በዚህ ማሇዳ ራእይን በተሇይም ሽማግላዎቹ ከዙፋኑ ፊት አብን የሚያመሌኩበት ራእይ 4ትን እያነበብሁ
እዚህ እንደተቀመጥሁ፥ እግዚአብሔር አብ ከፍ ባሇ ድምፅና በግሌፅ ተናገረኝ። በፍቅሩ፣ በሕሌውናው እና
በክብሩ የምንገረምበትና የምንደነቅበት ከእርሱ ጋር ወደ ቅርብ ወዳጅነት(ወደ ጥሌቅ ኅብረት) ቦታ
መምጣት እንደሚያስፈሌገን እርሱ ተናገረ። እኛ በዕሇት ተዕሇት ፕሮግራሞቻችንና ሌማዶቻችን በጣም
በመጠመዳችን የእርሱን ታሊቅነት አሌተሇማመድንም አሊየንምም። ከእርሱ ጋር የእውነት ቅርብ ወዳጁ
ብንሆን ኖሮ ንጉሡን እያከበርን ብቻ ቀኑን ሙለ በፊት ሇፊቱ እንነጠፍ ነበር። ሇእኛ ተሰጥተውን
የነበሩትን በረከቶቻችንን በዚህ ወቅት መመሌከት ያስፈሌገናሌ። ዓይናችንን በምናኖርበት በሁለም ነገር
አብን ሌንሇማመድ ያስፈሌገናሌ። በሁለም በረከቶቻችንና በፍጥረት አንዴ አብን ማወቅ ከጀመርን፥ ወደ
እውነተኛ አምሌኮና ምስጋና ቦታ ውስጥ እንንቀሳቀሳሇን( እናሌፋሇን)። ያ ከዚያ ከአብና ከሌቡ ጋር ወደ
ቅርብ ወዳጅነት(ጥሌቅ ኅበረት) እና ወደ አብና ወደ ሌቡ መገሇጥ ይመራሌ። አብ ራሱን ሉገሌጥሌን
ይችሌ ዘንድ (ራሱን ይገሌጥሌን ዘንድ) ከዙፋኑ ፊት ሇፊት እኛን ይፈሌገናሌ። እያንዳንዱ ራእይ(መገሇጥ)
መካፈሌ ይዞ ያመጣሌ ያም እኛን ከክብር ወደ ክብር ይሇውጠናሌ(ያንቀሳቅሰናሌ)። የበሇጠና የበሇጠ እንደ
እርሱ እየሆንን እንመጣሇን። የተቀበሌናቸው በረከቶች ሊይ እና ደግሞ በሁለም የተስፋ ቃልች ሊይ
ማተኮር እንጀምር።
ይባርካችሁ።
ኢቲየን ብልም - Etienne Blom

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
ሃላ ለያ አሜን ሃላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር አብ ሇእግዚአብሔር ቃሌ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ አሐዱ አምሊክ አሜን።

ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያደርግ
የሚገባውን ያደረገ አንድ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዳሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዳንና ቅድስና ሇቡሩክ መሌካም ቅዱስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረደው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅዱስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሑሹዋ ሐማሺያክ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና አሜን!
በእግዚአብሔር በግ ደም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ታጥቦ የመንፈስ ቅዱስ ሌጅ የሆነው አገሌጋይ እግዚአብሔርን ያፈቅራሌ ቃለንም ያደርጋሌ!!።
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