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አመሰግናለው ወንድም ግሪን፡ በዚህ መገኝት በርግጥ እድል ነው፡፡ ሰላም ወንድም እና እህት ግሪን እናም በዚህ ጠዋት ያላችሁትን ሁላቹሁንም 
ሰላም እላለው፡፡ እዚህ የአምልኮ ቦታ መጥቶ ትንሽ መግለጫ መስጠት ይህ ለኔ የተሰጠኝ እድል እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ፡፡ በዚህ ጊዜ የወንድም 
ግሪንን ሰአት መውሰድ አልፈልግም፡ ምክንያቱም ወንድም ግሪን ሲናገር ብዙ ጊዜ ሰቼዋለው እናም በትህትና የጌታን ቃል ሲያስተምር እኔም በጣም 
እነካለው፤ ትናንትና ሲናገር እንደዚህ አለ ''እኔ ከጌታን ቃልን አልቀበልም ምንአልባት በመገለጥ ተልኮ ሊመጣልኝ ይችላል፣ ግን'' እንዲ አለ ''ነገር ግን 
በተነገረው በእግዛብሄር ቃል ላይ ደጋግሞ ማሰላሰል እወዳለው አለ'' ለምሳሌ እንደዚህ አለ ''አሁን ፓውሎስ በመጸሃፍ ቅድስ የፃፈው ነገር ላይ 
በመያዝ ከዛም እዚህ በመምጣት በተባለው ነገር ላይ አብዝቼ አሰላስላለው'' እንደዚህ አለ ''ምንም መልዕእክት የለኝም ጌታ በተናገረው ነገር ላይ ብቻ 
አሰላስላለው አለ'' አሁን በዚህ ወጣት እንደዚህ አይነት አነጋገር መናገሩ የሚገርም ነገር ነው
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አሁን አንድ ላይ እንፀልይ

ውድ እግዛብሄር, ዛሬ አንተ እዚህ ስላለህ ምን ብዪ መጀመር እንዳለብኝ አውቂያለው፣ባንተ መገኝት ውስት ስንሆን እኛ ትንችነት ይሰማናል 
እናም ስለሰጠህኝ እድል አመሰግናለው፡፡ አሁን ጌታ ሆይ ይሄን ቦታ ለኛ ሰተህናል፣ እኛም እዚህ ቦታ ሁሌም ስንገናኝ ባንተ መገኝት እንድትገናኝን 
እንፀልያለን ፤ ይህ ታላቁ መንፈስህ በዚች ከተማአሁን ይንቀሳቀስ፣ ተልኮ የተሰጠንን በእጃችን የቀረበልንን የወንጌል መልእከት በአደራነት ማቅረብ 
እንድንችል በዚህ በመጨረሻው ዘመን እርዳን፣ ይህም በኛ ይፈፀም እናም በቱሽን አከባቢ ያሉትን ነፍሳት አንተ ኑሪ ያልካት ህይወት ሁሉ አባታችን 
ሆይ ዛሬያቺን ነፍስ አግኛት፡፡ ይህን, በእየሱስምፈፅም አሜን፡፡

2

ዛሬ ጠዋት ትንሽ የምዕራፎችን ማንበብ ያለብኝ ይምስላል፡፡ ከማንበቤ በፊት ግን በመጀመሪያ የሀዋሪያት ስራ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 44 ጀምሮ 
እናነባለን፡፡ ጌታ ከፈቀደ በዚህ ሳምንት ለተከታታይ አገልግሎት ወደ ሸርቨርፖኦርት ለመሄድ እንሞክራለን፡፡ ወንድም ሞር ወይም ወንድም ጃክ ሞር 
ለወንድ ፕሪ እና ለኔ በጣም ጥሩ ወዳጃችን ነው ወንድም ጃክን እንወደዋለን መልእክቱ ትንች ግራ ቢያጋባውም በተለይ፤ እኛ ውድ ብለን 
የምንይዘውን እናም የምናምነውን እነዚህ ፤በሰባቱ ማህተም በመከፈታቸው የምናምናቸው እንደ፣ ክፉ ዘር እና ለአማኞች ዘላለማዊ ደህንነት እናም 
የተለያዮ መልክቶች ከምናምናቸው መካከል ከባድ አይመስለንም፡ ልብህን ለእውነት መክፈት አለብህ፡፡በመጨረሻ ዘመን እየኖርን እንዳለ እናምናለን፡ 
በመንገዱ መጨረሻ ላይ ነን ያለነው፡፡ ይሄ ለኛ እውነት ነው፡፡
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ስለ አንዳንድ የሰዎች ቸርቾች ስናወራ፡ ሰዎች ሰውየው ወደ እርሱ ቸርች እንድትመጣ ስላመቻቸልህ ለሰጠህ እንክብካቤ አንተ ክብር መስጠት 
ትፈልጋለህ፡፡ አሁን ግን በእንደዚህ አይነት ነገር አያምኑም፡ ይህንን እኔም አከብረዋለው.... በዚህ ነገር ላይ ብዙ መናገር እችል ነበር፡፡ መንፈስ ቅድስ 
ቢገፋፋኝ ኖሮ በዚህ ነገር ላይ እሱ ተናገረኝ ብዪ እናገር ነበር፤ ከዛ በርግጠኝነት እሱ የተናገረኝ እናገራለው፡ ከዚ የበለጠ ነገር አላቅም እስካሁን ድረስ 
ከዚህ የበለጠ ምንም ትምህርት አልተማርኩም ብዩ ተስፋ አደርጋለው ፤አያቹ እሱ የተናገረበት መንገድ ይሄ ነው፡፡
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አሁን የሀዋሪያ መፅሀፍ ምዕራፍ 7ተኛ ከቁጥር 44 ጀምሮ እናንብብ፡፡5

