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ስለወደዳችሁ ነው፡፡ እርሱ ብቻ ነው ከማንም የበለጠ እስካሁንም ሆነ ወደፊት በፍፁም ፍቅሩ ሊወዳችሁ የሚችል፡፡
ለእናንተ መልካም የሆነውንና የሚጎዳችሁን የሚያውቅ እርሱ ብቻ ነው፡፡ ደግሞም ምን እንደሚጎድላችሁ በትክክል
ያውቃል፡፡ እርሱ ለእናንተ የሚፈልገው ደስታን፣ ደህንነትንና ነፃነትን ነው፡፡ እውነተኛ ነፃነት፣ ፍፁም ደስተኛና የተሳካላችሁ
እንድትሆኑ፡፡ ለእናንተ ሁሉም በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል፡፡ እስካሁንም እናንተን ለመርዳት ሲጠብቅ. . ሲጠብቃችሁ ነበር፡፡
ነገር ግን ተጠምዳችሁ በጣም ወደሚያስፈራው ሥፍራ፣ ስቃዩ ለዘላለም ወደማያበቃበት ወደ ገሃናም እንዳትገቡ፡፡
አዎ ገሃነም እውነት ነው፡፡ ይህ ሥፍራ የተዘጋጀው ለእናንተ አይደለም፡፡
እናንተ የተፈጠራችሁት መቼም ቢሆን ወደዚያ ለመግባት አይደለም፡፡ እናንተ የተፈጠራችሁት እንድትጎዱ፣ ብቸኛ
እንድትሆኑ፣ ድካም፣ ረሃብና ህመም እንዲያጠቃችሁ አይደለም፡፡ እናንተ የተፈጠራችሁት መገመት ከምትችሉት በላይ
የበለጠ ደስተኛ እንድትሆኑ፣ ለሁልጊዜው ወጣትና በነፃነት የምትኖሩ እንድትሁኑ ነው፡፡ ለዘላለሙ የተፈጠራችሁት ለዚህ
ነው፡፡ ነገር ግን ምርጫው የእናንተ ነው፡፡ አሁን ሁሉም ያለው በእጃችሁ ላይ ነው፡፡ መኖር ወይም መሞት፡፡ ከጊዜ ወደ ጊዜ
ስቃዩ እየባሰ የሚሄደውን መምረጥ ወይስ ለዘላለም በአስተማማኝ ደስታ፣ ፍቅርና ጥበቃ ውስጥ መኖር?
አሁን ልንጠይቃችሁ የምንችለው ይህንን ነው፡ ኢየሱስን ሃዘን እንደተሰማችሁና ወደእናንተ መጥቶ መጥቶ ህይታችሁን
እንዲቆጣጠር አሁን እንትጠይቁት ነው፡፡ ለእርሱ ህይወታችሁን አሁኑኑ ስጡ፡፡ እርሱ እናንተን ለማዳን ምንም ጊዜ
አይወስድበትም፡፡
የሚቀጥሉትን መልዕክቶች ከኢየሱስ በመቀበል ኢየሱስን እንዴት እንደምትከተሉ መመሪያ እንዲሆናችሁ ሰብስበን በአንድ
ላይ አድርገናቸዋል፡፡ የመከራውን ዘመን በእነዚህ መመሪያዎች መሰረት ኑሩ፡፡ አሁን ወደ እርሱ ከተመለሳችሁ እርሱ
ይመራችኋል፣ ደህንነታችሁን ይጠብቃል፣ ጥበቃም ያደርግላችኋል፡፡ ለማወቅ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ እርሱ
ያስተምራችኋል፡፡ የት መሄድ እንዳለባችሁ፣ እንዴት መኖር እንዳለባችሁ፣ ከጠላቶቻችሁ እንዴት ማምለጥ እንዳለባችሁ፡፡
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ከአሁን ወዲያ በሙሉ ልባችሁ በእርሱ ላይ ብቻ ከታመናችሁ ምግብ፣ አልባሳት፣ ህክምና ወይም ፈውስ እርሱ
ያቀርብላችኋል፡፡

በመጨረሻም የምናስጠነቅቃችሁ ነገር፣ ምንም ነገር ብታደርጉ፡ ምንም ዓይነት ምልክት
አትቀበሉ፣ ወይም በመርፌ የሚሰጥ ነገር አትቀበሉ፡፡ ምግብ ለመግዛት ወይም ማንኛውንም
ክፍያ ለመክፈል የሚጠቅም ነገር በሰውነታችሁ ላይ አትቀበሉ፡፡ ይህ በሰውነታችሁ
የሚቀበረው ቺፕ መቼም ቢሆን ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር እንዳትመለሱና
መጨረሻችሁም ከሰይጣን ጋር ለዘላለም በገሃነም እንድትጣሉ የሚያደርግ ነው፡፡
ይህንንም ቺፕ/Chip/ የሚቀብሩት በአብዛኛው በቀኝ እጃችሁ ወይም በግንባራችሁ ላይ
ነው፡፡ ነገር ግን በየትኛውም ቦታ ሊያደርጉት ይችላሉ፡፡
ይህ እኛ የምናወራው የሴራ መላምት/CONSPIRACY THEORY/ አይደለም፡፡ የምናወራው
"ሃይማኖት" አይደለም፡፡ የምናወራው በጣም በጣም እውነተኛ የሆነ ነገር ነው፡፡
በሰውነታችሁ ውስጥ የሚቀበረው "ቺፕ" ስለ እግዚአብሔር ምንም እንዳታስቡ የሚያደርግ
ነገር በውስጡ ተከቶበታል፡፡ ከተቀበላችሁት ከዚህ ነገር የተነሳ ለማምለጥም ፍላጎት
አይኖራችሁም፡፡
ይህንን አንዴ ከተቀበላችሁ ወይም ካስደረጋችሁ በኋላ ወደኋላ መመለስ አይቻልም!!
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መልዕክት አንድ
አሁን የሆነው ምንድነው?
{What has just happened?}
ይህችን ትንሽ መፅሐፍ የምታነቡት ኢየሱስ ራሱ በሰማይ ላይ ከታየ በኋላ ከሆነ፣ አሁን እውነቱን ስላወቃችሁ ውሳኔ
ለመስጠት ጊዜው ነው፡፡ ኢየሱስ ይህ እንደሚሆን በነቢያቶቹ በኩል ለብዙ ዘመናት ለአለም ሁሉ ሲያስጠነቅቅ ቆይቷል፡፡
እርሱም ጊዜው እንደተቃረበ ለማሳየት በየጊዜው እየጨመሩ በሚሄዱ ብዙ ምልክቶችና ክስተቶች፣ ይኸውም በሰማያት፣
በምድር፣ በአየር ንብረት ሁኔታ፣ ብዛት ባላቸው የእንሰሳት ሞት፣ በሱናሜዎችና በመሬት መንቀጥቀት በኩል ለብዙ አመታት
ሲያስጠነቅቀን ነበር፡፡
ኢየሱስ እንዲህ ይላል፡፡ "እኔ ይህንን ሁሉ ነግሬያችሁ ነበር፡፡ በሰማይ ደመና ስመጣ ሰው ሁሉ እንደሚያየኝ፡፡ ሰው ሁሉ
ሲባል ሰው ሁሉ ማለት ነው፡፡ በፍፁም ድብቅ አይሆንም፡፡ ይህንን ያደረግሁት ያልተቀበሉኝ ህዝቦቼ እንዲያዩኝና
እንዲያለቅሱ በማሰብ ነው፡፡ ነገዶች ሁሉ ያዝናሉ አይልም?

በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፥ በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፥ የሰው ልጅንም
በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል፡፡ (ማቴዎስ 24፡30)
መንግሥትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ፥ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን፤
አሜን። እነሆ፥ ከደመና ጋር ይመጣል፤ ዓይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፥ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ።
አዎን፥ አሜን። ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ። አልፋና ዖሜጋ እኔ ነኝ ይላል።(ራዕይ 1፡6-8)
እናም አሁን በመጨረሻው መጣ፡፡ ይህ ክስተት በተለምዶ ንጥቀት ይባላል፡፡ የንጥቀትም ዓላማ

በእውነት እርሱን

የሚወዱትንና ለእርሱም የኖሩትን ከምድር ላይ በመውሰድ፣ ከሚመጣው መከራ ለመታደግና በሰማይ እንዲኖሩ ለማድረግ
ነው፡፡
ስለዚህም አሁን በምድር ላይ ተስፋፍቶ በሚገኘው ኃጢያት ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ጀምሯል፡፡ ይህንንም ቁጣ በራዕይ
መፅሐፍ ላይ ተፅፎ ታገኙታላችሁ፡፡ በሚቀጥሉት ሰባት ዓመታት በምድር ላይ ስለሚፈፀሙ ስለ ማህተሞች፣ ስለ ፍርድ
መለከቶችና የእግዚአብሔር ቁጣ ፅዋዎች ሁሉ ተፅፎ ታገኛላችሁ፡፡
በዚህ ጊዜ ዋናው ትኩረት የሚደረገው በአይሁዶች ላይ ነው፡፡ ይህ ህዝብ ገና ከጅምሩ ልዩ ህዝብ አድርጎ እግዚአብሔር
የመረጠውና ህዝቡም በመሰጠት እግዚአብሔርን ብቻ እንዲወድና እንዲያመልክ፣ ሌሎች ህዝቦች ማምለክ የጀመሩትን
አማልክቶች እነዚህም አጋንንቶችን እንዳያመልክ የተከለከለ ልዩ ህዝብ ነው፡፡
"ይህንን ያደረኩት ህዝቤ ማን እንደሆንኩ እንዲውቁ ነው፡፡ እኔን በግልፅ ካላዩና ማን መሆኔን ካላወቁ ንስሐ ሊገቡ
አይችሉም፡፡ ከሰማይ ስመጣ ባዩኝ ጊዜ ሳይቀበሉኝ በመቅረታቸው በሰሩት ኃጢያት እስከ መቅኒ አጥንታቸው ድረስ በፀፀት
ይመታሉ፡፡"
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"በንጥቀት ጊዜ በሰማይ ላይ ሆኜ እታያለሁ እንጂ እግሮቼ ምድርን አይረግጡም፡፡ ህዝቤ እኔን ስላልተቀበሉኝ ያዝናሉ፣
ያለቅሳሉ፡፡ አህዛብ ከእኔ ጋር ወደ መንግስተ ሰማይ ሲወሰዱ ህዝቤ ግን በዚሁ ምድር ላይ ይተዋሉ፡፡ ከዚያም በኋላ የገሃነም
ደጆች በሙሉ ተፈተው ወደ ምድር ይገባሉ፡፡ ይህም የመከራው ዘመን ጅማሬ ነው፡፡ አረጋግጥላችኋለሁ ሰይጣን ክፉ
እቅዱን በምድር ላይ ተግባርያዊ ለማድረግና የክርስቶስ ተቃዋሚውን በሥልጣን ላይ ለማውጣት ጊዜ አይፈጅበትም፡፡"
"ምድር እንደ ሰከረች ትሆናለች፡፡ አክስለቴተሩ የሚያናጋው (CERN -ሰርን የሚለውን መልዕክት ይመልከቱ) የመሬትን
ዛቢያ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ፕላኔቶችን ጭምር ነው፡፡ እንዲሁም የኒብሩና የአስተሮይዶች ወደ ምድር መቅረብ ሌላው
ተጨማሪ ምክንያት ነው፡፡ ሁሉም ገሃነም ይፈታል አላልኩም? ስለዚህ ነው ሁሉም ክስተቶች በአንድ ላይ በመከናወን
የምድርን ፍርድ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈፀም ለማድረግ ታስቦ የተደረገው፡፡"
"አይሁዶች የምወዳቸውን ያህል ከስስትና ሰውን ለጥቅማቸው ጉዳይ ከማሳመን ከሚያደርጉት ጥረት በቀር በምንም መልኩ
ንፁህ ሆነው አልተገኙም፡፡ ስለዚህም ፍርዱ የሚፈፀመው በሁለት እጥፍ ዓላማ ነው፡፡ የመጀመሪያው እኔን ስላልተቀበሉኝ
ሲሆን ሌላው ደግሞ በንግድ ስምምነት ወቅት ከእኔ ጋር የገቡትን ቃል ኪዳን ቸል ስላሉ በዚህ ምድር ስለሚፈሰው
የፍጥረታት ደም ሁሉ ተጠያቂ ናቸው፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂ መሆን አለባቸው፡፡ ፍፁም ተጠያቂ ናቸው፡፡ በዚህ ምድር
ላይ በዚህ ወቅት የተገኙት ሌላው ምክንያት ለፍርድ ሲሆን እነሱ ባዘጋጁት አልጋ ላይ መተኛት አለባቸው፡፡"
የመጨረሻ ሥራውን የሚያጠናቅቀው የህዝቡን የአይሁድን ብቻ አይደለም፡፡ ነገር ግን ፈተናው የሚመጣው በምድር
ለቀረው ሰው ሁሉ ነው፡፡ ፈተናውም በመጨረሻው ሰዓት ኃጢያታቸውን ተናዘው ወደእርሱ ይመለሱ እንደሆነ ነው፡፡
ከፍጥረት ጀምሮ እንደነበረው ሁሉ በዚህ ወቅትም ሁሉም በእግዚአብሔር ዕይታና ልብ ውስጥ ይሆናሉ፡፡ ማንም እርሱን
የሚጠይቅ ቢኖር ተቀባይነትን ያገኛል፣ ነፍሱ ትድናለች፣ በሞትም ወደ መንግስተ ሰማይ ይሻገራል፡፡
ነገር ግን ወደ እርሱ በሙሉ ልባችሁ መምጣት አለባችሁ፡፡ ይህም በሁሉ ነገር በእርሱ ላይ ብቻ እንድትደገፉና ከእርሱ ዘንድ
ብቻ ክብካቤ እንድታገኙ ነው፡፡ በዚህም የሚያስፈልጋችሁን እንዲያቀርብላችሁ፣ ሲያስፈልግ ከጠላት እንዲሸሽጋችሁና
እንዲጠብቃችሁ፣ እንዲሁም ሲያስፈልግ ከእናንተ ጋር እንዲሆን፣ ይህም የአውሬውን ምልክት ላለመቀበል ወይም ታዛዥ
መሆናችሁን ለማሳየት ለሰውዬው ላለመስገድ፣ በዚህም ለመያዝ ወይም ለመደበቅ ወይም ለመሞት ስትወስኑ
እንዲያጠነክራችሁ ነው፡፡ ይህ የሚሰገድለት ሰው ራሱን በምድር ላይ መሪ ብቻ ሳይሆን አድርጎ ያቀረበው እንደ አምላክም
ጭምር ነው፡፡ አለምን ሁሉ የሚገዛውም በአንድ መንግስት ፣ በአንድ ሃይማኖትና በአንድ የገንዘብ መዋቅር ሥር በማድረግ
ነው(ጌታ በዚህ ሥልጣን ላይ የሚቀመጠው ኦባማ እንደሆነ ጠቁሟል)፡፡
አሁን ምርጫው ግልፅ ነው፡፡ ይኸውም ህይወታችሁን ለእግዚአብሔር እጅ አሳልፋችሁ በመስጠት ሥጋችሁ ለሞት
አሳልፋችሁ በመስጠት ለዘላለም ከእርሱ ጋር በመንግስተ ሰማይ መኖር፡፡ ወይም ለእነዚህ ጥቂት ለሆኑ ሰባት አመታት
ለሥጋችሁ በመፍራት፣ ለሚመጣው መንግስትና ለሚመጡት ገዢዎች መታዘዝና እነዚህ አመታት ባለቁ ጊዜ ነፍሳችሁን
ለሰይጣን በመስጠት ስትሞቱ ወደ ገሃነም መውረድ፡፡
ለዘላለም በህይወት መኖር ከፈለጋችሁ በሥጋ ለመኖር ብላችሁ ለሰው ሁሉ ለመሸጥና ለመግዛት ተብሎ በሥራ ላይ
የሚውለውን ምልክት አትቀበሉ፡፡
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መልዕክት ሁለት
ኢየሱስ ከእርሱ እንድታውቁ የሚፈልገው ነገሮች
{What Jesus wants you to know from Him}
"ልባችሁን በማፅናናት እየጠራኋችሁ ነው፡፡ እኔ አልተውኳችሁም ደግሞም መቼም አልጥላችሁም፡፡ ምን ያህል ከባድ ሐዘንና
ባዶነት እንደተሰማችሁ፣ ደግሞም አንዳንዴ የተከዳችሁ የሚመስላችሁ ወቅት አለ፡፡ ሁሉም ጥያቄያችሁ የተሞላው ለምን?
የት? ለምንድነው እስካሁን እዚህ ያለሁት? ለምንድነው የተተውኩት? አሁንስ ምንድነው የማደርገው? በሚል ነው፡፡"
"ብዙዎች በዚህ ወቅት በኢንዱስትሪው፣ በንግዱና ገንዘብን በሚያስገኙ መስኮች ሁሉ የተፈጠሩትን ብዙ ክፍት የስራ
ቦታዎች አዲስና የሚያጓጉ አጋጣሚና ሙያዊ እድል እንደሆነ ቆጥረውታል፡፡ እናንተም ግን ወደ አለም በጥልቅ ዘልቃችሁ
በመግባት በሥራ ለመጠመድ ከሚፈታተናችሁ የልብ ምኞት ራሳችሁን መቆጣጠር አለባችሁ፡፡"
"በህመማችሁና ግራ በተጋባችሁ ጊዜ እንኳን ከእነዚህ ነገሮች በፍፁም መራቅ አለባችሁ፡፡ ካልተረጋጋ ከዚህ አለም እርቃችሁ
በአሥር እጥፍ እኔን በሙሉ ልባችሁ መፈለግ አለባችሁ፡፡ በእውነተኛ ንስሐና የልብ ለውጥ ጠንክራችሁ ወደ እኔ ጩኹ
እኔም እረዳችኋለሁ፡፡ እኔም እጆቼን ዘርግቼ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት እቀበላችኋለሁ፣ ከፍርሃታችሁም
አረጋጋችኋለሁ፡፡"
"የጠፋችሁ አይደላችሁም፡፡ በሚመጡት ቀናቶች ውስጥ አሁንም ምን ያህል እንደምወዳችሁ በይበልጥ እያያችሁ
ትሄዳላችሁ፡፡ እናት ልጇን ልትተው ትችላለች፡፡ እኔ ግን አልጥላችሁም፡፡ እኔ ላድናችሁ ሁልጊዜ እዚሁ ነኝ፡፡"
"አሁንም ለእኔ በጣም ተወዳጅና ከፍተኛ ዋጋ ያላችሁ ልጆቼ ናችሁ፡፡"
"አሁንም እናንተ ትልቅ ኃብቶቼ ናችሁ፡፡ ስለዚህ አሁንም እንኳን ከእናንተ ጋር ነኝ፡፡"
“ለፈጠርኩት ለየትኛውም ነፍስ እኔ እዚህ ነኝ፡፡ አልለወጥም፣ አልተኛም ወይም አላንቀላፋም፡፡ ያለማቋረጥ እያየኋችሁ፣
እየጠበኳችሁና ከእናንተ ጋር ጊዜ ለማሳለፍና የልቤን ልነግራችሁ በመጓጓትና በናፍቆት እየጠበኳችሁ ነው፡፡ አሁን
የሚያስፈልጋችሁ እንደምንም በርትታችሁ መሞከር ነው፡፡ እኔ ግን የማረጋግጥላችሁ ፍላጎታችሁ የእውነት ከልብ ከሆነና
የራሳችሁ ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ከሌለበት ሙከራችሁን ተግባርያዊ እንዲሆን አደርጋለሁ፡፡ ሙሉ ፈቃዳችሁን፣
እውቀታችሁንና የማሰብ ችሎታችሁን ሁሉ ለእኔ አሳልፋችሁ ስጡ፡፡ ተመልሳችሁ እንደ ህፃን ልጅ ለመሆን ጠይቁ፡፡
በመረጋጋትና በትዕግስት ጠብቁ፡፡ ያን ጊዜ አስባችሁ በማታውቁት መንገድ እጎበኛችኋለሁ፡፡ ብቻ ለእኔ ሥፍራ ስጡኝ፡፡ እኔ
የምፈልገው ልባችሁን ሁሉ ነው፡፡ ትልቁ ፍላጎታችሁና በጥብቅ የምትፈልጉት እኔንና እኔን ብቻ መሆን አለበት፡፡ ከዚያም
የተትረፈረፈ ቅባት እሰጣችኋለሁ፡፡ ነገር ግን ራሳችሁን ለዛ ማቅረብና ማዘጋጀት አለባችሁ፡፡”
ምናልባት እነዚህ ጥያቄዎች ካላችሁ
"ግን ለምን ? የሚል ጥያቄ በአይምሯችሁ እየተመላለሰ አስቸግሯችሁ ይሆናል፡፡"
"ኦ! የኔ ጌታ ለምን?ለምን?ለምን እዚህ ተተውኩ ? የሚል፡፡"

10

"ልጆቼ ከንጥቀቱ ተለይታችሁ እዚህ እንድትቀሩ በፍፁም የታቀደ አይደለም፡፡ ይህ ለልጆቼ ሁሉ፣ በእውነትም ለአካሌ ለቤተ
ክርስቲያን፣ ለሙሽራዬ የተዘጋጀ የኔ ምህረት የተሞላበት ስጦታ ነበር፡፡ እናንተም በንጥቀቱ ውስጥ ተሳታፊ በመሆን ከዚህ
ታይቶ ከማይታወቅ ወደፊትም ሊከሰት ከማይችል አሰቃቂና ስቃይ የበዛበት ህይወት ታመልጡ ነበር፡፡"
"አጀማመራችሁ ጥሩ ነበር ነገር ግን ጊዜ በሄደ ቁጥር ከአለም ጋር ተቆራኛችሁ፡፡ በስም ብቻ ክርስቲያን ተብላችሁ የአንድ
ቤተክርስቲያን አባል በመሆን ጊዜ ማሳለፊያ ብታደርጉትም ብዙ ጥፋትን ያስከተለ ነበር፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን እናንተ
በየጊዜው እየራቃችሁ ሄዳችሁ፡፡"
"ከእኔም ጋር አብረን የምንሆንበት ጊዜ እያነሰ እያነሰ መጣ፡፡ በእምነታችሁ ጉዳይም ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከአለም ጋር
እየተስማማችሁ እንደመጣችሁ እናንተም ታውቁታላችሁ፡፡ ስለዚህም ስለ እኔ መናገሩን አቆማችሁ፡፡"
"ይህ እንዲሁም አዲስ የጀመራችሁት ግንኙነትና ነፃ የሆነ አመለካከታችሁ ተደምሮ በአካባቢያችሁ የሚገኙትን ነፍሶች
ዓይታችሁ በእነርሱ ላይ እንድትፈርዱ አስቻላችሁ፡፡ እነርሱንና ለእነርሱ ውድ አድርገው ያዙትን የበታች አድርጋችሁ
ተመለከታችሁ፡፡ በእኔ መምጣት በመደሰታቸው እንኳን ደስታቸው ዋጋ እንደሌለው በመቁጠር በግልፅ በመተቸት
ነቀፋችኋቸው፡፡"
"እኔ ልክ ስደርስ ሁላችሁም ማድረግ የምትችሉት የነበረው በፍርሃትና በሃፍረት መቆምና ለማመን ያቃታችሁ ነገር
በፊታችሁ ሲፈፀም ማየት ብቻ ነበር፡፡"
"ምክንያቱም እናንተ አላመናችሁም፣ ስላልጠበቃችሁ አልፀለያችሁም፡፡ ስለዚህም ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ እኔም
መጣሁ፡፡ እናንተ ግን አልተዘጋጃችሁም ነበር፡፡"
"ስለዚህም ልወስዳችሁ አልቻልኩም፡፡"
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መልዕክት ሦስት
አሁን ምን ማድረግ ነው የሚያስፈልገኝ?
{What do I need to do now?}

በዚህ ወቅት ምናልባት እራሳችሁን እየጠየቃችሁ ያላችሁት " አሁን ምን ማድረግ አለብኝ " በማለት ነው፡፡
በዚህ ላይ የእኛ ምርጥ ሐሳብ፡ ኢየሱስን ልክ ሌሎች ጓደኞቻችሁን እንደምትጠይቋቸው እንድትጠይቁት ነው፡፡ ነገር ግን
እርሱ ከጓደኛ በላይና በጣም የቅርብ ጓደኛ የሚሆን ነው፡፡ እርሱ ምንም ጉዳያችሁንና ሁሉንም ጉዳያችሁን ማጫወት
የምትችሉት ጓደኛ ነው፡፡ እርሱ በምንም ነገር ላይ ፊቱን አያዞርባችሁም፡፡ ስለዚህም ለሁሉ ነገር አጠገባችሁ ይገኛል፡፡ አሁን
እንኳን በዚች ሰዓት አጠገባችሁ ነው፡፡ እናንተ ብቻ ልባችሁን ለእርሱ በመክፈት የነበራችሁን ተስፋና ህልም እንዲሁም
ፍርሃታችሁንና ተስፋ መቁረጣችሁን በግልፅ ንገሩት፡፡ ሌላው መረሳት የሌለበት ነገር ራሳችሁን ሳትቆጥቡ ሁለንተናችሁን
ለእርሱ አስረክቡ፡፡ የፈጠራችሁ እርሱ ስለሆነ ከዛ በላይ ለእናንተ መልካም የሆነውን፣ ሁለንተናዊ ፍፃሜያችሁንና
የማያልቀው ደስታችሁ ምን እንደሆነ ያውቃል፡፡
"እንዴት? እኔ በእውነት ይህንን ልፈፅመው እችላለሁ?" ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ፡፡
ዋናው ቁም ነገር እርሱን ለመጠየቅ የጣፈጠና የሚያምር ቋንቋ ወይም ትልልቅ ቃላቶችን መጠቀም አያስፈልግም፡፡
የሚያስፈልገው ነገር ከልብ የመነጨ እውነተኛ ጥያቄን ብቻ ነው፡፡
ኢየሱስ አሁን ባላችሁበት ደረጃ እንዲሁ ይወዳችኋል፡፡ ስለዚህ እራሳችሁን በመሆን ተዝናንታችሁ ምንም ተጨማሪ ነገር
ሳትጨምሩ እንዲሁ ቅረቡት፡፡ ስለ ኃጢያታችሁ እንዳዘናችሁና ከአሁን ወዲያ ግን ህይወታችሁን ሁሉ ለእርሱ እንደምተሰጡ
ንገሩት፡፡
የህይወታችሁ አዳኝና ጌታ አድርጋችሁ በእውነት ለመቀበል እንደምትፈልጉ ንገሩት፡፡ በዚህም እራሳችሁን ሳትቆጥቡ
ሁለንተናችሁን ለፍቅሩና ለጥበቃው አሁንና ለዘላለም አሳልፋችሁ እንደሰጣችሁት ንገሩት፡፡
አሁን ከዚህ በኋላ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ሆናችኋል፡፡ አሮጌው ህይወት አሁን አልፏል፡፡ አሁን በሚያስደንቅ ሁኔታ በዚሁ
ደቂቃ ዳግም ተወልዳችኋል፡፡ አዲስ እንደ ተወለደ ህፃን ልጅ ንፁህ፣ ነጥብ እንኳን ቆሻሻ እንደሌለበት፣እንዲሁም
መጨማደድ እንደሌለበት ንፁህ ህፃን ልጅ ሆናችኋል፡፡ አዲስ ነፍስ አዲስ ህይወት ተሰጥቷችኋል፡፡ ቆንጆና የማያልቅ፣
በነፃነትና በደስታ፣ በወጣትነት ለዘላለም በህይወት የምትኖሩበት ሰማያዊ መኖሪያ እንዳላችሁ ቃል ተገብቶላችኋል፡፡

ኢየሱስ እንዲህ ይላል "አሁን ምን እናድርግ ብላችሁ ጠይቁኝ"
"አሁን ከምንግዜውም በበለጠ ወደ እኔ ቅረቡ፡፡ ሁልጊዜ እኔን በልባችሁና በአይምሯችሁ ለማሰብ እንድትችሉ፣ ስሜን
ሁልጊዜ በአንደበታችሁ ላይ እንዲሆን ፀጋ እንዲሰጣችሁ ፀልዩ፡፡"
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"የልብሴን ጫፍ አጥብቃችሁ ያዙ፡፡ ከአሁን ወዲያ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ከአጠገባችሁ እንድሄድ አትፍቀዱ፡፡ በየትኛውም
ቦታ ሁልጊዜ እኔን የማሰብ ልማድ አዳብሩ፡፡ ሁልጊዜ በሐሳበ ህሊናችሁ እኔን ተመልከቱ፡፡ ስለዚህም ደግሞ ፀልዩና እኔ
እንዲሆንላችሁ አደርጋለሁ፡፡ እንደ ተለመደው እኔ ቀደሜ ከእናንተ ጋር ነኝ፡፡ ነገር ግን መኖሬ ሊሰማችሁ፣ አብልጦ ታማኝ
እንደሆነ ጓደኛ ሁልጊዜ ከእኔ ጋር ግንኙነት መፍጠርና ከእኔ ጋር መነጋገር

አለባችሁ፡፡ በእያንዳንዱ ሐሳባችሁና

ስሜቶቻችሁ ላይ በብልሃት የምፈፅመው ፍላጎት አለኝ፡፡ ይህም ራሳችሁን ዝቅ፣ ትሁትና ትንሽ ለማድረግ ጥረት
እስካደረጋችሁ ድረስ ነው፡፡"
"እኔ ምንጊዜም ቢሆን ከሁሉም በላይ ታማኝና ሚስጥረኛ ጓደኛ ነኝ፡፡ ደግሞም ራሱን እንደ ህፃን ታናሽ ከሚያደርግ የበለጠ
ወደ እርሱ እንድቀርብ የሚያደርገኝ ነፍስ የለም፡፡ ከራሳቸው ቆዳ በበለጠ ለእነርሱ ቅርብ እሆናለሁ፡፡ እናም ከእናንተ ጋር
እሆናለሁ፡፡
"እስካሁን ድረስ ገና ግራ እንደተጋባችሁና በዙሪያችሁም ያለው አለም ሁሉ መጥፎ ትርምስ ውስጥ እንደሆነ አውቃለሁ፡፡
ነገር ግን ደግሞ እናንተ ልትገልፁት የማትችሉት ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ሰላምና ፀጥታ በውስጣችሁ እየተሰማችሁ እንደሆነ
አውቃለሁ፡፡ይህንንም ስጦታ በመስጠት እቀጥላለሁ፡፡ በዚህም በትክክል እንድታስቡና ግልፅ በሆነና በሚያስደንቅ ሁኔታ
ማገናዘብ እንድትችሉ ያደርጋችኋል፡፡ "
"ስለሚያስፈልጋችሁ ነገር አትጨነቁ፡፡ እንዳያችሁት የሚያስፈልገውን ሁሉ አቅርቤላችኋለሁ፡፡ ከአሁን ወዲያም
የሚያስፈልጋችሁን በማይመስል ሁኔታ ከየት መጣ ሳትሉ ሰዎች ይሰጧችኋል፡፡ በዚህም እውነተኛውን የእምነት ህይወት
ቶሎ በመለማመድ ከተለመደው ውጪ በሆነ ሁኔታ እንኳን ሆናችሁ እንዴት ውብ እንደሆነ በተግባር ታዩታላችሁ፡፡

ጌታ ክሌርን እንዲህ በማለት መመሪያ ሰጣት፡ "በውስጣችን ለሚኖረው ጌታ የምንፀልየው ፀሎት የሚለውን እንዲፀልዩ
ደግሞም እጄን እንዲይዙና እንዳይለቁኝ አበረታቻቸው፡፡ እኔ በችሎታዬ እመራቸኋለሁ ደግሞም በፍቅር አፅናናቸዋለሁ፡፡
ነገር ግን የሚደርስ ፀሎት ውስጥ በመግባት መፀለይ አለባቸው፡፡ አዎ በጉልበታችሁ ተንበርክካችሁ የምታደርጉት የልብ
ልመና በጣም ተደማጭነት ያለው ነው፡፡ ነገር ግን በግል ከጌታ ጋር የምታደርጉት የቀረበ ግንኙነት፣ የእግዚአብሔርን እጅ
ይዛችሁ የምትጓዙት ግንኙነት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህ ግንኙነት ሌላው ነገር ሁሉ ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ
ይከናወናል፡፡"
"ማወቅ ያለባቸው ነገር እኔ እንደምወዳቸው ነው፡፡ እኔ ከእነርሱ ጋር ስለሆንኩ ሊቀርቡኝ ይችላሉ፡፡ ደግሞም ወደፊት ተስፋ
ያላቸው ናቸው፡፡ አሁን ቢሞቱም ወይም የመከራውን ዘመን አልፈው በህይወት ቢኖሩም ውብ ህይወት ከፊታቸው አለ፡፡
እንዲያውቁት የምፈልገው ነገር ሁሉም ያበቃለት ጉዳይ አይደለም፡፡ ነገር ግን እንዳውም ህይወታቸው ገና መጀመሩ ነው፡፡
ምንም እንኳን ጉዟቸው በአደጋ የተሞላ ቢሆንም ወደ እኔ በቀረቡ ቁጥር ግን ዋጋው እጅግ ትልቅ ነው፡፡ የኔን ታምራት ያያሉ
ደግሞም ለእነርሱ ያለኝን ጥልቁን ፍቅሬን ይለማመዳሉ፡፡"
"ለዚህ ነበር ህይወታቸውን ሙሉ ሲሽከረከሩ የቆዩት፣ ግን ደግሞ እየሸሹት የነበረው፡፡ ነገር ግን አሁን እውነት መሆኔን፣
እንደምወዳቸውና ከእነርሱ ጋር እንደሆንኩ እንደገና የሚያውቁበት ጊዜ ነው፡፡ "
"በእነዚህ ዓመታቶች ሁሉ ማድረግ የነበረባቸውን እነዚህን ነገሮች ሁሉ ነገር ግን ያላደረጓቸውን አሁን በዚህ ክፍሎች
ሊያከናውኗቸው ነው፡፡ ነፍሳቸውን ያጡ ያገኟታል፣ ላለማጣት አጥብቀው የያዟት ግን ያጧታል፡፡ ይህ በእምነትና/faith/
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በአመኔታ/trust/ ዙሪያ የሚዞር ሽክርክሪት ነው፡፡ ተስፋ አለኝ የምልክቶችና የመፅሐፍ ቅዱስ ቃል መፈፀም 180 ዲግሪ
ይመልሳቸዋል፡፡"
"ነገር ግን የሚያሳዝነው አንዳንዶች የሚያመጣውን ውጤት ሁሉ እያወቁም የራሳቸውን መንገድ ይመርጣሉ፡፡ የሚማሩት
ትምህርት ይኖራል እናም አንድ ቀን እውነተውን የአመፃቸውን ጥልቀት ትመለከታለችሁ፡፡ ደግሞም የአንድ ነገር ውጤት
ለምን አሳሳቢ እንደሚሆን በደንብ ይገባችኋል፡፡"
(ክሌር) በዛን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ አይኖርም የሚል ሰምቻለሁ፡፡ እውነት ነው?
ስለ ታላቅ መንፈሳዊ መነቃቃት ነው ? ቆይ ልብሽን ትንሽ ፈታ ላድርገው፡፡እናንተ ከምድር ካልተነጠቃችሁ በስተቀር ታላቅ
መነቃቃት የለም፡፡ ያን ጊዜ መቼም ሆኖ የማያውቅ መነቃቃት ይሆናል፡፡ እኔም መንፈሴን አፈሳለሁ፡፡

"ያን ጊዜ ግን እኛን ከዚህ ስትወስደን መንፈስህን ከምድር ትወስድ የለም?"
"ህዝቤ ታዲያ ካለ እርሱ እንዴት ሊለወጥ ይችላል? ስለ ኃጢያት እንደሚወቅስ አልተፃፈም? "
"እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል፤ስለ ኃጢአት፥ በእኔ ስለማያምኑ ነው፤ ስለ
ጽድቅም፥ ወደ አብ ስለምሄድ ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው፤ስለ ፍርድም፥ የዚህ ዓለም ገዥ ስለ ተፈረደበት ነው"(ዮሐንስ
16፡8-11)፡፡

ታዲያ ቃልህ "ከመንገድ ይወሰዳል" ለምን ይላል? ብዙዎቹ ይህንን የመፅሐፍ ክፍል የሚተረጉሙት እንደዚህ ነው፡፡
በዚህ ጊዜ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ መዝሙረ ዳዊት 85 ወደ እኔ አመጣ፡፡
"አቤቱ፥ ለምድርህ ሞገስን አደረግህ፥ የያዕቆብንም ምርኮ መለስህ። የሕዝብህን ኃጢአት አስቀረህ፥ አበሳቸውንም ሁሉ
ከደንህ። መዓትህንም ሁሉ አስወገድህ ከቍጣህ መቅሠፍት ተመለስህ። የመድኃኒታችን አምላክ ሆይ፥ መልሰን፥ ቍጣህንም
ከእኛ መልስ። በውኑ ለዘላለም ትቈጣናለህን? ቍጣህንስ ለልጅ ልጅ ታስረዝማለህን? አቤቱ፥ ትመለሳለህ ታድነንማለህ
ሕዝቡም በአንተ ደስ ይላቸዋል። አቤቱ፥ ምሕረትህን አሳየን፥ አቤቱ፥ መድኃኒትህንም ስጠን።"(መዝሙር 85፡1-7)

"ስለ መዳናቸው" የሚለው ውስጤን ነካው፡፡ ዋናው ነጥብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ኃጢያታቸው ሲወቅሳቸው ነው ወደ መዳን
የሚመጡት፡፡"
"ስለዚህ አየሽ እርሱ በታላቁ መነቃቃት ጊዜ በዚህ በመገኘት ሥራ ላይ ነው፡፡"

ጌታ ከንጥቀት በኋላ በህዝቡ ላይ የሚመጣውን መነቃቃት ታላቁ መነቃቃት ብሎታል፡፡
"ክሌር እኔ በእውነተኛ ፍቅሬና በቅርበቴ ሰዎችን ለመድረስ የሚቻለውን ሁሉ እያደረኩ ነው፡፡ በዚህም እናንተ ወዲያው
ምድርን እንደለቀቃችሁ ለሚሆነው መንፈሳዊ መነቃቃት መሰረትን እየጣልኩ ነው፡፡

ወደ ኋላ የቀሩትን ለማስተማር

የመረጥኳቸው ብዙዎች እውነተኛ አፍቃሪዎችና አምላኪዎች ናቸው፡፡ በቅርብ ሊመጣ ያለውን ባለመረዳታቸው አሁን
በትንሹ በደረሰው ጉዳት እንኳን በኃዘን ያንጎራጉራሉ፡፡ በዚያን ጊዜ እኔን በማወቃቸው ምክንያት የሃይማኖት መሪዎች
ያስቀመጡትን ገደብ እንዲጥሱ ያደርጋቸዋል፡፡"
ኦ ! ጌታዬ አንድ የአይሁድ ሃይማኖት መሪ/Rabbi/ "አንዲት ሰውነቷን በደንብ የማይሸፍን ቀይ ልብስ የለበሰች ሴት ንስሐ
ብትገባ መንግስተ ሰማይ ወዲያው ትገባለች የሚባለው ፍፁም የማይታመን ነው፡፡" ሲል ስሰማው ጆሮዬን አላመንኩትም፡፡
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"የኔ ውድ ታውቂያለሽ መሪዎቹ በዚህ ምክንያት እንደሆነ ሳያገኙኝ የቀሩት? እነርሱ የውጪ ሁኔታዎችን ብቻ በመመልከት
በህጉ ላይ አጅግ አተኩረዋል፡፡ ስለዚህም የህጉን የልብ ሐሳብ ሊያዩ አልቻሉም፡፡" እናም እነሱ የሚያስቡት በእድሜያቸው
ሙሉ ህጉን ስለጠበቁ መንግስተ ሰማይ የሚገባቸው እንደሆነ ነው፡፡ ሴተኛ አዳሪዎች ከወንዶች ጋር በመተኛት ለኑሮ
የሚያስፈልጋቸውን በስነ ምግባር ጉድለት ስለሚያገኙ በፍፁም መቼም ይቅርታ ይደረግላቸዋል ተብሎ አይታሰብም፡፡
ስለዚህም አንዳንዶች እንኳ ንስሐ ቢገቡ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ይቅርታ አግኝተው ወዲያው መንግስተ ሰማይ ይገባሉ
የሚለው ሐሳብ የሚዋጥ አይደለም፡፡"
"እነሱ ያመለጣቸው ነገር እኔ ለማስታረቅ የከፈልኩት መስዋዕት ነው፡፡ ይህ የተደረገው መስዋዕት ደግሞ በበግ፣ በፍየል
ወይም በእነርሱ መልካም ሥራ ሳይሆን በእኔ ደም ነው፡፡ ይህ ደግሞ ለእነርሱ አሰቃቂና ሊነገር የማይገባው ቆሻሻ ነገር ነው፡፡
ነገር ግን ይህ ዕርማት ነው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለመግባት ያስቻለው፡፡ በዚህም የኔን ሥጋ መብላትና የኔን ደም መጠጣት
የሚለው ሐሳብ ለእነርሱ ከሚገምቱት ሁሉ በላይ የመጨረሻ ጎጂና የማያስደስት ነው፡፡ ነገር ግን የኔ ደም በምህረት
መቀመጫው ላይ ተቀምጦ ሲታይ ግራ ከመጋባት ወደ መደነቅ ነው የሚገቡት፡፡ አንዳንዶቹ ለቀልድ የተደረገ መስሏቸው
ይገስፃሉ፡፡ አንዳንዶች እነዚህን ዓመታት ሁሉ ስሙን ስላጠፉ በፊታቸው ተደፍተው በፍፁም የልብ ስብራት በሐዘን
ይመታሉ፡፡ አንዳንዶች ማየት ባለመቻላቸው፣ ጥቃት በመፈፀማቸውና ይህ አሁን የደረሱበት ነገር ስለረበሻቸው ካጎነበሱበት
ከዚያ ቦታ ለቀናት አንዳንዶችም ለሳምንታት እንኳን መነሳት ያቅታቸዋል፡፡ በዚህም በጥልቅ ንስሐ ውስጥ ይገባሉ፡፡
" አዎ ህዝቤ ግትር ናቸው፡፡ ነገር ግን አንዴ እውነቱን ካወቁ ለእውነት ደግሞ ግትር ይሆናሉ፡፡ በዚህም ብዙዎች ስለ ስሜ
ሲሉ ራሳቸውን በደስታ ለሞት አሳልፈው ይሰጣሉ፡፡ ማረጋገጫ የላኩላቸው ስለምወዳቸውና አንዳንዶች ደግሞ ትጉዎች
ስለሆኑ ነው፡፡ አዎን! በወጣቱ ልጅ በኩል፣ አዎን! አሁን እኔጋ በሚገኝው እጅግ በተከበረው በአይሁድ ሃይማኖት መሪ
በኩል/ራባይ/፣ አዎን በታቦቱ በኩል፣ አዎን! አዎን! በማያልቅ ማረጋገጫ አጥለቀልቃቸዋለሁ፡፡ በግራ መጋባታቸውና በአይነ
ሰውርነታቸው ፋንታ የኔን መረዳት እልክላቸዋለሁ፡፡ በዚህም አይምሯቸው ይከፈታል፡፡ "
"ኦ! ህዝቤ ንስሐ ገብቶና 180 ዲግሪ ወደ እኔ ተመልሶ ማየት እንዴት ድንቅ ነው፣ እንዴትስ የሚያፅናና ነው፡፡ "የእነሱ
በእውነተኛ ፀፀት ወደ እኔ መመለስ በእውነትም ክብር ያለው ነው፡፡ ከዚያም እኔ በምድር ለቀሩት የተውኩላቸውን
ትምህርት እንዲሁም ብሉይ ኪዳንንና አዲስ ኪዳን በማገናኘት ብዙ አዳዲስ መገለጦችንና መረዳቶችን ለማስተማር ይነሳሉ፡፡
"እንዴት በክብር የተሞላ ጊዜ ነው የሚሆነው? ህልማቸው ሁሉ የሚፈፀምበት ጊዜ! በመጨረሻም የእነሱን መሺያኽ! /
መሲህ/ ያገኛሉ፡፡"
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መልዕክት አራት
ህፃናቶችና እንሰሶች ሁሉ ምን ይሆናሉ?
{What happened to all the children and animals?}

ኢየሱስ እንዲህ አለን፡- ህፃናትና እንሰሶችም ይወሰዳሉ፡፡ የሚወደዱትን እንዲሰቃዩ እዚህ አልተዋቸውም፡፡ ከእናንተ ጋር
ይወሰዳሉ፡፡
"አዎ እንሰሳቶቻቸው አብረው እንደሚወሰዱ ለሁሉም መንገር ትችያለሽ ፡፡ ፈረሶች፣ ድመቶች፣ ውሾች፣ ወፎች የሚወደዱና ለእናንተ ቤተሰብ የሆኑ ሁሉ፡፡ እንደገና አንድ ጊዜ ልናገር እነዚህን ድሆች አልተዋቸውም፡፡ ለእናንተ መፅናናት
የነበሩ እነዚህ ንፁህ ፍጥረታት በዚህ በታሪክ አስከፊ ወቅት በፍፁም አልተዋቸውም፡፡"
"የሚወደዱና ለእናንተ ቤተሰብ የሆኑ" ሲል ለማለት የፈለገው እንሰሶች ሁሉ ለእኛ እንደ ቤተሰብ በመሆናቸው ነው፡፡
"ደግሜ ደጋግሜ ብዙ ጊዜ እንዲያገለግሏችሁ አድርጌያለሁ፡፡ ዓይናቸውን ስታዩ፣ ሲነኳችሁና፣ ሲጎነትሏችሁ፡፡
ስታቅፏቸውም ደስታን አግኝተዋል፡፡ ስለሚወዷችሁ ቸል ለመባልና ለስቃይ አልተዋቸውም፡፡"
"ደግሞም የልጅ ልጆቻችሁን አብሬ ከእናንተ ጋር እወስዳቸዋለሁ፡፡ አንዳንዶቻችሁ የልጅ ልጆቻችሁን የማየት መብት
በልጆቻችሁ ተነፍጋችኋል፡፡ በዚህም የመገለል ስቃይ ደርሶባችኋል፡፡ እነዚህ ህፃናት ወደ መንግስተ ሰማይ የሚወሰዱበት ጊዜ
ስለሆነ ለእናንተ የመጠገኛ ጊዜ ነው፡፡"
"ብዙ አገልጋዮቼ ስለ እንሰሳት ያለኝ ምህረት ምን ያህል እንደሆነ እውቀቱ የላቸውም፡፡ እንሰሶች በምድር ላይ ምን እውነተኛ
ድርሻ እንደተጫወቱ አይገባቸውም፡፡ አዳም ከእንሰሶችም ጋር ህብረት ነበረው፡፡ ነገር ግን ምንም እንኳን ከእንሰሳት ጋር
ቅርበት ቢኖረውም ሴቷን እስከፈጠርኩለት ድረስ ማንም ለእርሱ ተስማሚ የሆነ ጓደኛ አልተገኘለትም፡፡ "
“ቢሆንም ግን ባጠቃላይ ከእንሰሳትና ከለማዳ እንሰሳት ጋር ያላችሁን ግንኙነት ዝቅ አታድርጉት ፡፡ እኔ በፍቅር ነው
የምወዳቸው፡፡ አንዲትም ድንቢጥ በመሬት ላይ አትወድቅም፡፡ ስለዚህም እኔ የማልቀበለውና ወደ መንግስተ ሰማይ መልሼ
የማላመጣው የለም፡፡
"በመንግስተ ሰማይ ከእነር ጋር በነፃ ትግባባላችሁ፡፡ ይህም ጊዜ በአብዛኛው የፍቅርና የጨዋታ ጊዜ ነው፡፡ ከዶልፊኖች ጋር
ትዋኛላችሁ፡፡ ከአንበሶች ጋር አብራችሁ ትወደወቃላችሁ፣ ከኦተሮች / otters /ጋር በፀጥታ ትጓዛላችሁ፣ ከፖላር ድብ ጋር
ትንሳፈፋላችሁ፣ እንዲሁም በግዙፍ ግሪዜሊዞች/ grizzlies / መዳፍ ውስጥ ትሸጎጣላችሁ፡፡ በፍቅር እንኳን ደህና መጣችሁ
ይሏችኋል፡፡ በመንግስተ ሰማ ሁሉ ነገር በፍቅር የተሞላ ነው፡፡ ንቦች እንኳን ለእናንተ አድናቆታቸውን ገልፃሉ፡፡"
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መልዕክት አምስት
እነ እከሌ እኛ እዚህ ለመቆየት መርጠን የቀረነው ብለው ነግረውናል?
{So and so just told me that he chose to stay here?}

አንዳንዶቻችሁ እዚህ የቀራችሁበት ምክንያት ጌታን አጥብቃችሁ ባለመያዛችሁና ህይወታችሁን ሙሉ አሳልፋችሁ
ስላልሰጣችሁ ነው፡፡ አላመናችሁም ደግሞም ለእርሱ አልኖራችሁም ነበር፡፡
አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ምንም እንኳን ብዙ አደጋ ፣ ብዙ ፈተና፣ ብዙ መከራና ብዙ የማይመች ነገር ቢኖረውም ለዚህ ጊዜ
ተመርጣችሁና ተጠርታችሁ ነው እዚህ የቆያችሁት፡፡ ለአዲስ ክርስቲያኖች ወይም ራሳችሁን በአዲስ መልክ ለጌታ
ህይወታችሁን የሰጣችሁ፣ ይህ ጊዜ ከዘመናችሁ ሁሉ እጅግ አጓጊ ነገር ግን ደግሞ የመጨረሻ ትግል የበዛበት ጅማሪ ወቅት
ነው፡፡ ቅሬታ ለመሆን የተጠራችሁ እናንተ ደግሞ እድሜያችሁን ሙሉ ለጌታ በእሳት ውስጥ ለመኖር ስትጠብቁት የነበረ
ጊዜ ነው፡፡ እናንተ በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰችው ቤተ ክርስቲያን ቅሬታዎች ናችሁ፡፡ ዘንዶውም በሴቲቱ ላይ
ተቈጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁትን፣ የኢየሱስም ምስክር ያላቸውን ከዘርዋ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ (ራዕይ 12፡17)፡፡
እናንተ የተመረጣችሁት መሪ ለመሆን፣ ምሪት ለመስጠትና ከክፉ ጋር ለመዋጋት ነው፡፡ እናንተ እራሳቸውን ለጌታ ስላልሰጡ
ወደ ኋላ ከቀሩት ወገን አይደላችሁም፡፡ በፍፁም ፣ እናንተ ለዚህ ጊዜ ተመረጣችሁ የተጠራችሁ ቅሬታዎች ናችሁ፡፡
አንዳንዶቻችሁ ተዋጊዎችና ለእንደዚህ ዓይነት ጊዜ የተፈጠራችሁ ናችሁ፡፡ አገሩቱን/አሜሪካን/ መልሶ ለማቋቋም ለውጊያ
የተመረጣችሁ እናንተ ጌታ ከእናንተ ጋር እንደሆነ እንድታውቁ ይፈልጋል፡፡ እየተዋጋችሁ ያላችሁት ለብቻችሁ አይደለም፡፡
የእርሱ ክንድ ጠንካራና ኃያል ነው፡፡ በዚህም ኃያል ክንዱ እናንተን ከጠላት መከላከል ብቻ ሳይሆን እርሱ የሚፈልገው
ጠላትና ግራ በማጋባት እንድታሸንፉት ጭምር ነው፡፡ ሁሉንም ውጊያችሁን በፀሎት ጀምራችሁ በምስጋና ጨርሱት፡፡
እግዚአብሔር በእናንተ ይህችን አገር /አሜሪካን/ ከአመድ አንስቶ ወደ ፅድቅ ይመልሳታል፡፡
ማንም ታናሽ አድርጎ እንዲቆጥራችሁ አትፍቀዱ፡፡ እናንተ ቸልተኛ ሆናችሁ ሳይሆን ለፅድቅ ለመዋጋት በእርሱ የተመረጣችሁ
ከዛም በበለጠ ለኢየሱስ ምስክር ለመሆን ራሳችሁን ለሞት እንኳን አሳልፋችሁ የምትሰጡ ናችሁ፡፡ ጎበዝ ሁኑ፡፡ማንም ዝቅ
አያድርጋችሁ፡፡ የጠላትን ወሬ ፍፁም እንዳትሰሙ፡፡ ምክንያቱም እርሱ በውሸቱ እናንተን በማሰቃየት ተስፋ ለማስቆረጥ
መሞከሩ አይቀርም፡፡ ነገር ግን ጌታ ከእናንተ ጋር ስለሆነ በጌታ ጠንክራችሁ ቁሙ፡፡
ሌላ የምነግራችሁ አንድ ነገር በመንፈስ ቅዱስ መፀለይ ተመራጭነት ያለው የጦር መሳሪ መሆኑን ነው፡፡ የዚህም
ማረጋገጫው በልሳን መናገር መቻል ነው፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ስትፀልዩ በእግዚአብሔር መንፈስ ቋንቋ ትናገራላችሁ፡፡ በዚህም
በወቅቱ ያላችሁበትን ሁኔታ የሚመለከተውንና የሚያስፈልገውን ትክክለኛ ፀሎት መፀለይ ትችላላችሁ፡፡ ጠላት ስለዚህ
ስጦታ እንዲዋሻችሁ ከአሁን ወዲያ አትፍቀዱለት፡፡ በልሳን መናገር ኃይል ስላለው ነው እርሱ የሚጠላውና የሚያናንቀው፡፡
መንፈስ ቅዱስ ትክክለኛውን ፀሎት ነው በእናንተን አልፎ የሚፀልየው፡፡
እስካሁን በመንፈስ ቅዱስ ካልጠመቃችሁ ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር መጠየቅ ብቻ ነው፡፡ ይሀንን ለመጀመር ጥሩው ዘዴ
በዝማሬና በአምልኮ ሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ አደበታችሁን እንዲቆጣጠር መፍቀድ ነው፡፡ ከዚህም ቅባት ጋር ብዙ ብዙ
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ስጦታዎች፡ - መንፈስን የመለየት ፀጋ፣ የመፈወስ፣ የድንቅ፣ የእውቀት ቃል፣ ትንቢትና ከዚህ ምልክት ጋር ተያይዘው ብዙ
ድንቅ ስጦታዎች ይመጣሉ፡፡ አንድ የማስገነዝባችሁ ነገር በልሳን መናገር አስፈላጊ እንዳልሆነ፣ እንደማይጠቅም እንዳትቆጥሩ
እንዲሁም ይህንን የሰማይ ቋንቋ ለመናገር ማንም እንዲከለክላችሁ እንዳትፈቅዱ ነው፡፡ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ፡፡
በጌታ ልብ ውስጥ ኑሩ፡፡ እናንተ ቅሬታ በመሆን ወደ ኋላ እንድትቆዩ የተደረጋችሁ እንዲሁም እናንተ ወደ ኋላ የተተዋችሁ
መኖሪችሁን የእርሱን ልብ አድርጉ፡፡ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው፣ ደግሞም እናንተን ለማዳን ኃያል ነው፡፡ በምድር ላይ ሊመጣ
ባለው ነገር ግን እስካሁን ታቶ በማይታወቅ መንፈሳዊ መነቃቃት ተካፋዮች ትሆናላችሁ፡፡ ከታምራት ወደ ታምራት
በመሸጋገር ክርስቶስ ከሰራው በላይ ታላቅን ነገር ታደርጋላችሁ፣ ፡፡ ነገር ግን ሁልጊዜ እንዲህ እያላችሁ አውጁ "ኢየሱስ
ከእኔ ጋር ነህ አውቃለሁ፣ ኢየሱስ አምንሃለሁ፡፡"
ምንም ቢያጋጥማችሁ መስዋዕት የሆነው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን ሁልጊዜ አስታውሱ፡-

"ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ፥ ወይስ ጭንቀት፥ ወይስ ስደት፥ ወይስ ራብ፥ ወይስ ራቁትነት፥ ወይስ ፍርሃት፥ ወይስ
ሰይፍ ነውን?ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፥ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው።"
በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሞት ቢሆን፥ ሕይወትም ቢሆን፥ መላእክትም ቢሆኑ፥ ግዛትም
ቢሆን፥ ያለውም ቢሆን፥ የሚመጣውም ቢሆን፥ ኃይላትም ቢሆኑ፥ከፍታም ቢሆን፥ ዝቅታም ቢሆን፥ ልዩ ፍጥረትም ቢሆን
በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቼአለሁ።" ሮሜ 35-39
ጊዜው ጥቂት ነው ፀንታችሁ ቁሙ - ሰባት አመት ፡፡ በሰባተኛ ዓመት ማብቂያ ላይ ሁላችንም አንድ ላይ በመንግስተ ሰማይ
ተሰባስበን ጌታ በህይወታችንና ያደረገውንና በአለም ባደረገው እንደሰታለን፡፡ ይህንን አንድ ነገር አስታውሱ ጌታ
ይወዳችኋል፡፡ በእናንተ ልብ ውስጥ እንደሚኖር ሁሉ በእርሱም ልብ ውስጥ ኑሩ፡፡ የሉአላዊው እግዚአብሔር ባርኮት፣
የአብ፣ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ መገኘት ለአሁንና ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን፡፡ አሜን፡፡
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መልዕክት ስድስት
ከንጥቀት ወደኋላ ለሚቀሩት መመሪያ
{More about the remnant}
"አሁን ጊዜው የሞት ንፋስ የሚነፍስበት ጊዜ ነው፡፡ እናም እኔ በዚህ ስራ ውስጥ ተሳታፊ ነኝ፡፡ ይህም ንፋስ እነዚህ ሰዎች
ወደ ህሊናቸው ተመልሰው እንዲነቁና አገራቸው በእውነት አስፈላጊ መሆኑን እንዲረዱ ያደርጋቸዋል፡፡ ነገር ግን እነዚህ
ሰዎች ሲነቁ፣ በቁጥርና በትጥቅ ከበለጠ ጋር ሲጋጠሙ ድጋፉ የታል? ጦርነቱ መሰረተ ቢስና ጉዳቱም እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡
ቢሆንም ግን በዚህ አገር ላይ ብርሃን ፍፁም የጠፋ ሲመስል እኔ ግን የነገሮቹን አዝማሚያ እቀይራለሁ፡፡ በትንሽ የተስፋ
ጭላንጭል ብቻ እኔ በማርገብገብ ወደ እሳት እቀይረዋለሁ፡፡ በዚህም ብዙዎች የተወስደውን ለማስመለስ ይነሳሉ፡፡ እነዚህም
እንደ ጌዲዮን 300 ጦረኞች የሚጋጠሙት እግዚአብሔር ከሌላቸው ከመአት የአውሬ ኃይላት ጋር ነው፡፡ እነዚህም
አንዳንዶቹ ሰውን የሚመስሉ ነገር ግን የሰው ባህርይ የሌላቸው ናቸው፡፡ ይህ ጦርነት ታሪካዊና እኔ ከዚች አገር ጋር አብሬ
እንዳለሁ የሚያሳ እንዲሁም 'በምናምነው በእግዚአብሔር' በሚለው ቃል ላይ እንደገና የምትመሰረት ናት፡፡ "
"እስከዚያው ድረስ ኪሳራው እጅግ የሚዘገንን ይሆናል፡፡ ይህም በራሃብ፣ በኒውክላር ፍንዳታ እንዲሁም ዘርን ለማጥፋት
በሚደረግ ተግባር በዚህ አገር ነዋሪ የሆነው የህዝብ ቁጥር እጅግ ይቀንሳል፡፡ ይህም ሌላ ዘር መጥቶ አገሪቷን ለመውሰድ
የተደረገ ጥረት ነው፡፡ እኔ በእርሷ በኩል ስላልነበርኩ አሜሪካ እንደነበረች እንደዚህ አትቀጥልም፡፡ ልክ የእስራኤልን
እንደቀጣሁ ይህንንም ህዝብ እቀጣለሁ፡፡ ነገር ግን የአሜሪካ ቅጣት እንደ እስራኤል ስደት ሳይሆን ሞት ነው፡፡ እንዲህም
ቢሆን ግን ቅሬታዎች ይኖራል፡፡ ከእነዚህም ቅሬታዎች ቆራጥ የሆኑ ሰዎች የእኔን መርሆዎች መሰረት በማድረግ አገሪቷን
እንደገና ይመሰርቷታል፡፡ የቀድሞው መንግስት ክፋት ሁሉ ፈፅሞ መጥፋት አለበት፡፡ የዚህን ክፉ መንግስትና በሁለት
በኩል የሚያስቡትን የእነዚህን ሰዎች ሥረ መሰረታቸውን ጨለማው እንዲውጣቸው ስለማደርግ ይኼ መንግስት የተገነባበት
አንድ ጡብ እንኳን መቅረት የለበትም፡፡"
"ሰይጣን የዚህን አገር/የአሜሪካን/ ጉዳይ ጨርሻለሁ ብሎ ደምድሞ ይሆናል፡፡ ነገር ግን ከአመድ ውስጥ ያለፍርሃት
ራሳቸውን ለእኔ አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች ይነሳሉ፡፡ ከእነዚህም ከተረፉት ውስት እንግዲህ ምን የምንለው ቀረን? ሲባል
አሜሪካን እንደገና በህዝብ እሞላታለሁ፡፡"
ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል፤ በሰይፍ የሚገድል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል።
የቅዱሳን ትዕግሥትና እምነት በዚህ ነው። (ራዕይ 13፡10)

"ቢሆንም ግን ለእኔ ታማኝ የሆኑትን አልጥላቸውም፡፡ ነገር ግን በዚህ ምድር ላይ ሊመጣ ካለው መቅሰፍት ነፃ
አወጣቸዋለሁ፡፡ በመንግስተ ሰማይ ያመልኩኛል፡፡ ደግሞም ከእኔ ጋር ተመልሰው በመምጣት በአገራት ውስጥ ፅድቅን
መልሰው ያሰፍናሉ፡፡ለምህረት ጩሁ፡፡ በምህረቴ ቅሬታዎችንና የወደቀውን አገር አፅናናለሁ፡፡"
እኔ እንደሚመስለኝ ጌታ መሃሪ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ እናም ይህንን አገር አይጥልም፡፡ ነገር ግን መስተካከል
ያለበት ጉዳይ አለ፡፡ ይህ ደግሞ ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ለአለም ሁሉ ነው፡፡ ስለዚህም ምህረት እንዲያደርግ እንፀልይ፡፡
ደግሞ ጌታ ለህዝቅኤል አሁን ይህንን ቃል ሰጠው፡19

"በጽድቅ የሚሄድ ቅን ነገርንም የሚናገር፥ በሽንገላ የሚገኝ ትርፍን የሚንቅ፥ መማለጃን ከመጨበጥ እጁን የሚያራግፍ፥ ደም
ማፍሰስን ከመስማት ጆሮቹን የሚያደነቍር፥ ክፋትንም ከማየት ዓይኖቹን የሚጨፍን ነው። እርሱ ከፍ ባለ ስፍራ ይቀመጣል
ጠንካራ አምባ መጠጊያው ይሆናል እንጀራም ይሰጠዋል፥ ውኃውም የታመነች ትሆናለች።"(ኢሳያስ 33፡15-16)
ይህ የሚያመለክተው ከቅሬታዎቹ ውስጥ እንዲህ ዓይነት የባህርይ ሞራል ያላቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ሥፍራ
አላቸው፡፡ እናም የእነርሱ መኖሪያ ማንም ሊወስደው የማይችል ድንጋይ ነው፡፡ በድንጋዩ ላይ ይጣበቃሉ፡፡ ይህንን መልዕክት
የምትሰሙ ሰዎች ይህ በጣም የሚያበረታታ መልዕክት ነው፡፡ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ፃድቅ የሆኑ ሰዎች ላይ
በእግዚአብሔር ዘንድ ሥፍራ አላቸው፡፡
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መልዕክት ሰባት
ጌታ የሰጠው ማብራርያና ማስጠንቀቂያ
{Explanation and Instruction from the Lord}

መጨረሻው ከመድረሱ በፊት አጥፊው አይመጣም፡፡ ያየሽው የሚሆነው ከተመወሰዳችሁ በኋላ ነው ይህ ለሚቀሩት ተዘግቦ
እንዲቀርና ከእኔ ውጪ የሚሆን ነገር እንደሌለ በግልፅ እንዲያውቁትና ተስፋ እንዳይቆርጡ ነው፡፡ ያሉበት ሁኔታ ተስፋ
የሌለው እንዳልሆነ በቃሌ መታመን ይችላሉ፡፡ የሰው ልጅ ሁሉ በእኔና በምህረቴ እንዲተማመን እፈልጋለሁ፡፡
ለዚህ ነው ይህ ክስተት እንደሚፈጠር ቢያንስ ከፊሉን በቅድሚያ ቢነገራቸው የወደፊቱን አቅጣጫ በመረዳት ደህንነት
ሊሰማቸው ይችላል፡፡

