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ወንድም ዊልያምስ አመሰግናለሁ ፡፡ እንደምን አደራችሁ ወዳጆች. እኔ….1

የሻካሪያን ቤተሰብ, ወንድም ዊሊያምስ እና እህት ዊልያምስ, ከመታመሟ ከሁለት እስከ ሦስት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ አይቻለሁ ፡፡ እናም 
ባለፈው ዓመት እዚህ ስንሆን በአውራጃ ስብሰባው ላይ ጥር (እ.ኤ.አ.) ነበር ብዬ አምናለሁ - ያ ካህኑ (ስሙ ማን ነው አሁን ስሙን ይረሳ የነበረው) 
በዚያን ጊዜ ነበር ፡፡ [የሆነ ሰው ‹እስታንሊ› ይላል ፡፡] እስታንሌይ ፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኤጶስቆጶስ ታንሌይ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያመጣልኝ 
ታስታውሳለህ ፣ ታውቃለህ? እርሱም። .... ብዙ ትንቢት የሚናገር ሲሆን “ልጄ ሆይ ፣ ድነሻል!” ራእዩም አይድንም ብላ እንደተናገረ ያውቅ ነበር ፡፡ 
ከጠዋት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ትሞታለች ፡፡ ታስታውሳለህ? ስለዚህ, ሁለት ወይም ሶስት ሰዓት;

እናም ለዴማስ መናገር አልቻልኩም ፡፡ ግን ለእንጀራ እናቷ ፣ እዚህ በክፍሉ ውስጥ ባለው ቀኝ ክፍል ውስጥ ነግሬያታለሁ ፡፡ እኔ “ወይዘሮ 
ሻካሪያን አይድኑም ” አልኳት ፡፡
2

እንዲህም አለ ፣ “ሁሉም ሰው ትንቢት የሚናገር ነው ፡፡

እኔም “የትምህርት እኔ ራሴ ስህተት ሊሆን ይችላል; ነገር ግን, '” እኔ እንዲህ አለ “ ነው ... እንድትድንና የሚሄድ አይደለም.” ለብዙዎቼ 
ነገርኳቸው ፣ ከሦስት ዓመት በፊት ፣ ለህይወቷ ስትሮጥ አየሁ ፣ እናም ወደ አልጋ ገባች። እሷም እጆቹን ወደ ላይ ከፍ አድርጋ እንደዚያ ጮኸች ፡፡ 
እና እሷን እንኳን መድረስ አልቻልኩም ፡፡ ከዚያም እኔም አይቻለሁ እንድትሞት. እኔም አየሁ እና አንድ ነገር አለ - አንድ ሰዓት ነበር - እናም ከሁለት 
እስከ ሶስት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የሆነ ነገር ነው ብሏል ፡፡

እናም ኤጶስቆጶሱ ፣ “ደህና ፣ በቃ ይህ እንዴት እንደ ሆነ እመለከታለሁ እናም አያለሁ ፡፡” ስለዚህ ፣ ተፈፀመ ፡፡

በእውነቱ እናዝናለን ፡፡ ቤተክርስቲያኗ በእህት ፍሎረንስ ሻርክሪያን ታላቅ ሰው እንዳጣች ይሰማኛል ፣ ግን .... ታላቅ ዘማሪ ነበረች። እሷ 
በመንፈስ የተሞላች ሴት ነበረች ፡፡
3

ከእናቷ ጋር ነበር እናቷ በምእራብ ዳርቻ ከሰጠኋቸው የመጀመሪያ ግንኙነቶች አንዷነች እናቷ ነበረች ፡፡ ሀኪሞቹ ሲኖሩ .... እሷ ኮማ ውስጥ 
ነበረች እና ሁሉም እብጠት። እናም እዚያ የነበረው ሐኪም እንዲህ አለኝ ፣ “አሁን በምትጸልይበት ጊዜ እውነተኛ ፀጥ በል ፡፡ ብዙ ድምጽ አያድርጉ። 
ሴትየዋ ትሞታለች።

እኔም “አዎ ጌታዬ” አልኩ ፡፡

እርሱም አለ… ከዚያ በኋላ እኔን መናገሩን ቀጠለ ፡፡ እና ለምን ፣ አፌን ለመክፈት እንኳን ዕድል አልነበረኝም ፡፡

ስለዚህ ወንድም ዴማስ ወደፊት እንድሄድ እና እንዳያት ነገረኝ ፡፡ ስለዚህ ወደ ፎቅ ወጣሁ ፡፡ ፍሎረንስ መሬት ላይ ተንበረከከች - ከዛም ቆንጆ 
ልጅ እና የተወሰኑ ሴቶች ፡፡ ከዚያም ተሻግራ ለእርሷ ጸለየላት እና ራሷም ራሷን አታውቅም - እሷም እንደገና እንደምትነሳ ነገረቻት። እሷም አደረገች 
፡፡ ከጥቂት ዓመታት በኋላ አረፈች ፡፡

4

እና አሁን ፣ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል ፡፡ እኛ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደዚህ እንደመጣን እናውቃለን ፡፡ እኛም 
በተመሳሳይ መንገድ እንሄዳለን ፡፡ አንድ በአንድ ፣ እያንዳንዳችን ያንን በር እንሻገራለን ፡፡ ለዚህም ነው እኛ ዛሬ ጠዋት ተሰባስበናል በዚህ 
የክርስቲያን ነጋዴዎች ህብረት ውስጥ ተሰብስበን ስለነዚህ ነገሮች ለመናገር እና ለእነሱ መዘጋጀት ነው ፣ ምክንያቱም እነሱ እንደሚመጡ እናውቃለን 
፡፡

አሁን እህት ፍሎረንስ አንዲት አርባ ሁለት ዓመት ወጣት ወንድም ዊልያምስ ነግሮኛል ፣ እና በጣም ወጣት ፡፡ ግን ፣ እነሱ በፊት ፣ ይህ በሽታ 
እንዳላት ታውቅ ነበር ፣ ለምን ፣ የእሷን ራእይ አየሁ እና ውጤቷን ነገረችኝ። ያ ይሆናል… እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ያውቃል ፣ እና ከመሄዷ በፊት 
ኢየሱስን በክፍል ውስጥ ስታየው ፣ ለእርሷ መጸለይ አንፈልግም ፣ ምክንያቱም እኛ በጣም ስላደረግን ነው ፡፡ እህት ሻካሪያን ሁላችንን ያነሳሳንን 
በመካከላችን ለነበረን እግዚአብሔርን ለማመስገን እንፈልጋለን ።

5

እናም ለወንድም ዴሞስ እና ለእህት ሮዝ መጸለይ እንፈልጋለን ፣ እናም በመጨረሻ በሕይወታቸው ውስጥ አስከፊ ከባድ ችግር እንደገጠማቸው 
እናስታውሳለን .... አባቱ እና እህቱ አሁን በእሱ ... በመጨረሻዎቹ ዓመታት [ አንድ ሰው ከወንድም ብራሃም ጋር ይነጋገራል ፣ እና አዎ ፣ ከ 10 ወር 
በታች ፣ እና እህት ደግሞ እህቷ ኤድናም ትናገራለች ፡፡

ስለዚህ ፣ ከወንድም ዴሞስ ጋር እንዴት እንደሚራራ አውቃለሁ ፡፡ በጥቂት ቀናት ውስጥ ለብቻዬ የሚሄድ አባት ፣ ወንድም ፣ ሚስት እና 
ልጅ አለኝ ፡፡ ስለዚህ ዛሬ ጠዋት ምን እንደሚሰማው አውቃለሁ ፡፡ በእነሱ ጫማ ውስጥ ሲቆሙ ብቻ ያውቃሉ ፡፡ ርህራሄን እንዴት እንደምናውቅ 
ካወቅህ በኋላ

6

እና [ማጉያ (ሲምፖዚሽንት ሲስተምስ) አራሴ ያንን አደረግኩ ፡፡ ይቅርታ. በእጄ አንድ ቦታ እዚህ ትንሽ መሣሪያን መታሁ ፡፡ ስለዚህ ፣ በጣም 
አዝኛለሁ ፣ እና ትርጉሙም ለእኔ አይደለም ፡፡

ስለዚህ አሁን እኛ ባለንበት እንቁም - ከቻልን እራሶቻችንን ዝቅ እናድርግ ፡፡

የሰማይ አባት ሆይ ፣ ዛሬ ጠዋት ተሰብስበን አንተን ለማምለክ እና ውዳሴያችንን ኢየሱስን በመላክ ምስጋና እና ውዳሴ ለመስጠት ፣ በዚህ 
ሕይወት በኋላ ካለፈ ተስፋ አለን ፣ እዚህ የምንኖረው በሁሉም ጊዜ ውስጥ እርግጠኛ አለመሆኑን ፣ . እና አባቴ ሆይ ፣ እነዚህ አካላት ሊገቡ 
የሚችሉትን አስከፊ ሁኔታዎች ለመመልከት ፣ ሁል ጊዜ እዚህ መቆየት ስለማንችል ደስ ብሎናል ፡፡ አንተ ቆይቷል ሞት ሸለቆ በኩል የማምለጫ ታች 
መንገድ አደረገ.

7

እናም አባት ሆይ ፣ ከአንድ አመት በፊት ከእናት ጋር በቆመችው እህት ፍሎረንስ ሻርክሪያን እንደምናውቀው በዚህ ጥዋት አብራችሁ ለቆሙ



2የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ሰዎች ህይወት አመስጋኞች ነን ፡፡ እና አንተ አድርጓል በጣም ብዙ ለእኛ አስደንጋጭ መሆን አይችልም ነበር; ይህ ሊሆን የሚሄድ መሆኑን, ከረጅም 
ጊዜ በፊት, ሌላው ቀርቶ ዓመታት ነገረን. እኛ ምን እናውቃለን አንተ ማለት እውነት ነህ.

እና ከዚያ ቃልህ ከሴት የተወለደ ወንድ በጥቂት ቀናት እና በችግሮች የተሞላ ነው ይላል ፡፡ ጌታም እውነት መሆኑን እናውቃለን ፡፡ ሁላችንም 
በዚያ ሸለቆ ውስጥ መውረድ እንዳለብን እናውቃለን።

ስለዚህ በዚህች በምድር ላይ በነበረችበት ህይወት ዛሬ እናመሰግናለን ፣ ዛሬ ጠዋት ፣ ከዚህ አስከፊ የቤት እንስሳ ወደ ህመም ወደማይችለዉ 
ክብር ወደ ተከበረ አካልነት እንደሄደች በማመን እናመሰግናለን ። የእሷ ችሎታ እና የዝማሬ ችሎታ እና ድምጽ እንዲሁም መንፈሷ በክርስቶስ እጅግ 
የበለፀገች መሆኗ… ዛሬ ጠዋት መመለስ እንደምትችል በጭራሽ አላደረገችም ፡፡ እንደገና ይህንን ሁሉ ማለፍ ነበረባት ፣ የትኛው ፣ አሁን ተጠናቀቀ። 
ከእናቷ እና ከአባቷ ጋር ናት ፡፡ ልጃቸውን ቤት ብለው ጠሩት ፡፡ እኛ አመሰግናለሁ ስለዚህ አንተ .

እኛም የተወደደ ወንድማችን ፣ የኖረበትን ሕይወት እና በዚህ የመጨረሻ ቀናት ውስጥ የሚያጋጥመውን ሥቃይ እና እንዴት እንደደረሰ ፣ 
ማለትም እርጅና ሲመለከት እና ፀጉሩ ሲያንቀላፋ ለወንድማችን ሻርክሪያን ፣ ለተወዳጅ ውድ ወንድማችን መፅናናትን ለማግኘት መጸለይ 
እንፈልጋለን። ትተን ትከሻውም ተንበርክኮ አሁንም ለእግዚአብሔር ሜዳ ላይ ለመቆየት እየሞከሩ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ኃይልን ስጠው ፡፡ 
እኛ, እግዚአብሔር እንጸልያለን .
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በመሄድዋ ምክንያት በሀዘን ለተያዙት ሁሉ ፣ ለእያንዳንዳቸው እንጸልያለን ፡፡ እናም ጌታ ሆይ ፣ ስለዚህ እያሰብን ፣ እኛ ደግሞ የተወሰነ ቀን 
መሄድ እንዳለብን አስታውስ ፡፡ እኛ በጌታ በኢየሱስ ፊት አብረው እዚህ ተቀምጠው ሳሉ, እኛ እንደሆነ መጠየቅ ነበር አንተ በእኛ ትውስታ ይህ 
ትኩስ ማምጣት ነበር. እኛም ዘንድ ለእኛ ይህ ነበረ እንደ ፍተሻ, ወይም በራሳችን ሕይወት ውስጥ ቆጠራ ይውሰድ መሆን ደም ስር እና በእምነት 
ውስጥ. ጌታ ሆይ ስጠው።

አሁን በእነዚህ ሁኔታዎች ስር ለትንሽ ሰዎች ትንሽ መልእክት ለማምጣት ስሞክረው ፣ ጌታ ሆይ ፣ እንድትረዳኝ እጸልያለሁ ፡፡ ጌታ ሆይ ፤ 
እኔም እጸልያለሁ አንተ ያገኛሉ ስጠኝ, እና ግንቦት ነገር ይሁን ብቻ አንተ ማክበር ነበር አለ. ዛሬ ጠዋት ከድምፃችን ድምፅ በፊት ከፊታቸው 
የሚጠብቀውን ሰዓት ለማሟላት ዝግጁ ያልሆነ ፣ “እኔ መንገድ ነኝ ሕይወት እኔ ነኝ” ለሚሉት ለእሱ አሳልፈው የሚሰጡበት ጊዜ ይህ ሊሆን ይችላል 
፡፡ በስሙ ስለምንጠይቀው እውነቱን “ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ነው። ኣሜን።
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ይቀመጡ ፡፡

[በመድረክ ላይ ያለ አንድ ወንድም ከወንድም ብራሃም ጋር ይነጋገራል)] እዚህ ያለው ወንድም ሁሉም ሰው ጥሩ መስማት አለመቻሉ ማወቅ 
ይፈልጋል ፡፡ እሱ ሁለት ማይኮች አግኝቷል። ያ ትክክል ነው? መስማት ይችላሉ? ከቻሉ እጆችዎን ወደ ላይ ያንሱ ። መስማት ይችላሉ? እጆችዎን ከፍ 
ያድርጉ። እሺ.ዛሬ ጠዋት ላይ ለሁሉም ሰው የመቀመጫ ክፍል ስለሌለን አዝናለሁ ፡፡ እናም እዚህ ረጅም ጊዜ መቆየት እንደማንችል እንተማመናለን - 
ምናልባት የቃሉ ንባብ ምናልባት ሊያስገኝልን ይችላል ፣ ጌታ እግዚአብሔር የሚነበብ ቃሉን ያከብረዋል ፣ እናም የምናገለግለው የእሱን ጸጋ ይሰጠናል 
በእሱ
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አሁን በትሰን በሚገኘው ግራንትዌይ በተደረገው የእግዚአብሔር ስብሰባ መናገራችን የሚቻል መሆኑን ጠዋት በቢሊ ፖል ተነግሮኛል ፡፡ እዚህ 
ከቱስሰን አንድ ሰው ካለ - በዚህ ሳምንት ላየዎት አልችልም - በሚቀጥለው እሑድ ወደ ግራንትዌይ በእግዚአብሔር ስብሰባ ላይ እቆያለሁ ፡፡
11

ስለዚህ አሁን እኛ ብቻ በምሥራቅ ውስጥ ተመልሰው መጥተው እኔ ዓይነት አሂድ ስለ ራሴ ጥቂት ታች ጋር, በመብላትና በማድረግ በተራሮች 
ላይ ታች ሰዎች, እና እኔ በሽተኛ አግኝቷል. ስለዚህ በዚህ ሳምንት ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ስለዚህ ለእኔ ትፀልያላችሁ ፡፡

እና አንድ ሰው “በጣም ብዙ ንብረት” ይላል።] ምን ይላሉ? [“በጣም ብዙ 'ንብረት።”] ወንድም ካርል ዊልያም በቀልድ ተጫዋችነት ፣ እናም 
አሁን የምንፈልገው ይመስለኛል ፣ “በጣም ብዙ ንብረት” አለ ፡፡ ስለዚያ አላውቅም ፣ ወንድም ካርል ፣ ግን በጣም ብዙ አደባባይ ፡፡ ስለዚህ ፣ ዛሬ 
ጠዋት ላይ ለአንድ ሰው መጸለይ ይፈልጋሉ ፣ ለምን ፣ ስለእሱ አንዳንድ ጸሎቶች ለእኔ ቢሆኑ በእርግጥ አደንቃለሁ ፡፡
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አሁን ወደ ቃሉ በፍጥነት ለመግባት እንፈልጋለን ፣

እናም ዛሬ በዚህ ጠዋት ላይ በሀገሪቷ ላይ የስልክ ማያያዣ አለ ብዬ አምናለሁ። ከምእራብ ዳርቻ እስከ ምስራቅ ኮስት ፣ ከሰሜን እና ደቡብ 
ድረስ ይሄዳል ፡፡ ብዙ ፣ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሁላችሁም እዚህ ከመገናኛው ድንኳን ያላችሁትን የመኖርያ ቤት አግኝተዋል ፡፡ እንዲሁም 
በፊንክስ ውስጥ ተጣምሯል ፣ አገልግሎቶቹ ሁሉ ባሉበት ቦታ ፣ በትክክል ወደ እዛው ይመጣል ... እናም በአብያተ-ክርስቲያናት እና በቤቶች ውስጥ 
እና እንደዚህ ባሉ ነገሮች ይሰበሰባሉ በጣም በጥሩ ሁኔታ ፡፡ እነሱ ከስርጭቱ የበለጠ ነው ይላሉ። እሱ የስልክ ማያያዣ ነው። እነሱ ተቀባዩ ወይም 
ማይክሮፎን ወይም ምንም ይሁን ምን በክፍሉ ውስጥ አስቀመጡ እና እነሱ .... ባለቤቴ ባለፈው ሳምንት ከኢንዲያና ወደ ቱክሰን እየመጣች በክፍሉ 
ውስጥ ቆሞ እንደነበረው ተመሳሳይ ነው ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ጠዋት ላይ ሆነው የትም ቢሆኑም እግዚአብሔር በመስመር ላይ ያሉትን 
ሁሉንም እንዲባርካቸው እንጸልያለን ፡፡ በኒው ዮርክ ውስጥ አሁን ፣ ነገ ፣ እና ከሰዓት በኋላ እና ህዝብን የሚያቋርጥ ጊዜ ይሆናል ፡፡
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አሁን ፣ በሮሜ መጽሐፍ ፣ በአሥራ ሁለተኛው ፣ እና በመጀመርያው እና በሁለተኛው ቁጥሮች ውስጥ ፣ ይህንን ጥቅስ ለማንበብ እንመኛለን 
፡፡
14

ስለዚህ ወንድሞች ፣ ሰውነታችሁ ሕያው የሆነውን ቅዱስ ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው መስዋእትነት እንድታቀርቡ 
በእግዚአብሔር ምህረት እለምናችኋለሁ ፣ እርሱም ምክንያታዊ አገልግሎት ነው ፡፡

የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎ የሆነውን ፣ ፍጹም የሆነውን ፣ ፍጹም የሆነውን እና ፍጹም የሆነውን ፈትነታችሁ እንድትፈጽም 
በአእምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ።

አሁን ጌታ ፈቃደኛ ከሆነ ፣ ከዚህ ዓለም ጋር እንዳታስማሙ ፣ ነገር ግን በአዕምሮዎ መታደስ እንዲለወጡ እና አሁን ያለው መሆኑን 
ለማረጋገጥ ፣ ዛሬ ጠዋት ላይ የእኔን ርዕሰ-ጉዳይ “ለመለወጥ የእግዚአብሔር ኃይል” ላይ መውሰድ እፈልጋለሁ ያ መልካም ፣ ፍፁም እና ተቀባይነት 
ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ።



3የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ይህ የእርስዎ ፓስተሮች ብዙ የሆነ አሮጌ, በደንብ ጽሑፍ ነው አድርጓል ጊዜህን በኩል ወደታች ተጠቅሟል. ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ ጥቅም ላይ 
ውሏል ፡፡ ግን አንድ ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ቃል አያረጅም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለሆነ ፡፡ በጭራሽ አያረጅም ፡፡ አሁን ባሉት ትውልዶች 
ሁሉ ፣ ወደ 2,800 ለሚጠጉ ዓመታት ወይም ከዚያ ለሚበልጠው ወይም የተሻለ ፣ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በሰው ፣ በካህናቶች እና በሌሎችም 
ተነቧል ፣ እናም በጭራሽ አያረጀውም ፡፡ እኔ እራሴን ለሠላሳ አምስት ዓመታት ያህል አንብቤዋለሁ ፣ ባነበብኩ ቁጥር ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተመለከትኩትን አዲስ ነገር ያገኛል ፣ ምክንያቱም ተመስ inspiredዊ ነው ፡፡

15

በደብዳቤ መልክ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ተመልከቱ ፣ የእግዚአብሔር የመናገር ባህሪዎች በወረቀት ላይ የተቀመጡ ናቸው ፡፡

ብዙ ሰዎች “አሁን የሰው ልጅ ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ጽ wroteል” አሉ ፡፡ የለም ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ፣ መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈው 
እግዚአብሔር ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ እናም በጭራሽ አይሳካም ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ: - “ሰማይና ምድር ያልፋሉ ፣ ቃሌ ግን 
አያልፍም።” እናም እሱ ውድቅ ሊሆን ይችላል ፣ እናም እግዚአብሔር ስለሆነ ፣ ምክንያቱም የእሱ አካል ነው ፡፡ እና ከዚያ ወንድ እና ሴት ልጅ 
በመሆንዎ የእሱ አንድ አካል ነዎት። እና ያ የእሱ አካል ያደርጋችኋል። ስለዚህ ነው በእግዚአብሄር ቃል ዙሪያ ወደ ህብረት የመጣነው ፡፡

16

አሁን ይህ ቃል “ተለው .ል።” ትናንት መዝገበ-ቃላቱን ውስጥ ተመለከትኩ ፣ እዚህ ለመገኘት ያሰብኩበትን ጊዜ መቼ እንደ ሄድኩ ፣ ጽሑፍ 
ፈልጌ በነበረበት ጊዜ ፡፡ እኔ ግን ይህን ቃል ወይም ጽሑፍ ፣ ይልቁንስ - ጥቅስ አገኘሁ። በመዝገበ ቃላቱ ውስጥ እሱ የተለወጠ ነገር ነው ይላል ፡፡ 
ይህም, ተለውጧል የተቀየረ, ዘንድ ነው አድርጓል ይህ ምን የተለየ. ሆኗል… ባህሪው እና ሁሉም ነገር በውስጡ ተለው —ል - ለመለወጥ።
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እናም እኔ ዛሬ ጠዋት ፣ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ውስጥ ይህ ዓለም ቅርፅ አልነበረውም እናም ባዶ ነበር ፡፡ ጨለማ በምድር ላይ ነበር ፣ የተሟላ 
ብጥብጥም አልነበረም ፡፡ እናም ይህ ዓለም በዚህ ሁኔታ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ፊት ላይ ይንቀሳቀስ ነበር ፣ እናም 
አጠቃላይ ሥዕሉ ከጠቅላላው ግርግር ወደ ኤደን የአትክልት ስፍራ ተለወጠ ። ያ የእግዚአብሔር ኃይልን መለወጥ ነው ፣ ያ ምንም ያልሆነውን ነገር 
ይወስዳል እና የሆነ አስደናቂ ነገር ከእግዚአብሄር ኃይል የመለወጥ ኃይል ነው ፡፡

18

ቅዱሳት መጻህፍትን በማንበብ ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ኤደን ለማዘጋጀት በዚህ ዝግጅት ስድስት ሺህ ዓመታት እንደ ሆነ እናውቃለን ፡፡ አሁን ፣ 
እሱ ምናልባት ያን ጊዜ አልሆነም ፣ ግን በማስመሰል እና ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደው ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ቀን በምድር ላይ ሺህ ዓመት ነው 
የሚለው ፣ ማለትም ፣ ጊዜን ቢቆጥር እግዚአብሔር። ምድርንም በሠራችው ስድስት ሺህ ዓመታት ውስጥ ሆኖ ተገኘ ፡፡ በምድርም ላይ መልካም 
ዘርን ሁሉ ዘራ ፡፡ እዚያ ነበር ... በቃ ሁሉም ነገር ፍጹም ነበር።
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ብዙ ጊዜ አስባለሁ ፣ ተቺዎች እንኳን የዘፍጥረት መጽሐፍን ማንበብ ሲጀምሩ እሱን መተቸት ይጀምራሉ ፣ ምክንያቱም እራሱን ያለማቋረጥ 
የሚደጋገመው ስለሚመስለው ፣ እዚህ እና እዚያ ወደታች ይጥላል ፡፡ ወደ ጽሑፋችን ውስጥ ከመግባታችን በፊት ግን ሙሴ ያየውን ራእይ 
እግዚአብሔር አየና እግዚአብሔር እንዳናገረው ለጥቂት ጊዜ ብቻ ማስተዋል ከቻልን ፡፡ እግዚአብሔር ለሙሴ ፊት ለፊት ፣ ከንፈሩን-ጆሮውን 
አነጋገረው ፡፡ አሁን ፣ እንደ ሙሴ ለዚያ ሰው ለማንም አልተናገርንም ፡፡ አሁን ሙሴ ታላቅ ነበር… ከነቢያት ሁሉ ታላላቅ ነበር ፡፡ እሱ የክርስቶስ 
ዓይነት ነው ፡፡

እና አሁን ፣ እግዚአብሔር መናገር ይችላል ፡፡ እሱ ድምፅ አለው - እሱ ተሰምቷል። እግዚአብሔር መናገር ይችላል ፣

እና እግዚአብሔር መፃፍ ይችላል። እግዚአብሔር አሥሩን ትእዛዛት በገዛ ጣት ጻፈ ። በባቢሎን ቅጥር ላይ አንድ ጊዜ በጣት ጻፈ። ወደ ታች 
ወድቆ አንድ ጊዜ በጣቱ ውስጥ በአሸዋ ፃፈ ፡፡ እግዚአብሔር መናገር ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር ማንበብ ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር መፃፍ ይችላል ፡፡ 
እግዚአብሄር የፀጋ ሁሉና የኃይል ሁሉ ምንጭ ነው ፣ እናም የመለኮታዊ ጥበብ ሁሉ እግዚአብሄር ነው ፡፡