እንዳየው ምስል አድርጎ ይሠራት ዘንድ ሙሴን ተናግሮ እንዳዘዘው፥ የምስክር ድንኳን ከአባቶቻችን ዘንድ በምድረ በዳ ነበረች፤

አባቶቻችንም ደግሞ በተራ ተቀብለው እግዚአብሔር በፊታቸው ያወጣቸውን የአሕዛብን አገር በያዙት ጊዜ ከኢያሱ ጋር አገቡአት፥ እስከ 
ዳዊት ዘመንም ድረስ ኖረች።

እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝቶ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያን ያገኝ ዘንድ ለመነ።

ነገር ግን ሰሎሞን ቤት ሠራለት።

ነገር ግን ነቢዩ። ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት፤ ለእኔ ምን ዓይነት ቤት ትሠራላችሁ?

ይላል ጌታ፥ ወይስ የማርፍበት ስፍራ ምንድር ነው? ይህንስ ሁሉ እጄ የሠራችው አይደለምን? እንዳለ፥ ልዑል የሰው እጅ በሠራችው 
አይኖርም።

ወንድም ፓሪ የጠዋቱን መልክት ከማድረሱ በፊት አሁን ባነበብነው ጥቅስ ላይ ትንች መናገር እፈልጋለው፤ እስካሁን ከጎበኝሁት ከተማ ሁሉ፡ 
በቱችን ከተማ ስመጣ ታላቅ ጊዜ ነበረኝ፡፡ እዚህ የመጣሁት በምሪት ነው፡ ከመምጣቴ በፊት መንፈስ ቅድስ እዚህ ሲልከኝ በእራይ አሳይቶኝ ነው፡፡ 
ምንአልባት.... ይሄ ያልተለመደ ሊሆን እንደመሚችል አቃለው፤ እኔ እስቀማውቀው ድረስ ግን እርሱ በእራይ ወደ ቱችን ላከኝ፤ ከዛም እንዴት ወደ 
ምድረ ቦታ ይልከኛል ብዩ ተገረምኩ....
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በመንፈሳዊ አነጋገር እንደ ቱችን በመንፈስ የሞተች ከተማ እስካሁን አላየሁም፡ በየቸርቹ ግጭት አለ፤ በየጉባየው ትርምስ አለ፤ ህብረት የለም፤ 
ሁሉም ይግበሰብሳል፤ አብዛኛው ሰው በተፅኖ ስር ነው፤ በጭንቀት ተውጠዋለወ አንዳዱ አዲስ ሀይማኖትን ያራምዳሉ፡፡ በመንፈሳዊአነጋገር ይሄ 
ምድረበዳ ነው፡፡

