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በ”ብርሃን ሇዓሇም” ዓሇም አቀፍ አገሌግልት የቀረበ፡ 

የ7ቱ ኮልምቢያውያን ወጣቶች 
ራዕይ ስሇ ገነት እና ሲዖሌ 

www.DivineRevelat ions.info/ AMHARIC 

እነዙህ 7 ኮልምቢያውያን ወጣቶች በጋራ በኢየሱስ ክርስቶስ ተወስዯው ገነትንና ሲዖሌን አዩ፡፡ ይህ በገነት 
ስሊዩት ዴንቅ ውበት እና በሲዖሌ ስሊዩት አሰቃቂ ነገር የሰጡት ምስክርነት ነው፡፡ 

ይህ ትርጉም በመጣበት ቅጂ ምክንያት 6ቱን ምስክርነቶች ብቻ መዜግበናቸዋሌ፡፡  

በመጀመሪያ በስፓኒሽ ዴምጽ ቅጂ የተገኘ ሲሆን ገሇጻዎች/ስዕልቹ የምስክርነቱ ክፍሌ ሳይሆኑ በኋሊ ሊይ የተጨመሩ 
ናቸው፡፡ 

ስሇ ሲዖሌ ራዕይ 
- - - (1ኛ ምስክርነት) - - - 

(ሉቃስ 16: 19) ቀይ ሌብስና ቀጭን የተሌባ እግር የሇበሰ አንዴ ባሇ ጠጋ ሰው ነበረ፥ ዕሇት ዕሇትም እየተመቸው 
በዯስታ ይኖር ነበር። አሌዓዚርም የሚባሌ አንዴ ዴሀ በቍስሌ ተወርሶ በዯጁ ተኝቶ ነበር፥ ከባሇ ጠጋውም 
ማዕዴ ከሚወዴቀው ፍርፋሪ ሉጠግብ ይመኝ ነበር፤ ውሾች እንኳ መጥተው ቍስልቹን ይሌሱ ነበር። 
ዴሀውም ሞተ፥ መሊእክትም ወዯ አብርሃም እቅፍ ወሰደት፤ ባሇ ጠጋው ዯግሞ ሞተና ተቀበረ። በሲኦሌም 
በሥቃይ ሳሇ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አሌዓዚርንም በእቅፉ። እርሱም እየጮኸ። አብርሃም አባት ሆይ፥ 
ማረኝ፥ በዙህ ነበሌባሌ እሣቀያሇሁና የጣቱን ጫፍ በውኃ ነክሮ ምሊሴን እንዱያበርዴሌኝ አሌዓዚርን 
ስዯዴሌኝ አሇ። አብርሃም ግን። ሌጄ ሆይ፥ አንተ በሕይወትህ ሳሇህ መሌካም እንዯ ተቀበሌህ አስብ 
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አሌዓዚርም እንዱሁ ክፉ፤ አሁን ግን እርሱ በዙህ ይጽናናሌ አንተም ትሣቀያሇህ። ከዙህም ሁለ ጋር ከዙህ 
ወዯ እናንተ ሉያሌፉ የሚፈሌጉ እንዲይችለ፥ ወዱያ ያለ ዯግሞ ወዯ እኛ እንዲይሻገሩ በእኛና በእናንተ 
መካከሌ ታሊቅ ገዯሌ ተዯርጎአሌ አሇ። 

የእግዙአብሔር ቃሌ፣  መጽሏፍ ቅደስ ስሇ ሲዖሌና ስሇ ገነት በጣም ግሌጽ ነው፡፡ ከሊይ ባነበብነው ክፍሌ 
ውስጥ ጌታችን ስሇ ሁሇት ቦታዎች ይነግረናሌ፥ ስሇ ሲዖሌና ስሇ ገነት፤ ስሇመዲን አሌያም ስሇ መጥፋት 
በመካከሌ ላሊ ቦታ የሇም፡፡ ፑርጋቶሪ(በካቶሉክ ትምህርት በሲዖሌና በገነት መኻከሌ ያሇ ቦታ ነው።) የሚባሌ 
የሇም፡፡ ከእነዙህ ውጪ ላሊ ምንም አማካይ ቦታ እንዯላሇ መጽሏፍ ቅደስ በግሌጽ ያስረዲናሌ፡፡ 

(አፕሪሌ 11 በ1995ዓ.ም እ.ኤ.አ) እግዙአብሔር የህይወታችንን አቅጣጫ የሚያስቀየር ነገርን ገሇጸሇን፡፡ 
በዙህ ወቅት ገና ስሇ እግዙአብሔርና ስሇ ቃለ ማወቅ መጀመራችን ነበር፡፡ እኛ ይህንን ራዕይ ሇአሇም 
እንመሰክር ንዴ ከእግዙአብሔር ሌዩ መብትና ታሊቅ ሀሊፊነት የተሰጠን ሰባት ወጣቶች ነን፡፡ 

ሁለም ነገር የጀመረው ከጠዋቱ 4፡00 ሠዓት አካባቢ ነው፡፡ በዙያን ዕሇት ጸልት አዴርገን ወዯ በኋሊ ሊይ 
ሇመዜናናት እየተጋጀን ነበር፡፡ በዴንገት ከጠዋቱ 4፡00 ሠዓት አካባቢ ኃይሇኛ ነጭ ብርሃን በመስኮት ገባ፡፡ 
ብርሃኑ እንዯታየ ሁሊችንም በሌሳን መናገር ጀመርን፥ ሁሊችን በመንፈስ ቅደስ ተጠመቅን፡፡ 

በጊዛው ሁሊችንም ባየነው ነገር ተገርመንና ተዯንቀን ነበር፡፡ ያ ታሊቅ ብርሃን ክፍለን ሁለ አዴምቆት ነበር፡፡ 
ብርሃኑም ከፀሏይ ብርሃን እጅግ የሚበሌጥ ነበር፡፡ በብርሃኑም መኻከሌ ነጭ የሇበሱ የመሊእክትን ሠራዊት 
አየን፡፡ መሊእክቱም እጅግ የሚያምሩ ረዣዥሞችና የተዋቡ ነበሩ፡፡ 

በመሊእክቱም መኻከሌ የሚያስዯንቅ ነገር አየን -- የሰው ሌጅ የሚመስሇውን(የሰው ሌጅ ምሳላ)፡፡ ይህም 
ምሳላ(አምሳያ) እጅግ የሚገርም ቁመና ነበረው፥ በጣም ነጭ የሆነ ሌብስና መጎናጸፊያን የሇበሰ ሰው፡፡ 
ጸጉሩም እነዯ ወርቅ ፈትሌ ነበር፡፡ ከዴምቀቱ የተነሳ ፊቱን ማየት አሌተቻሇንም፡፡ ነገር ግን በዯረቱ ሊይ 
እንዱህ የሚሌ ጽሐፍ በወርቅ የተጻፈበትን የወርቅ ቀበቶ አየን፡- “የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ፡፡” 
በእግሩም ሊይ የንጹህ ወርቅ ጫማን ተጫምቷሌ፥ የእርሱንም ውበት የሚተካከሇው የሇም፡፡ የዙህን ሰው ግርማ 
ባየን ጊዛ ሁሊችን በጉሌበታችን ወዯቅን፡፡ 

ከዙያም ሁሊችን ዴምጹን መስማት ጀመርን፡፡ እጅግ የተሇየና ዴንቅ ነው፤ እያንዲንደ ቃሌ፥ በሁሇት በኩሌ 
እንዯተሳሇ ሠይፍ ሌባችንን ሰንጥቆ ገባ፤ ሌክ በእግዙአብሔር ቃሌ እንዯተጻፈው (ዕብራውያን 4፡12)፡፡ 
በጣም ግሌጽ፥ ነገር ግን ኃያሌ በሆነ ቃሊት ተናግሮናሌ፡፡ በግሌጽም እንዱህ ሲሌ ሰምተነዋሌ “የእኔ ታናናሽ 
ሌጆች አትፍሩ፥ እኔ የናዜሬቱ ኢየሱስ ነኝ፤ በከተሞች፣  በሀገራት፣  በሕዜብም መካከሌ፣  በሁለ ቦታ ትናገሩት 
ንዴ ምስጢርን ሊሳያችሁ ወዯ እናንተ መጣሁ፡፡ ሂደ ወዯ እምሊችሁ ቦታ ትሄዲሊችሁ፥ አትሂደ ወዯ እምሊችሁ 
ቦታ ዯግሞ አትሄደም፡፡” 

የእግዙአብሔር ቃሌ መጽሏፍ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ (ኢዩኤሌ 2፡28) “ከዙህም በኋሊ እንዱህ ይሆናሌ፤ 
መንፈሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፈስሳሇሁ፤ ወንድችና ሴቶች ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ 
ሽማግላዎቻችሁም ሕሌምን ያሌማለ፥ ጏበዝቻችሁም ራእይ ያያለ፡፡” ይኽ እግዙአብሔር ሇሁለ ያጋጀው 
ጊዛ ነው፡፡ 

