
አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት
ጄፈርሰንቪል ፣ ኢንዲያና ፣ አሜሪካ

63-1110M

አመሰግናለሁ. እስቲ ለትንሽ ጊዜ አንገታችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። የሰማይ አባት ፣ እኛ አንድ ጊዜ እንደ አንድ ሰው ለመጨረሻ ጊዜ 
እንደምንሰበሰብ እናውቃለን ፣ ከዚያም ከአንተ ጋር በከበረ ሁኔታ እንደምንሰበሰብ በማወቅ ፣ አንድ ጊዜ አንድ ላይ ለመሰብሰብ ዕድል ስለሰጠከን 
ዛሬ እናመሰግናለን። እና ከዘመናት ሁሉ የተዋጁ ሁሉ እዚያ ይሰበሰባሉ።
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ኦህ ፣ ልባችን በታላቅ ጉጉት ከፍ አለ ፣ ያ ሰዓት እስኪመጣ ድረስ በመጠበቅ። በዚህ ፣ ፍርሃቶች ሁሉ ከእኛ ይጠፋሉ። የምንፈራው ፣ 
የምንፈራው ነገር የለንም። ዘላለማዊው እግዚአብሔር የገባልንን ተስፋ በጉጉት እንጠባበቃለን ፣ እናም እውነት መሆኑን እናውቃለን። የምንኖረው 
ለዚህ ነው። እኛ የምንኖረው ለዚያች ሰዓት ፣ ለዚያ ጊዜ ፣ ይህ ሟች በሚለወጥበት እና እኛ እንደ እርሱ የምንሆን እና ከእንግዲህ ህመም ፣ 
ከእንግዲህ ሀዘን ፣ ከእንግዲህ የልብ ህመም አይኖርም።

ኦህ ፣ ያ ሁሉ ያበቃል። እናም በልብ ደስታ ፣ እኛ ፣ በእምነት እና በድፍረት ፣ ያንን ቀን በጉጉት እንጠብቃለን። ለዚያም ነው ዛሬ እዚህ 
የተሰበሰብነው ጌታ ሆይ - በደላችንን አምነን ምህረትን ለመጠየቅ። ሟች መሆናችንን እናውቃለን ፣ እናም በእኛ ውስጥ ብዙ ስህተቶች አሉ እና በደል 
ተሞልተናል ፣ ምክንያቱም እኛ ዛሬ ጠዋት ይህንን መሠዊያ የምንጋፈጠው ለዚህ ነው። እኛ ግን በደላችንን ለመናዘዝ እንመጣለን ፣ ከዚያም በዚህ 
ሰዓት እንደሚሰጠን ለብርታት እና ለእምነት በረከቶች እና እድሳት ፣ በተከፈተ ልብ ወደ ሰማያዊ አባታችን እንመለከታለን ፤ በተስፋው መሠረት 
እዚህ እንደ ተሰብስበን ፣ “በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ኢየሱስ”። እኛ በተስፋው መሠረት ከሞት ወደ ሕይወት ተሸጋግረናል እንላለን ፣ እናም አሁን 
ከእርሱ ጋር ቁጭ ብለን በሰማያዊ ከባቢ አየር ተያዝን። እኛ ዛሬ እንድናውቃቸው የሚፈልጓቸውን ነገሮች ይማረን። እና ከፊታችን ለሚኖረን 
የወደፊት እንድንጸና የሕይወት እንጀራን ስጠን። ስጠው ጌታ ሆይ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምንለምነው ጸሎታችን ይህ ነው። አሜን አሜን።
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መቀመጥ ትችላላችሁ።

መልካም ጠዋት ለሁሉም። በዚህ ጠዋት በሰማያዊው የአምልኮ ከባቢ አየር ውስጥ - ገና በአሥራዎቹ ዕድሜ ትንሽ ቢዘገይ ፣ እንደገና እዚህ 
ከእርስዎ ጋር መሰብሰቡ በጣም ጥሩ ነው።
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ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አንዳንድ እውነተኛ ፣ እውነተኛ መጥፎ ጥሪዎች ነበሩን። እዚያ የሚተኛ ልጅ ሲሞት ፣ እና እኔ እዚህ እንደቆምኩ ጌታ 
አካሉን ነክቶ በመንገድ ላይ ላከው። እዚህ የቆመ ልጅ; ይህም የአክስቴ ልጅ ነው። በእውነቱ ለመጀመር ካቶሊክ ነበሩ ፣ ግን ዛሬ ጠዋት ወደ ቅዳሴ 
ሄዱ ፣ እና አንድ ነገር እዚህ እንዲመጡ ነገራቸው ፣ እና እነሱም .... ለውጥ አለ። ስለዚህ ወደ ቤት እየወጡ ለውሃ ጥምቀት ይዘጋጃሉ።

ስለዚህ ... ጌታችን ሁል ጊዜ የሚያደርጋቸው ድንቅ ነገሮች አሉ። እሱ ያለማቋረጥ ነገሮችን ያደርጋል። እነሱ ሊገቡ ይመጣሉ ፣ እና መግባት 
አልቻሉም ፣ “ወደ ውስጥ ለመግባት መንገድ የለም” አሉ።

እኔም “ደህና ፣ ቁመቴ ልትረዝመኝ ትፈልጋለህ?” አልኩት። እናም “በቃ ወደ ቤቱ ውጣ ፣ እና እዚያ እንነጋገራለን” አልኩ።4

ስለዚህ አሰብኩ - አሁን ወደ ኒው ዮርክ በሚወስደው መንገድ ላይ ፣ ወደዚህ ስብሰባ በሚመጣበት ጊዜ ፣ እሱ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ... 
ሁላችሁም ከእሳት ካላችሁበት እሳቤ ውስጥ ገብቼ እሳቴን ለማቃለል እንደምትታደስ አውቃለሁ ፣ እና ዛሬ ጠዋት አንድ ቀን ቆምን።

ከትናንት በስቲያ እኩለ ቀን ላይ ገባን ፣

እና ከዚያ መውጣት አለብን ... ዛሬ ከሰዓት እሄዳለሁ ፣ ግን እኔ እሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ ... እና ጠዋት ላይ ቀደም ብለን እንጀምራለን 
በመንገዶቹ ላይ በረዶ እና እዚህ መካከል ባሉ ነገሮች ላይ ሊኖር ይችላል። እና ኒው ዮርክ። እኔ በቨርጂኒያ በኩል ፣ በተራሮች እና እንዲሁም 
በአሌጌኒየሞች በኩል እሄዳለሁ ፣ እና በአዲሮንዳኮች ታችኛው ክፍል ውስጥ።
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ስለዚህ እንጀምራለን ... እረሳለሁ - እዚያ መድረኩ ነው - አዲስ። እነሱ የድሮውን የቅዱስ ኒኮላስ ሜዳውን ቀደዱት ፣ ተረድቻለሁ ፣ እና 
ይህንን አዲሱን ገንብተዋል።
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እኔ እስከማውቀው ድረስ ፣ ወደ ውጭ እንዲወጡ ከተደረጉ የመጀመሪያ ምሽቶች መካከል አንዳንዶቹን እያገኘን ነው። ስለዚህ ለታላቁ ለኒው 
ዮርክ ጴንጤቆስጤ ሰዎች አመስጋኞች ነን። በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ተባባሪ ያደረጉ ይመስለኛል ፣ እናም ጥሩ ጊዜን እንጠብቃለን።

በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ጊዜ ጌታ ቢፈቅድ እንመለሳለን። እናም የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ፣ ለምን ፣ እሁድ ማለዳ አገልግሎትን ለአንድ 
ሳምንት ለማቆም ተስፋ እናደርጋለን።

እና ከዚያ ፣ ልክ እኔ እንደማደርገው ሁል ጊዜ በፓስተራችን ላይ ገረፍኩ ፣ እናያለሁ ፣ እና ምናልባት ... ሳላስበው ገባሁ። እናም ፣ እዚህ ጥሩ 
ቡድን አለ እና ከከተማ ውጭ የማያቸው ሰዎች እዚህ አሉ ፣ ምናልባት ዛሬ ማታ ፣ ፓስተሩ ልዩ የሆነ ነገር ካላገኘ ፣ - ዛሬ ማታ ትንሽ አገልግሎት 
እንኖራለን - አጭር ብቻ ፣ እና ምናልባት ለታመሙ እንጸልይ ነበር። አመሰግናለሁ.

ዛሬ ለታመሙ ለመጸለይ ተስፋ እናደርጋለን - በመለኮታዊ ፈውስ ላይ ይነጋገሩ እና ለታመሙ ይጸልዩ። ቀደም ብለን እንድንወጣ ቀደም ብለው 
ይጀምሩ ፣ እና ፓስተሩ ከፈለገ .... ምን .... ብዙውን ጊዜ ከሰባት-ሠላሳ ይጀምራሉ። ልክ ነው? ዛሬ ከምሽቱ ሰባት ሰዓት ፣ ከሰባት ሰዓት ጀምሮ ፣ እና 
ከሰላሳ ሠላሳ እንድገባ መፍቀድስ?
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ያ እስከ ስምንት ሰዓት ወይም ሰማንያ ሠላሳ እንድወጣ ያደርገኛል ፣ እናም ሰዎች ለመሄድ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ያ ሁሉ ከሆነ። “ስምንት ሰዓት 
ወይም ስምንት ሠላሳ” ስለው ሁሉም ሳቁ። በዚያን ጊዜ ከቤት እንደወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምታውቃቸው በሽተኞች መጸለይ ፣ እኛ ፈጽሞ 
አናውቅም። ስለዚህ ይህንን የመጨረሻውን ውድቀት ከእርስዎ ጥለን ከሄድንበት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ ጊዜ አግኝተናል - መጀመሪያ ፣ እና ጌታ በብዙ 
ታላላቅ ነገሮች ባርኮናል።

ዛሬ ማታ ፣ ጌታ ቢፈቅድ ፣ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በኮሎራዶ ውስጥ ከእግዚአብሔር ባገኘሁት የመጨረሻ ጉብኝት ልነግርዎ እፈልጋለሁ። 
እና ያኔ አስገባዋለሁ ብዬ ያሰብኩት ይህ ሊሆን ይችላል - ምናልባት ዛሬ ማታ ለታመሙ እና ለተጎዱ ለመልካም የፈውስ አገልግሎት እምነትን ያነቃቁ



2አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ይሆናል።

አሁን ፣ ዛሬ ጠዋት በቀጥታ ወደ አገልግሎቱ ለመግባት ፣ አንድ ወር ገደማ የሆነ ነገር ልቤን ነካው ፣ እና ሊሆን ይችላል .... አሁን ፣ እነሱ 
ይመስለኛል .... ይህን እየቀረጹ ነው? እሺ. ካሴቶቹ ወደ ሌሎች ከወጡ የት እንዳውቅ።
8

ዛሬ ጠዋት የምናገረውን መናገር አልችልም - እሱ ነው ማለት አልችልም ... ትክክል እንደሆነ አውቃለሁ። የመልዕክቱ ክፍል ትክክል ይሆናል ፣ 
ግን እኔ ማድረግ የምፈልገው በአዕምሮዬ ውስጥ ጥያቄ ነው። እሱ በጣም እውነተኛ ይመስላል ፣ እና እኔ ከገባሁ እና ከተገለጠልኝ ጀምሮ ፣ የተሳሳተ 
ነገር እንድናገር ፈርቼ ነበር ፣ እናም በሰዎች ላይ የተሳሳተ ግንዛቤን እተው ይሆናል።

በጣም ጠንካራ እንዳላደርግ ማስታወሻዬ ያለኝን የምጽፍበትን ፣ ከፊሉን ቆርጫለሁ። ምክንያቱም ፣ አየህ ፣ አንድ ሰው ከሆነ .... ጌታን 
እግዚአብሔርን እወደዋለሁ ፣ እና እሱን እንደምወደው የማውቀው ብቸኛው መንገድ ፣ ስለምወድህ ነው። እኔ የማውቀው ብቸኛው መንገድ ይህ 
ነው።
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እና አሁንም ለእኔ የተገለጠልኝን ነገር እንዲኖረኝ አልፈልግም ፣ እና እነግርዎታለሁ ካለ። እና ከዚያ ትንሽ በጣም ጠንካራ የሆነ ነገር ብናገር 
አንድን ሰው ሊጎዳ ይችላል ብዬ እፈራለሁ ፣ እና እርስዎ ያውቁታል .... እርስዎ ወደ መድረኩ መድረስ ብቻ ነዎት እና ከዚያ እርስዎ ምን እንደሆኑ 
ለመናገር እንደተሰማዎት ይሰማኛል። ለማለት ይሄዳል። ይኼው ነው. እና ከዚያ አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ይናገሩ ይሆናል ፣ እና አንድ ሰው ሌላ 
ጠንከር ያለ ነገር ያገኛል ፣ እና በዚያ በኩል ሮጠው ይሄዳሉ። ከዚያ አንድ ሰው “ኦህ ይህ ነው” ይል ነበር ፣ ይመልከቱ።

ግን እኔ የምለው ዝም ብሎ መገመት መሆኑን እና እርስዎ መገመት የሚለው ቃል “ያለ ስልጣን መንቀሳቀስ” መሆኑን እንድታውቁ እፈልጋለሁ። 
ስለዚህ እኔ ነኝ ... ይህ እውነት ነው አልልም ፣ ግን እኔ ወደ አንተ ልወርድበት ፣ እሱን ማመዛዘን እና ስለእሱ ምን እንደሚያስቡ ለማየት ትንሽ ሀሳብ 
ነው።
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እና ከዚያ ይሆናል .... በእርግጥ እሱ ቅዱሳዊ ይሆናል ፣ ምክንያቱም ምንም አልሰብክም ፣ ግን ያ ሰዓት ገና ነው? ይህ እስከዚህ ሰዓት ደርሷል? 
እና እነዚህ ነገሮች ይህን ማለት ነው? እንዳይሆን በውስጤ ባለው ሁሉ እጸልያለሁ። ትክክል እንዳልሆነ ፣ ያ እንዳልሆነ እጸልያለሁ .... ይሆናል ፣ ግን 
እስከዚያ ጊዜ ድረስ ደርሷል? እኔ የገረመኝ ያ ነው።

አሁን እኔ የማላውቀውን ሁሉም በደንብ ይረዳል። እኔ ብቻ .... ይህ ጊዜ ነው? ከሆነ ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ያድርግልን ፣ ያ ጊዜ ካልሆነ ግን 
ይመጣል።

አሁን በቻልነው ፍጥነት .... ጌታ ከፈቀደልን ከፊት ለፊታችን ታላቅ የጉዞ ዕቅድ አለን። እና ገና ከገና በኋላ ወደ አውሮፓ እና እስያ - አውሮፓ 
በተለይም ወደ ባህር ማዶ መሄድ አለብኝ። እና ከዚያ ወደ እዚህ ተመልሼ ፣ ለጥቂት አገልግሎቶች ወደ አሜሪካ ፣ ከዚያ ወደ ደቡብ አፍሪካ 
እወርዳለሁ። እኔ በመስከረም ሁለተኛ በደርባን እጀምራለሁ ፣ እና ከሁለተኛው እሄዳለሁ ፣ እስከ አስረኛው ገደማ ድረስ ፣ ከዚያ ከዚያ ወደ 
ጆሃንስበርግ ሄጄ እንደገና ለመጀመር ሦስት ቀናት አሉኝ። ግን እኔ ሚያዝያ ወር ይመስለኛል ፣ በስካንዲኔቪያን አገሮች ፣ በኖርዌይ እና በስዊድን ፣ 
እና በፊንላንድ እና በሆላንድ እና በስዊዘርላንድ እና በጀርመን እና እዚያ በአውሮፓ በኩል እንጀምራለን። ስለዚህ ለእኛ በጸሎት ውስጥ ይሁኑ።

11

እዚህ ገና ጥቂት ስብሰባዎች አሉን - አሁን የገና ጊዜ - ልክ ከገና በኋላ። በነገራችን ላይ እኛ በገና በኩል እዚህ መሆን እንፈልጋለን -ቤት። 
ልጆቹ በገና በዓል ወደ ቤት መምጣት ይፈልጋሉ። እኛ አሪዞናን እንወዳለን ፣ ግን ያመለጠን እና የማያልፈው ነገር እርስዎ ያውቃሉ ፣ ይህ 
ቤተክርስቲያን እና እርስዎ ሰዎች ናቸው። የትም ብንሄድ ፣ ምን እናድርግ ... በቃ ... ልጆች ፣ እኔ ፣ ሚስት እና ሁሉም። እንደዚህ ያለ ቦታ የለም። 
ትክክል ነው. ብቻ ቦታ የለም።
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እኔ ሰባቱን ባሕሮች በመርከብ ተጓዝኩ ፣ እና በሁሉም ቦታ ነበርኩ ፣ ግን እዚህ እንደ እዚህ ትንሽ ቦታ የተቀደሰ የሚመስለኝ ቦታ የለም። ይህ 
ነው። ከፈለጉ አንድ ጊዜ ብቻ ከእሱ ይርቁ .... እዚህ አንድ ነገር ብቻ አለ። እኔ በተግባር በመላው ዓለም ሰብኬያለሁ ፣ እና መቼም ቢሆን ፣ የትም 
ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ በነጻነት እና እንደ እኔ እዚህ ባሉ ነገሮች ተሰማኝ። ይህ ነው።

እግዚአብሔር ፈቀደ - ያንን የማዕዘን ድንጋይ በዚያው ላይ ባኖርኩበት ቀን ፣ “ጌታ እግዚአብሔር ፣ አይወድቅ” አልኩት።

ሰዎች “በሁለት ወራት ውስጥ ጋራዥ ይሆናል” አሉ።

እኔም “ጌታዬ እንዲወድቅ አትፍቀድ። ኢየሱስ ቆሞ ሲመጣ እዚህ ቆመው ሰዎች እዚህ ያወድሱሃል። እንደዚያ ይሆናል ብዬ አምናለሁ።

አሁን ፣ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን እንክፈት ፣ እናም ጌታ ከበረከቶቹ እንዲሰጠን እንጠብቅ ፣ እና አንዳንድ ጥቅሶችን ማንበብ እንፈልጋለን። እኔ 
እዚህ መጥቀስ የምፈልጋቸውን አንዳንድ ጥቅሶች እና አንዳንድ ማስታወሻዎችን እዚህ ጻፉ። እናም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሦስት ቦታዎች ማንበብ 
እፈልጋለሁ ፣ እና መጀመሪያ እሰጥዎታለሁ።
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በይሁዳ 5 እና 6 ውስጥ ማንበብ እፈልጋለሁ። ይሁዳ አንድ መጽሐፍ ብቻ ነው ፣ ታውቃላችሁ። እና ከዚያ እኔ 2 ጴጥሮስን ሁለተኛውን 
ምዕራፍ 4-5 ን ማንበብ እፈልጋለሁ። ከዚያ እኔ 1 ጴጥሮስ 3: 18-20 ን ማንበብ እፈልጋለሁ። እናም ዛሬ ጠዋት ርዕሰ ጉዳዬ ፣ ጌታ ቢፈቅድ ፣ “አሁን 
በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት” ነው። አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት። ዝም ፣ ለዘላለም የተወገዘ ፣ በጭራሽ - የሚድንበት መንገድ የለም። አሁን የታሰሩ 
ነፍሳት።

አሁን በመጀመሪያ በይሁዳ መጽሐፍ ውስጥ እናንብብ። በይሁዳ ውስጥ ለመጀመሪያ ቦታ ፣ ከዚያ በ 2 ኛ ጴጥሮስ ፣ ከዚያም በ 1 ጴጥሮስ 
ውስጥ እዚህ ላይ ምልክት እንዳደረግሁ አምናለሁ። አሁን ይሁዳ - ሁሉንም ለማንበብ እወዳለሁ ፣ ግን ጊዜን ለመቆጠብ ብቻ 10:30 ቀድሞውኑ 
ስለሆነ ፣ በ 5 ኛው ቁጥር እጀምራለሁ። አሁን ይሁዳ ወንድም ነበር - ሁላችንም እንደምናውቀው የኢየሱስ ክርስቶስ አሳዳጊ ወንድም። የዮሴፍ ልጅ 
ነበር።

14

እንግዲህ ይህን አንድ ጊዜ ብታውቁ ፣ ጌታ ሕዝቡን ከግብፅ ምድር አድኖ የማያምኑትን እንዴት እንዳጠፋቸው አስታውሳችኋለሁ።



3አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

በመጀመሪያ አዳናቸው - ከግብፅ አውጥቷቸዋል ፣ ከዚያ እነሱን ማጥፋት ነበረባቸው ፣ ምክንያቱም በመልእክታቸው አልቀጠሉም ፣ አየህ።

እና የራሳቸውን መኖሪያ ትተው የመጀመሪያውን ስፍራቸውን ያልጠበቁ መላእክት እርሱ በዘላለማዊ ሰንሰለቶች ውስጥ ከጨለማ በታች እስከ 
ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ ጠብቆአቸዋል።

መላእክት በአንድ ወቅት በሰማይ የቆዩ ፣ ንብረታቸውን እና የነበራቸውን መንገድ ያልጠበቁ ፣ የወደቁ እና አሁን በዘላለማዊ የጨለማ 
ሰንሰለቶች ውስጥ ... የዘላለም ጨለማ ሰንሰለቶች ፤ ከተቀሩት ከማያምኑ ሁሉ ጋር እስከሚፈርድበት እስከ ታላቁ ቀን ፍርድ ድረስ በዚህ ሁኔታ 
ተጠብቀዋል።

አሁን ፣ በ 2 ጴጥሮስ ውስጥ ፣ ከ 4 ኛው ቁጥር የሚጀምረው ፣ ከኋላው አንድ መጽሐፍ ወይም ሁለት ብቻ የሚሆነው ፣ ይመልከቱ።15

እግዚአብሔር ኃጢአትን ላደረጉ መላእክት ባይራራላቸው ግን ወደ ገሃነም ወርውሯቸው በፍርድ እንዲጠበቁ በጨለማ ሰንሰለት አሳልፎ 
ከሰጣቸው ፥

እናም አሮጌውን ዓለም አልራራም ፣ ነገር ግን ኖኅን እና የጽድቅን ሰባኪን ስምንት ሰዎችን አድን ፣ የጥፋትን ዓለም የጥፋት ውኃን አመጣ ፤ 
[መላእክትን አልራራም - በጨለማ ሰንሰለት ውስጥ አስቀምጣቸው እና በኖኅ ጥፋት መላውን ዓለም condemnedነነ]።

አሁን በ 1 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እና በ ... 1 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 እና ከ 18 ኛው ቁጥር ጀምሮ እንደገና እናነባለን። አሁን ፣ በቅርብ 
ያዳምጡ።

ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ ጊዜ ስለ ኃጢአቶች መከራን ተቀብሎአልና ፤ በሥጋ ሞተ 
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ። ]።

በእርሱም ሄዶ በወኅኒ ላሉት መናፍስት ሰበከ። [እስር ቤት ውስጥ ለእነዚህ ሰዎች ሰበከላቸው።]

መርከቦቹ በሚዘጋጁበት ጊዜ ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍሳት በውኃ የዳኑበት አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ትዕግሥት በኖኅ ዘመን ሲጠብቅ 
አንዳንድ ጊዜ አልታዘዙም።

... በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ደግሞ ጥምቀት እንኳ አሁን እኛን የሚያድንበት (የሥጋውን ርሰት የሚያስወግድ ሳይሆን ለእግዚአብሔር በጎ 
ሕሊና የሚሰጥ መልስ) ነው።

ወደ ሰማይ የሄደ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው መላእክትና ባለ ሥልጣናት ሥልጣናትም ለእርሱ ተገዝተዋል።

እንደገና እንጸልይ።

አሁን በ 1 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እና በ ... 1 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 እና ከ 18 ኛው ቁጥር ጀምሮ እንደገና እናነባለን። አሁን ፣ በቅርብ 
ያዳምጡ።
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ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ ጊዜ ስለ ኃጢአቶች መከራን ተቀብሎአልና ፤ በሥጋ ሞተ 
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ። ]።

በእርሱም ሄዶ በወኅኒ ላሉት መናፍስት ሰበከ። [እስር ቤት ውስጥ ለእነዚህ ሰዎች ሰበከላቸው።]

መርከቦቹ በሚዘጋጁበት ጊዜ ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍሳት በውኃ የዳኑበት አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ትዕግሥት በኖኅ ዘመን ሲጠብቅ 
አንዳንድ ጊዜ አልታዘዙም።

... በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ደግሞ ጥምቀት እንኳ አሁን እኛን የሚያድንበት (የሥጋውን ርሰት የሚያስወግድ ሳይሆን ለእግዚአብሔር በጎ 
ሕሊና የሚሰጥ መልስ) ነው።

ወደ ሰማይ የሄደ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው መላእክትና ባለ ሥልጣናት ሥልጣናትም ለእርሱ ተገዝተዋል።

እንደገና እንጸልይ።

አሁን ፣ የሰማይ አባት ፣ እንደዚህ ያለ የቅዱሳት መጻሕፍት መስመር እዚህ - ሦስት ምስክሮች። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሦስት ቦታዎች 
ምስክርነት ይሰጣሉ። እናም በቃልህ “ቃል በሁለት ወይም በሦስት ምስክሮች ቃል ሁሉ ይጸናል” ብለሃል።
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አሁን ፣ አምላኬ ሆይ ፣ ወደ ሰዎች እንድትመጣ እና ይህንን ቃል ፣ ይህንን መልእክት ፣ እንዲኖር እና እያንዳንዱ ወንድ ፣ ሴት ፣ ወንድ ልጅ ፣ 
ወይም ሴት ልጅ እርስዎ ባለው አቅም እንዲረዱት እንዲተረጉሙ እለምንሃለሁ። እንዲገባቸው አዘዝኋቸው። እናም አሁን እነዚህ ሦስት ምስክሮች 
የእውነትን እንደሚመሰክሩ እያወቅሁ ፣ እናም አሁን መንፈስ ቅዱስን በላያችን እንድትልክ እጸልያለሁ።

እኛ በእርሱ ዛሬ በእነዚህ ሰማያዊ ቦታዎች ተቀምጠን በእምነት አሁን ያሳደግነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመካከላችን ንጉሣችን የሆነውን 
እርሱን እንመለከታለን። መልእክቱን እንጠብቃለን።

በእኛ በኩል ይናገሩ ጌታ። የሚናገረውን ከንፈር ፣ የሚሰማውን ጆሮ እንዲገርዙ ስንለምን በእኛ በኩል ይስሙ ፣ እሱ መጽሐፍ ለሆነው 
ለእርሱ ክብር እና ክብር ይሆናል። በስሙ እንለምነዋለንና። አሜን አሜን።

አሁን ፣ አገልግሎቶቹን ዛሬ ማታ ፣ የፈውስ አገልግሎቱን ያስታውሱ። የጸሎት ካርዶችን መስጠት አስፈላጊ አይመስለኝም ፣ ስለዚህ እኛ 
ለታመሙ ብቻ እንጸልያለን። እኔ ልነግርዎ የምፈልገው አንድ ነገር አለኝ ፣ እናም ሁሉንም ዓይነት ፈውስ እስኪያገኝ ድረስ ጉባኤውን ወደ አንድ ቦታ
18



4አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

እንደሚያመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚያ ካመንን እንደሚሆን አውቃለሁ።

አሁን ይህ ፣ “አሁን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ነፍሳት” ... “አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት”።

አሁን የሰው ነፍስ የሰው አካል አይደለችም ፣ ነፍስ ናት። እና ነፍስ የመንፈስ ባህርይ የሆነ ነገር ነው ፣ ከዚያ የሰው ተፈጥሮ ... “ሞተናል” ሲል 
፣ መጽሐፍ ቅዱስ “እኛ ሞተናል ፣ ሕይወታችንም ተሰውሯል” በማለት በግልጽ ይነግረናል። በክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ውስጥ; እዚያ 
በመንፈስ ቅዱስ ታተመ። “
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አሁን ፣ ሰውነትዎ መሞቱ አልነበረም። መንፈስህ አልሞተም። የመንፈስዎ ተፈጥሮ ነበር ፣ ይመልከቱ። ተፈጥሮ ፣ እሱም ነፍስ ናት። ዳግመኛ 
ከተወለድክ የነፍስህ ተፈጥሮ እግዚአብሔር ነው። ካልሆነ የዓለም ነው።

የሚጀምረው ሁሉ ማለቅ አለበት። ስለዚህ የዘላለምን ሕይወት ማግኘት የምትችልበት ብቸኛው መንገድ ያልተጀመረ ሕይወት መኖር ነው። እና 
ከዚያ በተወለዱበት ጊዜ ሕይወትዎ ተጀመረ።

እግዚአብሔር በአፍንጫዎ ውስጥ የሕይወትን እስትንፋስ ሲተነፍስ ፣ እና እርስዎ ሕያው ነፍስ ሆኑ ፣ ከዚያ ከዚያ ይጀምራሉ። አንተ ግን መቼ 
....

ያ በአንተ ውስጥ የነበረው ተፈጥሮ ፣ በተፈጥሮው ከእግዚአብሔር የራቀህ ፣ የዓለም ነበርክ። እርስዎ በእርግጥ እንስሳ ነበሩ። ያ ልክ ነው። 
እኛ አጥቢ እንስሳት መሆናችንን ማንም ያውቃል።
20

ስንቶች ያንን ያውቃሉ ፣ እኛ አጥቢ ነን? እኛ ሞቅ ያለ ደም ያለው እንስሳ ነን ፣ ግን እኛ በምድራዊ ፍጥረታችን እኛ እንደዚህ ነን ፣ ግን አየህ ፣ 
ከሌሎች አጥቢ እንስሳት የሚለየን ፣ እግዚአብሔር ነፍስ በላያችን ላይ ያኖረ መሆኑ ነው።

አሁን ሌሎቹ አጥቢ እንስሳት ልብስ መልበስ የለባቸውም። ከእኛ በቀር ሌላ እንስሳ ውርደቱን ለመደበቅ ልብስ መልበስ የለበትም። ነፍስ 
ስላለን እኛ ብቻ ነን። ግን ተመልከት ፣ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰው ምን እንደሚመስል ያውቅ ነበር ፣ እናም ምድርን ፈጠረ እና ሁሉንም ዓይነት 
እንስሳትን ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ አሳደገ። እና ከፍተኛው እንስሳ የወጣው ሰው ነበር።

እና ከዚያ .... መጀመሪያ ሰው ተሠራ; እርሱ በእግዚአብሔር አምሳል መንፈሳዊ ሰው ነበር። ይህም እግዚአብሔር መንፈስ ነው (ቅዱስ ዮሐንስ 
4)። “አሁን እርሱ መንፈስ ነው ፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ይሰግዱለታል ፥ ቃልህም እውነት ነው። አሁን ፣ በመንፈስ እና በእውነት 
እናመልከዋለን። እሱ መንፈሳዊ ፍጡር ነው።
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ከዚያም አፈርን የሚያርስ ሰው አልነበረም ፣ ከዚያም እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። ከዚያም ከጎኑ ፣ አንድ ተረፈ ምርት ፣ 
የጎድን አጥንትን ወስዶ ከዚያ በኋላ ፣ እሱ የሁለትዮሽ ተፈጥሮ የነበረውን ፣ እሱም ሴት እና ተባዕታይ የሆነውን ሰው ለየ። እናም ፍቅር ስለሆነ 
አንስታይውን አውጥቶ ሄዋን ወደሚባል ሰው አኖረው - አዳም ሔዋንን ብሎ ጠራት ፣ እሱም ሚስቱ ነበረች።

ያ ፍቅሩ ፣ ተፈጥሮአዊው ፣ ፊሊዮ ፍቅሩ ከሚስቱ ጋር የተያዘበት ነው። አንድ ሰው ዛሬ መሆን ያለበት ፣ እና ወደ ባሏ መመለስ ያለበት 
እንደዚህ ነው። ሰውየው ፣ ተባዕቱ; ሴት ፣ ሴት።

እናም ፣ ተመልከት ፣ ሰውን በመልኩ ከሠራው በኋላ ፣ “ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው” ፣ አፈሩን የሚያርስ ሰው አልነበረም ፣ እናም 
በምድር ትቢያ ውስጥ አኖረው ፣ እና ስለዚህ መሆን - እሱ ያ ሰው ነበር።
22

ይህ የሰው ልጅ አጥቢ እንስሳ ነበር። እሱ እንስሳ ነበር ፣ ነገር ግን ይህንን የእግዚአብሔር መንፈስ ፣ ሕይወትን በእርሱ ውስጥ አኖረው እና 
ምርጫ ማድረግ በሚችልበት መሠረት አደረገው። እና ከዚያ ይህ ሰው ...

