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እንደ ረጅም እንደ ነፈሰ ሰባኪ ዓይነት ነኝ ይገምቱ ፡፡ እና ያለ ትምህርት ፣ ለአንዳንድ ሰዎች እንደ ሰባኪ ብዙም አልሰማም ብዬ እገምታለሁ ፡፡ 
እና እኔ እንኳን ሰባኪ ነኝ አልልም ፣ ልክ እንደ አንድ መለዋወጫ ጎማ ፡፡ ግን እኔ ከእግዚአብሄር የመጣ መልእክት እንዳለኝ ይሰማኛል ፣ በመንገዴ 
(ያንን ብቻ ላቀርበው) ፣ ለዓለም ለማቅረብ እየሞከርኩ ነው ፡፡ እና ከዛ መልእክት ጋር ካልቆየሁ ለእግዚአብሄር ክህደት እና ለእናንተ ግብዝ ሆኛለሁ 
፡፡ አንድ ነገር የሚናገር እና ሌላ የሚያምን ሰው ግብዝነት ነው ፡፡ ሁል ጊዜም ከልባችን እውነትን መናገር አለብን ፡፡ ሰዎች በእኛ ላይ ሲመለከቱ ፣ 
ምንም እንኳን ከእኛ ጋር የማይስማሙ ቢሆኑም ፣ የተከበሩ ወንዶች እና ሴቶች መሆን እንፈልጋለን-ከልባችን የምንናገር ፣ በልባችን ውስጥ እውነተኛ 
የሆነውን ፡፡

1

ባለፈው ዓመት ወይም ካለፈው ዓመት በፊት አንድ ክርስቲያን የመናገር መብት ነበረኝ ... ወይም ይቅር በለኝ ፣ የገና መልእክት ፣ እዚህ 
በራመዳ ፡፡ በርእሱ ላይ እዚህ ወይ ፎኒክስ ላይ እንደተናገርኩ አምናለሁ-ትን: ቤተልሔም ለምን? እናም ያኔ እዚህ ነበር ብዬ አምናለሁ ፣ ያለፈው 
ዓመት ፣ በ ላይ ተናገርኩ: - በምስራቅ የእርሱን ኮከብ አይተን እሱን ለማምለክ መጥተናል ፡፡

2

እናም ፣ ታውቃላችሁ ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን ፣ እናም እነዚያ “ለምንድነው?” ብለን እንገረማለን። እናም ዛሬ ማታ አሰብኩ ፣ ትንሽ ጊዜ 
ብትታገኝ እና ከእኔ ጋር ብትፀልዩ የገና መልእክቴን ለመስጠት እሞክራለሁ ፡፡ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው የገና በዓል ካለ እግዚአብሔር የሚቀጥለው 
ገና የት እንደሆንን ብቻ ያውቃል ፡፡ ስለዚህ ይህ የመጨረሻው የገና በዓል ሊሆን ስለሚችል በሌላ ጠረጴዛ ላይ እስክንቀመጥ ድረስ አብረን 
እንቀመጣለን ፡፡ እናም የዚህ አይነት አይሆንም ፣ ግን በመንገዱ መጨረሻ ላይ በአብ መንግስት ውስጥ ከእሱ ጋር አዲስ ህብረት ስንበላ እና ስንጠጣ 
ይሆናል። እናም በዚያን ጊዜ በቅንነት ጥልቅነት አንድ ላይ የምንተባበርበት የመጨረሻው የገና መልእክት ይህ ይመስል ዛሬ ማታ እንቀርበው።

ባልተለመደው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ዛሬ ማታ መናገር እፈልጋለሁ ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ባልተለመዱት ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔርን ታገኛለህ ፡፡ 
እሱ ባልተለመደው መንገድ ነገሮችን ይሠራል ፡፡ የተለመደው መንገድ አይደለም ፣ ያልተለመደ መንገድ ፣ ያልተለመዱ ጊዜያት ፣ ያልተለመዱ 
ትዕይንቶች ፣ እሱ ያልተለመደ ነው ፡፡ እናም ይህንን እፈልጋለሁ ... ጌታ ቢፈቅድ ፣ “ለምን እረኞች መሆን ነበረበት” በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ 
መናገር እፈልጋለሁ ፡፡

3

እናም አሁን ያ እግዚአብሔር ነው ብዬ የማምነውን ቃል ከመቅረባችን በፊት “በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፣ ቃልም ከእግዚአብሄር ጋር ነበር ፣ 
ቃልም እግዚአብሔር ነበር ፡፡ ቃልም ሥጋ ሆነ ፣ በመካከላችንም ተቀመጠ ፡፡

እንዳልኩት ባለፈው ሳምንት ወይም ባለፈው ሳምንት በፊንቄ “አሁን በዚህ ህንፃ ውስጥ የሚያልፉ የዚህ ምድር ተገዢዎች መኖራቸው 
ተረጋግጧል ፡፡” ቴሌቪዥን ያንን ያረጋግጣል ፡፡ በሌላ ልኬት ውስጥ ነው ፣ ተፈጥሮአዊ ዓይኖቻችን እና አምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን ያን መምረጥ 
አይችሉም ፡፡ ቴሌቪዥኑ ማንኛውንም ነገር የሚያመርተው እሱ አይደለም ጣቢያዎችን ብቻ ነው የሚያሰራው ፡፡ በጣትዎ መንቀሳቀስ አይችሉም ፣ 
አይንዎን መታጠብ አይችሉም ፣ ግን እስከመጨረሻው መመዝገቡ ተረጋግጧል ፡፡ እኔ ቆሜ ሊሆን ይችላል .... ወይም በአውስትራሊያ ውስጥ ያለ 
አንድ ሰው እዚህ የቴሌቪዥን ማያ ገጽ ሊኖረው ይችላል ፣ ያ ብቻ አይደለም ግን ሰውየው መናገር ፣ ጣቱን ማንቀሳቀስ ፣ ዐይኑን መታ ፣ ወይም 
የለበሰውን የአለባበሱን ቀለም እንኳን ሊሆን ይችላል ፡፡ እዚህ ግድግዳው ላይ የታቀደ; እና እሱ በዓለም ዙሪያ በአፍሪካ ፣ አውስትራሊያ ውስጥ ፡፡ 
ኤተር ማዕበል እዚ ዑደት እዩ። ማስረዳት አልችልም ግን እዚያ እንዳለ አውቃለሁ ፡፡ በትክክል ሊያስረዳው የሚችል አይመስለኝም ፡፡ ስለዚህ 
ቴሌቪዥኑ ይህንን ወደ ውስጥ በመሳብ ግድግዳው ላይ ማንፀባረቅ እንደሚችሉ በአንዳንድ መሣሪያዎች እውን ያደርገዋል ፡፡

4

አሁን አዳም እዚህ በነበረበት ጊዜ ያ ያው ነገር እዚህ ነበር ፡፡ ኤልያስ በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ሲቆም ቴሌቪዥን እዚህ ነበር ፡፡ ያ ወጣት ቄስ 
ማርቲን ሉተር ቁርባኑን መሬት ላይ ሲወረውር “ኮሸር ነው! ጻድቅ በእምነት ይኖራል ” ያኔ እዚህ ነበር ፣ ግን አሁን እያገኘነው ነው ፡፡ ደግሞም 
እንዲሁ ነው ፣ ዛሬ ማታ በእኛ ፊት በተፈጥሯዊ የማየት ስሜታችን የማይታዩ እግዚአብሔር ፣ መላእክት ፣ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ፍጥረታት አሉ ፡፡ 
ግን አንድ ቀን ልክ እንደ ቴሌቪዥን አሁን እና ልክ እንደተለመደው እውን ይሆናል ፡፡ አሁን ፣ ቃሉን የማምንበት ምክንያት አለ ፡፡

5

ኢየሱስ “በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቃል የሚጨምር ወይም አንድ ቃል ከወሰደ የእሱ ድርሻ ከህይወት መጽሐፍ ይወጣል” ብሏል ፡፡

ስለዚህ ፣ ከማንበታችን በፊት ያን ጊዜ አንገታችንን ደፍተን እናንብብ። ስለዚህ የተከበረ! አካላዊ ጥንካሬ ያለው ማንኛውም ሰው ገጹን ወደ 
ኋላ መመለስ ይችላል ፣ ግን ሊገልጠው የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው።
6

እናም እኛ ወደ ተወሰድንበት አቧራ አሁን አንገታችንን ደፍተን ፣ እና አንድ ቀን ተመልሰናል ፣ እደነቃለሁ .... እናም በዚህ የተከበረ ወቅት ፣ ገና 
ለገና እየተቃረብን ስንሄድ ፣ እዚህ በእውነቱ ብቁ ያልሆኑ እና የሚሰማቸው አንዳንድ ሰዎች ካሉ በዚህ ጸሎት ውስጥ መታሰብ እፈልጋለሁ ፣ 
(ጭንቅላትዎን ሳይጨምሩ) እጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ከፍ አድርጋችሁ “ጌታ ሆይ ፣ የገናን አስታውሱኝ” ማለት ብቻ ነው? እግዚአብሔር 
ይባርኮት.

እጅግ ቅዱስ እና ደግ የሆነው የሰማይ አባት ፣ ሁሉን ቻይ አምላክ ፣ እርሱ ኮከብ ፣ ወይም አቶም ወይም ሞለኪውል ከመኖሩ በፊት 
ከመጀመሪያው ነበር። ሁሉን በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈጥረሃል እኛም ሁሉንም በነፃ በእርሱ ሰጠኸን ፡፡ መንፈስ ቅዱስን እንድናስጠነቅቅ እና 
እንድናስተምር እራሳችንን አንድ ላይ እንድንሰባሰብ ስለሰጠኸን በዚህ ምሽት ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ፡፡ መንፈስ ቅዱስም ቃላቶቻችሁን ወስዶ ለእኛ 
ገልጦልናል ፣ ምክንያቱም ኢየሱስ “እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ እኔ ያልኳችሁን እነዚህን ነገሮች ያሳስባችኋል እንዲሁም የሚመጡትንም 
ያሳያችኋል” ብሏል ፡፡

7

እግዚአብሔር ሆይ ፣ “የእግዚአብሔር ቃል በግልጥ የሚተረጉም አይደለም” ተብሎ ተጽፎአልና ቃልህን ለመተርጎም መሞከር የሚገባው 
በመካከላችን አንድም በምድርም ላይ የለም ፡፡ ስለሆነም ጌታ ሆይ ፣ ከእኛ ጋር ለቅርብ ለመራመድ በልባችን ውስጥ ያለውን ረሃብ ለማርካት 
የሚያስፈልገንን እያንዳንዱን ሰው ዛሬ ማታ መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጠን እንጸልያለን ፡፡ እኛ ብቁዎች ፣ ርኩሶች ፣ ብቁዎች አይደለንም ፡፡ በቤተልሔም 
የተወለደው ፣ እጅግ በጣም ፍጹም በሆነ ሕይወት የኖረ ፣ እና በምድር ላይ ፍጹም ሰው ብቻ ነበር ፣ እናም እኛ ርኩስ ኃጢአተኞችን ያነፃን ዘንድ እና 
ከአብ ጋር ወደ ዝምድና ያመጣን ዘንድ ቤዛ እራሱን ለራሱ ሰጠ ፡፡ የእርሱ መንፈስ ቅዱስ (በቃሉ ስብከት) ያ ለእኛ ያደርግልናል ፡፡

ጌታ  እግዚአብሔር  ሆይ  ፣  ከመቼውም  ጊዜ  በዶክተራችን  ከወሰድነው  እጅግ  በጣም  ጥሩ  መድሃኒት  እና  ምርጥ  መድሃኒቶች  እና  ምርጥ8



2ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ሆስፒታሎች ጋር በመጋፈጥ ዛሬ በምድር ላይ ብዙ ህመምተኞች አሉ ፡፡ እና አሁንም በሁሉም ታላላቅ ሳይንሳዊ ግኝቶቻችን ውስጥ ፣ ግን ዓለም 
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ያውቃል ፣ ምክንያቱም ዓለም ከማያውቀው የበለጠ ኃጢአት እና አለማመን አለ ፡፡ ታላቁ ሐኪም ዛሬ ማታ ይርዱን እና 
በመካከላችን ያሉትን ህመምተኞች ይፈውሱ ፡፡

እናም እውነተኛውን የገና መንፈስን ይስጡን ፡፡ ዛሬ መቼ ... ያ አረማዊ ሥነ ሥርዓቶች ሲከናወኑ ፣ የገና ዛፎች ሲሰግዱ ፣ የሳንታ ክላውስ 
የተባለ ሰው እና የትንሳኤ ጥንቸሎቻችን እና የንግዱ ዓለም ተጠቃሚ ያደረጓቸው የተለያዩ ፋሽኖች ልብ ወለድ ታሪኮች ፣ እግዚአብሔር ይተው። ወደ 
ስሙ ወደ ክርስቶስ እንግባ ፣ እኛ በስሙ እና በክብሩ እንለምናለን። አሜን

በቅዱስ ጽሑፍ ፣ በቅዱስ ሉቃስ ፣ 2 ኛ ምዕራፍ ላይ ለእኔ ንባብ ከእኔ ጋር ብትዞሩ ፡፡ ደህና ትሰማኛለህ? በማይክሮፎኖች ውስጥ የትርጉም 
ሥራ አለ? በስተጀርባ ደህና ሆኖ ይሰማኛል? ከቻልክ እጅህን አንሳ ፡፡ አመሰግናለሁ. በቅዱስ ሉቃስ መሠረት የወንጌል 2 ኛ ምዕራፍ-
9

በእነዚያ ቀናትም ዓለም ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሣር ትእዛዝ ወጣ።

(ይህ ግብር ለመጀመሪያ ጊዜ ታወቀ ... የሶሪያ ገዥ ነበር)

ሁሉም ወደ ግብሩ ሊገደል ሄደ።

ዮሴፍም ደግሞ ከገሊላ ወደ ናዝሬት ከተማ ወደ ይሁዳ ወጣ ፣ ... ቤተ ልሔም ወደምትባል የዳዊት ከተማ ፣ እርሱ ከዳዊት ወገን እና የዘር 
ሐረግ ስለነበረ :)

ከልጅዋ ታላቅ በመሆን ከሚስቱ ከሚስቱ ከማርያም ጋር ግብር ለመግባት ፡፡

እናም በዚያ ነበረች ፣ እሷ የተከናወነችባቸው ቀናት የምትወልድበት ጊዜ።

የበ firstbornር ል sonንም ወለደች በመጠቅለያም ተጠቅልላ በግርግም አስተኛችው ፡፡ ምክንያቱም በእንግዳ ማረፊያ ለእነሱ የሚሆን ቦታ 
አልነበረምና ፡፡

በዚያው ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ የሚያድሩ እረኞች ነበሩ።

እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ እጅግም ፈሩ።

መልአኩም አላቸው። አትፍሩ እነሆ ለሰዎች ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች አመጣለሁና አላቸው።

ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና።

ይህ ምልክት ይሆንላችኋል። ሕፃኑን በግርግም ተኝቶ በሚታጠቅ ልብስ ተጠቅልሎ ታገኛለህ ፡፡በድንገትም ... እና በድንገት በዚያ ... ከመልአኩ 
ጋር ብዙ ... የሰማይ ሠራዊት እግዚአብሔርን አመሰገኑ እንዲህም አሉ።

ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን በምድርም ሰላም ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ።

መላእክቱም ከእነሱ ወደ ሰማይ በሄዱ ጊዜ እረኞቹ እርስ በርሳቸው “እስቲ አሁን ወደ ቤተልሔም እንሂድ እናም ጌታ ለእኛ ያሳወቀንን የሆነውን 
የሆነውን እናያለን ፡፡ .

በችኮላ መጡ ማርያምንና ዮሴፍን ሕፃኑንም በግርግም ተኝተው አገኙ ፡፡

ባዩትም ጊዜ ስለ ሕፃኑ የነገረውን ቃል አስታወቁ።

የሰሙትም ሁሉ በእረኞች በተነገሩት ነገር ተደነቁ።

ማርያም ግን ይህን ሁሉ ጠብቃ በልቧ አሰበች።

እረኞቹም እንደ ተባለላቸው ስለ ሰሙትና ስላዩት ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ ተመለሱ ፡፡

ጌታ በቃሉ ንባብ ላይ በረከቱን ይጨምርላቸው።

አሁን ፣ እሱ ነው .... ይህ ታላቅ ክስተት ለምን ለእረኞች ተገለጠ? ያ ለእኛ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው ፡፡ እኔ በእውቀቴ ለምን እንደ ተረዳሁ 
ለእርስዎ ለማስረዳት እዚህ ላይ የተፃፉ አንዳንድ ጥቅሶች አሉኝ እና ለመዞር የምሞክርባቸው ጥቂት ማስታወሻዎች አሉኝ ፡፡ እናም ምናልባት ከዚያ 
በኋላ ፣ ጌታ በጸጋው ፣ በዚህ ምሽት ፣ ለምን ከእኛ እንደሚወስድ። ግን አደረገ .... ብዙዎቻችን ፣ በአንድ ወቅት ወይም በሌላ ጊዜ ይህ ታላቅ ክስተት 
ለእረኞች ለምን ተገለጠ የሚለው ለምን እንደሆነ አስባለሁ ፡፡ ለዚያ ጊዜ ለነበሩት ለሥነ-መለኮት ምሁራን ሳይሆን ለምን ለእረኞች ተገለጠ (እነሱ 
ለመስማት የሰለጠኑ እነሱ ናቸው)? እና ለምን መጥቶ ሀብታሞችን አቋርጦ ወደ ድሆች መጣ? ደግሞም ፣ የተማሩትን እና ጥበበኞችን ለምን አቋርጦ 
ወደ ትሁት እና ያልተማሩ ሰዎች መጣ? በዚህ ውስጥ ለምን እንደሆነ ጥቂት ጥያቄዎች አሉ ፡፡
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እናም ሌላ ምክንያት ፣ አስተውል ፣ ሕፃኑ የተወለደው በቤተልሔም ነው ፡፡ በዕብራይስጥ አተረጓጎም የትኛውን ቤተልሔም ፣ ከዓመታት በፊት 
እዚህ እንዳየነው ፣ ቤተልሔም ማለት “የእግዚአብሔር እንጀራ ቤት” ማለት ነው ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍትም አረጋግጠናል ፣ እርሱ ወደ ሌላ ቦታ 
ሊመጣ አልቻለም ፡፡ ቤተልሔም የተመሰረችው ረዓብ እና ባሏ ናቸው ፡፡ ረዓብ ኢያሪኮን ከያዙ በኋላ አንድ ጄኔራል ከእስራኤላውያን ሰራዊት 
ያፈነገጠች ጋለሞታ ነበረች .... እናም በእሷ ሁኔታ የእግዚአብሔርን መልእክት በእምነት ታምናለች እናም ዳነች። ከዚያ ደግሞ ኢያሱ እያንዳንዱ 
የሚኖርበትን መሬት ሲከፋፍል ....

11

እናም እነዚያ ዕብራውያን እናቶች እነዚያን ሕፃናት ስለሚወልዱ አንዳንድ  ጊዜ  በቱክሰን  ማምጣት እንደምችል ተስፋ  የማደርግ  አንድ  ትልቅ12



3ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ትምህርት አለ ፡፡ በሕፃኑ መወለድ ስቃይ በምታቃስትበት ጊዜ የሕፃኑን ስም ጠራች እና ያ በተቀመጠው ምድር ውስጥ በአቀማመጥ አስቀመጠችው ፣ 
ጎሳ ነው ፡፡ ታላቁ ነገር ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ በትክክል ይጣጣማል። አብሮ የማይገጥም ከሆነ ፣ የማይስማማው የእግዚአብሔር ቃል አይደለም 
፣ የእርስዎ ሀሳብ ለቃሉ ተገቢ ያልሆነ ነው ፡ ሁሉም በአንድ ላይ ይጣጣማል።

ስለዚህ እርሱ ባለፈው ሳምንት በፊንቄ ወይም ባለፈው ሳምንት እንዳስተማርነው እርሱ የሕይወት እንጀራ እርሱ ነበር። እናም የሕይወት 
እንጀራ እንደመሆኑ መጠን “ከእግዚአብሔር እንጀራ ቤት” በስተቀር ሌላ ቦታ ሊመጣ አይችልም። እና ለምን ነበር ፡፡ አሁን እዚህ ኢየሱስ 
የተወለደው በቤተልሔም ሲሆን በቤተልሔም ውስጥ ምኩራብ ነበር ፣ ታላላቅ የሃይማኖት መሪዎች በቤተልሔም ይኖሩ ነበር ፡፡ ታላቁ ንጉሥ እረኛ 
ዳዊት በቤተልሔም ተወለደ ፣ አባቱ እሴይ በቤተልሔም ተወለደ ፣ አያቱ ኦቤድ በቤተልሔም ተወለደ ፡፡ ደግሞም ፣ ወደ ኋላ ተመልሶ ፣ ከቤተልሔም 
መጣ ፡፡
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እና እዚህ ፣ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ በቤተልሔም ውስጥ ልክ በታላላቅ ካቴድራሎች ጥላ ስር ተወለደ ፡፡ ያ ሰዎች የሰለጠኑ ከሆኑ እና ለእነዚህ 
ዓመታት ሁሉ መሲሑን ቢፈልጉ ኖሮ አራት ሺህ ዓመታት ፣ መሲሑ ይመጣል ተብሎ ተተንብዮ ነበር ፡፡ እናም መሲሑ በካቴድራሉ ጥላ ስር 
ከተወለደ ታላቁን መልእክት የመጀመሪያውን መልእክት ለማምጣት ያልተማሩ ፣ ያልሰለጠኑ እረኞች ስብስብ ወደ ተራራዎች ወደ ላም መውጣት 
ለምን አስፈለጋቸው? እና የተሾሙ እረኞች! ጥበበኞች እና የሰለጠኑ አይደሉም ፣ ግን እረኞች። እንግዳ ነገር ነው አይደል? ግን የሆነ ቦታ መሆን 
አለበት .... ለምን አለ ፣ አሁን ለምን መልስ ሊኖር ይገባል! መልሱንም ከእግዚአብሄር በቀር ማንም አያውቅም ፡፡ መልሱን የሚያውቀው እሱ ነው ፡፡

አሁን ያስታውሱ ፣ መሲሑ ቀድሞውኑ በከተማ ውስጥ ነበር ፣ በከተማ ውስጥ የተወለደው በረት ውስጥ ነበር ፡፡ ቀኝ ታላቁ ካቴድራል 
አጠገብ ሊቀ ካህናቱ ... እና ታላላቆቹ ካህናት ፣ የሃይማኖት ምሁራን ፣ ጥበበኞች እና የሰለጠኑ ሁሉ መሲሑን በመጠባበቅ ላይ ነበሩ ፡፡ እዚያም 
እዚያው በመካከላቸው ነበር! ግን ለምን ያልተማሩ ፣ ያልሰለጠኑ ፣ ያልሰለጠኑ ፣ ከሁሉም በጣም ድሃ ለመሆን በይሁዳ ኮረብታዎች ላይ ወደ ... 
ለምን ሄዱ? መልዕክቱን ለመግለጥ እና መልእክቱን እንዲያመጣ ለእነሱ ተልእኮ ለእንደዚህ ዓይነቱ ተግባር በጣም የማይመጥን ሰው ይመስላል።

14

የእኔን አስተያየት ያውቃሉ? ምናልባት ብዙም ላይሆን ይችላል ፣ ግን የእኔን አስተያየት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ-እኔ እንደማምነው 
በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ነው ፣ እንደዚህ አይነት መልእክት በሚመጣበት መንገድ እንደማይቀበሉ በማወቁ ፡፡ በትምህርታቸው ጣዕም ውስጥ 
አልነበረም ፡፡ የተለየ ነበር ፡፡ እሱ እንደሚሆን ለማመን የሰለጠኑበት አልነበረም ፡፡ ከእነሱ ሥነ-መለኮታዊ ግንዛቤ ተቃራኒ ነበር ፡፡ ሁሉም 
ሥልጠናቸው ፣ ትምህርታቸው ሁሉ ተላል ል ፣ ምንም አልነበሩም ፡፡ እንደዚህ ያለ መልእክት እንደማይቀበሉ ያወቀው የእግዚአብሔር ጥበብ ነው 
ብዬ አምናለሁ ፡

ስለዚህ መሲሑ እዚህ ነበር ፣ እናም እሱን የሚገነዘበው አካል መኖር አለበት ፡፡ እናም በእንደዚህ ዓይነት ነገሮች ውስጥ ያልተደባለቁትን 
ያውቃል ፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን ሳይቀይር በመንገዶቻቸው ውስጥ በጣም ወደተቀመጠ ድብልቅ ቡድን ከመሆን ይልቅ መልእክቱን 
ለማይማር ቡድን የበለጠ ማግኘት ይችላል ፡፡
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እና አሁን ፣ ክርስቲያን ጓደኛ ፣ ይህንን ጥያቄ በሙሉ ልባዊ እና ፍቅር ልጠይቅ ፡፡ እኔ ዛሬ ማታ ተመሳሳይ ድርጊት ቢፈጽም እና ለዚህ 
ትውልድ ቃል የተገባለትን የተስፋ ቃል በዚህ ትውልድ ለእኛ ይልኩልን እንደሆነ አስባለሁ ፣ የሃይማኖት ምሁራኖቻችን ፣ እና አስተማሪዎቻችን እና 
ጥበበኞች መልዕክቱን አንድ ዓይነት አድርገው ካላዞሩ ይገርመኛል ፡፡ ያኔ እንዳደረጉት? ሰው አይለወጥም የእግዚአብሔርም ቃል አይለወጥም ፡፡ 
እርሱ የማይለወጥ አምላክ ነው ፣ አይለወጥም!

ከእነዚህ ድሆች ፣ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ እረኞች የበለጡ ብዙ (ምድራዊ አስተሳሰብ) ያላቸው ሰዎች ባሉበት ጊዜ ፣ መላእክት እየመጡ 
እና .... መላእክት እየመጡ እና መልእክታቸውን ለእንዲህ ዝቅተኛ ንብረት ላላቸው ሰዎች ያስተውሉ ፡፡ እረኛው ከማንም በላይ መሃይም ነበር ፣ ስለ 
በጎቹ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ምንም ማወቅ አያስፈልገውም ነበር ፡፡ የሂሳብ ማወቅ አያስፈልገውም ነበር ፡፡ አቶም እንዴት እንደሚከፋፈል ማወቅ 
አያስፈልገውም ነበር ፡፡ እሱ ምንም የነፃ ትምህርት ዕድል አያስፈልገውም ነበር። እሱ ብቻ በጎቹን ማወቅ ነበረበት ፣ ማወቅ የፈለገው ያንን ብቻ ነው። 
እናም እግዚአብሔር ፣ ታላቁ ጥበብ እና የጥበብ ሁሉ ምንጭ እና ምንጭ እንዲህ ዓይነቱን ሰው ይመርጣል (ሰዎችን ይልቁን ያንን ነው) እናም ያንን 
ለማወቅ የሰለጠኑ የሰለጠኑ ምሁራንን ሁሉ ያልፋል ፡፡ እነሱ በተሳሳተ መስክ ውስጥ እንደሰለጠኑ አንድ ነገር ይናገራል ፡፡ የመሬቱን አስፈላጊ ነገሮች 
ሁሉ ማለፍ; በዚያም አስፈላጊ ሰዎች ፣ ታላላቅ አስተማሪዎች ፣ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ፣ ሌሎች ብዙ ታላላቅ ሰዎች ፣ የእስራኤል ኃያላን ሁሉ የተማሩ ፣ 
ሁሉም ቤተ እምነቶች እና የሚኩራሩ የነገረ መለኮት ምሁራን ነበሩ ፣ እግዚአብሔር ሁሉንም አመለጣቸው ፡፡ አሁን ያ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ፡፡
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ልብ ይበሉ ፣ እጅግ በጣም ትሑት እና ያልተማሩትን ለማክበር የሚቻኮሉት ከፍ ያሉ ሰማያት ፡፡ የጋራ እረኞች እራሳቸውን እንዲገልጹ 
በመካከላቸው ሁሉን በማለፍ ራሱን ወደ ታችኛው ምድር እንዲያውቅ ለማድረግ የሰማይ ከፍተኛው ወረደ ፤ ለእነዚህ የተለመዱ እረኞች ሁሉ ጊዜ 
የሆነውን ታላቅ መልእክት ለመስጠት መምጣት ፡፡ ብዙ ታላላቅ መልእክተኞች ነበሩ ፡፡ በኖህ ዘመን እናስብ ነበር ፣ ነቢያት ፣ ታላላቅ ካህናት እና 
የመሳሰሉት በቀደሙት ቀናት ነበሩ ፡ ታላላቅ የተማሩ ሰዎች ፣ ነገሥታት ፣ ባለ ሥልጣናት ፣ ነገሥታት ግን እዚህ ከሁሉም መልዕክቶች ሁሉ ጋር 
ይመጣል ፡፡ መልዕክቱ ምን ነበር? “መሲህ አሁን እዚህ አለ!” ተመልከት? ያንን ለማሳወቅ ደግሞ የሰለጠኑትን ሁሉ አልል ፣ ትሁት ለሆኑ እረኞች 
እንዲያውቁት ፡፡
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እስቲ አስቡት: - ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ፣ ሁሉም የቤተክርስቲያን ሰዎች ፣ ሁሉም አስተማሪዎች ፣ ሁሉም ሥነ-መለኮታዊ ሥልጠናዎች ፣ 
ሁሉም ገንዘብ ወድሟል ፣ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ፣ እና አስተምህሮዎች እና ቤተ እምነቶች ሁሉም ተላልፈዋል! በሁሉም ላይ ያሳለቸው ሁሉም 
ትምህርቶች-ሁሉም ሚስዮናውያን ፣ እና ሃይማኖትን ለመለወጥ ፣ ሁሉም የአባልነት አባላት እና ለእግዚአብሄር ክብር አደረጉ ብለው ያስቧቸው 
ነገሮች ሁሉ ፣ ግን ከእነሱ ቢታለፍ የሁሉም ቁልፍ መልእክት። እንግዳ! ለምን? ተመልከት?

