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ዛሬ እንድንረዳው ከማቴዎስ ወንጌል 13፡24 እስከ 30 ባለችው አጭር ምንባብ መርጫለሁ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ደግሞ ከቁጥር 36-40 ድረስ 
ያለውን ምንባብ አነባለሁ። አሁን! ቃሉ ሲነበብ ኣድምጡ ማቴዎስ 13ኛው ምዕራፍ፥ 13ኛው ምዕራፍ 24ኛው ቁጥር። የኔ ቃል ያልፋል የእርሱ ግን 
አያልፍም።

1

ሌላ ምሳሌ አቀረበላቸው እንዲህም አለ። መንግሥተ ሰማያት በእርሻው መልካም ዘርን የዘራ ሰውን ትመስላለች። ሰዎቹ 
ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና በስንዴው መካከል እንክርዳድን ዘርቶ ሄደ። ስንዴውም በበቀለና በአፈራ ጊዜ እንክርዳዱ ደግሞ ያን ጊዜ 
ታየ። የባለቤቱም ባሮች ቀርበው። ጌታ ሆይ፥ መልካምን ዘር በእርሻህ ዘርተህ አልነበርህምን? እንክርዳዱንስ ከወዴት አገኘ? 
አሉት። እርሱም። ጠላት ይህን አደረገ አላቸው። ባሮቹም። እንግዲህ ሄደን ብንለቅመው ትወዳለህን? አሉት። እርሱ ግን። 
እንክርዳዱን ስትለቅሙ ስንዴውን ከእርሱ ጋር እንዳትነቅሉት አይሆንም። ተዉአቸው፤ እስከ መከር ጊዜ አብረው ይደጉ፤ በመከር 
ጊዜም አጫጆችን። እንክርዳዱን አስቀድማችሁ ልቀሙ በእሳትም ለማቃጠል በየነዶው እሰሩ፥ ስንዴውን ግን በጎተራዬ ክተቱ 
እላለሁ አለ።

“አስቀድማቹ እንክርዳዱን ልቀሙ፥ በየነዶዉ እሰሩት” የሚለውን አስተውላችሁታል? ትላንትና ማታ በካታሊና ተራሮች ላይ በጸሎት 
በነበርኩበት ወቅት፤ ይሄንን ቃል እያነበብኩ በነበርኩበት ጊዜ፥ ለዛሬ ጉባኤ የሚሆነን፥ በዚ ቃል ዙርያ ለመናገር ምን እና ምን ቃላት ልሰብስብ? 
የሚል ጥያቄ በድንገት መጣብኝ።
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ትንሽ ዝቅ ብየ እንደወረድኩም ዲስክረፓንሲ (Discrepancy) የሚል ቃል አገኘሁ። መዝገበ ቃላቴን አነሳሁና ምን ማለት እንደሆነ መፈተሽ 
ጀመርኩኝ እናም “የማይስማማ ዘር መዝራት” ወይም - ወይም “ተጻራሪ የሆነ” ማለት እንደሆነም አገኘሁ። እንደ ዌብስተር ኣባባል፡ “የግርምቢጥ ዘር 
መዝራት፣ ግርምቢጥ” ወይም “አስቀድሞ ከነበረው የተቃረነ” በማለት ይገልጸዋል። ስለዚ ዛሬ ወደ ቃሉ በተጠጋን ቁጥር፥ ጌታ ቃሉን 
እንደሚባርክልን እያመንኩት የምንማረው ይህን አጭር ጽሁፍ የስሕተት ዘር የሚል ትርጉም እንድሰጠው ተሰማኝ።

በቁጥር 36 - 43 ስንመለከት ዘሩ እንዴት እንዳደገ ሲገልጸው እናያለን። በዚሁ ሁኔታ ሳለን፥ እስኪ ከቁጥር 36 እስከ 43 ያለውን ምንባብ 
እናንብበው።
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በዚያን ጊዜ ሕዝቡን ትቶ ወደ ቤት ገባ። ደቀ መዛሙርቱም ወደ እርሱ ቀርበው። የእርሻውን እንክርዳድ ምሳሌ ተርጕምልን 
አሉት። እርሱም መልሶ እንዲህ አላቸው። መልካምን ዘር የዘራው የሰው ልጅ ነው፤ እርሻውም ዓለም ነው፤ መልካሙም ዘር 
የመንግሥት ልጆች ናቸው፤ እንክርዳዱም የክፉው ልጆች ናቸው፥ የዘራውም ጠላት ዲያብሎስ ነው፤ መከሩም የዓለም መጨረሻ 
ነው፥ አጫጆችም መላእክት ናቸው። እንግዲህ እንክርዳድ ተለቅሞ በእሳት እንደሚቃጠል፥ በዓለም መጨረሻ እንዲሁ ይሆናል። 
የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል፥ ከመንግሥቱም እንቅፋትን ሁሉ ዓመፃንም የሚያደርጉትን ይለቅማሉ፥ ወደ እቶነ እሳትም 
ይጥሉአቸዋል፤ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ይበራሉ። 
የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ።

የምሳሌ ውን ፍቺ የሰጠን ራሱ ኢየሱስ ስለሆነ ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ አውቀናል። ስለዚ የዘር መዝራት እና የመኸር ኣጨዳውን 
በተመለከተ፤ ኢየሱስ ትርጉሙን ሰጥቶናል። ኢየሱስ ምሳሌውን በእርሱ ዘመን ሆኖ ሲናገር፤ ለዓለም መጨረሻ ማለትም ለእኛ ዘመን ነበር 
የተናገረው። ኢየሱስ “በየነዶው እሰሩ” ብሎ ኣጭር መልእክት ሲናገር ስለ ዓለም መጨረሻ እያመላከተ እንደሚናገር አምናለሁ። ምክንያቱ እንክርዳዱ 
ተሰብስቦ ወደ እሳት የሚጣልበት ስንዴዉም ወደ ጎተራው የሚከማችበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ፤ በዚሁ መንገድ እንደሚከናወንም 
አምናለሁ።
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በዚሁ መልኩ እንዳምን ያደረገኝ ሌላ በማስታወሻየ ላይ ያሰፈርኩት የስሕተት ዘር በተመለከተ በማቴዎስ 24፡24 የተጻፈውን ቃል ነው። 
እየሱስ ስለነዚህ ሁለት ዘሮች መመሳሰል ሲናገር፤ ቢቻላቸውስ ኖሮ የተመረጡትን ለማማሳሳት እስኪችሉ ድረስ ተመሳሳይነት እንዳላቸው 
ይገልጻቸዋል።

በቃሉ ሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ “ለጻድቃን እና ለሐጢአተኞች በአንድነት ዝናብን ያዘንባል” በማለት ይገልጸዋል።5

ለመጀመርያ ጊዜ በትልቅ የጴንጤ ቆስጤ ኣማኞች ጉባኤ የተካፈልኩበት ቀን አልረሳውም። ያኔ በሚሽዋካ ኢንዲያና የተደረገ፤ እንደዚህ ዓይነት 
ትልቅ ኣዳራሽ ላይ የተደረገ ስብሰባ መለያየት እና መድሎ ደርሶባቸው ስለነበረ ከሰሜን እና ከደቡብ ሁሉ መጥተው የተሰበሰቡ በሁለት ጎራ የተከፈሉ 
የጴንጤ ቆስጤ ወንድሞች ህብረት ነበረ። ከዛ በፊት ስለነሱ ሰምቼም ኣይቻቸውም ኣላውቅም ነበር። ልሳን ለመጀመርያ ጊዜ የሰማሁትም ያኔ ነበረ። 
ከሁሉም ተነጥየ በመጨረሻ ተርታዎች በነበሩት ወንበሮች ላይ ተቀምጬ በእድሜም ከሁሉ ያነስኩ አገልጋይ ነበርኩኝ። ከኋላ ተቀምጬ ሁሉም 
በልሳን ሲናገሩ እሰማቸው ነበር። ምን ማለት እንደሆነ ግን አላውቅም ነበረ። በተለይ ደግሞ ከፊት አከባቢ ተዘጋጅተው የነበሩ ሁለት ሰዎች፤ 
አንደኛው በልሳን ሲናገር ኣንደኛው ደግሞ በልሳን የተነገረውን ሲተረጉም ተመለከትኩኝ። ወድያውም፤ የምችለው አቅም በመጠቀም ምን እንደሆነ 
ማጥናት ተያያዝኩት፤ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሆኖም አገኘሁት። ቃሉም መንፈሱም የሚያደርጉት ይህ ነው።

ከአንድ ቀን በኋላ ልቤ በጣም ታወከብኝ። ኣ-ኣ-ኣ አልጋ የምይዝበት በቂ ገንዘብ ስላልነበረኝ በበቆሎ ማሳ ተኝቼ አደርኩኝ። ወደ ቤት 
የምመለስባት ገንዘብ እና ሁለት ቀን የቆየ ጥቂት ጥቅልል ዶናቶች ብቻ ነበሩኝ። ሰዎች ኣብሪያቸው እንድበላ ቢጋብዙኝም የማዋጣው ገንዘብ ግን 
ኣልነበረኝም። እነዛ በ1933 ዓ/ም የነበሩት የጫና ቀናት በጣም - በጣም ከባድ ጉዞ ነበር። “እሺ! ግን እንዴት? አብሬአቸው ለመብላት ባልፈልግም 
የያዙት ምን እንደነበረ ለማወቅ ግን ጓጓሁ፤ ለኔ ያልነበረኝ ይዘው ነበርና።”

6

ስለዚ በዛ ማለዳ፤ “አገልጋዮች ወደ መድረኩ እየመጣችሁ ማንነታችሁ እና ከየት እንደመጣችሁ ራሳችሁን ኣስተዋውቁ” ተባልኩኝ። እኔም…

መልካም፤ እኔ - እኔ “ወንጌላዊ ዊልያም ብራንሀም ከጀፈርሰን ቪለ” በማለት ቁጭ ኣልኩኝ። ከአገልጋዮቹ ሁሉ በእድሜ ትንሹ እኔ ነበርኩኝ። 
በበነጋታውም በመድረኩ ንግግር እንዳደርግ ጋበዙኝ፤ ከተናገርኩ በኋላ፤ የተለያዩ ሰዎች ወደ ቤተክርስትያናቸው እንድመጣ ይጋብዙኝ ጀመሩ። 
ምክንያቱ፥ እጅግ ነልካም ጊዜ ስለነበረን፥ ከዛ በኋላ እነሱ ...



2የስህተት ዘር

ከዛ በኋላ፤ ለምን! “ልሳን ሲናገር እና ሲተሮጉም ያየሁዋቸው ሁለት ሰዎችን ባገኘኋቸው ” ብየ አሰብኩኝ። በልቤ ሲቀጣጠል የነበረው እሱ 
ነውና በጣም ፈለግኳቸው። ከጅምሩ እንደነገርኳችሁ ጎትታችሁ የምትቀበልዋት ትንሿ ስጦታ... በነገራችን ላይ ስጦታ እና ጥሪ ያለ ንስሃ በህይወት 
ዘመናቹ የምታገኙአቸው ናቸው፤ የእግዚኣብሄር ስጦታዎች ከሆኑ በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ አብረው አሉ፤ አብሮ የሚወለዱ ናቸውና። እኔ ሁሉጊዜ 
ከህጻንነቴ ጀምሮ ያጋጥመኝ ነበረ፤ ህይወቴን የሚያውቁ ሰዎች እውነት እንደሆነ በትክክል ያውቃሉ። መልካም! ያኔ ምን እንደሆነ አይገባኝም ነበር። 
ራእይ በሉት ፤ ምን እንደሆነ ብቻ አላውቀውም። ነገር ግን፥ በጉባኤው ላይ የፈሰሰው መንፈስ እውነተኛው የእግዚኣብሄር መንፈስ ነበርና “እነዚህን 
ማናገር ብችል ብየ አሰብኩ!”
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ስለዚ አንደኛውን ለማናገር ሄ - ሄ ሄድኩኝ። ጥቂት ጥያቄዎችንም ጠየቅኩት በትክክል እውነተኛ ክርስትያንም ሆኖ አገኘሁት። እውነተኛ 
አማኝ ስለመሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አልነበረዉም። ቀጣዩ ሰውየ ያናገርኩት ጊዜ ግን ፤ በህይወቴ ግብዝ ሰው አይቻለሁ ብየ ብል እሱን ነው። 
የሰውየው ሚስት ጸጉሯ ወደ ቢጫ የሚያደላ ሆኖ ጥቁር ጸጉር ካላት ሴት ሁለት ልጆች ወልዶኣል። እኔም እንዲህ ብየ አሰብኩ “መልካም፡ ታድያ 
ይሄስ ምንድነው? በቃ ተቀላቀለብኝ። በዚ ጉዳይ አክራሪ ነኝ። ወይ ቃሉ መሆን ኣለበት፣ ወይ ደግሞ ትክክል አይደለም። አንደኛው የሚጮሀው እኔ 
እንደማውቀው፤ በእውነት ትክክለኛ ሲሆን ሌላኛው ግን ፈጽሞ መልካም ያልሆነ ነው፤ መንፈሱ ግን በሁለቱም ላይ ይዘንባል። እንዴት እንዲህ ሊሆን 
ቻለ? ” እንቆቅልሽ ሆኖብኝ።

ከሁለት ዓመታት በኋላ፤ ለጸሎት በምሄድበት በአንድ ኣቧራ የበዛበት ዋሻ በጸሎት ነበረኩ። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ መጽሓፍ ቅዱሴን ግንድ 
ላይ አስቀምጬ ዞር ዞር እያልኩኝ ሳለሁ፤ ንፋስ ነፈሰና መጽሓፍ ቅዱሴን በዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ ገለጠው፤ እንዲህ የሚለውንም ቃል አገኘሁ፥ 
“መልካሙን የእግዚኣብሄር ቃል ሊመጣ ያለዉን የዓለምን ሓይል የቀመስን በኋላም የካድን እንደገና ለንስሓ እኛን ማደስ የማይቻል ነው ለሓጢኣት 
የሚቀርብ ሌላ መስዋዕት የለምና። ለመጣል የቀረበ እሾህ እና ኩርንችት መጨረሻው መቃጠል ነው። ዝናብ ምድርን ሊያጠጣ እና ሊከድናት 
በተደጋጋሚ ይመጣላታል እሾህ እና ኩርንችቶቹ ግን መጣላቸው የማይቀር ነው። ስንዴው ግን ወደ ጎተራው ይከማቻል። በመጀመርያ ”ንፋስ እንዲሁ 
ባጋጣሚ ገልጦታል“ ብየ ኣሰብኩ። መጽሓፌንም ድግሜ አስቀመጥኩት። ”መልካም እስኪ ኣሁን ዝም ብየ ...“ አሰብኩ። ንፋሱም እየመጣ ሶስት ጊዜ 
በተመሳሳይ መልኩ እንዲሁ አደረገ። ”እንግዳ ነገር ነው“ ብየም አሰብኩ።
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ከዛም ከተቀመጥኩበት ተነሳሁ እና “ጌታ ሆይ ይህን መጽሐፍ እንዳነበው ለምን ገለጥክልኝ” ብየ ማሰብ ጀመርኩ። “ እሾህ እና ኩርንችት ግን 
ብታወጣ፤ የተጣለች ናት ለመረገምም ትቀርባለች መጨረሻዋም መቃጠል ነው?” ዙርያየን እየተመለከትኩ አሰብኩት ... “ለምን ገልጠህ እንዳነበው 
አደረግከኝ ብየ ማሰብ ጀመርኩ።”