ከዙያም አንዴ አስገራሚ ነገር ተፈጠረ፤ ዴንገት በክፍለ መኻከሌ አሇት ታየ፤ ከእኛ ጋር የነበረው ጌታም፥ 
በአሇቱ ሊይ እንዴንወጣ አዯረገን፡፡ አሇቱም ከመሬት ስምንት ኢንች ከፍታ ነበረው፡፡ ከዙያም በመሬት ሊይ 
ትሌቅ ጉዴጓዴ ታየ፡፡ ትሌቅ ጥቁር አስፈሪ ጉዴጓዴ ወይም ዋሻ ነበር፡፡ ወዱያውም በአሇቱ ሊይ ሆነን በመሬት 
ውስጥ ወዯ ጉዴጓደ ገባን፡፡ በጣም ጨሇማ ነበር፤ ወዯ ምዴርም እንብርት ወሰዯን፡፡ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%204:12&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel%202:28&version=KJV
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በዙያ ዴቅዴቅ ጨሇማ ውስጥ ሳሇን እጅግ ፈራን! እጅግ በጣም ስሇፈራን ሇጌታ እንዱህ አሌነው “ጌታ ሆይ፥ 
ወዯ እዙያ ቦታ መሔዴ አንፈሌግም! ወዯ እዙያ ቦታ አትውሰዯን ጌታ ሆይ! ከዙህ ቦታ አውጣን ጌታ ሆይ!”  
ጌታም ዯስ በሚሌና በሚያረጋጋ ቃሌ መሇሰሌን፥ “ሇላልች ትነግሩ ንዴ ይህን ሌታዩ ሇእናንተ 
ያስፈሌጋችኋሌ፡፡”  

ቀንዲማ ቅርጽ ባሇው ሸሇቆ ውስጥ ነበርን፤ ከዙያም ጥሊዎችን ማየት ጀመርን፥ ከቦታ ወዯ ቦታ የሚንቀሳቀሱ 
ሰይጣናትና አካሊትን፡፡ ወዯ ጥሌቅ ሌቀን መግባት ቀጠሌን፡፡ በተወሰነ ቅጽበት ውስጥ ባድነትና ፍርሀት 
እየተሰማን መጣ፡፡ 

ከዙያም ወዯ አንዲንዴ ዋሻዎች፣  እንዯ ሸሇቆዎች አንዲንዴ አስፈሪ በሮች፡፡ ወዯ ውስጥ መግባት 
አሌፈሇግንም፡፡ አስጸያፊ ሽታንና የሚተናነቅ ሙቀትን አስተዋሌን፡፡ በገባንም ጊዛ ግናኝ ነገሮችና አስፈሪ 
ምስልችን አየን፡፡ ቦታው ሁለ በእቶን የእሳት ነበሌባልች ተጥሇቅሌቋሌ፤ በእቶኖቹም(በእሳት ነበሌባልቹ) 
መኻከሌ በሺዎች የምቆጠሩ የሰዎች አካሊት፡፡ በታሊቅ መከራ እየተሰቃዩ ነበር፡፡ እጅግ አሰቃቂ ከመሆኑ የተነሳ 
የሚያሳየንን ነገር ሇማየት አሌፈሇግንም፡፡  

ቦታው በተሇያየ ስቃይና መከራ ስፍራዎች ተከፋፍሎሌ፡፡ ጌታ ሉያሳየን ከፈቀዯው ከመጀመሪያዎቹ ክፍልች 
አንደ በእኛ አገሊሇጽ “የጋኖች ሸሇቆ” ("Valley of the Cauldrons") ነው፡፡ በሚሉየኖች የሚቆጠሩ ጋኖች 
ነበሩ፡፡ ጋኖቹም በመሬቱ ትክክሌ ተዯርዴረዋሌ፤ በእያንዲንዲቸውም ውስጥ የሚንቦገቦግ ፍም አሇ፡፡ 
በእያንዲንዲቸውም ውስጥ ወዯ ሲዖሌ የወረደ የሞቱ ሰዎች ነፍሳት አለባቸው፡፡ 

እነዙያም ሰዎች ጌታን ባዩበት ቅጽበት መጮህና ማሌቀስ ጀመሩ “ጌታ ሆይ፥ ማረን! ጌታ ሆይ፥ ከዙህ ቦታ 
የምወጣበትን እዴሌ ስጠኝ! ጌታ ሆይ፥ ከዙህ አውጣኝና ይህ ቦታ ሇዓሇም እውነት እንዯሆነ እናገራሇሁ! ” ነገር 
ግን ጌታ ዝርም እንኳ ብል አሊያቸውም፡፡ በዙያ ቦታ በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ወንድችና ሴቶች እንዱሁም 
ወጣቶች ነበሩ፡፡ እንዱሁም ዯግሞ ግብረ-ሰድማውያንና ሰካራሞችንም ሲሰቃዩ አየን፡፡ እነዙህን ሁለ ነፍሳት 
በስቃይ ብዚት ሲጮሁ አየናቸው፡፡ 

ሰውነታቸው እንዳት እንዯሚጠፋ ስናይ እጅግ ገነነን፡፡ ትልች በባድ የዓይኖቻቸው ቀዲዲ፣  በአፋቸው፣  
በአፍንጫቸው ይገቡና ይወጡ ነበር፤ ቆዲቸውንም እየበሱ ወዯ ውስጥ ሰውነታቸው ይገቡ ነበር፡፡ ይህም 
በእግዙአብሔር ቃሌ የተጻፈው ይፈጸም ንዴ ነው፡፡ (ኢሳይያስ 66፡24) “ወጥተውም በእኔ ያመፁብኝን 
ሰዎች ሬሳቸውን ያያለ፤ ትሊቸው አይሞትምና፥ እሳታቸውም አይጠፋምና፤ ሇሥጋ ሇባሽም ሁለ አስጸያፊ 
ነገር ይሆናለ።” እንዱሁም (ማርቆስ 9፡44) “ትሊቸው ወዯማይሞትበት እሳቱም ወዯማይጠፋበት”፡፡ በምናየው 
ነገር ሁለ እጅግ ተረብሸን ነበር፡፡ ከ9 ጫማ(2.7 ሜትር) እስከ 12 ጫማ (3.6 ሜትር) ርዜመት ያሊቸውን 
እቶኖችን(የእሳት ነበሌባልችን) አየን፡፡ በእቶኖቹም ውስጥ ወዯ ሲዖሌ የወረደ የሞቱ ሰዎችን ነፍስ አየን፡፡ 
 
ጌታም ከጋኖቹ መካከሌ በአንዯኛው ውስጥ ያሇውን አንዴ ሰው እንዴናይ ፈቀዯሌን፡፡ ሰውየው ተቅዜቋሌ 
በፊቱም ሊይ ያሇው ሥጋ ይረግፍ ነበር፡፡ ጌታን በትኩረት ሲያይ ከቆየ በኋሊ የጌታን ስም እየተጣራ ይጮህ 
ጀመር፡፡ እንዱህም ይሌ ነበር፥ “ጌታ ሆይ፥ ማረኝ! ጌታ ሆይ፥ እዴሌ ስጠኝ! ጌታ 
ሆይ፥  ከዙህ ቦታ አውጣኝ! ” ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ሉያየው እንኳን 
አሌፈሇገም፡፡ ጌታ ዜም ብል ጀርባውን   ሰጠው፡፡ ኢየሱስም ይህንን 
ባዯረገ ጊዛ ሰውየው ጌታን ይረግመውና ይሰዴበው ጀመረ፡፡ ይህ ሰው 
ጆን ላነን (John Lennon) የሰይጣናዊው የሙዙቃ ግሩፕ “-
ቢትሌስ” ("The Beat les" ) አባሌ ነበር፡፡ ጆን ላነን በህይወት 
መኑ በጌታ ሲቀሌዴና ሲያቃሌሇው የኖረ ሰው ነበር፡፡ ይህ ሰው 
ክርስትና ይጠፋሌ፥ክርስቶስም በሁለ ይረሳሌ ብል ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ 
ይህ ሰው አሁን በሲዖሌ ነው፤ ክርስቶስም ህያው ነው! ! ክርስትናም 
አሌጠፋም፡፡ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2066:24&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209:44&version=KJV
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በዙህም ስፍራ ጠርዘን ይን ስንሄዴ ሳሇ እነዙህ ነፍሳት እጃቸውን ወዯ እኛ ርግተው ምህረትን ሇመኑን፡፡ 
ኢየሱስንም ከዙህ ስፍራ እንዱያወጣቸው ጠየቁት፥ እርሱ ግን በጭራሽ እንኳ አሊያቸውም፡፡ 
 
ከዙያም በላሊ ክፍሌ ውስጥ መሔዴ ጀመርን፡፡ ከዚም እጅግ አስከፊው ስቃይ ወዯሚዯረግበት፥ በጣም ግናኝ 
ወዯ ሆነው የሲዖሌ ክፍሌ ይህም ወዯ ሲዖሌ እንብርት ዯረስን፡፡ እጅግ ጽኑ ስቃይ፥ እንዯዙህ ዓይነቱን ስቃይ 
የሰው ሌጅ ሉገሌጸው አይችሌም፡፡ በዙህ ቦታ የነበሩት ብቸኛ ሰዎች ኢየሱስንና የእግዙአብሔርን ቃሌ 
የሚያውቁ ሰዎች ናቸው፡፡ በዙህ ቦታ እረኞች (ካህናት፣  pastors) ፣  የወንጌሌ ሰባኪያን (evangelists) ፣  
መሌዕክተኞች (missionaries) እና ላልችም ኢየሱስን ያወቁትና የተቀበለት የእግዙአብሔርንም ቃሌ 
እውነቱን የሚያውቁ ነገር ግን ሁሇት ዓይነት ህይወት የነበራቸው ናቸው፡፡ 
 
