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ለጸሎት ቃል አንገታችንን ደፍተን ሳለ ፣ ከፈለጉ ፣ ቆመው ይቆዩ።1

ውድ የሰማያዊ አባት ፣ እኛ ለዚህ ምሽት አመስጋኞች ነን ፣ ሌላ የክብር እና አስደናቂ የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል መጥተን 
እናቀርባለን። እናመሰግናለን ምክንያቱም ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ያው ስለሆነ ነው። በዚህ በቀዝቃዛ የአየር ጠባይ ወቅት እዚህ 
ለተሰበሰቡ ሰዎች እና አሁንም አንድ ልዩ ነገር ከእግዚአብሔር እንደሚሰጠን በማመን ታላቅ ተስፋን በመጠበቅ እናመሰግናለን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ ወደዚያ 
ስብሰባ ሁሉ እንመጣለን። ከመጨረሻው ቀን በፊት በፊት ለነበረው ድንኳን ድንኳን ውስጥ ስላከናወናቸው አገልግሎቶች እናመሰግናለን። ትናንት 
ማምሻውን እዚህ ላለው አገልግሎት እና ዛሬ በድንኳኑ ውስጥ ስላለው አገልግሎት አመሰግናለሁ ፡፡ እኛ ምን አሁን በጉጉት የሚፈልጉትን አንተ 
ለእኛ ዛሬ ማታ ይኖራቸዋል.

አባት ፣ እጆቹን ማንቀሳቀስ የሚችል ማንኛውም ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን ገጾች ወደኋላ መመለስ እንደሚችል እናውቃለን ፣ ነገር ግን እንዲኖር 
እና እውን ሊሆን የሚችል አንድ ብቻ ነው ፣ ያ እርስዎም ናቸው። ለ አባት, እኛ የሚፈልጉትን አንተ በዚያ ዛሬ ማታ ማድረግ. በሁሉም መንገድ 
ይባርክልን ፡፡ እርሱን ፊት ለፊት የምንገናኝበት ጊዜ ሲቃረብ ስናይ ልባችን በጣም በደስታ ተሞልቷል - ለእነዚህ ዓመታት ሁሉ የምንወደውና 
የኖርነው። ብዙ አዳዲስ ሰዎች ጌታ ሆይ ተፈጥረዋል ፡፡ ታላቅ አስተናጋጅ, አርባ ወይም አምሳ ውስጥ መጠመቅ መሆኑን መረዳት የእርስዎ 
የመጨረሻ ምሽት አገልግሎት እስከ ጠዋት ስም. እግዚአብሔር ሆይ ፣ አስቀድሞ የተወሰነው እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ዘር የወንጌልን ብርሃን አይቶ 
ወደ መንጋው እስኪመጣ ድረስ እባክዎን ይቀጥሉ ፣ እንጸልያለን ፡፡

ብለን መጠየቅ አንተ ቃል በስተጀርባ እኛ ዛሬ ማታ ለመደበቅ; የዓለምን ነገር አሳውረን ኢየሱስን እናይ። ኢየሱስን ብቻ የሚያድን ማንም ሰው 
እንዳላየን በዚህ ምሽት በመካከላችን የመለዋወጥ ተሞክሮ ይኑር ፡፡ እኛ የምንጠይቀው በስሙ ፣ እና ለክብሩ እና ለወንጌሉ ማረጋገጫ ነው። አሜን 
ሊቀመጡ ይችላሉ ፡፡

የታዳሚዎቹን ሁለቱንም ወገኖች ማየት እችል ዘንድ ጥሩ ከሆነ ይህን ማይክ ወይም ይህን ዴስክ ትንሽ ትንሽ ወደ ጎን ላዞር ነው ፡፡ እነዚህን 
ማይክሮፎኖች በትክክል እዚህ ማግኘት እችላለሁ ብዬ እገምታለሁ ፡፡ ደህና ፣ ለአፍታ ብቻ ፡፡
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እዚህ ምሽት ከዋናው መሰብሰቢያ አዳራሽ በአሪዞና ፣ በካሊፎርኒያ ፣ በቴክሳስ እና በመላው አሜሪካ ከሚኖሩ ጓደኞቻችን ጋር በስልክ መንገድ 
ሰላም እንላለን ፡፡ ይህ በአገር አቀፍ ደረጃ (ይህ ምሽት አገልግሎት) በስልክ መንገድ እየሄደ ነው ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚባርከን 
እንተማመናለን ፡፡

ወደ አዳራሹ ወደ ግራ ተመልሰው መስማት ይችላሉ? ደህና ፣ አሁን በትክክል እየሰራ ስለመሆኑ የስልክ ስርዓቱን አሁን ይፈትሹታል ፡፡

ዛሬ ማታ ሁሉም ሰው ደስተኛ ነው? ደህና ፣ ያ ጥሩ ነው ፡፡ በዚህ በኩል? አሜን ሁላችሁም በምቾት እንደተቀመጣችሁ በማየቴ በጣም ደስ 
ብሎኛል። እና አሁን ነገ ማታ ህዝቡ እየጨመረ ከቀጠለ እነሱም በቀጥታ በስልክ ይደውላሉ - ዛሬ ማታ አለ ፣ እኔ እንደማስበው ከእነርሱ አንዳንዶቹ 
እዚያው በድንኳኑ ውስጥ አሉ ፡፡ እና ነገ ጠዋት አገልግሎቶቹ በድንኳኑ ውስጥ ሊከናወኑ አይችሉም ፣ ምክንያቱም ነገ ከሰዓት በኋላ ለሠርግ ቤተ 
ክርስቲያንን የሚያስጌጥ የአበባ ባለሙያ እዚያ ይኖራል ፡፡ እናም አገልግሎቶቹን በጠዋት ወደ ወንድም ሩድደል ቤተክርስቲያን (ከአጋሮቻችን አንዱ) 
እና እዚህ አውራ ጎዳና ላይ እስከ 62 ድረስ አስተላልፈዋል። ይፋ ተደርጓል? ይፋ ተደርጓል ፡፡ እናም እዚያ ወደ ላይ ከተሞላ ቀሪውን ወስደን ሌላ 
ሚኒስትሩን ወደ ወንድም ጁኒየር ጃክሰን ወደ ክላርክስቪል ታች እንወርዳለን ፡፡ በወንድም ሩድልል የነበርንበት ምክንያት ፣ እዚህ ቅርብ ነው እና 
እንችላለን ... እናም ያንን ቀላሉን ያገኙታል ብለን አሰብን ፡፡ እና ከዚያ በሆነ መንገድ እንከባከባለን ፡፡ እነዚያን ሁሉ ጥምቀቶች ለነገ ማስገባትዎን 
እርግጠኛ ይሁኑ ፣ እና ነገ ለጥምቀት ከሚሰጡት ውስጥ ሌላ መቶ ወይም ሁለት እንደሚጨመሩ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡
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እና አሁን ነገ ማታ ....

እርስዎ የሚናገሩትን ማንኛውንም ነገር ከወዲሁ ማወጅ በጭራሽ አልወድም ፣ ግን አንድ ምሽት በአገልግሎት ውስጥ ወይም አንድ ቀን ፣ ይህ 
መልከ Whoዴቅ ማነው? ምክንያቱም እነዚህ ራዕዮች እስከዚህ ዘመን ድረስ “ይህ ማነው ማነው?” የሚለው ጥያቄ ሲነሳበት የነበረ ይመስለኛል ፡፡ 
እናም እግዚአብሔር እርሱ ማን እንደነበረ መልስ አለው ብዬ አምናለሁ ፡፡ አንዳንዶቹ ክህነት አሉ ; አንዳንዶቹ ንጉስ አሉ; አንዳንድ ... ግን አለ ... 
ጥያቄ እስካለ ድረስ ትክክል ለሆነው ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊኖር ይገባል ፡፡ መጀመሪያ መልስ ሳትሆን ጥያቄ መሆን አይቻልም ፡፡

4

አሁን ፣ ስናነብ እግዚአብሔር ዛሬ ማታ ከቃሉ በረከት እንደሚሰጠን በመተማመን ላይ ነን ፡፡5

እናም ነዎት .... ቢሊ እዚህ በመኪና ማቆሚያ ስርዓት ፣ በፖሊስ እና በሁሉም ነገር ውስጥ ከነበሩት ህዝቦች ጋር ጥሩ ትብብር እንደነበራችሁ 
እንድነግርዎ ነግሮኛል ፡፡ ጠብቅ; ያ በጣም በጣም ጥሩ ነው ፡፡

ድንኳኑን ወደ እዚህ ወደ ከተማ አምጥተን ለተወሰነ ጊዜ የምንቆይበት የኳስ መናፈሻ ውስጥ የምናስቀምጥበትን ጊዜ (ምናልባትም በቅርብ ጊዜ 
ውስጥ) ለማየት ተስፋ እናደርጋለን ምናልባትም ለሦስት ወይም ለአራት ሳምንታት ፡፡ 'መነቃቃት ፣ ያለማቋረጥ። እዚህ እኛ በቃ እርስ በርሳችን 
የምንተዋወቅ ሲሆን ከዛም ደህና ሁን ማለት አለብን እናም እንደገና እንሄዳለን ፡፡ ግን መምጣት እና ሰፋ ያለ ጉዞ መምጣት እፈልጋለሁ ፣ አንድ ጊዜ 
ሊቆዩ በሚችሉበት በአንድ ጊዜ ወይም በሌሊት መዘጋት የለብዎትም ፣ ግን ቀን እና ሌሊት ፣ ቀን እና ሌሊት ፣ ላይ እና ላይ ብቻ ይቆዩ እና ያስተምሩ . 
ምናልባት አንድ ሰው ወደ ቤት ሄዶ ዶሮዎቹን ይመግባል ፣ ላሞቹን ያጠባል እና በሚቀጥለው ሳምንት ተመልሶ አገልግሎቱን ይቀጥላል ፡፡ የዚያ 
እወዳለሁ. ስለዚህ ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን።

አሁን ከመሄዴ በፊት ምናልባትም እሁድ ጠዋት ወይም እሑድ ምሽት ወይም አንድ ጊዜ (ከእነዚህ አገልግሎቶች ውስጥ አንዱ) ፣ ስለ ጋብቻ 
እና ፍቺ በእውነት ላይ ያለውን መልእክት ለመስማት ሁላችሁም እየጠበቁ እንደሆነ አውቃለሁ ፡፡ ቀን. እናም እዚህ እንደቆምኩ እርግጠኛ ነኝ ፣ 
ትክክለኛው መልስ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ብዬ አምናለሁ ፣ እናም ያ ነው ... ተመል back ለመምጣት ቃል የገባሁት ፡፡
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እናም እኔ እንደማውቀው ፣ በማውቀው ፣ እስከማውቀው ድረስ በፋሲካ እሑድ እዚህ በጄፈርሰንቪል ሌላ አገልግሎት ማግኘት እፈልጋለሁ ፣ 
እናም እኛ ... ለፀሐይ መውጫ አገልግሎት እና ከዚያም ለፋሲካ እሁድ እንሆናለን ፤ ስለዚህ ቀድመን እናሳውቃለን  እናም ምናልባት  እሁድ እሁድ



2በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

የሚቻል ከሆነ አዳራሹን ፣ ወይም የሚቻልበትን ቦታ ለማግኘት እንሞክራለን ፡፡ ምናልባት ቅዳሜ እና እሁድ ይምጡ ፡፡ ወደ መብረር እና ወደኋላ 
መመለስ አለብዎት ፣ ምክንያቱም ጊዜው ቅርብ ስለሆነ .... እኔ ባገኘሁት የጊዜ ሰሌዳ እና በአንዱ የጉዞ መርሃግብር እና በካሊፎርኒያ ውስጥ 
በመጀመሪያ ማረጋገጥ አለብኝ ፡፡ ከዚያ በኋላ ወዲያውኑ ወደ አፍሪካ መሄድ አለብኝ ፡፡ ስለዚህ እንደተገናኙ ይቆዩ እና ለእኛ ይጸልዩ ፡፡

አሁን ዛሬ ማታ በቅዱስ ሉቃስ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ ወደሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ትኩረትዎን መጥራት እፈልጋለሁ ፡፡ 
አራተኛው ምዕራፍ እና አስራ ስድስተኛው ቁጥር ይጀምራል ፡፡ ኢየሱስ ሲናገር
7

... ይህ ቀን ይህ ቃል በጆሮዎ ተፈጽሟል ፡፡

አሁን ፣ የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ተለዋዋጭ እንደሆነ ከዚህ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ እንፈልጋለን ፡፡ አሁን ሁላችንም መካኒኮችን 
ማወቅ እንችላለን ፣ ግን እንዲሠራ ለማድረግ ተለዋዋጭ ነገሮችን ይጠይቃል ፡፡ የማሽን (አውቶሞቢል) መካኒኮች ምን እንደሆኑ ማወቅ እንችላለን ፣ 
ግን ከዚያ መንኮራኩሮቹ ወደ ሥራ እንዲንቀሳቀሱ እና እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ተለዋዋጭ ነገሮችን ይወስዳል ፡፡

አሁን ኢየሱስ ወደ ያደገበት ናዝሬት ተመለሰ ፡፡ እዚህ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ “በቅፍርናሆም እንደዚህ እና እንደዚህ ሲያደርጉ ሰምተናል ፤ 
አሁን እዚህ በሀገርዎ ውስጥ ሲያደርጉት እናያለን ፡፡

ኢየሱስ “ነቢይ ከገዛ አገሩ በቀር ክብር የለውም” ብሏል ፡፡ እና በእርግጥ ፣ ያ ያደጉበት እና ሰዎች እርስዎን የሚያውቁበት ቦታ ነው ፡፡ እናም 
እዚያ ያለ ምድራዊ አባት በመወለዱ የሚጀምረው መጥፎ ስም ነበረው ፡፡ እርሱን ህጋዊ ያልሆነ ልጅ ብለው ጠሩት-ማሪያም በእውነቱ ዮሴፍ 
ከማግባቷ በፊት በእርግጥ እርጉዝ ነበረች ፡፡ ግን እንደዚያ አይደለም ፣ እንዳልሆነ እናውቃለን ፡፡

እናም ፣ በዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ላይ ፣ በዚህ ላይ ዓይኖቼን እንድወድቅ ያደረገኝ ፣ በቅርቡ በፎኒክስ ፣ አሪዞና ውስጥ ከተከሰተ አንድ ነገር ነው 
፡፡ በአለም አቀፍ የሙሉ ወንጌል ነጋዴዎች ስብሰባ ላይ ለመናገር የፈለግኩበት የአገልግሎት የመጨረሻ ቀን ነበር ፣ እናም በዚህ ስብሰባ ላይ የካቶሊክ 
ጳጳስ የነበረ አንድ ጎብ ዝ ከእኛ ጋር በመሆን ከሐዋርያዊው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የከለዳውያን ሥርዓት ነው ፡፡ - በጣም ክቡር ጆን ኤስ ስታንሊ ፣ 
ኦ ኤስ ዲ። በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሜትሮፖሊታን አሜሪካ ሊቀ ጳጳስ ናቸው ፡፡ ይህ የእርሱ ካርድ እና አድራሻው ሆነ ፡፡
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እናም እሱ ከክርስቲያን ነጋዴዎች ጋር ጎብ was ነበር ፣ እና ከአንድ ቀን በፊት እዚያው አይቻለሁ ፡፡ እና ቅዳሜ ማታ ስናገር (እሱ እንደሆነ 
አምናለሁ ወይም ቅዳሜ ጠዋት ቁርስ ላይ) ፣ እና ስናገር እየተከታተለኝ ነበር። “ያ ሰው በምናገረው ሁሉ አይስማማም” ብዬ አሰብኩ ፡፡ እና 
ያውቃሉ ፣ እሱን ብቻ ማየት ይችሉ ነበር; ጭንቅላቱን ወደ ላይ እና ወደ ታች ያቆየዋል ፣ ግን በትክክል በእሱ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ አላውቅም 
ነበር ፡፡

ስለዚህ እሁድ ከሰዓት በኋላ ለመናገር በተነሳሁበት ጊዜ በወሊድ ህመሞች ላይ ጽሑፌን ልወስድ ነበር - ኢየሱስ እንደተናገረው ሴት ልጅ 
በምጥ ውስጥ እንደምትወልድ ሴት ስትወልድ ነው ፡፡ እናም ስለዚህ ፣ ዓለም አሁን በወሊድ ህመም ውስጥ ነው እያልኩ ከዚያ እንደ ወሊድ ህመም 
(ርዕሰ-ጉዳይ) ልናገር ነበር ፡፡ አዲሱ እንዲወለድ አሮጌው መወገድ አለበት; አዲስ ሕይወት ለመስጠት ዘሩ መበስበስ እንዳለበት ሁሉ ፡፡ እና 
በአንደኛው የዓለም ጦርነት ህመሞች ፣ የወሊድ ህመሞች ዓለምን እንዴት እንደመቷት እሷ አስደንጋጭ ህመም ነበራት ፣ ምክንያቱም እነሱ የመርዝ 
ጋዝ እና የመሳሰሉት ስለነበሩ ዓለምን ሊያጠፉ ይችላሉ ፡፡ እና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ውስጥ እሷ ሌላ ከባድ ህመም መታው; የብሎብስተር እና 
የአቶሚክ ቦንብ ነበራቸው ፡፡ ሌላ የወሊድ ህመም መቋቋም አትችልም ፡፡ በእነዚህ ሚሳኤሎች እና ነገሮች ዛሬ አንድ ተጨማሪ ጦርነት ወደ ጠፈር 
ይጥሏታል ፣ ምክንያቱም አሁን ትተላለፋለች እና አዲስ ምድር ይኖራል ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚኖር ተናግሯል ፡፡
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የሃይማኖት ምሁራን እና የሃይማኖት አባቶች ቤተክርስቲያንን ሁሉ በድርጅት መልክ ካጠናቀቁ በኋላ እነዚህ ነቢያት ወደ ስፍራው 
እንደሚመጡ በእያንዳንዱ እስራኤል ነቢይ መልእክት ስር እስራኤል የወሊድ ህመም አጋጠማት ፡፡ ጊዜ ከእነርሱ ነቢያት ጋር ትእይንት ላይ ይመጣል 
“እግዚአብሔር እንዲህ ይላል:” እነርሱም በእነርሱ አብያተ ክርስቲያናት አናወጠ; እሷም የሆነ የትውልድ ህመም ነበር. በመጨረሻም ቃል ራሱ ቃል 
ሥጋ የሆነውን የወንጌልን ልጅ እስክትሰጥ ድረስ የወሊድ ህመም ታየች ፡፡

ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እንደገና እንዲመጣ ቤ / ክ ለማዳን ቤተክርስቲያን ዛሬ ምሽት እንደገና በወሊድ ሥቃይ ውስጥ ትገኛለች ፡፡ የእኛን 
የነገረ ሁሉ, የእኛ ስርዓት ሁሉ, የእኛን ቤተ እምነቶች ሁሉ ያለው በእኛ ሥር ሆነው የበሰበሱ ቀኝ ወጣ. ስለዚህ እኛ በወሊድ ህመም ውስጥ ነን ፣ 
እናም የእግዚአብሔር መልእክት ሁል ጊዜ ቤተክርስቲያኗን በከባድ ህመም ውስጥ ይጥሏታል ፡፡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ሙሽራይቱ 
የምታወጣው ሙሽራ ከወለደች በኋላ ፡፡
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እናም ያኔ ይህ ሰው በጣም ከእኔ ጋር እንዳልስማማ በማሰብ ይህንን መልእክት ለመናገር በተነሳሁ ጊዜ ገጹን ለማግኘት መጽሐፍ ቅዱስዬን 
ዘወርኩ እና ባለቤቴ ገና ለገና አዲስ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጠችኝ ፡፡ የእኔ የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ዕድሜው አስራ አምስት ዓመት ያህል ነበር ፣ እናም ነገሩ 
ገና ሊበጣጠስ ነበር። ገጾቹ ፣ በከፈቼ ቁጥር ከእርሷ ውስጥ ይበሩ ነበር ነገር ግን እያንዳንዱን የቅዱሳት መጻሕፍት የት እንደምገኝ አውቅ ነበር ፡፡ 
ስለዚህ በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠጋግቼ አጠናሁ ፣ ሌላኛው ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ለመሄድ በጣም የተዝለሰለ ስለመሰለው አዲሱን 
አነሳሁ ፡፡

እናም ቅዱሳት መጻሕፍት በተገኙበት ወደ ቅዱስ ዮሐንስ መዞር ስጀምር አስራ ስድስተኛውን ምዕራፍ ማንበብ ጀመርኩ ፣ እና እኔ የፈለግኩት 
ጥቅስ እዚያ አልነበረም! ስለዚህ “እንግዳ” ብዬ አሰብኩ ፡፡ እንደገና ወደ ኋላ ተመለስኩ; አሁንም እዚያ አልነበረም ፡፡ እና ወንድሜ ጃክ ሙር 
ከሉዊዚያና ከ ሽሬቭፖርት ፣ አንድ የጉዋደኛ ጓደኛዬ እዚያ ተቀምጧል ፡፡ እኔም “ወንድም ጃክ በቅዱስ ዮሐንስ 16 ውስጥ አልተገኘም?” አልኩት ፡፡
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እርሱም “አዎ!” አለው ፡፡

እናም ይህ የካቶሊክ ቄስ ከመድረኩ ላይ ከተቀመጡት ከመቶ ያህል የሃይማኖት አባቶች ከመቀመጫቸው ተነሱ ፣ ልብሶቼን ሁሉ ፣ ቀሚሳቸውን 
እና መስቀሎቻቸውን እና ሌሎችንም ጨምሮ ፣ ወደ እኔ ተጠጋ ፣ እና ወደ እኔ ቀረበ ፡፡ እርሱም “ልጄ ሆይ! እግዚአብሔር ለመንቀሳቀስ እያስተካከለ 
ነው ፡፡ ”

እናም “አንድ የካቶሊክ ጳጳስ እንዲህ ይሉኛል!” ብዬ አሰብኩ ፡፡



3በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

“ከመጽሐፌ አንብበው” አለ ፡፡

እናም እኔ ከመጽሐፉ ውስጥ ቃሉን አንብቤ ፅሁፌን ወስጄ ቀጠልኩ ስብከቴን ሰበኩ ፡፡

ከዚያ በኋላ ፣ ስሻገር ፣ ከሄድኩ በኋላ ተነስቶ ፣ “አንድ ነገር መከሰት አለበት ፡፡ ከዚያ በኋላ ቤተክርስቲያኗ ከገባችበት አዘቅት መውጣት 
አለባት ፣ ወይም እኛ ቤተክርስቲያኗ ከገባችበት አዘቅት መውጣት አለብን ፡፡ ስለዚህ ፣ አንድ ወይም ሌላ ፡፡

እናም በዚያው ምሽት ወደ ቤቴ (ወደ ተኩሰን ተመለስኩ) ነበርኩ ፣ እና ልጆቹ ሳንድዊች ለማግኘት እያለቀሱ ነበር ፣ እና በትንሽ አቋም ላይ 
ሳንድዊች ለማግኘት ቆምኩ ፡፡ ባለቤቴም “ቢል በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስትሰናከክ እዚያ ቆመህ ማየት በሕይወቴ በሙሉ እንዲህ ዓይነት 
ፍርሃት አልነበረኝም” አለችኝ ፡፡ እንዲህ አለ ፣ “የሚያስደነግጥዎት ነገር አልነበረም?”

12

“ኖፕ!” አልኩኝ ፡፡ አልኩ ፣ “እዚያ ውስጥ የሆነ ቦታ እንደሆነ አውቃለሁ ፡፡ እነሱ ልክ ገጹ አልነበሩም ፡፡ የተሳሳተ ጽሑፍ ነው ፡፡ ”

እሷም “ያንን መጽሐፍ ቅዱስ አገኘሁልሽ ብሎ ማሰብ ነው ፡፡ እዚያ ያሉት ሁሉም ዐይን በእኔ ላይ ያለ ይመስል ነበር ፡፡ ”

እናም እኔ “ደህና ፣ ያንን መርዳት አልቻሉም ፡፡ ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተሳሳተ ጽሑፍ ነበር። ” እኔ “በቃ ገጹን በጭራሽ አያስገቡም” 
አልኩ ፡፡

ደህና ፣ ወርጄ እንደገና ተመለከትኩት ፡፡ ልክ በትክክል ሊሆን ይችላል ፣ ግን አስራ ስድስተኛው ምዕራፍ ፣ አንድ ክፍል ያበቃል - የእሱ ድርሻ 
ከግርጌው እስከ ሦስት ኢንች ያህል ብቻ ፣ በአስራ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ ፣ በሌላው በኩል ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። እና አዲስ መጽሐፍ ቅዱስ 
በመሆኔ ፣ እነዚያ ሁለት ገጾች ፍጹም በአንድ ላይ ተጣብቀው ነበር ፣ እና እኔ ከአስራ ስድስተኛው ክፍል ይልቅ ከአስራ ሰባተኛው ምዕራፍ ላይ 
እያነበብኩ ነበር ፡፡

“ደህና ፣” አልኩ ፣ “ያ ጥሩ ነው። የሆነ ምክንያት ነው ፡፡ ”

እናም ማንኛውንም ድምፅ እንደምትሰማው ግልፅ የሆነ ድምፅ ወደ እኔ መጥቶ “ወደ ናዝሬት ወዳደገበት ገብቶ እንደልማዱ ወደ ምኩራብ ገባ 
፡፡ ካህኑም እንዲያነብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ሰጠው እሱ ደግሞ ኢሳይያስን አንብቧል 61. ቅዱሳት መጻሕፍትንም ካነበበ በኋላ ተቀመጠ ለካህኑ 
መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ መልሶ ሰጠውና ተቀመጠ ፡፡ እንዲሁም ሁሉ ወደ ጉባኤ ዓይኖች ነበር በእርሱ ላይ, እና ውድ ቃላት ከአፉም ከ 
መጥቻለሁና እርሱም እንዲህ አለ 'ይህ ቀን ይህ የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ነው.' ”

13

“ይህ መጽሐፍ ዛሬ ተፈጸመ።” ቃሉ ምን ያህል ትክክለኛ ነው! ይህንን ካስተዋሉ በኢሳይያስ 61 1-2 ውስጥ ጌታችን የሚያነብበት ቦታ ነው - 
ኢሳይያስ 61፡1-2 ፡፡ ነገር ግን በኢሳይያስ 61 ሁለተኛ ቁጥር መሃል ላይ “ተቀባይነት ያለውን ዓመት እሰብክ ዘንድ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው” 
በሚለው ቦታ ቆመ ፡፡ ከዚያ ቆመ ፡፡ ለምን? ሌላኛው ክፍል ፣ ፍርድን ለማምጣት ለመጀመሪያው ምጽአቱ አልተመለከተም ፣ ግን ለሁለተኛው 
ምጽአቱ! ተመልከት ፣ እዚያ አልተተገበረም; ቅዱሳን መጻሕፍት እንዴት በጭራሽ አይሳሳቱ ፡፡ እነሱ ሁል ጊዜ ፍጹም ናቸው ፡፡ ኢየሱስ በቅዱሳት 
መጻሕፍት በተቆመበት ቦታ ብቻ ቆመ ፣ ምክንያቱም እሱ በትክክል በእሱ ዘመን መረጋገጥ ያለበት ፡፡

አሁን እና ያ የመጀመሪያ መምጣት .... ሁለተኛው መምጣት በምድር ላይ ፍርድን ያመጣል ፣ ግን ከዚያ አይሆንም። እሱ “ተቀባይነት ያለውን 
ዓመት” መስበክ ነበረበት።

ለዚያ ዘመን በተስፋው ቃል እራሱን ለመለየት በመሲህ ላይ መሲሁ በመድረኩ ላይ ቆሞ ያስተውሉ ፡፡ እንዴት እንግዳ ነገር ነው - መሲሑ 
በቤተክርስቲያኑ ፊት ቆሞ! እናም እነዚህን ውድ ቃላት ተመልከቱ ፣ እዚህ “ተቀባይነት ያለው ዓመት ለመስበክ” ሲል።
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ተቀባይነት ያለው ዓመት ፣ ሁላችንም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች የምናውቀው የኢዮቤልዩ ዓመት ነበር ፤ እ.ኤ.አ. ሁሉም ባሮች እና 
እስረኞች እንደ ... እስረኞች ሲሆኑ ፣ እዳ እንዲከፍል ወንድ ልጅ ወይም እዳ እንዲከፍል ሴት ልጅ ሲሰጧቸው እና እነሱ በባርነት ውስጥ እንደነበሩ። 
ምንም ያህል በባርነት ውስጥ ቢቆዩም ወይም እዚያ ሊቆዩ ቢያስቡም የኢዮቤልዩ ዓመት ሲመጣ ቀንደ መለከት ሲነፋ እያንዳንዱ ሰው ነፃ መውጣት 
ከፈለገ ነፃ መውጣት ይችላል ፡፡ እሱ ነፃ ነበር; ከዚያ በኋላ ባሪያ አልነበረም።

ነገር ግን ባሪያ ሆኖ ለመቆየት ከፈለጉ ከዚያ ወደ ቤተመቅደስ መውረድ ነበረበት ፣ በቤተመቅደሱ ምሰሶ አጠገብ ቆሞ አንድ አውል ወስደው 
በጆሮዎ ላይ አንድ ቀዳዳ አሰልቺ ነበር ፡፡ እናም ያንን ቀኖችዎን ያንን ባሪያ ጌታ ማገልገል ነበረብዎት።

የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ምንኛ ፍጹም ምሳሌ ነው። በሚሰበክበት ጊዜ ፣ ተቀባይነት ያለው ጊዜ እና የኢዮቤልዩ ጊዜ ፣ ማንም ሰው ፣ እርስዎ 
ማን እንደሆኑ ፣ ምን ዓይነት ቀለም ቢሆኑም ፣ የትኛውም ቤተ እምነት አባል እንደሆኑ ፣ ምን ያህል በኃጢአት እንደተደፉ ወይም ምን ችግር 
እንዳለብዎት መሄድ ይችላሉ የወንጌል መለከት ሲጮህ ነፃ! ነፃ ነዎት! ነገር ግን ለመልእክቱ ጀርባዎን ካዞሩ እና ለመስማት ፈቃደኛ ካልሆኑ ልብ ይበሉ 
፣ በአውሎ በጆሮዎ ውስጥ አሰልቺ ነበር ፡፡ ያ ማለት በጸጋ እና በፍርድ መካከል ያለውን መስመር አቋርጠዋል እና ዳግመኛም ወንጌል አይሰሙም 
ማለት ነው! ከዚህ በላይ በጭራሽ አያገኙም; ተቀባይነት ያለው ዓመት ለመስማት ፈቃደኛ ካልሆኑ በቀሪ ቀናትዎ ውስጥ ላሉት ስርዓት ባሪያ መሆን 
አለብዎት።
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አሁን ፣ ሌላኛው ክፍል ፣ እንዳልኩት መልስ ማግኘት አላስፈለገውም ፣ ምክንያቱም ይህ መጪው መሲህ ፣ አሁን ፍርድን የሚያመጣበት ጊዜ 
ነው።

አሁን ፣ እነዚያ ሰዎች እንዴት ማንነቱን ማየት ተሳናቸው? እንዴት መቼም ናፈቁት? በግልፅ እንዲታወቅ እና እንዲታይ ሲደረግ እንዴት ሊሆን 
ይችላል? እሱ መቼ ማየት እንዴት ይናፍቋቸው ነበር .... እንዴት ያለ ቃል ነው! እስቲ አስበው! “ይህ መጽሐፍ በአይኖቻችሁ ፊት ዛሬ ተፈጽሟል!”
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ማነው የተናገረው? የእራሱ ቃል ተርጓሚ የሆነው እራሱ እግዚአብሔር። “ይህ መጽሐፍ ዛሬ ተፈጸመ።” መሲሑ ራሱ ፣ በጉባኤው ፊት ቆሞ 
ስለ ራሱ የሚናገረውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቃል ሲያነብ ፣ ከዚያም “ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ” እያለ አሁንም አላዩም።

ያ ምን  ዓይነት  አሳዛኝ  ነገር  ሊሆን  ይችላል  ፣  ግን  ተከስቷል  ፡፡  ብዙ  ጊዜ  ተከስቷል  ፡፡  እንዴት  ሊሆን  ቻለ?  በእርግጥ  በሌሎች  ጊዜያት



4በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

እንዳደረገው የሰው ቃልን በመተርጎም በማመን ፡፡ ያ የሆነው ያ ነው ፡፡ በእነዚያ ቀናት ውስጥ እነዚያ አማኞች (አማኞች ተብዬዎች) ካህኑ 
ስለቅዱሳት መጻሕፍት የተናገሩትን ትርጓሜ እየወሰዱ ነበር ፡፡ ስለዚህ ኢየሱስ ፣ ከማንኛውም ደረጃቸው ወይም ከማህበረሰቦቻቸው ያልሆነ ፣ 
ከድርጅታቸው ተባረረ። እና ስለዚህ ፣ እሱ ከእነሱ የተለየ ስለሆነ ከእነሱ ጋር ማንነቱን መለየት አልቻሉም ፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በጣም ልዩ 
ከመሆኑ የተነሳ ያ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ማየቱ ማንም ሊያጣ አይገባውም ነበር ምክንያቱም እርሱ ስለ እርሱ የተጻፈውን የቅዱሳት መጻሕፍት 
ፍጹም መለያ ነበርና! ያ ማንኛውም ክርስቲያን የሚታወቅበት መንገድ ነው - ህይወቱ ክርስቲያኑ ሊያደርጋቸው የሚገባቸውን ነገሮች በሚለይበት 
ጊዜ።

እንዴት እዚያ ቆሞ “ዛሬ ይህ መጽሐፍ በአይንዎ ፊት ተፈጸመ!” ሊል እንዴት ይችላል? እንዴት ያለ የላቀ ነው! እንዴት በግልጽ ፣ ግን እነዚያ 
ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ተረድተዋል። ለምን? - ያደመጡትን የአንዳንድ ካህን ትዕዛዝ ትርጓሜ ስለወሰዱ ነው። እናም ታሪክ ሁል ጊዜ እራሱን 
ይደግማል ፣ እና ቅዱስ ቃሉ ለእሱ ድብልቅ ትርጉም እና የተዋሃደ መገለጥ አለው!
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ለምሳሌ ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደሚናገረው “ከግብፅ ልጄን እጠራዋለሁ” (ኢየሱስን በመጥቀስ) ፡፡ ህዳጉን በዚያ ላይ ያሂዱ እና 
ያዕቆብንም እንደሚያመለክት ያውቃሉ - ይኸው ቅዱስ ጽሑፍ። ኢየሱስ ታላቁ ልጁ ነበር ፡፡ ያዕቆብ ከግብፅ የጠራው የእርሱ ልጅ ነበር ፣ ይህም 
የስኮፊልድ ማጣቀሻ እና ሌሎች ማጣቀሻዎች ሁሉ ለእሱ ይሰጡታል ፣ ምክንያቱም እሱ የሚያመለክተው የቅዱሳት መጻሕፍት ስለሆነ ፣ እሱ ሁለት 
ጊዜ መልስ ነበረው ፡፡ ይህ ነበረው አንድ ያዕቆብ ወጣ ተብሎ መልስ እና ኢየሱስን ወደ ውጭ ጠርቶ.

