
ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ
ጀፈርሰንቪል ፣ ኢንዲያና አሜሪካ

22M ኦዉገስት 1965

እራሶቻችንን ዝቅ እናድርግ ፡፡ የታላቁ መንጋ እረኛ ጌታ ጌታ ሆይ እኛ በልባችን ውስጥ ስላፈሰስከው ፍቅር በጭራሽ ልንከፍልህ የማንችል ጌታ 
ሆይ ፣ ዕዳ አለብን ፡፡ እራሶቻችንን ዝቅ አድርገን በፊትህ ስንቆም ብቁ እንዳልሆንን ይሰማናል ፡፡ ከሁሉም ስህተቶች እና ኃጢአት ሁሉ ታነጻን ዘንድ 
እንጠይቅሀለን። ዛሬ ሰውነታችንን እንድታበረታልን እንፀልያለን። ብዙዎች እንደሚታመሙ እና የተጠቁ ናቸው ፣ እዚህ እንደሚያሳየው ፣ የእጅ 
ቦርሳዎች እና በስልክ እና በሁሉም ስፍራ የሚገቡ ጥያቄዎች ፡፡

1

እናም የዚህን የዓለም ታሪክ አሁን እንዳበቃን እናምናለን ፣ እና በቅርብ ጊዜ ወደ ዘላለም ይጠፋል ፣ እናም ለዚያ ሰዓት ዝግጁ ለመሆን 
እንፈልጋለን። ለዚያም ነው ዛሬ ጠዋት እዚህ ተሰብስበን ለዚያ ጊዜ ለመዘጋጀት ነው ፡፡ ዛሬ ጠዋት ከባህር ጠረፍ እስከ ባህር ዳር ድረስ በመላ 
አገሪቱ ብዙ የቴሌፎን ማያያዣዎች አሉ ፡፡ ድምፃችን በሚመጣበት ቦታ ያ አነስተኛ ቡድን የተባረከ ነው ፡፡ በመካከላቸው ያለውን ታማሚ 
እንድትፈዉስ። እናም ነፍሳቸውን ከክፉ ሁሉ እንድታጸዳ እፀልያለሁ። እኛም በዚህ ታላቅ መብት እናገኝ ዘንድ በዚህ ጠዋት በመገናኛው ድንኳን 
ውስጥ እርዳን ፡፡

እናም ዛሬ በጽሑፍ ቃልዎ ለእኛ እንዲነጋገሩልን እንጠይቃለን ፣ እናም አሁን በአለም ዙሪያ እንደ ተሰባሰብን ትንሽ ነን ፣ ግን ቦታ እንዳለን 
መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገንን ለእኛ እንዲያሳየን እንለምናለን ፡፡ እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስላመንን ከተቤዣቸው መካከል ፡፡
2

ጌታ ሆይ ፣ እነዚህን ነገሮች ለእኛ ስጠን ፣ እናም አገልግሎቱን ስንዘጋ እና በአገሪቱ ዙሪያ ወደ ተለያዩ ቤታችን ስንሄድ ፣ እንደ ኤማሁስ 
እንዳሉት ፣ “በመንገድ ላይ ሲያነጋግረን ልባችን በውስጣችን አልተቀጣጠለምን?? ”

አሁን አባቴ ፣ የምናገረው ሁሉ በእርግጠኝነት በቂ እንደማይሆን አውቃለሁ ፡፡ አሁን እየተሻሻለ ባለው በመላው አገሪቱ ካሉ ጥሩ ክርስቲያኖች 
ጋር ፣ በቂ አይሆንም ፡፡ ሁላችንም አንድ ዓይነት ምድብ ውስጥ ስለሆን ምንም ጥሩ ነገር ሊያደርግ ይችላል ማለት የምችል አንድ ነገር ሊሆን 
አይችልም ፡፡ እኛ ሰዎች ነን ፣ እኛ ሟቾች ነን ፣ ግን ታላቁ መንፈስ ቅዱስ እንዲናገር ፣ ቃሉን ይይዘው እና እራሱን ይገልጥ ፡፡ አሁን በኢየሱስ ስም 
እንጠይቃለን ፡፡ ኣሜን። ሊቀመጡ ይችላሉ ፡፡

እኔ አይነት ነኝ ... ራሴን አስገርሜያለሁ ፡፡ ለሚስቴ ፣ በቱክሰን ውስጥ ማዳመጥ ብትችል ፣ ስመለስ ምንም አገልግሎት የለኝም ብዬ 
አላሰብኩም ነበር ፣ ልብሶችን እንኳ አላመጣሁም ፡፡ እኔም ለአማቴ-ቀሚሴን ደፋች አልኋት አልኳት: - “ከቅርንጫፉ በስተጀርባ ቆሜያለሁ… ሱሪዎቹ 
አንድ ዓይነት እና የልብስ ሽፋኑ ሌላ ዓይነት መሆኑን አያውቁም ፣ ቤት እለብሰው ነበር ፡፡ ” ግን ሜዳ ፣ ቀሚሴን እና ሁሉም ነገር ብረት እንዲገባላት 
አድርጋለች ፣ ስለዚህ አትጨነቂ ፡፡ ሁሉም ነገር ደህና ነው።

3

አሁን ፣ እዚህ አንድ ጥያቄ አለን ፣ በጣም የተወደደ ወንድ ወንድም አለ .... እናም እኔ እንደማስበው ፕሪኮት ፣ ዛሬ ጠዋት ጠዋት በፕሪኮት ፣ 
አሪዞና ውስጥ ተጠምደዋል ፡፡ የእህት መርሲስተር አባት ወደ ስብሰባው እዚህ በመምጣት ላይ ናቸው ፣ ገባኝ ፣ እናም በልብ ድካም ወደ ሆስፒታል 
መወሰድ ነበረበት ፣ ወንድም ኮግጊንስ። እንዲሁም ወንድም ጁኒየር ጃክሰን ፣ በሚቀጥለው ሬዲዮ ላይ ወደ ታች ... ወይም ደግሞ ቀጣዩ ስልክ ወደ 
ክላርክቪል ውስጥ ይወርዳል ... ወይም ኒው አልባኒ ፣ እና አባቱ በሆስፒታል ውስጥ እንደሚገኙ ፣ በካንሰር ውስጥ በከባድ የካንሰር ስራ እረዳለሁ 
፡፡ ጉበት. ስለዚህ እኛ በእርግጠኝነት በጸሎታችን ውስጥ ያሉትን እናስታውሳለን ፡፡ እና አሁን ፣ እዚህ ሌሎች ሰዎች አሉ ፣ ግን ጊዜውን መውሰድ 
አንፈልግም ፡፡ አምላክ ስለእነሱ ሁሉንም ያውቃል ፣ ስለሆነም ስለ እነሱ እንጸልይ ፡፡

4

ውድ አምላኬ ፣ እንደ ውድ ፣ አዛውንት ፣ እና እጁ የሰለለ ወንድ ፣ ወንድም አርጊጊስ ፣ አንድ የቀድሞ የሜዳ አርበኛ ፣ ዛሬ ጠዋት በሆነ ቦታ 
በሆስፒታል ተኝቷል ፣ በልቡ ላይ በተሰነዘረ ጥቃት ፣ እግዚአብሄር ፣ ምስኪኑ አዛውንቱ ልብ ብዙ አል'sል ፡፡ ችግሮች እግዚአብሔር እንዲረዳኝ 
እፀልያለሁ ፡፡ ስጠው ፡፡ እርሱ እንደ እኛ ሁላችንም ህይወትን ይወዳል እንዲሁም መኖር ይፈልጋል ፡፡ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስጠው ፡፡ እርስዎ 
እንዲፈውሱት እና አውጥተውት እንዲወጡ በኢየሱስ ስም ህዝቡን በኢየሱስ ስም እንፀልያለን ፡፡ እርስዎ እንደሚፈልጉ እናምናለን እርሱም በትክክል 
ወደ ስብሰባው ይመጣል ፡፡

5

ለወንድም ጃክሰን ፣ ውድ አባቱ አሁን በሞት አቅራቢያ ሲያስቀምጠው እንጸልያለን ፡፡ እንደ ጁኒየር ያሉ ጥሩ ወንድሞችን ወደ ዓለም 
ያመጣሉ። እናም ውዴ አምላኬ ፣ እሱን እንድትፈውሰው እፀልያለሁ ፡፡ የማይቻል እንደሆነ አውቃለሁ ፡፡ ሐኪሞቹ ፣ ሐኪሞቹ ፣ በእንደዚህ ዓይነት 
ጉዳይ ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቁም ፡፡ ነገር ግን ወንድም ሆል እንዲሁም እናስታውሳለን ፣ እዚህ በጣም ጥሩ ሐኪሞች (በሉዊስቪል) “በጉዞ 
ላይ ካንሰር ካንሰር ያለበት እሱ ጥቂት ነው” ሲል በተናገረው ጊዜ አሁን (እና ሃያ አምስት ዓመት ነው) በአንተ ጸጋ ምክንያት። ስለዚህ ጌታን ዛሬ 
ወንድም ጃክሰን እንዲፈውሱ እፀልያለሁ ፡፡ ጸጋዎና ምሕረትዎ ይኹን።
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እናም እነዚህ ሁሉ የእጅ መሸፈኛዎች እና ጨርቆች እና እዚህ የሚጠየቁ ነገሮች — አባት ሆይ ፣ ሁሉንም ታውቋቸዋለህ - ለሁሉም ለሁሉም 
ፈውስ እንድትሰጥ እፀልያለሁ ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ኣሜን።

አሁን ፣ ዛሬ ጠዋት ለመጀመር ፣ ባለፈው እሁድ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ታች እወርዳለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። እና ከዚያ በኋላ እኛ ባወጀው 
ጊዜ ፣ እወርዳለሁ ፡፡ ወንድም ኔቪል እንድናገር ነበረኝ ፣ ከዚያ በኋላ ዛሬ እወርደታለሁ ብለን እናውቅ ነበር እናም በአገሪቱ ዙሪያ ለህዝብ 
አልተገለጸም ፡፡ እናም ይህ የስልክ ስርዓት አሁን አገኘን ፣ እሱም በጣም ፣ በጣም ጥሩ። ሰዎቹ በቤታቸው ውስጥ መቀመጥ ወይም በቦታቸው ፣ 
በቤተክርስቲያኖቻቸው እና በመሳሰሉት ላይ መሰብሰብ እና አገልግሎቱን መስማት ይችላሉ ፡፡ ያንን አደንቃለሁ ፡፡

7

አሁን ፣ እዚህ መጣልን አየሁ .... ባለፈው ሳምንት በመልእክቱ ላይ በተናገርኩበት በዚህ ሳምንት ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ፡፡ አምናለሁ… አሁን 
የጠራሁትን አሁን ረሳሁ ፡፡ ግን እዳዎን ስለ መክፈል አንድ ነገር ነገርኩት ፡፡ እና ያውቃሉ ፣ ምንም ይበሉ ምን ፣ በብዙዎች ዘንድ በተሳሳተ መንገድ 
ተረድቷል ፣ እሱን ለመረዳት ስለፈለጉ አይደለም ፣ ነገር ግን በቀላሉ እሱን በተሳሳተ መንገድ ይረዱታል ፡፡ እና አሁን አንድ ሰው “መኪና እንገዛለን?” 
አለ ፡፡ ወይም “ምን ማድረግ አለብኝ…” አሁን ፣ ኢየሱስ የተናገረው እንደዚህ አይደለም ... ወይም በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ “ለማንም ዕዳ አይኑር” 
ያለው ፡፡ እርስዎ ሊከፍሉት የሚችሉት ዕዳዎችን ያስረዝማሉ ፡፡ ክፈልላቸው ፡፡ ለማንም ለማንም አይደለም ፡፡ ይህ ማለት .... የእኔ ፣ የቤት 
ኪራያችን ፣ የስልክ ቁጥራችን እና ምን እንደሆነ ዕዳ አለብን ፡፡ እኛ እነዚያን ነገሮች ዕዳ አለብን ፣ እናም እንከፍላለን። ነገር ግን የሚከፍሉት የቆየ ዕዳ 
ዕዳ ፣ ይክፈሉት ፣ ይመልከቱ ፡፡ እንደዛ ከሆነ በእርስዎ ላይ ከተንጠለጠለ ነገር ጋር አይሂዱ ፡፡

8



2ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

በልጅነቴ አንድ ጊዜ ታምሜ በነበረበት ጊዜ አስታውሳለሁ ፡፡ ሁለት ሺህ ዶላር ገደማ በመሆኔ ከሆስፒታል ወጣሁ ፡፡ እናም እዚህ የመድኃኒት 
መደብር ነበረው ፣ ሚስተር ስዋንጊየር ፣ በሕክምና ሂሳብ ውስጥ ሦስት ወይም አራት መቶ ዶላር ዕዳ አለብኝ። እርሱ እንኳን አላወቀኝም እርሱም 
ሰውየው .... ወደ እሱ ሄድኩ ፡፡ እኔ አላውቀውም ፣ እና እሱ በምንም መንገድ እዚያ እልክለው ነበር ፣ ለመላክ በጭራሽ ፈቃደኛ አልሆነም ፡፡ እኔ ዕዳ 
አለብህ አልኩ ፡፡ እናም እኔ አልኩ .... ስዊግነር ሳይሆን አምናለሁ በፍርድ ቤት ጎዳና እና በፀደይ ወቅት ሚስተር ሜሰን ነበር ፡፡ እኔም “ዕዳ አለብኝ 
፡፡ እና አሁንም እኔ በሚያስደንቅ ሁኔታ ደካማ ነኝ ፣ ግን ወደ ሥራ ለመግባት እየሞከርኩ ነው ፡፡ አሁን ልከፍልልዎ ካልቻልኩ .... ”ክርስቲያን መሆን 
እችላለሁ ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ: - “በመጀመሪያ ነገር ሚስተር ሜሰን ፣ የእግዚአብሔር ግዴታ እንደመሆን ፣ አስራት ለእርሱ እሰጠዋለሁ ፡፡ 
መጀመሪያ አስራትን ለመክፈል እፈልጋለሁ ፡፡ እኔም ”ቀጥሎም የእኔ ቀጣይ ዕዳ ዕዳዬን እከፍላለሁ“ አልኩ ፡፡ እኔም ”አባቴ በጠና ታመመ እኛም 
አገኘን… በቤተሰብ ውስጥ አስሩ ልጆች አሉን ፡፡“ እኔ ግን እንዲህ አልኩ-‹በእያንዳንዱ የክፍያ ቀን ከ ሃያ አምስት ሳንቲም የማይበልጡህ ከሆነ .... እኔ 
ሃያ አምስት ሳንቲሞችን እንኳን ልከፍልልህ ካልቻልኩ አልፌ እነግርሃለሁ ፡፡ ስለሱ ይህን ጊዜ ልሠራው አልችልም ፡፡ ”አሁን ፣ በአላህ እገዛ ፣ 
ሁሉንም ቅናሽ እከፍላለሁ ፣ እይ ፡፡ ግን ያ ነው ያ ማለት ፣ ተመልከት ፡፡

9

በቃ አይ .... አንድ ሰው ይላል….

ኦህ ፣ አንዳንድ እዚህ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወጥተው በመኪና ላይ ሥራ ተሠሩ ፣ እናም ሰውየው ወረደ .... ሰውየው “እከፍልሃለሁ ፡፡ 
እኔ ቅዳሜ ተከፍሎኛል ፣ ”ወይም ሌላ ነገር። እና በጭራሽ አልከፈለውም ፡፡ እና ከሳምንታት በኋላ ሳምንታት ተንከባሎ እና በጭራሽ አልከፈለውም 
፣ አንድም ቃል አላለፈም ፡፡ ሰውየው መጣና ጠየቀኝ እርሱም አለኝ… ተመልከት ፣ በቤተክርስቲያን ላይ የሚያንፀባርቅ ነው ፡፡ እሱ በክርስቶስ ላይ 
ይንፀባርቃል። መክፈል የማይችሉ ከሆነ ሂድ ብለው ይንገሩት ፣ “እዳ አለብኝ ፣ እናም እከፍልሃለሁ ፡፡ እኔ ክርስቲያን ነኝ ፣ ግን በቃ… አሁን ማድረግ 
አልችልም ፣ አግኝቻለሁ… ይህንን ዕዳ አለብኝ ፡፡ ” እና ያስታውሳሉ ፣ እርስዎም እንደሚያደርጉት ያውቃሉ ፣ በእግዚአብሔር መጽሐፍት ላይ። 
ስለዚህ እኔ ለመሞከር እሞክራለሁ .... ለራሴ እና ለሁላችንም አንድ ላይ ፣ እኛ አንድ ነገር እየቀረበ መሆኑን ቅርብ ለሆነ ነገር ቅርብ እየሆን መሆኑን 
እናውቃለንና ፡፡ ስለዚህ እኛ ዝግጁ መሆን እንፈልጋለን ፡፡ የጌታ መምጣት አሁን እየተቃረበ ሲመጣ ፣ ለዚያ ታላቅ ሰዓት ዝግጁ መሆን እንፈልጋለን 
፡፡

10

አሁን ፣ በጌታ እርዳታ ለዚህ ጠዋት የመረጥኩትን በትንሽ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አሁን ለመዘጋጀት እና ለመናገር እንፈልጋለን ፡፡ እናም በሰዎች 
ማያያዣ ምክንያት እንደቻልነው በአጭሩ እንነጋገራለን ፡፡ ሁላችሁም በመላው አገሪቱ እንደምትገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ ተስፋ እናደርጋለን እዚህ 
ኢንዲያና ውስጥ እንዳለን እንዳለን ጥሩ ጠዋት ፡፡ ጥሩ ፣ ጥሩ ፣ ጥሩ የአየር ሁኔታ ፣ አሁን ከዝናብ ወዲህ አለን ፣ እና በጣም ጥሩ ነው።

11

አሁን ፣ ከዕብራውያን መጽሐፍ 1 ኛ ምእራፍ እና የመጀመሪያውን የቅዱስ ዮሐንስ መጽሐፍን ለማንበብ እፈልጋለሁ ፡፡ ዕብ. 1 1-3 እና ቅዱስ 
ዮሐንስ 1 1 ለጽሑፍ። ዛሬ ጠዋት የእኔ ርዕሰ ጉዳይ በቅዱሳት መጻሕፍት ጥናት ነው። አሁን ፣ ዕብራውያን 1 1 ን እናንብብ-
12

ከጥንት ጀምሮ በነበሩት ጊዜያት እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ለአባቶች በነቢያት እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ፣

ነገር ግን ዓለምን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዓለም መጨረሻ በተመረጠው በልጁ በዚህ በመጨረሻው ቀን ተናገረን ፡፡

እርሱ ከክብሩ ብሩህነት ጋር ማንነቱና የክብሩ መገለጫ እርሱም ሁሉን በኃይል ቃል የሚሽከረከር ፥ እርሱ በገዛ ኃጢኣቱ ራሱን ካነጻ በኋላ 
በግርማው ቀኝ ቀኝ ተቀመጠ። ፤

እንዴት የሚያምር ንባብ። አሁን ፣ ቅዱስ ዮሐንስ 1 ፥ 1

በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፤ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ፡፡

አሁን ፣ እና ዛሬ ጠዋት የእኔ ጽሑፍ - ክርስቶስ በቃሉ ተገል Wordል። አሁን በዚህ ላይ ለመናገር ወደ መደምደሚያው ስመጣ ያ… ምክንያቱም 
የምናገረው ነገር ማወቅ ያለብንን በምንም ነገር ላይ ብቻ ለመናገር ስለተሰበሰብን ብቻ መናገር የለብንም ፣ ግን የሚረዳ የሆነ ነገር ነው ፡፡ እኛ አደገኛ 
እና አታላይ በሆኑ ውሃዎች ውስጥ እናልፋለንና ፡፡ እኛ በእነሱ በኩል በመርከብ እየጓዝን ነው ፡፡ እና አንዳንድ ጊዜ ፣ እኔ ከአንተ ጋር እንደሆነው 
እገምታለሁ ፣ ያ በጣም ብዙ ይመስላል ፡፡ ይህ አስፈሪ ነው….
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ከጥቂት ወጣቶች በፊት በክፍል ውስጥ ከአንድ ወጣት አገልጋይ እና ከባለቤቱ ጋር እየተነጋገርኩ ነበር ፡፡ እናም ሁለቱም ልክ እንደሌላው 
የዓለም ክፍል ይጨንቃሉ ... በምድር ላይ የተቀሩት የሰው ልጆች። እኔም “አስታውሱ ፣ የሰይጣን ቅጥነት ወደ አንቺ የሚመጣበት ነው” አልኩ ፡፡ ማን 
እንደሆን ግድ የላቸውም ፣ እሱ ለዚያ chል መብት አለው ፡፡ ይልቁንስ የትኛውን ክንድ ፣ ዓይነ ስውር ፣ ወይም ወንበር ላይ የተቀመጠ የውዳቂ ስነ-
ስርዓት መሆን ነበረብዎት? እነሆ ፣ እሱ ሊነጥልዎት የሚችል ቦታ አግኝቷል ፡፡ እሱ ለዚያ ክፍት ቦታ መብት አለው ፡፡ አሁን ፣ ሁልጊዜ ሽፋን 
እንዲሰጥዎት ያገኙት ቦታ ይኸው ነው ፡፡የምንኖርበትን ይህን የነርቭ ዘመን ለማየት….

14

የመጨረሻው ሳምንት መቅሰፍቶች በመጨረሻዎቹ መቅሰፍቶች ላይ የሚፈስሱበትን ቦታ ማግኘት በቻልንባቸው በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት 
በአንዱ ላይ እንነጋገራለን ብዬ አስባለሁ ፡፡ ምድር ... ይልቁንስ ከእሳት ውስጥ እና ሰባቱ ነጎድጓዶች በማፍሰስ… እነዚያ እፍኝቶች በምድር ላይ 
እየመጣ ያለው…

15

ወንዶችም ሆኑ ሰዎች ዛሬ በእንደዚህ ዓይነት የነርቭ በሽታ ውስጥ ናቸው ፣ መላው ዓለም….

ይህንን የመጨረሻ ወር የአንባቢዎች Digestን ያነባሉ ፣ እዚያም ርዕሰ ጉዳዩን ያስተውላሉ ፣ በታላቁ ወንጌላዊው በቢሊ ግራሃም ላይ ነው። 
በጣም ደክሞታል ፣ እሱ ስብሰባዎቹን መያዝ አልቻለም; እናም አካላዊ ምርመራ ለማድረግ ወደ ማዮ ክሊኒክ ሄደ ፡፡ በእሱ ላይ ምንም ስህተት 
አልነበረውም ፣ እሱ ብቻ በቂ ስራ አይሰራም። እናም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲሠራ አደረጉት። በየቀኑ አንድ ማይል ይሮጣል። እና ከዚያ ፣ 
ጽሑፉ የሚናገረው ወደፊት ፣ እነዚህ ትናንሽ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች በመካከለኛ ዕድሜቸውን በሃያ ዓመት ዕድሜ ላይ መምታት እንደሆነ ሳይንስ 
አረጋግጧል ፡፡ እና በሃያ አምስት ፣ በብዙ ጊዜ ውስጥ ሴት ልጆች ከወር አበባ ውጭ ናቸው ፣ በሀያ አምስት ዓመታቸው።
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እርስዎ ያውቁትም አላውቅም አላውቅም ፣ ግን ከጥቂት ቀናት በፊት መንፈስ ቅዱስ በስብሰባው ላይ እዚህ ላይ እየተናገረ እያለ አንዲት ትንሽ 
ልጅ እዚህ ተቀምጣ ነበር .... ያ ሕፃን በትክክል ሲጮህ ያ ነው ትክክልው . ለሁለተኛ ጊዜ አየኋት ፣ እንደገና አየሁ እና ጉዳዩ ምን እንደ ሆነ አየሁ። 
“ይህ ሊሆን አይችልም ፣ ያ ልጅ በጣም ወጣት ነው ፡፡ ግን የወር አበባ ነበር - ወደ ሃያ ዓመት ዕድሜ ፣ ሀያ ሦስት ፣ እንደዚህ ያለ ነገር ፣ ይመልከቱ።



3ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

እናቴ እና እናትሽ ያን ዕድሜ ከአርባ አምስት እስከ አምሳ ያህል ገደሏት። ባለቤቴ ያንን ዕድሜ ወደ ሠላሳ አምስት ያህል ገደሏት። አሁን ፣ እስከ 
ሃያ ወርዷል። መላው የሰው ዘር ተበላሽቷል። ደህና ፣ የሰውነታችን አካላዊ አካላት እንደ የተዳከሙ ምግቦችን በመመገብ ፣ የበሰበሱ ቀውሶች 
በመብላት እንደዚያው እያደሙ ከሆነ ታዲያ ይህ የአንጎል ሴልን አይበላሽም? ከዚያ ሴቶች እርቃናቸውን በመንገድ ላይ እንዴት መጓዝ እንደሚችሉ 
ማየት እንችላለን ፡፡ በሰዓት መቶ ሃያ ማይል በሰዓት ውስጥ መንገዶቹን እንዴት ማፋጠን እንደሚችሉ ማየት እንችላለን ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፡፡ 
መላው ህዝብ ፣ መላው ዓለም ፣ ይህ ህዝብ ብቻ አይደለም ፣ ነገር ግን በሁሉም ስፍራ በአዕምሯዊ መንገድ ወደሄደበት ስፍራ መጥቷል ፡፡
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እና ከዚያ እነዛን ስንከፍታቸው ጌታ ፈቃዱን በእነዚያ በእነዚያ ሰባት ምስጢሮች ላይ ከፍለን እና እነዚያን አስጨናቂ ነገሮች ለማሳየት… .... 
በኋላ ላይ ጉንዳኖች የተራራውን መጠን እያዩ እንደሆኑ እስኪያስቡ ድረስ እብዶች ይሆናሉ ፡፡ እነሱ ሴቶችን ያሠቃያሉ ፣ አንጥረኞቻቸውን የሚቆረ 
womenሩ ሴቶችን ለማሰቃየት ፣ ፀጉርን እንደ ተዘረጉ ሴቶች ፣ እና እንደ አንበሳ ረጅም ጥርሶች ፣ በጅራታቸው እንደ ጊንጥ የሚይዙ እና 
የመሳሰሉትን ለመጉዳት ረዥም ፀጉር ይዘው በምድር ላይ ይመጣሉ ፡፡ በምድር ላይ ሰዎችን ያሠቃያሉ። ግን በዚያን ጊዜ ፣ ስለሱ ማንኛውንም ነገር 
ለማድረግ በጣም ዘግይቷል ፡፡ አሁን ያገኛሉ ፡፡
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እና ባለፈው እሑድ በውጫዊው ዓለም ላይ እንዴት አምስት ስሜቶች እንደሚሆኑ ወደ እነዚያ ዑደቶች ውስጥ ስንገባ .... ይህ መግቢያው ነው 
፣ አምስት ለአካል ስሜቶች ፡፡ ወደ ሰውነት ውስጥ ለመግባት የሚችሉት አንድ መንገድ ብቻ ነው ፣ ያ በእነዚያ አምስት የስሜት ሕዋሳት ነው-
ተመልከት ፣ ጣዕም ፣ ስሜት ፣ ማሽተት እና መስማት ፡፡ አካልን ለማነጋገር ሌላ መንገድ የለም ፡፡
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በውስጠኛው ሰው ላይ መንፈስ ተብሎ የሚጠራ ሰው አለ። እናም አምስት የስሜት ሕዋሳት አሉት-አስቡ ... አስተሳሰብ ፣ ወይም ሀሳብ ፣ እና 
ፍቅር ፣ እና ህሊና ወዘተ ፡፡ እሺ.