20

ስለዚህ እርሱ ብቸኛው ፈጣሪ መሆኑን ማወቅ ፣ ከአላህም ሌላ ፈጣሪ የለም ፡፡ ሰይጣን በጭራሽ ሊፈጥር አይችልም ፡፡ እርሱ የተፈጠረውን 
ብቻ ያጣምማል ፡፡ ግን ብቸኛው ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ስለዚህ በቃሉ ፈጠረ ፡፡ ቃሉን ላከ ፡፡ ስለዚህ ዘሩን በምድር ላይ ያስቀመጠው ዘሮች 
ሁሉ በቃሉ በቃላቸው ዘሩን አወጣ (ዘሩን) ማውጣት የሚችል ሌላ ምንም ነገር የለም። አኖራቸዋቸዋል እነርሱም ከውኃው በታች ነበሩ ፡፡ ዝም ብሎ 
“ይህ አንድ ነገር አለ ፣ ያም ይኑር” አለ ፡፡

አሁን ፣ ያንን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግም ይመስላል ፣ ወይም እሱ በማይለው ላይ የሆነ ነገር የሚናገር ይመስላል። ለምሳሌ ፣ 
በዘፍጥረት 1 ውስጥ ፣ እግዚአብሔር ሰውን በራሱ መልክ ፈጠረው ፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው እሱ ፤ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ፡፡ እና 
ከዚያ ይቀጥላል ፣ እና ብዙ ነገሮች በምድር ላይ ሆነዋል።
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ከዚያ በኋላ መሬቱን የሚያረስ ሰው አለመኖሩን ለማወቅ መጣን ፡፡ ከዚያ እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር ፈጠረ ፡፡ ያ የተለየ ሰው ነበር ፡፡ 
የሕይወት የሕይወት መንፈስ በእርሱ ውስጥ እስትንፋሱለት ፣ እርሱም ሕያው ነፍስ ሆነ።

የመጀመሪያው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ነበረ ፣ እርሱም መንፈስ ነው ፡፡ ዮሐንስ 4 ይላል ፣ “እግዚአብሔር መንፈስ ነው ፣ እሱን 
የሚያመልኩትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል” ፡፡ እግዚአብሔር ግን መንፈስ ነው ፣ የፈጠረው የመጀመሪያው ሰው ደግሞ መንፈሳዊ 
ሰው ነበር ፡፡ እርሱም በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነበረ። እናም ከዚያ ይህንን ሰው በስጋ ውስጥ አኖረው ሰውም ወደቀ ፡፡ እንግዲያው 
እግዚአብሔር የወደቀውን ሰው ለመቤ thatት ወርዶ በሰው አምሳል ሆነ ፡፡ ለእኔ አስተያየት እውነተኛው የወንጌል ታሪክ ነው ፡፡
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አሁን በስድስት ሺህ ዓመታት ውስጥ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ አስደናቂ ዘሮች ተክሏል ወይም ቃሉን ተናግሯል ፡፡ “ይህ ይሆናል ፣ ይህ ዛፍ 
ይሆናል ፣ ይህ ይሆናል….” ሁሉም ነገር ፍጹም ነበር ፡፡ ጥሩ ነበር። እናም የእነዚያን ዘሮች እያንዳንዳቸው እንዲሆኑ አዘዛቸው ... የእግዚአብሔር ቃል 
በእነሱ ውስጥ ወደ ተናገረው ዓይነት ሕይወት ምን ዓይነት ሕይወት እንደሚተክሉ እራሳቸውን ይለወጡ ነበር ፡፡ የኦክ ዛፍ ከሆነ የኦክ ዛፍ ማምጣት 
ነበረበት ፡፡ ዘንባባ ቢሆን ኖሮ የዘንባባ ዝርግ ማውጣት ነበር ፣ ምክንያቱም ታላቁ ፈጣሪ ቃሉን ስለላከ ነው ፡፡ እውነተኛውም ዘር ከመፈጠሩ በፊትና 
ቃልም ዘሩን ከመመሥረቱ በፊት የቃል-ዘሩ በዚያ ነበር ፡፡ ተመልከት ፣ ዓለምን ከማይታየው ነገሮች ፈጠረ ፣ ተመልከት ፡፡ዓለምን በቃሉ ፈጠረ ፡፡ 
እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ወደ ሕልውና ተናግሯል ፡፡
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ሁሉንም ነገር ወደ ሕልውና የሚናገር ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደመሆኑ መጠን ፍጹም ዓለም መሆን አለበት ፡፡ የሚያምር ቦታ ነበር ፡፡ እዚህ 
ምድር ላይ እውነተኛ እና እውነተኛ ገነት ነበር ፡፡ # 30 አሁን ፣ ሁሉም ስፍራዎች አንድ ቦታ አንድ ዋና መሥሪያ ቤት ሊኖራቸው ስለሚችል ፣ ይህ
24



4የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

የአውራጃ ስብሰባ ዋና መሥሪያ ቤት አለው ፡፡ እናም ይህ ምዕራፍ ዋና መሥሪያ አለው ፡፡ ቤተክርስቲያን ደግሞ ዋና መሥሪያ ቤት አላት ፡፡ እና 
እግዚአብሔር ዋና መሥሪያ አለው ፡፡ እናም ይህ ታላቅ ቦታ ፣ የምንኖርበት ሀገር ፣ ዋና መሥሪያ ቤት ነው ያለው ፡፡ እናም ይህች ታላቁ ኤደን ዋና 
መሥሪያ ቤት ነበራት ፡፡ ዋና መስሪያ ቤቱም በኤደን የአትክልት ስፍራ ወይም በኤደን ገነት ከምሥራቅ በስተ ምሥራቅ ነበር ፡፡ በዚህ ምድር ላይ ፣ 
ታላላቅ ፍጥረታቱ ሁሉ ፣ የልጁ እና የልጁ ሙሽራ አዳምና ሔዋን እንዲገዙ እግዚአብሔር በዚህ ላይ ሾማቸው ፡፡

እግዚአብሔር የአዳም አባት ነበር ፡፡ በቅዱሳት መጻሕፍት መሠረት አዳም አዳም የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር 
፡፡ እናም እግዚአብሔር ከገዛ አካሉ ረዳት አደረገው ፣ ምናልባትም ከልቧ አንድ የጎድን አጥንት እሷ ወደ እሱ እንድትቀር እና ረዳት ረዳት እንድትሆን 
አደረጋት ፡፡ በእርግጥ እሱ አሁንም ሚስቱ አልነበረችም ፡፡ የሰው ልጅ እስካሁን እንደነበረው አይደለም ፡፡ እሱ ብቻ ነበር ተናገረ ነው, እና ችግር 
ይመጣል የት አለ. ሰይጣን አዳምን አገኘችው ፡፡ ስለዚህ ፣ የተናገረው ቃሉ ብቻ ነበር ፡፡
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እኔ እላለሁ… በላዩ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ አልፈልግም ፣ ግን አንዳንዶቻችሁ ትንሽ ግራ ሊጋቡ ይችላሉ ፡፡ በተለይም በደቡብ በኩል ባለው ... 
በውጭ ካሉ ሰዎች መካከል ስለ እግዚአብሄር የሰጠሁትን መልእክት ፣ ስለ እባቡ ዘር ፣ ትንሽ ግራ የሚያጋቡ ይመስላል ፡፡ እናም ወደ ቤት እሄዳለሁ 
ጌታ ፈቃደኛ ፣ ከነዚህ ቀናት ወደ አንዱ ወደ ጄፈርሰንቪል ፣ እናም ለስድስት ሰዓት ያህል ገደማ መልእክት እፈልጋለሁ ፣ እናም ሁሉንም ለማየት ፣ 
ቀጥል ፡፡ ስለዚህ ፣ ስለምንናገረው ነገር በሚያውቁበት መልክ ያደርገዋል ፡፡ ስለዚህ ጌታ እንዲህ ይላል ፡፡ እህት ፍሎረንስ ከመሄዷ በፊት ፣ ለብዙ 
ዓመታት ፣ ማየት ፣ ልክ እንደነበረው እውነት ነው። እውነት ነው ፡፡
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እና አሁን ፣ እኛ ... ምናልባት በተሳሳተ መንገድ ተረድተን ሊሆን ይችላል ፡፡

አንድ ሰው ተቃራኒ የሆነ ነገር ወደ እኔ ቢመጣ እኔ ራሴ ላይ እገባዋለሁ ፡፡ ማንም የሚናገረውን መተቸት አልፈልግም ፡፡ እርስ በርሳችን 
መተቸት የለብንም ፡፡ ያንን በማድረጌ ጥፋተኛ አይደለሁም ፣ ጌታን አመሰግናለሁ ፡፡ ኃጢአትን እና አለማመንን ነቀፌታለሁ ፡፡ ግን ማንም ሰው የለም 
፣ ተመልከት። እኔ አይደለሁም .... እኛ የምንታገለው ወንድምና እህት ነን ፡፡ እኛ ትናንት ጠዋት እህት ፍሎረንስ ወደ መጣችበት ቦታ እየመጣን ነው ፣ 
ተመልከት። እሷ ... ሁላችንም በዚያ መንገድ መምጣት አለብን ፡፡ እናም ከአንተ ጋር የማይስማማን ወንድም ወይም እህትን ለመተቸት መሞከር የእኔ 
አላማ አይደለም ፡፡ አይሆንም ፣ ያንን ለማድረግ ከእኔ ይራቅ ፡፡ መቼም የማንም ሰው ስም የጠራሁበትን ቴፕ ያገኛሉ ብዬ አላስብም ፡፡ የትኛው ፣ 
ብዙ ጊዜ ግለሰቡ ስህተት እንደነበረ ይሰማኛል ፣ ግን ያ በእነሱ እና በእግዚአብሔር መካከል ነው ፡፡ ግን በኃጢያት መንገድ እና አለመግባባቶች 
ውስጥ ምን የተሳሳተ ነገር አለ - አንዳንድ ጊዜ ኃጢአት እንኳን አይደለም ፣ የሰዎች አለመግባባቶች ብቻ ናቸው - እና እያንዳንዳችን እራሳችንን 
ለእራሳችን የመግለጽ መብት እንዳለን ይሰማኛል ።
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አሁን ይህ ታላቅ ፈጣሪ የተፈጠረውን ልጁን አኖረ .... አሁን አዳም የመጀመሪያ የተፈጠረው ወንድ ልጁ ነበር ፡፡ ኢየሱስ አንድያ ልጁ ነው ፡፡ 
እነሆ ፣ እርሱ በሴት ተወለደ ፡፡ አዳም ግን በፍጥረት ውስጥ ከእግዚአብሄር እጅ ቀጥተኛ ነበር ፡፡ አሁን ፣ ከልጁ እና ከልጁ ሙሽራ ጋር ያለው ዋና 
መሥሪያ ቤት በጣም ጥሩ ይመስላል ፡፡ አንድ ሰው ፣ የሁሉም ነገር ራስ ፣ የራሱ ልጅና ሙሽራይቱ ነበሩ ፡፡

28

ደግሞም ዘር ሁሉ ፍጹም ነበር: - የዘንባባ ፣ ዛፍ ፣ አረም ፣ ሳር ፣ ወፎችና እንስሳት። እናም ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ትእዛዝ ፍጹም ነበር: - 
“ተፈጥሮሽን አትቀይሪ! ዘርን ሁሉ ዘርን አውጡ! ኦክ ፣ መቼም ወደ Pawpaw ዛፍ እንዳትታለሉ ፡፡ [ይመልከቱ?] መዳፍ ፣ ወደ ሌላ ነገር 
አይጠለፉምን? ነገር ግን እያንዳንዱ ዘር እንደ ዘር ነው። ”

ቃሉን በተናገራቸው ጊዜያት ሁሉ ይመለከት ነበር ፣ እናም ታላቅ የመፍጠር ኃይሉ የሚመጡት እነዚህንም ወንድና ሴቶችን ጭምር ነበር ፡፡ 
እነሱ እነሱ ነበሩ ፣ እነሱ እነሱ ነበሩ ... እነሱ ለሌላው ዘሮች ሁሉ የበላይ ነበሩ። እንዲሁም ዛፎችን ፣ እንስሳትን እና ሌሎችንም ባስቀመጠው 
ተመሳሳይነት ጥበቃ ውስጥ አደረጋቸው ፡፡ እነሱ በጭራሽ በምንም መንገድ ያንን ቃል መሰባበር የለባቸውም ፡፡ እዚያ መቆየት አለባቸው ፡፡ ከእሱ 
ምንም ነገር አይወስዱ ወይም ምንም ነገር አይጨምሩ። በዚህ ቃል መኖር አለብዎት ፡፡ ይህ ፍጥረት ይህ እንደ ይኖር ነበር እንደ እንደ ረጅም, እህት 
ሻካሪያን እንዲኖረው ባልሆነባቸውም ነበር ሄደ በዚያ, የእግዚአብሔር ታላቅ ኢኮኖሚ እንደ ተቀመጠ ኖሮ እንደ በዚህ ጠዋት-እስካለ. ወደ ኋላ 
ተመልሰናል ብለን የምናምነው ነው ፡፡
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ወደዚያች ስፍራ ወደዚያ ስፍራ እንሄዳለን ፣ በዚያች ሰባት ቀን ጠዋት ላይ እግዚአብሔር ሁሉንም ተመለከተና እርሱም “መልካም ነው ፡፡ 
በእሱ ተደስቻለሁ ፡፡ እኔ በማድረጌ ደስ ብሎኛል። እና አሁን አሁን በቁጥጥር ስር ነው። እናም በልጄ እና በሚስቱ ላይ እምነት እንዲጥሉ 
አድርጌያለሁ… ሁሉንም እንደ ራሳቸው እንደሚያደርጉት ፣ ሁሉንም እንዲጠብቁ እና ሁሉም ነገር ትክክል መሆኑን ፣ ሁሉም ነገር ከየራሳቸው 
እንደሚመጣ ያምናሉ ፡፡ . አሁን ያንን ለማድረግ ኃይል አለው ፡፡ ”# 38 ከዚያም እግዚአብሔር እንዲህ አለ ፣“ ደህና ፣ ይህ ሁሉ በጣም ጥሩ ከሆነ 
እና ሌላ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም የእኔ ፍላጎት ነው .... የምፈልገው መንገድ ነው ፡፡ እኔም ሊሆን ተናገረ በዚያ መንገድ, ቃሌንም እኔ 
ፈለገ ልክ ልክ መንገድ አምጥቷል. እና እዚያ አለ። ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። ” ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ከሥራው ሁሉ 
እንዳረፈ ይላል-

እና ቁጥጥር ሥር ሁሉ በዓይነቱ ለመውለድም.30

አሁን አስታውሱ ፣ ማምጣት…. ዘሩን በምድር ላይ ሲያስቀምጥ ዘሩ በውስጡ ካለው የሕይወት ኃይል ብቻ ሊመጣ የሚችለው ከዘሩ ወደ 
ተክል ወይም ወደየትኛውም ዓይነት - የመለወጥ ኃይል መለወጥ ይችላል ፡፡ እግዚአብሔር እንደ ተናገረው እንዲሆን እግዚአብሔር ዘሩን በሀቅ ውስጥ 
አኖረው ፡፡ በትክክለኛው ምድብ ውስጥ እስከቆየ ድረስ እግዚአብሔር ይሆናል የሚለው በትክክል ይሆናል ፡፡ እሱ በዚያ መንገድ መሆን አለበት 
ምክንያቱም እርሱ ያንን መንገድ ስላደረገ እና ሰርጡንም አደረገ ፣ በሰርጡ ውስጥ የሚቆይም ማንኛውም ነገር - በቃሉ መስመር - በትክክል እንደ 
ቃሉ በትክክል ማምጣት አለበት ፡፡ ከዚያ ሊንቀሳቀስ አይችልም። በትክክል በትክክል ተስተካክሏል።

እናም እንደ ሁሉም ነገር ፣ እናም በእዚያ መንገድ በልጁ በልጁ ላይ መታመን ፣ ከዚያም እግዚአብሔር እንዲህ አለ ፣ “መልካም ነው ፣ ስለዚህ 
አረፍ እላለሁ ፡፡ እናም የእነዚያ ዘሮች እያንዳንዳቸው መሆን እኔ ወደፈለግኩበት ቅርፅ እራሱን ወደ እራሱ ለመለወጥ በራሱ ኃይል አላቸው ፡፡ መሆን 
ያለበት ይህ ነው ፣ ምክንያቱም እኔ መሆን የምፈልገውን እንደራሴ ለማድረግ ከእራሱ ለማድረግ እያንዳን everyን መለወጥ የሚችል ኃይል ሁሉ 
ሰጥቻለሁ። ”

እግዚአብሔር መቼም ቢሆን አልተለወጠም - ልክ እንደዚያው ልክ ዛሬ ፡፡ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለማድረግ ቆርጦ ተነስቷል ፣ ያደርገዋል ፡፡ 
እሱን የሚያቆመው ምንም ነገር የለም ፡፡ ያደርጋል ፡፡



5የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

አሁን ፣ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ከተከናወነ እና ከተቀናጀ በኋላ ፣ እግዚአብሔር ይህ ሁሉ መልካም እንደሚሆን አሁን ተረጋገጠ ፡፡31

እና ከዚያ ሲያደርግ ከዚያ ጠላት ውስጥ መጣ ፡፡ እኔ እሄዳለሁ .... እግዚአብሔር ለመለወጥ ኃይልን ሰጠ ፣ እናም እኔ ይህን ኃይል በኃይል 
ጠርቼዋለሁ - እንደገና ለመፍጠር አይደለም - ግን እኔ ነኝ .... እሱ የመሻሻል ኃይል ነበረው ፣ መለወጥ እንጂ መሻሻል የለውም ፡፡ አሁን ማንኛውንም 
የተበላሸ ነገር ከዋናው ሁኔታ ይወሰዳል ፡፡ የሆነ ችግር ተፈጥሯል።

ከተወሰኑ ዓመታት በፊት በቆሎ ማሳዎቹ ላይ እየተራመዱ ሲያስቡ ፣ እኔ እንደማስበው .... ከዛፉ ላይ አንድ እፍኝ ወድቆ በቆሎ ግንድ ላይ 
ወድቆ ነበር ፡፡ ዱላውም እንደታሰበው ቀጥ ብሎ ለመነሳት እየሞከረ ነበር ፡፡ ነገር ግን የሆነ ነገር ተከሰተ እና ዱላ በላዩ ላይ ስለ ሚያደርግ ተበላሸ።

ከዚያ በሜዳው ውስጥ የዱር አራዊትን እናገኛለን ፣ ብዙዎቻችሁ እዚህ ያሉት ፣ እና ምናልባት ከእናንተም ምናልባት… .... ከኬቲኪ የሚመጡ 
ከሆነ ፣ ሴቶቹ እዚያው እንደ ወንድ ይጠቀማሉ ፡፡ እነሱ ዱላ ይዘው ወደ ሜዳ ይወጣሉ - የድሮውን የጊዝቼክ ሆም ብለን እንጠራዋለን እና 
ሾጣጣዎቹን ይቁረጡ ፡፡ በእንደዚህ ዓይነት ረድፍ ውስጥ በቆሎ ውስጥ የነበሩትን እነዚያን የጥራጥሬ ዘሮች ካላወጣዎት ከሆነ ፣ አዛውንቱ እዛው ላይ 
ይወጣል ፣ ያን በቆሎ ይይዘው እና ቀስ በቀስ ዙሪያውን ይሸፍናል - ቀላል ፣ እና በጣም በዝርዝር ፣ እሱ መጠቅለል ነበር። እና በመጨረሻም 
እየጠነከረ ይሄዳል ፣ እናም ያንን የበቆሎ እስኪበላሽ ድረስ ይጎትታል ፡፡ በራሱ ላይ ይጎትታል። ከወደፊቱ ወደ ሌላ ነገር በማበላሸት በራሱ የወይን 
ተክል ይሽከረከረው። አሁንም በቆሎ ነው; ግን የበሰበሰ የበቆሎ ነው።
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እናም ሁላችንም በእግዚአብሔር አምሳል ነን ፡፡ ነገር ግን አንዳንዶች እንደ የእግዚአብሔር ልጆች የተበላሹ ናቸው ፣ ከቃሉ እና እርሱ ካለንበት 
መንገድ ጋር የሚቃረን እና እንድንራመድ የሰጠን ፡፡ የሆነ ነገር ማዘጋጀት .... ዓለም ከመንገዱ ላይ ያወጣናል ፣ ወደ እሱ ቅርብ እና የእግዚአብሔር 
ልጆች እና ሴት ልጆች እንድንሆን ካተከዘን ከእዚያ ቀጥታ ጠባብ ጠፍጣፋ እርቅ ራቅ። ኃጢአት ይህን መጥፎ ነገር በእግዚአብሔር ወንዶች ልጆች 
እና ሴቶች ልጆች ላይ አድርጓል።

33

አጥፊው! በዚህ መንገድ እሱን ለመዳሰስ እና ለመዳሰስ እንግዳ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ ፣ ግን እርሱ ያ ነው ፡፡ ተበላሽቷል ወይም ተሽሯል። 
“ጠራርጎ” ማለት መለወጥ ፣ የተለየ ነገር ማድረግ እና መሻሻል አንድ ነው - ማለትም ተሻሽሎ የተሻሻለ እና በሌላ መንገድ የተሰራ። አሁንም ድረስ 
አንድ አይነት ዘር ነው ፣ ግን ተበላሽቷል።
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አሁን ፣ ይህ አጥፊ እግዚአብሔር ልክ መለወጥን እንደ ሚያስተካከልም ተመሳሳይ ጊዜ ነበረው ፡፡ አሁን ፣ ዘሩን ዘርቷል ወይም በጭራሽ ዘሩን 
አልተከለም ፣ እሱ .... በኤደን ገነት ውስጥ ፣ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር ዘርን የሚያበላሸው ስድስት ሺህ ዓመት የእግዚአብሔር ቃል ነው ፣ 
የተለየ ነገር ያድርጉት። እሱ .... እሱ ሔዋን እሱን ለመጀመሪያ ጊዜ ስታዳምጣት እና አንዲት ትንሽ ሐረግ ብቻ አገኘች….

ያስታውሱ ፣ በመጀመሪያ ሰይጣን ያንን ጥቅስ እንደ ግልፅ አድርጎ ጥቀስ ፡፡ “በ has ድን የአትክልት ስፍራ ካለው ዛፍ ሁሉ እንዳትበላ 
እግዚአብሔር ብሏል” ፡፡ [አየ?] ከማንኛውም ዛፍ አትብሉ። “
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እናም አሁን አስታውሷ ሔዋን “አዎ ፣ ከእያንዳንዱ ዛፍ ልንበላው እንችላለን ፡፡ በአትክልቱ መሃል ያለው ዛፍ ግን እንኳን መንካት የለብንም ፡፡ 
” አሁን በመልእክቱ ውስጥ ይህንን ቃል በጥቂቱ በመናገር ያዙሩት .... ሔዋን “እግዚአብሔር ይህን ካደረግን በዚያን ቀን እንሞታለንና” አለች ፡፡

እሱም “ኦህ ፣ በእርግጥ አትሞትም” አለው ፡፡ እርሱ ሰው ነበር ፡፡ እርሱም “አሁን ይህንን ታደርጊያለሽ ፡፡ ግን እናንተ የማያውቁ ሕዝቦች 
ናችሁ ፡፡ እርስዎ በእውነት ... ሁሉንም አታውቁም ፡፡ ነገር ግን ይህንን ብቻ ቢካፈሉ ኖሮ ጥበብ ይኖርዎታል ፣ እውቀትም ይኑርዎት ፣ ትክክል 
ያልሆነውን ከስህተት ያውቃሉ እንዲሁም እንደ አማልክት ይሆናሉ ፡፡ አንተ ፣ ያለኝን ይህን ጥበብ ብቻ ብትካፈሉ! አውቃለሁ; ግን እናንተ 
አይደላችሁም ፡፡

የትኛው ነው ፣ ጥበብ መገኘቱ ትክክል ነው ፣ ግን ጥበብው ተቃራኒ ከሆነ - ጥበቡ ከእግዚአብሔር ትክክለኛ ጥበብ ፣ መለኮታዊ ጥበብ ከሆነ - 
እና የተፈጥሮ ጥበብ ከሆነ ፣ ምን ያህል ሳይንስ እንደያዝን ፣ ወይም ምን ፣ ወይም ትምህርት ፣ የዲያቢሎስ ነው። በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ጌታ 
ፈቃደኛ እንደ ሆነ አረጋግጣለሁ ፡፡ የዲያቢሎስ ነው! ስልጣኔ ከዲያቢሎስ ነው ፡፡ በዚያ ላይ መስበክ ጀመርኩ ፡፡
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በምድር ላይ ያለው ባህል ሁሉ ፣ የሳይንስ ኃይሎች እና ሁሉም ነገሮች የዲያቢሎስ ናቸው። የእርሱ ወንጌል ነው ፡፡ በኤደን የአትክልት ስፍራ 
የእውነትን ሰብኳል ፡፡ እርሱም ያንን እውቀት ፣ ማለትም ከቃሉ ፣ እና ፈቃድ ፣ እና የእግዚአብሔር እቅድ ጋር የሚዛረቀ እውቀትን ተቀበለ ፣ እና 
አሁን በትክክል በትክክል የሆነውን እግዚአብሔር ለማድረግ ስድስት ሺህ ዓመት ሆኖታል ፣ እናም በተመሳሳዩ መጠን የራሱን ኤደን ለማምጣት ጊዜ 
አለው። አሁን በምድር ላይ ኤደን አግኝቷል ፣ በጥበብ ፣ በእውቀት ተሞልቷል። እሱ በመጀመሪያ ፣ የእርሱ ወንጌል ፣ እውቀት ፣ ጥበብ ፣ ሳይንስ 
ነበር ፡፡ አምላክ ለእንደዚህ ዓይነት ሰዎች በጭራሽ አላደረገም ፡፡ አሁን አንድ ደቂቃ እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ ፡፡ ይህንን ያደረገው ፣ እና 
ምክንያቱም የአለም ጥበብ ሰው ስለሆነ ነው….