ወድያውኑም ያለ ምንም ጥርስ ጉተታ ከእግዚኣብሄር የሆነ የጠራ ራእይ ተገለጠልኝ። እግዚኣብሄር ነበረ። አያችሁ? “እነሆ አየሁ፤ ምድር ከፊት 
ለፊቴ ዞራ አየኋት፤ በደንብ ተዘጋጅታም ነበረች። እነሆም ነጭ የለበሰ ሰው ስንዴ ሲዘራ አየሁት፤ እሱ ዘርቶ በምድር አድማስ በሄደ ጊዜ፤ እነሆ 
ጥቁር የለበሰ የሚሰቀጥጥ ሰው መጣ በስፍራውም ሁሉ እንክርዳድ መዝራት ጀመረ። አብረው መብቀል በጀመሩ ጊዜ፤ ዝናብ ያስፈልጋቸው ነበርና 
አብረው ተጠሙ። ሁሉንም ትንንሽየ ራሶቻቸውን ዝቅ ዝቅ በማድረግ ”ጌታ ሆይ ዝናብን ላክ፣ ዝናብን ላክ“ ብለው መጸለይ ጀመሩ። እነሆም ታላቅ 
ደመና መጣ ዝናብም በሁለቱም ላይ ዘነበ። ዝናብም በዘነበ ጊዜ እነሆ ትንንሾቹ ስንዴዎች በደስታ ”ጌታ ይመስገን! ጌታ ይመስገን“ እያሉ መዝለል 
ጀመሩ። እነዛ ትንንሽ እንክርዳድም አብረዋቸው በአንድ ስፍራ ሆነው ”ጌታ ይመስገን! ጌታ ይመስገን“ ይሉ ነበር።
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ራእዩ ወድያው ተቋረጠ። ዝናብ በጻድቁ እና በሐጥአን እንደሚዘንብ ሁሉ፤ በጉባኤ ላይ በሚወርደው አንድ መንፈስ ግብዞቹም ክርስትያኖቹም 
አብረው ይደሰቱበታል። በትክክል እንደዛ ነው። እሺ! ምን ማለት ነው? ኣያችሁ? የምትለዩበት ብቸኛው መንገድ ይህ ነው። ብፍሬአቸው ብቻ ነው 
ልትለዪአቸው የምትችሉት።

ይሄንን ካያችሁ፤ አጃ እና የበረሃ ስንዴ እንዲሁም አንዳንድ ጥራጥሬዎች እውነተኛውን ስንዴ እንደሚመስሉ ሁሉ፤ እነዚህም ምርጦቹን 
እስኪያታልሉ ድረስ የሚመስል ቅርበት አላቸው። እንደሚመስለኝ ስለ እነዚህ ነገሮች መነገር እና መሰበክ ባለበት ዘመን እየኖርን ነው።

በቁጥር 41 ላይ አስተውሉት፤ ሁለቱም በጣም ስለሚመሳሰሉ፤ በተለይ ደግሞ በመጨረሻ ዘመን መለየት እስከማይችል ድረስ ይመሳሰላሉ … 
ስለዚ ጌታ እነኚህን ለመለየት በአንድ የሐይማኖት ድርጅት ራሱን አያስጠጋም እነሱን ለይቶ ለማወቅ ሜተዲስት፣ መጥምቃውያን ወይም ጴንጤ 
ቆስጤ መቀላቀል የለበትም። ነገር ግን እነዚህን ለመለየት መልኣኩን ይልካል። ክፉዎቹን እና መልካሞቹን ለመለየት ከመልአኩ በስተቀር ማንም 
ኣይችልም። ይሄ ክፉ ነው ይሄንን ደግሞ መልካም ብሎ መለየት የሚችለው እሱ ብቻ ነው። በመጨረሻው ዘመን መላእክቶቹን እንደሚልክ ጌታ 
ተናግሯልና። አሁኑኑ ወድያው ይልካቸዋል ሳይሆን በመጨረሻው ቀናት ይልካቸዋል ሁሉንም ይሰበስባሉ። ይህ የሚመጣው ጊዜ የመኸር ጊዜ መሆኑን 
እናውቃለን። መልአክ ማለት “መልእክተኛ” ማለት ነው። ደግሞም ለሰባቱ አብያተ ክርስትያናት የተላኩ ሰባት መላእክት እንዳሉ እናውቃለንና፤ 
ይሄኛው ግን በቤተክርስያን ዘመናት ውስጥ አይካተትም።
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አስቡት ዘሪው ማነው? ዘሩስ ምንድን ነው? አንደኛ ዘሪው ራሱ የጌታ ልጅ ነው። ዘሩንም እየዘራ ሄደ። ከሱ በኋላ ጠላት ዲያብሎስ መጣና 
የስሕተት ዘር ዘራ። ጓዶኞቼ ከዓለም ጅማሬ እስከ አሁን በእያንዳንዱ ዘመን በዚሁ መልኩ ሲከናወን ነበረ። ከመጀመርያው ጀምሮ በዚ ተመሳሳይ 
አካሄድ ነበረ የጀመረው።

“የጌታ ዘር፣ የጌታ ቃል” እንዲህ አለ፡። ኢየሱስ በአንድ ስፍራ ላይ የእግዚአብሄር ቃል እራሱ፥ ዘር እንደሆነ ተናገረ። እያንዳንዱም ዘር 
እንደየወገኑ እንዲያወጣ ተፈጥሯል። ስለዚ ክርስትያኖች ፣ የጌታ ልጆች፣ የመንግስት ልጆች፤ የጌታ ዘር ከሆኑ፤ እንግድያውስ እነሱ የጌታ ቃል ናቸው 
ማለት ነዋ። በዘመናቸው የሚገለጠውን ህያው የጌታ ቃል ኪዳን ዘር ናቸው። በመጀመርያ ጌታ ቃሉን ሰጠ፤ እያንዳንዱ ትውልድም የየራሱ ዘር 
የየራሱ ጊዜ እና ቃል የተገባ ተስፋ አለው።

11

ኖህን አንስተን ካየነው፤ ኖህ በዘመኑ የጌታ ዘር ነበረ የጌታ ቃል ነበረ።

ሙሴም በተነሳ ጊዜ የኖህን መልእክት ይዞ ሊመጣ አይችልም፣ ለራሱ ዘመን የሚሆን የጌታ ዘር ስለነበረ በሌላ ሊሰራ አይቻለዉም።

ክርስቶስ በመጣ ጊዜም የኖህንና የሙሴን ዘመን ላይ አልመጣም። በእሱ ዘመን ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች የተባለለት ዘመን 
የእርሱ ነበረ፤ መሲሕም መሆን ነበረበት።

እኛም በሉተር ትውልድ፣ በዊስሊ (ሜተዲስት) ትውልድ በትውልዶች ሁሉ፣ በጴንጤ ቆስጤ ትውልድ ኖረናል፤ ለእያንዳንዱ ትውልድ የተሰጠ12



3የስህተት ዘር

የቃሉ ኪዳን አለ። በትውልዱ ውስጥ ሆነው የተሰጠውን የቃሉን ኪዳን የሚተገብሩ ሰዎች ሁሉ የትውልዱ ዘር ናቸው። ኢየሱስ እዚህ ላይ እንዳለው 
“እነዚህ የመንግስት ልጆች” ናቸው። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ የሚገለጥባቸው ሰዎች ሁሉ በአንድ ትውልድ ላይ የመንግስት ዘር ናቸው።

አስታውሱ ሰይጣን ስለ ሰራው ክፉ ስራ ሁሉ ተጠያቂ ነው። እንክርዳድ ማለት ደግሞ እነዛ ሰይጣን የዘራቸው የተለየ ዘር ፣ የጥፋት - የስሕተት 
ዘር ናቸው። ለዚህ ሁሉ ክፋት ደግሞ ተጠያቂው ሰይጣን ነው። ጌታ በምድር የመጀመርያ የሰው ቡቃያ ባደረገ ጊዜ፤ ሰይጣንም የራሱን ዘር ያኔ ዘራ። 
ምንም እንኳን ኣዳም ክፉውን እና ደጉን የሚያሳውቀውን እውነት መኖሩን ቢረዳም ወደዛ ግን አልደረሰም።

እዚጋ እንደምንረዳው፤ እግዚኣብሄር ለልጆቹ ከቃሉ ሌላ ራሳቸውን የሚከላከሉበት ሌላ ነገር አልሰጣቸውም። የእነሱ ... ከእግዚኣብሄር ቃል 
ውጪ ራሳችንን የምንከላከልበት ሌላ መሳርያ የለንም። ጋሻችን እሱ ነው። ቦምብ የለንም፣ የምንደበቅበት መጠለያም የለንም፣ ኣሪዞና ይሁን ካሊፎርኒያ 
ወይም ሌላ ነገር አያድነንም፤ ጋሻችን አንድ እና አንድ ብቻ ነው እሱም ቃሉ ነው። ቃሉም ስጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ ኣደረ፤ እሱም 
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጋሻችን እሱ ነው። በእሱ ስንሆን ብቻ ደህንነታችን ይጠበቃል።
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ሐጢአት ወደ እውነተኛው ክርስትያን እንደማይመጣ ታውቃላችሁ? ከእግዚኣብሄር የተወለደ ሐጢአትን አይሰራም፤ ሐጢአት መስራት 
አይችልም። አያችሁ? አይቆጠርበትምም። ዳዊት“ እግዚኣብሄር ሐጢአቱ የማይቆጥርበት ሰው ብጹእ ነው።” ብሎ ይገልጸዋል። በክርስቶስ ስትሆኑ 
ሐጢአት ለመስራት አትመኙም። “እሱን የሚያመልኩ ሁሉ አንዴ ስለጠፋላቸው ሐጢአት የሚያስተናግድ ሕሊና የላቸውም። ”አትመኙትምም። 
ምናልባት ለዓለም ሐጢአተኞች ልትሆኑባቸው ትችላላቹ ለእግዚኣብሄር ግን በክርስቶስ ስለሆናቹ ሐጢአተኞች ኣይደላቹሁም። እግዚኣብሄር ብቻ 
በሚያየው ሐጢአት በሌለበት ማንነት ውስጥ ሆናችሁ ሐጢአተኞች ልትሆኑ የምትችሉት እንዴት ነው?

አሁን በዚ የመኸር ጊዜ በመጀመርያ እግዚኣብሄር ዘሩን በምድር በዘራ ጊዜ በልጆቹም በቤተሰቦቹ ልብ ውስጥ ሲያስቀምጠው፤ እንደ ጋሻ 
እንዲሆናቸው ነበረ። ቃልን ጠብቁ! ነገር ግን ያክፉ ሰይጣን የእግዚኣብሄርን ቃልን የሚቃወም የስሕተትን ዘር በመዝራት ግድግዳውን አፍርሶ ገባ። 
ስለዚ ያዘር ድሮም ተቃዋሚ ከሆነ አሁንም ተቃዋሚ ነው። በእግዚኣብሄር ቃል ላይ የሚጨምር ሁሉ የተቃዋሚ ዘር ነው! ከማንም ይምጣ 
አያሳስበኝም፤ ቢፈልግ ከድርጅቶች፣ ቢፈልግ ከወታደራዊ ምንጭ፣ ቢፈልግም ከፖሊቲካዊ ሃይሎች ይምጣ የእግዚኣብሄርን ቃል የሚቃረን ከሆነ 
የስሕተት ዘር ነው።
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አንድ ሰው ተነስቶ ወንጌል ሰባኪ ነኝ ቢልና “የተአምራት ዘመን አልፎኣል ” ብሎ ቢል የስሕተት ዘር ነው። አንድ ሰው ተነስቶ ኣገልጋይ ነኝ 
ቢል፤ በሆነ ስፍራ ላለች ቤተክርስትያን ፓስተር ነኝ ቢል፡ ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉ ነገር ላይ ህያው እንደሆነ ባያምን እሱም የተቃዋሚ ዘር 
ነው። (ከስጋው ውጪ) ትላንትና፣ ዛሬ፣ እስከ ዘለኣለም ያው እንደሆነ ባያምን የስሕተት ዘር ነው። “ተአምራት እና የሐዋርያት ዘመን ኣልፏል” ካለ 
የተቃዋሚ ዘር ነው። “መለኮታዊ ፈውስ ብሎ ነገር የለም” ብሎ ካለም የተቃዋሚ ዘር ነው። ዓለም በሞላዋ እንዲህ ናት ስንዴውን ከበውታል 
ውጠውታልም።

ሁላችንም እንደምናውቀው በዘፍጥረት 1 ላይ የተቃዋሚ ዘር ሲዘራ የተገኘውን “ዲያብሎስ” ተብሎ ተሰይሞአል። እንደገናም በማቴዎስ ወንጌል 
ምዕራፍ 13፤ ኢየሱስ፥ የትኛውም ከቃሉ የተለየ ሁሉ “ዲያብሎስ ” በማለት ሰይሞታል። እንዲሁም በዚሁ 1965 ዓ/ም በተጻፈው በእግዚኣብሄር ቃል 
ላይ ሌላ የተቃረነ ከቃሉ የተለየ ዘር የሚዘራ እና ትርጉም የሚሰጥ ሁሉ ከስሕተት ዘር ነው። እግዚኣብሄር አይቀበለውም። አይቀበለውም። 
እንደሰናፍጭ ዘር ከማንም ጋር አይቀላቀልም። በርግጥ አይቀላቀልም። ዋናው መሆን አለበት። የጥፋት ዘር!

15

እግዚአብሄር ዘሩን በኤደን ገነት በዘራ ጊዜ ኣቤልን እንዳገኘ እንመለከታለን። ነገር ግን ደግሞ ሰይጣን የስሕተት ዘሩን በዘራ ጊዜ ቃየንን አገኘ። 
አንደኛው ጻዲቅ ዘር፥ ሌላኛው ደግሞ ክፉ ዘር አፈሩ። ያኔ ሄዋን የእግዚኣብሄርን ቃል ለሚቃወመውን የስሕተት ዘር ጆሮዋን ከሰጠች ጊዜ ጀምሮ 
የሐጢአትን ኳስ መንከባለል ጀመረ፤ እስከ አሁንም ድረስ እየቀጠለ ይገኛል። መላእክቶቹ መጥተው እስኪለያዩአቸው ድረስ፤ እግዚአብሄር ልጆቹን 
ወደ መንግስቱ እስኪ ወስዳቸው ድረስ፤ እንክርዳዱም ወደ መቃጠል እስኪገባ ድረስ፤ ልንለያቸው ፍጹም ያስቸግረናል። እነዛን ሁለት ግንዶችን 
አስታውሱ።

16

በዚ ርእስ ላይ ሰፊ ጊዜ ቢኖረን እና የመጨረሻውን ነጥብ ብንነካ መልካም ነበረ። አሁን ግን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ለበሽተኞች ወደ መጸለይ 
እናልፋለን።

ዛሬ እያጠናናት ባለችው በዚች ትንሿ ጽሁፍ እግዚአብሄር “አብረው ይደጉ” ብሎ እንደተናገረ፤ እነዚ ሁለት ዘሮች አብረው አደጉ። ስለዚህ 
ቃየን ሚስቱን ይዞ ወደ ኖድ ምድር ሲሄድ ኣቤል ታረደ እግዚኣብሄርም በሱ ምትክ ሴትን አስነሳ። ከዛም ጊዜ ጀምሮ የእውነት እና የስህተት ትውልድ 
መቆጠር ጀመረ። ከጊዜ በኋላ ግን እነዚህ ዘሮች መቀላቀል ጀመሩ፤ እግዚአብሄርም … እግዚአብሄር እስኪያጠፋቸው ድረስ ክፉ ሆኑ።
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በመጨረሻም የሁለቱም ዘሮች ራሶች ማለት የተቃዋሚው ዘር እና የእግዚኣብሄር ዘር እስኪገለጡ ድረስ ተጓዙ። የሁለቱም መቆሳሰል 
በአስቆርቱ ይሁዳ እና በክርስቶስ እየሱስ መካከል ነበረ። ኢየሱስ የእግዚአብሄር ዘር፤ የእግዚአብሄር የፍጥረቱ መጀመርያ ሆኖ ከእግዚኣብሄር 
የሚያንስበት ምንም ነገር አልነበረም። አስቆርታዊ ይሁዳም ከጥልቅ መጥቶ ወደ ጥልቅ የተመለሰ የጥፋት ልጅ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚኣብሄር 
ልጅ ነበረ፤ የእግዚኣብሄር ቃል የተገለጠው ቃል ነበረ። ኣስቆርታዊ ይሁዳም እንደ ጥፋት ዘርነቱ የዲያብያሎስ ዘር ሆኖ ለማታለል ወደ ዐለም መጣ። 
ከመጀመርያ እንደ ቃየን እንደ አባቱ ነበረ።