እና ልብ ይበሉ ፣ ያ ብቻ አይደለም ፣ ግን ለእንደዚህ ዓይነቱ ክስተት በጣም የማይታሰብ ቦታ። መልእክቱን የተቀበሉት እረኞቹ አሁን ነበሩ ፡፡ 
እና አሁን መልእክቱ የት እንደነበረ ልብ ይበሉ-ማንም ሰው ይመጣል ብሎ በሚጠብቀው በጣም ባልተጠበቀ ቦታ ፡፡ እናም አስባለሁ ፣ ዛሬ ማታ ፣ 
የጌታን የኢየሱስን እውነተኛ መልእክት እየፈለግን ከሆነ ፣ ባልታሰበ ቡድን ውስጥ ቢሆን ኖሮ እንደሆነ አስባለሁ ፣ የሆነ ቦታ ነበር ... ታላቁ ፣ ከፍ 
ያለ ባህል ያለው ዓለም እና ዛሬ ያለው ቤተክርስቲያን ያስባሉ ወይ ጉድ መናፍቃን ነበሩ? እኔ እሱን የምናገኝበት ያ ባይሆን ኖሮ ይገርመኛል? በጣም 
የማይታሰብ ቦታ እና በጣም ብቃት ለሌላቸው ተናጋሪዎች። እረኞች በጎች በመጥራት ብቻ ስለ መናገር ምንም አያውቁም; ደህና ፣ ምናልባት ለዚያ 
ሊሆን ይችላል ፡፡
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4ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ግን ቃል የተገባለት ቃል ነበር ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ እንደገና ያንን ማድረግ ይችላል።19

የአገሪቱን መኳንንት ሁሉ ታል Itል ፡፡ እሱ ሁሉንም መኳንንቶች አልል ፣ ለማንም ተገለጠ። በታላቁ የሐኪም አምላክነት እና በስነ-ልቦና 
እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርቶች እና በታላላቅ ካቴድራሎች እና ነገሮች የተጌጡ መኳንንቶች ሁሉ ሁሉም ተላልፈው ለማንም አልተገለጡም ፡፡ ታላቁ 
መልእክት “መሲሑ አሁን በምድር ላይ ነው” የሚለውን ታላቅ መልእክት ለማሳወቅ ጥበቡ ፣ ሁሉን ቻይ የሆነው አምላክ ጥበብ አደረገው። እንዴት 
ያለ ጥበብ ነው! ጥበብን ከሚያውቀው ከእግዚአብሄር ብቻ ሊመጣ ይችላል! ሁሉም ጥበብ እና ትምህርት ፣ እና ሁሉም ነገር ፣ አሁን ባድማ 
ተደርገዋል እናም በታላቁ የእግዚአብሔር ጥበብ ተሻገሩ። በጥልቀት እንዲወርድ ስለፈለግኩ ያንን ደጋግሜ እቀጥላለሁ ፡፡ ሁሉም ለጥፋት ተዳርገዋል 
፣ ምንም ጥሩ ነገር አልነበረም ፡፡ የእግዚአብሔር ጥበብ የመንገዱን ትክክለኛነት እንዲኖረው ለማድረግ ሁሉንም አቋርጧል ፣ ምክንያቱም 
እግዚአብሔር ምስክሮቹን እንዲወስዱ ማስታወሻዎችን ይወስዳል ፡፡

እዚህ ቆም ብለን ስለ ጆን መናገር እንችላለን ፡፡ ስለ ኤልያስ ቆም ብለን መናገር እንችላለን ፡፡ ኤልያስ ከየት እንደመጣ ማንም አያውቅም ፡፡ 
እነሱ የሚያውቁት ሁሉ እሱ በቃ በቦታው ተገኝቷል ፡፡ ነቢያት ባለፉት ዘመናት ፣ የማንም አልነበሩም ፡፡ እግዚአብሔር ግን ያንን ወስዶ ... እና 
የቤተክርስቲያኗን ሥነ ምግባር ፣ እና ትምህርቶችንም ለማለፍ ፣ ለማድረግ ... እርሱ አምላክ መሆኑን ለማሳየት ነው ፡፡ ከእሱ ጋር አንድ ነገር 
ለማድረግ ምንም ያልሆነውን ነገር ይወስዳል ፡፡ ማስታወሻዎቹን እንደሚወስድ እርሱ የእርሱን ጥበብ እና አምላካዊነቱን ያሳያል ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ሰው ሲፈጥር በቃ የሸክላ ኳስ ወስዶ አንድ ሰው ከእሱ ሠራ ፡፡ ከሸክላ በስተቀር ሌላ ባልነበረበት ቦታ እርሱ ግን ሰው አደረገው ፡፡ እና 
እግዚአብሔር አንዳንድ ነገሮችን ለማከናወን አሁን ማስታወሻዎችን ይወስዳል ፡፡ እናም አንዳንድ ጊዜ እንደሆንን እስከቆጠርን ድረስ በእግዚአብሄር 
እጅ ልንጠቀምበት አንችልም ፡፡ መቼም የምናውቀውን ወይም የተማርነውን ሁሉ መተው አለብን። እንደ ታላቁ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ማወቅ 
ይችል ዘንድ የተማረውን ሁሉ መርሳት ነበረበት ብሏል ፡፡
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ሁሉም ትምህርት ቤቶቻቸው ፣ ሁሉም ትምህርቶቻቸው እና የመሳሰሉት ለእነሱ በጣም መጥፎ እየሆኑ ነበር። በመጨረሻ ክዶታል! እርሱን 
እንዲያምኑለት ለእርሱ የነበራቸው ትምህርት ፣ ዘወር ብሎ እና በጣም ወሳኝ ጠላቱ ሆነ እና ሰቀሉት!
21

ታሪክ በየተወሰነ ጊዜ እንደሚደጋገም ያውቃሉ? የተገነዘበ ሀቅ ነው ፡፡ እንደገና ከእኛ ጎን ሆኖ እንደገና ሊከሰት ይችላል። “ኦህ” ትላለህ ፣ “ያኔ 
ብኖር ኖሮ ፣ ...” ደህና ፣ አሁን ፣ ያኔ ምን እንደሰሩ ለማወቅ ከፈለጉ አሁን ያለዎትን ሁኔታ ይመልከቱ ፣ በእርግጥ የሚገለጥ ስለሆነ ያኔ ያደረጉትን 
ማየት ይችላሉ ፡፡

ቃሉን ለማመን ሰልጥነው ከዚያ በኋላ ቃሉ በዓይኖቻቸው ፊት ሲጸድቅ ማረጋገጫ እንዲሆን የተደረገውን ቃል ክደዋል ፡፡ እግዚአብሔር 
እንደሚያደርግልኝ እና ምን እንደሚያደርግ ሲናገር እና እሱ እንደሚያደርግልኝ ባረጋገጠ ጊዜ ፣ ዞር ብለው ይህን ሰው “እርኩስ መንፈስ” ብለው 
ጠርተውታል (ሁሉንም ረገመ) ፡፡ ምን እንደተከናወነ አስቡ! ምን እንደፈጠረባቸው ያስቡ; የእነሱ ሥልጠና ለዕለት ሕይወታቸው ቃል የሆነውን ሥጋ 
እንዳያውቁ አደረጋቸው ፡፡ በትምህርት ቤቶቻቸው ውስጥ ያካበቱት ስልጠና በጣም ጥሩ ከሆኑ አስተማሪዎች ጋር ፡፡
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እርስዎም “ደህና እኛ ዛሬ ያንን አናደርግም ነበር” ትላላችሁ ፡፡ የእነሱ አስተማሪዎች ዛሬ ለእኛ (እጅግ የላቀ ፣ ለአስተማሪዎቻችን የላቀ) እጅግ 
የላቁ ነበሩ ፣ እናም አልተሳካላቸውም ፡፡ እንደዛሬው 996 የተለያዩ ድርጅቶች አልነበሯቸውም ፡፡ ወደ ሶስት ያህል ነበራቸው ፡፡ እና በሦስቱ ውስጥ ፣ 
እስከ ሶስት ድረስ ተከታትሏል ፣ እና ከሶስቱ ውስጥ ማንንም አላወቀውም! በቃ ሰው የሚያደርገው ለእግዚአብሄር ሞኝነት መሆኑን ለማሳየት ብቻ 
ይሄዳል ፣ ይመልከቱ ፡፡

አሁን እነሱ እሱን ማወቅ አልቻሉም ፡፡ አሁን ... እና እንደገና ተመሳሳይ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ ፡፡23

ሰው .... ሀሳብ ጥሩ ነው ሁል ጊዜም ጥሩ ነው ፡፡ እናም ሰው መቼም ቢሆን የአቀማመጡን አይቀይረውም ፣ መንገዶቹን ብዙም አይለውጠውም 
፤ እኔ የምናገረው ስለ ዓለም ሰው ነው ፡፡ ሰው ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ፣ ሃይማኖተኛን ሰው ስላደረገው ነገር እያመሰገነ እና ሰዎችን 
ወደሚያደርገው ነገር እየጠቆመ እና እያደረገ ያለውንም ችላ ማለት ነው! ተመልከት? ያ ሰው ብቻ ነው ፣ በዚያ መንገድ ተሠራ ፣ ሁልጊዜም 
እንደዚያው ነው ፡፡ እናም እናንተ የመጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች በዚህ ምሽት ያ በቃሉ መሠረት ያንን እወቁ ፡፡ ቀኝ. እግዚአብሔርን ስላደረገው ነገር 
ሁልጊዜ ያወድሳሉ ፣ ምን እንደሚያደርግ ይናገራል ፣ እና የሚያደርገውንም ችላ ይላሉ ፡፡ ያ የሰው ልማድ ብቻ ነው ፡፡

ይህን ያደረጉበት ምክንያት ፣ አስተማሪዎቹ ፣ አሁን በእኔ አመለካከት ቃሉን ተተርጉመዋል ፣ ምክንያቱም ሁሉም በሚመጣው መሲሕ 
ያምናሉ። መላው እስራኤል አመነ ፣ እስከ ዛሬ አደረጉ ፡፡ ግን እርሱን አለማወቃቸው ምክንያት ፣ የእሱ መልእክት እንደ ቤተክርስቲያናዊ ብቃትያቸው 
አልሆነም ፡፡ እነሱ ... ከቃሉ ጋር የነበራቸው ትርጓሜ ፣ መሲሁ እንደሚያደርገው በተረጎሙት መንገድ በጭራሽ አልተገለጠም ፡፡ ስለዚህ ፣ ስለሆነም 
፣ እነሱ ለትርጓሜያቸው የማይመጥን ስለሆነ አላወቁትም ፡፡ ቀደም ሲል እንዳልኩት እና እንደገናም “እግዚአብሔር ቃሉን እንዲተረጉም ማንም 
አያስፈልገውም። እሱ ራሱ አስተርጓሚ ነው። ”
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አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል .... እውነታው ይህ መሆኑን አሁን ላረጋግጥላችሁ ፡፡ ይህ ከመሆኑ ከሰባት መቶ አሥራ አምስት ዓመታት በፊት 
ነቢዩ ኢሳይያስ ነቢዩ ኢሳይያስ “ድንግል ትፀንሳለች ልጅም ትወልዳለች” ብሏል ፡፡ በዚያ ዘመን ያሉ ሁሉም ሰዎች ሴት ልጃቸው ያ ሴት ትሆናለች 
ብለው እንዳሰቡ ምንም ጥርጥር የለውም ፣ ምክንያቱም ኢሳይያስ ስለ ተናገረው ፡፡ ግን ፣ አየህ ከሰባት መቶ ዓመታት በኋላ ነበር ፡፡ ግን መቼ ... 
እግዚአብሔር ቃሉን ለመተርጎም ማንም አያስፈልገውም ፣ መቼ እንደሚያደርገው ወይም እንዴት እንደሚያደርገው ፡፡ አደርገዋለሁ ብሏል ፤ ደግሞም 
አደረገው!
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እግዚአብሔር እርሱ ... በኢሳይያስ ላይ እንዳበቃ ቃል ገብቷል ፣ ደግሞም በ 28 ኛው ምዕራፍ አምናለሁ ፣ ስለ 18 ኛው ቁጥር። ደግሞም 
በመጨረሻዎቹ ሁለት ሺህ ዓመታት በመጨረሻ ቀናት ውስጥ መንፈሱን በሥጋ ሁሉ ላይ እንደሚያፈስ በኢዩ 2፡28 ላይ ፡፡ እርሱም “ ወንዶችና 
ሴቶች ልጆችህ ትንቢት ይናገራሉ። ወጣት ወንዶችዎ ራእዮችን ያያሉ። ሽማግሌዎቻችሁ ሕልሞችን ያልማሉ። ” እናም እሱ የሚያደርጋቸውን ነገሮች 
ኢሳይያስ ፣ “በሚናወጥ ከንፈሮች እና በሌሎች ልሳኖች ለዚህ ህዝብ እነግራቸዋለሁ ፣ እናም ይህ ቀሪው ነው” ብሏል። ግን አልሰሙም ፡፡ እነሱ 
ጭንቅላታቸውን ነቀነቁ እና በእግሩ ተጓዙ ፡፡ እርሱም “የእግዚአብሔር ሰንጠረች ሁሉ በማስታወክ ይሞሉ ነበር ፣ እናም ምንም ንጹህ ነገር 
አይኖርም” ብሏል ፡፡ እናም ያ የኢየሩሳሌምና የዚያ ቀን ቤተ ክርስቲያን በመጪው መሲህ ካልሆነ ዛሬ የዛሬ ስዕል ተመሳሳይ ነው ፡፡ በቃ መደጋገም 
ነው ፡፡
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አሁን እግዚአብሔር አንድ ነገር አደርጋለሁ ሲል አደረገው ፡፡ ማንም ሰው ስለዚህ ጉዳይ የሚያስበው ምንም ይሁን ምን ፣ ማንም የሚናገረው



5ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

፣ እግዚአብሔር ስለ አንድ ነገር ሲናገር ያንን ቃል ራሱ መተርጎም ግዴታ አለበት ፡፡ እናም የቃሉ ማረጋገጫ የእርሱ ትርጉም ነው። የእርሱን መሲህ 
መልእክት በማጽደቅ ያስተውሉ ፡፡ መሲሑ ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል ፡፡ በመጣ ጊዜም ....

በምሥራቅ ያሉት ጠቢባን ባቢሎን ውስጥ ከነበሩበት ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ወደ ታች ሲመለከቱ እንኳን አንድ አስደናቂ ኮከብ አዩ ፡፡ 
ምንም የታሪክ ክፍል እንደሌለ ያውቃሉ ፣ በየትኛውም ቦታ ፣ የትኛውም የጥበቃ ክፍል (ጊዜያቸውን እንኳን በከዋክብት ያቆዩበት ፣ እነዚህን ኮከቦች 
ያጠኑ ታላላቅ ሰዎች) .... ምንም ታሪክ የለም የሚሉት ማናቸውንም ያንን ኮከብ በጭራሽ አይተዋል የሚል ታሪክ የለም ፡፡ . ለምን? አልተሰጣቸውም 
፣ እንደዚህ አይፈልጉም ነበር ፡፡ እነዚህ ጠቢባን ግን የያዕቆብ ኮከብ እንደሚነሳ ያውቁ ነበር እናም ይፈልጉት ነበር እናም ኢየሱስ በቤተልሔም 
ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ አለፈ ....
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አሁን ፣ ክርስቲያናዊ ባህሎቻችንን አውቀዋለሁ ፣ ልክ እንደ ቤተክርስቲያኖቻችን ሁሉ ፣ ነገሮች አሉት ፡፡ ወደዚህ ወጥተህ ሕፃናትን ለማምለክ 
የሚመጡ ጠቢባን ታያለህ; በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር የለም ፡፡ ከሁለት ዓመት በኋላ እዚያው ደርሰው ፣ በሜዳው በኩል እና 
ከጤግሮስ ወንዝ ማዶ ይወርዳሉ ፡፡ ሁለት ዓመት ገደማ የሆነ አንድ ትንሽ ልጅ እንጂ ሕፃን ለማምለክ በጭራሽ አይመጡም ፡፡ ለምን ሄሮድስ 
በተመሳሳይ ጊዜ ከሁለት ዓመት በታች ያሉትን ልጆች ሁሉ ገደለ? መሲሑን ይይዘው ዘንድ። አዩ ፣ እነሱ ... እግዚአብሔር በቃሉ አረጋግጧል

እናም እነዚህ ጠቢባን ወደ ኢየሩሳሌም በመጡ ጊዜ .... ኮከቡ ወደ ዓለም የሃይማኖት ዋና ከተማ ወደ እየሩሳሌም መራቸው ፡፡ እናም ወደዚያ 
በሮች እንደገቡ ያ ኮከብ (የመራቸው ተፈጥሮአዊ) ከእንግዲህ እነሱን ለማሳየት ፈቃደኛ አልሆነም ፡፡ እነዚህ ጥሩ ሰዎች ወደላይ እና ወደ ታች እነዚህ 
ጥሩ ሰዎች ፣ ባለፀጋ ጥሩ ግመሎች ያሏቸው ሀብታሞች እና የመሳሰሉት ... ወደላይ እና ወደ ጎዳናዎች “የተወለደው የአይሁድ ንጉስ የት አለ። የእሱን 
ኮከብ በምሥራቅ አይተናል ”ሲል መለሰለት ፡፡ እናም ያ ታላቅ የሃይማኖት ካፒታል ፣ ከሁለት ዓመት የእረኛው መልእክት በኋላ አሁንም መልስ 
አልነበረውም ወይም ስለእሱ ምንም አላወቀም ፡፡ የሁሉም ቤተ እምነቶች ኃላፊ መልስ አልነበረውም ፡፡
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ስለዚህ ሳንሄድሪን ስለረበሸ ፀሐፍት እንዲያነቡ እንዲመጡ ጥሪ አቀረቡ ፡፡ እነሱም “አንቺ ቤተልሔም ፣ ከሁሉም የይሁዳ መኳንንት አንሺ 
አይደለሽም ፣ ግን ሕዝቤን እስራኤልን የሚገዛ ገዥ ከአንቺ ይወጣል” የሚለውን የነቢዩን ሚካያስ ታሪክ አነበቡ ፡፡ እናም ቅዱሳት መጻሕፍት 
ከተነበቡ እና አሁንም በአይኖቻቸው ከተረጋገጡ በኋላ ፣ መጽሐፉ እንደዚህ ቢልም አሁንም አልተቀበሉትም ፡፡ ለዛሬ የተስፋ ቃል የተሰጣቸው 
ቅዱሳን ጽሑፎች በግልፅ ቢገለጡ ኖሮ ዛሬ ዛሬ እነሱ በጣም እንደሚሆኑ እጠራጠራለሁ ፡፡ ዳግመኛ መቼም አልሰብክህ ይሆናል ፣ ግን ይህንን 
እንዲያገኙ እፈልጋለሁ ፡፡ አሁንም አያምኑም!

የአብ ታላቅ ጥበብ የሰውን ጥበብ ዝቅ አድርጎ ስለሚያሳየው ሰውን ያቃልላል ፡፡ እሱ በእውነቱ ሰው በራሱ በጣም እንዲያፍር 
ወደሚያደርግበት ቦታ ይመጣል ፣ እናም እሱ የተሳሳተ መሆኑን ለመቀበል ትልቅ አይደለም። ምንም እንኳን አብ ቃሉ እውነት መሆኑን የሚያረጋግጥ 
እና ላደረገው ቃል የገባውን እያደረገ ምንም ያህል ቢሆን እሱ አሁንም ከታሪኩ ጋር ይቀራል ፡፡ ሰው ጥበቡ እንደእርሱ ካልመጣ ጥበቡ 
ከእግዚአብሄር እጅግ የላቀ እንደሆነ ያስባል ፣ “ለምን እንደዚህ አይደለም” ያ በእያንዳንዱ ዘመን እውነት ነው ፣ አሁንም ያደርገዋል ፡፡ ጉዳዩ ሁሉ 
እንዴት እንደ ተጣጣመ ይመልከቱ ፣ አሁን?

ለእነዚያ እረኞች እንዴት ያለ መነሳሻ ነው! ከእረኞች ጋር ለመነጋገር ወደ ታች የሚወርዱት መላእክት ፣ የእግዚአብሔር መላእክት ከብዙ 
እረኞች ጋር ለመነጋገር ይመጣሉ ፡፡
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ከእረኛው ጋር የመነጋገር ወይም ከአንድ ጋር የመሆን መብት አጋጥሞዎት እንደሆነ አስባለሁ ፣ ለጊዜው? ብትፈልግ እኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ 
ለማስተካከል በማስተካከልኩት አስተያየቴ ምክንያት ይህን ማለት አልፈልግም ፣ ነገር ግን እረኛው እንደ በጎች እንኳን እስኪስቅ (እስኪደማ) ድረስ 
ከበጎቹ ጋር በጣም ይቆያሉ ፣ እንደ በጎች ይናገራል ፣ እርሱም እንደ በጎች ይሸታል። ትክክል ነው ምክንያቱም እርሱ ከበጎቹ ጋር ስለሆነ ፡፡ ያ እሱ 
ያውቃል ፣ በጎቹ ናቸው ፡፡

አሁን የተረጋገጠው የእውነት ቃል። እነዚህ እረኞች ፣ ትሁት ፣ ያልተማሩ ወንዶች .... እንዴት ያለ ክብር ነው ፣ አዲስ የተወለዱ በጎች 
መልእክት መቀበል ለእረኛው እንዴት ተገቢ ነው ፡፡ ከእረኛ በስተቀር ወደ ሌላ ነገር ሊመጣ አይችልም ፡፡ ለዚያም ነው የተወለደው በረት ውስጥ 
እንጂ በቤት ውስጥ አይደለም ፡፡ በጎች በቤት ውስጥ ወይም በቀለማት ያሸበረቀ የሆስፒታል ክፍል ውስጥ የተወለዱ አይደሉም ፡ ተመልከት? 
የተወለዱት በጋጣ ውስጥ እና በእርሻዎች ውስጥ ነው ፡፡
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ወደ ቀራንዮ እንዲመራ ያደረገው ምክንያት ነው ፡፡ በግ ወደ ዱርዬው መንገድ ወደ እርድ እንዲሄድ ማድረግ አይችሉም ፡፡ ያንን ያውቁ ነበር? 
በእርድ ጓዳዎች ውስጥ በጎቹን የሚመራ ፍየል አላቸው ፡፡ እናም የግድያው ቦታ ወደሚገኝበት ሲነሳ ዘልሎ በጎቹን እንዲሄድ ያደርጋቸዋል ፡፡ በግ 
መምራት አለበት ፣ ራሱን መምራት አይችልም ፡፡ ስለዚህ ፣ ለበጎቹ የሚመጣ እረኛ መሆን ነበረበት። መልእክተኛው እሆናለሁ ብሎ በትክክል 
የተናገረውን የእግዚአብሔርን ሕፃን ሲያገኙ እና ይህን የመልእክተኛ መልእክት በግርግም ውስጥ ሲያገኙ በትክክል መላእክቱ እንደሚኖሩ ተናገሩ ፡፡

አሁን ፣ ሰዎች “አንድ መልአክ አነጋግሮኛል ፣ እንዲህ እና እንደዚህ አለ” ሲሉ ሰማሁ ፡፡ “እንዴት ያለ አስቂኝ ነገር ነው ፡፡ እናም ሰዎች አንድ 
መልአክ አነጋግራቸው ሲናገሩ ሰምቻለሁ ፣ እናም ቃሉን በፍፁም የሚቃረን ”እንደዚህ እና እንደዚህ“ ሲል ነግሯቸዋል ፡፡ አሁን እንዴት አንድ 
መልአክ ያንን ማድረግ ይችላል? በቃ ሊሆን አልቻለም ፡፡ እና እግዚአብሔር አንድ የተወሰነ ነገር ቢነግርዎት (እሱ ነግሬያለሁ ማለትዎ ነው) ከሆነ እና 
አይከሰትም ፣ ከዚያ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እየተናገረ አይደለም ማለት ነው ፡፡ በቃ ያስታውሱ ፣ ያ ትክክል ነው ፡፡ እግዚአብሔር አይዋሽም ፡፡ 
እሱ በሐሰት አልተገኘም ፡፡
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ሕፃኑን ሲያገኙት ለእነሱ ምን ዓይነት ደስታ መሆን አለበት ፡፡ መልእክቱን የሰጣቸው መልአክ በትክክል ልክ መልአኩ በተናገረው ልክ ልክ 
መልአኩ በተናገረው ቦታ ላይ ያገኙታል ፡፡ ለእነሱ ምን ዓይነት ነገር መሆን አለበት!
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በግርግም ውስጥ ለምን? እነዚህ እረኞች በረት ውስጥ እንዴት እንደነበሩ ይመልከቱ? አንድ የሥነ-መለኮት ምሁር እዚያ ውስጥ ይኖር ነበር 
ብለው ያስባሉ? በአፍንጫው ላይ አንድ ሚስማር አስቀምጦ “ከዚህ ቦታ አውጣኝ” ይል ነበር ፡፡ ተመልከት? እሱ ከቦታው ውጭ ቢሆን ኖሮ በችግር 
ውስጥ በነበረ ነበር ፡፡

ግን አዩ ፣ እረኛው ቤት ውስጥ ብቻ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር መልእክቱን የት እንደሚልክ ያውቃል ፣ ይመልከቱ። ልክ በትክክል። በዚህ ሁኔታ 
እረኞቹ  በዚያን  ጊዜ  ከበግ  ከበራቸው ጋር  በሠፈሩ  ውስጥ ነበሩ  ፣  የሰሙት  የጽድቅ  መልእክት  ፡፡  እንዴት  የሚያምር!  በመሲሑ  ፊት  ትክክለኛ
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የመልክታቸው ቃል ፡፡ እረኞቹ መሲሑ በምድር እንደነበረ ሲሰሙ እና በአካባቢያቸው በትክክል ወደ እርሱ በመጡ ጊዜ (እና መልእክቱ እውነት ሆኖ 
ተገኝቶ በዚያ ተገኝቷል) በዚያ ጊዜ እነዚያ ሰዎች ምን እንደተሰማቸው ፣ እግዚአብሔር እንዳገኘ ለማወቅ ይህን ታላቅ ነገር አደረጉላቸው ፡፡

ለምን ፣ ምሁራን እንደዚህ ባሉ ስፍራዎች ባልነበሩ ነበር ፣ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ፣ በፍጥነት በፍጥነት ወደ ግራ ይሄዳሉ ፡፡ ለምን? 
መልእክተኛው ወደ የጋራ እረኞች መምጣት ፡፡ ምናልባት እነሱ እንኳን ማግኘት አልቻሉም .... ከእነዚህ እረኞች መካከል አንዳንዶቹ የራሳቸውን ስም 
እንኳን መፈረም ላይችሉ ይችሉ ይሆናል - በጣም አጠራጣሪ ፡፡ ኢየሱስ በጎቹን “ከነዚህ የበለጠ ትወደኛለህን?” ሲል በጎቹን ለማሰማራት እዚህ 
በምድር በነበረበት ወቅት የመረጣቸውን እረኞች ታውቃለህ?