አሁን ፣ ይህን ለማለት ይከብዳል ፡፡ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ... እኔ እንደ እኔ ዓይነት ስሜት ለሚሰማቸው ሰዎች እና ለብዙ ዓመታት 
የኖርኩትን ዓይነት ስሜት በመናገር ፣ ግን የእነዚያ ሰባት ማኅተሞች ከተከፈቱበት ጊዜ የእነሱ መላእክቱ ከተራራው በስተጀርባ በስተጀርባ ያሉት 
አዲስ መጽሐፍ ሆነ። በራዕይ 10 እግዚአብሔር ቃል በገባው ቃል መሠረት የተደበቀው ነገር ይገለጣል 10 እሱ ያደርጋል ፡፡ እኛም እነዚህን ነገሮች 
ለማየት እና ለመረዳት እንድንችል እግዚአብሔር ከምድር የመረጠው መብት ሰዎች ነን ፣ እናም ይህን ለማዳበር የሚሞክር አፈታሪክ ፣ ሥጋዊ ፣ እና 
አስተሳሰብ ያልሆነ ፡፡ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው ተገለጠ ፣ ትክክል እንደሆነ ተረጋግ ;ል ፡፡ ትክክል ነው በሳይንስ ሳይሆን በእግዚአብሔር 
ተረጋግጧል።
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እግዚአብሄር ፣ ከዚህ በፊት በመልእክት እንዳልኩት ፣ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲተረጎም ማንም አያስፈልገውም ፡፡ እሱ የራሱ አስተርጓሚ 
ነው። እሱ እንደሚከሰት ይናገራል ፣ እናም ይከሰታል ፡፡ ያ ነው .... እሱ ያረጋግጥልናል ፡፡ እሱ ይተረጉመዋል።

ከጥቂት ዓመታት በፊት የጴንጠቆስጤ ሰዎች ስንሆን .... ሌሎች አብያተ-ክርስቲያናት እብድ እንደሆንን ሲነግሩን አልቻልንም… መንፈስ ቅዱስ 
ያለፈ ነገር ነው - ግን የእግዚአብሔር ቃል ለሚፈፀም ሁሉ መሆኑን እናውቃለን ፡፡ እና አሁን እኛ የተለየ እናውቃለን ፣ ይመልከቱ። እና ያ ትንሽ ነው 
፣ ይህ ነገር ተከፍቷል። እናም በእነዚያ በእነዚያ ሁሉ የቤተክርስቲያን ዘመናት ውስጥ የተደበቁት ምስጢሮች በመጨረሻው ሰዓት ይገለጣሉ የሚል 
ቃል አሁን ገባ ፡፡ እናም አሁን ያሳውቀናል ፣ እኛ በመጨረሻው ጊዜ ላይ ነን ፡፡ አሁን እዚህ መጥተናል ፡፡

38



6የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

አሁን ሰይጣን የሥልጣኔ ደራሲ ነው ፡፡ እሱ የሳይንስ ደራሲ ነው። እሱ የትምህርት ደራሲ ነው። “እውነት ነው?” እሺ ፣ አሁን በእግዚአብሔር 
ቃል ፣ ዘፍጥረት 4 ላይ እናንብብ ፡፡ እናም ወደ ኋላ ተመልሰን ለአንድ ደቂቃ ያህል እንይ ፡፡ አውቃለሁ ፣ ምናልባት ምናልባት ረጅም ጊዜ ከደረሰብኝ 
ወንድም ካርል ምናልባት ይነግረኛል። [አንድ ሰው ይላል ፣ “ነገሩ ደህና ነው ፡፡”]

39

አሁን ግን ፣ የአራተኛው ምእራፍ እና የአሥራ ስድስተኛው ቁጥር ዘፍጥረት ፣ እግዚአብሔር ርግማን በሰው እና በሴቲቱ ላይ እና ሊያደርጉት 
በሚችሉትም ሁሉ ላይ ምን እንዳደረገ በመጀመሪያ በመግለጽ ይቀጥላል ፣ ግን ምን እንደ ሆነ ንገራቸው በአዳምም ምድር መሬትን እርገም። እናም 
አሁን እዚህ ሔዋን ጥንድ መንታ ልጆች እንደነበሯት እናገኛለን ፡፡ ከመካከላቸውም አንዱ የሰይጣን ነው ፣ ከእነርሱም አንዱ የእግዚአብሔር ነበር ፡፡ 
አሁን “ኦህ ወይ ፣ አይሆንም ፣ አሁን ወንድም ብራሃም ፣ አንድ ደቂቃ!” ትላላችሁ። ቃየን የአዳም ልጅ ነው ከሚል በየትኛውም ስፍራ አገኘሁኝ ፡፡ 
እኔ ቃየን ይላል ቦታ ጥቅስ ውስጥ እናሳይዎታለን ነበር , ይህ ክፉ ሰው አዳም አይደለም.

አሁን እዚህ ላይ ፀነሰች-አሁን በአራተኛው ምእራፍ እንጀምራለን ፡፡40

አዳምም ሚስቱን አወቀ ፤ ፀነሰችም ፡፡ ፤ ፀነሰችም ወንድ ልጅንም ወለደች ፤ እርስዋም ፀነሰች ወንድ ልጅንም አገኘሁ አለች።

ምንም ይሁን ምን ፣ ዝሙት አዳሪም ሆነ ምንም ቢሆን ፣ መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ነው ፣ ተመልከቱ ፣ ምክንያቱም ያ ዘሩ ነው ፡፡ የዘሩ 
ህግ ነው ፣ ማምጣት አለበት። የተበላሸ ዘር ፣ የተዛባ ዘር ፣ ወይም ምንም ይሁን ፣ በምንም መንገድ ማምጣት አለበት ፡፡ እሱ የእሱ ትዕዛዝ ነው።

; ደግሞም ወለደች ወንድሙን አቤልን.

ከእንግዲህ እሱን አላወቀውም። አዳም ሚስቱን አወቀ ፤ ቃየንንም ወለደች ፤ አቤልን ደግሞ መንታ ልጆች ወለደች። ያን ዕለት ጠዋት ከእርሷ 
ጋር ሰይጣን ነበር ፡፡ ያን ቀን ከሰዓት በኋላ አዳም ፡፡

በወረቀቱ ላይ ያለውን ትልቅ ግጭት ታያለህ (አሁን በቱሰንሰን አምናለሁ) የዚያች ሴት ቀለም እና ነጭ ህፃን በተመሳሳይ ጊዜ ስትወልድ ፡፡ ያን 
ዕለት ጠዋት ከባለቤቷ ጋር እና ከሰዓት በኋላ ደግሞ ሰውየው ኖራለች ፡፡ እና ሰውየው ይንከባከባል ... ነጩው ሰው የራሱን ልጅ እንደሚንከባከበው 
ነገረው ግን ቀለም ያለው ሰው የራሱን እንክብካቤ ማድረግ አለበት ፣ ይመልከቱ ፡፡ እኔ አውቃለሁ ይህም በኋላ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ከሆነ, ውሾች 
መካከል መተካት ውስጥ, እና በጣም ይወጣሉ, ይህ በእርግጥ ያደርጋል. ይህ ያረጋግጥልናል!

41

አሁን ፣ ስልጣኔ ከየት እንደመጣ ለማሳየት ፣ አሁን ዘፍጥረት ን እናንብብ ፣ እዚህ በዘፍጥረት አራተኛ ምዕራፍ ላይ እንደገና እናንብብ ፣ እና ... 
የአሥራ ስድስተኛው ቁጥር ፡፡
42

ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ፣ ከኤድን በስተ ምሥራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ ፡፡

ቃየንም ሚስቱን አወቀ ፤ ፀነሰችም ፡፡ ፀነሰችም: ፀነሰችም: ሄኖክ: እርሱም ትሠራላችሁ ከተማ, እና ልጅ: የሄኖክ በኋላ ከተማ ስም ጠራው.

ስልጣኔ ተጀመረ ፡፡ ዶክተር እስኮፊልድ, እዚህ የእኔ ውስጥ እስኮፊልድ መጽሐፍ ቅዱስ, “እንዲህ ያለውን የመጀመሪያው ስልጣኔ ነው.” 
ማስታወቂያ ከዚያም ወንዶች ልጆችን ወለደ ፤ እነሱ የአካል ክፍሎችና ሙዚቃ ሠሩ። የሚቀጥለው ልጅ ወንድ ልጆችን ወለደ እና እሱ ሌሎች ነገሮችን 
ማድረግ ጀመረ ፡፡ ድንቆች ፣ ከተማዎችን መገንባት እና የናስ መሳሪያዎችን መስራት እና ሁሉንም ነገሮች ማየት ፡፡ ያ ነው ያደረገው - የመጀመሪያው 
ስልጣናዊ ፣ ከነዓናዊ ነበር! እሱ በዘመናት ሁሉ ተመሳሳይ ነገር አከናውኗል!

አሁን ፣ ከሃያ አምስተኛው ቁጥር ጋር እዚያ እንውጣ እና የሚቀጥለው ምን እንደ ሆነ እንይ ፡፡43

አዳም ደግሞ ሚስቱን እንደገና አወቀ ፤ ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ሴትም ብላ ጠራችው ፤ ቃየን በገደለው በአቤል ፋንታ ሌላ ዘር እንደ 
ሾመች ተናገረች።

[ሴትም] ለሴት ደግሞ ወንድ ልጅ ተወለደለት። ስሙም ሄኖስ ብሎ ጠራው ፤ ከዚያ በኋላ ሰዎች የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ጀመሩ ፡፡

ከሲት ወገን ሳይሆን ከነአናዊው ወገን ፣ ይመልከቱ .... እኛ ሁላችንም የምንይዘው ይህ ታላቅ ምሁራዊ .... ዛሬ ኮሚኒዝም ምንድነው? 
አምላካቸው ምንድነው? እሱ ብልህ ፣ ሳይንስ ነው። የሆነ ሆኖ እኛ ምን እያደረግን ነው? የምንኖረው የት ነው? እነዚህን ቃላት ዛሬ እንመልከት ፡፡

አሁን ፣ የራሱ የሆነ ኤደን አለው ፣ ሰይጣን አሁን አለው ፡፡ በነዚህ ስድስት ሺህ ዓመታት ውስጥ እርሱ ፍጥረቱን ፣ እንስሳቱን ፣ እንስሳቱን ፣ 
አጋራሾቹን ፣ ዛፎችን ፣ እፅዋቱን ፣ ሰውነቱን እስከ ሃይማኖት ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ፣ ቤተክርስቲያን ድረስ እስከ ፈጠረ ፣ አልተፈጠረም ፣ እንጂ 
አልተፈጠረም ፣ ግን አልሠራም ፡፡ የሳይንስ ኤደን የአትክልት ስፍራ ፣ ሁሉም በሳይንስ የሚንቀሳቀስ። የኛ መኪና እኛ እንዳለን, ሁሉንም ነገር, ነበር 
ሳይንስ-ምን እንዳደረገ በሰው በኩል ለእኛ ሰጠን. ታላቁ ኤደንንም እዚህ አግኝቷል ፡፡

44

መልዕክቱን ማረጋገጥ ወቅታዊ ነው ፣ ሌላ ዕድሜ አለመሆኑን ለማሳየት ፣ ግን ራዕዮች 10 ፣ ዛሬ የተሻሉ ወይም አስመስለው የተሻሉ ለማድረግ 
ዛሬን ማመጣጠን ይመልከቱ .... ዛሬ ትናንሽ ሕፃናትን ይመልከቱ ፡፡

እኔ ትናንት አንድ የጥርስ የእኔን ልጅ ነበረው; እሱም አላት ጥርስ ነበር አጣሞ. የቱክሰን ውስጥ አንድ ወንድም ወደ ታች, ወንድም ኖርማን, 
የእርሱ ትንሽ ሴት ልጅ ነበር, እና እሷ ጥርስ ነበር ውጭ. እናም የጥርስ ሀኪሙ እንደሚናገረው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሰዎች በማንኛውም መንገድ 
የሚያድጉ ጥርሶች እንደሚወለዱ ያምናሉ ፡፡ የምንበላው ምግብ ነው - ዲቃላ ምግብ።
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ስለ ክቡር ወንጌላዊ ስለ ቢሊ ግርሃም ባለፈው ወር “የአንባቢው Digest” ን አንብበዋል? እሱን ሲያዳምጡት ኖረዋል? ከመቼውም ጊዜ 
ይበልጥ ለእሱ እጸልያለሁ። እነዛን እነዛ ዞሮ ዞሮ እነዚያንም ሌሊት በዚያ ቀሳውስት ላይ በመጫን… አንድ ነገር አጋጥሞታል! ከነዚህ ቀናት ውስጥ እሱ 
ያለበትን ቦታ ያያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ማስታወቂያ አሁን ፣ ያንን ጠማማ ከተማዋን ከሰዶም እየደወለ ነው ፡፡ እና አሁን ፣ “በንባብ Digest” 
ውስጥ ልብ ይበሉ ፡፡ ቢሊ በጣም እየደከመ ስለነበረ ስብሰባዎቹን መያዝ አልቻለውም ፣ እናም መሮጥ ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና የመሳሰሉትን 
ነገሮች ነገሩት። ስለዚህ በየቀኑ አንድ ማይል ይሮጣል ፣ አምናለሁ ፣ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ አንድ ነገር ነው ፡፡



7የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ሰው የበሰበሰ ነው! መላው የሰው ዘር ተበላሽቷል! ሁሉም ነገር በ ‹አንቱሊቪያ› ዘመን እንደነበረው ነው ፡፡ ሙሉ በሙሉ ተቆጥቷል ፣ ዞሮ ዞሮ 
በሳይንስ እና በማታለል የሰው ዘርን አጣምሟል ፡፡
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በተጨማሪም በዚህ ጽሑፍ በታች አንብበው ነበር ፣ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ትናንሽ ልጃገረዶች እና ወንዶች በመካከላቸው ዕድሜ ላይ ፣ 
በአካላዊ መዋቅር መሠረት ፣ በሀያ እና በሀያ አምስት ዓመት መካከል መካከል? አስቡት! በሌላ ማታ ማታ በማረጥ የወር ሀያ ሁለት ዓመት ልጅ 
ሳለሁ ሴትየዋን ደውላ ሐኪሟን የነገረችው ያ ነው ፡፡ እንታይ እዩ? እሱ የወደቀ ፣ ብልሹ ፣ ከገሃነም ጋር የተሳሰረ የሙስና ውድድር ነው! ድምጾች 
ሥነምግባር የጎደለው እንዳልሆነ አውቃለሁ ፡፡ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ፣ ተመልከት ፣ እውነት ነው - የምንኖርበት ዘር ፣ ይህ የሰዎች ትውልድ።

አሁን, ማስታወቂያ ዛሬ,ማዳቀል , ከብቶች ማዳቀል (ይህን የሚያደርግ ተመሳሳይ ሳይንስ) ተክሎችን, እና ሳይንስ ዙሪያ ቀኝ ተመልሶ ይመጣል, 
ይህም መላው የሰው ዘር በማጥፋት ምን እንደሆነ ይናገራል. እኔ እንዳነበብኩት ያውኑታል። ደህና ፣ ለምን አያቆሙም? ምክንያቱም ማቆም 
ስለማይችሉ ነው! የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይሆናል ብሏል ፡፡ ግን ለጥቂት ጊዜ የሚያስቡ ከሆነ ፣ እነሱ እንደ አስቆሮቱ ይሁዳ በማስቀመጥ 
መሳሪያዎች ናቸው ፡፡ እግዚአብሔር ይፈጸማል ብሎ የተናገረው ነገር በትክክል በትክክል በሳይንስ ላይ እያደረጉ ነው ፡፡
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በሳይንሳዊ ምርምርው ፣ ሔዋንን በተመሳሳይ መንገድ እንዳታለላት ፣ ሔዋን የነበራት ዓይነት ቤተክርስቲያንንም አሳታል ፡፡ አሁን አዳም ፣ 
እንደገና ቤተክርስቲያን ፣ ወይም ሔዋን ፣ የቤተክርስቲያኑ ምትክ ሌላ ነገር .... ምን እንዳደረገ ልብ በል ፡፡ እውቀትን በተቅበዘበዘችበት በኩል ፣ 
ትክክለኛውን የእግዚአብሔር ቃል የሰይጣንን ጠማማነት ፣ ወይም ብልሹነት ፣ አዳምጣ በመስማት በቀኝ እና በስህተት መካከል ያለውን መስመር 
ትሻለች።

እና አሁን አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ ተበላሽተዋል ፡፡ አሁን ስለ ህዝብ ፣ ግለሰቦች አይደለም የምናገረው ፡፡ እኔ የምናገረው ስለ ቤተክርስቲያን 
ቤተክርስቲያን ነው ፡፡ አንዱ መንገድን ጠማማ ፣ አንዱ ደግሞ ሌላውን ጠም ,ል ፣ እና በሳይንስ እሱ እንዳደረገው። በኢሳያስ 14 12 ላይ የእርሱን 
ማስፈራሪያዎች ተፈፅሟል ፡፡ እስኪ ለአንድ ደቂቃ ያህል በኢሳያስ መጽሐፍ ውስጥ እናንብበው ፡፡ እስኪ አሥራ አራተኛውን ምዕራፍ እንጀምር ፡፡
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የንጋት ልጅ ሉሲፈር ሆይ ፣ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ! ብሔራትን ያዳከመው እንዴት መሬት ላይ ተጣሉ!

ይህ ኢሳይያስ በሚመጣው ፣ በሚመጣው ዘመን ፣ ኢሳይያስን በራእይ እያየው ነው ፡፡

አንተ እንደ ላክኸኝ ውስጥ ይሉ ነበርና የአንተ ልብ, እኔ ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ የእኔን ዙፋን ከፍ ከፍ ያደርጋል: ወደ ሰማይ ይወጣል; 
እኔ ወደ ተራራ ላይ ደግሞ ይቀመጣል ጉባኤ, ... በሰሜን ውስጥ ጎኖች.

የሰፈረው የሰይጣን ዓላማ የራሱን wouldድን ለማድረግ ፣ እና ራሱን ከፍ ከፍ በማድረግ የእግዚአብሔር ከዋክብት ይሰግዳሉ ፣ ልጆችም 
ይሰግዱለታል ፡፡ ደግሞም በትክክል ፈጽሟል። አሁን ፣ እና እሱ ይህንን ሲያደርግ እና በዝርዝር የማልወጣው ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገባሁ ፣ 
ማንኛቸውም እያንዳንዳቸውን በቴፕ ቴፒዎቻቸውን የሚያዳምጡበት ያው በትክክል የምንኖርበት ሰዓት ነው ፡፡ እሱ ፣ በትምህርት ፕሮግራሞች ፣ 
በተሻለ ሁኔታ ፣ በተሻለ ፣ ይሄ የተሻለ ፣ የተሻለ ነው። ሳያውቁ ፣ በቀጥታ ወደ ሞት የሚጓዙበት ጊዜ ሁሉ ፣ ዕውር እየመራ ፣ ዕውሮችን እየመራ ፣ 
ዕውር የሆኑትን የአህዛብ መሪዎች ፣ ዕውር ሳይንስ መሪዎችን ፣ የቤተ ክርስቲያን ዓይነ ስውራን ፣ ዓይነ ስውራንን የሚመራው ፡፡ ኢየሱስም 
“ተዉአቸው ፣ ሁለቱም በ theድጓዱ ውስጥ ይወድቃሉ” አለ ፡፡
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የተመረጡትን እስከ ማታለል ድረስ የሁለቱ ኤደን ዓይነቶችን ልብ ይበሉ ፣ በጣም የተመረጡትን እስከ ማታለል ፡፡ ማቴዎስ 24፡24 እንደዚህ 
ይሆናል ብሏል ፡፡ ግን ለጥቂት ጊዜያት እንዳንቆም እና እነዚህን ሁለት ኢዴንስን እንድታጤን እፈልጋለሁ ፡፡ በተለይም አንድ ነገር-መጽሐፍ ቅዱስ 
የእግዚአብሔር ቃል ያንን ኤደን እንዳፈጠረ እና የእግዚአብሔር ቃል ሌላኛው ኤደን እንደሚመጣ እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ፡፡ አሁን 
ደግሞ ሌላ ኤደን መኖር እንዳለበት እናውቃለን ፡፡
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በሁለተኛው ምእራፍ 2 ተሰሎንቄ ነቢዩ ጳውሎስን የምናዳምጥ ከሆነ ፣ ከፈለግክ አነበብኩት ፡፡ “ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሰው… ያ ኃጢያተኛው 
እስከ ተገለጠ ድረስ ያ ቀን ወደ ጌታ አይመጣም ፡፡ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚቀመጥ ፣ እግዚአብሔር ከሚጠራው ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ 
የሚያደርገው አምላክ እርሱ አምላኩ ሆኖ እንዲገለገል ነው ፡፡ እስቲ አስበው! አሁን ኢሳያስ 14 ፣ ነብዩ ሉሲፈርን በልቡ ውስጥ እንዳየ ተናግሯል 
(በራእዩ በኩል ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ አማካይነት) ያንን እንደሚያደርግ በመግለጽ —በኢሳያስ ውስጥ ከ 8 መቶ ዓመታት በፊት ፣ ወይም ያንን 
በግምት ፡፡ አሁን ፣ ከስምንት መቶ ዓመታት በኋላ ጳውሎስ እሱን ተመለከተና ወደ ስፍራው መጣ ፡፡ ያስተውሉ ፣ የኤደን ፣ የሳይንሳዊ ኤደን ፣ 
ከሳይንሳዊው አለም ፣ ከሳይንሳዊ ሙሽራይቱ ቤተክርስቲያን ጋር - በእውቀት ቃል ስር - ታላላቅ ሴሚናሮች ፣ ከፍተኛ ድግሪ ፣ የትምህርት 
ፕሮግራሞች ይመራሉ ፡፡

ወንድም ፣ እህት ስማ ፡፡ እያንዳንዳችን ፍሎረንስ የሄደበትን መንገድ እንሂድ። ይህንን እንዲያጤኑ በኢየሱስ ስም እጠይቃለሁ ፡፡ እኔን 
አያስቡኝ እኔ ወንድምሽ ነኝ ፡፡ ያ አይደለም። እኔ የምናገረውን ቃል ፣ መጽሐፍ ቅዱስን ፣ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስን ተመልከቱ ፣ እናም 
በምንኖርበት ዘመን ፣ በኖርንበት የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በትክክል የተረጋገጠ ፡፡ እነዚህ ፕሮግራሞች በእራሳቸው ውስጥ ፍጹም ፀረ-ክርስቶስ 
ናቸው ፡፡
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አሁን ኤደን ሊኖረው ይገባል ፡፡ እንደሚያደርገው ተናግሯል ፡፡ ቀላል ያደርገዋል የእግዚአብሔር ቃል እነሆ ፡፡ እና እዚህ በትክክል 
እንመለከተዋለን እና ሲያደርግ እናየዋለን። እሱ ያደረገው ፣ በአዕምሯዊ ፣ ሳይንሳዊ ፣ ቤተ-ሙሽራይቱ ነው ፡፡ በሚቋቋመው የዓለም አብያተ-
ክርስቲያናት ምክር ቤት ውስጥ ከነዚህ ቀናት ውስጥ አንዱን ሊወስድ ነው ፡፡ ሁሉም ከእርሱ ጋር ይሆናሉ ፡፡ በመሞከር ላይ

የ ሕዝብ ... እነሱ ክፉ ሰዎች ሲሆኑ አይደለም. እንደ ቀጥ ባሉ ረድፎች ልክ እንደ በቆሎ ተተከሉ ፡፡ ግን ሰይጣን ሳይንስ ፣ ምርምር ፣ ትምህርት 
፣ የዶክተሮች ዲግሪዎች ተብሎ የሚጠራውን ሰሪዎችን ዘራ ። ከአንዳንድ ሴሚናሪ ውስጥ የዶክተሩን ዲግሪ ማምጣት ካልቻሉ አንዳንድ ጊዜ ወደ 
መስሪያ ቤቱ እንኳ አይሄዱብዎትም። እና ሁሉም ስህተት ነው! ሰዎቹ አይደሉም ፡፡ የተሳሳተ ፕሮግራም ነው ፡፡
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እና አሁን ምን ተደረገ? እንደገና ወደ ቀድሞ የጨመረው የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ዘር በማመንጨት ወደ ሌላ የጨለማ ቀውስ መጣ ፡፡ ግን 
አሁንም እንደገና በሁኔታው ፊት ላይ መንቀሳቀስ ስለሚችል እግዚአብሔር እንደገና ስለሚያስብ ደስ ብሎኛል ፡፡ እንደሚያደርገው ቃል ገባለት ፣ 
እናም ሙሽራይቱ የሆነ ትንሽ መንጋ ጠራት ፡፡



8የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

እዚህ አብራችሁ እንደገና እዚህ ልብ ይበሉ ፣ እነዚህ አብያተ-ክርስቲያናት ዓይነት ፣ ወይም እነዚህ ኤድሰንስ ። እግዚአብሔር በቃሉ የዘር 
ሐረግ .... ቃሉ ሕያው የሚያደርግ አንድ ነገር አንድ ነው እርሱም መንፈስ ነው ፤ ለቃሉ የሚሰጠው ሕይወት ሰጪ ነው ፡፡ በቃሉ ውስጥ ያለው 
ሕይወት ከመንፈስ ሕይወት ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ፣ ዘሩ ማንኛውንም ቢሆን ያፈራል ፡፡አሁን ምን እንደ ሆነ ልብ ይበሉ ፡፡ ውስጥ የአትክልት 
ከኤደን ንጹሕ የእግዚአብሔር ኢኮኖሚ ነበር; ይህ ደግሞ dispensations አንዱ ነበር. የመጀመሪያው ስርጭት ንፁህ ነበር ፡፡ ስለ ኃጢአት ምንም 
አያውቁም ፡፡ አዳምና ሔዋን ራቁታቸውን ነበሩ ፣ ነገር ግን በፊታቸው ላይ ባለው መንፈሳዊ መሸፈኛ ከእራቁትነት ተሰውረዋል ፡፡ እነሱ ራቁታቸውን 
እንደነበሩ አያውቁም ነበር ፣ ምክንያቱም ተሰውረው ነበር ፣ ምክንያቱም በራሳቸው አእምሮ ውስጥ የእግዚአብሔር መሸፈኛ ፡፡ ምን ትክክል እና 
ስህተት እንደሆነ አያውቁም ፡፡ ሁለቱም ራቁታቸውን በዚያ ቆመው ዕውቀቱ ገና እንዳልመጣባቸው ፣ ዕራቁታቸውን እንደ ሆኑ እዩ ፡፡ ጥንዶቹ 
ራቁታቸውን ነበሩ እና አያውቁም ነበር ፡፡
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ወደ መገለጦች ፣ ወደ ራዕዮች ፣ ወደ ሦስተኛው ምእራፍ ብትሹ ወይንም ብትፃፍ መንፈስ ቅዱስ ይህንን የመጨረሻ ዘመን በመጨረሻው ቀን 
ወደ ሎዶቅያ የጴንጤቆስጤ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ይተነብያል ፣ “እርቃናችሁን ናችሁ ፣ ዕውሮች ዕውር እንደ ሆነ አታውቁምን? ከሃጢያት በመሸሸግ 
፣ በመንፈስ ቅዱስ መሸፈኛ ፣ ዕራቁታቸውን እንደ ሆነ ባያውቅም የእግዚአብሔር ዘር ይገኛል ፡፡ እናም በመጨረሻው የቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ 
እንደገና እርቃናቸውን እና እንደማያውቁ እናገኛለን ፡፡ ግን መንፈስ ቅዱስ መጋረጃ አይደለም። ሰይጣን ሔዋንን እዚያው ላይ የጣፈጠበት መሸፈኛ 
ነው ፡፡ የሥጋ ምኞት ፣ የሥጋ ምኞት ፡፡
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እርቃናቸውን እስከማያውቁ ድረስ በጣም ቆሻሻ ናቸው። ሴቶቻችን በመንገድ ላይ አጫጭር ቀሚስ የለበሱ ፣ ሴሰኛ የለበሱ….

