እና ነጭ ሁሉም በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ይለያያሉ ፡፡ የምንበላው ዓይነት ምግብ 
አይደለም; ሁላችንም አንድ አይነት ምግብ እንመገባለን ፣ አንድ አይነት ልብስ እንለብሳለን ወዘተ. ግን በመሠረቱ የት እንደሚገኝ አያለሁ- ከወንጌል 
ትምህርት ከተደበደበው መንገድ የወጡ ወንዶች ናቸው ፡፡ እያንዳንዱ ሰው .... እናም የትኛው ትክክል እና ስህተት እንደሆነ በእርግጠኝነት ለማሳየት 
አንድ መንገድ ሊኖር ይገባል። እናም በጭራሽ ሊያደርጉት የሚችሉት ብቸኛው መንገድ ፣ በቃሉ ላይ ምንም ዓይነት ትርጓሜ አይሰጥም ፣ በቃ እሱ 
ባለው መንገድ ያንብቡ ፣ እና በዚያ መንገድ ያምናሉ።
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እያንዳንዱ ሰው የራሱን ትርጓሜ በማስቀመጥ የተለየ ነገር እንዲናገር ያደርገዋል ፡፡23

የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ እንዳለ እና ቃሉ ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ወደ ሚያምንበት 
የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ድርጅት ያመጣዋል ፣ እናም እግዚአብሔር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ አለ ፡፡ እና እኛ ፕሮቴስታንቶች በራእይ 17 
ላይ እንደምናየው ሁሉም በአንድ ላይ ተከማችተዋል ፣ እናም የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሁሉም ድርጅቶች እናት ነች ፡፡ እናም የፕሮቴስታንት ድርጅት 
፣ አሁንም በጭፍን ፣ በጭፍን ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ባህሪ እንዳለው እንመለከታለን ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን 
ጋለሞታ ብሎ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያንን ጋለሞቶች ብሎ ይጠራቸዋል ፡፡ አለ ፣ ጋለሞታዋ እናት ወይም ጋለሞታዎች ፡፡ እና ያ ሰዎች ፣ ያ ማለት 
የታመመች ታዋቂ ሴት ፣ ለትዳሯ ቃልኪዳን በታማኝነት የማይኖር ናት ፡፡ እኛ ሁላችንም የክርስቶስ ሙሽራ ነን እንላለን ፣ እና ግን ገና እውነት 
ያልሆነ። ስለ ምን ለማድረግ ነበር untrueness ? እግዚአብሔር ሙሽራይቱ እንድትኖር ከሰጠው ተግሣጽ (የራሴ አስተያየት ነው) ፣ መጽሐፍ 
ቅዱስን በመከተል ፡፡ እናም የማይሳሳት የእግዚአብሔር ቃል ነው ፣ አምናለሁ ፡፡

ስለሆነም የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ድርጅት እንዲኖራት ድርጅቷን ለመመስረት ከቅዱሳት መጻሕፍት እንኳን እራሷን እንደለየን እናገኛለን 
፡፡
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የተሾሙ አገልጋዮች በእነዚያ ነገሮች ላይ እና እንዴት ወደ ጥናቴ እንደሚመጡ እና በመቶዎች በሚቆጠሩ ክፍሎቹ ውስጥ እንደሚቆዩ እና 
“ወንድም ብራንሃም ፣ እነዚህን ችግሮች በሰዎች ላይ ታደርጋለህ ፡፡ ያንን ለመቃወም ማንም እዚያ አይቆምም ፡፡ እውነቱን እንደሆነ ያውቃሉ ፡፡ ”

“ለምን” አልኩ “ለምን አታደርግም?”

“ደህና ፣ አየህ ፣ ከሰራሁ እንጀራዬን እለምናለሁ ፡፡ ማንም የለም .... አንድ ሚኒስቴር አገኘሁ; ወደ ጌታ መድረስ አለብኝ ፡፡ እናም ወደ ሰዎች 
መድረስ ችያለሁ ፡፡ እና ምንም ድጋፍ ሰጪም የለኝም ፡፡ ”

እርስዎ ብቻ ክርስቶስ የእኛ መጠበቂያ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የእኛ ድጋፍ መሆኑን ብቻ ይገነዘባሉ ፣ ይመልከቱ። ግን ነው ... ይመልከቱ ፡፡ ያ 
የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያንን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን በትክክል ተመሳሳይ ነገር ይጥላል ፡፡

“የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ግድ አይሰጣትም ....” እሺ ፣ አልልም .... መጽሐፍ ቅዱስ ለሚናገረው ነገር ግድ የላቸውም ለማለት ያን ያህል 
አላግባብ አላደርገውም ፡፡ እነሱ መጽሐፍ ቅዱስን ያምናሉ ፣ ግን (ይመልከቱ?) አንድ .... የሐዋርያዊ ተተኪነት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን 
የተመሠረተችበት ነው ፡፡ ያ የሊቃነ ጳጳሳት ቅደም ተከተል ነው ፣ እናም ፒተርን የመጀመሪያውን ሊቃነ ጳጳሳት እና ወደ ታች ይደውሉ ፡፡ አሁን እነሱ 
ያምናሉ; ብለው በአጥብቀው ያምናሉ ፡፡
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እና ፕሮቴስታንቱ (ተመልከት?) ፣ እነሱ በአንድነት ተሰብስበው በኒቂያ ፣ ሮም እንዳደረጉት ሁሉ በኒቂያ ምክር ቤት የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን 
ያደራጁበት ድርጅት አላቸው ፡፡ እና ሁለቱም ተመሳሳይ መሆናቸውን እናገኛለን ፤ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል ትተው ድርጅት 
ይፈጥራሉ ፡፡ ተመልከት? ከዚያ ወደ ብዙ ታላላቅ እውነቶች ሲመጣ ፣ ዛሬ እንግዳ የሚመስለው ለእነሱ እንግዳ ነው ፣ ምክንያቱም እነሱ በአምልኮ 
ሥርዓት ብቻ የተማሩ ናቸውና ፡፡ እኛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ሥነ ሥርዓት የለንም ፡፡ ከእግዚአብሄር ቅዱስ ቃል በቀር ሌላ የለንም ፣ እናም እኛ 
የምንቆምበት ነው ፡፡

እና አሁን ፣ በቅዱስ ሉቃስ መጽሐፍ ውስጥ ከተገኘው የቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 23 እስከ 23 ኛው የቅዱስ ሉቃስ መጽሐፍ ውስጥ ከሚገኘው 
ቅዱስ ፣ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የተወሰደውን የተወሰነ ጥቅስ ለማንበብ እፈልጋለሁ - እኔ የምፈልገውን መድረክ አግኝ መናገር እፈልጋለሁ ፣ 
ማውራት በፈለግኩት ነገር ላይ መሰረታዊ ሀሳብ ፡፡ እናም አሁን ወደ ቅዱስ ሉቃስ 23 ኛ ምዕራፍ ትዞራላችሁ ፡፡ እና አንድ ጥቅስ ለማንበብ 
እፈልጋለሁ; እሱን መሠረት ለማድረግ ዛሬ ጠዋት ለዚህ መሠረት የምፈልገው ይህ ነው ፡፡ አሁን 20 ኛውን - 23 ኛውን ምዕራፍ ፣ የ 23 ኛው 
ምዕራፍ 33 ኛ ቁጥርን እናነባለን-
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6መከሰስ

በቀራንዮ ወደ ተባለ ስፍራም በመጡ ጊዜ በዚያ እርሱንና ክፉ አድራጊዎችን አንዱን በቀኝ ሌላውንም በግራ ሰቀሉ ፡፡

አሁን ፣ እኔ መናገር የምፈልገውን መሠረት ለማድረግ ከዛ ቃል ውስጥ አራት ቃላትን ከዚያ ማውጣት እፈልጋለሁ ፤ እዚያ ሰቀሉት-አራት 
ቃላት ፡፡ እናም ርዕሰ ጉዳዬ ተጠርቷል .... በዚህ ቀን ለቤተ እምነቶች አብያተ ክርስቲያናት እና እንዲሁም ብዙዎቹን ነፃ ሰዎች በዚህ ቀን ውስጥ 
ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገና በመስቀል ላይ ለመስቀል ክስ አመጣለሁ - እየከሰስኩ ነው ፡፡

ዛሬ ጠዋት ክሱ ይባላል ፡፡

እናም እንደ አንድ ክፍል ፣ እንደ አንድ የፍርድ ቤት አዳራሽ ፣ እዚያ እንደነበረ የበለጠ እሱን መጠቀም እፈልጋለሁ .... እናም ከሁሉም በኋላ ፣ 
የመድረኩ እና የቤተክርስቲያኑ የፍርድ ቤት አዳራሽ ናቸው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በ ... ከጌታ ቤት መጀመር እንዳለበት በ ... የፍርድ ወንበር ነው 
ብሏል። እናም ይህ እንደ ዙፋኑ እና ዳኛው ፣ እና ምስክሮች እና የመሳሰሉት ናቸው ፡፡
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እና እኔ ዛሬ አለኝ ፣ ምስክሬ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እና ክሳቸው በዛሬዎቹ አብያተ ክርስቲያናት ላይ ነው ፡፡ አሁን ኃጢአተኛውን ወደዚህ 
አላመጣም; ይህንን የምናገረው ለቤተክርስቲያን ብቻ ነው ፡፡ እናም አሁን በቴፕዎቹ ውስጥ መሆን ነው ፣ እና በተቻለኝ ፍጥነት ለማለፍ እሞክራለሁ 
፡፡

ለሁለተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ይህንን ትውልድ እከሰሳለሁ!

እና አሁን ፣ በምንኖርበት በዚህ ዘመን ይህንን ለማድረግ እኔ ይህንን አደርጋለሁ ማስረጃ ማሳየት አለብኝ ፡፡ ክስ ማምጣት ካለብኝ 
የተፈጸመውን የወንጀል ወንጀል ማስረጃ ማሳየት አለብዎት ፡፡ እነሱን ለመክሰስ እኔ ለማስረጃ ማስረጃውን ማምጣት አለብኝ ፣ ይህ ነው - የምለው 
ነገር በዋናው ዳኛ ፊት ይነሳል ፣ ይህም .... እናም በዚህ ክስ ላይ እራሴን እንደጠበቃ እወስዳለሁ ፡፡
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የእግዚአብሔር ቃል ምስክሬ ስለሆንኩ ይህንን ትውልድ ለመሰቀል እከሰሳለሁ ፡፡

የመጀመሪያውን ስቅለት ያመጣና ተመሳሳይ ነገር ያደረገው በዛሬው ጊዜ በሕዝቡ ላይ ተመሳሳይ መንፈስ እንዳለ ማሳየት አለብኝ ፣ ማሳየትም 
አለብኝ ፡፡ እነሱ የሰቀሉት የስቅለት ነገር ከሆነ እኔ ማድረግ አለብኝ ፡፡ በዚያን ጊዜ በሕዝቡ ውስጥ ያለው ተመሳሳይ አመለካከት ያን ጊዜ በአካል 
እንዳደረጉት በመንፈሳዊም ተመሳሳይ ነገር እያደረገ መሆኑን ለሰዎች ማሳየት አለብኝ-የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በአካል እንደሰቀሉት 
፡፡
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እና አሁን ፣ በአንድ ቃል ፣ በተመሳሳይ መንፈስ ቅዱስ እና በዚያው ቃል ፣ አብያተ ክርስቲያናትን የቆሙበትን ቦታ ለማሳየት እፈልጋለሁ: - ዛሬ 
አንድ ነገር እያደረጉ ነው ፤ እና መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያደርጉት ተናገረ; የምንኖርበት ቀን መሆኑን እናረጋግጥ ፡፡

ይህ አልቻለም not've ከጥቂት ዓመታት በፊት የተደረገውን. ከሃምሳ አመት በፊት ማድረግ አልተቻለም እላለሁ ፡፡ ግን ዛሬ ይህ በጣም 
ወቅታዊ ነው ፡፡ እና ምናልባት ከአስር ዓመት በፊት ሊከናወን አልቻለም ፣ ግን ዛሬ ሊከናወን ይችላል ፣ ምክንያቱም ጊዜው ስለተጠናቀቀ። እኛ 
በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ፡፡ እናም እንደ አገልጋዩ ከዚህ ምድር ተሻግረን ወደ ሌላ ለመሻገር እንደቀረብን አምናለሁ ፡፡

ስለዚህ ፣ ለንስሐ ፣ ለአንድ ሀገር ፣ ጊዜው አል it'sል ይህ ህዝብ ንስሐ መግባት አይችልም የሚል እምነት አለኝ ፡፡ በምህረት እና በፍርድ 
መካከል ድንበር ተሻጋሪ ነው ብዬ አምናለሁ ፡፡ ሚዛኗ ላይ እየራገፈች ነው ብዬ አምናለሁ ፡፡

“ወንድም ብራናም ፣ ጉዳይዎን ከመጀመርዎ በፊት እንዴት እንደሚያረጋግጡ?” ይህ ብቻ-እኛ እግዚአብሔር በጠፋው ዓለም ውስጥ ባጠፋው 
ተመሳሳይ ኃጢአቶች እንደሆንን ፡፡ እኛ በሰዶምና በገሞራ ዓለምን ያጠፋው ተመሳሳይ ኃጢአቶች ነን ፡፡ እናም አሁን .... እናም በእነዚያ ትውልዶች 
ላይ የእግዚአብሔርን ምህረት ያወረደ ፣ እና ያመጣውንም ፍርድ ውድቅ ለማድረግ በዓለም ዙሪያ ሁሉ የታወቀ አንድ ተመሳሳይ መንፈሳዊ ማስረጃ 
እዚህ በፊታችን የሚያስቀምጥ ተመሳሳይ መንፈሳዊ ማስረጃዎችን አገኘን ፡፡ ስለዚህ ይህ ትውልድ በእነዚያ ቀናት ውስጥ የተናደውን ተመሳሳይ 
ምህረትን ውድቅ ካደረገ እግዚአብሔር ያለ ፍርድ እንዲያልፉ መፍቀዱ ትክክል አይሆንም ፡፡
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አንድ ጓደኛዬ ጃክ ሙር በአንድ ወቅት እንደተናገረው “ይህ ሕዝብ ከእግዚአብሔር ያለ ቅጣት ካለፈ እግዚአብሔር ሰዶምንና ገሞራን አስነስቶ 
ስላቃጠላቸው ይቅርታ የመጠየቅ ግዴታ ነበረበት።”

አሁን እኛ በመንፈሳዊ ተመሳሳይ ነገር እያደረጉ መሆኑን እናውቃለን ፣ ምክንያቱም እነሱ የሚያደርጉት ለዚሁ ዓላማ እና በጌታ ስቅለት ውስጥ 
እንዳደረጉት በተመሳሳይ መንገድ ነው ፡፡ ማየት የማይፈልጉት በቅናት ፣ በመንፈሳዊ ዕውርነት ነው ፣ አያዳምጡትም ፡፡ ኢየሱስ ፣ እዚህ ምድር ላይ 
ባደረገው ጉዞ ፣ “ኢሳያስ ስለእናንተ የተናገረው መልካም ነው; ዐይን ዐይንህም ማየትም አትችልም ጆሮም መስማትም አገኘህ ፡፡
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በዚሁ ምክንያት, ተመሳሳይ ዓላማ እና ተመሳሳይ አሳብ (እኛ በኋላ ወደ ያገኛሉ እንደ እነርሱ ይሰቅሉታልና, ስላልሁህ ክርስቶስ ስቅለት 
በማምጣት ላይ ነን ትንሽ ) እነርሱ ከዚያም ያደረገውን ተመሳሳይ ምክንያቶች,. በእርሱ ላይ ምንም ሊያገኙ አይችሉም ፡፡ እነርሱ ሲሆኑ እሱን 
መቃወም መሞከር. እና ማስረጃው እዚያ እንዳለ ያውቃሉ; እናም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ያውቃሉ ፡፡ እና ሊያደርጉ የሚችሉት ብቸኛው ነገር 
መሳደብ ነው ፡፡ በትክክል ያ ነው ፡፡ ስለዚህ .... እና ይሄ ሁሉ ፣ ተመሳሳይ ምክንያቶች ....

እናም አሁን ፣ በዚህ መሠረት ይህንን ትውልድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ፣ ለመሰቀል እና ጥፋተኛ እፈታታለሁ። በቆሸሸ ፣ በክፉ ፣ በራስ 
ወዳድነት ፣ በእምነት ድርጅቶች እራሳቸውን ለህዝብ ማቅረብ የፈለገ የሕይወት ልዑል በመስቀል ላይ ናቸው ፡፡
32

“ያው ሰው?” ትላለህ

“በመጀመሪያ ቃል ነበረ ... ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ቃልም ሥጋ ሆነ ”በማለት ራሱን ገልጧል ፡፡ ቃል በሥጋ ተገለጠ እነሱም ሥጋን 
አውግዘው ገድለውታል ፡፡ ምክንያቱም ቃሉ ተገለጠ ፡፡ ዕብራውያን 13: 8 “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው” ብሏል ፡፡ ያው 
ቃል ነው ፡፡ ተመልከት? እና በተመሳሳይ ምክንያት ቃሉን ለመስቀል እየሞከሩ ነው ፡፡

አሁን ወደ ጽሑፌ ልወስድበት ስለምፈልገው ጉዳይ ወደ ኋላ ለመመለስ እዛው ... አራቱ ቃላት ፡፡ እስቲ እዚያ እንገልጽ ፡፡ እዛ ዓለም እዚኣ33



7መከሰስ

ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም እያ። በዓለም ላይ በጣም ሃይማኖታዊ ከተማ ናት ፡፡ እዚያ እነሱ በዓለም ላይ እጅግ ሃይማኖታዊ ሰዎች ፣ በሃይማኖታዊ 
ድግስ ፣ በፋሲካ በዓል ላይ ፡፡ እዚያ ፣ በጣም ሃይማኖታዊ ቦታ ፣ በጣም ሃይማኖታዊ ከተማ ፣ ከሁሉም ድርጅቶች ሁሉ ታላቅ ፣ የሁሉም ራስ ፣ 
እዚያ እነሱ ፣ በዓለም ዙሪያ እጅግ በጣም ሃይማኖታዊ ሰዎች ከመላው ዓለም ተሰብስበው ነበር ፡፡ እነሱ ሰቀሉ ፣ ሊሆን የሚችል እጅግ አሳፋሪ ሞት - 
ሰው ሊገደል ይችላል - እርቃኑን ፣ ልብሶቹን ከእሱ ገፈፈ ፡፡ ስድቡን ናቀ ፡፡ መስቀሉ በአጠገቡ ዙሪያ የተጠቀጠቀ ልብስ አለው ፣ ግን ልብሱን ከእሱ 
ገፈፉ ፡፡ እጅግ አሳፋሪ ....

እዚያ (ታላቋ ሃይማኖታዊ ከተማ) እነሱ (እጅግ ሃይማኖታዊ ሰዎች) እርሱን (እጅግ በጣም አሳፋሪ ሞት) ሰቅለው (በጣም ውድ ሰው) ፡፡34

ይህ ከሆነ አይደለም ለዚህ ትውልድ ላይ ለመፍረድ በቂ! እዚያ ፣ በጣም ሃይማኖታዊ ድርጅት ፣ ከሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ትልቁ በአንድ 
ቦታ ተሰብስበው ነበር ፡፡ እነርሱም, ሁሉም ዘሮች መካከል አብዛኞቹ የሃይማኖት ሰዎች, ሰዎች ነበር መሰላቸው እነሱም ከ አመጡ ጊዜ አግኝተዋል 
ትልቁ ቅዱስ በዓል ፋሲካ መንጻት ላይ ተሰብስበው .... የእግዚአብሔር እጅግ አምላኪዎች እንዲሆኑ ወደ ነፃነት ማሰሪያ ፡፡ እናም በዚያ ጊዜ እነሱ ፣ 
በዛን ጊዜ ፣ በጣም ሃይማኖተኛ ሰዎች ፣ በጣም ሃይማኖታዊ በሆነ ድግስ ውስጥ ፣ በጣም ሃይማኖታዊ በሆነ ስፍራ ፣ ሊደረግ ከሚችለው እጅግ 
አሳፋሪ ነገር በሕይወት ልዑል ላይ አመጡ-አንድን ሰው ለመግፈፍ እና ዛፍ ላይ ሰቅለው; ምክንያቱም ያረገሙት ሕግ “የተረገመ ነው ...” ሲል 
“በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው” ብሏል ፡፡ እርሱም ለእኛ እርግማን ሆነ ፡፡ ልብሱን ገፍተው በመገረፍ እና የሰማዩ አምላክ በሆነው እየዘበቱ 
ልብሶቹን ከእሱ ወስደው በመስቀል ላይ ሰቀሉት .... እርሱን እዚያው በሮማውያን የሞት ቅጣት ሰቀሉት ፡፡

ዛሬ በጣም አሳፋሪ ሞት በጥይት አይተኩስም ፡፡ ዛሬ በጣም አሳፋሪ ሞት አይሆንም - በመኪና ተገዶ መገደል ፣ በውሃ መስጠም ፣ በእሳት 
መቃጠል; ግን ዛሬ በጣም አሳፋሪ ሞት መላው ዓለም የሚያወግዝዎት እና ጥፋተኛ ብሎ የሚጠራበት በአደባባይ የሞት ቅጣት ነው ፡፡ እናም መላው 
ዓለም እጃቸውን በዚህ ሰው ላይ ጫኑ እና ንፁህ ሲሆን ጥፋተኛ ብለውታል ፡፡ እናም እሱ የሞተው በጠላት ፣ በወዳጁ ፣ በሕጎቹ ሳይሆን ፣ በጠላት 
ስቅለት ፣ በሕይወት ልዑል ፣ በሕይወት አለቃ ፣ በሕይወት ኖሮ ወይም ከቶ ሊኖር ከሚችለው እጅግ ውድ ሰው በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ — 
እርሱ ፣ በጣም ውድ ሰው ነው። ያንን መድረክ ዛሬ ስንገነባ አሁን ያንን ያስታውሱ ፡፡
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ለ 2500 ዓመታት ወይም ከዚያ በላይ በሆነው እንደ ኢየሩሳሌም ባለው ስፍራ ሕዝቡ - ወይም በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት .... ብለው 
ማሰብ ይችላሉ? ምናልባት ስምንት ወይም ዘጠኝ መቶ ዓመት ያህል ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ነገር ፡፡ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ከሠራበት ጊዜ አንስቶ 
ምን ያህል ርቀቱ እንዳለ አላውቅም ፡፡ ወደ ስምንት መቶ ዓመታት ያህል እንደዚህ ያለ ነገር አስባለሁ ፡፡ እናም የሚመጣውን መሲህ ይፈልጉ ነበር። 
እዚያ ለፋሲካ አምልኮ ተሰብስበው ነበር ፡፡ እስቲ አሁን እስቲ አስቡት: - የፈሪሳውያን ሁሉ ራስ ፣ ሰዱቃውያን እና ምን አላችሁ ፣ እግዚአብሔርን 
ለማምለክ አንድ ታላቅ ስብሰባ። እጅግ የተቀደሰ ስፍራ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ የጌታ ቤተመቅደስ እና የጌታ ህዝብ ጌታን እራሱ ወስደው በሞት ቅጣት 
ሰቀሉት ፡፡ እንደዚህ ያለ ነገር ፡፡

36

አሁን ፣ እነሱ አራት ቃላት-እዚያ ሰቀሉት ፡፡ አሁን አሁንም መጽሐፍ ቅዱስን ታሳያለህ ፡፡ አየህ ፣ እሱ አራት ቃላት ብቻ ነው ፣ ግን መጽሐፍ 
ቅዱስ እውነቶቹን ይጠቅሳል ፡፡ አሁን እኔ ፣ እኔ ዙሪያውን መሄድ እና የምናገረውን መግለፅ አለብኝ ፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ነገር ማስረዳት 
የለበትም ፡፡ በቃ ሁሉም እውነት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማንኛውንም ነገር ማስረዳት የለበትም ፡፡ ማብራራት የለበትም ፣ ምክንያቱም ሁሉም 
እውነት ስለሆነ ፡፡

37

እዚህ ላይ ነው; እውነት በውስጡ ታላቅ ሰንሰለት አራት ቃላት. ለማብራራት እሞክራለሁ ፡፡ እና በግልፅ ለማብራራት መሞከር ቤተ-መጻህፍት 
ይሠራል ፡፡ እነዚያን አራት ቃላት ለማብራራት ለእኔ ምንም መንገድ የለም ፡፡ አሁን ግን እንዲፃፍ ባደረገው በእሱ እርዳታ ሰዎች እንዲረዱት 
በእንደዚህ ዓይነት መንገድ ለማምጣት እነዚህን አራት ቃላት ለማብራራት እንሞክር ፡፡

አሁን ከእኛ በፊት ምን አገኘን? በጣም በተቀደሰ ስፍራ ፣ በጣም ሃይማኖተኛ በሆኑ ሰዎች ፣ በጣም አሳፋሪ ሞት ፣ እጅግ ውድ ለሆነው ሰው 
የመጀመሪያውን ስቅለት ከፊታችን አገኘን ፡፡ ኦህ ፣ እንደዚህ ተቃራኒ ነው! የኔ ፣ ወይኔ ፣ ነውር ነው!

