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ጀፈርሰንቪል ፣ ኢንዲያና ፣ አሜሪካ
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እራሶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይ ፡፡ ሀሳባችሁን እና ልባችሁን በእግዚአብሔር ፊት በማቅረብ ፣ እጆቻችሁን በማንሳት እግዚአብሄር 
እንዲያስታዉስላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ አቅርቡ? አሁን በምንጸልይበት ጊዜ ጥያቄያችሁን በልባችሁ ያዙ ፡፡
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ጌታ ኢየሱስ ፣ አንተ ምንጭ ፣ የማይጠፋ የሕይወት ምንጭ ፣ ዛሬ በእኛ በኩል ፈሰሰ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በመካከላችን እንደሚያስፈልግ አውቀን 
አሁን በአንተ ፊት ለመቆም እንድንችል ከአለማመንና ከኃጢአት ሁሉ ያነፃን ፡፡ እኛ ኃጢአተኞች መሆናችን እና ለምንም በረከት የማይገባን 
መሆናችንን እናውቃለን። ያኔ ግን ስለመጣ እና ኃጢአታችንን ስለ ወሰደን ስናስብ ፣ ከዚያ ደሙ እዚያ ሲኖር ፣ በእግዚአብሔር ፊት እኛ አይደለንም 
፣ እሱ ነው - በደማችን ብቻ ድምፃችን; ስለ ደሙ መናገር ፡፡ አቤት አምላኬ ከዛ ልባችንን ከኃጢአትና ከእምነት አለማፅዳት ፡፡
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በእውነት አንተን ለማገልገል እነዚህ ምኞቶች አሉንና የልባችንን ምኞቶች ስጠን ፡፡ በእነዚህ እኛን በሚያዳክሙ ሁኔታዎች እና መከራዎች እና 
እኛን ለማጠናቀቅ አንዳንድ ጊዜ በእኛ ላይ በተጫኑ የአለም ነገሮች .... እኛ እንዲህ ተብለናል ፣ “እነዚህ ፈተናዎች መምጣታቸው እንግዳ ነገር 
አይደለሙ” ብሏል ፡፡ እነሱ ለእኛ ጥቅም ብቻ እየሰሩ ያሉት እና እኛን ፍጹም ለማድረግ እና ወደዚያ ቦታ እኛን ለማምጣት ብቻ ነው ፡፡ እነዚህ 
ታላላቅ የልምድ ምድረ በዳዎች ፣ ጻድቃን ወደ ቅዱሳን በሚቀረጹበት ፣ ለእነዚህ ልምዶች ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። እኛ ምንም ማለት የለብንም-
ምንም ጥበበኞች ከእርስዎ ፈቃድ ጋር የሚቃረን ማንኛውንም ነገር ለማድረግ አይፈልጉም ፤ እኛ ግን አባት ሆይ በዚህ ውስጥ ወደ አንተ 
እንድንቀርብ እንጸልያለን ፡፡

እናም ሸክሞቹ በጣም ከባድ ሲሆኑ ወደ ሩቅ መሄድ አንችልም ፣ ከዚያ እጆቻችንን ከፍ እና ወደ አባታችን እንጮሃለን። ከዚያ ጌታ ሆይ 
ከሰማይ ስማ ፡፡ ፈውሰን ፡፡ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት አድነን ፡፡ ጌታ ሆይ ዛሬ ጠዋት ቃልህን ይባርክ ፡፡ ቃልህ እውነት ነው ፡፡

እናም አሁን እዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበናል ፡፡ ለወንድም ኔቪል ፣ እና ለወንድም ካፕስ ፣ እና ለወንድም ኮሊንስ እና ለተቀሩት 
አገልጋዮች ሁሉ ፣ እና ለአደራ ፣ ለዲያቆናት እና ለምእመናን ሁሉ እንዲሁም በሮቻችን ውስጥ ላሉት እንግዶች እንፀልያለን። በመገኘታችሁ ምክንያት 
ይህ ለረጅም ጊዜ የምናስታውሰው ቀን ይሁንልን ፡፡
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ጌታ ሆይ ዛሬ ጠዋት በጣም በተጠበቀ ሁኔታ እዚህ ነን ፡፡ ለጊዜው ብቻ ያስተውሉ ፣ አንድ ላይ ተጠርተዋል። ዓላማ ያለው እንደሆነ ይሰማናል 
፡፡ ጌታ ሆይ ዓላማህ ይሳካ ፡፡ እኛ ራሳችንን ስናስገዛ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለንና ፡፡ አሜን

እዚህ መገኘቱ እና ከዚህች ቤተክርስቲያን ጋር በሰው ተሞልቶ መሰብሰብ ታላቅ ነገር ነው ፡፡ ዛሬ ጠዋት እሆናለሁ ብዬ አልጠበቅሁም ነበር ፣ 
ምክንያቱም እኔ እሆናለሁ ብዬ እራሴን በጭራሽ አላውቅም ነበር ፡፡
4

አሁን ከፊላደልፊያ ገባን ፡፡ እናም በፍጥነት ወደ አሪዞና መሄድ አለብኝ ብዬ በማሰብ መጣሁ - ለቅርብ ጓደኛው ለካፒቴን ጂም ሞሴሌይ 
የቀብር ሥነ ሥርዓት ያዘጋጁት በጣም ውድና ፈሪሃ አምላክ ያለው ልጅ ከቅርብ ጊዜ በፊት ወደ ሦስቱ ሞሴሌይ ነበር ፡፡ ወንድሞች እና ከመካከላቸው 
አንዱ ወድቆ ... በአውሮፕላን ውስጥ በሌላኛው ቀን ነበር እናም ወዲያውኑ ተገደለ ፡፡ ወደ እሱ ከመድረሳቸው በፊት ለአስር ሰዓታት በእሳት ውስጥ 
ተኛ ፡፡ ስለዚህ ውጣ ... ዕድሜው ሃያ ሰማንያ ዓመት ነው ፣ ሚስቱ ሃያ ስድስት ሲሆን ሦስት ትናንሽ ልጆችን ትታለች - ትልቁ ሰባት ፡፡ በጣም 
አሳዛኝ. እነሱም ... ሲያስገቡት በማግስቱ ቀብረውት መሄድ ነበረባቸው ፡፡ ስለዚህ እኔ ብቻ - መሄድ አልቻልኩም ፡፡ እና በቃ ጻፍኩ - ወይም 
በቴሌግራም ልናገር የምለውን ወይም በወንድም ሞሴሌይ የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ የምለውን ፡፡ ከእነዚህ ነገሮች ውስጥ የተወሰኑትን ልንረዳ 
አንችልም ፣ ግን እሱ ሁሉንም ነገር በትክክል እንዲሰራ ያደርጋቸዋል።

እግዚአብሔርን እናምናለን ፣ ሁሉንም ነገር በትክክል እንደሚያስተካክል እናምናለን ብለን ዛሬ ጠዋት ጌታን በማገልገል ላይ ነን ፡፡ ምንም ይሁን 
ምን እና እንዴት እንደሚሰራ ፣ ለመልካም ሊሰራ እንደሚገባ እናውቃለን ፡፡ ብሎ ቃል ገብቷል ፡፡ ልክ እንደዚያ መሆን አለበት ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ያንን 
ልንረዳው አንችልም ፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም የተወሳሰበ ይሆናል ፣ ግን እውነታው እሱ እንደሆነ እናውቃለን ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እውነቱን 
ነው ይላል ፡፡ ለእኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በደብዳቤ እግዚአብሔር ነው ፡፡
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አሁን እምነታችንን አንድ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለብን ፡፡ እና እኔ-በሕይወታችን ውስጥ ማናችንም በሕይወታችን ውስጥ ስኬታማ ለመሆን 
ከሞከርን እና ብዙ ጊዜ ሚሊየነር ለመሆን ከሞከርኩ .... ግን በዚህ ምን እናድርግ? በመንገዱ መጨረሻ ላይ መውረድ አለብን እናም ያኔ ለእኛ ምን 
ይጠቅመናል? ተመልከት? እና ገንዘብ ስክሪፕት ነው ፣ ልውውጥ ነው; ግን ለህይወት መለወጥ አይችሉም ፡፡ ሕይወት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው 
፡፡

ስለዚህ እኛ በአሉታዊ ቅርፅ እዚህ እንደሆንን እንገነዘባለን ፡፡ እናም አሉታዊ እስከሆነ ድረስ አዎንታዊ መሆን አለበት። አዎንታዊ ካልሆነ 
በስተቀር አሉታዊ ሊኖር አይችልም ፣ ይመልከቱ ፣ ምክንያቱም አሉታዊውን የሚያደርገው በአዎንታዊው ምክንያት ነው። የአንዳንድ ነገሮችን 
አሉታዊ ስዕል እንዳየዎት ፡፡ አንድ ቦታ ለመምታት አንድ ነገር መኖር አለበት ... ያን መነፅር ወይም ምንም አሉታዊ ነገር አይኖርም ፡፡ ስለዚህ እዚህ 
የምንኖረው ህይወታችን በአሉታዊ እና በሆነ ቦታ በሆነ የሕይወት አምሳል ውስጥ እንደሆንን ስናውቅ ብርሃኑ የመታው ቦታ አዎንታዊ ነገር እንዳለ 
እናውቃለን ፣ እናም እዚህ በምድር ላይ የሆነ ነገርን ያንፀባርቃል ፡ እኛም ያን ነፀብራቅ ብቻ ነን ፡፡ እውነተኛው ነገር የሆነ ቦታ ነው ፡፡ ያ ካልሆነ እኔ 
በዓለም ላይ በጣም መጥፎ ሰው ነኝ ፡፡ ህይወቴን በከንቱ አሳለፍኩ ፡፡ ግን እዚያ እንዳለ ከጥርጣሬ ጥላ በላይ አውቃለሁ! ተመልከት? ለዚህ ነው እኛ 
እዚህ ያለነው ፡፡

6

ሰዎች ጥቂት ጊዜ ማሳወቂያ ላይ አገሪቱን ሲያገኙ ፣ እና አንዳንድ ጊዜም ግምት ውስጥ ሳስገባ ሳይ ፣ እዚህ ያሉ ሰዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ኪሎ ሜትሮችን ብቻ ለመጓዝ እንደተጓዙ አውቃለሁ ብሎ ማሰብ ወደዚህ መሰል ስብሰባ ስመጣ ትንሽ ትንሽ ይሰማኛል ፡፡ እዚህ ለመቀመጥ ብቻ 
ለጥቂት ደቂቃዎች አገልግሎት እዚህ ይሁኑ ፡፡

7

አንዲት ሴት አስተያየት ሰጥታ በሌላ ቀን መጥታ “ሰውየው የሄደበትን ቦታ አሳየኝና ከኋላው በምድር ላይ እንድመላለስ ፍቀድልኝ” ብላ “ደህና 
እሆናለሁ” አለች ፡፡ አሁን ህዝቡ እንደዚያ ያምንዎታል ፣ እናም እርስዎ የክርስቶስ ተወካይ ነዎት ፣ ከዚያ ምን ማድረግ አለብን? በጣም ጠንቃቆች 
መሆን አለብን ፣ ምክንያቱም እራስዎን በስህተት ብቻ በማጥፋት ብቻ ሳይሆን ፣ የሚከተሏችሁን ሌሎች እያጠፋችሁ ነው ፡፡



2ዋና ሥራው

ስለዚህ ወደ እርስዎ የምወስድበት ቤተ እምነትም ሆነ ሌላ አላውቅም ፡፡ ካመኑኝ እምነቴ ያለብኝ አንድ ነገር ብቻ ነው ፣ የምነግርዎትን ይከተሉ 
፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን አምናለሁ ፣ ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ ሌሎች ነገሮች አልተሳኩም ፡፡ እሱ ሕይወት ነው ፡፡ እርሱ ቃል ነው ፡፡

አሁን ፣ እኔ እንደሆንኩ አውቃለሁ ... ወደዚህ ስመጣ ረጅም እጠብቅሻለሁ ፡፡ ዛሬ ወደዚህ መምጣት እንደምፈልግ ሲሰማኝ ወደ 
እግዚአብሔር እጸልያለሁ ... ብዙ ቃለመጠይቆች ፣ ጥሪዎች እና ሌሎችም ነበሩኝ; ዛሬ ጠዋት የተወሰኑትን ማሟላት ነበረብኝ ፡፡ እናም “ደህና ፣ 
ወንድም ኔቪል እንድናገር እንደሚጠይቅኝ ጥርጥር የለውም” አልኩ ፡፡ ያ አርብ ነበር ፡፡ እናም እንዲህ አልኩ “ወንድም ኔቪል ምናልባት እንድናገር 
ሊጠይቀኝ ይችላል ፡፡ እና ባደርግ ጊዜ ያኔ እፀልያለሁ ፣ እግዚአብሔር ... በጣም ሞቃት ፣ በጣም ሞቃት ነበር ፡፡ እናም ዝናብ ሊልክልን እና 
እውነተኛውን ከፍተኛ ሙቀት ለመስበር እና ዛሬ ጠዋት ጥሩ ጠዋት ለእኛ ጥሩ ነበር። የእሱ መልካምነት እያንዳንዳችሁ ዛሬ ጠዋት እዚህ መሆኔን 
መቼም እንደምታስታውሷቸው ሁላችሁንም እንዲታጠብላችሁ እፀልያለሁ ፡፡ ፀጋው እና በረከቱ በእናንተ ላይ ይሁን ፡፡

8

ትናንት ማታ የታመመ አንድ ጓደኛዬን ወንድም ቢል ዳውዝን ጎብኝቼ ነበር ፡፡ ዛሬ ጠዋት እዚህ አላየውም ፡፡ እንደምንም እኔ .... ኦህ ይኸው ፡፡ 
አዎ እናም እያሰብኩ ነበር: - “የዘጠና አንድ ዓመቱ አዛውንት እና አሁንም ድረስ በመላው አገሪቱ ፣ በበረሃዎች ፣ እና በረዷማ በሆኑ ተራሮች ፣ 
በቀጭኑ መንገዶች ላይ እየተንጎራደዱ ነው ፡፡ ያንን ማድረግ የለበትም ፡፡ እግዚአብሔር ለእርሱ ቸር ሆነ ፤ ያንን ማድረግ የለበትም ፡፡ እሱ ቤት 
ውስጥ ተቀምጦ ከፈለገ አገልጋዮቹን ደጋፊ እንዲያደርግለት ይችላል ፡፡ ” ነገር ግን አንድ ነገር በቢል ዳውች ላይ ተከሰተ; ዳግመኛ ተወለደ ፡፡ እናም 
በሚሆንበት ጊዜ የሚኖርለት ነገር ቢኖር እነዚህን አገልግሎቶች መከታተል ብቻ ነው የሆነ ነገር ወደ ልቡ ውስጥ ገባ ፡፡ እና ከዚያ ፣ የእግዚአብሔር 
አፍ መፍቻ ከሆንኩ ጓደኛን አታልላለሁ? ብሞት ይሻለኛል ፡፡ ከዚያ ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እውነታው በትክክል ምን እንደሆነ ልንገርለት ፡ ያ 
የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ የተናገርኩትን እየደጋገምኩ ነው ፡፡ አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰኑትን ለማንበብ እፈልጋለሁ ፡፡

9

ከማንበባችን በፊት ዛሬ ማታ የኅብረት ምሽት ነው ብዬ አምናለሁ ማለት እፈልጋለሁ ፡፡ እና እርስዎ እዚህ በአካባቢው ያላችሁ (በእርግጥ 
ሌሎች ሰዎች ምናልባት ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ፣ ምክንያቱም ወደ ሥራ መሄድ አለባቸው) - እርስዎ እዚህ በስብሰባው ውስጥ የሚገኙት እርስዎ 
ያስታውሱ ፣ ወንድሞች በዚህ ምሽት ህብረት ያደርጋሉ ፡፡

10

አሁን ለአፍሪካ የመጨረሻ ጥሪ እጠብቃለሁ ፡፡ በሚስዮናዊነት እንድገባ አይፈቅዱልኝም ፡፡ ስለዚህ ወደ ውስጥ ለመግባት ብቸኛው መንገድ ፣ 
ወደ ታች .... ወደ ኬንያ ፣ ኡጋንዳ እና ታንጋኒካ እሄዳለሁ ፡፡ እናም ወደ ውስጥ የምገባበት ብቸኛው መንገድ ... በመጀመሪያ ፣ አብያተ ክርስቲያናት 
ወደ ውስጥ እንዲገቡ አይፈቅድልዎትም ፣ ምክንያቱም በአፍሪካ ውስጥ ወደ ታች በዚህ እና በዚያ በኩል አንድ ነገር እንድሰብክ ይፈልጋሉ ፡፡ እና 
እንደዛ አልገባም ፡፡ ያንን ለማድረግ ግብዝ አይደለሁም ፡፡ ስለዚህ ወይ አልኳቸው “አይ ጌታዬ ፣ እግዚአብሔር በልቤ ላይ ያኖረውን ብቻ 
እሰብካለሁ ያ ብቻ ነው ፡፡” ተመልከት? እና እኔ እንዳስተምረው የሚፈልጉት እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ ፡፡ ስለዚህ ... የሥላሴ ጥምቀቶች ፣ እና 
የመሳሰሉት ፣ እና ከእነሱ ጋር መቧጠጥ። አይ!

11

ግን በወንድም ቦዝ ወደ አንድ ትልቅ ስብሰባ ተጠይቄያለሁ ፣ እኛ የምናምንበትን የተወሰነ ቀን ብርሃን ለማየት ሊመጣ ተቃርቧል ፡፡ እናም ወደ 
አደን ጉዞ እንደሄድኩ ለመግባት ጠይቄያለሁ ፡፡ እንደ አደን እንደገቡ ቢያስገቡኝ .... አደን ይውሰዱኛል የሚል አንድ ሰው ማግኘት ከቻልኩ እዚያ 
ስገባ እዚያ ኤምባሲው ውስጥ ያለው ሀኪም የግል ጓደኛዬ ነው ፡፡ የቺካጎ - እና እዚያ እንደ ገባሁ ፣ “ደህና ፣ እዚህ ወንድም ብራንሃም እዚህ አለ። 
ስብሰባ እናድርግ ፡፡ ስለዚህ እኔ ከሆንኩ በኋላ ኤምባሲው እኔን ሊከለክለኝ አይችልም ፡፡ እነሱ ከሆኑ .... ስለዚህ እስከ አሁን ድረስ ለመስራት 
እየሞከሩ ነው ፡፡ ስለዚህ ያንን አምናለሁ .... የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ በዚያ መንገድ ይሠራል ፣ ይመልከቱ ፡፡ እሱ ለእሱ ብቻ የተሰጠ ነው። 
ካልሆነ ያኔ አሳውቅዎታለሁ ፡፡
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እፈልጋለሁ....

ያኔ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ በሰባቱ መለከቶች ላይ መናገር እፈልጋለሁ ፡፡ እና ያ ወደ ስምንት ቀን አገልግሎት ይሆናል ፡፡ እኛም 
በማደሪያው ድንኳን እዚህ አንሆንም; ምናልባት እዚህ አዳራሽ ለማግኘት እንሞክር ይሆናል ፡፡
13

አሁን እኔ እዚህ አዲስ መገንቢያ ብቻ መገንባቱን በጭራሽ አላሰብኩም ፡፡ በትክክል ኢየሱስን ለመጀመሪያ ጊዜ በራእይ ያየሁበት ቦታ ነው - 
እዚያው ቦታ ላይ የአዳራሹ የተገነባው ፡፡ ለመመልከት ወደዚያው እዚያው ሄድኩ ፣ ወደ ምስራቅ ሲመለከት ባየሁትና ባየሁት ጊዜ (እሱን ስናገር 
ትዝ ይለኛል) ፣ እዚያ ስኖር ለአባቴ ፣ ለትንሽ ልጅ ፣ ለወንድ ልጅ ሰባኪ ስጸልይ ነበር ፡ ያኔ ነው ያየሁት ፣ ደረጃ ስወጣ ፣ ስመለከተው ፡፡ እሱ 
ጭንቅላቱን ከእኔ ወደ ጎን አዞረ ፣ ጉበቴን እያጸዳሁ በአሳማ ጠቢባ ማሳ ውስጥ መወጣቴን ቀጠልኩ ፡፡ እናም መከታተሌን ቀጠልኩ እርሱም 
በጭራሽ አልተመለሰም ፡፡ ስሙን ኢየሱስ ብዬ ጠራሁት እና ዘወር ብሎ እጆቹን ዘረጋ ፡፡ እስከ ፀሐይ ብርሃን ድረስ ትዝ ይለኛል ፡፡ እናም ስለዚህ 
ወደ ፀሐይ ብርሃን ከእርሻዬ ተመል እመጣለሁ ፡፡ ስለዚህ ምናልባት እነዚያን መለከቶች እዚያ እንድሰብክ ጌታ ይፈቀድልኝ ይሆናል ፡፡ የትም ቢሆን 
የእግዚአብሔር ፈቃድ ይፈጸማል ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስዎን አሁን ወደ ኢሳይያስ 53 ኛ ምዕራፍ ወደ ኢሳይያስ ያብሩ ፡፡ አሁን ፣ ዛሬ ጠዋት ላይ አንድ ላይ የመሰብሰብን ደካማ 
ጎናችንን እግዚአብሔር እንደሚባርክልን እናምናለን ፡፡ አሁን በሙሉ ወንጌል ነጋዴዎች ስብሰባ ላይ ከነበርኩበት ከፊላደልፊያ ወርደናል ፡፡ እና 
የተለያዩ ምስክሮቻቸውን በማዳመጥ እና እዚያ ወደላይ ....
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ከዚያ እኔ .... ወደ ታች በሚወስደው መንገድ ላይ እኔ ... ቢሊ ፖል ፣ እና እኔ ፣ እና ርብቃ ፣ እና ትንሽ የኮሊንስ ሴት ልጅ ፣ ትንሹ ቤቲ 
ኮሊንስ .... እና ቢሊ በጣም ጥሩ እንቅልፍ ነች ፣ እናም ቤኪ የተሻሉ ናቸው። እናም እኔ ... ቤቲ እና ተነጋገርን ፡፡ እሷም ከኋላ ቤኪ ጋር ከኋላ ቤኪ 
ጋር ተቀምጣ ነበር ፡፡ እናም በመንገድ ላይ የሆነ ነገር ሲከሰት አይቻለሁ ፡፡ እና አንድ ነገር ባደርግበት ጊዜ መታኝ ፡፡ ቤቲ ደግሞ እዚህ ካለች 
ማውራቴን እንዳቆምኩ አስተውላ አንድ ነገር መጻፍ እንደጀመርኩ አስተዋለች ፡፡ ለዛሬ ጠዋት ይህንን ጽሑፍ ያገኘሁበት ቦታ ነው ፡፡

አሁን እኛ ከሆንን በእግራችን እንቆም .... አሁን ኢሳይያስን 53 ኛ ምዕራፍ እንዳነበብኩ ለእግዚአብሄር ቃል ክብር እንቆማለን ፡፡15

ሪፖርታችንን ያመነ ማነው? የጌታ ክንድ ለማን ተገለጠ? (ልብ በሉ ለመጀመር ጥያቄ ነው)

እርሱ እንደ ለስላሳ እጽዋት ከ ... ደረቅ መሬትም ሥር በፊቱ ያድጋልና ፤ መልክና ውበት የለውም ፤ እና ስናየው እሱን የምንመኘው ውበት 
የለም ፡፡



3ዋና ሥራው

እሱ የተናቀ እና በሰው የተጠላ ነው; አንድ የሀዘን ሰው ፣ ... ሀዘንን የሚያውቅ ፣ እኛም ፊታችን እንደ ሆነ ተደበቅንበት ፤ የተናቀ እኛ 
አላከበርነውም ፡፡

እርሱ በእውነት ሀዘናችንን ተሸክሞ ሀዘናችንንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደተመታ ፣ በእግዚአብሔር እንደተመታ እና እንደ ተጨቆነ ቆጠርነው።

እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ፥ ስለ በደላችንም ደቀቀ ፤ የሰላማችንም ቅጣት በእርሱ ላይ ነበረ። በእርሱም pesስል እኛ ተፈወስን ፡፡

እኛ እንደ በጎች ሁሉ ተሳስተናል ፤ እያንዳንዳችን ወደ ገዛ መንገዱ ዞረናል። ጌታም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ ጫነ።