ይሁዳ የድርጅት የቸርች ሰው ነው። ከልቡ አማኝ አልነበረም፤ እምነትም አልነበረውም (ኢየሱስን ባልካደ ነበርና።) እዩት፡ ከዐለም ብልጭልጭ 
ጋር እና ከኢየሱስ ጋር ጓደኛ ለመሆን ያንን የስሕተት ዘሩን ሲዘራ እዩት። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ለማከናወን ጊዜው ረፈደበት። በእንጥፍጣፊ ሰዓታት 
ውስጥ ይሄንን ሰይጣናዊ ስራ ባደረገ ጊዜ ወደ ፊትም ወደ ኋላም የማይባል መስመርን ረገጠ። በአታላይነቱ መቀጠል ስለነበረበት ያ ተቃዋሚው 
የስሕተት ዘሩን ዘራ። በዘመኑ ከነበሩ ታላላቅ ድርጅቶች፣ ከፈሪሳውያን እና ሶዱቃውያን ሙገሳን ፈለገ፤ ገንዘብን በማጠራቀም በህዝቡ መካከል 
መታወቅን ቋመጠ። ብዙ ሰዎች በሰዎች ዘንድ ሞገስ ለማግኘት ብለው በተቃዋሚው ዘር ይጠመዳሉ። ከሰው መገስ ለማግኘት ከማሰብ ይልቅ 
ከእግዚኣብሄር እንፈልግ። ይሁዳም ተቃዋሚው የስሕተት ዘር በገባበት ወቅት፤ ያደረገው ይህንኑ ነው።
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ሁላችንም እንደምናውቀው ኢየሱስ ቃል ነው። ዮሃንስ 1 ላይ “በመጀመርያ ቃል ነበረ፤ ቃልም በእግዚኣብሄር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሄር 
ነበረ። ቃል ስጋ ሆነ በእኛም አደረ። ስለዚ ቃሉ ዘር ነው፤ ዘሩም ስጋ በመሆን በእኛ ኣደረ።
19

ስለዚ ይሁዳ የጠላት ዘር የሆነውን ተቃዋሚ ዘር ከሆነ ፤ እንግድያውስ እሱም የአስቆርቱ ይሁዳ በሚባል አካል ስጋ በመሆን በእኛ አደረ ማለት



4የስህተት ዘር

ነዋ። እሱ እምነት ያልነበረው ሰው ነበር፤ ምናልባት እንዲሁ እምነት የሚመስል እምነት አስመሳይ እምነት እንዳለ ሁሉ፤ ለእሱ እምነት ብሎ የሚለው 
የእራሱ እምነት ነበረው።

እውነተኛው የእግዚአብሄር እምነት እግዚአብሄር ያምናል። እግዚአብሄርም ራሱ ቃል ነው በሱ ላይም ምንም ነገር አይጨመርበትም። 
የእግዚአብሄር ቃል፤ ትንሽ ብንጨምር ወይም ብናጎድል እድል ፈንታችን ከሕይወት መጽሐፍ እንደሚወሰድብን ይናገራል። በራእይ መጽሓፍ 
በመጨረሻው መዕራፍ 22 ላይ።

ከጥንቷ ከመጀመርያዋ መጽሓፍ ቅዱስ ጀምሮ እግዚአብሄር አንድም ቃል እንዳይተላለፉ ተናገራቸው “ቃል ሁሉ መጠበቅ አለበት” በዛም ቃል 
ደግሞ መኖር ይጠበቅባቸው ነበረ። በመጽሓፉ መካከል ኢየሱስ መጣና “ሰው በእግዚአብሄር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ ኣይኖርም” ብሎ 
ተናገረን። አሁንም በራእይ በመጨረሻው ዘመን “ከመጽሓፉ ማንም አንዳች ቃል ቢያጎድል ወይም ቢጨምር እድል ፈንታውን ከሕይወት መጽሓፍ 
ይጎድልበታል ይለናል።”
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ስለዚ ከዚ ሌላ ጥላ አይኖርም፣ ያልተሸቃቀጠው እውነተኛው የእግዚአብሄር ቃል! እነሱም የእግዚኣብሄር ወንዶች እና ሴቶች ልጆች በወንድ 
ፈቃድ፣ በእጅ ሰላምታ ወይ ደግሞ በተለየ የጥምቀት ስርዓት ያልተወለዱ፣ ነገር ግን ከእግዚኣብሄር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ተወልደው ቃሉ 
በህይወታቸው የሚያፈራባቸው ናቸው። እውነተኞቹ የእግዚኣብሄር ዘር!

ጠላት ቤተክርስትያን ውስጥ በመግባት ራሱን በህግ እና በስርዓት ፍጹም ያደርጋል። ነገር ግን አይደለም … ከእውነተኛው ከእግዚኣብሄር ቃል 
ለመጋጨት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግ ሁሉ የተቃዋሚው የተሳሳተ ዘር ነው።
21

ታድያ እንዴት እናውቃለን? እንደሚባለው “እሺ! እነሱ፣ ቃሉን ለመተርጎም መብት አለህን?” ፈጽሞ፡ የለህም! የእግዚአብሄርን ቃል 
ለመተርጎም ማንም ሰው መብት የለዉም። ቃሉን የሚፈታው እራሱ ለራሱ ነው። አደርጋለው ብሎ የሰጠውን ቃል እራሱ ያደርገዋል፣ አፈታቱም 
እንዲሁ ነው። ከእግዚኣብሄር ቃል ውጪ የሆነ ተቃዋሚ ሁሉ ስሕተት ነው። ሙሉ በሙሉ።

እናም እንዳልኳችሁ ይሁዳ እምነት የሌለው ሰው ነው። የአስመሳይነት እምነት ነበረው። የእግዚኣብሄር ልጅ እንደሆነ የሚያምንበት አስመሳይ 
እምነት ነበረው። እሱ የእግዚአብሄር ልጅ ሊሆን ይችላል የሚልበት እ - እ እምነት ነበረው፤ የእግዚአብሄር ልጅ መሆኑን ግን አያውቀውም ነበረ። 
ባላደረገውም ነበረ። በእውነተኛው የእግዚኣብሄር ቃል ላይ የሚያመቻምች ሰው ሁሉ አስመሳይ አማኝ ነው። ትክክለኛው የእግዚአብሄር አገልጋይ 
ከቃሉ ጋራ ይጣበቃል።

ከጥቂት ምሽቶች በፊት አንድ ከአሪዞና ታዋቂ ትምህርት ቤት የመጣ አገልጋይ “ጊዜ ስታገኝ” “በኣንድዳንድ ጉዳዮች ላይ ላ - ላ ላርምህ 
እምፈልጋቸው ነገሮች አሉኝ ” አለኝ። ( እኔም ኣልኩት ...)
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“ምቹ ሰዐት ያለኝ አሁን ነው፤ መቀጠል ትችላለህ” አልኩት።

መጣና እንዲህ አለኝ “አቶ ብራንሀም ... ትሁት እና ነገሮችን ከልብ እንደምታደርጋቸው አምናለሁ ነገር ግን የሓወርያትን ኣስተምህሮት ለዓለም 
ለማስተዋወቅ እየሞከርክ እየሞከርክ እኮ ነህ ያለሀው” ኣክሎም እንዲህ አለ “የሐዋርያት ዘመን እኮ ድሮ አብቅቶለታል” አለ።

እኔም “መጀመርያ ልጠይቅህ የምፈልገው ወንድሜ፡ የእግዚአብሄር ቃል ፈጽሞ እንደማይሳሳት ታምናለህ?” አልኩት። እርሱም “አዎ በርግጥ 
አምናለሁ” አለኝ።

“የሐዋርያት ዘመን እንዳበቃለት ከየትኛው መጽሓፍ አገኘሀው? እስኪ አሳየኝ እና አብሬህ ልመን” አልኩት። “የሓዋርያት ስራ ጸሐፊ፣ 
የመንግስት መግብያ ቁልፍ ያላቸው፥ ሓዋርያዊ ዘመን በበዓለ ሐምሳ ዕለት ሲያስተዋውቁ ”ወንድሞች ሆይ እንድን ዘንድ ምን እናድርግ?“ ብለው 
በጠየቁ ጊዜ” ጴጥሮስም። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ 
ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው።“ ቃሉ እርስ 
በራሱ የሚጋጨው እንዴት ነው? ብየ ስጠይቀው

“ዛሬ ከባድ ጉንፋን ይዞኛል” አለኝ።

“ሳይሆን አይቀርም” አልኩት። አያችሁ?

እንዴት ነው ንገሩኝ፥ እግዚኣብሄር አሁንስ ሰዎችን እየጠራ ነው? እየተጣራ ከሆነ የሐዋርያት ዘመን አሁንም ቢሆን ህያው ነው። በርግጠኝነት 
ጌታ አምላካችን ወደ እርሱ ለሚጠራቸው፣ ለጠራቸው፣ ገናም ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ስለሚለን፥ አሁንም የሐዋርያት ዘመን ሆኖ መቀጠሉ 
አይቀርም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናና ዛሬ ፣ እስከ ለዘለአለም ያው ነውና።

ስለዚ ዛሬ የስሕተት ዘር በየዘመኑ ተዘርቶ እናገኘዋለን። በኣስር አስራ ኣምስት ደቂቃዎች ውስጥ መረዳት ብትችሉ መልካም ነበር፥ አትችሉም 
እንጂ አደርገው ነበር። በዘመናት ሁሉ ... ሁላችንም፥ አብዛኞቻችን መጽሐፍ ቅዱስን አንብበናል። ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው ቃል፣ የእግዚአብሔር 
የቃሉ ፍቺ ነበርና፥ በመጣ ጊዜም፥ ያንን ስሕተት፣ ውድቀት፥ አገኘና “በነሱ የዘላለም ህይወት የምታገኙ እየመሰላችሁ መጻሕፍትን ትመረምራላቹ ፤ 
እነርሱም ስለ እኔ ይመሰክራሉ” አላቸው። ይሄውላቹ ወደ ዓለም መጥቶ ያንን ዘር ተቃዋሚ ሆኖ እንዳገኘው ሁሉ፤ እንግድያውስ ዳግም የተወለዱ 
ወንዶች እና ሴቶች ሁሉ የዘመናቸው የቃሉ ፍቺ ናቸው። በሰው ሁሉ የምትነበቡ የቃሉ ፍቺ ናችሁ። አዎ።

23

ምን እንዳለ አስታውሱ “ይህ ህዝብ የጥፋትን ነገር እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል። ከእግዚአብሄር የሚያገናኘው ምንም ሳይኖረው የሰዎች 
አስተምህሮቶችን እና የሰዎችን ስርዓት እንደ እግዚአብሄር ቃል እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል።”

እያንዳንዱ ዘመን የሚያፈራው ፍሬ አለው። በየዘመናቱም እንዲሁ ነበረ ፥ እኛም ከእዛ የምናመልጥበት መንገድ አይኖረንም። በተለይ የኛ 
ዘመን የዐለምን የመጨረሻ ከመሆኑ አንጻር ሁሉንም ዘመናት በአንድ ላይ ያጣመረ ታላቅ ዘመን ነው። በምድር ታይቶ ከነበረ የጥፋት የስሕተት ዘር 
ትልቁ ተቃዋሚ አሁን በምድር ገጽ አለ። ይህ ዘር በሌሎች ዘመናት ለነበሩት ሰዎች ከእግዚአብሄር አለያይቶ ጣኦታት እንዲያመልኩ ሲያደርጋቸው 
ነበር። በዚ ዘመን ግን ኢየሱስ በማቴዎስ 24፡24 የሚቻል ቢሆን  ኖሮስ፥  የተመረጡትን  እንኳ  እስኪያስቱ  ድረስ  እንደሚመሳሰሉ ተናግሯል።  ስለ
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5የስህተት ዘር

ተቃዋሚው ስንነጋገር! ኦ፣ ብልጣብልጥ ነው። ሰይጣን በህዝቡ መካከል ነው፤ ቃሉን በትክክል እንደሚያስተምር ስነ መሎኮት፥ እንደ የመሎኮታዊ 
ትምህርት አዋቂ በህዝቡ መካከል አለ። ኢየሱስ የነገረንም ይሄንኑ ነው። ነገር ግን አስተውሉት፥ አንዳንዴ “ይሄ እንደሱ ማለቱ ኣይደለም” ይላሉ። ኦ፥ 
አዎ ነው እንጂ፥ የተናገረው እግዚአብሄር ነዋ።

በኖህ ዘመን ያደረገውን ተመልከቱ፤ እግዚኣብሄር እንደ የሚባላ እሳት ነብዪን ልኮ ንስሐ ግቡ እያለ በሚሰብክበት ወቅት፤ የስሕተት ዘር ግን 
የእግዚኣብሄርን ቁጣ እንዲመጣ ኣደረገ፥ ሰጥሞም ቀረ። ከዛስ በኋላ ሰይጣን ምንድነው ያደረገው? ወድያው ተነሳና ዘሩ በካም ላይ መዝራት ጀመረ። ያ 
እውነት ነው።
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ከዛም ቀጥሎ ሙሴ ተነሳ የእስራኤልን ልጆች በምድረበዳ ልያሻግራቸው ይህ ታላቁ ነብይ ተነሳ። የእግዚአብሄርን ፍጹም እውነት እያመጣ 
እያረጋገጠላቸውም ነበረ። ከእግዚአብሄር ጋር ተነጋገረ፥ ከእርሱ ጋራ እንደተገናኘም አረጋገጠለት። ነገር ግን ምንድን ነበረ የሆነው? ያኔ ሰዎቹ፥ 
ክሃናቶቹ ፣ የራሳቸውን ሃይማኖት፣ የራሳቸው ባዕዳዊ ስርዐት፣ የራሳቸው መብት እና ሌላም ሁሉ ነበራቸው፤ ሙሴ ግን በመካከላቸው የእግዚኣብሄርን 
ቃል ፍቺ በመሆን፥ በጽናት ቆሞ ነበር። ይሄንን አትርሱ! አደርገዋለሁ እንዳለ እርሱ የእግዚኣብሄር ቃል ፍቺ ነበረ። ሙሴ የእግዚአብሄር የቃልኪዳኑ 
ትርጉም ነበር።

ምን ሆነ? ቤተክርስትያኗ ከግብጽ መውጣት ጀመረች ትንሽ ቀናት በእግር ከተጓዘችስ በኋላ ምን ሆነ? ሰይጣን በጥፋት ልጁ በዳግማዊ ቃየን 
ማለት በበልዓም የስሕተት ዘሩን ለመዝራት ብቅ አለ። በመካከላቸውም ዘሩን ዘራ። በልዐምን እናውቀዋለን አይደል? “አንድ ነን እናንተ 
የምታመልኩት አምላክ እኛም እናመልከዋለን” ዓይነት የበልዐም ትምህርት ታውቃላችሁ። በመሰረቱ በመሰውያው ላይ ሰባት ወይፈን እና ሰባት 
አውራ በጎች ሲሰዋ እንዲሁም ሙሴ በምድረበዳ ወደ እግዚአብሄር እንደ ጸለየው ጸሎት በተመሳሳይ መልኩ ሲጸልይ እንመለከተዋለን፤ በትክክል 
አንድ ዐይነት። ነገር ግን አንድ ዓይነት አልነበሩም፤ ያ ማለት'ኮ ቀጥሎ ማን እንደሚመጣ የሚያስረዳ ጥላ ነበረ። ቃየንን እንደገና በበልዐም ሲገለጥ 
እናየዋለን። እግዚአብሄር በሙሴ ቃሉን እየተረጎመና ቃልኪዳኑን እያሳወቀ፥ ለሰው ልጆች ዘር በተገለጠበት ወቅት፤ የግርምቢጥ ዘርም ተነሳ።
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በይሁዳም ጊዜም ተመሳሳይ ነገር ኣደረገ። እስከነ የጥፋት ዘሩ ተገለጠ።

አስታውሱ፥ “ሁላችንም አንድ ነን እናንተ የምታመልኩት አምላክ እኛም እናመልከዋለን፤ በአንድ ቤተክርስትያን መሆን ይገባናል፤ አንድ ህዝብ 
መሆን አለብን” ብለው ያመኑ ህዝብ አስታውሱዋቸው። ሐጢአታቸው ፈጽሞ አልተሰረየላቸውም።! ኢየሱስ እራሱ እንዳለ “ሁሉም በምድረባዳ 
ጠፉ!”
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ከሶስቱ በስተቀር ሁሉንም ጠፉ። ጸንተው የቆሙትና የተስፋውን ቃል ያመኑት እነዚህ ናቸው። ደካሞቹ “መሬቱን መያዝ አይቻለንም በጣም 
ከባድ ነው” ብለው ህዝቡን ባስፈራሩት ጊዜ፥ ካሌብ እና ኢያሱ ግን “ምንም ቢበረቱ ግድ አይሰጠንም፥ እግዚኣብሄር ቃል እንደገባልን ሄደን ለመያዝ 
ሙሉ አቅም አለን” በማለት ህዝቡን አጠናከሩት።

ስለዚህም እስከ አሁን ድረስ መሎኮታዊ ፈውስን እንሰብካለን፣ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀት፣ ከዓለማዊ ነገሮች የሚለየን አሁንም 
የእግዚኣብሄር ሐይል ኣለን፤ እግዚአብሄር ተናግሯልና! የሐዋርያት ዘመን ፈጽሞ ኣላበቃም፣ ፈጽሞም አይቋረጥም፥ ይቀጥላል።

አሁን ያንን በጥንት ዘመን ይተቃዋሚው ዘር የዘራውን አግኝተነዋል። አስታውሱ ያንን ሓጢአት ፈጽሞ ይቅር አይባልለትም። ስለዚህ ወንድሜ 
ያኔ ይቅር ካልተባለለት፥ የሁሉም ዘመናት እውነተኛው ዘር አብሮ በመተገለጠበት በዚህ ጊዜስ?