አሁን ፣ ከሰውነትዎ ጋር ማሰብ አይችሉም ፣ በአእምሮህ ታስባለህ እና እዚያ ውስጥ ብዙ ክርስቲያኖች ብቻ የሚቆሙበት ነው። እናም እነሱ 
ይችላሉ ፣ ልክ በመስክ ውስጥ እንዳለ እህል እና በሜዳ ውስጥ እንዳለ እንክርዳድ ፣ እነሱ በእውነተኛው አማኝ የተቀባው በተመሳሳይ መንፈስ ቅዱስ 
ሊቀቡ ይችላሉ። ነገር ግን በሚቀጥለው በሚመጣው ዓለም ውስጠኛው መንግሥት ውስጥ ሦስተኛው መንግሥት ነፍስ ነው ፡፡ እና እሱ 
በእግዚአብሔር አስቀድሞ ተወስኗል። ትክክለኛው የዘር ጀርም የሚዘራበት እዚያ አለ ፡፡

እናም ያስታውሱ ፣ አንድ ኮክቴል ወስጄ ክፍት አድርጌ ከቆረጥኩት ፣ የስንዴውን ልብ ውስጥ እሰረውና እዚያው ውስጥ ካስቀመጥኩት ፣ 
ከውጭው ምንም ቢሆን ፣ የትኛውም ቢሆን ፣ ምን ቢሆን ፣ ስሜቶች።

ዛሬ ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማስረጃ እና የመሳሰሉት በጣም ግራ የተጋባ ነው ፡፡ ሰይጣን የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነውን ማንኛውንም ዓይነት 
ማስመሰል ይችላል ፣ ግን ያንን ቃል በቃላት በቃላት ሊያመጣ አይችልም ፡፡ በኤድን የአትክልት ስፍራ የወደቀው ያ ነው ፡፡ ያ ሁል ጊዜ የሚሳካለት 
እዚያ ነው። ያ ነው እነሱ ... .... በሐሰት የተቀቡ ወይም በተቀቡ የተቀቡ ላይ ቴፕ .... በመንፈስ በመንፈስ መቀባት ፣ በልሳን መናገር ፣ መደነስ ፣ 
መጮህ ፣ ወንጌልን መስበክ እና አሁንም ዲያቢሎስ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ውስጡ ነው። አሁን አስታውሱ ፣ ኢየሱስ እንዳለው ፣ “አብ የሰጠኝ ሁሉ ወደ 
እኔ ይመጣል። ከአባቴ ካልሳረቀ በቀር ማንም ሊመጣ አይችልም ፡፡
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አሁን ፣ በታላቅ ፣ ታላቅ ፣ ታላቅ ፣ አያትዎ ውስጥ በአካል እየተናገሩ እንደነበሩ ለማሳየት በትምህርቱ ወስደናል ፡፡ እንግዲያው ፣ ያ እርስዎ 
በአካል ማንነት ውስጥ ነዎት ፣ ተፈጥሮ ፡፡ አንዳንድ ጊዜ አንድ ልጅ በቀይ ጭንቅላቱ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ይወልዳል ፡፡ አባቱን ያስደንቃል ፣ 
ምክንያቱም ስለ ህዝቡ ቀይ ጭንቅላት ወይም እናቱን አያውቅም ፡፡ ግን ወደ ብዙ ትውልዶች ተመልሰው የሚሄዱ ከሆኑ አንድ ሰው በቀይ ጭንቅላቱ 
ላይ እንደነበረ ያገኙታል ፡፡ ያ ዘር ወደታች መውረድ ይቀጥላል ፣ እናም እርስዎ የአንዱን አይነት መንገድ ተመልሰው መምጣታቸውን ይመጣሉ። 
እንደ ዕብራውያን 7 ኛ ምዕራፍ እንደተናገረው መልከedeዴቅ ... አብርሃም ከነገሥታቱ ሲመለስ አሥራት ከፍሎለት ነበር ፡፡ ሌዊን አስራትን 
የተቀበለው ሌዊ ግን አስከሬን እንደ ገና መልከ ሲዴቅ በተገናኘበት ጊዜ እርሱ በማልሲዴቅ ወገብ ውስጥ ወይም በአብርሃም ወገብ ነበር ፡፡

አሁን ፣ ያው አንድ ነገር ነው ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ፣ እና የእግዚአብሔር ልጅ ወይም የእግዚአብሔር ሴት ከሆን ፣ በመጀመሪያ እኛ 
በእግዚአብሔር ነበርን ፡፡ እና ኢየሱስ የቃሉ ሙላት በሆነበት ጊዜ እኛ በእርሱ ውስጥ ጀርም መልክ ነበርን ፡፡ እርሱ በተሰቀለ ጊዜ እኛ በሥጋው 
ተሰቀልን ፡፡ ከሙታን ሲነሳ ከእርሱ ጋር ተነሳን ፡፡ እናም ፣ አሁን አውቀናል ፣ አሁን አሁን ከክርስቶስ ጋር በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ጋር አብረን 
ተቀምጠናል ፣ ተመልከት ፡፡ የእግዚአብሔር ልጆችና ሴት ከሆንን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ፡፡ እኛ የእግዚአብሔር ባህሪዎች ነን ፡፡ ከዚያ 
የዘላለም ሕይወት አግኝተናል ፡፡ እግዚአብሔር ብቸኛው የዘላለም ሕይወት ነው ፡፡ ከዚያ እኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ በእርሱ ነበርን ፡፡ እና ኢየሱስ 
ያንን ቃል ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ እኛ በዚያን ጊዜ የእርሱ ነበርን ፡፡ ኣሜን! እዛው አለህ። ያ እዚያ ሲሆን ፣ ምንም ሰይጣን የለም ፣ ኃይል የለም ፣ 
መቼም ቢሆን ማንቀሳቀስ አይችልም ፡፡ ያ የነፍስ ትስስር ነው።
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በዚህ መንፈስ ውስጥ ፣ እናም በፍላጎት ፣ እና እነዚህን ሌሎች ነገሮች በሙሉ እዚህ መቀባት ትችላላችሁ ፣ ነገር ግን ለዚያ ቃል ወደዚህ 
መጣጥፍ ጽሑፍ ሲመጣ መቼም ከዚያ አትወጡም ፡፡ ለዚያ ቃል ልክ እንደ ሆነ በትክክል ቋሚ እና እውነት ሆኖ ይቆያል ፡፡ ከዛ ውጭ ፣ ምንም 
ቢያደርጉም ፣ አሁንም የጠፉ ናቸው ፡፡

የሎዶቂያ የቤተ ክርስቲያን ዘመን-እርቃና ፣ ዕውር ፣ጎስቋላ ፣ መሆናን አታውቅም ፡፡ በእውነተኛው መንፈስ የተቀባው እርሱ ነው ፡፡ እነሆ 
መንፈስ ቅዱስ በአንድ ሰው ላይ በመንፈሱ ላይ ሊወድቅ ይችላል ፣ ግን ነፍሱ ጀርሙ ነው ፡፡ ያ ጀርም ቃል ነው ፣ ይመልከቱ። እናም ምን ያህል 
እንደምትሰብኩ ፣ ይህን ምን ያህል እንደምታደርጉ እና ምን ያህል እንደምትወዱ ግድ የለኝም .... ያ ከመንፈሱ መውጫዎች አንዱ ነው ፡፡ ከሰውነትዎ 
ጋር መውደድ አይችሉም ፣ በመንፈስህ ትወዳለህ ከመድረሻዎች ውስጥ አንዱ ይህ ነው ፡፡ እናም እግዚአብሔርን መውደድ እና መውደድ ይችላሉ ፣ 
እናም አሁንም ትክክል አይደለም ፡፡ አጋንንትን ማስወጣት እና መስበክ እና እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይችላሉ ፣ አሁንም ትክክል አይደለም ፡፡ ኢየሱስ 
እንዲህ አለ። በዚያን ቀን ብዙዎች እንደሚመጡ ተናግሯል ፡፡ ያ ቃል ያስተካክለዋል ፡፡
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በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፤ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ፡፡

ቃልም ሥጋ ሆነ ፤ በመካከላችንም ኖረ ...

ማስታወቂያ እኔ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ልናገር የምችለው ክርስቶስ በቃሉ ተገልጦላቸዋል ፡፡ እዚህ መደምደሚያ ላይ ሳለሁ 
የት ክፍል ውስጥ ነበር ፡፡ አንዳንድ ውድ ሰዎች (ዛሬ ጠዋት እዚህ ተቀምጠው ሊሆን  ይችላል)  ....  በጥናቴ  ላይ  የተንጠልጠል ስዕል  አገኘሁ ፣  ያ
23



4ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

የክርስቶስ የሆፍማን ራስ በሥዕሎች ላይ የፃፈው ሥዕል ነው ፡፡ እናም ልክ የፀጉሩን የተወሰነ ክፍል ወደሚፈልጉበት ቦታ ሲመጡ ልክ ያንን ክፍል 
ሲያልፉ ብዕሩን ላይ ትንሽ ከባድ ይጫኑት ፡፡ ስለዚህ እዛው ተቀምጧል በቃሉ ውስጥ ተቀምጧል ፡፡ ክርስቶስ በባዕድ ውስጥ ፡፡ አንድ ሰው ፣ 
መቼም ቢሆን ፣ ስለሱ አመሰግናለሁ ፡፡ እናም አንድ ሰው ያንን ሥዕል አመጣ እና የኤልያስ እሳት በሰረገላው ውስጥ ሲወጣ በዚያ ጥናቴ ላይ አኖረው 
፡፡ እነዚህን ነገሮች እናደንቃለን ፡፡ ብዙ ጊዜ ፣ ብዙ ሰዎች ፣ እኔ ለመናገር እና እነዚህን ለመናገር እድሉ አላገኝም ፣ ግን ወንድም ፣ እህት። 
አውቀዋለሁ. እግዚአብሔር ያውቃል ፡፡

አሁን እኔ በገዛ ቃሉ በተገለጠ የክርስቶስን ርዕሰ ጉዳይ ላይ እናገራለሁ-በባቲቲስቶች ውስጥ የክርስቶስ ስዕል በትክክል እንዴት እንደሚቆም ፡፡ 
ስለዚህ ጉዳይ ያሰብኩበት ቦታ ይኸው ነው ፡፡

አሁን ክርስቶስ እና ቃሉ አንድ ናቸው ፣ ይመልከቱ ፡፡

እነሱ “መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ነበር…?” ሰዎች እንዲህ ይላሉ .... ብዙም ሳይቆይ ከአንድ ሰው ጋር እየጋልኩ ነበር ፡፡ እርሱም አለ ፡፡ እኛ እዚህ 
ምድር ላይ ያለነው ፣ እኛ ያለነው እኛ መጽሐፍ ቅዱስ በሚባል የአይሁድ ተረት የዳንነው እኛ ብቻ እናውቃለን ወይም መናገር ብቻ ነው ፡፡
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እኔም “ጌታዬ ፣ እንዴት እንደምትል አላውቅም ፣ ግን የአይሁድ ተረት ነው ብዬ አላምንም ፡፡” አልኩ ፡፡ ብያለው....

እርሱም “ደህና ፣ ትጸልያለህ .... ምን ትፀልያለህ? የተወሰኑ እና የተወሰኑ ነገሮችን ጠየኩ ፣ አላገኘሁም ፡፡

እኔ አልሁ: - “ተሳስተሃል ፡፡ የአምላክን አስተሳሰብ ለመለወጥ ፈጽሞ መጸለይ የለብንም። ሀሳባችንን ለመለወጥ መጸለይ አለብን። 
የእግዚአብሔር አስተሳሰብ መለወጥ ፣ ማየት ፣ ማየት አያስፈልግም ፡፡ ትክክል ነው.” እኔም “የምትፀልዩትን አይደለም…” አልኳት ፡፡
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አንድ ጊዜ ወጣት ካቶሊክ ልጅ እናቱ እንድትኖር የሚጸልዩ ጸሎቶች የሚናገር አንድ የጸሎት መጽሐፍ እንደነበረው አውቃለሁ ፡፡ እርሷም 
ሞተች እርሱም የጸሎት መጽሐፍን በእሳት ውስጥ ጣለች ፡፡ ደህና ፣ ተመልከት .... ለጸሎት መጽሐፍ አልሄድም ፣ ግን የሆነ ሆኖ .... ተመልከቱ ፣ 
የተሳሳቱ አመለካከቶችን ወስደዋል ፡፡ ምን ማድረግ እንዳለበት እግዚአብሔርን ለመንገር እየሞከርክ ነው ፡፡ ጸሎት “ጌታ ሆይ ፣ ከቃልህ ጋር 
እንዲመጣጠን ለውጥ አድርገህ ለውጥ” እንጂ መሆን የለበትም ፡፡ ሀሳቤን ትለውጣለህ ፡፡ (ይመልከቱ?) ሀሳቤን ወደ ፈቃድህ ትለውጣለህ ፣ እናም 
ፈቃድህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተጽ isል ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ አዕምሮዬ ልክ እንደ አዕምሮህ እስከሚመሠክር ድረስ ልሂድ ፡፡ እናም ከዚያ አዕምሮዬ እንደ 
አዕምሮህ ሲቀናጅ የጻፍከውን እያንዳንዱን ቃል አምናለሁ ፡፡ እናም እዚያ ውስጥ እርስዎ ሁሉም ነገር ለሚወዱት መልካም ነገር አብረው እንዲሰሩ 
ያደርጋሉ ፣ እኔም ጌታ ሆይ ፣ እወድሃለሁ ፡፡ ሁሉም ለመልካም አብረው አብረው እየሠሩ ናቸው። “

ከአንዳንድ በጣም ውድ ጓደኞቼ ጋር በመሆኔ በዚህ ሳምንት በሀገሪቱ ውስጥ ቆይቼያለሁ። ትናንት ጠረጴዛ ላይ ስንበላ አንዳንዶቹን ጠረጴዛ 
ላይ ጠየቅኋቸው .... እኛ ሁልጊዜ ቁጭ ብለን ትንሽ እንኖራለን… እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትንሽ ጥናት ፡፡ ስለ ፍቅር እያወራ ነበር ፡፡ እናም አንድ ሰው 
እንዲህ አለኝ ፣ “አንተ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነህ አምናለሁ ፡፡” አለኝ ፡፡
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እኔም እንዲህ አልኩ: - “ያ በጌታዬ ዘንድ ደስ የሚያሰኝ ከሆነ እኔ መሆን እፈልጋለሁ ፡፡ እኔ እንድሆን የሚፈልገውን መሆን እፈልጋለሁ ፡፡ 
እወደዋለሁ. ወደ ገሃነም ቢወረወረኝ አሁንም አሁን እኔ ባለኝ ተመሳሳይ መንፈስ የምሄድ ከሆነ እኔ አሁንም እወደዋለሁ ፡፡ እርሱ እንግዳ የሆነ 
አይኔን አየኝ ፡፡ ከእነሱ አራት ወይም አምስት ፣ ወጣት ወንዶች ፣ ወጣት ሚስቶች ፣ ጥሩ ሴቶች አየሁ ፡፡ ወንዶች ልጆች ሚስቶቻቸውን 
እንደሚወዱ አውቃለሁ ፣ ስለሆነም አልኳቸው ”ለመፈተሽ መንገዱ ይኸውልዎ ፡፡ ሚስት ከማግባትዎ በፊት ሚስትዎ ከሆነ .... አሁን ተመልሰዋል ፣ 
ይሄን ያገባች ኑሮ ይናገሩ ... ያገቡት ማለም ነበር ፡፡ በእውነቱ አላገባሽም ፣ ግን እንደሆንሽው ሕልሜ ነበር ፡፡ እናም ከእንቅልፍህ ነቅተሃልና ከሴት 
ጓደኛህ ጋር ተነጋግረኸው እንዲህ አልኸው ‹ታውቃለህ ፣ እኛ ያገባነው ህልም እንዳለን ፣ እኛም ልጆች እንዳለን እናስደስተዋለን እንዲሁም የጌታን 
መምጣት በመጠባበቅ ላይ ነን ፡፡ ሁሉም ነገር! ' ከዚያ በኋላ ይህች ልጅ 'እኔ ከምወድህ ሌላ ወንድን እንደምወድ አውቃለሁ ታውቃለህ ፡፡ ከሌላው 
ሰው ጋር ደስ ይለኛል። ' ውዴ ሆይ ፣ የእግዚአብሔር በረከቶች በአንተ ላይ ይኑርህ ከልቧ ከልቧ የምትወደው? ከዚህ ሌላ ሰው ጋር ሂድ 'አለው። 
አሁን ፣ እያንዳንዳችሁ ወንዶች ወይም ሴቶች ፣ ይህንን መርምሩ ፡፡ እንታይ እዩ? ደህና ፣ ፍቅርዎ ትክክል ከሆነ ያን ማድረግ ይችላሉ ፣ ምክንያቱም 
ለደኅንነቷ ደህንነት ይፈልጋሉ። እሷን ማግኘት እንደምትችል ታውቃለህ ፣ ከእሷ ጋር መኖር እንደምትችል ፣ ሚስትህ ናት… ትኖራለች ፣ ታገባኛለች ፣ 
ግን ደስተኛ አይደለችም ፡፡ እሷ በጣም ደስተኛ ትሆናለች .... እናም ከዚያ የምትወደው ከሆነ እሷም ደስተኛ እንድትሆን ትፈልጋለች ፡፡ ስለዚህ ፣ 
የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ይሁን ምን ፣ በእሱ ደስተኛ ነኝም አልሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ፡፡ እኔ በምሠራበት እንዲደሰትበት መኖር 
እፈልጋለሁ ፡፡ ስለዚህ ዓላማዎን እና ዓላማዎን በዚህ ላይ ያረጋግጡ ፣ እግዚአብሔርን የሚወዱ ወይም አይወድዱም ያውቃሉ። “

“አገለገሉኝ ነበር ግን እኔ ግን እጥልሻለሁ” ቢባልስ?

“በምንም መንገድ እወድሻለሁ ፡፡”

ስለዚህ ፣ አብያተ-ክርስቲያናት ይህን ካዩ እና በዚያ መንገድ የሚያምኑ ከሆነ ፣ እሱ ከእሱ ጋር በሚሮጥበት ጊዜ እግር ኳሱን ከሌላው ወገን 
ለማራቅ እየሞከረ አይሆንም ፡፡ እሱ ያንን እየጠበቀ ነበር ፣ ይመልከቱ ፡፡ እውነተኛ እውነተኛ ተነሳሽነት እና ዓላማ ፣ “ሄይ ፣ እኔ ይህንንም አገኘሁ ፣ 
እኔ… ይህ እኔ ነኝ ፡፡ እነሆ .... እግዚአብሔር ሰውን አይጠቀምም ፡፡ እሱን ማስመሰል በጣም ብዙ ነው ፣ እናም ያ ሰይጣን ነው ፣ እናም ህዝቡ 
ሊረዳው አልቻለም። ከተሰጡት ሰው ኳሱን ለመውሰድ እየሞከሩ ነው። እግዚአብሄር የተወሰነ አገልግሎት ከፍ ያድርገው በኋላ ምን ያህል ሰዎች 
እንደሚከተሉ ይመልከቱ ፣ ይመልከቱ ፣ ይመልከቱ ፡፡
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አሁን ፣ ለእውነተኛ ፍቅር ፣ “ጌታ ሆይ ፣ የትኛውም ክፍል ቢሆን ፣ እሱን ለመጠበቅ አንድ ቃል ብቻ መናገር ከቻልኩ ፣ ያንን እንዳደርግ 
ፍቀድልኝ” ፡፡ ለባለቤትሽ ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡ በእውነት ከእሷ የምትወጂ (ተመልከት) ፣ የፊልሞ ፍቅር አይደለም ፣ የአጋፔ ፍቅር ፣ እውነተኛ 
ፍቅር ነው ፡፡ ከሌላ ሰው ጋር ደስተኛ መኖር ከቻለች .... አሁን አግብተሻል ፣ በእርግጠኝነት አይቻልም….
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እና በነገራችን ላይ ሰዎች እነዚህን ቴፖች የሚያዳምጡ ሰዎች ፡፡ ብዙዎች ወደ ውስጥ ገብተው “ለምን በጋብቻ እና በፍቺ ይህን ተናገርህ 
አሉም?” አሉት ፡፡ ብዙ ጊዜ እንዲህ አልኩኝ-እነዚህ ቴፖች ብቻ ይሄዳሉ ... ወንድሜ ሆይ ፣ የምናገረው ለጉባኤያችን ነው ፡፡ እግዚአብሔር እረኛ 
የሚሰጥዎትን ነገር እኔ ተጠያቂ አይደለሁም ፡፡ እኔ እነዚህን ሰዎች ለመመገብ ምን ዓይነት ምግብ እወስዳለሁ ፡፡ ይህ የማደሪያው ድንኳን ይህ ብቻ 
ነው ፡፡ አሁን ፣ ሰዎች ቴፕዎቹን ለማዳመጥ ከፈለጉ ፣ ያ የእነሱ ምርጫ ነው ፡፡ እኔ ግን የምናገረው እግዚአብሔር ከሰጠኝ ነው ፡፡ የኃጢያታቸው
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5ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

ኃጢአት ተወግ .ል። የሆነ ሰው ጻፈ እና እንዲህ አለ-“ደህና ፣ ይህንን አደረግኩ እና ያንን አደረግኩ ፡፡ ኃጢአታችንን ተናገርክ… ”አልልም ፡፡

“ይኸው እዩ ፣ ይህ ለእዚህ ሕዝብ ብቻ ነው ፣ እዚህ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ላሉት ሰዎች ፣ የእኔ መንጋ ነው። ” አሁን ፣ ሰዎች ምግብን 
ማጣመር እና እዚያ ውስጥ ለመብላት ከፈለጉ .... ከእግዚአብሔር መገለጥን ታገኙታላችሁ እና እግዚአብሔር እንድታደርጉ ያዘዛችሁን ታደርጋላችሁ 
፡፡ እኔ ተመሳሳይ ነገር አደርጋለሁ ፡፡ ግን እነዚህ መልእክቶች ወደዚህ ቤተክርስቲያን ናቸው ፡፡

ማስታወቂያ አሁን ተመልሰናል ፣ መያዝ ያለብን ሌላ ነገር አለን ፡፡ የሆነ ነገር የታሰረ ልጥፍ መሆን አለበት ፣ በሌላ አገላለጽ ፣ እሱ የመጨረሻ 
ነው ፡፡ እና ሁሉም ሰው የመጨረሻ ወይም ፍጹም ሊኖረው ይገባል ፡፡ እኔ ከአንድ ዓመት በፊት በእርሱ ላይ ሰብኩ ፣ ፍጹም በሆነ ፣ የመጨረሻ ቃል 
ነው ፡፡ እንደ ኳስ ኳስ ልክ እንደ ዩፒየር ፣ አድማ ነው የሚል ካለ እሱ ያ በትክክል ነው። ምንም ያዩትም ቢሆኑ ዩፒዩል አድማ ነው ብሏል ፡፡
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“ይህ አድማ አልነበረም ፡፡ እኔ አይቻለሁ… ”ምንም ይሁን ምን ፣“ ምታ ”ሲለው ፣ ያ ነው ፣ ያ ያ ነው በቃ ያ ነው .... እሱ የመጨረሻው ነው ፡፡

እና የትራፊክ መብራቱ የመጨረሻ ነው። “ሂድ” የሚል ከሆነ ፣ “ደህና ነኝ ፣ በፍጥነት ተቸኩያለሁ ፣ ገባኝ ....” አይ ፣ ሌላኛው ሰው 
በሚሄድበት ጊዜ ዝም ብለው ይቆማሉ ፡፡ እሱ የመጨረሻው ነው።

አሁን ፣ ለሚያደርጉት ነገር ሁሉ የመጨረሻው መሆን አለበት ፡፡ ሚስትዎን ሲመርጡ የመጨረሻ መሆን ነበረበት ፡፡ መምረጥ ያለብሽ ሴት 
መኖር ነበረባት ፡፡
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አሁን መኪና ለመግዛት የሚሄዱበት ጊዜ ሊኖር ይገባል ፣ ምን ዓይነት የመጨረሻ ነገር እንደሚያደርጉ ነው ፡፡ ፎርድ ፣ ቼቪ ፣ ፕሊሞንት ፣ 
የውጭ መኪና ይሆን ይሆን? ምንም ይሁን ምን ፣ መጨረሻ ሊኖርዎት ይገባል ፡፡ በክርስቲያናዊ አኗኗር ውስጥም ሁኔታው ተመሳሳይ ነው ፣ 
የመጨረሻም መኖር አለ ፡፡

አሁን አንድ ሰው ካለ ወደ… ወደ ሌላ ሰው ሄዶ እንዲህ አለ… አንድ ሰው “እንዴ ፣ መጠመቅ አለብዎት” ሲል ሲሰማ ይህ ሰው በጭራሽ .... 
ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል… ማጥመቅ; ለምሳሌ ፣ ሜቶዲስት ማለት ይመስላሉ-እነሱ ከተጠየቁ ያጠምቃሉ ፣ ይገባኛል ፣ እላለሁ ፡፡ ወይም 
ምናልባት… አንድ ካቶሊክ; ይመስላቸዋል ብቻ ፡፡ እንግዲያውስ አንድ ሰው በውሃ ውስጥ ስለ መጠመቁ አንድ ነገር ከሰማው ፣ እሱ ያንን አልተረዳም 
- ካቶሊክ ተነስቷል ስለሆነም ወደ ካህኑ በመሄድ “አባት ሆይ ፣ እኛ በመጠመቅ ተጠመቅ። ቤተክርስቲያናችን ስለዚህ ነገር ምን ትላለች?
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“ለምን እንረጫለን ይላል” አሁን ፣ ያች ቤተክርስቲያን የእሱ የመጨረሻ ከሆነ ፣ ያ ያረጋታል ፡፡ ጠብ ሁሉ አብቅቷል ፡፡ ቤተክርስቲያን እንዲህ 
አለች ፣ ያ ያ ነው ፡፡

