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የሰማዩ አባታችን ፣ ያ ምሽት የእኛ ዓላማ ነው። ጌታ ኢየሱስን ለማመን ብቻ ለማመን ተሰብስበናል። እዚህ ፣ ዛሬ ማታ ፣ የታመሙና የተጎዱ 
አሉ ፣ እናም ዛሬ አገልግሎታችንን ለታመሙ እና ለተሰበሩ አካላት ፈውስ ወስነናል። አሁን ፣ ዘማሪዉ ያንን ውብ መዝሙር “ከዚያም ኢየሱስ መጣ” 
ሲል እንደዘመረው ፣ ዛሬ ማታ በመካከላችን ደካማ ሰው እንዳይኖር ፣ ጌታ ሆይ ፣ ዛሬ በእኛ ትዕይንት ላይ ትመጣና የታመመውን ሁሉ ፈውሰን። 
ስጠን ፣ ጌታ ሆይ ፣ ለዚህ ሰዓት በቂ እምነት ለማግኘት አሁን ቃሉን ስንመለከት እርዳን። በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን። አሜን አሜን።

1

እዚህ አንድ መነጽር አለ ፣ አንድ ሰው ያጣ ፣ ያ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ተገኝቷል። ማንም... የአንተ ከሆነ ፣ ደህና ፣ እነሱ እዚህ መድረክ ላይ ፣ 
በመድረክ ላይ ናቸው።
2

አሁን ፣ ብዙዎች እንደሚሠሩ አውቃለሁ ፣ እና ቀደም ብለው ወደ ቤታቸው መሄድ አለባቸው ፣ እና ስለዚህ ብዙም አልናገርም ፤ እና ከዚያ 
ለታመሙ ለመጸለይ የጸሎት መስመር ይኑርዎት። ያ በክፍሉ ውስጥ አሁን ባሉ አንዳንድ ድንገተኛ ሁኔታዎች ውስጥ እንድገባ ፣ አሁን 
ከመግባታቸው በፊት እና ዛሬ ከሰዓት በኋላ ለመያዝ እድሉን ይሰጠኛል። አንዳንዶቹ በእርግጥ በጣም በጣም መጥፎ እና ጠበኛ ነበሩ። እናም 
ጥሪዎችን በማድረግ ፣ ለታመሙ ሰዎች እጸልያለሁ። የጌታችን የኢየሱስ እጅ የታመሙትን እና የታመሙትን ሲፈውስ ማየት ፣ እንዴት ድንቅ ነው!

አሁን ፣ ወደ እነዚህ የፈውስ አገልግሎቶች ብዙ ጊዜ አንገባም ፣ ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እኛ ... አስቸኳይ ጉዳይ ካለ መንፈስ ቅዱስ 
በዙሪያው ይመጣል ፣ እና በፍጥነት ይገንዘበው ፣ እና አውጥቶ ስለእሱ አንድ ነገር ይናገራል። ከዚያ የተቀሩት ፣ ለምን ፣ እኛ ብቻ ... ምናልባት 
በጣም መጥፎ ነገር ላይሆን ይችላል ፣ ስለዚህ ዝም ብለን እናስተላልፋለን። እናም እኔ ዛሬ እዚህ ሁለት ጊዜ በመሆኔ ፣ ለታመሙ ሰዎች አንድ 
አገልግሎት ለጸሎት መወሰናችን መሆን አለበት ብዬ አሰብኩ። የታመሙትን በመፈወስ አምናለሁ። የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ ነው ብዬ አምናለሁ። 
ያንን ፣ ያለ ... ሙሉውን ወንጌል ፣ ያንን ሳያካትት መስበክ አንችልም።

አሁን ፣ ይቻላል .... እስካሁን አላውቅም ፣ ዛሬ ማታ ወደ ቤት አልጠራሁም ፣ በሚቀጥለው እሁድ እዚህ እንደገና ማለፍ እችል ይሆናል። እና 
በዚህ ሳምንት ከእኛ ካልሰሙ ፣ ቢሊ እርስዎን ካላወቀ (በሳምንቱ ውስጥ ትንሽ ያውቃል) ፣ ካልሰሙ ፣ በሚቀጥለው እሁድ እንደገና እዚህ 
እንሆናለን። ; የሠራተኛ ቀንን የሚሰጥዎ ምክንያት ፣ ያዩ ፣ እንዲያርፉ ፣ እና ስለዚህ ... ወይም ወደ ቤት ለመግባት ፣ ይመልከቱ። እና ስለዚህ ፣ ጌታ 
ቢፈቅድ እንሞክራለን። አሁን ፣ ካልሰሙ .... ቢሊ ካርድ የሚጥልልዎት ይመስለኛል ፣ ወይም በሆነ መንገድ በአገልግሎቶቹ በኩል ይነግርዎታል ፣ 
ስለዚህ ካልደወለዎት ፣ ስለዚህ በሚቀጥለው የፊታችን እሁድ እመጣለሁ። ወንድም ኔቪል ፣ ለአገልግሎቶቹ ሁሉ ደህና ከሆነ። ኦህ ጥሩ ነው።
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ማንም ማወቅ ከፈለገ ፣ ይህ ትንሽ ኮሊንስ እዚህ አለ። እናም በሰባቱ ማኅተሞች ጊዜ ሐኪሞቹ ያንን ሕፃን በሮማቲክ ትኩሳት በጀርባው ላይ 
ተኝቶ በቱቦ እንዲጠጣ ነግረውት ነበር። ያ ነበር። እናም አባትና እናቱ ከቤት አምጥተው በክፍሉ ውስጥ አስቀመጡት ፣ ጸለዩለት። እናም ጌታ 
ኢየሱስ በጣም ፈወሰው ፣ ወደ ትምህርት ቤት ተመለሰ። እና ባለሥልጣናት ስለ ጉዳዩ ጠሯቸው። ስለዚህ እሱን የሚጠብቀውን ስፔሻሊስት ጠሩ ፣ 
እሷም ማመን አልቻለችም - እሱ እንደዚህ ያለ ነገር ማመን አልቻለም ፣ እናም ልጁን ለሙከራ አወረዱ ፣ እሱ ፍጹም ፣ በተለምዶ ደህና ነበር። ከዚያ 
፣ ኢየሱስ መጣ ፣ የፈታኙ ኃይል ከዚያ ተሰብሯል!
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ታውቃለህ ፣ እንግዳ ነገር ፣ ዛሬ አንድ ሰው ያንን ዘፈን እንዲዘምር ልጠይቅ ነበር። እና እዚያ ባለው ክፍል ውስጥ እያገለገልኩ ሳለሁ ፣ እዚህ 
መጥቶ ፣ አንድ ሰው እዚህ እየዘመረ ፣ ከዚያ ኢየሱስ መጣ። ያ ካልተዘመረ ፣ ዛሬ ከመናገሬ በፊት አንድ ሰው እንዲዘምርለት እጠይቅ ነበር። ስለዚህ 
፣ እሱ ሁሉንም ነገር በትክክል ይሠራል።

አሁን ብዙዎቻችሁ እስከ ማለዳ ድረስ ይጠብቃሉ ፣ ያ ለመሄድ ረጅም ርቀት አለው ፣ እና ያንን ጥረት አደንቃለሁ። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ማታ 
ወደ ቤት ትነዳላችሁ ምክንያቱም በቀን ወደ ሥራ መሄድ ስላለባችሁ ፣ እና ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። እናም እኔ ሳስበው እና ያንን ሳየው… ..
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እኔ ደግሞ ፊደሎችን አገኛለሁ ፣ ታውቃለህ ፤ ብስጭት ይሰማኛል። እኔ ወደሚገኝበት ቦታ እደርሳለሁ .... እኔን የሚያገኝኝ ፣ ሁሉም ሥራ 
ሲበዛብኝ ወደ እነዚያ ጥንቆላዎች የምደርስበት ነው ፣ እና ሰይጣን ይመጣል ፣ “ለምን ፣ ማንም አያስብዎትም። በእውነቱ በዓለም ውስጥ ጓደኛ 
የለዎትም ፣ ይመልከቱ። ” እና እንደዛ ....

ያስታውሱ እኔ ከፈተና ነፃ አይደለሁም። ያንን ማሸነፍ ነበረብኝ። ያኔ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ስመለከት ይህን የመሰለ ነገር ስመለከት ወዲያውኑ 
ፊቱ ላይ መል “ምን ማለት ነው?” አልኩት። ያ ለማሸነፍ ይረዳኛል። “ስለዚያስ?”

ልክ እንደ አንድ ጓደኛዬ ፣ እዚህ ስብሰባ ላይ እንደ ተዘጋጀ ፣ አንድ ጎሳ ፣ በመለኮታዊ ፈውስ የማያምን ጎሳ ነበር ፣ በቅርቡ ወደዚህ ወጣት 
ሰው መጥቶ እንዲህ አለው ፣ “እነሱ የሚሰብኩት ነገር ስለዚያ መለኮታዊ ፈውስ እዚያ ምንም የለም።
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እናም ይህ ሰው በኬንታኪ ውስጥ ይኖራል ፣ በአዛውንቷ ሴት አጠገብ ፣ እኛ በአክተን ካምፕ ሜዳዎች ውስጥ በነበርንበት ጊዜ በካንሰር 
ይሞታል። እናም እህቷ የወሰደችውን ቦርሳዋ ውስጥ መሃረብ ይዞ ወደ ስብሰባው መጣች እና መንፈስ ቅዱስ ሴትዮዋን ወደዚያ ጠራ (እና ከዚያ በፊት 
በዚያ አገር አልነበርኩም) እና “እሷ በቦርሳዋ ውስጥ የገባችበት ፣ እዚያ ያገኘችው ፣ እና እህቷ በሆዱ ካንሰር በመሞቷ እዚያው በአንድ የተወሰነ 
ሸንተረር ላይ ነች። ዶክተሮቹ እሷን አሳልፈው ሰጧት። ” እኔም ፣ “ሂድ ጌታን እንዲህ ትናገራለችና ሂድ” የሚለውን መጎናጸፊያ በሴቲቱ ላይ 
አድርጉላት። “እና በዚያው ምሽት ፣ እዚያ ያሉት ጎረቤቶች የመዳን ሠራዊት እንዳላቸው አስበው ነበር ፣ ወንድም ቤን እዚያ ሲነሳ ፣ እና ከዚያም 
አስቀምጡ .... እና ያቺ ሴት የራሷን ሥራ እና የጎረቤቷን ሥራ እስክትሠራ ድረስ ፍጹም ተፈውሳለች።

ስለዚህ ይህ ወጣት ያንን እያወቀ “እንግዲያውስ የእሷን ጉዳይ አብራራ! ያ አረጋጋው። አብራራ; ካንሰር እንዳለባት ታውቃለህ። እሷ እዚህ 
ሉዊስቪል ውስጥ ነበረች እና ሐኪሞቹ ቀዶ ጥገናውን ማከናወን ነበረባቸው ፣ እና በቀላሉ ዞር ፣ መስፋት ... መልሷት ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። 
እና አሁን እሷ ፍጹም መደበኛ ነች ፣ ደህና። ” “ያንን አብራራ” አለ። ያ አረጋጋው።
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መጽሐፍ ቅዱስ መቼ እንደተናገረ ያውቃሉ? ተአምር የተደረገበት ሰው በመካከላቸው ቆሞ ስለነበር ምንም የተሳሳቱ ነገር መናገር አይችሉም። ያ 
እኛ ነን .... ሰይጣንን ያሳፍራል አይደል? ተአምር የተደረገበት ሰውዬው በዚያ ቆሞ ነበር።

እግዚአብሔር ሙታንን ያስነሳልን? እዚህ አንድ ሰው ተቀምጧል ፣ እዚህ ፣ ከሞት ተነስቷል። እግዚአብሔር የታመሙትን ይፈውሳል? ኦህ ፣



2ፍጹም እምነት

እጆቹ በሁሉም ቦታ መሄድ ይችሉ ነበር። እግዚአብሔር የታመሙትን ይፈውሳል። እናም እርሱ ታላቅ መሆኑን እናውቃለን - እኔ ታላቅ ነኝ ፣ እኔ 
የሆንኩትን ወይም የምሆንውን ታላቅ አይደለሁም ፤ ነኝ. ልክ ነኝ ፣ ያ ሁል ጊዜ የሚገኝ ፣ በሁሉም ቦታ ፣ ሁል ጊዜ ፣ ያው ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና 
ለዘላለም።

አሁን ፣ ለመቸኮል ፣ አሁን ወደ የተባረከ መጽሐፍ ቅዱስ እንሸጋገር። ሳነበው ዝም ብሎ ዞሮ የሚያዞርኝን ምንባብ ማንበብ እፈልጋለሁ። እናም 
ዛሬ ማታ የጸሎት መስመር እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ፣ እናም መጸለይ ለሚፈልግ ሁሉ ጸልዩ።
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እና አሁን ወደ ማርቆስ ፣ ቅዱስ ማርቆስ ፣ የቅዱስ ማርቆስ 11 ኛ ምዕራፍ እንሸጋገራለን። እናም ስለ ቅዱስ ማርቆስ 11 ኛ ምዕራፍ 22 ኛ ቁጥር 
ማንበብ እንጀምራለን። እና ብዙዎቻችሁ ይህንን ቅዱሳት መጻሕፍት ያውቃሉ ፣ እሱ በጣም የታወቀ ነው። እኔ ያሰብኩበት ቅዱሳት መጻሕፍት ነበሩ 
፣ ወንድም ራስል ፣ እነዚያ ... ሲያነጋግረኝ እና ስለ እነዚያ ሽኮኮዎች ሲናገር። እና እነሱ ... እኔ ያሰብኩት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነበር። እሱ ሁል ጊዜ 
እንቆቅልሽ ነበር። «ብትሉ» አለ። “እኔ ብናገር” አይደለም ፤ “ብትሉ!”

አሁን እናንብብ -9

... ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው - በእግዚአብሔር እመኑ።

እውነት እላችኋለሁ ፣ ይህን ተራራ። በልቡም አይጠራጠርም ፣ ነገር ግን የተናገረው ይፈጸማል ብሎ ያምናል ፤ የሚናገረውን ሁሉ ያገኛል።

ስለዚህ እላችኋለሁ ፣ በምትጸልዩበት ጊዜ የፈለጋችሁትን ሁሉ ፣ እንደ ተቀበላችሁ እመኑ ፣ ያገኙአችኋል።

በጸሎትም በቆማችሁ ጊዜ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅር በሉ ፤ አባታችሁ ደግሞ ... በሰማያት ያለው አባታችሁም ኃጢአታችሁን 
ይቅር እንዲላችሁ።

እናንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም።

አሁን ፣ እምነት በይቅርታ ላይ የተመሠረተ ነው ፣ ከዚያ። እናም ፣ ዛሬ ጠዋት እንደተናገርነው ፣ በእውነት ሐዋርያዊ ጊዜዎች በመካከላችን 
ሲንቀሳቀሱ ወደምናይበት ቦታ ቤተክርስቲያን ለመግባት እየሞከርን ፣ ሁላችንም የምንራብበት ነው። እና ልክ በሩ ላይ በትክክል መጣል ነው። 
እናየዋለን ፣ ግን የበለጠ ለማየት እንፈልጋለን። እኛ ለእኛ ረዳት እና ለሌሎች እንዲፈስ እንደዚህ ያለ ፍሰት እንፈልጋለን።
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ያስታውሱ ፣ ኢየሱስ (ዛሬ ጠዋት በትምህርቱ እንዳለን) ፣ ኃይሉን ለራሱ አልተጠቀመም ፣ ለሌሎችም ተጠቅሞበታል። የተላከው ለዚህ ነው። 
እናም አንድ ጊዜ ፣ “እንደ እርሱ በኃይል የተሞላ ሰው በጭራሽ ለምን ይታመማል?” ብለው ያስባሉ። እሺ ጌታዬ. ያንን ልጅ ፣ የመበለቲቱን ልጅ 
ከናይን (በዳዊት ቤት ልዑል ነበር ብዬ አምናለሁ) ፣ በድንጋይ ላይ አስቀምጦ ራስ ምታት ሆኖ ያቃለለበትን በአንድ መጽሐፍ ውስጥ አንብቤአለሁ። 
ተመልከት። ድካማችንን ተሸከመ። ድብ ማለት “እነሱን ማሸግ” ማለት ነው። ተመልከት ፣ እሱ ወለደ። እና እሱ ሁሉም ነገሮች ነበሩት ... እንደ እኛ። 
እሱ በሽተኛ ነበረ ፣ ፈተናዎች ነበሩት ፣ ችግሮች ነበሩት ፣ ልክ እኛ እንዳለን ብስጭት ነበረበት ፣ ምክንያቱም እሱ ትክክለኛ የሽምግልና ዓይነት መሆን 
ነበረበት ፣ ስለዚህ እሱ ከማወቁ በፊት የፍሬው ገበሬ ተካፋይ መሆን ነበረበት። በጉድጓዱ ላይ ያለችው ሴት እና ብዙ ነገሮችን ፣ ተመልከት ፣ 
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በትክክል ብንመለከት።

እያንዳንዱን ቅዱሳት መጻሕፍት ፣ እና እያንዳንዱም ትንቢት እውነት መሆኑን አምኛለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ያንን ማመን የማይፈልጉ ተቺዎች 
ዛሬ አሉ። አንድ ተቺ በአንድ ወቅት ኢየሱስ እነዚያ ደቀ መዛሙርት ሁለት መንገዶች ወደሚገናኙበት ወደዚያ ወደተላከበት ያንን ያንን ውርንጫ 
ወደታሰረበት አስቀድሞ እንዳዘጋጀላቸው ተናግሯል። ተመልከት ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዳዘጋጀው አይረዱም።
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እግዚአብሔር ሌላውን ቀን ፣ ከወንድም ዳውክ ጋር ፣ እንደገና እጄ ላይ እጨብጨዋለሁ ብሎ ነገረኝ። አሁን በጣም እንግዳ ነገር ነው ፣ ያ 
ጠዋት እዚህ አልነበርኩም ፤ ግን ሁለት ደቂቃዎች ይረዝማሉ ፣ ወይም አንድ ደቂቃ ይረዝማሉ ፣ በመንገድ ላይ አላገኘሁትም። ነገር ግን እሱ 
በመንገድ ላይ ሲገባ እጁን ለመጨበጥ ልክ ከመኪናው ወርጄ ነበር። እኔን አያውቀኝም ፤ እሱ መነጽሩን አጥፍቶ ነበር ፣ ሊያየኝ አልቻለም። ድም 
myን ሲሰማ ማልቀስ ጀመረ። ምን ነበር? ብዙውን ጊዜ እሱ ያንን አያደርግም ፣ ግን እሱ እዚያ በኦክስጂን ድንኳኑ ስር ለተነገረው መልስ ነበር። እሱ 
ያደርግ ነበር።

እኔም “እንደገና በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ትቀመጣለህ” አልኩኝ ፤ የልቡ ፍላጎት። እኛ የቺካጎ ስብሰባ ስናደርግ ወደዚያ ስብሰባ መምጣት ፈለገ 
፣ ልቡ ለዚያ ነበር። ለእኛ እና ለልጆች የሰላምታ ቴሌግራም ልኬለት ነበር ፣ እሱ በፍጥነት እንዲድን እንጸልይ ነበር አልኩት። እና እሱን የጎበኘው 
አፍቃሪ ወንድም ፣ እሱ በጣም መጥፎ መምጣት እንደሚፈልግ ተናግሯል። ግን እዚህ እሱ ዛሬ ማታ ይቀመጣል ፣ ከእኛ ጋር ፣ ይመልከቱ። ያ 
አስቀድሞ የተዘጋጀ አልነበረም። ያው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ፣ ሁሉም ነገር በነጥቡ ላይ በትክክል እንዲሠራ ያደርገዋል።