አሁን እኛ የሆነ ነገር ነን ብለን እናስባለን። ያስታውሱ ፣ እኛ ምን ነን? አንድ ቆሻሻ ቆሻሻ። ይኼው ነው. እና ምክንያቱም “አቧራ ነህና ፣ ትቢያ 
ትመለሳለህ”።
23

ስለዚህ ይህ ሰው በመንገድ ላይ ሲራመድ ሲያዩ እርስዎ የሚያውቁት ሰው ነው ብለው ያስባሉ። እና ትንሽ ትምህርት አግኝቷል ፣ እና ነገሮች ፣ 
ያስታውሱ ፣ የኢንዲያና አቧራ ክሎድ ነው። ይኼው ነው. እና ያቺ ሴት ሁሉ ቁምጣ ለብሳ ሲጋራ እያጨሰች እና በመንገዱ ላይ ተሸክማ የሄደችው ፣ 
አገሪቷን በሙሉ እንደያዘችው እያጣመመች ፣ የኢንዲያና አቧራ ጭቃ ናት ፣ እና ወደ ኋላ የሚመለስበት መንገድ። ስለዚህ ለመጀመር በጣም ብዙ 
አይደሉም ፣ ይመልከቱ። ስለዚህ ልክ ነው። ያው አንተ ነህ።

ነገር ግን ፣ በዚያ ውስጥ ያለች ነፍስ ፣ ያ ነፍስ እግዚአብሔር የሚሠራበት ነው።24

እሱ ያንን ተፈጥሮ ፣ ያንን መንፈስ ከእርሱ ጋር ለመስማማት ብቻ ከቻለ ያ ተፈጥሮ ይሞታል። የዓለም ተፈጥሮ እና ፍቅር ይሞታል እናም 
የዓለም ነገሮች ሞተዋል ፤ ምክንያቱም “ዓለምን ወይም የዓለምን ነገር ብትወዱ ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ውስጥ የለም”

እናም ሰው ዳግመኛ መወለድ አለበት ፣ ስለዚህ ይህ ተፈጥሮ መሞት አለበት ፣ እናም የእግዚአብሔር ተፈጥሮ መጥቶ በእናንተ ውስጥ 
ይኖራል። እና ገና ያልጀመረው ወይም ሊጨርስ የማይችለው እግዚአብሔር ብቸኛው ነገር ነው።

ስለዚህ ፣ ስለዚህ እርስዎ አጋር አድርጎዎታል ፣ እናም ይህንን ሰው ምድራዊውን እና ይህንን ዘላለማዊ መንፈስ ወስዶ አንድ ላይ አደረገው። 
ምክንያቱም ፣ እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲሆን ሰው ሆኖ በመገኘቱ ፣ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ አምላክ በመሆኑ ራሱን መልሶ አንጸባረቀ። 
እግዚአብሔር በክርስቶስ ነበር። በእርሱ ውስጥ ኖሯል ፣ ዓለሙን ከራሱ ጋር በማስታረቅ ፣ እና በዚያ ፍጹም ሰው በኩል ፣ እያንዳንዳችን 
በእግዚአብሔር አምነን ያንን የተቀበልነው ፍፁም እንሆናለን።
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መበስበስን አይቶ ሰውነቱን አልወጣም ፣ ነፍሱን በሲኦል አልተወም ፣ ነገር ግን በሦስተኛው ቀን አስነሣው እና ለዘላለም ሕያው ነው። እኛም 
እንደራሱ የከበረ አካል የሚመስል አካል ይኖረናል። ለዚያም ነው በስሙ ፣ በሞቱ ፣ በትንሳኤው እንወጣ ዘንድ በስሙ የተጠመቅን .... አዲስ ሕይወት
26



5አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

እንዳለን ፣ አሮጌው ሰው እንደሞተ ለዓለም ለመመስከር። ያንን የመጀመሪያውን ተፈጥሮ ቀበርነው።

ያ የመጀመሪያው ተፈጥሮ ጠፍቷል ፣ እና አሁን እኛ የእሱ ተፈጥሮ ነን። እርሱ በእኛ ይኖራል ፣ እናም እኛ የራሳችንን ፈቃድ አናደርግም ፣ 
ፈቃዱን እናደርጋለን። እኛ የራሳችን ሀሳቦች - አዕምሮ - አእምሮ የሚያስበው አይመስለንም። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው አእምሮ በሁሉም አማኝ 
ውስጥ ነው። ነፍስ አለች ፣ እና እኛ የምንናገረው ያ ነው። አሁን ፣ ያ እኔ የማስበው ክፍል ፣ በውስጣችን ያለው ነፍስ ነው።

አሁን ፣ በዚህ ውስጥ ካስተዋልን ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚከሰቱ ብዙ ነገሮች አሉ ፣ እና ለምን እንደሚከሰቱ እንገረማለን ፣ እና እኛ እራሳችንን 
እንጠይቃለን ፣ እና ሌሎችን እንጠይቃለን። ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኛ ክርስቲያኖች ከሆንን እናውቃለን። ሁሉም በትክክል ይሠራል ፣ በሆነ መንገድ 
ያንን አይተዋል ፣ ሁሉም ክርስቲያኖች ያንን ያያሉ። እኛ ለምን እንዳደረግነው ይገርመናል። “መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳነብ” ታላቁ ሰው 
አብርሃም ለምን እዚያ ቆሞ ሣራ ሚስቱ አይደለችም ብሎ እንዲናገር ፈቀደ? እናም በዚያ ቆሞ በዚያ እና በሠራቸው ነገሮች ላይ እንዲዋሽ እንዴት 
እንደፈቀደ። እና ከዚያ አብርሃም እንዳትወጣ የተናገረውን የተስፋይቱን ምድር እንዲተው እንዴት ፈቀደ? ከተስፋይቱ ምድር የሚወጣ ማንኛውም 
አይሁዳዊ ወደ ኋላ ተመልሷል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያንን ስለሰጣቸው እዚያ እንዲቆዩ ቃል ስለገባላቸው እነሱም ተዉት።
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ስለዚህ ወደ ጌራራ ወረደ። ግን ይህ ባይሆን ኖሮ ....

በዚያም በዚያ ንጉሥ በፍልስጥኤማውያን አገር አቢሜሌክ ሣራን ወደደና ሊያገባትም ነበር ፤ እርሱም መልካም ሰው ጻድቅ ሰው ነበር። እና 
እሱ ምናልባት ከነበረ በኋላ ... (ይህ አስቂኝ ይመስላል ፣ ግን ለእርስዎ በጣም እውን ለማድረግ)። ምሽት ላይ ገላውን ከታጠበና ፒጃማውን ከለበሰ 
በኋላ ጸሎቱን ከጸለየና ወደ አልጋ ከሄደ በኋላ ጌታ ተገለጠለትና “አንተም ልክ እንደ ሞተ ሰው ነህ” አለው ፣ ሰውየውም ምንም አላደረገም። . 
በአብርሃምና በሣራ ፈጽሞ ተታለለ። ትክክል ነው. እሱ “የሌላ ሰው ሚስት አለሽ ፣ እና ምንም ያህል ብትጸልይ ጸሎቶችዎን አልሰማም። እርስዎ 
እንደሞቱ ጥሩ ነዎት። ያ ሰው ግን የእኔ ነቢይ ነው ”
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ያንን ለመረዳት ይከብዳል ፣ ግን ያ ካልሆነ ጸጋ ምን እንደ ሆነ ባላወቅንም ነበር። እንደ ሣራ ያለች ቆንጆ ሚስት ካገኘች በኋላ ለምን ሄዶ አጋርን 
አገባት? እና እሱ ማድረግ አልፈለገም; ሣራ ግን ነገረችው ፣ ከዚያም ጌታ “ሣራ የነገረችህን ስማ” አለው። እንዴት? ባሪያዋ እና ልጅዋ ከነፃዋ ሴት እና 
ከልጅ ጋር ወራሽ እንዳይሆኑ እስማኤል መኖር ነበረበት። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዓይነቶች ናቸው።

29

ያ ነቢይ ለምን ጋለሞታ ማግባት ነበረበት እና .... ከነዚህ ልጆች ጋር - ለእርሷ ሁለት ልጆችን እንደ ምልክት አድርጓት? ለምን አንድ ሰው በቀኝ 
ጎኑ ለ 340 ቀናት ተኝቶ እንደዚያ እንደዚያ ምልክት በሌላው በኩል ብዙ ቀናት ተኛ? አንዱ ልብሱን አውልቆ በእስራኤል ፊት ሄደ። እነዚያ ሁሉ 
ነገሮች ፣ እሱ ዓይነቶች እና ጥላዎች ነበሩ ፣ ይመልከቱ? እኛ የምንሞላው እነዚያ ነገሮች ሊኖሩን ይገባል ፣ እና ለምን ብዙ እንደሆነ ነገሮች የሚገርሙን 
ነገሮች በእኛ ላይ ይከሰታሉ። አንድ ነገር አስቀድሞ ያሳየን እግዚአብሔር ነው።

አሁን እንደ ትንሽ ልጅ ፣ (እና የህይወቴን ታሪክ ታውቃላችሁ) እኔ መጀመሪያ ማስታወስ ስችል ሁል ጊዜ አምን ነበር። .... ከሚያስታውሷቸው 
የመጀመሪያ ነገሮች ውስጥ አንዱ .... አሁን ይህ ... አሁን ምናልባት ንገረኝ ይሆናል። ትናንት የሆነ ነገር ፣ እና እስከ ዛሬ እረሳዋለሁ ፣ ግን በወጣት 
ዘመኖቻችን ውስጥ የተከሰቱ አንዳንድ ነገሮች ተመልሰው አሉ ፣ (ብዙዎቻችን እንደዚህ ነን) ሁል ጊዜ የምናስታውሰው። እና ይሄን ለማለት በጣም 
አስቂኝ ይመስላል ፣ ግን እኔ ረዥም ቀሚስ ለብ ፣ እየጎተትኩ ሳለሁ ትዝ ይለኛል። የትንሽ ሕፃን .... አንዳንዶች በእኔ ዕድሜ ያሉ ሰዎች ሕፃናት 
እውነተኛ ረዥም ቀሚሶችን ይለብሱ እንደነበር ያስታውሳሉ። እናም ትዝ ይለኛል ከአጎቴ እግር ላይ በረዶ እየወረደ እና ሲገባ እና ሲበላ መብላት እና 
ከእሳት ምድጃው አጠገብ ቆሞ ነበር።

30

ከዚያ ቀጥሎ በሕይወቴ ውስጥ መከናወኑን የማስታውሰው ነገር ራዕይ ነበር ፤ እኔ ያገኘሁት የመጀመሪያው እና አዲስ አልባኒ በተባለች ከተማ 
አቅራቢያ በሕይወቴ ውስጥ ትልቅ ክፍል እንደምኖር ነገረኝ። እኔ እዚያ ትንሽ ተራራ ሕፃን ነበርኩ ፣ በተወለድኩበት ጊዜ ሐኪምም እንኳ 
አልነበርኩም። እና እዚህ ሃምሳ ዓመት ያህል ኖሬያለሁ ፣ እዚህ - ራዕይ።

31

እናም እኔ ሁል ጊዜ በሆነ ቦታ እግዚአብሔር እንዳለ እንዴት አውቃለሁ ፣ እና እንደ ትንሽ ልጅ እርሱ አነጋገረኝ ፣ ሰውነቴን በጭስ 
እንዳያጨስ ወይም እንዳይጠጣ - ያ ማለት ከሴቶች እና ከነገሮች ጋር በሥነ ምግባር መሮጥ ነው። እኔ ሁል ጊዜ እፈራ ነበር እና - ወጣት ነበር።

እና ከዚያ አንድ ጊዜ አደን ወጥቼ ነበር ፣ ይህም ለእኔ ሁለተኛ ተፈጥሮ የሚመስለኝ ፣ አደን መውደድ ነው። እና እኔ ከወንድ ልጅ ፣ ጂምል ፣ 
ከሚወደው ልጅ ጋር አደን ነበርኩ። (ልጁ እዚህ ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣ ይመስለኛል ፣ ትንሹ ጂም። ጥሩ የሰዎች ቤተሰብ። ልስን 
አውቀዋለሁ። እኔ እና ጂሚ በትምህርት ቤት ከትንሽ ልጆች ጀምሮ አብረን ተኝተን አብረን ኖረናል። በዕድሜ) እና ጂሚ ጠመንጃውን ጥሎ 
በሁለቱም እግሮች ላይ በጥይት መትቶኝ ፣ በእውነቱ በጠመንጃ ጠጋ ብሎኝ ወደ ሆስፒታል ተወሰድኩ እና እዚያ ሞቼ ነበር። (በእነዚያ ቀናት 
ፔኒሲሊን ወይም ምንም የለም)። እና ከእኔ በታች የላስቲክ ወረቀት ነበራቸው ፣ እና ያንን ምሽት አውቃለሁ ፣ በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ቀዶ ጥገና 
ያደርጋሉ። እነሱ ቁስሉን ብቻ ወስደው አጸዱ ፣ እና ትላልቅ የስጋ ቁርጥራጮች ነፈሱ ፣ እና መቀሱን ወስደው ቆረጡ ፣ እናም እኔ የሰው እጅ መያዝ 
ነበረብኝ። እናም እነሱ ነበሯቸው - ፍራንክ ኢች ፣ በቅርቡ እራሱን አጠፋ ፣ እና እነሱ ሲያልፉ እጆቹን ከእጅ አንጓው ማላቀቅ ነበረባቸው።
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እኔ ጮህኩ እና አለቀስኩ ፣ ያዝኩ - እንደዚያ ፣ እና እነሱ የእግሩን ክፍል ቆረጡ። እኔ የአሥራ አራት ዓመት ልጅ ነበርኩ ፣ ወንድ ልጅ ብቻ 
ነበር።

እና በዚያ ምሽት ለመተኛት ሞከርኩ እና እነሱ ... ነቃሁ እና የሆነ ነገር ተረጨ። እና እዚህ ደም ነበር ፣ ወደ ግማሽ ጋሎን የሚጠጋ ፣ ከነሱ ደም 
መላሽዎች ይመስለኛል። እናም ኤክስሬይ ወስደዋል እና ጥይቱ በሁለቱም በኩል ወደዚያ የደም ቧንቧ በጣም ቅርብ በመሆኑ ትንሽ ጭረት በትክክል 
ለሁለት ይቆርጣል እና ደም መፍሰስ እጀምራለሁ አሉ። “ደህና ፣” ብዬ አሰብኩ ፣ “ይህ የእኔ መጨረሻ ነው”
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እጆቼን እንዲህ ወደ ታች ዝቅ አድርጌ አነሳሁት ፣ እና በእጆቼ ላይ የሚወርደው ደም ፣ ያኖርኩት የራሴ ደም ነው። ደወልኩ - ደወሉን ደወለ። 
ነርሷ መጣች ፣ እና እነሱ ማድረግ የሚችሉት ነገር ስለሌለ በፎጣ ብቻ አጠበችው።

እና በማግስቱ ጠዋት ፣ በእነዚያ በተዳከሙ ሁኔታዎች ውስጥ (ቀናትን በውስጣቸው ያለውን ደም አልሰጡም ፣ ታውቃላችሁ) ቀዶ ህክምና 
አደረጉልኝ። ኤተር ሰጡኝ። እና እኔ .... አሮጌው ኤተር - እርስዎ ያስታውሱኛል ብዬ እገምታለሁ ፣ የድሮው ማደንዘዣ ነው። እና በዚያ ኤተር ስር ፣ 
እኔ ስወጣ .... ከስምንት ሰዓት በኋላ ከኤተር እየወጣሁ ነበር። እነሱ ብዙ መስጠት ነበረብኝ ፣ አልችልም ብለው አስበው ነበር ... አልነቃም። ሊነቃኝ
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6አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

አልቻሉም።

ትዝ ይለኛል ወይዘሮ ሮደር እዚያ ሆስፒታሉ ውስጥ ከጎኔ ቆሞ ነበር። ያንን ሴት መቼም አልረሳውም ፣ ምንም ቢከሰት ፣ እሷን ፈጽሞ መርሳት 
አልችልም። እሷ ገና ወጣት ሴት ነበረች። ባለቤቷ እዚህ በመኪና ሥራዎች ላይ ተቆጣጣሪ ነበር። እና እሷ ፣ እሷ እና ወ / ሮ ስቴዋርት በአጠገቧ 
እንደቆመች አስታውሳለሁ። የሆስፒታል ሂሳቤን የከፈሉ እነሱ ነበሩ። እኛ ቤት ውስጥ የምንበላው ምግብ እንኳን አልነበረንም ፤ ስለዚህ የሆስፒታል 
ሂሳብን እንዴት መቶ መቶ ዶላር መክፈል እንችላለን?
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ግን እሷ ፣ በቤተክርስቲያኗ ህብረተሰብ እና በኩ ክሉክስ ክላን በኩል የሆስፒታሉን ሂሳብ ከፍለውልኛል - ሜሶኖች። መቼም አልረሳውም። 
ምንም ቢሠሩ ወይም ምን ቢደረጉ እኔ አሁንም ... ከእኔ ጋር የሚቆይ ፣ ለእኔ ያደረጉልኝ ነገር አለ። እና ለዶ / ር ሬደር ሂሳቡን ከፍለዋል። እሱ 
አሁንም ይኖራል - እዚህ በፎርትቪል ውስጥ ይኖራል እና ታሪኩን ሊነግርዎት ይችላል።

ከዚያ ኤተር ስር ስወጣ እዚያ የሆነ ነገር አጋጠመኝ። እኔ ሁሌም ራዕይ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ በጣም ደካማ ስለነበርኩ የምሞት መስሏቸው 
ነበር። እያለቀሰች ነበር። ለማየት ዓይኖቼን ስከፍት ፣ እሷ ሲያወራ እሰማ ነበር ፣ ከዚያም ተመል to ተኛሁ። ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ ነቅቷል።
36

እና ከዚያ ያኔ ራእይ ነበረኝ ... እና ከዚያ ከሰባት ወር ገደማ በኋላ ሄጄ ሐኪሙ ያላገኘውን የጠመንጃ መሣሪያ እና የቅባት አደን ልብሶችን 
ከእግሮቼ ማውጣት ነበረብኝ። ስለዚህ የደም መርዝ ነበረኝ ፣ ሁለቱም እግሮች አበጡ እና ከእኔ በታች በእጥፍ ተመለሱ ፣ እና ሁለቱንም እግሮቼን 
በወገብ ላይ ለማውረድ ፈለጉ። እኔም “አይ ፣ ከፍ ብለው ይምጡ እና እዚህ ያውጡት” አልኩ። በቃ መቋቋም አልቻልኩም። እናም በመጨረሻ ፣ ዶ 
/ ር ሬደር እና ዶ / ር ፐርዲል ከሉዊስቪል ፣ ቀዶ ጥገናውን አደረጉ ፣ እዚያም ቆርጠው አውጥተውታል። እና ዛሬ በእግዚአብሔር ቸርነት ግሩም 
እግሮች አሉኝ።

ግን ባየሁት የመጨረሻ ራዕይ ስር ....

እኔ ስመጣ የመጀመሪያው ራዕይ ፣ እና ከዚያ ወደዚህ ቅጣት ገባሁ ፣ እና ልክ በገሃነም ውስጥ ያለሁ መሰለኝ ... [ወንድም ብራንሃም 
በአድማጮች ውስጥ ስለታመመ ሰው ተቋርጧል።] ደህና። አንድ ሰው እጆችዎን በላዩ ላይ ይጭኗቸው እና ወደ አየር ያድርጓት። አሁን እዚያ የቆመ 
፣ እጆችዎን በእሷ ላይ ይጫኑ። እንጸልይ።
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ውድ ጌታ ኢየሱስ ፣ ዛሬ ጠዋት የታመመች ፣ እና በክፍሉ ውስጥ የምትደክም እህታችን ፣ ፀጋህ እና ጥንካሬህና ኃይልህ ይኑርዎት - አሁን 
እርስዎን የሚወክሉ እጆች በእሷ ላይ ተጭነዋል። መጽሐፍም እንዲህ አለ - “ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል። እጃቸውን በታመሙ ላይ 
ቢጭኑ ይድናሉ። ” እና አሁን እህታችን ከዚህ በሽታ ወጥታ ለእግዚአብሔር ክብር ትድን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምነዋለን ፣ እና በአደራ 
እንሰጥሃለን። አሜን አሜን።

አሁን እሷን አየር ላይ አድርሷት። በጣም አስጨናቂ ነው። እዚህ ሊሰማኝ ይችላል ፣ እውነተኛ ፣ እውነተኛ መጥፎ። በመድረክ ላይ እዚህ 
ውስጥ የእምነት ስሜት ብቻ ነው። እዚህ አራት ወይም አምስት ጊዜ ተሰማኝ። እሷ ትንሽ የተሻለ ስሜት እንደደረሰች ፣ ለምን ፣ ወደ አየር 
ወደምትደርስበት ቦታ ይዛው። ጥሩ ነው. እርስዎ የሚያውቁት በጣም አስከፊ ነገር ነው። የሰው ልጅ ይፈጥራል - እያንዳንዳችን ፣ በጣም ብዙ ካሬ 
ጫማ ህመም ብቻ። አንድ ሰው እዚያ ውሃ ወይም እህቱን የሚለብሰው ነገር ካለ። እሷ አሁን ሁሉም አልፋለች። ምናልባት በሮችን መክፈት ከቻሉ 
ወይም በተቻለ መጠን በተወሰነ መጠን ትንሽ አየር መስጠት ቢቻል በሆነ መንገድ።
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አሁን ፣ በዚህ ጊዜ ፣ እኔ ይህን ራዕይ እንዳየሁ እና ከዚህ ሕይወት ወደ ስቃይ እንዳለፍኩ በማሰብ። እና ከሰባት ወራት በኋላ ፣ እዚህ 
በክላርክ ካውንቲ መታሰቢያ ሆስፒታል ፣ ሁለተኛ ቀዶ ጥገና አደረግሁ። እና ያ ጊዜ ፣ እኔ ስወጣ ፣ በምዕራቡ ውስጥ የቆምኩ መሰለኝ። ሌላ ራእይ 
አየሁ ፣ እና በሰማያት ውስጥ ታላቅ ወርቃማ መስቀል ነበር ፣ እና የጌታ ክብር ከዚያ መስቀል ፈሰሰ። እናም እንደዚህ እጆቼን ዘርግቼ ቆምኩ ፣ እናም 
ያ ክብር በደረቴ ውስጥ ወደቀ። እናም ራዕዩ ትቶኝ ሄደ።

39

ራእዩ ሲመጣ አባቴ እዚያ ቆሞ ይመለከተኛል።

እኔ ሁሌም ይሰማኛል .... በእነዚህ ዓመታት ሁሉ የሚያውቁኝ ሰዎች ሁሉ ሁል ጊዜ ወደ ምዕራብ መሄድ እንደፈለግሁ ያውቃሉ። እንዴት 
እንደሆነ ታውቃለህ። ሁልጊዜ ወደ ምዕራብ የሆነ ነገር ነበር። ግን አንድ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ አንድ ጊዜ ስለነገረኝ ፣ ወደ ምዕራብ እንድሄድ .... 
በስተ ምሥራቅ ፣ ወደ ምዕራብ መሄድ ነበረብኝ። እና ባለፈው ዓመት የሕይወትን ምኞት ለማሟላት ፣ ለማድረግ ወደ ምዕራብ ተጓዝኩ።

40

ለምን እዚያ እገኛለሁ - በጣም አስቂኝ ነገር ነው። እዚያ በረሃ ውስጥ ተነስቶ በወር መቶ አሥር ዶላር የቤት ኪራይ እየከፈለ ፣ እና እዚህ 
የተቀመጠ ቤት ፣ እጣ ፈንታ የተሰጠኝ ፣ ግን ጌታን እየተከተለ ነው። እኔ የማውቀው ይህን ብቻ ነው። እናም ራእዮቹን እና እዚያ ምን እንደተከናወነ 
ያውቃሉ።

41

አሁን በዚህ ውስጥ ማለት እፈልጋለሁ ...

(እህታችን ትንሽ ደካማነት ከተሰማች ወንድም ሮይ ፣ የሆነ ቦታ አውጥተህ ብዙ አየር ወይም የሆነ ነገር ልታገኝበት በሚችልበት አንድ ክፍል 
ውስጥ ካስቀመጣት ፣ ያ ፍጹም ደህና ነው ፣ ምክንያቱም ... እሷ እንደሰማችኝ ይሰማኛል። ደህና እሆናለሁ። አሁን ደህና ነው ፣ እሷ ዝም ብላ 
ታመመች ፣ እናም ታምማለች። እና ስለዚህ እላችኋለሁ ፣ አየር ወደሚገኝበት እዚህ ለማምጣት ከፈለጉ .... ወንድሞችን ሮይ እነዚህን መስኮቶች ከፍ 
ያድርጉ። እህት ከፈለገች ለማለፍ ፣ ያ ጥሩ ይሆናል። እሷ እዚህ መምጣት ከፈለገች ፣ ያንን አትፍሩ ፣ እሷ ሲያልፍ እጆችን መጫን እፈልጋለሁ። 
ሁላችሁም አንድ ደቂቃ ብቻ ይቅርታ አድርጉልኝ)።
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የሰማይ አባት ፣ ይህች ልጅሽ እዚህ ጠዋት እዚህ ትቀመጣለች ፣ እናም መልእክቱን እና ሰይጣንን ከእርሷ ለመምታት ሲሞክር መጣች ፣ ግን 
እሱ ማድረግ አይችልም። ሊያደርገው አይችልም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰይጣን አይችልም።

እሺ. ደህና ፣ ያ በር ፣ እኔ እንደማስበው ጥቂቶች ...? ... ወንድሞች ፣ ከዚያ አየር እዚህ ወደ እርስዎ ሊመጣ ይችላል።

ስለጥበት  ታወራለህ።  በሥጋ ደዌ  እና  በካንሰር  ብቻ እርስ  በእርሳቸው በሚቆለሉባቸው በእነዚህ  በባሕር  ማዶ በእነዚህ  ቦታዎች  ውስጥ43



7አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

መግባት አለብዎት እና ኦህ ፣ የእኔ! እርስዎ በበሽታ ተበክለው ታላላቅ ትላልቅ ሕንፃዎችን በውስጣቸው በመጣል ትንፋሽዎን በጭንቅ ማግኘት 
አይችሉም ፣ ያውቁታል እና የመሳሰሉት። እና የሥጋ ደዌ በሽታ ምን እንደሚሆን ያውቃሉ! እዚያ ጆሮ እና ግማሽ ፊታቸው ሳይበላ እና ክንድ ሳይኖር 
፣ እና ለእግሮች እና ለእንደዚህ ዓይነቶቹ ትናንሽ ጥፍሮች - እርስ በእርስ መደራረብ እና ብዙዎቹ ወዲያውኑ ይሞታሉ ፣ እዚያም ተኝተዋል ፣ እርስ 
በእርስ ለመሞከር ከመሞከር። መልእክቱን ለማዳመጥ በሚያውቁት ቦታ ይግቡ።

እና አሁን በዚህ ውስጥ ፣ ምን እንደ ሆነ እነግርዎታለሁ - ባየሁት ራእይ ውስጥ ተመል ሼ እሄዳለሁ ፣ ያንን ስላመጣሁ ... ሁለቱ ራእዮች 
ስለአንዳቸው አንዱን ለማሳየት - ወደ ምዕራብ ወጣሁ። ያንን ሁል ጊዜ እመኛለሁ።
44

አሁን ዛሬ ጠዋት የመልእክቱ ዓላማ እኔ እስክሄድ ድረስ ... እኔ እስከማውቀው ድረስ ቤተክርስቲያኑን እንድለጥፍ በሚፈቅድልኝ ነገር ሁሉ 
ቤተክርስቲያንን መለጠፍ ነው። እናም ይህ ስለመታኝ ቤተክርስቲያኑን መለጠፍ ፈልጌ ነበር። አሁን ፣ ይህ ወደዚህ ድንኳን ብቻ ለመስማት ብቻ 
ነው። እናም በዚህ ራዕይ ፣ የመጀመሪያው ፣ የተከናወነው እዚህ አለ -

ራዕዩ ከመታኝ በኋላ ፣ እና በጣም ደክሞኝ እና ያን ሁሉ ደም አጣሁ ፣ እናም ወደ ማለቂያ የሌለው ዘለቄታ ውስጥ እየሰመጥኩ መሰለኝ - 
ብዙዎቻችሁ ይህንን ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታችኋል - እና ወደ ማለቂያ የሌለው ዘለአለማዊ መስመጥ።
45

በመጀመሪያ ፣ እንደ ደመና ፣ ከዚያም በጨለማ ውስጥ እየገባሁ ወደ ታች ፣ ወደ ታች ፣ ወደ ታች እየሰመጥኩ ነበር። እና እርስዎ የሚያውቁት 
የመጀመሪያው ነገር ፣ ወደ ጠፉት ክልሎች ገባሁ። እና እዚያ ውስጥ ጮህኩ ፣ እና ተመለከትኩ እና ሁሉም ነገር ፣ ለእሱ ምንም መሠረት 
አልነበረም። መውደቄን መቼም ማቆም አልቻልኩም - ለዘለአለም ... ይመስል ፣ እወድቅ ነበር - የትም ማቆም የለም።

ከዚያ ፣ ከሰዎች ጋር በክብር ውስጥ ለመሆን ብዙም ሳይቆይ እዚህ ካየሁት ራዕይ ምን ልዩነት ነበረው ፣ ተቃርኖው። ግን በዚህ ውስጥ ፣ እኔ 
እየወደቅኩ ፣ በመጨረሻ - ለአባቴ ጮህኩ። በእርግጥ ፣ ልጅ ብቻ መሆኔ ፣ እኔ ያንን አደርጋለሁ። ለአባቴ ጮህኩኝ; እና አባቴ እዚያ አልነበረም። 
ለእናቴ ጮህኩኝ; “አንድ ሰው ያዘኝ!” እና እዚያ እናት አልነበረችም። በቃ እሄድ ነበር። እኔም ወደ እግዚአብሔር ጮህሁ። በዚያም አምላክ 
አልነበረም። እዚያ ምንም አልነበረም።
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እናም ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኔ የሰማሁትን በጣም የሚያሳዝን ድምጽ ሰማሁ ፤ እና በጣም አስከፊው ስሜት ነበር። ምንም መንገድ የለም - ቃል 
በቃል የሚነድ እሳት እንኳን ይህ ከነበረው ጎን ይደሰታል።
47

አሁን እነዚያ ራእዮች በጭራሽ ተሳስተዋል። እና እኔ ካጋጠሙኝ በጣም አሰቃቂ ስሜቶች ውስጥ አንዱ ብቻ ነበር ፣ እና ምን አደረገ ... አንድ 
ጫጫታ ሰማሁ ፣ እንደ አንድ ዓይነት የተጎዳ ጉዳይ ይመስላል። እና በነበረበት ጊዜ እኔ መምጣቴን እመለከት ነበር ፣ እና ሴቶች ነበሩ ፣ እና እነሱ 
አረንጓዴ ነገሮች ነበሯቸው ፣ እርስዎ ፊታቸውን ማየት ይችላሉ ፣ እና እነሱ ከዓይኖቻቸው በታች አረንጓዴ ነገሮች ነበሯቸው ፣ እና ዓይኖቻቸው 
ይመስሉ ነበር - ዛሬ ሴቶች እንደ ቀለማቸው ዓይኖች። እንደዚያ ተመልሰው ይሮጡ እና ዓይኖቻቸውን እና ፊታቸውን ብቻ ፣ እና እነሱ 
“እእእእእእእእእእእእእእእእእእእእእእ…” ... ወይኔ! በቃ ጮህኩኝ ፣ “ኦ ፣ እግዚአብሔር ሆይ ፣ ማረኝ። አምላክ ሆይ ፣ ምሕረት አድርግ። የት ነኝ. 
ተመልሼ እንድኖር ከፈቀድክልኝ ጥሩ ልጅ ለመሆን ቃል እገባልሃለሁ። ” አሁን እኔ መናገር የምችለው ብቸኛው ነገር ነው። አሁን ፣ እግዚአብሔር 
ያውቃል ፣ እናም በፍርድ ቀን ፣ ለዚያ መግለጫ ይፈርድብኛል። “ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፣ ልመለስና ጥሩ ልጅ እንደምሆን ቃል እገባልሃለሁ” 
ያልኩት ያ ነው።

እናም ተኩስ ስወጣ ፣ ውሸትን ተናግሬአለሁ ፣ መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ አቅራቢያ አድርጌያለሁ ፣ የምናገረው አንድ ነገር ብቻ ነው ... እኔ 
አሁን እዚህ ሳለሁ እንዲሁ ማጽዳት እችል ይሆናል። እናም ቁልቁል ስመለከት እና ሳየው በግማሽ ለሁለት ተነፍቼ ነበር ... አልኩኝ ፣ “እግዚአብሔር 
ሆይ ፣ ማረኝ። ምንዝር ፈጽሜ እንዳልሠራሁ ታውቃለህ ”
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ለእግዚአብሔር መናገር የምችለው ብቸኛው ነገር ይህ ነው። የእሱን ይቅርታ እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች በጭራሽ አልቀበልም። በቃ “እኔ 
አመንዝሬ አላውቅም” ማለት እችላለሁ። እና ከዚያ ወደዚያ ወሰዱኝ ፣ እና ከዚያ ውስጥ ፣ “እግዚአብሔር ሆይ ፣ ማረኝ። ተመልሼ እንድሄድ 
ብትፈቅድልኝ ጥሩ ልጅ እሆናለሁ ”አለ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ እንዳለ አውቃለሁና። እና ስለዚህ እርዱኝ ፣ እነዚያ በዙሪያቸው የደከሙ ፍጥረታት 
- አዲስ መምጣት ብቻ እሆን ነበር። በዚያ ውስጥ በጣም አሳፋሪ ፣ ዘግናኝ ፣ ፈሪሃ አምላክ የሌለው ስሜት .... ታላላቅ ትላልቅ አይኖች ይመስሉ ነበር 
- ትልልቅ የዐይን ሽፋኖች እንደዚያ ወጥተው እንደ ድመት ይመለሳሉ። እንደ - ወደኋላ ተመልሶ ፣ እና አረንጓዴ ነገሮች እና እንደ ካንኬር ወይም የሆነ 
ነገር ፣ እና እነሱ ሄዱ ፣ “እእእእእእእእእእእእእእእእእእእ ..” ...