አሁን በመጀመሪያ የመጀመሪያውን ቃል እንውሰድ-እዚያ ፡፡ ክሱን ከማምጣታችን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በእሱ ላይ እንነጋገር ፡፡ ይህንን 
እናፈርሳለን እና ምን እያደረጉ እንደነበር እናሳይዎታለን ፣ ከዚያ የእኔ የክስ መዝገብ ትክክል መሆኑን ወይም አለመሆኑን እናረጋግጣለን ፡፡ እዚያ ፣ 
ኢየሩሳሌም ፣ እጅግ የተቀደሰ ስፍራ ፣ 'መቅደሱ እዚያ ስለነበረ ፣ ቤተ መቅደሱ እዚያ ስለነበረ ከመላው ዓለም የመጡ አይሁድ ለአምልኮ 
መሰብሰቢያ ወደዚህ ስፍራ ተሰብስበው ነበር ፡፡ እጅግ በጣም ትልቁ የሆነው ለአምልኮ የነበረው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነበር ፡፡ መቅደሱ እዚያ ነበር ፡፡ 
“ሰዎች ሁሉ በኢየሩሳሌም ማምለክ አለባቸው” ተብሎ ተጽ It'sል ፡፡ እሺ ፣ ምክንያቱም እሱ የአምልኮ ማዕከል ስለሆነ ፡፡
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እና ዛሬ ትሰማቸዋለህ .... ከመካከላቸው አንዱ “ኦህ ፣ ወደ እነዚህ ታላላቅ ስብሰባዎች መጥተናል” ማለት ይፈልጋል ፣ እነዚህ ቤተ እምነቶች 
ባሉበት ፡፡ እናም ከዚያ በኋላ በቫቲካን ከተማ ውስጥ የመክፈቻ እና እነዚህ የሊቃነ ጳጳሳት እና ሌሎችም። ሁሉም ሰው “ሁላችንም ወደ ሜቶዲስቶች 
ሰፈር ፣ ወይም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ - ወደ ባፕቲስት ስብሰባ መሄድ አለብን” ወይም “ሁላችንም ወደ ሮም መሄድ አለብን” ይላል። እዚያም ክርስትና 
ብለው የሚጠሩት ታላቁ ማእከል እዚያ ነው ፡፡

ባለፈው ጦርነት ወቅት ሮም በምትወድቅበት ጊዜ እነዚህ የጀርመን ወታደሮች (ብዙዎቻችሁ ስለዚህ ጉዳይ ታውቃላችሁ ) እነዚህ የጀርመን 
ወታደሮች ወደ ቫቲካን ከተማ ተመልሰው እዚያው እየገሰገሱ እያለ አሜሪካውያንን ተኩስ አደረጉ ፡፡ ወንድም ፈንክ እና ወንድም ሮበርሰን እና 
ብዙዎቻችሁ ወንድም ቢለር እና በዚያ ጦርነት ውስጥ የነበሩ ብዙ ወንድሞች ያውቃሉ። እና ምን ታውቃለህ? በዚያች ከተማ አሜሪካውያን ላይ 
መተኮስ እንደማይችሉ ትእዛዝ አስተላለፍን ፡፡ አንተ በዚያ ቆመ: ለእናንተ ነበረ በእነርሱ ዘንድ ዒላማ; በእንግሊዝ ውስጥ በዌስትሚኒስትር አበው 
ግን በዚያው ሁሉ ላይ መተኮስ ይችላሉ ፡፡ ያ ፕሮቴስታንቶች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው ፣ ስለሆነም በዚያ ላይ መተኮሱ ትክክል ነበር ፣ ግን በቫቲካን 
ላይ መተኮስ የለበትም ፣ ምክንያቱም እንደ ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት .... በዚያ ምሽት ሲያሰራጩት የሰሙትን ንግግር የሰማሁት “የመስክ ንግግር” የሚል 
ጥሪ ነው ፡፡ “ሮም በወደቀች ጊዜ ሮም የክርስትና ሁሉ ራስ ነችና” አለ ፡፡ አንድ ፕሮቴስታንት እንዲህ ይላል ብለው ማሰብ ይችላሉ?
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ስለዚህ ታላቁ የክርስቲያን ሃይማኖት ማዕከል .... መልካም ፣ ከፈለጉ እንደ ኢየሩሳሌም እንደዚህ እናደርጋለን ፡፡ ያንን ማድረግ ከፈለጉ ያንን 
በኢየሩሳሌም እናድርገው ፡፡ የእነዚህ ሁሉ አለቃ ሸንጎዎች ፣ ፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን ሁሉ እነዚህ ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ ፡፡ ያ ዋናው 
መስሪያ ቤቱ ያ ነበር ፡፡

40

እና በድርጅታዊ ሕይወት ውስጥ የሮማ ካቶሊክ  ቤተክርስቲያን  የሁሉም እናት  መሆኗን  አምነዋል  ፡፡  እርግጠኛ ናት  ፡፡  እናም የተጀመረው



8መከሰስ

ከጴንጤቆስጤ ነው ፣ እነሱ ሲደራጁ የደረሱበት ነው ፡፡ አሁን እኛ ፕሮቴስታንቶች ከዚያች ቤተ ክርስቲያን ትንሽ እህቶች ነን ፡፡

እና አሁን ፣ ዛሬ በቫቲካን እዚያ ይሆናል እንበል ፣

ወይም በዚያ በኢየሩሳሌም በዚያ ቀን ላይ ነበረ እንደ ጊዜ ሁሉ ሥራ-ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ይገባናል. በኢየሱስ ዘመን ለምን 
አደረጉ? ሰዎች ሁሉ በኢየሩሳሌም ማምለክ አለባቸው ያሉት ለምን ነበር? እግዚአብሔር ከሰው ጋር ኅብረት የሚያደርግበት አንድ ቦታ ብቻ አለና ፡፡ 
ያ ከመሥዋዕቱ ደም በታች ነው። ወደ ኢየሩሳሌም መምጣት የነበረባቸው ምክንያት ይህ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ከሰው በታች ከደም ጋር እንጂ 
ከየትኛውም ቦታ ጋር በጭራሽ አይገናኝም ፡፡ ደሙን ወደ ፊት ሲያዞሩ ከዚያ ከእግዚአብሄር ጋር የመሰብሰቢያ ቦታዎ ተወስዷል ፡፡ እግዚአብሔር 
የመጀመሪያውን ውሳኔውን በኤደን ገነት ውስጥ አደረገ ፣ ያ ሰው በፈሰሰው የመስዋእት ደም ስር ብቻ ይሰግዳል ፡፡ ያኔ እግዚአብሔር ከሰው ጋር 
የተገናኘበት ብቸኛው ቦታ ያ ነው ፡፡
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እና እግዚአብሔር ከሰው ጋር የተገናኘበት ብቸኛው ቦታ ይህ ነው ፡፡ እናም እሱ ዛሬ ከሰው ጋር የሚገናኝበት ብቸኛው ቦታ ፣ ከመሥዋዕቱ 
ደም በታች ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡
42

ልዩነቶቻችሁን (የሮማ ካቶሊክ ፣ ምንም ሊሆኑ ቢችሉም) መርሳት ከቻላችሁ እና ከፈሰሰው ደም ስር ብትመጡ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ 
ፕሬስባቴሪያን ብትሆን ግድ የለኝም ፣ እግዚአብሔር እዚያ ከሁለታችን ጋር ይገናኛል ፡፡ ያኔ ሁላችንም በአንድ መሬት ላይ የምንገናኝበት እና ህብረት 
የምንሆንበት ነው ፡፡ ግን ካልሆነ ፣ እርስዎ ሜቶዲስት ስለሆኑ ብቻ አይገናኝም። ጴንጤዎች ስለሆናችሁ ብቻ አይገናኝም ፡፡ እሱ በአንድ ሁኔታ 
ውስጥ ከእርስዎ ጋር ይገናኛል; ያ በደልዎ ስር ፣ ኃጢአትዎ በተነገረበት እና በፊቱ ሲባረር ያ ነው። ከዚያ በደሙ .... እናም ደሙ ሁል ጊዜ በፊቱ ነው 
፣ ስለሆነም ፣ እሱ በሚያፈሰው ደም ብቻ ሊያይዎት ይችላል። ኃጢአቶችዎን ሲናዘዙ እና እንደ በረዶ ነጭ ነዎት (ይመልከቱ?) አለበለዚያ እርስዎ 
የሉም ፡፡ ህብረት ማድረግ አይችሉም ፡፡

በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ነገሮች ሲከሰቱ የማታዩበት ምክንያት ይህ ነው; ደሙን እንዳመኑ ይናዘዛሉ ፣ ግን ወደ ደም ለመድረስ ያለውን 
እቅድ ውድቅ ያደርጋሉ ፣ ቃሉ ይመልከቱ ፡፡ እግዚአብሔር ያንን ቃል የሚያከብርበት አንድ መንገድ ብቻ ነው ፡፡ ያንን ቃል በጭራሽ አታከብርም ፣ 
መጥተህ “እኔ የሮማ ካቶሊክ ነኝ; ይህ እንዲከናወን እጠይቃለሁ ፡፡ ” ማድረግ አይችሉም ፡፡ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ወይም ጴንጤቆስጤዎች ፣ 
እርስዎ ማድረግ አይችሉም። ልታደርጉት የምትችሉት ብቸኛው መንገድ በጸጋው በእግዚአብሔር ቸርነት ስር ነው ፣ በፈሰሰው የኢየሱስ ክርስቶስ 
ደም መምጣት ነው ፡፡ “ጌታ ሆይ ፣ እኔ ተስፋውን እጠይቃለሁ” በሉ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ከዚያ በእውነቱ በዚያ ደም ውስጥ ከሆኑ እግዚአብሔር ለዚያ 
ቃል ግዴታ አለበት ። በመጀመሪያ ግን በዚያ ደም ስር መሆን አለብዎት ፡፡ አየኸው አሁን?
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በተአምራት ማመን አለመቻላቸው ምንም አያስደንቅም ፡፡ ከተፈጥሮ በላይ ማመን የማይችሉ መሆኑ አያስደንቅም ፡፡ ቢኮንኑበት አያስደንቅም 
፡፡ እዚያው መልሰው ያወገዙበት ተመሳሳይ ምክንያት ዛሬ የሚያወግዙበት ተመሳሳይ ምክንያት አለ ፡፡ እነሱ ጥፋተኛ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ እንደ 
‹ከፈሰሰው ደም ስር› ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ .... እናም ደፍረው የሚሞክሩት .... አንድ ትንሽ ወንድም ፣ እግዚአብሔርን በቃሉ ለመቀበል በትህትና 
የሚደፍር እና ወደዚያ የሚሄድ እና ኃጢአቱን ተናዘዘ ፣ እና እነዚህን ሁሉ ዶግማዎች እና ነገሮች ረስተው እዚያው ከደም በታች ቆመው ያምናሉ ፣ 
ከዚያ እሱን አክራሪ ብለው ሊጠሩት ይፈልጋሉ። እነርሱ እኛ (ይህም የመናገሪያ ሰገነት ላይ መጠቀም ጥሩ ቃል አይደለም, ነገር ግን ስለዚህ መረዳት 
ይኖርብዎታል) ይህን እለዋለሁ እንደ እሱ ነው; እሱን ክፍል የሚፈልጉት አንድ ትታያለች. ለመሆኑ ሁላችንም ያልተለመዱ ኳሶች አይደለንም? 
ተመልከት? የአማኙ ያልተለመደ ነገር ለማያምነው ፣ የማያምነው ደግሞ ለአማኙ ያልተለመደ ኳስ ነው ፡፡ ስለዚህ ያልተለመደ ኳስ ማን ነው? 
ተመልከት? ገበሬው ለነጋዴው ያልተለመደ ኳስ ነው ፡፡ ነጋዴው ለገበሬው ያልተለመደ ኳስ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ስለዚህ ፣ እሱ ማን ነው?
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እላችኋለሁ ፣ መዳን በሰው እና በእግዚአብሔር ብቻ የሚደረግ የግለሰብ ጉዳይ ነው-አንድ ግለሰብ ፣ የራሳችንን መዳን በፍርሃት እና 
በመንቀጥቀጥ መፈለግ ፡፡ እናም ዛሬ ጠዋት ላይ እንደ አስተማሪ ወይም እንደ ክርስቶስ አገልጋይ በቃሉ ላይ ከመጣል ሌላ ሌላ መሠረትን አላውቅም። 
በሌላ ነገር ላይ ማስቀመጥ አልችልም ፡፡

አሁን እኛ እዚያ የምናገኘው በደሙ ስር ብቻ እግዚአብሔር አምላኪውን ያገናኘው ስለሆነ እንዲሁ በኢየሩሳሌም ተገናኙ ፡፡ ክርስቶስም 
የተሰጠው የእግዚአብሔር የመሥዋዕት በግ ነው ፡፡ እና ዛሬ ፣ እግዚአብሔር ከሰው ጋር የሚገናኝበት አንድ ቦታ ብቻ አለ ፣ ያ ደግሞ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ደም ስር ነው ፡፡ ሌላ ቦታ ሁሉ የተወገዘ ነው; እግዚአብሔር በጭራሽ አይሰማውም ፡፡ ሁሉንም ዓይነት ስሜቶችን ፣ እና ሁሉንም ዓይነት 
ምስሎችን ማድረግ ፣ እና መንቀጥቀጥ ፣ መዝለል ፣ እና ደም ፣ እሳት ፣ ጭስ እና ሌሎች ነገሮች ሁሉ ይኖሩ ይሆናል ፤ ነገር ግን ያ ሕይወት ከቃሉ ጋር 
እስካልተነፃፀረ ድረስ እና እግዚአብሔር ያንን ሕይወት በደንብ ለይቶ እስከሚያውቅ ድረስ; ውጭ ስለሆኑ ከዚያ መሞከር አያስፈልግም ፡፡ እናም 
በዚያ ደም እንክብካቤ ስር እስኪመጣ ድረስ እግዚአብሔር በጭራሽ አያገኘውም። ትክክል ነው.
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ስለዚህ አያችሁ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ኢየሩሳሌምን አግኝተናል (ቤተክርስቲያን አላት) ፡፡ እግዚአብሔር አምላክ በሚሆንበት በሰማይ ፣ 
ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ናት ፡፡ እና ዛሬ ፣ ኢየሩሳሌምን ለማድረግ የምንሞክረው በተወሰነ የሃይማኖት መግለጫ ወይም የሆነ ነገር አይደለም ፡፡ እኛ 
እንፈልጋለን .... ሜቶዲስትስ የሜቶዲስት ዋና መሥሪያ ቤቱን በኢየሩሳሌም ማድረግ ይፈልጋሉ; የካቶሊክ እንደ ሮም ለማድረግ. እና ዋና መስሪያ 
ቤታችን ያሉባቸው የተለያዩ ቦታዎች ያንን ኢየሩሳሌም ማድረግ እንፈልጋለን ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የእኛ ኢየሩሳሌም ከላይ እንደሆነች ይናገራል 
ይህም የአማኞች ሁሉ እናት ናት ፡፡
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አሁን እና ክርስቶስ የተሰጠው የእግዚአብሔር በግ ነው ፡፡ ኢየሩሳሌም እንደቆመች የሚያሳይ አሁን ምን ያህል ተገቢ እንደነበረ ልብ ይበሉ ፡፡ 
መቼ? እስከዚያ ሰዓት ድረስ ተግባራዊ ነበር ፡፡ እስከዚያ ቀን ድረስ የበጉ ደም ደህና ነበር ፡፡ አሁን ግን በመስቀል ላይ ይለወጣል ፡፡ የቀድሞው 
ስርዓት ተጠናቅቋል ፡፡ አዲስ ነበር ፣ በጉም በመሥዋዕቱ ላይ ነበር ፡፡ በግ ፣ መሥዋዕቱ በግ ፣ በግቢው ውስጥ ነበር ፡፡ እነሱ ማድረግ ያለባቸውን 
እዚያ እያወገዙ እና እያደረጉ ነበር ፡፡ ትክክል ነው.
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አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ ተመሳሳይ ነገር እያደረጉ ስለሆነ በዚህ በመጨረሻው ቀን ይህን አስደናቂና ሰማያዊ ብርሃን በማየቱ እግዚአብሔር 
የተባረከ ነው ፡፡ ያ ድርጅት ድርጅት እስከሚወቀስበት እና የክርስቶስን ቃል መስዋእትነት እስከመሰጠትበት ሰዓት ድረስ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቃሉ እና 
ቃሉ ብቻ ይመጣል ፡፡ ከአሮጌው የፓስካል በግ አል passedል ፣ እና ክርስቶስ በተሰቀለበት ቀን የእኛ በግ ሆነ። ቤተ እምነቱ የእግዚአብሔርን ቃል 
የሰቀለበት እና በቃሉ ምትክ የሃይማኖት መግለጫን የተቀበለበት ቀን ፣ ቃሉ ወደ ተፈፃሚነቱ ቀን ነው ፡፡ ያ በቅርቡ ነበር ፡፡

በሁለተኛ ደረጃ ልብ ይበሉ-በመጀመሪያ ፣ እዚያ ፣ ኢየሩሳሌም ፣ በሁለተኛ ደረጃ ፣ እነሱ ፡፡ እነሱ እነማን? አይሁዶች ፣ አምላኪዎቹ ፡፡ እስቲ48
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አስበው ፡፡ አምላኪዎቹ እሰግድለታለሁ ያሉትን እራሳቸውን እየገደሉ ነበር ፡፡ ካህናት የነበሩ ፣ የሰለጠኑ ፣ እስከ እነሱ ድረስ የዶክትሬት ዲግሪ 
ያላቸው አስተዋይ ሰዎች እንደዚህ ያለ ነገር መገመት ትችላላችሁ? ምናልባት .... እነሱ ከቀደመው የተወሰነ ትውልድ - ወይም ካህን ከመሆናቸው በፊት 
ከነገድ መምጣት ነበረባቸው ፡፡ እነሱ ሌዋውያን መሆን ነበረባቸው ፡፡ የእነዚህ አባቶች ነበረ ካህናት; አያቶቻቸው ካህናት ፣ ቅድመ አያታቸው - 
ቅድመ አያቶቻቸው ካህናት ነበሩ ፡፡ እናም አንድ ኢዮታ በእነሱ ላይ እስኪወገርራቸው ድረስ በድንጋይ እስኪወገዱ ድረስ እንዲህ ዓይነቱን የተቀደሰ 
ሕይወት መኖር ነበረባቸው ፡፡ ምህረት አልተሰጠም ፡፡ ቅዱስ? በእርግጠኝነት ፣ ግን በራስ የተሠራ ቅድስና። ለቤተክርስቲያናቸው ፊታቸውን 
ለማሳየት እንደዚያ ማድረግ ነበረበት ፡፡ በውስጣቸው ኢየሱስ “በሟች የሰው አጥንት ተሞልታችኋል” አለ ፡፡

እዚያ ክስ እንዴት አመጣሁ ፡፡ እውነት መሆኑን ያወቁ ወንዶች ይህ ቃል እውነት እንዲሆኑ እና በአንዳንድ ድርጅት ፊት ለመታየት በእርሱ ላይ 
እንደሚደራደሩ! በእግዚአብሔር ቃል ላይ እነሱን የመክሰስ መብት አለኝ (ያ ትክክል ነው) ፡፡

እነሱ ፣ አምላኪዎቹ ፣ ተስፋውን የተመለከቱ ወንዶች ፣ በዓመታት እና ዕድሜዎች ሲፈልጉት የኖሩት ወንዶች እና በዚያ የማያቋርጥ ሴሚናሪ 
ውስጥ ምንም ለማድረግ እና ያለማድረግ ልብ ይበሉ; ነገር ግን ቃሉን በሃይማኖት ትምህርት አስተምህሮ መሠረት አካፍለውታል ፣ እናም የእሱንም 
እውነት አምልጠዋል። እነሱ ፣ ካህኑ ፣ የዚያ ቀን አገልግሎት; በዚያ በዋናው መሥሪያ ቤታቸው በዚያ ቀን ያገለገሉት አገልግሎት አምላክ የሆነውን 
በግ (በግ) እየገደለ ነበር ፡፡ እናመልካለን ብለው የገደሉት ይገድላሉ ፡፡
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እና ዛሬ ፣ እኔ የተሾሙትን እነዚህን ሚኒስትሮች ስብስብ ክስ እመሰክራለሁ! በእምነታቸው እና በቤተ እምነቶቻቸው ውስጥ እንወዳለን 
እናገለግላለን የሚሉትን እግዚአብሄርን ለሰዎች እየሰቀሉ ነው ፡፡ እነዚህን አገልጋዮች በጌታ በኢየሱስ ስም በትምህርታቸው ላይ የተአምራት ቀናት 
አልፈዋል በማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የውሃ ጥምቀት በቂ እና ትክክል አይደለም የሚሉ እመሰክራለሁ ፡፡ በእነዚህ ቃላት በማንኛውም 
የሃይማኖት መግለጫዎች በተተኩባቸው ላይ ፣ ጌታ ኢየሱስን ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና ለመስቀል ሲሉ ጥፋተኛ እንደሆኑ እና የኢየሱስ ክርስቶስ ደም 
በእጆቻቸው ላይ እመሰክራለሁ! እነሱ ሊሰጡዋቸው የሚገባውን ነገር ከእነሱ እየወሰዱ ክርስቶስን ለሕዝብ እየሰቀሉ ነው ፣ እናም በታዋቂነት ዘንድ 
የሃይማኖት መግለጫ የሆነ ሌላ ቦታ በእሱ ቦታ ተክተዋል ፡፡

እዚያም, እነሱ, ማን ሊሆን ይገባናል ሰዎች knowed ይሻላል. ለማንም ሊሆን ይገባል ከሆነ knowed የተሻለ, ይህም በእነሱ አገልጋዮች 
የነበሩባቸው ይገባል. ማንም የተሻለ ማወቅ ካለበት ፣ የዚህ ዘመን ቀሳውስት መሆን አለበት! ማንም ማወቅ ካለበት ፣ ኤ bisስ ቆ ,ሳት እና ሊቀ ጳጳሳት 
፣ አገልጋዮች እና የመለኮት ሐኪሞች የተለያዩ ማወቅ አለባቸው ፡፡ ግን ለምን አይችሉም? ኦህ ፣ ምን ዓይነት ቅራኔ! ከተቃራኒነት በቀር እዚህ 
ከፊታችን ምን አገኘን? እነሱ እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለው የሕይወትን ልዑል ይገድላሉ ፡፡
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እነሱ .... እዚያ ሰቀሉት ፣ እዚህ ደግሞ እንደገና ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ ፣ እሱ እርሱ ቃል ስለሆነ። ያ ነው .... እሱ የቃሉ ነፀብራቅ ብቻ ነበር 
፡፡ እናም እርሱ ዛሬ ነው ፣ የቃሉ ነፀብራቅ ፣ እራሱን የሚያንፀባርቅ አካል ለማግኘት እየሞከረ።

እናም እነዚህ ሰዎች ጉባኤውን ከእግዚአብሄር ያርቃሉ ፡፡ እና ምንም ነገር ይከሰታል ካለ, እና በጉባኤ ውስጥ ስለ ይህም የአምላክ ተናገረ, 
እነርሱ “ከመስበኪያው ጀምሮ ከመድረክ ይፈርዱበታል, እና ይላሉ እሱም ያለውን ከአክራሪነት. ከዚህ ራቅ ፡፡ ” ይህን ሲያደርጉ በ 1963 ኢየሱስ 
ክርስቶስን ይሰቅላሉ ፣ ልክ እንደ እነዚያ ወጣቶች በዚያው ልክ ጥፋተኞች ናቸው። ያ አሰቃቂ መግለጫ ነው ግን እውነታው ነው ፡፡
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ላይ .... ያ በትክክል እነሱ ዛሬ የሚያደርጉት ፡፡ እናም በዚህ ግቢ ውስጥ ፣ ክርስቶስን በመስቀል ቦታዎች ፣ ቃሉን በመውሰድ እና ከሰዎች ነጥሎ 
ለመውሰድ በዚያው ልክ የሚያደርጉት ነው ፡፡ እግዚአብሔር ይህንኑ ለማረጋገጥ በገዛ ልጁ በኩል እያሰላሰለ የነበረው ቃል እና እንወደዋለን የሚሉት 
በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጠው እግዚአብሔር አደርጋለሁ ያለውን በትክክል አደረገ እግዚአብሔር በትክክል ተናግሯል ፡፡ ማድረግ እና በፊታቸው 
ያንፀባርቃል ፡፡ ምክንያቱም የቤተክርስቲያኖቻቸው ቡድኖች ፍቅር እና መሰል ነገሮች የሕይወትን ልዑል ፈረዱ ፡፡

እናም ዛሬ ያንኑ ቡድን አውግ and ተመሳሳይ ነገር እያደረጉ እንደ ሆነ በእግዚአብሔር ቃል ጥፋተኛ እላለሁ ፡፡ ይህ ትውልድ ተከሷል ፡፡52

ዕብራውያን 13: 8 ን አስታውስ። ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡

እንዴት ክስ አቀረቡት? ምክንያቱም የእምነት መግለጫዎቻቸው እርሱን አይቀበሉትም ፡፡ እና በልባቸው ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ያውቁ ነበር 
፡፡ ኒቆዲሞስ ፣ በቅዱስ ዮሐንስ 3 ኛ ምዕራፍ ላይ ፣ በደንብ አልተናገረም? “ረቢ ፣ እኛ ፈሪሳውያን ፣ ሰባኪዎች ፣ አስተማሪዎች ፣ ከእግዚአብሔር 
የተላከ አስተማሪ እንደሆንን እናውቃለን ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ካልሆነ በቀር የሚያደርጉትን ማንም ሰው ሊያከናውን አይችልም” 
፡፡ በታዋቂዎቻቸው በአንዱ በአደባባይ ይመሰክራሉ ፡፡ እና ወጥ ፣ በእምነታቸው ምክንያት ክርስቶስን ሰቀሉት። እና ዛሬ የሐዋርያት ሥራ 2 38 ን 
እንደማነበው ተመሳሳይ ማንበብ የማይችል አንባቢ የለም ፣ የተቀረው ደግሞ እንደማነበው ተመሳሳይ ነው ፡፡ ግን በእምነታቸው ምክንያት እና 
በኪሳቸው ውስጥ ባገ thatቸው ቤተ እምነቶች ቲኬቶች ምክንያት ፡፡ (እንደ ህብረት ካርታ ሲጭኑባቸው የነበሩትን የአውሬው ምልክቶች) እና 
እነዚያን ነገሮች ከወሰዱ በኋላ አዲስ ኢየሱስን ለራሳቸው በመስቀል ላይ በሕዝብ ፊት ይሰቀሉታል እናም ይህን ለማድረግ ቃል የገባውን አምላክ 
ይሳደባሉ ፣ ውድድሩ.

እዚያ .... እዚያ እነሱ ፣ እነሱ ኃጢአተኛ አይደሉም ፣ እነሱ ፣ ማለትም ፣ የዚያ ቀን ቤተክርስቲያን ፣ ቃሉ በነበረው ሰው ላይ ጥፋትን አገኙ። 
ልክ ነው? ቃሉ በነበረው ሰው ላይ ስህተት አገኙ ፡፡ አሁን በሰው በኩል በሚሠራው ቃል ላይ ስህተት ያዩታል (እነሱ በተቃራኒው ነው) ፣ በሰው 
ውስጥ ያለው ፣ ያ መንፈስ ቅዱስ እየሠራ ያለው የእግዚአብሔር ማረጋገጫ ነው ፡፡ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን እንዴት አወቁ? ምክንያቱም ስራዎቹ 
እርሱ ምን እንደነበረ ያረጋግጣሉ ፡፡ እርሱም “ከእናንተ መካከል በኃጢአት የሚፈርድብኝ ማን ነው? ቃሉ በትክክል አደርጋለሁ የሚለውን በትክክል 
ካላደረግኩ .... እና የትኛው .... አንድ ሰው የሆነ ቦታ የት እንደከፈትኩ ይነግረኛል ፣ መሲህ ነኝ ፣ እኔ እንደሆንኩ ሁሉንም ምልክቶች ካላየሁ ፡፡ ቃል 
የገባልህን እኔ ነኝ! ”
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አሏቸው ፣ “እኛ ሙሴ አለን ፡፡ በሙሴ እናምናለን ፡፡

እንዲህ አለ ፣ “ሙሴን ባመንህ ኖሮ እኔንም ታምነኝ ነበር ፡፡ እርስዎ ከሆኑ .... ሙሴ የእኔን ቀን አይቶ በዚህ ቀን ውስጥ ለመኖር ተመኘ ፡፡ 
ሙሴ በነቢያት ከሩቅ አየው ፡፡ እናም እዚህ በትክክል እየኖሩ ነው ያወገዙት ፡፡ ” “እናንተ ግብዞች” የሰማይን ፊት መለየት ትችላላችሁ ፣ ግን 
የማታውቁት የጊዜ ምልክት ነው አሉ ፡፡



10መከሰስ
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እሱን ምን አድርገው ፈረጁት? አክራሪ ፣ እብድ ሰው ፡፡ አዎን ፣ ቃሉ በነበረው ሰው ላይ ስህተት አገኙ ፡፡ እርሱ ቃል ነበር ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ ፣ 
1 ኛ ምዕራፍ ያረጋግጥለታል-በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ... ቃሉም ሥጋ ሆነ ፣ በመካከላችንም አደረ ....