አንድ ተቺ በአንድ ወቅት “ኢየሱስ አምስት እንጀራዎችን ወስዶ አምስት ሺህ መመገብ መቻሉ ምንም አያስገርምም” አለ ፣ “በዚያ ቀን ዳቦው 
ትልቅ ነበር ፣ እና እሱ አንድ ሺህ ለመመገብ እያንዳንዱን ዳቦ ብቻ ተቆረጠ።
12

እርስዎ እንዲረዱዎት እሰጥዎታለሁ ፣ አንድ ትንሽ ልጅ በምሳው ውስጥ ነበረው! “ አንድ ትንሽ ልጅ አምስት ሺህ ሊመገብ የሚችል አምስት 
እንጀራዎችን ጠቅልሎ ፣ በጣም ሞልቶ። ከዚያ በኋላ ስለተነ ት አሥራ ሁለቱ ቅርጫቶችስ? ይመልከቱ? ኦህ ፣ እነሱ ብቻ ... ያ ተቺዎች ፣ ያ ብቻ 
ነው። ያ የእግዚአብሔርን ቃል አይለውጥም። ያው ያው ነው ፣ ይቀጥላል።

አሁን ፣ በእምነት ላይ አሁን መናገር እንፈልጋለን ፣ እና የተለየ የእምነት ዓይነት “ፍጹም እምነት”። ያ ታላቅ ነገር ነው። አሁን ፣ እምነት ፣ 
በመጽሐፍ ቅዱስ “እምነት ከመስማት ነው” ተብለናል። አሁን ያለ እምነት መዳን አይችሉም። እና እምነት እዚያ አለ ብሎ ማመን ያለብዎ ነገር ነው ፣ 
በእውነቱ ከእምነት በቀር ሌላ ነገር የለም ብሎ የሚገልጽ። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለዚህ የጸሎት መስመር ዝግጁ እንድትሆኑ አሁን 
እምነትን ወደ እናንተ ለማምጣት እሞክራለሁ።
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አሁን እምነት - “ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ እርሱ እንዳለ ማመን አለበት። እናም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ፣ እሱን 
ማስደሰት አይችሉም። እናም እግዚአብሔርን አምናለሁ ካልክ  ...  አላየኸውም ፣  ተመልከት  ፣  እንግዲያውስ በእምነት  ማመን  አለብህ።  እና  እሱን
14



3ፍጹም እምነት

ማየት ከቻሉ ፣ ከዚያ በኋላ እምነት አይሆንም ፣ ይመልከቱ። የስሜት ህዋሳት የሚያወሩት ማንኛውም ነገር ከእንግዲህ እምነት አይደለም ፣ ሳይንሳዊ 
እውነታ ነው። እነሆ ፣ ከእንግዲህ እምነት አይደለም። እርሱን ግን በእምነት ልትቀበሉት ይገባል። ”ወደ እግዚአብሔር የሚመጣም እግዚአብሔርን 
ማመን አለበት። እና እምነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው “፣ ይመልከቱ። በመጀመሪያ ይህ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን 
ማመን አለብዎት ፣ እና በቃሉ ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለብዎት ፣ ይመልከቱ። ቃሉን ፣ የሚናገረውን ብቻ ይውሰዱ እና ”ልክ ነው!“ ከእሱ 
በተቃራኒ ሁሉም ነገር ትክክል አይደለም።

አብርሃም ያ ድምፅ የነገረውን ብቻ ማመን ነበረበት። እናም መቶ ዓመት ሲሆነው ፣ ከሃያ አምስት ዓመታት በኋላ ፣ እሱ ከተሰጠበት ከሃያ 
አምስት ዓመት በፊት ከነበረው የበለጠ ጠንካራ ነበር። አመነ። እናም “እርሱ የተስፋውን ሊፈጽም እንደሚችል አውቆ እግዚአብሔርን በማመስገን 
ጠንካራ ነበር እንጂ በእግዚአብሔር ተስፋ አልተናወጠም። ያ መንገድ ነው ፣ እያንዳንዱ እንደዚያ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ተስፋውን እንደሰጠ 
በማመን በማይጠፋ እምነት መምጣት አለብዎት። ግን አሁን ፣ ያንን እምነት እንዲኖርዎት በአንድ ቦታ ላይ መሆን አለብዎት ፣ እና እኛ የምንነጋገረው 
ያ ነው። ያንን እምነት ለመቀበል እዩ።

በዕብራውያን መጽሐፍ ፣ በዕብራውያን መጽሐፍ ፣ 11 ኛ ምዕራፍ ፣ እምነት የተስፋው ነገር ይዘት እንደሆነ ተነግሮናል ።...15

አሁን ፣ ብዙ ሰዎች ፈውሳቸውን ወይም የሚለምኑትን መቀበል ያቃታቸው እዚህ ነው ፣ ምክንያቱም እሱ ያልሆነ ነገር እንዲሆን እምነትን 
ስለሚወስዱ ፣ ይመልከቱ። እነሱ አያምኑም። ምናብ አይደለም። እሱ ተጨባጭ ንጥረ ነገር ነው።

አሁን ፣ በቅርብ ያዳምጡ! ይመልከቱ ፣ እርስዎ የሚገምቱት አይደለም። ማንኛውም የሰውነትዎ ስሜት ሌላ ማንኛውንም ነገር እንደሚያውጅ 
ሁሉ ለእርስዎም እውነት ነው። ዓይኔ “ይህ ወረቀት ነው” እንደሚለው ሁሉ ልክ ነው። “ያ ብርሀን ነው” ማለት ልክ እንደ እውነት ነው። ልክ “ኮቴ 
ተሰማኝ” ለማለት ያህል እውነተኛ ነው። ያ ሕፃን እዚያ ሲያወራ ወይም ድምፁን ሲያሰማ መስማት ልክ እውነተኛ ነው። ልክ ሙዚቃ እየተጫወተ 
እንዳለ ያ እውነተኛውን ብቻ ይመልከቱ። በአፌ ውስጥ ማንኛውንም ነገር እንደቀመስኩ ሁሉ እንዲሁ እውን ነው። ያ እውነት ነው ፣ እርስዎ ብቻ 
ለሌላ ሰው ማሳየት አይችሉም። እርስዎ ብቻ ነዎት። አሜን! ያንተ ነው. እምነት ንጥረ ነገር ነው ፤ ተመልከት ፣ ተረት ብቻ አይደለም። ስለዚህ ብዙ 
ሰዎች ይመጣሉ ....

አሁን ፣ እነዚህ እውነተኛ ጥልቅ ትምህርቶች ናቸው ፣ እና የላይኛውን እይዛለሁ ፣ ከዚያ በውስጡ ቆፍረው ይመልከቱ ፣ ይመልከቱ።

ያስተውሉ ፣ እርስዎ ያለዎት ነገር ነው ፤ ምናባዊ አይደለም ፣ በእርግጥ አለዎት። እንደማንኛውም ሌላ ነገር ሁሉ ለእርስዎ እውን ነው። እርስዎ 
በመኪናዎ ውስጥ እንደሚጓዙ እርስዎ እንደሚያውቁት ሁሉ እውነተኛ ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ እያዋቀሩ እንዳወቁት ልክ እውነተኛ ነው። 
ድምጼን እንደምትሰማው ልክ እውነት ነው። እሱ ንጥረ ነገር ፣ ምናባዊ ሳይሆን ስሜት አይደለም ፣ ያለህ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት 
ወደ አንተ ይመጣል (እና ያ ብቻ)። “እምነት ከመስማት ነው ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል ከመስማት ነው። ያ እምነትዎ በአንዳንድ ግለሰቦች ውስጥ 
ወደማይገኝበት ይመልሰዋል። በሰው ውስጥ አይደለም። በድርጅት ውስጥ አይደለም። በሰዎች ስብስብ ውስጥ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ 
እግዚአብሔር ነው። እምነትህ በእግዚአብሔር ላይ ነው! እምነት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው!
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ያኔ እግዚአብሔር በቃሉ ፣ ... ሌላ ሰው ባደረገው ሳይሆን ፣ ሌላ ሰው በተናገረው ጊዜ ፣ የእግዚአብሔር ቃል በተናገረው። እርሱም 
“የእያንዳንዱ ሰው ቃል ውሸት ፣ የእኔም እውነት ይሁን” አለ።

አሁን ፣ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ድርጊት ወይም በእግዚአብሔር ተስፋ አንድ ነገር ሲያደርግ ካዩ ፣ እና ብዙዎቹ “እኔም እንዲሁ ማድረግ 
እችላለሁ!” ይላሉ። (ምናባዊ ነው።) እና እነሱ ሲያደርጉ ፣ እዚያ ቦታ ላይ ተሰብረው ሲገኙ ታገኛቸዋለህ። (ንጥረ ነገር መሆን አለበት!) አሁን ፣ ያ 
እምነት ሊሆን ይችላል። ያ ወደ እምነት የሚያመጣዎት ነገር ነው። እንደ አንድ የኦክ ዛፍ ብትጠይቀኝ ፣ እና እሬት እሰጥሃለሁ ማለት ሊሆን ይችላል። 
ምናልባት እርስዎ የኦክ ዛፍ አለዎት ፣ ግን ገና እራሱን አላፈራም። ነገር ግን በእርግጥ ራሱን ሲያወጣ የኦክ ዛፍ ነው። እናም እግዚአብሔር ይህን 
ያደርጋል ብለው ሲገምቱ .... ግን ሲገለጥልዎት ፣ ያኔ እምነት ነው ፣ የማይወድቅ ፍጹም እምነት ነው።
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ለዚያ ነው እነዚያ ራእዮች ለእኔ እጅግ በጣም የሚገርሙኝ ፣ ምክንያቱም ሁል ጊዜ በትክክል ተረጋግጧል ፣ ይመልከቱ። እናም ያንን ቃል 
እንደገባ አውቃለሁ። እናም በቃሉ ቃል ገብቶለታል ፣ እናም እዚህ መጥቶ ለዚህ ቀን ቃል ገባለት። ስለዚህ ፣ እሱ ሲናገር የት እንደቆሙ ያውቃሉ። 
ተመልከት ፣ እሱ እምነት ይሰጠኛል ፣ ምክንያቱም እሱ ከተፃፈው ቃሉ ፈጽሞ የሚቃረን ነገር የለም ፣ ተመልከት። እና ከቃሉ ጋር የሚቃረን ከሆነ ፣ 
በእሱ ላይ እምነት አልነበረኝም። እንደገና ወደ ቃሉ ይመልሰዋል (ይመልከቱ) ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ላይ እምነት። ቃሉን መስማት 
አለብዎት! የእግዚአብሔር ቃል ያ ሁሉ የሚበቃ ቃል ነው። እርስዎ የሚፈልጉት ይህ ብቻ ነው ፣ ይህ ቃል ነው።

አሁን እምነት ንጥረ ነገር ነው ፣ እናም እዚያ (በእብራይስጥ) እምነት ምን እንደ ሆነ እና እነዚያ ያመኑት ያደረጉትን እናውቃለን። ተመልከት ፣ 
ሰዎች ዛሬ እምነት ያላቸው ፣ እና ነገ ያላገኙት ብዙ ጊዜ አለ ፣ በሚቀጥለው ቀን የሆነ ነገር አለ ፣ እና ሌላ ነገር አለ። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ 
ጊዜ መልሕቅ ሲመልሰው ፣ እና እርስዎ ሲያዩት ፣ ከዚያ እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርግ ምንም ነገር የለም። እርስዎ እየጨፈጨፉ ፣ እየደረሱ ፣ እየገመቱ 
(እና “ያለ ስልጣን ለመዳሰስ” ነው)። እርስዎ ይህንን እየሞከሩ ነው ፣ እና ይህንን እየሞከሩ ነው ፣ እና በዚህ መንገድ ይሂዱ ፣ እና እዚህ ይሮጡ እና 
እዚያ ይሮጡ። እምነቱን ገና አላገኙም! ግን መቼ ነው ... “እምነት” የምንለው።
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አሁን እኔ ... (ይቅርታ አድርግልኝ)። እንድትፈልገኝ እፈልጋለሁ ... (አመሰግናለሁ ወንድም)።

አሁን ይህንን እንዲያገኙ እፈልጋለሁ። እኛ ... ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ኃይል እራሷን ማንሳት አለባት። እንዴት? እኛ ወደ መጨረሻው 
በጣም ቀርበናል ፣ አሁን ፤ እና እኔ ቤተክርስቲያኗ ትንሽ ጥልቅ ነገሮችን ልናስተምራትበት ፣ እና ወደ እውነተኛ ነገር ውስጥ ለመግባት ይህንን 
አንዳንድ የማመንጨት ችሎታን አጣጥፋለሁ ፣ ተመልከት። እርስዎ የሚያውቁት ነገር መሆን አለበት!

“ወንድም ብራንሃም ፣ ያ ብርሃኑ አይደለም” ብትሉ

እኔ ግን ብርሃን እንደሆነ አውቃለሁ።

“ብርሃን መሆኑን እንዴት ያውቃሉ?”



4ፍጹም እምነት

እያየሁት ነው። “

“ደህና ፣ እርስዎ ሊሳሳቱ እንደማይችሉ እንዴት ያውቃሉ?”

“ያ ብርሃን ምንጊዜም ዓይኔ ነግሮኛል” የሚለውን ይመልከቱ።

እናም እነዚያን ራእዮች 'ሁል ጊዜ እውነቱ ስለተገለጠልኝ' የማምንበት ምክንያት ከቃሉ ነው። ከዚያም እሱ ከተናገረ ያ ያረጋጋል። አሁን ፣ 
እንደዚያ ሲታወጅ ፣ ከእንግዲህ የመገመት ሥራ የለም ፣ ይሆናል። ከዚያ “ጌታ እንዲህ ይላል” ብለው ይሰሙታል ፣ ይመልከቱ ፣ ምክንያቱም ከሰው 
አስተሳሰብ በላይ ስለሆነ። እሱ በጌታ አስተሳሰብ ግዛቶች ውስጥ ነው። አንተ ግን እዚህ ቆመሃል ፣ ልክ እንደ ወይኑ ... በወይኑ ውስጥ ያለውን ፍሬ 
እንደሚያፈራ ቅርንጫፍ ፣ ተመልከት። እግዚአብሔር ሰውን ፣ እና ሰውን ብቻ ይጠቀማል። እግዚአብሔር ማሽነሪ አይጠቀምም። እግዚአብሔር 
የሰውን ቡድን አይጠቀምም። እግዚአብሔር ድርጅቶችን አይጠቀምም። እግዚአብሔር ግለሰቦችን ይጠቀማል ፣ ሁል ጊዜ!
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አሁን ፣ እምነት ንጥረ ነገር ነው ፣ እናም በእሱ ፣ እኛ ያደረጉትን ሁሉ እንረዳለን። ምናባዊ አይደለም ፣ እሱ ንጥረ ነገር ነው ፣ በተለይ ፍጹም 
እምነት። ወደ ፍጹም እምነት በመድረስ ዛሬ ማታ የምናገረው ይህንን ነው። ምናብ አይደለም።
20

አሁን ፣ ሌሎች ፣ ሰዎች ይመጣሉ ፣ “ኦህ ፣ እኔ ሁሉንም እምነት አገኘሁ ፣ ኦህ ፣ እርግጠኛ ነኝ። ” ደህና ፣ እዚህ ምን ቆመዋል? እዩ ፣ 
ይመልከቱ? ይመልከቱ ፣ ያንተ ድርጊት እርስዎ የሚናገሩትን እንዳላገኙ ያረጋግጣሉ ፣ ይመልከቱ። እምነት ካለዎት ታዲያ በጸሎት መስመሩ ውስጥ 
ለምን ቆመዋል? ይመልከቱ? እነዚህን ነገሮች ለምን ታደርጋለህ?

ተመልከት ፣ ፍጹም እምነት ቢኖራችሁ ፣ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቀና ብላችሁ ታምናላችሁ ፣ እናም ትሄዳላችሁ። ወደ ጸሎት መስመር 
መግባት አያስፈልግዎትም። እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉዎትም ፣ ምክንያቱም እምነትዎ እንዲህ ስላደረገው ፣ ይመልከቱ። “ሸሚዝ መልበስ አለብኝ” 
ማለቴ ምን ይጠቅመኛል? ሸሚዝ ለብሻለሁ!

“ሸሚዝ እንደለበሰዎት እንዴት ያውቃሉ?”

ደህና ፣ እኔ አየዋለሁ ፣ ተሰማኝ ፣ እና እዚያ እንዳለ አውቃለሁ። ደህና ፣ ያ ፍጹም እምነት በሚቀንስበት ጊዜ ያ ያ እውነተኛ ነው። ከእንግዲህ 
አያስፈልግዎትም። ቀድሞውኑ ተከናውኗል; ታውቅዋለህ.

“እንዴት አወቅከው?”