በልዐም ያደረገው ታላቁ ነገር አስቡት፥ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ - በአስቆርቱ ይሁዳ እና በኢየሱስ መምጣት ፍጻሜ አገኘ። ያ ማለት ምን ነበር? 
ይሁዳ እና ኢየሱስ ሁለቱም የአቤል እና የቃየን ተምሳሌት ነበሩ። ይሁዳ ሓይማኖተኛ እንደነበረ ቃየንም እንዲሁ ሐይማኖተኛ ነበረ። ቃየን መሰውያ 
ሰርቶ መስዋዕት አቀረበ እግዚኣብሄርንም ያመልክ ነበር፤ ልክ እንደ ሌላኛው ከልቡ ነበር ያደረገው። ነገር ግን ኣያችሁ? ቃሉ ማን እንደ ነበር 
ኣልተገለጠለትም ነበር። ኣዳም እና ሄዋን የፖም ፍሬ ወይም ፍራፍሬ የበሉ መስሎት ነበር። ቃየን … አቤል ግን በመገለጥ ስሕተት እንደሆነ አስተዋለ። 
በደም ምክንያት እንደተባረሩ ስለተገለጠለት የበግ መስዋዕት አቀረበ። እግዚአብሄርም መስዋዕቱ ትክክለኛ እንደሆነ መሰከረለት። ቃየንም ቀና 
ወንድሙንም መግደል ፈለገ። በጉ በሞተበት መሰዊያ ፣ መስዋዕቱ በሞተበት መሰውያ ላይ ወንድሙን ገደለ። ያስቆርቱም ይሁዳ ኢየሱስን ካደ፥ 
በእግዚኣብሄር መሰውያ ላይም ቃየን ወንድሙ አቤልን እንደገደለ፥ እርሱም በእግዚአብሄር መሰውያ ላይ ገደለው። ምክንያቱ ቃየን ተቃዋሚው 
የስሕተት ዘር ስለነበረ ነው።
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በልዓምም እንዲሁ የስሕተት ዘር ነው። ብዙ ዕውቀት ኖሮት፥ ቅጥረኛ ነብዪ ነው። እግዚአብሄር በድንቅ እና በተአምራት አስጠነቀቀው፤ 
አህያም ሳትቀር በባዕድ ልሳን ተናገረችው። ይሁን እንጂ አላቆመም በተመሳሳይ መልኩ ስራውን ቀጠለ። ምክንያቱ የጥፋቱን ዘር ለመዝራት የተወለደ 
ነበርና።

ኢየሱስ፥ ይሄ ዘመን ከሌሎች ዘመናት ይልቅ የስሕተት ዘር በሚኖርባት፥ ለብ ባለችው፣ በሎዶቅያ የቤተክርስትያን ዘመን እንደሚያበቃ ትንቢት 
ከተናገረ፣ ከቤተክርስትያን እንደሚያባርረው ከተናገረ፥ እርሱ ካለው ሌላ እንዴት ይሆናል? የስሕተት ዘር! በእውነትም የስሕተት ዘር ነው። በዚያች 
ትውልድ ላይ ያበቃለታል።
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አቤል እና ቃየን እንደገና በቀራንዮ ማለት'ኮ ነው።

አሁን አስታውሱ፣ ኢየሱስ ወደ ሰማያት ባረገ ጊዜ ትላንት ማታ እንደተነጋገርነው ለዓለም ህይወት የሚሰጠውን መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር 
ፈሰሰ። ቃሉንም ህያው የሚያደርገው እሱ ነው። ህያው ማለት “ህይወት ያለው” ማለት ነው። ቃሉን ህያው የሚያደርገው ትክክለኛው መንፈስ ብቻ 
እንጂ ስርዓት እና ሕግ አይደለም ከድግምት እና ከሐይማኖታዊ ስርዓት ጉዳይ የለዉም። እሱ የእግዚአብሄር ቃል ሕይወት ነው፤ እርሱ እራሱ 
እግዚኣብሄር ነውና። አያችሁ? አካሉንም ያነቃቃል።

አሁን አስታውሱ። መጽሓፍ ቅዱስ እንደሚለው፥ ዮሃንስ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ከሰላሳ ዓመታት በኋላ ልጆቹን “ልጆች ሆይ ይህ የክርስቶስ 
ተቃዋሚ መንፈስ ወደ ዓለም እንዲመጣ ሰምታችኋል” “አሁንም እንኳ በዐለም አለ፣ በማይታዘዙትም ልጆች ይሰራል” ብሏቸው ነበረ። እውነተኛውን 
ዘርን ህይወት የሚሰጠውን የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ፤ ግርምቢጡ ተቃዋሚ ዘርም እንደገና መጣ። አካሄዱን አስተውሉት። ነበረው ...
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6የስህተት ዘር

ጉባኤ እና ከንቂያ ጉባኤ በኋላ የነበረ ታሪክ ካነበባቹ፤ በእነዛ አስራ ኣምስት በደም የተሞሉ የፖለቲካ ቀናት ውስጥ፥ ሮማውያን በቤተክርስትያንዋ ላይ 
ድርጅታዊ ስርዐት ለማቋቋም ሲሰሩ እናያቸዋለን። ነብያት ለምድ ታጥቀው ቅጠል እየበሉ ለቃሉ ሲቆሙ! ምን ነበረ ያደረገው? እንደ ቃየን እና እንደ 
አቤል መሆን ነበረበት አንደኛው መሞት ነበረበት። በርግጥም ደግሞ እንደዛ ነበረ የሆነው። ህዝብ ሁሉ ቃሉን ትተው የካቶሊክ ስርዓት እና የጥፋት 
ዘር ተቀበሉ፤ ቃሉም ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ኣጣ። በላያቸው ላይ ጳጳስ፣ ቄስ ሌላም ሌላም ጨማመሩ። ትክክለኛውን የጴጥሮስ ማንነት ለወጡት። 
እንዲሁም የ.የ.የ የማርያም እናም - እናም የሌሎችን ቅዱሳን ሁሉ ስም: ወደ ጣኦቶቻቸው በመሰየም አምልኮተ ጣኦት ያላት ክርስትና መሳይ ሐይማኖት 
ፈጠሩ። ይህንንስ ምንድን ነበር? ዓመጸኛው የግርምቢጥ ዘር! ሌላ ነገር እየጨመረ ሊያጠፋት ዘሩን መዝራት ጀመረ።

በመጽሓፍ ቅዱስ ውስጥ በአርብ ስጋ አይበላም ሲል የሰማ ማን ነው? በጥልቅ ውሃ ከማጥመቅስ ይልቅ መጽሓፍ ቅዱስ ውሃ እርጩባቸው ሲል 
የሰማ ማነው? ማነው ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ፣ ሌላ ሌላ ነገሮች ሲል የሰማ ማንን ነው? ትርጉም አልባ የሆነውን የማይረባ የፕሮተስታንቶቹስ 
ቢሆን? መቼም እንስራ ጀበናን ወዛም ነሽ አትላትም። አይደል! አዎ! በትንሹ የሳተ ሁሉንም እንደሳተ ነው። እግዚአብሄር በድርጅት ይሰራል ያለስ 
ማንነው? የትኛው ህብረት ነው ተደራጅቶ በህይወት የቆየው? ወድያው ይሞታሉ እንጂ፥ ፈጽመውም አይነሱም። ስለዚ ግዜው የሆነ ነገር የሚቃናበት 
ጊዜ ነው፣ እግዚአብሄርም የሚንቀሳቀስበትጊዜ ነው። በህዝቡ መካከል የነበረውን መነቃቃት ገደሉት።
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በዚ ጊዜ እየሆነ ያለውም ይሄንኑ ነው። እንቅስቃሴውን ገድለው “ምንም የሌላቸው ተንከባላይ እብዶች ይሉናል” ግርምቢጥ ነዋ! ወደ ቃሉ ጠጋ 
በሉ እና ምን እንደ ሆነም እዩ። እግዚአብሄር ቃሉን እንደሚፈታም እዩ ። እግዚኣብሄር ከእነዚ ድንጋዮች ለአብርሃም ሊያስነሳለት ይችላል። አሜን።

በቀደምት ክርስትያኖች ላይ ቃሉ የተረጋገጠ ነበር። እግዚአብሄርም ከበሽታ ይታደጋቸውነበር፤ በመካከላቸውም ነብያት ነበሩአቸው። ልሳን እና 
ትርጉሙ ነበራቸው፣ በየዕለቱም ዕውነቱን የሚያረጋግጡባቸው መልዕክቶች ነበሩአቸው። ይሄን ሁሉ እያዩ ግን እርግጥ የሆነውን ቃል መግፋት 
ጀመሩ፤ ከቃሉም ይልቅ ሓይማኖታዊ ድርጅትን መረጡ የድርጅቶችን ሁሉ እናት የሆነችውን መረጡ።
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አሁን ግን ሁለቱም አድገው ፍሬ ማፍራት ጀምሯል። ጠፍቶ የነበረውን እንደገና በሉተር ዘመን ፈንድቶ ወጣ። በጥዋት ቁርስ መልዕክት 
እንደተረዳነው በሉተር ዘመን ፈክቶ ወጣ። ከሱ በኋላስ ምን አደረጉ? ይህ ታላቅ ሰው ከሞተ በኋላ እንደገና እንደ ተቋም ተደራጁ።

ከዛም በኋላም ፈክቶ ወጣ። በጆን ዌስሊ ዘመንም የኣንግሊካን (Anglican) እምነት ተከታዮ ች ከነበራቸው ውስጣዊ ጥንቃቄ እና ጥበቃ ጋር 
ሁሉንም ነገር ወደ ዓለም አቀፋዊ አንድነት ለማሰር ባሰቡ ወቅት የሆነው ምንድነው? እግዚኣብሄር ጆን ዌስሊ የተባለ ሰው አስነሳ እና እንዳለ 
ነገራቸውን አረደ ። እርሱ ከሞተ በኋላስ ኣስቡሪ እና ሌሎቹ ምን ሆኑ? እንደገና ተደራጁ። ለዛም ነው ብዙ ዓይነት ሜተዲስቶች የምናየው። ከዛስ 
በኋላ አንድም ሌላም መጣ አሌክሳደር ካምቤል፣ ጆን ስሚዝ፣ ሌሎችም።

በመጨረሻም የጴንጤቆስጤ ንቅናቄ ከነዚህ ሁሉ ፈንድቶ ወጣ። ከወጣ በኋላስ? በደንብ ሮጡ፥ ታድያ እንዳትሮጡ የገደባችሁ ማነው? 
ተመልሳችሁ ወደ ወጣችሁበት ጭቃ ገባችሁ። ቁልቁል ተንሸራትታችሁ ወደ ግርምቢጡ ዘር በመቀላቀል ድርጅት አቋቋማችሁ። በቃሉ ላይ 
አመቻመቻችሁ። እግዚአብሄር አዲስ ነገር በላከ ቁጥር አትቀበሉትም። እውነት ነው! ጥፋት እንደገና! ባለፈው ቀን የተናገርኩትን አስታውሱ፥ ቡቃያ 
ከስር በወጣች ጊዜ ቀጥታ ወደ ቅጠል ታድጋለች፤ ከቅጠልም መነሳነስ ታወጣለች፤ ወድያውም ወደ ኣገዳነት ትመለስና ብቅ ትላለች። ያቺ ደቃቅ 
የስንዴ ዘር የምትምስለዋ ሽፋን የስንዴ ዘር መስላን ጫፍዋን ከፍተን ስንመለከታት፤ በውስጧ ፈጽሞ ስንዴ አይኖራትም። ዘር በውስጡ እንዲያድግ 
ደጋፊ ብቻ ነው፥ ይሞታልም፥ የዘሩ ህይወት ግን ሽፋኑን አልፎ ወደ ሰብሉ ይገባል። አስታውሱ፥ የዘሩትን ሁሉ ቤተክርስትያን ብለው ይጠሩታል ...
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ቤተክርስትያን ተብየው ሁሉ፤ የኛም የጴንጤ ቆስጤ ቤተክርስትያን ጋር እንሄዳለን ነገር ግን ምንም እርካታ ስለማናገኝባቸው የየራሳችንን 
እንመሰርታለን። ይሄም አለ ያም አለ ሁሉም በቅለዋል፤ ሌሎችም የተለያዩ ቡድኖች አሉ። አንዱ በዚህ ይነሳ እና “ከነጭ ደመና ጋር ይመጣል ይላል” 
ሌላኛውም ተነስቶ “ከነ ጭፈረስ ጋር ይመጣል” ይላል። “እሺ ሁለቱንም ቡድኖች እናደርጋለን” ይህ ሁሉ ምንድነው? ተቃዋሚው የግርምቢጥ ዘር 
መዝራት ነው። እሱ ሲመጣ ቃሉን ይፈታዋል። ነገር ግን እስኪመጣ ድረስ እንጠብቀው። ተረዱት… ሁሉጊዜ ስላለፈው መናገር እንጂ የጊዜአችሁን 
መልዕክት ማወቅ አትችሉም። ከዚ በፊት ያደረገውን እና ወደፊት የሚሰራውን ታውቃላችሁ፥ በጊዜአችሁ የሚያደርገውን ግን ትቃወሙታላችሁ። 
ይሄ መንገድ ነው ግርምቢጡ የምናገኝበት መንገድ።
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አብያተ ክርስትያናት ሁሉ ቀድሞ እናደርገው እንደነበርን የጸሎት ጊዜ እና የአገልግሎት ጉባኤዎች ቀርተዋል፤ ሁሉም ወደ ንፋስ እንደተዘሩ 
የሚነፍስን ንፋስ እያጨዱ ነው። ችግሩስ ምንድን ነው? ሁሉንም ቡናቤትን ያስንቃሉ። ሌላው ይቅር የኛን የጴንጤ ቆስጤ ቤተክርስትያንን 
ተመልከትዋት፣ ሴቶች ፈጽሞ ያልተፈቀደውን ጸጉራቸው የተቆራረጡ ሴቶች፣ ፊታቸው በመዋብያ የተለቀለቀ ፣ ጥፍራቸው ቀለም በመቀባት የተለያየ 
አስነዋሪ ነገሮች እየከመሩ ... እንደነ ሪክስ እና መሰሎቹ ዓይነት፥ ሶስት አራት ጊዜ ያገቡ ወንዶች ጋር የቤተክርስትያን ዲያቆናት ናቸው። ኦ! ምን ዐይነት 
ግርምቢጥ ነው! ቱከት ነው! እንዲህ የሚያደርጉትስ እንዴት ነው? እግዚአብሄር በቤቱ እንዲህ ስለማያደርግ፥ የሚቀላቀሉበት ድርጅት ፈልገው 
ይሰበሰባሉ እንጂ በቤቱ አያደርጉትም። አንዳንዱ ከድርጅት ያባርሩኛል ብሎ ስለሚሰጋ በፍርሃት ምንም ለመናገር አይችልም። የእግዚኣብሄር እውነት 
የሚነግረን ከእግዚኣብሄር እና ከቃሉ ጋር እንጂ በሌላ ነገር የማይጠላለፍ ሰው እግዚኣብሄር ይስጠን። የሚያስፈልገንም ይሄው ነው። እኛ ግን 
ያደረግነው ምንድነው? ግርምቢጥ ዘራን። ወደ ንፋስ ዘራን የንፋስ አዙሪትም እናጭዳለን።
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ኢየሱስ “በመጀመርያ አንድ ላይ ሰብስብዋቸው፥ በየነዶውም እሰሩአቸው፤ በአንድነትም ከምሩአቸው፥ በእሳትም አቃጥላቸዋለሁ” እንዳለው፥ 
የሚሰበሰቡት፥ ለመቃጠል እንደሆነ አስታውሱ። ስለዚ ሜተዲስት፣ መጥምቃውያን፣ ፕሪስቢተርያን፣ ሉተራን፣ እየተባሉ በየነዶው ታስረው፤ ወደ 
ዐለም አቀፍ አብያተ ክርስትያናት ሕብረት (WORLD COUNCIL OF CHURCHES) ወደሚባለው እየተሰበሰቡ ይገኛሉ። ይህ ሁላ ምንድነው? 
አስተውላችሁታል? ሀሌሉያ! “መጀመርያ ሰብስቡአቸው” ብሏል። መጀመርያ እንክርዳዱን ከስንዴው ለይቶ ሰበሰባቸው፣ ነጠላቸው“ ሰብስቦም አስሮ 
አቃጠላቸው።” በህዝቡ መካከል የግርምቢጥ ዘርን ስለ ዘሩ … የአምልኮ መልክ አላቸው ሀይሉን ግን ክደዋል፤ አንድ ሰው የከተባቸውን የሀይማኖት 
ስርዐት እና ሕግ ለመያዝ ሲሉ ቃሉን በመካድ በላዩ ላይ ለመጨመር ይሞክራሉ። አይሰራም። ግርምቢጥ ነው።