እና ዛሬም እንደዛው! እኛ እንደሆንነው በእንደዚህ ዓይነት ውጥንቅጥ ውስጥ ስለሆንን እና ሰዎች የእግዚአብሔርን እውነት ማየት ስላልቻሉ 
ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ቃል ትርጓሜዎች በጣም ብዙ ናቸው ፡፡ እግዚአብሔር ቃሉን ለመተርጎም ማንም አያስፈልገውም እርሱ 
ራሱ አስተርጓሚ ነው!

እግዚአብሔር በመጀመሪያ “ብርሃን ይሁን” አለ ብርሃንም ሆነ ፡፡ ያ ትርጓሜ አያስፈልገውም ፡፡18

እርሱም “ድንግል ትፀንሳለች” አለቻት እርሷም ፀነሰች ፡፡ ያ ምንም ትርጓሜ አያስፈልገውም ፡፡

እግዚአብሔር የቃሉ ትርጓሜ እንደዚያ ሲያጸድቅና ሲያረጋግጥ ነው! ያ የእርሱ ትርጓሜ ነው - እንዲፈፀም በማድረግ! የእግዚአብሔር 
ትርጓሜው ያ ነው ፣ ቃሉ እንዲፈፀም ሲያደርግ; እየተረጎመዎት ነው ፡፡

ብርሃን በጭራሽ ባይኖር ኖሮ “ብርሃን ይኑር” አለ ፣ እናም ነበር ፣ ለመተርጎም ማንም አያስፈልገውም ፡፡ እኛ ግን ሰው ሰራሽ ስርዓቶችን ወደ 
ውስጥ የተቀላቀለ እናገኛለን ፡፡ እና ሲያደርጉ ከመስመር ያወጡታል ፡፡ ሁሌም እንደዚህ ነበር ፡፡

ግን አሁንም ምን ያህል አስደናቂ መሆን እንዳለበት አስባለሁ ፡፡ እስቲ አስበው! መሲሑ! እሱን ማየት ለምን ተሳናቸው? ምክንያቱም እነሱ 
ሊያውቁት የሚገባቸው ፣ የቅዱሳት መጻሕፍትን ጠንቅቆ ማወቅ የተገባቸው ፣ የቅዱሳት መጻሕፍትን ግንዛቤ የተገነዘቡ መሪዎቻቸው ይህንን ሰው 
አሽቀንጥረው “እሱን ለመጀመር ሕገወጥ ልጅ ነው” አሉ ፡፡ እኛ አናምንም ነበር ፡፡ ከዓመታት በኋላ እኛ አናምንም ፤ እኛ በድንግልና የተወለደ ልጅ 
ነው ብለን ለዓላማው እንሞታለን! እናም አንድ ቀን እንዲህ ይሆናል ፣ ዛሬ ይሖዋ ሲያከናውን የምናያቸው ነገሮች ፣ በሚመጡት ዘመናት ያሉ ሰዎች 
ካሉ ፣ ዛሬ ስለምንናገረው ነገር ይሞታሉ! የአውሬው ምልክት ሲመጣ ማድረግ ይኖርብዎታል ፣ እናም በዚህ መንገድ ወንጌልን መስበክ 
አልተፈቀደልዎትም።
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ታላላቅ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሲሰባሰብ ፣ ይህም ለዓለም ቤተክርስቲያን አሁን በቅደም ተከተል ነው ፣ ምስክርነትዎን ከዚህ ጋር በገዛ 
ሕይወትዎ ማተም ይኖርብዎታል ፡፡

አሁን ማመን አለብዎት ፡፡ እነዚያ ካህናት እርሱን ያወገዙት ቢነሱ ኖሮ አይፈርድም ፡፡20

እርስዎ ግን “እዚያ ብሆን ኖሮ እንዲህ እና እንደዚህ ባደርግ ነበር” ትላላችሁ።

ደህና ፣ ያ የእርስዎ ዕድሜ አልነበረም ፣ ግን ይህ የእርስዎ ዕድሜ ነው! ይህ ጊዜ ነው!

እርስዎ “ደህና እዚህ ቢሆን ኖሮ ....” ትላላችሁ ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም ያው ነው ይላል - ያው ነው። ስለዚህ እርሱ እዚህ አለ ፡፡ እሱ ግን እዚህ አለ .... ዓለም 
ስልጣኔ የበዛ እና የበለጠ የተማረች እንደመሆኑ መጠን እነሱ ሊገድሉት ወይም ሊገድሉት በማይችሉት በመንፈስ ቅርፅ እዚህ አለ ፡፡ አንድ ጊዜ ሞተ; 
እንደገና መሞት አይችልም ፡፡ እግዚአብሔር በኃጢአት ምክንያት በሥጋ እንዲገደል ሥጋ መሆን ነበረበት ፡፡ ግን በዚህ ጊዜ እሱ ፈጽሞ ሊሞት 
አይችልም; መንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡

አሁን, እንዴት ነበር መሆኑን ማሰብ በእነርሱ በእርሱ ላይ ነገሮች. ሌላ ነገር ፣ እሱ ከማንኛውም ደረጃዎቻቸው ጋር እንደማይቀላቀል ፡፡ ከዚያ 
ያዩታል ፣ ያ አሁንም መጥፎ ሰው አደረገው። እሱ ድርጅቶቻቸውን አይቀላቀልም ፣ ክህነታቸውን አይቀላቀልም ፣ እና ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት 
አይኖረውም። እና ከዚያ ሁሉ በተጨማሪ እሱ የገነቡትን ለማፍረስ ሞከረ!
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ወደ ቤተመቅደስ ገባ ፡፡ እኛ የዋህ ሰው እንለዋለን; እሱ ነበር ፣ ግን ብዙ ጊዜ የዋህነት ምን እንደሆነ በተሳሳተ መንገድ እንረዳለን። እሱ ርህሩህ 
ሰው ነበር ፣ ግን ግን አንዳንድ ጊዜ ርህራሄ ምን እንደ ሆነ ለመረዳት እንሳሳለን የሰዎች ርህራሄ አይደለም ርህራሄ አይደለም ፣ ግን ርህራሄ 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ነው። እርሱም በበሩ በቤተሳይዳ ገንዳ ውስጥ አለፈ; በዚያ ብዙ ሰዎች አኖሩ ፡፡ ብዙ ሰዎች ቁጥራቸው የተወሰነ 
አይደለም ፣ ግን አንካሶች ፣ ዕውሮች ፣ የአካል ጉዳተኞች ፣ ደረቅ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እርሱም ሁል ጊዜ በሕዝቡ ላይ ይራራል ፣ እናም አንካሳ ፣ 
ዓይነ ስውር ፣ አካል ጉዳተኛና ደረቅ ያልነበረ ወደ አንድ ሰው ሄደ ፡፡ ምናልባት የፕሮስቴት ችግር ነበረው; ምናልባት ወደኋላ የቀረው ትንሽ ትንሽ 
ድክመት ነበረበት ፣ እሱ ሠላሳ ስምንት ዓመት ነበረው ፡፡ እሱን ሊያስጨንቀው ፣ ሊገድለውም አልነበረም ፡፡ ብሎ ነበር ጭኖ አንድ pallet ላይ.

እርሱም “ትድናለህን?” አለው ፡፡



5በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

ሰውየውም “በውኃ ውስጥ የሚያስገባኝ ሰው የለኝም ፡፡ ግን እየመጣሁ እያለ ደህና ፣ አንድ ሰው ቀድሞኝ ይወርዳል ፡፡ ”

ተመልከት ፣ እርሱ መራመድ ይችላል; እሱ ማየት ይችላል; እሱ መዞር ይችላል; ግን ደካማ ነበር ፡፡

ኢየሱስም “ተነሣ! አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ! ” ኢየሱስም በዚያ ላይ ተጠየቀ ፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት ይህንን እንደተናገሩ 
ታስታውሳላችሁና ....

አያስደንቅም. ዛሬ ማታ ወደ ጀፈርሰንቪል መጥቶ እንደዚህ ዓይነት ድርጊት ቢፈጽም ኖሮ አሁንም ስለ እርሱ ማውራት ይችሉ ነበር ፡፡ ግን 
ያስታውሱ ፣ አንድ ነገር ለማድረግ መጣ - የእግዚአብሔር ፈቃድ። አሁን ያ በቅዱስ ዮሐንስ 5 :19 ውስጥ ይገኛል ፡፡ መልሱን ታገኛለህ እርሱም ፣ 
“እውነት እውነት እላችኋለሁ ፣ ወልድ አብ የሚያደርግውን አብ ካየው በቀር ወልድ በራሱ ምንም ማድረግ አይችልም ፡፡”
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አሁን ፣ ያ “የሙሴ ትንቢት በጣም ማረጋገጫ መሆኑን ማወቅ ነበረባቸው” “አምላካችሁ እግዚአብሔር እኔን የሚመሰል ነቢይ ያስነሳልና”

እሱ የተናገረውን ሰው ሲያየው ልብ ይሏል .... ኢየሱስ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለብዙ ዓመታት እንደነበረ ያውቅ ነበር ፡፡ እሱ ነቢይ በመሆኑ ያንን 
ሰው በዚያ ሁኔታ ውስጥ አየና ወደዚያ ወርዶ እያውለበለበ ... ያንን ሰው እስኪያገኝ ድረስ በሕዝቡ መካከል እየዞረ በእነዚያ ሰዎች መካከል 
መንገዱን ይመላለሳል ፡፡ አንካሶችን ፣ የአካል ጉዳተኞችን ፣ ዓይነ ስውራንንና ደረቀውን ያልፋል ፣ ግን ርህሩህ የሆነ ሰው ርኅራሄ የእግዚአብሔርን 
ፈቃድ ማድረግ ነው ፡፡

አሁን ፣ እናገኛቸዋለን ፣ እሱ ከእነሱ ጋር እንደማይቀላቀል ፣ በደረጃቸው ውስጥ ምንም የሚያደርግ ነገር ስለሌለው ፣ ከዚያ የተገለለ ነበር ፡፡ 
እሱ ምንም አልነበረውም .... ከዛም ሌላ አንድ ቀን ወደ ቤተመቅደስ ገባ ፡፡ አንድ ሰው ወደዚያ ገብቶ የእግዚአብሔርን ቤት ልክ እንደዛሬው 
እንደተበከለ አገኘ ፡፡ እነሱ እየገዙ ፣ እየሸጡ ፣ ገንዘብ እየለወጡ እርሱ የገንዘቡን ጠረጴዛዎች ገልብጦ ገመድ ወስዶ ካስቀመጣቸው በኋላ 
ከቤተመቅደሱ ውስጥ ገንዘብ ለዋጮችን በገንዘብ በመደብደብ በቁጣ ተመለከታቸው! እናም “ ሃሌ ሉያ! ” ተብሎ ተጽ It'sል ፣ የአባቴ ቤት የጸሎት 
ቤት ነው የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁት! እናንተ ፣ በባህሎቻችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ከንቱ አድርጓቸዋል ፡፡

23

ኦ ፣ እንደዚያ ያለ ስብስብ በጭራሽ በእርሱ ሊያምን ይችላል? አይ ጌታዬ! ሁሉን ቻይ የሆነውን የእግዚአብሔርን ኃይል መንቀጥቀጥ 
እስኪያቅታቸው ድረስ ቤተክርስቲያኒቱ እስኪቀዘቅዝ ድረስ በእነዚያ ማኅበራት ጉስቁልና ውስጥ በቆዩበት ጊዜ ሁሉ በእርጅናቸው ተጠልፈው ነበር! 
ትን ሴት ልብሱን መንካት እና በእሱ መፈወሱ ምንም አያስደንቅም ፣ እናም አንድ ሰካራ ወታደር ፊቱ ላይ ምራቁን መትፋት እና ምንም በጎነት 
አይሰማውም! እሱ በሚቀርበው መንገድ ላይ የተመሠረተ ነው; እርስዎ እንደሆኑ በምን ላይ የተመካ መመልከት ለ. ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ 
በሚፈልጉት ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡

አሁን እዚያ ቆሞ እናየዋለን ፡፡ ምንም ጥርጥር የለውም ግን ህዝቡ ቀድሞውኑ ያስጠነቀቀው ... ያስጠነቀቀው ... ቄሱ ህዝቡን አስጠንቅቀው 
ነበር “አሁን በሚቀጥለው ሰንበት እዚህ ይመጣል ፣ እናም ሲያደርግ አትሰሙትም ፡፡ አሁን እርስዎ ሄደው እዚህ ሊቀመጡ ይችላሉ ፣ ግን እሱ የእኛ 
ቡድን ስላልሆነ ለሚናገረው ትኩረት አይስጡ ፡፡ የተገለለ ነው ፡፡ የኅብረት ካርድ የለውም; እሱ አይደለም እንኳን ከእርሱ ጋር አንድ ድርጅት 
ወረቀት አለን. እሱ እንደዚህ ያለ ነገር የለውም ፡፡ ”
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“አሱ ምንድነው?”

“እነሱ ነበሩ በፊት አንዲት እናት እሱን ፀነሰች መሆኑን, አናጢ ቤት አጠገብ እዚህ ዲቃላ የትውልድ ታች የተወለደው አንዳንድ ዓመጸኛ ልጅ 
ትዳር, እንዲሁም አንዳንድ ከተፈጥሮ ነገር ጋር ያለውን ነገር ከፍ ለመደበቅ እየሞከሩ ነው. መሲሑ ሲመጣ ወደ ሰማይ መተላለፊያዎች እንደሚወርድ 
እና ወደ ሊቀ ካህናችን ሄዶ 'እነሆኝ ቀያፋ' እንደሚል እናውቃለን። ”

ግን በዚያ መንገድ እንዳላደረገው እናውቃለን ፣ ምክንያቱም በዚያ መንገድ በቃሉ አልተጻፈም! ያንን እንዲያምኑ ያደረጋቸው ሰው ሰራሽ ባህል 
ነበር ፡፡ ቃሉ እርሱ በሚመጣበት መንገድ ብቻ እንደሚመጣ ተናገረ ! እዚያ ቆሞ ቃሉን እያነበበ እና “ዛሬ ይህ መጽሐፍ በእናንተ ዘንድ ተፈጽሟል” 
እያለ ቆመ ፤ አሁንም እነሱ እንደሌሎቹ በሁሉም ዘመናት እንዳደረጉት እሱን እርሱን ማየት ወይም እሱን ማወቅ አይችሉም።

ኖኅ ወደ መርከቡ በገባበትና በሩ በተዘጋበት ቀን ተመሳሳይ ነገር መናገር ይችል ነበር ፡፡ ሙሴ ያንን መስኮት በታቦቱ አናት ላይ ከፍ አድርጎ ወደ 
ምእመናኑ ተመለከተ (አስታውሱ ፣ እግዚአብሔር በሩን ዘግቶታል) እናም “ዛሬ ይህ መጽሐፍ በአንተ ፊት ተፈጽሟል!” ማለት ይችል ነበር ፡፡ ግን 
ለእነሱ ያኔ ዘግይቷል ፡፡ እርሱ በሠራው ጀልባ ውስጥ እነሱን ለማስገባት ለመሞከር ለ 120 ዓመታት ሰብኳል ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት “እግዚአብሔር 
እንዲህ ይላል” ይላል ዝናቡ! ግን ፣ በጣም ረጅም ጠበቁ ፡፡ ኖህ ግን “ዛሬ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ተፈጸመ” ብሎ በቀላሉ መናገር ይችል ነበር ፡፡
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ሙሴ ፣ የእሳት ዓምድ በሲና ተራራ ላይ ወደ ታች ወርዶ ምስክሩን ለመመስከር በተመሰከረበት ቀን ሙሴ “ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ” ማለት 
ይችል ነበር ፡፡

ሙሴ ፣ ታውቃለህ ፣ የእግዚአብሔር ሰው ተብሎ የተጠራ ነቢይ ነበር ፡፡ እናም ነቢይ ሆኖ በተጠራበት ጊዜ ነቢይ ለመሆን ከተፈጥሮ በላይ 
የሆነ ልምዶች ሊኖረው ይገባል ፡፡ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት መገናኘት እና ከእርሱ ጋር መነጋገር ነበረበት ፡፡ እና ሌላ ነገር ፣ እሱ የተናገረው 
መከናወን ነበረበት ወይም ማንም ሰው እሱን አያምነውም ነበር ፡፡ ስለዚህ ፣ አንድ ቦታ በሆነ የበረሃ ጀርባ ከእግዚአብሄር ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቶ 
ከአምላክ ጋር ፊት ለፊት እስከሚነጋገርበት ጊዜ ድረስ ማንም ራሱን እንዲህ ብሎ የመጥራት መብት የለውም! እና በዓለም ውስጥ ያሉ አምላክ የለሾች 
ሁሉ እርሱን ከእሱ ውጭ ማስረዳት አልቻሉም; እርሱ እንደነበረ ያውቅ እንደነበረ ያውቃል ፡፡ እያንዳንዱ ክርስቲያን ስለ ክርስቲያን መሆን 
ማንኛውንም ነገር ከመናገሩ በፊት ያ ተሞክሮ ሊኖረው ይገባል - የራስዎ ተሞክሮ!