33

“አዎን ፣ ጌታ ሆይ ፣ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ”

“በጎቼን አሰማራ።” መጽሐፍ ቅዱስም ጴጥሮስ የማያውቅ እና ያልተማረ ሰው ነበር ይላል ፡፡ አሁንም እረኞችን መምረጥ ፡፡

በእነዚያ ያለፉት ቀናት የነበሩ የቤተክርስቲያን አባላት ፣ እና ካህናት እና በዚያን ጊዜ በደንብ የሰለጠኑ ህብረተሰብ በከብቶች በረት ውስጥ 
ባልነበሩ ነበር ፡፡ አሁን ፣ ብዙዎቻችሁ አንድ የይሁዳ መኝታ ቤት ምን እንደሚሸት ፣ ምን እንደሚመስል ፣ በዚያ በረት ውስጥ እንደነበሩ እንስሳት 
እና ምን ሊሆን እንደሚችል (ምናልባት የከተማ ነዋሪዎች) ሊገነዘቡት እንደሚችሉ እርግጠኛ አይደለሁም ፡፡ ለምን ፣ ከእነዚህ የዛሬዎቹ ክላሲኮች 
እዚያ በቦታው ባልኖሩ ነበር ፣ በሩ እንኳን አይገቡም ፡፡ ግን ለማይቀበሉት ሁሉ መግለጡ እግዚአብሔርን በማያልቅ ጥበብ ተደሰተ ፡፡ የዚያን ጊዜ 
ሊቃውንትና የጥበብ ሰዎች በእውነቱ ባልተቀበሉት ነበር ፡፡ እንደዚህ ባለው ቦታ ለመያዝ በጣም ተዋርደው ነበር ፡፡
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ለምን አንደኛ ፣ ወደ ቤተክርስቲያናቸው ቢመለሱ ፣ እና እንደዚህ ባለው ስብሰባ ላይ መገኘታቸውን ቢመሰክሩ እና እንደዚህ ያሉ ክስተቶችን 
ይዘው የመጡ ያልተማሩ እረኞች ስብስብ ቢያምኑ ፣ ከቤተክርስቲያናቸው ተለይተው ነበር . እነዚህ እረኞች እንደነበሩት እንደዚህ ያለ ያልተማሩ 
ሰዎችን ሲያዳምጡ ቢያዙ ኖሮ ከቤተልሔም ማህበረሰብ ተባረው ነበር ፡፡ የተዋረዱ ፣ በእርግጥ እነሱ ነበሩ ፡፡ ከእንደዚህ ዓይነት ተራ ሰዎች ጋር 
ቢተባበሩ ኖሮ እና ... ሁሉንም ለእሱ ዝግጁ በሆነ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር መልእክቱን ላልተማሩ እረኞች እንደሚያመጣ ለማመን እንደነዚህ ያሉትን 
መናፍቃን መቀበል። ግንኙነታቸውን ያጡ ነበር ፣ በወረቀቶቻቸው ውስጥ መስጠት ነበረባቸው ፣ እናም በዚያ ቀን ከነበሩት የቡድኖቻቸው 
ማህበረሰብ መካከል እውቅና ማግኘት ባልቻሉ ነበር ፣ ምክንያቱም ከእንደዚህ ዓይነት ነገር ጋር ተገናኝተው ነበር ፣ እና ከተሻለ አዕምሮ ጋር 
አልነበሩም ፡፡

“እንዴት ደፈርክ!” ካህኑ ይል ነበር ፡፡ “እዚህ ጋር እንደዚህ ያለ መናፍቅነት ፣ በእንደዚህ ያለ ሞኝነት ፣ ወደዚያ ወደዚህ መቅደሴ ይመጣሉ ፣ 
እዚያ ያልሄዱ አንዳንድ ያልተማሩ ቁጥቋጦዎች ... ያልሄደ ... በፕሪመር በኩል ፡ እናም አንድ መልአክ ወርዶ ያነጋግራቸውን እንደዚህ ያለ መልእክት 
አምነዋለሁ ፡፡ ”
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ግን ሰውዬው “መልእክቱ ሲፀድቅ አየሁ” ቢልስ?

እሱ እንዲህ አለ ፣ “ወረቀቶችዎን በፍጥነት እንድሰጥዎ ፡፡ እናም ከዚህ ማህበረሰብ ውጡ! ” ጊዜያት ይለወጣሉ ፣ ሰዎች ግን አይለወጡም ፡፡ 
ምናልባት ምናልባት ዛሬ እንደገና በሆነ ነበር ፣ ከቤተክርስቲያኖቻቸው ተጥለው ነበር ፡፡

እረኞቹ ግን ከአምላክ በግ ጋር በዚያ ስፍራ ሙሉ በሙሉ ተረጋግተው ነበር ፡፡ እና ማንኛውም ጥሩ እረኛ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። አንድ በጎ 
እረኛ በበጎቹ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ግልፅ ሆኖ ሲገለጥ ማየት ሲችል ፣ ያንን እረኛ በቤት ውስጥ የማግኘት መብቱን ያሳያል ፡፡ ማንም ሰው 
የሚናገረው ግድ የለኝም ፣ “እግዚአብሔር ተስፋ ሰጠው እግዚአብሔርም አደረገ” አለ ፡፡
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እነሱም “የተአምራት ቀናት አልፈዋል ፡፡ እንደ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የሚባል ነገር የለም ፡፡ ለሐዋርያት የሚሆን እንደ መንፈስ ቅዱስ 
ጥምቀት ያለ ነገር የለም ፡፡ ”

ግን የቃሉ እውነተኛ እረኛ በትንሳኤ ኃይል ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ያው መሆኑን ይሰብከው! ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ 
ዕለት “የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ እንዲሁም ጌታ አምላካችን ለሚጠራቸው ሁሉ ሩቅ ላሉት ነው” ብሏል። እርሱ በሚጠራበት ቦታ ሁሉ 
የተስፋው ቃል እና ተመሳሳይ በረከት እውነት ነው ፡፡ እንዲሁም እውነተኛ ቃልን የሚበላ እረኛ በዓለም ላይ ያሉ ሁሉም የሃይማኖት ምሁራን ከእሱ 
ሊወስዱት እንደማይችሉ የተረጋገጠ መሆኑን ይመልከት ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ያውቃል ፣ እናም ይከሰታል። ይኼው ነው. በቃ 
የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ፡፡ ቃሉ ሥጋ ሆነ በመካከላቸውም ይኖር ነበር ፣ አላወቁም ፡፡

በዚህ ቀን ተመሳሳይ ነገር ቃል ገብቷል ፡፡ አውቀዋለሁ ብየ አስባለሁ? ኩራተኞች እና ጥበበኞች እንደዚህ ያለ ነገር በጭራሽ አልተቀበሉም ፡፡ 
እናም በምድር ላይ መሲህ የመሰለ ነገር ካለ ያምናሉ ወደ ቤተ እምነታቸው መምጣት አለበት ፡፡ የእነሱ ቡድን ሊቀበለው ወይም “ትክክል አልነበረም” 
ሊሆን ይችላል ፡፡ አሁን በትክክል በትክክል ያስቡ ፡፡ በቡድናቸው ውስጥ ካልሆነ ታዲያ .... አስተውለሃል ታዲያ? እግዚአብሔር ከቡድናቸው ውስጥ 
ማንንም በጭራሽ አልመረጠም ፣ ግን ከየትኛውም ጋር የማይገናኝን መረጠ ፡፡ ምክንያቱም አንድ ቡድን “እኛ ያደረግነውን አዩ?” ይል ነበር ፡፡ እና 
እነሱ ዛሬ እንዲሁ ያደርጉ ነበር ፡፡ ግን እግዚአብሔር ማንን ይመርጣል ፣ እረኛውን የመረጠው ለዚህ ነው ፡፡ እረኞቹ በመካከላቸው ያለውን 
የእግዚአብሔርን በግ ይዘው በቤት ውስጥ ነበሩ ፣ ቃሉ በመካከላቸው ሥጋን ሠራ ፡ ኩራተኞች እና ጥበበኞች በጭራሽ አልተቀበሉትም ፣ በእነሱ 
አልፈዋል ፡፡
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እናም ለዛሬ ወይም በማንኛውም ዘመን ቢሆን እንደዚያ ማለት እንችላለን ፡፡ በማርቲን ሉተር ዘመን ተመሳሳይ ነገሮች ነበሩ ፡፡ በጆን ዌስሊ 
ዘመን ተመሳሳይ ነገር ፡፡ በጴንጤቆስጤ ዘመን ተመሳሳይ ነገሮች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር ለማንም ድርጅት አይቆምም! ቃሉን ለማጽደቅ መንፈሱን 
በትክክል ያንቀሳቅሳል! የራሳቸው ምክር ቤት ክፍል ውስጥ መሆን እና መምጣት ነበረበት ወይም አይቀበሉትም ነበር ፡፡ ዛሬ እነሱ በጣም ጠንካራ 
ስለሆኑ ፣ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ፣ “እንደዚህ እና እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ያደርጋሉ ፣ እናም ሁሉንም አብያተክርስቲያናትን አንድ ያደርጋሉ” ፡፡ 
ሁሉንም ፕሮቴስታንቶች ፣ ካቶሊኮች እና ኦርቶዶክስን ሁሉንም አንድ ላይ አንድ የሚያደርግ መልእክተኛ አሁን የሚፈልጉ ከሆነ አንድ ታላቅ 
ቤተክርስቲያን ያደርጋሉ ፡፡
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አሁን ወንድሞች ፣ እኔ በመቶዎች ለሚቆጠሩ የተለያዩ ሃይማኖቶች የመስበክ መብት አግኝቻለሁ ፣ እናም በሁሉም ውስጥ ጥሩ ወንዶች አሉ ፡፡ 
አሁን ግን ታስታውሳላችሁ እኔ ትንቢት እየተናገርኩ ነው ፣ “እያንዳንዱ ድርጅት ይህንን መቀበል አለበት ፣ ወይም ድርጅት አይሆንም። ያስገድድሃል
39
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፡፡ ” የካቶሊክ ቄሶች መሾምን የሚረዱበትን የቱክሰንን ወረቀት ዛሬ አንብበዋልን? በወረቀቱ ውስጥ ... በሚሾሪ የፕሮቴስታንት ቄስ መሾም 
ይረዱታል? እና እሱን እውቅና የሰጠው ማን ነበር? ፕሬስቢቴሪያን ፣ ባፕቲስቶች ፣ ሉተራን እና የእግዚአብሔር ስብስቦች ፡፡ ዛሬ በቱክሰን ወረቀት 
ውስጥ ይገኛል ፡፡

ኦው ፣ አስደንጋጭ ነው! እዚያ ያሉት ወንዶች አይደሉም ፣ እነሱ የቤተክርስቲያናዊ ፣ የመንግስታት ራሶች እዚያ ውስጥ ያለውን ነገር 
የሚያጣምሩት ፣ ቢፈልጉም ባይፈልጉም ወደ ውስጡ የሚጥልዎት ስርዓት ነው ፡፡ ከእንግዲህ ድርጅት መሆን እና በምድር ላይ ከሚመጣው ከዚህ 
ቁጣ ማምለጥ አይችሉም ፣ እና ያ ትክክል ካልሆነ ያያሉ። በሚከሰትበት ጊዜ ልሄድ እችል ይሆናል ፣ ከነዚህ ካሴቶች አንዱን ወደኋላ ተመልከቱ ፡፡ ያ 
ካልሆነ ግን እኔ የሐሰት ምስክር ነኝ ፡፡ ቢሆን ኖሮ እውነቱን ተናግሬያለሁ ፡፡

ቀና አስተሳሰባቸውን የሚቃወም እርኩስ መንፈስ የሆነ ሥራ ብለው ይጠሩት ነበር ፡፡ ስለ ቀና አስተሳሰብ ዛሬ በጣም ብዙ ይሰማሉ-አእምሮዎን 
በማንኛውም ነገር ላይ ብቻ ያደርጋሉ ፣ እና በእሱ ላይ ቀና ብለው ያስባሉ ፡፡ ዲያቢሎስ ያንን ማድረግ ይችላል! በሁሉም ላይ የሚገዛ አንድ ነገር ብቻ 
ነው ፣ ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ ከቃሉ ጋር ተቃራኒ እያሰቡ ከሆነ አስተሳሰብዎን ይርሱ ፡፡ በቃሉ ላይ ያስቡ ፡፡
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“መሲህ ፣” እንደዚህ ባለው ስፍራ የተዝረከረከ ቦታ አይገኝም ብለው ያስቡ ነበር ፡፡

ጥሩ ፣ ታላቅ ሊቀ ካህን ወይም ቄስ ፣ ሁሉም በሃይማኖታዊ ሥነ መለኮት የተወለወሉ ፣ ወደ ፍግ በተሞላ በረት ውስጥ ይወርዳሉ ብለው 
ያስባሉ? እናም ትምህርት የሌለውን የአንድ ድሃ ፣ ትሁት እረኛ መልእክት ይቀበሉ እና “እነሆ ፣ ላረጋግጥልዎት እችላለሁ ፣ ይህ ሕፃን ነው ፣ ይህ 
መልእክተኛ ነው” ይል ይሆን?

እና እነሱ ሰዎች ምን እንደሚሉ ያውቃሉ? “ሰውየው ሐቀኛ ነው ፣ እሱ በሚናገረው ነገር በጣም ቅን ነው ፣ ግን እሱ ፍጹም ተሳስቷል!”

ሰዎች እስኪያምኑ ድረስ ሰዎች እንደዚህ ጥሩ ኑሮ ሲኖሩ አይቻለሁ ፣ ስለእነሱ ምንም መናገር አልቻለም ፣ ግን እነሱ “በእውነት እሱ ተሳስቷል 
፡፡ እሱ የሚናገረውን አያውቅም ፡፡ እግዚአብሔር ፣ እንደዚህ የመሰለ ነገር አያደርግም ነበር ፡፡ ”
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ግን እዚህ ማስረጃ ነበራቸው! እና ከማስረጃው በኋላ “እዚያ በረት በረት እዚያው ህፃኑ እዚያ እንደማይተኛ ይመልከቱ ፡፡”

እነሱ “በአንዳንድ እርኩሳን መናፍስት ተታለሃል ፣ ያ እንደዚህ እንድትል ምክንያት ሆነሃል” ይላሉ ፡፡ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነበር! የነሱ 
ሥነ-መለኮት አሳውሯቸዋልና እና እሱን ለማየትም ዓይነ ስውር ነበሩ ፡፡ እንዴት ያለ አሳዛኝ ነገር ነው!

“በእንደዚህ ዓይነት ቦታ ተያዘ? በእንደዚህ ዓይነት ውጥንቅጥ ውስጥ ይህ ነበር? በረት ውስጥ? ” እሱ እንዲመጣበት የሚያምር ቦታ 
ሲኖራቸው ፣ እርሱ እንዲመጣ ሁሉንም ነገር አስተካክለው ነበር ፣ ከዚያ እሱ ይወርዳል (እና ይሄዳል) ብለው ያስባሉ እናም ለአስተማሪዎቻቸው 
መልእክቱን አያመጣም። “እና ለብዙ ያልተማሩ እረኞች ይሰጥ ይሆን? እና ከዚያ የራሱን ልጅ አምጥቶ በረት ውስጥ ተወለደ? የተለመደ የመጠለያ 
መረጋጋት? ደህና ፣ በሣር በረት ውስጥ? ለምን ፣ እንደዚያ ሊሆን አልቻለም! ” በጣም አናሳ ነበርና አያምኑም ፡፡

እና በጣም ቀላል ነው ፣ ያ ጥበበኞች ሁል ጊዜም ችላ ይላሉ ፡፡ በጣም ቀላል ነው ፣ ያደናግራቸዋል ፡፡ እዚያ ሲኖር ወደዚያ የእግዚአብሔርን 
መውጫ ፈልገዋል ፡፡ ተመልከት? እነሱ ወደዚያ አንድ መንገድ እየፈለጉ ነው ፣ እዚህ አሁን ከእነሱ ጋር እዚህ ሲኖር ፣ ክርስቶስ ፣ ከሞት ተነስቷል ፣ 
ያው ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለዓለም ፡፡

42

ታላላቅ ነገሮቻቸው ሁሉ ተሻገሩ ፡፡ ግን “መሲሑ እንደ ነበረ” እውነት ነበር ፡፡ ዛሬ እናውቀዋለን ፡፡ እኛ ዛሬ እናምናለን ፡፡ ዛሬ እንቀበላለን ፡፡

ግን በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ለገና አንድ ነገር ቃል ከገባለት ፣ ለዛሬ አንድ ነገር ቃል ከገባ እና እንደዚያ መሆኑን የሚያረጋግጥ ከሆነ እና 
አሁንም ከሩቅ የምንሄድ ከሆነ እኛ በዚያው በዚያው እዚያው እዚያው እዚያው እዚያው በዚያው ተመለሰ እሱ; ምክንያቱም እሱ አይደለም - 
በቤተክርስቲያናችን ጣዕም ውስጥ አይመጣም። ለዛ ነው በዚህ የገና በዓል እንዲህ ዓይነት ውጥንቅጥ ውስጥ የገባነው ፡፡

ኢየሱስ ክርስቶስ አልሞተም ፣ ህያው ነው ፡፡ ዛሬ እዚህ አለ! መጽሐፍ ቅዱስ “እርሱ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው” ብሏል ፡፡ 
እርሱ በቅዱስ ዮሐንስ 14 12 ላይ “በእኔ የሚያምን ...” (የሚያምን አይደለም ፣ አምናለሁ ያለው) አለ “በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ 
ራሱ ያደርጋል እንዲሁም ፡፡ ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህ የበለጠ ያደርጋል ፡፡ እናም በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ገጾች ላይ ከተፃፈው ያን ጊዜ እርሱ 
ያከናወናቸውን ተመሳሳይ ስራዎች ሲሰራ በሕይወቴ ውስጥ አይቻለሁ ፡፡ እናም ዛሬ ከራስ አናት እና ከጠቢባን በላይ ያልቃል ፣ እና ለሚማሩ ሕፃናት 
ይገለጣል ፣ ኢየሱስ እንደጸለየ ፡፡ እውነት ነው ፣ እሱ ከርሱ የበለጠ ሠርቷል ... በዘመኔ ፣ በሰላሳ ሦስት ዓመቴ የአገልግሎት ጊዜ አይቻለሁ ፣ እርሱ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲያደርግ ካነበብኩት በላይ ሲያደርግ አይቻለሁ ፤ ተመሳሳይ ተመሳሳይ ነገር
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ግን ያኔ ምንም ቢያደርግ የሳንሄድሪን ሸንጎ እርሱን ያመኑ ይመስልዎታል? “ደህና” አሉ “አንተ ምትሃተኛ ነህ” አሉት ፡፡ ግን ፣ ለማወቅ ፣ 
ስህተታቸው የት እንደነበረ ለማወቅ ነበር ... ለማወቅ ፣ የሃይማኖት መግለጫቸው የተናገረውን ሳይሆን ቃሉ መሲህ በዘመናቸው ያደርጋቸዋል ያለው 
፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ መመርመር ሳይሆን ዛሬ ስህተት የምንሠራበት ቦታ አለ ፡፡ ኢየሱስ ነግሯቸው ፣ “በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ፈልጉ ፣ 
በእነሱ ውስጥ የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋል ፣ እነሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው። እነሱ ማንነቴን ይነግሩዎታል ፡፡ ”

44

ልብ ይበሉ ፣ እግዚአብሔር ይህን እንደሚያደርጉ አስቀድሞ ያውቃል ፣ ለዚያም ነው ወደ እረኞች መውሰድ ያለበት ፡፡ እንደማያደርጉት ፣ 
እንደማይቀበሉት ያውቅ ነበር ፡፡ አሁን ለምን እረኞች መሆን አስፈለገ? እረኞች ለምን? የሃይማኖት ምሁራን አልተቀበሉትም ፡፡ እንደገና እረኞች 
ለምን? ከቃሉ ጋር የሚቃረን ይሆን? አይ! እነሱ እረኞች ነበሩ ፣ በጎችን ያውቁ ነበር; ያ ነው የተወለደው ፣ በግ ፣ በግ። ልብ በሉ እርሱ በግ ነበር ፡፡ 
እርሱን የሚቀበሉ ብቸኛ ዓይነቶች ነበሩ ፡፡ የበግ ጠቦት የሚቀበለው ብቸኛው እረኛ ነበር ፡፡ እንዴት እንደሚንከባከቡ ያውቁ ነበር ፣ የበጉንም 
መልእክት ስናገኝም ዛሬውኑ ነው ፡፡
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አሁን አስገራሚ! አማኑኤልን በከብቶች በረት ውስጥ የሚያመልክ በጣም ትሑት ፣ ያልተማረ ሰው ፡፡ በጣም .... እናም እዚያ ውጭ ፣ 
በተመሳሳይ ቀናት ሥነ-መለኮታቸውን የሚያስተምሩ ሰዎች ነበሩ። እጅግ ብዙ ሰዎች ከየቦታው በመሳብ ከየአቅጣጫው እየጎረፉ ነው ፣ ይሖዋ 
“በአፍንጫው የናፍቆት ሽታ ነው” ብሎ ወደ መስዋእትነት የመጣው። እና እዚህ አማኑኤልን በሚያከብሩ በረት ውስጥ ትሁት እረኞች ነበሩ ፡፡ 
እግዚአብሔር ራሱ ሥጋ ሠራ ፣ በከብቶች በረት ውስጥም አኖረ። ከታላላቅ ትምህርቶቻችን ጋር ፣ እና አንድ ነገር እንደምናውቅ ጭንቅላታችን ወደ
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8ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ኋላ እንዴት እንደሚጣበቅ ይመልከቱ ፣ እና እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ያልፋል ፡፡ እሱ ለማድረግ ቃል የገባውን ይፈጽማል ፣ እሱ ደግሞ ያንን 
ሁልጊዜ ያደርጋል። ግን እዚያ ያሉትን እረኞች እረኞች አስቡ አሁን አማኑኤልን በከብቶች በረት ውስጥ ይሰግዳሉ ፡፡ በጣም አስገራሚ ነው ፡፡ 
እርግጠኛ ነው!

ከዛም ወጣ .... እሱን ካመለኩ በኋላ እና የሚሰብኩት መልእክት ትክክል መሆኑን ከተገነዘቡ በኋላ እዚያ እጅግ አስደናቂ በሆነው የመልአክ 
መልእክት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወጡ ፡፡ አሁን ያንን ከዛሬ ጋር ያወዳድሩ። ዝም ብለህ አንድ ደቂቃ ቆም ብለህ አስብ ፡፡ ወንዶች 
እግዚአብሔርን በማምለክ እና ባዩት ፣ በሰሙት ፣ በእውነቱ ስለነበረው በማወደስ ለአዋቂዎች አእምሮ አስገራሚ በሆነ መልእክት ይወጣሉ ፡፡ እሱ 
ከሁሉም የቤተ-ክርስቲያን አስተሳሰብ ተቃራኒ ነበር ፣ ግን እውነታው ነበር! እውነቱን ነው! አመኑበት ፡፡ እና አሁን ፣ የሰው ጥበብ ምንኛ ሞኝነት 
ሊሆን ይችላል! ከዚያ የመላእክት የመዘምራን ቡድን የመጀመሪያውን ኖል ዘመረላቸው ሲል ፡፡ ያንን መገመት ትችላለህ? ያ ስሙን መፃፍ የማይችል 
እረኛ ፣ እንደ በግ ብእር እየሸተተ ፣ በመንገድ ላይ ሲሄድ ፣ “እግዚአብሄር ክብር በአርያም ይሁን! በምድር ላይ እንዳለ እናውቃለን! ”
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ካህኑም “ያ ሰው ከአእምሮው ወጣ ፡፡ መጽሐፎቹን ይመልከቱ እና የእኛ የጉባኤ አባል እንደሆነ ይመልከቱ ፡፡ እሱ በሥነ ምግባር የጎደለው 
ትምህርቱ በእርግጥ ያሳፍረናል ፡፡ ከእኛ አርቀው ፡፡ በሰዎች መካከል አናፍርም ፡፡

ደህና ፣ በሰዎች መካከል ልታፍር እና በእግዚአብሔር ፊት ልትከብር ትችላለህ ፡፡ ወይም ምርጫዎን ይውሰዱ ፣ ምክንያቱም ፣ ያስታውሱ ፣ 
የዘመኑ የቤተ-ክርስቲያን ጣዕም ከእግዚአብሄር ቃል ጋር አይመጥንም ፡፡ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ የተለያዩ የእሱ ጣዕሞች የሉም። አንድ ጣዕም ፣ 
አንድ ቃል ፣ አንድ አምላክ ነው ፡፡ ይኼው ነው.

መላእክት የመጀመሪያውን አፍንጫቸውን እንደዘመሩላቸው በመናገር እንዲሁም “ከአንድ መልአክ መልእክት አግኝተዋል” ማለታቸው ነው ፡፡ 
አንድ መልአክ ተገለጠላቸው መልእክት ሰጣቸውና ሄደው ያ መልእክት እውነተኛ መሆኑን አገኙ ፡፡ እናም “ከዚያ በተጨማሪ መልአኩ 
የመጀመሪያውን ኖል ዘፈነልን”
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“መገመት ትችላለህ?” እነሱ “ያ ምስኪን ሰው” ይላሉ ፡፡ በመካከላቸው እንደዚህ ዓይነት ነገር በጭራሽ አይከሰትባቸውም ነበር ፣ ያውቃሉ ፣ 
ስለዚህ ለእነሱ እንግዳ የሆነ አስተምህሮ ነበር ፡ እናም በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሊያገኙት ያልቻሉበት ምክንያት ይህ ነው ፣ እነሱ እንዲያገ 
forቸው አልነበረም ፡፡ በጥበበኞቹ ዘንድ እምነት የሚጣልባቸው እንደዚህ ያለ ተሞክሮ በእነሱ ላይ አጋጥሞ አያውቅም ፡፡ የማይታመን ፣ ግን አሁንም 
እውነታው ነበር ፡፡ እውነቱን ነው እውነቱን እናውቃለን ፡፡ አስብ! የክርስቶስ የመጀመሪያዎቹ የተለወጡና የመጀመሪያው ጉባኤ የበግ ጠባቂዎች 
እንጂ ቀሳውስት አይደሉም ፤ በጎች ፣ እረኞች ፡፡ እረኞች ለምን?

ልብ ይበሉ! ስላዩት እና ስለሰሙት እግዚአብሔርን በማወደስና በማወደስ መላእክት ለመጀመሪያ ጊዜ ለሰው ልጅ ሲዘምሩ ሰማ ፡፡ መላእክት 
ከዚህ በፊት ለሰው ልጅ ዘምረው አያውቁም ፡፡ እናም እነዚያን ድምፆች እንዴት እንደቆሙ እና እንደሰለጠኑ እና እንደሰለጠኑ የመዘምራን ቡድኖችን 
ተመልከቱ ፣ “በመሲሁ ልደት ላይ ይዘምራሉ” እና ሁሉም ተሻገሩ! እናም መላእክት ወደ ታች ወረዱና ተራ ለሆኑ የበጎች እረኞች የሚዘምሩት ፣ 
የሃይማኖት አባቶችን የለበሱ ሳይሆን የእረኞችን ልብስ ለብሰው ነበር ፡፡ እና የመጀመሪያውን መልእክት ያገኘው ማን እንደሆነ ይመልከቱ ፣ አስገራሚ 
ነው።
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የተሰጠውም ቦታ በካቴድራል ሳይሆን የጌታ መልአክ በመጣበት ምድረ በዳ ውስጥ በበረሃ ውስጥ ነው ፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም ፣ 
በምድረ በዳ ፡፡ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ እንኳን ተቀባይነት አላገኘም ፡፡ እሱ እሱ ነው ብለው ያስቡ ነበር ፣ እና ያገኙት መስሏቸው ነበር ፣ ግን 
እግዚአብሔር የተሳሳተ መሆኑን አረጋገጠ ፡፡ “ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊነሳለት ይችላል ፡፡” ትክክል ነው.

መላእክት በአንድ ክብረ በዓል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዘምሩ በሰማይ ነበር ፡፡ በኢዮብ 38: 7 ውስጥ (አንዳንዶቻችሁን ማስታወሻ ሲይዙ 
እንደማየው) ፣ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ፍጥረትን ፣ ምድርን ለመጀመሪያ ጊዜ ለማቀድ ሲያቅድ ከተመለከቱ ፡፡ ኢዮብ ታላቅ ፣ ብልህ ሰው ነበር ፣ 
እናም ሁሉም ዓይነት ጥበብ ነበረው ፡፡ እሱ “ወደ ገበያዎች ስወጣ ወጣት መኳንንት ሁሉም በፊቴ ይሰግዳሉ ፣ እናም የጥበብ ጊዜዬን ይፈልጋሉ” 
ብለዋል ፡፡ እና ለምን እንደነበረ መታከም እንዳለበት ማወቅ አልቻለም ፡፡
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እግዚአብሔርም “ላነጋግርህ ስለ ወረድኩህ እንደ ሰው ራስህን ታጠቅ” ብሎ ጠየቀው ፡፡ እናም እግዚአብሔር በዐውሎ ነፋስ በወረደ ጊዜ 
“ኢዮብ ምድርን ከመሠረቴ በፊት የት ነበራችሁ? የማለዳ ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ ፣ የእግዚአብሔርም ልጆች በደስታ ሲጮሁ ኢዮብ የት ነበርክ? 
” እናም በዚያን ጊዜ ታናሽ ሆነ ፡፡ “የት ነበርክ?”