አንድ… አንድ የመጥምቁ ወንድም በመጠመቅ እናምናለን ብለው ቢሰሙ ኖሮ “እኔ አምናለሁ” - እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆናል ፡፡ አሁን 
፣ ይህ የቤተክርስቲያኗ አባል ወደ ፓስተሩ ተመልሶ “ፓስተር ፣ አንድ ሰው በትክክል በመጠመቅ ብቻ መጠመቅ አለብን ፣ ነገር ግን በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም መጠመቅ አለብን ፣” ብለው ሲናገሩ ሰማሁ። “
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“ደህና ፣ አሁን እንይ ፡፡ ለምን እዚህ ፣ መጽሐፉ 'አብ ፣ ወልድ ፣ መንፈስ ቅዱስ' በመጠቀም መጠመቅ አለብን ይላል ይላል ፡፡ ያቺ 
ቤተክርስቲያን የመጨረሻው ከሆነ ፣ ያስተካክላል ፡፡ እሱ ለሚናገረው ማንኛውም ነገር ግድ የለውም ፣ ያ የእሱ የመጨረሻ ነው።

ደህና ፣ እያንዳንዱ ቤተ እምነቶች ለእምነታቸው አማኞች ናቸው ፡፡ እኔ ወደ ክርስቶስ እና ወደ ክርስቶስ እመራለሁ ብዬ ተስፋ ላደርጋቸው 
ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻው ነው ፡፡ ምንም ቢሆን .... ምክንያቱም እግዚአብሔር “የእያንዳንዱ ሰው ቃል ሐሰተኛ ይሁን እውነትም ይኑር” 
ብሏል ፡፡ እናም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር የመጨረሻው እንደሆነ አምናለሁ። ማንም ሰው ምንም ቢል ፣ የመጨረሻው ነው ፡፡
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መጽሐፍ ቅዱስ የሥርዓት መጽሐፍ አይደለም። አይ ፣ ጌታዬ! እሱ የሥርዓት መጽሐፍ አይደለም ፣ ወይም የሥነ-ምግባር ኮድ አይደለም። 
መጽሐፍ ቅዱስ የሥርዓቶች መጽሐፍ አይደለም ፣ ብዙ ሥርዓቶች እና የመሳሰሉት። አይ ፣ ጌታዬ! እሱ የሥነ ምግባር መጽሐፍ አይደለም። አይ ጌታዬ 
፣ አይደለም ፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ስለሆነ ፣ በአጠቃላይ ወይም የታሪክ መጽሐፍ አይደለም ፣ ወይም የስነ-መለኮት መጽሐፍም አይደለም። 
አሁን ፣ ወረቀቶችዎ ያሉዎት ፣ ምልክት ያደረጉበት ያንን ያንብቡ (ያንብቡ) - ያ ራዕይ 1፡1-3-መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው ፡፡

ጊዜ ባገኘን ቁጥር እናንብብ ፡፡ አምናለሁ .... ለመናገር ብዙ ማስታወሻዎች አላገኙም ፡፡ ጌታ ቢዘገይ ፣ ለምን ከእነሱ ውስጥ እንሞክራለን….35

በቅርቡ ለሚመጣው ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ እግዚአብሔር የሰጠው የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ፣ በመልእክቱም ለአገልጋዩ ለዮሐንስ ልኮ 
ገልጦለታል።

የእግዚአብሔርን ቃልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነትም ስላየውም ሁሉ መሰከረ።

ይህን ትንቢት የሚያነቡና የዚህን ትንቢት ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ብፁዓን ናቸው ፤ ዘመኑ ቀርቧል።

ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ መገለጥ ነው ፣ እናም በነቢያት ፣ በዕብራውያን 1: 1 እንዲህ ተጽፏል-“በዘመናት ጊዜ ለአባቶች 
በነቢያት የተናገረው እግዚአብሔር በዚህ በመጨረሻው ቀን በልጁ በኢየሱስ በኩል ተናገረን ፡፡ ክርስቶስ ፣ ”ነቢያት“ ፣ ሁሉም አንድ ላይ ተሰበሰቡ። 
ኢየሱስ ሚልክያስ ነበር ፡፡ ኢየሱስ ኤርምያስ ፣ ኢሳያስ ፣ ኤልያስ ነው ፡፡ ሁሉም በእርሱ ውስጥ ነበሩ ፡፡ እና ያላችሁ ሁሉ እኔ እኔም ነኝ ፣ በእሱ 
ውስጥ ነው ፡፡ ቃላት ፣ የቃሉ ምስክሮች ስለዚህ የሥርዓት ሥነ-ምግባር ፣ የሥነ-ምግባር ሥነ-ምግባር አይደለም ፣ እርሱም የታሪክ መጽሐፍ ወይም 
የሥነ-መለኮት መጽሐፍ አይደለም። አይደለም. ግን የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው-እግዚአብሔር ራሱ ከቃሉ ወደ ሥጋ ገልጧል ፡፡ ያ ነው ያ 
መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሥጋ ነው ፡፡ እግዚአብሔር በ… እግዚአብሔር ቃል ነው ፣ ይልቁንም ኢየሱስ ሥጋ ነው ፡፡ 
የእግዚአብሔር ቃል የሆነው እግዚአብሔር በሰው ሥጋ እንዴት እንደ ተገለጠ እና ለእኛም የተገለጠ መገለጥ ነው ፡፡ ለዚህም ነው እሱ 
የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር አካል ነው ፡፡ ገባህ?
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አሁን እሱ አይደለም .... አካሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ፣ ስለዚህ አካል ነው።

አንድ ልጅ .... ካቶሊክ እንዳስቀመጠው “ዘላለማዊ ልጅ” እና የተቀሩት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ፡፡ ቃሉ ትርጉም አይሰጥም ፣ ይመልከቱ ፡፡37



6ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

አንድ ልጅ የተወለደ ስለሆነ ስለሆነ ዘላለማዊ ሊኖር ከዚያም ልጅ ሊኖር ይችላል ፡፡ ዘላለማዊውም ቃል .... እሱ ሊሆን አይችልም .... እሱ ልጅ ሊሆን 
ይችላል ግን ዘላለማዊ ልጅ ሊሆን አይችልም ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ! ዘላለማዊ ልጅ ሊሆን አይችልም ፡፡

አሁን ፣ ግን እርሱ እጅግ በጣም ብዙ ልጅ ስለሆነ በኤርሚያስ ውስጥ ያለው ቃል ሁሉ በሙሴ .... እና እንደ እሱ ያሉት እነዚህ ቃላት ሁሉ ስለ 
እኔ ይናገራሉ ፡፡ ያ ሁሉ እውነተኛ መለኮታዊ መገለጥ እና ቃል በአንድ ሰብዓዊ አካል ውስጥ ተቆልሎ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ሥጋን በዙሪያው 
አደረገ ፡፡ ለዚህም ነው “ልጅ” ተብሎ የተጠራው “አባት” የተባለው ፡፡ ለምን ፣ ቀላል ነው ፣ እግዚአብሔር በአዕምሮዎ ውስጥ እንዲያፈስዎት 
ከፈቀዱ ፣ ይመልከቱ ፡፡ እግዚአብሔር በስጋ አካል ተገልጦታል (ያስተውሉ!)… ከሥጋ ተገለጠ - ወይም ከቃል ወደ ሥጋ ፡፡ ያ ነው ቅዱስ ዮሐንስ 
1፥14 “ቃልም ሥጋ ሆነ ፤ በእኛ ዘንድ ኖረ።”

አሁን ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ልብ በል ፡፡ ከእነሱ መካከል አንዳንዶቹ “ኦህ ፣ መልካም ፣ ይህ ተደረገ ፣ ያ ነው የተከናወነው” አሉ ፡፡ ግን አንድ 
ነገር ልንገርዎ .... ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ እንሂድ እና ከየት እንደመጣ እንመልከት ፡፡ የተፃፈው በአርባ የተለያዩ ጸሐፊዎች 
ነው ፡፡ አርባ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የፃፉት ከአስራ ስድስት መቶ ዓመታት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እና በተለያዩ ጊዜያት ሲሆን በዓለም ታሪክ ውስጥ 
ታይተው የማያውቁ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ክስተቶች እና ይህ ከመከናወኑ በፊት በመቶዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ይተነብያሉ ፡፡ 
በጠቅላላው ስልሳ ስድስት መጽሐፍት ውስጥ አንድ ስህተት የለም ፡፡ ኦህ ፣ የእኔ! ሌላ ደራሲ ከሌለ በቀር እግዚአብሔር ራሱ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል 
፡፡ አንዱ ቃል ከሌላው ጋር የሚጋጭ አይደለም ፡፡ ያስታውሱ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ከአስራ ስድስት መቶ ዓመታት ያህል ሲሆን ፣ ከሙሴ 
አንስቶ እስከ ዮሐንስ ዮሐንስ በፈርሞስ ደሴት እስከ ዮሐንስ ሞት አሥራ ስድስት መቶ ዓመታት ድረስ ተጽፏል ፡፡ አንዱ ሌላውን አያውቅም ነበር ፣ 
እና እነሱ እንደ ቃል ሆነው አያውቁም ፡፡ ከእነሱ መካከል አንዳንዶቹ ቃሉን እንኳን በጭራሽ አይተውት አያውቁም ፡፡ እነሱ ሲጽፉ እና ነቢያትም 
እንደ ሆኑ ተረድተው ከዚያ ትንቢቶቻቸውን አንድ ላይ በሚያደርጉበት ጊዜ እያንዳንዳቸው አንዳቸው ሌላውን አነጠፉ ፡፡
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በዋለው የጴንጠቆስጤ ቀን “ሁላችሁም ንስሐ ግቡ የኃጢአታችሁም ስርየት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ” በማለት የተናገረውን 
ጴጥሮስን ተመልከቱ ፡፡ ጳውሎስ ስለዚህ ጉዳይ ምንም ሰምቶ አያውቅም። እርሱም “ሳውል ፣ ለምን ታሳድደኛለህ?” እያለ በመንገድ ላይ የተናገረው 
ይህ የእሳት ዓምድ ማን እንደነበረ ለማየት የብሉይ ኪዳንን ጥናት ለመመርመር ለሦስት ዓመታት ወደ አረቢያ ወረደ ፡፡ እንዴት ሊሆን ይችላል? 
ቤተክርስቲያንን በጭራሽ አላማም ነበር ፡፡ ከአሥራ አራት ዓመታት በኋላ ከጴጥሮስ ጋር ሲገናኝ አንድ ዓይነት ቃል በቃል ቃል እየሰበኩ ነበር ፡፡ ያ 
የእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የሌሎች ሰዎች ቃል ይናገር ፡፡ ማንም ሊጨምርበት አይችልም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጨማሪ አትጨምሩም። አይ ፣ 
ጌታዬ! ይህ የተሟላ መገለጥ ነው ፡፡ ይኼው ነው.
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እንደ ሰባቱ ማኅተሞች: - ሰባቱ ማኅተሞች .... አንድ ሰው እንዲህ አለኝ ፣ “ወንድም ወንድም ብራሃም እነዚህ ማኅተሞች ሲገለጡ ወደ 
እግዚአብሔር መቅረብ እንዴት እንደምንችል እና እንዴት እንደሆንን ይነግረኛል ፡፡ .. ”
40

እኔም “ጌታዬ! ሊሆን አይችልም ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ — በእርሱ ላይ ያሉት ሰባት ማኅተሞች — ሰባቱ ምስጢሮች ተሰውረዋል። 
እሱ ቀድሞውኑ ተፃፈ ፣ ግን ምን እንደሆነ አልገባቸውም። ” በኢየሱስ ስም ተጠምቀው ከተጠመቁበት መንገድ ጋር እንዴት እንደ ተተከሉ ይመልከቱ? 
ያ አይደለም ፡፡ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፣ እነሆ! እነዚያ ሁሉ ነገሮች ፣ እንዴት ነበር .... ብዙ ስላለ .... በምድር ላይ ኢየሱስ የሚባል ብዙ 
ጓደኞች አሉኝ ፣ ሚኒስትሮች ፡፡ ያ አይደለም ፡፡ እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፡፡ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ደራሲ የለም ፡፡

አሁን ፣ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደ ተጻፈ እንመልከት ፡፡

ለምሳሌ ፣ ለምሳሌ ለምሳሌ ከ .... .... አሁን ሄደን አካልን የሚመለከቱ ስድሳ ስድስት የህክምና መጻሕፍት ይዘን በአርባ ዓመት የህክምና 
ትምህርት ቤቶች ፣ መቶ አስራ ስድስት ... ወይም ደግሞ ከአስራ ስድስት መቶ ዓመታት የሚለይ ቢሆንስ? ምን ዓይነት ቀጣይነት እናመጣለን ብዬ 
አስባለሁ ፡፡
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ፕሬዘዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን .... ፕሬዝዳንት ጆርጅስ ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት በሳንባ ምች (የሳምባ ምች) የሳንባ ምችውን ጣቱን 
አውጥተው አንድ ፒን አረጡት ፡፡ እኛ ከወሰድን .... ወደ ዛሬ እኛ ዛሬ ወደምንማርባቸው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ እንሂድ ፡፡ ያ ሳይንስ ነው።

ከ ... ከአስራ ስድስት መቶ ዓመታት ልዩነት አርባ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ከወሰድን እና ምን እንደምናመጣ ብናይስ? ከሦስት መቶ ዓመታት 
በፊት አንድ የፈረንሣይ ሳይንቲስት ኳስ በክብ በማንከባለል ፣ አንድ አስደንጋጭ ፍጥነት በሰዓት ከሰላሳ ማይሎች በላይ ቢገኝ ፣ ዕቃው ምድርን ትቶ 
ወደቀ ፡፡ ሳይንስ ወደዚያ ይመለሳል ብለው ያስባሉ? በመንገድ ላይ በመንገድ ላይ በሰዓት መቶ ሃምሳ ማይልስ በሚይዙበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለ 
ቀጣይነት ያለው ሁኔታ አለ? ነገር ግን በመሬት ላይ በሚሽከረከር ኳስ አማካይነት በሰዓት በሰላሳ ማይሎች ያህል ፣ ማንኛውም ነገር ከምድር ላይ ከፍ 
ከፍ ብሎ በቦታው ላይ እንደሚወድቅ በሳይንስ አረጋግጧል።

የለም ፣ ለዚያ ምንም ቀጣይነት የለውም ፡፡

ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሌላው ቃል ጋር የሚቃረን ነገር የለም ፡፡ ከሌላኛው ጋር የሚጣጣም አንድም ነቢይ የለም ፡፡ ሁሉም ፍጹም 
ነበሩ ፡፡ አንድ ሰው በገባ ጊዜ ትንቢት ተናገር ፣ ያ እውነተኛው ነቢይ ተነስቶ ጠራው ፣ ያን ጊዜ ታይ ፣ ተመልከት ፣ ተመልከት ፡፡ ስለዚህ መጽሐፍ 
ቅዱስ ለእውነተኛ አማኞች ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡
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አሁን ሐኪሞች የሚስማሙበትን ትክክለኛ ትክክለኛነት ማግኘት አልቻሉም ፡፡ የእነሱን ትክክለኛነት አሁን እንኳን ማግኘት አይችሉም። አሁን 
በሳይንስ ትክክለኛነትን ማግኘት አይችሉም ፡፡
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አሁን ፣ ታውቃላችሁ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አራት መላእክት በአራቱ አራት ማዕዘናት ላይ ቆመው እንዳየ መጽሐፍ ቅዱስ በተናገረው ጊዜ ይህ 
ሊሆን አይችልም ፣ ምድር ክብ ነበር ፡፡ ግን መጽሐፍ ቅዱስ “አራት ማዕዘኖች” ብሏል ፡፡ ደህና አሁን ፣ ከሁለት ሳምንት በፊት አይተዋል… ወይም 
ከሶስት ሳምንታት በፊት አሁን ሆኗል ፣ ወረቀቶች ይህንን ጽሑፍ የያዙ ወረቀቶች-አለም ካሬ መሆኑን አውቀዋል ፡፡ ስንቱን ያዩ? እነሆ ፣ ሁሉንም 
ቀድቼ አንድ ሰው እስኪናገር ድረስ እየጠበቅሁ ነው ፡፡

እናም አንድ ቀን መቶ ሃምሳ ሚሊዮን ዓመታት የብርሃን ቦታ እንደማያዩ ይገነዘባሉ ፡፡ እነሱ በክበቡ ዙሪያ እየሄዱ ናቸው ፡፡ ያ በትክክል ነው 
፡፡ ወደ መንግስተ ሰማይ በምትሄዱበት ጊዜ ከሌላ ቦታ እንደማይበሩ እና ከነዚህ ቀናት ውስጥ አንዱን ያገኛሉ ፡፡ ከዚህ በበለጠ ፈጣን በሆነ አቅጣጫ
44
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ልክ አሁንም እዚህ ነዎት ፡፡ በቀጣዩ ክፍል በሚመጣው ቀለም በኩል። እያንዳንዱ የቀለም ሸሚዝ ፣ ቀሚስ ፣ ያገኙት ነገር ሁሉ ዘላለማዊ ነው ፣ 
በቅጅዎች ላይ በማስቀመጥ ፣ በዓለም ዙሪያ እና በዓለም ዙሪያ ፡፡ ዓይኖችዎን በሚታጠቡበት እያንዳንዱ ጊዜ መመዝገብ ላይ ነው። ይመልከቱ ፣ 
ቴሌቪዥን ይህንን ያረጋግጣል ፡፡

በምትወለድበት ጊዜ እግዚአብሔር ይመዝግቧል ፡፡ አይሰራም .... ሪኮርድን ያስቀምጡ ፣ ለጥቂት ጊዜ ብዙ ድምጽ አይሰጥም ፣ ያውቃሉ ፣ 
ተጠያቂነት እስኪያገኝ ድረስ ሕፃኑ ነው ፡፡ ከዚያ ጫጫታው ይጀምራል; እሱ መናገር መቻል እና መልስ መስጠት ያለባቸውን ነገሮች ማድረግ 
ይጀምራል። እናም ያ ሕይወት ሲያበቃ ያ መዝገብ ወይም ቴፕ ይወሰድና በታላቁ በእግዚአብሔር ትልቅ ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ይቀመጣል ፡፡ አሁን 
፣ በፍርድ ቤቱ ውስጥ እንዴት ሊዞሩ ነው? ከፊትዎ ፊት ለፊት ተጫውቷል-እርስዎ ያደረጉት እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ፣ በአዕምሮዎ ውስጥ የተላለፈ 
እያንዳንዱ ሀሳብ ፡፡ ይህን ታያለህ? አሁን እግዚአብሄር የት እንዳለ…
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በሌላኛው ምሽት እዚህ ቆሞ ፣ በመድረኩ ላይ ፣ ቁመቱም ፣ ራሰ በራ ጭንቅላቱ ያለው አንድ ወንድ ፣ እውነተኛ መልከ ቀና ሴት ፣ ጠንካራ 
ነው ፡፡ ወጥቶም ወጣ ፡፡ ጌታ ስለ ቤተሰቡና ምን ማድረግ እንዳለበት ብዙ ነገሮችን ነግሮታል ፡፡ ወጥቶም ተቀመጠ። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እንደ 
እኔ ያለ አንድ ሌላ ሰው ወደዚህ ፊት ይመጣሉ ፣ ግን ጭንቅላቱን ወደታች ዝቅ አደረገ ፡፡ ወደ ውጭ መውጣት አልቻልኩም ፣ እናም ሰውየውን 
እንደገና እዚያ አየሁ ፡፡ እና እሱ የሆነ አይደለም ፣ ምክንያቱም ሌላ ነገር ስለሆነ። እና ይህ ሰው ፣ ማግኘት አልቻልኩም ፡፡ ዙሪያዬን ተመለከትኩ ፣ 
ከኋላዬ አንድም አካል አልነበረም ፡፡ እኔም “ሰውየው በእነዚያ መጋረጃዎች ውስጥ ይቀመጣል” አልኩ ፡፡ እናም እዚህ ወደ ላይ ቤተክርስቲያን ቁመት 
ያለው ፣ ቁመታዊ ራሰ በራ እና ጥሩ ጥሩ ወንድም ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጣ አንድ ወንድም ነበር ፡፡ እርሱም በጨጓራ መሞቱ ተቃርቦ ነበርና 
ራሱን ይጸልይ ነበር ፡፡ እሱ አንድ ጥንድ ጫማ ሊያመጣ ነው። ባለቤቱ አዲስ ጥንድ ጫማ እንዲያገኝ ፈለገች ፡፡ እሱም “አይሆንም ፣ እነሱን መልበስ 
አያስፈልገኝም ፣ ምክንያቱም እነሱን ለመልበስ ስለምችል ፡፡ እሱ እየሞተ ነበር ፡፡ እዚያ ተቀምጠህ በዚያ መጠን ታያለህ .... ሃሌ ሉያ! የተቀመጠበትን 
ቦታ ብቻ እግዚአብሄር እዚያው ውስጥ በመግባት ”እዚያ ተቀምጧል“ አለ ፡፡ እኔ ምን ማለቴ ነው?
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አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍትም ውስጥ ምንም ስህተት የለም ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ኢየሱስ በልቡ ውስጥ ያለውን ሀሳብ 
ያውቃል ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል የበለጠ ጠንካራ ፣ የተሳለ ነው ... ዕብ. 4፡12: - “የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፍ ካለው ጎራዴ የበለጠ ኃይል አለው 
፣ የአሳቦችን ሀሳብና ሐሳብ አስተውሎ ያውቃል” ይመልከቱ - ይሄዳል ወደ አእምሮህ ወደ ታች መውረድ እና ማውጣት እና ማስተዋልን ይጠይቃል። 
ማስተዋል ምንድን ነው? “ያሳውቁ ፣ ይገለጡ ፡፡” የእግዚአብሔር ቃልም ያ ነው ፡፡ ዛሬ እኛ “የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል ናት - 
አጥማቂዎች ፣ ሜቶዲስቶች ፣ የጴንጤቆስጤ በዓል ፣ የመገናኛው ድንኳን” ፡፡ ያ ስህተት ነው። ቃሉ መገለጥ ነው ፣ እግዚአብሔር በቃሉ የተገለጠ!
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አይ ፣ በምስሎች መካከል ፣ በሳይንቲስቶች መካከል ፣ ልዩ ልዩ ቀጣይ መሻሻል ማግኘት አልቻልንም ፡፡ አንስታይን መንፈሳዊን ትግበራ ብቻ 
ነበረው ፣ እርሱ የብርሃን ህጎችን እና ሌሎችንም ሲያጠና አካላዊ ትግበራ እንዳለው ፣ አንድ ነገር ሊነግረን ይችል ነበር። ወደዚያ ወደ ሰማያት (ወደ 
ሰማያት) ወደሚሄድ በዚያ ታላቅ ማእከል ላይ የእርሱን መልእክት ስሰማ ፣ ከዚያ ማዕከል ጋር ተገናኝቶ በነበረው ጊዜ ፣ ምድሮችን መፍጠር ፣ 
ማንኛውንም ነገር ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ኃይሉ ያልተገደበ ሊሆን ይችላል ፣ ተመልከት። እሱ አይቷል ፡፡
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እነዚህ ትናንሽ ኪሶች በአየር ውስጥ “ሾርባዎች” ብለው የሚጠሩትን ያያሉ ፡፡ ሰዎች ያ .... መልካም ፣ ያንን ብቻውን መተው የተሻለ ነው ፡፡ 
እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደጠፉ ያዳምጡ? “ ትላለህ. ከእነሱ አትሰሙ; እዚያ ቆመዋል ፣ እና እዚያ የሉም። መነጠቅ ያለበት እንደዚህ ነው ፡፡ 
ከመካከላቸው አንዱ ወደ ታች ይወርዳል ፣ እናም ይህ ምድራዊ አካል የሰማይ አካል ይወስዳል። እናም እነሱ ተደብቀዋል ፣ ፀጉር ወይም አጥንቶች 
ይቀራሉ። ከትንሽ ጊዜ ወደ ታች በመውረድ ወደ ቤት በመውሰድ በቅጽበት ይቀየራል .... ይህ ሁሉ ሲከናወን እናያለን ፣ እናም ፔንታጎን ስለነዚህ 
መብራቶች እና ምስጢራዊ መብራቶች እና ስለሚያዩት ነገር ሁሉ ሲያስቡ በሰማይ ላይ። በዚህ ሳምንት እና በጄፈርሰንሰንቪል ውስጥ በወረቀት ላይ 
አንድ እንዳዩት አይተዋል-ምስጢራዊ ብርሃን። ”ኦህ ፣ ያ ምን እንደ ሆነ አያውቁም ፡፡“ ልጆች ሆይ ፣ ግን ስማ ፤ ከነዚህ ቀናት ውስጥ አንዱን 
ይነግርዎታል ፣ ይመልከቱ ፣ ይመልከቱ ፣ አትጨነቅአስታውሱ ፣ ኢየሱስ ”በሰዶም ዘመን እንደነበረው….
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ከሰዶም በፊት ምን ሆነ…? እግዚአብሔር ከአንዳንድ መላእክቶች ጋር ወረደ ፣ እናም የምርመራ ፍርድን አገኙ ፡፡ እንዲህም አለ ፣ “እጅግ 
በጣም እጅግ በጣም ኃጢአተኛ ፣ እጅግ በጣም ታላቅ ጩኸት ሰምቻለሁ ፣ ስለሆነም እውነተኛው ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ 
መጣሁ።” ልክ ነው? ልብ በሉ ፣ ከአብርሃም ጋር የኖረው ዋናው ሀሳቦቹን በሳራ ልብ ውስጥ ያለችውን አስተውሎ ማስተዋል ይችል ነበር ፡፡ አሁን 
ትንሽ ትንሽ ዞር ማለት እና ማስተዋል (ማየት) ፣ ምን እያደረገ እንደሆነ ፣ ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡ እሱ የፍርድ ውሳኔ ነው ፡፡ ከቤተክርስቲያን 
በኋላ ፣ በዚያ ቦታ ላይ መቆየት እና እያንዳንዱ ዘር ወደ ቦታው ሲመጣ እነሱ ይጠፋሉ ፡፡ በእነሱ ላይ ምን እንደደረሰ አያውቁም ፡፡ አንዱ ወደ አንዱ 
ይሄዳል (ይመልከቱ) ፣ አንዱ ወደ መጋቢው ቤት ይሄዳል ፣ አንዱ ደግሞ ወደዚህ ወይም ወደዚያ ይሄዳል ፡፡ እና የምታውቀው የመጀመሪያው ነገር 
እነሱ የሉም ፡፡ የሄኖክ ዓይነት የሆነው እግዚአብሔር ወስዶታል አልተገኘም። ለመመርመር ውረድ ፡፡
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ተከታታይነቱ ፣ እንዴት የሄኖክ ትርጉም ፣ የእስራኤል ዓይነት በመርከቡ ውስጥ እየተሸከመ ነው ፡፡