እንዱሁም ወዯ ቀዯመ ግብራቸው (ኃጢአት፣  የዓሇም ሀሳብ …) የተመሇሱም ይገኙባቸዋሌ፤ የእነዙህም 
መከራ ከላልቹ አንዴ ሺህ እጥፍ ይከፋ ነበር፡፡ ይጮኹና ጌታን ምህረት ይሇምኑት ነበር፤ ነገር ግን 
የእግዙአብሔር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ (ወዯ ዕብራውያን 10፡26-27) “የእውነትን እውቀት ከተቀበሌን በኋሊ 
ወዯን ኃጢአት ብናዯርግ ከእንግዱህ ወዱህ ስሇ ኃጢአት መሥዋዕት አይቀርሌንምና፥ የሚያስፈራ ግን 
የፍርዴ መጠበቅ ተቃዋሚዎችንም ሉበሊ ያሇው የእሳት ብርታት አሇ።” 
 
እነዙህ ነፍሳት በዙህ ስፍራ ሉገቡ የቻለት፥ ሰብከዋሌ፣  ጾመዋሌ፣  ምረዋሌ፣  በቤተ-ክርስቲያንም ውስጥ 
እጃቸውን ከፍ አዴርው ጸሌየዋሌ፤ ነገር ግን በመንገዴና በቤት ውስጥ ማዊ፣  ሴሰኛ፣  ውሸታምና ላቦች ነበሩ፡
፡ እግዙአብሔርን ሌንዋሽ አንችሌም፡፡ መጽሏፍ ቅደስ ብዘ ከተሰጠው ከእርሱ ብዘ ይጠበቃሌ ይሊሌ፡፡ (ለቃስ 
12፡48) 
 
ከዙያም ጌታ ሁሇት ሴቶችን እንዴናይ ፈቀዯሌን፥ እነዙህ ሴቶች በምዴር ሳለ ክርስቲያን እህትማማቾች 
ነበሩ፤ ነገር ግን በጌታ ፊት በቅንነት አሌተመሊሇሱም ነበር፡፡ አንዶም ሇአንዶ እንዱህ ትሊት ነበር “አንቺ 
የተረገምሽ እርኩስ! እዙህ ቦታ መግባቴ ያንቺ ጥፋት ነው! ቅደስ ወንጌሌን አሌሰበክሽሌኝም! እውነቱንም 
ስሊሌነገርሽኝ አሁን እኔ በዙህ በሲኦሌ ነኝ! ” በእቶኑም ውስጥ ሆነው ይህን እርስ በእርሳቸው ይባባሊለ፥ እናም 
ፈጽመው ይጠሊሊለ፤ ምክንያቱም ፍቅር፣  ምህረት፣  ይቅርታ  በሲዖሌ ውስጥ የሇም፡፡ 
 
የእግዙአብሔርን ቃሌ የሚያውቁ በሺሆች የሚቆጠሩ ነፍሳት ነበሩ፥ ነገር ግን በጌታ ፊት በንጽህና 
አሌተመሊሇሱም ነበር፡፡ “በእግዙአብሔር አንዱሁም በሲዖሌ እቶን መቀሇዯ አትችለም " አሇን ጌታ፡፡ 
እንዯገናም “ሌጆቼ፥ በምዴር ሊይ ያሇው መከራ ሁለ በአንዴ ቦታ ቢከማች ምንም ማሇት አይዯሇም፥ በሲዖሌ 
በተሻሇው ስፍራ አንዴ ሰው ከሚሰቃየው ጋር ሲነፃጸር ምንም ማሇት አይዯሇም፡፡ ” በትንሹ ሇሚሰቃዩት ያን 
ያህሌ ከባዴ ከሆነ የጌታን ቃሌ ሊወቁት ነገር ግን ከፈቃደ ውጭ ሇተመሊሇሱት በሲዖሌ እንብርት ሊለት ምን 
ያህሌ ይከብዴ፡፡ ከዙያም ጌታ ሇእኛ በእሳት ሇምንጫወተው በምዴር በእሳት መጫወት እንዯምንችሌ በሲዖሌ 
ግን በጭራሽ በእሳት መጫወት እንዯማንችሌ ነገረን፡፡ 
 
በተሇያዩ ቦታዎች መሔዴ ቀጠሌን እናም ጌታ ብዘ ሰዎችን አሳየን፡፡ በዙያ ያለ ሰዎች ወዯ ስዴስት የሚጠጉ 
የተሇያዩ ስቃዮችን እንዯተቀበለ ማየት እንችሊሇን፡፡ በሁለም ዓይነት ስቃዮች በሰይጣን የሚሰቃዩ ነፍሳት 
ነበሩ፡፡ ላሊኛው ከባደ ስቃይ ዯግሞ ህሉናቸው የሚወቅሳቸው ነው “አስታውስ ሲሰብኩሌህ፣  አስታውስ 
የእግዙአብሔርን ቃሌ ስትሰማ፣  ስሇሲዖሌ ሲነግሩህ እንዯሳቅህ! ”  የገዚ ህሉናቸው ያሰቃያቸዋሌ፥ ሌክ ሙለ 
ሰውነታቸውን እንዯሚያቆራርጡት ትልች፥ ሌክ እኛ ከምናውቀው ሺህ ጊዛ ሺህ እጥፍ እንዯሚበሌጠው 
እንዯሚፋጀው እሳት፡፡ ይህ ሰይጣን ሇሚፈሌጉትና ሇሚከተለት ሁለ ያጋጀው ሽሌማት ነው፡፡ 
የእግዙአብሔር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ (ራዕይ 21፡8) ”ዲሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኵሳንም የነፍሰ 
ገዲዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመሌኩ የሏሰተኛዎችም ሁለ ዕዴሊቸው በዱንና 
በእሳት በሚቃጠሌ ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁሇተኛው ሞት ነው። “  
 
ቀጥልም ጌታ ስዴስት ሰዎችን የገዯሇን ሰው አሳየን፡፡ እነዙህም ስዴስት ሰዎች ዘሪያውን  ከበው እንዱህ እያለ 
ይጮኹበት ነበር “ሁሊችንም በዙህ ስፍራ ያሇነው በአንተ ጥፋት ነው፥ በአንተ ጥፋት! ”  ገዲዩም ጆሮውን 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2010:26-27&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2012:48&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2012:48&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelations%2021:8&version=KJV
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በእጆቹ ሇመሸፈን ይሞክራሌ ነገር ግን አይቻሇውም፥ ምክንያቱም በሲዖሌ ሁለም የስሜት ህዋሳቶቻችን 
አብዜተው ይሰማለና ነው፡፡ 
 
በዙያ ስፍራ ያለ ነፍሳት ሉቋቋሙት በማይችለት በማንኛውም 
መንገዴ ሉያረኩት በማይቻሌ የውኃ ጥም ይሰቃያለ፥ ሌክ በመጽሏፍ 
ቅደስ ሊይ እንዲሇው የዓሊዚርና የሀብታሙ ሰው ታሪክ፡፡ (ለቃስ 16፡
19) ሀብታሙ ሰው በሲዖሌ ሆኖ ጠብታ ውኃ ይናፍቅ ነበር፥ ያ ብቻ 
ይበቃዋሌ፡፡ የጌታ ቃሌ እንዱህ ይሊሌ (ኢሳይያስ 34፡9) 
“የኤድምያስም ፈሳሾች ዜፍት ሆነው ይሇወጣለ፥ አፈርዋም ዱን 
ይሆናሌ፥ መሬትዋም የሚቃጠሌ ዜፍት ትሆናሇች።” 
 
በዙያ ቦታ ሁለም ነፍሳት በእሳት ውስጥ ናቸው፡፡ ሰዎች የወንዜን 
ነጸብራቅ ያያለ፥ ሇመጠጣት በሞከሩ ጊዛ ግን ወዯ እሳትነት  
ይሇወጥባቸዋሌ፡፡ እንዱሁም በወኆች የሇመሇሙ ዚፎች አፍርተው ያያለ፥ ፍሬውን ሇመውሰዴ በሞከሩ ጊዛ 
ግን እጃቸውን ያቃጥሊቸዋሌ፤ ሰይጣኖችም እነዱህ እያዯረጉ ያሾፉባቸዋሌ፡፡
 
ከዙያም ጌታ እስካሁን ካየናቸው ቦታዎች ወዯ ከፋ ቦታ ወሰዯን፡፡ ከዙያም የእሳትን ሏይቅና ዴኝ አየን፡፡ 
በእሳቱም ላሊኛው ዲር አነስተኛ ሏይቅን አየን፡፡ በዙያች አነስተኛ ሏይቅ ውስጥ ሚሉየኖችና ሚሉየኖች  
ሚሉየን ነፍሳት እንዱምራቸው ወዯ ጌታ ይጮኹና ያሇቅሱ ነበር፡፡ እንዱህም ይለ ነበር “እባክህ ጌታ ሆይ! 
ቢያንስ ሇጥቂት ቆይታ እንኳን ከዙህ አውጣን! እባክህን የመውጣትን እዴሌ ስጠኝ! ! ! ” ነገር ግን ጌታ ምንም 
ሉያዯርግ አሌቻሇም አንዴ ጊዛ ተፈርድባቸዋሌና፡፡ 
 