የሆነ ሰው በሚለብሳቸው አዲስ በዚህ አዲስ ቀን ሌላ ወረቀት ላይ አንድ ቁራጭ ልኮኛል ፣ ከጉማሬው አስራ አራት ኢንች ፣ ወይም የሆነ ነገር 
ይመስለኛል። እና እኔ ሴቶቼ ግብረ-ሰዶማውያን ይህ የፍትወት መጋረጃ መሆኑን ቢገነዘቡ ይገርመኛል ፡፡
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አሁን “ትላላችሁ ፣ ለባለቤቴ ወይም ምንዝር ከፈጸማቸው ድርጊቶች ሁሉ ንጹሕ እንደሆንሁ በእግዚአብሔር ፊት ማረጋገጥ እችላለሁ ፡፡” ይህ 
ሁሉ ቢሆንም በፍርድ ላይ አመንዝራ ትባላለህ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሏል ፡፡ ኢየሱስ እንዲህ አለ: - “ ሴትን ለመመልከት የሚመኝ ሁሉ 
በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል።”

ዕውር ፣ እርቃናማ አታውቅም ፡፡ እነሱ ውጭ ያሉ ድሃ ትናንሽ ሴቶች አይደሉም - በእነሱ ላይ ምንም ነገር የለብኝም ፡፡ ያ ያ ክፉ ነው! እና 
የቤተክርስቲያኑ ስርዓት እሱን ለይቶ ማወቅ ወይም መቃወም የተሳካ ይመስላል ፡፡ ፀጉራቸውን ይላጫሉ ፣ ሜካፕ እና አጫጭር ነገሮችን እና ነገሮችን 
በክርስትና ስም ያድርጓቸው ፡፡ እንዴት ያለ አሰቃቂ ነገር ነው! እነሆ ፣ እንደገና በሰይጣን ኤድን ውስጥ ራቁታቸውን ሆነ አያውቁም ፡፡ እነሱ 
አያውቁም።
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ምናልባትም አሁን ፣ እዚህ የመዋኛ ገንዳውን ፣ አሁን እዚያ ውጭ ያሉትን ሴቶች እንደምመለከት አምናለሁ ፡፡ ያቺ ሴት የምትሰራውን ብቻ 
ካስተዋለች; ግን አታውቅም ፡፡ እርሷ ራቁቷን ናት ፡፡ ሰውነቷ ቅዱስ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ለዚህች ትውልድ በቆዳ የለበሰችውን ልብሷን ገፈፈች ፡፡ 
እሷ ያለማቋረጥ ይቆረጣል። እርሷ ራቁቷን ናት ፣ በሥልጣኔ ቃል ስር - ከፍተኛ ትምህርት ፣ የተሻለ ስልጣኔ ፣ ከፍተኛ ስነምግባር።

ይህ እንደሚጮህ እርግጠኛ ሁን- በጌታ ኢየሱስ መምጣት ሁሉ የዲያቢሎስ ነው እናም ይጠፋል ፡፡ ሁሉንም ትንሽ ያጠፋል። አንድ ነገር 
ይቀራል ፡፡ እናም ፣ ጓደኛዬ ፣ በመላው አገሪቱ - እዚህ ፊኖክስ ውስጥ የምታዳምጡኝ - ስለ እነዚያ ነገሮች አስቡ ፡፡ እዚህ ለእነሱ ተገልጦላቸዋል 
ናቸው ፡፡ አሁን ፣ ኢየሱስ ምርጦቹን የሚቻል ከሆነ ያታልላል ብሏል ፡፡

የመጀመሪያው መንፈስ አንድ… የመጀመሪያ መሸፈኛ ቅዱስ መጋረጃ ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው - እሷም ከዚያ ውጭ መታየት አልነበረባትም ፡፡ ግን 
ሰይጣን ስለ እውቀት ሊያነጋግራት ሲጀምር ፣ በዓለም ላይ ትንሽ ጠንቃቃ መሆን ነበረባት ፡፡ እና ያ በትክክል ሴት ልጅዋ ቤተክርስቲያን እንዳደረገች 
ነው። ማድረግ አለብዎ ፣ ማየት ፣ እንደ አንዳንድ የፊልም ኮከቦች መልበስ አለብዎት። ወይም ወጣት ወንዶች እንደ ኤሊቪስ ፕሌይሊ ወይም ፓት 
ቦንኖ ወይም እንደዚያ ዓይነት ሰዎች በሃይማኖት ስም መሆን አለባቸው ፡፡ ፓት ቦን የኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው ፣ ኤቪስ ፕሌይሊ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በተሰረቀበት ጊዜ ዓለምን በክፉ መናድ ውስጥ የጣሉት ሁለት አጋንንት አጋንንት የነበሩ ናቸው ፡፡ እነሱ አያውቁም። 
ከእነርሱም ወንዶች መሆኑን አያውቁም. በእነዚያ ወንዶች ልጆች ላይ ምንም የለብኝ-ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን የሚያነሳሳው መንፈስ ነው ፡፡
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በቃ አንድ ጎን ላይ ትንሽ ይሻገሩት። ያን ጊዜ በዛፉ የበቆሎ እሽቅድምድም ዙሪያ አንድ ትንሽ ቦታ እንዲይዝ ያድርጉ ፡፡ የሚሆነውን ይመልከቱ። 
በቆሎው ጠፍቷል። ወይኔ ፣ እሱን አጠናቅቆታል ፡፡ ያ ነው እሱን የሚያደርገው። በየእለቱ ያደርጋል። ሔዋን በዓለም ላይ አንድ ከፍተኛ ደረጃን 
መውሰድ ነበረባት ፡፡
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እናም ወንድም እና እህት አንድ ነገር ልንገርዎ ፡፡ በ 1 ኛ ዮሐንስ ፣ በሁለተኛው ምእራፍ እና በአሥራ አምስተኛው ጥቅስ (ከፈለግን ልናነበው 
እንችላለን) መጽሐፍ ቅዱስ ዓለምን ወይም የዓለምን ነገሮች የምንወድ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ ስላልሆነ ነው ፡፡

አሁን “ምድር” የሚለው ቃል የለም ፡፡ እሱ የግሪክ ቃል “ኮስሞስ” ነው ፣ ይህም ማለት የአለም ቅደም ተከተል ነው። የምድር ፋሽኖችን 
(ዓለምን) የምንወድ ከሆነ ፣ የቀኑን አዝማሚያ የምንወድ ከሆነ ፣ ይህ አስደሳች ጊዜ ነው ብለን ካሰብን ፣ ኦህ ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉን-እርስዎ 
ካመኑ አስተሳሰብዎ የተሳሳተ ስለሆነ ነው። በዲያቢሎስ ተታልሏል ፡፡ የዓለምን ሥርዓትና የዛሬውን ዓለም የሚወዱ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር 
በእናንተ ውስጥ ስለሌለ ነው ፡፡ ያስታውሱ ፡፡ አምላክ ሆይ ፣ የምንመለከተውን ተመልከት።
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እዚህ አንድ ደቂቃ ብቻ ማቆም እፈልጋለሁ እና ትንሽ ታሪክ ልንገራችሁ ፡፡ ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት አንድ ቄስ ሰማሁ ፡፡ እነሱ ጣሉት 
.... እንደ መጀመሪያው ሰይጣን ፣ ወደ ኤደን የአትክልት ስፍራ ሲመጣ ፣ እነዚያን ዘሮች መቆፈር አልቻለም ፡፡ ሊያጠፋቸው አልቻለም ፡፡ እሱ ግን 
መርዝ ረጨባቸው ፤ ዘሩም ተበላሽቷል። ትክክለኛውን ዓይነት አልወጣም ፡፡ የመጀመሪያውን ዘር ያበላሻል። እና ያ ሁሉም እነዚህ የሃይማኖታዊ 
መርሃግብሮች ሁሉ ናቸው .... አሁንም የእግዚአብሔር ልጆች እና ሴት ልጆች ናቸው ፣ ግን እየተሻሻለ ነው። እነሱ ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ወደ 
ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ፡፡ አንዲት መነኩሲት መነኩሲት ሴት እንድትሆን በጭራሽ አይገቡም ፡፡ አንድ አገልጋይ መጥፎ ሰው ለመሆን ብቻ ትምህርት 
ቤት አያልፍም ፡፡ ቤተ ክርስቲያን በጭራሽ አትቀላቀል ፣ እና እጅን ታናውጣለህ ፣ ስምህን በመጽሐፉ ላይ አሊያም በቤተክርስቲያንህ ውስጥ 
የምታደርገውን ሁሉ መጥፎ ሰው ለመሆን ፡፡ ጥሩ ሰው ለመሆን ያንን ያደርጋሉ። ግን ማታለያው ነው የሚያደርገው ጉድለት ነው ፡፡ ሰይጣን ፈተለ ፣ 
እዩ።

60



9የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

እግዚአብሔር መቼም ድርጅት የለውም ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የትኛውም ቦታ እንደዚህ ያለ ነገር የለም ፡፡ እግዚአብሔር ድርጅታችን 
ነው ፡፡ በእርሱ የተደራጀን በእርሱ አካል ነው ፣ በእግዚአብሔር ፣ በሰማይ ፡፡ ትክክል ነው. ስሞቻችን በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ አሉ። 
ማስታወቂያ ፣

ግን ፣ በጣም ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ ፣ ግን ከፈለጉ ትንሽ ጊዜ እንዲሠቃዩ እፈልጋለሁ ፡፡61

በአለም ጦርነት ጊዜ .... ከርዕሰ ጉዳዩ በመገላገል ተማፀኑኝ ፣ ግን በዚህ ነጥብ ላይ ሰይጣን በኤደን ውስጥ ያደረገውን ትንታኔ ልሰጥዎት 
ፈለግኩ - አሰቃቂ የመርዝ መርዛማ ተረጭቷል ፡፡ ይህ መርፌ ምን እንደ ሆነ ማወቅ ይፈልጋሉ? ልነግርዎ እችላለሁ ፡፡ የ ቀመር ቀመር አገኘሁ - 
ሁለት ቃላት። እምነትን የሚጻረር ክህደት! ያልታመነ እምነት ፣ ጥርጣሬ። እናም ሳይንስ ቦታውን ሞላው ፡፡ ዘሩ ወደ ዘሩ የገባበት ስፍራ ፣ ሰይጣን 
ያንን ቀዳዳ በእውቀት ፣ በሳይንስ እና በሥልጣኔ ሞልቷል ፡፡ እና መላውን የእግዚአብሔር ፍጥረት ያበላሻል።

እጅና እግር ላይ እያገኘሁ እንዳለሁ አውቃለሁ ፣ ግን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ እና ማድረግ የምንችለውን ለማግኘት ሁላችንም እዚህ መጥተናል ፡፡ 
እነዚያ ነገሮች የተለዩ እንዲሆኑ አናደርግም - ሐቀኞች መሆን አለብን ፡፡ እኛ እያንዳንዳችን እያንዳንዱን ቃል ምን እንደምናደርግበት ወደ መንገዱ 
መጨረሻ እንወርዳለን ፡፡
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ድምፃችን ፣ ስንወለድ የመጀመሪያው ትንሹ ጩኸታችን በቴፕ እንደሚሄድ አሁን እናውቃለን ፡፡ በፍርድ ቀን እንደገና ይጫወታል ። 
የሚለብሱት ልብስ እንኳ ሳይቀር በፍርድ ቀን ፊትዎ ላይ ይታያል ፡፡ ሳይንስም እንኳ ይህንን በቴሌቪዥን አግኝቷል ፡፡ ይመልከቱ ፣ ቴሌቪዥን ስዕል 
አይሰራም ፣ እሱ ብቻ ነው የሚያሰራው። የልብስ ቀለሞች ፣ በሚንቀሳቀሱበት እያንዳንዱ ጊዜ ፣ በአዕምሮዎ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ሁሉ በትክክል 
በእግዚአብሔር መዝገብ ላይ ይቀመጣል ፣ እናም ያ ትልቅ ነገር በፊትዎ ይቀመጣል ፡፡ እያንዳንዳቸው የቆሸሹ አለባበሶች ፣ ወደ ፀጉር አስተካካዮች 
ሱቆች በሄዱ ቁጥር እግዚአብሔር የሚሰጥዎትን ፀጉር ይቁረጡ - ለእሱ መልስዎ ይሆናል ፡፡ መንቀሳቀስ አይችሉም ፡፡ እዚያ አለ። የልብዎ ሀሳቦች 
እንኳን ሳይቀር እያከናወኑ እያለ በፊትዎ ይጫወታል ፡፡እንዴት አመለጡ? “እንዲህ ዓይነቱን ታላቅ መዳን ችላ የምንል ከሆነ” እንዴት እናመልጣለን? 
እኛ ማምለጥ የለብንም ፡፡ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ እና የልቡ አሳብ ነው ትክክል በሌላ ልኬት ውስጥ ተመዝግቦ. የሚለብሷቸው አልባሳት ቀለም - 
ቴሌቪዥን ፣ ባለቀለም ቴሌቪዥን ፣ በትክክል ያወጣል - አውጥቶ አውጥቶ ያሳየው ፣ ይመልከቱ። እና የምንኖርበት ከሦስቱ በአንዱ ልኬት ውስጥ ፣ 
ይመልከቱ ፡፡

አሁን ፣ መርዝ እንዴት ቤተክርስቲያንን እንደ መታ ፣ መሬትን መታ ፡፡ ዘሮቹ ላይ የሰይጣን መርዝ በውስጣቸው ጉድጓዶችን አፍልቶ 
እንዲበሰብስ አደረገ። ወደ አብያተክርስቲያናት እና በሰዎች ልብ ውስጥ የበለጠ እየገባ ይሄዳል ፡፡ እናም ሁሉም ነገር ሳይንስ ፣ ሳይንስ ፣ የሰው ልጅ 
እርስ በእርሱ ተደጋግፎ የሚገኝበት ቦታ እስኪሆን ድረስ… .እያንዳንዱ ዘር ከእራሱ አይነት ማምጣት አለበት ብዬ አምናለሁ ፡፡ እናም የሰው ዘር ፣ 
እና ተክሉ እና ሁሉም ተስተጓጉሎ የነበረው ሰውነታችን አካባቢያቸውን የፈጠረውን ከምድራችን ምግብ በመብላት ወደ አንድ ቦታ አመጣን….
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አሁን ፣ በሰውነታችን ውስጥ ባሉ ምግቦች ምክንያት በተበላሹ ሕዋሳት ምክንያት ሰውነታችን ከሃያ እስከ ሃያ አምስት ዓመት ዕድሜ ላይ 
ቢወድቅ ፣ አንጎላችን አይቀለበስም? ያ ሴሎችም አይደሉም? ለዚህም ነው ሪክ በዚህ ሞቃት በትር እዚህ መንገድ ላይ የሚሄደው ፣ ሪክቲ ፣ 
ኤልቪታስ እና እነሱን የምንጠራው - እዚህ ግማሹን በሕዝቡ ፊት እርቃናቸውን ወጥተዋል ፡፡ በአዕምሮ ጠፍቷል! ከእንግዲህ በሥነ ምግባር ወይም 
የሞራል ፅንሰ-ሀሳቦች ከእንግዲህ!

የእኔን ትንሽ ታሪክ ዘንድ, ይህ ቄስ አለ-እሱ ወደ ላይ ወርዶ የነበረ ሆስፒታል-እና, በጣም ብዙ ወንዶች እንዲህ ነበር በመጫኔ ድንኳን ውስጥ, 
አንዳንድ .... እርሱ ብቻ ወደ ውጭ የመጡ ነበር. ወደ ውጭ እንደወጣ ተናግሯል እናም አንድ መኮንን “ቄሳር ፣ ሜዳዎችን ለመፈለግ ወደ ውጭ 
መውጣት እንፈልጋለን” አለው ፡፡ እነርሱም በእነርሱ ዘመን እንዳደረገው ሁሉ ይህን የሰናፍጭ እና ክሎሪን ጋዝ.
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እና “አለ” እኔ በዚያ ወንድም ብራንሐም ውጭ ገባኝ “አለ አሉ አንድ ዛፍ ላይ ቅርፊት አልነበረም. የሣር ዘር አልነበሩም። ጊዜው በ ‹ፋሲካ 
ጥዋት› ነበር ፡፡ እሱም አለ ”አለ ነበር አንዳንድ የድሮ ልትሰበር ታንኮች ታች አሉ. መኮንኑ ሪኮርዱን ማግኘት ነበረበት እና በታላቁ የአርገንን ደን 
አቅራቢያ ምንም ነገር ሊደረግላቸው የሚችል ነገር ካለ ለማየት ፡፡ እኔ ብቻዬን ቆሜ ስቆም ፣ “ቀና ብዬ ተመለከትኩ ፣ 'አምላክ ሆይ ፣ ይህ ወደ 
ሁሉም እየመጣበት ነው!'

ያ ትክክል ነው ፣ ሁሉም ወደዚህ ወደዚህ ይመጣል። ሁሉም ተቃጥለዋል ፣ በየትኛውም ሥፍራ በጭራሽ የለም ፡፡ ሣር በ ዛፍ ማጥፋት 
አቃጠለው መሆኑን ጋዞች . ዛፎች ተገድለዋል ፣ ሁሉም ነገር ተገደለ - ተጣለ ፣ ተንጠልጥሏል ፣ ጥይቶች እና ነገሮች የተወረወሩበት ፡፡

ያ ሰይጣን ያለመታዘዝን ፣ የውበትን አመጣጡን ፣ ሳይንስን ፣ እውቀቱን የሚረጭበት የአለም ስዕል ካልሆነ ። ሰይጣን አዳምን እና ሔዋንን 
በገነት ውስጥ ባስቀመጠ ጊዜ ማለትም እስከ ምን እንደ ሆነ ድረስ ፣ ሰይጣን ያለ ሞት ፣ ያለምንም ህመም ፣ ሀዘን ፣ እና ፍጹም የሆነ ነገር ሁሉ - 
የሰይጣን DDT ምን እንዳደረገ ይመልከቱ! እሷ ቀውጢ ነች። በውስጡ የቀረ ምንም ነገር የለም ፡፡
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እርሱም “ማልቀስ ጀመርኩ ፡፡ ተመልሼ ሄድኩ ፡፡ ወደ ዓለት ተማርኩ ፡፡ ” እንዲህም አለ ፣ “እዚያ ሄጄ ዐለቱ ዐለት ተመለከትኩና ገፋሁት ፡፡ 
ወደታች በዓለት በታች በዓለት በ መጠለያ ነበር ምክንያቱም ትንሽ ነጭ አበባ, ብቻ ሕያው ነገር ትቶ, እያደገ ነበር. ”

አምላኬ ፣ አምላኬ ፣ ዛሬ ጠብቅልን። እነዚህ መርዛማ ነገሮች በየስፍራው በሚበሩበት ጊዜ በሳይንስ እና በትምህርት ስም ይጠሩልን ፡፡ አምላክ 
ሆይ ፣ ጸሎቴ እስከዚያ ቀን ድረስ ጠብቀኝ። አሁን ፣ እያንዳንዳችን ከዚህ ዓለት በታች ክርስቶስ እንደምንሆን ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡

እኔ ሌላውን ቀን ሰብሰብኩ (ብዙዎቻችሁ ሰማችሁ) ፣ አደን ጫካ ውስጥ እየገባሁ እያለሁ ዞር ዞር ብዬ ነበር ፡፡ እኔም አየሁ: በዚያ አኖሩት 
አንድ ባዶ ሲጋራ ካርቶን, ወይም ፓኬጅ, ወይም ምን ብለህ ልትጠራው. እና ኩባንያው ነው ፣ ስማቸውን መጥራት እንደሌለብኝ ሆኖ ይሰማኛል ፣ 
ግን የትምባሆ ኩባንያው ... መፈክር አላቸው ፣ “የአስተሳሰብ ሰው ማጣሪያ ፣ የአጫሹ ሰው ጣዕም።”
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በጫካው ውስጥ ትንሽ ወደ ታች መሄድ ጀመርኩኝ እና አንድ ነገር ሳበኝ ፣ “ወደዛ ወደ ሲጋራ ጥቅል ተመለስ” ፡፡

እኔም እንዲህ ብዬ አሰብሁ: - “የሰማይ አባት ሆይ ፣ እዚህ አንድ ቀን ጠዋት እነዛ አደባባይ በአንቺ ወደ ተገኘችበት ወደዚያ ዛፍ እወርዳለሁ ፡፡ 
ለምን ነበር አንተም መልሰህ ትሉኛላችሁ? ”



10የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

እናም የሆነ ነገር እንዲህ አለ ፣ “ለእሁድ እሁድ የሚመጣ ስብከት አለዎት። የእርስዎ ጽሑፍ ነው የጻፈው በላዩ ላይ. ” በሲጋራ ጥቅል ላይ? 
ተመል I ሄድኩ እና “የአስተሳሰብ ሰው ማጣሪያ…” ማሰብ ጀመርኩ ፡፡ ያ እንዴት ያለ ማታለል ነው! ሰው የሚያስብ ሰው ቢሆን በጭራሽ አያጨስም 
፡፡ ግን አየህ ፣ ሰዎች ያን ዋጠ ፡፡

ከሁለት ዓመት በፊት ነበር ብዬ አምናለሁ ፣ በአንደኛው የአውራጃ ስብሰባ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ በዌስት ኮስት ስትሆን ወደ ዓለም ትርኢት 
ገባሁ ፡፡ እናም የዩል ብሪነር ስዕል እና ብዙ እዚያ እዚያው ላይ ነበሩ ፡፡ እና የሳይንስ ሊቃውንት ብዙዎች ማጨስ አደጋ ስላጋጠማቸው በአንድ 
አዳራሽ ውስጥ ነበሩ። እነሱ ያንን ጭስ በእብነ በረድ ላይ እንዴት እንደሚጎትቱት ፣ እና ትንሽ ኪ- ጉርሻ ወስደው ኒኮቲን እዚያው ላይ አወጡት ፣ 
እናም በአይጦች ጀርባ ላይ አድርገው በረት ውስጥ አደረጉት - በሰባት ቀናት ውስጥ እሱ በካንሰር በጣም ተሞልቶ ነበር። እንኳን መሄድ ፣ ማየት። 
እርሱም። በውሃ ውስጥ አፈሰሰችው አለ ፡፡ “አጣራ ....” አለ ፡፡“ማጣሪያ? እንደዚህ ያለ ነገር የለም ፡፡ ” እንዲህም አሉ ፣ “አሁን አንተ (ሳይንስ ራሱ 
ይህ ነው)…” አሉ ፡፡ እነርሱም “ታወር ካላገኘህ በቀር ማጨስ አትችልም ፡፡ ታራ ጭሱ ያደርገዋል። ”
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እና ብቸኛው ነገር ፣ ለዚያ ተጨማሪ ሲጋራዎችን ለመሸጥ ጂምሚክ ነው (እኔ ከቅዱስ መስዋእት ነኝ ወይም አክራሪ ነኝ ብየ አላምንም) 
እራሱን ለመግደል እንዲያጨስ በሚያደርገው ሰው ሰይጣን ነው ፡፡ ፍላጎቱን ሊያቀርብለት የሚችል አንድ ሲጋራ ኒኮቲን ሲፈልግ ኩባንያው ከዚህ 
አታላይ የሆነ ጂምሚክ ጋር በመቅረብ “የአስተሳሰብ ሰው ማጣሪያ” ይላል ፡፡ እሱ እንዳደረገው እሱን ለማርካት በአራት ወይም አምስት ሲጋራዎች 
ያጨሳል ፡፡ አሜሪካኖች ለወንድሞቻቸው እና እህቶቻቸው ሞት የሚሸጡ አሜሪካኖች! አላገኘሁም ፡፡
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ግን ፣ እዚያ ውስጥ ፣ አስተሳሰብ ያለው የሰው ማጣሪያ አለ ብዬ አሰብኩ ፡፡ ትክክል ነው.69

አሁን ፣ አንድ ሰው የሚያጨስ ከሆነ ያስታውሱ ፣ የሚያጨስ ሰው ጣዕም ይሰጣል ፡፡ ታዲያ ጭሱ ከሌለዎት… ጭሱ እዚያ እስኪያገኙ እና 
እስኪያገኙ ድረስ የጭሱ ፍላጎት ይሙሉ ... ጣዕሙን ማፍለቅ አለበት ፡፡ ስለዚህ አንድ መደበኛ ሲጋራ ካጨሱ እርስዎ ከሚሰጡት የበለጠ አራት 
ሲጋራዎችን ወይም አምስት ያጨሳሉ ፣ ለእሱ የበለጠ ይከፍላሉ ፡፡ ተመልከት ፣ ሰዎችን የሚያታልል ጂምናሚ ፣ የሽያጭ ጂምሚክ ነው። 
አሜሪካኖች!