“እምነት እንዲህ ይለኛል!” ያ ብቻ ነው ፣ ይመልከቱ። አሁን ገባኝ ፣ ምን ማለቴ ነው? ያ ፍጹም እምነት ነው።

አሁን ፣ ሌሎች ቃላት ፣ “እሺ ፣ እሄዳለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ 'ሽማግሌዎችን ጥራ ፣ በዘይት ይቀቡ ፣ በላያቸው ይጸልዩ' ብሏል። አውቃለሁ ፣ 
ወደ ላይ እወጣለሁ። ” “ደህና ፣ እፈወሳለሁ” ትላላችሁ። ተመልከት ፣ ራስህን እየሠራህ ነው ፤ አሁን ካልተመለከቱ ፣ እራስዎን በደንብ እንዲሠሩ 
ያደርጋሉ። እና ከዚያ ሲያልፉ ፣ “ኦህ ፣ አሁንም አልሰማኝም” ትላላችሁ። ተመልከት ፣ እዚያ ነበርክ ፣ እምነት አልነበረህም!
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የእርስዎ እውነተኛ እምነት እዚያ ያደርገዋል። እውነተኛው እምነትዎ ለእርስዎ በጣም እውን ያደርግልዎታል። ያቺን የደም ሴት ችግር ያለባትን 
ታናሽ ሴት ተመልከቱ ፣ “የአለባበሱን ድንበር ብቻ መንካት ከቻልኩ እድናለሁ” አለች። እና ልክ እንዳደረገች ፣ የደም ጉዳይ መቆሟ በራሷ ውስጥ 
እንደተሰማት ተናገረች። እሷ በእውነት አመነች።

እሷም ስትዳስሰው ... ያቆመ መሆኑን ለማረጋገጥ ኢየሱስ ዞር ብሎ “ማን ነካኝ?” አለ። ያ ፍጹም እምነት ነው! እና ያ ተመሳሳይ ፍጹም እምነት 
ዛሬ ማታ ፣ ልክ እንደዚያው ኢየሱስ ክርስቶስን ይነካዋል። ሴትየዋ ለዚያ ጊዜ ፍጹም እምነት ታመጣለች።

አሁን ፣ አሁን እናያለን ፣ በመጀመሪያ ደቀ መዛሙርቱ ይህ ፍጹም እምነት አልነበራቸውም። እነሱ አልነበራቸውም ፣ ምክንያቱም ክርስቶስ 
ከእርሱ ጋር በመራመድ ፣ በኋላ ግን ክርስቶስ በውስጣቸው ነበረ። እና ስለዚህ ፣ አየህ ፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ፍጹም እምነት ማግኘት ከባድ 
ነው። ማምጣት አለበት ፣ ያደርጋል። አሁን ፣ “ደቀ መዛሙርቱ ፍጹም እምነት አልነበራቸውም?” ትላላችሁ። አይ; ይህን ዲያብሎስ ከእርሱ 
ለማስወጣት ሲሞክሩ በዚያ የሚጥል በሽታ ነበራቸውና ፥ አልቻሉምም።
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አባቱም ኢየሱስ ሲመጣ አይቶ ፣ “ልጄን ወደ ደቀ መዛሙርትህ አምጥተናል ፣ ሊፈውሱትም አልቻሉም” አለ።

ከዚህም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስን “እኛ ልንፈውሰው ያልቻልነው ለምንድን ነው?” ብለው ጠየቁት።

ኢየሱስም - “በእምነት ማጣት ፣ በእምነታችሁ ምክንያት” አለ። ትክክል ነው. “ባለማመናችሁ ምክንያት…”

አሁን ያስታውሱ ፣ ኃይል ነበራቸው። ኢየሱስ የታመሙትን እንዲፈውሱ ፣ ሙታንን የማስነሳት እና አጋንንትን የማስወጣት ኃይል ከሰጣቸው 
ከጥቂት ቀናት በፊት ነበር። ኃይል ነበራቸው ፣ ግን ኃይሉን ለመጠቀም እምነቱ አልነበረም። አሁን ፣ የብራንሃም ድንኳን አለ! ዛሬ ቤተክርስቲያን ፣ 
ሙሽራይቱ! መንፈስ ቅዱስ በኃይል እዚህ አለ ፣ ግን እሱን ለማንቀሳቀስ ያንን እምነት አላገኙም። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? እሱን ለማንቀሳቀስ 
እምነት ይጠይቃል።
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እዚህ: እኔ በእጅ የጫንኩት ቅርፊት አግኝቻለሁ። እንደ ቃሉ በኳስስቲክስ ምን እንደሚያደርግ አውቃለሁ ፣ ግን ጠመንጃውን ማቃጠል 
አለብኝ። እሳቱ ወደ ዱቄት መድረስ አለበት። ዱቄቱ ኃይል አለው ፣ ግን እሱን ለማቃለል እሳቱ ሊኖረው ይገባል። እና ያው ፣ ኃይሉ በል ውስጥ ነው 
፣ ግን እሱን ለመሙላት እና ለመጣል እምነት ይፈልጋል። እርሱ በእኛ ላይ ከመጣ ጀምሮ አሁን ያለንን የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ለማቀጣጠል 
የሚያስፈልገው (ይመልከቱ) ፣ ፍጹም እምነት ነው። ለማቀጣጠል ፣ ታላላቅ ነገሮችን ለማየት እምነት ማለት ... እምነት ፣ የሚያቀርብልዎ ነገር ነው።

በደስታ በተሞላ ልብ ፣ እርስዎ ምን እንደሚሉ በትክክል በማወቅ ወደ በሽተኛው ክፍል ውስጥ ይገባሉ። እዚያ ይግቡ እና ምን እንደሚሆን 
ይወቁ ፣ የሆነ ነገር አስቀድሞ ተገለጠ ፣ እና እርስዎ ያውቁታል። እናም ወደ ውስጥ ትገባለህ ፣ “በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ ከዚያ ተነስ። 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል! ” እዚያ ነዎት; ያ ፍጹም እምነት ነው። አይከሰትም ብለው እዚያ ቆመው አሥር ሚሊዮን ሰዎች ቢኖሩ ፣ በማንኛውም
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5ፍጹም እምነት

ሁኔታ እንደሚከሰት ያውቃሉ ፣ ምክንያቱም እርስዎ ያውቁታል። እየሆነ ነው። ማንም ሰው ምንም ቢል እምነቱን ያገኙት እርስዎ ነዎት።

ኢያሱ ፣ የእስራኤልን ሽማግሌዎች በአንድነት ጠርቶ ፣ “ወንድሞች ፣ እኛ የጌታ አገልጋዮች ነን ፣ እርስዎ እንዲናገሩ እወዳለሁ ... ደህና ቢሆን 
ጌታን ይጠይቁ። እሱ ትንሽ ተጨማሪ የፀሐይ ብርሃን ቢሰጠን ፣ ይመልከቱ እና ፀሐይን ለጥቂት ጊዜ ይያዙት ”?

አይ; እሱ ያስፈልገው ነበር (እና ያለ ጸሎት ፣ ያለ ምንም) ፣ እሱ ያስፈልገው ነበር ፣ እናም ፀሐይን ብቻ አዘዘ! እሱም “እዚያ ቁም! እኔ 
ያስፈልገኛል ፣ እናም እኔ በጌታ አገልግሎት ውስጥ ነኝ ፣ እናም ይህንን ሥራ እንድሠራ እዚህ ላከኝ ፣ እና እኔ የማውቀውን ሁሉ እያደረግሁ ነው ፣ 
እናም ጠላት ተሰብስቧል ፣ እና እነሱ እዚህ ውስጥ ወጥተዋል ; ፀሐይ ከጠለቀች እነሱ ተሰብስበው የበለጠ ችግር ይፈጥሩብኛል። ስለዚህ ፣ ዝም 
በል! እና ጨረቃ ፣ እዚያ ተንጠልጥለሃል! ” አሜን; እዚያ ለሃያ አራት ሰዓታት ተንጠለጠለች።

አሁን ፣ ያንን የሚይዘው የዓለም መዞር ፣ እና ፀሐይ በአንድ ቦታ ላይ ከቆየች እና ካልሮጠች ታዲያ ምን ሆነ? አሁን ይህን ካልክ ራስህን ከሃዲ 
ታደርጋለህ ፤ እና ካላደረጉ ፣ በእርግጠኝነት በሳይንስ ያታልሉ ፣ ምክንያቱም እነሱ ዓለም ቢቆም ይወድቃል ይላሉ። ታዲያ አሁን ምን? እና 
የእግዚአብሔር ቃል ትክክል አይደለም ካልዎት ታዲያ ካፊር ነዎት ፣ ይመልከቱ። ግን ተከሰተ ፣ ያ ዋናው ነገር ነው። የእሱን መካኒክ አላውቅም ፣ ግን 
ተከሰተ!
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የመንፈስ ቅዱስን መካኒኮች አላውቅም ፣ ግን በእኔ ላይ እንደወደቀ አውቃለሁ። ስለ መካኒኮች መናገር አልችልም ፣ ግን የሱን በረከቶች 
አውቃለሁ። እና እኔ የማውቀው ይህ ብቻ ነው ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከቶች። እና መካኒኮች ፣ እሱ ይሠራል እሱ የእሱ ምስጢር ነው።

ይህ ልጅ ሊድን አልቻለም ፣ ምክንያቱም .... ደቀመዛሙርቱ ኃይል ነበራቸው ፤ ኢየሱስ ደዌን ሁሉ እንዲፈውሱ ፣ አጋንንትን እንዲያወጡ ፣ 
ለምጻሞችን እንዲያነጹ ፣ ሙታንን የማስነሳት ኃይል ሰጣቸው። እሱ ኃይልን ሰጣቸው ፣ ግን እነሱ የነበራቸውን ኃይል ለመጠቀም እምነት 
አልነበራቸውም። ከዚያም ኢየሱስን ጠየቁት እና “ደህና ፣ አሁን እኛ ለምን ማድረግ አልቻልንም?”

አሁን ፣ አስታውሱ ፣ ቃሉ ነበራቸው ፤ ቃልም ሥጋ ነበረ በዚያን ጊዜ። እናም ቃሉ “ኃይልን እሰጣችኋለሁ” አላቸው። አሜን! “ኃይል 
እሰጥሃለሁ” እናም ኃይል ነበራቸው ፣ ነገር ግን በውስጣቸው ያለውን ቃል ለመሥራት እምነት አልነበራቸውም። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? 
ነገር ግን ኢየሱስ ነበረው ፣ እሱ ቃል ነበር ፣ እና የተናገረው እንደሚሆን እምነት ነበረው። እሱም “,ረ ወደዚህ አምጣው። እስከ መቼ 
እሰቃያችኋለሁ? ”
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እሱ እምነት ነበረው ፣ በእሱ ኃይል። እሱ እንዴት አደረገ? በራሴ ምንም ማድረግ አልችልም አለ። እንዴት? እሱ በነበረው ላይ ተመካ; እርሱ 
ቃል መሆኑን በማወቁ ተመካ። ቃልም ባደረገው በእግዚአብሔር ላይ እምነት ነበረው። እርሱ እግዚአብሔር (ቃሉ) ነበር ፣ እናም በእርሱ ውስጥ 
ነበር ፣ እናም እሱ አቋሙን ስለተረዳ እምነት ይሰጠዋል። እርሱ እርሱ እንደ ሆነ ያውቅ ነበር ፤ ምክንያቱም ቅዱሳት መጻሕፍት እርሱ ይህ ነበረ። 
እናም እዚህ ሁሉ ቅዱሳት መጻሕፍት እሱ እንደሚሆን በትክክል እሱ መሆኑን እና እሱ ምን እንደ ሆነ ለማወቁ የታሰረ ነው።

ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር በሠራው ነገር ላይ ተመካ። እና ያንን ካደረገ ፣ ታዲያ እግዚአብሔር አማኞች አድርጎ ባደረገን ነገር ላይ መታመን 
አንችልም? “እነዚህ ምልክቶች ያመኑትን ይከተላሉ!” እሱ በነበረው ላይ እምነት ነበረው። እናም አማኝ ከሆንክ አንተ በሆንከው ነገር ላይ እምነት አለህ 
- አማኝ ነህ! እናም በእግዚአብሄር ላይ እምነት ካላችሁ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ውስጥ እንዲህ ይላል ... “ልባችን ቢኮንነን ፣ እኛ እምነት አንችልም ፤ 
ነገር ግን ልባችን የማይኮንነን ከሆነ ፣ እኛ እምነት አለን ፣ በእግዚአብሔርም ላይ እምነት አለን። ” ያንን ለማንበብ ከፈለጉ በቅዱስ ዮሐንስ 3 21 ላይ 
ይገኛል። መጽሐፉ እዚያ ተጻፈ።
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አሁን ልብ በሉ ቅዱስ ዮሐንስ ... ማለቴ 1 ኛ ዮሐንስ 3:21 ነው። ማሳሰቢያ

... ልባችን ካልወቀሰን በእግዚአብሔር ዘንድ መተማመን አለን።

ነገር ግን ስህተት የሆኑ ነገሮችን እስካደረጉ ድረስ ፣ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ሊኖራችሁ አይችልም። ስለዚህ ፣ አየህ ፣ ትችላለህ ... ስህተት 
እንደሆንክ በራስ -ሰር ታውቃለህ። እርስዎ እንደተሳሳቱ በማወቅ ራስዎን ወደዚያ ኃጢአተኛ መልሰው ያደርጉታል። ነገር ግን ልብዎ ባልኮነነዎት ፣ 
እና አማኝ መሆንዎን ሲያውቁ ፣ እና በእርስዎ እና በእግዚአብሔር መካከል ምንም ነገር ከሌለ ፣ እርስዎ የሚፈልጉትን ብቻ መጠየቅ እና እንደሚሰጥ 
ማወቅ ይችላሉ ፣ ምክንያቱም እሱ የተሰጠዎት ቃል ብቻ ነው ለእነዚያ ደቀ መዛሙርት እንደ ሆነ።

አሁን ፣ እርስዎ ማድረግ ያለብዎት ብቸኛው ነገር ፣ እርስዎ ባሉበት ላይ እምነት ማሳደር ነው። ቃሉ በሚለው ላይ እምነት ይኑርዎት! 
ኢየሱስም እርሱ ስለ እኔ ተብሎ ተጽል በሚለው በእግዚአብሔር ቃል ላይ እምነት ነበረው። ዳዊት በመዝሙራት ውስጥ አልነበረም ፤ ነቢያትስ ሁሉ 
ስለ እርሱ ይናገሩ ይሆን? “ከሰማይ ከእግዚአብሔር የወጣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ” አሜን! “ከኤደን ገነት የሕይወት ዛፍ ነኝ። እኔ እነዚህ ሁሉ እኔ 
ነኝ ፣ ያ እኔ ነኝ። ” እናም በዚያ ፍጹም እምነት እርሱ የተቀባው መሲሕ መሆኑን ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ እንደነበረ ያውቅ ነበር። 
እርሱም “አሁን እኔ ራሴ ምንም አላደርግም ፤ ግን በእግዚአብሔር ላይ ያለኝ እምነት ነው። ” እግዚአብሔርም በእርሱ ውስጥ ነበረ ቃሉ ተገለጠ። 
እናም የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ውስጥ ሲመጣ ይገለጣል ፣ እርስዎ አማኝ ስለሆኑ ፣ ይመልከቱ። አማኝ ደግሞ “በእናንተ ውስጥ የሚንቀሳቀስ 
የእግዚአብሔር እምነት” ነው።
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ወደሽዋል? እኔ ስወድሽ እወዳለሁ .... የት ... እንዴት ... እምነት በእውነት ምን እንደሆነ ማስተማር እወዳለሁ።

ማን እንደነበረ በማወቅ ፣ ያለ ጥርጥር ጥላ ፣ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አወቀ። ቃሉ ተለይቷልና ያውቅ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል 
ማንነቱን ለይቶታል። የአባቴን ሥራ ባላደርግ አትመኑኝ ፤ እኔ ካልሠራኋቸው ግን አትመኑኝ። እኔ ካደረግሁ ግን የተስፋው የተገለጠ ቃል ስለሆኑ 
ሥራዎቹን እመኑ። ኦህ ፣ ያንን ብቻ ብትነቃ! ገባህ? አየህ ፣ ቃሉ ራሱ ማንነቱን ለይቶታል። እርሱም - በኃጢአት የሚወቅሰኝ ማን ነው? በሌላ 
አገላለጽ “ሕይወቴና ሥራዬ መሲሕ የሚያደርገውን በትክክል እንደማያሟላ ማን ያሳየኛል?” ማንም ምንም መናገር አይችልም ነበር; እርሱ ነበርና። 
ከዚያ ለማመን እምነት ነበረው ፣ ከዚያ የተናገረው ሁሉ ይፈጸማል።
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ከዚያም ዘወር ብሎ “እኔ የማደርገውን ሥራ እናንተም አድርጉ። ጥቂት ጊዜ አለ ከዚህም በኋላ ዓለም አያየኝም። እኔ ግን በእናንተ ውስጥ 
ስለሆንኩ እናንተም እንዲሁ ታደርጋላችሁ። ስለምትናገሩት አትጨነቁ ፤ የሚናገረው እናንተ አይደላችሁምና ፤ በእናንተ ውስጥ የሚኖረው አባታችሁ 
ነው። እሱ የሚናገረው እሱ ነው። እና እኔ አይደለሁም ፣ በእኔ የሚኖረው አብ ነው ፣ ሥራውን ይሠራል። ” ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ?



6ፍጹም እምነት

አሁን ፣ የቅዱሳት መጻሕፍት ክርስቲያን መለያ ፣ እነዚህ ቃላት ኢየሱስ “እነዚህ ምልክቶች ያመኑትን ይከተላሉ” ብለዋል። አሁን ፣ እራስዎን 
አማኝ ፣ ሕዝብ ብለው እንዴት እነዚያን ቃላት ይክዳሉ? እራስዎን አማኝ ብለው እንዴት ይህን ቃል ማናቸውንም መካድ ይችላሉ? ይመልከቱ? 
እርስዎ ማድረግ አይችሉም። አማኝ አይደለህም ፣ ስለዚህ ምልክቶች ሊከተሉህ አይችሉም ፣ ምክንያቱም ለማመን የፈለከውን ብቻ ተቀብለህ ቀሪውን 
... አታምንም። ግን ሁሉንም ነገር መውሰድ እና ማመን አለብዎት። እናም በእውነት ባመናችሁ (አታምኑ ፣ ግን በእውነት እመኑ) ፣ ከዚያ እነዚህ 
ምልክቶች ያመኑትን ይከተላሉ።
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ኦህ ፣ ዛሬ አንድን ክርስቲያን ከእነሱ ጋር ከጥንት በፊት ከነበሩት ክርስቲያኖች ጋር ማወዳደር ይችላሉ? ደቀ መዛሙርት በመንፈስ ቅዱስ 
ተነድተው በመንፈስ ኃይል እንዴት እንደሄዱ። ልክ እስረኛ ፣ በሌላው ምሽት እንደ ሰበኩ ፣ የእግዚአብሔር ቃል እና ፈቃድ እስረኛ ፤ እግዚአብሔር 
እስኪወስደው ድረስ እንኳ መንቀሳቀስ አልቻለም። እንዲህ ያለ ቤተክርስቲያን ሲነሳ ማየት አይፈልጉም? ወደ ይሄዳል; ወደ ኋላ መመለስ። መምጣት 
አለበት። ትክክል ነው. አሁን በመንገዱ ላይ ነው ፣ አምናለሁ።

ቃሉ ለይቶ ፣ ራሱን ለይቶ ፣ ምን እንደ ሆነ ፣ እና ያው ቃል እኛን ይለየናል ፣ ይመልከቱ። “ሰው ቢወደኝ ትእዛዜን ይጠብቃል። እወደዋለሁ 
ብሎ ትእዛዜን ካልጠበቀ (ይህ ሁሉ ነው) እርሱ ውሸታም ነው ፣ እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም።
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“ደህና ፣ እኔ አላምንም… መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ከተናገረ ፣ ያ ትክክል ያደርገዋል ፣ ያ ለዘላለም ያስተካክለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው 
እውነት ነው።

“በእኔ ብትኖሩ ቃሌም በእናንተ ቢኖር” ለእኛ የተናገረበትን ልብ በሉ። ቅዱስ ዮሐንስ 15 ፣ በእኔ ብትኖሩ ....