እርሱ ራሱ ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ነበር ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚገልጸው በራሱ ነው ፡፡ እርሱ ለእርሱ ቃል ሙሉ በሙሉ እጅ 
ሰጠ ፣ እሱ እና ቃሉ አንድ ነበሩ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ተመሳሳይ መሆኑን ቤተክርስቲያን ዛሬ መሆን ያለባትም ያ ነው ፡፡ ሁሉንም በተግባር ሲክዱ 
እንዴት የቃሉ አካል መሆን ይችላሉ? የተከናወነበትም ምክንያት ህዝቡ ስለሆነ አይደለም ፡፡ ለዚህ ህዝብ “ ሪኪ ” እና “ ሪኬትታስ ” ስለመጠራቱ 
እግዚአብሔር ያነጋገረኝ ለዚህ ነው ፡፡ በእነዚህ የራስ ወዳድ እምነት ተከታዮች ምክንያት ነው እነዚያ ሰዎች በሚኖሩበት መንገድ እዚያ እንዲኖሩ 
ያደረጋቸው ፡፡ እነሱ እውነትን ሰቀሉ ፣ ህዝቡም ስድብ ይሉታል - ይልቁንም ስድብ ያደርጉታል። እነሱ አክራሪነት እና ሌሎችም ይሉታል ፣ እና 
ለማገልገል ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄዱት በጣም እግዚአብሔርን እንደሚሳደቡ ባለማወቅ ፡፡

ስለዚህ ፣ ዛሬ ይህንን የቀሳውስት ቡድን ክስ እመሰክራለሁ። ይህንን ትውልድ በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ስር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
እመሰክራለሁ-እንደገና እሱን እየሰቀላችሁት ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ እሱ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሰው ውስጥ-የተረጋገጠ ፡፡

ሁለቱን ካልቫሪዎችን እና ክሳቸውን ያወዳድሩ ። ያስታውሱ ፣ “ራሱን አምላክ ስላደረገው ፣ ይህ ሰው በእኛ ላይ እንዲገዛ አናደርግም።” 
በዚያው ዕለት ጠዋት ኢየሱስን ሲሰቅሉት በሸንጎው ውስጥ ያገኙት ክስ ምን ነበር? እርሱ ራሱን አምላክ እንዳደረገ - እርሱ አምላክ ነበር; እርሱም 
ሰንበትን አፈረሰ - እርሱም የሰንበት ጌታ ነበር ፡፡ እርሱ ራሱ አምላክ ስላደረገው ፈረዱበት ፡፡ ይህንን የማድረግ መብት የላችሁም ፡፡ መብት የለህም 
፡፡ ሊቀ ካህናችን .... የሚመጣ ነገር ካለ በእኛ ካህን በኩል ይመጣል ፡፡ “

55

አሁን ያንን ከቀራንዮው ጋር ዛሬ ያነፃፅሩ ፡፡ እግዚአብሔር (አብን ፣ እግዚአብሔር መንፈስን ፣ የገዛ ልጁን ማስነሳት ሲያስደስት) ማርያምን 
በመንፈስ ቅዱስ ጋረዳቸው እናም እርሱን ሊያገለግል የሚችል እና ዓላማውን ሊያከናውን የሚችል አካልን አወጣ ፡፡... The-God was in ክርስቶስ ፣ 
የመለኮትነት ሙላት በአካል ፣ በእርሱ ውስጥ እግዚአብሔር ለሰዎች ምን እንደ ሆነ በማንፀባረቅ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ግለሰብ ምን እንደፈለገ 
መላው ዓለም እንዲያውቅ በማድረግ ወንድ እና ሴት ልጅ ፡፡ አንድ ሰው ወስዶ አደረገው ፡፡ እናም ከድርጅታዊ ደረጃዎቻቸው ጋር ስላልተሳተፈ 
አውግዘው ሰቀሉት ፡፡

አሁን ያንን ቀራንዮ ከዛሬ ጋር ያወዳድሩ! በድርጅታዊ ጭፍን ጥላቻ ምክንያት ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እና እቅድ ማወቅ በሚፈልጉ ምሁራን 
መካከል ግድየለሽነት ምክንያት; በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር በአንድ ቦታ ሊሠራባቸው የሚችሉትን ጥቂት ሰዎችን ሊወስድ ይችላል እናም 
እራሳቸውን ወደ ቃሉ ዝቅ የሚያደርጉትን እራሳቸውን ያሳያሉ ፡፡ እና እንደዚያ ማለት አይችሉም ፡፡ ምዕመናናቸው ምስክር ስለሆኑ አላደረገውም 
ማለት አልቻሉም ፡፡ ከነሱ በፊት ነበር ፡፡ ሊክዱት አልቻሉም ፡፡ የእርሱን የይገባኛል ጥያቄ መካድ አልቻሉም ፣ ምክንያቱም እነሱ አምናለሁ ያሉት 
ቃሉ እርሱ መሆኑን ያረጋግጣል የሚለው ነው ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር መሲህ ነው የሚለውን ቃል ወስዶ በሰው በኩል አሳይቷል ፡፡ እናም እሱን 
ማስወገድ ነበረባቸው። መሄድ የሚችሉት ብቸኛው መንገድ መሲሑን ማስወገድ ነበር ፡፡ እና እነሱ ትምህርታቸው ምንም ይሁን ምን በጭፍን እና 
በድንቁርና አደረጉት ፡፡ የሌላውን ሌሊት እንደምናነፃፅረው እነሱ ዓለማዊ አነጋገር ብልሆች ነበሩ ፡፡ ሀብታሙ ወጣት ገዢ መብራቱ ሲመታ ፣ ምን 
እንዳደረገ ይመልከቱ ፡፡ እሱ ውድቅ አደረገ-ብልህ ሰው ፡፡ ሌላ ብልጥ ሰው ፖል ብርሃኑ መታው ፡፡ ምን አደረገ? ተቀበለው ፡፡ እሱ ከመቼውም ጊዜ 
ሁሉ ረስተው knowed እሱ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ. ያ ህይወቱን ለወንጌል የተገባ አደረገው ፡፡ (ያለፈው እሁድ ምሽት መልእክት)
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እዚያ አለ ዛሬ ፡፡ እሱ ይምታል ፣ ምናልባት ፣ የሄደው ትንሽ ሰው የእግዚአብሔር ጥሪ ነበረው ፣ ተሰማው ወደ አንድ ሴሚናሪ ሄዶ የተወሰኑ 
የሃይማኖት መግለጫዎችን ተማረ። በዚያ የሃይማኖት መግለጫ መኖር ወይም የኅብረት ካርዱን መተው አለበት። ካደረገ በጥቁር ምልክት የተለጠፈ 
ነው ፡፡ ሌላ ሰው አይኖረውም ፣ ምክንያቱም አንዴ ከሌላ ነገር ንብረት ስለሆነ; እና አሁን እሱ የእርሱ አይደለም ። በዚያ ሰው ላይ የሆነ ችግር እንዳለ 
ያስባሉ ፣ እናም በጉባኤያቸው ውስጥ እሱን አይኖራቸውም ፣ ምዕመናኑ አንድ ምልክት ብቻ ሲፈልጉ ማለትም ያመኑበትን የሚያምን ከሆነ ፡፡ እሱ 
ካርድ ካለው ፣ እሱ የሜቶዲስት ከሆነ .... እሱ ካርድ ከሆነ - እሱ የሌላ ህብረት ወይም የአንድነት ወይም የሦስትነት ፣ ወይም ምን ሊሆን ይችላል ፣ 
የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ፣ ወይም በጴንጤቆስጤስ ደረጃ ፣ እና እነዚያ ሁሉ ደረጃዎች .... አንድ ካርድ ከጫነ ዋና መስሪያ ቤቱ እሱን 
እንደተመለከተው እና አዕምሮውን እንደፈተሸ ይሰማቸዋል ፣ እናም የአእምሮ ሐኪም ምርመራን ይሰጡታል ፣ እናም የእሱ (IQ) ከፍ ያለ እንደሆነ 
በፊታቸው መናገር ይችሉ እንደሆነ ይገነዘባሉ። እሱ ከሆነ አታድርጉ : እነርሱ እሱ ያልተቀበለው. ትክክል ነው.
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ግን አየህ ፣ ማኅበሩ የጌታን እጅ ሊመለከት ይገባዋል ፣ እግዚአብሔር ሹመቱን ይሰጠው ወይም አይስጥ ፡፡ እኛ ልንመለከተው የሚገባ ያ ነው 
፡፡ ግን ዛሬ የእግዚአብሔርን ልጅ አዲስ ይሰቀላሉ ፡፡ ሰው በእግዚአብሄር ፀጋ የእግዚአብሄርን መጠራት ሲችል ፣ እግዚአብሄር በእርሱ በኩል እራሱን 
እንዲያንፀባርቅ ያስችለዋል .... “እኔ የማደርገውን ሥራ እናንተም ደግሞ ታደርጋላችሁ” ብለዋል ፡፡
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የምንኖርበትን ቀን ልብ ይበሉ ፡፡ ዛሬ ጠዋት የምንችለውን በጣም ቀራንዮ እና ምክንያቱን ይወስዳሉ ፡፡... አሁን ፣ ያ እውነት መሆኑን 
አውቀዋል ፣ ግን በቅናት ፣ በጭፍን ጥላቻ ምክንያት .... ኢየሱስ ምን አለ ለእነርሱ: “እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ: እንግዲህ 
ማን እነሱን ወደ ውጭ ያወጡአቸዋል? እነሱ የእርስዎ ዳኛ ይሁኑ ፣ ይመልከቱ ፡፡ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ .... ”

አሁን ልክ “የእግዚአብሔር ጣት መሆኑን ማረጋገጥ ትችላላችሁ?” ሲሉ እንደሰማችሁት ሁሉ እፈልጋለሁ ፣ ያ ጥያቄ ሲጠየቀው መስማት 
እፈልጋለሁ ፡፡ ለዚያም በጣም ብልህ ነበሩ ፡፡

ልብ ይበሉ! ምክንያቱም እርሱ እራሱን አምላክ አደረገው (እርሱም አምላክ ነበር) .... “እናም እሱ በእኛ ላይ እንዲገዛ አንፈልግም።”

አሁን ግን ነገሩ - ያው የድሮ ጩኸት እንደገና ይመጣል ፡፡ “ያ መጽሐፍ ቅዱስ በሰው የተፃፈ ነው” ይላሉ ፡፡ በዚህ መኖር የለብንም ፡፡ “ ያ 
የእግዚአብሔር ቃል ነው ፤ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ፡፡
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ትናንት ከአንድ ሰው ጋር እየተነጋገርኩ ነበር ፣ “ደህና ፣ አንድ ሰው ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ጽፎ ሊሆን ይችላል” አለኝ ፡፡

አልኳት “አዎ ነበር ፡፡ ስሙ .... እኛ እንደ እግዚአብሔር እናውቀዋለን ፡፡  ”  የተፃፈው በአራት  ሺህ  ዓመታት ልዩነት  ነው ማለት  ይቻላል  ፣
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ቅዱሳን መጻሕፍት ፣ ከኢዮብ ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ድረስ የተጻፈ ሲሆን በመቶዎች - በ - እና በመቶዎች ዓመታት ልዩነት የተጻፈ ሲሆን 
የተጻፈውም በተለያዩ ሰዎች ነው ፡፡ እና እነሱ በሌላው የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ሌላውን ስለማያውቁ እና አንድም ቃል ሌላውን አይኮንም ፡፡ ማንም 
ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስር መጥቶ እዚያ ውስጥ ማንኛውንም ተስፋ ለመጠየቅ እደፍራለሁ ፡፡ የእግዚአብሔርን የመንከባከብ ግዴታ አለበት 
፡፡ ግን አያደርጉትም ፡፡ ይመጣሉ ይመጣሉ ፣ “ኦ ፣ ጌታ ሆይ ፣ አንድ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ፡፡ ትልቅ ስጦታ ስጠኝ ፡፡ ሃሌ ሉያ ፣ ጌታ። ክብር 
ለእግዚአብሄር ይሁን! አገኘዋለሁ ብዬ አምናለሁ ፡፡ ሃሌ ሉያ! ” በጭራሽ አይሠራም ፡፡ ብዙ ሥነ-ልቦናዎችን ያወጡ ይሆናል ፣ ግን አይሰራም ፡፡ 
እግዚአብሔር ያንን ንስሐ መገንዘብ ችሏል ፡፡ እግዚአብሔር ያንን አደረገ ፡፡ በዚያ መስመር ብዙ ልንል እንችላለን ፣ ግን እርስዎ እንደተገነዘቡት 
ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡

እነሆ! አሁን ግን ቃሉ በላያቸው ላይ አይገዛቸውም ፡፡ እላለሁ ፣ “እያንዳንዳችሁ ተመልሳችሁ ተመለሱ; ተጠምቀሃል ፡፡ በካቶሊክ 
ቤተክርስቲያን ተጠምቀሃል ፡፡ ”
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“ማን ነህ ያንን የምትነግረን?” እኔ አይደለሁም; ቃሉ ነው “ደህና እልሃለሁ ፣ እናምናለን ....” የምታምነው ነገር ግድ የለኝም; የሚለው መጽሐፍ 
ቅዱስ ነው ፡፡ “ደህና ፣ በዚያ መኖር የለብንም ፡፡” እርስዎ ምን ማድረግ ነው, ወይም, ለ, በዚህ የመጽሐፍ ፍርድ ስር ናቸው “ይህም አንድ ቃል ውጭ 
መውሰድ ወይም አንድ ማከል ሁሉ: ተመሳሳይ ሕይወት መጽሐፍ, ክፍል, ወደ ውጭ ይወሰዳሉ” ; እሱ አገልጋይ ፣ ቀሳውስት ይሁን ማን ይሁን ፡፡ 
እግዚአብሔር ስለሆነ በዚህ ቃል አገዛዝ ስር መምጣት አለባችሁ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ይላል ፡፡ በእኛ ላይ እንዲገዛን አናደርግም ፡፡ 
“ እነሱ እምነቶቻቸውን እና ቤተ እምነቶቻቸውን እና በሚያምኗቸው እና በሰው ጉባ ofዎች ተቀባይነት ያገኙትን ትናንሽ ጥቃቅን ነገሮችን ወስደው 
ከእግዚአብሄር ቃል ይልቅ ይወስዳሉ ፡፡

ምን አደረጉ? በመጀመሪያው ስቅለት ቀን በእግዚአብሔር ልጅ ምትክ ገዳይን በርባንን ወሰዱ ፡፡ እናም ዛሬ እነሱ የውሸት እና የሞት መንገድ 
የሆነውን የሰውን ቃል እየወሰዱ የሕይወትን መንገድ ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ለመውሰድ ፈቃደኛ አይደሉም ፡፡ ይህንን ትውልድ አወግዛለሁ ፣ በጌታ 
ቃል እመሰክራለሁ ፣ እነሱ የተሳሳቱ ናቸው ፡፡ እነሱ በመስቀል ላይ ጥፋተኛ ናቸው ፣ ወይም በመሞከር። መንፈስን ስቀለው ....
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በየቦታው መነቃቃትን ይጠራሉ ፡፡ ቃሉ ራሱ በሰዎች በኩል መሥራት በማይችልበት ጊዜ እንዴት ህዳሴ ይኑራችሁ? የሆነ ሰው ለእኔ 
ቢመልስልኝ እፈልጋለሁ ፡፡ እሱ ራሱ መነቃቃቱን እራሱ ሲክዱ እንዴት ማድረግ ይችላል? ነቢዩ ስለእነሱ በትክክል ተናግሯል ፣ እግዚአብሔርን 
መምሰል ዓይነቶች ፡፡ እዚያ የራሳቸው ቅጾች በዚያ የሕይወትን ቃል ካዱ ፡፡ የራሳቸው ቅጾች ዛሬ መነቃቃትን ፣ እምነታቸውን እና ቅጾቻቸውን 
ሊያመጣላቸው የሚችለውን ነገር ይክዳሉ ፡፡ አዎን ጌታዪ! እነሱ ከቃሉ ይልቅ ቤተ እምነታቸውን እና እምነቶቻቸውን ይወስዳሉ ፣ እናም ያ ቃሉን 
በመስቀል ላይ እና ቃሉን ለሰዎች ምንም ፋይዳ የለውም። እነርሱ በጣም ቁልጭ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ተመልከቱ ጊዜ, (ልክ እግዚአብሔር 
ይህን ማድረግ ነበር የተስፋ ያደረገው, ራሱን ማስቀመጥ, እና እዚህ እርሱ እያደረገ ነው) ላሜሕ, እነርሱ ከእርሷ አስደሳች ማድረግ እና ከርሷ ማግኘት 
ነው ያለው ስድብ. እናም ቃሉን ራሱ ለመስቀል ይሞክራሉ። ለምን ይሰቀላሉ? እግዚአብሔርን ከመስቀል በላይ ቃሉን መስቀል አይችሉም ፡፡ 
የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን እግዚአብሔርን የያዙትን አካል ሊሰቅሉት ይችሉ ነበር ፡፡ ያንን ሊሰቅሉት ይችሉ ነበር ፣ ግን እግዚአብሔርን መስቀል 
አይችሉም ፡፡ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት አስቀድሞ የተወሰነው ብዙ ልጆችን ለማምጣት መስዋእት በመሆናቸው ያ ጊዜ መሆን ነበረበት ፡፡ ያኔ ማድረግ 
ነበረባቸው ፣ ግን አሁን ማድረግ አይችሉም ፡፡ ቃሉ ራሱ በሕይወት ስለሚኖር ማድረግ አይችሉም ፡፡ ግን እነሱ ....
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ምን ነው የሚያደርጉት? እንዴት ይመሰርታሉ? እንግዲያውስ ሰባኪ ምን እያልክ ነው? ያኔ እሱን እንዲሰቅሉት እዚህ መድረክዎን እንዴት 
እየገነቡ ነው ? “ የወንጌልን ተፅእኖ በሰዎች ላይ በእምነታቸው እየሰቀሉ ነው ፡፡ ያ ነው ስቅለቱ: - ህዝቡ በእነዚህ ትላልቅ የሬሳ ማቃለያዎች ውስጥ 
ቤተክርስቲያናትን ፣ ቤተ እምነቶችን የሚጠራበት እና የሃይማኖት መግለጫ መስመር የሚይዝበት ፤ የእግዚአብሔር ቃል በእነሱ ላይ ተጽዕኖ 
ሊኖረው አይችልም ምክንያቱም ክርስቶስ ይፈጸማል ያሉትን በጣም ያወግዛሉ ፡፡ ይህ ብቻ አይደለም ያላቸውን የሃይማኖት መግለጫ መሠረት 
ይመጣሉ, እና ቢሆን ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ ያላቸውን ግንዛቤ መሠረት መጥተው ነበር. እሱ ይመጣል እግዚአብሔር የላከውን መንገድ, እርሱም 
ቃል ጋር በትክክል ይመጣሉ. ከጥበበኞች እና አስተዋዮች ዐይን እሰውራለሁ ብሎ መማር ላሉት ሕፃናት መግለጹ ምንም አያስደንቅም ፡፡ ይገባሃል?
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ኦህ ፣ የቃሉ ተፅእኖ ሰቅለውታል።64

እዚህ ብዙ የቅዱሳት መጻሕፍትን አገኘሁ ፡፡ እኔ ሁለቱን ወይም ሦስቱን ብቻ ልጥቀስ ፡፡ እነሱ ሰቀሉ .... እርስዎ “ቃሉን እንዴት ሰቀሉት?” 
ትላላችሁ ፡፡ ኢየሱስ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘላለም ያው ነው ሲል ፣ ዕብራውያን 13 8 ፣ “እንደዚህ ባለው እርሱ ነው” ይላሉ ፡፡ ተመልከት? እሺ. 
እንዲሁም ኢየሱስ ለቤተክርስቲያን በመጨረሻው ትእዛዝ እንዳለው “ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ (ማርቆስ 16) - ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ስበኩ 
፡፡ እነዚህ ምልክቶች ”.... የሚያምኑትን ይከተሉአቸዋል ሁሉም ፍጥረት ሁሉ ዘንድ, ዓለም, እና አይደለም ግማሽ ገና ደርሷል. እናም በየዓመቱ 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የኢየሱስን ስም እንኳን የማይሰሙ ይሞታሉ ፡፡ ስለዚህ አሁንም አጠቃላይ ትዕዛዙ ነው; አሁንም የእግዚአብሔር ትእዛዝ 
ነው ፡፡ “... ዓለምን ሁሉ እና ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ያመነ የተጠመቀም ይድናል; የማያምን ይፈረድበታል ፡፡ ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች 
ይከተላሉ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ; እባቦችን ቢወስዱ ወይም ገዳይ የሆኑ ነገሮችን ቢጠጡ ምንም አይጎዳቸውም ፡፡ 
እጃቸውን በታመሙ ላይ ቢጭኑ ይድናሉ ፡፡ ያ ደግሞ ለዚያ ትውልድ ነበር አሉ ፣ እናም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለዚህ የማይረባ ያደርጉታል ፡፡ 
የቃሉንም ውጤት ለሰዎች ይሰቅላሉ ፡፡ አሜን!

ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ ዕለት (በ. ቁልፎች ጋር) ተናግሯል65

ኢየሱስ ገና የሰጠው መንግሥት “እዚህ የምትለውን ሁሉ እዚያ እላለሁ” እነርሱ ከሆነ በበዓለ ሃምሳ ቀን ላይ እነርሱም መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ 
ዘንድ በኢየሱስም ምን እንዲያደርጉበት ጠየቀ ነበር , ማንኳኳት መዝለል ወድቆ, እነርሱም ሰክረው ነበር እንደ እርምጃ: እንዲሁ እነርሱ ሞኞችን 
ይደውሉ ምን እርምጃ, በሌሎች ላይ መመልከት, ይህም መደሰት. እነዚህ ሰዎች የወይን ጠጅ ጠግበዋል አሉ ፡፡

ነገር ግን የመንግሥቱ ቁልፎች የነበሩት በጴጥሮስ ስም ቆሞ “አንድ ቀን የቀን ሦስተኛው ሰዓት ስለሆነ ፣ እነዚህ እንደሰከሩ አይደሉም (ሐዋ. 2) 
፡፡ ግን ይህ የተነገረው ነው ፣ ”ይመልከቱ ፡፡ እንደገና ወደ ቃሉ ተመልሰን ፣ መንፈስ አሁንም ቃል መሆኑን ፣ ቃልም አሁንም መንፈስ መሆኑን ፣ 
የእግዚአብሔር ቃል። “እናም ይመጣል (በነቢዩ ኢዩኤል እንደተነገረው ኢዩኤል 2 38) እናም በመጨረሻው ቀናት ውስጥ ይሆናል ይላል 
እግዚአብሔር ፣ መንፈሴን በሥጋ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ።” ያንን ነቢይ እዚያ ቆሞ ያዳምጡ ፡፡ እርሱን ተመልከቱ ፣ ሳይፈራ በዚያ በዛ ቡድን ላይ ቆሞ 
እነሱን እያወገዘ እነሱን እየፈረደባቸው ፡፡ እንዲህ አለ “ይህ መጽሐፍ ነው። ይህ ማለት መሆኑን ነው ተናገረ በነቢዩ: 'ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ መንፈሴን 
አፈሳለሁ ያገኛሉ  ነው.  ወንዶችና  ሴቶች  ልጆችህ  ትንቢት ይናገራሉ።  እና  በሴት  ገረዶቼና  በሴት  ባሮቼ  ላይ  ከመንፈሴ አፈሳለሁ ፡፡  እኔም  በላይ
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በሰማያት እና በምድር ላይ እሳትን ፣ የጭስ ምሰሶዎችን እና የእንፋሎት ምልክቶችን አሳያቸዋለሁ ፡፡ ወደ ፍርድ ሄደ; ከተማይቱ ተቃጠለች እርስ 
በርሳቸውም የሌሎችን ልጆች ይበላሉ ፡፡ እናም ዛሬ በዓለም ዙሪያ ሁሉ የተበተኑ ህዝቦች ናቸው ፣ መንፈስ ቅዱስን ማሳየት ይህ ቃል እንዲኖር 
ለማምጣት አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ ይቀራል ፡፡

ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ፣ ሰው ፣ አምላክ ነበር ፡፡ ሃሌ ሉያ! እርሱ የእግዚአብሔር መገለጫ ነበር ፡፡ ለዚያ ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል 
እንዲያንፀባርቅ ፣ ያ ዘመን የእግዚአብሔርን ዕድሜ ለዚያ ተስፋ እንዲመለከት ለማድረግ በአካል መልክ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ እናም መንፈስ ቅዱስ 
ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ነው ፣ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ተመሳሳይ መሆኑን ለማረጋገጥ እስከዚህ ዘመን ድረስ ራሱን የሚያንፀባርቅ ሰው ለማግኘት 
በመሞከር በተጻፈው ቃል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ 14 12 “የማደርገውንም ሥራ እናንተም ደግሞ ታደርጋላችሁ” - ኢየሱስ 
ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘላለም ያው ነው ፡፡ እራሱን ለማንፀባረቅ መንገዱን ያለማቋረጥ በመሞከር ላይ።
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እናም ማድረግ አልቻሉም ፡፡ ሰዎቹ እምነታቸውን እስኪያዳምጡ ድረስ ብዙ ቤተ እምነቶቻቸውን እና የነበሯቸውን ትናንሽ ጎጆቻቸውን 
አብያተ ክርስቲያናትን ይጠራ ነበር ፡፡ ስለዚህ እነሱ ዛሬ ያደርጉታል ፣ ተመሳሳይ ነገር ፣ እንደገና ይሰቀሉ።

ጴጥሮስ, በጴንጤቆስጤ ቀን እሱ “አንተ እንዲህ ሰዎች ቃሎቼንም አድምጡ, በይሁዳ ላይ በኢየሩሳሌምም በሚቀመጡ. እነዚህ አልሰከሩም ፡፡ 
ዝም ብለህ ብትቆም እኔ ምን እንደሆን አሳይሃለሁ ”አለው ፡፡ እናም እሱ ቀድሞ በመሄድ ያስረዳቸዋል ፡፡ ልባቸው ሲነካ ፣ ይህን በሰሙ ጊዜ ፣ 
“ለመዳን ምን እናድርግ? ይህንን ለመቀበል ምን ማድረግ አለብን? ቃልህ ትክክል መሆኑን አረጋግጠናል ፡፡ ”
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እርሳቸውም “ኃጢአታችሁን ይቅር ለማለት እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡ እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ 
ትቀበላላችሁ ፡፡ ይህ አምላካችን ጌታ የሚጠራቸውን ሁሉ በሩቅ ላሉት ለእናንተና ለልጆቻችሁ ነውና ፡፡ ማድረግ የነበረባቸው ይህ ነው-ንሰሃ 
በመግባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፡፡

እናም ዛሬ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ያንን ቦታ ለመውሰድ “አባት ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ” ን ተቀብላለች ፡፡ በምትኩ ፣ አንድ ቁርባን - 
አንድ ምላስ በመጥቀስ ዋልያ ውሰድ ፣ እና ካህኑ ወይኑን ይጠጡ ፣ እና እርስዎ አንድ ላይ ነዎት። ኅብረቱ ፣ በመንፈስ ቅዱስ ምትክ ፣ “ቅዱስ 
ቁርባን” ተብሎ ተጠርቷል። እናም አንድ - “አባት ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ” ፣ የሥላሴ ጥምቀት ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን ባልተነገረበት 
ጊዜ። የአብ ፣ የወልድ ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እናም ያንን ለዚህ አላዋቂ ትውልድ ሲያሳዩ ፣ ጴጥሮስ “ከዚህ 
ከማይጠቅም ትውልድ ራሳችሁን አድኑ” እንዳለው ለእነሱ ሲያሳዩዋቸው ምን ያደርጋሉ? አሾፍበት እና “ ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ አታስተምረውም 
” በለው ፡፡ ከዚያ ጥፋተኛ ነዎት; የእግዚአብሔርን ኃይል ከሰዎች በማንሳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ጥፋተኛ ነህ ፡፡ ቃሉን ለእነሱ ትሰቀላለህ ፣ 
እናም ራስህን ከቤተሰብህ ጋር ትኮንናለህ። እነሱን ወደ ሞት ወጥመድ ውስጥ እየከተታቸው ነው ፡፡
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ስለዚያ ሚኒስትር ባለፈው እሁድ እንዳልኩት ማርቲን ሉተር ኪንግ እዚያው ውድ ሰዎች ጋር እዚያው ወደ ሞት ወጥመድ ውስጥ እየገባ ነበር 
፡፡ ኦ ፣ አንድ ሰው ከዚያ ሰው ጋር ብቻ መነጋገር ከቻለ! ብችል ተመኘሁ ፡፡ ለት / ቤቱ ሀሳብ ትንሽ አመፅ ብቻ ፡፡ ተመልከት? ብዙ ልዩነት ነው ፡፡ የኔ 
ጥሩነት ፣ ሰዎች በቀለሙ ምክንያት ከሰው ጋር ለመገናኘት ልብ ከሌላቸው በምንም መንገድ የተወገዙ እና የሞቱ ናቸው ፡፡ ብሔር መብት ይሰጣቸዋል 
.... አትዋጋው ፡፡ አታድርግ ....
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አንድ ሰው ሁሉም አይሪሽ ፣ ወይም አንድ ሰው ፣ ሁሉም ጀርመናዊ ወይም ሌላ ሰው መገንጠል ቢኖርባቸውስ? ያ በጭራሽ ክርስቲያኖችን 
አያስጨንቅም; ቀጥለው መሄድ ጀመሩ ፡፡ ያ ሰው ደግሞ ክርስቲያን ነው ፡፡ እንደ ሚኒስትር እነሱን ወደዚያ ወደ አመፅ ሊመራቸው አይገባም ፡፡ 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን እንዲሞቱ ያደርጉታል ፡፡ ሌላ አብዮተኛ ይጀምራል ፡፡ ያን ማድረግ ያሳፍራል ፡፡

እዚሁ ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል ፡፡ በትክክል እንደገና ተመሳሳይ ነገር። ትክክል ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ህዝቡ ፣ እንዴት እውነቱን ብቻ 
ተመልክተው እውነት ምን እንደሆነ ያዩ ነበር .... “ ቤተክርስቲያናችን ያንን አታምንም ፡፡ ሌላ መንገድ አግኝተናል ፡፡ ደህና, ይህ አይደለም 
በትክክለኛው መንገድ. ነገሩ አይደለም ፡፡
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እርሱም “ንስሐ ግባና ለኃጢአት ይቅርታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቅ” አለው ፡፡ አሁን አያደርጉትም ፡፡ ኦ ፣ ከዚያ ምን አደረጉ? አሁን ፣ 
እኛ የምንችለውን ያህል በፍጥነት ወደ መቶዎች የምንደርስበት አንድ ነገር ይህ ነው ፡፡
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አሁን ፣ ሁለተኛው ስቅለት ከዚያ ፡፡ አንድ ሰው “አብን ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስን” በቃሉ ምትክ የሃይማኖት መግለጫን ከተቀበለ ፣ ከስሙ 
ይልቅ ማዕረጎች ፣ በሕዝቡ ላይ ምን ያደርጋል? የቃሉ ተፅእኖ ለሰዎች ይሰቀላል ፡፡ ማርቆስ 16 ለዚያ ትውልድ ትክክለኛ ነው ሲል ፣ እና እግዚአብሄር 
እዚያው እንደተናገረው ፣ ኢየሱስ ከእነሱ ጋር ሲነጋገር “ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ፡፡ ያመነ የተጠመቀም ይድናል; 
የማያምን ይፈረድበታል ፡፡ እናም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል .... ”እስከ ምን ድረስ? እያንዳንዱ ህዝብ ፣ እምነት ፣ ቋንቋ ፣ ዘር ፣ ህዝብ ሁሉ 
አንድ ወንጌል ነው ፡፡ “ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተላሉ።” እናም አንድ ሰው ያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለመቁረጥ ሲሞክር የወንጌሉ 
ውጤቶችን ለዚያ ጉባኤ ይሰቅላል ፡፡ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከሰሳለሁ-ጌታን በመግደል ጥፋተኛ ነህ!