በመፅሀፍ ቅድስስናይ እግዛብሄር ሙሴን ከሚወዳቸው ከወዳዶቹ ነጥሎ ጠራው ከዛም የመፅሀፍ ህጎችን እንዲፅፍ በመጀመሪያ ወደ ምድረበዳ 
ላከው የመጀመሪያዎቹ አራት መፅሀፍት እንደ ዘፍጥረት ዘፀአት ዘሌዋውያን ዘኍልቍ ያሉት እንዲፅፍ ማለት ነው፡፡ እነዚህን ዝምብዮ በተለምዶ 
እይደለም ያነሳዋቸው፡፡ እነዚህ ትክክለኛ ብሉ ኪዳን መፃህፍት ናቸው፡ ይሄ ነው የብሉ ኪዳን መሰረት ምክንያቱም የቀረውማ በመዝሙረ ዳዊት፤ 
በነገስታት፤ በዜና መዋዕል ላይ ነብያቶቹ የተናገሩት ነገር ነው፡፡ ሙሴ ከሀገር ቤቱ ከተጠራ በኃላ ነው የዛኔ መፃዕፍትን መፃፍ የጀመረው፡ ከዛም 
ከህዝቡ ተመርጦ፡ ብሉይ ኪዳንን ለመፃፍ ወደ ምድረበዳ በእግዛብሄር ተሰዶ ሄደ፡፡

7

ከዛም ወደ አዲስ ኪዳንስንመለከት ፓውሎስን እናያለን አዲስ ኪዳንን የፃፈው ፓውሎስም በመንፈስ ከህዝቡው ተለይቶ ወደ አረብ ሀገር 
ወጣ፤ አመት ተኩል ያህል መገለጥን ለመቀበልበዚያ ነበር፡፡ አብዛኛውን የአዲስ ኪዳን መፅሀፍ የተፃፈው በፓውሎስ ነው፡፡
8

ማቴዎስ፤  የማርቆስ፤የሉቃስ፤  የዮሐንስ  እነዚህም ደግሞእየሱስን  በሚከተሉበትጊዜ  ሲናገር  የነበረውን  የፃፉት  ሰዎች  ናቸው፡፡  ጢሞቴዎስን፤



2ምን አይነት ቤት ነው ለኔ የምትገነባው?

ሮሜን ዕብራውያንን ሀሉ ፓውሎስ መገለጥን በመቀበል አዲስ ኪዳን ፅፋል፡፤ ብሉይ ኪዳንን እንደ ጥላ በመጠቀም በስነ ስርአት አስቀምጦታል፡፡

በብሉይ ኪዳን ዘመን ፀሀፊው መገለጥን ለመቀበል ከህዝቡ ተለይቶ ወደ ምድረበዳ ከተመራ፤ በአዲስ ኪዳንም መፅሀፍ ለመፃፍ መገለጥን 
ለመቀበል ከህዝቡ ተለይቶ ወደ ምድረበዳ ወጣ፡፡ በደራሲውወደ ምድረበዳይመራል፤ በዚህም ዘመን እንደዚያው ነው የሚሆነው፣ለታተመው ሰባቱ 
ማህተም መፅሀፍ ተመሳሳይ ነገር ያስፈልገዋለል፡ ውድ ብዪ የያዝኩትን ነገር ትቼ፤ ሰዎች የሰጡኝን ነገር እና የምንከባከበውን ቤተሰቤንትቼ ፤ምንም 
የማይጎለውን ቸርቼን ትቼ፤ ይሄን ሁሉ ትቼ፡ ማንም ከማያውቀው ከኔ ጋር ከሚፃረነው ወደ ምድረበዳ መሄድ ማለት ነው፡፡

9

በዚህም ዘመን ግን ሰባቱ ማህተማት እንደተከፈተ አምናለው፡፡

ስለ እግዛብሄር አንድ ነገር አለ፤ ሰው በራሱ ካሰበው በላይ ነገሮችን እንዲያደርግ እግዛብሄር ያደርጋል ፤ይህም ለእግዛብሄር ክብር ይሆናል፤ 
በዚህ ነገር ለራሴ ክብር አይሰማኝም፤ ለኔ ያለኝን ነገር ትሼ ከወዳጆቼ ተለቼ ወደ ምድረበዳ እና ከዚህ በፊት ከደረሰብኝ መከራ በላይ ወደ መከራ 
መግባት እንደ እድለኝት ይሰማኛል፡፡ የእግዛብሄር ትዕዛዝ በመታዘዝ ይሄን በማድረግ፡ እግዛብሄር ለኛ በመጨረሻው ዘመን ሚስጥራትን ይገልጣል 
፤እናም ዛሬ ይሄን መልእክት ይዘን መተናል፡፡