ኦህ ምን ዓይነት ስሜት ነው! አሁን እኔ ስሆን ....

ከዚያ በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንደገና ወደ ተፈጥሮ ሕይወት እመለሳለሁ። ያ ነገር አስጨንቆኛል። እኔ አሰብኩ ፣ “ኦ ፣ እንደዚህ ወደ አንድ ቦታ 
በጭራሽ አልሄድም። ማንም ሰው ወደዚያ ቦታ መሄድ አይኖርበትም። ” ከሰባት ወራት በኋላ ፣ በምዕራብ ቆሜ ያንን የወርቅ መስቀል በእኔ ላይ 
ሲወርድ አይቼ ነበር። እናም የተረገመባቸው ክልሎች አንድ ቦታ እንዳሉ አውቅ ነበር።
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አሁን ፣ ከአራት ሳምንት ገደማ በፊት ብዙም አላስተዋልኩም። ሚስቱ .... በዚህ አኳኋን አስበውት አያውቁም። ከአራት ሳምንት ገደማ በፊት 
እኔ እና ባለቤቴ አንዳንድ ሱቅ ለመግዛት ወደ ቱክሰን ወረድን ፣ እና እኛ ተቀምጠን ሳለን .... ሚስቱ ፣ እኛ ወደ ታች ገባን እና ሲስ የሚመስሉ 
ወንዶች ልጆች ፀጉራቸው ተነጥቆ ነበር ፣ ( ያውቃሉ ፣ ልክ ሴቶቹ እንደሚያደርጉት) ፣ እና ባንዶች እዚህ ፊት ለፊት ተጣብቀዋል ፣ እና እነዚህ 
እውነተኛ ከፍ ያሉ ሱሪዎች በርተዋል - ዓይነት - ድብደባዎቹን ወይም እርስዎ የሚጠሩዋቸውን መቼም እገምታለሁ።
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እነሱ እዚያ ውስጥ ነበሩ ፣ እና ሁሉም ይመለከቷቸው ነበር ፣ እና ጭንቅላቶቻቸው እነዚህን “የውሃ ጭንቅላት” የፀጉር አበቦችን 
እንደሚለብሱት ሴቶች ትልቅ ነበር ፣ ታውቃለህ ፣ እና እዚያም እዚያ ነበሩ። አንዲት ወጣት በአጠገቧ መጣችና “ስለዚህ ምን ትላለህ?” አለች።

እኔ እንዲህ አልኩ ፣ “ታዲያ እርስዎ ማሰብ ከቻሉ በራስዎ ሊያፍሩ ይገባል” እኔ እንዲህ አልኩ ፣ “እሱ ልክ እንደ እርስዎ የማድረግ መብት 
አለው። አንዳችሁም መብት የላችሁም። ”

ስለዚህ ፣ ወደ ላይ ወጣሁ ፣ እና ቁጭ አልኩ እና ሳደርግ - አንድ አሳንስ አለ ፣ (በጄሲ ፔኒ መደብር ውስጥ ነበር) እና አሳሹ ሰዎችን ሰብስቦ 
ሲያሳድግ። በእርግጥ እነዚያ ሴቶች ወደዚያ ሲመጡ በማየቴ ሆዴ ላይ ታመምኩ። ወጣት ፣ አዛውንት ፣  ግድየለሾች  ፣  የተሸበሸበ  ፣  ወጣት ፣  እና
51



8አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

በሁሉም መንገድ ፣ በትንሽ በትንሹ አጫጭር ቁምጣዎች ላይ ፤ እነዚያ ታላላቅ ትልልቅ ጭንቅላቶች ያሏቸው ርኩስ አካሎቻቸው እና እነዚያ 
የፍትወት የለበሱ ሴቶች ፣ እና እነሱ እዚህ ይመጣሉ ፣ እና አንዱ ወደ ላይ የሚመጣው ልክ ልክ ልክ እኔ ልክ ወንበር ላይ በተቀመጥኩበት ቦታ ነው - 
እዚያ ቁጭ ብዬ ጭንቅላቴን ወደታች ,

እናም ዞር ብዬ አየሁ። ከመካከላቸው አንዱ ደረጃዎቹን ሲወጣ (ስፓኒሽ መናገር) ለሌላ ሴት ነበር - እሷ ከስፔናዊቷ ሴት ጋር የምትነጋገር ነጭ 
ሴት ነበረች። እና ስመለከት ፣ ሁሉም በአንድ ጊዜ ተለወጥኩ። እዚያ ቀደም ብዬ አየሁት።
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አይኖ ((ሴቶቹ አሁን እንዴት እንደሚሰሩ ያውቃሉ ፣ ዓይኖቻቸውን ቀለም መቀባት ፣ በቅርብ ጊዜ) ልክ እንደ ድመት ፣ እንደዚህ 
እንዳስቀመጡት ያውቃሉ ፣ እና የድመት መነጽሮችን እና ሁሉንም ነገር እንደለበሱ ያውቃሉ ፣ ዓይኖቹን እንደዚህ ከፍ በማድረግ። እና ያ አረንጓዴ 
ነገሮች ከዓይኖቻቸው በታች። በልጅነቴ ያየሁት ነገር ነበር። በትክክል ሴት ነበረች። እና እኔ ብቻ ደነዝኩ ፣ እና ዙሪያውን ማየት ጀመርኩ ፣ እና 
እነዚያ ሰዎች በህንፃው ውስጥ ስለ ዋጋዎች እና ነገሮች የሚሄዱ እያወሩ ነበር።

እና እኔ ብቻ ....

ልክ ለአፍታ የተቀየርኩ ይመስል ነበር። እናም አየሁ እና “በሲኦል ያየሁት ያ ነው” ብዬ አሰብኩ። እዚያ ነበሩ ፣ ያ ቀማኛ። አሰብኩ ምክንያቱም 
በዚያ መንገድ ያደረጋቸው ... ከዓይኖቻቸው በታች አረንጓዴ ሰማያዊ። እናም እነዚህ ሴቶች ያ ራዕይ ከአርባ ዓመት ገደማ በፊት እንደተናገረው 
በአረንጓዴ ሰማያዊ ቀለም የተቀቡ ነበሩ። (ከአርባ ዓመት ገደማ በፊት ፣ የሆነው ነው። እኔ ሃምሳ አራት ነኝ ፣ እና እኔ አስራ አራት ነበርኩ።) ስለዚህ 
ከአርባ ዓመት ገደማ በፊት ፣ እና ያ ቁጥር የፍርዱ ቁጥር ነው።
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አሁን ፣ ነበር ...

ያንን አይቼ ነበር እና ባለቤቴ ስትመጣ እንኳን መናገር አልቻልኩም። እሷ እዚያ ሳራ እና ልጆቹ የሆነ ነገር ፣ የአለባበስ ዓይነት ወይም 
ለትምህርት ቤት የሆነ ነገር ለማግኘት እየሞከረች ነበር ፣ እና እኔ እንኳን አልቻልኩም ... እሷን እንኳን መናገር አልቻልኩም። እሷ “ቢል ፣ ምን 
ሆነሃል?” አለች።
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“ማር ፣ እኔ የሞትኩ ሰው ነኝ ለማለት ነው” አልኩት።

እርሷም “ምን ችግር አለው? ያምሃል አሞሃል?”

አልኩት ፣ “አይደለም። የሆነ ነገር ተከሰተ። ” አሁን እሷ አታውቅም። ይህች ቴፕ እስኪመለስ ትጠብቃለች። ለማንም አልነገርኩትም። እናም 
እኔ ቃል እንደገባሁት እጠብቃለሁ ፣ መጀመሪያ ወደ ቤተክርስቲያን አምጣ። ወደ ቤተክርስቲያን አምጡት። ያ የእኔ ተስፋ ነበር። እናም እኔ 
የምሞክርበትን እና የገባሁትን ቃል የምጠብቅበትን ምክንያት ከምሽቱ በኋላ ይገነዘባሉ።

እነሱ በሴቶች ላይ ዓይኖቻቸውን ሲመለከቱ እንደታዘብኩ አሰብኩ። ስፓኒሽ ፣ ፈረንሣይ ፣ ሕንዳዊ እና ነጭ ነበሩ ፣ እና ሁሉም በአንድ ላይ 
ነበሩ ፣ ግን ታላላቅ ትልልቅ ጭንቅላቶቻቸው ፣ በዛው ማበጠሪያዎች ፣ መልሰው በሚቀጣጥሉበት ፣ በትልቁ ትልቅ ፣ እና ከዚያ ወጥተው ያውቃሉ። 
እንዴት እንደሚያደርጉት ያውቃሉ ፣ እነሱ እንደሚያደርጉት ያስተካክሉት። እና ከዚያ ፣ እነሱ ዓይኖቻቸውን የሚመለከቱ ዓይኖቻቸውን እና በቀለሙ 
ዓይኖቹን ፣ እንደ ድመት ዓይኖች ወደ ኋላ ይሮጣሉ። እና እነሱ ሲያወሩ ፣ እና እዚያ እንደገና በጄሲ ፔኒ መደብር ውስጥ ቆሜ ፣ እንደገና ወደ ሲኦል 
ተመል! ነበር!

55

በጣም ፈርቼ “ጌታ ሆይ ፣ በእርግጥ አልሞትኩም እና ወደዚህ ቦታ እንድመጣ ፈቀደልከኝ” ብዬ አሰብኩ። እና እዚያ ያደርጉ ነበር ... ልክ 
እንደዚያ ... በዚያ ራዕይ ውስጥ እርስዎ በጆሮዎ በጭንቅ መስማት ይችሉ ነበር ፣ ያውቃሉ። የሰዎች ማጉረምረም እና መጓዝ ብቻ ፣ እና እነሱ ሴቶች 
ወደዚያ መወጣጫ እየመጡ እዚያ እየዞሩ እና ያ “ኡሁ” ፣ እና እነሱ አረንጓዴ-አስቂኝ የሚመስሉ አይኖች ነበሩ ፣ ለቅሶ።

እናም ሚስት መጣችና “በቃ አንድ ደቂቃ ተውኝ ፣ ማር” አልኳት። “ግድ የለሽ ከሆነ ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ” አልኳት።56

እርሷም “ታመማለህ?” አለች።

እኔም “አይ ፣ ሄደህ ፣ ማር ፣ የምትገዛው ግዢ ካለህ ብቻ ነው” አልኩት።

እሷም “አይሆንም ፣ ጨርሻለሁ” አለች።

እኔም “እጄን ልይዝህ” አልኩት። ወጣሁ።

እሷም “ምን ሆነሻል?” አለች።

“ሜዳ ፣ እኔ .... እዚያ የሆነ ነገር ተከሰተ” አልኩ። እናም በዚህ ስር እያለሁ ይህንን አሰብኩ ፣ “የምንኖረው በየትኛው ቀን ነው? ይህ 
ሦስተኛው መጎተት ሊሆን ይችላል? ” አሁን ፣ እዚህ አንዳንድ ማስታወሻዎች አሉኝ።

ኢየሱስ .... ኢየሱስ በአገልግሎቱ ለሕዝቡ ከሰበከ በኋላ እናገኘዋለን ... (አሁን በዚህ ላይ እውነተኛ ጽሑፋዊ እንሆናለን)። ኢየሱስ 
አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ እና አገልግሎቱ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም። (አሁን በመስመሮቹ መካከል ታነባለህ። የራስህን ፅንሰ -ሀሳብ 
ይሳሉ።) መጀመሪያ የነገርኩህን አስታውስ። እርሱ ከሰበከ በኋላ ፣ ለዚያ ቀን ቃል የተገባለት ሆኖ ይመጣል። ያንን ሁላችንም እናውቃለን። ቅዱሳን 
መጻሕፍት ኢየሱስ ክርስቶስን መሲሕ አድርገው ይገልጹታል። ትክክል ነው. እርሱ ፣ እርሱ ፣ መሲሕ መሆኑን ፣ በእግዚአብሔር እና በቃሉ 
የተረጋገጠ። ምንም ጥያቄ የለም ... ማንም ቢጠይቀው ፣ (ይህን ካደረጉ ፣ ወደ መሠዊያው መምጣት አለብዎት) እሱ መሲሕ አልነበረም? እሱ መሲሕ 
እንደሆነ በግልጽ ተለይቷል። እሱ ግን እሱ በግልፅ ከተናገረው በኋላ ....
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እግዚአብሔር ለይቶታል



9አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ጴጥሮስ እንደተናገረው ፣ በጴንጤቆስጤ ዕለት ፣ ከአራት ቀን ገደማ በኋላ ለሳንሄድሪን ሸንጎ በተናገረ ጊዜ ፣ “የናዝሬቱ ኢየሱስ ፣ እግዚአብሔር 
በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው በምልክቶችና በድንቆች በመካከላችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሰው ነበር። ሁላችንም 
ምስክሮች ነን። በክፉ እጆች ወስደህ እግዚአብሔር ያነሳውን እነዚህን የምታዩትንም ያሳየውን የሕይወትን አለቃ ሰቅለሃል። ክርስቶስ በእርግጥ ኖሯል 
፣ ዛሬም ይኖራል።
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አሁን ፣ ኢየሱስ በግልፅ ከመጣ በኋላ ራሱን (እግዚአብሔር ለይቶታል) እና እሱ ትንቢት ተናግሮ ነበር እና ከትንቢቱ ቀናት በኋላ በቅዱሳን 
ጽሑፎች ተለይቶ ቢታወቅ ፣ ሕዝቡ እርሱን አልተቀበሉትም። ትክክል ነው.
59

እነሱም እርሱን ከካዱት በኋላ ይሰብክ ነበር - እዚህ የመዳን ዕድል ነበረው። እሱ በሚሰብክበት ጊዜ ማንም ሊድን የሚችልበት ዕድል እንዳለ 
ያስታውሱ። እነማን እንደሆኑ አናውቅም (እነሱ አስቀድሞ ተወስነዋል) እርሱ ግን ያለማቋረጥ ይሰብካል።

ነገር ግን ከስብከቱ ቀናት በኋላ አገልግሎቱ ቀጥሏል ምክንያቱም እርሱ የሰበከው የመጨረሻው ቡድን በሲኦል ውስጥ የነበሩት ፣ ይቅር ሊባሉ 
የማይችሉ ነፍሳት ስለነበሩ ነው። ያንን በግልጽ ከመጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ከ 2 ጴጥሮስ አነበብኩ።
60

ሄዶ በእስር ቤት ላሉት ነፍሳት (ገሃነም ነው) እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተዘግቶ ሰበከ ፣ ምክንያቱም አያችሁ ፣ ፍርዱ አሁን አይደለም ፣ እና አሁን 
የሚቃጠል ሲኦል የለም። አንድ ሰው አሁን አንድ ሰው በሲኦል ውስጥ እንደሚቃጠል ይነግርዎታል - ያ ስህተት ነው።

ሰውን ለፍርድ እስኪያቀርብ ድረስ በፍፁም ለመኮነን የዚህች ምድር ዳኛ ብቻ በቂ ነው። እናም እግዚአብሔር በራሱ ሕግ እስካልወቀሰበት 
ድረስ እግዚአብሔር ሰውን ወደ እቶን እቶን ፈጽሞ አይጥለውም። ምህረትን ውድቅ አድርጎታል ፣ ስለዚህ ታያለህ ፣ እሱ መጀመሪያ ፈተና ሊኖረው 
ይገባል እናም የፍርድ ሂደቱ ታላቁ የነጭ ዙፋን ፍርድ ነው ፣ አሁን ግን እሱ እስር ቤት በሚባል ቦታ ላይ ነው።

የሁለቱን ቦታዎች ራዕይ እንዳየሁ ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ፣ (ይህንን እላለሁ ቅዱስ አይደለም እና ስህተት ከሆነ ፣ እግዚአብሔር ይቅር 
በለኝ) እኔ በሁለቱም ቦታዎች እንደ ነበርኩ አምናለሁ - በሁለቱም ቦታዎች። እናም የተባረኩትን የተባረኩትን አይቻለሁ ፣ የጠፉትን እና የት እንዳሉ 
አይቻለሁ። ለዚያም ነው ከዚያ ወደታች መንገድ እንድትሸሹ ለማስጠንቀቅ ዛሬ እንደ ወንድማችሁ የምቆመው። በዚያ መንገድ በጭራሽ አይሄዱም።
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እናም የሚኖሩት ሁሉ ፣ ያ የተባረከ ወደ ላይ መንገድ ፣ ቤዛዎቹ በደስታ እና በሰላም የሚገኙበት ፣ እና ኃጢአት የማይሠሩ ፣ ሊያዝኑ 
አይችሉም። ምንም የለም - እነሱ ፍጹም ናቸው። ሁለቱንም ቦታዎች ማየት። ያ ሰው ለሚያደርገው አስከፊ መግለጫ ነው ፣ ግን እግዚአብሔር ዳኛዬ 
ነው ፣ ሁለቱንም ቦታዎች አይቻለሁ ብዬ በጥብቅ አምናለሁ። እኔ አምናለሁ።

እና ኦህ ፣ ወደ የጠፉት ክልሎች ከሚገባ ከማንኛውም ሰው ይራቅ። በእናንተ በኩል አሰልቺ በሆኑት ትኩስ ሽቦዎች ቆመው ፣ በሁሉም መንገድ 
ቢሰቃዩ ፣ በዚያ ቦታ እንደዚያ የሰይጣን ሥቃይ አይሆንም። ምንም ሊኖር አይችልም ፣ የሰው አእምሮ አይችልም ... የሰው አእምሮ ያ የጠፉት 
ክልሎች ምን እንደሆኑ ሊገባቸው አልቻለም። እሱን ለማብራራት ምንም መንገድ የለም። እናም የበረከቱ ክልሎች ምን እንደሆኑ ለማብራራት ምንም 
መንገድ የለም ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያ በጣም አሰቃቂ እና ይህ በጣም ትልቅ ነው። ከአስቂኝ እስከ ልዕልና ነው።
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ስለዚህ ማንም ቢሰማኝ ....

እና እኔ አዛውንት እየሆንኩ ነው ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደያዝኩ አላውቅም። በቅርቡ ሃምሳ አምስት ዓመት እሆናለሁ ፣ እና አላውቅም ፣ 
በተፈጥሮ መሠረት ብዙ ዓመታት አልኖረኝም። ይህ ቴፕ የት እንደሚሄድ አላውቅም ፣ ግን እዚህ ያለው ሁሉ ፣ ቴፕውን እየሰማ ወይም 
ወደሚሄድበት ሁሉ ፣ ወደጠፉት ክልሎች በጭራሽ አይሂዱ! ሲኦል ያን ያህል መጥፎ ሆኖ ማየት አይችሉም! እና እርስዎ የሚያደርጉትን ሁሉ ፣ 
ይህንን መቼም አይረሱ ፣ የቅዱስ ጳውሎስን እንዲህ እላለሁ ፣ “ዐይን አላየችም ፣ ጆሯ አልሰማችም ፣ ወይም ወደ ሰው ልብ ውስጥ መግባት ትችላለች 
፣ ምን እግዚአብሔር እሱን የሚወዱትን ለእነሱ አስቀምጦላቸዋል! ”
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ስለዚህ አቁም ፣ በቴፕ ላይ እያዳመጡ ከሆነ ፣ ካልዳኑ ማሽኑን ያጥፉ እና ንስሐ ይግቡ ፣ እና ከእግዚአብሔር ጋር ትክክል ይሁኑ!

ይህን የምለው በልቤ እንዳመንኩት በራሴ ተሞክሮ ነው ፤ እና እኔ ራእዮቹ ካታለሉኝ ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ዓይነት መግለጫ በማውጣት 
ይምረኝ ፣ ነገር ግን በልቤ ቅንነት ፣ አንድም ራእይ እንዳልተሳካ በማወቅ ፣ በሁለቱም ቦታዎች እንደሆንኩ አምናለሁ። ወደዚያ መንገድ ወደ ታች 
ከሚሄድ ከማንኛውም የሰው ልጅ ይራቅ።
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አሁን ፣ ኢየሱስ አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ ፣ ለማዳን ለማይችሉ ለማይችሉ ነፍሳት ሰበከ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል። “ሄዶ 
ንስሐ ያልገቡ እስር ቤት ላሉት ነፍሳት ሰበከ። ምሕረት በተሰጣቸው ጊዜ ምሕረትን ንቀውታል ፣ እና አሁን ፍርዱን እየጠበቁ ናቸው።
65

ኦህ ፣ ያ ምን ያህል ጊዜ መሆን አለበት! ኦህ ፣ እውነታው ምን እንደ ሆነ ለማየት ዓለምን በዚያ የምንቀጠቀጥበት አንድ መንገድ ቢኖር 
እመኛለሁ።

ኢየሱስም ራሱ “አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ” አለ።66

እና አብ ለሕያዋን እንዲሰብክ እንደላከው; ተስፋ ላላቸው እና ከዚያ ተስፋ ለሌላቸው ተመሳሳይ መልእክት ለሚያስተላልፉ ፣ ይህ መደረግ 
ያለበት በዚህ ጊዜ ተገቢ ይመስላል። ምክንያቱም በእኛ ውስጥ የሚኖረው የክርስቶስ መንፈስ የእሱን ባሕርይ አይለውጥም ወይም የእግዚአብሔርን 
ሥርዓት አይለውጥም። በእያንዳንዱ ትውልድ ውስጥ አንድ ዓይነት መሆን አለበት። እሱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። “አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ 
እልካችኋለሁ” አላቸው።

የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አንድ መሆን አለባቸው። እስኪል ድረስ ... (አንዳንዶቻችሁ ቅዱሳት መጻሕፍትን ሲጽፉ አያለሁ) ቅዱስ ዮሐንስ 14 
12። “... በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል” ሥራዎቹ ፣ ለጠፉት እየሰበኩ ፣ የታመሙትን እየፈወሱ ፣ ከዚያም ፈጽሞ 
ሊድኑ ለማይችሉት። ሥራው በዚሁ ቀጥሏል። ታዲያ ይህ ሆኖ ቆይቷል ... ይህ ሆኖ ቆይቷል .... እንደዚህ ላስቀምጠው?
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በዚህ  በመጨረሻው ቀን  የኢየሱስ  ክርስቶስ  አገልግሎት በቤተክርስቲያኑ  ውስጥ እንደገና  ተወለደ።  ብዙዎቻችን  የምናምነው  ይህንን  ነው።



10አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ከእርስዎ ጋር አምናለሁ። አሁን ፣ ይህንን አምናለሁ። ባላምንበት ፣ ስለእሱ ሌላ ነገር አደርጋለሁ ምክንያቱም ከሁሉም በኋላ እዚህ ውስጥ 
የሚመለከተኝ እኔ ነኝ። እናም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ ከሆነ ፣ ስለ ሕዝቡ ያስባሉ። ሁል ጊዜ ግራ የሚያጋባኝ አንድ ጥቅስ ነበር - 
በሙሴ ውስጥ የክርስቶስ መንፈስ መሆኑን እስክገነዘብ ድረስ ሙሴ ከእግዚአብሔር የተሻለ ሀሳብ ለእግዚአብሔር እንዴት ሊናገር ይችላል?

እግዚአብሔር እንዲህ አለ - “ሙሴ ፣ ከእነርሱ ተለይ። ሁሉንም ነገር አጠፋለሁ ፣ እና ከአንተ እጀምራለሁ። ”

እርሱም “ጌታ ሆይ” አለ (ራሱን ጥሶ ራሱን ጣለ) “ውሰደኝ” አለ። ስሜን ደምስስ። “68

ካመፁት ከእነዚህ ሰዎች መካከል ልቡ ወደ እነርሱ ሄደ። እናም አንድ አገልጋይ ሕዝቡን በልቡ ላይ ሲያደርግ .... ከራስዎ ከሚወዱት በተሻለ 
ነገር ከምንም ነገር ወደ ኋላ ለመመለስ በእግዚአብሔር እና በራሴ ፊት መቼም ትክክል እንደሆንኩ ይሰማኛል። አንድ ሰው አንድን ሰው በእጁ 
በማያያዝ ወይም በአንዳንድ በመርጨት ወይም በአንዳንድ በሐሰት ጥምቀት ወይም በሌላ ነገር እንዴት ወደ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሚወስድ 
እና በሐሰት ተጽዕኖ ሥር እንዲተኛ እና መጽሐፍ ቅዱስ እዚያ እንደ ተቀመጠ እና ሰውየውን እንደሚወድ ይወቅ?

ለኑሮዬ ልመና ቢኖረኝም ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ እውነቱን እነግራቸው ዘንድ ለእግዚአብሔር እና ለሕዝቡ ታማኝ ልሁን። አታላይ እንድሆን 
በፍፁም አትፍቀድ። የምወደውን እንዴት ማታለል እችላለሁ? እነሱን መጉዳት ቢኖርብኝም ፣ ግን እወዳቸዋለሁ። ልጅዎን የሚያንኳኩበት ምክንያት 
ይህ ነው ምክንያቱም እሱን ስለወደዱት። እሱን ስላልወደዱት አይደለም ፣ ስለወደዱት። እሱ ከተሳሳተ እርሱን ካላረምከው ይገደላል።

አሁን ፣ አገልግሎቱም እንዲሁ ነው። እንደነበረው ዛሬም እንዲሁ ነው። ሰው ሊሆን አይችልም ፣ እግዚአብሔር መሆን አለበት ተብሎ 
በእግዚአብሔር ቃል ተሰብኮ እና ተረጋግጧል። መሆን አለበት።
69

አስተውል። ኢየሱስ የሠራቸው ተመሳሳይ መንፈሳዊ ምልክቶች በመጨረሻዎቹ ቀናት በምድር ላይ ተደጋግመዋል - እሱ ራሱ መሲሕ መሆኑን 
የገለጸው ይኸው መንፈሳዊ ምልክት ዛሬ ለይቶታል። እሱ አሁንም መሲህ ነው! እርሱ ምን እንደ ሆነ በምድር ላይ ተመሳሳይ የቁሳዊ ምልክቶች 
ተገለጡ - ቅዱስ ጳውሎስ ያየበት ተመሳሳይ የእሳት ዓምድ ፣ አንድ ዓይነት ፣ በውስጡም አንድ ዓይነት ተፈጥሮን የደጋገመ ፣ ተመሳሳይ ነገር ያደረገ።

ኢየሱስ አብ እስኪያሳየው እና አብ መንፈስ ቅዱስ እስካልሆነ ድረስ ምንም አላደረገም ብሏል ፣ ያንን እንገነዘባለን። የእግዚአብሔር ቢሮ ብቻ 
ነው። ይህ ካልሆነ ፣ ከእነሱ የትኛው የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው? ኢየሱስ እግዚአብሔር አባቱ ነው ብሏል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ 
አባቱ ነው ይላል። አሁን እርሱን ሕገወጥ ልጅ እንዲሆን ልታደርገው አትችልም ፤ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ አምላክም 
እንዲሁ ነበር።

70

ስለዚህ እግዚአብሔር ፣ አብ ፣ ወልድ እና መንፈስ ቅዱስ; ያ የአንድ አምላክ ሦስት ቢሮዎች ናቸው። ሦስት ባሕርያት ናቸው ፤ ያው 
እግዚአብሔር። አንተ የእግዚአብሔር አካል ነህ ፣ እኔም የእግዚአብሔር አካል ነኝ ፤ እኔ ግን የእግዚአብሔር ሁሉ አይደለሁም ፣ ሁላችሁም 
የእግዚአብሔር አይደላችሁም። በኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ጉዲፈቻ ልጆች ፣ እግዚአብሔር ራሱ ለእኛ ሥጋ እንዲሆንልን ለእኛ የእግዚአብሔር 
ባሕርያት በእኛ ላይ ነው።

አሁን ፣ መንፈስ ቅዱስ ሁል ጊዜ የሚመጡትን ነገሮች ያሳየው ነበር ፣ እና እሱ ፈጽሞ አልተሳሳትም። ሁልጊዜ ፍጹም ነበር። ልክ ነው? ለራሱ 
ክብርን አልወሰደም። ለእግዚአብሔር ክብርን ይሰጣል። “ወልድ አብ ሲያደርግ ያየውን እንጂ በራሱ ምንም ማድረግ አይችልም” አለ። አብም .... 
መንፈስ ቅዱስ አባቱ ነበር። ልክ ነው? “አንተ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ፣ በእርስዋ የተፀነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና ፣ ሚስትህን ማርያምን 
ለመውሰድ አትፍራ ፣ እርሱም አባቱ ነበር ፣ መንፈስ ቅዱስም ሊመጣ ያለውን ነገር ለኢየሱስ አሳይቶታል - ነገረው። ያ ነበር ፣ እርሱም 
እግዚአብሔር ነቢይ ነበር። ምክንያቱም ቃሉ በጥቃቅን መልክ እንደመጣ በማሳየት የጌታ ቃል ወደ ነቢዩ ብቻ ይመጣል። ነቢያት ጌታ የነገራቸውን 
ጽፈዋል ፣ እርሱ ግን ቃል ስለ ሆነ ምንም አልጻፈም። እሱ ቃል ነበር።
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በእርሱ ውስጥ የኖረው ያው መንፈስ ቅዱስ ፣ “ገና ጥቂት ጊዜ ፣ ዓለምም ከእንግዲህ ወዲህ አያየኝም ፣ ግን ታዩኛላችሁ ፣ ምክንያቱም እኔ 
እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በእናንተ ውስጥ እሆናለሁ። እኔ ወደ አንተ እመጣለሁ ”አለው። ወደ አንተ በሚመጣው በእርሱ ውስጥ የነበረው አብ 
ነበርኩ። እናም “መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ እኔ ያስተማርኋችሁን እነዚህን ነገሮች ይገልጥላችኋል ፣ የሚመጡትንም ነገሮች ያሳያችኋል” 
አላቸው። እዚያ ነዎት።

72

አሁን ፣ መንፈስ ቅዱስ በዚያን ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሠራ ፣ መንፈስ ቅዱስም ዛሬ ተመሳሳይ ነገሮችን እንዳደረገ እናስተውላለን - 
በእሳት ዓምድ ማስታወቅ ልክ መጀመሪያ ላይ ፣ አንድ ዓይነት ነገር ነበር። ይህም በኢየሱስ ላይ ሲመጣ አይቶ። ዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ 
አስታወቀ። እና እሱ ሁሉንም ሳይንሳዊ ሥዕሎችን እንኳን አረጋግጧል። ሊከራከር አይችልም። በሳይንሳዊ ነበር - ቁሳዊ ነበር። እሱ አፈ -ታሪክ 
አስተሳሰብ አልነበረም ፣ ሥነ -ልቦና አይደለም። ጆርጅ ጄ ላሲ እንደተናገረው ፣ “የዚያ ካሜራ ሜካኒካዊ ዓይን ሥነ ልቦናን አይወስድም። ብርሃኑ 
ሌንሱን መታው። ”

73

ከስድስት ወይም ከስምንት ወራት ገደማ በፊት ሰምተው እዚህ ቆመው ፣ “ወደ ቱክሰን ፣ አሪዞና እሄዳለሁ ፣ ጌታ እንዲህ ይላል። ፍንዳታ 
ይመጣል እና ሰባት መላእክት ይታያሉ። ” ታስታውሳለህ? እንኳን አይደለም ... ሉክ መጽሔቱ ፎቶግራፎቹን እስኪያነሳ ድረስ እግዚአብሔር ይህን 
እውን ያደርገዋል። መንፈሳዊ ... አስቀድሞ ያየው። ፍጥረታዊ ፣ ልክ ተመሳሳይ ነው።

74

የመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ምስጢሮች በሰባቱ ማኅተሞች ውስጥ ስለሚቀመጡ የቅዱሳት መጻሕፍትን ጠመዝማዛ ያወጡት ሰባቱ መላእክት። ያንን 
እናውቃለን። ያ ነው .... መጽሐፉ አሁንም እንኳ በዚህ ታትሟል። በእነዚያ በሰባቱ ማኅተሞች ውስጥ የተቀመጠው የመጽሐፉ ሁሉ ምስጢር ነው 
ጌታ እንድናመጣው

እና ዛሬ እዚህ ተቀምጠው የነበሩ ወንዶች ሲከሰቱ እዚያ ከእኔ ጋር ነበሩ።75

ተመልከት መጽሔት በእርግጥ የተከሰተውን ተመሳሳይ ነገር አረጋግጧል ፣ ምክንያቱም እሱ የነገረው እግዚአብሔር ነው። አደርገዋለሁ ሲል 
ከቃሉ ጀርባ የቆመው እግዚአብሔር ነው! ስለዚህ ፣ እንደ እኔ ያለ ሥጋዊ ሰው አይደለም ፣ በመካከላችሁ ሰዎች አሉ። የዘላለም አምላክ ነው!