ቤተክርስቲያን ጠላችው ፡፡ እንዴት? እርሱ አምላካቸው ነበር ፡፡ እነሱ ጠሉት እና የእነሱ መሲህ እንዳይሆን ካዱት ፡፡ አይ ጌታዬ እንደዚህ 
የመሰለ መሲህ አይፈልጉም ነበር ፡፡ እና ዛሬ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ነገር ታደርጋለች; ቃሉን ይክዳል ፡፡ እነሱ አይፈልጉም; በእምነታቸው 
እንዲያምኑ ከተማሩት ጋር የሚቃረን ነው ፡፡ ቃሉም መሲህ ነው ፡፡ እርስዎ ያምናሉ? ደህና ፣ የቃሉ ነፀብራቅ ታዲያ ምንድነው? በመካከላችን መንፈስ 
ቅዱስን የሚያንፀባርቅ መሲህ። እሱ እራሱን እያሰላሰለ ነው ፣ እሱ የሚያየውን መብራት በሚያገኝበት ቦታ ሁሉ ፣ በእምነት እና በነገሮች የማይጨስ 
፣ እሱ ብርሃን ሊሰጥበት ይሞክራል ።
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እርስዎ እንደተነሱ እና መብራታቸውን አጭደው የጭስ ማውጫዎቹን ሲያጥቡት እንደነበር አስታውሰዋል ፣ ግን ጊዜው አል lateል ፡፡ ስለዚህ 
አንድ ሰው እነዚህን የሉተራን ፣ ፕሬስቢቴሪያን ፣ ሜቶዲስት ፣ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት ውስጥ ለመግባት ሲሞክር 
ሲያይ ለምን እንደማያገኙ ያውቃሉ ፡፡ ደህና ፣ በልሳኖች ሊናገሩ እና ወደ ላይ እና ወደ ታች ሊዘሉ ይችላሉ ፣ ግን ምን እንደሚሆን ይመልከቱ። እነሱ 
በፍፁም .... ማለቋን የሚያመለክት የጊዜ ምልክት ነው ፡፡ መጨረሻ ላይ ነን ፡፡ ቤተክርስቲያን በማንኛውም ጊዜ “ወደ ላይ ና” የሚለውን ተግዳሮት 
መስማት ትችላለች ፡፡ አሜን! ልክ በትክክል ፣ በቅደም ተከተል ማቀናበር። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ኢየሱስ  ክርስቶስን  እርሱ  ራሱ ሊያረጋግጥላቸው
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በሚችሉት በኩል እውን ያደርገዋል ፣ በትክክል አደርጋለሁ ያለውን በትክክል በማረጋገጥ ወደ ታች ውረድ ፣ ፎቶግራፉን አንስቷል ፣ ያሳየዋል ፣ 
ምልክቶችን ያደርጋል ፣ ስለእሱ እና ስለሌላው ነገር ሁሉ ይናገሩ ፡፡ በቅደም ተከተል አደርጋለሁ ያሉትን እርሱ በትክክል ማድረግ ፡፡ አንዳንድ 
የሃይማኖት መግለጫዎች ወይም የአንድ ሰው የሰራ ሀሳብ አይደለም ብዙ ደም ፣ እሳት እና ጭስ እና ነገሮች ግን የቅዱሳት መጻሕፍት ፣ የመሲሕ 
ማስረጃዎች ፡፡

ብዙ ማስመሰል አግኝተዋል ፣ እና አስመሳዮች እና የመሳሰሉት ፣ ግን ያ እውነተኛውን ቃል ምርጡን እንዲያበራ የሚያደርገው ብቻ ነው። 
ትክክል ነው. እስቲ በመንፈሳዊ የሆኑ ፣ በመልካም እና በስህተት መካከል መፍረድ የሚችል ... እንመልከት።

ይክደዋል ፡፡ መሲሑን ክዷል ፡፡ እኛ አልፈለግነውም ነበር ፡፡ ዛሬ የሚያደርጉት ተመሳሳይ ነገር ፡፡ “እኔ ወደዚያ ወርደው ነበረበት ከሆነ 
መልካም, እንደ እርምጃ ዘንድ የቅንብር: ሁሉ ላይ ይህን አልፈልግም.” ደህና ፣ ከዚያ በጭራሽ የለዎትም; ያ ብቻ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ አሁን ተመሳሳይ 
፡፡
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በትክክል ቢታወቅም እርሱን አልፈለጉትም ፡፡ ጠሉት ፡፡ ለምን ነበር? ፓስተሮቻቸውን የእባብ ስብስብ ብሎ ጠራቸው ፡፡ እርሳቸውም “እናንተ 
የነጭ ግድግዳዎች ስብስብ ፣ የመቃብር መቃብር እንጂ ሌላ አይደላችሁም ፡፡ ከእናንተ ውጭ በውጭ በልብስ የተላበሰ ሲሆን የአንገት ጌጣ ጌጥ እና 
የውስጠኛው የሞቱ ሰዎች አጥንቶች ዞሯል ፡፡ ” እሱ ምንም ቡጢ አላወጣም ፡፡ አንድ አናጢ ትንሽ የገሊላ ሰው ፣ የአናጢ ልጅ ፣ ግን እሱ ምንም 
ቡጢ አላወጣም ነበር ፡፡ ነገራቸው ፡፡

“አታስብ ....” ሲል ጆን ፣ የእሱ ቅድመ-ተዋናይ (እሱ ሌላ ነው ምንም ቡጢ አላወጣም) ፣ “አብርሃምን ወደ አባታችን እንዴት አደረከው ብለው 
እዚህ አይዙሩ ፡፡ እግዚአብሔር ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች እንዲነሱ ማድረግ ችሏል ፡፡ ” አዎን ጌታዪ! “ምሳር ዛፍ ሥር ተጨምሮ ነው, 
እና ይህ ሁሉ ዛፍ አይደሉም ፍሬ የሚያፈሩ ወደ እሳት ወርዶ ቆፍረዋል እና Cast ነው.” አዎን ጌታዪ! እግዚአብሔር ጥብቅ እና በቃሉ ጠንካራ እና 
ጽኑ ነው ፡፡ አዎን ጌታዪ!

ልብ በል ፣ ኢየሱስ ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት የተረጋገጠ .... ትሰማኛለህ? ኢየሱስ እርሱ መሲሕ መሆኑን በቅዱሳት መጻሕፍት አማካይነት 
በእግዚአብሔር ተለይቷል ፡፡ ልክ ነው? የጴጥሮስን ክስ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እናገኛለን ፣ እንደነበረም እንዳልሆነም ያገኙታል ፡፡ እርሱ 
የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ በሚጠራ ሰው የተገለጠ እርሱ እግዚአብሔር እንደሆነ በሚገባ ተረድቷል ፡፡ ትክክል ነው. ምንም እንኳን እሱ በትክክል 
መታወቅ እና የተስፋ ቃል የተረጋገጠለት ፣ እሱ መሲህ መሆኑን ያረጋገጠ ቢሆንም .... ሙሴ “ይህ መሲህ ሲመጣ ነቢይ ይሆናል እናም እነዚህ ሁሉ 
ይሆናሉ” ብሏል ፡፡ ትንሹ ሴት ከጉድጓዱ ጋር ቆማ እና ያ ሁሉ የቆሸሸ ሁኔታ ነበረች ፣ ያ ምንን ያመለክታል? በዚህ በመጨረሻው ዘመን 
እግዚአብሔር የተገለሉትን ያወጣል ፡፡
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ትናንት ማታ አስታውስ ፣ ሠርጉ - ወይም በሌላ ጊዜ እዚህ በሰበክኩበት ጊዜ - “የሠርጉ እራት” ፣ “እንዴት ያለ ታላቅ ግብዣ እና ሌላም ግብዣ 
አዘጋጀሁ ፣ እናም እነዚህ ሁሉ ሰዎች ጠራኋቸው እነሱን; እና እያንዳንዳቸው ሰበብ ነበራቸው ”?
77

እምነቶቻችንን ያበላሻል ምክንያቱም ማድረግ አልችልም ፡፡ “ ”መምጣት አልችልም ፣ ምክንያቱም አለኝ - ሚስት አግብቻለሁ ፣ እንድመጣ 
አትፈቅድልኝም “አለች ፡፡

እዚህ ታች አንድ ቤተክርስቲያን አገባሁ ፡፡ እናቴ ሜቶዲስት ፣ ወይም ባፕቲስት ፣ ወይም ካቶሊክ ነበረች ወይም — ለዚያም መቋቋም 
አልችልም። “

እርሳቸውም “እናም አትመጣም እራትዬንም አልቀምስም ፣ ግን ወደዚያ ውጣ እና ዝሙት አዳሪዎችን ፣ ጋለሞቶችን ፣ እና ሰካራሞችን ፣ እና 
ያለዉን ሁሉ ያስገድዳሉ ፡፡ አስገባቸውና ቀጥ አደርጋቸዋለሁ ፡፡ እኔ አድርገናል እራት, እና የእኔ እንግዶች-ከገበታዬ ስብስብ ነው; እዚያም አንድ 
ሰው ሊኖር ይችላል ፡፡ እነሱ አልመጡም; እነሱን አይሁድን ማውገዝ ነው ፡፡ ዛሬስ?

እኔ የፕሬስበቴሪያን አባል ነኝ ፡፡ አልችልም ፡፡ እኔ .... “

“እኔ ሉተራን ነኝ”

“እኔ አንድ ነኝ ”

“እኔ ቁንጅናዊ ነኝ ”

“እኔ ይሄ ነኝ ; አልችልም ... አልችልም .... ”

እዛው አለህ ፡፡ “ከዚያ እዚያ አትገኝም!” በትክክል የተናገረው ነው ፡፡ እሺ.

በትክክል የተረጋገጠው መሲሕ ፣ በትክክል ቃልን - የተረጋገጠ ቃል። ለቃሉ ቃል የገባው አምላክ ፣ መሲሁ ምን እንደሚሆን ፣ እዚህ መጥቶ 
በትክክል ቆመ ፤ እርሱም “አሁን የት ወድቄ ነበር? እንደ ሰው ማመን ካልቻላችሁ እኔ የማደርጋቸውን ስራዎች እመኑ ፡፡ እኔ ማን እንደሆንኩ 
የሚያሳዩኝ ነገሮች ናቸውና ፡፡ እነዚህ መሆኑን ሰዎች ሲሆኑ ይላል እኔ መሲሕ ነኝ. እኔን ማመን አይፈልጉም ፣ ምክንያቱም እዚያ ያለው ዮሴፍ 
ይመስልዎታል .... እናም እዚያ እዚያው ትንሽ ጎጆ ውስጥ ተወልጄ ነበር ፣ እና እዚህ አሳዳጊ አባቴ አናጢው እዚያው ነው። አንቺስ....”
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ወደ ገሊላ መጥቶ በዚያ ሊሠራ ነበርና-“Heyረ ይህ ማን ነው? ማን ነው ይሄ? መልካም, ይህ ሰው እንዳልሆነ-isn't የዮሳም እዚህ ሁሉ 
ከእነርሱ, ወንድሞቹን,? እህቶቹ ከእኛ ጋር አይደሉም ? እናቱ ማሪያም እና አባቱ ዮሴፍ አይባሉም? እንደዚህ አይነት ወንድ ከወዴት አገኘህ? 
ከየትኛው ትምህርት ቤት ነው የመጣው? የኅብረት ካርድ የለውም; እሱ አይደለም ማንኛውም ምስክርነቶች አላቸው. እንደዚህ አይነት ሰው የት ነበር 
.... ይሄን ከየት አገኘኸው ... ” ፣“ እንደምንም? ”አለው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስም ቅር እንደተሰኘ ይናገራል ፡፡ እሱ ማድረግ የማይችላቸውን ብዙ 
ተአምራት ተናግሯል ፣ እናም ጀርባውን ዘወር ብሎ ከእነሱ ሄደ። እሱ “ነቢይ ከገዛ ወገኖቹ (በስተቀር?) ፣ በራሱ አውራጃ (ይመልከቱ!) - ወይም 
በአገሩ ውስጥ ካልሆነ በቀር ክብር የለውም ፡፡”
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እዚያ እርሱ በትክክል መሲሑን አረጋግጧል። የራሱ የሆነ ብድር አልወሰደም; እርሱም “አብ ሲያደርግ ካየሁት በቀር ምንም ማድረግ 
አልችልም” ብሏል ፡፡ እናም እሱ መሲሑ ነው ብለው ለመጠየቅ ፈትኗቸዋል ፡፡

እና ያንን ትንሽ አሮጊት የታመመች ሴት ተመልከቱ; ብላ አወቀችው ፡፡ ተመልከቱ ፣ አልተመዘገበችም ፡፡ መብራቱ .... እርሷ በእርግጥ በሥነ 
ምግባር የተሳሳተች ነች ፣ ያንን አይደግፍም ፡፡ የእግዚአብሔር ህጎች ያንን ያወግዛሉ ፡፡ እሷ በሥነ ምግባር የተሳሳተች ነበረች እሷ ግን .... ተመልከት ፣ 
እግዚአብሔር በሆንክ ላይ አይፈርድብህም ፡፡ እሱ የሚፈርደው እርስዎ ምን ያህል ትልቅ እንደሆኑ ወይም ትንሽ እንደሆኑ አይደለም ፤ እሱ በልብዎ 
ይፈርዳል-መሆን የሚፈልጉትን ፡፡ እሷም ከእነዚያ ነገሮች አንዳች አልፈለገችም ልክ ከእሷ በፊት ብልጭልጭ ነበር ፡፡ የፈለገችው ያ ነው ፡፡ ያኔ ምንም 
ብትሆን ለመምጣት ተዘጋጅታ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር ልብን ይፈርዳል ፡፡ ሰው ውጫዊውን ገጽታ ይፈርዳል ፡፡ እግዚአብሔር ልብን ይመለከታል ፡፡ 
እርሷ ምንም ብትሆን ያ ብርሃን ብልጭ ድርግም ብሎ ያ ተረጋጋ ፡፡ የዘላለምን ሕይወት ፍሬ ነገር ያዘች ፡፡
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ኦው ፣ የእኔ ፣ ይህ ለእኔ ምን ያህል ሀብታም ነው (ተመልከት?) እውነቱን መሆኑን ለማየት እና ማወቅ ፡፡ ከዚህ ጎን እቆማለሁ ፡፡ የሰማይ 
አምላክ ይሆናል ለማሳደግ ቀና, እና የእኔ ድምፅ የእግዚአብሔርን ታላቅ ጊዜ ወደዚያ ስለ መግነጢሳዊ ቴፕ ላይ ይሆናል. እናም በመጨረሻው ቀን 
ይህንን ትውልድ ያወግዛል ... [ባዶ ቦታ በቴፕ ላይ።] .... እሱ አሁንም እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያውቃል። 
በእግዚአብሔር ቃል እከሰሳቸዋለሁ ፡፡
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ወደ ሌላ ተስፋ በፍጥነት መድረስ አለብኝ ፣ ምክንያቱም ያገኘነው ወደ አስራ አምስት ደቂቃ ያህል ብቻ ነበር ፡፡

እዚያ እነሱ .... እዚያ እነሱ .... ምን? ወይኔ! ቀራንዮ ሰቀሉት ፡፡ ሦስተኛ-እነሱ የተሰቀሉት የእግዚአብሔር ቃል የተገለጠውን ቃል በመገንዘብ 
አይደለም ፡፡ እና ያንን ሰው ለምን ሰቀሉት? በቃ መገመት ትችላለህ? አንድ ደቂቃ ልመለስ ፡፡ እነሱ ለምን ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰውን ይሰቅላሉ?
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ማርያም እንደ .... እንደ እኔ ይህ ነበር .... የዳዊትን ቤት አንድ ልዑል የተባለ መጽሐፍ አንድ ጊዜ ማንበብ ጽፏል Ingraham, ዶክተር በ. ግሩም 
መጽሐፍ ፣ ድራማ ነው ፡፡ አንዳንድ የድሮ የእጅ በከፊል እውነት መሆን ይጠበቅባቸው ነበር የምትባል ሴት ጠፍቷል ይወሰዳል በእሷ ላይ .... ከግብፅ 
ወደ ታች ወደ ካይሮ ወደ ፍልስጤም ተዛወረች ፣ ትምህርቷን ለመጨረስ እንደ ሆነ አምናለሁ ፡፡ እናም በክርስቶስ ዘመን እዚያ ነበረች። እናም 
ለአባቷ መልሳ መጻፍ ነበረባት ፡፡ አንስተው ቢያነቡት ጥሩ ነበር; በእውነት ጥሩ ነው “የዳዊት ቤት ልዑል።” ይኸው “የእሳት ዓምድ” የፃፈው .... 
እናም ከዚያ ሲሲል ደ ሚሌ “አሥሩን ትእዛዛት” ወስዷል።

አሁን ፣ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይህ አዴና መልሳ እንደፃፈ እናገኛለን ፡፡ እርሷም በመስቀል ዕለት እንደተናገረች ሰባት አጋንንት ያወጣችባቸው 
መግደላዊት ማርያም በሕዝቡ ፊት ወጥታ “ምን አደረገ? ምን አደረገ? የታመሙትን ብቻ መፈወስ እና በእስር ቤቶች የነበሩትን ለማዳን የሞከረው ፡፡ 
ከመልካም በቀር ምን አደረገ? የሆነ ሰው ይናገራል! ”
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እናም አንድ ሰው ከሞላ ጎደል በግቢው ላይ የቧንቧን ቧንቧ በጥፊ መታው እና “ያችን ሞኝ ሴት በካህኑ ፊት ታምናለህን?” አለው ፡፡

እዚ እዩ ፣ እዩ። ምን አደረገ? እንዳደረገ ምንም. ለምን ሰቀሉት? እንዴት? ምክንያቱም እሱ ማንነቱን አላወቁም ፡፡ እና ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ነው 
፡፡ ሰባኪዎቹ ፣ እና የዚህ ዘመን ሰዎች እና የዘመናችን አስተማሪዎች ህዝቡ ይህን እስኪያደርግ ድረስ ይህ ጥንቆላ ፣ ወይም ዲያቢሎስ ፣ ወይም 
አእምሯዊ የስሜት ህመም ፣ ወይም አንዳንድ ውሸቶች ፣ ወይም አንድ ዓይነት ብልሃት ነው ብለው እንዲያምኑ አድርገዋል ፡፡ ለዚህ ቀን 
የእግዚአብሔር ቃል ማረጋገጫ መሆኑን መገንዘብ ፡፡ የመጨረሻው ቀን ምልክት ነው ፡፡

አብያተ ክርስቲያናቱ ፣ የድርጅታቸው ካልሆኑ ፣ “አህ ፣ ደህና ፣ ያ አንዳንድ የሚካካሱ ናቸው” ይሏቸዋል ፡፡ ያ ውሸት ነው ፡፡ ደህና ፣ እዚህ 
ወደ ሶ-እና-ወደ-እና-ወደ-ወደ-ወደ ታች ተመልከት ፡፡ “ ግን አንድ ጊዜ እውነተኛውን ነገር የውሸት መሆኑን ያረጋግጣሉ ፡፡ ስህተት መሆኑን አንድ ጊዜ 
እንዲያረጋግጡላቸው ፡፡ እነሱ ማድረግ አይችሉም ፡፡ እሱ ስህተት እንደሆነ በጭራሽ አይታወቅም ፣ በጭራሽም አይሆንም ፣ ምክንያቱም እሱ 
እግዚአብሔር ነው ፡፡ ተመልከት? ግን መጠቆም ይወዳሉ; እነሱ ያስባሉ ፣ ”ኦህ ፣ ጥሩ ፣ ታላቅ ስም ያለው አንድ ሰው ቢሆን ኖሮ ....“ ምክንያቱም 
እሱ ትንሽ ቡድን ስለሆነ ፣ የተገለለ ትንሽ ስብስብ ነው ፣ ”ደህና ፣ ያንን ሰው ከቤተክርስቲያናችን አውጥተነዋል ፣ ተመልከት። እነሱ ወደ ቡድናችን 
ይመጡ ነበር ፣ ይመልከቱ ፣ ግን ከዚህ ጋር ተሻገሩ ፣ እናም በዚያ ተሻገሩ ፡፡ እና አሁን ፣ አዩ ፣ እነሱ ነፋሱ ፡፡... ደህና ፣ ምን እንደ ሆነ ይመልከቱ ፣ 
ማን እንደሆነ ፡፡ “ ግድ የለኝም ፡፡ እነሱም አልቻለም አለ ጴጥሮስ, ያዕቆብና ዮሐንስ ስለ ተመሳሳይ ነገር. ” አንድ የማያውቅ እና ያልተማረ ሰው,“ 
አሉት. እነሱ ግን ማስተዋል ነበረባቸው; ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የሆነ ነገር ተከስቷል ፡፡ እነሱ ከኢየሱስ ጋር ነበሩ ፡፡ ልዩነቱን ያመጣው ያ ነው ፣ ይመልከቱ 
፡፡
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እርሱ ማን እንደ ሆነ ስለማያውቁ አደረጉ ፡፡ በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ቃል ማረጋገጫ በዚያ እንዳልቆመ አያውቁም ነበር ፡፡... አሁን ፣ በአንድ 
ቀን ነበር ፣ ያ ደግሞ ትክክል ነበር ፡፡ ህጎችን እና ነገሮችን ብቻ እንዲጠብቋቸው በአንድ ቀን ነበር ፡፡ ግን ያ ተመሳሳይ ህጎች ነበሩ - እነሱ እነሱን 
መጠበቅ ነበረባቸው ፣ እሱ መሆን ነበረበት ተብሎ ይህ ሰው በሚመጣበት እና በሚሆንበት ጊዜ ላይ አመላካች ፡፡ እነሱ ይህ ክፍል ነበራቸው ፣ ግን 
ሌላውን ክፍል አልወሰዱም ፡፡
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እና አሁን እያደረጉት ያለው ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡ ቤተክርስቲያን አግኝተዋል እናም በኢየሱስ ክርስቶስ ያምናሉ ፣ እናደርጋለን ይላሉ ፣ እና 
ነገሮች አሉ ፣ ግን የምንኖርበትን ሰዓት ይክዳሉ! አሁንም የቀደመውን ምሳሌ እንደገና ያመጣል-ሰው ሁል ጊዜ ስላደረገው ነገር እግዚአብሔርን 
ያወድሳል ፣ ምን እንደሚያደርግ በጉጉት ይጠባበቃል ፣ ወይም ወይም ያደርጋል ፣ እና የሚያደርገውን ችላ በማለት በእሱም የተወገዘ ነው ፡፡ 
የእግዚአብሔርን ድንቅ ያስባሉ-እርሱ እንዴት ታላቅ ነው; ምን እንደሚያደርግ; ሊመጣ ነው; እና አንድ ቀን መነጠቅ ሁን እና ወደ ቤትህ ሂድ ፡፡ 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አደርገዋለሁ በሚለው በዚህ ጊዜ ምልክቶችን እና ድንቆችን መካድ ፣ ሁሉንም ነገር ናፈቀው ፡፡ ኢየሱስ “ዕውሮች 
ዕውሮችን የሚመሩ ከሆነ ሁሉም ወደ ጉድጓዱ ውስጥ ይወድቃሉ” ብሏል ፡፡ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ዓይናችንን እንዲከፍትልን እግዚአብሔርን 
ብቻ ይጸልዩ ፡፡ እሺ.

አሁን ተመሳሳይ ፣ ዛሬ እንዲሁ ያደርጋሉ; አንድ አምላክን ዛሬ ባለማወቅ ይክዳሉ እና ይሰቅላሉ ፡፡ ያው እሱን በመካድ እና በማድረግ .... ዛሬ 
የሚያደርጉትን በመካድ እንደገና በትክክል ክርስቶስን አይሰቀሉም ፣ ግን መንፈስ ቅዱስን ይሰድባሉ ፡፡ እናም በማድረግ እነሱ ናቸው .... እንዴት 
መንፈስ ቅዱስን ይሳደባሉ? እዚያ ተመልሰው እንዴት ተሳደቡ? ለምን ፣ ከዚያ መሳደብ አልቻሉም; ገና አልመጣም ነበር ፡፡ የልባቸውንና 
የነገሮቻቸውን ምስጢር ማወቅ ስለቻለ ኢየሱስን “ብelልዜቡል” ፣ “ቤልዜቡል” ብለው ጠርተውታል። እነሱም “ይህ ዲያቢሎስ ነው” አሉ ፡፡ በሌላ 
አገላለጽ “እሱ ሟርተኛ ነው ፡፡ ያንን ያንን ነው የሚያደርገው ፣ በዕውቀት ነው ፡፡ እሱ ከሰይጣን በቀር  ሌላ  አይደለም ፡፡  ”  እነሆ  ፣  በአራት  መቶ
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ዓመታት ውስጥ ነቢይ አልነበራቸውም ፣ እና ከዚያ አድገዋል ፣ ይመልከቱ ፡፡ ሕጎቻቸው ብቻ ነበሯቸው ፡፡ እነሱም “ይህ ብelልዜቡል ነው” አሉ ፡፡

እናም ኢየሱስ “ስለዚህ ይቅር እላችኋለሁ ፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ፣ አሁን አንድ ቃል በእርሱ ላይ ትናገራላችሁ ፣ እና መቼም ቢሆን 
ይቅር አይባላችሁም” ብሏል ፡፡ ያስታውሱ ፣ በጭራሽ አይሆንም ፣ አይሆንም ፣ አይሆንም ፣ በምንም መልኩ ምህረት አይሆንም .... የእግዚአብሔርን 
መንፈስ ሲሳደቡ እና ሲጠሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፣ ይህ በመንፈስ የተረጋገጠ ነው (ይመልከቱ ፣ ቃሉ እንዲህ ይላል ፣ የመንፈስ ሀ- እሱን 
በማረጋገጥ) ፣ እና እርኩስ ነገር ብለውታል ፣ በምህረት እና በፍርድ መካከል ያለውን መስመር አቋርጠዋል እናም በጭራሽ ለእሱ ይቅር ሊባል 
አይችልም። ለዚያ ነው ይህ ትውልድ በነቢያት ሁሉ ተስፋ እንደ ተደረገለት ፣ የተገለጠውን የእግዚአብሔር ልጅ በመስቀል ፣ በመሳደብ ፣ 
የተገለጠውን የእግዚአብሔር ልጅ ጥፋተኛ ብዬ የምከሰሰው ፡፡ ሰዶም
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እንደገና የእግዚአብሔርን ልጅ ለሰዎች የሚሰቀሉት ስድብ። እርሱ የተረጋገጠ ቃል ነው ፡፡ በእሱ ላይ አንድ ቃል ፈጽሞ ይቅር አይባልም ፡፡ 
አሁን ታዲያ ምን ልታደርግ ነው? ወዴት ነው የምትቆመው? የእግዚአብሔር'reጣ የሚፈስበትን ሰዓት ብቻ በመጠባበቅ የተወገዙ ናቸው ፡፡ እሱ 
ያደቅቃቸዋል ፡፡

ከተረጋገጠ የእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ፣ ሰው ሰራሽ ቤተ እምነቶች እና ዶግማዎች አፍቃሪ የሆነ አስተምህሮ ይህ የሰዎች ትውልድ ትውልድ! ኦ! 
ለዚህ ብቻ ረጅም ጊዜ ቢኖረኝ ብዬ ተመኘሁ ፡፡ ይህ የሰዎች ትውልድ ፣ “ይህ ትውልድ የእግዚአብሔርን መገለጥ ያቃልላል ፣ እኛ ግን የምንሄደው 
ሐዋርያት በሄዱበት ነው ፡፡” ትክክል ነው. አምላክ ....
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እርስዎ “ደህና ሌሎች እንዲሁ ይላሉ” ትላለህ። እግዚአብሔር ያጸድቀዋል ፡፡

ኢየሱስ እንዲህ አለ ፣ “ስራዎቹ ስለ እኔ የማይናገሩ ከሆነ ፣ ቀጥል በራሴ ነው የምናገረው ፡፡ ስራዎቹ ግን ይናገራል ፣ ስራዎቹን በተሻለ ያምናሉ 
(ይመልከቱ?) ፣ ምክንያቱም ሰዓቱ ስለሆነ ፡፡ ” እንዲህ አለ ፣ “ነገ ፀሐይ እንደምትወጣ ወይም በሰማዩ ቀይ እና ዝቅ ብሎ መጥፎ የአየር ሁኔታ 
እንደሚሆን ያውቃሉ ፤ ነገ ፍትሃዊ ይሆናል ፡፡ ” እንዲህ አለ ፣ “የሰማያትን ፊት መለየት ትችላላችሁ ፣ ግን የጊዜው ምልክቶች ምንም የማያውቁ 
ናቸው። እግዚአብሔርን ባወቁ ኖሮ ቀኔን ባወቁ ነበር ፡፡ ”

እናም እነሱ “በራስህ ላይ ብዙ ወስደሃል ፣ ራስህን አምላክ አደረግህ” አሉት ፡፡ እነሱም በመስቀል ላይ አኖሩት ፡፡

መንፈስ ቅዱስ ዛሬ አይደለም ምንም ሦስተኛ ሰው; ራሱን የሚያንፀባርቅ ሕይወት ለመቀደስ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰው አካል የተገለጠ 
እግዚአብሔር ራሱ ነው ፡፡ ያንኑም ቃል የተገለጠውን ይሰቅላሉ ፡፡ ገባህ? ዛሬ የክርስቶስ ስቅለት በቃሉ በዚህ ቀን ይፈጸማል ባሉት ነገሮች 
የተረጋገጠውንና የተገለጠውን የእግዚአብሔር ልጅ በሕዝቡ መካከል መካድ የሚችል ህዝብ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡
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አሁን እሱ ተመሳሳይ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ተመሳሳይ ማረጋገጫ ተመሳሳይ መሆን ነበረበት ፣ ምክንያቱም አሁን በቅዱስ ዮሐንስ 14 12 
ላይ “እኔ የማደርገውን ሥራ እናንተ ደግሞ ታደርጋላችሁ” ብሏል ፡፡ ዕብራውያን 13: 8: - “እርሱ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።” “በእኔ 
ብትኖሩ ... (ዮሐ. 15) በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ የምትፈልጉትን ብቻ ጠይቁ ይሰጣችኋል ፡፡” አዎን ጌታዪ!

