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...በዬማ ፡፡ ተመልሼ እንድመጣ ይህንን ግብዣ ማድረጉ ትልቅ እድል ነው። እዚ በነበርኩበት የመጨረሻ ጊዜ ላይ አስደሳች ጊዜ ነበረን ፣ እናም 
እንደገና ተመልሼ የምመጣ መሆኔን በተረዳሁ ጊዜ እውነተኛ ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ አድርጎኛል ፡፡ ምስክሮችን ለመስማት ፣ ከሰዎች የሚመጡ 
እነዚህ መልካም ቃላት ፣ ትንሽ የደስታ ከፍታ ላይ ያደርሳል።

1

ከላስቬጋስ ውስጥ በምዕራፉ ላይ ስብሰባ ለማድረግ የፈለገው ወንድም አገልግሎቱ ካለቀ በኋላ ወዲያውኑ እንዳየው ቢሊ ነገረችኝ ፡፡ ወደ 
ላስቬጋስ ለመምጣት በጥር ውስጥ በትክክል በጥር ውስጥ በትክክል ማንሸራተት የምንችልበት ጊዜ አለን ብሏል ፡፡ እናም እኛ ሁልጊዜ እዚያ 
ለመድረስ ፈለግን ፡፡ ወንድም አርኪ ዊልሰን ከረጅም ጊዜ በፊት እዚያ እንደነበረ አሊያም አሁንም እዚያው ሊሆን ይችላል ብዬ አምናለሁ። እሱ 
እንድመጣ ጠየቀኝ እሱ እና እህት ዊልሰን። እድሉን አላገኘሁም ፣ ስለዚህ ምናልባት የምመጣበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ፡፡ቢሊ ፖል ወይም ወንድም 
ሮይ ቦርደር አያችሁ - የሆነ ቦታ ያለ ይመስለኛል ፡፡ አንድ ወንድም ወንድም ሮይ በ ... ወንድም ኤሪ ፣ ሊ ፣ ወይም አንዳቸውም ቢሆኑ ሊነግርዎ 
ይችላሉ ፣ እናም የምንመጣበትን ቀኖችን ብቻ ያዘጋጁ ፡፡

2

አሁን፣ከወንድሞቼጋርበማግኘቴበጣምደስተኛነኝአሁንብዙሚኒስትሮችንእዚህባየሁ፡፡ ጊዜ ቢኖረኝ ተመኘሁ… ከእናንተ ጋር ወደ ቤት ብሄድ 
'በአገሪቱ ውስጥ ምርጥ ምግብ ማብሰያ እንዳላችሁ አውቃለሁ ፡፡ ያ መልካም ነው።
3

ወንድም ኤሪ በእውነቱ ዛሬ ማታ ሁለት አግኝቷል። እሱ አሁን በእሱ ላይ ሁለት ምልክቶች አሉት ፣ አንደኛው ያንን ማይክሮፎን ወደ ውጭ 
እየቆረጠ ፡፡ ወንድም ፔሪ በዚህ ጥፋተኛ ነዎት ፡፡ በእውነቱ ጥፋተኛ አልመሰለኝም ፣ ግን አንተ .... “አንድ ሰው ለመናገር እያስተካከለ ነበር” ያ ጥሩ 
ነበር።

ደግሞም ወደ ሌላ ስፍራ ወጥቶ ተነጋገረ ፡፡ ለወንድም ኮሊንስ ወይም ለአንዳንዶቹ ሲናገር ፣ “እራት ጥሩ ነበር ፣ ግን” እላችኋለሁ ፣ ይህ ሰው 
እስፓናዊ መሆን አለበት ፡፡ ፣ ወይም የሆነ ነገር ፣ ወይም ሜክሲኮ ነው። እኔ ቀምሼው የቻልኩት በጣም ቀላሉ በርበሬ ነበር! እንደዚያው መቀጠል 
እርሱም ከሼፉ ጋር እየተነጋገረ ነበር ፡፡

እርሱም “እኔ እኔ ምግብ አዘጋጁ ነኝ ፡፡” አለው ፡፡

ያ ቴክሳስ ለእርስዎ ነው። እኛ በጣም ረጅም ጊዜ ውስጥ ቢቆይ እኛ በኋላ በአሪዞና ውስጥ ወደዚህ በቀጥታ እንዲመጣ እናደርገዋለን?

እዚህ መሆን በጣም ደስ ብሎኛል ፡፡ እና እገምታለሁ እነዚያ ሰዎች እንደ ቀልድ አይሰማቸውም ፣ ግን ቀልድ ፡፡ ጌታ ሃሴል ቀልድ (ስሜት) 
ነበረው ፣ ታውቃላችሁ ፡፡ ሄሮድስ ፣ “ሄሮ ያንን ቀበሮ ... ተናገር…. ዛሬ አጋንንትን አስወጣሁ እናም ነገ ፍጹም ነኝ ፡፡ ” ስለዚህ እሱ የቀልድ ቀልድ 
ካለው ፣ ከስንት አንዴከሆነየሚጎዳንአይመስለኝም፡፡

እናአሁን፣ትንሽዘግይቷል። እና ብዙውን ጊዜ እኔ ለአራት ሰዓታት ያህል እሰብካለሁ። ስለዚህ ፣ ከምዕራፍ እዚህ የሚገኘውን የወንድም እና 
የእህትነት ጨዋነትን በማወቅ ፣ ዛሬ ማታ መንገድችንን እናቆርጣለን ፡፡ አዎ ፣ ቴሬስን አልኩ.... አልኩ .... እርሱም“ምንድነው… በሁለት ሰዓት ቴፕ 
ላይ አድርግ?”
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እኔም “አይ ፣ ቴሪ ፣ ይህ ታላቅ ግብዣ ነው። ” እኔ እንዲህ አልኩ: - “ወደ ሰላሳ ፣ አርባ ደቂቃዎች ያህል ፣ አንድ ነገር ላሉት ሰዎች ይናገሩ .... 
ያንን በማወቅ እያንዳንዱ ጊዜ እሞክራለሁ….”

ትንሽ ልጅ በነበርኩበት ጊዜ ፣ የልጅ ሰባኪ ፣ የወጣት ባልደረባዬ ፣ የቤተክርስቲያን ም / ቤት ስለሆነች ሰዎች ያዳምጡኝ ነበር ፡፡ እናም “ደህና 
፣ ቢሊ ብራሃም….” ይሉታል ፣ ያው ልጅ ፣ ትምህርት ቤት አልገባም ወይም ትምህርትም አያውቅም ፡፡ የተሰበረውን ቃላቶቼን ለመስማት ይወጣሉ ፣ 
የእኔ ኬንታኪ እንግሊዝኛ። እና ስለዚህ ... የእኔ መምጠጫዎች ፣ እና እሱ ያመጣል ፣ እና ቶንስ እና ተሸካሚ ነው። ከረጅም ጊዜ በፊት እዚህ እንደ 
አንዱ ስብሰባ ፣ “ሁላችንም ቆም ብለን ብሔራዊ መዝሙሩን እንዘምርለታለን”ብለዋል።

5

ተነስቼ “ለድሮ ኬንታኪ ቤቴ ሩቅ” አልኩ ፡፡ እኔ የማውቀው ብቸኛው ህዝብ ነበር ፣ እኔ እስከማውቀው ድረስ ብሔራዊ መዝሙሩ ነበር ፡፡

ስለዚህ አሁን ከጎልማሳ በኋላ ፣ ለምን ትገባለህ ፣ ከዛ በላይ የሆነ ነገር ሊኖርህ ይገባል ፡፡ “እኔ, ሕፃን በነበርኩበት ጊዜ አንተ, ጳውሎስ 
ተናግሯል መመልከት ተናገሩ ልጅ እንደ ሆነ እንደ ልጅ አስብ ነበር.” እንደ ልጅነት ነዎት ፣ ነገር ግን እያደገ ሲሄዱ ፣ ከዚያ የመጀመሪያዎቹን 
የመጀመሪያ ደረጃዎችዎን እና ታዳጊዎችን መውደቅ እና መውደቅ ይጀምራሉ ፣ እናም እንደገና ይሞክሩ ፡፡ እና ከዚያ እርስዎ ... ከቀጥታ በኋላ ቀጥ ያለ 
መስመር እንዲራመዱ። እኛ እንደ የመስቀል ወታደሮች ማድረግ ያለብን ያ ነው ፣ በቀጥታ ወደዚያ ክብር ወደ ክብር በቀጥታ ወደ ቀኝ መስመር 
የምንሄድበት ጊዜ አሁን ነው ፡፡
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የምንኖረው በዚህ ዓለም የታሪክ መጨረሻ ላይ ነው የሚል እምነት አለኝ ፡፡ የጌታ መምጣት እኛ ካሰብነው በላይ ቅርብ እንደሆነ አምናለሁ። 
ስለዚህ አሁን ከሰላሳ ደቂቃ ያህልዎ ወይም የሆነ ነገር ላይ ትኩረትን ለጽሑፍ መጠቀም እና ወደ እዚህ የተወሰኑ ነገሮችን ለማመልከት እፈልጋለሁ ፡፡ 
በሌላው ቀን ቤት ቁጭ ብዬ በዚህ ሀሳብ ላይ እያሰብኩ ነበር ፡፡ ከዛም እንዲህ አሰብኩ: - “እኔ አላውቅም ፣ ከዚህ መጽሐፍ ሁሉ በመነሳት ፣ እኔ 
የተወሰነውን ክፍል እወስዳለሁ እና… ዛሬ ለእነዚያ ለአጭር ጊዜ አገልግሎቶች እንዳንሆን። ወደ መዝሙር 1 ኛ ( መዝሙር ) 27 ኛ ( መዝሙር 27 
ኛው) ስታነብ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ ፡፡
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የዚህን ነጋዴዎች የሙሉ ወንጌል ነጋዴዎችን ምዕራፎች አስመልክቶ ይህን ለማለት እፈልጋለሁ ፡፡ ወንድሜ ፔሪ ስለ መጽሐፎቹ እና የመሳሰሉት 
እና ስላገኙት አዲስ መጽሐፍት እየተናገረ ነበር ፡፡ በአንድ “ቴይስ ፣ ስንት ሰዓት ነው?” በተደረጉት የአውራጃ ስብሰባዎች ላይ በአንዱ ቴፕ ወስጄ 
እዚያው በፎኔክስ ውስጥ ስሰብክ ስንት ሰዎች ያስታውሳሉ። ይህ የተከናወነው በዚህ ጊዜ የዚያ መጽሐፍ መጀመሪያ (አየህ?) ፡፡

8

አሁን ወደ እኛ የማይመጣውን ነገር በተመለከተ በጽሑፍ የሰፈረው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ሰዓት ላይ ከመጠን በላይ መረጋገጥ አለ። እኛ 
በቃ ... በጣም እውን ነው። ይመልከቱ ፣ ነገሮችዎን .... በእውነቱ እየተከናወነ መሆኑን ለእርስዎ ማሳወቅ የሚያስገርም ነው ... በእውነቱ እየተከናወነ 
ያለው ነገር ፡፡ ብዙ እንግዶች ምናልባት እነዚህ ሰዎች ተነስተው በዚህ ሰዓት እና በሌላም ሰዓት ስለ እነዚህ መልእክቶች ሲናገሩ ይሰማሉ ፡፡  እነሱ



2መነጠቅ

የሚያገኙት ነገር ፣ እግዚአብሔር እንደሚያደርገው የገባውን ቃል የገባውን ቃል ነው ፣ እናም እርሱ በተመሳሳይ መንገድ ያደርጋል ብሎ የተናገረውን 
በትክክል ቅዱስ ጽሑፋዊ ሲያረጋግጥ እናየዋለን ፡፡ አስቀድሞ የተነገረው ፣ በትክክል ፣ በእያንዳንዱ ሰዓት በትክክል ይረጋገጣል ፣ ምክንያቱም 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ፡፡

ሰው ከሆነ ፣ እሱ ማን እንደ ሆነ ግድ የለኝም ፣ እንዲህ ዓይነቱን ትንቢት ለመናገር ቢሞክር .... አንድ ሰው አንድ ነገር እንደሚከሰት ከነገረዎት 
በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ይከሰታል ፣ ከአስር ሚሊዮን አንዱ። እና ከዚያ የሚከሰትበት ቦታ ከመቶ ሚሊዮን ያህል ገደማ አንድ ዕድል ሊሆን 
ይችላል ፡፡ እና ከዚያ ፣ የሚከናወነው ጊዜ ፣ ይቀጥላል እና ይቀጥላል። እናም እሱ የሚከሰትበት መንገድ እና ምን እንደሚከሰት እና የመሳሰሉት ፣ 
ከግምት በላይ ነው ፡፡ በእያንዳንዱ ጊዜ ፍጹም በሆነ መንገድ ስናይ ከዚያ እግዚአብሔር ነው ፡፡ ከዚያ እኛ በቅዱሳት መጻሕፍት ወደ ኋላ ተመልሰናል-
ለእኛ እንግዳ መስሎ ሊታይ ይችላል ፣ ነገር ግን የት መሄድ እንዳለብን ሳናውቅ በቅዱሳት መጻሕፍት ወደ ቀኝ ይመለሳሉ ፣ እናም መንፈስ ቅዱስ 
አውጥቶ ሙሉውን ቃል አንድ ላይ ያመጣዋል ፣ የምንኖርበት ሰዓት ብቻ ያሳየን ፡፡ ወደ ዘመን ቅያሬ ደርሰናል፡፡

9

አንድ ጥግ ላይ ነን ፡፡ አንድ ሰው ወደ አንድ ጥግ - የጡብ ማሳውን ሲገልጥ - ጥግ ሲዞር እና ሲጀምር ቀላል ነው .... አንድ ጡብ ልክ እንደ 
ተመሳሳይ ረድፍ የሚጭን እያንዳንዱ ሰው ረድፉን መሽከርከር ይጀምራል ፣ ነገሩ ትክክል ነው ፡፡ ወደእነሱ ስትደርሱ በሌላ መንገድ መመለስ 
ወዳለበት ቦታ ይመለሳሉ .... አሁን ግን እግዚአብሔር ግድግዳ አልሠራም ፡፡ እሱ ቤት እየሠራ ነው ፡፡እዩ? እና እዚያ ነው እሱ እዚህ በመጽሐፍ 
ቅዱስ ውስጥ አስቀድሞ ነው ብዙ ቅነሳ እና በየተራ. እና እሱ ተራ ነው .... ማንም ሰው ተራ ለማዞር ሊሞክር ይችላል ፣ ግን እንደ ንድፍ አውጪው 
መሆን አለበት ፡፡ ካልሆነ ፣ እንደገና መሰባበር አለበት።

10

ስለዚህ ስለ ጥሩነቱ እና ስለ እናንተ ሰዎች ህብረት እንዲሁም ጌታ ለሰጠን ክፍት በሮች እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ፡፡ እናም በዚህ 
ነጋዴዎች አማካይነት .... ሁል ጊዜም አምናለሁ ብዬ እከራከራለሁ .... በሃይማኖቶች ውስጥ በሰዎች አምናለሁ ግን ቤተ እምነቶችን ለማበረታታት 
ብዙ ጊዜ የለኝም ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ አጥር ይሠራል ፡፡ ዙሪያውን ፣ እና ...

11

እናም ልክ እንደዚያ ነው .... እኔ አንዳንድ ዳክዬዎችን ስለማሳደግ ወንድም ዴቪድ ትንሽ አባባል ነው ብዬ አምናለሁ ፣ እናም ወንዙ ይወጣል 
እና እያንዳንዱ ዳክዬ ታውቃላችሁ ፣ አንዳቸው ለሌላው ህብረት መፈለጋቸውን እና መቻል አልቻሉም ፡፡ ምክንያቱም ሁሉም የተመሸጉ ነበሩ። 
ውሃው በጣም ሲጨምር ግን ዳክዬዎቹን ከእዕለቱ ውስጥ ተንሳፈፈ ፡፡ እንግዲያውስ ይህን ለማድረግ መንገዱ ልክ ነው ብዬ አስባለሁ .... የውሃው 
መምጣቱ (አየህ?) ፣ እናም እርስ በእርሱ ብዕርና ህብረት ልንወጣ እንችላለን ፣ ታውቃላችሁ ፣ በክርስቶስ ውስጥ እውነተኛ ፍቅር አለን ፡፡

እናም ይህ የተሟላ የወንጌል ሥራ ነጋዴዎች ለእኔ ብዙ ስፍራዎች ነበሩ ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወንድሞች ፣ ጥሩ ወንድሞች ያሉበት ነው ብዬ 
እገምታለሁ ፣ ፕሬዝደንትሪያን ፣ ሉተራን ፣ ባፕቲስቶች ፣ ጴንጤቆስጤዎች ፣ ሁሉም የተለያዩ የጴንጤቆስጤዎች ዓይነቶች ፣ የእግዚአብሔር 
ቤተክርስቲያን ፣ እና ናዝሬት ፣ ፒልግሪም ቅድስና ፣ ጥሩ ወንድሞች በየቦታው .... ግን ብዙ ጊዜ በአካባቢያቸው ውስጥ የለኝም ምክንያቱም… እዩ? 
ይህ አያምኑም ፣ ግን አያዩ ፣ ከሃይማኖታቸው ያጠፋቸዋል ፡፡ እና ያንን ሲያደርጉ ፣ ያ ያ ያ ነው ፡፡
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እዚህ ብዙም ሳይቆይ አንድ የሜቶዲስት ወንድም ወደ እኔ መጣ። መልካም ወንድሙን አልጠራም ፡፡ እርሱ በመለኮታዊው ፈውስ ላይ ጽንሰ-
ሐሳብ እየጻፈ ነበር ፣ እናም ለአንዳንድ ንግግሮች ወደ እኔ መጣ። ቁጭ ብለን ለጥቂት ጊዜ አወራን። እርሱም እንዲህ አለ: - “በአንተ ላይ ያነበብነው 
ብቸኛው ነገር በዙሪያህ ያሉትን የጴንጤቆስጤዎች ብቻ ጋር ህብረት እያደረግህ ነው።

“እኔ የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ይደግፈው ፤ እመጣለሁ ፡፡

ያ የተለየ ነበር ፡፡ እዩ? እርሱም አለ ፣ “በእርግጥ እኔ የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን አይደለሁም ፡፡ እኔ ከእነሱ ጋር ነኝ ፡፡ ”

“እሱ ያ ነው!” አልኩ ፡፡እዩ? እነሱ እነሱ ናቸው ፣ የበዓለ ሃምሳዎች በሮቻቸውን የሚከፍቱት ናቸው። “ እዩ? እኔ ማግኘት እችላለሁ ፡፡ ” እና 
እንደሚከፍቱት ሁሉ ፣ ለምን ፣ ለመግባት ዝግጁ ነን ፡፡ እንደ ራዕይ 3 ኛ ምዕራፍ እንዳለው ፣ “በሩ ላይ ቆሜ አንኳኳለሁ ፡፡ ማንም በሩን 
ቢከፍትልኝ እገባለሁ ”አለው ፡፡ ያ ደግሞ ኢየሱስ ነበር ፡፡ ሁላችንም ክርስቶስ እንደ ሆነ እናውቃለን። እርሱ ቃል ነው ፡፡ ትክክል ነው! እርሱ ቃል 
ነው ፡፡

ስለዚህ ሙሉ ወንጌል ነጋዴዎች አንድ ላይ የምንሰበሰብበት ስፍራ ነው ፡፡ ምንም አብያተ ክርስቲያናት ስፖንሰር የሚያደርጉ አይደሉም ፡፡ እነሱ 
በአጠቃላይ ፣ ከቤተክርስቲያኑ የመጡ ሰዎች ፣ እና በዓለም ዙሪያ ፣ በየቦታው ፣ በየቦታው ህብረት ውስጥ አንድ ላይ እንሰባሰባለን ፡፡
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በዓለም ዙሪያ በሙሉ የሙሉ ወንጌል ነጋዴዎች ውስጥ ብዙ ፣ ብዙ ምዕራፎችን ለማቋቋም ረድቻለሁ ፡፡ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ፡፡ 
እዚያ ውስጥ ነጋዴዎች ስፖንሰር ያደርጋሉ ፣ እና ከዚያ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ፣ በማንኛውም መንገድ መምጣት ይፈልጋሉ ፡፡ ከዚያ በኋላ 
የሆነን ሰው ከቤተክርስቲያናቸው ለማውጣት በጭራሽ መሞከር አልፈልግም ፡፡ በቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ በትክክል ይቆዩ እና ብርሃንን ያሰራጩ ፡፡ 
እዩ? እውነተኛ ክርስቲያን ሁን ፡፡ መጋቢዎ ያደንቅዎታል ፡፡ እውነተኛ ፣ እውነተኛ እውነተኛ ቅዱስ ፣ በእግዚአብሔር የሚያምን ማንኛውም ሰው 
እንደዚህ ላለው ሰው ያደንቃል ፡፡ አዎ!

አሁን እዚህ ላለው ወንድም እና ሚስቱ እንዲሁም ይህንን ምዕራፍ ለዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እናም ይህ ምዕራፍ ያድግ ፡፡ 
የእግዚአብሔር መምጣቶች ከመምጣታቸው በፊት በመቶዎች የሚቆጠሩ እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለማዳን በእግዚአብሄር እጆች ላይ ይኑሩ 
፣ እናም የተቀሩት ሁላችሁም ምዕራፎች ወይም እዚህ ከምትወክሉት ተወካዮች ፡፡

በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ .... አሁን ፣ ዛሬ እኔ በእውነተኛ እንግዳ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመናገር እፈልጋለሁ ትንሽ ጊዜ ብቻ ፡፡ እዚህ የተፃፉ 
አንዳንድ ጥቅሶች አግኝቼ ነበር ፣ እና ምናልባት ይህ ይመስለኛል .... ዛሬ ማታ በሌላ ነገር ላይ ለመናገር እሄዳለሁ ፣ ግን ጊዜውን ሲያልፍ ይመልከቱ ፣ 
ለምን ፣ ያንን ረጅም ጊዜ ለመቆየት አልፈለግኩም ፣ አሁን እዚህ ተመለስኩ እና ሌላ ተጨማሪ ጥቅስ አገኘሁ። እናም በዚያ “መነጠቅ” በሚለው 
ርዕሰ ጉዳይ ላይ መናገር እፈልጋለሁ ፡፡ እዩ?
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አሁን ፣ መነጠቅ ይመጣል ብለን እናምናለን ፡፡ ሁሉም ክርስቲያኖች ያምናሉ ፣ ያ የመጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች መነጠቅ መነሳት እንደሚኖር 
ያምናሉ ፡፡

እና አሁን ለማንበብ ... መነሻ ነው ፣ 25 ኛ መዝሙርን እናነባለን-ይቅርታዎን እጠይቃለሁ - 27 ኛ መዝሙር ፣ 1-5 ቁጥሮች ፡፡15



3መነጠቅ

እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፤ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፤ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው?