ከነዙያ ሁለ ሚሉየን ሚሉየን ሰዎች ውስጥ ጌታ ከወገብ በታች በእሳቱ ሏይቅ ውስጥ ወዯ ሰመጠ አንዴ ሰው 
እንዴናተኩር አዯረገን፡፡ ጌታም የዙህን ሰው ሀሳቡንና እውቀቱን እነዴንረዲ አዯረገን፡፡ የዙያም ሰው ስም ማርክ 
ይባሌ ነበር፡፡ ከዙያም ሰው አስተሳሰብ ይህንን ሊሇማዊ ትምህርትን አገኘን “በእናንተ ቦታ ሇመሆን 
ማንኛውንም ነገር እሰጣሇሁ! ወዯ ምዴር ሇአንዴ ዯቂቃ እንኳን ሇመመሇስ ማንኛውንም ነገር እሰጣሇሁ! 
ህይወቴ እጅግ የተመሰቃቀሇ ቢሆን፣  እጅግም በሽተኛ ብሆን፣  በዓሇምም የተጠሊሁ ብሆን ምንም አይገዯኝም፥  
ወዯ ምዴር ሇመመሇስ ማንኛውንም ነገር እሰጣሇሁ! በምዴር ሊይ ሇአንዴ ዯቂቃ እንኳን ቢሆን፡፡” ጌታ 
ኢየሱስ እጄን ይዝት ነበር፡፡ ኢየሱስም ሇማርክ አስተሳሰብ እንዱህ ሲሌ መሇሰሇት “ማርክ፥ ሇአንዱት ዯቂቃ 
እንኳን ወዯ ምዴር ሇመመሇስ ሇምን ፈሇግህ? ” በስቃይና በሰቆቃ ዴምጽ እንዱህ ሲሌ ሇኢየሱስ መሇሰሇት 
“ጌታ ሆይ፥ ሇአንዴ ዯቂቃ እንኳን ወዯ ምዴር ሇመመሇስ የምፈሌገው ንሰሏ ሇመግባትና ሇመዲን ነው፡፡ ” 
 
ጌታም ማርክ ያሇውን በሰማ ጊዛ፥ ዯም ከቁስልቹ ሁለ ፈሰሰ ዓይኑም በእንባ ተሞሊ፤ እንዱህም አሇው 
“ማርክ፥ ጊዛው ሇአንተ በጣም ረፍዶሌ! ሇመኝታህ ትልች ተጋጅተዋሌ ትልችም ይሸፍኑሀሌ” (ኢሳይያስ 
14፡11) ጌታም ይህን በተናገረው ጊዛ ሇሊሇም ወዯ ሏይቁ ሰመጠ፡፡ በሚያሳዜን ሁኔታ በእዙያ ሊለ ነፍሳት 
ምንም ተስፋ የሊቸውም፡፡ ነገር ግን በዙህ ምዴር ሊሇነው ሇእኛ ብቻ አሁን ንሰሏ በመግባት ከኢየሱስ ክርስቶስ 
ጋር ወዯ ገነት የመሔዴ እዴሌ አሇን፡፡ 
 
አሁን ዯግሞ ይህን ምስክርነት እንዴትሰጥ ከእህቴ ጋር እተዋችኋሇሁ፡፡ አመሰግናሇው፡፡ 
 
 
 

 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2016:19&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2016:19&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2034:9&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2014:11&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2014:11&version=KJV
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- - - (2ኛ ምስክርነት፥ ለፒ) - - - 
 

የተወዯዲችሁ ወንዴሞቼ ሆይ እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ እስኪ የእግዙአብሔርን ቃሌ እናንብ (መዜ.18: 9) 
“ሰማዮችን ዜቅ ዜቅ አዯረገ ወረዯም፥ ጨሇማ ከእግሩ በታች ነበረ።” ጌታም እጁን ረጋሌኝና እጁን ያስኩት፥ 
ተያይንም በዋሻው ውስጥ ቁሌቁሌ መውረዴ ጀመርን፡፡ ዋሻው የጌታን እጅ ያሌያዜኩበትን ላሊኛውን እጄን 
ማየት እስኪያቅተኝ ዴረስ እየጨሇመ እየጨሇመ መጣ፡፡  
 

 
 
 

በዴንገት በጣም ጥቁር አንጸባራቂ ዴምጽ የሚሰጥን ነገር አሇፍን፡፡ 
ጨሇማው በጣም ዴቅዴቅ ያሇ ከመሆኑ የተነሳ እጃችሁ የዋሻውን 
ግዴግዲ ሇማግኘት አይችሌም፡፡ ጉዝአችን በጣም ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ 
ነፍሴ ከሰውነቴ የተሇየች ያህሌ ተሰማኝ፡፡ 
 
ወዱያውም የበሰበሰ ሥጋ ዓይነት ሽታ ሸተተኝ፡፡ ሽታውም 
በእያንዲንዶ ቅጽበት እየከፋ ይሔዲሌ፡፡ ከዙያም የሚሉየኖችና 
ሚሉየኖች ነፍሳትን ጩኸት ሰማሁ፡፡ ያሇማቋረጥ ይጮኹ፥ ያሇቅሱና 
የሲቃን ዴምጽ ያሰሙ ነበር፡፡ በጣም ከመፍራቴ የተነሳ ወዯ ጌታ ዝሬ 
እንዱህ አሌኩት፡- “ጌታ ሆይ፥ ወዳት ነው የምትወስዯኝ? ጌታ ሆይ፥ 
እባክህ ማረኝ! ጌታ ሆይ፥ እባክህ ማረኝ!” ጌታ ይህን ብቻ ነበር 
የተናገረኝ “ሇሰው ሁለ እንዴትናገሪ ይህንን ማየት ያስፈሌግሻሌ፡፡” 

ፈጽሞ ጨሇማ ወዯሆነ ቦታ እስክንዯርስ ዴረስ በዙህ ቀንዴ በሚመስሇው ዋሻ ውስጥ መሔዴ ቀጠሌን፡፡ ከዓይኔ 
ሊይ ከባዴ መጋረጃ እንዯመግሇጥ ዓይነት ሚሉየኖችና ሚሉየኖች እቶኖችን አየሁ፡፡ ከዙያም የከፋ፥ ብዘ 
አሰቃቂ ጨኸቶችን ሰማሁ ነገር ግን ማንንም ማየት አሌቻሌኹም፡፡ በጣም ፈርቼ ነበር፡፡ ሇጌታ እንዱህ 
አሌኩት “ኦ ጌታ ሆይ፥ እባክህ ማረኝ! ኦ ጌታ ሆይ፥ እባክህ ማረኝ! ወዯ እዙህ ቦታ አትውሰዯኝ! ይቅር 
በሇኝ! ” በዙህ ሠዓት በሲዖሌ ታዚቢ መሆኔን አሊሰብኹም፥ የፍርዴ ቀን ነው የመሰሇኝ፡፡ በጌታ ኢየሱስ ፊት 
ቆሜ በኃይሌ እየተንቀጠቀጥሁ ነበር፥ የእውነት ይህ የህይወቴ መጨረሻ ነበር የመሰሇኝ፡፡ 
 
ከፊታችን ወዲሇ ትሌቅ እቶን ቀረብን፥ ግዘፍና ባስፈሪ ሁኔታ የሚነዴ ነበር፡፡ ብዘ እቶኖችን እያየሁና 
ሚሉየኖች ነፍሳት በአንዴ ዴምጽ ሲያሇቅሱ እየሰማሁ በቀስታ ወዯ እታች መጓዜ ቀጠሌሁ፡፡ ከዙያም 
እሳት ያሌበሊው የእንጨት ጠረጴዚ አየሁ፡፡ የቢራ ጠርሙሶች የሚመስለ በሊዩ ሊይ አለት፡፡
የሚያረካ ይመስሊሌ ነገር ግን በውስጡ እሳት ሞሌቶበታሌ፡፡ ይህን 
እያየሁ ሳሇ ዴንገት አንዴ ሰው መጣ፡፡ ሥጋው ሙለ በሙለ አሌቋሌ 
ማሇት ይቻሊሌ፥ ከሌብሱም የተረፈው የጨቀየና እየተቃጠሇ ነበር፡፡ 
ከእሳቱ የተነሳ አይኖቹን ሁለ፣  አፉንም ጸጉሩንም አቷሌ፡፡ አይን 
ባይኖረውም ግን ያየኝ ነበር፡፡ እሊችኋሇሁ ይህ በትክክሌ የሚያስብ፣  
የሚያሰሊስሌ በትክክሌ የሚያይ ሰው ነፍስ እንጂ የተፈጥሮ ሰውነት 
አይዯሇም፡፡ 
 
ሰውዬውም የሰሇሇ እጁን ወዯ ጌታ ርግቶ እንዱህ እያሇ ያሇቅስ 
ጀመር “ጌታ ሆይ፥ ማረኝ! ጌታ ሆይ፥ ማረኝ! እየተሰቃየሁ ነው! 
እየተቃጠሌኩ ነው! እባክህ ማረኝና ከዙህ ቦታ አውጣኝ!” ጌታም 
በርህራሄ ተመሇከተው ከዙያም እጄን የሆነ ሞቅታ ተሰማኝ፡፡  

 
 

አየሁም ዯም ነበር … የኢየሱስ ዯም! ይህን የሚሰቃይ ሰው በእቶኑ ሲዋጥ እያየ የጌታ ዯም ከእጁ ይወጣ 
ነበር፡፡  
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ሰውየው ትኩረቱን ወዯ ጠረጴዚው አዴርጎ ወዯ ጠርሙሶቹ ሔዯ፡፡ ነገር ግን ጠርሙሱን አንስቶ ሉጠጣ ሲሌ 
እሳትና ጭስ ከጠርሙሱ ውስጥ ተመንጥቆ ወጣ፡፡ ጭንቅሊቱን ወዯ ኋሊ መሇሰና ሰምቼው የማሊውቀው ዓይነት 
ጩኸት ጮኸ፡፡ በታሊቅ ህማምና ሰቆቃ ካሇቀሰ በኋሊ በጠርሙሱ ውስጥ ያሇውን መጠጣት ጀመረ፡፡ ነገር ግን 
ጠርሙሱ በአሲዴ የተሞሊ ነበረና ጉሮሮው ሙለ በሙለ ወዯመ፡፡ አሲደ በሆደ ውስጥ ሲያሌፍ ሲጎዲው 
ታያሇችሁ፡፡ 
 
