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ገና ሊሆኑ ያሉ ነገሮች
ሪያቶ, ካሊፎርኒያ, USA

1 ውንድም ቡን እና መላ ጉባኤ፥ ወደ ሳን በርናርዶ ዳግም ተመልሼ መምጣቴ ለኔ በርግጥ ታላቅ መታደል ነው።
ይሄ ስፍራ ስለ ድሮ ቀናቶች በተመለከተ ታላላቅ ትውስታዎች ያለው ስፍራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጉብኝቱ ኣሁንም
ቢሆን ህያው ተጽዕኖ መኖሩ መስማት፥ ለምን፥ ጌታ ከብዙ ዓመታት በዚህ መንገድ መምራቱ በርግጥ በጣም ደስታን
እንዲሰማችሁ ያደርጋል።

የሚኪናው ማቆምያ ስፍራ ላይ በውጭ ቁጭ ብየ፥ ያኔ በዚህ ስፍራ የተከናወኑት ኣንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ
እየሞከርኩ ነበር። እናም ወይዘሪት ኣይዛክሰን በፊንላንድ (የፊንላንድ ጉባኤ ላይ) ኣስተርጓሚየ ነበረች። እናም ያኔ ልሄድ
ስዘጋጅ ሳለሁ ወደ መኪናየ መጥታ “ኣንተ የፊንላንድ ድምጽ ነህ” ኣለቺኝ። እንግዲህ ወ/ት ኣይዛክሰን እዚህ እየኖረች
ናት ኣላወቅኩም። ዛሬ ያለች ኣይመስለኝም - ወ/ት መይ ኣይዛክሰን? ከፊንላንድ ናት።

2 ሌላ የሚደንቅ ነገር ወደ ትውስታየ የመጣው፥ እዚሁ ኣካባቢ ምግብ የተመገብኩበት ሬስቶራንት ውስጥ የነበረች
ትንሽ ወይትረስ ናት፥ ምግቤቱ አንትረስ ሆቴል ይሉታል። ኣሁንም እንዲሁ እንደሆነ አስባለሁ። እናም እቺ ትንሽ ሴት
ጸለይኩላት፥  ክርስትያን  ባትሆንም  በጣም  መልካም  ሴት  ነበረች።  ልጅ  ሞቶባት  ነበር  እንዲሁም  ከባልዋ  ጋር
ተለያይተው እንደነበረ ይመስለኛል። ከባለቤትዋ ጋር እንዲታረቁም ጸለይንላት፥ ወደ ቤተክርስትያንም ጋበዝኳት። እናም
ዛሬ ትኖር ይሆን ብየ ሳስብ ነበር።

ሌላም የተከናወነ ክንዋኔ ነበር፥ ከአንድ ስፍራ የመጣ ህጻን ልጅ ነበር፥ ያ ልጅ (የአንድን ቀን ጉዞ) ከሚርቅ የሆነ
ስፍራ ነበር ያመጡት። ሙቶም ስለ ነበረ በእናቱ ክንድ ላይ ተዘርግቶ ነበር፥ ይሁን እንጂ ወደ ህይወት ተመለሰ። . . . ያ
ሰው እዚህ ጉባኤ ይኖር ይሆን?  በዚህ በኩል ከሚገኝ ግዛት እናቱ እና ኣባቱ ለሊቱን ሙሉ መኪና እየነዱ ነበር
ያመጡት። እናም ያቺ ወጣት እናቱ ሙት ልጇን በክንዶቿ አቅፋ ይዛ በሃዘን ተቀምጣ ነበር። “እኔ ግብዝ ሰው ብሆን
ኖሮ የዛችን ሴት እምነት ጌታ ባላከበረም ነበር።” ከዛ በኋላ ሙት ልጇን እንዲህ አድርጌ በእጄ ይዤ መጸለይ ስጀምር፥
ልጁ መሞቅ ጀመረ፥ ትንንሽ አይኖቹም መቁለጭለጭ ጀመረ። ወድያውም ለእናቲቱ ሰጠኋት። እናም ከሆነ ስፍራ ነበሩ
የመጡት። ምንም እንኳን  ከሆነ  ቤተክርስትያን  የመጡ ሰዎች  ቢሆኑም ጴንጤቆስታል አማኞች ኣይመስሉኝም።
ክርስትያን ይሁኑ ኣይሁኑም ኣላውቅም፥ በልጁ ወደ ህይወት ዳግም መመለስ በጣም ኃሴት ኣድርጌ ስለነበረ በፍጹም
አልጠየቅኳቸውም።

ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወንድም ቡን፥ በወንዙላይ ብዙ ውሃ ፈሷል፥ ይሁን እንጂ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ድረስ
ያው የሆነውን አምላክ እያገለገልን ነን።

3 አይኖቼን ወድያ ወዲህ ሳንከራትት፥ ወንድም ሌሮይ ኮፕን ተቀምጦ አየሁት። ከብዙ አመታት በኋላ ለመጀመርያ
ጊዜ አሁን አየሁት። ጳውሎስ! አዎ ትክክል። አዎ ሌሮይ አባትህ ነበር። ኦ-ማይ! ሩስያ። . . . ይህ ብርቱ ታማኝ ወታደር
እዛ ካለ፥ በንጉሱ ጉዳይ ላይ እንደተጠመደ ነው። ስለዚህም እኔ እዚህ በመገኘቴ እና ይህ ወጣት አገልጋይ ያኔ እዚህ
በነበርንበት ጊዜ መነቃቃት ማግኘቱን መስማቴ በጣም አስደስቶኛል። እንዴት ያለ መሳጭ ነገር ነው!

እነዚያን ታላላቅ የፈውስ ጉባኤዎችን አስታወስን፥ እንዲሁም አሁን እንታመናለን . . . እንግዲህ ሰዎች ቆመዋል
እና ብዙም ልናቆያቸው አይገባም።

4 ሌላም እዚሁ ሰፈር በሆነ ስፍራ ላይ የፈውስ ኮንፈረንስ ጉባኤ ያዘጋጀ ወንድም እንዳለ አውቃለሁ። ወንድም
ሌሮይ ጀንኪንስ እንደሆነ አምናለሁ። ጌታ ታላላቅ ጉባኤዎች እያደረገለት እንደሆነ እና እየባረከው በመሆኑ፥ ጌታን
እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።

ማይ! ዛሬ እንዲህ ባለ ቤተክርስትያን በመገኘቴ ክብር ተሰምቶኛል። በትልልቅ አዳራሾች ከማደርገው ይልቅ
እንዲህ ባሉ አብያተ ክርስትያናት ስገኝ በጣም ደህንነትን ይሰማኛል። ይሁን እንጂ አያችሁ አጉል የሆነ እምነት ሊሆን
ይችል ይሆናል፥ ምናልባትም እውነት እንደሆነ ታይቶኝ ሊሆን ይችላል። . . . አንዳንዴ ነጻ ትግል፣ ውግያ፣ ቀልዳ ቀልድ
ባለበት አዳራሾች ስትገቡ፥ ክፉ መናፍስት በዛ ዙርያ ይሰፍራሉ። ይሄኛው ግን አጉል እምነት አይደለም፥ ይሁን እንጂ
እንዲህ ባለ መንፈሳዊ ጉባኤ ባለበት ቤተክርስትያን ስትገቡ ግን፥ በይበልጥ ነጻነትን ይሰማቹኋል። የሆነ ነገር አለበት፥
የአምላክ ህልውና አለበት፥ የተለየ ነገር ይመስላል። ህንጻው ምን አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አላውቅም፥ ይሁን እንጂ
ሰዎች ጉባኤ የሚያደርጉበት ስፍራ ነው። በርግጥ በሌላውም ስፍራ ያሉት ሰዎች ናቸው ይሁን እንጂ ክፉ ባለበት ሜዳ
ናቸው። ምናልባትም የኔ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፥ ይሁን እንጂ ዛሬ እሲሁ በመገኘተ ደስ ብሎኛል።
5 አሁንም፥ ቆመው የሚያዳምጡ ሰዎች ስላሉ ብዙም ጊዜ አንወስድባችሁም። እንዲሁም ነገ ማታ እዚህአካባቢ
የሆነ ስፍራ እንሄዳለን። የት እንደሆነም አላውቀውም። ቅርብ ነው፥ ለነገ ማታ ጉባኤ በኦሬንጅ የትርኢት አዳራሽ ነው።
ይሄ ከዚህ በፊት እነሱን በመወከል በዓለም ዙርያ እንድናገር እንድል አግኝቼባቸው ስለነበሩት፥ በሙሉ ወንጌል፥
የወንጌል የስራ ቡድን ስላለ ቱር ነው የምናገረው። ስለዚ እዛ፥ በጣም ተወዳጅ የሆነ ወንድም ጋብዞናል፥ዛሬም በጉባኤው
መሆናችን ደስ ይለናል።

እንግዲህ አሁን መጽሓፍ ቅዱስ ከመክፈታችን በፊት .  .  .  ስጋዊ አቅም ያለው ሁሉ በዚሁ መልኩ መክፈት
ይችላል (አያችሁ?)፥ አእምሮአችን ከፍቶ የቃሉን መረዳት እንዲገልጥልን ግን መንፈስ ቅዱስን ይጠይቃል። በመጽሓፍ
ቅዱስ  አምናለሁ፥  የጌታ  ቃል  እንደሆሆነ  አምናለሁ።  አንድ  ቀንም  ምድር  እና  በምድር  ያሉ  ሰዎች  በዚህ  ቃል
እንደሚፈረድባቸው አውቃለሁ። ምክንያቱ ከዚ ሀሳብ ጋር የሚለዩ ብዙ አመለካከቶች ስላሉ ምናልባት የሚያስደነግጥ
ሊመስል ይችል ይሆናል።
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6 ሩቅ ባይደለ ጊዜ ከአንድ በጣም ታማኝ የካቶሊክ አማኝ የሆነ  ጓደኛየ  ስነጋገር ነበርና፥  “ጌታ መላ ዓለምን
የሚፈርዳት በካቶሊክ ቤተክርስትያን ነው” ብሎ ተናገረኝ። እንዲህ እውነት ከሆነ፥ የትዋ ካቶሊክ ቤተክርስትያን?
አያችሁ? በሜተዲስት የሚፈርድ ከሆነ፥ ባፕቲስቶችስ? አያችሁ? ዓለምን በአንዱ የሚፈርድ ከሆነ፥ ሌላው ይጠፋል።
ስለዚ በዚ ሀሳብ ላይ ብዙ ግራመጋባት አለ። ነገር ግን ትክክለኛውን መሰረት ለማግኘት ወደሱ መሄድ ይጠበቅብናል፥
መጽሓፍ ቅዱስ ሲናገር ደግሞ አምላክ ዓለምን በኢየሱስ ክርስቶስ ይፈርዳል ይላል፥ እሱ ደግሞ ቃል ነው። ዮሃንስ 1፡
“በመጀመርያ ቃል ነበረ፥  ቃልም በአምላክ ነበረ፥  ቃልም አምላክ ነበረ .  .  .  ቃልም ስጋ ሆነ  ፣  በእኛም አደረ።”
ዕብራውያን 13፡8 “እሱ ትላንትናና ዛሬ እስከ ለዘለአለም ያው ነው።” እውነት ይህ እንደሆነ አምናለሁ።

አሁን በ . . . አምናለሁ።
7 አምላክ በመጀመርያ፥ መጨረሻ የሌለው አምላክ ሆኖ፥ እሱ ማለቂያ የለውም እኛ ግን ማለቂያ ወይም መጨረሻ
አለን። ስለዚ አእምሮው በጣም ታላቅ ነው፥ ይሄን መጨረሻ ያለው አእምሮ ይዘን የሱን ታላቅነት እና ማለቂያ የሌለው
ጥበብ መረዳት አይቻለንም። እንግዲያውስ እሱ በቅዱስ ቃሉ አንዳች ነገር ሲናገር፥ ምናልባትም እኛ ስንሰማው እንግዳ
ነገር ሊመስለን ይችል ይሆናል፥ ይሁን እንጂ መሆኑ የማይቀር ነገር ነው። ቃሉ በፍጹም የማያልፍ እንደሆነ አምናለሁ፥
ስለዚ አምላክ እንደሚያውቀው፥ እኛ በዚች ውስን አእምሮአችን ታላቁ ሓሳቡን መተርጎም የምንችልበት ብቃት የለንም፥
ቃሉን በገዛ ራሱ ይተረጉማል። ማንም ተርጓሚ አያሻውም። የገዛ ቃሉ በጊዜው በመግለጥ ይተረጉማል።

8 አምላክ በመጀመርያ - ኖህ ስለ መልእክቱ ለዛች ዘመን ቃል እንደነበረ አምናለሁ። ከሱ በኋላ እንምጣ . . . ከዛ
በኋላ ሙሴ መጣ። አያችሁ ሙሴ የኖህን ቃል ይዞ ሊወጣ አይችልም። ሙሴ ከግብጽ በናይል ወንዝ በኩል ወደ
ተስፋይቱ ምድር እንዲያወጣቸው መርከብ ሊሰራ አይችልም። መልእክቱ በኖህ ዘመን ሊሰራ አይችልም፥ ያ በሙሴ
እውነት መሆኑን መረጋገጥ የነበረበት የአምላክ ቃል ክፍል ነበር። እንዲሁም ኢየሱስም ቢሆን የሙሴን ቃል መውሰድ
አይቻለውም። ሉተርም በካቶሊክ ቤተክርስትያንን  ቃል መስራት አይቻለውም። ዌስሊም በሉተር  ቃል መስራት
አይችልም። እንዲሁም ጴንጤቆስታሎች የሜተዲስትን ቃል መውሰድ አይቻላቸውም። aአያችሁ ቤተክርስትያኒቱ
እያደገች ናት። እያንዳንዱ ዘመን በቅዱስ ቃል ተከፋፍሏል። ስለዚ አምላክ እራሱ፥ በመንፈስ ቅዱስ በኩል በማረጋገጥ፥
ይሆናል ተብሎ ተስፋ በተሰጠለት እየተከናወነ እንደሆነ በማሳየት ይገልጠዋል።
9 ኢየሱስ እንዲህ አለ፦ ስራዎቹ ማንነቱ ይገልጹ ስለ ነበረ “እኔን ባታምኑኝ፥ እማደርጋቸውን ስራዎች እመኑ” አለ።
ማንም ሰው ቃሉን የሚያውቅ ቢሆን ኖሮ . . . አሁን በጣም እንግዳ በሆነ መልኩ ነው እየመጣባቸው ያለው፥ ህዝቡ
ሊያምኑት በማይወዱበት ለየት ባለ መንገድ፥ ምክንያቱ እሱ ሰው ሆኖ ሳለ ራሱን አምላክ ማድረጉ። ስለዚ እሱ አምላክ
በአምሳል  ነበረ።  አምላክ  ዓለምን  ከራሱ  ጋር  እያስታረቀ  በክርስቶስ  ነበረ፥  ይሄን  ስራ  ደግሞ ኒቆዲሞስ  ሲናገር
እንደሰማነው አምላክ ከእርሱ ጋር  ከሆነ  ሰው በቀር ማንም ሊሰራው አይቻለውም፡ የአይሁድ ጉባኤ ሊቃውንት
(Sanhedrin) እንዲህ እንደሆነ ያምናሉ።

አሁን ያን ቃል እናውቀዋለን .  .  .  ቃሉን ቢያውቁ ኖሮ .  .  .  አላቸውም፦ “ሙሴንስ ብታውቁት ኖሮ፥ እኔን
ባወቃችሁኝ ነበር፥ ሙሴ ስለ እኔ ጽፏልና።” በቅዱስ ቃል ላይ ተመልሰው መሲሑ ሲመጣ የሚያደርጋቸው ምን ምን
እንደሆኑ ቢመለከቱ ኖሮ፥ በማረጋገጫው ያውቁት ነበር፥ ያ ደግሞ አምላክ በክርስቶስ በኩል ሆኖ፥ በመሲሑ በኩል
እንዲከናወኑ የተመደቡትን የተስፋ ቃላት እንዲፈጸሙ እያደረገ ዓለምን ከራሱ ጋራ ያስታርቅ እንደ ነበር ነው። ኢየሱስ
ቃሉን በዛ ጊዜ ህያው በማድረግ የዛችን ቃል ምስክር ሆነ።
10 ዛሬም በዚሁ ተመሳሳይ መልኩ እየኖር እንገኛለን፥ አምላክ አደርጋቸዋለሁ ያላቸውን ነገሮች አድርጎ በማረጋገጥ
ስለቃሉ እየመሰከረ ይገኛል።

እንግዲህ አሁን አምላክ ሰዎችን ከዓለም የሚጠራበት፣ ከሓጢያት ህይወት ወደ አገልግሎት ህይወት የሚጠራበት
የመዳን ቀን እንደሆነ እናውቃለን። እንዲሁም አምላክ መንፈሱ ከከፍታው ባፈሰሰበት በዚህ ዘመን፥ የዚህን ዘመን
አገልግሎት  በታላላቅ  ምልክቶች  እና  ድንቆች  ይታጀባል።  ይህ  ደግሞ  ፊተኛው  እና  ኋለኛው  ዝናብ  አንድ  ላይ
በሚዘንብበት ጊዜ ነው። እንደምናውቀውም ታላላቅ ድንቆች እና ምልክቶች ሊከናወኑ ይገባቸዋል፥ እነኚህ የሃይማኖት
ድርጅቶች ግን እያንቋሸሹት ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ስለተከፈተልኝ ሰፊ በር እና እንደዚህ እንደ ፓስተራችሁ ላሉ
ወጣቶች . . . እኔ በምሸመግልበት ጊዜ ይሄንን መረዳት እንዲረዱ መቻላቸው ጌታን በጣም አመሰግነዋለሁ። አሁን
ቀኖቼ  እየተቆጠሩ  ናቸው፥  እነኚህም  ወጣቶችም  ጌታ  በእኔ  ትውልድ  ካልመጣ፥  እስከ  ጌታ  መምጣት  ድረስ
እንደሚዘረጉት አሁን አወቅሁ። ያም ደግሞ እሱን ለማየት ተስፋ አደርጋለሁ፥ ራሴን ለዛች ሰኣት እያዘጋጀሁ ሁሌም
እጠብቀዋለሁ።
11 እንግዲህ አሁን መጽሓፉን ከማንበባችን በፊት ራሶቻችን ዝቅ በማድረግ እስኪ ደራሲውን እንናገረው። ሰማያዊ
አባት  ሆይ፥  ዛሬ  በመኖራችን  እና  ወደዚህች  ታላቅ  ከተማ  ተመልሰን  መምጣት  በመቻላችን  አንተን  እጅግ
እናመሰግንሀለን። በዚህ መልካም መልክዓ ምድር ባለው ተራሮች ላይ ተቀምጠን፥ ኦሬንጁ አበባ ሲፈካ እና የበረዶ
ካፍያ ሲርከፈከፍ በአንድ ላይ ስንመለከት፥ አቤት! እንዴት ያለ ድንቅ ዓለም ነው አንተ የሰጠሀን። ቢሆንም የሰው ልጅ
እንዴት ባለ ብልግና በዚች ዓለም ላይ ሲረብሽ ስናየው፥ ኣባት ሆይ በራሳችን እንድናፍር ያደርገናል አባት ሆይ። እኛም
በዚህ ቀን፥ ሰዎች፥ አምላክ ያደረገውን ታላቅን ስራ እንዲያዩ ለማድረግ እና አንዳች ከፍ ያለ ታላቅ ነገር እንዳለ
እንዲያውቁ ለማድረግ፥ የበኩላችን ለመወጣት በዚ ስፍራ አለን። አባት ሆይ ዛሬ ወደ ቃልህ ዞረን በምናነብበት ጊዜ
ይሄን መገንዘብ እንድንችል አድርገን። አባት ሆይ እኛ ልናነበው እንችላለን፥ መንፈስ ቅዱስ ግን በመገለጥ እንዲያሳውቀን
አድርግ። በኢየሱስ ስም ጠየቅን። አሜን።
12 ብዙ ጊዜ ሲነበብ . .  .  ከአገልጋዩ ጋራ ነጥብ እየጻፋችሁ ማንበብን ትፈልጋላችሁ። ያኔ ድሮ አደርገው ነበር፥
ቃላቱም መጻፍ ወዘተ አያስፈልገኝም ነበር፥ አሁን ግን ሸምግያለሁ። ሃያ አምስት ዓመት - ከሃያ አምስት ዓመት በፊት።
ስለዚ ትንሽ ከባድ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ እስኪ ጠራኝ ድረስ በቃሉ ማድረግ የሚገባኝን ለማድረግ እስከ አሁን
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ለመትጋት እሞክራለሁ።
13 አሁን እንደ ጌታ ፈቃድ፥ ከጽሁፉ የተወሰነውን ለመውሰድ በጣም ከታወቀ ቃል እናነባለን፥ ከዮሃንስ ወንጌል
14ኛው ምዕራፍ። ይሄን ሁሉን ያውቁታል ማለት ይቻላል። ብዙ ጊዜ በቀብር ስነ ስርዓት የሚነበብ ይመስለኛል።
የቀብርን ስነ ስርዓት መስበክ የምፈልገው ጊዜ ቢኖር ለዚህች ዓለም ነው። ትሙት እና ዳግም ትወለድ። ቅዱስ ዮሃንስ
14፡ 1 እስከ 7 ምልክት ያደረግኩ ይመስለኛል።

ልባችሁ አይታወክ፤ በእግዚአብሔር እመኑ፥ በእኔም ደግሞ እመኑ።
በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፤ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር፤ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፤ ሄጄም

ስፍራ ባዘጋጅላችሁ፥

እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ።
ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ፥ መንገዱንም ታውቃላችሁ።
ቶማስም። ጌታ ሆይ፥ ወደምትሄድበት አናውቅም፤ እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን? አለው።
ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም።
እኔንስ  ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትማል

አለው።

ጌታ  በቃሉ  መነበብ  ላይ  በረከትን  ይጨምር፥  በምንቀጥልም  ጊዜ  ለቤተ  ክርስትያኒቱ  ትንሽ  ትምህርት
በምናስተምርበት ጊዜ፥ ደግመን እንፈትሸው ዘንድ እንወዳለን።

14 ትላንትና ማታ ላይ አሁን መኖርያ ቤቴ ባለበት በዩማ አሪዞና ነበርኩ . . . ድሮ እዚህ በነበርኩ ግዜ ጀፈርሰንቪለ
ኢንዲያና ነበርኩ የምኖረው። አሁን ግን ከጥቂት ዓመታት በፊት በራእይ መልኩ ምሪት ከተሰጠኝ ወዲህ በአሪዞና
እየኖርኩ ነበር፥ አሁንም እዛ እየኖርን እንገኛለን። እዛ እኔ ቸርች የለኝም። ነገር ግን እዚህ ከእኛ ጋር ያለው ወንድማችን
ግሪን፥ ከአሰምብሊስ ኦፍ ጋድ - በመሀል ከተማ ካሉ አሰምብሊዎች አንድ መሰብሰብያ አቋቁሟል . . . ተቀላቅለዋል፥
እንደሚመስለኝም ይሄንን ቸርች ክፍት ትተው ሁሉንም ከወንድማችን ብሮክ እንድሁም ወንድም ጊልሞር ጋር የሄዱ
ይመስለኛል፥ ከእኛ ጋር ተባባሪ የሆነውም ወንድማችን ፔሪ ግሪን ከቴክሳስ በመሄድ ስፍራውን ወስዶታል። ይህ ተዘግቶ
የነበረውን ቤተክርስትያን ወንድማችን ግሪን ሄዶ ዳግም መክፈቱ በጣም አስደስቶናል።
15 እናም ትላንትና ማታ በዩማ ላሉ ክርስትያን ባለ ጉዳዮች ስናገራቸው “ንጥቀት” በሚል ርዕስ ነበር የተናገርኩት።
አያችሁ ምናልባት በእንዲህ ዓይነት የግብዣ ስፍራ እንዲህ አይነት ነገር መናገር ትንሽ እንግዳ ነገር ሊመስል ይችል
ይሆናል፥ ይሁን እንጂ እዛ የነነበሩ ሙሉ በሙሉ ክርስትያኖች ናቸው ማለት ይቻላል። በእንዲህ ዓይነት ዘመቻ ወይም
በቤተክርስትያን  መሆን  ያለበትም  እንዲህ  ነው።  ምናልባት  እኔ  “ስንቶቻችሁ  እስኪ  ክርስትያኖች  ናችሁ?”  ልል
እችላለሁ። ምናልባት ደግሞ ሁሉንም እጆች ሊነሱ ይችላሉ። ክርስትያኖች ናችሁ። ስለዚ ክርስትያኖች ከሆንን፥
እንግዲያውስ አስቀድመን ማስጠንቀቅያ ሊሰጠን ያስፈልገናል። መጨረሻችን ምን እንደሆነ በግምት መኖር የለብንም፥
አስቀድመን ማወቅ ያስፈልገናል።