ክፉዎች፥ አስጨናቂዎቼ ጠላቶቼም፥ ሥጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ፥ እነርሱ ተሰናከሉና ወደቁ።

ሠራዊትም ቢሰፍርብኝ ልቤ አይፈራም፤ ሰልፍም ቢነሣብኝ በዚህ እተማመናለሁ።

እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንሁት እርስዋንም እሻለሁ፤ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ፥ እግዚአብሔርን ደስ 
የሚያሰኘውንም አይ ዘንድ፥ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ።

በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛልና፥ በድንኳኑም መሸሸጊያ ሸሽጎኛልና፥ በዓለት ላይ ከፍ ከፍ አድርጎኛልና።የዚህን የቃል ንባብ እግዚአብሔር 
በረከቱን ይጨምር ።

አሁን ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እየተናገርኩ ነው… እና አሁን ከእናንተ የምወስዳቸው የተለያዩ መንገዶች ፣ እኔ የምወስዳቸው መንገዶች ፣ 
ግን እዚህ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ-ክርስቲያን መነጠቅ ይኖራል ብለው የሚያምኑት ስንት ናቸው? አዎን ጌታዪ! ትክክል ነው! የቤተክርስቲያኒቱን 
መሰብሰብ ፡፡ እርስዎ ሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ ፕሬዝባይቴሪያን ወይም እርስዎም ቢሆኑ ፣ የጴንጤቆስጤ በዓል ፣ ማረፊያ ይሆናል።እናም እኔ 
በመናገር ህዝብን ያስደስተኛል ብዬ አንድ ነገር ለመናገር አልሞከርኩም ፡፡ እኔ በዚህ ጊዜ ጥፋተኛ አይደለሁም ፡፡ እዚህ ተነስቼ አንድ ነገር ለማለት 
እፈልጋለሁ ፣ የተናገርኩትን እንደተሰማኝ ሆኖ ይሰማኛል ፣ ለእናንተም ድጋፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ፣ ክርስቲያን ከሆንክ ከእግዚአብሔር ጋር 
ያለህን ተሞክሮ የበለጠ የሚጨምር እና ክርስቲያን ካልሆንክ ፡፡ ክርስቲያን መሆን ትችል ዘንድ በራስህ በጣም አንድታፍርአላማዉ ይህ ነዉ ፡፡ ጌታም 
እንደሚመራኝ ሀሳቦቼን ሁልጊዜ ለማስያዝ የሞከርኩት ዓላማ ነው ፡፡
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በዚህ ፣ በመጨረሻው ትምህርት ፣ በመጨረሻዎቹ ቀናት መሳለቂያ እንዳለን ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶናል ፡፡ ብትሆን .... እስቲ አንድ ደቂቃ ብቻ 
እናንብብ ፡፡ በ 3 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ውስጥ ነው ፡፡ በዚህ ላይ 3 ኛ ምእራፍ እና 3 ኛ እና 4 ኛ ቁጥሮች ላይ አንድ አፍታ እናንብብ ፡፡ ይህ ትክክል 
ካልሆነ እንይ ፡፡

17

በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ ፤

የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው? ... ጀምሮ አባቶች ከሞቱባት ጊዜ: ሁሉ ነገር እነርሱ ከፍጥረት መጀመሪያ አንስቶ እንዳለ ይቀጥላል.

ስለዚህ ሰማያት በእግዚአብሔር ቃል ሰማያት ከጥንት እንደ ነበሩ ፥ ምድርም ከውኃና ከውኃ መካከል ቆማ እንደ ሆነች ያውቃሉ።

በዚህም ምክንያት ... በውኃ ተሞልታ የነበረችው ዓለም ጠፋች።

አሁን ይህ ርዕሰ ጉዳይ በጣም ቀለል ያለበት ምክንያት ፣ እዚህ ያለው ነብይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን እነዚህ ፌዘኞች እነዚህን እንደሚሉት 
ስለሚናገር ነው ፡፡እዩ? ተተነበየ ፡፡ ሰዎች ዛሬ የሚያደርጉትን ነገር የሚያደርጉበት ምክንያት .... ለምን በእርግጠኝነት ትጠብቃላችሁ ፣ ምክንያቱም 
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል: - “በመጨረሻው ዘመን ራሳቸውን የሚያስቡ ፣ ትዕቢተኞች ፣ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። እግዚአብሔርን ከሚወዱ ፣ 
ከሚያሳድዱ ፣ ከሐሰት ከሳሾች ፣ ግድየለሾች ፣ መልካም የሆነውን ከሚናቁ ፣ የአምልኮት መልክ ያላቸውን ኃይልን ከካዱ ፡፡ ከእንደዚህ አይዞህ ፡፡ ” 
የእውነትን ማስመሰል መፈለግ እንችላለን? በእርግጠኝነት!
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ሙሴ የእስራኤልን ልጆች ነጻ ለማዉጣት በእጁ በትር ብቻ ለማዳን ወደ ግብፅ በወረደ ጊዜ ከበስተጀርባው አምላክ ጋር ተዓምር ፈፀመ ፡፡ 
እርሱ እንዳደረገው ተመሳሳይ ነገር የሚያደርጉ ከኋላ ኋላ አስመሳይ ሰዎች ይመጣሉ ፡፡ እዩ? አሁን ፣ እሱ በመጀመሪያ ካደረገው በኋላ ሁለተኛውን 
ይመጣሉ ፡፡ ከዚያ እነሱ ዙሪያውን ይመጣሉ ፣ እሱ ከሠራው በኋላ በመገልበጡ የመጀመሪያውን በመመሰል ነው ፡፡ ያንን እናገኛለን ፡፡ አሁን ግን 
እርስዎ “በሙሴ ዘመን የነበረው ነበር” ትላላችሁ ፡፡ ነገር ግን ይኸው ጥቅስ በመጨረሻው ቀን ተመልሰው እንደሚመጡ ፣ “ ኢኒስ እና ጃምሬስ 
ሙሴን እንደተቃወሙት ፣ እንዲሁ እነዚህ ሰዎች የእውነት ነቀፋ አስተሳሰብ ያላቸው ናቸው ፡፡” እዩ? የማስመሰል ወንጀል ፣ ሁሉንም ዓይነት ሰዎች 
ሰዎችን የሚያበሳጩ።
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እና ከዚያ ፣ ይህ የሚመጣው ፍፃሜ ከሆነ .... እና እግዚአብሔር በቃሉ መስመር ውስጥ ያለው ማንኛውም ነገር ቢኖር ከቻሉ ሁል ጊዜ 
የሚያስቆጣ ነገር ሊኖር ይችላል ፡፡ ያንን ለማድረግ የሰይጣን ዓላማ ነው።በላስ ቬጋስ ከሚደረገው ስብሰባ እዚህ ያለው ወንድም እንዳለው “ ሰይጣን 
፣” ዓለም የእርሱ ግዛት እና የእሱ ዋና መናገሻ ቦታ ነው ብሏል ፡፡ ሰይጣን የዚህ ዓለም አምላክ መሆኑን አውቃለሁ ፡፡ ከሰማይ በታች ያለው ሕዝብ 
ሁሉ በእሱ ቁጥጥር ሥር ነው ፡፡ ያ በትክክል ነው! ይህ ዓለም የሰይጣን ነው። ግን ኢየሱስ ይወስዳል ፡፡ አንድ ቀን ለእርሱ ሰጠው እርሱም እምቢ 
አለ ፡፡ እርሱም። በሚመጣው ዘመን ወራሽ እንደሚሆን አውቆአልና ።

ዘባቾች ፣ ወደ ፊት ከመሄዳችን በፊት በዚያ አንድ ቃል ላይ ጥቂት ጊዜዎችን ብቻ እንመልከት ፡፡ አሾፋዎች-ከሁለት ሳምንት በፊት በቱሰን 
ውስጥ አንድ ጽሑፍ እያነበብኩ ነበር ፣ በእንግሊዝ ውስጥ እንግሊዛዊ በሰጠው መግለጫ ላይ - በወረቀቱ አርዕስት ላይ - የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ 
ስቅለት በጲላጦስ ና በኢየሱስ መካከል ብቻ የተደባለቀ ነበር ፣ እሱ የመጣው... አንድ ነገር ለማድረግ ብቻ ነው። የእግዚአብሔርም ነገሮች ሁሉ 
በእምነት ስለሚቀበሉ ለእርሱ ያንን የምናረጋግጥበት ምንም መንገድ የለም ፡፡ ማመን አለብን ፡፡ አሁን ፣ ያ እንዴት ሊደረግ እንደሚችል ለመግለጽ 
ቀጠለ ፡
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እዚህ ብዙም ሳይቆይ እንግሊዝ ውስጥ በእንግሊዝ ጆን ዌስሊ እና ቻርልስ እና ብዙ የመጀመሪያዎቹ ታላላቅ ሰባኪዎች ስፕሪጌን እና እነሱ 
በእነዚያ ገበያዎች እና እዚያ ባሉበት ቦታ ሁሉ ወንጌልን የሰበኩበት በዚህ ስፍራ ነበር ፡፡ የዘመናቸውን መልእክት እና በዚህ ቀን ምን እንደነበሩ 
ይመልከቱ። ወንድም ዊልያምስ እና እነሱ ዛሬ ማታ የሚገኙት ናቸው። በዓለም ላይ ካሉ ዝቅተኛ ወራዳ አገሮች አንዱ ናት ፡፡ እኔ በዓለም ላይ 
እንደነበሩ, ነገር ግን እኔ ያለው ነገር አያውቁም ስለዚህ እንግሊዝ እንደ ዲቃላ. ቢሊግራም ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል ፡፡ ለምን ሚስቱን ከፓርኩ ውስጥ 
መውሰድ ነበረበት ፣ በወንዶችና በሴቶች መካከል የተደረጉት ድርጊቶች በሕዝብ መናፈሻዎች ውስጥ በሕዝብ ፊት እየሄዱ የነበሩት ፡፡ እኔ እዚያ 
በነበርኩበት ጊዜ በእንግሊዝ ውስጥ ከሚከናወነው በላይ የሆነ ነገርን ያገኘ እና አንድ ጊዜ ዓለምን በለውጥ ከተመራው በኋላ የሰውን ልብ የሚሰብር 
አንዳች ነገር አይቼ አላውቅም ፡፡ እንዴት ሊወድቅ እንደሚችል ያሳያል።

21

ግን ያ ምን ማለት ነው ፣ ያ ከዚያ በኋላ ያስተላለፈው መልእክት ፣  እንግሊዛውያን  ያንኑ  ተመሳሳይ  መልእክት  ለመያዝ  ይሞክራሉ ፡፡  ያ  ዛሬ



4መነጠቅ

አይሰራም። አይሰራም።

እንዴት ይሆን….

ሙሴ “መርከብ እንሠራለን እና አባይ ወንዝ ተንሳፈፈልን?” ብሎ የኖህንን መልእክት ቢያመጣስ? አይሰራም ነበር። የኢየሱስም መልእክት 
በሙሴ ከቶ አልተሠራም ፡፡ እናም የዌሴል መልእክት በሉተር ወይም በሉተር መልእክት በተቃራኒው አይሠራም ፡፡ እና ዛሬ ፣ የመጨረሻው ታላቁ 
ተሃድሶአችን ጴንጤቆስጤ ነበር ፡፡ እና ዛሬ እኛ ከዚያ እየተንቀሳቀስን ነው ፣ እና የጴንጤቆስጤ መልእክት ከዚህ ጋር አይቀላቀልም ፣ ምክንያቱም ሌላ 
ቀን ነው። ይህም የእግዚአብሔር ሁሉ ቃል ነው, ነገር ግን ይህ ነው በመገንባት. እንደ እግሮች ፣ ክንዶች ፣ ወደ ላይ እየመጣች ፣ ለመነጠቁ ሙሽራ 
እየመሰረተች ነው ፡፡ ለመተካት አይደለም ተመልከት ከእነርሱ ተመልሰው በዚያ ሰዎች; ለመልእክቶቻቸው ኖረዋል ፡፡ ሙሽራይቱ ውስጥ ያሉት ሁሉ 
ይወጣሉ ፡፡ ልክ ሕይወት በስንዴ ግንድ ውስጥ እንደሚያልፍ ፡፡ ስንዴውን - እንደ ቀፎው ይተውታል ፣ ነገር ግን ስንዴው በምድር ውስጥ 
እንደወደቀው የስንዴ እህል እራሱን ይፈጥራል ፡፡

22

እዚህ ብዙም ሳይቆይ አንዳንድ ጀርመናዊያን ትችት የተሰነዘረባቸው ጽሁፍ መጽሐፍ እያነበብኩ ነበር ፡፡ እንዲህም አለ ፣ “በዓለም ላይ ካሉ 
አክራሪ ሰዎች ሁሉ ዊልያም ብራንሃም ሁሉንም ይበልጣል። እርሱም ‹ለምን እሱ እንጂ ሌላ አይደለም› እርሱ አስማተኛ ነው ፡፡ እነዚህን ነገሮች 
የሚያደርግ….. ”የማያውቅ ሰው ይመልከቱ….

23

እና ከዚያ ፣ ሰውዬው ተቺ ነበር ፡፡ በእግዚአብሄር እንኳን አያምንም ፡፡ እንዲህ አለ ፣ “በጨለማው ዘመን ውስጥ የሚቆም አምላክ ፣ እጆቹን 
ከጫፉ ላይ እጁን የሚጭን እና በክርስቲያኖች ስብስብ ውስጥ እናቶች በመሆናቸው ላይ ይስቃል ፣ እና የእሱ ተከታዮች - ትናንሽ ልጆች እና ነገሮች 
ያሉ እናቶች እንዲሁም አንበሶች እንዲተው ማድረግ ነበረበት። እነሱን በልባቸው ፣ በጭራሽ እንኳ እጅ አዙረው ፡፡ ” ሥጋዊ አዕምሮ እንዴት 
እንደሚያስብታያላችሁ ፣ ትምህርት እና ነገሮች ራዕዩን መያዝ የማይችሉ የት እንደሆነ ታያለህ?

ያ የስንዴ እህል ወደ መሬት መውረድ ነበረበት።24

ልክ ኢየሱስ እንደገና መነሳት እንደነበረበት ፣ የበዓለ ሃምሳ ቤተክርስቲያንም መውደቅ ነበረባት ፡፡ እነሱ ወደ መሬት ውስጥ መሄድ ነበረባቸው 
፣ እነሱ የጨለማው ዘመን ፡፡ ማንኛውም ስንዴ, መሬት ይሄዳል ማንኛውም ቅንጣት ይህ አለበት ተኛ ለመውለድም በዚያ ጨለማ ዘመን ላይ ነው. 
ነገር ግን በማርቲን ሉተር ማደግ ጀመረ ፡፡ በዌስሌይ በኩል ኑ ፣ እስከ ጴንጤቆስጤ ውጣ ፡፡ አሁን ወደ እህል ውጣ ፡፡ እና አሁን ፣ ትተው 
የቀረቧቸው ቤተ-ክርስትያኖች ስርዓቶች ናቸው ፡፡ ይኼው ነው. እሱ ይቃጠላል ፣ ቤተ-እምነት (ስርዓት) ነው። ከእነዚያ ሁሉ ማሻሻያዎች ውስጥ 
ከእያንዳንዳቸው የሚወጣው እውነተኛ የስንዴ እህል በሙሽራይቱ ውስጥ ይያዛል ፡፡ እነሱ በአጠቃላይ ሙሽራይቱን ይሰራሉ ፡፡

አሁን, እኛ እንግሊዝ ውስጥ ለማወቅ እነርሱም: ሳይሆን ከረጅም ጊዜ በፊት ሰዎች ስብስብ ስቅለትን በዚያ እያስመሰሉ ከእነርሱ ጋር ልጆችን 
ረጅም ጸጉር እና ነገሮች እና ... ኢየሱስ “አባዬ-ሆይ” ተብሎ መጮህ, እና ሁሉም ነገሮች. እንዲህ ዓይነቱ ቅሌት.አሁን እርስዎ “እንግሊዝ ውስጥ 
በለንደን ውስጥ” ይላሉ ፡፡ ባለፈው ሳምንት በአሜሪካ ውስጥ ምን እንደነበረ ይመልከቱ ፡፡ የስነመለኮት ዶክተር የሆነ ሰዉ ከታዋቂ ትምህርትቤት 
የተማረ ኢየሱስ ሐሽሽ ተተቅሞ ነዉ እንጂ የሞተ አስመስሎ የኢየሱስ ስቅለት ዉሸት ነዉ በማለት ተናግሯል እንደ ማሪዋና አይነትሺሻ ተጠቅሞ 
ለሁለት ወይም ለሶስት ቀናት እንደሞተ አስመስሎ ተኝቶ ነዉ ብሏል፡፡

25

እርሱም ኮምጣጤ እና ሐሞት ሲሰጡት ፣ ይህ ምናልባት ሺሻ አረም ሊሆን ይችላል ፡፡ በያዙትም ጊዜ ለእርሱ ሰጡት ፡፡ እርሱም ሄዶ እንደ 
ሞተ አስመሰለ ፡፡ በመቃብር ውስጥ አኖሩትና እዚያ አኖሩት ፡፡ እና ከሁለት ወይም ከሦስት ቀናት በኋላ ፣ እርግጠኛ ከዚያ ተመልሶ እንደገና ተነስቷል 
፣ ደህና ነው ፡፡ ወደ ሕንድ ሄዶ አንድ መደበኛ ሞት በሆነ ስፍራ ሞተ ፡፡ አንድ የሃሰት ሃይማኖት ለማዋሸት መሞከር። የመጀመሪያው ቦታ ፣ ያ ትችት 
.... በሰዎች ላይ ምን ችግር አለው? እዩ? እኛ የምንኖርበት ዘመን ዛሬ ነው ፣ ፌዘኛ የሞላበት (ትንቢቱን?) ትንቢቱን ለመፈፀም ፡፡

26

እግዚአብሄር ቃሉን ለእያንዳንዱ ዘመን ይናገራል ፡፡ እናም የእነዚያ የእያንዳንዳቸው ዘመናት ያንን ማሳየት አለበት። ደግሞም ያንን ቃል 
እንዲፈፅሙ ሰዎችን ለዚያ ዘመን አስቀድሞ ወስኗል ፡፡ እሱ ሁሉ ጊዜ የእሱን ቃል ሲልክ, እርሱም አንድ ሰው ይልካል፡፡ እርሱም መቼ ነው በሙሴ 
ዘመን ሙሴን ላከዉ, የእግዚአብሔር ልጅ እንዲወለድ ዘንድ በሚያስፈልግበት ዘመን አንድ ጊዜ እርሱን ላከ አስቀድሞ የወሰናቸውን ወንዶች ሁሉ 
ዕጣ አወጣቸው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ አለ, ምንም .... ሁሉን ቻይ ከሆነ አምላክ ገደብ የሌለው, ሁሉም ኃያል, የአሁኑንና, ሁሉን አዋቂ, ለምን, 
እርሱከመጀመሪያው ጀምሮ ሁሉም ነገር ያዉቃል፡፡ ስለዚህ እሱ ያውቀዋል .... በእርሱ ዘንድ ከሚያዉቀዉ ዉጪ ምንም የለም ፣ እሱ የሚያስበው 
እንደዛዉ የሚሆን ነው። ሁሉም ነገር እየሮጠ ነው….
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በቃሉ ወደ ኋላ ተመልከቱ እና ምን እየሠራ እንዳለ ይመልከቱ ፣ ከዚያ ማስተዋል ይኖረናል ፡፡

አሁን ፣ ያስቡ ፡፡ መጀመሪያ ቦታ ፣ ያ አገልጋይ ቢያስብ ፣ ያ ኮምጣጤ እና ሀዘኑን በአፉ ውስጥ ሲያደርጉበት ይበትነው ነበር ፡፡ እሱ 
በመጀመሪያ ቦታ አልወሰደም። እዩ? በቃ የሚያፌዝ ብቻ ነው። ሌላ ነገር ፣ ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ እንዴት ነው ፣ የእሱ ሕይወት የብሉይ ኪዳንን 
ትንቢት ሁሉ እንዴት ያሟላል? እንዴት ይችላል ያለ እግዚአብሔር የተሾመ ሊሆን አይችልም ነበር ፡፡ ህይወቱ የብሉይ ኪዳንን ትንቢት ሁሉ 
ይከተላል ፡፡ ሌላ ነገር ፣ እነዚያ ደቀመዛምርቶች እሱን እንደዚህ አድርገው ቢያሞቱት ኖሮ እያንዳንዳቸው ሰማዕትነት የሞቱት ለምን ነበር? ሐዋርያው 
ጴጥሮስም እንኳ “ጭንቅላቴን ወደ ታች አንገላት ፤ እንደ እርሱ ለመሞት ብቁ አይደለሁም ፡፡ ” እንድርያስን ይዘው ወስደው በመስቀል ላይ ወደ እርሱ 
እንዳዞሩት ፡፡ ሁሉም መስክሮቻቸውን በገዛ ደማቸው ማኅተም አድርገው ነበር ፡፡ እነሱ አመኑትና ይወዱት ነበር እናም ህይወታቸውን ለእሱ ሰጡ ፡፡ 
እሱ ፍቅር ባይሆን ኖሮ እንዴት እንዲህ ያደርጉ ነበር? ተመልከት ፣ መንፈሳዊ ትግበራ ፣ ህዝቡ አያገኝም ፡፡
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በቀይ ባህር ውስጥ ሲያልፍ ሙሴ እዚህ ቦታ አንድ ታላቅ ሰው እንዲህ አለ ፣ “ታላቅ ዉሃም አልነበረም” ፡፡ ውኃው በጭራሽ እንደግድግዳ 
አልቆመም። “ እንዲህም አለ ፣ ”በሙት ባሕር ሌላኛው ዳርቻ እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ ሸምበቆ ነበር ፣ እርሱም በውሃው ውስጥ ተሻገረ ፣ 
ወንዞቹን ተሻገረ ፡፡ በዚያ ላይ ምንም ውሃ, ክንድ ብቻ የቅንብር, በአንድ ክንድ ውቅያኖስ እነርሱ አለፉ. “ እና ብዙ ቀሳውስት ያምናሉ እናም 
ይቀበሉታል።

29

እዚህ ብዙም ሳይቆይ ይህ የመጀመሪያ ተመራማሪ ወደ ላይ በወረደ ጊዜ ተመልሶ እግዚአብሔርን ምንም ነገር አላየም ነበር ፡፡ ይህም 
ሚኒስትሮችን እንኳ አዞረ ፡፡ እነሱ ከመቶ እና አምሳ ማይሎች ከፍታ ባለው ስፍራ እዛው እግዚአብሔር እንደኖረ ያሰቡ ነበር ፡፡



5መነጠቅ

ለምን ፣ የእኔ ፣ እንዴት .... የዚህ ዓለም ትምህርት እና ጥበብ ቤተክርስቲያንን ወደ ቡቃያ አረም ቀይራለች ፡፡30

ትምህርት, እና የትምህርት ሥርዓት, ሳይንስ, እና ስልጣኔ ነው የዲያብሎስ. የዲያቢሎስ ስልጣኔ ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሏል ፡፡ 
የሚመጣው ሥልጣኔያችን ከዚህ ስልጣኔ ጋር በምንም አያገናኘውም ፡፡ በጭራሽ ይህ ምንም አይደለም። የተለየ ስልጣኔ ይሆናል። በዚህ ስልጣኔ እና 
በዚህ ሳይንሳዊ ዓለም ውስጥ አግኝተናል .... የበለጠ ሳይንሳዊ እናገኛለን ፣ ወደ ሞት እንሄዳለን ፣ ነገሮች ፣ ወጥመዶች እና ሁሉም ነገር ፡፡ በዚያ 
አዲስ ሥልጣኔ ውስጥ ሞት ፣ ህመም ፣ ሀዘን ወይም ሥቃይ አይኖርም ፡፡ እዩ? እዚያ ውስጥ አንድም አይኖርም ፡፡ ስለዚህ ይህ ስልጣኔ መጥፋት 
አለበት ፣ ምክንያቱም የዲያቢሎስ ስለሆነ።