ተጨቆነ ፣ ... ተጨነቀ አፉንም አልከፈተም ፤ እንደ ጠቦት ለእርድ ፣ እንደ በግም በሸላቾቹ ፊት ... ዲዳ ስለ ሆነ አፉን አልከፈተም።

ከእስር ቤት እና ከፍርድ ተወስዷል; ትውልዱንም ማን ይናገራል? ከሕያዋን ምድር ተ cutርጦአልና በሕዝቤ መተላለፍ ምክንያት ተመታ።

መቃብሩም ከክፉዎች ጋር ከሀብታሞቹም ጋር በሞቱ; ዓመፅ አላደረገምና በአፉም ተን deceል አልነበረምና።

ነገር ግን ጌታ ቢደደው ደስ ይለዋል ፤ እርሱ ... ያሳዘነው ፤ ነፍሱን ለኃጢአት መሥዋዕት ባደረግህ ጊዜ ዘሩን ያያል ፣ ዕድሜውም ይረዝማል ፣ 
የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ ይሳካል።

እርሱም የነፍሱን ድካም ያያል ይረካልማል በእውቀቱ ብዙ ጻድቃን አገልጋዮች ይጸድቃሉ ... ብዙዎች። ኃጢአታቸውን ይሸከማልና።

ስለዚህ ከታላላቆች ጋር አንድ ድርሻ እከፍላለሁ ፣ እናም ... ምርኮን ከኃያላን ጋር እከፍላለሁ ፤ ነፍሱን ለሞት ስላፈሰሰ እና ... እና ከአመፀኞች 
ጋር ተቆጠረ። የብዙዎችን ኃጢአት ተሸክሞ ስለ መተላለፋቸውም አማልዷል ፡፡

እግዚአብሄር አባት ሆይ ፣ ቃልህ በእጃችን እንደ መብራት እንደሚሸከመን ሁሉ የአማኞችን መንገድ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚያበራ 
መብራት ነው ፡፡ መጨረሻውን ከመጀመሪያው እንድናይ በቂ አላቀረቡልዎትም ፣ እና ... ግን በእምነት እሄዳለሁ። ግን ሰው በሌሊት በጨለማ ጫካ 
ውስጥ እንደሚጓዝ (እና እኛ ያለንበት ቦታ ነው) ፣ የያዘው ብርሃን ደረጃ በደረጃ ብቻ ይሰጣል ፡፡ ግን መንገዱ ፣ ወደ ላይ የሚመራ ቢሆንም ከብርሃን 
ጋር ብቻ ይራመዱ ፡፡ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አንድ እርምጃ ርቀን እንድንወስድ በቃሉ ላይ ዛሬ ብርሃኑ ይብራ ፡፡ እኛ የምንጠይቀው በኢየሱስ 
ስም ነው ፡፡ አሜን ተቀመጥ ፡፡

16

ዛሬ ለጉባኤው ለማናገር የተሰማኝ ርዕሰ ጉዳይ “ድንቅ ሥራው” ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን የመሰለ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ እጅግ በጣም 
ከተሰበሩ እና ገዳይ ከሆኑት ሥዕሎች መካከል መውሰድ እንግዳ ነገር ሊሆን ይችላል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህ የተጎዳው ፣ የተጎዳው ፣ 
የተቀደደው ፣ እና ገና ጽሑፍን እንደ ዋና ሥራ ይውሰዱ። በጣም እንግዳ ነገር ፡፡
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ግን እኔ ... ለጥቂት ዓመታት ወደ ኋላ ስመለስ ወደ ኋላ ስንጓዝ አእምሮዬ ዛሬ ጠዋት እያሰበ ነው ፡፡ ከሎስ አንጀለስ በላይ በካሊፎርኒያ ውስጥ 
ወደሚገኘው የደን ላውንጅ ተጋበዝኩ ፡፡ ወደዚያ ለመሄድ የመጀመሪያ ዓላማዬ የፉርስኳርስ እንቅስቃሴ መሥራች የሆነውን የአይሜ ሴሜል 
ማክፈርን መቃብር መጎብኘት ነበር ፡፡ እናም ወደ መቃብሯ ሄድኩ ፡፡ እና ምንም እንኳን ከሴትየዋ ጋር እንደ አገልጋይ ብለያይም ፣ ግን በልቤ ውስጥ 
በሰዓቱ ለቆመችው ነገር እና በምድር ላይ በነበረችበት ጊዜ ስደት እና ማለፍ ያለባትን ነገሮች አድናቆት እና አክብሮት እሰጣለሁ ፡፡ . እና ከዚያ ፣ 
ለተወዳጅ ልጄ ፣ ለእኔ የደረት ጓደኛ ለሆነችው ለሮልፍ ማክርሰን።

እናም አንድ የሚኒስትሮች ቡድን ወደዚያው ወጣን ፡፡ እናም እነሱ - ወደተቃጠሉበት ቦታ ለመሄድ እና አስከሬኖቹን በግድግዳው ጎን ባለው 
ትንሽ ሳጥን ውስጥ ለማስገባት ጊዜ አልነበረንም ፡፡
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እዚያም እንደ የመጨረሻው እራት ያሉ አንዳንድ አስደናቂ ነገሮች ነበሯቸው ፡፡ በእውነተኛው የፀሐይ ብርሃንም በርቷል ፡፡ እና የሚሰጣቸው 
መከለያ አላቸው .... ሲገቡ ብርሃን ነው; ከዚያ መናገር ሲጀምሩ ይጨልማል ፡፡ እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሁሉም ጨለማ ይሆናል ፡፡ እና ከዚያ ህዝቡ 
ይወጣል።

እና ሁሉም እራት አላቸው ....

እና ይህን ብርጭቆ እዚህ ቦታ እንዴት እንደሚመታ ሚስጥር የያዘችው ሴት ፣ ለምን ፣ እነዚህን ስዕሎች ፣ ለምን ፣ ከብዙ ዓመታት በኋላ 
በቤተሰብ በኩል ይመጣል ፡፡ እና ሥነ-ጥበቡ ለህፃናት ብቻ የተሰጠ ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ ሴት ነበር ፡፡ እናም ይህን ስዕል እያስተካክሉ ነበር ፡፡ 
እናም መስታወቱን ለመቅረጽ እና ለማቃጠል በሄዱ ጊዜ ፣ የአስቆሮቱ ይሁዳ ጋገረ ፣ እሱ ተናደደ ፡፡ ስለዚህ ከዚያ እንደገና ሞከሩ ፡፡ እና እንደገና 
ተጣደፈ ፡፡ እርሷም “ምናልባት ጌታችን የጠላቱን ስዕል ከጎኑ አይፈልግም” አለችው ፡፡ እናም “እንደገና ቢፈነዳ ስዕሉን አናጠናቅቅም” አሉ ፡፡ ግን ያንን 
ጊዜ ተካሄደ ፡፡ ከዚያ .... በእርግጥ ያ አስገራሚ ነገር ነበር ፣ እና እንደዚህ ያሉት ነገሮች እንዴት እንደሚከሰቱ ፡፡
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ግን ከዚያ ፣ በጫካው ሣር ውስጥ ከሚስቡኝ ዋና ዋና ነገሮች መካከል አንዱ ሚ Micheንጄሎ ፣ ትልቁ የቅርፃ ቅርፅ ፣ የሙሴ ሀውልት ነበር ፡፡ 
እዚያ መባዛት ነው ወይም ኮርስ ፡፡ እሱ የመጀመሪያው አይደለም ፡፡ ግን እንደዚህ ያለ ድንቅ ድንቅ ስራ ነበር ፡፡ እናም ቆሜ ስመለከተው ያ 
ወደድኩት ፣ የሚመስለው አንድ ነገር ... ይወክላል ፣ የሆነ ነገር አገኘበት ፡፡
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ስነጥበብ በእውነት እወዳለሁ ፡፡ እግዚአብሔር በኪነ-ጥበብ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ ፡፡ እግዚአብሔር በሙዚቃ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ ፡፡ 
እግዚአብሔር በተፈጥሮ ውስጥ እንደሆነ አምናለሁ ፡፡ የእግዚአብሔር በየትኛውም ቦታ። እና ከመጀመሪያው ተቃራኒ የሆነ ማንኛውም ነገር ጠማማ 
ነው ፡፡ እግዚአብሔር በዳንስ ውስጥ ነው ፣ እርስዎ እዚህ የሚያደርጉት ዳንኪራ ዓይነት አይደለም ፣ ግን የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች 
በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሲሆኑ ፣ ያ ያ ዳንስ ማለት ነው ፡፡ ግን እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ እስከ ሌሊቱ ሁለት ሰዓት ድረስ እዚያው ሌይን 
ውስጥ መታገል ነበረብኝ ፣ ያ የእሱ ጠማማ ነው ፡፡

ነገር ግን ሚንጀንጆ ያደረገው ይህ ድንቅ ሥራ ያንን ለማድረግ አንድ ዋጋ አስከፍሎታል ፡፡ ያ ... እርሱ ታላቅ ሰው ነበር ፡፡ እና እሱ በሕይወቱ 
ውስጥ ትልቅ ክፍልን አስከፍሎታል ፣ ምክንያቱም እሱ በመቅረጽ ውስጥ ብዙ ፣ ብዙ ዓመታት ነበር ... ልክ የእብነ በረድ ዐለት ውሰድ እና 
መቅረጽህን ቀጥል። እና ለማየት ... ለማድረግ የሚሞክረው በአእምሮው ውስጥ ያለው ሰው ፣ የቅርጻ  ቅርጽ  ባለሙያው ብቻ ነው ፣  እሱ  ነው ፡፡
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4ዋና ሥራው

ምናልባት በእግር መሄድ እና “በዚያ ድንጋይ ላይ ምን እየፈተልክክ ነው?” ልትለው ትችላለህ ፡፡ በልቡ ውስጥ ያለውን ለማያውቅ የውጭ ሰው 
ትርጉም የለሽ ነው ፡፡ ግን ለሰውየው ፣ ቅርጻ ቅርጹ ራሱ ፣ በአዕምሮው ውስጥ ራዕይ አለው ፣ ምን ለማድረግ እየሞከረ ነው ፣ እናም በአዕምሮው ላይ 
ያለውን በሀውልት መልክ ለማባዛት እየሞከረ ነው ፡ እናም እሱ ከዓለቶች ውስጥ እየቆፈረበት ያለው ምክንያት ይህ ነው ፡፡

እና ይህን ለማድረግ ፣ በትክክል በመጀመርያው መጀመር አለብዎት ፣ እና ስርዓተ-ጥለት መከተል አለብዎት። ተመልከት? ለመጀመር ትንሽ 
ቁራጭ ማግኘት አይችሉም-“በዚህ መንገድ እናደርገዋለን ፡፡ አይ ፣ አምናለሁ .... ”አይ ፣ ትክክለኛ ንድፍ ሊኖረው ይገባል ፡፡ እና በአዕምሮው እሱ 
ያንን ንድፍ አግኝቷል ፡፡ እና ከዚያ ንድፍ ሊለያይ አይችልም። አሁን ይህንን ለማድረግ እሱ በአዕምሮው መሳል ነበረበት ፣ ምክንያቱም እኛ የሙሴ 
እውነተኛ ስዕሎች የሉንም - ግን እሱ በትክክል በአእምሮው ውስጥ ሙሴ ምን እንደነበረ በአዕምሮአዊ ምስል ማግኘት ነበረበት ፡፡
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አሁን እውነተኛ የቅርፃ ቅርጽ ባለሙያ እንደ እውነተኛ ገጣሚ ወይም እንደ ማንኛውም እውነተኛ ዘፋኝ ፣ ሙዚቀኛ ፣ ምንም ይሁን ምን 
ተመስጦ ይነሳል ፡፡ ሁሉም እውነተኛ በተመስጦ መምጣት አለበት። ማይክል አንጄሎ ሙሴ በእውነቱ ምን እንደሚመስል አነሳሽነት ሊኖረው ይገባል 
፣ እናም ሙሴ ምን መሆን እንዳለበት በአእምሮው ያዘው ፡፡ እናም በአዕምሮው ውስጥ መሆን የነበረበትን ትክክለኛ ስዕል እስኪያገኝ ድረስ ወደ 
ምሳሌው ለመቁረጥ እና ለማውረድ እና ለማንጠፍ በዚህ ታላቅ እብነ በረድ ላይ ተጓዘ ፡፡
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እናም ያንን ሁሉ ፍጹም ሲያደርግ ፣ እያንዳንዱን ጥግ ፣ እና እያንዳንዱን ቦታ ሲጠርግ ፣ እና ዓይኖች በትክክል ፣ እና እያንዳንዱ ፀጉር እና 
ጺም ፣ ሁሉም በሆነበት ሁኔታ ፣ ቆሞ ተመለከተ። ስለ ብዙ ፣ ብዙ ከባድ ዓመታት የጉልበት ሥራዎች አስባለሁ ፣ እና እሱ ምን እንደሚያደርግ 
በአእምሮው ውስጥ ሁል ጊዜ ያን ተመሳሳይ ራእይ መያዝ ነበረበት ፡፡ እና እስቲ አስበው ፣ ያንን ራዕይ በአእምሮው ላይ ለብዙ ዓመታት በትክክል 
በትክክል ምን እንደ ሆነ እንዲታይ ለማድረግ - በመጀመሪያ ራእዩን ያዘው - እና ለዚያ ራዕይ እንዴት መሥራት እንዳለበት ፣ መቁረጥ እና መውረድ 
.... እናም በትክክል እስኪያሟላ ድረስ ወደ ሚፈጽምበት ቦታ ሲደርስ ቆሞ በዚያው ጠዋት ሲጨርስ ቆሞ በእጁ መዶሻ ይዞ ተመለከተ ፡፡ እናም እርሱ 
ሲመለከተው በጣም ተመስጦ ነበር ፣ ምክንያቱም የአዕምሮው ራዕይ በእውነቱ በፊቱ ቆሞ ነበር ፡፡ ያየውን እና ሙሴን ምን እንደ ሆነ መፀነስ እዚያው 
በፊቱ ታየ ፣ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት በልቡ ውስጥ የነበረው ፡፡ እና ድካሞች ፣ እና የሰዓታት ሀዘን ፣ እና ጭንቀት ፣ እና ተቺዎች ፣ እና ሁሉም ነገር ፣ 
ግን እሱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በትክክል ከራእዩ ጋር ቆየ።

24

እና ከዚያ ሲጠናቀቅ በእጁ በመዶሻ ፣ የቅርፃ ቅርጽ መዶሻ በእጁ ቆሞ ያንን የመታሰቢያ ሀውልት ተመለከተ ፡፡ እናም እንዴት ማድረግ 
እንዳለበት ያየው የራእይ አነሳሽነት እስኪያነቃው ድረስ በጣም አነሳሳው-እስትንፋሱ እስኪደነቅ ድረስ እስኪነካው ድረስ እና ከጉልበቱ ጋር መታው 
እና “ተናገር!”

25

እና አሁን በዚያ ታላቅ ምስል ላይ ፣ በጉልበቱ ፣ በቀኝ ጉልበቱ ላይ እንከን አለ ፡፡ ልክ ከስድስት ሴንቲሜትር ያህል ከጉልበት በላይ ያለው ቦታ 
ነው ፡፡ እዚያ ጥልቀት ላይ እጄን በእሱ ላይ ጫንኩ ፡፡

ይህን ለማድረግ ያንን ሁሉ ጊዜ ለዓመታት እና ዓመታት ካሳለፈ በኋላ በልቡና በራእዩ ያየውን እና ማየት የፈለገውን ሲፈጽም ባየበት ተጽዕኖ 
ተጠናቀቀ ፡፡ እና ሲጠናቀቅም ፣ የራሱ ድንቅ ስራ መልሰው ሊያነጋግሩት ይገባል እስከሚል ድረስ በእሱ በጣም ተነሳስቶ ነበር ፡፡ እናም እግሩ ላይ 
መትቶ “ተናገር!” ብሎ መሰለ ፡፡ በላዩ ላይም ጉድለት ፈጠረበት ፡፡ በምስሉ ላይ ጉድለት አስቀመጠ ፡፡

26

ለእኔ ጉድለቱ ዋና ሥራው ያደረገው ነገር ነበር ፡፡ አሁን ምናልባት የተለየ ሊያስብ ወደሚችል አእምሮ ያ ያበላሸው ብለው ያስባሉ ፡፡ የለም ፣ 
ለእኔ እሱ ምን እንደ ሆነ አደረገው ፡፡ ምክንያቱም ... ምክንያቱም ከብዙ ዓመታት የጥንቃቄ ሥራ ፣ ከድካሞች ፣ እና ከተነሳሽነት በኋላ ፣ እና ከዚያ 
በኋላ ፣ ድካሙ በከንቱ አልታየም - ፍጹም ነበር ፣ እናም ለዚያም ነው “ተናገር!” ምክንያቱም እሱ ... በአእምሮው ውስጥ ያለውን ራዕይ ለማሳካት ፣ 
ማሳካት መቻሉን በፊቱ ስላየ; እናም ስለሆነም በተመስጦ ከተራ ተራ የሆነ ያለ ምክንያት አደረገ እሱ ይምታው እና “ተናገር!” ተመልከት ፣ ቢያስብ 
ኖሮ ያንን አላደረገም ነበር ፡፡ ግን አላሰበም ፡፡ በአእምሮው ውስጥ ያለውን በፊቱ ፍጹም አድርጎ ሲቀመጥ ማየት መነሳሳት ነበር ፡፡

27የእርሱ ድካሞች ፣ እና ደክሞዎች እና ረዥም ሌሊቶች እና ለቀናት ከዓለም ርቀዋል ፡፡ እና ምናልባት ሳንድዊች ይበሉ ፣ እና በላዩ ላይ 
ይንሸራተቱ እና ተመልሰው ይምጡ እና “ኦ ፣ ያ ልክ እንደነበረው አይደለም። አሁን ፣ ወደዚህ መውረድ አለበት ፣ ”እና እያሻሸው ፡፡ ከዚያ ልክ 
ፍጹም ሆኖ ሲያየው ያኔ በእውነቱ አየ ፡፡ በአዕምሮው ውስጥ የነበረው አሉታዊ ነገር እውን ሆነ; አዎንታዊ ይሆናል; ስለዚህ ወደ እሱ ፈሰሰ ፡፡ እናም 
በጣም እውነተኛ ስለሆነ “ተናገር!” ብሎ መጮህ አለበት ፡፡

27

ለእኔ እሱ ነጸብራቅ ነበር ፣ ለሥራው አድናቆት ነበር ፣ የእራሱ ሥራ በጣም ያነሳሳው እና እሱን ለመምታት ራሱን እስኪደናገር ድረስ “ተናገር!”

እዚያ ቆሜ የመታሰቢያ ሐውልቱን ተመለከትኩ ፡፡ ያንን ለማድረግ ሰውየው ያጠፋቸውን ሰዓቶች አሰብኩ ፡፡ ስንት ዓመት እንደነበረ ተናገሩ ፡፡ 
ግን እሱ ለእሱ ነጸብራቅ ነበር ፣ ምክንያቱም ለታላቁ ጥበቡ አስተዋፅዖ ፣ ለሚሰራው ታላቅ ስራው አስተዋፅዖ ነበር ፡፡ እና በመጨረሻም እሱን 
ማሳካት በቻለበት ጊዜ በጣም ጥሩ ነበር ፡፡

28

አሁን ሚሻሌንገሎ የተባለውን ገጽ እናዞረውና መጽሐፉን እንዝጋ ፡፡ እናም ሌላ መጽሐፍ ከፍተን አንድ ዓለም ከመኖሩ በፊት እና መሠረቶቹ 
ከመጣላቸው በፊት እርሱ የሚፈልገውን በአእምሮው ውስጥ ያስቀመጠውን ታላቁን የቅርፃ ቅርፅ ባለሙያ ፣ ሁሉን ቻይ የሆነውን እናንብብ ፡፡ እናም 
ሰውን በራሱ አምሳል ሊፈጥር ፈለገ ፡ ለእሱ አንድ ራዕይ ፣ በአስተሳሰቡ ውስጥ ምን እንደነበረ በእውነቱ አንድ ነገር ለማድረግ ፈለገ ፡፡

29

አሁን ፣ ለሚሻ አንጄሎ ያ የእሱ አስተሳሰብ ባህሪ ነበር ፡፡ እናም እግዚአብሔር ሰውን ከምስሉ - ታላቁን ቅርፃቅርፅ መፍጠር ፈለገ እናም 
በእርሱ ላይ ለመስራት ሄደ ፡፡ እና ከእቃዎቹ ሲያድግ እናስተውላለን ፣ የመጀመሪያው ምናልባት ዓሦች ፣ ከዚያም ወፎች ፣ እና ከዚያ በምድር ላይ 
የሚንቀሳቀሱ ነገሮች እና ያመጣቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ግን በመጨረሻ እንደፈጠረው ፣ ፈጣሪ ሆኖ ነበር .... ነበረው አሁን እንደ ሰው አልነበረም ፣ 
ምስልን ለመቁረጥ የተፈጠረውን አንድ ነገር መውሰድ ያለበት የቅርፃ ቅርጽ ባለሙያ ፡፡ እርሱ የዘላለማዊ ነገሮች ቅርፃቅርፅ ነበር ፡፡ እሱ በአእምሮው 
ውስጥ ሊያደርጋቸው የሚችላቸውን ነገሮች መፍጠር እና ወደ ሕልውና ሊያመጣ የሚችል የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ ነበር; ወይም ያለበለዚያ ፣ እሱ 
ባህሪያቱ የሚፈልገውን ቁሳዊ ማድረግ ይችላል።

30

እናም በምድር ላይ ባሉ ትናንሽ እንስሳት ላይ በሚንቀሳቀሱ ነገሮች ላይ መሥራት ሲጀምር ፡፡ ከዚያ ከዚያ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ ነገር ማምጣት 
ጀመረ ፡፡ ከዛም እንደ አንበሳ ፣ ነብር ፣ ድብ የመሳሰሉ ወደ ትልልቅ እንስሳት አመጣው ፡፡ ከዛም ምናልባት ወደ ዝንጀሮዎች እና የዝንጀሮዎች እና 
የመሳሰሉት ሕይወት ውስጥ አመጣው ፡፡  አሁን  ፣  ዝግመተ ለውጥ ሳይሆን  ፣  አንድ  ከ  ...  የመጣው  ይመስለናል  ያ  ያ  ፍፁም  ፍጥረት  ነበር  ፣

31



5ዋና ሥራው

እግዚአብሔር በንድፍ እየሰራ ነው።

በመጨረሻ ግን ፍጽምና በምድር ላይ ወጣ ፣ ያ ሰውም ነበር ፡፡ ያኔ እርሱ እንደሚመስለው በዚያ ሰው ውስጥ ማየት ይችላል። ስለዚህ አሁን 
እርሱ ሲመለከተው የፈጣሪው ማንነት ነፀብራቅ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር አሁን የፈለገውን ነገር በራሱ አምሳል የሆነ ሰው ማሳካት ችሏል ፡፡

ያኔ ይህን ልል እችላለሁ ይህ ሰው ሲፈጥርበት በራሱ ብቻ ስለነበረ ትክክል ያልሆነ የሚመስለው ገና አንድ ነገር ነበረው ፡፡ እግዚአብሔርም 
እንደዚያ ነበር - በራሱ። እርሱ ዘላለማዊ ነበር ፡፡ እናም አሁን በእግዚአብሔር አምሳል የተመሰለው ሰው ደግሞ በምድር ላይ ብቻውን ይኖር ነበር ፡፡ 
ስለዚህ እሱ በግራ ጎኑ ላይ ትንሽ መምታት አለበት ፣ ከዚያ ከዚያ የጠፋውን ቁራጭ ወስዶ ረዳት ሚስት አደረገው። ከዚያ እሱ በራሱ አልነበረም; 
እሱ ነበር .... አንድ ሰው አብሮት ነበር ፡፡ እና ያ ታላቅ ስራው ነው ፡፡

32

እናም እሱ ፣ እንደ ማንኛውም ታላቅ ቅርፃቅርፅ የእርሱን ድንቅ ስራ እንደሚወስድ .... አሁን በመ ጀመሪያ ፣ እሱ ራሱ ድንቅ ስራ ነበረው። 
አሁን ግን ፣ ድንቅ ስራው እንደ እርሱ ብቸኝነት መሆኑን ስላየ ፣ ድንቅ ስራውን በጎን በመመደብ ከፈለው እና ረዳት አጋር አወጣ ፡፡
33