እኔ ስለ ሸለቆ ፎርጅ / ጆርጅ ዋሽንግተን ከወታደሮቹ ሁለት ሶስተኛውን ጋር እና በእነዚያ በቀዝቃዛው ቀን በእግሮቻቸው ላይ ጫማ የላቸውም 
፣ እናም እኛ አሜሪካኖች ፣ ወንድሙ እና እህቱ አሜሪካዊያንን ይሸጣሉ ፣ ሞት ስር ለክፉ ወሬ ፣ ለክፉ ሁሉ መንስኤ ፣ የገንዘብ ፍላጎት ፣ ፍቅር። 
ሁሉም ነገር አብቅቷል! ይህ ነገር ሁሉ እንደሚጠፋ አታውቅምን?

እርስዎ የማያገኙ ከሆነ ግን ምንም ጢስ, አንተ ጣዕም ሊኖረው አይችልም. ከዚያ አሰብኩ ፣ የአስተሳሰብ ሰው ማጣሪያ አለ ፡፡ የአስተሳሰብ 
ሰው ማጣሪያ - እና ጽሑፌን ወስጄ “የአስተማሪ ሰው ማጣሪያ የቅዱስ ሰው ጣዕም ይሰጣል”።

ስለዚህ ቤተ እምነቶቼ ያን ያህል ብዙ ነገር እንዳከናወኑ አሰብኩ ፡፡ ሰዎችን ወደ ውስጥ ያስገቡ እና እራሳቸውን እንደዚያ አድርገው ክርስቲያን 
ብለው ይጠሩ ። እንዴት? በሃይማኖታቸው ወይም በድርጅታቸው ውስጥ የበለጠ ያገኛሉ ፡፡ እኛ እዚያ ውስጥ የበለጠ እንገባለን ምክንያቱም በዚህ 
፣ በዚያ እና በሌላው እና በማንኛውም ነገር ውስጥ እንዲገቡ ስለፈቀድናቸው ፡፡ ያ ምንም ልዩነት አያመጣም ፡፡ ልክ ስማቸውን በመጽሐፉ ላይ 
አስፍረዋል ክርስቲያን ናቸው ይላሉ ፣ ያ ብቻ ነው ፡፡ ኦህ ፣ በእምነት ድነሃል ፡፡ ማመን አለብህ ፡፡ “ ዲያቢሎስ ተመሳሳይ ነገር ይሠራል ፡፡ እናንተ 
ዘንድ አግኝቷል እንደገና, እንዲሁም የአምላክ ማጣሪያ በኩል የሚመጣው.
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አሁን ፣ አንድ አስተሳሰብ ያለው የሰው ማጣሪያ አለ - በእጄ ውስጥ አያያዝኩት ፡፡ እሱ ቤተ እምነትን አያደርግም ፣ ግን በእርግጠኝነት 
የቅዱሱን ሰው ጣዕም ያረካዋል ፣ ታውቃለህ ፡፡

ፀጉር ያላት ሴት እንዴት በዚህ ማጣሪያ ውስጥ ሊገባ ቻለ? አጫጭር ፀጉር ያላት ሴት አንዲት ሴት ለወንድም የሚኖራት ልብስ መልበስ 
በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ሊናገር ይችላል? እናም ስለራሱ አንዳች የሚያስብ ወንድ እንዴት ወደዚህ እንደወጣ 
እና እንደ ሴቶች የለበሰ ፣ ፀጉሩ እንደ ሴት በዐይኖቹ ላይ ከወንዶቹ ጋር እያወዛወዘ እያደገ እንዲሄድ እንዴት ሊደረግ ይችላል? የሚስቱን የውስጥ 
ልብስ እየለበሰ ነው ፤ የሱን ልብስ አለበሰች። አስተዋይ ሰው ማጣሪያ! አስተዋይ ሰው ያንን አያደርግም ፣ ወይም አስተዋይ ሴት ይህንን አያደርግም ፡፡ 
የእግዚአብሔር ቃል እንዲያልፍ አይፈቅድም ፡፡ በቃሉ ውስጥ አንድ ነገር ሊያልፍ የሚችል ነገር የለም - ያ መንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡ ቃሉንም 
በውስጣችሁ ያመጣል ፣ እናም የቅዱስ ሰው ጣዕምን ይሰጣል ፡፡
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ዛሬ ተመልከቱ ፡፡ ሪክቲታ መንገድ ላይ ፣ ቆንጆ ፣ ቆንጆ የሰውነት ቅርፊት እግዚአብሔር ሰጣት እና ሰይጣን ተጠቅሞበታል ፡፡ እናም ከዛሬ 
አንድ ሳምንት በኋላ በመቃብር ውስጥ እንደምትበስል ሳታውቅ በጣም በዝሙት መልበስ ትለብሳለች ፡፡ ብዙም ሳይቆይ ወደ መንገድ እየወረድኩ - 
በምዕራብ ኮስት ላይ በተደረገው የእግዚአብሔር ስብሰባ ላይ ፣ በደቡብ-ምዕራብ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚደረገው ስብሰባ ላይ 
እየሰበክኩ ነበር - አንዲት ትንሽ ሴት በትንሽ መንገድ እየሄደች ... በእነርሱ ላይ ትንሽ ልብስ (ቢኪኒ ያለው, ወይም ምን ብለህ ልትጠራው), እና 
የልብሱን ጫፍ አንድ ካውቦይ ኮፍያ እና ቦት ጋር ዙሪያ እያደረጋችሁ.
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መንገድ ላይ እወጣ ነበር ፡፡ “ድሃ ትንሽ ልጅ ፡፡ የአንዳንድ እናትና የአባቴ ልጅ ፣ የእግዚአብሔር ሴት ልጅ ሆኖ እዚህ የገባ እና የዲያቢሎስ 
ወጥመድ ሆኗል። ብዬ አሰብኩ: - ”ዞር ብዬ ተመልሼ ያንን ልጅ እነግራለሁ ፡፡“ እዚያ ስለ ሣራ ዕድሜዬ የምትመስለኝ ፣ አሥራ ሰባት ዓመት ፣ 
አሥራ ስድስት ዓመት ወይም የሆነ ነገር ነበር። ብዬ አሰብኩ: - ”አይ ፣ የተሻለ አይደለም ፡፡ በቃ እዚህ መንገድ ላይ ወጥቼ ለእሷ እፀልያለሁ ፡፡ አንድ 
ሰው ሲያየኝ ሲያናግረኝ ካየ….

አሁን ፣ እና የእግዚአብሔር ልጆች ፣ አዳምጡ ፣ በዚያው ስፍራ ተገኙ ፡፡ እነዚህ የዘመኑ ኤልዛቤሎች ለእርስዎ ይጫወታሉ። ግን አስተዋይ 
ሰው በመጀመሪያ ያስባል ፡፡ እሷ በጣም ቆንጆ ነች። ከእሷ ጋር መምታት የምችል ምናልባት ሊሆን ይችላል ፡፡ “ ግን ልጅዎን ነፍስዎን ያስከፍልዎታል ! 
አንዳንዶቻችሁ ልጃገረዶች ለእነዚህ Rickys .... ማሰብ የሰው ማጣሪያ የቅዱስ ሰው ጣዕም ይሰጣል።
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እርስዎ ማየት ጊዜ, ሰዎች አገባ እነርሱ እንደ በመንገድ ላይ ሴቶች ምን በመጀመሪያ መጀመሪያ ላይ ቦታ ይወሰዳል አይረዱም, የእግዚአብሔር 
ልጆች:? የእግዚአብሔር ሴት ልጆች የወንዶች ሴት ልጆች እስከሚወስዱበት ጊዜ ድረስ ሳይንስ ሴቶችን በ አንታሊቪያ ዓለም ውስጥ እጅግ ቆንጆ 
እንድትሆን በሚያደርግበት ጊዜ እና እግዚአብሔር መቼም ይቅር አላለም! ሁሉንም ነገር አጠፉ ፡፡ ሳይንስ ፣ አስመሳይ .... እሱ እንደዚያ ነበር .... 
አስተዋልክ ፣ በመጨረሻው ዘመን የሴቶች ውበት ከፍ ማለቱ የመጨረሻ ምልክት ነው ፡፡ እግዚአብሔር አረጋግጧል ፡፡ ስለዚህ የአስተሳሰብ  ሰው



11የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ማጣሪያን ይጠቀሙ; የቅዱስ ሰው ጣዕም ታገኛለህ ፡፡ ቤትዎን ያስወጣዎታል ፡፡ ቦታዎን ያስከፍልዎታል። ያ ነፍስዎን ከዚያ ያገኙት ነገር ሁሉ 
ያስከፍልዎታል! ቤትዎን ያፈርሳል። ሌላ ሰው ያስነሳል ልጆቻችሁ, ወይም ሌላ ሴት ሊኖረው ይችላል ያስነሳል ልጆቻችሁ.

የአስተሳሰብ ሰው ማጣሪያ ይውሰዱ። የቅዱስ ሴትን ጣዕም ያወጣል ፡፡ ወደ ፀጉር ቤት መሸጫ ሱቅ ወይም ወደ ሌላ ነገር ሲጀምሩ እና ራስ 
ምታት እንደሚኖርዎ ሲናገሩ አስተዋልክ ሴት ማጣሪያ ውሰዱ — መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ከዚያ ከእርሷ ራቅ ፡፡ እርስዎ አያደርጉት ። እኔ 
ወንድምህ ነኝ እና አፈቅርሃለሁ ፡፡ በአንተ ላይ ምንም ነገር የለኝም ፡፡ እግዚአብሔር ያውቃል ፡፡ እና የማደርገውን ነገር እንድናገር የሚያደርገኝ ይህ 
ነው ፣ ለእናንተ ያለኝ ፍቅር ስለ እግዚአብሔር ነው ፡፡ አንድ ሰው ወደዚያ ቢወጣ እና እነሱ አይነግሩዎትም ... ፓስተርዎ በዙሪያው እንዲቀመጡና 
እንደዚያ እንዲያደርጉት ቢፈቅድልዎ እሱ አይወድዎትም ። እሱ መውደድ አይችልም። ለሴቶች እንዲህ ዓይነት ፍቅር አልፈልግም ፡፡ ለእህቴ ቅዱስ 
ጣዕም እንዲኖረን እፈልጋለሁ። እሷ በእውነት እህቴ እንድትሆን እፈልጋለሁ ፡፡ ማንም ሊናገር አይችልም… አንድ ሰው ስለሷ ቆንጆ ፣ እና እንዴት 
እንደ ሆነ ፣ እና ትንሽ የወሲብ ንግሥት ፣ “ወደ እኔ ትሄዳለች …” ሁን- አዎ ፣ የለም ፡፡ እኔ እፈልጋለሁ እሷን አንዲት ሴት!
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ኦህ ጌታ ሆይ ከዓለቱ በታች አቆየኝ ፡፡ አዎ. በኤፌ 5፡26 ውስጥ ፣ ወደዚያ ዐለት መሄድ የምትችልበት ብቸኛው መንገድ-በቃሉ መለያየት 
ውሃው ታጥቧል ፡፡ ትክክል ነው.

አሁን ይህ ሰይጣን በትምህርቱ እንዲረጭዎት አይፍቀዱ ፡፡ አይ ፣ አይሆንም ፡፡ ያንተን ተጽዕኖ ይገድላል ፡፡ ዲያቢሎስ ያንን እንዲወስድ 
አይፍቀዱ ፣ “እኔ ፣ እኔ ቤተ-ክርስቲያን ነኝ ... እናቴ የሷ ፣ አባቴ ፣ ቅድመ አያቴ ናት” ዲያቢሎስ በዚህ እንዲረጭዎት አይፍቀዱ ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
ቀድሞውኑ ተናግሯል ፣ በሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናት እና እዚያ ባሉት ነገሮች ሁሉ ፡፡ ትክክል ነው. መላው ነገር ብልሹ ነው ፡፡ ጠቅላላው ነገር 
የታመመ ቁስለት ነው። እንዲልዎት አይፍቀዱለት ፣ “ መልካም ፣ ከፍ ያለ ሥነምግባር ነው ፡፡ እኛ በድሮ ጊዜ ከነበረው የበለጠ የተማርን ነን ፡፡ 
ዲያቢሎስ ያንን እንዲሰጥህ አትፍቀድ ፡፡
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ሁሉንም ስልጣኔ ፣ ትምህርት እና ሳይንስ በሙሉ አሳይሻለሁ ፡፡ እሱ በቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያን ገባው ፣ እናም ያንን አትሰሙም ፡፡ 
ጭንቅላትን ከእነሱ የቆዩ ፣ የቆሸሹ ቴሌቪዥኖች እና ነገሮች እንዳያወጡ ያድርጓቸው ፡፡

ጽሑፋችንም “አካሄድ አትሁኑ ፤ ይልቁን ተለውጡ” ይላል ፡፡ ወደ ውስጥ ገብተው “እሁድ ተረጋግጧል” አይሉም ፡፡ አይሆንም ፣ ልክ 
እንደሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር መለወጥ ከሚፈልጉትነት ተለወጡ አሁን ይግቡ እና ተለወጡ ፡፡
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አሁን ፣ በእርስዎ ውስጥ ባለው ምን ዓይነት ዘር ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡ ምሁራዊ ፣ የትምህርት ዘር በእርስዎ ውስጥ ከተተከለ ሊያደርገው 
የሚችለው አንድ ነገር ብቻ አለ-የአካል ጉዳተኝነት ፡፡ ይኼው ነው. ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወይም ሴት ልጅ ሊያደርገው የሚችለው ብቸኛው ነገር 
ነው ፡፡

ሰዎች ፣ ዛሬ ፣ እኔ እየተመለከትኩ ስላለ ፣ እግዚአብሔር አለ ብለው እንደማያምኑ ሁሉ ይሰራሉ ፡፡

ይህንን አገላለጽ ይቅር ይበሉ የማንም ሰው ስሜት በዚህ የሚጎዳ ከሆነ እኔ ማለቴ አይደለም ፡፡ ከጥቂት እሑዶች በፊት ወደ አንድ የቴሌቪዥን 
ስብስብ እንድገባና የሃይማኖታዊ ዝማሬ እንድመለከት በራሴ ሴት ተጋበዝኩ። “እሑድ ጥዋት” አለ ፡፡ በፕሮግራሙ ላይ ኦራል ሮበርትስ መስማት 
እፈልጋለሁ ፡፡ እንድታውቁ ነገርኳቸው ፡፡ “ይህን ሰማችሁ ፡፡ ይህ ታላቅ የግጥም መዝሙር ነው። ” ልጄ እዚያ ቆሞ ቆሞ ስለዚህ ጉዳይ ነገረኝ ፡፡
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እኔ ያንን ስብስብ ቀይሬያለሁ .... በቤቷ ውስጥ ቴሌቪዥን ካላት ሴት ተከራየን ፡፡ እኔ በቤቴ ውስጥ አንድ እንዲኖረኝ በጭራሽ አላሰብኩም ፡፡ 
አይ ፣ ጌታዬ! ያንን ነገር በቤቴ ውስጥ አልፈልግም ፡፡ በጥይት በጠመንጃው እሰውረው ነበር ፡፡ በዚያ እርኩስ ነገር ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም 
፡፡ አይ ፣ ጌታዬ! ግን ፣ አንድ…

እዚህ ስለ እናንተ የአሪዞናውያን ልንገራችሁ ፡፡ ሌሎቹን የትም / ቤቶች ቀን ትንተና አይተውት ነበር? በአሪዞና ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
ከሚገኙት ልጆች ውስጥ ሰማኒያ በመቶ የሚሆኑት በአዕምሮ ጉድለት እየተሰቃዩ ናቸው ፡፡ ከእነርሱ መካከል ስድሳ ሰባት በመቶ ነበር ቴሌቪዥን 
በመመልከት. ስለዚያ እንዴት? ተኩስዎን ቢጠቀሙ የተሻለ ነው! አሁን ዲያቢሎስ በዚህ እንዲረጭዎት አይፍቀዱ ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ።
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አሁን ሰዎች ፣ እኔ እንደነገርኩት ሰዎች ለፍርድ መቅረብ እንደሌላቸው ይሰማቸዋል ፡፡ እነዚህ ወንዶች እና ሴቶች ... ጥቂት የህንድ ቤተሰብ እና 
ብዙ ነገሮች ነበሯቸው ፡፡ ሚስተርኦል የተባለ ባልደረባ የእሱ ዋና ነው ብዬ አስባለሁ። እናም አንድ የዘፈን የዘፈን ማፌዝ አይቼ አይቻለሁ ፣ እሱን 
የያዙት በዚህ መንገድ ነበር - እጆቹን ወደ ላይ እና ወደ ታች እያወሩ እዚያው ቆመው የሪኪ አንድ ቡድን ፡፡

ዛሬ ጠዋት ላይ እዚህ ወጣት ላይ እንደ እውነተኛ ሰው ይመስል የነበረው ወጣት ሰው በእርግጥ አደንቃለሁ ፡፡ የዚያ እወዳለሁ. መቼ ...79

እናንተ የንግድ ነጋዴዎች ፣ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ፣ እዚህ የሚቆሙትን እና ማን ሁላ የሚንከባለሉትን እነዚህ የሪኪስ ስብስብ ያግኙ ፣ እናም 
ይቀጥሉ እና ፊት ላይ ሰማያዊ እስኪሆኑ ድረስ እስትንፋሳቸውን ይያዙ ፣ እና .... ያ እየዘፈነ አይደለም! ያ ብዙ የሳይንሳዊ ድምጽ ማሰማት ብቻ ነው። 
መዘመር ከልብ ነው ፡፡

እናም እንዲህ አሰብኩ: - “እንዴት አዛኝ ነው! እንዴት የሚያሳፍር ነው። በሃይማኖት ስም ፣ አምላክ እንደሌለ ይሰማቸዋል! ”80

አንድ ሰው ከሌላኛው ቀን ጋር ከልጄ ከክርስትና ልጅ ጋር አብሮ ለሚሄድ ልጅ እንዲህ ብሏል (“ስለ አዳምና ስለ ሔዋን ብልህ የሆነ አስተያየት 
ስጡ) ፣” ሔዋን ፣ በአትክልቱ ውስጥ እያለፈች ፣ 'ልጆች ፣ እዚያ ያንን ዛፍ አዩ ፡፡ ? [አለ ፣] እናታችን ከቤት እና ከቤት ውጭ የምትመገብን እዚያ 
ነው “አላት ፡፡ ጠንካራ ክርስቲያን ሊሆን ቢችልም ፣ ቃል ኪዳኑን እና የእግዚአብሔር ቃልን ይወስዳል እና ወደ ሆፕ ብዕር ይጥለዋል? እነሱ ለፍርድ 
መምጣት እንደሌለባቸው ያደርጋሉ ፡፡ ግን እግዚአብሔር ሁሉንም ምስጢር ወደ ፍርድ ያመጣዋል ፡፡ እነሱ አምላክ እንደሌለ ይሰማራሉ ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ ሞኙ ስለተባለ… ትክክል አይደለም .... ኢየሱስ ሞኝ ብሎ ሊጠራቸው አልፈልግም ፡፡ በመዝሙር 14፡1 “ግን ሰነፍ በልቡ 
'አምላክ የለም' ብሏል ፡፡ እነሱ እነሱ አይደሉም ... ሞኞች እነሱን ብዬ አልጠራቸውም ፣ ግን እነሱ እንደ እነሱ ናቸው ፡፡ እነሱ እንደ እሱ ያደርጋሉ።
81

ስለሆነም እንደ እግዚአብሔር እንደሌለ ዛሬ እኛ የት እንደሆንን ይመለከታሉ ፡፡ እኔ የቤተ-ክርስቲያን ነኝ እና ሁሉም ነገር ፣ መጽሐፍ ቅዱስ 
ትልቅ  ቀልድ ነው ፡፡  ቤተክርስቲያናችን  ወዴት እንደሚሄዱ ታውቃለች ፡፡  አዎ  በቀጥታ ወደ  ሲኦል!  በትክክል!  ቀኝ  ሳይንስ  እና  ትምህርት,  ሥነ-
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መለኮታዊ ኮሌጆች, እና በኩል መንገድ-ቀኝ ታች ላይ ነገሮችን-ብቻ እነሱን ቀኝ መንገዱ ወደ ታች. መንፈስ ቅዱስ በከንቱ ላይ የመገለጥ ዕድል የለውም 
፣ ሴሚናሩ ተጠናቅቋል ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ሊመራን ነው ፡፡ ሴሚናር ፣ ኤቢስ ቆቦሶች ፣ እና የበላይ ተመልካቾች እና የመሳሰሉት አይደሉም። መንፈስ 
ቅዱስ መሪያችን ነው ፡፡መጽሐፍ ቅዱስ ሞኙ ስለተባለ… ትክክል አይደለም .... ኢየሱስ ሞኝ ብሎ ሊጠራቸው አልፈልግም ፡፡ በመዝሙር 14፡1 “ግን 
ሰነፍ በልቡ 'አምላክ የለም' ብሏል ፡፡ እነሱ እነሱ አይደሉም ... ሞኞች እነሱን ብዬ አልጠራቸውም ፣ ግን እነሱ እንደ እነሱ ናቸው ፡፡ እነሱ እንደ እሱ 
ያደርጋሉ።

ስለሆነም እንደ እግዚአብሔር እንደሌለ ዛሬ እኛ የት እንደሆንን ይመለከታሉ ፡፡ እኔ የቤተ-ክርስቲያን ነኝ እና ሁሉም ነገር ፣ መጽሐፍ ቅዱስ 
ትልቅ ቀልድ ነው ፡፡ ቤተክርስቲያናችን ወዴት እንደሚሄዱ ታውቃለች ፡፡ አዎ በቀጥታ ወደ ሲኦል! በትክክል! ቀኝ ሳይንስ እና ትምህርት, ሥነ-
መለኮታዊ ኮሌጆች, እና በኩል መንገድ-ቀኝ ታች ላይ ነገሮችን-ብቻ እነሱን ቀኝ መንገዱ ወደ ታች. መንፈስ ቅዱስ በከንቱ ላይ የመገለጥ ዕድል የለውም 
፣ ሴሚናሩ ተጠናቅቋል ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ሊመራን ነው ፡፡ ሴሚናር ፣ ኤቢስ ቆቦሶች ፣ እና የበላይ ተመልካቾች እና የመሳሰሉት አይደሉም። መንፈስ 
ቅዱስ መሪያችን ነው ፡፡

ቃየን እንደዚያ ዓይነት ሰው ነበር ፡፡ እርሱ በእውነት በጣም ሃይማኖተኛ ነበር ፡፡ አሁን ሃይማኖት ሊኖርህ ያለህ ከሆነ እግዚአብሔር ቃየን 
ሃይማኖትን በመኮንኑ ማውጣቱ ፍትሐዊ ነበር ፡፡ እሱ ልክ እንደ አቤልም ሃይማኖተኛ እና ቅን ነበር ፡፡ አሁን አስታውሱ ፣ እርሱ ስለ እግዚአብሔር 
አስቦ ነበር ፡፡ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር ፡፡ ቤተክርስቲያን ነበረው ፣ መሠዊያ ሠራ ፣ መስዋእት ሠራ ፣ ጸለየ ፣ ሰገደ ፡፡ ግን ተጣለ ፡፡ ኤሳው 
እንዴት እንደ ሆነ… . ሃይማኖት ፣ ተመልከት ፣ ያ የሰይጣን ንግድ- ሁሉንም ነገር ለመግደል አይደለም ፣ ግን ብክለት ብቻ ያ ነው። እሱ አይደለም 
በሙሉ ነገር ለመግደል እሄዳለሁ. ኦህ ፣ ኮሚኒዝም አይደለም ፣ አይሆንም ፣ አይሆንም! የክርስቶስ ተቃዋሚ ኮሚኒዝም አይደለም ፡፡ የተመረጠውን 
ቢቻል የሚመረጠውን ያታልላል መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ፡፡ የብረት መጋረጃውን ልብ ይበሉ ፣ ግን ሐምራዊውን ፡፡

82

ግን ልብ ይበሉ ቃየን ለማምለክ መምጣቱን ልብ በል ፣ ግን በእርሱ ውስጥ የተሳሳተ ዘር ይኸውም የእባብ ዘር ነበረው ፡፡ የሴቲቱ ዘር ነበርና 
የእባቡ እባቦች በእሱ ላይ ተኩሰው ነበር። ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር ፈቃድ ያውቅ ነበር ፣ ግን ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም። ይህን ያውቁ 
ኖሯል? ሰይጣን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያውቃል ፣ ግን ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም።

83

ልብ ይበሉ ፣ እግዚአብሔር የአቤልን መልእክት ሲጣራ አይቷል ፡፡ አሁን እንዲያስቡበት እፈልጋለሁ ፡፡ የአስተሳሰብዎን ሰው ማጣሪያ ለአንድ 
ደቂቃ ያህል ይጠቀሙበት። እግዚአብሔር እውነተኛው የተረጋገጠለት የአቤል ትክክለኛ መልእክት አሁን እየሳቡ ነዎት? - የአቤል መልእክት ደርሷል 
፡፡ ቃየንም ይህን አይቶ እግዚአብሔር ያንን መልእክት በትክክል እንዳስተማረ አወቀ ፡፡ እሱ ግን ሊያደርገው አልቻለም ፡፡ ኩራቱም እንዳያስተጓጉል 
አደረገ ፡፡ ትክክል ነው. ኩራቱ እንዳያደርገው አግዞታል። እግዚአብሔር መልዕክቱን ሲረጋግጥ አየ ፡፡

ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ቃል ዝቅ ማድረጋቸው አሁን በጣም ከባድ ይመስላል ፡፡ እነሱ ይህን ማድረግ አይፈልጉም። 
ራሳቸውን ለቤተክርስቲያን የሃይማኖት መግለጫ እራሳቸውን ዝቅ ያደርጋሉ ፡፡ እርግጠኛ - ግን የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ፡፡ ይህንን ማግኘት 
ከፈለግክ ወደዚህ ሂድ ... ጥቅሶች እዚህ አሉኝ ፣ እዚህ የምጠቅሰው እዚህ ላይ ነው ፣ ዘፍጥረት 4 6 እና 7 ፡፡ እግዚአብሔርም ቃየንን አለው ፡፡ 
ሁላችሁም ቁጣችሁ የተሞላው ለምንድን ነው? የሚያስከፋህ መልእክት አሁን ሰምተሃል ፡፡ “ ”ታዲያ ለምንድነው ለምንድነው የምታደርገው? ወደ 
ቤተ-ክርስቲያን ስላልገባሁ ለምን አዕናትህ ወደቁ? ለምን አደረግህ? “ [የአንድን ሰው የማጣሪያ ማጣሪያ እየተጠቀምክ ነው ፣ እይ?] ወይም 
”ለምንድነው… ለምን እንደዚህ ትመስላለህ?“ እንዲህም አለ ፣ ”መልካም ብታደርግ ወንድምህ እዚያው እንደሚያደርጋት ሂድ ፡፡ እቀበላለሁ እና 
እባርክሃለሁ ፡፡ እኔም ተመሳሳይ ነገር አደርግልሃለሁ ፡፡ እሱ ግን ሊያደርገው አልቻለም ፡፡ እንዲህም አለ ፣ “እንግዲያውስ ባታምኑ ፣ የእምነት 
ማጣት በበሩ ላይ ነው ፡፡”
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አሁን ፣ ተዓምራቶች ቀናት አልፈው ሲነግሩን ፣ እናም በትክክል በትክክል ተረጋግጠው እና ሲመለከቱት ያዩታል ፡፡ እግዚአብሔር 
በመጨረሻው ቀን እንደሚያደርጋቸው ቃል የገባላቸውን ነገሮች ሁሉ ፣ ራእዮች 10 እና ሚልክያስ 4 ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲሁ ወንድሞች ሆይ ፥ 
ምንድር ነው? ምንድነው ችግር ፣ እይ? እነሱ ካላመኑ እምነት ነው ፣ ይህ ኃጢአት ነው .... አንድ ኃጢአት ብቻ ነው ፣ እርሱም አለማመን ነው። 
ትክክል ነው.
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አይፈረድብህም ምክንያቱም በመጠጣት ፣ በማጨስ ፣ በማኘክ ፣ አጫጭር ልብስ ስለለብሱ ፣ የሚያደርጉትን ሁሉ ስለሚያደርጉ ነው ፡፡ 
አይሆንም ፣ ይህ አያወግዝም ፡፡ ምክንያቱም የማያምኑ ስለሆነ ነው ፡፡ አያምኑም ብለው ካመኑ ይመልከቱ። አማኝ ያንን አያደርግም ፡፡ እሱ የአንድን 
ሰው የማጣሪያ ፣ የማጣሪያ ፣ የማየት ወይም የአስተዋይ ሴት ማጣሪያ ይወስዳል ፣ አንዱን። እሺ. ነገር ግን ማየት , ኃጢአት ተያዘ በደጅ.