በዘፍጥረት 4 ውስጥ የቃየን ህዝብ ስልጣኔን እንደ ጀመረ ፣ ከተማዎችን ፣ ከተማዎችን መገንባት ፣ እና የመሳሰሉትን ፣ የሙዚቃ መሳሪያዎችና… 
እና ሳይንስ ሆነዋል ፡፡ እና ህዝቡ ሃይማኖተኛ ቢሆንም ከእግዚአብሔር ርቀዋል ፡፡ ነገር ግን የሴት ሕዝብ በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔርን ስም መጠራት 
ጀመሩ ፡፡ አህ ፣ ስለ ስውርኛው ተናገር ፡፡እኔ እዚህ የመጣሁት የማንንም ሰው ስሜት ለመጉዳት አይደለም ፣ ወይም ስለ አንድ ቤተክርስቲያን አንድ 
ነገር ለማለት ነው ፡፡ እናም እዚህ ከሆኑ እና የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ከሆኑ ፣ ስሜትዎን ለመጉዳት ይህን አልልም ፣ 'በሌሎች አብያተ-ክርስቲያናት 
ውስጥ እንዳሉት እዚያ ያሉ ብዙ ጥሩ ሰዎችን ያስነሱ ፡፡ ግን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መግለጫ ባወጣችበት የመጨረሻ ሳምንት ሽሬቪፖርት ውስጥ 
እያነበብኩ ነበር ፡፡ ሁሉም ቤተ እምነቶች ወዴት እየተሰበሰቡ እንደሆነ እያየን ነዉ ወደ ኢኩሚዉኒካል ህብረት እየተሰበሰቡ ነዉ 
በእርግጥምመጽሐፍ ቅዱስ ይሆናሉ ብሎ እንደተናገረዉ እየሆኑ ነዉ፡፡
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አሁን ፣ እነሱ እንዳሉት እናገኘዋለን ፣ “ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ፣ አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ያንን መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ ይፈልጋሉ? ለምን ፣ 
”መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ፣ የቤተ-ክርስቲያን ታሪክ እንጂ ሌላ መጽሐፍ አይደለም ፣ እናም እስከ 250 ዓመታት በፊት ድረስ በሥነ-ጽሑፍ ውስጥ 
አልነበሩም። ሁል ጊዜ ቤተክርስቲያን ናት። “ እንዲህም አለ ፣ ”ቤተክርስቲያኑ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረችም ፣ እና መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያኗ 
ያደረገችውን ታሪክ ብቻ ነው ፡፡“ እንዴት ያለ ስውር ውሸት ነው ፡፡ ለምን ፣ ለሦስት ሺህ ዓመታት መጽሐፍ ቅዱስን አግኝተናል ፡፡ ብሉይ ኪዳን 
ክርስቶስ ከመምጣቱ ከመቶዎች እና ከመቶ ዓመታት በፊት ብሉይ ኪዳን በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፈዋል ፡፡ ይህ የዲያቢሎስ ስውር ነገር ነው።
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እናም በዚህ ዘመን ይህ ታላቅ ፌዝ እና መጽሐፍ ቅዱስን ሲያፌዙበት እና እሱን ለመግፋት ሲሞክሩ እናገኘዋለን .... እግዚአብሔር በሆነ ነገር 
በቤተክርስቲያን ሊፈርድ ይችላል ፡፡ እሱ ፍትህ ሊሆን አይችልም ፡፡ ሀያ ማይሎች ብቻ እንድሄድ የተፈቀደልኝ ነገር ካለ በስተቀር እዚያው ሃያ 
ማይሎች በሰዓት ሰላሳ ማይል በሰዓት ውስጥ እየሰራሁ ነው ለማለት አልቻሉም ፡፡ እዚያ መሆን አለበት። እናም እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ላይ 
ሊፈርድ ነው ... አንድ ቀን በሕዝቦች ላይ ይፈርዳል ፡፡ እኛ እናውቃለን። ፍርድ ይመጣል ፡፡ ታዲያ እሱ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሊፈርድ ከሆነ 
ታዲያ በየትኛው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን? እሱ በሜቶዲስት ሊፈርድ ከሆነ ፣ አጥማቂው ይጠፋል ፡፡ በአንድነቱ ቢፈርድበት ፣ ጥልቀቱ ይጠፋል ፡፡ 
እዩ? ምን ይፈርድበታል? እሱ በክርስቶስ እንደሚፈርድ ተናግሯል ፣ እርሱም ክርስቶስ ቃል ነው ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈርዳል የእግዚአብሔር 
ቃል ነው ፡፡ “በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ቃልም ሥጋ ሆነ ፤ በመካከላችንም ኖረ .... 
ያው ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው ፡፡ እዩ? ስለዚህ በቃሉ ይፈርድበታል ፡፡
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እናም ፣ በዚህ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስን ለመግፋት በሚሞክሩበት ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ለመቀበል….. ወይም ሌላ ማንኛውንም ነገር በዚያ ያኑሩ።

ለምን ነበር ፣ በዚያኛው ምሽት በ ሽሪቪፖርት ውስጥ እየተናገርኩ እያለ ያንን የመሥዋዕቱን ጠቦት በሚያረዱበት ጊዜ በመካከላቸው በሙሉ 
እርሾ ያልነበረበት ነበር። እርሾ የለም ፣ እርሾም የለም። ሁሉም ነገር ያልቦካ መሆን ነበረበት። ያ በመጽሐፉ ውስጥ የምናገኛቸውን ሰባት 
የቤተክርስቲያን ዘመናት ይወክላል ፡፡ እና እርሾ የለም። ከሱ ጋር የተቀላቀለ ነገር ምንድን ነው? እናም የሃይማኖት መግለጫዎችን እና ቤተ እምነትን 
እና ሌሎች ነገሮችን ሁሉ ከቃሉ ጋር ቀላቅለናል አሁንም ቃሉን ብለው ለመጥራት እንሞክራለን ፡፡ እርሾው ሰባት ቀን ሁሉ እርሾ አይሁን።
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አዲስ ነገርም ሆነ አዲስ ነገር ስለሚመጣ ፣ ዛሬ ምን ይበሉ ፣ ነገን ለማቆየት አይሞክሩ ፣ ቀኑ ከመምጣቱ በፊት በእሳት ያቃጥሉት።35

ይመልከቱ ፣ እሱን ለመያዝ ይሞክሩ። የቤተክርስቲያኑ አመለካከት ግን ይህ ነው ፡፡ መነቃቃት ይወጣል ፣ እናም የምታውቁት የመጀመሪያው 
ነገር ፣ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በላዩ ላይ ድርጅት ይጀምራል ፡፡ ወደ ቤተ እምነት የሚጀምረው አንድ ድርጅት. ግን አስተውለሃል ፣ ይህ ለሃያ 
ዓመታት አሁን እየወሰደ ነው ፣ እና ድርጅት የለም። እና መቼም አይሆንም! መጨረሻው ይህ ነው። የ የስንዴ ድጋሜ ስንዴ ተመልሰው ይመጣሉ. 
ስንዴው ተመልሶ ወደ እህልው ተመልሷል ፡፡ መከለያው ከእርስዋ እየራቀ ሄደ ፡፡ እና ስንዴ አለበት ተኛ መብሰል ወደ ፀሐይ ፊት.

ከረጅም ጊዜ በፊት በምስራቅ ኮስት ፣ ትልቁ ጥቁር መሆኑ እንግዳ ነገር አይደለም ፡፡ ሊረዱት አልቻሉም ፡፡ ቴክሳስ ባለፈው ሳምንት ወጣች ፡፡ 
ሊረዱት አልቻሉም። ያ ምልክት ነው ብለው አታውቁም? ብሔራት እንደሚሰበሩ አታውቁም? እስራኤል በትውልድ አገሯ እና እነዚህ ምልክቶች 
በመጨረሻው ላይ መሆናችንን ያመለክታሉ! በተመሳሳይ ጊዜ ጥቁር እየለበጠ ነው ፣ ነብዩ “ግን በማታ ጊዜ ብርሃን ይመጣል” ፣ ምሽቶቹ እና ነገሮች 
በሚሆኑበት ጊዜ ብርሃን ይመጣል የሚል ምልክት አለ ፣ አሁን ባሉበት መንገድ እየተጓዙ ነው።
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እንዴት ጥቁር እንደወጣ ተመልከት።37

ወደ ጳጳሱ ብቻ ይመጣል እዚህ ላይ. ጊዜ በማደሪያው ድንኳን አስታውስ እነሱን በምትሠሩበት ገባኝ ቴፖች-እኔ ከእናንተ ሁሉ እነሱን-እንዴት 
መውሰድ ጌታ በዚያ እነዚያ ክርስቲያን ዕድሜ ይሆናል እነርሱም እንደሚሆን እንዴት በትክክል የት ድንኳን ውስጥ በዚያ ቀን አሳይቷል እንደሆነ 
እገምታለሁ. እናም እዚያ ላይ የምታዩአቸው የቤተክርስቲያኗ ዕድሜዎች በመጽሐፉ ውስጥ እንዲሳቡ በቦርዱ ላይ እንዲሳለፉ አድርጓቸው ነበር ፡፡ 
እና የመንፈስ ቅዱስ እሳት አንድ ትልቅ ዓምድ ወርዶ በዚያ ግድግዳ ላይ ቀኝ ኋላ እዚያ ሄዶ ነበር መሆኑን ከሆነ ውጭ ከእነርሱ እራሱ ሦስት ወይም 
አራት መቶ ሰዎች ሲመለከቱ ተቀምጠው ሳለ. እናም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እዚህ እንደጀመሩ ፣ ጨረቃ በሆነ መንገድ ወጣች ፣ እናም በመድረክ ላይ 
እንደተሰቀለ በተመሳሳይ መንገድ ስዕሎቹን አነሱ ፡፡ አሁን ፣ ጉዞውን 13 ኛ ላይ ደርሷል ፣ 13 እርምጃዎችን አካሂ ,ል ፣ ለ 13 ህብረት አገልግሏል ፣ 
ቁጥር 13 ላለው ሀገር ፣ እና ድም ብላኮች በየቦታው ይመጣሉ ፡፡ የት እንዳለን አታይም? እኛ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነን ፡፡

በመጨረሻው ቀን “አባቶች ከሞቱት ከቀድሞው ዘመን ምንም ልዩነት የለም” የሚሉ በመጨረሻው ቀናት ይነሳሉ ፡፡ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች 
መከሰት ሲጀምሩ ጭንቅላታችሁን ወደ ላይ አንሳ ፡፡ ይዘጋጁ; የሆነ ነገር በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ክርስቶስ ይመጣል የእሱ ቤተ ክርስቲያን 
ለ.

አሁን,  እነርሱ  አንድ  ስለሆነ  ....  እነዚህ  እነርሱ  ሰዎች  እንደሆኑ  አይገነዘቡም,  አትመኑ  ያለው  መሆኑን  ቅዱሳን  ሲፈጽም.  ሰዎቹ  በእውነቱ38
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እነዚህን ነገሮች በማድረጉ እና እነዚህን ነገሮች በመናገር ቅዱሳን ጽሑፎችን እየፈፀሙ መሆናቸውን አላስተዋሉም ፡፡ በዚያን ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ቀያፋ 
እና በዚያን ጊዜ ያፌዙበትና ያፌዙበት የነበሩት እነዚያ ካህናት ምን ያህል ነበሩ? “አምላኬ ፣ ለምን ተውኸኝ? [በ 22 ኛው መዝሙር] የእኔ እጆቼንና 
እግሮቼን, እነርሱ ትንሽ እነርሱ ይሠሩት በነበሩት ያውቃሉ አደረጉ: ቤተ መቅደሱና በእርሱ ውስጥ በመስቀል ላይ በዚያ ውጭ በአዳም መሆኑን 
መዘመር ”.... ወጉ ነው. ኢየሱስ እንኳ ጸለየ ፣ “አባት ሆይ ፣ ይቅር በልላቸው ፡፡ እነሱ የሚያደርጉትን አያውቁም ፡፡ ” ምክንያቱም በእውነቱ ዓይነ 
ስውር እንደሚሆኑ በቅዱሳት መጻሕፍት ተንብዮ ነበር ፡፡

የፕሮቴስታንት እና የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በመጨረሻዎቹ ቀናት ዕውር እንድትሆን እንደተተነበየ ያውቃሉ? በውጭ በኩል ክርስቶስ 
ለመግባት ሲሞክር ለቅዱሳት መጻሕፍት አንድ ዓይነት ነገር ነው? “አንተ ምክንያቱም ትላለህ ሀብታም ነኝና: አንዳችም እንዳያስፈልጋችሁ በእጃችሁ 
ታውቃለህ አንተ እንጂ አንተ ጎስቋላ, ድሃ, ጎስቋላ, እርቃናቸውን, ዕውሮች ነህ, እናም የማናውቃቸውን!” ራዕይ 3. እዚያ እንደ ገና ምንም ዓይነተኛ 
እንዳልሆኑ ፣ ሲሾፉበት እና ሲሳለቁ ወደ እግዚአብሔር ነገሮች እየረገጡ ነው ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነው።
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ግን ለቤተክርስቲያን ፣ ለሙሽሪት ፣ መነጠቅ ለእሷ መገለጥ ነው ፡፡ ይህ መገለጥ ፣ እውነተኛ የክርስቶስ ሙሽራ ያንን የመነጠቁ መገለጥን 
እንደሚጠብቃት ለእሷ ተገልጧል ፡፡
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አሁን ፣ መገለጥ እምነት ነው ፣ መገለጥ እምነት ነው ፡፡ እምነት ከሌለው ራዕይ ሊኖርዎት አይችልም። እምነት መገለጥ ነው ፣ ምክንያቱም 
ለእርስዎ የተገለጠ ነገር ስለሆነ። እምነት መገለጥ ነው ፡፡ እምነት ለአንተ እንደ ተገለጠለት ለአብርሃም እንደ ሆነ ፣ በእርሱ በኩል ከተገለጠው ጋር 
የሚጋጭ ማንኛውንም ነገር ሊጠራ ይችላል ፡፡ አሁን እምነት .... እምነት ማለት የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። ቤተ-ክርስቲያን የተገነባችው 
በተገለጠበት መገለጥ ነው።

እዚህ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ከአንድ ጥሩ የባፕቲስት አገልጋይ ጋር እየተነጋገርኩ ነበር ፡፡ ከእኔ ጋር ለመወያየት ይመጣል ፡፡ እሱ “እኔ እንደ 
ሰው እወድሻለሁ ፣ ግን” ሁላችሁም ተደባልቃችኋል “አለ ፡፡
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አልኩ ፣ “እንግዲያውስ እንድወጣ እንድታግዘኝ እለምንሃለሁ ...” አሁን ፣ “... በቅዱሳት መጻሕፍት” አለኝ ፡፡

እያንዳንዱ ወንድም ብራሃም በግሪክ እና በመሳሰሉት ቃላት ላይ በቃላት ላይ እያንዳንዱን ቃል እስክናገኝ ድረስ ሁሉንም ነገሮች በአንድ ላይ 
ማሰባሰብ አንችልም ፡፡

እኔም “,ረ ጌታዬ ከዚህ የበለጠ ያውቃሉ” አልኩት ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ: - “እስከዚያ ድረስ ፣ ከክርስቶስ ሞት በኋላ ፣ በኒቂያው ጉባኤ ውስጥ 
እንኳን ፣ የግሪክ ምሁር ትክክል ነው ብለው ይከራከሩ ነበር ፡፡ አይችሉም .... መገለጥ ነው ፡፡ ነገሩ ሁሉ .... ”

እሱ “ራእይን መቀበል አልችልም” አለ ፡፡

እኔም “እንግዲያውስ እንዴት ክርስቶስን ትቀበላለህ?” አልኩት ፡፡

እሱ “ለምን መጽሐፍ ቅዱስ' በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው '” ብሏል።

አልኩ ፣ “ያ እውነት ነው ፡፡ በተጨማሪም ሰው ኢየሱስን ክርስቶስ ብሎ ሊጠራው የሚችለው እሱ በተገለጠው በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ብቻ 
ነው ፡፡ ” ተመልከት? እዚያ ነህ ፣ እንደገና እንደገና ተመልሰህ ፣ ወደ ራዕዩ በትክክል ተመልሷል። መገለጥ አለበት ፡፡

በመፅሃፍ ቅዱስ ውስጥ… ቃየን እና አቤል የሚያነብቡት መጽሐፍ ቅዱስ አልነበራቸውም ፣ ግን ለአቤል ግን በእምነት ተገለጠ ፣ ይህም መገለጥ 
ነው ፡፡ አቤል ጻድቅ መሆኑን ከሚመሰክርለት ቃየል ይልቅ የሚበልጥን መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ ፡፡ በማቴዎስ 16 17 እና 18 ውስጥ 
ኢየሱስ እዚህ ሲጠየቀው .... ለማንበብ ጊዜ የለንም ፣ ግን ለመጻፍ ከፈለጉ ፡፡ እርሱም። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይላሉ?
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ከመካከላቸው አንዱ አለ ፡፡ “አንተ ሙሴ ፣ ኤልያስ ወይም አንድ ሰው ነህ”

እርሱም። እኔ ማን እንደ ሆንሁ ትላላችሁ? “አላቸው ፡፡

እርሱም “አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ” አለ ፡፡

የዮና ልጅ ስምኦን ሆይ ፥ ብፁዕ ነህ ፤ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠህምና። በሰማያት ያለው አባቴ ይህን ገልጦልሃል። በዚህ ዓለት (መንፈሳዊ 
መገለጥ ላይ ማን ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው, እርሱም የእግዚአብሔር መገለጥ ነው, እግዚአብሔር በሥጋ አድርጎ ወደ ዓለም የወረደውን እሱም 
በዓለም ነበረ;. እግዚአብሔር ክርስቶስ ወደ ዓለሙን ከራሱ ላይ ነበረ ራሱ , እግዚአብሔር በሥጋ አካል ውስጥ የነበረውን ሁሉ በመግለጥ ፡፡)… 
አንተ ክርስቶስ የተቀባህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ፡፡ “

እርሱም “ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህም ፣ ነገር ግን የሰማዩ አባቴ ይህን ገልጦልሃል። በዚችም ዓለት ላይ, እኔ ቤተ ክርስቲያን (በየዘመናቱ 
ውስጥ ባለ የቃል መገለጥ ላይቤተክርስቲያኔን እገነባለሁ የገሃነም ደጆችም አይቋቋማትም). ”

የራእይ መጽሐፍ የመጨረሻዉ የመጽሐፍ ቅዱስመጽሐፍ ነዉ ለማያምኑ የታተመ ነዉ በ22ኛዉ ምእራፍ ላይ እንዲህ ይላል ማንም በዚህ 
መጽሐፍ ላይ ቢጨምር ወይም ቢያጎድልከህይወት መጽሐፍ እድሉን ያጎድልበታል ስለሆነም የተሰጠዉ ለአማኞች ብቻ መሆኑን እናስተዉላለን እናም 
የዚህ ሙሉ መጽሐፍ ደራሲየሆነዉ እሱ ይገልጠዋል መጽሐፉንም ይከፍተዋል፡፡ (እርሱ አልፋ እና ኦሜጋ የሆነ ነዉ ከዘ ፍጥረት እሰከ ራእይ፤ 
ኢየሱስክርስቶስ ሁልጊዜም የማይለዋወጥ ነዉ) የእርሱን ሙሉ ሚስጥሩን እና ለሚመጣዉ የቤተክርስቲያን ዘመናት ያለዉን እቅዱን ገለጠዉእና 
በሰባት ማህተም አተመዉ፡፡
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አሁን መጽሐፉ ተጻፈ ፣ ግን ከዛ አስታውሱ ፣ በሰባት ማኅተሞች ታተመ ፡፡ እና እነዚህን ይፈታ ዘንድ ሰባቱንም ማኅተም ነበር በምድር ላይ 
የመጨረሻው ምድራዊ መልአክ እስኪነፉ ድረስ, ራእይ 10: ይከፈታል አይደለም; ራእይ 10: 7. እዩ? “በመጨረሻው የመላእክት መልእክት ድምፅ 
ውስጥ ሰባተኛ መልአክ የእግዚአብሔር ዘመን ምስጢር በዚያ ዘመን መጠናቀቅ አለበት ፡፡” የምንኖረው በዚህ ዘመን ውስጥ ነው ፡፡
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7መነጠቅ

በሎዶቅያ ዘመን እንደምንኖር ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ ለእሱ ሌላ ዘመን አይኖርም ፡፡ ሊሆን አይችልም። ሲሆኑ በሎዶቅያ ዕድሜ ውስጥ ኑሮ, 
እነዚህን ይፈታ ዘንድ ሰባቱንም ማኅተም እኛ እንዲህ ያለው መሆኑን መጽሐፍ ሰዎች አንድ ምሥጢር ነው ያዩት; በዚያ ቀን ክፍት መሆን አለበት. ያ 
ቃል የገባው ነው ፡፡ አሁን ከቃሉ ውጭ ምንም አይሆንም ፣ ምክንያቱም በቃሉ ውስጥ መጨመር ወይም ከቃሉ መውሰድ አይችሉም ፡፡ ቃሉ ሁል 
ጊዜ ሆኖ መቆየት አለበት ፡፡ ነገር ግን መገለጡ ከተቀረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጋር እንዲስማማ ለማድረግ የእሱ እውነቱን ለመግለጥ ነው ፡፡ እና 
ከዚያ እግዚአብሔር ያ እውነት መሆኑን ያረጋግጣል ፡፡

እግዚአብሔር አስተርጓሚ አያስፈልገዉም እሱ የራሱ አስተርጓሚ ነው። ይከናወኑ የነበሩትን ሁሉ ተፈፃሚ በማድረግ የራሱን ትርጓሜ 
ያደርጋል ፡፡ እንደ መጀመሪያው እርሱ “ብርሃን ይሁን” አለ። እና ብርሃን ነበር ፡፡ ይሄ ምንም አይነት ትርጉም አያስፈልገውም። ተረጋግጧል ፡፡
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በዚህ በመጨረሻው ቀን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተወሰሩ ነገሮችን ቃል ገብቷል ፡፡ ለምን ፣ እዚያ ነበር። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ 
የሆነው በዚህ ነው ፡፡ እንደሚልከው ቃል ገብቷል ፡፡ በእርሱ ዘመን በምድር በነበረበት ጊዜ እና ሰዎች ሊያምኑትም አልቻሉም ፣ እርሱም “መጽሐፍ 
ቅዱስን ፈለጉ ፤ በውስጣቸው የዘላለም ሕይወት አለህ ብለው ያስባሉና ፡፡ እነርሱም ስለ እኔ የሚመሰክሩ ናቸው። እኔ የአባቴን ሥራ ባላደርግ 
አትመኑኝ ፡፡ ባታምኑኝ ግን እኔ የማደርገውን ሥራ እመኑ። እኔ ማን እንደሆንኩ ይመሰክራሉና።

እንግዲያውስ ፣ በዌሴል ዘመን የሰራው ሥራዎች እርሱ ማን እንደ መሰከረ ፡፡ በተሃድሶው ላይ በሉተር ዕድሜ ፣ በእርግጠኝነት እርሱ ማን 
እንደመሰከረ ፡፡ በበዓለ ሃምሳ ቀናት ፣ ስጦታዎችን መመለስ ፣ ስጦታዎች መመለስ ፣ በልሳን መናገር እና አጋንንትን ማስወጣት እና ስጦታዎች ለምን 
መሰከረ ፡፡ ስለ እሱ ቀልድ አልነበረም ፡፡
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ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያነሱት ነበር .... በበዓለ ሃምሳ ታሪክ ላይ መጽሐፎቹን አነባለሁ ፡፡ እነርሱም። ረጅም አይሆንም ያቃጥላል ፡፡ አሁንም 
እየነደደ ነው ፡፡ እንዴት? ምክንያቱም በጭራሽ አያስወጡትም። እግዚአብሔር እዚያ ይሆናል አለ ፡፡ የቃሉ ክፍል ነው ፣ ከዚያ በኋላ ያንን አውጥተው 
ማውጣት አይችሉም .... ከዚያስ ሙሽራይቱ በተጠራች ጊዜ እንዴት እንደምታስቀምጡት? እውነት የሆነው የቃሉ መገለጥ መገለጥ ነው። እናም 
የምንኖረው በዚያ ቀን ውስጥ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ይመስገን! የእራ ምስጢር መገለጥ ላይ ነን ያለነዉ ፡፡