እነሆ ፣ መላእክት በበዓሉ ላይ ሲዘምሩ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰማይ ነበር ፡፡ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በምድር ላይ ሲዘምሩ በእግዚአብሔር ልደት 
ለእረኞች ፣ አማኑኤል በምድር ላይ; የመጀመሪያዎቹ የሰው ልጆች አንድ መልአክ ሲዘምር የሰሙ ትሁት እረኞች ነበሩ ፡፡

በቀለማት ያሸበረቁ ሴቶቻችንን ፣ የተቦጫጨቀ ፀጉራችንን ፣ ሱሪዎችን ለብሰን አንድ ዓይነት የቤተክርስቲያንን ልብስ በአካባቢያችን 
ስናወዛውዝና ቆመን እንደ አንድ ነገር ስንዘምር ከዚያ ያንን እግዚአብሔር ማዳመጥ አለበት ብለን እናስባለን? የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት ጀምሮ 
እሱን ሊያዝናኑ የሚችሉ መላእክትን ወደ ኋላ ተመልሷል ፡፡ ውጣ እና ኑር ፣ እናም በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ የሆኑ ልብሶችን ለብሰ ፣ እና ያ 
እንዴት የእግዚአብሔር ነው ብለው ይጠብቃሉ? “ደህና ፣ እኔ የ ....” ትላላችሁ ፡፡
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“ምድርን መሠረት ባደርግበት ጊዜ የት ነበርክ? የት እንዳሰርኳቸው ንገረኝ ፡፡ የሚያበሩበት ዘንግ የት አለ? ያኔ የት ነበርክ? ” እግዚአብሔር 
የተወሰነ ጥበባችንን ሊጠይቀን ይገባል ብለው ያስባሉ ፡፡ የእኛ ጥበብ ለእርሱ ብቸኛ ሞኝነት ነው ፡፡ አደርገዋለሁ ያለውን ያደርጋል ፡፡

አሁን ልብ ይበሉ ፣ እግዚአብሔር ሌላ ፍጥረትን ለመፍጠር እየተስተካከለ ነው ፡፡ እርሱ ሟች ምድርን ፣ ሟች ሕይወትን እየፈጠረ ነው። 
መላእክት በሰማይ ይዘምራሉ ፡፡ እዚህ ግን አዲስ ሕይወትን ፣ ዘላለማዊ ሕይወትን ለሰው እየፈጠረ ነው ፣ እናም ለተገዥዎቹ በመላእክት በኩል 
እየዘመረ ነው ፤ በሰማይ ሳይሆን በምድር ላይ። መንግስተ ሰማያት የዘላለም ሕይወት ነበራት ፣ ተመልከት እርሱም ዘመረ ... ሟች ፍጥረት ሲገባ ወደ 
ሰማይ ዘመሩ ፤ እና እዚህ የማይሞት ፍጥረት እየመጣ ነው ፣ እናም አሁን ለምድራዊ ሰዎች ይዘምራሉ ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእረኞች ፡፡ መምታት 
አይደል?
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9ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

“በእግዚአብሔር ፍጥረት መጀመሪያ” ብሏል ፡፡ እግዚአብሔር በሰው አምሳል ተፈጠረ; በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ እግዚአብሔር ኖረ ፡፡ 
እርሱ ማደሪያውን ከሥጋና ከአጥንት ሠራና በዚያ ማደሪያ ውስጥ ኖረ ፤ አምላክ ፣ አማኑኤል ፣ “እግዚአብሔር ከእኛ ጋር።” በእሱ ውስጥ ለመኖር 
ራሱን ቤትን ሠራ ፣ ስለዚህ ቃሉን ለተገዥዎቹ ያንፀባርቃል። ክርስቶስን ሲያዩ እግዚአብሔር ምን እንደ ሆነ ያውቃሉ ፡፡

ያስታውሱ ፣ ሁል ጊዜ ንጉስ ሲወለድ ዘፈን አለ ፡፡ ስንቶች ያንን ያውቃሉ? በእርግጥ እርስዎ አደረጉ ፡፡ ደህና ፣ አሁን ፣ ይህ ንጉስ እዚያው 
ቢወለድ ኖሮ አንዲት ሴት በሆነ ቦታ ወደ ካቴድራሉ እየሮጠች ይመጣ ነበር ብለው ያስባሉ እናም “በፍጥነት አልጋን በፍጥነት ያዘጋጁ እና ሐኪሞቹን 
ያግኙ ፣ ምክንያቱም እኔ ነኝ አማኑኤልን ወደ ምድር ሊያመጣ ነው ”? ከዝቅተኛዋ ከተማ ከናዝሬት የወጣች ምስኪን ፣ ከቱሲን ወይም ከሌሎቻቸው 
ሁሉ ... ትርጉም ያለው ፣ እና ይህች ትንሽ ሴት ወደዚያ ወደ ታላቁ ሊቀ ካህናት እየሮጠች መጥታ “እሰጣለሁ ለአማኑኤል መወለድ ” እስር ቤት 
ውስጥ ሊጥሏት ነበር ፡፡ እነሱ እንደሚያደርጉት እርግጠኛ ናቸው ፡፡ በእርግጥ ያደርጉ ነበር ፡፡ በሕዝቦቹ መካከል እንዲመጣ እንደዚህ ያለ የመናፍቅ 
እምነት ቢኖር ኖሮ ለእሱ ባልቆመ ነበር ፡፡ ዛሬም ቢሆን አይሆንም ፡፡ ግን ልክ ተመሳሳይ ነው እየተከናወነ ያለው ፣ ተመሳሳይ ነው ፡፡
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ልብ ይበሉ ፣ መዘመር አለበት ፡፡ ነገሥታት ነበሩ .... አልተዘመረለትም ነበር ፡፡ ሕዝቡ እሱን ስላላመኑ እሱን ሊዘምርለት ባልቻለም ነበር ፡፡ 
እና ምክንያቱ ያ ነው .... እዚህ ይመጣል ፣ እርስዎም ሊያገኙት ይችላሉ ፡፡ ለዚያ ነው ዛሬ ሰዎች እግዚአብሔርን ለማመስገን ያፍራሉ ፣ በክርስቶስ 
ያፍራሉ! ታላላቅ ካቴድራሎች የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት አይቀበሉም ፣ በቤተክርስቲያናዊ አቋማቸው በጣም የተቀመጡ ስለሆኑ እንዳያገኙት ፡፡ 
እግዚአብሔር በእሱ በኩል ውዳሴ ሊያገኝበት የሚችልን ሰው ሊያገኝ ነው ፡፡ ዮሐንስን እንደገና እንደጠቀስኩት “ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም 
ልጆች ሊነሳለት ይችላል ፡፡”
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ልብ ይበሉ ፣ ተገዢዎቹ ለእርሱ መዘመር አለባቸው። እናም የእርሱ ተገዢዎች በዚያን ጊዜ የእርሱ መላእክት ነበሩ ፣ እናም የእርሱን መልእክት 
ለመቀበል ለእረኞቹ እረኞች ይዘምሩ ነበር።

መጀመሪያ ማን መስማት አለበት? በእርግጥ የእርሱ ተገዢዎች። ያ በመጀመሪያ የንጉሱን ዘፈን የሚሰማ ፣ የእርሱ ተገዢዎች የሚሆኑት ነው። 
ተገዢዎቹስ ምን ነበሩ? ዓይነት መምታት ፣ አይደለም ፣ ወንድሞች? የእሱ ቀሳውስት አልነበሩም። የሃይማኖት ሊቃውንቱ አልነበሩም ፡፡ ትክክል ነው. 
የቤተ እምነቱ ሰዎች አልነበሩም ፡፡ የለም እረኞች ነበሩ ፡፡ ለምን? የተወለደ በግ ነበረ ፣ ምክንያቱ ይህ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ የእሱ ተገዢዎች ሰማው ፣ 
እግዚአብሔር እንደሚያምን ያወቀ ፡፡ እግዚአብሔር መልእክቱን ላመኑት ላከ ፡፡ እሱ ሁሉ ጥበብ ነው; መልእክቱን የት እንደሚልክ ያውቃል ፣ ማን 
እንደሚያምንበት። ወደ ሰማይ ዝቅተኛው ወደ ምድር የተላከው የሰማይ ከፍ ያለ
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ኢየሱስ በማቴዎስ 5 ላይ “የመንፈስ ድሆች ብፁዓን ናቸው ፣ የመንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና” ብሏል ፡፡ ሜሪ ፣ በ .... ቅዱሳት መጻሕፍትን 
የምታስቀምጥ ከሆነ ይህ ማለት ማቴዎስ 5. እና ጥቅሶችን የምታስቀምጥ ከሆነ ... እዚህ የጻፍኩት ያ ነው ፣ ቅዱሳት መጻሕፍት ፡፡

ማርያም በሉቃስ 1፡52 ላይ በመንፈስ በተቀባች ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በእርሷ ላይ አለች ፣ “ዝቅተኛ ደረጃዎችን ከፍ ከፍ አደርጋቸዋ” አለች ፡፡ 
ማርያም የኢየሱስ እናት “ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸውን ከፍ ከፍ አደረገች” አለች ፡፡
57

ሉቃስ ደግሞ “ተራው ህዝብ በደስታ ሰማው” ብሏል ፡፡ ምሁራኑ ፣ ሥነ መለኮት ምሁራኑ ፣ የመለኮት ሕግ ሐኪሞች አይደሉም ፣ ተራው 
ህዝብ ግን በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በደስታ ሰማው።

በሁሉም የቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ ፣ የመቤ theት መልእክት በእረኞች እና በጎች ተሰጥቷል ፡፡

ለመዝጋት ጊዜ እያገኘን ስለሆነ አሁን ወደ አንድ መደምደሚያ መድረስ አለብኝ ፡፡ ወደዚህ አስተሳሰብ ልወስድዎ ስል ብቻ ብዙ ጥቅሶችን 
እያለፍኩ ነው ፡፡

በሁሉም የቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ቤዛነት በእረኞች እና በጎች አማካይነት ተወክሏል ፡፡ ትክክል ነው. ሁላችንም በዚህ እንስማማለን ፡፡ 
ለምን? በጥላ እና በአይነት ነበር ፡፡ እና የሆነ ነገር .... እጄን በጭራሽ ባላየሁ እና እዚህ የእጄን ጥላ ላይ ወደታች ከተመለከትኩ እና አምስት ጣቶች 
እንዳሉኝ አየሁ ፣ የሚያንፀባርቅ መሆኑን አውቃለሁ ፡፡ አሉታዊው አዎንታዊን የሚያንፀባርቅ ነበር ፡፡ ለዚያም ነው መልእክቱ ሁል ጊዜም በበጎች 
ቤዛነት የመጣው ፣ ምክንያቱም ከመጀመሪያው ... እና እራሱን እና እራሱን የገለጠው በግ እና በእረኞች ነበር። ሁሉም ጥላዎች እና ዓይነቶች ነበሩ ፡፡
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አሁን መጀመሪያውን እንመልከት ፡፡ አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር ፊት ለእነሱ መልእክቱን ለመስማት በእግዚአብሔር ፊት ቆመው 
የበጎቻቸውን ቆዳ በወገባቸው ላይ አነጠፉ ፡፡ የመጀመሪያው መልእክት ከመቼውም ጊዜ በፊት ተሰምቶ ነበር ፣ እግዚአብሔር አዳምን እና ሔዋንን 
በውስጧ እንዳስገደላቸው እና እንደጠቀለላቸው ከሞተ የበግ አናት አናት ላይ ተሰጠ ፡፡ የበለስ ቅጠሎችን የራሳቸውን ሃይማኖት ለመስራት ከሞከሩ 
በኋላ አይሰራም ፡፡ የበጎች መሥዋዕት ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ የበጎች መሥዋዕት ለማስተሰረያ ተመስርቷል ፡፡

59

አሁን ይህንን እንዘጋለን እና ለምን እረኞች መሆን እንደነበረ እናሳያለን; ለምን መሆን ነበረበት ፣ እሱ በግ መሆን ነበረበት።

አሁን ፣ የብሉይ ኪዳን ነቢያት በሚመጣው ፍጹም በግ በቃሉ ላይ ያላቸውን እምነት የሚያመለክቱ የበግ ቆዳዎች ውስጥ ራሳቸውን ይለብሱ 
ነበር (እኛ እናውቃለን ፣ እህ-ሁህ) ፡፡ ለዚህ ነው ነቢያት ፡፡
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አሁን ፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሥነ መለኮት ምሁር አይመጣም ፣ የለም ... እሱ ነው የሚያበላሽው ፡፡ ትክክል ነው. መቼም እንደዚህ የሚል 
ነገር የለም .... እርስዎ “ደህና ይህ ሰው የሃይማኖት ምሁር ነው” እያልክ ነው ፡፡ ያ ከማውቀው ከማንኛውም ነገር ይልቅ ከቃሉ የበለጠ እንዲርቅ 
ያደርገዋል ፡፡ ተመልከት? የማይለወጠው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል መቼም አይለወጥም ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የትም ቢሆን 
የእግዚአብሔር ቃል ወደ ነቢያት ይመጣ ነበር ፡፡ ለሥነ-መለኮት ምሁራን ወይም ለሐኪሞች ፣ ለነቢያት አይደለም! እናም እነሱ ሁል ጊዜ ፣ ሁል ጊዜ 
፣ ውድቅ እና ውድቅ ተደርገዋል።

ነቢያትም አብዛኛውን ጊዜ እረኞች ነበሩ ፡፡ ነቢያት የሚጓዙትን የበግ ቆዳ ስለለበሱ የበግ ቆዳ እራሳቸውን ለብሰዋል ፡፡ እና የመጀመሪያው 
መልእክት ለተወገዘው ትውልድ ከበጎች ቆዳ አናት በላይ ነበር ፡፡ ነቢያት ፣ ዳግመኛ እላለሁ ፣ ለዚያ መስዋዕት ፍጹም የሆነ ጠቦት እንደሚመጣ 
ስላመኑ በዚያ ስለሚመሰክሩ ፣ በዙሪያቸው የተጠለፉ የበግ ቆዳዎችን ለብሰዋል ፡፡ የእግዚአብሔርም ቃል ከበጎች አናት አናት ላይ ወደ እነርሱ መጣ። 
እነዚህ እረኞች ... ወይም የእነዚህ ነቢይ አብዛኛውን ጊዜ እረኞች ነበሩ ፡፡ አብርሃም እረኛ ነበር ፡፡ ይስሐቅ እረኛ ነበር ፡፡ ያዕቆብ እረኛ ነበር ፡፡ 
ሙሴ እረኛ ነበር ፡፡ ዳዊት እረኛ ነበር ፡፡ ሁሉም የእግዚአብሔር ተወካዮች ብዙውን ጊዜ እረኞች ነበሩ ፡፡
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10ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

አሁን ወደ እረኞች ለምን እንደመጣ እናያለን ፡፡ እረኛው እንዲመራቸው ያለ እረኛ በጎቹ አቅም እንደሌላቸው ያውቁ ነበር ፡፡ እነሱ ... በግ 
ፍጹም አቅመቢስ ነው ፣ በራሱ መሄድ አይችልም። እግዚአብሔር የሚያምኑ ልጆቹን ከበጎች ጋር የመሰለበት ምክንያት ነው ፡፡ መመራት አለባቸው ፡፡ 
ግን ምን እየመራዎት እንደሆነ ይመልከቱ! ፍየል አታግኝ እሱ ወደ እርድ እስክርቢቱ ያደርግዎታል ፡፡ እግዚአብሔር ፍየልን በጭራሽ አይሰጠንም ፣ 
እንዲመራን ልጁን መንፈስ ቅዱስን ሰጠን ፡፡ እሱ የእኛ መመሪያ ነው ፣ ሰው ሰራሽ እረኛ ሳይሆን በጎችን በበግ ምግብ የሚመግብ ከእግዚአብሄር 
የተሰጠ እረኛ ፡፡
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አሁን አንድ አሳማ ወስደህ ለዚህ አሳማ “ጠቦት ላደርግልህ ነው” ትለኛለህ ፡፡ እና ታጥበዋለህ ፡፡ እና የእሱን ጥፍሮች ጥፍሮች እና 
የመሳሰሉትን ይሳሉ። እና እንደ በግ ምግብ ይስጡት ፣ አንድ ዓይነት አመጋገብ ይስጡት ፡፡ በመሬቱ ላይ ወይም በጎቹ በረት ባሉበት ፣ በአልፋፋው 
መስክ ወይም ሌላ ነገር ውስጥ ያውጡት ፡፡ እናም የትም ቦታ የጭቃ ቀዳዳ ካለ ያ አሳ ልክ ልክ ወደዚያ የጭቃ ጉድጓድ በቀጥታ ይሄዳል ፡፡ 
ተመልከት? ለምን? ተፈጥሮው አሁንም አሳማ ስለሆነ ነው ፡፡

63

እናም የቤተክርስቲያኗ አባላት ዛሬ በዓለም ነገሮች ውስጥ የሚጠመዱበት ምክንያት ይህ ነው ፣ ምክንያቱም ባህሪያቸው ያልተለወጠ ስለሆነ ፡፡ 
እነሱ ማንኛውንም ዓይነት ቤተ-ክርስቲያን ፣ ሥነ-መለኮታዊ ቁልቁል ይመገባሉ ፣ ግን የእግዚአብሔር ቃል ሊቋቋሙት አይችሉም ፡፡ እነሱ ገብተው 
ቃሉን ያዳምጣሉ ....

ታውቃለህ ፣ በዓለም ላይ ትልቁ ግብዝ አሮጌ ቁራ ነው ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከመርከቡ የተለቀቁ ሁለት ነበሩ ፡፡ የድሮው ቁራ ወጥቶ 
በጭራሽ አልተመለሰም ፣ ምክንያቱም እሱ አሞራ ፣ አሻሻጭ ነው ፡፡ በሟቾቹ ሬሳዎች ላይ አስቀመጠ እና በሟቹ ሬሳ ሆዱን ሞላው ፡፡ ርግብን ወደ 
ውጭ ሲያወጣ ግን ርግብ ያንን መጥፎ ሽታ መቋቋም ስለማትችል ተመልሳ ወደ አባት ቤት እና ኖህ ተመለሰች እና ኖህ እስክያስገባት ድረስ በሩን 
ደበደበች ፡
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አሁን ቁራ እዚህ ተነስቶ በሟች ፈረስ ላይ ቀኑን ሙሉ መብላት ይችላል ፣ እዚያም እዚያው ሜዳ ላይ ይበርሩ እና ከእርግብ ጋር እህል መብላት 
ይችላሉ ፡፡ ግን አንድ ርግብ ወደዚያ መብረር እና በሟች ፈረስ ላይ መብላት እና ከዚያ እህል መብላት አይችልም ፡፡ ይገድለዋል ፡፡ ተመልከት ፣ ርግብ 
ምንም ሐሞት የላትም ፣ እናም እሱ ሊፈጭ አይችልም ፡፡

እናም ማንኛውም የእግዚአብሔር እርግብ ፣ ቃል የሚበላ ርግብ ወይም በግ ፣ ንፁህ አውሬ ፣ የዓለም ነገሮችን ልትሰጣቸው ስትሄድ ጌታቸው 
“ዓለምን ወይም የዓለምን የሚወድ ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ውስጥ እንኳን አይደለም። ” ከዚያ የእግዚአብሔር ቃል ተቃራኒ የሆነ ነገር 
ትሰጠዋለህ ፣ እሱ ሊቋቋመው አይችልም ፡፡ ነገር ግን ዲያቢሎስ ያንን እና ዓለምንም ወስዶ ሁሉንም አምላክ ብሎ ሊጠራው ይችላል ፡፡ ዘይት እና 
ውሃ መቀላቀል አይችሉም ፣ በቃ አይቀላቀልም ፡፡

እነሱ ፣ እነዚህ እረኞች ሁሉ ፣ በጎቹ ያለ እረኛ ረዳት እንደሌላቸው ያውቁ ነበር። እናም እረኞች ነበሩ ፣ እሱ መመራት እንዳለበት ያውቁ 
ነበር።
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ዛሬ በጎችን ለመመገብ ሲሞክሩ ማየት ምንኛ አሳዛኝ ነው ፡፡ በግ ግን አይበላውም ፡፡ አይ ጌታዬ! ተመልከቱ ፣ በጎችን ለመመገብ እየሞከሩ ነበር 
፣ ወደዚያ ተመልሰው ፣ ተዳፋት ፡፡ ቃሉ ሲመጣም እንዲሁ ተዳፋት ስለለመዱ ቃሉን አያውቁም ነበር ፡፡ ተመሳሳይ ነገር እግዚአብሔር የተወሰነ ነገር 
እንደሚያደርግ ሲያረጋግጥና ሲያረጋግጥ ዛሬውኑ ያ ነው ፡፡ ያኔ እስከመጨረሻው ለመዝለል ፣ እና ለመጠምጠጥ በጣም የለመዱት ... ደህና ፣ ከእነሱ 
ጋር ማውራት የለም ፣ ዝም ብለው አያዳምጡትም ፣ ያ ብቻ ነው ፡፡ ውሻው .... መጽሐፍ ቅዱስ “ውሻ ወደ ትውፋቱ ፣ እና ዶሮ ወደ ዋላ 
እንደሚመለስ ፣ እንዲሁ እነሱ ናቸው” ብሏል።

ቃሉን ስማ እና ወደዚያው ወደ ቀድሞው የድሮው መተላለፊያ ተመለስ! እናም “አህ አክራሪነት ነው ፡፡ እንደዚያ ያለ ነገር አይመኑ ፡፡ ”

የእግዚአብሔር በጎች ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ያደርጋሉ ፣ በቃሉ ምግብ ላይ መተማመን አለባቸው ፡፡ ሌላ ማንኛውንም ምግብ አይወስዱም ፡፡ 
የቤተክርስቲያኗን አመጋገብ ፣ እውነተኛውን በግ ልትሰጣቸው አትችልም ፡፡ አይ! አይ! ትሄዳቸዋለህ ፣ “አሁን ተመልከቱ ፣ ሁላችንም አብረን 
እንሆናለን ፡፡ አሁን ፣ ኢየሱስ ሁላችንም 'አንድ' እንድንሆን ጸለየ ፡፡ ”ልክ ከቀናት በፊት ከጥቂት ቀናት በፊት በቱክሰን ተመሳሳይ ነገር ሰምተሃል ግን 
ውሸት ነው! ኢየሱስ በጭራሽ አይጸልይም .... እንዴት እንዳደረገ .... ቃሉን እንዴት እራሱን እንዲወቅስ ታደርጋለህ? የጀርባ እሳት በራሱ ላይ ፣ ከዚያ 
የእግዚአብሔር ከማንም ሰው አይበልጥም ፡፡
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ኢየሱስ ፣ “ካልተስማሙ በቀር ሁለት እንዴት አብረው ይሄዳሉ?” ብሏል ፡፡ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬስቢቴሪያን እና ካቶሊክን እንዴት 
ወስደህ ሁሉንም በአንድ ላይ ጥለህ አንድ ሁን? ከሰው ራስ በታች አንድ ልትሆን ትችላለህ ፣ ግን ኢየሱስ “እኔ እና አንተም አንድ እንደሆንኩ አንድ 
እንዲሆኑ” ብሏል ፡ አሁን ፣ እርሱ ቃሉ በሆነው በእርሱ ሁሉ አንድ እንድንሆን ይፈልጋል! አሜን! እዚያ አለ ፣ “አንድ ከአብ ጋር።” አብም ወልድ 
ነው ፣ ያው ነው ፡፡ እርስዎም አንድ እንዲሆኑ በሌላ በማንኛውም ቀን እንደሚያሳየው በዚህ ቀን ራሱን የገለጠው ያው ቃል ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ “አብ እንደ ላከኝ እኔ ደግሞ እልክላችኋለሁ” ብሏል ፡፡ የላከው አብ ቃሉን ለማረጋገጥ ወደ እርሱ ገባ ፡፡ ያው ህዝቡን የላከው 
ኢየሱስ እርሱ በሚልክላቸው ሰዎች ውስጥ ይገባል ፡፡ “እኔ የማደርገውን ሥራ አንተም ደግሞ ታደርጋለህ” የሚል ነው። በእርግጥ እርሱ አንድ 
እንድንሆን ጸለየ ፤ አንድ ከእርሱ ጋር እንጂ አንድ ድርጅት የለውም ፡፡ አንድ ስርዓት ያለው አይደለም ፣ ግን አንድ ከእግዚአብሄር ጋር ፡፡ 
እግዚአብሔር እና ቃሉ አንድ ናቸውና ፣ ኢየሱስ እና እግዚአብሔር አንድ ነበሩ ፣ እናም እኔ እና እርስዎ እና ቃሉ አንድ መሆን አለብን ፡፡ ትክክል 
ነው. ከቃሉ ጋር በመስማማት አንድ መሆን አለብን ፡፡ ሌላ ሰው የሚለውን አይደለም ፣ የግል ትርጓሜ የለውም ፡፡ ይውሰዱት ፣ ምን እንደሚል እና 
ያምናሉ; እግዚአብሔርም ያጸድቀዋል እርሱም ትክክል መሆኑን ያረጋግጣል። ለደቀ መዛሙርት ብቻ ነው ብለው ያስባሉ ፣ ቃሉን ለእሱ ይውሰዱት ፣ 
አንድ ጊዜ ይሞክሩት እና ይመልከቱ ፡፡ ልክ እሱ እንደገባው ለእናንተ እንደሚሠራ ያውቃሉ ፡፡ እሺ ጌታዬ!
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በተራራ ላይ አይመገቡም ፣ የበግ አመጋገብ ሊኖራቸው ይገባል ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ 10 “በጎቼ ድም myን ያውቃሉ” ይላል ፡፡ እሱ ቃሉ ከሆነ 
ደግሞ ምን ዓይነት ድምፅ አለው? “በጎቼ አሁን ድም voice ናቸው ፣ እንግዶች አይከተሏቸውም” ይመልከቱ ፡፡ ኢየሱስ “እንግዳ ድምፅን አይከተሉም” 
ብሏል ፡፡ ስለዚህ ፣ የእርሱ በጎች የእንግዳ ድምፅን አይከተሉም። እነሱ አይከተሏቸውም ፡፡

ነቢያት ፣ እረኞችና በጎች ሁሉም ስለ መምጣቱ ይመሰክራሉ ፡፡



11ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

አሁን የማይለወጠውን እግዚአብሔርን በማይለወጠው የቃሉ እቅዶች ውስጥ ዛሬ ይመልከቱ ፡፡ አሁን ጥቂት ደቂቃዎችን ያስቡ-የማይለወጠው 
ቃል ፡፡
68

አሁን ተመልከት! ሙሴ የኖህን መልእክት ይዞ መጥቶ ቢሆን ኖሮ ባልሰራ ነበር ፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙሴ መልእክት ጋር ቢመጣ ኖሮ 
አይሠራም ነበር ፡፡ ኢየሱስ ከሙሴ ጋር ቢመጣ ኖሮ ወይም የኖህ መልእክት ፣ አይሰራም ፡፡ እና ዌስሊ የሉተርን መልእክት ይዘው ይመጣሉ ፣ 
ባልሰራ ነበር ፡፡ የጴንጤቆስጤ በዓል ከቬስለያን መልእክት ጋር ቢመጣ ኖሮ ባልሰራ ነበር; ያንን ሲመሰክር ሰማን ፡፡ አሁን እግዚአብሔር በቃ 
መጓዙን ቀጥሏል ፡፡ ቃሉን ብቻ ይመልከቱ ፣ እኛ ያለንበትን አዩ ፡፡

ታዲያ የእረኛው የመጀመሪያ ማስታወቂያ ለምን አይሆንም .... እነዚህ ሁሉ ነቢያት እነዚህ ሁሉ ታላላቅ ሰዎች እረኞች ከሆኑ ታዲያ 
የማይለዋወጥ እግዚአብሔር ለምን ዘዴውን እዚያው ቀይሮ ለሥነ-መለኮት ምሁራን ያመጣቸዋል? እረኞች ነበሩ ፡፡ ፍጹም የበግ መምጣት ፣ 
የኃጢአት መስዋእትነት ወደ እረኛው መምጣት አለበት ፡፡
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እረኛው ከማንኛውም ሰው በተሻለ በጎቹን ያውቃል ፡፡ እንደ እረኛ እንደ በጎች የሚያውቅ የለም ፣ የሰለጠነ ነው ፡፡ እንዲሁም ምን ዓይነት 
ምግብ እንደሚበሉ ያውቁ ነበር ፡፡ በጎቹ ምን እንደሚበሉ ያውቃል ፣ በጎቹም በሚበሉት ያውቃል ፡፡ አንድ በግ ወደ ተዳፋት እስክሪብቶ ወጥቶ 
ቁልቁል መብላት ሲጀምር ያያሉ ፣ “ያንን አጥፊ አስወግድ” ትላለህ ፡፡ ተመልከት? ስለዚህ እግዚአብሔር የት እንደሚልክላቸው ያውቅ ነበር ፡፡

አሁን እግዚአብሔር በእነዚህ ነቢያት ውስጥ ከበግ ቆዳ በታች እንደነበረ ለማረጋገጥ አንድ ታላቅ የይሖዋን እረኛ-ነቢያት እንጥራ ፡፡ አሁን 
ተመልከት. በመጀመሪያ ፣ ሙሴን እንጠራዋለን ፡፡ እስቲ እሱን እንመልከት ፡፡ አገልግሎቱ ይሖዋን በእረኛ-ነቢዩ ያሳየናል። አሁን ፣ ለሚቀጥሉት 
አስር ደቂቃዎች ያህል ጊዜ ካገኘን ምናልባት አንድ እንወስዳለን ፡፡ ሁለቱን እንወስዳለን ፣ ግን ምናልባት ይህኛው ትክክል ይሆናል ፡፡
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ሙሴ; በዚህ እረኛ-ነቢይ ውስጥ ይሖዋ ራሱን እዚህ ያሳያል ፡፡ አገልግሎቱን ትክክለኛነት ለማሳየት እና ለእስራኤል ሽማግሌዎች እንዲሁም 
ለፈርዖን ጥሪ ለማድረግ ሦስት ስጦታዎች ተሰጠው ፡፡ አሁን ይህንን እረኛ-ነቢይ ልብ በል ፡፡ በውስጣቸው እግዚአብሔር እንደ ሆነ ለማጽደቅ ፣ 
ዘወትር ፣ ነቢያቱን ፣ ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን ምልክት ይሰጣል ፣ ከተፈጥሮ ውጭ የሆኑ ነገሮች ሳይከሰቱ የእግዚአብሔር መገኘት ሊኖር አይችልም 
፡፡ ከተፈጥሮ ውጭ ተፈጥሮአዊ ተፈጥሮን ሳይከተል ይሖዋ በጭራሽ አልተገለጠም ፡፡ መሆን አለበት ፡፡ ስለዚህ እርሱ በቃሉ መሠረት ከሆነ 
የሚነበዩትን በማፅደቅ ከእነዚህ ነቢያት ጋር መሆኑን ሁል ጊዜ ራሱን ያረጋግጣል ፡፡

አሁን ለ ... ለዚህ ነቢይ እረኛ (ይመልከቱ) የሰጠው የመጀመሪያ ምልክት ዱላውን ወደ እባብ አዞረ ፡፡71

በሁለተኛ ደረጃ እጁ ወደ ለምጽ ተለወጠ ፡፡

ሦስተኛ ፣ በግብፅ ካለው የናይል ወንዝ ውሃ ለማውጣት እና ወደ ደም ለመቀየር ፡፡

አሁን እርሱ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ለግብፅና ለእስራኤል ደግሞ ማረጋገጫ ለመስጠት ሦስት ምልክቶችን ሰጠው ፡፡

አሁን ያስታውሱ ፣ ሙሴ ወደ ፍጥረት ጠራ! ትክክል ነው. አሸዋን አንስቶ በአየር ላይ ጣለው ፣ “ቁንጫዎች ይምጡ” እና ቁንጫዎች መጡ ፡፡ 
“ዝንቦች ይምጡ” እና ዝንቦች ይመጣሉ ፡፡ “እንቁራሪቶች ይምጡ” ፣ እንቁራሪቶች ይመጡ ፡፡ እሱም ፍጥረት ወደ አመጣ! አሁን አንድ ሰው መፍጠር 
አይችልም ፣ ግን ለመጀመር ሰው አልነበረም ፡፡ በነቢዩ እረኛው ውስጥ ይሖዋ ነበር! አሜን!