እና አሁን ሁለቱን አንድ ለማድረግ ፣ እንደማንኛውም ታላቅ ቅርፃቅርፅ ውብ በሆነ ስፍራ ውስጥ አኖራቸው ፡፡ አንድ የቅርፃ ቅርጽ ባለሙያ 
ድንቅ ድንቅ ስራን አይሰራም ከዚያም ወስዶ በአንድ ቦታ ላይ በእግረኛ መንገድ ያኑረው ወይም ከህንጻዎች በስተጀርባ አይደብቀውም ፡፡ ጌታችን 
እንደ ነገረን “ሰው ሻማ አብርቶ ከጫካ በታች አያስቀምጠውም” እንዳለው ፡፡ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራዎች ስንሆን በአንድ ቦታ በአንድ ጎዳና 
ውስጥ አንደበቅም ፡፡ ብርሃን መስጠት አለብን

ስለዚህ እርሱ ... ይህን ድንቅ ሥራ ከሠራ በኋላ እናየዋለን። እዚህ በምድር ላይ አስቀመጠው እና በኤ ደን የአትክልት ስፍራ በዚያ ባለበት 
እጅግ ውብ ስፍራ ውስጥ አኖረው ፡፡ ሁለቱን አንድ አንድ ያደረገውን ድንቅ ሥራውን በኤደን ገነት ውስጥ አኖረው ፡፡ ይህን ድንቅ ሥራ በጥሩ 
ሁኔታ ማየቱን እንዴት እንዳስደሰተው መሆን አለበት ፡፡ እሱ .... ከዚያ በኋላ እንዳረፈ እናውቃለን; በሥራው በጣም ተደስቶ ነበር ፡፡
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አሁን አስታውሱ ፣ የእኔ አመለካከት ድንቅ ስራው የሳን አንጀሎ ሙሴ ድንቅ ስራ የመታሰቢያ ሐውልት ላይ ያጠፋው ምት ነው ፡፡ እናም 
ሙሽሪቱን ያወጣውን የእርሱን ድንቅ ስራ ጎን የተቆረጠው ምት ነበር ፡፡ እና አሁን ፣ በኤደን ገነት ውስጥ እንደ ድንቅ ሥራ ቤተሰብ 
እንመለከታቸዋለን ፡፡ እንዴት ቆንጆ ነበር ፡፡ ያ እስኪያርፍ ድረስ ደስ አሰኘው። “አረፍኩ” አለው ፡፡

35

እርሱ ግን በሚያርፍበት እና በሚያምር ሥራው በሚታመንበት ጊዜ ጠላቱ ገብቶ ይህን ታላቅ ድንቅ ሥራ አገኘ ፤ እርሱም ... በተንኮል 
በአትክልቱ ግድግዳ ስር ይሮጣል ፣ ከዚያ ይህን ቆንጆ ድንቅ ስራ አጠፋው። እንዲወድቅ አጠፋው ፡፡

አሁን ያንን ሰዓት ለመመልከት እየሞከርኩ ነው ፡፡ እናም የወንድሜ ልጅ ማይክን በሰላሳ ደቂቃዎች ውስጥ ያን ደወል እንዲደውል ጠየቅሁት 
እሱ ግን አያደርግም እና እኔ ቀድሞውኑ ሠላሳ ደቂቃ ሆኛለሁ ግን እሱ ነው .... በጥቂቱ እንቀጥላለን ፣ ይመልከቱ ፡፡ አሁን እነዚህን ደንቦች መጣስ 
አልፈልግም; እነዚህን ህጎች አወጣሁ ፣ ይመልከቱ ፡፡ እና የራስዎን ደንብ መጣስ ይኸውልዎት።

36

አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ ያኔ ይህ ድንቅ ስራ ሰይጣን (አታላይውን) ሲይዝ በቅጥር ውስጥ ተሰብሮ ይህን ድንቅ ስራ አጠፋው ፡፡ ምክንያቱም እሱ 
ያደረገው መንገድ። እንዴት አደረገ? ስለእሱ የበለጠ በዝርዝር እመለከታለሁ ፣ እንዴት እንዳደረገው ፣ ይህ ድንቅ ሥራ በቃሉ ፣ በእግዚአብሔር 
ቃል የታጠረ ነበር ፡፡ እናም ድንቅ ስራው ፣ ራሱ ፣ የቤተሰቡ ፣ በዚህ ቃል ተጠናክሮ ነበር ፤ ነገር ግን ከመጀመሪያው የተሰበረው ክፍል ከዚያ 
ግድግዳ ባሻገር ወጥቶ ሰይጣንን እንዲያፈርስ ዕድል ሰጠው ፡፡ እና አሁን ፣ በእነዚያ ነገሮች ላይ የማምነውን እንደምታውቁት ስለዚህ እኔ እንዲህ 
ማለት አያስፈልገኝም ፡፡ ግን ድንቅ ስራው ተሰበረ ፡፡
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ነገር ግን ታላቁ የቅርፃ ቅርፅ ባለሙያ ፣ የቤተሰቦቻቸውን ውድቀት ሲመለከት ፣ ድንቅ ስራው ፣ እዛው ተደፍቶ ጥፋት መተው ብቻ ፈቃደኛ 
አልሆነም ፡፡ እንደገና ለመገንባት እንደገና ወደ ሥራ ሄደ ፡፡ እሱ እንዲጠፋ ፈቃደኛ አልሆነም ፣ ሁል ጊዜም እዚያው እዚያ ይተኛ ፣ ምክንያቱም እሱ 
እግዚአብሔር ስለሆነ እና አይሸነፍም ፡ ስለዚህ ወዲያውኑ ወደ ሥራው ሄዶ አንድ ሰው ለራሱ አምሳል እንደገና መገንባት ጀመረ።

አሁን ፣ አንታይቲቪያውያን ዓለም አብረው በመምጣት ሁሉንም ነገር ሲያጠፉ እናገኛለን ፣ ምክንያቱም የተደረጉት ኪዳኖች በሁኔታዎች 
የተደረጉ ናቸው ፣ ምክንያቱም “ይህንን ካላደረጉ ወይም ያንን ካደረጉ ....” ታላቁ የቅርፃ ቅርጽ አምላክ ፣ ሰው ቃል ኪዳኑን መጠበቅ እንደማይችል 
ተመለከተ ፡፡ በቃ ሊያደርገው አይችልም ፡፡ በጭራሽ ምንም መንገድ የለም ፡፡
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ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በቃለ-መጠይቁ ላይ አሁን ባለው ክፍል ውስጥ ካለ አንድ ሰው ጋር እየተናገርኩ ነበር ፡፡ “ግን ወንድም ብራናም ፣ እኔ 
ስህተት መሆኑን የማውቅ ብዙ ነገሮች አሉኝ” ብሏል ፡፡ እና አምላካዊ ትንሽ ሴት ፡፡

እኔ እንዲህ አልኩ “ግን እህቴ ተመልከቺ ራስሽን አትመለከትም ፍላጎታችሁ ምን እንደሆነ እና ምን ለማድረግ እንደምትሞክሩ ብቻ ነው ፡፡ 
እናም ጌታን በእውነት የምትወዱ ከሆነ በፍጹም ልባችሁ እርሱን ለማገልገል ትሞክራላችሁ። እናም ከዚያ በኋላ የእርስዎ ስህተቶች ሁሉ በጌታ 
በኢየሱስ ደም ውስጥ ተደብቀዋል ፣ ይመልከቱ። እነሆ መንገድ ሠራ ፡፡ ”

ስለዚህ ሰውን ከቃል ኪዳኖቹ በመውሰድ “ከፈቀዱ እኔ እችላለሁ” በማለት አሁን ይጀምራል። እናም እሱ ይጀምራል አብርሃም በተባለ ሰው 
ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለአብርሃም ቃል ኪዳንን ይሰጣል ፡፡ ድንቅ ሥራን በጀመረ ቁጥር ሰይጣን ያገኘው ነበር ምክንያቱም ቃሉ ፡፡ ግን ከአብርሃም 
ጋር ሲጀመር “አስቀድሜ አደረግሁት” ብሏል ፡፡ አሁን ፣ ይህ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ፣ አይደለም ፣ ምን ... ያ ፣ “ከፈለግህ እኔ አደርጋለሁ” ግን 
“ቀድሞውንም አድርጌዋለሁ ፡፡” አሁን እሱ ፣ የቅርፃ ቅርፅ ባለሙያው ይህንን ድንቅ ስራ ለመስራት ቆርጧል ፡፡
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ከዚያ አባቶች ከአብርሃም ይወጣሉ ፡፡ አባቶችም በእውነት .... አሁን እግዚአብሔር ምን እያደረገ ነው? የወደቀውን ይህን ድንቅ ሥራ እንደገና 
እየገነባው ነው ፡፡ ስለዚህ በአባቶች ውስጥ መጀመሪያ ያገኘነው አብርሃም ነው ፡፡

አሁን ይመልከቱ ፡፡ እያንዳንዱ ድንቅ ሥራ በተቀረጸበት መሠረት ላይ ይቀመጣል ፡፡ ‹የአንጄሎ የሙሴ ሐውልት በሦስት ወይም በአራት ጫማ 
ዕብነ በረድ ላይ ነው ፡፡ መሠረት አለው ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ድንቅ ሥራ ሲያዘጋጅ በአባቶች ላይ የተመሠረተ መሠረትን ፡፡ የአባቶችም 
መሠረት በመጀመሪያ አብርሃም ፣ ቀጥሎም ይስሐቅ ፣ ቀጥሎም ያዕቆብ ፣ ቀጥሎም ዮሴፍ - አራቱ ማዕዘኖች ነበሩ ፡፡
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6ዋና ሥራው

እናም አሁን አብርሃም የእምነት መሠረት ነበር ፡፡ አራት መሠረቶች ነበሩት እንበል ፡፡ የእምነት መሠረት አብርሃም ነበር ፡፡ የፍቅር መሰረቱ 
ይስሐቅ ነበር ፡፡ የጸጋው መሠረት ያዕቆብ እግዚአብሔር ለያዕቆብ የሰጠው ጸጋ ነበር ፡፡ ማንም ያንን ያውቃል ፡፡ በዮሴፍ ግን ፍጹም ነበር ፡፡ 
የመጀመሪያውን መሠረት ፣ ሁለተኛው መሠረት ፣ ሦስተኛውን መሠረት ሳይሆን በአራተኛው መሠረት ላይ የመታሰቢያ ሐውልቱን ሊያቆምበት 
የሚችልበት ቦታ አለ ፡፡

አብርሃም ክርስቶስን በእውነት አሳይቷል ፣ ይስሐቅም በፍቅር ነበር ፡፡ አብርሃም በእምነት አደረገ ፡፡ ይስሐቅ በፍቅር አደረገ ፡፡ ያዕቆብ በፀጋው 
አደረገ ፣ ምክንያቱም ያዕቆብ ማለት አታላይ ነው; እና እሱ ነበር ያ ፡፡ የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ከእርሱ ጋር ነበረ ፡፡ ነገር ግን ወደ ዮሴፍ ሲመጣ በእሱ 
ላይ ምንም ነገር የለም ፣ አንድ ትንሽ ጭረት ብቻ ነው ፣ ምክንያቱም መሠረቱም ድንቅ ሥራ መሆን አለበት ፡፡ ለአባቱ ለነቢዩ “ለፈርዖን ህዝብህ 
ከብት አርቢዎች ናቸው በላቸው ፣ እረኞች አይደሉም ፣ ምክንያቱም እረኛ በግብፃዊው ዘንድ አስጸያፊ ነው” አለው ፡፡
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ሽማግሌው ነቢይ ግን በፈርዖን ፊት በቀረበ ጊዜ “ባሪያዎችህ እረኞች ናቸው” አለው ፡፡ ስለዚህ ቧጨረው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ለዚያም ነው 
አሁንም ድንቅ ስራው ያደርገዋል ፡፡

አሁን መሠረቶቹ በአባቶች በኩል በእምነት ፣ በፍቅር ፣ በጸጋ እና ወደ ፍጹምነት ተጥለዋል ፡፡42

አሁን ወደዚህ ታላቅ ድንቅ ሥራ የመጣው የአካል ሥራ ነቢያት ነበር እርሱም ቃሉ ነበር ፡፡ እንደምታነቡት ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ነቢያት ፣ 
ሕጎች ፣ ነቢያት ሳይሆን ይመልከቱ ፡፡ ነቢያት አባቶችን ሳይሆን ነቢያትን ሳይሆን አካልን የሚያደርግ የተረጋገጠ ቃል ነበርና ፡፡ እነሱ ቃሉ ነበሩ ፡፡

በመጨረሻም ፣ በሙሴ ዘመን ወደ ኋላ መመለስ ሲጀምር እና በነቢያት በኩል ሲወርድ ፣ ለእያንዳንዳቸው ፣ በመጨረሻ-ሰውነትን መገንባት ፣ 
ሁል ጊዜም እየቀረበ ይመጣል። ከሁላቸውም የሚበልጠው ዮሐንስ ነበር ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሏል ፡፡ ቃሉን ሊያስተዋውቅ የነበረው እርሱ 
ስለሆነ “እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ታላቅ የሆነ ከሴት የተወለደ ወንድ የለም” ብሏል።

እና ከዚያ በመጨረሻ ታላቁ ጭንቅላት ፣ የሁሉም ጭንቅላት ይመጣሉ ፡፡ የተቀረው የሰውነት ክፍል ስለዚህ ጉዳይ ተናግሯል ፡፡43

መሰረቱን በፓትርያርኩ የተቀመጠ ሲሆን አካሉ ግን በቃሉ የተገነባው ነቢያት በሆነው ነው ፡፡ እና የሁሉም ጭንቅላት እዚህ ይመጣል ፡፡ 
ኢየሱስ ወደ ስፍራው መጣ ፡፡ እዚያም ይህ የጆሮ ጌጥ በላዩ ላይ ሲጫን ፣ የእግዚአብሔርን የእጅ ሥራ በሙሉ በእርሱ እናገኛለን ፡፡ የቃሉ ፍጹም 
ነጸብራቅ በእርሱ ውስጥ እናገኘዋለን እርሱ እርሱ ቃል ነበርና የቃሉ ሙላት። አሁንም እንደገና እግዚአብሔር ፍጹም ኢሳይያስ እንዳለው ፣ ኢሳይያስ 
እንደተናገረው ፣ “እነሆ ፣ በሚመጣው የዚህ ፍጹም ሰው ዘመን ሁሉ የገለፅኩት የእኔ ባሪያ ፣ የእኔ ድንቅ ስራ። በቅዱስ ዮሐንስ 14 ላይ ”እኔን ሲያዩ 
አብን ያዩታል“ ብሏልና እግዚአብሄርን በሚያንፀባርቅ መልኩ እራሱ በፊቱ ቆሟል ፡፡...

በዚያን ጊዜም በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ቃሉ ተዘርሮ በመጀመሪያ ቃሉ የነበረውን ያንፀባርቃል ፣ እሱ ፣ ቃሉ 
በራሱ ድንቅ ሥራ ውስጥ የተገለጠ ነው ፣ እግዚአብሔር በድጋሜ በራሱ አምሳል ተመለሰ ፣ የቃሉ ቅርፅ በሰው አምሳል ተንጸባርቋል - ድንቅ ስራው 
፡፡
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ሁሉም ነቢያት ጉድለቶች ነበሯቸው ፡፡ ሁሉም አንድ ክፍል ነበሩ ፡፡ እዚህ ግን በመጨረሻ በዚህ ጊዜ መምጣቱ በመጨረሻ የተጠናቀቀው ድንቅ 
፣ ፍጹም የሆነ ፣ በምንም ነገር በእርሱ ላይ ምንም ጥፋት የሌለበት ፣ ራሱ ፍፁም የሆነ ፣ በራሱ ገንቢ የተንፀባረቀበት ነው ፡፡ የእራሱ ምስል በስራው 
ላይ ተንፀባርቋል ፡፡ የራሱን መንፈስ ወደ እርሱ እስኪያገባ ድረስ እግዚአብሔር እና ክርስቶስ አንድ ነበሩ ፡፡ እና ከዚያ ምስሉ እና ግንበኛው እንኳን 
አንድ ሆነ ፡፡ እግዚአብሔር እና የቅርፃቅርፅ ሥራው ፣ የእርሱ ድንቅ ስራ ፣ ሙሴ ባለበት .... ሙሴ በሳን አንጀሎ ስራ ላይ ነበር ... ወይም ሚ 
Micheንጄሎ ፣ ይልቁንም ከድንጋይ የተሰራ ስለሆነ የሞተ የቅርፃቅርፅ ስራ ነበር ፡፡ . እዚህ ግን ዋናው ገንቢ የእጅ ሥራውን በተሟላ ጊዜ ወደ እርሱ 
ገባ ፡፡

ስለዚህ ፍጹም የሆነ ፣ አምላካዊ የሆነ የሰው ቤዛ ፍጹም ሆነ ፣ እኛ ግን እርሱን የምንመኝበት ውበት አልነበረንም ፣ ይህ ድንግል የተወለደው 
የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እስከ ታላቁ ጌታ ድረስ ፍጹም እና ትሑት እንዲሁም በእግዚአብሔር አምሳል ፍጹም በሚሆንበት ጊዜ እርሱ በነቢያት 
አማካይነት ሕይወቱን ያሳደገ እርሱ የነቢያት ሁሉ ፍጻሜ ነበር ፡፡ እርሱ በጣም ፍፁም ነበር ፣ እግዚአብሔር ይህን እስኪያየ ድረስ ፣ መታው እና 
“ተናገር!” ብሎ ጮኸ። ማይክል አንጄሎ እንዳደረገው “ተናገር!”
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እርስዎ “እንደዚያ ነው?” ትላላችሁ ቅዱስ ማርቆስ 9 7 ፣ በተራራ መለዋወጥ ላይ እናገኛለን ፣ ሙሴ ሕግ ሲቆም ፣ እዚያም ኤልያስ ፣ ነቢያት 
ቆመዋል ፡፡ ከአባቶች ፣ ከአባቶች ፣ ከህግ ፣ ከነቢያት እና እዚያ ቆመው ከነበሩበት መንገድ ሁሉ ከደመናው ወርዶ “ይህ የምወደው ልጄ ነው እርሱን 
ስሙት” የሚል ድምፅ እንሰማለን ፡፡ እነሱም ሊሰሙ ከሆነ እሱ መናገር አለበት ፡፡ ከመመታቱ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ነበር ፡፡ በመኖሬ ደስ የሚለኝ 
ልጄ ይህ ነው እኔ ቀረጽኩት ፡፡ ወደዚህ ሳመጣው አራት ሺህ ዓመት ሆኛለሁ ፡፡ እና አሁን እሱ እሱ ፍጹም ነው እሱ እንዲናገር መምታት አለብኝ ፡፡ 
እርሱን ስሙት ፡፡ እርሱ የተጠናቀቀው እርሱ ነው ፡፡ እርሱ ድንቅ ሥራው ነው ፡፡ “

አስታውሱ ፣ እርሱ በብሉይ ኪዳን በኩል እርሱ ሁል ጊዜም እንደተሳለ ፡፡ እርሱ በምድረ በዳ ዐለት ሆኖ በምድረ በዳ የተመታ ዐለት ሆኖ 
እናገኘዋለን “እኔ በምድረ በዳ የነበረው ዐለት እኔ ነኝ” ሲል እናገኘዋለን ፡፡ ግን ያ ድንጋይ ነበር; ገና ወደ ፍጽምና አልመጣም ነበር ፡፡ ነገር ግን 
በአይነት መልኩ እሱ ሊስበው የሚችለውን ከእሷ ለመሳብ እና ሕይወትን ለሚሰጧቸው ሰዎች ሕይወት ለመስጠት ቤተክርስቲያንን ተከትሏል ፡፡ 
እርሱ ግን በምድረ በዳ ያ ዐለት ነበር ፡፡ ገና ሰው አልተፈጠረም ፡፡ እሱ በአይነት ብቻ ነበር ፡፡
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ሙሴ በዚህ ዐለት ላይ ቆሞ አየው ፡፡ ሲያልፍ አየውና “ይህ የሰው ጀርባ ክፍል ነው” አለው ፡፡ አዩ ፣ የቅርፃ ቅርፅ ባለሙያው የክርስቶስ እምቅ 
ምስል የሆነውን ለሙሴ እያቀረበ ነበር ፣ ታላቁ ድንቅ ስራ በተጠናቀቀ ጊዜ ምን እንደሚመስል ፡፡ የእርሱን አለፈ .... ድንቅ ስራው ምን እንደሚመስል 
ራእይ በመርፌ ወይም በመርፌ ለሙሴ አቀረበ ፡ በምድረ በዳ ሲያልፍ የሰው የጀርባ ክፍል ነበር ፡፡

ያስታውሱ ፣ 'አንጄሎ መጮህ እና ምስሉን መምታት እና“ ተናገር! ”ማለት ብቻ ነበር ፡፡ ግን ለታላቁ ቅርፃቅርፅ ለእግዚአብሄር እንዴት የተለየ 
ነበር ፡፡ ሰውን በእራሱ አምሳል ሲፈጥር ፣ እሱን እስኪያንፀባርቅ ፡፡ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ በማሳየት በሰው አምሳል ተናገረ ፡፡ በነቢያቱ 
በኩል እስከ ራስ ድረስ እንደሚያመጣ እንደ እምቅ አምሳያቸው ተናገረ ፡፡ ግን በጭንቅላቱ ውስጥ ሲመጣ እርሱ ሁሉም የእግዚአብሔር አምሳል ነበር 
፡፡ እርሱ ራሱን እየሳለ  ነበር  ፡፡  ከዚያ  ለእኛ  ተመቱ ....  አሁን  እርሱ  ለእኛ  ድንቅ  ስራ  ፣  የእግዚአብሔር ስጦታ ፣  ኢየሱስ  ክርስቶስ  ፣  የዘላለም
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7ዋና ሥራው

ሕይወት ነው። ያንን መቼም እንደማንረሳው ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡

ቀኖቹ ሲጨልሙ እያየን ፣ ጥላው እየወደቀ ስናይ .... ይህ ህዝብ የሄደው ጥቂት ተጨማሪ የፀሐይ መዘዞዎች እንደሆኑ ስገምት ፡፡ ቶማስ 
ጀፈርሰን የነፃነት መግለጫን በተፈራረሙበት ትናንትና ሐምሌ 4 ቀን ያውቃሉ ፣ እሱና አብረውት የነበሩት ሌላ ቦርድ ፣ እና የነፃነት ደወል ደውሎ እኛ 
እንደ አንድ ነፃነት ታወጀን ፡፡ በታሪክ መሠረት ከሁለት መቶ ዓመታት በላይ በሆነ ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በጭራሽ አይኖርም 
፡፡ እናም ያ 1776 ነበር ፣ ሐምሌ አራተኛው ፡፡ እና እኛ ገና አስራ አንድ አመት ነው የቀረን ፡፡ ያደርገዋል? አይ! አይቻልም! አሥራ አንድ ዓመት ፣ እና 
እሱ ከሆነ ሁሉንም ታሪክ ይሰብራል።
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እናም የጊዜ ሁኔታን እናያለን ፡፡ የሰዎችን ሁኔታ እናያለን ፡፡ የፖለቲካ ሁኔታን እናያለን ፡፡ የዓለምን ሁኔታ እናያለን ፡፡ መቆም አይችልም! እንደ 
ታይታኒክ መስመጥ አለበት ፡፡ መውረድ አለበት! ለዚያም .... ቦታ ስጡ - አንድ ብሔር እንደወደቀ ለሌላው ቦታ ይሰጣል ፡፡ እናም ይህ መንግሥት 
ሊወድቅ የማይችል ለሚመጣው ለሚመጣው መንግሥት ቦታ እንዲሰጥ እና ሁሉም ሌሎች መንግስታት መውደቅ አለባቸው ፡፡ ድንቅ በሆነው በዚህ 
የእግዚአብሔር ፍጹም አምሳል የማይንቀሳቀስ መንግሥት እንቀበላለንና።
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እግዚአብሔር ፣ እርሱን ሲመለከተው በጣም ተመስጦ ነበር ፣ እንዲሁ ነበር .... እርሱ በሚመስለው መንገድ እሱን ለማየት እና የእሱን መልክ 
ለማየት ፡፡ እርሱ በጣም በመንፈሱ ተነሳስቶ ፍጹም አዳኝ የሆነው ኢየሱስ ቤዛው ድንቅ ድንቅ ሥራ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ፣ ራሱን 
ለመምታት ፣ ምክንያቱም የራሱን ቅጣት ለመክፈል ፣ እግዚአብሔር እና ክርስቶስ አንድ ሆነዋል ፣ ስለሆነም እግዚአብሔር በምስሉ ሊመታ ይችላል ፣ 
እሱ ሊታመም ይችላል። ለዚያም ነው ኢሳይያስ “በእግዚአብሔር እንደተመታ እና እንደ ተቸገረን አየነው ፡፡ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ። 
እርሱ ስለ በደላችን ደቀቀ። የሰላማችን ቅጣት በእርሱ ላይ ነበር ፣ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን። ”
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የእግዚአብሔር-ሰው ፍጹም ምስል ፣ እግዚአብሔር ሞርተር ከተፈጥሮ በላይ ወደ ራዕይ ተለውጧል ፡፡ እናም ራእዩ ወደ ምስሉ ታቅዶ ነበር ፡፡ 
እና ከተፈጥሮ በላይ የሆነው የሞትን ስሜት ፣ የእግዚአብሔር ፍጹም ድንቅ ስራን እንዲቀምስ ምስሉ ተመታ ፡፡ በሙሴ ውስጥ ማድረግ አልቻለም ፡፡ 
በነቢያት ውስጥ ማድረግ አልቻለም ፡፡ እስኪፈርስ ድረስ በመጋዝ የተጠረበው ኢሳይያስ .... በድንጋይ በተወገዙ ነቢያት ማድረግ አልቻለም ፡፡ እሱ 
ማድረግ አልቻለም ፣ ምክንያቱም ሊሰማው አልቻለም። የእርሱ የተወሰነ ክፍል ብቻ ነበር። ግን በዚህ ፍጹም ድንቅ ሥራ እርሱ የመለኮት ሰውነት 
ሙላት ነበር። እርሱ ሙሴን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሰው ወደዚህ ሰው ሊያሳየው እና ለሰው ዘር ሁሉ ሞትን መቅመስ ይችላል ፡፡ የእግዚአብሔር 
ፍጹም ድንቅ ሥራ ፣ እግዚአብሔር በማየቱ በመነሳሳት ከዚህ በፊት የነበሩትን እና አሁን ላሉት ከበስተጀርባ ላሉት ለመናገር የዘመናት ሁሉ ቤዛ ሆነ።
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ሁሉም ተስፋዎች በእሱ ውስጥ ተሟልተዋል። እርሱ የፍጹምነት ፍጹምነት ነበር። ሁሉም ዓይነቶች በእርሱ ተፈጽመዋል-ዘመዳችን በሩት እና 
በቦአዝ ቤዛ; የሕግ ሰጭችን ከሲና ተራራ; ነቢያችን ከምድረ በዳ ፣ እርሱ ከተራራ እንደመጣ ፣ ከምድረ በዳ እንደመጣ - ከዘለአለም እንደመጣ እና 
ፍጹም ሰው የሆነ ሰው እንደ ሆነ።