ነገሮችን ቀድሜ በግልፅ የምነግራቸው ይህንን በመረዳት ሁሉም በእኔ ቁጥጥር ስር እንደሆነ

እንዲያውቁት ነው፡፡ ይህንን ከዚህ ቀደም ብዬዋለሁ፣ ቢሆንም ይህ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ አሁንም እደግመዋለሁ፣ ተስፋ
አትቁረጡ፡፡ ተስፋ ለመቁረጥ ሁኔታው እጅግ ስለሚያስገድድ በዚህም የተስፋ መቁረጥ ወቅት ዲያቢሎስ ብዙዎችን ነጥቆ
ይወስዳል፡፡
"በምድር የምትቀሩ ሁሉ ይህንን ልታውቁ ይገባል፣ ይህ ሁሉ አሳዛኝ መከራ አብቅቶ ሁሉም እንደገና ንፁህ ሆኖ
የሚታደስበት ጊዜ ይመጣል፡፡ በዚያን ጊዜ ክፉ ምንም ጉዳት ሊያመጣ አይችልም፡፡ በዚያ ወቅት ማንኛውም ክፋት
የሚመነጨው ከሰው ልብ እንጂ ከአጋንንት አይሆንም፡፡ ምድርንና የሰውን ልብ ለማንፃት በእሳት መጠመቅ ይሆናል፡፡
ይህንንም ክሰተት በህይወት ተገኝተው ተካፋይ የሚሆኑት በፍፁም ሊረሱት የማይችሉት ነገር ነው፡፡ ውሎ ሲያድር ግን
የመሪባን ውኃ ክስተት ሰዎች እንደረሱት ሁሉ ይህንንም ወደፊት ስለሚረሱት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ክፉን ከምድር
በማስወገድ ምድርን ለማንፃት እገደዳለሁ፡፡"
"አጥፊው ፕላኔት ኒብሩ እናንተ ሙሽሮቼ ከምድር እስከምትወሰዱ ድረስ አይመጣም፡፡ እናንተ ልክ እንደተወሰዳችሁ
በምድር ላይ ትርምስምስ ይሆናል፡፡ እናም አንዱ አገር ሌላውን ድል ያደርጋል፡፡ በዚህም ሰበብ በሻርያ መመሪያ መሰረት
ማርሻል ህግ በሥራ ላይ ይውላል፡፡ እኔን የማይክድ በሰይፍ ይገደላል፡፡ የአውሬውን ምልክት የሚቀበል ደግሞ ይጠፋል፡፡
ማወቅ ያለባችሁ የኔ ምህረት ገደብ የለውም በነዚህም ጊዚያት ስሜን ጥሩ፡፡
የአውሬውን ምልክት አትቀበሉ!!
"ህዝቤ አድንሃለሁ ተነስና ስሜን ጥራ፡፡ ህዝቤ እኔን እመነኝ፣ በጭንቀላትህ እንኳን እመነኝ፡፡ በምድር ላይ የምትሰቃየው
ስቃይ ከምትቀበለው ምልክት ጋር ሲወዳደር ምንም አይደለም፡፡ ስለ አውሬው የጠየቅሽኝን ጥያቄ ለመመለስ እነርሱ
የሚራቡት በምድር ውስጥ ሲሆን የክፋት ቁጭታቸውን ለመወጣትና ጥፋትን ለማምጣት በትክክለኛው ሰዓት ካሉበት
ይወጣሉ፡፡"
"በዚያን ጊዜ በህይወት ያለው በሞተው ይቀናል፡፡ ይህ የሚሆነው ለሰው ዘር ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የፍጥረት ዘር ነው፡፡ እኔ
እያንዳንዱን ፍጥረት በፍቅሬ አልወድምን? ደግሞስ በእያንዳንዱ ቀን ለሚዋኙበት ውኃ፣ ለሚበሉት ምግብና ለሙቀት
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ፀሐይን አልሰጠኋቸውምን? አቅርቦቴ የተትረፈረፈ ቢሆንም ነገሩ እየባሰ ሲመጣ ብዙዎች እኔጋ በገነት ተደስተው
እንደሚኖሩ ሁሉ እነርሱም ወደ እኔ መጥተው ይኖራሉ፡፡ ክሌር፣ እኔ ሁሉንም ፍጥረታት እወዳለሁ፡፡ ደግሞም እመኚኝ
ስቃያቸውን እንዴት ማቅለል እንደምችል አውቃለሁ፡፡ ፍጥረታት ሁሉ በዚህ ኃጢያተኛ ትውልድ ምክንያት በመሰቃየት ላይ
ይገኛል፡፡ ይህ ሁሉ ግን የተከሰተው ክፉ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ባደረገው ከፍተኛ ጥምረት ምክንያት ነው፡፡"
"ፕላኔቷ/ኒብሩ/ ወደምድር እየቀረበች ስትሄድ ነገሮች እየተባባሱ ይሄዳሉ፡፡ ሰይጣንም የራሱን አጀንዳ በሰው ዘር ላይ በቶሎ
ለመፈፀም በመሯሯጥ ላይ ይገኛል፡፡ የአውሬውንም ምልክት በሰዎች ላይ በግድ ቶሎ ለመጫን እየተሞከረ ሲሆን ይህ ደግሞ
የቤተሰብን መከራ የሚያበዛ ነው፡፡ ነገር ግን እኔ ከእነርሱ ጋር እሆናለሁ፡፡ ሁኔታውንም ተቋቁመው እንዲያልፉ ጥንካሬን
እሰጣቸዋለሁ፡፡ በመጨረሻውም የተዘጋጀላቸውን የአሸናፊነት አክሊል ይጭናሉ፡፡"
"ሰዎች ከአሁን ወዲያ ምንም ተስፋ የለም ብለው በቆረጡበት በዛን ጊዜ እኔ እመጣለሁ፡፡ ያን ጊዜ ነው መጥቼ ሁሉን
የማድሰው፡፡ ልክ በዚያን ጊዜ፣ ጨለማው በበረታ ጊዜ፣ ህዝቄኤል በህልሙ እንዳየው /የክሌር ባለቤት/ እመጣለሁ፡፡
አንዳንድ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በስራ ላይ እንዲቀጥሉ አደርጋለሁ፡፡ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች እንዳይበላሹ ያደረኩት ከህዝቤ
ጋር ለመገናኘት ስለሚጠቅሙ ነው፡፡ ህዝቤን መልዕክት እንዲደርሰው ለማድረግ ኢንተርኔትን፣ ሬድዮንና ሌሎች የብዙኃን
መገናኛ ዘዴዎችን መጠቀሜን እቀጥላለሁ፡፡ ለዚህ ነው እነዚህ መገናኛ ብዙኃንን ሊያጠፋ የሚችለውን ኢ-ቦንብ
እንዲያፈነዱ የማልፈቅደው፡፡ የቴክኖሎጂው መጠበቅ ጉዳይ አፖካልፕስ 10.5 በሚለው ፊልም ላይ እንደተጠቀሰው ዓይነት
ይሆናል፡፡"
"የቤተክርስቲያን መነጠቅ የመጨረሻው መጀመሪያ ይሆናል፡፡ ይህንን የሚጠብቁት ስለ መነጠቅ ጥያቄ የሚፈጥርባቸው ብቻ
ሳይሆኑ ክፉ ራሱ እየጠበቀው ነው፡፡ በዚህም ክስተት ብዙ ሰዎች ስለሚጠፉ ይህንን ምክንያት በማድረግ ክፉ መዋቅሩን
ለመዘርጋት ለራሱ ጥቅም ያውለዋል፡፡ ቢሆንም ይህንን ለማድረግ ጊዜ ይወስድባቸዋል፡፡ በዚህም ለትንሽ ጊዜ ሰላም
ይሆናል፡፡"
"አሜሪካ ሙሉ ለሙሉ አትወድምም፡፡ የመሬት መሸራተት፣ የመሬት መንቀጥቀጥና የግዙፍ መሬቶች ቦታ መልቀቅ፣
እንዲሁም የሃጉራት መከፈል የሚሆነው በመጨረሻው ነው፡፡ በዚህ መሃከል በአሜሪካ ምድር ላይ ጦርነት ይከሄዳል፡፡ ስለ
ማያሚም ነግሬሻለሁ፡፡ የሌላውን ድምፅ አትስሚ እኔ የነገርኩሽ ትክክል ነው፡፡"
"ብታምኝም ባታምኝም ራሽያ አሁን እንኳን አገራችሁን ለመምታት እቅድ እያወጣች ነው፡፡ በዚህ ወቅት እንኳን ዛሬ
እናድርገው ወይስ ነገ እያሉ በትኩረት እያወጡ እያወረዱ ይገኛሉ፡፡ በአሜሪካ ውስጥ ለዚህ የሚያስፈልገውን ነገር በየቦታው
አስቀምጠዋል፡፡ የጦር መሳሪያዎች በየጫካው ተደብቀው ይገኛሉ፡፡ ከባድና ሌሎች መሳሪያዎች እንዲወጡ የመሬት ውስጥ
መግቢያዎች በአሜሪካ ምድር ይከፈታሉ፡፡ የሚካሄደው ጦርነት በአብዛኛው እንደተለመደው ዓይነት ነው፡፡
ክሌር፡ - ኒውዮርክ ከተማ ይመታል ወይስ በሱናሚ ነው የሚጥለቀለቀው?
" አዎን ይመታል"

22

ክሌር፡- ነገር ግን ስለ ሱናሚና ስለ መሬት መንቀጥቀጥ የሚነገረውስ?
"ከተማው በቦንብ ከተመታ በኋላ የተረፈው ደግሞ በውኃ ውስጥ ይሰምጣል፡፡ በእውነቱ ከሆነ ሁለቱም በአንድ ጊዜ
የሚከሰት ነገር ነው፡፡ ሁለቱም በአንዴ"
ክሌር፡- ኦ! ኢየሱስ ምንም የማያውቁትም ሁሉ?
"አዎ የኔ ውድ ምንም የማያውቁት ሁሉ፡፡ ክሌር ይህንን አስታውሺ አንቺ ከምታስቢው በላይ እወዳቸዋለሁ፡፡ እናም ቶሎ
በምህረቴ እወስዳቸዋለሁ፡፡ በምድር የሚቀሩት ናቸው ምድር እንደ ገሃነም በሆነችበት ሁኔታ ውስጥ የሚቆዩት፡፡"
"እንዳየሽው ኮርያኖችና ራሽያኖች በሁሉ ቦታ ይሆናሉ፡፡ እንዲሁም ምልምል አሜሪካን ሙስሊሞች ከዳተኞች ይሆናሉ፡፡
ሰዎች በሰው ልጅ ላይ እምነት ያጣሉ፡፡ ምክንያቱም የራሳቸው የሆኑት እንኳን ስለሚከዷቸው ነው፡፡"
"እነዚህ የተመለመሉት ሰዎች ሴቶችን፣ ወንዶችንና ህፃናትን በአላህ ሥም በመግደላቸው ጥሩ ሥራ እንደሰሩ እንዲያምኑ
ተደርገዋል፡፡ እነዚህም በራስ ወዳድ ሰዎች ምክንያት ያሳለፉትን ከባድ ህይወትና የፈጠረባቸውን ንዴት ማብረጃ አድርገው
በመቁጠር የሰው ልጆችን መበቀያ መንገድ አድርገው ይወስዱታል፡፡ በበታችነት መታየታቸው ስላደነዘዛቸው ይህንን
የመግደል ጥማታቸውን በኃይል ካልሆነ በቀር ማንም ሊያስቆማቸው የሚችል የለም፡፡
"ይህም ቢሆን ለበአል ያልሰገዱና በህይወት የሚቀሩ እዚህም እዛም አሉኝ፡፡ እነዚህንም እኔ እጠብቃቸዋለሁ፡፡ ነገር ግን
መሰቃየታቸው አይቀሬ ነው፡፡ በእሳት ውስጥ በማለፍ ይፈተናሉ፡፡ እናም ስመጣ ዋጋ ያላቸው ሆነው አገኛቸዋለሁ፡፡ እነዚህ
ቅሬታዎች ከሰው ልጆች በጥቂት መቶኛ(ፐርሰንት) የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ውስጥ የአንቺ ቤተሰቦች አሉበት፡፡ አንቺ
ያስተማርሻቸው ትምህርት ስለሚያሳድጋቸው ለዚህ ጊዜ ዝግጁ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡"
"ብዙ መሰበርና ብዙ ንስሐ መግባት ይሆናል፡፡ ትተሸላቸው የሄድሽው የሚነበበውና የሚደመጠው ሁሉ ለእነርሱ እንደ
ወርቅ ማዕድን መመሪያ ይሆናቸዋል፡፡ ነገር ግን መንፈሴም አብሯቸው ይሆናል፡፡ እናም ብዙ የሚያደርጉት ነገር ከአንቺ
የተማሩትን ይሆናል፡፡ ስለሚያድጉም መራራና ፍርድ ሰጪ ከመሆን ይፈወሳሉ፡፡ ማመዛዘን ገና ሲጀምሩ የሁለታችሁንም
እውነተኝነት ይረዳሉ፡፡
ብዙ ያወቅሻቸውና እኔ ለአንቺ የተናገርኳቸው ነገሮች ነገር ግን የራስሽ ሐሳብ የመሰለሹ አብዛኛዎቹ የአንቺ ሳይሆኑ የኔ
ናቸው፡፡ እነዚህም ሐሳቦች ተመዝነውና ሚዛናቸውን ጠብቀው ከእውነት ጋር ይቆጠራሉ፡፡

እውነት የአንቺ መለኪያ

በመሆኑ ይህንን አጥብቀሽ ከያዝሽ አትስችም/አትቃጠይም፡፡
ክሌር፡- ጌታ የቢጫው ድንጋይስ ጉዳይ ?/ Yellow stone/ አሜሪካን ለማጥፋት ችሎታ አለው፡፡
"ቢጫው ድንጋይ የሚሰራበት ንድፍ አለው፡፡ መፈንዳት ይፈነዳል፣ ፍንዳታው ግን እንደታሰበው በትልቅ መጠን
አይሆንም፡፡ ይህም የኔ ሥራና የኔ ምህረት ነው፡፡ እንዲህም ቢሆን ከውስጡ የሚወጣው የቀለጠው ድንጋይ/magma/ ወደ
ውጪ የሚወጣበት ብዙ ቀዳዳዎች ስላሉት በእነዛ መውጫዎች ከመሬት ውስጥ እየወጣ ብዙ ማይሎች ይጓዛል(ልክ
በውቅያኖስ ላይ እንዳየሽው)፡፡"
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"እኔ አሁንም ቢሆን ለአሜሪካ እቅድ አለኝ፡፡ እሰብራትና ትሁት አደርጋታለሁ፡፡ እናም እደገና አድሳታለሁ፡፡ አቆስላታለሁ
ደግሞም እጠግናታለሁ፡፡ አዎ ይህ ምድር እጅግ የተበላሸ ነው፡፡ ብዙዎችን በአሰቃቂ ወንጀል ላይ እንዲሳተፉ አድርጓል፡፡
ቢሆንም ግን መልካም ቅሬታዎች ስላሉ ይህንን መልካምነት አበዛዋለሁ፡፡ በኃይል እሰብራትና አስተሳሰቧን እንደገና
አስተካክለዋለሁ፡፡"
"ለፃነት የሚዋጉ ሚሊሊሺያ ቡድኖች ይኖራሉ፡፡ እነሱ የጠላትን አካባቢ ወረው ድል ሲያደርጉ የኔን ህዝብ ነው
የሚመስሉት፡፡ እኔም ለቆሙለት ዓላማ ከተፈጥሮ ውጪ በሆነ መንገድ አብሬያቸው እቆማለሁ፣ እዋጋላቸዋለሁ ደግሞም
እጠብቃቸዋለሁ፡፡ እነሱ ለዚች አገር የጀርባ አጥንት ይሆናሉ፡፡ አገሪቷ በታደሰች ጊዜም ከእነዚህ ብዙዎቹ ጀግኖችና ቅዱሳን
ይሆናሉ፡፡"
ክሌር፡- ጌታ ይህንን ሁሉ የምትመለከተው ልክ "ሚሽን" በሚለው ፊልም ላይ እንዳለው ይመስለኛል፡፡ ይህም እጅን
ለጠላት ከመስጠት ይልቅ መሞት ይሻላል የሚለውን ሐሳብ የሚያንፀባርቅ ነው፡፡
"እንደሱ እንኳን አይደለም፡፡ ለቆሙለት ዓላማ እኔ ኃይል እሰጣቸዋለሁ፣ ከእነርሱም ጋር እሆናለሁ፡፡ ዙሪያውን ሁሉ ቀላል
ግጭቶች ይኖራሉ፡፡ በውስጣቸው በጣም ስጦታ ያላቸው ተዋጊዎች አሉኝ፡፡ በትክክለኛው ሰዓትም ሥራቸውን ይጀምራሉ፡፡
እነርሱም ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ጥበብ ይሰጣቸዋል፡፡ ምክንያቱም እነርሱ የሚተማመኑት እኔን እንጂ መሳሪያቸውን ስላልሆነ
ነው፡፡ "
"በዚያን ጊዜም ከተሞች ለደህንነት አያስተማምኑም፡፡ ከከተሞች ይልቅ በረሃው ደህና ይሆናል፡፡ ይህም ቢሆን ግን
በየጫካውና በየሸለቆው ሰውን የሚያድኑ አውሬዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ በዚህ ጊዜ ነው ትልቅ ጥበብ የሚያስፈልገው፡፡ ብዙዎች
የኔን ሥም በመጠቀም ከእነዚህ አውሬዎች ያመልጣሉ፡፡ እኔም ግዙፍና አድነው ለማጥፋት ከተፈጠሩት ፍጥረታት
እጠብቃቸዋለሁ፡፡"
ክሌር፡- እኔ እዚህጋ አስደንጋጭ አውሬ ስለገጠማቸው ሁለት ወጣቶች እውነተኛ ታሪክ መናገር እፈልጋለሁ፡፡ ከእነዚህም
ወጣቶች አነዱ ጌታን ገና የተቀበለው እንደ ትላንት ነው፡፡ ወቅቱ ፀደይ ወራት በመሆኑ እርሱና ወንድሙ ተራራ ለመውጣት
ወደ ጫካው እየሄዱ እያሉ አንዲት ቡችላዋን የምትጠብቅ አውሬ (እነሱ እንደመሰላቸው) ጩኸት ይሰማሉ፡፡ እናም ይህቺ
አውሬ 40 ጫማ ርቀት ላይ ብቻ በመቆም አካባቢውን ሁሉ ተቆጣጥረዋለች፡፡ በዚያን ጊዜ እነርሱ ሊያደርጉ የሚችሉት
አንድ ነገር የኢየሱስ ክርስቶስን ሥም መጥራት ብቻ ነበር!!!፡፡ ስለዚህም ሁለቱም በአንድ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥም
አቁሚ በማለት ተናገሩ፡፡ በዚያኑ ደቂቃ ጩኸቷን በማቆም በማጉረምረመረና አቧራውን በመበተን ቀስ ብላ በመጣችበት
ተመልሳ ሄደች፡፡
"ስለዚህም እነዚህን ግዙፍ የሆኑ ፍጥረታትን በኢየሱስ ሥም አስቁሟቸው፡፡ ምናልባትም ዕርዳታ ለመጠየቅ ያላችሁ ይኸው
ብቻ ሊሆን ይችላል፡፡"
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መልዕክት ስምንት
በእግዚአብሔር አቅርቦትና ድጋፍ የመከራውን ዘመን
እንዴት መቆየት እንደሚቻልና የከዳተኞች መኖር
{How to stay under God, provision and relaying on God, warning of traitors}

"ልብሽን በቅርብ እያመጥኩት ነበር፡፡ በልብሽ ከሌላ ዓለም መጡ ስለተባሉ ፍጥረታት ማለትም ስለ ኤልያንስ /ET’S/ ይህም
በብዙ ዓይነት መልክ ስለተገለጡት የአጋንንት ዓይነቶች እያሰብሽ ነበር፡፡ እናም ክሌር ስለዚህ ነገር ልነግርሽ ይገባል፡፡
አንዳቸውም መልካም አይደሉም፡፡ ሁሉም የወደቁ መላዕክቶች ናቸው፡፡ እየሰሩ ያሉትም እኔንና የሰው ልጆችን በመቃወም
ነው፡፡ አንዳንዶቹ መልካም ገፅታ እንዳላቸው ለማሳመን እየሞከሩ ነው፡፡ ነገር ግን አትሞኚ፡፡ አጀንዳቸው በጣም ወደ
ውስጥ ዘልቆ በመግባት ከሰዎች ጋር በመግጠም ትጥቅ ማስፈታት ነው፡፡
"እነዚህኛዎቹ ግራጫ መልክ ካላቸው እጅግ አደገኞች ናቸው፡፡
"ኦ!! ስለዚህ ነገር ማውራት እንዴት እጠላለሁ፡፡ ቢሆንም ግን ይህንን ነገር ሳታውቁ እንድትቀሩ አልፈልግም፡፡
እያንዳንዳቸው እጅግ ክፉዎች ናቸው፡፡ ህዝቤን የበለጠ ቅዱስና ጠንካራ ለማድረግ ከምጠቀምባቸው በስተቀር አንድም
መልካም ነገር ከእነርሱ አይገኝም፡፡ በእውነቱ ከሆነ ግን ለእኔ ሎሌዎቼ ናቸው፡፡ በራሳቸው ለብቻቸው የሚሰሩ ቢመስሉም
ነገር ግን መፈፀም የያዙት ከጥንት ጀምሮ እንዲያከናውኑ የታቀደባቸውን ነው፡፡
"የሚመጡት በተለያየ ዓይነት ቅርፅና መጠን ነው፡፡ እንዲሁም የሚጠቀሙበት መጓጓዣ አንዱ ከሌላው ይለያል፡፡ እናንተ
እንዳሰባችሁት በፎኔክስና/Phoenix/ በአሪዞና/Arizona/ ታይቶ ለብዙ ጊዜ የቆየው ይህ መጓጓዣ ኒብሩ ከሚባለው
ፕላኔት/Niberu/ በመምጣት ምድሪቱን ለመመልከትና ለማጥናት ቆይታ ያደረገ አይደለም፡፡ ነገር ግን ይህ የመንግስት እጅ
ያለበት ጉዳይ ነው፡፡ ስለዚህ ነው በቦታው ላይ ብዙ ቢቆዩም እንኳን ወታደራዊ ኃይሉ ጣልቃ ያልገባው፡፡
"ህዝቡ ግን አሁንም ጉዳዩ ምን እንደሆነ ትክክለኛውን አያውቅም ፡፡ የተሰጠው መረጃ የተሳሳተ መረጃ ነው፡፡ እነርሱ(ET’S
ተብለው የሚታወቁት) በጣም ተንኮለኞች በመሆናቸው የሰውን ደካማ ጎን በመጠቀም ለራሳቸው ጥቅም ያውሉታል፡፡ ሰዎች
መታመን እንደሌለባቸው ባለማወቅና ባለማመዛዘን በነፃነትና በደስታ ይቀበሏቸዋል፡፡ ግሬይ የሆኑትን በማንኳሰስ እነሱ
ሰዎችን ምንም እንደማያደርጉና መልካም ለመምሰል ይሞክራሉ፡፡"
"ከሁሉም በበለጠ ደግሞ በምድር ላይ ብዙዎችን ግራ ለማጋባት የተዘጋጀው ነገር በብዙ ዓይነት ዝርያ ሰው ያራባቸው ሰዎች
ናቸው (Clones)፡፡ በቁጥርና በዓይነት ብዙ አድርጎ በማራባት በሰዎች ላይ ግራ መጋባትን ለመፍጠር ተጠቅመውበታል፡፡
እናም አዎ ምድርን ለማጥፋት አቅሙ አላቸው፡፡ ነገር ግን አሳታውሱ እነርሱ ካቴና የታሰረባቸው ውሾች ናቸው፡፡ ስለዚህም
ይህንን ለማድረግ ፍቃድ አልተሰጣቸውም፡፡ ክሌር እኔ ምድርን እወዳታለሁ፣ እርሷ በጣም ቆንጆ ነች፡፡ እርሷ ድንቅ የፈጠራ
ሥራ ናት፣ እናም እንድትጠፋ አልፈቅድም፡፡
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ክሌር፡- ነገር ግን አዲስ ሰማይኛ አዲስ ምድርስ?
ኢየሱስ፡- በልቤ እንዳለው ራዕይ ለውጥን ወዲያው አደርጋለሁ፡፡ ሁሉም ሰው የጌታን ክብር ያያል፡፡ የነበረ እንደነበረ
አይቀጥልም፣ ሁሉ አዲስ ይሆናል፡፡
ክሌር፡- በባህር ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታትስ?
ኢየሱስ፡- "በሁሉም ሥፍራ ሐይቅ ይኖራል፡፡ ከዚህ በኋላ ሁከትና ብጥብጥ የለም ስለዚህም የሁከት አካባቢዎች /ሁኔታዎች/
አይኖሩም፡፡ ምክንያቱም ከአሁን ወዲያ አመፃ በሰው ልጆች መካከል አይሰራምና ነው፡፡ ሁሉ ነገር በደህና ሁኔታ በገነት
የአትክልት ሥፍራ እንደሆነው ይሆናል፡፡"
ሰዎች ማዕድናትና ለማውጣት ይቆፍራሉ፡፡ ነገር ግን የምድር ከርስን በሚጎዳ መልኩ አይደለም፡፡ ለሰው ልጅ
የሚያስፈልገው እያንዳንዱ ብረትና አስፈላጊ ነገር ሁሉ ይቀርብለታል፡፡ በልብ የታሰበና የተቀረፀ ፕሮጀክት ሁሉ
ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ የሚውል ይሆናል፡፡
ወራቶች እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር የምናገረውን ወደ ማመን እየመጣሽ ነው፡፡ ምን ያህል በግልፅ ትሰሚኝ እንደነበር ነገር ግን
እኔ እንደምናገርሽ ምን ያህል እንዳላስተዋልሽ ብታውቂ በጣም ትደነግጪ ነበር፡፡ ነገር ግን የኔ ፍቅር በየጊዜው ንስሐ
በመግባትሽና እንዲሁም በእኔ በመታመንሽ ብዙ ተጉዘሽ እዚህ ደርሰሻል፡፡
ክሌር፡- አመሰግናለሁ ጌታ!!!
ኢየሱስ፡- እሺ ስለ ቢጫው ድንጋይ/Yellw stone/ ጉዳይ ደግሞ የኔ አንዱ የምህረት ክፍል መሆኑን እገልፅልሻለሁ::፡፡
በተጨማሪም የክርስቲያኖች ፀሎት ሰይጣን ምድርን ድምጥማጧን ለማጥፋት እንዳሰበው እንዳይሆንና ጉዳቱ መጠነኛ
እንዲሆን አስተዋፅዎ አድርጓል፡፡ ይህም ብቻ አይደለም፣ የክርስቲያኑ ፀሎት በሚድኑትና በሚነጠቁት ሰዎች ላይ ልዩነት
አምጥቷል፡፡ ዘመኑ ዝም የሚባልበት አይደለም፡፡ በአሁኑ ዘመን ዝም ማለት ሞትን ያስከትላል ፡፡ አሁን ዘመኑ ጣራ ላይ
ወጥቶ ንጉሣችሁ ሊመጣ ነው!!! ንጉሣችሁ ሊመጣ ነው!!! በማለት የሚጮህበት ጊዜ ነው፡፡
ፕላኔት X የተባለችው ወደ ምድር ቀርባ በታየች ጊዜ ፣ በዚያን ጊዜ የሰው ልጆች ምንም ማድረግ የማይችሉበት ጊዜ ነው፡፡
በዚያን ጊዜ የመትረፋችሁ ጉዳይ በፍፁም አጋጣሚ ላይ ይወሰናል፡፡ በእርግጥ የኔ ምህረት እንዳለ ሆኖ፡፡ ነገር ግን የኔን
ምህረት የሚያገኙት እጅግ ጥቂቶች ናቸው፡፡ ነገር ግን በዓለቶች፣ በንቃቃትና በሸለቆ ውስጥ በመሆን ከዚያ ጥፋት
የተረፉትን ከተፈጥሮ ውጪ በሆነ መንገድ ጥበቃ የማደርግላቸውና የሚያስፈልጋቸውን የማቀርብላቸው እኔ ነኝ፡፡
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በዚያን ጊዜ መንፈሳዊ ህይወታቸው በእጥፍ ያብባል፡፡ ምክንያቱም የሚሆነው ነገር ሁሉ በእኔ አቅርቦት ላይ የተደገፈ ስለሆነ
ነው፡፡ ወደ እኔ ፊታቸውን ፍፁም ለመለሱት ትንሹ ምግብ ይባዛላቸዋል፣ የውኃ አቅርቦት፣ ፈውስና ማንኛውንም ዓይነት
ጥበቃ ከእኔ ያገኛሉ፡፡
የመከራው ዘመን አብቅቶ እኔ በምመለስበት ጊዜ እንደ ወርቅና እንደ ብር ነጥረው እንደ ቅዱሳን በመንግስቴ ውስጥ
ያበራሉ፡፡ እኔ የመረጥኳቸው ለዚህ ጊዜ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ አሁን ካሉበት ህይወት የበለጠ ክፉ ነገር ይከሰታል ብለው
የሚያምኑ ናቸው፡፡ አንዳንዶቹ ተዘጋጅተዋል፣ አንዳንዶቹ ግን ገና ክርስቲያን አልሆኑም፡፡ ምንም እንኳን በልባቸው ድምፄን
ቢሰሙም በቤተክርቲያን ያለው ህጋዊነት እንዲሁም የእነሱ ነፃነትን መውደድ፣ ህግና ደንብን መጥላት ወደእኔ እንዳይቀርቡ
አድርጓቸዋል፡፡
"ነገር ግን እኔ በመጣሁላችሁ ጊዜ ይህ ሁሉ ይቀየራል፡፡ በዚያን ጊዜ የተቀጣጠለ እምነት ይኖራል፡፡ በተለይም በጌታ
ተነጠቀው ልጆቻቸውና የትዳር አጋሮቻቸው በዚህ የቀሩት እስከ ጥልቅ ልባቸው፣ እንዲሁም አጥንትና መቅኒው እስኪለያይ
ድረስ ጥልቅ የሆነ እምነት ይሆናል፡፡ ከዚያም ምድር እየነፃችና እየጠራች ስትሄድ ብዙዎች ለእኔ ያላቸው ፍቅርና ቅድስና
እየጨመረ ይሄዳል፡፡ይህም እንዲያብቡና እንዲፈኩ ያደርጋቸዋል፡፡
ብዙዎቹ ለራሳቸው መኖርን በማቆም ከእኔ ጋር ለመኖር በማሰብ ሞትን ይመርጣሉ፡፡ ተነጥቀው በሄዱትም ይቀናሉ፡፡ ነገር
ግን ይህ ፍላጎታቸው የመነጨው መከራንና ችግርን ከመሸሽ ሳይሆን ለእኔ ካላቸው ፍቅርና ከእኔ ጋር ለመኖር ካደረባቸው
ፍላጎት የተነሳ ነው፡፡ ነገር ግን ይህም ሆኖ ባለመሰልቸትና ወደ ኋላ ባለማለት በተዘጋጀላቸው ይቀጥላሉ፡፡ በዚያ ወቅት
ልጆቼ በእኔ ላይ በተደገፉ መጠን ታምራቶቼን ያያሉ፡፡ ነገር ግን በራሳቸው በተደገፉ መጠን ለአደጋ ይጋለጣሉ፡፡ የእኔ እጅ
በደንብ የሚንቀሳቀሰው በፍፁም እምነት ውስጥ ነው፡፡ እኔ ጣልቃ በመግባት ክፍተትን መሙላት የምችለው ለሚፈልጉኝ
ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን ለራሳቸው አቅርቦት ለሚፍጨረጨሩ የእኔ እጅ ጣልቃ ለመግባትና ለመንቀሳቀስ ታጥራለች፡፡ ስለዚህም
በእኔ ላይ መደገፋቸው እየጨመረ መሄድ አለበት፡፡ በወቅቱ ብዙ ነገሮች ተስፋ እያስቆረጣቸው ስለሚሄድ ያላቸው ምርጫ
ትንሽ እየሆነ ይሄዳል፡፡ ነገር ግን በእኔ ላይ መደገፋቸውን ባፋጠኑት ቁጥር የሚፈልጉትን ለማግኘት ይቀላቸዋል፡፡
ነገር ግን ለሽንፈት አሳልፌ አልሰጣችሁም፡፡ እንዳውም ዳዊት ከጎልያድ ጋር ሲጋጠም አብሬው እንደነበርኩ ሁሉ ከእናንተ
ጋር እሆናለሁ፡፡ የብሉይ ኪዳንን ታሪክ ብትመለከቱ ህዝቤ እስራኤል አንድ ለአሥር በሆነ ቁጥር ጠላቶቻቸው ብልጫ
ቢኖራቸውም በጦርነት ወቅት ግን ቀኝ እጄ ስለረዳቻቸው በጠላቶቻቸው ላይ ድልን እንዴት እንደተቀዳጁ በጣም ብዙ ብዙ
ምሳሌዎችን ማግኘት ትችላላችሁ፡፡ እናም በእኔ ላይ እምነታችሁን እስከጣላችሁ ድረስ ሁሉን እንድታልፉት አደርጋለሁ፡፡
"ነገር ግን በወቅቱ ከዳተኞች ስለሚኖሩ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እርስ በእርስ ልትተዋወቁ ይገባል፡፡ ብዙዎች ከእናንተ ጋር
ለመቀላቀል ይፈልጋሉ፡፡ ነገር ግን አሁን የማስጠነቅቃችሁ ምንም እንኳን ጠያቂዎቹ ከእናንተ አስቸኳይ ምላሽ የሚፈልጉም
ቢሆን እኔ ሳልፈቅድ አንድም ሰው ወደ ህብረታችሁ እንዳትቀላቅሉ፡፡ አያችሁ በበጎ ፈቃዳችሁ ወይም በመልካምነታችሁ
ላይ በመነሳት በቡድኑ ውስጥ ጣልቃ ይገባሉ፡፡ ከዚያም ከእናንተ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አስተሳሰብ ስለሌላቸው እናንተ
የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ቦታ አይሰጡትም፡፡ እኔ ካልፈቀድኩ በቀር ማንንም ወደ ቡድኑ አታስገቡ፡፡ የሎጥን ምሳሌ
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በመውሰድ መንፈስ ቅዱስ እንዲመርጥላችሁ ፀልዩ (ሎጥ ወደ ቤቱ ያስገባው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላኩትን መላዕክቶችን
ነበር)፡፡ በራሳችሁ ሐሳብ መደገፋችሁን ፍፁም ጣሉት፡፡ እምነታችሁን በእኔ ላይ ብቻ አድርጉ፡፡ እኔ ብቻ ነኝ የወንዶችንና
የሴቶችን እንዲሁም የህፃናትን ልብና የውስጥ ፍላጎት/motive/ ምን እንደሆነ የማውቅ፡፡"
ዲያቢሎስ በተንኮልና በድብቅ የሚሰራ በመሆኑ በመልካምነታችሁ ላይ በተቃራኒው ይነሳባችኋል፡፡ ስለዚህም በእኔ ላይ
ብቻ ተደገፉ፡፡ በሰው ምክኒያታዊነት ላይ አትደገፉ፡፡ በእነዚህ ወቅቶች ውስጥ አንዳንድ ጊዜ "እርስ በእርሳችሁ በመተያየት
ጠፋን አለቀልን መሞታችን ነው" ባላችሁ ጊዜ ነገር ግን

ተስፋችሁንና እምነታችሁን በእኔ ላይ ስለጣላችሁ እኔ

አስመልጣችኋለሁ፡፡ ለጠላቶቻችሁ እንዳትታዩ በማድረግና በአውሬዎቹ ላይ ማስፈራትን በማምጣት እናንተን ሊያጠፋ
የመጣውን እመልሳለሁ፡፡ ሁልጊዜ የኔን ስም /ኢየሱስ ክህርስቶስ/ ለመጠቀም አትርሱ፡፡ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጠላቶችችሁ
እናንተን ለመፈለግ ወደ ጫካው ሲመጡ እኔ ግን ለጠላቶቻችሁ እንዳትታዩ በማድረግ በአጠገባችሁ ያልፋሉ፡፡ ፡፡ አንዳንድ
ጊዜም እናንተን ሊፈልጉ በመጡት ላይ ፍርሃትን በመፍጠር እናንተ ካላችሁበት ሥፍራ እንዲርቁ አደርጋለሁ፡፡ ልጆቼ
እናንተን ለማዳን የምጠቀምበት ብዙ ብዙ መንገዶች አሉኝ፡፡ እናንተን ለማዳን መሬት እንኳን አፈዋን ከፍታ እናንተን
የምትደብቅበት ጊዜ ይኖራል፡፡
ስለዚህም በፍፁም ተስፋ እንዳትቆርጡ፡፡ በእኔ ላይ እምነት፣ እንዲሁም እኔ ድግሞ እናንተን እንደማፈቅራችሁ እምነት
ይኑራችሁ፡፡ በእናንተ ላይ ካለኝ ፍቅሬ የተነሳ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር እንደምሆን እመኑ፡፡ የደሙን ኃይል ይኸውም የኔን
የደም ኃይል ጥሩ፡፡ እንዲህም ብላችሁ አውጁ "የኢየሱስ ደም ሸፍነን፣ ጠብቀን፣ ለጠላቶቻችን እንዳንታይ አድርገን፣
ከልለን፡፡"
"ለራሳቸው የሚያስፈልጋቸውን በደንብ ካዘጋጁትና በእኔ ላይ ታምነው ምንም ካላዘጋጁት መካከል ምንም ብልጫ
አይኖርም፡፡ ክሌር ለወደፊቱ ምንም ቅድመ ዝግጅት እንዳታደርጊ የከለከልኩሽ አንዱ ምክንያት ይህ ነው፡፡ እኔ
የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አቀርባለሁ፡፡ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ድምፄን በትክክል መስማትና መመሪያዬን መከተል ነው፡፡
አንዳንድ ጊዜ አድርጉ የምላችሁ ነገር የማይመስልና ከተለመደው ውጪ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን እኔ የማዛችሁ ያ ድርጊት
ለእናንተ አማራጭ የሌለው የመዳን መንገድ ሊሆን ስለሚችል የአልኳችሁን አድርጉት፡፡ ፀሎት ማንም ምንም ሊያሸንፈው
የማይችል የእናንተ መሳሪያ ነው፡፡ ስትፀልዩም በልሳን ፀልዩ፡፡ በልሳን ስትፀልዩ ዓለም በራሱ ካሰለጠናችሁ አስተሳሰብና
አመለካከት በላይ በጥበብ አይምሮአችሁን እንዲያነቃቃ ያደርጋል፡፡ የኔ መንገድ እንደ ዓለም መንገድ አይደለም፡፡"
"ፀሎት የእናንተ ትልቅ መሳሪያ ነው፡፡ ከፀለያችሁም በኋላ የምናገረውን በደንብ አዳምጡ፡፡ መመሪያ ፤ራዕይ፣ የፀሎት
መልስና በውስጣችሁ መረዳትን እሰጣችኋለሁና ስለዚህም ከእኔ ጠብቁ፡፡ የምናገራችሁን ነገር በጊዜውና በወቅቱ ለመረዳት
ተለማመዱ፡፡ ምክንያቱም እኔ የምሰጣችሁን ጥበብ በጊዜ መቀበል ከአደጋ ያድናል፡፡ እኔ እንዴት እንደምትከናወኑ፣
እንደምትሄዱ፣ አስተምራችኋለሁ ደግሞም እመራችኋለሁ፡፡ መፅሐፍ ቅዱስን በማንበብ በቃሉ መገለጥና/ሬማ/፣ ወደ
አይምሯችሁ በሚመጣው ቃል ተጠቀሙ፡፡ እኔ የማስታውቃችሁን ነገር ምንም ሳያመልጣችሁ ተጠንቅቃችሁ አድምጡ፡፡
እኔ በተለያየ ዓይነት መንገድ እናገራለሁ እናንተ ብቻ በትጋት ነቅታችሁ ጠብቁ፡፡ ደግሞም ከፊታችሁ አደጋ እንዳለ
ለማስጠንቀቅ ምልክቶችንና ስዕሎችን እልክላችኋለሁ፡፡
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"የኔ ልጆች በፍቅር እወዳችኋለሁ፡፡ ከምትወዷቸው ጋር እናንተንም አብሬ ለመውሰድ ብችል በወስድኳችሁ ነበር፣ አዎ
እችል ነበር፡፡ ነገር ግን በራሳችሁ ምክንያት እንቢተኛ ሆናችሁ፡፡ አሁን ግን ልባችሁንንና አይምሯችሁን በመክፈት፣ እንቢ
ሳትሉ፣ ሳትጠራጠሩና በሙሉ እምነት እኔን ለመቀበል መማር አለባችሁ፡፡ ምንም ነገር መስራት ያቆመ በመሰላችሁ ጊዜ
በመደጋገም እንዲህ በሉ …. ኢየሱስ አምንሃለሁ፡፡ ይህንንም የምትሉት እኔ አጠገባችሁ እንዳለሁና እንደምሰማችሁ በዓይነ
ህሊናችሁ በማሰብ ይሁን፡፡ በዚህ ጊዜ የውስጥ ሰውነታችሁ በእርግጠኝነት ይሞላል፡፡ ይህ እርግጠኝነታችሁ በእኔ ላይ
ያላችሁን እምነት የሚገልጥ ስለሆነ በጉዳያችሁ ላይ ለመንቀሳቀስ ይገፋፋኛል፡፡"
ይህንን አስታውሱ በምንም ነገር ላይ እርዳታ የሚሰጣችሁ ብታጡ እኔ አለሁላችሁ፡፡ ደግሞ ይህንን አስታውሱ እናንተ፣
ከአብ፣ ከእኔና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ላይ ሆነን ከየትኛውም በምድር ላይ ካለ ኃይል የኛ ድምር ኃይል የላቀ ነው፡፡
እናንተና እኔ ሆነን ብልጫ ያለን ነን፡፡ አንዳንድ ጊዜም እንዲረዷችሁ መላዕክቶቼን ልኬ ሲረዷችሁ ትመለከታላችሁ፡፡
ለዚህም አይናችሁን እከፍታለሁ እመኑ፡፡
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መልዕክት ዘጠኝ
ለማን ጥበቃ እንደማደርግና ለማን እንደማላደርግ
{Who I can protect and who I cannot protect}

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ጀመረ…. "ከእናንተ ጋር አብሬ እንድሆን የምትፈልጉ ከሆነ ትህትና፣ እራስን መግዛት፣ ታማኝነትና
የበጎ ፈቃድ ሥራ እጅግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው፡፡ በፊት በራሳችሁ መንገድ ሌሎችን ስትመሩ ከነበራችሁ አሁን በዛ
መንገድ መቀጠል አትችሉም፡፡ ነገር ግን በራሳችሁ እርግጠኖች ካልሆናችሁና በአሁኑነጊዜ ከማንኛውም በበለጠ እኔ
እንደማስፈልጋችሁ ካወቃችሁ እናንተ በመምራት ትልቃላችሁ፡፡ ልጆቼ በዓለም የተማራችሁት የመምራት መንገድ በዚህ
በፍፁም ተስማሚ አይደለም፡፡ እኔ ጥበቃ ላደርግላችሁ የምችለው ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉትን ነው፡፡ ነገር ግን ለሁሉም
መልስ ለማግኘት ወዲያና ወዲህ የሚፈነጨው እርሱ ለጥፋት የተጋለጠ ነው፡፡ እኔ በእናንተ እምነቴን ልጥል የምችለው
ከጓደኛም ሆነ ከቤተሰብ እስካሁን የተማራችሁት ምንም ዋጋ እንደሌለው ስታውቁና ከዚህ አስተሳሰብ ሰብራችሁ ስትወጡ
ነው፡፡ በእናንተ እምነት የሚኖረኝ ያላችሁን ኩራትና ዕብሪት በመጣል መቴት ላይ ተደፍታችሁ እኔን ይቅርታ ስትጠይቁኝ
ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ነው በበራችሁ ላይ የመጣውን ፈተና እንድትወጡና በሥጋና በነፍስ በህይወት እንድትኖሩ ለማድረግ ሥራ
የምጀምረው፡፡"
"በእኔ ፊት ራሳችሁን ብታዋርዱ በእርግጠኝነት ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፡፡ ምንም እንኳን ኩራትና ዕብሪታችሁ ከእናንተ ጋር
ለብዙ ጊዜ የቆየ ቢሆንም ነገር ግን ይህ ኃጢያት መሆኑን አውቃችሁ ከዚህ ነፃ ለመሆን ከፈለጋችሁ ከእናንተ ጋር በመሆን
እሰራለሁ፡፡ ነገር ግን አሁንም በራሳችሁ ጥበብ ለመቀጠል ብትፈልጉ እኔ ልረዳችሁ የምችለው ጥቂት ብቻ ነው፡፡
በተጨማሪም ከራሳችሁ በበለጠ በተቻለ መጠን ለሌሎች ቅድሚያ መስጠት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡"
"እኔ ወደ ምድር በመጣሁት ጊዜ እራሴን በሌሎች ላይ ጌታ ለማድረግ አልመጣሁም፡፡ ነገር ግን ራሴን ዝቅ አድርጌ
የደቀመዛሙርቶቼን እግር አጠብኩ፡፡ መሪ ለመሆን የሚገባው እንደዚህ ዓይነቱ ነው፡፡ መሪ የሆነ ወይም የሆነች የሌሎቹን
ፍላጎት ማስቀደም አለበት/አለባት፡፡"
"አንዳንዶቻችሁ የመጣችሁት ትሁት ከሆነ ቤተሰብ ስለሆነ

ስለዚህ ነገር ሰውናገር በደንብ ይገባችኋል፡፡ ነገር ግን

አንዳንዶቻችሁ ለዚህ ምሳሌ የሚሆናችሁ ሰው ስላላገኛችሁ ትሁት ለመሆን ትግል ይገጥማችኋል፡፡ ይህ ግን እንናተን ተስፋ
ሊያስቆርጣችሁ አይገባም፡፡ እኔ እናንተን እንደገና ለመሥራት በትጋት እሰራለሁ፡፡ ለዕብሪታችሁ አሳልፌ አልሰጣችሁም፡፡
እናንተ በእውነት መለወጥ ከፈለጋችሁ እኔ አስተምራችኋለሁ፣ እመራችኋለሁ፡፡ እናንተና የእናንተ የሆኑት ሆኑት ህወታችሁ
የሚተርፈው በእኔና እኔ በማሳያችሁ መንገድ ላይ ፍፁም ስትደገፉ ብቻ ነው፡፡ ራሳቸውን በፊቴ ባዋረዱትና በእኔ ላይ
በተደገፉት እኔ ሁልጊዜ መውጫ መንገድ አዘጋጃለሁ፡፡"
"ተራሮች ቢንቀጠቀጡ፣ ባህር ቢናወጥ እኔ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ በፍፁም አልተዋችሁም፡፡ ሐቀኛ የሆኑትን በእውነት
ራሳቸውን ዝቅ ባያደርጉም ባያደርጉም ታውቋቸዋላችሁ፡፡ ንዴት፣ ሐሜት፣ ሁከትን የሚፈጥሩና በመንገዳችሁ ላይ የሚቆሙ
እነዚህ ለመውደቅ መንገድ ከፋቾች ናቸው፡፡"
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"ከሁሉ በላይ ህይወታችሁን ለእኔ በመስጠት ነፍሳችሁን ጠብቋት፡፡ ወደ መንግስተ ሰማይ የሚያስገባው ራስን ዝቅ የማድረግ
የመጀመሪያው እርምጃ በራሳችሁ ህይወትን መምራት አለመቻላችሁን ማወቅ ነው፡፡ ይህም ኃጢያት መሥራታችሁን፣
ሌሎችን መጉዳታችሁን፣ በህይወታችሁ ትክክለኛና ያልበሰለ ውሳኔ መወሰናችሁንና ማክበርና መደገፍ ያለባችሁን ችላ
ማለታችሁን ማወቃችሁ ነው፡፡ እንዲሁመ መስማት ያለባችሁን በተለይም ሽማግሌዎችን ያለመስማታችሁ ነው፡፡"
"ስለዚህም ይህንን የተመሰቃቀለ ህይወታችሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲህ በማለት ለእኔ አሳልፋችሁ መስጠት
አለባችሁ፡፡

‹ ጌታ ሆይ እኔ ደጋግሜ ኃጢያትን ሰርቻለሁ፣ እኔ ለአንተ የምገባ አይደለሁም፣ነገር ግን ይቅርታ

እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁ፡፡ ራስ ወዳድነትና ዕብሪት ስለተሞላው ህይወቴ ንስሐ እገባለሁ፣ ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥበህ
አንፃኝ፡፡ውስጤ ካለው ክፉ ነፃ አውጣኝ፡፡ እኔ ትኩስና አዲስ የሆነውን ማንነት ይኸውም የአንተን መልክ የሚመስለውን
ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ፡፡ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህይወቴን አሳልፌ ለአንተ እሰጣለሁ፡፡ ተቀበለኝ፣ ምራኝ
ደግሞም አድነኝ፡፡" ከዚህ ፀሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ፀሎት ፀልዩ፡፡ ከዚያም በእናንተ ፀባይ ላይ
ቅፅበታዊ ማስተካከያ ወይም ለውጥ እንደማመጣ ተጠባበቁ፡፡"
"እኔ በልቤ የዋህና ትሁት ስለሆንኩ ከእኔ ተማሩ፡፡ እኔ እጅግ ብዙ የፍቅር ደብዳቤዎችን ትቼላችኋለሁ፡፡ እነርሱን አንብቡ፣
የተናገርኩትንም እመኑ፣ በልባችሁ ውስትም ሥር እንደሰድ ፍቀዱ፡፡ እኔን ከማወቅና ከመውደድ ከሚመጣ ደስታ ጋር
የሚወዳደር ምንም ሌላ ደስታ የለም፡፡ አሁን ባላችሁበት ደረጃ ባይገባችሁም፣ እኔ ለእናንተ ያለኝን ፍቅር ማወቅ ብቻ
የሚያጋጠማችሁን ፈተና ሁሉ ጥሳችሁ እንድታልፉ ይረዳችኋል፡፡ በምንም ሁኔታ ብታልፉ እኔ በቀኛችሁ እጃችሁን ይዤ፣
እያነጋግረኳችሁና እያፅናናኋችሁ ነው፡፡
"ከእኔ ፍቅር ሊለያችሁ የሚችል ምንም ነገር የለም፣ ምንም፡፡ በምድር ቢሆን፣ ከምድር በላይ ፣ ኤሊየን ቢሆኑ፣ ሞት ቢሆን፣
ብትወድቁ እንኳን ከእኔ ምንም ሊለያችሁ አይችልመ፡፡እኔ ላነሳችሁ በአጠገባችሁ ቆሜያለሁ፡፡ ከእኔ ፍቅር ምንም ሊለያችሁ
የሚችል የለም፡፡ ስለዚህም በምትወድቁ ጊዜ አትፍሩ፡፡ በመንገዳችሁ ስህተት ልትሰሩ እንደምትችሉ እወቁ፡፡ ልትወድቁ
እንደምትችሉና እኔ ደግሞ እናንተን አንስቼ እንደገና እንደማቆማችሁ እወቁ፡፡ በምትወድቁ ጊዜ ከእኔ አትሽሹ፣ ወደ እኔ
ተመለሱ እንጂ ከእኔ አትሽሹ፡፡ እንዲያውም ወደእኔ ሩጡ፡፡ እኔ ወደእቅፌ አስገባችኋለሁ፣ እንባችሁን አብሳለሁ፡፡ እኔ
አልወቅሳችሁም፣ እኔ የምፈርድባችሁ ሰው አይደለሁም፡፡ በፍፁም፣ እኔ እወዳችኋለሁ፡፡ እኔ ገና ሳትወድቁ እንደምትወድቁ
ስለማውቅ እናንተን ለማንሳት ተዘጋጅቻለሁ፡፡"
"እኔ መቼም ቢሆን እንደማልጥላችሁ እወቁ፡፡ ይህንን በሙሉ እውቀት ተረዱ፡፡ የእኔ መገኘት በማይሰማችሁ ጊዜ እንኳን
እናንተን ለመርዳትና ለማገዝ እንዲሁም ይቅር ልላችና ላድሳችሁ እዚያው አጠገባችሁ ነኝ፡፡ በዚህ እውቀት በመመርኮዝ
በእኔ ላይ ፍፁም ተደግፋችሁ ወደፊት ቀጥሉ፡፡"
"ከዚህ ቀን በኋላ እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም፡፡ ነገር ግን ልንከባከባችሁ፣ ልመራችሁና ከእኔ ጋር በመንግሰተ ሰማይ ወደ
ክብር ላመጣችሁ የኔ ናችሁ፡፡ እኔ ከእናንተ ጋር ስለሆንኩ ምንም አትፍሩ፡፡ እኔ ባለሁበት በዛ እንድትሆኑ እኔ ሥፍራ
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ላዘጋጅላችሁ ከእናንተ ቀድሜ ወደእዛ ሄጃለሁና፡፡ እኔና እናንተ ለዘላለም አብረን የምንሆንበትና የእናንተ ብቻ የሆነ ልዩ
ሥፍራ ተዘጋጅቶላችኋል፡፡ እኔ እንደ ሰው ብቻ የምወዳችሁ ሰው አይደለሁም፡፤ እኔ አምላካችሁ ነኝ፡፡ እናም ፍቅሬ
መጨረሻ የማይገኝለት ነው፡፡ ምክንያቱም ለፍቅሬ በመጨረሻ የለውም፡፡ ለዘላለም የእናነተው ነኝ፡፤ አሁን ደግሞ እናንተም
የኔ ናችሁ፡፡"
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መልዕክት አሥር
አጋንንቶች፣ የወደቁ መላዕክቶች፣ እሳተ ጎሞራና የገሃነም መለጠጥ
{Demons, Aliens, Volcanoes and Hell Expanded}

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ንግግሩን ጀመረ "እስቲ ስለ እሳተ ጎሞራ እናውራ"

እሺ
"ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቢጫው ድንጋይ እሳተ ጎሞራ የበለጠ እየተነቃቃ ነው፡፡ በዚህም የአሜሪካን አብዛኛውን ክፍል
ለማጥፋት የሚችል ነው፡፡ ይህም ቢሆን ግን የእሳተ ጎሞራው አወጣጥ መካከለኛ እንዲሆን እንደማደርገውና ጥፋቱም
የተወሰነ ብቻ እንደሚሆን ነግሬሻለሁ፡፡ነገር ግን ይህንን ብዙዎች አያምኑም፡፡ አብዛኛው አለም የሚጠብቀው ስሜት
የሚቀሰቅስና አሳተ ጎሞራው በከፍተኛ ደረጃ ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት ነው፡፡ የዚህ ምክንያት ቀላል ነው፡፡
በእግዚአብሔር ስለማያምኑ ወይም አገራችሁን ለማዳን የማደርገውን ባለማመን ነው፡፡ ይህ አገር ደግሞ ታውቂያለሽ
የእናንተ ብቻ ሳይሆን የኔም አገር ነው፡፡"

ጌታ አንተን ለመቀበል እንቢ ቢሉም ?
"ሞኞች ብቻ ናቸው እንቢ የሚሉት፡፡ ነገር ግን በአሜሪካ ብዙ ብዙ ክርስቲያኖች ምንም እንኳን ከድሮው ከፍሪመሶንስ
/Freemason/ የአምልኮ ቤተ መቅደሳቸው ፍፁም በሆነ መልኩ ትተው ባይወጡም መንፈሴ ግን በልባቸው ከእነርሱ ጋር
አለ፡፡ በተለይም ነገሮች እየተጋጋሉ በሄዱ ቁጥር ብዙዎች ከልባቸው ወደእኔ ይመለሳሉ፡፡"

በዚህ ጊዜ ብዙ ነቢያቶች ከንጥቀት በፊት ትልቅ የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ይኖራሉ ያሉትን አሰብኩና ቶሎ ብዬ ጌታን
ተመለከትኩት፡፡ እሱም በአሉታ መልክ እራሱን ወደ ቀኝና ወደ ግራ ነቀነቀ፡፡ እኔም ባልተረጋጋ ሁኔታ ነገር ግን እኮ ሁሉም
ጥሩ ነቢያቶች መነቃቃት እንዳለ ተናግረዋል . . .
"ክሌር ይህ ሊሆን የማይችል ነው፡፡ እያገራገርሽ ያለሽው ድንገት ልክ ባትሆኚ የሚያመጣውን ኃፍረት እያሰብሽ ነው፡፡
ይህንን ልበል እኔን በትክክል ካልሰማሽኝ የእንቅስቃሴው መኖር የአንቺን የለም የሚለውን ትንቢት ፍፁም ይጋርደዋል፡፡
ይህም ከንጥቀት በፊት የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት በአሜሪካ የለም፡፡"

እርሱ እያለ ያለው እስከ ንጥቀት ድረስ የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት የለም ነው፡፡
"አዝናለሁ፡፡ የሚሆነው እንደዛ ነው፡፡ የኔ አጀንዳ እንደዚያ ነው፡፡"

ከእግዚአብሔር ጋር ማን ይከራከራል?
በቀልድ ዓይነት "በእውነቱ ከሆነ የኔ ፍቅር ሁልጊዜ አንቺ ነሻ፡፡"
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እኔም ሳቅሁና፣ አዎን ይመስለኛል፣ እራሴን እኮንናለሁ፡፡
"አንገተ ደንዳናዋ ነሽ፣ አዎ እንደዛ ነሽ"

"ጌታ ለዛ ነው አንገቴን የሚያመኝ"
"ያለጥርጥር"

"እሺ፣ ይህ ግን የሚሳቅበት ጉዳይ አይደለም፡፡ ብዙ ነቢያቶች ከንጥቀት በፊት የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት አለ ብለዋል፡፡ ነገር
ግን እኔ ሁልጊዜ መንፈሴን እመረምራለሁ፡፡ እናም አሁን እየደነቀኝ ነው . . . "
"ንስሐ ቢገቡ መጨረሻቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ነው?"

አዎ
ጌታ ኢየሱስ እንዲህ በማለት ጀመረ "ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዲመለሱ በዚህ አገር ነዋሪ ለሆኑ ብዙ እድሎችን
ሰጥቻለሁ፣ ብዙ እድሎች፡፡ ስለዚህ ነው ሌላ የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት /Revival/ በአገሪቱ ውስጥ በማድረግ እንደ ወራዳ
ነገር እንዲቆጠርና እንዲናቅ ማድረግ የማልፈልገው፡፡ እነዚህ አምላካቸውን ቁሳዊ ነገርን ያደረጉና ልባቸውን ያጠነከሩ
በመሆኑ ልባቸውን የሚያለሰልስ አንድ ነገር ያስፈልጋቸዋል፡፡ ለዚህ ነው የምጠብቀው፡፡"
(ክሌር) የኢኮኖሚውስ ውድቀት?
"እሱም ቢሆን የሚከሰተው ከንጥቀት በኋላ ነው፡፡"
"ወደር የሌለው የጭንቅ ጊዜ፡፡ ይህ ለታናናሾች ውረደትና ንቀት እንጂ ሌላ ምንም የሌላቸውን ጀርባ ይሰብራል፡፡ ቀላልና
ተራ የሆኑት ግን አምላካቸው ለእነርሱ ሁሉ ነገራቸው የሆኑት ናቸው፡፡ የሚኖሩት ለሚያገኙት ነገር ሳይሆን፣ የሚኖሩት
ለእኔ ነው፡፡ ምክንያቱም እኔን ማግኘት ማለት ለእነርሱ ሁሉ ነገራቸው ነው፡፡"
"ስለዚህም ለእነርሱ ከዚህ በላይ ህይወታቸውን አሰቃቂ ማድረግ አልፈልግም፡፡ በዚህም ምክንያት እነርሱ ከዚህ ወደላይ
እስኪሄዱ ድረስ እጠብቃለሁ፡፡ ከዚያ በኋላ መዶሻው ይወድቃል!"
(ክሌር) መዶሻ?
"አዎ የፍርዱ መዶሻ በዚህ አገር ላይ ይወድቃል፡፡ ሁሉም በአንድ ጊዜ ነው የሚወድቀው፡፡ ይህ በነገራችን ላይ በእውቀት
ከላቁት መሪዎች/Ruling Elites/ አጀንዳ ጋር ይስማማል፡፡ እነርሱም መንግስት ከሚያቀርበው ሌላ የሚበላ ምግብ ሲጠፋ
ሁሉን በቁጥጥራቸው ሥር ለማድረግ አመቺ ሁኔታ ይፈጠርላቸዋል፡፡"
"ወደ እሳተ ጎሞራው ጉዳይ ስመለስ፣ በምድሪቱ ላይ የሰው ዝውውር የሚደረግበትን/Human trafficking/ ፣ አደንዛዝ ዕፆች
የሚዘዋወሩበትን/Drug running/ ቦታዎች እንዲሁም የከፋ የፍትህ መጓደል/Gross injustice/ በሰው ልጆች ላይ
የሚከናወኑባቸውን ቦታዎች ሁሉ ኢላማ አድርጌያለሁ፡፡ የመሬት መንቀትቀጥና የእሳተ ጎሞራ ክስተቶች የብዙ ሰዎች
ህይወትን መቅጠፍና ብዙ ጥፋትን ያመጣል፡፡ የሰው ልጆችን ስቃይ ማየት የኔ ፈቃድ አይደለም፡፡ ነገር ግን በሰዎች ላይ
የሚፈፀመውን ግፍ ምንም ልታውቁ አትችሉም፡፡ እነዚህ ቦታዎች የተገደሉ ሰዎች ደም ከምድር ወደ እኔ ከሚጮኸው ጋር
ግንኙነት ያላቸው ናቸው፡፡ ስለዚህም አልዘገይም፣ ፍትህን አመጣለሁ፡፡
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"እንዲሁም እነዚህ እሳተ ጎሞራዎች ከምድር በታች ወዳለው ዓለም መግቢያ መስመሮች ሲሆኑ ከገሃነም ጋር ቀጥታ ግንኙነት
ያላቸው ናቸው፡፡ ስለዚህም ገሃነም እየሞላ ሲሄድ ምድር እየተለጠጠች ትሄዳለች፡፡ ይህ አንቺ በራስሽ ያሰብሽው የመሰለሽ
ሐሳብ ከአንቺ የመጣ ሳይሆን እኔ ራሴ እንደትረጂ ያደረግሁት ነው፡፡ ይህ ከእኔ የመጣ ሐሳብ ነው፡፡"
"በተጨማሪም የአጋንንቶች እንቅስቃሴ መጨመርና የወደቁ መላዕክቶች/Aliens/ ወደ ምድር በግልፅ የሚወጡበት መሆኑ
ነው፡፡ ዓለምን ሁሉ ሊገዛ በምድር ላይ ሊመጣ ያለውን የመጨረሻውን መንግስት ለማምጣት ሁሉ ነገር እንደሚገባው
ተስተካክሎ ተቀነባብሯል፡፡"
" እነርሱን ማለትም አጋንንቶቹን (በነገራችን ላይ ይህ የሰጣችኋቸው ስም ማን እንደሆኑ የሚገልፃቸው ስለሆነ ወድጄዋለሁ)
የሚመጣው መንግስት በመመልመልና በየቦታው ካስቀመጧቸውና በኋላ ከየቦታው ከሚያወጧቸው ክሎኖች ጋር አንድ ላይ
በማሰማራት የመንግስቱ ተቃዋሚ የሆኑትን ህብረተሰብ አድነው እንዲያጠፉ አዘጋጅተዋል፡፡ አሁን እንኳን እነዚህ ፍጥረቶች
እጅግ ገጠር የሆኑ አካባቢዎች ሳይቀር ይገኛሉ፡፡ የሚጠብቁትም ወጥታችሁ ፈልጉና አጥፉ የሚላቸውን አንድ ትዕዛዝ ነው፡፡
ይህ የሚቋቋመው አዲስ የዓለም መንግሰት ከእነዚህ ክሎኖች እርዳታ ውጪ ተልዕኮውን በብቃት ለመወጣት በፍፁም
አይችልም፡፡
"አየሩ ሁሉ በወደቁ በእነዚህ መላዕክቶች ስለሚሞላ በሰዎች መካከል ይገኛሉ፡፡ ሰዎችም ከአጠገባቸው ስለሚሆኑ ደንግጠው
ወዮ በማለት ይጮሃሉ፡፡ በመጀመሪያው ጊዜያቶች ምንም የማያደርጉ መስለው ይቀርባሉ፡፡ በኋላም ያለምንም ማስጠንቀቂያ
'ክፉ' የሚባሉት ምድሩን ይወሩና ጦርነት በሰማይ ይጀመራል፡፡ ይህንንም የሚያደርጉት አንዱን የአለም መንግስት
ለማምጣት አገሮችን ሁሉ ለማቀጣጠል የሚደርጉት ዘዴ ነው"
"እሳተ ጎሞራና ኃጢያት የበዛባቸው ስፍራዎች ቅርብ ለቅርብ መገኘታቸው የአጋጣሚ አይደለም፡፡ የእሳተ ጎሞራ መገኘት
ከአጋንንት እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት አለው፡፡ ይህም በዚያ አካባቢ ክፍት የገሃነም በር እንዳለ ያመለክታል፡፡ በሃዋይም
የሆነው ሁኔታ በትክክል ይኸው ነው፡፡ ኦ! የኔ ፍቅር ብዙ የማታውቂው ነገር አለ፡፡ በራስሽ ግንዛቤ እንዲገባሽ ለማድረግ
መሞከሩን ተይና የሰማሽውን ዝም ብለሽ ፃፊ፡፡ እሺ?"
"ስለዚህም የእሳተ ጎሞራ፣ አጋንታዊ እንቅስቃሴና ኃጢያት ቀጥታ ግንኙነት አላቸው፡፡ እንዲሁም ጥንቆላ፣ እንግዳ የሆነ
የአምልኮ ስርዓት ማካሄድ፣ ይህም በአብዛኛው ሰዎችን መስዋዕት አድርጎ ማቅረብን ይጨምራል፡፡ በልጅነትሽ ያየሻቸው
እነዚያ ፊልሞች ዝም ብለው ፊልሞች አይደሉም፡፡ እውነትን በመመርኮዝ የተሰሩ ናቸው፡፡ እናም ሰው መስዋዕት ሆኖ
በሚቀርብበት ቦታ ሁሉ ከአካባቢው ካለው መንፈሳዊ መሪ /ጠንቋይ/ ጋር ሰይጣን አብሮ እንዳለ እርግጠኛ መሆን
ትችያለሽ፡፡"
(ክሌር) አዎ አስታውሳለሁ በፊልሙ ውስጥ የነበሩትን ኢንካዎችና ፖሊንሺያኖች
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"አዎ እያንዳንዱ ባህል የራሱ የሆኑ ሰይጣንን የማምለኪያ መንገድ አለው፡፡ ነገር ግን የትኛውም ቢሆን የሚወስደው ያው
ወደ እርሱ ነው፡፡"
"በእኔ የተነገረው ቃል ሁሉ ሊፈፀም ግድ ነው፡፡ ምድር በጌታ ክብር ትሞላለች፡፡ ከአሁን ወዲያ ክፉ በምድር ላይ ሊኖር
የሚችልበት ምንም ቦታ የለውም፡፡ ሁሉም ነገር እኔ ባቀድኩት በዘላለም እቅዴ መሰረት አዲስ ሆኖ እንደገና ይበቅላል፡፡"
"ይህንን ለአንቺ እየገለጥኩልሽ መልዕክት ገብቷቸው ለሚቀበሉት እና በመጨረሻም መልካም እንደሚያሸንፍና ወደፊትም
ብዙ ተስፋ እንዳለ መመልከት እንዲችሉ ነው፡፡ በራሳቸው ጊዜ አይኖቻቸው ይከፈታሉ፡፡ ይህ መልዕክት የተሰጠሸ ሌሎች
ሰዎች በፍፁም ተስፋ እንዳይቆርጡ ለማድረግ ነው፡ ቤተ ክርስቲያን ሥራዋን በአግባቡ አከናውና ቢሆን ኖሮ ይህ ምንም
አያስፈልግም ነበር፡ ነገር ግን በፖለቲካ ግፊት ምክንያት እንዳይገለጥ ሆኖ ነበር፡፡ አሁን ግን ሊገለጥ ጊዜው ነው፡፡
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መልዕክት አሥራ አንድ
ንጥቀቱ ለፀሎትና የቀሩትን ለመጎብኘት ዕድል ይፈጥራል
{The rapture allowed to pray and briefly visit those left behind}

ስለዚህም አለም ያዝናል፣ እኛ ግን አንድ አይናችንን አለምን እያየ አንድ አይናችን ደግሞ መንግስተ ሰማይን ያያል ማለት
ነው?
“በትክክል "

ጌታ! የሰው ልጅ በምድር ስቃይ ላይ መሆኑን እንዲሁም አንተ ከእነርሱ ጋር እየተሰቃየህ መሆኑን እያወቅሁ እንዴት
ደስተኛ ልሆን እችላለሁ? ይህንንና ደግሞም . . . በእርግጥ እየጠየኩ ነው፡፡
ተመልሶ መጥቶ መርዳትን?
አዎ! ማለቴ ስለ እኛ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ፡፡ ይህም ሰልጥነን በመከራው ዘመን ወደ ምድር በመምጣት እንደምንረዳ ፡፡
"ወደ እረፍቴ ትገብያለሽ፡፡ እስካሁን ለፍተሻል አሁን ደግሞ ታርፊያለሽ፡፡ በየትኛውም መልኩ ቢሆን የሚመጣውን ፍርድ
ተካፋይ እንድትሆን ሙሽራዬን አልጠራኋትም፡፡ እኔ ከዚህ ወስጄሽ በሰማይ ሆነሽ የምድርን ስቃይ እንድትጋሪ አይደለም፡፡
አሁን ግልፅ ሆነልሽ?

ኦ!
"አላደርገውም፡፡ የአንቺ ሥራ እኔ ለመግዛት ወደ ምድር እስክመለስ ድረስ አልቋል፡፡ ላፅናናሽ እመጣለሁ እንጂ ለምድራዊ
ስቃይ አላጋልጥሽም፡፡ ማድረግ አልችልም ደግሞም አላደርገውም፡፡"

ጌታ በዚህ ላይ አንድ ጥበብ ልጠይቅህ እችላለሁ?
ለምን አትችይም?ሁልጊዜ ትጠይቂኛለሽ የዛሬው ለምን ልዩ ይሆናል? እምም?