አሁን ፣ መነጠቅ ብቻ ነው ፣ አሁን እየተናገርን ያለነው ይህ ለሙሽራይቱ ብቻ ነው ፡፡ ያስታውሱ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ “የቀሩት ሙታን አንድ ሺህ 
ዓመት አልኖሩም” (አስታውስ)። ይህ ታላቅ መነጠቅ .... የመነጠቅ ጓደኞች ከሌሉ የት ነን ያለነው? ምን እናድርግ? የምንኖርበት ዘመን ላይ ነው? ምን 
ቃል አለን? ያለ ይሄዳል አንድ መነጠቅ . መጽሐፍ ቅዱስ “ይሆናል” ይላል ፡፡ እናም ለተመረጠው ፣ ለተመረጠች እመቤት ፣ በዚህ ቀን በተሰቀለ 
ሙሽራዋ ፣ ቤተክርስቲያን ላይ ይሆናል።
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ቤተክርስቲያን የሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም “የተጠራ” ማለት ነው ፡፡ ሙሴ ሕዝብን ከአንድ ህዝብ እንደጠራ ፣ መንፈስ ቅዱስ ሙሽራዋን 
ከቤተ-ክርስቲያን ውጭ ይጠራታል ፡፡ ከቤተክርስቲያኑ የወጣች ቤተ ክርስቲያን ፣ የሙሽራዋ ፣ የሙሽራዋ ዛፍ ከሚመሠረትበት እያንዳንዱ 
ቤተክርስቲያን አባላት በቴፕ ፣ የሙሽራዋ ዛፍ ውስጥ ናት ፡፡ ሙሽራዋ ስትወጣ ተጠርታለች .... ያ የሙሽራዋ ዛፍ የሆነችው ሙሽራይቱ ነው ፣ 
ይልቁንም በሙሽራይቱ ውስጥ የሚሄደው እርሱ ብቻ ነው ፣ ሙሽራይቱ ፣ የተመረጠችው አስቀድሞ የተተነበየው ፡፡ ከመጀመሪያው በእግዚአብሔር 
፣ የአባት መንፈሳዊ ጂን ፡፡

እባክዎን እዚህ አንድ ደቂቃ ብቻ ልቁም ፣ .... እረዥም ጊዜ እወስዳባችሃለሁ ብዬ እየፈራሁ ነዉ ፡፡

ግን ልብ ይበሉ ተመልከት! እያንዳንዳችሁ ሰዎች ከመወለዳችሁ በፊት አመታትን ያውቃሉ በአባትዎ ውስጥ እንደ ዘረ-መል (ጅን) እንደነበር 
ያውቃሉ? ትክክል ነው! አንድ የዘር ጀርም በአባትህ ውስጥ ነበር ፣ ከወንድ ሳይሆን ከወንድ ዘር የመጣ ነው ፡፡ እዩ? ሴት እንቁላሉን ፣ የአልጋ ቁራኛ 
ታቀርባለች ፣ ነገር ግን ጀርሙ ከአባቱ ይመጣል ፡፡
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አሁን በአባቴ ወይም በልጄ እዚህ ቁጭ ይበሉ ፡፡ የአሥራ ስድስት ዓመት ልጅ ሳለሁ ልጄ ውስጤ ነበር ፡፡ አላውቀውም ነበር ፣ ግን እርሱ 
እዚያ ነበር ፡፡ አሁን በአልጋ ማረፊያ በኩል ፣ በቅዱስ ሠርግ በኩል ፣ በእኔ አምሳል ሆኗል ፡፡ አውቀዋለሁ; ከእርሱ ጋር ህብረት ማድረግ እችላለሁ 
፡፡ እናም እሱ የሚመጣው ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነው ፡፡

አሁን ፣ ዓለም ገና ከመምጣቱ በፊት በእግዚአብሔር ነበሩ ፡፡ እርስዎ የእግዚአብሔር ልጅ ፣ የእግዚአብሔር ባሕርይ እርስዎ ናችሁ ፡፡ 
የሚመጡበትን እድሜ እርሱ አስቀድሞ ያዉቅ ነበር፡፡ ያንን ቦታ ያንን ስፍራ ለመውሰድ እርስዎ ከዚያ ቀደም ብሎ አስቀድሞ ወስኖዎታል ፣ እና 
ማንም ሊወስደው አይችልም ፡፡ ስንት ማስመሰሎች እና ነገሮች ግድ የለኝም ፣ እዚያ መሆን አለብዎት ፣ ምክንያቱም እዚያ እንደሚኖሩ ያውቅ ነበር። 
አሁን ተገለጠ; አሁን ከእርሱ ጋር ህብረት ማድረግ ይችላሉ ፣ እሱ እሱ የሚፈልገው ነው። ህብረት እንዲደረግለት ይናፍቃል ፡፡ ነገር ግን ሕይወትዎ 
እንደዚህ ካልሆነ… ሁልጊዜ እንደ እግዚአብሔር ባሕርይ ከሆነ ፣ እርስዎ የክርስትናን መምሰል ብቻ ነዎት ፡፡ እዩ? የክርስትናን መምሰል የሚያስመስሉ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እና በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ፡፡
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በቅርቡ ያደረግሁት ማስታወሻ ፡፡ እኔ ወንድም ዳማስ ሻካሪያንን ናሙናዎች እመለከት ነበር ዶክተሮቹ እንሰሳቶችን ሲያዳቅሉ፡፡ በወንድ ውስጥ 
ቀጥተኛ ፈሳሽ በእያንዳንዱ ጊዜ ከወንዶቹ ውስጥ አንድ ሚሊዮን ጀርሞች ይወጣል ፡፡ እና በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ሚሊዮን እንቁላሎች በተመሳሳይ 
ጊዜ ከሴቷ ይመጣሉ ፡፡ ግን ከእነሱ ሁሉ ውስጥ ትናንሽ ጀርሞች እንደሚንቀሳቀሱ ያውቃሉ ፣ አንድ ሚሊዮን የሚሆኑት ፣ ከእነሱ ውስጥ አንዱ 
በህይወት የተሾመው እና አንድ እንቁላል ብቻ ለምለም ብቻ ነው? ያ ትንሽ ጀርም ልክ እንደ እሱ በሚመስሉ በእያንዳንዱ ትናንሽ ጀርሞች ሁሉ ላይ 
ከላይ በእያንዳንዳቸው ሌሎች ትናንሽ ጀርሞች ላይ ይርገበገባል ፣ እናም በዚያ አናት ላይ ይመጡና ያንን ለምለም እንቁላል ያግኙ እና ወደ ውስጥ 
ይሳባሉ ፡፡ . ከዚያ የቀሩት ሁሉ ይሞታሉ። ለምን ፣ ስለ ድንግል ልደት ፣ ለምን ፣ እንደ አካላዊ መወለድ ያህል ምስጢራዊ አይደለም ፣ እንዴት 
አስቀድሞ ተወሰነ ፣ በእግዚአብሔር አስቀድሞ ተወስኗል ፡፡
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አሁን ፣ በመጀመሪያ ፣ ወደ ኋላ መመለስ ፣ ጊዜው ከመጀመሩ በፊት ከዓመታት በፊት ፣ እርስዎ ፣ ዛሬ እንደገና የተወለደ ክርስቲያን ከሆኑ ፣ 
በዚያን ጊዜ በአባትዎ ውስጥ በእግዚአብሔር ነበር ፡፡ እዚህ ነው ወደዚህ ሕይወት ሲገቡ እና ክርስትናን ሲናገሩ ፣ ሁሉም ነገር በትክክል እየሄደ እያለ 
፣ ይህ ለምን እና ይህ ሁሉ ለምን እንደ ሆነ ለምን እንደጠየቁት አስቡ ፡፡ ተገረሙበት ፡፡ ግን አንድ ቀን አንድ ነገር ነካዎት ፡፡ ምን ነበር? 
ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚያ የነበረው ሕይወት።

ልክ ስለ ንስር ትንሽ ታሪክ ፣ እናቷ ንስር ስለ አገኘቻት። ያቺ ትንሽ ንስር ከእንቁላል በታች እንዴት እንደተነጠቀች ስትመሰክር ሰማችሁ ፡፡ ነገር51
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ግን ለመመገብ ከመሞከር ከእሷ ልማድ ከእነርሱ እሱ ጋር ለመጀመር አንድ ዶሮ አልነበረም ምክንያቱም ዶሮዎች, ትንሹ ንስር, ይህም የሆድ 
አልቻለም; ሆኖም እሱ ዶሮዎቹ ጋር ብዕር ውስጥ ነበር እና ዶሮዎች ተከተሉት. እሷ ግን በጓሯ ውስጥ እና ነገሮችን ትቧጨር ብላ ትንሹ ንስር 
ሊቋቋመው አልቻለም ፡፡ ነገር ግን እሷ በሚሰበርበት እና ሁሉ ነገር ሁሉ ትናንሽ ጫጩቶች ሁሉ ይሄዳሉ ፣ እሱ ራሱም ይሄዳል።

አንድ ቀን እናቱ አንድ ሳይሆን ሁለት እንቁላሎች እንዳተረፈች እናቱ ታውቅ ነበር። የሆነ ቦታ ሌላ ቦታ መኖር ነበረበት ፡፡ እሷን ለማደን ሄደች 
፡፡ ወደ በዓቱ, ዙሪያ በራሪ, በመጨረሻ እሷ ያ ተስማሚ መሆኑን ያወቀ ድምጽ ነበር ፡፡ ይፈልገው የነበረው ይህን ነበር ፡፡ እዩ? ያን ጊዜ ዶሮ 
አለመሆኑን ተገነዘበ ፡፡ እርሱ ንስር ነበር ፡፡ እንደገና ለተወለደ ክርስቲያን ሁሉ ነው ያ ነው ፡፡ በመጡበት ጊዜ ምን ያህል ቤተ እምነቶች 
እንደሚቀላቀሉ ግድ የላቸውም ፣ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሲረጋገጥ እና በፊትዎ እውነተኛ ሲሆን ፣ ምን ያህል ስሞችን እንደሚቀላቀሉ ግድ 
የለኝም ፡፡ ንስር እዚያ አለ። ምክንያቱም ይህ ሁሉ የዶሮ መጨናነቅ ፣ ይህን ይቀላቀሉ ፣ እና ይህንን ይቀላቀሉ እና በዚህ መንገድ እና በዚያ መንገድ 
ይሄዳሉ ፣ እሱ ትርጉም የለሽ ነው። ለቃላት እውነተኛ ቃል ነው ፡፡

አንድ ጀርም ሴት ማህፀን ገብቶ በመጣ ጊዜ ይህ አይደለም እናንተ ከአባታችሁ ሰው ጀርም መሆን አይችልም ነበር .... ላይ መውሰድ, እና ከዚያ 
የሚቀጥለውን ነገር አንድ ውሻ አንድ ጀርም, እና ቀጣዩን ነገር ለመሆን ከድመት ፣ እና ቀጣዩ ነገር ከዶሮ ፤ ሁሉም የሰው ጀርም ነበር። የኢየሱስ 
ክርስቶስ ሥጋ ፣ ሙሽራይቱም ፣ ከሥጋው አንድ አካል ይሆናሉ… እርሱ ቃል ነበር ፣ ሙሽራይቱም ቃል ፣ ቃልም በቃሉ ውስጥ ቃል 
ይጨመርላቸዋል። የሉተር ማረጋገጫ ፣ የዌስሌ መቀደስ ፣ የጴንጤቆስጤ በዓል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መጠመቅ ፣ የስጦታዎችን መታደስ እና 
የተቀረው ሁሉ አብሮ አብሮ ይሄዳል ፡፡ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ሙሽራ ሙላት ሙሉ በሙሉ ለማምጣት በቃላት አናት ፣ በጀርም አናት ፣ 
በህይወት ላይ ሕይወት ሊኖር መሆን አለበት ፡፡
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እርስዎ ማስታወስ አሁን, እናንተ ነበረ አንድ አይነታ.

እነዚህን ነገሮች ካወቅን በኋላ ፣ ክርስቶስ ሙሽራይቱ እንደሚመጣ ፣ አሁን ወደ ሙሽራይቱ እንዴት እንገባለን? አሁን ጥያቄው ነው ፡፡ 
ብዙዎች “ጉባኤያችንን ይቀላቀሉ” ይላሉ። ከመካከላቸው አንዱ የተወሰነ ዓይነት ጥምቀት ይፈልጋል። አንድ ሰው ይህንን ወይም ያንን ማድረግ 
ይፈልጋል። አንደኛው በልሳኖች መናገር አለብዎ አለዚያም አላገኙም ፡፡ ሌላኛው በልሳኖች መናገር አያስፈልግዎትም ብሏል ፡፡ ይህ አንድ ሰው 
በመንፈስ ውስጥ መደነስ አለብዎት ይላል ፡፡ እናም ይህ መጮህ አለበት ይላል። ይህ ስሜት አግኝቷል። ሁሉም ነገር ደህና ነው ፣ ከዚያ አሁንም 
ሁሉም ስህተት ነው። እንዴት ያለ ሰው… ወይም ሴት ፣ ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ የተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ ፣ እግዚአብሔር ራሱ 
ሲተረጉመው እና “ይህ ነው ፣” ይህ ነው ፡፡ ቃል ገባሁለት ፡፡ ልክ እዚህ ቀላል ነው ፣ “በማለት ያሳያል ፡፡ ለምን ፣ እሱን ለማየት የተገደዱ ናቸው ፡፡ 
እዩ? ክርስቶስ የራሱን ቃል እንዴት መካድ ይችላል? ክርስቶስ በውስጣችሁ ከሆነ የራሱን ቃል ሊክድ አይችልም ፡፡
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ታዲያ ወደዚህ ሰውነት እንዴት እንገባለን? 1 ኛ ቆሮንቶስ 12 ፣ “በአንድ መንፈስ አንድ አካል ነን ፣ በአንድ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ፡፡ ያንን ዝቅ 
ማድረግ ከፈለጉ 1ኛ ቆሮንቶስ 1213 ነው-”በአንድ መንፈስ ሁላችንም ተጠምቀናል…“ እናም መንፈስም የክርስቶስ ሕይወት ነው (ትክክል ነው?) ፣ 
የኢየሱስ ሕይወት ፡፡ እርሱም የቃሉ ዘር የሆነው የትኛውም ዘር ሕይወት ዘሩን ወደ ሕይወት ያመጣል። አገኘኸው? ሕይወት ከሆነ በመጫኔ ዘር 
ውስጥ እና መንፈስ ቅዱስ ይህን ጥምቀት ላይ ይመጣል: በዚያ ዘር ህይወት ለማምጣት የታሰረ ነው
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እዚህ በፎኒክስ እንደተናገርኩት ከወንድም ጆን ሺርሪ ጋር ነበር ፡፡ እኔም እዚያ ነበርኩ ፣ አንድ ብርቱካንማ ዛፍ አሳየኝ። ብዙ የሎሚ ፍሬን 
አፈራ ፡፡ በላዩም ላይ ስምንት ወይም ዘጠኝ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ያሉት አንድ ዛፍ አሳየኝ ፡፡ እኔም “ወንድም ሻሪር ምን ዓይነት ዛፍ ነው?” አልኩ ፡፡
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“አለ አንድ የብርቱካን ዛፍ.”

እኔም “ለምን እንዲህ ነው ያለው ሎሚ, እና መንደሪን, እናታንጌሎ እና ብርቱካን?”

እርሱም “ሁሉም የብርቱካን ፍሬ ነው ፡፡ ይቀመጣሉ ፡፡

“ኦህ ፣ አልኩ ” አልኩ ፡፡ አሁን በሚቀጥለው ዓመት ሁሉም ብርቱካናማ ይኖረዋል ፡፡

ግን “ኦህ አይሆንም ፡፡ እያንዳንዱ ዛፍ የራሱን ፍሬ ይወስዳል ... እያንዳንዱ አጥንቱ የራሱን ፍሬ ያፈራል። ”

ብዙዎቻችሁ የፍራፍሬ አምራቾች እዚህ በዚህ የሎሚ ሸለቆ ውስጥ ያውቃሉ; የራሱን ይሸከማል ፡፡56

የሎሚቅርንጫፍ በብርቱካናማ ዛፍ ውስጥ ታስቀምጠዋለህ ፣ ሎሚን ይሸከማል ፣ ምክንያቱም የሎሚ ፍሬ ተፈጥሮ ስለሆነ ፡፡ ሆኖም 
የመጀመሪያውን ፍሬ አያፈራም ፡፡ ያ ደግሞ ያደረግነው ነው ፡፡ ገብተናል ፣ በእምነት እና በመሳሰሉት ውስጥ ገብተናል ፣ እዚህ እያንዳንዳችን ውስጥ 
ገብተናል ፡፡ ሜቶዲስት ከሜቶዲስት ልጅ በቀር ሌላ ነገር እንዴት ማምጣት ይችላል? ማንኛውም ቤተ እምነት ከቤተ እምነቶች ልጅ በቀር ሌላ ነገር 
እንዴት ሊያመጣ ይችላል?

ያዛፍግንየመጀመሪያውን ቅርንጫፍ ከወጣ ብርቱካንን ያወጣል ፡፡ እናም እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን ውስጥ ማንኛውንም ነገር የሚያደርግ 
ከሆነ ፣ ከቃሉ ጋር በትክክል እንደገና ተመልሶ ይመለሳል ፡፡ መሆን አለበት ፣ 'ምክንያቱም ህይወቱ በዛፉ ውስጥ ስለሆነ እና የራሱንም ዓይነት 
ያፈራል፡፡

አሁን ፣ ስናውቅ .... አሁን ትልቁ ቤተክርስቲያን ፍሬዋን ፍሬ በማፍራት ዘመናት ሁሉ ወድቃ ወደታች የዛለች ፣ እና እግሮች ሲቆረጡ እነሱ 
ይቆረጣሉ ፡፡ በቅዱስ ዮሐንስ 15 ....የወይን እርሻውን በጭራሽ አልመረመረውም ቅርንጫፎቹን ቆረጠ ፣ ፍሬም ስለማያጡ ቆርጦ ሰጣቸው ፡፡ እና 
እኛ ....
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ኢየሱስ ለራስስ ፍሬን ይፈልጋል ፡፡ ሚስቱ እሱ ምን ዓይነት ልጆችን መውለድ አለባት ። እንግዲያው ልጆችን ካልወለዱ ፣ የሙሽራ ልጆች ፣ 
የቃል ልጆች ፣ እንግዲያውስ ቤተ እምነት ነው ፡፡ ከዚያ ለአለም እና ለሃይማኖት የመጀመሪያ ፍቅሯ ፣ ወደዛ ተመልሳለች ፡፡ እናም እውነተኛ ፣ 
እውነተኛ ፣ እንደገና የተወለደ ክርስቲያን ማምጣት አይችሉም ፣ 'ይህ እንዲያመጣ ምንም ነገር ስለሌለ ፡፡

ልክ የሎሚ ቅርንጫፍ ወስደው እዚያ ውስጥ ቢጣበቁ ፣ ሎሚ ታመጣለች ፣ ግን ብርቱካን ልታመጣ አትችልም ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ



9መነጠቅ

እዚያ ስላልነበረ ፡፡ እርሱ ግን በመጀመሪያ ተወሰነ ፣ የእግዚአብሔር ቅድመ-ዕቅዱ አስቀድሞ ተወስኖ ተወለደ ፣ ብርቱካን ማምጣት አለበት ፣ ምንም 
ነገር ሊያመጣ አይችልም።

ከህያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ጋር ያ ነው ፡፡ ሰዓቱ ሲመጣ ፣ ሁሉም ሰው .... እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዲያደርግ ከፈቀዱ ፣ 
እያንዳንዱ ሰው ኳሱን አግኝቶ ሄደ። እዩ? እሱ ሁልጊዜ እንደዚያ ነው። እዚህ ብዙም ሳይቆይ ማርቲን ሉተርን ታሪክ እያነበብኩ ነበር ፡፡ ማርቲን 
ሉተር የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን መቃወም ትችላለች ብሎ ማመን በጣም ከባድ አለመሆኑን ተናግሯል ፣ ነገር ግን እንግዳ ነገር የሆነው ፣ ከልማቱ 
ከተነሳው አክራሪነት ሁሉ በላይ ጭንቅላቱን መያዝ እንደሚችል እና አሁንም በእርሱ ትክክለኛነቱ ላይ መሆኑን ቀጥሏል ፡፡ እዩ? በቃ ሁሉም ነገር ፣ 
ማስመሰል እና ሁሉም ነገር ተከተሉት።
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ይህንን ቤተመቅደስ እዚህ ያደረጓትን ወይዘሮ ሴፕል ማክሰንሰን ፣ አሜሜ ሴፕ ማክፓሰን ። እያንዳንዱ እመቤት ሰባኪ ነበር ከእነርሱም ክንፍ 
እናም መጽሐፍ ቅዱስ በተመሳሳይ መንገድ ብቻ መሆናችሁ ማስመሰል የታጨቀ. የመጀመሪያ ሊሆኑ አይችሉም። አብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ 
መሆን አይችሉም ፡፡ አንድ ቤተክርስቲያን አንድን ነገር በከተማ ውስጥ አንድ ነገር ወይንም ሌላ እንዲያገኝ ትፈቅዳለህ ፣ ሌላዋ ቤተክርስቲያን 
እስኪያገኙ ድረስ ሊቋቋሟት አይችሉም። እዩ? እነሱ የመጀመሪያዎቹ አይደሉም። የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያ ነው ፡፡ ቃሉ እሱ ነው ፣ እናም 
በአባቱ በእግዚአብሔር አስቀድሞ በተመረጠው በተመረጠው በጊዜው ወቅቱን ማምጣት አለበት።
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አሁን ፣ በዚህች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት እንገባለን? በአንዱ መንፈስ ሁላችንም ሙሽራይቱ ይኸውም ቃሉ በሆነው የክርስቶስ አካል 
አንድ አካል እንጠመቃለን ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ በዚያ ተጠመቁ ፡፡

አሁን ፣ በመጨረሻው ዘመን ላይ መሆናችንን ወይም አለመሆኑን ልብ በል ፡፡ አሁን ፣ ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ተመልሰናል ፣ ስለ ኦህ ፣ 
ስለ 5 ኛው ምዕራፍ - ወደ ሉቃስ ዞር ማለት እና ሄኖክ ከኖኅ ሰባተኛ መሆኑን ማወቅ እንችላለን ፡፡ እዚህ ላይ .... የእባቡን ዘር መያዝ እንችላለን ፣ 
ቃየን የአቤል ልጅ ከሆነ ፣ ስምንተኛው ነው ፡፡ አየህ? ግን በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ቃየን የአቤል ልጅ ነው አይልም… ወይም ፣ 
ቃየን የአዳም ልጅ ነበር አይልም ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከዚያው ከክፉው ነው ስላለ ፡፡ አዳም ከክፉው አልነበረም ፡፡ እዩ? እርሱ ከክፉው 
ነበር ፡፡

60

አሁን ሄኖክ በዚህ ስፍራ እናገኘዋለን ከኖህ ሰባተኛው ነው ፡፡ አሁን ከፊቱ ስድስት ስድስቱ ሰዎች ሁሉ ሞቱ ፣ ሄኖክ ግን ተነጥቋል ፣ ሄኖክ 
ተነስቷል ፣ ሰባተኛው ፣ መነጠቅ የሚወስደው ሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን መሆኑን ያሳያል ፡፡ አሁን ፣ እኛ ሰባተኛው የቤተ ክርስቲያን ዘመን 
ውስጥ እንደሆንን ጥርጥር የለውም ፡፡ ሁላችንም እናውቃለን።
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አሁን ፣ መነጠቅ የሚወስደው ሰባተኛው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ነው ፡፡ ሌሎቹ ስድስቱ ሁሉ ሞቱ። ሄኖክ ተገኘ ተብሎ አልተጻፈም ፤ 
እግዚአብሔር ወሰደው ፡፡ ሄኖክ ተነጥቋል ፣ የቀሩት የቀሩት ሁሉ አንድ ዓይነት ነበር ፣ ነገር ግን የፍፃሜ-ሙሽራይቱ ( መነጠቅ ፣ ያለ ሞት) 
ከሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን ትባረካለች ፡፡ እኛ አሁን የዚያን ዘመን መዝገብ እንመሰክራለን ፡፡ ወይኔ! አሁን በእውነተኛ ጥልቀት ውስጥ 
እንቆፍረው ፡፡ እዩ?