በዙህ ሰው ግንባር ሊይ 666 የሚሇው ቁጥር ታትሞበት ነበር፡፡ በዯረቱ ሊይ በሙቀቱም ሆነ በትልቹ እንኳን 
ሉጠፋ የማይችሌ ባሌታወቀ ብረት የተሠራ ሰሀን አሇ፡፡ በሊዩም እኛ ሌንረዲው የማንችሇው ጽሐፍ አሇ፡፡ ጌታ 
በምህረቱ ትርጓሜውን ገሇጸሇን፡፡ “ወዯ እዙህ ቦታ የመጣሁት ሰካራም ስሇሆንኩ ነው፡፡” ጌታን ምህረትን 
ሇመነው፥ ነገር ግን የእግዙአብሔር ቃሌ በግሌጽ ይነግረናሌ (1ቆሮ.6: 10) “ወይም ላቦች ወይም ገንብን 
የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዲቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዙአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።” 
 
ጌታም የዙህን ሰው በምዴር ሊይ የነበረውን የመጨረሻውን ህይወቱን እንዯ ፊሌም አሳየኝ፡፡ የዙህን ሰው 
ከመሞቱ በፊት የመጨረሻው ሰከንዴ ሌክ በቴላቪዥን እስከሪን ዓይነት አሳየኝ፡፡ የዙህ ሰው ስም ለዊስ ይባሌ 
ነበር እና በመጠጥ ቤት እየጠጣ ነበር፡፡ በመጠጥ ቤቱ ውስጥ የነበረውን ዓይነት ጠረጴዚና ጠርሙስ አየሁ፡፡ 
በጠረጴዚውም ዘሪያ ጓዯኞቹ ነበሩ፡፡ (አሁን አንዴ ነገር ሌንገራችሁ፥ አንዴ ብቻ እውነተኛ ጓዯኛ አሇ፥ 
ስሙም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡ ታማኝ ጓዯኛ እርሱ ብቻ ነው፡፡ ) ለዊስ እየጠጣ ነበር ጓዯኞቹ ግን 
ቀዴሞዉንም ሰክረው ነበር፡፡ የቅርብ ጓዯኛው ጠርሙስ አነሳና ሰበረው ከዙያም ለዊስን መውጋት ጀመረ፡፡ 
ለዊስንም በመሬት ሊይ ሲያየው ጥልት እየሮጠ ጠፋ፤ ለዊስም እስኪሞት ዴረስ ዯም ፈሰሰው፡፡ የሚያሳዜነው 
ነገር ያሇ ክርስቶስ መሞቱ ነው፡፡ 
 
በዙሁለ ነገር መሀሌ፥ እነዙያ ሁለ ነፍሳት እያሇቀሱ፥ ጌታን አንዴ ነገር ጠየቅሁት “ኦ ጌታ ሆይ፥ ይህ ሰው 
ስሇአንተ ያውቅ ነበር? ስሇ ዴኅነትስ ያውቅ ነበር? ” ጌታም እያነ መሇሰሌኝ “አዎን ለፒ፥ የግሌ አዲኙም 
አዴርጎ ተቀብልኝ ነበር፡፡ ነገር ግን አሊገሇገሇኝም፡፡” ከዚም የበሇጠ ፍርሀት ተሰማኝ፡፡ ለዊስ በኃይሌ እያሇቀሰ 
ጮኸ “ጌታ ሆይ፥ እጅግ ያማሌ! እጅግ ያማሌ! እባክህ ማረኝ!” እጁንም ወዯ ጌታ በዴጋሚ ረጋ፤ ነገር ግን 
ጌታ የእኔን እጅ ያና ከእቶኑ ርቀን ሔዴን፡፡ ለዊስን እየዋጡት ያለት እቶኖች እያየለና እየጨመሩ መጡ 
“ማረኝ! ማረኝ! ” ከዙያም በእቶኑ ውስጥ ተሰወረ፡፡ 
 
ጉዞችንን ቀጠሌን፥ ይህ ቦታ ግዘፍና የሚያስፈራ ነበር! ላሊ እቶን ጋር ስንዯርስ ጌታን እንዯዙህ አሌሁት 
“ጌታ ሆይ፥ በቃ! እባክህን ከዙህ በኋሊ ይህን ቦታ ማየት አሌፈሌግም! ይቅር እንዴትሇኝ እሇምንሀሇሁ! እባክህ 
ይቅር በሇኝ! ይህን ማየት አሌፈሌግም!” ስሇዙህ ዓይኔን ጨፈንሁ ነገር ግን ሇውጥ አሌነበረውም ዓይኔን 
ጨፍኜም ገሌጬም ሁለም ነገር ይታየኛሌ፡፡ ይህ እቶን ቀስ እያሇ እየቀነሰ መጣና አንዱት ሴት አየሁ፡፡ 
በጭቃ ተሸፍና ነበር፤ ጭቃው ዯግሞ በትልች ተሞሌቷሌ፡፡ በጣም ጥቂት ጸጉር ነበራት፥ እናም ትልች 
በወረሩት ጭቃ ተሇውሳሇች፡፡ ሙለ በሙለ በትልች ተወርሳ ትጮሃሇች “ጌታ ሆይ፥ ማረኝ! ጌታ ሆይ፥ 
እንሌኝና ይቅር በሇኝ! ተመሌከተኝ! ያማሌ! ማረኝ! እነዙህን ትልች አስወግዴሌኝ!  ከዙህ ስቃይ አውጣኝ 
በጣም ያማሌና!” ጌታ በታሊቅ ሏን ዜም ብል ያያት ነበር፡፡ እጁን በያዜነው ጊዛ በሲዖሌ ውስጥ ሇሊሇም 
በእቶን ስሇሚቃጠለት ነፍሳት የሌቡ ህማምና ስቃይ ይሰማናሌ፡፡ 
 
ይህች ሴት ዓይንም ሆነ ከንፈር የሊትም፥ ነገር ግን ታያሇች ይሰማታሌም፤ ህማሙ ሁለ እንዱሁ ይጠነክራሌ፡፡ 
በእጇ በአሲዴ የተሞሊ ጠርሙስ አሇ፥ ነገር ግን ሽቶ እንዯሆነ ታምናሇች፡፡ ሇእኔ አሲዴ እንዯሆነ ይታየኛሌ፥ 
ሰውነቷን በተረጨችው ጊዛ ሁለ ያቃጥሊታሌ፡፡ ቢሆንም ግን እየዯጋገመች አሲደን በሰውነቷ ሊይ 
ትጨምራሇች፡፡ በተዯጋጋሚ ውዴ ሽቶ እንዯ ሆነ ትናገራሇች፡፡ በተጨማሪም ዯግሞ የሚያምር የአንገት ሀብሌ 
እንዲጠሇቀች ታምናሇች፥ ሇእኔ ግን የሚታየኝ በአንገቷ ዘሪያ የተጠመጠሙ እባቦችን ነው፡፡ በጣም ውዴ የሆነ 
የእጅ አምባርም እንዲዯረገች ታምናሇች፥ ነገር ግን እኔ ትልች እንዯሆኑ ይታየኛሌ፥ ወዯ አንዴ ጫማ 
ርዜመት ሲኖራቸው በቁጣም አጥንቷን ይሰረስሩ ነበር፡፡ ያሎት ጌጦቿ ብቻ እንዯሆኑ ብትናገርም እኔ ግን 
ጊንጦችና ትልች መሊ ሰውነቷን ወረዋት አየሁ፡፡ በሲዖሌ ያለት ሁለ ያሊቸው የብረት ሳህን ነበራት፡፡ 
እንዱህም ይሊሌ ”እዙህ ያሇሁት በስርቆት ነው፡፡” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%206:10&version=KJV
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ይህች ሴት ስሇ ኃጥያቷ ምንም አትጸጸትም፡፡ ጌታም ጠየቃት “መግዯሉና፥ እዙህ ቦታ የመጣሽው በምን 
ምክንያት ነው?” እርሷም መሇሰች “ላልችን ስሰርቅ ምንም አይገዯኝም ነበር፤ ሁላም የምጨነቀው ስሇ 
ጌጦቼና ውዴ ሽቶ ስሇማግኘት ነው፤ ማንንም ሌስረቅ እስካማረብኝ ዴረስ  አይገዯኝም፡፡” 
 
ትልቹ ሁለ ሰውነቷን ሲሸነቁሩ እያየሁ የጌታን እጅ ያዜሁ፡፡ መግዯሉና የሆነ ነገር እየፈሇገች ፊቷን አዝረች፡፡ 
አሁንም ጌታን ጠየቅሁት “ይህች ሴት ስሇ አንተ ታውቅ ነበር? ” ጌታም መሇሰሇኝ ”አዎ፥ ይሀች ሴት 
ታውቀኝ ነበር፡፡” 
 
