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እንሰግድ።ውድ አምላኬ ፣ ዛሬ ማታ ለዚህ ነገር እናመሰግናለን በጌታኢየሱስ ስም እንደገና ለመመጣጠን ታላቅ አጋጣሚ 
ጠላቶቻችሁንጠላቶቻችሁን ለመግጠም እዚህ በጦር ሜዳ ላይ እንጋፈጣለን ፤ ጋር ከሰዎችህመካከል ሊያባርረው ዘንድ ቃሉ ፤ እነሱ ዛሬ፣ ጌታ ሆይ ፣ 
የወንጌል ብርሃን ፡፡ እንድትቀባው እፀልያለሁ ለእውነትእንዲከፈት ዓይኖቻችን የዓይን ዐይን አኖራለሁ ፡፡ ያ በልባችንእንዲህ ብለን ልናልፍ ፣ “ልባችን 
አልደፈረም በመንገድላይ ሲያነጋግረን በውስጣችን ይቃጠል? ” የታመሙትን ፈውሱ እና ችግረኛተስፋ የቆረጡትን አበረታቱ። የደከሙትን እጆች ወደ 
ላይ አንሱ ያአንዴ ተንጠልጥሏል ፡፡ ወደ ጌታ ኢየሱስ መምጣት እንመልከት ፣ እኛየምናምንበት ጊዜ ቀርቧል ፡፡ ይህንን በኢየሱስ ስም እንጠይቃለን 
፡፡ ኣሜን። ይቀመጡ፡፡

1

ብዙዎችመጥተዋል ፣ ምክንያቱም ዛሬ ማታ በአጭሩ ለመሆን እሞክራለሁ ከተለያዩየአገሪቱ ክፍሎች እስከ ^ ለአገልግሎት; ወይም ቆዩ 
መመለስ፣ ምናልባትም አንዳንዶቹን መመለስ እና ምናልባትም መመለስ የሚቻልባቸው መንገዶች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ እናአመሰግናለሁ ፡፡ ዛሬ ጠዋት 
ወንድም ኒቪን መስማት ፈልጌ ነበር ፣ ራሴ።እኔም ደጋግሜ ሰማሁት ፣ እናም አንድም ጊዜ አልሰማሁም ነገርግን እሱን እንዳደነቅኩት ፡፡ ግን ዛሬ 
ጠዋት ፣ ያ ወቅታዊ መልእክት ፣ እኔ ዛሬጠዋት ላይ ለማዳመጥ የጌታ መሪ እንዳለሁ አውቃለሁ ፡፡ በጣም ደህና!ደግሞም እናንተ ሰዎች መጥታችሁ 
እሱን ማዳመጥ እንደምትፈልጉ ተገንዝቤያለሁ። እናምእሱ ሁል ጊዜ ጥሩ ያደርግልዎታል ፣ እሱን ለመስማት እርግጠኛ ነኝ ፣ እርግጠኛ ነኝ ፡፡

2

የዛሬቃለመጠይቆቼን ለመከታተል እየሞከርኩ ነበር ፡፡ ይህ ማለዳእና ዛሬ ከሰዓት በኋላ። እኔ አሁንም ብዙ ፣ ብዙ ብዙ የምሄዱ አሉኝ።3

እና እኔ እንደአምናለሁ ፣ ዮቶሮ ለሙሴ አንድ ጊዜ የነገረው ፣ “ትክክለኛ ነው ለአንተበጣም ብዙ ነው ፡፡ ስለዚህ ፣ እኛ ብዙ ወንድሞች እዚህ 
ላይ አግኝተናል ችግሮች።ደግሞም እያንዳንዳቸው ህጋዊ ናቸው ፣ እናም እነሱ ናቸው ሊንከባከባቸውየሚገቡ መልካም ነገሮች። እናም እመክራለሁ 
ፓስተራችንወይም ወንድም ማኔ እና ሌሎች የእምነት ባልደረቦቻችን እዚህ አሉ። ወደእነሱ መሄድ ይችላሉ ፡፡ በትክክል ነገሩን ይነግርዎታል 
ለመስራት;አንዳንድ ሰዎች ፣ ልጆቻቸው ፤ ማጋባት ወይም የሆነ ነገር አለ ስህተት።እና እነዚህ ሰዎች እንደማንኛውም ማንኛውም ሰው ሊረዱዎት 
ይችላሉ እነሱየክርስቶስ አገልጋዮች ናቸው። እናም ወደ እነሱ ይሂዱ ፣ እኔም እርግጠኛ ነኝ የሚፈልጉትንእርዳታ ይሰጡዎታል ፡፡ ሁሉንም ማግኘት 
አልችልም

ከእነርሱ.በጣም ብዙ ናቸው ፣ በሄዱበት ቦታ ሁሉ። ዝም ብለው ይጠብቃሉ ከፍእያለሁ ከፍ እያለህ እያዩ ነው። እና_እሱ ማግኘት ይፈልጋሉ 
ለእያንዳንዱሰው ፣ ግን ሊያደርጉት አይችሉም ፡፡ ግን ያለማቋረጥ እየጸለይኩ ነው እግዚአብሔርበሆነ መንገድ ለእናንተ በትክክል ይሰራል ፡፡

አሁን፣ ዛሬ ማታ ፣

ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሄደን አንድ ክፍል ለማንበብ እንፈልጋለን የዘፍጥረትመጽሐፍ የመጽሐፉ ክፍል እና ዝም ብለው ተመልሰው ሀ ቀደምባሉት 
ጊዜያት ስለነገርናቸው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ፣ እናምጌታ ኢየሱስ እኛ ለምናደርገው ትንሽ ትንሽ የበለጠ ይሰጠናል በምንወጣበትጊዜ ይወቁ ፡፡ እሱ 
እንዲያደርግ እፀልያለሁ።
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እባቡምከማንኛውም የዱር አራዊት እጅግ ተን wasለኛ ነው

እግዚአብሔርአምላክ ሠራው። ሴቲቱንም። አዎን፣ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል: - ከዛፍ ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ የአትክልትስፍራ? 
ሴቲቱምእባቡን። እኛ ልንበላ እንችላለን አሉ ከገነትዛፎች ፍሬ በአትክልቱመካከል ካለው የዛፉ ፍሬ ግን እግዚአብሔርአለ ከእርሱ አትበሉትም 
አትንኩትም እንዳትሞቱ።

እባቡምሴቲቱን። በእርግጥ አትሞቱም፤ ከእርሷበምትበሉበት ቀን እግዚአብሔር ያንን ያውቃልና ዓይኖቻቸውይከፈታሉ ፣ እርሱም 
እንደሚያውቁ እንደ አማልክት ይሆናሉ ጥሩእና መጥፎ

ሴቲቱምዛፉ ለመብል ጥሩ እንደ ሆነች ባየች ጊዜ ፤ለዓይን ደስ የሚያሰኝ ፥ እንዲሠራም የሚፈልግ ዛፍ አንዲትምጠቢባን ከፍሬው ወስዳ በላች 
ሰጠችም ደግሞምከእሷ ጋር ለባልዋ ፡፡ እርሱም በላ።

የሁለቱምዓይኖች ተከፈቱ ፣ ያን ጊዜምአወቁ ራቁታቸውንነበሩ ፡፡ የበለስ ቅጠሎችን አንድ ላይ አደረጉ ፤ ሠራውም እራሳቸውንችለው ፡፡

እባቡምሴቲቱን። በእርግጥ አትሞቱም፤ ከእርሷበምትበሉበት ቀን እግዚአብሔር ያንን ያውቃልና ዓይኖቻቸውይከፈታሉ ፣ እርሱም 
እንደሚያውቁ እንደ አማልክት ይሆናሉ ጥሩእና መጥፎ

ሴቲቱምዛፉ ለመብል ጥሩ እንደ ሆነች ባየች ጊዜ ፤ለዓይን ደስ የሚያሰኝ ፥ እንዲሠራም የሚፈልግ ዛፍ አንዲትምጠቢባን ከፍሬው ወስዳ በላች 
ሰጠችም ደግሞምከእሷ ጋር ለባልዋ ፡፡ እርሱም በላ።

ጌታ the በረከቱን በእርሱ ንባብ ላይ ጌታውን ይጨምር5

ቃል።አሁን ዛሬ ማታ አንድ ጽሑፍ መውሰድ እፈልጋለሁ ፣ እና ደውልልኝ- የሰይጣንኤደን። በጣም መጥፎ ትንሽ ነገር ፣ ስለ ሰይጣን ኤደን። 
ደግ ነው ግጥሚያዎች፣ በሌላ እሁድ ምሽት ፣ እኔ በምናገርበት ጊዜ አምናለሁ ለእርስዎስለ አንድ አስተሳሰብ ያለው ሰው ማጣሪያ ፣ እና ስለ ቅዱስ 
ሰው ጣዕም። እና አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ትንሽ ብልህነት መግለጫዎች ወደ እኛ ያመጣሉ የሆነነገር; እንድናጠና ያደርገናል ፣ እናም ቃሉን እንድታነቡ 
ያደርገናል ፡፡ እናሁሉም የእኔ ማኅበረሰብ እንዲያደርግ የምፈልገው ያ ነው። ሰው እንዲህ አይልም ከሚወጣውቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ 
አይኖርም የእግዚአብሔርአፍ። “ ስለዚህ ቃሉን አንብብ ፡፡ ማጥናት ከ ጋርም አጥነው እኛእንዴት እንደሆን ምሁራኖቻችሁን እንዲገነዘቡ 
የእግዚአብሔር ዐይን ነው በዚህዘመን መኖር አለበት።

አሁን ፣ ዛሬ ማታ ወደ አንተ መምጣት ፣ እና እሺ ይህንንወይም ያንን ማድረግ እችል ነበር ፣ መሄድ እንኳ የምፈልገውን ያህል ከሰዎች ጋር 
ማውራት እፈልጋለሁ ዛሬማታ ከእያንዳንዳችሁ ጋር እቤት ጋር እኔ እግዚአብሔር ያ እውነት መሆኑን ያውቃል። እኔ ነኝ ከእያንዳንዳችሁጋር ወደ 
ቤት መሄድ እና መብላት ቁርስ ቁርስ ከጠዋትጋር ከአንተ ጋር ውጣ ፣ እና ውጣ ነገከሰዓት ጋር አብራችሁ ተመልከቱ ፡፡ እኔ ማድረግ እፈልጋለሁ ፣

6



2የሰይጣን ገነት

ግን እኔ ማድረግአልችልም። እናም ወደ ቤት ተመል ቁጭ ብዬ መሄድ እፈልጋለሁ ከአንተጋር ማውራት ከአገልግሎቱ በኋላ በረንዳ ላይ ቁጭ ይበሉ 
እና ያነጋግሩዎታል ለጥቂትጊዜ ፣ ስለ ደህንነትዎ እና ስለ እግዚአብሔር ይነግርዎታል፡፡ እኔ ይወድ ነበር ያንንለማድረግ። ወንዶች እና ሴቶች እዚህ 
እኔ ያንን ማድረግ እንደፈለግኩ እግዚአብሔር ያውቃል ፣ ግንማድረግ አልችልም። ይመልከቱ ፣ እንደዚህ ያለ ‹መጎተት› እና ውዝግብ አለ ፡፡ 
እናየምንኖረው በዚህ የምንኖርበት የነርቭ ዕድሜ

ውስጥ እና እኔ ነኝ የነርቭሰው ፣ ራሴ ፡፡ ዛሬ አእምሮዬን አንድ ነገር እንዲሠራ አደረግኩ ፣7

አሁንማድረግ አለብኝ ፣ እና ነገ ከእኔ አንድ ሚሊዮን ማይሎች ነው ፣ የሆነነገር ቆረጥ እና ይህን እና ያንን አድርጓል። እና እርስዎ ሀጊዜ፣ 
ጠንቋዮችዎን አንድ ላይ ለማቆየት በመሞከር ፡፡

ነገር ግን ዋነኛው ግባችን ወንጌልን መስበክ ነው ቤተክርስቲያንሆይ ፣ እናም ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለማምጣት የቻልኩትን ሁሉ ያድርጉ 
ቀን፣ እዚህ በምድር ላይ ሳለሁ ፣ እና በምድር ላይ ምን ጊዜ እንደቀጠልኩ ፡፡
8

የመጣሁትአንተን የሚረዳ አንድ ነገር ልንገርህ ነው ፡፡ የሆነነገር ዛሬ ጠዋት ወደ ቤት ከሄድኩ በኋላ አጠናሁ ፡፡ ምን ማድረግ እችላለሁ? 
ጌታሆይ ፣ እነዚያን ሰዎች ሊረዳቸው ይችላል ብለው ተናገሩ? “ ዛሬጠዋት ላይ mighty ወንድም ያንን ታላቅ መልእክት በመስማት ላይ ኔቪልአመጣን 
፣ ስለ so በጣም አስደሳች እንደሆነ አሰብኩ ፣ እንዴት እዚያም”አንድ ዶክተር ጉዳዩን ይመረምራል ፡፡ ሰውዬው ግን አለ በመርፌየተሞላው ድስት 
ይመጣል ፣ መርፌውን ይሰጣል ፡፡ “ ስለዚህ እኔ በእውነቱጥሩ ‹ቆንጆ ቆንጆ› ትንሽ አገላለጽ ነበር ፡፡ አስብያለሁ ስለጉዳዩ ፣ ”ሴራ ፣ ጉዳዩ ከታወቀ 
በኋላ“ ፡፡ ስለዚህ ያ ነው በጣምጥሩ ነገር።

ነገር ለማምጣት አንድ ነገር ልናገርዎት ፈለግሁ ለዚህዘመን የገባውን ቃል አብራራ። እንታይ እዩ? የሆነ ነገር ፣ በሌላሰው ቀን የነበረ ነገር 
አይደለም ፣ ግን
9

አንድነገር እና መቼ ነገሮች ልክ ናቸው ፣ ሁላችንም እንጠቅሳለን እነዛነገሮች። ግን እኔ የሆነ ነገር ለእርስዎ ለማምጣት እሞክራለሁ ብዬ አሰብኩ 
ልብይበሉ ፣ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተረድቼዋለሁ ፣ ያ ያብራራል እርስዎማወቅ በሚፈልጉት መስክ ውስጥ የተሻለ ወታደር ያደርጉዎታል 
አሁንመዋጋት ፣ እንድትችል የጠላትን ዘዴ ለመማር ነው ወደእርስዎ ከመድረሱ በፊት ሁሉንም ነገር ያግዳል ፣ ይመልከቱ ፡፡ ያ ዋናው ነገር ያ ነው 
የቻልከውን_ክፍሎችዎንበተቻለዎት መጠን ለማቆየት ለመማር ፡፡

አሁን ፣ አሁን ይህንን ታላቅ ለጥቂት ደቂቃዎች ፣ እንመልከት የምንኖርበትታላቁ ፣ ኃጢአተኛ ቀን ፡፡ እኛ እዚያ አላምንም በታሪክአንብቤ 
የማነበው ቀን ነበር greater ብዙ ቀናት ነበሩ የእግዚአብሔርልጆች በእያንዳንዱ ላይ ሲገደሉ የስደት እጅግን የጠላትን ማታለያ ለመመልከት በጭራሽ 
አላገኘንም እኛዛሬ የምንኖርበት ቀን ነው። በጣም ብልሹ እና አታላይ ቀን ነው። ይህንንምስመለከት ይህ ያመጣል ፣ ያም ክርስቲያን የበለጠ መሆን 
አለበት በየትኛውምዘመን ከነበረው የበለጠ ዛሬ በእግሩ ጣቱ ላይ ፡፡ አሁን፣

10

ኛው የስደት ቀናት ፣ በሮም ፣ በ ቤተክርስቲያን;አንድ ክርስቲያን ስህተት ሲሠራ ወደ መድረኩ ገባ እና አንበሶችወይም እንደዚህ ያለ ነገር 
ሲያገኙ ሲመገቡ ነበር ለምስክርነቱክርስቲያን መሆን። ነፍሱ ግን ድኗል ፣ ምክንያቱም እርሱበንፁህ እና በእውነተኛ በእግዚአብሔር የማይታመን 
እምነት ያለው እና በደስታም ማኅተም ያደረገበት ነው በደሙምስክርነት ፡፡ ደም መላሽ ቧንቧዎች ከሰውነቱ እንዲወጡ ወይም ቀዳዳዎች እንዳሉት 
ደሙፈሰሰ ፣ በእውነተኛ ታማኝ እምነት ይጮኻል ፡፡ “ጌታሆይ ፣ መንፈሴን ተቀበል” አሉት።

11

አሁን ግን የዲያቢሎስ ማታለያ ሰዎችን ያስከትላል ክርስቲያንካልሆኑ ክርስቲያን እንደሆኑ ያምናሉ። አለ ነገር።መቀባት አያስፈልግዎትም it 
ከእሱ የበለጠ ብልሃተኛ ቀን ነው የእራስዎንሕይወት ከእርሶ ጋር ለማተም ሲያስፈልግዎት ይሆናል ምስክርነት፡፡ ዲያቢሎስ የሚችለውን ማንኛውንም 
ተንኮለኛ ወጥመድ ለ እሱአታላይ ነው ፡፡ እናም ኢየሱስ ይህ ቀን እንዴት እንደሆነ በማቴዎስ 24 ውስጥ ነግሮናል የምንኖርበት፣ እስከዛሬ ከኖሩት 
በጣም አታላይ ቀናት ፣ እግዚአብሔርየመረጠውን ቢሆን ለማታለል በጣም ቅርብ ነው ሊያታልልይችላል። “ አሁንስለ ተናገራቸው አንዳንድ ጥቅሶች 
ወይም ትንቢቶች እናወዳድር