እግዚአብሔር ፣ በአባቶች ዘመን እየወረደ ፣ አባቶችን እየሸረሸረ ፣ መድረኩን ሠርቶ ፣ ይህን መሠረት ከሚጥልባቸው የተለያዩ ነገሮች 
አሳደጋቸው ፡፡ በዚህ ላይ ቃሉን ነቢያትን መገንባት ይጀምራል እና በመጨረሻም ወደ ፍፁም ነቢይ ፣ ወደ ፍፁም መሠረት ፣ ወደ እግዚአብሔር 
ፍጹም ራዕይ ይወጣል ፡፡
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እናም አሁን ፣ ይህ እንዲናገር እሱ እሱ ቃል ነው-ለመናገርም ወደ ምስሉ መምጣት አለበት ፡፡ እና ከዚያ ምስሉ እንዲናገር መምታት አለበት ፡፡ 
እርሱ ወደ ምስሉ ይመጣል ፡፡ እና ከዚያ ለመናገር ፣ ፍጹም አዳኝ - ሁሉም የብሉይ ኪዳን ዓይነቶች በእርሱ ተገናኙ።

በሌላ ቀን እንዳልኩት የብሉይ ኪዳን ይሖዋ የአዲሱ ኢየሱስ ነው ፡፡ አዎ!

እንደ አብዛኞቻችሁ ወንዶች ፣ በእኔ ዕድሜ ያሉ ሴቶች ፣ እኛ በፊት በሀገሪቱ ውስጥ ብዙ የቻይናውያን የልብስ ማጠቢያዎች ነበሩን ፡፡ 
ቻይናውያን መጀመሪያ ሲጀምሩ ከምስራቅ ጠረፍ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እየተጓዙ ይመጣሉ ፣ ከምስራቅ ሀገር ይመጣሉ ፣ በዚህ መንገድ ይጓዛሉ ፡፡ 
እና እንዳደረጉት እነሱ የእኛን ቋንቋ እና መንገዶቻችን የማያውቁ ሰዎች ነበሩ ፣ ግን እነሱ ጥሩ የልብስ ማጠቢያዎች ነበሩ ፡፡ እና ትክክለኛውን 
የልብስ ማጠቢያዎን እንዲመልሱ ቲኬቱን መፃፍ አልቻሉም ፡፡ ግን ቺናማን ፣ በጭራሽ ምንም ላይ ምንም ነገር የሌላቸውን ትናንሽ ካርዶች ስብስብ 
አገኘ ፡፡ ስለዚህ ለልብስ ማጠቢያዎ ሲመጡ ይህንን ካርድ ወስዶ በተወሰነ መንገድ ቀደደው አንዱን ቁራጭ ይሰጥዎታል ሌላኛውን ቁራጭ ደግሞ 
ጠብቆታል ፡፡ እና አሁን ፣ አሁን ካለው እኛ ትንሽ የተሻለ ነው ፣ ምክንያቱም የራስዎ የሆነውን ለመጠየቅ ሲመለሱ ፣ እነዚያ ሁለት ቁርጥራጮች 
ርግብ ማግኘት አለባቸው ፡፡ ቢያስፈልግዎት እሱን ለመምሰል አልቻሉም ፡፡ አለ ይህን ከማድረግ ምንም መንገድ. የደብዳቤዎችን ቅጅ ማዘጋጀት 
ይችላሉ ፣ ግን ያንን እንባ ለመምሰል አይችሉም ፡፡ ከሌላው ቁራጭ ጋር በትክክል እንዲገጣጠም ተደርጓል ፡፡ ስለሆነም ያመጣቸው ቆሻሻ ልብሶችዎ 
ከተለወጠው ቲኬት ጋር ስለሚዛመድ በዚህ ትኬት ሊቤቸው ይችላሉ ፡፡
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እግዚአብሔርም በነቢያት እና በሕግ በታች በኃጢአት ሲፈርድብን .... ሕግም ጸጋ የለውም። ኃጢአተኛ እንደሆንክ ብቻ ይነግርሃል ፡፡ ግን 
ኢየሱስ ወደ ስፍራው ሲመጣ እርሱ ፍጻሜው ነበር ፡፡ እርሱ እግዚአብሔር ቃል የገባለት ሁሉ ፍጻሜ ነበር ፡፡ እርሱ የተስፋው ፍጹም ፣ ተመሳሳይ 
ምስል ነበር ፡፡ ስለዚህ ፣ የብሉይ ኪዳን ተስፋዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ተሟልተዋል። በሙሴ ውስጥ ሊገናኝ አልቻለም ፡፡ በማንኛውም ነቢያት 
ውስጥ መገናኘት አልቻለም ፣ ግን በቅንጡ ሥራ ተገናኝቷል ፣ ሊሆን ከሚችለው ሁሉ ጋር ተዛመደ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል 
ከገባላቸው ነገሮች ሁሉ ጋር ግጥሚያ መሆን አለባት ፡፡ ከእሱ የተሰነጠቀ ያ ቁራጭ መሆን አለበት። ስለዚህ ኦሪጅናል ቃሉ ከሆነ ከጎኑ ለማመሳሰል 
የተወሰዱት ትምህርቶች እንዲሁ ቃሉ ይሆናሉ ፡፡
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ስለሆነም ቻይናዊው .... ህጉ በሚፈርድበት ቦታ ቆሸሽኩ ፣ እና ጥፋተኛ ነዎት ብሎ ወደ ወህኒ ቤት ሊያገባዎ ይችላል ብለው መጠየቅ ይችላሉ ፤ 
ግን ሲመጣ እርሱ ሊያወጣዎ እና ሊመልስዎም ይችላል ፣ እናም እሱንም መልሶ ሊመልስዎ ፣ የተሟላ ትኬት ሊሆን ይችላል - እግዚአብሔር በኤደን 
የአትክልት ስፍራ ተመልሶ ተስፋ የሰጠው ቤዛ “ዘራችሁ የእባቡን ጭንቅላት ፣ ግን ተረከዙን ጭንቅላቱን ይቀጠቅጣል። ”
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አሁን እግዚአብሔር ያጠናቀቀውን ይህን ፍጹም ድንቅ ሥራ እናገኛለን ፡፡ አሁን ፣ እሱ ቃል የተገባለት እሱ ብቻ እንደነበረ እናስተውላለን ፡፡ 
እርሱ እርሱ የተስፋው ሁሉ ፣ የትንቢቶቹ ሁሉ ፣ እግዚአብሔር ቃል የገባው ሁሉ “ዘርህ የእባቡን ጭንቅላት ይቀጠቅጠዋል” ነው። አሁን ፣ በሕጉ 
ሊቀጠቀጠው አልቻለም። ከነቢያት ጋር መቀጠቅ አልቻለም ፡፡ እርሱ ግን ያደረገው የሴቲቱ ዘር ድንቅ ሥራ ክርስቶስ ስትሆን ነው ፡፡ ከተራራው 
ዳንኤል ሲቆረጥ ያየው ድንጋይ እርሱ ነበር ፡፡ መምታት የሚችል እሱ ነበር ፡፡ የእባቡን ጭንቅላት የሚቀጠቀጥ ፣ የሚቀጠቅጥ እርሱ ነው ፡፡
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8ዋና ሥራው

ህይወቱ በትክክል ከሙሴ ሕይወት ጋር ተመሳስሏል ፡፡ ህይወቱ ከዳዊት ጋር ተመሳስሏል ፡፡ እሱ ከሆነ ፣ እስቲ እሱ የሚዛመደው ቁራጭ ከሆነ 
እንመልከት ፡፡

በገዛ ወገኖቹ ላይ ውድቅ የተደረገውን ንጉሥ ዳዊትን ልብ በል ፡፡ እሱ ነበር .... አንድ ቀን እሱ እያለ ... የገዛ ልጁ በእሱ ላይ በአመጽ ተነሳ ፡፡ 
የእስራኤልንም ሠራዊት ለየ ፤ ከፈላቸውም ፡፡ እርሱም ነበር ... ዳዊት በገዛ ወገኖቹ ከዙፋኑ ተባረረ ፡፡ ሲወጣም የሚጠላው አንድ ሰው ነበር ፡፡ 
በዚያም እየሄደ በዳዊት ላይ ምራቁን ተፋ። ጠባቂው ጎራዴውን ጎትቶ “ያንን የውሻ ጭንቅላት በላዩ ላይ እንዲቆይ ፣ በንጉ king ላይ ምራቅ 
እንዲተፋው አደርጋለሁ!” አለው ፡፡
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ዳዊት “ተዉት ፣ እግዚአብሔር እንዲያደርግ ነገረው” አለው ፡፡ አታይም? አንድ የሀዘን ሰው ፣ ሀዘንን የሚያውቅ ፣ በሸላቾቹ ፊት እንደ በግ 
ይቆማል ፣ ደንቆሮ ፣ ይመልከቱ። እንዳለው ፡፡ ምናልባት ዳዊት የሚናገረውን አላወቀም ይሆናል ፡፡ ነገር ግን ከአምስት ፣ ከስድስት መቶ ዓመታት 
በኋላ ወይም ከዚያ በላይ ፣ የዳዊት ልጅ በዚያው ጎዳናዎች በእነርሱ ውስጥ ያልፍ ነበር ፣ እናም ተፉበት ፡፡ ዳዊትን ግን ... ከሱ .... ምን እንደ ሆነ ልብ 
በል ፣ ከስደትም ፣ ከስደትም ፣ ከተመለሰ በኋላ ያ ሰው ሰላምንና ምህረትን ለመነው ፡፡ እርሱን የመቱት እንኳን አንድ ቀን ሲመለስ ያዩታል ፡፡

እናም በዚያን ጊዜ በዮሴፍ ውስጥ እናውቃለን ፣ ጆሴፍ ልዩ የተወለደ ልጅ ነበር ፣ የመጨረሻው ፣ የመሠረቱ የላይኛው ክፍል ፣ ድንቅ ስራው 
የሚገነባበት ፡፡ ከእምነት እና ከፍቅር እና ከጸጋ ይመጣል; ወደ ፍጽምና ይመጣል ፡፡ እናም ከመጀመሪያው እግሮች እንዲሁ ሆነ ፣ በክርስቶስ ወደ 
ፍጽምና ወጣ።

58

የመሠረቱ አናት ፣ ከሁሉም እጅግ ፍጹም በሆነው በዮሴፍ ውስጥ እንዴት እንደተገለጸ ልብ ይበሉ ፡፡ ዮሴፍ ከቤተሰቦቹ እንደተወለደ 
እናገኛለን; እርሱም የያዕቆብ ሚስት ከነበረችው ከሕግ ሴት በእውነት ነበር ፡፡ በተወለደ ጊዜም አባቱ እንደ ወደደው ያስተውሉ ፡፡ ወንድሞቹም ያለ 
ምክንያት ጠሉት ፡፡ ለምን ጠሉት? ምክንያቱም እርሱ ቃል ነበር ፡፡ መሰረቱን ይመልከቱ? የመሠረቱ ራስ እንዴት እንደሚመጣ ይመልከቱ ፡፡ አሁን 
የሚመጣውን የሰውነት ራስ ተመልከቱ ፡፡ አሁን የሙሽራይቱ ራስ ሲመጣ ይመልከቱ ፡፡ እርሱ ቃል ነበር ፡፡ ባለ ራእዩ ስለሆነ ጠሉት ፡፡ ነገሮችን 
አስቀድሞ አይቶ ነገራቸው ፡፡ እነሱ ተከስተዋል; ምንም ያህል ቢዘገይም እንዲሁ የሆነው ተመሳሳይ ነው ፡፡ እናም በመንፈሳዊነት ከወንድሞቹ 
ተለይቷል ፡፡ እሱን መውደድ ነበረባቸው ፡፡ እነሱ ግን ጠሉት ፣ እሱ ነቢይ ስለሆነ እና መንፈሳዊ ነበር ፡፡ እነሱም ጠሉት ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ በሠላሳ ብር ያህል ተሽጧል ፣ ወደ አንድ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ ፣ እናም ሞቷል ተብሎ ይገመታል ፣ ግን ከጉድጓዱ ተወስዷል ፡፡ 
እናም በእስር ቤቱ ውስጥ በፈተና ወቅት ገበሬው እና ጋጋሪው .... ገበሬው አዳነ እና ጋጋሪው እንደጠፋ እናውቃለን ፡፡ እናም በመስቀል ላይ 
በክርስቶስ እስር ቤት ውስጥ አንዱ ድኗል ሌላኛው ደግሞ ጠፋ - ሁለት ሌቦች ፣ ሁለት በደለኞች ፡፡

59

እናም ከእስር ቤቱ ወደ ፈርዖን ቀኝ እንደተወሰደ እናስተውላለን ፣ በዮሴፍ ብቻ ማንም ለፈርዖን ማናገር አይችልም ፡፡ ዮሴፍም ከዚያ የፈርዖን 
ዙፋን በወጣ ጊዜ መለከት በግብፅ ሁሉ ተነፋ ፣ ፍንዳታውም ወጣና “ሁላችሁም ተንበርክኩ ፣ ዮሴፍ እየወጣ ነው!” አለ ፡፡

በኢየሱስም እንዲሁ ይሆናል ፡፡ በአብ እንዴት እንደተወደደ እና ያለምንም ምክንያት የእምነት አባቶች ወንድሞችን እንደጠላቸው ፡፡ 
እንደነበረው በሠላሳ ብር ተሽጦ የሞተ መስሎት ወደ ጉድጓዱ ውስጥ ገባ ፡፡ በመስቀሉ ላይ አንዱ ተሸንፎ ሌላኛው አድኗል ፡፡ ከመስቀልም ከፍ ከፍ 
ተደረገ በእርሱም ውስጥ በተገለጠው ታላቁ መንፈስ በግርማው በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። እና ማንም ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ 
ከእግዚአብሄር ጋር መነጋገር ይችላል ፡፡ እስቲ አስበው! እናም ከዚያ ዙፋን ሲወጣ ፣ ሲጀመር መለከት ይነፋል ጉልበቱም ሁሉ ይንበረከካል ምላስም 
ሁሉ ይመሰክራል።

60

ያስታውሱ እርሱ የብልፅግና ልጅ ነበር ፡፡ እሱ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ወህኒም ሆነ የትም ቢሆን የበለፀጉ ሆነው በትክክል ይወጣሉ ፡፡ 
ደግሞም በሽታ ፣ የእስር ቤት ፣ ሞት ፣ ሀዘን ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ ሁሉ ለሚወዱት ለበጎ እንዲሰራላቸው ሁሉም ነገር ለበጎ እንዲሰራ አደርጋለሁ 
ብሎ ተስፋ አልሰጠም? እሱ ተስፋ ሰጠው ፣ እናም እንደዚያ መሆን አለበት። እዚያ መሆን አለበት ፡፡ እሱ በእርሱ ውስጥ የተናገረን ምሳሌያዊ ነው። 
እርሱ ያ የእግዚአብሔር ፍጹም አምሳል ነበር ፡፡

አሁን እንደገና ሲመጣም እዚህ እናያለን ....

61ያስታውሱ ፣ ዮሴፍ በመገለጥ ዓለምን በታላቁ ትንቢቱ አዳነ ፡፡ ዮሴፍ ባይሆን ኖሮ ዓለም ባልሞተ ነበር ፡፡ ደግሞም ኢየሱስ ለኢየሱስ 
ባይሆን ኖሮ ዓለም በሞተች ነበር-“በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።” 
እግዚአብሔር ሕይወትን እየጠበቀ ነው ፡፡

61

በርቷል እና መሄድ እንችላለን ፡፡ ምክንያቱም እሱ በቀላሉ የዳዊት ግጥሚያ ነበር። እርሱ የሙሴ ግጥሚያ ነበር ፡፡ እሱ የኤልያስ ግጥሚያ ነበር 
፡፡ እሱ የዮሴፍ ግጥሚያ ነበር ፡፡ ሁሉም ነገር በብሉይ ኪዳን አስቀድሞ የተነገረው ገላጭ ነው ፣ ከዚያ ጋር ተዛምዷል። ምንድነው ይሄ? ያረጁና 
የቆሸሹ ልብሶቻችንን በልብስ ማጠቢያ ውስጥ ማስገባት እና እንደገና መጠየቅ የምንችልበትን ፍጹም ቤዛ በማሳየት ላይ። በበጉ ደም ታጥቧል ፡፡ 
የራሳችን የሆነውን መጠየቅ እንችላለን ፡፡ እናም እሱ የሞተለት ነገር ሁሉ እኛ ልንጠይቀው እንችላለን ፡፡ ስለዚህ እርሱ የተገለጠው ፍጹም ቃል ነበር።

62

ታላቁ የቅርፃቅርፅ አምላክ እሱን መምታት እና በዚህ መንገድ ማድረጉን ደስ አሰኘው ፡፡ እዚህ ስናነብ እዚህ ኢሳይያስ ውስጥ 
እናየዋለን-“ሁላችንም አከብረነው ፡፡ ፊታችንን ከእሱ አዞርነው ፡፡ እርሱን የምንመኘው ውበት የለም ፡፡ ስለ እርሱ የሚናገር ሁሉ ይሳለቅበት ፡፡ እኔ 
ስለ እሱ የምናገረው በዚህ ቀን ውስጥ ነው ፣ ሁሉም በእርሱ ላይ ሲቀልዱት ፣ ይመልከቱ ፡፡ እርሱን አከበርነው ፡፡ አየነው ፡፡ እስቴም ማለት-
ለመመልከት ፡፡ እኛ በእግዚአብሔር እንደተመታ እና እንደ ተቸገረን አየን ፡፡ ግን ይህን ያደረገው ለምንድነው? ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ፡፡ እርሱ ስለ 
በደላችን ደቀቀ ”

63

አሁን ፣ ከዚያ ጋር መቀጠል እንችል ነበር ፣ ግን እኔ አሁን የምለው ስዕል አለዎት ብዬ አምናለሁ - እግዚአብሔር የእርሱን ድንቅ ስራ መልሶ 
ይገነባል።

ግን በመጀመሪያ የአዳምን ጎን ሲመታ ከጎኑ አንድ ነገር እንደወሰደ መዘንጋት የለብንም ፡፡ አሁን ፣ የክርስቶስን መምታት ለቤተሰቡ አንድ ፣ 
ሙሽራይቱን ፣ ሙሽራይትን ይወስድ ዘንድ እሱ አንድ ምክንያት ነበር። ስለዚህ የእርሱ ድንቅ ስራ በተጠናቀቀበት ጊዜ ከዚያ ተመሳሳይ ፍጥረት 
ሳይሆን ሌላ ቁራጭ ወይም ሌላ ፍጥረት ሳይሆን ከእሱ ለመውሰድ መምታት ነበረበት።

64



9ዋና ሥራው

ወንድሜ ፣ በዚህ ላይ መጥፎ አታስብ ፣ ግን አንድ ደቂቃ አስብ ፡፡ ለእርሱ ሙሽራዋን ለማድረግ የመጀመሪያውን ፍጥረትን ከርሱ ከወሰደ .... 
ሌላ ፍጡር ሆኖ አያውቅም ፤ ከመጀመሪያው ፍጥረት አንድ ክፍል ወስዷል ፡፡ ያኔ እርሱ ቃል ከሆነ ሙሽራይቱ ምን መሆን አለባት? በቃሉ ውስጥ 
ሕያው እግዚአብሔር የመጀመሪያው ቃል መሆን አለበት ፡፡

ደቡብ አፍሪካ ኪምበርሌይ አንዴ አልማዝ እየተመለከትኩኝ እንዴት ከምድር እንዳደጉ ፡፡ እዛው ሲያስቀምጡ አይቻለሁ ፡፡... ደህና ፣ 
የእጽዋቱ ወይም የማዕድኑ የበላይ ተቆጣጣሪ በጸሎት መስመሩ ውስጥ ከአስገዳጅዎቼ አንዱ ነበር ፡፡ እናም በአስር ሺዎች የሚቆጠር ዶላር ዋጋ 
ያላቸውን አልማዝ አንድ ላይ ሲከማቹ አስተዋልኩ; ግን ከብርሃን በታች እንኳን አላበሩም ፡፡ እናም የማዕድን ማውጫዎቹን ዋና ሥራ አስኪያጅ 
“አልበራም ለምን?” አልኩ ፡፡
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እርሱም “ጌታዬ ፣ ገና አልተቆረጡም ፡፡ እነሱ መቆረጥ አለባቸው ፡፡ ከዚያ ሲቆረጡ ያኔ ብርሃንን ያንፀባርቃሉ ፡፡ ” እዛው አለህ ፡፡

ዋና ሥራው መቆረጥ አለበት ፡፡ እና ልብ ይበሉ ፣ ለምንድነው ተቆረጠ? ቁራጭ ተቆርጧል? አይሆንም ፣ አይሆንም! የተቆረጠው ቁራጭ 
የቪክቶሮላ መርፌ ተሠራ ፡፡ እናም የቪክቶሮላ መርፌ ለዓለም የማይታይ ሙዚቃ በሆነ መዝገብ ላይ ተተክሏል ፣ መርፌው ግን የሚያወጣው ፣ 
ትክክለኛውን የቃሉ አተረጓጎም ያስገኛል ፡፡

የእርሱ ሕይወት ከሁሉም ሕዝቦች ጋር ተዛምዷል '። እሱን መምታት እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ፡፡ እና አሁን ፣ ለምን መታው? በተመሳሳይ 
ምክንያት አዳምን መምታት ነበረበት ፡፡
66