ከጥቂት ጊዜ በፊት ከእህቴ ልጅ ጋር አንድ ትንሽ የካቶሊክ ልጅ አነጋገርኩኝ ፣ “አጎቴ ቢል ፣ አንድ ነገር ለማግኘት እየሞከርኩ ወደ ሁሉም ቦታ 
ለመላክ ከአዕማድ ሮጥኩ!” ማታ ማታ ማታ ይህ ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት እያለቀሰ ሲሆን በሌሊት ደግሞ ወደ መሠዊያው በመሮጥ (በሚሰብክበት) 
በመሮጥ የተሳሳተ መሆኑን በመግለጽ ሕልሞችን እያለም ነበር ፡፡
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እኔ እንዲህ አልኩ ፣ “ሜልቪን ፣ የትም ለመሄድ ቢሞክሩ ፣ ስንት አብያተ ክርስቲያናት ይቀላቀላሉ ፣ ስንት‹ ሐይለ ማርያም ›ትላላችሁ ፣ ወይም 
ከሰው ምን ያህል በረከቶች ታገኛላችሁ ፣ እንደገና ከእግዚአብሔር መንፈስ መወለድ አለባችሁ ፡፡ እግዚአብሔር! የሰውን ልብ የሚያረካ  ብቸኛው



6በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

ነገር ነው ፡፡ ”

ዳግመኛ መወለዳቸው ምትክ እንዳላቸው አውቃለሁ - ከሰባኪው ጋር እጅ ለእጅ በመጨባበጥ ስምህን በመጽሐፉ ላይ አስቀመጡ ፡፡ ግን 
ጓደኞች ፣ ይህ ቀኖና ነው! የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት አይደለም! ቢቻል ኖሮ ፣ በሁለተኛው ምዕራፍ ውስጥ ያሉት የሐዋርያት ሥራ “የጴንጤቆስጤ 
ዕለት ሙሉ በደረሰ ጊዜ ቄሱ ወጥቶ ከሕዝቡ ጋር እጅ ነቀነ” በማለት እንደዚህ ማንበብ ነበረባቸው ፡፡

ግን “የጴንጤቆስጤ ዕለት (ቤተክርስቲያኗ በተመረቀችበት ጊዜ) ሙሉ በደረሰ ጊዜ ከሰማይ እንደ አውሎ ነፋሽ ኃይለኛ አውሎ ነፋስ የመሰለ 
ድምፅ መጣ ፣ እነሱም የተቀመጡበትን ቤት ሁሉ ሞላው !”

ያ ነው መንፈስ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ፣ ያ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በእያንዳንዱ ጊዜ የሚመጣው እንደዚህ ነው! እሱ አምላክ ነው እናም 
አይለወጥም ፡፡

አሁን ሰዎችን ያደናቅፋል ፡፡ እነሱ “ያ ለሌላ ቀን ነበር” ይላሉ ፡፡

ደህና ፣ እሱ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው። ቤተክርስቲያኗ መንፈስ ቅዱስን በተቀበለች ቁጥር ፣ ልክ እንደ መጀመሪያው ጊዜ 
በተመሳሳይ ትእዛዝ ታዝዛለች - - ሥራ 2 38 መቼም አልተለወጠም በጭራሽ አይለወጥም ፡፡
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ልክ እንደ ዶክተር ለበሽታ ማዘዣ። እሱ ለበሽታ የመድኃኒት ማዘዣ ይጽፋል (ሐኪሙ ያደርግለታል) ፣ እና ወደ አንዳንድ ቁስል የሚወስደው 
፣ የአደንዛዥ ዕፅ ባለሙያው ፣ እና በጣም ብዙ መድኃኒቱን በውስጡ ያስገባል ፣ በጣም ደካማ ስለሆነ ምንም አይጠቅመዎትም። በጣም ብዙ መርዙን 
በውስጡ ቢያስቀምጥ ይገድልዎታል ፡፡ ይህ መሆን ያለብህ ነው የጻፈው ሐኪሙ መሠረት ብቻ ነው. እናም መንፈስ ቅዱስን እንዴት መቀበል 
እንደሚቻል የዶክተሩ ማዘዣ በጴንጤቆስጤ ዕለት በዶ / ር ስምዖን ጴጥሮስ የተሰጠ ነው!

የሐኪም ማዘዣ እሰጣችኋለሁ-“እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡ እና ለኃጢአት ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፣ እናም የመንፈስ ቅዱስን 
ስጦታ ትቀበላላችሁ ፣ ምክንያቱም ማዘዣው ሩቅ ለሆኑ እና አምላካችን እግዚአብሔር የሚጠራቸውን ሁሉ! ” ዘላለማዊው ማዘዣ።

ሙሴ ይህን ተሞክሮ አጋጥሞታል ፡፡ ወደ አገሩ ወርዶ ለሕዝቡ ይናገር ጀመር-“የእሳት ዓምድ አገኘሁ ፡፡ እሱ በሚነድ ቁጥቋጦ ውስጥ ነበር 
እና እሱ እንድነግርዎ ነግሮኛል ‹እኔ ነኝ እኔ ነኝ ፡፡ ውረድ; ካንተ ጋር እሆናለሁ በእጅህ ያለውን ዱላ አንስተህ በግብፅ ላይ አንሳ; የምትለምነውን ሁሉ 
ይደረግልሃል ፡፡
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ደህና ፣ ምናልባት አንድ ቄስ “የማይረባ!”

ግን የዚህ ተጨባጭ እውነታዎች ሲፈጸሙ ባዩ ጊዜ ከእንግዲህ ሊይዙት አልቻሉም ፡፡ ከእግዚአብሄር እንደተላከ አውቀዋል ፡፡

ያኔ ሙሴ ያየሁትን ከተናገረው እውነቱን ለመመስከር ከሆነ የእግዚአብሔር ግዴታ ፣ እውነታው ከሆነ የዚያ ሰው ቃል እውነትን ለመለየት እና 
ለማጣራት ነው! ያ እውነት ነው.

ኢየሱስ ክርስቶስ እዚያ ቆሞ ያን ቀን “ይህ ቃል በፊትህ ተፈጽሟል” ብሎ ካነበበ የእግዚአብሔር ቃል እንዲፈጸም የማድረግ ግዴታ ነበረበት!

እኛ ዛሬ ማታ ቆመን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም ያው ነው እንላለን! እግዚአብሔር ያንን እንዲያረጋግጥ ግዴታ ነበረበት ፣ 
ምክንያቱም ቃሉ ስለሆነ! አሁን ምን ያደርጋል? እሱን በማመን እምነት ይጠይቃል። እርሱ እውነት መሆኑን በቃሉ በማመን እምነት ይጠይቃል።

ሙሴ ልጆቹን እና እሱን የተከተሉትን ሁሉ ሲያወጣ ምን እንደ ሆነ ልብ በል ፡፡ ያልተከተሉት በግብፅ ቆዩ ፣ ሙሴን የተከተሉት ግን ከቀይ ባህር 
ወጥተው ወደ ምድረ በዳ ሲወጡ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ወረደ ፡፡ ያ የእሳት ዓምድ ተራራውን ሁሉ በእሳት አቃጥሎ በዚያ ድምፅ ተሰማ ፣ 
እግዚአብሔርም ዐሥሩን ትእዛዛት ሰጠ። ሙሴ በሕዝቡ ፊት ወደዚያ ሄዶ እንዲህ ሊል ይችል ነበር-“ዛሬ ነቢዩ ሲፈፀም የነገርኳችሁ መጽሐፍ! ይህ 
ቀን ፡፡ እግዚአብሔር በእሳት አዕማድ ውስጥ በሚነድ ቁጥቋጦ ውስጥ እዚያ እንደ ተገናኘሁ ነግሬሃለሁ እናም ‹ይህ ምልክት ይሆናል ፡፡ ህዝቡን 
ወዲያውኑ ወደዚህ ቦታ እዚህ ያመጣሉ! ' እዚያው በተራራው ላይ እዚያው ተንጠልጥሎ እንደነበረ በነገርኳችሁ በዚያው የእሳት ዓምድ ውስጥ 
እግዚአብሔር አለ። ይህ ትንቢት ዛሬ ተፈጸመ ፡፡ እዚህ ላይ የተናገርኳቸው ነገሮች እውነት መሆናቸውን ሊያረጋግጥ ነው ፡፡ ”
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እግዚአብሔር እንደዚህ ያሉትን ወንዶች ይጨምርልን ፣ ያ ቅን እና ቅን እና እውነቱን ይናገራል ፣ ሁሉን ቻይ የሆነው አምላክ ቃሉ አሁንም 
እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል! ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡ ለምን አያደርግም? ለማድረግ ቃል ገብቷል ፡፡

ኢያሱ በዚያ ቀን, ተመሳሳይ እንዲህ ሊሆን ይችላል ይመጣሉ እነርሱ እስካሁን በምድረ በዳ ውስጥ ይጓዙ ነበር የት ከቃዴስ በርኔ ወደ ኋላ. 
እነዚህ ነበሩ ሳትጠራጠር መሬት ዓይነት መሆን ምድር አምላክ ሊሆን ነበር አለ, ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ መልካም ምድር ነበረ ነገራቸው; ወተትና 
ማር እየፈሰሰ ነበር ፡፡ እና ኢያሱ እና ካሌብ ከቀሩት ከሌሎቹ አስሮች የሚያምኑት ሁለቱ ብቻ ነበሩ ፡፡ ሲመለሱ ማስረጃው ነበራቸው-ሁለት ጠንካራ 
ሰዎች ብቻ ሊሸከሙት የሚችሉት የወይን ዘለላ ነበራቸው ፡፡
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ኢያሱ እና ካሌብ እዚያው ቆመው ነበር “ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ! ጥሩ መሬት መሆኑን ማስረጃው ይኸውልዎት ፡፡ ” እርግጠኛ ለምን? 
“ጥሩ መሬት መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ ፡፡ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን በግብፅ ውስጥ መቼ ያገኛሉ? ” የለም የለም እንዲህ ያሉ ቦታዎች 
አልነበረም . “ግን ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ ፡፡”

ትንቢት በተናገረ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር መናገር ይችል ነበር እናም የኢያሪኮ ግንቦች ሰባት ጊዜ ማለትም ሰባት ቀን ፣ ሰባት ጊዜ ያህል ከዞሩ በኋላ 
ይወድቃሉ ብሏል ፡፡ እናም ለመጨረሻ ጊዜ ሲዞሩ ግድግዳዎቹ ወደቁ! ኢያሱ ተነስቶ እንዲህ ሊል ይችል ነበር ፣ “ዛሬ ፣ ከሳምንታት በፊት እንደዚህ 
እንደሚሆን የነገረኝ የጌታ ሠራዊት አለቃ ዋና አለቃ ፣ ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል! [እዚያ ግድግዳዎቹን መሬት ላይ ጠፍጣፋቸው ፡፡] ና ፡፡ እንሂድ 
እንሂድ; የእኛ ነው ፡፡

ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ ፡፡ የእግዚአብሔር ሰዎች ትክክል ለሆኑት ነገሮች እንዴት አስደናቂ ናቸው ፡፡
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እስራኤል ምድሪቱን ሲወርሱ በወንዙ አጠገብ ተሻገሩ ፡፡ እንዴት ሊያደርጉት ነው? ሚያዝያ ወር ነው; በይሁዳ በረዶ ስለሚቀልጥ ጎርፉ 
እየወረደ ነው ፡፡ ኦህ ፣ ዮርዳኖስ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በሚደገፍበት በሚያዝያ ወር እግዚአብሔር ሕዝቡን ወደዚያ ያመጣ ይመስል የነበረው 
እንዴት አንድ ድሃ ጀነራል ይመስላል ፡፡

31

አንዳንድ ጊዜ .... እኔ ዘንድ ይችላል እኔ ብቻ ትንሽ ጉርሻ መስጠት ጊዜ ነበር ከሆነ እዚህ ያቁሙ. አንዳንድ ጊዜ ከካንሰር ጋር ተቀምጠው ወይም 
ከበሽታ ጋር ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡ እርስዎ ያስባሉ ፣ “ለምንድነው እኔ ክርስቲያን እንደመሆኔ በዚህ መንገድ? ክርስቲያን ከሆንኩ ለምን እንደዚህ እቀመጥ 
ነበር? ”

አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሄር ነገሮችን ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ፣ ጨለማ ያደርጋቸዋል ፣ እናም እርስዎ 
ማየት አይችሉም ፣ ወይም በማንኛውም ቦታ ፣ ከዚያ በኋላ መጥቶ በእርሷ በኩል መንገድ ያደርግልዎታል ፣ እርስዎም እንዲህ ይበሉ ዘንድ “ይህ 
መጽሐፍ ዛሬ እየተፈፀመ ነው ፣ ለማድረግ ቃል ገብቷል ፡፡ ”

ዕብራውያን ልጆቹን ወዲያውኑ ወደ እቶኑ እቶን እንዲገቡ አደረገ ፡፡ እነሱም “አምላካችን ከዚህ ከእሳት ምድጃ ሊያድነን ይችላል ፣ ግን እኛ ግን 
ለምስልህ አንሰግድም ” አሉ ፡፡ የእቶኑ ሽታ በላያቸው ላይ በላያቸው ሲወጡ - የእቶኑ መዓዛ አልነበራቸውም ፣ ይልቁን በእነሱ ላይ ፣ “ይህ ቀን ይህ 
መጽሐፍ ተፈጸመ” ማለት ይችሉ ነበር።
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ዳንኤል መቼ ይመጣል በአንበሶች ጉድጓድ ጀምሮ ስለ እርሱ ተመሳሳይ ነገር አለ አግኝተናል ይችላል.

መጥምቁ ዮሐንስ ከ 400 ዓመታት የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ በኋላ .... በዚያን ጊዜ ቤተክርስቲያን በችግር ውስጥ ብትገኝ ምንም 
አያስደንቅም ፡፡ በዮርዳኖስ ምድረ በዳ በተገለጠ ጊዜ እንዳደረገው እዚያው ዳርቻ ላይ ቆሞ “ዛሬ ይህ መጽሐፍ [ኢሳይያስ 40] ተፈጽሟል!” ማለት 
ይችል ነበር።

እንዴት እዚህ ቆም ብዬ ያ ሽማግሌ ቄስ የነገረኝን እነግርዎታለሁ ፡፡ እርሱም “ልጄ ፣ ያንን መልእክት በጭራሽ አልጨረስክም” አለው ፡፡33

“ዝም በል” አልኩ ፡፡

እርሱም “እነሱ ጴንጤዎች አያዩም ማለት ነው?”

“አይ” አልኩ ፡፡

እርሱም “አየዋለሁ” አለ ፡፡ እና አንድ የካቶሊክ ቄስም እንዲሁ ፡፡ እርሱም “ለምን አልቀጠልክም?” አለው ፡፡

“ዝም በል” አልኩ ፡፡

እርሱም “ለእግዚአብሔር ክብር ለእርሱ አየሁ!” አለው ፡፡

መንፈስ ቅዱስም በእርሱ እህት ላይ ወደቀ በዚያን ጊዜ ስለ ስብሰባው ውስጥ በዚያ ውጪ ተቀምጠው: እርስዋም ከፍ የማይታወቁ በልሳን 
መናገር እስከ ካህኑ ዘንድ በጣም ነገርንስ መተርጐም ሰጠ እኔ መድረኩ ላይ ስለ ይነጋገሩ ነበር! መላው ቤተክርስቲያን ፣ መላው ቦታ ወደ ጫጫታ 
ገባ! ባለፈው ሳምንት ወይም ባለፈው ሳምንት ከአንድ ሳምንት በፊት ወደ ኦራል ሮበርት ስብሰባ የተላለፈ ሲሆን የስብሰባው መነጋገሪያ ነበር ፡፡ ያ 
ካህን ከስር ተቀምጦ እንዴት ነበር .... መንፈስ ቅዱስ እዚያ በመድረኩ ላይ እየተከናወነ ካለው ነገር በአንዱ ሴት (በእህቱ ነው ብዬ አምናለሁ) ገልጦ 
የተደበቅንበትን ያንን ገልጧል ፡፡

የምንኖርበት ሰዓት ፣ ይህ መጽሐፍ ዛሬ ተፈጸመ! ዛሬ የምሽቱ መብራቶች መጥተዋል ፣ እናም ማየት ተስኖናል ፡፡

ማስታወቂያ ፣

ዮሐንስ “ነቢዩ ኢሳይያስ እንዳለው ዛሬ በምድረ በዳ የሚጮኽ ሰው ድምፅ እኔ ነኝ ፡፡ ' የጌታን መንገድ አዘጋጁ!' ”34

እነሱ አልተረዱትም; “ኦ ፣ አንተ ኢየሱስ ነህ .... አንተ ክርስቶስ ነህ” ይልቁን ፡፡

እርሱም “እኔ ክርስቶስ አይደለሁም” አለ ፡፡ እሱ “እኔ ጫማውን መፍታት ብቁ አይደለሁም ፣ ግን እሱ” የሆነ ቦታ በመካከላችሁ ቆሞአል! “አለ 
፡፡ እዚያ እንደሚገኝ እርግጠኛ ነበርና። እርሱ መሲሑን እንዲያስተዋውቅ እግዚአብሔር ስለ ነገረው በእሱ ዘመን ሊሆን ይችላል ፡፡

አንድ ቀን አንድ ወጣት እዚያ ሲወርድ ሲመጣ አንድ ... በላዩ ላይ እንደ ብርሃን (ምልክት) አየና ጮኸ ፣ “እነሆ የእግዚአብሔር በግ። ዛሬ ይህ 
መጽሐፍ በፊትህ ተፈጽሟል! ”