12

በመጽሃፍቅዱስ ውስጥ ፣ ለዛሬ ፣ እና አሁን ካለንበት ቀን ጋር አነፃፅረው ውስጥመኖር በሁለተኛውጢሞቴዎስ 3 ላይ ፣ ነቢዩ እንደተናገረው ፣ 
“በዚህዘመን ፣ ሰዎች ጭንቅላታቸውን የሚይዙ ፣ ልበቅን ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ።
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“ አነፃፅር ለትንሽጊዜ ፣ አሁን ለአፍታ ፡፡ እኛ አንሰጥም ፣ ምክንያቱም ሁላችንምእንደምናደርገው ሁሉ እሱን ለማለፍ ያን ያህል ጊዜ የለንም 
ወሰደው;ግን ለማድመቅ ብቻ ነው ፣ ስለሆነም ሲገኙ ማየት እንዲችሉ ቤትወስደው አጥኑት። ”ጭንቅላት ፣ ልበ-ቅን ፣ ተድላ የሚወዱ 
ከእግዚአብሔርአፍቃሪዎች ይልቅ ተቃዋሚዎች ፣ የሐሰት ከሳሾች ፣ ወሰን የለሽ እና ጥሩየሆነውን የሚንቁ። “ መንፈስም በግልጥ ተናግሯል 
በኋለኛውቀን እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ ” እነዚህ ቀናት ናቸው ፣ ትንቢትይናገራል።

አሁን ደግሞ ፣ በራዕዮች 14 ፣ ራዕይ 3 14 ፣ እናነባለን ፡፡ ይልቁንም፣ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ዘመን ፣ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደምትሆን 
በመጨረሻውቀን እናም እንዲህ ይሆናል ፣ “እንደ መበለት ሆኖ ይቀመጣል ምንምአያስፈልጋቸውም። It_it ሀብታም ነበር እና በእቃዎች ውስጥ 
ጨምሯል ፣እናእነሱ ድሆች ፣ ምስኪኖች ፣ ምስኪኖች ፣ ዕውሮች እና ናቸው እርቃናቸውንአላወቁም ነበር።
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አሁን፣ እሱ እርሱ እየተናገረ መሆኑን አስታውሱ ወደዚህዓለም ቤተክርስቲያን ፣ .ያ በጣም የሚገርመው ያ የመጨረሻው ሐረግ ፣ ያ 
የመጨረሻው ቃል ነው ፡፡ እነሱበደንብ በመንፈስ የተሞሉ ይመስላቸዋል ፣ ሁሉም ዝግጁ ናቸው ፡የሎዶቅያቤተክርስቲያን ዘመን የጴንጤቆስጤ 
ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ዘመን ነው የመጨረሻውየቤተ ክርስቲያን ዘመን ነው። ሉተር መልእክት ነበረው ፡፡ Esሊ የራሱ ነበረው መልእክት፤ እና 
የ ንጠቆስጤ መልእክት መልዕክታቸው ነበረው ፡፡ ደግሞም፣

ይህ አለ ፣ “ቀያሪ ስለሆንሽ ወይም ትኩስ ስላልሆንሽ ወይም ቀዝቃዛ፣ ”የውጪ ስሜቶች ፣ የ ወንጌል;“ምክንያቱም ፣ እርስዎ ያኔ እርስዎ ነዎት ፣ 
ከዚህ ውጭ አጠፋሃለሁ አፌበሌላ አገላለጽ ፣ ቤተክርስቲያን ሲገባ ማየት እርሱ ያሳምመውታል ያሁኔታ።
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21፤ አስወጡለት ፤ እርሱም ላይ ነበረ ወደውስጠኛው ለመመለስ በመሞከር ከቤተክርስቲያኑ ውጭ ፣ በዚያ አስቀያሚ ውስጥ 
የሎዶቅያቤተክርስቲያን ዘመን።
16



3የሰይጣን ገነት

የዚህ ዓለም አምላክ ፣ የዚህ ዓለም አምላኪ ነው ዛሬሰይጣን ነው ፡፡ እና ሰዎች ሰይጣንን ማምለክን አያውቁም ፣ ግን ግን17

ቤተ-ክርስቲያንን፣ ራሷን እንደ ቤተክርስቲያን እየመሰከረ ሰይጣን ነው ፡፡ እግዚአብሔርንየሚያመልኩትን በማሰብ ሰይጣንን ያመልካሉ 
ቤተክርስቲያንግን ሰይጣን ያደረገው እንደዚህ ነው ፡፡

“ኦህ፣” ትላለህ ግን ትንሽ ጊዜ ጠብቅ ፡፡ ቃሉን እንሰብካለን ፡፡ ዛሬ ማታ ማታ ጽሑፌ ላይ ተመልሰህ ተመልከት። ያ ሰይጣን ነበር 
በመጀመሪያለሔዋን ቃሉን ሰበከ ፣ “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል” ፡፡ የሚተገበረውን የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍልን የተሳሳተ የተሳሳተ ግንዛቤ ያ ማለት 
ነው ቀኑ።ኢየሱስ ያደረገውን ሁሉ በደንብ ያሳውቅዎታል ፡፡ ይፈቅድለታል ሙሴያደረገው ሁሉ መልካም እንደነበር ታውቃለህ ፡፡ ሲወስዱ ግን 
ለዚህቀን የሰ gaveቸው ተስፋዎች ፣ ከዚያ ያ ተፈጻሚ ሆነዋል ሌላዘመን። ያ ማድረግ ያለበት ፣ ያ ብቻ ነው ሰዎቹን ወደዚያ ማድረጉ ነው 
በእዚያመንገድ እመኑ እና ያ ሁሉ ያ ነው። ለ ፣ “አንድ መውሰድ አይችሉም ከእሱይርቁ ፣ ወይም አንድ ቃል ያክሉበት። ” ግን እሱ የሚያደርገው ያ 
ነው።

ሰዎች ፣ እያወቁ እያመለኩት ሳያስቡት ሰይጣንን ያመልካሉ እግዚአብሄር;በሁለተኛ ተሰሎንቄ ውስጥ በትንቢት እንደተሰጠን ፡፡ ያ ፣ 2ኛ 
ተሰሎንቄን 2 ኛ ምዕራፍ እናንብብ ፡፡ እንሁን ወዲያውኑከቻልኩ ወዲያውኑ ያግኙት ፡፡ ያንን ማንበብ እፈልጋለሁ። በቃ ፣ እኔ ሁለተኛተሰሎንቄ 
እመኑ። መጽሐፉን እዚህ አገኘሁት ፡፡ በሁለተኛው
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አሁንግን ፣ ወንድሞች ፣ በጌታ መምጣት እንለምናችኋለን

ኢየሱስ እና በተሰበሰበበት ፣ አሁን ፣ “የጌታ መምጣት እና ወደ እሱ መሰብሰቡ” ፣ በመጨረሻውቀን እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ እሱ 
እንደሚሰበስብ ፡፡ “ስብሰባው ወደጌታ ፣ ወደ ቤተክርስቲያን ፣ ”ጌታ ፣ መሰብሰብ ወደአንድ

በአእምሮዎቶሎ እንዳይናወጥ ፣ በመንፈስምቢሆን ወይም በቃሌ አልያም ከ ‹ደብዳቤ› እንደተላከ ተቸገርኩ

“የእግዚአብሔርቀን እንደ ቀረበ” እኛ ነን ማንምበማናቸውም መንገድ አያታልልህ ፤

ያ ቀን አያታልልም

ካልመጣችሁአስቀድሞ ሳይሆን ያ ሰው ሳይመጣ ኃጢአት(“የኃጢያት ሰው ፣” አሁን ምን እንደ ሆነ ይመልከቱ) ፣ የኃጢያት ሰው ሁን 
የጠፋውየይሁዳ ልጅ ነው ፥ እርሱም የይሁዳ ንጉሥ ነው።

ራሱንከሚቃወም ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርገዋል ፡፡ ያመለኮትነው ፡፡ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እግዚአብሄር፣ 
እራሱ እግዚአብሔር መሆኑን እራሱን እያሳየ ፡፡ ያየዛሬዋ ቤተ-ክርስቲያን ያ አታላይነት

“የሰው ልጅ” ጥፋት“ዲያቢሎስ ነው። ”የጥፋት ልጅ“ ዲያብሎስ። ከዚያ ሰዎች በዚህዘመን ሰይጣንን ማምለክ እግዚአብሔርን እያመለኩ ነው 
ብለው ያስባሉ ፡፡ ግን
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በሰዎችበተዘጋጁ ሃይማኖታዊ እምነቶች አማካኝነት እሱን ያመልኩታል እናሰዎችን ወደ ታላቁ ያመጣቸው የሃይማኖት መግለጫዎች 
ዓለምበጭራሽ የማያውቀው ማታለያ። ምንም ያህል ቢሆን የዛሬየእግዚአብሔር ቃል ተስፋ የተሰጠው እና የተረጋገጠ ነው ፣

አሁንምአያምኑም። አላመኑም ፡፡ ስለ ምን? ለምን እንደሆነ እንገረማለን ፡፡ ለምን አይሆንም? ለምን አይሆንም ዕመነው?እግዚአብሔር አንድ 
ነገር አደርጋለሁ ብሎ በተናገረ ጊዜ እርሱ ያደርጋል እነሱከርሱ ጀርባዎችን ያዞራሉ ፡፡ ከእርሷም ያዞራሉ ፡፡ በቃ ሔዋንእግዚአብሔር የሚናገረውን 
እግዚአብሔር እንደሚያደርጋት ታውቅ ነበር ፡፡ እሷ ግን ዞረች እሱየሚናገረውን ለመስማት በዚያ ላይ ተመልከቱ። ያስታውሱ ፣ በሌሎች ዘመናት 
ውስጥ ሁልጊዜም ያው ያው ነበር። በ በማንኛውምዕድሜ ላይ ሰይጣን ያንን ቃል ለማጣመም ሁልጊዜ ይሞክራል ይህምሌላ ዕድሜ እንዲመለከቱ 
ያደርጋቸዋል።

እንሆ ፣ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ፣ ሰይጣን በዚያ የአይሁድ ስብስብ ውስጥ ነበር መምህራንእና ራቢዎች እና ካህናቱ ህጉን እንዲጠብቁ ለማሳወቅ 
እየሞከሩ ነበር የዚያኑቀን ቃሉ የሰው ልጅ ነው የተባለው እርሱይገለጣል ፣ ይመለሳል ፣ ራሱን እንደሚገልጥ ፡፡ እናም እነሱ ነበሩ 
ሃይማኖትንጠብቀው እንደያዙና በሙሴ ሕግ ላይ እስካሉ ድረስ እየሞከሩ ነበር ፡፡ ምንእንዳደረገ ይመልከቱ? እርሱም “የዚያኛው የዛው ክፍል ነው 
ቃልበትክክል ትክክል ነው ፣ ግን ይህ ሰው ያ ሰው አይደለም ፡፡ እንዴት እንደሆነ ይመልከቱ እያታለለነው? ያ ያ የእውነት ማታለያ ቀን ያ ነው።
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ሆኗል ፣ እናም አሁን ሰይጣን መንግሥቱን በምድር ላይ ሲመሠረት ነው ፡፡ እሱየራሱን ነው መመስረት ስለሚፈልግ እሱ በትክክል 
የሚያደርገው ለዚህ ነው መንግሥት. ነጋዴ እንደመሆኑ ፣ ያ ክርስቲያን ያልሆነ ፣ ሁሉንም ዕቅዶች ይሠራል እሱየሆነ ነገር በተሳሳተ መንገድ 
እንዲያዩዎት ሊያደርግ ይችላል። እሱ a_a ካለው አላማእና ያንን ያንን በማድረግ እርስዎ እንዲያደርጉት በማድረግ የግል ትርፍ በዚያመንገድ እሱን 
ሲመለከት ፣ የሚችለውን ሁሉ ያሳየዎታል እና ይጠብቀዎታል ከእውነቱራቁ ምክንያቱም እሱ ለራሱ ብቻ ስሜት ስላለው ነው። ምንምያህል ቢዋሽ 
እና ማታለል ፣ እና ምንም ይሁን ምን እሱ ነው የግልትርፍ አግኝቷል ፡፡ ለዚህምነው
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ሰይጣን ይህን ያደረገው። እናም እሱ በኩል ሰርቷል አገልግሎቱንእንደሚያከናውን ፣ እግዚአብሔር እንደሚያደርገው ቃል ገብቷል ፡፡22

አሁን ፣ ጀመረ በኤደንበሃይማኖት ማታለል ፣ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንደቀጠለ ነው ፡፡ የኮሚኒስት ቡድን በማቋቋም አይደለም ፡፡ 
ኮሚኒስቶች አሉት ከዚህጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፡፡ መሄድ ያለብዎት ቤተክርስቲያን ነው ፣ይመልከቱ፣ ይመልከቱ። የሚያታልሉት ኮሚኒስቶች 
አይደሉም በጣምየተመረጠ። በጣም የተመረጡትን የሚያታልላት ቤተክርስቲያን ናት። ኮሚኒስቶችአይደለም ፤ እነሱ እግዚአብሔርን እንደሚክዱ 
እናውቃለን ፣ እና እነሱ ተቃዋሚ ናቸው ፣ በእርግጠኝነትበመርህ ደረጃ ፣ ግን እነሱ ፀረ-ክርስቶስ አይደሉም ፡፡ የ የክርስቶስተቃዋሚ ሃይማኖተኛ ፣ 
በጣም ሃይማኖተኛ ነው ፣ እናም መጽሐፍ ቅዱስን መጥቀስ ይችላል ፣ እናበግልጽ እንዲመስል ያድርጉት። በመጀመሪያ ሰይጣን እንደ ገና ወደዚያ 
እንደመለሰ ሁሉ ነገርንም ጠቅሷል ቀኝታች ፣ “እግዚአብሔር” የእግዚአብሔር ዛፍ ሁሉ አትብላ የአትክልትቦታ ነው ፡፡ “የሚለውን ይመልከቱ ፣ 
በቀጥታ ይጥቀሱ ፡፡ እሷም ”አዎ ፣ ከገነት ዛፎች ሁሉ ልንበላው እንችላለን ፣ ግን በአትክልቱመካከል አምላክ እንዳይበላ የከለከለ ዛፍ አለ። 
እንኳንአትንኩት! ምክንያት ፣ ያደረግንበት ቀን ያን ቀን እንሞታለን ፡፡



4የሰይጣን ገነት

እሱም “ኦህ ፣ በእርግጥ አትሞትም ፡፡ ግን ልሰጥዎ እግዚአብሔርለምን እንዲህ ያለ ምክንያት ነው ”አየ ፣ አሁን ምን? እሱ ይህንእውነት 
ጠቅሰዋል ፡፡ እርሱም “አይኖችሽን ይከፍታል እና ይሆናል ጥሩእና ስህተት እንድታውቁ ያደርግዎታል ከቻልክ እንደ እግዚአብሔር ትሆናለህ 
አድርገው.” ማድረግ የፈለገው ያ ብቻ ነው ፣ ያ ያ ተመሳሳይ ነገር ነው እሱዛሬ ለማድረግ እየሞከረ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሃይማኖት ማታለያ አለ 
ከEdenድን ጀምሮ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ነው ፡፡ በአዳም ዘመን ፣ ሀ
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ማታለልበኖኅ ዘመን ማታለል ነበር ፡፡ በኢየሱስ ዘመን የነበረው ተመሳሳይ ነበር ፡፡ እናአሁን ተመሳሳይ ነው ፣ ተመሳሳይ መንገድ ፣ የሃይማኖት 
ማታለያነት!

አሁን ፣ እግዚአብሔር ምድርን በሚቆጣጠርበት ጊዜ እናያለን ፡፡ አሁን፣ እግዚአብሔር ሲቆጣጠረው በእርሱ ቁጥጥር ስር ነበር ፡፡ ከዚያ 
የእግዚአብሔርቃል በመጣስ ሰይጣን በተረከበ ጊዜ ፡፡ አንድ አምላክ ምድርበእርሱ ቁጥጥር ሥር ነበረች ፡፡ በጓዙ ውስጥ አኖረው። አኖረው 
እንዲሰራያድርጉት። ሁሉንም ነገር አደረገ ፣ በእሱ ቁጥጥር ስር ነበረው ፡፡ አሁን እንሆናለን ሰይጣንንከተቆጣጠረ በኋላ ይህንን ያነፃፅሩ ፡፡
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አሁን ደግሞ ስድስት ሺህ ዓመት እግዚአብሔርን ወሰደ ፡፡ እሱን አልወሰደም ረጅም፣ ግን ያንን ረጅም ጊዜ ወሰደ። ስድስት ሺህ ዓመታት ፣ 
ምክንያቱም እኛ ነን “አንድቀን በመንግሥተ ሰማያት አንድ ሺህ ዓመት በምድር” እንደሆነ አስተምሯል
25

እግዚአብሔርምድርን የሠራበት ስድስት ሺህ ዓመት ወይም ስድስት ቀን ነው። አሁን ፣ እሱ እግዚአብሔርንለማቋቋም ስድስት ሺህ ዓመት 
ወስዶ በመልካም ዘር ይተክታል እንደየወገናቸውሁሉንም ነገር ለማምጣት ፡፡ ሁሉም ነገር መምጣት አለበት አይነቱይወርሳል። ሁሉም ዘሮቹ ጥሩ 
ነበሩ ፣ እናም እሱ መምጣት አለበት እንደየወቅቱእግዚአብሔር ስድስት ሺህ ዓመታት ወሰደ ፡፡ በመጨረሻም፣

ሁሉንም ሲሠራ እና በመጨረሻም እኛ በመጨረሻ ደረስን በምሥራቅበኩል ተተክሎ በሚያምር ቆንጆ ቦታ ላይ ከምድር ቤቱ ዋና ከተማ ጋር 
ኤደን፣ ኤደን የአትክልት ስፍራ ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር የዓለምን ዋና መሥሪያ ቤት አደረገ በኤደንየአትክልት ስፍራ ፣ በግብፅ ፣ በአትክልቱ 
ምሥራቃዊ መጨረሻ ዋናመሥሪያ ቤቱ ነበር።
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እናም በሁኔታው ሁሉ ፣ የልጁን እና የልጁን ሚስት አኖረ ፣ ከሁሉምበላይ። ትክክል ነው. እግዚአብሔር ያደረገው ይህ ነው ፡፡27