አሁን ቃየን ምን እንዳደረገ ልብ በል ፣ እናም ዛሬ እንደዚያው ያደርጋል ፡፡ ቃየን ሆን ተብሎ ኃጢአተኛን እንዲሄድ አደረገው ፡፡ እርሱ ሆን 
ብሎ ታዛዥ ነበር ፡፡ እያንዳንዱ ሰው እንደዚያው ይሆናል ፣ ባለማመፅ ታዛዥ ነው ፡፡ የአቤልን መልእክት እግዚአብሔርን በትክክል እንዳረጋገጠ 
ከገለጸ በኋላ ይህን ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም ፡፡
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ከዚያ በኋላ የማካፈል መስመሩን ተሻገረ። ማቋረጥ የሚችሉበት መስመር አለ ፡፡ ታውቃለህ ፣ አይደል? አሁን ሚኒስትሮች እዚህም ሆነ ውጭ 
በስልክ-ይህ መሬት በብሔሩ ላይ በሚሰራጨው የስልክ-መሬት ውስጥ ፣ ይህን ያውቃሉ? እሱ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንደሆነ ሲያዩ እና 
አያደርጉትም ፣ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ አይሆንም .... እሱ ... እሺ ፣ ይቀጥላሉ ፣ ተባረኩ ፡፡ የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ እንዲሁ ነበሩ። በትክክል 
በምድረ በዳ ኖረዋል ፣ ልጆችንም ፣ እርሻዎችን ፣ የተባረኩትን እና ሁሉንም ነገር አሳድገዋል ፡፡ ግን እያንዳንዳቸው ለዘላለም ከእግዚአብሔር 
ተለይተዋል ፡፡ ኢየሱስም እንዲህ አለ ፡፡ ኦህ አዎ ፣ እግዚአብሔር በትክክል ይባርክሃል ፣ ግን አልፈሃል ፡፡ በእርግጠኝነት ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
የሚለው ነው። አሁን ፣ እሱ ያለው ነው።

ማስታወቂያ የመለያ መስመሩን ማቋረጥ ይችላሉ። ያምናሉ? ቃየን አደረገው ፡፡

እስቲ አንድ ደቂቃ ብቻ እዚህ እንመለስ ፡፡ ዕብ 10፡26 አገኘሁ ፡፡ ያንን ፈጣን ማግኘት እችል እንደሆነ እስቲ እንመልከት ፡፡ የዕብራውያን 
መጽሐፍ, አሥረኛው ምዕራፍ, እንዲሁም ወደ እኔ አምናለሁ, ሀያ ስድስተኛው ቁጥር-እኔ ገባኝ እዚህ ውጭ ጽፏል. አንድ ደቂቃ ብቻ ፣ ከእኔ ጋር 
ከታገሰች እና አንድ ደቂቃ ብቻ እናንብበው ፡፡ እሺ ፣ እዚህ አለን
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የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ሆን ብለን ኃጢአት ብናደርግ… የእውነትን እውቀት ከተቀበልን ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ሀጢአት 
የሚቀርበው መሥዋዕት አይኖርም።



13የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

የሚያስፈራ ፍርድን ግን የሚጠላውን የሚበላውን የእሳት ነበልባል ይፈልጋል።

እንዲሁ ነው : ይላል የአምላክ ቅዱስ ቃል. ሆን ብለን ካመንን ፣ ካየነው እና ካዳመጥነው በኋላ ፣ ከዚያም እኛ በመስመሩ ላይ ነን ፡፡ ሊኖር 
ፈጽሞ ትችላለህ ምንም ነገር ተጨማሪ ይቅርታ. መስመሩን ተሻግረዋል ፡፡ ኦህ ፣ “እግዚአብሔር አሁንም ይባርከኛል” ትላለህ ፡፡ ወይኔ ፡፡

እግዚአብሔር በተቀደሰው ምድር ውስጥ ወተት እና ማር መልካም ሆኖ እንደ ቀጠረ እግዚአብሔር የድንበር መስመሩን እስራኤል አስታውሱ 
፡፡ ፤ ሙሴም ካሌብን ፣ ኢያሱንና ሰላዮቹን ሰልለው ምድሪቱን እንዲሰልሉ ፣ እና የተረጋገጠ ማስረጃን ይዘው እንዲመለሱ ሲልካቸው አሥሩ “እኛ 
ማድረግ አንችልም ፡፡ አንችልም ፡፡ እዚያ ያሉትን አስቸጋሪዎች ይመልከቱ ፡፡ አክራሪ እንሆናለን ፡፡ እነዚህን የምንወዳቸው ትናንሽ ጥቃቅን ነገሮች 
አግኝተናል ፤ ምን እንዳገኙ ይመልከቱ። እኛ ማድረግ አንችልም። እኛ ማድረግ አልቻልንም ፡፡
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ኢያሱና ካሌብም እንዲህ አሉ-“እኛ ማድረግ እንችላለን ፡፡ እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ ፡፡ ” ደግሞም በቃዴስ በርኔ የነበሩትን ተመልሰዋል ፡፡ 
ተመልሰውም በምድረ በዳ ተሳስተዋል። ሁሉም እያንዳንዳቸው ሞተዋል ፣ እናም ለዘላለም ይጠፋሉ ፡፡ ኢየሱስም እንዲህ አለ ፡፡ ያንን መለያየት 
መስመር አይሻገሩ ፣ ይመልከቱ። መልካም ማድረግን ባያውቅም ግን ባላደረግህበት ጊዜ ኃጢአት ነው ፡፡

ሙሴም ፍርድን ካዩ በኋላ የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ ፤ ከዚያም በለዓም እንዲረጫቸው ፍቀድላቸው። ያ ውድ ፣ የተረጋገጠ ዘር! 
ፓስተር ፣ በዚህ ቃል ላይ አንዳች ነገር በጭራሽ አትሉ። በለዓምን እዩ። እሱ ነቢይ ነበር ፡፡ የእግዚአብሔር ዘር ሲጸድቅ አይቷል ፡፡ ነገር ግን በሞዓብ 
ይኖርበት በነበረው ታላቅ እምነት ሥር ምድሪቱን የሚያዋጡ ብዙ ሰዎች ወደ ምድሪቱ ሲወጡ አየ። ፈተለ ፡፡ እሱም “ደህና ፣ አንድ ደቂቃ ጠብቅ ፡፡ 
ሁላችንም ክርስቲያኖች ነን ፡፡ ሁላችንም አማኞች ነን ፡፡ አባቶቻችንና አባቶችዎ አንድ ናቸው ፡፡ የሎጥ ልጆች አይደሉምን? የአብርሃም የአጎት ልጅ 
አልነበረምን? ሁላችንም አንድ አይደለንም? እርስ በርሳችን እንጋባ ፡፡ ”
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እስራኤልም እንደ ሔዋን በኤደን የአትክልት ስፍራ ሰይጣን እንዲነፋት ያድርገው ፡፡ እንዲሁም እውነተኛው ነቢይ ከእነሱ ጋር በተረጋገጠ ቃል 
አማካኝነት እስራኤልን በሐሰተኛ ነቢይ በኩል አድል Heል ፡፡ ግን በእውቀታዊ የእውቀት ፅንሰ-ሀሳባቸው ላይ አረፋቸው ፡፡ አስቡት ፡፡

አሁን ፣ በጭራሽ ይቅር ተብሎ አያውቅም ፡፡ ኃጢያቱ በጭራሽ ይቅር አይባልም ፡፡

ዘሮቹ በትክክለኛው መንገድ ፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር በሚወስደው መንገድ ላይ ይሽከረከራሉ ፡፡ እያንዳንዳቸው ጠፉ እና ተበዙ ፣ በቀጥታ 
በቤተክርስቲያን ውስጥ ፣ በኃላፊነት መስመር ውስጥ ሆነው ፣ እግዚአብሔርን በመከተል ፡፡ እናም ሰይጣን የአዕምሯዊ ፅንሰ-ሀሳቡን በእነሱ ላይ 
እንዲረጭ ያድርገው ፣ “የእውቀት ሁላችንም አንድ ነን ፡፡ ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ፡፡ አይደለህም!
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ግን ያ የሐሰተኛ መምህር እዚያ እዚያ በነበረው የእውቀት ፅንሰ-ሀሳብ እንዲረጭ ፈቀደላቸው ፣ እናም ልክ የምእመናን ምክር ቤት አሁን 
እንደሚያደርገው ፡፡ “ለምን ፣ ሁላችንም በአንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ አንድ እንሆናለን ፡፡” መላ ድርጅታዊ ሥርዓትህ ከዲያቢሎስ ነው ፡፡ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የአውሬው ምልክት ነው ፡፡ መጽሐፉ በቅርቡ ደስ ብሎኛል ፣ ጌታ ፈቃደኛ ነው ፡፡

በኖህ ዘመን ቃሉ እንዲንሳፈፍ ተሠርቶ ሲቆይ ያስተውል ፡፡ አሁን አንድ ትንሽ ሀሳብ ልናገር-የነገሩን አወቃቀር በመመልከት ከምድር ወደ 
ሰማያት እንዲለወጥ የተደረገ ቃል ፡፡ ነገር ግን በአእምሮአዊ አስተሳሰባቸው በነቢዩ ኖህ ፊት ስለ መጨረሻው ዘመን ትንቢት በሚናገርበት ጊዜ 
ይስቃሉ ፡፡
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ግን ምን አደረገው .... ይህ አወቃቀር በጸሎት እና በእምነት በጸሎት እና በውስጥ የተቀመጠ በእግዚአብሔር ቃል የተሰራ ነው ፡፡ ዝናብ 
በሚመጣበት ጊዜ ፣ የሃይማኖቶች አዕምሯዊ ሀሳቦች ሁሉ ይሞቱ እና በትክክል በ “በአብያተክርስቲያናቶቻቸው ውስጥ በትክክል በምድር ላይ 
ይሽከረከሩ ነበር። መርከቡም በላዩ ሁሉ ተንሳፈፈ። የተረጨው ሳይንሳዊ ፍርድ በፍርድ ልክ ተሽከረከረ ፡፡

የሆነ ሆኖ ምን ለማድረግ እየሞከርን ነው? ቤተክርስቲያናችንን ለማቋቋም እየሞከርን ነው ወይስ የእግዚአብሔርን ቃል ለማቋቋም እየሞከርን 
ነው? ምን ለማድረግ እየሞከርን ነው? የምንሠራው በምን ላይ ነው? እኛ ሰዎችን ወደዚህ ለማስመለስ እየሞከርን ነው .... ይህ ታላቅ ሔዋን በዚህ 
የመጨረሻ ቀን ምን ለማድረግ ሞከረች ፣ ይህች ቤተክርስቲያን ሔዋን?
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ወንድም ፣ አፋጣኝ ማቆም አለብኝ ፣ ምክንያቱ በጣም ዘግይቷል ፡፡ [አንድ ወንድም “ቀጥል” ይላል ፡፡] ልክ አስራ አምስት ተጨማሪ 
ደቂቃዎችን ስጠኝ እና እዚህ ቅዱሳት መጻህፍቶቼን አቆማለሁ ፡፡ [“በእርግጠኝነት ቀጥል ፡፡”] አዎ ፣ ደህና ፡፡ አውቃለሁ… ደህና ፣ ምናልባት 
ምናልባት ሰዎች እዚህ ለመግባት እና ይህንን ለማፅዳት ይፈልጉ ይሆናል ፡፡ ግን እኔ… ማቆም ማቆም ለእኔ ከባድ ይመስላል ፡፡ [“በቃ ቀጥል ፡፡ ደህና 
፣ በፍጥነት የሚቸኩል ነገር የለም ፡፡ ” ] እፈጥራለሁ ፡፡

እሺ,

ተመልከቱ . ዛሬ ታላቁ ቤተክርስቲያን ፣ ሳይንሳዊ ፣ ትምህርታዊ ዲቃላ ሔዋን ቤተክርስቲያንን ትባላለች - ምን ለማድረግ እየሞከረ ነው 
የአምላክን ቃል ከፍ ለማድረግ እየሞከረች ነው? እና ሰዎች እነሱ የሚያደርጉትን መንገድ ያድርጓቸው? እነሱ እነሱ አስተሳሰብ ያላቸውን የሰው 
ማጣሪያ ወይም የእግዚአብሔር ማጣሪያ አይጠቀሙም። ምን እያመረቱ እንደሆነ ይመልከቱ። እራሳቸውን ከፍ ከፍ ያደርጋሉ ፡፡ ቤተ ክርስቲያን 
እውቀት ፕሮግራም ከእሷ አካል ጉዳተኛ ሆነው ዘር ውስጥ ነው ያለው መላው ዘር የእግዚአብሔርን ቃል በሳይንስ ታውቁ ዘንድ አድርጓቸዋል. 
እነዚያን አስተያየቶች አመጣዋለሁ ፡፡ ለመጨረስ አሁን በጣም ረዘም ላለ ጊዜ አልቆይም ፡፡ በሳይንሳዊ መንገድ ድንቁርና ፣ እግዚአብሔር እዚህ 
ምድር ላይ በተስፋ ቃሉ የሚያደርገውን ሲያደርግ ፣ እናም ችላ ይሉት እና ይሄዳሉ። ምክንያቱም በሳይንሳዊ እውቀት የላቸውም ፡፡ በሳይንሳዊ መንገድ 
ድንቁርና ፡፡
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(በዚያን ጊዜ በወንድም ዊሊያምስ ፈገግ እያለሁ ነበር) በወረቀት ላይ እዚህ ላይ ጻፍ ፣ “ከሰዓት በኋላ እዚያው መቆየት ትችላላችሁ ፡፡” የሆነ 
ነገር .... ግን ያንን አደንቃለሁ ፡፡ ያ በጣም ጥሩ ነው ፡፡)
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ሰዎቹ ግን ሆን ብለው ኃጢአት እየሠሩ ነው ፡፡ ዛሬ መላውን የቤተክርስቲያን ዓለም ሥርዓት በእግዚአብሔር ላይ ሆን ብሎ ኃጢአት ወደ መጣ 
፡፡ ለምን ፣ የተለመደው ሥነ ምግባር ትክክል መሆኑን ያረጋግጥልዎታል ፡፡
95
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እሺ. ዓይናቸው ወደ እግዚአብሄር ቃል ዓይኖቻቸውን አሳወረ ፣ እናም እራሷ ራቁቷን አገኘች ፡፡ በራዕዮች 3 ውስጥ እግዚአብሔርን 
“ታውቃላችሁ ፣ ዐይኖችህ እንዲከፈቱ ዐይን ዐይን ጨምርልኝ” ብሏል ፡፡ የዓይን ማዳን ቃሉ ቃሉ ነው።

ታውቃለህ እንዲህ ይላሉ ፣ “ደህና ፣ ይህ ሰው ዲግሪዎችን ለማግኘት አራት ዓመት አጥንቷል ፡፡ እሱ አንድ ‹BD ፣ DD› እና ይህ ሁሉ ነው ፡፡96

ኢየሱስ ስለዚህ ጉዳይ ምን እንዳለ ታውቃለህ? እርሱም። አንድ ሰው ይክድ አለ። ጳውሎስ እንዲህ ብሏል።

እርስዎ ማለት ይህ ማለት አይደለም ፡፡ ደህና ፣ ጳውሎስ እስከዚያ ድረስ ለምን ተከተለው? እርሱም እንዲህ አለ: - “ተስፋ የምታደርገው በዚህ 
ላይ ስለምትገነባ በሰው ጥበብ ቃላቶች ሁሉ ወደ አንተ አልመጣሁም። እኔ ግን ወደ አንተ የመጣው ቃልህ እንዲሆን በሚሆን የመንፈስ ቅዱስ 
መገለጫዎች እና መገለጫዎች ላይ ነው… እምነትህ የሚገነባው የጥበብ መገለጫዎች ላይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ፡፡ ”

ሰዎች የተለመዱ ልከኝነት እና ልከኝነት ያጡ ይመስላል ። እነሱ እንደነበሩትም አይደሉም ፡፡ ነብዩ “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ” እያለ ነበረ ፣ 
ህዝቡ ተናወጠ ፡፡ እነሱ በእርግጥ አደረጉ ፡፡ ሰዎች, ተወስዷል እነርሱም ስለ ነበር ፈሩ; አሁን ግን የእሱን ፍራቻ ሁሉ አጡ። እግዚአብሔርን 
አይፈሩም ፡፡
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ሰለሞን “የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው” ብሏል ፡፡ —የመጀመሪያውን አስተካክል።

ነገር ግን ነብዩ “እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ” ሊል ይችላል ።

ሰዎቹም “ግድየለሽ!” ይላሉ ፡፡ እነሆ ፣ ለእነሱ ምንም ተስፋ የለም ፡፡ ያ ነው .... እነሱ ይላሉ ፣ “ለምን ፣ ብልህ ነን ፡፡ እኛ ምሁራዊ ነን። ያንን 
ዓይነት ነገር መውሰድ የለብንም ፡፡ ስለምንናገረው ነገር እናውቃለን ፡፡ ” በተጨማሪም ሞኞች መላእክት ወደ ፍሩ ጋር ይሄዳሉ ዘንድ አንድ የቆየ ነው 
እስኪረጋገጡ . በእርግጠኝነት ፡፡

አሁንስ ለውጡ ምንድነው? በፍጥነት - እንዴት እናገኛለን? ለውጡ ምንድነው? እግዚአብሔር የሚያደርገው በቃሉ መንፈስ ነው ፡፡ እሱ 
ይለወጣል። ዘሩን ይተክላል ፣ መንፈሱን በላዩ ይጥላል ፣ ምርቱንም ያፈራል። መንፈሱ የመንፈስን ዘር በቃሉ ይለውጣል… ምን ዓይነት ዘር ነዎት ፣ ያ 
የሚያሳየውን ማን እንዳለ ያሳያል ፡፡ መደበቅ አይችሉም። በየትኛውም ውስጥ ቢሆኑም ፣ ውጭ ያሳያል ፡፡ ከዚህ መራቅ አይችሉም። ያን ዛፍ ካልሆነ 
በስተቀር ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም ፡፡ እሱ እንደዚያ ይሆናል ፡፡
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መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያለውን ዘር ይለውጣል ፡፡ የትኛውም ዓይነት ዘር ቢሆን ይለውጠዋል ፡፡ እሱ መጥፎ ከሆነ ክፉን ያወጣል። ግብዝ 
ከሆነ ግብዝነትን ያመጣል። እሱ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ በአስተማሪው ሰው ማጣሪያ አማካኝነት እውነተኛውን ወንድ ወይም ሴት ልጅን 
ያመጣል ፡፡ ዘሩ ሲመጣ በዚያ በኩል ይመጣል ፡፡ የእግዚአብሄር ወንድ እና ሴት ልጅ ይሰጣል ፡፡

አንድ ቀን ዓለም ሁከት በነገሠበት ጨለማ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ እግዚአብሔር (አሁን በጥሞና አዳምጡ ፣ ምክንያቱም ትንሽ የምንናገር 
ስለሆንን አይደለም ፡፡) .... ይመልከቱ ፡፡ አንድ ቀን ዓለም በሁሉም ሃይማኖቶች ማለትም እጅን ፣ ድስቶችን ፣ የተለያዩ ቀሚሶችን እና ማሰሪያዎችን 
እና ሌሎችንም ጨምሮ - በሌላ ሁከት ውስጥ ወድቆ ነበር ፡፡ እውነተኛው የእግዚአብሔር እስራኤል ከእግዚአብሄር ህጎች እና ህጎች በጣም ተታልሎ 
ነበር ፣ ኢየሱስ እንዲህ አለ ፣ “እናንተ በባህሪያዎ የእግዚአብሔርን ቃል በሕዝቦቻቸው ላይ ያነጣጠሩታል ፡፡” እናም ቅዱስ ቄሶችን ተመልከቱ ፣ 
ጠሯቸው ፡፡ ኢየሱስም። እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባቱንም ሥራ ታደርጋላችሁ አለ። ያ ነው በትክክል የተናገረው።
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አሁን ዓለም በተተካበት ዓይነት ዓይነት ሁኔታ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አስቀድሞ በተቀደሰው ዘር ላይ እንደገና ወጣ 
፡፡ የኢሳያስ 9፡6 የተስፋውን ቃል ተርጉሟል እንዲሁም ቀይረውታል-ያንን ያንን አስጨናቂ ጊዜ ለማዳን እግዚአብሔር በሰብዓዊ ሥጋ ውስጥ 
ተፈጠረ ፡፡ ሰው በእግዚአብሔር መልክ ሲሠራ ፣ እነሆ እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢዩ (በነቢያት) ይመጣል ፡፡ አሁን አስታውሱ ቃሉ ... ነብዩ 
በዚህ በመጨረሻው ቀን ሰይጣንን ያየው ተመሳሳይ ነቢይ ፣ የትምህርት ፕሮግራሙ እና የነበሯቸው ነገሮች — ሀይማኖታዊ ፕሮግራም መሆኑን 
አስቀድሞ አስታውስ ፡፡ ይኸው ነቢይ ኢሳያስ 9፡6 እንዲህ ሲል ተናግሯል-“ሕፃን ተወልዶልን ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ስሙም መካሪ ፣ የሰላም አለቃ 
፣ ኃያል አምላክ ፣ የዘላለም አባት ... እና የግዛቱ ዘመን ማብቂያ የለውም። ” የእግዚአብሔርም ቃል ይህ ነበር ፡፡ መንፈስም በዚያ ቃል ላይ ወጣ ፣ 
በድንግሊቱም ማህፀን ውስጥ ተሠራ ፡፡ ኣሜን! ወንድ ልጅ ተወል —ል አልተፈጠረም ፤ ተወለደ።
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ሰይጣን ለመረጨት እንደገና ሞከረ እና እንደገና ሞከረ። ከሆነ እሱም “ወሰደው እንዲህም አለ አንተ አንተ አንተ ነህ ማለት ምን ናቸው, ከዚያም 
ለእኔ እዚህ እየፈወሰ በዚህ አንዳንድ ማድረግ. እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ አሳየኝ ። ይህን ዳቦ እና ... እነዚህን ድንጋዮች ወደ ዳቦ ይለውጡ። 
ይሁን እስቲ አንተ ግን መጽሐፍ አንተ አደርገዋለሁ ይላል; ምክንያቱም, አንድ ላይ ተንሳፍፎ ውሰድ. ” በዛሬው ጊዜ ሃይማኖታዊ አጋንንት ሆነው 
እያዩህ ታውቃለህ? “መለኮታዊ ፈውስ እንደዚህ ያለ ነገር ካለ ወንድም እና እህት እዚህ አሉ። እሱን እንደፈወሰው እንይ ፡፡
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ያኛው ዲያቢሎስ በመስቀል ላይ በኢየሱስ አጠገብ ቆሞ “የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀል ውረድ” አለው ፡፡ ቃሉ የእግዚአብሔር ልጅ 
ነው አለ! መንፈስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አረጋግጧል! ኢሳይያስ 9: 6 ተፈጸመ ፡፡ እና በሌላው ምሽት ፣ አብዛኛዎቹ በስርጭቱ ውስጥ 
አብዛኛዎቹ ስድሳ-ያልተለመዱ ቅዱስ ጽሑፎችን እንዴት እንደሰጠን ሰማሁ ፣ አምናለሁ ፣ መጽሐፉ እርሱ እሱ እንደነበረ ማረጋገጡን ፡፡