አሁን ብዙ የሚከተሉኝ ሰዎች አሉ፡ ይሄ የተለመደ ነገር ነው፡፡ ሰዎች እርስ በእርስ ይዋደዳሉ፡ ፍቅር ደግሞ ያላሰብነውን ያላቀድነውን ነገር 
እንድናደርግ ያደርገናል፡፡ ወደ ምድረበዳ ለመውጣት ብዞቻቸው ቤታቸውንና ያላቸውን ሁሉን ጥለው ሄደዋል
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“ወደ አሪዞና እንምጣ እንዴ? ለኛ ይመቻል እንዴ?” እያሉ ብዞኦች ጠርተውኝ ይጠይቁኛል፡፡ ለነሙሴምእንደተነገራቸው፡ ይሄ የፍሬ ቦታ 
አይደለም ምንም ሊያፈራ የሚችል ቦታ አይደለም እላቸዋለው:: ፑችን እና አሪዞና ለመኖር ከባድ ነው፡፡ ይህ ቦታ ስራ አመቺ አይደለም፤ ለኑሮ ውድ 
ነው፤ ለኑሮ የምናወጣው ወጪ ከፍተኛ ነው፤ ለሰራተኛ ደሞስ ክፍያቸው ትንች ነው፤ ምግባቸው ውድ ነው፤ የቤት ኪራይምእንደዛው፡፡ በእዚ ቦታ 
መኖር አሰቃቂ ነው፡፡ በረሀ ቦታ መኖሩ ጤናማ ያደርጋል:: አንዳንድ ጊዜ ከእዚህ አለም ታይታ፤ ፈችን ራሳችንን ማግለል መልካም ነው፡፡

የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ሁልጊዜ ማየት አለብን፡፡11

እዚህ ስመጣ ከከበደኝ ነገር መካከል አንዱ፣ ሰዎችን እዚህ ኑ ፤ እዚ አትምጡ ማለት ነበር፡፡ ከዛም መንፈስ ቅዱስ በግል እንዲመራቸው 
ተውኮቸው፤ የምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ በመንፈስ መመራት አለብን፤ ሁላችንም እንደዚህ ማድረግ አለብን፡፡ ብዞቻቹ ከጄፈርሰንቪሌ እና ከዛ ጉባዪ 
ነው የመጣችሁት፡፡ እናም አሁን የሚረብሸኝ ነገር ቢሞር የማምለኪያ ቦታ ወይም ስፍራ ነበር፡፡

ይህንን ጥቅስ ሳነብ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ፤ እስጢፋኖስበድንጋይ ወግረው ከመሞቱ በፊት በፅሁፎ መዝገብ በነበረው መልእክት በህይወት 
ሳለ ሲናገር እንዲ አለ “የኛ አባቶች” በቀደመው ጊዜያት ስለ ዕብራውያን ሲያወራ፡ እነሱ በእግዛብሄር ፊት ሞገስን አግኝተው የማምለኪያ ቦታ 
ለመስራት ሞከሩ፡፡ እንደዚም አለ “ሰለሞን ቤት ገነባለት” ቀጣዩን ታሪክ ሁላችን እናውቃለን፡፡

ግን፣ ቀጣይ የተናገራቸውን ቃላቶች ወድጃቸዎለው፡ “ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም አለ.”12

በሌላ ስፍራ ኢሳይያስ ላይ እንደዚህ አለ “እነሆ ሥጋን ግን አዘጋጅልኝ አለ”፣ “ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ። መሥዋዕትንና መባን አልወደድህም 
ሥጋን ግን አዘጋጀህልኝ” አያቹ መስዕዋትነት መባን መስጠት እና መገንባት ወዘተ….ሥጋን ግን አዘጋጀህልኝ አለ፡፡ እንደተረዳነውእንደዚህ ሲናገር 
የእግዛብሄር ማደርያ የሆነው፤ቤተ-መቅደስ ክርስቶስን ማለቱ ነው፡፡

ምንም ያህል ወጪ ቢያሶታቹ የክርስቶስንምሪት የሚከተሉትንሰዎችን አበረታታለው፤ለወንድም እና ለእህት ግሪን ያ ቅዱስ መንፈስ 
መጥቶላቸው ምስራቅ የነበራቸውን ቦታ እናም ቴክሰስን ሁሉ ትተው እዚህ በባዶ ለመጀመር መጥተዋል፤ ይሄን ማድረግ ስለተሰማቸው ይህን 
በመገለጥ አደረጉት፡፡