ሙሉ በሙሉ አኖራቸው ተቆጣጠር።እነሱ ከነፋሱ ጋር መነጋገር ይችሉ ነበር ፣ እናም መንፋቱን ያቆማል ፡፡ እነሱዛፉን ያነጋግሩ ነበር ፣ እና እሱ 
ከዚህ ወደ ወዲያ ይዛወራል ፡፡ አንበሳውና ተኩላው አብረው ነበሩ ፤ የበጉ ግልገሎችም አብረው ተኙ እነሱን።ምንም ክፋት አልነበረም ፡፡ ፍጹም 
ሰላም ፣ ፍጹም ስምምነት ነበር ፣ ሁሉምነገር በፍፁም ፣ እና እግዚአብሔር በእርሱ ቁጥጥር ስር በነበረበት ጊዜ። እናልብ ይበሉ ፣ የራሱ የሆነ world 
የእርሱ ዓለም ነበረው ፣ እርሱም ሁሉንም ነበረው ክወናእርሱ የሚመጣው ነገር ሁሉ ነበረው ፡፡ ዕፅዋት የሚበሉ ሁሉም ነገሮች; መሞትን፣ መበላሸት 
፣ ምንም የሚበላሽ ነገር የለም ፡፡ ምንም ፍጹም ነበር። ከሁሉም በላይ ፣ የሚወዱትን ልጆቹን ፣ ልጁን እና የእርሱን ልጆች አኖረ እሱንለመቆጣጠር 
አንድ ባል እና ሚስት ፡፡

እግዚአብሔር እጅግ ረክቶ! “እናም ከስራው ሁሉ አረፈ ሰባተኛውንቀን ፣ ”እናም ለእዚህ ሰባተኛ ቀን ሰንበት ቀድሶታል። ከስድስት ሺህ ዓመት 
በኋላ እግዚአብሔር ሁሉንም ያየው ዓመታትውስጥ በመቅረጽ እና በመጠገን ፣ ወደ ሕልውና እንዲመጣ በማድረግ ተራሮችንከፍ ከፍ አድርጓቸው ፣ 
እሳተ ገሞራዎቹንም እንዲገፉ ያደርጉታል ተራሮችከፍታ እና በከፍታው ፍንዳታዎች ውስጥ የተከናወኑት ነገሮች ፤ ደርቋል አውጥተውእሱን በያዘበት 
መንገድ አስተካክለው። እናም የሚያምር ስፍራ ነበር ፡፡
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ታላቂቱ የእግዚአብሔር አምሳያ እንደዚህ ያለ ነገር አልነበረም! እና ምርጥየዳይኖሰርሮች እና ማንኛውም ነገር በሱ እና በ ታላላቅእንስሳት 
በውስጣቸው ምንም ጉዳት የለም ፡፡ እነሱ ልክ እንደ ትንሽ ጨዋ ነበሩ ግልገልበጭራሽ ምንም አልነበራቸውም; no ህመም ፣ ሀዘን የለም ፣ አንድ 
አይደለም በሽታጀርም በምድር ላይ። ኦህ ፣ እንዴት ያለ ቦታ ነው! ታላላቅ ወፎች ከዛፉ ወደ ዛፍ ሲወዛወዙ አዳም ይደውል ነበር እነሱንበስም 
ይሸከሙ ነበር ፣ እናም በትከሻዎቹ ላይ ይበርሩ እና ያዳምጡ ነበር ለእሱ.እና ፣ ኦህ ፣ እግዚአብሔር ምንኛ አስደናቂ ስፍራ ነበረው!
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ከዚያም ከየራሱ አንድ ባሕሪያትን ሠራ ፡፡ እግዚአብሄር በሰውነቱውስጥ ባህሪዎች አሉት።እንደዚሁ ፣ እናንተ የአባታችሁ ባህርይ ናችሁ ፡፡ 
እና ፣ እርስዎ አስተውለዎታል በአያቶችህአያት ቅድመ አያት ውስጥ ነበር ፡፡ ግን ፣ በዚያ ውስጥ ፣ እኛእና አባትህን ለመውረድ እንወስዳለን ፡፡
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አሁን ፣ አላደረጉትም በአባትህበነበርክበት ጊዜ ማንኛውንም ነገር ማወቅ ፡፡ የህይወት ጀርም ይመጣል ከወንድ።ተባዕቱ የደም ሴል አለው ፡፡ 
ሴትየዋ አላት እንቁላል;አሁን የደም ሥሩ በውስጡ ሕይወት አለው። እና ፣ መቼ ፣ መቼ በአባትህነበርክ ፣ ስለዚህ ምንም አታውቅም ፡፡ ግን ፣ 
ሆኖምሳይንስ እና የእግዚአብሔር ቃል በአባትህ ውስጥ እንደነበሩ ያረጋግጥልናል ፣ ግንስለዚህ አታውቁም ፡፡ ግንያኔ አባትህ አንተን ለማወቅ ይጓጓል 
፡፡ እና ከህብረቱ ጋር ከእናትጋር ከተያያዘ ፣ ከዚያም ለአባት ታውቀዋል ፡፡

አሁንእርስዎ የአባትዎ ባህርይ ነዎት ፡፡ እሱን ትመስላለህ ፣ አንተም ነህ አባትዎንየሚመስሉ የአካል ክፍሎችዎን አግኝተዋል ፡፡በመጀመሪያ ፣ 
እግዚአብሔር በመጀመሪያ ነበር የነበረው ፡፡ እያንዳንዱ ልጅ እግዚአብሄርእና ሴት ልጅ ሁሉ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ውስጥ ነበሩ ፡፡ አንቺ 
አሁንአያስታውሱት ፣ ግን እዚያ ነበሩ። እሱ ያውቀዋል። እና እሱ እሱእርስዎን እንዲያገኝ ፣ እንዳናግርዎት እንድትሆን እንድትሆን ፈልጎ ነበር 
እወድሻለሁእና እጆቻችሁን ያናውጡ ፡፡

የራስዎን ልጅ አይፈልጉም your የእርስዎ ሲሆን ይህ ጥሩ ቀን አይደለም? ወንድልጅ ወደ ቤት ተመልሶ ጠረጴዛው ላይ መቀመጥ ይችላል? 
ሲመለስ ከጦርሜዳ ፣ ወይም ከሌላ አንድ ነገር ቆልሏል ፣ እንዴት እንደሚያስተካክሉ እራቱ;የሰባውን ጥጃ ወይም ማንኛውንም ነገር ትገድላላችሁ 
እንዲሁም ለዚያ ዝግጅት ታደርጋላችሁ እሱን!የአንተ የራስ ሥጋ እና ደም ነው ፣ እርሱም እርሱ ውስጥ ነበር ፡፡ እርስዎ አልነበሩም እሱንእወቅ ፣ ግን 
እርሱ እዚያ እንደነበረ ያውቁ ነበር።
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እናም እግዚአብሔር እዚህ መሆን እንደምንችል ያውቅ ነበር ፣ ግን እርሱ አኖረ በስጋውስጥ እንድንሆን ያደርገናል። እሱ መገናኘት እንዲችል 
እሱ የእግዚአብሔርልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሆን አንድነታችን ሁን እራሱ፣ የእግዚአብሔር መገለጥ ሙላቱ።
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ስለዚህ ያ ነው በህብረትውስጥ ባህሪያቱን ለማሳየት የእግዚአብሔር ዓላማ ነበር ፡፡ በአባቴ በነበርኩበት ጊዜ ስለ ጉዳዩ ምንም አላውቅም ነበር 
፡፡ ግን እኔ የእርሱልጅ ሆነ እና ከእሱ ተወል ,ል ፣ እኔ መለያ ነኝ ፣ የኔ አካል አባት.እና የአባትህ አንድ አካል ነህ ፡፡ የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን እኛ 
የእግዚአብሔር  ባሕርይ  አንድ  ነን  በእርሱሆነን  ፣  እሱ  እንደ  እርሱ  ሥጋ  ሆኖ  ሥጋን  ሠራ  ፣  ስለዚህ  እኛ  ሊኖር  ይችላል  በምድርላይ  እንደ



5የሰይጣን ገነት

እግዚአብሔር ቤተሰብ ፣ አንዱ ከሌላው ጋር መተባበር ፡፡ በመጀመሪያምየእግዚአብሔር ዓላማ ይህ ነበር ፡፡ አዎን ጌታዪ. ያ ነው 
በመጀመሪያእግዚአብሔር ፈለገ ፡፡ ሁሉንም ነገር በእርሱ ተወስዶ ነበር። እርሱም ሰው ወደ ሆነ ለወጠ ነፃየሥነ ምግባር ወኪል ኤደን የአትክልት 
ስፍራ ፣ “ልጅ ፣ የአንተ ነው” በል ፡፡

እንዴት የሚያምር ቦታ ነው! እስከሚሄድ ድረስ እግዚአብሔር እጅግ ረክቶ ነበር ወደኋላተመልሶ ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ ፡፡ እያንዳንዱ ዛፍ 
በጭራሽ አላመጣም እሾህናአሜከላ ከእሾህ ዛፍ አንድም ፍሬ አይወጣም። ሁሉምነገር ፍጹም ነበር ፡፡ ሁሉም ዘሮች ፍጹም ነበሩ ፡፡ ሁሉም ነገር በ 
ውስጥ ነበር ፍጹምሁኔታ።
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ከዚያም ጥቂት ለማረፍ ሲሄድ ጠላቱ ገባ የእርሱንመርሃ ግብር በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም በማታለል ወልጆች።መቼ ፣ በገዛ ልጁ ላይ 
ይተማመናል ፣ እንደታመኑ ልጅሽበሌሊት ከወንድ ጋር ስትወጣ ሲያስቀምጡ ከሚጠጣውልጅ ወይም ከሲጋራ ጋር መሄድ ሲያስፈልግ በልጅዎ ላይ 
እምነት ይኑር ወንድልጅ ፡፡ እነሆ ፣ ምንም ነገር እንዳያደርግ በልጁ አመነ ስህተትነው ፣ እና እሱ ያለውን ቃል ሁሉ ይጠብቃል። ግን ጠላት ውስጥገባ 
እንደ ሴት ልጅ ለስላሳ ቅልጥፍና ያወጣዋል እናእራሳችሁን አሳዩ ፡፡ ወይም አንዲት ሴት ትወስዳለች ፣ ውጣ እናልጅዎ ተመሳሳይ ነገር ነው። እነሆ 
እርሱ ውስጥ ገባ ፡፡ የእግዚአብሔር ጠላት ሔዋንውስጥ ገብታ ቃሉን በተሳሳተ መንገድ ትረሳው ነበር። አሁን፣ እሱ

ውድቀት ፣ የአትክልት ስፍራውን ተቆጣጥሮታል ኤደን፣ ራሱ። ወሰደው ፡፡ እናም አሁን 6000 ሺህ ሆኗል ዓመታትበማታለል አገዛዝ ፣ ሰዎችን 
እንዳታታልል የእግዚአብሔር ልጆች እንዳደረጉት ከዚያ።ምክንያቱም ፣ በማንኛውም መንገድ ለማከናወን በነጻ የሞራል ኤጄንሲ የተመሰረቱ ነበሩ 
ተመኙ፡፡ ትክክለኛ እርምጃ እንደሚወስዱ ማመን ፣ ወይም መታመን በትክክልእርምጃ ይወስዳሉ ፣ ከዚያ በተሳሳተ ርምጃው ይመጣሉ ፣ እና 
Esauሳውእንዳደረገው የልደት መብታቸውን ለዓለም ሸጠ ፡፡ እናም ሰይጣን አሸነፈ ፡፡ እርሱምተቀበለ። እና እሱ እሱን ለመገንባት ስድስት ሺህ 
ዓመታት አለው ኤደን፣ እግዚአብሔር ኤደንን ወደ ፍጻሜው ለማምጣት ስድስት ሺህ ዓመታት እንደነበረው። እናምበዲያ ፣ በቃሉ ወይም በሰዎች 
ማታለል ፣ አሁን እሱን አቋቋመ በዚህምድር ውስጥ Edenድን ፣ በኃጢአት።

34

የእግዚአብሔር ኤደን በጽድቅ ጸና ፡፡ የሰይጣን ኤደን ነው በኃጢአትየጸና ፣ ሰይጣን ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር ጽድቅ ነው ፣ እና 
የእግዚአብሔርመንግሥት በጽድቅ እና በሰላም ተመሠረተ ሕይወት።የሰይጣን ማቋቋም በኃጢያት እና በሃይማኖታዊ ኃጢአት ውስጥ ነው ፡፡
35

እንዳታለለው እንዳታለለው ልብ በል ፡፡ እሱ ይህንንእንደሚያደርግ ቃል ገብቷል ፡፡ አንድ ሰው ያውቅ ነበር? ወደ ኢሳይያስ እስቲ እንመልከት 
ከእነዚህጥቅሶች ውስጥ የተወሰኑትን ይፈልጋሉ። እርስዎ ብዙ መጥቀስ ነበረብኝ እነሱንእገምታለሁ። እስቲ ወደ ኢሳይያስ 14 ኛ ምእራፍ ምዕራፍ 
እንመልከት ፣ ትንሽ ቆይ ፣ እና

አንዴሰይጣን እዚህ የተናገረውን ብቻ ለጥቂት ጊዜ ይመልከቱ። በኢሳያስ ምዕራፍ 14 እናነባለን ፣

እናይህ ሰው ያደረገውን ይመልከቱ። ኢሳያስ 14 ን በ 12 ኛው ቁጥር ይጀምራል ፡፡ የልዑልልጅ ሉሲፈር ሆይ ፣ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ!

ጠዋት!መሬት ላይ እንዴት ተቆረጥክ? ብሔራትንያዳክሙ!

በልብህ።አንተ ወደ ሰማይ እወጣለሁ ፣ አንተ ዙፋኔንከከዋክብት (ማለትም ልጆች) ፣ የእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል ፤ 
እኔደግሞ በጉባኤው ተራራ ላይ እቀመጣለሁ ፣ የሰሜንጎን ከደመናዎችከፍታ በላይ እወጣለሁ ፤ አደርጋለሁ አለ እንደልዑል ሁን።

አሁን እዚህ ከሌሎች ከሌሎች ቅዱሳን ጽሑፎቻችን ጋር እዚህ ጋር አወዳድሩ ተሰሎንቄ፣ ከጥቂት ጊዜ በፊት ፣ “እሱ በቤተመቅደስ ውስጥ 
ይቀመጣል እግዚአብሄር፣ ልክ እግዚአብሔር ተብሎ ከሚጠራው ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርጋል
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እንደእግዚአብሔር በምድር ላይ ይሰግዳል ፡፡ “ ስለእናንተ የሰበክሁላችሁ የዚህ ዓለም አምላክ አለ ባለፈውእሑድ እዚህ እርሱ ዛሬ ማታለል 
ነው ፣ ያ ተንኮለኛ ሰዓት ነው ፣ ያ የምንኖርበትበጣም ብዙ ጊዜ። ከሁሉም በጣም የከበረ ጊዜ ነው ምክንያቱምታላቁ ታላቁ ሺህ ዓመት እንደገና 
እንደገና እየተገናኘን ስለሆነ ነው ፡፡ ነን እንደገናበኤደን ፊት ለፊት ፡፡ ግን በዚህ ዘመን ፣ ሁሉም ማታለያዎች እና ሁሉም እሱበጭራሽ የተጠቀሙበት 
እና ማታለል የቻለበት ዘዴ ተሰብስቧል ሁሉምአንድ ላይ በመሆን የራስን ጥቅም ያጠናክራል ፤ እንደ እግዚአብሔር ውረድ ፣ እና ራሱንበራሱ 
በእግዚአብሔር ፋንታ አደረገ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን መጥቀስ ይችላሉ እንዲሁምሰይጣን በኤደን ገነት ውስጥ ሔዋንን እንዳደረገ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን 
ሊነግርዎት ይችላል ኤደን።ግን አንድ ቦታ ይተውት ፣ እሱ ማድረግ ያለበት ፣ ያንን ክፍተት ፣ የዲያቢሎስመርዝ ትምህርት በሚሰበስብበት ስፍራ 
እንደ እያሰብንያለነው ስለ ሌላኛው ምሽት ነው።

አሁንም ከከፍተኛው ልዑል ከፍ ከፍ ይላል አለ ፤ እሱ ከደመናዎች እና ከዋክብቶች በላይ ይወጣሉ ፣ እርሱም በዚያ ይቀመጣል 
እንደእግዚአብሔር እና ልዑልም ይሁን። እናም በ ውስጥ ተሳክቶለታል ማስፈራሪያዎቹንበማስፈፀም ፡፡ እርሱ በእርግጥ አስደናቂ ስኬት አግኝቷል 
ማስፈራሪያዎቹንበተፈጸመ ጊዜ ህዝቡን እንዲያብራራ በመፍቀድ ፡፡ በሁሉምእድሜ ውስጥ ፣ ለእዚያ ዘመን እግዚአብሔር ቃል የገባውን ቃል ዋጋ። 
ያ ነው በትክክልእንዴት እንዳደረገው። በየትኛውም ዘመን ውስጥ እሱ ገል awayል ፡፡
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በኖኅ ዘመን የማይቻል ነገር እንደሆነ አብራራ “እዚያዝናብ ስለሌለው ከሰማይ ይወርዳል።” የእሱ ታላቅ በኤደንየአትክልት ስፍራ የሰበከው 
ሳይንሳዊ ወንጌል! ይችላል መሣሪያዎቹንወደ ጨረቃ ላይ ምታ እና ምንም እርጥበት አለመኖሩን አረጋግጥ እዚያ።ግን እግዚአብሔር ዝናብ ይመጣል 
አለ ፡፡ ግን ሰይጣን ተሳክቶለታል ፡እናበሳይንሳዊ ምርምር ፣ የሰዎችን አእምሮ እንዲመረዝ አድርገዋል ፣ ያ “እሱ ነው ሊከናወንአልቻለም። ” ግን 
ተደረገ ፡፡ ይከናወናል እግዚአብሔር አለ ፣ እና ተፈጸመ።አደረገ.
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በኢየሱስ ክርስቶስም ዘመን እንዲሁ አደረገ። እሱ በማታለል፣ አእምሯቸውን በማርካት ፣ ቃሉን በትክክል በመተርጎም አዕምሮአቸውን ሰመረ 
፡፡ “የእግዚአብሔርልጅ ከሆንክ አንድ ነገር እንድታደርግ አሳይሃለሁ ኢየሱስ አልለበሰም ፡፡ እሱ በጭራሽ አላደረገውም ፡፡ እግዚአብሔር ዘውድ 
አይደለም ፡፡ እሱ ሰይጣንለሚጠይቀው ማንኛውም ነገር መልስ መስጠት አያስፈልግዎትም። እሱ ኢየሱስ ብቻ ነበረው በሕይወትአትኖርም ተብሎ 
ተጽ writtenል እንጀራብቻውን ነው ፣ ነገር ግን ከአፉ በሚወጣው ቃል ሁሉ እግዚአብሄር።'”ተመልከት ፣ ከእርሱ ማንነቱ የግድ አያስፈልገውም። 
እሱ አልነበረበትም ዳቦአድርግ። እሱ ሊያደርገው ይችል ነበር ፣ ግን እርሱ ይሰማው ነበር ዲያቢሎስነው ፣ ስለዚህ ዲያቢሎስን መስማት 
አልነበረበትም።
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ደግሞም እንደ  መጀመሪያው ሁሉ እርሱም እንዲሁ አታላይ  (ሃይማኖታዊ)  ኃጢአት ነው ፡፡  አሁንይመልከቱት።  የፈጸመው  ኃጢአት  ብቻ40