አሁንም ፣ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ የመጽሐፉ ታላቅ ምሥጢር በሰባተኛው መልአክ መልእክት መገለጥ እንዳለበት እዚህም 
የመጣ አንድ ነው ፡፡
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አሁን ፣ ከእነዚህ ሁሉ በላይ አንድ መልእክተኛ በምድር ላይ ያለ መልእክተኛ አለ ፡፡ የእንግሊዝኛ ቃል መልአክ ማለት “መልእክተኛ” ማለት 
ነው ፡፡ ሰባተኛው መልአክ መልእክት ውስጥ, እሱ ሊነፋ ባለ ... ብሎ ጊዜ አገልግሎቱን እየሰበከ, ከዚያም ይጀምራሉ አገልግሎቱን ዘርግቶ ድምፅ ወደ 
እርሱ ወደ ውጭ አልተጀመረም ጊዜ .... እርሱ ወደ ውጭ ሲጀምር ኢየሱስ, የታመሙትን እየፈወሰ ጀመረ እና መከራ “ኦህ ፣ ያ ታላቅ ረቢ ፣ እሱ 
ነቢይ ነው!” ሁሉም ሰው በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ይፈልጉት ነበር ፣ ግን አንድ ቀን ቁጭ ብሎ “እኔ እና አባቴ አንድ ነን” ሲል የተለየ ነበር ፡፡ ያ የተለየ 
ነበር ፡፡ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣ በቀር በእናንተ ውስጥ ሕይወት የላችሁም ፡፡ “ እሱ ለምን ቫምፓየር ነው ፡፡ እዩ? ያ የተለየ 
ነበር ፡፡ አላብራራም ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል መገለጡ ፣ በእርሱ ዘመን ትክክለኛ ማረጋገጫ ሲረጋገጥ አይተዋል እናም የዚያ ዘመን መልእክተኛ እርሱ 
መሆኑን አረጋግጠዋል ፡፡ እናም ምንም ነገር መግለፅ አልነበረበትም ፡፡

እነዚያ ደቀመዛምርት ሊያብራሩት አልቻሉም ፣ ግን ሊያብራሩት ወይም ሊያግዱት ይችላሉ ብለው ያምናሉ ፡፡ እነሱ ቁጭ ብለው ያምናሉ ፡፡ 
እንዴት አድርገው ከሆነ መናገር አልቻሉም ነበር ሥጋውን መብላት በመሄድ እና የእርሱ ደም እጠጣለሁ? ለምን ፣ ለእነርሱ ማድረግ የማይቻል ነበር 
፣ ግን አመኑ ፣ ምክንያቱም የተሾሙ ነበሩ ፡፡ ኢየሱስ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እንደመረጣቸው ተናግሯል ፡፡ እዩ? አመኑበት ፡፡ ሊያብራሩት ወይም 
አልቻሉም ፣ አሁንም ያምናሉ ፡፡

አሁን ፣ ተመልከት! አሁን ፣ በሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን ሰባተኛው መልአክ ማሰማት በጀመረ ጊዜ የእግዚአብሔር ምስጢሮች በዚያ 
እንዲታወቁ ይደረጋል ፡፡ የተሐድሶዎች … በጊዜያቸዉ ማህተሙ እንዲፈታ አላደረጉምሉተርም ቢሆን ረጅም ጊዜ አልኖረም ዌስሊም እንደዛዉ 
የተሐድሶ መልእክት አምጪዎች በዘመናቸዉ የጊዜዉ መልእክት ነበራቸዉ፡፡ ህዝቡግን መልእክታቸዉን ተቀበለና ነገር ግን ተደራጁበት፡፡ ታዲያ 
ምንድን ነዉ?
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ተፈጥሮን በጭራሽ መምታት አይችሉም ፡፡ ተፈጥሮ ሁል ጊዜ ይመሰክራል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ላይ ያለማቋረጥ ይሠራል ፡፡ አለበት። 
እንደ ፀሐይ ሁሉ ጠዋት ፀሐይ ትወጣለች ፤ የተወለደው ትንሽ ህፃን ነው ፡፡ ደካማ ነው ፣ ለእሱ ብዙ ሙቀት አላገኘለትም። አስር ሰዓት ፣ ከሁለተኛ 
ደረጃ ት / ቤት እየወጣ ነው ፡፡ እኩለ ቀን ላይ ወደ ሕይወት እየገባ ነው ፡፡ ከሰዓት በኋላ 3 ሰዓት ነው ፡፡ ከአምስት ሰዓት በኋላ ፣ ያረጀ እና እንደገና 
ወደ መቃብር ይመለሳል ፡፡ የእሱ መጨረሻ ነው? በሚቀጥለው ቀን ጠዋት እንደገና ይነሳል ፡፡ እዩ?
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ዛፎቻቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ ፣ ቅጠሎቻቸውን ሁሉ የሚያደርጉትን ሁሉ ተመልከቱ ፡፡ አሁን ቅጠሎቹ ከዛፉ ላይ እንደተጣሉ እናገኛለን 
፣ ተመለስ ፡፡ ምንድን? ሕይወት ወደ ዛፉ ሥር ይወርዳል። የእሱ መጨረሻ ነው? ከአዲሱ ሕይወት ጋር የሚቀጥለው ጸደይ ተመልሶ ይመጣል።

አሁን አብያተ ክርስቲያናትን ተመልከቱ ፣ እንዴት በተሃድሶው ውስጥ አንድ አይነት ነገር እንደ ተደረገ ፡፡ ይህም ይመጣል ቀና. ያ የስንዴ መሬት 
ውስጥ ወድቆ በጨለማ ዘመን ስደት ሞተ ፡፡ ወደ መሬት ገባ ፡፡ መሞት ነበረበት ፡፡ ማንኛውም መንፈሳዊ ሰው ያንን ማየት ይችላል ፡፡ ያ ዘር ከሞተ 
እና ከማሽቆልቆል በቀር ፣ ብቻውን ይቆያል። እና በጨለማው ዘመን ስር ወደ መሬት መሄድ አለበት።  እዚያም ተተክሎ ፣  ተበላሽቶ  እና  የሉተራን
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10መነጠቅ

ቤተክርስቲያን ሁለት ትናንሽ ቁርጥራጮች ውስጥ ወጣ ፡፡ ከሉተራን ቤተክርስትያን ተጨማሪ ዚፕሊዎችን እና የመሳሰሉትን ብዥቶች አምጥቷል ፡፡ 
ከዚያ ጀምሮ እስከ ታላቁ ‹የሚስዮናዊነት ዕድሜ› ዮሐንስ ዌስሊ ነበር ፡፡ ተመልሷል። ያ የማታለል ዘመን ከዚያ የጴንጤቆስጤ ዘመን ይወጣል። ያ 
ስንዴ ስንዴ ፣ ያ…

እዚህ ያለ ማንኛውም ሰው ስንዴ ማንሳት ይችላል? ያንን ስንዴ ይመለከታሉ ፡፡ ሲመለከቱት .... .... ወደዚያ ሲወጡ እና “ስንዴ አለኝ” እዚያ 
ስንዴ ያገኙ ይመስላሉ ፣ በእውነቱ ይዝጉ እና ይክፈቱት ፣ በጭራሽ ስንዴ የለዎትም። አንድ ሽርሽር አግኝተዋል። በማቴዎስ 24 ፡24 ውስጥ ፣ ሁለቱ 
መንፈሶች በጣም ቅርብ በሆነባቸው የመጨረሻ ቀኖች ውስጥ ቢቻል ኖሮ የተመረጠውን ስንዴ እራሱን ያታልላል በማለት ኢየሱስ አላስጠነቀቀንምን? 
እዩ? አሁን ይመልከቱ ፣ ድምጸ ተያያዥ ሞደም ነው።

አሁን ፣ በሉተር በኩል የመጣው ሕይወት ዌይስሊን እንዲገነባ ያደረገው ፡፡ ከዌስሊ የሚወጣዉ ሕይወት የጴንጤቆስጤ እንዲገነባ አደረገዉ፡፡ 
ከበዓለ ሃምሳ ቀን የሚወጣው ሕይወት ስንዴውን ያደርገዋል ፡፡ ግን እነሱ ድምጸ ተያያዥ ሞደም ናቸው ፡፡ እዩ? እውነተኛው ሕይወት እዚያ ውስጥ 
ያልፋል። መልእክቱ አልፏል ፣ ግን ወደ ስንዴው እያመራ ነው ፡፡ ለዚያም ነው ስንዴው የሚመጡ እና በመነጠቁ ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ከላይ 
ወደ ላይ ያመጣው ፡፡ ሙሽራይቱ እራሱ ከእያንዳንዱ ዘመን ይወጣል ፣ ግን ቤተ-እምነት ይሞታል ፣ ይደርቃል እንዲሁም ይሞታል።እርስዎ 
አስተውለህ ታውቃለህ በዚህ የመጨረሻ ቀን ይህ ወዲያውኑ አሁን ጉተታ መጀመር ነው እንዴት? ያ ስንዴ ማደግ ሲጀምር ከዛ ቡቃያው ከዛፉ 
መራቅ ይጀምራል ፡፡
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ስትመለከቱት በዚያ ትንሽ ስንዴ ውስጥ ተመልከቱ ፡፡ እንደእዚህ ክፍት ይክፈቱት እና ወደ እሱ ይመልከቱ እና እዩ ፣ እዚያ ጥቂት ስንዴ ስንዴ 
አገኙ። እዚያ ስንመጣ የስንዴውን የስንዴ ቡቃያ እዚያ ለመመልከት ወደ ሰላሳ የኃይል ወሰን መውሰድ ይኖርብዎታል። እዩ? ይህ ነው እዚያ ውስጥ 
መንገድ ወደ ኋላ, ነገር ግን እያደገ ይጀምራል. አሁን ያ ሽርሽር ለመልቀቅ እድል ለመስጠት እዚያ መጠለያ መኖር አለበት ፡፡ ግን ማደግ ሲጀምር እና 
መልዕክቱ መሰራጨት ሲጀምር ፣ ታዲያ ሽርኩር ከእሱ ይርቃል ፡፡ እናም ህይወት ከዚያ ቀድማ በቀጥታ ወደ ስንዴው ይወጣል። ይቀጥላል። 
እያንዳንዱ ዕድሜ እንደሚከተለው ነው። ተፈጥሮን መምታት አይችልም ፣ ያ የእግዚአብሔር ቀጣይነት ፣ እሱ ነገሮችን የሚያደርግበት መንገድ ነው።
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እና አሁን ፣ የምንኖርበት ዘመን አሁን ነው ፣ ሰባተኛው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ፡፡68

አሁን ፣ በመጨረሻው በስንዴ እሸት ውስጥ ይገለጣል ፡፡ ሌላ ተመለስ .... አሁን ፣ የሉቃስ ወንጌል 17 ኛን እና 30 ኛን ቁጥር ብትወስድ ፣ 
“በሰዶም ቀን እንደነበረው ሁሉ ፣ በሰው ልጅ መምጣት ፣ ወልድ ሲመጣ ፣ እንዲሁ ይሆናል ፡፡ የሰው ልጅ ራሱን መግለጥ ይጀምራል። ምን 
ይገለጣል? በዚህ ቀን ምን እንደ ሆነ የእርሱን መገለጥ ለህዝቡ ተገለጠ ፣ ለቀኑ እንዲታወቅ የተደረገውን ቃል ፣ መንፈስ ቅዱስን በመግለጥ ፣ ኢየሱስ 
በእኛ መካከል እንዲኖር ፣

እናስታውስ ፣ እሱ እዚያ ውስጥ በአንድ ሰው-ሰው ተወክሏል ፡፡ እሱም “እንደ ሆነ” አለ ፡፡ አሁን ፣ ያነበብናቸውን ተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱስ 
፣ ዘፍጥረት አንብቧል ፡፡ አሁን ፣ ስለ ኢየሱስ በተናገረበት በዘፍጥረት ምዕራፍ ውስጥ እናገኛለን ፡፡

እዚያ ሆኖ ጀርባው ወደዚያ ድንኳን ዞረ እና ሣራ በድንኳን ውስጥ-አንድ ጥያቄ ጠየቀ ፡፡ እናም የሚሆነው ነገር ሊከሰት እንደሚችል 
አላመነችም ነበር ፡፡ እሱም “አሁን ፣ አብርሃም እንደ ዕድሜህ ዘመን እጎበኛለሁ” አለው ፡፡ በድንኳኑም ውስጥ ሳራ ሳቀች ። እሱም “ሣራ በድንኳን 
በድንኳኑ ሳለች በድንኳኑ ሳቀች ይህ ሁሉ እንዴት ሊሆን ይችላል?” ስትል ሳቀች ፡፡ አብርሃምም ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር ብሎ ጠራው ፡፡ እሱ እሱ 
ነበር ፡፡
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አሁን ፣ መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻዎቹ ቀናት እንደገና እንደሚመጣ ይተነብያል ፡፡ ኢየሱስም እንዲህ አለ ፡፡ እናም እነዚህ ነገሮች ሊከናወኑ 
ሲጀምሩ ሲያዩ ፣ ያስታውሉ ፣ ይህ እንደዚያ መከሰት ሲጀምር ያኔ ጊዜው በበሩ እንደቀረበ ያውቃሉ ፡፡

ዓለምን እራሱ እዩ ፡፡ ዓለምን ተመልከቱ ፣ ሰዶም ይኖር የነበረ ቢሆን ኖሮ። በእንደዚህ ዓይነት ጠማማ (ጠማማ) ጠማማ ሰው ላይ ተመልከት 
፡፡ አእምሯቸው ተዛብቷል። የተለመደው ሥነ ምግባር ምን እንደሆነ አያውቁም። ሕገወጥ ሰዶማውያንን ፣ ግብረ ሰዶማውያንንና ሌሎችንም ሁሉ 
ተመልከቱ ፡፡ ሴሎቻችንን ተመልከቱ ፣ ምን ዓይነት ሰልፍ እንደ ተደረገ። በእኛ ብቻ ሳይሆን በሴቶችዎቻችን መካከል ሥነ ምግባር የጎደለው ድርጊት ፣ 
ምንዝር ምን እንደ ሆነ ይመልከቱ .... “ይህ ሜቶዲስት” ነው ፡፡ የበዓለ ሃምሳዎችም እንዲሁ ፡፡ ነገሩ በሙሉ ነው ፡፡
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ወንዶቻችንን ተመልከት ፤ እነሱ እራሳቸውን ይንጠለጠሉ .... የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም በሆነ መልኩ ሲገለጥ ከወጡ ከመጡ ይልቅ 
ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ጥቂት የሃይማኖታዊ ባህል ባህሪዎች በእሱ ላይ ይንጠለጠላሉ ። ምክንያቱ ፣ ዕውሮች ናቸው ፣ ማየት አይችሉም ፡፡ 
በጭራሽ አያዩትም።

እኛ በምንጣደፍበት ጊዜ እዚህ ውስጥ እዚህ ምን እንደሚከናወን ይመልከቱ ፡፡ እኔ ያቺ ሴት እንድንሄድ እንደሚፈልግ አስባለሁ ፣ እጆቿን 
ሲያንቀሳቅሱ አየኋት ፣ የሆነ ነገር ወይም ሌላ እሷ እንድንወጣ ይፈልጋል ፡፡

ስለዚህ አሁን የቤተክርስቲያኑን ተምሳሌት ሄኖክን ልብ በል ፡፡ እዚህ ደግሞ እርሱ በሰባተኛው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ተገለጸ ፡፡ ያንን ማሰብ 
ይችላሉ? ሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን .... ያስተውሉ በድምፅ….
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ለሰባቱ ቤተክርስቲያን ሰባት መልእክተኞች መኖራቸውን ያምናሉ …? ኦህ ፣ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስን የምናምን ከሆነ እናምናለን ፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስን ካላመንን 'ኮርስ (ይመልከቱ?) አናምነውም ፡፡ ግን አለ….

አሁን የምንኖረው በሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ ነው ፡፡ መፅሃፍ ቅዱስም ይህ ሰባተኛው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ሲናገር .... 
የሰባተኛው የቤተክርስቲያን ዘመን መልእክት መልእክቱን ማሰማት ሲጀምር ፣ እስከ ዘመን ድረስ የተጠማዘሩት ነገሮች ሁሉ ምስጢሮች በዚያ ዘመን 
ይገለጣሉ ፡፡ እናየዋለን ፣ የሰው ልጅ በሕዝቡ መካከል ሲመጣ እና በትክክል እንደሚያደርግ ፣ እርሱም እንደሚያደርጋቸው መልዕክቱን የሚያረጋግጥ 
ነው ፡፡ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ውስጥ አገኘነው ፡፡

አሁን .... እና ሰባቱ ሰዓቶች ፣ ልክ እንደ ሰባቱ ሰዓቶች። እሱ ነበር ይመጣል አራተኛ, ሦስተኛ, ሁለተኛ, የመጀመሪያው ይመልከቱ, ነገር ግን 
ሰባተኛው ሰዓት ውስጥ ይመጣሉ. ያ ሄኖክ ሰባተኛው ሄኖክ ሲሆን ትርጉሙም ኖኅ የአይሁድ ቀሪዎች ዓይነት አካል ሆኖ መወሰድ አለበት ፡፡



11መነጠቅ

አሁን ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ውስጥ - ስለ ሰዓት ማውራት ፣ ምሽቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ ውስጥ በሰዓታት አልተከፈሉም ፡፡

(አሁን በጥሞና አዳምጡ ፣ 'ክፍሉን በፍጥነት እንዲሻገሩት አደርጋለሁ ፣ ምክንያቱም ክፍሉን የሚፈልጉት ፡፡) የለም ፣ መጽሐፍ ቅዱስ 
አልተከፋፈለም ... ወይም ፣ በሌሊት በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዓት አልተከፈለም ፡፡ በሰዓት ተከፍሎ ነበር።
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በዚያ ነበረ ሦስት ሰዓቶች. አሁን ፣ የመጀመሪያው ሰዓት የተጀመረው ከ 9 ሰዓት እስከ 12 00 ፡፡ ከሌሊቱም በሁለተኛው ወይም ጀመረ ቅጽ 
12:00 3: 00, እና ሌሊት በሦስተኛው 6:00 ወደ 3:00 እስከ ተቆጠረለት. አሁን ፣ ሶስት ፣ ሶስት ሶስት ፣ ማለትም ዘጠኝ ፣ ፍጽምና የጎደለው ቁጥር 
አግኝተናል ፡፡ ከዚያ ከስረዓት ወደ ሰባት እንመለሳለን ፣ ይህም የሚሆነው ከ 6:00 እስከ 7:00 ባለው ጊዜ ውስጥ ይሆናል ብዬ አምናለሁ ... ወይም 
ደግሞ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ፡፡ የእግዚአብሔር መለከት ይነፋል ፤….

በዚያ ደማቅ እና ደመናማ ጠዋት ላይ

በክርስቶስ ሙታን በሚነሱበት ጊዜ

የትንሳቱም ክብር ድርሻ;

ምርጦቹ በሚሰበሰቡበት ጊዜ

ቤታቸው ከሰማይ በላይ ፣በጥቅልሉ ዉስጥ ስሜ በተጠራ ጊዜ ፣ እኔ እገኛለሁ በእዚያ

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “መነጠቅ” የሚለው ቃል በጭራሽ ጥቅም ላይ አልዋለም ፡፡ በቃ ያንን ቃል እናስቀምጣለን ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
“ተወሰደ ፣ ተወሰደ” ይላል ፡፡ እኛ ኛ ተሰሎንቄ ወይም እኔ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች በውስጡ እዚህ ማንበብ ነው, በመጨረሻው ቀናት ውስጥ ቦታ 
ይወስዳል በዚህ ታላቅ የመነጠቁ ቅደም ተከተል. እዚህ ያዳምጡ ፡፡ አሁን በ 13 ኛ ቁጥር እንጀምራለን ፡፡
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… እኔ ለእናንተ እፈልጋለሁ… አላዋቂዎች ፣ እንቅልፍ የሌላቸውን ፣ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች እንዳታዝኑ ፡፡

ካመንን… ክርስቶስ ሞቶ እንደገና ተነስቷል ፣ እንደዚሁም እነሱ ናቸው… በኢየሱስ የሚያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣዋል ፡፡

በጌታ ቃል ይህን እንነግራችኋለን እኛ በሕይወት የምንኖረው እና ወደ ጌታ መምጣት የምንቆመው እኛ አንቀላፍተው ያሉትን (ወይም ይህ ቃል 
መከላከል ማለት “ማሰናከል” ማለት አይደለም) ፡፡

ጌታ ራሱ ይወርዳል (አሁን ፣ በትኩረት አዳምጡ ፡፡) ... ጌታ ራሱ በጩኸት ፣ በመላእክት አለቃ ድምፅ ፣ እና… በእግዚአብሔር መለከት እና 
በክርስቶስ የሞቱት መጀመሪያ ይነሳሉ

አሁን ፣ አንድ ታላቅ ነገር እዚህ የተከናወነበትን አሁን እንዲያዩ እፈልጋለሁ ፡፡ ይህ እንዳያመልጥዎት። እዩ? አሁን ማስታወቂያ, ቃል እዚህ ኛ 
ተሰሎንቄ ውስጥ እንዲህ አለ ሦስት ነገሮች አሉ ቁጥር ከ 13 ኛው እስከ 16 ኛው ድረስ: .... ማስታወቂያ ሦስት ነገሮች አሉት ጌታ ራሱ መስሎ በፊት 
እንዲደርሱ. (በፍጥነት ለመዝጋት (በፍጥነት ለመዝጋት እንዲቻል አሁን በፍጥነት እንዘጋለን ፡፡ ተመልከት?) የመጀመሪያው ነገር ይከሰታል ፣ 
ያስተውሉ-ጩኸት ፣ ድምጽ ፣ መለከት ፡፡ አሁን እናነበው እና ያ ትክክል መሆኑን እንይ ፡፡ እዩ?ጌታ ራሱ[16 ኛ ቁጥር] በታላቅ ድምፅና በመላእክት 
አለቃ ድምፅ እና... የእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳልና...
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ሦስት ነገሮች ይከሰታሉ ፡፡ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት አንድ ድምፅ ... ጩኸት ፣ ድምፅ ፣ መለከት አለበት። አሁን ጩኸት ፡፡ ኢየሱስ 
በሚወርድበት ጊዜ ሦስቱን ሁሉ ያደርጋቸዋል ፡፡ “ጩኸት” የሚለው “ጩኸት” ምንድን ነው? እሱ ሙሽራዋን የምታመጣበት የሕይወት የሕይወት 
እንጀራ መጀመሪያ ነው ፡፡
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አሁን ፣ እግዚአብሔር ነገሮችን የሚያደርግበት መንገድ አለው ፣ እናም እሱ የእርሱን ፖሊሲ በጭራሽ አይለውጠውም። እሱ ፈጽሞ 
አይለወጥም… እርሱ የማይለወጥ አምላክ ነው ፡፡ በአሞጽ 3፡7 ውስጥ ለአገልጋዮቹ ለነቢያት እስኪገለጥ ድረስ በምድር ላይ አንዳች አያደርግም 
ብሏል ፡፡ እና እሱ እንዳዘዘው እርግጠኛ ፣ ያደርጋል ፡፡

አሁን ፣ በቤተክርስቲያን ዘመን ውስጥ ደርሰናል ፣ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን በምድሪቱ ውስጥ ነቢይ ይነሳል የሚል ሚልክያስ 4 እንደተነገረን 
ቃል ተገባልን ፡፡ ትክክል ነው! ምንነቱን እና ምን እንደሚመስል ልብ ይበሉ ፡፡ እግዚአብሔር ያንን መንፈስ አምስት ጊዜ ይጠቀማል በኤልያስ ፣ 
በኤልሳዕ እና በመጥምቁ ዮሐንስ ውስጥ ፣ ቤተክርስቲያኗንና የአይሁድን ቀሪዎች ጠሩ ፣ አምስት ጊዜ, ከደረሱት ጸጋ, ኢየሱስ, እኔ -th, እና በጸጋ 
ቁጥር ነው. እዩ? እሺ.
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አሁን አስታውሱ ፣ መልእክቱ ቃል ተገብቷል ፡፡ እነዚህ ሁሉ ምሥጢር ጊዜ ሆኗል ሁሉ እንዲህ ያለውን የፈኩ በማድረግ እስከ bungled 
ተደርጓል ecclesiasties ,ነገሩ ለመግለጥ ከእግዚአብሔር በቀጥታ ነቢይ ይፈልጋል. ያ በትክክል እርሱ ቃል የገባውን ነው ፡፡ እዩ?
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አሁን ያስታውሱ ፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ነብዩ ይመጣል ፣ የነገረ-መለኮት ባለሙያው ሳይሆን የነቢዩ ፡፡ እሱ የአምላክ ቃል አንፀባራቂ 
ነው። እሱ ምንም ማለት አይችልም ፣ የራሱን ሀሳብ ሊናገር አይችልም ፡፡ እርሱ የሚናገረው እግዚአብሔር የሚገልጠውን ብቻ ነው ፡፡ ለነቢዩ 
በለዓም መብቱን ለመሸጥ ሲሞክር እንኳ ፡፡ እርሱም አለ ‹ በአፉ የሚያስቀምጠው ካልሆነ በቀር አንድ ነቢይ እንዴት ሊል ይችላል ?“ ሌላ ምንም 
ማለት የማትችሉት እግዚአብሔር የሚያደርግ ነገር ነው ፡፡ እናም በዚያ መንገድ ተወልደዋል ፡፡

ከምትችለው በላይ….