ያስታውሱ ፣ ያንን ያደረጉ በጣም ሃይማኖተኛ ሰዎች ነበሩ ፡፡ እነዚህ አልነበረም በውጭ. የዚያን ጊዜ የሃይማኖት ሰዎች ነበሩ ፡፡ እና ያ ዛሬ 
እያደረገ ያለው የሃይማኖት ሰዎች ነው ፡፡ ተመሳሳይ ስቅለት ፣ ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ፡፡
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በፍጥነት ፡፡ እዚያ እዚያ ሰቀሉት? እርግጠኛ ያኔ በቃሉ ምትክ የእነሱን እምነት በመቀበል የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ቃል እየካዱ ነበር ፡፡ 
ያ ዛሬ እያደረጉት ነው? ያ በትክክል ዛሬውኑ ተመሳሳይ ነው ፡፡ እርሱ ቃል ነበር እነሱም ቃሉን አልተቀበሉትም ፡፡ ያ እንዳያመልጥዎ እፈልጋለሁ ፣ 
እንዳያመልጥዎ እፈልጋለሁ ፡፡ እርሱ ቃል ነበር እነሱም ሲክዱት ቃሉን አንቀበሉትም ፡፡ እና እሱን ሲክዱት በመጨረሻ ሰቀሉት ፡፡ እናም ዛሬ 
ያደረጉት ይኸው ነው-የእግዚአብሔርን ቃል ውድቅ ማድረግ እና የእምነት መግለጫቸውን መቀበል እና የመንፈስ ቅዱስን ሥራ ከማኅበረ ቅዱሳን ፊት 
በአደባባይ ሰቀሉ ፡፡ እነሱ ጥፋተኞች ናቸው ፣ እናም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከሰሳቸዋለሁ ፡፡

ለአሥራ አምስት ዓመታት እርሱ በምድር ላይ ሲዘዋወር አይቻለሁ ፣ አሁንም የእነሱን እምነት ይይዛሉ ፡፡ ጥፋተኞች ናቸው! ቤተክርስቲያኗን 
ሊያመጣ የሚችለውን ቃል ወስደው ሁሉንም አብያተክርስቲያናት አንድ ላይ ወስደው በጴንጤ ቆስጤዎች እና በሌሎቹም ሁሉ ታላቅ ትልቅ ህብረት 
ወንድማማችነትን አደረጉ ፡፡... ይህን ከማድረግ ይልቅ ውድቅ አደረጉት እና አደረጉት ፡፡ ቀልድ ፣ እና አሁን ሁሉንም ነገር ጠራው ፡፡ እናም አሁን 
በቤተክርስቲያኗ አንድ ማህበር በዲያብሎስ እቅድ ውስጥ ገብቶ “አሁን ዘይት ለመግዛት እንመጣለን” ለማለት እየሞከረ ነው ፡፡ ውድቅ ተደርገዋል 
እናም ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ ጥፋተኞች ናቸው ፡፡ በእግዚአብሔር ውሎች ላይ ትወስዳለህ ወይም .... ውሎችህ አይሰሩም ፣ ተመልከት ፡፡
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ለእምነት መግለጫዎቻቸው የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ቃል ውድቅ አድርገው ዛሬውኑ እያደረጉ ነው ፡፡ እርሱ ቃሉ ነበር ቅዱስ ዮሐንስ 1. 
ዕብራውያን 13 8 ይላል ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡
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አሁን እነሱ እንደገና እየሰቀሉት ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ማድረግ እንደምንችል ያውቃሉ? በጥቂቱ ለማንበብ የሚፈልጉት? ከዚህ ሌላ 
አስራ አምስት ደቂቃ ትሰጠኛለህ? እሺ. እስቲ አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ እንመልከተው .... እንደገና የተሰቀለ ፡፡ ወደ 6 ኛ ምዕራፍ ወደ ዕብራውያን 
እንሂድ እና ጥቂት ብቻ ፣ 6 ኛ ዕብራውያንን እናንብ እና የእግዚአብሔርን ልጅ በአዲስ መስቀልን እንመልከት ፡፡ ማድረግ ይቻል እንደሆነ ይመልከቱ 
፡፡ እርስዎ “ለሁለተኛ ጊዜ ልትሰቅሉት አትችሉም” ትላላችሁ ፡፡ መቻል አለመቻልን እናገኛለን ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ፡፡ ልክ ነው? 
ዕብራውያን 6 1

ስለዚህ የክርስቶስን ትምህርት መርሆዎች ትተን ወደ ፍጹምነት እንሂድ። ለመጣል አይደለም ... ለንስሐና ለሞቱ ሥራዎችም ለእግዚአብሔርም 
የእምነት መሠረት

ስለ ጥምቀትም ትምህርት ፣ ... በእጅ መጫን ፣ የሙታንንም መነሳት እና የዘላለም ፍርድ።

... እግዚአብሔር ከፈቀደ ይህንን እናደርጋለን ፡፡

ተመልከት? , ጥምቀቶች: ጳውሎስ እዚህ እነዚህ ነገሮች የግድ አስፈላጊ መሆኑን ማወቅ ይፈልጋል እጆችንም ሁለተኛ መምጣት, እጅ, በትንሣኤ93
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ላይ. እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዘላለማዊ ናቸው; እነሱ በእውነት እነሱ ናቸው ፡፡ አሁን ልብ ይበሉ!

የማይቻል ስለሆነ ...

ከእኔ ጋር ያንብቡ-አንድ ቁጥር ብቻ ፡፡ አሁን ከእኔ ጋር እንዲያነቡኝ እፈልጋለሁ ፣ 4 ኛ ቁጥር

አንድ ጊዜ ብርሃን ለነበራቸው ሰማያዊውንም ስጦታ ለቀመሱ የመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ለሆኑት የማይቻል ነው።

የእግዚአብሔርን መልካሙን ቃልና የሚመጣውን የዓለም ኃይል ቀምሳለሁ።

ዳግመኛ ለንስሐ እነሱን ለማደስ ከወደቁ ፣ የእግዚአብሔርን ልጅ ቀድመው ለራሳቸው አሳቅለው በግልጥ እፍረት ሰጡት።

አሁን ቃሌ የእርሱ ነው? ወደ እውቀት የሚመጣ ሰው .... ያስታውሱ በጭራሽ አላገኙትም; የድንበር አጥር አማኞች ነበሩ ፡፡ የእግዚአብሔርን 
ቃል እውቀት ከተቀበልን በኋላ (ከእውቀት ያገኙታል ፣ በማንበብ - በማየት) ፣ እና ከዚያ ውድቅ ካደረግን በኋላ ያኔ - በጭራሽ መዳን ለእርስዎ 
የማይቻል ነው! አሁን ያንን አንብበዋል? ተመልከት? የእውነትን እውቀት ተቀብለዋል .... ልክ እንደተረዱት በጭራሽ አላገኙትም ፡፡

የወጡት እንደነሱ አማኞች ነው ፡፡... በጣም የጉዞው አይነት ነው ፡፡ ይህ ሦስተኛው ፍልሰት የቀሩት ብቻ አንድ ዓይነት ነው ፡፡94

እነሆ! ወደዚያ ተመልሰህ ተመልከት ፡፡ አንድ ደቂቃ ብቻ አንድ ነገር ላሳይዎት ፡፡ አገላለጹን ይቅር ይበሉ ፡፡ እነሆ! እስራኤል ከየነገዱ አንድ 
አንድ ፣ አንድ የእምነት አባል አሥራ ሁለት ሰዎችን አወጣችና ወደ ተስፋው ምድር ወሰን ዳርቻ አስገባቻቸው ፣ እናም የሚመጡትን መልካም ነገሮች 
አሳዩአቸው ፡፡ እነሱም መልሰው “እኛ ዘንድ ቅሬታ የሚመጡት አልነበረም ማድረግ አይችሉም.” ከአሥራ ሁለቱ ግን ሁለት ነበሩ ፡፡ ኢያሱ እና ካሌብ 
(ቃሉን ተመልክተዋል) ፣ “እግዚአብሔር የእኛ ነው ብሏል ፣ እናም እኛ ልንወስደው ከምንችለው በላይ ነን” ብለዋል ፡፡ ልክ ነው?

ምንድን ነበር? የድንበር መስመር አማኞች ፣ ይመልከቱ ፡፡ በእውነቱ የተወለዱት በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ፡፡ እነሱ የሕዝቡ ራስ ነበሩ; 
እነሱ እንደሚሉት ጳጳሳት ነበሩ ፡፡ ያ የእግዚአብሔር ቃል እውነት መሆኑን ወደታየበት ቦታ በትክክል ተጓዘ ፡፡ መሬቱ አለ; እዚያ ሄደው አያውቁም ፡፡ 
እዚያ እንደነበረ አላወቁም ፡፡ ግን እዚያ እንደነበር ለማየት ይወርዳሉ ፡፡ እዚያ ነበር ፡፡ ካሌብና ኢያሱም ተሻገሩ የወይን ዘለላ አምጥተው ከርሱም 
እንዲበሉ አደረጉ። መልካሙን ምድር ቀምሰው ከዚያ ተመልሰው “እኛ ማድረግ አንችልም [ተመልከት] ፡፡ በቃ እኛ ማድረግ አንችልም ፡፡ ”
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በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ይኸው ቡድን ይኸውልዎት-“ረቢ ፣ ከእግዚአብሔር እንደመጣህ አስተማሪ እንደሆንክ እናውቃለን” ተመልከት? 
የድንበር መስመር “ከእግዚአብሔር እንደመጣህ አስተማሪ እንደሆንን እናውቃለን ፡፡ እርስዎ የሚያደርጓቸውን ነገሮች ማንም ሰው ሊያከናውን 
አልቻለም ፡፡ እግዚአብሔር እዚያ መሆን እንዳለበት እንገነዘባለን። ” ለምን አልተቀበሉትም? ለምን አልወሰዱም? ድንበር ፣ ድንበር

እዚህ በዚህ ሦስተኛው ፍልሰት ላይ ናቸው-ተመሳሳይ ምልክት ፣ ተመሳሳይ መገለጫ ፣ አንድ ክርስቶስ ፣ ተመሳሳይ መንፈስ ቅዱስ ፣ ተመሳሳይ 
ሥራዎች ፣ ተመሳሳይ አምላክ ፣ ተመሳሳይ መልእክት ፣ እና እነሱ መውሰድ አይችሉም ፡፡ የኅብረት ካርዳቸውን መተው ነበረባቸው ፡፡ ምንድን ነው? 
የእውነት እውቀት ነበራቸው ፡፡ እነሱ እውነተኛው እውነት መሆኑን ተመለከቱ እና አዩ ፡፡ ሊክዱት አይችሉም ፡፡ የ መጽሔቶች አሉት እነሱ 
ተመልክተናል መመስከር. ወደ ስዕሎች, የ ወረቀቶች, ማስረጃ, ወደ ሙታንም ትንሣኤ, የታመሙትን ያለውን ዶክተሮች 'መግለጫዎች: እነርሱ እርሱን 
ነው ማለት አለብን. እናም ትንበያው ፣ በእነዚያ ዓመታት ውስጥ አንድም ጊዜ አይከሽፍም ፣ እያንዳንዳቸው በትክክል በነጥቡ ላይ ብቻ ናቸው ፣ 
መናገር አይችሉም ግን እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ፡፡ ግን ሊቀበሉት አይችሉም ፡፡
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ያ በቺካጎ ያሉት አገልጋዮች ስብስብ ፣ ሶስት መቶ እና ከእነርሱ አንድ ነገር ወርዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሊጠመቅ ነበር ፡፡ የት ናቸው! ዋጋው 
በጣም ትልቅ ነው። እነሱ ማድረግ አይችሉም ፡፡ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ሲያደርጉ ይናገራል ... ምን ያደርጋሉ? እነሱ በምህረት እና 
በፍርድ መካከል ይለያሉ ፣ “በአንድ ወቅት ብርሃን ለነበራቸው (ሊመለከቱት ለተመጡት) እና ለእውነት እውቀት ለነበራቸው እና መልካሙን 
የእግዚአብሔር ቃል ለቀመሱ የማይቻል ነው; ከዚያ እንደገና ቢታደሱበት ፣ ከዚያ ቢመለሱ ፣ ”ጥሩ አሁን ፣ አደርጋለሁ! አዎ !
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እናንተ ፕሪባቴሪያኖች ፣ እናንተ ሜቶዲስቶች ፣ እና ባፕቲስቶች ፣ እና ሉተራኖች ፣ እና ይህ ሙሉ የወንጌል ነጋዴዎች እቃ እየገቡ ነው እያሉ 
መልእክቱን አዙረዋል ፡፡ የእርስዎ ቤተ ይሆናል ... አለ, እርግጠኛ ሳይሆን, በቤተክርስቲያን ውስጥ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ. እሱን ለማግኘት 
ከቤተክርስቲያን መውጣት አለብዎት ፣ ይመልከቱ ፡፡ ትክክል ነው. ግለሰቦች ሁሉ ትክክል ናቸው ፡፡
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ግን የፕሪስባይቴሪያን ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ልትቀበል ነው ብለው ሲያስቡ ፣ እና ሁሉም ሰነዶቻቸውን ወደ ታች ሲወስዱ እና ...? 
በጭራሽ እንደዚህ አያስቡም! እና እርስዎ እርስዎ ሜቶዲስትስ ሊያደርጉት ነው ብለው ያስባሉ ? በጭራሽ አታደርገውም ፡፡ እናንተ የሥላሴ አማኞች 
መቼም የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የምትቀበሉ እና እያንዳንዳችሁ በ ... ትጠመቃላችሁ ብለው ያስባሉ? በጭራሽ አያደርጉትም; በጭራሽ አታደርገውም 
፡፡ ግን ግለሰቦች ወጥተው ያደርጉታል ፡፡ ትክክል ነው. እና የመምጣቱ ምልክት ይህ ነው! ግን እነሱ እውነትን አይተው በምክር ቤቶቻቸው ውድቅ 
ያደረጉ አብያተ ክርስቲያናት ፣ የማይቻል ነው ....

ያኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ጥፋተኛ ናቸው ፡፡ እናም እግዚአብሔር ባላቸው በእግዚአብሔር ቃል እመሰክራቸዋለሁ ....99

ወንድም ብራናም “እንዴት ትከሰሳቸዋለህ?” በመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ በግልፅ እንደተገለፀው እና አሁንም 
ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ያው እንደ ሆነ እራሱን እንዲያውቅ እንዳደረጋቸው እመሰክራቸዋለሁ ፡፡ እና እነሱ በቀዝቃዛ ሁኔታ ውድቅ 
አድርገውታል። እናም መንፈስ ቅዱስን በመሳደብ የኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል ጥፋተኛ ነህ ፡፡ ትክክል ነው.

ወደ ዕብራውያን 10 እንወስድዎታለን ፣ እንደገናም በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንደገና የሚነግረን ፣ የማይቻል መሆን ብቻ አይደለም ፣ ግን 
በጭራሽ አይችሉም ... ከእግዚአብሄር ጋር ለዘላለም ይለያችኋል ፡፡ መንፈስ ቅዱስን ጥለው ሲሳለቁበት እንደገና ከእግዚአብሔር ፊት መምጣት 
አይችሉም ፡፡

አሁን ፣ ይመልከቱ? ቃሉን ቀምሰዋል ፣ ይመልከቱ ፡፡ የድንበር መስመር አማኞች። “ኦህ” ትላላችሁ “ እነሱ ወንዶች አማኞች አልነበሩም ” 
ትላላችሁ ፡፡ እነሱ አማኞች ወይም አማኞች ነን የሚሉ ነበሩ ፣ ግን ወደ ቃሉ ሲመጣ .... እስራኤል ነበሩ; ከደም በታች ይወጣሉ ፡፡  እነሱ  በሙሴ



17መከሰስ

ምልክቶች ስር ይወጣሉ; እነዚህ ምልክቶች ሲሰሩ ተመልክተው ነበር ፡፡

እግዚአብሔር “ከዚያ ወዲያ እወስድሻለሁ” አለ ፡፡

እናም ሊመጣ ወደነበረው የተስፋ ቃል ቃል መርህ ላይ በቀጥታ ሲመጣ ፣ ምን ይላሉ? “ኦ እኛ ማድረግ አንችልም ፣” ይመልከቱ። እናም እዚህ 
ከወይን ፍሬዎች ጋር ተመልሰዋል እናም መሬቱ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ሁሉም ነገር ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል መብት ፡፡

እግዚአብሔር “እሰጥዎታለሁ” ብሏል - ግን ሁኔታዎቹ!

“የእኔ ፣” እኛ ጎን ለጎን እንደ ፌንጣ እንመስላለን ፡፡ እኛ ማድረግ አንችልም ፡፡ “ ምንም ቢሆን ...

ከጥቂት ዓመታት በፊት ይህ የድሮ ቅርፊት እዚህ እንደ ድንኳን ሆኖ ሲቆም አንድ ሰው ወደ ውስጥ ገብቶ እዚያው ወጥቶ አነጋገረኝና “ቢሊ ፣ 
እንደነዚህ ባሉ መልእክቶች ውስጥ ከአንደኛው ቀን ለአራት ልጥፎች ልትሰብክ ነው ፡፡ . ”
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እኔም “እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ከእነርሱ ልጥፎችን የሚችል ምክንያት 'አራት ልጥፎች መስበክ ይሆናል አለ ይነሣል ለአብርሃም ልጆች.” በቃ; 
እውነቱን ነው አልኩ “እርስዎ ሊያስተባብሉት የሚችሉት ነገር ካለዎት ይኑረን” አልኩት ፡፡ እሱ ለቁራ አንድ ነው ፣ ለማሳየት ወደ አንድ ቦታ ሲመጣ 
ግን ያ የተለየ ነው ፡፡ አዎ! ልዩነቱን የሚያመጣው ያ ነው ፡፡ እሺ.

አዎ ከእምነታቸው ጋር እንደገና ይሰቀሉታል ፡፡ አሁን ዕብራውያን 6 ኛ ምዕራፍ እና ወደ ታች እንሄዳለን ፡፡ እኛ እዚህ ላይ ወደ ታች ፣ ወደ 
ታች እዚህ ላይ ማንበብ ብቻ ነበር ፡፡ ብዙ ጊዜ አግኝተናል ፡፡ አንድን ጥቅስ እዚህ ላይ ምልክት አድርጌያለሁ ፣ የት እንደሚገኝ (ዕብራውያን 6 ኛ 
ምዕራፍ ፣ ልክ - ይመስለኛል ፣ ሁሉንም ይውሰዱት) በአንድ ወቅት ለተብራሩት ፣ የመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ለሆኑት የማይቻል ... ጊዜ አላገኘንም ፡፡ 
በጣም ሩቅ ለመሄድ ፣ 'እኔ በቅጽበት እንዲያነቡልኝ ስለፈለግኩ ሌላ መጽሐፍ አግኝቻለሁ ፡፡

ይህንን ልብ ይበሉ! እንደገና የእግዚአብሔርን ልጅ ለራሳቸው ይሰቅላሉ ፡፡ ምን አደረጉ? ምንድን? ጣዕም በመያዝ ፣ እና እውነተኛው መሆኑን 
በማወቅ ፣ እና ከዚያ ዞር በማለት ክደው። ምን ነው የሚያደርጉት? የማይቻል ነው....

ስለዚህ ይህ ህዝብ ያደረገው ያ ነው ፡፡ ይህ ለዚህ ሕዝብ ነገር አድርጓል ማድረግ. እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ነገር አድርጓል ማድረግ. እነሱ 
አሻፈረኝ ብለው መልእክቱን ሰቅለውታል ፡፡ እውነትን ለሰዎች ሰቅለዋል ፡፡ ኢየሱስን እንዴት አደረጉት? አሳፈሩት ፣ ልብሱንም ገፈፉበት ፣ 
በመስቀል ላይ ሰቅለው እዚያ የሕይወት አለቃ ላይ ሰቀሉት ፡፡ ዛሬ በእምነት መግለጫዎቻቸው ያደረጉት ተመሳሳይ ነገር ፡፡ ተመሳሳይ ነገር አድርገዋል 
፡፡ ነገሮችን ገፈፉ; እነርሱ ገፈው ተመልክተናል ቸርነት, ሌላ ቦታ ማስቀመጥ በመሞከር በማድረግ እና የወንጌልን ልብስ, እና በመስቀል ላይ ውሏል. 
ወይኔ! እንዴት?
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እዚያ ሰቀሉ .... አሁን የመጨረሻው ጥቅስ እሱ ፣ እሱ ፣ ይህ በጣም ውድ ሰው። ለምን አደረጉ? አላወቁትም ነበር ፡፡ ለምን ዛሬ እያደረጉ ነው? 
እውነታው ይህ መሆኑን አያውቁም ፡፡ እነሱ እነሱ ዱዳዎች እና ዕውሮች ናቸው ፡፡ እነሱ አያውቁም; ምክንያቱ ይህ ነው ፡፡ የእነሱ ሥርዓትና ወግ 
አለው የእግዚአብሔርን ቃል ከ ከእነርሱ ርቆ በሸፍጥ.
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አሁን ፣ ለእርስዎ እዚህ ፣ ልክ አሁን በመዝጋት ላይ ፣ ትኩረት ይስጡ ፡፡ ተመልከት? እኔ ትኩስ እንደሆነ አውቃለሁ; እኔም ሞቃታማ ነኝ ፡፡ 
ግን ፣ ኦህ ወንድም ፣ ይህ ቃል ፣ ከያዝከው ሕይወት ነው ፡፡ እነሆ! እኛ የምንናገረው ነገር አይደለም ከዚያ በኋላ ሊሆን ይችላል ፡፡ እሱ ቀድሞውኑ 
ከእኛ ጋር እዚህ የሆነ እና አሁን እየሆነ ያለ ነገር ነው ፣ የሚሆነውን ፣ ቀድሞውንም የሚሆነውን አይደለም ፡፡ እኛ እየመሰከርን አይደለንም ፣ 
“ያደረገውን እናውቃለን ፣ ምን እንደሚያደርግ እናውቃለን ፣ ”አሁን ግን እሱ ምን እያደረገ እንዳለ እንናገራለን ፡፡ ተመልከት? ይህ የእኛ ሰዓት ነው ፡፡ 
መነጠቅን ለማየት በሕይወት ላይኖር ይችላል ፡፡ ዛሬ ልሞት እችላለሁ; ዛሬ ልትሞት ትችላለህ ፡፡ አላውቅም ፡፡ ነገር ግን የመነጠቅ መምጣቱ; ያ .... 
ሲመጣ እዚያ እንሆናለን አይደለም , አይጨነቁ እንዲሁ ሁሉ ከእነርሱም የቀሩት ወደ ዘመናት ዎቹ ይህን አመነ; ዘንድ ይህ ስለ ተመለከተ. በቀናቸው 
ብርሃን ተመላለሱ ፣ ብርሃኑም ይኸው ነው-ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡ የሃይማኖት መግለጫዎችዎን ይተዉ እና 
ይህን ቃል ያምናሉ ፡፡ እውነታው ይህ ነው; ቃሉ እውነት ነው ኢየሱስ “ቃሌ መንፈስ ነው ፣ ቃሌ ሕይወት ነው” ብሏል ፡፡ ህይወትን ሲክዱ ህይወትን 
እንዴት ይቀበላሉ? እንዴት ቀኖና እንደሚቀበሉ ፣ ይህም ሞት እና የሕይወት ቃል ነው? የሕይወትን ቃል ሞትን ሊወስድ? ሁለቱን በአንድ ጊዜ 
እንዴት ሊቀበሏቸው ነው? ማድረግ አይችሉም ፡፡ የእያንዳንዱ ሰው ቃል ውሸት ፣ እያንዳንዱ ዶግማ ውሸት ይሁን ፣ የእግዚአብሔር ቃል እውነት 
ነው ፡፡

እኔ ማንኛውንም ሰው ለማሳየት እሞክራለሁ (እና ይህ ቴፕ በዓለም ዙሪያ እንደሚሄድ አውቃለሁ) ፣ ማንኛውም ሰው ፣ ማንኛውም ፣ ወደ 
ጥናቴ ወይም ወደዚህ ጉባኤ ፊት የሚመጣ እና ጣትዎን የሚጠቁም ማንኛውም ሰው በስም ከተጠመቀበት አንድ ቦታ ላይ ፡፡ በአብ ፣ በወልድ ፣ 
በመንፈስ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን። ያ መቼም የተጠመቀ እያንዳንዱን ሰው የት እንዳሳየዎ ያሳያል ፣ እና በልዩ ሁኔታ የተጠመቁት መንፈስ ቅዱስን 
ለማግኘት መጥተው እንደገና መጠመቅ ነበረባቸው ፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ምን ሊያደርጉ ነው? በእምነትዎ ውስጥ እዚያው ይቆዩ? በቀኖናዎ ውስጥ 
እዚያው ይቆዩ እና ይሞቱ! ጥፋተኛ ነህ ፣ ክፉ እጆች ፣ የሕይወትን ልዑል ፣ የሕይወትን ቃል ወስደህ ለሰዎች ሰቅለሃል ፡፡
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አሁን ምን አደረጉ? አላወቁም ፡፡ ዛሬ ወንዶች ባለማወቅ ይራመዳሉ; እውነታው ይህ መሆኑን አያውቁም ፡፡ እነርሱ ግን አንዳንድ አይነት 
ይመስለኛል አንድ አንቀይርም. ወደ ራዕይ መንፈስ ውስጥ ለመግባት ጥልቀት አይቆፍሩም ፡፡ እነሱ በቂ አይጸልዩም; እግዚአብሔርን በበቂ አይጠሩም 
፡፡ እነሱ ዝም ብለው ይውሰዱት ፣ “ኦህ ፣ ደህና ፣ እግዚአብሔር እንዳለ አምናለሁ። እርግጠኛ! ” ዲያብሎስ ተመሳሳይ ነገር ያምናል ፡፡ አንዳንድ 
ሰዎች እናምናለን ከሚሉት በላይ ዲያብሎስ ያምንበታል; ዲያብሎስ አምኖ ይንቀጠቀጣል ፡፡ ሰዎች ዝም ብለው ያምናሉ ይቀጥላሉ ፣ ግን ዲያቢሎስ 
ፍርዱ እንደሚመጣ አውቆ ይንቀጠቀጣል ፡፡ እና ሰዎች ማመን እና መክፈል አይደለም ምንም እየመጣ ያለው መሆኑን ፍርድ ትኩረት.
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እሱን የመስቀል ጥፋተኛ ፡፡ በእርግጥ! መጀመሪያ ላይ ጥፋተኛ ባደረጋቸው በዚሁ ቃል ጥፋተኛ እያለሁ ለዚህ ትውልድ ክስ እመሰክራለሁ ፡፡ 
ትክክል ነው. ኢየሱስ “ማን እኔን ሊፈርድብኝ ይችላል?” አለ ፡፡ እርሱ ቃል ሥጋ ሆነ ፡፡ እናም ዛሬ ያው ቃል የተሰራ ስጋ።

ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ ክሱ ላይ እንዲህ ብሏል ፡፡... በቃ እናንብበው ፡፡ ጴጥሮስ ፣ ይህንን ሲፈፀም ባየ ጊዜ ፣ ያደረጉትን ነገር ፣ መንፈሱ ... 
እነሆ ፣ ጴጥሮስ ክርስቶስን ፣ እነሱ ያደረጉትን ይከላከል ነበር ፡፡ ወንጌሎች ምን እንደሆኑ እሟገታለሁ ፡፡ ጴጥሮስ ቃሉን የሆነውን ሰው የሆነውን 
ክርስቶስን  በመግደሉ  እነሱን  እየከሰሳቸው  ነበር  ፡፡  በሰው  ልጅ  ላይ  የተገለጠውን  ቃል  ለመግደል  ይህን  ትውልድ  አመላክታለሁ  ፡፡  ጴጥሮስ
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የተናገረውን ይመልከቱ ፡፡ የእሱ የጽድቅ ቁጣ ቆንጆ በከፍተኛ ደረጃ ተነስቶ መሆን አለበት ፡፡ በሐዋርያት ሥራ 2 ኛ ምዕራፍ ላይ እዚህ እርሱን 
ያዳምጡ እና በ 22 ኛው ቁጥር ይጀምሩ-

እናንተ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ፥ ይህን ቃል ስሙ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ፣ ... ተቀባይነት አግኝቶ-በእናንተ መካከል ደግሞ በእናንተ መካከል 
የእግዚአብሔርን ተአምራት በተረጋገጠ ... እናንተ ደግሞ እናንተ ደግሞ እንደምታውቁት እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ አደረገ።

ዋው! ምን እንደተሰማቸው አስቡ! ያንን ያዳምጡ ፡፡

እናንተ የእስራኤል ሰዎች ... አለቃ ፣ እናንተ የቤተክርስቲያን ሰዎች ፣ እናንተ ቅዱሳን ፣ ካህናት ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ናችሁ የተባላችሁ ሰዎች 
ይህን ቃል ስሙ የናዝሬቱ ኢየሱስ በመካከላችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል ፡፡

አሁን ለእናንተ ቀሳውስት እና ለእናንተ ሰዎች ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፣ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ ፣ እርሱ እዚህ ያለው የመንፈስ ቅዱስ አካል ሆኖ 
እዚህ አለ ፡፡ እዚህ እሱ በሰዎች በኩል እየሰራ እና እሱ በሚያደርጋቸው ምልክቶች እና ድንቆች እራሱን እየገለጸ ነው ፡፡ እና እዚህ በግድግዳዎች 
ዙሪያ ይንጠለጠላሉ ፣ ሳይንሳዊ መለያ። እናም የሞተውን እዚህ ያዘጋጁት ሰዎች ዛሬ ሕይወት-ነክ ናቸው ፡፡ እና ካንሰር በልቷል ፣ ዛሬ ደህና ናቸው። 
ዕውሮች ዛሬ እያዩ ናቸው ፣ እና ዛሬ የሚራመዱ አንካሶች! እርሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ፡፡
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እርሱን ፣ በተወሰነው ምክር እና በእግዚአብሔር ቀድሞ ማወቅ [ ለሥራው አስቀድሞ ተወስኗል ] እርሱን ወስዳችኋል ፣ በክፉ እጆችም ... 
ገድላችኋል።

ያ ክስ ነው? እሱ ምን እያመለከተ ነው? ያ የሳንሄድሪን ሸንጎ ፡፡ እና ዛሬ ጠዋት አመልክቻለሁ ፣ የአብያተ ክርስቲያናት ፌዴሬሽን ፡፡ እኔ 
የጴንጤቆስጤዎችን አመሰግናለሁ; የፕሬስባቴሪያኖችን ፣ አጥማቂዎችን እና በዓለም ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ቤተ እምነቶች እየከሰስኩ ነው ፡፡ 
በክፋት ፣ በራስ ወዳድነት ስግብግብነት የሕይወትን ቃል ወስደህ በሰዎች ፊት ሰቅለህ ወስደሃል ፣ ተሳድበሃል ፣ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ለዘላለምም 
ያው አምላክ መሆኑን ለማረጋገጥ በመካከላችን ያስነሳውን አክራሪነት ብለውታል ፡፡ እኔ ለዚህ ትውልድ ክስ እመሰክራለሁ!
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እግዚአብሔር አረጋግጧል ራሱን በሕይወት. እግዚአብሔር ይህ ቃሉ መሆኑን አረጋግጧል። ከዶግማ እና ከእምነት ስብስብ በስተቀር ምን 
አገኘህ? ሕያው እግዚአብሔርን የት ማሳየት ይችላሉ? ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች የሚሰጥዎትን የሕይወት ቃል ውድቅ አድርገውታል ፡፡ አዎን 
ጌታዪ! ኦህ ፣ አሁን የምንኖርበት ሰዓት ስንት ነው ዋው! ተመሳሳይ ....
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ኦ ፣ እደውላለሁ .... ጴጥሮስ “በክፉዎች እጅ ወስደህ ሰቅለህ ገደልክ” አለው ፡፡

እግዚአብሔር ... የሞትን ሥቃይ ከፈታ ፤ ያስነሣው ፤ ሞት ይይዘው ዘንድ አልተቻለምና ።

እናም በእምነትዎ እና በድርጅቶቻችሁ እና በቤተ እምነቶችዎ በአምልኮት መልክ ፣ በአምላካዊ አምላኮችዎ የትንሣኤውን ኃይል ክደዋል ፡፡ ግን 
ሰዓቱ ደርሷል; አምላክ እሱ መሆኑን ሚልክያስ 4 መሠረት ተስፋ ጊዜ በመጨረሻዎቹ ቀኖች, እዚህ ለማሳደግ በመጨረሻው ቀናት ውስጥ እንዲሁም 
የሕዝቡን ልብ የመጀመሪያው በረከት እና አባቶች የጴንጤቆስጤ እምነት ወደ ኋላ ዞር ነበር. እና ሊክዱት አይችሉም ፣ እናም መቋቋም አይችሉም። 
እናም አሁን ፣ በክፉ ፣ ራስ ወዳድ እና ሃይማኖታዊ በሆኑ እጆች አማካኝነት የእግዚአብሔርን ቃል በሰዎች ፊት እንደሰቀሉ በመሆኔ ፣ ጥፋተኛ ነኝ 
ብዬ እፈርድባችኋለሁ ፣ እናም በእግዚአብሔር ፊት እመሰክርላችኋለሁ ፡፡ እና ጥፋተኛ እና ለፍርድ ዝግጁ እላችኋለሁ ፡፡ አሜን አዎን ጌታዪ!