ዛሬም ይሄን በተመለከተ መናገር እፈልጋለሁ። የዛሬ ርዕስ “ሊሆኑ ያሉ ነገሮች” ይሆናል። አሁን፥ ይሄን ስሰብክ
ከትላንትና  ማታ “ንጥቀት”  የሚል መልዕክት ጋር  እንዲተሳሰር  በማሰብ ይሄንን  መስበክ  እፈልጋለሁ። ሁላችንም
እንደምናውቀው ንጥቀት ሊከናወን ነው። ያ ደግሞ ገና ወደፊት የሚከናወን ነው።
16 ስለዚ ኢየሱስ እዚህ ጋር ይናገራል . . . ለእኛ የሚሆን ስፍራ እንዲያዘጋጅልን ሄዶአል። “ልባችሁ አይታወክ።”
አሁን፥ አይሁዶቹን ነበር እንዲህ የተናገራቸው፥ “በአምላክ እመኑ፥ በእኔም ደግሞ እመኑ። ልክ በአምላክ እንዳመናችሁ
በእኔም ደግሞ እመኑ፥ ምክንያቱ የአምላክ ልጅ ነኝና።” አያችሁ? በሌላም ስፍራ አምላክ . . . “እኔ እና አባት አንድ ነን።
አባቴ በእኔ አድሯል። ሳደርገው የምትመለከቱት ድርጊቶቼ፥ እኔ አይደለሁም፥ በእኔ ውስጥ የሚኖር አባት ነው ስራዉን
የሚሰራው።” አምላክ በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር።
17 ለእነዛ አይሁዶች በዘመናት እና በትውልዶች ሁሉ ታላቅ የሆኖ መለኮታዊ አምላክ እንዳለ እንዲያምኑ ሲማሩ
ቀላል ነበር። ነገር ግን ያንን አምላክ ከሰማይ ወርዶ በልጁ ስጋ - በኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገልጧል፥ አምላክ ስጋ
ለብሷል - ይሄን ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ነበር ለነሱ። ይሁን እንጂ አላቸው “በአምላክ እንዳመናችሁ፥ በእኔም ደግሞ
እመኑ። ምክንያቱ በአባቴ ቤት ብዙ መኖርያዎች ስላሉ፥ እኔ ደግሞ ለእናንተ ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ።”
የኢየሱስ ህይወት በምድር ላይ በዚች መቋጫ እንዲፈጸም ነበር የተመደበው። እሱ ጆሆቫ መሆኑን በመጽሓፍ ቅዱስ
አስቀድሞ ለራሱ መለያ ብቻ በተመደቡት ምልክቶች እና ድንቆች በመጠቀም ለህዝቡ ሁሉ አሳያቸው እንዲሁም
አረጋገጦላቿል። ያ ደግሞ የተገለጠ አምላክ መሆኑን ያረጋግጣል ደግሞ አላቸው “ህይወቴ እዚህ ሲያበቃ ስታዩ፥
ለምክንያት  ነው።  ከዚህ  ሄጄ  እኔ  በምኖርበት  እናንተም  ደግሞ  እንድትሆኑ፥  ስፍራን  አዘጋጅላቿለሁ።”  ኢየሱስ
ለደቀመዛሙርቱ ሲነግራቸው፥ የዚህች ህይወት ማብቂያ ሞት እንዳልሆነ ነበር የነገራቸው።
18 አሁን፥ ይሄን አባባል የቀብርን ጽሁፍ ነው፥ ሞት በፊታችን እንዳለ አስታውሱ፥ ምናልባትም አናውቅም . .  .
ምናልባት ከዚህ ህንጻ ህያው ሆኖ በህይወት የማይመለስ ሰው ሊኖር ይችል ይሆናል። ይሄን ያህል እርግጠኛ የማኮንበት
ምክንያት ይህ ነው። ምናልባት ከአምስት ደቂቃ በኋላ ያንን ወጣት ጤነኛ ሊሆን ይችላል፥ ምናልባትም ከአምስ ደቂቃ
በኋላ በዚህ ህንጻ ያሉትን ወጣቶች ሬሳ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ እውነት ነው። ምናልባትም ሁላችን ከአምስት ደቂቃ
በኋላ ወደ ክብር ልንገባ እንችላለን። በቃ ምንም አናውቅም። ያ በጌታ እጅ ያለ ነገር ነው። ኢየሱስ ሲናገር ያቺ ጊዜ
እንደማያውቃት ተናገረ፥ ነገር ግን በአባት እጅ ብቻ እንዳለች ተናግሯል።
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አሁን፥ እሱ ግን ከሞት በኋላም ህይወት እንዳለ ነበር ሲነግራቸው የነበረው። ምክንያቱ “ሄጄ ስፍራን አዘጋጃለሁ”
-  ያ  ማለት  ሊቀበላቸው እንዲሁም ይሄንን  ህይወት  ካበቃ  በኋላ  ህይወት  እንዳለ  (ሲናገራቸው ነበር)።  ይሄንን
ህይወታችን ካለቀ በኋላ የምንገባበት ህይወት እዛ እንዳለን ማወቁ፥ አቤት ለእኛም እንዴት ያለ መጽናኛ ነው!። በተለይ
ደግሞ እያረጃችሁ ስትሄዱ እውነታው ከፊት ይልቅ እየጎላ ይሄዳል። የህይወታችሁ ቀናት እየተጠጋባችሁ ስትመለከቱ . .
. ለሚመጣው ታላቅ ክንውን ለመዘጋጀት ነገሮችን በማሰናዳት ትጠመዳላችሁ። በሌላ ዓለም ወይም በሌላ ስፍራ የዚህን
ህይወት ቀጣይ የህይወት ምዕራፍ ነው።

19 የዚህን  አወላለዳችሁ  አስቀድሞ  በታቀደ  ዕቅድ  ነው።  ይሄንን  ታምናላችሁ  ብየ  እገምታለሁ።  ሁላችሁም
አወላለዳችን አስቀድሞ የታቀደ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እዚህ እንዲሁ መገኘታችሁ በተረት ተረት ወይም በደመ ነፍስ
እንዳልሆነ ታውቃላችሁን? እናንተ እዚህ እንድትገኙ፥ እያንዷንዷ ነገር፥ ከዓለም ምስረታ በፊት በጌታ አስቀድሞ
የታቀደ ነገር ነው። ፍጻሜ የሌለው አምላክ ያውቃል . . . ፍጻሜ የሌለው ማለት፥ በምድር ያለ ቁንጫ ሁሉ ማወቅ
እንዲሁም ምን ያህል ጊዜ ዓይኖቹን እንደሚመታ ማወቅ አለበት። ፍጻሜ የሌለው። በርግጥ ይህች ትንሽየ አእምሮአችን
ፍጻሜ አለመኖር፥ ፍጻሜ የሌለው አምላክ ምን ማለት እንደሆነ ልትገልጸው አይቻላትም። እሱ ሁሉንም ያውቃል፥
ስለዚህም እሱ የማያቀርበው ነገርም የለም።

የአምላክን ቃል የምናውቅ ከሆንን የት እየኖርን እንዳለንም ማወቅ ይቻለናል። የምንኖርበትን ጊዜ እናውቃለን።
ቀጥሎ ምን እንዳለ  እናውቃለን።  ያለፍነውን ማየት እንችላለን።  እንዲሁም ደግሞ የአምላክ መጽሓፍ፥  የኢየሱስ
ክርስቶስን መገለጥ መጽሓፍ ናት። በዘመናት ሁሉ እስከ ራእይ መጽሓፍ ድረስ የነበሩ ስራዎቹ ሁሉ እና ገና ሊመጡ
ያላቸው ተስፋዎቹ ሁሉ . . . ስለዚ ተስፋዎቹ ሁሉ እውነት ናቸው። አምላክ አስቀድሞ ያልተረጋገጠ ቃል በፍጹም
አይናገርም ። የተናገራት ቃል ሁሉ መፈጸም አለባት።

ከዓለም ምስረታ በፊት . . .
20 አንዳንድ ሰዎች “አምላክ ራሱን ይደግማል” ሲባል ዘፍጥረትን ይቀላቅላሉ። አይደለም ያ የእናንተ አለመረዳት።
አያችሁ አምላክ በመጀመርያ፥ “ይሁን! ይሁን! ይሁን!” አለ፥ መላ ዓለም ምስቅልቅል ነበረች። ሌላው ይቅር “ብርሀን
ይሁን” ያለ ጊዜ እንኳን፥ ምናልባት ብርሃን ሳይሎከስ ለብዙ መቶ ዓመታት አልፎ ይሆናል፥ ይሁን እንጂ እሱ ከተናገረ፥
መሆን ነበረበት። ይሄ እንዲሆን ግድ አለበት። ቃሉም ተናገረ። እነዚህ ዘሮች በውኃ ስር ነበሩ። ምድርን ባደረቃት ጊዜ፥
ዘሮቹ ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። የተናገረውም መከናወን ግድ አለበት።

በነብያት ተናገረ . . . ትናንትና ማታ ጠቅሼዋለሁ። ለምሳሌ ኢሳያስን ወስደን ነበር “ድንግል ትጸንሳለች።” በሰዎች
መካከል እየተማረ ካደገ ሰው አንደበት - “ድንግል ትጸንሳለች” የሚል ዓይነት ቃል ይወጣል ብሎ ማን ይጠብቃል? ነገር
ግን ነብዪ የአምላክ ነጽብራቅ ስለሆነ ነው። የራሱ ቃል እንዳይነገር፥ ነገር ግን የአምላክን ቃል ብቻ እንዲናገር ተደርጎ
ነው የተሰራው። ነብዪ ምስለ ነጸብራቅ ነው። እንዲሁም የጌታ አፍ ነው። ስለዚህም ደግሞ እሱ “ድንግል ትጸንሳለች”
በማለት ተናገረ። በርግጥ እኮ እሱም ላይረዳው ይችል ይሆናል፥ ቢሆንም ጌታ በእርሱ በኩል ተናገረ፥  ምክንያቱ
ለባርያዎቹ ለነብያት ካልተናገረ በስተቀር አንዳች ነገር እንደማያደርግ ስለተናገረ። ከዛም ይሄንን የተናገረው ከመፈጸሙ
በፊት፥ ሳይፈጸም ስምንት መቶ ዓመታት በፊት ነበር የተናገረው፥ ይሁን እንጂ መፈጸሙ ግድ ነበር።

በመጨረሻም፥ እነኚያ ቃላቶች በድንግሊቱ ማሕጸን ውስጥ መልህቅ ተከሉ፥ አርግዛም አማኑኤልን ወለደች።
“ልጅ ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ሃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የዘለአለም አባት
ይባላል።” አምላክ በነብያቱ አንደበት ስለተናገረ ይህ እንዲህ መሆን ነበረበት። እንዲሁም ደግሞ የጌታ ቃል ሁሉ
መፈጸም ግድ አለበት። ስለዚህ ኢየሱስ፥ሰዎች ወደራሱ ለመሳብ ስፍራን እንዲያዘጋጅ መሄዱ እናውቃለን። ሰዎቹ
እነማን ናቸው? ክፍላችን ከእነዚህ ሰዎች እንደሆነ ዛሬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወዳጄ ካልሆንክ! እናም መሆን የምትፈልግ
ከሆንክ፥ የምትቀላቀልበትን መንገድ አዘጋጅቶልሃል። በነጻ የግል ውሳኔ ህይወት ነህ ያለሀው እናም ምኞትህን መፈጸም
በምትፈልገው መልኩ ማድረግ ትችላለህ።

አሁን ግን አስታውሱ! በዚያች የምትመጣው ዓለም . . . የምትመጣ ዓለም ዓለች።
21 ልክ እዚህ እንደተወለዳችሁ። እንዳልኩት፥ ጌታ እዚህ እንደምትሆኑ አስቀድሞ ያውቅ ነበር፥ ተዘጋጅታችሁ
ነበርና። እንግዲህም አሁን፥ ቤተሰቦቻችሁ ያደረጉትንእንኳ ታውቃላችሁ . . . አሁን ሰዎች ከትውልድ ወደ ትውልድ
አይሸጋገርም ብለው ያስባሉ፥ ይሁን እንጂ ይሸጋገራል።

በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ፥ እንደሚመስለኝ 7ተኛው ምዕራፍ ላይ (ጸሓፊው ጳውሎስ ብየ አምናለሁ) እናም
ሲናገር፥ በአብረሀም ህይወት ላይ የተከናወኑት ታላላቅ ኩነቶችን በተመለከተ ይናገራል፥ አብረሀም ነገስታትን ድል ነስቶ
ከተመለሰ በኋላ ለመልከጸዴቅ አስራትን እንደከፈለ ይናገራል። እናም እርሱ ሲናገር ነገስታትን ድል ነስቶ መ ከጸዴቅን
ሲገናኘው፥ ሌዊ በአብረሀም ወገብ እንደነበረ፥ እንዲሁም በማስከተል ሌዊ በቅድመ ቅድመ አያቱ በአብረሀም ወገብ ሳለ
አስራትን እንደከፈለ ይገልጻል። የህዝቡም ሐጢያት ቃሉን ባልጠበቁ ልጆቻቸው ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ
ደረሰባቸው።

22 አያችሁ ሁላችሁም በጌታ ዕቅድ አስቀድማችሁ የታቀዳችሁ ነበራችሁ። በጌታ ዘንድ አጋጣሚ ብሎ ነገር የለም።
ሁሉንም ነገር ያውቃል። ሁሉ ነገር አስቀድሞ የታቀደ፥ ዛሬ እናንተ በዚህ ስፍራ እንድትገኙ፥ ከብዙ ትውልዶች በፊት
የታቀደ ነበር።  ይሄን  ታውቃላችሁን?  እናንተ  በሆነ  ወቅት (ደግሜ እለዋለሁ)  እናንተ  በሆነ  ወቅት ከዚህ  በፊት
በአባታችሁ ጉልበት ውስጥ ነበራችሁ። አስቡት! በዛ ወቅት ግን እሱም አያውቃችሁም እናንተም አታውቁትም። ነገር
ግንአያችሁ፥ ከዛ በኋላ ወደ ማሳው ማለት ወደ እናታችሁ ማሕጸን በቅዱስ ጋብቻ ተተከላችሁ፥ ከዛ በኋላ የአባታችሁን
ምስል የምትገልጹ ሆናችሁ ተገለጣችሁ። ከዛ በኋላ ሕብረትን ታደርጋላችሁ።

23 እንግድያውስ፥ የአምላክ ወንድ እና ሴት ልጆች የምትሆኑበት ብቸኛው መንገድ .  .  .  ምክንያቱ ዘለአለማዊ
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ህይወት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ዓይነት ዘለአለማዊ ህይወት ብቻ አለ፥ ያ ደግሞ የአምላክ
ህይወት ነው። አንድ እና ብቸኛ ዘለአለማዊ ህይወት፥ ያ ማለት አምላክ። ስለዚ የአምላክ ልጅ ለመሆን፥ ሁሌም በእርሱ
ዘንድ  መሆን  ያስፈልጋል።  የህይወታችሁ  ዘር  (በራሂ)  የዛሬ  መንፈሳዊ  ህይወታችሁ፥  ያኔ  ድሮ  ገና  ሜሎኲል
ባልነበረበትም ዘመን እንኳ ሳይቀር በአምላክ በአባታችሁ ዘንድ ነበራችሁ። አያችሁ? አሁንም እናንተ በጌታ ውስጥ እንደ
አምላክ ልጅ የነበረ ዘር መገለጫ ናችሁ እንጂ ሌላ ነገር አይደላችሁም። ስለዚ የዚህን ዘመን ወይም ትውልድ ብርሀን
ለማንጸባረቅ  ቃሉ  ወደ  እናንተ  ከመጣ በኋላ  አሁን  ተገለጣችሁ።  የአምላክ  ወንድ  እና  ሴትልጆች  ስለሆናችሁ፥
በህይወቶቻችሁ የአምላክን ህይወት እየተረካችሁ ትገኛላችሁ። ስለዚ . . . ምን ማለቴ እንደሆነ ተረዳችሁ? እንግዲያውስ
አሁን እናንተ . . . ዛሬ እናንተ . . . በዚህች ቀን በዚህ ቸርች ተቀምጣቿል፥ ምክንያቱ ለዚህች አገር እና ለዚህ ህዝብ
እንዲሁም በዙርያችሁ የምትዛመዷቸው ለጎረቤቶቻችሁ ሁሉ አምላክን የመግለጥ ግዴታ ስላላችሁ ነው።

የትም ብትሆኑ አምላክ እዚህ እንደምትገኙ ያውቅ ነበር፥ ምክንያቱ ከዘሩ ወይም ከመገለጫዎቹ አንዱ መሆን
ስለሚገባችሁ። ልትሆኑ ይገባ ነበር። ዘለአላማዊ ህይወት የነበራችሁ ከሆናችሁ . . . እንግዲያውስ ሁሌም ዘለአለማዊ
ህይወት ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ገና ከዓለም ምስረታ አስቀድሞ እዝኤህ እንደምትገኙ ጌታ ያውቅ ነበር። እናም ቃሉ -
ወይም ውኃው፥ በቃሉ ውኃ ለመታጠብ በእናንተ ላይ በፈሰሰ ጊዜ፥ በአካል ተገለጻችሁ፥ ከምድራዊ አባታችሁ ጋር
ሕብረት እንደነበራችሁም፥ ከአባታችሁ ከአምላክም ሕብረት አላችሁ። የንጉሱ ዜጎች ናችሁ፥ እንደውም ዜጎች ሳትሆኑ
ልጆች ናችሁ፥ ዘለአለማዊው ህይወት በእናንተ ውስጥ ካለ የህያው አምላክ ወንድ እና ሴት ልጆች ናችሁ።

24 አሁን ኢየሱስ የአምላክ ሙላት መገለጫ ከነበረ፤ እሱ በስጋ የተገለጠ የአምላክ የመሎኮቱ ሙላት ነበር። ስለዚ
እርሱ ወደ ምድር መጥቶ በስጋ በተገለጠ ጊዜ እናንተም በእርሱ ዘንድ ነበራችሁ፥ ምክንያቱ ቃል ስለነበረ።

በመጀመርያ ቃል ነበረ . . . ቃልም በአምላክ ዘንድ ነበረ፥ ቃልም አምላክ ነበረ።
ቃልም ስጋ በመሆን በመካከላችን ሆነ . . .
ቃል ስጋ ሆነ፥ ስለዚህም ከእርሱ ጋር ተጓዛችሁ። በምድር ሳለ እናንተም በእርሱ ዘንድ ነበራችሁ። ከእርሱ ጋር

አብራችሁ መከራን ተቀበላችሁ፣ ከእርሱ ጋር ሞታችሁ፣ ከእርሱ ጋር ሞታችሁ፣ አሁንም ከእርሱ ጋር ተነስታቿል።
እንዲሁም ለአዲስ ህይወት ከክርስቶስ ጋር በሰማያዊ ስፍራ በመሆን፣ በሰማያዊ ስፍራ ለመቀመጥ በመነሳት፥ የአምላክን
መገለጫዎች  እየተረካችሁ  ትገኛላችሁ።  ኦ!  ቤተክርስትያን  ሆይ፥  በእነዚህ  ቀናት  ይህ  ማለት  ትልቅ  ነገር  ነው።
ህይወታችን ኢየሱስ በክርስቶስ ተቀምጣ ማየት ለእኛ ትልቅ ነገር ነው።
25 አሁን  እኛ  የአምላክ  መገለጫዎች ከሆንን፥  በሰው ስርዓት ልንኖር  አንችልም፣  በሃይማኖት ድርጅት መኖር
አንችልም፥  የግድ  በቃል  ብቻ  ነው  መኖር  የምንችለው፤  ምክንያቱ  ሚስት  ሁሉ  የባልዋ  አካል  እንደሆነች  ሁሉ
ሙሽራይቱም የሙሽራው አካል ስለሆነች። የቃል-ሙሽሪት ማለትስ ምንድነው? የዚህ ዘመን መገለጫ - ሙሽራይቱ
ናት። የሃይማኖት ስርዓት ወይም የሃይማኖት ተቋም አይደለችም። ነገር  ግን ህያው የአምላክ ዓንቀጽ፣ አሁን እኛ
እየኖርንባት  ባለንባት  ዘመን  በሙሽራይቱ  መሰራት  (Formation)  ሂደት  ላይ  ያለውን  የአምላክን  መገለጫዎች
የምትተርክ ህያው መገለጫ ናት።

ማርቲን ሉተር፥ አሁን እኛ የምንተርከውን መገለጫ ሊተርክ አይቻለውም፥ ምክንያቱ የእሱ ዘመን ልክ የስንዴ
ቅንጣት በምድር ወድቃ እንደምትነሳ የትንሳኤ ጅማሬ ስለነበር።

26 እስኪ ይህን ደግመን እንጠቅሳለን። ያንን ጀርመናዊ ጸሓፊ - ስለኔ የቀለደው እና የአክራሪዎች አክራሪ እንደሆንኩ
የተናገረውን መጽሓፍ እንዳነበባችሁ እገምታለሁ። ጸረ - አምላካዊ ጉዳዮች ሁሉ ነበር እንዲሁም “የኤርትራን ባሕር
የሚከፍል አምላክ” በማለት “ህዝቡን አውጥቶ፥እጆቹን በሆዱ ላይ በማጣመር ተቀምጦ፥ ህዝቡን ሁሉ በጨለማው
ዘመን እያሳለፈ፥ ይህ ሁሉ ህዝብ እንዲሰቃይ እና እንዲሞት ልጆቻቸውም በአንበሶች የሚያስበላ . . .” እያለ በአምላክ
ይቀልዳል።

አያችሁ፥ አጠቃላይ ፕሮግራም፥ ጠቅላላ ቤተክርስትያን የተገነባችው በመለኮታዊ መገለጥ ላይ ነው። ኢየሱስ
በማቴዎስ ምዕራፍ 16 ላይ “በሰማያት ያለውን አባቴ እንጂ ስጋ እና ደም ይህን ለአንተ አልገለጸልህም።” በማለት
ይናገራል። ያ ምንድን ነበር? እሱ ማን እንደሆነ የሚገልጽ መገለጥ ነበር። “በዚህችም ዓለት ላይ፥ ቤተክርስትያኔን
እገነባለሁ የገሃንም ደጆችም አያሸንፉአትም።”በዚህች ሰኣትላይ ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ ምንነት መገለጥ - በሌላ
ዘመን ምን ነበረ ሳይሆን አሁን ምንድነው። መጽሓፍ ሲተርክ፦ በሙሽራይቱ ላይ ወደ ሙላት አካል እያደገ እንደሆነ
ይገልጻል፥ ስለዚህ የክርስቶስን የስንዴ ቅንጣት ወደ ምድር መውደቅ ካለባት፥ እንግድያውስ ሙሽራይቱም በጨለማው
ዘመን ወደ ምድር መውደቅ ይገባት ነበር። ወደ ምድር የምትወድቅ የትኛውም ሰብል መሞት ግድ አለባት፥ ካልሆነ ግን
የራሷን ፍሬ ማፍራት አይቻላትም . . . ራሷን ዳግም መውለድ አይቻላትም። እናም ያቺ መንፈስ ቅዱሱን በማፍሰስ
በጴንጤ ቆስጤ ዕለት የመሰረታትን ታላቋ ቤተክርስትያን፥ በሉተር ዘመን ዳግም ህይወት እንድትዘራ እና በዚህም
በመጨረሻው ዘመን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ  ሙላት አካል ለማደግ በጨለማው ዘመን ወደ ምድር እንድትወድቅ
በሰማዕትነት ስቃይ ማለፍ ነበረባት። አያችሁ? ሌላ መንገድ የለም . . .
27 ስለዚ  ሙሽራይቱ በንጥቀት ትወሰዳለች፥  በዛም ሁሉንም በአምላክ  ዕቅድ አስቀድመው የታቀዱ ይሆናሉ፥
አስቀድመው የተያዙ። ከመጀመርያ ጀምሮ እያንዳንዱን ሰው፣ እያንዳንዱን ወንበር፣ ማን እንደሚቀመጥበት ሁሉ
ያውቃል። ሁሉ አስቀድሞ ታቅዷል። ይሄ እንዲህ እንደሚሆን ጌታ ያውቅ ነበር .  .  .  እዛ ስንሄድም ይህች ምሽት
እንደተዘጋጀች ሁሉ፣ ልክ እንደዚህች ሠዓት ሁሉ ያቺንም ስፍራ እንዲሁ ያዘጋጅልናል።

ታላቅ ቅድመ አዋቂነቱ፥ ይሄን ሁሉ በእውቀቱ ይነግረዋል።
28 28ሁሉንም የሚያውቅ ስለሆነ በሁሉ ስፍራ ይገኛል፤ በሁሉ ስፍራ ስለሚገኝም ሁሉን አዋቂ ነው። ስለዚህ
ወደፊት ያለውን የምያውቅ አካል በመሆኑ .  .  .  በምድር ክበብ እንደሚነፍስ እንደ ነፋስ ብቻ ሊሆን አይችልም።
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ጥንታዊ ተረት ሳይሆን ህያው ስብእና ነው። እንደውም ይሰፍራል፥ በቤትም ውስጥ ያድራል። ሰማይ በሚባል ቦታ
ይኖራል። ስለዚህ በሁሉም ስፍራ የሚገኝ በመሆኑ - እንዲሁም ሁሉንም ማወቁ፥ እንግዲያውስ ሁሉን ስለሚያውቅ
በሁሉ ስፍራ ይገኛል።

እንግዲህ እናንተ ከውልደት ጀምራችሁ አድጋቹኋል . . . በመወለድ ወደዚህች ምድር ስትመጡ፥ ጌታ እዚሁ
በዚህች ምድር እንደምትኖሩ ያውቃል፥ ከልደትም ወደ አዋቂነት አደጋችሁ። ህጻናት ሆናችሁ፥ ታዳጊ ሴት እና ወንድ
ሆናችሁ እንግዳ ሲሆኑባቹ የኖሩ ነገሮች ስታድጉ እውነት ሲሆኑ ታዩአቸዋላችሁ። ህጻን ሳላችሁ አትረዱትም ነበር፥
አሁን ግን አድጋችሁ መረዳት ትጀምሩ እና፥ነገር ሁሉ በትክክል ስፍራውን እንደያዘ ማየት ትጀምራላችሁ። አሁን
ለእናንተ ትርጉም የሚሰጥ ነገር ነው።
29 29በመንፈሳዊ መወለዳችሁም እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ነው። ገና ህጻን ሳላችሁ ገና ምንም ያልተረዳችሁት ነገር
ታደርጋላችሁ፥ ወደ መሰውያው በመምጣት ህይወታችሁ ለክርስቶስ ትሰጣላችሁ። እንግዳ ነገር ታደርጋላችሁ። ለምን
እንዳደረጋችሁት ትገረማላችሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ስታድጉ፥ እንዳደገ ክርስትያን ነገሮችን መረዳት ትችላላችሁ።
ማሻሻል የሚገባችሁ ብዙ ነገር ይኖራል፥ መንፈሳዊ ልደታችሁ . . . ወይም ስጋዊ ልደታችሁ የመንፈሳዊ ልደታችሁ ጥላ
(ምሳሌ) ነው። ልካችሁ ነው። በዚህ ህይወት ስታድጉ ሳላችሁ፥ ሁሉ ነገር ልካችሁ ነው፥ ምክንያቱ ለዛ የተሰራችሁ
ስለሆናችሁ። ያቺ ኮንፈረንስ፥ ወይም የዳስ ጉባኤ፣ ወይም የሆነ ጥግ ላይ ያለቺው ትንሽየ ቤተክርስትያን የገባችሁ ዕለት
ሰባኪው በሆነ  ርዕስ  በተመለከተ ስብከት ሰብኮ ሳታውቁት በመሰውያው የወደቃችሁባት ቀን  አትገርምም ወይ?
አያችሁ? አያችሁ? ጌታኮ ገና ከዓለም ምስረታ በፊት ያቺ ያውቃት ነበር። ያኔ ይህን ለምን እንዳደረጋችሁት ምናልባት
ለእናንተ እንግዳ ነገር ሊመስላችሁ ይችል ይሆናል፥ አሁን ግን ታስተውሉታላችሁ። ምን እንደተከናወነ ታውቃላችሁ።
በዚህች ህይወት እና ገና በሚመጣው ህይወት በጣም ልካችሁ ነው። እያደጋችሁ ስትሄዱ ይህች ዓለም እና ህይወትዋ
ሁሉ እየተሻሻለ ታዩ ታላችሁ። ነገር ሁሉ ትክክል ሲሆን ትመለከቱታላችሁ።
30 አንድ ሰው በእድል እዚ ተገኝቷል ብየ በፍጹም አላምንም። ወደ ዓለም ስትመጡ አስቡት፥ ሁሉ ነገር ቀድሞ
መዘጋጀት ነበረበት፥ ወይም ተዘጋጅቶላችኋል። እኔ የማይገባኝ፥ ይህ ሁሉ መልካም ነገር ያዘጋጀልን አምላክ እንዴት
እንደማንታመንበት እንጃ .  .  .  ወደዚህ ግራ መጋባት አምጥቶን የሚያስፈልገን  ሁሉ ካዘጋጀልን፥  በሚመጣውም
ህይወት፣ በዘለአለማዊው ነገሮች እንደሚያዘጋጅልን አብልጠን እናምነዋለን። እንዳልኩት፥ እንግዳ ነገር ይመስላል።