ይመልከቱ! እሱ የሰጠው ሦስተኛው ምልክት ከሥራው ጋር የተዛመደ አይደለም ፣ እንዲሁም ከራሱ ሰው ጋር የተዛመደ አይደለም ፣ ሦስተኛው 
ምልክቱ ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ምልክቶች ከእሱ ፣ ከራሱ እና ከሙያው ጋር ይዛመዳሉ ፡፡ እናም መጽሐፍ ቅዱስ “ድምፅ ነበረው” 
የሚለው ሁለት ምልክቶች ብቻ ነበሩ ፡፡ ሌላኛው ምልክት ድምፅ አልነበረውም ፡፡ ግን ከራሱ ማንነት እና ለሕዝቦቹ የተሰጡት ሁለቱ ምልክቶች 
ድምፅ ነበራቸው ፡፡ ሦስተኛው ምልክት ግን ፣ አሁን ልብ ይሏል ፣ ተሰጠ ... ምልክቱ ፣ ሦስተኛው ምልክት የሞት ምልክት ነበር ውሃ ወደ ደም መዞር 
፡፡ ደምዎ ወደ ውሃነት ቢለወጥ ያኔ ይሞታሉ ፡፡ ደም ባለበት ፣ ደም የፈሰሰበት ደግሞ የሞት ምልክት ነው ፤ እንዲሁ ለፈርዖን ሆነ ፡፡ ሦስተኛው 
የናይልን ውሃ ወደ ደም መለወጥ ፣ አምላካችን በአባይ ፣ በአባይ አምላክ ላይ አምላክ መሆኑን ለፈርዖን መልእክቱን ለማሳየት ነበር ፡፡ እርሱ በሁሉም 
ነገር አምላክ ነው ፣ እናም ለዚያ ብሔር ሞትን ያመጣል ፡፡ እናም የደም ምልክት ይህ ነበር ፡፡ ወይኔ! ቀጥተኛ የሞት ምልክት: ደም!
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ሌሎቹ ሁለቱ ግን የትንቢት ድምፆች ነበሯቸው ፡፡ በመስመሮች መካከል እኔ የምለውን አሁን እንደምታነቡ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ሌሎቹ ሁለቱ 
ምልክቶች ግን ስለ እስራኤል የወደፊት ሕይወታቸውን በተመለከተ ለእስራኤል የትንቢት ድምፅ ነበራቸው ፡፡ አሁን ከረጅም ጊዜ በፊት ባልተራራው 
ላይ ወደነበረው ፣ ዓለት በተወረወረ ጊዜ ....
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አሁን እና በመሄድ ላይ ... ለእነሱ እንዲሰራ ተፈጥሮን ሊለውጥ ነበር ፡፡ ምሰሶውን ይመልከቱ ፣ እባቡን ይመልከቱ ፣ ቀይ ባህርን ይመልከቱ ፣ 
እና ያደረጋቸውን ሁሉ ፣ አሁን ፡፡ የሚሄዱበትን መንገድ ሲያደርግ ያንን የእረኛን ግልገል ይመልከቱ ፡፡ ያ በእረኛው እጅ የነበረችው ዱላ እያንዳንዱን 
ሥነ መለኮት እና ካህናቱ የተናገሩትን ሁሉ ታልፋለች እናም የእረኛው በትር በሰው ሁሉ የማይቻል ነገር ሁሉ በኩል ወደ ታች ወርዳለች ፡፡ ፈርዖን 
“የዓይን ሞራ ግርዶሽ በተራሮች ላይ ፈነዳ ውሃውንም እንደወረወረና ከዚያም ወደ ደም ቀይረው” ብሎ ለማሰብ ሲሞክር እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት 
ዘነበ ፡፡ ከሰማይም በረዶ ዘነበ በምድርም ሁሉ ላይ ቅማል አዘነ ፡፡

ምን አደረገ? በዚያ እረኛ በትር እንጂ በመማሪያ መጽሐፍ አይደለም ፡፡ የሃይማኖት ምሁር ሀሳብ ሳይሆን የእረኛ በትር! እኛ በደቂቃ ውስጥ 
ወደ እሱ እየመጣ ነው; የእረኛ በትር አደረገ። የቤተ-እምነት የጸሎት መጽሐፍ ሳይሆን የእረኛ በትር ነው ፡፡ የእረኛው በትር ወደ ምድር ወደ ተስፋው 
ቃል ሲሄዱ መንገዱን ግልጽ በማድረግ በጎቹን እየመራቸው ነበር ፡ ዛሬ የእረኛው በትር የሆነው ፣ ዛሬ በጎቹን ወደ ተስፋው ምድር እየመራ እንዴት 
ያለ ቆንጆ ነገር ነው ፣ ሁሉንም ሥነ-መለኮት እና ሁሉንም የዚህ ዓለምን ሁሉ ፣ እና የዓለምን ነገሮች ፣ ቤተ እምነቶች ፣ ሁሉንም ነገር ማለፍ; 
መንገዱን በመክፈት እና ቃሉ እውነት መሆኑን ያረጋግጣል ፤ የእረኛው በትር ወደፊት ይሄዳል።
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እና ልብ በሉ ፣ ያው በጎችን ሲመራ የነበረው ያ የእረኛ በትር .... ያንን ያምናሉን? እርሱ በእርግጥ በጎቹን መርቶታል ፣ በትሩን በእጁ ይዞ 
ከግብፅ አዳናቸው። ስለእሱ የበለጠ ብዙ ማለት እንችላለን ፡፡ ግን ዋና ዋናዎቹን ለመምታት በጎቹን መርቶ በግድ ውድቅ ላይ ፍርድ አስተላል !ል! ያው 
ምርኩዝ ለአንዱ በረከት የሚሆነው ፣ ለሌላው እርግማን ይሆናል ፡፡ የኖህ የስብከት ተመሳሳይ ውሃ እርሱን ያዳነው ዓለምን condemnedነነ ፡፡ 
እስራኤልን ወደ ተስፋይቱ ምድር የመራቸው ያው በትር ነቢዩ እረኛን ለመከተል ፈቃደኛ ያልሆኑትን አውግ condemnedል ፡፡ ትክክል ነው የፍርድ
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12ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ዱላ ሁን ፡፡

ተፈጥሮ; እግዚአብሔር በባህሪው እንዴት እንደሚናገር ልብ ይበሉ ፡፡ በቃ ጊዜ ካገኘን ፡፡ እዚያ ማስታወሻ ፃፍኩ-እግዚአብሔር በባህርዩ 
እየተናገረ ፡፡ ይህንን ለማረጋገጥ ጊዜ አልነበረንም ፡፡

በኋላ ግን በእረኛው በግ እረኛው በእባብ እባብ ይህንን እባብ በምድረ በዳ እንደጠቀለለው ያረጋግጣል ፣ ይህ ስለ እውነተኛ በሽታ እና 
ኃጢአት ስለ መምጣት ይናገራል ፡፡
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ያ በትር ራሱ በፈርዖን ፊት ወደ እባብ ተለውጧል ፣ እናም ይኸው ፈርዖን አስማተኞችን ለመምሰል ሞከረ ፡፡ እናም የዛሬዎቹ ዘመናዊ ፈርዖኖች 
እና አማኞች ፣ የመልእክቱ ሥጋዊ አስመስለው ፣ ከየት እንደመጣ ሳያውቁ ተመሳሳይ ነገር ለመምሰል ይሞክራሉ ፤ አየሩ እንደተጻፈ ከእርሷ ነፃ 
በሚሆንበት ጊዜ እና ወደ አንድ ቤተ እምነቶች ነገር ይጣሉት ፡፡ በእርግጥ! ግን ለመምሰል ይሞክሩ ፣ አስመስሎ ያድርጉ ፡፡

ግን ፣ ልብ ይበሉ ፣ ይኸው የእረኛ በትር ሌሎቹን እባቦች ይበላል ፡፡ እባቦች የት ነበሩ? እነሱ ወለሉ ላይ ዱላዎች ነበሩ ፣ እና አንድ ዘንግ ብቻ 
ተነስቶ ነበር ፡፡ ኢየሱስ “ሰማያትና ምድር ያልፋሉ ፣ ቃሌ ግን አያልፍም” ብሏል። ለኃጢአት ስለሚመጣ እውነተኛ ስርየት ይናገራል።

እንዲሁም ፣ የእስራኤል የወደፊት ጊዜ አቅርቧል ... ስለ እስራኤል እንዴት እንደ ተናገረ ይወቁ ፣ አሁን ለወደፊቱ። እዚያም ከነቢይ እረኛ 
ከሞት ባርነት ነፃ መውጣት ተሰጣቸው ፡፡ ከነብይ ባርነት ከነባርነት አውጥተው በትር ይዘው ነበር ፣ ይመልከቱ። ስለ እስራኤል የወደፊት አዳኝ ፣ 
ከሞት እና ከሲኦል ፣ ስለ እስረኛው ነቢይ መናገር ስለ መነጋገር ነበር ፡፡
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አሁን ፣ ለዚያ ሁሉ ... እስራኤልን እንደምናውቅ የነቢዩን እረኛ ቃል አልተቀበለም ፣ እስራኤል ሁሉ አልተቀበለም ፡፡ አሁን ልብ ይበሉ እነሱ 
እያጉረመረሙ ነበር ፡፡ ተአምራቱን በሚያከናውንበት ጊዜ “ኦህ ፣” እርሱ ታላቅ ጓደኛ ነበር ፣ ግን ወደ መልእክቱ ሲመጣ “ይህ የተለየ ነበር” ፡፡ 
ሁሉም ታላላቅ ምልክቶች የሚመጣውን አዲስ መልእክት ይከተላሉ። ያንን እናውቃለን ፡፡ በምድረ በዳ አጉረመረሙ ፣ በምድረ በዳ በሺዎች 
የሚቆጠሩ ሞቱ ፡፡ በግልጽ ለመናገር ከሁለቱም ተኩል ሚሊዮን ፣ ከሁለቱ ከሁለት ተኩል ሚሊዮን ያዳነው በጭራሽ የሄዱት ሁለቱ ብቻ ነበሩ ፡፡

እርስዎ “ያ .... ምን ነካቸው?” ትላላችሁ እነሱ ዘላለማዊ ናቸው ፡፡

“ሁሉም ወንድም ብራናም?” ኢየሱስ እንዲህ ብሏል ፡፡

እነሱም “አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በሉ ከዓለትም ጠጡ” አሉ ፡፡

እናም እሱ ... ኢየሱስ “እና ሁሉም ሞተዋል” ብሏል ፣ ለዘላለም ተለያይተዋል ፣ ይመልከቱ ፣ ሁሉም።

ለሞቱበት ምክንያት እግዚአብሔር ባቀረበው መንገድ ላይ ቅሬታ እንዳሰሙ ያስተውሉ ፡፡ (አሁን በቅርብ ፣ የመጨረሻዎቹን ጥቂት 
አስተያየቶች አያምልጥዎ ፡፡) ቅሬታቸውን ገለጹ! በምድረ በዳ እንዲሞቱ ያደረጋቸው ፣ ስለ እግዚአብሔር የቀረበው መንገድ ቅሬታ ያሰሙ ነበር-
በአንድ ሰው መልእክት ፣ በአንድ ነቢይ ፣ በአንድ ሰው መሪነት ፡፡ መቼም እግዚአብሔር አንድን ቡድን ለመምራት ሲጠቀም ንገረኝ ፡፡ በመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ አያገኙትም ፡፡ አንድ ሰው ፣ እነሱ .... ቃሉ ወደ ሙሴ መጣ!

78

ቆሬ; በመልእክቱ አንድን ሰው ለማድረግ ብቻ እንደዚህ ያለ ነገር ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር እንደማረረ ሁላችንም እናውቃለን 
፡፡ እርሱም “ሁላችንም ቅዱስ ነን ፡፡ ቤተ እምነት ለምን አይኖረንም? እና ለምን ... ይህንን ማዘጋጀት ፣ እና ይህን ማድረግ እና ያንን ማድረግ 
አንችልም? ”

እግዚአብሔር ለሙሴ “ራስህን ከእሱ ለይ ፣ እኔ በቃኝ” አለኝ ፡፡ እናም ያስታውሱ ፣ ይሁዳ በመጨረሻው ዘመን ተመሳሳይ ነገር ይናገራል ፡፡ 
ትክክል ነው ፣ “በቆሬ ውሸታምነት ጠፍተዋል” እኛ ደግሞ በቆሬ ላይ ምን እንደደረሰ እና በተቀረው የእግዚአብሔርን ቃል እና በዚያው በአንድ ሰው 
አመራር ላይ የእግዚአብሔርን ጥበብ ጥያቄ ውስጥ የከተቱትን እናውቃለን-እያንዳንዳቸው ጠፉ ፡፡

አሁን ፣ በሚመጣው የምልክት ድምፅ የወደፊቱን እቅዶቹን በማሳየት እግዚአብሔርን በእረኛው-ነቢይ ውስጥ እናስተውላለን ፡፡ አሁን, 
ይመልከቱ. እዚያ እናየዋለን ፣ አሁን በሚቀጥለው ምልክት እንመልከት ፡፡
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አሁን ልብ ይበሉ ፣ የእርሱን የይገባኛል ጥያቄ የሚያረጋግጥ ከእግዚአብሄር በተሰጠ ምልክት ፣ በባርነት ፣ በባርነት ፣ በመልእክት መልእክት 
ወደ ወንድሞቹ ተልኳል ፡፡ እስራኤል ለመልእክቱ ሄደ ፣ አመኑ ፣ እያንዳንዳቸው አመኑ ፣ ግን በምሽቱ ሰዓት .... ስለ ተአምራቶቹ ሄዱ ፣ ግን በምሽቱ 
ጊዜ እነሱ ... መልዕክቱን ሰጠ ፣ “የተለየ ነበር ፡፡ ” ያንን መልእክት የማያምነው ሁሉ ሞተ ፡፡ ትክክል ነው. መልዕክቱ ምን ነበር? መልእክቱ ስለ 
መጪው ፍርድ ነበር ፡፡ ምሽት ላይ - በምሽቱ ጊዜ እግዚአብሔር የእስራኤል ሰፈር ውስጥ ወጣ ሕዝቡ የእረኛውን-ነቢይ መልእክት አምኖ እንደሆነ 
ለማወቅ; ሁሉም አላመኑትም ጠፉ ፡፡

አሁን ልብ ይበሉ ፣ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለታላቁ እረኛ እናመጣዋለን ፣ ይመልከቱ ፡፡ የታላቁን እረኛ-ነቢይ አገልግሎት ልብ በል ፡፡ 
ከተአምራቶቹ መካከል እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ተከፍቶ ይቀበለው ነበር ፡፡ የታመሙ እንዲድኑ ፈለጉ ፡፡ ታላላቅ ነገሮችን ለማድረግ ፈለጉ ፡፡ የእሱ 
ተወዳጅነት በጣም ጥሩ ነበር ፡፡ ግን አመሻሹ ላይ በመጣ ጊዜ ውሃ ወደ ወይን ከተቀየረ በኋላ አንድ ቀን በሺዎች እንጀራ ከመገበ በኋላ እና ተአምራት 
ካደረገ አንድ ቀን ቁጭ ብሎ ከእነሱ ጋር መነጋገር ይጀምራል ፡፡ እርሱም እንዲህ አላቸው። እኔ እና አባቴ አንድ ነን። ለምን 'አብን አሳየን' ትላለህ? “
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“ወይ ወንድሜ! ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን የሚያስተካክል ይህ ሰው ነው? ” ለቤተክርስቲያናዊ አስተሳሰባቸው ያ በጣም ብዙ ነበር ፡፡ ግን 
እውነታው ነበር እሱ ነበር! ተመልከት? ሲያደርጉ ግን ብዙዎች አልተከተሉትም ፡፡

ከዚያ ዘወር ብሎ “የሰው ልጅን ሥጋ ካልበላችሁና ደሙን ካልጠጣችሁ በቀር በውስጣችሁ ሕይወት የላችሁም” አለ ፡፡

አሁን ፣ ብልህ ፣ ምሁራዊ ሰው ምን ያስባል ብለው ያስባሉ? በቤተመቅደስ ውስጥ እርሱን የያዙት ካህናት እዚያ ስላገኙት በጣም እንዳፈሩ 
አስባለሁ ፡፡ “አንድ ሰው ቆሞ እንደዚህ ያለ ነገር ይናገራል ብሎ ማሰብ ፣' እናንተ ሥጋዬን ካልበላችሁ ደሜንም ካልጠጣችሁ በስተቀር ፡፡ '” አለ ፣ 
“ይህ የሰው ቫምፓየር  ነው ፣  ይመልከቱ  ፣‹  ሥጋዬን  ብሉ ጠጡም ..  ..  ‹ለምን  እሱ  ሰው በላ  ነው ፡፡  እርስዎ  ጥሩ  አስተሳሰብ  ያላቸው ሰዎች  ...
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እንደዚህ ካለው እብድ ሰው ይርቃሉ ፡፡ ”

በጭራሽ አስረድቶት አያውቅም በቃ! እነሱን ለማደናቀፍ ፣ በጎቹን ከፍየሎች ለመለየት አደረገ። እነሱን ለመጣል አደረገው ፡፡ እናም ከዚያ 
ማንም ከእሱ ጋር መተባበርን አልፈለገም። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ምንም ትብብር አልነበራቸውም ፡፡

ልብ በሉ ፣ በማታ ሰዓት ፣ እግዚአብሔር በካም camps ውስጥ ወጥቶ ያመኑትን አየ ፡፡ እናም በታላቁ እረኛ ዘመን ተመሳሳይ ነገር አደረገ ፡፡ 
የታላቁን እረኛ-ነቢይ አገልግሎት ልብ ይበሉ ፣ ግን ለመልእክቱ አማኞች ይህንን ያስተውሉ ፣ ግን አይደለም .... በዚህ ምሽት መልእክት አያምኑም ፡ 
እርሱ አምላክ ነው ብለው አያምኑም ፡፡ እሱን ጥሩ ሰው ሊያደርጉት ፈለጉ ፡፡ እርሱን ነቢይ ሊያደርጉት ፈለጉ ፡፡ እሱ ጥሩ ሰው ነበር ፣ ነቢይም ነበር 
፣ ግን ከዚያ የበለጠ ነበር። ያ ዛሬ የተለመደ ትምህርት ነው ፣ “እሱ ጥሩ ሰው ነው ፣ ነቢይ ነበር” እሱ ከአማኑኤል አንዳች አልነበረውም! እርሱ እና 
አባቱ አንድ እንዲሆኑ በማድረግ እርሱ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ እሱ ሊሆን የሚችለው ያ ነው።
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ዘካርያስ 14:7 ፣ ይህን ማለት እችላለሁ ፣ በመጨረሻው ሰዓት ስለ ምሽት መብራቶች እና መልእክት ይናገራል ፡፡ ያንን አስተውለሃል? ሙሴን 
የተከተሉት ሁሉ በሲና ተራራ ማንነቱን ለይቶ የሚያሳውቀውን የእሳት ዓምድ አዩ ፡፡ እሱ ስለ እሳቱ ምሰሶ በጫካ ውስጥ ስለመሆኑ በመናገር 
ተናግሯል እናም ይህን መልእክት ነግረውታል ፣ ብዙዎች አያምኑም ፡፡ ነገር ግን ከግብፅ የተከተሉት ሁሉ (ከዓለም ወጥተው የመለያ ባሕርን ተሻግረው 
ወደ ምድረ በዳ የሄዱ) ያንን እረኛ-ነቢይ ስለ እረኛ እንዲጸድቅ የተናገረውን ተመሳሳይ የእሳት ዓምድ አዩ ፡፡ በጎቹ ፡፡ እነሱ አይተውታል ፣ እና 
ብዙዎቹም ካዩት በኋላ አሁንም አላመኑትም ፡፡
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እንደገና ፣ የማይለወጠው አምላክ ፣ ታላቁ እረኛ - ነቢይ ፣ በእርሱና በአገልግሎቱ ወደ ደብረ ዘይት ያደሩትን እንደወሰዳቸው ልብ በል; እኛ 
የምንናገረው ታላቁ እረኛ-ነቢይ ፣ ኢየሱስ ነው ፡፡ ሙሴን ያጸደቀው ያንኑ የእሳት አምድ አብን አየውና ሰማው።
83

ይኸው ሙሴ የተናገረው አምላክ ሙሴን መጥቶ ሙሴን እየመራው የነበረው እሱ መሆኑን በእሳት ዓምድ አረጋገጠ ፡፡ እግዚአብሔር በእረኛ-
ነቢዩ ውስጥ ነበር ፡፡

እዚህ ሌላውን እረኛ-ነቢይ ፣ ታላቁን ነቢይ ፣ እውነተኛውን በጎች ኢየሱስን ወስዶ የሦስት ሰዎችን ምርጫ ወስዶ በደብረ ዘይት አናት ላይ 
ያወጣቸዋል ፣ እዚያም ጸድቋል ኢየሱስ ፡፡ ከሌሎቹም ሰዎች ሁሉ ራሱን ተሻግሮ “የምወደው ልጄ ይህ ነው ፣ እርሱን ስሙት” አለ ፡፡ ቀና ብለውም 
ሲመለከቱ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም ፡፡ ትክክል ነው. እሱ ነበር ፡፡ አሁን ያ ያስተካክለዋል ፣ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ፣ ይመልከቱ ፡፡

[ባዶ ቦታ በቴፕ ላይ።] .... kinኬናህ [ባዶ ቦታ በቴፕ ላይ።] ... ፊት። ሙሴ በሲና ተራራ ላይ በሸኪና ፊት ነበር ፡፡ ፊቱን ቀየረው ፡፡ ሲወርድ 
እረኛው - ነቢዩ ሙሴ በፊቱ ላይ መጋረጃ ማድረግ ነበረበት ፡ እግዚአብሔር ፊቱን በአንድ የተወሰነ ክፍል ውስጥ ማን ነበር? ቃሉ በአፉ ውስጥ 
ነበረው ፡፡
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ግን ታላቁ እረኛ በሸኪናህ ፊት በነበረበት ጊዜ ልብ ይበሉ ፡፡ ምን አደረገ? ፊቱን ሁሉ ቀየረው ፡፡ እሱ የእግዚአብሔር ብቻ አካል አልነበረም ፣ 
እርሱ ሁሉ የእግዚአብሔር ነበር! እሱ አማኑኤል ነበር ፡፡

ለምን እረኞች መሆን አስፈለገ?

እነሆ! እነሆ ፣ አሁን ሁሉን ቻይ የሆነው የእግዚአብሔር አምላክ ጥበቃ እያደረገ ነው ... ይልቁንም በእረኛው ነቢይ በሙሴ ውስጥ ራሱን 
ያሳያል። እግዚአብሄር እራሱን እንዴት እንደገለጠ ይመልከቱ ፡፡ የመጨረሻው አስተያየቴ ይህ ነው ፡፡ በእሳት ዓምድ ፊት ሲቀባ ቆሞ ይመልከቱ! 
በተራራው ላይ ከሙሴና ከይሖዋ በስተቀር ማንም በጭራሽ የለም ፡፡ አሜን! አሜን ማለት “ይሁን” ማለት ነው ፡፡
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ይመልከቱ! “እጅህን በብብትህ ውስጥ አኑር!” ግን ፣ ይህንን ሁለተኛ ምልክት አሁን በድምጽ ይመልከቱ ፡፡ “እጅህን በብብት ውስጥ አስገባ ፡፡” 
ብዙ ሰዎች ቀኝ እጅ ስለሆኑ ሙሴ ግራኝ መሆኑን ለማመን ምንም ምክንያት የለንም ፣ ስለሆነም ቀኝ እጁን በብብቱ ውስጥ አስገብቶ መሆን አለበት 
፡፡ ቀኝ እጁን አስቀመጠ .... አሁን ይመልከቱ! እዚህ እረኛ-ነቢይ በሆነው በሙሴ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ያለ ሥዕል እንዴት እናያለን! ሙሴን 
እግዚአብሔርን በመወከል ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በሙሴ ውስጥ ነበር ፡፡ የእሱን ... “በእጅዎ በብብትዎ ውስጥ” ሲያደርግ ይመልከቱት ፡፡ 
እንዴት ያለ ምልክት ነው!

አሁን ፣ እዛው ቆሞ ፣ ቀኝ እጁን በልቡ ላይ በመያዝ ፣ ዓለምን ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የቤዛው የተደበቁ ምስጢሮች የተደበቁበት እንደዚህ 
ቆሞ ፣ ቆሟል ፡፡ እዚህ ለምን እረኞች ፡፡ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ነው ፣ ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ ሙሴ እሱን በትክክል የሚያሳየው 
ይኸውልዎት ፡፡ እርሱ የአብን ምስጢሮች ያዘ ፣ እና ለእኛ አሳይቶናል። ልብ ይበሉ ፣ በቀኝ እጁ ገዳይ በሆነ የሥጋ ደዌ ተመቶ ከእቅፉ ላይ ሲጎትት 
ይመልከቱ ፡፡ እግዚአብሔር በቀኙ ምን እንደሚያደርግ አሳይቷል ፡፡ ልብ በሉ ፣ ለምጹ ፈውስ የለውም ፡፡ እንደገና ልብ ይበሉ ፣ የተለመደ የሥጋ ደዌ 
ብቻ አልነበረም ፣ በመጨረሻው ደረጃ ላይ ነበር ፣ እንደ በረዶ ነጭ ፡፡ እጁ በአሰቃቂ ነገር ተመታ ፡፡ ቀኝ እጁን ከልቡ ፣ ከእቅፉ ላይ ሲያወጣ እጁም 
በለምጽ ሲመታ ሙሴ ምን ተሰማው! የሥጋ ደዌ በሽታ ኃጢያትን ፣ የማይድን እና በተለይም በመጨረሻው ደረጃ ላይ ያመላክታል ፡፡
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ወንድሞች ፣ እግዚአብሔር የቀኝ እጁን ከእቅፉ ላይ ሲያወጣ ዓለም እዚህ ነበረች! ዓለም ገዳይ በሆነ የሥጋ ደዌ ተመታባት ፣ ለእሷም ምንም 
መድኃኒት አልነበራትም ፡፡ መድሃኒቱ ስለማያገኙ ዛሬ ማታም እንዲሁ ፡፡ የ መፍትሔ በቀራኒዮ ላይ ነበር, ነገር ግን ሰዎች ኃጢአት አምላክ የታዘዙ 
ያለውን ፋንታ አንዳንድ ሰው ሰራሽ በሐኪም መውሰድ ይፈልጋል.
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እንደ የሥጋ ደዌ አካሄድ እንደሚያደርጋት ቀስ በቀስ በጭራሽ እንደማይመጣ ልብ ይበሉ ፣ ግን በአንድ ጊዜ! እጁን ሲጎትተው ተመታ ፣ በለምጽ 
ሞላ ፡፡ እግዚአብሔር የተናገረውን ልብ ይበሉ ፣ “አሁን ፣ ቀስ በቀስ ወደ ኃጢአት አትሸነፉም ፤ ግን ከርሱ በበላህ ቀን ያን ቀን ትሞታለህ ”አለው ፡፡ 
እና ያ ትክክል ነው ፣ “ከሱ በሉ ቀን”

ልብ ይበሉ ፣ ራሱን የደበደበው የነቢዩ እረኛ ነበር ፡፡ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወስዶ የገዛ እጁን በብብቱ ውስጥ አስገብቶ በለምጽ ተመቶ 
አወጣው ፡፡ ነቢዩ እረኛ ራሱ አደረገ ፡፡ እናም ታላቁ ነቢይ-እረኛ ኢየሱስ ራሱ አደረገ ፣ “ነፍሴን አኖራለሁ ፣ ማንም ከእኔ አይወስዳትም” እርሱ 
ታላቁ እረኛ ፣ ታላቁ ነቢይ-እረኛ ነበር ፣ “ማንም ከእኔ አይወስዳትም ፣ እኔ ከራሴ አደርጋለሁ” ቀስ በቀስ እንዳልመጣ ልብ ይበሉ ፣ በአንድ ደቂቃ 
ውስጥ ነው የመጣው ፡፡ ታላቁ እረኛ ራሱ ፣ በደላችንን ወስዶ ራሱን መታ ፣ ሀጢያታችንን ወስዶ በራሱ ላይ ጫነ። ገጣሚው መፃፉ አያስደንቅም
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14ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

በመካከለኛው ዐለት መስጠት እና ጨለማን ጨለማ ፣

አዳኜ አንገቱን ደፍቶ ሞተ ፤

የመክፈቻው መጋረጃ መንገዱን ገለጠው

ወደ ሰማይ ደስታ እና ማለቂያ ቀን።

ያ ምስጢር በቀኝ እጁ በኢየሱስ በተሸፈነው በእነዚህ ዓመታት ሁሉ በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ነበር። ታላቁ እረኛ ስለ እኛ ጥፋታችንን 
በራሱ ላይ አደረገ ፡፡ ኢሳይያስ 53:6 ፣ “ስለ መተላለፋችን ቆሰለ። እርሱ ስለ በደላችን ደቀቀ። የሰላማችን ቅጣት በእርሱ ላይ ነበር ፡፡ በእርሱም 
ግርፋት እኛ ተፈወስን ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ወይም በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ፈውስ ምስጢር ፣ እሱ 
በእግዚአብሔር ቀኝ ነበር ፣ እሱ ምስጢሩ በብብት ውስጥ የያዘው ብቸኛ በግ። የእሱ ቅድመ-እይታ ሁል ጊዜ በግ መሆን የነበረበት ምክንያት ነው! 
የመጀመሪያው በግ ፣ የመጨረሻው በግ ነበር ፡፡ በጎቹን እንዴት መንከባከብ እንዳለበት ለማወቅ ወደ እረኛ መምጣት የነበረበት ምክንያት ይህ ነው። 
አገኘኸው? ልብ ይበሉ ፣ ”እርሱ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ፣ ስለበደላችን ደቀቀ ፣ የሰላማችን ቅጣት በእርሱ ላይ ነበር።“
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ያስተውሉ በፍጥነት መጣ; እናም ቶሎ ግራ ቀኙ ለሁለተኛ ጊዜ ቀኝ እጁ ከእቅፉ ላይ ተስሏል ፡፡ ለሁለተኛ ጊዜ ሲስበው ገዳይ በሽታ ጠፍቷል 
፡፡ እናም ታላቁ እረኛ ፣ በግ-ነቢዩ ፣ ሲናገር .... በቀራንዮ መስቀል ላይ ፣ ለሁላችን የኃጢአት ቅጣት ሲከፍል ፣ “ተጠናቀቀ” ብሏል። ኃጢአት አበቃ ፣ 
ቅጣቱ ተከፍሏል ፣ ዕዳዎች ተፈቱ! አንድ ዓመት አልወሰደም ፣ ወይም በመጨረሻ በሌላ በሌላ ተሃድሶ ወይም በሌላ ነገር ውስጥ ወደ እሱ አልመጣም 
፣ ያኔ ተጠናቀቀ!
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ኃጢአት በአንድ ጊዜ መጣ ፣ የእግዚአብሔርን ሕግ በመተላለፍ ፣ አንድ ቃል በመጣስ ፡፡ በዚህ ምሽት ወንድሞቼ ነፍሳችሁ በሰንሰለት ላይ 
ከሲኦል በላይ ናት ፡፡ እናም ያ ሰንሰለት የተወሰነ የስነ-መለኮት ትምህርት ቤት ትምህርት አይደለም ፣ ያ ሰንሰለት እርስዎ የሚኖሩት የተወሰነ ቤተ 
እምነት ወይም እምነት አይደለም ፣ ያ ሰንሰለት የእግዚአብሔር ቃል ነው! ኢየሱስ ለሰው ልጆች ቃሉን እንዲኖር የሰጠው ሲሆን ሔዋን አንድ ትንሽ 
አገናኝ ብቻ ሰበረችው ፡፡ እና ... ማንኛውም ሰንሰለት በጣም ደካማ ከሆነው አገናኝ የበለጠ ጠንካራ አይደለም። አንድ ቃል ሲያወጡ .... ይህ 
የመጽሐፉ የመጀመሪያው ነበር ፡፡
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ኢየሱስ በመጽሐፉ መሃል ላይ መጣ ፣ “ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም” አለ ፡፡ የመጽሐፉ 
መሃል ይህ ነበር ፡፡

የመጽሐፉ የመጨረሻው ፣ “አንድ ቃል የወሰደ (አንድን ቃል በተሳሳተ መንገድ የሚተረጉም) ፣ ከዚህ አንድ ቃል የሚወስድ ፣ እኔ ከህይወት 
መጽሐፍ ውስጥ የእርሱን ድርሻ እወስዳለሁ” ብሏል ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተንጠልጥላ በሲኦል ላይ እያለፍክ ነው ፡፡ ጌታ እንዲህ ያለ ያልሆነን 
ነገር ማንም እንዲጭንባችሁ አትፍቀዱ!