ፍጹም ነው .... የእግዚአብሔር ቃል እስከ ፍጹም እና እስከ ብሉይ ኪዳንም ሁለት ግማሽ እና አንድ ሙሉ ነው ፡፡ ትክክል ነው. የብሉይ ኪዳኑ 
ግማሽ እና የአዲስ ኪዳኑ ግማሽ። አንድ ላይ አስቀምጠው ፣ የኢየሱስ ክርስቶስን አጠቃላይ መገለጥ አገኙ። እዚህ ላይ ነብዩ እየተናገረ ነው ፣ እርሱም 
እነሆ በአካል ነው ፣ ተመልከት ፡፡ ሁለት ግማሽ እና አንድ ሙሉ።
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አሁን ብዙ ጊዜ መውሰድ አንፈልግም።

ያስታውሱ ፣ ብሉይ ኪዳን ያለ አዲስ ኪዳን የተሟላ አይደለም። እናም አዲሱ ያለ ብሉ ሊሟላ አልቻለም ፡፡ ለዚህም ነው ሁለት ግማሽ - አንድ 
ሙሉ ፡፡ እርሱ እዚህ አለ ፤ እርሱም። እርሱ እዚህ ይመጣል እርሱ እዚህ ይመጣል ፡፡ እነሱ ይህንን ያደርጉታል ፤ እነሱ ይህንን ያደርጉታል ፡፡ እና 
እሱ እዚህ አለ። እርሱ እዚህ ነበር ፣ እርሱ እዚህ ነበር ፡፡ እሱ .... ይህንን አደረጉበት ፣ እና እሱን አደረጉበት ፡፡ “ እኔ በዚያ ጥቂት ምሽት ብቻ ነው 
የሰበኩት ፡፡
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አሁን ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለማጥናት ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ “እውነት የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል መከፋፈል አጥነው” ሲል 
ነገረው ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ “ሙዝሞች” ሦስት ናቸው ፡፡ የአምላክን ቃል በመጠቀም ማድረግ የሌለብዎት ሦስት ነገሮች አሉ። አሁን ፣ 
ለሚቀጥሉት አስር ደቂቃዎች እነዚያን እናጠናቸው-ማድረግ የሌለብዎት ሶስት ነገሮች ፡፡ እና በሀገሪቱ ውስጥ ባሉበት አገር ሁሉ ውስጥ ሁሉም 
እርሳስ ከሌለዎት እነዚህን በአዕምሮዎ ውስጥ ማስገባትዎን እርግጠኛ ይሁኑ ፡፡ እነዚህን ነገሮች ማድረግ የለብዎትም ፡፡ እርስዎ ማድረግ ያለብዎትን
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ጊዜ ሁሉ እነግርዎታለን ፣ አሁን ማድረግ የሌለብዎትን ነገር እነግርዎታለሁ ፡፡

አሁን ፣ ቃሉን በተሳሳተ መንገድ መተርጎም የለብዎትም። “ደህና ፣ ይህ ማለት ይህ ነው ብዬ አምናለሁ” እሱ የሚናገረው በቃ ማለት ነው። 
አስተርጓሚ የለውም ፡፡ እናም ቃሉን በተሳሳተ መንገድ መያዝ የለብዎትም ፡፡ እና ቃሉን አያስተጓጉሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱን የምናደርግ ከሆነ ፣ 
መላውን መጽሐፍ ቅዱስ ግራ መጋባትና በሁከት ውስጥ ይጥለዋል ፡፡

ማስታወቂያ ኢየሱስን በአንድ ሰው በእግዚአብሔር መልክ በተሳሳተ መንገድ ለመተርጎም ከሶስት አንድ አንድ እግዚአብሔርን ታደርገዋለህ ፡፡ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መሆኑን በተሳሳተ መንገድ ለመተርጎም ከሶስት አንድ አንድ እግዚአብሔርን ታደርገዋለህ። ወይም ደግሞ በእግዚአብሄር ውስጥ 
ሁለተኛ ሰው ያደርጉታል ፡፡ እናም ያንን ለማድረግ ፣ መላውን መጽሐፍ ወደ ላይ ታፈሳሉ ፡፡ የትም አያገኙም። ስለዚህ በተሳሳተ መንገድ መተርጎም 
የለበትም።
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እናም ያንን አንድ የተወሰነ ነገር ከተናገሩ ትርጓሜውን በላዩ ላይ ያኖሩታል ፣ እና ለሌላ ጊዜ ይተገበራሉ ወይም ለሌላ ጊዜ ይተገበራል ፣ 
እርስዎም የተሳሳተ የተሳሳተ ትርጉም ይሰጣሉ ፡፡

ማንም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በትክክል ቢተረጎም ፣ እግዚአብሔር ራሱ ስላልሆነ ፣ ሁለተኛውን ሰው ፣ ወይም 
ከሶስት አምላክ አንድ ያደርገውታል ፣ ይህ በመላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ቃላት ያበሳጫል ፡፡ “ከእኔ በፊት ሌላ አምላክ የለህም” 
የሚለውን የመጀመሪያውን ትእዛዝ ይጥሳል ፡፡ እሺ. መላው የክርስቲያን ዘር ሦስት የተለያዩ አማልክትን የሚያመልኩ በርካታ የአረማውያን 
አምላኪዎችን አንድ ያደርገዋል ፡፡ ምን ዓይነት መጽሐፍ ቅዱስ ሊኖርዎት ይገባል? ከዚያ በኋላ አይሁዶች ነን የምንል ያደርገናል ፡፡ ከእነዚህ አማልክት 
ውስጥ አንዱ አምላካችሁ ማነው? እንታይ እዩ? ስለዚህ አታዩም ... መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል መተርጎም የለብዎትም ፣ ምክንያቱም እርሱ ራሱ 
የሰውነቱ ክፍል በሚገለጥበት ዘመን እርሱ ራሱ ራሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ነው ፡፡ የእጅ ዕድሜ ከሆነ ፣ እሱ እጅ መሆን አለበት ፣ የጭንቅላት 
ዕድሜ ሊሆን አይችልም። የድምፅ ዕድሜ ከሆነ ፣ ከዚያ ፣ የእግሮች ዕድሜ ላይሆን ይችላል ፣ ይመልከቱ። እና አሁን ፣ በዓይን እድሜ ላይ ነን ፡፡ እና 
አሁን ፣ የሚቀጥለው እርሱ ራሱ ራሱ ነው ፡፡ ትንቢታዊ ራእይ
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ከመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ዘሩ በምድር ላይ በገባበት ጊዜ ፣ ከመሠረት ጀምሮ እስከ ዘመናችን ድረስ ተመልከቱ ፡፡ ከዚያ በእግሮች 
በኩል ሉተር ወጣ ፣ ከዚያ በ Wስሌ በኩል ተመልሶ ይወጣል ፣ ከዚያ ወደ ጴንጤቆስጤዎች ፣ ልሳኖች እና ከንፈሮች ፣ ይመልከቱ ፡፡ አሁን ፣ በዓይን 
ውስጥ ነው ፣ ትንቢታዊ ፣ የሚልክያስ 4 እና የመሳሰሉት ፡፡ እናም ፣ አሁን እንዲመጣ የቀረ ምንም ነገር የለም ፣ ነገር ግን እራሱ ወደዚያ የሚገባ ራሱ 
ነው ፣ ‹ያ የመጨረሻ ነገር ስለሆነ ነው ፡፡ ቀጣዩ የማሰብ ችሎታ ነው ፣ እናም የራሳችን የማሰብ ችሎታ የለንም ፡፡ የእሱ ነው ፣ እይ ፡፡ ስለራሳችን 
ምንም የማናየው ነገር የለም ፡፡ ሰው እነዚህን ነገሮች እንዴት አስቀድሞ ማወቅ ይችላል? እሱ ማድረግ አይችልም ፤ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ፡፡ 
እሱ ወደ አንድ ቦታ እየሆነ ነው .... እናም እስከ አካሉ ድረስ አካሉን ይገዛል ፡፡ ከዛም የተሟላ የክርስቶስ አካል ከድጉ እንደተወሰደ ሙሽራ ይገለጣል 
፣ ልክ አዳም መጀመሪያ ላይ እንዳደረገው ፣ ልክ እንደ መጀመሪያው ፣ እንደነበረው ፡፡
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አዎን ፣ እግዚአብሔር .... ይህ መላውን መጽሐፍ ቅዱስ ግራ መጋባት ውስጥ ያስገባ ነበር ፤ የመጀመሪያውን ትእዛዝ አፍርሶ የሶስት ጣኦታት 
አምላኪ ያቅርቡ ፡፡ እሱ የመጽሐፍ ቅዱስን አጠቃላይ ሥዕሎች ያጠፋል ፣ ስለሆነም መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል መተርጎም የለብዎትም። አሁን ፣ ያ 
አንድ ነገር ብቻ ነው።
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በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ መጽሐፍት አንድ ዓይነት አፕሊኬሽኖች ሲኖሩት እሱን ማስቀመጥ አለብዎት ፡፡ እሱን እሱን እሱን 
በአንድ ዓመት ውስጥ እሱን ታደርጉታላችሁ እናም በሚቀጥለው ዘመን እሱን ታሪክ እንድትሰሩት እሱን ታደርጉት ይሆናል ፡፡ ስለዚህ መጽሐፍ 
ቅዱስን በተሳሳተ መንገድ መከተል የለብዎትም ፡፡ እሱ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ዛሬ እሱን የታሪክ አምላክ ካደረጉት ፣ ያ ወደ ኋላ የነበረው 
ምን ነበር ፣ እና እርሱ ዛሬ ያው አይደለም ፣ በዕብራውያን 13: 8 ላይ ምን ያደርጋሉ? እነሆ ፣ ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም እርሱ ያው ነው።

አሁን ፣ ይህ ምን እንደሚያደርግ እና ምን እንዳደረገ ይመልከቱ። ቀድሞውንም አከናውኗል። ቅዱሳት መጻህፍትን በተሳሳተ ስፍራ ለመያዝ 
የራሱን ቃሉን እንዲክድ ያድርጉት።

ቅዱሳት መጻህፍቱን ለማንቀሳቀስ ፣ አካሉ የተሳሳተ እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ ፣ ጭንቅላቱ መሆን ያለበት እግር ወይም የሆነ ነገር ፡፡ ልክ 
እንደ… ተመሳሳይ ነው .... በሌላ አነጋገር ፣ ኢየሱስ የሙሴን መልእክት ሲያስተምር ሊኖርዎት ይችላል ፡፡ ሊኖርዎት ይችል ይሆናል… ወይም ዌሊም 
የሉተርን ዕድሜ የሚያስተምር ፡፡ አሁን የእኛ ዘመን ፣ የጴንጠቆስጤ በዓል ማስተማር (የጴንጤቆስጤ) መልእክት ማስተማር ይችሉ ይሆናል ፡፡ ምን 
ዓይነት ውዝግብ ውስጥ እንደገባ ታያለህ? የበዓለ ሃምሳ ቀን ቀለሞች መሆኑን አሳይቷል ፡፡ ሉተር ቀድሞውኑ አሳይቷል ወደ ቤተ እምነት መሄድ ፡፡ 
እዚያው ሞተ ፡፡ ዕድሜው ገፋ; እዚያ ሄደ።
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ልብ ይበሉ ፣ ልክ እንደተደራጀ ወዲያው ሞተ። አሁን ፣ ያ ትክክል ካልሆነ ይመልከቱ ፡፡ የታሪክ ገጾችን ተመልከቱ ፡፡ ባደራጀው ቁጥር ሁሉ 
እዚያው እዚያው ይሞታል ፡፡ ከዚያ በኋላ ምንም አልነበረም ፡፡ የዚህ ዓለም አምላክ አምላኪ ሆኗል ፡፡ ወደ ተሕዋስያን ፣ እና ድርጅቶች ፣ እና ቤተ 
እምነቶች እና ሀሳቦች ወደ ገባ። አንድ የሪክስ ስብስብ ወደዚያ ገብተው የራሳቸውን የተቃውሞ ሐሳብ ወደ ውስጥ አስገቡ ... ወይም ይልቁንም 
የራሳቸውን ሀሳቦች በውስጣቸው ገብተዋል። እና ምን ሆነ? ተበላሽቷል ፡፡ ሰላም የሚያመጣ ታላቅ የዓለም መሪ እንዳላቸው በማሰብ እራሱን 
ሰይጣንን የሚገዙበት ወደዚህ ዓለም አምላክ መምጣት ይጀምራል ፡፡

በሌላኛው ቀን ላይ ነግሬዎታለሁ-ደግሜ እላለሁ-ዛሬ ስልጣኔ እራሷም እንኳን ሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሄር ጋር የሚቃረን ነው ፡፡ ስልጣኔ 
ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጭ ነው ፡፡ ትምህርት ከርሱ አንድ ሚሊዮን ማይል ነው ፡፡ ሳይንስ አንድ ሚሊዮን ማይሎች ነው። ሳይንስ እና ትምህርት 
እግዚአብሔርን ለመለየት እየሞከሩ ነው (በሥነ-መለኮታዊ) ሴሚናሮች ፣ እና ትምህርት ቤቶች ፣ እና የሳይንስ ክፍሎች እና የመሳሰሉት። መንቀጥቀጥ 
ነበራቸው ፡፡ ወደ እነዚያ ሳይንቲስቶች ወደዚያ ወደ ታች ሲጮኸው ስለዚያው የሌሊት ምሽትም እንዲሁ ያንን ነገር ሲያፈሱ ፡፡ እነሱ ዝም ብለው ቀና 
ብለው ቀና ብለው ቀጠሉ ፡፡ አንድ ተጨማሪ ጉዞ ይነሳል።
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አስተዉሉ ኦህ እነዚህ ሦስቱ ሙሶች መሆን አለባቸው ፡፡ አሁን ፣ አትችሉም .... ኢየሱስ የኖህን መልእክት እየሰበከ አልመጣም ፡፡ እሱ 
የሙሴን መልእክት እየሰበከ አልመጣም ፣ ወይም ሙሴ እየሰበከ አልመጣም .... ተመልከት ፣ መጽሐፉን አታሳትስ ፡፡ በወቅቱ መሆን አለበት። አሁን 
ማመልከት አይችሉም .... ያ ታላቅ ሰው ጆን ዌይል ፣ ወይም ታላቁ ሰው ፣ ሉተር .... ሉተር የማረጋገጫ መልዕክቱን ሲወጣ .... አሁን ፣ ያ ነበር ፡፡ .. 
ሉተር ታላቅ ሰው ነበር ፡፡ እርሱ ከጨለማ ቤተክርስቲያንን ጠርቶ በእምነት መጽደቅን በእምነት አጸደቀ  ፡፡  እሱ  ባከናወነበት  ጊዜ  በላዩ  ላይ  አንድ

60



9ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

ድርጅት ገነቡ ፤ ሞተም። ህይወቱ እስከ ዌዝሊ ዘመን ድረስ እስከ ታዝል ድረስ እንደ ስንዴ ግንድ ላይ ይጓዛል ፡፡ ከሉተር ጋር ዚንግሊ እና ካልቪን 
እና በዚያ ታላቅ ተሃድሶ ውስጥ የተገኙት የተቀሩት ሌሎች ሁሉ የሉተር ይወጣሉ ፡፡

ከዚያ ዌስሊ ጋር አብሮ መጣ ፣ ሌላ ዘመን በቆዳ ተለወጠ። ዌሌ እና አስባሪ እና እነዚያ ሁሉ ፣ ዮሐንስ እና ወንድሙ እና ሁሉም ፣ 
የእግዚአብሔር ታላላቅ ሰዎች በመልእክት መላ አገሪቱን ተረከዙ ፡፡ አደራጅተውታል ፡፡ ሞተ ፡፡ ከዚያም ልክ እህልዋን አሁን እንደምትሰርት እና 
እሱን ለማወቅ እንደወጣች ፣ ልክ የበዓለ ሃምሳ ነበር ፡፡ ግን ከሁሉም በኋላ ወደ ኋላ ተመልሶ ትንሽ ቅጠል ይምጡ ፡፡ እና እርስዎ ያስተውላሉ… 
ብዙውን ጊዜ ሉተር ሜዳ ላይ ከነበረ ከሦስት ወይም ከአራት ዓመት በኋላ የሉተራን ቤተ ክርስቲያን የተደራጀች ይመስለኛል ፡፡ ዌስሊ ሜዳ ላይ 
ከወጣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተደራጅቶ ነበር ፡፡
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በቱክሰን ውስጥ የዌሲሊ ቤተክርስቲያን ... ወይም የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን እንዴት ወደ ሕልውና እንደምትመጣ አንድ ፕሮግራም አለን ፡፡ 
እና እዚህ ወደ አሜሪካ ሲመጡ ብዙዎቻቸው ተመልሰው ወደዚህ ለማምጣት ቻርተርን እና የመሳሰሉትን ያቀናጃሉ ይላሉ እናም ሁሉም እንዴት 
የተቀዳ ነው ፡፡ ወዲያው የሆነውን የሆነውን አየሁ ፡፡ እዚያም ሞተች ፡፡

62

ደህና ፣ ከበዓለ ሃምሳ ይወጣሉ ፣ ከረጅም ጊዜ በፊት በእጃቸው ያረጁ ሾፌሮች ፣ በልሳኖች የመናገር ስጦታ አገኙ እና በልሳኖች በመናገር 
ተጀመሩ ፡፡ ከዛም መንፈስ ቅዱስን ማስረጃ ሰየሙት ፡፡ ከዚያ አደራጁ ፡፡ አንደኛው ይህንን ያደርጋል ፣ ሁለተኛው ደግሞ ያንን ያደርጋል ፡፡ እናም 
ጉዳዮች እና ጉዳዮች ነበሯቸው ፡፡ ምን አደረገ? እያንዳንዳቸው ልክ በግንዱ ላይ እንዳለ እና ልክ በአበባው ላይ እንዳደረገው እያንዳንዱ ተተነተለ ፡፡ 
እነሱ አንድ ወጥነት ፣ መዘንጋት ፣ ጥንካሬ ፣ እና የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነበራቸው ፣ እና እነዚህ ሁሉ ፣ ልክ እንደ ተከፈተ ፣ ገለጠ ፣ 
ተተክቷል። አሁን ግን በተፈጥሮው ፍጹም ምሳሌ የሆነው በተፈጥሮው ፣ እሱን ከዚህ ለማስተማር ምንም ነገር አይሆኑም ፡፡

በኬንትኪ የታደጉ የጓደኞቼ ቤተሰቦች በቀጣዩ ቀን አንድ ትንሽ ሕፃን ተወለዱ እና እናታችን እራት በማብሰል ላይ ሳሉ እናቷ ተነሳች ፡፡ ሌላውን 
እህት እያደኑ ለነበሩ ብዙ ወንዶች እራት እንዲያበስሉ ትረዳ ነበር ፡፡ እናም ህፃኑ ማልቀስ ጀመረ ፣ እኔም እያናገርኩ ነበር ፡፡ እናቴ ትንሽ አሳፍሮታል 
ብዬ አስባለሁ ፣ ስለዚህ ሮጣ ሕፃኑን አገኘችው እና ትንንሽ ጓደኛውን መመገብ ጀመረች ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ ፣ “ታውቃላችሁ ፣ ያ ተፈጥሮ ነው ፡፡” 
ተመልከት ፣ አሁን አትችሉትም… ሕፃን የሚፈልጉትን ለማግኘት ከማልቀስ ይልቅ የሚፈልገውን የሚያገኝበት ከዚህ የተሻለ መንገድ በጭራሽ 
አላገኙም ፡፡ አሁን የሥነ ምግባር መጽሐፍ ሊሰጡት ይችላሉ ፣ እና እዚህ ቁጭ ይበሉ ፣ “ልጄ ፣ ሥነ-መለኮት ልሰጥህ እፈልጋለሁ ፡፡ አሁን ፣ እንደ 
ሌሎቹ ልጆች እዚህ ለማሾር አትሂዱ ፣ ልዩ ነሽ። አሁን መመገብ ሲፈልጉ እዚህ ትንሽ ደወል እዚህ ይደውሉ። ” በቃ አይሰሩም ፡፡ አይ ፣ በቃ 
አይሰራም ፡፡

63

ስለዚህ ተፈጥሮን ስትመለከቱ….64

አሁን ፣ እያንዳንዱ ዕድሜ የት እንደሚገኝ እንገነዘባለን ፣ እና በመጨረሻው ዘመን ላይ እንደምንሆን ቀጥታ ዲዛይን አድርገናል ፡፡ መንኮራኩሩ 
ተነስቷል እናም ከሃገር ወደ ህዝብ የሚዘዋወረው መልእክት እና በዚህ ጠዋት ላይ ይህን አስራ አምስት ዓመታትን ማለትም በአስራ ሁለት ማለት 
ይቻላል - እና አንድም ድርጅት የለም ፡፡ ማደራጀት አይችልም። መቼም እንደዚህ የመሰለ ነገር የለም ፣ ወይም በኋላ የሚመጣ ፣ ታይ ፡፡ ከመልእክቱ 
ጋር ዛሬ ያለው ጉዳይ የሆነው በልባቸው ውስጥ ያገኙት ሁሉ ለመብላት በልጁ ፊት መቀመጥ አለባቸው ፡፡ መልዕክቱን ማንሳት ይችላሉ ፣ እና ከዚያ 
ወልድ ሁሉ አረንጓዴውን ከእርስዎ እንዲነጥቅ ፣ የጎለመሱ ክርስቲያኖችን ያደርግዎታል። ምን ማለቴ እንደሆነ ታያለህ? የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ለመቀበል በቅርቡ ይመጣል ፣ እናም ለእርሱ የሚቀበሉት እንደዚህ ዓይነት ክርስቲያኖች ሊኖሩን ይገባል ፡፡ ስንዴው 
የበሰለ መሆን አለበት። እሺ.

እነዚህ ሶስት ፣ መሆን አለባቸው። በተሳሳተ መተርጎም ወይም በተሳሳተ መንገድ መተርጎም የለበትም ፣ በትክክል አይተረጉመው ወይም 
አይበታተነው። በትክክል እንደተናገረው በትክክል መቀመጥ አለበት ፡፡ ለአለም የምስጢር መጽሐፍ ነው ፡፡ ሰዎቹ ምስጢራዊ መጽሐፍ ነው ብለው 
ያምናሉ።

65

አንድ ቀን እኔ እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ታዋቂ ለሆነ ሰው ይህን የክርስትናን ታላቅ አቋም ከሚይዝ አንድ ታዋቂ ሰው ጋር ስነጋገር “የራእይን 
መጽሐፍ አንድ ምሽት ለማንበብ ሞክሬያለሁ” አለኝ ፡፡ እንዲህ አለ ፣ “ጆን ትልቅ የሞቃት በርበሬ ሊኖረው እና ቅንጣት ነበረው ፡፡” ምስጢራዊ 
መጽሐፍ እዩ ፣ ግን ...

ለእውነተኛው አማኝ በሚኖርበት ዘመን የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ፡፡66

“ቃሎቼ መንፈስ እና ሕይወት ናቸው” አለ ፡፡ ኢየሱስ ብሏል ፡፡ እንደገናም ፣ “ዘሪው የዘራ ዘር” ነው ፡፡ ያ እውነት መሆኑን እናውቃለን። እሱ 
በቃሉ ቅርፅ እግዚአብሔር ነው ፣ እናም እሱ ራሱ ሊተረጎም ይችላል ፡፡ የሰው አእምሮ የእግዚአብሔርን አስተሳሰብ ለመተርጎም ብቃት የለውም ፡፡ 
አንዳችን የሌላውን አእምሮ እንኳን መተርጎም የማንችል ከሆነ ፣ ውስን የሆነ አዕምሮአዊ ያልሆነውን አእምሮ እንዴት መተርጎም ይችላል?