እነሆ ፣ እርሱ ማን እንደ ሆነ ያውቃል ፣ ስለዚህ እምነት ነበረው። ምን እንደ ሆነ ሲያውቅ እምነት ሊያፈራ ይችላል። አሁን ፣ “በእኔ ብትኖሩ 
ቃሌም በእናንተ ውስጥ ከሆነ” ከዚያ ማንነታችሁን ታውቃላችሁ። የምትፈልገውን ጠይቅ ፣ ይሰጥሃል።
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ያ አስደናቂ አይደለም ፣ በዚህ ምሽት ፣ ሁሉም በዚያ የጸሎት መስመር ቢመጡ ፣ “እኔ ክርስቲያን ነኝ። እኔ ኩነኔ የለኝም። ልቤ እኔን 
እንዳልኮነነኝ አውቃለሁ። አንድ ነገር የሚነግረኝ ዛሬ ማታ የመከራዬ መጨረሻ ነው ”? ያ .... የሆነ ነገር ይዘህ ከዚህ ትሄዳለህ። ምንም ያህል 
በስሜታዊነት ብትቆጥሩ ፣ ምን ያህል ብትሠሩ ፣ ያ ፍጹም እምነት በእናንተ ውስጥ እስኪገለጥ እና እራሱን እንደ ንጥረ ነገር እስኪለይ ድረስ 
አይሰራም። እና እዚያ በሚሆንበት ጊዜ ከዚያ ምንም የሚያናውጥዎት ነገር የለም።

ካንሰር ካለብዎ እና ሐኪሙ ትናንት ከሰኞ ጠዋት በፊት እንደሞቱ ቢነግርዎት ((ሁሉም ... ልብዎ ፣ መተንፈስዎ ጠፍቷል ፣ ካንሰሩ ይበላዎታል 
፣ የደም ዝውውርዎ ሙሉ በሙሉ ካንሰር ይሆናል ፣ ምንም ይሁን ምን); እናም በዚህ የእውነተኛ እምነት ንጥረ ነገር አንድ ነገር ይመጣል ፣ ፍጹም 
እምነት በእርስዎ ውስጥ ንጥረ ነገር ሆነ ፣ በዚያ ሐኪም ፊት ትስቃለህ።
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እንደ አሮጌው ኤልያስ ፣ ከጣዖቱ ፊት ወደላይ ሲወርድ ፣ እና “ለምን ትንሽ ጮክ ብለው አይጠሩም ፣ ምናልባት እሱ ይከተላል?” እግዚአብሔር 
የሚሆነውን ነግሮታልና የሚያደርገውን ያውቅ ነበር። “በእሳት የሚመልስ አምላክ እግዚአብሔር ይሁን” አለ።

እነሱ “ያንን ሀሳብ እንወስዳለን” አሉ። በመሠዊያዎቹም ላይ ውኃ አፈሰሱ። እናም ራሳቸውን ቆረጡ ፣ ሁሉንም ነገር አደረጉ ፣ እናም “በኣል 
ሆይ! በኣል ሆይ! መልስ! ”

ኤልያስ የተቻለውን ያህል ተረጋግቶ ነበር። እሱ “ትንሽ ጮክ ብለው ይደውሉ” አለ ፣ “ምናልባት እሱ እያሳደደ ነው። ምናልባት እሱ ዓሣ 
የማጥመድ ጉዞ ላይ ሊሆን ይችላል። ምናልባት እሱ ሌላ ነገር እያደረገ ሊሆን ይችላል ፣ አያችሁ። እሱ አንድ ቦታ ወጥቷል። ” እንደሚሆን ስላወቀ 
ብቻ አሾፈባቸው።
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ኦህ ፣ ሁሉንም ነገር በሥርዓት ሲቆጥር ተመልከት። ወደዚያ ወጥቶ “ጌታ የአብርሃም ፣ የይስሐቅና የእስራኤል አምላክ!” አለ። እሱ በስሙ 
ያዕቆብን ፣ “ጭጋጋማ” ብሎ አልጠራውም። እስራኤልን ፣ “ከእግዚአብሔር ጋር አለቃ” ብሎ ጠራው።

“የአብርሃም ፣ የይስሐቅና የዚያ ልዑል (ያዕቆብ) አምላክ ሆይ ፣ እኔ ባሪያህ እንደሆንኩ ዛሬ ይታወቅ ፤ እና ይህን ያደረግሁት በፍላጎቴ 
አይደለም ፣ በእኔ ውሳኔ አይደለም ፣ ነገር ግን በትእዛዝህ ይህንን አደረግሁ። ፈቃድህ ፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነግረኸኛል። እነዚህ ነገሮች እዚህ 
እንደሚሆኑ አሳየኝ። አሁን ውሃውን በመሠዊያው ላይ አፈሰስኩ። እንደ ትእዛዝህ ይህን ሁሉ አድርጌአለሁ። አሁን ይታወቅ! ” ይህንንም ሲናገር 
እሳት ከሰማይ ወደቀ። እሱ ልክ እንደወደቀ እርግጠኛ ነበር ፣ ምክንያቱም ንጥረ ነገሩ ነበረው። እንዴት? ቃሉ እንዲህ አለ።

አሁን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ያው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እናም ንጥረ ነገሩን መቀበል ሲችሉ (ያ ፍጹም እምነት ነው) ፤ ይህ እግዚአብሔር 
የገባው ቃል የአንተ ነው።
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“ወንድም ብራንሃም ፣ እዚያ ቆመህ ሰዎች በተለያዩ ቋንቋዎች እና ነገሮች ሲመጡ ስታይ ምን ይሰማሃል? ፈራህ እንዴ?” አይ ጌታዬ አይ ጌታዬ 
እሱ እንዲህ አለ! እስካሁን አልፈራም ፣ ምክንያቱም እሱ ስለነገረኝ ፣ እና እሱ እውነት ነው ብዬ አምናለሁ።

እሱ ዛሬ ነገረኝ ፣ ወደ ፕሬዝዳንታዊው መቃብር ሄጄ ነገ ጠዋት ጆርጅ ዋሽንግተን ከፍ ለማድረግ ፣ መላውን ዓለም “ኑ ተፈጸመ” የሚለውን 
እጋብዛለሁ። እኔ እላለሁ ፣ “እያንዳንዱን ... የሚችሉትን ተቺ ሁሉ ያግኙ እና በዙሪያቸው ይቁሙ ፣ የእግዚአብሔርን ክብር ያያሉ። ትንሽ መቀመጥ 
እና ማረፍ የሚችሉበት ወንበር እዚህ ያዘጋጁ። ልክ እንደደወልኩ ወዲያውኑ እዚህ ይመጣል። ”

በዚያ ምሽት ፊንላንድ ውስጥ ያ ትንሽ ልጅ ፣ በዚያ ቀን ፣ ይልቁንም ፣ እዚያ ሞቶ መተኛት ፣ እዚያ ለግማሽ ሰዓት ያህል ተኝቶ ፣ ተደፍቶ ፣ 
ደም ከአይን ፣ ከአፍንጫ እና ከጆሮ እየፈሰሰ ፣ ትናንሽ እግሮቹ ተሰባበሩ ፣ በትንሽ ስቶኪንጎቹ ውስጥ ፤ እና እግሮቹ በእግሮሾቹ መጨረሻ በኩል 
ጫማዎቹ ጠፍተዋል። ተመለከትኩ እና “ያ ልጅ መሆን አለበት” ብዬ አሰብኩ። “ወንድም ሙር ፣ በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ጀርባ እንይ” አልኩ።
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ወንድም ሊንሳይን አግኝተናል ፣ ወንድም ሙር ወደዚያ ተመለከተ - “እናም እንዲህ ይሆናል ፣ ይላል ጌታ [ወይኔ!] ፣ ብዙ አረንጓዴ 
የሚበቅልበት ምድር ይኖራል። አለቶች በአንድ ላይ ይታጠባሉ። አንድ ትንሽ ልጅ የሾለ ፀጉር አቆራረጥ ፣ ትንሽ ፓንታይዌስት እዚህ አዝራር ተጭኖ 
፣ እና እግሮቹ ... ስቶኪንጎቹ ወደ ላይ ተነሱ። እሱ ቡናማ ዓይኖች ይኖሩታል ፣ ይመለሳሉ። በመኪና አደጋ ይሞታል። እናንተ ግን እጆቻችሁን በእሱ



7ፍጹም እምነት

ላይ ጫኑበት እርሱ ሕያው ይሆናል።

እዚያ ነበር ፣ እዚያ ላይ ተፃፈ። እዚያም አኖረ ፣ አሜን ፣ ቃሉን በመጠበቅ ብቻ። እኔም እንዲህ አልኩ ፣ “ይህ ልጅ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ 
በሕይወት ከሌለ ፣ እኔ ሐሰተኛ ነቢይ ነኝ ፣ ከፊንላንድ አወጣኝ። ሕያው ከሆነ ግን በግምባራችሁ ተደፍተው ንስሐ ግቡ! ”
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“ሞት ፣ እሱን መያዝ አትችልም” አልኩት። በእግዚአብሔር ቃል መሠረት መንፈሱን ጠራሁት ፣ “በኢየሱስ ክርስቶስ ስም” ፣ እና ወደ ላይ 
ዘለለ። ቀኝ! እዩ ፣ እምነት ፣ እዩ ፣ ያዘ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ፣ እዚያ አለ!

አሁን ፣ ያ እግዚአብሔር በዚህ ቀን የሚናገረው በራዕይ ነው። ግን ይህ - ያ ራዕይ ከዚህ ተቃራኒ ከሆነ ያ ስህተት ነበር። ይህ ከራዕይ የበለጠ 
ነው። ማንኛውም ራዕይ ከቃሉ ጋር የሚቃረን ከሆነ ተውት ፣ እሱ የእግዚአብሔር አይደለም ፣ እግዚአብሔር የራሱን ቃል አይቃረንም። ስለዚህ ፣ 
ይህ ቃል አንድ ነገር ቢነግርዎት ፣ ከዚያ ምን እንደሚሆን ተመሳሳይ መተማመን ሊኖርዎት ይችላል። ምንም የለም .... “እጃቸውን በድውዮች ላይ 
ይጭናሉ ይድናሉ” ከተባለ ፤ ደህና ፣ ወንድም ፣ እምነት ፣ ያ ፍጹም እምነት ፣ ያንን ከያዘ ፣ እርስዎ ... በዚህ የጸሎት መስመር ሲያልፉ ፣ እዚህ 
ሲወጡ “አብቅቷል!” ብለው እየዘለሉ ይጮኹ ነበር። ተፈፀመ! ሁሉም አበቃ ፣ ተጠናቀቀ! በልብዎ ውስጥ ጥያቄ ካለዎት እና ያ ለዚያ ጸሎት ሲደረግ 
፣ መልስ እንደሚሰጥ ያምናሉ ፣ ምንም የለም ፣ ያ የሚሆነው ይሆናል ፣ እንደ ደም ጉዳይ ሴት።

ኢየሱስ ፍጹም እምነት ነበረው። እሱ ነበረው ፣ እናም እሱ ቃል ስለሆነ መጣ። አንተም ቃል ትሆናለህ ፤ ቃሉን እንደምትቀበሉ ቃል 
ትሆናላችሁ። “በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ። [ይህ ቃል] በእናንተ ውስጥ የሚኖር ቃላቶቼ ፣ ከዚያ ምን እንደሚፈልጉ ይጠይቁ ፣ እርሱም 
ይደረግልዎታል ”። “እናም ይህን ተራራ' ተንቀጠቀጥ 'ብለህ አትጠራጠር ፣ ነገር ግን የተናገርከውን እመን ፣ ከዚያ የተናገርከውን ታገኛለህ። ስትጸልዩ 
፣ የለመኑትን እንደ ተቀበሉ እመኑ ፣ እናም ያገኙታል። ይሰጥሃል ”አለው። ጊዜ ፣ ቦታ ፣ ሌላ ምንም ነገር አይለውጠውም። እንደተፈጸመ ያውቃሉ። 
ቀድሞውኑ አብቅቷል።
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አሁን ፣ ተመልከት! አሁን ፣ እርሱም “በእኔ ብትኖሩ ቃሌም በእናንተ ቢኖር” (ቅዱስ ዮሐንስ ፣ እዚህ) “የምትፈልገውን መጠየቅ ትችላለህ ፣ 
ይፈጸማል” ብሎናል። ከዚያ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያለዎትን አቋም እንደ አማኝ ይገንዘቡ። ይመልከቱ ፣ እሱ የእርሱን አቋም እንደተገነዘበ ፣ 
የእርስዎን አቋም ማወቅ አለብዎት።
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“ክርስቶስ ይመጣል ፣ ክርስቶስም ሁሉ ምን ያደርግ ነበር ተብሎ አልተጻፈምን?” በዚያው ማለዳ ለቀለዮጳና ለእነሱ “መከራ መቀበል ከዚያም 
በሦስተኛው ቀን መነሣት እንዳለበት በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ የለምን?” አላቸው። “ለምን ማስተዋል የዘገየህ?” አለው።

እናም “የእኔ ፣ ይህ ሰው ከሌሎች ሰዎች ትንሽ ይለያል” ብለው አሰበ። ለማወቅ ወደ ኑ ፣ ወደ ማደሪያው ሲገቡ ፣ እሱ ነበር። እነሆ 
ዓይኖቻቸው ከእርሱ ተከልክለው ነበር። ተመልከት ፣ እርሱ ያንን ቅዱሳት መጻሕፍትን መደጋገሙን ያውቁ ነበር ፣ እርሱም እርሱ መሆኑን አወቁ።

አሁን ፣ የጠየቁትን ማመን አለብዎት። አማኝ ከሆንክ ራስህን እንደ አማኝ እወቅ። እነዚህ ነገሮች ለእርስዎ እንደሆኑ ይወቁ። በሕይወትዎ 
ውስጥ ኩነኔ ካለ ፣ መጀመሪያ ያስተካክሉት ፣ ይመልከቱ። በእርስዎ ውስጥ ኩነኔ ካለዎት ... ወይም ኦራል ሮበርትስ እና እምነት ያላቸው ብዙ ደርዘን 
ሰዎች እዚህ መጥተው ሊጸልዩዎት ፣ እና ወደላይ እና ወደላይ ዘልለው ፣ እና በጋሎን ዘይት ላይ ዘይት ያፈስሱልዎታል ፣ ግን አሁንም አሸነፈ 
አንቀሳቅስ። ትክክል ነው.
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ከኦራል ስብሰባዎች ወደዚያ ምን ይወድቃል? በጸሎት መስመሩ ውስጥ እይዛቸዋለሁ ፣ “ከዚህ በፊት ጸልየሃል” ሲል ሰማህ።

ጥቁር ፀጉር ያለው ሰው ፣ ትልቅ ሰው ፣ ትልቅ መንጋጋ። “ ኦራል ሮበርትስ ፣ እዩ። ”ያም በአንድ ከተማ ነበር። የተወሰነ ፣ የተወሰነ ነገር ተባለ 
“

“አዎ ልክ ነው” ይመልከቱ።

በእንደዚህ ዓይነት እና እንደዚህ ባለው ሰው ጸልየሃል። እንደዚያ ይመልከቱ። “ግን ይህ የእርስዎ ነው - ችግርዎ እዚህ ነው ፣” ይመልከቱ። 
“ሂድ ያንን ነገር አስተካክል። ወደዚያ ውጣና ያንን ኃጢአት ለባልህ ፣ ለሚስትህ ተናዘዝ። ይሄን ነገር ሂድ ”አለው። ያንን እስኪያስተካክሉ ድረስ 
ለማንም ቢጸልዩ ምንም ጥሩ ነገር አያደርግም። በልብህ ውስጥ ውግዘት አለ ፣ እናም እግዚአብሔር ወደዚያ ልብ አይወቀሰውም ፣ ተመልከት። 
እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ አይቀመጥም ፤ በትክክል ማስተካከል አለብዎት። ከዚያ ሲያደርጉ እምነት ሊኖርዎት ይገባል። ሁሉም ነገር ትክክል ከሆነ 
እምነት ሊኖርዎት እና ሊያምኑት ይገባል። አትፍሩ።

በኢዮብ መጽሐፍ ውስጥ እዚህ ላይ “ኢዮብ ፈራ” ይላል። እና የፈራው ፣ በእርግጥ ተከሰተ። ምን አመጣው? የእሱ ፍርሃት። እንዲከሰት 
ያደረገውም ያ ነው። እምነቱ ከዚህ ይከለክለው ነበር ፣ ግን ፍርሃቱ አመጣው ... አመጣው። እሱ እንዳይሆን ፈርቶ ነበር ፣ እናም ተከሰተ። አሁን እሱ 
እንደማይሆን ቢያውቅ አይከሰትም ነበር። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ?
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በጸሎት መስመሩ ሲመጡ የሚፈሩ ከሆነ ፣ “ምናልባት እኔ እምነቱን በቂ አላገኘሁም” ፤ በጭራሽ አይከሰትም ፣ አይጨነቁ ፣ ይመልከቱ። ግን 
እንደሚሆን ካወቁ ይፈጸማል ፣ ይመልከቱ። ተመልከት ፣ የአንድ ነገር ንጥረ ነገር ነው። ኢዮብ እነዚህ ነገሮች እንዳይደርሱበት ፈርቶ ነበር ፣ እነሱም 
አደረጉ። በሽታዎ ይተውዎታል የሚል ፍርሃት ካለዎት ... ወይም አይተወዎትም ፣ አይተውም። እምነት ካለህ ያ ይሆናል።

ማንኛውንም የሕክምና ዶክተር ይጠይቃሉ። እርስዎ እንዲያደርጉት የሚሞክረው የመጀመሪያው ነገር እሱ በሚሰጥዎት መድሃኒት ላይ 
መተማመን ነው። በእሱ ላይ እምነት ከሌለዎት ብቻውን ቢተውት ይሻላል ፣ ይመልከቱ። በእርግጥ! ታዲያ ምንድነው? ፈውስን የሚያደርገው እምነት 
ነው ፤ ሁል ጊዜ የሚያደርገው እምነት ነው።

ጴጥሮስ ፣ እስኪፈራ ድረስ ሁሉንም ነገር እያደረገ ነበር። በውሃው ላይ መራመድ እንደሚችል ቃሉ ነገረው። እሱ መጀመሪያ ፈርቷል ፣ እሱ 
መናፍስት መስሎ “ጌታ ሆይ ፣ አንተ ከሆንክ በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ” አለው።
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እሱም “ና” አለው። አሁን ያ ያዕቆብ 5:14 ፣ ከማርቆስ 16 ጋር ተመሳሳይ ነው። ያው እግዚአብሔር ነው ፣ “ና” ያለው። እናም መራመድ 
ጀመረ። እሱ ሁሉንም ነገር አደረገ ፣ ከመርከቡ ወርዶ መራመድ ጀመረ…



8ፍጹም እምነት

በባሕሩ ላይ አውሎ ነፋስ ነበር ፣ ታውቃለህ ፤ ታላቅ ፣ ነጫጭ ሞገዶች ፣ በዙሪያቸው ካሉ ከእነዚህ ኮረብቶች የሚበልጡ ፣ አረፋው 
በላያቸው ላይ ሲሰበር ፣ በጣም አስፈሪ ፣ ምናልባትም አስራ አምስት ፣ ሃያ ጫማ አረፋ ፣ የነጭዎቹ መከለያዎች ተሰብረዋል። እናም ያ “ጌታ ሆይ 
አንተ ከሆንክ ....” ብሎ መጠየቅ ለእሱ በጣም አስፈሪ ነገር ነበር። እርሱም “አንተ ከሆንክ በውሃው ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዘዘኝ” አለው።

ኢየሱስ “ና” አለው።

እናም እሱ ወረደ ፣ “ጌታ ነው ፣ በቃ እሄዳለሁ” አለ። ነገር ግን ዓይኖቹን በማዕበሉ ላይ ሲያገኝ ፈራ። በአእምሮው ውስጥ ምን ይመጣል? 
አንደኛ ነገር ... “መራመዴ ቃሉ ስለተናገረኝ ልራመድ ነው።” እና የሚቀጥለው ነገር ፣ እሱ ... በደንብ ተመለከተ ፣ ምልክቶቹን ተመለከተ ፤ ወደ 
ውጭ ተመለከተና ማዕበሎቻቸው ምን ያህል ትልቅ እንደሆኑ አየ ፣ እናም ፈራ። ባደረገውም ጊዜ ወርዶ እዩ። የፈራው ፣ ተከሰተ! ያመነው ፣ 
ተፈጸመ! እሱ መራመድ እንደሚችል ሲያምን ፣ ተመላለሰ ፤ ሲያምን። በእምነቱ ፈርቷል ፣ ከዚያ የእሱ ንጥረ ነገር ተወው ፣ ይመልከቱ። እሱ አሁንም 
እምነቱን ተናግሯል ፣ ግን ንጥረ ነገሩ አልነበረውም። ንጥረ ነገሩ በዚያ ነጭ ሽፋን አናት ላይ በቀጥታ ሄዶ ወደ እሱ በቀጠለ ነበር ፣ ይመልከቱ ፣ 
ፍጹም እምነት ካለው ፣ ይመልከቱ። እሱ ግን አልነበረውም። ያደረገው መስሎታል። እሱ መጀመሪያ አደረገ ፣ ወዲያውኑ ለመውጣት ፈቃደኛ ነበር ፣ 
“ለምን ፣ ጌታ እንዳደርግ ነገረኝ ፣ መሆን አለበት”። ስለዚህ ልክ ከጀልባው ወርዶ ሄደ። ስለ ማዕበሎቹ ፈጽሞ አስቦ አያውቅም ፣ ምን ያህል ተቃራኒ 
ነበሩ። ያንን በአእምሮው ውስጥ በጭራሽ አላገኘውም።