31 እንዲሁም ገነት ያኔ እናቴ ትነግረኝ እንደነበረ ዓይነት ናት ብየ አላስብም። ቤተክርስትያንም ብትሆንም ከሱ
ዓይነት ተረት እንዳደገች አምናለሁ። ከአንድ ወይም ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት የነበረውን አመለካከት ስናስብ . . .
እንደሚመስለኝ  ጥንታውያን  ሰዎች  የሚሞት ሰው ሁሉ ወደ  ገነት  ይገባል  ከዛም  በገና  ይሰጠዋል፥  በደመናትም
ይቀመጥና ይጫወታል ብለው ያስቡ ነበር። ገነት የሚባል ስፍራ እንዳለ እኮ ያውቁ ነበር፥ ነገር ግን . . . እንደዛማ ቢሆን
በመካከላችን ያሉ ሙዚቀኞች ሁሉ አግኝቶአት ነበር። አያችሁ? እንዲህ ዓይነት አገር ወይም ቦታ ዓይደለችም በጭራሽ።
በገና  መጫወቻ ስፍራ  አይደለችም።  መጽሓፍ  ቅዱስ  እንዲህ  ያስተምራል  ብየ  አላምንም።  ያ  ሰባቱ  ማህተማት
ከመፈታታቸው በፊት ወይም የቃሉ ሙላት ወደ እኛ ከመምጣቱ በፊት የነበራቸው አመለካከት ነው። እንግዲያውስ
አሁን እኛ ተረድተነዋል።

ይህ ያለንበት ስፍራ እውነት እንደሆነ ሁሉ ገነትም ቢሆን እውነተኛ ስፍራ እንደሆነች አምናለሁ (አያችሁ?)
አምላካችን መንፈሳዊ ህይወታችን እዚሁ ስፍራ እያስጀመረን ስለሆነ። እናም ገነት ለዘለአለም በገና እየተጫወትን
በደመና የምንሳፈፍባት ሳትሆን፥ ነገሮችን ወደምንከውንባት ወደምንኖርባት የምንሰራባት፣ የምንደሰትባት፣ ስፍራ
እንሄዳለን። እንዲሁ ዓይነት እውነተኛ ቦታ እንደሆነች አውቃለሁ፥ ወደ ህይወት ማለት ወደ ትክክለኛው ዘለአለማዊ
ህይወት እየሄድን ነን። ወደ ገነት እየሄድን ነን። ልክ ሓጢያት ከመግባቱ በፊት አዳም እና ሄዋን ይሰሩ፣ ይበሉ እንዲሁም
በኤደን ገነት ይዝናኑ እንደነበሩ፣ ዳግም ወደዛ ህይወት ወይም ስፍራ በመመለስ መንገድ እንገኛለን። አዎ በመመለስ።
የመጀመርያው አዳምበሓጢያቱ ምክንያት አስወጣን፥ሁለተኛው አዳም ግን በጽድቁ ዳግም መለሰን - አጽድቆ ዳግም
ይመልሰናል።
32 ለእናንተ በቴፕ የተቀዱት ካሴቶችን ለምትወስዱ ሰዎች፥ ጀስቲፊኬሽን (ጽድቅ) በሚለው መልዕክት ላይ . . .
ካሴቶቹን ከወሰዳችሁ ይህን ነገር እንድትረዱ እፈልጋችኋለሁ! ከዚህ በፊት ይሄን በተመለከተ ተነግሬያለሁ። ቁጥር 44
ላይ ምድራዊ ቤተሰቦቻችሁ ገና እናንተ ወደ ምድር ከመጣታችሁ አስቀድመው፥ መምጣታችሁ እንኳን ሳያውቁ፥
ስለእናንተ መምጣት ይዘጋጃሉ። ይሄን አስቡ አሁን - ምድራዊ ቤተሰቦቻችሁ የሰማያዊውን ቤተሰቦቻችሁ ጥላ ብቻ
ናቸው። “ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን እናንተ ካወቃችሁ፥ በሰማይ ያለውን አባትስ ለልጆቹ መልካምን
ስጦታ እንዴት አብዝቶ አይሰጥም።” ኢየሱስ እነኚህን ቃላቶች ተናግሯል።

አያችሁ ስለእናንተ መምጣት ይዘጋጁላቿል። ትንሽ አልጋ፣ ትንንሽ ቡቲዎች እንዲሁም ልብሶች የመሳሰሉ ነገሮች
ይሰሩላቿል። እናንተ እንድትመጡ ነገር ሁሉ ዝግጁ ያደርጋሉ - አስቀድመው ይዘጋጃሉ - ገና እናንተ ወደ ምድር እንኳን
ሳትመጡ ይዘጋጃሉ።
33 ኢየሱስም እኛ እሱ ወዳለበት እንድንመጣ ነገሮች ለማዘጋጀት ሄዷል።

አሁን አስተውሉ፡ “በአባቴ ቤት ብዙ መኖርያ አለ።” ወይም እስኪ . . . በቃሉ ላይ ለመጨመር ወይም ለመቀነስ
ብየ አይደለም፥ እንዲህ ማድረግ ስለማይገባን። ራእይ ዮሃንስ 22 “በቃሉ ላይ የሚጨምር ወይ የሚቀንስ .  .  .  ”
ስለሚል። ይሄን ግን እንደመጨመር ሳይሆን ከውስጡ አንድን ነጥብ ለማውጣት እስኪ ይሄን ላድርግ “በአባቴ ቤት
ብዙ ዓይነት መኖርያዎች አሉ።” ወደ መንግስተ ሰማይ ስንሄድ . . . ሁሉ ሰው ተመሳሳይ ዓይነት መልክ ይኖረዋል ብየ
አላምንም። ሁላችን ባለ ቢጫ ጸጉሮች ወይም ሁላችን ባለ ቡኒ ጸጉር፣ ሁላችንም ትንሽ፣ ወይም ሁሉ ትልቅ ወይም ሰው
ሁሉ  ግዙፍ  ይሆናል  ብየ  አላምንም።  አምላክ  የሕብረ  ቀለማት  አምላክ  እንደሆነ  አምናለሁ።  ዓለም  እንኳን
ያረጋግጥልናል። ትልቅ እና ትንንሽ ተራሮች፣ ለጥ ያሉ ሜዳዎች፣ በረሃዎች ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ ምክንያቱ እሱ



ገና ሊሆኑ ያሉ ነገሮች 7

እንደወደደ ስለሰራው። እንዲሁም በጋ፣ ክረምት፣ ጸደይ፣ አዝመራ የተለያዩ ወቅቶች አበጅቷል። ያ ማለት ጌታ የሕብረ
ቀለማት ወይም ሕብረ ነገሮች አምላክ እንደሆነ ያሳያል። እናንተንም ቢሆን በብዙ የተለያየ ሕብረ ቀለማት አድርጎ
ሰርቷቿል። አንዳንዱ ሰው ነውጠኛ፣ ገታራ ሌሎች ደግሞ ሰላማዊ ሌሎችም ትሁታን። እንዲሁም በመንግስቱ የተለያዩ
ዓይነት ሰዎችን ታገኛላችሁ።

አያችሁ፣
34 ቅዱስ ጴጥሮስን ተመልከቱት እናም ከእንድርያስ ጋር አስተያዩት። አያችሁ እንዲርያስ በጉልበቱ የሚሄድ የጸሎት
አርበኛ ነው። ሓወርያው ጴጥሮስ ደግሞ እሳት ከላሱ ሰባኪዎች አንዱ ነው። ጳውሎስን ስትመለከቱት ደግሞ በትምህርት
ላቅ ያለ፥ በአብዛኛው . . . ልክ የሆነ እንደ ነብያት ዓይነት ነበር . . .

ሙሴን ተመልከቱት . . . የብሉይ ኪዳን መጽሕፍ የጻፈ፥ መጀመርያዎቹ አራት የብሉይ ኪዳን መጻሕፍቶች ሙሴ
ነው የጻፋቸው። ሌሎቹ መጻሕፍቶች ሕግ፣ ነገስት፣ መዝሙር፣ ወዘተ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጻፉት ትንቢቶች
ናቸው። ሙሴ ግን የመጀመርያዎቹ አራት የሕግ መጻሕፍቶች ጽፏል፥ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ እንዲሁም
ዘዳግም። ከዛም በኋላ ጳውሎስ አዲስ ኪዳንን ጽፏል።

ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ እና ዮሃንስ የተከናወኑት ድርጊቶች እና ክንውኖችን ጻፉ ወዘተ። ጳውሎስ ግን ሕግን
እና ጸጋን ቦታ ቦታውን በማስያዝ ለየ። የአዲስ ኪዳን ጸሓፊ እሱ ነበር። የጌታን ቃል ቦታ ቦታውን በማስያዝ የአዲስን
ኪዳን ጽሑፎች ሰጠን።

ስለዚ አሁን፥ ብዙ መኖርያዎች፣ ብዙ ዓይነት መኖርያዎችን አስተውሉት።
35 ብዙ ሸለቆዎች፣  ብዙ ወንዞች፣  ምንጮች፣  ሃይቆች፣  እናንተ ሳትመጡ እነዚህ  ሁሉ ቀድመው እዚህ ነበሩ፥
ምክንያቱ የሰማያዊው አባታችሁ ርህራሄ እዚህ እንዲሆኑ አደረጋቸው፥ ምክንያቱ አንዳንድ ሰዎች ተራሮችን ይወዳሉ፣
አንዳንዶቹ ውኆች፣ ሌሎች ደግሞ ምድረበዳን ይወዳሉ። ስለዚ አያችሁ . . .  ምን እንደምትሆኑ እና ተፈጥሮአችሁ
አስቀድሞ ስለሚያውቅ፥ እናንተ በምትረኩበት መልኩ አደረገው። ኦ! እንዲህ ያደረገው አባት በጣም ድንቅ አባት ነው።
ተራሮችን በመስራቱ ደስተኛ ነኝ፥ እኔ ተራሮችን እወዳለሁና። አንድ አንድ ሰዎች “ኦ ይሄን ሁሉ መቋቋም አልችልም፥
የቡኮው መያዣው ባዶ ቢያደርገው” ይላሉ። መልካም እሱ ባዶ ያደረገው እኔ ደስ እንዲለኝ ነው። አያችሁ?

ስለዚ እናንተ “ረዥም መንገዶች የማይበት ለጥ ያለ ሜዳ ቢሆን እወዳለሁ።” ትላላችሁ። በጣም ጥሩ ሁለታችንም
እንደ  ክርስትያን  የተለያዩ  ሁለት  ተፈጥሮዎች።  አባታችሁ ግን  እዚ  ህ  ከመ ጣታችሁ በፊት እዚህ  እንደምትሆኑ
ስለሚያውቅ አስቀድሞ ኦሁሉን አዘጋጀላችሁ። አሜን! ለመጀመርያ ጊዜ እናንተ ወደዚህ ስትመጡ፥ እዚህ ከመድረሳችሁ
በፊት ሁሉ ነገር ምቹ አደረገላችሁ። ያደረገውን ስናስብ እንዴት ያለ ድንቅ ነገር አይደለምን?

36 አሁን ግን፥  እነዚህ ሁሉ ጊዜአዊ የሆኑ ምሳሌያዊ ስጦታዎች ብቻ እንደሆኑ አድርጋችሁ አስቡ። ሁላችንም
እንደምናውቀው ሙሴ በዛ በምድረበዳ ዱንኳን በተከለ ጊዜ ወይም ባዘጋጀ ጊዜ፥ በሰማያት ባየው ስርዓት መልኩ
እንዳዘጋጀው ተናግሯል። ስለዚ እነኚህ ምድራዊ ነገሮች ሰማያዊ እና ዘለአለማዊ ነገሮች ምን እንደሆኑ ብቻ የሚገልጹ
ገላጮች ናቸው። እንዲሁም ይህ የምንኖርበት ምድር፥ ታላቅ ምድር የምንወዳት እና አየሯን ለመተንፈስ የምንወድላት
ምድር እንዲሁም አበቦቿን ለማየት የምንወድላት ታላቅ ምድር፥ ይህች ሟች ምድር የዘለአለማዊው ጥላ ከሆነች፥ እናም
አንድ ዛፍ ህይወቱን ለማስቀጠል ሲስብ እና ሲታገል ስታዩ፥ ያ ማለት ለመኖር የማይታገል በሌላ ስፍራ እንዳለ ያሳያል።
አንድ ሰው ለመኖር ሲጣጣር፣ የሆነ ሆስፒታል ላይ ወይም በአልጋው ላይ ታሞ እየማቀቀ ወይም በአደጋ በሞት ሽረት
ሆኖ ሲቃ ሲተናነቀው ስታዩ፥ ይህ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት በሆነ ስፍራ፥ለዚህ ሁሉ የማይታገል አካል እንዳለ
ያሳያል። በቃ እንዲህ ኣያደርግም።

እንግዲያውስ እነዚህ ሁሉ ጊዜያዊ ስጦታዎቻችን ናቸው - እነዚህ ሁሉ - አንድ ዘለአለማዊ እንዳለ ብቻ የሚገልጹ
ነገሮች ናቸው። ያ ዘለአለማዊ የሆነው ኢየሱስም ለእኛ ሊያዘጋጅልን የሄደው ይህ ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች፥ እነሱን
የሚመስል የተሻለ ነገር እንዳለ ብቻ የሚያሳዩ ናቸው፥ ምክንያቱ አንድ ዓይነት ናቸውና።
37 መጽሓፍ ቅዱስ ሲናገር “ይህ ምድራዊ የሆነ መኖርያችን (አካላችን)  ቢጠፋ እንኳን (ቢያበቃ እንኳን)  ሌላ
የሚጠብቀን አለልን።”  እንደሚል አስታውሱ። ገና  ጨቅላ ልጅ እኮ በእናቱ ክንዶች ላይ ተደግፎ ሲወዛወዝ እና
ሲንገዳገድ . . . ነገር ግን . . . አያችሁ። ለምሳሌ አንድን ሴት ብትወስዱ፥ በጣም መልካም ያልሆነች ሴት ከነበረች፥ ነገር
ግን እና እናት ለመሆን ስትቃረብ፥ ገና ልጁ ከመወለዱ በፊት አስቀድሞ በእናትየው ላይ የምታይባት ቸርነት ይኖራል።
ጠጋ በሏት እና የተሻለች አሳቢ ትሆናለች። ለምን? ያንን ተፈጥሯዊ አካል ሊቀበል የተዘጋጀ ትንሽ መልአክ እየተጠባበቀ
ስላለ ነው። ልክ እንደተወለደ የህይወት እስትንፋስ ወደሱ ይመጣል፥ አምላክም ደግሞ እፍ ይልበታል፥ ህያውም ነፍስ
ይሆናል። እንግዲህ ይህ ህጻን እንደሚወለድ ሁሉ፥ ያንን መንፈሳዊ አካልም እንዲቀበል በስፍራው ነው። አሁንም ልክ
እንደዚህ አካል ወደዚች ምድር እንደመጣ ሁሉ እንዲሁም የማይሞት አካል ዳግም ወደራሱ እንዲቀበለን የሚጠባበቅ
መንፈሳዊ አካል አለ። ኦ በኢየሱስ ያለን ነገር እንዴት ያለ ድንቅ ነገር ነው (አሜን!)፥ ህጻናት፣ በክርስቶስ ህጻናት፣
የአምላክ ልጆች፣ በጌታችን ኢየሱስ መምጣት ወደ ራሱ እንዲቀበለን ሙሉ ለሙሉ ነጻ መውጣትን የምንጠባበቅ
የአምላክ ልጆች ይህ ሟች አካል የማይሞተውን ሲለብስ።
38 ይህ ሁሉ ምሳሌ፥ ገና የሚመጣውን የሚገልጹ ምሳሌዎች ናቸው። ልክ ይህ እዚህ እንድትኖሩበት ብሎ የሰጣችሁ
ይህ አካል . . . እንድትኖሩበት ብሎ የሰጣችሁ ይህን አካል፥ ሌላ ሊመጣ ያለው ታላቅ አካልን ብቻ የሚገልጽ ነው።
ምድራዊ የሆነውን ይህን አካል ከተቀበልን፥ እንዲሁም ገና ሊመጣ ያለውን ክፋት የሌለበትን ሰማያዊ አካል መያዛችን
አይቀርም። አሁን ግን ይሄኛው ክፋትን፣ በሽታን፣ ሞትን፣ እንዲሁም ሃዘንን የያዘ ነው።

በቅርብ ጊዜ (“ዘ ትራንስፎርሜሽን ኦቭ ዘ ዎርድ ኦቭ ጋድ” በሚለው ስብከት ላይ) ይሄን አካል ምን አይነት
ክፋት እንደተሸከመ፥ እንዲሁም አሁን እየኖርንበት ያለነውን ይህን ዘመናዊ ስልጣኔ የዲያብሎስ መሆኑን እየገለጽኩ



ገና ሊሆኑ ያሉ ነገሮች 8

ነበር። አታምኑበትምን? መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንደሆነ ይናገራል። ይህ ዓለም፣ መንግስታት ሁሉ (ልናምን ባንወድም)
መጽሓፍ ቅዱሱ ግን መንግስታት ሁሉ እና ስልጣናት ሁሉ የዲያብሎስ መሆናቸውን እና በዲያብሎስ እንደሚመሩ
በግልጽ ያስቀምጠዋል። ኢየሱስ በሰይጣን ወደ ተራራ ተወሰደ እና፥ ያኔ ዓለም እና መንግስታትን ሁሉ አሳይቶ የራሱ
መሆናቸውን ገለጸለት። ኢየሱስም፥ የዚህን ዓለም አምላክ እንደሆነ ስለሚያውቀው አልተከራከረውም። አያችሁ?
እንዲሁም ደግሞ አለው፦ “ወድቀህ ከሰገድክልኝ ለአንተ እሰጣቸዋለሁ አለው።” አያችሁ? ያለ መስዋዕት ለኢየሱስ
ሊሰጠው ሞከረ። አያችሁ? ድርድር ውስጥ ሊያስገባው ነበር። ይሁን እንጂ ዓለም በሓጢያት ነበረች፥ የሐጢያትም
ቅጣት ሞት ነበረ፥ ስለዚህም መሞት ነበረበት። የሐጢያትን ቅጣት በሞት በራሱ ላይ ለመውሰድ አምላክ ለራሱ
በሚሆን ስጋ የተገለጠውም ለዚህ ነበር። ወደ ኋላ የሚመለስ የለም፥ በጆሮ የተደረገ ምልክት የለምና። ሙሉ ለሙሉ
ተከፍሏል! ዕዳ ሁሉ ተከፍሏል። አሁን ሁሉ የራሱ ነው። እኛም የመንግስቱ ተጠሪዎች ነን፥ በዚህ ቀን አብረን በህብረት
በኢየሱስ ክርስቶስ በንጉሳችን ስም በሰማያዊ ስፍራ ተሰብስበን ተቀምጠናል።
39 አሁን እየኖርንባት ባለችው ይህች ዓለም ላረጋግጥላችሁ .  .  .  ትምህርት፣ ሳይንስ፣ ስልጣኔ እና ሌሎች እኛ
የምንመካባቸው ነገሮች ሁሉ የሰይጣን ናቸው፥ አንድ ቀንም ይጠፋሉ። “ወንድም ብራንሀም፥ ስልጣኔ ነው ያልከው?”
አዎ ወዳጄ! ይህ ስልጣኔ በሰይጣን የመጣ ስልጣኔ ነው። ዘፍጥረት 4 ያረጋግጣል። የቃየን ልጆች፥ ስነ ህንጻ፣ የሙዚቃ
መሳርያ ወዘተ የመሳሰሉ ስልጣኔዎች ሲጀምሩ እንመለከታለን። ስልጣኔ እኮ ከእውቀት የመጣ ነገር ነው። ዕውቀት
ደግሞ ሄዋን በኤደን ገነት ከአምላክ ትዕዛዛት በመተላለፍ እንድትወድቅ ሰይጣን የሸጠላት ነገር ነው። ስለዚ እኛ ወደፊት
የምንሄድባት ዓለም ስልጣኔ ያለባት ዓለም ናት፥ ይሁን እንጂ ይሄን ዓይነት ስልጣኔ አይደለም። ምክንያቱ በዚህ ስልጣኔ
ውስጥ በሽታ፣ ሐዘን፣ መመኘት፣ ሞት ወዘተ ሁሉ ውድቀት ነው። በዛኛው ስልጣኔ ውስጥ ግን እንዲህ አይነት ውድቀት
የለም። ሳይንስ አያስፈልገንም ምክንያቱ ሳይንስ ኦሪጂናል የሆነውን ነገር ሲጣመም ነውና። ምክንያቱ አያችሁ? ራሳችሁን
ለማጥፋት ሜለኲል ወደ . . . አተምም ወደ ሌላ ሌላ ነገር መሰነጣጠቅ ነውና። ባሩድ ትወስዱ እና ትተኩሳላችሁ የሆነ
ነገርም ትገድሉበታላችሁ። ጋዝ እና በከርሰ ምድር የሚገኙትን መኣድናት በማውጣት ምድር ከስፍራዋ እንድትነቃነቅ
ታደርጋላችሁ፥ መኪናም ትሰሩ እና አስፓልት ላይ ዘጠና ማይልስ በሰዓት እየበረራችሁ ሰውን ትገድላላችሁ። አያችሁ?
ኦ! ፍርሀት፣ መጨናነቅ፣ ለመወሰድ መግፋት እና መፍጠን አለብን . . . አያችሁ! ኦ፥ ሁሉ የዲያብሎስ ነው። በአምላክ
መንግስት መኪኖች፣ አውሮፕላኖች ወይም ሳይንሳዊ ግኝት ብሎ ነገር የለም። የለም የለም! ትምህርት ቤት ብሎ ነገር
የለም። እዚህ ተምረነው ከምናውቀው ይልቅ ሉአላዊ የሆነ የፍጽምና ዕውቀት ይሆናል። አያችሁ? ትምህርት፣ ስልጣኔ፣
እና ሌሎች እነኚህ ሁሉ ከሰይጣን ናቸው።

“ወንድም ብራንሀም ታድያ ለምን ታነባለህ?” ካላችሁኝ፦
40 አያችሁ፥  ልብስ  ለምን  እለብሳለሁ?  ዓይነት  ነገር  ነው  አሁን።  ገና  ሊመጣ ባለው ዓለም  የነበረ  ስልጣኔ፥
በመጀመርያ ልብስ እንኳን አያስፈልጋቸውም ነበር፥ ራቁታቸው ነበሩ። ራቁታቸው መሆናቸው ስለማያውቁ፥ ልብስ
ለመልበስ ምንም ምክንያት አልነበራቸውም። አሁን ግን እራቁታችን መሆናችን እንዳወቅን አወቃችሁት . . . ሓጢያት
እዚህ ይኖራልና፥ ስለዚህም ልብስ መልበስ አለብን። በመጀመርያ ግን እንዲህ አልነበረም፥ ሐጢአት አልነበረም።
አያችሁ?