እሱ ወንዶችን ይጠቀማል ፣ እውነት ነው። በሰው ከሚሠራው ውጭ ምንም አያደርግም። መሆኑን እንገነዘባለን። ያ የእሱ ወኪል ነው።  እሱ



11አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

የመረጠው ነው። ለምን ፣ አላውቅም። እርሱ ወንጌልን እንዲሰብክ ፀሐይን መሥራት ፣ ነፋስን ወንጌልን እንዲሰብክ ፣ ነፋስ ነገሮችን እንዲሠራ 
ማድረግ ይችል ነበር ፣ ነገር ግን ሰውን መርጧል።

የሰው ልጅ በሰው በኩል መልሶ ይናገራል የሚለው ሀሳቡ ይህ ነበር። እሱ ራሱ አይደለም ፣ ግን “የጌታ ቃል ወደ ነቢያት መጣ” (ትንቢተኞቹ ፣ 
ሰባኪዎቹ) እና የመጀመሪያውን ቃል የሚክድ ነቢይ ፣ እንዴት እውነተኛ ነቢይ ይሆናል? የቃሉን እውነት ስለሚክድ እሱ ሊሆን አይችልም። እና 
ከዚያ ካልሆነ

ከዚያም ይህ ቃል ፣ ራሱ ፣ በቃሉ እውነት እና በመንፈስ ቅዱስ እውነት እንደሚሰበክ። እሱ የገባውን እያንዳንዱን ተስፋ ያሳያል። ትክክል ነው 
ወይስ አይደለም የሚለውን በዚህ እናውቃለን። ኢየሱስ “ስለ እኔ የተጻፈውን ባላደርግ ፣ አትመኑኝ” ያለው የተናገረው ነው።አሁን; እነዚህን ነገሮች 
እናያለን።

ያስታውሱ ሰባቱ ማኅተሞች እንደተጠናቀቁ ፣ እና እነዚያ ሰባቱ እውነቶች ሲገለጡ - አንደኛው ፣ እኛ እንድናውቅ አይፈቅድልንም። በሰባቱ 
ማኅተሞች ላይ እዚህ ስንት ነበሩ? ሁላችሁም እገምታለሁ። ሰባተኛው ማኅተም ፣ እሱ አይፈቅድም። እሱ እዚያው በክፍሉ ውስጥ ቆሞ ሁሉንም 
ሰው ገለጠ ፣ እናም በሕይወቴ ውስጥ አንድ ነገር በመንፈስ አነሳሽነት የሰበከ ከሆነ ፣ ያ እሱ ነበር። እዚህ ቆመው ለእርስዎ እውነት መሆን እና 
እንደሚሆን ሊነግርዎት ይገባል ፣ እና እዚያ ይሂዱ እና ሳይንስ እና ሌላው ሁሉ ፣ ሳይንሳዊ ምርምር እና ሁሉም ነገር - ለሕዝቡ ምስጢር ፣ እዚያ 
መከሰቱን አረጋግጠዋል። እና ተመልሰው ይምጡ እና ሲከፈት ሰምተው እያንዳንዱን ቃል በትክክል ያስተካክሉ።
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የምንኖረው ቀን የትኛው ነው? እኛ የት ነን?

እና ያስታውሱ ፣ በዚያ ስድስተኛው ማኅተም ፣ በዚያ ስድስተኛው ማኅተም ስር ሰባት መለከቶች በሚሰማበት .... ወደዚያ ስንደርስ ያንን 
ያያሉ። በዚያ ስድስተኛው ማኅተም ውስጥ እያንዳንዱ ሰባት መለከት ይከናወን ነበር። ሰባቱ ሁል ጊዜ ምስጢር ናቸው። ያንን ሰባት ይመልከቱ; ያ 
መጨረሻው ነው። ያ የጌታ መምጣት ነበር። ገነት ጸጥ አለች ፣ ዝም አለች። ማንም አልተንቀሳቀሰም ፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ራሱ “እኔ የምመለስበትን 
የሰማይ መልአክ እንኳ አያውቅም። እኔ ራሴ እንኳን አላውቀውም ፣ በምን ሰዓት። አብ ያንን በአእምሮው ውስጥ አኖረው። ” እኔ የማላውቀውን 
መንፈሱን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው።
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ያ ያ ሰባተኛው መለከት ሲነፋ ፣ ወይም ሰባተኛው መልአክ ፣ ... ማኅተም ተከፈተ ፣ ከዚያ በሰማይ ዝምታ አለ - አልሰጥም ፣ የሚሆነውን።

ነገር ግን እነዚህ መለከቶች በተከፈቱበት በስድስተኛው ማኅተም ስር ፣ እዚያ አስታውሱ ፣ በጉ እንደ ወጣ ፣ በቦታው ላይ እንደታየ 
እናውቃለን። የምህረት መቀመጫውን ትቶ ነበር። የመቤዠት ሥራው ተጠናቀቀ።
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እርሱ ወጥቶ በዙፋኑ ላይ ከተቀመጠው ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ ጊዜውም አልቀረም። እናም ወዲያውኑ መልአክ በ 10 ኛው ምዕራፍ እና በ 
7 ኛው ቁጥር ላይ ታየ ፣ ይህ መልአክ ወርዶ ያ ጊዜ ከእንግዲህ ወዲህ ማለ። ግን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተቤዥው ነገር እንደ ነበረ ተመልከቱ። እሱ 
የመቤዠት መጽሐፍ ነበር ፣ እናም ያዳነው ሁሉ በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ ነበር። የሞተው ሁሉ በመጽሐፉ ውስጥ ተጽፎ ነበር ፣ እናም በበጉ 
የሕይወት መጽሐፍ ውስጥ አስቀድሞ ተወስነው ስለነበር ሙሉ በሙሉ እስኪዋጅ እና በመስቀል ላይ ሊዋጅ እስካልቻለ ድረስ የሽምግልና 
መቀመጫውን መተው አይችልም። ያ የመጨረሻው ሰው እስኪያልቅ ድረስ ምልጃዎችን ለማድረግ በዚያ ይቆዩ። ክብር!

ግን አንድ ቀን ከዚያ ተነስቷል ፣ ውጣ። መጽሐፉ የት ነበር? አሁንም በአብስትራክት ባለቤት ፣ ሁሉን ቻይ በሆነው አምላክ ውስጥ ነበር። 
እናም ዮሐንስ ዙሪያውን ተመለከተ ፣ እናም መጽሐፉን ለመመልከት እንኳ የሚገባ ሰው ስለሌለ አለቀሰ። እና የተደበቀው ምስጢር ምን እንደ ሆነ 
ለመግለጥ በተለይ ማኅተሞችን ይከፍታል። ምስጢሮቹ በሰባቱ ማኅተሞች ውስጥ ነበሩ።
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እነዚህ ሰባት ማኅተሞች ሲከፈቱ ያ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ከፍቷል። ሰባቱ ማኅተሞች ፣ በሰባት ምስጢሮች ታተመ። እናም በእነዚህ ሰባት 
ማኅተሞች ውስጥ ፣ ምስጢሩን ሙሉ በሙሉ ይይዙ ነበር ፣ እናም እሱ የመቤዠት መጽሐፍ ነበር - አዲስ ኪዳን። አሮጌው አይደለም ፣ ለአዲስ 
ኪዳን ብቻ ያወጀው። ያለ እኛ ፍጹም ሊሆኑ አይችሉም “(ዕብራውያን 11)።

አሁን ፣ ቤዛው የሚመጣው ቤዛው ሲሞት ብቻ ነው። እናም እነሱ በግ ጠቦቶች ደም ስር ነበሩ። ቤዛው አይደለም - ቤዛው እስኪመጣ ድረስ 
ገና አልተዋጀም ነበር።

አስተውል። አሁን ፣ ይህ ቤዛ .... ዮሐንስ ዙሪያውን ተመለከተ ፣ እና እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ፣ በሰባት ማኅተሞች የታተመውን 
መጽሐፍ በእጁ ይዞ ፣ እና የመቤዠት ዕቅዱ ሁሉ በውስጡ ነበረ ፣ በ የሰው ዘር ፣ አዳም። እና እግዚአብሔር ... ወደ የት ተመለሰ? ሰይጣን 
ሊወስደው አልቻለም; እሱ እንዲያጣ አድርጎታል።
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ግን መጽሐፉ ያኔ የት ሄደ? የሰው ዘር አልነበረም; በረከቶቹ አልነበሩም ፣ የሰው ዘር አጥቶታል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ባለቤት 
ተመለሰ ፤ ያ እግዚአብሔር ነበር። እዚህ ከእርሱ ጋር ተቀመጠ ፣ እናም አንድ ሰው ፣ አንድ ሰው መጥቶ እንዲይዘው ጠራ።

ዮሐንስ ዙሪያውን ተመለከተ ፣ በሰማይም ሰው አልነበረም ፣ በምድርም ማንም የለም ፣ ማንም የለም ፣ መልአክም የለም ፣ መጽሐፉን 
ሊወስድ ወይም ማኅተሞቹን ሊፈታ ወይም ሊያየውም የሚችል የለም። ማንም ሰው የሚገባ አልነበረም። ዮሐንስ መራራ አለቀሰ አለ። ከዚያም 
አንድ መልአክ ወደ እርሱ መጥቶ ፣ “ዮሐንስ ሆይ ፣ አታልቅስ ፣ ከይሁዳ ነገድ አንበሳ አሸንፎአልና ፣ እርሱም ይገባዋል” አለው።
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ዮሐንስም በጉን ለማየት ተመለከተ .. ወይስ አንበሳ ለማየት ፣ እና ምን አገኘ? አንድ በግ ፣ ደሙም በግ ነበር። የታረደ በግ። ምን ያህል ጊዜ? 
ዓለም ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ። በጉ ወጥቶ መጽሐፉ በቀኝ ወዳለው ወደ እርሱ ወጣና መጽሐፉን ተቀበለ። በዙፋኑ ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። ይሀው 
ነው. አበቃ። መቼ? ማኅተሞች ሲገለጡ። የመጨረሻው የነበረው .... ያዋጀው ሁሉ ፣ ምንም አልነበረም .... ሊቤዥ መጣ። እንዲህ አለ ፣ “ከአርባ 
ዓመት በፊት ለምን አልተዋጀም? ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት? ”

በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ላይ ነበር። እናም እዚህ መቆም ነበረበት ፣ ምክንያቱም እነሱን ለመዋጀት የእግዚአብሔር 
ዓላማ ነበር። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ስማቸው በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ ተለጠፈ። በጉ በዚያ ሊታረድ ከእርሱ ጋር ተቀመጠ። የታረደው በግ 
እዚህ መጥቶ ምልጃዎችን ለማድረግ ተመለሱ።

82



12አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

እሱን ይመልከቱ። ብዙ አስመሳይዎች ፣ ሌሎች ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ፣ ግን በእርግጥ አንድ ሰው ሊድን ነበር ፣ ምክንያቱም ቤተክርስቲያኑ 
እዚያ እንደሚገኝ አስቀድሞ ተወስኗል። ያለችግር ወይም ሽንቁር ፣ እሷ እዚያ ትሆናለች ፣ በጉም ለዚያ ዓላማ ሞተ። ከዚያም በዚያ መጽሐፍ ላይ 
የመጨረሻው ስም ሲዋጅ በጉ በጉ ወጥቶ መጽሐፉን ወሰደ። እኔ ያደረግሁት እኔ ነኝ!

መላእክት ፣ ኪሩቤሎች ፣ አራቱ ሀያ ሽማግሌዎች ፣ አውሬው ፣ ሁሉም ነገር ሳይገለብጡ በዙፋኑ ፊት ወድቀው “አንተ የተገባህ ነህ” አሉ። 
ዮሐንስ “በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ” አሜን “ብዬ ሳቀናብር ሰማሁ። ጩኸት ፣ ሃሌሉያ እና ለእግዚአብሔር ምስጋና።
83

ጩኸቱ ወደ ላይ ወጣ። እንዴት? ስማቸው በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ነበር ፣ ይገለጥ ነበር ፣ በጉም ገለጠው።

በጉ ዋጅቶታል ፣ ነገር ግን ሁሉም ስም እስኪገለጥ ድረስ ፣ እና ሰባተኛው ሳይሰበር በስድስተኛው ማኅተም ስር እስኪፈጸም ድረስ ሊወጣ 
አልቻለም። ከዚያም በጉ ለዋጀው መጣ። የተዋጀውን ለመጠየቅ ይመጣል።
84

እሱ ቀድሞውኑ በመጽሐፉ ውስጥ አግኝቷል። ከእጁ እየወሰደ .... አሁን ፣ ያዋጀውን ለመቀበል ነው የሚመጣው ፤ ያ እርሱ የሠራው ሥራ 
ነው ፣ ለመቀበል መጣ። ኦህ ፣ እንዴት ያለ ጊዜ ነው! አረጋግጧል። ሰባተኛው ማኅተም አረጋግጧል። ተመለሱ እና የመቤዠትን መጽሐፍ ወሰዱ።

አስተውል። ሰባቱን ማኅተሞች የሚገልጠው የሰባተኛው መልአክ መልእክት መሆን ነበረበት። (ራእይ 10: 7 ፣ አሁን ታገኙታላችሁ) (እሱን 
ያስተውሉ ፣ በራዕይ 1 ውስጥ እንደገና ያገኙታል ፣ ቀስተደመናውን በራሱ ላይ አድርጎ - ኢያስድን እና ሰርዶስን እና የመሳሰሉትን ይመልከቱ።
85

እዚህ ይመጣል ፣ አንድ እግር በምድር ላይ ፣ አንዱ በውሃ ላይ ፣ እጁን ወደ ላይ አነሳ ፣ (ገና በራሱ ላይ ቀስተ ደመና ነበረው ፣ ያ ቃል ኪዳን 
ነው። እሱ የቃል ኪዳን መልአክ ነበር ፣ እርሱም ክርስቶስ ፣ ከትንሽም ዝቅ አደረገ። (እርሱ መላእክት እንዲሠቃዩ)። እዚያ መጥቶ እጆቹን ወደ 
ሰማይ አነሣና ይህ በሚሆንበት ጊዜ ለዘላለም አይኖርም (ዘላለማዊው ፣ አብ - እግዚአብሔር) በሚኖርበት በእርሱ ማለ።

አልቋል። ተፈጸመ; ጨርሷል።

ከዚያም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል - እናም በሰባተኛው ምድራዊ መልአክ መልእክት ፣ በምድር ላይ ያለው መልእክተኛ ፣ ሰባተኛው እና 
የመጨረሻው የቤተክርስቲያን ዘመን ፤ በአገልግሎቱ መጀመሪያ ላይ ፣ ወደ ምድር ሲጀምር ፣ በዚያን ጊዜ የእነዚህ ሰባት ማኅተሞች የእግዚአብሔር 
ምስጢር በዚያን ጊዜ ሊታወቅ ይገባዋል። አሁን እኛ የት እንደሆንን እናያለን። ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ? ሊሆን ይችላልን?

86

አስተውል። የሚቻል ሁሉ።

በመጽሐፉ ውስጥ የተዋጀውን ሁሉ እርሱ ለመቤዠት ይወጣል። የሚቤዠው ሁሉ በመጽሐፉ ውስጥ ነበር። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት 
አስቀድሞ ተወስኖ ፣ ሊቤዠቸዉ ይመጣል። እሱ የተዋጀው ሁሉ በውስጡ ተጽፎ ነበር።
87

አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ። እና እናንተ ሰዎች በቴፕ ፣ በቅርበት አዳምጡ። እርቃናቸውን ዓይኖቻቸው ፣ ያ አሳፋሪ ጭንቅላት 
- ይህ መልእክት በዘመናችን ሴቶች ላይ እንዲህ የሆነው ለምን ሊሆን ይችላል? ይህ የመጨረሻው መልአክ መልእክት ሊሆን ይችላል? ከሠላሳ ሦስት 
ዓመት ገደማ በፊት እዚያ ወንዝ ላይ ምን አለ? “ዮሐንስ እንደተላከ ....” እዩት? “የክርስቶስን የመጀመሪያ ምጽዓት ለማወጅ ፣ መልእክትህ ሁለተኛ 
ምጽአትን ያውጃል”

88

በዓለም ዙሪያ ፣ እና ያ ያ ነው ያደረገው። ከዚያ መምጣቱ በእጅ መሆን አለበት። አሁን ምን እንደሚከሰት ይመልከቱ። እንዴት? ጭንቅላቴን 
ቧጨርኩ ፣ ትራስ ላይ ተንከባለልኩ ፤ ወለሉን ተመላልሻለሁ። “ምን ሆነሃል?”

ከጥቂት ቀናት በፊት እኔ የምጓዝባቸውን ሁለት ወንዶች ጠየቅኳቸው - አንድ ጊዜ ጃክ ሙርን ጠየቅሁት። (ሁላችሁም ጃክ ሙርን 
ታውቃላችሁ። ሽሬቬፖርት ውስጥ ወደ እሱ እሄዳለሁ) አልኩት ፣ “ወንድም ጃክ ፣ እኔ በምድር ላይ እንደነበረው የቅርብ ጓደኛ ነሽ” አልኳት። እና 
እሱን ከመጠየቄ በፊት ባለቤቴን ጠየቅሁት። ስለ እኔ ምንም የሚያውቅ ካለ ... የእኔ መጥፎዎች እና ሁሉም ፣ ሚስቴ ፣ ውድ ሰው ናት። እናም አንድ 
ቀን እንዲህ አልኳት ፣ “ማር ፣ እንደ ባልሽ ፣ እኔ የወንጌል አገልጋይ ነኝ። በምወደው ላይ ምንም ነቀፋ ማምጣት አልፈልግም። ልጎዳህ አልፈልግም። 
በእናንተ ላይ ምንም ነቀፋ አላመጣም። አንተን የሚጎዳ ማንኛውንም ነገር አላደርግም ፣ እና እግዚአብሔርን የበለጠ የሚጎዳ ይመስልሃል። ምን ያህል 
እወደዋለሁ። አንቺ ሚስቴ ነሽ ፣ እሱ አዳኝ እና አምላኬ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ። ምንም አትጎተቱ ፣ እውነቱን ንገሩኝ። ”“ብዙ 
አጥንቻለሁ ....” አልኩት።

89

እና እኔ ገረመኝ ... እኔ ሜካፕ ነኝ ... አስቂኝ ፣ እንግዳ። አውቃለው. ሁሉም “ምን ዓይነት ሰው ነው?”90

ደህና ፣ እራስዎን ማየት አይችሉም። አንተ በእግዚአብሔር ቸርነት አንተ ነህ። እናም እኔ ፣ “አዕምሮዬን በጥቂቱ ብቻ አጣሁ ፣ ታውቃለህ ፣ 
እና አገኘሁ ... አልኳቸው ፣” እኔ ስወዳቸው እነዚያን ሴቶች ለምን ዘወትር እኮንጃለሁ? “አልኳቸው። ጠላ ፣ እኔ አልጠላም ... ሴቶችን ብቻ 
እጠላለሁ። ያ ስህተት ነው። ሴቶችን እወዳለሁ። እንደ እህቶቼ ማለቴ ነው።

ተሳስተህ በማየቴ ጀርባህን አልመታህም። ያንን እነግራችኋለሁ። ለዚያ በጣም እወድሻለሁ። ያንን የሚያደርግ አንድ ሰው ፣ እሱ የተለየ ዓይነት 
ፍቅር ነው። እወድሻለሁ ምክንያቱም እርስዎ ስለሆኑት እወዳለሁ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ረዳት ነህ ፣ እናም የእሱ አካል ነህ። እናም እኔ 
እወዳችኋለሁ ምክንያቱም በሰው አምሳል ስለተፈጠሩ ፣ ሰውም በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠረ ነው። ስለዚህ አብራችሁ በክርስቶስ አንድ 
ናችሁ።

ለዚህ ነው የምወድህ። ሌላ ማንኛውም ነገር ለእሱ ምንም አይደለም ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ሕይወቴ በሙሉ - ልክ ነው። እወድሃለሁ. 
ለምን እቆማለሁ እና ያለማቋረጥ ... እነሱ ሲመጡ ፣ “ወንድም ብራንሃም ሲሰብኩ ፀጉራቸውን በተለያየ መንገድ ሲሰብኩ ለመስማት ለሴቶች ሁሉ 
ንገሯቸው። ስለ አጫጭር ፀጉር መብረር ይጀምራል ፣ እና ምንም ዓይነት ሜካፕ አይለብሱ እና የመሳሰሉትን ኮፍያ ወይም ሌላ ነገር ያድርጉ።

ያደረጉት ያ ነው። “ኦ እሱ ያወራል

አንድ ሰው “እሱ” ለምን አትልም .... “አለ ፣” ሰዎች አንተ ነቢይ ነህ ብለው ያምናሉ። እንደነዚህ ያሉትን ነገሮች ለማስተማር ከመሞከር ይልቅ91
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ሴቶቹ እንዴት ታላቅ መንፈሳዊ ስጦታዎችን እና የመሳሰሉትን እንደሚቀበሉ አታስተምሩም?

እኔም “የእነሱን ኢቢሲ ካልተማሩ አልጀብራን እንዴት ያውቃሉ?” አልኳቸው።

መጀመሪያ ትክክል ይሁኑ። እና ብዙ እሰብካለሁ ፣ የባሰ እየሆነ ይሄዳል። ከዚያ “ለምን አታቋርጡም?” ትላላችሁ።

አይ ጌታዬ በእሱ ላይ ድምጽ ፣ ምስክር መሆን አለበት። ዛሬ በአገልግሎት ውስጥ ካሉ ታላላቅ ሰዎች አንዱ ፣ ብዙም ሳይቆይ እጆቹን በላዬ ላይ 
ጫነና ፣ “ወንድም ብራንሃም ፣ እንድፈቅድልኝ ከፈቀደልኝ ፣ እግዚአብሔር ያንን ያወጣል። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ሴቶችዎን ብቻቸውን 
ይተዋቸዋል።

እኔም “ጌታዬ በዚህ ታምናለህ? እርስዎ የቅድስና ሰባኪ ነዎት። ”

እሱም “በእርግጠኝነት እኔ አላምንም ፣ ግን ያ ነው በቃ .... አልኩት ፣” አይደለም።

እሱም “ይህ በእረኞች ላይ ነው” አለ።“እነሱ አያደርጉትም” አልኳቸው።

አንድ ሰው ማድረግ አለበት! ወንዙ መሻገር አለበት። ቆዳው መበጥበጥ አለበት። እኔ ማድረግ አልፈልግም; እኔ ማድረግ እንደማልፈልግ 
እግዚአብሔር ያውቃል! ብዙዎቹ ሴቶች ልጆቼን ይመገባሉ ፣ እና እነሱ ማለት ይቻላል ሕይወታቸውን ለእኔ አሳልፈው ይሰጣሉ።
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በመንፈስ ቅዱስ ወደ ውጭ በፈሰሰው የእግዚአብሔር ጸጋ ይመስለኛል ፣ በእሱ ላይ ካልጮኽኩ ድሃው ያለ ተስፋ ወደ ዘለዓለም ዘልቆ ሲገባ 
ማየት የምችል ይመስልዎታል? ብልህ-አሌክ ለመሆን አይደለም ፣ ግን የዚህ ህዝብ መንፈስ ፣ የቤተክርስቲያን መንፈስ-አሁን የክርስቶስ መንፈስ 
አይደለም ፣ የቤተክርስቲያኑ መንፈስ (ቤተ እምነት) እነዚህን ሴቶች ወደዚያ ወደዚያ ውጥንቅጥ አውጥቷቸዋል ፣ እና እኔ “ብቻ ውጣ!” ብሎ 
የሚያለቅስ ድምፅ ብቻ ነው። ከዚያ ቆሻሻነት ሽሹ! “

ዲያብሎስ እንዲህ ያሉ ነገሮችን እንዲያደርግህ አትፍቀድ። ስህተት ነው! እና እናንተ የእግዚአብሔር ጉባኤዎች ፣ ሴቶች ፀጉራቸውን እንዲቦርቡ 
ያድርጓቸው ፣ ግን መዋቢያ እንዳይለብሱ ይከለክሏቸዋል። በእውነቱ ሜካፕን የሚቃወም አንድ መጽሐፍ የለም ፣ ግን ፀጉርዎን ላለመጉዳት አለ። 
መጽሐፍ ቅዱስ “በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ እንኳ ብቁ አይደለችም” ይላል። “ባሏ ፍቺ ሰጥቶ የመተው መብት አለው። እርሷ እንደ ርኩስ ሴት 
እራሷን ለዓለም ትወክላለች። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አለ።

እሷ ባደረገች ጊዜ የገዛ ባሏን ታዋርዳለች። መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው ልክ ነው።

ግን ሜካፕ የለበሰች ሴት-አንዲት ሴት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያደረገችው አንድ ብቻ ነው። ኤልዛቤል ነበረች። ያ ነበር ማን ነበር። 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሜካፕ የለበሰችው ብቸኛ ሰው ኤልዛቤል ነበረች ፣ እና እግዚአብሔር ወዲያውኑ ለዱር ውሾች አበላት። እሷ ውርደት ሆነች 
እና እሷ እንኳን .... ሁሉም ነገር ፣ ትርጉም ያለው ሁሉ ኤልዛቤል ይባላል። ያንን ማድረግ የለብዎትም። እርስዎ ማድረግ የለብዎትም። ታዲያ ምን 
እንድታደርግ ያደርግሃል? - የዲያብሎስ መንፈስ።
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እርስዎ አላስተዋሉም ፣ እንደማያውቁት አውቃለሁ። በጣም ጥሩ ሰው ነዎት። ደናነህ. እጄን አጨበጭቡ ፣ ያነጋግሩኝ ፣

እና እወድሻለሁ። ልክ ነው ፣ ግን ያንን ካየሁ ግብዝ አልሆንኩም? ጳውሎስ “የእግዚአብሔርን ምክር ሁሉ ለእናንተ ከመናገር ወደ ኋላ አልልም” 
ብሏል።
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በዚያን ቀን የማንም ደም በእኔ ላይ አይሁን ፣ ወይም በማንም ላይ አይሁን። እውነቱን ነግሬአችኋለሁ። እኔ ማድረግ ጠላሁ - አልጠላሁም 
ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገረኝን ማድረግ አልፈልግም ፣ ግን እወድሻለሁ። እኔ ልጎዳህ አልፈልግም ፣ ታዲያ ምን ላድርግ? ነገር ግን ንፁህ 
መለኮታዊ ፍቅር እርስዎ እንዲያደርጉ ያነሳሳዎታል።

ኢየሱስ መስቀሉን ለማምለጥ እንኳን ጸለየ። “ጽዋው ያልፋል ፣ ግን የእኔ ፈቃድ አይደለም ፣ የአንተ ነው” አለ።

ይህንን የሚናገር ባል መሆን አለብኝ? እኔ በጣም ቆንጆ እና ሁሉንም ነገር ውድ የሆኑ ሴቶችን ወስጄ እነሱን ወደ ቁርጥራጮች መቧጨር 
አለብኝ? እገደዳለሁ ...? አገልጋዮቼ ወንድሞቼን ወስጄ እዛው ቆሜ እግዚአብሄርን ከሚወዱት ይልቅ ገንዘብን እና ቤተ እምነቶችን እንደሚወዱ 
ልነግራቸው ነው? እኔ ፣ እጆቻቸውን ለጫኑ ውድ ወንድሞቼ ...! ኦህ ፣ ያንን ማድረግ አለብኝ?