እርግጠኛ

በ ጴጥሮስ ተነሥቶ ሁሉም እየሳቁ ነበር ጊዜ ኢዩኤል 2:38,, እነዚህ ሰዎች ከመጽሐፉ ጠቅሶ እንዴት በጰንጠቆስጤ, ቀን. በራሳቸው ቋንቋ 
ማውራት አልቻሉም; እነርሱም ነበር ሌላ ነገር ጠፍቷል ጄበሪንግ መጽሐፍ ቅዱስ “የተበላሸ ልሳኖች” ብሏል ፡፡ ክሎቨን የተከፈለ ምላስ ነው ፡፡ እንደ 
ምንም ሰካራም ህዝብ እየሮጠ ምንም ነገር አለመናገር ፣ ጃበር ብቻ ፡፡
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እናም ሁሉም “ደህና እነዚህ ሰዎች ሰክረዋል ፡፡ እነሱን ተመልከቷቸው ፡፡ እንዴት እንደሚሠሩ ተመልከቱ ፣ እነሱ እንዴት ሴቶች እና ወንዶች 
.... እነሱ ሥርዓት አልበኞች ናቸው ፡፡ ”ሲል የዚያን ቀን የዚያ የሃይማኖት ቡድን ተናግሯል ፡፡

ጴጥሮስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ-“ወንድሞች ፣ እናንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ በይሁዳም የምትኖሩ ፣ እነዚህ ሦስተኛው ሰዓት ስለሆነ 
፣ እንደ መሰላችሁ እነዚህ የማይሰከሩ መሆናቸው ለእናንተ ይታወቅ ፡፡ ቀን ፡፡ ነገር ግን በነቢዩ ኢዩኤል የተነገረው ይህ ነው-በመጨረሻዎቹ ቀናት 
ውስጥ ይሆናል ፣ መንፈሴን በሥጋ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል ፡፡ ” በእርግጠኝነት ፡፡



8በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

ሉተር በሰዓቱ ትክክል ነበር ፡፡ ዌስሊ በሰዓቱ በትክክል ነበር ፡፡ የጰንጠቆስጤ በዓል ላይ ትክክል ነበር ጊዜ . ከትእዛዙ ውጭ ምንም የለም።36

አሁን ለዛሬ ከተስፋው ቃል ጋር የምንኖርበትን እድሜ እና ጊዜ እንድታጤኑ እጠይቃለሁ ፡፡ ወደ ኋላ ተመልሶ በሌሎች ዘመናት ሰው “ዛሬ ይህ 
መጽሐፍ ... ዛሬ ይህ መጽሐፍ ...” ማለት ከቻለ ታዲያ ለዛሬ ስለቅዱሳት መጻሕፍትስ? ለዚህ ቀን ምን ተስፋ ተሰጥቶታል? ወዴት እንቆማለን! እኩለ 
ሌሊት ከሶስት ደቂቃዎች በፊት ሰዓቱ ሲመታ ፣ ሳይንሳዊው ሰዓት በምን ሰዓት ነው የምንኖረው?

ዓለም ጀልባዎቹን አግኝቷል ፡፡ ቤተክርስቲያን በሙስና አልጋ ላይ ናት ፡፡ የት እንደቆሙ ማንም አያውቅም ፡፡ የቀኑ ስንት ሰዓት ነው? ለዚህ ቀን 
ስለቅዱሳት መጻሕፍትስ?

የቤተክርስቲያኗ ሁኔታ-ዛሬ የቤተክርስቲያኗ ሁኔታ ....

በአለም ውስጥ ፖለቲካ ፣ የእኛ የአለም ስርዓት ልክ እንደበሰበሰ የበሰበሰ ነው ፡፡ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም; እኔ ክርስቲያን ነኝ ፣ ግን .... 
ስለፖለቲካ ማውራት ምንም ሥራ የለኝም ፣ ግን በቃ በሁለቱም በኩል የበሰበሱ ናቸው ማለት እፈልጋለሁ ፡፡
37

አንድ ጊዜ ድምጽ ሰጥቻለሁ; ያ ለክርስቶስ ነበር ፡፡ ማሸነፍ ችያለሁ ፡፡ ዲያቢሎስ በእኔ ላይ ድምጽ ሰጠ ፣ ክርስቶስም መረጠኝ ፡፡ በየትኛው 
መንገድ ድም myን እንደሰጠሁ ይወሰናል ፡፡ በእሱ ላይ በመጣልዎ ደስ ብሎኛል። ዓለም የፈለጉትን ይናገር ፣ እኔ አሁንም እሱ ትናንት ፣ ዛሬ እና 
ለዘለአለም ያው ነው ብዬ አምናለሁ! እሱ ያረጋግጣል ፡፡ እሱ በእርግጥ ያደርገዋል። በእርግጠኝነት ፡፡

የወንጀል መጨመር ፣ የታዳጊዎች ወንጀል። አንዴ የእኛን የምድር አበባ አንዴ ተመልከቱ ፡፡ ታላቁ ዲሞክራሲያችን እዚያው በነጻነት አዋጅ 
ውስጥ ተወለደ ፡፡ እናም የነፃነት መግለጫ ተፈርሟል ፣ እናም ዲሞክራሲ ፣ እና ታላላቅ አባቶቻችን እና ያከናወኗቸው ነገሮች ነበሩን ፡፡ ታላቅ ህዝብ 
ነበረን; እሷ ግን አሁን የበሰበሰች እና እየተፈራረሰች እና እየተንቀጠቀጠች እና እየሰጠች እና ከጠላቶቻችን ጋር ወዳጅነት ለመግዛት ወደዚያ ወደዚያ 
ለመላክ ገንዘብ ለማግኘት ሰዎችን ግብር ለመሞከር ትሞክራለች ፡፡ እነሱ እንደገና ወደ ፊታችን እየጣሉ ነው ፡፡ አንድ የዓለም ጦርነት ፣ ሁለት የዓለም 
ጦርነቶች እና አሁንም ወደ ሦስተኛው ጦርነት እየተሸጋገሩ ነው ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ ፖለቲካ የበሰበሰ ፣ የተበላሸ ፣ እስከ ታች የበሰበሰ ነው ፡፡ ልክ 
ማቴዎስ 24 እንደሚለው በትክክል ይሆናል-ብሔር በሕዝብ ላይ ፣ መንግሥት በመንግሥት ላይ ይሆናል ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይፈጸማሉ ፡፡ እስቲ 
አሁን ይህንን እንመርምር!

እሺ,

ሌላ ያስተውሉ -የሳይንሳዊ ምርምር ጭማሪ ፡፡ አሁን አንድ ጊዜ ብቻ .... የእኔ አያቴ ውስጥ አያቴ ለማየት ሄዶ አንድ በሬ ጋሪ. አሁን የጄት 
አውሮፕላን አልፎ ተርፎም ወደ ውጭው ምህዋር ምህዋር ነው ፡፡ በጣም ምርጥ. ይህንን የተናገረው ማነው? ዳንኤል 12፡4 “በመጨረሻው ዘመን 
እውቀት ይጨምራል” ብሏል ፡፡ የምንኖርበትን ሰዓት እናያለን ፡፡
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የዓለም ሁኔታዎችን ፣ የሳይንስን ሁኔታ ልብ ይበሉ ፡፡ እና ዛሬ በትምህርታዊ ስርዓታችን ውስጥ እንደገና ያስተውሉ ፡፡ አሁን ይህንን ለመካድ 
አትሞክሩ ፣ እኔ የጋዜጣ ክሊፖችን አግኝቻለሁ-ወሲብን በእኛ ጩኸት ማስተማር ... ወጣት ተማሪዎቻችን ትምህርት ቤቶች በዓለም ላይ መገናኘት 
ይችሉ እንደሆነ ለማየት እርስ በእርስ የጾታ ግንኙነት እንዲፈጽሙ! እሺ ጌታዬ.

በክህነት ክህሎታችንስ ውስጥ እንዴት? ዛሬ ማታ ካሊፎርኒያ ውስጥ በሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ውስጥ አንድ የወረቀት ወረቀት አገኘሁ ፤ 
እዚያም በርካታ የሃይማኖት አባቶች (ባፕቲስት እና የፕሪስባይቴሪያን አገልጋዮች) በርካታ ግብረ ሰዶማውያንን አስገብተው ግብረ ሰዶማዊነትን 
ሲለማመዱ ፣ እነሱን ወደ እግዚአብሔር ለማምጣት እሞክራለሁ ሲሉ ፣ ይህ ከሰዓቱ እርግማን አንዱ ነው - ሰዶማዊ! እና ህጉ እንኳን ያዛቸው ፡፡

አሁን የት ነን? የእኛ ስርዓት ሁሉ ከሥሮቻችን የበሰበሰ ነው ፡፡ በመላ አሜሪካ የግብረሰዶማዊነት ጭማሪ ካለፈው ዓመት ጋር ሲነፃፀር 20 
ወይም 30% ሲጨምር አይቻለሁ ፡፡ እስቲ አስበው! ልክ ከሰዶም ጋር እንዳደረጉት ከወንዶች ጋር የሚኖሩ ወንዶች ፡፡
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የወንጀል መጨመር ፣ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ጥፋቶች ፡፡ የምን ሰዓት ነው የምንኖረው? ይህ ቀን ይህ የትንቢት ቃል ተፈጽሟል ፡፡

ሃይማኖታዊው ዓለም ፣ ቤተክርስቲያኗ ራሷ ፣ ቤተክርስቲያኗ ፣ የተጠራችው ቤተክርስቲያን (እኛ የተጠራነው ቤተክርስቲያን ብለን 
የምንጠራው) ፣ የመጨረሻው የቤተክርስቲያን ዘመን ፣ የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን ዘመን - የት አለ? ቅዱሳት መጻሕፍት እንዳሉት በሎዶቅያ ነው 
፡፡

ዛሬ ቡና ቤቶቹን አውርደዋል ፡፡ ሴቶቻቸው በግማሽ ለብሰዋል ፣ ወንዶቻቸውም ... አሰቃቂ ነገር ነው! አንዳንዶቹ በዲያቆን ሰሌዳዎች እና 
በሌሎች ነገሮች ሁሉ ሶስት ወይም አራት ጊዜ ተጋቡ ፡፡ ሸንጎዎች ወድቀው ሙስናን አምጥተዋል ፣ ምክንያቱም ምክር ቤቶች ውስጥ ተቀምጠው 
ቦታውን ከዓለም ጋር ወስደዋል ፡፡ እና ዛሬ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የተሻሉ ሕንፃዎች አገኙ ፡፡ አንድ ቦታ ከመካከላቸው አንዱ አምሳ ሚሊዮን ዶላር 
አዳራሽ እየሰራ ነው-ሃምሳ ሚሊዮን ዶላር! ጴንጤዎች! ከዛሬ ሃያ-አምስት ዓመት በፊት አታሞ ደበደበ ጥግ ላይ ይወርድ ነበር ፡፡ እንዲህ አለ ፣ “እኛ 
... ምክንያቱም ....” ቅዱሳት መጻሕፍት በራእይ 3 ላይ ሀብታሞች ናችሁ ብሏል ፡፡ “እኔ, እንደተቀመጠች ንግሥት, ሀብታም ነኝ አለ እኔ ምንም ፍላጎት 
አለን.” “እናም ምስኪኖች ፣ ምስኪኖች ፣ ድሆች ፣ እርቃኖች ፣ ዕውሮች እንደ ሆንህ አታውቅም?” እና አያውቁትም! ዛሬ ይህ መጽሐፍ በአንተ ፊት 
ተፈጽሟል ፡፡ አሜን!

ማለት አሜን “እንዲሁ ሊሆን ነው.” እኔ እራሴን እያሻሻልኩ አይደለም ፣ ግን እውነቱን ነው አምናለሁ ማለቴ ነው ፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ 
ተፈጸመ ፡፡

የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን በሎዶቅያ ሁኔታ ውስጥ ነች። ኦ ፣ እነሱ አሁንም እየዘለሉ እና እየደለሉ የሙዚቃውን ምት ሲዘልቁ ይቀጥላሉ ፡፡ 
ሙዚቃው መምታቱን ሲያቆም ወይም የ ‹ምትክ› ሙዚቃ የተወሰኑት ሲጫወቱ ክርስትና ብለው ይጠሩታል - ያ በሚቆምበት ጊዜ ሁሉ ክብሩ ሁሉ 
ይጠፋል ፡፡
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ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ምስጋና ከሆነ, በዚያ አይደለም በቂ whistles እና ለማቆም በዓለም ላይ በቂ ... ኃይል! በእርግጥ ከእግዚአብሔር 
የመጣ ጊዜ, አይደለም እስከ መደብደብ እንዲሆን ሙዚቃ ይወስዳል; የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲወርድ ይጠይቃል; ያ ያደርገዋል! እናም እነሱ ከረሱ
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ቆይተዋል ፣ ምክንያቱም የመንፈስ ቅዱስን ስጦታን ስለ ፈረጁ ... በልሳን መናገር የመጀመሪያ ማስረጃ ፣ እና አጋንንቶች እና ጠንቋዮች በልሳኖች 
ሲናገሩ ሰማሁ!

መንፈስ ቅዱስ ያንን ቃል በመቀበል ራሱን የሚገልጥ በውስጣችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ ከዚያ ውጭ መንፈስ ቅዱስ ሊሆን አይችልም 
፡፡ መንፈስ ቅዱስ ነው ካለና የዛን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል ካደ መንፈስ ቅዱስ ሊሆን አይችልም ፡፡ አመኑም ባታምኑም ያ ማስረጃ ነው ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ ሌላ ታላቅ ምልክት ፡፡ አይሁዶች በትውልድ አገራቸው ፣ የራሳቸው ብሔር ፣ የራሳቸው ገንዘብ ፣ የተባበሩት መንግስታት አባል 
ናቸው ፣ የራሳቸውን ጦር አገኙ ፤ ሁሉንም አገኙ ፡፡
41

እነሱ በአገራቸው ውስጥ ናቸው ኢየሱስ “ስለ የበለስ ዛፍ ምሳሌ ተማሩ” ሲል የተናገረው ፡፡ እዚያ አሉ ፣ እንደገና በብሔራቸው ተመልሰዋል 
፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ ፡፡

አይሁዳውያን በትውልድ አገራቸው - ይህ የቅዱሳት መጻሕፍት ዛሬ ተፈጽሟል ፡፡ የሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ዘመን-ዛሬ ይህ የቅዱሳት መጻሕፍት 
(ማቴዎስ 24) ተፈጽሟል ፡፡ ዓለም በሙስና ውስጥ ነው ፣ ነገሩ ሁሉ ፡፡ በብሔሮች ላይ ብሔሮች ፣ በልዩ ልዩ ስፍራዎች የመሬት መንቀጥቀጥ ፣ 
ብሔራት እየተንቀጠቀጡ ያሉ ታላላቅ ዐውሎ ነፋሳት እና የመሳሰሉት ፣ በየቦታው ታላላቅ አደጋዎች ፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ ፡፡

አሁን የዓለምን ሁኔታ አውቀናል ፡፡ የቤተክርስቲያኑ ስያሜ ፣ አደረጃጀት ፣ ቤተ እምነቶች የት እንዳሉ እናያለን ፣ የት እንዳሉ እናያለን ፡፡ 
ብሄሮች ያሉበትን እናያለን ፡፡ እናም እነዚህ ተስፋዎች ዛሬ እንደተፈፀሙ እናያለን ፡፡ አሁን! ግን በዚህ ቀን አንድ እጅግ በጣም ንጉሳዊ የአብርሃም ዘር 
ይመጣል ፡፡ ያ በትክክል እሱ ሊሆን ይችላል ፣ ለንግሥና ቃል ለተገባው ልጅ ዘውዳዊ ሙሽራ ይሆናል ፡፡ ትናንት ማታ እንዳናገርኩት ተፈጥሯዊ ዘር 
ሳይሆን መንፈሳዊ ዘር ይሆናል ፡፡ የአብርሃም ንጉሣዊ ልጅ የንጉሣዊ እምነት ዘውዳዊ ዘር የምትሆን መንፈሳዊ ሙሽራ ይነሳል ፡፡ በመጨረሻዎቹ ቀናት 
ወደ ስፍራው መምጣት አለባት ፣ ሰዓቱ እና ቦታው ለእርሷ የተሰጠ ተስፋ ነው። በቅዱሳት መጻሕፍት በሚልክያስ 4 መሠረት ፣ እንደገና ወደ 
ሐዋርያዊ አባቶች የሕዝቡን ልብ የሚያናውጥ መልእክት መነሳት አለበት ፡፡
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በኤልያስ ኃይል አንድ ቦታ ላይ መነሳት አለበት ፣ በቦታው ላይ የሚነሳ ፣ አንድ የበረሃ ሰው ፣ ይወጣል እና በቀጥታ ወደ ቃሉ በቀጥታ 
የሚመጣ መልእክት ይኖረዋል ፡፡ የምንኖርበት ሰዓት ያ ነው ፡፡

ከዚያ አስቡበት ፡፡ አሁን እዚህ ሰዎች እጠይቃችኋለሁ ፣ እዚህ እዚህ በጀፈርሰንቪልቪል ፡፡ እ.ኤ.አ. በ 1933 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምስት 
መቶ ሰዎችን እያጠመቅኩ በዚያን ቀን እዚህ ወንዝ ላይ የወደቀው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ብርሃን (የሀያ አመት ልጅ ነበርኩ) ጀፈርሰንቪል ምን አለ? 
እዛው በስፕሪንግ ጎዳና እግር ላይ ምን ነበር ፣ የኩሪየር ጆርናል (ሉዊስቪል ሄራልድ ይመስለኛል) የእሱን መጣጥፍ ሲያጠናቅቅ ፡፡ በአሶሺየትድ ፕሬስ 
በኩል ጠመዝማዛ ሆነ ፣ ወደ ካናዳ ገባ ፡፡ ዶ / ር ሊ ቫይሌ በ 1933 በካናዳ ወደላይ ከሚወጣው ወረቀት ላይ ቆረጠው!
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አሥራ ሰባተኛዬን በዚህ ምስክር ሥር ሳጠመቅ (እና ቀሪውን ታሪክ ታውቀዋለህ) ፣ እና እዛው አሥራ ሰባተኛውን ሰው እያጠመቅኩ ቆሜ 
ሳለሁ ፣ ከሰማይ ወደ ሰማይ እንደሚወርድ ኮከብ ከዚያ በላይ ከሰማይ አንድ ብርሃን ከሰማይ ይወርዳል። አንድ ድምፅ “መጥምቁ ዮሐንስ 
የክርስቶስን የመጀመሪያ ምጽዓት እንዲያከብር እንደተላከ ፣ የእርስዎ መልእክት ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ዓለም ሁሉ እንደሚመጣ አስቀድሞ ያስተውላል 
፡፡” ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተጠናቀቀ!

ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ፡፡44

በዚህ ቀን እግዚአብሔር ተስፋ ሰጠው ፡፡ ምን ተፈጠረ? ይህ ቀን ነው ሄዱ ያለው በዓለም ዙሪያ. እናም እግዚአብሔር ወደዚያ ሲወርድ እና 
ሲናገር ... እኔ ትንሽ ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ፣ በሚቃጠል ቁጥቋጦ ውስጥ ፣ ወይም በእሳት አዕማድ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ የሚወጣ ቁጥቋጦ ፣ እዚህ 
በዩቲያ ፓይክ ላይ በዋቲን ቦታ ላይ ውሃ እያንከባከቡ ከዚያ ከጎተራ እስከ ጨረቃ መብራት ድረስ ፡፡ የእሱን እውነት ታውቃለህ ፡፡

እርጅና ሲሰጠህ የምትሠራው ሥራ አለና በጭራሽ አታጨስም ሆነ አትጠጣ ወይም ሰውነትህን አታርክስ አለው ፡፡

ያየሁት እውነት መሆኔን እመሰክራለሁ! እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር እንዳደረገው ወደ ታች በማኅበሩ ፊት “እውነታው ይህ ነው!” ብሏል ፡፡ 
ዛሬ ይህ መጽሐፍ በእኛ መካከል ተፈጽሟል!

እጃቸውን ከመጫን ጀምሮ የልብን ምስጢር እስከማወቅ ድረስ ማስተዋልን በተመለከተ ምን እንደ ሆነ ይመልከቱ ፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ 
በአይናችን እያየ ተፈጸመ ፣

እነዚህ ተስፋዎች ልብ ይበሉ ፣ እነዚህ ሁሉ ተስፋዎች በተስፋው አምላክ ተረጋግጠዋል እና ተፈጽመዋል ፡፡ የጌታ መልአክ ሥዕል ዛሬ ማታ 
በዋሺንግተን ዲሲ ተንጠልጥሎ ይመልከቱ ፡፡ ጆርጅ ጄ Lacy, ዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የ FBI የጣት እና ሰነድ ራስ, እንደ ሂዩስተን, ቴክሳስ ከ 
መርምረናል እንዲህ አለ, “ይህ ከመቼውም ጊዜ ውስጥ ፎቶግራፍ መሆኑን ብቻ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ፍጡር ነው ሁሉ በዓለም ላይ.” እሱ ማወቅ 
አለበት; ለእሱ በዓለም ውስጥ ያለው ምርጥ እርሱ ነው ፡፡
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ልብ ይበሉ ፣ እዚያ እንደ እውነቱ ተንጠልጥሎ እስራኤልን ወደዚያ በምድረ በዳ ወደ ኋላ ያመራው ይኸው የእሳት አምድ ነው ፡፡ እኛም ዛሬ 
ይህን እያዩ, አንድ መገኘት ተመሳሳይ ዓይነት ይመጣል ከግብጽ! [ ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] ይህ መጽሐፍ ዛሬ ተፈጸመ ፡፡ እርሱ የተናገረውን መልእክት 
ታውቃላችሁ ፡፡

ከሶስት አመት በፊት የቱክሰንን ራዕይ ይመልከቱ ፡፡ ከዚያ በኋላ ከአምስት ዓመት በፊት “ከተማው በዛ በር ፊት ለፊት እንጨት 
የምትንቀሳቀስበት ቀን ራስዎን ወደ ምዕራብ ያዙ” ሲል ሌይን ላይ ቆሞ ሲቆም ነበር ፡፡ እዚህ ያሉት የእኔ ድንኳኖች ሰዎች ያንን ፕሮፕ ያንን ያውቃሉ 
... ያ ጊዜ። ትክክል ነው.
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እናም ሚስተር ጎይን እና እዛ እዚያ ተገኝተው ያንን እንጨት ያወረዱበት ቀን ሚስቱን “በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር አለ” አልኳት ፡፡

እሷም “ምንድነው?” አለችኝ ፡፡



10በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

እና ገባሁ ፣ በትንሽ መጽሐፌ ውስጥ ተመለከትኩ ፡፡ እዚያ ነበር! እና ያ በሚቀጥለው ቀን ጠዋት በአስር ሰዓት እዚያ ክፍሌ ውስጥ እዚያ 
አሥር ሰዓት ያህል ተቀምጦ የጌታ መልአክ ወርዶ “ወደ ተክሰን ሂድ ፡፡ ከቱክሰን ሰሜን ምስራቅ ትሆናለህ እናም በዙሪያህ ያለውን መላውን ምድር 
የሚያናውጥ ሰባት መላእክት በክላስተር ይመጣሉ ፡፡ ” እናም “ከዚያ ይነግርዎታል” አለኝ ፡፡

ከመከሰቱ በፊት ያንን እዚህ ያስታውሳል? እዚያ በዚህ ምሽት እዚህ ሕንጻ ውስጥ የተቀመጡ ወንዶች እዚያ ሲገኙ እዚያው ቆመው ነበር ፣ 
እናም በሰባተኛው መልአክ መልእክት ውስጥ እነዚህ ነገሮች መከሰት እንደሚገባባቸው በመላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ስውር ምስጢራት ሰባት 
ማህተሞች ተከፍተው ራዕዮችን 10 እንደሚያሟሉ ተናግረዋል ፡፡ ! ዛሬ ይህ መጽሐፍ በአይናችን እያየ ተፈጸመ! ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ ፡፡

ባለፈው ዓመት እዚያው ቦታ ቆሜ (ሚስተር ዉድስ ፣ እዚህ እና እኔ) ወደ ኮረብታ እየወጣን ፣ ሚስቱ ስለታመመች አይነት ሀዘን ፣ መንፈስ 
ቅዱስ እንዲህ አለ ፣ “እዚያ የሚጥል አለትን አንስተው እዚያው ውስጥ ጣሉት አየር. ሲወርድም 'ጌታ እንዲህ ይላል!' በምድር ላይ ፍርድ ይመጣል ፡፡ 
በሚቀጥሉት ጥቂት ሰዓታት ውስጥ የእግዚአብሔርን እጅ እንደሚያይ ንገረው ፡፡ ”
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ለአቶ ውድስ ነገርኳቸው (ዛሬ ማታ ዛሬ ነው) እናም ስምንት ወይም አሥሩ ከወንዶች ወይም አስራ አምስት እገምታለሁ ፣ በዚያን ጊዜ 
እዚያው በነጋታው ሲከናወን ጌታ በአውሎ ነፋስ ወርዶ ተራራውን ቀደደ ፡፡ በዙሪያችን የዛፎቹን ጫፎች ፈትተው ሶስት ፍንዳታዎችን በማድረግ 
“ፍርዱ ወደ ምዕራብ ጠረፍ እየሄደ ነው!” አሉ ፡፡

ከዚያ በኋላ ከሁለት ቀናት በኋላ አላስካ ከምድር በታች ሊጠልቅ ተቃርቧል! ከዚያን ጊዜ አንስቶ እስከዚያ እና ወደ ታች ዳርቻ ድረስ በዚያ 
መንፈሳዊ ማያ ገጽ ላይ የእግዚአብሔር የፍርድ ቀበቶዎች ፡፡

አለ አንድ የብረት መጋረጃ አንድ የቀርከሃ መጋረጃ አለ,, እና አንድ የኃጢአት መጋረጃ አለ!

ስልጣኔ ከፀሐይ ጋር ተጉዟል ፣ እንዲሁ ወንጌል እንዲሁ ፡፡ እሱ ከምስራቅ የመጣ እና ፀሐይ እንደምትሄድ ወደ ምዕራብ ተጓዘ ፣ አሁን ደግሞ 
በምዕራብ ዳርቻ ይገኛል ፡፡ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም; ከቀጠለ እንደገና ወደ ምስራቅ ይመለሳል ፡፡
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ነቢዩ ፣ “ሌሊትና ቀን ሊባል የማይችል ቀን ይመጣል [አስከፊ ቀን ፣ ብዙ ዝናብ እና ጭጋግ ፣ አንድ ዓይነት ቤተክርስቲያንን እንዴት መቀላቀል 
እንደሚቻል ወይም ስምዎን በመጽሐፍ ላይ ማስቀመጥ እንደሚችሉ ማወቅ ብቻ በቂ ነው]። ግን ወደ ምሽቱ ሰዓት ብርሃን ይሆናል። ዛሬ ይህ 
መጽሐፍ ተጠናቀቀ!

ያው ... በምሥራቅ የምትወጣው ያው ፀሐይ በምዕራብ የምትጠልቅ ያው ፀሐይ ናት ፡፡ እናም በምሥራቅ መጥቶ እግዚአብሔር በሥጋ እንደ 
ተገለጠ ያ የእግዚአብሔር ልጅ እዚህ በምዕራብ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ተመሳሳይ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ፣ ዛሬ ማታ በቤተ ክርስቲያን መካከል ራሱን 
የሚለይ - ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለዓለም ተመሳሳይ ነው! የወልድ የማታ መብራት መጥቷል ፡፡ ዛሬ ይህ መጽሐፍ በፊታችን ተፈጽሟል ፡፡

በዚህ በአብርሃማዊ ዘመን እኛ የት ነን? በምንኖርበት በዚህ ታላቅ ጊዜ ውስጥ በምንኖርበት ታላቅ ሰዓት ውስጥ የት ነን? ሁሉም ራእዮች 
ሆኗል ተፈጸመ. እዚህ አንድ ትንሽ የአገልጋይ ጓደኛችን ተባባሪ እህት ቤተክርስቲያን (ጁኒየር ጃክሰን) አንድ ምሽት (እዚያው ታች) ወደ እኛ እየሮጠች 
መጥታ “ምነው ህልም ነበርኩ ፣ ወንድም ብራንሃም ፣ እኔን የሚረብሸኝ ነው ፡፡ ሁሉም ወንድሞች በተራራ ላይ ተሰብስበው አይቻለሁ ፡፡ ” እናም 
“በዚህ ኮረብታ ላይ እርስዎ በተጻፉ ደብዳቤዎች ያስተምሩን ነበር ፣ ጊዜው በዓለት ውስጥ የተቀረጹ አንዳንድ ደብዳቤዎች ይመስላሉ ፡፡ ያንን 
ሲጨርሱ ያ ሁሉ ተጠናቀቀ ፣ 'ቅረቡልን' ስትሉን ነበራችሁ ሁላችንም ተሰባሰብን ” “ከየትኛውም ቦታ እንደደረሱ እና ልክ እንደ ቁንጫ አሞሌ ያለ 
ይመስል የዚህን ትንሽ ፒራሚድ አናት ተገረፈ ፡፡ እና ሲያደርግ ፣ ”ግራናይት ዐለት በላዩ ላይ ጽሑፍ የሌለበት ፡፡ እናም ይህንን እንድንመለከት 
ነግረኸናል ፡፡ እናም ሁላችንም መፈለግ ጀመርን ፡፡ “ ”አንገቴን ዘወርኩ ፣ እና የቻሉትን ያህል ወደ ፀሐይ መግቢያ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሲጓዙ 
አስተዋልኩ ፡፡“ ስንቶቹስ ያስታውሱታል?
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እናም መንፈስ ቅዱስ እስኪገልጠው ድረስ ትንሽ ቆሜ ነበር ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ “መላው መጽሐፍ ቅዱስ በጽድቅ ፣ በቅድስና ፣ በመንፈስ 
ቅዱስ ጥምቀት ፣ በኢየሱስ ስም በመጠመቅ ለሰው እንደ ተገለጠ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ተገለጡ ፤ መጽሐፍ ቅዱስ በሰባት ማኅተሞች የታተመ ስለሆነ 
ግን በውስጡ የተደበቁ ምስጢሮች አሉ ፡፡ እሱን ለማግኘት ወደዚያ መሄድ አለብኝ ፡፡ ”
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በዚያ ሰአት እነዚያ ሰባት መላእክት ወርደው ምድርን ባፈነዱበት እና በየአቅጣጫው በሚበሩ ዓለቶች ሲበሩ ሰባት መላእክት እዚያ ቆመው “ 
የሰባቱ ምስጢራት ሰባት ማህተሞች ይከፈታሉና ወደ መጣህበት ወደ ጀፈርሰንቪል ተመለስ ” አሉ ፡፡

እዚህ ዛሬ ነን ፡፡ የእባቡን ዘር እየተረዳነው ነው ፤ በጥቂት ቀናት ውስጥ ፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ፣ የጋብቻ እና የፍቺ ትክክለኛነት እና 
እግዚአብሔር የከፈታቸውን እነዚህን ሁሉ ፣ እያንዳንዱን ማህተም ፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የነበሩትን ምስጢሮች እና የበረከቶቹ መኖር 
እንደተደሰትን እንገነዘባለን ፡፡ እውነት ነው. ዛሬ ይህ የቅዱሳት መጻሕፍት ....

ላይፍ መጽሔት “ሚስጥራዊ የብርሃን ክበብ ከቱክሰን እና ከፊኒክስ በላይ በአየር ላይ ይወጣል” የሚል መጣጥፍ ይዞ ነበር - ከመከሰቱ አንድ 
ዓመት ገደማ በፊት በነገርኳችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ በ ... ውስጥ እንደሚሆን ፡፡ ሦስት ማዕዘን. ሥዕሉ እዚያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ተንጠልጥሏል 
፡፡ ይህ መጽሔት ወስዶ ለእናንተ ያለው ነው. እዚያ በትክክል ነበር ፡፡ እነሱ ሃያ ሰባት ማይል ከፍታ እና በሰላሳ ማይልስ ነበር አሉ ፡፡ ምን 
እንደተከሰተ ገና አልተረዱም ፡፡ እሱ በምሥጢር ታየ እና በምሥጢር ሄደ ፡፡
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እናም ወንድም ፍሬድ ሶትማን ፣ ወንድም ጂን ኖርማን እና እኔ እዚያ ቆመን ሦስቱ እንደ ተራራው አናት እንደነበረው ምስክር ናቸው - ፒተር ፣ 
ያዕቆብ እና ጆን ፡፡ እነሱ ይመሰክራሉ; እዚያ ቆሞ ሲከሰት ሲመለከተው እና ሲከናወን ሲያየው! እዚያ አለ ፣ እስካሁን ድረስ ሰማይ ላይ ተንጠልጥሎ 
እርጥበት ፣ እርጥበት ፣ ጭጋግ ለማድረግ ምንም ነገር የለም ፡፡ ወደዚያ እንዴት ሊመጣ ይችላል? ከመልእክታቸው በኋላ ተመልሰው የእግዚአብሔር 
መላእክት ነበሩ ፡፡ ዛሬ ያ ትንቢት በመካከላችን ተፈጽሟል! ይህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል ፡፡

ይመልከቱ. ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማኅተም ሆኗል ምዕራባዊ ዳርቻ ድረስ, በ whirlwinds ተከፈቱ ተደርጓል. አሁን ፣ ያኔ ወደኋላ እንዳደረጉት 
እንዳያመልጥዎት ፡፡

አሁን ትኩረታችን ወደ ቀናችን ትንሽ ቀርቧል ፡፡52
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ቅዱሳት መጻሕፍት ስለ ዛሬ እና ስለምንኖርበት ጊዜ ምን ይላል? እየሱስ እየተናገረ ... ሁሉንም ለመውሰድ ጊዜ የለኝም ፣ ግን ከመዘጋታችን 
በፊት ይህንን መውሰድ እፈልጋለሁ ፡፡ ኢየሱስ በቅዱስ ሉቃስ በአሥራ ሰባተኛው ምዕራፍ ፣ በሠላሳኛው ቁጥር — ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፣ ቃሉ 
ራሱ (ያንን ያምናሉን?) - ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ራሱ ቃል ሥጋ ሆነ ፣ ቃሉ በመጨረሻው ጊዜ ምን እንደሚሆን ተናገረ ፣ የዓለም መጨረሻ ምልክት 
ምን ይሆን? ብሔር በሕዝብ ላይ እንደሚነሳ ነግሯቸው እሱ ግን “በሰዶም ዘመን እንደነበረው የሰው ልጅ በሚገለጥበት ቀን እንዲሁ ይሆናል” ብሏል 
፡፡