6የሰይጣን ገነት

የዕለት ተለት ኃጢአት ብቻ አይደለም ዝሙትእና ሰክረው እንዲሁም የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ ይጠቀሙ።

ያ ነው አይደለም።አይ. ከዓመታት በፊት ታስታውሳላችሁ ፣ ብዙዎች እዚህ ናችሁ ፣ አዛውንቶች ፣ አስታውስ፣ ስብከት ፣ በ ፍርድ.ጋለሞታይቱ 
፣ እሷ እዚያ አታፍርም። ወዴትእንደምትሄድ ታውቃለች ፡፡ ሰካራም አይሆንም እዚያቅር ተሰኝቼ ነበር። ሻጩ ፣ ጉረኛ ፣ ውሸታም ፣ ሌባ ፣ 
እሱአያዝንም ፡፡ ግን ፣ እሱ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው እሺ፣ የሚያሳዝን ነገር አለ። ያ ያ ያ ነው ፣ ኑ ፣ ‹በል ጌታ ሆይ ፣ እኔ አልሰብኩም ወንጌል፣ 
በስምህ አጋንንትን አላወጣሁም? “

ኢየሱስ እንዲህ አለ: - “እናንተ የምትሠሩ ፣ ከእኔ ኃጢአት።በጭራሽ አላውቃችሁም ፡፡ ” ብስጭት አለ ፣ ተመልከት ፣41

ያማታለያ። ያ ነው ያለሁት ያ ነው ያለሁት ያንን ነው በተሳሳተመንገድ ተረድቷል ፡፡ የተለየ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ አይደለም ፡፡ መሆን 
አልፈልግም የተለየ፣ ግን ሐቀኛ መሆን አለብኝ ፡፡ መልእክት አለኝ ፣ እና ይህ አለበት ወደሰዎች ሂድ ፡፡

በ መካከል በጣም በተሳሳተ መንገድ ያደርገዋል ሰዎች።እኔ በሁሉም ሰው ላይ እንደሆንኩ አድርገው ያስባሉ። እነሱ ብቻ ያውቃሉ ፣ እኔ 
አይደለሁም እናእውነት የሆነውን ብቻ ለማምጣት የተቻለንን ሁሉ እየሞከርኩ ነው በልቤላይ እንደተቀመጠ እና እዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
የተቀመጠበት መንገድ። እና እግዚአብሄርእውነት መሆኑን ያረጋግጣል ፣ ስለሆነም ሌላ ምንም ሊሰራ አይችልም ስለሱስለዚህ ፣ እነሱ ይመለከቱት ፣ 
ወይም አይመለከቱት።

ተመልከት ፣ እነሱ ማየት አይፈልጉም ፣ ምክንያቱም ቀድሞውኑ ይሸጡ ነበር የተወለዱ፣ የትውልድ መብታቸውን ለአንዳንድ ድርጅቶች ፣ 
ለሌላው ቤተ እምነት ሸጡ ፣ የአንዳንድልደታቸውን መሠረት ለመሞከር ፣ ወደ ገነት ለመሄድ የሁሉምጥቃቅን ራስ የሆነው ሰይጣን ነው። 
እግዚአብሄር የተደራጀሃይማኖት የላቸውም ፣ በጭራሽ አላውቅም ፡፡ እናም ይሸጣሉ የሰዎችብዛት ካለው እነሱ ቃሉን ይተረጉሙና ይናገሩታል 
ይህማለት እና ያ ማለት ነው ፡፡ እግዚአብሔር አስተርጓሚ አያስፈልገውም ፡፡ እሱ የራሱን ትርጓሜ ይሠራል። እሱ እንዴትማድረግ እንዳለበት እሱን 
የሚነግር ሌላ ሰው አያስፈልገውም። እርሱ ሉዓላዊ ነው ፡፡ እሱእንዴት እንደሚያደርገው ተናግሯል ፣ ያ የእሱ የራሱን መንገድ መጠበቅ ያለበት እሱ 
ነው ቃል።እርሱም “እነዚህ ምልክቶች የሚያምኑትን ይከተላሉ” ማለቱብቻ ነበር ፡፡ የተናገረው ሁሉ ይፈጸማል ብሏል የተወሰኑነገሮችን የሚያደርግ ፣ 
በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት ውስጥ እርሱምአደረገ። እሱ ጊዜ ወይም አለመሆኑ ማንንም መጠየቅ አለበት። እሱ
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ጊዜውምን እንደ ሆነ እና ዕቅዱ ምን እንደሆነ ያውቃል። በማቴዎስምዕራፍ 24 ቁጥር 24 እንደተጠቀሰው ይህ ሰይጣን ይህ አታላይ በጣምብዙ 
ማታለያዎች። አሁን ፣ ያንን በወንጌል መርሃግብሮቹ እናገኘዋለን
43

እውቀት፣ የተሻለ ትምህርት ፣ ከፍተኛ ሥነ ምግባር ፣ ስልጣኔ እና ስለዚህ፣ እግዚአብሔርን ማገልገል የሚፈልጉ ሰዎችን አስታዋል ፣ ወደ 
ውሸቱንማመን። ሔዋንይህን ለማድረግ አልፈልግም ነበር ፣ ግን እንዴት የበለጠ እንደሆነ አሳይቷታል በውስጡያለው ጥበብ ፡፡ አታውቅም ነበር ፡፡ 
ማወቅ ፈለገች። አላደረገችም ተረዳች፣ ግን ለመረዳት ፈለገች።

እግዚአብሔርም እንዳታደርግ ነገረችው ለመረዳትሞክር እነዚህን ነገሮች እንዴት እረዳለሁ? ሊገባኝ አልቻለም እነሱን።አምናቸዋለሁ ፡፡ 
እነሱን መረዳት አያስፈልገኝም። እግዚአብሔር እምነት ነው ፣ እናመረዳት አይደለም። እሱ የተናገረውን እናምናለን ፡፡

አሁን ፣ 6000 ሺህ በኋላ የእግዚአብሄርን ኤደን ከሰይጣን ሰይጣን ጋር ያነፃፅሩ እውነተኛአምላክ ቃል የገባውን እውነተኛ ትርጓሜ በማጣመም 
ዓመታት ቃልእስከ ዘመን። አሁን እናነፃፅረው እና የት እንደደረስን ይመልከቱ ፡፡ ክርስቶስበክርስቶስ ዘመን በነበረው ቤተክርስቲያን እንዳደረገው 
ሁሉ ፣ ኢየሱስን ለማድረግ ሞከረ የእግዚአብሔርታማኝ ልጆች እውነትን እንዳያውቁ ይጠብቁ ፡፡ ያ ነው የእግዚአብሔርነው። እግዚአብሄር ልጆቹን 
፣ ባህርያቱን ፣ ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው አደረገ ቃሉንበመስማት ነው ፡፡
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አባትህ ቢነግርህስ? እና ለአንተ ታማኝ ልጅ ብትሆንስ? አባትሆይ ፣ እርሱም እንዲህ አለው-“ልጄ ፣ እዚያ ውሃ ውስጥ አትገባም ፣ መዋኘት፣ 
ምክንያቱም በዚያ ውሃ ውስጥ ጋዛዎች አሉ ”፣ እናም አንድ ጓደኛ ይመጣል ተመልሰህ“በእርግጥ እንደዚህ ያለ ውሀ ውሃ ውስጥ ምንም መጋዘኖች 
የሉትም ነው?አሁን ማንን መስማት ትፈልጋለህ? እውነተኛ ልጅ ከሆንክ አንተ ነህ
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አባትህንአዳምጥ። እናም እውነተኛ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ የእግዚአብሔርን ቃል በመጀመሪያ ይወስዳል ፡፡ ማንምሰው ስለሱ 
የሚናገረው ምንም ግድ የለኝም ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ይይዛሉ አንደኛ.“በጽዋ ውስጥ ውስጥ መርዛማ አለ ፣” እናም ያምናሉ። በቃሉሁሉ እምነት 
ካዳነው ዘሩም ወደ ገነት አመጣ ቅድስና፣ ፍቅር እና የዘላለም ሕይወት። የእግዚአብሔር ኤደን ያመረተው ያ ነው ፣

ቅድስናይህም ቅድስናን ፣ የፍቅርን ፣ ማስተዋልን ኤደን አመጣች ፣ ፍጽምናእና የዘላለም ሕይወት። እግዚአብሔር የሚዘራው ፣ ቃሉ ፣ 
ዘሩ።ቤተክርስቲያኑ በመጨረሻው የሚሆነው እንደዚህ ነው ፣ ይሆናል ተመሳሳይነገር።

ልብ ይበሉ ፣ እዚህ አንድ ሀሳብ ነው ፡፡ እንዳትረሳው ፡፡ ሌላ ወደ እሱ እመጣለሁ ጊዜወይም ሌላ መልእክት። ግን ፣ ታውቃላችሁ ፣ 
እግዚአብሔር “እያንዳንዱ ዘሩእንደየወገናቸው ፍሬ ያፈራል። ” የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነውን? አሁን ሰባኪወይም ሌላ ማንኛውም ሰው ምን ጥሩ 
ነገር ነው ያንን ቃል ለመስራት ይሞክሩ ሌላነገር ይናገሩ? እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ ፡፡ አንድዘሪ ዘሪ። “ ስለዚህ 
ማርቆስ 16 የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ እርሱ ይመጣል አይነቱይወርሳል። ሚልክያስ 4 የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ከርሱ ይወጣል ደግሌላም 
ማንኛውም ተስፋ ከእራሱ መምጣት አለበት ፡፡
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አየህ ሰይጣን እዚህ በተለወጠ ውጣ ውረድ ተመልከተው? እሱ እየሞከረ ነው “አይደለም፣ አይደለም ፣ አይሆንም” በል ፡፡ ተረድተኸዋል? 
ጉባኤው እንዲህ ይላል ፡፡ “አሜን።”_ Ed]] ሰይጣን እንዲህ ይላል ፣ “ኦህ ፣ ለዛሬ ይህ አይደለም ፡፡ ያ ፣ ያ_hat ያ ያ ሌላ ጊዜ ነበር። ያ ፣ ያ አይደለም 
ማለትነው ፡፡ አየህ ሰይጣን እዚህ በተለወጠ ውጣ ውረድ ተመልከተው? እሱ እየሞከረ ነው
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“አይደለም፣ አይደለም ፣ አይሆንም” በል ፡፡ ተረድተኸዋል? ጉባኤው እንዲህ ይላል ፡፡

“አሜን።”_ Ed]] ሰይጣን እንዲህ ይላል ፣ “ኦህ ፣ ለዛሬ ይህ አይደለም ፡፡ ያ ፣

ያ_hat ያ ያ ሌላ ጊዜ ነበር። ያ ፣ ያ አይደለም ሰይጣን እዚህ በተለወጠ ውጣ ውረድ ተመልከተው? እሱ እየሞከረ ነው “አይደለም፣ አይደለም ፣



7የሰይጣን ገነት

አይሆንም” በል ፡፡ ተረድተኸዋል? ጉባኤው እንዲህ ይላል ፡፡ “አሜን።”_ Ed]] ሰይጣን እንዲህ ይላል ፣ “ኦህ ፣ ለዛሬ ይህ አይደለም ፡፡ ያ ፣ ያ_hat ያ 
ያ ሌላ ጊዜ ነበር። ያ ፣ ያ አይደለም ማለትነው ማለትነው ፡እያንዳንዱ ዘር እንደየወሩ ዓይነት መውጣት አለበት።” እንደዛ ነው እግዚአብሔርኤደን 
ገነትን አቋቋመ ፡፡ ልክ ነው? ጉባኤው እንዲህ ይላል ፡፡ “አሜን።”_ Ed]] እናም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ያቋቋመው በዚህ ነው ፣ 
እያንዳንዱቃል ከየይዞው! “ሰው በምግብ ብቻ አይኖርም ፣ ግን በ ከእግዚአብሔርአፍ የሚወጣ ቃል ሁሉ ፡፡ ” እንታይ እዩ? ሰይጣን ፣ እሱ ነው 
ሌላነገር ውሰድ ፡፡ እግዚአብሔር ግን “የዘሩ ሁሉ እንደ ወገኑ” አለ ፡፡ ቃሉ “ይህ የሚያምኑ ምልክቶችን ይከተላሉ” ከተባለ ፡፡ አሁን ቤተክርስቲያን 
“ቤተክርስቲያንን ተቀላቀል ፡፡ የሃይማኖት መግለጫውን ያንብቡ ፡፡ እወቅ

ካቴኪዝም።“ በጠቅላላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ነገሮች የሉም ፡፡

ኢየሱስ ግን “ይህ ምልክት የሚያምኑትን ይከተሉአቸዋል ፤ የእኔ ነው ስምአጋንንትን ያስወጣሉ ፤ አጋንንትን ያወጣሉ ፡፡ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ 
፤ እባቦችን ይይዛሉ ፥ ከሆነ እባቦችንይይዛሉ ወይም ገዳይ ነገሮችን ይጠጣሉ ፣ እነሱን አይጎዱም ፡፡ ከሆነ እጆቻቸውንበሽተኞች ላይ ይጭናሉ 
ይድኑአቸዋል። ማን ነው ሰው ይህንመካድ? እንታይ እዩ? ”ዘሩ ሁሉ እንደ ወገኑ ይወጣል።“ የዘር ከሆንክ እግዚአብሄርባህሪይ ፣ የእግዚአብሔር ልጅ 
፣ ከዚያ የእግዚአብሔር ቃል በ አንቺ.እንታይ እዩ? እንግዲያውስ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ፣ ”በጎቼ ድምMyን ስማ ፤ የማይከተሉ እንግዳ። “ 
አገኘኸው? ”ከዚያ ሁሉምዘሮች እንደየግዳቸው ዓይነት ይወጣሉ። “
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አሁን ግን ከእራሱ አይነት ዘርን ሁሉ እዚያ እንደዛ አገኘነውበአዲሲቷኤደን ውስጥ ሞት አልነበረም ፡፡ በ ውስጥ ሞት አይኖርም አዲሱኤደን 
ተመልከት ፣ ቅድስና ፣ ንፁህ ፣ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም ፣
49

እናየዘላለም ሕይወት።

አሁን በሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ባለማመን በማመን የዘሩን ፍሬ አምጥቷል በሰይጣንኤደን ውስጥ ርኩሰት አሁን ሰይጣን ወዳለበት ቦታ 
ገብተናል እንደፀረ-ክርስቶስ ዙፋን መውሰድ ፣ በዚህ ምድር ኤደን ውስጥ በኤደን ነበር የኃጢያት፣ የሃይማኖት ጠማማ። “እኔ ሰይጣን ነኝ ፡፡ እኔ ነኝ 
ታላቁመልአክ። ” አይሆንም ፣ ያ አይደለም ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል በማጣመም ላይ ፡፡ በየዘመናቱመንግሥቱን ያመጣው እንዴት ነው? አና አሁን 
በዚህታላቅ የማታለል ዘመን በሕዝቡ ላይ ዙፋኑን ሊወስድ ዝግጁ ነው! እሱእራሱን የራሱን ምሁራዊ ፣ የተማረ ፣ ሳይንሳዊ ኤደን ገንብቷል ፣ ቀኝ, 
ሳይንሳዊሰባኪዎች ፣ የሳይንሳዊ ቤተክርስቲያን ፣ የሳይንሳዊ ሥነ-መለኮት ፣ ሁሉም ነገር ሳይንሳዊነው። ሁሉም ነገር በእውቀት ላይ የተመሠረተ ነው። 
መላው ቤተክርስቲያን በእውቀትላይ የተመሠረተ ነው። በእምነት ላይ አልተገነባም።