በስልጣኔ መንገድም ያው አንድ ነው። እንጽፋለን እናነባለን፣ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን፥ ይሁን
እንጂ ራሳችሁን ወደሱ እንዳትሸጡ ተጠንቀቁ፣ ብፍጹም አምላካችሁ ኣታድርጉት፥ ምክንያቱ የኮሙኒስም አምላክ
ነውና። አያችሁ? ይሄ በፍጹም የኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም።
41 ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት የምታምኑት እንጂ በሳይንሳዊ መንገድ መርምራችሁ የምታረጋግጡት አይደለም።

ዛሬ አምላክ በዚህ ህንጻ እንዳለ በሳይንሳዊ መንገድ ላረጋግጥላችሁ አልችልም፥ ይሁን እንጂ እዚሁ እንዳለ
አውቃለሁ  ምክንያቱ  እምነቴ  ስለሚያረጋግጠው።  አብርሀም  ከዛች  ሴት  ወንድ  ልጅ  እንደሚወልድ  በሳይንስ
ሊያረጋግጥላችሁ አይቻለውም ነበር - መቶ ዓመት ገደማ ሆኗት ነበርና - እምነቱ ግን ያንን አረጋገጠ።ምንም ሳይንሳዊ
ማረጋገጫም አያስፈልገውም። ዶክተሮቹ እኮ “ይህ ሽማግሌ አብዷል፥ እሱ መቶ ዓመት ሆኖታል ሴቲቱም ዘጠና
ዓመት፥ ከዚች አሮጊት ልጅ እወልዳለሁ ይላል!” ይሁን እንጂ ጌታ ተናግሯል፥ የጌታ ቃል ለማመን ሳይንስ ሳይሆን
እምነት ነው የሚጠይቀው።

42 ስለዚ ትምህርት ቤቶቻችን እና ነገሮቻችን ሁሉ ውድቀቶች ናቸው። ጌታ “ሄዳችሁ ትምህርትቤቶች ክፈቱ” ወይም
የመጽሓፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ለራሳችሁ አድርጉ በፍጹም አላለም። “ሂዱ ቃሉን ስበኩ” እንዳለ ታውቃላችሁ? አዎ
ያለው እንዲህ ነው። እኔ ከማውቀው ነገር ሁሉ ይልቅ ከጌታ ህልውና የሚያርቀን ነገር የትምህርት ስርዓታችን ነው -
ከአምላክ ህልውና የሚያርቀን የትምህርት ስርዓታችን ነው (ይህ እውነት ነው!)። ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታሎች ወዘተ
ገንቡ አይደለም፥ ያ ለዓለም እና ለነዛ ቡድን ነው። ይሁን እንጂ . . . የራሳቸው ሚና ስለሚጫወቱ እየተቃወምኳቸው
አይደለሁም፥ ቢሆንም ዓላማይ ይህ አይደለም። ምርጥ የተባለ  ሆስፒታል እንገነባና፥  የተሻለ  የሚባል መድኃኒት
እንቀምማለን፥ በዚህም ምክንያት ሺዎች ይሞታሉ። በጌታ መንግስት ግን፥ ኦ ጌታ! ሞት የለም፣ ሐዘን የለም! አሜን!
ዓለማዊ ምኞቶች የሉም! ይሁን እንጂ ከዚህ ሁሉ ነገሮች ወደ ዋናው የጌታ እውነታ እናልፋለን። በሳይንሳዊ መንገድ
ነገሮችን ለማግኘት በሃይል እንጥራለን፥ ሳይንሳዊ ግኝቶች አብዝተን ባገኘን ቁጥርም ሞት በላያችን ላይ እናበዛለን።
በዚህ  ሁሉ ላይ  የሽንፈት  ትግልን  እንታገላለን፥  ስለዚ  ከመሸነፍ  ተመለሱ፥  በእምነትም የአምላክን  ልጅ  ኢየሱስ
ክርስቶስን እመኑት፥ ዛሬም ተቀበሉት። ማምለጫው እሱ ነው።

ሳይንስ ለእናንተ የሚያመቻችላችሁ ነገር ምንድነው? ብዙ ሞት ያመቻችላቿል። አዎ። ሳተላይቶች ሌሎች ነገሮች
ይወነጨፋሉ፥ እነዚህም ሁሉ በምድር ዙርያ ሞትን እና ሌላ ነገሮችን ይበትናሉ። እሱን ከመመልከት ራሳችሁን መልሱ
እና ከሱ ይልቅ ከፍ ወዳለው ወደ መንግስተ ሰማይ ተመልከቱ። ወደ . . . ዛሬ ኢየሱስ ያመንነው ቃሉ እውነት መሆኑ
የተናገርነውን ምስክርነት እንዲመሰክርልን ዛሬ በአምላክ ቀኝ ላይ ተቀምጧል።
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43 ይህ ምድራዊ ህይወት ክፋትን ሁሉ አዝሎ እናየዋለን፥ ያ ማለት ወደ ፊት የምትመጣው ህይወት ይህ ሁሉ ክፋት
አይኖርባትም። ይሄኛው መመኘት፣ በሽታ፣ ሞት፣ ሁሉ ይዞአል ምክንያቱስ ምንድነው? ምክንያቱ እማ ሊያሰናዳልን
የሄደው ቤት ይህ ስላልሆነ ነው። ይሄኛው ፔስትሃውስ (የበሽተኞች ማጎርያ ቤት) ነው። ፔስትሃውስ ምን እንደሆነ
የሚያውቅ ሰው አለ? አዎ። በጣም ጥሩ እንግዲያውስ በፔስትሃውስ እየኖራችሁ ትገኛላችሁ። ምክንያቱ ፔስትሃውስ
በሽተኞች የሚታጎሩበት ቤት ማለት ነውና። በስፍራው ላይ የተለያዩ በራሪ ጀርሞች ስለሚገኙ ጤነኛ ሰውም በሽታ
ተቀብሎ እንዳይታመም ታስቦ  ወደ  ፔስትሃውስ ማንም ሰው እንዲገባ  አይፈቀድለትም። እኛንም ደግሞ ወደዚህ
የዲያብሎስ ወደ ሆነው የሽተኞች ቤት ሓጢያት አወረደን።
44 ኦ! ሌላኛው ግን የአባቴ ቤት ተብሎ ይጠራል። “ሄጄ ቤትን አሰናዳላቿለሁ። ከህመም ቤት አወጣቿለሁ፥ ወደ
አባቴ ቤትም አስገባቿለሁ።” አሜን! ይሄውላችሁ እንግዲህ! ከዚህ ያረጀ ምድራዊ የህመም ቤት አወጣቿለሁ። እሱ
ህመም፣ ክፋት፣ ማርጀት እና ሞት ወደ ሌለባት ቤት እንዲያስገባን ስፍራ ሊያሰናዳልን ሄዶአል። ወደዛች ፍጽምና
የሚጠራቹ ፍጹም ስፍራ ነው፥ እዛ ለመግባትም ፍጹማን መሆን ይጠበቅባቿል። መጽሓፍም ይላልና። ኢየሱስ አለ
“በሰማይ ያለውን አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ።” ፍጹም የሆነ መንግስት ስለሆነ ፍጹም የሆነ
ህዝብ መምጣት አለበት፥ ምክንያቱ መጥታችሁ የአምላክን ልጅ ለማግባት ትቆማላችሁና ፍጹም የሆነች ሙሽራ መሆን
ይጠበቅባቿል። እንግዲያውስ ከሐጢአታችን በሚያጥበን በመለያየት ውኃ በሆነው በፍጹም የአምላክ ቃል ከሆነ በቀር
በምን መልኩ ትችላላችሁ። አሜን! የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። የሚፈሰውን የቃሉ ደም! አሜን! ደሙ፥ ሙሽራይቱን
ለማጠብ የሚፈሰውን የአምላክ ቃል ደም። እስኪ አስቡት!  አሜን!  ፍጹም ያላመነዘረች ድንግል ሆና ትቆማለች፣
ሲጀመርም ወደሱ ወጥመድ ተይዛ ነበር እንጂ በፍጹም ሓጢያት አልሰራችም። ሊያሰናዳልን የሄደበት የአባት ቤት
አለን።
45 ይህችኛዋ  በጾታዊ  ግንኙነት  ማለትም  በውድቀት  የመጣች  ናት፥  ስለዚህ  በውድቀቱ  የግድ  ትወድቃለች።
ያረጀችውን ነገር በፈለገ መልኩ ልታላግቧት ብትሞኩሩም መውደቋ የማይቀር ነው። ስለተፈረደባት እንዲሁም ጌታም
ስለተናገረ አብቅቶላታል! አምላክም ያጠፋታል። እሱ ተናግሯልና። የሁሉ ነገር መታደስ ይሆናል። ታምናላችሁ? ምድር
ያኔ ስትወለድ - ከእናት ማሕጸን ውሃን እንደሚስብ - ምድር ስትወለድም ውሃውን ከምድር በሳበ ጊዜ - የምድር
መወለድ ነበር። ሰዎችንም እዛ እንዲኖሩ ስላስቀመጣቸው ይኖሩባት ጀመሩ። ከዛ በኋላም ሓጢያተኝነትን ጀመሩ።
በኖህም ዘመን በመጥለቅ ተጠመቀች ከዛ በኋላም የፈጣሪዋን ደም በላይዋ ላይ መንጠባጠብ ምክንያት ተቀደሰች።

አሁንም እናንተ  የመጣችሁበት መንገድ  ይህ  ነው፡  አምላክን  ለማመን በጽድቅ (Justification)  መንገድ።
ለሓጢያታችሁ ስርየት . . . ወደ ንስሓ ተጠመቃችሁ። ሓጢያቶቻችሁ በአምላክ ፊት ተናዘዛቹ፥ ለዛም ይቅርታውን
ሰጣቹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናንተ እንደሞተ እንደምታምኑ ለዓለም እንድታሳዩ እና እናንተ በእርሱ እንድትሆኑ
ስፍራችሁን  እንደወሰደ  በህዝቡ  ፊት  እንድትመሰክሩ  እንዲሁም  ይቅርታ  ማግኘታችሁን  ለኣለም  ለማሳየት
ተጠመቃችሁ። እናንተ እርሱ ትሆኑ ዘንድ እሱ እናንተን ሆነ። ከዛ በኋላ ያ የሚቀድስ የአምላክን ሃይል በህወቶቻችሁ
ያለውን ክፉ ልምዶችን አስወገደ። ትክክል ያልሆኑትን ነገሮች ታደርጉ ነበር፥ ታጨሱ፣ ትሰክሩ፣ ትዋሹ ወዘተ ነበራችሁ።
ከዛ በኋላ የሚቀድስ ኃይል ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ የደሙ ኃይል ወደ ህይወታችሁ መጣ፥ መጥቶም ይህ ሁሉ
ከእናንተ አስወገደላችሁ። ለምሳሌ ክፉ ንግግርን ብትናገሩ፥ ፈጥናችሁ “ቆይ ይቅርታ አድርጉልኝ፥ እንዲህ ለማለት ፈልጌ
አይደለሁም!” ትላላችሁ። ዲያብሎስ ወጥመድን አበጅቶላችሁ ነበር ነገር ግን እውነተኛ ክርስትያኖች ከሆናችሁ “ኦ
ተሳስቼአለሁ” ብላችሁ ለመመለስ ጸጋ አላችሁ። አዎ! ስለዚ . . .
46 አሁን ከዛ ቀጥሎ የምትቀበሉት ነገር የመንፈስ ቅዱስ እና የእሳት ጥምቀት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሚሌኒየም
ሲያበቃ ጌታ ምድሪቱን የእሳትን ጥምቀት ያጠምቃታል። ሁሉ ነገር ይፈጃል። ጴጥሮስ እንዳ፦ ሰማያት እና ምድር
በእሳት ትኩሳት ይበላሉ። ይህ ነገርም ሁሉነገር አዲስ የሚያደርግ የእሳት ጥምቀት ይኖረዋል፥ ከዛ በኋላም ጻድቃን
የሚኖሩበት  አዲስ  ሰማይ  እና  አዲስ  ምድር  ይሆናል።  እኛ  .  .  .  ከሟች  እና  በጊዜ  ገደብ  ከተያዘ  ማንነት  ወደ
ዘለአለማውያንነት የምንሸጋገረውም፥ እዛ የአምላክ ቃል ነፍሳችንን ባበራት ጊዜ እስከነ  መገለጫዎቻችን የአምላክ
ወንዶች እና ሴቶች ልጆች የምንሆንበት ጊዜ ያኔ ነው፥ የሰማያዊው አባት ወንድ እና ሴቶች ልጆች የሚያደርገን የአምላክ
ዘር በኛ ውስጥ ሆኖ “አባቴ አባቴ፥ አምላኬ፣ አምላኬ!” የምንልበት ጊዜ። በአባቴ ቤት . . .
47 እንግዲህ ይህን ያረጀ ዓለም፥ በመጀመርያም ካለመታዘዝ ጠንቅ እና በጾታዊ ግንኙነት ምክንያት ስለመጣ የግድ
መጥፋት አለበት። እኛም ወደዚህ ዓለም በውድቀት በወሲብ ተወለድን፥ እንደ ውድቀቱም ወደ ውድቀት በተመሳሳይ
መልኩ በውድቀት መጥፋት ይኖርበታል። አሁን ለእናንተ እየተሰናዳ የሚገኘውን ግን እንዳይወድቅ ተደርጎ የተሰራ
ስለሆነ በፍጹም የማይወድቅ ነው። በዚህ ዓይነት አካል ሁሌ መኖር ቢኖርብንስ እንዴት እንሆን ነበርን? ሞት ስላለ ግን
ደስ አይላችሁምን? እንግዳ ነገር አይደለምን? ነገር ግን ለምሳሌ ይሄን ውሰዱ፥ ከጥቂት ዓመታት በፊት ታዳጊ ልጅ
ነበርኩ፥ አሁን ደግሞ ጎልማሳ ነኝ። እዛ ማዶ የተቀመጠ ወዳጄ አቶ ዳውች ከጥቂት ቀናት በፊት ዘጠና ሦስት ዓመት
ሆኖታል። እዩት እስኪ አሁን። ከአርባ አርባ አምስት ዓመታት በኋላ እኔም እንደሱ ነኝ። አሁን እስኪ በሱ ላይ አርባ
ዓመት ጨምሩበት። ወዴት ትሄዳላችሁ? ብቸኛው . . .
48 ከዚህ የህመም ቤት የሚያላቅቀን የሆነ ነገር ስላለ ደስ ይለኛል። የተከፈተ በር አለ ስሙም ሞት ይባላል። ኢየሱስ
በዛች ደጅ አፍ ቆሞአል። በወንዙ እንድሻገር ይመራኛል! በበሯ እንዳልፍ ይወስደኛል። አሜን።

ማዶ ላይ የቆመ ሞት የተባለ ታላቅ በር አለ። ልባችሁ በመታ ቁጥርም፥ ወደዛች በር አንድ ምት እየቀረባችሁ
ናችሁ። አንድ ቀንም ወደ በሯ እጠጋለሁ፥ እናንተም ትመጣላችሁ። ነገር ግን ወደዛ በር በተጠጋሁ ጊዜ፥ ፈሪ መሆን
አልፈልግም፥ በጩሀት ወደ ኋላ ማፈግፈግ አልፈልግም። በራሴ ጽድቅ ሳይሆን ራሴን በጽድቁ ገንዤ ወደ በሩ መምጣት
እወዳለሁ! በዚህም በትንሳኤው ኃይል እንደማውቀው አውቃለሁ፥ እሱ ሲጣራም ከእርሱ ጋራ ለመሆን ከዚህ የህመም
ቤት ወጥቼ ከሙታን መካከል ተነስቼ እመጣለሁ። ይህ ስጋ የትም ይውደቅ ወይም የትም ይጣል፥ እሱ ተስፋ ቃል
ሰጥቶኛልና አንድ ቀን እነሳለሁ፥ እኛም እናምነዋለን። አዎ ወዳጄ! በፍጹም የማይወድቀውን እያሰናዳልን ነው።
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49 እርጉዝ ሴት በምድር እንዴት እንደምትሆን አስተውሉ፥ የእናቲቱ አካልዋ እንዴት በሆነ አምሮት እንደሚገባ
አስተውሉ። ይሄን መረዳት ለምንችል ሰዎች እየተናገርኩ እንደሆነ አስባለሁ። እናቲቱ ልጇል ለመውለድ፥ በአካልዋ
የሆነ የጎደላት ነገር ካለ፥ በሆነ ነገር አምሮት ትገባለች። አባቴ እንዴት እንደ . . . ትዝ ይለኛል በጣም ድሀ በሆነ ቤተሰብ
ነበር ያደግነውና፥ ልጆች ሆነን በፍጹም የሚላስ የሚቀመስ ያልነበረን ጊዜ አስታውሳለሁ። ብዙዎቻችሁም በዚህ
ተመሳሳይ ችግር አልፋቹሃል።

ስለዚ ልጅ ገና ሊወለድ ሲል፥ እናት በሆነ አምሮት ታልፋለች፥ እንዲሁም አባት ለእሷ የሚሆን ነገርን ለማምጣት
ከአንዱ ወደ አንዱ መንደር ይገላበጣል። አያችሁ አካልዋ እኮ ነው . . . አካልዋ የሚመኘው ካልሽየም፣ ቪታሚኖች እና
ሌላ ነገሮች ናቸው፥ ጨቅላውም እየተሰራ ነው (አያችሁ?) ስለዚ አምሮቱ ልጁ እንዲመጣ ያለ የምግብ አምሮት ነው።
ቤተሰቦቹም ልጁ በተቻለ መጠን ያህል ደስተኛ እና ጤነኛ ሆኖ እንዲወለድ ለማምጣት ይጣጣራሉ። ቤተሰቦቻችሁ
እንዴት እንደሚያደርጉት ተመልከቱ። የሆነ  የሚያስፈልግ ነገር  ሲኖር እናቲቱ ምስክርነቷን ትሰጣለች። አያችሁ?
ስርዓትዋ ሁሉ የተዘጋጀ ነው። እናም በልጁ የሆነ ፍለጋ ሲኖር እናቲቱ አምሮት ማሳየት ትጀምራለች።

50 አሁን ለአንድ ደቂቃ ቆዩ። ተሓድሶዎች የሚኖሩን ለምንድነው? ሕብረትስ የምናደርገው ለምድነው? ህዝቡስ
ዘወትር የምገስጸው ለምንድነው? እነኚህስ የጴንጤ ቆስጤ ሴቶችንስ ሱሪ መልበስ - ሜክአፕ መጠቀም፣ ጸጉራችሁን
መቁረጥ አቁሙ ወዘተ እያልኩ የምጣራው ለምንድነው? ለምንድነው እንደሱ የምናገረው? ምክንያቱ እማ የጥንቷ
ጴንጤ ቆስጤ ይሄን ነገሮች ስለማታደርግ። እውነተኛ የመጽሓፍ ቅዱስ መንገድ እንደዛ ማድረግ አይደለም። አጫጭር
ቀሚሶች እና የወንድ ልብሶችን መልበስ በአምላክ ፊት የሚያስጸይፍ ነውር መሆኑን ታውቃላችሁ ወይ? እኛ ግን
እየፈቀድን እንገኛለን! መንፈስ ቅዱስስ ደጋግሞ እየጮሀ ያለው ለምንድነው? የሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ ስለሚያውቅ
ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ የአካሉ ምስል መድረስ ይኖርብናል። የአምላክ ወንድ እና ሴት ልጆች መሆን አለብን።
እንደ ኧምላክ ልጆች መመላለስ ይኖርብናል።
51 ድሮ ድሮ የሆነች የምትሰማ ታሪክ ነበረች፥ ከኋላ አካባቢ የተቀመጠ አንድ ጥቁር ሰው አስተውያለሁ። በደቡብ
ባርያዎችን ይጠቀሙ ነበር - ያኔ ባርያዎች በነበሩበት - ያባርያ ነጻነት ከመታወጁ አስቀድሞ። እናም እነዚህ ሰዎች ልክ
የሰራ መኪና ለመግዛት እንደሚደራደሩ ሰዎችን ለመግዛት ይሄዱ ነበር። እንዲሁ የሰራ መኪና የሽያጭ ቢል እንዳለው
ሁሉ እንዲሁ ገበያ ላይ የሽያጭ ቢል ነበራቸው። የሽያጭ ቢል በነሱ ላይ ይኖርላቹኋል።

52 እናም ከእለታት አንድ ቀን አንድ ደላላ መጣና፥ በታላላቅ የእርሻ ስፍራዎች እየዞረ ባርያዎችን እየገዛ ነበር። ስንት
ያህል ባርያዎች እንዳላቸው ለማየት ወዶ ብዙ ባርያዎች ወደ ሚገኙበት ሰፊ እርሻ ገባ። በስፍራውም ባርያዎች ሁሉ
በስራ ተጠምደው ነበር።  ከአገራቸው ርቀው ስለነበሩም ሁሉንም አዝነው ነበረ።  አፍሪካውያን  ናቸው። ቦዌሮች
እያመጡ ለባርነት  ይሰጡአቸው ነበር፡  በዚህም  ምክንያት  ወደ  ቤት  እንደማይመለሱ  ስለሚያውቁ ያዘኑ  ነበሩ።
በምድሪቱ ኖረው ሞትን መሞት ነው . . .  ብዙ ጊዜም አለንጋ ይዘው ይገርፏቸው ነበር። የባለቤቱ ንብረት ስለሆኑ
የሚያስደስተው ነገር  ሁሉ ያደርጋቸዋል።  .  .  .  መግደል  ቢፈልግ  ይገድላቸዋል  .  .  .  የሚፈልገው ሁሉ እንዲሁ
ያደርገዋል፥ ባርነት ነዋ። ልክ እንደ እስራኤል እንዲሁም ወደ ባርነት እንደወረዱ ብዙ አገራት።

እናም እነኚያ ባርያዎች ይወሰዱ ነበር . . . ሚስኪን ባርያዎች . . . ያለቅሱ ነበር (ታውቃላችሁ) ሁሌ ሃዘንተኞች
ነበሩ።

53 ነገር ግን ከባርያዎቹ መካከል አንድ ወጣት ባርያ እንደ ሌሎቹ ባርያዎች እንዳይደለ አስተዋለ፥ ደረቱ ቆልሎ
ራሱንቀና ያደረገ ባርያ። ገርፈውትም አያውቁም። ወይም ምን ማድረግ እንዳለበትም ነግረውት አያውቁም። እናም
ደላላው “ያንን ባርያ መግዛት እፈልጋለሁ” አለ።

“አይሸጥም” ብሎ መለሰለት።
“እሱን ነው መግዛት የምፈልገው” በማለት ተናገረው።
“አይ እሱ አይሸጥም” አለው።
“የሌሎቹ ሁሉ ካቦ ነው እንዴ?” አለ።
“አይ አይደለም” “ካቦ አይደለም ባርያ ነው” አለው።
“ምናልባት ሌሎቹን ከምትመግብበት አመጋገብ ለየት ባለ መልኩ ትመግበው ይሆናል?” በማለት ተናገረ።
“አረ አይደለም ሁሉንም በሕብረት እዛው ኩሽና ነው የሚመገቡት” አለው።
“ታድያ ይሄንን ሰው ከሌሎቹ ይሄን ያህል አብልጦ የሚለየው በምንድነው?” ብሎም ጠየቀው።
እሱም እንዲህ በማለት መለሰለት “ጉዳዩ እንዲህ ነው። እኔም ብሆን ለተወሰነ ጊዜ ግራ አጋብቶኝ ነበር፥ ይሁን

እንጂ ያ ከአፍሪካ የመጣ ወጣት ልጅ - እዚህ እንደ መጻተኛ ነው፥ በአገሩ ግን የጎሳው ንጉስ ልጅ ነው። ምንም እንኳን
ከአገሩ የራቀ መጻተኛ ቢሆንም እስካሁን ራሱን እንደ ንጉስ ልጅ ይጠብቃል። ከባህር ወድያ ማዶ አባቱ ንጉስ እንደሆነ
ያውቃል። እንግዲህ አሁንም ቢሆን እራሱን የንጉስ ልጅ እንደሆነ ስለ ሚያውቅ እራሱን እንዲህ ዓይነት ባህርይ
ያንጸባርቃል።”
54 ኦ! ወንድም እህቶቼ፥ እኔ እና እናንተ በዚህች ዓለም ስንኖር ባህርያቶቻችን እንደ አምላክ ልጆች እናድርግ! እዚህ
ምድር ላይ መጻተኞች ነን፥ ባህርያቶቻችን ግን እንደ አምላክ ወንድ እና ሴት ልጆች በእርሱ ትዕዛዛት መሰረት መሆን
ይኖርበታል። ባህርያቶቻችን፣ ድርጊታችን፣ ስራችን እና ነገራችን ሁሉ፥ ጌታ ባስቀመጠልን ህግ መሰረት ይሁን። እናም
ሴት የወንድ ልብስን ብትለብስ በአምላክ ፊት አስጸያፊ እና ነውር ነው፣ ጸጉሯን መቁረጥ ስሕተት እና ሓጢአት ነው።
መጽሓፍ ቅዱስ ይላል።  በዚህ  መልኩ መጸለይዋ ያ  ተለመደ ነገር  እንደሆነ።  “ምን  ደግሞ አመጣህብን?”  ትሉኝ
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ይሆናል።
55 የሆነ አገልጋይ በቅርብ ጊዜ ወደ እኔ ቀርቦ (ታላቅ አገልጋይ ነው) “ወንድም ብራንሀም፥ ና እኔ እጄን ልጫንብህ”
“አንተ አገልግሎትህ ታፈራርሳለህ” አለኝ።

“ምን?” አልኩት።
“ህዝቡ ላይ እንዲህ ትጮህባቸዋለህ” አለኝ።
“እኔ እውነቱን ብቻ . . . ” ስል፦
“አዎ  ያንን  አምናለሁ።”  አለኝ።  አክሎም፦  “እኔም  እኮ  ጴንጤ  ቆስጤ  ነኝ።  ሴቶች  ጸጉራቸው  መቁረጥ

እንደሌለባቸው፣ ሱሪ መልበስ እንደማይገባቸው፣ ሌላ ነገሮች የሚያደርጓቸው ሁሉ፥ ፊቶቻቸውን መቀባባት” እያለ “ይሄ
ሁሉ ማድረግ የለባቸውም” ይሁን እንጂ አለኝ “ጌታ አንተን የጠራህ ለበሽተኞች እንድትጸልይ ነው” አለኝ።

እኔም “የጠራኝ ወንጌል እንድሰብክ ነው!” አልኩት። አያችሁ?
“አዎ አምናለሁ በዛም” ነገር ግን አለኝ “ይሄ እንዲህ ብለህ ታስባለህ . . . ”
እኔም አልኩት “ያለህን ነገር ሁሉ ተመልከተው፥ እነኚህ ሁሉ ታላላቅ ፕሮግራሞች፣ ቴለቪዥኖች እና ሌላ ሁሉ።

እኔ ምንም ነገር የለኝም የሚጠይቀኝ ግን አምላክ አለ።” እውነት ነው! “ምንም ነገር የለኝም የሚጠይቀኝ አምላክ ግን
አለኝ።”

“አንተ እማ አገልግሎትህን ታወድማለህ” አለኝ።
“የአምላክን ቃል የሚያፈርስ አገልግሎት ሁሉ ይፈርሳል።” አልኩት። ያ እውነት ነው! በርግጥ። በትክክል!
“እንግዲህ አንተ ታፈርሰዋለህ” አለኝ።

56 እኔም “ታድያ ማን ይናገረው? አንድ ሰው እማ መናገር ይገባዋል! ምንም ያህል የሚጎዳ ቢሆንም እንኳ ስለ
እውነት መቆም ያለበት አንድ ሰው መኖር አለበት።” እናም ወዳጆቼ፥ እንደ ክርስትያኖች፥ ወደ ገነት እንደምንሄድ
እንደምናምን ሰዎች፥ መንፈስ ቅዱስ ራሱ በቃሉ ስፍራ ይሰጠናል።

“ምን ማድረግ እንዳለብህ ታውቃለህ?” ይሄውልህ አለኝ “ሰዎች አንተ ነብዪ እንደሆንክ ያምናሉ።” ስለዚህ አለኝ
“እነኚህን ሴቶች ትንንሽ ነገር ከምታስተምራቸው፥ የትንቢት ጸጋ ሌሎች ተለቅ ተለቅ ያሉ ጸጋዎች እንዴት እንዴት
እንደሚገኝ ብታስተምራቸው ይሻላል።” አለኝ።

እኔም አልኩት “ገና ሀሁ ሳይማሩ እንዴት ብየ አልጀብራን ላስተምራቸው ይቻለኛል። ገና ተፈጥሯዊ የሆኑ
ታናናሽ ነገሮችን እንኳን ማድረግ ሳይቻላቸው፥ ገና የመጀመርያውን ሳያውቁ እንዴት? ታላላቅ ነገሮች እንዴት . . . ”
የመሰላል የመጀመርያውን ደረጃ ሳይረገጥ ወደ ላይኛው ክፍል አይወጣም . . . የመውደቅያህ ምክንያትም ይህ ነው።
አየህ?  ከስር  ጀምርና  ወደ  ከፍታው  ውጣ፥  ጌታም  ወደ  ከፍታ  ይመራሃል።  አየህ?  ህይወትህ  ሁሉ  .  .  .  ጌታ
እንድትመራበት ያስቀመጣቸውን ቃላት ሁሉ አድርጋቸው።
57 አምላክ እንዴት እንዴት . . . አስቡ አሁን። ራሳችን በስርዓት አንጸን እንደ ክርስትያኖች መሆን ይጠበቅብናል፥
መጻተኞች ነንና ባህርያቶቻችን ሁሉ የክርስትያን ባህርያት መሆን ይገባል። ይህ ቤታችን አይደለም፥ ጊዜአዊ ነን፥ መሄድ
አለብን፣ ሁላችንም።

እንግዲሂ አስቡት፥ አንድን እናት፥  አምላክ በምሕረቱ .  .  .  ልጁ ገና  ሳይወለድ አንዳች ነገር  እንዲያምረው
ካደረገው፥  እንዲሁም እናቲቱ  ቃላቱን  እንዲህ  ብላ  ከተናገረችለት፦  “አባየ  ሓብሓብ እፈልጋለሁ፥  ይሄንን  ያንን
እፈልጋለሁ . . . ” እንግዲህ አባትየው ልጁ በጤንነት እዲወለድለት ስለሚፈልግ፥ ያንን ነገር ለማግኘት የሚችለውን
ያህል ሁሉ ያደርጋል። እንግዲያውስ እሱ ፈጣሪ ነውና፥ እንዴትስ አብልጦ ያደርግ?