95

ኦ አምላኬ ፣ እንዳደርግ አትፍቀድ። እኔ ግን ምክሩን ሁሉ ለእናንተ ከመናገር ወደ ኋላ አልልም። ወደ እሱ ያነሳሳኝ እውነተኛ ፍቅር ነው።

ለዚህ ነው መልእክቱ እንዲህ የሆነው? በዓለም ውስጥ የትም የለም ፣ አይደል? የት ነው የሚገኘው? እሺ. እነሱ ይፈራሉ ፣ ግን ፍርሃት 
አልነበረውም። በትክክል። እግዚአብሔር ሁሌም እንደዚያ ነው።
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እሺ. በዚህ መልእክት ሴቶች በጣም የተወቀሱት ለዚህ ነው? አለማወቅ ... አልተገለጠም። ታየኝ ፣ ግን እስከ ሌላ ቀን ድረስ ወደ እኔ 
አልመጣም። እዚ እዩ። እሺ. በእርግጥ ከሚኒስቴሩ ጋር ይጣጣማል።

አሁን ፣ አንድ ደቂቃ ይጠብቁ። ከዚህ በፊት የሴት ዓለም የሚሆንበት ጊዜ ነበር? አዎ! በታሪክ መሠረት በኤልያስ ዘመን ኤልዛቤል የምትባል 
ሴት ነበረች። እሷ በመጨረሻው ዘመን እንደገና እንደምትሆን መጽሐፍ ቅዱስ በሚናገረው በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ላይ ገዥነት አገኘች - 
መንፈሷ ፣ በቤተ ክርስቲያን ፣ በድርጅት በኩል። እና እሷ ጋለሞታ ትሆናለች ፣ እና ከእሷ ጋር ያሉት ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ልክ እንደ 
እርሷ ዝሙት አዳሪዎች ይሆናሉ። ልክ ነው?
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ራእይ 17 “እርሷ ጋለሞታ ናት የጋለሞቶችም እናት ናት” አለ። ያ ወንዶች ሊሆኑ አይችሉም ፤ ያ ሴቶች ናቸው። ሁሉም በሕይወት ወደ እሳት 
ባሕር ተጥለው ተበሉ። እውነት ነው? እዚያ ነዎት።

አስተውል።  ያ  ኤልዛቤል  በቦታው  ላይ  ስትነሳ  አንድ  ሰው  ተነስቶባት  ነበር።  እግዚአብሔር  ሰውን  አመጣ  ፣  ከየት  እንደመጣ  እንኳን98



14አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

አናውቅም። እሱ የአገልግሎት ዳራ አልነበረውም ፤ እሱ ፈጽሞ ቄስ ወይም ምንም አልነበረም። በኤልያስ ስም አሮጌው ባለ ጠጋ ጫካ ሠራተኛ ወጣና 
የዛፉን ሥር መጥረቢያውን ጭኖ ጠሉት። ያ ብቻ ሳይሆን መላው ጉባኤው ጠሉት። እናም አንድ ጊዜ እሱ ብቻውን የቆመ መስሎታል።

እሱ “አይ ፣ ገና ሰባት ሺህ አለኝ ገና ከእርስዎ ጋር ትክክል ነው” አለ።

ያ የተመረጠው ቡድን ነበር። ያ ቡድን ሁል ጊዜ አለ። እንዲህ አለ ፣ “ኤልያስ ፣ አትፍራ። ያመለጡህ መስሎኝ አውቃለሁ ምክንያቱም ቤተ 
እምነቶች ወደ ኮረብታው አናት ላይ ስለሚሮጡዎት ፣ አግኝቻቸዋለሁ። ”

ከዚያ ከዘመኑ በኋላ ሮም ተቆጣጠረች እና እንደገና እንደ ሴት ዓለም የሆነ ጊዜ ሆነች። ሁሉም የሴቶች ፋሽን። በእቃዎቻቸው እና በነገሮቻቸው 
ውስጥ እንዴት እንደሚወጡ ፣ እና እግዚአብሔር ሌላ መንፈስ አስነሳው ፣ በእሱ ላይ ተመሳሳይ መንፈስ አለው - የኤልያስ መንፈስ። ልክ ነው?
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እርሱም “መጥረቢያ በዛፉ ሥር ላይ ተጥሏል” አለው።

እዚያ ያገባች ትንሽ አሮጊት ሴት ነበረች ... ባሏን ጥሎ ወንድሙን ሄሮድስን አገባ። ሄሮድያዳ ፣ እና እሷ የዚያን ቀን ቀለም የተቀባ ቀልድ ነበረች 
፣ ዳንሰች። ልጅቷን እንዴት መደነስ እንደምትችል አስተማረች። በአሳዳጊ አባቷ ሴት ልጅ ፣ አሳዳጊ አባት በአባቱ ፣ በወንድሙ - ሄሮድያዳ እና 
የሴትየዋ ልጅ ነበረች። እና ከዚያ ዳንስ አስተማረቻት ፣ እና ከእናቷ በኋላ እውነተኛ ስትራቴጂ ዳንሰኛ ሆነች። እናም አራት ወይም አምስት ጊዜ 
አግብታ የምትፈልገውን ሁሉ ማድረግ እንደምትችል አስባለች።

ሄሮድስም እዚህ ወጣ። ሁሉም አይሁዶች አሁን ያስታውሱ ነበር። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ነበሩ።100

ሄሮድስ ሕዝቡ ነቢይ ነው ብለው ያመኑትን ይህንን ነቢይ ለመስማት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ወጣ። በቀጥታ ወደ ሁለቱም ፊቶች በመሄድ 
“እርሷን እንድትይዝ አልተፈቀደም” አለ። እና ያደረገው እሷን እንድትነፋ አደረገ።

አሁን አንድ ተራ ሰው “ሄሮድያዳስ እንዴት ነህ? ዛሬ በጉባኤያችን ውስጥ በመገኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። ” ዮሐንስ ግን አይደለም!

ዮሐንስን ለማየት በወጣህ ጊዜ ኢየሱስ “ማንን ለማየት ሄደህ?” አለው። ሁሉም እንደ ካህን የለበሰውን ለማየት ሄደዋል? “

አይ ፣ ያ ዓይነት ሕፃኑን ይሳማል ፣ ሙታንም ይቀብራል።

እሱም “ምን ለማየት ሄዳችሁ ነው? በማንኛውም ነፋስ የሚናወጥ ሸምበቆ? ”

እነሱም ፣ “ወደዚህ ሂድ ፣ ዮሐንስ። ብትሰብኩን የበለጠ እንከፍላችኋለን ፣ እና እኛ ትልቁ ድርጅት ነን። ”

ዮሐንስ አይደለም። የለም ፣ ያንን ለማየት በጭራሽ አልሄደም። እንዲህ አለ ፣ “ዮሐንስን ለመስማት እና ለማየት በሄዱ ጊዜ ታዲያ ምን ለማየት 
ሄዱ? ነቢይ? ” እርሱም “እኔም እላችኋለሁ ፣ ከነቢይ በላይ። መቀበል ከቻሉ። ነቢዩ ስለ መምጣቱ የተናገረው ይህ ነው። መልእክተኛዬን በፊቴ 
እልካለሁ እርሱም ለጌታ መንገድን ያዘጋጃል ''

እርሱ የቃል ኪዳኑ መልእክተኛ ነበር። እሱ “እንደ እሱ ታላቅ ከሴት የተወለደ አንድም ሰው የለም” አለ።

ለዚያ ቀን እግዚአብሔር ለዚያ ቀን ያስነሳው ሰው ፣ ኤልያስ ፣ የኋላ እንጨት ባለሙያ። ጆን ፣ ተመሳሳይ ነገር። ይመልከቱ? የኤልያስ መንፈስ 
በዮሐንስ ላይ ነበረ። እናም እሱ የሴቲቱ ቀን እንደገና ሲመጣ ያ መንፈስ እንደገና ይነሳል ይላል። ምድር ከመቃጠሏ በፊት ጻድቃን በክፉዎች አመድ 
ላይ እንደ አመድ ከእግራቸው በታች እንደሚወጡ ጌታ ከመምጣቱ በፊት። በእነዚህ ቀናት ውስጥ እንደገና ቃል ገብቷል።
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ልብ ይበሉ ፣ መንፈስ ቅዱስ ያንን ቃል ገባ። እኛ በምንኖርበት ጊዜ ተስማሚ ነው።

የሚነሳ ሰው መኖር አለበት። ያ መምጣት አለበት። ጌታ እንዲህ ይላልና። ሚልክያስ ፣ 4 ኛ ምዕራፍ።102

ታላቁና አስፈሪው የጌታ ቀን “ኤልያስን እልክላችኋለሁ” ብሎ ከመምጣቱ በፊት ምልክቱ እንደሚሆን የተናገረው ልክ ነው። እና ምን ያደርጋል? 
የልጆችን ልብ ወደ አባቶች ትምህርት ይመልሱ። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመለስ። ከነዚህ የሃይማኖት ልዩነቶች ወጥተው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ይመለሱ 
- ወደ እግዚአብሔር ይመለሱ ፣ እሱ የሚያደርገው ነው።

አስተውል ፣ የምንኖርበት ታላቅ ጊዜ ነው።

እነዚያ ነቢያት የዘመናቸውን ዘመናዊ ሴቶች ገሠጻቸው ፣ እና ሁለቱም በሕይወታቸው ከፍለውታል። ሴቶች በተቆጣጠሩበት ወቅት እነዚህ 
እያንዳንዳቸው የሴቶች ዓለም እንደነበሩ ታሪክ ያረጋግጣል።
103

ስለ ዛሬው ተመልከት። ከነዚህ ቀናት ውስጥ አንድ ፕሬዝዳንት ይኖረናል ፣ አሁን ሊከሰት የሚችል ይመስላል። በእውነቱ እሷ ፕሬዝዳንት 
ናት። እሱ የቁጥር አምሳያ ብቻ ነው።
104

እዚህ ብዙም ሳይቆይ ፣ ከሌሎቹ ብሔሮች በአንዱ ፣ ፕሬዚዳንቱ ራሱ ፣ “እኔ ባሏ ነኝ” እስከሚል ድረስ ፣ እጅግ ብዙ ውዳሴ እና ሁሉንም 
ከሰዎች እያገኘች ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት! ፋሽኖችን ታዘጋጃለች እና ሴቶች ይከተሏታል። ልክ ኤልዛቤል እንዳደረገችው።

“በኤልዛቤል ሃይማኖት” ላይ ስብከቴን ሰምተዋል። ስለእሱ ያውቃሉ። አሁን የት እንደሆንን ታያለህ? ከሳምንት ወይም ከሁለት በፊት እዚህ 
ከተማ ውስጥ እዚህ ምን እንደተከሰተ ታያለህ? የእምነት ሉተራን አገልጋይ የቅዱስ ልብ ካቶሊክን ቄስ መጥቶ እንዲሰብክለት ጋበዘው ፣ እርሱም 
አደረገ ፣ እና የእምነት ሉተራን አገልጋይ ወደ ካቶሊክ ቄስ ወርዶ ሰበከለት።

እዚያ ያሉት የአብያተ -ክርስቲያናት ምክር ቤት አሁን ያ በሮማ ውስጥ ተሰብስቧል .... ይህ ወዳጄ ዴቪድ ዱፕሊስስ እዚያ ቁጭ ብዬ ስለ እሱ 
ያለቅስበት ነበር ፣  ብዙም ሳይቆይ  በአሥራ አራት  ማይል ክሪክ  ፣  ስለ  እርሱ  ያለቅስ  ነበር  ፣  ቤተክርስቲያኗን  እንደወዘወዘ  ሳያውቅ በቀጥታ ወደ
105



15አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ባቢሎን። ሁሉም “ኦ ፣ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት አሁን አንድ ይሆናሉ” ሲሉ።

አዎ ፣ ያንን አውቃለሁ። በ 1933 በእኔ “የትንቢት መጽሐፍ” ላይ የተጻፈው በትክክል ይህ ይሆናል። ለምን ፣ አንድ ላይ በመሰባሰብ ሰይጣን 
መሆኑን አላስተዋሉም! መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ - ትንሽ ቆይተው ፣ አንድ እንደ ሆኑ ፣ ከዚያ የእርስ በእርስ መለያየቱ 
ይጠናቀቃል። ትክክል ፣ የአውሬው ምልክትዎ ይኖራል።

በዚህ ለመቀጠል ጊዜ የለኝም።106

ከሩብ ወደ አስራ ሁለት ሊጠጋ ነው። ይህንን መጨረስ እፈልጋለሁ። ይህንን ነጥብ ያግኙ። እኛ ያለንበትን ዕድል ማየት የሚችሉበትን እነዚህን 
ቅዱሳት መጻሕፍት እዚህ ውስጥ ብቻ አኖራለሁ። ከዚያ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እንዘጋለን።

አሁን ምን እንደተከሰተ ልብ ይበሉ። ነቢያት በእነዚያ ቀናት ውስጥ እነዚያን ሴቶች ገሠጹአቸው እና “ሴት ጠላቶች” ተባሉ። ትክክል ነው. 
ታሪክ እንደነበረ ያረጋግጣል። አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ ይጠብቁ። አንተ ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ስትጽፍ ፣ 1 ጢሞቴዎስ 5: 6 ን ማውረድ ትፈልጋለህ። 
መጽሐፍ ቅዱስ “በአለማዊ ደስታ የምትኖር ሴት ....” (የእግዚአብሔር ተድላ መሆን ስለማይቻል መሆን አለበት ....) አለ። እየኖረች ነው። “
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ነቢዩ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል። በዚህ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ የምትኖር ሴት በሕይወት ሳለች ሞታለች። ምህረትን እምቢ ካለች 
ከእንግዲህ ለእርሷ ቦታ በሌለበት የመለያያ መስመርን ማለፍ ትችላለች። ታዲያ በቀለማት ዓይኖ her የተቆረጠውን ፀጉሯ የት አለች? እሷ 
የምትመለስበት ምንም መንገድ የላትም ፣ እናም ለእርሷ የተሰበከ አገልግሎት መኖር አለበት። ግን ያስታውሱ ፣ በዚያን ጊዜ ሁሉም ነገር አብቅቷል። 
ተፈጸመ - አስጨናቂ ብቻ!

ታላላቅ ተአምራትን የሚያሳይ አገልግሎት ይኖራል ፣ (ኢዩኤል እንዲህ ብሏል) ነገር ግን ለመቤዠት ጊዜ አይኖርም። ሁሉም አበቃ። የበጉ ሥራ 
መጽሐፉን ወሰደ ፣ እናም የተዋጀው አበቃ። ኢየሱስ መጀመሪያ እንደሰበከ እና እንደተጣለ እና ከዚያም ሄዶ በዚያ ያሉትን አስጨነቀ - በእስር ላይ 
ላሉት እና ንስሐ ለመግባት ላልቻሉ - ለድነት ጊዜ የለም።
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ያው አገልግሎት እንደገና መድገም አለበት። ይህ ለጠፋው ዘላለማዊ ሦስተኛው መጎተት ቢሆንስ? እዚያ ካለስ? እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። 
ቢሆንስ? አስቡት ፣ አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ። ቢሆንስ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ልጆች አሉኝ። ግን እዚህ በጣም ቅርብ ይመስላል።በልጅነቴ ያ 
ራዕይ ለምን መጣ? ከዚህ በፊት ለምን አላሰብኩም? በሌላው ቀን ያ ትሪንስ ለምን እዚያ ክፍል ውስጥ መጣ? “እነሆ” በሉ። ልክ በ 
“እእእእእእእእእእእእእእእእእእእኣ ነፍሳት. ኢየሱስም ሰበከላቸው ፤ ምስክርም ሆነ። ግን ፈጽሞ ንስሐ አልገቡም። እና እኔ በሰበኩ ቁጥር እነሱ 
እየባሱ ይሄዳሉ! ንስሐ የለም። ለእሱ ቦታ የለም።

በጉ መጽሐፉን የወሰደው ሰባተኛው ማኅተም - ሊከፈትለት ዝግጁ በሆነው - ስድስተኛው ማኅተም ላይ ነው። አስታውሱ ፣ ሰባተኛውን 
ማኅተም ከእኛ ደብቆናል። እሱ አያደርግም ነበር። መልአኩ በየቀኑ ቆሞ ሲነግረው ፣ ከዚያ ግን በዚያ ላይ አላደረገውም። “በሰማይ ዝምታ አለ” አለ።
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ማንም አያውቅም ነበር። የጌታ መምጣት ነበር። “ኦህ ፣” ሊሆን አይችልም።

እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽ ወደዚህ እንሂድ። የተፃፈ ነገር አለኝ።

እሺ.

ያስታውሱ ፣ “በዓለማዊ ደስታ ውስጥ የምትኖር” (የዓለም ነገሮች ፣ እንደ እሱ ትሠራለች። ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳ እንደ ቅድስት ልትሠራ 
ትችላለች። ያ አንድ ነገር የላትም) ግን ሞታለች ስትኖር።
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ቤተ እምነቶች ምን እንዳደረጉላት ተመልከት። እነሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚቃረን የሆነውን የቅዱስ ቃሉን ተቆጣጣሪ አድርገውታል። ሰባኪ 
አደረጉዋት። ከቅዱሳት መጻሕፍት የተከለከለ ነው። በማንኛውም ጊዜ በተሠራው ኃጢአት ሁሉ ጥፋተኛ ስትሆን እንኳ አሁን ገዥ ፣ ከንቲባ ፣ 
ገዥዎች ፣ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁሉ እና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገልጋይ እንድትሆን ያደርጋታል። እርሷ ምክንያት ነች። ስለ ትክክል 
አልናገርም ... ጥፋተኛ ነች።

እያንዳንዱ ሕፃን ዓይነ ስውር ሆኖ እንዲወለድ ያደረጋት እሷ ናት። መቃብር ሁሉ እንዲቆፈር ያደረጋት እሷ ናት። እሷ ኃጢአትን ፣ በሽታን ፣ 
ሀዘንን ያመጣችው እሷ ናት። አንዲት ሴት ካላመጣች አምቡላንስ መደወል አይችልም። ሴት የሰራችው ወንጀል የለም ፣ ኃጢአት የለም ፣ ሞትም ፣ 
ሀዘንም ፣ መከራም የለም። እናም እግዚአብሔር ለመስበክ ወደ ሚንበር እንዳይሄድ ከልክሏታል ፣ ግን እነሱ ያደርጉታል።

ቤተ እምነት - የት እንዳለ ይመልከቱ?

አማልክት ናት። ዲያቢሎስ እንዴት በሥራ ላይ ነው! የካቶሊክ ሰዎች ለምን ሴቶች ፣ አማልክት አደረጓቸው - ጸልዩላቸው። ልክ ነው ፣ እመቤቴ 
ማርያም እና የመሳሰሉት። በኤክመኒካል ካውንስል ውስጥ ፕሮቴስታንቶች እንዲገቡ የሚረዳ ከሆነ ወደ ኢየሱስ ትንሽ እንደሚጸልዩ የት እንዳሉ 
አይቻለሁ። ኦ ፣ ያ ስኳር በለበሰ የማይለወጥ ፣ እነሱ ይላሉ .... አሁንም ያው አሮጌው ሰይጣን ነው።
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መጽሐፍ ቅዱስ “ሁሉም በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፈባቸውን በግምባራቸው ላይ ምልክት እንዲቀበሉ አደረገ” ይላል። እኔ የምናገረው 
አስቀድማ የወሰነችው ቤተክርስቲያን ናት - እዚያ ያሉት አይደሉም። አይ ጌታዬ ከእያንዳንዱ ቡድን አስቀድሞ የወሰነውን ወስዷል። በየእድሜው 
እየመጣ ያለው ለዚህ ነው።

እና እዚያ ቆማለች። እዚያ አለች። እሷ ናት - ቃሉን ስበኩ ፣ ቃሉን አስተካክሉ ፣ እንስት አምላክ ፣ እና የእያንዳንዱ ኃጢአት መንስኤ። 
መጽሐፍ ቅዱስ “አንዲት ሴት እንድታስተምር ወይም ማንኛውንም ሥልጣን እንድትወስድ አልፈቅድም” ብሏል። ሕጉ እንደሚለው በመታዘዝ ሁኑ። 
ተመልከት ፣ ልታደርገው አትችልም። ነገር ግን እርሷን የምድር ገዥ ፣ ከንቲባ ፣ ገዥ ያደርጓታል። በቅርቡ ፕሬዝዳንት ትሆናለች። በእርግጥ። እዚያ 
ነዎት። እንደዚያ ነው የሚሄደው። እና ሰዎች ይህንን ያደርጋሉ ፣ ምክንያቱም ለዚህ ቃል ግድ የላቸውም። እነሱ በጭራሽ አያዩትም።
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እዚያ የቆሙትን አይሁዶችን ተመልከት - ምሁራን ፣ ጥሩ ሰዎች። ኢየሱስም “አንተ የአባትህ የዲያብሎስ ነህ” አለው።



16አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

አሁን በፊታችሁ ወደ ፍርድ ቤት ብወስደውስ? እስቲ አንድ ደቂቃ ብቻ እንሞክረው ፣ እና እግዚአብሔር በእርሱ ላይ ስለወገን ይቅር ይለኛል 
፣ ግን አንድ ነገር ለማሳየት አንድ ደቂቃ ብቻ። “ደህና ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ፣ በልሳኖች ተናገርኩ! ሃሌ ሉያ! እንዳገኘሁ አውቃለሁ። እግዚአብሔር 
ይባርክ። አዎ! ”
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ረ አደረጋችሁት። ያስታውሱ ፣ እነሱ የእስራኤል ሰዎች ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሕዝቡን ጠርቶ ከግብፅ ካዳናቸው በኋላ ፣ መልእክቱን 
ባለመከተላቸው እንዳጠፋቸው ተናግሯል። ከሰማይ መና ይበላሉ። እንዲበሉ እግዚአብሔር በምድር ላይ የዘነበላቸውን መና ይበላሉ ፣ 
በመልእክተኛውም ፊት ቆመው ፣ የእሳት ዓምድንም አይተው ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተው ፣ ሲጸኑም አዩ። ያኔ ቆሬን ለማመን ስለፈለጉ - 
“ብዙ ቅዱሳን ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ፣ ያ ወይም ሌላ ሊኖር ይችላል። እኛም ቅዱስ መሆን አለብን። ይህንን ሁሉ ማድረግ አለብን። ሕዝቡ ሁሉ 
ቅዱስ ነው። ”

እግዚአብሔር እንዲህ አለ - “ተለያይ። ከዚያ ራቅ። ”

ሙሴ ፣ “በጌታ በኩል ያለው ሁሉ ከእኔ ጋር ይምጣ” አለ ፣ እናም ምድርን ከፍቶ ዋጣቸው።

እነሱም ጥሩ ሰዎች ነበሩ። በእርግጥ ነበሩ። እነሱ ጥሩ ሰዎች ነበሩ። አዎን ጌታዬ ፣ ግን ያ አላደረገም። የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ “ጌታ 
ሆይ ፣ ጌታ ሆይ” ያለው ሁሉ አይደለም።
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የሚጀምረው ሳይሆን የሚጨርሰው እሱ ነው። አቋራጮች የሉም ፣ በውድድሩ መጨረሻ ላይ ብቁ አይደሉም። አጭር አቋራጮች የሉም። 
ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚሉት ብቻ መምጣት አለብዎት። “ንስሐ ግቡ ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፣ እናም የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ 
ትቀበላላችሁ” ካለ ፣ አቋራጭ መንገድ የለም። እጅ መጨባበጥ ፣ ቤተክርስቲያንን ወይም ቤተ እምነትን መቀላቀል - በዚያ መንገድ ይመጣሉ።

ለራስህ ሞተህ ከእግዚአብሔር መንፈስ ካልተወለድክ በስተቀር ጠፋህ። ይኼው ነው. አጭር አቋራጮች የሉም። “ኦ ፣ እኔ የቤተክርስቲያን ነኝ” 
ትላላችሁ። አውቃለሁ. ጥሩ ነው. “እናቴ ....” ይህንን አልጠራጠርም ፣ ግን እኔ የምናገረው እርስዎ ነዎት። በዚያ መንገድ መምጣት አለብዎት ፣ 
ምክንያቱም አጭር አቋራጮች የሉም። በፍርድ ላይ ብቁ አይደሉም። እርስዎ በአንድ መንገድ ይምጡ። አንድ መንገድ ብቻ ነው ፣ ክርስቶስም 
እንደዚያ ነው። በወቅቱ ቃል የገባውን ሁሉ የሚያረጋግጥ በእናንተ ውስጥ የሚኖር ክርስቶስ ቃል ነው። ያንን ታገኛለህ? እሺ.

አስተውል ፣ አሁን ፣

አንዳንዶች “እነዚህ ሰዎች ጥሩ ናቸው” ይላሉ። በእርግጥ። እኔ ጥሩ ሰዎች አይደሉም አልልም። እኔ ቅድስት ሲሲሊያ አልልም እና ሁሉም ጥሩ 
ሴቶች አልነበሩም። እናቴ እንዲሁ ነበረች ፣ ግን በእርግጠኝነት ወደ እሷ አልጸልይም። በእርግጥ አይደለም። ብዙ ጥሩ ሰዎችን አይቻለሁ ፣ ግን እነሱ 
አምላክ አይደሉም - እነሱ ሴቶች ናቸው። ወንዶች .... በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው አንድ መካከለኛ ብቻ ነው።
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ለምን ፣ ለምን አንድ ሰው ፣ የጴንጤቆስጤ ዓለም ሰው — ያ ወንድም ዱፕሊስስ ፣ ውድ ወንድማችን ያገኘውን ክብ ደብዳቤ - ክብ .... 
ምናልባት አንዳንዶቻችሁ አግኝተው ይሆናል። በሊቀ ጳጳሱ ጎን በኤክሚኒካል ካውንስል ውስጥ ተቀመጠ እና በጣም መንፈሳዊ ነው አለ። ያ የመንፈስ 
ማስተዋል ነው ፣ አይደል? ኦ ፣ የጌታ መንፈስ እዚያ ነበር - በጣም መንፈሳዊ።

እዚያ ነዎት። እንዴት?

ምክንያቱም ለዓመታት ስንታገል የኖረውን ፕሮቴስታንቶች እና ያንን በአንድነት አንድ የሚያደርግበት አጋጣሚ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ቆሞ 
እንደሚመጣ ነግሮናል። ከታላላቅ መሪዎቻችን አንዱ በትክክል ገባ ፣ “ልክ ነው። እኛ የምናደርገው ይህንን ነው። ” እናም መላው የፕሮቴስታንት 
ቤተክርስቲያን እየወደቀች ነው።

116

እና በትክክል ፣ እዚያ ወደ ላይ ከተመለከቱ ፣ ጌታ እንዲህ ይላል ... መጀመሪያ ቃሉ ተናገረ ፣ ከዚያ የጌታ መንፈስ በ 1933 ስለ ሌሎች አገሮች 
ስለ ጦርነት እንደሚሄዱ እና እንዴት ማሽኖች ይሆናሉ እና እንደዚህ ያለ ነገር ሁሉ አለ ፣ ያ መጨረሻ ላይ በትክክል የሚሆነው። እና እዚህ አለ። 
መቼም አልተሳካም። እና እዚህ ሲስተካከል እናያለን።

በኤልዛቤል ሃይማኖት ላይ ያለኝን ስብከት ከረጅም ጊዜ በፊት ታስታውሳላችሁ? ታስታውሳለህ ኤልሳዕ በዚያ ጠዋት በመንገዱ ላይ 
ሊነግራቸው ... በዚያ ሰበኩ። እናም ይህ Ecumenical Council በመጨረሻ የአውሬው ምልክት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ትንቢት እንዴት 
እንደነገርኩ ፣ ምክንያቱም ከአውሬው ጋር ስለሚዋሃድ። እያደረገ ነው። በእኔ ዕድሜ ፣ እሱን ለማየት ኖሬያለሁ። እና እዚህ ፕሮቴስታንቶች 
በሚሊዮኖች ይወድቃሉ። እንዴት? እነሱ የሚፈልጉት ያ ነው። ዕውር ናቸው!
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ኢየሱስ እነዚያን ፈሪሳውያን “እናንተ ዕውሮች ፣ የዕውሮች መሪዎች” ብሏቸው ነበር። “ዕውር ዕውርን የሚመራ ከሆነ ፣” ሁሉም ወደ ጉድጓዱ 
ውስጥ አይወድቁም? እናም ያ ነው የሚወድቁት። ከእኔ ጋር ቆሞ ያነጋገረኝ ሰው ቁጭ ብሎ እንደዚህ ያለ አስተያየት ሊሰጥ እንደሚችል እንዴት 
አምናለሁ? ይመልከቱ። አይኖች — ከጠቢባን እና ከአስተዋዮች ተሰውሯል ፣ እና ለሚማሩ ሕፃናት ገለጠ።

አንድ ቀን ሕይወቴን እንደሚያሳጣኝ አውቃለሁ። ትክክል ነው. ይሄዳል ፣ ግን እዚህ እውነታው እየታወቀ ነው።118

የመጀመሪያው የሞተው

ለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ዕቅድ ፣

መጥምቁ ዮሐንስ ነበር ፣

(እሱ ግን አልሸሸገም)

እንደ ሰው ሞተ።
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ከዚያም ጌታ ኢየሱስ መጣ ፣

እነሱ ሰቀሉት;

መንፈስን ሰበከ

ሰዎችን ከኃጢአት ያድናል።

(ልክ ነው?)

ከዚያም እስጢፋኖስን በድንጋይ ወግረው

በኃጢአት ላይ ሰበከ።

እሱ በጣም ተናደደ;

ጭንቅላቱን ወደ ውስጥ ገቡ።

እርሱ ግን በመንፈስ ሞተ

መንፈሱን ሰጠ;

እና ከሌሎች ጋር ለመቀላቀል ሄደ ፣

ያ ሕይወት ሰጪ አስተናጋጅ።

ጴጥሮስ እና ጳውሎስ አሉ

እና መለኮታዊው ዮሐንስ።

ሕይወታቸውን ይሰጣሉ

ስለዚህ ወንጌል ሊበራ ይችላል።

(ምን አደረጉ?)

ደማቸውን ቀላቅለዋል

ከጥንት ነቢያት ጋር ፣

ስለዚህ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል

እውነቱን ለመናገር።

ከመሠዊያው በታች ነፍሳት

ምን ያህል ጊዜ አለቀሱ ፣

ጌታ ለመቅጣት

ያ ሁሉ ስህተት ነው።

ግን የበለጠ ይሆናል

ያ የሕይወታቸውን ደም ይሰጣቸዋል

(አዎ ፣ ልክ ነው)

ለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ወንጌል ፣

እና ቀላ ያለ ጎርፍ ነው።

በደም ይንጠባጠባል።

(አዎ! አንድ ቀን ያደርገዋል ፣ ግን እኔ ነኝ

ያ ሰዓት ሲጠብቅ ፣ ሲጨርስ።)

አንዲት እህት ሕልም ብቻ አየች። ላከችኝ። እንዲህ አለ ፣ “ያኔ ያቺ ቤተክርስቲያን ፣ መንገዱን አስተካክለው -ሊገድሉኝ ፣ በስውር። የሆነ ጊዜ 
ከመኪናዬ ወርጄ ስገባ እሳታማለሁ ”አለ ግን“ ከዚያ መንፈስ ”በዚህ ጊዜ አይደለም ፣ ግን በኋላ ይመጣል“ አለ።
119

በምንም ነገር ላይ እንዳልስማማ እግዚአብሔር ይርዳን። ከኢየሱስ ክርስቶስ እና ከተሰቀለው በቀር ምንም አላውቅም። የምንኖረው በአሰቃቂ
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ቀን ውስጥ ነው። ኃጢአት ይህን አድርጓል። አዎ እስጢፋኖስን በድንጋይ ወግረውታል። እነሱ የጆን ጭንቅላት ተቆርጠው ነበር - እሷም አደረገች። 
የእኛን እንዴት እንደምንሰጥ አላውቅም ፣ ግን የሆነ ቀን ይሆናል።

እሺ. አስተውል።

በቅዱስ ዮሐንስ (በዚያ ላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን ከፈለጉ) ፣ ቅዱስ ዮሐንስ 6:49 መና የሚበሉበት ቦታ ነው ፣ ኢየሱስም “እና ሁሉም 
ሞተዋል” አለ። “እሺ እህቴ ፣ ይህች ሴት በመንፈስ ስትጨፍር አየሁ” በሉ።
120

ኦህ ፣ አዎ። አሀ. ያንን ሲያደርጉ አይቻለሁ። “በልሳን ስትናገር አይቻለሁ። አየኋት .... ”

አዎ. ኢየሱስ እንዲህ አለ ፣ “በዚያ ቀን ብዙዎች ወደ እኔ ይመጣሉና' ይህን ሁሉ አድርጌአለሁ 'ይላሉ። በምድረ በዳ መና ይበላሉ ፣ ”አለ 
ኢየሱስ ፣ እና ሁሉም ለዘላለም ተለያይተዋል። ሞተዋል። ያ ለዘላለም ጠፍቷል። እዚያው በምድረ በዳ ሞቱ።

ኛ ምዕራፍ ዕብራውያንን ታስታውሳላችሁ - አንድ ጊዜ እውነትን ያሳወቁ እና በእሱ ውስጥ ለመራመድ ፈቃደኛ ያልሆኑ ፣ ከእንግዲህ ንስሐ 
የላቸውም። ተመልከት ፣ የድንበር መስመር ቤል ... እውነቱ ለመጨረሻ ጊዜ ለአንድ ሰው ሲቀርብ እና ለመቀበል ፈቃደኛ በማይሆኑበት ጊዜ ፣ (እንደ 
ዕብራውያን መጽሐፍ መሠረት) በዓለም ውስጥ እንኳ የሚያድናቸው ምንም ነገር የለም።
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ጨርሰዋል። ንስሐ የለም ፣ ቤዛ የለም ፣ ለእነሱ የቀረ ነገር የለም። እነሱ ለዘላለም ተለያይተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አለ። “ተቃዋሚውን 
የሚበላውን አስፈሪ እሳት እና ንዴት በመፈለግ ላይ። እናም የወንጌል እውነት ሲረጋገጥ ፣ በሚገባ ሲረጋገጥ ፣ ከዚያም ዞር ብለው ከዚያ ይራመዳሉ ፣ 
ይጠናቀቃሉ። ይኼው ነው. በጣም አሰቃቂ ነው ፣ ግን እኔ መናገር አለብኝ።

የመጀመሪያውን ርስታቸውን ያልጠበቁትን ፣ ነገር ግን በዚያች እስር ቤት ውስጥ ዓለም ዛሬ በሚራመድበት በዚያ እስር ቤት ውስጥ እዚያው 
የቀሩትን መላእክት አስታውሱ ፣ ንስሐ የለም።

ያስታውሱ ከጥቂት ዓመታት በፊት ከቺካጎ ስወርድ “ወይ አሜሪካ በዚህ ዓመት ትቀበላለች ፣ ወይም በጭራሽ አትቀበለውም” አልኩ። የት 
እንደሄደች ተመልከት? አሁን ፣ ሦስተኛው መጎተት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ? አቤት እግዚአብሔር ይርቀው። ሦስተኛው መጎተት ለዚህ ነው? ያ 
ሊሆን ይችላል? ወዳጄ ሆይ ፣ አስበው ፣ አስቡት። አልወድም። ኢየሱስ እንዲህ አለ ፣ “ይህ ዓይነቱ ግብዝነት ...