ይህ የሚያስቅ ነገር አይደለም! ግን እንድስቅ እያደረግኸኝ ነው፡፡
"አንዳንድ ጊዜ አብረን የጨዋታ ጊዜ ሊኖረን ይችላል፡፡ ከባድ በሆነና የሁለታችንም ልብ በተሰበረ ጊዜ እንኳን፡፡ በእኔ
አምላካዊ እቅድ መሰረት የእያንዳንዳችን አካሄድ ልክ አለው፡፡ ዓላማ አለኝ ደግሞም ልክ አለኝ፡፡ የኔ ፍቅር አትጠይቂ፣
ያልኩሽን እንዲሁ ተቀበይ፡፡ ከዚህ አለም ስቃይ ባይተዋር እንድትሆኚ የሰጠሁሽን ነፃነት እንዲሁ ተቀበይ፡፡"

ጌታ ውስጤን ሳቅ ሳቅ እያለኝ ነው፡፡
"ክሌር ያ እምነት ከማጣት የተነሳ ነው፡፡"

ስለዚህ ሳቄን ተቃወምኩት፡፡ ያንጊዜ በሚደንቅ ሁኔታ ለቆኝ ሄደ፡፡
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"የኔ ፍቅር ብዙ ሰዎች የቅጣቱ ዘመን የጀብዱ ሥራ ስለሚመስላቸው ተመልሰው መጥተው መገኘት ይፈልጋሉ፡፡ስለምን
እንደሚያወሩ እንኳን አያውቁም፡፡ ስለሚመጣው ነገር መላዕክቶቼ ተዘጋጅተዋል፡፡ ሊሆን ባለው ነገር ላይ እነሱ ብቻ
ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡

በመንግስተ ሰማይ የምናደርገውስ ፀሎት? አንተ እዛ ሆነህ ስትፀልይ ስናይህ . . . እኛም አብረንህ በእርግጥ እንፀልያለን?
ልጆቻችንስ! ለዛስ እንዴት ምላሽ እንሰጥም?
"የምትፀልዩላቸው ጊዜ ይኖራል፡፡ነገር ግን እውቀታችሁ አሁን ካለው አጅግ የላቀና በዚያን ጊዜ የምትፀልዩት ለእነሱ
የሚበጃቸውን ነው፡፡ አሁን እንዳላችሁ ዓይነት መተሳሰር ከእነሱ ጋር አይኖራችሁም፡፡ እንዳውም የምታዩአቸው እኔ
እንደማያቸውና ከኃጢያት መንፃት እንዳለባቸው የሰው ዘር አድርጋችሁ ነው፡፡ ለእነርሱ ያላችሁን ፍቅር አይቀንሰውም ነገር
ግን አመለካከታችሁ ከመንግስተ ሰማይ አንፃር ይሆናል፡፡"

ስለዚህ አሁን እነሱ በሚሆኑት ነገር እያየሁ በስሜት አውሎ ንፋስ እንደምነዳ አልነዳም ማለት ነው?
"በትክክል፡፡ እሩቅ ብትሆኝም እንደ እናት ትወጃቸዋለሽ፡፡ ነገር ግን በዚያን ጊዜ እኔ ለእነሱ ያለኝ የፍቅር ፈቃድ ምን
እንደሆነ በደንብ ይገባሻል፡፡"

ስለዚህ በመከራው ወቅት ወደ ምድር አንመለስም ወይም ደግሞ በምድር ምን እየተከናወነ እንዳለ የማየት እድል የለንም
ማለት ነው?
"የለም አትችሉም፡፡ አንዳንድ ጊዜ ለማበረታታ ታገኟቸው ይሆናል እንጂ የነገሩ ተሳታፊ አትሆኑም፡፡ እንዳውም በድንገት
በመገኘት የማበረታቻ ቃል ለመስጠት እንጂ የሚያመውን እውነታ ተካፋይ አትሆኑም፡፡"
"አየሽ የአንቺ እውነታ በብዙ መልኩ ልዩ ነው የሚሆነው፡፡ ማለትም አሁን በሥጋ በምድር ላይ እንደ ሆነሽው ያህል
ስሜታዊ በመሆን በነገሩ ላይ ተሳታፊ መሆን የማትችይበት ነው፡፡ ምክንያቱም አንቺ ወደፊት የምትኖሪበት እውነታና ዓለም
ልዩ ስለሚሆን ነው፡፡"
"ምንም እንኳን ብርሃን ትንሽ ሲሰብር እያየሁ ቢሆንም፣ አውቃለሁ ለአንቺ ይህንን ፅንሰ ሐሳብ ለመረዳት ከባድ
እንደሚሆን፡፡"

ሳቅ አለና፣ "አየሽ በመንገስተ ሰማይ ነገሮች ሁሉ ልዩ ናቸው፡፡ አሁን እዚህ ሆነሽ እንኳን እንኳን በሰማይ ስትሆኚ እንዴት
ምላሽ እንደምትሰጪ ወይም እንዴት ምድርን እንደምታዪ ማሰብና መገንዘብ አትችይም፡፡እውነታው ይህ ነው፡፡ አሁን
ያለሽበት ግን ጭጋግ ብቻ ነው፡፡ ከዛ ነገር ርቀሽ እያለሽ በምንም ዓይነት መልኩ ማስረዳት አልችልም፡፡ የኔ ፍቅር አንቺው
እራስሽ ተገኝተሸ በተግባር ማየት አለብሽ፡፡ነገር ግን ስለዚህ ነገር የነገርኩሽን ቃል እንዳለ ውሰጂው፡፡ ይህንን ታደርጊያለሽ?

አዎ አደርጋለሁ፡፡ ቅድም ያለማመንን ከተቃወምኩ በኋላ ስለነገርከኝ ነገር ሰላም ተሰምቶኛል፡፡ ኢየሱስ ትልቅ ውስጣዊ
ሰላም አግኝቻለሁ፣ የምትነግረኝ ሁሉ እውነት ነው፡፡ ደግሞም እንደተናገርከው እንደዛው ይሆናል፡፡
" እያወራሁ ያለሁትን ጉዳይ ለመቀጠል ብዙዎች ሊፈፀም ያለውን ታሪክ ተመልሰው ባለማየታቸውና ተሳታፊ ባለመሆናቸው
በጣም ነው ቅር የሚሰኙት፡፡ ለእናንተ እንደዚህ እላለሁ፡፡ ይህንን ቃሌን ስሙ፡፡ ወደ መከራ እኮ ነው የምትገቡት፡፡ ለእናንተ
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ወዳልተዘጋጀውና በስርዓት ላልኖሩት ለተዘጋጀላቸው ስቃይ ነው የምትገቡት፡፡ እናንተ ለእኔ ያላችሁን ፍቅር አሳይታችኋል፡፡
ስለዚህም እኔን ንቀው ያልታዘዙት በሚያልፉበት በእነዚህ ነገሮች ውስጥ እንድታልፉ አልፈልግም፡፡"
"ነገር ግን አብረን ወደዚህ በምንመለስ ጊዜ ያን ጊዜ እድሉን ታገኛላችሁ፡፡ በዚያን ጊዜ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል፡፡ ያን ጊዜ
የሚሰጣችሁ ምድብ ሥራ ስለሚኖር እንዲሁም ብዙ

አጋጣሚዎችና አዲስ ነገሮች በመኖራቸው ምክንያት ያን ጊዜ

የተሰጣችሁን ስጦታ ትጠቀሙበታላችሁ፡፡ ኦ! የኔ ሙሽሮች ለእናንተ ያለኝ እቅድ በጣም የሚስደስቱና በጣም ድንቅ
ናቸው፡፡ ደግሞም በልባችሁ ለመስራት ትመኙ የነበረውን ሁሉ ለመፈፀም የሚያስችል አስፈላጊ ነገር ሁሉ በሙላት
ይሰጣችኋል፡፡"
"አዎን ፍፁም በሆነ መልኩ ነው የሚሟላላችሁ፡፡ ሙዚቃችሁ ያብባል፣ የሞዚቃው ጨዋታ ፍፁም ከመሆን አንድም
አይጎድልም፡፡ ቅባቱ ደግሞ ልቦችን ወደ እኔ በማምጣት እንድፈውሳቸውና መልሼ እንድገነባቸው ያደርጋል፡፡ አያችሁ
ሁላችሁም የምትጠብቁት ይህንን ነው፡፡ ከእኔ ቀድማችሁ በመሄድ የምታስቡት ይህ በቅጣት ዘመኑ የሚካሄድ መስሏችሁ
ነው፡፡"
"ሁላችሁም በልባችሁ ውስጥ የተቀመጠውን፣ እንዲሁም እኔ በበለጠ ለእናንተ ያቀድኩትን ብዙ ብዙ ነገር እንድትሰሩ ብዙ
አጋጣሚዎች ይኖራችኋል፡፡ ከአሁን ወዲያ ብዙ ደክማችሁ ከልበ ደንዳናነት የተነሳ ምንም ውጤት የማታዩበት አይሆንም፡፡
እንደዛ አይሆንም መስጠት ያለባችሁን ሁሉ ለመቀበል ልብ ሁሉ በደንብ ይከፈታል፡፡"
" ኦ! የኔ ሙሽሮች ሐሴት አድርጉ፡፡ ሐሴት አድርጉ ዋጋችሁ ትልቅ ነውና ደግሞም የሚሰጣችሁ ሥራ ትልቅ ነውና፡፡ ሐሴት
አድርጉ፡፡ በፊታችሁ ይህንን ተመልከቱ፡፡ አዎ እውነት ነው በጥቁር ልብስ ትደንሳላችሁ፡፡ አንድ አይናችሁ መንግስተ
ሰማይን አንድ አይናችሁ ደግሞ ምድርን ይቃኛል፡፡ እውነታው መሆን ያለበት ግን አመድ የተነሰነሰበት ማቅ ልብስ ሳይሆን
በክንዴ ላይ መሆናችሁ ነው፡፡"
"ጥሩ! የኔ ፍቅር አሁን ደስ አለሽ ?"

"ኦ! አዎ ጌታ፣ እኔ አምኛለሁ፡፡ ኢየሱስ አምንሃለሁ፡፡ አንተ የምትናገረው እውነቱን ብቻ እንደሆነና ቶሎ ሊሆን ስላለው
ነገር እያዘጋጀኸን እንደሆነ ገብቶኛል፡፡"
"የኔ ፍቅር የተናገርኩትን ስለተቀበልሽ አመሰግናለሁ፡፡ በመጨረሻው በልብሽ የነበረውን ጥያቄ ምላሽ ተቀብለሽ ስለተረጋጋሽ
በደስታ ልቤ ዘለለ፡፡ደግሞም የእረኛሽን ድምፅ በእውነት ሰምተሻል፡፡"
"ደግሞም ታማኝ ድምፄን በእውነት እስክታውቂው ድረስ በአንቺ ላይ መስራቴን እንደማላቆም ነግሬሽ ነበር፡፡ እነዚህን
ነገሮች የምሰራው እኔ ነኝ፡፡ ከአንቺ የምፈልገው አሁን እንዳደረግሺው እንድታደርጊ ብቻ ነው፡፡"
"አመሰግናለሁ የኔ ፍቅር፡፡ እምነትሽን በእኔ ላይ ስለታልሽ አመሰግንሻለሁ፡፡ክሌር አፈቅርሻለሁ፡፡ቃሌን በአንቺ መናገር
እንደጀመርኩት ከእኔ ጋር ወደ ቤት እስክትመጪ ድረስ እንዲሁ እቀጥላለሁ፡፡"
ማራናታ! ጌታ ቶሎ ና!
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መልዕክት አሥራ ሁለት
ቦንቡ በወደቀ ዕለት . . .
{The day the bombs fall}

"መጠነኛ የሆነ የኒውክላር ልውውጥ ይኖራል፡፡ ይህም በዓለም ላይ ሽብርን ለመንዛት በቂ ሲሆን ኦባማ ሰላምን እንዲያመጣ
በማለት ስልጣን ላይ እንዲወጣና ጀግና ሆኖ እንዲቆጠር ያደርገዋል፡፡"
አሜሪካ በከፍተኛ ጩኸትና ሁካታ ትታወካለች፣ መገናኛ ዘዴዎች በጊዚያዊነት ይቋረጣሉ፡፡ ነገር ግን ማርሻል ሎው ሥራ
ላይ እንዲውል ለማድረግ መገናኛ ብዙሃን አስፈላጊ ናቸው፡፡ ደግሞስ አሸናፊው በመገናኛ ብዙሃን አሸናፊነቱን በዓለም ሁሉ
ሳይነገር እንዴት ደስታውን ያጣጥማል፡፡ አሜሪካ ከዚህ አስደንጋጭ ሁኔታ ማንም ከሚጠብቀው በላይ ቶሎ ታገግማለች፡፡
ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ወደፊት ምን እንደሚሆን በሙሉ እውቀት የተዘጋጀ ነው፡፡
አሜሪካ ከአሁን ወዲያ የዓለም ታላቋ ኃያል አገር አትሆንም፡፡ ይህች አገር ብዙ መልሳ የምትገነባውና የተመረዘውን
የምታስተካክልበት ብዙ ስራዎች አሉባት፡፡ እንዳትሳሳቱ በምድር ላይ እያንዳንዱ ሰው ሲሻኮትና ሲታገል በምድር ሥር ያሉ
ከተማዎች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሰዎችን ይሸሽጋሉ፡፡ በዛን ጊዜ ህግና ስርዓት ይጠፋል፡፡ ወንጀለኞች ለመድፈርና ለመዝረፍ
ዕድሉን ይጠቀሙበታል፣ ህይወት እጅግ የተዘበራረቀ ይሆናል፡፡
ያን ቀን፣ ቦንቡ በወደቀ ዕለት በዛው ቀን እኔ ለእናንተ የምመጣላችሁ፡፡ ራሳችሁን ቀና አድርጉና ሰማዩን ተመልከቱ፡፡ በዛኑ
ቀን እኔ ለእናንተ እመጣላችኋለሁ፡፡
አገራችሁ አሜሪካ 'የውቅያኖስ ማዕበል' ውስጥ እየገባች ነው፡፡ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተቀምጧል፡፡ የሚቀረበው ምድሪቷን
በድንገት አጥቅቶ ተግባርያዊ ማድረግ ብቻ ነው፡፡ ለዚህም ቀጠሮ ተይዞለታል፡፡ ይህችን ምድር ለማንበርከክ ብዙ
ክስተቶችን በአንድ ጊዜ ለመፈፀም ሁሉ ነገር በደንብ ተቀነባብሯል፡፡ ለዚህም ጉዳይ የሰለጠኑት እስኪጠሩ ድረስ በየጥጋ ጥጉ
እየጠበቁ ናቸው፡፡
"ምንም መጥፎ ወሬ መስማት ያልፈለጉ ብዙዎች ማየት ባልቻሉትና ባልጠበቁት ነገር ተይዘው ሊጠመዱ ነው፡፡ ብዙዎች
መሪዎቻቸው ምን ያህል የተባላሹ እንደሆኑ ምንም እውቀቱ የላቸውም፡፡ ይህም በመሆኑ በኒውዩርክ ገበያ መአከል የደረሰው
ድንገተኛ አደጋ በአሜሪካ መንግስት በተደረገ ሴራ እንደሆነ የሚያምኑትን እንዴት የራሳችሁን መንግስት እንዲህ ትላላችሁ
በማለት እንደ እብድና ያለተለመደ አስተሳሰብ ያላቸው አድርገው ይቆጥሯቸዋል፡፡ እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው
የሚያጠነጥነው በዙሪያቸው ባለው ምቾትና የኑሮ ደረጃ በመሆኑ ምን እየመጣ እንደሆነ ማየት ተስኗቸዋል፡፡ ስለዚህም
በሚመጣው ነገር እጅግ ግራ የሚጋቡት እነሱ ናቸው፡፡ በእነርሱ ላይ እየተፈፀመ ያለው በሚሊዮን ዓመት ውስጥ እንኳን
ይደረጋል ብለው በፍፁም አያምኑም ፡፡ በዛው አንፃር ግን ይፈፀማል ብለው ያላሰቡት በሚያሳስብ ደረጃ

በእርግጥ

እየተከናወነ ነው፡፡ ይህም ሆኖ ግን እነሱ ምንም ትኩረት አልሰጡትም፡፡"
"ቦንቡ በወደቀ ጊዜ በህዝብ ላይ ግራ መጋባትና ድንጋጤ ይሆናል፡፡ የብዙ ሰዎች የቤተሰብ አባላት መጥፋት ድንገተኛ የልብ
ድካም ሞትንና እራስን በራስ ማጥፋት ያስከትላል፡፡"
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"እንዲህም ሆኖ ግን ከአደጋው የሚተርፉና አጥሩን ጥሰው በመውጣት ለነፃነታቸው ተነስተው የሚዋጉ ይኖራሉ፡፡ ነገር ግን
በዚህ ጊዜ እጅግ ዘግይተዋል፡፡ ነፃነታቸው ቀድም ብሎ ተወስዷል፡፡ አሁን ማድረግ ያለባቸው የወደፊቱን ይህም የመንግስተ
ሰማይ ህይወታቸውን ማረጋገጥ ነው ፡፡ ይህም ስለ መዳናቸው፣ ንስሐ ስለ መግባታቸውና በሁሉ ነገር በእኔ ላይ
መደገፋቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡ ነገር ግን በእኔ እርዳታ ሳይሆን በራሳቸው አይምሮ በመመራት መሳሪያ አንስተው
ለመዋጋት የሚያስቡ ይወድቃሉ፡፡ በዚህ ምድር ላይ የመጣውን ማንኛውንም ነገር ሊያሸንፉ የሚችሉት እኔን የሚያውቁኝና
የእኔ የሆኑ፣ በዚህ ምድር ለትክክለኛው ነገር እንዲዋጉ በእኔ የተጠሩ ወንዶችና ሴቶች ብቻ ናቸው፡፡ እነዚህ ብቻ ናቸው
ማንኛውንም እንግዳ የሆነ ነገርን ሁሉ ሊያሸንፉ የሚችሉት፡፡"
"ስለዚህም ለብቻችሁ ይህንን ለመፈፀም ያሰባችሁ በሚያሳዝን ሁኔታ ተሳስታችኋል፡፡ እስካሁን ከተዘጋጁት ጋር በመሆን
በሥልጣን ሥር ሆናችሁ ሥሩ፡፡"

"ጌታ አገሪቷን ለመመከት እነዚህ የተመረጡት የአንተ ከሆኑ ለምን ሳይነጠቁ ይቀራሉ?"
"ይህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው፡፡ የኔን ሙሽራ ባህርይ ታውቂያለሽ?"

የማውቅ ይመስለኛል፡፡
"ጦረኛ ነች?"

እንዳውም አይደለችም፡፡ እርሷ በፊልሙ እንዳየኋት አይነት ቄስ ነች፡፡ ሊገድል የተቀጠረው ወታደር በፊቱ ያገኘውን ሰው
ሁሉ እየተኮሰ ሲገድል ቀጥ ብሎ ወደ ገዳዩ እንደሄደው፣ ከዚያም በጥይቱ ተበሳስቶ እንደተገደለው ሚሽነሪ ዓይነት ናት፡፡
"ትክክል ነው፡፡ እነዚህ ዓይነት ሙሽሮች ናቸው እኔን ሊገናኙኝ የሚመጡት፡፡ የኔ ሙሽራ ባህር ይህ ነው፡፡ እርሷ አፍቃሪ
ነች እንጂ ተዋጊ አይደለችም፡፡ እርሷ የምትዋጋው ከራሱ ኃጢያት ጋር ብቻ ነው፡፡"

ነገር ግን ቀደም ባለው መልዕክትህ ለውጊያ የተመረጡ እንዳሉ ተናግረሃል፡፡
ይህ የአንዳንድ ነፍሶች ባህርይ ነው፡፡ እነዚህ ነፍሶች አፍቃሪ ለመሆን ተዋጊ ይሆናሉ፡፡ እነዚንህም እወስዳቸዋለሁ፡፡ ነገር ግን
አንዳንድ ነፍሶች ተፈጥሮአቸው በጣም በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ባህርያቸው መዋጋት ነው፡፡ እነዚህም በመንግስቴ
ውስጥ ሥራና ሥፍራ አላቸው፡፡ በመጨረሻውም የፍቅር መንገድ ይገባቸዋል፡፡ መላዕክቶቼ የፍቅር መንገድ በደንብ
ይገባቸዋል፡፡ ነገር ግን ክብሬንና መንግስቴን መጠበቅ ግዴታ ስለሆነባቸው ለመዋጋት ተነስተዋል፡፡ ጦርነቱ ሲያበቃ ግን
ማለቴ ሁሉም ጦርነት ሲያበቃ መዋጋት ያቆማሉ፡፡ ምክንያቱም የሚዋጉት ምንም ስለማይኖር መዋጋት አያስፈልጋቸውም፡፡
ነገር ግን ያ ጊዜ ገና አልደረሰም፡፡
"አዎ፡፡ ለመጉዳትና የራሳቸው የግል ፍላጎት ለማርካት ወደ ሰለጠኑት፣ አይምሮአቸው በስስት ተበልቶና ተደፍኖ ስለ
ተበላሸው፣ ወደ ክፉና

ወደ ገዳዮቹ እቅድ፡፡ የሚፈሩት ነገር እነሱ ላይ ይደርሳል፡፡ በምንም ዓይነት መልኩ ቢሆን

ከሚመጣው የእሳት ቃጠሎ አያመልጡም፡፡"
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"እውቀት በማጣታትና በራሳቸው ላይ በመታመን ሁኔታዎች ሁሉ እነሱ እንዳሰቡት የሚሆን መስሏቸዋል፡፡ ከእውነቱ ምን
ያህል ርቀው እንዳሉ ምንም ፅንሰ ሐሳቡም የላቸውም፡፡ ከአንዱ እቅድ ወደሌላው እቅድ በተላለፉ ቁጥር ስግብግብ
እቅዳቸው የሚያስከትለውን ከባድ አሉታዊ ውጤት ለማወቅ ምንም ፍንጭ የላቸውም፡፡ እነሱ የሚመለከቱት በአጭር
የሚያገኙትን ነገር ነው፡፡ ነገር ግን በሰው ልጆች ላይ ያውም በራሴ ሐምሳል በፈጠርኩት ፍጥረት ላይ የሚፈፅሙትን አሰቃቂ
ኃጢያት አልተገነዘቡም፡፡ ቀኑም እጅግ ሐዘን ይሆንባቸዋል፡፡"
"የኔ ፍቅር በተለይም የማስጠነቅቀው በመከራው ዘመን በዚህ የሚቀሩትና በራሳቸው መሳሪያን በማንሳት ሊዋጉ
የሚፈልጉትን ነው፡፡ እንደዚህ ዓይነቶቹ ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ከባድና አስቀያሚ ችግር ይገጥማቸዋል፡፡ ለአሁኑ ግን
መሆን ያለበት እርስ በርስ መያያዝ፣ መፀለይና በሁሉም ፊት ሊመጣ ስላለው ነገር አንዱ ሌላውን ማፅናናት ነው፡፡"
"ለተስፋ፣ ለፍቅርና ለደህንነት እርስ በርስ የመያያዝ ጊዜ ቢኖርም በመካከላቸው ግን ከዳተኞች ይኖራሉ፡፡በመንፈስ ብቻ ነው
አንዱ ሌላውን ነፍስ ሊያውቅ የሚገባው፡፡ ሥጋ ይዋሻል ደግሞም ያታልላል፡፡ ነገር ግን መንፈስ እውነት ለሆነው ምስክርነት
ይሰጣል፡፡ ለዚህ ነው መፀለይና ከእኔ ጋር ህብረት ማድረግ ፍፁም አስፈላጊ የሚሆንባቸው፡፡"
እኔን መጀመሪያ ሳታማክሩ ምንም ነገር እንዳታደርጉ!
በመጀመሪያ እኔን ሳታማክሩ ማንንም ሰው እንዳትቀበሉ፡፡ ምክንያቱም በሰው ልብ ውስጥ የተደበቀውን የክፉ አጀንዳ እኔ
አጋልጣለሁ፡፡

እዚህጋ ትንሽ ጊዜ ወስጄ መናገር የምፈልገው ለአንዳንድ ነገሮች ዕጣን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ነው፡፡ ዕጣን
መጠቀም መፅሐፍ ቅዱሳዊ ነው፡፡ ለምሳሌ ጌታን የሸጠውን ይሁዳን ማን እንደሚተካው ለማወቅ ደቀመዛሙርት ዕጣ
ተጠቅመዋል፡፡ እንዲሁም ዮናስ የነበረችበት መርከብ ስትናወጥ ችግሩ ማን ላይ እንደሆነ ለማወቅ ዕጣ በማውጣት ዕጣው
ዮናስ ላይ ወድቀቋል፡፡ እኛም ይህንን ተከትለን በመፅሐፍ ቅዱስ ተስፋ የተገቡልንን ቃሎች በመፃፍ በመፀለይና መንፈስ
ቅዱስን በመጠየቅ የትኛውን የቃሉን ክፍል እንደምናነብ ምሪትን እንጠይቃለን፡፡ ደግሞም ጌታን ጥያቄዎችን እንጠይቅና
የመፅሐፉ ቅዱስ ቃሎችን ለምሳሌ ውሸት፣ የሥጋ ምኞት፣ቅናት፣ ደስታ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ስናገኝ ይህም ያለንበትን
ሁኔታ ወይም የእቅድን ተግባር ሊያሳየን ይችላል፡፡ በዚህም አሰራር ዕጣን አንድን ነገር ለመለየትም መጠቀም ትችላላችሁ፡፡
ለምሳሌ በምትሰሩት ሥራ ላይ ማን ተሳታፊ እንደሚሆን ማን ደግሞ ተሳታፊ እንደማይሆን ለማወቅ ስሞችን በቁራጭ
ወረቀት በመፃፍና ዕጣውን በማውጣት መጠቀም ትችላላችሁ፡፡
ጌታ እንዲህ በማለት ቀጠለ . . . "ይህንን መልዕክት ለማጠቃለል እር ስበርስ ተያያዙ፣ ለፀሎት ከፍተኛ ሥፍራ ስጡት፡፡
ምክንያቱም ከፀሎት ውጪ በጨለማ ውስጥ ያሉ ቡድኖች ብቻ ትሆናላችሁ፡፡ በሰው ጥበብ ላይ አትደገፉ፡፡ በእኔ ላይ ብቻ
ተደገፉ፡፡ ደግሞም መንፈሴ መመሪያ ይሰጣችኋል፡፡ ይህም በትልቅ ንፋስ ሳይሆን በለሰለሰ ትንሽ ድምፅ፣ ረጋ ባለ ግፊት ወደ
ትክክለኛው አቅጣጫ ይመራችኋል፡፡
"ይህንን አስታውሱ፡፡ ሰውነታችሁን ብታጡ ጊዜያዊና የብልጭታ ክስተት ስለሆነ የሚያሳስብ አይደለም፡፡ነገር ግን ወሳኝና
ዘላለማዊ የሚሆነው የነፍሳችሁ ጉዳይ ነው፡፡ ከልጆቻችሁ ወይም ከወላጆቻችሁ ጋር እንደገና መገናኘታችሁ፣ የእናንተን
እንሰሳቶችና ምንም የማያውቁትን እንደገና ታገኙአቸው ይሆን የሚለው ነው፡፡ ዋናው ወሳኙ ነገር እኔ ለወደቁትና
ለአመፀኞች መላዕክት ባዘጋጀሁት እሳት ውስጥ መጣል ወይስ ማርና ወተት ወደምታፈልቀው፣ የዘላለም ደስታ ተገባላችሁን
42

ወደተገባላችሁ የተስፋ ምድር ለዘላለም መውረስ? ነገር ግን በፍፁም እንዳትሳሳቱ፡፡ በምድር የኖራችሁት ኑሮ ለዘላለም
ከምትኖሩበት የዘላለም መኖሪያችሁ ጋር በምንም ነገር ሊወዳደር የሚችል አይደለም፡፡"
ምንም ነገር ቢሆን ፍፁም ምንም ነገር ነፍሳችሁን ለዘላለም ገሃነም አሳልፋችሁ እንድትሰጡ የሚያደርግ ነገር ሊኖር
አይገባም፡፡
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መልዕክት አሥራ ሦስት
ራዕይ ለምን ፍፃሜ ማግኘት አለበት ?
{Why Revelation Must Be Fulfilled?}

የዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ከጌታ ዘንድ የራዕይ መፅሐፍ ለምን ተፈፃሚነት ማግኘት እንዳለበት የሚገልፅ መልዕክት አለኝ፡፡
በጣም ከባድና ልብን የሚሰብር ነው፡፡
ከጌታ ጋር በነበረኝ የቆይታ ጊዜ በጣም ድንቅ የሆነ መዝሙር ባለማቋረጥ እየሰማሁና ከጌታዬ ጋር እየደነስኩ ነበር፡፡ ጌታ
በጣም በቅርቤ በመገኘት ድንቅና ጣፋጭ ጊዜ ነበረኝ፡፡ ዛሬ ጌታ በሚገርም ሁኔታ በእርግጥ በአጠገቤ ተገኝቶ ነበር፡፡
መዝሙሩም "ኢየሱስ ቅዱሱ ኢየሱስ" የሚለው የቴሪ ማክልሞን መዝሙር ነው፡፡ የመዝሙሩም አዝማች ኢየሱስ፣ ኢየሱስ፣
ኢየሱስ፣ኢየሱስ፣ ኢየሱስ የኔ ጌታ የሚል ነው፡፡
ከጌታ ጋር እንዲህ እንድትቀጥሉ አበረታታችኋለሁ፡፡ ምክንያቱም እርሱ ከሁላችሁም ጋር በዚህ ዓይነት መልኩ
እንድትቀርቡት ነው የሚፈልገው፡፡ የኛም ቻናል ዓላማ ይኸው ነው፡፡ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ የዚህን ቻናል ትምህርቶች
ብትመለከቱ ከጌታ ጋር እንዴት እንደምንቀርብና ህብረት እንደምናደርግ የሚያስተምር ነው፡፡ በውስጣችን ከሚኖረው ጌታ
ጋር የምናደርገው ፀሎት/Dwelling prayer/ ከጌታ ጋር በቅርበት የምንገናኝበት ፀሎት ነው፡፡ ለምን መሰላችሁ ይህ
ለእያንዳንዳችሁ ያለኝ ከልቤ የመነጨ መሻት ነው፡፡ ሁላችሁም ከጌታ ጋር በቅርበት ተገናኝታችሁ በሰማይ እንዳለው
እንዲሆን ነው፡፡ እስቲ በሰማይ እንዳለው እንደዛው በምድርም አሁን ይሁን!
ለማንኛውም ወደ መልዕክቱ ልመለስና ዛሬ ጌታ በእውነት ተገኝቶ ነበር፡፡ ከጥቂትም ጊዜ በኋላም ሙዚቃውን እንዳጠፋው
ጠየቀኝ፡፡ ይህንን ሰሞን መቼም እንዴ ወደላይ አንዴ ወደታች የስሜት መዋዠቅ ውስጥ ነበረኩ፡፡ ለምን እንደሆነ
ታውቃላችሁ፡፡ ንጥቀቱ እጅግ እጅግ ቅርብ እንደሆነ በማሰብ ነበር፡፡ እናም በድንገት ያንን ለንጥቀት የነበረኝን የመጣደፍ
ስሜት አጣሁትና በቅርብ እንደማይሆን ተሰማኝ፡፡ ስለዚህም ነገሮች ሁሉ እንደነበሩ ሊቀጥሉ ነው የሚል ዓይነት ስሜት
ውስጥ ሆንኩ፡፡
ታውቃላችሁ ይህ እንግዳ ነገር ነው፡፡ ቶሎ እንደሚመጣ በመናገር እያሟሟቀን በዚያ ሁኔታ እንድንቀጥል ለማድረግ ይሆን
እኔ አላውቅም፡፡ ከዚያ ደግሞ በዚያ ሁኔታ ትንሽ እንድንቆይ በማድረግ ነገሮች እስኪያድጉ ይጠብቃል፡፡ ወይም ደግሞ
ንጥቀቱ እጅግ በጣም ቅርብ ስለሆነ በዚያ ሁኔታ እያሟሟቀና እያበረታታን ሊያቆየን እንደሆነ፡፡ እኔ በልቤ የሚሰማኝ ይህንን
ዓይነት ነገር ነው፡፡ ነገር ግን ለሁሉም መልስ የለኝም፡፡
ስለዚህም ዛሬ ማታ ጠየቁትና መለሰልኝ፡ኦ ጌታዬ ምንድነው ነገሩ? አንዳንድ ቀን ቶሎ እንደምትመጣ በከባዱ ይሰማኝና በማንኛውም ደቂቃ የምትመጣ
ይመስለኛል፡፡ አንዳንድቀን ቀን ደግሞ የመምጣትህ ነገር ከውስጤ ይጠፋና ነገሮች እንደነበሩ የሚቀጥሉ ይመስለኛል፡፡
"ይህ የሰው ተፈጥሮ ነው፡፡"

ነገር ግን እኔ አልወደድኩትም፡፡ መቼ እንደሆነ ያለማወቅ በጣም ያማል፡፡
"ምን መስራት እንዳለብኝ ማወቁ ለእኔም ህመም ነው፡፡ የራዕይ መፅሐፍ እንዲፈፀም አልፈልግም፡፡ ነገር ግን እኔ መጥቼ
በምድር ለመግዛት ደግሞ በግዴታ መጀመሪያ መፈፀም ያለበት መፈፀም አለበት፡፡ ምንም እንኳን ሁሉም መፈፀሙ አስፈላጊ
ቢሆንም መፈፀም ያለበት ግን የኔ ፈቃድ ሳይሆን የአባቴ ፈቃድ ነው፡፡

44

እንዲህም ቢሆን ግን ይህ ነገር መሆኑ በጣም በጥልቀት ያማል፡፡ነገር ግን የኔ ፍቅር ይህንን አንቺ እንድታዩው
አልተፈቀደልሽም፡፡ አንቺ እንደሌላው አለም ይህንን በማየት ራስሽን መለወጥ አያስፈልግሽም፡፡ ሙሽሮቼ በእኔ ጎን
ተሰባስበው መጥቼ እንድወስዳቸው የኔን መምጣት እየተጠባበቁ ነው፡፡ ነገር ግን ራዕዩ መፈፀም ያለበት ለማይበገሩት፣
በኩራት ለተሞሉት፣ ለዕብሪተኞች፣ በራሳቸው ለሚተማመኑና በራሳቸው ለረኩ፣ በተለያየ ምኞትና በከፍተኛ ፍላጎት
አይናቸው ለታወሩ ነው፡፡ በእነዚህ ላይ ነው ራዕዩ መፈፀም ያለበት፡፡

እዚህጋ ትንሽ ጊዜ ልውሰድና አንድ ነገር ልበል፡፡ እኔ በግማሽ ጎኔ ከልጆቼ ጋር ባለ ጉዳይ ያለብኝን የአለም ነገር
ላጫውታችሁ፡፡ ከመጀመሪያው ባሌ የወለድኳቸውን ልጆቼን እኔ ሳልሆን ያሳደጋቸው አባታቸው ነው፡፡ ጋብቻችን የተቀደሰ
ጋብቻ አልነበረም፡፡ ትዳራችን ለሁለታችንም ቀንበር የሆነብን ነበር፡፡ በቀድሞ ባለቤቴና በልጆቼ ላይ ምናልባት ከአንዱ
በስተቀር ኑሮ እጅግ ከባድ ነበር፡፡ እግዚአብሔር በሰዎች ላይ አሰቃቂ የሚባሉ ነገሮችን ለምሳሌ በአንድ ህብረተሰብ
የሚገኙትን ወንዶች፣ ሴቶችና ህፃናት መግደል ለምን ይፈቅዳል ? ለሚለው ጥያቄያቸው ማስረዳት ለእኔ በጣም አስቸጋሪ
ነበር፡፡ ይህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ኃጢያት ለመስራት ሰበብ ይሆንላቸዋል፡፡ 'እግዚአብሔር ይህንን አድርጓል፣ ያንን
አድርጓል ስለዚህም በእርሱ አላምንም ፡፡ እርሱ ፍቅር ቢሆን ኖሮ፣ መልካም ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አያደርግም ነበር' ይላሉ፡፡
ይህንን ነገር ስንት ጊዜ እሰማ እንደነበረ ልነግራችሁ አልችልም፡፡ ስመልስላቸው የነበረው ታዲያ ዛሬ ማታ ጌታ የተናገረውን
የሚመስል ዓይነት መልስ ነበር፡፡ እስካሁን ጌታ ጨካኝ የሚመስላችሁና ወይም ደግሞ እርሱ ምድርን የማይቆጣጠር
የሚመስላችሁ፣ አዎ ምናልባት በአንድ ነገር ልክ ናችሁ፡፡ እርሱ ሁሉንም ነገር 'አይቆጣጠርም'፡፡ እርሱ የሚፈቅደውና
የማይፈቅደው ነገር አለ፡፡ በዚህ በኩል ልክ ነው፡፡ ነገር ግን ሰይጣንና የሰው ፈቃድ ነው ነገሮች እንዲከናወኑ የሚያደርጉት፡፡
ቁልፉን ለመጫን ወይም ላለመጫን የሰው ፈቃድ ነው የሚሰራው፡፡ ቦንብ ለመስራት ወይም ላለመስራት እንኳን ፈቃድ
የሰው ልጅ ነው፡፡
ጌታ በእኛ ነገር ጣልቃ ገብቶ ስንት ጊዜ ከአደጋ እንዳስመለጠን አውቃለሁ፡፡ አንዳንድ ጊዜም የሰውን ፈቃድ እንኳን በመጣስ
ይህንን ያደርጋል፡፡ አሁን ግን የራዕይ መፅሐፍ ተፈፃሚ መሆን አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል፡፡ በዚህም ጌታ ወደ
ምድር መጥቶ መግዛት እንዲችል ነው፡፡ ዛሬ ስለዚህ ነገር ነው ትንሽ ሊነግረን የሚፈልገው፡፡
ስለዚህ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ለምትሉና የእርሱ አካሄድ ላልገባችሁ ለእናንተ ምናልባት ይህ መረዳትን ይፈጥርላችሁ
ይሆናል፡፡ ጌታ እዚህጋ የሚለው ሙሽሮቹ የራዕይ መፅሐፍ ተፈጻሚ ሲሆን በማየት ትኩረታቸውን ለመሳብ
አያስፈልገውም፡፡ ምክንያቱም እነርሱ በእርሱ ዘንድ በመገኘት ለመታዘዝ ተዘጋጅተዋል፡፡ ነገር ግን ቀሪው አለም፣ አለምን
የሚቆጣጠሩ፣ ገዢ ምሁሮች፣ የማይበገሩ፣ኩራት በውስጣችሁ የሞላና በራሳችሁ የሚተማመኑ የራስ ወዳድነትና ራሳቸውን
አስተሳሰብ ውጤት ማየት አለባቸው፡፡ ከዚህም መቀጠል እችላለሁ፡፡
ዋው ጌታ በጣም ጠንካራ ሆነውብህ መሆን አለበት እነርሱን ለማሳመንና ለመቀየር ይህንን መንገድ የመረጥከው፡፡(ይህ
የሚያወራው የመከራውን ዘመን ነው)፡፡
ማንም ገዳይ የሆኑ እንሰሳትን ከምድር በታች የሚያራባ፣ ወረርሽኝና ቸነፈርን በማምጣት አለምን ለመቆጣጠር የሚያስብ
ሁሉ ጠንካራ የአመለካከት ማስተካከያ ያስፈልገዋል ! ይህም እኔ ካቀድኩት ያነሰ የትኛውም ነገር አይመልሰውም፡፡
"አባቴና እኔ የተለያዩ አማራጮችን በማውጣት በማውረድ የመጨረሻ ትንሽ ጥፋት
አይመስላችሁም? ትንሽ የሚያስቆጣ? ትንሽ የሚጎዳ?"
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የሚያመጣውን የመረጥን

አዎ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም ይህ የአንተ ተፈጥሮ ስለሆነ ነው፡፡ እግዚአብሔር በመሆንህ ነገሮችን ማውጣት ማውረድ
ባይጠበቅብህም . . .
"አዎ እኛ ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ተነጋግረንበታል፡፡ በእውነት ተነጋግረናል፡፡ ብዙ ነገሮችን በመውሰድ ማገናዘብ
ያስፈልጋል፡፡አንዱን እንኳን ወስደን ብናይ እኔ ከአስርታት ዓመታት በፊት ንፁህ የሆነ የቴክኖሎጂ ሰጥቻቸው ነበር፡፡ ነገር
ግን እነሱ እኔ ከሰጠኋቸው ይልቅ የሚጣሉበትን ቴክኖሎጂ መረጡ፡፡"
"በእነሱ ውስጥ ያለው የግል ፍላጎት እጅግ የላቀ ነው፡፡ አይናቸው በፍፁም ስለታወረ ለራሳቸውና ለልጆቻቸው የሚበጀውን
መልካም ነገር እንኳን መለየት አይችሉም፡፡ በአለም ሁሉ ላይ የሚነሳው ችግር የኃይል አቅርቦት/ምንጭ/ ላይ ነው፡፡ ነገር ግን
ነፃ ስጦታ የሆነውን የኃይል አቅርቦት ለመቀበል አልቻሉም፡፡ ነገር ግን እነሱ ያንን በመጨቆን የኃይሉን ምንጭ ለጦርነትና
ለሰው ልጅ ጥፋት የሚውል የጦር መሳሪያ ግንባታ እንዲውል በማድረግ ለሰው ልጅ ጥቅም እንዲውል የሰጠሁትን የኃይል
ምንጭ አግደዋል፡፡ እንዴት የተጣመሙ እንደሆኑ ታያለሽ?"

አዎ ጌታዬ ተረድቻለሁ፡፡ ነገር ግን ምንም የማያውቁ ንፁህ የሰው ልጆች መሰቃየታቸው የሚያሳፍር ነው፡፡
"ነገር ግን የሰው ልጅ ሲባል ከላይ ጀምሮ እስከታች እስከዚህ ንፁህ የሚባል የለም፡፡ የወሲብ ድርጊቶችን ማየት፣ የባርያ
ጉልበት፣የወሲብ ሽያጭ፣ ከድሆች ላይ ከዚያችው ካለቻቸው መስረቅ፣ እንዲሁም ድሆች እርስ በርሳቸው መሰራረቅ፡፡ ከታች
እስከላይ ያለው ሁሉም አንድ ላይ የተበላሸና የሸተተ ነው፡፡ ራስን የመውደድ የሰው ተፈጥሮ ነው በእግዚአብሔር ሊጠበቅ
የሚያስፈልገው፡፡ ሰው ሰውን ሊጠብቀው ወይም ሊቆጣጠረው አይችልም፡፡ ምክንያቱም ሰው ለመበላሸት ቅርብ፣ ደካማና
ለራሱ ጥቅም ሲል ትክክል ያልሆነን ነገር ለመስራት ቀድሞ የሚስማማ ነው፡፡
"አየሽ ወደዚህ ደረጃ ዝቅ ማለት ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህም እኔ ተመልሼ ሰው ለራሱ የፈጠረውን የተበላሸ፣ የተበከለ፣ ዝቅ
ያለውን ሁሉ በማጥፋት ምድርን እንደገና መሙላት አለብኝ፡፡ አሁን ጊዜው ሩቅ አይደለም፣ የኔ ትንሽዬ እባክሽ ጠብቂኝ፡፡
ሩቅ አይደለም፣ጠብቂኝ፡፡ሩቅ አይሆንም፡፡

ዛሬስ ማታ የእርሱን መምጣትና ከእርሱ ጋር መሆንን እጅግ ፈልጌያለሁ፡፡ ይህንን መቀበል አለብኝ፡፡ ስለዚህም በትንሽ
መሰዋዬ ሥፍራ ሆኜ አነባሁ፡፡ ምክንያቱም እጅግ ስለናፈቀኝና ከእርሱ ጋር መሆን በጣም ስለምፈልግ ነው፡፡ ይህም አለም
በጣም የተመሰቃቀለ ነው፡፡ ነገር ግን የመምጣቱ ነገር ሩቅ አለመሆኑን መናገሩ ትንሽ የሚያበረታታ ቃል ነው፡፡
ኦ፣ ኢየሱስ ለዘላለም ይመስላል፡፡ ደግሞም በየቀኑ እያረጀሁና በየቦታው እያቆጠቆጠ ባለው ብክለት የበለጠ ከተሳሳተ ሐሳቤ
እየተመለስኩ ነው፡፡
"አውቃለሁ፡፡ ነገር ግን ብርታት ሰጥቼሻለሁ፡፡ ስለዚህም እስካሁን ማለፍ እንደቻልሽው ሁሉ አሁንም እነዚህን ነገሮች
ተቋቁመሽ ማለፍ ትችያለሽ፡፡ እንድትወድቂ ወይም ዝልፍልፍ እንድትዪ አልፈቅድም፡፡ የኔ ፍቅር ወደላይ አነሳሻለሁ፡፡ "

ዛሬ ታዲያ ስለምንድነው መናገር የፈለከው ?”
"የሚያስከትለው ውጤት አስፈላጊነት ነው ለማውራት የምፈልገው፡፡"
"በሰውና በሰይጣንና የሚከናወኑ ድርጊቶች የኔንም ሥራዎች ወደ ፍፃሜ ያደርሳሉ፡፡"
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ይህ አግባብ አይደለም!
"ያንን አውቃለሁ፣ ነገር ግን በሆነ ምክንያት ብቻ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሊመጣ ያለው ነገር የእያንዳንዱ ሰው
አስተዋፅዎ እንዳለበት ማየት አቅቷቸዋል፡፡ አንድ የመጠጥ ሱሰኛ ለእሱ መጠጣት ማንም ተጠያቂ መሆን ባይችልም እርሱ
ግን ሁልጊዜ ምክንያቶችን እየፈጠረ ሌሎችን ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚከሰው ዓይነት ማለት ነው፡፡ ይህም በመሆኑ
ወንጀለኛውን ከመጠቆም ይልቅ እኔን መውቀስ ይቀላል፡፡

ጌታ እነሱ ሁልጊዜ የሚያነሱት ለእስራኤሎች ቃል የገባህላቸውን ምድር ስታወርሳቸው እስራኤሎች ወንዶችን ፣ ሴቶችንና
ልጆችን ሁሉ እንዲገድሉ ያደረከውን ነው፡፡
"አዎ ምክንያቱም አጋንንቶች ከሴቶቹ ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ አልነበሩም፣ ለአምላካቸው ለሞሎክ ወይም ለሰይጣን
መስዋዕት ለማቅረብ ልጆች ኃይለኛ ለሆነ እሳት ሲሰጡ አልነበሩም፣ እነዚህ ትንንሽ ህፃናት ከህመሙ የተነሳ አምርረው
ሲያለቅሱ አልነበሩም፡፡ የነበራቸው ሁሉ ለሰይጣን ስለት ሲሰጡ እነሱ በዛን ጊዜ አልነበሩም፡፡ ካንሰርን የሚመጣ፤
በመንፈሳዊ አሰራር የሚመጣ በሽታ በወንዶች በሴቶች፣ በህፃናትና በእንሰሳ ላይ ሲቀበር እነሱ አላዩም፡፡ ቢያንስ ህፃናቶቹ
ከእኔ ጋር በሰማይ ናቸው፡፡ ቢያድጉ ኖሮ በእርግጠኝነት ሌሎች ምንም የማያውቁ ህፃናትን በማሰቃየትና በጭካኔ በመግደል
በገሃነም ከቤተሰቦቻቸው ጋር በተጣሉ ነበር፡፡"
"አለም የማያውቀውና የማያየው ብዙ ነገር አለ"
"ለሰዎች የሚቀለው ግን በሆነባቸው ነገር እግዚአብሔርን መውቀስና በለመዱት የኃጥያት የኑሮ ዘይቤ በመቀጠል
ምርጫቸው ተገቢ እንደሆነ ለማሳመን እግዚአብሔርስ መቼ ትክክል ነው? ወይም እርሱን ሰምቶ መታዘዝ ዋጋ የለውም
በማለት ምክንያት ያቀርባሉ፡፡"
" ሁሉም እንደዚህ ዓይነት አመለካከት የላቸውም ፡፡ አንዳንዶቹ በፅድቅ የሚኖሩና ነገር ግን በሃይማኖት ጦርነትና
በመሳሰሉት ምክንያቶች እኔን የሚወቅሱ ናቸው፡፡ ነገሩ በእውነት በማን እንደሚሰራ በትክክል ማየት አይችሉም፡፡
"ነገር ግን በእውነት የሚወዱኝ ያውቃሉ፡፡ እነሱ መልካም ይሁን ክፉ ለይተው ያውቃሉ፡፡ በሚገባ ያውቁኛል፣ በተወሰኑ
ቡድኖች ላይ እንኳን ሰይፌን ብመዝ በእኔ ላይ እምነት አላቸው፣ እነዛ ሰዎች የአይምሮአቸው ዝንባሌ የገሃነም እንደሆነና
ለሰይጣን እንደሚኖሩ፣ ደግሞም የሰይጣን የህይወት ዘይቤ እንደሚሰብኩ ያውቃሉ፡፡"
"በዚያን ጊዜ እንኳን እስራኤሎች የማያምኑትን የአኗኗር ዘይቤ ስለተከተሉና እንዲሁም እነዚህን ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ
ስላስገቡ መውደቂያቸው ሆነ፡፡"

(ክሌር) ከዚህ ጋር የሚሄድ አንድ ነገር ብናገር፡፡ በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ ብዙ ሚስጥራዊ የሆኑ ክፍሎች ተገኝተዋል፡፡
አስከፊ ነገር እየተካሄደ እንደነበርም ነቢያቶች ተናግረዋል፡፡ ይህም አስከፊ የሆን አምልኮ በእነዚህ ሚስጥራዊ ክፍሎቹ
ውስጥ ይካሄድ እንደነበረ ነው፡፡
"መልካምንና ክፉን በአንድ ላይ ማስኬድ አይቻልም፡፡ አንዱ ሌላውን ይሰርዘዋል፡፡ ፈሪሳውያኖቹ አጭበርባሪዎች ሆነዋል፡፡
ምክንያቱም በገንዘብና በመግባባት ምክንያት ሰለሞንና ሌሎቹ በቤተ መቅደስ ውስጥ "አምላካቸውን" ያስከበረ ሚስጥራዊ
የሆነ ክፍሎችን እንዲገነቡ ፈቅደዋል፡፡ ይህም ሰለሞን ባገባት በመጀመሪያ አረማዊ ሴት ምክንያት ለጥፋት ምክንያት ሆነ፡፡"
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"አንድ የተበላሸ አፕል በርሜል ውስጥ ያለውን ሁሉ እንደሚያበላሸው ይህ ለእናንተ ትምህርት ይሁናችሁ፡፡ እንደ አንድ ሴት
ውበትና ማፅናናት የመሰለ ነገር የለም፡፡ ይህም ታሪክን በብዙ መልኩ የቀረፀና ለብዙ ስልጣኔ ውድቀት የሆነ ነው፡፡"
"ስለዚህ በአለም ለሚገኘው ክፉ እኔን መውቀስ ካለማወቅና ከኩራት የተነሳ ነው፡፡ ሰው አያውቅም ወይም በራሱ ላይ ምን
እያደረገ እንደሆነ እየገባው ነው ማለት ነው፡፡ በእርግጥም እቅዱም እንዲበላሽ አይፈልግም ወይም መስተካከል
አይፈልግም፡፡ ስለዚህም ዘንጉን በተቃራኒው ይገፋል፡፡ ይኸውም የእርሱ የኃጢያት ህይወት ቀጣይነት እንዲኖረውና ትክክል
እንደሆነ ለማሳመን እኔን ይወቅሳል፡፡ የኔ ፍቅር ለዚህ ነው በራዕይ መፅሐፍ የተነገሩ ትንቢቶች መፈፀም ያለባቸው፡፡ ሰው
በራሱ ላይ ምን እንዳደረገና በመጨረሻም የት እንዳደረሰው ማየት አለበት፡፡"
"የማደርገው ነገር ሁሉ ከቁጣ አይደለም፡፡ ማለትም ሰው ቁጣዬን ያየዋል፡፡ ሰው እንደሚለው እኔ ይህንን የማደርገው
ከበቀል የተነሳ ሳይሆን ለማስተማር ነው፡፡በሚያም መንገድ ማስተማር፡፡ ነገር ግን እራሳቸው ባዘጋጁት አልጋ ላይ መተኛት
አለባቸው፡፡ በዚያ ሁኔታ እንኳን ከምህረቴ የተነሳ ጣልቃ ገብቼ ብዙ ነገሮችን ባልከለክልላቸው ብዙ ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች
ይከሰቱ ነበር፡፡ በሰማይ ስትሆኚ ብዙ ነገር ግልፅ ይሆንልሻል፡፡ በዛ ብዙ ነገር እየገባሽ ይሄዳል፡፡"
"ስለዚህም ወደፊት ምን ሊመጣ እንዳለ ብቻ ተረጂ፡፡ ይህ የኔ ምርጫ ሳይሆን የእነርሱ ምርጫ ነው፡፡ ይህ የኔ በቀል ሳይሆን
የእነሱ የሥራ ውጤት ነው፡፡ የሚሆነው ሁሉ ሰውን ከመጥላት የተነሳ ሳይሆን ሰውን ከማፍቀር የመጣና ስሜቱን ቀስቅሶ
ለመመለስ ነው፡፡ እኔ የማደርገው እያንዳንዱ ነገር ምንጩ ፍቅር እንጂ ከሌላ ከምንም የመነጨ አይደለም፡፡
"ወደ ገሃነም የሚገቡትን ነፍሳት እንኳን ቢሆን፡፡ እነሱ የፈለጉትና የመረጡት ነው፡፡ ነፃ ፈቃዳቸውን የምሰርዝ እኔ ማነኝ?
እነዚህ ሰዎች በምንም ዓይነት መንግስተ ሰማይ ቢሆኑ አይደሰቱም ነበር፡፡ ይህንን ነፃ ፈቃድ ለሰው የሰጠሁት በራሱ ምርጫ
እንዲያደርግ ነው፡፡ መልካምን ወይም ክፉን መምረጥ ይችላል፡፡ ከዚህ የበለጠ ምን ማድረግ እችላለሁ?"

ምንም፣ ፍፁም ምንም ልታደርግ አትችልም፡፡ ሰዎች አይነሰውሮች ስለሆኑና ስለማያዩ የሚያሳዝን ነው፡፡ ችግራቸውን
የፈጠርከው አንተ አይደለህም ፡፡ እነሱ በራሳቸውና በሰይጣንም እርዳታ ነው፡፡
"ስለዚህ አሁን ዋነኛውና ወሳኝ ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል፡፡ ይህም አዲስ ምዕራፍ ሁሉም ነገር እንደገና ትክክል
የሚሆንበት፣ ኩራትና ዕብሪት የሚጋለጥበት፣ ብክለት የሚወገድበትና ሰው መልካሙን ከክፉ መምረጥ የሚችልበት ሌላ
ዕድል የሚፈጥርለት ነው፡፡"
"እኔ እየመጣሁ ነው፡፡ ይህ ጊዜው ነው"
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መልዕክት አሥራ አራት
የሚመጣውን የመከራ ዘመን ማለፍ
{Surviving the Coming Tribulation}

ዛሬ ማታ ጌታ መልዕክቱን እንዲህ በማለት ጀመረ . . . ዛሬ ለመናገር የምፈልገው ስለሚመጣው የመከራ ዘመን ነው፡፡
"በየትኛውም ታሪክ ውስጥ ሆኖ የማያውቅ ወደፊትም ሊሆን የማይችል ወቅት ሊመጣ ነው፡፡ አሁን ምን ላደርግ ነው ብሎ
ሰው ሁሉ የመጨረሻ ሊያስብ የሚችለውን ሐሳብ የሚያስብበት ነው፡፡ ለእነሱ ምንም ነገር ስሜት የማይሰጥና ሁሉም ነገር
መላ ቅጡ የጠፋ ነው የሚሆንባቸው፡፡ ነገር ግን እኔ በዛን ጊዜ በምድር ለሚቀሩት አሁን እያዘጋጀኋቸው ነው፡፡"
"ኃብት ማከማቸት፣ በስልጣን ላይ መሆን ወይም በትልቅ የክብር ስፍራ መቀመጥ ምንም ዋጋ የለውም፡፡ ምክንያቱም በዛን
ጊዜ ሁሉም ነገር ፍርስርሱ ስለሚወጣና የሚሆነው ነገር ሁሉ የሚታየው ለአዲሱ አለም አቀፍ ስርዓት ታዛዥ ከመሆናችሁ
ላይ ነው፡፡ በአሁን ጊዜ ትልቅ ስልጣንን የሚፈልግ ማንኛውም ክርስቲያን ከንጥቀት በኋላ በንዴት ግድግዳውን ይመታል፡፡
በዚህም መደንገጥ አያስፈልግም የሚያስፈልገው ግንዛቤ መጨበጥ ብቻ ነው፡፡ በመከራው ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ገንዘብ
ማካበት ሳይሆን ለመኖር ነው ገንዘብ ለማግኘት የሚያስፈልጋቸው፡፡ ይህንን ስናገር በአካል ለመኖር ብቻ ማለቴ አይደለም፡፡
ነገር ግን መኖር በመንፈሳዊ ህይወታቸው መኖርንም ያጠቃልላል፡፡ ለዚህም የመንፈሴን እንቅስቃሴ መረዳትና ንቁ መሆንን
ይመለከታል፡፡"
"በመከራው ውስጥ ለሚያልፉት ጥበቃ የሚያገኙት ከመንፈሴ ብቻ ነው፡፡ በየትኛውም አይምሮ የሚደረግ እቅድ ለቤተስብ
ሰላምን አያመጣም፡፡ የኔ ችሎታና ጥበቃ ብቻ ነው በብቃት ሊያድናችሁ የሚችል፡፡ ለዚህም ምስክር የሚሆን ራቢ ራዲጅ
ነው፡፡ በመከራው ዘመን ለማለፍ ወደኋላ የቀራችሁ የኔ ውዶች የትኛውም የጦር መሳሪያ ያድነናል ብላችሁ አታስቡ፡፡
በሙሉ ልባችሁ ወደ እኔ ተመልሳችሁ እኔን ለጥበቃ ጠይቁኝ፡፡ በእኔን ብቻ የምትደገፉ ከሆነ ከተፈጥሮ ውጪ በሆነ ጥበቃ
እጠብቃችኋለሁ፡፡ ሰይፍን የሚያነሱ ግን በሰይፍ ይጠፋሉ፡፡"

እዚህጋ ጣልቃ ገብቼ "ሚሽን" የሚለውን ፊልም ያያችሁትን ሰዎች ላስታውሳችሁ ፈልግሁ፡፡ ፊልሙን ላላያችሁት ደግሞ
ቆንጆ ፊልም እንደሆነ እነግራችኋለሁ፡፡ የመጨረሻው የፊልሙ ክፍል የሚያሳየው ቅጥረኛ ወታደሮቹ / the mercenaries/
የአገሪቱን ተወላጆች ሁሉ ለመግደል ወደ ጫካው ሲመጡ ነው፡፡ ከአገሪቱ ተወላጆች ውስጥ ሁለት ቡድኖች የተለያየ
አመለካከት ነበራቸው፡፡ አንዱ ቡድን ጀስዊት ተብለው በሚታወቁት አንድ ሰው የሚመራ ቡድን ሲሆን ይህ ቡድን
የሚፈልገው መዋጋት ነው፡፡ ሌላኛው ቡድን ደግሞ የሚፈልገው መፀለይ ነው፡፡ ታዲያ ልነግራችሁ የምፈልገው
በመጨረሻው በውጊያ ብቻ ለማሸነፍ ከፈለጉት ቡድኖች ይልቅ የፀለዩት ጥሩ ውጤት እንዳገኙ ነው፡፡
"ይህች አገር/አሜሪካ/ ከጠላት እጅ ለመታደግ የሚዋጉ ወንዶችና ሴቶች ወታደሮችን አዘጋጅቻለሁ፡፡ እነዚህም ወደ ተግባር
በመግባት ከሚመጣው ስርዓት ምድሪቱን ለመንጠቅ የነቃ ተሳትፎ ይኖራቸዋል፡፡ የሚመጣው ጊዜ ክስተት ሰው ከተፈጠረ
ጀምሮ ያልታየ ሲሆን የኔም ጥበቃ በሰው ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ጠንካራው ጥበቃ ይሆናል፡፡"
"ይህም ቢሆን ግን መከተል ያለባችሁ የተወሰኑ ህጎች አሉ፡፡ ታማኝነት ከሁሉም የላቀና አስፈላጊ ነው፡፡ ሌላው መቆጣጠር
ያለባችሁ ለሌላው መጥፎ ምሳሌ ላለመሆን የራሳችሁን ኃጢያት ነው፡፡ ሰይጣን እጅግ ብልጥ ስለሆነ አንድን ነፍስ እንዴት
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አድርጎ ኃጢያት እንደሚያሰራው ያውቃል፡፡ ሌላው የኔን ጥበቃ ለማግኘት ከፍተኛ ነጥብ የሚያሰጡት የበጎ አድራጎት ሥራ፣
ትህትናና ትዕግስት ናቸው፡፡"
"በኃጢያት በወደቃችሁ ጊዜ ምንም ጊዜ አታጥፉ ወዲያውኑ ወደእኔ ቅርቡ፡፡ በእውነት ንስሐ በመግባት ያንን ኃጢያት
ተቃወሙት፡፡እኔም ወዲያውኑ እሸፍናችኋለሁ ጥበቃዬንም አጠናክራሉ፡፡ ያንንም ኃጢያት ደግማችሁ እንዳትሰሩት ፀጋዬን
አሰጣችኋለሁ፡፡ በሌሎች ላይ እንዳትፈርዱ አስተምሬያችኋለሁ፡፡ የኔን ሽፋን ወዲያው የሚያሳጣችሁ ኃጢያቶች ኃሜት፣
አሉባልታ፣ ስም ማጥፋትና ወሬ ናቸው፡፡ ጠላት ይህንን በመካከላችሁ የሚፈጥረው ከፋፍሎ ለማሸንፍ ብቻ ሳይሆን
ለጥቃት ተጋላጭ እንድትሆኑ መንገድን ይከፍታል፡፡ የበለጠ ቁልፍ ስፍራ እየተሰጣችሁ በሄደ ቁጥር የልባችሁም ዝንባሌ
የተስተካከለ እንዲሆን መጣር አለባችሁ፡፡"
"የታመሙ ወይም የደከሙ ሰዎችን አታንኳሱ፡፡ የእነሱ ፀሎት አስፈላጊና እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡"

ይህ በእኛም ተልዕኮ ውስጥ እውነት ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ የሽማግሌዎችና የደካሞች ፀሎት የሚደንቅ ውጤት ሲያመጣ
ተመልክተናል፡፡
"ስሜቶቻችሁ የእናንተ የመጨረሻ ጠላቶቻችሁ ይሆናሉ፡፡ በቂ እንቅልፍ ማግኘት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያቱም
የምታሳልፉት የጭንቀት ጊዜ የማሰብ ችሎታችሁንና ጉልበታችሁን ያደክማል፡፡ ይህ የዕረፍት ጊዜ የመትረፍ ስልት
ይሆንላችኋል፡፡ በተለይም መንፈሳዊ የመትረፍ ስልት፡፡ ፀሎትና የበጎ አድራጎት ተግባር የመትረፍ አጋጣሚያችሁን
ይጨምራል፡፡ ፀሎት ግን ከሁሉም ኃይል ያለው አንደኛ መሳሪያችሁ ይሆናል፡፡"
"ጠላት እጅግ ተንኮለኛ ስለሆነ በስሜታችሁ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን በመፍጠር አንዱ በአንዱ ላይ እንዲነሳ ያደርጋል፡፡ ይህ
ወንድሙን በሌላው ወንድሙ ላይ የሚያስነሳውን የጠላት ሙከራ ማክሸፍ የሚቻለው ቁጭ ብሎ ሁሉን ነገር በግልፅና
በእውነት መነጋገር ነው፡፡"

እዚህ ላይ ንስሐ ስለ መግባት አስፈላጊነት መጨመር እፈልጋለሁ፡፡አንድ ጊዜ የማን አስተሳሰብ ትክክል አለመሆኑን
ካወቃችሁ፣ ትክክለኛ ምርጫ ያላደረገው፣ ወይም ትክክል ባልሆነ መንገድ የከሰሰው ሰው ንስሐ መግባትና ሌላኛውን ሰው
ይቅርታ መጠየቅ አለበት፡፡
"እጅግ በጣም የሚያስፈልገው ትዕግስትና ንዴትን ማሳለፍ ነው፡፡ ውድቀት ከበስተኋላው ሁልጊዜ ምክንያት አለው፡፡ እናም
ይህንን ለመወጣት በጎ በማድረግና በወንድማማች ፍቅር ለማሳለፍ ለእናንተ የሚቀርብ የሁልጊዜ ፈተና ነው፡፡ "
"አስታውሱ አንዱ ሌላውን በፈረደበት ፍርድ ይፈረድበታል፡፡ ስለዚህ ይቅርታ እንዲደረግላችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ
መጀመሪያ ይቅርታ ማድረግ አለባችሁ፡፡ እራሳችሁን ከሌላው አስበልጣችሁ ታዩ ይሆናል፡፡ ነገር ግን ይህንን ላረጋግጥላችሁ
እወዳለሁ፣ ይህ የእናንተ መውደቂያ ነው፡፡"
የተወደዳችሁ እርስ በርሳችሁ በከፍተኛ ደረጃ ለመከባበር እራሳችሁን ማስለመድ አለባችሁ፡፡ ምናልባት ሌላው በእናንተ ፊት
የተነቀ መስሎ ሊታያችሁ ይችላል፡፡ እኔ ግን የማየው ልብን ነው፡፡ ስለዚህም በኔ ዕይታ ብዙ ፍቅር ያለው ነው የበላይ፡፡
እናንተ በብዙ ነገር ልትበልጡ ትችላላችሁ ነገር ግን በበጎ ተግባር ላይ ካልተሰማራችሁ ይህ የሚዳርጋችሁ ለማያስፈልግ
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ኩራትና ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ነው፡፡ አንዳንድ ሰዎች በውስጣቸው ቅን ለመሆን ፈቃደኛ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም
ጎበዝ፣ ብልህና ስኬታማ የሆኑ ሰዎች እንኳን ከእነርሱ በትልቅ ልዩነት ዝቅ ይላሉ፡፡
"አሁን የእናንተ ጉዳይ የአለም ጉዳይ ሳይሆን መንፈሳዊና መለኪያውም ሰማያዊ ሚዛን ነው፡፡ ስለዚህም በአለም ሲለካ
ትክክክል ቢሆንም በሰማያዊ ልኬት ግን ተቀባይነት የለውም፡፡ የሪክ ጆይነር መፅሐፍ በጎ ተግባርና መንፈሳዊ ዕይታ ግንባር
ቀደም እንደሆነ ገልፆታል፡፡ ይህንን አስታውሱ ማንኛችሁም ብትሆኑ ፍፁም የሆነ መፅሐፍ ቅዱሳዊና መንፈሳዊ መረዳት
የላችሁም፡፡ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ለውህዱ /Mix/ የሚጨምረው ስጦታ አለው፡፡ ለዚህም የእናንተ ኃላፊነት የተሰጣችሁን
ማወቅና ኮትኮት በማሳደግ ለውህዱ አስተዋፅኦ ማድረግ ነው፡፡ ይህም እውነተኛው የቡድን ተግባራዊ ሙከራና እያንዳንዱ
በልዩነቱ በማፍራት ለሌላው ማስተላለፍን ያመለክታል፡፡ በዚህም ስኬታችሁ ወይም ውድቀታችሁ የሚለካው ለደካማው
ባደረጋችሁት ጥንቃቄ መጠን ነው፡፡"
"ስጋት ወይም ፍርሃት ባደረባችሁ በየትኛውም ጊዜ መሆን ያለበት የመጀመሪያው እርምጃች መፀለይ ነው፡፡ ፀሎት ነው
የመጀመሪያ ምላሻችሁ መሆን ያለበት፡፡ በማንኛውም የጦርነት ወቅት እንደሚደረገው በእውነት በጣም አስፈላጊና ዋና
ከሆነው ነገር የሰውን ትኩረት ለመስረቅ ብዙ ሐሰተኛ የወሬ ዘመቻዎች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ መረጃ ለማግኘት በእኔ ላይ ብቻ
የምትተማመኑ ከሆነ በእንደዚህ ዓይነቱ ወጥመድ አትወድቁም፡፡"
"በተጨማሪም አማኞችን ጠራርጎ ለማውጣት የሚደረግ ሙከራ አለ፡፡ ስለዚህም ከእናንተ ጋር ህብረት እናደርጋለን
የሚሉትን አትመኑ፡፡ ተልዕኳቸው ምን እንደምታደርጉ አጀንዳችሁን ለማወቅና ሪፖርት ለማድረግ ነው፡፡"
"በእናንተ ውስጥ እያንዳንዱ ልዩ የሆነ ዓላማ አለው፡፡ ስለዚህም በእያንዳንዱ ውስጥ ያለውን ልዩ ነገር በማወቅ አዳብሩት
ደግሞም አክብሩት፡፡ ከመካከላችሁ አንድ ሰው ለማገልገል ቢፈልግ በምንም ዓይነት ሁኔታ አትከልክሉት፡፡ እነዚህን
የሚሰሩት ስራ ስጧቸው እንጂ ስራፈት አታድርጓቸው፡፡ ይህ በኋላ በእናንተ ላይ መጥፎ ምላሽ ያስከትላል፡፡ ሰላምን
በቡድኑ ውስጥ ለመጠበቅ የቡድኑ እያንዳንዱ አባል ተፈላጊ፣ ዋጋ ያለውና ጠቃሚ መሆኑ እንዲሰማው ያስፈልጋል፡፡ በዚህ
መልኩ ሁሉም በቅንጅት ሲሰራ ሁሉም እርካታ ያገኛል፡፡ በቡድኑ ውስጥ የመከፋፈል አዝማሚያ ሲታይ የሚከፋፍል
መንፈስን በመቃወም ፀልዩ፡፡ ይህ ሁልጊዜ ጠላት የሚጠቀምበት መንገድ ነው፡፡"