እና አስተዋልክ ፣ እሱ ብቻ የሚተረጉመው እሱ ብቻ ነው ፣ ለሚሻውም ይተረጉመዋል ፡፡ “የጥንት ሟቾች በልብስ ማጠቢያው እና በልዩ ሥነ 
ምግባር ወደ ምድር ሲመላለሱ” የጥንት ሟቾች አልነበሩም ፡፡ እግዚአብሔር በልብስ ጊዜያት እና በብዙ ልምዶች እራሱን ለነቢያቱ ገልጦላቸዋል ፣ 
ተመልከት።

እና ልብ ይበሉ። ለማን ይገልጥልናል ለማን ነው… እናም እሱ ለነበረው እጅግ ብልህ የስነ-መለኮት ባለሙያን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ 
ራሱን እንዲደበቅ አስችሎታል ፡፡ ወይኔ! እሱ ራሱን መደበቅ ይችላል ፡፡ በቅዱስ ቃሉ ውስጥ ቁጭ ይበሉ ፣ ቀኑን ሙሉ ትመለከቱታላችሁ እና መቼም 
አታዩትም ፣ የህይወት ዘመናችሁን ተመልከቱ እና መቼም አላዩትም ፡፡ እሱ እዚያ ተቀምጧል ራሱን መደበቅ ይችላል።
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አሁን እባካችሁ በየትኛውም ቦታ ፣ ያንን ቃል ውስጥ ይግቡ ፣ እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ራሱን እንዲሰውር ፣ በዓለም ላይ የሥነ-መለኮት 
ምሁር ወይም ትምህርት ቤት የለም ብለው እሱን ሊያገኙ ይችላሉ ፡፡ ግን አሁንም እዚያ ተቀምጧል ፡፡ “ወንድም ብራሃምም እውነት ነው?” ስለ 
ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንስ? በእያንዳንዱ ዘመን ውስጥ እንዴት ነው? እሱ ነው ያደረገው። እርግጠኛ! በሁሉም እድሜ ውስጥ እንደዚህ አድርጓል ፡፡ 
አሁን ፣ ያንን ማረጋገጥ እንችላለን ፡፡ እስቲ በኖኅ ዘመን እናስበው ፣ ብልህ ፣ ምሁራዊ ዕድሜው-በተስፋ ቃሉ ውስጥ ራሱን እንዴት እንዳሰው ፡፡ 
በሙሴ ዘመን እንዴት ራሱን ሰወረ ፡፡ በኤልያስ ዘመን እንዴት ራሱን እንደሰወረ ፡፡ በኢየሱስ ዘመን እንዴት ራሱን ደብቆ እንደነበረ ፡፡ በዓለም ነበረ 
፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ ፣ ዓለሙም አላወቀውም። የእርሱ ወደ ሆነው መጣ ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ፡፡ ይመልከቱ ፣
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በምድር ላይ ካሉ እጅግ ብልህ እና ምሁራዊ ሰዎች እራሱን ይደብቃል።68

“አዎ ፣ ይህ ዶክተር ቅዱስ አባ-እናቱ ነው” ይላሉ። ማን እንደሆን ግድ የለኝም ፣ እግዚአብሔር ራሱን ከርሱ ይሰውራል ፣ እናም አስቀድሞ 
ለሚተዳደረው የእግዚአብሔር ልጅ ለሚማሩ ሕፃናት (ይገለጻል) ፡፡

ያስቡ ፡፡ ኃያሉ እግዚአብሔር ፣ በቃሉ ውስጥ የተቀመጠ ፣ ብልህ እና የተማሩትን የዛሬውን ዓለም ያሳውራል ፣ እናም አያዩትም። እነሱ የአብ 
አክራሪነት ስብስብ ይመስላቸዋል ፡፡ እስከ ጴንጤቆስጤዎች ፣ አጥማቂዎች ፣ ሜቶዲስቶች ፣ የፕሬዚተሪያን ምስጢር በመደበቅ እዚያ ቆሞ ቆሞ 
ይመልከቱ ፣ እራሱን በአደባባይ በግልጽ ገልጿል ፣ ሁሉንም ሁሉንም ነገሮች ያሳያል ፣ በወረቀቶቹ ላይ እንኳ አስቀመጠው እና የመሳሰሉት ፣ ግን 
አያዩትም ፡፡ ኦህ አምላካችን እንዴት ታላቅ ነው ፣ ለሚሻውም ራሱን የሚገልጥ።

“ኦህ ፣” ትላለህ “ወንድም ጆንስ ወይም ወንድም-እና-እሱ ፣ እሱ ታላቅ ሰው ነው ፡፡ እሱ ያየዋል። ” በፍፁም! ለሚሻው ሰው ይገለጻል ፡፡ 
“ባለቤቴ አላየችውም እሷም ክርስቲያን ሴት ናት” በል ፡፡ ለሚወደው ራሱን ይገለጻል ፡፡ “ደህና ፣ የፓስተሩ ታላቅ ሰው ፡፡” ያ ትክክል ነው ፣ ግን 
ራሱን ለሚወደው ራሱን ይገልጣል። አሁን ፣ ምን እየተከናወነ እንዳለ በተገለጠ ያረጋግጡ ፣ ከዚያ በትክክል መረዳት ይችላሉ።

አሁን አስተዋልን ፣ እሱ የእግዚአብሔር መጽሐፍ እንጂ የሰው መጽሐፍ አይደለም። ከሰው ቢሆን ኖሮ .... አሁን እንዴት እንደሚገልፅ 
እንመልከት ፡፡ የጻፉትን ሰዎች ኃጢአት እንዴት እንደሚያጋልጥ ተመልከት። በዘመኑ የነበሩትን ሰዎች ለምሳሌ ፣ አብርሃምን ልብ በል ፡፡ የታማኝ 
አባት ተብሎ ተጠርቷል ፡፡ ያ እንዴት እንደሆነ ልብ ይበሉ .... አብርሃምን ስለራሱ ፍራቻ በራሱ ላይ ይህን መጽሐፍ የጻፈው ይመስልዎታል? በዚያን 
ዕለት ጠዋት ለንጉሱ ውሸት ብሎ ሚስቱ በሚሆንበት ጊዜ እኅቱ ነው ብሎ የሚጽፍ እንዴት ይመስልዎታል? ስላከናወናቸው የክፉ ሥራዎቹ ይጽፋል? 
በእርግጠኝነት ፣ እሱ በጭራሽ ያንን አያደርግም ነበር ፡፡
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ስለ ያዕቆብ በማታለሉስ? ያዕቆብ የነበረው ትንሽ አታላይ ፡፡ እስራኤል ሁሉ በተጠራበት በእሱ ውስጥ ፣ የአገሩን ሁሉ አባት አባት ማታለያ 
ለመጻፍ የሚደፍር ሰው የ ዕብራዊ ወንድሙን ዕብራዊ ጽሑፍ መጻፍ ይችላልን? አባቶች በያዕቆብ ይወጣሉ ፤ ከአባቶችም ነገድ ይወጣሉ። የእሱም 
ሁሉ መሠረት ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እሱን እንደ አታላይ ያጋልጠዋል። ልክ ነው? ወንዶች ይህንን የጻፉ ይመስልዎታል? አይ ፣ ጌታዬ!

ምንዝር በመፈጸማቸው በምድር ላይ ዘውዳዊ ንጉሥ ማለትም ዳዊት በምድር ላይ ከኖሩት ሰዎች ሁሉ የሚበልጠውን ታላቅ ሰው የሚጽፍ 
ሰው? እነዚያ አይሁዶች እጅግ የተከበረው ንጉሣቸው አመንዝራ ስለመሆኑ ይጽፉ ይሆን? ኦህ ፣ እንደ ጆርጅ ዋሽንግተን ያለ ታሪክ በጭራሽ 
አልናገርም ፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉን ፡፡ እኛ ያንን ታሪክ እንጠራዋለን ፣ ግን ይህ ሰው ነው - መጽሐፍ ቅዱስ ዳዊት አመንዝራ ብሎ የሚጠራው ፣ 
እርሱም የእስራኤል ንጉሥ ፣ አመንዝራም ልጅ ነው… ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ፣ እርሱ ዋና ድንጋይ ፣ በሥጋውም አባቱ አመንዝራ ነበር። አይሁዶች 
እንደዚህ ዓይነት መጽሐፍ በጭራሽ አይጽፉም ነበር ፡፡ ሰው ይህን በራሱ ይጽፍ ይሆን? በእርግጠኝነት አይደለም ፡፡
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የእስራኤል ሕዝብ (ኩሩ ምን ያህል በኩራት እንደነበራቸው ያውቃሉ) ፣ ኩሩ የእስራኤል ሕዝብ ሄደው ስለ ራሳቸው ጣlatት አምልኮ ጽፈው 
፣ በአምላካቸው ላይ ስለ ማመፅ ፃፉ ፣ በፈጸሟቸው ርኩሰትና መጥፎ ድርጊቶች ላይ ጻፉ ፣ ጻፉ ፡፡ መጽሐፍ ውስጥ? እነሱ ያንን ደብቀው እርግጠኛ 
ነበሩ ፡፡ ጥሩ ነገሮችን ብቻ ያሳዩ ነበር። ግን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል እና ስህተት ምን እንደ ሆነ ይገልጻል። አይሁዶች ስለራሳቸው ርኩሰት ፣ 
ጣኦት አምላኪነት ፣ ውድቀት እና የነበራቸውን ሁሉ እንደዚህ ያለ መጽሐፍ በጭራሽ እንደማይጽፉ ማንም ያውቃል ፡፡ እነሱ በጭራሽ አይጽፉም ፡፡ 
በፍፁም! ታዲያ ማን ጻፈ? መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ “በልዩ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር በባሕርያቸው ለአባቶች በነቢያት 
የተናገረው” ይላል ፡፡ ከዚያ ነቢያት አልነበሩም ፡፡ ይህ ሟች አልነበረም። እግዚአብሔር በጥንት ጊዜ ነቢያት አይደለም ፣ ነገር ግን “በልብስ አጠባበቅ 
ጊዜ እግዚአብሔር ለነቢያት በነቢያት አማካይነት ለአባቶቹ ተናገረው።” እዚህ የተፃፈ ጥቅስ አገኘሁ ፡፡ ምን እንደሆነ አላውቅም ፣ እኔ መጥቀስ 
አልችልም። ብዙውን ጊዜ እነዚህ ነገሮች እየተናገርኩ ሳለሁ አንድ ጥቅስ እየተመለከትኩ ነው። ይቅርታ ብትጠይቁኝ ለአንድ ደቂቃ ያህል ነው 
የምመለከተው። እሱ 2 ኛ ጢሞቴዎስ 3 16 ነው ፡፡ ያንን አስታውሳለሁ ብዬ አሰብኩ ግን ይቅርታ ፡፡ ምን እንደ ሆነ ለማወቅ አንድ ደቂቃ 
አቆማለሁ።
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“እግዚአብሔር በጠራው ጊዜ በልዩ ልዩ ልምዶች ለአባቶች በነቢያት በኩል ተናገራቸው።” አሁን ፣ 2 ኛ ጢሞቴዎስ 3፡16 ፡፡ በ 3፡16 ውስጥ 
ምን እንደሚል እንመልከት
72

መጽሐፉ ሁሉ [አዎን!] በ [ነቢያት ተመስጦ የተሰጠ ነው? አይ! ስለ ምን? በመንፈሱ ፣ እግዚአብሔር ፣ እናም ለትምህርቱ ፣ ዘለፋዎች ፣ 
እርማት ፣ እና ትምህርቶች በጽድቅ ውስጥ ይጠቅማል ፡፡

የእግዚአብሔር ሰው በመልካም ሥራዎች ሁሉ በጥሩ ሁኔታ የተሟላ ይቆም ዘንድ ፡፡

እዛ ጊዜ ፣ ቅዱሳት መጻሕፍት በሙሉ ተመስጦ ተጽፈዋል ፡፡ እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ግን ቃሉ ግን እንደማያጠፋ 
ተናግሯል ፡፡ ቅዱስ መጽሐፉ ሁሉ መሟላት አለበት ብሏል ፡፡ ስለዚህ መጽሐፉ የሰዎች ጽሑፎች መጽሐፍ አይደለም ፣ እሱ የእግዚአብሔር ጽሑፎች 
መጽሐፍት ነው።

አሁን ፣ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን ፣ ስፍራውን ፣ ነቢያቱንም እና ሁሉንም ነገር አስቀድሞ በመወሰን የመረጠው እናውቃለን ፡፡ አስቀድሞ 
በነቢያት አስቀድሞ ነቢያቱን አስቀድሞ ወስ .ል። እናም ዕድሜው ሲመጣ ፣ ነቢያቱ በተመሳሳይ ጊዜ እንዲመጣ እና መጽሐፍ ቅዱስን በርሱ ሲጽፍ 
አነሳሳው ፡፡ አሁን ፣ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን የፃፈው በነቢያት ብቻ ነው ፣ ምክንያቱም እሱ እሱን የሚያደርግበት እሱ ነው ፡፡ ስለዚህ 
ይመልከቱ ፣ ቃሉ አይደለም .... እንግዲያው ይኸው የእግዚአብሔር ቃል እንጂ የሰው ቃል አይደለም ፡፡
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እግዚአብሔር አካል ነው ፡፡ እግዚአብሔር መናገር ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር ማውራት ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር መፃፍ ይችላል ፡፡ እሱ በዚያ 
መንገድ ማድረግ አልነበረበትም ፣ ግን ያ ያንን ለማድረግ እርሱ የመረጠው መንገድ ነው ፡፡ እሱ በዚያ መንገድ ማድረግ አልነበረበትም ፣ ግን በዚያ 
መንገድ ለማድረግ መረጠ ፡፡ አሁን ፣ እርስዎ እንዲህ ይላሉ ፣ “እግዚአብሔር በገዛ ራሱ ፣ ታላቅ ግርማውን ፣ አስርቱን ትእዛዛት ጻፈ ። ስለዚህ 
እግዚአብሔር ከፈለገ ራሱን በራስ መጻፍ ይችል ነበር ፣ ”የሚለውን ይመልከቱ ፡፡ ነገር ግን እሱ በነቢያት በኩል ለመጻፍ መረጠ ፣ ምክንያቱም 
ባሕርያቱ ፣ ቃሉ ስለሆነ ፣ በእርሱ ሁሉንም ገልጦላቸዋል ፣ ሁሉንም የእሱ አንድ አካል ወይም አንድ አካል ፣ ማየት። በጣት መፃፍ ይችላል ፡፡ 
ደግሞም እጁን አንሥቶ በባቢሎን ቅጥር ላይ “ሚዛን ነካሽ ሚዛንሽ ጠፍቶብሻል” ብሎ ጻፈ። በገዛ ጣት ጽፏል ፡፡
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እግዚአብሔር ማውራት ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር ማውራት ይችላል ብለው ያምናሉን? በተራራ ጫካ ውስጥ ለሙሴ አነጋገረው ፡፡ ያምናሉ? 
አዎን ጌታዪ. ዮሐንስን እንደ ርግብ መልክ አነጋገረው ፡፡ ያምናሉ? በእርሱ መኖር የምወደው የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ ፡፡ አነጋገረው ፡፡ የኢየሱስን 
ተአምራዊ ለውጥ በጴጥሮስ ፣ በያዕቆብና በዮሐንስ ፊት ለፊት አነጋግሮታል ፡፡ እሱ ማውራት ይችላል ፣ እሱ ድምጸ-ከል አይደለም። እግዚአብሔር 
ማውራት ይችላል ፡፡ ስለዚህ ኢየሱስ በተአምራዊ መለወጥ ላይ ኢየሱስን አናገረው ፡፡ ብዙ ሕዝብም ኢየሱስን “የነጎድጓድ ድምፅ ነጎድጓድ ነው” እያለ 
ኢየሱስን አነጋገረው ፡፡ ግን ኢየሱስን ያነጋገረው እግዚአብሔር ነበር ፡፡ ሁሉም ማቴዎስ ፣ ማርቆስ ፣ ሉቃስና ዮሐንስ የተናገሩ ናቸው ፡፡ እርሱ 
አምላክ ነው ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ማውራት ይችላል ፡፡

75

የገዛ ራሱ ጣቶቹን ወስዶ አንድ ቀን አሸዋው ላይ ጻፈ ፡፡ እርሱም አለ። ሰብኳል; በገዛ በከንፈሩ ትንቢት ተናግሯል - እግዚአብሔር ሥጋ ሆነ 
እና በመካከላችን ሲኖር እግዚአብሔር በሥጋ ተገልጦ ነበር ፡፡ እሱ መጻፍ ፣ መናገር የሚችል ከሆነ እሱ ምን ማድረግ እንዳለበት ለሌሎች መናገር 
አይችልም? በእርግጠኝነት ይችላል ፡፡ እሱ በሰዎች ድምጽ ሊያናግራቸው ይችላል ፡፡ እሱ ምን ማድረግ እንዳለበት መፃፍ እና ሊያሳያቸው ይችላል። 
እሱ ሠራው። ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር በጠባብ ጊዜ እና በብዙ ልምዶች ለአባቶች በነቢያት በኩል ተናገራቸው ፡፡ በዚህ ጽሑፍ ላይ-“አንድ ሙሽራ 
ወይም ክርክር እስከሚፈጽም ድረስ ከቶ አይጠፋም ፣ ከዚያም ይገለጣል ፡፡ ስለ ተገለጠ ያ ያልፋል ፣ ከዚያ በኋላ ሊያልፍ አይችልም ፡፡ ነገር ግን ቃሉ 
ራሱ ሥጋ ነው ፡፡ ዮት ማለት ”ትንሽ ቃል“ ማለት ነው ፡፡ ትተርት ማለት ”ትንሽ ምልክት“ ማለት ነው ፡፡ አንድ ስርዓተ-ነጥብ እንኳ ፣ አንድ አገላለጽ 
እንኳ ፣ ምንም ነገር በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አይሳካም። አይሳካለትም ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰውን ሥጋ መልክ የተገለጠው 
እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ፡፡ በደብዳቤ በተገለጠው መልክ በራሱ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ነው ፡፡ አሁን ፣ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ሊናገር የቻለው 
ለዚህ ነበር ፣ ”ያነጋገሩህ ሰዎች ፣ በእግዚአብሔር ቃል የተናገሩህ አማልክት ትላቸዋለህ“ ብሏል ፡፡ እነርሱም አማልክት ነበሩ። ” እነዚያ ነብያት 
በእግዚአብሔር መንፈስ ሲቀቡ እና በትክክል የእግዚአብሔርን ቃል ይዘው ሲመጡ ፣ እንግዲያው አማልክት ነበሩ ፡፡ በእነሱ አማካይነት 
የእግዚአብሔር ቃል ነበር ፡፡
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እነሱ የሚተረጉሙት ደራሲው እንዲተረጉሙ እንደፈቀደላቸው ብቻ ነው። አሁን ፣ ያንን ማግኘት ከፈለጉ ፣ ያ 2 ኛ ጴጥሮስ 1 እና 20 እና 21 
ነው ፡፡ የት ነው .... .... የግል አስተርጓሚ የለም ፣ የራሱን ትርጓሜ ይሠራል ፡፡ እግዚአብሄር እራሱን ይናገራል እና ይተረጉመዋል ፣ ከዚያም 
ለሚሻውን ይገለጣል ፣ ከሌሎቹ ሁሉ ይደብቃል ፡፡ እሱ ካልሆነ በስተቀር ለማንም መግለጥ የለበትም ፡፡ ሁሉንም ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት 
ገልጦለታል ፡፡ ስለዚህ ሁሉም ነገር አስቀድሞ ታወቀ ፤ እሱ አስከሬኑ ሲሠራ እያየ ብቻ ተቀምጧል ፣ እሱ አካሉ ሲሠራ ተመልክቶ እንደገና ወደ ቅጹ 
ወይም ወደ ሙሽራይቱ ተመልሶ ይመጣል ፡፡ እሺ.
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አማኞች እንደሚያምኑት ፣ እንደ እርሱ ተቃራኒ ነገሮችን የጠራው እንደ አብርሃም ነው ፡፡78

እሱ ደግሞ - ይህ ቃል - የሰዎችን ምስጢር ይረዳል ፣ ዕብራውያን 4፡12። እሱ የሰዎችን ምስጢሮች ይረዳል።

ነቢያት የሚጽፉትን ወይም የሚሉትን ነገር ሁልጊዜ አልረዱም ነበር ፣ ወይም በጭራሽ ሊሉት አልቻሉም ፣ ቢረዱትም ይመልከቱ ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ ግን በመንፈስ ቅዱስ እንደተንቀሳቀሱ ይናገራል ፡፡ ተወስ .ል። መንፈስ ቅዱስ በሚያንቀሳቅሱበት ጊዜ ይንቀሳቀሳሉ ፡፡ ሰው .... እግዚአብሔር 
በልብስ ጊዜያት እና በልዩ ልዩ ልምዶች መንፈስ ቅዱስ ለተነሳሱ ነቢያት ተናገራቸው ፡፡ ለዚያም ነው በሁሉም ዕድሜዎች ፣ በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ 
የነበሩ ሰዎች ስለ ጊዜዎቹ እና ስለሚመጣው ነገር ከነቢያት ጋር ያማክሩ። ነብዩ-ጸሐፊው ከደራሲው ጋር በቋሚነት ህብረት መሆን አለበት ፣ 
ይመልከቱ ፡፡ መጽሐፉ ምን እንደሚሆን ፣ ለማየት ፣ በደራሲው ፊት ሁል ጊዜ መኖር አለበት። ነብዩ-ጸሐፊው ፣ የተናገረውን ሁሉ ለመግደል ፣ 
የእግዚአብሔር ደራሲ ካለው የማያቋርጥ ህብረት ጋር ብዕር ተዘጋጅቶለታል ፡፡ እሱ ምን ዓይነት ሕይወት መኖር እንዳለበት አሳይቷል .... ከሁሉም 
ወንድሞቹ የተለየ ሕይወት።
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አሁን ፣ ያ ሰው እግዚአብሔርን በሚለው ፣ ዕድሜው ምን እንደታሰበ ፣ ቤተክርስቲያኗ ምን እንዳላት ፣ መንግሥቱ ምን እንዳሰበች ፣ 
የእግዚአብሔር ሀሳብ ምን እንደሆነ ነብዩ ዘወትር በሚናገረው ነገር ላይ እንዲያተኩር አድርጓል ፡፡ የእግዚአብሔርን ሀሳቦች በቃላት ብቻ ገልጿል ፣ 
ምክንያቱም አንድ ቃል ሲገለጽ ሀሳብ ነው ፡፡ አሁን አገኘኸው? ቃሉ የተገለፀ ሀሳብ ነው ፣ ስለሆነም ነብዩ የእግዚአብሔርን ሀሳቦች እየጠበቀ ነበር ፡፡ 
እናም እግዚአብሔር ሀሳቡን ለእርሱ ሲገልጥ በቃሉ ገልጦታል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል (“ነቢዩ እንዲህ አይደለም” የሚለውን ይመልከቱ) - 
“ይላል ጌታ” ፡፡
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ለዚያም ነው በእነዚያ ቀናት ማድረግ መንግስትንና የቤተክርስቲያንን ዘመን የተቃወሙት ፡፡ የሞት ቅጣት ነው ፡፡ በንጉስ ፊት የሚገጥም እና 
“እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ፣ እንዲህ ያለው ነገር ይፈጸማል” የሚሉት? ጭንቅላትዎን እንዲቆረጡ ያደርግዎታል ፡፡ ቤተክርስቲያኑ ይህን በማድረጉ 
ወዲያውኑ ይገድልዎታል ፡፡ ግን እነዚህ ነቢያት ደፋሮች ነበሩ ፡፡ እንዴት? በመንፈስ ቅዱስ ተወስደዋል (ተመልከት) ፣ ለዚህም ነው ደፋር 
የሚሆኑት። ደግሞም የማይሽረው የእግዚአብሔር ቃል ጻፉ ፡፡

እንደ ካህናት እና የመሳሰሉትን ነቢያትን ለመምሰል ብዙ ሞክረዋል ፡፡ እና ምን ያደርጋሉ? ዝም ብለሃል ፣ ያ ያ ብቻ ነው። ሊያደርጉት 
አልቻሉም ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ዕድሜውን ስለመረጠው ፣ እና መልዕክቱን ፣ እንዲሁም የሰውን ተፈጥሮ እና በዚያ ዘመን ምን 
እንደሚያልፈው ፣ ምን እንደሚተከል ፣ እንዴት ማድረግ እንደሚችል .. .. በዚያ ሰው ሰው ተፈጥሮ ፣ የሌሎችን አይኖች አሳውሮ ነበር ፡፡ ያ ሰው 
የሚናገራቸው ቃላት ፣ እርሱ ያደረገበት መንገድ ሌሎችን ያሳውራል እንዲሁም የሌሎችን ዓይኖች ይከፍታል ፣ ያያል ፡፡ ሰውየውን እንደ አለባበሱ ፣ 
ተፈጥሮው ፣ ምኞቱ ፣ እና ሁሉም ነገሮች ፣ መሆን የነበረበት ፣ የለበሰው በዚያ ለተወሰነ ዕድሜ ለሚጠራቸው ሰዎች በትክክል ተመርጦ ነበር ፡፡ 
ሌሎቹ ቆመው ቆመው ሲመለከቱት “ደህና እኔ አልችልም .... እሺ… አልችልም ....” አየህ ፣ ዕውር ነበሩ ፡፡
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ኢየሱስ በተመሳሳይ መንገድ ተለበሰ… የማይሞት እግዚአብሔር የሰውን ሥጋ ለብሷል ፣ እና በግርግም ተረጋግቶ በግርግም በተከማቸ ፍጡር 
ሆኖ የተወለደ ፣ ጭንቅላቱን የሚያኖርበት ቦታ አይደለም ፣ የተወለደው ፣ ራሱን ያስባል…. ሕገ-ወጥነት ስሙ ተጎድቷል ፣ ተመልከት ፡፡ ይህ ሁሉ 
የሆነው ፣ እና የአናጢው ልጅ እንዴት እንደመጣ ፣ በአለም ውስጥም ትንሽም ትምህርት ቤት እንደሌለው ፣ የዚህ ዓለም ጥበብ ፣ እሱ ከእሱ ጋር 
ምንም ግንኙነት አልነበረውም። የትኛውም የዚህ ዓለም ሥልጣኔ ፣ ትምህርት ወይም ምንም ነገር ፣ እሱ እሱ አንድ ነገር አልነበረውም ፣ እሱ 
የእግዚአብሔር ነው ፡፡ ይጋጫል ፡፡ እሱ ወደ አንድ ቦታ ወደ ሴሚናሪ ለመሄድ ቢሞክርና ይህ ዓለም አብያተ-ክርስቲያናት የሚያደርጓቸውን አንድ 
ነገር ለመማር ቢሞክር ፣ እሱ እንኳን አይሆንም ... እሱ ከእግዚአብሄር በማስተዋል ጋር አይጣጣምም። ስለዚህ ትምህርት ፣ ትምህርት ፣ ሴሚናሮች 
እና ነገሮች ከእግዚአብሄር ፈቃድ ጋር ሙሉ በሙሉ የሚቃረኑ ናቸው ፡፡ መላው የትምህርት ሥርዓት እግዚአብሔርን የሚጻረር ነው። ሁሉም ነገር 
ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ርቆ ያስተምራል። አንድ ሰው እሱ ዶክተር ፣ ፒ.ኤች.ኤል. ፣ ኤል. ኤል. ሲ ኤል ሲ ኤ ሲ ኤል ሲሰማ ስሰማ ፣ ይህ ለእኔ 
ከእግዚአብሔር ወደ እኔ እንዲርቅ ያደርገዋል ፣ ፡፡ እሱ እንዲያደርገው ከተጠራው ያን ያህል ሩቅ እራሱን እራሱን ተምሯል ፡፡ ትክክል ነው.
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12ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

አሁን እንዴት በመንፈስ ቅዱስ እንደተንቀሳቀሱ ልብ በል ፡፡

አሁን ያ ማለት የተማሩ ወንዶች አይገቡም ማለት አይደለም ፡፡ ጳውሎስን ተመልከት ፡፡ እኔ እንደማስበው በእሱ ዘመን የጠርሴሱ ሳውል 
ከነበረው ከጳውሎስ የበለጠ ብልጥ የሆነ ሰው አልነበረም ፡፡ እሱ በወቅቱ ከነበሩ ታላላቅ አስተማሪዎች ፣ ከዕብራዊ ፣ ከዕብራዊ ፣ ከሃይማኖት 
ተከታዮች መካከል አንዱ በነበረው በገማልያል ስር የተማረ ነበር እናም ጳውሎስ በእርሱ ተማረ ፡፡ እርሱ የአይሁድን ሃይማኖት ሁሉ ያውቃል ፡፡ ግን 
ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ፣ “በሰው ትምህርት እና ወዘተ ወደ አንተ አልመጣሁም ፣ ምክንያቱም ከፈለክ በዚያ ታምናለህ ፡፡ እኔ ግን እምነትሽ 
በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እና በመግለጥ እመጣለሁ። ” እዛው አለህ። ትክክል ነው.