122

ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ አለዎት? አንብብ ስላልኩ ብቻ ወደዚያ እንመለስ። እዚያ ቀደም ብዬ ለማንበብ የምፈልገው አንድ ነገር ነበር ... 
ምናልባት ሌላ ነገር እቆርጣለሁ ፣ ግን ይህንን ብቻ እናገኝ ፣ አንድ ደቂቃ ብቻ። ማቴዎስ 23 ፣ አንድ ደቂቃ ብቻ። ደህና ፣ እና በ 27 ኛው ቁጥር 
እንጀምራለን። አሁን ያዳምጡ። እርስዎ ወደ ቤትዎ ሲሄዱ ሙሉውን ያንብቡ ፣ ከፈለጉ። ጥቂት ተጨማሪ ደቂቃዎች ብቻ። አሁን እዚህ 
ይመልከቱ። ማቴዎስ 23 እና በ 27 ኛው ቁጥር ይጀምሩ
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እናንተ ጸሐፍት ወዮላችሁ ... [ አሁን ፣ ይህ እርሱ የሚያነጋግራቸው ቅዱስ ሰዎች መሆናቸውን አስታውሱ።] እናንተ ግብዞች ጻፎችና እናንተ 
ፈሪሳውያን! በውጪ ያማረ የሚመስሉ በውስጣቸው ግን የሞቱ አጥንቶች ርኩሰትም ሁሉ የሞላባቸው እንደ ነጮች መቃብሮች (ያ የሞቱ ሰዎች) 
የነጩ መቃብሮችን ይመስላሉና። [ ግብዞች እና ምቀኞች እና ጠብ በውስጣቸው; ውጭ ፣ “እኔ ዶ / ር እንዲህ ነኝ።”]

እንዲሁ እናንተ ደግሞ በውጭ ለሰው እንደ ጻድቃን ትታያላችሁ ፣ [ ጉባኤው ጉባኤ እና በዚያ የተቀመጡትን ጴንጤዎች ይመልከቱ] ነገር ግን 
በውስጣችሁ ግብዝነትና ዓመፀኝነት ሞልቶባችኋል። [ በደል ምንድን ነው? በእውነቱ የሚያውቁት ነገር ትክክል ነው እና አያደርጉትም። ኢየሱስ - 
አሁን በየትኛው ትውልድ ላይ ይህን እንደሚጭንበት ይመልከቱ።]

እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ፥ ወዮላችሁ። ምክንያቱም የነቢያትን መቃብር ትሠራላችሁ ፣ የጻድቃንንም መቃብር ስለምታጌጡ። 
[ይመልከቱ? “ኦ ነቢያት።”]

በእነርሱም የአባቶቻችን ዘመን ብንሆን በነቢያት ደም ከእነርሱ ጋር ባልተካፈልን በሉ። [ እኛ እዚያ ብንኖር የጌታን ቃል እናምን ነበር። 
ይመልከቱ።]

ስለዚህ ነቢያትን የገደሉ ልጆች እንደሆናችሁ ለራሳችሁ ምስክሮች ትሆናላችሁ።

እንግዲህ የአባቶቻችሁን መስፈሪያ ሙላ። [ ይህ ብቻ ነው እየተከናወነ ያለው። አሁን እዚህ የሚናገረውን ይመልከቱ።]

እናንተ እባቦች እና የእፉኝት ልጆች ፣ ከገሃነም ፍርድ እንዴት ታመልጣላችሁ?

እንዴት ማድረግ ይችላሉ? አሁን ሚኒስትሮችን እያነጋገረ ነው። ልክ ነው - ቅዱሳን ሰዎች። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚተነብይ እና ሰዎች ያንን 
እንዳያደርጉ እንዴት ቆም ብለው ማወቅ እንደሚችሉ እና ለጥቂት መጥፎ መጥፎ ሽታ ዶላር ቆመው መስማማት ይችላሉ? ወይም አንዳንድ 
ተወዳጅነት እና አንድ ሰው ጀርባዎ ላይ መታ አድርገው “ዶክተር” ብለው ይጠሩዎታል።
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እንዴት እነዚያን ሰዎች እወዳቸዋለሁ ትላላችሁ? እኔም በካሴት ላይ እሰብካለሁ። እነዚያን ሰዎች እወዳቸዋለሁ ማለት እንዴት ነው ፣ እና 
እንደዚህ ያለ ነገር ይከሰት? እናንተ ፈሪሳውያን ፣ እናንተ ዕውሮች ፣ እባቦች ፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች! አንተ ... ከገሃነም ፍርድ እንዴት ታመልጣለህ? 
ዛሬ እነዚህ ነገሮች የተሳሳቱ መሆናቸውን የሚያውቅ ሰው ፣ ምዕመናኑን ለማቆየት ፣ ቤተ እምነቱን ለማሳደግ እና ለሴቶች እና ለወንዶች መናገር 
ሳይችል እንዴት ይቆማል? ለእርስዎ ሲደረግ ከገሃነም ቁጣ እንዴት ታመልጣላችሁ? እንዴት ታደርገዋለህ? እዚህ ያዳምጡ ፣ ያዳምጡ። ምን ይሆን?

ስለዚህ ፣ [34 ኛ ቁጥር] እነሆ ፣ ነቢያትን እልክላችኋለሁ ፣ [ወደፊትም እሆናለሁ]። ዳግመኛ ፈሪሳውያንህ ተመልሰዋል።] ... ጠቢባን ፣ ... 
ጸሐፍት: ከእነርሱም አንዳንዶቹን ገድለው ይሰቅሉታል። ከእነርሱም አንዳንዶቹ በምኩራቦቻችሁ ትገርፋላችሁ ከከተማም ወደ ከተማ 
ታሳድዳቸዋላችሁ።

በጌታ  ቃል  ነቢያትን  እንደሚልክላቸው  ተንብዮ  ነበር  ፣  እና  ምን  ያደርጋሉ?  ያው  አንተ  ስለሆንክ  አባቶቻቸው  ያደረጉት  ነገር  መንፈስ125
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አይሞትም። በእነሱ የተያዙ ወንዶች ይሞታሉ ፣ መናፍስት ግን አይሞቱም። እሱም “እናንተ ልጆች ናችሁ ፣ እናንተ ናችሁ” አላቸው። እና እነዚህ 
ነገሮች እንዴት እንደሆኑ ልብ ይበሉ።

እንዴት ቅዱስ ጳውሎስ እዚያ ቆሞ ፣ (ነቢይ ነበር ብለው ያምናሉ?) እና ሴቶች ፀጉራቸውን እንዲረግጡ ፣ ድርጅቶቻቸውን እንዲኮንኑ 
ፈረደባቸው ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያልተጠመቀ ሰው ሁሉ መጥቶ እንደገና ሊጠመቅ እንደሚገባ አስታወቀ። ትክክል ነው.
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ዛሬ እነሱ ተስማምተው በዙሪያው ያጣፍጡታል። ምንም እንኳን ምንም የተለየ ነገር አያውቁም። ያሳዝናል። ሰዓቱ ካለፈ ፣ ይህንን ማለት 
እችላለሁ - ዕውሮች እንዲሆኑ አስቀድሞ ተወስኗል። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ሊያዩት አልቻሉም። ኢየሱስ “እናንተ ዕውሮች ናችሁ። እናንተ 
ዕውሮች ጻፎችና ፈሪሳውያን። እናንተ ግብዞች። ሁሉም ያነበቡትን አንድ ቃል ሲያነቡ ፣ እና እዚህ መጥተው እኔን ይወቅሱኛል። ቃሉ በዚህ ቀን 
እንደሚሆን በትክክል የተናገረው እኔ ነኝ። እኔ የዚህ ቀን መልእክተኛ መሆን ነበረብኝ። እኔ መሲህ ነኝ ”በማለት በብዙ ቃላት ተናገረ። “እኔ መሲሁ 
ነኝ ፣ እና እሱን ማረጋገጥ አልቻልኩም? ስለ እኔ የተጻፈውን ካላደረግሁ እኔን አውግዙኝ። እና እናንተ ዕውሮች ፈሪሳውያን ፣ ሰዎችዎን ወደ እንደዚህ 
ዓይነት ነገር ወዲያውኑ ይምሯቸው እና መላውን ቡድን ይልኩ .... ”አለ ፣“ ዕውር ዕውሩን ይመራል ”አለ። “አንተ ....” አለ

አንተ “በቅዱስ ጳውሎስ ዘመን ተመልሰን ብንኖር ከቅዱስ ጳውሎስ ጎን እቆም ነበር” ብለሃል።127

እናንተ ግብዞች። ለምን ከትምህርቱ ጎን አትቆሙም? እናንተ የአባቶቻችሁ ልጆች ፣ የድርጅታዊ አባቶቻችሁ ልጆች ናችሁ ፤ ፈሪሳውያን ፣ 
ሰዱቃውያን ፣ እና እራሳቸውን ጻድቃን ስለ ሆኑ እናንተ ያንኑ ያንኑ ታደርጉ ነበር ።... በቃ። እኛ በምንኖርበት ሰዓት እነግራችኋለሁ ፣ ይህ ሦስተኛው 
መጎተት ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ። ኢየሱስ “ይህ ዓይነቱ ታላቅ ፍርድ ይቀበላል” አለ።

አስከፊ አይደለም?

እንደ አንድ ታላቅ አሜሪካዊ ፣ አንድ ጊዜ ጠላት ይህንን አገር ሊወስድ ሲል አንድ ሰው በእኩለ ሌሊት ሰዓት በፈረስ ላይ ዘለለ እና በመንገዱ 
ላይ “ጠላት ይመጣል!” ብሎ ጮኸ። ጳውሎስ ሬቭሬ ነበር። እኔ አሜሪካዊም ነኝ ፣ እናም “እኩለ ሌሊት ሰዓት” እየነዳሁ ፣ “የጠላት መምጣት” 
ሳይሆን ፣ “እዚህ አለ” አልልም። እሱ አይመጣም ፣ እሱ ቀድሞውኑ እዚህ አለ። ተሸንፎ ጨርሷል። አልቋል ብዬ እፈራለሁ። ድል - ይህ እኩለ 
ሌሊት ሰዓት!
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በቱክሰን ፣ ሰባቱ መላእክት ፣ መልእክቱ ምን ነበር? - የእግዚአብሔርን ምስጢር መጨረስ። ከዚያ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ክልሉ መውረድ .... 
ሁላችሁም ስለ ተራሮች ሰምታችኋል። አስተውል። ወንድም ፍሬድ አንዳንድ ሥዕሎቹን እና እኔ ወንድም ቶም እና እኔ አንዳንድ ሥዕሎችን 
አግኝተናል - አንዳንድ ፊልሞች እና ሁሉም ነገር። (እዚህ አንድ ቀን እዚህ እናሳያለን። የት እንደነበረ ያሳዩዎታል።)
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ሁላችሁም ታሪኩን ታውቃላችሁ። ይመልከቱ - ሦስቱ ጫፎች። እሱም “የመጀመሪያው ፣ ሁለተኛ ፣ እና ሦስተኛዎ አለ ...” አለ።

እና ወንድም ፍሬድ እሱ እና እህት ማርታ ሲያልፉ ስለ እሱ የላቀ ምስል አግኝቷል። ደመናዎቹ ከምድር እርጥበት ወጥተው ቀሪዎቹን ሁሉ 
ደብቀው ነበር ፣ እና ሦስቱን መጎተቻዎችን ብቻ ያሳያል። አንድ እዚህ ፣ አንዱ እዚህ ፣ እና አንዱ እዚያ። ሰባቱ ....
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ይመልከቱ።131

የመጀመሪያዎቹ ሦስት; ሦስቱ ፍጹምነት ነው። ያኔ ነው ሚኒስቴሩ የወጣው። ሁለተኛው መጎተት የትንቢት መናፍስት ማስተዋል ነበር። 
በመጀመሪያ የታመሙ ፈውስ ነበር; ሁለተኛው የወጣው ትንቢት ነበር - ቃሉ ራሱ በተገለጠበት ጊዜ የሐሳቦችን ምስጢር ያውቃል ፣ ይህም ያ ጸጋ 
ነው። ግን ያስታውሱ ፣ ሰባተኛው ማጠናቀቁ ነው። ይህ የማጠናቀቂያ መሳብ ሊሆን ይችላል? ሁሉም አበቃ። ሊሆን ይችላልን? አሁን አስቡት። እስቲ 
የት እንደሆንክ አስብ። ሰባት ሁል ጊዜ ፍፃሜ ነው - ሶስት ይጎትታል።

የኢየሱስ አገልግሎት ሦስት ጎተቶችን ያቀፈ ነበር። ይህን ያውቁ ኖሯል? አስተውል። አሁን በሕይወትዎ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ከኖሩ ከልብ 
ይሁኑ። የመጀመሪያው መጎተቱ የታመሙትን መፈወስ ነበር። እሱ በጣም ተወዳጅ ሰው ሆነ። ሁሉም ሰው አመነው ፣ ይመስላል። ልክ ነው? እርሱ 
ድውያንን እየፈወሰ በሄደ ጊዜ ሁሉም በቤተክርስቲያናቸው ውስጥ ፈልገውት ነበር ፣ ግን አንድ ቀን እርሱ ቃል ስለ ሆነ ዞር ብሎ ትንቢት መናገር 
ጀመረ። እናም ሙሴ የተናገረው ነቢይ ነው።
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እሱ ሊነግራቸው ሲሄድ ፣ እና እንዴት እንደሚኖሩ እና የሚያደርጉትን ነገሮች ሲነግራቸው ፣ እሱ በጣም ተወዳጅ አይሆንም። ያ ሁለተኛው 
መጎተቱ ነበር። እኔ እንደገና ወደ ቀኝ የተተየበ ይመስለኛል? እስቲ አንድ ደቂቃ ብቻ አስብ። ሊሆን ይችላልን? የመጀመሪያው ፣ ሁሉንም ይፈውሳል። 
ሁለተኛው .... ,ረ ኢየሱስ ብቻ ሊሆን ይችላል ፣ ብelልዜቡል ሊሆን ይችላል ፣ ሊሆን ይችላል .... ያ ያደረጉት እዚያው ነው

በአንድ ዓይነት ሰዎች ውስጥ የሚኖሩት ተመሳሳይ መናፍስት - ከዚህ በፊት ስለተወገዙ ፈጽሞ ሊድኑ የማይችሉ የተወገዙ ሰዎች .... ልክ እንደ 
የአስቆሮቱ ይሁዳ ፣ የጥፋት ልጅ ተወለደ። “ይሁዳ?” ትላላችሁ

በእርግጥ።

ያስታውሱ እሱ በጣም ሃይማኖተኛ ነበር። ነገር ግን ከመልእክቱ ጋር ሙሉ በሙሉ መሄድ አልቻለም። ከፊሉን ሊወስድ ይችል ነበር ፣ 
የተቀረው ግን ሆድ አይችልም። እነሱ ፈውስን እና የመሳሰሉትን ሊወስዱ ይችላሉ ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ ሕልውና ሽኮኮዎችን ሲናገር ፣ ያ 
ለእነሱ በጣም ጥልቅ ነው። ሊሆን አይችልም። ያ ይሁዳ ነበር። መንፈሱ እስከዚያ ቦታ ድረስ መኖር ይችላል። ከዚያ በኋላ መሄድ አይችልም።
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ሙሴን ቀይ ባሕርን ሲከፍት እና የመሳሰሉትን ሁሉ ሊወስዱት ይችሉ ነበር ፣ ነገር ግን ሌሎቹን ሁሉ እነርሱን ለመናገር ሲወርድ ይህንን ፣ ያንን 
ወይም ሌላውን ፣ “ራሱን አምላክ ያደርጋል” በእኛ ላይ። “ በዚያ መሄድ አልቻሉም - ቆሬ እና እነሱ ፤ ስለዚህ ድርጅት ሊኖራቸው ስለነበረ 
እግዚአብሔር ዝም ብሎ ዋጣቸው።

የኢየሱስ አገልግሎት ፣ የታመሙትን ሲፈውስ ፣ እርሱ በጣም ድንቅ ነበር። “ያ የገሊላ ወጣት ነቢይ። ለምን ፣ እሱ ማየት የተሳናቸውን እንኳ 
ሙታንን አስነስቷል። እኛ ሦስት ጉዳዮች አሉን። እርሱ በእርግጥ ሙታንን አስነስቷል ፣ ”ግን አንድ ቀን ዞር አለ። እርሱም “እናንተ የእፉኝት ልጆች።
134



20አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

የወጭቱን ውጭ ንፁህ ታደርጋለህ። እርስዎ ቅዱስ ይመስላሉ ፣ ግን በውስጣችሁ ከእባቦች ስብስብ በስተቀር ምንም አይደላችሁም። ”

ኦ ፣ ያ ትንቢት ሲወጣ ፣ ያንን ድርጅት ሲያወግዝ ፣ ከዚያ ተለወጠ። በእርሱ ላይ ተመለሱ። ትክክል ነው. በመጨረሻም እርሱን ባለመቀበል 
ሰቀሉት።

ግን ሚኒስቴሩን መግደል አይችሉም ፣ ይቀጥላል። መልእክተኛውን መተኛት ይችላሉ ፣ ግን መልእክቱን ማስቀመጥ አይችሉም። ትክክል ነው. 
በሕይወት ኖረ።
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እና አስተውል ፣ ሦስተኛው የአገልግሎቱ መጎተቻ ሲመጣ ፣ የመጀመሪያው የታመሙትን ይፈውስ ነበር ፣ ሁለተኛው ድርጅቶቹን ገሠጸ እና 
ያደረጉትን ፣ ምን እንደነበሩ እና ምን እንደሚመጣ ትንቢት ተናገረ። ምን ፣ ምን እንደሚመጣ ፣ የነበረው - ምን እና ምን እንደሚመጣ። እሱ 
ያደረገው ያ ነው። ልክ ነው? ሦስተኛው መጎተቱ ግን ከዚህ በኋላ ሊድን ያልቻለውን ለጠፉት ሲሰብክ ነበር። ትልልቅ ቀለም የተቀቡ አይኖች ባሉበት 
እዚያ ነበሩ። በሲኦል ውስጥ ላሉት ነፍሳት ሰበከ ፣ ምሕረትን የማይቀበል ፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ተለይቷል ፣ ግን እርሱ ምን እንደ 
ሆነ ማወቅ ነበረባቸው ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እዚያ ስላደረገው። በመጨረሻዎቹ ቀናት የእሱ አገልግሎት በተመሳሳይ መንገድ ቢወጣ 
ይገርመኛል። “አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ። እኔ የማደርገውን ሥራ እናንተ ደግሞ ታደርጋላችሁ።

የጠፋ - በጭራሽ ሊድን አይችልም ፤ ምሕረትን ውድቅ አድርገው ነበር። ያ ሦስተኛው መሳብ ነበር። አሁን ጥያቄ አለ? የመጀመሪያው መጎተቱ 
፣ የታመሙትን ፈወሰ። ልክ ነው? ሁለተኛ አገልግሎቱ ፣ እሱ ትንቢት ነበር። ሦስተኛው አገልግሎቱ ለጠፋው ዘላለማዊ መስበክ ነበር። ሦስቱ 
ተራሮች ፣ እና የመሳሰሉት - የጠፋው ፣ ዘላለማዊ።
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የኖኅ አገልግሎት - ሁሉም ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች እንዲሁ አደረጉ። ኖኅ ሰበከ። ያ በትክክል ትክክል ነው። ወደ መርከቡ ገብቶ ወደ 
መርከቡ ሲገባ ምንም ያልተፈጠረ ሰባት ቀን ነበር። የእርሱ ምስክርነት ለተጠፉት ... ሰዶምና ገሞራ ሰበከ። ኢየሱስ ሁለቱንም “የሰው ልጅ 
ከመምጣቱ በፊት ፣ ልክ እንደ ኖኅ ዘመን ፣ እንዲሁ በሰዶም ዘመን እንደነበረው ይሆናል” በማለት ጠቅሷል።
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ስለ ኖኅ ጠቅሷል። ኖህ ሦስት ጎትት ነበረው ፣ ሦስተኛው ደግሞ በሩ ከተዘጋ በኋላ ለጠፉት ነበር። እግዚአብሔር ማንም ሊገባበት ወይም 
ሊወጣበት በማይችልበት በዚያ እንዲቀመጥ ፈቅዶለታል። እነሱ ለ .... በሰባተኛው ተራራ ላይ ፣ ከፍተኛው ተራራ ላይ ፣ እዚያ ነው ታቦቱን 
የሰፈረው ፣ ተራራ - ልክ ነው?

በሰዶም ዘመን የመጀመሪያው መጎተት ጻድቁ ሎጥ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ፣ “የሰዶም ኃጢአት ጻድቅ ነፍሱን በየቀኑ ያስጨነቃት ነበር” ይላል ፣ 
ሴቶች እንዴት እንደሠሩ እና እንደሠሩ። ያስታውሱ ፣ “በኖኅ ዘመን እንደነበረው ...” ምን ያደርጉ ነበር? መብላት ፣ መጠጣት ፣ ማግባት ፣ በጋብቻ 
መስጠት - ሴቶች። ይመልከቱ - ሴቶች። በሰዶም ዘመን ምን ነበር? ሴቶች ፣ እና የመጀመሪያው መልእክት ሎጥ ነበር። ሳቁበት።
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ከዚያም ሁለት መልእክተኛ ላከ ፣ እነሱም ወረዱ ፣ (ያ ለሶዶም ሁለተኛው መጎተቻው ነበር) ግን የመጨረሻውን ይመልከቱ። ከጊዜ ወደ ጊዜ 
ምሕረት ፣ ያ ሁሉ አበቃ - በዚያ ጊዜ ሁሉ። ወደዚያ የወረደው ያ ሦስተኛው መልእክተኛ ... ሦስተኛው ጎትቶ ፣ እሱ ማን ነበር? ምን ዓይነት 
አገልግሎት ነበረው? ከተመረጡት ጋር ተቀመጠ ፣ እና ከእሱ በስተጀርባ ምን እየተከናወነ እንዳለ ነገራቸው። ልክ ነው? ነገር ግን ወደ ባቢሎን ወይም 
ወደ ሰዶም በወጣ ጊዜ ሊያገኘው ፈልጎ ነበር .... አብርሃም እንኳ “ሃምሳ ጻድቃን ባገኝ” - እስከ አስር ጻድቃን ድረስ እያለቀሰ ነበር።

እግዚአብሔር “አዎን ፣ አሥር ጻድቃን ፈልጉ” አለ።

አንድ ነገር ልንገርሽ እህቴ ፣ አንድ ደቂቃ ብቻ። እርስዎ ያረጁ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ግን እነዚህ የወሲብ ንግስቶች ያላገኙት ነገር አለዎት። እሷ 
ፈጽሞ ልትኖረው የማትችለውን ነገር አለህ። በአለባበስዎ ውስጥ ያረጁ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ እና እንደ እመቤት ይለብሱ። “ያንን አሮጌውን ቅዱስ ሮለር 
ተመልከት” ይሉ ይሆናል። አይጨነቁ። ያች ትንሽ የወሲብ ንግሥት የሆነች ነገር አለች ፣ ያ ዓለምን ሁሉ እሷን እየተመለከተች ፣ አላገኘችም። እሷ 
ፈጽሞ ሊኖራት አይችልም። እሷ ለዘላለም ጠፍታለች። እሷ ተፈርዳለች። ይመልከቱ?
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ሞራል አለዎት; በጎነት አለዎት። እሷ ምንም የላትም። እሷ የጠፉትን ነፍሳት ወደ ገሃነም የሚይዝ ወጥመድ አላት። ዕውሮች ወደ ውስጥ 
ይገባሉ። የሆነ ነገር አለዎት።

በቤተክርስቲያን መጽሐፍ ላይ ላይሆን ይችላል ፣ ግን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቁጣ ከዓለም የሚይዘው የእርስዎ የጽድቅ ሕይወትዎ ሊሆን 
ይችላል። ዓለም አያምንም። አንቺ ቅድስት ሮለር የምትባል ሴት ፣ ምንም የማታውቂው ትንሹ ሰው ፣ ነገር ግን ስለሀገሪቱ ኃጢአት ሌት ተቀን ወደ 
እግዚአብሔር የምትጮኽ ፣ ቁጣውን የምትቆርጥ ይሆናል። “አሥር ካገኘሁ እቆጥባለሁ።” አስር ማግኘት ከቻልኩ።
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“በሰዶም ዘመን እንደነበረ እንዲሁ ይሆናል” ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? አይደለም ፣ “አሥር ሜቶዲስቶችን ማግኘት ከቻልኩ” “አስር 
አጥማቂዎችን ማግኘት ከቻልኩ” “አሥር ጴንጤዎችን ማግኘት ከቻልኩ” “አሥር አትሌቶችን ማግኘት ከቻልኩ” “አሥር ሴናተሮችን ማግኘት 
ከቻልኩ” “አሥር ሚኒስትሮችን ማግኘት ከቻልኩ” ነገር ግን “አሥር ጻድቃንን ባገኝ”

አንድ ጻድቅ አለ እርሱም ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በውስጣቸው የሚኖረው አሥር ነው። እቆጥራለሁ። “

ያ የመጨረሻው መልእክተኛ ግን ለተፈረደው ሰበከ። ወደዚያ ወረደ። ቅዱሳት መጻሕፍት ምን እንደ ሆነ አይናገሩም ፣ ግን በማግስቱ ጠዋት 
እሳቱ ወደቀ። ቀኝ! እነዚያን ምልክቶች ከፈጸመ በኋላ ወዲያውኑ የትንቢት አገልግሎቱን ከፈጸመ በኋላ “ሣራ ለምን ሳቀች?”
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እሷም “አላደረግኩም” አለች።

እሱም “አዎን ፣ አደረግክ” አለው።

አሁን ፣ ከዚያ በኋላ ወዲያውኑ ወደ ባቢሎን ገባ ወይም ወደ ሰዶም ወረደ። እሱ ፈጽሞ አላገኛቸውም ፣ ስለዚህ እሳቱ ወደቀ። ሎጥንና ሁለቱን 
ሴት ልጆቹን አገኘ .... “አሁኑኑ ከዚህ ውጡ” አለ። ወጣ። ወደዚያ ወረደ። ያስታውሱ ፣ እሱ በመንገዱ ላይ ነበር። ከፊቱ መልእክተኞችን ልኮ ነበር ፣ 
ነገር ግን ይህ ሁሉ እንደ ሆነ ለማወቅ እሱ ራሱ ወረደ ፣ እና በምን ተሞልቶ አገኘው?-ቀለም ያሸበረቁ ሴቶች። መልእክቱ ለጠፋው።



21አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ምን አደረጉ? ሳቀበት።

ዛሬ ምን ያደርጋሉ? - ተመሳሳይ ነገር። እኔ የማኅበረ ቅዱሳን ነኝ። እኔ የአንድነት አባል ነኝ። “በመንፈስ ዳንስኩ። ለእግዚአብሔር ክብር ፣ እኔ 
እናገራለሁ .... ”ቀጥል። ከፈለግኩ ፀጉሬን እቆርጣለሁ። “ ”ይህን አደርጋለሁ“ ”ይህን እላለሁ።“ ”በኢየሱስ ስም መጠመቅ የለብኝም ፣ ለሚሉት ነገር 
ግድ የለኝም። የጳውሎስ አሮጊት ሴት በማንኛውም መንገድ ትጠላዋለች። እሺ. ቀጥልበት.
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ከነዚህ ቀናት ውስጥ አንዱ ፣ አስቀድመው ካላደረጉት ፣ ያንን መስመር ይሻገራሉ! ከእንግዲህ ትክክል የሆነውን ለማድረግ ከእንግዲህ 
አይመኙም። እኔ ያልኩትን ሰምተዋል? ጉዳዩ ... ወንድም ፣ እህት ፣ የተናገረውን አስተውለሃል? ያንን መስመር ትሻገራለህ ፣ እና በጭራሽ ማድረግ 
አትፈልግም። አሁንም ወንጌልን ትሰማላችሁ; እርግጠኛ ነዎት ፣ ግን በጭራሽ አይቀበሉትም። ሊቀበሉት አይችሉም። ነገር ግን ወንጌል ለተጠፉት — 
ለዘለዓለም ለጠፉት ይሰበካል ፤ ከእንግዲህ ሊድን አይችልም። እርስዎ ቀድሞውኑ በዚያ ቦታ ላይ ነዎት ፣ እና አያውቁትም። አንተ ተድላ የምትኖር ፣ 
በሕይወት እያለህ የሞተህ ይመስልሃል።

ያዳምጡ። ከጥፋት በፊት ባለው ሰዓት ያለውን መልእክት ውድቅ ያደረጉ ሁሉ - ወንጌል መጀመሪያ ለጠፋው ተሰብኮ ነበር ፣ ሳይሄዱ ፣ ያለ 
ምሕረት።
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ኖህ ዝም አለ ፣ ምስክር ነበር። እግዚአብሔር በሩን ዘጋው። ከሦስተኛው መሳብ በኋላ። ሶስተኛው ሶዶምን ከጎተተ በኋላ በሮቹ ተዘግተዋል። 
ከዚህ በላይ ምህረት አልነበረም። አስሩ ሊገኝ አልቻለም። እናም የጠፋው ወንጌል ሊድን የማይችል ወንጌል ተሰብኮ ነበር ፣ ምክንያቱም ... በየዘመኑ 
እንዲህ ነበር — እያንዳንዱ ዕድሜ ከፍርድ በፊት መልእክቱን ይክዳል - እንደገና አድርገዋል? ያ የእሳት ዓምድ ብቅ ማለት እዚህ ወንዝ ላይ ነው? ያ 
እርሱ ሴቶችን በመቁረጥ ፣ እና መሆን ያለባቸውን ቦታዎች በመወርወር ፣ እና በቃሉ ላይ ከመቆየት ይልቅ ቦታውን የሚወስዱትን አገልጋዮች በቃሉ 
ላይ ከመቆየቱ ጋር ፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ መሆኑን በሚገባ ሲያረጋግጥ ፣ እና እሱ አይደለም ፣ አንዳንድ ድሃ ደንቆሮ ያልተማረ ነገር እንደ ሰው። 
እግዚአብሔር ነው! እና አሁን ሦስተኛው መጎተቻ እንደገና ወደ ጠፉት ለዘላለም የሚመለስበት ቦታ ደርሰናል?