እኔ የጴጥሮስን ተመሳሳይ ነገር እጠራለሁ ፡፡ የዚያ ትውልድ ንሰሀ ብሎ ጠርቶታል ፡፡ ለዚህ ትውልድ ንስሐ እላለሁ ፣ ወደ እግዚአብሔር 
ንስሐ እገባና ወደ ቃሉ የመጀመሪያ እውነት እመለሳለሁ ፡፡ ወደ አባቶቻችን እምነት ተመለሱ ፡፡ እግዚአብሔር ሊለውጠው ስለማይችል ወደ መንፈስ 
ቅዱስ ተመለሱ ፡፡ እግዚአብሔር ፣ “እነዚህ ምልክቶች የሚያምኑትን ይከተላሉ” ሲል ፣ ያንን ሁሉ ከዘላለም ጋር መቆየት አለበት ፣ ቃሉ ነው ፡፡

“እጅ መጨባበጥ” ወይም “ህብረት ውሰድ” ፣ ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ፣ ወይም በዚያ እምነት ላይ የሆነ ነገር አለ ፣ ወይም በዚያ ሀሳብ ላይ 
የሆነ ነገር-ማንኛውም ሰው ፣ ማንኛውም ሰካራም ፣ የማያምን ሰው ሊያደርገው ይችላል ፣ አስመሳይ ፣ ማናቸውም አዳሪ ያንን ማድረግ ይችላል-
ቁርባንን መውሰድ ፣ ቅርጾች እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉት ፡፡ ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ኢየሱስ ግን ይህ መለያ ይሆናል ብሏል “እነዚህ ምልክቶች 
(ምናልባት ላይሆኑ ይችላሉ) ... ለሚያምኑ በትውልዶች ሁሉ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ ፣ እነሱ በሌሎች ቋንቋዎች ይናገራሉ ፣ በአዲስ ቋንቋ 
ይናገራሉ; እባቦችንም ውሰድ; ገዳይ ነገሮችን ይጠጡ ፣ አይጎዳም ፡፡ እጃቸውን በታመሙ ላይ ጭነው ይድናሉ ፡፡ የታመሙትን ይፈውሱ; ሙታንን 
አስነሳ; አጋንንትን አውጣ; እንደ ተቀበላችሁት በነፃ ይስጡ። ”
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ይህ ሁሉ ትልቅ ገንዘብ የማግኘት እቅዶች እና ነገሮች ዛሬ በነገሮች ውስጥ ተጠምደዋል; በፍርዱ መሞላታቸው አያስደንቅም ፡፡ አዎን ጌታዪ! 
ወይኔ!

እስቲ አሁን እንመልከት ፡፡ አዎን ጌታዪ! ለንስሐ ጥሪ ፡፡ እናም አሁን አመላካች ነኝ ፡፡... ይህ አዲስ ቀራንዮ ቤተክርስቲያኗ ናት ፣ በጣም 
የተቀደሱ በመባል የሚጠሩ ፣ ታላላቅ ምዕመናን ፣ የካቶሊክ እምነት መሰዊያ ፣ የካቶሊክ መሠዊያ ፣ የእነሱ calledልፕ ተብሎ ይጠራል ፡፡ ሜቶዲስት 
፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬስቢቴሪያን ፣ ሉተራን ፣ ጴንጤቆስጤ ፣ እጅግ የተቀደሱ ስፍራዎች እዚያ በጣም ከባድ የሆኑትን ምሰሶዎችን ይቀበላል - አዲስ 
ቀራንዮ። የት ይገኛል? በቅዱሳን ስፍራዎች ፣ ቤተክርስቲያን ፡፡ የት ነው የተሰቀለው? ከመጋቢዎቹ ፡፡ እናንት ግብዞች ከዚህ የበለጠ ታውቃላችሁ! 
አልቆጣም ግን በውስጤ የሆነ ነገር ቀስቃሽ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር በመካከላችሁ በሚገባ ተለይቷል ፡፡
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እነዚህን ጦሮች ከጎኑ ከየት አመጣቸው? መበጠጡን ከወዴት አገኘ? በቀራንዮ ላይ ዛሬ የት ነው የሚያገኘው? በመድረኩ ላይ ፡፡ ከየት መጣ? 
ኢየሩሳሌም ፡፡ ከየት መጣ? ቤተ እምነቱ ፣ እርሱን እንወደዋለን የሚሉት ፣ ያ ያደረገው ያ ነው ፡፡ ያ ነው ዛሬ የሚያደርገው ፡፡ መውጊያውን በቃሉ 
ላይ የሚቀበልበት ሁለተኛው ቀራንዮ .... ያ ነው የሚወጋው ፡፡ እሱ ማን ነው? እሱ ቃሉ ነው ፡፡ እርሱ ቃል ነው ፡፡ በጣም ከባድ የተወጋው ከየት 
ነው? በቅዱሳን ስፍራዎች ውስጥ ያለው መድረክ እንደዚያው ነበር ፡፡

በዚህ ትውልድ ላይ ክስ የመሰረት መብት አለኝ ፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌል አገልጋይ በምልክቶቹ እና እሱ አምላክ መሆኑን በማረጋገጥ 
የማድረግ መብት አለኝ ፡፡ በዚህ ትውልድ ላይ ክስን የማቅረብ መብት አግኝቻለሁ ፣ ምክንያቱም በጣም ከባድ የሆኑ የጦሩ ነጥቦቹ በመድረኩ ላይ 
ተገኝተው በመተቸታቸው እና “ያንን ነገር ለመስማት አትውጣ ፡፡ ያ የዲያብሎስ ነው ፡፡ ልክ እሱን ይወደዋል ተብሎ በሚታሰበው ቦታ ላይ ፡፡
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እናም ኢየሱስ ይፈጸማል የተናገራቸው ምልክቶች ሁሉ ... የእግዚአብሔር ቃል የሁለት አፍ ካለው ጎራዴ (ቃሉ) ይልቅ የተሳለ ነው ፣ የልብን 
አሳብ ሃሳብ ከሚመረምር ፣ እና ዲያቢሎስ ይባላል ፡፡ ከየት? ሰብሳቢዎቹ ፣ ቅዱሳን ስፍራዎች ፡፡ ኦ እግዚአብሔር እንዴት ወደ ታች ይመለከታል? 
በቃ ምህረት ፣ ያ ብቻ ነው ፣ ጸጋ ፡፡ ለፍርድ ከመምራት ውጭ ሌላ ምንም ማድረግ አንችልም ፡፡ እኛ ቀድሞውኑ እዚያ ነን ፡፡

እስቲ አስበው ፡፡ በጣም ከባድ የሆኑት ምሰሶዎቹ ከመድረክ ላይ ይወጣሉ ፡፡ ያ አዲሱ ቀራንዮ ያለበት ቦታ ነው ፡፡ ቃሉን በመድረኩ ላይ 
ይሰቅሉታል ፡፡ ትክክል ነው. እንዴት? እንዴት ያደርጉታል? በአምላካዊ ቅጾቻቸው ፡፡ በትክክል ያ ነው!
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ዘውድ ፣ ከተመልካቾች ፣ ፌዘኞች; አዲስ የእሾህ አክሊል አግኝቷል ፡፡ ከመድረኩ የተወጋ ስካርስ በቀለኞች ዘውድ ዘውድ አደረገ ፡፡ እንደገና 
በአዲስ ተሰቀለ? በቃሉ ላይ በሚሰነዘሩ የእምነት አስተምህሮዎች ፣ በቤተ እምነት አስተምህሮዎች በሰው ሰራሽ እምነት የተገረፉ እነሱ ያሳፍሩታል ፣ 
በሀፍረት ያወግዙታል ፡፡

ኢየሱስ “በከንቱ ያመልኩኛል” ብሏል ፡፡ በከንቱ. ምንም ጥሩ ነገር አታድርግ ፡፡ ማንን ያመልካሉ? ያንን ተመሳሳይ አምላክ ያመልካሉ ፡፡ 
እነርሱም ነበር የመጀመሪያ በመሰቀል ላይ መሆኑን የሚያመልኩት አንድ አምላክ ነው, እና ከንቱ አምልኮ ነበር. ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡ በከንቱ 
እነዚህን ቤተ እምነቶች ይገነባሉ ፡፡ በከንቱ እነዚህን ሴሚናሮች ይገነባሉ ፡፡ በከንቱ እነዚህ የእምነት መግለጫዎች አሏቸው ፣ የሰዎችን ትእዛዝ 
ለትምህርቱ የሚያስተምሩ እና የእግዚአብሔርን ቃል የሚክዱ ፡፡ የሕይወትን ልዑል በመስቀል ላይ የወንጀል ትምህርቶችን ለቃሉ በማስተማር 
ጥፋተኛ ናቸው ፡፡ “በከንቱ ያመልኩኛል” - የተገረፈ ፣ የተወጋ ፣ ዘውድ የተቀዳ ፡፡

ያ በጎዳና ላይ ሲወርድ ሲመለከቱ .... እና ከእናንተ መካከል ረዣዥም ፀጉር ያላቸው አንዳንድ ሴቶች .... “እርሷ የቆየች አይደለችም?” ይበሉ ፡፡ 
ያስታውሱ ፣ ያ ፌዘኞች። ያ ነው የለበሱት ዘውድ ፡፡ እግዚአብሔር ክብራችሁ ነው አለ ፡፡ በኩራት ይልበሱት ፡፡ ሃሌ ሉያ! ለጌታዎ የእሾህ አክሊል 
እንደሚለብሱ በኩራት በኩራት ይለብሱ! አታፍርም ፡፡ እርሱም አለ ፡፡ እነዚህ Jezebels ምንም ይሁን ምን ይላል ዛሬ, ከመሠዊያው ላይ ቆመው 
እነዚህ አስመሳዮች, ክርስቶስ, የሚሉትን ምንም ጉዳይ crucifiers, እናንተ በኩራት ጋር ይለብሳሉ ነገር. እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ፡፡ እርስዎ 
ያቆዩታል
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እንደገና በፌዘኞች ዘውድ ፣ እሾህ; ከመድረክ ላይ ከእምነት መግለጫዎች የተወጋ ፡፡

አዲስ ጎልጎታ አገኘ ፡፡ የት ነው የሚወስዱት? እነዚህ ሰዎች ተሞልታ choirs, አጭር-የለበሱ ሴቶች, bobbed-ጸጉር, ቀለም-ፉት ሲዘምሩ የእሱ 
አዲስ ጎልጎታ መሆኑን መክሊት ጋር እንደ መላእክት በመዘምራን ቡድን ውስጥ: ልክ በሰዶምና በገሞራ ላይ እንደ በህግ የተጠበቀ ዘመናዊ .

አንዲት ትንሽ ሴት ውሻ ወደ ጎዳና ስትሄድ ታያለህ; በተወሰኑ ጊዜያት ወንድ ውሻ እንኳን ወዳለችበት ይወጣል ፡፡ አንድ የተወሰነ ነገር ይከሰት 
፣ እና እያንዳንዳቸው ከእሷ በኋላ ይሯሯጣሉ። የሆነ ነገር በእሷ ላይ ደርሷል; ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ፡፡ እነዚህ ሴቶች ልብሳቸውን አውልቀው 
ጎዳና ላይ የሚሄዱት ለምንድነው? እኔ መናገር አይደለም አይደለም ተመሳሳይ ነገር. ይህም ነው አንድ መታወቂያ . ወንዶቹን አትኮንኑ ፡፡ ግን እነሱ 
በሰዶም ሕግ ይጠበቃሉ ፡፡ ያ ሕግ ውጭ መሆን ለእነሱ ሕገወጥ ነው ሊል ይገባል ፡፡ እናም በመድረክ ላይ ያሉ ሰባኪዎች ከካህናት ካፖርት ይልቅ 
ጥቃቅን ቀሚሶች ሊኖራቸው ይገባል! እዚያ ቆመው ይፈቅዱታል ፣ በእሱ ላይ ለመናገርም ያፍራሉ ፣ ምክንያቱም የእነሱ ቤተ እምነት ያጠፋቸዋል ፣ 
የእግዚአብሔርን ቃል ለቤተክርስቲያኑ ትሰቀላለህ ፣ ይህም ሴት የወንዱን የሚይዝ ልብስ መልበስ በጣም አስጸያፊ ነው ፡፡ . ነገሩን አውግዘዋለሁ ፡፡ 
የእግዚአብሔርን ቃል በሰዎች ፊት በመስቀል ላይ እከሳለሁ ፡፡ ቦብድ ፀጉር ያላቸው ሴቶች ፣ በሕዝቡ መካከል አጭር ለብሰው ፣ በመዘምራን ቡድን 
ውስጥ ቆመው ነበር ፡፡
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አንድ ቀን አንድ ሰው ነግሮኛል ፣ አንዲት ሴት ጠየቀችኝ ፣ “የት ታገኛለህ መሰለህ?” አለችኝ ፡፡115

አልኩ ፣ “ጌታ አንድን አስራ አንድን ከዓለም እንድመርጥ ከጠየቀኝ እስከ ሞት ድረስ እፈራለሁ” አልኩ። በመንፈስ ማስተዋል ፣ እዚያ ቆመው 
እና እንደዚያ ሲቆሙ ሲመለከቷቸው እና በእነሱ ላይ ያሉትን ነገሮች ሲመለከቷቸው ፣ ቆሻሻው ፣ ርኩሱ ፣ ዝቅተኛ-ሲጋራ-ሲጋራዎች እዚያ ሲወጡ ፣ 
እንደዛ ሲቀጥሉ እና በተለበሰ የመዘምራን ቡድን ውስጥ ቆሙ እና በዚያ ሁኔታ መዘመር እና አድማጮች እነሱን እንዲያዩአቸው ያድርጉ ፡፡ እነሱ 
“ደህና እሷ ማድረግ ከቻለች እኔም እችላለሁ” ይሉታል ፡፡

ክርስቲያናዊ ሕይወት የቅድስና እና የንጽህና ሕይወት ነው ፡፡ አዎን ጌታዪ. ስለ ቆሻሻቸው እና ስለ ቆሻሻቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
እከሰሳለሁ ፡፡ ወንጌልን ወደ ውርደት አምጥተዋል ፡፡ እናም እሱን ለመያዝ የሚሞክሩት አክራሪዎች ይባላሉ ፡፡ “ያ ያረጀ” ተብሎ ተጠርቷል ፡፡ 
የማይረባ ነገር! በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከሰሳቸዋለሁ ፡፡

ልክ በመንገድ ላይ ዘመናዊ የጭረት ማሾፍ ፣ በመዘምራን መዘመር ፣ ሲጋራ ማጨስ ፣ ለቆሸሹ ቀልዶች ፣ ለሶስት ወይም ለአራት ባሎች እና 
ከስድስተኛው በኋላ ይንገሩ ፣ ከዚያ ድምፅ ስላገኙ በመዘምራን ውስጥ ይዘፍኑ .... እርስዎ ደካማ ምሁራዊ ፣ መንፈሳዊ የተነፈጉ ፣ በራስዎ 
ምክንያቶች ውድቅ የተደረጉ ፣ ሌላ ሰው ሊያነበው የሚችለውን ተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ ፤ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ውሸትን ለማመን እና በእሱ 
ለመወረድ ለጠንካራ ማታለያ ትሰጣለህ እስከሚል ድረስ የእግዚአብሔርን መንፈስ አንቀበልም! በእውነት እርስዎ ትክክል እንደሆኑ ያምናሉ ፣ እናም 
መጽሐፍ ቅዱስ እርስዎ እንደሚያምኑትና እውነት ነው ብለው በሚያምኑበት ተመሳሳይ ውሸት እንደሚወገዙ ይናገራል ፡፡ ስለዚህ ፣ በእግዚአብሔር 
ቃል እመሰክርላችኋለሁ። አንተ ሕዝቡንም እያስተማሩ ያሉት አንድ ስህተት እና ከዚያ በላይ ቅድስና, እና ሕይወት, የክርስቶስ መርሆዎች ተሰቀለ.
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አንድ ሰው በመንገድ ላይ ወጥቶ የተለየ ሰው ሊሆን ይችላል ፡፡

በኳስ ሜዳ ላይ ቆመው ሰባኪዎች ሲጋራ ሲያጨሱ - መሰናከሎች ፡፡ ሁሉም ሌሎች ታገሱ ፡፡ ሴቶች በመዘምራን ቡድናቸው ውስጥ ፣ ቁምጣ 
ለብሰው ፣ ፀጉራቸውን የበሰሉ እና እንደዛ ሲቀጥሉ ፊታቸውን ቀለም የተቀቡ እና ከዚያ “ይሄን እና ያንን እህት” ብለው ይጠሩታል ፡፡ እና መጽሐፍ 
ቅዱስ ያንን ነገር ያወግዛል! ትክክል ነው. ወደ ግብዣዎች ይሂዱ እና ይቀጥሉ ፣ አሁንም የቤተክርስቲያን አባል ፣ ምስክርነትዎን ይጠብቁ እና 
በማንኛውም የፈለጉትን ይኑሩ ....
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ስለ ፕሬስቤቴሪያኖች በአጠቃላይ እያወራሁ አይምሰልዎ; እኔ የምናገረው ስለ እናንተ ጴንጤዎች ነው! ትክክል ነው. አንዴ እውነትን ያውቁ 
ነበር ፣ ግን እሱን መውሰድ አይችሉም ብለው አስበው ነበር ፡፡ ፓስተርዎን መደገፍ አልቻሉም ፡፡ ያ ፓስተርዎ ያንን የሚያወግዝ ከሆነ በሳምንት ብዙ 
መቶ ዶላሮችን እና አንድ ትልቅ ጥሩ ቤተክርስቲያንን ለመስበክ እና ለመጓዝ እና እነሱ በሚያደርጉበት መንገድ እንዲቀጥሉ ያንን ትልቅ ሥራ ማግኘት
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አልቻለም ፡፡ ድርጅቱ እሱን ይጥለው ነበር ፣ ስለሆነም እሱ መጠበቅ አለበት ፣ ማለት አለበት ፡፡ ስለሆነም ፣ እሱ ለኤሳው ቁልቁል ፣ ለዓለም 
ብስጭት ፣ የትውልድ መብቱን ሸጧል። እና ለእሱ ምን ሊያገኝ ነው? ሁለቱም የኵነኔ ቢመራው ውስጥ ይወድቃሉ እና ሊሆን [ግልጽ ቃል]. የወንጌል 
ሴተኛ አዳሪዎች እንደሆኑ እመሰክራቸዋለሁ ፡፡

ከረጅም ጊዜ በፊት ከነበሩት ታዋቂ ፣ ትልልቅ ቦታዎች መካከል አንዱ በሆነው የመዘምራን ቡድን ውስጥ ነበርኩ ፣ በዚያ ከሚገኙት 
የጴንጤቆስጤስ ከፍተኛ ደረጃዎች መካከል አንዱ ነበር ፤ እና እኔ በዚህ ወንድም ጥናት ውስጥ አራት ወይም አምስት መዘምራን በአንዱ በአንዱ 
ማለትም በጴንጤቆስጤስያውያን ካሉ እጅግ ጥሩ ድርጅቶች መካከል አንድ ላይ ሲሰባሰቡ ነበርኩ ፡፡ እናም እኔ በኦክላሆማ ውስጥ የዚህ ሚኒስትር 
ጥናት ውስጥ እንደሆንኩ አያውቁም ነበር ፡፡ እናም እዛው በታች ወደታች እያቀናሁ ነበር ፣ ይህ ሚኒስትር ወደ መድረኩ ከመምጣቱ በፊት 
የሚያጠናበት ፡፡ እና እኔ ባደረግኩ ጊዜ እዚያ ውስጥ ትናንሽ ሪኪዎች እና ሪኬትታስ - ቀለም ነበሩ ፡፡ ከመካከላቸው አንድም ረዥም ፀጉር 
አልነበረውም ፡፡ እያንዳንዳቸው በፀጉር ፀጉር ፣ እያንዳንዳቸው መዋቢያዎችን በመልበስ ፣ እያንዳንዳቸውም ልብሶችን ለብሰው ፡፡ እና ትንሹ ሪኪ 
እዚያ ቆሞ እንደዚያ እየሄደ ፡፡ ሌላ ሰው ደግሞ የሚስዮናዊ አቅርቦትን እየቀበለ ነበር ፡፡ እርሱ ጽዋውን እንደ ዓይነ ስውር ሰው አደረገ እናም መባውን 
ስለ መቀበል እና የመሳሰሉትን የስድብ ስራዎችን ሁሉ እየተዘዋወረ ዞረ ፤ እዚያ ወጥቶ “መሲሑ” ን ለመዘመር ሞከረ (ኦው የእኔ!); እና በጣም ጥሩ 
ሥራን መሥራት ይችላል ፣ ግን ቀለበት አልነበረውም ፡፡ አይ ፣ ሞቶ ነበር ፣ ይመልከቱ ፡፡ ወይኔ! እዛው አለህ ፡፡ ያ አዲሱ ጎልጎታ ነው።
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እዚያ ውስጥ አንዲት ትንሽ ልጃገረድ ወይም ትንሽ ሴት ብትኖር ምን ይመስልሃል ... ለምን ፣ እሷ መሆን እንዳለባት ለብሳ ወደዚያ ብትመጣ 
ኖሮ ፣ ረዥም ፀጉር ያለው ፣ እና ቀለም የተቀባ ከሆነ ፣ እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች እነሱ ናቸው ' d አሾፉባት ፡፡ እሷ ቆመ ሊሆን የሚመርጡ ከሆነ እና-
ጊዜ ነበር በማድረግ እንደሆነ .... በዚያ ማድረግ- ይህ የቅንብር ሠላሳ ወይም በዓለ አርባ ለእነርሱ-በተመረጠው ክፍል ስለ ወጣት ሰዎች, እንዲሁም 
በዚያ ያሉ ነገሮችን በማድረግ .... ከሆነ ያች ትንሽ ሴት ስለዚህ ነገር ብትናገር ኖሮ ከመዘምራን ቡድን ውስጥ ባወጡዋታል ፡፡ የወንጌል ሰባኪው 
በመድረክ ላይ ቆሞ ስለሱ አንድ ነገር ይናገር ፣ ከድርጅቱ ሊያስወጡት ነበር ፡፡ የእግዚአብሔርን ልጅ ቀድማችሁ በመስቀል ላይ ትኖራላችሁ እና 
በግልጥ እፍረት ላይ ታኖራላችሁ። እንሰብካለን የሚሉት የእርሱ ወንጌል ሰቀሉት ፡፡ ይህ ክርስቶስ ትውልድን በእግዚአብሔር ቃል እና በዚህ 
የመጨረሻ ቀናት ኃይል አሁንም በሕይወት እንዳለ በማረጋገጥ እመሰክራለሁ ፡፡
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አዎን ፣ እነሱ በተጣራና በተረጋገጠ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ናቸው። ድርጅቶቻቸው ሊቋቋሙት አይችሉም ፡፡

ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት እና ቤተ እምነቶች የእርሱ አዲሱ ቀራንዮ ነው; ደግሜ እላለሁ ፡፡ ይህ - የእነሱ ዘመናዊ የጭረት ክፍሎች 
የመዘምራን ቡድኖቻቸው ናቸው ፡፡ የእያንዳንዱ ቤተ እምነት ሊቀ ካህናት የዛን ጊዜ ሊቀ ካህን “አሁን ውረድ ተአምር አሳየን” እያለ ይጮኻል ፡፡ ያ 
የመጀመሪያው ስቅለት ነበር ፡፡ ዛሬም ያው ነው ፡፡ እንዲናገሩ አድርጌያቸዋለሁ ፣ “ደህና አሁን ፣ ሙታንን ታስነሳለህ አይደል? ለምን ወደዚያ 
አይወጡም? በመቃብር ውስጥ ሚስት አገኘህ; እዚያ ሕፃን አግኝተሃል ፡፡ ”
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እነሱም “ሙታንን ስታስነሳ ሰምተናል ፡፡ እኛ በእነሱ ሙሉ የመቃብር ስፍራ እዚህ አገኘን ፡፡ ኑ አሳድጉ .... ”ወይ ፣ ድንቁርና ድንቁርናን 
ይወልዳል ፡፡

ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት ፣ ትልልቅ መዘምራን ፣ የዘመናችን ሊቀ ካህናት “ውረዱ! ቤተክርስቲያናችን ማድረግ የማይችለውን ተአምር አሳዩን 
፡፡ ”

ከቅርብ ጊዜ በፊት በአንድ ላይ አስተያየት የሰጠ አንድ ወንድ ነበረኝ — በትንሽ ስርጭት በጆንስቦር ፣ አርካንሳስ ውስጥ ስለ አንዳንድ ሴት 
ስለ መፈወሷ የሚናገር ሰው ነበረኝ ፡፡ ይህ ሰው የአንድ የተወሰነ ቤተ እምነት አባል የነበረ ሲሆን ወደ ኋላ ተነስቶ “እኔን ለማምጣት ማንንም ሰው 
እፈታታለሁ — ተአምር አሳየኝ” አለ ፡፡ ሄጄ ዶክተር አገኘሁ ፣ አንድ ሰው ከካንሰር ተፈወሰ ፡፡ ሄጄ ለሃያ ዓመታት ያህል በተሽከርካሪ ወንበር ላይ 
የቆየች ሴት አገኘሁ ፡፡ እሷ በአርትራይተስ ተፈወሰ, በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ነበር. ተረከብኩትና “አሁን እኔ ገንዘብን አንድ ሺህ ዶላር እፈልጋለሁ” 
አልኩት ፡፡
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እርሳቸውም “ደህና ፣ አንድ ... ሴት... ሀ ... እህ ... እዚህ የለም ፡፡ የእኛ ዋና መሥሪያ ቤት ባለበት በቴክሳስ ዋኮ ተጠናቀቀ ፡፡