ኦህ ፣ ሰይጣን ሞከረ እና እንደገና ሞከረ ፣ ሁሉንም ነገር አድርግ። አንድ ምሽት, እጆችንም ስለ አንድ መርከብ ጀርባ ላይ እርሱ በእርሱ ተኝቶ 
ይታያል. እሱም “አጠፋዋለሁ አሁን ፡፡” አለ ፡፡ ግን አልቻለም ፡፡ እሱ መጥፎ ነገር እንዲሠራ ሊፈትነው ሞክሮ ነበር ፣ ግን እሱ አልቻለም ፡፡ 
እንዴት? አስቀድሞ ዕድል አስቀድሞ ተወስኖ ይተላለፍ ነበር። ሊታለል አይችልም። አይ ፣ አይሆንም ፡፡ ቃሉ እዚህ ይሆናል አለ ፡፡ ኣሜን! የለም 
የለም የለም በእርሱ እንጨነቃለን በመሄድ ዲያብሎስ, እና ቦታ ለመውሰድ ወስኖአልና ያለው የእግዚአብሔር ሌላ ልጅ. እሱ በተጸጸተ ተረጭቷል ፡፡ 
የሰይጣን መርዝ - የኃይማኖት ሐኪሞች — በጭራሽ እሱን አይነካውም። እሱ ወዲያውኑ ይሄዳል - እሱን የሚያስቸግረው ምንም ነገር የለም ፣ 
ይመልከቱ።
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በእርሱ ላይ ምንም ተጽዕኖ አልነበረውም ፡፡

“ደህና, እኔ እናደርገዋለን አንተ ምድርን-እኔ ላይ አገዛዝ አለኝ ሁሉ ጳጳስ ይህም-ከሆነ ብቻ ያመልኩኛል ያገኛሉ. ና ፣ የእኔን ቡድን ተቀላቀል ፡፡ 
እኔ ማድረግ ይኖርብዎታል አንተ ገዥ. እወርዳለሁ ፡፡ ይሁን አንተ ቀና. ”
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15የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

እንዲህም አለ ፣ “ወደ ኋላ ሂድ ፣ ሰይጣን ፡፡ ለአምላክ ስገድ ፤ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፎአል ፡፡

ከዚያ አንድ ቀን (በዚህ ታላቅ ሰው ላይ ፣ ለተወሰነ ጊዜ እዚያ መቆየት እፈልጋለሁ)… ግን አንድ ቀን ስለ እርሱ የተጻፈ ቃል ስለነበረ - 
እግዚአብሔር በነቢዩ በኩል የመጣ ስለሆነ ስለ መንፈስ እንደገና በእርሱ ላይ ወረደ ፡፡ እርሱም እንደ ጠቦት ወደ መታረድ ተወሰደ ፡፡ መንፈስም 
በእርሱ ላይ አንሥቶ መራውና ወደ ቀራኒቃ መስቀል ሰደደው። እዚያ ሞተ ፡፡ እንዲሁም እንደሆነ ሁሉ ተናገሩ : በሞቱ እርሱን በምድር ላይ መሆኑን 
በእግዚአብሔር አስቀድሞ የተወሰነ ዘር ሁሉ ብርሃን እና ህይወት ለማምጣት, ተፈጸመ. የሚሠራውን መንገድ አመጣ ፡፡ ዘሩ እዚህ አለ። መንፈስ 
የእግዚአብሔር ዓለም እና በዚህ የጨለማ ቀውስ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆች እና ሴት ልጆች በመሆን መንፈስ ሕይወትን ያመጣል።

“ዕድል አስቀድሞ” በሚለው ቃል አትደናቅፉ። እንደምታውቅ አውቃለሁ ፡፡ ግን አዳምጡ ፣ ቃሌ አይደለም ፡፡ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው 
፡፡ ሊያነቡት ይፈልጋሉ? ኤፌ 1: 5 ን አንብብ ፣ “እርሱም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለልጁ ልጅ ሆኖ አስቆጠረናል” የሚለውን ተመልከት ፡፡
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ይህንን ከአዕምሮዎ ለማላቀቅ አንድ ደቂቃ ብቻ ልፈታው ፡፡ በመጀመሪያ ፣ በአባትዎ ውስጥ እንደነበሩ (ጀርም ዘር — ሁላችሁም ይህን 
ያውቃሉ?) ፣ በአያችሁ ቅድመ አያትዎ ውስጥም ነበሩ ፡፡ ይህን ያውቁ ኖሯል? ሌዊ በአብርሃም ዘሮች በነበረበት ጊዜ አራት ትውልዶች ከኋላው በኋላ 
አሥራት እንደከፈሉ የምናረጋግጥ የዕብራውያንን መጽሐፍ ያንብቡ ፡፡ አብርሃምን ለሜልኪዴቅ አስራትን በከፈለ ጊዜ ከእርሱ በታች ለልጁ የልጅ 
ልጁ ተቆጠረ ፡፡ እናም እርሱ በዚያን ጊዜ በአብርሃምን ወገብ ውስጥ ነበር ፡፡

እዚ ማለት እዩ።

አንተ በአባቱ ወገብ ውስጥ ነበሩ, ነገር ግን ድረስ አባትህ ከእናንተ ጋር ኅብረት አለን አልቻለም ነበር ሥጋዊ አካል እንዲመስል ራሱን 
ይለውጣልና. የእኔ ልጅ በውስጤ ነበር ፡፡ ወንድ ልጅ እፈልጋለሁ ፣ እሱ ግን በእኔ ውስጥ ነበር ፣ እይ ፡፡ እሱ በዚያን ጊዜ በእኔ ውስጥ ነበር ፡፡ ግን 
በጋብቻ ውስጥ እንደ እኔ ወደ አንድ ሰው ተለወጠ ፡፡ እና ከዚያ እንደ እኔ ይሆናል እና እርስዎም እንደ ወላጆችዎ ይሁኑ ፣ ይመልከቱ ፣ ምክንያቱም 
ለመጀመር በናንተ ውስጥ ነበረና ፡፡
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አሁን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን ባሕርያቱ ... የትኞቹም የአባትህ ባህርይ ነህ ፡፡ እናትህ አባትህ አይደለችም ፡፡ ጀርሙ በአባቱ ውስጥ 
ይተኛል ፣ ይመልከቱ ፡፡ እናም አሁን እናትህ የአባትህን ዘር የወለደች ማት ቀጫጭን ነበር ።

ምድርም በስጋ ፣ የእግዚአብሔር ዘር የምታበቅል ማፅጃም ናት ፣ ተመልከት ፡፡ በትክክል። ዓለም አይደለም ፣ አለም እንዴት ታላቅ ነው; 
እንዴት እንዳደረገው እግዚአብሔር ምንኛ ታላቅ ነው ፣ ተመልከት።
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አሁን ፣ የእግዚአብሔር ወንድ እና ሴት ከሆንክ ፣ በመጀመሪያ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ነበርክ ፡፡ እርስዎ የእሱ መለያ ነዎት። እናንተ ከሆነ 
አልነበረም ከዚያም በዚያ, ከዚያም ነበረ አያውቅም, ወይም ፈጽሞ ይሆናል. እኔ ከዚች ሰው ልጅ ወይም በዚያ ሰው በዚያ ስፍራ ሊሸከም ስለማልችል 
ነው። የገዛ ልጆቼን ብቻ ነው መሸከም የምችለው እነሱ የእኔን አምሳል ይዘው ነው ፡፡ ሃሌ ሉያ! ታያለህ?

ወንዶችና ሴቶች ልጆች ነበረች መጀመሪያ ላይ በእግዚአብሔር ላይ.107

አሁን ተመልከቱ ፡፡ የዘላለም ሕይወት አለህ ፡፡ “የዘላለም ሕይወት ያገኘነው እኛ እናምናለን” ብለዋል። ደህና ፣ የዘላለም ሕይወት አንድ ዓይነት 
ብቻ ነው ፣ እርሱም ያ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ያ ብቸኛው ነገር እግዚአብሔር ነው ፣ እግዚአብሔር ነው። እንግዲያው ፣ የዘላለም ሕይወት ካገኙ ያ ያ 
ሕይወት ሁል ጊዜ በእናንተ ውስጥ ነበር ፡፡ ዓለም ገናም ሳይኖር በእግዚአብሔር ወገብ ውስጥ ነበርክ ፡፡

ቃል ራሱ ራሱ - ኢየሱስ ራሱ ራሱ ቃል ተብሎ የተጠራ ሲሆን በ .... ቅዱስ ዮሐንስ 1 “በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ 
ነበረ ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ… ቃልም ሥጋ ሆነ ፤ በመካከላችንም ኖረ። ” ከዚያ በኢየሱስ ወገብ ውስጥ ነበሩ እና ከእርሱ ጋር ወደ ካልቫር ሄደ 
፡፡ አንተ ከእርሱ ጋር ከሞትን: እናንተም አስነሣው ከእርሱ ጋር, እና ዛሬ እኛ የእርሱ መንፈስ, ልጆች እና የእግዚአብሔር ሴት ልጆች ጋር የተሞላ 
በእርሱ ውስጥ በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ተቀምጠው ላይ ነን. ከእርሱ ጋር ሙት ፡፡ ከእርሱ ጋር ተነሳ ፡፡ እርግጠኛ ፡፡

አሁን ፣ አሁን ፣ አሁን ከእርሱ ጋር ህብረት ማድረግ ይችላሉ ፡፡ በእሱ ውስጥ አንድ ቃል ስለሆንክ ወደዚያ መመለስ አይችሉም ነበር ፣ 
ምክንያቱም እርስዎ በእሱ ውስጥ አንድ ቃል ዘር ነዎት። አሁን ግን ተገልጦልዎታል ፣ እናም አሁን ከእርሱ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ይፈልጋል ፡፡ 
ከዚያም ወርዶ ሥጋ ሆነ ፣ ስለሆነም ከእርስዎ ጋር ፍጹም ህብረት ሊኖረው ይችላል ፡፡ ፍጹም ሕብረት እዩ? ኦህ ፣ የእኔ ፣ የእነሱ ጥልቅ 
የእግዚአብሔር ምስጢር! እንዴት ድንቅ ነው!
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እነሆ ፣ እግዚአብሔር ከመንፈስ ጋር ህብረት ሊኖረው አይችልም ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሰው ሆነ ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የተገለጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ምክንያቱም .... እርሱ የተወለደው ልጅ ስለሆነ ነው ፡፡ ግን እሱ የሚኖርበት ድንኳን ነበር ፡፡ “መቼም ቢሆን 
እግዚአብሔርን ያየው አንድም የለም ፣ የአብ አንድያ ልጅ ግን አሳውቆታል ፡፡” እግዚአብሄር ራሱን የሚኖርበት መኖሪያ ቤትን ሠራ ፡፡ እሱን 
ለመንካት ውረድ ፡፡ 1 ኛ ጢሞቴዎስ 3፡6: - “እግዚአብሔር የመምሰል ምሥጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ፤ በሥጋ የተገለጠ ፥ ለመላእክት የታየ ... 
በማመን ... ወደ ሰማይ ተወሰደ።” እንታይ እዩ?

አሁን ፣ እሱ ...

ሥጋ ናችሁ ፣ እናም ሥጋ (ስጋ) ብትሆኑ ፣ ከዚያ ጋር ህብረት ማድረግ ትችላላችሁ ... ምክንያቱም እሱ የፍቅር የፍቅር ባህርይ ነው ፡፡ አምላክ 
ፍቅር ነው. ልክ ነው? የእግዚአብሔር የፍቅር ባህርይ ደግሞ ኢየሱስ ነበር ፡፡ እና የፍቅር ባህርይ ሲገለጥ - ያ እግዚአብሔር ራሱ - በእርሱ ላይ 
የተንጠለጠሉ ባህሪዎች ሁሉ ወደ እርሱ ይመጣሉ። “ሁሉም አብ የሰጠው እኔ ወደ እኔ ይመጣል.” አስቀድሞ መወሰን ነበረባቸው። ካልሆነ ፣ እዚያ 
አይሆኑም ፣ ያ ያ ነው። በእርግጠኝነት ፡፡
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እርስዎ የሆናችሁት በቃሉ ባለጸጋ አማካኝነት ህብረት ማድረግ እንችላለን ፡፡ የቃሉ አካል ናችሁ ፡፡ ምክንያቱም እሱም መጀመሪያ ላይ ቃል 
ነበረ: አሁን ቃል ነዎት. እንታይ እዩ? እኔ ዛሬ ማታ ወይም እሁድ እሰብካለሁ ወይም ከገባሁባቸው ቀናት ውስጥ አንዱ ቃሉ ምን እንደ ሆነ እይ ፡፡ 
እና አሁን ፣ የቃሉ አካል ናችሁ ፡፡



16የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ያዳምጡ ፣ ማድረግ የማልችለው አንድ ነገር አለ ፡፡ በአያቶቼ ላይ መኩራራት አልችልም ፡፡ የለም ፡፡ እኔ በአሰቃቂ ሁኔታ ነው የመጣሁት ፡፡ 
አባቴ አየርላንዳዊ ሰው ነበር። እናቴ የሕንድ ስኩዊድ ግማሽ-ሕንዳዊ ነች። እናቷ, አንድ የህንድ ነበር የጡረታ. አሁን ሁሉም ስካር ፣ ሁሉም 
አብዛኛዎቹ ጫማዎቻቸውን ይዘው በጦርነት የታጠቁ ጠመንጃዎች እና የመሳሰሉት ናቸው ፡፡ እኔ አባቶቻችን ምክንያት 'ስለዛ ምንም ላይ በጉራ 
አይችሉም እና ቤተሰቤ ዛፍ ናት አሰቃቂ. ግን ወንድሜ ፣ ልኮራበት የምችለው አንድ ነገር አለ ፡፡ በተቤዠኝ በጌታዬ በኢየሱስ ላይ መኩራራት 
እችላለሁ ፣ እናም በሚተካው ኃይል የእርሱን አስቀድሞ በመተንበይ ዘር ተከላ - እናም አየሁ። አሁን እኔ የማን ልጅ ነኝ? በእርሱ ላይ መመካት 
እችላለሁ ፡፡ እናም በሕይወቴ ሰላሳ-ሶስት ዓመታት በእርሱ ላይ በመተማመን አሳልፌያለሁ ፡፡ እርሱ ሌላ ሠላሳ-ሶስት ዓመት ቢያስጥልኝ የበለጠ 
በእሱ ላይ ለመኩራራት እሞክራለሁ ፣ ይመልከቱ። በአያቶቼ ላይ መመካት እችላለሁ ፡፡ ሃሌ ሉያ!
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ያዳነኝና የሕይወትን ዘር በዚህ ውስጥ የተከለው ፣ እና ይህን ቃል እንድመለከት ፍቀድልኝ ፡፡ መንፈሱን ልኮ “እነሆ! ይህንን ይናገሩ እና 
ይሆናል። ያንን እና…. ”ኦህ ፣ እኔ ፣ በእርሱ እኩራለሁ! እንዴት አደረገ? በቃሉ ውሃውን በማጠብ ፣ የመለያየት ውሃ - እኛ አብራራነው ፡፡

አስቀድሞ የተነገሩ አማኞች ከቃሉ ጋር ይቆያሉ ፣ ምክንያቱም የቃሉ አካል አካል ናቸው ፡፡111

ኦህ ፣ የሚባዙ ከዋክብት ፣ እስከ መቼ ትቅበዘበዛሉ? እናንተ ሜቶዲስትሪዎች ፣ ባፕቲስት ፣ የፕሬዝደታሪያኖች ፣ በውጭ አገር ፣ በውጭ ያሉ 
፣ ምንም ቢሆኑም ፣ ከቤተክርስቲያን እስከ ቤተ ክርስቲያን ፣ ከድንጋይ ወደ ቦታ ፣ እና ቴሌቪዥን እስከ ቴሌቪዥን ፣ ከዓለም እስከ ዓለም 
የሚዘወተር ቢሆን ለምንድነው ወደ ቤት ለምን አትመጡም? ከአንተ ጋር ህብረት ለማድረግ ይናፍቃል ፡፡ እሱ ይፈልጋል።

በአዕምሮዎ መታደስ ሊለውጥዎት ይፈልጋል ፡፡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወይም ወደ ቤተ-ክርስቲያን አይደለም ፣ ነገር ግን ያላችሁ አካል 
የሆናችሁት በቃሉ ነው ፡፡ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ፥ ይጠግባሉና። ደግሞም በውስጣችሁ ካለው በዚህ ሃይማኖታዊ ብልሹ 
ሥርዓት ውስጥ እንድትወጡ ለማድረግ የለውጥ ኃይሉን ልኮላችኋል ፡፡ እግዚአብሔር ያወጣችሁ ዘንድ የለውጥ ኃይሉን ማለትም ቃሉ የተረጋገጠለት 
እና የተረጋገጠበትን - የሚከተሉበት ይህ የሃይማኖታዊ ድንቁርና ጉድለት ነው ፡፡ እርቃናችሁ ፣ ዕውር ፣ ደካሞች ፣ እና አታውቁትም - ጓደኞቹን 
አስቡ ፡፡

ቃሉ እንዲፈፀም እግዚአብሔር የለውጥ ኃይሉን እንደላከ ታውቃላችሁ እናም የሣራንና የአብርሃምን ሰውነት ሁሉ እንደቀየረ ታውቃላችሁ ፡፡ 
እርሱ እንደሚያደርገው ቃል ስለገባ አንድ አዛውንትና አዛውንት ሴት ተለውጧል። እግዚአብሔር እንደሚያደርግም ቃል የገባውን ያደርጋል ፡፡ ምንም 
የለም .... ምንም ፣ ምንም የተበላሸ ነገር ፣ እግዚአብሔር በእርሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም ፡፡ እርሱ ቃሉን ይጠብቃል መንፈሱንም ይልካል። “እኔ 
ጌታ ተከልኩኝ ፡፡ ከእጄ ላይ እንዳይነጥቀው ቀን ከሌት እጠጣዋለሁ ፡፡ ” መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ፡፡
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ኦህ ፣ የሚሽከረከሩ ኮከቦች ፣ በልብዎ ውስጥ ፍላጎት ካለዎት - ሊኖርዎት ይገባል ፣ ወይም ዛሬ ጠዋት እዚህ አይቀመጡም። እናም በእነዚያ 
አብያተ-ክርስቲያናት ፣ አዳራሾች ፣ እና ውስጥ ባሉባቸው ውስጥ አይገኙም ፣ የሆነ ነገር እዚያ ካላመጣችሁ አንድ ሰው አነጋግራችሁ ነበር ፡፡ ከዚህ 
ወዲያ አይሂዱ - እንደ በረዶ ነጭ እንድትሆኑ ያደርጋችሁ ዘንድ ውሃው በቃሉ ይታጠባል ፡፡ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ፣ አዳምጡ ፡፡ በእነዚያ 
ብልሹነት ውስጥ አይቆዩ ፡፡ ከዚህ ውጣ ፡፡ አብርሀም እግዚአብሔርን አመነ ተቃራኒንም ነገር ጠራ .... አንተ “እንዴት አደርገዋለሁ? ይህን እንዴት 
አደርጋለሁ? ” የእግዚአብሔር ሥራ ነው ፡፡ “እንዴት አድርጌ ... ጓደኞቼ እኔን ለመቀበል ፈቃደኛ አይሆኑም?”
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እግዚአብሄር አለ ፣ “የራሱን አባቱን ፣ እናቱን ፣ ሚስቱን ፣ ባልውን ፣ ቤቶቹን ፣ ቤቶቹን ትቶ የሚሄድ ፣ ቤቶችን እና ቤቶችን እሰጣቸዋለሁ ፣ 
አባቶችን ፣ እናቶችን ፣ ወንድሞችን እና እህቶችን በዚህ ዓለም እና በሚመጣው ዓለም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ ፡፡ ” ጓደኛዬ ፣ ያ ተስፋ ነው ፣ 
ያ ፣ ውሃ መጠጣት አለበት! እግዚአብሔር የገባው ቃል ሁሉ ይፈጸማል ፡፡ የእግዚአብሔር ዘር ሁሉ የተስፋ ቃል ነው ፡፡

እህት ሆይ ፣ ያንን ፀጉር መጉዳት አቁሚ ፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት ያልተለመደ ነገር ነው ፡፡ ለእሱ አስጸያፊ የሆኑትን እነዚያን 
ልብሶች መልበስዎን ያቁሙ። እናንት ወንድሞች ፣ እነዚህን ነገሮች ለማድረግ እነዚህን ቤተ እምነቶች መስጠታችሁን አቁሙ ፣ እንዲሁም 
ሚስቶቻችሁን እንዲህ ዓይነት ነገር እንዲሠሩ መፍቀድ አቁሙ ፡፡ ለክርስቲያኖች መጥፎ ነው ፡፡ ወደ ቃሉ ይመለሱ ፡፡ ያን ቃል ይያዙ - ያድጋል። 
ማደግ አለበት። እሱ በመጀመሪያ ያነሳው የእግዚአብሔር የለውጥ ኃይል እርሱ መንገዱን ይመለሳል ፣ አሁን እንደገና ይወስዳል ፣ በትክክል 
ወደነበረበት ይመለሳል ፡፡
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ሄኖክ በእግዚአብሔር የለውጥ ኃይል ከሞት ተቀይሯል ፡፡ አምላክ ይህን ያደረገው ምን ነበር? ለሚመጡት ቤተክርስቲያኖች ዓይነት ፡፡ አዎ ፡፡ 
ኤልያስ ተመሳሳይ ነበር ፡፡ የኢየሱስ አካል ከሞተ እና በመቃብር ውስጥ ካለፈ በኋላ ፈጣን ሆነ ፡፡ የኢየሱስ አካል በእግዚአብሔር ቃል ተሻሽሎ 
ከሞተ ፣ ከቀዝቃዛው ምስሉ ወደ ትንሳኤ ፣ ክብር ወደነበረው የእግዚአብሔር ልጅ ተለውጧል። ምክንያቱም ነብዩ 16፡16 እሱን ለመግለጽ ከፈለጉ ፣ 
16:10 እንዲህ ብሏል ፣ “ነፍሱን በሲኦል አልተውም ፣ ደግሞም ቅዱስዬን ሙስና እንዲያየ አልፈቅድም። ”
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አምላክ ሆይ ፣ ያ ቃል መፈጸም አለበት ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ መነጠቅ ከፈለጉ ከፈለጉ በልብዎ ውስጥ ይክሉት ፡፡ ክርስቲያን መሆን 
ከፈለግክ እውነተኛውን ይህንን ቃል እንደ… ቃል አስቀምጠው .... እኔ ሕዝቅኤል ነው ብዬ አምናለሁ ፣ እግዚአብሔር ‹መጽሐፉን ውሰድና ብላው 
'ነቢዩና ቃሉ አንድ ዓይነት ይሆናሉ ፡፡ በእዚያም ውስጥ ያለው ቃል ሁሉ መገለጥ አለበት ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ዘር ነው። 
አንዳንድ የተማረ ሥነ-መለኮት ምሁራን እዚህ እንዲወጡ አይፈቅድልዎም ። በዚያ የሥጋዊ ሳይንስ ፣ እና በእውቀት ፣ እና በትምህርት እንዲረጭዎት 
አይፈቅዱለትም ። እመን!