36

ነብዩ ኣሞጽ ወደ ከተማዋ ቀርቦ “ነብዪ አይደለሁም፡ የነብዪ ልጅም አይደለሁም። ነገር ግን አንበሳ ሲጮህ የማይፈራ ማነው? እግዚአብሄር 
ተናግሮስ ትንቢት የማይናገር ማነው?” “እናገለግለዋለን የምትሉት አምላክ እራሱ ያጠፋቹሀል” ብሎ በዘመኑ እንደጮሀ እኔም ዛሬ እጮሀለሁ።
37

ይሄን እንዳትረሱ፡ በቴፕም ተቀድተዋል፡ አስታውሱ! ያ አምላክ ... እነዚህ ሰዎች ወደ ትልቁ መኸር የ.የ የዓለም አቀፍ አብያተ ክርስትያናት 
ሕብረት ወደ ተባለው ትልቅ መኸር እየተሰበሰቡ ይገኛሉ። እናንተም ትገቡበታላችሁ። ከዛም መውጣት አትችሉም። በግልህ ከዛ ትርቃለህ ወይም 
ደግሞ አብረሀቸው ትቀላቀላቸዋለህ። መሀል ሰፋሪ ሰው የለም። ያ ማለት የአውሬው ምልክት ነው። የግርምቢጡ ምልክት  የሌለው ሁሉ፥  ሊገዛም



7የስህተት ዘር

ሊሸጥም አይችልም። በሉ ራቁ ከነሱ! ከመካከላቸው ውጡ! ሽሹ! ከመካከላቸው ራቁ! እናገለግለዋለን ብለው የሚሉት አምላክ እራሱ 
ይደመስሳቸዋልና። ያ ታላቁ የፍቅር አምላክ …

“መልካም ኢየሱስም አንድ እንድንሆን” በማለት ጽልዮ የለም'ዴ ትላላችሁ፡

“ካልተስማሙስ ሁለቱ እንዴት አብረው ይጓዛሉም? እኮ ብሏል።” እሱ “አንድ” ብሎ እንደተናገረ እሱ እና አባት አንድ ናቸው። አባት ማለት 
ቃል ሲሆን እሱ ደግሞ የቃል መገለጫ ነው። የተስፋው ቃል መገለጫ ስለነበረ ከ አባት ጋር “አንድ” ነው። አሁንም ሁሉ ጊዜም እንዲህ ነው። አዎ። 
ጌታ አንድ ነው፤ አንድ እንድንሆንም ይወዳል።
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እነኛስ እንዴት አንድ ሊሆኑ ይችላሉ? ከድንግል መወለዱ እየካዱ፣ መለኮታዊ ፈውስን የሚክዱ ሆነው፣ እነዚያ እና እነዚህ እንዴት አንድ 
ሊሆኑ ይችላሉ? አንዳንዶቹ እንደውም በእግዚአብሄር አያምኑም፣ የእግዚኣብሄር ልጅ ተብሎ ቢጠራም፡ የዮሴፍ ልጅ ነው ባዮች። እነዚያ የሉተራን 
እና ዝዊንግሊ መንታ ወንድሞች ተራ እና ፍጹም መልካም ሰው ነው ብለው የሚያምኑቱ። ክርስትያናዊው ሳይንስም እንደማናቸው ነብያቶች ነብዪ 
ነበረ እንጂ መሎኮታዊ አልነበረም ብለው ያምናሉ። እንዴ፥ መሎኮታዊ ካልነበረ'ኮ፥ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ ዓለም ከመጡት አሳቾች ከፍተኛ አሳች ነው 
ማለታቸው ነው። ወይም እግዚአብሄር ነበረ ወይ ደግሞ ተራ ነበረ። እርሱ ግን መለኮት ነበረ! አምላክ ነበረ! ስጋ ሆኖም በመካከላችን የእግዚአብሄር 
ልጅ በሚባል አካል አደረ። በርግጠኝነት እንዲህ ነበረ።

አሁን ግርምቢጡ መግባቱ አውቀናል። ይሄንን ማንም አይክድም፥ እዚሁ እንዳለ አውቀናል። ኦ! ማ...ይ! እናመልከዋለን የሚሉት አምላክ 
ሲያጠፋቸው። አስቡት እስኪ።
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ጌታ ዘሩን ዘራ። ወደ ጸሎት ሰልፍ መግባት ስላለብን እየጨረስኩ ነው። ጌታ ዘሩን ዘራ፥ ዘሩም ጌታ ስሙ ያስቀምጥበት ዘንድ የመረጠው 
ክርስቶስ ነው። ጌታ ቢፈቅድ ጊዜ ካገኘው ከጥቂት ምሽቶች በኋላ በአንድ ቁርስ ስለዚ ጉዳይ እሰብካለሁ። አስተውሉ ብቸኛው ማምለጫ እሱ ነው። 
አቅም ያለው እሱ ነው። “ከጎኑ ሌላ የለም ብቸኛው አምላክ እርሱ ነው” “እኔ አምላክ፥ እኔ ብቻ ነኝ።” ኢየሱስ እንዲህ አለ፥ “ትእዛዚቱም እንዲህ 
ናት፥ እስራኤል ሆይ ስማ፥ ጌታ አምላካቹ፥ አንድ አምላክ እኔ ነኝ፥ እኔ ነኝ። ሌላ ለምን ትሻላችሁ? ሌላ ይመጣል ... እኔ በአባቴ ስም መጣሁ፥ 
አልተቀበላችሁኝምም፤ ሌላ ግን በራሱ ስም ይመጣል ትቀበሉታላችሁ።” በንቅያ ያደረጉትም ይሄው ነው።

“አንተ ክርስትያን ነህ?”

“መጥምቃውያን ነኝ”

“ክርስትያን ነህ?”

“ጴንጤ ነኝ”

“ክርስትያን ነህ?”

“ሜተዲስት ነኝ” ፣ ሌላ ሌላ ነኝ፣ ሌላ ስም።

ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሚባል ስም ሲመጡ ግን፥ እርሱ ራሱ ቃል ስለሆነ፥ ቃልም እራሱን ስለሚተርክ፥ ፈጽመው አይፈልጉትም፥ ከስሙ 
የሚችሉትን ያህል ርቀት ይሸሻሉ። አስተውሉ፥ ብቸኛው ማምለጫ ነው፥ የሳሮን ጽጌሬዳ፡ ይለዋል መጽሓፍ ቅዱስ። (በመጽሓፍ ቅዱስ) ውስጥ ያለው 
የትኛውም የእግዚኣብሄር የመገለጫ መዓርግ፥ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አልፋ፣ ኦሜጋ፣ የመጀመርያ፣ የመጨረሻም ነው። የነበረ፣ ያለው፣ የሚመጣ፣ 
የዳዊት ስርና ሐረግ ነው። የንጋት ኮኮብ፣ የሳሮን ጽጌሬዳ፣ የሸሎቆ አበባ፣ አልፋ፣ ኦሜጋ፣ ኣባት፣ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ፣ ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ! 
የጆሆቫ አምላክ ሙሉ መገለጫ ስጋ ሆነ፤ በእኛም አደረ። እንዲህ ነው የነበረው።
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የሳሮን አበባ ነበር። የሳሮን አበባን የሚያደርጉት እንዴት ነው? ከውስጡ መልካም የመዐዛ ሽታን ለማግኘት ይጨምቁታል፣ ያሹታል። ጥሩ 
ጽጌሬዳ መልካም ነገር እንድያወጣ ይጨመቃል። እሱ መልካም ህይወት ነበር፣ የእሱን ዐይነት ህይወት ያለው አልነበረም ነገር ግን በቀራንዮ መጨመቅ 
ነበረበት።

አያችሁ፥ ከሳሮን ጽጌሬዳ የተገኘውን ጥሩ መዓዛ ወስደው አሮንን ይቀቡት ነበር፤ እግዚአብሄር ወደ ሚገኝበት ወደ ውስጠኛው መጋረጃ፤ 
በእግዚአብሄር ፊት ወደ ቅዱስ ስፍራ ለመቅረብ ያንን መቀባት ነበረበት። በየዐመቱ በሚረጨው በምህረት ዙፋን ፊት ለመቅረብ የሳሮን አበባን 
መቀባት ነበረበት። ቅባቱን በላዩ ላይ ሆኖ፤ የበጉን ደም ከተረጨ በኋላ እንደ መልካም የመዓዛ ሽታ በመሆን በጌታ ፊት ይቀርባል። በልብሱም ላይ 
ሮማኖች እና ቃጭሎች አንጠልጥሎ “ጌታን” ቅዱስ፣ ቅዱስ፣ ቅዱስ በማለት ልዩ እንቅስቃሴ ይጫወታል።
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አስተውሉ፥ እርሱ ራሱ በህዝቡ ላይ መልካም የሳሮን ጽጌረዳ ነው፣ ጣፋጭ ሽታ ነው። የሐይማኖት ስርዓት እና ሕግ ተቀብታቹ፥ ከሳሮን ቅባት 
ውጪ የሆነ ቅባት ተቀብታቹ በፊቱ መቅረብ አትችሉም። እንዲሁም ዉብ የሸሎቆ አበባ ነው።
42

ኦፕየም እንዴት ነው የሚገኘው? ኦፒየም ለማግኘት የሊሊ አበባ ሲጨመቅ፥ ኦፕየም ታገኛላችሁ። ዶክተሮች በላቦራቶሪአቸው ያደርጉታል። 
ለምሳሌ የተወዛገበ ወይም የተበሳጨ ሰው ውሰዱ። ለምሳሌ አንድን ሴት እበጂ እበጂ ቢላት እና ወለሉ ላይ እየተራመደች ብትጮህ፣ በታላቅ ንዴት 
እየተንጨረጨረች ብታስቸግር፡ ዶክተሮች ይዘው ከኦፕየም ቅባት እጅዋ ላይ ወይም ደምስርዋ በሚገኝበት ስፍራ ትንሽ ሲሰጣት ለትንሽ ጊዜ ረጋ 
ያደርጋታል። ነገር ግን ንጥረ ነገሩ ከውስጥ ሲያልቅ፤ መጀመርያ ከነበራቸው ዕብደት ብሶባቸው ይመጣሉ።

ወገኖቼ፡ እኔ የማውቀው ኦፕየም ግን ልንገራችሁ፥ ከሸሎቆው የሊሊ አበባ የሆነው ኦሪጂናሉ ኦፕየም ነው። የሸለቆው አበባን በቀራንዮ ላይ 
ጨመቁት። ስለመተላለፋችን ቆሰለ፤ በእርሱም ቁስል ተፈወስን። በዛው ጨመቃ ውስጥ እሱ እንደ አበባ ነበረ። ከበቀሉት አበባዎች ሁሉ ዉብ አበባ፣ 
የሳሮን ጽጌሬዳ እርሱ ነው። የዓለምን ሐጢአት እንዲ — እንዲያስወግድ ፈውስም እንዲያገባ በሰማይ እና በምድር መካከል ተሰቅሎ ዛሬ 
ይሸከመናል። መጽሐፍ ቅዱስም እርሱ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ህያው እንደሆነ ይናገራል።
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8የስህተት ዘር

የሐጢአት ፍርድ ይወክላልና። እባብ የሚወክለው ደግሞ፥ የነሐሱ እባብ ደግሞ “ፍርዱን የተቀበለ ሐጢአትን ይወክላል።” መሰውያው ከነሐስ 
እንደነበረ “እንደ መሎኮታዊ ፍርድ” መስዋዕቱ ተጋድሞ ነበረ። ኤልያስም የእግዚአብሄር ህዝብ ከእግዚአብሄር ስላፈገፈገ ስለ አለማመናቸው ወደ 
ሰማይ አሻቅቦ ሰማይ እንደ ነሐስ እንዲቀላ ተናገረ። ስለዚ ነሐስ ፍርድን ማለት መሎኮታዊ ፍርድን ይወክላል። እባቡ ደግሞ ፍርድን የተቀበለ 
ሐጢአትን ይወክላል። ስለዚ እየሱስ ስለ እኛ ሐጢአት በመሆን፥ እንደ እባብ ሐጢአታችንን እና ከእግዚኣብሄር ቁጣ የሚመጣብንን የሐጢአታችንን 
ፍርድ ተቀበለልን። “ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችንም ደቀቀ፡ የደህንነታችንም ተግሳጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን።”

ኦ! ዛሬ ምሽት እግዚኣብሄር በቤቱ ለእናንተ የሚሆን ሙሉ ኦፒየም አለው። ክርስትያኖች ወገኖች፤ በህመም ተሰቃይታቿል፤ ኦ! በቃ ደክማቹ 
ከአቅማቹ በላይ ሆኖባቿል። እየኖርንበት ባለነው፥ ዘመናዊ በሆነ በዚህ ዘመን ተ-ተ ተወሰዳላችሁ፥ መቆም አልቻላችሁም።