አሁን ኢየሱስ ወደ ምድር በመጣ ጊዜ በሦስት ልጆች ስም መጣ የሰው ልጅ (ነቢይ ነው) የእግዚአብሔር ልጅ እና የዳዊት ልጅ ፡፡ አሁን ፣ እሱ 
እዚህ በምድር ላይ ኖሯል ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ አያውቅም ፡፡ እርሱ “እኔ የሰው ልጅ ነኝ” አለ (እግዚአብሔር ራሱ ሕዝቅኤልን እና 
ነቢያትን “የሰው ልጅ” ብሎ ጠራቸው) ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ነቢይ ለመፈፀም መምጣት ነበረበት ፡፡ ሙሴ “ጌታ አምላክህ እኔን 
የመሰለ ነቢይ ያስነሣል” አለ ፡፡ ያ የሰው ልጅ ስለሆነ ያኔ የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን የማይችልበት ምክንያት ነው! እሱ ... ቃሉ ወደ ነቢያት መጣ 
እርሱም ቃሉ በሙላው ነበር! የሰው ልጅ ፣ ዋናው ነቢይ ... ዋናው ነቢይ ሳይሆን አምላክ-ነቢዩ ፡፡ የመለኮት መለኮት በሰውነት ሙላቱ በእርሱ ነበር ፣ 
ስለሆነም እርሱ የሰው ልጅ ነበር።

አሁን ለሁለት ሺህ ዓመታት እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ፣ መንፈስ ሆኖ በእኛ ዘንድ ይታወቃል ፡፡ በሚሊኒየም ደግሞ በዙፋኑ ላይ የዳዊት ልጅ 
ይሆናል። በቅዱሳት መጻሕፍት የሚያምኑ ያንን ሁላችንም እናውቃለን ፡፡

አሁን ኢየሱስ የምንኖርበት በዚህኛው የቤተክርስቲያን ዘመን ማብቂያ ላይ የሰው ልጅ በሰዶም እንደነበረው ሁሉ እንደገና እንደሚገለጥ 
ተናግሯል ፡፡ ምን ያህል በታሪክ እንደሰጠው ይመልከቱ ፡፡ “በኖኅ [በመጀመሪያው] ዘመን እንደነበረው ፣ እንዴት እንደሚበሉ ፣ እንደሚጠጡ ፣ 
ሲያገቡ እና ሲጋቡ” ነበር ፡፡ ከዚያ በኋላ በአጠገቡ ወደ ... በመጨረሻ ወደ ሰው ልጅ በሰዶም አመጣ ፣ ምክንያቱም እዚያ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር 
ነበር ፣ እዚህ በሰዶም ከአሕዛብ ጋር ይገናኛል። እዚያም በፍርድ ሁሉንም በውኃ አሰጠማቸው ፡፡ እዚህ ላይ ነው አሕዛብ: በሰዶም ላይ ያለውን ቀን 
ሁሉንም አቃጠሉ. ትክክል ነው. የአሕዛብ ዓለም እዚያ ተቃጠለ ፡፡
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የሰው ልጅም ሲገለጥ እንዲሁ ይሆናል ፡፡ ይህ አይደለም ከእንግዲህ ወዲህ ውሃ, ነገር ግን በዚህ ጊዜ እሳት መሆን ትችላለህ. ኢየሱስ ስለ ሰዶም 
ሲያነብ ካነበብነው ተመሳሳይ ዘፍጥረት 23 አንብቧል ፡፡

አሁን ፣ ስለሶዶም ፣ ስለ ሰዶማውያን ፣ ስለ ሰዶም ሁኔታ ፣ ስለ ሁኔታው እንቀበላለን ፡፡ እኛ እያንዳንዳችን ለዚህ “አሜን” እንላለን; እኛ 
እናምናለን ፡፡ እሺ. እና ተፈጥሮአዊው የሎዶቅያ መንፈሳዊ ሁኔታ ፣ ለዚያ “አሜን” እንላለን እና ምልክቶቻቸውን እንቀበላለን ፡፡ እያንዳንዱ ምልክት 
እዚያ እንዳለ እናውቃለን ፡፡ ቤተክርስቲያኗ በሎዶቅያ ውስጥ ናት ፣ እኛ እናውቃለን ፡፡ ዓለም በሰዶም ሁኔታ ውስጥ እንዳለች እናውቃለን ፡፡ ልክ 
ነው? ያንን እንቀበላለን ፡፡ የተስፋውን ልጅ የሚጠብቅ የአብርሃም ምልክትስ? ያ ሌላ ነበር ፡፡ ያስታውሱ ፣ ወደዚያ ተመልሰው ሶዶም ነበሯቸው ፣ 
መልእክተኛቸው ነበራቸው ፣ አብርሃምም መልእክተኛ ነበረው ፡፡ አብርሀም የማይሆን ነገርን በየቀኑ እየጠበቀ ነበር - ሳራ ፣ ዘጠና እና እርሱ መቶ። 
በእግዚአብሔር ተስፋ መሠረት እርሱ ገና ይጠባበቅ ነበር ፡፡ በሁሉም ትችቶች መካከል ያንን ልጅ ይጠባበቅ ነበር ፡፡ እውነተኛው አማኝ አሁንም 
ያንን የተስፋ ልጅ እንዲመለስ እየጠበቀ ነው ፡፡
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ልብ ይበሉ ፣ ልጁ ከመምጣቱ በፊት ፣ የተሰጠው ምልክት አለ ፡፡ ለሚመጣው ልጅ ለአብርሃም ዘውዳዊ ልጅ ለሚጠብቀው ለሚመጣው 
የአብርሃም ዘር የሚገለጠው ምልክት ለተፈጥሮ ልጅ ለአባት ለአብርሃም እንደነበረው አይደለምን? ያ መብት? ኢየሱስ እዚህ ጋር በቅዱስ ሉቃስ 17 
30 ላይ ተናግሯል ፣ ይህ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ፣ የሰው ልጅ በሰዶም ዘመን እንዳደረገው ይገለጻል ፣ ሰዶም ከመጥፋቱ በፊት ፡፡ አሁን ምልክት 
እየፈለግን ነው ፡፡

አሁን በሰዶም እንደነበረው የጊዜ ሁኔታዎችን እንውሰድ ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ ሁሉም በሰዶማዊ ፣ በዓለም ውስጥ ወጥተዋል ፡፡ እኔ ከፊልሙ 
ዳይሬክተሮች መካከል አንዱ ከረጅም ጊዜ በፊት ስዕል ያነሳው ይመስለኛል ፣ እናም ማየት ቻልኩ ፡፡ ያ ሶዶም ነበር ፡፡ መቼም ካዩት ፣ እና በዚያ ላይ 
ሌላ ምንም ነገር ከሌለ ፣ ይመልከቱት። በእርግጥ ዛሬ የአሜሪካ ጥሩ ስዕል ነበር ፡፡ ሆሊውድ ልክ በትክክል ፣ አንድ ዓይነት አለባበስ እና ያኔ 
ያደረጉት ሌላ ነገር ሁሉ ፣ ትልቅ ሰካራሞች እና ሌሎች ነገሮች ሁሉ - ሃይማኖታዊ ተብለው የሚጠሩ የሰዎች ሃይማኖታዊ አምልኮ።
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ልብ በሉ ፣ ሰዶምም ምስክር ነበረው ፡፡ እናም ለአብርሃም የወንድም ልጅ በሎጥ ስም ጓደኛ ነበር ፡፡ አሁን አብርሃም እሱና ቡድኑ ወደ ሰዶም 
አልወረዱም ፡፡ ወደ አስራ ሁለት ያህል ነገሥታትን እና ከሠራዊታቸው ጋር ለመዋጋት የሚያስችል በቂ ቡድን ነበረው ፡፡ ስለዚህ ከእርሱ ጋር አንድ 
ትልቅ ቡድን ነበረው ፡፡ እናም አንድ ቀን ሁሉም ነገር ሲሳሳት እዚያው ከኦክ ዛፍ ስር ተቀምጦ ነበር ፣ ማንም ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረውም 
፣ ግን አሁንም ያንን ተስፋ አጥብቆ ይዞ ነበር ፡፡ ከመዝጋታችን በፊት አሁን በቅርብ ይመልከቱ ፡፡ እዚያ በተቀመጠበት ጊዜ ወደ እሱ የሚመጡ ሦስት 
ሰዎች ወደ እርሱ ወረዱ ፡፡ ከእነዚህ መካከል ሁለቱ ወደ ሰዶም ወርደው ወደ ሎጥ እንዲወጡ ወንጌልን ሰበኩላቸው ፡፡ ልክ ነው? አንዱ ግን 
ከአብርሃም ጋር ቀረ ፡፡ ልብ በሉ ፣ ከአብርሀም ጋር የኖረው እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነበር; ሌሎቹ ሁለቱ የመልአክ መልእክተኞች ነበሩ ፡፡

አሁን ፣ በሰዶም ወደ ታች ዕውሮችን መምታት እንጂ ምንም ተአምር አላደረጉም ፡፡ እናም ወንጌልን መስበክ ሁልጊዜ ዓይነ ስውር ያደርጋቸዋል 
፡፡
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አሁን የዛን ቀን ስብስብ ይመልከቱ ፡፡ ተፈጥሮአዊ የሆነ ቤተክርስቲያን አለ ፡፡ ሁሌም በሶስት (ትናንት ማታ እንዳልኩት) እግዚአብሔር 
ይወክላል ፡፡ በዚያ ነበረ ማሰቡን, ወደ Lotites እና Abrahamites. ዛሬ ማታ በተመሳሳይ አቋም ላይ ነው ፣ የዓለም ሁኔታ ልክ እንደዚያው!

አንድ ነገር ልጠይቅህ ፡፡ አሁን ይህንን ቅንብር ይመልከቱ ፡፡ አብርሃም የተናገረው ሰው “ኤሎሂም” ብሎ ጠራው ፡፡ ኤሎሂም የሚለው 
የዕብራይስጥ ቃል “ሁሉን የሚበቃ ፣ እርሱም ዘላለማዊ የሆነው” ማለት ነው። ኤሎሂም ፣ እግዚአብሔር ራሱ ፡፡

በመጀመሪያ .... ዘፍጥረት 1 “በመጀመሪያ እግዚአብሔር ....” ብሎ የዕብራይስጥን ቃል እዚያ ውሰድ ፣ ይልቁንም “በመጀመሪያ ኤሎሂም 
ሰማያትንና ምድርን ፈጠረ” የሚለውን የግሪክኛ ቃል ውሰድ ፡፡

እነሆ ፣ ዘፍጥረት እዚህ 22 ያህል ያህል ነው ... የተናገረው [ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] ጀምር ወይም ስለ 20 ዎቹ .... አለ .... እናም የዚህን ሰው 
ስም ኤሎሂም ብሎ ጠራው ፡፡ ለምን አደረገ? እግዚአብሔር በሰው ልጅ ተመስሎ ከአብርሃም ጋር ቁጭ ብሎ የጥጃ ሳንድዊች በላ ፣ ወተት ጠጥቶ 
ጥቂት እንጀራ በላ - እግዚአብሔር ራሱ - በአብርሃምም ፊት ጠፋ! ግን ምልክት ይሰጠዋል ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ እና ያ ምልክት ጀርባውን ወደ ድንኳኑ
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መዞሩን የሚያሳይ ነበር። እናም ያስታውሱ ፣ አብርሃም ፣ ከዚያ በፊት ከጥቂት ቀናት በፊት ስሙ አብራም ነበር ፣ እና ከዚያ በፊት ሳራ ሦራ ነበረች። 
ሳራ ከዚያም ሳራ እና አብራም ወደ አብርሃም ፡፡ አብርሃም ማለት “የአሕዛብ አባት” ማለት ነው ፡፡

አሁን በእውነቱ እዚህ በቅርብ ይመልከቱ ፣ እናም ኢየሱስ ይህንን መቼት እንድንፈልግ እንደነገረን አሁን የምንኖርበትን ሰዓት መቼት እናያለን 
፡፡ እኛ ትክክል, አሁን ዎቹ እናድርግ ይህ ሁሉ ዕረፍት ተመልክተናል ማየት ማየት አለብኝ, ምን ቅንብር ንጉሣዊ ዘር, ዘንድ.

አሁን ይህ ሰው “አብርሃም ፣ ሚስትህ ሣራ የት አለች” አለ ፡፡

; አብርሃምም “እሷ, ድንኳን ውስጥ ነው ጀርባ, አለ አንተ .”

አሁን በጭራሽ አይቶት አያውቅም ፡፡ ስሙ አብርሃም መሆኑን በምን አወቀ? ስሟ ሳራ እንዴት እንደ ሆነ አወቀ? “አብርሃም ሚስትህ ሣራ የት 
አለች?”

“እሷ የአምላክ ድንኳን ውስጥ, በስተጀርባ, አለ አንተ .”

እናም እሱ “እኔ (እኔ የግል ተውላጠ ስም) ፣ በተስፋው መሰረት ልጎበኛችሁ ነው ፡፡ ሚስትህ ያንን ልጅ ልትወልድ ነው ፡፡ አንተ የሚታመን 
ተመልክተናል እኔን አሁን እኔ ሊመጣ ለማድረግ እሄዳለሁ. ”

እና ሳራ በስተጀርባ በድንኳኑ ውስጥ (በሚሰሙት ወይም በሚሰሙት / በሚሰሙት / በሚሰሙት / በሚሰሙት / በሚሰሙት) በድንኳኑ 
ውስጥ ሳለች ድንኳኑን እያዳመጠች እጀታዋን ሳቀችና “አሁን እኔ ፣ እንደ እኔ ያለች አሮጊት ሴት በኔ ደስተኛ ነኝ ጌታ እና እርጅናውም የመቶ ዓመት 
ዕድሜ አለ? ለምን ፣ ይህ ለብዙ እና ለብዙ ዓመታት አልተከሰተም ፡፡ ”
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ሰውየውም ሰው ተቀምጦ በሰው ሥጋ እየበላ ፣ እንደ ተራ ሰው እየጠጣና እየበላ በልብሱ ላይ አቧራ ይዞ በእግሩ ላይ አቧራ ነበረው 
አብርሃምም ታጠበው እግዚአብሄር ራሱ ዞሮ ዞሮ እንዲህ አለ ፡፡ ሣራ ለምን እንዲህ ብላ በድንኳኑ ውስጥ ሳቀች? “ የሳራ ሀሳቦችን ከኋላው ባለው 
ድንኳን ውስጥ መለየት እንደሚችል ያውቅ ነበር። ልክ ነው?

አሁን የአብርሃም ዘውዳዊ ዘር በምድር ላይ ሲመጣ ምን ምልክት አሳይቷል (የሰው ልጅ)? አንድ ቀን ስምዖን ወደ እሱ ቀረበ አንድሪውም 
አመጣው ፡፡ እርሱም “ስምዎ ስምዖን ነው ፤ አንተ የዮናስ ልጅ ነህ ”አለው ፡፡ እርሱም አለ .... ተመልከት ፣ ያ አንድ አማኝ ከእሱ እንዲወጣ አደረገው 
፡፡

ፊልጶስ ተሻግሮ ናትናኤልን አስመጣ ፣ ተመልሶም “ያገኘነውን ሰው የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን እዩ” አለው ፡፡59

እርሱም “አሁን ትንሽ ቆይ ፡፡ ከዚያ አክራሪነት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን? ”

እርሱም “ና እዩ” አለው ፡፡

በመሆኑም ፊልጶስ ጊዜ ይመጣል ናትናኤል ጋር የኢየሱስ ፊት, ውስጥ, ኢየሱስ በእርሱ ላይ ላይ ተመልክቶ እንዲህ አለ, “እነሆ የእስራኤል 
በማን ላይ ተንኰል የሌለበት የለም!”

እሱም “ረቢ, መቼ ነበር, እንዲህ አንተ እኔን ያውቃሉ?”

እርሱም “ፊል Philipስ ከመጠራቱ በፊት ከዛፉ ሥር ሳለህ አየሁህ” አለው ፡፡

እርሱም “ረቢ ፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ; አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ ”አለው ፡፡

በውኃ ጉድጓዱ አጠገብ ያለችው ትንሽ ሴት ፣ ሥነ ምግባር የጎደለው ሁኔታ ውስጥ ስትሆን ውሃ ለመቅዳት (እንደዚህ ያለ ትንሽ ፓኖራሚክ) 
ስትመጣ ፣ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ምግብ እንዲያገኙ አሰናበታቸው ፡፡ እናም ውሃ ልትቀዳ ስትመጣ “አንቺ ሴት መጠጥ አምጣልኝ” አላት ፡፡
60

እሷም “እንዲህ ማለትህ ልማድ አይደለም ፡፡ እዚህ መለያየት አለብን ፡፡ አሁን እናንተ አይሁዶች እኛ ከእኛ ከሳምራውያን ጋር ምንም ግንኙነት 
የላችሁም ፣ እኛ ከእናንተ ጋር ምንም የለንም ፡፡

እሱ “ግን ሴት ፣ ከማን ጋር እንደምታወሪ ብታውቂ ኖሮ መጠጥ እንድጠጣ ትጠይቂኝ ነበር ፡፡ ለመሳል እዚህ እንዳይመጡ ውሃ እሰጥዎታለሁ 
፡፡ ”

ያለችበት ሁኔታ ፣ ምን እንደነበረ አገኘ ፡፡ እሱም “ባልሽን አምጣና ወደዚህ ና” አለው ፡፡

እሷም “እኔ ምንም ባል የለኝም” አለችኝ ፡፡

እሱ “እውነቱን ተናግረሃል ፡፡ አምስት ነበሩህ ፣ አሁን የምትኖረውም ያንተ አይደለም ፡፡ ”

እርሷም “ጌታዬ ፣ አንተ ነቢይ እንደሆንክ አውቃለሁ! መሲሑ ሲመጣ እኛ እነዚህን ነገሮች እንደሚያሳየን እናውቃለን!