አሁን አስቡ፥  መኖር የምንፈልግ ከሆንን  እኛ እንደሱ ባለ  ክቡር አካሉ እንድንኖር፥  የራሱን የመሰለ አካል
እንዲያሰናዳልን እንዴት ቻይ ነው? በኛ ውስጥ መኖር የሚመኝ የሆነ ነገር አለን። እንዲሁም በእኛ ውስጥ መልካምን
ነገር ለማድረግ የሚመኝ ነገርም አለ። እንግድያውስ እንዲህ ከሆነ፥ ጌታም ፍጹም እውነትን የሚሰብክለት አንድ ሰው
ወደ መሰውያው ወደ ፑልፒቱ ይጠራል። ለምን? አያችሁ? እናም ያሳያቿል፥ ከዛ በኋላ እውነተኛ የአምላክ ልጆች
ከሆናችሁ “ጌታየ ሆይ ይህ ከእኔ አርቅልኝ፥ ከዚህ ነገር ግረዘኝ፥ እነኚህ ነገሮች አስወግድልኝ” እያላችሁ ታለቅሳላችሁ።
ለምን? ለእናንተ ወደ ሚያሰናዳው እናንተም የምትሄዱበት ሰማያዊ ቤታችሁ ለመግባት የክርስቶስ እውነተኛ የቃል
ሙሽራ ሞሆን ይጠበቅባቿል።
58 ከትንሽ ቀናት በፊት፥ የቤዛነት ቀን መስዋዕት በሚል ርዕስ እየሰበክኩ ነበር። አምላክ ልጆቹን የሚገናኝበት
ብቸኛው ስፍራ ወይም ብቸኛዋ ቤተክርስትያን በተመለከተ እየሰበክኩ ነበር . . . ያ ስፍራ ደግሞ እሱ እንዳለ ስሙ
ያኖረበት ስፍራ ነው። “ስሜ ከማስቀምጥበት ስፍራ (ደጅ) ሌላ አላገኛቸውም” ብሏልና። በሜተዲስት ደጅ፣ በባፕቲስት
ደጅ፣ ወይ ደግሞ በጴንጤ ቆስጤ ደጅ ወዘተ በፍጹም አታገኙትም እሱን የምታገኙት ስሙ ባስቀመጠበት በልጁ ነው።
እሱም ሲናገር “በአባቴ ስም መጥቻለሁ” ብሏልና። ሰው ሁሉ የመጣው . . . ልጅ ሁሉ በአባቱ ስም ይመጣል። እኔም
አባቴ ብራንሀም ስለነበረ በብራንሀም ስም መጣሁ። እናንተም በስሞቻችሁ መጣችሁ የአባታችሁ ስም ስለሆነ። ስለዚህ
ኢየሱስ ማለትም ልጅ፥ በአባት ስም መጣ። ስሙም እንዳኖረበት ተናገረ . . . “በዚህች ደጅ ስሜን አኖርኩ፥ መስዋዕትም
በዚያ ነው።” እንግዲያውስ ከአምላክ ጋራ ሕብረት እና አምልኮ የምታገኙበት ብቸኛው ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

ምናልባት  “እኔ  የእንትና  ቸርች  ነኝ”  ትሉ  ይሆናል።  ይሄ  ግን  ምንም  አይጠቅምም።  በክርስቶስ  መሆን
ይጠበቅባቿል።
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በቀደምለት ማታ አንድ የሃይማኖት ተቋም አገልጋይ “አቶ ብራንሀም፥ መጽሓፍ ቅዱስ ሲናገር 'ኢየሱስ ክርስቶስ
የአምላክ ልጅ እንደሆነ የሚያምን ሁሉ ከአምላክ መንፈስ ተወልዷል' ይላል አለኝ።”

59 እኔም  አልኩት  “በመንፈስ  ቅዱስ  ከሆነ  በቀርስ  መጽሓፍ  ቅዱስ  ኢየሱስን  ክርስቶስ  ነው  ብሎ  መመስከር
እንደማይቻለው ይናገር የለምን?” መጽሓፍ ቅዱስን ሀሰተኛ ልታደርጉት አትችሉም። መጠመድ ነው፥ እንግዲያውስ
ያንን ምስክር ከእና ተ እንዲገኝ፥ ከመንፈስ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ ዳግም የተወለደ በመሆን በግልህ አንተ ራስህ የአምላክ
ልጅ መሆኑን ማወቅ ይኖርባኋል። እንግዲያውስ አንተ . . . የቃሉ ክፍል ከሆንክ፣ በአምላክ ቃል ላይ የአምላክ ልጅ
ከሆንክ፥ ቃሉን እንዴት ትክዳለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ነገር እያለ ሳለ፥ ቅዱስ መንፈስ እንዴት ሆኖ የሃይማኖት ተቋም
ስርዓት እንድታምን ሊያደርግህ ይቻለዋል? መጽሐፍ ቅዱስ ማድረግ የሚገባህ በግልጽ አስቀምጦ ሳለ “በዚህ ቸርች
እንገባለን፣ ይሄን ያንን አናደርጋለን” ትላላችሁ። አያችሁ? ይህችን ነገር ስታዩአት በቀጥታ ትገባላችሁ፥ ከሷም ጋር
ትክክል ትሆናላችሁ፥ ወደ ላይ ቀጥሉ። ልክ ወደ እናት ማህጸን ከእንቁላል ጋር እንደሚመጣ ጀርም ነው። እናም ያን
ትንሽየ እንቁላል ማደግ ሲጀምር እና ጀርሞችን ማፍራት ሲጀምር፥ አንድ የሰው ጀርም፣ የውሻ ጀርም፣ እና የላም ጀርም
አያፈራም ነገር ግን የሰው ጀምርሞችን ያስቀምጣል።
60 እናም ቀድሞ የተወሰነ የአምላክ ልጅ . . . ለመጠቀም ደስየማይል ቃል ቢሆንም እሱ ነው . . . የመጽሐፍ ቅዱስ
ቃል መጠቀም አለብን። የአምላክ ቅድመ ዓዋቂነት፥ ቀድሞ መወሰንን ማድረግ ይችላልና፥ ነገሮችን ሁሉ ለክብሩ
ያደርጋል። ያንን አስቀድሞ የተወሰነውን ዘር ስትሆኑ እናም ጌታ ሲጠራችሁ፥ ያ ትንሹ የንስር ዘር የአምላክን ቃል ሰምቶ
በከፍታ ላይ እንደሚገነባ፥ አንድ ቃል በሌላኛው ላይ፣ በላዩም ሌላ፣ በላዩም ሌላኛው እንጂ ከየትኛም የሀይማኖት
ስርዓት አይቀያየጥም።

በእነዚያ ደጆች ሆነው በየቀኑ ለሰባት ቀናት ያልቦካ ኮሸር (የአይሁድ ቂጣ) መብላት እንደሚገባቸው አስተውሉ።
እውነት ነው? እንግዲያውስ ሰባቱ የቤተክርስትያን ዘመናት፣ ያልቦካ፣ የተቋም ስርዓት የሌለበት፣ ምንም ሌላ ነገር
ያልገባበት። በፍጹም ቡኮ ያልገባበት ቂጣ መሆን ይገባዋል። በመካከላችሁ ከቃሉ ውጪ ምንም የቦካ ነገር መገኘት
የለበትም። ብቸኛው . . . ቃል ማለት ደግሞ አምላክ ራሱ ነው፥ አምላክም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚባል አካል (በደጁ) ስጋ
ሆኗል። “የአምላክን ትዕዛዛት ስትከተሉ፥ እናንተ የምገናኝበት ደጅ አለ።”
61 እንግዲህ ዛሬ ትዕዛዛቱን የምታከብሩ ከሆናችሁ፥ ኑና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ህይወቴን ለአንተ እሰጣለሁ በሉ፥
“መንፈስ ቅዱስ ካልተቀበላችሁም፥ ቅረቡት! መቅረብ አለባችሁ! ወደሱ ማደግ አለባችሁ!” ወደ ሙሉ የአምላክ ወንድ
እና ሴት ልጅ እንድታድጉ፥ በቃል ላይ ቃል እንዲደራርብላችሁ ጠይቁት። የዓለምን ነገር አስወግዱ . . . 1ኛ ዮሃንስ
“ዓለምን እና በዓለም ያለውን የምትወዱ ከሆናችሁ፥ የአምላክ ፍቅር ስለሌላችሁ ነው።” ተታላቿል። የዓላምን ፍቅር
ስላላችሁ፥ ዲያብሎስ ነገሮችን ደራርቦ በማሳየት . . . አታሎአቿል . . . አያችሁ? ከአምላክ ቃል አንዲት ቃል ከቅዱሱ
መጽሓፍ መቀነስ አይቻልም! እስኪ የመጀመርያውን ሃጢያት እንዴት ነው የመጣው? ትልቅ ነጥብ ባለው ሃሰት'ኮ
አልነበረም፥ ነገር ግን ሄዋን አንድ ቃል በሌላ መንገድ ስለተረዳች (ዲያብሎስ አታለላት።) አንዲት ቃል ብቻ ሰንሰለቱን
በጠሰች፥ ሄዋን አንዲት ቃል መቀበል እምቢ ስላለች። የመጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ይህ ነበር። ኢየሱስ በመጽሓፍ
ቅዱስ መሀል መጣና “ሰው ከአምላክ አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ ጭምር እንጂ፥ በእንጀራ ብቻ አይኖርም” ብሎ ተናገረ።
በሙሉ የአምላክ ቃል። ይህ የእርሱ መገለጥ እንደሆነ አድርጋችሁ ታምናላችሁ ወይ? የአምላክን ሙሉ ቃል።

እናም ኢየሱስ በጳጥሞስ ደሴት ወደ ዮሃንስ መጣና በራእይ 22 ላይ “እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ
ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን ላክሁ። (አያችሁ?) ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር ማንምም በዚህ በትንቢት
መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል ዕድሉን ከህይወት መጽሓፍ አጎድላለሁ”
62 ብዙዎች “ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላክ ልጅ እንደሆነ አምናለሁ” ይላሉ። ይህ መልካም ነው። ከዛ በኋላ ግን ሌላ
ነገር ይጨማምሩበታል።

“እጄን ለአገልጋይ ሰጥቻለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ፥ ጸድቄአለሁ።” ትላላችሁ። እንግዲያውስ ዳግም
መወለድ ያስፈልጋቿል! በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ግድ ያስፈልጋቿል! አያችሁ? በመንገዳችሁ ላይ ሳላችሁ አንዱን
በአንዱ ላይ እየደራረባችሁ መሄድ አለባችሁ። የአምላክ ወንድ እና ሴት ልጆች ሙላት እያደጋችሁ ነውና። ማይ! ጌታ
በኛ ውስጥ አንዳች የተለየ ነገር የመሆንን አምሮት ሊፈጥርብን ይቻለዋል። ስንቶቻችሁ ናችሁ አምላክን ከዚህ በበለጠ
መልኩ የምትፈልጉን?  ለምን  ለእናንተ  የሚሆን  የተሻለ  እንዳለ  ያሳያል።  እየተመኛችሁት ስለሆናችሁ።  በትንንሹ
ምጦቻችሁ እየመጡ ናቸው። አብዝተን እንድንደሰት፣ ነጻ ፍጹማን እንድንሆን እሱን በብዙ ያስፈልገናል።

63 በአምላክ ጥልቀት ውስጥ ማለት በአምላክ እቅፍ ውስጥ እንዳለ ትንሹ ዘር፥ በእናት ማህጸን እቅፍ ውስጥ እንዳለ
የህይወት ዘር።

አምላክ . . . ለእኛ ስፍራ እንዲያዘጋጅልን ሄዶአል፥ ሞት፣ ሓጢአት፣ ዝሙት፣ እና በኣለም ያለ ክፋት ያለበት
የህመምተኞች ማጎርያ ሳይሆን ከእርሱ ጋራ የምንሆንበት ዘለአለማዊ ስፍራ። ስለዚ ኣእምሮአችሁ እዛ ላይ ከሆነ ያለው፥
ከአምላክ ጋር ምንም ዓይነት ሕብረት አድርጋችሁ እንደማታውቁ ነው የሚያሳየው። ተሸውዳቿል፥ ምናባዊ መዛባት
ይዟቹሃል። በሆነ በቴክርስትያን ገብታችሁ “እኔ የእከሌ ነኝ። እናቴም የእከሌ ናት” ትላላችሁ። ያ በእናታችሁ ዘመን ያ
ጥሩ ነበር አሁን ግን በሌላ ዘመን እየኖርን እንገኛለን።

የዊስሊ መልእክት በፍጹም . .  .  የሉተር ሊወስድ ኣይችልም። ሉተር በጄስቲፊኬሽን (በጽድቅ) ያምን ነበር፥
ዌስሊ ግን በሳንክቲፊኬሽን (በቅድስና)። ከነዚ ቀጥለው ጴንጤቆስጤ መጡ፥ ጀስቲፊኬሽን እና ሳንክቲፊኬሽን መያዝ
ኣይችሉም፥ ምክንያቱ የስጦታዎች መቃናት ዘመን ስለነበረ። አሁን ደግሞ እኛ ከዛ ከፍ ብለን እየሄድን ነን። አያችሁ?
የሓረግ እድገት ሶስት ደረጃዎች። የመጀመርያዋ ቅጠል ናት፥ ሉተር ይዞት የመጣ ተሀድሶ። በጣም ጥሩ፥ ያ ማለት
ኣገዳው ነበር። ተፈጥሮ ን ተመልከቱ፥ አምላክ እና ተፈጥሮ ያለማቋረጥ ይሰራሉ፥ ምክንያቱ በተፈጥሮ ውስጥ ያለውም
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አምላክ ስለሆነ። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው መነሳነስ ነው ማለትም ፖለን (የወንዴ ዘር)፥ ይህ ደግሞ የሜተዲስት ዘመን
ነበር።  ከዛ  በኋላ  ጴንጤቆስጤ ይከተላል።  ኦ  ማይ!  በጣም  አንድ  ዓይነት  ነው።  አያችሁ?  ልክ  የስንዴን  እህል
ተመልከቱት፥ ስታዩት ልክ ስንዴ ይመስላል፥ ስትከፍቱት ግን ውስጡ ባዶ። የእህሉ ተሸካሚ የሆነውን ገለባ ብቻ፥
ህይወቱ ግን ቀጥሎ በሂደት ይሰራል። አያችሁ?

64 እነኚያ በሉተር ዘመን የነበሩ ሉተርን ተቀበሉት፥ እናም ያ ህይወት ተከናወነ፥ ይሁን እንጂ ቀጠለ እና ድርጅት
ወደ መሆን ሄደ፥ የመጀመርያው ነገር የሆነው፥ መጨረሻው መቃጠል ወደ ሆነው የሃይማኖት ተቋምነት ተለወጠ።
እንዲሁ ተሸካሚ ስለነበረ አገዳው ደረቀ። አንዳንዶቻቸው ገና ስለ አምላክ ምንም አያውቁም፥ እናም ባረጀው አገዳ ላይ
ለመኖር ይጥራሉ፥ ሙታን። “እኛ ቅጠል ነበርን፣ ሉተራን ነን” ይላሉ። አዎ እውነት ነው፥ ይሁን እንጂ አሁን የት
እንዳለን ተመልከቱ። አያችሁ? “ሜተዲስት ነን” እንዲሁም አረ “ጴንጤቆስጤ” ነን። ይሁን እንጂ በጴንጤቆስጤ ግዜ
እንዴት ተራ እና ቀዝቃዛ እየሆነች እንዳለ ተመልከቱ፥ እንዴት ሰው ሁሉ እያፈገፈገ እንዳለ። አያችሁ? ምንድነው ይሄ?
የእውነተኛው ዘር ተሸካሚዎች ነበሩ፥ ይሁን እንጂ ወደ ሃይማኖት ተቋምነት ሄዱ። እኛ “ጴንጤቆስጤ” ነን። ይሁን
እንጂ በጴንጤቆስጤ ግዜ እንዴት ተራ እና ቀዝቃዛ እየሆነች እንዳለ ተመልከቱ፥ እንዴት ሰው ሁሉ እያፈገፈገ እንዳለ።
አያችሁ? ምንድነው ይሄ? የእውነተኛው ዘር ተሸካሚዎች ነበሩ፥ ይሁን እንጂ ወደ ሃይማኖት ተቋምነት ሄዱ።

“ጴንጤቆስጤ ነኝ።” ብለህ ብትልም በጌታ ፊት እኔ ሮማን ካቶሊክ፣ ወይም አይሁድ ወይም ደግሞ የሆነ ሌላ
ነገር ነኝ ከምትለው አይለይም። በተሸካሚው ውስጥ በምትመጣ ዘር መወለድ አለብህ . . . በአገዳ ላይ አትቁም፣ በዘር
ላይም አትቁም፣ ወደ እውነተኛፍ ፍጹም ክፍል እደግ።
65 በእያንዳንዱ ተሀድሶ፥ የሉተራንም ይሁን የሌሎች ሁሉ፥ በሶስት ዓመታት ውስጥ እንደሚደራጁ አስታውሱ። ይህ
እውነት ነው። እያንዳንዱ ተሃድሶ ወይም ሪቫይቫል በሶስት ዓመቱ ውስጥ ድርጅትን ያፈራል። ይሄንን ሪቫይቫል ምን
ያህል እንደቆየ እዩት፡ ሀያ ሲደመር ዓመታት ቆይቷል እስከ አሁን ድረስ ግን ምንም ድርጅት አልመሰረተም። ለምን?
ምክንያቱ በገለባው ውስጥ የሚያድግ ዘር እየመጣ ስለሆነ ነው። አሁን ልክ እንደ መጀመርያዋ ዘር ታላቅ ዘር ሆኖ
እንዲታጨድ በጸሓይ ፊት እየተኛ ይገኛል። ያቺ መጀመርያ የተቀበረች ታላቋ ቤተክርስያን፥ ሌላ ክብር ቤተክርስትያን
ለመሆን  በአገዳው  እያደገች  ትገኛለች።  እንዲለቅመው  መሰብሰብ  ሲመጣ፥  በሉተር  ዘመን  የወረደው  ህይወት፣
በሜተዲስት ዘመን የተዘራው ህይወት እንዲሁም በጴንጤቆስጤ ዘመን የወረደውን ህይወት ሁሉ በአንድነት በሰብሉ
ውስጥ ይገባል፥ ከዛ በኋላም የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ አካልን እየሰራ ሰብል ይሆናል።
66 ጸሓይ በማለዳ እንደምትወጣ። ተፈጥሮ ስለ አምላክ የማይመሰክር ከሆነ አትመለከቱትም። አምላክ ለማወቅ
መጽሓፍ ቅዱስም አያስፈልጋችሁም። ጸሓይ ስትወለድ ትንሽየ ደካማ ልጅ ሆና ትወለዳለች። ሰባት ሰኣትሲሆን አካባቢ
ትምህርት ቤት ትገባላቸ ፣ ኣስር ኣስራ አንድ ሰኣት ላይ ትወጣለች፣ አስራ ሁለት ሰኣት ላይ በሙሉ ኃይሏ ትሆናለች፣
ከሰአት ሶስት ሰአት ላይ ማርጀት ትጀምራለች። ከከሰአት አምስት ወምም ስድስት ሰአት ላይ በቃ መጉበጥ ትጀምራለች፥
ከዛ በኃላ ትሞታለች። በቃ ይህ ነው መጨረሻው? አይደለም! በሚቀጥለው ማለዳ ዳግም ትነሳለች - ህይወት፣ ሞት፣
ቀብር፣ ትንሳኤ።

67 በዛፍ ላይ የሚበቅለውን ቅጠልን ተመልከቱ። በደንብ ይለመልማል፣ ቆንጆ ቅጠል ይሆናል፣ ጥላ ያፈራል፣ ከዛ
በኋላ ፍሬውን ያጎመራል። ቀጣዩ . . . መጀመርያ የሚመጣ መኸር ነው፣ ከዛም ሞት ያጠቃታል፣ ከዛ በኋላ ወደ ስር
ይወርድና ወደ ምድር እንደገና። መጨረሻዋ ይህ ነው? በሚቀጥለው ጸደይ ላይ እንድትመሰክር ብቅ ትላለች። ኦ! ይሄ
እኮ የሚደጋገም ህይወት ነው፥ ይሁን እንጂ እህት ወንድሞች ሆይ እኛ ግን ዘለአለማዊ ህይወት አለን። በመጣው እና
በሄደው እንዲሁም መኖርያን ሊያበጅልን በሚችለው በእርሱ ዘለአለማዊው ህይወትን አገኘን። እናም እነኚህ የሚሰሙን
ህመሞች፥ እናንተ ሴቶች እንደሚሰማችሁ ኲነኔ፣ እናንተም ወደ ሰረተ እምነት ትምህርቶች የምትገቡ ወንዶች ወዘተ፣
ምናልባት ሁላችሁም “ይሄን ስርዓት እደጋግማለሁ፥ ይሄን አደርጋለሁ” ትሉ ይሆናል። ይሁን እንጂ የእውሩ አይን
ሲከፈት ስታዩ፣ መስማት የተሳነውም . . . የተስፋ ቃል የነበሩትን እነዚህን ስታዩ፣ ቃል በሃይል ሲሰበክ ስታዩ፣ የጎዳና
ሴተኛ አዳሪ ወይዘሮ ስትሆን ስታዩ፣ እንዲሁም ሰካራም ሰውየ ከስካሩ ወጥቶ እውነተኛ የአምላክ ቅዱስ ሆኖ ስታዩ።
ማይ! የሆነ - ህይወት በዚህች አለ። እንዲሁም “ምናልባት ይሄንን ማድረግ አይገባኝም” ለማለት ስትጀምሩ። ታድያ ይህ
ምንድነው፥ ማዶ ላይ ያለውን የአካላችሁ ስሕበት ነው። ኑ! ጌታ ለዛ አካል የሚሆን እያንዷንዷ ቪታምን ይዟል።
ኢየሱስ መኖርያውን በአምላክ እቅፍ (ጥልቅ) ስፍራን ለማዘጋጀት ሄዷል።አዎ ወዳጄ! ትንሿ ጀርም፣ የአምላክ ልጅ፣
ትንሹ የአምላክ ወንድ እና ሴት ልጅ።

68 ኢየሱስ በጸሎት ወደ አባት ሲጸልይ አንዳች ነገር ብቻ ለመነ። ምን እንደነበረች ታውቃላችሁ? አንድ ነገር ናት፥
በዚህች ምድር ላይ ይህ ሁሉ መስዋዕት ካደረገ በኋላ፣ ህይወት ከኖረ በኋላ፣ መንገድ ከሄደ በኋላ አንዳች ነገርን ጠየቀ፡
“እኔ  በምኖርበት እነርሱም ይሆኑ ዘንድ።”  ስለሕብረታችን ለመነ። አባትን በጸሎቱ የጠየቀው ብቸኛው ነገር  ስለ
ዘለአለማውኤው ሕብረትን በተመለከተ ነው። ይሄን ማንበብ ከፈለጋችሁ ቅዱስ ዮሃንስ 17  እናም 24 ቁጥር ላይ
ታገኙታላችሁ። እንግዲያስ ምን ያህልስ አንመኘው? ስሙኝ . . . በትክክል ከአምላክ መንፈስ የተወለዳችሁ ከሆናችሁ
ይህ ነገር ለእናንተ ሁሉ ነገር ነው። አያችሁ? የስርዓት መጽሓፍ አይሆንባችሁም። በሆነ ሕግ እና ወዘተ እኮ አትኖሩም
በአምላክ ጸጋ ማለትም በአምላክ መንፈስ ነው የምትኖሩት።
69 ይሄን በተደጋጋሚ እናገረዋለሁ። እንደሚሽነሪ ባሕርን ተሻግሬ እጓዛለሁና፥ እስኪ ምናልባት ሚስቴን እና ልጆቼን
ጠርቼ ለምሳሌ፥ “እንግዲህ አስተውሉ ልጆቼ . . . ወይዘሮ ብራንሃም አዳምጪኝ እኔ ባልሽ ነኝ። እኔ ስሄድ ሌላ ባል
እንዳታደርጊ። ካደረግሽ፥ ቤት ስመለስ ቆዳሽን እገፍልሻለሁ!” አያችሁ? “ልጆች የምላችሁን ትሰማላችሁ?” እግሬን
እሹኝ!