ኦ ፣ አየሁ .... ደህና ፣ እነሱ ይላሉ ፣ “በእርግጥ እኛ ያደረግነው ሁሉ። ያደረግነው ሁሉ! ” ታላቁ እረኛ በነበረበት ዘመን ሊቀ ካህናቱ እና እነሱ 
ያሰቡት ያ ነው ፡፡ ሔዋን ያሰበው ያ ነው ፡፡ ያ ሰይጣን “በእውነት እግዚአብሔር አያደርግም” እንዳላት ነው ፡፡ ግን አደርገዋለሁ ፣ ምክንያቱም 
አደርጋለሁ ብሏል ፡፡ እና እሱ እሱ ዛሬ እንደገና ያደርገዋል ፡፡

92

እሱ እንደተናገረው “በኖህ ዘመን ስምንት ነፍሳት በውኃ የዳኑ እንደነበሩ ሁሉ እንዲሁ በሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናል።” ይመልከቱ ፣ 
በጣም ጥቂቶች ናቸው ፣ “ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ ፣ መንገዱም የቀጠነ ስለሆነ ፣ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው።” ትክክል ነው. ወደ 
ጥፋት የሚወስደው መንገድ ሰፊ ነው ፣ ብዙዎች ወደ እሱ ይሄዳሉ ፡፡ “

ታላቁ እረኛ ሲመታ ፣ ታላቁ በግ-ነቢይ ወደዚያ ሲመታ “ተጠናቀቀ!” አለ። እናም ያ ደቂቃ ፣ ይህ እረኛ እንደተመታ ፣ አብቅቷል። ኃጢአት 
ተስተካክሏል ፣ ከዚያ በኋላ ኃጢአት አልነበረም ፡፡ እነሱ ንጹህ ነበሩ ፣ ቅጣቱ ተከፍሏል ፡፡ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈው 
ምእመናን ፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ አንስቶ አስቀድሞ ተወስኗል ፣ ኢየሱስ እንደተጠናቀቀ በዚያው ደቂቃ ተጠናቀቀ። እርሱ ታላቁ እረኛ ለበጎቹ 
መጥቶ ነበር ፡፡ ተጠናቀቀ ፣ የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ከእቅፉ ላይ ተጎተተ ፣ ተመታ ፡፡ ከዛም በፋሲካ እሱ መልሶታል ፣ አሜን ፣ እንደገና ወደ እቅፉ 
ከፍ አደረገው እና ኃጢአትን ወደወሰደበት ወደ ቀደመው የአትክልት ስፍራ እንድንቤን በቃሉ መልክ ወደ እናንተ እና እኔ ዘረጋሁት ፡፡ የታላቁ ልቡ 
ድብቅ ሚስጥር በነቢይ እረኛ ተገለጠ ፡፡ የተገለጠው በእረኛ ፣ በነቢይ-እረኛ ነው ፡፡
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በዚያ ቀን ተራሮች ቢዘሉ እና ቢጮሁ አያስገርምም ፡፡ ፀሐይ ፊቷን ደብቃ ለደስታ መጮ አያስደንቅም ፡፡ ሁሉም ተፈጥሮ መፍረሱ 
አያስደንቅም ፡፡ ዛፎቹ እስኪንቀጠቀጡ እና እስኪናወጡ እና እስኪደሰቱ እና እስኪዘል ድረስ ነፋሱ ተናወጠ ፡፡ ነቢዩ-እረኛው በተራራው ላይ 
በሕይወት መጽሐፍ ላይ ያለውን ማንኛውንም ስም ሲዋጅ አዩ ፡፡ እናም የራሳቸው ተፈጥሮ እንደ ተዋጀ አዩ! እነሱ ጮኹ ፣ ዘለውም ፡፡ እናም ዓለም 
ወደ የመሬት መንቀጥቀጥ ገባች ፡፡ ተራሮችም ተቀደዱ ዓለቶችም ወደቁ ፡፡ ፀሐይም ጠለቀች ፡፡ እና ሁሉም ነገር ተከናወነ ፡፡ እንደማንኛውም ስብሰባ 
እረኛው “ተጠናቀቀ!” ሲል ሲገልጥልዎት። እዚያ ....
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መዝለሎችን ፣ እና የደስታ ምልክቶችን አይቻለሁ ፣ ግን የተጎዳ ሰው አልነበረም ፡፡ ተራሮች ወጡ ፣ እናም እነሱ ... ፀሐይ ገባች ፣ እናም ሁሉም 
ነገር ተከናወነ ፣ ግን የተጎዳ ሰው የለም። እናም የእግዚአብሔር ኃይል ለሰዎች “ከዓለም እና ከዓለም ነገሮች ነፃ” መሆናቸው የተገለጠባቸውን 
ስብሰባዎች አይቻለሁ ፣ እናም የጌታ ደስታ ጉባኤውን ሞልቶታል። ስለ እግዚአብሔር ክብር ቆመው ይጮኻሉ አለቀሱም እስከ ድምፃቸው ከፍ 
ብለው ጮኹ ፡፡ እኔ ሥርዓት አልበኝነት ምንም አላየሁም ፣ እነሱ በቅደም ተከተል ትክክል ነበሩ ፡፡ ምክንያቱም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በበጉ 
የሕይወት መጽሐፍ ላይ የተጻፈው ስማቸው አውቀዋልና ፡፡ ታላቁ ነቢይ-እረኛ መልእክቱን አምጥቶላቸዋል ፣ እናም ተላልፈዋል ፣ ነቢዩ-እረኛ ፡፡ 
ሌሎች የቤተክርስቲያኗ ግዛቶች ስለዚህ ጉዳይ የተናገሩት ምንም ይሁን ምን የሆነውን አውቀዋል ፡፡ ልክ እረኞቻቸው ወደዚያ እንዳደረጉት ሁሉ 
የሆነውንም ያውቁ ነበር ፡፡
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ማንም የሃይማኖት ምሁር ሊገልፅ በማይችልበት መሠረት ሙሴን እንዳደረገው ፣ እግዚአብሔርን ፣ እራሱን እስኪያገኝ ድረስ ቃሉን ለመስበክ 
ወደ ቅዱስ ጠረጴዛው የመግባት መብት ማንም የለም ፡፡ ሙሴ እዚያ ነበር! የእስራኤል መልእክተኞች ምንም ቢሆኑም ፣ “ኦህ ፣ እርባና ቢስ ነበር ፣ 
ይህንን እንዳየኸው ገምተሃል ፣ እርባና ቢስ ነው ፣ ”ያንን ከእሱ መውሰድ አይችሉም ፣ ያውቃል! እዚያ ነበር! እሱ የሆነው እሱ ነበር! በእሳት አምድ
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ፊት ለፊት ከአምላክ ፊት ለፊት እስከሚገናኝ ድረስ የኢየሱስ ክርስቶስን መልእክት ለመጠየቅ ከሥነ-መለኮት ደረጃም ሆነ በተወሰነ የዶክተሮች ደረጃ 
የኢየሱስ ክርስቶስን መልእክት የመጠየቅ መብት ያለው ማንም የለም ፡፡ በዓለም ላይ ያሉ ሁሉም የሃይማኖት ምሁራን ያንን ከእርሶዎ ሊያስረዱ 
ስለማይችሉ ራሱን መልእክተኛ ብሎ የመጥራት መብት የለውም ፡፡ በአንተ ላይ ደርሷል! እርስዎ እዚያ ነበሩ ፣ ስለዚህ ያውቃሉ ፡፡ ማንም ሰው 
የሚናገረውን ይንከባከቡ ፣ ወይም ምን ያህል እንደሚሉ ፣ “ቀኖቹ አልፈዋል ፣ አይደለም ፣” በእናንተ ላይ ደርሷል ፣ እናም በቃሉ መሠረት ነው።

አዎን ፣ ያ ሙሴ ይህ ድምፅ እንደተናገረው የቃል ድምፅ መሆኑን ያወቀበት ምክንያት ነው ፡፡ እግዚአብሔር ለአብርሃም “ዘርህ ለአራት መቶ 
ዓመታት ይቀመጣል እኔ ግን አድንሃለሁ” ብሎ እንደ ነገረው ያውቃል ፡፡ እናም የአራት መቶ አመታት እንደነበረ ያውቅ ነበር እናም እሱ እንዲሰራ 
ተጠርቷል ፡፡

97

ወንዶችም ሴቶችም እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን መንፈሱን በሥጋ ሁሉ ላይ እንደሚያፈስስ ቃል ገብቷል ፡፡ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት 
እንደሚልክ ቃል ገባ ፣ እናም ሙሽራዋን ያለ እድፍ እና መጨማደድ ይጠራዋል ፡፡ እሱ ለማድረግ ቃል ገብቷል ፣ እሱ ያደርገዋል ፡፡ እነዚህን ቅጥረኛ 
እረኞች አትስማ እነሱ ያታልሉሃል ፡፡ ከዚህ ቃል የበግ የበግ ምግብ እንዲመግብዎ መንፈስ ቅዱስ እረኛ ነው ፡፡ ሁል ጊዜ በእረኛው ይመጣል ፡፡ 
እርሱ እረኛችን ነው። እርሱን ስሙት ፣ እናንተ የእርሱ መንጋዎች በጎች ናችሁ; ከሆንክ ድምፁን ትሰማለህ ፡፡ ሌላ ሰው የሚናገረውን አይደለም ፣ እሱ 
የሚናገረውን ትሰማለህ ፡፡ አንድ እንግዳ ድምፅ ፣ ስለእሱ ምንም አታውቁም ፡፡

ኦ ፣ የኔ ፣ ኃያሉ እረኛ-ነቢይ እንደገና ሲተረጉምና ሲያስተዋውቃቸው ያዳምጡ ፡፡ ዮሐንስ ፣ በዮርዳኖስ ወንዝ ሲቆም ፣ የተናገረውን ይመልከቱ 
፡፡ እዚያ ቆሞ እየሰበከ ፣ “ሰዓቱ ይመጣል ....” አለ ፡፡
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ልብ በሉ ፣ ዮሐንስ የካህን ልጅ ነበር ፡፡ እነሱ ሁል ጊዜ የአባታቸውን መስመር ይከተላሉ ፣ ስማችን ያገኘነው በዚህ መንገድ ነው ፡፡ 
በሚያደርጉት ሁሉ ፣ ያንን ብለው ይጠሯቸው ነበር ፡፡ እናም ዮሐንስ እንደ አባቱ ካህን መሆን ነበረበት ፡፡

እናውቃለን ፣ ይህች እናት በተፀነሰች ጊዜ የጌታ መልአክ አባቱን ዘካርያስን ከተገናኘ በኋላ ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ከሄደች በኋላ እሷም ስድስት 
ወር ሆና ነበር ... እናት ለመሆን ፡፡ ግን ገና ሕይወት አልነበረችም ፣ ህፃኑ ስላልተንቀሳቀሰ ፈራች ፡፡ ያ ያልተለመደ ነው ፡፡

እናም የጌታ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ለማርያም ተገልጦ “ወንድ ልጅ ሳታውቅ ልጅ እንደምትወልድ” ነግሯት ስለ ኤልሳቤጥ ሁኔታ ነገራት ፡፡99

ኤልሳቤጥን ለመንገር ወደ ይሁዳ ተራሮች ወጣች ፡፡ እናም ኤልሳቤጥን ስታገኛት እናት እንደምትሆን ነገረቻት ፡፡ እና ማንንም ሳታውቅ 
ልትረዳው አልቻለችም ፡፡ እርሷ ግን “መንፈስ ቅዱስ ጋረደኝና ከእኔ የተወለደው ይህ ቅዱስ ነገር‹ የእግዚአብሔር ልጅ ›ይባላል ፣ ስሙንም ኢየሱስ 
እላለሁ' አለች እና ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ የሚለው ስም በሰው ልጅ ከንፈር ውስጥ እንደተነገረ ፣ ትንሽ የሞተ ሕፃን በእናቱ ሆድ ውስጥ በደስታ 
ዘልሎ ጮኸ; እና በእናት ማህፀን ውስጥ ዘለው ፣ እና ገና ሕይወት አልተቀበለም።

የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወትን ወደሞተ ሕፃን ተናገረ ፡፡ ዳግመኛ እወለዳለሁ በሚለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል?

እና በቃሚው ላይ እንደ ጉብታዎች ያህል ጎምዛዛ እናደርጋለን እና እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንዲቀጥሉ እናደርጋለን ፡፡ እናም እምነትህን ከፍ 
ለማድረግ እና ለመመሥከር እንዲሁም ይህን ሁሉ የማይረባ ነገር ለማውገዝ በመፍራት ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም አንድ 
ያደርገዋል። ጊዜው ገና ነው ፣ እነዚህን የሳንታ አንቀጾች እና ዕቃዎች ፣ ከዚያ ያንን የማይረባ የንግድ ሥራ ይዘህ ውጣ ፡፡ ስለ ሳንታ ክላውስ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የትም ብትሰሙ? እሱ የሮማውያን አፈታሪክ ነው ፣ በጭራሽ ለእሱ ምንም ነገር የለም ፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ፡፡ 
ልጆቻችሁን እንደዚህ ያለ እርባና ቢስነት አታስተምሯቸው ፡፡ አንድ ቀን ሁሉም ዓይነ ስውር ታሪክ መሆኑን ለእሱ መንገር ሲኖርብዎት ታዲያ 
ለልጅዎ ዋሽተዋል ፡፡ እናም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለዎትን ምስክርነት የሚጎዳ ነው ፣ “ምናልባት ያው ተመሳሳይ ነገር ሊሆን ይችላል” ይላል። ታላቁን 
እረኛ - ነቢይ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ገና ወደ ገና ያኑሩ ፡፡
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ልብ ይበሉ ፣ ይህንን ነቢይ ዮሐንስን እዚያ ቆሞ ሲያዳምጡ ያዳምጡ ፡፡ እርሱ ታላቅ እረኛ-ነቢይ እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ አሁን 
አንድ መልእክት ነበረው ፣ መልአኩ ኢየሱስን እንደሚያስተዋውቅ ያውቅ ነበር ፡፡
101

አሁን ወደ አንዳንድ ሴሚናሪ መሄድ አልቻለም ፡፡ እነሱ ይሉ ነበር ፣ “አሁን እርስዎ ዶ / ር-እና-እንዲሁ አሁን ቦታውን የሚወስደው ሰው 
ብቻ እንደሆነ ያውቃሉ ፡፡ እሱን ለማስተዋወቅ ነው ፡፡ እናም ያንን ብቻ ያውቃሉ .... ”ይመልከቱ ፣ ከሰው ጋር መቀላቀል አልቻለም ፡፡

በዘጠኝ ዓመቱ በእግዚአብሔር ፊት ለመዘጋጀት ወደ ምድረ በዳ እንደገባ ተነገረን ፡፡ እረኞቹ የመጡት ከዚያ ነው ፡፡ የእሱ መልእክት እንደ 
ሥነ-መለኮት ምሁር እንዳልሆነ ልብ ይበሉ ፣ በተወሰነ ደረጃ ታላቅ ፣ ትልቅ እብጠት ቃላት ያሉት ፡፡ እርሱም “,ረ እናንተ የእባቦች ትውልድ” አለ ፡፡ 
ለሃይማኖት ሰዎች “እናንተ የእባቦች ስብስብ” በመናገር ፡ በምድረ በዳ ያየው ያ ነው ፣ እባቡን አየው ፡፡ እሱ ሊያገኘው ከሚችለው እጅግ ዝቅተኛው 
ነገር እባብ ነበር እናም ቀሳውስት እና ቀሳውስት እና የሃይማኖት ምሁራን “የ እባቦች ስብስብ!” ይላቸዋል ፡፡ እንዲህ አለ ፣ “ከሚመጣው ቁጣ ማን 
አስጠነቀቀህ? ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊነሱ እግዚአብሔር ችሏል እላችኋለሁና 'እኛ የዚህ ነን እኛም ነን' ማለት አትጀምር ፡፡ ድንጋዮች ፣ 
በምድረ በዳ ያየውን ፡፡ ”በተጨማሪም መጥረቢያው በዛፉ ሥር ላይ ተተክሏል ፡፡“ ያ ሲያየው የነበረው ያ ነው እባቦች ፣ ዛፎች ፣ ምድረ በዳ ፡፡ 
እናም ፣ እነሆ ፣ ያ መልእክቱ ነበር ፡፡ የአንዳንድ ታላቅ የመለኮት ሐኪም ታላቅ እብጠት ቃላትን አያውቅም ነበር (ሁሉንም ሊያብራራ ይችላል) ፣ እሱ 
በትክክል የተፈጥሮ መስመሩን ሰበከ ፡፡

ያ እዚህ ነው የምናሳየው-የእረኛው በትር ፣ እረኛው ፣ በጎቹ ፣ የተፈጥሮ መስመር ፡፡102

ምን አደረገ? እሱ የሚያደርገው አንድ ትልቅ ነገር ነበረው ፣ መሲሑን የሚያውቀው እሱ ነበር። እርሱም “እላለሁ ፣ እሱ አሁን በመካከላችሁ 
እዚህ ቆሟል ፡፡ እናም እርሱን አታውቁትም ፣ ምክንያቱም ሥነ-መለኮትዎ በጣም የተሳሰረ ስለሆነ ፣ የት እንዳሉ አታውቁም።

አንድ ቀን ኢየሱስ ወጥቶ ሲወጣ “እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ይመጣል” አለ ፡፡ በጉ! ሃሌ ሉያ! እውነተኛው 
ስርየት! ከኤደን የአትክልት ስፍራ ወደ ታች ያሉት እያንዳንዱ በጎች ያጠለሉት ይመጣል ፣ እዚያ የሚሄድ ተራ ሰው ፡፡

እነሱም “ጆን እንዴት አወቅከው? አንድ የተለየ ነገር አላየሁም ፡፡ ”103
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“እኔ ግን እመሰክራለሁ ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ እና' በእርሱ ውስጥ በመኖር ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው 
'የሚል ድምፅ አየሁ። ”

ርግብ እና በጉን ይመልከቱ ፡፡ ተመልከት? አዎ ቢሆን ኖሮ ... ምን ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር ቢሆን ኖሮ .... እዚያ የቆመ ተኩላ ቢሆንስ? ደህና ፣ ያ 
ጠቦት መሄድ አልቻለም ነበር ... ወይም ያ ርግብ .... እግዚአብሔር ከሰማይ ወፎች ሁሉ እጅግ የዋህ በሆነው ራሱን በራግብ አሳየ ፤ ልጁን በምድር 
ላይ ካሉት እንስሳት ሁሉ እጅግ የዋህ በሆነ በግ ነው ፡፡ እነሆ ፣ የሰማይ ንፁህ ወፍ ፣ ቁራ አይደለም ፡፡ አሞራ ሳይሆን ርግብ ነው ፡፡ አሳማ ሳይሆን 
ጠቦት ነው ፡፡ ሌላ ማንኛውም ተፈጥሮ አንድ ላይ ባልደባለቀ ነበር ፡፡

እና ርግብ በበጉ ላይ ስትመጣ እርሷን መርታዋለች ፡፡ እሱ በሚፈልገው መንገድ ሳይሆን አብ የሚመራበት መንገድ ነው ፡፡ እውነተኛው በግ 
ዛሬ ነው ያ ነው ፡፡ በገና ጊዜ በጎች ሆይ ፣ እግዚአብሔር በቃሉ ብቻ እንደሚመራ አታውቁምን? ያ የእርሱ ሰራተኛ ነው ፡፡

ልብ በሉ ምንም ነገር ባልተከናወነ ነበር ፣ ግን ዮሐንስ “የተቀሩት አላዩትም ፣ ግን እመሰክራለሁ ፣ አየሁት ፡፡” በማስተዋወቅ ላይ “እነሆ ፣ 
የበጎችን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ዓለም ”
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የገና መልእክቴን አሁን ላስተዋውቅ ፣ እና አሁን ስዘጋ “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው።” ያው ያው በግ ነው ፡፡ 
እርሱ ልክ እንደበፊቱ ዛሬ የበጉ ነው። ቃሉ ተመሳሳይ ስለሆነ እርሱ እንደነበረ ሁሉ እዚህ አለ ፡፡ “ሁለት ወይም ሦስት በስሜ በተሰበሰቡበት በዚያ 
በመካከላቸው እገኛለሁ” በትክክል የተናገረው ነው ፡፡ እሱ በጭራሽ አይለወጥም ፣ እሱ ቃሉ እግዚአብሔር ነው። እሱ በጭራሽ አይለወጥም; 
አሁንም በጎቹን እየሰጠ ፣ እና በእረኛው-ነቢዩ / በመጀመርያ የበጎቹን ምግብ ይመግባቸዋል ፡፡ ለሥነ-መለኮት ምሁራን ፣ ለበጎቹ አይደለም ፡፡

እነሱ አያደርጉም .... እንዴት ሌሎች ሊበሉ ይችላሉ ፡፡ ብልሆቹ ግን .... ይህንን ልብ በሉ! ግን ዓለምን በሚገባ የሰለጠኑ ጥበበኞች እና ምሁራን 
አሁንም የሳንታ ክላውስ አለ ለማለት ይፈልጋሉ ፡፡ እናም የሚያመልኳቸው ሁሉም ዓይነት ልብ ወለዶች እና ነገሮች አሉ ፣ ምክንያቱም ቃሉን 
አይቀበሉትም ፤ ምክንያቱም በቤተ እምነቶቻቸው ውስጥ የቀን ቅጥረኛ እረኞች ለእነሱ ጣዕም አይመጥንም ፡፡ ቅጥረኞች ከእምነት መግለጫ ፣ ያ 
ከአንድ ፍየል በታች ሊያገናኝዎ ይፈልጋል ፣ አያምኑም! ወደ እርድ እስክሪብቶች ይመሩዎታል ፡፡ በዚህ ወር ከአስራ ዘጠኝ መቶ አመት በፊት 
የተወለደውን ታላቁን እረኛ አዳምጡ ፣ በመልእክቱ ውስጥ አንድ ጊዜ ወደዚያ ሲወጡ በጎችን እንዴት መንከባከብ እንዳለባቸው የሚያውቁ 
እውነተኛ እረኞች ይመጣሉ ፡፡
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በማስተዋል አሁንም ድረስ ይመኙታል ፡፡ የቤተክርስቲያኗን ጣዕም የማይመጥን ስለሆነ ያኔ እንዳልተቀበሉት ሁሉ ዛሬም አይቀበሉትም ፡፡ 
ያንን ቃል ዞረው ለድርጅታቸው እንዲስማማ ያደርጉታል ፣ እናም ቃሉን አይሰብኩም። አይሆንም! እነሱም “ደህና ያ ለሐዋርያት ዘመን ነበር ፡፡ ይህ 
ማለት አይደለም ፡፡ ” እሱ በትክክል የሚናገረው በትክክል ማለት ነው ፣ ለእነሱ ሊተረጉመው ማንም አያስፈልገውም ፡፡

አሁን በዚህ ሰዓት አንገታችንን እና ልባችንን ወደ ምድር ትቢያ አጎንብሰን ይህ ቃል በእረኛው የሚመጣውን ብርሃን ታላቁን ነቢይ-እረኛ 
ኢየሱስ ክርስቶስን ለማየት እና ለመቀበል በእውነተኛ ፈጣን ወደ ፍየል ስፍራ በፍጥነት እንሂድ ፡፡ የእግዚአብሔር። በሰፊው አጫውቼሃለሁ ፡፡ 
ቃላቶቼን እንደ ቄስ አስተካክል አላስተካክለውም ፣ ያንን ለማድረግ አልሞክርም ፡፡ ልክ እሱ እንደሰጠኝ ለመናገር እሞክራለሁ ፡፡
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ግን ፣ እረኞች መሆን ለምን አስፈለገ? ሌሎቹ እስኪያገኙት ድረስ በሌላ አስተሳሰብ በጣም ሰልጥነዋል ፡፡ እናም ዛሬ ሁሉንም ዓይነት የበላይ 
ተመልካቾች ፣ የወረዳ ወንዶች ፣ ጳጳሳት ፣ ካህናት ፣ ካርዲናሎች ፣ ሊቃነ ጳጳሳት ፣ በዓለም ላይ ያሉ ነገሮችን ሁሉ እኛን ለመምራት ሞክረናል ፡፡ ግን 
እግዚአብሔር እረኛ ይሰጠናል ፣ ያ እረኛም መንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡

አሁን ያዳምጡኝ ፡፡ “እሱ ...” (ሀሳብ ሳይሆን ፣ የግል ተውላጠ ስም ነው) “እርሱ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ (የእውነት መንፈስ) ፣ እኔ 
የነገርኳችሁን እነዚህን ነገሮች ለእናንተ ይገልጥላችኋል ፣ ያሳያል የሚመጡትን ነገሮች ” ያ ታላቁ እረኛ ነው ፣ ያ እረኛ ኢየሱስ ትቶታል ፡፡ እናም 
መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ጽ wroteል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሏል ፣ “የጥንት ሰዎች ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተገፋፍተው ቃሉን የጻፉት” 
ብለዋል ፡፡ አሁን ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ አንድ የሃይማኖት መግለጫ ሊወስድዎ ይችላልን? ይህ ቃል ወደማይናገረው ነገር ሊጎትትዎ ይችላልን? ለምን 
፣ ፈጽሞ የማይቻል ሊሆን ይችላል ፡፡ መንፈስ ቅዱስ “ማድረግ ያለብዎት ይህ ነው” ካለ በኋላ ዘወር ብሎ “አይ ስህተት ነበር ፣ እናም ቤተክርስቲያኑ 
አድርጉ የምትለውን ታደርጉታላችሁ” ካለ መንፈስ ቅዱስ ውሸታም ይሆናል ፡፡
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አሁን ፣ ሲያዳምጡ ከነበረ ... ሌላ ነገር ከእውነተኛው ፣ ከእውነተኛው እረኛ ይማርካችኋል ወደ ቃሉ ወደ መንፈስ ቅዱስ ይመራዎታል ፣ 
እናም ልምዱ የለዎትም ፣ ምስክሩም የላችሁም የመንፈስ ቅዱስ በሕይወትዎ ውስጥ ፣ ይህም ያለ ....