እና ለማሰብ ሲደርሱ ፣ “ደህና ፣ አሁን ይጠብቁ። እናም ፣ ታውቃለህ ፣ በጣም ታምሜአለሁ ፣ እኔ .... ”አቁም! እርስዎም እንዲሁ ወደ 
ጀልባው ይመለሱ ፣ ይመልከቱ። ይመልከቱ? ግን ስለዚያ ማሰብ ስታቆሙ ....
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“አብርሃም አሁን የሞተውን ወይም የሣራን ማኅፀን የሞተበትን የራሱን አካል አልቆጠረም። እሱ ስለዚያ አላሰበም ፣ አላሰበም። ወደ ውስጥ 
እንኳን አልገባም - ወደ ማስተዋል። እሱ በጭራሽ አላሰበም ፤ እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ አስቦ ቀጠለ። ጴጥሮስ ያንን እስካደረገ ድረስ 
ተመላለሰ።

ኢየሱስ ግን ማንም በማያውቀው ዓለም ውስጥ ኖሯል ፣ እሱ እንግዳ ሰው ነበር። እርሱ በነበረበት ፍጹም በሆነው አምላክ ፍጹም እምነት 
ባለው ዓለም ውስጥ ኖሯል። እኛ በክርስትና ፍጹም እምነት ውስጥ ከኖርን ፣ እኛ ወደሆንን ፣ እኛ ለዓለም ምስጢር እንሆናለን። ሕዝቡ 
አይረዳህም። በመንፈስ ትጓዙ ነበር። መንፈስ የተናገረውን ታደርጋለህ። እሱ የከለከለውን ፣ እርስዎ አታደርጉትም። ከዚያም ሰዎቹ ... ለእነሱ 
ምስጢራዊ ሰው ትሆናለህ ማለት ይጀምራሉ።
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ለሁሉም አማኞች እንደዚህ ነው ፣ እነሱ ምስጢሮች ናቸው። ሕዝቡ አይረዳም ፣ ምክንያቱም እሱ የሚኖረው ለራሱ በሆነ ዓለም ውስጥ ነው። 
ኢየሱስ ማንም ሰው ሊነካው በማይችል ዓለም ውስጥ ኖሯል። ደቀ መዛሙርቱ ሊረዱት አልቻሉም። እርሱ ባነጋገራቸው ጊዜ ይህን ይላሉ። እናም 
እነሱ “ለምን ፣ በእንቆቅልሽ ታወራላችሁ! ይህንን አልገባንም። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ” እሱ በኖረበት ዓለም አልነበሩም ፣ ተመልከት ፣ እሱን 
ሊረዱት አልቻሉም ፣ ማንም ሊረዳው አይችልም።

እናም አንድ ሰው በእምነት ሲኖር እና በእምነት ሲራመድ ፣ ማለቴ የቁሳዊ እምነት ነው ፣ እሱ ከዓለም ሁሉ ተለይቶ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት 
ይሆናል። እዚያ ፣ አሁን ወደ ሙሽሪት ቁሳቁስ እየገቡ ነው ፣ ይመልከቱ። አሁን ወደ መነጠቅ ሁኔታ እየገቡ ነው። ያ ማለት ለእያንዳንዳችን 
(ለፓስተሮች ብቻ አይደለም) ፣ ዲያቆናት ፣ ባለአደራዎች ፣ ያ ማለት ለምእመናን ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ባለው ዓለም ውስጥ 
ይራመዳል። ወደዚህ መንግሥት ተጠምቀሃል ፣ እና እዚያ ውስጥ ከአንተ እና ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም የለም ፣ ተመልከት። እሱ ትዕዛዞቹን 
ይሰጣል ፣ እና እርስዎ ያሽጉዋቸው። እሱ የተናገረውን ሁሉ ፣ የትም ቢሆን የጥርጣሬ ጥላ የለም ፣ ቀጥ ብለው ይራመዳሉ። ጌታ ይህን ከተናገረ ፣ 
በዓለም ውስጥ ማንም ሊናገርዎት የሚችል ማንም የለም ፣ ልክ እንደዚያው ይቀጥሉ። አሁን ወደ ፍጹም እምነት እየመጣ ነው ፣ ወደማይወድቅ ወደ 
ፍጹም ፍጽምና። ያ እምነት መቼም አይወድቅም። አዎን ፣ እርሱ ፍጹም በሆነ እምነቱ ለእነሱ ምስጢር ነበር ፤ እና አሁን ፍጹም እምነት ካላቸው ጋር 
፣ ለሌሎች ምስጢራዊ ናቸው።
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እኛ ዲያብሎስን መቃወም ተምረናል ፣ እርሱም ከእኛ ይሸሻል። እሱን ተቃወሙት ፣ ያ ከእሱ መራቅ ብቻ ነው። እግዚአብሔር አንድ ነገር 
ተናገረ; እሱ ሊነግርዎት የሚሞክረው ምንም ቢሆን እሱን እንኳን አይሰሙትም። አለህ ... መንፈስ ከተናገረው በቀር ጆሮህ ለሌላ ነገር ደንቆሮ ነው። 
“ጆሮ ያለው (የሚያዳምጥ) ፣ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት ምን እንደሚል ይመልከቱ”; የሚያዳምጥ ልኡክ ጽሑፍ ያለው ፣ መንፈስ ለአብያተ 
ክርስቲያናት የሚናገረውን የሚይዝ ፣ ይመልከቱ።
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ሰይጣን የሚናገረው ፣ “በቃ እኔ አልችልም ....” ያ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፣ እሱ ልክ በተመሳሳይ 
ሁኔታ ይሄዳል።
47

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ታውቃላችሁ ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁል ጊዜ እንደዚህ ይላል። ”እምነት 
ላለው። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ “የሚለውን ይመልከቱ። ”ጥበብ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠረው“ እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ነገሮች። ”ያለው 
እንዲኖራቸው ለሌላው ይናገር።

እና ያ አሁን የምንናገረው በእምነት ነው ፣ ሊኖሩት የሚገባ እምነት ፣ ያ ፍጹም እምነት ፤ “አዎን!” የሚለው እምነት እግዚአብሔር “አዎን” ሲል 
“አይ” የሚሉት ነገር የለም። እሱ “አዎ” ሲል “አዎ!” ሌላ ምንም ነገር ከእርስዎ ሊወስድ አይችልም።

በፍፁም እምነቱ ፣ እሱ በጣም እንግዳ ነበር። እናም ዲያቢሎስ ብዙ ጊዜ በዙሪያው አልቆየም። ዛሬ ጠዋት በትምህርቱ ውስጥ አገኘነው። ያንን 
ታላቅ የአዕምሯዊ ፅንሰ -ሀሳብ ሲመጣ ፣ እሱ ሲመጣ እዚያ በኢየሱስ ላይ ተበሳጨ ፣ እና እሱ አሥር ሺህ ቮልት መስመር እንደመታው አወቀ - 
እንደገና ወደ ኋላ ወረወረው። እሺ ጌታዬ. “ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል” አለ - በዚያን ጊዜ ድንጋጤ ገጠመው።
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በሚቀጥለው ጊዜ ትንሽ ለስላሳ ይመጣል ፣ “አሁን እርስዎ ታላቅ ሰው ነዎት ፣ እራስዎን እዚህ አስቀምጠው አንድ ሰው መሆን ይችላሉ”።

“ከኋላዬ ሂድ ፣ ሰይጣን” አለው። ወይኔ ፣ እሱ ምን አገኘ! እናም “ጌታ አምላክህን አትፈታተነው። ይመልከቱ። እርሱ ጌታ እግዚአብሔር 
መሆኑን ለሰይጣን ራሱን አረጋገጠ። ”አትፈታተነው ተብሎ ተጽፎአልና ....“

አሁን  ፣  ሰይጣን  ያ  ጌታ  እግዚአብሔር መሆኑን  ባያውቅ ኖሮ  ፣  “ቆይ  ፣  ያ  ሰው  አይደለህም”  ይል  ነበር።  ግን  አየህ  ከማለት  ይልቅ  እሱ
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ያውቀዋል።

በምን ላይ መቆም እንዳለበት ያውቃል። እርሱም “አምላክህን እግዚአብሔርን አትፈታተነው” አለው። እና እሱ ማን ነበር። የኢየሱስ ሥራዎች 
እርሱ አምላካችሁ ጌታ መሆኑን አስቀድመው ስለረጋገጡ ይህን ከመናገር ይልቅ ሰይጣን ያውቀዋል።

አስተውል! አሁን ፣ ሌላ ፣ ፍጹም እምነት የሁሉም ሁኔታዎች ጌታ ነው። ፍጹም እምነት ሁሉንም ሁኔታዎች ይቆጣጠራል። ምንም ይሁን ምን 
ይገዛዋል። አሁን ፣ ዝም ብለው ይመልከቱ! ማንኛውንም ነገር በሚያምኑበት ጊዜ ማንኛውንም ነገር ያድርጉ እና እርስዎ በሚያደርጉት ነገር ላይ 
እምነት አሎት ፣ ሁኔታው ምንም ይሁን ምን ያ ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ተመልከት ፣ ያንን ሁኔታ ይቆጣጠራል። በበሽታ ክፍል ውስጥ 
ከሆነ እና ጌታ ይህ የተወሰነ ነገር እንደሚሆን ከገለጠ ዝም ብለው ይናገሩ እና ይቀጥሉ።
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“ኦህ ያደርጋል ...?” ዝም ብለህ ማንኛውንም ጥያቄ አትጠይቅ። ቀድሞውኑ አልቋል ፣ ይቀጥሉ ፣ ይመልከቱ። ሁሉንም ሁኔታዎች 
ይቆጣጠራል። “ደህና ፣ ይህን ካደረግህ ፣ እንደዚህ እና እንደዚያ ያደርጋል ....” ያ…

እምነት እግዚአብሔር እንደሚፈጽመው ያምናል። እሱ እንዴት እንደሚያደርግ አላውቅም ፣ ግን እሱ በማንኛውም መንገድ ያደርገዋል። 
ሁሉንም ሁኔታዎች ይቆጣጠራል።

እና እምነት እና ፍቅር ግንኙነት ናቸው ፣ ምክንያቱም ፍቅር እስካልተገኘ ድረስ እምነት ስለሌለዎት ፣ ምክንያቱም እምነትዎ የፍቅር መሠረታዊ 
በሆነው አምላክ ውስጥ ስለሆነ። እምነት እና ፍቅር አብረው ይሰራሉ።

እዚህ ፣ ልክ እንደ ወጣት ባልና ሚስት። አንድ ወጣት እና ወጣት ሴት ወስደህ እነሱ ይወዳሉ ... እርስ በርሳቸው ይዋደዳሉ። እናም አብረው 
ሲሄዱ እና እርስ በእርስ የበለጠ መተዋወቅ ሲጀምሩ ፣ ልባቸው እንደ አንድ መምታት ይጀምራል ፣ ይመልከቱ። እነሱ ... ገና ባልና ሚስት አይደሉም 
፣ ግን ፍቅራቸው አንድ ያደርጋቸዋል ፣ እናም እርስ በርሳቸው ይተማመናሉ። አሁን ፣ እነሱ በእውነት እርስ በርሳቸው የሚዋደዱ ከሆነ ፣ በእውነት 
ይወዳሉ ፣ እና ይህች ልጅ እንደምትወድሽ እና እሷ እንደምትወጂው ካወቁ በራስ መተማመን (እርስ በእርስ መተማመን) እርስ በእርስ እምነት 
አግኝተዋል ፣ ካላደረጉ ፣ ባያገቡ ይሻላል ፣ ይመልከቱ።
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ልብ ይበሉ ፣ እምነት ሊኖርዎት ይገባል። እና እነሱን ለየዋቸው እና አንዱን ጽንፍ ደቡብ እና አንድ ጽንፈኛ ሰሜን አስቀመጡ ፣ የትም ቦታ 
ቢሆኑም አሁንም ፍቅር እርስ በእርስ ይመታዋል። እነሱ እርስ በርሳቸው ስለሚዋደዱ ልክ እርስ በርሳቸው እውነት ናቸው። እናም ጌታን የምትወዱ 
ከሆነ ፣ ገሃነምን ለማምለጥ ብቻ ሳይሆን ጌታን የምትወዱ ከሆነ ፣ በእግዚአብሔር ታምናላችሁ። እሱን ብትወደው ተመልከት።

ልክ እንደ ወጣት ልጅ ... ልክ እዚህ ብዙም ሳይቆይ በሉዊስቪል ውስጥ ተከሰተ። አንዲት ሴት ፣ እሷ ነበረች - ለብዙ ዓመታት ክርስቲያን ሆና 
ነበር ፣ ነገር ግን ባሏ ልክ ... በፍቅር ወድቋል ፣ ከዚህ ሰው ጋር ወደቀች። እሱ ክርስቲያን ነበር ፣ ለሁለት ዓመታት። እናም ስለዚህ ተጋቡ; እርስ 
በርሳቸው ይዋደዱና ይተማመኑ ነበር ፣ ተጋቡ። እናም ሴትየዋ ሰውየውን እንዲህ አለችው ፣ “ሁቢ ፣ ይህ ከባድ ሊሆንብህ ይችላል ፣ አንተ ወጣት 
ክርስቲያን ብቻ ነህና። ብዙ የሚያጋጥሙዎት ነገሮች አሉዎት። ” (በመጠጣት ፣ ያ ነበር) አለ ፣ “ብዙ የሚያጋጥሙዎት ብዙ ነገሮች አሉዎት”። እናም 
“በጣም ከባድ ፈተና እንደሚደርስብህ አውቃለሁ” አለ። እናም “አሁን አንድ ነገር እንድታውቁ እፈልጋለሁ። አሁን ፣ ከወደቁ ፣ በፈተና ውስጥ 
ከወደቁ እና ከተሸነፉ ፣ ከቤት አይርቁ። ተመልሰህ ትመጣለህ። እርስዎ እዚህ እመጣለሁ ፣ ምክንያቱም እኔ እዚህ እጠብቅዎታለሁ ፣ እናም ድል 
እስኪያገኙ ድረስ እንደገና እንዲጸልዩ እረዳዎታለሁ። ከአንተ ጋር እኖራለሁ ፣ ምክንያቱም አንተን ባገባሁ ጊዜ እኔ ስለወደድኩህ አገባሁ። እና 
ምንም ብትሆኑም አሁንም እወድሻለሁ። ”
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ከዚያ ከጥቂት ቀናት በኋላ ምሳውን ከባልደረቦቹ ጋር በማብሰያው ክፍል ውስጥ እየበላ ነበር ፣ ስለእነሱ ይነግራቸው ነበር ፣ “አሁን ፣ አንድ 
ሰው እንደዚህ ሲወድዎት አንድ ሰው እንዴት መጥፎ ነገር ሊያደርግ ይችላል?” ፣ ይመልከቱ።

እዚያ ነዎት። ያንን በራስ መተማመን እንዴት መተላለፍ ይችላሉ?

እኛ ደግሞ ኃጢአተኞች ሳለን ከእግዚአብሔር የተለየን ፣ በዓለም ውስጥ ፣ በዚያ የጭቃ ጭቃ ውስጥ ፣ ስለ ዛሬ ጠዋት ስናገር ፣ እግዚአብሔር 
ወደ እኛ ይምጣ! እግዚአብሔር ፈለገህ ፣ እግዚአብሔርን በፍጹም አልፈለክም። አብ አስቀድሞ ካልሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም። 
እና እግዚአብሔር በዚያ ምንቃር ውስጥ ፣ እርስዎ የነበሩት ፣ ወርዶ ፈለገዎትና አወጣዎት! ያ ፍጹም ፍቅርን መፍጠር አለበት። እርስዎ የነበሩትን 
ይመልከቱ ፣ እና እርስዎ ምን እንደሆኑ ይመልከቱ። ያ ምን አደረገ? የሚወድህ ሰው! ታዲያ እርሱ በሰጣችሁ ተስፋ ላይ እምነት የላችሁም? እውነተኛ 
እውነተኛ ፍቅር በቃሉ ላይ መተማመንን ይፈጥራል።
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እኔ ምንም ሳልሆን ያዘኝ። እኔ አሁንም ምንም አይደለሁም ፣ ግን እኔ በእጁ ውስጥ ነኝ። ተመልከት ፣ እሱ ያዘኝ። እና እሱ በማይወደኝ ጊዜ 
እሱ ወደደኝ። እርስዎ በማይወደዱበት ጊዜ እሱ ይወድዎታል ፣ ግን እሱ ለውጦዎታል። ልክ ባለቀለም እህት እንደተናገረችው ፣ ያን ጊዜ በምስክርነቷ 
ውስጥ ፣ “እኔ መሆን ያለብኝ አይደለሁም ፣ እና መሆን የምፈልገው አይደለሁም ፣ ከዚያ እኔ እንደ ነበርኩ አይደለሁም! ” እሷ የሆነ ቦታ 
እንደምትመጣ ታውቃለች ፣ የሆነ ነገር ተከሰተ። እና እንደዚያ ነው። እግዚአብሔር ፣ እኔ ከእርሱ ባዕድ ሆ when ፣ እኔን ለማምጣትና እስኪወስደኝ 
ድረስ ዝቅ አድርጎ ቢወደኝ ፣ እሱ እኔን ሊጠቀምበት እንደሚፈልግ እምነት ይሰጠኛል። ይህን ለማድረግ ዓላማ አለው። በእኔ ውስጥ የሆነ ነገር አየ። 
በእርስዎ ውስጥ የሆነ ነገር አይቷል። እርስዎን ለማዳን ምክንያት ነበረው ፣ ዛሬ ያልዳነውን ህዝብ ይመልከቱ። ከእርስዎ ውጭ ሊወስድ የሚችለውን 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ይመልከቱ ፣ ግን እሱ ወሰደዎት። አሜን! ማንም ቦታዎን ሊወስድ አይችልም። አሜን! በእግዚአብሔር ኢኮኖሚ ውስጥ ነዎት። 
ማንም ሊያደርገው አይችልም። ያ የእርሱ ፍቅር ነው።
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ያኔ ፣ ፍቅርዎ ወደ እሱ አይመለስም? እና የፍቅር ግንኙነት አለ። ሁኔታው ምንም ይሁን ምን ፣ የእሱ ሁኔታ የሚገዛው በዚህ እምነት እምነትን 
በሚፈጥረው ፍቅር ነው - እግዚአብሔር ይወዳችኋል እና እግዚአብሔርን ትወዳላችሁ ፣ እናም እርስ በርሳችሁ ትዋደዳላችሁ ፣ እናም እምነትን 
ያመጣል። እሺ. ያኔ አይችልም ... እግዚአብሔር እንደሚያደርገው ቃል የገባውን በትክክል ከማምጣት ሊያድነው አይችልም።

አሁን ፣ ተመልከት! ፍፁም እምነት ንፁህ ነው ፣ ልክ ፍቅር ንፁህ ነው ፣ ይመልከቱ። አሁን ፣ አንድን ሰው ሲወዱ ፣ እና ሲያገኙ ... ባልዎን 
ይወዳሉ ወይም ሚስትዎን ይወዳሉ። አሁን ፣ አታድርጉ የሚሉዎት ማንም የለም ፣ ምክንያቱም እርስዎ ስለሚያደርጉት እና እርስዎ እንደሚያደርጉት 
ያውቃሉ።
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10ፍጹም እምነት

አሁን ፣ “እርስዎ እንዴት እንደሚያደርጉት ማረጋገጥ ይችላሉ?”

