መረቡ

በአንድ ራእይ አንድ የአሳ ማጥመጃ መረብ አየሁ መረቡም በትሊሌቅ አሳ ሙለ በሙለ የተሞሊ
ነበር። መረቡ ቀዲዲ ነበረው አሳም አመሇጠ። ከዚያ መረቡን ሇመጠገን የሚጠቅም መሣሪያ እንዲይ
ተዯርጌ ነበር። ጌታ ሇፈቀዯሊቸው ሇአንዲንድ የቤተክርስቲያን መሪዎች እየሰጠው የነበረው ሌዩ
ዓይነት መሣሪያ ነበር። ይህ መሣሪያ ሇግንኙነት አውታር ነበር! This tool was for
networking!
የመከሩ ክፍሌ ሌትሆኑ ከሆነ፥ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች አንድ ሊይ መምጣት(በአንድነት መተባበር)
ያስፈሌጋቸዋሌ፤ የግሌ አጀንዲቸውን ወዯታች አስቀምጠው ሇእግዚአብሔር ዘሊሇማዊ አሊማ መገዛት
አሇባቸው። አንድ ቤተክርስቲያን ሁለንም አሳዎች መያዝ አይችሌም። መንፈስ ቅደስ እስከ አሁን
ወዲሊየነው እጅግ በጣም ትሌቅ መከር ከሆነው ወዯ አንደ ውስጥ እንዱመራቸው የፈቀደ ብዛት
ያሊቸው የግንኙነት አውታሮች ያስፈሌጋለ።
ይህ ራእይ የጴጥሮስ መረብ ነው ብዬ አምናሇሁ። በጴጥሮስ መረብ ውስጥ ያለት 153 አሳዎች
የዓሇምን አሕዛብ(nations) ይወክሊለ ጌታም እስራኤሌን በመሐሌ (ምሌክት) አድርጓታሌ።
በዚያን ጊዜ በዓሇም ውስጥ 154 አገሮች(አሕዛብ nations) ነበሩ።
(ዮሐንስ 21:8-11) ላልቹ ዯቀ መዛሙርት ግን ከምድር ሁሇት መቶ ክንድ ያህሌ እንጂ

እጅግ አሌራቁም ነበርና ዓሣ የሞሊውን መረብ እየሳቡ በጀሌባ መጡ። ወዯ ምድርም በወጡ ጊዜ
ፍምና ዓሣ በሊዩ ተቀምጦ እንጀራም አዩ። ኢየሱስም። አሁን ካጠመዲችሁት ዓሣ አምጡ አሊቸው።
ስምዖን ጴጥሮስም ወዯ ጀሌባይቱ ገብቶ መቶ አምሳ ሦስት ታሊሊቅ ዓሦች ሞሌቶ የነበረውን መረብ
ወዯ ምድር ጏተተ፤ ይህንም ያህሌ ብዙ ሲሆን መረቡ አሌተቀዯዯም።
ይህ መረብ ሇአሕዛብ(ሇአገሮች) ነው። አሕዛብን እንዱሰጠን ጌታን የምንጠይቅበት ሰዓት አሁን
ነው!

(መዝሙር 2:8) ሇምነኝ፥ አሕዛብን ሇርስትህ የምድርንም ዲርቻ ሇግዛትህ እሰጥሃሇሁ።
በአእምሮ ወይንም በነፍስ ሳይሆን በመንፈስ አንድ ሊይ መቀናጀት ያስፈሌገናሌ። ይህን መረብ
ውስጥ ከትቶ ሇመሳብ(ሇመጎተት) ሇመንፈስ ቅደስ አገሌጋዮች መሆን ያስፈሌገናሌ።

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!

http://www.baptizingfire.com , http://fireofgodservants.blogspot.com/ , http://www.thelordshour.com ,
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http://www.bobjones.org/ , http://www.annarountree.com/ , http://www.beyondthephysicalrealm.com ,
http://www.shreveministries.org , http://www.blogtalkradio/tribulation-now , http://www.bullsere.kr/
http://www.blogtalkradio/thelordshour , http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth ,
http://www.be4thefire.com/ , http://www.e-sword.net/ , http://lamarzulli.net/ ,
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