አሁን ፣ በእግዚአብሔር ሲመታ እና ሲሰቃይ ፣ ለኃጢአተኞች የተገደለ ፍጹም በግ ፣ ፍጹም ድንቅ ስራ እናየዋለን ፡፡

አሁን ፣ ለሁለት ሺህ ለሚጠጉ ዓመታት እግዚአብሔር እንደገና አንድ ድንቅ ስራ አድርጎ እየሰራው ነው ፣ ምክንያቱም ለእርሱ ሚስት 
ለማድረግ ከእሱ አንድ የእሱን ክፍል ፣ የጎድን አጥንት እንዲያገኝ ስለመታው ፡፡ እና አሁን ፣ በቀራንዮ የመታው ያ ፍጹም ድንቅ ስራ ፣ አንድ ቁራጭ 
ከእሱ አገኘ። አዲስ ኪዳን ብቻ ነው ፣ ያ ብቻ ነው ፡፡ ብሉይ ኪዳንን ፈፅሟል ፡፡ አሁን ፣ ሊሟላ የሚገባው ሌላኛው ክፍል አዲስ ኪዳን ነው ፡፡ 
ተመልከት ፣ አዲሱ እና አሮጌው ባል እና ሚስት ናቸው ፣ እዩ ፣ እናም አዲሱን ወደ ፊት ለማሳየት አዲስ ወደ ... ብሉ ወስዷል ፡፡ ያንን ለመፈፀም 
ድንቅ ስራው ክርስቶስ ይምጣ ፡፡ አሁን ሙሽራይቱ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለውን ሁሉ ትፈጽማለች ፡፡ ሌላ ድንቅ ሥራ በመስራት ላይ ነው ፡፡
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ይህንን ድንቅ ስራ ለመስራት አራት ሺህ ዓመታት እንደፈጀበት ፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለት ሺህ ለሚጠጉ ዓመታት ሌላ ድንቅ ስራን ሰርቷል ፣ 
ለክርስቶስ ሙሽራ ፣ ሌላ ድንቅ ስራ ፡፡ ይህን በማድረጉ እርሱ በጭራሽ በማይለውጥ ዘዴው ያደርጋል ፣ በተመሳሳይ ድንቅ ሥራውን ፣ ቃሉን 
ባደረገው ፡፡ እሱ የእርሱን ድንቅ ስራዎች የሚሠራበት መንገድ ነው። ምክንያቱም ፍጹም የሆነ ድንቅ ስራ ሊሆን የሚችለው ፍጹምው ቃል ሲሆን 
ብቻ ነው ፡፡ ማንኛውም ቆሻሻ ፣ ቆሻሻ ፣ መርፌ ፣ ይሰበራል ፣ ሰማያትና ምድር ያልፋሉ ግን ያ ቃል መቼም አይሰበርም ፡፡ ያስታውሳሉ ፣ አልማዝ 
መቁረጥ ፣ ማንኛውም ቁራጭ አያደርግም ብቻ ሳይሆን ፣ የሚያከናውንበት ፍጹም መሳሪያ ሊኖርዎት ይገባል ፡፡ ከነሱ ትላልቅ ፈጪዎች ቶን 
በውስጡ በትክክል ሲወድቁ እና ትላልቅ ቶኖችን ሲያንቀሳቅሷቸው አይቻለሁ ፣ ያንን አልማዝ በትክክል ሲያልፍ ፡፡ አይ ፣ አልማዙን አይሰብርም ፡፡ 
መቆረጥ አለበት ፡፡
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አሁን በጭራሽ በማይለውጠው ዘዴው ተመሳሳይ ነገር እያደረገ ነው ፡፡ በሚልክያስ 3 ውስጥ እናገኘዋለን ፣ “እኔ አምላክ ነኝ ፣ እና 
አልለወጥም” ብሏል ፡፡ የእሱን ዘዴ መለወጥ አይችልም ፡፡
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አሁን በአብርሃም እንደጀመረው .... የመጀመሪያው ድንቅ ሥራ ከወደቀ በኋላ ሌላ ድንቅ ሥራ ለመገንባት በአብርሃም ላይ መሠረቱን ጀመረ ፡፡ 
እርሱ ሌላ ድንቅ ሥራን ለመገንባት የጀመረው በ ንጠቆስጤ ዕለት ነበር - የመጀመሪያውን ዘር ቃል። በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ተጀመረ ፡፡ ምን 
ነበር? የዘር ቃል ፣ ቃል ተገለጠ ፣ የተሰጠው ተስፋ ፡፡ ኢዩኤል “በመጨረሻው ዘመን እንዲህ ይሆናል ፣ ይላል እግዚአብሔር ፣ መንፈሴን በሥጋ ሁሉ 
ላይ አፈሳለሁ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ ትንቢት ይናገራሉ። ሽማግሌዎቻችሁ ሕልሞችን ያልማሉ ፤ ወጣቶቻችሁ ራእይ ያዩታል ” በመጨረሻዎቹ 
ቀናት ምን ያደርግ ነበር ... ሁለት ... የመጨረሻዎቹ ሁለት ሺህ ዓመታት።

ልብ ይበሉ ፡፡ እናም እንደ መጀመሪያው ተጀምሯል ፡፡ ኢየሱስ እንደተናገረው “የእግዚአብሔር ቃል አንድ ዘሪ የዘራ ዘር ነው ፡፡ እርሱም ዘሪው 
ነበር። ዘሩ ቃል ነበር ፡፡ እና ልብ ይበሉ ፣ ብቻውን የሚኖር ማንኛውም ዘር በጭራሽ ምንም አያደርግም ፡፡ እንደገና ምርቱን ለማምጣት መሬት 
ውስጥ መውደቅ አለበት ፡፡ እናም ይህ ዘር ፣ ያች ፍጹም ቤተክርስቲያን ፣ ቤተ እምነት ስትሆን በሮማ ኒሳ ፣ ሮም ላይ መሬት ላይ ወደቀ ፡፡
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አሁን የታሪክ ምሁራን አስታውሱ እና እርስዎ ይህንን ቴፕ ለመስማት የሚፈልጉት እርስዎ ይፈትሹ እና ያ ትክክል አለመሆኑን ይወቁ ፡፡ 
ከመጀመሪያው ቃል ምትክ ዶግማዎችን እና የእምነት መግለጫዎችን በወሰደች ጊዜ ቤተክርስቲያኗ በኒሳ ሮም ሞተች ፡፡ ምን ነበር? እግዚአብሔር 
በዚያች የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን እርሱ አምላክ መሆኑን አሳይቷል ፡፡ እርሱ የተሟላ ቤተክርስቲያን ነበረው; ቤተክርስቲያን ግን እንደሌሎች ዘሮች 
ሁሉ መሬት ላይ ወድቃ መሞት አለባት ፡፡ አሁን ፣ መሬት ላይ ወድቆ ሞተ እና በከንቱ ጠፍቷል ፡፡

ታውቃለህ ፣ እኔ ከረጅም ጊዜ በፊት አንድ መጽሐፍ እዚህ አንብቤያለሁ ፡፡ አንድ ሰው “ዝምተኛው አምላክ” የሚል መጽሐፍ ጽ wroteል ፡፡ 
አንብበውት ይሆናል ፡፡ እረሳለሁ ፣ ብሩባክ ይመስለኛል .... አይ ፣ አላደርግም ... የተጻፈው ማን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ፡፡ ግን ፣ 
አላስታውስም ፡፡ በትምህርቴ ውስጥ ገባሁ-ዝምተኛው አምላክ ፡፡ “እግዚአብሔር ፣ በሺህ ዓመታት የጨለማው ዘመን ውስጥ ዝም ብሎ ቆመ ፣ እና 
እጅን አያንቀሳቅስ እና ታማኝ ሰማዕታት ወደ አንበሳ ጉድጓድ ሲሄዱ እና በሮማውያን ሲቃጠሉ ተመልክቷል ፤ ሁሉንም ዓይነት ግድያ; ሴቶች 
ልብሳቸውን ገፈፉ ፣ ረዣዥም ፀጉራቸውን በቅጥራን አቃጥለው አቃጥሏቸዋል ፡፡ ያስታውሱ አጭር ፀጉር በመጀመሪያ በሮማ ይጀምራል ፡፡ እናም 
የክርስቲያኖች ሴቶች ረዥም ፀጉር ነበራቸው ፡፡ እነሱም በቅጥራን ውስጥ አጥጡት ፣ በእሳትም አነደዷቸው ፣ አቃጠሏቸውም ... ራቁታቸውንንም 
ለአንበሶች አበሏቸው ፡፡ እናም ይህ ጸሐፊ ”ያ እግዚአብሔር የት አለ?“ ይላል ፡፡ ኦህ ፣ የሰው ዓይነ ስውርነት አንዳንድ ጊዜ! ያ ዘር መሞት ነበረበት 
አታውቁም! እነሱን ለማድረስ በጭራሽ አልሞከረም ፡፡ በድል ወረዱ! ሕይወታቸውን በመስጠት ደም እየፈሰሱ እየሞቱ ወረዱ ፡፡ ለምን? እኔ 1 ኛ 
ዮሐንስ 12 እንደነገረን ዘር ነበር ፣ ወደ መሬት መውደቅ ነበረበት የስንዴው እህል መሬት ላይ ወድቆ እዚያው ይሞታል ፣ መሞቱም ብቻ ሳይሆን 
መበስበስም አለበት ፡፡ ግን ያ ቤተ እምነት ያ ሕይወት አሁንም እዚያው እንደነበረ ብዙም አላወቀም ፡፡
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ምንም እንኳን ቤተክርስቲያኗ በራሱ



10ዋና ሥራው

በዚያን ጊዜ የኒስያ ምክር ቤት ለአስራ አምስት ቀናት ደም አፋሳሽ የፖለቲካ ፖለቲከኛ ክርክር ፣ እነሱ መኳንንቶች ወደ ውስጥ ገብተው 
እነዚህን ታላላቅ ባለሥልጣናትን ወደ ቤተክርስቲያን ለማስገባት ሲፈልጉ ፡፡ ነቢያትም እዛው ምድረ በዳ እፅዋትን እየበሉ በእንስሳ ቆዳ የተጠቀለሉ 
እውነተኛ ነቢያት ወጥተው ያወጡአቸው ነበር ፡፡ ለምን? ዘሩ መሬት ላይ መውደቅ አለበት ፡፡ መሞት አለበት ፡፡
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ከጨለማው አፈር በታች ወደ ታች በጨለማው ዘመን ሞተ ፡፡ የሄደ መሰላቸው ፡፡ ታውቃለህ ፣ ቅዱስ ዮሐንስ 12:24 ፣ ኢየሱስ “የስንዴ 
ቅንጣት በምድር ላይ ካልወደቀች ብቻውን ትኖራለች” ብሏል ፡፡ እናም የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ያ መባዛት ፣ ያ ሙሽራ ፣ ያ ዘር ፣ በቃሉ በኒቂያ 
፣ ሮም ወደ መሬት የወደቀ ቃል የተገለጠች ነበረች ፡፡

ስማ ፣ ቤተ ክርስቲያን ይህንን በሚሰሙ ብሔራት ሁሉ ፣ ቆሻሻህ አለ ፣ እነሱ ቤተ እምነቶች ናቸው! ቃሉ የተሰቀለበት ቦታ አለ ፣ እነሱም 
ዶግማ ተቀበሉ ፡፡ እናም ለመቶዎች እና ለመቶዎች ዓመታት የጨለማው ዘመን የቃሉ ኃይል እና መገለጫ ከዓለም ተሰውሮ ነበር ፡፡ ያስተዳደረው 
ካቶሊክ ብቻ ነው ፡፡ ሁላችንም ያንን እናውቃለን ፣ ታሪክን እያነበብኩ ነበር ፡፡ ያስተዳደረው ካቶሊክ ብቻ ነው ፡፡
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ነገር ግን የበቀለ ዘርን መደበቅ አይችሉም ፡፡ መውጣት አለበት ፡፡ ለምን? ታላቁ የቅርፃ ቅርጽ ባለሙያ ሥራ ላይ ነው ፡፡ እንደገና ሊገነባ ነው ፡፡ 
ስለዚህ እሱ .... ዘሩ ወረደ ፣ ቃሉ።

ቅዱስ ጳውሎስን ፣ ጴጥሮስን ፣ ያዕቆብን ፣ ዮሐንስን ፣ ቃሉን የጻፉት ሁሉ ፣ የፃፉትም ቃል ሕያው ሆነው ይኖራሉ ፡፡ እና ኖሯል ፡፡ እናም 
መብሰል ከጀመረ በኋላ ስናገኝ ጆን በመልእክቶች መጻፍ ይጀምራል ፡፡ ለሃያ አራት ሰዓታት በዘይት ከተቃጠለ በኋላ በፍጥሞ ደሴት ላይ ተጥሏል ፡፡ 
ቃሉ ግን መውጣት አለበት ፡፡ መፃፍ አለበት ፡፡ ከእርሱ መንፈስ ቅዱስን በዘይት መቀቀል ስላልቻሉ ይወጣል ፡፡ ሥራው አልተጠናቀቀም ፡፡ በተፈጥሮ 
ሞት ሞተ ፡፡

74

የዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበረው ፖሊካርፕ ቃሉን ተሸከመ ፡፡ እናም ከፖሊካርፕ ኢሬኔስ መጣ ፡፡ እና እኛ የምናምንበትን ተመሳሳይ ወንጌል 
ያመነ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ኢሬኔዎስ “ቃሉ የበሰለ ነው!” ቤተክርስቲያኗ ፣ እሱን ለመጭመቅ እየሞከረች ፡፡

በመጨረሻም ወደ ኒሳያ ፣ ሮም ይመጣል ፣ እዚያም ከቅዱስ ማርቲን በኋላ መሬት ላይ ወድቃ ተገደለች ፡፡ ቅዱስ ማርቲን እኛ የምናምንበትን 
ተመሳሳይ ነገር አመነ ፡፡ እሱ ተመሳሳይ ነገር ቆሞ ነበር-የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ፣ በኢየሱስ ስም በውኃ ውስጥ መጠመቅ ፡፡ እርሱ በምንሠራው 
ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ቆሞ ነበር ፣ እናም እሱ ነቢይ ነበር ፣ እናም ሙሉውን የእግዚአብሔር ቃል አመነ ፡፡ እና በመጨረሻም ተሰቅለው ወደ መሬት 
ውስጥ ተደምረው እስከሚበሰብስ ድረስ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት እዚያው አኖሩ ፡፡ ያ ውጭ ዘር ፣ ያረጁ አካላት በቃ መበስበስ ጀመሩ ፡፡ 
በካታኮምቡስ ውስጥ ሳን አንጄሎ ውስጥ ተገኝቼ የት እንደሞቱ እና የተሰበሩ አጥንቶቻቸውን እና ሁሉንም ነገር እመለከታለሁ ፡፡ በመጨረሻም 
አጥንታቸው እስኪያልፍ ድረስ የበሰበሱ ቢሆኑም ህይወቱ ግን እዚያው አለ ፡፡

75

በኒሳ ካውንስል ላይ መሬት ላይ የወደቀው የስንዴ በቆሎ እንደማንኛውም በቆሎ እንደሚወጣ ወይም እንደ ስንዴ በማርቲን ሉተር እንደገና 
ማብቀል ይጀምራል ፡፡ ዘሮቹ ከበሰበሱ በኋላ ህይወቱ ይወጣል ፡፡ እናም ማርቲን ሉተርን ማምጣት ይጀምራል ፡፡ የመጀመሪያውን ነገር ምን አደረገ? 
የካቶሊክ እምነት ቤተ እምነትን ውድቅ ፣ የተሳሳተ መሆኑን በመቃወም; ጻድቅ በእምነት ይኖራል ብሎአልና። ምን ነበር? አንድ ባልና ሚስት ትንሽ 
ቡቃያዎችን የሚያስቀምጥ ትንሽ ደካማ ሕይወት ፡፡ ያ የሉተራውያን ነበር ፡፡ በእርግጠኝነት መሬት ውስጥ የሄደውን እህል አይመስልም ፣ ግን 
ሕይወት አሁን እየወጣ ነው ፡፡

76

ከዚያ ወደ አንድ ግንድ ቀጠለ ፡፡ ከዚያ ምን ሆነ? በጆን ዌስሊ ዘመን ፣ መቀደሱን ሲያወጣ ምን አደረገ? እሱ ከቃሉ ጋር ቆየ ፣ እና ምን አደረገ? 
የሉተራውያን ድርጅት አደራጅተው ድርጅት አቋቋሙ; ስለዚህ አንድ ነገር እንዲከሰት ጊዜው ነበር ፡፡ ዋና ሥራው አሁን እየተገነባ ነው ፡፡ ምን 
አደረገ? ምን አደረገ? ያንን የአንግሊካን ቤተክርስቲያን በመቃወም በተሃድሶው ውስጥ እንደ ክምር ወጣ ፡፡ ምንድነው ይሄ? ዘሩ ወደ ሕይወት 
መምጣቱ ፣ አሁን እያደገ ነው ፡፡

አሁን ግንዱም ዘሩ አይመስልም ፣ ጣውላውም አይመስልም ፡፡77

አሁን ፣ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የጴንጤቆስጤ ወንድሞች ፣ ወንድሜ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ ፣ ወንድሜ ይህ የመጨረሻው መልእክት 
ከመቼውም ጊዜ የምሰብከው ከሆነ ፡፡ ይህ የእኔ ድንቅ ስራ ነው። ስንዴው ፣ ስንዴው መሬት ውስጥ ሲወድቅ ፣ እንደገና ወደ እህል እንደገና መፈጠር 
ሲጀምር ያስተውላሉ ?

ተፈጥሮን ይመልከቱ. ተፈጥሮ በትክክል እግዚአብሔር ነው ፣ በተፈጥሮ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር የሚቻለው ሁሉ ነው። ግን 
ከጴንጤቆስጤ መነቃቃት ጀምሮ እነሱ እንደሚያስቡት ዘሩ ነበር ፡፡ አልነበረም ፡፡ አሁን ይመልከቱ! ነገር ግን ልክ እንደ ዘሩ የሆነ ነገር ይወጣል ፡፡ 
በመጨረሻው ቀን ያሉት ሁለቱ መንፈሶች በጣም የሚቀራረቡ ቢሆኑ ቢመረጡ የተመረጡትን ያታልላል ሲል ኢየሱስ በቅዱስ ማቴዎስ 24:24 
የተናገረውን ይመልከቱ ፡፡

አሁን ፣ ያ ግንድ እንደ ዘር ምንም አይመስልም ፣ ጣውላውም ዘር አይመስልም ፡፡ ግን አሁን በሉተር ዘመን ሳይሆን በመጨረሻው ቀን 
ያስተውሉ ፡፡
78

የመጀመሪያው ነገር (እዚህ የተቀመጡ የስንዴ ገበሬዎች አሉ) - በስንዴ ዘር ላይ የሚወጣው የመጀመሪያው ነገር ዘር ነው ሊባል ይችላል ፣ ግን 
ምንድነው? እቅፉ ነው ፡፡ ዘሩን ለመያዝ ልክ እንደ አንድ ትንሽ የውጭ ነገር ይመሰርታል። እቅፍ ይሠራል ፡፡ ነገር ግን ቅርፊቱ ከላጣው ወይም ከዛፉ 
ያልበለጠ ዘሩ አይደለም ፤ እሱ የሕይወት ተሸካሚ ፣ የስንዴ የበቆሎ ከዚያም የቅዱስ ዮሐንስ 12 ነው ፣ አየህ ፣ ኢየሱስ ሲናገር።

ስንዴው ከጣቃዩ በኋላ ፣ ከዌስሊ በኋላ ፣ እንደማንኛውም ነገር እህል ሁሉ እጅግ የላቀውን ቅርፊት ያወጣል ፡፡ እቅፉ እንደ እህል የበለጠ ነው 
፡፡ እየመጣ ያለው እንደ እህል ሁሉ - በመሬት ውስጥ እንደሄደው ነው ፡፡ እና ግንዱ በሚወጣበት ጊዜ በውስጡ ሕይወት አለው ፣ ግን እህል 
አለመሆኑ እርግጠኛ ነው ፡፡ ጣውላ ፣ የአበባ ዱቄቱ ይወጣል ፣ አሁንም እህል አይደለም ፡፡ እና ከዚያ እቅፍ ይወጣል ፡፡ ልክ በስንዴው ቅርፅ ልክ 
ልክ እንደ የስንዴ እህል ነው; ግን ስንዴው አይደለም። ልክ በትክክል ተመሳሳይ ቅርፅ ፣ በትክክል ፡፡

79

ጴንጤዎች እንደ ስንዴው ይወጣሉ ፡፡ እያንዳንዱ ከሌላው ይወጣል ፣ ከሌላው ይወጣል ፡፡ እነሱ ግን ተሸካሚ ብቻ ናቸው ፡፡ ወደ ቤተ እምነት 
ይሄዳሉ ፡፡ እና ያ የበዓለ አምሣ ቀን ያደረገው ፣ ወደ ቤተ እምነት ሄደ ፡፡ እና ጴንጤቆስጤ ልክ እንደ እህል ሲወጣ ምን አደረገ? ልክ እንደ ራእይ 17



11ዋና ሥራው

ወደ እኅት ቤተ እምነቶች ወደ ኋላ ተመልሷል ፡፡ በትክክል ያ ነው .... ያ ኢየሱስ የተናገረው ፡፡

አሁን ይመልከቱ ፡፡ የወንጌሉ ሉተር በኩል በዌስሌ በኩል እስከ ጴንጤቆስጤ የሚወጣ ሲሆን በመጨረሻዎቹ ቀናት የሚቻል ከሆነ 
የተመረጡትን ያታልላል! ኦ ፣ የጴንጤቆስጤ ወንድሞች ፣ ማየት አትችሉም?
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በመጀመሪያው ጅምር ውስጥ ያለው ስንዴ ልክ እንደ ዘሩ መፈጠር ሲጀምር ልክ እንደ ዘሩ ነው; ግን እቅፍ ነው ፡፡ እሱ ተለይቷል ፣ በትክክል 
እዚህ በሉተር ውስጥ ያደረጉትን ተመሳሳይ ነገር አደረጉ ፡፡ በራእይ 17 ውስጥ የአብያተ ክርስቲያናትን ተመሳሳይ ነገር ያረጋግጣል ፡፡

አሁን ፣ በመጀመሪያው ውስጥ ያለው የእህል ዘር በኒሳ ላይ ወደቀ ፣ እሱ የመጀመሪያው ቤተ እምነት ነበርና ፡፡

ልብ ይበሉ! እዚህ በጭቃው ፣ በጣሳ ውስጥ የነበረው ሕይወት አሁን ሁሉም በዘር ውስጥ ይጠናቀቃል። ከመጀመሪያው ዘር የሚወጣው 
ሕይወት ፣ በተለያዩ ሂደቶች ፣ በሦስት የተለያዩ ሂደቶች ይወጣል ፣ ከዚያ ወደ መጀመሪያው ሁኔታ እስኪመለስ ድረስ ይመለሳል ፡፡ ሃሌ ሉያ! ወይኔ! 
እግዚአብሔር ይህንን እንድመለከት ያስቻለኝ በዓለም ውስጥ በጣም ደስተኛ ሰው ነኝ!