አልኩ “ደህና ፡፡ በቃ ወደዚያ ሄደን እናገኘዋለን ፡፡ ” ሰኢድ ፣ “ዝግጅት ታደርጋለህ ነገም እንሄዳለን” አልኩ ፡፡ ተመልከት? እኔም “እንሰራለን 
....” አልኩና “ እነዚህ ሰዎች በፍፁም ካንሰር ነበራቸው የሚል ዶክተር አለ ፡፡ እዚህ በዝርዝሩ ላይ ነው-ኤክስሬይ። ሰፈሩ ሁሉ የሚያውቀው እ 
womanህ ሴት እዚያው በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ለሃያ ዓመታት እንደተቀመጠች እና አሁን እየተራመደች ነው ፡፡ እና ሀኪሞቹ .... ዶክተር ፣ 
ከዶክተር ፣ ከዶክተር ፣ ከዶክተር ፣ እና ሁሉም ነገር አሉ; እና እዚህ ዛሬ በሕይወት አለች ፡፡ አሁን አንድ ሺህ ዶላር እሰጣለሁ ብለሃል; በሚስዮናዊ 
ፈንድ ውስጥ ማስገባት እፈልጋለሁ ፡፡ አፋለገዋለው.
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እርሱም “ደህና ፣ በዋኮ ፣ ቴክሳስ ተጠናቀቀ” አለ ፡፡

“ነገ እንሄዳለን” አልኩ ፡፡

እርሱም “አንድ ደቂቃ ጠብቅ ፡፡ አንድ ነገር ልንገርዎ ፡፡ አንዲት ትንሽ ልጅ ይ me እሄዳለሁ ፡፡ እናም ምላጭ ወስጄ ክንድዋን ልቆርጥ ፣ 
ከዚያም በወንድሞቻችን ፊት ፈውሱልኝ ፡፡ እነሱም ገንዘብ ይሰጡዎታል ፡፡ ”

“አንተ ሰይጣን!” አልኩት ፡፡

“የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከዚህ መስቀል ውረድ ፡፡ ማን እንደመታህ ንገረን ”አለው ፡፡ በጭንቅላቱ ላይ በጨርቅ ተጠቅልሎ በላዩ ላይ 
ይምቱት ፣ “አሁን ነቢይ ከሆንክ ማንን ንገረን ....” አለው ፡፡

“የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ”

የዓይነ ስውራን ዕውሮች መሪዎች ፡፡ እነሱ የአእምሮ ፈውስ ይፈልጋሉ ፣ እንደዚህ ዓይነት ነገር የሚያደርግ ወይም እንደዚህ ያለ አስተያየት 
የሚሰጥ ሰው። በእርግጠኝነት ፡፡
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ምንም እንኳን የታወቀ የድሮ ጩኸት ፣ “ተዓምር ሲያደርጉ እንመልከት ፡፡ ጌታ ፣ እንዲከናወን እንደሚመራው በየቀኑ ፣ በየሰዓቱ በትክክል 
እየተከናወነ በሚሆንበት ጊዜ መምህር ፣ ከእርስዎ አንድ ተአምር እንፈልጋለን። ግን አልተገኙም ፡፡ ቢሆኑ ኖሮ ብልዜቡል ብለው ሰይመውታል 
ዲያብሎስ እዩ ፡፡ ”ጌታ ሆይ ፣ እኛ በፈለግነው መንገድ እንድታደርግልህ ብትፈልግ እንመኛለን (ያ ነው!) ፣ እኛ ወደፈለግንበት ቦታ ሂድ ፣ 
የፈለግነውን አድርግ!“ ኦ —- አወ! በእርሱ ላይ ምንም ገመድ አልነበራቸውም ፡፡ አይ ጌታዬ! እሱን ከመካከላቸው እንዲያወጡ ያደረጉበት ምክንያት 
ይህ ነው ፡፡ አዎን ጌታዪ! እነሱ ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ለማድረግ እየሞከሩ ነው ፡፡ እናም በአብያተ ክርስቲያናት ፌዴሬሽን በኩል ይህን ለማድረግ 
በመጨረሻ ይሳካሉ ፡፡ ሁሉም የሚታወቀው የድሮ ጩኸት አብረው ይሄዳሉ ፡፡
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እዚህ እንደገና በጣም ሃይማኖታዊ ቦታ ፣ ምርጥ ፣ የተዋቡ የሃይማኖት ምሁራን ፣ በድጋሜ እና በእርሱ ላይ በመደወል ፣ በመጥራት 
እንመለከታለን ... እጅግ በጣም የተሻሉ የሃይማኖት ሊቃውንት ፣ የተለያዩ ማወቅ አለባቸው ፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑት አብያተ ክርስቲያናት እና 
በጣም የሰለጠኑ የሃይማኖት ምሁራን ከሰው ሲያባርሩት ፡፡ የእነሱ. እነሱ አይፈልጉም ፡፡ እርስዎ “ይህ ስህተት ነው ወንድም ብራናም” ትላላችሁ ፡፡ 
ከዚያም አልነበረም “ቤተ ክርስቲያን ዘመን” ማየት ወይም ይሰበካል መስማት እዚህ. ይህ የሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ከቤተክርስቲያን ያባረሩት 
ብቸኛ ሲሆን እዚህ አልነበሩም ፤ እና ውጭ ነበር ፣ አንኳኩቶ ፣ ወደ ውስጥ ለመግባት ይሞክር ነበር ፣ ለእርሱ ምንም ስላልተጠቀሙ አውጥተው 
ጣሉት ፡፡ እነሱ እንደገና ይሰቀሉታል ፡፡ አሜን! እስከመቼ ልንጓዝ እንችላለን?
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በመጨረሻው ዘመን ዘባቾች እንደሚመጡ የእግዚአብሔር ቃል ነቢይ በ 2 ጢሞቴዎስ 3 (እርስዎ እየፃፉት ከሆነ እኛ እሱን ለማንበብ ጊዜ 
አላገኘንም ፣ ግን ተናግረናል) አስቀድሞ እንደነገረን አስታውስ ፡፡ እነሱ ራሳቸው ፣ ትምክህተኞች ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ፣ 
ሐሰተኞች ከሳሾች ፣ የማይበገሩ ፣ ጨካኞች ፣ እና ጥሩዎችን የሚንቁ ፣ ከዳተኞች ፣ ራስ ምታት ፣ ትምክህተኞች ፣ ምሁራን ፣ እግዚአብሔርን 
ለመምሰል መልክ ያላቸው ፣ ኃይሏን መካድ እንጂ ፡፡ ከእንደዚህ ዓይነቶቹ ዞር ይበሉ ፣ ይህ ሞኝነት የተላበሰ ፀጉር ያላቸው ሴቶች ፣ አጭር ለብሰው 
፣ ቀለም የተቀቡ ፊቶችን ከቦታ ወደ ቦታ የሚወስድ ይህ ነው ፡፡ በትክክል ነው ፡፡ በመጨረሻው ዘመን ከርሱ ፈቀቅ በል አለው ፡፡
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ለነቢዩ እንታዘዝ ፡፡ በመጨረሻዎቹ ቀናት ከእነዚያ ነገሮች ራቅ። እዚህ አሉ ፡፡ (አሁን ወደ ቤተክርስቲያን እጠራለሁ ፡፡) አዎ ጌታዬ! ከእሱ ራቅ 
፡፡

አላቸው .... የዚህ ዘመን ሚኒስትሮች እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለባቸው ፡፡ እነዚህ ሊሆን ይገባል በእሱ ቀናት ውስጥ ኢየሱስ. እነዚህ ሊሆን 
ይገባል , እና አሁን ማወቅ ይገባል; ግን አያውቁም ፡፡
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በዘመኑ የነበሩት አይሁድ አስተማሪዎች በእሱ ዘመን ሊያውቁት እንደሚገባ ሁሉ በዚያን ጊዜም በግልጽ በተረጋገጠ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ 
ነው ፡፡ እርሱ ቃል ነበር እርሱም ቃሉ መሆኑን አረጋገጠ ፡፡ ለዚያ ቀን እርሱ ቃል መሆኑን አረጋግጧል ፡፡ እግዚአብሔርም የዚህ ቀን ቃል ፣ የሰዓቱ 
ብርሃን እርሱ መሆኑን ዛሬ አረጋግጧል ፡፡ እነርሱም ሊሆን ይገባል ከዚያ, እና አሁን ማወቅ አለባቸው. ያኔ ሰቀሉት ፣ አሁን ደግሞ ሰቀሉት ፡፡ በእሱ 
ላይ ክስ አቀርባለሁ ፡፡ ቀኝ. በቃ በእኔ በኩል ብልጭ ድርግም ይላል። ግለጽላቸው ፣ ምክንያቱም አምላክ ለዚህ ዋጋ እንዲከፍላቸው ያደርጋቸዋል።

በዘመናቸው የነበሩት አይሁድ .... እግዚአብሔር በድጋሜ በምድር ላይ ባሉት ቀናት “ኢየሩሳሌም ፣ ኢየሩሳሌም ፣ እኔ በአንድ ትልቅ ትልቅ 
ቡድን ውስጥ ምን ያህል ልሰበስብህ እወዳለሁ ፣ ግን አልወደድክም ፡፡” እግዚአብሔር በመጨረሻዎቹ ቀናት እንዴት ህዝቦቹን አንድ ለማድረግ 
እንደሞከረ አልቻላችሁም ፡፡ እምነትዎን ተመኝተዋል ፣ ስለሆነም አሁን ለጥፋት ተላልፈዋል ፡፡ ኢየሩሳሌም የተቀበለችው ያ ነው ፡፡ እሷ ተገነጠለች, 
ተቃጠለች; እሷ አሁን አይደለችም ፡፡ እናም እዚህ እዚህ ለእነዚህ ሁሉ ትልልቅ ነገሮች ከእነዚህ ቀናት የተወሰኑት ይሆናል ፡፡ ትልልቅ የሃይማኖት 
መግለጫዎችዎ እና እምነቶችዎ ይሞታሉ ይጠፋሉ ግን የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ እና ለዘላለም ይኖራል።
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የእሱ ጥልቅ ቁስሎች የሚመጡት ጓደኛ ከሚባሉት ቤት ነው ፡፡ አስብ! እስቲ አስበው! እስቲ አስበው! ተወ! አንድ ደቂቃ እየጠበቅኩ ነው ፡፡ 
ሚኒስትሮች እስቲ አስቡት! ቁስሉ ከየት መጣ? ጓደኞቹ የሚባሉት ቤት ፡፡ እንደነበረው ፣ እንዲሁ ነው ፡፡ እስቲ አስበው! በቀራንዮ እርሱን 
እወደዋለሁ በሚሉ አገልጋዮች እንጂ በጭካኔዎች ፣ በአረመኔዎች አልተከበረም ፡፡ እናም ዛሬ ፣ ወንጌል በደንብ በሚታወቅበት ጊዜ ፣ የትንሳኤው 
ታላላቅ ምልክቶች በመካከላችን ሲረጋገጡ በእናንተ ላይ የሚዘልለው ውጭ ያለው ጎዳና ሳይሆን አገልጋዮች የሚባሉት ናቸው ፡፡ እርሱን ይወዱታል 
የተባለው ዛሬ የተከበበበት ነው ፡፡ በመካከላችን ያ ነገር የለንም ፡፡ ይህ ሰው በእኛ ላይ አይገዛንም ፡፡ እኛ አንደግፍም; ያ ነገር በዚህ መንገድ የሚመጣ 
ከሆነ በዚህ ከተማ ውስጥ ምንም ትብብር አይኖረንም ፡፡ ከመንፈሳዊነት ውጭ ምንም አይደለም ፡፡ እሱ ዲያቢሎስ ነው ፡፡ “ ዓይነ ስውራን 
እንደነበሩት እየመራው የእግዚአብሔርን ቃል አለማወቅ .... አስብ! አሁን እንዲሁ ነው; ያን ጊዜ እንደነበረው አሁንም እንደዛው ፡፡ አስብ!
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የእርሱ ኃይል የመፈወስ እና ወንዶችንና ሴቶችን ከዚህች ዓለም ፍቅር ነፃ ለማውጣት ፣ ራሳቸውን ከብዝበዛ ጸጉር ፣ ባለቀለም ፊት ለፊት 
ከሚታዩት ከኤልዛቤሎች ፣ ራሳቸውን ክርስቲያን ከሚሉ እና እንደዚህ የመሰለ ሕይወት ከሚፈጥር .... ሲጋራ ማጨስ ፣ ቆሻሻ ቀልድ መናገር ፣ 
የወንጌል ሰባኪ ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ መስፋት ፣ መስፋት ፣ መስፋት ፣ ማውራት እና ማጭበርበር እንዲሁም ወደ ጎዳና መውጣት እና ቁምጣ 
መልበስ ፣ እና እንደዚህ ያሉትን ሁሉ ፣ እና ከዚያ ከሌሎች ሴቶች ፊት ራሳቸውን ክርስቲያን ይበሉ ፡፡
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ስለ ባሪያው የንጉሥ ልጅ ፣ ባህሪው መሆኑን ስለማውቅ ታሪኬን ታስታውሳላችሁ ፡፡ ምን መሆን አለብን? ወንዶችና ሴቶች .... እና ክደህ ....

እነዚህ ቀሳውስት እነዚህ ምሰሶዎቹን የሚያገኝባቸው እነዚህ ምሰሶዎች እነሱ በሚወጉበት በሕዝቡ መካከል እንዲህ ዓይነቱን አኗኗር 
አፀድቀዋል ፡፡ ከእርሷ ነፃ የማውጣት ኃይልን ይክዳሉ ፣ እናም ሴት ፀጉሯን ለመቦርቦር ፣ ወይም ፊቷን ለመቀባት ፣ ወይም ቁምጣ እንድትለብስ 
ከእግዚአብሄር ቃል ጋር በሚቃረን ጊዜ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ ነው ፣ ግን እነሱ ይደግፉታል ፣ ሌላ ቀራንዮ ያደርጋሉ። ከየት? ከጎዳና? 
ከመጠጥ ቤቱ ክፍል? ከመስተንግዶው ፣ ከመድረኩ ላይ ፡፡
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እና እንደገና ፣ ጩኸታቸው ምን ነበር? “ ራሱን ራሱን አምላክ ያደርጋል ” አምላክነቱን ይክዳሉ ፡፡ እርሱ አምላክ ሆኖ እሱን ለመለያየት እና 
ከእሱ ሶስት ወይም አራት አማልክት ለማድረግ ይሞክራሉ ፤ እርሱ እግዚአብሔር ነበር; እርሱ ሁል ጊዜ አምላክ ፣ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም 
ያው ነው። ስለ አንድ አምላክ ለእነሱ ስታወራ እነሱ ይስቃሉሃል ፡፡ “በቅዱስ ሦስትነት እናምናለን” በአንዱ ቅዱስ አምላክ ፣ በመፈወስ ኃይሉ 
አምናለሁ ፣ ነፃ ማውጣት እና እነዚህን ሰዎች ከዓለም ፍቅር አውጥቶ እንደ መግደላዊት ማሪያም ነፃ ያወጣቸው ፡፡
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ያስታውሱ ፣ እሷም ትንሽ ቀለም የተቀባ ኤልዛቤል ነበረች ፡፡ በውስጧ ሰባት አጋንንት ነበሯት ፡፡ ልክ ዛሬ እንደ ጎዳና ላይ እንደ ዘመናዊቷ ሴት 
ስትሪፕ ፌዝ ነበረች ፡፡ ወደፈለጉት ቦታ ይሂዱ እና ይመልከቱ ፡፡ ሰዎች እርቃን በሆኑ ሴቶች ቤተ መቅደስ ላይ ይሰግዳሉ ብለው የማያምኑ ከሆነ ዛሬ 
ጎዳና ላይ ይመልከቱ ፡፡  በሰዶም ዘመን  እንደነበረው እንዲሁ ይሆናል  ፡፡  ካላመኑት  ይመልከቱ።  በቃ  የትም ይሂዱ ፡፡  ወረቀት  ይክፈቱ;  መጽሔት
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ይክፈቱ; ቢልቦርድን ይመልከቱ ፡፡ ምን አገኘህ? “የእግዚአብሔር ወንዶች ልጆች የሰዎች ሴቶች ልጆች ቆንጆ እንደሆኑ ባዩ ጊዜ ሴቶችን ወደ እነሱ 
አገቡ” የሚለውን አስታውስ?

እንግሊዝ ውስጥ ያለውን ቅሌት ይመልከቱ ፡፡ እዚህ ላይ ቅሌት ይመልከቱ ፡፡ እነሆ ፣ ሁሉም ነገሮች የዝሙት ቤት ይሆናሉ ፡፡

ለምን? ሩሲያ ለምን ኮሚኒዝም ሆነች? ምክንያቱም ብልግና እና ቆሻሻ እንዲሁም የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኃይል ባለመኖሩ። ለዚህም ነው ይህ 
ህዝብ በአብያተ-ክርስቲያናት ፌዴሬሽን ውስጥ ኮሚኒዝምን እየተረከበ ራሱን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋር የሚቀላቀልበት ፣ የትኛው ኮሚኒዝም እና 
ካቶሊካዊነት አንድ ላይ እንደሚጣመሩ ያውቃሉ ፡፡ እና እዚህ እያደረጉት ነው ፡፡ እንዴት? ምክንያቱም እነሱን የሚለያቸውን እና የተለየ ህዝብ 
የሚያደርጋቸውን ወንጌል ውድቅ በማድረጋቸው ነው ፡፡ የማይረባ ነገር! በትክክል ምክንያቱ ይህ ነው ፡፡
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እና በመድረክ ላይ ያሉ አገልጋዮች ለምግብ ትኬት ፣ አንዳንድ የሃይማኖት መግለጫዎች “እኔ እንደዚህ እና እንደዚህ ነው” ለሚለው ማህበራዊ 
አቋም ትምህርትን ለእግዚአብሄር ኃይል እየተለዋወጡ ይቋቋማሉ ፡፡
133

እንደ መግደላዊት ማሪያም ከዚህ እብድ ውድድር ነፃ ያድርጓቸው .... ያንን ትንሽ ስትሪፕ በጎዳና ላይ ሊያሾፍባት እና ልብሶችን እንድትለብስ እና 
እንደ እመቤት እንድትሆን ሊያደርጋት የሚችል ኃይል; ያንን ኃይል አውግዘው ቀራንዮ ላይ የነበረውን ሰው ሰቀሉ ፡፡

እና ዛሬ ፣ ያንን ትንሽ ጭረት የሚይዝ ፣ እና እንደ እመቤት አለባበሷን የሚያደርግ እና እንደ ክርስቲያን የሚያንፀባርቅ በጣም ወንጌል እና 
መንፈስ ቅዱስ ፤ አክራሪነት ብለው ይጠሩታል እናም በምእመናኖቻቸው መካከል እንዲደባለቅ አይፈልጉም ፣ በመካከላቸው እንዲነቃቃ እና ሌሎች 
ሴቶችም እንዲያደርጉት ያድርጉ ፡፡ ምን ነው የሚያደርጉት? ያኔ እንዳደረጉት ያባርሩታል ፡፡ እና አሁን እነሱ ቃሉን ይሰቅላሉ እናም ለሌላ ዘመን ነበር 
ይላሉ ፡፡ እንደገና ክስ እመሰክራቸዋለሁ ፡፡ አዎን ጌታዪ! ያኔ ልክ እንደከሰሱበት ተመሳሳይ ፡፡

አሮጌ ሌጌዎን ልብሱን እንዲለብስ ያደረገው ምልክት ፡፡ , ልብሳቸውን የሚወስድ አንድ ሰው አስታውስ ናቸው እብድ. ተመልከት? ስለ ሴት 
እንዴት? ሌጌዎን እብድ ነበር; ልብሱን ገፈፈው ፡፡ እግዚአብሔር ኃይሉን ወስዶ ልብሱን እንዲለብስ አደረገው ፣ ለብሷል ፣ በቀኝ አዕምሮው ፣ 
በኢየሱስ እግር አጠገብ እንዲቀመጥ አደረገ ፡፡ በእምነታቸው መካከል አሮጌው ዓይነ ስውር በርቲሜዎስ እንዲመለከት ያደረገውን ኃይል ይመልከቱ 
፡፡ ልክ እንደዛሬው ሁሉ አለማመን ሲኖር በምድር ላይ ነበር ፣ ግን በጭራሽ አላገደውም ፤ ቀጠለ ፡፡ እሱ መሳብ ነበር ምንም ለእነርሱ ፓንችስ; 
እርሱም “እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ” አላቸው ፡፡ ሁሉንም ነገር አውግ Heል ፡፡
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አልዓዛርን ከመቃብር ሊያስነሳው የሚችል እና ለናይን ሴት ል herን (ኦ! እግዚአብሔር!) እንዲመልሳት ያስቻለው ኃይል ፣ እነዚህን ነገሮች 
ሊያደርግ የሚችል ኃይል ፣ የተከናወኑትን ነገሮች አስቀድሞ መተንበይ የሚችል “ሁለት ውርንጫዎች አሉ - ውርንጫ አለ በሁለት መንገዶች የተሳሰሩ 
፣ ”እና እሱ የተናገራቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች; ያን ስልጣን የነበረው ሰው “አስወግደው። በሕዝባችን መካከል እሱን አናገኝም ፡፡ እሱ የእኛን 
ትምህርቶች ያረክሳል። ” እነርሱም ሰቀሉት ፡፡
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ዛሬ ተመሳሳይ ነገር “ከመንፈስ ቅዱስ አስወግድ።” ከእሱ ጋር ምንም ማድረግ አይፈልጉም ፣ “ያወግዛል ፣ ያደርጋቸዋል ፣ እናም ለሕዝባችን 
እነዚህን ነገሮች ይነግራቸዋል ፣ በድርጅታችን ውስጥ እንዲቀላቀል አንፈልግም ፡፡ በእኛ እምነት ላይ ነው ፡፡ ” እንደገና ሰቀሉት ፡፡ ወይኔ!

እየተዘጋን ስለሆነ አሁን ልብ ይበሉ; መዘጋት ጀመረ ፡፡ ደግሞም አክራሪነት ብለው ይጠሩታል ፡፡

እናም አክራሪ ብለውታል ፡፡ እብድ ነበር አሉ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ እንደነበረ ማንም ያውቃል እነሱም ፈሪሳውያን “ይህ ሰው ሳምራዊ 
ነው እብድ ነው” ብለዋል ፡፡ አሁን ማድ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? “እብድ” “ሰውየው እብድ ነው ፡፡ እነሱ የሚከተሉት እብዶች ሰዎች ስብስብ 
ናቸው ፡፡ እሱ ቤልዜቡል ነው ፡፡ ”
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እና እንደገና እነሱ ተመሳሳይ ነገር ይላሉ-“አንድ ዓይነት ጥንቆላ ነው ፡፡ ዕድለኝነት ነው ፣ ”እንደገና በ ፍረት መስቀሉ ላይ አስቀመጠው። ምን 
መስቀል? ምንድን ነውር? እሱ የተረጋገጠ ቃል ነው ፣ እያሾፈበት ፣ ለሰዎች ዲያብሎስ ነው እያለ ፣ የሆነ ነገር እየሰራ .... ደውል ....

እርሱም “የእግዚአብሔርን ቅዱስ ሥራ ይህን የሚያደርግ ርኩስ መንፈስ ብለው ይጠሩታል” ብሏል ፡፡ ለእሱ ምንም ይቅርታ የለውም ፣ በቃሉ 
ማፈር ፣ እሱን ለማጋለጥ መሞከር እና ሀሰተኛ ወይም አክራሪነት ይሉታል ፡፡
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ወደ እሱ አይሂዱ ፡፡ መገኘት አታድርግ ከእነርሱ ስብሰባ . “ እነርሱም ይህን በማድረግ ረገድ ምን ማድረግ አለብኝ? ቤተ እምነታቸውን 
የሃይማኖት መግለጫ ምስማሮቻቸውን ይወስዳሉ ፡፡ ትክክል ነው. እነዚህ ደስታን የሚያሳድዱ አስተማሪዎች ፣ ዓለማዊ ፣ እግዚአብሔርን የማይፈሩ 
፣ ሃይማኖታዊ ዕብዶች ፣ የእምነት ተቋማትን ምስማሮች ወስደው የእግዚአብሔርን ልጅ ከስልጣናቸው ላይ አዲስ በመስቀል ላይ ይሰቅላሉ ፡፡ ለምን 
ይህን ያደርጋሉ? ከእግዚአብሄር ቃል ፍቅር በላይ የሰዎችን ውዳሴ ፣ ቤተክርስቲያን ልትሰጣቸው የምትችላቸውን ዲግሪዎች ይወዳሉ ፡፡ 
አውግዛቸዋለሁ ፡፡ እነሱ ከዓለም ጋር መስማማት አይችሉም ፣ ምክንያቱም እነሱ - ከቃሉ ጋር መስማማት አይችሉም ፣ ምክንያቱም እነሱ ቀድሞውኑ 
ከዓለም ጋር ስለሚመሳሰሉ። ቀድመው አግኝተዋል .... የምንኖርበት ግብዝ ቀን!

ይህ አይደለም-

ነው የእኔ ጌታ አንድ በቀራንዮ በቂ አይደለም? ለምን ይህን ታደርጋለህ? አንተ ያለው መሆኑን እርስዎ ማድረግ ለምን ራእይ 22 ኛው ምዕራፍ 
ማንበብ እና መናገር የሚችሉ እናንተ “.... ማንም አንድ ቃል ይወስዳል ወይም አንድ ቃል ያክላል” ይህ የእርሱ ቃል ነው የሚያውቅ መሆኑን, ፍቅር 
በእርሱ ወደ መሰላቸው? አንድ ቀራንዮ ለእርሱ በቂ አይደለምን? በእሱ መከላከያ ውስጥ ቆሜያለሁ ፡፡ እኔ የእርሱ ጠበቃ ነኝ ፡፡ እናም 
በእግዚአብሔር ቃል እመሰክርሃለሁ ፡፡ መንገዶችዎን ይቀይሩ ወይም ወደ ገሃነም ትሄዳለህ ፤ ቤተ እምነቶችህ ይፈርሳሉ ፡፡ በዳኛው ፊት 
እመሰክርሃለሁ ፡፡ ቀኝ. እርስዎ ፣ በአምላካዊ ቅጾችዎ ፣ ግብዝነቶች። ምን ትለዋለህ? አይደለም አንድ በቀራንዮ በቂ?
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ጴጥሮስ እንደተናገረው “የእምነት አባቶችህ ....” ጴጥሮስ በ ... ሲመሰክርልህ ... “ከአባቶቻችሁ መካከል ይህን ያልሠራው ማነው?” 
እስጢፋኖስም ተመሳሳይ ነገር አደረገ ፡፡ “በክፉ እጆች የሕይወትን ልዑል ሰቅለሃል”
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ኢየሱስ ራሱ ፣ “ከአባቶቻችሁ የትኛው አላደረገም” አላለም?



23መከሰስ

ነቢያትን በመቃብር ውስጥ አኖሩ ? እና ከዚያ በኋላ ያስጌጧቸዋል “? እስከ ዘመናት ላሉት ጻድቃን እንዲሁ ሆኗል ፡፡ ስለዚህ በዚህ ከፍ ያለ ፣ 
የተወለወለ ፣ ቤተ ክርስቲያን-የሚሄድ የክርስቶስን የካዱትን የዚህ ቡድን ክስ እመሰክራለሁ ፡፡ እናንተ በመልካም አምላኮቻችሁ እነዚህ ቃላት ለሌላ 
ቀን እንደሚሆኑ ለሕዝቡ በመናገር ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ እና ለዚህ ቀን እንዳልሆነ በመናገር ለሁለተኛ ጊዜ የእኔን ክርስቶስን ሰቀሉት ፡፡ ክስ 
እመሰርትባችኋለሁ ፡፡ እነሱ በስቅለት ቀን በነበሩበት ተመሳሳይ ወንጀል ጥፋተኛ ነዎት ፡፡ ንሰሃ ግባ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ ወይም አትጠፋ!