የእግዛብሄርን ምሪት ሁሌምየሚከተሉ ሰዋች ማበረታታት እወዳለው

አለም ሁሉ ያንተ ምርጥ ወዳጅ ሊሆን ይችላል፡ እናንተ ግን ይህ ልክ ነው ብላቹ በትክክለኛው መንገድ ስትሄድ ፡ ወዳጆቻቹም ተሳስታቹል 
ብለው ቢያወሩ እንኮን ከእናንተ ጀርባእግዛብሄር እስካለ ድረስ ለዛ ጆሮ አይኖራችሁም፡፡ አያቹ እነዚሀ እጮኛሞች፤ ሀሪፍ ስራ ያለው ጎበዝ ወጣት 
ሴቲቱም ልጅ ታቅፋ ቤተሰብ ታስተዳድራለች፤ ይሄን የምናገረው ፊለፊቴ ስለተቀመጡ ሳይሆን
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ከአመት በፊት ለአገልግሎት ተጠርቼ ነበር ከዛም እንደሱ የተሳካለት ፓስተር አግኝቼ አላውቅም ነበር፡፡ መንፈሱ በሄደበት አብሬው እሄዳለው 
ምክንያቱም መልዕእክት አለውና፡፡ እየሱስም እንደዚህ ብሎ ተናገረ በሌላ ከተማ መስበክ አለብህ አለኝ፡፡

መንጋን የሚጠብቁእረኞች አሉ፡፡ ወንድም ፔሪን አመሰግነዋለው፡ መንፈስ ቅድስን ስለተከተለ፤ ለመጀመር ያዕክል ሀሪፍ ቦታ የሆነች የቅዱሳን 
መሰብሰብያ አገኝ፤ እነሱም ሳያውቁትመንፈስ ቅድስ አንድ በአንድ አገዛቸው፤
14

አሁን እውነት እግዛብሄር ተናግሮእቸው ከሆነ ወንድም እና እህት ግሪን እዚህ መጥተው የማምለኪያ ስፍራ አዘጋጀተዋል፡፡ ልጆቻችን በእሁድ 
ቀን ቢስኪሌት ከሚነዱ እና ከሚራራጡ እኛም ቁጭ ብለን ሬድዮን ከምንሰማ መስማቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ፤

እኛ ፣እዚህ ያለን ሁሉ በዚህ ዘመን መልዕክት አለን፤ እግዛብሄር መልዕክት ሰቶናል ብለን እናምናለን15

ወንድም ግሪንን ረዳቴም ቢሆንም የኔ ረዳት ማለት አልፈልግም በዚህ መልዕክት አንድ ላይ ነን፤ ወንድም ግሪን የማምነውን ተመሳሳይ መልዕከት 
ነው የሚሰብከው፤ ቤቱን ትቶ ፤ህዝቡን ትቶ፤ ቸርቹን ትቶ ፤እንዲያውም ለአንድ ተቓም ተመልምሎ ነበር ግን ላመነው ነገር ሲል ያን ሁሉ ትቶ፡፡ 
አሁን እግዛብሄር የሰጠንን ነገር ለመደገፍ ሲል ለሱ ውድ የሆነለትን ነገር ትቶ ወደ ምድረበዳ መጣ፤

ይሄን በልባችንማመን ብቻ ሳይሆን እሱን መደገፍ ሀላፊነታችን ሊሆን ይገባል ለማሳሌ ጉባዩ በመገኝት በማምለክ፡ መገለጥ ያለበትን በቦታው 
እግዛብሄር ለኛ እዲገልጥ፡፡ ልጁም ሲናገር እንደነበረው “ምንአልባት ለአንዶቻቹ በመገለጥመልዕክት ላይመጣ ይችላል” እንደዚህአለ “እኔ እዚህ 
ያለሁት እግዛብሄር የሰጠውን ነገር ለመደገፍ ነው”

16



3ምን አይነት ቤት ነው ለኔ የምትገነባው?