በዚህ ጉዳይ ላይ የምናገረው ነገር አለ፡፡ ቡድኑን ለመከፋፈል አብሮ የሚሰራ መንፈስ የውሸት መንፈስ፣ አታላይ መንፈስ፣
ያለመግባባትን የሚፈጥር መንፈስ፣ እንዲሁም ንግግርን የሚያጣምም መንፈስ ናቸው፡፡ እነዚህ ሁሉ በቡድን ውስጥ
መከፋፈልን የሚያመጡ መናፍስቶች ናቸው፡፡
"ይህ ጠላት ያለማቋረጥ የሚፈፅመው ተግባር ነው፡፡ ይህም ከፋፍሎ ማሸነፍ ወይም አንዱን ከውስጣቸው ለውድቀት
ማስነሳትና ማሸነፍ በሚለው መርህ መሰረት ነው፡፡ ከእናንተ ውስጥ አንዱ በወደቀ ጊዜ አግዙት፡፡ የወደቀውን ሰው ሞቅ ባለ
ሁኔታ፣ ዋስትና በተላበሰ መልክና በሙሉ ይቅርታ አንሱት፡፡ በመናደድ ምላሽ መስጠት መናፍስቶችን ኃይል በመስጠት
አለመስማማትንና እርካታ ማጣትን ያመጣል፡፡ ይህ ደግሞ በአንዳንዶች ልብ ውስጥ መከንከንን በመፍጠር ቆይቶ ከባድ
አመፅንና መከፋፈልን የሚያመጣ ይሆናል፡፡"
"ምንም ነገር ቢሆን ጥሩ ነው ወይም ጥሩ አጋጣሚ ነው አትበሉ፡፡ የምታደርጉት ምንም ነገር ቢኖር መጀመሪያ ፀልዩና ከእኔ
መልሱን አግኙ፡፡ የትሮጃኑን ፈረስ ታሪክ ሁልጊዜ አስታውሱ፡፡ በዘን ጊዜ ሁሉም የመሰላቸው ከጠላቶቻቸው በጣም
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የሚገርም ምርኮ ያገኙ መስሏቸው ነበር፡፡ ነገር ግን በሳቡትና በውስጡ የመሸገው የጦር ኃይል ከውስጡ ወጥቶ ከተማውን
ሲቆጣጠር ነው እውነቱ የተገለጠው፡፡"
"ሁሉም በአንድ ላይ ሲጠቃለል በዚህም አስቸጋሪ ወቅት ስኬት ይኖራል፡፡ ነገር ግን እንዲገባችሁ የምፈልገው ስኬትን
የምለካው በህይወት መኖራችሁ ወይም በውጊያ ችሎታችሁ አይደለም፡፡ የከፍታ መለኪያዬ ፍቅር ነው፡፡ ስለዚህም ለእኔ
መሞት ማትረፍ ነው፡፡"
"ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ፤ ይልቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ
የሚቻለውን ፍሩ።ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱም አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር
ላይ አትወድቅም።"(ማቲዎስ 10፡28-29)
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በክርስቶስ የሚገኘውን ህይወት ፈልጉ(ካሮል)
{Seek life in Jesus} (Carol)

ካሮል፡- የኔ ኢየሱስ በዚህ ማለዳ ትናገረኛለህ ?
"አዎ የኔ ፍቅር"
አሁን ይህንን ቃል እተውልሻለሁ፡፡ ጎበዝ ሁኚ ደግሞም እምነት ይኑርሽ፡፡ እኔ ሁልጊዜ ከአንቺ ጎን ሆኜ ነው የምጓዘው፡፡
ስለዚህ ዛሬ በኔ ጠንካራ ሁኚ፡፡ ዛሬ ወይም በማንኛውም በፊትሽ ባሉ ቀናቶች በምድር ላይ ስለሚሆነው ነገር አትፍሪ፡፡
ይህንን እንደማታውቂ አውቃለሁ፡፡ ይህ የሚፃፈው ወደፊት መጥተው ለሚያነቡት ሰዎች ነው፡፡"
"የኔ አገልጋይ የሆነችው ካሮል ትግሉን ለብዙ ዘመን በከባድ ሁኔታ ታግላለች ደግሞም በእኔ ድልን አግኝታለች፡፡ እናንተም
እንደሷ እንድታደርጉ ከልብ ትመኛለች፡፡ እርሷ ከዚህ እስክትሄድ ድረስ በእያንዳንዱ ቀን ለእሷ የምናገረውን በደንብ
አድምጡ፡፡ ለእናንተ ብርታት፣ጥንካሬና ጥበብ የሚሰጣችሁ ማቴሪያል አለላችሁ፡፡ እርሷ በራሷ አይምሮ በጣም ትንሽ ናት፡፡
ነገር ግን በእርሷ የሚያልፈው የኔ ኃይል የሰው ልብን ለመንግስቱ ለመቀየር ኃይል አለው፡፡"
"ይህንን መፅሔት የምታነቡ ፈልጉኝ፡፡( እነዚህ ቃላቶች ከእኔ የግል መፅሔት ተወስደው በዚህ መፅሐፍ ውስጥ እንዲካተቱ
ተረድገው ነው)፡፡ ፈልጉኝ እናም እገኝላችኋለሁ፡፡ ለክሌር የሰጠዋትን ደብዳቤዎች አንብቡ፡፡ እነዚያ ደብዳቤዎች ለእናንተ
የህይወት መመሪያዎችና የቅድስና መንገዶች ናቸው፡፡ የሰጠኋችሁን ቃሎች ተከተሏቸው፡፡ ትዕዛዛቶቹን ፈፅሟቸው፡፡ እኔ
እነዚህን የሰጠኋችሁ በህይወት እንድትኖሩባቸው ነው!
"በዚህ ጊዜ የጠራኋችሁ ለመንግስቴ ነው፡፡ በእናንተም አማካኝነት ሌሎችን ብዙዎችን እደርሳለሁ፡፡ ለሌሎች ለብዙዎች
ሲባል በዚህ ወቅት እንድትገኙና የእኔ ጥሪ እንዲደርሳችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለዚህ የተመረጣችሁ ናችሁ፡፡"

"ኑ የኔ ጓደኞች ፣ ለእኔ ታማኝ ሁኑ፡፡ እናም የመንግስተ ሰማይን ቁልፍ እሰጣችኋለሁ፡፡ አልፋና ኦሜጋ፣ የመጀመሪያውና
የመጨረሻው፡፡"
"ንጉሱ ኢየሱስ"
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ሁሉን ነገር ለመተው አሁን ጊዜው ነው(ካሮል)
{It’s time to let go (Carol}
"በሚመጡት ቀናቶች ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ለእናንተ እጅግ አስፈላጊ የሚሆንበት ወቅት ነው፡፡ ይህም መቼ
እንደምትበሉ፣የት እንደምትሄዱና እንዴት እንደምትኖሩ ሁሉ ያጠቃልላል፡፡ ነገሮች እጅግ እየፈጠኑ ስለሚሄዱ ጊዜያቶችን
እንደተለመደው መጠቀም አይቻልም፡፡ብዙ ነገሮችን ወደኋላ እየተዋችሁ ወደፊት ብቻ መሄድ አለባችሁ፡፡ ለእናንተ
የሚጠቅም ወይም መያዝ ያለባችሁ የሚመስላችሁን ነገር ሁሉ እየተዋችሁ መሄድ ያለባችሁ ጊዜ ነው፡፡"
"አሁን ሁሉን ነገር ትታችሁ መሄድ ያለባችሁ ጊዜ ነው፡፡ አሁን ያላችሁ ኃብት ወይም ንብረት በምርጫ ወቅት ከህይወታችሁ
ወይም ከቤተሰቦቻችሁ ህይወት ጋር ሲነፃፀር እጅግ ትንሽ ወይም ምንም ነው፡፡ ስለዚህም በማንኛውም ጊዜ ከአንዱ ቤት
ወደ ሌላው ቤት፣ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከአንዱ አገር ወደ ሌላ አገር ወይም ከአንዱ ከተማ ወደሚቀጥለው ከተማ
ለመንቀሳቀስ የተዘጋጃችሁ እንድትሆኑ አሁን እያስጠነቀቅኋችሁ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት በአስተሳሰባችሁ ብልጥ ሁኑ፣
ለእናንተና ከእናንተ ጋር ላሉት በህይወት በጣም አስፈላጊ የሆነውን ብቻ አዘጋጁ፡፡ ይህም መፅሐፍ ቅዱስ፣ ጥቂት ቅያሪ
ልብሶች፣ የሚጠጣ ውኃ፣ደረቅ ምግቦች ወይም የጣሳ ምግቦች እንዲሁም አንድ ወይም ሁለት ብርድ ልብሶችን አዘጋጁ
በጀርባ በሚታዘል ሻንጣ በማዘጋጀት ደቂቃ ባልሞላው የማስታወቂያ ጊዜ ውስጥ አንስታችሁ እንድትሄዱ በቅርባችሁ
አስቀምጡ፡፡"
"በጥቂቱ የሚያስፈልጓችሁ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ኮፕዩተር/ከተቻለ/ ፣ ባትሪዎች፣ የባትሪ ድንጋዮችና ጥቂት
ፍላሾች ቅርብ በሆነ ቦታ በሚቀመጥ ሻንጣ ውስጥ አስቀምጧቸው፡፡ ለመጓዝ እራሳችሁን በሸክም ማስጨነቅ የለባችሁም፡፡
የምትይዟቸው ነገሮች ቀላል መሆን አለባቸው፡፡ ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ህይወታችሁን ቀላል ያደርጉላችኋል፡፡"
"በምድር ላይ በቅርቡ ሊከናወኑ ያሉ ክስተቶች እጅግ አስደንጋጭና ይሆናል ተብሎ የማይታሰብ ነው፡፡ በዛ ውስጥ ለማለፍና
በጠላት ተይዞ ላለመገደል በእኔ ላይ ትልቅ እምነት መጣልን ይጠይቃል፡፡"
"የኔ ፍላጎት በተቻለ መጠን ብዙ ሰዎች እንዲከተሉኝ፣ እንዲሰሙኝ፣እንዲታዘዙኝና በህይወት እንዲኖሩ ነው፡፡ በዚህም ወደ
ሚሊንየሙ መንግስት ተሻግረው እኔ መልሼ አዲስና ንፁህ ባደረኩት ምድር ተዋልደውና ተባዝተው ምድርን እንዲሞሏት
ነው፡፡"
"እርግጥ ነው በሰባቱ ዓመታት ውስጥ ብዙዎች ይሞታሉ፡፡ ነገር ግን ለእኔ ታማኞችና በፍጥነት የምትታዘዙ ከሆነ ከእነሱ
መካከል አትሆኑም፡፡ እኔ እጠብቃችኋለሁ፣ ደግሞም በራሴ ጊዜና ቦታ እመራችኋለሁ፡፡ እኔ እረዳችኋለሁ፡፡ ነገር ግን እናንተ
ደግሞ ሁል ጊዜ እኔን ለመስማትና ለመታዘዝ ፈቃደኞች መሆን አለባችሁ፡፡ እናንተን ለመርዳት እኔ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር
እሆናለሁ፡፡ መላዕክቶቼም በዙሪያችሁ ይሆናሉ፡፡ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ ጥያቄ ሲገጥማችሁ፣ ከፈራችሁ፣
ግራ ከተጋባችሁ እኔ ምላሽ አሰጣለሁ፡፡"
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"በዚህ ጊዜ ቅዱሱን መንፈሴን በጆሯችሁ በግልፅ መስማት ግዴታ ነው የሚሆነው፡፡ ለነፍሳችሁ መዳን እንደጠየቃችሁን
ሁሉ ለመንፈስ ቅዱስ ስጦታም ጠይቁኝ፡፡ እነዚህም በመንፈስ ቅዱስ እሳት መጠመቅ፣ በመንፈስ ለመፀለይ የልሳን ስጦታ፣
የፈውስ ፀጋ፣ እንዲሁም የእወቀትና የትንቢት ስጦታዎች ናቸው፡፡"
"በዚህ ወቅት ላይ ሆናችሁ ስለ ኢንተርኔት አታስቡ፡፡ በደንብ መጠበቅ ያለብኝን እጠብቃለሁ፡፡ ነገር ግን አሁን በዚህ ደረጃ
ኢንተርኔት ብታጡም እኔ እራሴ ላስተምራችሁና እነዚህን ስጦታዎች ላካፍላችሁ በአጠገባችሁ እሆናለሁ፡፡"
"የተወደዳችሁ ይህንን ከልባችሁ ውሰዱት፡፡ እምነት ይኑራችሁ፡፡ በቅርብ ጊዜ የሰማይ አባት ይህንን አለም ታይቶ
በማይታወቅ አይነት በፍርድ ትርምስምስ ያደርገዋል፡፡ ነገር ግን ለእናንተ ቀድሞ የተዘረጋ እንከን የለሽ እቅድ አለኝ "
"ዛሬ ምሽት በእምነትና እኔን በማመን በረከት እየባረኳችሁ በፍቅር እሰናበታችኋለሁ፡፡
"የእናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ፡፡"
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መልዕክት አሥራ ሰባት
ኢየሱስን ተከተሉ - የአውሬውን ምልክት አትቀበሉ! (በካሮል)
{Follow Jesus – do not take the mark of the beast!}(Carol)

ካሮል፡- ጌታ እውደሃለሁ፡፡ አሁን በጣም እየቀረብን መምጣታችንን ባሰብኩ ቁጥር አይምሮዬ ባዶ እየሆነና እያዞረኝ ነው፡፡
ታውቃለህ ስንጠብቅ በጣም ብዙ ጊዜ ነው፡፡ ህይወቴን ሙሉ ስጠብቅ ነበር! እንዲህም ሆኖ ወደ ኋላ መለስ ብዬ
አመታቶቹን ስቃኛቸው እንደ ጥቂት ደቂቃዎች ነው የምቆጥራቸው፡፡
"ዋናው ነጥብ ይህ ነው፡፡ ፍቅር ዛሬ ምሽት በአይምሮሽ ላይ ያስቀመጥኩት ሐሳብ ይህንን ነው፡፡ ህይወት እጅግ አጭር
ነው፡፡ በአንፃሩ ግን ዘላለም በጣም በጣም በጣም ረዥም ነው፡፡ በዚህ ምድር ወደኋላ ለሚቀሩት ግልፅ ሊሆንላቸው
የሚገባው ዋናው ሐሳብ ይህ ነው፡፡ የቀረው ህይወት የመጨረሻውንና አስፈላጊውን ውሳኔ የምትወስኑበት ጊዜ ነው፡፡ ይህም
በሚመጡት ቀናቶች እኔን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል የምትወስኑበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡
"መንግስት፣ ጓደኞቻችሁ፣ አለቆቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ወይም ሌላ ማንም ሰው ምንም ይበል ምን ሊያሳምናችሁ ቢሞክር
በፊታችሁ ያለው ምርጫ ሁለትና ሁለት ብቻ ነው፡፡ እኔን ወይም ሰይጣንን መምረጥ፡፡"
"ከእኔ ጋር ህይወት መቆሚያ የሌለው ነው፡፡ ከዘላለም እስከ ዘላለም በክብርና በህይወት መኖር፣ እንዲሁም ልትገምቱት
ከምትችሉት በላይ ንፁህ ፍቅር የሚገኝበት ህይወት ነው፡፡"
"ከሰይጣን የምታገኙት ግን ህመም፣ ሞት፣ መከራ፣ የማያልቅ ስቃይና በእሳት ውስጥ መጣል ብቻ ነው፡፡ የመጀመሪያው ሞት
በሥጋ መሞት ሲሆን ሁለተኛው ሞት ደግሞ በእናታችሁ ማህፀን ውስጥ ከፈጠርኳችሁ፣ እስትንፋስ ለነፍሳችሁ
ከሰጠኋችሁና እናንተ ሊገባችሁ ከሚችለው በላይ ከምወዳችሁ ከእኔ መለየታችሁ ነው፡፡"(ይህም ሁለተኛ ሞት ለዘላለም

ወደ እሳት ባህር መጣል ነው)
"ዛሬ ማታ ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ፡፡ የቱን ትመርጣላችሁ? የነፍሳችሁን ጠላት የሆነውንና አለምን ሁሉ በሚችለው ዘዴና
ውሸት በመጠቀም እናንተንና የሰውን ዘር ለመስረቅ፣ ለመግደልና ለማጥፋት የተዘጋጀውን? እናንተን ሊያሳምናችሁ
በፈጠረው ደስታን በሚመስል ጊዚያው እርካታ የዘላለምን ህይወት መሸጥ ዋጋ ያለው ነገር አይደለም፡፡"
"ይህ ከያዕቆብና ከኤሳው ታሪክ ጋር አንድ ነው፡፡ ባርኮትንና ኃብትን በጥቂት ሥጋዊ ደስታ ለመለወጥ አንዴ ውሳኔ ከወሰኑ
በኋላ ወደ ኋላ ተመልሶ ያጡትን ማግኘት የማይቻል ነው፡፡"
ዛሬ ምሽት እነግራችኋለሁ፣ የአውሬውን ምልክት ተጠንቀቁ፡፡
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"ሰው በነገሩ ይስቃል፣ መንግስት ስለነገሩ ይዋሻል፡፡ እኔ ግን እውነቱን እነግራችኋለሁ፡፡ ከተቀበላችሁት የዘረ መለመልን
/DNA/ በመቀየር የሰይጣን ልጅ እንድትሆኑ የሚያደርግ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ ነፃ ለማውጣትና ለማዳን የሚቻልበት
መንገድ የለም፡፡ ልጆቼ ብልህ ሁኑ፡፡ አሁን በጣም ብልህ ሁኑ፡፡ እኔን ስሙኝ፡፡ እንድረዳችሁና በፊታችሁ የመጡባችሁን
ቀናቶች እንድታመልጡ ድምፄን ስሙ፡፡ ድምፄን በመስማት ብቻ ነው በህይወት የምትኖሩት፡፡ድምፄን በመስማት ብቻ ነው
ሰይጣን ያቀደባችሁን ሞት የምታመልጡት፡፡ምንም እንኳን ጊዜው ከባድና የስቃይ ጊዜ ቢሆንም የሚቆው ግን ለጥቂት ጊዜ
ብቻ ነው፡፡ አድናችኋለሁ፡፡ እዛው ከእናንተ አጠገብ እሆናለሁ፡፡ መጀመሪያ ለደህንነት እኔን ጥሩኝ /ንስሐ ገብታችሁ
ነፍሳችሁ እንዲድን/ ፡፡ ከዚም ጠላት እንዳይገድላችሁና የመከራውን ዘመን በህይወት እንድትኖሩ እኔን ጥሩኝ፡፡"
የሚወዳችሁ አባታችሁ፣ አባ ኢየሱስ፡፡
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መልዕክት አሥራ ስምንት
የቀረው ጊዜ እጅግ ጥቂት ነውና ወደ እኔ ኑ (በካሮል)
{There is very little time – Come to me (Carol)
"ዛሬ በዚህ ማለዳ በተለመደው አጠራራ ጓንደኞቻችን ብለን ለምንጠራቸው የማስተላልፈው መልዕክት አለኝ፡፡ የምናገረውም
ስለ ጊዜ ነው፡፡ ስጊዜ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ብሎ ተናግረንበታል፡፡ ነገር ግን ስለ ጊዜ ስናነሳ ብዙ ገፅታዎች አሉት፡፡ ዛሬ ግን
የማነሳው የጊዜ ገፅታ ነፍሳችሁ የሚመለከት የጊዜ ሁኔታ ይመለከታል፡፡"
"አሁን የቀራችሁን ቀሪ ጊዜ መቁጠር ያለባችሁ ከእኔ በቀጥታ ለእናንተ የተሰጠ እጅግ ውድ ዕቃ ነገር ግን ለትንሽ ጊዜ ብልጭ
ብሎ የሚጠፋ አድርጋችሁ ነው፡፡ ይህ የተሰጣችሁም ጊዜ እናንተ እንደፈለጋችሁ ልትጠቀሙበት፣ ለመደሰቻ ጊዜ ወይም
ደግሞ ሸቀጦችን ከገበያ ቦታዎች ያለአግባብ እንድታግበሰብሱበት አይደለም፡፡ ይህ ያለፈ ታሪካችሁ መሆን አለበት፡፡ አሁን
ሁላችሁንም የምላችሁ ሙሽሮቼ ወደቤታቸው ከመምጣታቸው በፊት ቅድስናን እና ፅድቅን ጨምሩ እንዳልኳቸው አሁን
ደግሞ እናንተን ለዛ ህይወት እጠራችኋለሁ፡፡"
"እኔን በህወታችሁ ላይ በመሾም ታዘዙኝ፡፡ እንዲሁም በመፀሐፍ ቅዱስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን እውነት ታዘዙ፡፡ በምድር
ላይ ለመጨራሻ ጊዜ ያመጣሁትን የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት አይታችኋል፡፡ እናንተ ለዛ ምስክሮች ናችሁ፡፡ በዛ ወቅት
የተላለፈውንና ከውስጡ ለውጪ አገራት እንኳን ሳይቀር የተሰራጨውን ይህንን ትምህርት ሳትቀበሉ እንዳትቀሩ፡፡
የሰማችሁትን የእውነትንና የመዳንን ቃል በቀላሉ አትመልከቱት፡፡ እነዚህ የሰማችኋቸው ቃሎችና እውነቶች ህይወታችሁን
ከአደጋ ለመታደግ ወሳኝ ናቸው፡፡"
"ይህ አሁን ያላችሁበት ወቅት ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሲቆጠር ለሰባት ዓመታት ብቻ የሚቆይ ነው፡፡
ይህም የሚሆነው ምናልባት ይህንን ፅሑፍ ያገኛችሁት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ከሆነ ነው፡፡ ይህንን መልዕክት ስታገኙ
ለህይወታችሁ ትልቅና እጅግ አስፈላጊ ነገር አግኝታችኋል፡፡ ምናልባት ይህንን ስታገኙ ይህም ወዲያው ከንጥቀት በኋላ
መሆኑ ነው እኔን ለመስማት የመጀመሪያዎቹ ዕድለኞች ልትሆኑ ትችላላችሁ፡፡ ምናልባትም በምድር የቀሩትንና የኔ የሆኑትን
ለመሰብሰብ በሚደረገው የመጨረሻው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በመንፈሴ ከምትሞሉት መካከል የመጀመሪያዎቹ
ከሆናችሁ በእርግጥም የተባረካችሁ ናችሁ፡፡ "
"ነገር ግን ይህንን እውነት እነግራችኋለሁ፡፡ ይህንን መልዕክት የምታገኙት የቅጣቱ ዘመን ከጀመረ 1ኛ ወይም 2ኛ ወይም 3ኛ
ዓመት ካለፈ በኋላ ከሆነ ይህንን የሰማችሁትን ቃል ለመቀበል ወቅቱ ነው፡፡ አሁን እኔን ለመፈለግና በእኔ ለመገኘት ጊዜው
ነው፡፡ ምክንያቱም እዚህ ደረጃ ከደረሳችሁ በኋላ ጊዜ ማጥፋት ውሳኔ ለመስጠት ጊዜው እያለፈባችሁ ነው፡፡
"በሰባተኛው ዓመት አጋማሽ ላይ በህይወታችሁ ላይ እንደገና ሌላ መነዋወጥ ይሆናል፡፡ ይህም ነውጥ በሚታየው አለም ላይ
ብቻ ሳይሆን በማይታየውም አለም ትልቅ መናወጥ ይሆናል፡፡ ከዚህ ጊዜ በኋላ የክፉ ኃይላት በከባድ ሁኔታ ለጦርነት
ይሰለፋሉ፡፡ ከዚህም የተነሳ በምንም አይነት መልኩ ቢሆን የተለመደውን ዓይነት ህይወት መኖር እጅግ የማይቻልበት ጊዜ

58

ይሆናል፡፡ ይህም የሚሆነው እስካሁን ድረስ ለገዢው ኦባማና ከበታቹ ለሚያስተዳድሩት ክፉዎች ካልተንበረከካችሁ ነው፡፡"
"አዎን ለእናንተ የክርስቶስ ተቃዋሚው ማን እንደሆነ እየጠቆምኳችሁ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ (ከ3 1/2 ዓመት በኋላ ማለት ነው)
ይህ ሰው ለመቃወም ለሚሞክሩት ሁሉ እንዴት የክፉዎች ተምሳሌት እንደሆነ ሳታውቁ አልቀራችሁም፡፡ በሚቃወሙት ላይ
ብዙ ሞትን፣ ብዙ ጥፋትን፣ ብዙ በሽታዎችንና ጉዳቶችን በማምጣት በብዙ ሚሊዮኖች ላይ ከባድ ጥፋትን አድርሷል፡፡
ብዙዎችም እርሱን በመቃወም ህይወታችው አልፏል፡፡"
"ይህንን መልእክቴን ያገኛችሁት ካሮልና ክሌር ከሚባሉ አገልጋዮቼ ሲሆን እነርሱም እኔ መጥቼ ወደ መንግስተ ሰማይ ከእኔ
ጋር እንዲኖሩ ከመውሰዴ በፊት ይህንን መልዕክት በአለም ላይ ተበትነው ያሰራጩ ከነበሩት ከብዙዎቹ መካከል ናቸው፡፡
ነገር ግን እናንተ የመጨረሻችሁን ውሳኔ ለማስተላለፍ የቀራችሁ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው፡፡ እናንተን በዛ ጊዜ ጠላት ሁሉ ነገር
ደህና እንደሆነ እንዲያሳምናችሁ በመፍቀድ ከእውነተኛ ሰዎች እውነቱን እንዳትረዱ ወደ ጎን ዞር ብላችሁ ነበር፡፡"
"አሁን ግን እነግራችኋለሁ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ውሸትና የነፍሳችሁ አጥፊ ሴራ ናቸው፡፡ ከዚህ በኋላ ግን ይህንን ውሸት
መቀበል የለባችሁም፡፡ ምክንያቱም ጊዜው በጥድፊያ እያመለጣችሁ ነው፡፡ የኔ የሆኑትን ህዝብ በአስተማማኝ ሥፍራዎች
፣በህይወት እንዲኖሩ አሰባስቤ፣ በጤንነትና በምግብ አበልፅጌና የሚያስፈልጋቸውን እንዲያገኙ አድርጌ በአለም ዙሪያ ሁሉ
በየቦታው አስቀምጫለሁ፡፡ አሁን አጄን ያዙና ወደ እነርሱ እንድመራችሁ ፍቀዱልኝ፡፡ ልባችሁን በሙሉ ለእኔ አሳልፋችሁ
ስጡኝና ወደ እነርሱ ልምራችሁ፡፡ በመራኋችሁም በዛ ቦታ አስከፊውን ጊዜ በሰላም፣ በእውነትና አይታችሁ በማታውቁት
ወይም እጅግ በረሳችሁት በእውነተኛ ፍቅር ትጨርሱት ይሆናል፡፡ "
"ልጆቼ አሁን የእናንተ ጠላት ጊዜ ነው፡፡ አሁን ይህ ለእናንተ በደንብ ላይገባችሁ ይችላል፡፡ ነገር ግን ወደፊት ምን ማለቴ
እንደሆነ ይገባችኋል፡፡ አሁን በዚህ መልዕክት ላይ የተፃፈውን የእኔ ቃል ብቻ ተቀበሉኝ፡፡ እንደዚህ ግልፅ የሆነ ብዙ
የማስጠንቀቂያ መልእክቶች አታገኙም፡፡ አሁን እንኳን በነፍሳችሁና በመንፈሳችሁ ላይ እነዚህ ቃሎች እውነትና ታማኝ
እንደሆኑ እንድታምኑ እየሰራሁ ነው ምክንያቱም እነዚህ ቃሎች የተነገሩት በእውነተኛውና በታማኙ ነው፡፡ "
"እባካችሁ ወደ ልባችሁ አስገቡኝና ላግኛችሁ፣ ላድናችሁና ደህንነታችሁና መዳናችሁ አስተማማኝ ወደሆነው ወደ በረሃ
ተሸክሜ ልውሰዳችሁ፡፡ ምክንያቱም በመንግስቴ ከእኔ ጋር እንድትገናኙ ልቤ እጅግ ይናፍቃል፡፡"
"ኑ! የኔ ውድ ጓደኞች ኑ! እናንተን እየጠበኩ ነው፣ ኑ!
ኢየሱስ - ክርስቶስ፡፡ ለነፍሳችሁ መዳን በመስቀል ላይ የሞተው፣ አሁንም በማያልቀው ፍቅሩ ወደእኔ እንድትመጡ
እየጠበኳችሁ ነው፡፡
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መልዕክት አሥራ ዘጠኝ
ለእናንተ ያለኝ ፍቅር እጅግ ትልቅ ነው(ካሮል)
{How great is My Love for you} (Carol)
"የተወደዳችሁ ዛሬ ማለዳ ለመናገር የምፈልገው ስለ ፍቅር ነው፡፡"
"ስለ እኔ ፍቅር"
"ኦ! የኛ ውድ ጓደኞች በካርሎስ መፅሔት ላይ የተላለፈውን እስካሁን ስታነቡ ነበር፡፡ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ለእኔ ያላትን
ፍቅር በመፅሔቷ በሁሉም ስፍራ በፃፈችው ፅሑፍ በማየት ተረድታችኋል፡፡ ይህንን ፍቅር ልዩ ሆኖ አግኝታችሁታል? የእርሷ
ፍቅር እንዴት ጥልቅና ጠንካራ እንደሆነ በትንሹ እንኳን ብልጭ ብሎ ታይቷችኋል? በከፍተኛ ደረጃ እንኳን ከእርሱ ጋር
ብትጓዝ በደበዘዘ ሁኔታ እንጂ ማየት ያልቻለችውን፣ እንዲሁም በጣም በጥቂቱ ቆንጠር አድርጋ ያገኘችውን አምላክ ማፍቀሯ
ለምን እንደሆነ ገብታችኋል? በዚህ ምድር ላይ የኖረችው ለ61 ዓመታት ሲሆን ስለ እኔ የተረዳችውና እንደምወዳት
ያወቀችው ለ58 ዓመታት ነው፡፡ ተገረማችሁ? ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ?" እናንተ እንደምታስቡት የማይታየውን፣ እጅግ
በርቀት የሚገኘውን መውደድ ?
ኦ! የኔ ውድ፣ ውድ ጓደኞች ይህንን እወቁ፡፡ ከመወለዳችሁ በፊት፣ አለምን እንደምታዩት አድርጌ ከመፍጠሬ በፊት፣ እናንተ
በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ እንደ ጭላንጭል የተቀመጣችሁ ፍጥረት ነበራችሁ፡፡ እግዚአብሔር አብ ፀነሳችሁ - እናንተን፣
አይምሯችሁን፣ ልባችሁን፣ ነፍሳችሁን፣ ሰውነታችሁን፣ ሁለንተናችሁን፣ መንገዳችሁን ሁሉ፡፡ እንዲሁም እንደዚህ ባለ ጊዜ
እንድትወለዱ ተደርጋችሁ፡፡ እናንተ በአጋጣሚ በተደረገ ወሲባዊ ግንኙነት ወደዚህ አለም የመጣችሁ

አይደላችሁም፣

በፍፁም፡፡
"ስለ እናንተ እያንዳንዱን የወሰነው እግዚአብሔር አብ ነው፡፡ ይህም የት አገር ፣ ከየትኛው ቤተሰብ፣መቼ እንደምትወለዱ
ሁሉ በእርሱ የተወሰነ ነው፡፡ የት መማር እንዳለባችሁ ትዕዛዝን የሰጠሁ፣ አብራችሁ የተጫወታችሁትንና የተደባደባችሁትን
ሁሉ የወሰነው፣ ጥሩ የምትሉት ወይም የማትሉት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያለውን እያንዳንዱን የህይወታችሁን ታሪክ የወሰነው
እርሱ ነው፡፡"
"ኃጢያት ብዙ ሙከራዎችን፣ ፈተናዎችንና ከባድ ነገሮችን ወደ ህይወታችሁ ይዞ መጣ፡፡ ከእነዚህም አብዛኛዎቹ ምናልባት
የመጡት በጠላታችሁ በሰይጣን ነው፡፡ ከተወለዳችሁ ጀምሮ ስለ እኔ መጥፎ እንድታስቡ ያደረገው እርሱ ነው፡፡ እኔ ግን
እዛው ከእናንተ ጋር ነበርኩ፡፡ ከዛች ጊዜ ጀምሮ መላዕክቶቼ እየጠበቋችሁ ነበር፡፡"
"እናንተ ብቻዬን ነኝ ብላችሁ ባሰባችሁት ወቅት፣ ህይወት እጅግ ከብዷችሁ ከዚያ በኋላ መቀጠል የማትችሉ በመሰላችሁ
ጊዜና ከዚያ የበለጠ ከባድ ነገር ሊመጣ እንደማይችል በመገመታችሁ ጊዜ ሁሉ ወደ እኔ እየሳብኳችሁ፣ በነፍሳችሁ ውስጥ
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ፍቅሬን እያፈሰስኩና እኔን ቀና ብላችሁ ተመልክታችሁ የኔን ልብና የኔን መንገድ እንድትመለከቱ በመፈለግ ከእናንተ ጋር
ነበርኩ፡፡ "
"ቆንጆ ቢራቢሮ ባያችሁ ቁጥር፣ ወይም ህፃን ድመት አይታችሁ በህይወታችሁ ደስታን ስታመጣ እኔ ነኝ ይህንን ሁሉ ወደ
እናንተ የላኩላችሁ፡፡ እውነተኛ የፍቅር ቃል ከቤተሰቦቻችሁ፣ ከህቶቻችሁ ወይም ከወንድሞቻችሁ፣ ከአስተማሪዎቻችሁ፣
ወይም ከጓደኞቻችሁ የሰማችሁት እነሱ አወቁትም አላወቁትም እኔ ነበርኩ በእነርሱ ውስጥ አልፌ ስናገራችሁ የነበረው፡፡
እጄን ይዛችሁ እንድትከተሉኝ በመፈለግ፡፡ አያችሁ? እኔ በመልካሙም በመጥፎውም ነገር ሁሉ አብሬያችሁ ነበርኩ፡፡
'ታዲያ ይህንን ያህል ከወደደኝ ለምን ይህ ወይም ያ ነገር ደረሰብኝ' ለምን ይህ ያ ሆነ? "በማለት ልታስቡ ትችላላችሁ፡፡
'ደግሞስ ፍቅር ሲል ምን ማለቱ ነው? እስቲ በአካባቢያችንን ያለውን ተመልከቱ' እስቲ አሁን ያለሁበትን እንኳን ተመልከቱ
??? ልትሉ ትችላላችሁ፡፡' አዎ እነዚህ ነገሮች ሊገቡን አይችሉም፡፡ ነገር ግን እስቲ እራሳችሁን ለደቂቃ ያህል ከዚህ ውስጥ
አውጡ፣ ንዴታችሁንና መራራነታችሁን ወደ ጎን አድርጉና ለጥቂት ጊዜ ከእኔ ጋር በመሆን ስለ ምክንያት እንነጋገር፡፡
“ለመሆኑ አንድ አፕል የሚበቅለው አጠገቡ ካሉት ዛፎች በተመሳሳይ ሁኔታ ነውን? በእያንዳንዱ ላይ የተበላሸና ያልተበላሸ
ፍሬ አይኖረውምን?ፍሬዎቹ አጠገብ ለአጠገብ ተንጠልጥለው እያሉ አንዱ የሚያብረቀርቅ ቀይ ሌላው ደግሞ ደብዘዝ ያለና
በትንሹ የሚምር አይሆንምን? እንዲሁም አንዱ ፍሬ በነፍሳት ተወግቶ እዛው በዛፉ ላይ እያለ መበስበስ ይጀምር የለምን?
ሌላውስ ደግሞ ተቀጥፎ በመበላት ደስታን ይሰጥ የለምን? ቀጥፎ ለወሰደው ደስታን ይሰጥ የለምን? ሌላው ደግሞ እዛው
በዛፉ ላይ በመቆየት ሲበስል መሬት ወድቆ በእግር ይረገጥ የለምን?
“እወነቱን ልንገራችሁ እነዚህ ሁሉ እኔ የፈጠርኋቸው ናቸው፡፡ እያንዳንዳቸው እኔ ማን እንደሆንኩ ክብሬን፣ ግርማዊነቴንና
በመፍጠር ኃይሌ ለምድር የሰጠሁትን የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ለሌሎች ፍጥረታቶቼ ግድ እንደሚለኝ ሁሉ ለእነዚህም ግድ
ይለኛል፡፡
"ሁለት አዲስ የተወለዱ ቡችሎችን እንውሰድ፡፡ አንዱ ቡችላ አሰልጥነው በቤት ውስጥ ክብካቤ ወደሚያደርጉለትና ደስተኛ
ህይወት ወደሚሰጡት ቤት ተወሰደ፡፡ አንዱ ደግሞ ልቡ ክፉና ጨለምተኛ ወደሆነ ቤት፣ ሁልጊዜ ወደሚመታው፣ ወደ
ሚያሰቃየውና መጨረሻም ወደ ገደለው ሰው ቤት ተወስደ፡፡ ሁለቱም የተወደዱ አይደሉምን? ሁለቱስ የኔ ፍጥረታት
አይደሉምን? ሁለቱስ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው አይደሉምን? በመጨረሻስ መላዕክቶቼን ልኬ እኔ ወዳለሁበት አቅፈው
እንዲያመጡትና በደስታ እንዲኖር አላደርግምን?
"አሃ! አያችሁ ሰዎች አይኖቼ ድንቢጦችን እንኳን እንደሚያይና አንዷ እንኳን እኔ ሳላውቅ እንደማትወድቅ ስነግራቸው
አያምኑኝም፡፡ ደግሞም እያንዳንዱ በፍጥረቴ ውስጥ ያለ ነገር እንዴት የልቤ ክፍል እንደሆነ አይገባቸውም፡፡
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"አሁን ምናልባት ታሾፉብኝ ይሆናል፡፡ ካሮል እንኳን በዚህ ጊዜ ተነስታ ማሰብ ጀመረች፡፡ ስለዚህም አሁን እየተናገርኩት ያለ
ሐሳብ በእውነት ከእኔ የወጡ ቃሎች ወይስ ከእርሷ የመነጩ እንደሆኑ ጠየቀችኝ፡፡ ነገር ግን ምን እንዲገባችሁ እየሞከርኩ
እንዳለ ልብ ብላችሁ አድምጡኝ፡፡"

ጌታ መናገር እችላለሁ?
"አዎ ትችያለሽ"
ስለ አፕሉ ፍሬ ሲያስረዳ ምን ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም ነበር፡፡ በዚያን ጊዜ እውነት ይህንን ነገር እተናገረኝ ያለው
ኢየሱስ ነው በማለት እየተደነቅሁ ነበር፡፡ እርሱ መሆኑን ሳረጋግጥ ግን የተናገረው እንዲገባኝ ትንሽ አይምሮዬን ከፈተልኝ፡፡
እኔ ራሴ ሰዓሊ ስለሆንኩ በእያንዳንዱ የስዕል ፈጠራዬ ውስጥ የኔ የሆነ ነገር ይኖራል፡፡ እናም በእነዚህ ስዕሎቼ ውስጥ
የእናትነት ስሜት አለበት፡፡ ሳላውቀውም እነዚህ የስዕል ፈጠራዎቼ ሁሉ ይህ እንዲሰማቸው እፈልጋለሁ፡፡ ስለዚህ የገባኝ
ነገር የምናያቸው ነገሮች ሁሉ የእርሱ "ድንቅ የፈጠራ ሥራዎች"ናቸው፡፡ በዚህም መንገድ እርሱ የእያንዳንዱ ክፍል ነው፡፡
ይህም አንድ በአንድ በአይናችን በአለም የምናየው አንድም ሳይቀር አፕልን ጨምሮ ማለት ነው፡፡ ይህ በደንብ እንዲገባን
ትላንትና ማታ ጌታ ስለ ሰማያዊ ቤታችን ለክሌር የነገራትን እጠቅሳለሁ፡፡
"ፍቅር የሰራውን ለውጥ ታያላችሁ፡፡ አንበሳና አጋዘን ጎን ለጎን ተኝተው በመተቃቀፍ አብረው ያንቀላፋሉ፡፡ ኦተሮች በውኃ
ላይ በመንሳፈፍና ቆንጆ የሆኑ ሼሎችን በእግራችሁ ሥር በመጣል እንድታሻሿቸው ይጋብዧችኋል፡፡ ንቦች የልብ ቅርፅን
በመፍጠር ወደላይ እየበረሩ ማራቸውን እንድትካፈሉ ይጋብዧችኋል፡፡
"በስራችሁ የሚገኘው አሸዋ እናንተ እንዲመቻችሁ ለማድረግ በመስተካከል ቅርፁን ይቀይራል፡፡ ገደላማ ሸለቆው እግር
መርገጫና እጅ መያዣ ስላለው በቀላሉ ለመውጣትና ለመውረድ ያመቻል፡፡ ወደላይም ስትወጡ በጣም የሚያስደስት
በእምነበረድና በክርስታል ያጌጡ ትንንሽ ዋሻ የሚመስሉ ታገኛላችሁ፡፡ ንስር አሞራ ወደ ጎጇቸው ገባታችሁ ጫጩታቸውን
እንድትዳስሱ ይጋብዟችኋል፡፡ የዛፍ ቅጠሎች በአጠገባችሁ ስታልፉ በደስታ ይዘላሉ፡፡ በላዩ ላይ ስትሄዱ ሳሩም በፍቅር
እየኮረኮራችሁ፣ ቅርፅ ባለው መልክ እያነፀባረቀ ሰላምታ ይሰጣችኋል፡፡
"ኦ! በመንግስተ ሰማይ የሚገኙ ድንቅ ነገሮች ማለቂያ የላቸውም፡፡ ይህ ሁሉ ለእናንተ የተቀመጠ ነው፡፡ ምክንያቱም እናንተ
በምድር የኖራችሁት ለእኔ ነው፡፡ ስለዚህም አሁን በዘላለሙ መኖሪያችን መገመት በማትችሉት ነገሮች ነገር ግን በምድር
ሲመስጣችሁ በነበረው ነገር አስደስታችኋለሁ፡፡

እዚህ ላይ ጌታ የነገረን ነገር አሸዋው፣ ዛፎቹና ሳሩ ሳይቀር ለእርሱ ፍቅር ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ ይህ ሁሉ ታዲያ ለእኛ ነው፡፡ እኛ
እንዲገባንና በውስጡ እንድንጠቃለል ነው፡፡
"አመሰግናለሁ የኔ ፍቅር፡፡ በደንብ አድርገሽ ነው የገለፅሽው፡፡
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"ጓደኞቼ ምንም የማይታሰበውን አፕልን እንኳን ቦታ ሰጭቼው በእኔ ንድፍ የተሰራና ክብሬን የሚገልጥ ከሆነ፣ እንዲሁም
አጠገባችሁ የሚገኘውን ውሻ ክብካቤ የማደርግለት ከሆነ ስለ እናንተስ ምን ያህል ግድ የሚለኝ ይመስላችኋል? ለእናንተስ
ያለን ፍቅር ምን ያህል የበለጠ ይመስላችኋል?
"ኦ! የተወደዳችሁ ውድ ጓደኞቼ! ስለእያንዳንዳችሁ በልቤ ያለው ፍቅር ልትገምቱት ከምትችሉት በላይና የሰው ልጅ
ከሚረዳው በላይ ነው፡፡ እናንተ እኮ ከፈጠርኳቸው ፍጥረታት ከፍተኛውን ደረጃ የያዛችሁ ፍጥረታቶቼ ናችሁ፡፡ አዳምን
ክምድር አፈር ከማበጀቴና ህይወቴን በእርሱ ውስጥ እፍ ከማለቴ በፊት በአይምሮዬ ውስጥ የተፀነሳችሁ ናችሁ፡፡
አያችሁ? አሁን እንኳን ምን ያህል ነፍሳችሁ ወደ እኔና ወደ መንግስቴ መጥታ ከእኔ ጋር ለዘላለም እንድትኖሩ እንደምጓጓ
ትንሽ ገባችሁ?
" እንድታስቡበት እለምናችኋለሁ፡፡ አለም በአሁን ሰዓት ምን ያህል ውበት እንዳላት ዙሪያችሁን ተመልከቱ፡፡ ውልብ የሚል
ማብለጭለጭ ይታይባታል፡፡ ከአሁን ጀምሮ ትንሿን ትንኝ፣ ቢራቢሮና እያንዳንዱን እንሰሳት ተመልከቱ፡፡ እንዲሁም ገና
በማደግ ላይ ያለውን እያንዳንዱን ዕፅዋት በማየት አስተውሉ፡፡ እነዚህ ሁሉ የእኔን ማንነት የሚገልፁና ለእናንተ የፈጠርኩት
እንደሆነ የሚያሳይ ነው፡፡
" የዚህ ሁሉ ፈጣሪ የሆንኩት እኔ እወዳችኋለሁ፡፡
"ጓደኞቼ ወደ እኔ ኑ! አለም ለእናንተ እጅግ አስቀያሚ፣ ሸካራና አደገኛ ናት፡፡ ነገር ግን እንዲህም ቢሆን ለሚያስፈልጋችሁ
ነገር፣ ለመፅናናትና ለእርዳታ ብላችሁ ወደ ጠላት እቅፍ ውስጥ እንዳትገቡ፡፡ እውነቱን ልንገራችሁ እዛ የምታገኙት
በሽታ፣ሞት፣ ጥላቻና ጥፋት ብቻ ነው፡፡
"ጓደኞቼ ወደ እኔ ኑ፡፡ እኔ በክብር የተሞላ፣ መሰረታዊና ድንቅ የሆነ ህይወት አሰጣችኋለሁ፡፡
ወደ እኔ ኑ ጓደኞቼ! ወደእኔ ኑ!
የሁሉም ምንጭ የሆነው !!
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መልዕክት ሃያ
ገንዘብንና በራስ መተማመንን? ወይስ እኔን? አሁኑኑ ምረጡ(ካሮል)
{Money, Self –Reliance or Me You Must Decide} (Carol)

ጌታ ዛሬ ምሽት ለጓደኞቻችን መልዕክት አለህ?
"አዎ አለን መፃፍ ጀምሪ፡፡"
"የዛሬው ምሽት ርዕሳችን ገንዘብ የሚል ነው፡፡"
"አሁን ያላችሁ ብር ብዙ ቢሆን ትንሽ በመከራው ጊዜ ገንዘብ በፍጥነት ነው ያለፈ ታሪክ የሚሆነው፡፡ አንድ ደረጃ ላይ
ስትደርሱ ውሳኔ ልታስተላልፉ ግድ ይሆናል፡፡ ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚውን የኦባማንና የአስተዳደሩን ምልክት ለመብላት፣
ለመትረፍና ለመኖር ልወሰድ? በሚለው ላይ ይሆናል፡፡ "
"ወይስ ሌላ ጥሩ አማራጩን ነው የምትመርጡት?"
"ከእነዚህ ሁለት አማራጮች አንዱን መምረጥ ምን እንደሚያስከትል እንመልከት፡፡ የአለም ኢኮኖሚ ሲወድቅ፣ ሁሉም
የገንዘብ መዋቅሮች ሲፈራርሱ፣ በአለም ላይ ያሉ ሳንቲሞች፣ የገንዘብ ምንዛሬዎች ሲተረማመሱ፣ ምልክቱን መወስድ ተገቢ
የሚመስልበት፣ ምን ችግር አለው? እስካሁንም እየተሰራበት ነው ሐሳቡ አዲስ አይደለም ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ
ይመጣል፡፡ ስለዚህም ቺፑን በሰውነት ውስጥ ማስቀበር ትልቅ ነገር የማይመስልበት፣ እንዳውም አርቆ ማሰብና ብልህነት
የሚመስልበት ጊዜ ይመጣል፡፡ ስለዚህ ትንሽ የኮምፒዩተር ቺፕ/Chip/ እጃችሁ ወይም ግንባራችሁ ላይ ብታደርጉ
ምናለበት? በቃ ይኸው ነው፣ ነገሩን አታካብዱ፣ የምትፈልጉትን ገዝታችሁ እጃችሁን በማወዛወዝ ክፍያውን መፈፀም ብቻ
ነው፣ሌላ ጣጣ የለውም የሚባልበት ጊዜ ይመጣል፡፡ ነገር ግን አጋንንት በሰዎች ውስጥ አንዴ ከተደበቁና የወደቁ
መላዕክቶች ከመጡ፣ ያን ጊዜ ለበላይ አለቆቻቸው የመታዘዝ ግዴታ ይመጣል፡፡ ስለዚህም አነዚህ ሰዎች እነሱ ትክክል
ሌሎቹ ሰዎች ግን የተሳሳቱ አድርገው በአይምሯቸው እንዲያስቡና በዚህም ውሸትን እውነት እውነትን ደግሞ ውሽት
አድርገው እንዲቀበሉ ይደረጋሉ፡፡"
"ነገሩ በዚያም አለ በዚህ፣ በምንም መልኩ ተቀነባብሮ ይቅረብ የመጨረሻው ውጤት እኔን መከተል ወይም ሰይጣንን
መከተል ነው፡፡"
ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ቺፑን/Chip/ በሰውነታችሁ ውስጥ ማስገባት የወደፊት ህይወታችሁ ላይ የማይፈታ ማህተም
ማድረግ ነው፡፡ ምክንያቱም ቺፑ የአጋንንት "ዘር" አለበት፡፡ አንዴ በሰውነታችሁ ውስጥ ከተቀበረ ሌላ ዘረ መለመል /DNA/
ወደ ደማችሁ ውስጥ ይልካል፡፡ ይህም የእናንተን ዘረ መለመል /DNA/ ለዘለቄታው በማጥፋት ኒፍሊም የሚባሉትን ፍጥረት
/ዘፍጥረት 6፡1/ ዘረመለመል እንዲኖራችሁ ያደርጋል፡፡ ይህም ከሆነ ወዲያ ወደ እናንተ ዘረመለመል እንደገና መመለስ
አይቻልም፡፡ ደግሞም ይህንን ለተቀበል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅር አይባልም፡፡
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"ለዚህ ነው አሁን ከመርፈዱ በፊት ወደ እኔ እንድትመለሱና ህይወታችሁን ለእኔ አሳልፋችሁ እንድትሰጡ የምጮኸው፡፡
በቺፑ ትንሽ ድርቆሽ ገዝታችሁ ለጥቂት ቀናት ከምትቆዩ ይልቅ ራሳችሁን ለሞት እንኳን አሳልፋችሁ በመስጠት ከእኔ ጋር
በመንግስተ ሰማይ ተገናኝታችሁ ለዘላለም ብትኖሩ ይሻለችኋል፡፡ በወቅቱ በስልጣን ላይ የሚሆኑት እንደሆነ ብትኖሩ ወይም
ብትሞቱ ለእናንተ ትንሽም ግድ የላቸውም፡፡ ከዚህም የተነሳ በዚያም ቢሆን በዚህ መሞታችሁ እንደሆነ የማይቀር ነው፡፡"
"እነሱ ሁሉንም ነገር የሚያደርጉት አንድ ግባቸውን ወይም አንድ ፍላጎታቸውን ለመፈፀም ብቻ ነው፡፡ ይህም የሰውን ልጅ
ሁሉ በመስረቅ፣ በመዝረፍ፣ በመግደልና በማጥፋት ሁሉንም በቋሚነት የገሃነም ዜጎች ማድረግ ነው፡፡ የፈለገውን ያህል
ታማኝነታችሁን ለእነርሱ ብትገልፁ የእናንተ ህይወት ለእነሱ ምንም ዋጋ የለውም፡፡"
"በሌላ አንፃር ግን የእናንተ ህይወት ለእኔ ከሁሉ ነገር እጅግ ዋጋ አለው፡፡ ወደ ምድር የመጣሁት ለእናንተ ብዬ ነው፡፡
በመስቀል ላይ ህይወቴን የሰጠሁት ትንሹን እርምጃ እንድትራመዱ ብዬ ነው፡፡ "
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መልዕክት ሃያ አንድ
በሥጋ ላይ አትታመኑ
{Put no confidence in the flesh}

ጌታ ዛሬ መልዕክት ይዞ ወደ እኔ በመምጣት የተናገረኝ መሰረታዊው ነገር በንጥቀቱ ተካፋይ ሳይሆኑ የቀሩና ስራ ስላላቸው
ሰዎች ነው፡፡
"በማንኛው ምክንያት ይሁን የንጥቀቱ ተካፋይ ያልሆናችሁና እዚህ የቀራችሁ ሁሉ እባካችሁ በሥጋ አትደገፉ፡፡ ለአንድ
ደቂቃ እንኳን ቢሆን እኔ ጣልቃ ሳልገባ እንዳውም በትክክለኛው አገላለፅ ከእኔ ቁጥጥር ውጪ ለራሳችሁ የሚያስፈልጋችሁን
ለማግኘትና እራሳችሁን ለመጠበቅ አታስቡ፡፡ በሥጋችሁ በታመናችሁ ቁጥር፣ ራሳችሁን ለማሸነፍ ችሎታችሁን
በተጠቀማችሁ ቁጥር፣ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ለራሳችሁ ብቁ ለመሆን በጣራችሁ ቁጥር ለውድቀት እራሳችሁን
እያዘጋጃችሁት እንደሆነ እወቁ፡፡ አሉ ደግሞ ባዶ ኪሳቸውን፣ የሚሄዱበት የሌላቸው፣ የሚበላ የሌላቸውና ምንም ዝግጅት
ሳያደርጉ ወደ ታላቁ መከራ የሚገቡ፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን በየደረጃውና በየመንገዳቸው የሚያስፈልጋቸው ይቀርብላቸዋል፡፡
"አንድ ነፍስ እምነቱን በእኔ ላይ ሲጥል የሚያስፈልገውን ሁሉ ለማድረግ ነፃ ነኝ፡፡ ለመኖር የሚያስፈልገውን ለማግኘት ብቻ
ሳይሆን ጉዳያችሁ ሁሉ የእኔ ሲሆን ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል፡፡ ደህንነት ያለመሰማትና መርበትበት ቶሎ ውሳኔ
እንድትሰጡና ያለጊዜው ወደ ዲያቢሎስ ገስግሳችሁ በእጁ እንድትወድቁ ከማድረግ በቀር ምንም ፋይዳ የለውም፡፡ ነገር ግን
ነፍሳትን ወደ እኔ በማምጣት ላይ ብታተኩሩ እኔ የሚያስፈልጋችሁን ለማድረግ ነፃ ነኝ፡፡ የኔ ታማኝነት ይሸፍናችኋል
ደግሞም ደጀናችሁ ይሆናችኋል፡፡ እኔን የማያውቁ ሰዎች ናቸው ለራሳቸው የሚስፈልጋቸውን ነገር ለማሟላት
የሚሯሯጡት፡፡ ካወቃችሁኝ ግን ለዚህ ሁሉ እኔ መውጫ መንገድ እንዳለኝ ትገነዘባላችሁ፡፡ ሙሉ የምግብና የመድኃኒት
አቅርቦት፣ እንዲሁም ጠላት እንዳያያችሁ መሸፈንን ያጠቃልላል፡፡
"ክሌር ይህ የሚጠቅመው ሳይነጠቁ እዚህ ለሚቀሩት ነው፡፡ ከአሁን ወዲያ አብረን በምናሳልፋቸው አብዛኛዎቹን ጊዜያት
እነሱን የማዘጋጅበት ይሆናል፡፡
በዚህ ጊዜ በአይምሮዬ ዛሬ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ተያይዞ ስለቀረበው ስለ የሎው እስቶን ቻርት ማሰብ ጀመርኩ፡፡ እጅግ
በጣም ትልልቅ፣ ጠንካራና ጠፍጣፋ ከለር ያላቸው ዘንጎች ሲሆኑ፣ ከተለመደው ወጣ ያሉ ናቸው፡፡ እናም እንዲህ ብዬ
ማሰብ ጀመርኩ፡፡ 'ኒብሩ የምትባለው ፕላኔት ናት ማለት ነው ይህንን ሁሉ ለውጥ በምድር ላይ የምታመጣው፡፡ ደግሞ
ይህንን ሁልጌዜ ያውቁ ነበር፡፡ ይህም እንደሚሆን ያውቁ ነበር፡፡'
"አዎ ሁሉንም ያውቃሉ፡፡ ይህንንመ ለህዝቡ መናገር ሲገባቸው እነርሱ ግን ግማሹን የሰው ልጅ ሊጠርግ የሚችለውን
ይህንን ትልቅ ጉዳት ምን ምን ሊሆን እነደሚችል ይቆጥራሉ፡፡
"የኔ ፍቅር አስፈላጊ ወደሆነው ዋና ጭብጥ ነገር እንመለስ፡፡ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ነገር እኔ መልካምነትና ደግነት
እንደማደርግ ማመንና መተማመን ላይ ነው፡፡ ከእነዚህ አመለካከቶች ውጪ አሸናፊ መሆን አይቻልም፡፡ የኔ ጥበቃ
ለሚፈልጓቸው እንዳይታዩ ያደርጋል፡፡ የኔ ጥበቃ የዱር አውሬዎችን ያባርርላቸዋል፡፡ የኔ ጥበቃ ምድር ከፍታ
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እንድትውጣችሁና ከጠላቶቻችሁ እንድታመልጡ ያደርጋል፡፡ የኔ ጥበቃ በሌለበት ውኃና ምግብን ያቀርባል፡፡ እኔ ሁሉን
ማድረግ እችላለሁ፡፡ ይህንንም የማደርገው አጀንዳቸውን ለመንግስቴ ነፍስን ለመሰብሰብ በተሰማሩ ላይ ነው፡፡ ይህንን
የማደርገው ከራስ ወዳድነት አልፈው ለሚሰጡና ለሚመሩ ነው፡፡ ይህንን የማደርገው ሌሎችን ለመንከባከብ ታማኝ ለሆኑት
ነው፡፡ ለእነዚህ ነው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ጥበቃና አቅርቦት የማደርገው፡፡
"ድነት የሚያስፈልጋቸውን ብዙዎችን ወደ እናንተ እጨምራለሁ፡፡ ዘላለማቸው በእናንተ ላይ ተንጠልጥሏል፡፡ ስለዚህም
ስለእነርሱ የዘላለም ጉዳይ ቅድሚያ የምትሰጡ ከሆነ እኔ ደግሞ እናንተን እሸፍናለሁ፡፡ በምድር ላይ ከሚመጣው ፈተና
የተነሳ ነፍሳት ግራ ይጋባሉ፣ በፍርሃት ይዋጣሉ፣ምን ማድረግ እንዳለባቸው ስለማያውቁ ወደላይና ወደታች ይራወጣሉ፡፡
ስለሁኔታው ግራ ከመጋባታቸውና ግንዛቤ ከማጣታቸው የተነሳ ከተፈጥሮ በላይ ከሆነ ፀጋ በስተቀር ሊያረጋጋቸው የሚችል
ምንም ነገር የለም፡፡ ነገር ግን የሚፈውሳቸው ፀጋ፣ ይህም እጃችሁን ራሳቸው ላይ በመጫን፣ ፍፁም ሰላም የሚሰጣቸውን
የኔን ፀጋ ካልተቀበሉ በቀር፡፡
"እናንተ ለመፈወስ የተጠራችሁ፣ እኔ በእናንተ ውስጥ እኖራለሁ፡፡ የኔ እጅ ከልባችሁ ውስጥ ወጥቶ በእጃችሁ በኩል
እንደሚቀሳቀስ በማሰብ እጃችሁን በታመሙትና በስቃይ ባሉት ነፍሶች ላይ እጃችሁን ጫኑ፡፡ ሌላውን እኔ እጨርሰዋለሁ፡፡
ማመን ያለባችሁ እኔ በእናንተ ውስጥ እንደምኖር ብቻ ነው፡፡ ይህ ብቻ ነው ለየትኛውም ከባድ ለሚባል በሽታ መፈወስ
ምክንያት የሚሆነው፡፡
"በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቁ፣ በልሳን ተናገሩ፣ በልሳናችሁም ለሰዎች ዘምሩ፡፡ መናገር የያዛችሁት የኔን ቋንቋ ነው፡፡እኔም
በእናንተ ውስጥ አልፌ ፍፁም የሆነውን ፀሎት እፀልያለሁ፡፡ በልሳን ለመፀለይ ማንም ተስፋ እንዲያስቆርጣችሁ አትፍቀዱ፡፡
ዲያቢሎስ የሚያፍሩ፣ በራሳቸው የማይተማመኑና ምንም ያልገባቸውን ነፍሶች በመጠቀም ይህንን ኃይል ያለውን
ስጦታችሁን ሊያስቆማችሁ ይሞክራል፡፡ እናንተ ግን አትፍቀዱ፡፡ እንዳውም ከምንግዜውም የበለጠ በልሳን መፀለይ
ያለባችሁ አሁን ነው፡፡ በምትፀልዩበት ጊዜ ለአንዳንዶቻችሁ የልሳኑን ትርጉም እስጣችኋለሁ፡፡ ይህም የሚቃወማችሁ ሰው ፣
አውሬ ወይም ራሳችሁ እንደሆናችሁ ግልፅ እንዲሆንላችሁ ነው፡፡
"ብዙ የተለያዩ ተቃዋሚዎች ወደፊት ስለሚኖራችሁ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ጥበብ ያስፈልጋችኋል፡፡ ፀሎትን ከሁሉ ነገራችሁ
ፍፁም ቀዳሚ ተግባራችሁ ካደረጋችሁ በቅድሚያ አስጠነቅቃችኋለሁ፡፡ ከራሳችሁ ህይወት እንኳን በበለጠ ከእኔ ጋር
በፀሎት ለማሳለፍ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ከህብረታችሁ አንድም ሰው ቢሆን ካለ ፀሎት መንቀሳቀስ የለበትም፡፡
ሳይፀልይ ከእናንተ ጋር የሚንቀሳቀሰው ያ ሰው ህብረታችሁን ለማዳከም ዋናው ሰው ነው፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ሰዎች ከዳተኛ
ይሆኑና ጫናን በመፍጠር ህብረቱ ያልተገባ ምርጫ እንዲያደርግ ምክንያት ይሆናሉ፡፡ የሚሻለውም እያንዳንዳችሁ በፀሎት
መቆየትና የማይፀልዩት ግን ወደሌላ ሥፍራ እንዲሄዱ መፍቀድ ነው፡፡ ይህም ወደ እኔ ለማምጣትና እኔ በምፈልገው ደረጃ
እንዲኖሩ ለማድረግ በራሳችሁ የምትችሉትን ሁሉ አድርጋችሁ መሻሻል ካላሳዩ ነው፡፡
"በመጨረሻውም ነገሮች እየተባባሱ ሲመጡ ከእኔ ጋር በሙሉ ልባችሁ መጣበቅና በራሳችሁ እውቀትና አካሄድ ያለመደገፍ
ግድ ይላችኋል፡፡ በትክክለኛው አካሄድ መሄድ እንድትችሉ አነሳሳችኋለሁ፡፡ በህልማችሁ እንኳን እየመጣሁ መመሪያ
አሰጣችኋለሁ፡፡ ወደ ክስተቶች መጨረሻ በሄዳችሁ ቁጥር ነገሮች የበለጠ እየተደበላለቁና የእናንተም ነፃ መውጣት እየቀረበ
መምጣቱን በደንብ ተረዱ፡፡
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"ለጥንካሬ፣ ለብርታት፣ ለጥበብ፣ ለርህራሄና ለሰላም ፀልዩ፡፡ በእምነታችሁ ነው የምትድኑት፡፡ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፡፡
ሁሉም ነገር የሚሆነው በእኔ ላይ ባላችሁ እምነትና መተማመን ብቻ ነው፡፡
"ሰዎች ሁኔታዎችን ማለፍ አቅቷቸው ፍፁም ሲሰበሩና መቀጠል ሳይችሉ በአይናችሁ ትመለከታላችሁ፡፡ ያስጥለናል ብለው
የገመቱት እንደማያስጥላቸው ሲያውቁ ውስጣቸው ተስፋ ሲቆርጥ ትመለከታላችሁ፡፡ ያን ጊዜ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ
መፀለይና ርህራሄን ማሳየት ነው፡፡ የኔ ፀጋ ይሸከማቸዋል፡፡ ከእናንተ ውስጥ አንዳንዶች እንደ ታመመና እንደ አካል ጉዳተኛ
ይሆናሉ፡፡ ለእነዚህም በሚቻላችሁ ሁሉ የሚያስፈልገውን አድርጉላቸው፡፡ በእነሱ ምክንያት ትዕግስታችሁን አትጣሉ ወይም
አታባሯቸው፡፡ ምናልባት እነዚህ ሰዎች ለእናንተ ከእኔ ፀጋን ለመቀበል ምክንያት ይሆኑላችኋል፡፡ እናንተ እነርሱን
ስለተከበከባችሁ እኔ ደግሞ እናንተን እከባከባችኋለሁ፡፡
"ቢሆንም ግን አንድን ሰው ወደ ኋላ ትታችሁ መሄድ ካለባችሁ ምግብና መጠጥ አብራችሁ በመተው ፀልያችሁ ለእኔ
የምህረት እጆች አሳልፋችሁ ሰጥታችሁ ሂዱ እንጂ እራሳችሁን በመክሰስ አትጨነቁ፡፡ እናንተ ማድረግ ያለባችሁን ሁሉ
ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ደግሞ ተራው የኔ ነው፡፡ በምትችሉት ልክ ብቻ ነው የምትፈተኑት፡፡ በዛ ደረጃ በደረሳችሁ ስትደርሱ
ወደ እኔ ፊታችሁን መልሱና እንዲህ በሉ፡፡ 'ጌታ እኛ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ አድርገናል ከአሁን ወዲያ ያለውን አንተ
ተረከበን፡፡ በዚያን ጊዜ እኔ ደግሞ የምትቀጥሉበትን ብርታት እሰጣችኋለሁ፡፡
"ይህንን አስታውሱ የኔ ኃይል ፍፁም የሚሆነው በእናንተ ድካም ነው፡፡ በዚህን ጊዜ ነው እናንተ ለእኔ ምን ያህል ውድ
እንደሆናችሁና በእውነትም ደግሞ እኔ በእናንተ ውስጥ ማን እንደሆንኩ የማሳየው፡፡ አሁን መረዳትን ሁሉ በሚያልፍ
ሰላም፣ ብርታት፣ ፅናት እባርካችኋለሁ፡፡ ሩጫውን ፈጽሙ፡፡ እናም ይህንን አስታውሱ በሁኔታዎች ሁሉ እኔ ከእናንተ ጋር
ነኝ፡፡ ምንም ነገር ቢያጋጥማችሁ አልተዋችሁም፡፡ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፡፡
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መልእክት ሃያ ሁለት
የገሃነም መንጎች ወደ ምድር ክልል ተለቀዋል
{The hordes of hell have been released}
"የገሃነም መንጎች ወደ ምድር ተለቀዋል"
"አመፅን ለመቀስቀስ ካሉበት ወጥተዋል፡፡ ሰው በእግዚአብሔር ላ በማመፅ ይህንን አድርጓል፡፡ በዚህም ሥራ የሰርን እጅ
አለበት፡፡ እነዚህ ሰዎች ፍፁም እውሮች ናቸው፡፡ ይህ ነገር በእነሱ ላይ ምን ረብሻ እንደሚያመጣ አልገባቸውም፡፡ ምን
እንዳደረጉ ባወቁ ጊዜ ግን ነገሩን ለማቆም የማይችሉበት ደረጃ ደርሷል፡፡ እነሱ በነቁ ጊዜ ያደረጉት ምድር ደርሶ የምድርን
ግማሽ አጥፍቷል፡፡"
እዚህጋ አንድ ነገር ለመጨመር እፈልጋለሁ፡፡ በሰርን ግቢ ውስጥ የሺቫን ሃውልት በመትከል ማታ ማታ መብራቱ እንዲበራ
ይደረጋል፡፡ ሺቫ የምትባለው ጣኦት የምትወክለው የጥፋትንና የትርምስን ህይወት ነው፡፡ ስለዚህ ጌታ የሚለው ከመሰረቱም
እነዚህ ሳይንቲስቶች ዕውር ከመሆናቸው የተነሳ ምን ዓይነት ትርምስን እንደሚፈጥሩና በእነሱ ላይ ምን ነገር
እንደሚያመጣባቸው አያውቁም፡፡
ጌታዬ እኔ እኮ የመሰለኝ ሰርን በብዛት እየጎዳ ያለው የመሬትን የላይኛውን ክፍል፣ እንደገናም ፍጥረታቶቹም የሚመጡት
ከሆነ ከአጋንንቶች ፕላኔት ነበር፡፡
"ገሃነም የሚገኘው ከምድር ታችኛው ክፍል ነው፡፡ በአጋንንት የተለከፉ ፍጥረታት ወደ ምድር በመውጣት ምድርን
እንዳይበክሉ መከላከያ የተደርገበትን የተለየ ዳይናሚክ ስበት ሽፋኑን ወደ ጎን በማድረግ አንስቶታል፡፡"
ጌታ እያወራ እያለ አንድ ነገር ተመለከትኩ፤ ብርሃን የሚያስተላልፍ ትልቅ የአሳ መለኪያ ሳህን የሚመስል በመሬት ዙሪያ
ያለና በአክስለሬተሩ የተነሳ አየሁ፡፡
"ክሌር በእውነት ከሆነ በጣም የሚያሳዝን ነው፡፡ እነዚህን ልጆች የማይገባቸውን ነገር እያዘበራረቁና በሆነ መልኩ ከእኔ
በልጠው ለመገኘት ወይም እኔ የፈጠርኩትን በማባዝትና ከእኔ ጋር ለመስተካከል የሚፈልጉ አድርጌ ነው የማያቸው፡፡ ይህ
በአብዛኛው የምሁርነት ኩራት ሲሆን ይህም የወንዶችና የሴቶች ቡድን ከፍ ወዳለው የፕሮፌሽን ጣራ ላይ ወጥቶ ቁጢጥ
በማለት ጎብዝናቸውን ለአለም በማወጅ ብሎም ከእኔ ጋር እኩል እንደሆኑ ለማሳይት እየፈለጉ ነው፡፡"
"ነገር ግን አንድ ጉልህ የሆነ የጎደላቸው ነገር አለ፡፡ እና እኔንስ ማን ፈጠረኝ? አያችሁ እኔ በሰጠኋችሁ ህንፃ ብሎኬት ላይ
መጫወት ትችላላችሁ፡፡ ነገር ግን እርሱም እርስ በርሳቸው የተያያዙት በእኔ ፍቅርና ኃይል ነው፡፡ አዎ እነሱን በማንቀሳቀስ
የተለያዩ ውጤቶችን ለማምጣት የሚያስችል ህግ አላቸው፡፡ ነገር ግን ሁሉም የተፈጠሩት በእኔ ነው፡፡"
"የተሰራበትን ብሎኬት ባነሳው እነርሱ እዛው ውስጥ ሆነው አለም ያበቃለታል ነበር፡፡ እነርሱ በባዶ ሥፍራ ከሚንሳፈፍ
የሉልሎች ኃይል /globs of energy/ውጪ ምንም አይደሉም፡፡ በነገራችን ላይ ይህ የሰይጣን ግብና ምክር ነው፡፡ የእነርሱን
ከፍተኛ ፍላጎት በመጠቀም ሊያጠፋቸው ነው፡፡ አሁን ግን ዓይናቸው ማየት ስለማይችል ተሰውሮባቸዋል፡፡ እንደተናገርኩት
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ግን ምን እየሆነ እንዳለ መረዳት ሲጀምሩ ያን ጊዜ ደግሞ ወደኋላ ለመመለስ ጊዜው ያልፍበታል፡፡ ነገር ግን አለም የባህር
ኃይል እንደተባበረባት ፊኛ ሳትነፋፋ እኔ ጣልቃ እገባለሁ፡፡"
"ለስንት ጊዜ ነው ከፈጠርኳቸውና የህይወትን እስትንፋስን እፍ ካልኩባቸውና ትልልቅ ጭንቅላት ካላቸው ከአንዳንዶቹ ጋር
የመማሪያ እርዳታ አድራጊ የምሆነው? አይሆንም ይህ የስራ ህይወታቸውን ያበላሻል፡፡ ምንም እንኳን አንዳንዶቹ
በውስጣቸው ለእውነተኛው የሳይንስ አለም የተጠሩ መሆናቸውን ቢያውቁም እንደ ጲላጦስ ጥሪያቸውን በመከተል
ስራቸውን ማበላሸት የለባቸውም፡፡ ጲላጦስ እኔን መስቀል እንደሌለበት ቢያውቅም በተነሳው ተቋውሞ ምክንያት ቄሳር
ከስልጣኔ ያባርረኛል ብሎ በመፍራት ብቻ አደረገው፡፡ እናም አሁን ተመልከቱ የማያጓጓውን የገሃነም ህይወቱን፡፡ ነገር ግን
በወቅቱ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ነበር፡፡ እነዚህም ማስጠንቀቂ ተስጥቷቸዋል፣ ነገር ግን ለሥልጣንና ታዋቂ ለመሆን ያላቸው
ከፍተኛ ጉጉት ስለበለጠባቸው ታምራት ካልመጣ በስተቀር የሚያስቆማቸው ነገር የለም፡፡"
"ስለዚህም ይህውና የጥፋት አፋፍ ላይ ደርሰናል፡፡ የገሃነም መንጋዎች ወደ ምድር ክልል ወጥተዋል፡፡ እነዚህም የሚያውቁት
የሰው ዘርንና እኔ የፈጠርኩትን ፍጥረት ሁሉ መጥላትና ማጥፋት ብቻ ነው፡፡ እናም አሁን ማንም ሊገምተው ከሚችለው
በላይ ሊገለጡ ነው፡፡ ይህም በሰዎች በኩል ምድሪቱን ማጥፋት ነው፡፡ ክሌር እነሱ የራሳቸው መንገድ አላቸው፣ እኔም
በእጃቸው ሰጥቻቸዋለሁ፡፡"
"ነገር ግን፣ ጌታ ሆይ መጨረሻ የሌለው አለም የሚለውስ ፀሎትስ?"
"ኦ! ምድር ትወድማለች፣ ነገር ግን አትጠፋም፡፡ ከእኔ ጋር አዲስ የፀደይ ጊዜን ይዤ እመጣለሁ፡፡ በአዲስ የተፈጠረች ውብ
ምድር፣ ሁሉንም መልሼ አስተካክላለሁ፡፡ በአክስለሬተሩ ፕሮጀክት ላይ የሚሰሩት አብዛኛዎቹ ክፉ አይደሉም፡፡ እንዲሁ
ትልቅ ምኞት ያላቸውና መሰረታዊ የማሰብ ችሎታ የጎደላቸው ናቸው፡፡ እጅግ መሰረታዊ የሆነውን ህይወት መከተል
ሲገባቸው ባለማስተዋል ዝናንና ክብርን የሚያስገኝላቸውን የምሁርነት ግባቸውን/Academic goal/ መርጠዋል፡፡ ብልህ
የሆነ ድክ ድክ የሚል ህፃን ልጅ ሊቆጣጠሩት ከማይችሉት እሳት ጋር እየተጫወጡ እንደሆነ ሊያረጋግጥላቸው ይችላል፡፡"
"የዚህም መሰረታዊ ጉዳይ እነዚህ የገሃነም መንጋዎች ወንድና ሴቶችን በሁሉም አቅጣጫ በማነሳሳት ለመጨረሻው ጥፋት
ይዳርጓቸዋል፡፡ በሰዎች ትከሻ ላይ በመቀመጥ ንፁህ የሚመስል ሐሳብ ነገር ግን ማዕበላዊ ጥፋት በምድር ላይ የሚያመጣ ፣
በስነ ምህዳሩ በኩል፣ በብዙዎች አይምሮ በኩል፣ አስተሳሰባቸውንና ስነልቦናቸውን በመቆጣጠር ለማይረባ መጨረሻ
ህይወት ይዳርጓቸዋል፡፡ እነዚህም መሰረታዊ ጥበብና የማሰብ ችሎታ የጎደላቸው ናቸው፡፡"
"እግዚአብሔርን ያለማወቅና ሞራል ማጣት፣ ለጤናማ ህይወት መሰረታዊ የሆነውን ህይወት ባለመማራቸው እግዚአብሔርን
መፍራት እንዲሁም ነገሮች እንዴት ተጠብቀው መቆየት እንዳለባቸው አያውቁም፡፡ እነሱ ባጠቃላይ ስለ እምነትና ስለ
ሃይማኖት፣ስለ ሞራል አስፈላጊነት እንዲሁም እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀውን የህይወት ዘይቤ ከውስጣቸው ፍፁም
አሽቀንጥረውታል፡፡ እውነትን ፣ እውነትን ብቻ ቢከተሉ ኖሮ መሰረታዊ የሆነውን የቱ እንደሆነ በመረዳት ቅዱስ ከሆነ
ፍርሃት የተነሳ እኔ በስርዓት የፈጠርኳቸውን ነገሮች ባላተረማመሱት ነበር፡፡"
"የኔ ውድ እንዲገባሽ እፈልጋለሁ፡፡ ከዛሬ ጀምሮ ክፉ ሥራው እየጨመረ ይሄዳል፡፡ አዎን ክፉ የሰው ልጆችን ለመንከስ፣
ለመበከልና ለማጥፋት እየተቃረበ ነው፡፡ ቀስ ብሎ ይጀምርና እየጨመረ በመሄድ በሚመጡት ጊዜያት ድልን ይቀዳጃል፡፡"
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ሰርን "እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከእኔ በቀር ሌላ የለም"
{CERN “I am God and there is none other”}