ኢየሱስ “እኔ ነኝ!”

በዚያን ጊዜ ወደ ከተማዋ ሮጣ በመሄድ “ያደረግሁትን ነገር የነገረኝን አንድ ሰው እዩ ፤ ይህ እርሱ መሲህ አይደለምን?” አለች ፡፡

ይመልከቱ. ያንን ያደረገው በአይሁዶች እና በሳምራውያን ፊት ነበር ፣ ግን በጭራሽ አሕዛብ ፡፡ አሕዛብ እኛ ሰዎች በእነሱ ዘመን አረማውያን 
ነበርን (ሌሎቹ ብሔራት) ፣ ጀርባችን ላይ ዱላ አንጠልጥለን ጣዖታትን አመለኩ ፡፡ እኛ እየፈለጉ ነበር ምንም መሲሕ. እሱ ብቻ ነው ሰዎች ይመስላል 
ማን በእርሱ እየፈለገ, እኛም በእርሱ የሚፈልጉትን ዘንድ አይስማሙም!  ግን  እርሱን  እንፈልጋለን  የሚሉት ፣  ቤተክርስቲያኗ  እራሷ  ያንን  ሲፈፀም
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13በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

ሲያዩ “እሱ ዲያቢሎስ ነው ፣ ሟርተኛ ነው ፣ ብelልዜቡል!” አሉ ፡፡

ኢየሱስም ገና ስላልሞተ ኃጢአት ይሰረይላቸዋል ብሏል ፣ ግን አንድ ቀን መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እና ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል እናም አንድን 
ቃል በእርሱ ላይ መናገሩ መቼም አይሰረይም ብሏል ፡፡ እያንዳንዱ ቃል በአንድ ላይ የሚንጠለጠልበት ይህ ቀን ነው። በእሱ ላይ ቃል ተናገሩ ፣ በዚህ 
ዓለም ወይም በሚመጣው ዓለም ፈጽሞ ይቅር አይባልም ፡፡

ያ የአብርሃም ዘውዳዊ ዘር ነበር ፡፡ እናም እዚህ ያ የአብርሃም ዘውዳዊ ዘር (ከአብርሃም ጋር በዚያ በተቀመጠው በዚያ ሰው ማንነት ምክንያት 
የመጣ) ለማረጋገጥ የተደረገው እግዚአብሔር በሰጠው ተስፋ ልክ እንደዚሁም ዛሬ በሰዶም ዘመን እንደነበረው ሁሉ እንዲሁ ይሆናል የሰው ልጅ 
መምጣት ፣ የሰው ልጅ ሆኖ ራሱን ሲገለጥ! አሜን! ቅዱሳት መጻሕፍት የሚፈጸሙበት ቀን ይህ ነው ፡፡
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ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ ይመልከቱ ፡፡ የእግዚአብሔር ልጅ ወደነበረበት ቤተክርስቲያን ተመልከቱ .... አስከፊውን ቀን ተመልከቱ; ሁሉንም 
ትንቢቶች ተመልከቱ ፡፡ መቼቱ እንደ ሰዶም መሆን ካለበት እንግዳ ነገር - እንግዶቻችን እንግዲያውስ ጊዜው ደርሷል።

ሦስቱ ይመጡ ነበር - ከሰማይ የተላኩ ሦስት ታዋቂ ሰዎች ፣ እኛ አምነን እንቀበላለን ፣ ሦስቱም ፡፡ አንደኛው ከአብርሃም ጋር ቆየ ፡፡ ሁሉም 
እዚያ ጀመሩ ፣ ግን አንዱ ከአብርሃም ጋር ቀረ ፡፡ የተቀሩት ወደ ሰዶም ወረዱ ፡፡ ልክ ነው? አብርሃምም ከአብራም ወደ አብርሃም የተለወጠ ስም 
ነበረው ፡፡ እውነት ነው? ታሪክ አንድ ጊዜ የለም ... በዓለም ቤተክርስቲያን እስከዛሬ ድረስ በሃም የሚጨርስ ስም ወደ እሷ የሚሄድ የወንጌል ሰባኪ 
ኖሮት አያውቅም - ቢሊ ግራሃም ። ልክ ነው? ግራሃም. ስድስት ፊደላት ፡፡ አብርሃም ሰባት ፊደላት ነው ፣ ግን ግራሃም ስድስት ፊደላት ነው ፣ እሱም 
ዓለም ፣ ሰው ፡፡ ተመልከት?

መልክ ዎቹ ሄደ ምን አለ ዛሬ ውጭ ከሰማይ ከእነርሱ መልእክተኞች ነው. እንደ ቢሊ ግራሃም በግልፅ የሰበከው ንስሓ የገባው በምድር ላይ 
አንድ ሰው አለ? እንደ ቢሊ ግራሃም ባሉ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ሰው ይኖር ይሆን? በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንድ ሆኖ አያውቅም ፡፡ ኦ ፣ ቢሊ 
እሁድ እና የመሳሰሉት እዚህ አሜሪካ ውስጥ ነበሩ ፣ ቢሊ ግራሃም ግን በዓለም ዙሪያ ያውቃሉ ፡፡ የት እንደሚደውል ይመልከቱ? ከሰዶም ውጭ! 
እናም እዚያም የጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን-ኦራል ሮበርትስ ኩባንያውን እንዲያስተምር አድርጓል ፡፡
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ግን ስለ ተመረጡት ቡድንስ? ምን ዓይነት ምልክት ሊያዩ ነው የሚታሰቡት? ምን ሊኖራቸው ይገባል? ሃሌ ሉያ! “በማታ ሰዓት ብርሃን 
ይሆናል!” ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተጠናቀቀ! ይህ ቀን የእግዚአብሔር ተስፋ ተፈጽሟል ፡፡ እውነቱን ለመሆኑ እናውቃለን ፡፡ ያኔ እንደነበረው ዛሬ ማታ 
እዚህ አለ ፡፡

አሁን እሱን ለመስበክ .... ከጥቂት ጊዜ በፊት እንዳልኩት ማንኛውንም ነገር ብትሰብኩ እና የወንጌሉ እውነት ከሆነ ያንን የማረጋገጥ 
የእግዚአብሔር ግዴታ ነው ፡፡ እውነት ነው? አሁን እንደዚያ ከሆነ ቃሉን የጻፈው አምላክ ትንቢቱን ያደረገው አምላክ የቃሉ አምላክ የሆነው አምላክ 
ወጥቶ አሁንም እርሱ አምላክ መሆኑን ያረጋግጥ!
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ኤልያስ ወደ ተራራው ሲወጣ ... እየተመለከተ ፣ ኤልሳዕም ኤልያስን እየተመለከተ “ሁለት እጥፍ እፈልጋለሁ” አለ ፡፡ በኤልያስም ላይ የነበረው 
መጐናጸፊያ በኤልሳዕ ላይ ወደቀ። እርሱም ወርዶ ያንን ብርድልብስ በእጥፍ ከፍ በማድረግ ወንዙን በመምታት “የኤልያስ አምላክ የት አለ?” 
ለኤልያስም የሆነው ተመሳሳይ ነገር ለኤልሳዕ ሆነ ፡፡ እናም ያው ወንጌል ፣ ያው ኃይል ፣ ትናንት የነበረው ያው የሰው ልጅ ዛሬም አለ ፣ እናም 
ለዘላለም ይኖራል! ዕብራውያን 13፡8 ታምናለህ?

አሁን እጠይቃለሁ ፡፡ እኔ መሆን አልችልም ግን እርሱ እዚህ አለ ፡፡ እኛ ተሸካሚ ብቻ ነን ፡፡

እዚያ ውስጥ ከእናንተ መካከል የተወሰኑት በሽተኛ እና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ፣ እኔ እንደማላውቃችሁ እንደምታውቁ ፣ አሁን 
እግዚአብሔርን (እኔ እራሴን በትሁት ማድረግ ከቻልኩ) ... ጸልዩ እና እግዚአብሔርን ትለምናላችሁ ፡፡
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አልገምትም .... በህንፃው ውስጥ የፀሎት ካርድ የለም ፣ አለ? የለም በጭራሽ ምንም የጸሎት ካርድ አንሰጥም ፡፡ እኛ የጸሎት ስብሰባ ... ወይም 
በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የታመሙትን ፈውስ እናደርጋለን ፡፡ ግን ትጸልያለህ ፣ እናም እኔ ለእርስዎ ፍጹም እንግዳ እንደሆንኩ ያውቃሉ። ተመልከት 
.... ታውቀኛለህ ጄፈርሰንቪል ፡፡ ከጀፈርሰንቪል የመጡ ሰዎች እንዲያ እንዲያደርጉ አልፈልግም; ሰዎች ከዚህ ቦታ ሆነው የሆነ ቦታ እፈልጋለሁ ፡፡ 
እግዚአብሔር አሁንም የሚገልጥ መሆኑን ይመልከቱ ፡፡ እሱ አሁንም ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘለአለም ያው እንደ ሆነ ይመልከቱ።

ትን ሴት እንዳደረገች ያድርጉ ፡፡ እሱ ሲያልፍ እሷም “ይህ ሰው አምናለሁ” አለች ፡፡ እሷ የደም ጉዳይ ነበረባት እናም “የልቡን ድንበር መንካት 
ከቻልኩ እፈወሳለሁ ብዬ አምናለሁ” አለች ፡፡ ልክ ነው? በእምነቷ ምክንያት በዚያ ቀን የቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ተፈጽሟል ፡፡ የተሰበረውን ልብ 
“የታመሙና አንካሶችን ፈውሻለሁ” ሲል ያስራል ፡፡

ልብሱን ነክታ ወጥታ በተቀመጠች ጊዜ ዘወር ብሎ “ማን ነክቶኛል” አለ ፡፡

በዚያ ብዙ ሰዎች ውስጥ እንዴት ያውቃል (ምናልባትም ዛሬ ማታ እዚህ ካለው ከሰላሳ እጥፍ ምናልባትም ብዙ ሺህዎች) እንዴት ያውቃል? 
እርሱም “ማን ነክቶኛል?” አለው ፡፡ እሱ ለመናገር ብቻ የተናገረው አይደለም ፣ የተናገረው እውነት ስለሆነ ነው ፡፡ እርሱም “ማን ነክቶኛል” አለ ፡፡ 
በቀጥታ እሱ ዙሪያውን ተመልክቶ ትን womanን ሴት ፣ የተቀመጠችበት ወይም የቆመችበትን (የትም ቦታ ብትሆን) አየ - የደምዋ ጉዳይ መጠናቀቁን 
ነገራት ፡፡ ያ ትናንት ኢየሱስ ነበር; ያ ነው እሱ ዛሬ ፡፡

እርስዎ ያምናሉ?

እኔ አላውቅም; እግዚአብሔር ያደርጋል። ግን እርስዎን የሚረብሽዎ ከጎንዎ ህመሞች ነበሩዎት ፡፡ ትክክል ነው. እዚያ ቁጭ ብለህ ስለሱ 
እየጸለይክ ነው ፡፡ እኔ ለእርስዎ እንግዳ ነኝ? እኛ ለሌላው እንግዳ ነን; ከሆነ ተነሱ ፡፡ አላውቅም ፡፡ እዚህ ጥግ ላይ ያለው ይህ ሰው ነው ፣ ይህ ወጣት 
ጓደኛ ፡፡ እንዲሁም መጥፎ የጉሮሮ ህመም ደርሶብዎታል ፡፡ ትክክል ነው. ስለዚህ ነገር እየጸለይክ ነው ፡፡ ሁላችሁም ስለ አንድ ነገር ትፈራላችሁ ፡፡ 
ሚኒስትር ስለሆኑ ስብሰባውን ለቀው መሄድ ይኖርብዎታል ፡፡ እርስዎ ሊንከባከቡዋቸው ያገኛቸውን አንዳንድ ተሳትፎዎች አገኙ ፡፡ ልክ ነው. 
እግዚአብሔር ማንነትዎን ያውቃል ብለው ያምናሉ? ቄስ ሚስተር ስሚዝ አሁን መሄድ እና መፈወስ ይችላሉ; ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ሙሉ አደረገ 
፡፡ ወደ ስብሰባዎ ይቀጥሉ ፣ ጉሮሮዎ አያስጨንቅም ፡፡ ማንን ነካ?
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ስብከት በ

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

14በዚህ ቀን ይህ መጽሐፍ ተፈጽሟል

እዚሁ ጀርባ የተቀመጠ አንድ ሰው አለ ፣ እየተሰቃየ ነው ፡፡ በግራ ሳንባው ላይ ዕጢ አለበት ፡፡ እሱ አያደርግም ... እሱ ከዚህ አይደለም ፡፡ 
የማዕድን ሠራተኛ ነዎት ፡፡ ልክ ነው. እኔ ለእርስዎ ፍጹም እንግዳ ነኝ ፡፡ ትክክል ከሆነ እጅዎን ያራግፉ ፡፡ የ ዕጢ ነው በግራ የሳንባ ውስጥ, እና 
ወዲያውኑ አንድ ክወና እስከ ነዎት. ትክክል ነው? እርስዎ ከዚህ አይደሉም ፣ እርስዎ ከከተማ ውጭ ነዎት ፡፡ እርስዎ ከቨርጂኒያ ነዎት ፡፡ ትክክል 
ነው. እግዚአብሔር ማንነትዎን ያውቃል ብለው ያምናሉ? ሚስተር ሚቸል (ያ ትክክል ነው) ፣ ወደ ቤትዎ ይሂዱ እና ደህና ይሁኑ ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሙሉ ያደርጋችኋል ፡፡ ሰውየውን ይጠይቁ; በሕይወቴ ውስጥ አላየውም ፡፡ እዚያ ተቀምጦ እየጸለየ ነበር ፡፡ ዛሬ ይህ የቅዱሳት መጻሕፍት ....
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ሣራ በድንኳኑ ውስጥ እንደነበረች በስተኋላዬ በስተ ኋላ የተቀመጠች አንዲት ሴት እነሆ ፡፡ ለሴት ልጅ እየፀለየች ነው ፡፡ ቁም. ሴት ልጅ እዚህ 
የለም; ርቃለች ፡፡ ሴት ልጅ አላት .... ሴትየዋ በልዩ ልዩ በዲያቢሎስ የተማረረች ሴት ወደ ኢየሱስ ስትመጣ እንደነበረው ያው ነዎት ፡፡ ሴትየዋ ... 
ሴት ልጅ በአጋንንት ተይዛለች ፡፡ እሷ እዚህ አይደለችም; እሷ ናት ... እርስዎ ከሰሜን ካሮላይና ነዎት ፡፡ ያምናሉ ፣ እና ያ እውነት ነው አይደል? 
የወይዘሮ ትዕዛዞች ፣ ወደ ቤትዎ መሄድ ይችላሉ ፡፡ በፍጹም ልብዎ የሚያምኑ ከሆነ ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፉት ቀናት ኢየሱስ እንዲህ እንደሚሆን 
በተናገረው ጊዜ ሴት ልጅዎን እንደ ተገኘ ያገኙታል።

ዛሬ ይህ የቅዱሳት መጻሕፍት - የሰዶም ምልክት ፣ የልዑል ዘር ምልክት ፣ የተፈጥሮ ቤተክርስቲያን ምልክት - ዛሬ ይህ መጽሐፍ በመካከላችሁ 
ተፈጽሟል! ታምናለህ? እሱን እንደ አዳኝ እና እንደ ፈዋሽ አሁኑኑ ይቀበሉት ይሆን? እያንዳንዳችሁ በእግራችሁ ቆሙ እና እንዲህ ይበሉ “ፈውሴን 
እቀበላለሁ ፤ እኔ እንደ አዳኜ እቀበላለሁ; እርሱን እንደ ንጉሱን እቀበላለሁ ፡፡ ” እያንዳንዳቸው ወደ እግርዎ ይቆማሉ ፡፡
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ዛሬ .... ወዳጆችን ያዳምጡ ፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍትን አነበበ ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ለካህኑ መልሶ ሰጠው ፣ እናም የሰዎች ዐይኖች ሁሉ በእርሱ ላይ 
እንደተጫኑ ተናግሯል ፡፡ እርሱም ተመለከታቸውና “ዛሬ ይህ መጽሐፍ ተፈጸመ” አላቸው ፡፡

በመጨረሻው ቀን ውስጥ የምንኖር እንደሆንን ከአሥራ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ማስረጃዎች ጋር ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን አንብቤአለሁ ፣ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመለስ የሚያይ ትውልድ ፡፡ እናም ዛሬ ማታ እንደገና እላችኋለሁ ፣ ዛሬ ይህ መጽሐፍ በእናንተ ፊት ተፈጽሟል!

እርስዎ በቱክሰን ፣ እርስዎ በካሊፎርኒያ ውስጥ ፣ እርስዎ በኒው ዮርክ ውስጥ በእነዚህ የስልክ መንጠቆዎች ላይ ፣ ዛሬ ይህ የቅዱሳት 
መጻሕፍት ቃል በአንተ ፊት ተፈጽሟል! የበጉ ሰርግ እና ሙሽራዋ ቅርብ ስለ ሆነ ደስ ይበለን ሐሴትም እናድርግ ... ሙሽራዋ እራሷን ተዘጋጅታለች!

ሁላችሁም ሰዎች እጃችንን አንስተን እና ለእርሱ ክብር እንስጥ ፡፡ እግዚአብሔር ይባርኮት.