ያ ትንሽ ራእይ ልጅ እንደሆንኩ ያ ራዕይ ለእኔ የተሰጠኝ ነበር? እናም ወደ ምዕራብ ሄድኩ ፣ እና ወርቃማው የወንጌል መስቀል እየወረደ ነው ፣ 
ምልክቱን በትክክል ከሰማይ አው ል። ያስታውሱ ፣ መስቀሉ የተገነባው እንደ ፒራሚድ ባለ ፓኖራሚክ ውስጥ ነበር። ምናልባት ያበቃበት እና እዚህ 
የጀመረው እና ወደ ራስነት መምጣት ዋናው ክፍል ሊሆን ይችላል ፣
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ልክ እንደ ፒራሚዱ በሉተር ፣ በዌስሊ ፣ በጴንጤቆስጤ ፣ እና በእነዚያ .... የድንጋይ ንጣፍ። ያ ሊሆን ይችላል? ያ ከሆነ እኛ የት ነን?145

ይህ ሊሆን ይችላል ... አይደለም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፣ ግን መሆን አለበት። ይሆናል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የግድ አስታውሷቸው .... 
እነሱ ሁልጊዜ ከሌላው ጋር አንድ ዓይነት ርግብ ብቻ ያደርጋሉ። መምጣት አለበት; እግዚአብሔር አይለወጥም። እስቲ አስቡት። በመንፈሳዊ 
ጥርሶችዎ ሕሊናዎን ነክሰው ፣ የት እንዳለን ይወቁ። ቢሆንስ ፣ እና እርስዎ አሁንም እርስዎ ነዎት። ከዚያ እርስዎም እንዲሁ ሊራመዱ ይችላሉ .... 
ጨርሰዋል። ውጭ ያሉት ፣ መጽሐፉ በበጉ ከተወሰደ በኋላ ፣ ስድስተኛው ማኅተም ተገልጦ ማኅተሞቹ ሁሉ አልቀዋል። ሊሆን ይችላል. እንዳልሆነ 
ተስፋ አደርጋለሁ; ሊሆን ይችላል.

እሺ. አሁን ፣ ይህ ሦስተኛው መጎተት ለምን ያህል ጊዜ ቆየ?

የመጀመሪያውን መጎተት አስተውለው ሁለተኛው መጎተቻ ከአንዱ ወደ ሌላው ሄደ። እኔ ስለ መጀመሪያው ስጀምር ፣ “የልብ ምስጢሮችን 
እንኳን የማውቅበት ጊዜ ይመጣል” አልኩ። ታስታውሳለህ። ስንት .... በዙህ ባደረግኋቸው ስብሰባዎች ውስጥ ሁላችሁም ያንን ያስታውሳሉ። እናም 
አንድ ምሽት እዚያ ወደ ሬጂና ገባሁ ፣ እና በመድረኩ ላይ እሄድ ነበር ፣ እና ወንድም ባክስተር እዚያ - ብዙ ሺህ ሰዎች ፣ እና አንድ ሰው በመድረኩ 
ላይ ወጣ ፣ እና እዚያ ነበር። እና ከዚያ ተመሳሳይ ነው።
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ነገር ግን ከሜዳ ከወጣሁ ዓመታት አልፈዋል ፣ ከወረድኩ አምስት ዓመት ገደማ .... ምንድነው? ይህ ምን ተደረገ? ለዚህም ነው በዘፍጥረት 
መጀመሪያ ላይ “የእግዚአብሔር ትዕግሥት” የሆነው። ያስታውሱ ፣ ዓለምን ሲፈጥር ፣ ሰባተኛው ቀን ምንም አላደረገም። አረፈ። በዚያ 
በስድስተኛው ዓመት እግዚአብሔር ታጋሽ ነበር። ሁሉም ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዲጠፋ አልወደደም። እግዚአብሔር ታጋሽ ነበር።
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እንደገናም በዘፍጥረት 15፡16 ፣ (እሱን ማውረድ ከፈለጉ) 16፡15 ፣ ለአብርሃም በዚያ የአሞራውያን ምድር ላይ በደላቸውን - አሁን አሕዛብ 
ነበሩ - “እዚያ ልወስድህ አልችልም። አሁን ፣ የአሞራውያን ፣ የአሕዛብ ኃጢአት ገና ስላልተሞላ ፣ እኔ እፈርድባቸዋለሁ። በዚያ በአራተኛው 
ትውልድ ውስጥ እመጣለሁ ፣ ከዚያም ያንን ሕዝብ በብረት በትር እፈርዳለሁ።

ልክ ነው?

በጣም ረጅም ሆኖ ቆይቷል የእግዚአብሔር ትዕግሥት-ሚኒስቴሩ ያለማቋረጥ በቴፕ እና ሌላ ነገር ሁሉ አንድ ሌላ ካለ ለማየት በዓለም ላይ 
ተጣበቀ። ግን ያ የመጨረሻው በቅርቡ ይመጣል። ይህን ያህል ጊዜ የቆየው ጥፋት ነው? ኢየሱስ እርሱ አንድ ከሆነ ፣ እርሱም (ዕብራውያን 13፡8) 
መልእክቱ አንድ መሆን አለበት ፤ (ለመዝጋት መጠገን) የእሱ እርምጃ አንድ መሆን አለበት።
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የመጀመሪያው እና ሁለተኛው መጎተት ያለ ጥያቄ ከሆነ ... ስለ መጀመሪያው እና ስለ ሁለተኛው መጎተት ጥያቄ በአዕምሮዎ ውስጥ አለ? እሱ 
እንደተናገረው ተፈፀመ? ታዲያ ለምን ሶስተኛውን ትጠይቃለህ? ለምን ትጠይቃለህ .... የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ በቅዱሳት መጻሕፍት ተለይተዋል። 
ሦስተኛው ደግሞ በቅዱሳት መጻሕፍት ተለይቶ እንደነበረ ዛሬ ጠዋት አረጋግጫለሁ። ዓለምን ይመልከቱ እና የት እንዳለች ይመልከቱ። እውነትን 
እንዴት እንደካዱ እና እንዴት በትክክል እንደተለየ ይመልከቱ - የትንቢቱ ክፍል። አሁን እኛ የት ነን? አምላኬ ሆይ መሐሪ ሁን። ያ ልቤ ከውስጥ ደም 
እንዲፈስ ያደርጋል። ምን ስለ? እኛ የት ነን?
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እዚያ ያሉትን ሰባት ጫፎች ያስታውሱ ፣ (ሊነግሩዎት ይችላሉ)። ከዚያ ውጭ ሌላ ጫፍ የለም ፣ እና በአህጉራዊ መከፋፈል ላይ ነው። ከዚያ 
ወዲያ ወደ በረሃ ይሄዳል - ዘላለማዊነት ወደ ውስጥ ገባ። ሰባት ጫፎች ፣ በአህጉራዊ ክፍፍል ላይ። ትክክል እና ስህተት መካከል ትክክል ነው። 
እናም በዚያ መጨረሻ ላይ ሦስተኛው መጎተቻ የክልል የመጨረሻው መጎተት ነበር። ልክ ነው?
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እሺ.



22አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ኖኅ ገባ ፣ ከዚያ ከሰባት ቀናት በኋላ ምንም ነገር አልሆነም። በሰባት ቀናት ውስጥ ፍርዱ ይመጣል። ብቻ .... አሁን በመዝጊያ አድምጡ። በኖኅ 
ዘመን ብቻ ፣ ያንን ምልክት ቢያውቁ ኖሮ ፣ ቢያውቁ ኖሮ ... (አሁን ፣ እዘጋለሁ።) ያንን ምልክት ብቻ ቢያውቁ ኖሮ - በዚያ ቀን ዓለም ፣ 
እግዚአብሔር ከጥቂት ጊዜ በፊት በቅዱሳት መጻሕፍት ንባብ እዚህ ያረጋግጣል ፣ ሰዎችን አጠፋቸው። ያለ ምሕረት አይደለም።
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ምህረት በነብይ ተልኳል። እነሱ አያምኑም ነበር። እግዚአብሔር መሐሪ ነው ፣ ግን ምሕረትን ላከ ፣ እነሱ ግን ሊቀበሉት አልቻሉም። እርሱ 
ሁልጊዜ ምህረትን ይልካል። ያ ምልክት የፍጻሜው ምልክት መሆኑን ቢያውቁስ? እና ሁሉንም በአንድ ጊዜ ሲያዩ ፣ መዳን ተወ ... ማንም የለም .... 
መጀመሪያ የሚያውቁት በሩ ተዘግቷል። እነሱ ካሉ .... ያንን ምልክት የሚያውቀው አንድ ሰው ብቻ ነበር ፣ ያ ኖህና ቡድኑ ነው። ያ ብቻ ነበር 
የሚያውቀው። ያ በር አንድ ላይ ሲወዛወዝ ኖኅ ያውቀዋል። ኖህ ፍጻሜው መሆኑን ያውቅ ነበር። እሱ ያውቅ ነበር። ትክክል ነው. ምልክቱን ቢያውቁ 
ኖሮ። ኦህ ፣ ያንን ምልክት ብቻ ቢያውቁ ኖሮ።

በዚያ ከአብርሃም ጋር ወደዚያ ወደዚያ ሲመጣ ባዩት ጊዜ። ያ የዘመኑ ቢሊ ግራሃም ፣ እሱ እና ኦራል ሮበርትስ ወርደው ያንን መልእክት ለእነሱ 
መስበካቸውን ብቻ ቢያውቁ ኖሮ ዕውር ሰዎችን አሳወረ። ኃጢአቶች ነፍሳቸውን ባስጨነቁበት ጊዜ ፣ የዚያ ዘመን ምልክት ለነበሩት ለሎጥ ፣ ለጥንቱ 
ጻድቃን ሜቶዲስት እና አጥማቂዎች ቢያውቁ ኖሮ።
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አሁን ፣ ሜቶዲስቶች እና መጥምቃውያን ወደ ምን ተለወጡ? - እንደ ሎጥ ተመሳሳይ ነገር። ጻድቃን ግን ከዚያ ይወጣሉ። በእርግጥ። ቢሊ 
ግራሃም ወደ ታች ሲወርድ ቢሆንስ ... “ውሳኔ ላይ ለመውጣት” ማኘክ ፣ ማስቲካ ፣ ማኘክ ፣ አንዱ ሌላውን መምታት እና መሳቅ ፣ ቦብ የለበሰ ፀጉር 
፣ ባለቀለም ፊቶች ፣ እና ስለእሱ ትንሽ መንቀሳቀስ እንኳ ባያደርግ። በሚቀጥለው ቀን ተመልሰው ይምጡ እና ቢሊ “እኔ ሠላሳ ሺህ አለኝ። በአንድ 
ዓመት ውስጥ ተመለስ ፣ እና እኔ ሠላሳ እንኳ አላገኘሁም። ” “ውሳኔ አደረግኩ። እኔ ወደ ሲኦል አልሄድም ፣ ወደ ገነት እሄዳለሁ ”

ይመልከቱ? በኃጢአት ውስጥ በትክክል መጓዝ።

እና ከዚያ ፣ ወንጌል በኃይል እና በምልክቶች እና በተአምራት እየተሰበከ በእሳት ዓምድ በላዩ እና ሁሉም ነገር በትክክል እየተከናወነ ፣ እና 
ተንብዮ እና ተነሣ ... እነሱም ፣ “የቅዱስ ሮለቶች ስብስብ። የአእምሮ ቴሌፓቲ ነው። አንድ ዓይነት የጠንቋይ መንፈስ ፣ ዲያብሎስ። ያ ብቻ ነው። 
አታምኑም። በድርጅታችን ውስጥ የለም። እኛ ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለንም። ”
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ምልክቱን ብቻ ቢያውቁ ኖሮ። ቢያውቁ ኖሮ .... ኢየሱስ እንዲህ አለ - “ኢየሩሳሌም ሆይ ፣ ዘመንህን ብቻ ብታውቅ ኖሮ። እርስዎ ብቻ ማወቅ 
ከቻሉ ፣ ግን ፣ ”አለ ፣“ አሁን ለራስሽ ቀርተሻል። አንተ ብቻ ብትሆን ኖሮ ... ኢየሩሳሌም ፣ ኢየሩሳሌም ፣ ከሚመጣው ፍርድ ዶሮ እንደምትወልድ 
ዶሮዋ ፣ ስንት ጊዜ እኔ አንዣብቤህ ነበር ፣ ግን ቀንህን አላወቅህም። አንተ ነቢያትን በድንጋይ ወግረህ ጻድቃንን የገደልክ ፣ ዘመንህን ብቻ ባወቅህ 
ነበር። አንተ በቅዱሳት መጻሕፍትህ ላይ ብታውቅ እና መምጣቴ የፍጻሜህ ምልክት መሆኑን ብታውቅ ብቻ ነበር። አሁን አንተ ዕውር ነህ። አሁን ፣ 
ተወቅሰሃል። ጊዜዎ አልቋል። ” እናም ነበር። ትክክል ነው. ጊዜውን ብቻ ብታውቁት ኖሮ።

ተመልከት ፣ ኢየሱስ ያንን መግለጫ ሲናገር ፣ ዓለም በትክክል ቀጥላለች። ዓለም በተለመደው ሁኔታ በትክክል ሄደ። እንዴት? ሰዓታቸውን 
አያውቁም ነበርና። ኖኅ ወደ መርከቡ ሲገባ ዓለም በትክክል ቀጥላለች ፣ ዓለም በትክክል ቀጥላለች። ፌዘኞች ፣ በዚያ ቀን ፣ አሁንም የወሲብ 
ግብዣዎች አደረጉ። እነሱ አሁንም ይበላሉ ፣ ይጠጣሉ ፣ ያገቡ ፣ ዛሬ የሚያደርጉትን አድርገዋል። ልክ በትክክል ፣ በመደበኛነት። “ኦ ፣ ያ አሮጌ 
ቅዱስ ሮለር በሩን ዘግቷል። እንደዚህ ያለ ነገር ሰምተው ያውቃሉ? እሱ የሚናገረውን ያውቃሉ? ሁላችንም እንሰምጣለን። የማይረባ ነገር። ውሃው 
የት አለ? ”
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ፌዘኞች ፣ በኖኅ ዘመን። “በሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናል” እሺ. ኖኅ ምልክቱን ያውቅ ነበር። በሎጥ ዘመን ተመሳሳይ ነገር። በኢየሱስ 
ዘመን ተመሳሳይ ነገሮች; ዛሬም እንዲሁ ነው። የመጨረሻ ጊዜያቸውን ይሳለቃሉ - በተመሳሳይ በሰዶም። ያ መልእክተኛ በዚያ ቆሞ ... የእግዚአብሔር 
መልእክት። እነሱ ብቻ ሳቁባቸው እና የራሳቸውን ድርጊት ለማዛባት ሞከሩ። ልክ ነው? “ግባና ተቀላቀልን ፤ ከእኛ አንዱ ሁን ” ልክ ነው? “ግባና 
ተቀላቀልን ፤ ከእኛ አንዱ ሁን። ከወንዶቹ አንዱ ትሆናለህ። በል እንጂ. ተቀላቀለን.”

ምልክታቸውን አያውቁም ነበር።

ያ መልእክት በሚሄድበት ጊዜ እሱ ራሱ ... ሊያዩት አልቻሉም ፣ የእግዚአብሔር እሳት እና ቁጣ እና ፍርድ ... እሳት ይነድዳል ፣ የድንጋይ ከሰል 
በሰማይ ውስጥ ይነድ ነበር። ሊያዩት አልቻሉም። ተላላኪዎቹ ይችላሉ። ሎጥም ያውቀዋል። እዚያ እንዳለ ያውቅ ነበር። በእርግጠኝነት። እንደዛሬው 
ሁሉ ተመሳሳይ ነው። ልክ ተመሳሳይ ነገር። ቁጣ እየነደደ ነው; የአቶሚክ ቦምቦች ተንጠልጥለዋል። ሁሉም ነገር መጨረሻ ላይ ነው። አሁን ያው 
ነው።
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ተመልከት ፣ ሰዎች። ያዳምጡ። ታውቃለህ .... “ወንድም ብራንሃም ፣ ኦህ ፣ ይህ ሁሉ ቢሆንስ?” ትላለህ። ታውቃላችሁ ፣ ሰዎች ልክ እንደ 
ሁልጊዜ ወንጌልን በመስበክ ላይ መሄድ ይችላሉ ፤ ወንጌል ብለው የሚጠሩትን። ሊያልቅ ይችላል። በኖኅ ዘመን አደረጉ። በሉጥ ዘመን አደረጉ። 
በኢየሱስ ዘመን አደረጉ። ልክ ነው? አይሁዶች እንኳን ፣ ኢየሱስ ቁጣውን ከነገራቸው በኋላ ... “አበቃህ ፤ ጨርሰዋል። ከዚህ በላይ የለም። 
ጨርሰሃል። ”

ለምን እሱ ፣ “ያ ቅዱስ ሮለር። ከየትኛው ትምህርት ቤት ነው የመጣው? የት መጣ? ”...

ያስታውሱ ፣ እሱ ለሦስተኛው መሳብ ዝግጁ ነበር። ትክክል ነው. እሱም “ስንት ጊዜ አንዣብብህ ነበር” አለው።

ሎጥ የመጨረሻ ጥሪውን አደረገ ፣ ማለቴ መልአኩ አደረገ - መልእክተኛው ፣ እርሱ ማን ነበር - እግዚአብሔር ፣ ለዚህ ቀን ተወክሏል። 
እግዚአብሔር በሰው ሥጋ ተወክሏል ፣ የመጨረሻውን ምልክት ሠራ ፣ የመጨረሻውን ሥራ አከናወነ። ያኔ ሁሉም አበቃ።
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ኖኅ የመጨረሻውን ስብከቱን ሰበከ። በሩ ከኋላው ተዘጋ። ያ ብቻ ነበር። ሳቁበት ፣ አፌዙበት። አስብ። ሕዝቡ በትክክል መስበክ ይችላል። 
Ecumenical Council እነሱ ቃል እንደገቡ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጋር መቀላቀል ይችላል። ሁሉም ድርጅቶች ሊመጡ ይችላሉ። ግን የአውሬው 
ምልክት ቀድሞውኑ አለ። በዚያ ውስጥ ይወስዱታል። እነሱም “ኦ ሃሌ ሉያ ፣ እግዚአብሔርን ባርከው። ትናንት ማታ በጣም ብዙ አሉ። ” አደረጉ?

“በመንፈስ ጨፈሩ ፣ በልሳኖችም ተናገሩ” ያ ማለት አንድ ነገር ማለት አይደለም።



23አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

“ኦ ፣ እነሱ የዋህ እና ገር እና ትሁት ናቸው። እሺ ጌታዬ. የመንፈስ ፍሬ አግኝተዋል። ”

ያ ምልክት አይደለም። ትንሽ አይደለም። በኢየሱስ እና በፈሪሳውያን መካከል የመንፈስን ፍሬ ልስጥህ ፤ የትኛው የመንፈስ ፍሬ እንደነበረው 
ተመልከት። ከጥቂት ጊዜ በፊት መናገር እንደጀመርኩ አሁን ለአንድ ደቂቃ ያህል በክርስቶስ ላይ ቆሜ ቢሆንስ? አንድ ነገር ላሳያችሁ ብቻ 
እግዚአብሔር ይቅር በለኝ።

እኔ ወደ አንተ መጥቼ “ማኅበረ ቅዱሳን ሆይ ፣ ጓደኛህ ማነው? የመንፈስን ፍሬ የሚያሳየው ማነው? የእርስዎ ደግ አሮጌ ቄስ። በሚታመሙበት 
ጊዜ በሆስፒታል ውስጥ ማን ወደ እርስዎ ይመጣል? የዋህ አረጋዊ ቄስዎ። ትክክል ነው. እርስዎ ሲቃወሙ ሁል ጊዜ የተወሰነ ገንዘብ የሚያበድርዎት 
- በጠባብ ቦታ ላይ? እናንተ የጉባኤው አባላት ፣ ወደ ደግ አረጋዊ ቄስዎ አይሄዱም ፣ እሱ ገንዘብ አበድሮዎታል? ”
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“ሁል ጊዜ አፍቃሪ እና ደግ እና የመንፈስ ፍሬን የሚያሳየው ማነው? የእርስዎ ደግ አሮጌ ቄስ። ታላቁ-ታላቅ-ታላቅ-ቅድመ-አያቱ በሚመጡበት 
እዚህ በምኩራቦች ውስጥ ለዓመታት እና ለዓመታት ያጠና ማን ነው? እስከ ታች ድረስ። ይህን ቃል አውቆ የዶክተር ዲግሪዎችን እና ፒኤችዲዎችን 
እና ኤል.ዲ.ኤችን አግኝቶ እዚህ ቆሞ በየሳምንቱ እሁድ ጠዋት በጉባኤው ውስጥ ያደረሰው ማነው? ደግ አረጋዊ ካህን። ”

“ይህ ከሓዲ' ኢየሱስ 'የተባለው ማን ነው? ከየትኛው ትምህርት ቤት ነው የመጣው? እሱ ከየትኛው ትምህርት ቤት ወጣ? የእሱ የአጋርነት 
ካርድ የት አለ? እሱ ከየትኛው ድርጅት ነው? ሁላችሁም የቤተሰብ ክርክር ሲኖራችሁ እሱ ምን ያደርጋል? ማን ወደ አንተ ይመጣል? ለመሞከር 
ለመሞከር የእርስዎ ደግ አሮጊት ቄስ .... እና እዚህ በዚህ ጎረቤት ላይ ክርክር አለዎት ፣ እና ደግ አረጋዊ ቄስዎ መጥቶ እርስዎን ያሟላልዎታል። 
ሁላችሁም የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ አለ። ያንን ማድረግ የለብዎትም። ”
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“እሱ እሱ ነው .... ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን ያደርጋል? ነገሩን ይሰብራል። ምን ይሰራል? የእርስዎን ድርጅት. ምን ይሰራል? ካህንህን ‹ዕውር 
መሪ ዕውር› ብሎ ጠራው። እሱ 'በሣር ውስጥ እባብ' ብሎ ጠራው። እግዚአብሔር ያዘዘውን መሥዋዕት ወስዶ ጠረጴዛዎቹን ረግጦ ገንዘቡን 
አውጥቶ በንዴት ተመለከታቸው። ካህንህ እንደዚህ ሲመስል አይተህ ታውቃለህ? አሁን የመንፈስ ፍሬ የት አለ? ”

በልሳን መናገር አይደለም ፣ በመንፈስ በመጨፈር ፣ ቤተክርስቲያንን በመቀላቀል ፣ በመንፈስ ፍሬ አይደለም። (የክርስትና ሳይንስ በዚህ ላይ 
ማናችሁንም ሊያደናቅፍ ፣ እና ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ መሆኑን እንኳ መካድ ይችላል) ያ አይደለም - ግን ሕያው ቃል ነው። ያውና. ቢመለከቱ 
ኖሮ እርሱ መሲሕ ነበር። እርሱ የተገለጠ ሕያው ቃል ነበር። እናም በእርሱ ወይም በሴት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለው ሰው ይኖራል - ያ 
ቃል በውስጣቸው ይኖራል። ያ የልብ ምት ነው ፣ አስቀድሞ ተወስኗል። የጌታ ቃል ወደ እነርሱ ይመጣል ፣ እነርሱም ለሕዝቡ ቃል ናቸው። የተጻፉ 
መልእክቶች ከሰው ሁሉ ይነበባሉ። ልክ ነው? ሦስተኛው መጎተት በርቷል?
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የቴፕ ሰዎች ፣ ያ ቴፕን የሚያዳምጡት እርስዎ ነዎት ፣ ይህንን ጉባኤ በዚህ ጊዜ እንዲመለከቱት እመኛለሁ። እርስዎ ተመሳሳይ ስሜት 
እንደሚሰማዎት ተስፋ አደርጋለሁ። ቢሆንስ? ቅዱሳት ጽሑፋት እዚ ተቐቢሉ እዩ። ሊሆን ይችላልን? ሦስተኛው የመዳን መልእክት ውድቅ ለሆነው 
ዘላለማዊ ጥፋት ለመስበክ ነው? “ደህና ፣” ትላላችሁ ፣ “ቤተክርስቲያን ትሄዳለች…”አዎን ፣ እነሱ ይሆናሉ። ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄዳሉ። ግን 
ያስታውሱ ፣ በዚህ ሁሉ ጊዜ ኖኅ በመርከብ ውስጥ ነበር ሙሽራይቱ በክርስቶስ ታተመ። የመጨረሻው አባል ተዋጅቷል። ስድስተኛው ማኅተም 
ራሱን አፍርቷል። ሰባተኛው ማኅተም ወደ ምድር ይመልሰዋል። በጉ መጥቶ መጽሐፉን ከእርሱ ቀኝ እጅ ወስዶ ተቀመጠ ፤ ያለውንም የሆነውን - 
ያዋጀውንም ተናገረ። ልክ ነው? ሁልጊዜ ያ ሦስተኛው መጎተት ነበር።
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ሦስቱ ፍጹምነት ነው። በሰው ልጅ መካከል በተፈጥሮ ውስጥ ክርስቶስን እንደገና ሲያባዛው ሚኒስቴሩ ወደ ፍጽምና ይመጣል። አስቀድሞ 
እንደተነገረው ፣ “በሎጥ ዘመን እንደ ነበረ”። ኦ! አስቡ ፣ ሰዎች እየዳኑ በማሰብ ፣ ትክክል እየሠሩ እንደሆነ በማመን ፣ ድርጅቶቻቸው እያደጉ 
መሆናቸውን በማመን ወደ መስበክ ሊሄዱ ይችላሉ። በእርግጥ። እና የተስፋ ጨረር እንኳን አይደለም። እና ያ ራዕይ እንደዚያ ከሆነ እና በሴቶች ላይ 
በጣም ከባድ ከሆነ እኛ ወደዚያ ሰዓት መጥተናል። በሩ ተዘግቷል። ሄዷል። ቀድሞውኑ መጽሐፉ በእጁ ነው። እስቲ አስቡት።
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ይህን ልነግርዎ ፣ አሁን ከመዘጋቱ በፊት። እዘጋለሁ። በአየርላንድ ውስጥ - ከውሃው ፊት ለፊት ስለ ተባለ። ከባንኩ ዳርቻ ፣ እና በዚህ ታላቅ 
ኮረብታ ላይ የሚወርድ ታላቅ ሪፍ ነበር ፣ እና አንድ ሰው በዚያ ቀን የሚሄድ ፣ ሞገዱ ሊገባ ሲል በወቅቱ ነበር። ክቡር ሰው ነበር እነዚህን ማዕበሎች 
የሚያውቅ በተራራው ላይ የኖረ። ማዕበሎቹ ሊመጡ እንደሚገባ የቀኑን ሰዓት ያውቃል። ማዕበሉ የገባበትን ሰዓት ያውቅ ነበር። ይህ ሰው ምን ሰዓት 
ደንታ አልነበረውም .... ከነዚህ “እወቁ” አንዱ ነበር።እሱ የራሱ ሀሳብ ነበረው። እሱ የአትሌቲክስ ሰው ነበር; ብልህ ፣ አስተዋይ ባልደረባ; ግን እሱ 
ብቻ ማዕበሉን ጊዜ አያውቅም ነበር። አገሩን አያውቅም ነበር። ጨረቃ ጀርባዋን ከምድር ባወረደችበት ጊዜ ምልክቱ ትክክል የሆነውን ጊዜ 
አላወቀም።
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እናም እግዚአብሔር መንፈሱን ከምድር ላይ ሲጥል ፣ ወንድም ፣ እሷ ሄዳለች። ሁሉም አበቃ። ያ ጨረቃ ከቦታዋ ብትወጣ ፣ እግዚአብሔር 
በዘፍጥረት 1 ሲጀምር እንደነበረው ውሃው ምድርን ይሸፍን ነበር። እና ጭንቅላቱን እንኳን ሲያዞር ማዕበሎቹ ወደ ውስጥ መግባታቸውን ይጀምራሉ። 
ይህ በፊቱ የኖረው ጥበበኛ አዛውንት ያ ጊዜ ምን እንደ ሆነ ያውቃል። ይህ ሰው አያውቅም ነበር። እሱ ፈጽሞ አላጠናም። እሱ ግድ አልነበረውም። 
እናም ይህ ጥበበኛ ሽማግሌ ሮጦ እንዲህ አለ - “የእኔ ጥሩ ሰው ፣ ወደ ሩቅ ለመሄድ ደፍሯል። በፍጥነት ተመለስ። ግድግዳ አለ። ግድግዳው ላይ 
መነሳት አይችሉም። ትጠፋለህ። ምልክቶቹ በርተዋል። ጊዜው ፣ ማዕበሉ በአንድ ጊዜ ይንሰራፋል ፣ እና እርስዎ መመለስ አይችሉም። ወደ ሩቅ 
አትሂድ። ”
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እናም ሰውዬው ዞር ብሎ ሳቀበት ፣ “ሂድ የራስህን ንግድ ጠብቅ። ማድረግ የምችለውንና የማልችለውን አውቃለሁ። ” ማዕበሉም ያዘው።

እኛ ከምናስበው በላይ ሊዘገይ ይችላል። ይይዝሃል። ወደ ሩቅ አትሂድ። አታድርጉ ፣ ሰዎች። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ ብለህ 
ካመንከኝ ፣ ይህን ካደረግህ ዛሬ ጠዋት ቃሌን ውሰድ። ቀድሞውኑ በጣም ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍት በዚህ መንገድ ያሳዩታል። 
አሁን ፣ አስታውስ ፣ እኔ አልልም። እኔ አላውቅም; ግን ይመልከቱ። እና እኔ እነግራችኋለሁ ብዬ የፈራሁትን እዚህ ወደ አስር ገጾች ገድያለሁ። 
ወይዘሮ ዉድ የዚያ መዝገብ እና ሚስተር ዉድ ናቸው። ዛሬ ጠዋት እነሱን ለመውረድ ስወርድ “አልነግራቸውም። አልችልም ... ይህን ያህል ቅዱሳት 
መጻሕፍትን አኑሬ ከእነሱ ጋር እተወዋለሁ ፣ ምክንያቱም የተቀረጸ ይሆናል። ”
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በዚህ መልእክት ወደሚስቁ ሰዎች ይሄዳል። ደህና ነው። ከነዚህ ቀናት አንዱን ወደ ኋላ መመለስ ያበቃል። ቀጥል. የቤተ ክርስቲያን አባል ብቻ 
ይሁኑ። ጸጉርዎን ይቁረጡ; ፊትዎን ይሳሉ። ከፈለጋችሁ አብን ፣ ወልድን እና መንፈስ ቅዱስን ውሰዱ። ሦስት አማልክት አድርጓት አሕዛብም ሁኑ።



24አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ቀጥል. ከድርጅትዎ ጋር ተጣበቁ። ከፈለጉ ፣ ያድርጉት። “በመንፈስ ዳንስኩ። በልሳን ተናገርኩ። ተረድቼዋለሁ.”

አጋንንቶች ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉ አይቻለሁ። ጠንቋዮች በልሳኖች ሲናገሩ እና ሲተረጉሙት እና በማይታወቁ ቋንቋዎች ሲጽፉ እና 
ሲተረጉሙ አይቻለሁ። ከሰው ቅል ደም ጠጥቶ ዲያብሎስን ጠራ። በመንፈስ ዳንስ። መሐመዳውያን እስትንፋሱን ወስደው ከጣቶቻቸው ሥር 
እስኪያሽከረክሩ ድረስ ፣ እና አንድ ላስ ወስደው እንደዚያ ፊታቸው ላይ እስከሚሮጡበት ድረስ አውጥተው አውጥተው ያውጡትና የደም ጠብታ 
እንኳ አይወጣለትም። ሕንዳውያን በእሳት ፣ በባዶ እግሮቻቸው ፣ በሦስት ጫማ ጥልቀት እና በሦስት ወይም በአራት እግሮች ይራመዳሉ። ነጭ 
እስኪሞቁ ድረስ ንፉ ፣ ማዕበል ፍም ያድርጉ ፣ እና በእግራቸው ላይ በጭራሽ አይቃጠሉም። እናም እንደዚህ ያለ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ 
ይክዱ።
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አይ ፣ አይደለም ፣ ጓደኞች። የሚናገረው ቃሉ ነው። ሰዎች እና ቃሉ አንድ መሆን አለባቸው። ኢየሱስ እና ቃሉ አንድ ነበሩ; እሱ ቃል ነበር። 
እናም ኢየሱስ በሰው ውስጥ ሲኖር ፣ ያ እሱን እና ቃሉን አንድ ያደርገዋል። ሕይወትዎ እርስዎ ምን እንደሆኑ ይነግርዎታል።
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አሁን ፣ ልክ በእግዚአብሔር መስታወት ውስጥ እራስዎን ይመልከቱ ፣ “ዛሬ ጠዋት እንዴት እመለከታለሁ?” ይበሉ። ስንጸልይ።

[ልሳኖች እና ትንቢቶች በተመልካቹ ውስጥ በሆነ ሰው ተሰጥተዋል።]

ከእግዚአብሔር ርቄ ተቅበዘበዝኩ ፣

አሁን ወደ ቤት እመለሳለሁ;

(ከጸለዩ ጸልዩ)

የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመጣለሁ።

ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ....