“እሺ ባባ፥ እሺ ባባ”
“አንድ ጥፋት አጥፍታችሁ ብሰማ . . . ” ይህ ቤት ይሆናልን?
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እንግዲህ እሷም “ጨርሰሀል ወዳጄ? እንግዲህ ይህን ልነግርህ እወዳለሁ፥ አቶ ብራንሀም፥ እኔ የአንተ ሕጋዊ
ሚስትህ ነኝ፥ አንተም ስትሄድ ሌላ የሴት ጓደኛ እንዳትይዝ።” አሁን ይህ ቤት ይሆናልን? ይሄ የሆነ ነገር ነው። ይሄን
አናደርግም እኛ። እወዳታለሁ ትወደኛለች። መሄዴን ስታውቅ፥ ጌታ ካልጠራኝ በስተቀረ እንደማልሄድ ታውቃለችና፥
ወለሉላይ በርከክ ብለን ልጆቻችንን በዙርያችን አድርገን እንጸልያለን። “ጌታ ሆይ የእኔ ጓዶኞች ልጆቼን ጠብቅልኝ”
እላለሁ።

እነርሱም “ጌታ ሆይ አባታችን በሚሄድበት ስፍራ ጠብቅልን” ይላሉ። ከዛ በኋላ ስንጨርስ . . .
70 እንግዲህ ለምሳሌ በሄድኩበት ክፉ ነገር ባደርግስ? ስሕተትን በማድረግ ብተላለፍ፥ ወደ ውዷ ሚስኪን ሚስቴ
ጠጋ እልና፥ አይን አይኗን እያየሁ በተሸበሸበው ፊትዋ እና እየሸበተ ያለውን ጸጉሯ እያየሁ ከፊትዋ እቆማለሁ። ቀረብ
ብየም “ማሬ፥ የሆነ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። እንደማፈቅርሽ ታውቂያለሽ ኣይደል።”

“አዎ ቢሊየ፥ እንደምታፈቅረኝ አውቃለሁ”
“ያደረግኩትን ልንገርሽ፥ አንድ ሴት ወደ ቤት ይዤ ገባሁ።” “ይቅር ትይኛለሽ?” እላለሁ፥ ይቅር እንደምትለኝ

አምናለሁ። በትክክል አምናለሁ። ይሁን እንጂ ይሄን አደርጋለሁ ወይ? ከፊዋ ቆሜ፥ እየሸበተ ያለውን ጸጉሯ እያየሁ፣
እንዲሁም በእኔ እና በህዝቡ መካከል እንደቆመች እያየሁ፥ ምን ዓይነት ሚስት መሆንዋን ለማወቅ ያንን ማድረግ
እችላለሁ ወይ? እሷን ከመጉዳት ይልቅ ሞት ይሻለኛል። እንግዲያውስ ለሚስቴ ያለኝን ፊልዮ ፍቅር እንዲህ ካደረገ፥
ለአምላክ ያለኝን አጋፔ ፍቅርስ ምን ያህል አይልቅ። ኦ እሱን ላለመጉዳት ምንም ኣላደርግም። በርግጥም አይሆንም።
አፈቅረዋለሁና። እንዳደርግ የሚፈልገኝን ሁሉ ማድረግ እፈልጋለሁ። የተናገረውን ቃል ሁሉ ጋር መጽናት እፈልጋለሁ።
ዓለም የፈለገውን ይበሉ፥ሲጀመርም ኣያምኑትምና። እኔ እንዳደርገው የነገረኝን ነገሮች ማወቅ እፈልጋለሁ። የሆነ ነገር
ከጎደለኝም እንዲሰጠኝ እሻለሁ። እናም ራሳችንን ከዓለም እየጠበቅን ለእርሱ እንኑር።
71 ልንገራችሁ . . . ይሄ በጣም የተጠጋችሁት ከሆሊዉድ ነገሮች ጋር የምታስከትሉት ያላችሁ ምድራዊ አካል፥ ብዙ
ዕድሜ የለውም። ጌታ ስለሰጠኝ ያንን ትንቢትን በተመለከተ ሰምታቹኋል (አይደል?) ጥልቅ ትወርዳለች! አስተውሉ!
ይሆናል፥ ብቻ ጠብቁት። እስካሁን ድረስ ምንም የተሳሳተ ነገር  አልነገረኝም። መናገር ለሚፈልግም ሰው ይሄንን
እወስድለታለሁ። መቼ እና የት እንደሆነ አላውቅም ይሁን እንጂ አብቅቶላታል። ፍርድ በላይዋ ላይ አለ፥ ለእሷ የሚሆን
በይዛነት የለም፥ ፍርዱ ተላልፎባታል። አያችሁ?
72 እንግዲህ .  .  .  ራሳችን ከዓለም በማግለል ለእርሱ እንኑርለት። አስተውሉ! እናንተ አንዳንድ ወጣት ሴቶች፥
ቴለቪዥንን ታዩና ወደ እንትን ትሄዳላችሁ . . . አዎ ወጣት መሆናችሁን አውቃለሁ ግን ደግሞ ክርስትያኖች ናችሁ።
አያችሁ? እናንተ ትለያላችሁ። ዓለምን መምሰል አይገባችሁም። ዓለምን ትወዳላችሁ - ደግሞም እናንተ ወጣቶች ብቻ
እኮ አይደላችሁም፥ እናንተ አንዳንድ አሮጊቶችም ጭምር እንጂ። መልካም፥ ምን ማለት ነው? አያችሁ? በቴለቪዥን
ታዩትና፥  አምላካዊ  ያልሆኑትንልብሶች  ለመግዛት  ወደ  ገበያ  ትወርዳላችሁ።  በፍርድ  ቀን  ምን  እንደሚሆን
ታውቃላችሁን? ምናልባት እኮ ለባሎቻችሁ ከምትሆኑለት በላይ ታማኞች ትሆኑ ይሆናል፥ ይሁን እንጂ በፍርድ እለት
ግን ስለ ማመንዘራችሁ መልስን ትሰጡበታላችሁ። ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ አለ፦ “ሴትን አይቶ የተመኛት ሁሉ በልቡ
አብሯት ያመነዝራል” ብሏልና። ተጠያቂው ማን ነው? አንቺ ነሽ። አየሽ? ራስሽን በአጭር ቀሚስ እና በሱሪ በሰዎች ፊት
ታቀርባላችሁ። በቅርብ ጊዜ አንድ አንድ ሴቶች “ወንድም ብራንሃም እኔ አጭር ቀሚስ እኮ አልለብስም ጌታ ይመስገን፥
ሰፊ ሱሪ ብቻ ነኝ የምለብሰው” ብለውኛል።

እኔም አልኩኝ “እንደውም የከፋው፥ የከፋው ይህ ነው።” እውነት የከፋው ይህ ነው።
73 ለሴት የሚሆን ልብስ መግዛት የማይቻልበት ጊዜ ነው።

አንድ ሴት “አዎ እውነትህን እኮ ነህ፥ መግዛት አልተቻለም” አለችኝ። ይሁን እንጂ እስካሁን ይሸጣሉ እንዲሁም
የስፌት ማሽን አሁንም አላቸውና፥ ምክንያት የላቸውም። እህቴ ሆይ . . . እኔ ወንድምሽ ነኝ እንዲሁም የክርስቶስ ባርያ
ነኝና ዛሬ ስለምናገረው ነገር ሁሉ በፍርዱ ሜዳ መልስ እሰጥበታለሁ። አየሽ? የአምላክ ፍቅር ከልብሽ ሸልኮ ፈሷልና
በአመንዝራነት  ወንጀል  ጥፋተኛ  ተብለሽ  ትቆሚያለሽ።ቤተክርስትያን  ሄያጅ  ልትሆኑ  ትችላላችሁ፣  በመንፈስም
የምታሸበሽቡ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ እንዲሁም በልሳን ትናገሩ ይሆናል፥ ይህ ሁሉ መልካም ነው፥ ይሁን እንጂ ቁምነገሩ
ያ አይደለም። አይደለም ወዳጄ!

መጽሓፍ ቅዱስ “በመጨረሻ ዘመን ሓሰተኛ ክርስቶሶች እንደሚነሱ”ተናግሯል። ሓሰተኛ ኢየሱሶች እለማለቱን
አስታውሱ። ይሄን ሊቋቋሙት አይቻላቸውም። ይሁን እንጂ ሐሰተኛ ክርስቶሶች - በሐሰት የተቀቡትን። በመንፈስ እኮ
በትክክል በመንፈስ ቅዱስ የተቀቡ ናቸው ይሁን እንጂ ስሕተት ነው። አያችሁ?
74 የአንተ የሆነ ሶስት ሰው አለ፦ ውጨኛው ስጋ (አካል) ነው። ምድራዊ መኖርያችሁ ጋር ሕብረት ለማድረግ በዚህ
ስጋ ላይ አምስት የስሜት ሕዋሳቶች አሉአችሁ። ውስጠኛው ደግሞ መንፈስ ነው። በመንፈስም መገናኛ የሚሆናችሁ
አምስት የስሜት ሕዋሳቶች አሉ፦ ፍቅር፣ ሕሊና ወዘተ። የመንፈስ ውስጠኛው ግን ነፍስ ነው።

ዝናብ በጻድቅም በሐጥእም እንደሚዘንብ አስታውሱ። ስንዴው እንዲበቅል እና እንዲያፈራ የሚያደርግ ያንኑ
ዝናብ እንክርዳዱንም የሚያበቅል ይህ ዝናብ ነው። ገባችሁ? በዛች ዘር ውስጥ ተፈጥሮ አለ፥ ዘሩም የራሱን ተፈጥሮውን
ያሳያል። ሁለቱም እንክርዳዱ እና ስንዴው በአንድ ማሳ ላይ ይቀመጣሉ፥ የተቻላቸውንም ያህል አብረው ይደሰታሉ፥
ከዛ በኋላ አንገቶቻቸን አስግገው የሚጠጣን ይመኛሉ። ልክ ዝናቡ ስወርድላቸው እንክርዳዱ ስንዴው የጮሀውን ያህል
ጩሀት ይጮሀል። ይሁን እንጂ በፍሬአቸው ትለዩአቸዋላችሁ። አያችሁ?
75 ክርስትያኖች ሆይ፥  በፍጹም ደግማችሁ ላታዩኝ  ትችላላችሁ። እዚህ  ከመጣሁ ጀምሮ ብዙ ጊዜ  ሆኖኛል።
ደግሜም በፍጹም ላላያችሁ እችላለሁ፥ ከጌታ ቃል ጋር ስመሩ። ራሳችሁን በመስተዋት ተመልከቱ። እንደዛ መስተዋት
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አይቶ የማያውቅ የገጠር ታዳጊ ልጅ፥ እናም ወደ አክስቱ ቤት መጣና በደረጃዎቹ ላይ መመላለስ ጀመረ፥ በድንገትም
መስተዋትን ተመለከተ በመስተዋቱም ውስጥ ታዳጊን ልጅ አየ። እናም እየተንቀሳቀሰ መመልከቱን ቀጠለ፣ እንዲሁም
እጁን ሲያወዛውዝ፥ በመሰተዋት ውስጥ ያለውም ልጅ እጁን ያወዛውዛል። ከዛ በፊት እራሱን በመስታዋት ውስጥ አይቶ
አያውቅምና እራሱን ማየቱን ቀጠለ፥ እናም በደንም ተጠግቶ ሲመለከት ወደ ኋላው ዞር አለና “ማማ እኔ ነኝ!” አለ።

ራሳችሁንስ በአምላክ መስተዋት እንዴት ነው የምትመለከቱት? የአምላክ ወንድ ወይም ሴት ልጅ ያሳያቿልን?
ነገሩን የሚናገረውን ሰውየ እንድትጠሉት የሚያደርጋችሁ ነገር የሰማችሁት ነገር አለን ወይስ “አዎ ይህ ሰው እውነት
ነው፥ ምክንያቱ በቅዱሱ ቃል ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ”  የሚል ስህበት አላችሁ? እንግዲያውስ እዚያ ታ እንዲገኝ
የተመደበለትን  ይህ  አካል  የሚያስፈልገው እነዚህን  ዓይነት  ቪታሚኖችን  ነው፥  ያም  እናንተ  ስትገቡበት  ሌሎች
የሚመኙት ቤት ነው። አያችሁ? ይህ ቤት . . . ምድራዊ ነገር ካፈራንበት . . .
76 አሁን ይህን አስቡ፥ ስለዚ አካል ብዙ እናስባለን። በላዩ ላይ ብዙ ልብሶችን እንደራርብበታለን። አላስፈላጊ የሆኑ
ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን፥ ለውጥ በለውጥ እና በለውጥ ላይ፥ እነዚህን ነገሮች ሁሉ . . . ደግሞም ሰው ሁሉ እኮ ነው።
ብቻ አንድ ሰው የሆነች ነገርይጀምር! እነኚያ ጆነሲስ ደረጃዎቻቸው ቀይ ሲቀቡ አይታችሁ እናንተም ቀይ ትቀባላችሁ።
ከሼቭሮሌት መኪናችሁን ወደ ፎርድ ስትቀይሩ፥ በፍጹም አይታገሱም። የማቺንግ ጊዜ ነው ይባላል። በእራስዋ ላይ
የተለየ ኮፍያ ያጠለቀች ሴት ወደ ቤተክርስትያን አምጡ፥ ከዛ በኋላ ሴቶቹ ሁሉ ተመልከቷቸው፥ በተለይ ደግሞ
የፓስተሮቹ ሚስቶች። ብቻ ምን እንደሚሆን ተከታተሉ፥ በእውነት ይህ ትክክል ነው፥ ትክክለኛ ነገር ነው። የማቺንግ
(የፋሽን ማመሳሰል) ጊዜ ነውና። ወንድም ሆይ አዎ የማች ጊዜ መሆን አለበት። እነኚህ ሁሉ ለምክንያት ናቸው። እኔ
በርግጥ ሱሪየ  እና  ኮቴ ማች ያድርግ አያድርግ በፍጹም አያስጨንቀኝም፥ በዚህ ጉዳይ ደግሞ ሁሌ እቸገራለሁ።
ከዚህኛው ጋር ምን ዓይነት ከረባት ማሰር እንዳለብኝ ሚስቴ ወይ ደግሞ የልጄ ሚስት፥ የሆነ ሰው ካልነገሩኝ በቀር
እቸገራለሁ። ማች ያድርግ አያድርግ አያስጨንቀኝም፥ እኔ የምፈልገው ልምምዴ ሁሉ ከጌታ ቃል ጋር ማች እንዲያደርግ
ብቻ ነው። ቁም ነገሩ ይህ ነው፥ ምክንያቱ ለመኖር የማልመው እዚያ ነውና፥ እዛ ከ ጆነሲሶች በአንድ ጥግ ማዶ ሳይሆን
መኖር የምፈልገው፥ እኔ መኖር የምፈልገው በዛ ኢየሱስ እንዲያዘጋጅልን በሄደበት በክብር ስፍራ ነው። አዎ መሻታችን
ይህች ናት። አዎ ወዳጄ።

በቃ ከነዚህ ነገሮች ራቁ . . .
77 ይህ ምድራዊ ድንኳን፥ ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ? ይህ አካል ከዚህ ቀደም ትለብሱት እንደነበረ እንዳረጀ ኮት
ነው። አሁን  ግን  ከሱ የተሻለ  ሌላ  ሲኖራችሁ፥  የቀድሞውስ ምን  ታደርጉታላችሁ?  ሌላ  የተሻለ  ስላላችሁ በቁም
ሳጥናችሁ ውስጥ ትሰቅሉታላችሁ። ምክንያቱ የተሻለ ኮት ስላላችሁ። ትለብሱት ከነበረ ካረጀው ይልቅ የበለጠ ዘመናዊ
ነውና። ምንድነው? ያ  ልብስ ነዋ። እናንተ ግን ውስጠኛው ናችሁ። ልብሱ ታድያ ምን ይሰራላቿል? ምስላችሁን
ያሳያል።  አሁን  ግን  አትፈልጉትም። ስላረጀ ሰቅላችሁታል። እንዲሁም ደግሞ ይህ  ያረጀ  አካልም እንዲሁ ነው፥
ሰማያዊው የሆነ ማንነታችሁን ምስል ያንጸባርቃል እንጂ፥ በእውነት እናንተ እሱ አይደላችሁም። እናንተ በዛ አካል
ውስጠኛው ናችሁ። በዛ አካል ውስጥ ያለው እናንተ፣ የአምላክ መንፈስ ነው። ውጨኛውን በመታዘዝ ስር እንዲሆን
የሚያስደርገውም ይህ ነው፥ ምክንያቱ ውስጠኛው ስህበት ስለሚይዘው ነው (አያችሁ ወይ?) ውስጣችሁ፣ እናንተ፣
እናንተ ራሳችሁ፣ ማንነታችሁ መንገዱን ከአምላክ ቃል ጋር እንዲያደርግ ያደርገዋል።

ይህ አካል ልክ እንዳረጀው ኮት ነው፥ አንድ ቀንም - እስኪ ምን ታደርጉታላችሁ? አንድ ቀን በምድር የትውስታ
ሐውልት ትሰቅሉታላችሁ፥ ምክንያቱ በልብሱ ላይ የነበራችሁ ለጊዜው ነውና። ዊልያም ብራንሀም ወይ ደግሞ ሱዚ
ጆንስ ብላችሁ የምትጠሩት እውነተኛ ው እናንተ፥ በአካሉ ውስጥ ያለ ማንነት ነው፥ ያ ግን ልክ እንደ ምድራዊው ልብስ
ነው። አንድ ቀን ወደ መቃብር ታወርዱታላችሁ፥ በላዩም ላይ “ይሄኛው ክቡር እከሌ እከሌ፣ ይሄኛው ደግሞ እከሌ
እከሌ፣ ወይም እከሌ እከሌ ነው” በማለት የመቃብር ሓውልት ይደረግበታል። እንደ መታሰብያችሁ እዛ ይቀመጣል።
ህዝቡ በዚህ ላይ ይመለከቱአቿል፥ ዋናው ማንነታችሁ ግን በዛኛው ውስጥ ነው። ያረጀው ኮት ግን የሰማያዊው ምስልን
የሚያንጸባርቅ ነው። ኦ! ሰዎች ሆይ የምትቀይሩት ኮት አዘጋጅታቿል ወይ? ወደገነት መግቢያ አዘጋጅታቿል ወይ?
ቅድሚያ ማስመዝገብ እንዳለባችሁ አስታውሱ። ያለሱ መግባት አትችሉምና። እንግዲህ በዘመናዊ ቋንቋ ለእናንተ
እየተናገርኩ ነኝ። ያው ታውቃላችሁ እናንተም፥ ወደ አንድ የእንግዳ ማረፍያ ሆቴል ብትሄዱ እናም ብታናግሯቸው
“እንግዲህ እኔ ነበረኝ . . . ”
78 “አስቀድመው  አስመዝግበዋልን?  ይቅርታ  ቦታ  የለንም  ሞልቷል።”  ትባላላችሁ።  ከዛ  አስቀድማችሁ
ባለማስመዝገባችሁ በብርድ ላይ ትወድቃላችሁ። እስከ ህይወታችሁ ፍጻሜም ድረስ አስቀድማችሁ ቦታ ለመያዝ
ካላስመዘገባችሁ፥ እናንተን ለመቀበል የሚችል ማንም ሰው አይኖርም። ከዛ በኋላ ዘለአለማዊ ጩሀት፣ ለቅሶ፣ ዋይታ እና
ጥርስ ማፋጨት ወዳለበት ጨለማ ስፍራ ትወድቃላችሁ። አስቀድማችሁ ስላላስመዘገባችሁ ወደዛች ከተማ መግባት
አይቻላችሁም። እንግዲያውስ ኢየሱስ ለእናንተ ሊያዘጋጅላችሁ የሄደባትን ከተማ ውስጥ ለመግባት እነኚህን ነገሮች
የግድ  ሊኖሯችሁ  ያስፈልጋል።  አስመዝግባችሁ  የያዛችሁት  ስፍራ  እና  የመዳን  ልብስ  መያዛችሁ  ግድ  እንደሆነ
አስታውሱ። በፍጹም . . . አትችሉም።
79 በማቴዎስ ወንጌል 22፡1-14 ድረስ (እዚህ ከፊቴ ቅዱስ ቃል አያለሁ)። እየመሸ ስለሆነ ይሄን ለማንበብ ጊዜ
የለኝም። ድሮ ይሄን ነግሬአቹአለሁ። ይሁን እንጂ አስታውሱ ንጉሱ እራት አዘጋጅቶ መልእክተኞችን ላከ። በሬዎችን እና
የሰባ  ነገሮችን ሁሉ አዘጋጀ፥  እናም የተለየ  ግብዣ አደረገ።  እናም ብዙዎችን ልኮ እንዲመጡ ለመናቸው። አንዱ
“መልካም፥ ታውቃለህ ይሄን ነገር አለኝ እናም ወደ እርሻየ እሄዳለሁ” አለ። ሌሎቹም ብዙ ነገር አደረጉ። አሁንም ደግሞ
ላከ፥ ክፉዎች ግን አጋፉአቸው።

በመጨረሻ . . . እነዚህ ሌላ ነገር ለማድረግ የሚሄዱ ኢየሱስ እየተናገራቸው ያሉት፥ የአይሁድን ትውልድ ነበሩ።
በመጨረሻም እንዲህ በማለት ላካቸው “ወደ መንገድ እና ወደ መተላለፍያ ሁሉ ሂዱ፥ እናም እንዲገቡ አድርጓቸው”
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አላቸው። ከዛ በኋላ ቤቱ ተቀማጮች እንደሞሉት ግብዣውን መዘጋጀቱ በተቆረጠ ጊዜ . . . በተቀማጮች መካከል
የሰርግን  ልብስ  ያልለበሰ  አንድ  ሰው አየ።  ያ  ሰው  ያረጀው ልብስ  ይሻለኛል  ያለ  ሰው  ነው።  ምን  እንዳለውም
ተመልከቱት “ወዳጄ፥ ወደ ግብዣየ ከጠራሁህ በኋላ፥ ጋብዤህ እንድትመጣም መጥርያ ሰጠሁህ . . . ”
80 ብዙ  ጊዜ  በምስራቅ  ሰብኬአለሁና፥  ምናልባት  በምስራቅ  ከነበራችሁ፥  የሰርጉ  እራት  ባህል  እስካሁንም
እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ሙሽራው ብዙ እንግዶች ይኖሩታል። ምናልባት ወንድም ኮፕ በህንድ አገር አይተሀው
ይሆናል።አያችሁ? እሱ የሚጠይቃቸው ብዙ እንግዶች ይኖሩታል። ለምሳሌ ሠለሳ እንግዶችን ይጠይቃል እንበል።
ሙሽራው የሁሉንም መጎናጸፍያ ማስጌጥ ይኖርበታል። እነሱንም ሁሉ ማስገጥ አለበት። ስለዚህ የጥሪ ወረቀታችሁን
ይዛችሁ ስትመጡ፥ በደጅ ቆሞ የጥሪ  ወረቀታችሁን እያረጋገጠ በልብስ  የሚያጎናጽፋችሁ አንድ ሰው ይቆማል።
አንዳንዶቹ ሀብታሞች አንዳንዶቹም ድሆች ናቸው፥ ሌሎች ደግሞ የተለያዩ ናቸው፥ ይሁን እንጂ እነዚያን ልብሶች
ሲጎናጸፉ አንድ ዓይነት ይሆናሉ። ስለዚህ እናንተም ደግሞ መመሳሰል ይኖርባቹኋል። “እኔ ሜተዲስት ነኝ”፣ “እኔ
ፕሪስቢተርያን ነኝ”አይሆንም! በፍጹም አትገቧትም ሲጀመር። በበር በኩል መምጣት አለባችሁ። “የበጎች በር እኔ ነኝ”
ብሏል ኢየሱስ።

“እኔ  ጴንጤ ነኝ”  “እኔ  እንዲህ ነኝ፣  እንዲያ ነኝ።”  ይህ ምንም አይረባም። በበሩ ኑ!  በበሩ ስትመጡ ያንን
የምትጎናጸፉት ልብስ ታገኛላችሁ።

81 ይሄኛው ሰው“ወዳጄ ሆይ እንዴት ወደዚህ ገባህ?” ሲለው፥ በበር ሳይሆን ወይ በመስኮት ወይ ደግሞ በጀርባ
እንደገባ ያስታውቃል፥ ኢየሱስ የመጣበት ራስህን በቀራንዮ ላይ አሳልፈህ ለአምላክ መስዋዕት ለማድረግ፣ ከእርሱ ጋርም
ለመሰቀል፣ ስለዓለም ነገሮች ሁሉ ለመሞት የመስዋዕትን ልብስ ለመጎናጸፍ በሚከድባት በር አልገባም።

ዓለምን እና የዓለም የሆነውን ከወደዳችሁ፥ የአምላክ ፍቅር በፍጹም በእናንተም የለም። አያችሁ? እስከ አሁን
ድረስ የዓለምን ፍቅር በእናንተ ካለ . . . በቤተ ክርስትያን ውስጥ ሆናችሁ እንደዓለም ተግባር የምትመኙ ከሆነ እንደ
ዓለም ተግባር ለመስራት የምትፈልጉ ከሆናችሁ በስንዴ ማሳ መካከል የተቀላቀላችሁ አረም ናችሁ። ከሌሎቹ አብራችሁ
ትጮኋላችሁ፣ ትደሰታላችሁ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ በላያችሁ ላይ ይወርዳል። ምናልባት “ትንቢት እኮ ተናግሬያለሁ”
ካላችሁ፦ ቀያፋም ተናግሯል በልዓምም ተናግሯል። ይህ አይሰራም . . .
82 “በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቄያለሁ።” ይሄም ቢሆን ምንም አይሰራም፥ ግዜአዊ የተሰጣችሁ ስጦታ ብቻ ነው።
እውነተኛ ስጦታችሁ ያንን ከአምላክ የተወለደው ለእናንተ የተሰጣችሁ ነፍስ ነው፥ ይህ ደግሞ የአምላክን ቃል እና
የአምላክን ፈቃድ የምትቆጣጠሩበት ጣብያ ነው፥ በዛም ታድጋላችሁ። ከዛ በኋላ የአምላክ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች
ናችሁ። የጌታ ልጅ ናችሁ። እናም አሁን ባወቃቹአቸው .  .  .  ልክ እንደ እናቲቱ፥ ከምድር ወጥታችሁ ለመምጣት
እየጣራችሁ በምድር ጉድጓድ ውስጥ ትገኛላችሁ። ገና ልትወለዱ ያላችሁ የአምላክ ልጆች ናችሁ፥ እናም ቃሉን ስትሰሙ
ይሄን ማድረግ አለብኝ፣ ዳግም መወለድ አለብኝ ትላላችሁ። “የራሴ ቸርች አለኝ” ብትሉ፦ አይሰራም።

“እናቴ ሜተዲስት ናት .... ” ያ ለእናትህ ብቻ ይጠቅማታል።
በጣም ጥሩ “ጴንጤ ነኝ . . . የእንትና ቸርች ነኝ” ብትልም፥ ከቃሉ ጋራ ካልተቃናህ የሆነ ስሕተት አለህ። ስለዚህ

አየህ አባትህ ጌታ አይደለም (አየህ?) ምክንያቱ እውነቱ በነፍስህ ስለሚጀምር፥ መንፈስ ከመምጣቱ በፊትም ነፍስህ
ነበረች። ያቺ ነፍስ ከአምላክ የመጣች ነፍስ ኧልነበረችም፥ ስለዚህ ሲጀመርም የአምላክ ዘር አልነበርህም። የተታለልህ
ነህ። ዓለማዊ ድርጊቶችን እያደረግክ ዓለማዊ የአረም ምልክቶችን እያፈራህ በአረም መካከል የተጣበቅ ነህ፥ የአምላክ
ፍቅር ባአንተ ውስጥ ስለሌለ፥ ዓለምን መውደድ በአንተ ዘንድ አለ።
83 ስለዚ አሁን በመጨረሻ ዘመን እነሆ በሓሰት የተቀቡ ይመጣሉ፤ ሓሰተኛ ኢየሱስ አይደለም አስታውሱ፥ ኢየሱስን
ሊሆኑ አይችሉም ሐሰተኛ የተቀቡ ናቸው። የተቀቡ እኮ ናቸው። አዎ! ይሁን እንጂ ጸረ ክርስቶስ ናቸው። ክርስቶስ
ያደረጋቸውን ድንቆች እና ተዓምራቶች እንዲያደርጉ የተቀቡ ሆነው፥ መስመራቸው ግን ከቃሉ ጋር ያላስተካከሉ ሰዎች
ናቸው። አያችሁ? “ብዙዎች በዛች ቀን ወደ እኔ መጥተው፥ 'ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርኩምን፣ አጋንንትስ
በስምህ አላወጣሁምን' ይሉኛል።”

