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ሇምንድን ነው የብርሃን ሌጆች በዓመቱ አንዲንድ ጊዜያት ሊይ በከፍተኛ ሰይጣናዊ ጥቃት በታች
የሚሆኑት? በኤፌሶን 5 እኛ ብርሃን ነን ይሊሌ።

ቀድሞ ጨሇማ ነበራችሁና፥ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ፤
(ኤፌሶን 5:8)
ብርሃናቸው የበሇጠ እየበራ ያለ ሰዎች ከበፊቱ በሊቀ ሁኔታ በጠንካራ ሰይጣናዊ ጥቃት ስር ሲሆኑ
በቅርቡ አይቻሇሁ። ስሇዚህ ምን ማድረግ እንዲሇብኝ እየጸሇይሁ ሳሇ፥ የሰማሁት ይህን ነው:
“በምሽት ጥሌቅ ጨሇማ ሊይ የብርሃን አምፖሌ ስታበራ፥ ምንድን ነው የሚስበው? ብዔሌ ዜቡሌ
ይስባሌ!” ዝንቦች፣ የወባ ትንኞች እና ላልች ጎጂ ትኋኖች በትክክሌ የጠሊትን አሰቃዮች ይወድዲለ።
የብርሃን ሌጆችም የሊቀ ሰይጣናዊ ጥቃት ሥር እየገቡ ናቸው። እነዚህ አሠቃዮች ሉያዘናጉና
ብርሃናቸውን ሉያጠፉ ይመጣለ።
በቅርቡ በጥቃት ሥር ከነበራችሁ በቀሊለ ያ ማሇት ሇእግዚአብሔር ብርቱ(ጠንካራ) ረሃብና ጥማት
ስሇነበራችሁ ብርሃናችሁ በርቶአሌ ማሇት ነው። ስሇዚህ ብርሃናችሁን አታጥፉት ወይንም
አታውጡት። ምሽቱ ሲያሌቅና የአዱስ ቀን የንጋት ጮራ ሲጀምር እነዚህ ነገሮች ሁለ ያሌፋለና
በዚያ ፈንታ የበሇጠ ዯምቆ እንዱበራ አድርጉ። በጣም በአጭር ጊዜ፥ ምናሌባትም በጥቂት ሳምንታት
ውስጥ፥ ምሽቱ ያሌቃሌ አዱስ የብርሃን ቀንም እንዯሚጀምር ይሰማኛሌ።
እውነተኛ
የእግዚአብሔርን ብርሃን ሉገሌጥ ሇብርሃን ሌጆችም አዱስ አሊማ ወዯፊት እየመጣ ነው።
ስሇዚህ እርሱ እየተናገረኝ ነው ብዬ የማምነው ይህን ነው። የእግዚአብሔር ሌጆች እውነተኛ ብርሃን
መጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ምን እንዯተጻፈ ይረዲሌ። ይህ ብዔሌ ዜቡሌ ግዛት(ስፍራ)፤ ዝንቦች፣ የወባ
ትንኞች እና የጨሇማ ነገሮች፥ ብርሃናችሁን ሉሰርቃችሁ ሲመጣ የበሇጠ ይጨሌማሌ። በዓሇም
ያሇው ጨሇማ የበሇጠ ሲጨሌም፥ የእግዚአብሔር ብርሃን የበሇጠ ዯምቆ ከእግዚአብሔር ሌጆች

ይፈስሳሌ።
ይህ ጥቃት ሇጥቂት-ጊዜ-የሚኖር ነገር ስሇሆነና በአጭር ጊዜ ስሇሚያሌፍ ብዓሌ ዜቡሌ ብርሃናችሁን
እንዱይዝ አትፍቀደሇት። ከዛ የቀን ብርሃን ይመጣሌ እና በእናንተ ውስጥ ያሇው ብርሃን
የሚገሇጥበት ሰዓት እጅግ ቅርብ ነው። ስሇዚህ አታፈግፍጉ ጠሊትም ፍቅራችሁን፣ ዯስታችሁን
ወይም ሰሊማችሁን እንዱሰርቅ አታድርጉ። ጠሊት ዟሪ(short winded) ስሇሆነና ጥቃቱም
በአጭር ጊዜ ስሇሚጠናቀቅ በዚህ የጥቃት ጊዜ እነርሱን(ፍቅራችሁን፣ ዯስታችሁንና ሰሊማችሁን)
ያዟቸው። እናንተ ያሊችሁ ብርሃንም በወሌድ(በሌጁ በናዝሬቱ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ) ብርሃን
የበሇጠ ዯምቆ ይበራሌ።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያዯርግ
የሚገባውን ያዯረገ አንድ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዲሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዲንና ቅድስና ሇቡሩክ መሌካም ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረዯው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅደስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሑሹዋ ሐማሺያክ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና አሜን!
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