አንድ ጊዜ ወደ አንድ ሰው ቤተ-ክርስቲያን ስብሰባ ለመሄድ ገብቼ ነበር ፡፡ እሱ በምእራብበኩል ትልቅ አዳራሽ ነበር ፡፡ መልካም ሰው ነው 
እርሱም ካደ ስለእነዚህ ነገሮች እየተናገርን ያለነው እነዚህን ነገሮች ነው ፡፡ ሆኖም ግን ፣ እሱ ወድጄዋለሁ ፣ ጥሩሰው ፣ ሽማግሌው ፡፡ ጉባኤው 
ሲወጣ ተቀመጠ ወደስድስት ሺህ ያህል ሰዎች። ጉባኤው ሲወጣ ፣ በከሰዓትበኋላ አሥራ አምስት መቶ ያህል የሚሆኑት ሁሉም በጥሩ ሁኔታ የተካኑ 
ነበሩ ምሁራን።እዚያ ተቀም sat አየኋቸው ፡፡ እሱእጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ስብከትን ሰበከ ፣ ሰውየው ፡፡ እና ከዚያ እሱ ማንምክርስቶስን ለመቀበል 
የሚፈልግ ከሆነ ጠየቀ ፡፡ ለማሳደግ ብቻ እጅእጆቻቸውንም ወደ ላይ ያነሳ አንድም የለም ፡፡ እና በመጨረሻም አንዲት ሴት አሳደገች እጆupን ወደ ላይ 
አወጣች። እርሱም “ደህና ፣ አሁን እርስዎ ክርስቲያን ነዎት” እና ሠራው ተጠመቀች፡፡ እና ከዚያ ሲወጣ ^ እሱ ወስኗል ሀ ህፃኑን፣ ህፃኑን ሳመች እና 
በላዩ ላይ ጸለየች እና አሰናበተች ታዳሚዎቹ።
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ጉባኤው ሲወጣ ፣ ሁሉም ደህና ፣ ምሁራዊ ፣ የተማሩ ሰዎች።ከዚያ እኔ የሰውን እጅ ለማወዛወዝ ከጎን ቆሜ ነበርኩ ከወጣበኋላ 
የእግዚአብሔር ፍጥነት ይኑረው ፡፡ እኔ በሄድኩ ጊዜ ፣ እነሆ ሕዝቤ እዚህ ገቡ ፡፡ እነሱን መፍቀድአልቻሉም ብዙሕዝብም በተሰበሰቡ ጊዜ። እነሆ ፣ 
የእኔ በተሽከርካሪ ወንበሮች ውስጥ ፣ ቀጫጭንጃኬቶች ፣ እብድ እና ሌሎች ነገሮች ሁሉ ፡፡ የሚለውን ይመልከቱ ልዩነት?በቃ. እየተናገርኩ ያለሁት 
ነገር ነው ፣ እይ። ይመልከቱ ፣ ይኸው የተለየነገር
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በ, በሳይንሳዊ ዕውቀት (እውቀት) መቼ መረዳት ይችላሉ ወንጌል፣ ይህም ፣ “በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን አይሆንም ተወገዘ፣ ”ተመልከት ፡፡ 
ግን ፣ “እነዚህ ምልክቶች የሚያምኑትን ይከተላቸዋል ፣” አያይም እዚያውስጥ አኑረው። በኢየሱስ ክርስቶስ አመነች ከሆነ ፣ የዳነች ከሆነ
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እነዚህምልክቶች ምእመንን ይከተላሉ ፡፡ “ቃሌን የሚሰማ የሚሰማ” ብቻውን የሚያደርግ አይደለም ፣ አይሰማውም በጆሮዎቹግን “ተገንዘቡት” 
፡፡

ማንም ሊሰማው ይችላል ፣ ዝሙት አዳሪ መስማትእና ጋለሞታ ሆኖ ሊቆይ ይችላል ፤ እነሆ ፣ ሰካራም ሊሰማው ይችላል ፤ 
ሀውሸታምሊሰማው ይችላል እናም አሁንም ውሸታም ነው ፡፡ ግን ፣ “የሚረዳ ቃሌእና የላከኝ በእኔ ላይ የዘላለም ሕይወት አለው።

እዚማለት እዩ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ካደረገው በቀር ማንም ሊሠራ አይችልም ፡፡ የሱስ አባቴካልሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል 
የለም አለ አብየሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። ኣሜን። ይሄ ሁሉ ነው የእግዚአብሔርሉዓላዊነት እና ቅድመ ማወቅ። እሱ ብቻውን ነው የሚኖር እና 
ያለው ምንማድረግ እንዳለበት የሚነግረው የለም።

በማያምኑ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ሳይወስዱ አምነዋል በዚህውስጥ ባለ እምነት ፣ መጥፎ ፣ የኃጢያት ፣ የጥላቻ እና ዘላለማዊ ሞት 
ዘር ነው ኃጢአተኛ፣ ምሁራዊ የቤተ ክርስቲያን ዘመን። አሁን አገኘኸው? በዚህ ቀን ፣ ያ መቼ ነው መላውዓለም ሃይማኖተኛ ነው! ይህን ያውቁ 
ኖሯል? መላው ዓለም ነው ሃይማኖተኛእናም በዚህ የሃይማኖት ዘመን ፣ በየአቅጣጫው ትልልቅ አብያተ-ክርስቲያናት ፤ ሁሉምነገር ፣ ሁሉም ነገር 
በሰይጣን ይሰግዳል ፡፡
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እዚህ እዚህበመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል ፡፡ ትክክል ነው. እናም በዚህ ምሁራዊ ውስጥ ፣ የመጣውንምሁራዊ ሰው ያመጣው ሥነ-
መለኮታዊ ሴሚናሮች የሚነገርቃል እንዴትእንደሚናገሩ ፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ፣ ስሜታቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ የሰለጠኑ ፡፡ 
እናእንዴት እንደ ሆነ ለማወቅ ከሶስት እና ከአራት ዓመት በኋላ እንደ ስነ-ልቦና ከሰውአእምሮ ጋር ለመግባባት ፡፡ ይመልከቱ ፣ ነው እግዚአብሔር 
መንፈስ ወደ እርሱ የተመለመለት አንድ ዓይነት ነገር አይደለም ፣ አንቺ.በ E ርስዎ እጅ ቀድሞ የተተነበየ ነገር ነው ሁሉንቻይ እግዚአብሔር። 
ልምዶችዎ ወደ ትምህርት ሊማሩ ወይም ሊማሯቸው አይችሉም አንቺ.በእግዚአብሔር እጅ እና የእግዚአብሔር አስቀድሞ ማወቅ አስቀድሞ 
ተወስኗል ፣ ወደአንተ ትክክል ነው.



8የሰይጣን ገነት

አሁን አሁን የሚኖሩበትን ይህን ታላቅ ኤደን አውጥቷል ሀ የቤተክርስቲያንዓለም ኤደን። ሁሉም በታላቅ ሰዓት አብረው አንድ ላይ ናቸው ሥነ-
ምግባራዊጉባ, ፣ እና የዓለም ቤተክርስቲያን ሁሉ እንዲመጣ ለማድረግ ነው በትክክልበአንዱ ሰይጣን ዙፋን በሚቀመጥበት በአንደኛው ራስ ስር።
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እና ከመድረሷ በፊት ሙሽራይቱን ለመያዝ የመጨረሻው ጥሪ ወጣ ወደዛ።ለዛ አንዴ ፣ የአውሬው ምልክት ወስዳለች ፣ እና የተለቀቀች፣ 
በጭራሽ ከእሷ አትወጣም ፡፡ ምክንያቱ ይህ ነው ፣ ና ወገኖቼሆይ ፣ ወደሱ ከመግባቱ በፊት ተመልከቱ ፡፡ከመካከላቸውውጡና ተለያዩ። “

አሁን ጥላቻ እና ሞት ፣ እና ዘላለማዊ ከእግዚአብሔር መለየት ፣ በዚህ ውስጥኤደን;መጥፎ ዘር በመዝራት ምኞት ፣ ርኩሰት ፣ ብልሹነት 
(እንዴት?) ፡፡
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የtheንጤቆስጤ በዓል ከመገናኘቴ በፊት ያየሁትን ራእይ ያስታውሰኛል ዓለምዙሪያ የሚሄደው ያ ሰው ፣ በነጭ። ሰምተሃል ብዙጊዜ 
እነግራታለሁ። ዘሮችን እየዘራ አንዱ ከኋላው ይመጣል መግባባት ነገር ግን በሔዋን በኤደን የአትክልት ስፍራ በፍትሃዊነት አሸነፈ

የሔዋንምኞት ለኃጢአት; ለሔዋን ምኞት ፣ የኃጢያት ፍላጎት። ከዛ ፣ ሔዋን ብትመኝ እውቀት፣ ኃጢአት ነበር ፡፡ እና ለእውቀት በምንመኝበት 
ጊዜ ፣ Ph.D. ፣ ኤል. ኤል. ሲፈልጉ ኃጢአት ነው እንደዚህለማድረግ. ያ ጠንካራ መግለጫዎች ነው ፣ ግን ያ እውነት ነው። ምንም አይደል ምንያህል 
ጠንካራ እንደሆነ ፣ አሁንም እውነት ነው ፣ እይ። በእውቀት መመኘት ፣ ማስተዋል! ነገሩ የሆነው ፣ ዛሬ ቃሉን ለማቋቋም አንሞክርም በሰዎችልብ 
ውስጥ የእግዚአብሔር እኛ እራሳችንን ለማቋቋም እየሞከርን ነው ፡፡ አብያተክርስቲያናት የቤተክርስቲያኗን ትምህርት ለመመሥረት እየሞከሩ ነው ፣ 
ሀ የሰውልብ። የእግዚአብሔርን ቃል እንድንቋቋም ታዝዘናል ፡፡ ጳውሎስም። “እምነትሽእንዲኖረን በሚያሳምኑ የሰው ቃላቶች ዘንድ አልመጣሁም 
በሰውእውቀት ውስጥ ማረፍ ይችል ይሆናል ፤ እኔ ግን በኃይል ወደ እናንተ መጥቻለሁ ፡፡ እምነትዎእንዲተኛ መንፈስ ቅዱስ መገለጫዎች 
እግዚአብሄር፡፡ እዛው አለህ።

ሰው እራስዎን መገንባት የለበትም። ይህንንም የምናገኘው እግዚአብሔር ይሁን ለአንድሰው የሆነ ነገር ያድርጉ እና ይላኩ ፣ እያንዳንዱን ሰው 
ያገኛሉ እሱንለማስመሰል በመሞከር ላይ። ይመልከቱ ፣ እራሳቸውን ለማቋቋም እየሞከሩ ነው። እያንዳንዱሰው ፣ “እኔ ይህን አደረግኩ ፡፡ እኔ ፣ እኔ 
፣ የእኔ ፣ የእኔ ሃይማኖት ፣ እኔ ፣ ይህ ፣ ” ራሳቸውንማቋቋም። ስለ ምን እንሰብካለን ፣ ራሳችን ወይም የአምላክመንግሥት? ን የእግዚአብሔር ቃል 
ያቋቋም ፡፡ ክህደትን አውጥተው ያጸኑ በሰውልብ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግሥት ፡፡ የእግዚአብሔር መንግሥት በሰዎችልብ ውስጥ መቆም 
አይቻልም እግዚአብሔር ያ ሰው ይህን ያደረገው ፡፡ እሱበ ውስጥ መመስረት አይችልም እናም ፣ ሰዎች ይህ እንደሆነ የሚያስቡትን የማታለል ክፍል 
ያስታውሱ ቀኝ.ይመልከቱ ፡፡ “ለሰው ፊት መልካም የሚመስል መንገድ አለ” እያንዳንዱ ምሁራዊመሆን ትክክል ይመስላል።
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ከጥቂት እሑዶች በፊት እንደነገርኳችሁ በመሞቴ አጠገብ ቆሞ ነበር ሕፃን፣ እና ሰይጣን እዚያ ቆሞ እንዲህ አለ ፣ “አባትህ አለ ፣ ሞተ 
በሌላውምሽት በክንድዎ ውስጥ ይተኛሉ። ሚስትሽ እዚያ ተኛች በሜዳምውስጥ ፣ እና ልጅሽ እየሄደ ነው። ብለው ጠየቁት እሱለእርስዎ መልስ ነው 
፣ እናም የእርስዎን pulled ጎተተ (ጥላው) ጥላን አሳፈረ ላንተአሁን ፣ እና እሱ እርሱ አሁንም ጥሩ አምላክ ነው ፣ እና እርስዎ ግን እሱ ነዎት ብለዋል 
ፈዋሽእርስዎም ለነገረዎት ነገር የቆሙ እርስዎ ፣ ተሳስተሃልኦህ ፣ እያንዳንዱ ምክንያት ፣ እያንዳንዱ የአእምሮ ችሎታ መስማማት ነበረበት
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ትክክልነበር እና እሱ ትክክል ነበር ፣ እሱ በጣም። ዐይኖች “ዓይኖችሽ ይከፈታሉ ፣ እናበትክክል ከስህተት ያውቃሉ። እናም እንደ አማልክት 
ትሆናላችሁ

እግዚአብሔርእንዲያያቸው ስላልፈቀደ “መንገድን ፣ መልካምን ከክፉው ማወቅ” ነው ራቁታቸውንነበሩ ፣ ራቁታቸውን ነበሩ። ስለዚህ እነሱ 
እንደሚያውቁ ያውቁ ነበር ትክክልናስህተት የሆነውን ማወቅ እናም ትክክል ነበር ፡፡ ግን ፣ አየህ ነበር የእግዚአብሔርቃል ተቃራኒ ነው ፡፡ እንዲሁ-
ሰው-ሠራሽ በመማር ሴሚናሮች ውስጥ እንዲሁ ያደርጋሉ ሥነ-መለኮት;ትክክል ሊመስለው ይችላል ፣ ምናልባት ስለ ጥሩ ግንዛቤ ሊሆን ይችላል 
ነገርግን ስህተት ነው።

እሱን መረዳት አያስፈልገንም። እኛ እናምናለን ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ እንደዛነው ፣ እና ያ ለዘላለም ያስተካክላል ፡፡ ነገሩ ሁሉ ፣ ያ 
መንገድ ነው ዕመነው. ኦው ፣ ሔዋን ፒኤችዲ እንዲኖራት እንደ ተመኘች ፣ እንዴት መሆን እንደፈለገች ተመልከት ከእሷየበለጠ ብልህ!
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ወንድና ሚስቱ ምን ያህል ተመሳሳይ እንደነበሩ ልብ ይበሉ አሁን ሰው ሆይ ልብ ይበሉ እናሚስት በ ,ድን ገነት በኤደን ገነት ውስጥ እርቃኗ ናት 
፡፡ አሁን እኔ ልዘጋ ነው ፡፡ ጥቂቶችን ብቻ እጠብቃለሁ አልኩ ደቂቃዎች።እንደ መዘጋት ፣ ተመልከት ፣ ይህን አሁን አነፃፅር ያ ሰው እና ሚስቱ 
ሁለቱም ምን ያህል ይመሳሰላሉ አንድልብስ ሳይለብሱ በኤደን ገነት ውስጥ ነበሩ አይደለም።ለምን አላወቋቸውም? እነሱ ለእነሱ የተሰጡ ነበሩ 
የተነገረውቃል ስለእርቃንነት ስሜቶች ፣ በቅዱስ መጋረጃ ፣ በመንፈስ ቅዱስ። ይችላሉ እርስበርሳችሁ ተከባበሩ ፤ እርቃናቸውን አላወቁም ነበር ፡፡ 
በመንፈስቅዱስ ቅድስና ተሸልፈዋል ፡፡ እነሱ ተሸፍነው ነበር ፡፡ የእግዚአብሔርመሸፈኛ ፣ ግን አሁንም
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ዛሬ ፣ ሊመስለው እና ምኞት የለውም ፡፡ እነሱ ያዞራሉ ጭንቅላት።ይህ ቅዱስ ilልት ነው ፣ ተመልከት ፣ ቅድስት መጋረጃ ነው ፡፡ እግዚአብሔር 
ዐይኖቻቸው ነበሩት ሁለቱምወንዶች ነበሩ ፣ አንደኛው ወንድ ነበር ፣ ሌላኛው ሴት ነበር ፣ እና እነሱ አልነበሩም ዕራቃቸውንዕራቁታቸውን 
አውቀዋልና የእግዚአብሔር ቅድስና ዓይኖቻቸውን ስለ ሰጣቸው ተሸፍኗል፡፡ ልብ ይበሉ ፣ እግዚአብሔር ሕሊናቸውን ከኃጢያት ከቅዱሱ መከለያ 
በቅዱስ መጋረጃ እንዳስደነገጣቸው ፡፡ እኛ በዚያ ላይ ለመጫን የተወሰነ ጊዜ ነበረን ፡፡ ቆንጆ
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እዚህላይ ፣ “እርሱ አምላኪውን አንድ ጊዜ ያነጻዋል ፣” - “አምላኪው አንዴከጸደቀ በኋላ የኃጢአት ህሊና የለውም። ” ኃጢአት አል fromል 
እሱን።

ወንድም ኔቪል ፣ ዛሬ ጠዋት ፣ አንድ ሰው ሊኖረው ይችላል ለምንበመንፈስ ቅዱስ ላይ እንዳልሰብኩ ፣ ለምን አልሰብኩም ነበር እኔይህን 
አደርጋለሁ ፡፡ እዚህ አለ። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ያለው ተግባር ነው ፡፡ እሱ ነው ሕይወትእንጂ ስሜት አይደለም ፡፡ የተወሰነ የሥጋዊ ማስረጃ 
አይደለም። ግን እሱ ነው አንድሰው ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፣ የእግዚአብሔር ቃል በልብህ ውስጥ የጸና ፣ የዚህንዓለም ቃል በፍጥነት ለማፋጠን። ቀኝ. 
መንፈስ ቅዱስን በ ውስጥ ይመልከቱ በተግባርለማሳየት ፣ በተግባር ለማሳየት አይደለም ፡፡ ግን በተግባር ፣ እሱ የሚያደርገው በቃሉመሠረት ፡፡
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ልብ ይበሉ አሁን የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል የሆነው መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው ነበረው እና እርቃኗንሴት ፣ አላወቀችም። የቃሉ ሕይወት 
እንዴት ቆንጆ ነው! ዘሩ፣ ቃል ነው! እግዚአብሔር አለ-“በአትክልቱ ስፍራ ውስጥ ሴት አንድ ዛፍ አለ ፡፡ በአትክልትምመካከል ይህ ዛፍ አለ ፤ እንኳን 
አይንኩት። ለ ፣
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ከእርሷበምትበላበት ቀን ያን ቀን ትሞታለህ ፡፡ እነሱ የተቀደሱ ነበሩ ከእሱ፣ ስለሱ ምንም አላወቁም ፣ እሱን መንካት አያስቸግርም እነሱ 
የተቀደሱ ነበሩ ፡፡ በእግዚአብሔር ድንኳን ውስጥ ደህናዎች ነበሩ ፡፡ እነሱ በሕይወትነበሩ ፡፡ በዙሪያቸውም ሞት አልነበራቸውም ፡፡ ሃሌ ሉያ! 
ነበራቸው ፍጹምፍቅር አንድ ለሌላው ፣ ፍጹም ሕይወት ለዘላለም። እነሱ ፍጹም ነበሩ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ፍጹም መረዳት። እነሱ 
የእግዚአብሔር ነበሩ ቃል፣ እና አቆየው። እናም ፣ በኤደን ገነት ውስጥ በሕይወት እና ደህንነት ውስጥ ነበሩ ሞትየለም ፣ በጭራሽ ፡፡