ቃሉ እና እነዚህ ... ተፈጥሮ በአንድነት እንዴት እንደሚሰራ ይመልከቱ።

ልክ እኛ ትንሳኤውን እንደምናረጋግጥ-ተነሱ; ፀሐይ ስትጠልቅ እና ፀሐይ እንደገና ስትወጣ; ከዛፉ የሚወጣውን ቅጠል ወደ ውስጥ ... 
ጭማቂውን ወደ ሥሩ ይመለሳል ፣ ተመልሶ ይመጣል ቅጠሉ እንደገና አብሮት ተመልሶ በምድር ላይ ይወድቃል ፡፡ የዛፉ ሕይወት በቀኝ ጀርባ ፣ 
በካልሲየም እና በፖታሽ ያጠባል እና እንደገና ወደ ሌላ ቅጠል ያመጣዋል ፣ ይመልከቱ ፡፡ ተፈጥሮ ሁሉ ፣ ሁሉም ነገር በትክክል የሚሰራው 
ከእግዚአብሄር ቃል ጋር ነው ፡፡ እናም እዚህ በትክክል በእነዚህ የቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ ነው ፡፡ ለዚያም ነው መንፈስ ቅዱስ ወርዶ እነዚያን 
ነገሮች እየጎተተ እርሱ ባለበት መንገድ ለእኛ ያወጣቸው ፡፡ በትክክል ያ ነው ፡፡

81

እዚህ ላይ ልብ ይበሉ ፡፡ በእቅፉ ፣ በግንዱ ውስጥ እና በአሳማው ውስጥ ፣ በእቅፉ ውስጥ የነበረው ሕይወት ሁሉም በዘር ውስጥ ይሰበሰባል 
፡፡ እናም በእቅፉ ውስጥ የነበረው ሕይወት ፣ ሄደ ... አንዱ ሌላውን ለመስራት ሄደ። መጽደቅ ለቅድስና አንድ መንገድ አደረገ ፡፡ መቀደስ ለመንፈስ 
ቅዱስ መጠመቅ መንገድ አደረገ ፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ራሱ ፍጽምና ላይ እንዲወርድ ፣ እንደገና ወደ ቃሉ እንዲመለስ መንገዱን 
አመቻቸ ፡፡

82

ግን የተጠቀሰው ነገር ይሞታል ፡፡ ልክ እንደ ሉተር ውስጥ ሕይወት ዌስሌን ለመስራት ሄደ ፡፡ እናም ከቬስሊ ወደ ፔንጠቆስጤ ሆነ ፡፡ እናም 
ከመጀመሪያው ዘሮች እንዲሰሩ ከበዓለ ሃምሳ። እስከ .... ጴንጤቆስጤ እስከዚያ ጊዜ ድረስ ከወሴሌ ይወጣል ፡፡ ጴንጤቆስጤ ከቬስሌይ የወጣበት 
ምክንያት ፣ ቤተ እምነት ስላልነበረ - ጴንጤቆስጤ ነበር። ከዚያ ጴንጤቆስጤ ወደ ቤተ እምነት ለመሄድ ሄደ ፡፡ እና ምን አደረገ? ወደ እቅፉ ዞረ ፡፡ 
እውነተኛው ነገር ይመስል ነበር ፡፡

እና ማንም ....83

ስንዴ ዘር ማደግ ሲጀምር ያየ ስንት ነው? የመጀመሪያው ትንሽ ነገር ምንድነው? እሱ በትክክል ልክ እንደ ዘሩ ነው ፣ ግን እቅፉ ነው ፡፡ ሦስቱን 
ደረጃዎች ይመልከቱ? ስቴክ ፣ ጣውላ ወይም የአበባ ዱቄቱን ፣ ከዚያ እቅፉን ፡፡ እና ከዚያ ፣ ከእቅፉ ውስጥ የመጀመሪያው ዘር ይወጣል። ዘር 
አይደለም ፣ ወደ ዘሩ ለመምጣት በዚህ በኩል እያደገ ያለው የዘሩ ሕይወት ነበር ፡፡ አሜን አሜን! አያችሁት? ምንድነው ይሄ? ትንሳኤ። ወደ ውስጥ 
እንደገባው እንደገና ወደ ድንቅ ሥራ መመለስ ፡፡

ጴንጤቆስጤ ከወሴሌ የወጣው ፣ ምክንያቱም ዌስሊ ድርጅት ስለነበረ ነው ፡፡ ጴንጤቆስጤ እንደ ድርጅት ወጥቶ ከዚያ ወደ አንዱ ዞረ ፡፡ 
እቅፉን መሥራት ነበረበት ፡፡ በላዩ ላይ ያለው እውነተኛ የሕይወት ቃል በእነዚህ ደረጃዎች ውስጥ ወደ መጀመሪያው እህል እየሄደ ነበር-በግንድ 
በኩል ፣ ከዚያም ወደ ብናኝ; ከአበባ ዱቄት ወደ እቅፉ; ከእቅፉም ዘር አወጣ ፡፡

የለም ... ግንድ ፣ ጣውላ ፣ እቅፍ!84

በመኖር ፣ በጥንት የሕይወት ዘመናቸው የተወሰነውን የዘር ሕይወት ባለቤት ያፈሩ ነበር ፤ ሲደራጁ ግን ህይወቱ ከዚያ ወጣ ፡፡ ያ በሁሉም 
ታሪክ ተረጋግጧል ፡፡ አንድ ድርጅት ከተደራጀ በኋላ መቼም አንድ ነገር በጭራሽ አላደረገም ፡፡ ሞቶ ነበር ፡፡ ትክክል ነው.

ይመልከቱ ፣ አሁን የሕይወት ጉዞ። እየቀጠለ ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፡፡ እነሱ ያደረጉት ፣ እነዚህ ሁሉ ያደረጉት ፣ ቤተክርስቲያኗ የመጣችበትን መንገድ በትክክል በታሪክ ያረጋግጣል ፣ ከዚያ በኋላ 
ለእርሱ ምንም ፋይዳ የለውም ፡፡ ድርጅት በመደርደሪያ ላይ ተዘርግቷል ፡፡ ከተቋቋመች በኋላ በሁሉም የቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ መቼም 
አልሞተም ፣ ግን ሞተ ፡፡ እናም ድርጅቱ ሞተ እና እንደገና አልተነሳም ፡፡ ማየት አልቻሉም? ዓይነ ስውር የሆኑ ወንዶች ፣ ዓይኖችዎን ይክፈቱ! 
ተፈጥሮ እና ቃሉ አንድ ላይ የሚያስተባብሩ እና እውነታው ይህ መሆኑን ፣ እውነታውም መሆኑን እዚህ ላይ ያረጋግጣሉ-ሕይወት ጣውላውን 
ለመስራት ከስታን ይተዋል ፣ ከጣፋጭቱ እቅፉን ይሠራል; እና ከእቅፉ ውስጥ እንደገና ወደ መጀመሪያው ውስጥ ይገባል ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ እንደገና ለእሱ ጠቃሚ እንዳይሆኑ ፡፡

ይህ ሕይወት በዛፉ ውስጥ ካለው ይልቅ በስንዴ በቆሎ ውስጥ በሚጓዘው ጉዞ ውስጥ ምን ያህል ትኩረት የሚስብ ነው ፡፡ እግዚአብሔር 
ሕዝቡን እንደ ዛፍ ጠራቸው ፣ እዩ ፡፡ ህይወቱ በዛፍ ውስጥ ይወርዳል እና እንደገና ይመለሳል ፣ ይወርዳል እና ተመልሶ ይወጣል ፣ ይመልከቱ። 
ይወርዳል እና ወደ ላይ ይመለሳል ፡፡ ነገር ግን በስንዴው በቆሎ ውስጥ ከመጀመሪያው ግንድ በሸምበቆ ፣ በአሳማ እና በቅል በኩል ይወጣል; እና 
ያላለፈው ነገር እንደገና ወደ እሱ ተመልሶ እንዳይመለስ ይሞታል። ምንድነው ይሄ? ከዚህ በኋላ ምንም ጥቅም የለውም ፡፡ ወደ ፍጽምናው ይሄዳል ፡፡ 
አሜን! ለምን አንድ ድርጅት መቼም እንደጠቀመ አያዩም? እንደገና ወደ እሱ መመለስ አይችልም። ሞቷል! ግን ህይወቱ ከአንዱ ወደ ሌላው ይተላለፋል 
፣ ይመልከቱ ፡፡ የሃይማኖት መግለጫዎችን አኑረው በመርፌ .... “አንድ ቃል የሚጨምር ወይም አንድ ቃል የሚያወጣ ...” ይመልከቱ? ከእሱ 
ታግዷል። የሚጓዝ የሕይወት ዘር መሆን አለበት ፡፡
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እየመጣ ያለው ድንቅ ስራ አሁን በሙሽራይቱ ምሳሌ ላይ ይህንን እጠቀማለሁ ፡፡ ድንቅ ስራው እንደወደቀ ፣ አንድ ድንቅ ስራ እየተነሳ ነው ፡፡ 
ድንቅ ሥራው በኒሳ ፣ ሮም ላይ ወደቀ ፡፡ ከኒስያ ፣ ሮም በኋላ በሂደት መጥታለች; ግን እንደገና ወደዚያ ድንቅ ስራ ተመልሳ ትመጣለች ፣ ምክንያቱም 
እሷ የተናገረው የቃሉ አካል ነችና። ያለ እድፍ እና መጨማደድ ያለ ቤተክርስቲያን ይኖረዋል ፡፡ ከማንኛውም ዓይነት ድርጅት ወይም ቤተ እምነት 
(የተረገመ ነገር) ጋር በምንም መንገድ አይገናኝም ፡፡ በእነዚያ ነገሮች ተላል ል ፣ ግን በጭራሽ አይኖርም።
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ልብ ይበሉ ፡፡ ዘሩ እየመጣ ነው ፡፡ ያ ሕይወት እየመጣ ነው ፣ ወደ ኋላ አይመለስም ፡፡ ከዚህ በኋላ ከእንግዲህ ወዲህ ትንሣኤ አይኖርም ፡፡ 
ወደ ፍጽምና ፣ ትንሣኤ ለመሄድ ሕይወት እየመጣ ነው ፡፡
87

ልብ ይበሉ ፣ እቅፉ የ .... ን አውጥቷል ፣ እቅፉ የመጀመሪያውን ዘር ከራሱ ያወጣል ፡፡ በራዕይ 3 ኛው ምዕራፍ ውስጥ ይህንን እናገኛለን ፡፡

አሁን ያስታውሱ ፣ በሰባቱ የቤተክርስቲያን ዘመናት ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲወጣ የተደረገው ሌላ ቤተክርስቲያን አልነበረም ፡፡ 
ስንቶቹስ ያስታውሱታል? ሌላ ነገር ለመስራት ለመቀጠል በቤተክርስቲያን ዘመን አለፈ ፡፡ ግን ይህ ነው ፡፡ ሌላ ምንም ነገር የለም ፣ ግን የቅርጻ ቅርጽ 
ባለሙያው እንደገና ወደ ፍጽምና ተመልሷል ፣ ቃሉ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ወደ ኋላ አይመለስም ፡፡ እንዴት የተለየ ነው ፡፡ አዎ!

ኦ ፣

እና ያስተውሉ. ከዚያ ሲወጣ እቅፉ ልክ እንደ እህል ይመስላል ፡፡ ነገር ግን የእህል ሕይወት እህሉን ሙሽራ ለማድረግ ወደ ውስጥ ለመግባት 
እቅፉን መተው ሲጀምር እቅፉ ይከፈታል እና እህሉን ያባርራል ፡፡ በተፈጥሮ ውስጥ ትክክል ነውን? ያ በትክክል እሷ አደረገች ፡፡
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በራእይ 3 ውስጥ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን እሱን እንዳወጣው እናውቃለን ፡፡ አሁን ተመልከቱ በሌሎች ዘመናት ወደ ኋላ አልተመለሰም 
፣ ምክንያቱም ገና ሌላ የሚከናወን ነገር ነበረና ፡፡ በቃ አልል ወደ ሌላም ቀጠለ ፡፡ ሁሉንም ነግሬዎታለሁ ፣ ከዚያ ወዲህ ቤተ እምነቶች አይመጡም ፡፡ 
መጨረሻ ላይ ነን ፡፡ እነሱም አስወጡት ፣ ለምን? እሱ እንደገና ቃሉ ነው ፡፡ እዚያ እንደ ወደቀ ሰው ነው ፡፡ ከመጀመሪያው የሚወጣው ያው 
አስተምህሮ ነው ፡፡

እናም ዘሩ ቃል ማደግ ሲጀምር እቅፍ ከራሱ ያስቀምጠዋል። ሕይወት ሌሎቹን ሁሉ እሱን እንዲከተል ይተዋቸዋል; እውነተኛው አማኞች ይህ 
ነው ፣ ህይወቱ በሄደበት ሁሉ ህይወትን ይከተላሉ።

ልክ እንደ እስራኤል ፣ ፍጹም ዓይነት። ጊዜ ካገኘን .... ልክ ጥቂት ደቂቃዎች ቀሩኝ ፡፡ ግን በመጀመሪያ ፍፁም ዓይነት ፣ ያ የእሳት አምድ 
በሄደበት ሁሉ ሕይወት ነበር ፣ እግዚአብሔር ያ ብርሃን ነበር ፡፡ እናም እኩለ ሌሊት ይሁን ወይም በጥሩ በተመረጠው ቦታ ውስጥ መሆናቸው ግድ 
አይለኝም ፣ ያ የእሳት አምድ ሲንቀሳቀስ ፣ መለከቱ ሲነፋ እና እስራኤል ከእሱ ጋር ሲንቀሳቀሱ ፡፡ ሃሌ ሉያ! መለከቱ በሚነፋበት ጊዜ ማርቲን ሉተር 
አብሮት ወጣ ፡፡ እናም አደራጀ ... ገደለ። እሱ ራሱ አይደለም ፣ ከእሱ በኋላ ያሉት ሰዎች። እናም ከዚያ እግዚአብሔር ህይወቱን ከዚያ አወጣ ፣ 
አመጣው ፣ በመቃብር ውስጥም አኖረው።
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ከዚያ ዌስሊ ይወጣል ፡፡ ያንን ትልቅ ድርጅት ስለተመለከተ የመቀደስ መለከትን ነፋ ፣ የበለጠ የቃሉ። ተመልከት? እና እሱ ሲያደርግ ፣ ከሉተር 
በቀኝ ወደ ሜቶዲስት ተዛወሩ ፡፡

በበዓለ ሃምሳም ባየ ጊዜ መለከት ነፉ ፡፡ ስጦታዎች የሚመለሱበት ጊዜ ነው ፡፡ ምን እንዳደረጉ ይመልከቱ? ቀንደ መለከት ነፉ ወጡ; ከዚያ 
ተደራጁ ፡፡ ግን ያስታውሱ ፡፡ ከእቅፉ በኋላ ያ እኛ የምናውቃቸው ሦስት ደረጃዎች ፣ ከእህል በስተቀር ሌላ የቀረ ነገር የለም ፡፡ ኦ! አምላኬ! እና ከዚያ 
እህል ሁሉንም ይወጣል። አሜን እና አሜን! ዘር ፣ ቃል ራሱ መፈጠር ይጀምራል ፣ ሕይወትም ይወጣል ....

አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ ሙሽራው ፣ መጀመሪያው ፣ የመጀመሪያ ሙሽራ ከሆነ .... ይህ የሚወጣው ሙሽራ ነው ፡፡

ያስታውሱ ፣ ቤተክርስቲያኑ የሚጀምረው በጴንጤቆስጤ ዕለት ሲሆን በኒሳ ወደቀች ፡፡ እንደ እውነተኛው እህል ሳይሆን እንደበቀለ ፣ 
አይሆንም; እዚያ ውስጥ ያለው የተወሰነ ህይወት ነበር ፣ ግን ድርጅት ለማቋቋም የበቀለው። እናም በዚያ ድርጅት ውስጥ ገባ ፡፡ እና ከዚያ ምን 
አደረገ? ከዚያ ከዚያ ድርጅት ወጥቶ ወደ ሌላ ድርጅት ሄደ ፣ ወደ ቃሉ ሌላ ደረጃ ገባ-መጽደቅ ፣ መቀደስ ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ፣ ተመልከት ፡፡ 
እናም በዚህ ግንድ እና ሂደት ውስጥ እያለፈ ፣ የበለጠ እየመጣ መምጣቱን ቀጠለ።
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ያስታውሱ ፣ ትንሹ የአበባ ዱቄቱ የበለጠ ነው - ጣውላ ከቅርንጫፉ የበለጠ እንደ ዘሩ ነው። እቅፉም ከላጣው የበለጠ ከዘሩ ጋር ይመሳሰላል 
፡፡ ግን ዘሩ ራሱ ከዚያ ባሻገር ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ለመጓጓዣ ያንን ያገለገለው እራሱን ለማለፍ ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፡፡ ሙሽራይቱ .... በመጀመሪያ ሙሽራይቱ ቃል ከሆነ - ወይም ሙሽራው; እና ከዚያ ፣ ሙሽራይቱ ከሙሽራይቱ ከተወሰደ ቃሉም 
መሆን አለበት ፡፡
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ልብ ይበሉ ፡፡ ሙሽራይቱ መሆን አለበት .... ለምን? ለምንድነው ሙሽራው የተገለጠ ፣ የተገለጠ ቃል መሆን ያለበት? ምክንያቱም ሙሽራይቱ 
እና ሙሽራው አንድ ስለሆኑ; እሷ ብቻ ከእሱ የተሰነጠቀ ቁራጭ ነች። ድንቅ ሥራው አለ ፡፡ ተመትቷል ፡፡

ማይክል አንጄሎ ያንን እንደገና ማባዛት አልቻለም; መመለስ አልቻለም ፡፡ ግን የእግዚአብሔር ሊያደርገው ነው ፡፡ ይህች የተገረፈችውን ትንሽ 
ሙሽራ ወደ ዋናው ቃል ጎን ይመልሳታል ፡፡ እና እሱ እሱ አለ; ድንቅ ሥራ አለ ፣ እንደገና በኤደን የአትክልት ስፍራ ቤተሰቡ ፡፡

ይህች ሙሽራ እንዴት ይህን ታደርጋለች? ይህ ስንዴ እንዴት ይህን ሊያደርግ ይችላል? በመጨረሻዎቹ ቀናት ውስጥ ተመልሶ እንደሚመለስ 
ሚልክያስ 4 ተናገረ ፡፡ ምንድን? እንደ መጀመሪያው ተመልሷል ፣ መልሰው ይውሰዱት። “ዘመናትንና ካንጋርን እና ዓመቱን በሙሉ እመልሳለሁ ፣ 
ይላል እግዚአብሔር ፣ እናም እነዚህ ሁሉ ነገሮች በሉ። እንደገና እመልሳለሁ ፡፡ ” ሚልክያስ 4 የሕዝቦችን ልብ ፣ እና የሕዝቦችን እምነት እንደገና 
ወደ መጀመሪያዎቹ አባቶች እንደሚመልስ ተናግሯል ፡፡ ይህንን መብት ከእኛ በፊት እናያለን ቤተክርስቲያን ፡፡ የት ነን?
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አሁን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ይዘጋል ፡፡ አሁን የተከሰተ አንድን ነገር የቅርብ መዝግቦትን እንዲያስተውሉ እፈልጋለሁ።93

ሚልክያስ 4 ወደ መጀመሪያው ተመልሶ መመለስ ነው። ከቤተክርስቲያኗ ተመታለች - ከቤተክርስቲያን አካል ፣ ከጌታዋ ጋር በተመሳሳይ ዓላማ
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ቃሏን ተመታች ፣ ዮሴፍም ከወንድሞቹ እንደተመታ ፣ እሱ እርሱ ቃል ስለሆነ ፡፡ ቃሉ እርሱ ስለሆነ ኢየሱስ ከወንድሞቹ ተመታ ፡፡ ቤተክርስቲያኗ 
ተመታ-ሙሽራዋ ከቤተክርስቲያኗ ተመትታለች ምክንያቱም እሷ ቃል ነች ፡፡ ደረጃዎችዎ እንደገና አሉ-አንድ ፣ ሁለት ፣ ሶስት ፡፡ ተመልከት? ልክ 
በትክክል ፡፡

ቃሉ ፣ ሕያው እና በተግባር ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሽራ ፣ አንዳንድ ሰው ሠራሽ ሙሽራ አይደለም ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሽራ በእግዚአብሔር 
ተመታች እና ተጨነቀች ፡፡ ምንም ውበት እሷን ልንመኝ አይገባትም ፣ ግን ግን እኛ ለእሷ አከበረን ፣ በእግዚአብሔር ተመታች እና ተቸግረናል ፡፡ 
ትክክል ነው. ብቻዋን ትቆማለች ፡፡ በራዕዮች መሠረት ከሁሉም ቤተ እምነቶች ተመትታለች 3. እሷም ከተነሳችበት የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን 
ተመታች ፣ ተመልከቱ ፡፡
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ይህ ቤተክርስቲያን ያደገው በሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን ነው ፡፡ እቅፉ ያ ነው ፡፡ ግን እነሱ ሌሎች ከሄዱ .... እናንተ የጴንጤቆስጤ ሰዎች 
ያንን ማየት አትችሉም? ያ ሌላኛው እቅፍ ቢሆን እና ቢሞት ፣ ያኛው ሌላ ግንድ መሞት ካለበት ፣ ጣውላ መሞት ካለበት እቅፉ መሞት አለበት ፡፡ 
ሦስቱ የድርጅት ደረጃዎች.

እናም ታስታውሳለህ ... “አሁን አሁን ብዙ የተንጠለጠሉ ጣውላዎች አሉ; ይህ ብዙ አለ ፡፡ አዎ! ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬስባይቴሪያን ፣ 
ሉተራን ፣ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አሉ ፣ እነዚህ ሁሉ በላዩ ላይ የወደቁ ሌሎች ትናንሽ ነገሮች ፣ ቅጠሎች እና በላዩ ላይ የተንጠለጠሉባቸው ነገሮች 
ሁሉ አሉ ፡፡ ግን የመጀመሪያው ተሃድሶዎቹ ነበሩ ፡፡ አሁን ፣ ይመልከቱ?

አብያተ ክርስቲያናትን እንደተናቀ እና እንደተጠላ ሙሽራ ከሰው እንደተጣለ ብቻውን ይቆማል ፡፡ ሙሽራይቱ በዚያ መንገድ ትቆማለች ፡፡ 
ምንድነው ይሄ? የእርሱ ድንቅ ስራ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ እንዲገለጥ ሊሠራበት የሚችል ቃል ነው - ውድቅ ነው።
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ስለዚህ ግንድ ፣ ቅርፊት እና ቅርፊት በጭራሽ ዘር አይሆኑም ፣ አይሆንም ፣ ግን ሁል ጊዜ እንደ ዘሩ እየሆኑ ናቸው ፡፡ አሁን በመከር ወቅት ዘሩ 
ወደ መጀመሪያው ህይወቱ ተመልሶ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ተመልሷል ፡፡ ሚልክያስ 4 በዚያ መንገድ እንደሚመጣ ተናግሯል ፡፡ ኦ ፣ ኦ ፣ የኔ!

ሁሉም ሊኖረው ይገባል .... በዚህ መንገድ ለመሆን ቃሉ ሁሉ ሊኖረው ይገባል ፡፡ ልክ ነው?