“ኦ ፣ እኔ ለእሱ በምኖርበት መንገድ አረጋግጣለሁ [ይመልከቱ]። እኔ እውነተኛ ፣ ሐቀኛ ሚስት ነኝ። ” “እኔ ታማኝ ፣ ታማኝ ባል ነኝ ፣ እና 
ይህ ሚስቴን እንደወደድኩ ያረጋግጥልኛል። ወይም ባለቤቴን እወዳለሁ። ” ይመልከቱ ፣ ሕይወትዎ እርስዎ ምን እንደሆኑ ያረጋግጣል። ክርስትና 
ተመሳሳይ ነገር ነው ፣ ተመልከት። እምነትህ ፣ እርስ በርሳችሁ ትተማመናላችሁ ፣ ንፁህ ነው። እና ለሌላ ሰው ሊያሳዩት የማይችሉት አንድ እውነተኛ 
ነገር ነው ፣ ግን አሁንም አግኝተዋል ፣ እና ድርጊቶችዎ ያረጋግጣሉ።

እናም ፍቅርህ ለባልንጀራህ እንደሚሆን ንፁህ ፣ ያልተበረዘ እምነት ስታገኝ ፣ ከዚያ በአሠራርህ አረጋግጠሃል። ከእንግዲህ አያጉረመርሙም ፣ 
እንደተፈጸመ ያውቃሉ ፣ ዝም ብለው ይራመዱ። ነገሩ ምንም ቢመስልም ፣ ሌላ ማንም ቢል ፣ ምን እንደ ሆነ ያውቃሉ። እንደተጠናቀቀ ታውቃለህ ፤ 
ልክ እርስዎ እንደሚያውቁት እርስዎ ባልዎን እንደሚወዱ ፣ እንዲሁም እንደሚወዱት ያውቁታል… ይመልከቱ ፣ ፍቅር እና እምነት አብረው መሄድ 
አለባቸው። እነሱ ወገናዊ ናቸው ፣ ይወዳሉ። ፍቅር እምነትን ያፈራል።
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ሰይጣን እኛን በሚፈትነን ጊዜ ልክ እንደ ኢየሱስ በፍፁም ቃል በፍፁም እምነት እርሱን መቃወም አለብን። የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው። 
በዚህ ፍጹም ቃል ላይ ፍጹም እምነት እንዲኖረን እና ሰይጣንን መቃወም አለብን።
56

አሁን ፣ በተቻለ ፍጥነት እንቸኩላለን።

በእሱ ቃሉ እኛ (እርሱ ያሸንፋል) ፣ ማንኛውንም ነገር ማሸነፍ እንችላለን - ሞትን ፣ ሲኦልን እና መቃብርን። እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ፣ 
በእግዚአብሔር ፍፁም ቃል ላይ ፍጹም እምነት ፣ እሱ የተገናኘውን ሁሉ ድል እንዳደረገ እናውቃለን። ሞት በፊቱ እንኳን ሊቆም አልቻለም። 
ሕመሙ በፊቱ ሊቆም አልቻለም። ከእርሱ የሚፈስ እንደ በጎነት ወንዞች ነበር ፣ ያለማቋረጥ የሚወጣ ፣ በጎነት ከልብሱ የሚወጣ። እነዚህ ሰዎች 
በጥላው ውስጥ ተኝተው ጣታቸውን በልብሱ ላይ ብቻ አድርገው ፈወሱ። ያች ሴት ያንን ስታደርግ ሁሉም ሰው ልብሱን ለመንካት ፈለገ ፣ 
ምክንያቱም ከእርሱ ዘንድ ሁል ጊዜ በጎነት እንደ ወንዞች ሲፈስ ስለ ነበረ አይተዋል። እሱ እሱ ነበር ፣ እየተራመደ ፣ ፍጹም በሆነ እምነት ዓለም 
ውስጥ ሄደ ፣ ምክንያቱም እሱ ቃል ነበር።

እና አሁን ፣ “በእኔ ብትኖሩ” በእርሱ በእርሱ ቃሉን አመጣላችሁ ፤ “እና ቃሎቼ በእናንተ ውስጥ ይኖራሉ” ፣ ከዚያ በተመሳሳይ ዓይነት መንገድ 
ይራመዱ - ከእርስዎ የሚፈስሱ በጎነቶች ፣ የእግዚአብሔር የበረከት ምንጮች ወንዞች ለሕዝቡ ብቻ ይፈስሳሉ። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? እና 
እርስዎ እያደናቀፉት አይደለም ፣ እሱን አይገምቱም። በእውነቱ እየተከናወነ ነው ፣ እና እርስዎ ያዩታል። እርስዎ ብቻ እያሰቡ ከሆነ ያ ምንም ጥሩ 
ነገር አያደርግም። ግን በእርግጥ እዚያ ከሆነ በእውነቱ ይከሰታል።

አሁን ልብ በሉ! ቆም ብሎ ፣ “ይህን አካል ፣ ይህችን ቤተ መቅደስ ብትፈርሱት ፣ በሦስት ቀናት ውስጥ እንደገና አነሣዋለሁ” ሲል ፣ በእሱ 
ተመልከቱ። እንዴት? እሱ እንዲሁ እርካታ አግኝቷል ፣ ምክንያቱም እሱ (መሲሑን) እንደሚያደርግ ቅዱሳት መጻሕፍት “ነፍሱን በሲኦል አልተውም ፣ 
ቅዱሴንም መበስበስን እንዲያይ አልፈቅድም” ስላለው። ቃሉ ወደ እርሱ የሚመጣ አንድ ነቢይ ፣ ይህ እንደሚሆን ተናግሮ ነበር ፣ እናም እሱ እሱ 
መሆኑን ያውቅ ነበር።
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እና መቼ .... ኢየሱስ ራሱ ፣ “የእምነት ጸሎት ድውዮችን ያድናል” ወይም “በሽተኞችን ይጭናሉ ፣ ይድናሉ” ሲል።

እጆች በእኔ ላይ ሲጫኑ እኔ እፈውሳለሁ ፣ እርሱ ስለተናገረ ያንኑ ፍጹም ፍጹም እምነት ሊኖራችሁ ይገባል።

እርሱ መሲሕ መሆኑን ያውቅ ነበርና “ይህን ሥጋ ታጠፋዋለህ እኔም አስነሣዋለሁ” አለው። “ቅዱስዬን መበስበስን እንዲያይ አልፈቅድም” ፤ 
እርሱ ቅዱስ መሆኑን ያውቅ ነበር። “እኔም ነፍሱን በሲኦል አልተውም” ፤ አላደረገም። እሱ እንደሚያደርግ ያውቅ ነበር። እሱ ሞትንና ገሃነምን 
ለማሸነፍ እዚያ እንደነበረ ሙሉ እምነት ነበረው ፣ “ከፈለክ አጥፋው ፣ እና በሦስት ቀናት ውስጥ እንደገና አስነሳዋለሁ” አለ። ወይኔ! “ሕይወቴን 
አሳልፌ እሰጣለሁ ፣ ወይም እንደገና የማነሣት ኃይል አለኝ” ፤ እርሱ ማን እንደ ሆነ ያውቃል።

አንተ ክርስቲያን ነህ። ኢየሱስ ስለ እናንተ የሞተውን ማንኛውንም የማዳን በረከት መብት አለዎት። ሁሉም የእርስዎ ነው! እሱ ቀድሞውኑ 
ተከፍሏል ፣ እሱን ማመን አለብዎት። አይገምቱ; ግን እመኑ እና የእርስዎ መሆኑን ይወቁ ፣ እናም ሊወርሱት ይችላሉ። ኦ ፣ ያ ድል አድራጊው እምነት 
ነው - እወቁ!
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ከዚህ በፊት እንደሚሆን ያውቅ ነበር። እሱ እንደሚሆን ሊተነብይ ይችላል ፣ ምክንያቱም እሱ እንደሚሆን ያውቅ ነበር ፤ እና እሱ የተነበየውን 
ሁሉ ይፈጸም። አሁን ፣ ተመልከት! የተናገረውን ሁሉ እግዚአብሔር የተናገረውን አከበረ። ያንን አስቡት! ኢየሱስ የተናገረውን ሁሉ እግዚአብሔር 
ፈፀመው። ስለዚህ ፣ እሱ ቃላቱ የእግዚአብሔር ቃላት መሆናቸውን ያውቃል። አሁን ፣ ተመልከት! ይኸው ቅዱሳት መጻሕፍት ዳግመኛ ወደ እኛ 
ይመለሳሉ - “ይህን ተራራ ብትሉት” ወይኔ! እኔ ያንን ትንሽ እንዲሰምጥ እፈቅዳለሁ ፣ አየህ ፣ ምክንያቱም የጸሎት መስመር ስለምንይዝ ነው። ማኅበረ 
ቅዱሳንን አሰናብተን ለታመሙ እንጸልያለን ፣ የሚፈልጉት ... መሄድ አለባቸው።

እነሆ! እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘው ያውቅ ነበር። በሕይወቱ ላይ ምንም ነገር እንደሌለ ያውቅ ነበር። እግዚአብሔር አስቀድሞ ምስክርነቱን 
ሰጥቶ ነበር ፣ “በእርሱ የምደሰትበት የምወደው ልጄ ይህ ነው ፣ እርሱን ስሙት! እኔ በተቀመጥኩበት በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ፣ 
”በተጠመቀበት ቀን። መኖሪያዬን እዚህ በማድረጌ ደስተኛ ነኝ ፣ በእርሱ ላይ ምንም ኩነኔ የለም።አሁን ፣ ያው አምላክ ወደ እናንተ ሲመጣ ፣ እና 
በእናንተ ውስጥ መኖር ሲደሰት ፣ ቃልዎን በማክበር የተደሰተ ፣ ውሳኔዎ ምንድነው .... የኢያሱ ውሳኔ ምን ነበር? “ፀጥ በል ፣ ፀሀይ!” እናም እዚያ 
ቆመ። አሜን! በእርግጥ! የሙሴ ውሳኔ ምን ነበር? በእንዲህ ያለ ወንዝ ላይ ዱላውን ከፍ አድርጎ እንዲከፍትለት ጠራው እና ተከፈተ! ይመልከቱ ፣ 
የጠየቁት ሁሉ ነው። “እናም ይህን ተራራ' ተንቀጠቀጥ 'ብለህ አትጠራጠር” (በልብህ ተመልከት) “ነገር ግን የተናገርከው እንደሚፈጸም እመን ፣ 
የተናገርከውን ማግኘት ትችላለህ። ያ በቃሉ ውስጥ መልሶ ያስገባዎታል። አሁን ያ የተከረከመ ወተት አይደለም። ወደ ኋላ ይመልስልዎታል። መልህቅ 
ስለማይችል ምናልባት ከእርስዎ በላይ ወደ ላይ እንደሚዘል አውቃለሁ። ግን እውነተኛ ፣ እውነተኛ እምነት ያንን ይይዛል ፣ አሁን።
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አይቻለሁ ወዳጆች። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ በፊቴ ተከፈተ። ሲከሰት አይቻለሁ ፣ እናም እውነቱን አውቃለሁ። ይህንን መልእክት ለመጨረስ 
እንዳልኖር በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ያውቃል ፣ ግን ይህ እንደሚሆን አውቃለሁ። እኔ ራሴ አይቻለሁ። እኔ እውነት መሆኑን አውቃለሁ የዚያ 
ቃል  ፍጻሜ ምስክር  ነኝ  -  ንገረው እና  እዚያ  ቆመህ  ፈጣሪ  በዓይንህ  ፊት  ሕያው  ፍጥረትን  ወደ  ሕልውና  ሲያመጣ  ተመልከት  ፤  ጭንቅላትዎን
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ይንቀጠቀጡ እና ይደነቁ; እና ከዚያ ዙሪያውን ይመልከቱ እና እሱ ልክ እንደ እሱ ሌላ ሌላ ሲያመጣ ይመልከቱ ፣ ምክንያቱም እርስዎ ስለተናገሩ ፣ እና 
ወደዚህ ይምጡ እና “ሌላ እዚያ ይኖራል” ይበሉ እና ይመልከቱ ፣ እና እዚያ አለ! አሁን እውነታው ይህ ነው።

ኦህ ፣ የት መሆን አለብን? ፍጹም እምነት አለ። ራዕይ የለም ፣ “ቃሉን ብቻ ተናገሩ” ፣ ሽኮኮቹን በጭራሽ አላዩም። እሱ ይህንን ቅዱሳት 
መጻሕፍትን ፣ ምን እንደ ሆነ እና “ተናገሩ ፣ አትጠራጠሩ። ግን እርስዎ የሚሉት እዚያ ይሆናል። ” እናም እግዚአብሔርን በቃሉ ወስጄ ፣ እዚያም 
አለ። ትክክል ነው. ያ ልክ እንደ ሀይለኛ ነው .... እና ጓደኞች ፣ እንደ መጋቢዎ ፣ ያሹ ፀሐይን ባቆመበት ጊዜ ያን ያህል ኃይለኛ ነው ፤ ፀሐይ 
ቀድሞውኑ እዚያ ስለነበረ ፣ ንጥረ ነገሮቹ እየተንቀሳቀሱ ነበር ፣ እና እንቅስቃሴውን አቆመ። ግን ይህ ፣ እሱ ያልነበረውን እዚያ አመጣ ፣ እሱ 
ይፈጥራል! በመቃብር ውስጥ ከተከልሁ በኋላ አንድ ቀን የምድርን አቧራ ሊወስድ ከሚችል አምላክ ጋር በመተዋወቄ በጣም ደስ ብሎኛል። ወይኔ! 
ያውና:
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እምነቴ ወደ አንተ ይመለከታል ፣

አንተ የቀራንዮ በግ ፣

እርስዎ ከተናገሩ እና ካልተጠራጠሩ ፣ ግን እርስዎ የተናገሩትን ያምናሉ ፣ እርስዎ የተናገሩትን ያገኛሉ። ተመልከት ፣ እንደሚሆን እመን!

ዳዊት በመዝሙራት ስለ እርሱ ተናገረ። እናም በእሱ ፣ ኃይሉን ወስዶ ሌሎችን አገልግሏል። እሱ ብቻውን ጠብቆታል ፣ ነገር ግን በእርሱ 
ሌሎችን አገልግሏል ፤ እንዲሁም ሌሎችንም እስከ መጨረሻው አድኗል ፣ እና እሱ አሁን ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይችላል። እናም ለአማኞች 
ተመሳሳይ ቃል ገብቷል ፣ በቃሉ ፣ በዮሐንስ ... በዮሐንስ 14 12 ፣ እንዲህ አለ ፤ ማርቆስ 16; እንዲሁም በማርቆስ 11:23 ውስጥ ፣ እኛ አሁን 
እናነባለን።
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አሁን ፣ ይመልከቱ። አሁን ፣ እርሱ በብሉይ ኪዳን እንዳደረገላቸው ፣ እና በአዲስ ኪዳን እንዳደረገው በተመሳሳይ መልኩ ለእኛ ተገለጠልን ፤ 
በአንድ ቃል ፣ በአንድ ክርስቶስ አሳይቷል። እናም ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ መሆኑን እነግራችኋለሁ። ክርስቶስ የሚለው ቃል “የተቀባው” ማለት 
ነው። የተቀባ ሰው ብቻ ነው ፣ እርሱም የተቀባው ክርስቶስ ነው። እውነት መሆኑን ስንቱ ያውቃል? (ጥሩ ነው።) የተቀባው ፣ የሚቀባ ሰው ይኖራል። 
በምን ተቀባ? መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፣ በእግዚአብሔር የተወደደ ፣ በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ፣ ተዘዋውሮ ታላላቅ 
ሥራዎችንና ነገሮችን አደረገ ፣ እግዚአብሔር በዚህ ሰው ውስጥ እንደ ተገለጠና እንዳረጋገጠው ተመልከቱ።
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እና አሁን ፣ እኛ በዚያ መንፈስ የተቀቡ መሲሆች ነን ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ ያበራሉ ፣ በመንፈስ ቅዱስ አምሳል እንጂ እንዳልሞተ 
ለማሳየት ፣ በሕዝቡ ውስጥ አለ። በሙሽራይቱ መካከል መንቀሳቀስ ፣ ለእሷ በፍቅር ጉዳይ ፣ በእሷ ውስጥ ማፍሰስ ፣ ራሱ። ለሠርጉ እራት አንድ 
እየሆኑ ነው ፤ እና ተመሳሳይ ምልክቶች ፣ በአንድ አምላክ ቃል የገቡት ፣ በአንድ ቃል ፣ ተመሳሳይ መገለጦችን እያደረጉ ነው።
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እኛ ከማመን ፣ እና ንጥረ ነገር መሆኑን ከማመን በቀር የምናደርገው ምንም ነገር የለም ፣ እናም ይህ ፍጹም እምነት ይፈጥራል። እኛ ምን ያህል 
ደነዘዙን ብቻ አስቡ; ያንን ያስቡ አንድ ደቂቃ ብቻ።

አሁን እስቲ እንመልከት ....65

እሱ ሁሉንም ነገር በደንብ አድርጓል? እሱ ምንም ነገር ነግሮናል ፣ ግን እሱ በተናገረው ልክ በትክክል ምን ሆነ? እሱ አላደረገም ፣ እና ታላቁ 
የእሳት ዓምድ በመካከላችን አልነበረም እና እሱ እንደገባው ቃል በትክክል አላደረገም? አላየነውም? ምን እንደሚሆን ከተተነበየ በኋላ ሳይንስ 
አልወሰደውም? ወረቀቶች እና መጽሔቶች እንኳን ሳይቀሩ ወዲያውኑ ጠቅልለው ያሳዩታል ፣ ይህ ከመከሰቱ ከወራት በፊት ሲነገርዎት? እሱ በብሉይ 
ኪዳን ፣ እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ እንዳደረገው በትክክል አላደረገም? ልክ በትክክል አንድ ነው! ያው መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ፣ አስተዋይም ነው። 
እና የሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ፈጣን እና የተሳለ ፣ የልብን ሀሳብ እና አሳብ የሚለይ የእግዚአብሔር ቃል። ትክክል አይደል? ያው አምላክ 
አይደለምን? እና ያ ያው ፣ እሱ ከሌላ ቦታ እንግዳ አይደለም ፣ እሱ እዚህ አለ። እሱ እዚህ አለ ፣ ይህንን የሚያደርገው ፍጹም እምነትን ለመፍጠር 
ነው። እሱን ይሰማኛል። አሁን እዚህ እንዳለ አውቃለሁ። መንፈሱ እዚህ እንዳለ አውቃለሁ። እሱ ሁሉንም ነገር እንደሚያውቅ አውቃለሁ። አሜን! 
እና እሱ አንድ ነገር ማድረግ እንደሚፈልግ አውቃለሁ። በሕዝቡ ውስጥ ይህንን የእምነት ፍጹምነት ለመፍጠር አንድ ነገር ሲያደርግ ቆይቷል።