83

ብዙዎች እነዚህን ሰዎች ለማስመሰል ሞክረው ነበር ፣ ነገር ግን እነሱ ልክ እንደዛሬው ሁሉ ነገሩን ሁሉ አናውጠውታል ፡፡84

ከኢየሱስ ዘመን በፊት አንድ መነሳት የነበረ ሲሆን አራት መቶ ሰዎችን አመጡ ፡፡ ደግሞም ጊዜው ከመምጣቱ በፊት ለማድረግ በመሞከር 
ቅዱሳን መጻሕፍት ስለዚህ ነገር እንዴት እንደሚያነቡ ታውቃለህ ፡፡ ከእነርሱም አንዳንዶቹ እሱን ለመምሰል ሞክረዋል ፣ እናም ይህ ሁሉ ፣ ያ እና 
ሌላኛው ነበር ፡፡ በመጨረሻዎቹ ቀናት የሐሰት ክርስቶሶችን በመጨረሻው ዘመን እንዴት እንደሚያነሱ ፣ ሐሰተኛ ነቢያት ፣ ምልክቶችንና ድንቅን 
ያሳያሉ ፡፡ እኛ ያንን ሁሉ አለን ፡፡ ግን ያ ከእውነታው አያርቅም ፡፡ እሱ እውነተኛው ብርሃን እንዲበራ ያደርገዋል ፣ ምክንያቱም እኛ እውነተኛ 
ክርስቶስ እንጂ ሀሰተኛ አይደለም።

አሁን ፣ እግዚአብሔር ነቢያቱን እንደላከ አሁን እናውቃለን ፡፡ በነቢያቱ ከንፈሮች አማካኝነት ቃሉን ለህዝቡ የማምጣት መንገድ የነበረው ይህ 
ነበር ፡፡ ለማንበብም ከፈለግህ ሙሴ እንዳለው አስተውል .... በዘፀአት አራተኛ ምዕራፍና በአሥረኛውና በአሥራ ሁለተኛው ቁጥር ፣ ሙሴ 
እግዚአብሔር እንዳናገረው ተናግሯል ፡፡ እግዚአብሔር በከንፈሩ አንድ ሰው አነጋገረው እርሱም ... “እኔ የምናገር የዘገየ ነኝ” ፡፡ ሙሴም። እኔ ፣ እኔ - 
መሄድ አልችልም። “
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እሱም “ሰው የሚናገረው ማን ነው? ወይም ዱዳ ያደረገው ማን ነው? እንዲያይ ያደረገው ማን ነው? እንዲያሰማ ያደረገው ማን ነው? ጌታ 
አይደለሁም? ” “ከአፍሽ ጋር እሆናለሁ” አለ ፡፡ ስለዚህ ....

በኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ደግሞ ያንን ለማንበብ ከፈለጉ - ኤርምያስ “እግዚአብሔር በአፌ ውስጥ ቃላትን አኖረ” አለ ፡፡ ከአንድ ነቢይ 
ጋር ከንፈር ጋር ተነጋገረ እና በሌላው ነቢይ በኩል ተናገረው ፣ በምንም ነገር ቁጥጥር የለውም እና በከንፈሮቹ ይናገራል ፡፡

እሱ ቃሉን ለማስወጣት መንገዶች አለው ፣ ታውቃላችሁ ፡፡ አዎን ጌታዪ.86

ስለዚህ አያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ ሙሴም አለ-“እግዚአብሔር በድምፅ ተናገረኝ እኔም 
ሰማሁኝ። እሱ ያለውን ነገር ጻፍኩኝ። ”

ኤርምያስም “በጭራሽ መናገር አልችልም ፤ በመጀመሪያ የምታውቀው ከንፈሮቼ እየተናገሩ ነበር እናም እኔ እየጻፍኩ ነበር ፡፡” አለ ፡፡ 
እግዚአብሔር በከንፈሩ ተናገረ ፣ ተፈጸመም። ዳንኤል ፣ ኢሳያስ እና የመሳሰሉት እነዚህ ሁሉ ነቢያት ተመሳሳይ ናቸው ፡፡

በብሉይ ኪዳን ብቻ ታውቃላችሁ እነዚያ ነቢያት “ጌታ እንዲህ ይላል” ከሁለት ሺህ ጊዜ በላይ ነው ፡፡ አሁን አንድ ሰው “እግዚአብሔር እንዲህ 
ይላል” የሚናገረው ሰውየው አይደለም ፡፡ እሱ ቢሆን ኖሮ ነቢይ አይሆንም ነበር ፡፡ እሱ ግብዝ ነበር (ይመልከቱ) ፡፡ ምክንያቱም በጭራሽ አይከሰትም 
፡፡ አንድ እድል ከአስር መቶ ሺህ ጊዜ (ይመለከቱ) ሊገምቱት ይችላሉ። ግን “ጌታ እንዲህ ይላል” ጌታ እግዚአብሔር ብሏል ፣ “ኦርማን ኔቪል እንዲህ 
ይላል…” እላለሁ ፣ “ሚስተር ማኔል እንደዚህ…” “ወንድም ቫል ይላል” እዚህ ወይም ከነዚህ ሌሎች ወንድሞች ፣ አንዳችሁ የምናገረውን እናገራለሁ ፡፡ 
እውነቱን የምናገር ከሆንኩ የምትናገሪውን ብቻ እላለሁ ፡፡ እነዚህ ሰዎች ነቢያት ነበሩ-“እኔ አይደለሁም ፡፡ ከርሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ፣ ነገር 
ግን ጌታ እንዲህ ይላል ፡፡ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በነቢያት ”ጌታ ይላል“ ነው ፡፡
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አስተዉሉ እነሱ የክርስቶስን መንፈስ በራሳቸው ላይ ወስደው ስለሚሆኑት ክስተቶች ይተነብዩ ፡፡ ስለ ትንበያው ይናገሩ ፣ እነሱ 
በሚቀመጡበት ጊዜ ፣ ሲቀመጡ ፣ ሲቀመጡ ፣ በክርስቶስ መንፈስ ላይ በእነሱ ላይ ሲመላለሱ ፣ በእነሱ ዘመን ምን እንደሚፈጠር ተናገሩ ፡፡ 
አንባቢዎቹ ያነበቡት እና ነብያቶች ስለ ራሳቸው የሚናገሩ ይመስላቸዋል ፡፡ ጃንደረባውን ኢሳያስ 53:1 ን ሲያነብብ ፣ “እርሱ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ 
፣ በበደላችን ተሰቃየ ፣ የሰላም እርቃችን በእርሱ ላይ ነበረ ፣ በእርሱም ቁስል ተፈወሰን”? ጃንደረባውም ፊልጶስን “ነቢዩ ስለ ማን ነው? ስለ ራሱ ነው 
ወይስ ስለ ሌላ ሰው?” አለው። እነሆ ፣ ነብዩ ራሱ እንደ ተናገረ ተናግሯል ፡፡
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ዳዊት በመንፈስ እየጮኸ ተመልከት ፣ “አምላኬ አምላኬ ፣ ለምን ተውኸኝ? አጥንቶቼን በእኔ ላይ አዩብኝ [ዴቪድ]። እነሱ እግሮቼንና እጆቼን 
ዴቪድ ወጉ። እነሱ እግሮቼንና እጆቼን ወጉ ፤ አንተ ግን ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም ፣ ቅዱስህንም መበስበስን እንዲያይ አትፈቅድም ”፡፡ የዘር 
ፍሬውን የሚመዘዘው የዳዊት ልጅ ነበር ፣ እርሱም ወደዚያ የሚመጣው ፡፡ ዳዊት ራሱ ዶሮ ነበር ፣ ግን በውስጡ የስንዴ እህል ነበር። አገኘኸው? 
ስለዚህ መላው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ቃል አይደለም ፣ እንዲሁም በሰው አልተጻፈም ፣ በሰው አልተገኘም ፣ ወይም በሰው ሊገለጥ አይችልም። እሱ 
በራሱ በራሱ የተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው ፣ በራሱ ተርጓሚ-ክርስቶስ ራሱን በቃሉ ይገልጣል ፡፡
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ክርስቶስ በዳዊት እዚህ ቆሞ ነበር ፡፡ ዳዊት አሁን ማሰብ እንኳን አልቻለም ፡፡ አእምሮው እንደ እርሱ አእምሮው ከእርሱ ተወስዷል ፡፡ እዚህ 
ላይ ሃውልቱን እንደምታዩት በመስቀሉ ላይ ተንጠልጥሎ “አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ? አጥንቶቼ ሁሉ ፣ ተመለከቱኝ። እነሱ እጆቼንና እግሮቼን 
ወጋ ፡፡ እነሱ የእኔን ጎን ገዙ ፣ ”ተመልከት ፡፡ “ከእኔ የራቀህ ለምንድነው? የባሳን በሬዎች ሁሉ ይመጣሉ ያልፉታል ብለው ራሳቸውን ያናውጣሉ: - 
አሁን ፣ እርሱ ያድነው እንደ ሆነ እንይ ፡፡ ”- ተመሳሳይ ቃላትን በመናገር ፡፡ እንግዲያው እግዚአብሔር እዚህ ምድር ላይ ሲገለጥ ፣ ዳዊት የተናገረው 
ተመሳሳይ ቃል አለ ፡፡ አገኘኸው? ታያላችሁ ፣ የሰው ቃል አይደለም ፡፡ እሱ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ በዳዊት ውስጥ እግዚአብሔር ይህ ነበር ፡፡ 
ያ ዳዊት አልነበረም ፡፡ ምን እንደሚል አላወቀም ነበር ፡፡ እርሱ በመንፈስ ነበር እንደዚህ ፡፡ ሙሴ እንደዚህ ነበር ፡፡ እርሱ በመንፈሱ ውስጥ ነበር ፣ 
እሱ ከሚኖርበት ሚዛን አልፏል ፣ እናም እራሱን ከእግዚአብሔር ጋር እያነጋገረ በዚያ ቁጥቋጦ ውስጥ ፊት ለፊት ቆሞ ነበር ፡፡ ጫማህን አውልቅ ፡፡ 
የቆምከው መሬት ቅዱስ መሬት ነው። “
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እኔ ወደዚያ ሲሄድ አስባለሁ ፣ “ምን ሆነ? ምን ሆነ? ምን ነበር?”

“ወደ ግብፅ ውረድ ፡፡ እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ ፡፡
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እሱም “ለእኔ ለእኔ እውን ነው ፣ መሄድ አለብኝ ፡፡” ሚስቱንና ልጆቹን ... እንዲሁም ልጁን ፣ ይልቁንም በእጁ ያለውን ዱላ በእጁ ይዞ 
ሕዝቡን ለማዳን ወደ ግብፅ ወረደ ፡፡

እግዚአብሔር ራሱ ፣ በነቢያቱ በኩል እየተናገረ ነው ፡፡91

እነሆ ፣ እነሱ ፍጹም .... ነብያት ይህ አይደለም ፣ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ ምክንያቱም ስለራሳቸው ነቢይ ፣ ያንን ነገር ሊናገሩ አልቻሉም ፡፡ 
ሪፖርታችንን ማን አመነ? ኢሳይያስ። ሪፖርታችንን ማን አመነ? የእግዚአብሄር ክንድ ለማን ተገልጿል? እርሱ በከብት ውስጥ እንዳለ ጥጃ በኛ ፊት 
ሆኖ ያድጋል…. እናም ያ እንዴት ነው .... “እርሱ ግን በኃጢአታችን ተሰቃየ ፣ በኃጢአታችን ተሰቀለ ፣ የሰላም በእርሱ ላይ ቅጣታችን; በእራሱ ነባሮች 
ተፈወስን ፡፡ ” ክርስቶስ ከመወለዱ ከስምንት መቶ ዓመታት በፊት በዚህ ዘመን ውስጥ እዚህ ኢሳያስ ተፈወስን ፡፡ በእራሱ ነባሮች (ቀድሞ ውጥረት) 
ቀድሞውኑ ተፈውሰናል ፡፡ “ ኦህ ፣ የእግዚአብሔር ቃል እንዴት ፍጹም ነው ፡፡ ሰዎች ፣ በእሱ ይታመኑ ፤ ሊያድንዎት የሚችለው ብቸኛው ነገር 
ነው።

ሁሉም ሌሎች ቃላት - ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚቀመጡ ግድ አልላቸውም ፣ ከየት እንደመጡ ፣ ከየትኛው ሃይማኖት እንደሚመጣ 
፣ ወይም ሰው ምን ያህል ብልህ ነው - ከቃሉ ጋር የሚቃረን ማንኛውንም ነገር ሙሉ በሙሉ መተው ነው ፡፡ ያንን መጽሐፍ መጻፍ ከፈለጉ ገላትያ 1፡8 
ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ጳውሎስም ፣ “እኛ ወይም ከሰማይ የመጣ አንድ መልአክ ከሰማችሁት ከዚህ ውጭ ሌላ ማንኛውንም ነገር የምንሰብክ ቢኖር 
የተረገመ ይሁን ፡፡” በሌላ አገላለጽ ፣ አንድ መልአክ ከሰማይ ወደ ብሩህ አንፀባራቂ መልአክ ከሰማይ ቢመጣ ፣ እና ቢቆም (ወንድ ልጅ ፣ ለዛሬ ይህ 
ጠቃሚ ነው ፣ አይሆንም?) ... አንድ ብሩህ አንፀባራቂ መልአክ ወደዚያ ይወጣል ፣ ቆመህ ከቃሉ ጋር የሚቃረን ነገር ተናገር ፣ “ሰይጣን ፣ ከእኔ ራቅ” 
ትላለህ ፡፡ ትክክል ነው. እሱ ኤጴስቆጶስ ከሆነ ፣ እሱ ከሆነ… እሱ ምንም ቢሆን ፣ በትክክል በዚያ ቃል ፣ በቃላት በቃላት የማይናገር ከሆነ በጭራሽ 
አያምኑም ፡፡ እሱን ተመልከቺ ፣ እሱ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን ይይዝሻል ፡፡ እሱ ወደ አንድ የተወሰነ ቦታ ይወስደዎታል ከዚያም እዚያው ይሰኩት። 
መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነገር ሲናገር ካዩ እና እሱ ያንን ሲያልፍ እዚያው ይመልከቱት። ሔዋንን ያደረገበት መንገድ ይኸው ፡፡ ወደ ታች ወርዶ ሁሉንም 
ነገር በትክክል ተናገረው ፡፡ “መልካም ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ፡፡ ሔዋን ልክ ነው ፡፡ አሜን ፣ በጋራ ይህንን እናምናለን ፡፡
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ደህና ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ፡፡

“አሜን ፣ አንድ ላይ እናምናለን።”

እግዚአብሔር አለ።

እኛ በእርግጠኝነት እናምናለን ፡፡

ደህና ፣ ግን እግዚአብሔር እንሞታለን አለ ፡፡

“አሁን ፣ ታውቃላችሁ እርሱ ጥሩ አምላክ ነው።” አታውቅም አላልኩም ፡፡ “ግን በእርግጠኝነት ....” ኦህ ፣ እኔ ፡፡ እዚያ አለ ፡፡ እንደዚያ ከሆነ 
አታላይ ከሆነ እና መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻው ቀን የሚቻል ከሆነ የተመረጠውን ያታልላል ፣ ወዳጆች ዛሬ መሆን ያለብን የት ነው? አሁን ፣ እነዚህ 
ትንሽ የሰንበት ትምህርት ቤት ትምህርቶች በጣም ቅርብ መሆን አለባቸው ፣ ታውቃላችሁ ፣ ወደ ልባችን ፣ ማየት ... እውነተኛ ቅርብ ማዳመጥ እና 
ያንን ነገር እንዴት ማታለል እንዳለበት ማየት አለብን።

ልብ ይበሉ ፣ የሌላውን ሰው ቃል መስማት የለብንም - ልብ ይበሉ ፡፡ ምን ያህል ብልህ ፣ ምን ያህል የተማሩ እንደሆኑ ግድ የለንም ፡፡ መፅሃፍ 
ቅዱስ በምሳሌ ውስጥ ምሳሌዎችን መጣል አለብን ይላል ፡፡ አሁን ፣ በዚህ በሁለተኛው ዓለም ውስጥ .... የመጀመሪያው ግዛት የማየት ፣ የመቅመስ ፣ 
የመሰማት ፣ የማሽተት እና የመስማት ችሎታዎ ነው ፡፡ ያ በውጫዊ ሰውነትዎ ውስጥ ነው። በመንፈሳዊው ውስጣዊ አካል ላይ ፣ አመክንዮ ፣ እና 
ሀሳቦች እና የመሳሰሉት ናቸው። ያንን ሁሉ ወደታች መጣል አለብን ፡፡ በምክንያታዊነት አይሆንም ፣ “እግዚአብሔር ጥሩ አምላክ ከሆነ… ቆይ…” 
እናም ዛሬ እሱ ብዙ እንደሆነ ተነግሮናል ፡፡ እርሱ እርሱ ጥሩ አምላክ ከሆነ ፣ እንግዲያውስ ቅን ከሆነ እኔ በዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ሆኖ 
ባላየውም ፣ ምንም እንኳን ቅን ቢኖሬ እድናለሁ ፡፡ “ ይጠፋሉ ፡፡
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ወደ ቤተ ክርስቲያን ከሄድኩ እና ትክክል ነው ያሏቸውን ነገሮች ከሰራሁ እና ትክክል ነው ብዬ ያሰብኩትን ለመያዝ ከሞከርኩ እኔ….. “ለሰው 
ፊት መልካም የሚመስል መንገድ አለ ፣ ግን ፍፃሜው የሞት መንገዶች ነው ፣” እይ። እርስዎ አይድኑም ፣ ይጠፋሉ ፣ እዩ ፡፡ በውስጡ የቁጥጥር ሰው 
መሆን አለበት ፡፡

“ደህና ፣ በልሳን ተናገርሁ ወንድም ወንድም ብራሃም ፡፡ ወንድም ፣ ወንድም ብራሃም በልሳኖች በመናገር አያምኑም? ” ፍፁም! “ደህና ፣ ጮህኩ 
፡፡ አያምኑም? ” አዎን ጌታዪ! እኔ ጥሩ የክርስትና ሕይወት እኖራለሁ ፡፡ በዚህ አታምኑም? “ አዎን ጌታዪ! ግን አሁንም ያ ማለት እርስዎ ድነዋል 
ማለት አይደለም ፡፡ እርስዎ ጥሩ ሰው ፣ ንፁህ ፣ ሥነ ምግባራዊ ፣ ቅዱስ ፣ ጥሩ ሰው ነዎት ፡፡ እንዲሁ ካህናቱ ፣ መሠረታዊ ለሃይማኖታዊው ፣ 
እንዲሁ ሃይማኖታዊ እስከ ተሳሳተ ድረስ እስከ ሞት ድረስ በድንጋይ ይወገሩ ነበር ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል የማታለል ሞት ሞት ነበር ፡፡
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ዛሬ በምድር ላይ ብዙ የበለፀጉ ቅጠል ነገሮችን ያቀረብንበት ምክንያት ሀገራችን የሆነው ይኸው ነው ፣ ቅጣቱ በቂ ጥንካሬ የለውም። አንድ ሰው 
ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ሲሮጥ ከተያዘ ሁለቱም በሕዝብ ፊት መወሰድ እና በአደባባይ መጣል እና መፈናቀል አለባቸው ፡፡ ትክክል ነው. አንድ ሰው 
በመንገዱ ላይ የተሳሳተ ነገር ሲያደርግ ቢያዝ በፍጥነት ከአስር ዓመት በታች መሰጠት የለበትም ፤ እሱ አስቀድሞ የተገደለ ግድያ ፣ እይ። እንደዚያ ያሉ 
ቅጣቶች ላይ ይጥሏቸዋል ፣ ያፋጥኗቸዋል። ነገር ግን አንዳንድ ጠማማ ፖለቲከኛ ወደዚህ ወደዚህ መገናኘት ሲችል እና ሲያልፍ ፣ “ደህና ፣ እሱ ትንሽ 
እየጠጣ ነበር… እሱ ያንን አላደረገም….” ይገድላል አንድ ወንድ ፣ ሚስት ፣ እና ንፁህ የንፁህ ልጆች ፣ ሪኪን እንዲጠቀምባቸው ይፍቀዱ ፣ ያ ፖለቲካ 
ነው ፡፡ ያ ዓለም ነው ፣ ያ ሰይጣን ነው።
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እግዚአብሔር አንድ ወንድ በዝሙት ወይም በሴት ከተያዘ ፣ አውጥተዋቸው በድንጋይ ወገቧቸው ፡፡ ያ መፍትሄ ሰጠው ፣ ተመልከቱ ፡፡ 
በሰንበት ቀን አንድ ዱላ ብትይዙ እንኳ ቢይዙት “ይውሰዱት እና በድንጋይ ይውገሩት።” በዚያ መኖር ጀመሩ ፡፡ እናም አሁን ፣ ዛሬ እኛ እንደዚህ 
አይነት ህጎች የሉንም ፣ ነገር ግን ዛሬ ዛሬ የማነጋግረው ቤተክርስቲያን ፣ የእግዚአብሔር ህግ በልባችሁ ውስጥ ነው ፣ እዩ ፡፡ ለማድረግ ፍላጎት የለህም 
፡፡ እዚህ ነው ውስጡ። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም እንዲሆን ይፈልጋሉ ፡፡ ምንም ይሁን ምን ፣ ምን እንደሆንክ ትፈልጋለህ .... እግዚአብሔር በር 
ላይ በር የመኝታ ክፍል ከፈለገ ፣ እሱ ያንን የመኝታ ክፍል እንድትሆን ይፈልጋል ፣ በዚያ በመደሰቱ ደስተኛ ነህ ፡፡ ምንም ይሁን ምን ፣ የመኝታ ቤቱ
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በር መሆን ይፈልጋሉ ፣ ይመልከቱ። እግዚአብሔር ማንኛውንም ነገር እንዲያደርግልዎ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ያ ነው ፣ ምክንያቱም 
እግዚአብሔር ነው ፡፡ አሁን ፣ ያ ለእውነተኛ እውነተኛ ፣ እውነተኛ እና እውነተኛ ፍቅርዎን የሚያገኙበት ቦታ ነው ፡፡

አሁን አንድ መልአክ ከመጣለት ሌላ ማንኛውንም ነገር እንደሚሰብክ እናውቃለን… ቀድሞውኑ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተነግሮ ይረገም ፡፡ 
ማንም ይህን ማድረግ አይችልም። እሱ በትክክል እንደተናገረው መሆን አለበት።
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ደግሞም በራዕይ 22 18 እና 19 ላይ እናነባለን-“ማንም ሰው በዚህ ቃል ላይ ቢጨምር ወይም አንድ ቃል ቢወስድ ፣ እግዚአብሔር የሕይወቱን 
መጽሐፍ ክፍል ያነሳል ፡፡” ትክክል ነው. ምንም እንኳን አገልጋይ ቢሆን ፣ እና ምንም ቢሆን አገልጋይ ቢሆን እግዚአብሔር ድርሻውን ይወስዳል ... 
ስሙ በህይወት መጽሐፍ ላይ ተጽፏል ፣ እግዚአብሔር ግን “እሱ በትክክል አጸዳዋለሁ (ያ ነው ትክክል) አንድ ነገርን ይጨምረዋል ወይም አንድ ቃል 
ይወስዳል። ” ያ ነው የማይሻረው እግዚአብሔር ቃሉን ያወጣው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማከል ወይም ከቤተክርስቲያን መውሰድ 
ትችላላችሁ ፣ ነገር ግን በዚያ ቃል ላይ አትጨምሩም ወይም ከእሱ አትወስዱም ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስማችሁን ከሕይወት መጽሐፍ በቀጥታ 
ያጠፋል ፡፡ እና ከዚያ ተጠናቅቀዋል ፣ ይመልከቱ። እሱን ማከል ወይም ከእሱ መውሰድ አይችሉም። እሱ በትክክል በትክክል ነው….

አስተርጓሚ አያስፈልገውም ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የራሱን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ያደርጋል ይላል። ጴጥሮስ 
“በግልግል ፍች የለውም” ሲል ተናግሯል ፡፡ እሺ.
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ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ በቃሉ የተጻፉ ፣ በቅደም ተከተል የተቀመጡ ናቸው ፡፡ እናም ሁሉም ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ነው። ስለ እርሱ 
መምጣት ፣ እዚህ ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ እና በሚመጣው ዘመን ምን እንደሚያደርግ ትንቢት በሚናገሩበት አዲስ እና ብሉይ ኪዳን .... ስለዚህ 
ያ ትላንትናን ፣ ዛሬን ፣ እና ለዘላለም ፣ ያ ተመሳሳይ ያደርገዋል ፣ . እንደ ዕብራዊያን እዚያ እዚያ ጳውሎስ በጻፈ ጊዜ እርሱ የእግዚአብሔር ነው ፣ 
ትናንትና የብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ፡፡ እርሱ በሥጋ የተገለጠው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፡፡ ትናንትም ሆነ ዛሬ እስከ ለዘላለምም 
የሚመጣው (የሚመጣው ፣ ተመልከት) ፣ በመንፈስ ቅዱስ ለዘላለም እርሱ ነው ፡፡ እናም ለዛ ዘመን ሊያደርገው ይችላል ቃሉ እንዲሰራ ለማድረግ 
ሁል ጊዜ በሕይወት ይኖራል። እሱ በሕይወት አለ ፡፡

እሱም ተገልጧል በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተገል ,ል ፡፡99

አሁን ፣ ሊቋቋሙት ከቻሉ ትንሽ የሆነ ነገር እንዲያዩዎት እፈልጋለሁ ፡፡ ይመልከቱ ፡፡ እኛ በብሉይ ኪዳን እንደምናምን ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን 
ሲገለጥ .... አሁን ፣ እናንተ ሰባኪዎች ከርሱ ውጭ ሊከራከሩ ይችላሉ ፣ የሚፈልጉትን ሁሉ ያድርጉ ፣ ግን እኔ የምናገረው ከኔ ነው… እኔ 
እንደማስበው ፣ ማየት .

ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ በቴዎፎኒ ውስጥ ፣ በመልከ edeዴቅ ማንነት ውስጥ ፣ ክህነት ሳይሆን ሰውየው ፣ ሰውየው .... 
ይህ ሰው ገና አልተወለደም ነበር ፣ ግን እርሱ በቴዎፎኒ ውስጥ ነበር ፡፡ ስለዚህ አባትም ሆነ እናት የለውም ፡፡ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ 
እርሱም የሰላም ንጉሥ ተብሎ የሚጠራው የሰላም ንጉሥ ነው ፣ እርሱም የጽድቅ ንጉሥ ፣ ተመልከት ፡፡ እሱ መልከisዴቅ ነው ፡፡ እሱ ወደ ሕይወት 
ማብቂያ ቀናት መጀመሪያ አባትም ሆነ እናት የለውም ፡፡ ኢየሱስ በቴዎፍኒያን መልክ በሰው መልክ ነበር ፡፡ ያንን መሄድ ይችላሉ? እሺ.

ከዚያም እርሱ በእውነት የሰው ሥጋ ሆኖ እኛ ከድንግል ማርያም በተወለደ ራሱ በኢየሱስ ክርስቶስ አካል ውስጥ ኖሯል ፡፡ እርሱ እንዲሞትና 
ወደ ሰማይ ተመልሶ ሄደው በዚያ መልክ ነው የመጣው ፡፡ አሁን በዚህ በመጨረሻው ቀን በሥጋው ሙላት እንደገና ራሱን ለመግለጥ ቃል ገብቷል ፣ 
ተመልከት ፡፡ በሰዶም ዘመን እንደ ነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናል። አሁን ፣ ሰዶምን ፣ እንዴት እንደ ሆነ እና ምን እንደ ሆነ ተመልከቱ ፣ 
እና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በቤተክርስቲያኑ በሥጋዊ አካል ሲገለጥ (ተመልከት) ፣ ተመሳሳይ ሥራ ፣ ተመሳሳይ ሥራ ፣ ሁል ጊዜ ያከናወናቸውን ፣ 
መቼም አያውቅም ፡፡ ለውጦች ፣ ዘላለማዊ ፣ ይመልከቱ። እናም ዛሬ በምድር ላይ እርሱ በጠራው በሰው አካል ፣ ራሱን በጠራው በሰብዓዊ አካላችን 
ውስጥ ራሱን ገልጿል ፣ እናም በልብስ ማጠቢያው ጊዜ ያደረገውን እና እርሱ በሥጋው ጊዜ በምድር ላይ በትክክል ሠራው ፡፡ በተመሳሳይም ዛሬ 
ማድረግ ተመሳሳይ ነው ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በመታጠቢያ ጊዜ ለአባቶች በነቢያት በኩል በነገረው በዚህ በመጨረሻው ቀን በልጁ በኢየሱስ 
ክርስቶስ (ተመልከቱ) ፣ ልጁ በመጨረሻው ቀን ይገለጣል ፣ እግዚአብሔር በሰው ሥጋ ይገለጣል ፣ የሰዶም ጥፋት ከመጀመሩ በፊት የአህዛብ ዓለም 
መጨረሻ። ታያለህ? ሶስት መገለጫዎች አሉ ፡፡
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አሁን ፣ ቀጣዩ ነገር ይከናወናል ፣ በጌታ ኢየሱስ አካላዊ አካላዊ መመለስ ፣ ወደ እርሱ ሲመጣ ፣ ሲገደል ፣ ሲሰቀል ፣ ሲነሳም ሦስቱንም ጊዜ 
ወደ አንድ ሰው ማለትም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰበሰቡ ነው ፡፡ ፣ ራሱን በገዛ ሥጋው ገልጦታል ፣ እርሱም የሙሽራይቱ ሚስት ፡፡ አገኙት? የእሷ 
የአካል ክፍል ናት ፡፡ እና ሴት እና ወንድ በጣም ትንሽ ናቸው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም ቅርብ ናቸው .... እነሱ አንድ ናቸው ፣ እነሱ መሆን 
አለባቸው ፡፡ እዚያ አሉ; እይ እነሱ በትክክል አንድ ዓይነት አሳይተዋል ፡፡ ከእሷ ስለተወሰደች የእሱ አንድ አካል ናት ፡፡ እና ሙሽራይቱ ዛሬ እርምጃ 
እና እርሱ ይህን ቀን-ሙሽራይቱን ንግሥቲቱ, ንጉሥ እና ንግሥት ስለ ምን ነበር አለ ልክ ልክ እንደ እያደረገ ነው የክርስቶስ አካል, ከ ውጭ ይወሰዳል.
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እሺ. አሁን ዘግይተናል ስለዚህ በፍጥነት እና በፍጥነት ማለፍ አለብን ፡፡

እሺ.መላው መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስን መገለጥ አጠቃላይ መገለጥ ነው ፣ እሱም ራሱን ለሁሉም ዘመን ያሳውቃል። እርሱ እንደ ንጉሥ 
ናቡከደነጾር እንዳደረገው በሉተር ዘመን በቤተክርስቲያን ፣ በእግር ፣ በእግር ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን አሳወቀ ፡፡ እነዚያን ሕልሞች እንዴት እንዳሳለፈ 
ታስታውሳላችሁ ፡፡ ከጭንቅላቱ ወደ ታች ነው ፣ ተመልከት ፡፡ አሁን ፣ እሱ ከእግር ላይ ነው ፣ ተመልከት ፡፡ በባቢሎን መንግሥት ውስጥ - እነዚህን 
ሁሉ ብሉይ ኪዳኖች አሳየ-ወደ እግዚአብሄር እራሱ ወደ መሰላል ደረጃ እስከ ሥጋ እስኪሆን ድረስ ከጭንቅላቱ ወደ ታች ወረደ ፡፡ አሁን ፣ እዚህ 
በአዲስ ኪዳን እርሱ ራሱን ራሱን ወደ ጭንቅላቱ እንደገና ይመልሳል ፣ የወርቅ ራስ ደግሞ ይከበራል ፣ ይመልከቱ ፡፡ ይመልከቱ ፣ አገኙት? 
እግዚአብሔር በመጀመሪያ ነበረ ፤ እርሱ ራሱ እንደ እኛ ሰው እስኪሆን ድረስ ፣ በግርግም ውስጥ የተወለደ ሕፃን ፣ በግርግም ውስጥ የተወለደ ሕፃን 
፣ የተጠላ ፣ የተጠላ ፣ የተናቀና እንዲሁም መጥፎ ስም እንዲሁም እሱ የነበረው ሁሉ እስከሚሆን ድረስ በነቢያቱ በኩል እና ወደ ታች መውረዱ 
ቀጠለ ፡፡ . ከእዚያም መነሳት ጀመረ (ተመልከት) እናም ከእግሮች ጀምሮ ቤተክርስቲያንን ፣ ሙሽራውን ፣ ተመልሳ መምጣቷን ፣ እና ተመልሶ 
መምጣቱን ይጀምራል ፣ አሁን ሁሉም ወደ ሚሰበሰብበት እና የኢየሱስን ታላቅ ሰውነት ወደ ተለወጠ የኢየሱስ አካል ያደርገዋል ፡፡ ክርስቶስ።
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እግዚአብሔር በዚያ ዘመን በገባው ቃል አማካይነት በእያንዳንዱ ዘመን ይገለጣል ፡፡ አሁን ፣ በእነዚህ የመጨረሻ ቃላት ውስጥ የምንዘጋበት 
ጊዜ አሁን ስለ ምን አንዳንድ ተስፋዎች ለዛሬ ምን እንደ ሆነ እንመልከት ፡፡
103
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አሁን በምሽቱ የብርሃን ሰዓት እግዚአብሔር ራሱን ይገለጻል ፡፡

አሁን እንይ ፡፡ እናያለን .... በዚህ ገጽ ላይ ምን ያህል ቅዱሳት መጻሕፍት እንደተፃፉ እዚህ ላይ ማየት እንደምትችሉት እዚህ ደርሰናል ፡፡ ግን 
እስከ አስራ አምስት ደቂቃዎች ድረስ አስራ አምስት ደርሰናል ፡፡ መውጣት እፈልጋለሁ ፣ እናም ዛሬ ጠዋት ላይ መናገር አልተሳካልኝም። አንዳንድ 
ጊዜ እነዚህ አየር ማቀዝቀዣዎች እውነተኛ ስሜት እንዲሰማኝ ያደርጉኛል ፣ ስለሆነም ወንድም ኔቪል ከሌለ .... ለዛሬ ማታ ምንም ነገር የለዎትም? 
[ወንድም ኔቪል “አይሆንም” ይላል።] ትክክል ከሆነ አንድ ነገር አገኘሁ። እኔ ሌላ የሲጋራ ጥቅል አገኘሁ ፣ ሌላውም ቀን ጫካ ውስጥ ተኝቼ ነበር ፡፡ 
እናም ለዚያ ምሽት ፣ ፈቃደኛ ጌታ ፣ ማየት ከዚያን ከሲጋራ ጥቅል መልእክት አገኘሁ ፡፡ ስለዚህ እነዚህን ጥቅሶች እዚህ አግኝቻለሁ ፣ እናም 
ተመልሰህ እንድትመለስ የትርፍ ሰዓት ሥራ ማሄድ አልፈልግም።
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ጫካ ውስጥ እየጀመርኩ ነበር እና እዚያም የሲጋራ ጥቅል አደረግሁ ፡፡ እናም ወደ ውጭ ስሄድ ፣ “ደህና ፣ አንድ ሰው ከእኔ በፊት ነው” ብዬ 
አሰብኩ ፡፡

አንድ ነገር አለ ፣ “ተመልሰህ መልሰህ ውሰደው ፡፡”

“የሲጋራ ጥቅል ይያዙ? እኔ አይደለሁም.”

የሆነ ነገር “ተመልሰህ የሲጋራውን ጥቅል ውሰድ” እኔም ወረድሁ ፡፡ አንድ የድሮ ባዶ ጥቅል ነበር ፣ እና የሆነ ነገር አየሁ። ዛሬ ፈቃደኛ 
ስለሆነው ጌታ እነግርዎታለሁ ፡፡ እሺ.

አሁን ስለ የምሽት መብራቶች የምንናገረው ለጥቂት ጊዜያት ብቻ ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻው መዝጊያ ላይ ፀሐይ የምትወጣበት ፣ 
እና አንድ ምሽት ብርሃን እንደሚመጣ ይተነብያል ፡፡ እኛ ሁላችንም እናውቃለን ፣ አናውቅም? እኛ ዛሬ ከጌታ ኢየሱስ መልእክታችንን የምናውቀው 
እኛ የምሽት ብርሃን እንደሚኖር እናምናለን ፡፡ እና በዚህ ምሽት ብርሃን… በእርግጥ ፣ ኢየሱስ ራሱ በዚህ ምድር ላይ ሲገለጥ ታላቅ ብርሃን 
ይመጣል… ወይም በሰማይ ሰማይ ሙሽራውን ሲወስድ ፣ ከዚያም ሚሊኒየሙ ይጀምራል ፡፡
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ነገር ግን በሰው ልጆች ፊት ወደ ተከማችበት ለማለፍ በጣም አስፈሪ ጊዜ አለን ፡፡ እናም እኔ ሰዓቱን እየጠበቅሁ ነው እናም መቼ ማግኘት 
እንደቻልን ... እያንዳንዱ ሰው ከስራ የሚያርፉበት እና ጥቂት ቀናትን የሚያሳልፉበት እድል ማግኘት ይችላል እናም በእነዚያ መቅሰፍቶች የምናገርበት 
ቦታ ማዘጋጀት እና በቀኖቹ ውስጥ የሚወድቁ ነገሮች ፣ እና ሁለት ወይም ሦስት ሳምንታትን አንድ ላይ ይጣሉት ፣ እና ያ አንድ ላይ ያመጣጥኑ ፣ ጌታ 
እንድሰራ ከቀጠለኝ እና እንዳደርግ ያነሳሳኛል። እነዚያ ነገሮች እና እነዚያ ነጎድጓዶች እንዴት እንደሚጥሉ ይመልከቱ ፣ ከዚያ ያ ሰው እና እነሱ ያ ሰው 
እና እዚያ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ሲመኙ እንደነበረ ያያሉ ፡፡ ይፈጸማል ፣ ተመልከት። ምን እንደገለጠ ታያላችሁ ፣ ያ ታላቅ ነጎድጓድ ከሰማያት ይወጣል 
፡፡ አሁን .... በእርግጥ ፣ ሁላችሁም ፣ ያ ያ ማለት ምን ማለት እንደሆንኩ አውቃለሁ ፣ ታያላችሁ ፡፡ ግን እስከሚቆይ (እስኪመለከቱ) እስኪጠብቁ 
ድረስ እንጠብቁ ፡፡ አሁን .... በወቅቱ የበለጠ ይሆናል።
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አሁን .... እንግዲያው እኛ ከእነዚህ ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተወሰኑትን እዚህ እናነባለን ፡፡ አሁን ፣ ምሽት ላይ ብርሃን መጣ ፡፡ አሁን ፣ 
ጠዋት ላይ የነበረው ተመሳሳይ ብርሃን መሆን እንዳለበት አስተውለናል ፣ ምክንያቱም ጠዋት ላይ አንድ ፀሐይ እና ከሰዓት ሌላ ፀሐይ የለም። ያው 
ፀሐይ ነው; ከሰዓት በኋላ ያለው ተመሳሳይ ፀሐይ በማለዳ ነው ፣ እንደ ጥዋት ደግሞ ልክ እንደ ሰዓት። አሁን ፣ ቀኑ ራሱ - በዚያ ጊዜ መካከል ያለው 
ቀን እንደዚህ ያለ ዓይነት ይሆናል… ኦ ፣ እንደ መጥፎ መጥፎ ፣ ጨለማ ቀን ፣ በእዚያ መካከል ቀን ወይም ሌሊት ተብሎ ሊጠራ አይችልም ፡፡
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እግሮቹን ወደ ላይ ከሚወጡ እግሮች የአካል ቅርጽ ነው ፡፡108

እዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ፣ ምሳሌ ፣ ልጅ ነበር ፡፡ ከዚያ ተገደለ ፡፡ ቤተክርስቲያኑ በሰማዕትነት ስፍራውን ተካሄደ ፣ እናም በጨለማው 
ዘመን አል wentል ፣ እናም በሚወጣበት መሠረት ላይ መገንባት ጀመረች። ታዲያ የማየት ችሎታ ከየት ይመጣል? ከጭንቅላቱ አናት ላይ ፡፡ 
ናቡከደነጾር ያንን ራእይ ይዩ? ደሙ ለእነሱ ደም ከመፍሰሱ እና ማስተሰረያ ከመሰጠቱ በፊት ከአህዛብ ዘመን ጀምሮ ሲወርድ ይመልከቱ ፡፡ እነሱ ወደ 
እርሱ ወደ ይሁዲዎች ነበሩ ፡፡ ግን ያስተውሉት በቀጥታ ወደ ታች ፣ ወደ ታች ፣ ከቀኝ እስከ ታች በምልክት (ይመልከቱ) ፣ ወደታች አመጣ ፣ ከዛም 
ወዲያውኑ ተመልሷል ፣ ተመልሷል ፣ ቤተክርስቲያን ከእግሯ ተመልሳ መጣች ፡፡ አሁን በጭንቅላቱ ላይ ነው - ጭንቅላቱ ላይ ነው።አሁን ብርሃኑን 
አስተውል….

በእጆችዎ ማየት አይችሉም ፣ ግን እሱ የሰውነቱ አካል ነው። በጆሮዎች ማየት አይችሉም ፣ ግን ይሰማል ፡፡ በአፍንጫው ማየት አይችሉም ፣ 
ግን ያማልዳል። በከንፈሮች ማየት አይችሉም ፣ ምንም እንኳን ቢናገርም ፣ ይመልከቱ። ያ የጴንጠቆስጤ ዘመን ነበር። አሁን ግን ፣ በዓይን ውስጥ ነው 
፣ ማየት ፣ ማየት ፡፡ አሁን ፣ ከዓይን ውጭ አንድ የሚንቀሳቀስ ፋኩልቲ የለም ፡፡ ልክ ነው? ቀጣዩ ብልህነት ማለትም መላውን ሰውነት የሚቆጣጠር 
ክርስቶስ ራሱ ነው ፡፡ ከዚያ ባሻገር የሚንቀሳቀስ እንቅስቃሴ የለም ፣ ይመልከቱ ፡፡ የተቀረው ሁሉ ተወስ ,ል ፣ ይመልከቱ ፡፡ እግሮችዎን ያዙሩ ፣ 
ጡንቻዎችዎን በእግሮችዎ ያዛውሩ ፣ ሁሉንም ያንቀሳቅሱ ፣ ጆሮዎን ያንቀሳቅሱ ፣ አፍንጫዎን ፣ ከንፈሮችዎን እና የመሳሰሉትን ያራምድ; ግን 
ከዓይኖችዎ በኋላ ምንም የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። ለዚያም ነው ሰው በፍጥነት ጭንቅላቱን ይላጫል የሚሉት ፣ ምክንያቱም (ይመልከቱ) የራስ ቅሉ 
ላይ ያሉትን ጡንቻዎች ለማዳበር የሚያስችል እንቅስቃሴ ስለሌለ ፣ ይመልከቱ። እናም እዚያ ውስጥ ደም እንዲነሱ ለማድረግ ትራስ አይደለም ፡፡ 
ደሙ አይፈስሰውም (አይታይም) ፣ ደም አይሰጥም ፣ ደም አይሰጥም ፣ በእርግጥ የፀጉሩ ሥር በደም ነው ፡፡ እና አሁን ፣ ያንን ክፍል (እንዳየነው) 
አግኝተናል .... ከዓይን ውጭ ምንም ነገር የለም ፡፡
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አሁን እስቲ እንመልከት ፡፡ ስለ እኩለ ቀን ያህል ቀላል ይሆናል? ምሽት ላይ ፡፡ ብርሃን ለምን ተልኳል? ስለዚህ የት እንዳሉ ማየት ይችላሉ ... 
እንዴት እንደሚዞሩ ፡፡ የት እንዳለህ ይመልከቱ። በማታ ጊዜ ብርሃን ይሆናል።
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አሁን ፣ ያንን አሁን ወስደነው ከሚልክያስ ጋር እናነፃፅረው ፡፡ 4 ምሽት ላይ ብርሃን እንደሚመጣ ቃል ገባ ፡፡ እኔ መጥቼ ምድርን መርገም ብዬ 
እንዳልመጣ ፣ እነሆ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ ፤ ልጆቹን ወደ አባቶች አባቶችም ወደ ልጆች ይመልሳል (ያ ትክክል ነው?)።

አሁን ፣ ዮሐንስን… ወይም ቅዱስ ሉቃስ 17፡30ን እንውሰድ እና ኢየሱስ እዚያ እንደነበረው በሰዶም ዘመን ይሆናል ፣ ያው ይሆናል ... በማለት 
የተናገረውን እንይ ፡፡ .. ማስታወቂያ ፡፡ የሰው ልጅ በሚገለጥበት ጊዜ ይህ ነው የሰው ልጅ መገለጥ።  የሰዶም ልጅ ከመቃጠሉ በፊት  የሰው ልጅ



16ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

በእውነት እዚያ ለጥቂት ጊዜያት ያህል ሆኖ ታየ ፡፡ ያ ሰው ያ አምላክ ነበር ፡፡ ያ እግዚአብሔር ነበር ፣ ኢየሱስ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ፡፡ 
እንዲሁም ለጥቂቶች ብቻ በፍርድ ፍርዱ ውስጥ ከአብርሃም ጋር ለመነጋገር እግዚአብሔር በዚያ ጥቂት አጋጣሚዎች ተገለጠ ፡፡ የሰው ልጅ ተገለጠ 
የሰው ልጅ ፥ ኤሎሂም። ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ? የሰው ልጅ ኤሎሂም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተገለጠ ፡፡ በነጋታው ጠዋት በእሳት ተቃጠለች ፡፡ 
መቼ? ፀሐይ እንደገና ከመምጣቱ በፊት ስለዚህ የቀረው ድርጅት ከመጥፋቱ በፊት ትቃጠላለችና ምክንያቱም አሁን ምንም የሚተው ድርጅት ሊኖር 
አይችልም ፣ ከሚቀጥለው ከሚሆነው የበለጠ ምንም እድገት ሊኖር አይችልም ፡፡ መነቃቃት በመላው አገሪቱ ላይ ነው ፡፡ ከዚያ በኋላ እንደገና 
መነቃቃት አይኖርም ፣ ታላቅ የመጥፋት መነቃቃት ፣ ይህ ሕዝብ በጭራሽ አይቀበለውም ፡፡ የአእምሮአዊ ስብሰባ ሊኖራችሁ ይችላል ፣ ግን እኔ ግን 
መንፈሳዊ ማነቃቂያ ማለቴ ነው ፡፡ ሁሉንም ተመልክተናል ፡፡ እንደያዙት ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ይህን እያልኩ ያለሁት እኔ እንዳገኙት ተስፋ 
አደርጋለሁ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ተፈፀመ.

አንድ ጥሩ አገልጋይ ከጥቂት ጊዜ በፊት እንዲህ አለ ፣ “ወንድም ብራሃም ፣ የጌታን ደስታ በልቤ ውስጥ ማግኘት ከቻልኩ” አለ ፡፡

እኔም “ልጄ ፣ መነቃቃቱ ተጠናቀቀ” አልኩ ፡፡

አሁን ማረጋጊያዎች በመርከቡ ላይ ተተክለዋል ፡፡ ታላላቅ አስፈሪ ማዕበሎች ከፊታችን ወጥተዋል ፡፡ ግን እኛ ከዚህ የባህር ማዶ ወዲያ 
አውቀናል ፣ ወደ ዳርቻው እየተቃረብን ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ ወደ ባሕሩ ዳርቻ እየቀረብን ነው። ዝም ብለው ይረጋጉ በቃ በቃሉ ውስጥ ይቆዩ ፣ 
ከእግዚአብሔር ጋር ይቆዩ ፡፡ ስሜትዎ ምንም ይሁን ምን ፣ ሌላ ማንኛውም ነገር ፣ በትክክል ከቃሉ ጋር ይቆዩ ፡፡ የተረጋጋ ይሁን። እነዚህን ሁሉ 
ታላላቅ የቆዩ ደመናዎችን በዙሪያችን ሲመለከቱ ፣ እና ማዕበል መምጣትን ፣ እና አቶምሚክ ቦምቦችን ፣ እና የሚናገሩትን ማንኛውም ነገር ሁሉ ሲያዩ 
፣ የእኛ ማረጋጊያችን ግን በቀጥታ በቃሉ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር እዚህ እንደሚሆን ተናግሯል ፡፡ እኛ እያንዳንዳቸውን እንጨፍራለን። አዎ ፡፡ 
ከላይ ከነሱ በላይ እንሄዳለን ፡፡ አዎን በርግጥ. እነሱ ሊያጠሉን አይችሉም ፡፡ እነሱ ሊያጠቁን አይችሉም። በመቃብር ውስጥ አስገባኸን ፤ እንደገና 
እንወጣለን ፡፡ ያ ብቻ ነው በቃ እሱን ነው። በዓለም ውስጥ እዚያ ለመቆየት የሚያስችል ምንም መንገድ የለም። እያንዳንዳችን እንዘጋቸዋለን 
ምክንያቱም ታላቁ አለቃ ካፒቴን በሌላኛው ወገን እየጠራ ነው ፡፡
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በኢየሱስ መልሰናል ፣

የሕይወትን አውሎ ነፋሶች እገፋፋቸዋለሁ ፤

በኢየሱስ ውስጥ መልሰናል ፣

ነፋስን ወይም ማዕበልን አልፈራም ፣

ምንም ይሁን ምን ይምጣ ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ ምንም ይሁን ምን ልዩነት የለውም ፣ እኛ እዚያው በኢየሱስ መልሰናል ፡፡ የምኖር ከሆንኩ እኔ 
ለእግዚአብሔር ክብር እኖራለሁ ፡፡ ብሞት እሞ እሞ እግዚኣብሄር ክብርኩም። እኔ እፈልጋለሁ… በቃ ማድረግ የፈለግኩት ወደ እግዚአብሔር ክብር 
ነው ፡፡ ያ ሁሉ ሲያበቃ ፣ ከእንግዲህ ለመቆየት አልፈልግም ፡፡ ወደ የት መሄድ እፈልጋለሁ ... ለእኔ የገዛውን ወሮታዬን እንጂ እኔ በሠራሁት ሳይሆን 
ለእኔ ለእኔ የገዛውን ፣ በእርሱ ሞገስ የሚሰጠኝን ነው ፡፡
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ስለዚህ የምሽቱን ብርሃን እዚህ እናያለን ፡፡ በውስጡ እንዴት እንደሚዞሩ ለማየት ምንም ዓይኖች ከሌልዎ ብርሃንን ምን ማድረግ ይችላል? 
የምሽቱ ብርሃን ምንድን ነው? አንድ ነገር ለመግለጥ ብርሃን ይመጣል ፡፡ ልክ ነው? እዚህ የሚሰማዎት የሆነ ነገር ካለ ፣ እና በጨለማ ውስጥ ምን 
እንደሆነ ለመረዳት ካልቻሉ ከዚያ መብራት ያብሩ። ለመግለጥ ነው ፡፡ ሚልክያስ 4 ምን ለማድረግ ነው? ይመልከቱ ፣ ተመሳሳይ ነገር ያድርጉ። 
የሰባቱ ማኅተሞች መክፈቻ ምን ይከናወን ነበር? በዚህ [ግልጽ ባልሆኑ ቃላት] ውስጥ እነዚህ ሁሉ እምነቶች ምን እያሽቆለቆሉ ነው? ለመግለጥ ፣ 
ለማምጣት ነው ፡፡ ምንም ዓይኖች ከሌልዎት ታዲያ ለመግለፅ ጥቅም ምንድነው? በመጀመሪያ ለማየት ዓይኖች ሊኖሩ ይገባል ፡፡ ልክ ነው? ሚልክያስ 
4 ን ለመግለጥ ፣ ቅዱስ ሉቃስ ሉቃስ 17፡30 ፣ ቅዱስ ዮሐንስ 14፡12 ፣ እንዲሁም ዮሐንስ 15 24 ፣ 16 13, እና እንዲሁም ራእይ 10: 1-7 ን ለመግለጥ 
፣ ሰባቱ ማኅተሞች መክፈቻ እና የሰባተኛው መልአክ መልእክት ፣ የምሽቱ ብርሃን መቼ እንደመጣ ለማሳየት።
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አሁን ፣ አንድ ሰው….