አሁን ፣ እሱ በራእይ 10 ላይ ምን እንደሚሆን ተናገረ? ወደ ቱክሰን ጉዞው ለምን ሆነ? ለቤተክርስቲያን ለመክፈት ... በሰባተኛው መልአክ 
መልእክተኛ (በሰባተኛው መልአክ መልእክት) የእግዚአብሔር ቃል በሙሉ ይገለጥ ነበር ፡፡ ሁሉም ግንድ የቀረው ፣ እና ለምን ፣ እና ሁሉም ነገር ፣ 
በዚህ ጊዜ ውስጥ ይገለጣል የሚል ማህተም። ቃሉ የተናገረው እንደዚህ ነው? ከዚያ እናየዋለን ፡፡ ከዚያ የት ላይ ነን? ተመልከት? የት ነን? አንድ ነገር 
ብቻ አለ ፣ መከሩ እዚህ አለ ፡፡ እርሷ ሞታለች ፡፡ ለሚመጣው አሁን ዝግጁ ነች ፡፡
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ልብ ይበሉ ፡፡

አይሆንም በጭራሽ አይሆንም ፡፡ በመከር ወቅት ዘሩ ወደ ቀደመበት ሁኔታ ይመለሳል ፣ እናም ዘር ለመሆን የቃሉ ሁሉ ሊኖረው ይገባል ፡፡ 
አሁን ግማሽ ዘር ሊኖርዎት አይችልም; አያድግም ፡፡ ወደ ዘሩ ሁሉ ደርሷል ፡፡ መገለጥ የለበትም ፣ በሉ ፣ “እኔ በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አምናለሁ። 
ሃሌ ሉያ! በልሳኖች በመናገር አምናለሁ ፡፡ ” ያ የዘሩ አንድ አካል ነው ፡፡ አሁን ግን በዚያ ላይ ተጨምሯል ፡፡ ሃሌ ሉያ! ሕይወት ፣ ስጦታዎች 
አይደሉም ፣ የስጦታዎች ሕይወት ፣ ይመልከቱ። ምን ማለቴ እንደሆነ ይመልከቱ? ወንድሞች ሆይ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ፡፡
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ጭልፊት ፣ ቅርፊት ፣ ቅርፊት አሁን ሞቶ ደርቋል ፡፡ በዚያ ላይ መከሰት ያለበት አንድ ነገር ብቻ አለ ፣ እየተቃጠለ ስለሆነ በዓለም አብያተ 
ክርስቲያናት ምክር ቤት ውስጥ መሰብሰብ ነው ፡፡

ቃሉ ሥጋ ሆኗል ፣ ልክ በሉቃስ 17 ፣ በሚልክያስ 4 እንደ ተስፋው ፣ እና ሁሉም ፣ ይመልከቱ ፡፡ ትክክል ነው. መገለጦች ....98

በጭልፋ ፣ በጣሳ እና በእቅፉ ውስጥ የነበረው ሁሉም እውነተኛ ሕይወት አሁን በዘር ውስጥ ተሰብስቧል ፣ ለትንሣኤ ዝግጁ ፣ ለመከር ዝግጁ 
ነው ፡፡ አልፋው ኦሜጋ ሆኗል ፡፡ የመጀመሪያው የመጨረሻው ይሆናል; እና የመጨረሻው የመጀመሪያው ነው ፡፡ የገባው ዘር በአንድ ሂደት ውስጥ 
ገብቶ እንደገና ዘር ሆኗል ፡፡ በኤደን ገነት ውስጥ የወደቀውና እዚያ የሞተው ዘር ፣ ተመልሰው (በዚያ ከሞተው ፍጽምና የጎደለው ዘር) - ወደ ፍፁም 
ዘር ተመለሱ - ወደ ሁለተኛው አዳም ፡፡

የወደቀችው እና ለሁለተኛው ተሐድሶ-ለሁለተኛ ጊዜ ተሃድሶ-ልጅን እንደ መውለድ ያገለገለችው ሔዋን አሁን እንደገና እውነተኛ ሙሽራ ሆነች 
፣ ዘሩ ፣ እንደገና ከመጀመሪያው ቃል ጋር እንደገና ፡፡ አልፋ እና ኦሜጋ ተመሳሳይ ናቸው ፡፡ እርሱም “እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ” አለ ፡፡ በመካከላቸው 
ምንም ነገር ተናግሮ አያውቅም ፡፡ እኔ የመጀመሪያ እና የመጨረሻው እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ ፡፡ እሺ ጌታዬ!
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የመጀመሪያው አገልግሎት እና የመጨረሻው አገልግሎት ተመሳሳይ ናቸው ፡፡ የመጀመሪያው መልእክት እና ሁለተኛው - የመጨረሻው 
መልእክት ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡ “እኔ በአልፋ ውስጥ ነበርኩ; እኔ በኦሜጋ ውስጥ ነኝ ፡፡ ” “ቀን ወይም ሌሊት የማይጠራ ቀን ይኖራል ፣ ግን በማታ 
ጊዜ ብርሃን ይሆናል ፣” ይመልከቱ። አልፋ እና ኦሜጋ; የመጀመሪያው እና የመጨረሻው ሆኗል ፡፡ ኦ ፣ ወንድሞቼ ፣ በዚያ ላይ ሰዓታት መቆየት 
እንችላለን ፡፡

ታላቁ የአንድ ቤተሰብ ድንቅ ስራ ፣ ሁለተኛው አዳም እና ሁለተኛው ሔዋን አሁን ለአትክልቱ ስፍራ ዝግጁ ናቸው ፣ ሚሊኒየሙ አሜን! ወደ 
ምድር ተመለስ ፡፡ ሃሌ ሉያ! ታላቁ ቅርፃቅርፅ እዚያው ተኝተው አልተዉላቸውም ፡፡ የመጀመሪያዎቹን ፍጹም ባልና ሚስቶች በሚቀርፅባቸው 
በሚሊዮኖች ዓመታት ውስጥ እንዳደረገው ጊዜ ወስዷል ፡ እናም ወደቁ ፡፡ አሁን በሺዎች ዓመታት ውስጥ አል it'sል; እሱ እንደገና ተቀርedል; እና 
አሁን እዚህ ዝግጁ ናቸው ፡፡
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ድንቅ ሥራው መጥቶ መታው - ረዳቱ ከጎኑ ወጣ ፡፡ እና በተመሳሳይ ሂደት ውስጥ አድጋለች ፡፡ አሁን እነሆ እኛ እዚህ ተፈጥሮን ሁሉ 
በተፈጥሮ ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በሌሎችም ነገሮች ሁሉ ተመልሳ መጥታለች ፡፡

የብሔሮች እየፈረሱ ነው; የእስራኤል ንቃት ፣



14ዋና ሥራው

መጽሐፍ ቅዱስ የተናገራቸው ምልክቶች;

የአሕዛብ ቀናት ተቆጠሩ ፣

(ያገኘነውን ይህንን የቆሻሻ መጣያ ይመልከቱ!)

አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ፣

የተበተነው ሆይ ወደ የራስህ ተመለስ ፡፡

ትክክል ነው. ከሄዱ በፍጥነት ወደዚያ ቢገቡ ይሻላል ፡፡ (ለአምስት ደቂቃ ፣ ለአስር ያህል ያህል ለመዘጋት እያስተካከልኩ ነው)

ልብ ይበሉ ፣ የቤተሰቡ ታላቅ ድንቅ ስራ። ባልና ሚስት አንድ ካልሆኑ በስተቀር በእውነት ቤተሰብ መሆን አይችሉም ፡፡ መሆን አለባቸው ፡፡ 
እነሱ ከሌሉ ጥሩ ቤተሰብ አይደሉም - ሚስት በአንድ መንገድ እየጎተተች ባል ደግሞ ሌላ መንገድ ፡፡ ያ አስከፊ ቤተሰብን ያመጣ ነበር ፡፡ ግን 
በስምምነት ፣ ከሌላው ጋር በፍቅር ፣ ያ ቤተሰብ ነው ፡፡ እናም አሁን ፣ ያ የእግዚአብሔር ድንቅ ነበር; እና እዚህ ሁሉም እውነተኛ ቤተሰቦች 
የሚያዩትን ያሳያል። እናም አሁን የተዋጣለት ድንቅ ቤተሰብ እንደገና መጥተዋል-ክርስቶስ እና ሙሽራይቱ ፣ ለመምጣት ተዘጋጅተዋል። ሁለተኛው 
አዳም ፣ ሁለተኛው ሔዋን ፣ ወደ ቤታቸው ለመመለስ አሁን ተዘጋጅቷል ፡፡ እናም ምስሉ በሙሉ ከነበረበት ቤዛ አድርጎ ማስመለስ ነው። 
ተመልከት? ልክ በትክክል ፡፡ እንደገና በመመለስ ላይ።
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በኋላ ....

በሌላ ቀን እዚህ በክርስቲያን ነጋዴዎች ላይ ቆሜ ፣ ብዙዎቻችሁ እዚያ እንደነበሩ እገምታለሁ ፡፡ የሉተራን ቄስ (ወይም ሰባኪው) መሆን 
ነበረበት ስሰማ እዚያ ቆሞ ያንን አስቂኝ ነገር ይናገራል ፣ እና ባመንነው ነገር ይቀልዱ .... እናም እነሱ የሙሉ የወንጌል ነጋዴዎች ያ ሰው እዚያ አሉ ፡፡ 
እናም እንዲህ እያለ ... የአንገት ቀለሙን ለብሶ ዞረ። የእነሱ የሎጥ አሁን ያደርጉታል ፡፡ እሱ “አሁን ሰዎች የእኔን አንገት ለምን እንዳዞር ለምን ብለው 
ይጠይቁኛል ፡፡” ከካቶሊክ ቄስ እንዴት ይነግሩዎታል “አለ ፡፡ እሱ ”ምንም ልዩነት የለም ፣ እና መሆን የለበትም“ ብሏል ፡፡ እሱ ”እኛ ሁላችንም 
የእግዚአብሔር ልጆች ነን“ አለ ፣ ”በሁሉም ቦታ የሚገኝ የካቶሊክ ቄስ አውቃለሁ ፣ ይመልከቱ ፣ በሁሉም ቦታ ሊኖር ይችላል።“

102

አሁን ፣ ሁሉን አዋቂ ሳይሆኑ በሁሉም ቦታ መገኘት አይችሉም ፡፡ የእግዚአብሔር ሁሉን ቦታ እንኳን አያገኝም; የእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ 
፡፡ ሁሉን አቀፍ የሚያደርግ ሁሉን አዋቂ ( ሁሉንም ያውቃል )። ግን ፍጡር ለመሆን እርሱ በአንድ ነገር ውስጥ መሆን አለበት ፡፡ ግን ሁሉን አዋቂ 
ስለሆነ ሁሉንም ማወቅ ይችላል ፣ ምክንያቱም ሁሉንም ያውቃል። እሱ በፊት ያውቀው ነበር .... ስንት ቁንጫ ፣ ቅማል ፣ ስንት ትሎች እና ምን ያህል 
ጊዜ ዓይኖቻቸውን እንደሚታጠቡ እና ስለእሱ ሁሉንም ነገር ከመጀመሩ በፊት ዓለም ያውቅ ነበር (ይመልከቱ?) ፣ ምክንያቱም እሱ በሁሉም ቦታ 
የሚገኝ ነው። እና ገደብ የለሽ ሳይሆኑ ሁሉን አዋቂ - ሁሉን አዋቂ መሆን አይችሉም ፡፡ ማለቂያ የሌለው አንድ ነገር ብቻ አለ ፡፡ እግዚአብሔር። 
አሜን!
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እና ከዚያ እኛ ....

ምንድነው ይሄ? በትክክል ወደዚያ እርድ በቀጥታ የሚወስዳቸው ዲያብሎስ ነው ፣ እያንዳንዳቸው ወደ ውስጥ የሚገቡት ፣ በትክክል መጽሐፍ 
ቅዱስ የተናገረው ፡፡ እና እዚህ አለ ፡፡ ተመልከቱ ፣ በጴንጤቆስጤዎች መካከል በትክክል ይምጡ እና ልክ ቀጥ ብለው ይጎትቷቸው ፣ ልክ እንደ .... 
እንዴት ያለ ጊዜ!
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ኦህ ፣ ከዚያ ምስክርነት በኋላ አንድ ሰው እንዲህ አለኝ ፣ እኔ ... ብዙ ባልተናገርኩበት ጥሩ ነገር ነው ፣ ምክንያቱም ምናልባት እዚያ እስር ቤት 
ውስጥ ሊያኖሩኝ ይችላሉ ፡፡ በቃ “እዛ አለ” ብዬ አሰብኩ ፡፡ ያስተማረው ህዝብ ያውቃል ፡፡ በዳንኤል ውስጥ “ጥበበኞች በዚያ ቀን አምላካቸውን 
ያውቃሉ” ይላል ፡፡ እሺ ጌታዬ! ተመልከት? ልባሞች አምላካቸውን ያውቃሉ ፤ እነዚህን ነገሮች እየተመለከቱ ነው ፡፡

ግን ያ መሆኑን ስመለከት እና እነሱ ጴንጤ ቆስጤዎች እዚያው ከእሱ ጋር ቆመዋል ፡፡ ኦራል ሮበርትስ እንኳን እንደዚህ ተመለከተኝ ፡፡ “ወይኔ 
የኔ!” አልኩኝ ፡፡ እም!

ግን እዚያ እዚያ ከትምህርት ጋር ቆሞ ፣ የተወለወለ ፣ ያውቃሉ ፣ ወዘተ. እግዚአብሔር የእርሱን የሚቀባበት መንገድ እንደዚህ አይደለም ፡፡ 
እሱ በትምህርቱ አይለቅም; የሄደበትን እህል ቅርፅ በማሳየት በትህትና እና በተገለጠው ቃሉ ኃይል ያበራል ፡፡

አሁን አንድ ሰው “ወንድም ብራንሃም” አለኝ ፣ “ስለእርስዎ የማይገባኝ አንድ ነገር አለ” አለኝ ፡፡105

እኔም “ምንድነው?” አልኩት ፡፡

እዚያ በአዳራሽ ውስጥ ቆሜ ... እህት ዳውች እና እነሱ ቢል ጋር እጅ ለእጅ ከተጨበጨኩ በኋላ እዚያ እና ሁሉም ከቆመ በኋላ ከብዙ ሰዎች 
ጋር ወደ ጥግ ከሄድኩ አንድ ሚኒስትር መንገዱን ሲጭን ኮላ ዘወር ብሏል ፡፡ በአከባቢው ፣ “ለምን ሁል ጊዜ ሰዎችን እያደናገርክ ነው?” አለው ፡፡ 
እሱ “የእግዚአብሔር ሰዎች ባሪያ እንድትሆኑ ፣ ለእነሱ እና ለሁሉም ነገር ገርና ጣፋጭ እንድትሆን ያምናሉ” ብሏል ፡፡ ስኢድ “በተነሳህ ቁጥር ሴቶች 
አጭር ፀጉር ስለመኖራቸው ፣ ቁምጣ ስለለበሱ ፣ ሜካፕ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ሁሉ ስለመያዝ ሴቶችን እያደናገርክ ነው ፣ እናም ሰዎችን ወደ 
ውጭ እያደናገርክ እና ምን ያህል ቀዝቃዛ እና መደበኛ እንደሆነ ትነግራቸዋለህ እና ግድየለሾች ናቸው። ” ስለምን እንዲህ ታደርጋለህ? “እነሱ ሰዎች 
ይወዱዎታል። እንዴት አፍቃሪ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እና እንደዚህ ያለ ነገር ማድረግ ይችላሉ? ”

አሰብኩ ፣ “ጌታ ሆይ ፣ ለዚህ ብልህ ሰው ልመልስልህ ፡፡ (ይመልከቱ ፡፡) በቃ በራሱ ገመድ ላይ የሚንጠለጠልበትን አንድ ቦታ እንድመልስልኝ 
ፈቅደሃል ፡፡ አልኩ ፣ ”ደህና ....“ አልኩ ፣ ”ጌታዬ ፣ ታላቁ የሙዚቃ አቀናባሪ ተብሎ የሚጠራው - ታላቁ የሙዚቃ አቀናባሪ ቤትሆቨን ፡፡

እርሱም “,ረ እርግጠኛ ነኝ ፣ ስለ ቤትሆቨን አንብቤያለሁ” አለ ፡፡

አልኩ ፣ “ምናልባት ምናልባት የቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ቁርጥራጭ ቁርጥራጭ ወረቀቶችን ቀደደ ፣ ግን ለዓለም ድንቅ ስራዎችን ይሰጣል” አልኩ
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፡፡ መቼም አፉን ከፍቶ ሌላ ቃል አልተናገረም ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ “በተመስጦ ትምህርቱ ውስጥ በትምህርቱ ውስጥ ሲቀመጥ አንድ ነገር ይጽፍ ነበር 
፡፡ ወደ ጥናቱ ገብቶ መጫወት ነበረበት ፡፡ ትክክል አልነበረም ፣ እሱ ራሱ ፈልቅቆ በቆሻሻ ቅርጫት ውስጥ ይጥለው ነበር ፡፡ ግን በሁሉም መነሳሳት 
ሲያልፍ ዓለም ድንቅ ሥራ ነበረው ፡፡ ” ኦህ ፣ ቃሉ እንዴት እንደሚቆረጥ ፣ ግን ድንቅ ስራዎችን ያወጣል ፣ ሁሉንም እቅፍ ወስዶ ይርቃል ፣ ድንቅ 
ስራን ያስገኛል።

ትናንትና አንድ ቀን የሆነ ነገር ልንገርዎ በሰዓቱ ለመውጣት ሰባት ደቂቃ አግኝቻለሁ ፡፡ ሦስተኛው ሐምሌ ፣ እዚህ እዚህ ፣ እዚህ የገቢያ 
ማዕከል ፣ እዚያው ከእኛ አጠገብ ተቀም እዚህ ተቀመጥኩ ፡፡ እኔ በሮማ ውስጥ አሳማ አሌ ውስጥ ነበርኩ ... በፈረንሣይ ውስጥ ፣ እና በኒው ዮርክ 
ሲቲ ሎስ አንጀለስ ተገኝቻለሁ ፡፡ ግን በሕይወቴ ውስጥ ካየኋቸው መካከል እጅግ በጣም የተጣራ የሴቶች ስብስብ ጀፈርሰንቪል ፣ ኢንዲያና ነው ፡፡ 
በመካከላቸው ሰዎች እንዳየኋቸው በሕይወቴ ውስጥ ያን ያህል ቆሻሻ እና ርኩሰት አላየሁም ፡፡ እዚያ ልቤን እስኪያዝ ድረስ አቆምኩ ፣ እናም ጌታ 
ራእይን ሰጠኝ። አሁን ራእዩን እነግራቸዋለሁ ፡፡ መተርጎም እንደምችል ባላውቅም ራዕዩን ለመጀመሪያ ጊዜ እነግራቸዋለሁ ፡፡
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እኔ ራሴን ውስጥ ገባሁ ፡፡ እና ስሰራ ከእኔ ጋር የሆነ ሰው ነበር ፡፡ ሰውየውን አላየሁም ፡፡ ድምፅ ብቻ ነበር ፡፡ እናም ተመለከትኩ ፡፡ እናም 
በዚህ መንገድ ስመለከት “ሙሽራይቱ ለቅድመ እይታ ትመጣለች” አለኝ ፡፡ እናም ወደ እኔ መምጣቱን ተመለከትኩኝ እና በሕይወቴ ውስጥ ካየኋቸው 
መካከል በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆ ቆንጆዎች አየሁ. ግን እያንዳንዳቸው ፣ የተለዩ ይመስላሉ ፡፡ ሁሉም ረዥም ፀጉር 
ነበራቸው ፣ እና እነሱ ... ረዥም እጀታዎች እና ቀሚሶች እና የመሳሰሉት ፣ ወጣት ሴቶች ነበሩ። እነሱ ዓይነት ይመስሉ ነበር ፣ ስለ ምናልባት ፣ ሃያ ፡፡
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አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ በፊቴ ተከፍቻለሁ ፡፡ ያየሁትን ብቻ ነው መናገር የምችለው ፡፡ “ምን እያዩ ነው” ካሉ ሰዓት እየተመለከትኩ ነው 
፡፡ “እየፈለክ ያለክው ነገር ምንድን ነው?” ሰዎችን እየፈለግኩ ነው ... ሰዎችን እየተመለከትኩ ፡፡ “ምን እያየህ ነው?” መጽሐፍ ቅዱስን እያየሁ ነው ፡፡ 
ያ ነው .... እውነቱን ነው የምናገረው; ያ ነው ያየሁት ፡፡ እና ያየሁትን ብቻ ነው መናገር የምችለው ፡፡ ስለሱ ምን እንደ ሆነ አላውቅም ... ሁሉንም ነገር 
፣ በቃ ልነግርዎ አለብኝ ፡፡

ግን ይህች ሙሽራ ... በትክክል እያየች (አንደኛው እያነጋገረኝ ነው ፣ እና እኔ ... አንድ ላይ ቆሜአለሁ ፡፡) አይኖ .... .... በሕይወቴ ውስጥ 
ካየኋቸው ንፁህ ፣ በጣም ቆንጆ ሰዎች መካከል አንዷ ነች ፡፡ አንድ ደርዘን ወይም ከዚያ በላይ ሊሆን የሚችል ይመስላል ፣ በቃ ... ስንት ሰዎች 
እንደነበሩ አላውቅም ፣ ግን የእነሱ ቡድን ብቻ ነበር። እናም በጣፋጭነት ከአየር ጋር አለፈች ፣ እና አይኖ ወደ ላይ ሲያልፉ እየተመለከቱ ፡፡ ወይኔ 
ቆንጆ ነበረች! እሷን ተመለከትኩ ፡፡ እሷም በምትታለፍበት ጊዜ “አሁን እንገመግማለን ....” አለ ፣ “ያ ሙሽራይቱ ናት ፡፡ አሁን አብያተ ክርስቲያናትን 
እንገመግማለን ”ብለዋል ፡፡ እናም ይመጣሉ ፡፡ ሲወጡ አስተዋልኩ ፡፡ እና ሲወጡ እያንዳንዳቸው ፣ የሚመስሉ ፣ እየባሱ ሄዱ ፡፡ በሕይወቴ ውስጥ 
እንደዚህ ያለ ቆሻሻ ቡድን በጭራሽ አላየሁም ፡፡ እናም “ቀጣዩ ....” ሲል አንድ ድምፅ ሰማሁ ፡፡ እናም “ቀጥሏል” የተባለው “የአሜሪካው ቡድን 
መጣ” ነው።
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አሁን እኔ አሜሪካዊ ነኝ ፣ ግን ይህ በቃ ታመመኝ ፡፡ እኔ በተቀላቀለበት አድማጮች ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ ለመናገር በቃ አንደበታዊ 
አይደለሁም ፤ እና በመስመሮቹ መካከል ማንበብ ይኖርብዎታል። ሴቶቹ ሲመጡ ግን የእነሱ መሪ ጠንቋይ ነበር ፡፡ እሷ ታላቅ ረዥም አፍንጫ እና 
ትልቅ ትልቅ አፍ ነበራት ፡፡ እና ሁሉም እዚህ በታች የሆነ ትንሽ ልብስ ለብሰው ነበር ፣ ግን ከላይ ብቻ ... ትንሽ ፣ ግማሽ ኢንች የሚያህል 
ማንጠልጠያ ነበረው እናም ወደ ላይ ተነስቶ በዙሪያቸው የሚሄደው ፡፡ እና እያንዳንዷ ሴት በትእዛዙ ላይ የሆነ ነገር ነበራት ፡፡ ብዙዎቻችሁ ፣ 
ከዓመታት በፊት በፊት .... ያስታውሱ ፣ ያንን ወረቀት በምንቆርጥበት ጊዜ ፣ ያውቃሉ ፣ ጋዜጣ ፣ የድሮ የዝንብ ጫካ ለመስራት?

109

ስንቶቹስ ያስታውሱታል? ታውቃለህ. ለምን ፣ በካርኔቫል ውስጥ የሚጠቀሙት ይመስለኛል ፣ ታውቃላችሁ ፡፡ እንደዛው ተንጠልጥሎ ፣ 
የተጠረጠረ ወረቀት ፣ የወረቀት ወረቀት ፡፡ እነሱ ከነሱ በታች የሚይዝ አንድ ነገር ነበራቸው ፣ እንደዚህ ያለ ፣ ከነሱ በታች የሚይዝ ፡፡ ይህ ሁሉ 
ክፍል ተጋለጠ ፡፡ እና እያንዳንዳቸው ፀጉራቸውን በእውነተኛ አጭር እና እንደዛ ያሉ የሚመስሉ ነገሮችን እንደዛ ያሉ ፣ እውነተኛ አጫጭር ፀጉር እና 
በመዋቢያዎች የተሞሉ ነበሩ ፡፡ የጎዳና ዝሙት አዳሪዎች ይመስላሉ እንጂ በጭራሽ ምንም የለም ፡፡ እናም ከዚህ ወረቀት ጋር እየተጓዙ ነበር ፡፡ እና 
ብልሹነት! አሁን ወረቀቱ በፊታቸው ምን እንደነበረ ነበር ፡፡ ግን የግምገማውን መድረክ ሲያስተላልፉ ፣ ከኋላቸው .... እናም በቀደሞቻቸው እና 
በኋለኛው ክፍላቸው ውስጥ የሚሄዱበትን መንገድ እና እንዴት እንደሚሰሩ ለማየት ፣ “እኔ ቤተክርስቲያኗ ናት?