ደግሞም እላለሁ ፣ እዚህ ፣ አብያተ ክርስቲያናት ፣ እነሱ ፣ አስተማሪዎች በስድብ በመስቀል; እሱ ፣ ቃሉ ፡፡ እግዚአብሔር መሐሪ ይሁን! 
እንደገና እንደዚያ ልበል; በቴፕው ላይ ተቀላቅሎ ሊሆን ይችላል ፡፡ እዚህ አብያተ ክርስቲያናት; እነሱ ፣ ቀሳውስት በስድብ በመስቀል; እሱ ፣ ቃሉ ፡፡ 
ዳግመኛ መሆኑ አያስደንቅም ፡፡
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ድንጋዮችን እና ጨለማን ጨለማን መሃል

አዳ Savior አንገቱን ደፍቶ ሞተ ፡፡

የመክፈቻው መጋረጃ ግን መንገዱን ገልጧል

ወደ ሰማይ ደስታ እና ማለቂያ ቀን።

እኔ በዚህ ቴፕ እና ለዚህ አድማጮች እላለሁ; ይህንን ያልኩት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት “ከጌታ ጎን ማን አለ? በዚህ ቃል ስር ይምጣ ፡፡ ” 
እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ፣ ክርስቶስን የካደ ፣ ክርስቶስን የሚክድ ትውልድ በስድብ ፣ በታወቀው ቃሉ በመስቀል ላይ ወደ ፍርድ ያመጣዋል ፡፡ ወደ 
ፍርድ እየመጣህ ነው ፡፡ እኔ ክስ አቀርባለሁ! “ከጌታ ጎን ማን አለ?” ሙሴ እዚያ ላይ የተንጠለጠለው የእሳት ዓምድ እንደ ማስረጃ ሆኖ “ወደ እኔ 
ይምጣ” አለ ፡፡ ከጌታ ጎን ያለው ማነው? ቃሉን አንስቶ ሃይማኖቱን ይክድ እና ኢየሱስ ክርስቶስን በየቀኑ ይከተል። እና ጠዋት ላይ እገናኝሃለሁ ፡፡

ለፀሎት ቃል አሁኑኑ አንገታችንን ደፍተን እናድርግ ፡፡

አቤቱ ፣ የዘላለም ሕይወት ሰጪና የዚህ ቃል ጸሐፊ ፣ በማያምኑ ሰዎች ትውልድ ፊት በትክክል የገለጠውን ጌታ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ፣ 
ዛሬ ጠዋት ረጅሙ ፡፡ ብዙዎች እዚህ ተቀምጠዋል (ቤተክርስቲያን ተሞልታለች); ሰዎች ዙሪያ ቆመዋል; እና ቴፖቹ በዓለም ዙሪያ ወደ ተለያዩ 
ቦታዎች እንዲወጡ እየተሰራ ነው ፡፡ ሚኒስትሮች በጥናታቸው ይህንን ይሰማሉ ፡፡ ጌታ ሆይ ስለእነሱ እፀልያለሁ ፡፡ እነዚህ ቃላት በልብ ውስጥ 
በጥልቀት ይወርዱ ፣ ጥልቀት ይኑር ፣ ዓለምን ሁሉ ያጥፉ ፣ እነሱ ይናገሩ ዘንድ ይህቺ ትንሽ የሜቶዲስት አገልጋይ በኬንታኪ በሌላ ቀን ወደ እኔ 
እንደመጣች እና እንዲህ አለች ፣ “እነዚያን ሰባቱን የቤተክርስቲያን ዘመናዎች ስሰማ ፣ ከባቢሎን ቅጥር ከእነሱ ራቅ ብለው ሲጮህ ሰማሁ ፡፡ ”አለ 
ትቼው ወጣሁ ፡፡ የትኛውን መንገድ መሄድ ወይም ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ፣ ግን ወጣሁ ፡፡ “ የዚያ ወጣት ድፍረት ከሚስት እና ከሁለት 
ወይም ከሶስት ልጆች ጋር የተባረከ ነው ፡፡
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እግዚአብሔር ፣ እሱ ብቸኛው የሕይወት መንገድ ወደሆነው ወደ እግዚአብሔር ቃል መንገዳቸውን ይፈልግ ይሆናል ፣ እርሱ እርሱ ቃል 
ስለሆነ። ለእያንዳንዱ እጸልያለሁ ፣ አባት ፡፡ አንዳንድ ጊዜ እነዚህን ነገሮች ለመናገር በጭካኔ ሳይሆን በፍቅር ውስጥ ነው ፣ ምክንያቱም ፍቅር 
አስተካካይ ነው ፡፡ እናም እኔ እፀልያለሁ ፣ እግዚአብሔር ሕዝቡ በዚያ መንገድ እንዲረዳው እንዲረዳው ነው: - እሱ ለማረም ተብሎ ነው።
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እነሱን ማረም የነበረብዎት በመስቀሉ ላይ “አባት ሆይ ይቅር በላቸው ፡፡ እነሱ ዓይነ ስውር ናቸው; እነሱ የሚያደርጉትን ነገር በትክክል 
አይረዱም ፡፡ ” እኔ ለእነርሱ አገልጋዮች ዛሬ መጸለይ ማን ያላቸውን መግለጫዎች, እና ቤተ እምነቶች, እና ያልተበከለ ይዞ ወደ ሕይወት ቃል የተነሣ 
ለአኩሪ በማድረግ እንደገና ቃል ተሰቀለ. እናም ከዚያ በኋላ ከሰዎች በፊት እግዚአብሄር የእርሱ እውነት መሆኑን እያረጋገጠ ያለውን እውነተኛ 
እውነት ይተቻሉ ፡፡ አባት ሆይ ፣ እንደገና ወደ ጋብቻ እራት እንድትጠራቸው እንጸልያለን ፡፡ እና የመጨረሻው ጊዜ መጥቶ ሊሆን እንደሚችል 
ስለገባኝ በዚህ ጊዜ ይምጡና ሰበብን አያገኙም ፡፡ አሁን በጣም አርፍዶ ሊሆን ይችላል ፡፡ እንዳልሆነ አምናለሁ ፡፡

እዚህ በዚህች አነስተኛ ስብሰባ ላይ የተገኙትን እነዚህን ጥቂት ምዕመናን ይባርካቸው ፣ በዚህ ሞቃት ቀን ዛሬ እዚህ ተሰብስበው ለረጅም 
ሰዓታት ምናልባትም ለሁለት ሰዓታት ወይም ከዚያ በላይ አገልግሎት እዚህ ተሰብስበው አዳምጠዋል ፡፡ እነሱ አልሄዱም; ዝም ብለው ያዳምጡ ነበር 
፡፡ ብዙዎቹ እራትዎቻቸውን እየጠበቁ ሴቶችም ከነልጆቻቸው ቆመው እነሱም እየጠበቁ ናቸው ፡፡ እያንዳንዱን ቃል አጥብቀው ይይዛሉ ፡፡
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ጌታ ሆይ ፣ እነዚያን ሰዎች ባሳሳት በፍርድ ቀን ምን እንደሚደርስብኝ አውቃለሁ ፡፡ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ያው እንደ ሆንኩ እየነገርኩኝ 
፣ ጌታ ሆይ እንደምሰማው አውቃለሁ ፣ ወደ ቃሉ ልወስዳቸው እና በቃሉ እንዲኖሩ ለመፍቀድ እየሞከርኩ ነው ፡፡ ታላቁ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ብቻ ነው በመንፈስ ቅዱስ መልክ ተመሳሳይ ሰው ነው ፡፡ አልከው “ጥቂት ጊዜ እና ዓለም ከእንግዲህ ወዲህ አያየኝም ; ገና ታዩኛላችሁ ፣ እኔ 
በእናንተ ውስጥ እንኳን ከእናንተ ጋር እሆናለሁና ፡፡ ” እና ጌታ ሆይ ይህ አንተ እንደ ሆነ አውቃለሁ ፡፡ እኛም በመካከላችን ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉ 
ስለምናይ እኛ እናምንሃለን ፡፡

እኛ ራሳችንን ዛሬ በትዕግሥት እንሰጣለን; እኛ እዚህ የምናደርገው በዚህ ጉባኤ ውስጥ ነው ፡፡ እና በቴፕ ላይ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በዚህ ደቂቃ ፣ 
እዚህ ያሉ ወንድ ወይም ሴት ፣ ወንድ ወይም ሴት ልጆች ሁሉ እዚህ ያሉ ወይም ውጭ ቆመው ወይም በቴፕ ላይ ይሰሙ ፣ በዚህ ጊዜ ጥልቅ የሆነ 
ቅድስናን እናድርግ እና የተሟላ እራሳችንን እንስጥ ወደ እግዚአብሔር አገልግሎት.
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ጌታ ሆይ ፣ በተሰብሳቢዎች ላይ ውሰድ እና በሽተኞችን ፈውስ ፡፡ እዚህ የሚያሰናክል አንድ ትንሽ የአካል ጉዳተኛ ልጅ እንዳላቸው ተናግረዋል 
፡፡ ያንን ታላቁ መንፈስ ቅዱስ ይፍቀዱ .... እኛ እንደዚህ ባለው በፊቱ ለመቆም ብቻ እናውቃለን .... ያደርገዋል ፡፡ በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን ፣ 
በመሬት ውስጥ ወጥተው በሽተኞችን መፈወስ ከቻሉ (ቃልዎን ልከዋል ፈውሷቸዋል) ፣ በዚህ ደቂቃ ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይችላሉ ፡፡ 
እግዚአብሄርን እጸልያለሁ ፣ እያንዳንዱን የታመመ ፣ የአካል ጉዳተኛ ፣ እዚህ የተጎዱትን ሁሉ እና እነዚህን ቃሎች የሰሙትን እንዲፈውሱ ፡፡ 
እግዚአብሔር ይስጠው። ጸሎቴ ለእነሱ ነው ፡፡ በልቤ ውስጥ በክርስቶስ ፍቅር እና ለተቸገሩ ሰዎች ባለው ስሜት ፣ ጌታ ሆይ ፣ በዚያ በሚተኛበት 
የዚያ የበጉ ደም አካል የኃጢአታችን እና የህመማችን ማስተስሪያ በሆነበት የመሰዊያ መሠዊያ ላይ ለአንተ አቀርባለሁ። ለሰዎች ምህረትን እለምናለሁ 
፡፡ ጌታ ሆይ ፣ ለእነሱ ጥፋት እንደ ሙሴ ቆሜ “እግዚአብሔር ለእነሱ ምህረት ያድርግላቸው - ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ ለእነሱ ሌላ ዕድል ስጣቸው” 
ማለት እፈልጋለሁ ፡፡ አሁኑኑ አያድርገው ጌታ ፡፡ ወንጌል ትንሽ ወደ ፊት ይሂድ።

ተወግዘዋል ጌታ ሆይ ፡፡ ታላቅ ምህረትህና ፀጋህ በመጽሐፉ ላይ ስማቸው ለተጠቀሰው የመጨረሻው ሰው እንዲረዝም እፀልያለሁ ፡፡  እነሱ145
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እንደሚፈጽሙ አውቃለሁ ፡፡... መለኮታዊ በሆነው ቃልዎ ላይ - በመለኮታዊው ቃል መቃወም ወይም መቃወም ከባድ አይደለም ፣ ጌታ ሆይ ፣ ቃል 
የተገባው ቃል ፣ የተረጋገጠው ቃል ፣ ያ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እነዚያን ሰዎች አስቀድሞ ወስኖ አስቀድሞ ወስኗል ፡፡ በመጽሐፉ ላይ ስማቸውን 
ያሉትን እንዲያድኑ መጸለይ ከባድ አይደለም ፣ ምክንያቱም እንደሚያደርጉት አውቃለሁና ፤ ኢየሱስ “አብ የሰጠኝ ሁሉ ይመጣል” ብሏል። ካልተሰጠ 
በስተቀር ማንም ሊመጣ አይችልም ፡፡

አሁን, እኔ እንጸልይ ዘንድ እግዚአብሔር እነዚህን ቃላት ይወድቃሉ በየቦታው ስማቸውን ለበጉም በሆነው በሕይወት መጽሐፍ ላይ አኖሩት 
ጊዜ, እዚህ ቴፕ እና በአሁኑ ላይ ሁለቱም, መንፈስ ቅዱስ ወደ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ, አሁን ሁሉ አስቀድሞ የተወሰነ ሰው መደወል ይሆናል. 
የእግዚአብሔርን ድምፅ ዛሬ ሲናገር ይሰሙ ፣ እና ያ ትንሽ ፣ አሁንም ፣ ትንሽ ድምፅ በልባቸው “መንገዱ ይህ ነው ፣ በእርሷ ውስጥ ሂድ” የሚል 
ነው። ስጠው አባት ፡፡ እኔ የምጠይቀው በኢየሱስ ስም ነው ፡፡

እናም ይህ ሆኖ ሳለ ፣ እኛ አሁን እዚህ በተሰብሳቢዎች ውስጥ አንገታችንን ደፍተናል ፣ ይህ እውነት ነው ብለው ካመኑ እና እርስዎም ... 
(እጃቸውን እዚህ በሚጭኑባቸው በእነዚህ የጨርቅ እጀታዎች እና ለታመሙና ለተጎዱ ሰዎች እሽግ እጄን እጨምራለሁ) እፈልጋለሁ ጥያቄን 
ልጠይቅዎ ፣ ከልብ አሁን ፡፡ እኔ ለመስማት ብቻ ወደዚህ አልመጣም ፡፡ ደክሞኛል; እኔ ነኝ ይለብሱ ውጭ. እንደ ድሮው ወጣት አይደለሁም ፣ 
ቀኖቻችንም እንደተቆጠሩ አውቃለሁ ፡፡ እናም ለእግዚአብሄር መንግስት የምችላቸውን ሁሉንም ትንሽ ነገሮች ውስጥ ማስገባት እንዳለብኝ አውቃለሁ 
፡፡ ዕድል ባገኘሁ ቁጥር መስበክ ጀመርኩ ፡፡ ወደድኩኝ አልሆንኩም መሄድ ጀመርኩ ፡፡ ወደዚህ የመጣሁት የማደርገው ስለሚሰማኝ ነው; እኔ 
ማድረግ እፈልጋለሁ ፡፡ እወድሃለሁ. እና ከባድ እና ከባድ ነገሮችን አልናገርም-ምክንያቱም የምፈልገው; በውስጤ አንድ ምት አለ ይህ የተረጋገጠው 
ነገር እነዚህን ነገሮች እንዳደርግ የሚገፋፋኝ ነገር ነው ፡፡ እና በደግነት እላለሁ በፍቅር። ሴቶቻችንን ወይንም ወንዶቻችንን እገፋፋለሁ ማለቴ 
አይደለም ፡፡ ያንን ለማድረግ ማለቴ አይደለም ወንድም እህት; እኔ አሁን ማለቴ ነው የጌታን እርማት እና ጅራፍ ወደሚያዩበት ወደ ሹል ቦታ 
ማምጣት ብቻ ነው ፣ አሁን መግባት አለብዎት ፡፡ ወደኋላ አታስቀምጠው; በጣም ረጅም ጊዜ ሊጠብቁ ይችላሉ
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እናም አሁን በአድማጮች በተገኙበት ወይንም ወይ ቴፖቹ ባሉበት ምድር ውስጥ ሙሉ በሙሉ እጅ በመስጠት በጌታ ጎን ለመምጣት 
የምትመኙ ፣ አንገታችሁን አዘንብላችሁ .... እርስዎ ካልፈለጉት እጆችዎን ያንሱ ፡፡ በእውነት ማለት ከሆነ ይበልጥ በተቀደሰ ሕይወት ወደ ጌታ 
መምጣት ይፈልጋሉ ፣ አሁኑኑ እጃችሁን ወደ ላይ እንድታነሱ እፈልጋለሁ ፡፡ ጌታ ይባርክህ ። ነቀፌታውን ለመሸከም ለመሞከር ራስህን በአዲስ 
ለክርስቶስ ትወስናለህ ፡፡ “ነቀፌታውን ለመቀበል ዛሬ ፈቃደኛ ነኝ” ይበሉ ፡፡ እኔም ሁለቱንም እጆቼን አንስቻለሁ ፡፡ “የኢየሱስ ክርስቶስን ነቀፌታ 
በላዬ ላይ መውሰድ እፈልጋለሁ። በደስታ ‹ቅድስት ሮለር› ወይም ይህን ለመጥራት የሚፈልጉትን ማንኛውንም ምልክት በደስታ እለብሳለሁ ፡፡ 
በኩራት ለብ ዋለሁ ፣ ምክንያቱም ለጌታ ነው ፡፡ በኩራት ነው የምለብሰው ፡፡ ”
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ሁላችሁም እንዲሁ ማድረግ አትፈልጉምን? እጆቻችሁን አንሳ እና “በእግዚአብሔር ቸርነት እፈልጋለሁ .... እኔ ነኝ ....” ይበሉ ፡፡148

ደቀ መዛሙርቱ ተመለሱ ፣ የስሙን ነቀፋ መሸከም ትልቅ ክብር እንደሆነ አስበው ነበር ፡፡ ወይም የአንዳንድ የሆሊውድ ኮከብን ነቀፌታ ወይም 
አንድ የቴሌቪዥንን አንድ ነገር ወይም የአንዱን የቤተክርስቲያን አባል ወይም የሆነ ነገር መሸከም ይፈልጋሉ ወይስ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነቀፌታ 
ይፈልጋሉ? የቃሉን ነቀፌታ ስጠኝ ጌታ ሆይ። የእግዚአብሔርን ቃል ነቀፌታ እንደሸከመ አውቃለሁ። እኔም ልሸከም ጌታ ሆይ ፡፡

እናም ይህን የተቀደሰ መስቀል እሸከማለሁ ፣

ሞት እስክፈታኝ ድረስ ፣

ከዚያ ወደ ቤት ይሂዱ ፣ የሚለብሱት ዘውድ ፡፡

አንድ ቀን ለእኛ ዘውድ ይመጣል ፡፡ አሁን እየተሰራ ነው ፡፡ ይህ ምድራዊ ሕይወት ሲመራ ያ ትክክል እንደሚሆን አውቀናል ፡፡

አሁን ሰዎችን በመሠዊያው ዙሪያ ለማምጣት ቦታ የለም ፡፡ በምንጸልይበት ጊዜ መቀመጫዎ ባሉበት ቦታ መሠዊያ ይሁኑ ፡፡ “ያመኑ ሁሉ ...”

የሰማይ አባት ፣ በዚህ ሁሉ ታዳሚዎች ውስጥ የወጣት እና የአዋቂዎች እያንዳንዱ እጅ እንደወጣ ይመስለኝ ነበር። እና ቴፕ በሚጫወትበት 
ጊዜ ሁሉ ህዝቡ እጆቹን ከፍ አድርጎ በክፍል ውስጥ እንዲንበረከክ እፀልያለሁ ፡፡ አባት እና እናት ፣ ተሻግረው እርስ በእርሳቸው እጅ ይያዙ እና 
“ማር ፣ እኛ የቤተክርስቲያኗ አባላት ለረጅም ጊዜ ቆይተናል ፡፡ ወደ ክርስቶስ እንምጣ ፡፡ ” ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡
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እዚህ እነዚህን ሰዎች ይባርክ ፡፡ ጌታ ሆይ የተቀደሰ ሕይወት እንድትሰጣቸው እጸልያለሁ። ብዙዎቹ ጌታ ሆይ ጥሩ ሰዎች ናቸው ፡፡ እነሱ 
የእርስዎ ሰዎች ናቸው; እነርሱ ብቻ ሳይሆን ሊሆን knowed እውነት. ጌታ ሆይ እውነትህን እንድታሳያቸው እጸልያለሁ። “ቃልህ እውነት ነው”

በዮሐንስ እንደተናገሩት እኔ ስለ 17 ኛው ምዕራፍ አስባለሁ ፣ “አባቴን በእውነት ቀድሳቸው ፡፡ ቃልህ እውነት ነው። ” ደግሞም ቃልህ አሁንም 
እውነት ነው ፡፡ እግዚአብሔር ስለሆነ ሁል ጊዜ እውነት ነው ፡፡ በእውነትም እንዲቀድቸው እግዚአብሔር ሆይ ፤ ማለትም ይቀደሱ ፣ ከሁሉም 
እምነቶች እና ቤተ እምነቶች ያነጹዋቸው ፣ ከዓለማዊ ነገሮች ሁሉ ወደ ተቀደሰ ሕይወት (ሕይወት) ያነፃቸው ፡፡ ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡ እነሱ አሁን 
የእርስዎ ናቸው; ለማድረግ ቃል ገብተዋል ፡፡ እና እንደ ባሪያህ ፣ ስለእነሱ ጸሎቴን አቀርባለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፡፡

አሁን አንገታችንን ደፍተን ጸሎታችንን ስንቀጥል ይህንን መዝሙር እንዘምር ፡፡150

ኢየሱስ ሁሉንም ከፍሏል ፣

ሁሉንም ለእሱ እከፍላለሁ; (እስቲ አስበው!)

ኃጢአት ቀይ ቀለምን ጥሎ ነበር ፣

እንደ በረዶ ነጭ አጠበው ፡፡

ትናንት እኔ አንድ ቦታ ላይ ነበርኩ አንድ ሰው እዚህ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ አንድ ወንድም የገዛልኝን ልብስ ለብሶ ይለኝ ነበር ፡፡ እርሱም 
“የእርስዎ ልብስ ሞቅ ያለ መስሎኝ ነበርና አሪፍ ልብስ ገዝቼልሃለሁ” አለው ፡፡
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እናም እንዲቆረጥበት ተሻገርኩ ፣ እርሱም እንዲህ አለ ፣ “ትከሻዎ ቀኝ ትከሻ ወደ ታች ተንጠልጥሏል ፡፡ አንድ ቀን ከባድ ጭነት ተሸክመህ 
መሆን አለበት ፡፡ ”

እናም “አዎን ፣ የኃጢአት ጭነት ፣ ግን ኢየሱስ ሁሉንም ከፍሏል” ብዬ አሰብኩ። ስንዘምር ያዳምጡ ፡፡

ኢየሱስ ሁሉንም ከፍሏል ፣

ከዚያ ሁሉንም (ሕይወቴን ሁሉ) ለእሱ እዳለሁ;

(ኃጢአት ምን ሠራ?)

ኃጢአት ቀይ ቀለምን ጥሎ ነበር ፣

እንደ በረዶ ነጭ አጠበው ፡፡

እግዚአብሔር ሆይ ፣ እንደ ጥልቅ የጥልቀት ጊዜህ ለእኛ ምህረት አድርግልን ፡፡ አቤቱ ጌታ ቃሉ በጥልቀት ይንከር ፡፡ ሕዝቡ ፣ ምንም እንኳን 
ለእራት ቢዘገዩም ፣ ጌታ ሆይ ፣ ይህ ከስጋ ይበልጣል ፡፡ ይሄ ነው ሕይወት. “ቃሌ ስጋ ነው” አልከው ፡፡ እናም የተራበው ነፍሳችን እየበላ ያለው ያ 
ነው ፡፡
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አሁን ፣ ጌታ ሆይ ፣ ውሰድ; እኛን ቀረጸን ፡፡ ጌታ ሆይ ከእነርሱ ጋር ውሰደኝ ፡፡ አብሬያቸው መሄድ እፈልጋለሁ ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ አሁን በእምነት 
ወደ ቀራንዮ እወጣለሁ ፡፡ ከዚህ ጉባኤ ጋር እሄዳለሁ ፡፡ አሁን በቃ በቃ ሻጋታኝ ጌታ ሆይ ፡፡ ተሳስቻለሁ ፡፡ ብዙ ጊዜ እኔ .... እዚህ በቅርብ ጊዜ ፣ 
ዝም ብዬ መስበክን አቆምኩ ፡፡ ህዝቡ አልሰማኝም ፡፡ እነሱ ተመሳሳይ ነገር ማድረጋቸውን የቀጠሉ ሲሆን ተስፋ ቆረጥኩ ፡፡ አንድ ውስብስብ ነገር 
ሠራሁ ፡፡ ኦ ፣ አቤቱ ፣ ከሁለት ቀናት እሁድ በፊት ያንን የምልክት ምልክት እዚያ ስትሰጠኝ አይደለም - እና መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ እና ለሙሴ 
ልክ እንደ ሕልሙ ለእርሱ ምልክት የሚሆን ተራራም እንዳለ ነግሬዋለሁ ፡፡ እና ከዚያ በኋላ በመጨረሻው መጨረሻ ላይ ብዙ የታመሙ ሰዎችን 
እንደተውኩ ማወቅ ፣ በትንቢታዊ ብቻ ሳይሆን ቃሉን በማስተማር እና ለበሽተኞች መጸለይ አገልግሎት ነው። አንድ ሰው እዚያው መሬት ላይ ሞቶ 
እንዲጥል ትተውት ነበር ፣ ከዚያ እውነት መሆኑን ለማረጋገጫ ከሞት አስነሱት ፡፡ ቃልዎን ሁል ጊዜ ያረጋግጣሉ።

አሁን ጌታ ሆይ በዙፋንህ ፊት ሳለሁ አሁኑኑ አረጋግጠው ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እነዚህን ሰዎች እያንዳንዳቸውን ውሰድ; ዓለምን ከእኛ ውሰድ ፡፡ ጌታ 
ሆይ እኛ በአንተ ፊት ሳለን ውሰደኝ ፡፡ ልክ ዓለምን ውሰድ; ልባችንን ማወዛወዝ ፡፡ እግዚአብሔር ፣ አሁን ፣ ዓለምን እና የዓለምን እንክብካቤ ከእኛ 
ይርቁ። የመንፈስን ፍሬ በማፍራት አፍቃሪ ፣ ቸር እና ጣፋጭ እንድንሆን የተቀደሱ ክርስቲያኖች እንሁን። ጌታ ሆይ አይደለህም? ከዙፋንህ ፊት ነን ፡፡ 
ኃጢአት በእያንዳንዳችን ላይ የክረምትን ነጠብጣብ ትቶልናል ፣ ነገር ግን ጌታ ሆይ ደምህ ሊቀበለው እና እንደ በረዶ ነጭ ሊያደርገው ይችላል ፡፡ 
በአንተ ላይ ስንጠብቅ ስጠው ፡፡ ውሰድ; እኛ የአንተ ነን ሕይወታችንን ለአንተ ቀደሰ ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፡፡ ጌታ ሆይ ለእያንዳንዳችን ስጠው 
፡፡
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ጌታ ሆይ ልቤን ማወጠር ፡፡ ስህተቶቼን ሁሉ አያለሁ; ስህተቶቼን አይቻለሁ ፡፡ እግዚአብሔር ሆይ ፣ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አንተን ለመርዳት 
የምችለውን በተሻለ ለመኖር እየሞከርኩ ነው ፡፡ መሄድ እፈልጋለሁ — ዛሬ ጠዋት እዚህ ማዶ ህይወቴን በአዲስ ለአንተ መወሰን እፈልጋለሁ ፡፡ 
በውጭ ባሉ የሃይማኖት አባቶቼ ጓደኞቼ ላይ ይህን ክስ ካቀረብኩ በኋላ እነዚህን ከባድ ነገሮች መናገር አለብኝ ፡፡ ጌታ ሆይ ግን እኔ ያነሳሁት 
በመንፈስ አነሳሽነት ነው ፡፡ እንዳደርግ እንደነገርክ ይሰማኛል ፡፡ አሁን ፣ ከትከሻዬ ላይ ነው ጌታዬ ፡፡ በመጥፋቱ ደስ ብሎኛል። እነሱ የሚፈልጉትን 
ሁሉ በእሱ ያድርግ ፣ አባት ፡፡ እንዲቀበሉት እፀልያለሁ ፡፡

ጌታ ሆይ እያንዳንዱን እንድታድነው እፀልያለሁ ፡፡ የጻድቃን መነቃቃት እንዲመጣ እና በቤተክርስቲያኗ ከመሄዷ ትንሽ ቀደም ብሎ ታላቅ 
ኃይል ይምጣ ፡፡ ያንን መጸለይ ከባድ አይደለም ፣ ምክንያቱም ቃል ስለገቡት ፡፡

እናም ጌታ ሆይ ፣ በመካከላችን ለእኛ ታላቅ ነገር እንደሚያደርገን ለምናውቀው ለዚያ ሦስተኛው መጎተት እንመለከታለን ፡፡

እኔ የአንተ ነኝ ጌታ ፡፡ እራሴን እንዴት እንደምሠራው እንደማውቅ እኔ እራሴን በዚህ መሠዊያ ላይ እተኛለሁ ፡፡ ጌታ ሆይ ዓለምን ከእኔ 
ውሰድ ፡፡ ከእኔ ነገር ውሰዱ ዘንድ ነው የሚበላሹ; የማይጠፋውን ስጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ፡፡ ቃሉ በውስጤ እኔም በቃሉ እስከሆን ድረስ ያንን 
ቃል በጣም በቅርብ ለመኖር እችል ዘንድ ፡፡ ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡ በጭራሽ ከሱ ዞር አልልም ፡፡ ያንን የንጉሱን ጎራዴ በጣም ጠበቅ አድርጌ ልያዝ ፣ 
በጣም ጠበቅ አድርጌ እይዘው ፡፡ ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡
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አብረውን ይባርኩን ፡፡ እኛ ዛሬ ጠዋት እኛ በልባችን ውስጥ አዲስ ሆነን እራሳችንን ለእርስዎ እንደቀረጥን እኛ የእርስዎ አገልጋዮች ነን ፡፡ 
ለአገልግሎት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእናንተ ነን ፡፡

ኢየሱስ ሁሉንም ከፍሏል ፣ (እግዚአብሔር ይባርክህ!

ወንድም ኔቪል ፡፡)

ሁሉንም ለእሱ እከፍላለሁ;

ኃጢአት ቀይ ቀለምን ጥሎ ነበር ፣

እንደ በረዶ ነጭ አጠበው ፡
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