ከዛ ፣ ሰይጣን ሔዋንን የእርሱን የስነ-መለኮት ወንጌል ፣ ወንጌል እንድትሰማ አደረገ የእውቀት፣ የከፍተኛ ትምህርት ፣ ከፍተኛ ሥነ ምግባር ፣ 
የተሻለ ሥልጣኔ ፣ ከፍተኛትምህርት እና የመሳሰሉት; ከዚያም እሷን ስታስገባ ቆምይበሉ እና ለጥያቄዎቹ (እኛ እኛ እኛ ነን) አንድ ደቂቃ ያዳምጡ 
እንዲያዳምጣትባሰበ ጊዜ አዘዘ ፡፡አሁን ፣ እነሆ ቆንጆ ፣ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እንደዚህ እና በጣም ናት ፡፡ ተቋቁሟል ለረጅምጊዜ እኛ 
በአገሪቱ ውስጥ ካሉ በጣም ጥንታዊ ከሆኑት ቤተክርስቲያናት ውስጥ አን' ነን። የ የከተማዋከንቲባ ሄ .ል ፡፡ ምን እንደ ሆነ ግድ የለኝም ፣ ይመልከቱ። 
የሚቃወም ከሆነ የእግዚአብሔርቃል ፣ ይቃወም ፡፡ ያ ጠላትህ ነው ፡፡ የሆነ ነገር በቃሉላይ ጠላትህ ነው። ቃል የሆነው ነገር ሁሉ ወንድምህ ነው ፡፡ 
እሱ የዚህ አካል ነው አንቺ.
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ሴትየዋ የጾታ ግንኙነት ምን እንደ ሆነ ለማየት ከቅዱስ መጋረጃው ተለየች ፡፡ ያንንያነፃፅሩ ፣ በእውነቱ ምኞት ምን እንደሚያደርግ። 
መጋረጃውን ከእርሷ ላይ ገለጠች አይኖን፣ እግዚአብሔር በዓይኖ put ላይ ያስቀመጣትን ቅዱስ ነገር ፡፡ ፈለገች እውቀት፣ ምን እንደ ሆነ ለማወቅ ፣ 
እናም መከለያውን ጎተተች ምንእንደ ሆነ ለማየት ጠፍቷል። እርሷ ዲያቢሎስን ሰማች እና አስተውለች ምንቦታ እንዳስቀመጣት። ከዚያ በኋላ 
በእያንዳንዱ ዕድሜ ውስጥ ተመሳሳይ ያደርጋሉ ፣ ሁል ጊዜም ምሁራዊውንመውሰድ ፣ አሁን ግን የሰይጣን መንግሥት ገንብቷል። እውቀት፣ የዘራው 
ዘር ፣ እና ዓለምን አንድ አድርጎ ወስ tookል የሞትኤደን።
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አሁን ያስተውሉ ፡፡ አሁን ራዕይ 3 ን ፣ የሎዶቅያ ቤተክርስቲያንን እንመልከት ዕድሜ።በአዕምሮዎ ውስጥ ያስቡትታል ፡፡ አሁን ያስተውሉ ፡፡ 
እሷ ሔዋን የሰይጣን ንግሥት ናት ፡፡ ሰይጣንን እባብን እዩ። አዳምወደ እርሷ ከመግባቱ በፊት ወደ ሔዋን ገባች ፡፡ እንታይ እዩ? ትክክል ነው. 
ስለዚህ ተንguል እሷ፣ ማየት ፣ ስለዚህ ሰይጣን ፣ እባቡ ፣ ሔዋን በአዳም በፊት የሔዋን ባል ነበር መቼምቢሆን ያውቅ ነበር። እነሆ ፣ ተንኮሏታል 
፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ እንዳላት ይናገራል እና እሷም እርቃኗንእንደ ሆነች ታውቅ ነበር ፡፡ እንታይ እዩ?
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አሁን የሎዶቅያን ቤተክርስቲያን ዘመንን ይመልከቱ ፡፡ እሷ ሔዋን ተቀምጣለች እንደሰይጣን ንግሥት ፡፡ “በዓለማዊ ንብረት ሀብታም ነች ፣ 
ዕውር ፣ ራቁቱን ፣ እናአታውቀው ፣ ”ልክ በኤደን ኤደን ውስጥ እንደነበረው። አሁን ግን አይደለም ቅድስትመጋረጃ ፊቷ ላይ ናት የሥጋውም መጋረጃ 
ነው። ያ ፣ እሷ የእግዚአብሔርንቅዱስ መገለጥን አውልቀ ከእውነት ጋር በእውቀት መሸፈኛ ላይ አደረገ ፡፡ እናምአሁን የ sinታ ምኞት አላት ፣ እሷ 
ኃጢአት በመሆኗ “ዕውር” ናት ፡፡ እሷ ነች በመንገድላይ “እርቃናቸውን” “አያውቁም ፡፡” እሷ ላይ ዝሙት አዳሪ ናት መንገድእነዚህን አጭር 
አቋማቸውን ያደረጉ ሴቶች በእግዚአብሔር ፊት ጋለሞታ ናቸው ፤ እናአታውቁትም።
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ልብ ይበሉ ፣ ሴቶቻችንን ይውሰዱ ፡፡ አሁን ፣ ምን እንደ ሚፈልጉ ከፈለጉ ቤተክርስቲያንያለችበት ሁኔታ ፣ ሴቶች የሚሰሩበትን መንገድ 
ይመልከቱ ፡፡ እሷ ቤተክርስቲያንንሁል ጊዜ ትወክላለች ፡፡ በኃጢያት እና አለመታመን በሰይጣን ኤደን ፣ የሃይማኖትብልሹነት ፣ ጠማማ መንግሥት 
፡፡ የእግዚአብሔርን ከመቀበል ይልቅ ቃል፣ የሰውን የአዕምሯዊ ትምህርት ወስደዋል። እና በምትኩ ቤተክርስቲያኑንመውሰድ ፣ ድርጅቱን ማንዋል 
እና እነሱ ናቸው ወደአንድ ትልቅ ጭንቅላት አምጡት።
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አሁን ያስተውሉ ፣ ከንጹሕነት እንደተሸሹ ፡፡ ይህንን አያምልጥዎ። ቤተክርስቲያኗከዚህ የፍትወት መጋረጃ በርቷል ፡፡ ምን እንደተደረገ ልብ 
ይበሉ የእሷ።ከስህተት ወደ እውቀት ያዛባታል ፡፡ እንታይ እዩ? የ የሚነገርቃል ቅድስትilልት ፣ ንፁህ ነች ፡፡ በብርሃን መጋረጃ ዕውቀት ናት ፡፡ እሷ 
አስደሳችእንደሆነ ያውቃል። እርሷ ምን እንደሚሰራ ታውቃለች ፣ እይ ፡፡ ፍሬ ነው ፣ ለዛ የሚመችህ፣ ጥበበኛ የምታደርገው። እንታይ እዩ? እሷ 
ከእሷ ንጹህ ወደ ከዕውቀት፣ ከቅድስና እስከ ርኩሰት እና ምኞት እንዲሁም ከሕይወት እስከ ሞት።
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ይህመንግሥት ለመሞት አለው ፡፡ ይህ መንግሥት ይሞታል! የ. አምላክ ሰማይከምድር ፊት ያጠፋታል ፡፡

ልብ ይበሉ ፣ በዚህ ብልሹ ውስጥ ፣ ከወንድ ወደ ሴት ሆነ ፣ እናከሴት ወደ ወንድ ፣ “አታውቁትም።” በጣም ጥሩ ዛሬመንገዶቹን የሚመለከቱ 
ከሆነ በእኛ የሰይጣን ኤደን ምርት ዘመናዊሰዎች።
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ልብ ይበሉ ፣ ሰይጣን በአዳም ኃጢአት እንዲሠራበት የተጠቀመችው ሔዋን ናት የፍላጎትኃይል። አሁን ተመሳሳይ ፣ ዛሬ ተመሳሳይ ነገር 
በማድረግ። ማስታወቂያ ፣ ጸያፍፀጉር ፣ ቀለም የተቀባ ፊት ፣ በወሲብ የተለበሰች ፣ አየች ፣ ያንን ታደርጋለች ፣ እና እነዚህነገሮች ሁሉ ከቃሉ ቃል 
ጋር እንደሚጻፉ አታውቁም እግዚአብሄር፡፡ ፀጉሯን ለመቁረጥ ውርደትን ሴት ፣ ሴተኛ አዳሪ ያደርጋታል። አጫጭርልብሶችን ለመልበስ ውርደት 
ያደርጋታል። በላዩ ላይ የወሲብ ልብስ መልበስ ፣ ሴተኛአዳሪ ያደርጋታል። ስለ እሷም አታውቀውም ፣ ምክንያቱም በየእግዚአብሔርቅድስና; የሰይጣን 
ምኞት።
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እሷን ፈጠረች እሷ አዳሟንበእሷ እንድትመኘው ያደርጋታል።

በኤደን ገነት ውስጥ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ልብስ አውልቀች ፣ በእዚህምድረ በዳ በኩል ለመጓዝ። ወሰደቻቸው ፡፡ እሷ እራሷንገፈፈች ፡፡ 
መቼ ፣ እግዚአብሔር ቆዳዋን ሁሉ ላይ ተጠቅልሎላት ነበር ፡፡ በእያንዳንዱጊዜ ትንሽ መላጨት ጀምራለች ፣ አሁን ወደ ቦታ ተመልሳለች
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እሷበመጀመሪያ ላይ ነበር። አሁን አዳም herን በታች ልብሶ wearingን እንድትለብሳት አድርጋለች ፡፡ አንድሰው ትንሽ የቆዩ ቆንጆ አጫጭር 
ልብሶችን በእነሱ ላይ አደረገ እና ወደዚህ ውጣ ፣ ለእርሱብዙ ሰው የሚኖር አይመስለኝም። እርሱ ትልቁ ብልሹ እኔ ነኝ እወቅእንታይ እዩ? እነሆ ፣ 
እሷን ልክ እንደ እርሷ እንዲሠራ አሳሳች አዳምን አገኘች ፡፡ ልብሷንለብሳ አየች ፡፡

ምን ማድረግ እንደምትችል አየች ከዛምበታች ልብሶ allን ሁሉ ስትወስድ ፡፡ ያአጭር ነው ፡፡ ትምህርት ፣ ያ የሴቲቱ ልብስ በታች ፣ እናአሁን 
አዳም እሷ አሁን ይለብሷቸዋል። እንደ እግዚአብሔር ኦሪጅናልቃል ፣ “አንዲት ሴት ልብስን ለመልበስ አስጸያፊ ናት ያወንድ እና አንድ ልብስ 
የሚለብሰው ሰው ሀ ከዋነኛውቃል የመጣ ነው። አስቡት!

አሁን ፣ ጎጆዎ herንም እንዲሁ አደረገች ፡፡ እሱ ያጠፋቸዋል ፣ ያስቀምጣቸዋል በውስጣቸውአንድ curler በእኔ ውስጥ እስካሁን ካየኋቸው 
ውስጥ በጣም የታመሙ ዕይታዎች ዛሬበሕይወት ዘመናቸው በእንቆቅልሾቻቸው የታጀበ  ነው ወደታችእንደዚህ  ፣  እና  በቀለማት ያሸበረቀ  ፀጉር  ፣
72



10የሰይጣን ገነት

በሆነ ዓይነት ሀ የሆነነገር ይረጩ እና ጸጉራቸውን ያበራሉ ፣ እና በፍራፍሬዎች ውስጥ ይንከባለሉ ፣ ባንኮችመሥራት። አንተ በጣም ብልህ! ያ መጥፎ 
ነገር ነው ወንድወይም ሴት መሆን አለመሆኔን ማወቅ ፡፡ እና የእኛ እንደሆነ ተረድቻለሁ የዩናይትድስቴትስ ጦር በአጭሩ ይወጣል ፡፡ ትክክል ነው. 
ይመልከቱ ጠማማውምንድን ነው? የሴቶች ልብስ ነው ፣ እንጆ herን ትጥላለች ፡፡ ሌላቀን

አብቅቼ ነበር ፣ ሃዋርድ ጆንሰን ፣ እዚህ አይደለም ግንአንድ መንገድ ላይ ወጣ። እናም እኔ በመገረም ተመል sat ተቀመጥኩ ፡፡ እዚህአንድ 
ትንሽ ልጅ አፉ ይከፍታል ፡፡ ደግሞም ጠቆር ያለ ፀጉር ነበረው እዚህ፣ እናም በዚህ መንገድ በላዩ ላይ አደረገው ፡፡ እና አንድ ሮለር በውስጡ ያስገቡ 
፣ እና በዐይኖቹአናት ዙሪያ ዙሪያውን ቆረጠው ፤ የዐይኖቹን አናት እየተመለከተ ፣ ዞርዞር ማለት ጠማማ ነገር አይቻለሁ! ይመልከቱ ፣ አያምንም።
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እሱወንድ መሆኑን ሊያረጋግጥ ይችላል ፣ ግን በመንፈሱ እሱ ሴት ነው። እሱ ምንዓይነት ቤት እንደሆነ አያውቁም። ትክክል ነው. እንዴት 
ጠማማ! ሰይጣን የሚያደርገው ይህንን ነው ፡፡ እሱ ብሔራትን ያጣምማል። እሱ ያታልላል ቤተክርስቲያን እሱ ሰዎችን ያታልላል ፡፡ እርሱ አታላይ ፣ 
አጥፊ ነው ኦሪጅናልእውነት። እግዚአብሔር ሰው ሠራ ፡፡ ሴትን ሴት አደረገ ፡፡ እና እሱ ለየትያለ ልብስ አለበሳቸው ፣ እርሱም በዚያ መንገድ 
እንዲኖሩ ይፈልጋል እናበዚያ መንገድ እርምጃ መውሰድ ፣ አንደኛው አንስታይ ሴት ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወንድ ነው ፡፡ እሱ አዳምንበ ofድን 
የአትክልት ስፍራ ለየ ፣ እናም ይህን አደረገ ፣ ሔዋንን ለየ ከሱ፡፡

አሁን አረጎ herን አስገባች ፤ እንደ እሱ ፀጉሯን ትቆርጣለች እርሱም ይሞክራል እንደእሱ መልበስ። እንታይ እዩ? የውጭ ልብሶ weን 
ትለብሳለች ፣ እሱም ይልበስ ልብሷውስጥ አለ ፡፡ አሁን ፣ ያ መስዋእታዊ ይመስላል ፣ ግን ማለቴ አይደለም እንደዚያ.እሱ ፍጹም የወንጌል እውነት 
ነው። ካላወቁት ፣ ከዚያ
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በአንተላይ ችግር አለ ፣ ዕውር ሆነህ አሊያም በጭራሽ በጭራሽ በጎዳናዎችላይ እሷም ታስባለች እናም ትክክል እንደሆነ ይሰማታል ፣ እነሱ 
ትክክል ናቸው የሆነቦታ መገናኘት ሴቶች“ደህና ፣ በጣም ትኩስ ነው!” የድሮው Apache ሕንዶች ከዚያ ውጭ ያሳፍሩዎታል ለራስህ።የበለጠ ሙቀት 
ያገኛሉ ፣ የበለጠ ልብስ ይለብሳሉ ፣ ወደ ከእነሱፀሐይን ያርቁ ፡፡ ኦህ ፣ ላብ ያድርጉት ፣ ስለዚህ ሊኖርዎት ይችላል አየርማቀዝቀዣ ሲራመዱ። 
እንታይ እዩ? በቀጥታ ፀሐይ ውስጥ ቆመዋል ፡፡

ምንም ነገር መቆም አልቻሉም ፤ ታወራለህ እና ትቃጠላለህ ፡፡ ግን ፣ አየህ፣ ከፍተኛ ትምህርት የምትለው ነው። ዘመናዊ ሳይንስ አለው 
ይህንንሠራ። ወይኔ! እዚያም “ራቁት” “በሎዶቅያ ፣ እና አታውቀው። እርሷ በኤደን ውስጥ እርቃኗን ነበር ፡፡ ሁለቱን መንግስታት አንድ ላይ 
ይመልከቱ? አንደኛው የ
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ኃጢአትእና ሞት; ሁለተኛው ሕይወት ሕይወት እና ጽድቅ ነው ፡፡ እዚያ ውስጥ እሷ በቅዱስመጋረጃ ተሸፍኖ ነበር ፡፡ ሁለቱም እርቃናቸውን 
ነበሩ ፡፡ አያውቁም ነበር ነው።ስለተሸፈኑ ስለዚያ ምንም አላወቁም ነበር

የእግዚአብሔርመንፈስ ፡፡ የሚነገርቃል እናእዚህ እነሱ በክፉ ምኞት ተሸፍነው አንዳቸው ለሌላው ይመለከታሉ ለማየት፣ አዳም ሔዋንን 
ማየት ይችል ነበር እና እርቃኗን አላወቀችም ነበር ፡፡ አሁንግን በዚህ የፍትወት መጋረጃ አማካኝነት እርሷ ራቁቷን እንደ ሆነች አላስተዋለችም ፣ ግን 
እርሷ ናት ሰውእሷን እንዲመለከት ለማድረግ በዚህ የ veታ ፍላጎት ሽፋን ስር ነው? እሱ ብቻ ነው ማድረግየምትችለው ነገር ነው። አያምኑም ፣ ግን 
ግን በምንም መንገድ ነው የሚያደርጉት ፣ ሰውምይመለከታል። እናም እስከዚህ ድረስ በጣም ብዙ መስህብ እንዳገኘዎት ያውቃል ዞርናአንዳንድ 
ልብሶቻችሁን በራሱ ላይ ያድርጉ ፡፡