በሎዶቅያ ዘመን ሰዎች ምን ነበሩ? እርቃናማ እነሱ ናቸው? ዓይነ ስውር ፡፡ ማየት ለተሳነው ሰው ምን ጥሩ ነገር ነው? ተዉአቸው ፤ ዕውሮችን 
የሚመሩ ከሆነ ፥ ሁሉም በጉድጓዱ ውስጥ አይወድቁም? እርቃናማ ፣ ዕውር እና አታውቅም ፡፡ የአዕምሯዊ ችሎታዎቻቸው እንኳ ሳይቀሩ ፣ 
የአእምሮአዊ መንፈሳዊ ችሎታቸውም ... መንፈሳዊ ማስተዋል ፣ ይመልከቱ። ራስ ወዳዶች ፣ ትዕቢተኞች ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ፣ 
ጨካኞች ፣ የሐሰት ከሳሾች ፣ ቸልተኞች እና ቸልተኞች ፣ እግዚአብሔርን የመሰለ መልክ ያላቸው ግን ኃይላቸውን (የመገለጥ ኃይልን) ይክዳሉ። እነሱ 
እንኳን አያምኑም ፣ ይመልከቱ። እንደ ነብይ ባሉ ነገሮች አያምኑም ፣ እናም .... በእርሱ አያምኑም ፡፡ ሚልክያስ 4 የተወሰነ ቤተክርስቲያን ወይም 
የተወሰነ ድርጅት መሆን አለበት ብለው ያምናሉ ፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ ሰው ነበር ፡፡ በድርብ ድርሻ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ሰው ነበር ፡፡ 
በመጥምቁ ዮሐንስ መልክ ሲመጣ ፣ ሰው ነበር ፣ ተመልከት ፡፡ በመጨረሻዎቹ ቀናት የምሽቱ መብራት ማብራት ሲጀምር ፣ ዓይኖች ይከፈታሉ እና 
ወዴት እንደሚሄዱ ያያሉ ፡፡ ከዚያም አካሉ ቀድሞውኑ የተሠራ ነው ፣ በእግሮቹ ላይ ቆሞ ፣ በመንቀሳቀስ በመንፈስ ቅዱስ ይንቀሳቀሳል ፡፡ ምንድን? 
መጽሐፍ ቅዱስን በሚጽፉ በነቢያት ላይ የተሸጋገረው መንፈስ ቅዱስ ፣ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በአካሉ የሚንቀሳቀስ ተመሳሳይ መንፈስ ፣ 
ከማንኛውም ድርጅት እና ከሁሉም ዘሮች ፣ ምላስ እና ሰዎች ይወጣል ፡፡
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እዚህ ያለች አንዲት እመቤት ፣ በዚህ ድርጅት ውስጥ (የዚህ ድርጅት) አባል አይደለችም… በዚህ ጉባኤ ውስጥ አባል አይደለችም ፡፡ እሷ 
ከሌላ ቦታ ትመጣለች ፣ እናም ዛሬ ጠዋት ላይ መጣች ፣ እዚያ ስዕል አገኘች ፡፡ ለልጄ ሰጠችው በጣም ተደንቆ ነበር ፡፡ ስለዚህ ጉዳይ መቼ 
እንደሰማች አላውቅም አላውቅም ፡፡ እኔ አላውቅም ፡፡ በሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናናት ላይ የነበረችውን የዚህን የጌታ መልአክ ምስል አየችው - 
ሰባት ማኅተሞች ተከፈቱ። ይህ ከሆነ በኋላ “እዚያ ዞር ብላ” አለች እና በሕልም ውስጥ በሰማይ ቆሞ አየች ፡፡ ወደ ኋላ ዞር ብላ ስትመለከት ያንን 
አየች… ከነጭ እና ከዛ በኋላ አየ ፡፡ መሰለው… “ወንድም ብራንሀም ፣ አንተ ነህ” አለኝ ፡፡ ከዚያም ወደዚያ ሲሄድ ፣ “ከኋላህ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ 
ቀለሞች ፣ የጆርጂያ ፣ አላባማ ፣ የተለያዩ ራእዮች የማሸጊያ ሰንደቅ ዓላማዎችን ይይዛሉ ፣ ወደ ክርስቶስ ራእይ ወደ ተገለጠበት ወደ ጭንቅላቱ 
መምጣታቸውን ቀጥለዋል ፡፡” ኦህ ሃሌ ሉያ!
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እኛ በመጨረሻዎቹ ቀናት እና የቀኑ የመጨረሻ ሰዓታት ውስጥ ነን ፡፡116
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አሁን በቃሉ ታዩታላችሁ እናም ቃሉ ሁሉ እዚህ ከፊታችን ይገለጣል? ኦህ የሕያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሆይ ፣ እግሮችህ ተነሱ ፣ 
በውስጣችሁ ባለው ሁሉ እመኑ ፡፡ በመንኮራኩሩ መሃል ላይ ለዚያ ትንሽ ተሽከርካሪ ይያዙ። የሚያደርጉትን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ እና እንቅስቃሴ 
ያረጋጋዋል። ያለዎት ሀሳብ ሁሉ በውስጣችሁ በዚህ ኃይል ሊቆጣጠር ይችላል ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በቃሉ ውስጥ ፣ ምሽት ላይ 
ብርሃኑን እያበራ ይገኛል ፡፡

የሌሊት ወፍ ዕውር .... ብርሃን አብራ ፣ እና የሌሊት ወፍ በጣም ዕውር ሆኖ ሊበር አልቻለም ፡፡ አንድ ጉጉት ጉጉት ፣ እነዚያ እነዚያ የሌሊት 
ተንከባካቢዎች ፣ እና እነዛ ያሉ ነገሮች ፣ መርከቦች እና ነገሮች በቀን ውስጥ ማየት አይችሉም ፡፡ እሱ ምን እንደሆነ አያውቁም ፡፡ ማየት አይችሉም ፡፡ 
የምሽቱ መብራቶችም መጥተዋል ፡፡ እያንዳንዱ ምሳሌ ፣ የትም ቦታ እንሄዳለን - ወደ ተፈጥሮ ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ፣ ወደ ሚልዮን ሐውልቶች ... 
ዳንኤል ያየውና የዚያን ዘመን ንጉስ ፣ ሁሉም ያዩት ፣ እናም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፣ ሁሉም ሰዎች ፣ ሁሉም ዓይነቶች ፣ መንቀሳቀስ ፣ በሰውነታችን 
ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ቦታ በምንኖርበት ሰዓት በትክክል በአከባቢው ያሳየናል ፡፡ ሌላ እርምጃ ከዚህ በላይ ሊመጣ አይችልም ፡፡ የእጅ ፣ የበጎ 
አድራጎት ፣ ዌሴሊ እጅ መንቀሳቀስ ነበር ፡፡ የመሠረት እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ሉተር ነበር ፡፡ ልግስና .... “ከዚህ የሚልቅ አልነበረም” ተብሏል ፡፡ 
የዌሲሌ እንቅስቃሴ ፣ ሚስዮናውያንን ወደ ዓለም ሁሉ ልከው ነበር ፡፡ ከዚያ በፊት ባለው ዕድሜ ውስጥ ከተደረጉት ታላላቅ እንቅስቃሴዎች አንዱ። 
ከዚያ የጴንጤቆስጤ ዘመን ይመጣል ፤ ከዚያም በተለያዩ ጣቶች እና ነገሮች ፣ በልሳናት ፣ በአፍንጫ እና ወዘተ በመሳሰሉት የተለያዩ ጣቶች እና ነገሮች 
ይመጣሉ ፡፡ አሁን ፣ በዓይኖች ውስጥ ነው ያለው ፡፡ ያ ዓይኖች ለማየት ባይችሉ ኖሮ ምን ዓይንን ጥሩ ነው… ወይም ብርሃን የሚፈልጉት? 
በመጀመሪያ የሚታዩ ዓይኖች ሊኖሩት ይገባል ፣ እና ከዚያ በመጣ ጊዜ ፣ ሰባቱን ማኅተሞች ከፈተ እናም የምሽቱን ብርሃን ገለጠ ፣ በዚህ 
የቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ የተሸሸጉትን ምስጢሮች ሁሉ ወስዶ አሁን በዮሐንስ ራዕይ 10፡1-7 ላይ ቃል እንደገባው ገልጦላቸዋል ፡፡ እዚህ እኛ ዛሬ 
በቃሉ መካከል ተቀምጠናል ፣ እናም ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠልን ፡፡ ከዚያ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡
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ለመግለፅ የእርሱን ተገዥዎች በመሆን እኛ ለመረዳት ከፀሐፊው ጋር መቅረብ አለብን ፡፡ “ኦ ጌታ ሆይ ፣ ምን አደርግልሃለሁ? ወደ እርሻዎች 
ሄጄ ወንጌልን መስበክ ከፈለግኩ ወይስ እቤት መቆየት አለብኝ? ምንም ይሁን ምን። ጥሩ የቤት እመቤት መሆን ካለብኝ ፣ ጥሩ እናት መሆን ካለብኝ ፣ 
ይህን ማድረግ ካለብኝ ያ ያ ወይም ሌላ ፣ ምንም ይሁን ምን ፣ ገበሬ መሆን ካለብኝ ፣ እኔ .... ምንም ቢሆን ጌታ ሆይ ምን ታደርግልኛለህ? ”
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ሳውል እዚያ እያለ “ጌታ ሆይ ፣ ምን ታደርግልኛለህ?” ብሎ የጮኸው አልነበረም። ቤተክርስቲያኑን በሙሉ እስር ቤት ለማስገባት መንገዱ ላይ 
ወድቆ ነበር ፣ ግን “ምን ታደርግልኛለህ?” ብሎ ጮኸ ፡፡ ብርሃን በላዩ ላይ እንደተሰቀለ ትልቅ የእሳት ዓምድ ሆኖ ሲበራ “ምን ታደርግልኛለህ?”

ይህ መዝጋት ጥሩ ቃል ይመስለኛል ፣ እናም እንዲህ አልኩ ፣ “ጌታ ሆይ ፣ ምን እንድታደርግልኝ ትፈልጋለህ? ጌታ ሆይ ፣ ይህ መጽሐፍ 
በትክክል በትክክል እንደተገለጠ ስመለከት ፣ ምን ታደርግልኛለህ? ”

አንሰግድለት ፡፡

እዚህ ያሉት ሁሉም ሰዎች ልብዎን እንዲመረምሩ እና “ጌታ ሆይ ፣ ምን እንድታደርግልኝ ትጠይቃለህ?” እና ሰዎች ሆይ ፣ አሁንም በመላ 
አገሪቱ ውስጥ በስልክ እየደመሰሱ ከሆነ ራስዎን ዝቅ አድርገው “ጌታ ሆይ ፣ በመጨረሻዎቹ ቀናት እና በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ውስጥ እዚህ የምንገኝ 
እንደመሆን ምን ይሰማኛል? በግልፅ ተገልጿል ፡፡ ምን ታደርግልኛለህ? ”
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ውድ አምላኬ ፣ እነሱ አንተን ሲጠይቁ እኔ ራሴን አንተ እጠይቃለሁ ፣ ጌታ ሆይ ፣ እያንዳንዱ ቀን መቁጠር እንዳለበት ተገነዘብኩ ፡፡ እናም 
ጌታ ሆይ ፣ በሕይወት እንድትኖር ሁሌም ለክብሮችህና ለክብሮችህ እንዲቆጠር እንድትረዳኝ እፀልያለሁ ፡፡ ልባችንን በመፈተሽ እና “ጌታ ሆይ ፣ ምን 
እንድታደርግልኝ እንፈልጋለን?” በማለት በመላ ሀገሪቱ ውስጥ እና እዚህ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያሉትን ሁሉ ለመርዳት እንዲረዳችሁ 
እፀልያለሁ። ጌታ ሆይ ፣ መንግሥትህንና ጉዳይህን ለማስፋት ምን ማድረግ እችላለሁ? “ እግዚአብሔር ስጠው ፡፡ ልባችንን ይፈልጉ - እና ይሞክሩን ፤ 
ጌታ ሆይ ፣ በውስጣችን ምንም ዓይነት በደል ቢኖር ፣ ምንም ዓይነት የራስ ወዳድነት ፣ የትኛውም መጥፎ ዝንባሌ ወይም ዓላማ ፣ አምላክ ሆይ ፣ 
በልጃችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያነጻን… እኛ የሞቱን እና የትንሳቱን መስጠቱን በትህትና እንቀበላለን . ይህንን እንዳደረገ በማመን መጽደቅ ለእኛ 
የሰጠንን የደህንነትን ዕቅድ በደስታ እንቀበላለን። አባት ሆይ ፣ ቃልህ እና መልእክትህ ከሌሎቹ ሰዎች የተለዩ አለመሆናቸውን ማወቅ እና ማመን 
ስለምንችልበት የቀን መልእክት ፣ ስላመንነው እና ስለያዝነው ነገር እናመሰግናለን - ነገር ግን የበለጠ እንደ ኢየሱስ ለመሆን እንሞክራለን ፡፡ 
ምሳሌያችን የሆነው ክርስቶስ።
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ውድ አምላኬ ፣ እዚህ መደርደር መጋረጃ ነው ፣ እናም በየትኛውም ቦታ የታመሙ ሰዎች አሉ ፡፡ እናም እኔ ራሴ ጌታ ሆይ ፣ ዛሬ ጠዋት 
ደክሞኛል እናም አድክሜያለሁ። አምላኬ ሆይ ፣ እኛን እንዲረዳን እፀልያለሁ ፡፡ እኛ ጥንካሬን ለማግኘት ወደ እርስዎ እንጠብቃለን ፡፡ አንተ 
ጥንካሬያችን ነህ ፡፡ ውድ አምላኬ ሆይ ብዙዎችን ረድተሃል ፡፡
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ሌላኛው ቀን ፣ በዚያች ጫካ ውስጥ ወደ ታች በማሰብ ከወንድሞች ባንክስ ዉድ ጋር እየተራመዱ ሐኪሞች በሚሄዱበት ጊዜ .... ልቡ በጣም 
መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ በእግሩ መጓዝ አልቻለም ፡፡ ከዚያ ከዚያ ራእይ በኋላ ከዚያ በእነዚያ ተራሮች ላይ በእግር መጓዝ ምን ያህል ትንሽ እንደማውቅ 
ለማሰብ ፡፡ “እኔ ያንን አንበሳ ማግኘት አለብኝ ፡፡ አንበሳ ሲገደል ማየት አለብኝ ፡፡ ” ከዚያ ወደዚያ ወርዶ በፉር ካፌቴ ውስጥ በቱስሰን ቆመ ፣ እናም 
ልብሶቹ በሙሉ ሲያንቀላፉ ፣ ዓይኖቹ ወድቀው ሲወጡ አየሁ ፣ “እግዚአብሔር ሆይ ፣ አንበሳ ያለበትን ራእይ ማየት ከቻልህ በርግጥ ስለ ወንድም 
ውድ ወንድም ማሳየት ትችላለህ ፡፡ ”

ከዚያ በኋላ “እጆቻችሁን ጫኑበት” ፡፡ እና እዚህ ዛሬ እርሱ ተመለሰ ፣ ወንድማችን ባንኮች እንደገና ፣ ጠንካራ ፣ እነዚያን ተራሮች እየሮጠ ወደ 
ታች እየሮጠ ነው ፡፡ ውድ አምላኬ እኛ እንዴት እናመሰግናለን ፡፡ ለወንድም ዉድ እንደሆንን ለሁላችን አንድ አይነት ነዎት ፡፡ እርሱ እንደሚወደው 
አውቃለሁ ፣ ምክንያቱም አገልጋይህ ፣ ታማኝ እና ቅን ነው ፡፡

እናም ውድ አምላኬ ሆይ ፣ ከእያንዳንዳችን ጋር እንድትሠራ እና ኃጢያታችንን ይቅር እንድትል እንዲሁም የሰውነታችንን ሕመሞች 
እንድትፈውስ እፀልያለሁ ፡፡ ሙሉ በሙሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐውልት እስከምንመጣ ድረስ ፣ ጌታ ሆይ ፣ በየቀኑ እንደ አንተ በየቀኑ ያድርግልን። 
ጌታ ሆይ ፣ ስጠው። ሁሉንም ልብ አሁን እንደፈለጉ አምናለሁ እናም ምን ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። አሁን በኢየሱስ ስም እንድትባርክልን 
እንጠይቅሃለን ፡፡
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እናም አንገታችን ተደፍቶ በነበረበት ጊዜ ፣ በሚፈልጉት ሀገር ሁሉ በስልክም ሆነ በውጭ በሚኖሩበት ስፍራ ሁሉ ፣ በሚፀልዩበት ጊዜ እና 
ጭንቅላትዎ ወደ እግዚአብሔር በሚሰግዱበት ጊዜ አሁን እግዚአብሔርን እጅዎን ከፍ ያድርጉ ፡፡ ማድረግ  የሚችሉት ይህ  ነው ፣  ዛሬ  ጠዋት  ላይ
123
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ስብከት በ

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

18ክርስቶስ በቃሉ ተገለጠ

እዚህ ተጨናንቋል ፡፡ እጅዎን ወደ እግዚአብሔር ብቻ ከፍ ያድርጉ “እግዚአብሔር ሆይ ፣ እንደ ኢየሱስ የበለጠ የበለጠ አሳየኝ ፣ የበለጠ እንደ 
ኢየሱስ መሆን እፈልጋለሁ” በል ፡፡ እግዚአብሔር ይባርኮት. በመላው አገሪቱ ፣ እጆቹን በሁሉም ቦታ ፣ ጠንከር ያለ ጅምላ ጨብጥ ፡፡ እንዲሁም 
የእኔ ከፍ ከፍ ብሏል። እንደ እሱ የበለጠ መሆን እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ፣ ፈልግኝ ፣ እና በውስጤ ክፋት ካለ ፈልጉ ፤ አውጣው። ምን እፈልጋለሁ… 
“እዚህ ገና እዚህ ደርሰናል ፣ ግን እኛ እንሄዳለን ፡፡ ምንም ይሁኑ ምን ፣ ሀብታም ፣ ደሃ ፣ ወጣት ምን ያህል ነው ፡፡

ትናንት ለቆረቆረ አነስተኛ ደብዛዛ ሰዎች በጫካው ላይ ወደ ታችኛው ተራራ ላይ ሲወጡ እዚያ ሳሉ አንድ ትንሽ ቤተሰብ ነበሩ ፣ አንድ ሰው 
ስለ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ሲያወራ ቆይቶ ውረድ ፣ ሰባት ወይም ስምንት ልጆቹ ፣ እሱን ፣ ትንሽ ትንሽ ብልጫተኛ ነገር ፣ ለመስራት ወደ ውጭ 
በመሞከር ፣ በቀን አንድ ጥንድ ዶላር። አንድ ሰው ትንሽ ልጅ ይኑር ፤ ከዚያም ሌላ ልጅ ለመውለድ በዝግጅት ላይ ሚስቱ እዚያው ይኖሩ ነበር። 
እናም አንድ ትልቅ ሰፋ ያለ መጥረቢያ ቆረጠው ከዛፍ እንጨትን ቆረጠው ጣለው ፣ በአንደኛው እቅፍ ላይ እንጨቱን ከሌላው እየጎተተ ወደ ታች 
ወርዶ ክረምቱን እንዳይራቡ ለማድረግ ያንች እንጨትን ቆረጡ ፡፡ እኛ ለእርሷ ምን እንደተሰማን እና እኔ ወንድም ውድስ ሄደን የጭነት መኪናውን 
አግኝተን እዚያ ሄደን እንጨታችንን ቆረጥን እናመጣን ፡፡ አመስጋኝ የሆነች ትንሽ ሴት እዛ ቆማ ነበር ፡፡ ለእርሷ አዘንኩ እናም ለእነሱ መጸለያችንን 
ቀጠልን ፡፡
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ትንሿ ልጅም የሚጥል በሽታ ያዘባት። ሄደን ለትንሽ ሕፃኑ ጸለይን ፣ እናም እግዚአብሔር ፈወሰው ፡፡ እና በሚቀጥለው ቀን ባሏ ሽፍታ ነበረው 
እና ገባ። .... እሱን እያናገርኩ ነበር። እሱ ሁለቱን አጨሱ ፡፡ እሷ ትንባሆ ትጠጣለች እርሱም እርሱ የተራራ ሰዎችን ዓይነት ነው ፡፡ እና ከዚያ በኋላ 
ስለዚህ ጉዳይ መናገሬን ቀጠልኩ። እና ትናንት ጠዋት ወደ ንጋት ስገባ ፣ እነሆ እጆቹን ወደ ውጭ እየወጣ ወጣ “ወንድም ቢሊ ፣ እኔ የተለወጥ ሰው 
ነኝ” አለኝ ፡፡ እርሱም “የመጨረሻውን ሲጋራዬን አጨስኩ እና እኔ በጌታ ጎን ነኝ ፡፡” አለ ፡፡
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እሷም “የመጨረሻዬን እኔ አጨስኩ” አለች ፡፡ ኦው ዘርን ይተክሉት ፣ “እኔ ጌታ አጠጣሁት… አንዳንዶች ከእጄ ላይ እንዳይነጥቁት ቀን ከሌት 
እጠጣዋለሁ ፡፡”

ኦህ ፣ እግዚአብሔር ፣ አሁን መሐሪ ሁን ፣ እናም በልባችን አንተን ማገልገል ስለምንፈልግ እባክህን እባክህ ምህረት እና የልባችንን ፍላጎት 
ስጠን ፡፡ አሁን አባት ሆይ ፣ ሁሉም እነሱ በእጅህ ናቸው ፣ በሁሉም ቦታ ፡፡ እነሱ የእርስዎ ልጆች ናቸው ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ በፍርድ ላይ ሳይሆን በፍርድ 
ላይ አድርጋቸው ፣ በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን ፡፡ ኣሜን።
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ይወዱታል? በሙሉ ልብዎ .... አሁን ፣ የእጅ ቦርሳዎች ያለዎት እርስዎ ማግኘት ይችላሉ ፡፡ እና አሁን የእኛ አገልግሎቶች ፣ ገና ትንሽ ቀደም 
ብለው ፣ ሰባት ሰዓት ወይም እንደዚህ ያለ ነገር የሚጀምሩ ይመስለኛል ፡፡ ወንድም ኔቪል መቼ እንደሚጀመር በአንድ ደቂቃ ውስጥ ያወጀዋል ፡፡ እና 
እኔ ጠዋት ጠዋት አንድ ጥምቀት አለ? ውሃው ዝግጁ ነው። አንድ ሰው እዚህ አለ እና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካልተጠመቀ ፣ ለምን ፣ 
በእርግጥ ውሃ ለጥምቀት አገልግሎት ዝግጁ ነው።
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ሁሉንም ሚኒስትሮች ወንድሞችን እናደንቃለን። ወንድም አይቻለሁ .... ስብሰባዎ እንዴት ሆነ ፣ እንዴት ደህና ነበር? ወንድም ፓርል እና 
ወንድም ማርቲን እና ኦህ ፣ እዚህ ብዙ ሰዎች ፣ ወንድም ሊ ቫይሌ .... በስፍራው ሁሉ ሚኒስትሮች አሉ ፡፡ በቃሉ ዙሪያ ከእኛ ጋር በመተባበር እዚህ 
በመገኘትህ ደስ ብሎናል ፡፡
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ምናልባት በትክክል በዚህ ላይ ከእኔ ጋር መስማማት ላይችሉ ይችላሉ ፡፡ አይጠይቁዎትም ፣ አያዩም። ነገር ብቻ ፣ እርስዎ ብቻ ያስባሉ። 
የምነግራችሁን እኔ እገምታለሁ ፡፡ ሚኒስትሮች ቴፕ ወስደው “ደህና ፣ አልስማማም ....” ይሉ ነበር ወንድሜ ፣ ያ መልካም ነው ፡፡ አንዳንድ በጎች 
እረኛ ሊሆኑ ይችላሉ ፤ የምትፈልገውን ትመግባቸዋለህ ፡፡ በጎች በትክክል የበግ ምግብ ስለሚፈልጉ ለእነዚህ በእጃቸው ለተያዙት ለእነዚህ ነገሮች 
በቃሉ አማካኝነት በትክክል በቃሉ ለመቆየት እየሞከርኩ ነው ፡፡ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ። ያ ነው .... በሚወጣው ቃል ሁሉ እንኖራለን .... ሁሉም 
አይደለም .... አሁን እና ከዛም አንድ ቃል ብቻ አይደለም ፣ ግን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው እያንዳንዱ ቃል ፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት ሊኖሩበት 
የሚገባው ያ ነው ፡፡
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አሁን በእግራችን እንቁም ፡፡ አንገታችን ላይ ስንሰግድ .... ወንድም ኔቪል ፣ ለማለት የፈለጉት ነገር አገኙ? ወንድም ማን? እሺ.

ጥሩ ስሜት ያለው ሰው ሁሉ “አሜን!” ይበሉ [የጉባኤው ምላሾች “አሜን!”]] አሁን ፣ አንገታችንን አንበረከክም ፡፡ ወንድም ሊሌልን ከቻለ 
ወደዚህ ሊመጣ ይችላል ብዬ እጠይቃለሁ ፡፡ እዚያ ማለፍ ከቻሉ ወንድም ቫል ፣ ከቻልክ….

የመጽሐፎች ጸሐፊ ወንድም ቫልል እዚህ ወንድማችን ነው። እናም አሁን ከሰባቱ ቤተክርስቲያን እርጅና መጽሐፍ (ከሰባቱ ማኅተሞች ጋር) 
እየሠራ መጽሐፉን እያዘጋጀ ነው ፡፡ እናም በቅርቡ እንመጣለን… በቅርቡ እነሱን በቅርቡ ለማስወጣት ተስፋ እናደርጋለን ፡፡ እሺ. ወንድም ሊ ቫሌሌ 
፣ እግዚአብሔር ይባርክህ ፡፡