የሚገርም አነጋገርነው ሲናገር የነበረው፡፡ ሁላችንምብንተባበር ልባችን እዛ ላይ ይሆናል ብዩ አምናለው፡፡

እኔ የሚሰማኝንእያንዶቻቹ ቢሰማቹ.... የእግዛብሄር መንፈስ ሲንቀሳቀስ ማየት ይጠማናል፤ይርበኛል፤ ልንቓቓመው አንችልም፤ ከልምዴ 
ለመናገር ያክል በዛ ዘመን ተራራወጥሼ መጀመሪያስድን የነበረውስሜት ዳግም መጥቶ በልቤ ክብር ተሰማኝ፤
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አና ዛሬ ግን ከኛ መካከል ይህ የደረቀ ነው፤ ተቀምጦ አይቶ መገንዘብ ይቻላል፡፡ በምድረበዳ ከወንድሞቼ ጋር ሳወራ ሲያወሩኝ ፤ በወንድሜ 
ውስጥ ያለውን ችግር እና ሁኔታ በመንፈስ ስገነዘብ፤ ድካም ተሰማኝ ከመንፈስም ወጣው፡ ይሄ ነገር እንደልምድ እየሆነ ነው ፤ ከመንፈስ እየራቅን 
ነው፡ እየፈዘዝን እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ በመንፈስ ማምለክ አለብን የእግዛብሄር መንፈስ ባለበት አርነት.... ከዛም መልዕክቱ በዚህ ዘመን የእሳት 
ነበልባል ብቻ ሳይሆን በእኛም በልባችን የእሳት ነበልባል ይሆናል፤ ከልባችን ውስጥ ከሌለ ለህዝቡ መልዕክቱን በትክክል ማቅረብ አንችልም፤ መንፈሱ 
በራሱ መልዕክቱን መያዝ መቻል አለበት፡፡ ሁላችሁም ትክክለኛ ክርስትያን እንደምትሆኑ እታመናለው እናም አምናለው፡፡

አሁን የእሁድ ቀን ትምህርት አስተማሪ ያስፈልጋቸዋል፤ ቢሮ ያስፈልጋቸዋል፤ ይህን የምናገረው የራሴ ቸርች ስለሆነ ነው፡፡ ሶስት አመት 
በእዚህ ነበርኩ፣ እዚህ በወንድም ማክ አማካኝነት እንድሰብክ በር ከፍቶልኝ ነበር እግዛብሄርይባርከው፡፡ ከእሱ ሌላ ማንም ሰው አልጋበዘኝም 
ሌሎቹን መክሰሴ ሳይሆን፣ ለኔ ወንድም ብሮክ እና ወንድም ጊሊሞር የጥልቅ ወዳጆች ነን፡፡ እወዳቸዋለው እነሱ ያሉበትን ስፍራ ስለማውቅ 
አልቃወማቸውም፤ ሌሎች እኔን ከጋበዙኝ ባሉበት ድርጅቱ መቀጠል አይችሉም ምክንያቱም ይሄን ካደረጉም ከስፍራቸው ይባረራሩ፡ የነሱን ስፍራ 
አያችሁ፡
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እኔም እንደዚሁየምጋፈጠው ነገር አለኝ፡፡ ግን ሁልጊዜ “የእግዛብሄርን መንግስት ፈልጉ” የእግዛብሄርን ፍቃድ ፈልጉ፡፡

እና አሁን ወንድም ግሪን ከእግዛብሄርን ልኮልን ለምናምናት ድንቅዪ እምነት ለእሱ ሲል ቸርችን አዘጋጀ፡፡ እኛም ለእግዛብሄርን ውለታን 
መስጠት አለብን፡፡ ሁሉን ጉባዪ በመከታተል፡ የምንሽለውን ስራ በመስራት ልባችን ክፍት ይሁንእግዛብሄርን ለመጥራትተጠይቀን ከሆነ እናድርገው፡ 
ለመፀለይ ከሆነ፡ ፊቱን ለመፈለግ ከሆነ እናድርገው.... ይህን ለማድረግ የተጠማ ወታደር እንሁን፡፡
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መልዕክቱን በክብር እየያዛችሁ ትክክለኛ የሆነ ህይወት ኑሩ፤ ማንም ሀጢያተኛ እንዲመጣበት አትፍቀዱለት፤ አሁን በረፈደ ሰአት ላይ ነው 
የምንኖረው፡፡ አሁን ሰአቱ ደርሶአል ፣በጣም ቅርብ ነን፤ የኔ ህይወት፤ የእናንተ ህይወት፤ የሁላችንም ህይወት በእግዛብሄርን ዘንድ የተመረጠ መሆን 
አለበት፤ የቅድስና ህይወት እንኑር፡፡