ልክ በኖኅ ዘመን እንደነበረው ፣ ስምንት ነፍሳት እንዳዳኑ ወደ ዘላለማዊነት እንሄዳለን? እኛ እንደ ሎጥ ፣ ሦስቱን ከሰዶም ይዘን እንመጣለንን? 
እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ዘመን ከስድስት አማኞች ጋር እንመጣለንን? እንመን ፣ ሥራዎቹ ፍጹም ናቸውና! እርሱ ቃል ፣ ቃል መሆኑን በማሳየት 
በየዕለቱ እና በፊታችን ይገለጣሉ። አራተኛው ምዕራፍ ዕብራውያን እንዲህ ይላል-የእግዚአብሔር ቃል ከማንኛውም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ 
ይልቅ የተሳለ ነው ፣ ...
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ያንን አስቡት! የእግዚአብሔር ቃል የልብን አሳብ የሚለይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከማንኛውም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ፈጣን ፣ 
ኃያል ፣ የተሳለ ነውና ፣ ነፍስንና መንፈስን ፣ ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለያይ ድረስ ይወጋል ፤ የሐሳቦችንና የአሳቦችን መርማሪ ነው። ልብ. ቃል 
ሥጋን ፈጠረ! ሃሌ ሉያ! ፍፁም የሆነ መነጠቅን ፍጹም እምነት ወደ አንተ ለማምጣት በሰው ሥጋ ውስጥ ፣ በአካላዊ ምልክቶች ፣ በቁሳዊ ምልክቶች ፣ 
በቅዱሳት መጻህፍት ምልክቶች ፣ ፍጹም በሆነ መልኩ ይሠራል።

ወዳጆች ለምን እኛ ማየት አንችልም? ምስጢራዊ አይደለም; ዲያብሎስ በዓለም ውስጥ ያለውን ሁሉ ከፊትህ አስቀምጦልሃል ፣ አንተን 
ለማድረግ ሞክር - እንዳታምንበት። ስብሰባ አምጥቶ የቻለውን ሁሉ ከፊትህ ለመጣል ይሞክራል። ያራግፉት! መጽሐፍ ቅዱስ “ተነሣና ራስህን 
አራግፍ” ይላል። እራስዎን ይቆንጥጡ።
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መንፈሱ እዚህ አለ ፣ ያውቅዎታል። እርስዎ ማድረግ ያለብዎት አንድ ነገር አለ ፣ እና ማመን ፣ መቀበል ነው። እሱ ያውቀዋል። ይህን 
ታምናለህ? እሱ በውስጣችሁ ያለውን ያውቃል ፣ እርስዎ ያለዎትን ያውቃል ፣ ምኞትዎን ያውቃል ፣ የሚፈልጉትንም ያውቃል።

ጂም ፣ ስለዚያ ሕፃን ያውቃል ብለው ያምናሉ? መቶ አምስት አምስት ከመውጣታችሁ በፊት ትኩሳቱን ወሰደ። እሱ ይፈውሳል ብለው 
ያምናሉ? ይምጡ ፣ ታመው ፣ “ይተወዋል”። እኔ እዚያ ብቻ ተመለከትኩ እና ከቤት ከመውጣታቸው በፊት አየኋቸው ፣ ምን ተደረገ። አሁን እውነት 
ነው።



12ፍጹም እምነት

ወ / ሮ ሊት ፣ በዚያ የስኳር በሽታ ላይ እግዚአብሔር ድልን ይሰጥዎታል ብለው ያምናሉ? በአጠገብህ ያለች ሴት አለች ፣ እኔ አላውቅህም ፣ 
ነገር ግን መንፈስ በእሷ ላይ ነው። የምትጨነቀው ሀ ... ለዓይን ወይም ለሌላ ነገር ቀዶ ጥገና መደረግ ያለበት ልጅ አላት። እሷ ከቺካጎ ናት። “ከሁለት 
አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ፈጣን ፣ የበለጠ ኃይለኛ ፣ አስተዋይ ”። ምንድን ነው? ቃሉ! ይህን ታምናለህ? በእርግጠኝነት።
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እዚያ በሚቀጥለው ረድፍ ውስጥ በትክክል የተቀመጠች እመቤት አለች። የዓይን ቀዶ ጥገና ብቻ ነበር ፣ በደንብ አልሰራም። ግን ያምናሉ ፣ 
ደህና ይሆናል። ታምናለህ? እሺ. ስለዚያ እያሰበች ነው።

ወይዘሮ ፔክፓንፓው ፣ ለእርስዎ አይደለም ፣ እዚህ ለተቀመጠው ለዚህ የልጅ ልጅ ነው። ስለ እሱ እየጸለዩ ነው ፣ ግን እግዚአብሔር 
ያስተካክለዋል ብለው ያምናሉ? እግዚአብሔር በእሱ ላይ ያለውን ችግር ሊነግረኝ እንደሚችል ያምናሉ። ዶክተሮች አያውቁም; አይ. ትክክል ነው. 
የሳንባ እብጠት. ትክክል ነው. እሱ የደም ሁኔታ አለው። ትክክል! እሱ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄድ ትተውት ወይም አይተውት ስለማለት ግራ 
ተጋብተዋል። ከሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ ፈጣን ፣ የበለጠ ኃይለኛ።

አንዲት ሴት ምግቧን ስታጣ አየዋለሁ። እሷ የሆነ ቦታ ነች ፣ ፊቷን ወደ አንድ ቦታ ላምጣ። አዎ ፣ ወደዚያ መመለስ። ስሟ ወይዘሮ ሌዌላን 
ትባላለች። በሙሉ ልቧ የምታምን ከሆነ ያ የሆድ ችግር ትቶሃል። አሜን!
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እዚህ አንዲት ሴት ከእሷ አጠገብ ተቀምጣ ፣ አሁን እኔን እየተመለከተች ፣ መጨረሻ ላይ ተቀምጣለች። መነጽር ለብሳለች። አርትራይተስ 
አለባት። በግራ እጅህ ነው ፤ ነበር ፣ አሁን አይደለም። አዎ ፣ ካመኑ!

ስለዚያ ትንሽ ሕፃን ፣ እዚያ ተመልሶ? ከኦሃዮ ይመጣል; በዓይን ውስጥ ካንሰር አገኘ። እግዚአብሔር እንደሚፈውሰው ያምናሉ? እሱ 
ያደርገዋል ፣ እርስዎ ያምናሉ። አክሮን ፣ ኦሃዮ! አሁን እግዚአብሔር እንደሚፈውሰው ያምናሉ ፣ እሱ ያደርገዋል። ምንድን ነው? “ከማንኛውም 
የበለጠ ኃይለኛ ፣ ፈጣን ....”

እዚህ አንዲት እመቤት እዚህ የሆነ ነገር መታው ፣ በትከሻዋ ውስጥ ችግር አጋጥሟታል። ትክክል ነው. ልክ ነው? ደህና ፣ እመኑ ፣ እና ይሄዳል 
፣ ይመልከቱ። “የሐሳብንና የልብን አሳብ የሚለይ የእግዚአብሔር ቃል”

አሁን በዚህ ሕንፃ ውስጥ ምንም የጸሎት ካርዶች የሉም። የሚጸልይ ማንም የለም ... ማንኛውንም የጸሎት ካርዶች ይስጡ። እኛ እዚህ 
አንጠቀምባቸውም ፣ ያ በቅደም ተከተል ለማቆየት ብቻ ነው። መጸለይ ይፈልጋሉ? ቃሉ በሥጋ ሲገለጥ ስንቶች መጸለይ ይፈልጋሉ? ይህ ረድፍ እዚህ 
ወጥቶ በዚህ መንገድ እንዲወርድ ይፍቀዱ ፣ መጀመሪያ በዚህ መተላለፊያ መጀመሪያ እዚህ ፣ እዚያ ውስጥ ፣ መጸለይ የፈለጉ። ከዚያ በኋላ ፣ እዚህ 
ይህ መተላለፊያ ከኋላቸው እንዲወርድ እፈልጋለሁ። ከዚያ ካለፉ በኋላ ፣ ይህ መተላለፊያ እዚህ ይምጣ።
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“ፈጣን ፣ የበለጠ ኃይለኛ ....” ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ ያንን ማድረግ ይችላል? አይ ጌታዬ! ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሊያደርገው ይችላል። 
እንዴት? የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን ፣ ታምናለህ?

ታላቁ ሐኪም! በቴኔሲ ውስጥ ያች እህት እህት ኡንግሬን ወይም ዳውንንግ የት አለች? ታላቁ ሐኪም አሁን ቀርቧል።

ያንን ታናሽ አሚሽ ልጃገረድ ወይም ዱንካርድ እዚያ ስታስቀምጥ በዚያ ምሽት በፎርት ዌን ውስጥ ያንን “ታላቁ ሐኪም አሁን እዚህ አለ” 
የሚለውን አልረሳውም ፤ ያ ትንሽ ልጅ እንደተፈወሰ በመስማቱ ፣ ዘለለች ፣ መንፈስ ቅዱስ በእሷ ላይ ወደቀ ፣ ቆንጆ ፀጉሯ በትከሻዋ ላይ ወደቀ ፣ እና 
ፒያኖ ቁልፍ አልጠፋም። “ታላቁ ሐኪም ፣ ርኅሩኅ ኢየሱስ” ቅርብ ነው። ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ኃይል የፒያኖ ቁልፎችን በማንቀሳቀስ “ታላቁ ሐኪም 
አሁን ቀርቧል”።

ተመልከት ፣ ናቸው .... ታምናለህ? ትፈልጊያለሽ? አሁን ያስታውሱ ፣ ሲያልፉ .... አሁን ፣ ካላመኑ ፣ አይምጡ ፣ ዝም ብለው ያስቀምጡ። 
“እዚህ [ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] አልገባም። ለማመን እየመጣሁ ነው። ”
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አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ “ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል። እጃቸውን በድውዮች ላይ ቢጭኑ ይድናሉ። ” ያ ልክ ነው። አሁን ፣ ያ 
በሁኔታዎች ሥር ነው ፣ “ካመኑት ፣” አሁን ፣ እኔ ልክ ነበርኩ .... እግዚአብሔር አረጋግጦልዎታል ፣ አምናለሁ። አየሽ? ቃሉ መሆኑን ለማሳየት ፣ 
ቃሉ መሆኑን ለማሳየት ነው። መሆኑን ለማረጋገጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ፍጻሜ። አሁን ፣ እርስዎ ሲያልፉ ያምናሉ። ታደርገዋለህ? እና ከዚያ እጆቼን 
ስጭንብህ .... ልክ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው ነው።

ወንድም ኔቪል የቅብዓት ዘይት አለዎት? ያንን ያግኙ እና ወደ ሌላኛው ወገን ይምጡ ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ብቻ እንፈጽም። እዚህ በዚህ 
በኩል ተሻገሩ እና እያንዳንዱ ሰው ሲያልፍ ይቀቡ። አሁን ፣ ስለዚህ እኔ ለእያንዳንዳችሁ የእምነት ጸሎትን እቀበላለሁ ፣ እያንዳንዱ ሰው አማኞች 
በሆኑት እርስ በእርስ ላይ እጆችዎን ይጭኑ። በቃ ይድረሱ ፣ እና እጆችዎን እርስ በእርስ ይሻገሩ። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የሆነ ነገር 
የምንፈልግበት ይህ ነው።
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አሁን ፣ ቤተክርስቲያኔ ምን ያህል እንደተሻሻለች ይመልከቱ ... እኛ የምናምንበትን። ሰዎች ምን ያህል እንደተሻሻሉ ይመልከቱ ፤ እንዴት ሰይፉን 
ወስደው ከፊት መስመር ለመውጣት ዝግጁ እንደሆኑ ፣ “ሰይጣንን እገዳደርሃለሁ። እኔ እገዳደርሃለሁ! ከእንግዲህ እንዳላምን ልታደርገኝ አትችልም። 
” እነዚህ ነገሮች ለምን ተደረጉ? ስለዚህ ሰዎች እንዲያምኑ። ቃሉ ነው። እውነትን ፣ ቃሉን እየሰበክኩህ መሆኑን የሚያሳየው እዚህ ነው። ቃል ሥጋን 
አደረገ ፣ ሥጋን በእናንተ አደረገ ፤ የተሰራ ቃል; በአንተ ውስጥ ሕይወትን አደረገ ፣ በእኔ ውስጥ ሕይወት ሠራ ፣ ተመልከት።

ታላቁ ሐኪም! ደህና ፣ አሁን አንገታችንን እንደፋ

ጌታ ኢየሱስ ፣ ታላቁ ሐኪም አሁን ቀርቧል ፣ ሐኪም ነዎት። እኔ ቃልህን ሰበኩ ፣ እናም ቃልህ እዚህ እንዳለህ ገልጣል። ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና 
ለዘላለም አንተ አንድ እንደሆንክ ፣ እርስዎ ሊወድቁ አይችሉም። መቼም አላሳጣኸንም ጌታ። እና አሁን ፣ እያንዳንዳቸው እጆቻቸው የያዙት ፣ 
የእግዚአብሔር በረከቶች በእነሱ ላይ ያድርጓቸው። እናም እኛ በጸሎት እየመጣን ፣ እና በዘይት ቀብተን ፣ ፓስተሩ እና እኔ ፣ እና በዚህ መስመር 
ውስጥ ስናልፋቸው ፣ የሰማዩ አምላክ ራሱ መኖሩን ለማወቅ እያንዳንዱ በእምነት እዚህ በኩል ያልፍ። እያንዳንዱ ራሱን ይንቀጠቀጥ። ጌታ ሆይ ፣ 
ይህን አንድ ጊዜ ብቻ ይችላሉን? በቃ ተውዋቸው ... እንዲሰምጥ ፣ ጌታ ሆይ ፣ አንድ ጊዜ። ጌታ ኢየሱስ ፣ የሚሆነውን እንዲያዩ ዓይኖቻቸውን 
ይክፈቱ  ፣  እና  ከሞት የተነሳውን  የኢየሱስ  ክርስቶስን  የመገኘት  እውነታ ለማየት  እንጂ  ዓይነ  ስውር  ፣  የሚንቀጠቀጡ  አይደሉም።  ጌታ  ሆይ  ፣

73
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በኢየሱስ ስም ስጠው። አሜን አሜን።

ያንን ፍጹም እምነት እንዳገኙ እስካልተሰማዎት ድረስ በዚህ መስመር እንዳይመጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከፍላችኋለሁ ፣ ምክንያቱም 
ጊዜያቸውን ብቻ ስለሚወስዱ ፣ የሌላ ሰው ጊዜ። አታድርጉት! እናም በ ... እስከ ሰበክኩህ ድረስ ፣ አንድ ነገር ተናግሬህ ያውቃል እንጂ ምን ሆነ? 
በትክክል! ጌታ ያንን አደረገ። እሱ ለእኔ አላደረገም ፣ አምናለሁ። እኔ የምነግራችሁ እውነት ነው ብለው እንዲያምኑ እርሱ ለእናንተ አደረገ። አሁን 
እርስዎ ያምናሉ ፣ ደህና ይሆናል ፣ እናም ይድናሉ። ወደዚህ ሲመጡ ፣ አለማመናችሁን በዚህ መንፈሳዊ ኪስ ውስጥ እዚህ ወደ ታች ያውርዱ። 
አያዩትም ፣ ግን እዚያ አለ። ያ ዘይት ሲነካዎት ፣ አለማመንዎን እዚያው ይጣሉ። እዚያ ተቀማጭ እና ደህና እንደሆኑ በፍፁም እምነት ይራቁ። 
ታደርገዋለህ? እንግዲህ ጌታ ይባርክህ።

74

ደህና ፣ ዘፈኖችን ሊመራ የሚችልን አንድ ሰው እጠይቃለሁ .... ያ ታላቅ ሰባኪ ፣ ወንድም ፣ ያ ... የት አለ? ስሙ ማን ይባላል? ካፕስ ፣ 
ወንድም ካፕስ። እሱ በመስመሩ ውስጥ ነው? ያ ምንድነው? ወንድማችን ካፕስ ወደዚህ ይምጡ ፣ እኛ እንደ እነሱ ሁላችንም “ታላቁ ሐኪም አሁን 
ቀርቧል” ብለን ስንጸልይ እዚያ ቆመው ዘምሩ (ጉባኤውን)። እያንዳንዳቸው አሁን በልባችሁ ይዘምሩ። ዝም ብለህ አትዘምር ፣ “እዘምራለሁ - ታላቅ 
፣ ሐኪም ፣ አሁን ቅርብ ነው ፣ ኢየሱስን ያዝናል” ይበሉ። (ከልብዎ እየዘፈኑ አይደሉም።) “ኢየሱስን ለማዝናናት ፣ ለማዘን”። ኦህ ፣ ኦህ ፣ ወይኔ!

75

አሁን መስማት እፈልጋለሁ ፣ በጣቶችዎ ላይ; ንቁ: - “አዎን ፣ ታላቁ ሐኪም አሁን ርኅሩኅ የሆነውን ኢየሱስን እዚህ አለ” እሱ እዚህ መሆኑን 
ያረጋግጣል! እኔ አምናለሁ። አሜን አሜን።

ደህና ፣ ... እምነት ያላቸው ወደ ፊት ይምጡ። ስለ ፈውስዋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጆቼን ጫንኩባት።76

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሽታን አውግዛለሁ።

የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ ለፈውስ እጄን በወንድሜ ላይ ጫንኩ።

የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ ለእህቴ ፈውስ እጆ layን ጫኑ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለወንድሜ ለመፈወስ እጆቼን እጭናለሁ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ለመፈወስ እጆቼን ጫንኩ።

በኢየሱስ ስም በወንድሜ ላይ እጆቼን ጫንኩ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህት ላይ እጆ layን ጫኑ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንድሜ ላይ እጆቼን እጭናለሁ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴ ላይ እጆቼን ጫንኩ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንድሜን ለመፈወስ እጆችን ጫን።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴ ላይ እጆቼን ጫን ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም!

በኢየሱስ ስም!

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

ወንድሜን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ፈውስ ወንድሜ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም!
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በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሰዉ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው። እሱ ደህና ይሁን።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ፣ ይህንን ፈውሺ ፣ እህቴ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ይህንን ሕፃን ፈውሱት። እግዚአብሔር ሆይ ፣ ስጠው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ይህንን ትንሽ ልጅ ፈውሱት።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን ትንሽ ልጅ ፈውሳት።

በኢየሱስ ስም ይህንን ፈውሺ እህቴ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።
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የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን ፈውስ ፣ ወንድሜ ፣ ጌታዬ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ፈውስ ፣ ጌታ ሆይ ፣ ወንድሜ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ጌታ ...? ... ለእግዚአብሔር ክብር።

በኢየሱስ ስም ወንድሜ, እየፈወሰ. ተወው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን ሕፃን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን እህት ፈውስ።

የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን እህት ፈውስ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም, እህት እፈውሳለሁ.

የኢየሱስ ስም ፣ እህት ፈውስ ...? ...

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ እህታችንን ፈውስ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው ፣ ይፈውሰው።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴን ጌታዬን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ይህንን ፈውሺ ፣ እህቴ።

በኢየሱስ ስም ይህችን ትንሽ ልጅ ፈውስ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ሕፃኑን ፈውሰው።

ሕፃኑን ፣ ጌታን ፣ በኢየሱስ ስም ይፈውሱ።

ትንሹን ልጅ ፈወሱ ፣ በኢየሱስ ስም።

እህቴን ፣ ጌታን ፣ በኢየሱስ ስም ፈውስ።

እህቴን ኮሊንስን ፣ ጌታን ፣ በኢየሱስ ስም ፈወሱ።
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እህቴን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

ወንድሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውሰው።

እህቴን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

አሁን አለመታመንዎን ያስቀምጡ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

አሁን አለመታመንዎን በሳጥኑ ውስጥ ይጣሉ። ያልፉ። ፍጹም እምነት ይኑርዎት።

በኢየሱስ ስም ፣ ውሰደው። ይደረግ።

በኢየሱስ ስም ፣ ጌታ ሆይ ፣ ስጠው።

በኢየሱስ ስም ፣ ጌታ ሆይ ፣ ስጠው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ፣ ጌታዬን እህቴን ፈውሳት።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ! ...? ...