በሚመለከቱበት ጊዜ “ዐይኖቼን መክፈት አልቻልኩም” ማለት ከቻሉ ፡፡ እዩ? ትችላለህ. በቻልዎት ጊዜ እጅዎን መድረስ አይችሉም ፡፡ እዩ? 
ሰው ከሆንክ ውሻ መሆን አትችልም ፡፡ እዩ? እርስዎ እንደዚህ ተሠርተዋል ፣ እናም እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ሁል ጊዜ በኢሳያስ ፣ በኤርሚያስ እና 
በሁሉ ... በኤልያስ እና በዘመናት ሁሉ ጊዜ የቤተክርስቲያኑ ቡድን ሁሉንም ነገር ሲያደባለቅ ፣ እርሱ ሁል ጊዜ መካሄድ አለበት ፡፡ ከየትኛውም ቦታ 
አስነሳው አንድ ነቢይ ላክ። እሱ ካሉበት ሁኔታ ውስጥ የላቸውም ፣ እናም ቃሉን ይናገሩ ፣ ሁኔታውን ጥሎ ያለፈ እና የጠፋው ፣ የእውነት የእውነት
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12መነጠቅ

ሰዎች ብቻ ናቸው ፡፡

እናም እሱ ሁል ጊዜ ነው .... እሱን የምትናገሩበት መንገድ ፣ እርሱም አለ - “ከእናንተ ውስጥ መንፈሳዊ ወይም ነቢይ ካለ….”

አሁን አንድ ነቢይ .... በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ የመናገር ስጦታ የሆነ ነገር አለ ፣ ግን አንድ ነቢይ አስቀድሞ ተወስኗል እንዲሁም 
አስቀድሞ ተወሰነ ፡፡ እዩ? አዎን ጌታዪ.
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አሁን ፣ አንድ ትንቢት ከወጣ ፣ ሁለት ወይም ሦስት ተቀምጠው ቤተክርስቲያኗ ከመቀበሏ በፊት ትክክል ነው ወይም አይሁን መፍረድ 
አለባቸው ፡፡ ግን ማንም በነቢይ ፊት የተቀመጠ የለም ፣ ምክንያቱም እርሱ ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ እሱ በእርሱ ዘመን እርሱ ቃል 
ነበር ፡፡ እግዚአብሔር ሲያንፀባርቅ አይቷል ....

አሁን ፣ እግዚአብሔር በመጨረሻዎቹ ቀናት ሙሽራውን ከእዚያ የቤተ-ክርስትያናዊ ውዥንብር ለማውጣት እንደገና ለመላክ ቃል ከገባ እና 
ብቸኛው መንገድ ሊከናወን ይችላል ፡፡

በጭራሽ አይከናወንም.... ቤተክርስቲያን ክርስቶስን መቀበል አትችልም ፡፡ የበዓለ ሃምሳ ቀናት ፣ ይህንን መልእክት ቤተክርስቲያን አሁን 
ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ማድረጉን አንችልም ፡፡ እኛ ጊዜ: እነርሱ ዛሬ ካሉበት ሁኔታ ውስጥ መጨረሻው ሰዓት ለመፈጸም በመሄድ እያንዳንዱ ሰው 
በሌላ ላይ, እና ሌላ ነገር, እና የድርጅታችንን? ኦህ ምህረት ፡፡ ይህ ችግር ነው ፡፡ ወደ ቤተ እምነቶች ሄዷል ፡፡ እና በማንኛውም ጊዜ እኔ ማንኛውንም 
የታሪክ ምሁር የተለየ እንዲናገር እጠይቃለሁ ፡፡ አንድ መልእክት በምድር ውስጥ በተሰራ ቁጥር እና ሲያደራጅበት እዚያው እዚያው ይሞታል ፡፡ 
የጴንጠቆስጤ በዓልም እንዳደረጉት አንድ ዓይነት ነገር አደረጉ - የወጣው ከበዓለ ሃምሳ ፡፡
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እናንተ የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት አባቶቻችሁ እና እናቶቻቸዉ ከድርጅቶች ወደ ውጭ በመጡ በቀድሞዉ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ 
እግዚአብሔርን በመጮህ እግዚአብሔርን አመሰገኑ እናም በነዚያ ነገሮች ላይ ተናገሩ ፡፡ ፤ እንደ ውሻ ወደ ትፋቱና እንደ ወፍጮው ጎጃም ትሆናለህ 
አንተም ያደረጉትን ሁሉ አደርጋለህ። እናም አሁን ምዕመናናዊ የርህራሄ ስሜትዎን ይዘጋሉ ፣ እና በጭራሽ ከእርሶ ጋር ከመገናኘትዎ በፊት የህብረት 
ካርድ ሊኖርዎት ይገባል ፡፡
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እንዲሁም አምላክ, አንድነት የተሰጠ ይህን የመሰለ መልእክት, እና ፈንታ አንተ ከፊት በመሄድ እና ብቻ ትሑት በመጠበቅ እንዲሁም ከፊት 
በመሄድ ምክንያት, ጸያፍ ማብራት እና ቡድን ለማደራጀት ነበር. እና የት አለህ? ተመሳሳይ ባልዲ። ያ በትክክል ነው! የእግዚአብሔርም መንፈስ 
ይንቀሳቀሳል ፡፡ እኔ ጌታ እተክላለሁ ፣ አንዳንዶች እንዳይሆን ሌት ተቀን ውሃ እናጠጣዋለሁ….

እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑ አዘዘ ፣ እናም እሱ መላክ አለበት።

የመጀመሪያው ነገር የሚመጣው ከሰማይ መውረድ ሲጀምር ጩኸት አለ! ምንድን ነው? ህዝቡን አንድ ለማድረግ አንድ መልዕክት ነው ፡፡ 
መጀመሪያ መልእክት ይወጣል ፡፡ አሁን ፣ “መቅረዞቻችሁን የማጽጃ ጊዜ። መብራቶቻችሁን ተነሱ እና አብሩ። ” ያ ሰዓት ምን ነበር? ሰባተኛው ፣ 
ስድስተኛው ፣ ሰባተኛው አይደለም። እነሆ ፣ ሙሽራው ይመጣል። መብራቶቻችሁን ተነሱ እና አብሩ። “ እናም አደረጉ ፡፡ ከእነርሱም አንዳንዶቹ 
በእነሱ መብራት ውስጥ ምንም ዘይት የላቸውም ፡፡ እዩ? ይሁን እንጂ ይህ የአምላክን መብራት የማብሪያ ጊዜ ነዉ ይሄ የሚናገረው ስለ ሚልክያስ 4 
ጊዜ ነው ፣ እሱ እሱ እሱ እሱ ነው - ሉቃስ 17 እሱ ነው ፡፡ ሌላ የለም ....
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ውድ ወንድሞቼ ፣ እህቴ ፣ በሰማይ ያለው አምላክ በዚህ መድረክ ላይ መሞት እንደቻልኩኝ ሲያውቅ ፣ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ መጓዝ አለብዎት። 
በቃ ይህ ነው .... በጣም አስደናቂ ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ሲመጣ ስታየው በሰዎች ቡድን ፊት ቆመህ እዚያው ቆሞ እንደነበረው ሁሉ ራሱን 
ያስታውቃል ፡፡ እና ያ እውነት ነው ፣ እናም ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ይከፈታል። እዩ? እዚህ ነን!የሃይማኖት ሥርዓቱም ሞቷል ፡፡ ሄዷል ፡፡ እንደገና 
አይነሳም ፡፡ ይቃጠላል። በመስክ ላይ ባለው ጭራ ላይ ያደረጉት ይህን ነው። ከእሱ ሽሽ። ወደ ክርስቶስ ይግቡ ፡፡ ‹እኔ የሜቶዲስት ነኝ› አትበል ፡፡ 
እኔ የባፕቲስት ነኝ! “የጴንጤቆስጤው አካል ነኝ!” ወደ ክርስቶስ ይገባል ፡፡ እና በክርስቶስ ውስጥ ከሆኑ እዚህ የሚያምኑበት ቃል እንጂ 
የሚያምኑበት ነገር የለም ፡፡ ሌላ ሰው የሚናገረውን ግድ የለኝም። እና ከዚያ እግዚአብሔር ያንን ነገር ይገልጻል ፣ 'ያመጣብዎታል .... መንፈሱን 
በቃሉ ላይ ሲያፈስስ ፣ ምን ይሆናል? ልክ እንደማንኛውም ዘር ላይ ውሃ መጣል ፡፡ ሕይወት ይኖረዋል ፣ እናም የእራሱን አምሳያ ያወጣል።
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“የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አገኘሁ” ትላላችሁ። ያ ማለት እርስዎ በረጅም መንገድ አይድኑም ማለት አይደለም ፡፡84

እዚህ ይመልከቱ ፣ እርስዎ አንድ ሦስት እንደሆኑ ነዎት ፡፡ እርስዎ .... በዚህ ትንሽ ጓደኛ ውስጥ እዚህ ነፍስ አለ ፣ የሚቀጥለው መንፈስ ነው ፣ 
ቀጣዩ አካል ነው ፡፡ አሁን ፣ ምድራዊ መኖሪያዎን ለማነጋገር በዚህ ሰውነት ውስጥ አምስት ስሜቶች አግኝተዋል ፡፡ የተቀሩትን አያገኙም ፡፡ እዚህ 
አምስት ፍቅር መንፈስ ፣ ፍቅር እና ህሊና እና የመሳሰሉት አግኝተዋል ፡፡ ግን እዚህ የሚኖሩበት ቦታ ነው ፡፡ ያ ነው እርስዎ።

ኢየሱስ ዝናብ በጻድቁ እና በሐጥያተኛዉም ሰዎች ላይ ይወርዳል ብሎ አልተናገረም? እዚህ አንድ ኮክቴል አውጥተው አንድ ስንዴ አውጥተው 
እዚያው ላይ ውሃ አፍስሱ እና እንደ ማዳበሪያ እና የመሳሰሉት ያድርጓቸው ፣ ሁለቱም በአንድ ውሃ ውስጥ አይኖሩም? እርግጠኛ! ደህና ፣ ምንድነው? 
ከመካከላቸው አንዱ ኮክቴል ተሸክሞ ይሸከማል ፣ 'ያ እርሱ እሱ ብቻ ነው ፡፡ ደቦል እጆቹን ወደ ላይ ከፍ በማድረግ ልክ እንደ ስንዴው ይጮኻል።

አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሐሰት በዚያ ይመጣሉ በመጨረሻው ቀን እንዲህ ክርስቶሶችና ሳይሆን የሐሰት ኢየሱስ አሁን, ሐሰተኛ ክርስቶሶችና 
, ቅቡዓን ክርስቲያኖች, በሐሰት ቃል ቅቡዓን. በትውልድ አገሩ የተቀባ ግን ለቃሉ አይደለም ፣ ቃሉ ስለ ራሱ ይመዘገባል ፡፡ ይህ አያስፈልጋቸውም 
ምንም ሌላ; ወደ ራሱ ይመዘገባል ፡፡ ሐሰተኛ ቅቡዓንም ይመጣሉ። በዚያ ላይ ቴፕዬን አግኝተዋል ፡፡ እና ያ ቅባት ነው … ኦህ ፣ አንዱን ብትጠራና “ኦ 
አንተ ኢየሱስ ነህ?” ፣ “ኦህ ፣ በእርግጥ አይደለም!” ለዚያ አይቆሙም ፡፡ ነገር ግን ወደ “ኦው ክብር ፣ እኔ ቅባቱን አገኘሁ…” እናም እውነተኛ ቅብዓት 
ነው ፡፡
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ያስታውሱ ፣ ቀያፋ እንዲሁ ነበረው እናም ትንቢት ተናግሯል ፡፡ በለዓም እንዲሁ ነበረው እና ትንቢት ተናግሯል ፣ ግን ይህ ከዚህ ጋር ምንም 
ግንኙነት የለውም ፡፡ የእግዚአብሔር ዘር ካልሆነ በስተቀር ፣ ከዘሩ መጀመሪያ የተሰጠው ፣ አስቀድሞ ተወስኖ ቢሆን ፣ ጨርሰሃል ፡፡ ምን ያህል 
እንደሚጮህ ግድ አይሰጠኝም ፣ በልሳኖች ይናገሩ ፣ ይሮጡ ፣ ይጮኻሉ ፡፡ ከሱ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፡፡ ዶሮበርክ እንደሌላው የቀሩት ሰዎች 
ሁሉ መጮህ ይችላል ፡፡ አረማውያን ከፍ ከፍ ሲያደርጉ ፣ ሲጮኹ ፣ በልሳኖች ሲናገሩ አይቻለሁ ፣ ከሰው ልጅ የራስ ቅል ደም ሲጠጡ ፣ 
ዲያቢሎስንም ሲጠሩ ፡፡ እዩ? ስለዚህ አንዳቸውም ስሜት እና ነገሮች አይፈልጉም ፣ እርሳው. በዛ ቃል ውስጥ ልብዎ ነው ፣ እርሱም ያ ክርስቶስ ነው
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፡፡ እዚያው አምጡት ፣ እንደማንኛውም ዘር እንደሚከፍት እና ራሱን በሚኖርበት ዘመን ሁሉ ራሱን እንደሚገልጽ ራሱን ይመልከቱ ፡፡

ሉተር ከሽፍታ በስተቀር ምንም ሊያመጣ አይችልም ፡፡ እነዚህ ሌሎች እነዚህን ሌሎች ነገሮች ማምጣት ይችሉ ነበር ፡፡ አሁን በስንዴው ዘመን 
ውስጥ ነን ፡፡ ሉተራን እውነተኛ ሉተራን እውነተኛ ሉተራን ማምጣት ነበረበት ፡፡ እውነተኛ የጴንጠቆስጤ በዓል እውነተኛ ጴንጠቆስጤ ቀን 
ማምጣት ነበረበት ፡፡ ይኼው ነው. ግን ያንን ዘመን አልፈን እንቀጥላለን ፡፡
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የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጴንጠቆስጤን ቀን እንደጀመረ ታውቃለህ? እና የጴንጠቆስጤ ቤተክርስቲያን ሁለት ሺህ ዓመታት ብትቆም ፣ 
ካቶሊካዊቷ አሁን ከነበረው የባሰ መጥፎ ነው ፡፡ ያ በትክክል ነው! አሁን እኔ የምወዳቸውን ወንድሞቼንና እህቶቼን እወዳለሁ እናም እግዚአብሔር 
ያንን ያውቃል ፡፡ ግን አስታውሱ ፣ ጓደኞቼ ፣ በፍርድ ቤት ከዚህ ጋር ተገናኝቼያለሁ ፡፡ እና ያ በጣም ረጅም ላይሆን ይችላል። እውነት ምን እንደ ሆነ 
መመዝገብ አለብኝ ፡፡

ለታመሙ ሰዎች በሚጸልዩበት ጊዜ ወደ ስብሰባዎችዎ ስወጣ መልካም ነበር ፣ ግን መልእክት ይዤ ስመጣ .... ማንኛውም መልእክት ቢወጣ ፣ 
እውነተኛ መልእክት ከሆነ ፣ እውነተኛ ፣ እውነተኛ የእግዚአብሔር ተዓምራቶች ፣ እና በዚያ ድርጅት ውስጥ የተንጠለጠለ ፣ የእግዚአብሔር 
አለመሆኑን ያውቃሉ ፣ 'ያ ነገር አስቀድሞ ስለተነገረ። ኢየሱስ የሰዎችን ዓይኖች ለመያዝ ወጣ እና የታመሙትን ፈወሳቸው ፡፡ ትክክል ነው! 
እግዚአብሔር የሚያስተዋውቅ አንድ ነገር ሊኖረው ይገባል ፡፡ መለኮታዊ ፈውስ ማለት… እንደነዚህ ያሉ ተአምራት የሰዎችን አይን ይይዛሉ ፡፡ የእሱ 
ዋና ልብ መልእክት ነው ፡፡ ምን አለ። እዚህ የሚመጣው ነው ፡፡ የሰዎችን ሞገስ ለማግኘት እየሞከረ ነው ስለሆነም እነሱ ያቀናብሩ እና ያዳምጡታል 
፡፡ እዩ? ለሕይወት የተሾሙ እዚያ ውስጥ አሉና ፡፡ ከስንዴውም አንዳንዶቹ መሬት ላይ ወደቁ እና ወፎቹም በሉት። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ 
፥ እሾህም ወጣና አነቀው በተነባበረ መሬት ላይ ወጣ።
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አሁን ፣ የመጀመሪያው ነገር ድምፁ ነው -88

ወይም የመጀመሪያው ነገር መለከት ወይም ድምጽ - ጩኸት ፣

እና ከዚያም ድምጽ ፣ እና ከዚያም መለከት ነው። ህዝቡን የሚያዘጋጁ መልእክተኛ ጩኹ።

ሁለተኛው የትንሳኤ ድምፅ ነው ፡፡ በቅዱስ ዮሐንስ 11 38 እና 44 ላይ አልዓዛርን ከመቃብር

የጠራው ተመሳሳይ ድምፅ ፡፡ ሙሽራውን አንድ ላይ መሰብሰብ ፣

ከዚያም የሙታን ትንሣኤ (ይመልከቱ?) ፣ እሱን ለመያዝ። አሁን ሦስቱ ነገሮች ሲከናወኑ ይመልከቱ ፡፡

ቀጣዩ ምንድን ነው? ነበር መለከት. ድምፅ — ጩኸት ፣ ድምፅ ፣ መለከት።

አሁን ሦስተኛው ነገር መለከት ነው ፤ በመለከት በዓል ሁል ጊዜ ሕዝቡን ወደ በዓሉ የሚጠራው መለከት ነው ፤ የበጉ እራት ፣ የሰማይ እራት 
በሰማይ ከሚኖሩት ሙሽራ ጋር ይሆናል።
89

እነሆ ፣ የመጀመሪያው ነገር ሙሽራይቱን አብረው የሚጠራው መልእክት ነው ፡፡ የሚቀጥለው ነገር በቀድሞው ዘመን የሞቱት የተኙ ሙሽራ 
ትንሣኤ ነው ፡፡ በአንድ ላይ ተሰባስበዋል ፤ መለከቱም በሰማይ ውስጥ ያለው በዓል ነው ፡፡ ለምን ፣ ወዳጆቼ ፣ ያ የሆነው ነገር ይኸው ነው ፡፡

አሁኑኑ እዚያ ዝግጁ ነን ፡፡ ብቸኛው ነገር, ወጥተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ደረሱ ቆይቷል ተኛ ፀሐይ ለማብሰል በፊት. ታላቅ በ ይመጣል 
ያዋህዳል ስንዴው ... ግንዱ ይቃጠላል ፤ እህሉ ግን እህል ወደ እሸቱ ይሰበሰባል ፡፡ እዩ?

እናንተ ዕውሮች አይደላችሁም ፡፡ እርስዎ አስተዋዮች ሰዎች ነዎት ፣ እና እኔ እዚህ ቆሜ እነዛን በነገሩ ላይ ጭፍን ጥላቻን ብናገር .... እላለሁ 
ምክንያቱም እሱ ለሚናገረው ለእግዚአብሔር ሀላፊነትአለብኝና ፡፡ እኔ ማለት አለብኝ ፡፡ እናም መልዕክቴ .... በዚያ ፈውስ እና የመሳሰሉት በመፈወስ 
ጊዜ በዚያው ሁሉ ማወቅ ፣ መልእክቱ እንደሚመጣ በማወቅ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ነበር ፡፡ እና እዚህ አለ።
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እና እነሱን በሰባት ማኅተሞች, እነዚያ ሚስጥሮችን ተከፈቱ እነዚያን ነገሮች የሚያሳዩ በተከሰተው ነገር ነው. አላውቀውም ነበር ፣ ነገር ግን 
ሁላችሁም በዚህ ጊዜ ቆመው “ሰዎች ሆይ ፣ ስንት ሰዓት ነው?” በዚያኑ ዕለት ጠዋት በትክክል ይናገር በነበረበት ጊዜ ሰባት መላእክት ቆመው 
ከሰማይ ቆመው ነበር ፡፡ እነሱ ሲወጡ እና ያ ዐውሎ ነፋስም ወደዚያ ሲወስዳቸው ቆመን እንቆማለን ፣ እነሱ ሲሄዱ እያየን ሳሉ ፣ ሳይንስ ምስሉን 
እስከአሁንም ድረስ ወደ ሜክሲኮ ወስደዉታል ፡፡

እናም እዚያ ስመለከት….91

ከዕለታት አንድ ቀን እነዚህን ሰባት የቤተክርስቲያን ዘመናት መስበክ በጀመርኩበት ጊዜ ጃክ ሙር የተባሉትን ታላቅ የሃይማኖት ምሁር ጠራሁ 
፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ: - “ጃክ ፣ እዚያ ቆሞ የነበረው ይህ ሰው ማነዉ አልኩ ፣ 'እንደ ነጭ ሱፍ የመሰለ ጠጉርያለዉ አንድ ሰው አለ' አልኩ ፡፡ እሱ 
እንዴት እንደ ሱፍ ነጭ ፀጉር ሊኖረዉ ቻለ አልኩት? ”

እንዲህም አለ ፣ “ወንድም ብራሃም ፣ ያ የከበረ አካሉ ነበር።” ይህ ደወሉን ደውሏል። ግን ወደ ክፍሉ ስገባ መጸለይ ስጀምር እርሱ ምን እንደ 
ሆነ አሳውቆኛል ፡፡

እነሆ ፣ እሱ ሰው ብቻ ሳይሆን ፣ እርሱ አምላክ ነው ብዬ እሰብካለሁ ፡፡ እርሱ በስጋ የተገለጠ እግዚአብሔር ፣ የፍቅር ፣ የእግዚአብሔር 
ባሕርይ ፣ እዚህ በምድር በምድር ላይ የታዩት ታላላቅ ባህሪዎች። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ፍቅር ነበር ፣ እርሱም ራሱ ራሱ የሚኖርበትን አካልን ሠራ 
፡፡ እርሱም እርሱ የእግዚአብሔር መልሰ-ሥጋ በአካላዊ ነበር ፡፡ እግዚአብሔር ምን እንደ ሆነ በዚያ ሰውነት በኩል ተገለጠ ፡፡ ይህ ሥጋ ሙሽራውን 
በደሙ ሊያፀዳለት መሞት ነበረበት ፡፡