መግዯሉና እንዱህ እያሇች ዘሪያዋን መፈሇግ ጀመረች “ጌታ ሆይ፥ ያቺ ስሇ አንተ ስትነግረኝ የነበረችው ሴት 
የታሇች! የታሇች! ሲዖሌ ውስጥ ሇ15 ዓመታት አሇሁ፡፡” ሁለም በሲዖሌ ውስጥ ያለ ሰዎች ሁለንም ነገር 
ያስታውሳለ፡፡ መግዯሉና መጠየቋን ቀጠሇች “የታሇች ይህች ሴት? አትታየኝም! ” ሥጋዋ በአንዴ ቦታ ስሇ 
ነበረ ሰውነቷ እንዯማይዞዞር አወቅሁ፡፡ ያቺን ስሇ እግዙአብሔር የነገረቻትን ሴት ሇማግኘት ወዯ ላልቹ 
እቶኖች እየዝረች ሇማየት ሞከረች፡፡ ጌታም መሇሰ “አይ! አይ መግዯሉና እዙህ የሇችም ፥ ስሇ እኔ ስትነግርሽ 
የነበረችው ሴት ከእኔ ጋር በመንግሥተ ሰማያት ናት፡፡” 
 
ይህን ስትሰማ እራሷን ወዯ እቶኑ ወረወረች፥ የባሰም አቃጠሊት፡፡ የብረት ሰሀኗም እንዯላባ ፈረዯባት፡፡ 
በእግዙአብሔር ቃሌ ውስጥ እንዴታነቡ እፈሌጋሇሁ (ኢሳ.3: 24) “እንዱህም ይሆናሌ፤ በሽቱ ፋንታ ግማት፥ 
በመታጠቂያውም ፋንታ ገመዴ፥ ጠጕርንም በመንቀስ ፋንታ ቡሀነት፥ በመጏናጸፊያ ፋንታ ማቅ፥ በውበትም 
ፋንታ ጠባሳ ይሆናሌ።” 
 
ከጌታ ጋር ጉዞችንን ስንቀጥሌ፥ በትልች የተሞሊን ረዴፍ አየሁ፡፡ በዘሪያውም በቀይ የጋሇ ብረት የተሠራ 
ተንሸራታች አሇ፡፡ በዙህም ረዴፍ ከማንኛውም አቅጣጫ የሚታይ በዴምቀት የሚያበራ የማስታወቂያ ሰላዲ 
አሇ፡፡ እንዱህ የሚሌ ጽሐፍ አሇበት “ሁሊችሁ ውሸታሞች እና ሀሜተኞች እንኳን ዯህና መጣችሁ፡፡” 
በተንሸራታቹም መጨረሻ ትንሽ የሚፈሊ መስኖ አሇ፡፡ የሚነዴ ዴኝን ይመስሊሌ፡፡ ከዙያም ሙለ ሇሙለ 
እራቁቱን የሆነ ሰው በመንሸራተቻው ሲወርዴ አየሁት፡፡ ሲንሸራተቱ ቆዲቸው እየተሊጠ መንሸራተቻው ሊይ 
ይሇጠፍ ነበር፡፡ በሚነዴዯው መስኖ ውስጥ በወዯቁ ጊዛ ምሊሳቸው እስኪፈነዲ ዴረስ ያብጥና በምሊሳቸው 
ፋንታ ትልች ይወጡ ነበር፡፡ ይህ፥ ስቃያቸውን ይጀምረዋሌ፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ 
(መዜ.73: 18) “በዴጥ ስፍራ አስቀመጥኻቸው፥ ወዯ ጥፋትም ጣሌኻቸው። እንዳት ሇጥፋት ሆኑ! በዴንገት 
አሇቁ ስሇ ኃጢአታቸውም ጠፉ።” 
 
እነዙህን ካየን በኋሊ ከሲዖሌ ተመሇስን፡፡ ሌነግራችሁ የምፈሌገው ሲዖሌና ገነት አሁን ከምናውቀው አካሊዊ 
ዓሇም የበሇጠ እውነተኛ እንዯሆኑ ነው፡፡ ወዳት አቅጣጫ መሔዴ እንዲሇባችሁ የምትወስኑት እዙህ ነው፤ ወዯ 
ሇሊሇማዊ ከክርስቶስ ጋር ማሳሇፍ አሌያም ወዯ ሲዓሌ እሳት፡፡ ጌታ እየዯጋገመ እንዱህ ይሇናሌ “ያሇ ቅዴስና 
ማንም ሰው አያየኝም፥ ያሇ ቅዴስና ማንም ሰው አያየኝም፡፡ ” (ዕብራውያን 12፡14) ስሇዙህ ነው አሁንም እኔ 
ይህንኑ ነገር የምነግራችሁ “ያሇ ቅዴስና ጌታን ሌታዩት አትችለም፡፡” 
 
 

 
 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%203:24&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalms%2073:18&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews%2012:14&version=KJV
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- - - (3ኛ ምስክርነት፥ ሳንዴራ) -- - 
 

እስቲ የእግዙአብሔርን ቃሌ እንይ (ማቴዎስ 10: 28) “ሥጋንም የሚገዴለትን ነፍስን ግን መግዯሌ 
የማይቻሊቸውን አትፍሩ፤ ይሌቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሉያጠፋ የሚቻሇውን ፍሩ።”  
 

 
 

የሰው ነፍስ ወዯ ሲዖሌ በመጣች ጊዛ የሞትን ሰውነት ይዋሀዲሌ፡፡ ጌታ 
ኢየሱስም እጄን ይዝኝ እጅግ ጥሌቅ በሆነ ጨሇማ ዋሻ ውስጥ ቁሌቁሌ 
ወዯ ምዴር እንብርት መሔዴ ጀመርን፡፡ ብዘ በሮችም ወዲለት ስፍራ 
ዯረስን፤ አንዯኛውም ተከፈተና ከጌታ ጋር ወዯ ውስጥ ገባን፡፡ የጌታን 
እጅ በፍጹም አሌሇቀቅሁም፥ ምክንያቱም ከሇቀቅሁት ሇሊሇም 
በሲዖሌ እነዯምቀር ስሇገባኝ ነው፡፡ 
 
በበሩ እየገባን ሳሇ ግዘፍ ግዴግዲን አይቼ ነበር፡፡ በጭንቅሊታቸው 
በመንጠቆ የተንጠሇጠለ ብዘ ሺህ ሰዎች ነበሩ፥ እጃቸውም በእግር-
ብረት ከግዴግዲው ጋር ተጠፍሯሌ፡፡ እንዱሁም ብዘ ሺህ ነፍሳትን 
በእቶኖች መኻከሌ በየቦታው ቆመው አየን፡፡  
 

ከዙያም ወዯ አንደ እቶን ፊት ቀስ እያሌን መውረዴ ጀመርን፡፡ ወዱያውም በእቶኑ ውስጥ የሆነ ሰው አየሁ፥ 
ከንግግሩ ወንዴ እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ ሰውየው የካህን ሌብስ ሇብሶ ነበር፥ ሌብሱም ሙለ በሙለ አስቀያሚና 
የተቦጫጨቀ ነበር፡፡ ትልች በዙህ ሰውዬ ሰውነት ወዯ ውጪና ወዯ ውስጥ ይርመሰመሱ ነበር፡፡ በእሳት የከሰሇና  
ያረረ ይመስሊሌ፡፡ ዓይኑ ተጠንቁል የወጣና ሥጋውም ከሊዩ ሊይ እየቀሇጠ ወዯ መሬት ይወዴቅ ነበር፡፡ ነገር 
ግን ሁለም ሥጋው ረግፎ ካሇቀ በኋሊ እንዯ ገና ያዴግና የቀዯመው ሂዯት ይቀጥሊሌ፡፡ 
 
ኢየሱስን ባየው ጊዛ እንዱህ አሇው “ጌታ ሆይ፥ እንሌኝ፥ እንሌኝ! እባክህ ሇአንዴ አፍታ እንኳን ከዙህ ቦታ 
አውጣኝ! ሇአንዴ ዯቂቃ እንኳን! ” በሰውየው ዯረት ሊይ የብረት ሳህን ነበር እንዱህም ይሊሌ “እዙህ ቦታ 
ያሇሁት በስርቆት ነው፡፡” 
 
ኢየሱስም ተጠግቶ ሰውየውን ጠየቀው “ስምህ ማን ነው?” ሰውየውም መሇሰ “አንዴሪው፥ ስሜ አንዴሪው ነው 
ጌታ ሆይ” ጌታም ጠየቀው “እዙህ ምን ያህሌ ጊዛ ሆነህ?” አንዴሪውም መሇሰ “እዙህ በጣም ረዥም ጊዛ 
ሆኖኛሌ፡፡” ሰውየውም ታሪክ መተረክ ጀመረ፡፡ በካቶሉክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነበረበት ጊዛ አሥራት 
የመሰብሰብና ሇዴሆች የሚሰራጭ ገንብን የመቆጣጠር ኀሊፊነት እንዯነበረው ተናገረ፡፡ ቢሆንም ግን ብሩን 
ይሰርቅ ነበር፡፡ ጌታም በርህራሄ በተሞለ ዓይኖች ሰውዬውን ጠየቀው “አንዱሪው፥ ወንጌሌን ሰምተህ 
ታውቃሇህ?” አንዴሪውም መሇሰ “አዎን ጌታ ሆይ፥ አንዴ ክርስቲያን ሴት ነበረች፥ አንዴ ጊዛ ወዯ ቤተ 
ክርስቲያን መጥታ ወንጌሌን ሰብካ ነበር፤ ነገር ግን ሌቀበሇው አሌፈሇግሁም ነበር፡፡ ሊምነው አሌፈሇኩም 
ነበር፥ ነገር ግን አሁን አመንክሁት! አሁን ይሄ እውነት እንዯሆነ አምናሇሁ! እባክህ ጌታ ሆይ ከእዙህ ቦታ 
አውጣኝ፥ ቢያንስ ሇአንዴ አፍታ!”  
 