ዛሬ ምሽት “ላይፍ ላይንን” አዳመጣችሁ? ሩስያ '55 “መላ ዓለሙን እንደሚቆጣጠሩ ሰማችሁ?” እንዲህ ከመሆኑ በፊት ንጥቀት ይከናወናል። 
ምን ያህል እንደተቃረበ አያችሁ ወገኖች? በቃ ተቃርበዋል በመዳፋችን ነው።
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ታድያ ዛሬ የሸሎቆው አበባ የሆነውን በሙሉ ልባችሁ አትሹትም ወይ? ትላንትናና ዛሬ እስከ ዘለአለም ድረስ ያው ነው። ሙሴ የተፈረደበት 
ሐጢአት ምሳሌ በምድረበዳ እንደሰቀለ፥ ዛሬም በህዝቡ መካከል ከፍ ከፍ እንዲል፥ እዚህ አለ። ደግሞ ስለ ሐጢአት ብቻ ሳይሆን ስለ በሽታቹም 
ጭምር ነው። ኢየሱስ ያለውን አስታውሱ፤ “ሙሴ በምድረበዳ የነሐስን እባብ እንደሰቀለ የሰው ልጅም እንዲሁ ሊሰቀል ያስፈልጋል።” ስለምን 
ምክንያት ነው ሙሴ የሰቀለው? ስለ ሐጢአት፣ አለማመን፣ እናም ስለ በሽታም ጭምር ነው። ኢየሱስም እንዲሁ ስለ ሐጢአት፣ አለማመን እና ስለ 
በሽታም ተሰቀለልን። አንድ አይነት ነበረ።

አሁን ዛሬ ማታ፣ ትልቁ ዘረ ግርምቢጥ ባወቅንበት ቀናት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ መጽሓፍ ላይ በነዚህ ቀናት ጌታ ከመምጣቱ በፊት በሰዶም 
ዘመን እንደነበረ ይሆናል ብሎ ተናግሯል። ያኔ የሰው ልጅ ራሱን ሲገልጥ፤ ኤሎሂም፣ እግዚአብሄር ስጋ ለብሶ ለአብርሃም እንደተገለጠ እና ሚስቱም 
ሳራ (ከጀርባው በዱንኳኑ) ተቀምጣ እሷን ሳያይ የምታስበውን እንደነገረው። ምን እንደምትሆን ... ነገራት። ስሟም “ሳራ” ብሎ ጠራት። 
“አብርሀምም” አብራም አልነበረም - አልነበረም ስሙ። ሲወጣ አብራም ነበረ አሁን ግን አብርሃም ብሎ ጠራው። ሳራይ ሳይሆን፣ ሳ - ራ - ይ ሳይሆን 
ሳ - ራ፣ ሚስትህ ሳራ ወዴት ናትም አለው?
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“በዱንኳኑ ውስጥ ናት” አለ።

እርሱም። የዛሬ ዐመት እንደ ዛሬው ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ፥ ሚስትህ ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ። ሳራም በልቧ ሳቀች። 
እግዚአብሄርም አብርሃምን “ለምን ሳቀች?” አለው።

አሁንም ኢየሱስ “ትልቁ የጥፋቱን የግርምቢጥ ዘር ተሰብስቦ ከመቃጠሉ በፊት ቀደም ብሎ አሁንም የሰው ልጅ በድጋሚ በተመሳሳይ መልኩ 
ራሱን እንደሚገልጥ” ተናገረ። እሺ ይሄኛውስ … ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለምም ያው እንደሆነ ማስታወሱ እና 
ማነቃቃቱ ነው። ታምኑታላችሁ? በሉ ለጸሎት ራሶቻችንን ዝቅ እናድርግ።

እግዚኣብሄር ሆይ! እንወድሃለን። ቃልህ በመካከላችን እጅግ — እጅግ ምግብ ሆኖልናል ጌታ ሆይ። በጣም እንወደዋለን ! እንኖርበትማለን፣ 
ጌታ ሆይ። ጌታ ሆይ አቅማችን በጣም ውሱን ነውና በቃልህ ጠረጴዛ ዙርያ ተቀምጠን በቃልህ በረከት እንጠግባለን። ጌታ ሆይ! በደም የተዋጀን 
ወንድሞች እና እህቶች ልጆችህ በህብረት እንዲህ ስንቀመጥ፣ በእግዚኣብሄር ልጅ ደም የተገዛን ሁላችንም በዚህ ምሽት ወደ አንተ መጣን ጌታ ሆይ። 
አሁንም ጌታ ሆይ ይህን ምሽት ለበሽተኞች እንድንጸልይ ለየን። እንደ ቃልህም “በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል” እንዳልከን መጸለይ ሳይሆ ን 
የሚያስፈልገን ነገር ግን (ሐጢአታችን መናዘዝ ብቻ) በመገረፍህ ቁስል ተፈውሰናልና (ሀላፊ ጊዜ)። ኦ! እንዴት ያለ የመዳን ቀን! እንዴት እንዴት ያለ 
የአማኑኤል ተስፋ! በእውነት እውነት ነው።
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“ለጥቂት ጊዜ ዓለም አያየኝም፤ እናንተ ግን ታዩኛላችሁ” እንዳልከን “እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ” እኔ (“እኔ” ግለ 
ተውላጠ ስም) ከእናንተ ጋር ነኝ እንዳልከን። በመጨረሻው ሰዓታት ይከናወናል ያልከውን ፍጻሜ ከመከናወኑ በፊት፥ በሰዶም የወረደውን የሚባላ 
እሳት በአሕዛብ ዓለም ከመውረዱ በፊት የሰውን ልጅ ምስል ይታያል እና አባት ሆይ ይሄንን ህዝብ እርዳ።

እግዚአብሄር ሆይ እራሴን እንደማልጠቅም ትንሽ ነገር እየቆጠርኩ እጸልያለሁና (ካጠፋሁም ይቅር በለኝ) ወደ ስፍራህም መልሰኝ። ጌታ ሆይ 
በጣም እወዳቸዋለሁኝና ይሄንን ነገር እንዳያመልጣቸው እ - እጸልያለሁ። ይህች ምሽት ከታላላቆቹ ምሽቶች ኣንዷ ትሁን ጌታ ሆይ። በየትኛውም 
በሽታ የታመመ፣ የተጎዳ፣ እውር ቢሆን ሌላ ሌላ በዚሁ ስፍራ ካለ በዛሬው ምሽት ፈውስ ይሁንለት ጌታ ሆይ። ሐጢአተኛውም ይዳን። የማያምኑም 
ሆነው በዚ ቅጽበት ክርስቶስን በልባቸው ከተቀበሉ መዳንን ስጣቸው። ሁሉንም በእጅህ ነው። በመካከላችን ስትሆን ለማየት ራሳችንን ለአንተ 
አሳልፈን ሰጠን።
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በቅዱስ ዮሃንስ ወንጌል 14፡12 “በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል” ሙሴ ስለ አንተ እንደ እኔ ያለ ነብዪ ይነሳል ብሎ 
የተናገረልህ አንተ መሆንህን አውቀናል። ለብዙ አመታት ነብዪ ሳይኖር ተቃዋሚው የግርምቢጥ ዘር ይዟቸው ነበረ፡ የእግዚኣብሄርም ቃል ይፈጸም 
ዘንድ ግድ ነበርና ቃሉን ስጋ ሆነ። ቃሉ በመጣበት ተመሳሳይ መንገድ ግርምቢጡም እንዲሁ ሆነ። አባት ሆይ ግርምቢጡ እንደ ትልቅ ነዶ ዛሬ ታስሮ 
አየነው። አባት ሆይ በቃልህ ራሳችንን አሳልፈን ሰጥተናል እና ዛሬ ባርከን። ጌታ ሆይ ልናደርግልህ የምትፈልገንን ነገር ሁሉ በእኛ አድርገው። 
በኢየሱስ ስም አሜን።

[አንድ እህት በልሳን ተናገረች፤ ቴፑም ዝምታ ያሳያል — ED] እውነተኛ አምልኮት። ምን ሊለን እንደፈለገ አላወቅንም፤ ምናልባት ግን ሊነግረን 
የፈለገው ነገር ስለሚኖር በአምልኮ ቆዩ። ታገሱ። [ቴፑ ዝምታ ያሳያል — ሌላም ወንድም የልሳኑ ትርጉም ተናገረ — ED]
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አሜን። [ቴፑ ዝምታ ያሳያል] እንዲህ አንብባቹሃል፤ ጠላት መጣባቸው እና ሁሉም በህብረት ተሰበሰቡ ... ጠላታቸውም ታላቅ ሰራዊት ነበረ። 
የእግዚአብሄር መንፈስም በአንዱ ሰው ላይ ወረደና የት ሄደው እንደሚጠብቁትና እንደ ሚደመስሱት ትንቢት ተናገራቸው። እነሆ እንደገና መጣ! 
ጠላታችሁን የምታፈርሱበት ስፍራ ክርስቶስ የእግዚኣብሄርን እጅ ያዙ። እርሱ የእግዚአብሄር ቃል ነው። ወደ ጸሎት ሰልፍ በምንጠራቹ ጊዜ ይሄን 
በልባችሁ ያዙ።

ቢሊ ዛሬ የጸሎት ካርድ ሰጥቶአቹሃል ብየ አምናለሁ። ትላንትና ማታ አስራ አምስት አስተናግደናል፥ በየምሽቱም አስራ አምስት ለማስተናገድ50



9የስህተት ዘር

እንሞክራለን። እስኪ ቢ፡ ቢ፡ ቢ ሰማንያ አምስት። ካርዶቹን ያዙ እንቀበላቹሃለን፤ አሁን አስራ አምስቱን እንሞክር። ሰማንያ አምስት ቢ! ቢ እንደ 
ብራንሃም። ቢ ሰማንያ አምስት? ቢ ሰማንያ አምስት የያዘ ማነው? እስኪ እንየው እጅህን … ወደላይ አንሳ። እርግጠኛ ነህ ... ኦ ! ከኋላ መልካም 
ሰማንያ አምስት፥ ወደዚህ ና።

ምናልባት እንዴት እንደምናደርግ የማያውቁ እንግዶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ልጄ … መጥቶ ይሰጣቹሃል ካልቻለም ወንድም ቦርደርስ ወይም ሌሎች 
ይመጣሉ። እነሱ መጥተው እነዚህ በመቶ የሚቆጠሩ ካርዶች ይወስዱና ቀላቅለው ይሰጡአቹሃል። ወደ መድረክ ትጠራላችሁ ብለው 
አይነግሩአችሁም። ይሄማ እኔም እነርሱም አናውቅም። ማታ መጥቼ ከታሰሩት ካርዶች መካከል አስር- አስራ አምስት ያህሉ ስቤ አወጣሁ። ካርዱ 
ከፈውሳችሁ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለውም። ዝም ብላችሁም መቀመጥ ትችላላችሁ። ትላንት ማታ የሆነውን አስታውሱ፤ ትላንትና ማታ ላይ 
የነበራችሁ እስኪ? ስንቶቻችሁ እዚ ነበራችሁ ትላንት ማታ እጆቻችሁን አሳዩን? ሰዎቹ እንዲሁ በጉባኤው ላይ ፈውሳቸው ተቀብለዋል።

አሁን ስንት ነበረ፣ ሰማንያ አምስት፣ ሰማንያ ስድስት፣ ሰማንያ ሰባት፣ ሰማንያ ስምንት፣ ሰማንያ ዘጠኝ፣ ዘጠና። አሁን ወደዚህ ይምጡልን ። 
ቢ ሰማንያ አምስት፣ ሰማንያ ስድስት፣ ሰማንያ ሰባት፣ ሰማንያ ስምንት፣ ሰማንያ ዘጠኝ፣ እስከ ዘጠና። በእውነት የሆ ነ ሰውእንፈልጋለን፤ የሆነ ነገር … 
መሆን አለበት። እስኪ ምናልባት ትክክል የሚያደርገው ሌላ አለ። ዘጠና፣ ከዘጠና እስከ መቶ ድረስ የያዛችሁ ዘጠና አንድ፣ ዘጠና ሁለት፣ ዘጠና 
ሶስት፣ ዘጠና አራት፣ ዘጠና አምስት፣ ዘጠና ስድስት፣ ዘጠና ሰባት፣ ዘጠና ስምንት፣ ዘጠኝ።

51

መንቀሳቀስ የማትችሉ ከሆ ናችሁ .. . ሁለት ሶስት ያህሉ ዊልቸሮች አሉን እንደውም አራት ይታዩኛል። የጸሎት ካርድ ይዛችሁ 
በምትጠሩበትሰዐት መንቀሳቀስ ወይም መነሳት የማትችሉ ከሆ ናችሁ፡ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉልንና እኛ መጥተን 
በዊልቸር ወደዚህ እናነሳቹሃለን።

ተቀምጣችሁ የጸሎት ካርድያልደረ4ሳችሁ ካላችሁ ደግሞ ፣ በተቀመጣችሁበት ስፍራ ላይሆ ናችሁ “ጌታ ኢየሱስ ሆይ _ ዛሬ የኔ ቀን ትሁን ብላ 
ችሁ ጸልዩ ።” እስኪ የጸሎት ካርድያልያዛችሁ ስንቶች ናችሁ እጆቻችሁን ከፍ ኣድርጉት። ኦ! ማ … ይ ! እስኪእንዲህ እንበል፣ ያልተቀደሰ ሃሳብ 
ኣለመሆኑን ተስፋ ኣደርጋለሁ። ነገር ግን አንድ የጸሎ ት ካርድ ያልነበራት ሴት ነበረች። እቺ ሴት ብዙ ሰው በሚጋፋበት ተጋፍታ ገብታ፥ እንዲህ ብላ 
አሰበች (በደንብ ኣድምጡኝ አሁን) “የልብሱን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ” አለች። ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄንን ታሪክ የምታውቁት? መልካም ቀጥላስ ምን 
ኣደረገች? ነካችው። ተመልሳም ተቀመጠች። ኢየሱስም ዞር አለና ፤ ምን እንደገጠማትእኮ ያውቃል። ኣይደለም? ችግሯን ያውቅ ነበር ኣይደልም እንዴ? 
ችግሯን ያውቅ ነበር፣ ችግሯ ምን እንደነበረም ነገራት። በውስጥ ሰውነትዋም የደሟ ምንጭ መድረቁን ተሰማት። ኣይደለምወይ? ምክንያቱስ 
ምንድነው? ስለነካችው።
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ስለዚ ኣሁን እንደ ዕብራውያን መጽሓፍ መሰረት ስንቶቻችሁ ክርስትያኖች ናችሁኢየሱስ ክርስቶስ ድካሞቻችንን የሚሰማው ሊቀ ካህን 
እንደሆነ የምታውቁት? እሱ ሊቀ ካህን ነው። ነውኣይደል? መልካም፤ በአንድ ዐይነት ኣሰራር ያኔ ይሄንን ያደረገ ራሱ ሊቀ ካህን ኣሁንም ይሰራዋል። 
ይህ ሊቀ ካህን ያደረገውእንዴት ነበር? ካመናችሁ ያኔ ያደረገውን ኣሁንም ያደርገዋል። መልካም፣ ስንቶቻችሁ ይሄንን ታምናላችሁ፣ እጆቻችሁን 
ኣንስታችሁ “በርግጥም ኣምናለሁ” በሉ።
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መልካም የጸሎ ትን ሰልፍ ተራ እስኪያስይዙ ድረስ፡ እስከዛ የራሳችን የጸሎ ት ሰልፍ እስኪ እናድርግ፡ እሱ ኣጠገቤ እንደሆ ነ ይሰማኛል፡ 
መገኘቱ ይ_ይ ይሰማኛል። እዚህ እንደሆነም አ _ አ አውቄያለሁ። ኑ። የጸሎት ሰልፍ ተዘጋጀ ወይ? ወደዛ ኣካባቢ ልጣራ ነበር። በቃ _ በቃ ጸልዩ። 
በዚሁ መልኩ እያመናችሁ በቃ ጸልዩ ።

እዛጋ እኔን እያየሽ የተቀመጥሽ ሴት፤ መነጽር ካደረገች ሴት ጎን ያለሽው። ላይዋ ላይ የተጫነባት ነገር ኣታዩም? ወደዚህ ተመልከቺ። ኣያችሁ? 
በልብ በሽታ እየተሰቃየች ናት ያለችው። እግዚኣብሄር እንደሚፈውስሽ ታምኚያለሽ? ካመንሽ እጅሽን ወደላይ ኣድርጊው ችግርሽም ያነው እና። አዎ። 
ችግርሽ ያ ከሆነ ህዝቡም እንድያይሽ እጅሽን ከፍ አድርጊው። ከዛሬ ጀምሮ በውስጥሽ የለም እምነትሽ ኣድኖሻል።
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ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያውነው። ኦ! ተጻራሪው ቢኖርም እንኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው ነው። 
እንግዲህ … ጸሎታችሁ አሁን ቀጥሉ። ይህን እንድታውቁ እዚህ መጥታችሁ መቆ ም ኣይጠበቅባችሁም።