እና ልብ ይበሉ ፣ ሙሽራይቱ መታጠብ ብቻ አይደለም ፣ ይቅር መባልም ፣ ግን ጸድቃለች እዩ? ምን ማለት እንደሆነ ለማየት “መጽደቅ” 
የሚለውን ቃል  መቼም ሞክረው ያውቃሉ?  ለምሳሌ ፣  ወንድም ግሪን  እኔ  እንደጠጣ ከተሰማ ፣  መጥፎ ነገሮችን  እሠራ ነበር  ፣  ከዚያ  በኋላ  እኔ
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እንዳላደረግሁ ተረዳ ፣ ከዚያም ይመጣል ፣ “ወንድም ብራንሃም . ”

ይቅር በለኝ? በጭራሽ አላደርገውም ። ስለምን ይቅር በለኝ? “ እዩ? ነገር ግን ጥፋተኛ ከሆንኩ ይቅር ማለት እችላለሁ ፣ ግን እኔ ገና ስላልሆንኩ 
ብቻ አይደለም ፡፡ ”መጽደቅ“ የሚለው ቃል ”በጭራሽ በጭራሽ የማትሠራው“ ነው - ትክክለኛ ነው ፡፡ እናም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በእግዚአብሔር 
የተረሳ መጽሐፍ ውስጥ እስከሚቀመጥ ድረስ ከኃጢያት ያነጻናል። እሱ ብቻ ነው ማድረግ የሚችለው ፡፡ ይቅር ማለት እንችላለን ግን መርሳት 
የለብንም ፡፡

ይቅር ማለት እችል ነበር ፣ ግን ሁል ጊዜ እነዚህን መጥፎ ነገሮች እንዳደረክ አስታውሳለሁ ፡፡ ከዚያ እርስዎ ብቻ አይደሉም ፣ ይቅር ተባባሉ ፡፡ 
በእግዚአብሔር ፊት ግን ሙሽራዋ ጻድቅ ናት ፡፡ እሷ ፈጽሞ ከጅምሩም አላደረገችም ኣሜን። እዚያ ቆሞ ፣ መልካም የሆነውን የእግዚአብሔር ልጅ 
አግብቶ ፣ ቀድሞም ኃጢአት አልሠራም። እንዴት? እሷ አስቀድሞ ተወስዳ ነበር; በዚህ ተጠመቀች እውነትንም በሰማች ጊዜ በመጣች ጊዜ ደምን 
አነጻች። እሷም እዚያ በጎ ምግባር ትቆማለች። እዩ? በጭራሽ በእሷ ላይ ኃጢአት የለም ፡፡

ስለዚህ መልዕክቱ ሙሽራዋን በአንድ ላይ ይጠራዋል ፡፡ እዩ? ጩኸቱና መለከት። እሱ በታላቅ ድምፅ በእጮኛው ድምጽ ጮኸ አልዓዛርን 
ቀሰቀሰው ፡፡ በታላቅ ድምፅ “አልዓዛር ሆይ ፣ ና ውጣ” ብሎ ጮኸ። እዩ? እናም ድምፁ አንቀላፍቶ የሞተውን ሙሽራውን ይቀሰቅሳል ፡፡
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ቀንደ መለከቱንም ከመለከት ድምፅ ጋር ፣ መቼም ሲያደርግ ፣ ይሰማል .... ሁል ጊዜ መለከቶች እስራኤልን ወደ መለከቶች በዓል ይጮኻል 
(ተመልከት?) ፣ ይህም የበዓለ ሃምሳ በዓል ፣ በሰማይ ላይ ታላቅ በዓል ነው ፡፡ የመለከትም በዓል እና… አሁንም ፣ አንድ መለከት አንድ ላይ ጥሪን 
የሚያስተባብል ሲሆን ወደ ድግሱ የሚጠራውን ፡፡ እናም ዛሬ በሰማይ ውስጥ የበጉ እራት ነው (አሁንም ፣ ተጠንቀቁ) - በሙሽራይቱ ውስጥ አንድ 
ላይ የሚሰበሰቡበት ፣ የቀንደ መለከቶች በዓል እና የሰርግ እራት ፡፡

አይነቶችን አይተናል ፡፡ አሁን ከመዝጋት ትንሽ ቆይቶ ይመልከቱ ፡፡

ማሳሰቢያ ፣ አይነቶችን አይተናል ፡፡

አሁን ፣ በማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 16 ለማንበብ ከፈለጉ ፣ ሦስት የሚመሠክር መዝገብ አሉ ይላል ፡፡ እዩ? በ 1 ኛ ዮሐንስ 5፡7 እና 
የመሳሰሉት .... ሶስት ሁል ጊዜ ምስክር ነው ፡፡ ልክ ነው? ይህም ነው አንድ ማረጋገጫ ትክክል ነው ነገር. ሶስት ምስክራት ይመሰክራሉ .... “በሁለት 
ወይም በሦስት ምስክሮች አፍ ቃል ሁሉ ይጸናል ፡፡
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አሁን ልብ ይበሉ ሶስት ሶስት ምስክሮች አሉን ፡፡ ሦስቱም ምስክር ናቸው ፡፡ አሁን ፣ እኛ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሦስት የመነጠቅ ጽንሰ-ሐሳቦች 
(እንደዚያ ያውቃሉ?) እንደ ምስክር ሆነው ፡፡ አሁን ይመልከቱ! ሄኖክ አንድ ነበር ፡፡ ኤልያስ ሌላኛው ነው ፡፡ ኢየሱስ ሌላ ነው ፡፡ ኢየሱስ አሁን 
የማዕዘን መሆን, እርሱ ልትሸከሙት መዝገብ. በብሉይ እና በአዲስ ኪዳን መካከል እርሱ ዋነኛው ነው ፣ እርሱም በመጀመሪያ መሞትና ከዚያም 
መነጠቅ ነበረበት ፡፡ ሞቷል ፣ ሕያው ሆነ ፣ እናም እዚህ ከእኛ ጋር ተጓዘ ፣ እና ከዛም ተነጠቀ ፡፡ እርሱ ሁለቱን የሚያጣጥም ቁልፍ እርሱ ነው ፡፡ 
ከትንሳኤ እና መነጠቅ በኋላ (ተመልከት!) ፣ ያንን ካደረገ በኋላ በዚያ ያለው ብሉይ ኪዳን አረጋግ ....ል .... ሄኖክ እንደተነጠቀ እናውቃለን ፡፡ ኤልያስ 
በእሳት ነበልባል በዐውሎ ነፋስ (እንደዚያ አለ?) በእሳት የእሳት ሰረገላ እንደተወሰደ እናውቃለን። ኢየሱስም ተነሥቶ ነበር ከዚያ በምድር ላይ እዚህ 
ኖረ, ተቀበረ, ሞተ ተነጥቀ , የማዕዘን ቀና. ለመመዝገብ ሶስት አሉ ፡፡ ልክ ነው?

አሁን ፣ ቀደም ሲል አንድ መነጠቅ አልፏል። ያውቁታል ? ወዲያውኑ ለማንበብ የማንችል ከሆነ እንይ ፡፡ እናነባለንና የ 27 ኛው ምእራፍ 
(የማቴዎስ ወንጌል) 27 ኛ ምእራፍ (የማቴዎስ ወንጌል) እናገኛለን ፡፡ እኛ ያንን በፍጥነት ማግኘት ካልቻልን እና ጥቂት ከዚህ ማግኘት ካልቻልን 
በፍጥነት ይረዱናል - 27 እና 45 እዚህ እንደጻፍሁ አምናለሁ ፡፡ እናንብብ.
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ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ድረስ በምድር ሁሉ ላይ ጨለማ ሆነ ፡፡

በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ። ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ? ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ። ይህም። አምላኬ ሆይ ፥ ለምን ተውኸኝ? ማለት ነው።

ከቆሙት መካከል አንዳንዶቹ በማድረግ, ... , ይህ ሰው ጥሪዎች ሰምተው: አለ ... ኤልያስ.

ወዲያውም ከእነርሱ አንዱ ሮጦ ሰፍነግ ወስዶ ሆምጣጤ ሞላበት ፣ በአረም ሸክሞም ላይ አኖረው ፣ እንዲጠጣትም ሰጠው ፡፡

ሌሎቹም ። ተው ፥ ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደ ሆነ እንይ አሉ።

ኢየሱስ በጮኸ ጊዜ ... በታላቅ ድምፅ ተነሳ ፣ በታላቅ ድምፅ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ፣ ኢየሱስ ሲሞት በታላቅ ድምፅ ጮኸ ፡፡] መንፈሱን አነቃቃ 
፡፡

እነሆም ፥ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ ፤ ምድርም ተናወጠች ዓለቶችም ተሰነጠቁ ፤

መቃብሮችም ተከፈቱ ፡፡ ብዙዎችም የተኙ የቅዱሳን ሥጋ አካሎች ተነሱ።

ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ ፡፡

አንድ መነጠቅ አልፏል። በብሉይ ኪዳን ውስጥ የጌታ ቃል ወደ ማን እንደመጣ በተዘጋጀው ሦስት ውስጥ ተገኝቷል ፡፡ እዩ? የእግዚአብሔር 
ቃል ወደ ሄኖክ መጣ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ ፡፡ እሱ ነቢይ ነበር ፡፡ እዩ? የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ነበር ፡፡ እዩ?ይህ መነጠቅ 
ለመጀመሪያ ጊዜ በተከናወነ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እነሱ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አሁን ፡፡ ቁጥር 50ያስተውሉ-ከፍተኛ ድምፅ የእርሱን ኢየሱስን 
እንደነቃው ወይንም አልዓዛርን እንዳነቃው ከፍተኛ ድምፅ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አባላትን አነቃቃ ፡፡ እዩ? ከፍተኛው ድምፅ ቀሰቀሰው ፡፡ ሁለተኛው 
ደግሞ በ 2 ኛ ተሰሎንቄ 4 ኛ ምዕራፍ ተሟልቷል ፡፡ እስቲ አንድ ንባብ እንውሰድ .... ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት አንብበውታል ፡፡ እዩ? “ወንድሞች ፣ 
ስለ ተኝተው ሳታውቁ እንኳ እንዳታዝኑ አላውቃችሁም…” ያ 1 ተሰሎንቄ 4፡12-18ነው ፡፡ ይህ ሁለተኛው መነጠቅ ይሆናል ፡፡ ሁለተኛው መነጠቅ 
የሙሽራዋን ትይዛለች ፡፡
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15መነጠቅ

የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ወደ እርሱ ፊት ገቡ ፣ ገነት ጠፍተዋል ፡፡ የብሉይ ኪዳንም ቅዱሳን በጩኸት እና መንፈሱን ሲሰጡት በታላቅ ድምፁ 
ከፍ ከፍ አሉ ፡፡ ምክንያቱም ለምን? የሚጠብቁት የኃጢያታቸው ማስተሰረያ .... ፍጹምው በግ እንደሚመጣ አምነው የበጉን መስዋዕት ያቀርባሉ ፡፡ 
በሞተ ጊዜ እና መንፈሱን ባደገ ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ፣ የብሉይ ኪዳንም ቅዱሳን ተነሱ ፡፡ በመጡበት አንድ አይነት ጩኸት እና ድምጽ እዚህ 
ይመልከቱ ፣ እዩ? ነፍሱን ተወ; ያደረጋቸውን ጊዜ መሥዋዕት ነበረ ፍጹም, እና ገነት ውጭ ባዶ; እናም የብሉይ ኪዳኑ ቅዱሳን እንደገና ወደ ምድር 
መጡ ፣ በምድርም ተመላለሱ ፣ በመነሳትም ከእርሱ ጋር ገቡ ፡፡
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ዳዊት እዚያ እያለ ፣ “እናንተ ዘላለማዊ በሮች ሆይ ፣ ከፍ ብላችሁ ከፍ ከፍ በሉ” ብሏል ፡፡98

ምርኮን ማርኮ ወስዶ ለሰዎች ስጦታን ሰጠ ፡፡ የብሉይ ኪዳኑ ቅዱሳን ከእርሱ ጋር በገቡ ጊዜ “ይህ የጽድቅ ንጉሥ ማን ነው?” አሉ ፡፡

“የክብር ጌታ ፣ የሠራዊት ጌታ ኃያል… ኃያል ሠራዊት።” እዚህ እነሱ እየገሰገሱ ገቡ ፡፡ ኢየሱስ ምርኮን ማረከ ፡፡ እናም እዚህ እርሱ ከብሉይ 
ኪዳኑ ቅዱሳን ጋር መጣ ፣ ወደዚያም ወደ አዲሱ በሮች ገባ ፣ “እናንት በሮች ሆይ ፣ ከፍ ከፍ በሉ ፣ ከፍ ከፍም ይላሉ ፣ የክብርም ንጉሥ ይግባ ፡፡”

“የክብር ንጉሥ ማን ነው?” ሲል ከውስጡ መጣ።

“ለጦርነት ኃያል የሆነው ጌታ።” በሮቹ ክፍት ሆነዋል። ድል አድራጊውም ኢየሱስ በእርሱ ለሚያምኑ የነበሩ ምርኮዎችን ማርኮ ወረሳቸው ፡፡ 
እዚያ ብሉይ ኪዳኖች ቅዱሳን እዚያ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ፡፡ ምርኮዎችን በምርኮ ይመራ ፣ ወደ ላይ ወጣ ፣ የብሉይ ኪዳኑን ቅዱሳን ወስዶ ገባ ፡፡ 
ቀድሞ አንድ መነጠቅ አለ ፡፡

ቀጣዩ መነጠቅ ቦታ ዳግማዊ ክርስቲያን ስለ ተሰሎንቄ, ሙሽራዋ, ወደ ትንሣኤ ነው የሚወስደው ተነጥቀው ወደ ክብር. እኛ በሕይወት 
የምንቆይ እና የምንቆይ (እርሱም በምድር ላይ ያለችው አካል) እኛ ያንቀላፉትን አንቀድማቸዉም ፡፡ የእግዚአብሔር መለከት አስቀድሞ ይሰማል ፥ 
በክርስቶስም የሞቱ ይነሣሉ። (ይመልከቱ?) እናም እኛ በሕይወት የምንቆይ እና ከእነሱ ጋር አብረን የምንነጠቅ ይሆናል፡፡

ሌላኛው ቀን በመንገድ ዳር ላይ ቆሜ ነበር ፡፡ እናም እኔ የጎዳና ላይ ጥግ ላይ ቆሜ የአርማጊየስ ቀንን ሰልፍ እየተመለከትኩ ነበር ፡፡ ወደ 
መንገድም በወጣ ጊዜ ከትንሹ ልጄ ከዮሴፍ ጋር ቆሜ ነበር። መጥቷል ... የመጀመሪያው የቆየ የመጀመሪያው የጦርነት ታንኮች መጣ ፣ ትንሽ የቆየ 
ታንክ ፡፡ ከዚያ በኋላ የአዲሱ ጦርነት ታላላቅ ማርማን ታንቆች በታላቁ ፍንዳታ የተሞሉ እና ... ጭፍጨፋው በእነሱ ላይ መጣስ ፡፡ ከወታደሮች በኋላ 
የወርቅ ኮከብ እናቶች ይመጣሉ ፡፡ እና ከዚያ ከወደፊቱ ጋር ... ወደ ታች .... እና ታች ላይ ተንሳፈፈ ተንሳፈፈ ፣ ከፊት ለፊቱ ለማይታወቅ ወታደር 
መቃብርም ሆነ ፡፡ ደግሞም አንድ ወታደር ቆሞ በመቃብሩ ውስጥ ቆመው። በሌላኛው አቅጣጫ አንድ የባህር እና አንድ መርከበኛ ቆሞ ነበር ፡፡ 
እናም አንድ ክፋይ ይስል ነበር ፣ እና በሌላኛው በኩል የወርቅ ኮከብ እናት ተቀም ጧል። ልጇን ታጣለች ፡፡ በጠረጴዛው ላይ ጭንቅላቷ ጭንቅላቱ 
ላይ ጭንቅላቷ ጭንቅላቱ ላይ እያለቀሰች አንዲት ወጣት ሚስት ቆማ ነበር ፣ ከጎኑ የተቀመጠ አንድ ትንሽ ልጅ ፣ እና ፊቱ እየፈሰሰ እያለ አባቱን 
ያጣዋል ፡፡ ብዬ አሰብኩ: - “እዚህ ምን ቆሜ እያየሁ ስመለከት ያረጁአቸውን ... ጥቂቶቹ ወታደሮች ለቀቁና አዛውንቶችና አዛውንቶችን ይዘው 
ወደዚያ እየሄዱ ፣ እንደየበሳቸው ዩኒፎርም ይዘው ፣ ግን በኩራታቸው ያሳዩ ነበር ፣ ምክንያቱም እነሱ አሜሪካውያን ነበሩ ፡፡
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“አምላኬ ሆይ ፣

አንድ ቀን ከሰማይ ፍንዳታ ይመጣል ፣ በክርስቶስም የሞቱ ቀድመው ይነሳሉ። ከእነሱ ኋላ ሄጄ ይወጣል ጩኸት እና ውጭ ይመጣል እየጠበቁ 
ናቸው የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አሉ የመጀመሪያ እና ሂድ ትንሣኤ ወደ; ወደ ሰማያት ውስጥ የምንገባበት በቀጥታ እንወርዳለን ፣ እነዚህ የቆዩ ሟች 
አካላት ተለውጠው እንደ የክብሩ ሥጋው ሆኑ። በዚያ ላይ ወደ ሰማይ ከእነዚህ ቀናት አንዳንዶቹ ሲጀመር መሆን ትችላለህ ይህ እንዴት ያለ ሰልፍ 
የመነጠቅ ጊዜ ይጥላል በኩራት እነርሱ የኖረባቸውን ሰዓት ውስጥ, ደረታቸው ላይ የእግዚአብሔር መልእክት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በማሳየት, 
ወይኔ, ወደፊት. ይህ ነው ሰዓት እኛ ወንድም, በጉጉት እየፈለጉ ነው.
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ተመልከት (አሁን በመዝጋት ላይ) ፣ ሁለተኛው ትንሣኤ ፣ የመጀመሪያው ሰው ያለፈ። ሁለተኛው አሁን ልክ ነው ፣ ይመጣል ፣ አሁን 
ይመጣል።

አሁን ፣ ሦስተኛው አንዱ እንደ ዮሐንስ ለወንድሞቹ እንዳደረገው ለአይሁድ ለመመሥከር ከክርስቶስ መንፈስ ጋር ተመልሰው የሚመጡት 
ሁለቱ ምስክሮች ናቸው ፡፡ ለሶስት ቀናት ተኩል አስከሬኖቻቸው በጎዳናዎች ላይ ለሦስት ቀናት ተኩል ታስታውሳላችሁ ፤ ከዚያም የሕይወት መንፈስ 
ወደነሱ ውስጥ ገባ እና ተሰባስበው ወደ ሰማይ ተወሰዱ ፡፡ የአዲስ ኪዳን ሦስታዊ መገለጦችዎ አሉ ፡፡ የብሉይ ኪዳን ሦስት ደረጃዎች ፣ ሁሉም 
አልፈዋል ፡፡

አሁን የቅዱሳንን መነጠቅ እየተጠባበቅን ዝግጁ ነን ፡፡ ተነግሮአል እናም ይሆናል ፡፡

እግዚአብሔር ማንኛውንም ነገር በሚናገርበት ጊዜ ሰማይና ምድር ሁሉ ያልፋሉ ፣ ግን ያ ቃል ፈጽሞ አይከስምም ፡፡

በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ወደዚያ ሲመለስ ፣ “ብርሃን ይሁን” አለ ፣ ብርሃን ገና ሳይኖር ከመቶ ዓመታት በፊት ሊሆን ይችላል ፡፡ 
እሱም “የዘንባባ ዛፍ ይኑር ፤ በዚያ ይሁን አንድ በአድባሩ ዛፍ; ምድረ በዳ ይሁን አንድ ተራራ ይሁን ይህ ይሁን ” እርሱም አለ። አየህ? በአንድ ቃል 
ከአፉ እስከወጣ ድረስ መገለጥ አለበት ፡፡ መሆን አለበት።
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ከእለታት አንድ ቀን ሕዝቦቹን ጠርቶ በሙሴ ዓምድ በእሳት ፣ በቀና ፣ በቅዱስ ፣ በእሳት እሳት ዓምድ ለተባለ ሰው አነጋገረው ፡፡ ሙሴም 
አላመነም ነበር ... ህዝቡ ሙሴን አላመኑትም ስለሆነም “ወደዚህ ተራራ አውጣቸው” አለ ፡፡

በዚያን ቀን ጠዋት ተራራው እንደዚያው በእሳትና በመብረቅ እንዲሁም ነጎድጓዶች ተሞላ ፤ ሕዝቡም። እንዳንጠፋ ሙሴ ይናገሩ 
(ይመልከቱ?)።

እግዚአብሔር አለ “ከእንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አናነግራቸውም ፣ ግን ነቢይ አነሳሳለሁ ፡፡ እኔ በእርሱ በኩል እላለሁ ፣ እሱ የሚናገረውም 
ቢፈጽም ይሰማሉ ፣ ምክንያቱም እኔ ከእርሱ ጋር ነኝና ፡፡ ” አሁን ፣ እርሱ ተናግሯል ፡፡ ይህ እንደሚከናወን ተናግሯል ፡፡



16መነጠቅ

ታላቅ ሰው ከሆነው ከንጉሱ ህዝቅያስ ጋር ስለኖረ የንጉሥን መልካም ሰው የተመለከተው ይህ ነቢይ ኢሳያስ እዚያ ቆሞ ነበር ፡፡ አንድ ጊዜ 
ሰባኪን ቦታ ለመውሰድ ፈለገ እና ወደ ውስጥ ገባ ፣ በሥጋ ደዌ ተመታ ፡፡ ለንግዱ ነጋዴዎችም የነገርኩት ነው። ሰባኪን ቦታ ለመውሰድ በጭራሽ 
አይሞክሩ ፡፡ አይ ፣ ጌታዬ! እዚያ ባሉበት ይቆያሉ። እዩ? ሥራህን ትሠራለህ ፣ እግዚአብሔር የነገረህን ፡፡ ጣት ከሆንክ በጭራሽ ጆሮ መሆን 
አትችልም። ጆሮ ከሆንክ መቼም አፍንጫ ፣ አፍንጫ ወይም ዐይን አይሆንህም ፡፡ እዩ? በቦታው ላይ ይቆያሉ ፡፡

102

በስርጭቱ ላይ ያንን ሌላ ቀን ሰማህ ፡፡ አምላክን ለማገልገል መሞከር። “ ዳዊት ንጉሱን ለቀባው ፣ ሕዝቡ ሁሉ የሚጮኸው እና የሚጮኸው 
ሁሉ ትክክለኛ ነው ፣ ግን የእግዚአብሔርን ነቢይ ፈጽሞ አላማም ነበር ፡፡ ሰውም ሞተ ፣ ነገሩም ሁሉ ተደናግጧል ፡፡ እግዚአብሔርን ሞገስ 
ለማድረግ አይሞክሩ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እስኪሆን ድረስ ትጠብቃላችሁ ፡፡ እሱን በሚሠራበት መንገድ ይምጣ ፡፡ እኔ ይህንን ትልቅ ነገር 
እጀምራለሁ ፣ ይህንን ያደርጋል ፡፡ ተጠንቀቅ ወንድሜ ፡፡

103አሁን ፣ ዳዊት ከዚያ በተሻለ ያውቅ ነበር ናታን በዚያን ቀን በምድር ውስጥ ነበር ፡፡ እሱ በጭራሽ አልተማረም ነበር ፡፡ እዩ? በመቶዎች እና 
በሺዎች የሚቆጠሩ አለቆችን አማክሯል ፡፡ ሰዎቹ ሁሉ ጮኹ ፣ ጮኹ እና ዳንሱ እንዲሁም [ግልጽ ያልሆኑ ቃላት] ፡፡ ሁሉም ሃይማኖታዊ 
እንቅስቃሴ ነበራቸው ፣ ግን ግን በእግዚአብሔር ቃል መስመር እና ቅደም ተከተል ውስጥ አልነበሩም ፣ እናም አልተሳካም ፡፡ በእግዚአብሔር ቃል 
መስመር እና ቅደም ተከተል ካልሆነ ሌላ ማንኛውም ነገር አይሳካም ፡፡ ለዘላለም የሚቆመው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ፡፡ ሰማይና ምድር ያልፋሉ 
ቃሌ ግን አያልፍም። “
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አስተዋይ የሆነውን ወጣት ወጣት ኢሳይያስን ልብ በል። ወዲያውም መንፈስ ሞላዉ ፡፡ ምንም የተለየ ማለት አይችልም ፣ እሱ ነቢይ ነበር ፡፡ 
እነሆ ፣ ድንግል ትፀንሳለች ፡፡ ለእኛ ወንድ ልጅ ተወለደ ... ልጅ ተወልዷል ወንድ ልጅ ተሰጥቷል ፡፡ ስሙም ድንቅ መካር ፣ የሰላም አለቃ ፣ ኃያል 
አምላክ ፣ የዘላለም አባት ይባላል ፡፡ የሱ ፍጻሜ .... መንግስት በትከሻው ላይ ይሆናል ፣ እናም ለመንግሥቱ ማብቂያ የለውም ፡፡ ያ ሰው በድብቅ 
ድንግል ትፀንሳለች ብሎ እንዴት ሊናገር ይችላል? ሁሉም ሰው ፈለገ ፡፡ ተፈጸመ ፣ ይህ “በመሆኑም ነበር ይላል ጌታ.” እሱም በዘፍጥረት ላይ እንደ 
እሱ ተከለ ጊዜ ተመሳሳይ የእግዚአብሔር ቃል ነበረ ምክንያት 'ማለፍ እንድመጣ ነበር ከእነርሱም ይህን ጥልቅ ላይ ቅርጽ አልነበረባትም; እንዲሁም 
ውኃ የሌለበት ባለበት ባሕር, በታች ታች ዘሮች. እነሆ ፣ እሱ መሆን ነበረበት ፡፡
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ከዕለታት አንድ ቀን ከስምንት መቶ ዓመታት በኋላ የድንግል ማህፀን የእግዚአብሔር ዘር ተፈጠረች ፡፡ ወንድ ልጅ ወለደች ፡፡ አንድ ቀን ልጅ 
በዚያ ቀን ቆሞ “አልዓዛር ፣ ና ውጣ ፡፡” አለው ፡፡ በአራት ቀናት የሞተ አንድ ሰው ተበላሽቶ አፍንጫው ውስጥ ወድቆ ተንኮታኮተ ፤ ወደ ውጭ 
ወጣ። “በዚህ አትደነቁ በዚህ ወቅት, ሰዓት (አሜን!) እየመጣ ነው እንጂ, እንዲህ ጊዜ በመቃብር ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጅ 
ድምፅ የሚሰሙበት.” ስለዚህ ተፈጸመ ተብሎ ተነገረው ፡፡ መከናወን አለበት።

ወይኔ!