እዚያም ሄደች ፡፡ እናም እዚህ እዚህ ጠመዝማዛ-ጥቅልል ዘፈኖችን እየዘፈኑ ነበር ፣ ታውቃላችሁ ወይም መቼም የምትሉት ነገር እየወረደ ... 
እየዘመረ ፣ እየሄደ .... “አልኩ ቤተክርስቲያኗ?” አልኳት ፡፡ እና እዚያ ቆሜ ነበር ፡፡ በልቤ ውስጥ እያለቀስኩ ነበር ፡፡ እና ይህ ጠንቋይ ፣ እኔ 
እንደማስበው በዓለም ውስጥ ሌላ ነገር አይደለም ፣ ግን እሷ የአለም አብያተክርስቲያናት ምክር ቤት በቀጥታ በሄደችበት መንገድ ትመራቸዋለች ፡፡ 
እነሱ ወደ ግራ ሄደው በሁከት ውስጥ ተሰወሩ ፣ አሁንም ይህንን ሙዚቃ እየደበደቡ እና እውነተኛ አስቂኝ ድምፆችን በማሰማት እና ሰውነታቸውን 
በአንድ ጎን እና ከዚያ በሌላኛው ጎን እየተንቀጠቀጡ እና ከዚያ እንደዚያ ፣ እንደዚያ በመጓዝ ፣ በመራመድ ፡፡
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እናም አሁን አንገቴን መስገድ ጀመርኩ እርሱም “ቆይ ሙሽራይቱ እንደገና መምጣት አለባት” አለኝ ፡፡ እናም ተመለከትኩ ፣ እና እዚህ እንደገና 
ይመጣሉ ፡፡ እናም እነሱ ደስ የሚሉ የሚመስሉ ትናንሽ ሴቶች አለፉ ፡፡ ሲያልፍ ሁሉም ቀና ብለው ይመለከቱኝ ነበር ፡፡ እያንዳንዳቸው የተለበሱ 
መሆናቸውን አስተዋልኩ ፡፡ እና ከኋላ ያለው አንድ ዓይነት ረዥም ፀጉር የተንጠለጠለ እና በዚህ ዙሪያ የሚሽከረከር ነበር ፣ ምናልባት ጀርመናዊ 
ወይም እንደዚህ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል .... እናም እነሱን ተመለከትኳቸው ፡፡ እናም ከዚያ መውጣት እንደጀመሩ ከኋላቸው ሁለት ወይም ሶስት 
ከደረጃ መውጣት ጀመሩ ፡፡ እናም ወደ እነሱ ልከብር ነበር ፣ እናም እንደገና ወደ እርምጃ ለመመለስ እየሞከሩ ነበር ፡፡ እና እነሱ ብቻ አይቻቸዋለሁ 
... ራእዩ በቃ ከእኔ ተለወጠ እና ተለወጠ ፡፡
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አሁን ትርጓሜው ይኸውልዎት-ምክንያቱ ... አሁን ያስታውሱ ፡፡ በቃ በጽሑፍ ነበር - አልጨረስኩም ፣ እነዚህን ማስታወሻዎች ገና 
አልጻፍኩም ፡፡ ግን ዛሬ ጠዋት በመስበኩ ላይ በስብከቴ ትክክል የሆነውን ተያዝኩ ፡፡ አስተዋልክ ፣ ቤተክርስቲያኗ ወደ እይታ የገባችው .... አሁን 
እውነታው ያ ነው ፣ ወዳጆች ፡፡ ቃሉን የሚጽፈው የሰማይ አባት እውነቱን እንዳልኩ ያውቃል ፡፡ ተመልከት? አውቃለሁ-እውነቱን ብቻ እላለሁ ፡፡ 
እና ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ድረስ አላወቅኩትም ፣ ልክ ይመስል ወይም በቅርቡ .... አየ? ሙሽራይቱ ሁለት ጊዜ በእይታ ስትመጣ አስተውለሃል? 
የመጀመሪያው ዘር እና ሁለተኛው ዘር ሁለቱም በትክክል አንድ ናቸው ፡፡ እና በተለያዩ ክፍሎች ለብሰው የነበሩበት ምክንያት እሷ ከሁሉም ብሄሮች 
ትመጣለች ፣ ሙሽራዋን ያሟላል ፡፡ እያንዳንዳቸው ረዥም ፀጉር እና መዋቢያ አልነበራቸውም ፣ እና እውነተኛ ቆንጆ ሴቶች ነበሩ ፡፡ እናም እኔን 
ይመለከቱኝ ነበር ፡፡ ያ ሙሽራ ከሁሉም ብሔራት የምትወጣውን ይወክላል ፡፡ ተመልከት? እያንዳንዳቸው አንድን ህዝብ ወክለው ነበር ፣ ከቃሉ ጋር 
በተመጣጣኝ መንገድ ሲጓዙ ፣ ይመልከቱ ፡፡
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16ዋና ሥራው

እና ከዚያ ፣ እሷን ማየት አለብኝ ፡፡ ካላየኋት ፣ በሚያልፉበት ጊዜ ፣ ካለፈች በዚያ ቃል ከእርሷ ትወጣለች ፡፡ ምናልባት ስጨርስ ፣ ሲመለከት 
፣ ስጨርስ ወይም ምን እንደ ሆነ የእኔ ጊዜ ሊሆን ይችላል ፡፡
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ይመልከቱ! የተቻላቸውን ሁሉ በመሞከር ወደ ኋላ ይመለሱ ነበር ፡፡ እነሱ እየተመለሱ ነበር; እነሱ ወደ ሰልፍ እየወጡ ነበር ፣ ምክንያቱም ወደ 
ሌላ ትርምስ ስለወጣችው ቤተክርስቲያን ስለ ሌላ ቦታ እየተመለከቱ ነበር ፡፡ ግን ሁለት .... ከፊት ያሉት በጭራሽ ፡፡ የኋለኞቹ - ሁለቱ ወይም ሶስት 
ብቻ ፣ ወደ ቀኝ-ቀኝ ትንሽ ትንሽ የወጡ እና በሚያልፉበት ጊዜ ወደ መስመር ለመመለስ የሚሞክር ይመስላል። እነሱ ልክ እኔን እያለፉኝ ነበር ፣ ኦው 
፣ እስከ ቅጥር ድረስ እያለፉኝ ፡፡ እና እዚያ ቆሜ ነበር ፡፡ እና ከዚያ ሁሉም በቃ ሲወጡ እና ሲወጡ አይቻለሁ ፡፡

ግን ልብ ይበሉ ፣ ቤተክርስቲያኗ አንዴ ዕይታ ውስጥ የገባችው እያንዳንዱ ብሔር ፣ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ፡፡ ግን ሙሽራይቱ ሁለት ጊዜ 
ትገባለች ፣ እዩ ፡፡ ምን እንደነበረ ይመልከቱ አሁን ፣ ሳላውቀው ፣ ግን ዛሬ ጠዋት በመልእክቴ ተመልከቱ ፡፡ ያንን ባለማወቅ ፣ ይመልከቱ ፡፡

ዘሩ በኒሴያ መሬት ውስጥ ወደቀ ፡፡ ያ የመጀመሪያው ዘር ነበር ፡፡ እናም አንድ ጊዜ ብቻ በሚኖራት በእነዚህ ቤተ እምነቶች ሂደት ውስጥ 
መጥታለች ፡፡ ነገር ግን በመጨረሻዎቹ ቀናት ሙሽራይቱ እንደገና ተመልሳለች: - “እመልሳለሁ” ፣ ይመልከቱ ፡፡ ዋና ሥራው አድጓል ፡፡ በእይታ 
ውስጥ የነበረችበት ምክንያት ይህ ነው ... ለሁለተኛ ጊዜ ተገምግሟል ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገመገመች ፣ ከዚያ ለሁለተኛ ጊዜ ተገመገመች ፡፡ እና 
ለመጀመሪያ ጊዜ እንደነበረች ለሁለተኛ ጊዜ ፍጹም ነች ፡፡ አቤቱ አምላኬ ሆይ! ፍጠን ፣ ፍጠን ፣ ፍጠን! ሕይወት ፣ በፍጥነት እህል ውስጥ ይግቡ!
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ሌሎቹ ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ አልታዩም ፡፡ እንደገና ላለመመለስ ወጡ ፡፡ ሙሽራዋ ግን አልፋና ኦሜጋ በመሆኗ ተመለሰች ፡፡ የመጀመርያው 
ድንቅ ሥራው ቁራጭ ስለሆነ ታላቁ ቅርፃቅርፅ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ አደረገው። በኤደን ገነት ውስጥ እንደሰራው አንድ ቁራጭ ወስዶ ሌላ 
ቁራጭ እንደሰራ ያ ደግሞ ተጎድቶ ወደቀ ፤ አሁን እንደገና ሲገነባው ቆይቷል ፡፡ እናም ይህን ድንቅ ስራ አወጣ ፣ በቅደም ተከተልም ተመታ - ያ ድንቅ 
ስራ እንደገና እንዲመለስ የተደረገው ይህ ክፍል ነበር።
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ስለዚህ ድንቅ ስራው እና የእግዚአብሔር ልጅ - ድንቅ ስራው እና ሙሽራይቱ .... እናም የቃሉ ፍፃሜ መሆን ያለበት የእርሱ ቁራጭ ነው። ቃሉ 
ተፈጽሟል እኛም ለጌታ መምጣት ዝግጁ ነን ፡፡

ኦ ፣ የሕያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ፣ ልባችሁን እና ራሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት አዘንብል! እነዚህ ነገሮች እውነት ናቸው ፡፡ እንደዚህ 
ያለ ታላቅ ነገር እንዲህ እንደሚሆን በሕዝቡ ላይ እንዲሁ እንደሚሰራጭ አውቃለሁ ፤ በጭራሽ አልነበረም ፡፡ መንገዱን አይለውጥም ፡፡
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ብቻ አመስጋኝ ሁን ፣ ቤተክርስቲያን ፣ በክርስቶስ ከሆንክ ዛሬ ያለህበት ቦታ በመሆኔ አመስጋኝ ሁን ፡፡ ምክንያቱም ታያለህ ፣ አሁን ... እና ያ 
ጊዜ .... ያስታውሱ ፣ ያ ሁሉ ህይወት ለትንሳኤው በትክክል እህል ውስጥ ይሰበሰባል ፣ ግን ግንዱ መቃጠል አለበት ፣ የተቀረው። እቅፉ እና ሁሉም 
መደምሰስ አለባቸው ፣ እናም ይሆናል። በእነሱ ቤተ እምነቶች አትመኑ ፡፡ እርስዎ በቃሉ ፣ በሕይወት ፣ በእግዚአብሔር እና በእሱ ድንቅ ሥራ 
ውስጥ ይቆያሉ።

ከዚያ ፣ በሚሌኒየም ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ክርስቶስ እና ሙሽራይቱ ወደ ሚሊኒየም ዓመቱ የአትክልት ስፍራ ተመልሰዋል ፡፡ አሜን!

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ ፣

እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

እሱ በተገረፈበት ቦታ አለ ፡፡ እኛ እንደ ተመታ ፣ በእግዚአብሔር እንደተመታ እና እንደታመመ አድንነው ፡፡ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን 
ቆሰለ ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ ፡፡
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ዛሬ ጠዋት እዚህ እህል ውስጥ ያልገባ እዚህ አለ? እናም ህይወቱ አሁን የመጨረሻውን ቁራጭ ከእቅፉ እየጎተተ ስለሆነ ፣ እቅፉ እየደረቀ 
ስለሆነ .... የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን እየደረቀች እንደሆነ ስንቶች ያውቃሉ? ምንድነው ይሄ? ሕይወት እየተተውት ነው ፡፡ በግልጽ ለመናገር 
ቀርቷል ፡፡ እናም ያ ሙሽራ ቀድሞውኑ በቅድመ-እይታ ላይ ከሆነ ፣ ሙሽራይቱ ያኔ ገና አልተሰራችም ብየ አስባለሁ ፡፡

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ ፣

እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

አሁን አንገታችንን ደፍተን ፡፡ እንዲታወስ የሚፈልግ እዚህ አለ? እርስዎ እንዳልሆኑ ከተሰማዎት .... ጓደኞች በጣም ግልጽ ነው። በሕይወቴ 
ውስጥ አንድ ነገር ካልተከሰተ ፣ ካልተከተለ በስተቀር ራዕይ አላየሁም ፡፡ እውነቱን ነው የምናገረው ፡፡ እነዚህ ሁሉ ጊዜያት እኔ እውነቱን ተናግሬ 
ከሆነ እግዚአብሔር አረጋግጧል ፣ ያኔ በዚህ ጊዜ እውነቱን እናገራለሁ ፡፡
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በየትኛው ቀን እንደምንኖር አላውቅም ፣ ግን ምንም የሚቀረው ነገር እንደሌለ አውቃለሁ ፡፡ ይህንን ነገር ሊያስተካክል የሚችል ፖለቲከኛ 
መነሳት ሊኖር አይችልም ፡፡ ፖለቲካ ፣ ብሄሩ ጠፍቷል ፡፡ ኦ! አምላኬ! ያንን ለመሰማት ጥልቅ በሆነ ጥልቀት ውስጥ መሄድ ይችላሉ? ብሄሩ ሄዷል - 
ብሄር ሳይሆን ብሄሮች ፡፡ ይህ የቡድኑ ምርጡ ነው ፣ እናም አልል። ያኔ ብሄሮች ከሄዱ ፣ አለም ጠፋ ፡፡ እና አብያተ ክርስቲያናት? እንደ እኔ እምነት ፣ 
የጴንጤቆስጤ በዓል እነሱ ያገቸው ምርጥ ነበሩ ፣ ግን አልል ፡፡ አቤቱ አምላካችን ሆይ!

እርሱን ካላወቁ እባክዎን በፍጥነት ፣ በፍጥነት! ሕይወት የሚሰማዎት ከሆነ ፣ ውጡ - ከኃጢአትዎ ውጡ ፣ ከገቡበት ነገር ውስጥ ይወጡ ፣119
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በፍጥነት ወደ እህል ይሂዱ ፡፡ በግንዱ ውስጥ ወይም በእቅፉ ውስጥ ትሞታለህ ፡፡ አሁን እየዘመርን እያለ ጸልይ ፡፡

እወደዋለሁ,..............

አሁን የእርስዎ ነው ፡፡ እኛ ቤተ እምነት የለንም ፣ ምንም ነገር የለንም; እኛ ያለነው ክርስቶስ ብቻ ነው ፡፡ እርሱ እስኪመጣ ድረስ ከእኛ ጋር 
ለማምለክ እንኳን ደህና መጣችሁ። እኛ ስምዎ ላይ መጽሐፍ ላይ ማስቀመጥ አንችልም; እኛ መጻሕፍት የሉንም ፡፡ ስምዎን በህይወት መጽሐፍ 
ውስጥ እንፈልጋለን ፡፡ ያንን ማድረግ የሚችሉት በመወለድ ብቻ ነው ፡፡ አሁኑኑ አታደርገውም? ለአዲስ ሕይወት ክርስቶስን ይጠይቁ ፣ ያስገቡዎት 
፣ ካልሆነም ስምዎን በመጽሐፉ ላይ ያድርጉ ፡፡ ያኔ ከእኛ ጋር ህብረት ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ቢኖርዎት ደስ ይለናል ፡፡

እወደዋለሁ,.............

ውድ አምላክ ፣ እያንዳንዱን ሰው ቆጠራ እንዲወስድ አሁኑኑ እርዱት ፣ እኛ በእርሱ ውስጥ እንደሆንን ይመልከቱ። ወደድከን ፡፡ ለእኛ 
ተመትተዋል ፡፡ እናም በእግዚአብሔር እንደተመታህ እና እንደ መከራህም አደረግንህ ፡፡ እያንዳንዳቸውን እንድትጠሩ እግዚአብሔር እጸልያለሁ ፡፡ 
ጌታ ሆይ ፣ ለልጆቼ ፣ ለምወዳቸው እና ለጓደኞቼ ተናገር ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ ልክ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስጠው።
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ጌታ ማንም እንዲረዝም አይፍቀዱ። የተጠጋ ይመስላል። አዝመራው በእውነት ደርሷል ፡፡ ታላቁ የእግዚአብሔር ጥምረት ከነዚህ ቀናት በአንዱ 
በምድሪቱ ላይ ያብሳል ፤ ገለባዎች በሁሉም መንገድ ይበርራሉ; ስንዴው ግን ሕይወት አለውና ስንዴው ወደ መከር ሰብስቦ ይሰበስባል። ጌታ ሆይ ፣ 
መልስ ለማግኘት እያንዳንዱ ጥያቄ ፣ እያንዳንዱ ጸሎት በፊትህ እንዲገለጥ ስጥ።

ጌታ ሆይ ስለእነሱ እፀልያለሁ ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እዚህ ያለው ሁሉ እንዲጠፋ እንዳትፈቅድ እፀልያለሁ ፡፡ እነሱ በከባድ ስር ይቀመጣሉ .... 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ማይሎችን ይነዳሉ ፡፡ እናም እኛ የሚያስፈልገንን ማንኛውንም ነገር ስጠን ፣ ጌታ ሆይ ፣ ለእኛ የሚጠቅመንን ሁሉ ጌታ ሆይ ፡፡ 
በእኛ እይታ ጥሩው አይደለም ፣ ግን በአይንዎ መልካም ነው ፡፡ ከኃጢአታችን እንዳንነሣ እንደተቀጣች ፣ በእግዚአብሔር እንደ ተገረዘች እንደ ንጹሕ 
ድንግል መቆም እንፈልጋለን ፡፡

ጌታ ሆይ ስለእነሱ ጸሎቴን አቀርባለሁ ፡፡

እንዴት እንደምፀልይ አላውቅም ፡፡ እኛ ከኃያሉ አምላክ ጋር እየተነጋገርን ነው ፣ እናም ማን ሰው አለ ፣ በሕያው እግዚአብሔር ፊት 
ትክክለኛውን ዓይነት ጸሎት ሊያደርግ የሚችል ማን ሟች ነው? ግን ጌታ ሆይ የተሳሳቱ ቃላቶቼ እና ስሞቼ እና ተውላጠ ስሞች በተሳሳተ ቦታ ላይ 
ቢኖሩም አንድ ቀን ለትንሽ ልጅ የኤ.ቢ.ሲን መርጠው ዓረፍተ-ነገር ማድረግ ከቻሉ ስሞቼን እና ተውላጦቼን መተው እና እኔ የማምነውን ብቻ 
መመልከት ይችላሉ ፣ ጌታ። አምንሃለሁ. ይህንን ቃል አምናለሁ ፡፡ እና እዚህ ለእያንዳንዱ ለእያንዳንዱ አምናለሁ ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እኛና በታላቁ ይሖዋ 
መካከል የልጁ የኢየሱስ ደም ባለበት በእዚያ ወደዚያ መሠዊያ አመጣቸዋለሁ ፡፡ ደሙም ስለ እኛ ይናገራል ፡፡ በቀራንዮ ላይ ስትመታው “ተናገር! 
እርሱን ስሙት! ” ደሙም መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው በብሉይ ኪዳን ከበጉ ደም የሚበልጠውን ይናገራል ፡፡ የክርስቶስ ደም ከአቤል ደም ይልቅ 
የሚበልጠውን ይናገራልና። ጌታ ሆይ ፣ በደም ስለምንጠራው ቤዛችን ለእኛ ተናገር።
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ታላቁ የሕይወት አባት እኛን ጌታን አካትልን ፡፡ ኃጢአት ከሠራን ከእኛ ውሰድ ፡፡ ጌታ በዚያ መንገድ መሆን አንፈልግም ፡፡ የእኛ ዓላማ 
አይደለም ፡፡ እናም እኛ እንደዚህ ባለ አሰቃቂ ጨለማ መንገድ ውስጥ እንደምንኖር እንገነዘባለን ፡፡ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርነው ፣ በተራራማ 
ስፍራዎች ፣ በተራራማ ስፍራዎች እየተጓዝን ነው ፡፡ ደብዛዛ ዱካ ነው; እኛ ግን መብራቱን እየጫንን ነው ፡፡ በመጨረሻም እንደ ፒልግሪም ግስጋሴ 
እስከ መጨረሻው ድረስ የተራራውን ጫፍ እስክንይዝ ድረስ እስክንገናኝ ደረጃ በደረጃ እንየው ፡፡ እረኛ ሆይ ምራን ፡፡ ታላቁ ጌታ ሆይ በመንፈስህ 
ምራን ፡፡
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እናም እኛ ከጽሑፍ ሥራ በጣም የራቅን እንደሆንን እናውቃለን ፣ ግን የት እንደተቀረጥን ፣ እውነተኛውን ድንቅ ሥራ እንመለከታለን ፣ 
በእርሱም በእርሱ እንመካለን። ጌታ ሆይ ወደ እርሱ ብቻ ይውሰደን ፡፡ ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡

ጌታ ሆይ ፣ የታመሙትን ሁሉ እዚህ ፈውሳቸው ፡፡ እኛ እሱን አከብረነው ፣ ተመታ እና ተቸግረናል ፡፡ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ፡፡ 
የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ተመታ ፡፡ እርሱም ስለ መተላለፋችን ቆሰለ። በእርሱ ግርፋት እኛ ተፈወስን ፡፡ እዚህ እንዳሉ እያወቅን ጌታ አሁን 
በሽተኞችዎን በመለኮታዊነትዎ ይፈውሱ ፡፡
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ነፍሳችንን ፣ ልባችንን ከክፉ ሁሉ ፣ ከመጥፎ ሀሳቦች ሁሉ ፣ ከክፉ ግንኙነቶች ፣ ከስህተት ነገሮች ሁሉ አንጻቸው ፡፡ አንጻን ፡፡ እናም እኛ አባት 
ሆይ ህመማችንን እንድትፈውስልን እንፀልያለን እናም የተቀደሱ ልጆችዎ እንደሆንን ሆኖ ተሰማን ከዚህ እንተው ፡፡ በእኛ ላይ ካለው ደም ጋር ደግሞ 
በደሙ በቃሉ እንናገራለን ፡፡ ስጠው ጌታ ሆይ ፡፡ የምንጠይቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ፡፡ አሜን

አባት እግዚአብሔር በእነዚህ የእጅ ሥራዎች ላይ ጌታ ሆይ ፊትህ ቀባው ፡፡ በሄዱበት ሁሉ መገኘትህ ከእነሱ ጋር ይሁን ፡፡ የተጫነባቸው ሁሉ 
በማንኛውም የታመመ ሰውነት ላይ ይድኑ ፡፡ እና ምንም ቢሆን ፣ የሆነ ቦታ የተሰበረ ቤት ካለ ፣ ያስተካክሉት ፣ ጌታ ፣ ታላቁ ቅርፃቅርፅ ፡፡ ስጠው 
ጌታ ሆይ ፡፡
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እኛን ሻጋታን የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ያድርገን ፡፡ እኛ ሙሽራይቱ የመጨረሻ እየቀነሰች እያገኘች እንደሆነ እናምናለን ፡፡ 
ከተሟላ ድርጅት ሙሉ በሙሉ ይመታል ፣ ከዚያ ታላቁ መከር እዚህ ይመጣል። እስከዚያው ጌታ ሆይ እነሱ እርስዎን በማገልገል ጤናማ እና ደስተኛ 
ያድርጓቸው ፡፡ በኢየሱስ ስም ፡፡ አሜን

እኔ እወደዋለሁ ፣ እኔ ... (አንተ ነህ)

በእውነት እወደዋለሁ?)

እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ



18ዋና ሥራው

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

አሁን ለምን እንደምገሥጽህ ገብቶሃል? እኔ ስለምወድህ አይደለም - ወይም ስላልወድህ አይደለም ፤ እኔ አፈቅርሃለሁ. ለጌታው ድንቅ ስራ 
እፈልጋለሁ ፡፡ ምናልባት የእኛን እና እንደዚህ ያሉትን ጥቂቶች መቀደድ ሊኖርብኝ ይችላል ፣ ግን በዚህ ቃል ላይ በትክክል ከያዝኩ በእነዚህ ቀናት 
ውስጥ አንድ ድንቅ ስራ አለኝ ፡፡ ትክክል ነው.

125

አሁን ኢየሱስ “አንዳችሁ ለሌላው ፍቅር ሲኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደ ሆናችሁ ሰዎች ሁሉ ያውቃሉ” ብሏል ፡፡ እርስ በርሳችን በጣም 
ልንዋደድ ይገባል ....

የሚያያዝ ማሰሪያ በጣም ጥሩ ይሆናል

ልባችን በክርስቲያን ፍቅር;

የዘመድ አሳብ ህብረት

ከላይ እንዳለው ነው ፡፡

አንዳችን የሌላውን እጅ እንይዝ

ስንለያይ

ወደ ውስጥ ህመም ይሰጠናል;

እኛ ግን አሁንም በልባችን እንቀላቀላለን ፣

እና እንደገና ለመገናኘት ተስፋ አደርጋለሁ።

የኢየሱስን ስም ይዘው ይሂዱ ፣

የሀዘን እና የወይኔ ልጅ;

ደስታ እና ምቾት ይሰጥዎታል ፣

በሄዱበት ቦታ ሁሉ ይውሰዱት ፡፡

ውድ ስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

ውድ ስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

አሁን በጉዞዎ ላይ ያስታውሱ-

የኢየሱስን ስም ይዘው ይሂዱ ፣

ከእያንዳንዱ እንክብካቤ ጋሻ እንደ ሆነ;

ፈተናዎች በሚዞሩዎት ጊዜ

(ታዲያ ምን ታደርጋለህ?) ተሰብስበው ፣

ያንን ቅዱስ ስም በጸሎት ብቻ ይተንፍሱ።

ኦ ውድ ስም እንዴት ደስ ይላል!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

ውድ ስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድር ተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

እስክንገናኝ ድረስ (አንገታችንን ደፍተን) ፡፡

እስክንገናኝ,

(ኦ ፣ መዘመር እወዳለሁ!)

በኢየሱስ እግር እስክንገናኝ ድረስ;
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እስክንገናኝ ድረስ እስክንገናኝ ፣

እንደገና እስክንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእርስዎ ጋር ይሁን ፡፡