አሁንም እቺን ሴት፡ እስከማውቀው ድረስ በህይወት ዘመኔ ሁሉ አይቻት ኣላውቅም፤ ትጠራ ኣትጠራ ሳታውቅ እንዲሁ የጸሎት ካርዷን ይዛ 
የቆመች ሴት ናት። ኣየሽ የሆነ ሰው የጸሎ ት ካርድ ሰጠሽ፡ ከዛም ቁጥ_ ቁጥርሽ ተጠራ ወደዚህም መጣሽ። እውነት ነው? ምን እንደሆ ንሽ፣ ማን 
እንደሆ ንሽ፣ ከየትእንደመጣሽ፣ ምን እንደፈለግሽ የማውቀው ነገር የለም። እኔ ሰው ነኝ ኣንቺም በቃ ሴት ነሽ። አዎ። እን ዲህ ኣይነት ተመሳሳይ ስዕል 
በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሃንስ ወንጌል ኣራተኛ ምዕራፍ ላይ ተከናውነዋል።
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ምናልባት እናንተ ኣሁን “ወንንድም ብራንሀም ምንድነው ያደረከው ” ልትሉ ትችላላ ችሁ። ካቴናውን ሳብከው፣ አያችሁ። እኔ አላውቅም እሱ 
ነው ሊያደርግ የተገባው። እኔ ኣላውቅም። እንዴት ናት ያቺ ሴት? በህይወት ዘመኔ ኣይቻት አላውቅም። ለኔ ሙሉ ለሙሉ እንግዳ ሰው ናት። ሴት 
እንደሆነች ግን አምናለሁ። በጉባኤው መካከል ፈውሱን የተቀበለ ሰው ማን ነው? እስኪ ተነሳ … አዎ፡ እርስ ለ እርስ እንግዳ ነን አይደል? እውነት ከሆ 
ነ እንዲህ እጅሽን አንቀሳቅሺ። አያችሁ? ይቺ ሴት አይቻት አላውቅም። ነገር ግን እምነት ይዛ እዛ ተቀምጣ ነበረች። የሆነ ነገር ነክታለች፤ አይደል? 
እኔን መንካት ለውጥ አያመጣም።

መጽሐፍ ቅዱስ የ እግዚኣብሄር ቃል መሆኑን አታዩ ም ወይ? ትላንትናም ዛረምእስከለዘለአለም ያው ነው። እኛ እኮ ክርስቶስ የሆነውን 
የመንፈስ ቅዱስማደርያ ሆነናል። አያችሁ? ያ ማለትትክክለኛው ዘር ነው። ትክክለኛ ዘርላይትክክለኛ መንፈስ ሲገባ ... ከቃሉ ቀንሶ ሳይሆን (ሰይጣን 
እንደዛ ስለሚያደርግ) ፤ የእግዚኣብሄር ቃል ሁሉ ሙሉውን መቀበል አለባችሁ። ምክንያቱ ግማሽ አምላክ አይደለም እሱ ሙሉነው። አያችሁ 
የሚሆነውም ይሄ ነው።
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አሁንም ይሄው ሴትዋ፡ አይቻት አላውቅም። ኢየሱስ አንድ ሰው አገኘ። በተመሳሳይ ሁኔታ እንደሆነ አላውቅም። ወደ ሰማርያ ለመሄድ ፈልጎ 
ነበርና በውሃ ጉድጓድ አጠገብተቀመጠ። ሰማርያ ከተራራው ስር እንደሆ ነች እናውቃለን። እንደውም ወደ ኢያሪኮ ነበርየሚሄደው እና በሰማርያ 
ማለፍነበረበት ሲካርወደምትባል ከተማም መጣ። ደቀ መዝሙሩም ምግብ እንዲያመጡ ልኳቸው ነበርና በጉድጓዱ አጠገብተቀመጠ።

በዐለም ያለው የሰው ዘር ስንት ነው? ሶስት ዘር ነው። ካም፣ ሴም፣ እና የያፌት ሰዎች። ሁላችንም ከኖህ ዘር የተገገኘን ነን። ሌላው ሁሉግን በዛ 
ዘመን ጠፍቶአል። ሶስት የሰው ዘር ብቻ ማለትም አይሁድ፣ አሕዛብ፣ እና ሳምራውያን (የአይሁድ እና የአህዛብ ድብልቅ)። በምድር ያለ ዘርም ይህ
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ነው በቃ። አያችሁ፡ በቃ ሶስት።

በእግዚአብሄር ዘንድ ሁሉ ነገር በ ሶስት የጸና ነው። ዛሬ ምሽት እያልኩት እንዳለሁት፡ ሶስት የስሕተት ደረጃዎች፤ ሶስት ቃል በ ስጋ 
የተገለጠባቸው ደረጃዎች፤ እንዲህ እያለ ይቀጥላል። አያችሁ።

ይህ አይሁድን ሲናገር የኖረው፤ ፊሊፖስ ናትናኤልን ወደሱ ባመጣው ጊዜ “ከበለስበታች ሳለህ አየሁህ” በማለት የት እንደነበረ ገለጠለት። 
እንዲሁም እንድርያስ ጴጥሮ ስን ይዞት በመጣ ጊዜ ደግሞ “ስምህ ስምኦን ነው፣ ከዛሬም ጀምሮ ጴጥሮስ ትባላለህ” አለው “የዮና ልጅምነህ አለው” 
አያችሁ፡ እነዛ ሁሉ አይሁዶችነበሩ።

አሁን ግንወደ አህዛብ ሄደ ... አሕዛብ ሳይሆኑ ሳምራውያን።

እንዲህ ዐይነት ነገሮ ች በአሕዛብ መካከል ፈጽሞ አድርጎት አያውቅም ነበረ። ቃሉን መርምሩት። በፍጹም። አሁን ግን የአህዛብ ዘመን ነው። 
በሉቃስ 22 ላይከመምጣቱ በፊት በአህዛብ መካከል እንደሚሰራ ተስፋ ሰጥቶ ነበርና።

ስለዚእሱ ተቀምጦ ሳለ የአይሁድ እና የአህዛብ ዘር ያላት ሴት ወደ እርሱመጣች፤ እርሱም፥ “አንቺ ሴት ውሃ አምጪልኝ አላት”

እርሷም፥ “ለምን፤ እንዲህ እኮ መጠየቅ አትችልም። እኛ እኮ … ተመልከቱ እዚህጋ የሆነ መለያየት ኣለ። አንተ አይሁድ፣ እኔ ደግሞ ሳምራዊት።”

“ከማን ጋርእያወራሽ መሆ ንሽን ብታውቂ ኖሮ አንቺ ትጠይቂኝነበርሽ” አላት፤ ምን ነበር የሚያደርገው? መንፈስዋ ጋርነበር የሚገናኘው። 
ችግርዋ ምንእንደሆነ ባወቀም ጊዜ፤ ባልሽን ጠርተሽ ነይ አላት። ባልም እንደሌላትተናገረች። “አምስት ባሎች ነበሩሽ” አላት።

እነዛ በቃሉ መካከል የነበሩት የክፉ ዘር ምን ነበር ያሉት? ፈሪሳውያን እንዲህ ሲያደርግ አይተው ምን እንዳሉት አስታውሱ፡ “ቡኤል ዘቡብ፣ 
ጠንቃይ” ብለውታል። አያችሁ።
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ኢየሱስም “መንፈስ ቅዱስ በሚሰራበት ጊዜ ማንም ሰው በመንፈስ ቅዱስ ላይ የስድብን ነገር ቢናገር ይቅር አይባልም” ብሎ ተናግሯል። 
መንፈስ ቅዱስ ከመምጣቱ በፊት የመስዋዕቱንም በግ ከመሞቱ በፊት ግን ይቅርእንደሚባልላቸው ተነግሮአቸዋል። ተቃዋሚው ዘራችሁን ግን 
አያችሁት?

ሴትዋ ግን እንዲህ አላሰበችም “ጌታየ ነብዪ እንደሆንክ አያለሁ” አለችው። በዛ ዘመን ለብዙ ዘመናት ነብዪ አልነበረምና “ነብዪ እንደሆንክ 
አምናለሁ አለችው። ክርስቶስ የተባለው መሲሁ ሲመጣ እንዲህ እንደሚያደርግ እናውቃለን” አለችው።

ያኔ እንዲህ ካደረገ አሁንም ያደርጋል ትላንትናም ዛሬም ያው ነውና ። ያኔ ራሱን የገለጠበት መንገድ እንዲህ ከሆነ፤ አሁንስ ያው አይደለም 
ወይ? መሆን አለበት! እንግዲህ አሁን ደግሞ አንድ ሴት እና አንድ ወንድ እዚ ተገናኘን፡ እሷ ያቺ ሴት ኣይደለችም እኔም ደግሞ ያ ሰው ኣይደለሁም። 
መንፈሱ ግን እሱ ራሱ ነው። የሰው ልጅ በሚገለጥበት ጊዜ እሱ የሚያደርጋቸው ስራዎች እኛም እንደምንሰራ ተስፋ እንደሰጠን መንፈሱ ራሱ ነበር።

እኔ አንቺን ኣላውቅሽም (እውነት እንደሆነም ታውቂያለሽ) ከፊቴ ቆመሻል ነገርግን ፍጹም ኣንተዋወቅም እርስለ እርስ እንግዳ ነን። የሆነ 
ነገርይኖራል ... ምናልባትም የሆነ ነገርሆነሽ ይሆናል፣ ምናልባትም ምንም አልሆንሽም ይሆናል። አላውቅም። ነገርግን ጌታ ኢየሱስ በመንፈሱ፤ ችግርሽ 
ምን እንደሆነ ከገለጠልኝ፤ እርሱ ሰው ሳይሆን የእግዚአብሄር ልጅ እንደሆነ ታምኚአለሽ? ይሄ ማለት አዳራሽ ነው እግዚአብሄር የሚጠቀምበት እርሱ 
የመረጠው ድንኳን ነው። እርሱ በሉአላዊ ጸጋው ይመርጣል። ስለዚ ታምኚአለሽ? [ሴትየዋም “አሜን” አለች _ ED]
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እስኪ በጉባኤውመካከል እኔ እና እሷ ከመብራቶ ቹ በፊት ቆመናልና፤ በዚህይወትውስጥ ፈጽመን ተገናኝተንእንደማናውቅ እና ስለሷ 
የማውቀው ምንም እውቀትእንደሌለኝ፣ምን እንደሆነችን ከየትእንደመጣች፣ ምን እንደፈለገች እንደማላውቅ ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? ያችን ሴት 
እንደማላውቃት ሁሉ እችኛዋም በህይወቴ አይቻት አላውቅም። ላደርገው እየሞ ከርኩያለሁት ግን ይህ ነው። ክፉውን ከውስጣችሁ አውጥታችሁ 
ጣሉና፤ ቃሉ በመካከላችን ስጋ ሲለብስ እመኑት። ቃሉ በሰውናታችን ህያው መሆኑ የእግዚኣብሄርን መገኘት ያሳያል።

አሁን የሚገባትነገር እየፈለገች ናትና እርሱ ያድርግላት። ልጅ የላትም። ልጅ እንዲኖራትትፈልጋለች። በአርባዎ ቹ የዕድሜ ክልል ናት ያለችው። 
በርግጥም በማይቻልበት ዕድሜ ላይ።
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ዘመናቸውሁሉ መሃንየነበሩ ሴቶች በዚ መድረክ ጌታ ልጅ የሰጣቸውብዙሴቶች በጉባኤው ተቀምጠዋል። እስኪ ኣንዳንዶ ቻችሁእጆቻችሁን 
አንሱ። አያችሁ? አያችሁ? ባለፈውእሁድ ከዚ ከወጣሁ በኋላ ጌታ መሀን እንደነበረች የተናገራት እናት ሴት ልጅ ወልዳ በጣም ሚጢጢ ውብ ሴት 
ልጅ ተቀብያለሁ። እዚ ናት? የትናት ያለችው? ያቻት እና ተቀምጣ … እናትየዋ እዛ ተቀምጣለች መሰለኝ። እችት እና ህጻንዋ ልጅ ራሷ። አያችኋት? 
ከጌታ የተነገረች ቃልነበረች።

እሺ በሙሉ ልብሽ ታምኚአለሽ? በያዝሽው በረከት ታምኚያለሽ፣ በውስጥሽ ያለው በረከት የእግዚኣብሄር መልስ እንደሆነ ታምኚአለሽ? 
እግዚአብሄር ስምሽን ማን እንደ ምትባይ ከገለጠልኝ፤ ለልጅሽም ስም ትሰይሚያለሽ። ታምኚያለሽ? ስለዚ ወ/ሮ ቶምፕሰን በሙሉልብሽ ካመንሽ 
ቤትሽ ሂጂ ልጅም ተቀበይ።

በሙሉልብሽ ታምኚያለሽ? እምነትይኑርሽ፣ አትጠራጠሪ፣ እግዚኣብሄርን እመኚ። እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ነው።61

እንደምን አለህ ? ካንተም ጋር የምንተዋወቅ አይመስለኝም። እኔ እንደማውቀው በህይወቴ ለመጀመርያ ጊዜ ያየሁህ፣ ወደዛ ስትመጣ ጊዜ ነው። 
ሳይህ የወንጎት መስለሀኝ ነበር ፤ ማነው … ስትመጣ የዘማሪው ማሻጊያን፣ የወንድም ማሻጊያን አጎት መስለሀኝ ነበር። ከዛም ወደ ሰልፉ ስትገባ 
አየሁህ። ስለዚ ኣሁን እኔም ላንተ ኣንተም ለኔ እንግዳ ሆነን ሳለ ጌታ ምን እንደምትፈልግ ከነገረኝ፤ አንተ _ አንተ የምትፈልገውን ከነገረኝ፤ በቃ 
አድርጎልሃል ማለት ነው፡ ካንተ የሚጠበቀው ለማመን የሚሆን በቂ እምነት ብቻ ነው።

ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄን የተረዳችሁት? የጠየቃችሁትን ሁሉ እንደተቀበላችሁ ለማመን በቂ እምነት። አያችሁ።

እኔ የናንተን መሻት ማወቅ እንደማይቻለኝ አውቃችሁ መሻታችሁን ሊነግረኝ  እንደሚችል ግን  አምናችሁ እዚ  መሆናችሁ፤  እነዚህን  ነገሮ  ች62
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የሚሰራ የሆነ ነገር እንዳለ ያሳያል። እንደ ቃሉም መሰረትእንዲህ እንደሚያደርግ የተስፋ ቃል ሰጥቶ አል። የልብን ሐሳብ ይመረምራል። እውነ ት ነው 
አይደል? መልካም።

ጌታ እግዚአብሄር እንዲህ ይልሀል፡ ፈውስን ለመቀበል በብርቱ ፈልገሀል። በነርቭ ችግር እየተሰቃየህ ነህ ያለሀው። እውነት ነው። ሌላ ደግሞ 
የጀርባ ህመም አለብህ። ለተወሰነም ጊዜ በጣም አሰቃይቶሀል። ቀዶ ጥገናም አድርገህ ነበር። ይህ ሁሉ እውነት ነው። አየህ። ትክክል ነው። ሌላ 
ነገርደግሞ ይህ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ለመጠመቅ ጥልቅ የሆ ነ መሻት አለህ። ይሄም ትክክል ነው። ና ወደዚህ።

ጌታ ሆይ ይህ ሰው በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞላው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። መሻቱ ይሁንለት በጌታ በ ኢየሱስ ስም አሜን።