"እኔ ትልቅና መጥፎ ንጉሥ ሆኜ በመገኘቴ ፍርድ የሚፈረድባችሁ አይደለም፡፡ ነገሩ እንደዚህ አይደለም ፡፡ እኔ ለትሁቱ
ትሁት ፣ ለተሰባሪው በሁሉ ነገር የለሰለስኩ ፣ ለሚፈራው እጆቼን ዘርግቼ የማቅፍ ነኝ፡፡ ነገር ግን ለሚናደዱና ለክፉዎች
ኃይለኛና ተከላካይ፤ አታላዮችን በራሳቸው ወጥመድ የማጠምድና ለጠማሞች የብረት በትሬን የማወዛውዝ ነኝ፡፡"
"በዚህም ዓይነት መልክ ሙሽራዬን በመጠበቅ ለእያንዳንዱ የሚገባውን ተገቢ ዋጋ እሰጣለሁ፡፡ ይህ ትውልድ ወደ ንስሐ
እንዲመጣ ብዙ ለፍቻለሁ፣ ደግሞም ብዙ ጠብቄያለሁ፡፡ በዚህ ሰዓት እንኳን የፍጥረቴን የፍጥረቴን አወቃቀርና ባህርይ /
the science of My Creation/ እንዲረዱት ለእነርሱ አቅርቤያለሁ፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን አልበገር ካለው እምነት
ማጣታቸውና የተመራማሪውን ህብረተሰብ ሙያዊ ፍላጎት ለማርካት፣ እንዲሁም ስሜን ቢያውጁ ተከትሎት የሚመጣውን
መሳቂያና መሳለቂያ መሆንን ባለመፈለግ ትተውታል፡፡"
"ከዚህም የተነሳ በዚህ ወሳኝ በሆነ ታሪካዊ ወቅት ላይ ደርሰናል፡፡ እናም እየተቋቋምኩ የለሁት እራሳቸውን እግዚአብሔር
አድርገው ከቆጠሩ ጋር ነው፡፡ ሰይጣን በዙፋኑ ላይ ለመሆን እንደተመኘ ያህል፣ እነርሱም ከእኔ በልጠው ለመገኘት፣ ይህ
ባይሆን እንኳን በትንሹ ከእኔ እኩል ለመሆን ተመኝተዋል፡፡ "
"ታዲያ ፍጥረት የተገነባበትን ብሎኬት መጫዋቻ ያደረገውን ይህንን ጠማማ ትውልድ ምን ልበል? ቀጥሉ! የፈጠርኩትን
ሁሉ እስክታጠፉ ድረስ ሙከራችሁን ቀጥሉ ልበል? የለም ይህ አይሆንም፡፡ ጥፋቱን ወደራሳቸው እመልሳለሁ፡፡ ለእነሱም
እንደዚህ እላለሁ "እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከእኔ በቀር ሌላ የለም፡፡" እስትንፋሳችሁን መልሼ መውሰድና ወደ አፈር መመለስ
አልችልምን? የለም ይህ በእነሱ ላይ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም እነሱ ለአለም እግዚአብሔር እንደሆኑ ለማሳት ባላቸው ትልቅ
መሻት የተነሳ ታውረዋልና ነው፡፡"
"በሌላ ሳይሆን በሰይጣን በራሱ የተነሳሳ ይህንን ውስት ውስጡን በተንኮል የሚንቀሳቀስ ባህርይ ልታገስ አልችልም፡፡
የቆሙበትን የሚያጠፉትን እንደዚህ ዓይነቶቹን ለማስቆም እቀጣለሁ ደግሞም እገስፃለሁ፡፡ እኔ የሚሾፍብኝ ሰው
አይደለሁም፡፡ ደግሞም እነርሱ እንዲሚያመልኩት ጣዖት

የማልሰማ፣ የማላይና የማልናገር አይደለሁም፡፡ እንዲህ

አይደለም፡፡ እነርሱ ወደዱም ጠሉም አመኑም፣ አላመኑም እኔ ፈጣሪያቸው ነኝ፡፡ ለማድረግ እየሞከሩ ያሉት ነገር ውጤቱ
አለም ከተፈጠረች ጀምሮ አይታ የማይታውቀውን ጥፋት በምድር ላይ የሚያመጣን ነገር ነው፡፡ እያንዳንዱ ለራሱ
ወዳዘጋጀው ጥልቅ መኖሪያ ይሮጣል፣ ነገር ግን እንዲሁ በከንቱ ይሮጣል፡፡ ውኃው ካሉበት እየጎተተ ያወጣቸዋል፣ የትም
ማምለጥ አይችሉም፡፡"
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አሁን ለአለም ያላቸውን ፍቅር መተው አለባቸው
{They must forget now their love affairs with the world}
"አንድ መሬት ከተናደ በኋላ መሬቱ ምን ያህል ውፍረት እንደነበረው ምንም አይታሰብም፡፡ የሚታሰው በጥፋቱ ምክንያት
የመጣው ጉዳት ብቻ ነው፡፡ ያን ጊዜ ታዲያ በፍርስራሹ መካከልም ሆነው ይፈልጉኛል፡፡ አለምን መውደዳቸው እንዴት
ራቁታቸውን እንዳስቀራቸውና በችግር ውስጥ እንደጣላቸው ይገነዘባሉ፡፡ በአገኙኝም ጊዜ እጄን ዘርግቼ እቀበላቸዋለሁ፡፡
በቁስላቸውም ላይ ዘይትን አፈስሼ በቅድስና ወደላይ አነሳቸዋለሁ፡፡
"ለማለት የፈለኩት ከንጥቀት ወደ ኋላ ለቀሩት ማዘን የለባችሁም፡፡ የለም ማዘን የለባችሁም፡፡ ይህ የነሱ እጣ ፈንታ ነው፡፡
ምክንያቱም እነሱ ከእኔ ተለይተው በራሳቸው ሁሉን ነገር በማድረግ ለመኖር መርጠውና ህይወታቸውን ሁሉ ትኩረት
አድርገውት የነበረው ስኬታማ ለመሆን ስለነበረ ነው፡፡ አዎ ይህንን ነበር የመረጡት፡፡ አለምም እንዲህ በመሆኗ አይነስውርና
ራቁት አድርጋ በፊቴ አስቀረቻቸው፡፡ ይህንንም የፈቀድኩት ነፍሳቸው እንዲድን ነው፡፡ ያለዚህ ግን ገሃነም እየሞላ ነው፡፡
ሁሉም መጥፎ ሰዎች ሆነው አይደለም፡፡ አምላክ የማያስፈልጋቸው አምላክ የለሾች ሆነው እንጂ፡፡ የኔ ምህረት ነው የእነሱ
አለም ተጨፍልቆ እንዲያበቃ ያደረገው፡፡ የኔ ፍቅር ነው እንደዚህ ዓይነቱን መቅሰፍት ያመጣው፡፡ ባዶ መቅረታቸውና
እውነተኛ የመፅናናት ረሃብ ብቻ ነው ወደእኔ የሚያመጣቸው፡፡
"አያችሁ ሰው አንዴ ቤቱን በአሸዋ ላይ ከሰራ ዝራብ ይመጣና ቤቱ በጎርፍ ይወሰዳል፡፡ በዚያን ጊዜ ያ ሰው ቤቱን በድንጋይ
ላይ መስራት እንዳለበት አስፈላጊ መሆኑን ይረዳል፡፡ ታዲያ ያን ጊዜ እኔ ላስተምረው ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፡፡ ስለዚህ
አያችሁ ሊመጣ ያለው ነገር መቅረት የማይችለው ምክንያት ልጆቼን በእውነትና በመንፈስ ወደ እኔ ለመመለስ ያዘጋጀሁት
መንገድ ስለሆነ ነው፡፡
"አዎ ከባድ ነው፡፡ አዎ ጭካኔ የተሞላበት ነው፡፡ አዎ ሲመለከቱት ትክክል ያልሆነ ሊመስል ይችላል፡፡ ይህ ግን ለአንድ
ታዳጊ ህፃን ልጁ ቅንጡ መኪና ለመግዛት ወይም ቅንጡ ቤት ለመስራት የድሃ አገሮችን ለመበዝበዝ ሥራ ለበዛበት ለአንድም
ሰው አልተባለም፡፡ በዚህ አመለካከት ለተቀረፁ ሰዎች ዋናው ተፈላጊው ነገር የሚፈልጉትን ማግኘታቸው ብቻ ነው፡፡
ስለዚህም እነዚህ የደሃ አገሮች ያሳለፉትን እውነተኛ የህይወት ገጠመኝ እነርሱም ይቀምሱታል፡፡ እናንተ ስትመለከቷቸው
ትህትና የሚያበዙና የሚቅለሰለሱ የአኗኗር ዘይቤ ያላቸው የሚመስሏችሁ እነርሱ ግን ተስፋ በሌለው ባህልና ኢኮኖሚ
የሚኖሩ ናቸው፡፡ በአንፃሩ ግን እናንተ በመበልፀግ ላይ ናችሁ፡፡
"ክሌር ይህ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው፡፡ እናንተ የማታዩት ነገር እነዚህ ሰዎች እንዴት እየተበዘበዙ እንዳለ ነው፡፡
ለመሆኑ እኔ ለሚዘራ ዘርን እንዲሁ አልሰጠሁምን? ነገር ግን እነዚህ ስግብግብና ክፉ ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም የሚጠቅም
እቅድን በማውጣት ደሃውን በማስገደድ ዘርን ከእነርሱ ላይ እንዲገዛ ያደርጋሉ፡፡ ይህንን እስከ መቼ ልፍቀድ፡፡ በየቀኑ
የደሃው ጩኸት ወደ ጆሮዬ ይደርሳል፡፡ ለህክምና እንኳን የሚያስፈልጋቸውን በማጣት ይሰቃያሉ፡፡ በአንፃሩ በእናንተ አገር
(በአሜሪካ) መካከለኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንኳን ህክምና በደንብ ተመስርቷል፡፡ ከዚህም በበለጠ ሁኔታ
አዲስና የተሸሻለ ለማድረግ እንዲሁም በበለጠ ለመቆጣጠርና የበለጠ አትራፊ ለማድረግ እየተሰራ ነው፡፡ ይህ እንግዲህ
ምንም የማያውቁትን በመበደል ነው፡፡
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"ኦ! ይህ ከምክንያቶች ሁሉ ያለፈ እጅግ የተበላሸ ነገር ነው፡፡ አባቴ ይህ እንዲቀጥል ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለምን ይፍቀድ?
እኛ የሰዎችን ልብ ለመቀየር ብዙ ጥረት አድርገናል፡፡ ነገር ግን ከሁሉ በልጦ ለመገኘትና ለአለም ቅንጦት ያላቸው ከልክ
ያለፈ ፍላጎት ዓናቸውን ፍፁም አሳውሮ ትክክል ላልሆነ የህይወት አኗኗር ዳርጓቸዋል፡፡
"በተለመደው ሁኔታ ቢሆን እንደዚህ ዓይነት ነገሮችን ለአንቺ አውርቼ አላውቅም፡፡ ነገር ግን እንድትረጂ የምፈልገው
የብልሽት መልኮችን ነው፡፡ በየቀኑ የማያቸው ነገሮች እጅግ የሚደንቁና የፍትህ ያለህ በማለት የሚያስጮሁ ናቸው፡፡ ከዚህ
የባሰው ነገር ደግሞ ይህ ደሃውን እየጨመቁ ምንም ሳንቲም እንዳኖረው የሚያደርጉት የተቀነባበረ ባህላዊ ወንጀል
የእያንዳንዱን ሰው መሰረታዊ ህይወት እያጠፋ መሆኑን ያለማየታቸው ነው፡፡
"ይህ አንዱ ገፅታ ብቻ ቢሆንም እንኳን ጥላቻን፣ ያለመረጋጋትንና ተስፋ መቁረጥን ያነሳሳል፡፡ ሙስሊሞች ለእምነታቸው
ራሳችውን መስዋዕት አድርገው የሚሰጡበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው፡፡ ይህም በዚህ በተጣመመ፣ በተበላሸና ተስፋ
በሚያስቆርጥ አለም ውስጥ ደስታን ሊሰጣቸው የሚችል አንድ ነገር እርሱ ብቻ በመሆኑ ነው፡፡ ለምክንያት መኖር አንድ
የሚፈልጉትን ነገር የማጣት ህመምን ይሸፍናል፡፡ ለመኖር ምክንያት ሲጠፋ ግን በክብር መሞት ለክብር ያለውን ስሜት
እንዲመልስለት ያደርጋል፡፡ በፍትህ ማጣት ምክንያት ሰው በዚህ ምድር ማግኘት ያልቻለውንና ያጣውን ነገር ሰይጣን
'በመንግስተ ሰማይ' እሰጣለሁ በማለት ሰዎች ራሳቸውን ከዚህ ምድር ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያደርጋል፡፡ ታዲያ እነዚህ ሰዎች
ድሆችን የሚያሳድዱትን የባንክ ባለቤቶችንና የአለም መሪዎችን እንዴት አይጠሉም? እነዚህም አብዛኛዎቹ አይሁዶች
የናቸው፡፡
"ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ስሜት ደግሞ አለ፡፡ ሥራን የማጠናቀቅ ስሜት፡፡ ይህም 'ሴተኛ አዳሪዋን አጥፋ' የሚል ነው፡፡ ይህ
እራሱ ክብር ያለው ነው፡፡ ስለዚህ አያችሁ? ይህ ችግር ተስፋ የሌለው የተወሳሰበ ጉዳይ ነው፡፡ ነገር ግን እኔ ለመንገስና
ለመግዛት ስመጣ የብረት በትሩ የሚሰርቁትንና የሚያዳሉትን በጣም ዝቅ ካለ ሰው ላይ እንኳን ይሰብራል፡፡
"ፍትህና ክብር ለሚፈልጉት ሁሉ ይኖራል፡፡ በክብር ለመኖር የሚያስችል እውነተኛ ሙያዊና አስፈላጊ የትምህርት እድል
ለሁሉም ይሰጣል፡፡ እንዲህም ቢሆን ግን ማንም ካለ እግዚአብሔር መበልፀግ አይችልም፡፡ ማንም አይችልም፡፡
በመጀመሪያውንም ጠንካራ የሆነ ለእኔ መሰጠትና እኔን ማገልገል መፈለግ ከሌለ ማንም በህይወት ሊኖረው አይችልም፡፡
ማገናዘብ የማይችሉ ካልሆኑ በቀር እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ መኖር አስፈላጊነቱን ያያል፡፡
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መልዕክት ሃያ አምስት
ከንጥቀት ወደ ኋላ ለቀሩት አቅርቦትና መመሪያ
{Provision and instruction for those lefet behind}

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ጀመረ . . . "ዛሬ ምሽት ለእናንተ መናገር የምፈልገው ስለ መንፈሳዊ እድገት ነው፡፡ እስካሁን
ከእናንተ ጋር አብዛኛውን ጊዜዬን ሳደርግ የነበረው ስለ መንፈሳዊ እድገት ጉዳይ ነበር፡፡ ይህም በቁመት መጨመር፣
መሞላት፣ የተረጋጋ ህይወት፣ በጥሩ መሰረት ላይ መመመስረትና ለሁሉም ነገር ዝግጁ መሆንን ያጠቃልላል፡፡ ምክንያቱም
የእናንተ ጭብጥ ህይወት ያለው በመንፈሳዊው አለም ከእኔ ጋር እንጂ በቅርብ ሊተረማመስ ካለው ከምድራዊ ህይወት ልክ
አይደለም፡፡
"ሰዎች ምን ሊመጣ እንዳለ ካለማወቃቸው የተነሳ ህይወት በዚሁ መልኩ ለሁልጊዜው እንደሚቀጥል በመቁጠር ገና ብዙ
እያቀዱ ናቸው፡፡ ለዛ ነው ስለሚመጣው ነገር አይናቸው የታወረው፡፡ ክሌር እኔ ከአንቺ የምፈልገው የምትችይውን ያህል
ሰዎችን ከዚህ ከትርምስ ሁኔታ ሊያነሳቸው የሚችል ነገር ትተሸ እንድትሄጂ ነው፡፡ ለነፍሶች ላደርግ የምችለው ያንን ነው፡፡
" አያችሁ! ሰርን፣ ክሎኖችና ምሁራን መደበቂያ ሥፍራቸውን በድንጋዮች ውስጥ ለማድረግ እጅግ ከባድና አደገኛ ስህተት
እየፈፀሙ ነው፡፡ በዚህም ድርጊታቸው ኃይለኛ የውኃ ነውጥና እሳተ ጎሞራ በእነርሱ ላይ ይከፈትባቸዋል፡፡ ይህም ትልቅ
ጥፋትን ያስከትላል፡፡ በዛን ጊዜ ይህንን እንዲሰሩ ላቀናበሩት ጩኸታቸውን ያሰማሉ፡፡
(ክሌር) ይህ በፍፁም አይሆንም ያልከኝ መስሎኝ ነበር!!!
"ነገር ግን ሁሉም ዋጋ ቢስና በጥልቁ የሚዋጥ ይሆናል፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ለእነሱ የሚገባና ትክክለኛ ነገር ይሆናል፡፡
እናም ለሁሉም ይህ ከምድር በታች የሚሰሩት ሰፈር/ underground bases/ ለእነርሱ አስተማማኝ እንዳልሆነ ምክር
ሰጥቼያቸዋለሁ፡፡
"እንዲህም ሆኖ ግን በበረሃው ውስጥ አስተማማኝ ስፍራን አዘጋጅቻለሁ፡፡ የተፈጥሮ ዋሻ፣ ውኃ እንደልብ ያለበትና በቂ
ምግብ የሚያገኙበት፡፡ ልክ መላዕክቶች ለእስራኤላውያን በበረሃ መና እንዳቀረቡላቸው ለመኖር የሚያበቃቸው በቂ ነገር
ይለቀቅላቸዋል፡፡
(ክሌር) እዚህጋ ትንሽ እረፍት ልውሰድና፣ ይህ ለእኔ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው!!! መላዕክቶች ነበሩ ማለት ነው በበረሃ
ለህዝቡ መናውን ሲያከፋፍሉ የነበሩት፡፡ ይህ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው፡፡
"ብዙዎቹ የምግብ ማከማቻዎች ባዶ አይሆኑም፡፡ የህክምና አቅርቦትና ፈውስ ከተፈጥሮ በላይ በሆነ ሁኔታ እስከ መጨረሻው
በእኔ ይቀጥላል፡፡ ብዙዎች ሙሉ ጊዜያቸውን ለፈውስ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ የታመሙትን ክብካቤ በማድረግ፣ በፍርሃት
ላይ የወደቁትንና በሞት አፋፍ ላይ የሚገኙትን ደግሞ በማበረታታትና በማፅናናት ይሰማራሉ፡፡ አንዳንዶች ህይወታቸው
በምድር ሊያበቃ ሲል ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገቡ ይረዷቸዋል፡፡
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"በዚህ ዘግናኝ ወቅት ግን እኔ አጅግ የሚደንቅ እቅድ አለኝ፡፡ በፀሎት ምክንያት ብዙ የጠላት ግድግዳዎች ይፈራርሳሉ፡፡
ቅዱሳንን ለመጠበቅ ከተፈጥሮ በላይና ቃል በቃል (literally) ሰማይና ምድርን አነቃንቃለሁ፡፡ አንዳንዶች መስዋዕት
ይሆናሉ፣ አንዳንዶች በህይወት ይኖራሉ፡፡ ለሁሉም ግን የሚያስፈልገው ሁሉ ይቀርብላቸዋል፡፡ ለጠላቶቻቸው ፈቃድ
አሳልፌ አልሰጣቸውም፡፡ አዎን በጣም ትልቅ ስቃይ የሚይታበት ይሆናል፡፡ ነገር ግን በአንፃሩ ትልቅ ክብርና የእምነት
አሸናፊነት የሚታይበት ነው፡፡ ከመንግስተ ሰማይ ብዙዎች ለማፅናናትና የሚያስፈልገውን ለማቅረብ ጉብኝት ለማድረግ
ይላካሉ፡፡ መላእክቶቼ ወደኋላ ለቀሩትና ከኃይለኛው ቁጣዬ ለምሸፍናቸው ለደህንነታቸው ዋና ተጨናቂዎች ናቸው፡፡
"የማካፍላችሁን መመሪያ በትክክል ስሙኝ፡፡ ትልቁ መሳሪያችሁ ፀሎት ነው፡፡ እንዴት እንደምትፀልዩም አስተምራችኋለሁ፡፡
ምንም ሳትደክሙ ከውስጣችሁ ወደ ውጪ እንዲሁ ይፈሳል፡፡ ስለዚህም ፀጋዬ በእናንተ መካከል ጠንካራ ይሆናል፡፡
በፍርሃትና በአደጋ ጊዜ ፀሎት ከውስጣችሁ ይመነጭና በደቂቃዎች ውስጥ ሁለንተናችሁን ይወርሳል፡፡ እናም በአስተማማኝ
ቦታ ውስጥ ትደበቃላችሁ፣ ሰላሜም ይበዛላችኋል፡፡
"ብዙዎች ይከዳዳሉ፡፡ ስለዚህም የመንፈስ ቅዱስ መለየት ብቻ ነው ጥንቃቄ መውሰድና ከማይታመኑ ሰዎች ጋር ህብረት
እንዳታደርጉ የሚያደርጋችሁ፡፡ በውጫዊ ሁኔታ ለምሳሌ በሚናገሩት፣ በሚመስሉት፣ በሚያደርጉት ድርጊትና በተለመደው
በሰው ደረጃ ዓይነት ፍርድ የምትሰጡ ከሆነ ትሞኛላችሁ፡፡ በእኔ ላይ በመደገፍ ብቻ ነው ደካማ

ወይም እናንተን

እንዲያገኙ የላኳቸውን ነፍሶች መለየት ያለባችሁ፡፡
"ይህንን በድጋሜ እናገራለሁ፡፡ ይህ የምሰጠው መመሪያ ወደ ኋላ ለሚቀሩት እነጂ ለሚነጠቁት አይደለም፡፡ እነዚህን
መመሪያዎች በወረቀት አትሞ በቀላሉ ሊገኝ በሚችል ሥፍራ መቀመጥ አለበት፡፡
"በብሉይ ኪዳን ዘመን ህዝቤን እስራኤልን ከተፈጥሮ በላይ በሆነ ጥበቃ እንደጠበኩት እንደዚሁ ከንጥቀት ወደ ኋላ መቅረት
ላለባቸው ጥበቃ አደርጋለሁ፡፡ ከእነሱ ውስጥ አንዱ መሪ ሆኖ ይሾማል፡፡ ለተሾመው ለእርሱ ወይም ለእርሷ ከተፈጥሮ በላይ
የሆነ እውቀትና ጥበብን አሰጣለሁ፡፡ ከመካከላችሁ የተሾመውን ወይም የተሾመችውን ለተልዕኳችሁ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ
በደንብ ጠብቋቸው፡፡ በእናንተ መካከል ዳያቢሎስ መከፋፈልን፣ አለመግባባትን፣ ማጉረምረምንና ቅናትን እንዳያመጣ
ተጠንቀቁ፡፡ ይህ መርዝ በመካከላችሁ እንዳይሰራ ጠብቁ፡፡ እናንተን ለመከፋፈልና ለመበታተን ይህንን ይጠቀማሉ፡፡ አንድ
ላይ በመሆን ሁኔታውን ማለፍ ትችላላችሁ፡፡ ከተለያይችሁ ግን ደጀን የሚሆን ደጋፊ ስለምታጡ ብዙ አደጋ ይገጥማችኋል፡፡
ስለዚህም ለያይተው እንዳያሸንፏችሁ ተጠንቀቁ፡፡ ከጠላት በልጣችሁ ብልህ ሁኑ፡፡ በመልካምነትና በትህትና
ከተመላለሳችሁ ችግር አይገጥማችሁም፡፡ በራስ ፍላጎት መንቀሳቀስ፣ ራስን መውደድ፣ ተጠራጣሪነትና መራራነት ገዳዮቻችሁ
ናቸው፡፡
"በቡድን ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ሊገጥማችሁ ይችላል፡፡ አዎ ብዙ ፈተናዎች፡፡ የሚያሙ ውሳኔዎችን መወሰን፣ የሞትና
የህይወት ውሳኔዎች ማድረግ ሊኖርባችሁ ይችላል፡፡ የምትወስኑት ውሳኔ እጅግ ከባድ በሚሆን ጊዜ ሰላሜን አሰጣችኋለሁ፡፡
ውሳኔን ለመወሰን እንዲያስችላችሁ ዕጣ በማውጣት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፡፡
(ክሌር) እዚህጋ ጣልቃ ለመግባት፣ ዕጣ ለማውጣት ማንኛውንም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ፡፡ ለምሳሌ ልምጭ፣ በጫካ
ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ፍሬዎችን ድንጋዮችን . . . ወዘተ፡፡ ዕጣ ማውጣትን በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲጠቀሙ እናገኛለን፡፡
ለምሳሌ ዮናስ ከታዘዘበት በመሸሽ በመርከብ ሲኮበልልና መርከቢቷ ስትናወጥ ይህ በማን ምክንያት እንደሆነ የሆነባቸው
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በመርከቢቱ ውስጥ ያሉት ዕጣ በማውጣት ነው የተጠቀሙት፡፡ እንዲሁም ጌታን የከዳው ይሁዳን ለመተካት የጌታ ሐዋርያት
የተጠቀሙት ዕጣ ነበር፡፡
"በበርሃ ጉዟቸው ከእስኤላውያን ጋር እንደነበርኩ ከእናንተም ጋር እሆናለሁ፡፡ የፍቅሬን ምልክት፣ የአደጋን ምልክት፣
የምትሄዱበት መንገድ ትክክል አለመሆኑን ምልክት፣ በትክክለኛ መንገድ እየሄዳችሁ እንዳላችሁ ምልክት አሰጣችኋለሁ፡፡
እናንተ ግን ሁልጊዜ የምሰጣችሁን ምልክት በቅርበት ተከታተሉ፣ በጥንቃቄና በማስተዋል ተንቀሳቀሱ፡፡
(ክሌር) ታውቃላችሁ ሁልጊዜ ስለ ምልክቶች ሳስብ የልብ ቅርስ ያለው ድንጋይ፣ የኢየሱስ ፊት በዛፎች ግንድ ላይ
ይታየኛል፡፡ እኔ አላውቅም ነገሩ ልዩ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው በደንብ ከተከታተለ ምልክቶቹን ልታዩ
ትችላላችሁ፡፡
"ምናልባት ትክክለኛ ውሳኔ ማድረጋችሁን ከተጠራጠራችሁ፣ ቆም በሉና ፀልዩ፡፡ እየተጠራጠራችሁ ጉዞ ከመቀጠልና
ወጥመድ ውስጥ ከመግባት እኔን ብትጠብቁ ይሻላል፡፡ ውሳኔን ተግባርያዊ ለማድረግም ሆነ ለመጠበቅ ጊዜ አለው፡፡
ፈተናው እጅግ አስቸጋሪ የሚሆነው በጥበቃ ወቅት ላይ ነው፡፡ ሁልጊዜ ፀልዩ፣ አምልኩ፡፡ ጠላቶችቻሁን በከበባችሁ ጊዜ
ሁሉ እስከዚያ ድረስ በእያንዳንዱ ጉዟችሁ ስለተደረገላችሁ ጥበቃና አቅርቦት አመስግኑ፡፡ የኔን ሥም እንደ ጦር መሳሪያ
ተጠቀሙበት፡፡ ምክንያቱም እየተዋጋችሁ ያላችሁት ከሥጋና ከደም ጋር አይደለም፡፡ ነገር ግን ከአለቆችና ከሥልጣናት ጋር
ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ።(ኤፈሶን 6፡ 12)
"አሁን ሁላችሁም እንድታስታውሱ የምፈልገው፣ እምነት በማጣት ወጥመድ ውስጥ መውደቅ እንዴት ቀላል እንደሆነ ነው፡፡
ያለማመን፣ ጥርጣሬና ፍርሃት እናንተን ለማጥቃት ጠላት የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው፡፡ ቀድሞ ማስጠንቀቂያ
የደረሰው ለሚመጣ አደጋ ቀድሞ ጥንቃቄ ይወስዳል፡፡
" የኔ ውዶች የሰጠኋችሁን መመሪያዎች አጥብቃችሁ ያዙ፡፡ ምክንያቱም መመሪያዎቹ የህይወትና የሞት ጉዳይ ስለሆኑ ነው፡፡
ሰው በእናንተ ሰውነት ላይ ለሚያደርገው ነገር አትፍሩ፡፡ ግድ ሊላችሁ የሚገባው የዘላለም ነፍሳችሁ ጉዳይ ነው፡፡
ለሰውነታችሁ፣ ለልጆቻችሁ፣ለሚስታችሁ ወይም ለማንኛውም ምክንያት ብላችሁ አታመቻምቹ፡፡ ከክፉ ነፃ ላወጣችሁ እኔ
ከእናንተ ጋር ነኝ፡፡ ሁልጊዜ ፀልዩ፡፡ ከክፉ አድነን ብላችሁ ሁልጊዜ ፀልዩ፡፡ ይህ አጅግ ኃይል ያለው ፀሎት ነው፡፡
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መልዕክት ሃያ ስድስት
የእግዚአብሔርን ይቅርታ ተቀበሉ
{Accept the forgiveness of God}

‹‹ህዝቤ ግን የኔን ይቅርታዬን መቀበል ያቃተው ለምንድነው? ለምንድነው የጠላቶቻችሁን ውሸትና ወቀሳ አምናችሁ
ራሳችሁን የምትወቅሱት? "እመን፣ ትቀበላለህ" የሚለውን ቃል እንድታምነኝ ስንት ጊዜ መሞከር አለብኝ? ኃጥያታችሁ
እንደታጠበላችሁ እንድታምኑ ለማድረግ እንደገና ስንት ጊዜ በመስቀል ላይ መሞት አለብኝ?
‹‹ብዙዎቻቸው በክስ ምክንያት አልጋ ላይ ተኝታችኋል፡፡ ከእንቅልፋችሁ ስትነቁ እንደገና ታስቡትና እንደገና ተመልሳችሁ
ትተኛላችሁ፡፡ የኃጥያታችሁ ሸክም እንደገና ይጥላችኋል፡፡ ስለ ኃጢያታችሁ ይቅርታን ጠይቃችኋል፡፡ ነገር ግን ይቅርታ
እንደተደረገላችሁ አምናችሁ አልተቀበላችሁም፡፡ ይልቁንም በተከታታይ የሚያጠቃችሁን የክፉውን ውሸት አምናችኋል፡፡
‹‹የተወደዳችሁ ሆይ ለሐሳባችሁ ምርኮኛ አትሁኑ፡፡ የመጣውን ሐሳብ ሁሉ ወደ ልባችሁ ወይም ወደውስጣችሁ ዘልቆ
እንዲገባ አትፍቀዱ፡፡ በዚህ ውሸት በተሞላበት ክስ ውስጣችሁን አትሙሉ፡፡ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው እኔ
እነግራችኋለሁ፡፡
አንድ በዳዴ የሚሄድ እናቱ ከኩሽና እስክትመጣ የሚጠብቅን ህፃንን አስቡ፡፡ እናቱም እስክትመጣ ወንበር በመጎተት
በጠረጴዛው ላይ የተቀመጠውን የብስኩት ማስቀመጫ ጠርሙሱን ወሰደ . . . በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉ ግን የእናቱን
መምጣት ለማየት ወደ በሩ እያማተረ ነው፡፡
‹‹ኮኪሱን መውሰድ እንደሌለበት ያውቃል . . . በትንሹም ቢሆን ይህንን ያህል ያውቃል፡፡ ስለዚህ ኮኪሱን እስኪወስድ
ድረስ እናቱ እንዳታየው ይጠነቀቃል፡፡ በጥንቃቄም ኮኪሶቹን በእጁ በማፈስ ኪሱ ውስጥ ይከትና ጠርሙሱን ከድኖ
ከወንበሩ በመውረድ ወንበሩን ቦታው በመመለስ እናቱ ሳትይዘው ሮጦ ወደ ውጪ ይወጣል፡፡ ኩኪሶቹን አንድ በአንድ
እየበላ እያለ የሰራው ትክክል እንዳልሆነ ተሰማው፡፡
ኩኪሶቹ ቢጥሙም እርሱ ግን መጥፎ ሁኔታ ተሰምቶታል፡፡ እኔም በዚህ ልጅ አይምሮ ላይ እየሰራሁ ያለሁት ንስሐ
ለመግባት ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ነው፡፡ ይህንንም ቀላል አደርግለታለሁ፡፡ ይህም የኩኪሱ ፍርፋሪ በጠረጴዛው ላይ
ተዝረክርኳል፡፡ እናቱም ያንን የብስኩት ፍርፋሬ በጠረጳዛው ላይ ህፃኑ ደግሞ በቤቱ ጥግ ፊቱን ወደሌላ አቅጣጫ አድርጎ
በአፉ አንድ ነገር ጎርሶ ይታያል፡፡
እናቱም ወደ ህፃኑ ቀርባ "ማሙሽ ትንሽ ኩኪስ ወሰድህ?" ብላ ትጠይቀዋለች፡፡ እርሱም የቀለጠውን ቸኮሌት ከትንንሽ
እጆቹ ላይ እየጠራረገ እናቱን በተዘበራረቀ ስሜት ወደ ላይ ያያታል፡፡ ይህም በመስረቁ ጥፋተኝነት ነገር ግን ደግሞ በልቶ
በመጨረሱ እርካታ እየተሰማው ነው፡፡
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ተግባሩንም ሲፈፅም እጅ ከፍንጅ በመያዙ ምንም ማስተባበያ መስጠት አይችልም፡፡ ማለት የሚችለው “አዝናለሁ እናቴ
ይቅርታ“ ማለት ብቻ ነው፡፡ በዛች በመናዘዝ ሰዓት እውነተኛ የመፀፀት ስሜት ይሰማውና ዓይኖቹ በእንባ ይሞላሉ፡፡
በእውነትም አዝኗል፡፡ የሰራው ጥፋት ነው፡፡ ትክክል እንዳልሰራም አውቋል፡፡ ስለዚህም ንስሐ ገብቶ ቅርታም ጠይቋል፡፡
"የኔ ልጆች! እኔ ምን አይነት አምላክ ነኝ? ክንዳችሁን ጨምድጄ በመያዝ በጨለማ ክፍል አስገብቼ ሰውነታችሁ እስኪጠቁር
ድረስ በመግረፍ የምቀጣህ ነኝ? ወይንስ ትንሽ የማሰቢያ ጊዜ ሰጥቼያችሁ አስባችሁበት ለውይይት የምጋብዝ ነኝ? ምን
እንዳደረኩ ታውቃላችሁ? ህፃኑ ትክክል አልሰራሁም እናቴ፡፡ እንዳለ ስትሉ ምን አላችሁ እላለሁ፡፡ አዝናለሁ በማለት ትንሽ
እንባ ከዓይናችሁ ላይ ጠብ ይላል፡፡ በዚህ ግዜ ምን የምል ይመስላችኋል? የምለው "ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ሁለተኛ
እንዳትደግመው ነው"፡፡
“ከዚህ በኋላ ወጥተህ እየተጫወትህ እያለ ደስ የሚል ስሜት መሰማት ይጀምራል፡፡ ማየት የምትችል ቢሆን አጋንንት
በትክሻህ ላይ ተቀምጦ መጥፎ እንደሆንክና ኩኪሶቹን እንደወሰድህ ይነግርሃል፡፡ ትንሽ እረፍት ለማድረግ ጋደም ስትል ከዛ
የበዙ አጋንንቶች አንተ መጥፎ ልጅ ነህ፣ ከእናትህ ላይ ሰርቀሃል እያሉ ድምፃቸውን ያሰሙሃል፡፡ በኋላ ደግሞ ሁሉም ወደ
እራት ሲሰበሰብ ከእነሱ ጋር እራት ልትቀርብ አይገባህም፣ በቅጣት ክፍል ውስጥ ለብቻህ መቀመጥ አለብህ ይሉሃል፡፡
ይህንንም የምትሰማው በየቀኑ በተደጋጋሚ ነው፡፡ ስለዚህም ስለራስህ ያለህ አመለካከት መጥፎ ብቻ ነው፡፡ ይህም ምንም
ተስፋ እንደሌለህና ጥሩ ለመሆን ብትሞክር እንኳን ምንም እንደማይሳካልህ የሚነግርህ ነው፡፡
“እንደዚህ እያደረገ ነው ጠላት ሞራላችሁን የሚሰብረው፡፡ አንዳንዶቻችሁ በህፃንነታችሁ አጋንንት ቤተሰቦቻችሁን
በመጠቀም እየደጋገሙ መጥፎ ልጆች እንደሆናችሁ በመንገር ወደታች እንድትቆረቁዙ ያደረጓችሁ፡፡ የተሳሳታችሁትን አንድ
ነገር እንኳን እንዳትረሱ አድርገዋችኋል፡፡ በተናደዱ ቁጥር ያለፈውን ጥፋታችሁን እያመጡ በዛ ምክንያት ይደበድቧችሁ
ነበር፡፡“
"እኔ እንደነርሱ እመስላችኋለሁን?እኔ እንደዛ አይደለሁም፡፡ እኔ የልባችሁን መፀፀት አይና ኃጢያታችሁን ካጠብኩ በኋላ
እንደምትሻሻሉ በማሰብ እንደገና 'በሚቀጥለው ደህና መስራት እንችላለን' በማለት በለሰለሰ ድምፅ እናገርና ምን እንደሰራችሁ
ውጤቱ ምን እንደሚሆን ራሳችሁ እንድትገነዘቡት በትዕግስት እጠብቃለሁ፡፡ በዚህም ራሳችሁን ለማሻሻል በምታደርጉት
ጥረት አቅፌ በመያዝ ያንን ፈተና እስክታልፉት አግዛችኋለሁ፡፡
“በአንፃሩ ግን አጋንንቶች ያለርህራሄ ቀንና ሌሊት ይቀጠቅጧችኋል፡፡ ልጆቼ ለመሆኑ የእኔንና የውሸታሞቹን አጋንንቶች
ድምፅ መለየት የምትማሩት መቼ ነው? መቼ ነው 'ይቅርታ አድርጌልሃለሁ' የሚለውን ቃሌን የምትቀበሉትስ መቼስ ነው?
ከእኔ ለመሸሽ በሌላ መንገድ መሮጣችሁን ትታችሁ እጄን በመያዝ ድጋሚ ሙከራስ የምታደርጉት መቼ ነው? ክስ ራሱ ክስን
እንደሚወልድ አታውቁምን? ሰይጣን ተስፋ ለማስቆረጥ ነገሮችን በማያልቅ ነገር ይሞክራል፡፡ የሰጠኋችሁን ስጦታ
እንዳትጠቀሙበት ለማድረግ፣ መቼም እንደማልጠቀምባችሁ ለማሳመን፣ በመንግስቴ ምንም ጥቅም እንደሌላችሁ
ለማስመሰል፣ ከዚህም በበለጠ ያልዳናችሁ፣ ወደ መንግስተ ሰማይ የማትገቡ እንደሆናችሁ ለማሳመንና ተስፋ ለማስቆረጥ
ይሞክራሉ፡፡“

78

“ነገር ግን ሁላችሁም ጠላትን የምታሸንፉበት ውድ የሆነ ስጦታ ታጥቃችኋል፡፡ በዚህ ወቅት ጠላትን እንድትዋጉ
እፈልጋለሁ፡፡ በምትፀልዩ ጊዜ እያንዳንዳችሁ ኃይልን ትቀበላላችሁ፡፡ ነገር ግን ስለራሳችሁ ጥሩ ስሜት ከሌላችሁ ፀጋውን
ለመቀበል በድፍረት ወደ ዙፋኑ አትቀርቡም፡፡ ራሳችሁን ንፁህ አድርጋችሁ ካልቆጠራችሁና ክስ የሚሰማችሁ ከሆነ
ሌሎችንም ለመርዳት አንድ እርምጃ ወደፊት አትሄዱም፡፡ ይህንን ጥሳችሁ በመውጣት ሰዎችን ለመርዳት ብትጀምሩ እንኳን
ጠላት 'የራስህን ኃጢያት ተመልከት፣ እነሱን ልትረዳ አትችልም እግዚአብሔር በአንተ አይጠቀምም' በማለት ሹክ
ይላችዋል፡፡
“ጠላት አንድን ክርስቲያንን ዋጋ ቢስ ለማድረግ የሚጠቀምበት ዋናው መሳሪያው ፀፀትና ክስ

ዋንኛዎቹ ናቸው፡፡

አጋንንቶችም የሰለጠኑት ይህንን ለመፈፀም ሲሆን መመሪያቸውም 'አንድ ክርስቲያን የሚሰራውን እንዲያቆም ለማድረግ
ወደ ታች ለማቆርቆዝ ኃጥያቶቹን አስታውሰው' የሚል ነው፡፡ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ መስራቱ ነው፡፡ ነገር ግን
'በቅድሚያ ማወቅ፣ በቅድሚያ መታጠቅ ነው' እንደሚባለው ይህንን እወቁ፡፡ ጠላት በምን በኩል እንደሚመጣባችሁ
ካወቃችሁ፣ ቀድማችሁ ወደ እኔ በመምጣትና ንስሐ በመግባት ሙሉ ትጥቅ ታጥቃችሁ ወደ ውጊያ ውጡ፡፡ አያችሁ አንድን
ሰው ሞራሉን ለማኮላሸትና ስለ ራሱ ጥሩ እንዳይሰማው ለማድረግ ከዚህ የበለጠ ምን አለ? ኃጢያታችሁ ይቅር ተብሎላችሁ
እያለ እናንተ ግን ውሸት የሚያወራላችሁን ከሰማችሁ በስነ ልቦና ጦርነት ተጠቂዎች ትሆናላችሁ፡፡
“ህዝቤ! አሁን ልታድጉ ይገባል፡፡ በምህረቴና በፍቅሬ ተማምናችሁ ወደ ጦር ሜዳው መግባት አለባችሁ፡፡ ለሚወላውል
እምነት አሁን ጊዜ የለም፡፡ አሁን ከእኔ ጋር ህብረት አድርጋችኋል፡፡ የእኔ ባህርይ ምህረትና ፍቅር እንደሆነ፣ እንዲሁም
እጆቼችም እንደሚረዷችሁና ወደ ላይ እንደሚያነሷችሁ አውቃችዋል፡፡ እስካሁን ከእኔ ጋር ነበራችው፣ ከእኔም ጋር
ስለነበራችሁ አውቃችሁኛል፡፡ ስለዚህም አሁን በቃሌ መሰረት በድፍረት ለመንቀሳቀስ፣ መልካሙን ገድል ለመጋደልና
ኃሳብን ሁሉ በቁጥጥር ሥር ለማድረግ ብቁ ናችሁ፡፡
“ጠላት ከእኔ ጋር የተቀራረብ ግንኙነት እንዳይኖራችሁ የሚፈልገው አንዱ ምክንያት ይህ ነው፡፡ ከእኔ ጋር በፍቅርና በፍፁም
ቅርበት ከእኔ ጋር ህብረት በምህረቴ ትታጠባላችሁ ትነፃላችሁ፡፡ ስለዚህም ተበረታታችሁና ተጠናክራችሁ በመውጣት እኔ
እንደምወዳችሁ እንኳን መውደድ ትችላላችሁ፡፡
“ነገር ግን ከእኔ ጋር እንዲህ ያለ ቅርበት ከሌላችሁ እኔን ኃይለኛና ወቀሳ የማበዛ አድርጋችሁ ታስቡኛላችሁ፡፡ ይህም
በልጅነታችሁ ስታጠፉ በቤትና በትምህርት ቤት የነበራችሁ ፍትህ አልባ በሆነ መንገድ የተቀጣችሁትን ቅጣት
ያስታውሳችኋል፡፡ አጋንንቶችም እናንተን ጥፋተኛ በማድረግ በመደጋገም እየተወቀሳችሁ አይምሯችሁ እስረኛ እንዲሆን
ተደርጋችኋል፡፡ ከእኔ ጋር እውነተኛ የሆነ መቀራረብ ስላልነበራችሁ፣ ላቅፋችሁ፣ ይቅር ብያችሁ በጥንካሬ በመውጣት
እንደገና እንድትሞክሩ ለማድረግ አልችልም ነበር፡፡ ከዚህም የተነሳ ጭንቅላታችሁ "ጥፋተኛ" በሚል ዳመና ሞልታችሁ
ትሮሩ ነበር፡፡
"እናም በመጨረሻው እኔ ምህረት እንደማደርግ ማመን አለባችሁ፡፡ ለእናንተ ስል እንደተሰቃየሁና በመስቀል ላይ
እንደሞትኩ ማመን አለባችሁ፡፡ ምንም እንኳን ኃጢያታችሁ እንደ ደም የቀላ ቢሆንም እንደ በረዶ እንደማንፃችሁ ማመን
አለባችሁ፡፡ ገዳይ የሆነውንና ዝሙት የሰራውን ዳዊትን ይቅር አላልኩምን?
አላልኩምን? ' አባት ሆይ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አላልኩምን?
79

ፈሪሳውያንና የሮም ወታደሮች ይቅር

“ታዲያ ለእነዚህ ሁሉ ምህረትን ካደረኩ እናንተ ለሰራችሁት ኃጢያት ምህረትን የማትቀበሉት ለምንድነው?“
“በጣም በቀላሉ ለመናገር ክስን በማብዛት ዋጋ የሌለህ እንደሆነ ለማሳመን የሚጥሩትን የአጋንንቶችን ድምፅ በተደጋጋሚ
ሰምተሃል፡፡ ክስ የአጋንንቶች ንብረት ወቀሳ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ እስካሁን ግልፅ ሊሆንልህ ይገባል፡፡ እኔ
ስወቅስህ እኔን ስላሳዘንከኝ ደስ በሚል ሁኔታ ታዝናለህ፡፡ በዚህም ምክንያት ያንን ኃጢያት ደግመህ እንዳትሰራው ፍላጎት
ያድርብሃል፡፡ በዛን ጊዜ ታዲያ ከአንተ ጋር በመሆን ለወደፊቱ እንዳበረታህ እኔን እንድትጠራ አድርጋለሁ፡፡
ነገር ግን ጠላት ሲከስህ የሚያደርገው ነገር አንተ ምን ያህል መጥፎ፣ የማትረባ እደሆንክ ሲያሳምንህ ነው የሚሞክረው፡፡
በተጨማሪም የማትጠቅም እንደሆንክና እግዚአብሔር እንደማይጠቀምብህ ሊያሳምንህ ነው የሚጥረው፡፡ ከዚህም ጋር
ተያይዞ የሚመጣው ትልቅ ሐፍረትና ወደ እኔ ከመምጣት ይልቅ ከእኔ ለመሸሽ መፈለግ ነው፡፡ በዚህ በጠላት ሐሳብ
ተሸነፍህ አንዴ መሸሽ ከጀመርህ ቀስ በቀስ ተስፋ ወደ መቁረጥ ወደታች የሚጥለውን ጠመዝማዛ መንገድ ትጀምራለህ፡፡
"እናም በሰይጣን አገልጋዮች የሚነገራችሁን ይህንን ዓነት ነገር ሲሰማችሁ የተናገርኳችሁን ቃል ልብ አድርጉ፡፡
"አሁን የሰጠኋችሁ ትምህርት የኔን የተረጋጋ ወቀሳን የሰይጣንን የክስ ሐሳብ እንድትለዩ የሚያስችላችሁ ነው፡፡ ስለዚህም
ሰይጣን እናንተን ለመጣልና አስከመጨረሻው ምንም ፀጋና ጥቅም የሌላችሁ ክርስቲያኖች ሊያደርግ ካዘጋጀው ወጥመድ
አምልጡ፡፡ የኔ ውዶች ይህንን በልባችሁ ያዙ፡፡ ይህንን በልባችሁ በመያዝ የሰይጣንና የሰራተኞቹ የሆነውን ክስ አልቀበልም
በሉ፡፡
“አሁን በማያልቀው ፍቅሬና ርህራሄ እባርካችኋለሁ፡፡ በምህረቴ ተመላለሱ፡፡ ታዲያ ኃጢያታችሁ እንደ አለላ ቢቀላም
አብረን ምክንያቱን ተመልክተናል፣ አሁን እንደ በረዶ ነጭ አድርጌ አጥቤዋለሁ፡፡
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መልዕክት ሃያ ሰባት
የመከራው ዘመን ካለፈ በኋላ ምን እንጠብቅ?
{What you have to look forward to once the tribulation is over}

በዚህ ጥራዝ ኢየሱስ ስለ ሰማይ የተናገረውን መልዕክቶች ሁሉ ከማጠቃለል ልናደርግ የፈለግነው ሰማያትን ለማሳያ
የሚጠቅመንን ብቻ ይሆናል፡፡ ይህም መንግስተ ሰማይ ምን እንደሆነ፣ በእዛ ምን እንደምናገኝ ፣ በእዛ ነገሮች እንዴት
እንደሚሰሩ፣ ክርስቶስ እንዴት እንደሚያያችሁ፣ በቀጣዩ ዘመናት ምን እንደምናረግ /እንደምናይ/ ፣ የመከራው ዘመን ካለፈና
ምድር ከታደሰች በኋላ የአንድ ሺህ አመቱ የኢየሱስ አገዛዝ (ሚሊኒየም የተባለው) ናቸው፡፡ የእኛ ፍላጎት ከተሰጠው ተስፋ
የተነሳ የመከራውን ዘመን ፀንታችሁ እንድታልፉ ነው፡፡ ይህም ተስፋ የዘላለም ቤታችሁና ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም
አብራችሁ የምታሳልፉት ህይወት ነው፡፡ ከመጀመሪያው ትምህርት ጋር ተያያዥ የሆነ ማጣቀሻ ይኖረዋል፡፡ ይህም ሁሉንም
መልዕክት ለማንበብ ከፈለጋችሁ ጥቅሶችይረዷችኋል፡፡ መልዕክቱ በመጀመሪያ የተሰጠው ለሙሽራው ነው፡፡ ነገር ግን
የሰማዩ አስደናቂነትና ክብር ተመሳሳይ ነው፡፡
ጌታ በመከራው ዘመን ሁሉ ከእርሱ ጋር እንድትጣበቁ፣ እንዲሁም ለእግዚአብሔር ክብር ለሚሆነው ነገር ሁሉ መፅናት
እንድትችሉ፣ ጥንካሬና ብርታትና እንዲጨምርላችሁ በተስፋ ይባርካችሁ፡፡ በጣም በቀረባችውት ቁጥር ከእርሱ ጋር
በእምነት፣ በመታመንና በመታዘዝ በቅርበት ትራመዳላችው፡፡ እንዲሁም ካላችሁበት ጊዜ ይልቅ የሚመጣው ቤታችሁ
እውነት ሆኖ ይሰማችኋል፡፡ ይህ የምታነቡት ነገርም ተዘጋጅቶ ለእናንተ የተቀመጠ ነው፡፡ ይህም በጌታችንና ባአዳኛችን
በእየሱስ ክርስቶስ፣ በአባታችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በደስታ ለዘላለም ለመኖር ነው፡፡

ልባችሁ የእርሱ ዙፋን ነው
{Your Heart is His throne}
እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይኖራል፡፡ በእኛ ውስጥ! እርሱ ውጪ ሳይሆን ያለው በእኛ ውስጥ እንጂ፡፡ ይህ ሌላ ወርድና
ስፋት/Dimension/ ነው:: ወደ አንድ ትንሽ ሚስጥር ልወስዳችሁ ነው፡፡ እግዚአብሔር ባለበት ሁሉ ሰማይ አለ፡፡ ስለዚህም
ወደ ልባችው ውስጥ ስትገቡ የጌታ ልብ ውስጥም ገባችሁ ማለት ነው፡፡ ምክንያቱም ልባችው የእርሱ ዙፋን ስለሆነ ነው፡፡
በልባችው ውስጥ ልክ ንጉሥ በዙፋኑ ላይ እንደሚቀመጥ ሁሉ ይቀመጣል፡፡ ወደ ዙፋኑ ፀጥ ባለ ፀሎትና በማደናነቅ ስትገቡ
እግዚአብሔር የመገኘቱን ምልክቶች ይገልጣል፡፡ የምታዩትም በውጪ በኩል ነው፡፡ እንደዚህ የሚያደርገውም እኛ ማየት
የለመድነው ውጪ የሆነን ነገር ስለሆነ ነው፡፡

ኢየሱስ ወደ መንግስተ ሰማይ የመግቢያ በር ነው
{Jesus is the door to Heaven}
በክርስቶስ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ እግዚአብሔር አብ ማንም መግባት አይችልም( ዩሐንስ 14-6)፡፡ ይህ የመፅሐፍ ቅዱስ
ክፍል ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ እርሱ ወደ አማረው ሥፍራ ወደ መንግሰተ ሰማይ መግቢያ በር ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ በአለም
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ላይ የሚገኙ ብዙ ክርስቲያኖች መንግስተ ሰማይ ምን ዓነት እንደሆነች እየተለማመዱዋት ነው፡፡ እግዚአብሔር ብዙ
ሚስጥራትን እየገለጠላቸው ነው፡፡ የሚመስለው ልክ ዳመናት ተከፍለው የሌላ ወርድና ስፋት በር /dimension has
opened/ ለክርስትና ተከፍቶ በውስጡ በማለፍ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮችን እያየን እንደሆነ ነው፡፡

ኢየሱስን በመንግስተ ሰማያት መገናኘት
{Joining Jesus in Heaven – a Chronicle}
እኔ እንዲህ በማለት ጀመርኩ . . . ይህ ደግሞ አዲስ የፀሎት ወቅት፣ የለውጥ ጊዜ ነው፡፡ እናም እየወደድኩት ነው፡፡
በድጋሜ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ይህንን ከሰዓት በኋላ እየተራመድን ነው፡፡ ወደ እግዚአብሔር አብ የዛፍ ቤት
እየተጠጋንና በተስተካከለ ነጭ አሸዋ ላይ ያለውን ተራራ እየወረድን ነው፡፡ በነገራችን ላይ በመሬት ላይ የሚገኝ ነጭ አሸዋ
እወዳለሁ፡፡ ኢየሱስ በተራራው ጉዞዋችን መኃል ላይ ቆም ብሎ እናቱ የሰራችልንን የብርድ ልብስ ዘረጋ፡፡ ብርድ ልብሱ ቀይ
ትልቅ ልብ ቅርፅ በላዩ ላይ ተጠልፎበታል፡፡ አብረን እየበላን እንድንደሰት የሰርጌን ኮኪስ እና የሚጠጣውን ጣፋጭ
እንዳወጣ አስታወሰኝ፡፡ ኦ! እንዲህ በማድረጋችን እንዴት ደስ እንዳለኝ!
በደስታ አብረን ተመገብን፡፡ ነገር ግን እኔ የተራረፉ ምግቦችን ከአካባቢያችን ምግብ ማከማቻ እየወሰድኩ ለድሆች
የማከፋፍለው ሥራዬ ትዝ ብሎኝ ሐሳቤ ተሰረቀ፡፡ ድሆች ስላችሁ በካርቶን ሳጥን ውስጥ የሚኖሩ ፣የተቃጠለ መኪና ውስጥ
የሚያድሩ ህፃናቶች ናቸው፡፡ በጣም በጣም ድሆች ናቸው፡፡ እናም ብዙዋቹ የወጡት በጣም ከተጎዱ ሱሰኛ ቤተሰቦች ነው፡፡
ታውቃላችሁ ቤተሰቦቻቸው የሱስ እፅ ሥራ ላይ ለረዥም ጊዜ ተሰማርተው የነበሩ ናቸው፡፡
ታዲያ ሁልጊዜ ሐሙስ ሐሙስ ምግቦችን ከምግብ ማከማቻዎች ሰብስበን እንወስድላቸዋለን፡፡ እናም ዛሬ ምግቡን
ለመውሰድ እዛ መገኘት ነበረብኝ፡፡ እዛ መገኘት ያለብኝ የተወሰነ ሰዓት አለ፡፡ ኢየሱስም ያሳሰበኝ ነገር ስለገባው
‹‹እጠብቅሻለሁ›› አለኝ፡፡ ስለዚህ ወጥቼ ማድረግ ያለብኝን ጨርሼ ስመለስ ካቆምንበት እንደምንቀጥል እየጠበኩ ነበር
የመጣሁት፡፡
ኦ የእኔ ደስታ! ትቼው የሄድኩበት እዛው ደን ውስጥ እየጠበቀኝ ነበር፡፡ መብላት እንደጨረስን ‹‹ነይ›› በማለት እጄን ያዘኝና
ያንን ተራራ በቀላሉ ወረድነው፡፡ በመንግስተ ሰማይ ሚዛናችሁን ያለመጠበቅ ያለው አጋጣሚ እጅግ ጥቂት ነው፡፡ ጠንካራ
ድንጋዮች የሉም፡፡ ድንገት በመደንገጥ "ወይኔ" የሚባል ነገር የለም፡፡ እያንዳንዱ ፍጥረት እስከ ጥግ ይታዘዛል፡፡ አበቦችን
ለማንሳት ስትፈልጉ በእጆቻችሁ ላይ መጥተው ያርፋሉ፡፡ ስታልፉ አክብሮት ያሳያሉ በእውነት ራሳቸውን ያዞሩና
ከጭንቅላታቸው ዝቅ ይላሉ፡፡ ንቦች የማር ቀፎአቸው ውስጥ እንድትገቡ ይፈቅዳሉ፣ የልብ ቅርፅም እየሰሩ ይበራሉ፡፡
ባላጩት ድንጋይ ስትነኩት ቀላልና ለስላሳ ይሆናል፡፡
ተራራው ሥር ስንደርስ ኢየሱስ በድንገት ወደ ቀኝ ዞር እናም በፍለፊቴ አሥራ ሁለት ጫማ ርዝመት ያለው ግማሽ ክብ የሆነ
ዋሻ ተመለከትኩ ፡፡ በመጀመሪያ ውስጡ እንደ ሌሎቹ ዋሻዎች ሁሉ ጨለማ መስሎኝ ነበር፡፡ ነገር ግን በመንግስተ ሰማይ
እንደዛ አይደሉም፡፡ እዚህ ከሁሉም ፍጥረት ውስጥ ብርሃን ያንፀባርቃል፡፡ የእግዚአብሔር ፍቅር ሁሉን አንድ ላይ እንደያዘ
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ይህ ግልፅ ማረጋገጫ ነው
ወደ ውስጥ ስንገባ የዋሻው ጣራ በደማቅ ሰማያዊ የተሰመረ የሚመስል፣ ጥርት ያለ ምንጣፍ በሚመስል የተነጠፈ፣ ልክ
እንደ ቀጭን አልጌ ነገር ግን ከእርሱ ይልቅ ከትናንሽ ሰማያዊ የከበረ ድንጋይ የተሰሩና ለመመልከት በቂ ብርሃን ያለው ነው፡፡
በልጅነቴ ድንጋይ ስለቅም በነበረ ጊዜ እንደነበሩ አይነት መሆናቸውን አስታወስኩ፡፡ አይኔን ካስተካከልኩ በኋላ ትንሽዬ
ወራጅ ውኃ ስፋቱ ከ 10 ጫማ እና ጥልቀቱ ከ 5 ወይም 6 ጫማ የማይበልጥ ተመለከትኩ ፡፡ ጥርት ያለ ንፁህና ታቹ ነጭ
አሸዋ ያለው ነበር፡፡ የዋሻው ከፍታ 12 ጫማ አካባቢ መሆን አለበት፡፡ የውኃው ማፀባረቅ የብርሃን ሞገድ በመፍጠር
ለዋሻው ድምቀትና ውበት ፈጥሮለታል፡፡
እዛ ስንደርስ ትንሽ ታንኳ እየጠበቀን ነበር፡፡ ኢየሱስ ከኋላ በመቀመጥ በዋሻው ውስጥ ይመራን ጀመር፡፡ በመጀመሪያው
መዞሪያ ብዙ ለእኔ የሚያስገርሙ እና የሚያስደንቁ ነገሮች ነበሩ፡፡ በጣም ትልቅ፣ ውስጡ የሚያስተላልፍ እምነበረድ ቁመቱ
ከ 3 እስከ 7 ጫማ የሚሆንና ብዙ አይነት ቀለሞችን የያዘ ነበር፡፡ይኸውም ወይን ጠጅ፣ ሰማያዊ፣ ቀይ፣ ቢጫ እና አረንጎዴ
ቀለሞች ያለው ነበር፡፡ በዚያም ጊዜ 'እንደ ኢሜራልድስ /emeralds/ የከበረ ድንጋይ አንድ ዓይነት ውዕድ ያለው ይሆን?
እያልኩ በጭንቅላቴ እያሰብኩ እያለሁ በዋሻው ጎን በኩል የከበሩ ድንጋዮችን ማስቀመጫ ከውስጥ በኩል ወጣ፡፡
ማስቀመጫውም የተሞላው በሁሉም ዓይነት አንፀባራቂ አረንጓዴ ትንንሽ ኢሜራልድዎችና/emeralds/ በህይወቴ በምድር
አይቼ የማላውቃቸው የቀለም ብዛት ያላቸው የከበሩ ድንጋዮች ነበር፡፡ አንድ እኔ በጣም የምወደው ቀለም ጠቆር ያለ
ሰማያዊ /Azurite/ ትዝ አለኝ፡፡ ልክ ይህንን እያሰብኩ እያለ ዋሻው ሁሉ በሚያምር በሰማያዊ ትንንሽ ቀዳዳዎች ተሞላ፡፡
ትንንሽ ሰማያዊ አንፀባራቂ የከበሩ ድንጋዬች ተሞላ! ኦ! እንዴት እጅግ የሚያስደነቅ ነው!
አንዱን እምነበረድ ለመንካት እጄን ዘርግቼ መዳፌ ሲያርፍበት ተርገበገበ፡፡ የሚሰማችሁ ስሜት እጃችሁን የእስፒከር ሳጥን
ላይ ስታስቀምጡ እንዳለው ዓይነት ነው፡፡ ከዚያም የማንጎራጎር ድምፅ ሰማሁ፡፡ በምድር ላይ ሆኜ ራሱን ድምጽ እያልኩት
ወደ ኤሌክትሮኒክ ቅላጼ ተለወጠ፡፡ ማንጎራጎሩ በB ቅላፄ ነበር፡፡ ከዚያ ሌላው የድምፅ መስመር ደግሞ በE ቅላፄ ከዛም በC
ቅላፃ!! ይህ ለእኔ እንዴት አስደሳች ነበር፡፡ በዛን ጊዜ የምሰማ የመሰለኝ የሚጮህ ድንጋይ ዓይነት ነበር፡፡
ኢየሱስ ከእርሱ ፊት ለፊት መቀመጫ አዘጋጀልኝ፡፡ ይህም እኔን ለመያዝና በጀርባዬ እርሱን እንድደገፍ የሚመች ነበር፡፡
ይህንን አስደናቂ ፍጥረት ሁሉ ስመለከት ይህንን ቦታ "የሚዘምረው ወንዝ" አልኩት፡፡ ነገር ግን ትክክለኛ ስሙ ይህ ይሁን
አይሁን አላውቅም፡፡ ነገር ግን ደግሞ "ገነት" የሚለው በአይምሮዬ እንደገና መጣ፡፡ ይህም ከሠርጉ መዝሙር አንዱ ስንኝ
እንዲህ ይላል ‹‹ካንተ ጋር መሆን በገነት መሆን ነው፡፡››
ተነስቼ መቀመጥ እስከማልችል ድረስ በሚያስደንቀው ዕረፍቱ ውስጥ መግባት ጀመርኩ፡፡ በክንዶቹ ውስጥ እንደተኛሁና
በሚዘምረው ወንዝ ላይ እየተንሳፈፍን በቤታችን ወዳለው አልጋ የሚወስደኝን መንገድ አገኘውት፡፡ እሱም እንዲህ አለኝ . . .
‹‹እባክሽ ስለዚህ ቦታ ንገሪያቸው፡፡ ይህንን የፈጠርኩት ለእነሱ ደስታ መሆኑንና በቅርብ ቀን በተመሳሳይ ታንኳ ወደ
መንግስተ ሰማያት ጥልቅ ስፍራ እንደምወስዳቸውና ውኃዎችም በደስታ ከእነርሱ ጋር እንደሚዘምሩም ንገሪያቸው፡፡››
በግምት ከሁለት ሰዓታት በኋላ ታድሼና