ዘፈኑን በሚቀጥሉበት ጊዜ አንድ ነገር ልጠይቅዎት እፈልጋለሁ። በልባችሁ ውስጥ በኃጢአት የጨለመ የሚመስለው ቦታ አለ? ከሆነ ፣ እሱን 
ለማስወገድ ጊዜው አሁን ነው ፣ አሁን ፣ ምህረት ካለ። ይህ ፣ ተስፋ አደርጋለሁ ፣ እንደዚያ አይደለም። እዚያ እንደሌለ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን 
ሊሆን የሚችል አይመስልም?
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ካለፍኩ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በሕዝቡ መካከል የተናገረውን ያዳምጡ። ለእርስዎ ድምጽ ነው። እና ካለ .... በሕይወትዎ ላይ ምንም ጨለማ 
ካለዎት ፣ እኛ መዘመራችንን ስንቀጥል ፣ አሁን እዚህ በመሠዊያው ዙሪያ አይመጡም። ልክ አሁን. አንድ ቦታ ካለ ጭንቀት ካለ ፣ ከዚያ ወዲያ 
አያስወግዱት። ይህ እንዳልሆነ ተስፋ በማድረግ እና በመተማመን ፣ ግን ከነዚህ ቀናት አንዱ ይሆናል ፣ እና ዛሬ ሊሆን ይችላል።

አሁን ጌታ ሆይ ፣ እመጣለሁ…

በአፍንጫዎ እስትንፋስ በአጠገብዎ - የቴፕ ሰዎች አሁን እዚህ ምን እየሆነ እንደሆነ ማየት ቢችሉ ብቻ። እርስ በእርስ መጨናነቅ ፣ ማልቀስ ፣ 
ከየቦታው መምጣት። ትንሽ ልጅ ሳለሁ ያ ራዕይ ይቻል ይሆን .... ሰዓቱ ነው? ይህ ጊዜ ነው? ሲመለከቱ ፣ ሲጨልሙ ሲደክሙ ... ገሃነም እዚህ ምድር 
ላይ ተፈጠረ።
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መሠዊያዎች እና መተላለፊያዎች እና ሁሉም ነገር አሁን ተሞልቷል። በእነዚህ መቶዎች መካከል በየትኛውም ቦታ በመሠዊያው እና 
በመተላለፊያው ዙሪያ መጓዝ ካልቻሉ ፣ ዝም ብለው ቢቆሙ ፣ “ሰዎች እንዲያውቁት ብቻ ቆሜ መጸለይ እፈልጋለሁ” ይበሉ።

ወይም ተንበርክከው ፣ የፈለጉትን ሁሉ ያድርጉ። ወይኔ! አሁን ፣ ማንም ተቀምጦ ፣ ሰዎች በየቦታው ቆመው ማየት አይችሉም። እኔ እንዲህ 
እላለሁ - እግዚአብሔር ይከልክለው ፣ እኔ የተናገርኩት አሁን እንዳይሆን እግዚአብሔር ይከለክለው። ይገባኛል - ሁሉም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ 
፣ ያልገቡ ልጆች አሉኝ። ሁለት ሴት ልጆች እና አንድ ወንድ ልጅ አለኝ። ወንድሞች አሉኝ። ሕዝቤን አግኝቻለሁ ፣ ያ አልገባም። እግዚአብሔር ጸጋን 
ትቶልን ይህ ሁሉ ማስመሰል ብቻ ይሆናል።ጌታ ሆይ ጸጋ ቀረ? በዚህ ላይ ስህተት ልሁን ጌታ ሆይ። በዚህ ጊዜ ስህተት ይሁን። ያ አይደለም ፣ ሰዎች 
አሁንም ሊድኑ ይችላሉ። ስጠው ጌታ ሆይ። እጸልያለሁ እና ይህንን አድማጮች አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእርስዎ እሰጣለሁ።

ሁሉም አሁን ይጸልያል ፣ ልክ እንደ ... ቢሆንስ? አሁን ፣ እሱ እንደ ሆነ አላውቅም ፣ ግን ቢሆንስ? በመንገድህ ትጸልያለህ። መጸለይ 
በሚፈልጉበት መንገድ ብቻ ይጸልዩ። በቃ ይህ እውነት ቢሆን ኖሮ። ወዳጆች ምን እናድርግ? እኛ ምን እናደርግ ነበር? ምን ይሆናል? አሁን 
ሁላችሁም ጸልዩ። እርስዎ በሚፈልጉት መንገድ ብቻ ይጸልዩ። በራስዎ መንገድ ወደ እግዚአብሔር በቀጥታ ይጮኹ። ኦ! አምላኬ!
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የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመለሳለሁ።

ጌታ ሆይ ፣ ከረጅም ጊዜ በፊት ለማድረግ አስቤ ነበር። በጣም ረዥም ጠብቄአለሁ ፣ ጌታዬ? ይህ ነው ... አበቃ? አምላኬ ሆይ ፣ የፍቅር 
እጆችህን ከፍተህ ተቀበለኝ። በልቤ ውስጥ የሚለምነው ነገር አለ ጌታ። አንዴ እንደገና ክፈት። ስሜ በበጉ መጽሐፍ ላይ ቢሆን ፣ አሁን አነጋግረኝ ፣ 
ጌታዬ። አሁን ልቀበለው። እባክህ አድርግ ፣ እግዚአብሔር።
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ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ፣

በጭራሽ (በጭራሽ አልሆንም ፣ ጌታዬ)

ለመራመድ የበለጠ ፣

የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣



25አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመለሳለሁ።

መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስን ሲያውቁ እያንዳንዳቸው እንደ አንድ ልጃቸው እንደ ተገደሉ እንደሚያለቅሱ ተናግሯል።171

እርስዎ ውጭ ፣ እርስዎ በመኪናዎችዎ ውስጥ በአጭር ማዕበል; እርስዎ በህንጻው ዙሪያ የቆሙት ፣ ብዙዎቻችሁ በህንጻው ላይ ብቻ 
ተደግፈው ፣ “ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፣ ማረኝ” በሉ። ወዳጆች ሆይ ፣ ከልብ ሞቱ። የምንኖርበትን ጊዜ ያስቡ። እኛ የት ነን?

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመጣለሁ።

ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ....

ጌታ ኢየሱስ ፣ እኔ የማውቀውን ሁሉ አድርጌአለሁ። እኔ የማውቀውን ሁሉ አድርጌያለሁ። ጌታ ሆይ ፣ የምህረት በሮች አሁንም ክፍት 
እንደሆኑ ፣ ከእነዚህ መቶዎች ፣ ቃል በቃል በመቶዎች ፣ በዚህ ጊዜ እርስዎን ይፈልጉ። ጌታ ሆይ ፣ የኃጢአተኛውን ጉድፍ ሁሉ አስወግድ እና ዛሬው 
ውስጥ ውሰዳቸው። እኛ እንደምናየው ፣ አንድ ሰው ብቻ ማውራት ብቻ አይደለም ፣ ግን ቅዱሱ መጽሐፍ ራሱ ወደዚህ ሰዓት ያመጣናል።
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እናም ያ ራዕይ እኔ ትንሽ ልጅ ሳለሁ ፣ እነዚያን ሰዎች በዚያ ሁኔታ ውስጥ እያየሁ ፣ እና ሲኦል ራሱ - ምህረት ከምድር ተደምስሷል ፣ እና 
አሁን ሲኦል ራሱ እዚህ አለ። እናም ሕዝቡ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በዚህ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ነው። ኦ ፣ ኃያል አምላክ ፣ በዚህ በተመረጠው ቤተክርስቲያን 
ላይ ፣ እግዚአብሄር ፣ እንደ ሎጥ ፣ እንደ ኖኅ ፣ እንደ ኢየሱስ ያደረገው የምሥክርነት አገልግሎት እንዲቀበሉ ፣ በረከቶችዎን እንዲያፈሱ እጸልያለሁ። 
እነርሱ ራሳቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የታተሙ ቢኖሩ ፣ ነገር ግን ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም ተመሳሳይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የሚመሰክሩ ቢኖሩ ፣ ስጠው ጌታ ሆይ። በኢየሱስ ስም ስንለምን የእኛን ልመናዎች ይቀበሉ።

አሁን መጸለይ በሚፈልጉበት መንገድ ብቻ ይጸልዩ። አትቸኩሉ! አትቸኩሉ! በመጽሐፉ ላይ ለመሄድ የመጨረሻ ስም ከሆኑስ?173

..... ወደ ቤት እመጣለሁ።

ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ....

ወንድም ኔቪል ፣ ወደ ላይ ወጥተህ ጸልይላቸው። እየጸለዩ ሳሉ መጋቢው አሁን ከእርስዎ ጋር ሊጸልይ ነው። እዘምራለሁ።

የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመጣለሁ።

ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ፣

ከእንግዲህ ወዲያ መዘዋወር; (አዎ ፣ ጌታ።)

የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመጣለሁ።

ወደ ቤት መምጣት ፣ ወደ ቤት መምጣት ፣

ከእንግዲህ ወዲያ መዘዋወር;

የፍቅር እጆችዎን በሰፊው ይክፈቱ ፣

ጌታ ሆይ ፣ ወደ ቤት እመጣለሁ።

[ወንድም ብራንሃም እና ጉባኤው ወንድም ኔቪል ሲጸልይ ከላይ ያለውን መዝሙር ዘፈኑ። “ሁሉን ቻይ የሆነው አምላክ ፣ የሰማዩ አባታችን ፣ 
ዛሬ ፣ እኛ እንደሆንን ፣ መንገዳችንን በፊትህ ማገናዘብ እንድንችል በዚህ ቅጽበት ስለሰጠኸን በጣም ደስተኞች ነን። አምላኬ ፣ ዛሬ ፣ ከነፍሳችን 
ጥልቀት ፣ እኛ ስለ እኛ ብቻ ሳይሆን እርስ በእርስ ፣ ጌታ ሆይ ፣ ወደ አንተ እንጮኻለን። እግዚአብሔር ሆይ ፣ ይህች ሰዓት ፣ ዛሬ ማለዳ ፣ ሰዓት 
ትሁን ፣ አባት ሆይ ፣ አሁንም ምሕረትን ከሰጠህ ፣ አባት ሆይ ፣ እነዚህ ዛሬ ያላቸውን ትዕቢታቸውን ፣ ውበታቸውን እና ሌሎች ነገሮችን ሁሉ 
የተዉት ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ፣ ዛሬ በዚህ ሕንፃ ላይ ተንበርክከው አንገታቸውን የሚደፉትን እንድትሰጣቸው እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ 
፣ ያ ድምፅ ከሰማይ ዛሬ ጠዋት ይናገር። ጌታ ሆይ ማረጋገጫ ስጥ። እነዚህ ወንዶች እና ሴቶች እየሞቱ ያሉት ሰዎች ፣ ኢየሱስ ፣ ዛሬ ጠዋት የዚያ 
ምስክር ከሰማይ የሚወርድ ማጽናኛ ይኑረን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ ጌታ ሆይ ፣ አሁንም በደሙ በኩል የምሕረት መስፋፋት ካለ ፣ እንደ 
መምጣታቸው ፣ ዛሬ በእያንዳንዱ ላይ ይድረስ። እንደዚያ ይሁን ፣ ዛሬ። ”]

[ወንድም ኔቪል መጸለዩን ይቀጥላል። “ጌታ ሆይ ፣ አንተ ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆንክ እያንዳንዱ ዛሬ ይብቃ። ይህ የምሕረት ማራዘሚያ 
ከሆነ ፣ ለእያንዳንዱ ለየብቻው ይሁን። ”] ጌታ ይስጠው። [“አሁን ይሁን ፣ አባት ሆይ። እናም ሁል ጊዜ ማስተዋልን የሚያልፍ የእግዚአብሔር 
ሰላም እንደገና ወደ ተጠባባቂ ልቦች ይምጣ። ”] አዎን ጌታ። [“ይህ ሰዓት ይሁን።”] አዎ። [“ከሰማይ እንደሰማህ እናምናለን።”] እግዚአብሔር ሆይ ፣ 
ስጠው። [“ለእኛ የሚጠብቀውን ሁሉ ፣ ካለቀ ፣ ከዚያ ፣ ጌታ ሆይ ፣ መጨረሻው ምን እንደ ሆነ እናውቃለን።”] አዎን ፣ ጌታ። [“ግን ፣ ካልሆነ ፣ 
ምስክሩ ይምጣ።”] አዎን ጌታ። [“የመጡት እነዚህ ዛሬ ሰላምን ያገኙ”]] ጌታ ሆይ ስጠው። [“በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል። በስሙም እንጸልያለን። 
አሜን። ››]

... ጌታ ኢየሱስ ሆይ ፣ ቤኪን ፣ ሣራን ፣ ዮሴፍን ፣ እና እነሱንም ፣ ጌታን እንድታድናቸው እጸልያለሁ። በልጆቼ ላይ ይህ እንዳይሆን ጌታ ሆይ። 
በወንድሞቼ ፣ በጓደኞቼ ላይ እንዲደርስ አትፍቀዱ። ስጠው ጌታ ሆይ። እኛ አናውቅም። እኛ አናውቅም ፣ ግን የሆነ ነገር እያየን ነው ጌታ። አሁን 
በፊታችን የሚንቀጠቀጥ ምልክት ነው? ስጠው ጌታ ሆይ። ሁላችንንም ወደ አንተ በፍጥነት ፣ ጌታ ሆይ ፣ ቀረብን። እንወድሃለን ፣ እና እንፈልጋለን።
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26አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ይኹን እምበር ኣብ ኣቦኡ ኣይ .ነን።

መንፈስ ቅዱስ አሁን በልባችን መጽናናትን ይሰጠናል። ይህ እንዲከሰት እናውቃለንና በዚህ ሰዓት ለእናንተ ምስክሮች እንሆን ዘንድ 
እንጸልያለን። እሱ በዘመናት ተንብዮአል ፣ እናም እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ ስናይ በመጨረሻው ሰዓት ላይ እንደሆንን መጋፈጥ አለብን።

ይህ ነገር እንደሚሆን ለብዙ ዓመታት አውቀናል ፣ ተነግሮናልም። አሁን ፣ በትክክል በራችን ውስጥ እናየዋለን። በጎዳናዎች እየተዘዋወረ ፣ 
ያልተገረዘውን በማውጣት ፣ በበሩ ላይ ደም የሌለበት ታላቅ የእግዚአብሔር ቁጣ ፣ የሞት መልአክ ይጎበኛል። እናም እነሱ በቀጥታ በሕይወት 
ይኖራሉ ፣ ግን በሕይወት እያሉ ሞተዋል - ያለ ምሕረት ፣ ያለ እግዚአብሔር እና ፈጽሞ ሊድኑ አይችሉም።

እግዚአብሔር ሆይ ፣ ስለዳኑ ለእነዚህ እንዴት እናመሰግንሃለን። ያ የመጨረሻው መልአክ በምድሪቱ ውስጥ ሲያልፍ ፣ ... ከደሙ ስር 
የወጡትን - ያለ ምሕረት ሞተዋል ፣ አሁን በውስጥ ውስጥ ፣ ከደም በታች መሆን ለልባችን ምንኛ ታላቅ በረከት ነው።
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ያ የሙሴ የመጨረሻ መሳብ ነበር። በመጀመሪያ አንድ ወጣት ከእስራኤል ጋር ሲነጋገር; ሁለተኛ ፣ እነሱን ለማዳን ወረደ። ሦስተኛ ፣ 
ተአምራት የተደረጉት የመጨረሻው መልእክት ነበር። ሙሴ ከተቤዠዎቹ ጋር ወደ ተስፋው ምድር በሚወስደው መንገድ ላይ ነበር። እግዚአብሔር 
ሆይ ፣ መሐሪ ሁን ፣ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ።

አሁን ፣ ይህንን መጠየቅ እፈልጋለሁ - እርስዎ የምትጸልዩ ፣ እናንተ ምሕረት እንዳላችሁ እና እግዚአብሔር እንደሆናችሁ የሚሰማችሁ ... 
በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ እንዳላችሁ ይሰማችኋል ፤ በሆነ መንገድ ወይም በሌላ መንገድ መልሕቅ እንደተጣለዎት ይሰማዎታል ፣ ክርስቲያን 
እንደሆንክ ለማመን በክርስቶስ እምነት እንዳለህ ፣ ዳግመኛ እንደተወለድክ ፣ አንተ ክርስቲያን እንደሆንክ ታውቃለህ ፣ እና ያለ ጥርጥር - እመኛለሁ 
፣ ያንን ያመንክ ፣ ያ ምሕረት አሁን ተዘርግቶልሃል ፣ እናም ክርስቲያን ነህ ፣ እናም ደሙ ተተክሏል ብለህ ታምናለህ ልብህ ፣ እና ከእያንዳንዱ 
ኃጢአት ይቅር እንደተባለልህ።
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ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ይህ በጣም ከባድ ነገር ነበር። ህዝቡን በየቦታው በማየቴ በጣም አመስጋኝ ነኝ። እና እርስዎ ... ይህ ነገር እውነት 
መሆኑን አላውቅም ፣ ግን በሆነ መንገድ መሆን አለበት። ወደዚያ መምጣት አለበት ፣ እና አሁን ሊሆን ይችላል። በሁሉም መንገድ ዓለም በትክክል 
ይቀጥላል። ሰዎች አሁንም ወደ መሠዊያው ይመጣሉ; እነሱ አሁንም ይጮኻሉ ፣ ግን ምንም ጥሩ አያደርግም። ይጠፋል። ያበቃል። ምህረት 
አይኖርም። ያንን ያስታውሱ። “መቅደሱም ያጨሳል።” “ርኩስ የሆነው አሁንም ርኩስ ነው ፣ ጻድቁ አሁንም ጻድቅ ነው ፣ ቅዱሱም አሁንም ቅዱስ 
ነው።
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ከእንግዲህ ምሕረት የለም። በጉ መጽሐፉን ሲወስድ ያ ነው። ያ ያ ብቻ ነው ፣ እና አሁን ሊሆን የሚችል ይመስላል። ምናልባት ሌላ ቀን አለን። 
ምናልባት ዛሬ ያ ቀን ሊሆን ይችላል። ምናልባት ነገ የመጨረሻው ሊሆን ይችላል ... ምናልባት ዛሬ ማታ የመጨረሻው ምሽት ሊሆን ይችላል። 
ምናልባት ይህ የመጨረሻው ዓመት ሊሆን ይችላል። አላውቅም ወዳጆች። እያልኩህ ነው። አላውቅም። መቼም አይነገረኝም ፣

ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን የመጨረሻ ስም ወስዶ ከዚያ የሕይወት መጽሐፍ ሲቤዘው ፣ ያ ብቻ ነው።178

ተመልከት ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ሊኖር አይችልም። ከእንግዲህ ወዲያ ሊኖር አይችልም። ይኼው ነው. አበቃ። እውነት መሆኑን ስንቱ ያውቃል? 
እውነት ነው። አሁን እኛ የሚሰማን ... እናም እኔ ይህንን ሁሉ ዓመት የሰበኩበትን እና ያስጠነቅቀውን ይህንን ጉባኤ አየሁ እና ይህንን አማተር ቅጽ 
ያመጣሁትን እንደዚህ ያለ መልእክት አየሁ - እና ያስታውሱ ፣ እርስዎ እንዲያደርጉት እላለሁ ይረዱ -የአማተር ቅጽ። አንዳንድ ተጨማሪ ነገሮች 
እርስ በእርስ ሊናወጡዎት ይችሉ ነበር ፣ ግን እኔ ዝም አልኩት። ለማድረግ ተሰማው; ምክንያቱም እርግጠኛ አይደለሁም ፣ እና የት እንደምረግጥ 
እርግጠኛ ካልሆንኩ ፣ ቀላል እረግጣለሁ - ግን እነግርዎታለሁ።

ያዳምጡ። ደስተኛ አይደለህም? በሕይወትዎ ውስጥ ያደረጉትን ከዚህ የበለጠ የሚያስቡት ነገር ሊኖር ይችላል? አሁን ቢያልቅስ? ሁሉም 
ቢደረግስ? “ኦ” ፣ “ወንድም ብራንሃም ፣ ምናልባት ...”
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አዎ አውቃለሁ. እነሱ በትክክል መሄድ ይችላሉ። በእያንዳንዱ ጊዜ አደረጉ። ያንን አብራርቻለሁ እና በቅዱሳት መጻሕፍት አረጋግጫለሁ። 
ዓለም በትክክል መዘዋወሩን ቀጠለ ፣ ግን ተፈጸመ። የስብከት ሞኝነት የጠፉትን ያድናል። ለሰው ሞኝነት ነው; የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። 
እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እሱ በመንፈሳዊ መንገዶች ይሠራል ፣ ተአምራቶቹን ለማከናወን - አስደናቂ መንገዶች። እኛ ግን ሰው ነን; እኛ ውስን 
ነን። እኛ አናውቅም። እኛ የምናየውን ብቻ እንመለከታለን ፣ ግን በውስጣችን የሆነ ነገር ...

ከዚያ ክፍል ሲወጡ ፣ በሕይወትዎ ውስጥ በጭራሽ ካላዩት ፣ የቀን ብርሃን አይተው የማያውቁ ከሆነ ፣ ከዚህ ክፍል እዚህ ወደ ፀሀይ ብርሃን 
ወይም ወደ ሌላ ነገር እንደተላለፉ ያውቃሉ። ሞቅ ያለ ነበር። ሊሰማዎት ይችላል። ለማወጅ የሰውነትዎ ስሜት ከሌለ እርስዎ ያውቁታል ፣ ወይም 
እሱን ለማየት የማየት ስሜት የለም።
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ተፈጥሮን ለማየት ፣ አረንጓዴ ዛፎችን ለማየት ምንም መንገድ የለም። እርስዎ ማየት አልቻሉም ፣ ማንም በጭራሽ አላየውም። እርስዎ በሆነ 
ነገር ውስጥ እንደነበሩ ያውቃሉ። ስሜትዎ ያንን ይነግርዎታል። ያንን ያውቃሉ ... ልነግርህ ከሞከርኩ “ፀሐይ ናት ፣ ያንፀባርቃል። ነገሮችን ያሳያል። ” 
በስሜቶችዎ ሊሰማዎት ስለሚችል እዚያ እንደነበረ ያውቃሉ። ልክ ነው?

አሁን ክርስቶስ እዚህ እንዳለ እናውቃለን። ምናልባት እርሱን በዓይንህ ላታየው ትችላለህ። ምናልባት እርስዎ አያደርጉም ፣ ግን በራዕይ በኩል 
፣ እላችኋለሁ ፣ እሱ እዚህ አለ። ይሰማናል። እዚህ የስሜት ሕዋሳቶቻችን የማይገልፁት ነገር እንዳለ እናውቃለን። ክርስቶስ እዚህ አለ የሚለው 
መንፈስ ነው። እሱ እንደዋጀን ይሰማኛል። ስሜችን በመጽሐፉ ላይ እንዳለ ይሰማኛል። በበጉ ደም እንደተዋጀን አምናለሁ። እወዳችኋለሁ ፣ እናም 
እርስ በርሳችሁ እንደምትዋደዱ አውቃለሁ።
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ኦ ፣ ብፁዕ የሚያሰረው ማሰሪያ ይሁን

ልባችን በክርስትና ፍቅር;

የዘመድ አዕምሮ ህብረት



27አሁን በእስር ላይ ያሉ ነፍሳት

ከላይ ካለው ጋር ይመሳሰላል።

እኛ ሁልጊዜ እርስ በርሳችን እንዲህ ሊሰማን ይገባል ፤ አለብን. እርስ በርሳችን እንደዚያ ዓይነት ስሜት ሊሰማን ይገባል ፣ ምክንያቱም እርስ 
በርሳችን እንደምንዋደድ ፣ እግዚአብሔርን እንወዳለን። ያየኸውን ወንድምህን መጥላት ፣ ያላየኸውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ማለት ትችላለህ? 
እርስ በርሳችን መዋደድ አለብን። ወዳጆቹ ይሆኑ ዘንድ ለጠላቶቹ ነፍሱን ከሰጠ ሰው የበለጠ ፍቅር የለውም።

ኦህ ፣ ያንን ዘፈን ፣ “ያሰረው የታሰረው የተባረከ ይሁን?” ድንቅ አይደለም? የተባረከ ሁኑ ... እህታችን በዚህ ላይ አንድ ትዝታ ትሰጡን ይሆን? 
አንድ ደቂቃ ብቻ እንዲጫወት ይፍቀዱለት ... ቢያልቅስ? ሦስተኛው መጎተት ፣ አሁን መጥቶ ፣ ለጠፉት መስበክ ቢሆንስ? ሁሉም ዓይነቶች አሁን 
ቢታዩስ? እና እኛ ገብተናል ፣ ገብተናል። ያ ድንቅ አይሆንም? እንዴት ያለ ህብረት ነው።
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ኦ ፣ ብፁዕ የሚያሰረው ማሰሪያ ይሁን

(ምን እንደሚያደርግ እነሆ።)

ልባችን በክርስትና ፍቅር;

የዘመድ አዕምሮ ህብረት

ከላይ ካለው ጋር ይመሳሰላል።

ምንድን ነበር? የዘመድ አዕምሮ ህብረት። መንግሥትህ ትምጣ ፣ ፈቃድህ ይሁን። ተመልከት ፣ እኛ እግዚአብሔርን የማስኮት ልጅ ፣ ተልእኮ 
ወይም የሆነ ነገር ለማድረግ እንሞክራለን። “እግዚአብሔር ይህን አድርግ ፣ ያንን አድርግ”
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ኢየሱስ “ጸልዩ ፣' መንግሥትህ ትምጣ። ፈቃድህ በሰማይ እንደ ሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን።

ከዚያም ሰማይ ወደ እኛ ይወርዳል ፣ እኛም ወደ ሰማይ እንወጣለን። እናም አሁን በሰማያዊ ቦታዎች ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀምጠናል። 
መልእክቱ እውነት እንዲሆን ሁላችንም እናምናለን - የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን እንደዋጀን። አሁን ዓይኖቻችንን ጨፍነን ፣ 
እየዘመርን እጃችንን ከፍ እናድርግ።

የሚያስተሳስረው የተባረከ ይሁን

ልባችን በክርስትና ፍቅር;

የዘመድ አዕምሮ ህብረት

ከላይ ካለው ጋር ይመሳሰላል።

አሁን ፣ አንድ ፈገግታ አይደለም። ይህ ፈገግታ ጊዜ አይደለም። በቅንነት ጥልቅነት ፣ ያ ዘፈን እየተጫወተ እያለ ፣ ከአንቺ ጋር ከአንድ ሰው ጋር 
እጅ ለእጅ እንጨባበጥ ፣ “እግዚአብሔር ይባርክህ ፣ ክርስቲያን” በል። በቅንነት። እግዚአብሔር ይባርክህ ወንድም ኔቪል። አሁን እጆቻችንን ወደ 
እርሱ እናንሳ።
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ስንለያይ ፣

ውስጣዊ ህመምን ይሰጠናል;

እኛ ግን አሁንም በልባችን አንድ እንሆናለን ፣

እና እንደገና ለመገናኘት ተስፋ ያድርጉ።

አሁን አንገታችንን ደፍተን። እናም አንድ ላይ ፣ በዚህ ጊዜ የወደፊቱ ምን እንደሚሆን ባለማወቅ - አለማወቅ ግን ያለቀበትን። አላውቅም። 
ማለት አልችልም። ማለት አልችልም። አላውቅም። ነገር ግን ዛሬ ጠዋት ከገለጥንባቸው እውነታዎች አንጻር ጌታ የነገረንን ጸሎት እንጸልይ። ምንም 
እንኳን: መንግሥትህ ትምጣ; ፈቃድህ ይፈጸም። አብረን እናድርገው።
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በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ

ስምህ ይቀደስ።

መንግሥትህ ትምጣ። የአንተ ይሆናል

በሰማይ እንዳለ በምድርም።

የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን።

በደላችንን ይቅር በለን ፣

የበደሉትን ይቅር እንደምንል

በእኛ ላይ።

ወደ ፈተናም አታግባን ፣
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ስብከት በ

ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7
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ግን ከክፉ አድነን ፤

መንግሥት የአንተ ነውና

እና ኃይል ፣ እና ክብር ፣ ለዘላለም።

አሜን አሜን።

አሁን ፣ ልባችን ተደፍቶ — መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር እንደዘመሩና እንደወጡ ተናግሯል። ያስታውሱ ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያንን 
ሲያደርጉ ፣ የጌታችንን ሁለተኛ የመጎተት አገልግሎት በመስቀላቸው ነበር ፣ ሦስተኛው መጎተት ለመግባት ዝግጁ ነበር። ከዚያ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ 
ወደ ሲኦል ዐረገ ፣ ምሕረቱን ለናቁት ለጠፉት ሰበከ። “እምነቴ ወደ አንተ ይመለከታል” የሚለው ዘፈን
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እምነቴ ወደ አንተ ይመለከታል ፣

አንተ የቀራንዮ በግ ፣

መለኮታዊ አዳኝ!

አሁን ስጸልይ ስማኝ ፣

ኃጢአቴን ሁሉ አስወግድ ፣

አቤቱ ከዚህ ቀን ፍቀድልኝ

ሙሉ በሙሉ የእርስዎ ይሁኑ!

እኔ የጨለማ ጭጋግ እረግጣለሁ ፣

እና በዙሪያዬ ሀዘኖች ተሰራጩ ፣

መመሪያዬ ሁን ፤

የጨረታ ጨለማ ወደ ቀን ይመለሳል ፣

ሀዘኖቹን ይጥረጉ ፣ ይንቀሉ ፣

አቤቱ ከዚህ ቀን ፍቀድልኝ

ሙሉ በሙሉ የእርስዎ ይሁኑ!

ጌታ ይባርካችሁ ፣ ፀሐዩን እና ጸጋውን በእናንተ ላይ ያበራል ፣ እና ጌታ የዘላለምን ሕይወት ይሰጥዎታል ፣ እናም በዚህ ዓለም እና ከአሁን 
በኋላ በሚመጣው ዓለም ከእርስዎ ጋር ይሁኑ። በዘላለማዊ ሕይወት ፣ በሚመጣው ዘመናት ሁሉ እርሱን አገልግሉት።
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ይህ ጊዜ ከሆነ ፣ እና ወደዚያ ቦታ ከደረስን ፣ በሰበኩት ነገር አላፍርም። እናም እያንዳንዱ አገልጋይ ከጉባኤው ጋር ቆሞ መፍረድ ካለበት 
(በራዕዩ እንዳየሁት) እኔ ስለ ሰበኩት ወንጌል አመስጋኝ ነኝ ፣ ምክንያቱም ጳውሎስ እና እነሱ የሰበኩት ያው ወንጌል ነው።

ላንተ ደስተኛ ነኝ። ክርስቶስን እንደ አዳኝህ በመቀበልህ ደስ ብሎኛል። እርሱን ውደዱት እና ጸልዩ ፣ እና ዛሬ ከሰዓት በኋላ ፣ ጌታ ቢፈቅድ ፣ 
እዚህ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ 7:00 ሰዓት ላይ እንገናኝ። እግዚአብሔር ይባርኮት. ተሰናብተዋል።