እሱ ግን ይላቸዋል፦ “እናንተ ዓመጸኞች ከእኔ ራቁ፥ አላውቃችሁም”
“ጌታ ሆይ እኔ እኮ ጴንጤ ነበርኩ! ክብር ለጌታ ይሁን! እጮህ ነበር፣ በልሳን ተናግሬያለሁ፣ እጄ በህመምተኞች

ላይ ጭኜ ተፈውሰዋል፣ ኣጋንንትም አውጥቻለሁ።” ይላሉ።

“እናንተ ዓመጸኞች፥ አላውቃችሁም ከእኔ ራቁ።”
84 ምንማለቴእንደሆንኩገባችሁን?ኦልጆችሆይይህችነገር፣ይህችቪታሚንታስፈልገኛለች ትላላችሁ ወይ ዛሬ? በማዶ
ላይ የሚጠብቃችሁ አካል አለ፥ የምትቀበሉት ሰውነት አለ። ሰዎች ሆይ አትታለሉ! አትታለሉ! ዲያብሎስ አታላይ ነው።
የሰርግ ልብሳችሁም መጎናጸፍ ያስፈልጋችኋል። የግድ ነው።

እንግዲህአሁንበማምሻጊዜላይደርሰናል።ምድራዊአካልየሚፈርስበትወደሰማያዊውአካልየምንገባበትጊዜደርሷል።ወ
ደታላቁኤደንየምንገባበትየተለየየአምላክጥሪእየተሰማንእንገኛለን።እዚህምድርከመወለዳችንም  በፊት  ገና  ጨቅላ
ሰውነታችን እንዲያገኝ የጮሀው ጭሆት ነበረ ምክንያቱ እሱን ካላገኘ ህጻኑ የተጎዳ ስለሚሆን። ጌታ በዛ ስፍራው
ጉዳተኞች የሉትም። ሁሉንም ልክ በጊዜው እንደተገለተ ቃል፣ ሙሽራው የሆነውን ያህል በመሆን ከሙሽሪት ጋራ
ይሰለፋሉ። ጌታ ይርዳን ዛሬ ልጆች ሆይ የሚኬድበት ገነት አለ እንዲሁም የሚጠፋበት ገሃንም አለ።
85 እንግዲህ እናንተ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ጌታ በሺዎች የሚቆጠሩ ራእያት ሰጥቶኛል። ትልቁ . .. ሞትን
እፈራ ነበር። ከሶስት ዓመታት በፊት “ከጊዜ ወድያ ማዶ ያሉትን” ክርስትያኖች ታያላችሁ። ይህች ምሽት አላልፍም ብየ
አስቤ ነበር፥ በህይወቴ ደግሜ የማያችሁ አልመሰለኝም ነበር። ይህእውነት ነው። ራእይ ልበለው ወይስ ሌላ ምን
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ልበለው በርግጥ እንጃ። አንድ ማለዳ በቅርብ፥ ከብዙ ጉባኤዎች ተመልሼ ነበርና፥ ልጆቻችንን ወደ ትምህርት ቤት
ማድረስ እንዳለብን አውቃለሁ፥ ስለዚ መነሳት ነበረብኝ፥ እናም ሚስቴ ገና ተኝታ ነበር “ማር! ተነስተሻል?”አልኳት፥
ይሁን እንጂ አሁንም ተኝታ ነበረች። ስለዚ እጆቼን እንዲህ ወደ ኋላ አድርጌ “እንግዲህ ቢሊ ብራንሀም፥ ሐምሳ ዓመት
እንዳለፈህ  ተገንዝበሀልን?”  ለጌታ  አንዳች  ነገር  ማድረግ  ከወደድክ  ብትፈጥን  ይሻልሀል፥  ምክንያቱ  ብዙ  ጊዜም
የለህምና። “ጌታ እስኪመጣ ብቆይና የጌታን መምጣት ባየሁ” ብየ ማሰብ ጀመርኩ። ስንሞት እናየዋለን የሚል ሀሳብ
ሁሌ በአእምሮየ ነበረ . . . እዚሁ እንዳለ ወንድም . . . እንዲህ እል ነበረ፦

“አንተ ወንድም ብራንሀም፥ አንድ ምሽት በእኔ ቤተክርስትያን ሰብከሀል።” ይሁን እንጂ መንፈስ ስለሆነ እጁን
መጨበጥ አይቻልም፥ ምክንያቱ እጆቹ እና የእኔ እጆች በመቃብር የሆነ ስፍራ ይበሰብሳሉ ብየ አስብ ነበረ።

86 በዛ ማለዳ ግን የሆነ ነገር በላየ ላይ ሲመጣብኝ ተሰማኝ - እንደወትሮ የራእይ ተመስጦ የመጣ አድርጌ አሰብኩ -
እናም አየሁ፣ አየሁ እናም “ይገርማል፥ ይህ ደግሞ ምንድነው?” ብየ አሰብኩ። እነሆም አረንጓዴ ተራሮች አየሁ፥ከተለያየ
ስፍራዎችም በአስር ሺዎች እና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ሴቶች ሲመጡ ተመለከትኩ። ሁሉንም ጸጉራቸው
በጀርባቸው ወርዶ፣ ነጭ ልብስ ተጎናጽፈው፣ ባዶ እግራቸው “ወንድማችን!” እያሉ ሲጮሁ እና ሲናገሩ ነበር።

እናም “እንግዳ ነገር ነው” ብየ አሰብኩና፥ ዞር ብየ ተመለከትኩ፥ እነሆም እኔ ራሴን ተጋድሜ ተመለከትኩ፥
እንዲሁም ሚስቴ አልጋው ላይ ተጋድማ ነበር። እንዲህ አልኩ “ታውቃለህ! አሁን ሞቼአለሁ” “በቃ የተከናወነው ይህ
ሞት፥ ሞቼአለሁ” አልሁ። “ምናልባትም የልብ ችግር ወይም ሌላ ነገር ኖሮኝ ሊሆን ይችላል። ይሀውና ስጋየ እዛ
ተጋድሞ የለ'ንዴ! በቃ ሞቻለሁ” አልሁ። እዛ እጆቼን ወደ ኋላ አድርጌ እንደደረቀ ነገር በቃ ተጋድሜያለሁ። እናም
ሀሳብ ገባብኝ “እንግዲህ፥ ሀያ ፊት ያህል ርቀት እንኳን አያህልም።” ደግሞም እያየሁ ነኝ “ያቺትና ሚስቴ፥ሁሉ ነገር
እንዳለ ነው፥ በአልጋው አጠገብ ሸሚዜ ተሰቅሏል።” “እኔም እነሆኝ” ብየ አሰብኩ።

87 እናም ደግሜ ዙርያውን ተመለከትኩ፥ ሴቶቹ ኁሉ እየመጡ ነበር . . . ዞር ብየ ወደዚህ አቅጣጫ ስመለከት፥
እነሆ ደግሞ ጨዋ የሆኑ ወንድሞቼ ሲመጡ ተመለከትሁ፥ ሁሉንም ወጣቶች ነበሩ። “ውድ ወንድማችን!”  እያሉ
ሲጣሩኝ ነበሩ፥ ግን ለምን፥ ምን ማሰብ እንዳለብኝ ማወቅ ተሳነኝ።

“ይህ እንግዳ ነገር ነው” ብየም አሰብኩ። እናም አየሁኝ፥እነሆም እድሜው የሄደ ወንድ አልነበርኩም፥ወጣት
ነበርኩ። “ይህ እንግዳ ነገር ነው” ብየም አሰብኩ። “ራእይ ነው?”  ብየ አሰብኩ “ሌላ ጊዜ እንደማየው ራእይ ግን
ኣይደለም።” ጣቴን መንከስ ፈለግኩ።

ከዛ በኋላ እነሆ ከላይ “እነሆ ወደ ህዝብህ ገብተሀል” የሚል ድምጽ ይናገረኝ ጀመረ።
“ወደ እኔ ህዝብ?” እነኚህ ሁሉ የብራንሀም ልጆች ናቸውን? ብየም አሰብኩ።
እሱም እንዲ ብሎ መለሰ “እነዚህ ሁሉ በአንተ በኩል ወደ ክርስቶስ የመጡ ናቸው።”  እነዚህ ሴቶች .  .  .

በነገራችን ላይ የሴቶች ጠላት ተደርጌ ነው የምቆጠረው . . . የሴት ጠላት ብለው ይጠሩኛል፥ እኔ ግን ኣይደለሁም
(አያችሁ?) እኔ እንደማምነው . . . አያችሁ? ኢሞራል እና ስርዓት አልባ አልወድም፥ በክርስቶስ ስርዓት ያላቸው ጨዋ
እህቶችን እወዳለሁ። እንዲህ ከሆነ መልካም።

88 ልጅ ሳለሁ ጠባሳ አለኝ። በእንዲህ መልኩ እንድሆን ያደረጉኝን ሁኔታዎች አውቃለሁ። ይሁን እንጂ ጌታ ለዚች
ሰዓት እየሰራኝ ነበር። አያችሁ?

አሁን እንደማውቀው፥ ከጨዋ እህት የተሻለ ምንም ነገር የለም። ከመዳን ቀጥሎ ጌታ ለአንድ ወንድ የሚሰጠው
መልካሙ ስጦታ ሚስት ናት። እናምየተሻለ ነገር ከሰጠ ይሄን ያደርጋል። ሌላው አንዳንዶቹ ሲበላሹ እና ሚስት እንኳን
ሳይመስሉ ሲቀሩ ማየት፥ ለትዳራቸው ለቃልኪዳናቸው የማይታመኑ፥ እንዲሁም ባሎች። አንድ ላይ እስከኖራችሁ ድረስ
እንደታሰራችሁ አስታውሱ። አምላክ በምድር አንድ ያደረገው፥ በሰማይም አንድ ነው። አያችሁ?

89 ከዛ በኋላ አየሁ። እነኚያ ሴቶች ሮጠው መጥተው ክንዶቻቸው በላየ ላይ እያደረጉ እያቀፉኝ “ወንድሜ” ይሉኝ
ጀመር። ሴቶች እኮ ናቸውይሁን እንጂ በዛ ስፍራ ሐጢያት ማድረግ የለም። ሴቶች እኮ ናቸው፥ይሁን እንጂ እኛ አሁን
እንዲህ ያደረገን ምንድነው . . . አንድሴት ከሴት የዘር ዕጢ ጋር ወንዱም እንዲሁ ከወንድ ዕጢ ጋር ልጆችን ለመውለድ
ነው። እዛ ግን ምድራዊ ምስላቸው እንደያዙት ይሆናሉ ዕጢያቸው ግን አንድ ዓይነት ዕጢ ነው። ሐጢአት ማድረግ
በፍጹም አይኖርም። ሁላችሁ አንድ ዓይነት ናችሁ። ልጆች ማሳደግ ብሎ ነገር የለም። እውነት ነው፥ እንዲሁ ነው
የሚኮነው።

እንዲሁም አየሁ፥ እናም እነዚህ ሴቶች፣ እናም . . .
90 እነዚህ ወንድሞች ይዘውኝ ሄዱ እና ስፍራን አዘጋጁልኝ ፥ “ለምን ይሄን ታደርጋላችሁ?” አልኳቸው።

“በምድር ሳለህ መሪ ነበርህ” “ሰዎቹም እነዚህ ናቸው” አለኝ።
እናም አንድ በጣም ውብ ሴት መጣች እና “ውድ ወንድማችን” አለች። እሷ እያለፈች ሳለ ይህ ድምጽ ተናገረኝ

“አታስታውሳትምን?” አለኝ።

“አላስታወስኳትም!” አልኩኝ።
“ዘጠና ዓመት አልፏት ሳለች ነው ወደ ክርስቶስ የመራሀት። አለኝ። ውድ ወንድማችን ስትልህ አታይምን”“?
“እንግዲህ እናንተ . . . ” አልኳቸው።
“እኛማ እዚሁ እየጠበቅን ነን” አሉኝ።
“እንግዲህ ወደዚህ ተሻግሬ ከሆንኩ ኢየሱስን ማየት እፈልጋለሁ” አልኳቸው።
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“አሁን ልታየው አትችልም፥ ምክንያቱ ከመሰውያው በታች ስላሉ ነፍሳት የተጻፈ ቃል ይህ ነውና፥ እሱ ከዙህ ከፍ
ባለ ሰማይ ነው። አንድ ቀን ይመለሳል። ወደ ምድርም ተመልሰን እንሄዳለን። እዚ አንበላም አንጠጣም” አለኝ።

91 “የፈራሁመሰለህ እንዴ?” አልኩት። ምክንያቱ ወዳጆች . . . ይሄን ለመግለጽየምትችሉበት ምንም ቃላት የለም
ወዳጆች። በቃ . . . “ፍጹም” አይገልጸውም። “ድንቅ” አረ ይሄንን መግለጽ የሚችል የኢንግሊዘኛ ቃል የለም በፍጹም።
እኔ ከማውቀው ሁሉ በላይ ነው። ይሄውላችሁ፥ በሽታ የለም፣ ህመም የለውም። አትሞቱም፣ ሐጢአትም አታደርጉም።
በቃ እጹብ ድንቅ፣ እጹብ ድንቅ ነው። ወዳጆች ሆይ በፍጹም ሊያመልጣችሁ አይገባም።

ሌላ ነገር አትርሱ . . . ህጻን ሳለሁ፥ እንደ ህጻን ልጅ የገሀንምን ራእይ አይቼ ነበር። የዘንድሮ ሴቶች እንዴት
እንደሆኑ  ታውቃላችሁ (ሴቶች እንጂ  ወይዛዝርት  እንዲህ  አያደርጉም)  እንደ  ተኲላ ዓይኖቻቸው ላይ  ይቀባሉ፥
ከዓይኖቻቸው ስር ሰማያዊ ነገሮችን ይቀባሉ። ያንን ነው ያየሁት። ገና ታዳጊ ልጅ ሆኜ በጥይት ተመትቼ ነበር የአስራ
አምስት ዓመት ልጅ ነበርኩ እና በሞት አፋፍ ሆኜ ሆስፒታል ውስጥ ነበርኩ እናም ሁሌ አምላክ እንዳለ አውቅ ነበር።
መጀመርያ የጸለይኳት ጸሎት አስታውሳታለሁ . .  .  ማለት የምችላት ብቸኛዋ ነበረችኝ። ከዚህ በፊት ተናግሬውም
አላውቅም አሁን ተናገር ተናገር ብሎኛል። በጥይት ተመትቼ ወድቄ፥ ወደ አምላክ የማቀርበው ብቸኛው ልመና “ጌታ
ሆይ፥ ዝሙት አድርጌ እንደማላውቅ አንተም ታውቃለህ።” ገና የአስራ አምስት ዓመት ታዳጊ ሆኜ፥ ትክክለኛ ህይወት
ለመኖር  ጥሬያለሁ  እናም  አልኩት  “በንጽህና  ኑሬያለሁ።”  ማለት  የምችላት  ይህች  ብቻ  ነበረችኝ።  ወደ  እርሱ
ማቅረብየምችላት ምክንያት እቺ ብቻ ነበረች።
92 እናም እዛ ሆስፒታል ተጋድሜ ሳለሁ . . . ዶክተሩ እኔ ካለሁበት ወደ ሌላ ሄደና፥ ወደ ሆነ ዘለአለማዊ ጨለማ
እየሰጠምኩ እንዳለሁ ተሰማኝ፥ ዞር ዞር ብየ ተመለከትኩ . . . “አባየ እርዳኝ!” ብየ አባቴን ተጣራሁ። አባቴ ግን እዛ
የለም። “እናቴ እርጂኝ!” እናቴም የለችም። “አምላክ እርዳኝ!” አምላክም እዛ የለም። ማለቂያ በሌለው ፍርሀት ውስጥ
ነበርኩ፥ ኦ! በከፍተኛ መቃዠት። የሚምበለበል የገሀነም እሳት፥ would be a pleasure to be in there beside of
that። ወደዛ እየወደቅኩ ሳለ “ወይኔ! ለዘለአለም እዚህ ልሆን ነው?” ብየም አሰብኩ። ጭስ ጨለማ እና ህመም ወዘተ
ወዳለበትም ስፍራ ገባሁ። በቃ ሞት በላየ ላይ ነበረች። ዓይኖቻቸው የተቀባቡሴቶች ወደ እኔ ሲመጡ አይ ነበር።
እንግዲህ ይሄ ከአርባ አምስ ዓመታት በፊት ገደማ ነው - አርባ ዓመት በፊት። ይሄዳሉ . . . ይሄዱ ነበር “ኡኡ ሀህ፣
ሀህ።” “ለዘለአለም (Forever) እዚህ ልሆን ነው ወይ?” አልኩኝ።

“ለዘለአለም” (Forever)
“ኦ ጌታ ሆይ፥ ብቻ ከዚህ ካወጣሀኝ፥ ደግሜ በፍጹም አላፍርብህም። አምላክ እባክህ ዕድል ስጠኝ።” ማለት

ጀመርኩ። እናም መጀመርያ ከዛ ስፍራ ስወጣ ለራሴ ይሰማኝ ጀመረ። ልቤም በደቂቃ አስራ ሰባት ጊዜ እየመታ ስለነበረ
ተጠራ። ደሜ ፈስሶ አልቆ በደሜ ላይ ተኝቼ ነበር። እናም አንድ ቀን ይህ ሊሆን ይችላል ብየ ማሰብ ጀመርኩ።
93 ከሁለት ዓመታት በፊት፥ወደ ቱሰን ከሄድን በኋላ፥ ከሚስቴ ጋራ ሆነን ወደ ጄ.ሲ ፔኒ'ስ (J.C. Penny's) ወረድን።
እናም ራሴን ዝቅ አድርጌ እየጠበቅኳት ነበርኩ፥ ምክንያቱ ታውቃላችሁ ሴቶች ገበያ (ሾፒንግ) ከወረዱ በጣም ግዜ
አይበቃቸውም። እንዲህ ብየ ራሴን ዝቅ አድርጌ እየጠበቅኳት ሳለሁ። ተንቀሳቃሹ ደረጃ ወደ ላይ እየተሽከረከረ መጣ
እና ጸጉራቸው ወተር ሄድ የሚባል ስታይል የተቆረጡ ሴቶች መጡ - ዓይኖቻቸው ልክ እንደነዛ ዓይነት ተቀባብተው
ስፓኒሽ እያወሩ መጡ። ወድያውም . . . ያንን ራእይ ድጋሚ መጣብኝ። ይሄውና “አሀ፣ ሀህ።”

ወንድም እህቶቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ፥ ምናልባት አሁን ቀልድ ሊመስል ይችላል፥ ይሁን እንጂ አንዴ ወደዛ
ስትገቡበት። ሲርየስ የሆነ ነገር ነው፥ በፍጹም በዚያ መንገድ አትጓዙ!

94 እኔ እንደ ሽማግሌ፥ በዓለም ዙርያ ሁሉ ዙሬ ሰብኬያለሁ፥ ሚልዮኖች ወዳጆች አሉኝ፥ይሁን እንጂ በዚያ ማዶ
እኔም አብሬያችሁ እንደምቆም አውቃለሁ። ውጡ ከዓለም ሽሹ፥ አስታውሱ! ድሮ ታደርጉት እንደነበራችሁ ለማድረግ
የሚመኝ ነገር እስከ አሁን በእናንተ ውስጥ ካለ፥ ዓለማዊ ነገር በእናንተ ውስጥ ካለ፥ እንዲሁ የቤተክርስትያን አባላት
እንጂ የአምላክ እንዳይደላችሁ አስታውሱ። እስከዛች ጥሪ ድረስ፥ ጥልቁ ወደ ጥልቅ ይጣራል . . . አያችሁ?

ዓሳ በጀርባው ላይ ክንፍ ከማውጣቱ አስቀድሞ፥ መጀመርያ የሚዋኝበት ውሃ መኖር ያስፈልጋል፥ ካልሆነ ግን
በፍጹም ክንፍ ሊኖረውም አይችልም። ዛፍ በምድር ከማደጉም በፊት፥ ምድር ታስፈልጋለች፥ ካልሆነ ግን ሊበቅል
የሚችል ዛፍ በፍጹም አይኖርም። ዛፍ የሚያስፈልግበት ምክንያት አይኖርም። ወደዚህ ለማቅረብም . . .
95 ፍጥረት ከመኖሩ በፊት አስቀድሞ ፈጣሪ ሊኖር ይገባል።

“ጽድቅን የሚራቡ ብጹአን ናቸው።” እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንደነበረ፥ በውስጣችን የሆነ ነገር አለ “ጌታን
ከዚህ በላይ አብዝቼ እፈልጋለሁ” አያችሁ? የሆነ የሚጠማ ነገር አለን። ዓለምን ከወደዳችሁ ደግሞ (በመንገዷም
ከሄዳችሁ) በኣለም ነገሮች ከተጓዛችሁ፥ የዓለምን ጉዞ ትሄዳላችሁ፥ በውድቀትም እዛ ትገኛላችሁ። ኑ ውጡ! እናንተ
የንጉስ ወንድ እና ሴቶች ልጆች ናችሁ። ወይዛዝርት እና ክቡራት ሁኑ። እንደ ክርስትያን ተጓዙ፣ እንደ ክርስትያን ኑሩ፣
እንደ ክርስትያን አድርጉ። በፍርድ እለት ላይ ከዚህ ነጥብ ጋራ እንደማገኛችሁ አስታውሱ። አያችሁ?

በመነጽራችሁ ተመልከቱና“በየትኛይቱ መንገድ እየሄድኩ ነኝ በሉ፥ ኢየሱስ አካል እያዘጋጀልኝ ነውን? አረ ያንን
አካል ፍጹም አካል ነው፥በስርዓት ይራመዳል፥ በአምላክ ፊት ወንድ ወይም ሴት ልጅ ነው። እኔም ወደዛች አካል ውስጥ
ለመወለድ በምጥ ላይ ነኝ። አሁንም ዓለምን የምወድ ከሆንኩ - ገና ለኔ የተዘጋጀ አካል እዛ እንደሌለ ያሳያል። እንዲሁ
የቸርች አባል ነኝ፥ ሲጀመርም የአምላክ ዘር በእኔ አልነበረም ማለት ነው። . . . እሱም የኔ አባት አይደለም።”

96 እሱ እንደተናገረውም“እንግዲያውስ ቅጣት መታገስ ካልቻላችሁ (አሁን እየተቀጣችሁ እንዳለ) እንግዲያውስ
ዲቃላዎች እንጂ የአምላክ ልጆች አይደላችሁም።” እውነት አይደል ወይ? መጽሓፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል አይደል? ቅዱስ
ቃሉ ወደ መስመርእንዲያስገባችሁ ሲቀጣችሁ ስታዩ ቅጣቱን የማትታገሱ ከሆናችሁ“ኦ! ይህ ነገር መስማት አልፈልግም።
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እኔ ክርስትያን ነኝ። እንዲህ አደርጋለሁ . . . ” የምትሉ ከሆናችሁ። መልካም ሂዱ አድርጉ። ይሁን እንጂ የአምላክ ልጆች
አለመሆናችሁ የሚረጋገጥበት አንድ ማረጋገጫ ነው። እውነተኛው የአምላክ ልጅ ግን ይጠማዋል ይራበዋል። በልባችሁ
ውስጥ ሆነ ይህ ያስፈልግሀል የሚላችሁ ነገር ካለ፥ እናም አስፈላጊ ከሆነ፥ የሆነ የሚስብላችሁ ስህበት እንዳለ ነው
የሚያሳየው። የዚህን ዓይነት አካል እዛ አለ። ይሄኛው የምትጠቀሙበት ለምንድን ነው? ዲያብሎስን እና ዓለምን ከፍ
ከፍ ለማድረግ፣ ፋሽኖችን እና ነገሮችን ለመከተል፥ ወይስ ወደ ሰማያት እየተመኛችሁ ናችሁ? እንግዲያውስ አምላክን
በህይወታችሁ የምታከብሩበት የሆነ ነገር እዛ እላይ አለ።

“በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፤ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር፤ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁና፤ ሄጄም
ስፍራ ባዘጋጅላችሁ፥ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ።” ገና
ወደፊት ሊከናወኑ ያሉ ነገሮች። አሁን የምታዩአቸው ነገሮች ሊማጣ ያለውን የሚጣሩ ጥላዎች ብቻ ናቸው።

እንጸልይ።
97 97በቁም ነገር አስቡበት፥ ክርስትያን ወዳጆች ሆይ በትክክል ታስቡታላችሁ ወይ? ለጥቂት ጊዜ ቆም ብላችሁ
በትክክል አስቡት። እስኪ በጽሞና እንሁን እና መንፈስ ቅዱስ ይናገረን።

እናንተ ጴንጤ ቆስጤአውያን ጌታ ከብዙ ዓመታት በፊትወደ እናንተ ላከኝ፥ ከአገልግሎቱ ውጤት ከልጆቻችሁ
መካከል ፓስተራችሁ እንዲሆ የመጣ አንዱ ይሄውና። ጌታ ኢየሱስ እውራንን ዓይኖች ሲከፍት አይቶአል፥እንዲሁም
በውሃ ሙላት የተነፋ ጭንቅላት ሲተነፍስ ታይቷል። የፈውስ አገልግሎ ት አሁንም ቢሆን አገለግላለሁ፥ እንዲሁም
ለብዙ የታመሙ ሰዎች ጸልያለሁ፥ ሁሉንም ተፈውሰዋል፥ ጌታ ጸሎትን መልስ ሰጥቶ ህመምተኞችን ፈውሷቸዋል።
ይሁን እንጂ፥ እነዚያ የተፈወሱ ሰዎች አንዳንዶቹ በህይወት እንደሌሉ፣እንደሞዩ ታውቃላችሁ። ምን ያህል ከባድ
ህመምተኛ ሁን፥ ብትፈወስም መሞትህ እንደማይቀር እወቅ። ነገር ግን ያቺ ነፍስ ውድ ወንድሜ ሆይ፣ ያቺ ነፍስሽ ውድ
እህቴ፥ ብታስቡበት የሚሻል አይመስላችሁምን? ነፍስ ዘለአለማዊ ናት። የአምላክ ፍቅር በነፍሳችሁ ከሌለ፥ ምንም
የሚስብ ስህበት አይኖርም፥ እንግዲያውስ ዛሬ “ጌታ ሆይ ዛሬ ጀምርልኝ። ጌታ ሆይ እኔ እወድሀለሁ። እወድህ ዘንድ
እፈልጋለሁ፥ በልቤም የሆነ ነገር ወደ አንተ ተጠግቼ መኖር እንዳለብኝ ይነግረኛል። አሁን መምጣት እፈልጋለሁ፥ ጌታ
ሆይ ይህን አድርግልኝ።” በሉት። እንዲህ ያለ ሰው ወይም ሰዎች በዚህ ህንጻ ውስጥ ወይም ከዚህ ህንጻ ውጪ ካላችሁ፥
እንደ ክርስቶስ ባርያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራሶቻችሁን ዝቅ እንዳደረጋችሁ እጆቻችሁን ከፍ እንድታደርጉ እና
“አምላክ ሆይ፥ ወደ አንተ እያስጠጋህ እንድታስጠጋኝ፥ አምላክ ሆይ በቃልህ ውስጥ ካለው ሁሉጋራ እንድስማማ
እፈልጋለሁ።” በሉት። ከልባችሁ እውነተኛ ሁናችሁ፥ እጆቻችሁን አሁን አንሱ።