እያወራ ሳሇ ትልች በዓይኖቹ እየገቡ በጆሮው ይወጣለ፥ እንዯገና ዯግሞ ተመሌሰው በአፉ ይገባለ፡፡ በእጁ 
ጎትቶ ሉያወጣቸው ይሞክራሌ ግን የማይቻሌ ነው፡፡ በአስፈሪ ሁኔታ ይጮህና፥ ከእግዙአብሔር ምህረት 
ይሇምን ነበር፡፡ በተዯጋጋሚ ጌታ ከዙያ ቦታ እንዱያወጣው መጠየቅ ቀጠሇ፡፡ ጭራሽ የባሰው፥ የሚያሰቃዩትና 
በጦራቸው የሚወጋጉት ሰይጣኖች ነበሩ፡፡ ሰይጣኖቹ ሌክ እዙህ ምዴር ሊይ “ ጆርዲኖስ” ተብሇው 
የሚጠሩትን ዓይነት የመጫዎቻ አሻንጉሉቶች ይመስሊለ፡፡ እነዙያን አሻንጉሉቶች በሲዖሌ አይቻቸዋሇሁ፥ 
ነገር ግን አሻንጉሉቶች አሌነበሩም፥ ህያው የሆኑ ሰይጣኖች ነበሩ እንጂ፡፡ ቁመታቸው ወዯ 3 ጫማ የሚጠጋ 
እና በጣም ስሇታም ጥርሶች ነበሯቸው፡፡ ከአፋቸው ዯም ይወጣ ነበር፥ ዓይኖቻቸው ዯግሞ ሙለ በሙለ ቀይ 
ነበሩ፡፡ 
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አንዴሪውን በኃይሌ ይወጉት ነበር፥ እንዱሁም ዯግሞ በዙህ የሲዖሌ ክፍሌ ያለትን ሁለ፡፡ እነዙህን ሳይ ጌታን 
በምዴር ያሇ አሻንጉሉት እንዳት ይህን ሰይጣን ሉመስሌ እንዯቻሇ ጠየቅሁት፡፡ ጌታም እነዙህ የኃን 
መናፍስት እንዯሆኑ ነገረኝ፡፡ 
 

 
 

ስንቀጥሌ፥ ሺሆች ሰዎችን ሲሰቃዩ ዓየን፡፡ በማንኛውም ጊዛ የሆነች 
ነፍስ ጌታን ስታይ እርሱን ሇመያዜ የሰሇሇ እጇን ትረጋሇች፡፡ 
ከዙያም አንዱት ሴት ጌታን እንዲየች ስትጮህ አስተዋሌሁ፡፡ እንዱህም 
እያሇች ጮኸች “ጌታ ሆይ፥ እባከህ ማረኝ! ከዙህ ቦታ አውጣኝ!” 
በጣም እየተሰቃየች ነበረ እናም እጇን ወዯ ጌታ ረጋች፡፡ ቢያንስ 
ሇአንዴ ሰከንዴ እንኳን ከዙያ እንዱያወጣት ሌመናዋን ቀጠሇች፡፡ 
ሙለ በሙለ እራቁቷን ሆና በጭቃ ተሸፍና ነበር፡፡ ጸጉሯ በጣም ቆሽሾ 
ነበር እናም ትልች በሰውነቷ ሊይ ከሊይ ወዯ ታች ይንሸራሸሩ ነበር፡፡ 
በእጆቿ እያነሳች ትጥሊቸዋሇች፥ ነገር ግን ይህን ባዯረገች ቁጥር 
ጭራሽ እጅግ እየተባዘ ይመጡ ነበር፡፡ ትልቹ ከ6-8 ኢንች ርዜማኔ 
ነበራቸው፡፡ የጌታ ቃሌ እንዱህ ይሊሌ (ማርቆስ 9፡44) “ትሊቸው 
ወዯማይሞትበት እሳቱም ወዯማይጠፋበት” 

ትልቹ ቦጫጭቀው ሲበሎት ይህችን ሴት  ማየትና ሌቅሶዋን መስማት እጅግ ይገንናሌ፡፡ ከዯረቷ ጋር 
የተጣበቀ በእሳት የማይጠፋ የብረት ሰሀን አሇ፡፡ እንዱህም ይሊሌ “እዙህ ያሇሁት ስሇዜሙት ነው፡፡” እንዯ 
ኃጢአቷ ዓይነት፥ ይህች ሴት በሲዖሌ እጅግ ከሚያስጸይፍ ወፍራም እባብ ጋር ዜሙት እንዴትፈጽም 
ትገዯዲሇች፡፡ እባቡ ከ6-8 ኢንች የሚዯርሱ ትሊሌቅ እሾኾች በሰውነቱ ዘሪያ ነበሩ፡፡ እባቡ በሀፍረተ ሥጋዋ 
ገብቶ  በሰውነቷ ውስጥ እስከ ጉሮሮዋ ዴረስ ወዯ ሊይ ይወጣሌ፡፡ ሌክ ሰይጣኑ ሲገናኛት መጮህ ጀመረች፡፡ 
 
ጌታን ከዙያ ቦታ እንዱያወጣት አምርራ ጠየቀችው “ጌታ ሆይ፥ እዙህ ያሇሁት በዜሙት ምክንያት ነው፥ 
በኤዴስ ከሞትኩ ጀምሮ እዙህ ሇ7 ዓመታት ቆይቻሇሁ፡፡ ስዴስት ፍቅረኞች ነበሩኝ፥ እናም በዜሙት 
ምክንያት እዙህ አሇሁ፡፡” በሲዖሌ የግዴ ኃጢአቷን ትዯጋግመዋሇች፡፡ ቀን ወይንም ማታ ምንም እረፍት 
አሌነበራትም፤ ሁሌ ጊዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ትሰቃያሇች፡፡ እጆቿን ወዯ ጌታ ሇመርጋት ሞከረች፥ ነገር ግን 
ጌታ እንዱህ አሊት “ብሊንካ፥ ሇአንቺ ረፍድብሻሌ፡፡ መኝታሽ ትልች ይሆናለ፥ ትልችም የሸፍኑሻሌ፡፡” 
(ኢሳይያስ 14፡11) ጌታ ይህንን በተናገረ ጊዛ እሳት እንዯ ብርዴሌብስ ሸፈናት ከዚ በኋሊ አሊየኋትም፡፡ 
 
ሺሆችና ሺሆች ሲሰቃዩ እያየን ጉዞችንን ቀጠሌን፡፡ ወጣቶች፣  ጎሌማሶችና አዚውንቶች ሁለ ይሰቃዩ ነበሩ፡፡ 
ከዙያም ትሌቅ የእሳት መዋኛ ገንዲ የሚመስሌ ቦታ ዯረስን፥ ሺሆች ሴቶችና ወንድች በውስጡ ነበሩ፡፡ 
በሁለም ዯረት ሊይ እንዱህ የሚሌ የብረት ሰሀን አሇ “እዙህ ያሇሁት አስራትና ምጽዋት ባሇመስጠቴ ነው፡፡” 
ይህንን እንዲነበብሁ ጌታን ጠየቅሁት “ጌታ ሆይ፥ ይህ እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? እንዳት በዙህ ምክንያት 
ሰዎች እዙህ ይመጣለ??” ጌታም መሇሰሌኝ “አዎ፥ ምክንያቱም እነዙህ ሰዎች በሕጌ ተጽፎ ሳሇ 
እንዯማያስፈሌግ ስሇቆጠሩ ነው፡፡” (ሚሌክያስ 3፡8-9) እንዱህ ይሊሌ “ሰው እግዙአብሔርን ይሰርቃሌን? 
እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋሌ። እናንተም፥ የሰረቅንህ በምንዴር ነው? ብሊችኋሌ። በአሥራትና በበኵራት 
ነው። እናንተ፥ ይህ ሕዜብ ሁለ፥ እኔን ሰርቃችኋሌና በእርግማን ርጉሞች ናችሁ።” 
 
ጌታም ሰዎች ምጽዋትን ሲያቆሙ፥ የጌታን ሥራ ያዯናቅፋሌ፥ እናም ወንጌሌ አይሰበክም፡፡ በዙህ ቦታ ያለ 
ሰዎች ከላልቹ በሺህ እጥፍ የከፋ ይሰቃያለ፤ ምክንያቱም የእግዙአብሔርን ቃሌ እያወቁ ስሊሊከበሩት ነው፡፡ 
 
ጉዞችንን ቀጠሌን እናም ጌታ የሆነ ሰው አሳየኝ፡፡ ከወገቡ እስከ ራሱ ይታየኛሌ፥ ከዚም እንዳት እንዯሞተ 
ማየት ጀመርሁ፡፡ ስሙ ሮጌሉኦ ይባሌ ነበር፡፡ የሆነ ሰው ወንጌሌን ሉሰብከው ወዯ እርሱ ቀርቦ መጽሏፍ ቅደስ 
ሲሰጠው በመኪናው ውስጥ ነበር፡፡ ሮጌሉኦ ግን የዙያን ሰው ማስጠንቀቂያ ቸሌ ብል ጉዝውን ቀጠሇ፥ ከጥቂት 
ዯቂቃዎች በኋሊ መኪናው እንዯሚገሇበጥ አሊወቀም፡፡ ወዯ ገዯሌ ውስጥ ተከሰከሰ እናም ወዱያው ሞተ፡፡ 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209:44&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2014:11&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Malachi%203:8-9&version=KJV
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በሞተበት አፍታ መጽሏፍ ቅደሱ ራዕይ 21፡8 ሊይ ተገሇጠ “ዲሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኵሳንም የነፍሰ 
ገዲዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመሌኩ የሏሰተኛዎችም ሁለ ዕዴሊቸው በዱንና 
በእሳት በሚቃጠሌ ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁሇተኛው ሞት ነው።” ሌክ ሮጌሉኦ ይህን ጥቅስ እንዲነበበ ሞተና 
ወዯ ሲኦሌ ወረዯ፡፡ 
 