ሎስ አንጀለስ ከውቅያኖስ በታች እንደምትሆን የተናገርኩበት ጊዜ እንደገና ተመልሼ አልሄድም ብዬ ያሰብኩትን የመጨረሻ መልዕክቴ 
በካሊፎርኒያ ውስጥ አስታውሳለሁ ፡፡ እና “ ጌታ እንዲህ ይላል ፣” ይሆናል! አበቃላት ታጠበች; አበቃች ፡፡ በምን ሰዓት? መቼ እንደ ሆነ አላውቅም ፣ 
ግን የሚዘልቅ ይሆናል ፡፡ ከዚያ በኋላ ወዲያውኑ የመሬት መንቀጥቀጥ መንቀጥቀጥ ይጀምራል ፡፡
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ታስታውሳላችሁ ፣ ብዙዎች እዚያ ቆመው በዚያ ቀን በዚያች ዓለት ላይ ያ መልአክ ወደዚያ በወረደበትና በዚያ በቆመበት ዓለት ዙሪያ ብርሃን 
እና እሳት ከሰማይ ይወድቃሉ ፣ ከኮረብታው ወጥተው ወደዚያ ይወድቃሉ። እሷም ሦስት ጊዜ በኃይል ጮችች ፡፡ “ፍርድ የምዕራቡን ኮስት 
ይመታል” አልኩ ፡፡ ከዚህ በኋላ ከሁለት ቀናት በኋላ አላስካ ጠለቀች ፡፡

ያስታውሱ ፣ ሎስ አንጀለስ ይህን ተናግሮ የነበረው ያው እግዚአብሔር ነው ፡፡ አጠናቃለች ፡፡ መቼ እንደሆነ አላውቅም ፣ ልነግርዎ አልችልም 
፡፡
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እኔ እንደዚያ አላውቅም ነበር። ግን ይህ ወንድም እዚህ አምናለሁ .... የለም ፣ ከሞሴዎች አንዱ ፣ አምናለሁ ፣ በጎዳና ላይ ወደ ውጭ እንድወጣ 
አድርጎኛል ፡፡ ወደኋላ እስክመለስ ድረስ ምን እንደ ሆነ አላውቅም ነበር ፡፡ በመጽሐፉም ውስጥ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ተመለከትኩኝ ፡፡ ኢየሱስም 
እንዲህ አለ: - “ቅፍርናሆም ፣ ቅፍርናሆም ፣ ምን ያህል….. በሰዶም ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ይቆማል ፡፡ ” ወደዚያም ከመቶ መቶ አምሳ ዓመት ያህል 
የሚሆነው - አስቀድሞ ሰዶም በምድር ላይ አለ -አሁንም በውሃ ውስጥ አለ።

እንዲሁም እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲሁም እነዚህን ነገሮች ሁሉ እንዲህ የእግዚአብሔርን በዚያው መንፈስ, አለ አለ: “ኦ ከተማ, ተብሎ 
ቅፍርናሆም: ራስህን መላእክት, ሎስ አንጀለስ ስም አጠገብ. ራስህን ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ እንዳልክ (የሰይጣን ዋና እና መቀመጫ ነው ፡፡) ፡፡ ራስሽን 
ከፍ ከፍ አድርገሻል ”
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ሰባኪዎች ፣ ለእነርሱ መቃብር ነው ፡፡ ጥሩ ሰዎች እዚያ ሄደው እንደ አይጦች ይሞታሉ። ምን ጥፋት

አንተ በመላእክት ስም ራስህን የምትጠራ ፣ በሰዶም ተደርጎ የነበረው ተአምራት በአንቺ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ይቆማል። የአንተ ሰዓት ግን 
ደርሷል “ እርስዎ ይመለከታሉ እና ያዩታል ፡፡ ይህ ካልተፈጸመ እኔ የሐሰት ነቢይ ነኝ. እዩ? እዛው አለች ፣ እዚያ አለች ነው።

ያን ምሽት አስታውሳለሁ .... ያንን ከማየቴ በፊት የሙሽራውን ቅድመ-እይታ አየሁ ፡፡ እዚያ ቆሜ አየሁ እና ያኔ ቆንጆ ልብስ ለብሳ ልክ በዚህ 
መንገድ ሲጓዙ አየሁ ፡፡ በራእዩ ውስጥ አንድ ሰው በአጠገብ ቆሞ ቆሞ አየሁ ፣ “የሙሽራይቱ ቅድመ-እይታ” ፡፡ ሲያልፍ አይቻለሁ ፡፡ እነሱ 
በዚህኛው ጎን መጡ እና ተጓዙ ፡፡
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ሲወጣም ሰማሁ ፤ ቤተክርስቲያኑ ከዚህኛው ወገን እየመጣች ነበር ፡፡ የለም ወደ የእስያ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል . ኦህ ፣ ስለ ቆሻሻ ትናገራለህ 
፡፡ እዚህ ያለው የአውሮፓ ቤተክርስቲያን ነው ፡፡ ወይኔ! እናም አንድ የድንጋይ ዝርዝር ሲመጣ ሰማሁ ፡፡ እና ቤተክርስትያን የጠፋችው አሜሪካ ነበር 
፡፡ እና ምንም ልብስ አልነበራትም ፡፡ እሷም በ ከእሷ ፊት, ጭፈራ ላይ ይዛ, ግራጫ ጋዜጦች, እንደ ወረቀቶች ነበሩት rock'n'roll -Miss አሜሪካ ቤተ 
ክርስቲያን.

እኔ በእርሱ ፊት ቆሜያለሁ ፡፡ “ኦ አምላክ ሆይ ፣ እንደ አገልጋይ ፣ እኛ ማድረግ የምንችል ከሆነ ፣ ኦህ!” ብዬ አሰብኩ ፡፡ ምን እንደሚሰማዎት 
ያውቃሉ ፡፡ ከዚያም “እግዚአብሔር ይሰውረኝ ፤ ከዚህ ማምለጥ ብችል ኖሮ ፡፡ ሁሉም እኛ ማድረግ, እና በዚያ መሆኑን ከሆነ እኛ ምን አለን ምርት



17መነጠቅ

ከሆነ ዎቹ ምን ....”

ከዚያም ጊዜ ከእነርሱ ሴቶች ሁሉ ዓለቶች እና ነገሮች, እና አጭር ጸጉር, እና ቀለም ፊታቸው ሁሉም አይነት በማድረግ አለፈ. እናም እንደዚህ 
ባለ መንገድ ሲያልፉ ለድንግዶች ደናግል መሰላቸው ፡፡ እናም እንደዚህ ባለ መንገድ ሲያልፉ .... ጭንቅላቴን አዞርኩ ፣ ታውቃላችሁ ... ከፊት 
ለፊታቸው ያንን መያዙ አሳፋሪ ነው ፣ የእነሱ ጀርባ ፡፡ እነርሱም በዚያ ነበረ እንደ የሚሄዱ.
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እኔም ራሴን እንደዚህ ወደ ማልቀስ ዞርኩ ፡፡ እኔ አልኩ .... እዚያ መቆም አልቻልኩም ፣ እርሱ እዚያ ቆሞ ፣ እኔ የቤተክርስቲያን አገልጋይ 
እንደሆንኩ አውቃለሁ እናም ለእርሱ ያቀረብኩት ያ ነው ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ: - “እግዚአብሔር ሆይ ፣ እኔ ማየት አልችልም ፡፡ ልሞት። እንዴ 
ልሂድ ፣ ”እና እንደዛ ፡፡

እናም ልክ እንደወጣ - ከእነርሱም አንዱ በሚመጣበት ጊዜ ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ሄደው ይወርዳሉ ፣ እናም ድምፁ ልክ እንደወጣ ወዲያው 
እሰማለሁ ፡፡ ከዚያም እኔ የሚመስል ነገር ሰማሁ አንድ “አምላክነቱ ክርስቲያን ወታደሮች.” እኔም ተመለከትኩ እና እዚህ ያረጁ ትናንሽ ሴት ልጆች 
ልክ እንደነበሩበት ፣ ሁሉም በትክክል ይለብሳሉ ፣ ፀጉራቸው ጀርባቸውን ተንጠልጥሎ ለስላሳ ፣ ንፁህ ፣ እንደዚህ አይነት ወደ የወንጌል ደረጃ 
ይሄዳሉ ፡፡ እሷ ቃል ነበረች ፡፡ ከሁሉም ብሔራት ውስጥ አንድ የሚመስል ነበር ፡፡ እነሱ ሲያልፉ እያየኋቸው ነበር ፣ ሲያልፉም አየኋቸው ፡፡ ወደ 
ታች ከመውረድ ይልቅ ወደላይ መውጣት ጀመሩ ፡፡ እናም ከመካከላቸው አንዱ ሲሞክር አየሁ ፣ ሁለትም ሦስቱ እየሞከሩ ፣ በመስመር ውጭ 
እየወጡ ፡፡ “መስመሩን ቀጥል!” ብዬ ጮህኩ ፡፡ ራእዩ ተወኝ ፣ እኔም በዚህ ክፍል ውስጥ ቆም ብዬ “በመስመር ላይ ቆይ!” ብዬ ጮህኩ ፡፡ 
በመስመር….

110ይገርማል ፣ ቀድሞውኑ ይተላለፋል? ሙሽራይቱ ቀድሞ ሊጠሩ ይችላሉ? ዛሬ ያጋጠመን ጉዳይ ነው? እሷ ወደ ክርስቶስ አምሳል መቅረጽ እና 
መቅረጽ ይኖርባታል ፣ ክርስቶስም ቃል ነው። ያ ብቻ ነገር ነው። ይመልከቱ ፣ እዛ ውስጥ ነው ፣ በቃሉ ፣ ልክ ነው .... ይመልከቱ ፣ አንድ ነገር 
ሊታከል አይችልም። በአንድ እጅ እንደ ወንድ ፣ እና በሌላ እጅ መዳፍ እንደ ውሻ ያለች ሴት ልትሆን አትችልም ፡፡ እሱ ልክ እንደ እሱ ቃል በትክክል 
የጌታ ቃል መሆን አለባት። ሙሽራይቱ የሙሽራይቱ አካል ናት። ሴትየዋ ከባሏ ስለተወሰደች የባሏ አንድ አካል ናት ፡፡ ሔዋን ከጎኑ የአዳም አንድ 
አካል ናት ፡፡ እናም ሙሽራይቱ እንዲሁ ከቤተ-ክርስቲያን አልተወሰችም ፣ ነገር ግን እስከ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል እቅፍ የተወሰደ ነው ፡፡
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የእግዚአብሔር መለከት ይነፋል ፤

በክርስቶስ የሞቱ ይነሳሉ ፣

የትንሳቱም ክብር ድርሻ;

የተመረጡት ሰዎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ

መኖሪያቸው ከሰማይ በላይ ፣

ጥቅልል እስከ ዮሃንስ ተብሎ ሲጠራ ....

(ሁላችንም ጓደኞቻችን ለመሆን እንሞክር ፡፡)

እግዚአብሔር ይባርኮት. ተነገረው; መከናወን አለበት። ይፈጸማል! እና ትናንሽ ሰዎች ፣ ማንም መሞት አይፈልግም ፡፡ ማንም እንዲጠፋ 
አይፈልግም። ልንገርዎ ፣ ምንም ነገር ቢያደርጉ እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል በጥሩ ሁኔታ እንደሚሄዱ እና ለቤተክርስቲያን ምን ያህል ታማኝ 
እንደሆኑ ግድ የለኝም .... ይህ መልካም ነው ፡፡ በዚህ ላይ ምንም የለም ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ አለብዎት። እርስዎ ያንን ያደርጋሉ; ወደ ቤተ 
ክርስቲያን መሄድህን ቀጥል ፣ ነገር ግን ምንም ቢሆን ባህልህን ጣል እና በቀጥታ ወደ ክርስቶስ ሂድ ፡፡ 'ከእነዚህ ቀናት ውስጥ በአንዱ የሚጮህ 
ስለሚሆን የአውሬው ምልክት በአንተ ላይ ይያዛል እናም እስኪዘገይ ድረስ ምን እንደ ሆነ አታውቁም ፡፡ ያ በትክክል ትክክል ነው!

እግዚአብሔር ይባርኮት. አንተን በመጠበቅህ አዝናለሁ ፡፡ እና ያስታውሱ ፣ እዚህ ረዘም ላለ ጊዜ ጠብቄአለሁ ፣ ይህ ነው ትክክል. እና እኔ 
መጠየቅ ነበር ይህም ለእኔ የተወሰደው መሆኑን መሥዋዕት ለማድረግ , ወንድም .... ዎቹ ይህ ያንን ማድረግ የእኔ .... ይህ ነው ጨዋነት. ያን ውሰዱና 
ይህን የሞተር ቤት ሰዓት ሰዓት ይክፈሉ 'ያጠብኩት። እዚህ ጥቂት ነገሮች ነበሩኝ። በዚያ እስረዛ ላይ ወደ ስምንት ወይም አስር ተጨማሪ ገጾች 
አግኝቼያለሁ ፣ ግን ለመስጠት ጊዜ አላገኘሁም።
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እግዚአብሔር ይባርኮት! ጌታ ኢየሱስን ትወዳለህ? ዝም ብለን ዝም ብለን አሁን ዝም ብለን ዝም ብለን በደቂቃ ዝም ብለን ዝም ብለን ቆመን ፡፡ 
እና የተናገርኩትን አስታውሱ ፡፡ ያስታውሱ ፣ እኛ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ውስጥ ነን ፡፡ እነዚህ ....

ብሔራት እየፈረሱ ነው ፤

የእስራኤል መነቃቃት;

መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ የተናገረው ምልክቶች: -

የአህዛብ ቀናት ተቆጠሩ

በአሰቃቂ ሁኔታ ተሞልቷል።

ተበታተኑ ፣ ኦህ ተበታትነው ወደ የራስዎ ፡፡

የመቤዠት ቀን ቀርቧል ፤
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የወንዶች ልብ በፍርሀት እየታየ ነው ፡፡

በመንፈስ ተሞሉ

የእርስዎ መቅረዞችን ያፀዳሉ።

ተመልከት ፣ መቤዠትህ ቀርቧል።

(እናንተ ታውቃላችሁ?)

ሐሰተኛ ነቢያት ሐሰት ናቸው ፤

የእግዚአብሔር እውነት ይክዳሉ ፡፡ (እናውቃለን

ይህ ሁሉ እውነት ነው ፣ አይደል?)

…………………..

እወደዋለሁ ፣ እወደዋለሁ ፣

እርሱ አስቀድሞ ወድዶኛልና ፡፡

መዳንን ገዛሁ

በቀራኒዮ መስቀል ላይ ፡፡

ምን ያህል በእውነት እሱን ይወዳሉ ፣ እጅዎን ያንሱ ፡፡ አሁን ፣ ይህንን በድጋሚ ስንዘምርልላችሁ ፣ አንድ ሰው አጠገብ እያንኳኳ እና “ተጓዦች 
ሆይ ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ!” እኛ አርበኞች ነን ፣ ተጓ ,ች እና እንግዳዎች አይደሉምን?

እኔ እወደዋለሁ (ያ ነው ፣ በቃ በኩል

እኔ እወደዋለሁ ፣

እርሱ አስቀድሞ ወድዶኛልና ፡፡

መዳንን ገዛሁበቀራኒዮ መስቀል ላይ ፡፡

መነጠቅ ይፈልጋሉ? ምን ያህል ሰዎች መነጠቅ እንደሚፈልጉ ለማወቅ ፣ “እግዚአብሔር ሆይ ፣ በፍጹም ልቤ ማድረግ እፈልጋለሁ” ይላሉ ፡፡113

“የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ።” ዝማሬዉን ያውቃሉ? እህት ያውቁታል? “የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ።” ምን እንደሆነ 
አላውቅም .... ምንድነው? ምንድን ነው .... ሁህ?

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

ተስፋዎችዎ ለዘላለም ላይ ይኑሩ ፣

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

ወደሽዋል?

ጉዞአችን ሲጠናቀቅ ፣

ለአምላክ እውነተኛ ከሆንክ

ቤትዎ በክብር የተጠበቀ እና ብሩህ ይሆናል ፣

የተጠማች ነፍስህ ትመለከተዋለች!

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

ተስፋዎችዎ ለዘላለም ላይ ይኑሩ ፣

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

አሁን ትንሽ ጊዜ እንድትሰግድ እፈልጋለሁ ፡፡

የዚህን ዓለም ከንቱ ሀብት አትመኙ ፤
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ያ በፍጥነት በፍጥነት ይበላሻል ፣

የሰማያዊ ውድ ሀብት ለማግኘት ፈልጉ ፤

እነሱ በጭራሽ አያለፉም!

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

ተስፋዎችዎ ለዘላለም ላይ ይኑሩ ፣

የማይለወጠውን የአምላክን እጅ ያዙ!

ጭንቅላታችን በተነሳንበት አፈር ላይ እንደምንሰግድ በማወቅ ጭንቅላቶችዎ ተደፍተው ይሄንን በአዕምሮአችሁ በመያዝ አንድ ቀን ተመልሶ 
ይመጣል ፡፡ ለእግዚአብሄር መልስ መስጠት ያለበት ነፍስ እንዳለህ በማወቅ .... እናም ለዚያ መነጠቅ ዝግጁ እንዳልሆንክ ከተሰማህ ፣ ዛሬ ማታ 
እንደሚመጣ እና በጸሎትም እንዲታወሱ እንደምትፈልግ ተረድቻለሁ ፡፡ ፣ እጅህን ከፍ አድርግ ፡፡ የመሠዊያ ጥሪ የምናደርግበት ቦታ የለንም ፡፡ 
መሠዊያዎ በማንኛውም መንገድ በልብዎ ውስጥ ነው ፡፡ እጅህን አንሳ. እግዚአብሔር ይባርክህ አንተ። የኔ! ወንድም ብራንሃም “እኔ ዝግጁ 
እንዳልሆንኩ ሆኖ ይሰማኛል። እኔ በእውነት ክርስቲያን መሆን እፈልጋለሁ ፡፡ ለመሆን ሞክሬያለሁ ፣ ግን ሁል ጊዜ አንድ የሚጎድል ነገር አለ። የት 
መሄድ እንዳለብኝ ብቻ እንዳልሆንኩ አውቃለሁ ፡፡ እግዚያብሔር ምህረትን አድርግ እጄን አነሳለሁ ፣ ለእኔ ማረኝ ፡፡ ” አሁን አንዳንድ ሃያ ወይም 
ሠላሳ እጅ አድርጓል በዚህ ትንሽ ቡድን ውስጥ አስቀድሞ እስከ ነበር. ተጨማሪ እየወጣ ነው።
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ውድ አምላኬ ፣ ከእዚህ እጅ በስተጀርባ ምን እንደ ሆነ ታውቃለህ ፡፡ እፀልያለሁ አምላኬ .... እኔ ሀላፊነቴ አንድ ነገር ብቻ ነው እውነቱን 
መናገር ነው ፡፡ እና ውዴ አምላክ ፣ መዳን ይፈልጋሉ ፡፡ በእርግጥ .... እነሱ ብቻ አንዳንድ ስሜት, አንዳንድ, አንዳንድ ክፍለ-ሃይማኖታዊ ሥርዓት, 
አንዳንድ የሃይማኖት መግለጫው, መሆኑን ብቻ የሆነ ነገር አይፈልጉም ወደ እነርሱ የሚፈልጉትን አንዳንድ ታክሏል በዚህ ቀኖና. አባት ሆይ ፣ ንፁህ 
ያልተጠቀሰውን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚወስድ ይገነዘባሉ ፡፡ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ሰማይና ምድር እንኳ ያልፋሉ ፣ ግን አይሆንም። እኛም ያ ቃል 
ከሆንን ምድራችን ከእኛው በታች ታልፋለች ፣ ግን በጭራሽ ልናልፍ አንችልም ፣ ምክንያቱም እኛ የሙሽራዉ ሙሽሪት ነን ፡፡
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አባት ሆይ ልባዊ ጸሎቴ ነው ለእያንዳንዳቸው እንድትሰጠኝ እፀልያለሁ .... እናም አባት ሆይ ፣ በዚህ ምሽት በጣም ተጨንቃለሁ ፣ እዚህ 
ዘግይቶ ዝለል ፣ እና ተናቃቂ እና ቃላቶች ተሰብረዋል ፡፡ እና ተቆር .ል። በሆነ መንገድ ሌላ ታላቅ መንፈስ ቅዱስ በራስዎ መለኮታዊ መንገድ አንድ 
ላይ ይበትኗቸው ፡፡ እናም በልቤ ውስጥ በልቤ ውስጥ ያለኝን አላማ እና ዓላማ በልቤ ውስጥ ላሉት ሰዎች ልብ ያድርጓቸው ፡፡ እናም ሊድን 
የሚችልን አስቀምጥ ፣ ጌታ ሆይ ወደ አንተ ቅረብ ፡፡ እናም በቅርብ ለሚመጣው ለሚጠቅም ሰዓት ዝግጁዎች እንሁን ፡፡ ይህንንም በኢየሱስ ስም 
እጠይቃለሁ ፡፡ ኣሜን።

እግዚአብሔር ይባርኮት. አሁን የስብሰባው ሊቀመንበር ፡፡