እግዚአብሔር አንድ ነው ፡፡ የዘላለም ሕይወት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እርሱም የዘላለም ሕይወት ነው ፡፡ እናም መጀመሪያ የነበረው 
ማንኛውም ነገር መጨረሻ አለው ፡፡ እና እርስዎ ብቻ የቤተክርስቲያን አባል ከሆኑ መጀመሪያ ነበረው ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ግን መጀመሪያ 
የለውም ፣ እግዚአብሔር የለውም .... እናም ከእግዚአብሄር በተወለዳችሁ ጊዜ ከቃሉ ትወልዳላችሁ ፣ ከዚያ የእግዚአብሔር ልጅ ትሆናላችሁ ፣ 
እናም ስሙ በበጉ መጽሐፍ ላይ ተጽ wasል ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ሕይወት። እና አንተ ፣ ያለህ የፀጉር ቀለም ፣ ያለህ አይኖች ቀለም ፣ ያለህበት 
ቁመት ፣ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር አየህ ፡፡ እናም አንተን የመሰለ የሰው ልጅ አየህ ፡፡ እና ገና አንድ ሚሊዮን ዓመት ቢመጣም ፣ እግዚአብሔር 
በመጀመሪያ “በጎቼ ድም myን ይሰማሉ ፣ እንግዳ አይከተሏቸውም” ብሎ በመጀመሪያ ለእናንተ እንደወሰነ ወደዚያ ፍጹም አስተሳሰብ ተመልሰው 
ከመመለስ የሚያግድዎት ነገር የለም ፡፡
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እናም ያንን ዘላለማዊ ሕይወት ፣ ዛሬ ማታ ካልተቀበሉ እና በግርግም ውስጥ ስለ አንድ ትንሽ ህፃን ልብ ወለድ ታሪክ እየተመለከቱ እና 
በዙሪያው ያሉ የጥበብ ሰዎች ስብስብ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አያምኑም ፡ እናም ለማሰብ መሞከር ፣ “ደህና ፣ ጥሩ እሆናለሁ ፡፡ እና ይህን አደርጋለሁ 
፡፡ እናም ቤተክርስቲያን እገባለሁ ፡፡ እና እኔ ማድረግ ያለብኝ ይህንን ብቻ ነው ፡፡ ” ጠፋህ የዘላለም ሕይወት ካላገኘህ እንዴት ለዘላለም ትኖራለህ?
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የበቆሎ እህል መውሰድ ይችላሉ ፣ ምን ያህል ፍጹም እንደሚመስል ግድ አይሰጠኝም ፣ ሰው ይችላሉ-ሳይንስ አንድን አፍርቷል ፣ ሊከፍቱት 
ይችላሉ-አንድ ዓይነት እርጥበት አለው ፣ አንድ ዓይነት ልብ ፣ ከእርሻው ያደገው እህል ተመሳሳይ ቁሳቁሶች አሉት ፡፡ እነሱን በቤተ ሙከራ ውስጥ 
ሊያስቀምጧቸው ይችሉ ነበር ፣ እና አንዱን ከሌላው መለየት አይችሉም-አንደኛው እንደ ሌላው የበቆሎ እንጀራ ጥሩ ያደርገዋል ፣ አንድ ሰው አንድ 
አይነት የበቆሎ ፍላት ይሠራል ፡፡ ግን እነሱን መንገር የሚችሉት ብቸኛው መንገድ እነሱን መቅበር ነው ፡፡ ሰው የሰራው ፣ እዚያው ይቀራል ፣ 
ይበሰብሳል ፣ በጭራሽ አይወጣም ፡፡ ግን እግዚአብሔር የሠራው ፣ የሕይወት ጀርም አለው ፣ እንደገና ይኖራል።



17ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ክርስቲያንን መኮረጅ ይችሉ ይሆናል ፣ እንደ ክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን ሊሄዱ ይችላሉ ፣ ስምዎን እንደ ክርስቲያን በመጽሐፉ ላይ ያስፍሩ 
ይሆናል ፣ እንደ ክርስቲያን ቤተ እምነት ሊቀላቀሉ ይችላሉ ፤ ያ መልካም ነው ፣ ግን ያ መልካም እረኛ ነፍሱን ለመለያየት አሳልፎ የሰጠው ያ የዘላለም 
ሕይወት በእናንተ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር .... እግዚአብሔር በበዓለ ሃምሳ ሲወርድ በሲና ተራራ ላይ እንዳደረገው በእሳት ኳስ ወረደ ፡፡ 
ለመጀመሪያው እረኛ ለሙሴ እንዳደረገው ፡፡ እናም በወረደ ጊዜ በእያንዳንዳቸው ላይ በተቀመጠው በእሳት ልሳኖች ራሱን ለየ ፣ እግዚአብሔር 
ራሱን ወደ ህዝቦቹ ለየ ፡፡ እናም ያንን ካልተቀበሉት በስተቀር .... ጴጥሮስ “ለእርስዎ እና ለልጆችዎ ፣ ሩቅ ለሆኑት ነው” አለ ፡፡
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ጓደኞች ፣ ምንም ዓይነት ሥነ-መለኮታዊ አፈታሪክ አይሰሙም ፣ እንደገና ተወልደዋል ፡፡ እናም በሚሆኑበት ጊዜ ፣ በውስጣችሁ ያለው 
መንፈስ የእግዚአብሔር አካል ነው ፣ እናም “የእግዚአብሔር እውነት” ስለሆኑ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል ይመሰክራል። ያንን ተሞክሮ ካላገኙ 
አሁን ወደ ጋሮው ወደ ቃሉ በፍጥነት እንሂድ ፡፡ ከእነዚህ የተጌጡ ሥነ-መለኮታዊ ተብለው ከተጠሩ አብያተ ክርስቲያናት በመነሳት መሲሑ 
ወደሚታወቅበት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እውነተኛ ማደሪያ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንፋጠን ፡፡
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ከጭንቅላት ጎንበስ ፣ እንጸልይ

ውድ አምላክ ፣ በዚህ ጊዜ ለመናገር የማውቀው ያ ነው ፡፡ እኛ ገና ገና እየተቃረብን ነው ፣ ጎዳናዎቹ በተመሳሳይ ወንዶች እና ሴቶች 
ተጨናንቀዋል ፣ እየገፉ ፣ እየገፉ ፣ ለእነሱም ተመሳሳይ ስጦታ ለሚሰጥ ሰው ለመመለስ ስጦታ ለመግዛት ይሞክራሉ ፡፡ ራሳቸውን ክርስቲያን ብለው 
የሚጠሩ ብዙ ሰዎች ለገና ስጦታዎች ሲጋራ ፣ አረቄ ፣ ገዝተው ጎዳናዎች ላይ ናቸው ፡ እግዚአብሔር ፣ ልጆቻቸውን አንዳንድ ልብ ወለድ ፣ የሮማን ፣ 
የጣዖት አምልኮ ሥነ-መለኮታዊ ሥነ-መለኮት ፣ በዓለም ላይ በቀላሉ ተቀባይነት ያለው አፈታሪክ ፣ እና እነሱ እውነተኛውን ክርስቶስን የሚጥሉ 
ይመስላሉ ፡፡ ገና ፣ እውነተኛው በግ።
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አምላኬ ፣ ዛሬ ማታ ፣ ጭንቅላታችን ወደ ወደ ወደ አመጣንበት አፈር እንደተመለከትን እፀልያለሁ .... ለታላቁ ነቢይ እረኛ አንድ ጊዜ 
ለአብርሃም ነግረህ ፣ “አብርሃም ውጣና ያሉትን አሸዋዎች numberጥር ፡፡ በባህር ዳር ላይ ”

እናም “እነሱ ስፍር ቁጥር የላቸውም ፣ ልቆጥራቸው አልችልም” የሚለውን ቃል መለሰ።

ያን ጊዜ “ወደ ሰማይ አሻቅበህ ተመልከት ፣ ከዋክብትንም numberጠር” አለው ፡፡ እናም ያ የማይቻል መሆኑን ያውቃል ፡፡ አንተም “ዘርህ 
እንዲሁ ይሆናል” አልከው። ያንን እረኛ-ነቢይ ከምድር አፈር እስከ ሰማይ ከዋክብት ድረስ እንመለከታለን ፣ በሟች ሰውነታችን ውስጥ ወደ አፈር 
የሚወስደን ሞት ቢኖርም ወደ እኛ ሊያሳድገን የሚችል ሕይወት አለ ፡፡ ኮከቦች

ለታላቁ ነቢይዎ ዳንኤል እንደተናገሩት ፣ “በመጨረሻው ዘመን አምላካቸውን የሚያውቁ ሰዎች ብዝበዛ ያደርጋሉ። ብዙዎችንም ወደ ጽድቅ 
የሚመልሱ ከዋክብትን ከዘላለም እስከ ዘላለም ያበራሉ። ”
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በኢየሱስ አምሳል ወደ ምድር ለመምጣት በጣም ፈቃደኛ የነበረው ታላቁ ፈጣሪ ጌታ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ምን እንደ ሆነ 
ለማሳወቅ ፡፡ እናም የሞት ቅጣትን መውሰድ የሚችሉት እርስዎ ብቻ ነዎት ፣ ማንም መልአክ ፣ ማንም ተተኪ ሊያደርገው አይችልም። ቅጣቱን 
ያስቀመጡት እርስዎ ነዎት ፣ እና እርስዎ ብቻ በትክክል ሊወስዱት ይችላሉ። እና መንፈስ መሆን ፣ ሊሞቱ አልቻሉም ፡፡ ግን እንድትሞት ሥጋ ሆነህ 
ነበር; በገዛ ደምህ ሊቤዠው የሚገባህን የተዋጅህን ኃጢአት ታረቅ ዘንድ በግ ሁን።

ኦህ ፣ ታሪኩ በጣም ጥሩ ነው ፣ ጌታ ሆይ ፣ ከብዙዎች ጭንቅላት በላይ ነው ፡፡ ለማሰብ “ትንሹ ይሖዋ በግርግም ውስጥ ተኝቶ እንደ ሕፃን 
መኖር ነበረበት ፡፡ በረት ውስጥ የተወለደው ትንሹ ይሖዋ። ትንሹ ይሖዋ ፣ በመንገድ ላይ ከልጆች ጋር ሲጫወት። ትንሹ ይሖዋ ፣ በአሥራዎቹ ዕድሜ 
ውስጥ የሚገኝ ወጣት። የትምህርት ቤቱ ልጅ የሆነው ትንሹ ይሖዋ። ኃያሉም እግዚአብሔር። ” እነዚህን ሁሉ ቦታዎች ወስደዋል ፡፡ “እናም ፣ አቤቱ 
፣ በግ። ነቢዩ እግዚአብሔር ” እናም የኃጢአት ቅጣት እንድትቀበል እና የዘላለም ሕይወት እንድትሰጠን ይህ ሁሉ ሆንክ።

አቤቱ ፣ ይቅር በለን ፣ እኛ ፣ ድሆች ፣ የዚህ ዓለም ብቁ ያልሆኑ ፍጥረታት ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ ያደረግከውን ስናነብ እና በምላሹ ያደረግነው በጣም 
ትንሽ ነው ፣ ጌታ ሆይ ፣ ዛሬ ማታ ተዋረድን ፡፡ በታላላቅ የሃይማኖት መሪዎች ዘመን እንዴት ትመጣለህ! የአብንን ቃል ለማንፀባረቅ እና እንዴት 
ለማንፀባረቅ ፈቃደኛ ነበራችሁ! በንድፈ-ሃሳቦቻቸው ላይ እንዴት እንዳላደራደሩ! እናም ዛሬ ጎልቶ ወጥቶ ቃሉን አሁንም ቃሉ ብሎ መጥራት እና 
መደራደር የማይፈልግ ያለ ያለ ይመስላል። እኛ እንጸልያለን ፣ እግዚአብሔር ፣ ቸል ስላልናቸው እነዚህን ነገሮች ይቅር በለን ፡፡ እናም ዛሬ ማታ 
በልጃችን ስጠን ፣ በግርግም ለአንተ እንደሰጠነው ፡፡ እናም የተሰቀለው ክርስቶስ በተቀበለ ቁጥር ፣ አዲስ ልደት ፣ አዲስ የተወለደ በግ እንዳለ ፣ 
በመላእክት በሰማይ በመዝሙር እንደሚኖር እናውቃለን ፡፡ ንስሐ በሚገባ ከአንድ ኃጢአተኛ በላይ መላእክት እንደገና ይዘምራሉ ፡፡
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በአእምሮ መፀነስ ብቻ ሳይሆን ከመንፈስህ በመወለድ ብቻ ሳይሆን ፣ እንደ እግዚአብሔር እውነተኛ ስጦታ ፣ እንደ የግል አዳኝ የማያውቁ 
አንዳንድ ሰዎች እዚህ ምሽት ፣ ጌታ ሆይ ፣ አሁኑኑ ይቀበሉት ፣ አንገታችንን ደፍተን ፡፡ አንድ ጌታ ቢኖር ኖሮ ፣ ይህን ያላደረገ ፣ ልባቸው አሁን 
ደስታን ይቀበል ፣ እንደ ቀድሞ እረኞችም ፣ በልባቸው በረት ውስጥ ፣ ቃሉ መሲሕ ነው ፣ እንደ ታላቁ የእረኛ እረኛ መንፈስ ቅዱስ ለእነሱ 
ማረጋገጫ ይሆናል ፡፡ ይህንን የምንጠይቀው በኢየሱስ ስም ነው ፡፡

አንገታችን ደፋ ስንል ፣ እና ልባችን እንደተደፋ እምነት አለኝ ፣ ውዱ ወንድሜ ፣ የቤተክርስቲያን አባል ቢሆኑም .... እናም ያልኩትን በመናገር 
እንዳልጎዳዎት ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ የቤተክርስቲያን አባል መሆን ትክክል ነው ፣ ያንን ማድረግ አለብን ፣ ግን ፣ ኦ ወንድም ፣ ያንን ብቻ አይቀበሉ ፣ 
እንደገና መወለድ አለብዎት። ታላቁ ነቢይ-እረኛ “ዳግመኛ መወለድ አለባችሁ” ያለው ይህ ነው ፡፡ ለሃይማኖት ምሁር “እንደገና መወለድ አለባችሁ” 
አላቸው ፡፡
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እና ዳግመኛ ሲወለዱ እንዲሁ ስለምታምኑ አይደለም ፡፡ እነሱ “ሲያምኑ ነው የተወለዱት” ይላሉ ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ ግን “ዲያብሎስም ያምን” ብሏል ፡፡ አሁን ልብ ይበሉ ፣ ያ አይደለም ፣ እሱ ተሞክሮ ነው ፡፡

እርስዎ “ደህና ፣ ጥሩ ኑሮ ኖሬያለሁ” ትላላችሁ ፡፡

ሐዋርያትም እንደዛው መንፈስ ቅዱስን እስኪያገኙ ድረስ ዳግመኛ አልተወለዱም ፡፡ መንፈስ ቅዱስን እስኪያገኙ ድረስ እንኳን አልተለወጡም 
፡፡  ክህደቱ  ከመድረሱ  በፊት  የነበረውን  ምሽት  ...  ወይም  ክህደት  ከመፈጸሙ  ጥቂት  ቀደም  ብሎ  ታስታውሳለህ?  ኢየሱስ  ስምዖን  ጴጥሮስን  “



18ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

በተመለስህ ጊዜ ወንድሞችህን አበርታ” አለው ፡ እናም ጴጥሮስ ለሦስት ዓመት ተኩል ተከተለው ፣ አጋንንትን አወጣ ፣ ድውያንን ፈውሷል ፣ 
ወንጌልን ሰበከ ፣ አሁንም እንደ ቃሉ እንኳን አልተለወጠም ፡፡

አሁን ፣ ዛሬ ማታ እንዲህ ዓይነቱን መልክተኛ በልብዎ ውስጥ ይፈልጋሉ? ያንን በእውነት ከፈለጉ .... ሌላ ሰው የሚለውን ምንም ለውጥ 
አያመጣም ፣ እውነት ነው ወንድም እህት ፡፡ እውነት መሆኑን አውቃለሁ ፡፡ አንተ ፣ እያንዳንዱ ጭንቅላት ሲደፋ እና ሁሉም ዐይን ሲዘጋ ፣ ለእኔ 
ሳይሆን ፣ እኔ ወንድ ብቻ ወንድሜ ነኝ ፣ ግን እጅህን ወደ ክርስቶስ ታነሳለህ ትላለህ ፣ “ያንን አምናለሁ ፡፡ እና ያንን ክርስቶስን በእውነት የገና 
እውነተኛ ክርስቶስን ወደ ልቤ ውስጥ እፈልጋለሁ ”? አሁን እጅዎን ወደ ላይ ያነሳሉ? እግዚአብሔር ይባርኮት. ጥሩ ነው. እግዚአብሔርም 
ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርኮት. የእኔ ፣ እጆቼ በየቦታው ፡፡
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ይድረስ ወንድሜ; ይድረስ እህቴ; ይድረስ ጓደኛዬ; በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞሉ ፡፡ ሌላ ማንኛውም ሰው የሚናገረው ምን ልዩነት አለው? 
ያስታውሱ ፣ የእርስዎ ሕይወት ነው ፡፡ እኛ በማለዳ በምድር ላይ ላይሆን ይችላል ፣ አሁን በአፍንጫችን ከአፍንጫችን ከሚነፍሰው የበለጠ ሕይወት 
የማግኘት ዋስትና የለንም ፡፡ የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ እንጂ ሌላ ትንፋሽ በጭራሽ አናደርግ ይሆናል ፡፡ እናም የቱንም ያህል ጥሩ ቢኖሩም እና ምን 
ቢል ምን ጥሩ ውጤት ያስገኛል .... ኢየሱስ “አንድ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር በጭራሽ አይገባም” ብሏል ፡፡

አሁን ፣ እንደገና ስለ መወለድ ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ ፣ ግን ዳግመኛ ሲወለዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነውን ብቻ እንመልከት ፡፡ 
ጴጥሮስ አማኝ ነበር ፣ ሐዋርያቱ አማኞች ነበሩ ፣ ነገር ግን በጴንጤቆስጤ ዕለት መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ከወረደ በኋላ እንደገና አልተወለዱም ፡፡ 
አሁን ግን ምን እንደ ሆነ እየተደነቁ ጴጥሮስን ከቀሩት ጋር “የእስራኤል ሰዎች ፣ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ፡፡ የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር 
በእርሱ በሚያደርጋቸው በምልክቶችና በድንቆች ተአምራት ከእናንተ መካከል በእግዚአብሔር ዘንድ የተመሰከረለት ሰው ነበረ። እርሱ አስቀድሞ 
በክፉው እጆች ወስደህ በመስቀል ላይ በምትሰበስበው ውሳኔ ፣ እርሱ እግዚአብሔር ያስነሣው እኛም የእርሱ ምስክሮች ነን ፡፡ እርሱ አሁን 
ያያችሁትንና የምትሰሙትን ይህን አፈሰሰ ፤ በቅዱሳት መጻሕፍትም መሠረት ነው ፡፡ ”
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እናም ያን ጊዜ በሰሙ ጊዜ በልባቸው ተነካ እና “ወንድሞችና ወንድሞች ፣ ለመዳን ምን እናድርግ?” አሉ ፡፡

ጴጥሮስ “ንስሐ ግቡ” አላቸው ፡፡

አሁን ካቶሊካዊው ጓደኛዬ እዚህ የተቀመጠው ፣ እዚህ አራት ወይም አምስት ቅንብርዎን የማውቀው ፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ከካህንዎ ጋር 
ምናልባትም ካህንዎ ሳይሆን ከካቶሊክ ካህናት አንዱ ጋር እየተወያየሁ ነበር ፣ “ኢየሱስ ኃጢአትን እንድትተው ለቤተክርስቲያን ኃይል ሰጣት ፡፡ 
ኃጢአትን ሁሉ የያዛችሁባቸው በእነርሱ ላይ ይቀመጣሉ ፡፡ ግን ካህኑ ዛሬ በሚያደርገው መንገድ ሳይሆን እንዴት እንዳደረገው ፣ ሐዋርያት የእርሱን 
ትዕዛዝ እንዴት እንደወጡ እንመልከት ፡፡
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ግን የመጀመርያው ካህን የመንግሥቱ ቁልፎች ያለት ፒተር ብለው ለመጥራት ከፈለጉ ምን አደረጉ አለ? እርሱም አለ ፣ “እያንዳንዳችሁ ንስሐ 
ግቡ ፣ ለኃጢአት ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፣ እናም የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ 
እንዲሁም ጌታ አምላካችን ለሚጠራቸው ሁሉ በሩቅ ላሉት ነውና አለ። እና እግዚአብሔር አሁንም የሚጠራ ከሆነ ተመሳሳይ ማዘዣ ብትከተሉ 
ተመሳሳይ ተሞክሮ ለእርስዎ ነው ፡፡ ይህ ምእመናን የሚያምን ከሆነ አንገታችሁን ደፍተው ”አሜን“ ይበሉ ፡፡ ያኔ ከዚያ ያነሰ ማንኛውም ነገር እንደ 
እረኛው ሳይሆን ከቃሉ ጋር ተቃራኒ ነው።

ጌታ ኢየሱስ ፣ አሁን በእጅዎ ውስጥ ናቸው ፡፡ ክርስቶስን ፣ መሲሑን ያላገኘ እያንዳንዱ ክፍት ልብ ዛሬ ማታ እንዲሆን እጸልያለሁ ፡፡... እናም 
ክርስቶስ ቃል ነው ፣ የተቀባው ቃል ተገልጧል ፡፡ እናም በዚህ ምሽት ያ እውነተኛ መሲህ ፣ እውነተኛ የገና ስጦታ ፣ በዚያ እውነተኛ እውነተኛ የገና 
ስጦታ ፣ እግዚአብሔር ለዓለም የሰጠው ፣ እረኞቹንም በበጉ ፣ ለበጎቹ ማስተስሪያ የሌለው ዓለምን ያሳውቃል ኃጢአት ፡፡ እናም ያ ልብ ዛሬ ማታ 
ክፍት ከሆነ ፣ ጌታን ፣ የዛሬውን መሲህ ቃል በእሱ ውስጥ ያኑሩ ፡፡ እኛ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ እንሰጥሃለን። አሜን
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እሱን ትወደዋለህ? ታምነዋለህን? “አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ ፣ ሌሎችም ሁሉ ይጨመሩላችኋል።”120

ጓደኞች ፣ ከመባረራችን በፊት ይህንን ማለት እፈልጋለሁ ፡፡ ብዙ ጊዜ እኔ በጣም በተሳሳተ መንገድ ተረድቻለሁ ፡፡ እኔ የእግዚአብሔር 
መልእክት አለኝ ፣ እናም ያንን መልእክት ምንም ይሁን ምን ማወጅ አለብኝ ፡፡ በተሳሳተ መንገድ እንደተረዳ አውቃለሁ ፡፡ ካልሆነ ፣ ከዚያ 
የእግዚአብሔር መልእክት አይሆንም - ሊሆንም አይችልም። በተሳሳተ መንገድ ላለመረዳት ዛሬ በጣም ብዙ ማቃለያዎች አሉ። እኔ እግዚአብሔር 
በሁሉም የዓለም ቤተ እምነቶች እና ድርጅቶች ውስጥ ሰዎች አሉት ብዬ አምናለሁ ፣ እናም እኔ በወንድሞቼ ላይ መቃወሜ አይደለም ፡፡ ከሶስት 
ዓመት በፊት ወደ ቱክሰን እዚህ መጥቻለሁ እናም ከወንድም ጊልሞርስ ጋር ከእናንተ አገልጋዮች ጋር ስብሰባ አደረግኩ ፣ እናም “ቤተክርስቲያን 
የመጣሁት እዚህ የመጣ ነውን?” የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር ፡

እኔም “አይ ጌታዬ ፡፡ እዚህ ላግዝህ የመጣሁት አንተን ለመርዳት ነው ፡፡ ግን እስካሁን አልተጠየኩም ፣ በሶስት ዓመት ውስጥ ፡፡ ግን ያው ያው 
እኔ ላግዝሽ እዚህ ነኝ ፡፡ እኔ የመጣሁት ከእርስዎ ጋር እጅ ለእጅ ለመያያዝ ፣ ከእናንተ ጋር ድርጅቶችን ላለመቀላቀል ሳይሆን ከእግዚአብሄር ቃል ጋር 
እጅ ለእናንተ እና ከልብ ጋር በመሆን ፣ ለጠፋው ነፍስ ሁሉ እና በድምፃችን ይሰማ ላለው ችግረኛ ሁሉ ወንጌልን ለመስበክ ለመሞከር ነው ፡፡ .

እኔ ፣ ማታ ፣ በሙሉ ልቤ ፣ በውስጤ ባለው ሁሉ እራሴን ለእግዚአብሔር አቀርባለሁ ፡፡ እኔ መስጠት በጣም ብዙ የለኝም; ዕጣን ፣ ከርቤና 
ወርቅ ማምጣት አልችልም ፣ ምክንያቱም የለኝም። ግን እግዚአብሔር ይህንን ሕይወት እንዲሰጠኝ በራሴ ያለኝ ነገር ሁሉ ፣ ዛሬ ማታ ማታ ፣ በልቤ 
ውስጥ ባለው የቃሉ ጋራ ላይ ለእርሱ እወስናለሁ ፡፡ እና ልክ ቃል በቃል እንደቆምኩት ፣ ሌላ አመት እንድኖር ቢፈቅድልኝ ከዛ ቃል ጋር ለመቆም 
ቃል እገባልኝ ፣ ልክ እኔ እንደምችለው ታማኝ። ሁሉንም በጥቂቱ ይሰብኩ ፣ ሁሉንም በጥቂቱ ያምናሉ; ስለዚህ እርዳኝ አምላኬ ፡፡ አንተም ከእኔ ጋር 
ተመሳሳይ ነገር ታደርጋለህ?

ጌታ ሆይ ተቀበልን ፡፡ የገና ስጦታዎን ፣ መሲሑን ፣ የተቀበልነው ቃል ጌታ ሆይ ከእኛ ጋር መገኘታችንን የሚያረጋግጥ የተቀባ ቃል እንቀበላለን 
፡፡ እኛ እራሳችን ዛሬ ዓለም ሲፈርስ እናገኛለን ፣ እናም እዚህ ታላቁ መሲህ እጆቹን ዘርግቶ ቆሟል-ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ፣ ዛሬም 
እስከዘላለምም ተመሳሳይ ተስፋዎችን የሰጠው በዚህ በመጨረሻው ዘመን ቤተክርስቲያን በጣም የተደራጀች መሆኗን ነው ፡፡ ወደ ሎዶቅያ እስኪገባ 
ድረስ። እናም ዛሬ እናየዋለን ጌታ ሆይ ፡፡
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19ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

ውድ አምላክ ምን እናድርግ? ምን ላድርግ? እኔ እና እነዚህ ሌሎች እረኞች ፣ ጌታ ሆይ ፣ በዓለም ዙሪያ ፣ የቃሉ እረኞች ፣ በሚቀጥለው ዓመት 
ውስጥ ፣ ጌታ ሆይ ፣ እንድናውጅ እርዳን ፡፡ ጌታ ሆይ እርዳን ፣ እንጸልያለን ፡፡ ከፍቅርህ እና ከመንፈስህ እና ከህይወትህ ስጠን ፡፡ ዛሬ ማታ ለቃልህ 
እና ለጥሪህ እራሳችንን እንወስናለን ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የገና ስጦታዎን እንቀበላለን-የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሥጋን ሠራ ፡፡ አሜን

የቤተክርስቲያንን ዘፈኖች እወዳለሁ ፡፡ ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “ስዘምር በመንፈስ እዘምራለሁ ፡፡ እሰብካለሁ ፣ በመንፈስ 
እሰብካለሁ ፡፡ እኔ ... ማንኛውንም ነገር ሳደርግ ሁሉንም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አደርጋለሁ ፡፡ ” አሁን ፣ ይህ በአንተ ላይ ከባድ ሆኖ ስለነበረ .... 
እናም አመሰግናለሁ። ይህንን መልእክት ይ I ነው የመጣሁት ፡፡ አንድ ጊዜ እሱን መናገር የምጠላ ይመስላል ፣ ግን ግን ግዴታ አለብኝ ወንድሞች ፡፡ 
ካላደረኩት ግብዝ ነኝ ፡፡ ይህን ካላደረግሁ ለራሴ ህሊና እና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለኝ እምነት ከዳተኛ ነኝ ፡፡ እኔ ማድረግ ያለብኝ ፣ የተለየ 
ለመሆን ሳይሆን ለጥሪያዬ እውነተኛ መሆን ነው ፡ እና ሁላችሁንም መርዳት እፈልጋለሁ ፣ የምችለውን ሁሉ ማድረግ እፈልጋለሁ ፡፡

122

አሁን በሁሉም ጊዜያት ከሚገኙት ታላላቅ መዝሙሮች አንዱን እንዘምር ፣ በጥሩ ሁኔታ እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ ፡፡ ታውቃላችሁ ፣ እኛ 
ሁላችንም እርሱን የምንወደው ከሆነ አምናለሁ ፣ እኛ እሱ እንደጠየቀን እናደርጋለን። “ጌታ ሆይ ፣ እንዴት ትሉኛላችሁ ፣ እንድታደርጉም 
የማዝዛችሁን አይደለም? እንዴት ‹ጌታ› ትለኛለህ ያኔ ያዘዝኩትን አታደርግም?