ኦህ ፣ እንዴት ያለ ጠማማ ነገር ነው! ዕድሜው ስንት ነው! ምን ያህል ጊዜ ነው ^ እንዴት አታላይነው! ኦህ ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፣ 
“አታውቅም” ፣ ፍጹም ጠማማመንፈስ በሰው ውስጥ አለ። እርሱ ከሰይጣን ምኞት ተሰውሮአል ፣ እና
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ሴቲቱምእንዲሁ ናት። የታላቁ ማህበረሰብ የሰይጣን መንፈስ ነው። ይመልከቱ ፣ አያዩም ያውቃሉግን እነሱ ድርጅት ናቸው። አጫጭር ፀጉር 
ያላቸው ሴቶች የ አንድድርጅት ነው። እንደዚህ ዓይነት አለባበስ ያለው ሰው በድርጅት ላይ ነው። እሰጠዋለሁ እርስዎየእሱ አጭር ቃል ፣ ቢ.ኤስ.ግ ፣ 
ቢግ እህት ማህበር ፣ ያ ነው ያ ነው እነሱናቸው ፡፡ እዚያ ይወጣሉ አንድ ትልቅ ብልሹ ማህበረሰብ ፣ ከእነሱ ጋር ትንሽ ዕድሜ ያላቸው ሱሪ፣ ትልቅ 
የቆየ ኩስ-የሚመስል ፣ የቆሸሸ የሚመስል ነገር። አይ

ሰው ሆይ ፣ በዚህ ልትለያዩኝ ትችላላችሁ ፣ ግን ያ እውነት ነው ፡፡ እንተ ተጣምረዋልእና አላውቅም። እርስዎ አይደሉም ፣ እንደ አንድ አይሁኑ 
ከእንግዲህሰው። ይመልከቱ ፣ በጣም ለስላሳ ወንድ ልጅም ምንም አይሆንም እነሱንከእንግዲህ ፤ ወንዶች እና ሴቶችም እንዲሁ ፡፡ እነሱ ማህበረሰብ 
ናቸው ፡፡ ሀ ድርጅት.ለምን? ጆን ፣ የሚቀጥለው በር ፣ አጫጭር ልብሶችን ለብሶ ለምንድነው እኔ አልቻልኩም? ሉሊያellaእኔ እንድለብሳቸው 
ፈለገች ምክንያቱም ጆን በሚቀጥለው ጊዜ ፡፡ እና፣ ደህና ፣ if_if ሱሊ ጄን መልበስ ትችላለች ፣ ማርታ ጄን ደግሞ መልበስ ትችላለች ወይምስሟ ሉዊን 
፣ ወይም ስሟ ማን እንደሆነ ይመልከቱ። ተመልከት ፣ ማህበረሰቡ ነው። ድርጅትነው ፡፡ እርስዎ የእሱ ነዎት ፣ እና አታውቁትም።
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እናም ያ ከሆነ ፣ እና ያ እንደዚያ ካየን ፣ እንዲሁ ዕውር ነዎት። አንተ ነህ ሰይጣንወደ አጣምሮ ያዞረዎትን እነዚህን ቤተ እምነቶች አሳወረ ፡፡ እና 
እሱየአምላክ የመጀመሪያ ቃል ፣ እና መንግሥቱ ፣ እና ለልጆቹያለው እቅድ። ሰይጣን ወንዶችንና ሴቶችን ጠማማ አድርጓል እነዚህነገሮች ናቸው ፣ 
እና አያውቁም። ጠማማ! ከእንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ አይሆንም! በፊቱ ላይ የተንጠለጠሉ ባንኮች ፣ እና ከመንገድላይ በጭነት በጭነት መኪና ፣ 
የእግዚአብሔር ልጅ ዲያቆን
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በቤተክርስቲያን ውስጥ ፣ በፓስተር ውስጥ ያለ ፓስተር? አይ ፣ ያ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ፡፡ እሱ በእግዚአብሔርአስተሳሰብ ማጣሪያ 
በኩል በጭራሽ አልመጣም ፡፡ እነሱን አያገኝም የሴቶችልብስ በርቷል ፤ እርግጠኛ አይሆንም ፣ እሷም የላትም የሰውልብስ በርቷል። እነሆ ፣ 
የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም። የሰይጣን ልጅ ነው ፣ እና የሰይጣንሴት ልጅ። ከባድ ነገር ለማለት!

ሰይጣን ይህን ዓለም በማበላሸት እና በመቆጣጠር ተሳክቶለታል ፣ እና የእርሱመንግሥት ነው ፡፡ ያ ሰው የለበሰው በተራራ Mora ነበር ወደ 
አንድ ወንድ ልሂድ ፡፡ እንዲህም በል: - “ኦህ ፣ እኔ ሁላችንም ክርስቲያኖች ነን ፡፡
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እኛየቤተ-ክርስቲያን ነን። “ እና በቢሮው ሁሉ ላይ የተንጠለጠሉ ጨርቆች? Hህ!እሱ የነገረኝን ምንም ልዩነት አያደርግም ፣ አውቅ ነበር 
የተሻለ;አንተም ታደርጋለህ አንዲት ሴት በአጫጭር ፀጉር ክርስቲያን ብላ ትናገር? Hህ-ኡ! አንቺ

ከዚህየበለጠ እወቅ ፣ እይ ፡፡ አዎን ጌታዪ. ክርስቲያን መሆኗን ይናገሩ ቀለምእና ሜካፕ እንዲሁም አጫጭር ቀሚሶችን ለብሰህ ክርስቲያን ናት
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ትላለህ? ከዚህበተሻለ ታውቃላችሁ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል በተሻለ ያስተምርዎታል ከዛበላይ ቃሉ ማድረግ እንደማትችል እና ክርስቲያን መሆን 
እንደማትችል ይናገራል ፡፡ እሷ እንኳንውርደት ነው ፣ እና ሁሉም ነገር። አላህ እንዴት ያደርጋል በመንግሥቱውስጥ አስጸያፊ ነገር ነው? አይሆንም 
ጌታዬ ፣ በጭራሽ ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ። የራሳቸውን,ፍላጎታቸውን ያሳያሉ.

በቡድሃ ጋር አብሮ ርግብን ማግኘት አይችሉም ፣ በጭራሽ ፡፡ ርግብ ምንምሐዘን የለዎትም ያ ያንን አሮጌ ዕቃ መሸከም አይችልም። ቢያስነጥስ 
እሱሊገድለው ይችላል እሱ ያውቃል። ግን አንድ አዛ most ብዙውን ሊበላ ይችላል የሚፈልገውንማንኛውንም ነገር ያድርጉ ፡፡ እንታይ እዩ? እሱ 
ብዙ ሐዘን አለበት ፡፡ እንግዲያው እርስዎ ይህን ያውቃሉ ፣ ዛሬ ከዓለም ጋር ያለው ሁኔታ ፣ ተመሳሳይነገር ፣ “እርቃናቸውን ፣ ዕውሮች ናቸው ፣ እና 
አያውቁም ፡፡”
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ሰይጣን ሴትን በእውቀት ፣ በጾታ ፣ በምኞት ፍላጎት አደረገ በራሷምርጫ መረጠች ፡፡ አሁን ልብ ይበሉ ፣ ሔዋን የመሩት አዳምለተሳሳተ ፣ 
ልብሶ herንም የወሰደች ሴት ነበረች
81

ከእሷአዳም ከመውለ before በፊት ፡፡ እንታይ እዩ? ሴትየዋ ናት ፣ ሁል ጊዜም። ነው ሁሌምነበር። አሁንም በተመሳሳይ መንገድ ነው ፡፡
ሰወቷን የምታሳሳት ቤተክርስቲያን ናት ፡፡ ቤተክርስቲያን ናት ፣ ተመልከቺ ፣

የእግዚአብሔርልጅ መሆን የፈለገውን ሰው ይመራል ፡፡ ሴትየዋ ፣ ቤተክርስቲያንመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ አይደለም ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ 
ቅዱስ ሰው ነው። ኦህ አዎ ፣ “ሀ ቃልሥጋ ሆነ ፣ ”እርሱም ሰው ነበር ፡፡ እንታይ እዩ? መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ነው ፤ ቤተክርስቲያን ሴት ናት ፡፡ እንታይ 
እዩ? እሱ የሚመራው ቤተ-ክርስቲያን አይደለም - መጽሐፍ ቅዱስ ሰውዬውተሳሳተ ፡፡ እሷን የሚያሳትሳት ቤተክርስቲያን ናት ፡፡ ቤተክርስቲያን ናት 
እርቃኑንየሄደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አይደለም ፡፡ እንታይ እዩ? አይ ፣ በእውነቱ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል

እሱእርቃና ነው ፡፡ አዎን ጌታዪ. በጾታ ፍላጎት የ forታን ፍላጎት ለመፈለግ እንዴት እንደጓጓች አስተውል ፡፡ ይህፍሬ ምን እንደ ሆነና እንዴት 
እንደ ሆነ ለማወቅ። እሷምአደረገች ፡፡

አንድ ቀን እግዚአብሔር በአንድ ሰው ይመልሰዋል ፡፡ ነበር በሴትእጅ ሰጠች ፡፡ ግን በሰው ተቤ wasል ፡፡ ሰውየው, ቃሉኢየሱስ ክርስቶስ። 
እና ከዚያ ምንድነው? ልብ ይበሉ ፣ ሲዘጋ ፡፡ እዚህ ብዙም ሳይቆይ ፣ እኔ ይህንመግለጫ አውጥቷል ፡፡ እዚያ አራት ወይም አምስት ተጨማሪ ገጾች 
አግኝቻለሁ ፣ ግንበቅዱሳት መጻሕፍት እና እኔ ለማመልከት የፈለግኩትን ነገሮች I ግን ፣ ያዳምጡ ፡፡ እንሁን፣ ይህንን በመናገር እናቅርብ ፡፡ 
ተነገረውቃል ያስታውሱ፣ እዚህ ከ
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በፊት ፣ እኔ (እ.ኤ.አ.) ላይ አስተምሬዎ ነበር ሰባትመለከት ፣ የመለከት በዓል እና የመሳሰሉት ፡፡ እና እኔ ስምንተኛውቀን በዓል ነው አለ። 
ስለዚህ ሰባተኛው ቀን ይሆናል የመጨረሻው፣ ሚሊኒየም ይሆናል። ግን አንድ አለ የስምንተኛ-ቀንበዓል; ይህም ፣ ስምንተኛ ከሆነ ፣ እና ብቻ ነው 
ሰባትቀናት ፣ የመጀመሪያውን ቀን ፣ እንደገና ይመለሱ የመጀመሪያውቀን። ከዚያ ሚሊኒየሙ ካለቀ በኋላ በዚያ ይሆናል ማለት ነው እንደገናየተቋቋመ 
ኤደን ይሁን ፡፡ የእግዚአብሔር ታላቅ መንግሥት ይወሰዳል ተመለስምክንያቱም ፣ ኢየሱስ በገነት ውስጥ ከሰይጣን ጋር ተዋጋ ጌቴሴማኒ፣ ኤደንንም 
ድል አደረገ ፡፡
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እሱ ፣ ለመዘጋጀት ሄ goneል እንደገናበመንግሥተ ሰማይ ተመልሶ ለመምጣት ፡፡ እርሱም እንዲህ አለ: - “የአንተ አትሁን ልባቸውይረበሻል ፡፡ 
”

እዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ እንዲህ አለ-“እናንተ አይሁድ ፣ እናንተ ናችሁ በእግዚአብሔርአመኑ ፡፡ አሁን መጥፎ ስም እንዳገኘሁ 
አውቃለሁ ፡፡ እና እነሱ እኔነኝ ፣ ሌላኛው ፡፡ ግን በእግዚአብሔር አመኑ ፡፡ እና እንዳደረጉት በእግዚአብሄርእመኑ ፣ በእኔም እመኑ ፡፡
84

እርሱ የተገለጠ እርሱ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ እንታይ እዩ? “እመኑበ”

“በአባቴ ቤት ብዙ ” ወይም “በአባቴ ቤት ውስጥ አሉ” ኢኮኖሚውስጥ ፣ በአባቴ እቅዶች ውስጥ ብዙ ቤተመንግስቶች አሉ ፡፡ እኔ እዘጋጃለሁ 
አንድቦታ.“ ምን ያህል ርዝመት እንዳለው ፣ አሥራ አምስት መቶ ካሬ ማይል! በሉ የትነው ያለው እሱ ሊያዘጋጃት ሄዶ ነበር። እርሱ ፈጣሪ ነው ፡፡ 
ሁሉንም ይፈጥራል ያወርቅ ፡፡ ጎዳናዎቹ ግልፅ ናቸው ፡፡ እርሱ ፈጣሪ ነው ፡፡ እሱሀ
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ቦታበራዕይ 21 ላይ ፣ “እኔ ዮሐንስ ቅድስቲቱን ከተማ አየሁ ፣ አዲሲቱኢየሩሳሌም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ። ”

ከእንግዲህ የባሕሩ ዳርቻ አልነበረም ፣ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛው ምድር ነበሩ አልፈዋል።“ የመጀመሪያ ሰማያታችን ምን ነበር? ሚሊኒየም 
ነበር ፡፡ የመጀመሪያውምድር ምንድነው? ይህ ነበር ፡፡ ይታደሳል። ልክ እንደዚያው በስብከቱቀናት በኖኅ ተጠመቀ ፡፡ የተቀደሰው በ ክርስቶስ፣ ደሙን 
በላዩ ላይ እንደ ረጨው። እና ይታደሱ ፣ ሁሉንም ይውሰዱ ጀርሞችእና ከእሱ የሚገኘውን ሁሉ ፣ በመጨረሻው ዕድሳት ላይ ፣ ጋር ሁሉንምጀርሞችን 
፣ ህመሞችን ፣ በሽታዎችን ሁሉ የሚገድል የእሳት ጥምቀት ፣ በምድርላይ የነበረው ማንኛውንም ዓይነት ቆሻሻ

ትወጣና አዲስ ምድር ትወጣለች ፡፡ እኔም አየሁ ሀ አዲስሰማይ እና አዲስ ምድር። የመጀመሪያው ሰማይ ፣ ይህ የመጀመሪያ ምድር ፣ ነበር 
አልpassedል ከዚያ በኋላ ባሕሩ አልነበረም። እኔ ቅዱስ ዮሐንስን አየሁ ከተማአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ከሰማይ ወደ ታች እየመጣች ነው ፡፡
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እዚያእግዚአብሔር ከእውነተኛ ባህሪው ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ጋር ይሆናል ፣ ከእነሱጋር በዓይኖቻቸው በቅድስና ከእነሱ ጋር ህብረት 
ሊያደርግበት በሚችልበት ስፍራ ወደየትኛውምኃጢያት ተሰውሯል ፡፡ ከዚያ በኋላ ከእንግዲህ ኃጢአት አይኖርም ፡፡ ጠንክረን እንሞክር ፡፡ በዚህ ቀን 
አትታለሉ ፣ ግን “ለ በበሩግባ። ”የሚቀረው ሁሉ ጋለሞቶች ፣ ሎተራዎች ይሆናሉ።“ ”ሴትንሴት ለማግባት የምትመኝ ሴት ሁሉ ሠርታለች ከእሷጋር 
አመንዝር “ በውጭ ያሉት ሁሉ መጥፎ ዝና ይኖራቸዋል ሴቶች፣ መጥፎ ስም ያላቸው ወንዶች እና የመሳሰሉት። የተቤዣቸውና በበጉ መጽሐፍ 
ውስጥ ሕይወት፣ በበሩ ይገባል ፡፡ ስለዚህ ጓደኞቼ ታገሉ ፤ አትታለሉ በበመጨረሻውቀን።

ይህ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ፡፡ ሁሉም ሰው ገንዘብ አግኝቷል። ሁሉም ሰው ይህንማድረግ ይችላል ፣ እና ሁሉም ሰው ያንን ማድረግ ይችላል ፣ 
እና ገንዘብ እያንዳንዱ ይወጣል መንገድ፣ እና ትላልቅ መኪኖች እና ሁሉም ነገር። ከእነሱ ውስጥ አንድ ሰው ሊኖር አይችልም በዚያከተማ አንድ 
መኪና ፣ አንድ አውሮፕላን አይኖርም። አይሆንም በአጠቃላይየተለየ ስልጣኔ። እንደ ገና ያልሆነ ስልጣኔ ይሆናል የእውቀት፣ የሳይንስ ሳይሆን 
የእውቀት እና በህያው ላይ እምነት እግዚአብሄር፡፡
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ወደዚያ ለመግባት ጥረት እናድርግ ፡፡ ለዚያ ሁሉ ዓላማዬ ነው አንድቀን ወደዚያች ከተማ ለመግባት እና ተመልሰው በመሄድ ብቻ ወደኋላ 
ተመልከቱ ከእኔጋር በመሆን ፣ “ቅዱሳን” ስንዘምር እያንዳንዳችሁ ከእኔ ጋር ሲጓዙ ተመልከቱ ይግቡ።“ ቅዱሳን በሚሄዱበት ጊዜ በዚያ ቁጥር ውስጥ 
መሆን እፈልጋለሁ ገባ እንጸልይ፡፡

ውድ የሰማይ አባት ቀኖቹ እንደ ቀኑ እናያለን ፣ እናያለን እየቀረበ፣ ቃል ኪዳኑ እየቀረበ ነው ፡፡ ውድ አምላኬ ፣ ያንንበልባችን ላይ ያኖራሉ ፣ 
ስለዚህ ምንም ስህተት አንሠራም ፡፡
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ውድእግዚአብሔር ሆይ ሕሊናችን ንጹሕ ይሁን። ጌታ ሆይ ፣ ልባችን እንዲሸፈን አድርግ ፣ ዓይኖቻችንከዓለም ነገሮች እና ከ ከንቱ ከንቱ ነገሮች 
ተሸፈኑ ዓለም፣ ከንቱ ክብር ወደ አንድ ትልቅ ሰው ለመሆን ፡፡ ምንም ያህል ትልቅ ቢሆኑም ፣ ሁሉም ነገሥታት ፣ ነገሥታት ፣ ገዥዎች እና 
ሌሎችነገሮች ሁሉ መጥፋት አለባቸው ፣ እና እነሱ በሰከንድ ውስጥ አይነሱም የመጀመሪያውትንሣኤ። ምክንያቱም “የተመሰገነ እና የተቀደሰ ነው ፣ 
በሁለተኛውሞት የማይኖርባት በሁለተኛው ትንሣኤ አካል አለው ኃይል።” አቤቱ! “ሁለተኛው ሞት” ማለትም “መንፈሳዊው ሞት” የለውም ኃይል“; 
ተቤዣዋል!