የኛ ወጣት ሰዎች ከቦታ ቦታ ይዘዋወራሉ ፤ ከትይንት ወደ ትይንት፤ እያሉ ከእግዛብሄርን እየሸሹ እየሸሹ ነው ያሉት፡፡ እውነታውይህ ነው፤ 
በልጆቼም አይቼዋለው፤ መሆን የሌለብኝ ቦታ ሆኜ ራሴን አያለው፤ በህብረት አንድ ላይ ተሰብስበን እግዛብሄርን ማምለክ አለብን፤ መፅሀፍ ቅድስ 
እንደሚለው መሰብሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ፤ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁይህን አድርጉ።“ እዚህ ጋር 
ሁለት ሰው ብቻ ቢሆኑም ተቀላቅለህ ከእነሱ ጋር ሁን፡ ከዛም አንድ ላይ ሆነን ስናመልክ የሆነ ነገር ይሆናል፡፡ እየሱስ ሲናገር ”ሁለትም ወይም ሶስት 
ሆናችሁ በስሜም ብትሰበሰቡ እኔ በዚያ መካከል አለው“፡፡

ከዚህም በፊት እንደምናገረው ፡ ወንድም ግሪን እንደዚህ ብሎ ነገረኝ፤ እኔ በሌለሁበት ሚስቴ እንደዚህ ብላ ነገረችኝ አለ፤ መድረኩ 
በማንኛውም ሰዓት ክፍት ነው አለችኝ አለ፡፡
20

እግዛብሄር የሰጠኝንመልእዕክት ለህዝቡ ለማድረስ እስከ ጄፈርሰን ኢንዲያና ድረስ መንዳት ይጠበቅብኛል፡፡ እስከ ጄፈርሰን ኢንዲያና መሄድ 
አለብኝ፤ እና እዚህ ደግሞ መልዕክቱ ወደ አገሩ እንዲዳረስ መስመር የምትዘረጉ ፤ የሽቦ መስመር የምትዘረጉ ፡፡ እያንዶቻችን ይህን ማድረግ አለብን፤ 
የምንኖረው ለዚህ ነው፡፡እዚህ ያለነው ለዚህ ነው፡፡ በግድ ግን ይሄን ማድረግ አይጠበቅብንም፡፡

እግዛብሄር መልዕክትሰጥቶኝ ወደ መድረክ ስወጣ በነፃነት ነው የምሰብከው፡፡21

ይሄን ስናገር አብሮኝ በዚህ ቸርች እና በህዝቡ ምዕመን አብሮ የሚቆም ሰው ካለ ሁሉን ቻይ እግዛብሄር ይባርከዋል፡፡ ዛሬ ወተን ከመንገድ 
የሆነ ሰው ይዘን እንምጣ፤ ስለዚህችቸርች ምን በጎዳና ላይ እንናገር፤ የማታውቁትን ሰው ይዛችሁ ቸርች አምጡት፤ አያችሁ ይህን ማድረድ ለኛ 
መልካም ነው፡፡ ለመሰብሰብያ የምናመሰግነው ህንፃ እና ስፍራ ይኖረናል፡፡

ግን “ልዑል የሰው እጅ በሠራችው አይኖርም። ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት፤ የማርፍበት ስፍራ ምንድር ነው?”ሥጋን ግን 
አዘጋጀህልኝ፤

ከአንድ ህንፃ ወደ ሌላ ህንፃ ስንሸጋገር መልዕክት እያመጣም ነው ብለን እናምናለን እኛ የክርስቶስ አካል ነን፤ ጌታ የሚገልጥል ነገር ሁሉ እዚህ 
ቸርች ይገኛል ፤ቸርቹ እስኪሞላ እና እየሱስ እስኪመጣ ድረስ፡ ቸርችን የሆነ ቦታ መውሰድ አለብን፡ እግዛብሄር ይባርክ፡፡

“ወንድም ብራናም ወንድም ፔሪ ግሪን እንዲሾመው ወንድም ፔሪ ግሪን ይጠይቀዋል” ራሳችንን ዝቅ አድርገን እንፀልይ። ውድ እግዛብሄር ሆይ 
እዚህ መድረክ ላይ ቆመን ይህን መሰውያ ላንተ እናቀርባለን ፤በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ በስባሽ አካል ነን፤ የመንገት ላይ ጎዳና ስናይ፤ ሀጢያት 
በየቦታው ተፅፎል እናም የእግዛብሄር ክብር በፍጥነት እየወረደ ነው፤ እንደምናውቀው የእግዛብሄር የክብር ከፍ ባለ ቁጥር ቸርቹም በዛው ልክ 
ያድጋል ፤እግዛብሄር ሆይ በዚህ ነው መገኝት የምፈልገው፡፡
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ከጥቂት ቀናት በፊት በጎዳና መታጠፊያ ዳር ቆሜ የወታደር ሰልፈኞች ሲወርዱ እያየው የመጀመሪያው የጦር ታንክ መንገድ እየመራ፤ ከዛም 
ተከትሎ፤ ትልቁ የመጀመሪያው የአለም ጦርነት የነበረው ከባዱ ሸርማን ታንክ፤ ከዛም ጎልደን ስታር ማዘርስ፤ እያለ እያለ እነዚህ አለፉ ከዛም 
የሚያዛዝን ቤተሰብ የምታለቅስ ሚስት እናም አባቱን ያጣ በሽተኛ ልጅ፤ ልጃን ያጣች አንድ አሮጊት እናት አየው፤ በጎዳና ላይ ቆሞ ይህን እያዩ ማለፍ 
በጣም ከባድ እና የሚያሳዝን ሆነ፤