ማታ አብረን ለምንሰራው ስራ ተዘጋጅቼ ወደ ራሴ ተመለስኩ፡፡ እስካሁን

የሠርጋችንን መዝሙር እየሰራን ነው፡፡
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ኦ ጌታ ሆይ በጣም ድንቅ ስሜት እየተሰማኝ ነው፡፡ እነዚህ ሁለት ቀናት ድንቅ ነበሩ፡፡ በአንተ አስደሳች መገኘት ውስጥ
ራሴን ነፃ ማድረግና አንተ ወደምትፈልግበት ቦታ እንድትወስደኝ ለመፍቀድ ትንሽ ቆይቼ ነበር፡፡ ስለዚህ አስደናቂ ስጦታህ
አመሰግናለሁ፡፡ ደግሞም እባክህ እባክህ ሌሎችንም ወደዚህ ጣፋጭ ወደሆነ ቦታ እንድመራቸው እርዳኝ፡፡
እርሱም እንዲህ ብሎ መለሰልኝ. . . ‹‹እሱ ነው ሐሳቤ›› በተደሰተ ፊትና አይኖቹን ጭፍን ግልጥ እያረገ፡፡ ‹‹አለም ማን
እደሆንኩና ባጠቃላይ ስለመንግስተ ሰማያት ምንም እውቀት የለውም፡፡ የሰው ልጅ በተሳሳተ አይነት ነው እኔን የሳለኝ፡፡
ራሴን እንኳን እነሱ በሳሉት ውስጥ መለየት እስከማልችል ድረስ ተሳስተዋል፡፡ አዎ አንዳንዶች እኔን በደንብ ገልጠውኛል፡፡
ነገር ግን እጅግ ጥቂቶችና ናቸው፡፡ በእውነት ለመናገር ሰው መሆኔን ምንም ገና አልነኩትም፡፡ ተጨዋች መሆኔን፣ የፍቅሬን
ውበት፣ እናም በመንግስተ ሰማያት ከነሱ ጋር ስሆን በእውነት ደስ የሚለኝን ደስታ አላዩትም፡፡ ኦ የኔ ውድ እባክሽ
ንገሪያቸው ደግመሽ ደጋግመሽ ንገሪያቸው፡፡ ለእያንዳንዱ የተለያየ ቦታ ለማዘጋጀት ነው የሄድኩት ፡፡ ለእያንዳዳችሁ
ከሠራሁት አንዱም ድጋሜ ወይም ተመሳሳይነት የለውም፡፡ ልክ የኔ ቆንጆ ሙሽራ በፍላጎቷና በምርጫዋ የተለያየች
እንደሆነች ሁሉ እንደ ፍላጎቷና እንደ ምርጫዋ ያማረን ቦታ አዘጋጂቼላታለሁ››
ኦ ጌታ ሆይ ልቤ በደስታ ትዘላለች፣ ነገር ግን ማን ያምነኛል?
‹‹ምንም አትጨነቂ ዝም ብለሽ ንገሪያቸው፡፡ የማረጋገጪያ ምልክቶች ይኖራሉ፡፡ አንቺ ብቻ ዝም ብለሽ ንገሪያቸው፡፡ በጣም
እንደምወዳቸው፤ ህይወቱን ለሰጠኝ ሁሉ በዛው ቀን እኔ አሳምነዋለሁ፡፡ አሁን ለሚቀበሉኝ ለእነርሱ ግን አይናቸውን
ጨፍነው ወደ ዕረፍቴ መግባት ብቻ ነው፡፡ እናም ወደ አዘጋጀሁላቸውና ትልቅ ደስታ ወዳለበት በጥንቃቄ ተሸክሜ
እወስዳቸዋለሁ፡፡
‹‹ብቻ እመኑ››
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መልዕክት ሃያ ስምንት
በመንግስተ ሰማያት የሰዎች አገልግሎት፣ ፀሎትና ምስጋና
{Heaven: people serving, praying and praising}

‹‹ወደ ራሴ እስክሰበስባችው እንዴት ቸኩያለሁ፡፡ አሸንፋችሁ ሽልማታችሁን ለመውሰድ ወደ ግባችሁ ለመድረስ በርቱ፡፡
ይህም እግዚአብሔር በእኔ ወዳዘጋጀላችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ለመድረስ ነው፡፡ እኔ ወደ ዘላለማዊው የደስታና የዕረፍት
ቤታችው አመጣችኋለሁ››
‹‹በደረሳችሁም ጊዜ ብዙ ነፍሶች ወዲያና ወዲህ ሲሄዱና ሲመጡ ታያላችሁ፡፡ ሁሉም ተፈጥሮአዊ ናቸው፡፡ ሁሉም በስርዓት
በዓላማዬ መሰረት የሚከናወኑ ናቸው፡፡ ልክ ምድር ላይ እንዳለ፣ እዚህ ያሉትም ህዝቦቼ ያገለግላሉ፣ ይፀልያሉ፣ ያመሰግናሉ
እናም ነፍሳት እንዲድኑ በተዘጋጀው እቅድ መሰረት ይሰራሉ፡፡ ይህም እስከ አለም መጨረሻ ድረስ ይቀጥላል፡፡
‹‹በከበረና ፍፁም በሆነ ሰውነት ብትሆኑም፣ የምትመስሉት ግን ድሮ ትኖሩበት በነበራችሁት ሰውነት ነው፡፡ ልዩነቱ ንፁህ
መሆናችሁ፣ እኔን ማንፀባረቅቃችሁና እውነተኛ የኔን ሐምሳያ መምሰላችሁ ነው፡፡ ሁላችውም ፍፁም ትሁቶች፣ ከፍፁም
አምላካዊ ደግነት ጋር ፣ እንዲሁም ጥበብ እና ፀጋ ትላበሳላችሁ፡፡ እኔን ታፈቅሩኛላችሁ፣ እንዲሁም እርስ በእርስ ፍፁም ደስ
በሚል ፍቅር ትዋደዳላችው፡፡ ቅድስና እያንዳንዱን፣ እንዲሁም ሁሉንም ሥፍራ ይሞላል፡፡ የሚወደደው የልደቴ ቀን
መዝሙር "ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ብርሃን" እንደሚለው ይሆናል፡፡ በጠራችሁኝ ጊዜ በቅፅበት በዚያው እገኛለሁ፡፡ ከለላዬን
በላያችው ላይ አደርጋለሁ፡፡ የአምላካችሁ የእግዚአብሔር ማፅናናት በሙላት እስኪሰማችሁ ድረስ ወደ ልቤ እየደጋገምኩ
አስጠጋችኋለሁ፡፡
‹‹የምትመጣዋ ያቺ ቀን የተባረከች ትሁን፡፡ በደስታ ዝማሬ የምከባችሁና በፍንጥዚያ ደስታ በዓል የሚሆንበት፡፡ እኔ የእናንተ
ጌታ ለመምጣት እራሴን አዘጋጅቼና ምርጥ የሆነውን ልብስ ለብሼ አባቴ ባዘጋጀው ራት ላይ እናንተን ስጠብቅ! እንዴት
የሚያስደስት ነገር ነው፡፡ ምንም እንኳን አሁንን የምትለኩት በሰዓትና በደቂቃ ቢሆንም በመንግስተ ሰማያት ግን እንደሱ
አይደለም፡፡ በመንግስተ ሰማያት ጊዜ የሚባል ነገር ስለሌለ የጊዜ ስሜት የለም፡፡ ሁሉም ነገር ዘላለማዊ ነው፡፡ ስለዚህም
እያንዳንዳቸው ክስተቶች ፣ሁኔታዎችና እንቅስቃሴዎች ዝም ብለው ይከናወናሉ፡፡
‹‹እያንዳንዳችን በምድር ላይ እንሰራለን፡፡ ነፍሳትን ለማዳን እንኖራለን፣ ደግሞም እያንዳንዳቸው ድነትን እንዲያገኙ
እንሰራለን፡፡ በተቻለ መጠን ብዙዎች እንዲድኑ እንደ ትልቅ ደመና ምስክሮች በመሆን እናገለግላለን፡፡ እንፀልያለን፣
የአምላካችንን ልብ በመያዝና እርሱን በመወከል፣ ረዳት በመሆን፣ በብዙ ፀጋ፣ በምድር ባሉት በህይወታቸው ጣልቃ
በመግባት እናገለግላለን፡፡›› ይህ መልዕክት የህዝቅኤል የሙሽራዋ ዜና መዋዕል ከሚለው ፅሑፉ የተመረጠ ነው፡፡
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መልዕክት ሃያ ዘጠኝ
በመንግስተ ሰማይ ጨዋታ አለ!
{There is fun in heaven!}

ይህ ጉዞ በቅርቡ የተደረገ ጉዞ ነው፡፡ እንዲህ በማለት እጀምራለሁ . . . እንደወትሮው እየደነስን ነበር፡፡ እኔ ብዙ ጊዜ ሳየው
ከእኔ ጋር እየደነሰ ነው የማየው፡፡ ምክንያቱም እኔ የምስጋናና የአምልኮ መዝሙር ስለምከፍት ነው፡፡ እንዲህም አልኩት ኦ!
ጌታ መደነስ ታውቅበታለህ፡፡ ዋው! ደስ የሚል ነው፡፡ በወቅቱም የለበስኩት ልብስ በጣም ቆንጆ ነበር፡፡ በሆነ ምክንያት ብቻ
ከእርሱ ጋር ስሆን እንድለብስ የሚያደርገኝ የተለያየ ልብስ ነው፡፡ የዛሬው ደግሞ ልዩ ነበር፡፡ ልብሱም ሽፎን ሲሆን ስድስት
ኢንች ስፋት ያለውና እንደ ደረጃ አንዱ በአንዱ ላይ የተደራረበ ነው፡፡ ቁመቱም በወለሉ ላይ የሚጎተት ነበር፡፡ በእውነት
እጅግ ውብ ልብስ ነው፡፡ የልብሱ ቀለም ግራጫ ሮዝ ሲሆን በጀርባውም በሪቫን የታሰረ ነው፡፡ ፀጉሬም ወደኋላ ታስሮ
ከርል ተደርጓል፡፡ ደግሞም ቲያራ አድርጌያለሁ፡፡ ግርማ ሞገስ የተላበሰ ዓይነት ዳንስ ደነስን፡፡ በምስጋናና በአምልኮ የተሞላ
መዝሙር ስለመጣ ጌታ ቀስ ባለ መልኩ ነገር ግን ችሎታ በተሞላበት ሲደንስ አስደነቀኝ፡፡
እኔም . . . ጌታ አንተ ነህ? አልኩት፡፡ እናም አስደናቂና የሚያበራ ፊቱን ፈገግ ሲል በጣም ጥርት ባለ መልኩ አየሁት፡፡ በዚህ
ጊዜ መዝሙሩን እንድዘጋው ጠየቀኝና ወደ በረንዳው ወጣን፡፡ ያለነው በፅጌሬዳ መናፈሻ ውስጥ ሲሆን ግዜው ምሽት ነበር፡፡
ስለ ምሽቱ ነገር በኋላ አብራራላችኋለሁ፡፡ ምክንያቱም ምሽት በመንግስተ ሰማያት ስለሌለ ነው፡፡
እንዲህ በማለት ጀመረ . . . ‹‹መደነስ እንደምወድ ታውቂያለሽ››
‹‹አዎ ግን አንተ ግራማዊና ሞገስ ያለህ፣ ደግሞም ተሰጥዎና ብቃት ያለህ ነህ!!››
እንዲህ በማለት መለሰልኝ ‹‹ከእግዚአብሔር ምን ትጠብቂያለሽ? ምንም ነገር ፍፁም ከሆነ ያነሰ ትጠብቂያለሽ?››
በዚህ ጊዜ ሳቅኩና ‹‹ዋው ማንም ይህንን ንግግር ካንተ ከኢየሱስ የወጣ መሆኑን አያምንም››
‹‹ጥሩ ለራሳቸው ነው የሚጎድልባቸው፡፡›› እንዲህ በማለት ቀጠለ . . . ‹‹ አንቺ ምን ታስቢያለሽ? በጭቃ ውስጥ ያለሁ በትር
ወይንስ ከክብሬ ታላቅነት የተነሳ ከሙሽራዬ ጋር መጫወት የማልወድ? እንዲህ አይደለሁም፡፡ እናም ሙሽራዬ ምን
እንደሚገጥማት ማወቅ አለባት፡፡ ምክንያቱም እንደንሳለን፡፡ ስለዚህም ይህንን መልመድ አለባት፡፡ በማለት ፈገግ አለ››
‹‹ኦ ጌታዬ አንተ በጨዋታ የተሞላህ ነህ፡፡ እናም ሰዎች ኃይማኖተኛ በመሆን ተጫዋች አምላክ እንደሚኖራቸው ሳይቀበሉ
እንዳይቀሩ ተመኘሁ፡፡ ምንም እንኳን መፅሐፍ ቅዱስ ላይ በእኛ ይዘምራል፣ ይደንሳል ቢልም፡፡/ He will dance and sing
over us/
ኢየሱስም በመቀጠል እንዲህ አለ . . . ‹‹ ስለ እኔ ባህርይ ብዙ የተሳሳቱ መረዳቶች አሉ፡፡ ተጫዋችነት/Playfulness/
መካከለኛው የስሜ መጠሪያ ነው፡፡ ከሙሽራዬጋ መጫወት እወዳለሁ፡፡ ንፁህ የሆነ ሳቋንና አስደሳች የሆነውን ምላሾቿን
86

እወዳቸዋለሁ፡፡ ድንገት ላስደንቃትና ባርኔጣዋን በውኃ መውረጃ ውስጥ በመጣል 'ኦ! በመንግስተ ሰማያት ብዙ ጨዋታ አለ'
ስትል መስማት እወዳለሁ፡፡››
ጌታ በመንግስተ ሰማይ ሌሊት የለም ነገር ግን ይኸው በምሽት እየደነስን ነው፡፡
‹‹በዚህ ምሽት አብረን እንድንሆን ለእኛ ያዘጋጀሁት የተለየ ሁኔታ ነው፡፡ ይህም አንድ ላይ እንድንሆንና አንቺ እጅግ ልዩ
አድርገሽ በምትቆጥሪው ለምሳሌ እንደ ፕሮም ምሽት/ prom night/ ዓይነት ተደርጎ ነው የተዘጋጀው፡፡ ይህንን ያሰብኩት
ቀደም ሲል በተገናኘንበት ጊዜ ነው፡፡››
‹‹ እምም. . . እንዴ ለምን? ከሆነ ነገር እየተመረቅሁ ነው እንዴ?››
‹‹እንደዛ ነገር›› አለኝ
‹እሺ››
‹‹እየሄድሽ ነው ክሌር፣ ወደፊት እየሄድሽ ነው፡፡ አብረን ብዙ የምናከብረው ነገር አለን፡፡ ነገር ግን በመንግስተ ሰማያት ሆኜ
ዝም ብዬ መጠበቅ አልችልም፡፡ አሁን ከአንቺ ጋር ሆኜ መደሰት እፈልጋለሁ፡፡ እናም ለሙሽሮቼ እንዴት አፍቃሪና እንዴት
ጨዋታ እንደምወድ ንገሪያቸው፡፡ ስለዚህ ተዘጋጁ፡፡ ››
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መልዕክት ሠላሳ
የኔ ተፈጥሮ ማበረታታት ነው- ስለዚህም ምህረትን አድርጌያለሁ
{My nature is courage – I give to you My mercy}

"እዚህ ለሚቀሩት ግን እኔ ከእነርሱ ጋር እሆናለሁ፡፡ እዚህ ሲቀሩ ለጥቂት ጊዜ በፍርሀት ሊሰቃዩ ይችላሉ፡፡ ቃሌ ይህ ነው
በዓይን መግለጥ ፍጥነት ከእኔ ጋር በመንግስቴ ይሆናሉ፡፡ በሰማያት ያሉ ቅዱሳን በደስታና በጭብጨባ ይቀበሏቸዋል፡፡ ብዙ
የሚሰዉ ሰዎች ስቃዩ አይሰማቸውም ምክንያቱም እኔ በመስቀሉ ላይ በራሴ ላይ አድርጌዋለሁ፡፡ አዎ እጀግ በጣም
የሚያስፈራውንም ስቃይ እኔ ወስጄዋለሁ፡፡ ይህም ደካማ የሆኑትን ለመርዳት ነው፡፡ ምህረት የእኔ ተፈጥሮ ነው፡፡ ስለዚህም
ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ድፍረት እሰጠዋለሁ፡፡ ሞትን ብቻቸውን አይጋፈጡም እኔ አብሬያቸው እሆናለሁ"

ኢየሱስ የመንግስተ ሰማያትን ሚስጥር ሊገልጥ ቃል ገባ
{Jesus promises to revil the secret of heaven}

‹‹ከእኔ ጋር እንድትኖሪ ወደ ቤቴ እወስድሻለሁ፡፡ እናም ወደ ሰማያዊው ገፀ-ምድር ይዤሽ እሄዳለሁ፡፡ይህም ነገሮችን እንዴት
በአንድነት ማስቀመጥ እንደቻልኩ የሚያሳየውን ሚስጥር ላስተምርሽ ነው፡፡ እነዚህም ነገሮች ከልጅነትሽ ጀምሮ ሲያስደንቁሽ
ለነበሩ ነገሮች መልስ ለመስጠት ነው፡፡ በኮሜቶችና በከዋክብቶች መካከል ለመደነስ፣ ብርሃን በሚሰጡ ከዋክብቶች፣ ለእኔ
በመዘመር ክብርን በሚሰጡ ከዋክብቶች ሥር ለመደነስ፡፡ እነዚህና ሌሎች ብዙ ለአንቺ ናቸው የኔ ዕርግብ፡፡ እጄን ይዞ ወደ
ላይ መብረር ስንጀምር የቤቱ ጣራ ጠፋ፡፡ እናም ወደ ላይ፣ ወደ ሰማይ መብረር ጀመርን፡፡ በቅርቡ የተደባለቁ ቀለማት
ያላቸውን፣ የተደራረቡ፣ ቀለማቸውን የሚቀያይሩ፣ እንዲሁም ፈዛዛ ቀለማት ያላቸውን በጠፈር ላይ ያሉ ብርሃናትን
እናስሳለን፡፡ ወደ ላይ እየተንሳፈፍን ባለንበት ጊዜ ኢየሱስ ባለ ጅራታማ ኮከብ በእጁ ያዘና ለእኔ ሰጠኝ፡፡ ትንሽ ለስላሳ ኳስ
የሚያህል ሲሆን ግን እንደ እሳት ዓይነት የሚያንፀባርቅ ነገር ይወጣዋል፡፡ ከእጄ ስለቀው የተለመደ መንገዱን ቀጠለ፡፡
በጣም የሚደንቅ ነው! ኮሜትን በመያዝ ጨዋታ!

ህይወት በመንግስተ ሰማያት ምን እንደሚመስል - ስለ ሚሊኒየሙ መንግስት ትንሽ ፍንጭ
{What Life in Heaven is Like –Clues about the Millennium}
ጌታ ስለ መንግስተ ሰማያትና ስሚሊኒኒየሙ መንግስት እንዲህ በማለት መናገር ጀመረ . . . ይህ አሁን የማካፍላችሁ ርዕስ
በጣም ደስ የሚል ነው፡፡ እስካሁን ካወራነው ከባድ ርዕስ ይህ ትንሽ ዕረፍት የሚሰጥ ነው፡፡
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‹‹ መሆን ስትፈልጉ የነበራችውትን ሁሉ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ትሆኑታላችው፡፡ በምድር ላይ ሲያታግላችው የነበረው
ኃጢያትና የመሳሰለው በዚያ አይኖርም፡፡ በቃ የሰርግ ስጦታ ነው እንበለው ፡፡ ከመቀፅበት ትለወጣላችሁ፡፡ መንፈሳዊ
በሽታዎች ሁሉ ይታጠባሉ፡፡ የኔ ክብር በእናንተ ውስጥ እንዲኖር ከላያችሁ ላይ ተገፎ ይታጠባል፡፡ አጠቃላይ የሆነ ለውጥ
ይሆናል፡፡››

‹‹የመማሪያ ክፍሎች ይኖራሉ?››
‹‹የለም እኔ ራሴ አስተምራችዋለሁ፡፡ የሆነ ነገር ለማወቅ በምትፈልጉ ጊዜ ያኔ እኔ እገልጥላችዋለሁ፡፡ የሆነ ነገር ለመጫዎት
በምትፈልጉ ጊዜ የፈለጋችሁት ነገር እጃችሁ ላይ ይመጣል፡፡ መዘመር በምትፈልጉ ጊዜ ጥረት ሳታደርጉ ቆንጆ ቅላፄ
በምላሳችሁ ላይ ይመጣል፡፡ ስለዚህም በጣም ቆንጆ አድርጋችሁ ትዘምሩታላችሁ፡፡ ሁሉንም ያለጥረት ማወቅና መስራት
እንዳለ እስክትለምዱ ድረስ በመጀመሪያ አስማት ይመስላችኋል፡፡
‹‹ጌታ ሆይ ይህንን ለማመን በጣም ይከብደኛል፡፡ ሁላችንም በህብረት አንሰራም?››
‹‹ አዎ፡ ህብረት ይኖራል፡፡ ልምድንም ትለዋወጣላችሁ፡፡ ይህ የሚሆነው እንደ ላቦራቶሪ ነው፡፡ የተለያ ነገሮችንም በህብረት
ትሰራላችሁ፡፡ በህብረት መስራት እጅግ አስደሳች ይሆናል፡፡ እስካሁን በመስማማት መስራት እጅግ የምትናፍቂው ነገር ሆኖ
ሳለ ግን አልተሳካም፡፡ ብዙዎች በአንድነት ሆነው መልካም ነገር እንዳይሰሩ ስምምነት ማጣት መርዝ ሆኖ ቆይቷል፡፡ አሁን
ግን ትወጂዋለሽ፡፡ በህብረት ለመስራት ያለሽ የውስጥ ፍላጎት በተቻለ መጠን ይረካል፡፡
.‹‹አንድን ነገር ለማየት ስትፈልጊ እኔ አብሬሽ እሄዳለሁ፡፡ ያለ ክፋት በስተቀር ምንም የማይቻልሽ ነገር የለም፡፡ ይህ ደግሞ
ሌላው ስጦታ ነው፡፡ ምክንያቱም በመንግስተ ሰማያት ሰይጣን እንዳይገባ በሩ ዝግ ነው፡፡ እርሱ መቼም አይገባም፡፡ ልጄ
አይፈትንሽም፡፡ ምንም ክፉ ነገር አይሰማሽም፡፡ ይህም ሌላው ስጦታ ነው፡፡ ከእኔ ፀጋን ትካፈላላችሁ፡፡››
‹‹በመንግስተ ሰማያት ሁሉም ነገር ያለ ጥረት የሚገኝ ነው፡፡››

‹‹ ክፉ ሐሳብ ላስብ እችላለው?››
‹‹አይ የኔ ፍቅር መቼም ቢሆን የክፉ ሐሳብ አይኖርሽም፡፡ ሰይጣን ሊያታልልሽ ስለማይችል ብቻ አይደለም፡፡ ነገር ግን
ከመለኮት ፀጋ የተነሳ ክፋት ሁሉ ከውስጥሽ ይታጠባል፡፡ ሁሉ ነገርሽ ያበራል በክብር ይሞላል፡፡ ከምትገምቺው በላይ
ደስተኛ ትሆኛለሽ፡፡ የወደፊትሽን ቀድመሽ በማየት የሚጠቅምሽን ታውቂያለሽ፡፡ ምንም ነገር በግምት አትንቀሳቀሽም፡፡ እኔን
ለመረዳት በፍፁም አትቸገሪም፡፡ እኔን ብቻ ሳይሆን ማንንም ለመረዳት እትቸገሪም፡፡ የሰዎች ልብ ለማየት ፍፁም የሆነ እታ
ይኖርሻል፡፡ ይህም ሞትንና መበስበስን እንዳያጭዱ እንድትረጃቸው ነው፡፡››
‹‹በጊዜውና በአግባቡ ፍፁም የሆነ ውሳኔ ለመስጠት ትችላላችሁ፡፡ የእናንተ ጥረት ሳይጨመርበት የሰዋችን መንገድ
መረዳትና ወደ መስመር የማስገባት ብቃት ይኖራችዋል፡፡ በክብር ትገለጣላችሁ፡፡ ምክንያቱም እኔን ትመስላላችሁ፡፡ በብዙ
መልኩ እኔ ትመስላላችሁ፡፡ እንዴት እንደለወጥኳችሁ ስታዩ ትወዱታላችሁ፡፡ መናገር ከምትችሉት በላይ የረካችሁና
ደስተኞች ትሆናላችሁ፡፡
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‹‹በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ያሉትን ደስታዎች ከአንቺ ጋር መካፈል የፈለግሁበት ምክንያት እነዚህን ሁለት ቀናት በጣም
ከባድ ጊዜ ስላሳለፍሽ ነው፡፡ እናም አንቺን በማድከም ደስታሽን እንደሰረቀ ስላወቅሁ ነው፡፡ ››

‹‹ኦ ኢየሱስ ምንም በማያውቁት ነገር በውሽት ስሜን ለማጥፋት የተነገረብኝ ነገር በጣም ነው የጎዳኝ፡፡ ኦ! በእውነትም
ውስጤን ነው የጎዳኝ፡፡ እናም አውቃለሁ ቶሎ የማይሰበር፣ እንደ ጠንካራ ግርግዳ መንፈስ እንደሆነና በእኔ ሰዓት
የማይደረመስ እንደሆነ፡፡››
‹‹ ትክክል ነው፡፡ ሰዓቱ አይደለም፡፡ ክሌር የምገባልሽ ቃል ግን በመንፈስ ቅዱስ ጋር በመተባበር አይናቸውን ለመክፈት ከእኔ
ጋር አብረሽ ትሰሪያለሽ፡፡ ስንመለስ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ፡፡ በመጀመሪያ በሰማይ ላይ ብዙዋችን በፍጥነት እና በቀጥታ
ልባቸውን የሚለውጥ ድንቅና ምልክት ይታያል፡፡ ከዛም ከለስላሳ ሸክላ ጋር መሥራት ትጀምሪያለሽ፡፡ እኔም አይተሸ
የማታውቂውን ጥበብን እሰጥሻለሁ፡፡››
‹‹ኦ የእኔ ፍቅር በሚያስደስተው እቅዴ፣ በጥልቀቱና በስፋቱ፣ በርዝመቱና በቁመቱ እንዴት እንደምትደሰቺ! ኦ! እንዴት
ትልቅ እንደሚሆን፡፡ የአንቺ ጥበብ ደግሞ እንደ ባህር ውኃ ይሆናል፣ ብዙ መረዳት ይሆንልሻል፡፡ ይህም በጣም ትሁት
ያደርግሻል፡፡ አንቺም ማንም ሰው ሊቋቋመው የማይችል ጣፋጭ ትሆኛለሽ፡፡

‹‹ኢየሱስ ሁል ግዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ ?››
‹‹እኔ እንደማቅሽ እንኳን ታውቂኛለሽ፡፡ እናም ምንም ነገር ሊለያየን አይችልም፡፡››
‹‹አልገባኝም፣ የሆነ ሰዓት ላይ የምንለያይ መስሎኝ ነበር?››
‹‹ በእናንተ አለም ላይ እደምታውቂው አይነት መለያየት አይደለም፡፡ ፍፁም በሆነ መልኩ ነው አንድ የምንሆነው፡፡እናም
መቸም ቢሆን አታጪኝም፡፡ ምክንያቱም የምኖረው በውስጥሽ ነው፡፡ እናም ህብረታችንን ምንም ነገር ሊረብሸን
አይችልም፡፡ ምክንያቱም በመንግስተ ሰማያት ኃጢያት፣ ኩራት የለም፡፡ ነገር ግን ይህ የራሱ የሆነ ጥቅምና ጉዳት አለው፡፡
ምክንያቱም እንደ ደስታ ሁሉ ኃዘንንም አብረን እንካፈላለን፡፡››
‹‹ግን በምድር ላይ የሚሰራውን የማላውቅ መስሎኝ ነበር››
‹‹ ታላቁ መከራ እስኪያልቅ ድረስ አታውቂም፡፡ ነገር ግን በሰዎች ስገፋና ተቀባይነት ሳጣ ታውቂያለሽ፡፡ አዎ ያንን ዓይነት
ስሜት ያኔም ይሰማሻል፡፡ ወደ ምድር ስንመለስና ከነፍሳት ጋር ስትሰሪ በሰሩት ሥራ የኔ ስሜት ምን እንደሆነ በደንብ
ይሰማሻል፡፡ እናም እያንዳንዱ ሁኔታ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ ቅጣት ቢሆን ወይም ማስተካከያ ቅፅበታዊ የሆነ እውቀት
ይኖርሻል፡፡››
‹‹ወደ ምድር ስንመለስ ብዙ ቅጣቶች ይኖራሉ? ሰዋች በዚያን ጊዜም አስቸጋሪና አመፀኞች ይሆናሉ?››
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‹‹በመጀመሪያ በሴቶችና በወንዶች ላይ ብዙ የአመለካከት መሻሻሎችን ታያለሽ፡፡ ነገር ግን ብልሽቱ በጣም እየተስፋፋ
ይሄዳል፡፡ የአንዳንዶች በፍጥነት ግልፅ ሆኖ ይታያል፡፡ የእንዳንዶቹ ቀሰ በቀስ ወደ ትውልድ ይተላለፋል፡፡ የኃጢያት
ውጤት በቤተሰብ ውስጥ በቀላሉ እንደ ሰንሰለት እንዴት እንደሚተላለፍ ማየት ትጀምሪያለሽ፡፡ ያንንም ለመለወጥ
ትሰሪያለሽ፡፡ ነገር ግን ክሌር አንዳንዶቹ አይለወጡም፡፡ እናም ስለነዚህ ነገሮች እውቀት ሊኖርሽና ነገሮች በሚከሰቱ ጊዜ
ጥንካሬ ሊኖርሽ ይገባል፡፡ ነገር ግን ውጪ የሚታየው ምንም ያህል የሚያሳዝን ቢሆንም እኔ ጥልቅ የሆነ ሰላምናና ደስታን
ልሰጥሽ ሁልጊዜ በውስጥሽ ነኝ፡፡››

‹‹ በሚሊንየሙ መንግስት ሞት አለ?››
{Is there death in the millinum?}

‹‹ምንም እንኳን ኃጢያትና ሰይጣን በሚሊኒሙ መንግስት ስፍራ ስለሌላቸው ሁኔታው ፍፁም ጤንነትንና ረጅም እድሜን
ቢፈቅድም መወለድና መሞት ግን ያለ ነገር ነው፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን በጣም የሚያሳዝነው የጠላት ተፅዕኖ ሳይኖር ክፋት
ይገለጣል ይህም የአዳምና የሔዋን ድክመት ነው፡፡ አጋንንታዊ እርዳታ ሳይኖር ክፉ አስቀያሚ ጭንቅላቱን ከፍ ከፍ ሲያደርግ
ሲያዩ ብዙዎች ይደነግጣሉ፡፡
‹‹እናንተ ግን እጃችሁ በነካው ነገር ላይ ሁሉ ደስታን ታገኛላችሁ፡፡ መለወጥን ፣ ፈወስን፣ መልሶ መገንባትንና ፍፁም የልብ
መለውጥን ታያላችሁ፡፡ ይህም መላዕክቶቼና በሰማይ ያሉ ቅዱሳን ተሰምቷቸው ነበረውን ዓይነት ሊነገር የማይችል ደስታን
ይሰጣችኋል፡፡
‹‹ ልጄ ይታይሻል? በዚህ ሰዓት በምድር ላይ ብዙዎች ለማገልገል ከልባቸው ይመኛሉ፡፡ ነገር ግን የሚቃወማቸው ኃይል
እጅግ ከባድ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው ከራሳቸውም ተፈጥሮ ወይንም ከእነሱ ተፈጥሮ ባልሆነ ነገር ነው፡፡ ነገር ግን ጥቂቶች
ብቻ ናቸው ይህንን ግድግዳ ሰብረው የሚወጡት፡፡ ይህም ታላቅ ፅናትንና በእኔ ላይ መደገፍን ይጠይቃል፡፡
‹‹እናም ለዚህ የተመረጡና የታጠቁ አሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ አሉ ለዚህ ያልተመረጡና ያልተዘጋጁ፡፡ ለእነርሱ የፀሎት ፀጋ
ሰጥቻቸዋለሁ፡፡ ፍላጎታቸው የሚገለጠው በወንጌል አገልግሎት ላይ ነው፡፡ ነገር ግን ሰው እንደሚያየው በአገልግሎቱ ላይ
ቀጥታ ባይሳተፉም እነርሱ ህያው የፀሎት ኃይል በመሆን ወንጌልን ለሚያሰራጩ የጀርባ አጥንት ናቸው፡፡ ለእነሱ ፀሎትና
ልመና ከሚያቀርቡላቸው ከእነዚህ ብዙኃን የፀሎት ተዋጊዎች ውጪ በመድረክ ላይ የሚቆሙትን ወንጌል ሰባኪዎች
ብታዩአቸው እጅግ ደካማ፣ ቀላልና የሚያሳዝኑ ሰዎችን ነበር የምታዩት፡፡
"ራሳቸው ወንጌላውያኑ ንፁህ ልብ፣ ትሁትና ከላይ የተቀበሉት ቅባት ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ሐቀኝነታቸው እንከን የሌለበት
መሆን አለበት፡፡ ለዚህ ነው በዚህ ዓይነት ጉዳይ ላይ በደንብ መሥራት የያዝነው፡፡ ለሐቀኝነት ትልቅ መሰጠትና ሥራውን
በራሴ መንገድ የማይሰሩ ከሆነ፣ ማገልገልና የጦርነቱን እሳት በፅናት መቀጠል ወይም ጫና በበዛበት ቀና ብለው መሄድ
አይችሉም፡፡
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ይህም ሆኖ ግን መጋረጃውን ብታነሽው፣ ይህ ሰው በእኔ እቅድ ውስጥ በጣም ትንሹን ሥፍራ የሚይዝ ነው፡፡ ከእርሱ ጀርባ
ሆነው የሚማልዱት ትልቁን ድርሻ የሚይዙትና እርሱ ትልቅ ሆኖ እንዲታ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ እውነታው ግን በስተጀርባው
ያሉ እነዚህ ታናናሾች ናቸው ለእርሱ በክብር መታየት ድርሻውን የሚወስዱት፡፡ ስለዚህም ወንጌልን ለማገልገል ፍላጎቱ
ያላቸው በዚህ መንገድ እርካታን ያገኛሉ፡፡ እንዲህም ቢሆን ግን ለሁሉም ጊዜና ወቅት አለው፡፡ እነርሱም ነፍሳትን በፍቅሬ
ለመንካት ተራ ያገኛሉ፡፡ ሁሉም በልቡ ውስጥ ያለውን ለማከናወን ተራ አለው፡፡ ምክንያቱም ልባቸው ከልቤ ጋር
ተስማምቷል፡፡

ጌታ አምልኮስ?
{What about worship Lord?}
"አሁን የምትናገሪው መረዳት ከሚቻለው ውጪ የሆነን ነገር ነው፡፡ ስታመልኩ ሁሉንም የሰው ተግባራት በማቆምና
በፈጣሪያችሁ በእግዚአብሔር ግዛት ሆናችሁ ነው የምታመልኩት፡፡ ከአምላካችሁ መለየት ታቆሙና ከፈጣሪያችሁ ጋር አንድ
ትሆናላችሁ፡፡ ልባችሁ በአምልኮ ሰፍቶ ከራሳችሁ ይወጣል፡፡ ከአምልኮም ወደራሳችሁ ስትመለሱ ፍፁም ታድሳችሁ፣ ኃይል
አግኝታችሁና ተነቃቅታችሁ ነው የምትመለሱት፡፡ ወደ አምልኮ ስትሄዱ ከእናንተ ጋር የነበረ ነገር በጠቅላላው ሄዷል፣
የለም፡፡ ከዚህ ሌላ ስለ አምልኮ ተጨማሪ ለመናገር የምችለው ነገር የለኝም፡፡ ምክንያቱም እጅግ የላቀ ስለሆነ ነው፡፡
"ራሳችሁ ታዩታላችሁ፡፡ ይህንነ ብቻ ነው ቃል ልገባላችሁ የምችለው፡፡ ያን ጊዜ ታዲያ በምንም ዓይነት መንገድ ዱሮ
እንደነበራችሁት ልትሆኑ አትችሉም፡፡ ልክ እንደተፃፈው ከክብር ወደ ክብር ትሻገራላችሁ፡፡
"ጌታ በዛሬው ምሽት ሌላ ልትለኝ የምትፈልገው ነገር አለ?
"የምጠይቅሽ ነገር ከእኔ ጋር ሆነሽ እንድትመለከቺ ነው፡፡ ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ተግባቦቶችን ቀንሽና ከእኔ ጋር ወዳለው
ወደ ውስጣዊ ህብረት በጥልቅ ተመለሺ፡፡ በዚህ አማካኝነት ከእኔ ብዙ ትካፈያለሽ፡፡
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መልዕክት ሠላሳ አንድ
በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ነገሮች እንዴት ነው የሚከናወኑት? እዛ ምን አለ?
ኤፕሪል 26 ቀን 2015 ዓ.ም
{How do things work in Heaven? What is there?}
እንደምን አደራችው ውድ ቤተሰቦች ፣ ዛሬ ምሽት በጣም ቆንጆ የፀሎት ጊዜ ነበረኝ፡፡ ጌታ ይህንን ልምምዴን ለእናንተ
እንዳካፍላችሁ ነግሮኛል፡፡ ዛሬ ምሽት ወደ አምልኮ ስገባ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ጌታ ከጎኔ በቀኝ በኩል ተሰማኝ፡፡ ስለዚህ
በልቦና አይኖቼ ስመለከት የሚወዛወዝ ወንበር ላይ ተቀምጠን አየሁ፡፡ ራሴን በትክሻው ላይ አስደገፌ እያለሁ በሙዚቃው
መዝናናትና እርሱን ማምለክ ጀመርኩ፡፡ ያለንበት የአትክልት ቦታ ከሚያምሩ ቀለማት ያላቸው ህትመቶች ያሉበት መሆኑን
ተመለከትኩ፡፡ ከዚህም በበለጠ መልክም መአዛ ያላቸው የአበባዎቹ ሽታ ያውድ ነበር፡፡ ነገር ግን ከሽታው ኃይለኝነት የተነሳ
ማሽተት አልቻልኩም ነበር፡፡ ለማንኛውም ከጥቂት ጊዜ አምልኮ በኋላ አንዳንድ የምወዳቸውን ክርስቲያኖች ፊትን ማየት
ጀመርኩ፡፡ ኃዋሪያትን፣ ነቢያትን፣ የእምነት አባቶችንና የታመኑ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆችን፡፡ ሁላችንም በአትክልት
ቦታው ዙሪያ በደንብ እያመለክን ነበርን፡፡ የዩቱዩብ ቤተሰብ የሆኑትንና የተወደዱ ነፍሶችንም እዛ ለማየት እጅግ እጓጓ ነበር፡፡
እኔ እንደማየው እና እንደማሸተው የአትክልቱን ቦታ ቢያዩና ምክንያቱም እነሱም የጌታ ልብ ክፍል በመሆናቸው ነው፡፡
ጌታም እንዲህ አለኝ
‹‹አንድ ቀን ይህ ራዕይ እነሱንም ያጠቃልላል፡፡ እናም ሁላችንም ባንድ ላይ እንደሰታን፡፡ ነገር ግን ለአሁን የእኔ ውድ ወንድና
ሴት ሙሽራዎቼ ቤት ላዘጋጅላችው ሄጃለሁና ተፅናኑ፡፡››
‹‹ . . . ከንጥቀቱ በኋላ ስላለው መነጋገር እንቀጥል
‹‹በመንግስተ ሰማያት ለእያንዳንዱ ውድ ሙሽራ መኖሪያን አዘጋጅቻለሁ፡፡ የእያንዳንዱን ምርጫ አውቃለሁ፡፡››
አዎ ጌታ አስተውያለሁ፡፡ (በነገራችን ላይ አባቴ የህንፃ ንድፍ አውጪ ስለሆነ በትንሹም ቢሆን ምርጫ ላይ ጠንቃቃ
ነኝ፡፡ነገር ግን እርሱ የሚያምር ምርጫ አለው እና በጣም ጎበዝ ነው የሰው ልጅ ሊወደው የሚችል ምርጫ አለው፡፡ እንደ
የእግዚአብሔር ዓይነት!)
ጌታም መናገር ቀጠለ . . . ‹‹አዎ እያንዳንዱ ቦታ ለእያንዳንዱ ሰው አመቺና ያማረ ነው ፡፡ የእያንዳንዳችሁን የቀለም፣
የቅርፅ፣ የምትወዱትን እንስሳ፣ የህንፃ አሰራር ፣ የምትወዱትን አበባና የተፈጥሮ አካባቢ አቀማመጥ ምርጫ አውቃለሁ፡፡
አንዳንዶቻችሁ የምትመርጡት የጋራ መኖሪያ ዓይነት ነው፡፡ እናም ለእናንተ ያዘጋጀውትን መኖሪያ ትወዱታላችው፡፡
‹‹አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በረሃ ትወዳላችሁ፡፡ ለእናንተም ያዘጋጀውት የቁልቋል ተክል፣ የምትወዷቸውን የተለያየ ቀለም
ያላቸውን አበቦች፣ ከሰማይ ቀለም የበለጠ ሰማያዊ የሆነ የወራጅ ውኃ፣ አረንጎዴ ጥላና በውኃ ዳር የመደነሻ ሥፍራ
እስክታዩ ድረስ ጠብቁ፡፡ ሁሉንም ትወዱታላችሁ፡፡
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‹‹አንዳንዶቻችው ደግሞ ባህር ዳርቻ ትወዳላችሁ፡፡ የምትወዱትን የቀንድ አውጣ ሽፋን፣ መጠን፣ ቀለም እና ማንጸባረቃቸው
ሁሉ መርጬላችኋለሁ፡፡ ትላልቅ ዘንባባዋች እና ሰፋፊ ቅጠል ያላቸው የጫካ እፅዋት፣ ቴምር ና ትኩስ ኮኮናት ሁሉ አሉ፡፡
መቼም ቢሆን የማታክቱት መኖሪያ ይኖራችዋል፡፡
‹‹ተራራማ ጫካ ለሚትወዱ ለእናንተ ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ክሌርን መጠየቅ አለባችሁ፡፡ ወይም መፅሐፏን አንብብቡ በጣም
ትደነቃላችሁ፡፡ ልብ ቅርፅ ያላቸው ሐይቅ፣ ለመዳሰስ የሚያሳሱ ቀላማት ያላቸው አሳዎች፣ ከባህር በታች ያለውን መስትዋት
መሰለ ድንጋይና/Crystals/ ዋሻዎችን ሊያስጎበኙዋችው የሚችሉ ኤሊዎች፣ ከጎናችሁ እንዲራመዱ የምትፈልጉት የጫካ
እንስሳት እንደ ድብ፣ አጋዝን ፣ የአጋዘን ግልገልና ሁሉም የምትወዱዋችው እንስሳት እናንተን እየጠበቋችሁ ነው፡፡ ብታምኑም
ባታምኑም እነዚህ ሁሉ የእናንተን አብሮነት በትልቅ ናፍቆት እየተጠባበቁ ናቸው፡፡›› እናም ከመፅሐፍ ቅዱስ ክፍል ሮሜ
8፡19-20 ሰጠኝ፡፡
የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጠባበቃልና።ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ
ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው።

ስለዚህ ፍጥረታት ሁሉ እንዴት እንደሆነ በማይታወቅ መልኩ በቅርቡ ሊሆን ስላለው ነገር እውቀት አላቸው፡፡ ልክ
በመንግስተ ሰማያት ላይ በድንገት ሁሉ ነገር እንደ አዲስ ሲሆን ማለት ነው፡፡
ጌታ መናገሩን እንዲህ በማለት ቀጠለ ‹‹ፍጥረታት ማን መሆናችሁንና ስማችሁን ሁሉ ያውቃሉ፡፡ ከእናንተ ጋርም በመግባባት
ስሜቶቻቸውን ይጋራሉ፡፡ እንዲሁም በመንግስቱ ውስጥ ንፁህ ተድላ፣ ደስታና አንድነት ለመፍጠር ይፈልጋሉ፡፡ ስለዚህም
ሁሉ ነገር በፍቅር የተሞላ ይሆናል ተብሎ እንደተፃፈ እንደዚያው በፍቅር የተሞላ ይሆናል፡፡
‹‹ሙሹሮች ምን ያህል እየጠበኩዋችሁ እንደነበር ወደ ዘላለም መኖሪያችሁ ስትመጡ ይታወቃችዋል፡፡ በእርግጥም በጣም
ከመገረማችሁ የተነሳ ለብዙ ቀናት ግራ ይገባችኋል፡፡ (ምንም እንኳን የሰዓት አቆጣጠር የተለየ መረዳት ቢሆንም)፡፡ ነገር ግን
የፈጠርኩትን እያንዳንዱን ነገር በደንብ እያወቃችው ስትመጡ ትለምዱታላችው፡፡
"እንዲሁም ቢራቢሮዎች በምትወዱት ቀለማት፣ ወፎች ባስደናቂ ዜማቸው፣ ንቦች ሲዘምሩ እና ማራቸውን በለጋስነት
ለማካፈል ሲፈልጉ፣ እንዲሁም በልብ ቅርፅ በመሆን ሲበሩና በእኔ ፍቅር መሞላታቸውን ለመናገር ሲፈልጉ ታያላችሁ ፡፡
‹‹የሰው ልጅ ለክፋት ምልክት አድርጎ የተጠቀማችው እነዚያ ፍጥረቶች ሁሉ እኔ ምንም የማያውቁ አድርጌ
እንደፈጠርኳቸው እንደ መጀመሪያው ፍጥረታቸው ይመለሳሉ፡፡ ለምሳሌ እንደ በረዶው ጭልፊትና ጉጉት ዓይነት ከእናንተ
ጋር በመስማማት የአካባቢው አባል ይሆናሉ፡፡››
‹‹በመንግስተ ሰማያት ሞትና መሞት የለም፡፡ መወለድ ግን ይኖራል››

ጌታ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል?
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‹‹ይህ ሚስጥር ስለሆነ አሁን አልገልጥላችሁም፡፡ አንዳንድ ነገሮችን በኋላ ላይ ላስደንቃችሁ ስለምፈልግ አልነግራችሁም . . .
፡፡ በምድር ሆናችሁ የምትወዱትን የምግብ ዓይነት የሚተካ ምግብ በመንግስተ ሰማያት ፈጥሬላችኋለሁ፡፡

ነገር ግን

ከእንስሳት ሥጋ ውጪ ነው፡፡ በመንግስተ ሰማያ እንስሳትን መግደል የለም፡፡ አሦችን፣ ወፎችንና የሚያጠቡ እንሰሳትን ቢሆን
ሁሉንም መግደል አይቻልም፡፡ እንደገመታችሁት መንግስተ ሰማያት በጣም ሰፊ ነው፡፡ በአንድ ሜዳ ውስጥ ሜዳ እንደገና
በዛ ውስጥ ሌላ ሜዳ ይገኛል፡፡ ህዝቅኤል በትልቅ ዛጎላማ ቀፎ ውስጥ እንዳየው

ዓይነት በአንድ ወርድና ስፋት

/Dimensions/ ውስጥ ሌላ ወርድና ስፋት ይገኛል፡፡ ››

ይህንን የህዝቄልን ልምምድ በዚህኛው መፅሐፍ አልፃፍነውም፡፡ ልምምዱም እንዲህ ነበር፡፡ ህዝቅኤል ከጌታ ጋር እየዋኘ
እያለ በሐይቁ ታችኛው ክፍል በአሻዋው ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ቀፎ ያያል፡፡ እየዋኘና ወደ ቀፎው እየቀረበ ሲመጣ ህፃናትና
የእንስሳት ልጆች እየተጫወቱበት ወደ አለ ወደ ትልቅ አረንጎዴ ሜዳ ውስጥ ይገባል፡፡ በጣም ደስታ የተሞላበት ቦታ ነበር
ይህም ለህፃናት የተሰራ ቦታ ነበር፡፡ በቃላት ሊገለጥ የማይችል ደስታን ለህፃናቶች እንዲሰጥ የተፈጠረ ቦታ ነው፡፡
‹‹በመንግስ ሰማያት ውስጥ መጎጎዣ መኪናዎች፣ ፈረሶችና ትላልቅ ወፎች አሉ፡፡ በአየር ላይም በነፃነት መንቀሳቀስ ብትችሉም
በምታራመዱ ጊዜ እንኳን ሸክም የሚሆንባችው ነገር አይኖርም፡፡ ሁሉም ነገር ምንም የእናንተን ጥረት የማይጠይቅ ወይም
ህመም የሌለው ነው፡፡ ይህ ለአንዳንዶቻችሁ መገለጥ ይሆናል፡፡ ምክንያቱ አሁን በዚህ ምድር ላይ ህይወት ሁሉ ለእናንተ
ህመም ስለሆነ ነው፡፡
ጌታ ጥያቄ አለኝ፡፡ ኪቦርድስ . . . ይኖራል? ታውቃለህ እኔ ምን ያህል ኪቦርዴን እንደምወድ፡፡
ጌታም እንዲህ አለኝ . . . ‹‹በመንግስተ ሰማያት ውስጥ የሚኖረው መሳሪያ እንደ ላባ በጣም የቀለሉ ናቸው፡፡ ነገር ግን ልክ
አሁን እንዳለሽ ዓይነት ብዙ ስራዎች ይኖሩሻል፡፡ ቢሆንም ከመሳሪያዎቹ ጋር መላክቶች ይመደቡልሻል፡፡ እናም ማንኛውንም
የወደድሽውን ዓይነት የሙዚቃ ድምጽ ወዲያው በቅፅበት ያወጡልሻል፡፡ በአይምሮሽ ያለውን ማድመጥና ያለ ምንም ስህተት
ተግባርያዊ ማድረግ ይችላሉ፡፡ ተግባቦት ከተፈጥሮ በላይ በሆነ መንገድ ነው የሚከናወነው፡፡ ሙሉ በሙሉ ከተፈጥሮ በላይ
ነው የሚከናወነው፡፡››

ኦ! በጣም የሚደንቅ ነው! ይህ የምድርን ሁለት ሶስተኛውን ጭንቀት ይቀንሳል፡፡
‹‹እንደ እውነቱ ከሆነ በመንንግስተ ሰማያት ውስጥ ሁሉ ነገር ያለ ልፋት ነው የሚገኘው››

ጌታ ታዲያ ይህንን ኑሮ ለምደነው ወደ መሰልቸት እንመጣ ይሆን?
‹‹ኦ በፍፁም! በጣም ብዙ ብዙ ስጦታዎችን መለዋወጥ፣ ተግባቦቶች፣ መዝሙሮችና ፊልሞች ይኖራሉ ……››

ቆይ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ፊልም መሥራት አለ?
‹‹አዎ ብዙ የሚነገሩ የታሪክ ትርክታዎችና የፈጠራ ስራዎች ከምድር ካሉት ሙሉ ለሙሉ የሚሻል ነገር ይኖራል፡፡ ቀላሉ
ነገር ደግሞ እነዚህ ስራዎች በመንግስተ ሰማያት ቴፕ ተቀርፀው ለዘላለም መቀመጣቸው ነው፡፡››
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በመንግስተ ሰማያት ውስጥ መቅረጫ አለ?
‹‹አዎ የመቅረፅ መሳሪያዎች አሉ፡፡ ልክ በመንግስተ ሰማያት መፅሐፍት ቤት ውስጥ መፅሐፍት እንዳለ ሁሉ ምስልና ድምፅ
መቅረጫም አለ፡፡››

ኦ! ይህን ስሰማ ብዙ ለመስማት እጓጓለሁ
‹‹ነገር ግን በመልዕክቶች ቀጥታ የሚቀርቡ ብዙ ፕሮግራሞች ይኖራሉ፡፡ እነርሱም በአጠቃላይ ሂደቱ ውስጥ በተዋናይነትና
በረዳትነት ያገለግላሉ፡፡ ክላር እኔ ለናንተ ያዘጋጀውትን ነገር ለማሰብ መጀመር እንኳን አትችሉም፡፡››

በጣም የሚደንቅ ነው፡፡ ሁልግዜ ፊልም መስራት እፈልግ ነበር፡፡ ህዝቅኤልም እንደዛው፡፡
‹‹እድል ታገኛላችሁ፡፡ ነገር ግን ይህንን ልናገር፣ አምልኮውን ፍፁም ስለምትወጂው ወደዛ ትሳቢና የዛ አካል ትሆኛለሽ፡፡
ከዚያ በኋላ ከአምልኮ ላይ አንቺን ማስነሳት ከባድ ነው የሚሆነው፡፡››

ኦ ጌታ! ይህ ልቤን በበበረከት ይሞላዋል፡፡ በምድር ላይ በጣም የምንፈልገውን አምልኮ የመምራት እድል አግኝተን
እንደማናውቅ ታውቃለህ፡፡ ደግሞ የኔ ችሎታ መሻሻል ያስፈልገዋል፡፡
‹‹ይህ ነገር ከአሁን በኋላ ምንም ችግር ሊሆን አይችልም፡፡ ምክንያቱም በአይምሮአችሁ የሆነ ነገር ትሰማላችሁ፣ ከዚያም
ወዲያውኑ ፍፁም በሆነ መልኩ ትጫወቱታላችሁ፡፡››

ኦ ጌታ ሆይ ይህ ለእኛ እጅግ ብዙ ነው፡፡
‹‹አውቃለሁ የእኔ ፍቅር፡፡ ነገር ግን ለሙሽሮቼ ሁሉ በቅርብ የት እንደምወስዳቸው ትንሽ ሀሳቡ እንዲኖራቸው ፈልጌ ነው፡፡
ይህም ለጉዞዋቸው የመጨረሻ እርምጃ ብርታት እንዲሆናቸው ነው፡፡የአሁኑ ስቃይ ከሚጠብቃቸው ክብር አንፃር ምንም
ሊወዳደር የማይችል እንደሆነ እንዲያዩ ነው ፡፡ በእርግጥም ይህ የመፅሐፍ ቅዱስ ቃል ይፈፀማል፡፡
‹‹እንግዲ ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁም ቃሌን ጠጥታችሁ የሚጠብቃችሁን መንግስተ ሰማያት አትኩራችሁ እንደምታዩ፡፡
ክሌር ደግሞ ማታ ስለነበረን የፀሎት ጊዜ ንገሪያቸው፡፡››
እና በሚወዛወዘው ወንበር ላይ በገነት አትክልት ሥፍራ ውስጥ የነገረኝን ይህንን ነው ያካፈልኳችሁ ፡፡ በጣም በሚያምርና
የተለያዩ ቀለማት ያላቸው የተዋቡና ሽታቸው የሚያውድ ዕፅዋዕት ያሉበት፣ ደግሞም እፅዋት የሚያዜሙ የሚመስልበት
ሥፍራ፣ ፍፁም ሰላምና ደስታ ያለበት ቦታ፡፡ ብቻ ምን ልበላችሁ በቃ በጣም ጣፋች አካባቢ ነው፡፡ የጎደለው ነገር ቢኖር
የዩ-ቱዩብ ቤተሰቦቼ ብቻ ናቸው፡፡ ለእናንተ ለማካፈል በጣም ረዝሞብኝ ነበር ፡፡ እና ጌታ እንዲህ በማለት መናገረ ቀጠለ….
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‹‹አንድ ቀን ይህ ራዕይ እነሱንም ያጠቃልልና ሁላችንም አብረን እንደሰታለን፡፡ ነገር ግን ለአሁን የእኔ ጣፋጭ ወንድና ሴት
ሙሽሮቼ ሁላችሁም እውነተኛውን ፍፁም ህይወት አንዳንችን ከአንዳችን ጋር በህብረት የምንኖርበት ሥፍራ ለእናንተ
እያዘጋጀሁላችሁ ስለሆነ ተፅናኑ፡፡ ተበረታቱ እናም ጠንክሩ በቅርብ እመጣለሁ፡፡››
"ቦታን ላዘጋጂላችሁ ሄጃለሁ፡፡ ለመጨረሻው ጉዞዋችሁ ጠንክሩ፡፡
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መልዕክት ሠላሳ ሁለት
በመንግስተ ሰማያት የመረዳት ስፋት ፣ደስታ፣የዕረፍት ጊዜና ተግባቦት
{Heaven: Dimensions of Awareness, Pleasure, Leasure and Communication}

‹‹ወደ መንግስተ ሰማያት ስንመለስ፣ በመንግስተ ሰማያት ገና መለማመድ ያለባችሁ የመረዳትና የደስታ ልኬቶች ወይም
ወርድና ስፋቶች/dimensions/ አሉ፡፡ አንዱን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ለማውጣት የጎበኘሁሽ ማታ አይተሽዋል፡፡››

ኦ ጌታ! ያ ክስተት ለ45 ደቂቃ የተገለጠ ሰውነትንና ነፍስን የሚስደስትና ለመግለጥም የሚያዳግት ነው፡፡
‹‹አዎ በመንግስተ ሰማያትም አስደናቂነቱን ሁል ግዜ የማትረሱት እንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ይከሰታል፡፡››

ኦ እንዲህ ዓይነቱ ትኩረትን የሚስብ ነው፡፡
‹‹የሚሆነው ግን ሁልጊዜ በዛ ሁኔታ ላይ ሆናችሁ የነካችሁት ሁሉ ከዚህ ደስታ ተካፋይ እንዲሆኑ ነው፡፡ ምን ዓይነት ነገር
እየጠበቃችው እንዳለ ምንም መገመት አትችሉም፡፡ በተለያየ ልኬቶች ወይም ወርድና ስፋት/ inter-dimensionally/
የሚገኙ ፍጥረታት ሁሉ በአንድነት በመሆን እንዴት እርስ በርሳችን በፍቅር እንደምንግባባ ታያላችሁ፡፡››
"ምን ማለት ነው?
‹‹አሺ ይህ ማለት ዕፅዋት በአንድ ልኬት ወይም ወርድና ስፋት /one dimension/ ይግባባሉ፣ ድመቶች በሌላ ልኬት፤
እንዲሁም ድንጋዮች በሌላ ልኬት ይግባባሉ፡፡ ነገር ግን ፍጥረትን ሁሉ በአንድ ላይ የያዘው ፍቅር ደግሞ ልዩ ልዩ
ፍጥረታትን እርስ በርስ አስተሳስሯል፡፡ በሌላ አባባል ፍጥረታትን ሁሉ ታናግራላችሁ እነርሱም ገብቷቸው ይመልሳሉ፡፡
እናንተም እነርሱ የሚሉት ይገባችኋል፡፡ በስተመጨረሻም ይህ ሁሉ ለእኔ ክብርን ያመጣል፡፡››