ወንድሜ ተቀበለው። እምነት ይኑርህ፤ አትጠራጠር።

እንደምን አለሽ? እንደማውቀው ኣንዳችን ለኣንዳችን እንግዳ ነን። እውነትከሆነ ህዝቡ እንደማንተዋወቅእንዲያውቅ እጅሽን ከፍ በማድረግ 
አሳያቸው። በህይወቴ አይቻት ኣላውቅም። እሷም ከጉባኤው ውጪ ኣይታኝ እንደማታውቅ ተስፋ ኣደርጋለሁ። ጌታ እግዚኣብሄር ያውቃል ቃሉም 
በፊቴ ነው ይህች ሴት በህይወት ዘመኔ ኣይቻት ኣላውቅም። ምን ፈልገሽ እዚ እንደመጣሽ ላውቅ አልችልም፣ ማን እንደሆሽ ምን እንደ ሆንሽም 
የማውቀው ነገር የለም። እኔ ልነግርሽ የምችለው ነገር የለኝም።
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አንድ የውቀው ነገርጸጋ መሆ ኑን ነው። ቅድም ስናገር እንደሰሽኝእሱ የሚለኝን እሰማለሁ፣ የማየውን እናገራሁ፣ ያላለውን ደግሞ 
ማለትአልችልም። ከራሴ ብናገር ስሕተት ይሆናል። አየሽ? እሱ ሲናገር ግን ፍጹም እውነትነው። ፈጽሞ ስህተት ኣይሆንም ኣይሳሳትም። 
እርሱእግዚኣብሄር ነው ፈጽሞ ኣይሳሳትም። አየሽ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣይሳሳትም።

ምናልባትግን እግዚኣብሄር ምን እንደምትፈልጊ ከነገረኝ፣ መሻትሽን ቢነግረኝ፣ ወይም ወይም ምን ፈልገሽ እዚህ እንደመጣሽ፣ ወይም 
ያደረግሽው የሆነ ነገር። ማን መሆንሽን ከየትእንደመጣሽ ወይም ሊነግረኝ የፈለገው ሁሉ ቢነግረኝስ ታምኚዋለሽወይ? አመሰግናለሁ።
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ከምትቸገሪበትጉዳይ አንዱ የእግርሽጉዳይ ነው። እግርሽ በጣም ያስጨንቅሻል። [ሴትየዋም “አዎን” አለች - ED] ትክክል ነው። ... ከፍ 
አድርጊው፣ የሴቶ ች ነገር ደግሞ በጣም ያስቸግርሻል፣ የሴቶች ጉዳይ መዛባትአለብሽ። [“አዎን”]። ደግሞ ም በልብሽ ትልቅ መሻት አለ ። የሆነ 
ሰውወይም የሆነ ነገርጠፍቶ ብሻል። ወንድልጅሽ ነው። ልጅሽ ከቤት ወጥቶ ጠፍቶአል። ወደ ቤት ተመልሶ እንዲመጣም እንድጸልይ ትፈልጊኛለሽ። 
[“አዎን”]።

በሰማያት ያለህ እግዚአብሄር ሆይ፣ ልጇን ዛሬ ላክላት። መንፈስቅዱስ ዛሬ ከመንከራተትይመልሰው። በኢየሱስ ስም አሜን።

ሁሉን የሚያውቅ እርሱ መልሶ ያመጣልሻል። አትጨነቂ። እመኚ፣ አትጠራጠሪ። በቃ በሙሉልብ እምነትይኑርሽ። እመኚ፤ እግዚኣብሄርም 
ሁሉን ያደርገዋል።

እነዚ ሶስት የመለየት ሐይል፣ ምን ይሁን ምን፣ አያችሁ እስክታወር ድረስ አድርጎኛል። በርግጥ ልገልጸው አልችልም፣ በቀላሉም ልገልጸው 
ኣልችልም። ምናልባትም እናንተ “ቆመክ ከሰበክባቸው አርባ አምስት ደቂቃዎች ይከፋል ማለትህ ነው?” ትሉኝ ይሆናል። አዎ። ሶ ስት ሰዐትእንኳን 
ቢሆን ይሄን ያህል አያደክምም።
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ሴትየዋ የጌታችን ኢየሱስን ልብሱን ነካች። በርግጥ ሰዎች የኔን አልነኩም። ነገር ግን የምታዩዋት እቺ ሴት ትችል ይሆናል ... [ወንድም 
ብራንሀም ሴትዮዋን “እጅሽን በእኔ ላይ አድርጊው ” ኣላት፣ አያችሁ - ED] ሁለመናየን ነካች ነገርግን ሰው ስለሆ ንኩኝ ምንም ኣልሰራላትም። እሱን 
እንድትነካ ያስፈልጋታል። እኔም በጸጋው ብቻ በቃ _ በቃ ... ሄደብኝ፣ ያለኝ ሁሉ አለቀ። የማየውም ሁሉ እናገራለሁ፤ አያችሁ። በቃ ነካችኝ ማለት 
ተራ ነገር ኣይደለም ኢየሱስን በእኔ ነካች። ያችም ሴት ነገርዋ ምን እንደሆ ነ ሳያውቅ ወደ እርሱ መጣችእና እግዚኣብሄርን በኢየሱስ አልፋ ነካችው። 
ልብሱን ነካ ች እና ተመለሰች ወንበሯ ላይ ተቀመጠች። እርሱም አለ - የነካኝ ማን ነው አለ።

ሐወርያቱም፥ ሰው ሁሉ 'ኮ እየተጋፋህ ነው። ለምን እንዲህ አልክ? አሉት። እርሱም “ሐይል ከእኔ ወጥቶአል ኣላቸው።”

ሐይል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጉልበት ነው። የ እግዚኣብሄር ልጅ ሆኖ ሳለ በአንድ የሴትዋ መነካት ከደከመ፤ እኔ በጸጋውብቻ የዳንኩ 
ሐጢአተኛስ? ለምን እንደሚበልጥ ታውቃላ ችሁ? እሱ እንዳለን “እኔ የማደርገውን እናንተምታደርጋላችሁ። እኔ ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም 
የሚበልጥ ታደርጋላችሁ።” “የሚበልጥ” የሚለውን ቃል በትክክለኛ የግሪክ ቋንቋ ከዚ በላይ ታደርጋላችሁ የሚል ትርጉም ይዞአል።

ስለዚ ይህች ሴት፤ ስለሷ የማውቀው ነገር የለም። እንደሌሎቹም ሰዎ ች ጠቅላላ እንግዳ ናት። እርስለእርስእንግዳ ነን። ምናልባትም ሰዎች 
እንዲያውቁ እጅሽን ከፍ አድርገሽ “ኣንተዋወቅም” በያቸው። ኣሁን፥ የእግዚአብሄር ልጅ በጉድጓዱ ኣጠገብ ሴት ኣግኝቶ ከተናገራት በኋላ ችግርዋንም 
ምንእንደሆነ አውቆ ተናገራት እሷምመሲሁ እንደሆነ ለየችው። አሁንስ እኔ ... ነካሁሽ ኣንቺም ነካሽኝ ምንምየተፈጠረ ነገርየለም። ነገር ግን እኔም 
በእምነት (ባለኝ የጸጋ ስጦታ) ኣንቺም በእምነት (በጸጋው ስጦታው ላይ ባለሽ እምነት) እሱን መንካት ከቻልን፣ እሱም ቢናገረን ... ኣንቺን በእኔ 
በኩል ቢናገርሽ፤ እንግዲህስ ኣሁንም እሱ በዛ _ በዛ በሲካር በነበረው ጉድጓድ እንደነበረ አሁንም እዚ ከኛ ጋራ አለ። አያችሁ? ትላንትናና ዛሬ 
እስከለዘለአለም ያው ነው እሱ። ታምናላችሁ?
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ብዙ መከራ፣ ችግር እና ውጣ ውረድ በህይወትሽ ላይ ኣለ ዛሬ እንዲጸለይልሽ ከምትፈልጊው ዋናው ነገር ግን የሪሕ በሽታን ነው። እውነት። 
እውነት ነው? ከሪሑ የተነሳም ቀጥ እንድትይ ኣድርጎሻል። ስታዪ እጅሽን ከፍታደርጊያለሽ።

ስትራመጂ በቀስታ ነው። ምናልባት ቆይ፣ አንዴ ቆዪ ያንን ልያ ... የሚችል ምናልባትሌላ ካለ ቆዪ። እዚጋ ሰዎ ች ሊያጉረመርሙይችላሉ፤ 
ምናልባትም “ለምንድነው የሚገምተው” ወይም እንደዛ ዐይነትነገር።
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በርግጥ ጤነኛ ትመስያለሽ “እሺ እስኪ ትንሽ እንቁም እዚጋ ኣብረን፤ የሆ ነ ከጌታ የምትፈልጊው ነገርበልብሽ እንዳለ አሰብኩ” ተናገሪ እስኪ። 
እኔ ጸሎ ትሽመመለስ ኣይቻለኝም ነገርግን እሱ ... እምነትካለሽ ጥያቄሽ ተመልሶ አል። ምናልባት ግን ላሳምንሽ ከፈለግሽ፣ ማመን ከፈለግሽ ግን፡ ጌታ 
እግዚአብሄር እንዲህ ይላል፥ በጣም ስለምትወጂው ሰውጉዳይ ነው። እሱ እዚ የለም። ደግሞ ም ወንድም ነው። ያ ወንድም እዚ ኣገርምየለም። ብዙ 
ሐይቆች  ባሉበት  ውሃማ ስፍራ  ላይነው ያለው።  እንደ  ሚቺጋን  ዐይነት  ብል  ...  አዎ  ፡  ሚቺጋን  ነው  ያለው።  እናም  ገዳይበሆ  ነው  በማይድነው
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ስብከት በ

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

12የስህተት ዘር

በኩላሊት በሽታ እየተሰቃየ ይገኛል። አዎ በትክክል። ኣይደለም እንዴ? ወደ ጌታ ያነሳሽውን በእጅሽ ያለውን መሀረብ ላኪለት። እንዲያምንእንጂ 
እንዳይጠራጠርም ንገሪው። ካመንሽ ይሁን ፣ ይፈወሳል።

በትክክል ኣምነሻል? መልካም፣ ካመንሽ ማድረግ የሚጠበቅብሽ ፍጹም መውሰድ ነው። ኣይደል?68

እሺ አሁንም “ሰዎ ችን እያየ ነውእንደዚ የሚያደርገው” ልትሉትችላላችሁ። ኣያችሁ ይሄን ያህል ልታስቡትችላላችሁ!

ምናልባትይሄን ኣላወቃችሁምይሆናል። እሺ እዛ ያለሺው ሴት፣ ታማሚ ናት፣ ነይ ወደዚህ ጠጋ በይ። እዩ እሷን ኣላያትም አሁን። እግዚአብሄር 
ችግርሽን ሊገልጽልኝ እንደሚችል ታምኚያለሽ? ካመንሽ እጅሽን ከፍ አድርጊው። እዚ ጋር ያለችውን ሴት፣ እዚጋ ያለችውን ሴት! አዎ ን ታማሚዋን። 
አዎ ፣ አዎ መልካም! በሙሉልብሽ ካመንሽ ከዛሬ ጀምሮ የኣስም በሽታሽን ኣያስቸግርሽም።መልካም! ፈውስሽንእንደተቀበልሽእያመንሽቤትሽ ሂጂ።

ይሄው ኣሁንስ ኣያችሁ በቦታው አለ። እሱ ... ምንም ይሁን ምን ራእዩ በቦታው ነው። አሜን! ኣይታያችሁም ወይ? እግዚኣብሄር ፍጹም 
እንደሆነ እሱም ፍጹም ነው።
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እርሶስ ኣስሞትን እንደሚለቆት ያምናሉ? ሊለቅ ኣይችልም እንዴ? ሊለቅ እንደሚችል ያምናሉ። መልካም ይሂዱ 'ና ጌታ ኢየሱስን እንደ _ 
እንደሚያምኑት ንገሩት።

የሆነ ወቅት ሪሕ ሲሰባብራችሁ ትንሽ - ትንሽየ ሱኳር አገዳ እየቋጠሩ ይጓዙ ነበር አሁን ግን ኣብቅቶለታል። ካሁን በኋላ ኣያደርጉትም 
ኣያምኑትምም። ያደርጋሉእንዴ? ደህና እንደሚሆ ኑ ኣምነዋል ኣይደል? መንገዶ ትን ይ ሂዱ ጌታ ኢየሱስደህና ኣድርጎሎታል።

የልብ በሽታብዙዎችን ገድለዋልእርሶን ግን ፈጽሞ ኣይገድሎትም። እግዚኣብሄር እደሚፈውሶት እና ደህና እንደሚያደርጎት ያምናሉ? በሙሉ 
ልቦትን ኣምነው እንዲህ እያሉ ይሂዱ “ጸልያለው ድኛለሁ።”

እንግዚዝኛ ትናገሪያለሽ? እንግሊዝኛ ታውቂያለሽ? [ወንድም ብራንሀም “አንድሰው ይምጣ” አለ። ኣስተርጓሚውም መጣ - ED።] መልካም! 
እባክህን የምላትን ነገር ትነግርልኛለህ? ካመነች የሆድዋን ችግር እንደሚለቃት ንገርልኝ። ታምናለች? የጀርባሽም በሽታ ይለቅሻል። ፈውስሽን 
ተቀብለሽ መንገድሽን ሂጂ።
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እንዴት ነሽ? ታምኚያለሽ? [እርሷም “አዎን” ኣለች]

እዛጋ የተቀመጥክ ሰውየ እያየሀኝ ያለሀው፣ እምነት ካለህ፤ ይፈወሳልእሱም። እሺ አዎን እሺ ወንድም።

ከጎንህ ያለችውም ሴት፤ እዛጋ ኣንገትሽበሽተኛ ነው። ኣይደልም? እግዚኣብሄር እንደሚፈውስሽ ታምኚአለሽ? በታዳጊው ልጅ ጉልበትላይ እጅ 
እንዲጫንበት ነው ኣይደልየምትፈልጊው፤ እርሱም ይፈወሳል። ታምኚያለሽ? የሴቶች ጉዳይ ያስቸግርሽ ነበር ከዚ በኋላ ግን ኣያስቸግርሽም። እምነትሽ 
አድኖሻል ሙሉም ኣድርጎሻል።

ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናና ዛሬ እስከለዘለአለም ያው እንደሆነ ታምናላችሁ? ኣንዳችን በኣንዳችን እጆ ቻችን እንጫን እና ይሄንን 
የእምነትጸሎት ኣብረን እንጸልይ። እያንዳንዳችን የእምነት ጸሎት እንጸልይ።
71

ጌታ እግዚአብሄር ሆይ በመሎኮታዊመገኘትህ ውስጥሆነን በሽተኞችን እየፈወስክ በጉባኤው መካከልተመላለስ። ኣንተ እግዚአብሄር ነህና ። 
ጉባኤውን ሁሉ እንድትፈውሰው እጸልያለሁ። ንጹህ ትንፋሽህ በልባቸው ውስጥ ይንፈስባቸው። ጊዜውም እንደተቃረበ እንድያስተውሉ 
ያድርጋቸው። ለጥቂት ጊዜ እዚህ ቆ ይተን ወደምንወደው እንደምንሄድ ይወቁ። ኣሁንም መገኘትህ ለሁሉ ፈውስ ይሁን።

ሰይጣንን እንገስጻለን ስራውም ሁሉ እንኮ ንነዋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ ሰይጣን ከህዝቡ ሁሉ ውጣ ።

የምታምኑ እና ፈውሳችሁን የተቀበላችሁ ሁሉ በእግሮ ቻችሁቁሙ። “ፈውሴን ለመቀበል እነሳለሁ፣ ኣምናለሁም በሉ” ችግሮ ቻችሁ ምንም 
ይሁን ምን ከልባችሁ ካመናችሁ፣ በእግሮ ቻችሁ ቁሙ፤ እጆቻችሁንከፍ አድርጋችሁ፤ “ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስላዳንከኝ አመሰግንሃለሁ በሉት።” 
እግዚኣብሄር ከእናንተ ጋራ ይሁን።