አቤቱ ሆይ ፣ ከነዚህ ሰዓቶች ውስጥ አንዱ አንዱ የሚጎበኝ መሆኑን ለማሰብ ሌላኛውተጣርቶ ይያዙ ፡፡ ሁለት አንድ ወስዶ ትቶ ይሄዳል 
አንድ.ሁለት በሜዳው ውስጥ; አንዱን ወስጄ ትቼዋለሁ። “
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አቤቱ ሆይ ፣ በፊትህ ንጹሕ እንድንሆን እርዳን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ የለም ምንምእንኳን ሰዎች ስለ እኛ ቢያስቡ ፣ ሌሎች ሰዎች የሚሉት። ጌታ ሆይ 
፣ ፍቀድልን ቅዱስ ውይይታችን ቅዱስ ይሁን። ከእግዚአብሄር ጋር ወቅታዊ ይሁን ቃል;በእኛ ዘንድ ምንም ዓይነት ተንኮል እንደሌለብን የሚታወቅ 
ወቅታዊ። እያለ እኛበራሳችን ስህተቶች የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንዲፈቅድ እንለምናለን የተነገረውቃል በእኛበኩል ወደ ታች ዝቅ አድርጎ 
የሚመለከተን በእኛ እና በእግዚአብሔር መካከል ይቆሙ የኢየሱስደም ፣ በራሳችን ጻድቃን ላይ አይደለም ወይም ማን እንደሆንን አይደለም አደረግን፣ 
ግን በእሱ ጥቅሞች ብቻ ፡፡ እግዚአብሔር ሆይ ስጠው! ዛሬማታ እዚህ ተቀምጠው መልእክቱን የሰሙ አንድ

አይሆኑም ከትንሹልጅ እስከ ትልቁ ሰው አንዳቸውም አይጠፉም። ቅዱስፍላጎታቸው ለእግዚአብሔር እና ለቃሉ ብቻ ይሁን ፡፡ እኛ አናውቅም 
በየትኛውሰዓት እንደሚመጣ ወይም በየትኛው ሰዓት ላይ እንደሚጠራን በፍርዱላይ ከዚያ መልስ ስጡ ፡፡ ምን ሰዓት እንደ ሆነ አናውቅም 
ካርዱንከግድቡ ላይ ካርዱን ሊወስድ ይችላል ፣“መመለስ ነው ጊዜ።መሄድ አለብዎት። ” እግዚአብሄር ሆይ ንፁህ እንድንሆን እርዳን ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ 
ስጠው። የሚቻልከሆነ እስከ ጌታ መምጣት ድረስ እንኑር። ግንቦት
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በእኛኃይል ያለውን ሁሉ በፍቅር እና በማስተዋል እንሰራለን ፣ በዛሬውጊዜ እግዚአብሔር ዓለምን እንደሚመረምር መገንዘብ የጠፋበግ። እናም 
ወቅታዊ በሆነ የፍቅር ጸሎት እናነጋግራቸዋለን ያንንየመጨረሻውን እናገኝ ዘንድ እኛም የእግዚአብሔር ቃል እናደርጋለን ቤት፣ እና ከዚህ ከዚህ አሮጌ 
የሰደቅ ኤደን ገነት ወደዚህ ውጣ ፣ ጌታ ሆይ ፡፡

ያ ሁሉ እንደተመሩት በፍላጎት እና ቆንጆ ሴቶች ላይ ነው ዓለምእና ማስታወቂያዎች በዚያ ላይ ፣ “እኛ እናስተዋውቃለን ፣ እና 
ወንዶችበፊታቸው ላይ ጫጫታ ይዘው ቆንጆ ቆንጆ ልጃገረዶች እንዲመጡ ይፈልጋሉ
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በአጭሩበራዲዮዎቻችን እና በቴሌቪዥኖቻችን ላይ “አጭር እና ሁሉም አይነት ቆሻሻ እናጋማ ፣ እና ሆሊውድ; ሁሉም ዓይነት ወሲባዊ ፣ ቆሻሻ 
፣ አስጸያፊ አለባበሶች ለ ሴቶችእና_አባዎች እየተባዙና የሴቶች ልብሶችን ሲወስዱ ፣ ፀጉራቸውንእንደ ሴቶች ይቆርጣሉ ፤ ሴቶችም እንደ ወንዶች።

ኦ እግዚአብሄር ሆይ የምንኖረው ምን ያህል አስከፊ ሰዓት ነው! ኦህ ፣ ና ፣ ጌታ ሆይ ኢየሱስ፣ ና! ጌታ ሆይ ፣ ና! በደም ያነጻናል። ሁሉንም 
ርኩሰት ይውሰዱ እና ተንኮልአስወግደን። ጌታ ሆይ በሕይወት እንኖር ከደም በታች እንኑር ፡፡ ሁልጊዜበፊትህ ነው። የልባችን ፍላጎት እና ከልብ 
ልመናችን ነው።

ውድ አምላኬ ሆይ ፣ ዛሬ ማታ ላይ በዚህ ሜዳ ላይ ወይም እነዚያ ጠረጴዛዎች ላይ በማስቀመጥ ወንጌልተሠርቷል ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እዚህ የእጅ 
ቦርሳዎች እና ጥቂት ናቸው የታመሙትንናየተጎዱትን የሚሸሹ ጥቅሎች። የእምነት ጸሎቱ ይኹን ፣
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ጌታሆይ ፣ በፊትህ ከልባችን ውደቅ ፡፡ ከዚያ ጌታ ሆይ! ጌታሆይ ፣ በእኛ ውስጥ ማንኛውንም ርኩስ ነገር, ወደ አሁኑኑ ፍርድ ውሰድ ፡፡ 
ምህረትንእንለምናለን ፡፡ ጌታችን ሆይ ፣ ምን እየሠራን እንደሆን ይንገሩን ፤ ስለሆነምመጠየቅ ፣ ደሙን ወስደን ያነጻናል። እነዚህን የታመሙ 
ፈውሳቸው አባትሆይ ፣ የትም ቢሄድ የት እንደ ሆነ ፣ ሰዎች እና ጤናን ያድንላቸዋል ይሄዳሉ.አባቴ እንዲህ ይሁን።

እኛ አንተን ለማገልገል ቁርጥ ውሳኔ ስጠን ፡፡ ስጠው ፣ ጌታሆይ ፡፡ቤት በመንገድ ላይ ላሉት ውድ ውድ ሰዎች ደህንነት ይስጡ። ሰዎቹን 
ስለፈወሱ እናመሰግናለን ፡፡ እና እህት እረኛውእና የወንድም እረኛው ትንሽ ልጅ በብስክሌት ላይ ጉዳት ደርሶበታል ፣ እኔ ወደዚህክፉ ነገር 
እንዳይመጣ ጸልዩ። ወጣቱ ብስክሌት እየነዳ እሱደህና እንዲሆን እፀልያለሁ። ስለፈወሱልን እናመሰግናለን እነዚህየጠየቅናቸው ሌሎች ናቸው ፡፡ 
የምንጠይቀውንም እናውቃለን ፣ እኛፈጣሪ በሠራው እምነት ስለምናምን እንቀበላለን ቃልገብቷል። ጌታሆይ ፣ ጸጋህን ስጠን ፣ እና ኃጢአታችንን 
ይቅር በለን ፣ እኛ እንጠይቃለን የኢየሱስክርስቶስ ስም። ኣሜን።
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እሱን ትወደዋለህ? [ጉባኤው “አሜን” ይላል _ _ Ed]] እርስዎ አምነህ?[“አሜን”)] በሰይጣን መንግሥት ታመሙና ሰክተሃል? [“አሜን”]]ወደ 
ሚሊኒየም ፣ ወደእርሱ እየመጣ ነው ብለው ያምናሉን? ሚሊኒየም;የእሱ ነው ፣ ወደ Edenድን? [“አሜን”] ዛሬ እንደተፈጠረ ያምናሉን? እነሆ ፣ 
ሁሉም ነገር የተመሠረተ ነው ምሁራንላይ። ሁሉም ፣ ሁሉም ፣ በሳይንሳዊ መረጋገጥ አለበት
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ከማመንዎበፊት እናም በሳይንሳዊ መንገድ እግዚአብሔርን ማረጋገጥ አትችሉም ፡፡ መቀበል አለብዎት በእምነት፣ “ወደ እግዚአብሔር 
የሚቀርብ እርሱ እሱ መኖሩን ማመን ይኖርበታል ፣ እናእሱን ለሚፈልጉት ወሮታ ከፋይ ነው። ”

ኦ አምላክ ሆይ ፣ ከኢየሱስ ደም በስተቀር ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም ከኃጢአትየሚያነጻኝ ክርስቶስ። ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ምንም 
አላውቅም ፡፡ እንደዚሁምጳውሎስ ከጥንት እንደ ተናገረው ፣ ዛሬ ማታ እላለሁ ፣ “በመካከላቸው አንዳች አላውቅም ኢየሱስክርስቶስ ብቻ ተሰቀለ ፤ 
ተሰቀለ።

ልነግርዎ  የምችለው ይህ  ነው ፡፡  ያ  ፣  ይህ  መጽሐፍ  ፣  ከሁሉም  ጋር  አምናለሁ  ልቤ(ልቤን  ካወቅሁ)  ፣  ፍፁም  ያልተገለፀ  ቃል  ለመሆን95



13የሰይጣን ገነት

የእግዚአብሔርበዚህ እኖራለሁ ፡፡ በዚህ እቆማለሁ ፡፡ እና አስር ሺህ ቢኖረኝ ሕይወትነው ፣ ለዚህ ቃል የተወሰነውን መስጠት እፈልጋለሁ ፣ 
ምክንያቱምቃሉ ነው ኢየሱስክርስቶስ። እና ለማስተላለፍ ምን ያህል መሞከር እንደሚችሉ ግድ የለኝም እሱ፣ ምን ያህል ሳይንስ እምነት የሚጣልበት 
አይደለም ፣ እና ወዘተ ለማለት ይሞክራል። ለእኔ፣ በዓለም ውስጥ ብቸኛው ነገር ይህ ነው ፣ ይህ ቃል ነው ፡፡ እሱ ነው የኔ።እወደዋለሁ. እርስዎ 
አይደሉም? ጉባኤው “አሜን” ይላል ፡፡

በልብዎ ውስጥ ኃጢአት ቢኖር ፣ በልብዎ ውስጥ ስህተት ካለ ፣ ከሆነ ምንምነገር አግኝተዋል ፣ አሁን ጸልዩ እና እግዚአብሔር ይቅር 
እንዲላችሁ ጠይቁ ፡፡ ትፀልያለህ
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ለኔ;እፀልያለሁ እግዚአብሔር ይባርክህ ፣ ጸሎቴ ነው ፡፡

እስክንገናኝ!እስክንገናኝ!

እንደገናእስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን! እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ? ጉባኤው “አሜን” ይላል ፡፡ ዮሐንስ“ልጆች ሆይ ፣ 
እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ” ብሏል ፡፡ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ። ፍቅርየኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና። “ አሁን አንዳችን ለሌላው እንንቀጠቀጥ እጅ

እንደገናእስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን!

እስክንገናኝ!እስክንገናኝ!

የተነገረውቃል

አሁን ለሌላው ደግ ይሁኑ። ለሁሉም ደግ ይሁኑ ፡፡ ያዝ ጎረቤትመብት ፡፡ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ እራስዎን እንዳላዩ ያቆዩ። እግሮች;

እስክንገናኝ!እስክንገናኝ!

እንደገናእስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን!

እሱን ትወደዋለህ? [ጉባኤው “አሜን” ይላል _ _ Ed]] የእኔ ነው ፀሎት።ትጸልያለህ እፀልያለሁ ወደ ቱውሰን መመለስ አለብኝ አሁን።እናም እኔ 
እግዚአብሔር ሁላችሁንም እንዲባርካችሁ እፀልያለሁ ፡፡ እሄዳለሁ ወደካናዳ ፣ እና ወደ ኮሎራዶ መመለስ ፡፡ ዙሪያ ፣ ዙሪያ ፣
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እይእስከ ? ወንድም ቶኒ እዛ አለፈ ፣ ታላቅ ነገርም ተፈጽሟል ፡፡ በቫቲካንስር ፣ በሮም ፣ መነቃቃት ጥሪ እያደረጉ ነው ፣ ሀ ተሰብስበንእዚያ 
እንድመጣ እና በሮሜ ውስጥ በሮሜ ውስጥ መነቃቃት እንዳደርግ ነው ፡፡ እሱተመልሷል ፡፡ ሰዉ ሁሉ አንድ ነዉ ፡፡ እነሱ ጥሩ አገኙ ስፍራዎች፣ 
በሺዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ መቀመጫዎች ፣ እና እንድመጣ ይፈልጋሉ መነቃቃትበአገልግሎት ውስጥ የጌታን ክብር ማየት ይፈልጋሉ ፡፡ 
አላውቅም፡፡ በላዩ ላይ መጸለይ አለብኝ ፣ ጌታ ምን እንደሚል ይመልከቱ ፡፡ ወይኔ!ሁላችንም አንድ ላይ አስታውሱ ፣ ጸልዩ ፡፡ እየሰራን ነው 
የተባረከውንመምጣታችንን እየተመለከትን ነው አዳኝ፣

የበለስቀን አሁን እነሆ አረንጓዴ ሆነ!

የመንግሥቱወንጌል ወደ ሁሉም ደርሷል

ሕዝብ;

እናምወደ መጨረሻው ቅርብ ነን ፣ ማየት እንችላለን ፡፡

ትክክል ነው? ጉባኤው “አሜን” ይላል ፡፡

ከዚያምበደስታ የእሱን መልእክት እናሰማለን

የተባረከ፣

ለሁሉምእና ለሁሉም ለመንገር በቅርቡ በክብር ይመጣል ፡፡

እናንትየእግዚአብሄር ቅዱሳን ሆይ ፣ ለምን አንቀላፋችሁ

መጨረሻውእየቀረበ ሲመጣ ፣

ለዚያየመጨረሻ ጥሪ ዝግጁ እንሁን ፡፡

ወደ ምዕራብ ዘወር ብላ ተመልሰናል ፣ ከእነዚህ ቀናት ውስጥ አንዱ ፣ ልክ ዛሬ አስታውስእርግጠኛ እንደምትሆን እርግጠኛ ናት ፡፡ እና ያ 
ትክክል ነው። አስከዛ ድረስ:
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የኢየሱስንስም ከአንተ ጋር ውሰድ ፣

የሐዘንናወዮ ልጅ!

ደስታእና መጽናኛ ይሰጥዎታል ፣

በሄዱበትቦታ ሁሉ ይውሰዱት።

ውድስም (ውድ ስም) ፣ እንዴት በጣም ጣፋጭ ነው!
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"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7

14የሰይጣን ገነት

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

የከበረስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው! (እንዴት ጣፋጭ!)

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

በኢየሱስስም መስገድ ፣

እግሩላይ ተደፍቶ

እኛየሰማይ ነገሥታት ንጉሥ አክሊል እናደርጋለን ፤

ጉዞአችንሲጠናቀቅ ፡፡

የከበረስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

የከበረስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

ያ ብቻ ነው ከዚያ ይሂዱ። ይሰራል. ሞክሬዋለሁ በቃ እመን አሁን፣ ይሰራል። በጸሎቱ ቅዱስ ስሙን ብቻ ይተንፍሱ። ከእናንተ ጋር የኢየሱስ 
ስም ፣ ከማንኛውምወጥመድ እንደ ጋሻ ፣
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ፈተናዎችበከበቡ ጊዜ (ምን ያደርጋሉ) ታዲያታደርጋለህ?) በቃያንን ቅዱስ ስም በጸሎት ይንፉ ፡፡ (መጋረጃው በዚያንጊዜ ፊትህ ላይ 
ይመጣል።)

ውድስም (ውድ ስም) ፣ እንዴት በጣም ጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ;

የከበረስም ፣ እንዴት ጣፋጭ ነው!

የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ።

አሁን ወንድም ጎለር እዛው እጠይቃለሁ እያለ እራሳችንን እንሰግድ

ወደመድረኩ ለመምጣት። [ወንድም ብራንሃም ማዋረድ ይጀምራል

የኢየሱስንስም ከእርስዎ ጋር ይውሰዱ። - ኢ.]

በጸሎቱቅዱስ ስሙን ብቻ ይተንፍሱ።

ወንድም ቤለር አባረሩን ፡፡ በጸሎት አሰናበታን ፡፡ ውድስም ፣ የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ; ውድስም (ውድ ስም) ፣ እንዴት በጣም 
ጣፋጭ ነው! የምድርተስፋ እና የሰማይ ደስታ። አሁን በጭንቅላታችን ተንበርክኮ ልባችንም ሰገደ ፡፡ ወንድም እዚህጋር ከተባባሪዎቻችን አንዱ ፣ 
ቢትል ኢስለ ቢለር ፣ ጥሩ ክርስቲያን ወንድም፣ ታማኝ ሰው ፡፡ እኔ ታዳሚዎቹን ካሰናበት እኔ ልጠይቀው እፈልጋለሁ ፣ ዛሬማታ በጸሎት ፡፡ 
ወንድም ብሬለር እግዚአብሔር ይባርክህ ፡፡
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