ኃያሉ እግዚአብሔር ምስጋናና ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን!
‹‹አዎ ሁላችንም በአንድት በማያቋርጥ የተድላና የደስታ አምልኮ ውስጥ እንሆናለን፡፡ ሁሉም ፍጥረቶቼ በሚያስደንቅ
የደስታና የተድላ ምስጋና ከእኔ ጋር አንድ ይሆናሉ፡፡ እንደዚህ ዓይነት ምንም ነገር ተለማምዳችው አታውቁም፡፡››
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መልዕክት ሠላሳ ሦስት
የመለየት ችግርና የመንግስተ ሰማያት ጨረፍታዎች
ሜይ 8 ቀን 2015 ዓ.ም
{Troubling discernment & glimpses of heaven}
መንግስተ ሰማያት፡- ከማስደነቅ የሚያልፍ ሥፍራ ነው፡እየተራመድበት የነበረው ሰርጥ በጣም ረጅም፣ ጨለማና የእሳተ ጎመራ የቀለጠ ድንጋይ ያለበት ገደል ነበር፡፡ ንፋሱ በኃይል
እየመጣ ነበር፡፡ ነገር ግን ወዲያው ወደ ውኃው ስንቀርብ ማዕበሉ በጣም በተረጋጋ ዓይነት ወደታችና ወደላይ በቀስታ
መዝለል ጀመረ፡፡ ይህም እኛን ሰላም ለማለትና ጉዟችንን በፀጥታ ሁኔታ እንድንራመድ የሚደርግ ዓይነት ነበር፡፡ ነገር ግን
ይህ የሆነው ነፋሱ ፊቴ ላይ ሮዝ ቀለም ያለው ፈርጥ ከረጨብኝ በኋላ ነበር፡፡
ጌታ እየሳቀ ተመለከተኝ፡፡ ‹‹አንሽው›› አለን፡፡ ፈርጦቹን ማንሳት ስጀምር ከውስጡ ብዙ እንቁዎች፣ የሚያስደነቅ ቀለማት
ያላቸው የከበሩ ድንጋዬች መውጣት ጀመሩ፡፡ በእጄ ሰበሰብኳቸውና በአየር ላይ በተንኳቸሁ፡፡ ይህንን ካደረኩ በኋላ ግን
ማስቀመጥና ሌሎችን ማካፈል ነበረብኝ ብዬ ለራሴ አሰብኩ፡፡ ልክ ይህንን እንዳሰብኩ ከፈርጡ የወጡትና በአየሩ ላይ
የበተንኳቸው የከበሩ ድጋዬች ሁሉ ከአፈሩ ላይ እየተነሱ ወደ ፈርጡ መመለስ ጀመሩ፡፡
ወዲያውም እንደ ብርችቆ ጥርት ያለ ወንዝ ዳር ተቀመጥን፡፡ ይህም ወንዝ የሚፈሰው ወደ ባህር ነው፡፡ አረንጎዴ ላባዎች
በመስመር ድንጋዮቹን በመሸፈን በውኃው ስር ተኘተው ነበር፡፡ ምን እየበላን እንደነበር አላስታውስም፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ
እንዲህ አለኝ … ‹‹ኦ ችግር ተፈጠረ››፡፡ ከዛም ጁድሃ የሚባለው የአፍሪካ ወንድ አንበሳ መጣ፡፡ ጁድሃ ወደ ወንዙ ዳርቻ ልክ
በምሳ ሰኣት የመጣው በሞገስ ነበር፡፡ ከያዝነው ምግብ ትንሽ ሰተነውና በትንሹ ፈገግ አልን፡፡ ከጀርባዬ ስመለከት በትልቅ
ሳሀን ሥጋ የሚመስል ምግብ ብቅ አለ፡፡ ይህም የጁድሃን ትኩረት ሁሉ ሳበና እኛን ረስቶ በራሱ አለም ቀጠለ፡፡
ወዲያውም ግሪሲ የምትባለው የምታምር ድመታችን የራሷን ድርሻ ለመጠየቅ እየጮኽች ተቀላቀለችን፡፡ እንደገናም ሌላ
ድመታችን፣ እንዲሁም ትንሹ ጁድሃ አንበሳ ተቀላቀሉን፡፡ እንደገናም የተራራው አንበሳ አይነት ምልክት ያለባት አቢሲኒያን
ድመት ወደ እኛ መጡ፡፡ ጁዳህ በተፈጥሮው በጣም ያሸታል፡፡ እናም ከመቀላቀሉና እናንተን ከመቀበሉ በፊት የተለያዩ
ቦታዎችን ወደ ዘጠኝ ጊዜ ሊያሸት ይችላል፡፡ ትልቁ ጁድሃ ከማስፈራት ውጪ ረጋ ባለ መልኩ ጎሸም አድርጎ ሰላምታ
ሰጠው፡፡
ምሳችንን በልተን እንደጨረስን እግሬን ውኃ ውስጥ ለመንከር ተነሳሁ፡፡ በዚህ ጊዜ የሆኑ ሰዎች ወደ ወንዙ ዳር እየሮጡ
መምጣት ጀመሩ፡፡ ኦ በጣም በደስታ በዙሪያችን ተሰባሰቡ፡፡ የሚመስለው ለብዙ ጊዜ ተጠፋፍተን የተገናኘን ጓደኞች ነበር፡፡
ልብሴን ፀጉሬን በመጓጓትና በፍቅር መነካካት ጀመሩ፡፡ ኢየሱስ በወንዙ ዳር ተቀምጦ እያለ በጀልባ ወደ ሸለቋማ ቦታ
ሊወስዱኝ እንደፈለጉ ነገሩኝ፡፡ ወዲያው ጓደኞች በመሆን እየተደሰትን በረጋው ወንዝ ላይ አብረን እየተንሳፈፍን መጓዝ
ጀመርን፡፡
ይህ ጉዞዬ አጭር ነበር፡፡ ኢየሱስ በጣም ቀንቶ ስለነበር ሙሽራውን ሊታደግ በውኃው ላይ እየተራመደ መጣ፡፡ ሌላ ራቅ
ወዳለ ሥፍራ ወሰደኝ፡፡ ይህም ሥፍራ እንደ ብርጭቆ ጥርት ያለና የረጋ ውኃ ያለበት ቦታ ነው፡፡ በመሬት ላይ ቆሜ
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ውኃውን ውስጡን ስመለከት በትንግርት ቀለማት ያሸበረቁ አሳዎች ነጭ አሸዋ የተጠነፈ በሚመስል ላይ ሆነው
ተመለከትኩ፡፡ የአሳዎቹ ቀለም የቀስተ ደመናን ቀለማት ሁሉ የያዘና እጅግ የሚደንቅና የሚያንፀባርቅ ነው፡፡
ጌታና እኔ ወዲያው ከአሳዎቹ ጋር መዋኘት ጀመርን፡፡ እናም ከውኃ በታች የሚገኘውን የሚደንቅ ምድር እያዞረ ያሳየኝ
ጀመረ፡፡ እንደዚህ ዓይነት ቦታ ያየሁት ሜክሲኮ በሚገኝ ዩካታን በሚባል ውስጥ እንደሆነ አስታውሳለሁ፡፡ ያ ሥፍራ
ቱሪስቶች የሚጎበኙት ሥፍራ ነው፡፡ በዛ ያሉ አሳዎቹም የሚያዙ ዓይነት ናቸው፡፡ እንደዛ ዓይነት አይቼ አላውቅም፡፡
ሥፍራው የሚመስለው ከውኃ በታች የሚገኝ እጅግ ድንቅ ቀለማትን ሁሉ ያሰባሰበ ነገር ግን ደግሞ የብርጭቆ ውኃ ውስጥ
ያሉ መስሎ ነው የሚታያችሁ፡፡
‹‹የተወደዳችሁ በዚህ ምድር ስትኖሩ ጠባሳ፣ ቁስል፣ ስብራት፣ ባዶ ቦታዎች ያሉባችሁና በእርግጥም በጦርነት የቆሰላችሁ
ናችሁ፡፡ በመንግስተ ሰማያት ግን ሁላችውም ትታደሳላችሁ፡፡ የፈጠራ ችሎታችሁ እጃችሁ በነካው ነገር ሁሉ ይታያል፡፡
በምድር ላይ ተሸፍኖ የነበረው የእናንተ ክፍል በመንግስተ ሰማያት ውስጥ በሙላት በማበብ ሽታው የመንግስተ ሰማያት
ምክር ቤት ያውዳል፡፡ በእርግጥም በፍጥረት ጊዜ የእግዚአብሔር መልክ እንድትመስሉ አድርጎ የፈጠራችሁ ማንነታችሁ
አብቦ እጅግ ግሩም የሆነ ሽታ ያለውን አበባ እንዲሁም እጅግ ጣፋጭ የሆነውን ፍሬ ያፈራል፡፡ በእናንተ ውስጥ
የተቀመጠው ቅባት ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃነት መፍሰስ ስለሚጀምር ስጦታዎቻችሁ ሌሎችን መፈወስ ይጀምራል፡፡ በነፃነት
እንዲሁ መፍሰስ ይጀምራል፡፡ ሩቅ ባለው መንግስተ ሰማያት ክፍል እንኳን በመድረስ የነካችሁት ሁሉ እንዲፈወስ
ያደርጋል፡፡
‹‹ከዚህ የሚበልጥ ሊያስደንቅ የሚችል ነገር አለ? እኔ ለእናንተ እንዲህ እላለሁ "አይኖርም"፡፡ መንግስተ ሰማያት ከማስደነቅም
ያልፋል፡፡ መንግስተ ሰማያት በምድር ላይ በአጭር የህይወት ዘመናችሁ የተመኛችሁትን ሁሉ የምታገኙበት ቦታ ነው፡፡
‹‹በዚህ ምድር በህይወት ስትኖሩ ‹እንደዚህና እንደዚያ ቢሆን› እያላችው ታስባላችሁ፡፡ ለመሆኑ ታውቃላችሁ መልአካችሁ
ይህንን ሁሉ እየመዘገበ ለእኔ እያመጣ እንደሆነ? ኦ! አዎ መልዕክቶቻችሁ በዚህ ችሎታም ያገለግላሉ፡፡ ለእናንተ ደስታን
ሲያመጡ ማየት ለእኔ ደስታ ይሰጠኛል፡፡ መላዕክቶችም የሚኖሩት ለሌሎች ደስታን ለማምጣት ነው፡፡ ይህ ራሱ ለእነርሱ
ደስታን ይፈጥራል፡፡ ስለዚህም ለእናንተ ከፈጠርኩት አንዱን ድንቅ ቦታ ስትጎበኙ ለዘመናት ስታስቡት የነበራችሁትን
እያንዳንዱን ነገር የሚያጠቃልል ነው፡፡››
‹‹ለምሳሌ አንድ ወይን ጠጅ ቢራቢሮ አይታችው ውይ ክንፏ ላይ አይን ቢኖራት ብላችው አስባችው ከነበር ያ ኃሳባችሁ
ተቀድቷል፡፡ እናም በመንግስ ሰማያት ያንን ቢራቢሮ ስታዩ ክንፋቸው ላይ ዓይን ይኖራቸዋል፡፡› እንዲሁም ቀይ ድንጋይ
ብትወዱ፣ እንዲሁም ወራጅ ውኃ ያለበት ጥልቅ የሆነ ሸለቆና የምትወዱት ዕፅዋት ቢኖር ልክ እደዚያው እንደምትወዷቸው
ታገኙታላችሁ፡፡ በሁሉም አቅጣጫ እናንተ እንዲህ ቢሆን ብላችሁ ያሰባችሁት ሁሉ እንደዛው እንዳሰባችሁት ሆኖ
ታገኙታላችሁ፡፡ ››
‹‹ሁሉ ነገር እንዴት በፍቅር እንደተሞላ ለውጡን ታያላችው፡፡ አንበሳና ግልገል አንድ ላይ ጎን ለጎን ተጋድመው፣ እናም
ሲያንቀላፉ አንበሳው ግልግሉን አቅፎት ታያላችሁ፡፡ በውኃ ውስጥ የሚኖረው እንስሳ በውኃ ውስጥ እየዋኘ እያለ በጣም
የሚያምር ሼል በእግራችሁ ሥር ይጥለዋል፣ እንዲሁም ንቦች በልብ ቅርፅ እየበረሩ ማራቸውን እንድትበሉ ይጋብዟችኋል፡፡
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‹‹አሸዋው ለናንተ ምቾት ለመስጠጥ በቅርፅ ራሱን እያስተካከል እናንተ እንዲመቻችሁ ያደርጋል፡፡ የሸለቆዎች ግርግዳ
ያለምንም ልፋት ለመውጣት እንድትችሉ የእግር ማስቀመጫና እጅ መያዣ ይኖራቸዋል፡፡ ከሸለቆው ስትወጡ በመንገዳችሁ
ትንንሽ አስደናቂ ዋሻ የሚመስሉ ነገሮች ጥርት ባለ በተለያዩ ዓይነት ፈርጦች ታገኛላችው፡፡ ንስር አሞሮች በጎጆዋቸው ውስጥ
እንድትቀመጡና ህፃናቶቻቸውን እንድትካኩላቸው ይጋብዟችኋል፡፡ የዛፍ ቅጠሎች በአጠገባችሁ ስታልፉ በደስታ
ያኮሻኩሻሉ፡፡ ሳሮችም ልክ ቃጭል እንደሚያቃጭል እናንተን ሰላም ለማለት ያቃጭላሉ፡፡ ኦ! በመንግስ ሰማያት ያሉ
አስደናቂ ነገሮች አያልቁም፡፡ እነዚህ ሁሉ የእናንተ ይሆናሉ፡፡ ምክንያቱም በምድር ላይ የኖራችሁት ለእኔ ነው፡፡ ስለዚህም
አሁን ደግሞ ዘላለማዊ ህይወትን ባልጠበቃችሁትና ባላሰባችሁት ዓይነት ደስታ እሞላችኋለሁ፡፡ ይህም በምድር ሆናችሁ
የመሰጣችሁ ህይወት ነው፡፡ በሚያስደስት ሁኔታ አብረን እንኖራለን፡፡
‹‹ለሙሽሮቼ የመንግስተ ሰማያት አንዳንድ አስደናቂ ነገሮችን ለማካፈል እፈልጋለሁ፡፡ እንደገናም ደግሞ በግሪክ ውስጥ
ያለውን ብዙዎች የሚያደንቁትን የጥንት ቦታዋች ዓይነትም እንደሚኖር ልነግራቸው እፈልጋለሁ፡፡ እንዲሁም ቡና መጠጫ
ቤቶችና /Café/ የስዕል ሥራዎች በትንንሽ ምግብ ቤቶች ግድግዳዎች ላይ ተጣብቀው ይገኛሉ ፡፡ በጋራ መኖሪያ ቤት
/apartments/ መኖር ለሚወዱ ራሳቸው በሚወዱት ዓይነት አሰራር መሰረት መኖሪያ ተዘጋጅቶላቸዋል፡፡ ከፊት ለፊት
ለማየት በሚያምር በረንዳና ለዕይታ በሚማርክ የመሬት አቀማመጥ፣ እንዲሁም አበባዎችና የውኃ ፋውንቴን እያዩ እንዲኖሩ
ተዘጋጅቶላቸዋል፡፡ በረንዳቸው ላይ ተሰብስበው እርስ በርስ መጫወት ወይም አንዱ ሌላውን መጎብኘት ይችላሉ፡፡ ጥዝምዝ
ያሉ አበቦች በአትክልት ቦታዎቻቸው ፣ጥንታዊ ድልድይና ሰፊ የኮብል ድንጋይ መንገድ፣ ሊሊ አበባ ያሉባቸው ስወር ያሉ
የአትክልት ቦታዎች፣ እንዲሁም የውኃ ጅረት እና ምቹ የሆነ የሚወዛወዝ መቀመጫ የሚገኙበት ነው፡፡ ኦ! በከተማ መኖር
ለሚወዱት ያዘጋጀሁት ከዚህ አለም በፍፁም ይለያል፡፡››
ጌታ አንተ ምንም ግማሽ ነገር አትሰራም፡፡ አንተ በጣም አፍቃሪ ነህ ማንም እንዳንተ ሊያፈቅረን የሚችል የለም፡፡
‹‹ሙሽራዬ ይህንን ያህል እንኳን ለመንግስት ሰማያት ጉጉት የላትም፡፡ የሄድኩት ለእርሷ መኖሪያ ለማዘጋጀትና የማያቆርጥ
ደስታ ለማምጣት እንደሆነ ትንሽም የገባት ነገር የለም፡፡ ለእርሷ የማያልቅ ደስታ ብቻ ለማምጣት፡፡ ስለዚህ ሙሽሮቼ ሁሉ
ይህንን እንድታስታውሱ እፈልጋለሁ፡፡ የሄድኩት ሥፍራን ላዘጋጅላችሁ ነው፡፡ በእርግጥ ለእናንተ ሥፍራን ላዘጋጅላችሁ
ነው፡፡ እኔ ባለሁበት እናንተም በዛ እንድትሆኑ ነው፡፡ እናም ቃል እገባላችኋለሁ፡፡ የሚዘጋጅላችሁ ዝም ብሎ
እንደማንኛውም ስፍራ አይደለም፡፡ ቦታው እጅግ አስደናቂ ምድር/ wonderland/ እንዲሁም ለእናንተ ሲባል የተዘጋጀ
የጥበብ ሥራ ያለበት ነው፡፡
‹‹ይህንን ዕይታ አሁን ውሰዱ፡፡ እናም በቅርብ ስለምመጣ ልባችሁን አዘጋጁ፡፡ ይህንን በልባችውም አጥብቃችሁ ያዙ፡፡
በልባችሁ ትልቅ ኃብት አድርጋችሁ አስቀምጡት፡፡ በልባችሁ ውስጥ ትዝ ሲላችሁ ደስታን ይሰጣችኋል፡፡ ምክንያቱም የእኔ
ልብ በእናንተ ውስጥ ደስታንና መደነቅን ለነፍሳችው ይሰጣል፡፡
"‹‹አሁን በፍቅሬና በቅርቡ ለዘላለም አንድ ላይ እንሆናለን ብዬ በገባሁላችሁ ቃል እባርካችኋለሁ፡፡››
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በመንግስተ ሰማያት የሚሆነው እንዲህ ነው፡
ከክርስቶስ ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነት
{This is how it will be in heaven: your relationship with Jesus}

ጌታ እንዲህ በማለት ጀመረ . . . ‹‹ኦ ወንድና ሴት ልጆቼ እኔ ወደ እናንተ የመጣሁት እንደ ፍቅረኛ ነው ፡፡ ምክንያቱም
ከህይወታችሁ ሙሉ ክፍል እንዴት መተሳሰር እንደምፈልግ ልታውቁ የምትችሉት በዛ መንገድ ብቻ ነው፡፡ ሴቷን ለአዳም
የምትመች አድርጌ ስፈጥርለት ለማሳየት የፈለግሁት እኔ ከእናንተ ጋር እንዲኖረኝ የምፈልገውን ህብረት ነው፡፡ በእናንተ ላይ
ያቀድኩትን የህይወት ዘመን መሰጠት ማስፈለጉን ለይቼ ሳላሳያችሁ ለመባዛት የሚያስችላችሁን ኃይል ብቻ ልሰጣችሁ እችል
ነበር፡፡ እናም በዚህ መልኩ ቢሆን ኖሮ የእንሰሳት ዓይነት ህይወት ይኖራችሁ ነበር፡፡ በአንፃሩ ግን እኔ ለማሳየት የመረጥኩት
ከእናንተ ጋር ለዘላለም ህብረት ለማድረግ ፍላጎት እንዳለኝ ነው፡፡ በህይወት ስትኖሩ የሚገትማችሁን ደስታና ኃዘን
ለመካፈልና ከዚህም ሁሉ ባለፈ ከተፈጠረው ነገር በበለጠ ወደእኔ መጥታችሁ በእኔ ላይ ትጣበቃላችሁ በሚል ተስፋ ነበር፡፡
በዚህም አብረን መንፈሳዊ ልጆችን እናፈራለን በሚል እሳቤ ነበር፡፡
‹‹ ከእኔ ጋር ያላችውን ግንኙነት አትፍሩ እያልኩ የምጠይቃችሁ አንዱም ምክንያት ይህ ነው፡፡ ይህ ተፈጥሯዊና እኔ በእናንተ
ህይወት ውስጥ ማን መሆኔን በሙሉ መልኩ መረዳት እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡
‹‹በምድር ላይ ከእኔ ጋር ባላችው ህብረት መጠን ነው በመንግስተ ሰማያት ውስጥም የሚሆነው፡፡ በምድር ስትኖሩ ሁሉን
በመተው ሁሉ ነገራችሁ እኔ ከሆንኩ፣ በመንግስተ ሰማያትም ልትይዙ በምትችሉት መጠን በሙላት ታገኙኛላችሁ፡፡ ነገር
ግን በምድራዊ ነገር ተመስጣችው አለምን ከእኔ ይልቅ ከመረጣችሁ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ጥሩ ሥፍራ ታገኛላችሁ፡፡
ነገር ግን ከምርጫችሁ የተነሳ የክብር ደረጃችሁ የተገደብ ይሆናል፡፡
‹‹የሰው ልጆች የማሰብ ችሎታ ወርድና ስፋት/Dimension/ በላይ ካልሆነ በቀር ማንም ይህንን ሊረዳ የሚችል የለም፡፡
ይህንን ፀጋ ነው እግዚአብሔር የሰጣችው፡፡ ወደ እኔ በተጠጋችሁ መጠን አይምሯችሁ እኔን መረዳት እንዲኖረው
አደርጋለሁ፡፡ ከእኔ ጋር ያላችሁን ግንኙነት እየኮተኮታችሁ በሄዳችሁ ቁጥር የኔ እየሆናችሁ ትሄዳላችሁ፣ እኔም የእናንተ
እየሆንኩ እሄዳለሁ፡፡ ከሌሎችም ጋር በሆናችሁ ጊዜ የኔ መገኘት አይጠፋባችሁም፡፡ ምክንያቱም እኔ መጠን የሌለኝና
የማልገደብ ነኝ፡፡ ስለዚህ ሌሎችም አብረዋችሁ እያሉ የኔን የመገኘት ሙላት ትለማመዳላችሁ፡፡ ይህ ምስጢር ነው፡፡ ይህንን
እንዳለ ተቀበሉትና የእናንተ ሁለመና መሆን እንደምፈልግ እወቁ፡፡ በምላሹም እኔ የሆንኩትን ሁሉ እሰጣችኋለሁ፡፡ እናም
እናንተ የታወቃችሁትን ያህል እንኳን እኔን ማወቅ ይሆንላችኋል፡፡
‹‹ማለቂያ የሌለው ጥያቆዎቻችሁን አቁማችሁ ወደ እቅፌ እንድትገቡ እየጠበኩዋችሁ ነው፡፡ ኑ እኔ እንደ ውቅያኖስ የሰፋና
የማያልቅ ሰላም አለኝ፡፡ በዚህ በማያልቀው ሰላሜ ውስጥ ግቡና ለነፍሳችሁ ሰላምን ታገኛላችሁ፡፡››
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ለነፍሳችሁ ዕረፍት አግኙ
{Rest for your soul}

"ፈጣሪህን ከፈጠረው ነገሮች ሁሉ አስበልጠህ ምረጠው"

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ቀጠለ . . . ይህንንም ምርጫ ማድረግ እንድትችሉ ነፃ ምርጫ ሰጥቼአችዋለሁ ፡፡ ስለዚህም አለምን
ሁሉ ዞራችሁ፣ አይታችሁና መርምራችሁ በመጨረሻ ተስፋ የማደርገው ምርጫችሁ ወደ ቤታችሁ በመመለስ በልቤ ውስጥ
ለዘላለም ትኖራላችሁ ብዬ ነው፡፡ ኦ! የኔ ድንቅ ፍጥረቶች የፈለጉትን እንዲመርጡ ፈቃድ ሰጥቼያቸው እያለሁ እነርሱ ግን
እኔን ብቻ በመምረጥ ወደ እኔ ተመልሳ ትመጣለች ብዬ እንዴት እየጓጓሁ እንዳለሁ (የክርስቶስ ሙሽሪትን ሁሉ
ይመለከታል)!፡፡ ወደ እኔ ተመልሳ ስትመጣም በአንድነት እንደሰታለን፡፡ ይህም ደስታ መላዕክቶች እንኳን ለዝማሬ
የሚያነሳሳ ዓይነት ደስታ ነው፡፡ የህይወትሽ ወሳኙ ቀን ፈጣሪሽ ከፈጠረው ነገር ሁሉ እርሱን የመረጥሽበት ቀን ነው፡፡
ስለዚህ የህይወትሽ ፍፃሜ ሙሉ በመሆን ወደ እኔ ተመልሰሽ ለዘላለም እኔን ማምለክና ማክበር ይሆናል፡፡ እናም አይኖቼ
አንቺን ከማየት፣ ጆሮቼም አንቺን ከመስማት፣ እጆቼም አንቺን ከመያዝ አይታክቱም፡፡
"ለመሆኑ ምን ያህሉ ወጥተው ሳይመለሱ በዛው ቀልጠው እንደሚቀሩ ታውቃላችሁ ? እነዚህ በአንድ ጨለማ ጥግ
ተጣብቀው ቀስ በቀስ እየራቁ ይሄዳሉ፡፡ ሊኖሩበት የተሰጣቸውን ብርሃንና ደስታ ብሎም ህይወት ቀስ በቀስ በማጣት
ጨለማ ይውጣቸዋል፡፡ ኦህ! ምን ያህል አሳዛኝ ነገር ነው! እጅግ የተወደደው የህይወት ክፍል ትርጉም አልባና መሰረተ ቢስ
ሆኗል፡፡ ታዲያ የእነዚህ ወደ እኔ መመለስ የበለጠ ውድ እና የተፈቀሩ ያደርጋቸዋል፡፡ ኦ! ከዚህ ውጤቱ እጅግ አሰቃቂ ከሆነ
ነገር በህይወት ለመኖር መጀመር እጅግ ውድ ነገር ነው፡፡
"አያችሁ ይህ የተካፈላችሁት መለኮታዊ ባህሪ እጅግ አስደናቂ፣ ልዩና ግላዊም ነው፡፡ ይህንንም ሙሉ በሆነ መልኩ መገንዘብ
የምችለው እኔ ብቻ ነኝ፡፡ ማድነቅም የምችላው እኔው ብቻ ነኝ፡፡ ደግሞም ልፈፅመው የምችለው እነው ብቻ ነኝ፡፡
ለመፈፀምና ለማሳካትም ቁልፉ ያለው እኔውጋ ብቻ ነው፡፡ ይህ ብቻውን የላቀ ሚስጥር ያለውና ትልቅ የደስታ ውቃያኖስን
የሚፈጥር ነው፡፡ "አዎ፣ የእኔ ፍቅሬ፣ የኔ ትንሿ፣ የደስታ ውቅያኖሶችን ፍጠሪ፣ በዘላለማዊ የአምልኮና የምስጋና እንቅስቃሴ
ውስጥ ግቢ፡፡ በህይወት በመገኘትሽና በአምላክሽ ህይወትን በመጎናፀፍሽ ማድረግ የምትችይው እኔን በማምለክ ደስታሽን
መልሰሽ ለእኔ ማቅረብ ነው፡፡ እኔ ደግሞ የማደርገው የኔ ግማሽ አካል፤ የስጋዬ ቁራጭ፣ የአጥንቴ ፍላጭ የሆነችው ከሁሉ
እኔን መርጣ ወደ አባቷ በመመለስ ለተሰጣት ማንነት የህይወትን ዳንስና ምስጋና ስታቀርብ በደስታ ምክንያት ዓይኔ በዕንባ
ተሞልቶ ጥልቅ ፍቅርሽን ማድነቅ ነው፡፡
"ኦህ፣ ይህ እጅግ ታላቅ ምስጢር ነው፡፡ ማንም ሊገባው የማይችልና እኔ ብቻ እውነቱን ተገንዝቤ ላደንቀው የምችለው
ጉዳይ ነው፡፡ በድካም ውስጥ ሆናችሁ ዓይናችሁን ጨፍናችሁ እንኳን እያለ በደስታ ውስጥ እንጨፍራለን፡፡ ይህም ዘላለማዊ
ህይወት የተመሰረተው በፈቃድ በመመለስ ውስጥ ነው፡፡ ይህም መመለስ ወደ ትውልድ ሥፍራዋ፣ ብቸኛ ደስታና እርካታ
ወደሚሰጣት ሥፍራ የሚያመጣት ነው፡፡ ይህ እንዲሆን እኔ ብዙ ጊዜ ጠበቅሁ፣ ጠበቅሁ፣ ጠበቅሁ፡፡ እናም በመጨረሻው
አንድ የትውልድ ቦታዋን በመፈለግ የመንግስተ ሰማይን መስክ አቋርጣ እየቧረቀች መጣች፡፡
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"ኦህ, ክሌር! የራሴ ሥጋ እና አጥንት ሲመለስ የተሰማኝን ደስታ ለመግለፅ ምንም ቃላት የለኝም፡፡ ይህ ከቤተሰቡ ታላቅ
ምስጢር አንዱ ክፍል ነው፡፡ ይህ ትልቁን የህይወት ክፍል የሚያሳይ እጅግ ትንሹ ክፍል ነው፡፡ አባት የሆንኩት እኔ
የህይወት ፍሬ የሆነውን ነፃነት ለዘላለም ከእኔ ጋር እንድትመርጪ ወይም እንድታጥላይው ነፃነትን የሰጠሁሽ በዚህ አለሁ፡፡
ይህም በነፃነት የውሸትን ህይወት ወይም የእውነትን ህይወት እንድትመርጪ የሚያደርግ ነው፡፡ ኦ! የሰው ልጅ ሊገባው
የሚገባ ነገር ግን ገና ያልገባው እንዴት ድንቅና የላቀ ነገር አለ፡፡ እናም በመንግስተ ሰማያት ይህ እውን ይሆናል፡፡ እናም
አርቆ ማስተዋል ይሆንላችኋል፡፡ አርቆ ማስተዋል የሚያስፈልገው ይህንን ትልቅ የፍጥረት ሚስጥር ለመረዳት ነው፡፡ እናም
እያንዳንዱ ወንድ በአንድ ሴት ፍፃሜ እንዲያገኝ ለምን እንዳቀድኩና ሁለቱ በአንድ ላይ ዘር እንዲያፈሩ እንዳደረኩ ያን ጊዜ
ይገባችኋል፡፡
"ይህ የነገርኳችሁ በጥቂቱ እንድትረዱ የሚያደርግ ትንሽ ዘር ነው፡፡ ውጤቱ በትልቅ ክብር እንዲያልቅ ካቀድኩት የህይወት
ውደት (life cylce) በጣም ለጥቂት ጊዜ የሚቆየውን ነው፡፡ አሁን የምፈልገው እነዚህን የህይወት መሰረታዊ ነገሮች
እንዲሁም የእናንተ ነገር ለዘላለም በእጄ ላይ ሊፈፀም የቀረው ጥቂት ጊዜ እንደሆነ አውቃችሁ ደስ እንድትሰኙና በጥልቅ
እንድታሰላስሉት ነው፡፡
" አሁን እያንዳንዳችሁን በማያልቀው ፍቅሬ እባርካችኋለሁ፡፡ በቅርቡ ወደ መጨረሻው የመኖሪያ ሥፍራችሁ ስለምትደርሱ
እባካችሁ አለምን በመተው ቀጥሉ፡፡"
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መልዕክት ሠላሳ ስድስት
ኢየሱስ የመታዘዝ ዋጋ ምን እንደሆነ ይናገራል
ሜይ 17 ቀን 2015 ዓ.ም
{Jesus speaks the high value of obedience}

ኢየሱስን እንዲህ ብዬ ጠየኩት . . . በዚህ ምሽት ውድ ለሆነችው ሙሽራህ መልዕክት አለህ?
ኢየሱስም እንዲህ አለኝ . . . ‹‹በርግጥ አለኝ፡፡ ከምገልፀው በላይ ቆንጆ ናት፡፡ እያንዳንዱ እርምጃዋና እያንዳንዱ ምልከታዋ
በቅድስና ተባርኳል፡፡ ምክንያቱም የእኔ ናት፡፡ መቶ በመቶ ራሷን ለእኔ ሰጥታለች፡፡ መታዘዟ ውበት ብቻ ሳይሆን አስደናቂም
ነው፡፡ የቀረው ዓለም ሁሉ ለራሱ ፍላጎት ወዲህና ወዲያ ሲሯሯጥ የእርሷ እግሮች ግን በመታዘዝ ወደ አምላኳ ናቸው፡፡
በእያንዳንዱ በምትወስደው እርምጃ የእግሮቿን ውበት አታያቸውም፡፡ ነገር ግን ይህ ብቻ እንኳን እሷ በምታልፍ ጊዜ
የመለኮት ሽታን ከኋላዋ ጥሎ ያልፋል፡፡
"የመታዘዟን ዋጋ በስዕል ባስቀምጠው የምታዩት ወርቃማ ጫማ የተጫማ በጣም የሚያምሩ ፍፁም የሆኑ፣ በእንቁና
በጌጣጌጥ ያሸበረቁ እግሮችን ነበር፡፡ እያንዳንዱ እርምጃዋቿ የሚያስደንቁ ዜማን የሚያወጡ ናቸው፡፡ እግሮቿን ለመራመድ
ባነሳሳቸው ጊዜ የባህር አበቦች ወዲያው ተነስተው መዓዛቸውን ይሰጣሉ፡፡ ብርሃናትም ተሰብስበው ብርሃናቸውን ይሰጣሉ፡፡
‹‹የተሰጣት ሥራ በከበደ ቁጥር የሚያስደንቅ ድምፅ ታወጣለች፡፡ አበቦችና ፍሬዎች የበለጠ ያፈራሉ፡፡ በየቀኑ በአረጀ
መንገዶች ላይ ስትራመድ በዳርና በዳር ያሉ የአትክልት ዛፎች በማበብ መዓዛቸው ማወድ ይጀምራል፡፡ የመጨረሻ ያረጁና
በጦርነት የተጎዱ ነፍሶች እንኳን ቀስ በቀስ ዘላቂ የሆነ ጣፋጭ ፍሬ ያፈራሉ፡፡››
‹‹ለእኔ የመታዘዧ ትርጉም ይህ ነው፡፡ እንደዚህ ዓይነቶቹ የፍቅር አበቦች ምድር እንዳሉት አበቦች መቼም አይጠወልጉም፡፡
በፍፁም፣ እንዳውም እንደነሱ ዓይነቶቹን በመጨመር ጫካ እስኪሆን ድረስ ይበዛሉ፡፡ ደግሞም እነዚህ አበቦች የሚቀጠፉና
ከመልካም መአዛቸው ጋር ለዘላለም የሚቆዩ ናቸው፡፡ እንደገናም ወደ አትክልት ስፍራዋ በመሄድ ዛፎቿና አበባዎቿ
አብዝተው እንዲያፈሩ እገርዛቸዋለሁ፡፡ ይህ የአትክልት ሥፍራ እንዴት የሚያምርና የተዘረፈፉ ቅርንጫፎች በጥንቃቄ
መደገፊያ ተደርጎላቸው ለመብላት እንደሚያስጎመጁ ሁሉ ለዓይንም እጅግ ማራኪ ናቸው፡፡
"አያችሁ መታዘዝ ትንሽ ነገር አይደለም፡፡ ደግሞ የሚያስገኘውም ጊዚያዊ ፍሬ ሳይሆን ዘላለማዊ ነው፡፡ እናም ወደዚህ
የአትክልት ሥፍራ መጥቼ ይህንን ፍሬ እለቅምና ፈውስ ወደ ሚያስፈልጋቸው ወደ ብዙ ሥፍራዎች እልከዋለሁ፡፡ አያችሁ
በዚህ ፍሬ ውስጥ ብዙ ፀጋዎች ተከማችተዋል፡፡ ምክንያቱም ይህ ውጤት የመጣው በፍቅርና በመታዘዝ ስለሆነ ነው፡፡
ስለዚህም ፀጋው ለሌሎች ጥቅም የሚውል የሚበላ ፍሬ ይዞ ይመጣል፡፡
"ኦ! ለሁላችሁም ላጫውታችሁ የምወደው ሚስጥራቶች አሉ! እጅግ ብዙ ሚስጥራትና አስደናቂነታቸው የማያልቅ ነገሮች
አሉ፡፡ የመንግስተ ሰማያት ሥራዎችና መንፈሳዊ ህይወት ማለቂያ የሌለው ነው፡፡ አያችሁ መታዘዝ የመንግስተ ሰማያትን
ዓይነት ሁኔታ እንዲመጣ ያደርጋል፡፡ በእርግጥም መንግስቴ መጥቷል፣ ፈቃዴም እየተፈፀመ ነው፡፡ እናም አጋንንቶች
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እነዚህን መንፈሳዊ የአትክልት ሥፍራዎች ይጠሏቸዋል፡፡ ለዚህም እንዴት አድርገው እንደሚያጠፏቸው ያለማቋረጥ ጥረት
ያደርጋሉ፡፡
"ይህንንም ለማድረግ በአብዛኛው የሚጠቀሙት የራስን ፈቃድ በራስ ወዳድነት መልኩ መፈፀምን ነው፡፡ ደስታን የሚሰጥ
ምግብ ራስ ወዳድነትን ያመጣል፡፡ ደግሞም በአለም ውጤታማ መሆን ይህንን ሊያነሳሳው ይችላል፡፡ ለራስ ደስታን
የሚያመጣ የትኛውም ነገር የአትክልቱን ሥፍራ የሚያጠፉ ትላትሎችና ጎጂ ነፍሳቶችን ይፈጥራል፡፡ የደስታ ትላልሎች
የአበባውን ግንድ ያጠፋል፡፡ በራስ ጉዳይ የመጠመድ ትንንሽ ነፍሳቶች ደግሞ አበባዎቹን በመቀንጠብ ቀስ በቀስ ውበታቸው
እንዲጠፋና እንዲወይብ ያደርጋሉ፡፡ የትምክህት ሻጋታ ደግሞ በስሮቹ ላይ በማደግ አበቦች እንዳያፈሩና ያሉም ፍሬዎች
መቆየት እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል፡፡
"ሌሎቹን አጥፊ ነፍሳትን ሁሉ በአትክልቱ ሥፍራ በፊት ለፊት ማየት ትችላላችሁ፡፡ ነገር ግን በሥሩ ላይ የሚበቅለውን
ሻጋታ በእትክልቱ ቦታ ማየት አትችሉም፡፡ ትምክህት ባለበት ፍሬዎችና አበባዎች ብዙም አይቆዩም፡፡ አንዴ ትምክህት
በአትክልቱ ሥፍራ ከገባ ሁሉም ይጠፋል፡፡ አትክልቱን ለማጥፋት ጠላት የመጀመሪያ እርምጃ የሚወሰደው በዚህ በኩል
ነው፡፡ ትምክህት ሁሉን ነገር እንዳልነበረ ያደርጋል፡፡ በዚህም ምክንያት በመንገዳችሁ ላይ ዘላለማዊ ፍሬ ማፍራት
አትችሉም፡፡
"አሁን ወደ ታዛዥነት እንመለስ፡፡ ያለፈው ሳምንት ብዙ ሙሽሮቼ ታዛዦች ነበሩ፡፡ በእርግጥም በእምነትና በመታዘዝ ለእኔ
ብለው ሁሉን ነገር እንደማይጠቅም በማድረግ አለምን ትተዋል፡፡ አንዳንዶቹም ፍሬያቸው በስሏል፡፡ በቤተሰብ ውስጥ
ፈውስ ሆኗል፣ ከእኔ ጋር የጠለቀ ግንኙነት፣ የአይምሮ ሰላምና የልብ ደስታ አግኝተዋል፡፡ ራስ ወዳድነት የሌለበት ፍቅር
በዙሪያቸው አብቧል፡፡ በራሳችሁ ህይወት ይህንን ፍሬ አላያችሁም? ምናልባት ከአለም ጋር ግንኙነታችሁ ተቋርጦ ሊሆን
ይችላል፡፡ ነገር ግን በእኔ ምን ያህል የበለጠ አገኛችሁ?
"እንዲህ በማድረጋችሁ ከተጠቀማችሁ ሁልጊዜ አሉታዊና አለማዊ ነገርን ብቻ ከሚያወራ ከዚህ ከመገናኛ ብዙኃን ራሳችሁን
ቀስ በቀስ ነፃ ማውጣት አለባችሁ፡፡ ይህ በአለም ደረጃ ጠላት ሆን ብሎና አስቦ የሚፈፅመው ነገር ነው፡፡ በዚህም አስፈሪ
ሁኔታን በመፍጠር ብዙ ሰዎች ያለማቋረጥ እንዲፈሩና ደህንነት እንዳይሰማቸው በማድረግ ጥፋትን እንዲያስከትሉ ለማድረግ
ነው፡፡
"የኔ ሙሽሮች ለእኔ መቀደስ ከፈለጋችሁ በቅድስና መኖር አለባችሁ፡፡ አለምን ወደዚያ ጥላችሁ የቅድስናን ህይወት ማቀፍ
አለባችሁ፡፡ በዚህ ውሳኔያችሁ የሚገኘውን ፍሬ መንግስተ ሰማይ ካልሆነ በቀር ምን እንደሆነ ማሰብ እንኳን አትችሉም፡፡
ስለዚህም አሁን አበረታታችኋለሁ፡፡
"ለሙሽሮቼ የተወሰነ ዓላማ ያላቸው እንዲሆኑ ይህንን ፀጋ አካፍላቸዋለሁ፡፡ ይህም ሁሉንም የአለም አረም በመግረዝ
የቅድስና እርምጃ መራመድ እንዲችሉና የዘላለም ፍሬን እንዲያፈሩ የሚያስችል ነው፡፡
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መልዕክት ሠላሳ ሰባት
መንግስተ ሰማያት ፡ ኢየሱስ ስለ አምልኮ ስለ ምግብና መዝናኛ የገለፀው
{Heaven: J Jesus shares about worship, food and recreation}

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ጀመረ . . . "ኦ! የኔ የዋህ ከምድር ተለያይተሸ የምትመጪበትን ጊዜ እንዴት በጉጉት እየጠበኩ
መሰለሽ! ይህም እስከ መጨረሻው የምትመጪበትን ማለቴ ነው፡፡"
"ይህንንም ስል እስከመጨረሻው ማለቴ ነው፡፡ በዚህም የአንቺን ሙሉ መሰጠት አገኛለሁ፡፡ ደግሞም እጥብቀዋለሁ፡፡"

ወደ ላላ መሬት ለመሄድ እየተገፋሁ በነበርኩ ወቅት የተሰጠኝን ሙሉ ትኩረት መቼም ይሰጠኛል ብዬ ገምቼም አላውቅም፡፡
እሱም እንዲህ በማለት መለሰ . . . "ከአሁን ወዲያ ወደዚያ መወሰድም የለብሽም እዛው በላላ መሬት ላይ ትሆኛለሽ፡፡"

እኔም እንዲህ አልኩ . . . ትኩረት እንዲኖረኛ ለማድረግ ጣፋጭ መጠጤን መጠጣት የለብኝም አይደል?
"አይ ፣ ቢሆንም ግን በዚያም ሆነ በዚያ መጠጦቹ ይኖሩሻል፡፡ ይህም ከሰማይ ተራሮች ከተገኙ ፍሬዎች የሚሰሩ ናቸው፡፡
ደግሞም አይስክሬሞቹ ከዚህ አለም ውጪ ናቸው፡፡"

እኔም 'እጠራጠራለሁ' አልኩት
" እኔ እየተናገርኩ ያለሁት እውነቴን ነው፡፡ በምድር ላይ በፍፁም ቀምሰሽ የማታውቂው ዓይነት አይስክሬም ነው፡፡ ለዚህ
ቃል እገባልሻለሁ፡፡ እንደዚያ ዓይነት አይተሸም አታውቂም፡፡"

የመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ምግብ ቤት አንዴ የቀመስኩት የአበባ ጣዕም ያለው አይስክሬም በጣም ወድጄዋለሁ፡፡
"ኦ የዛን ዓይነት ይኖርሻል፡፡"

ይህ በሰማይ እንዴት ነው የሚሰራው? ማለቴ ወጣ ያለ ነገር ነው፡፡ . . . ጨጓራና አብሮት ያለ ነገር ሁሉ?
"በእርግጥ ማወቅ ትፈልጊያለሽ?"

አንተ ልትነግረኝ እስከፈለከግህ ድረስ፡፡
"በትክክል እነግርሻለሁ፡፡ በሰማይ ሰውነትሽ አጅግ ቀላልና እውነተኛ ነው፡፡ ከሰው የሚወጣ ቆሻሻ የሚባል ነገር በዛ የለም፡፡
የውኃ ማጠራቀሚያና ሽንት ቤት የሚባል ነገር የለም፡፡

ዋው! ያ ግልግል ነው
"ጥሩ ብለሻል፡፡ ግልግል ቋሚ ሁኔታን የሚያመለክት ነው፡፡ እራስሽን ከምንም መገላገል አያስፈልግሽም፡፡"

በቃላት መጫወት ትፈልጋለህ አይደለም?
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"እኔን ነኝ የፈጠርኳቸው ልበልሽ?"

ትችላለህ፡፡ እውነቴን ነው፡፡
"ምክንያቱም የምትኖሩት በሌላ ወርድ /Dimension/ ስለሆነ ከጎለመሱ በኋላ/beyond maturity/ ማደግም ሆነ መበስበስ
የለም፡፡ የሚሞቱ ሴሎች፣ ባክቴሪያዎችና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች የሉም፡፡ በአግባቡ ለመናገር ምግብ በደስታ ይበላል፣ ነገር
ግን 'በሰውነታችሁ' ውስጥ እንዳሸተታችሁት ዓይነት አልፎ ይሄዳል፡፡ በሰውነታችሁ ላይ የሚኖረው ውጤት በጣም ጥቂት
ነው፡፡ መልካሙ ዜና ከጣፋጭ ምግቦች የተነሳ መወፈር የለም፡፡ ሁልጊዜ ቀጭንና እኔ እንድትሆኑ እንደፈጠርኳችሁ ፍፁም
ነው የምትሆኑት፡፡ የሆርሞን መዛባት የለም፡፡ ከአካባቢ የተነሳ በሰውነት ላይ ይህም በአይምሮም ላይ ሆነ በስሜቶች ላይ
የሚመጣ ተፅዕኖ የለም፡፡ ንፁህ፣ ስምምነት ያለው ደስታና ተድላ ነው፡፡"

ኦ! ኢየሱስ ይህ በሚሆን ጊዜ ሁሉ 7ኛው ሰማይ ላይ እደርሳለሁ፡፡ እናም የምወደው ኪቦርዴና ሴሎው ይናፍቁኛል፡፡
"የኔ ፍቅር ርዕሱን መቀየር ትፈልጊያለሽ?"

"ኦ! አንተ እኮ ፍፁም የምትስብ ጨዋ ሰው ነህ!"
ኢየሱስም እንዲህ በማለት ቀጠለ . . . በሰማይ ሁሉ ነገር የሚከናወነው በማሰብና በመፈለግ ነው፡፡ ሁሉም ፍላጎቶች ንፁህና
እግዚአብሔራዊ ናቸው፡፡ ምግብን በደስታ ለመብላት መፈለግ እንኳን እግዚአብሔራዊ ነው፡፡ እንዳውም በዚህ መንገድ
ባስቀምጠው ይሻላል፡፡ ምግብን ለመብላት ደስ መሰኘት እጅግ እግዚያብሔራዊ ነው፡፡ ለምን? ምክንያቱም የእኔ ደስ
መሰኘት የሚመነጨው እናንተ ደስ መሰኘታችሁን በማየት ነው፡፡ ምክንያቱም ልቤ ሁሉ ነገራቸውን በሰጡኝ ፍቀር
ተሞልቷል፡፡ ስለሆነም ሁሉ ነገሬን ለመስጠት ፍላጎቴ ነው፡፡ በዚህም ደግሞ ምስጋና ሲያቀርቡልኝ እኔን ከፍ ማድረግና
ማምለክ ነው፡፡
"ይህንን እንድገልፅላችሁ ፍቀዱልኝ፡፡ አያችሁ ምንጩ እኔ መሆኑኔን በማወቅ ስታደንቁ፣ በእውነት ከልብ ስታደንቁ፣
ማንኛውንም ነገር ስታደንቁ በእውነቱ ከሆነ እያመለካችሁኝ ነው፡፡ በምድር በምትኖሩበ ወቅት ብዝ ነገሮችን እንድትተዉ
እነግራችኋለሁ፡፡ ምክንያቱም ሥጋዊና ምድራዊ ተፈጥሮአችሁ እንዲሁም አካባቢው ሁሉ በአጋንንት የተሞላ ነው፡፡
ስለዚህም በቀላሉ ከቁጥጥር ውጪ በመሆን ፍላጎታችሁን በምድራዊ ነገር ሊበላሽ ይችላልና ነው፡፡ በሰማይ ግን እንዲህ
ዓይነት ነገር የለም!! እዛ አንበሶቻችሁን ስትዳስሱ፣ ጣፋጭ መጠጦቻችሁን ስትጠጡ፣ በሚዘምሩላችሁ ዛፎች ስትደሰቱ
ማየት እኔንም ያስደስተኛል፡፡

ዛፎች ለእኛ ይዘምራሉ?
ኦ! አዎ፣ ለእናንተ መዘመር ደስ ይላቸዋል፡፡ ፍጥረታት ሁሉ እንደሚዘምሩ አታውቂም? በሰማይ የሚሰማውን የሙዚቃ
እርግብግቦሽ መጠን/ frequency/ ለመስማት ገና ስለማትችይ ነው፡፡ በሰማይ ግን ሁሉንም ዓይነት መርገብገቦች/

frequencies/ መስማት ትችያለሽ፡፡ ኦ፣ ክብር! በሰማይ የሚጠብቃችሁ ነገር ሊገባችሁ ከሚችለው በላይ ነው፡፡ ነገር ግን
ጥቂቱን ቆንጥሬ ሳካፍላችሁ ደስ እያለኝ ነው፡፡

ጌታ ወደ ምግቡ ብንመለስ?

108

"በርዕሱ ላይ ምን የሚወራ ተጨማሪ ነገር ይኖራል? ምግብ ለማዘጋጀት የተቀጠሩ ሰዎች አሉ፡፡ ምክንያቱም ምግቡን
በጣዕምና በንፅህና የሚያዘጋጁት በፍቅር ስሜት ሲሆን ነው ምግቡን ለመብላት ፍላጎት የሚያድርባቸው፡፡ ነገር ግን በሰማይ
ምግብ በጭራሽ ትኩረት ሊሆን አይችልም፡፡ ሁልጊዜ! የሁሉም ትኩረት በአብ ክብር ላይ ነው፡፡ ከጄሲ ዱፕሌት
እንደሰማችሁት እኛ ሁልጊዜ በቋሚነት ከአንዳችን ወደ አንዳችን እንመላለሳለን፣ እንሄዳለን፣ እንመጣለን፡፡ በዚህም የፍቅር
ልውውጡ ከትንሽ ፍጥረት ጀምሮ ተመልሶ በሰማይ ውስጥ ያስተጋባል፡፡ ቀጭኑ ሳር እንኳን የአምልኮን ድምፅ ያሰማል፡፡
"ምግብ መመገብ አምልኮአዊ ቢሆንም እንኳን ነፍሶች ወዲያው የሚሳቡት ወደ አብ በመሆኑ የእርሱን መገኘት ይናፍቃሉ፡፡
ይህም በመሆኑ ምግብ የመብላቱ ደስታ እርሱን በማምለክ ወዲው ይተካል፡፡ አያችሁ፣ ነገሩ በክብ መልክ የሚፈፀም ነው፡፡
ሁሉ ነገር ተመልሱ ወደ አብ ይመለሳል፡፡ እናም ወደ እኛ ይመለሳል፡፡ አካባቢው ወይም ሁኔታው እንዲሆን የተፈጠረው
የእናንተ ፍላጎት ወዲያው አድናቆቱን ወደ ምንጩ እንዲያደርግ ነው፡፡ እናም ምስጋናውን ለእኛ ታቀርባላችሁ፡፡ ስለዚህም
አካባቢው በቋሚነት በአምልኮ የተሞላ ነው፡፡ ነገር ግን ንፁህ የሆነ አምልኮ በመሆኑ ከምንም ጋር ሊወዳደር አይችልም፡፡
ስለዚህም ሁሉም ዙፋኑ ባለበት ክፍል ለመሆን ይፈልጋል፡፡

ነገር ግን ይህ እንዴት ይሆናል? ማለቴ እንዴት ሁሉም በዙፋኑ ክፍል ውስጥ ተጠቃሎ ሊገባ ይችላል?
"በደስታ ሳቀና፣ ይህ አንቺ መረዳት ከምትችይው በላይ ነው፡፡ ወርዶች / dimensions/ አሉ፣ ከየወርዶች ውስጥ ሁልጊዜም
አንድ ተጨማሪ ቦታ ይኖራል፡፡ ነገር ግን ይህንን አስታውሺ፣ በሰማይ እያንዳንዱ የሚያገለግለው በተለያዩ ችሎታዎች መጠን
ነው፡፡ ምንም እንኳን አንድ ነፍስ እስኪፅናና ድረስ መጠበቅ ባይኖርበትም የእያንዳንዱ ግለሰብ አምልኮና ጊዜ እጅግ ስርዓት
ያለው ነው፡፡ መፅናናት ሲፈለግ ሁልጊዜ ይፅናናል፡፡

ነገር ግን በሰማይ ማንም የሚሰቃይ ያለ አይመስለኝም ነበር?
"እዛ ያለው ሁልጊዜ ደስታ ነው፡፡ ነገር ግን ግንዛቤ ልትጨብጡ የሚያስፈልገው ነገሮች ገና አላለቁም፡፡ ገና የሚሰራ ሥራ
አለ፡፡ እናም ገና ባላለቁ ጉዳዮች ላይ የሌላውን ስሜት መጋራት ይኖራል፡፡ የሌላውን ስሜት መጋራት ደግሞ ህመም አለው፡፡
ህመም ካለ ደግሞ መፅናናት ያስፈልገዋል፡፡ ለማለቅ ገና በሆኑ ነገሮች ላይ አንዱ የሌላውን ኃዘን ይጋራል፡፡

ጌታዬ ይህ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነገር ነው?
"እንደ አጋጣሚ ሆኖ እስከ ሚሊኒየሙ መጨረሻ ድረስ ከምንፈልገው በላይ ሊኖር ይችላል፡፡ ነገር ግን ይህ ሁሉም በሥራ
ላይ እንዲሰማራ የሚያደርገው አንዱ ምክንያት ነው፡፡ ነገር ግን ህመሙ እንደ ምድር ዓይነት የጨለመ፣ የሚያስፈራና
የሚጨቁን አይደለም፡፡ በፍፁም እንደዛ አይደለም፡፡ በሰማይ ተስፋና መፍትሔ አለ፡፡
"የሚያስፈልጉ ነገሮች ብዙ አሉ፡፡ ሁሉም በቋሚነት ምድር ላሉ አገልግሎት ይሰጣሉ፡፡ ፀሎት ይደረጋል፡፡ ፈውስ ይካሄዳል፡፡
ሙዚቃ ከሰማይ ቀጥታ ወደ ምድር ይለቀቃል፡፡ በሰማይ ላሉ ዜጎች ምንም የሚያስፈልጋቸው ነገር የለም፡፡ የሚያስፈልገው
ሁሉ ተትረፍርፎ ይገኛል፡፡ ነገር ግን በምድር ለሚኖሩትና ወደዚህ ለሚሻገሩት መላዕክቶችና ቅዱሳን የሚያዩት
የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ፡፡ አሁን በዚያን ጊዜ ስለሚሆነው ነገር ብዙ ወደ ውስጥ ገብቼ ለማውራት አልፈልግም፡፡ ይህንን
ማለት ብቻ በቂ ነው፡፡ ሁሉም እኔ በመስቀሉ ላይ የሰራሁትን የማዳን ሥራ እንዲፈፀም ነፍሶችን ለማዳን በትልቅ ንቃትና
ትኩረት የሚንቀሳቀሱበት ይሆናል፡፡
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"አንዳንድ ጊዜያት አሉ የሰማይ በሮች የሚዘጉበት ፡፡ ይህ ለተወሰነ ጊዜ ሥራን በማቆም ራስን ማከም ወይም የማገገሚያ ጊዜ
/retreat time/ ልንለው እንችላለን፡፡ በዚህ ጊዜ በምድር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ባለማወቅ ዕረፍት የሚወሰድበት ጊዜ
ነው፡፡ ይህንንም የሚወስነው እግዚአብሔር አብ ነው፡፡ ይህ ብዙ ጊዜ ከሰማይ ውጪ የሚሆነውን ነገር ባለማወቅ
የሚቆይበትና ብዙ ደስታና ግብዣ የሚካሄድበት ነው፡፡
"ጌታዬ እኔ እኮ በሰማይ ማንም መቼም የሚደክመው ያለ አይመስለኝም ነበር፡፡
ኦ! አይደለም፡፡ ያ በትክክል ያለመረዳት ነው፡፡ በሰማይ ሁልጊዜ መፅናናትና መታደስ አለ፡፡ ነፍሶችን ለማዳን በሚደረገው
ሥራ ከባድ ጉዳት ሊኖር ይችላል፡፡ በተለይም ይህ የሚሆነው መንፈሳዊ ውጊያ እየተካሄደ ባለበት ጊዜ ነው፡፡ በእናንተ
አባባል ሁሉም እንደ 'ኤሌክትሪክ' ሆነ የምትሉት ማለት ነው፡፡ በአንደኛው ሰማይ ላይ የእሳት ብልጭታ እንዴት የጦርነት
ምልክት እንደሆነ እኔ እንዳሳየሁሽ(የእኛ ከባቢ አየር ነው) ሲሆን ማለት ነው፡፡ በዚን ጊዜ ጉዳት የሚያስከትሉ የኃይል
/energies/ ልውውጦች ይካሄዳሉ፡፡ ነገር ግን በሰማይ ሁልጊዜ ጥገና ይካሄዳል፡፡ ደግሞም በሰማይ ጋደም ብሎ
ለመዝናናትና ራስን ለማደስ አልጋዎች አሉ፡፡ ብዙዎች በምድር ያልለመዷቸው የኃይል እንቅስቃሴዎች አሉ፡፡ ለምን መሰለሽ
በጫካ ውስጥ በዛፍ ላይ የሚጠለጠለውን ተወዛዋዥ መተኛ /hammock / ያዘጋጀሁት?

ጌታ ያንን በፍፁም አስቤውም አላውቅም፡፡
"ኦ! አዎ፣ ራስን ለማደስና ለመዝናናት ብዙ እንደነዚህ ዓይነት ጊዚያቶች ይኖራሉ፡፡ ክሌር ለእያንዳንዱ ነፍስ ልዩ በሆነ
መልኩ ያዘጋጀሁትን ነገር በምድር ሆኖ ማሰብና መረዳት አይቻልም፡፡ በእውነት ለመናገር ከፍቅሬ የተነሳ ያዘጋጀሁላቸውን
አይተው በመደነቀ ሲመለከቱት ማየት እፈልጋለሁ፡፡
"የኔ ሙሽራ አሁን ወደፊት ሊመጣ ያለውን ደስታ በትንሹ እንድታዪ አድርጌሻለሁ፡፡ ይህም ጨለማው ሊገለጥ ሲያንዣብብ
በፍርሃት እንዳትዋጡ ነው፡፡ በእንፃሩ ተስፋ የገባሁላችሁን በማሰብ ደስ ይበላችሁ፡፡ ጨለማው እያየለ በመጣ ቁጥር
መምጫዬ መድረሱን እወቁ፡፡

ዛሬ ማታ የማካፍላችሁ በፈተና ውስጥ ባለፋችሁ ጊዜ እንኳን የማያልቀውን ደስታ

የሚያመጣውን ችሎታ ነው፡፡ ለምወዳችሁ ለእያንዳናዳችሁ እጄ ስለሰራቻችሁ ለነፍሳችሁ የሚያስፈልገውን ለማካፈል
እፈጥናለሁ፡፡ አይን ያላየው ነገር ግን አሁን የነገርኳችሁን በልባችሁ ውስጥ ቆልፋችሁ ያዙት፡፡ ደግሞም ሁልጊዜ
አሰላስሉት፡፡
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መልዕክት ሠላሳ ስምንት
ፍቅር በመንግስተ ሰማያት የዋጋ መተመኛ ቅንጣት ነው
{In heaven, love is the valued particle}

"የኔ አገልጋዮች እንዲሆኑ ትልቅ ዋጋ ከምሰጠው አንዱ ሐቀኛ መሆናቸው ነው፡፡ ከእውነት ጋር አብሮ የሚጓዝ፣ እጅግ
የረቀቀ ነገር ግን ኃይል ያለው መርገብገብ /vibration/ አለው፡፡ 'እውነት የራሱን ፀጋ ይዞ ይጓዛል' እንደተባለ፣ እውነትን
በምትናገሩ ጊዜ ያ መርገብገብ /vibration/ ወደ እዛ ነፍስ ልብ ዘልቆ ይገባል፡፡ እዛም በመቀመጥ የዛ ሰው አንድ ክፍል
ይሆናል፡፡
"ለአገልጋዮቼ ሁሉ የምመኘው ማስመሰላቸውን ትተው ሐቀኞች እንዲሆኑ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ዋጋ ያስከፍላል፡፡ ገና
ከልጅነት የተማራችሁት ድካማችሁን እንድትደብቁና ጠንካራ፣ ፍፁምና ስህተት አልባ ሆናችሁ እንድትታዩ ነው፡፡ የዚህም
ውጤት በቀላሉ ሊጠቃ የሚችለውን፣ ስስና፣ ለስላሳ የሆነውን የውስጠኛውን ማንንት ለመጠበቅ ባዕድ ግድግዳንና
አስመሳይነትን መገንባት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ህብረተሰቡ ለመኖር የፈጠረው ዘዴ /survival mechanism/ ነው፡፡ ነገር ግን
ይህ በምድር ባለው በእኔ መንግስት ቦታ የለውም፡፡ እናንተ ስህተት የምትሰሩ ሰዎች እንጂ እግዚአብሔር አይደላችሁም፡፡
ስለዚህ እነዚህን ስህተቶቻችሁን በደበቃችሁ ጊዜ ሁሉ ራሳችሁንና የሌሎችን መንፈሳዊ እድገት ታቀጭጫላችሁ፡፡
"ስህተቶች በፊት ለፊት በግልፅ ሲወጡ ያንን ለማስተካከል ሥራ ይሰራል፡፡ ምክንያቱም ስህተቶቹ ጉዳትን የሚያስከትሉና
ሌሎቹም ሰዎች ጉዳቱ እንዲቀጥል መፍቀድ የማይችሉት ስለሆነ ነው፡፡ እኔም እነዚህን ችግሮች የማስተካክላቸው በገሃድ
ነው፡፡ ስለዚህ እናንተንም የምጠይቃችሁ በተመሳሳይ መንገድ እንድታደርጉት ነው፡፡ በሰዎች መካከል መተባበር ወይም
አንድነት ከሌለ ሊደረስባችሁ የማይቻል ደሴቶች፣ ድብቆች፣ በጨለማ የተከበባችሁ፣ በኃፍረት የተሞላችሁ፣ በቀላሉ
የማትገኙና ዝግ ነው የምትሆኑት፡፡ በዚህ ዘመን ያለው ህብረተሰብ እንዲህ ዓይነት ሆኗል፡፡ ነገር ግን በሰማይ እንዲህ
አይደለም፡፡ በሰማይ ሐሳቦች ሁሉ ግልፅና ለሁሉም የሚታዩ ናቸው፡፡ ምክንያቱም ርህራሔ የተትረፈረፈ በመሆኑ ቸርነትን
ለማድረግና መፅናናት ለሚያስፈልገው መፅናናትን ለማድረግ ሁሉም ስለሚሯሯጥ ነው፡፡

ጌታ ሆይ እኔ ግን እኮ በሰማይ ምንም ስህተት የማይኖርብን ይመስለኝ ነበር!
"ኦ እንደሱ አይደለም፡፡ በሰማይ በብዙ መልኩ በጥልቅና በመረዳት ገና ማደግ የሚያስፈልጋችሁ ነገር አለ፡፡ እዛ የሌለው
ኃጢያትን መስራት ነው፡፡

ጌታ ይህንን ለመረዳት በጣም ከባድ ነው፡፡ ምክንያቱም እኔ ሁልጊዜ ስሰማ የነበረው በሰማይ እኛ ፍፁም፣ ሙሉ፣ነገራችን
ሁሉ የተስተካከለና ምንም ጉድለት የማይኖረን እንደሆነ ነው፡፡ ይህንን ከተናገርኩ በኋላ ግን ህዝቦችን የሚፈውሰውን
የህይወት ወንዝ ትዝ አለኝ፡፡ ይህ ከሆነ ጉድለት እንደሚኖረን ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ ስለዚህም ፈውስ መካሄድ አለበት፡፡
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"የኔ ፍቅር በሰማይ የሚያስፈልገው እውቀት ሁሉ ይቀርብላችኋል፡፡ እውቀትንም ስትጠይቁ ይሰጣችኋል፡፡ ጥበብ ግን
የሚያድግ ችሎታ /acquired quality/ ነው፡፡ ስለዚህም ጥበብን ለማካበት ጊዜና ልምምድ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ምድር
ግን ትልቅ የጥበብ እጥረት አለ፡፡ በአንፃሩ ግን እያንዳንዱ ነፍስ የማያልቅ መረዳትና ፍቅር ሊኖረው ይችላል፡፡ ነገር ግን
ይህንን ማግኘት የሚቻለው በመጠየቅ ሲሆን የሚለቀቀውም ቀስ በቀስ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው አንድ ነፍስ ስለ አንድ ነገር
ረሃብ ሲኖረው ስለዚያ ነገር መጠየቅ ይጀምራል፡፡ በሰማይ ይህ ሁልጊዜ የሚከናወነው ከፍቅርና ከፈውስ ጋር በተያያዘ
ሁኔታ ነው፡፡ በሰማይ ሁሉ ነገር የሚደረገው ከውስጥ በመነጨ ፍቅር ምክንያት ነው፡፡

ከመሳሪያ ፣ ከህንፃ፣ ከኃይልና ከመሳሰሉት ጥበቦች ጋር በተያያዘስ?
"አዎ እነዚህም ነገሮች ቢሆኑ መነሻቸው የውስጥ ፍላጎት መሆን አለበት፡፡ የዚህም ፍላጎቱ መነሻው ህይወትን ለማሻሻል፣
ለመርዳትና ለማጎልበት መሆን አለበት፡፡ የእነዚህ ስጦታዎች መነሻ ግንዳቸው ፍቅር ነው፡፡

ጌታ ልክ ይህንን ሲናገር ትንቢት ቢሆን ፣ እውቀት ቢሆን፣ ጥበብ ቢሆን ሁሉም ይሻራል፣ ፍቅር ግን መቼም አይሻርም
የሚለውን ቃል ትዝ አለኝ፡፡
"ፍቅር የዋጋ መተመኛ ቅንጣት /Valued particle/ ነው፡፡ ሌላው ሁሉ ነገር ከፍቅር ቀጥሎ የሚመጣና ለፍቅር የሚገዛ
ነው፡፡ የሰማይ የውስጥ ፍላጎትና ፅናትም ፍቅር ነው፡፡ በሰማይ መነሻው ፍቅር ያልሆነ ምንም ነገር አይገኝም፡፡
ሳይንቲስቶችም ለመለየትና ለመያዝ የሚፈልጉት ይህንን ቅንጣት/particle/ ነው፡፡ ለእነርሱ እንዲህ እላለሁ . . .'ፍቅር
የእግዚአብሔር ስለሆነ ሊያዝ አይችልም፡፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሊጨበት ስለማይችል ነው፡፡ ጊዚያችሁን የምታባክኑት
እንዲሁ ነው፡፡' እኔ በዚህ ዓይነት መንገድ የቀረፅኩት ከመጀመሪያውኑ የሰው ነፃ ፈቃድ እንዴት እንደተበላሸ ስላወቅሁና
በመጨረሻውም እስከዚህ ጥግ እንደሚደርስ ስለማውቅ ነው፡፡
" አሁን ሐቀኝነት፣ ግልፀኝነትና ለጥቃት መጋለጥ ወደሚለው ሐሳብ እንመለስ፡፡ በዚህ ቻናል እንዲታይ የምፈልገው
ግልፅነት፣ እውነተኛ መሆን፣ አደጋና ቅድመ ሁኔታ የሌለው በተግባር የሚገለፅ ፍቅር መሆኑን ነው፡፡ ሰዎች መሳሳታቸውን
በግልፅ ሲናገሩ እናንተም ስህተታችሁን አንዳችሁ ለአንዳችሁ በግልፅ ተነጋገሩ፡፡ በዚህም አንዱ ሌላውን መረዳትና ፈውስ፤
ከመለያየት ይልቅ የመተባበር ወይም የአንድነት ስሜት ይኖራል፡፡
አያችሁ ይህ መለያየት ነው ሰዎችን ወደማይፈለግ ቆሻሻ የሚወስደው፡፡ ስህተታቸው በግልፅ ወጥቶ መፍትሔ ካላገኘ በአለም
ለመኖር ምክንያት ያጣሉ፡፡ ስለዚህም ሁለት ዓይነት ህይወት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም ተቀባይነትን ለማግኘት ለሌሎች
የሚያሳዩት ህይወትና በእውነት በውስጣቸው የሚካሄደው እውነተኛው ማንነታቸው ነው፡፡ እነዚህ ሁለት ማንነቶች እርስ
በርስ ሲታረቁ ሙሉና የተፈወሳችሁ ትሆናላችሁ፡፡ ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ እንደተለያዩ የምትኖሩ ከሆነ ለመታመምና
ለእድገት ማነቆ የሚሆን ችግር እንዳለ ይቀጥላል ማለት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አታድጉም፣ ወደፊት መሄድ አትችሉም፡፡
ምክንያቱም እናንተ በቋሚነት ያንን ጨለማችሁን እየጎተታችሁና እየሸፋፈናችሁ ነው፡፡
በቋሚነትም እንዲህ እያደረጋችሁ ማደግም ሆነ ወደፊት መጓዝ አትችሉም፡፡ ይህም በውስጣችሁ በእውነት እናንተ
የሆናችሁትና በውጪ ደግሞ ምንም እንዳልጎደለው ሆኖ ለመታየት መሞከራችሁ ነው፡፡ ይህ ሁለት ዓይነት ሰው ሆኖ መኖር
የማያልቅና እጅግ አድካሚ ነው፡፡ ስለዚህም በጣም ቀላሉ ነገር ራሳችሁን መሆንና ግልፅ መሆን ነው፡፡
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"በዚህ ቻናል ላይ ያለኝ ዓላማ ነፍሶች ከስህተት ጋር መታገል ምንም እንዳልሆነና ኩነኔ ሳይሰማቸው ስህተታቸውን ለማረም
እንዲችሉ ማድረግ ነው፡፡ በዚህ መንገድ ነው አንዱ ለሌላው መጋቢና ጉልበት ሰጪ በመሆን እውነተኛ ፍቅር የሚገለጠው፡፡
የተረገጠውንና ደካም የሆነውን በደግነት የሚያፅናናን ነፍስ ለማየት እንዴት እወዳለሁ! በሰማይ ያለ ይህንን ቸርነት በምድር
በተግባር ሆኖ ለማየት እንዴት እወዳለሁ! ሰማይን የጎበኙ በሙሉ በዛ ሐሳብ እንዴት በግልፅ ለሁሉም እንደሚታይ
ያውቃሉ፡፡ በተግባርም እንዳያችሁት ችግር በሚፈጠር ጊዜ ሁሉም ለማፅናናት እንዴት እንደሚረባረቡ አይታችኋል፡፡"

አዎ እኔም እንደዚህ ዓይነት ገጠመኝ አለኝ፡፡ እንደተረዳሁት ከሆነ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ይኖሩ የነበሩ ቅዱስ ቤተሰቦች
ሲሆኑ እነርሱጋ ራት ተጋብዤ ሄጄ ነበር፡፡ እነዚህም ሰዎች ህይወታቸውን ሙሉ ለእግዚአብሔር የሰጡ ነበሩ፡፡ ሁላችንም
በጠረጴዛው ዙሪያ ተሰብስበን እያለን አንዲት ለየት ያለች፣ ፅሑፏን በጣም የማደንቅላት ሴት መጥታ በኢየሱስ ፊት ለፊት
ተቀመጠች፡፡ እኔ ደግሞ የተቀመትኩት በኢየሱስ በግራው በኩል ነበር፡፡ እኔም በዚች ሴት ቀናሁ፡፡ በዛ ክፍል ውስጥ የነበረ
ሰው ሁሉ መብላቱን አቆመ፡፡ ይህቺ የቀናሁባት ሴት ቆመችና እኔን ለማቀፍ ወደ እኔ ሮጣ መጣች፡፡ ሁሉም ሰው በምድር
እያሉ ይቀኑ እንደነበርና በሰማይ ግን እንደዚህ ዓይነት ስሜቶች እንደማይኖሩ በመናገር አፅናኑኝ፡፡
ጌታም እንዲህ በማለት ቀጠለ . . . " በትክክል ያንን ነው እኔም አሁን እያወራሁ ያለሁት፡፡ ቅናት እጅግ አስቀያሚ ስሜት
ሲሆን የብዙ ኃጢያቶች ሥር ነው፡፡ ማንም ሰው መቅናት አይፈልግም፡፡ ነገር ግን ለዚህ አስቀያሚ ስሜት አንቺን ከመኮነን
ይልቅ ሁሉም አንቺን ለማፅናናትና ወደ አንቺ ሮጡ፡፡ እነሱም በእንደዚህ ዓይነት ህይወት ተፈትነው እንደነበረ ተናገሩ፡፡
"አያችሁ በምድርም አንዱ ለሌላው ስህተቱን እንደዚህ ቢናገርና የፈውስ ፀሎት ቢቀበል ኖሮ በሽታ በጠፋ ነበር፡፡ እኔ
በምድር ህይወት እንዲሆን የቀረፅኩት በዚህ መልክ እንዲሆን ነበር፡፡ ነገር ግን በራስ ላይ ካለ ከፍተኛ አመለካከት የተነሳ፣
ከክብር የተነሳ፣ ከስግብግብነት የተነሳ ሰዎች ስህተትን በመሸፈን የኃጢያት ህይወት ይመራሉ፡፡
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መልዕክት ሰላሣ ዘጠኝ
መንግስተ ሰማያት የማያልቅ ደስታ የሚገኝበት ሥፍራ ነው
{Heaven is a place of perpetual joy}

ኢየሱስ እንዲህ በማለት ጀመረ . . . "ስለ ሽልማታችሁ የበለጠ እንድታስቡ እፈልጋለሁ፡፡ ጊዜው እየጨለመ ሲሄድ፣ አሁን
እንኳን እየጨመረ ነው፣ አይምሮአችሁን በሰማያዊ ነገሮችና እኔ በገባሁላችሁ ቃል ላይ ማተኩር መልካም ነው፡፡ መንግስተ
ሰማያት ኃይል በፍፁም አያልቅም፡፡ ተስፋ መቁረጥ ሳይኖር ተነሳሽነት ያለበት፣ በቀላል ግባችሁን መፈፀም የምትችሉበት፣
ሁልጊዜ በደስታ የተሞላ ፊት በዙሪያችሁ የምታገኙበት፣ ህይወትን በደስታ መኖር እነደ መተንፈስ ቀላል የሆነበት፣ ለእኔ
ምስጋናና ክብር በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ አንድ ደቂቃ እንኳን ሳይቀርብ የማይቀርበትና ሃያ አራት ሰዓት ሙሉ አምልኮ
ያለበት ነው፡፡"

ኢየሱስ ሰዎች በገነት ጊዜ እንደሌሉ ይናገራሉ፡፡
እሱም ሳቀና "ያንን ሐሳብ ከየት ነው ያገኙት? እኔ አልፋና ዖሜጋ፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው፣ የነበረውና ያለው፣
ደግሞም የሚመጣው፣ ሁሉን ቻይ ነኝ ፡፡ በዚህ ጥቅስ ብቻ እንኳን ጊዜ ሁለት ጊዜ ተገልጿል፡፡ እንዴት ነው በመካከል
ምንም ነገር ሳይኖር መጀመሪያና መጨረሻ የሚኖረው? እንዴትስ ነው ኃላፊ፣ አሁንና ወደፊት የሚኖረው? ነገር ግን
ልኬቶች/dimensions/ ይሽከረከራሉ :: "
ለራሴ እንዲህ ብዬ አሰብኩ. . . 'ኦ! ይህ በጣም ከባድ ይሆንብኛል ሊገባኝ የሚችል ነገር አይደለም::'
እሱም እርማት ሰጠኝና እንዲህ አለ . . . "ዝም ብለሽ አዳምጪ፡፡ ምናልባት ከባድ ላይሆን ይችላል፡፡ እንዲገባሽ ለራስሽ
ዕድል ስጪ::"

እሺ
"አጠቃላዩን ፅንሰ ሐሳብ በሐሳብ ደረጃ ስላልገለጥኩልሽ ብቻ ያ ነገር እውነታ አይደለም፣ አንቺም በአይምሮሽ ልትረጂው
አትችይም ማለት አይደለም፡፡ አንቺ በሚገባሽ መነገድ ስለማስረዳሽ ልብ ብለሽ አድምጪኝ፡፡
"ልኬቶች/ dimensions/ ይሽከረከራሉ ማለቴ የተለያዩ ጊዚያቶች ይመጣሉ ደግሞም ከዕይታ ይጠፋሉ ማለቴ ነው፡፡
በመንግስተ ሰማያት ለመቁጠር አንድ ብላችሁ እንኳን ለመጀመር የሚያዳግታችሁ እጅግ ብዙ ልኬቶች አሉ፡፡ እኔ
የፈጠርኩት እያንዳንዱ የህይወት ክፍል የራሱ ለኬት አለው፡፡ ይህም የተፈጠረበት የራሱ የመኖር ልዩ ሁኔታ እንዲኖረው
ያደርገዋል፡፡ እያንዳንዱ ልኬት ደግሞ እርስ በርሱ የተቆላለፈ ነው፡፡ ይህም የተቆላለፈበት ንድፍ/pattern/ ሁሉም በአንድነት
እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል፡፡

የዚህን ምሳሌ ለማየት ልዩ ልዩ ቀለማትና ቅርፅ ያላቸው ቁርጥራጭ ጨርቆች በአንድ ላይ

ተገጣጥመው የአልጋ ልብስ ሆነው እንደተሰፉ ዓይነት የፍጥረታትን ልዩ ልዩ ልኬቶች በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን፡፡ በዛ
ውስጥ ግን እያንዳንዱ በግልና በህብረት ውስጥ ያለውን ህልውና ምን እንደሆነ መናገር ይችላል፡፡ ፎቶ ለማንሳት
ካሜራችሁን ስታስተካክሉ ብዙ የተለያዩ ነገሮች በዕይታው ውስጥ አሉ፡፡ ነገር ግን በእኔ ምርጫ ምን ላይ ትኩረት ማድረግ
እንዳለባችሁ ትደረጋላችሁ፡፡ የህይወት እንቅስቃሴ ሁልጊዜም አለ፡፡ ነገር ግን ዕይታችሁ የሚወሰነው እኔ ለእናንተ ትኩረት
እንድታደርጉ ባደረግሁት ነገር ላይ ነው፡፡"
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ወደፊት አሁንም አለ፣ ነገር ግን ከእኔ ዕይታ ውጪ ነው እያልከኝ ነው ያለኸው ?
"በትክክል"

ግን እኮ ይህ ማለት የንጥቀትን ትክክለኛ ቀን ታውቀዋለህ ማለት ነው፡፡
"ኦ! ይህንን እንደምትይ በምን አውቃለሁ"

በግምት?
"በጣም ያስቃል፡፡ አባቴ ባስቀመጠው ገደብ በመስማማቴ ቀኑን አላየውም፡፡ አሁን ገባሽ?"
እም ….
ኢየሱስ ከዚህ በተጨማሪ የምትለው ነገር አለህ? ለመናገር የምትፈልገው ምንም ነገር ቢኖር ለመስማት እወዳለሁ፡፡
" መንግስተ ሰማያት የማያቋርጥ ደስታ ያለበት ነው ስል፣ እያወራሁ ያለሁት በመንግስተ ሰማያት ለዘላለም ተያይዞ፣ እርስ
በርሱ ተቆላልፎ ልዩ ልኬት ያለውን ነው፡፡ ዘላለም አያልቅም፡፡ አይደለም?