ከዛም ይህን ህንፃ ሲያልፉ ሙዚቃው ተቀይሮ የክርስትያን ወታደር መዝሙር በሰልፍ መዘመር ጀመሩ፡፡

ውድ እግዛብሄር ሌላ ታላቅ ትንሳዪ እየጠበቅን ነው፤ በመጀመሪያ የጥንቶቹ ቅዱሳ እና ሊቃውንቶቹ ይነሳሉ፡፡ ከዛም እኛ ህያው የሆንነው 
የተኘትን  ሳንረብሽ  ፤የእግዛብሄር  መለከት  ሲነፋ  በመጀመሪያ  በክርስቶስ  የሞቱት ይነሳሉ  ፤እኛም  እነሱ  በሰማይ  ሲሄዱ  ታላቁን  ትይንት  እናያለን
23
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ስብከት በ

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

4ምን አይነት ቤት ነው ለኔ የምትገነባው?

፤እኛም ተረኛ መሆናችንን አውቀን በቆምንበት መለወጥን እንጠብቃለን፤ እግዛብሄር ታማኝ ወታደሮች አድርገን፡፡

ምን እንደሚመስል የሚያውቁት በጦርት ላይ ሲሳተፎ የነበሩተ ሰዎች ብቻ ነው፤ ምን እንደሚመስል የሚያውቁት እነዚህ ታንኮች ሲወጡ ያዪ 
ናቸው፡፡ እናም እግዛብሄር በህይወታቸው ብቻ ጦርነት የሚያውቁ ይህ ምን እንደሆነ ይወቁ፤ በትንሳዪው ላይ ስፍራችንን እና ቦታችንን ለማየት እና 
ለመሄድ እየጠበቅን ነው፡፡

እናም በደንብ የታጠቀውን እና በደንብ የሰለጠነውን እዚህ ቆሞ ያለውን ይህ ወጣት ወንድም፤ ሽማግሌ እጅን እንዲጭንበት እየጠበቀኝ ነው፡፡ 
ታላቁና ልምድ ያለውን እጅህን ከላይ እንጠራዋለን፤ ልጁ ጦር ሜዳን ሊቀላቀል መሆኑን አውቀንል፤
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ውዱ እግዛብሄር አንተን በመወከል ይሄ ብቁ ያልሆነው እጄን እጭናለው ፤ወንድም ግሪንን ባርክ ፤በእየሱስ ስም ባረኩት ፤ በጠራህው ቦታ 
ለዚች ከተማ ይሄን መልዕክት አሸክመው ፤በመንፈስ የተሞላ ታማኝ አገልጋይ አድርገው፤ ከተቻቾች በላይ ይኑር ፤ የሰዎቹን ልብ ሰትተህው እነሱ 
መሄድ በሚፈልጉት መንገድ ላይ ያስተምራቸው ፡ ይምራቸው ፡ያሳያቸው፤ ይሄን አድርግ ጌታ፡፡

ታማኝ የሆኑትን ሚስቱን እና ልጆቹን ባርክ ፤ይሄን ወንጌል ተሸክመን እስከ አለም ዳርቻ እንድንደርስ ፤በምድር ላይ ያለን ክርስትያኖች 
ወንድሞች ጥረታችንን ባርክ፤ በወንድማችን ላይ መንፈስህን ላክ፤ እግዛብሄር ላንተ በመስጠት፤ በእየሱስ ስም ፀለይን አሜን፡፡

ወንድም ፔሪ እግዛብሄር ይባርክ፤ የእግዛብሄርን ቃል ተሸከም፡፡