አስቡት።
98 “ኦ ይህን አደረግኩ፣ በመንፈስ ጮህኩ፣ በልሳን ተናግሬያለሁ፥ ነገር ግን ዛሬ ከህይወቴ የጎደለብኝ አንዳች ነገር
አለ።  በአምላክ  ቃል  መስተዋት  ራሴት  ተመልክቼያለሁ፥  የሆነ  ነገር  እንዳለ  አውቄያለሁ።  ወደ  ቤተክርስትያን
እሄዳለሁ፥መሆን የሚገባኝ ዓይነት ግን አይደለሁም።” አያችሁ? እንግዲህ . . . ራሳችሁን ተመልክታችሁ ከአምላክ ቃል
ጋራ  ያልተስማማችሁበት  ነገር  እንዳለ  ማየት  ችላችሁ  ሳላችሁ፥  እጆቻችሁን  ለማንሳት  ምክንያት  ካጣችሁበት፥
እንግዲያውስ የሆነ ችግር እንዳለ ያስታውቃል። . .  .  እናቴ “ከተርኒብ (ቀይ ስር መሳይ ስር) ደም አይገኝም፥ ደም
ስለሌለው ትል ነበር።” አያችሁ? በጣም በቁም ነገር አስቡበት። ይህ የመጨረሻ ዕድላችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ
ካህናቱን ጨምሮ ሰላሳ ወይም አርባ ያህል ሰው እጆቻቸውን አውጥተዋል።
99 ለደቂቃ ያህል በእውነተኛ ትህትና ሁኑ። እንግዲህ አሁን በቅንነት አስቡና “ውድ ጌታ ሆይ፥ ምናልባት ዛሬ
በአደጋ ልሞት እችላለሁ፣ ምናልባትም በልብ ድካም ልሞት እችላለሁ፣ ምናልባት ከነዚህ ቀናት አንዷ ዶክተር ልጠራ
እችላለሁ፣ ምናልባትም የደም ስሬ እጅጌ ላይ ሲመታ ይታይ ይሆናል። በቃ ልሞት ነው እያልኩ፥ ጉንጬ ትራስላይ
አድርጌ 'ኦ  ጌታ ሆይ፣ ኦ አምላክ ሆይ!'  እል ይሆናል።” አያችሁ? ምናልባት ወደ ታላቁ ደጅ ለመቅረብ ያቺ ልብ
የመጨረሻዋ ምት ልትመታ ይሆናል፥ በአምላክ መንፈስ ዳግም የተወለዳችሁ ካልሆናችሁ በቀር በፍጹም መውጣት
አይቻላችሁም። በአምላክ መንፈስ ከተወለዳችሁ በኋላ - ከአምላክ ጋራ ለመጓዝ የሚራብ እና የሚጠማ አንዳች ነገር
በእናንተ ውስጥ ከሌለ በቀር መውጣት አይቻላችሁም። መሆን አለበት። አያችሁ? ለእናንተ ፍጹም አካል ለማዘጋጀት
ወደ ሄደበት ወደ አምላክ መንግስት ለመወለድ ገና በምድር ማሕጸን ውስጥ ያላችሁ ልጆች ናችሁና። እንግዲህ አሁን
በጥልቀት አስቡበት እና አብረን እንጸልይ።
100 የተወደድክ አምላክ ሆይ፥ ይህ ታላቅ ምስክርነት በመጽሓፉ ገጽ እንደሰፈረ እና እንደተወሰነ እያወቅን፥ጌታ ሆይ
በሳይንስ ተታለናል፥ጌታ ሆይ እኛን ለማንቃት በቂ ነው፥ በእውነታም የምናከናውናት እና የምንላት ነገር ሁሉ፥ባደረግናት
ቅጽበት በዓለም ዙርያ ተቀድታ እንደምትቀመጥ ተገንዝበናል። ይህ ደግሞ በቴለቪዥን አስተውለናል። አባት ሆይ
ቴለቪዥን ምስልን እንደማይፈበርክ ነገር ግን የተለቀቀውን ምስል ወደ ጣብያ እንዲገባ እንደሚያደርግ አስተውለናል።
የለበስናቸው ልብሶች ቀለማት እንኳን ሳይቀር፥ በንፋስ ማዕበል፥ በዓለም ዙርያ ባለው ሞገድ ይታያል። እንግዲያውስ
እነኚህንልብሶች እየለበሱ በዚህ ዓይነት ተግባር የተጠመዱት እህቶችስ እንዴት ይሆን? ፈጽመውም -  ፊቶቻቸው
ተቀባብቶ፣ ጸጉራቸው ተቆራርጦ . . .

እንዲሁም ወደ ስነመሎኮት ትምህርት ቤቶች እየሄዱ፥ ከ ትምህርቶቻቸው የተነሳ የአምላክን ትዕዛዛት በህዝቡ
ትርጉም የማይሰጥ የሚያደርግ የሰዎችን ቃል እና ባህላት የሚሞሉ አገልጋዮች . . . በራሳቸው ባህል በቃ ቤተክርስትያን
ብቻ አባል ሁን እንጂ ሌላ ችግር የለም የሚሉ። ኦ ጌታ ሆይ በምድር የምናገራት ቃል ሁሉ ከተወለድን ጊዜ ጀምሮ
እስክንሞት ድረስሁሉ እየተመዘገበች እንዳለ ሳይንስ እንኳን እንዳረጋገጠ ያውቃሉ ወይ፥ አዎ በፍርድ ቀን እንዲሰማ
በአምላክ አልበም ላይ እየቀመጠ ይገኛል። እንግዲያውስ ነገሩን ለእኛ እንዲህ ግልጽ ተደርጎልን ሳለ ከተቃወምነው፥
ከአምላክ ቁጣ እንዴት ልናመልጥ እንችላለን? ኦ! አምላክ ሆይ እነኚ ቃላቶች በፍጹም የማይሞቱ ናቸው፥ ይሄዳሉ
ይቀጥላሉ። የተቀዳውም በፍርድ ቀን ጊዜ ይሰማል። እነኚህ የተነሱትእጆች ተመልከት ጌታ ሆይ በፍር እለት እኔም
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እገኛለሁና። እንዲሁም ልቦቻቸውየሚያስበውን ነገር ሁሉ በፍርድ ዕለት እዛ ይገኛልና።
101 ጌታ አምላክ ሆይ፥ እንደ ባርያህ፥ ከህዝቡ መካከል ዓመጽን ታርቅ ዘንድ እጠይቅሀለሁ። ዓመጽ (Iniquity)
ማለት -  “ማድረግ የሚገባን ነገር እያወቅን አለማድረግ ነው” ዳዊት ሲናገር “በልቤ ዓመጽከጸንሁስ፥ጌታ ጸሎቴን
አይመልስልኝም” አለ። እንግዲህስ አምላክ ሆይ፥ የንጉስ ወንዶች እና ሴቶች ልጆች ሆነን ምን ያህል እንደተለየን
መልካችን የምናይበት መስተዋት፥  ቃልህ ነውና እባክህ ዓመጻችን ትወስደው ዘንድ እጸልያለሁ። አባት ሆይ ዛሬ
ታደርገው ዘንድ እጸልያለሁ።

መሰውያው ባሉበት ህዝቡ በተቀመጡበት ያንንም መሰውያን አበጅበት፥ ልቦቻቸው ሁሉ መሰውያ አድርገው።
ዓለም በዚህ ስፍራ ከሚገኙ ወንድሞች እና እህቶች ህይወት ይውጣ። ከዛ ስንነጋገርበት ከነበረው ከአምላክ ወርዶ
የአምላክን ታላቅ ክብር ለማሳየት የተገለጠው መገለጫ ማለትም ከአምላክ ዘር .  .  .  አምላክ ሆይ ዓለምን ከነሱ
አስወግድ።

ስለሌሎቹ፥ ጌታ ሆይ፥ መጸለይ አያስፈልገኝም ምክንያቱየእነሱ ህመም እስከ ሞት ስለሆነ፥ ሊመልሳቸው የሚችል
ነገርም አንዳች የለምና። ነገር ግን እነዛ ስሕተት መሆኑን ተረድተው ለሚመለሱ፥ አባት ሆይ በመንፈስህ እንዲሞሉ እና
በብርሀን ይጓዙ ዘንድ ልቦቻቸውን እና ነፍሳቸውን ዛሬ ንጹህ አድርግላቸው።
102 ጌታ ሆይ ይህን ጠንካራ እና ጤነኛ፣ ወጣት ፓስተር ባርከው፥ ጌታ ሆይ ይህ አንተ ስታደርግ አይቶ የሚናገር
ወጣት መልካም ሰው፥ ኦ ምላክ ሆይ ነፍሱን በእሳትህ አነቃቃለት። አድርግለት ጌታ ሆይ። መንፈስ ቅዱስ እረኛ አድርጎ
ለሾመው መንጋ፥ ዘወትር እውነተኛ እረኛ ይሁን። ከአፍህ ከሚወጣው ያልተሸቃቀጠ ቃል በቀር፥ ስለ ሰው ሰራሽ ተረት
እና ሰው ሰራሽ ሰረተ እምነት ወይም ስለሌላ ነገር ወደ ቀኝ ወደ ግራ አይበል። ጌታ ሆይ እሱን እና የእርሱ የሆኑትን
እንዲሁም ይህች ትንሽየ ቤተክርስትያኑ ሁሉንም ባርክለት። አባት ሆይ ከሁላቸው ጋራ ሁን።

አባት ሆይ ይህ ሁሉ ለአንተ አሳልፌ ሰጠሁ። ዘሩ ተዘርቷል፥ እንግዲያውስ ለህይወት በተመደቡት ላይ ይውደቅ
እና እዚህ ላሉ ጉባኤ እና ለመጡባቸውሌሎች ጉባኤዎች ጠንካራ ክርስትያኖች ሆነው ይደጉላቸው። አድርገው ጌታ
ሆይ፥ ይህ ሁሉ በአምላክ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ አስልፌ ሰጠሁ።

እናም አባት ሆይ “እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ፥ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤ የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ
ላይ ነበረ፥ በእርሱም ቍስል እኛ ተፈወስን።”

103 ቀደም ብየ በበሩ በኩል ሚስኪን የአእምሮ እመምተኛ ሴት ስትሄድ አይቻታለሁ። ኦ አምላክ ሆይ ምን ያህል
ድንቅ  ነገር  ለቤትዋ  ተደረገ።  ለቤትዋም ራስህን  በድንቅ  ገለጽክ።  ጌታ  ሆይ  ለዚህች  ሴት  እጸልያለሁ፥  ያለፈው
የህይወትዋ ታሪክ ሁሉ አስወግድ፥ ዛሬ ፈውሳት ጌታ ሆይ። ታደርግላታለህን ጌታ? ወደ አንተ ውሰዳት።

ፈውስን የሚፈልጉ ሌሎች ህጻናት እዛ ተቀምጠው አይቻለሁ - ሌሎች። አባት ሆይ ሁሉንም ትፈውሳቸው ዘንድ
እጸልያለሁ። አድርገው አባት ሆይ። ታላቁ የፈውስ ሀይልህ ይምጣና ነፍሳችን እና ስጋችን ይፈውሰን።

104 አሁን  ደግሞ  እናንተ  እዚህ  ውስጥ  እና  በውጭ  በኩል  ያላችሁ  ሁላችሁ  ፈውስ  የምትፈልጉ  እጆቻችሁን
አንስታችሁ “ወንድም ብራንሀም ፈውስ እፈልጋለሁኝ” ብላችሁ ተናገሩ። ህዝቡ በጠቅላላ እንዳደረገ ይመስላል። በጣም
ጥሩ። የክርስቶስ ባርያ ነውብላችሁ ታምኑኛላችሁን? ካመናችሁ “አሜን” በሉ። እንግዲያውስ አንዳችሁ ባንዳችሁ ላይ
እጆቻችሁን እንትጭኑ እፈልጋለሁ። እጆቻችሁ ተጫጫኑ። (በውጪም በውስጥም ያላችሁ ሁላችሁ) እጆቻችሁን ኧንሱ
- በአምላክ እንደምታምኑ እጆቻችሁን አንሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ (የመጨረሻ አደራ ሲሰጥ) እንዲህ አለ “ወደ ዓለም ሁሉ
ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ
ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤ እባቦችን ይይዛሉ፥ የሚገድልም ነገር
ቢጠጡ አይጎዳቸውም፤ እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ።” እንግዲህ ኢየሱስ እንደተናገረ ይህን
አስታውሱ፥ እንደዛ ብሏል! ያቺን ቃል የሚቀበል ባይኖር ኖሮ ይሄንን ባላለም ነበር። ስለዚ መሆን አለበት!
105 “ድንግል ትጸንሳለች” የማርያም ማህጸን ያንን ዘር መቀበል እንደቻለ ሁሉ። የዘንባባ ዛፍ እና የኦክ ዛፍ በሸለቆች
እንደሚፈጠር - ቃሉ እንዲህ አደረገው። ስለዚህ ቃሉ ወደ ልባችሁ ሊዘልቅ ይቻለዋል። “እኔ አማኝ ነኝ ጌታ ሆይ፥ ይህ
እጄ ያኖርኩበት ወንድ ወይም ሴት፥ ስቃይ ላይ ናቸው። እነሱ ለእኔ እየጸለዩ ስለሆነ፥ እኔም ስለ ራሴ አልጸልይም።
ለእሱ ወይም ለእሷ እየጸለይኩ ነኝ። ጌታ ሆይ ፈውሰው ወይም ፈውሳት፥ እኔም አማኝ ነኝና እንዲሁም ተሰብስበናል።
ክርስቶስ  በምድር  ሳለ  አብረነው  እንደነበርን  ተምረናል፥  የቃሉ  አካል  ነንና  አብረነው  ተሰቃይተናል፣  አብረነው
ደምተናል፣ ከእርሱ ጋር ሞተናል፣ ከእርሱ ጋር ተቀብረናል፣ ከእርሱ ጋር ተነስተናል፣ ከታላቁ ንጉስ - ከክርስቶስ ኢየሱስ
ጋር በሰማያዊ ስፍራ አብረነው ተቀምጠናል። ታላቁ ንጉስ በመካከላችን ነው። እኔም ደግሞ የንጉስ ወንድ ወይም ሴት
ልጅ ነኝ፣ እጆቼንም ለእኔ በሚጸልዩ የንጉስ ወንድ እና ሴት ልጆች ላይ አኑሬ እጸልይላቸዋለሁ። እንግዲህ ጌትሆይ
ጸሎቴን ስማኝ፥ ይህ ወንድ ወይም ሴት የአምላክ ልጅም ፈውስ።” አሁን እስኪ በሕብረት ሆነን እንጸልይ።
106 ጌታ ኢየሱስ፥ ስህተቶቻችንን እየተናዘዝን በትህትና መጣን፥ ህመምና ሃዘን እንዲሁም ሞት የተገባን እንደሆንን
አምነናል፥ ይሁም እንጂ ስለ ህመማችን እና ስለ ሐጢያቶቻችን መረጋጋትህን እየተቀበልን ነን። እንዲሁም ዛሬ ወንዶች
እና ሴቶች የአምላክ ልጆች ሁሉ፥ የሚያቀናቸው ቃል ሰምተው፥ ቃልህ እውነት መሆኑን ስለ አመኑ ወደ አንተ ቀርበው
ለመኖር፥  አንዳቸው ባንዳቸው እጅ በመጫን እጆቻቸውን አንስተዋል። ከክርስቶስ  ጋር  ተነስተን  በሰማያዊስፍራ
አብረነው እንደተቀመጥን አምነዋል። እጆቻቸውን ተጫጭነው እርስ ለእርስ እየተጸለያዩ ይገኛሉ። የእምነት ጸሎት
ህመምተኛን  ትፈውሳለች፥  ሓጢአት  አድርጎ  ከሆነም  ይቅር  ይባልለታል  ብለሀልና።  ጥፋታችሁን  እርስ  ለእርስ
እየተናዘዛችሁ፥ እንድትፈወሱ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ጸልዩ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ ሃይልን ታደርጋለችና።

ዘለአለማዊው አምላክ ሆይ፥ የባርያህን ጸሎት ስማ። እንዲህም ደግሞ ተጽፈዋልና “በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ
ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ፥  ፊቴንም ቢፈግሉ፥  ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ፥  በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፥
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ኃጢአታቸውንም ይቅር
እላለሁ፥ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። “ ተብሎም ተጽፏልና። አምላክ ሆይ የልጆችን ጸሎት ከሰማይ ስማ።

መንፈስ ቅዱስን እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ አድርገህ በጉባኤው ላይ አዝንበው።

ይህን ህዝብ በፊትህ አቀረብን።
107 ሰይጣን ውዳቂ ነህ፥ የወደቅክ ነህ። ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ላይ አሸንፎሀል። ሀይል የለህም። ከንቱ ነህ።
በዚህ ምሽት ከዚህ ህዝብ እንድትወጣ እናዝሀለን፥ ና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ህመም እና በሽታ፥ ነጻ
ይሁኑ በአምላክ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።

ሃሌሉያ የአምላክ ክብር ይሰማኛል፡  ጸሎታችሁ ሲመለስተሰማኝ!  ጌታ በጎናችሁ የተቀመጠውንሰው ጸሎት
እንደሰማ ታምናላችሁ? ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? እጆች ወደላይ ይውጡ! ይሀው! ኦ ወንደርፉል።

(እጆች ወደላይ ይሁኑ በሙሉ ልባችሁ ዘምሩለት)
እወደዋለሁ እወደዋለሁ
ቀድሞ ስለወደደኝ
(ከልባችሁ በእውነት ነው?)
መዳኔን በቀራንዮ መስቀል ላይ ገዝቷልና

108 ስንቶቻችሁ ጌታ አመጸኝነቴን እና በደሌን ሁሉ አስወግዶልኛል ትላላችሁ? ከዚህችም ምሽት ጀምሮ “የአምላክ
በግ ሆይ፥ የተጠራሁበት ስም ማለት ክርስትያን፣ ምስለ - ክርስቶስ በማክበር ለመጓዝ ቃል እገባለሁ። እጆቼን በማንሳት
ራሴን ለአንተ አሳልፌ እስጣለሁ። ዛሬ በብርሀን እመላለሳለሁ።” አሜን!

ከሚንጠባጠበው ብሩህ የምህረት ጠል በሚወጣው፥
ቀን እና ሌሊት በዙርያችን በሚያበራው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን፣
በብርሀን፥ ባማረው ብርሀን እንመላለሳለን።
በሚያምረው ብርሀን እንመላለሳለን
ከሚንጠባጠበው ብሩህ የምህረት ጠል በሚወጣው (ስፍራ ሊያዘጋጅልን ከሄደበት ቦታ!)
ቀን እና ሌሊት በዙርያችን በሚያበራው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን፣
እውነት እና ምሕረት በስሙ ናቸው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን።
(ስለዚህ ምን እናደርጋለን?)
ከሚንጠባጠበው ብሩህ የምህረት ጠል በሚወጣው፥
ቀን እና ሌሊት በዙርያችን በሚያበራው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን፣
በብርሀን፥ ባማረው ብርሀን እንመላለሳለን።
ሁላችሁ ደስ አላላችሁምን? ኦ! ማይ! እስኪደግመን እየዘመርን እጆቻችንን ሰላምታ እንሰጣጥ።
ከሚንጠባጠበው ብሩህ የምህረት ጠል በሚወጣው፥
ቀን እና ሌሊት በዙርያችን በሚያበራው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን፣
በብርሀን፥ ባማረው ብርሀን እንመላለሳለን።
እስኪ አይኖቻችን ጨፍነን እናንጎራጉረው [ጉባኤ ሁሉ አንጎራጎረ]
(እንደ ልጅ አደረገን! ልጆች ስለሆንን ነው።)
ኦ እንዴት ድንቅ ብርሀን ነው፣
ቀን እና ሌሊት በዙርያችን በሚያበራው
ኢየሱስ የዓለም ብርሀን፣
በብርሀን፥ ባማረው ብርሀን እንመላለሳለን።
(አይኖቻችሁ ጨፍኑ እና በመንፈስ አምልኩት!)
አትወዱትምን?
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አንተ የቀራንዮ በግ ሆይ
እምነቴ አንተን ይላል
መለኮታዊ አዳኝ!
ኦ አሁን ጸሎቴን ስማኝ፣
ሓጢአቴን ሁሉ አስወግድልኝ
ከዛሬ ጀምሬ ስለአንተ . . . የተቀደስ ድርገኝ!
በህይወት ሁሉ ስረገጥ ሲቀላቀልብኝ
ችግር በዙርያየ ሲከበኝ
ኦ መሪየ ሁንልኝ
ጨለማን ዛሬ ገስጽልኝ
ሀዘን እና ፍርሀት ግረፍልኝ
ከጎንህ ሁሌ እንዳልጠፋብህ
ኦ፡ ማይ! ታውቃላችሁ የጥንታዊ ነገሮች ተከታይ ሰው ነኝ። .  .  .  እንደሚመስለኝ እነዚህ አዳዲስ ቡጊቡጊ፣

ፈንጠዝያ፣ እና ሮክ እና ሮል አስመስሎት ሚልዮን ማይልስ የራቁ ናቸው። እነዚያ ጥንታውያን ግጥሞች፣ መንፈስቅዱ
ብዕሩን ነክቶ የጻፋቸው መዝሙሮች፥ ኦ፡ ማይ! እነ ኤዲ ፐርነት እናሌሎች ታላላቅ . . . ፈኒ ክሮስፒ፡

ጌታ ሆይ አትለፈኝ፥
ትሁት ለቅሶየን ስማኝ፥ . . .

109 አንድ ቀን ሊያጠምዷት ሞከሩ። ቡክርናቸውን ለካዲላክ እንደሸጡት እንደነ ኤልቪስ ፕርስሊ፥ እንደ ጴንጤዎቹ
አልሆነችም። . . . መጡና ዓለማዊ ሙዚቃ እንድትጽፍላቸው አባበሏት። “ለማይረባ አላደርገውም” አለቻቸው።

“ዕውር ነሽ። ወደ ገነት ስትሄጂ እንዴት ብለሽ ነው . . . ”
በመገለጥ ውስጥ ገብታ ዞር አለችና፥ እንዲህ ማለት ጀመረች፡
በተቤዠን ጎን እቆማለሁ
አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ።
አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ (እንዴት?)
በነዳፉ ላይ ባለው የሚስማር ምልክት።
ካልሆነም “ባላየው እንኳን እጆቹን እዳስሳለሁ።”
በተቤዠን ጎን እቆማለሁ
አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ።
አውቀዋለሁ አውቀዋለሁ
በነዳፉ ላይ ባለው የሚስማር ምልክት።
ስፍራ ሊያዘጋጅላችሁ በመሄዱ እንድትወዱት አያደርጋችሁምን? “ሄጄም ባዘጋጀሁላችሁ ስፍራ እንድትኖሩ ወደ

እኔ እወስዳችኋለሁ።”

110 እናንተ የምትደክሙ እና የምትፈጉ ልጆች፥ የአምላክን ትዕዛዛት ታዘዙ። እዚህጋርም ፓስተር፥ ያልተጠመቃችሁ
ሰዎች ካላችሁ፥ ውሃው ሞልተ ተዘጋጅቶላቿል፥ የቤተክርስትያኒቱ አካል ለመሆን ወዘተ ሁሉ። የመንፈስ ቅዱስን
ጥምቀት ያልተጠመቃችሁ ከሆናችሁ፥ የምትቀበሉበት ምሽት ይህች ምሽት ናት። ታምናላችሁ?

“ኦ” “ወንድም ብራንሀም” ስብከት አስረዘምክ ካላችሁኝ፥ “አንድ ቀን ጳውሎስ ይህን አይነት ስብከት ለሊቱን
ሙሉ ሲሰብክ አደረ፥ አንድ ወጣትም ከላይኛው ደርብ ወለሉ ላይ ወደቆ ሞተ፥ ይህን ራሱ ዓይነት መልእክት የተቀባ
ጳውሎስ ግን ሰውነቱ ሁሉ በልጁ ሰውነት ጫነ እስትንፋሱ ተመለሰችለት። ዛሬም ትላንትና ዛሬ እስከ ዘለአለም ድረስ
ያው የሆነው ራሱ ኢየሱስ ነው። አትወዱትምን? እስኪ እጆቻችን ወደላይ አድርገን ደግመን እወደዋለሁ እወደዋለሁ
የሚለውን ዝማሬ እንዘምር።

ፒያኒስቷ የት አለች? ይሄው እህታችን፣ ከቻልሽ አነስ ያለ ኮርድ ስጪን።
ስንቶቻችሁ ትወዱታላችሁ? እጆቻችሁ ወደ ላይ አንሱለት እና “ከምር እወደዋለሁ በሉ። በቃ በሙሉ ልቤ

እወደዋለሁ። እወደዋለሁ።”

111 ለአምላክ ክብር እጆች ወደ ላይ አድርገን ዓይኖቻችንን ጨፍነን እስኪ እንዘምር። እወደዋለሁ፣ እወደዋለሁ።
እናመልከዋለን። ስትሰብኩ፣ ትንሽ ከከተከታችሁ፣ ከቆራረጣችሁ እና ከጎተታችሁ በኋላ ይሄ ወደ ቁስሉ እንደ ፈውስ
የሚሆን ዘይት ማፍሰስ ነው። የነፍስ ቅባት በጊልዓድ ይገኛል። ኮርድ ስጪን እና እንዘምረው አሁን።

እወደዋለሁ እወደዋለሁ
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ቀድሞ ስለወደደኝ
መዳኔን በቀራንዮ መስቀል
ገዝቶልኛልና
እናም . . . “እርስ በእርስ የምትዋደዱከሆናችሁ፥ ሰው ሁሉ የእኔ ደቀመዝሙር እንደሆናችሁ በዚህ ያውቃሉ።”

እውነት ነው። እርስ በእርስ የምንተያይ ሰዎች ካልተዋደድን፥ የማናየውን አምላክ እንዴት እንወደዋለን።

እወደዋለሁ እወደዋለሁ
ቀድሞ ስለወደደኝ
መዳኔን በቀራንዮ መስቀል
ገዝቶልኛልና
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