አዎ፡፡ በእኔ ትርጉም አያልቅም፡፡
"ስለዚህም ይህ የምነግርሽ በአንቺ መረዳት ትክክል ነው፡፡ ምክንያቱም በመንግሰተ ሰማያት የዓይን ትኩረት በዘላለም ላይ
ነው፡፡ በምድር የዓይን ትኩረት በአላቂው ጊዜ ላይ ነው፡፡ በመንግስተ ሰማያት በጣም ደስተኛ የምትሆኝው ሙላቱ
/fullness/ ነው፡፡ በቋሚነት ሰፊ ነው፡፡ ዓይንሽ ማየት እስከሚችለው ድረስ ደስታ ነው፡፡ ለዘላለም የአበቡ አበባዎች
የሚገኝበት ነው፡፡ በዚህ ምድር ግን አበቦች ያብባሉ ደግሞም ይረግፋሉ፡፡ በኃጢያት ምክንያት የተወሰነባቸው የህይወት
ዙሪት/ life cycle/ አለ፡፡ በዚያም ህይወትንና ሞትን ተራ በተራ ያስተናግዳሉ፡፡ ኃጢያት ሲነሳ ግን ህይወት ዘላለማዊ
ይሆናል፡፡

"ነገር ግን አጋንንቶች የሚኖሩት ለዘላለም ነው፡፡ እናም ለዘላለም አስከፊና ኃጢያተኞች ናቸው፡፡ ይህ እንዴት ነው
የሚሰራው?
"እኔ የፈጠርኩት ማንነት የማይሞት ነው፡፡ በዚህ ምድር ያሉ አበቦች ሰውነታቸው በህይወት ዙሪት ይለዋወጣል ምክንያቱም
በምድር ላይ ለከንቱነት ስለተዳረጉ ነው፡፡ በመንግስተ ሰማያት ግን እንዲህ አይደለም፡፡

እያልክ ያለኸው በመንግስተ ሰማያት የፈጠርከው የትኛውም አበባ ለዘላለም ነው የሚኖረው፡፡
"በትክክል"
ኦ! በጣም ብዙ አበቦች ናቸው!
መንግስተ ሰማያት እጅግ ሰፊ ሥፍራና ያልተነገሩ ውስጣዊ ወርዶችና ስፋቶች ወይም ልኬቶች ያሉት ነው፡፡ እነዚህ ሁሉ
በእኔ ፍቅርና ደስታ የተያያዙ ናቸው፡፡
y
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መልዕክት አርባ
የሚሊንየሙ አስተዳደር
{Governement in the millennium}

“ብዙዎቻችሁ እየቀረበ ያለውን ታላቁን የመከራ ዘመን በትልቅ ፍርሃትና መቀጥቀጥ እየተመለከታችሁት ነው፡፡ አዎን
በእርግጥም ዘመኑ ሊወዳደረው የሚችል የሌለ የሐዘን ወቀት በመሆኑ በዚህ መልኩ ልትመለከቱት ይገባል፡፡
"በዚያን ወራት እግዚአብሔር ከፈጠረው ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ያልሆነ ደግሞም የማይሆን የመከራ
ዓይነት ይሆናልና።" ማርቆስ 13፡19
"ነገር ግን ይህ የሚሆነው የኔ መንግስት በዚህ ምድር ላይ እንዲገለጥ መንገድ መጥረግ ስላለበት ነው፡፡ ክፉ መታሰርና ተይዞ
መቀመጥ አለበት፡፡ በዚህም እኔ እንድትሆኑ እንደፈጠርኳችሁ ጥቁር ነጥብ የሌለው ፍጡር ሆናችሁ ታድጋላችሁ፡፡ ምድርን
ለእናንተ ውብ፣ ምቹና ደስታን የምትሰጥ አድርጌ የፈጠርኳትን ነገር ግን ስግብግብነት ያበላሸውን፣ ምድርን ከሚያጠፋ
ኬሚካል፣ ክፉ ሰዎች ካመጡት በሽታዎች፣ እንዲሁም መሬትን ባዶና የማትመች ካደረገት ከኢንዱስትሪ ተረፈ ምርቶች
መንፃት አለባት፡፡ ልጆቼ መንገዱ መጠረግ አለበት፡፡ ይህ በሚሆን ጊዜ ግን የሚያስደስት አይደለም፡፡
"የኔ መንግስት የሚያደርገው ነገር ሁሉም ወደፊት መጥተው እንዲያድጉ፣ እንዲስፋፉ፣ እንዲፈጥሩና በዚህም ለሰው ልጆች
የሰጠኋቸውን ስጦታዎች በሙላት በመግለጥ በደስታ ተግባርያዊ እንዲያደርጉት ማድረግ ነው፡፡ ግብርናው፣ ኢንዱስትሪውና
ትምህርቱ እኔ መልሼ የገነባሁትን ምድር በውበቱ እንዲቀጥል የሚያደርግ ሆኖ ማየት እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው?
"የእጅ ባለሞያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ገበሬዎችና አስተማሪዎች ሁሉም ሊያከናውኑት የሚገባ ሥራ ይሰጣቸዋል፡፡ አሁን
የምትሰሩት ሥራ ሁሉ ያን ጊዜ ያለ ብልሽት የምታከናውኑት ይሆናል፡፡ ከሁሉም ነገር ትልቁ ትኩረታችህ ለእኔ አምልኮ
በመስጠት ላይ ይሆናል፡፡ ትኩረታችሁ የሚሆነው እውቀት፣ ኃብት፣ ውበት ወይም ያላችሁ ችሎታ ላይ ሳይሆን
ወንድሞቻችሁንና እኔን በመውደድ ላይ ይሆናል፡፡ ኦ! ይህ ሁሉንም ነገር እንዴት ይቀይራል? የመረረን ነገር ጣፋጭና
የሚያጎለብት ይሆናል፡፡ የሚጨቁናችሁ ወይም የማይረዳችሁ የለም፡፡ በአንፃሩ ግን ሁሉም የሚያስፈልጋችሁንና
ፍላጎታችሁን ለማድረግ ዝቅ ይላል፡፡ ይህም ልክ እናንተ የአገልጋይ ልብ እንዳላችሁና ዝቅ እንደምትሉት ማለት ነው፡፡
በዚህም ሰዎችን በማገልለገል ትልቅ እርካታ ይገኛል፡፡ መጥፎ ድርጊት የሚፈፅሙ ደግሞ በአንፃሩ ይነቀፋሉ፡፡ ይህም ቢሆን
ግን እያንዳንዱ ሰው በራሱ ልዩና አስደናቂ መንገድ ያንፀባርቃል፡፡ ይህም የሚሆነው የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ ሳይሆን
በእነርሱ ውስጥ ያለውን የኔን ህይወት በማብራት ክብር ለመስጠትና ፍሬዎቹን ለማሳየት ነው፡፡
"የራሳቸውን ጥቅም የሚፈልጉ፣ የሚሰርቁ፣ የሚዋሹና ሌሎችን ሰዎች የሚያጭበረብሩ ተገምግመው በልግስናና በታማኝነት
እንዲሄዱ ይማራሉ፡፡ ማንም ሰው ቢሆን ማንንም መጨቆንና ሌላውን መጉዳት አይፈቀድለትም፡፡
"ፍትህና ምህረት አስባችሁት በማታውቁት ዓይነት በዚህ ወቅት ይገኛል፡፡
"በንጥቀት የሚወሰዱት አስተዳደራዊ ሥራውን በመላዕክቶቼ ረዳትነት ይሰራሉ፡፡
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በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው፤ ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም፥ ዳሩ ግን
የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ራዕይ 20፡6
"በአዲሱ ምድር እያንዳንዱ ነፍስ የራሱ ድርሻ ይኖረዋል፡፡ በዛ ማንም የማይፈለግ ወይም ሥራ የሌለው ሆኖ አይገኝም፡፡
ሁሉም ሊሰራው በተሰጠው ሥራ ደስተኛ ይሆናል፡፡ ኦ! ወደፊት ብዙ የምናየው ነገር ይኖራል፡፡
"ይህ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ግን ክፉ እንዲጠፋና በምድር ላይ ሚዛናዊነት እንዲመለስ የኔ ፍትህና ቁጣ መለቀቅ አለበት፡፡
ሰዎች ስግብግብነት የሚያስከትለውን ማየት አለባቸው፡፡ ሁልጊዜም ቢሆን ኃጢያት ሞት እንደሆነ መማር አለባቸው፡፡
እናም ኃጢያት የሚያደርጉ ሟቾች እንደሆኑ ማወቅ አለባቸው፡፡
የኃጢያት ዋጋ ሞት ነውና፣ የእግዚአብሔር የፀጋ ስጦታ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ነው፡፡ሮሜ 6፡23
"በዚህ ወቅት ማንኛውም ኃጢያት የሚመነጨው ከሰው ፈቃድ ብቻ ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ሰይጣንና ተከታዮቹ ሁሉ ከዚህ
ከከብረ ህብረተሰብ ተለይተው ይታሰራሉ፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን አንዳንዶች በግትርነት ሌሎችን በመጉዳት የራሳቸውን ጥቅም
ለማስጠበቅ የሚፈልጉ፡፡ እንደነዚህ ዓይነቶች በመንግስቱ ውስጥ ገብተው ለመሳተፍ ብቁ እስኪሆኑ ድረስ ስለ ህይወት
ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ወደ ትምህርት ቤት ይገባሉ፡፡ ነገር ግን ሁልጊዜ ምህረቴ ይቀድማል፡፡
"ይህንን እየነገርኳችሁ ያለሁት ፊት ለፊታችሁ ያሉ ጊዚያቶች ጨለማና አስቸጋሪ ስለሚመስሉ ነው፡፡ አዎ በእርግጥም
ጨለማና አስቸጋሪ ናቸው፡፡ ከማዕበሉ በኋላ ግን የምህረቴ ቀስተ ደመናና መልካምነቴ በምድር በሚኖሩ የሰው ልጆች ሁሉ
ላይ የሚፈፀምበት ይሆናል፡፡ ይህንን ጊዜ ለማየት እንዴት እናፍቃለሁ፡፡ በአንፃሩ ደግሞ ከምህረቴ በፊት ስለሚሆነው
እንዴት አዝናለሁ፡፡
"ልጆቼ ግን ይህንን ልታውቁ ይገባል፡፡ በማዕበሉ ወቅት እንኳን ምህረቴ በሥራ ላይ ነው፡፡ ለሚወዱኝና ትዕዛዜን
ለሚጠብቁ አዛኝ፣ አፍቃሪና መሃሪ ነኝ፡፡ ከእናንተ ውስጥ የዋሆችና እንደ ህፃናት የሆኑት ሊቀርቡኝ ይችላሉ፡፡ እንደ ህፃናት
የዋህ፣ ቀላልና ንፁህ ለመሆን ለመረጡት አባት እሆናቸዋለሁ፡፡ ብልህ ጎልማሳ ለመሆን ለመረጡት ደግሞ እኔ
የብልህነታቸው ፈጣሪና አምላክ ነኝ፡፡ ለተስፈንጣሪዎችና በኃይላቸው ለሚንቀሳቀሱ ደግሞ እኔ የኃይላቸው ሁሉ አምላክ፣
በክብር የተሸፈንኩና ማንም ሊደርስብኝ የማይችል ነኝ፡፡
"ለፍጥረቴ ጉልበቴን ዝቅ አድርጌያለሁ፡፡ ይህንንም ያደረግሁት ሁሉም በእኔ ዘንድ እንደታወቁ ያህል እንኳን እንዲያውቁኝ
ነው፡፡ ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ እንደምናይ ነን በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን፤ ዛሬስ ከእውቀት ከፍዬ አውቃለሁ
በዚያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደ ታወቅሁ አውቃለሁ። 1ኛ ቆሮንቶስ 13፡12
"ስለዚህም በሁሉም ነገር እኔን በመምሰል በአካባቢያችሁ ለሚገኙ ሁሉ ምንም ወደኋላ ሳትሉ ሙሉ ምህረትን አድርጉ፡፡
በምህረትን የሚመላለሱ ነፍሶች በፍርድ ጊዜ ትልቅ ምህረት ይቀበላሉ፡፡ ስለዚህም ለእናንተ መልካም እንዲሆንላችሁ ሌሎች
ለእናንተ እንዲደረግላችሁ የምትወዱትን አድርጉላቸው፡፡
በዚህ መልእክት ጊዜ ሁሉ ወደ አይምሮዬ የመጣው ቃል፡-ነገር ግን ክብር በምድራችን ያድር ዘንድ ማዳኑ ለሚፈሩት ቅርብ
ነው፡፡ ምሕረትና እውነት ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ። እውነት ከምድር በቀለች፥ ጽድቅም ከሰማይ ተመለከተች።
እግዚአብሔርም በጎ ነገርን ይሰጣል፥ ምድራችንም ፍሬዋን ትሰጣለች። ጽድቅ በፊቱ ይሄዳል፥ ፍለጋውንም በመንገድ ውስጥ
ያኖራል።(መዝሙር 85፡9-13)
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መልዕክት አርባ አንድ
ህይወት ኢየሱስ በሚገዛበት በሚሊኒየሙ መንግስት
{Life during Jesus’ rule during the millennium}
" እኔ በምድር ላይ ለመግዛት ስመጣ(ታላቁ የመከራ ዘመን ካለቀና የሚሊኒየሙ ጊዜ ሲጀምር) እኩልነትና ፍትህ በአለም
ሁሉ ላይ ይሆናል፡፡ ከአሁን ወዲያ መንግስታት የትኛውንም የሰው ዘር፣ የትኛውንም ከለርና የትኛውንም እምነት
የሚከተሉትን እንዲገቷቸው፣ ዝቅ እንዲያደርጓቸው አልፈቅድም፡፡ ምንም እንኳን ምድር በእኔ እውቀት ብትሞላና ክብሯ
ቢሆንም የሰው ራስን የመውደድ አባዜ እንደገና በማቆጥቆጥ በስግብግብነት የሌሎችን ነፃነት ለመግፈፍ ይነሳሉ፡፡
"ይህንን እኔ አልፈቅድም፡፡ ስግብግብነት የነበረውን ሁሉ እንዳልነበር የሚያደርግና ሁሉን ነገር ከመልካም ወደ ክፉ
የሚቀይር ነው፡፡ እስከዚያው ድረስ ግን(ጌታ እያወራ ያለው እስከ ሚሊኒየሙ ማብቂያ ያለውን ነው) ብዙ ውበትና ሰላም
ታገኛላችሁ፡፡ ትውልዱ በመልካም ፈቃድ ሁኔታ ያብባል፡፡ ለሰው ልጆች ያቀድኩት እውነተኛው እምነት ሁሉን ወደ እኔ
የክብር ብርሃን በማምጣት ለእኔ መኖር እንደ ዓየር መተንፈስ ቀላል ይሆናል፡፡ ደስታ በቤተሰብ፣ በመንደርና በከተሞች
መካከል እንኳን ይሰፍናል፡፡ ይህም የሰው ልጆች እኔንና ፍቅሬን ለማወቅ ስለቻሉና በግልፅም በመመስከራቸው ነው፡፡
"የአሜሪካ ምዕራቡ ክፍል ከሁሉም የአገሪቷ ክፍሎች ሳይወድም የሚቀረው ክፍል ነው፡፡ ከዚህም ክፍል አዲስ መንግስት
ይነሳል፡፡ ይህም አንዱ ምክንያት ነው የሎው እስቶን የአገሪቷን ምዕራቡንና የምዕራቡን ደቡብ ክፍል ሙሉ ለሙሉ
እንዲያጠፋ የማልፈቅደው፡፡ በእግዚአብሔር መመሪያ መሰረት፣ በመልዕክቶቼ እንዲሁም ለማስተዳደር አደራ በሚሰጣቸው
ሰዎች ፈፃሚነት በእነዚህ የአገሪቷ ክፍሎች እርሻና ቴክኖሎጂ ከፍታቸውን ይይዛሉ፡፡ ለማስተዳደር አደራ የሚሰጣቸው
ሰዎች ሁሉንም ለማስተዳደር ተገቢና ብቁ መሆናቸውን፣ ከራስ ወዳድነትና ከተደበቀ የውስጥ ፍላጎት የፀዱ መሆናቸውን
ያስመሰከሩ ሰዎች ናቸው፡፡
“ይህ አሁን ካለው ጋር ይለያያል፡፡ አሁን ያለው መብቀል የጀመረው ከጥንቆላ የውስጥ ፍላጎት በሮም ገና ከመጀመሪያው
የጀመረ ነው፡፡ ሮም እያልኩ ስናገር የማወራው ስለመንግስቱ እንጂ ስለ ቤተ ክርስቲያን አይደለም፡፡
"ቤተ ክርስቲያኔን መልሶ ለመገንባት የሚነሳው ከአካሌ ውስጥ በሰፍርንና በከተሞች ለመምራት ከተመረጡት ውስጥ ነው፡፡
የቤተ ክርስቲያን ስብስቦች ትንንሽ ሆነው እንዲቀጥሉ የሚደረጉት፡፡ ከአንዳንድ ልዩ ስብሰባዎች በቀር፡፡ እነዚህም
ስብሰባዎች እኔ ራሴ በመገኘት አዲስ መረዳቶችን ለማከፈል፣ መገለጦችን፣ አንዱ ከሌላው ጋር እንዴት በሰላምና በፍቅር
እንደሚኖር፣ የማካፍልበት ነው፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን ገና ከጅማሬው እኔ ከመሰረትኩት ውጪ ሌላ አማራጭ የሚፈልጉ
ሰዎች አሉ፡፡ ይህ ጉልበቱ የማይበረከክ ያለመርካት ዘር ነው፡፡ ይህንን አማራጭ የሚፈልጉ አባቶች ናቸው አመፁን
የሚያነሳሱት(በሚሊኒሙ መጨረሻ)፡፡ ክሌር ከሰው ልጆች ውስጥ ክፉን እስካወጣ ድረስ ስግብግብነትና ትምክህት
ሁልጊዜም ይኖራል፡፡
" እኔ ስላዘጋጀሁት ስለ ወደፊቱ ተስፋ ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ፡፡ የኔ መንግስት በዚህ ምድር ላይ እስኪመሰረት ድረስ
ረዥም፣ ጨለማና ደም መፋሰስ የበዛበት መንገድ አለ፡፡ ሁላችሁም እንድታውቁት የምፈልገው ይህ ይመጣል፣አይቀርም፡፡
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ነገር ግን ለትውልዱ ገና የሚመጣ ትልቅ ተስፋ አለ፡፡ ሰላም በወንድማማቾች ፍቅር ይመሰረታል፡፡ የእያንዳንዱ አገር
ማንነትና ባህል እንደተጠበቀ ቢሆንም በተፈጥሮ ኃብትና በኃይል አቅርቦት ምክንያት የሚደረግ ጥልና ጭቅጭቅ አይኖርም፡፡
በቀላሉ አነጋገር ይህ ዓይነቱ ድርጊት ተቀባይነት የለውም፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ድርጊት አይፈቀድም፡፡ የሰው ተፈጥሮ ምን ጊዜም
በዛ አቅጣጫ መሄድ ይቀናዋል፡፡ ነገር ግን እኔ እውነተኛ ነፃነትና ፍትህ ለሁሉም ተግባርያዊ እንዲእንዲተገበር አደርጋለሁ፡፡
በጣም ትንሹ እንኳን ቢሆን አንድም ሰው ዝቅ ተደፈርጎ እንዲታይ አልፈቅድም፡፡ ለዚህም መንፈሴ ሁሉ ነገር በትክክል
ተከናውኖ እንደሆነ፣ ለድሆች፣ ለታናናሾችና ለተገለሉ ፍትህ በትክክለኛው መንገድ ተፈፅሞ እንደሆነ በምድር ሁሉ ላይ
ይመለከታል፡፡
"የኔ ሙሽራ በዚያን ጊዜ በዚህ ሥራ ላይ ተካፋይ ትሆኛለሽ፡፡ ለአንቺ እጅግ የሚያስደስት ሥራ አለኝ፡፡ ደስታሽ ከአጥናፍ
እስከ አጥናፍ ይሆናል፡፡

"እኔ እኮ የመሰለኝ አገራት ሁሉ የሚከፋፈሉ ነው፡፡
"አዎ አገራት በእርግጥ ይከፋፈላሉ፡፡ ነገር ግን አንዱ ከሌላው ያለው ርቀት እጅግ ትንሽ ነው የሚሆነው፡፡ ምናልባት ጀልባ
ያስፈልግሽ ይሆናል ከአንዱ ወደ ሌላኛው ለመሻገር፡፡ እያንዳንዱ አገር የራሱ የሆነ የአየር ፀባይ፣ ባህል፣ ልምድና ፋብሪካ
ይኖረዋል፡፡ የንግድ ልውውጥ በአገሮች መካከል ይኖራል፡፡ ከአሁን ወዲያ በምንም ዓይነት መንገድ የሰው ልጆች በነዳጅ
አይጣሉም፡፡ ምክንያቱም ልክ ምድር እንደነፃች አዲስ የኃይል መዋቅር ይዘረጋል፡፡

ዋው! ይህንን በጣም ለማየት የምፈልገው ነገር ነው፡፡ የኤሌክትሪክ ክፍያ የለ! የጋዝ ክፍያ የለ!
"የመገናኛ ዘዴ ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ቀላል ይሆናል፡፡ ብክለት ያለፈ ታሪክ ሆኖ ይቀራል፡፡ ማንም ቢሆን በፍጥረታቴና
በሰዎች ልጆች ላይ ጥፋትን ሊያመጣ የሚችል ሥራ እንዲሰራ አይፈቀድለትም፡፡ ይህም ቢሆን ግን ሰዎች ይህንን ያማረ
ህይወታቸውን በሞኝነት ሊጫወቱበት ይፈልጋሉ፡፡ እኔም የፈለጉትን እንዲያደርጉ፣ አንድ ላይ ተከማችተውና ታስረው
ከምድረ ገፅ እንዲጠፉ እፈቅዳለሁ፡፡

ጌታ እዚህጋ የሚናገረው በሚሊኒየም መጨረሻ የሚካሄደውን የአርማጌዶን ጦርነት ነው፡፡
ጌታ በእውነት ከሆነ እኔ በደንብ እንዲገባኝ የምፈልገው የወደቁ መላዕክቶች ተልዕኮ ምን እንደሆነና አንተ ደግሞ ምን
ለማድረግ እንዳሰብክ ነው፡፡
"እነሱ ያላቸውና ያዳበሩት ቴክኖሎጂ የተጣመመ፣ ክፉና እጅግ አስቀያሚ ነው፡፡ ሁሉም ለዚህ የተነሳሱት ከስግብግብነት፣
ከጥላቻና ለስልጣን ከላቸው ከፍተኛ ጉጉት፣ እንዲሁም ለመልካም ነገር ፍፁም ግዴለሾች በመሆናቸው ነው፡፡ እኔ እነዚህን
አንዱም ሳይቀር ሁሉንም ጠራርጌ አጠፋቸኋለሁ፡፡ ከእኔ ጋር ለመወዳደር በመጣር ፍጥረታትን መፍጠራቸውን ለማወጅ
ከተነሱ ከእነዚህ አታላይ አጋንንቶችና ከተጣመሙ ቴክኖሎጂዎች ከአሁን ወዲያ ምንም ዓይነት ተፅዕኖ አይኖርም፡፡ የእነሱ
ችሎታ ፍጥረታትን ማጥፋት ብቻ ነው፡፡ በቃ ይኸው ነው፡፡
የእናንተ መንግስት ገዝቶ ያስገባው ነገር በህይወታቸው ላይ፣በነፍሳቸው ላይና በዘራቸው ላይ ሊስተካከል የማይችል ኪሳራ
ያስከትልባቸዋል፡፡ ሁለተኛም ለስልጣን ማሰራራት አይችሉም፡፡ አለም ሁሉ ወደታች ተገልብጦ እንደሚጠነፈፍ ክፉ ሁሉ
ከምድሪቷ ላይ ይራገፋል፡፡ ይህንን እኔ ስመጣ የማየው ይሆናል፡፡ ልክ እኔ ከመምጣቴ በፊት የሶስት ቀን ጨለማ ይሆናል፡፡
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በእነዚህ ቀናት ሰው ሁሉ ምንም ተስፋ የለም በቃ አለቀልን ብሎ ተስፋ የሚቆርጥበት ጊዜ ነው፡፡ በእነዚህ ቀናት ውስጥ
መላዕክቶቼን በመላክ እያንዳንዱን የክፉ ወኪል፣ የማስፈራሪያና የማጥፊያ አጀንዳቸውን እንዲያጠፉና እንዲያስሩ
አደርጋለሁ፡፡
ከዚህ ወቅት በኋላ ህይወት አዲስ ይሆናል፡፡ ኤደን ገነት በምድር ሁሉ ላይ ታድሳ እንደገና እንደመጣች ያህል ነው
የሚመስለው፡፡ እነዛ ቀናት ያመጡት ብርሃን የኔን ምህረትና ክብር ያውጃሉ፡፡ በዚህ ወቀት በብዙ የምድሪቷ ክፍሎች
ቅፅበታዊ የሆነ እንደገና መብቀል ይሆናል፡፡ በእርግጥም ክፋት ከእንግዲህ በኋላ መግዛት የማይችልበት አዲስ የንጋት ቀን
ነው፡፡ ሰዎች ሁከትንና ክፋትን ይፈልጓቸዋል፡፡ ነገር ግን ሁሉም እንዲያርፉ ስከተደረጉ አያገኟቸውም፡፡

ዝሙትን የሚፈፅሙ፣ ውሽታሞች፣ ሌቦች …ወዘተ ወደ ቅድስቲቱ ከተማ አይገቡም የተባለውስ?
“እንደዚህ የተበላሸ ህይወት ያላቸውን መልሶ ለማቋቋም ብዙ ጥረት ይደረጋል፡፡ ለሚፈልጉት የኔ ፍቅር፣ ደግነትና ምህረት
ስለሚያነፃቸው ይፈወሳሉ፡፡አዲስ ህይወት እንዲጀምሩ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በቂ አቅርቦት ይደረግላቸዋል፡፡ የሚያሳዝነው
ግን ብዙዎቹ አሮጌው አካሄዳቸውን መቀጠል ይፈልጋሉ፡፡ በዚህም ቅጣታቸውን ያገኛሉ፡፡ በእኔ መንግስት ውስጥ ክፉ ሰዎች
ክፋትን እንዲያባዙ አልፈቅድም፡፡ ትክክለኛውንና መልካሙን ነገር የሚከተሉትን ሰዎች ከማበላሸታቸው በፊት እንዲያቆሙ
ይደረጋሉ፡፡
ይህ እየነገረን ያለው ቅጣት ከሚሊኒየሙ በፊት በምድር በሚኖሩት የሚከናወነውን የምድርን ነፍሶች የማንፃት ወቅትንና
እንዲሁም በሚሊኒየሙ ማለቂያ ሊሆን ያለው እንዲሆን የሚፈቅደውን ወቅት አያጠቃልልም፡፡
"መጓጓዣዎች ለኃብታሞች ብቻ የሚሆንበት ጊዜ ያበቃል፡፡ ሁሉም ሰው የተሰጠውን ዓላማ ለማስፈፀም የሚያስችለውን ነገር
በበቂ ለማግኘት እኩል መብት አለው፡፡ ቀድመው ውጤታማ የሆኑና በህጌ የሚኖሩ ደግሞ ሌሎችን ለማንሳትና ለመርዳት
ሥልጣን ይሰጣቸዋል፡፡ በዚህም የተወለዱበትን የመጀመሪያ ዓላማቸውን እንዲያሳኩ ይደረጋሉ፡፡
"ምንም ከልካይ ነገር የለም፡፡ ፖለቲካ፣ አድልዎና ጉቦ የለም፡፡ እንደዚህ ዓይነቱ ነገር በእኔ መንግስት ውስጥ ተቀባይነት
የለውም፡፡ሁሉም የራሱ ድርሻና ደስተኛ ሆኖ ለመኖር የሚያስችለው በቂ ነገር ይኖረዋል፡፡ አያችሁ ኮሚኒዝምም የነበረው
ሐሳብ ይህ ነበር፡፡ ነገር ግን በሰው የተበላሸ ተፈጥሮ ምክንያት ለመውደቅ ግድ ነበር፡፡ ከእኔ ህግና ስርዓት ውጪ እንደዚህ
ዓይነት ነገር ሊፋፋ፣ ሊያድግና ቀጣይ ሊሆን አይችልም፡፡ ሰው ሁልጊዜ የሚያመዝነው ራስን ወደ መውደድ ነው፡፡ በዚህም
ውጤታማ እየሆኑ ያሉ ሰዎች እነርሱ የገነቡትን ለመስረቅ በሚፈልጉ ጠንካራ ሰዎች ወደታች ይረገጣሉ፡፡

ስለ አዲስ ሰማይና ስለ አዲስ ምድርስ ምንድነው ያለው?
"አዲስ አደርጋቸዋለሁ፡፡ የነበረ እንዳልነበር፣ የነበረ መሆኑ እንኳን እስከማይታስብ ድረስ ይሆናል፡፡
"በልቤ ውስጥ እንዳለው እንደዛው ወዲያው አደርጋለሁ፡፡ ከዚህም የተነሳ ሰው ሁሉ ጌታን ክብር ያያል፡፡ የነበር ከአሁን
ወዲያ የለም፡፡ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ፡፡"

የባህር ፍጥረታትስ?
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"ሃይቅ በየቦታው ይኖራል፡፡ ከአሁን ወዲያ ሁከት አያስፈልግም፡፡ በአካባቢው ላይ ሁከት አያስፈልግም፡፡ ምክንያቱም ከዚህ
ወዲያ አመፀኛ ሰዎች የሉም፡፡ ሁሉም እንደ ኤደን የአትክልት ሥፍራ ደህና ነው የሚሆነው፡፡
"ሰዎች ከምድር ማዕድናት ለማውጣት ይቆፍራሉ፡፡ ነገር ግን ምድሪቷን ለጉዳት የሚዳርግ ዓይነት አይደለም፡፡ አስፈላጊ
የሆኑ ብረታ ብረቶችና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ሁሉ በምድሪቷላይ ይገኛል፡፡ ሁሉም ልቦችና ፕሮጀክቶች አቅጣጫቸው ለእኔ
ክብር እንዲሰጡ ነው፡፡
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{How to be baptized in the Holy Spirit}

ይህ ትምህርት በመጀመሪያ ታትሞ የወጣው በማርች 23 ቀን 2010 ዓ.ም በካሪዝማ መፅሔት ላይ በጂ.ሊ.ገራዲ ነበር፡፡
ክርስቶስን ስናምንና በእሱ ስንታመን፤ዳግም ተወልደናል (ዮሐንስ ወንጌል 3፡3)፡፡ እናም መንፈስ ቅዱስን በልባችን
ተቀብለናል፡፡ ይህም በህይወታችን የምናደርገው ታላቁ ውሳኔ ነው፡፡ በክርስቶስ ደቀመዝሙርትም ላይ በተመሳሳይ መልኩ
ተፈፅሟል(ዩሐንስ 20፡22)፡፡ ክፍሉም እንዲህ ይነበባል " . . . ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ።"
ነገር ግን ኢየሱስ ከማረጉ በፊት አብ የሰጠው ተስፋ እስኪመጣ ድረስ በኢየሩሳሌም እንዲቆዩ ነገራቸው(ሉቃስ 24፡49)፡፡
እርሱም መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ ጊዜ ከላይ የሆነ ኃይል እንደሚለብሱ ነገራቸው(ሐዋርያት 1፡8)፡፡ እናም ኢየሱስ
ደቀመዛሙርቱን "ኃይል" እንደሚቀበሉና የእርሱ ምስክሮች እንደሚሆኑ ነገራቸው፡፡ ስለዚህም ደቀመዛሙርቱ በኢየሩሳሌም
በመቅደስ አካባቢ በመሆን ለብዙ ቀናት በፀሎት ቆይታን አደረጉ፡፡ በፔንጤ ቆስጣል ቀንም፣ ይህም ኢየሱስ በአረገ
በሃምሳኛው ቀን መሆኑ ነው፣ በጣም የሚደንቅ ነገር ሆነ፡፡ መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዳቸው ላይ ፈሰሰ(የሐዋርያት ሥራ 2፡14)፡፡ መፅሐፍ እንደሚል መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስን ተሞሉ(ለዚህም ሌላው ቃል "ተጠመቁ" የሚለው
ነው)፡፡ ይህም የሚያሳየን ሁለት የተለያዩ ልምምዶችን ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚኖረን ነው፡፡ የመጀመሪያው በክርስቶስ
ድነትን በማግኘት ከእግግዚአብሔር ምህረትን በመቀበል አዲስ ፍጥረት የምንሆንበትና መንፈስ ቅዱስ ሊያስተምረን፣
ሊያፅናናንና ሊረዳን በእኛ ውስጥ ለማደር መምጣቱ ነው፡፡ ሁለተኛው ልምምድ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ሲሆን
ይህም በእኛ ውስጥ ያደረው መንፈስ ቅዱስ በሙላት መገኘቱ ነው፡፡
በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት ሙሉ በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ መነከር፣ መጥለቅ ማለት ነው፡፡ ኢየሱስ አገልግሎታችን
በራሳችን ችሎታ ላይ እንድንደገፍ በፍፅም አይፈልግም ፡፡ እርሱ ራሱ በእኛ ውስጥ አልፎ መስራት ነው የሚፈልገው፡፡
ስለዚህ በእርሱ ችሎታ ኃይል እንድናገኝ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላንናል፡፡ በዚህ ልምምድ ውስጥ ስንሆን የመንፈስ ቅዱስ
ኃይል በእኛ ውስጥ ሞልቶ ይፈሳል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ስንጠመቅ በህይወታችን ከተፈጥሮ በላይ የሆነውን የእግዚአብሔርን
ኃይል መለማመድ እንጀምራለን፡፡ በተጨማሪም ያልተለመዱ "የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በህይወታችን መታየት
ይጀምራሉ፡፡ እነዚህም ስጦታዎች በቆሮንቶስ 12፡ 8-10 ተዘርዝረዋል፡፡ ጥበብን፣ እውቀትንና ትንቢትን መናገር፤ መናፍስትን
መለየት፣ ታምራቶንና ፈውሶችን ማድረግ፣ በልዩ ዓይነት ልሳን መናገር ናቸው፡፡ በአዲሱ ኪዳን መሰረት በመንፈስ ቅዱስ
ሲጠመቁ ሁሉም በአዲስ ቋንቋ ተናግረዋል፡፡ (በሐዋሪያት ሥራ 2፡1-4 ፤ ሐዋ ሥራ 10፡44-48 እና ሐዋ 19፡1-7
ይመልከቱ)፡፡
እንዲህ ቢሆንም ግን ብዙ ሰዎች በልሳን መናገር የተለየ ነገር ስለሚሆንባቸው ከመናገር ይቆጠባሉ፡፡ በእርግጥ ግን ይህ
ያልተለመደ ወይም የተለየ

ሳይሆን ልዩ የሆነ የፀሎት ዘዴና ክርስቲያን ሁሉ ሊለማመደው የሚችለው ነው፡፡ በዚህ

በሰማያዊ ቋንቋ ስንፀልይ እግዚአብሔርን እናመሰግንበታለን፣ እናከብርበታለን፡፡ እኛም በመንፈኪሳዊ ነገር እየጠነከርን
እንሄዳለን፡፡ በልሳን መናገር በመንፈስ ጠንካራ ያደርጋል፡፡ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ታሪክ በእውነት ትልቅ ሥፍራ
ያለው ሐዋሪያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ አማኞች "እኔ ከእናንተ ሁሉ በላይ በልሳን ስለምናገር እግዚአብሔርን አመሰግናለው"
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ብሎ ነበር፡፡ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ከእናንተ ብቃት የተነሳ የምታገኙት ነገር አይደለም፡፡ ማንኛውም ክርስያን መጠየቅ
ይችላል፡፡ ኢየሱስም ይህንን ለማድረግ ዝግጁ ነው፡፡ በራሳችው መፀለይ ወይንም ሌላ ሰው እዲፀልይላችሁ ማድረግ
ትችላላችው፡፡ ከዚህ በታች በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞሉ የሚያስችላችሁ ቀላል ደረጃዎች ተገልፀዋል፡፡
1.

ልብን ማዘጋጀት ፡- መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው፡፡ ከእሳት ጋር ተወዳድሯል (ማቴ 3፡11)

"እኔስ ለንስሐ በውኃ አጠምቃችኋለሁ፤ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ
ይልቅ ይበረታል፤ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃችኋል፡፡" ይህ ማለት እርሱ ኃጢያትን ያጠራል፡፡ እናም
የክርስቶስ ህይወት ያልሆኑ ነገሮችን ሁሉ ከህይወታች ያቃጥላል፡፡ ስለዚህም የምናውቃቸውን ኃጢያቶች ሁሉ መናዘዛችንን
እርግጠኞች በመሆን ልባችንን በእርሱ ለመሞላት ዝግጁ እናድርግ፡፡
2. ኢየሱስ በመንፈስ እንዲሞላህ ጠይቀው፡፡ የእግዚአብሔር ትኩረት ለመሳብ የሆነ ነገር ውስጥ መግባት የለብህም፡፡
እርሱ የአንተን ጥቄያ ለመመለስ ይጓጓል፡፡ በመንፈስ የሚያጠምቀን ኢየሱስ ነው፡፡ ስለዚህ እርሱን ጠይቀው ከዚያም
እንዲመልስልህም ጠብቀው፡፡
3. ከዚያም የመንፈሱን ሙላት ተቀበል፡፡ ስለድንቅ ሥራውም አመስግነው፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ህይወትህን እየሞላው
ነው፡፡ አይምሮህ በጥርጣሬ ከተሞላ ዝም ብለህ ጌታን አመስግን፡፡ ትኩረትህን በእርሱ ላይ አድርግ እንጂ በአንተ ላይ
አታድርግ፡፡
4. የተሰጠህን አዲስ የፀሎት ቋንቋ ተናገርበት፡፡ በመንፈስ ቅዱስ እንደተሞላህ በልሳን የመናገር ሰማያዊ የፀሎት የቋንቋ
ችሎታ ትቀበላለህ፡፡ ቃላቶቹ በውስጥህ ሲመላለስ ይሰማሃል፡፡ ቃላቶቹን በአይምሮህ ውስጥ መስማት ትጀምራለህ፡፡
ጌታን አዲስና ከተፈጥሮ በላይ የሆነን ይህንን ቋንቋ እንደሰጠህ በማመን አፍህን ከፍተህ መናገር ጀምር፡፡ አንዳንደ
ሰዎች "በአዲስ ቋንቋ መናገር አለብኝ? ብለው ይጠይቁኛል፡፡ በትክክለኛው አነጋገር እግዚአብሔር እንድትናገር
አያስገድድህም፡፡ ደግሞም ከድነት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም፡፡ ነገር ግን እኔ የማምነው ይህንን ስጦታ ለሚፈልጉት
ሁሉ እንደሚሰጥ ነው፡፡ ከስጦታዎች ሁሉ የመጨረሻው ተብሎ ሊቆተር ይችላል ነገር ግን ይህ ስጦታ ወደ መንፈሳዊው
አለም ለመግባት በር በመሆን ያገለግላል፡፡ እናም ወደ እግዚአብሔር ጥልቅ ነገር ይመራሃል፡፡
5. በድፍረት መውጣት መጀመር፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቃችሁ በኋላ አንዱ በእናንተ ላይ የምታዩት ነገር ድፍረትን
ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስ መደበቅን አይወድም፡፡ በዙሪያችሁ ላሉት ሰዎች ሁሉ ስለ ኢየሱስ እንድትናገሩ ይፈልጋል፡፡ እናም
አስገራሚ ድፍረትን ይሰጣችኋል፡፡
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መልዕክት አርባ አራት
ስለ ሥጋ ወደሙ የተሰጠ መመሪያ
{ Instruction about Communion}

ጌታ እንዲህ አለ . . . ‹‹ ስለ ሥጋ ወደሙ ላወራላችሁ እፈልጋለሁ››

‹‹በእውነት በልባችው ካመናችሁና በአፋችው ከመሰከራችው በሥጋ ወደሙ ስርዓት ላይ ለእናንተ በአስደናቂ ሁኔታ
እገኛለሁ፡፡ በምትኖሩበት የህይወት ዘመን በዚህ ሁኔታ ነው የሚሆነው፡፡››
እና ይህንን ሲል ምን እያለ እንደ ነበር ተረዳውት፡፡እርሱ እያለን ያለው ‹‹ይህ የእኔ ተስማሚ መንገድ ነው ሳይሆን ይህ እኔ
ያዘጋጀሁላችሁ መንገድ ነው፡፡ ምክንያቱም ሰዓቱ በጣም እየከፋ ስለሆነ ነው›› እያለን ነው ፡፡
‹‹ሥጋ ወደሙ ስትወስዱ በዳቦና በወይን ጠጅ ወስጥ በእውነት እንደምገኝ ጥርጣሬ እንዳይኖር በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ገልጫለሁ፡፡ ስታዩት ዳቦ እና የወይን ጠጅ ነው፡፡ ቢሆንም ግን እኔ በእዛ ውስጥ ሆኜ ከእናንተ ጋር ለመሆን መርጫለሁ፡፡
በዚህም ምግብ ልሆናችሁና በመንገዳችሁ እንድትበረቱ ነው፡፡››
”ስጋዬን በበላና ደሜን በጠጣ ጊዜ በእኔ ውስጥ ይቆያል፡፡ እኔም በእነርሱ ውስጥ እሆናለሁ (ዩሐንስ 6፡56)፡፡ የመፅሐፍ
ቅዱሱን ጥቅስ የፃፍኩት እርሱ ያለውን ከቃሉ ማጣቀሻ ራሳችሁ እንድታዩት ነው፡፡
‹‹ የተለያዩ የእምነት ክፍሎች ስለ ሥጋ ወደሙ አዘገጃጀትና አቀራረብ ያላቸውን የአመለካከት ልዩነት እያነሱ መከራከር
ምንም ስሜት የማይሰጥ ነገር ነው፡፡ የዚህ ቻናል ዓላማ ይህ አይደለም፡፡ አንድ ነገር መገንዘብ ያለብን ሁሉም የክርስትና
ክፍሎች "ይህ የኔ ሥጋና የኔ ደም ነው" ብዬ ያወጅኩትን ሐሳብ መስማማታቸው ላይ ነው፡፡ ይህም ቢሆን ግን የሥጋ ወደሙ
አዘገጃጀትና አቀራረብ በእያንዳንዱ የእምነት ክፍል ሊለያይ ይችላል፡፡››
‹‹ነገር ግን እናንተ ሙሽሮቼ ስጋዬን በመብላትና ደሜን በመጠጣት ምግብ ማግኘት አለባችሁ፡፡ ይህ ነው የእኛ በአካል
የምናደርገው ህብረት፡፡ ዳቦው የእናንተ የአካል ክፍል ይሆናል፡፡ ከዚህም የተነሳ እናንተና እኔ አንድ እንሆናለን፡፡ እናም ፍሬ
ታፈራላችሁ መንፈሳዊ ልጆችም ትወልዳላችሁ፡፡ እንዲሁም ለመንገዳችሁ ጠንካራ ትሆናላችሁ፡፡››
‹‹ከቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ከሆናችውና ከቄሱ ቁርባን የምትቀበሉ ከሆነ 'ኢየሱስ ይህ በእውነት የአንተ ሥጋ ይህ
ደግሞ በእውነት የአንተ ደም ነው' ማለታችሁን እርግጠኞች ሁኑ፡፡ በዚህ ዓይነት መንገድ ማንኛውም በቤተክርስቲያኒቱ
በመበላሸቷ ምክንያት የዓላማ ማጣት ቢኖር እናንተ ከውስጣችሁ በምታወጡት የእምነት ቃል ተቆጥሮ ሁሉ ነገር በዛ
መሰረት ይሆናል፡፡ በትክክልም የትኛውንም የእምነት ማጣት ውስጣዊ በሆነ ክብርና ከልብ ከሚወጣ እምነት ማስተካከል
ትችላላችሁ፡፡ እኔ በእምነት የሆነን እውነተኛ ፀሎት አከብራለሁ፡፡
እንደሚመስለኝ ጌታ እያለ ያለው በዚህ ዘመን ብዙ የአገልጋይ ዓይነቶችና ቄሶች አሉ፡፡ 'ይህ የአንተ ሥጋ ነው፣ ይህ የአንተ
ደም ነው' ብለው ሲናገሩ የሚናገሩት አምነው ሳይሆን እንዲሁ ለማለት ብቻ ነው፡፡ ስለዚህም ጌታ እያለ ያለው እናንተ
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በእምነት ከውስጣችሁ 'ኢየሱስ ይህ በእውነት የአንተ ስጋ ነው፣ ይህ በእውነት የአንተ ደመው ነው'፡፡ ብላችሁ በእምነት
ስትናገሩ የእነሱን ያለማመን በመለወጥ ልዩነት ያመጣል ነው፡፡
‹‹እንዲህ ልበል፣ እኔ ሁልጊዜ የእምነት ፀሎትን አከብራለሁ፡፡ ምንም እንኳን እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ ምላሽ
ባልሰጥም፡፡ ነገር ግን በሥጋ ወደሙ አወሳሰድ ጉዳይ ላይ አደርገዋለሁ፡፡ ‹‹ሁላችውም በዚህ ጉዳይ ላይ ላትስማሙ
ትችላላችሁ፡፡ ላለመስማማት ደግሞ መብታችሁ ነው፡፡ ነገር ግን እንድትገነዘቡ የምፈልገው እናንተ በምትኖሩበት በዚህ
ዘመን በውጪ እውነት ሆኖ የሚታይ ነገር አንዳንድ ጊዜ በውስጥ ምንም የሌለ ነገር ነው፡፡ ለዚህ ነው በየትኛውም
ቤተክርስቲያን ሥጋ ወደሙ ስትወስዱ ይህንን መገንዘብ ያለባችሁ፡፡
‹‹ይህ እናንተን ለዘላለም የመዋጀት፣ የማዳንና የማንፃት ምስጢር ነው፡፡››
እናም በዚህ ጊዜ ዮሐንስ 6፡53 ጥቅስ ሰጠኝ፡፡

"እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም።"
‹‹ሁላችውም የመጨረሻውን እራት መመሪያ መሰረት በማድረግ የራሳችውን የሥጋ ወደሙ አወሳሰድ እንድታዘጋጁ
እፈልጋለሁ፡፡ እናንተ በምታምኑት በዛው መጠን እገኝላችኋለሁ፡፡››
እኔ እዚህጋ አንድ ነገር ልናገር፡፡ ይህ የምትወስዱት በእውነት የጌታ ሥጋና ደም ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ የተረፈውን
ዳቦና የወይን ጠጅ በጣም በክብርና በስርዓቱ አስወግዱት፡፡ የተረፈውን ዳቦ በውኃ በጥብጣችው አትክልት ላይ ድፉት፡፡
ለወፎች ግን አትመግቡት፡፡ በቆሻሻ ቱቦ ውስጥ አትጣሉት፡፡ የተረፈውን እጅግ በከበረ ሁኔታ ነው ማስወገድ ያለባችሁ፡፡
በእግር እንዳይረገጥ በአትክልት ውስጥ ወይም ሌላ ልዩ ቦታ መድፋት ትችላላችሁ፡፡
‹‹ነገሮች እየጨለሙ በሄዱ ቁጥር በሚቻለው መንገድ ሁሉ ላበረታችሁ እፈልጋለሁ፡፡ ሥጋ ወደሙን መካፈልም ከብዙዎቹ
አንዱ መንገድ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ለእኔ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡››
ዮሐንስ ወንጌል 6፡47-51 "እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። የሕይወት እንጀራ እኔ

ነኝ።አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም፤ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ
ነው።ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፤ እኔም ስለ ዓለም ሕይወት
የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው።"
‹‹ሥጋ ወደሙ በልምድ ከሚወሰድበት ሥፍራ ላላችሁ በዛው ቀጥሉ፡፡ ነገር ግን በምንም ሁኔታ ስደትን አስከትሎ ከሆነ
የራሳችሁን አዘገጃጀትና አቀራረብ በትልቅ ክብርና እምነት አዘጋጁ፡፡ እናም በልዩ መንገድ ከእናንተ ጋር እገኛለሁ፡፡››
‹‹በሙሽራዬ ልብ ውስጥ ተቀባይነት እናፍቃለሁ፡፡ ይህንን ሥጋና ደም ለእናንተ ማካፈል እፈልጋለሁ፡፡ በሚቻለው
በማንኛውም መንገድ አንድ እንድንሆን እፈልጋለሁ፡፡ በሥጋ ወደሙ አማካኝነት ሰውነታችሁን እንዳላገኝ አትከልክሉኝ፡፡
በኃጢያት ስለወደቃችው ሥጋ ወደሙን ለመውሰድ አትከልከሉ፡፡ የታመሙት ናቸው ሥጋ ወደሙ እጅግ
የሚያስፈልጋቸው፡፡ በመጀመሪያ ምን እንደሰራቸው ከልብና በእውነት ለእኔ ተናዘዙ፣ ንስሐም ግቡ፡፡ ከዚያም መውሰድ
ትችላላችሁ፡፡››
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"የልባችሁን እምነት እንድትከተሉ ነው የምፈልገው፡፡ ሥጋ ወደሙን ከቄስ የምትቀበሉ ከሆነ መቀበላችሁን ቀጥሉ፡፡ ነገር ግን
የኔን መገኘት በእምነት እየመሰከራችሁ፡፡ ነገር ግን የምትቀበሉት ከልማድ ውጪ በሆነ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበሉና
አይምሯችሁ የሚመሰክርላችሁ ከሆነ መቀበላችሁን ቀጥሉ፡፡ ነገር ግን በእምነት የኔን መገኘት መናገራችሁን እርግጠኞች
ሁኑ፡፡
‹‹ብዙ የእምነት ተቋማት ከሰው አመለካከት የተነሳ ስለ ቁርባን የተሳሳተ ትምህርት ያስተምራሉ፡፡ በአሁን ወቅት እውነቱ
የሚታወቀው በመንግስተ ሰማያት ብቻ ነው፡፡ በዚህ አመለካከት ላይ የኃይማኖት መንፈስ እንዲገዛችሁ አትፍቀዱ፡፡
በተለመዶ በሚደረግ ነገር ላይ አትጣሉ፡፡ እንዲህ ልበል ጥላችሁን በጣም ነው የምጠላው፡፡ ይህ በአይኔ እጅግ ፀያፍ ነው፡፡
ለመሆኑ ታውቃላችሁ አንዱ ሌላውን እተቋቋመ ከመጣላት ይልቅ ስሜታችሁን ያዝ በማድረግ የወንድማማችነትን ትስስርና
ፍቅራችሁን ብትጠብቁ እንደሚሻል? ደግሞስ ጠላትነት ካልሆነ በቀር በዛ ምን ታተርፋላች?››
‹‹እንድታውቁት ያህል ለህሊናችሁ እውነትን እገልፅላችኋለሁ፡፡ ነገር ግን 'እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ የእርሱ መንገድ የሻላል፣ እኔ
የጴጥሮስ ነኝ የእርሱ መንገድ ነው የሚሻለው!' በማለት ማንንም መጫን የለባችሁም፡፡ አያችሁ በመላዕክቶች ፊት እንዴት
ሞኞች እንደሆናችሁ? ከዚህ ይልቅ እውነቱ እንዲገለጥለት አንዱ ለሌላው ይፀልይ፡፡ የቀረውን እኔ በራሴ ጊዜ እሰራዋለሁ፡፡››
‹‹እስከዛው ድረስ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችው ተዋደዱ››
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{How to prepare for deliverance of demonic spirit}

ለእኔ እንዳደረገለኝ ኢየሱስ በመንፈስ ወደ እናንተ መጥቶ ነፃ ሊያወጣችሁ ይችላል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቃችኋል?
የልሳን ስጦታ ተቀብሎ በልሳን መፀለይና መዘመር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ ምንያቱም በእናንተ ውስጥ አልፎ የሚፀልየው
እግዚአብሔር ስለሆነ ነው፡፡ ይህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው!!! ከአጋንንት እሥራት ነፃ ለመውጣት ከ30 ደቂቃ እስከ ሁለት
ወይም ሶስት ሰዓት ድረስ በእንደዚህ ዓይነት መልኩ መፀለይና ማምለክ አለባችሁ፡፡
የጎዷችሁን ሰዎች ስም ዝርዝር አውጡ፡፡ ይቅርታ ያላደረጋችሁላቸው ሰዎች ካሉ ቢያንስ ይቅርታ ለማድረግ ፍላጎት አሳዩ፡፡
ኢየሱስ ይቅርታ እንድታደርጉላቸው፣ እንድትወዷቸውና እንድትፀልዩላቸው እንዲረዳችሁ ጠይቁ፡፡ እንዲሁም እናንተ
የጎዳቸዋችሁን ሰዎች ስም ዝርዝር ፃፍ፡፡ እግዚአብሔር ይቅር እዲላችሁና እነርሱን እንዲባርካቸው ፀልዩ፡፡
በተጨማሪ በምንም ዓይነት ኃጢያት ውስጥ ብትሆኑ ለምሳሌ ሰዶማዊነት ፣ ከትዳር ውጪ የሆነ የወሲብ ግንኙነት፣
እንዲሁም ጋብቻ ሳይመሰርቱ አብሮ የመኖር ግንኙነትን ማቋረጥ ወይም ትዳር መመስረት ያስፈልጋል፡፡ በየትኛው መንገድ
ታማኝ ያልሆናችሁበት ነገር፣ ወላጅን ያለማክበር፣ መሰረታዊ የሆኑትን አሥርቱን ትዕዛዛትና መጣሳችሁንና በማቴዎስ ወንጌል
ምዕራፍ አምስት በተገለፁት ብፅዕናዎችን መሰረት ራስን መፈተሸ አስፈላጊ ነው፡፡ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እየተከተላችሁ
ስለመሆኑና በህይወታችሁ ምንም ኃጢያት ያለመኖሩን አረጋግጡ፡፡ ምንም ዓይነት የብልግና መፅሔቶችን፣ ፊልሞችን፣
ሁከትና ብጥብጥ የሞላባቸውን ፊልሞችን ያለማየትን ይጠይቃል፡፡ እንዲሁም ከእግዚአብሔር ውጪ ሆኖ ከተፈጥሮ በላይ
የሆነ ነገርን የሚያሳዩ ፊልሞችን ያለማየት ለምሳሌ እንደ ሄሪ ፖተር የመሳሰሉትን ዓይነት ፊልሞች ማስወገድ አለብን፡፡
እርግማን ያለባቸው ምንም ዓይነት እቃዎች በቤታችሁ ያለመኖሩን እርግጠኛ ሁኑ፡፡ በተለይም እርግማን ባለባቸው ሰዎች
የተሰሩ ምስሎችና የውሸት አምላክ የሆኑ ነገሮች እንደ ቡድሀ፣ ቲኪስ፣ የአዲሱ ዘመን ዕቃ - ኬልቲክ፣ የዘንዶው ምስልና
የዘንዶው የጌም መጫወቻዎች፣ እንዲሁም ምንም ዓይነት አስማታዊ ነገሮች አይኑራችሁ፡፡ ምንም አይነት የጥንቆላ ካርዶች፣
የምርምር መፅሐፍት፣ ጌጣጌጥ ወይንም ምልክቶች ፣ ታርቶ ካርታ፣ የኮከብ ቆጠራ መፅሐፍት ፣ ምንም አይነት አስማት
ከቤታችሁ

ማስወገድ አለባቸሁ፡፡ ከእነዚህ ነገሮች ሁሉ እራሳችሁን ካፀዳችሁ ነፃ መውጣት ትችላላችሁ፡፡ ነገር ግን

ከማንኛውም ጥንቆላና ሰይጣናዊ ልምምዶች ንክኪ ካላችሁ ነፃ ለመውጣት ትቸገራላችሁ፡፡ አጋንንቱ ለጊዜው ይለቅህና
በኋላ ግን ከእርሱ የበለጠውን ይዞ በእጥፍ ይመለሳል፡፡
ስለዚህ ነፃ ለመውጣት መጀመሪያ መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው፡፡ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለማስወገድ ስትወስኑ (እነዚህ
ነገሮች ከእናንተ ጋር ካሉ) ክእርሱ ጋር ያላችሁን ስምምነት ለመተው ተስማማታችኋል ማለት ነው፡፡ ብዙ የተለያዩ አስማታዊ
ልምምዶች ከነበሯችሁ ደግሞ በወረቀት በዝርዝር አስቀምጣችሁ እያንዳንዱን በመካድ ንስሐ ግቡ፡፡ ከዚህ በታች እንደ
ምሳሌ ባስቀመጥኩት መሰረት መጠቀም ትችላላችሁ፡፡
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“በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሮት ካርድን በመጠቀሜ ንስሐ እገባለሁ፣ ይህንንም የጥቆላ ሥራ እክዳለሁ፣ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስም ከዚህ የጥንቆላ ስራ ጋር ስምምነቴን አፍርሻለሁ፣ ጥዬዋለሁ፣ በፍፁም አልመለስበትም፡፡ ኢየሱስ ምህረትን
አድርገልኝ፣ ከክፉ ነፃ አውጣኝ፡፡“
“በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከባዕድ አምልኮ ጋር በመተባበሬ ንስሐ እገባለሁ፡፡ ይህንንም የባዕድ አምልኮ እክዳለሁ፣
በኢየሱስ ክርስቶስ ሥም ከዚህ ከባዕድ አምልኮ ጋር ስምምነቴን አፍርሻለሁ፡፡ ጥዬዋለሁ፣ በፍፁም አልመለስበትም፡፡ ጌታ
ኢየሱስ ምሕረትን አድርግልኝ ከክፉም ነፃ አውጣኝ፡፡ “
“በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቡድሃ ፀሎት ስላደረግሁ ንስሐ እገባለሁ፡፡ መተባበሬንም እክዳለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ
ሥም ከዚህ ጋር ስምምነቴን አፍርሻለሁ፡፡ ጥዬዋለሁ፣ በፍፁም አልመለስበትም፡፡ ጌታ ኢየሱስ ምሕረትን አድርግልኝ
ከክፉም ነፃ አውጣኝ፡፡
“በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በደሙ ኃይል ከጥንቆላ ሥራ ጋር የነበረኝን ንስሐ እገባለሁ፤ ከእንደዚህ ዓይነት የጥቆላ
ሥራ ጋር የነበረኝን እንቅስቃሴና ተሳትፎ ሁሉ እክዳለሁ፣ በዚህ ሁሉ ስራዬ ንስሐ እገባለሁ፣ ደግሞም ሁሉንም እክዳለሁ፣
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእነዚህ ሁሉ ጋር የነበረኝን ስምምነት አፍርሻለሁ፣ ጥዬዋለሁ ደግሞም በፍፁም አልመለስበትም፡፡
ጌታ ኢየሱስ ምህረት አድርግልኝ ከክፉ ነፃ አውጣኝ፡፡
በተጨማሪም የግብረ ስጋ ግንኙነት አብራችሁ የፈፀማችሁትን ሰዎች ስም ዝርዝር ፃፉና በእርሱ ፊት ስለ እያንንዳንዱ ንስሐ
ግቡ፡፡ በጌታ በኢየሱስ ስም ከ------------------ጋር የነበረኝን የኃጢያት ግንኙነት እክዳለሁ፤ ስላደረኩትም ይህንን ዓይነት
ኃጢያት ንስሐ እገባለሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከ-------------------- የነበረውን የነፍስ ትስስር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
እሰብራለሁ፤ ጌታ ምህረትን አድርግልኝ ከክፉ ነፃ አውጣኝ፡፡
በኢየሱስ ስም የትኛውም ከአያት ከቅድመ አያት የመጣ መርገምን አፈርሳለሁ፡፡ በጌታ በኢየሱስ ደም ተሸፍኛለሁ፡፡ ደሙ
እርግማኖቼን ሁሉ ያጥባል ጌታ ሆይ ከእስራቴ ነፃ አውጣኝ፡፡
ስምምነታችሁን ከሁሉም ነገር ጋር ካፈረሳችሁ በኋላ የፃፋችሁትን ዝርዝር አቃጥሉትና እግዚአብሔር አጋንንታዊ ሥራዎችን
ሁሉ ከህይወታችሁ እንዲያስወግድላችሁ ጠይቁት፡፡ ተሳትፎ አድርጋችሁበት ነገር ግን ንስሐ ሳትገቡና ሳትክዱት የረሳችሁት
ነገር ቢኖር እንኳን ጌታ ይህንን በመለየትና ራሳችሁን በመግዛት ጠንካራ እንዲያደርጋችሁና ወደዚያ ልምምድ ዳግም
እንዳትመለሱ ጠይቁት፡፡
አጋንንትን ወደእናንተ ሊጋብዙ ከሚችሉ ዕቃዎች መካከል፡- ጋዜጦችና መፅሔቶች ይገኙበታል፡፡ ምክንያቱም ጠንቋዩች
እንደነዚህ ዓይነት ነገሮች ላይ እርግማንን ያስቀምጣሉ፡፡ ይህም ሰዎችን ወደዚህ ነገር በመጋበዝ አጋንንት ወደ ቤታችሁ
እንዲገባ በር ለመክፈት ነው፡፡ እንዲሁም አጋንንታዊ፣ አስማታዊ፣ የባዕድ አምልኮን፣ የጭካኔ ድርጊትን የሚያሳዩ ምንም
ዓይነት ፊልሞች፣ የቪዲዮዎ መጫወቻ ወይም መፅሐፎች በቤታችሁ ውስጥ አታኑሩ፡፡ የግብፅ የጥንቆላ ዕቃዎች ወይም
ምልክቶች ከቤታችሁ አስወግዱ፡፡ እነዚህ በጣም አጋንንታዊ ናቸው፡፡ የባዕድ አምልኮ፤ የቡዳ መድሐኒት፤ የሌላ ሐይማኖት
ምስሎች፤ ምንም ዓይነት መንፈሳዊ የሆኑ ነገር ግን ክርስቲያናዊ ያልሆኑ ነገሮችን ሁሉ አስወግዱ፡፡ የክርስቲያን መስቀል
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ወይም ለፀሎት የምትጠቀሙበት ክርስቲያናዊ ነገር ሊኖራችሁ ይችላል፡፡ የክርስቶስ ምሰል ቢኖራችሁም እስካላመለካችሁት፣
ለምስሉ እስከሰልሰገዳችሁ ድረስ ችግር የለውም፡፡ ለምስሉ አምልኮ መስጠት ግን በምስሉ ላይ ያለውን ሰው እያመለካችሁ
ነው ማለት ነው፡፡ ትኩረታችሁን ሁሉ በኢየሱስ ላይ ብቻ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡ ማየት የሌለብንን ፊልሞች ጌታ የሰጠኝ
መመሪያ ኃጢያትን የሚጋብዙ፣ ለምሳሌ እንደ ማፊያ፣ የጥቁር ገበያን አገበያየት፣ የጦርነት፣ ወሲብን ቀስቃሽና ዝሙትን
የሚያሳዩ ፊልሞችን ሁሉ ከህይወታችን እንድናስወግድ ነው፡፡
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