አብርሃም በዘመኑ ሳይንሳዊ ምርምርን አልተሳተፈም - ‹ልጅ ለመውለድ በጣም አርጅቻለሁ ፡፡ በጣም ሩቅ ሄጄ ነበር። እኔ ይህን ፣ ያንን ወይም 
ሌላውን አድርጌያለሁ። “ እርሱ ግን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ማንኛውንም ነገር ጠራ ፡፡ 6 ለእግዚአብሔርም ክብር እየሰጠ ፥ የሰጠውንም 
ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ ፥ በእምነት በረታ እንጂ በአለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም። እሱ 
አምላክ ቃል የገባቸውን ነገሮች መሆኑን መፈጸም ይችሉ ነበር.
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ኦ, በዚህ ምድር ላይ በማድረግ አካል ጉዳተኛ ልጆች የሚንከራተቱ, እህቶች የሚንከራተቱ የዚህ ዓለም ቦታዎች ፋሽን እንደሆነ አድርጓል አንተ! 
እና እህት እህት ፣ እንደ እኔ የድሮ መጠጥ እቆጥረኝ ይሆናል ፣ ግን ከእነዚህ ቀናት ውስጥ ፍሎረንስ ሻርክያን በሌላኛው ምሽት ያጋጠሙትን ሲያገ —
ት - እርስዎም በዚህ ክፍል ውስጥም ተቀምጠዋል ፣ እንደምታውቁት - ያንን ሲያገኙ ፣ እኔ ሳይሆን ይህ ቃል ትክክል መሆኑን ይወቁ ፡፡ ከእነዚያ 
የፀጉር መሸጫ ሱቆች ፣ እነዚያ ፋሽን ሱቆች ይርቁ ፡፡ ከእነዚህ ነገሮች ራቁ ፡፡ በላቸው «እናንተ ማስተማር አይደለም ለምንድን ነው እነሱን ታላቅ 
ነገር, ይህ እንዳት ሉሆን ነው?“ በኤቢሲዎን ብቻ ይጀምሩ ፣ ከዚያ ወደ አልጄብራ እንመጣለን ፡፡
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17የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ተመጣጣኝ አገልግሎትዎ የሆነውን ትምህርት ብቻ ይጀምሩ ። “ስለሆነም ወንድሞች ፣ ሰውነታችሁ ሕያው የሆነ ቅዱስ ፣ በእግዚአብሔርም 
ዘንድ ተቀባይነት ያለው መስዋእትነት እንድታቀርቡ በእግዚአብሔር ምህረት እለምናችኋለሁ ፡፡

እርስዎ ምክንያታዊ አገልግሎትዎን ብቻ ነው የሚሰሩት። እግዚአብሔር ቀሪውን ይንከባከባል ፣ ይመልከቱ። እራስዎን ሊያስረዱዎት እና 
ሊያደርጓቸው የሚችሏቸውን ነገሮች ለማሰብ ብቻ .... መጽሐፍ ቅዱስ ሲያወግዝ አንዲት ሴት እራሷን ገለጠች እና ወደዚህ በመሄድ እንደዚህ ዓይነት 
እርምጃ ለመውሰድ ሞኝነት አይደለምን? አንድ ሰው እንደዛሬው ቀኖና እና ይህ ሁሉ ነገር እዚህም ሆነ ሁሉም ይህ ሴሚናር ነገር እና የመሳሰሉት ያሉ 
ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሄር ቃል ጋር የሚጣጣም ከሆነ እራሱን ወደ እንደዚህ ዓይነት ቀኖና መሳብ ምክንያታዊ አይደለምን?
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የኢሳይያስ ከንፈሮች ... እርሱ ርኩስ ከንፈር ተራ ሰው ነበር ፡፡ ጌታ ሆይ ፣ እኔ ርኩስ በሆኑ ሰዎች ነኝ ፡፡ እኔ እግዚአብሔርን አይቻለሁ ፣ 
ወዮልኝ! “ አንድ መልአክም ወረደ ፣ የእግዚአብሔር የተቀደሰ እሳት እሳት ከነበረው መሠዊያ ወጣ። ከተሳሳተ ሰው ከንፈሮች ወደ ”የነቢዩ ከንፈሮች“ 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ። የእግዚአብሔር የመለወጥ ኃይል!
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መቶ ሀያ ዓሣ አጥማጆች ፣ ሐምራዊ ፣ የሴቶችና የእነዚያ ትናንሽ አዛውንቶች ሻጮች ፣ በአንድ ደርብ ላይ ተሰብስበው በሮቹን ዘግተዋል - 
አንዳንዶቹ የራሳቸውን ስም ለመፈረም በቂ ትምህርት አልነበራቸውም ፡፡ ከዓሳ አጥማጆች ወደ ሰዎች አጥማጆች እግዚአብሔር ቀየራቸው ፡፡ 
ከወንዶችና ሴቶች ከመንገድ ወደ እግዚአብሔር የማይሞት ነው። የእግዚአብሔር የለውጥ ኃይል!

የአጥቢያ ቤተ-ክርስቲያን አባል የሆነው - የፕሬዚዳንት ፣ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ጴንጤቆስጤ ወይም አንድ ነገር በመንገድ ላይ ሲሄድ 
ከእነሱ የበለጠ እንደሚያውቅ ታላቅ የውሸት መንፈስ ነበረውበት ። እርሱ በምድር ውስጥ ካሉ ምርጥ አስተማሪዎች አንዱ በሆነው በገማልያል ስር 
ነበር የመጣው ፡፡ ምን ተፈጠረ? ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል የሚያምኑ ጥቂት ሰዎች ለማግኘት ወደ ደማስቆ በመሄድ ላይ እያለ በሚወርድበት 
መንገድ ላይ ወድቆ ነበር ፡፡ እናም አንድ መልእክት ሰማ ፣ ከቤተክርስቲያን አባል እና የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ 
የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ጻፈው የእግዚአብሔር ነቢይ ተቀየረው ፡፡ ከቤተክርስቲያን አባል እስከ ቅዱሳን ድረስ።
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ኦህ ፣ የሚባዝን ኮከብ ፣ እናቆም ፡፡ የሚንከባከበው ልጅ ፣ የሚንከራተት ዘር ፣ ያ ከዚህ ቦታ ወደ ቦታ እየተበላሸ ይሄዳል ፣ ዛሬ ጠዋት ፣ 
ልጆች ፡፡ በሕያዋን እና በሙታን መካከል ለመቆም የሚሞክር ሰው እንደመሆኔ እባካችሁ እባካችሁ ስሙኝ።

አሁንም እርስዎ ስላዋቀርኩ ከሆነ ስርጭቱ, ይመጣል ባለበት ምድር ላይ ወጥቶ ዎቹ በዚያ ስፍራ ወደ ተቅበዘበዙ; ብቻ አንድ ደቂቃ ረዘም 
ቁጭ እባክህ. ዘግይቷል አውቃለሁ። እዚህ የቱክሰን ውስጥ (ወይም, ለመነ, አንተ እኔን, ፎኒክስ ይቅር), ይህ ነው አሥራ ድረስ ሀያ ደቂቃዎች. እናም 
እነዚህን ሰዎች ማለዳ ማለዳ እዚህ ላይ አግኝቼአለሁ። ከስራዎ እና ነገሮችዎ ርቆኛል ፡፡ ግን ተመልከቱ ፣ ወዳጄ ሆይ ፣ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ርቆ 
ሊሆን ይችላል ፡፡ እባክህን ፣ ዛሬ ጠዋት ተመለስ ፣ አይደል? በምንጩ ላይ አንድ ቦታ አለ ፡፡

121

ከረጅም ጊዜ በፊት በግርግም ውስጥ

በእውነቱ እንደዚህ እንደሆነ አውቃለሁ።

ሰዎችን ከኃጢአታቸው ለማዳን ሕፃን ተወለደ።

ዮሐንስ በባሕሩ ዳርቻ ላይ አይቶታል ፣

በጉ ለዘላለም ፣

ኦህ ክርስቶስ ክርስቶስ የቀራንዮ መስቀል ፡፡

ኦህ ፣ እኔ ያንን የገሊላ ሰው እወደዋለሁ ፣

ከገሊላ ፣

እርሱ ለእኔ በጣም ብዙ ሠርቷል ፡፡

እሱ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ብሏል ፣

መንፈስ ቅዱስን በውስጡ አኑረው;

ኦህ ፣ እወዳለሁ ፣ ያንን ሰው ከገሊላ እወደዋለሁ።

ቀራጩ ሊፀልይ ሄደ

አንድ ቀን እዚያ በቤተመቅደስ ውስጥ

“ጌታ ሆይ ፣ ማረኝ!” ብሎ ጮኸ ፡፡

እርሱ ከሠሩት ኃጢአት ሁሉ ይቅር ተብሏል ፡፡

እና ጥልቅ ሰላም በውስጣ ውስጥ ይቀመጣል ፣

እርሱም “ይህን ከገሊላ ተመልከቱት” አላቸው ፡፡

ትክክል ነው.

አንካሶች እንዲራመዱ ተደርገዋል ፣
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ዲዳ እንዲናገር ተደርጓል ፣

ያ ኃይል ተነገረው

በባህሩ ላይ በፍቅር።

ዓይነ ስውራን እንዲያዩ ተደርገዋል ፣

ይህ ሊሆን እንደሚችል አውቃለሁ

የዚያ ሰው ምሕረት ከገሊላ።

ዛሬ በአገልግሎት ይተይቡ።

ሴትየዋ በጉድጓዱ አጠገብ;

ኃጢአቶቼን ሁሉ ነገራቸው ፣

በዚያን ጊዜ አምስት ባሎች እንደነበሩባት ፡፡

ከሁሉም ኃጢአት ተሰረች ፣

እና ጥልቅ ሰላም በውስጣ ውስጥ ተቀምጧል ፡፡

እሷም “ይህን ሰው ከገሊላ ተመልከቱ!” አለች።

ሴት ፣ እሱ ያውቃል ፣ አየ ፡፡ ዛሬ ጠዋት ልብዎን ያነባል ፡፡ ሰው ፣ እሱ ልብዎን ያነባል ፡፡ ኦህ ታክሲ ፣ እንጸልይ ፡፡122

ኦህ ፣ እኔ ያንን የገሊላ ሰው እወደዋለሁ ፣

ከገሊላ ፣

እርሱ ለእኔ በጣም ብዙ ሠርቷል ፡፡

እሱ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ብሏል ፣

መንፈስ ቅዱስን በውስጣቸው አስቀመጠ ፡፡

ኦህ ፣ እወዳለሁ ፣ ያንን ሰው ከገሊላ እወደዋለሁ።

ዛሬ ጠዋት ከእኔ ጋር አትወዱትም? ኦህ ፣ ዓመፀኛ ፣ ተቅበዘበዘ ኃጢአተኛ ፣ እዚህ ሆነች የትም ብትሆን ፣ በዚህ ጠዋት ጌታዬን ትቀበላለህ? 
እርሱ ቃል ነው እርሱም ቃል ወደ እናንተ ደርሶአል ፡፡ ዛሬ ጠዋት እሱን አይቀበሉትም? ዝም ብለው እጆችዎን ከፍ ያደርጋሉ ወይ በእግራችሁ ወይም 
አንድ ነገር ቆሙ መጸለይ ትችላላችሁ? በል ፣ “አሁን እሱን መቀበል እፈልጋለሁ ፡፡ ወንድም ፣ ፈቃደኛ ነኝ ፡፡ እሱን ለመቀበል አሁን ፈቃደኛ ነኝ ፡፡ ” 
ለመጸለይ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ወደ እግሮችዎ ይቆማሉ እና “እኔ ኃጢአተኛ ነኝ… እፈልጋለሁ…. ”ጌታዬ ይባርክህ ፡፡ ሌላ ሰው? ሁሉም ሰው 
አሁን አንድ ደቂቃ ብቻ ይጸልያል ፡፡

ኦህ ከረጅም ጊዜ በፊት በግርግም ውስጥ ፣

( ይህም አንድ ትርምስ ውስጥ ነበር, እናንተ ታውቃላችሁ-ዓለም ነበር.)

እና በእውነቱ እንደዚህ እንደሆነ አውቃለሁ።

አንድ ትንሽ ሕፃን ተወለደ;

ሰዎችን ከኃጢአታቸው ለማዳን

ዮሐንስ በባሕሩ ዳርቻ ላይ ባየው ጊዜ ፣

እርሱ ለዘላለም በግ (እርሱም አንድ ነው) ፣

ኦህ እርሱ እርሱ ክርስቶስ የተሰቀለው የቀራንዮስ ክርስቶስ ነው ፡፡

ከሚቀመጡበት ከዚህ ዓለማዊ ሁኔታ ለመውጣት ዛሬ በሙሉ ልብዎ አይወዱትትም? እናንተ ሴቶች ፣ እናንት ወንዶች ፣ ኦው ፣ ይህን ጊዜ 
ለምን ተቀመጡ? በአንተ ውስጥ የሆነ ነገር እንዳለ ለማሳየት ይሄዳል ፡፡ እዚያ የሚራበው እና የሚጠማ ነገር አለ። እዚህ ሁለት ወይም ሦስት ሰዓት 
ውስጥ በዚህ ሕንፃ ውስጥ አይቀመጡም - የሆነ ነገር አለ ፡፡ ዛሬ ዝም ብለው አይሰሙትም? ውድ ውድ እህቶች ወይም እህቶች ፣ ፋሽኖቹ ፣ እና 
ሳይንስ ፣ እና የዓለም ነገሮች ሁሉ ከአእምሮዎ ይለፍፉ ፡፡

123

አብያተ ክርስቲያናት አንድ ናቸው ፡፡

ታላላቅ ብሔራት ፣
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እስራኤል ከእንቅልፍ ነቃ ፣

ነቢያት የተነበዩለት ምልክቶች ፣

የአሕዛብ ቀናት ተቆጠሩ ፣

በአሰቃቂ ነገሮች ተሞልቷል ፤

የተበተኑ ሆይ ፣ ወደራስህ ተመለስ ፡፡

የመቤዠት ቀን ቀርቧል ፣

የወንዶች ልብ በፍርሀት እየታየ ነው ፡፡

በመንፈስ ተሞሉ

መብራቶችዎ እንዲቆረጡ እና እንዲፀዱ ያድርጓቸው ፡፡

ተመልከት ፣ መቤዠትህ ቀርቧል!

ሐሰተኛ ነቢያት ሐሰት ናቸው ፤

የእግዚአብሔርን እውነት ይክዳሉ ፣

ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው ፡፡

አሁን ፣ ያ እውነት ነው። ታውቃላችሁ ፣ ሁላችንም የምንኖርበት ቀን። እርሱ ግን።124

በማታ ጊዜ ብርሃን ይሆናል ፤

የክብር መንገድ በእርግጥ ታገኛለህ ፡፡

የምንኖርበት ቀን አሁን ነው ፡፡ ጨለማው በገባበት ምሽት ብርሃን ይደምቃል-የምሽት ጊዜ ፣ የማታ ኮከብ ፡፡

ምሽት ኮከብ;

እና ከዚያ በኋላ ጨለማው!

የስንብት ሀዘን እንዳይኖር ፣

እኔ በመጨረሻ እንደገባሁ;

ሁሉም ያለዉ ጊዜ እና ቦታ ተወል ,ል ፣

ጎርፍም እስከ ሩቅ ድረስ ይደርስኛል ፤

ግን አብራሪዬን ፊት ለፊት ማየት እፈልጋለሁ

አሞሌውን ስሻገር ፡፡

በሀዘን ቁጥር ፣

ያ ሕይወት ከንቱ ህልም ነው!

ነፍሳትም እንቅልፍ አጥተው እንደሞተች ነው ፤

እና ነገሮች የሚመስሉ አይደሉም።

አዎን ፣ ሕይወት እውነተኛ ነው! ሕይወትም ቅን ነው!

መቃብርም የእሱ ግብ አይደለም ፡፡

አፈር ነህና ፣ ወደ አፈር ትመለሳለህ ፤

ስለ ነፍስ አልተነገረም ፡፡

የታላቅ ሰዎች ሕይወት ሁላችንም ያስታውሰናል ፣

እናም ህይወታችንን አስደሳች እናደርገዋለን ፣

እና ክፍሎች ፣ ተዉልን ፣
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በጊዜ አሸዋዎች ላይ የእግር አሻራዎች;

የግርጌ ማስታወሻዎች ፣ ምናልባትም ሌላ ፣

በህይወት ወሳኝ በሆነው በመርከብ ላይ ሲጓዙ ፣

ሐሰተኛ እና የመርከብ መሰበር ወንድም;

በማየት እንደገና ይደሰታል ፡፡

እንግዲያውስ እንነሳ ፣ እናደርጋለን ፣

ለማንኛውም ጠብ በልብ ፣

እንደሚነደዱት ከብቶች እንደ ዱዳ አትሁኑ!

በግጭቱ ውስጥ ጀግና ሁን!

ውድ አምላክ ፣ እነሱ የአንተ ናቸው ፡፡ አባት ሆይ ፣ ሁለት ሰዎች በእግራቸው ቆመው አይቻለሁ ፡፡ እግዚአብሔር ሆይ ፣ አሁን 
እንድትወስዳቸው እፀልያለሁ ፡፡ እነሱ የአንተ ልጆች መሆን ይፈልጋሉ ፡፡ እነሱ የኖሩት መሆኑን ሕይወት ካለማወቅ ከእንቅልፉ አድርገዋል, እና አሁን 
እነርሱ መሆን እፈልጋለሁ ዛሬ በልባቸው ውስጥ ተዘርቷል ነው ያንን ዘር ላይ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ጋር. የዘላለም የአንተን ቃል የፈጠረ 
እግዚአብሔር, ሁሉም ነገር ፈጣሪ, እና እኔ እናምናለን አንተ ይህን ሊያደርግ እነዚህ ሰዎች ያውቅ በዚህ ጠዋት. እኔ, ጌታ ሆይ እንጸልይ አንተ በዚያ 
ቃል በቀንና በሌሊት ውኃ, እና ፈጽሞ ሰይጣን በእጃችሁ ከ ለመበጠስ እናድርግ ይሆናል. ሁሉም እንደ ገና ተመልሶ በሚመጣበት ጊዜ በእግዚአብሔር 
ገነት ውስጥ አንድ ዛፍ ይሁን ፡፡ እንደገና ይህ ዓለም ባለበት ቦታ ይሆናል….
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በሚመጣው ዓለም እንዲህ ዓይነት ስልጣኔ አይኖርም ፡፡ ምንም አውቶሞቢሎች ፣ ወይም ሳይንስ ያከናወነው ምንም ነገር አይኖርም ፡፡ 
በሚመጣው ዓለም ውስጥ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አይኖሩም ፡፡ በክብር ንግሥናው የሚያቀናው የእግዚአብሔር ዓይነት ሥልጣኔ ይሆናል ፡፡ በዚህ 
ስልጣኔ ውስጥ ህመም ፣ ሞት ፣ ሐዘን ፣ መቃብር እና ፍላጎት አለ ፡፡ ነገር ግን በሚመጣው መንግሥት ውስጥ ሞት ፣ ሀዘን ፣ ህመም የለም ፣ 
እርጅናም አይኖርም ፡፡ አምላክ ሆይ ፣ በስልጣኔህ ውስጥ ሁሉም አዲስ ይሆናል ፡፡ አምላካችን ፣ አሁን ከዚህ ዓለም ጥቂት ነገሮች ወደ እግዚአብሔር 
ቃል እንድንመለስ በአዕምሮአችን መታደስ ፣ ዛሬ በኃይልህ ይለውጠን ፡፡ እኛ በእኛ ላይ ነው ያለውን ዘር ላይ የእግዚአብሔር የመለወጥ ኃይል 
ሊታደስ ይችላል ዘንድ, ልብ ብለን ልጆች እና የእግዚአብሔር ሴት ልጆች ተብለው ፍጥረታት ድረስ ያምናሉ. አባት ሆይ ፣ ለህዝቡ ይህ ጸሎቴ ነው ፡፡ 
በኢየሱስ ስም ፣ አሜን!
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127አሁን ወደ እንደሆነ ነው የትም ቦታ, እኔ የግል እንደ በዚያ ውጪ ክርስቶስን መቀበል ከፈለጉ, ስርጭቱን ወደ አዳኝ እና የእርሱ መንፈስ 
ቅዱስ ይሞላብህ. ዛሬ ጠዋት የተነገሩት ቃላት ወደ ልብዎ ይጥሉ ፡፡ እና እዚያ ኢየሱስን ይቀበሉት ፡፡
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እና ሕይወትዎን ይመለከታሉ ፣ እና በኋላ ላይ የሚኖሩትን ይመለከታሉ። እና የታመመውን ሰው ማጣሪያ እዚህ ይውሰዱ። ከዚህ ቃል ጋር 
የሚጋጭ ነገር ሲያደርጉ ሲያዩ በፍጥነት ከሱ ይውጡ ፣ ይመልከቱ ፣ ምክንያቱም ሞትን ከእርስዎ የሚያርቅ ማጣሪያ አለ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ነው 
፡፡ ቃሎቹ ሕይወት ናቸው ፣ እናም ከሞት ይጠብቁዎታል ፡፡

እና አሁን ለእርስዎ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ፣ እዚህ ብዙ ጊዜ እዚህ ኖሬሃለሁ ፡፡ ለተገኘዎት ተሳትፎ አመሰግናለሁ ፡፡ እናም 
እግዚአብሔር ይህ ዘር እንዳይሞት እግዚአብሔር እፀልያለሁ ፡፡ የተለየ ለመሆን ፣ እነዚህን ለመናገር እዚህ የምቆም አይመስለኝም ብዬ ተስፋ 
አደርጋለሁ። በፍቅር እላለሁ ፣ እናም ሟች እንደሆንኩ ማወቄ ፣ እንደ እኔ አሁን ፣ ለሰዎች ሁሉ ለመስበክ የምችልበት ብቸኛው ጊዜ ነው ፡፡ እና 
ኢየሱስን እወደዋለሁ። እርሱ አዳኜ ነው ፡፡
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እና ያስታውሱ ፣ ለእርሱ ባይሆን ኖሮ በመንገድ ላይ ወጥቼ ነበር ፡፡ እዚያ ወጥቼ ነበር። ወላጆቼ ሁሉ ህዝቤም ሁሉ ኃጢአተኞች ነበሩ ፡፡ ግን 
እግዚአብሔር በሚለውጠው ኃይል-ከእኔ የተለየ ፍጥረት እንደፈጠረ አውቃለሁ ፡፡ እና እኔ ጥሩ እንድትሆኑ እመክርዎታለሁ። እናም በችግሮች 
ሰዓታት ውስጥ ይቆያል ፡፡ በሩ ላይ በሞት ጊዜም እንኳ ፍርሃት የለዎትም ፡፡ በክርስቶስ ካለው የእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን የሚችል ምንም ነገር 
የለም ፡፡ እግዚአብሄር እያንዳንዳችሁን ይባርክ እናም ዘላለማዊ ሕይወትን ይስጣችሁ ፡፡

እዚህ ውስጥ ስንት የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ዘር ፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እንደሌለው? በቃ እጅዎን ከፍ ያደርጋሉ? ወንድም ወንድም 
ብራሃም አስታውሰኝ ያንን መንፈስ ቅዱስ እቀበላለሁ ፡፡ አሁን ላይ ቃል መውሰድ በእርስዎ በልብህ ውስጥ, እና አምናለሁ. አሁን ከሆነ .... ማየት 
ይችላሉ ... ወደ ላይ ወጥተው መስታወቱን ይመለከታሉ ፣ እና የት እንዳሉም ማየት ይችላሉ ፣ ይመልከቱ ፡፡ ማወቅ ይችላሉ ፡፡ “ደህና ፣ እጄን አላይ 
አላነሳሁም ፣ ምክንያቱም እኔ አለኝ ብዬ አምናለሁ” ፡፡ ራስዎን በመስታወት ይመልከቱ ፡፡ ከዚያ ምን ዓይነት መንፈስ እያታለለዎት እንደሆነ ያያሉ ፣ 
ይመልከቱ።
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፣ ማሰብ… “ ለሰው ቅን የሚመስል መንገድ አለ ፣ ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው” እውነት ነው?

ልጄ የት በመስቀል ላይ ወርዶ አዳኝ ሞተ;

ከኃጢአት ለማንጻት ወደቅሁ ፣

ኦህ ፣ በልቤ ውስጥ ደም ተተግብሯል ፣

ክብር….

ዝም ብለው አይኖችዎን አሁን ይዝጉ እና ለእርሱ ለእርሱ ዘፈኑ ፡፡ እጃችንን ወደ ላይ አንሳ ፡፡130



21የእግዚአብሔር የመቀየር ሀይል

ለስሙ ክብር ፣ ውድ ለሆነ ስሙ ክብር ይሁን!

ለስሙ ክብር ይሁን!

እዚያ በልቤ ውስጥ ደም ተተገበረ ፤

ክብር ለእሱ .....

እኔ እናንተ ክርስቲያኖች እርስ በርሳቸው እጅ አራግፉ የሚፈልጉ ሰዎች ተቀምጧል ነው.

እኔ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከኃጢአት የዳነኝ ፣

ኢየሱስ በውስጡ በጣም ጣፋጭ ሆኖ ቆየ ፣

እዚያ ያገባኝ በመስቀል ላይ ፡፡

ለስሙ ክብር ይሁን!

ለስሙ ክብር ፣ ውድ ስም!

ለስሙ ክብር ይሁን!

ኦህ ፣ በልቤ ውስጥ ደም ተተግብሯል ፣ለስሙ ክብር ይሁን!

ደሙ በውስጡ የሕይወት ጀርም አለው ፣ ታውቃለህ ፡፡ ይህ እሱን ለማያውቁት ነው ፡፡131

ኦህ በጣም ሀብታም እና ጣፋጭ ወደሆነው ምንጭ ወደዚህ ይምጣ ፣

ድሃ ነፍስህን በአዳኝ እግር ጣላት ፤

ኦህ ፣ ዛሬ ውሰድ እና ተሟላ ፣

ለስሙ ክብር ይሁን!

ኦህ ፣ ክብር ለ .........

አሁን ስንዘምር ጭንቅላታችንን እንሰግድ ፡፡

ለስሙ ክብር ይሁን!

እዚያ በልቤ ውስጥ ደም ተተገበረ ፤

ለስሙ ክብር ይሁን!

ይወዱታል? ጳውሎስ “እኔ በመንፈስ እዘምራለሁ ፣ በመንፈስ እሰግዳለሁ ፡፡ ” በእጆቻችን ወደ ላይ ከፍ ብለን በእርጋታ እንደገና እንዘምር። 
ታውቃላችሁ ፣ የእሱ ችግር ፣ እኛ የጴንጤቆስጤ ሰዎች ፣ ደስታችንን አጥተናል። ስሜታችንን አጥተናል ፡፡ ቢሊ ግርሃም በሌላው ምሽት 
እንደተናገረው እነሱ ሰባኪዎች ፣ ኮላዎች ዞረው ወደ ደቡብ ይወርዳሉ - እጆቻቸውን ያጨበጭቡ እና እግራቸውን ወደ ላይ እና ወደ መሬት እየመታ 
እና እየደፈጠጡ ፡፡ ደስ የሚሰኙበት ነገር ነበራቸው ፡፡ ደህና ፣ እኔ ደስተኛ ስለሆንኩ አንድ ነገር አገኘሁ ፣ እይ ፡፡ አዎ ስሜታችንን አጥተናል ፡፡ 
አሁን ፣ እጃችንን ከፍ እናድርግ ፡፡ ስለ እንባዎቹ አይጨነቁ - ምንም አይጎዱም ፣ ይመልከቱ። ያ አይጎዳም ፡፡ “እሱ መሆኑን ይሄዳል ውድ ነዶ 
በማምጣት, እንደገና መመለስ ለተቀናቃኝ ይሆናል, እንባ ውስጥ መዝራት, ይወጣሉ.” እሺ.
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ለስሙ ክብር ፣ ውድ ስም!

ለስሙ ክብር ይሁን!

እዚያ በልቤ ውስጥ ደም ተተገበረ ፤

ለስሙ ክብር ይሁን!

ክብር ለሱ… (አቤቱ! እግዚአብሄር ይመስገን!)

ለስሙ ክብር ይሁን!

ጌታ ሆይ ፣ በልብህ ውስጥ ዘራህ!

... ወደ ልቤ ደም ተግባራዊ ነበረ;

ለስሙ ክብር ይሁን!
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