በኢየሱስ ስም ይህንን ፈውስ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

ተባረክ ወንድሜ። በኢየሱስ ስም ፣ ወንድም ኮክስን ፣ ጌታን ይፈውሱ። እግዚአብሄርን አመስግን!

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

አሁን ፣ አስታውሱ ፣ እኔ በዚህ ውስጥ እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ የማውቀውን እያንዳንዱን እምነት ለዓላማ አደርጋለሁ።

በኢየሱስ ስም ይህችን ትንሽ ልጅ ፈውስ።

በኢየሱስ ስም ይህችን እህት ፈውሷት።

እግዚአብሔር ሆይ ፣ እጆቹን በሕፃኑ ላይ ጫንኩ። ስለዚህ በኢየሱስ ስም ይፈውሳል። አሜን አሜን።

በኢየሱስ ስም ትንሹን ልጅ ፈውስ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ይህንን ወንድሜን ፈውሰው።

ትንሹ ልጅ? ያቆዩአቸው። ጌታ ሆይ ፣ ለክብርህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈወሳቸው።

በኢየሱስ ስም እህታችንን ፈውስ።

በኢየሱስ ስም እህታችንን ፈውስ።
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በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

ኢየሱስ ፣ ታናሽ ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

ፈውስዋን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጠይቃለሁ።

በኢየሱስ ስም ፣ ጌታዬን እህቴን ፈውሳት።

በኢየሱስ ስም ታናሽ ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

ወንድሜን ፣ ሕፃኑን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውሰው።

ጌታ ሆይ ፣ በኢየሱስ ስም ፈወሳቸው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

የኢየሱስ ስም ፣ ወንድሜን ፈውሰው።

እህቴን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

ወንድሜን በኢየሱስ ስም ፈውሰው።

እህቴን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

እህቴን በኢየሱስ ስም ፈውስ።

እህቴን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ።

እህቴን ፈውሺ።

እህቴን ፈውሺ። ጌታ ሆይ ፣ ስለ እነሱ ...? ... በኢየሱስ ስም ባርካቸው።

በኢየሱስ ስም እህቴን ፈውሺ።

በኢየሱስ ስም ወንድማችንን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ወንድማችንን ጌታን ፈውሰው።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴን ጌታዬን ፈውሰው።

በኢየሱስ ስም ፣ ልመናውን ይስጡ።

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።



18ፍጹም እምነት

አለማመንዎን ያስቀምጡ። ና ፣ አሁን አምነህ ፣ እግዚአብሔር ይሰጠዋል። አምነህ ኑ ፣ እግዚአብሔርም ይሰጠዋል። አምናለሁ። እኔ 
የማውቀውን እምነት ሁሉ እጠቀማለሁ። “በሽተኞችን እጃቸውን ይጭናሉ ፤ ይድናሉ። ”

በኢየሱስ ስም ወንድሜን ፈውሰው።

በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴን ፈውሺ።

ይህ እንዴት ፊት, ወንድም ኔቭል ነው? ወንድም ዳውች ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ዋንጫ! ይህ ሰው ይሞታል ተብሎ የሚገመት ሰው ነው ፣ 
ከአንድ ወይም ከሁለት ሳምንት በፊት።

ታላላቅ ነገሮችን ስላደረግህለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ አምላክ ፣ እሱን መውደድ አለብህ። እጆቼን በእሱ ላይ ጫንኩ ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም።

ጌታ እግዚአብሔር ፣ በሚወዳት ሚስቱ ላይ ፣ ለፈውሷ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጆቼን በላዬ ላይ አደርጋለሁ። አሜን አሜን።

ያ ሁሉ?

አሁን ፣ አሁን አንገታችንን ዝቅ እናድርግ -

ታላቁ ሐኪም አሁን ቀርቧል ፣

አዛኝ ኢየሱስ;

ለመደሰት የሚንከባለለውን ልብ ይናገራል ፣

ኦህ ፣ የኢየሱስን ድምፅ ስማ።

በሱራፌል ዘፈን ውስጥ በጣም ጣፋጭ ማስታወሻ ፣

በሟች አንደበት ላይ በጣም ጣፋጭ ስም;

እስካሁን የዘፈነው በጣም ጣፋጭ መዝሙር ፣

ኢየሱስ ፣ ኢየሱስን ባርኮታል።

ያደረግሁልህን ታውቃለህ? ጠራኸኝ ፣ መጋቢህ ፤ እኔም እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ። እኔ መጋቢዎቼ ፣ ሥራዎቹን እንዳደርግ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ተለይቼ ከታወቅሁ ፣ ከዚያ ቃሎቼን እመኑ። ይህንን የእምነት ተግባር በመፈጸም ፣ እጆቻችሁን በመጫን ፣ የሚረብሻችሁን በሽታ እና 
መከራ አውግዣለሁ። እንግዲያው ፣ እመኑ ፣ ምንም ቢሆን ምንም ይሁን ምን ፣ ለሚያምኑ ሁሉ ይቻላል። እና በምትጸልይበት ጊዜ ፣ የጠየቅከውን 
እንደምትቀበል እመን። እናም እኔ በእርግጥ እቀበላለሁ ብዬ አምናለሁ ፣ እናም በልቤ ውስጥ እያንዳንዱን ፈውስዎን እቀበላለሁ ፣ እቀበላለሁ ፣ 
ተፈጸመ። አምናለሁ ፣ በእኔ ውስጥ ካለው ሁሉ ጋር አምናለሁ። ደግሞም ፣ እጆቼ በእነዚህ መደረቢያዎች ላይ እዚህ ላይ ሲጭኑ ፣ በቅርበት 
እየተመለከትኩት ነበር ፣ እነሱ ሰዎች የጠየቁትን በትክክል ያመርታሉ ብዬ አምናለሁ። አምናለሁ።
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ይህ ሦስተኛ ጉተታ ወደ እየመጣ ነው! እኔ አምናለሁ። አሁን, እኔም እናንተ በጸሎት መስመር በኩል አለፈ አንድ ቅን ጥያቄ መጠየቅ 
እንፈልጋለን. እጆች በእጃችሁ ላይ ከጫኑበት ጊዜ አንስቶ የሆነ ነገር እንዳለብህ አምነህ አሁን ይሰማሃል? እጅህን አንሳ. እሱ አለ። ይህ እኛ ይጠባበቅ 
አግኝተናል ነገር ነው. አሁን, ይህ ... ይህ ብቻ ማየት, አሁን ለማበብ እየተጀመረ ነው አይደለም. በቃ ተጀምሯል .... ይህን ያደረግኩት ለዓላማ ነው። 
እኔ አላማ ይህን አደረገ. የሆነ ነገር እየሠራሁ ነው ፣ ይህንን የእምነት ሀላፊነት ወስዶ ወደ መጀመሪያው መመለስ እና መግባት ነው። በዚያ መንገድ 
በፊት አስተዋልኩ አላውቅም ቦታ ቅንፍ ውስጥ ያስነሳል እምነት ዓይነት ተመልከት. እዚህ የሚገነባ ፍጹም እምነት እንጂ እምነት አይደለም። እናም 
ፍጹም አምላክ ፣ በፍፁም ልብ ፣ ከሁለት አፍ ካለው ሰይፍ እና የልብን አሳብ ከሚለይ በፍፁም ቃሉ ፍጹም ቃል ኪዳንን ይጠብቁ። ምንድን? ሰዎች 
መነጠቅ ለማግኘት ሲሉ ይህን መምጣት አለበት ምክንያቱም እኛ ወደ ፍጽምና ይመጣል እርሱም አሁን ነው. በዚያ ቤተ ክርስቲያን ይህ ፍጹም 
የመነጠቅ እምነት ወደ ዘንድ አሁን ወዲያውኑ ይዞ ምን ይህ ዎቹ, እየጠበቀ ነው. እፈልገዋለሁ። ይህም ለእኔ ታች መላጨት ብዙ, ለእናንተ ብዙ ነገር 
ማለት ነው, ነገር ግን በአንድነት እኛ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንተገብረዋለን. አሜን አሜን።

78

ታላቁ ሐኪም አሁን ቀርቧል ፣

አዛኝ የሆነው ኢየሱስ።

ጌታ ኢየሱስ ሆይ ፣ አሁን ተገኝተሃል ፤ እዚህ በመካከላችን [ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] የእግዚአብሔር መገኘት። እስክትጠሩት ድረስ በጉዞው ላይ 
መንፈስ ቅዱስ ይህንን ፓስተር በጥሩ ሁኔታ እንዲፈውሰው እና ጤናማ እና ጠንካራ ያድርገው። በኢየሱስ ስም። ይገባኛል ፣ ጌታዬ። እፈቅርዋለሁ. 
ሁለታችንም እየጠየቅነው ነው። ትክክል መሆኑን እናውቃለን ፣ አሁን እንጠይቃለን።

እስካሁን የዘፈነው በጣም ጣፋጭ ዘፈን ፣

ኢየሱስ ሆይ ፣ ኢየሱስን ባርኮታል።

እሱን አልወደዱትም? ልክ እርሱ ይህ ሊከሰት ይሰጠው ዘንድ ተስፋ ምክንያቱም ዘንድ, አስቀድሞ ፈውስ, በእርስዎ ሰውነት ውስጥ ሥራ 
የጀመረው እስከ አሁን እዚሁ ነው, አስባለሁ. እና አሁን (ይመልከቱ) ፣ ዛሬ ማታ የምናገረውን ያዙት? እንቆቅልሹን አልዎት? አይደለም ጥርጥር 
ማድረግ “እናንተ: ይህን ተራራ እላለሁ ከሆነ” አይደለም ጥርጥር ማድረግ,, ተመልከት, ነገር ግን እንዲህ ነገር እንደሆነ ያምናሉ. በአሁኑ ጊዜ ከአምስት 
ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ, ሁሉ እጅ አንድ ሥራ አሁን በእነርሱ ላይ መጀመሩን ወጣ; ይመልከቱት. ወይኔ! እሱ አለ። ይሀው ነው! ምንድን ነው? ታላቁ
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19ፍጹም እምነት

ሐኪም ፊት.

ኦ ፣ እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር እናንሳ እና እንደገና እንዘምር -

ታላቁ ሐኪም አሁን ቀርቧል ፣

አዛኝ ኢየሱስ;

ለመደሰት የሚንከባለለውን ልብ ይናገራል ፣

ኦህ ፣ የኢየሱስን ድምፅ ስማ።

በሱራፌል ዘፈን ውስጥ በጣም ጣፋጭ ማስታወሻ ፣

በሟች አንደበት ላይ በጣም ጣፋጭ ስም;

እስካሁን የዘፈነው በጣም ጣፋጭ ዘፈን ፣

ኢየሱስ ሆይ ፣ ኢየሱስን ባርኮታል።

ዝም ብለን አንድ ደቂቃ እንቆም። በልባችን እርሱን ብቻ እናመልከው። እስቲ አስበው - እግዚአብሔር ፣ እዚህ አለ። እሱ እዚህ አለ። የአለም 
ጤና ድርጅት? ቃሉ መሆኑን ራሱን የገለጠው ማነው? “በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። 
ቃልም ሥጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ ፤ ትናንትም ዛሬም እስከ ለዘላለምም ያው ነበር። ቃሉ ከሁለት አፍ ካለው ጎራዴ ይልቅ የተሳለ ነው ፣ ሀሳቦችን 
እና ዓላማዎችን እንኳን ለይቶ ያውቃል (እዚህ የመጡበት ፣ እዚህ የመሆን ዓላማዎ ፣ እርስዎ ማን እንደሆኑ) ”; ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ መሆኑን 
የገለጸ ሲሆን ዛሬም እርሱ ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም አንድ መሲሕ መሆኑን ይገልጻል።
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እዚህ ያለው ታላቁ ሐኪም ፣ “እነዚህ ምልክቶች ያመኑትን ይከተላሉ። በታመሙ ላይ እጃቸውን ከጫኑ ይድናሉ። እናም ለዚህ ተራራ 
‹ተንቀጠቀጥ› ብለህ በልብህ አትጠራጠር ፣ ግን እሱ ሽኮኮዎችን መፍጠር ከቻለ ማመን ይችላል ፣ ”በጭራሽ መንገድ የሌለው ፣ ወይም የሚያምንበት 
ምንም የለም። ያንን የሄደው እና የሚያደርገው የራሴ እምነት ነው ፣ እሱ በጠየቀኝ ነገር ላይ ያለኝ እምነት። እንድጠይቀው ተከራከረኝ። እናም ለቃሉ 
በመታዘዝ የእሱን ተግዳሮት ተቀበልኩ ፣ ጠየቅሁት ፣ እናም ታየ! እውነት መሆኑን በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ያውቃል። የታመሙትንም ሊፈውስ 
ይችላልን? እሱ ወደዚያ ቅንፍ መውጣት ባይችሉ እንኳ ፣ በዚህ መንገድ ፣ ለሰዎች እንኳን ፣ በእምነት ከፍ ሊያደርገኝ ከቻለ። እነሱ ማድረግ ካልቻሉ 
እርሱ እምነቴን ሊጠቀምበት ይችላል። እሱ ወደዚያ ቦታ ሊያነሳኝ ይችላል ፣ እና እኔ ለእርስዎ እወጣለሁ። ላንተ አምናለሁ። የምናገረው ለእርስዎ 
ነው።
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እኔ ወንድምህ ነኝ ፣ እንደ ወንድምህ ፣ አማላጅ ፣ በእግዚአብሔር ፊት አንተን ለመያዝ የተቻለኝን ሁሉ እጥራለሁ። እናም አሁን በነጭው 
ዙፋን ፊት በቀጥታ እልክሃለሁ ፣ እና ያንን ... ወደዚያ ደም ወዳለው መስዋዕትነት እጄን እየጠቆመ ፣ እና በስሙ በመናገር ተፈጸመ። መከሰት አለበት 
፣ መሆንም አለበት። እንደተከሰተ ያውቃሉ። እንደተከሰተ አውቃለሁ ፣ ስለዚህ እንደተከሰተ ያውቃሉ ፣ እና እንደዚያ ነው። ትክክል ነው. አሜን 
አሜን።
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........ ካሮል ዘምሯል ፣

ኢየሱስ ሆይ ፣ ኢየሱስን ባርኮታል።

በሱራፌል ዘፈን ውስጥ በጣም ጣፋጭ ማስታወሻ ፣

በሟች አንደበት ላይ በጣም ጣፋጭ ስም;

እስካሁን የዘፈነው በጣም ጣፋጭ ዘፈን ፣

ኢየሱስ ፣ ኢየሱስን ባርኮታል።

አጋንንትም በስምህ ተገዙልን ፣ በሚሞት አንደበት ላይ በጣም ጣፋጭ ስም። አጋንንት .... ያ ሙታን ያስነሳል ፣ ድውያንን ይፈውሳል ፣ 
ለምጻምን ያነፃል ፣ አጋንንትን የሚያወጣ ፣ ክርስቲያኖችን የሚያደርግ። ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም። በእርሱ እኖራለሁ ፣ በእርሱ ተጠመቅሁ ፣ 
አመንኩ ፣ በእርሱ ውስጥ ስገድ። ኦህ ፣ የእሱ አካል ልሁን። የራሴን ራሴን ላጣ ፤ እና ጌታ ሆይ ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ውበት ለማንፀባረቅ 
በማያምነው ጭቃ ውስጥ መንገዴን እገፋበት ዘንድ ፣ የተቀባው መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለውን ስም ፣ በአንተ ውስጥ አግኝ።
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አሁን እግዚአብሔር ይባርክህ። በሚቀጥለው እሁድ ወደዚህ ሲመለሱ ፣ እንዴት እንደተፈወሱ ፣ በዚህ ሳምንት ምን እንደ ሆነ ምስክርነት 
ይስጡ። ይመልከቱ እና ምን እንደሚከሰት ይመልከቱ። ተፈፀመ! “እንዴት አወቅክ?”
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እንድለው ነገረኝ እኔም ተናግሬዋለሁ። ክብር! ተፈፀመ. አምናለሁ። አሁን መጋቢው ወንድም ኔቪል።

ትንሽ ጊዜ ብቻ [በልሳኖች እና በትርጓሜ የተላለፈ መልእክት ፣ ከጉባኤው - “' እኔ በገለጥኳቸው ሰዎች ልብ ውስጥ ቃሌ እውን አይደለምን? 
'ይላል ጌታ አምላክህ። አዎን ፣ እና በዚህ ሌሊት እንደ ተናገርኩ ቃሌ ስለታም አይደለም ፣ የመንፈስ ጦሬ እንደ ባለ ሁለት አፍ ሰይፍ ስለታም ነው። 
አዎን ፣ እልሃለሁ ፣ መፈወስ የማልችለው ክንዴ አላጠረም። አዎን ፣ ጸሎቶችህን መስማት ስላልቻልኩ ጆሮዬ አልደነዘነም ፣ 'ይላል ጌታ አምላክህ። 
አዎን ፣ ተመልከቺኝ እና እኔ ያልጠራሁሽ (ግልጽ ያልሆነ ቃል) የጠራው እንዲፈጸም እወቂ ፣ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። አዎን ፣ እወቁ ፣ አዎን ፣ 
በዚህ ሌሊት የተነገረላችሁ እውነት ነው። አዎን ፣ እና እኔ ቃል የገባኋችሁ ተአምራት ፣ አዎን ፣ አሁን እየተፈጸሙ ነው ፣ አዎን ፣ ይፈጸማሉ ፣ ይላል 
ጌታ አምላክህ። እኔ እንዳደረግሁልሽ ከአንተም ጋር እሆናለሁ ብዬ ይህ ጸሎት በልብህ ይጸና ”ይላል እግዚአብሔር።
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የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እጃችንን ብቻ አንስተን ለአንድ ደቂቃ እናመልከው። እንደ አማኝ ፣ መልእክቱ ምን ያህል እንደተነገረ ርቀቱን 
አስተውለዋል ፣ እና በእሱ ምት ውስጥ ተናገረ ፣ እና ትርጓሜው ወደ ኋላ ሲመለስ ይመልከቱ። ይሀው ነው. በመልዕክቱ በትክክል ምን እንደነበረ 
ይመልከቱ; እና ነገሩ እውነት መሆኑን ፣ እሱ እንደሚያደርገው ቃል የገባውን አስቀድሞ እንደፈጸመ ያረጋግጣል። የሚወጣውን መንገድ ይመልከቱ ፣ 
እና ይህ የተተረጎመበትን መንገድ ይመልከቱ። ምን ያህል እንደተናገረ ይመልከቱ ፣ እና ስንት ቃላትን እንደተናገረ ይመልከቱ። ልክ በትክክል።

እንደገና እስክታይህ ድረስ ጌታ ይባርክህ።

እስክንገናኝ ፣ እስክንገናኝ ድረስ ፤

በኢየሱስ እግር እስክንገናኝ ድረስ።

እስክንገናኝ ፣ እስክንገናኝ ድረስ።

እንደገና እስክንገናኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።