ከዚህ ይልቅ “ስምዎን በመጽሐፉ ላይ ያኑሩ እና ይቀላቀሉ” የሚል ቅጥረኛ እረኛን መስማት ይፈልጋሉ? ታላቁ እረኛ ራሱ “አንድ ሰው ዳግመኛ 
ካልተወለደ በቀር የሰማይን መንግሥት እንኳ ማየት አይችልም” ሲል ፣ ይህን ኅብረት ውሰዱ ፣ ይህን በሉ ፣ እና ምንም ችግር የለውም “?
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እና እነዚያን የዚያን የሰለጠኑ የሃይማኖት ምሁራን ተመልከቱ ፣ የሰለጠኑ! ቅዱስ? ንፅህና መኖር? እነሱ በኖሩበት አኗኗር ዛሬ እኛ ከእሱ ጋር 
የምንተዳደርበት ምንም ነገር የለንም ፡፡ እና ታላቁ እረኛ ምን ብሎ ጠራቸው? እንዲህ አለ ፣ “እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ” ስላልነበራቸው 
.... ቃሉን አውቀውታል ፣ ግን የዛን ቀን ቃል ሳይሆን የሌላ ቀንን ቃል ፡፡

የኖህን ጊዜ ካወቁ ያ መልካም ነው ፣ ያ የኖህ ጊዜ ነበር ፣ በሙሴ ዘመን ግን አይሠራም ፡፡ እናም በሙሴ ዘመን በክርስቶስ ዘመን አይሰራም 
ነበር ፡፡ ተመልከት? በቬስሌ የሉተር ዘመን አይሰራም ፡፡ የዌስሌ ጊዜ በጴንጤቆስጤ ዘመን አይሰራም ፡፡ እናም ጴንጤቆስጤ የተቀሩት ያደረጉትን 
ተመሳሳይ ነገር አድርገዋል ፡፡ አሁን ባለፉት ቀናት ማን ረድቶኛል? ልጠይቅህ.

የሣር ቅጠል ሲወጣ ምንድነው? ስንዴ ስንዴ ሲወጣ ምን ... ኢየሱስ “የስንዴ ስንዴ በምድር ላይ ካልወደቀ በስተቀር” ብሏል። አንድ ስንዴ ... 
ወይም አንድ ስንዴ በምድር ላይ ሲወድቅ ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ነገር የሚወጣው ትንሽ ቅጠል ነው ፡፡ ልክ እንደገባ እህል አይደለም ተፈጥሮን 
ይመልከቱ ፡፡ እሱ እንደገባው እህል ሳይሆን የእህሉ ሕይወት ተሸካሚ ነው ፡፡ ምን መጣ ....
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ያ ዝም ያለው ያንን ዝነኛ መጽሐፍ ዝምተኛው አምላክ የጻፈው “ቀይ ባሕርን የሚከፍት ፣ በሺህ ዓመት የጨለማ ዘመናት ውስጥ ቆሞ ትናንሽ 
ሕፃናት ከአንበሶች ጋር ሲበሉም የሚያይ አምላክ እንዴት ሊኖር ይችላል? በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በየአደባባዩ እና በነገሮች ተገደለ ፣ አፉን እንኳን ከቶ 
አልከፈትም? ” ቃሉ መገለጥ ነው ፡፡

ያ ስንዴ ፣ ያ እውነተኛ ስንዴ በመጀመሪያ ሲጀመር ፣ እግዚአብሔርን አቅቶታል። እና በመጨረሻም ቃሉን ሙሉ በሙሉ የሚያንፀባርቅ 
እውነተኛ የእግዚአብሔር ነፀብራቅ የሆነ ስንዴ ይመጣል ፣ እሱ ቃል ነበር። ከዚያም እግዚአብሔር በበዓለ ሃምሳ ሙሽራ ሰጠው; ያ ሙሽራ 
በጨለማው ዘመን ልክ እንደ እውነተኛው ስንዴ መሬት ውስጥ ወደቀች ፡፡ እና ለምን እርምጃ መውሰድ አልቻለም? ምክንያቱም ከምድር በታች 
ተደብቆ ስለነበረ ሕይወትን ከመውጣቱ በፊት መበስበስ ነበረበት ፡፡
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ግን አንድ ጊዜ ካህኑ በማርቲን ሉተር ስም መጥቶ “አንድ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል” የሚለውን አንድ የእውነት ቃል አወጣ ፤ አንድ 
ምላጭ መጣ ፣ ከዚያ ሌላ ቢላ ተከትሏል ፣ ዚንግሊንግ ፣ እና ከዚያ ካልቪን እና ኖክስ እና ታች ፡፡

በመጀመሪያ የምታውቀው ነገር ቢላውን ቀይሮ ወደ ጣል ጣል ገባ ፡፡ አሁን ያ ትንሽ ትንሽ ይመስላል ፣ ግን አሁንም መሬት ውስጥ የሄደው 
እውነተኛው አይደለም ፣ ዌስሊ አብሮ ይመጣል ፡፡ ከወሴሌ የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ወጣ ፣ ከሜቶዲስት ቤተክርስቲያን የናዝሬቱ ፣ የተባበሩ 
ወንድሞች ፣ ወዘተ. ምን አደረገ? እንደገና ወደ ኋላ ወደቀ እና አመጣ ፣ አሁን እውነተኛ የስንዴ እህል ይመስላል ፣ ጴንጤቆስጤ።

አሁን ኢየሱስን በማቴዎስ 24 24 ውስጥ “በመጨረሻው ቀን ከተቻለ የተመረጡትን እስከሚያስት ድረስ ሁለቱ መንፈሶች በጣም ይቀራረባሉ 
፡፡” አሁን ያ የስንዴ እህል በሚወጣበት ጊዜ ፣ ማንኛውም የስንዴ ሰብሳቢ ፍጹም የሆነ የሚመስለውን የስንዴ እህል ያውቃል። ግን እርስዎ ተቀመጡ 
እና በእጅዎ ውስጥ ይውሰዱት ፣ ይክፈቱት ፡፡ በውስጡ ስንዴ የለም ፣ ሹካ ነው ፡፡ ግን ወደኋላ ተመልሰው በአጉሊ መነፅር ትንሽ ትንሽ ቡቃያ ማየት 
ይችላሉ ፣ እህል ይመጣል ፡፡ እና ከዚያ ያ ሹካ ምን ለማድረግ ነው? እህልን ለመጠበቅ ነው ፣ ሞቃት ፀሐይ ይገድለው ነበር ፣ እህሉ እስኪበስል 
ድረስ እህልውን ይጠብቃል ፡፡ እና ከዚያ እህል ሲበስል ሹካው ከእሱ ይወጣል። ነገር ግን ፣ ከዚያ በኋላ የሚወጣው እህል መሬት ውስጥ የገባ አንድ 
ዓይነት እህል መሆን እንዳለበት አስተውለሃል?
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ከሉተር መነቃቃት በኋላ አንድ ድርጅት ይምጣ ፡፡ ከቬስሊ መነቃቃት በኋላ አንድ ድርጅት ይምጣ ፡፡ ከአ ሌክሳንድር ስሚዝ በኋላ ጆን .... 
አሌክሳንደር ካምቤል ፣ ጆን ስሚዝ ፣ የተቀሩት ሁሉ አንድ ድርጅት ይመጣሉ ፡፡ ከበዓለ ሃምሳ በኋላ ልክ እንደ እውነተኛው ነገር ወደ ታች ወርዶ 
ድርጅት ይመጣል። ምን አደረገ? ተጎትቷል
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እኛ አስራ አምስት ዓመታት መነቃቃቶች ነበሩን ፣ በሁሉም ታሪክ ውስጥ በጭራሽ አይታወቅም ፡፡ እናም ተመልከቱ ፣ በዚህ የአስራ አምስት 
ዓመታት መነቃቃት ውስጥ በዓለም ዙሪያ ተሰራጭቷል ፣ እና ከእሱ ውስጥ አንድ ድርጅት አልተገነባም ፡ የት ነበር? (የኋለኛውን ዝናብ ጀመረ ፣ በ ... 
ቅጽበቱ ሞተ ፡፡ ሞተ ፡፡) ይህንን የሚከተለው ድርጅት የለም ፡፡ ለምን? እህል ራሱ ነው ፣ ከዚህ በላይ ሊኖር አይችልም ፡፡ እና ሹካው አሁን እየጎተተ 
ነው ፣ ምንም ትብብር የለም ፣ ማንም አይፈልግዎትም። ለምን? መሆን አለበት ፡፡

ያች ቤተክርስቲያን ለምን እዚያ ተቀመጠች? እሱን ለመደገፍ ፡፡ የት ... ማን ይተባበር ነበር? መለኮታዊ የመፈወስ ዘመቻን የሚደግፍ የትኛው 
ባፕቲስት ፣ ወይም የፕሪስባይቴሪያን ወይም የሉተራን ነበር? አሁን እውነት ስትወጣ ምን ይሆናል? ሹካው አይደለም; ነገር ግን ህይወቱ በቀጥታ ከሻካ 
፣ በቀጥታ ወደ እህል ፣ ወደ እውነተኛው እውነተኛ ሕይወት ይወጣል። ድርጅቱ እዚያው ቆሞ ይሞታል ፣ ልክ በእያንዳንዱ ዘመን እንዳደረገው ሁሉ 
፣ እሱ እንዲሁ ያደርጋል ፡፡ ከዚያ ወጥተሃል ፣ ከሃምሳ ዓመታት በፊት እና እንደገና ወደዚያው ተመልሰሃል! እውነተኛ ሕይወት ግን እህልን ይከተላል
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20ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

፣ መጨረሻ ላይ ነን ወንድሞች ፡፡

ለምንድነው የወሰደው? ስለዚህ እህልን ለጌታው ወደ ወርቃማ ብስለት ለማብሰል በፀሐይ ፊት እህልን ያመጣል ፡፡ ለምን አፈገፈገ? ስለዚህ ፣ 
ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የገባውን ቃል ሁሉ እንዲገልጥ ፣ ወደ እውነተኛው ሙሉ ወንጌል እንዲበስል ፣ ግን ወልድ እንጂ ፣ ከፀሐይ 
በፊት እንዳያስቀምጡ ልብን ፣ እንባን ያስከትላል ፡፡ በሰዎች መካከል ዛሬ አንድ አካል ማንሳት አለ ፡፡ እና ከዚያ በኋላ ምንም ድርጅቶች አይኖሩም ፣ 
ወደ ሀብታሙ ወደ ሎዶቅያ ይወጣል። ድርጅቱ በብልጽግና ምን ተገኘ? በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነፍሳት ፡፡
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እና እረኛው ከየት መጣ? ወንድሞቹን ከባርነት ለማዳን ፡፡ እኔ አላውቅም; እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሁን ፣ ይርዳን ፡፡ ቃሉን አጥኑ! ቅዱሳን 
መጻሕፍትን ይመርምሩ! በእነሱ ውስጥ የዘላለም ሕይወት ያለን ይመስለናል እነሱም እነሱ የእውነትን የሚመሰክሩ ናቸው ፡፡ ተመልከት ፣ 
እግዚአብሔር ቃላቱን ለእያንዳንዱ ዘመን መድቧል ፡፡ ይህ ዘመን ሁል ጊዜ ....

ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ምን አለ? እርሱም ለእነሱ ሰዎች አላቸው-“እናንተ ግብዞች! እናንተ ግንቦችዋን ነጭ አድርጋችሁ ለነቢያት መቃብሮችን 
ትሠራላችሁ አባቶቻችሁም እዚያ አኑሯቸው ፡፡ እናንተ ደግሞ የአባቶቻችሁ ልጆች ናችሁ ፡፡ እነሱ ያከናወኗቸው ሥራዎች እርስዎም እርስዎም 
ይሰራሉ ፡፡ ወንድሞቼ መቼም እንደዛው ይቀራሉ።
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ነገር ግን ኢየሱስ አንድ ቀን ሲመጣ ፣ ከፔንጠቆስጤ ጀምሮ እስከ ዘመናቱ ድረስ በሉተር በኩል የበጎቹ ታላቅ እረኛ በአቅራቢዎች በኩል 
እንደመጣ ብርሃንን ተቀበለ (ተሸካሚውን አልተቀበለም ፣ ህይወትን ተቀበለ ፣ ተመልከቱ ፣ ወጣ) ፣ እሱ ' ለመቤ comeት እመጣለሁ ፡፡ እንደገና 
እንደሚመጣ በማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል ፡፡ ኦህ ፣ ከሱ ቡድን ጋር ትቆጠር ነበር? ሊቆጠሩ ይችላሉ? ቤተ ክርስቲያንን በመቀላቀል ሳይሆን በእርሱ 
በመወለድ ለማድረግ አንድ መንገድ ብቻ አለ ፡፡ “እና” አብ የሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል ፣ እናም አባቴ ካልጠራው በስተቀር ማንም ሊመጣ 
አይችልም “ ተመልከት ፣ ለዚያ ያለው ሁሉ ነው ፣ ተቀበል ፡፡ ያ የማውቀው የገና ስጦታ ብቸኛው ነው ፣ እርሱ ለዓለም የሰጠው የእግዚአብሔር 
አንድያ ልጁ ነው። እርሱም ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው እርሱ ቃል ነው ፡፡ ተመልከት? በዚህ ቀን ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሉዕነት እመኑ ፡፡

እነዚያ ሰባቱ ምስጢሮች .... በእነዚያ ሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናት ፣ ሰባት የተደበቁ ምስጢሮች ነበሩ ፡፡ የምጽፈው አንድ መጽሐፍ ነው ፡፡ 
እናም አንድ ታላቅ የሃይማኖት ሊቅ ከረጅም ጊዜ በፊት “ወንድም ብራናም ....” ብሎኝ ነበር ፣ “ሰይጣን ከመንገድዎ ሊያደናቅፍዎ እንዴት 
እንደሚሞክር ይመልከቱ? እርሱም ”ወንድም ብራንሃም ምን ታውቃለህ? ቀጥሎ ምን እንደምናደርግ ጌታ እንደሚገልጥልዎት አምናለሁ ፡፡ ለ ... 
በእነዚህ ሰባት ማኅተሞች ስር እዚያ ውስጥ የተደበቀ ታላቅ ምስጢር ይሆናል ፡፡ “
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“አይ ወንድሜ ያ አይደለም” አልኩ ፡፡

እሱ “በቃሉ ውስጥ እንኳን ያልተጻፈ ነገር ይሆናል” ብሏል ፡፡

አልኩኝ “አይሆንም! አይ! እርስዎ ይረሳሉ ፣ 'አንድ ቃል የሚጨምር ወይም አንድን ቃል የሚወስድ ሁሉ።' ”እዩ ፣ እሱ እዚያው ውስጥ አለ ፣ 
ግን ተሃድሶዎቹ እሱን ማየት ተስኗቸዋል ፣ እሱን ለማየት ረጅም ዕድሜ አልኖሩም።

እናም ዘመናት አሁን አልቀዋል ፣ እኛ እዚያው በሎዶቅያ እንገኛለን ፡፡ እናም ያስታውሱ ፣ የሎዶቅያ ዘመን ፣ እሱ ከቤተክርስቲያኑ ውጭ ነበር 
፣ ያንኳኳል ፣ ተመልሶ ለመግባት ይሞክራል ሔዋን አዳሟን አስወጣችው ፡፡ እግዚአብሔር ሆይ እርዳን ፡፡ እሱን ለማግኘት ከሰፈሩ ባሻገር እንሂድ 
፡፡ ያለ በሮች ከእርሱ ጋር አብረን እንሰቃይ ፡፡ በሞቱ ፣ በቀብሩ እና በትንሳኤው ወደ እርሱ እንሂድ; ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው እርሱ 
ነውና።

ከመሄዳችን በፊት አንድ መዝሙር እንዘምር ፡፡ ታረጋለህ? እወደዋለሁ. እህቴ ቁልፉን ትሰጡን ይሆን? የድሮውን መዝሙር ስንቶች ያውቃሉ? 
እኔ .... መቼም በስብሰባዎች ውስጥ ከሆንክ እኔ እወደዋለሁ ፡፡
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አሁን ዝም ብለን ዓይናችንን ጨፍነን ፣ ይሖዋን እናስብ ፡፡ ማንም ብቁ አልነበረም ፣ ማንም ከእርሱ በስተቀር ማንም ሊያደርገው አልቻለም ፡፡ 
እርሱም ወርዶ ትንሽ ሕፃን ሆነ ፡፡ እሱ ይመጣል ፣ ታዳጊ ፡፡ አናጢ ፣ ሠራተኛ ሰው ሆነ ፡፡ በግ ሆነ ፣ መስዋእት ሆነ ፡፡ እርሱ በድል አድራጊነት ከፍ 
ከፍ አደረገው ፣ ይሖዋን። ሙሴም እጁን ከእቅፉ ከልቡ ላይ እንዳወጣ ፣ እግዚአብሔር በማይድን የኃጢአት በሽታ የተመታውን ልጁን ምስጢሩን 
ከእቅፉ ላይ አወጣው ፡ እንደገና ወደ እቅፉ ውስጥ እንደገና ተጣብቄ አውጥቼ አውጥቼ ለእርስዎ እና ለእኔ “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ እስከ 
ዘላለም ያው ነው።”

አሁን እርሱን ተመልከት

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ

እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁ

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

እረኛ መሆን እንዳለበት ስንቶች ያውቃሉ “አሜን” ይበሉ ፡፡ አለበት! ለምን እረኛ? መሆን ነበረበት ፡፡ አሁን ይህንን ተመሳሳይ ቁጥር ደጋግመን 
ስንዘምር በጠረጴዛው በኩል ይድረሱ ፡፡ ማታ ማታ እዚህ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ሉተራን ፣ ፕሬስባይተሪያን ፣ ካቶሊክ እና ሁሉም አሉ ፡፡ እጅ 
ነሳ ፣ “ጓደኛህ ሐጅ ፣ ዛሬ ማታ ከእርስዎ ጋር በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል” በል ፡፡ የሆነ ነገር በላቸው ፡፡ አሁን እርስ በእርሳችን ስለምንጨቃጨቅ 
“እግዚአብሔር ይባርካችሁ” በሉ ፡፡ አሁን እንደገና እንደዘመርነው-
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እወደዋለሁ, ......

ባዶ ቦታ በቴፕ ላይ።]



21ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

...... የእኔ መዳን

በቀራንዮ ዛፍ ላይ።

አሁን ዓይኖቻችንን ዘግተን እጆቻችንን ከፍ እናድርግለት

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ

እርሱ መጀመሪያ ስለ ወደደኝ ፣

እናም ድነቴን ገዛሁበቀራንዮ ዛፍ ላይ።

እና አሁን ፣ የእግዚአብሔር ያለ መልክ። ስለዚህ አንገታችንን ደፍተን አሁኑኑ እናዋርደው ፣ እንደ ትናንሽ ልጆች ፣ የእግዚአብሔር ልጆች 
ናችሁ ፡፡ ዓለም ምን እንደሚያስብ አትመልከቱ ፣ አሁን ታመልካላችሁ ፣ ክርስቶስን ታመልካላችሁ ፡፡ ዝም ብለው ጭንቅላትዎን ዝቅ አድርገው 
ያዋህዱት ፡፡ [ወንድም ብራናም በሃሚንግ ጉባኤን ይመራል እኔ እወደዋለሁ።]
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ሁሉም እንደ መውጣቱ አይሰማዎትም? አንድ ዓይነት ... የሆነ ነገር ዝም ብሎ ሁሉንም ጥርጣሬ እና ዓለምን ከእርሶ ያርቃል? እንደዚያ 
ይሰማዎታል? እጆችዎን ወደ ላይ ከፍ ያድርጉ ፣ “በቃ ሁሉም እንደወጣሁ ይሰማኛል። የተለየ ስሜት ይሰማኛል ፡፡ ከእጆቹ እየበላሁ እንደሆነ 
ይሰማኛል ፡፡ አለኝ ፣ ... ”እዚህ እንደ ወንድም“ ምግብ ፣ የእረኛ ምግብ ፣ የበግ ምግብ ”መስክሯል ፡፡ ቃሉ ነው ፡፡

የእግዚአብሔር በጎች በምግብ ይመገባሉ ፣ “ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም” መጽሐፍ ቅዱስም 
ይህ ነው ፡፡ እኛ እያንዳንዱን ቃል የምንመግበው የተወሰኑ ቃላትን ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለውን ቃል ሁሉ ነው ፡፡ ኦ ፣ እሱን እንድትወደው 
አያደርግም? አሁን የዘላለም ሕይወት አግኝተናል ብሎ ለማሰብ! እኛ አንሆንም ፣ አሁን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ፡፡ እኛ አንሆንም ፣ አሁን! 
እናም በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በሰማያዊ ስፍራዎች አንድ ላይ ማቀናጀት ነው ፡፡ እና ታላቁ ቴሌቪዥንም ፣ ሰዎችን በምድር ዙሪያ የሚጓዝ ሰው 
በቴሌቪዥኑ ማያ ገጽ እንዲታወቅ የሚያደርግ የኤተር ሞገድ እንዳለ ያስታውቃል ፡፡ ታላቁ የእግዚአብሔር ቃል እና የእግዚአብሔርን ቃል 
የሚወስደው የእግዚአብሔር መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን በሰማያዊ ስፍራዎች ለበጎቹ ያንፀባርቃል ፣ እርሱ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘላለም ያው ነው ፡፡ 
እሱ ድንቅ አይደለም? ድንቅ! እግዚአብሔር ይባርኮት.
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አሁን አንድ አፍታ ብቻ እንቆም ፡፡ (ለበረከቱ አንድ ሰው አለዎት?) አሁን ያስታውሱ ፣ በገና ወቅት ፣ ጌታ ኢየሱስን ያመልኩ ፡፡ በትንሣኤው 
ኃይል ስገድ ፡፡ እናም መቼም ለእርስዎ (ለእርስዎ ፣ ለፓስተርዎ ፣ ለቤተክርስቲያንዎ ወይም ለሌላ ነገር) ሞገስ መሆን ከቻልኩ ሌሊቱ በጭራሽ 
አይጨልም ፣ ዝናቡ በጭራሽ አይወርድም ፡፡
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ሌላኛው ምሽት (እዚህ ላይ ቆማ የሆነች አንዲት ሴት አለች) እኔ በጣም ተጠምቼ ነበር ፣ የታመሙትን እና እቃዎቼን እስከምወስድ ድረስ .... 
ሀሳቧን የሳተች አንድ የሰማንያ አመት ሴት ነበረች እና እሷም ነበረች ... አሰበች ስለ ልጅ መውለድ ወይም ስለ አንድ ነገር ፣ ከአእምሮዋ ወጣች ፡፡ እና 
ቢሊ ከቢሮው ጠራችኝ “አባባ ፣ ይችላሉ?”

አልኩ ፣ “አሁን አልችልም ፡፡ ሰዎች አሉ ... በቃ እኔ ማድረግ አልችልም ፡፡ ”

እርሱም “አባዬ ወደ ጸሎት መሄድ ትችላለህ? እየጸለይክ እንደሆነ እነግራቸዋለሁ ፡፡ ”

“አዎ” አልኩ ፡፡ እናም በዚያው ቅጽበት ወደ ራሷ መጣች ፡፡ እሷ አንቀላፋች ፣ በተለመደው ሁኔታ ነቃች; በተለመደው ስሜት ሙሉ ፣ የዶሮ 
እራት ይብሉ። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ሰውየው እዚህ እየመሰከረ እዚህ ቆሞ ነበር ፡፡

ወንድም ማክ ፣ ከጥቂት ጊዜ በፊት እዚህ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ አንድ ቦታ አየሁት ፡፡ እዚህ አለ ፣ ከፓስተሮች አንዱ ፣ የአከባቢው ፓስተር 
፡፡ በጣም ውድ ወንድም ፣ እና እኔ በአገልግሎት ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ወንድም ማክን ሁልጊዜ እወደው ነበር። እና ከዚያ አገኘሁት ....
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እና በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ ወጣሁ ፡፡ እናም እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር በትክክል እንዴት እንደሚያከናውን ለማሳየት ብቻ ነው። እኔ 
ቀድሞውኑ በፈረስ ላይ ተጭ ነበር እናም ወደ ህንድ ሙሉ ቡድን ወደ እግዚአብሔር ወደመራሁበት ወደ ምድረ በዳ እሄድ ነበር; ሁሉም ተለውጠው 
ኢየሱስን ተቀበሉ ፡፡

እናም ፈረስ ያጣውን ህንዳዊ ልጅ በተናገረው ትንቢት ከሁለት አመት በፊት የት እንደሚያገኘው ፣ ምን ያህል እንደሚርቅ እና ፈረሱ የት 
እንደሚቆም ነግሮታል ፡፡ እናቱ በልብ ህመም ሞተች ፡፡ ዳነችና ዳነች ፡፡ እናም ይህ ልጅ በቃ ሲመጣ እና ሲያየው ፈረሱም በተነገረው መንገድ እና 
ሁሉም ነገር በትክክል እንደተገኘ ያውቃል ፡፡

ጌታ አንድም ቃል ተናግሮ አያውቅም .... ከእናንተ መካከል ማንንም እጠይቃለሁ: - “መቼም እንድነግርዎ ነግሮኛል ሲል አንዳች ሲናገር ሰምቶ 
ያውቃል ፣ ግን በትክክል ምን ሊሆን ይችላል?” ትክክል ከሆነ “አሜን” በሉ ፡፡ ተመልከት? ተመልከት? በትክክል አንድ ጊዜ ፈጽሞ አልተሳካም ፡፡
138

እናም ወንድም ማክ በሞት አፋፍ ላይ ተኝቶ ነበር ፣ እና ሚስቱ ቢሊን ብላ ... የልጄን ሚስት በመጥራት እና የት እንደሆንኩ ጠየቀችኝ ፡፡ ያቺ 
ቆንጆ ትንሽ ሴት እና ... ሚስቱ ፡፡ እሷም .... እና ምራቴም “በሰሜን ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ውስጥ በአደን ጉዞ ላይ ነው” አለች ፡፡

እና ያ ጠዋት ፣ እንደምንም ያንን ፈረስ መውጣት አልቻልኩም ፡፡ እና ከዚያ ቢሊ “አንዴ እንደገና ቤት እደውላለሁ ብዬ አምናለሁ” አለ ፡፡ 
እናም ለመደወል ወደ ልጥፉ ወጣ ፡፡ እናም እዚህ ተመልሰው እየሮጡ ይመጣሉ ፣ ትንሹ ህንዳዊ እዚያ ቆሞ ፣ ትንሹ ... “ፈረስ ያለው” እና “ወንድም 
ማክ በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ተኝቶ እየጠራህ ነው” ሲል ተናገረ ፡፡

እናም ወረድኩ ፣ በጫካው ውስጥ አልፌ ተንበርክኬ ፡፡ አልኩኝ “ውድ አምላክ በሀገር ውስጥ በሶስት ሺህ ማይል ርቀት ላይ በፀሓይ አሪዞና 
በቱክሰን በቱክሰን ወንድሜ ነው እርሱም በሞት አፋፍ ላይ ይገኛል ፡፡ ትረዳዋለህ? ”
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ስብከት በ

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

22ለምን እረኞች መሆን ነበረባቸዉ

አንድ ነገር “ሁሉም ደህና ነው” ብሎኝ ነበር።

እና በሌላ ቀን ወደ ወንድም ማክ ስመጣ ላነጋግረው እና “ምን ሰዓት ተከሰተ?” ብዬ ጠየቅኩት ፡፡ በትክክል ወደ ፀሎት የሄድንበት ተመሳሳይ 
ሰዓት ነበር ፡፡

ኦ ፣ እሱ ድንቅ አይደለም! ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡ በንጉሱ ፊት እንደምኖር በማወቄ በጣም ደስ ብሎኛል ፡፡

አሁኑኑ አንገታችንን እናውረድ ፣ እና አንድ ውድ ታናሽ ወንድም እዚህ አለ ፣ አንድ ሚስዮናዊ ወንድም ፣ ጓደኛዬ ፣ የእግዚአብሔር 
ስብሰባዎች አባል ፣ እዚህ ውድ ወንድም ነው። እኔ “ክሪክ” ብዬ እጠራዋለሁ ፡፡ እንደዚህ ያሉ ጥሩ ነገሮችን ተናግሯል ፡፡ ወንድም ክሪክ ፣ ያንን 
እጠራሃለሁ ፡፡ ምን እንደምል አላውቅም ፣ በዚህ በመጨረሻው ቀን በኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ውስጥ ወንድሜ እና አብሮኝ አገልጋይ ነዎት ፡፡ 
አግዜር ይባርክህ. እናም ወንድም ቶኒ አንገታችንን ደፍተን በዚህ ሰዓት ታዳሚዎችን ልታሰናብት ነው ያለ ይመስለኛል። ደህና.
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