እዙያ ከገባ ገና አንዴ ወሩ ነበር እናም እስካሁን ፊቱ ሊይ ትንሽ ሥጋ ነበረው፡፡ ቢሆንም ግን እንዯማንኛውም 
ሰው እየተሰቃየ ነበር፡፡ በመጀመሪያ ሇምን ሲዖሌ እንዯነበረ እራሱ አሊወቀም፡፡ በእኔ ግምት፥ ያ ክርስቲያን ወዯ 
እርሱ ሲቀርብ፥ ጌታ ኢየሱስን ሇመቀበሌ ብቸኛውና የመጨረሻ እዴለ ነበር፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ አብዚኞቹ 
እርሱን ሇመቀበሌ እዴሌ ነበራቸው፡፡ ዚሬ፥ ሌባችሁን ሇእርሱ እንዴትከፍቱ እጋብዚችኋሇሁ፤ እርሱ ብቻውን 
መንገዴ፣  እውነትና ህይወት ነው፡፡ (ዮሏንስ 14፡6) ወዯ መንግሥተ ሰማያት ሌንዴን የምንችሇው በእርሱ 
ብቻ ነው፡፡ (ሏዋርያት 4፡12) ጌታ ራሱ የእርሱን መንገዴ በቅዴስናና በታሊቅ ክብር እንዴንከተሌ ይጠይቀና፡
፡  
እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 
 
 

 
 

- - - (4ኛ ምስክርነት) -- - 
 

ወንዴሞች እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ ጌታ እጄን በያው ጊዛ አሇት ሊይ እንዯነበርኩ ይታወቀኛሌ፥ እናም 
ከኋሊችን መሌአክ አየሁ፡፡ በሚገርም ፍጥነት በዋሻው ውስጥ በሚገርም ፍጥነት ቁሌቁሌ መሔዴ ጀመርን፡፡ 
በፍጥነት ወዯ ኋሊ ተመሇከትሁና መሌአኩ እንዯሔዯ አየሁ፥ እናም በጣም ፈርቼ ነበር፡፡ ጌታንም ጠየቅሁት 
“ጌታ ሆይ፥ መሌአኩ የታሇ? ሇምንዴን ነው በዙህ ከእኛ ጋር የላሇው?”  ጌታም እንዱህ አሇኝ “እኛ 
ሌንሄዴበት ወዲሇው ቦታ ሉሄዴ አይችሌም” 
 
ወዯታች መሄዴ ቀጠሌንና ሌክ እንዯ ሉፍት ዴንገት ቆምን፡፡ ብዘ ዋሻዎችን አይቻሇሁ፤ እናም እህቴ ሳንዴራ 
በተናገረችው በአንደ ዋሻ ውስጥ አሇፍን፣  ያ ሰዎች በጭንቅሊታቸው በመንጠቆ በእጃቸውም በእግር-ብረት 
ተንጠሌጥሇውበት የነበረው ዋሻ፡፡ ሰዎች የነበሩበት ግዴግዲ ርዜመቱ የማያሌቅ ይመስሊሌ፡፡ ሚሉየኖች ሰዎች 
ተንጠሌጥሇውበት ነበር፡፡ በመሊ ሰዉነታቸው ሊይ ትልች ነበሩባቸው፡፡ ወዯ ፊት ሄዴ አሌኩና ያንኑ የሚመስሌ 
ላሊ ግዴግዲ እንዯነበረ አየሁ፡፡ ሇጌታ እንዱህ አሌኩት “ጌታ ሆይ፥ በዙህ ቦታ ብዘ ሰዎች አለ!”  በዴንገት 
የማሊስታውሰው የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅስ በአይምሮዬ መጣ፡፡ ጌታ እንዱህ አሇኝ “ገሃነምና ሲዖሌ ሁሌ ጊዛ 
እንዯተራቡ ናቸው፡፡” (ምሳላ 27፡20) 
 

 
 

ያን ቦታ ትተን “የጋኖች ሸሇቆ” ብሇን የሰየምነው ቦታ ዯረስን፡፡ እነዙህ 
ጋኖች በሚንተከተክ ጭቃ የተሞለ ናቸው፥ እናም ወዯ አንደ ቀረብን፡
፡ መጀመሪያ ያየሁት ሰው ሴት ናት፡፡ በሚፈሊው ጭቃ ውስጥ 
እየተንሳፈፈች ትሰምጣሇች፥ ነገር ግን ጌታ ባያት ጊዛ መንቀሳቀሷን 
አቁማ በወገቧ ሌክ መንሳፈፍ ጀመረች፡፡ ጌታም ጠየቃት “አንቺ ሴት፥ 
ስምሽ ማነው?” እርሷም “ስሜ ሩቤሊ (Rubiella) ነው፡፡” ብሊ መሇሰች፡፡ 
ጸጉሯ በሚፈሊው ጭቃ ተሞሌቷሌ፥ እናም በእሳቱ ክስሌ ብሇው 
የጠቆሩ ሥጋዎች በአጥንቷ ሊይ ተንጠሌጥሇዋሌ፡፡ ትልች በዓይኗ 
ቀዲዲ ገብተው በአፏ ይወጣለ፥ እንዯገና በአፍንጫዋ ይገቡና ዯግሞ 
በጆሮዋ ይወጣለ፡፡ ትልቹ መግባት ሲያቅታቸው በሰውነቷ ሊይ ቀዲዲ 
ይሠራለ፥ በዙህ ጊዛ ሉገሇጽ የማይቻሌ ህማም ይሰማታሌ፡፡ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelations%2021:8&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:6&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%204:12&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs%2027:20&version=KJV
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“ጌታ ሆይ፥ እባክህ! ከዙህ ቦታ አውጣኝ፡፡ ይቅር በሇኝ! ከዙህ በኋሊ እንዯዙህ መቀጠሌ አሌችሌም! አቁመው 
ጌታ ሆይ! ሌቋቋመው አሌቻሌኩም! እባክህ ማረኝ! ” ብሊ ጮኸች፡፡ ጌታም ሇምን ወዯዙህ ስፍራ እንዯገባች 
ጠየቃት፡፡ እርሷም በኩራት ምክንያት እንዯሆነ ተናገረች፥ በዯረቷ ሊይም ያሇው የብረት ሳህን እንዯዚ ይሌ 
ነበር፡፡ በእጇ መዯበኛ የሚመስሌ ጠርሙስ ነበር፥ ሇእርሷ ግን ውዴ ሽቶ ነበር የሚመስሊት፡፡ ሩቤሊ በአሲዴ 
የተሞሊውን ጠርሙስ እያነሳች በሰውነቷ ሊይ ትነፋዋሇች፡፡ ይህም ሥጋዋ እየተበጣጠሰ እንዱወዴቅ 
ያዯርገዋሌ፥ በዙህም ከፍተኛ ህመም ይሰማታሌ፡፡ 
 
እንዱህ ብሊም ወዯ ጌታ ጮኸች “ጌታ ሆይ እባክህ፥ ማረኝ! ከዙህ በኋሊ እዙህ መቆየት አሌችሌም! ሇአንዴ 
ሰከንዴ ብቻ ጌታ ሆይ፡፡” ሽቶ መጠቀም ኃጢአት ነው እያሌኩ አይዯሇም፥ ነገር ግን ጌታ ሴትየዋ በሽቶዋ 
ምክንያት በዙህ እንዲሇች ነግሮናሌ፡፡ የእግዙአብሔርም ቃሌ እንዱህ ይሊሌ (ዲ.5: 7) “ከእኔ በቀር ላልች 
አማሌክት አይሁኑሌህ።” በዙህ ያሇችው በህይወቷ ውስጥ ቅዴሚያ የነበራቸው፥ ውበቷ፣  ሽቶዋና ኩራቷ 
ስሇነበሩ ነው፡፡ ምንም ቢሆን ጌታ ኢየሱስ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ ነው! በህይወታችሁ ውስጥ አንዯኛ 
(ቀዲሚ) መሆን አሇበት፤ ሇዙህ ነው እርሷ በዙህ ያሇችው፡፡ በኃን ተመሇከታትና እንዱህ አሊት “ሩቤሊ አሁን 
ሊንቺ  ረፍዶሌ፥ ትልች መኝታሽ ይሆናለ፥ ትልችም ይሸፍኑሻሌ፡፡” ጌታ ይህን ባሊት ጊዛ እሳት እንዯ 
ብርዴሌብስ ሸፈናት፡፡ ሰውነቷ በጋኑ ውስጥ እየሰመጠ ባሇበት ሰዓት እጅግ ግናኝ ህማም ተሰማት፡፡ 
 
ከዙያ ቦታ ርቀን ሄዴንና ግዘፍ በሮች ያለበት ቦታ ዯረስን፡፡ ስንቀርባቸው ተከፈቱሌን፡፡ በአንደ በኩሌ ትሌቅ 
ዋሻ አየን፡፡ ሳይ፥ የተሇያየ ቀሇም ያሊቸው ብርሃኖች እንዯ ጢስ ጉም መስሇው ሲሄደ አየሁ፡፡ በዴንገት ሙዙቃ 
ሰማን፥ ሳሌሳ፣  ባላናቶ፣  ሮክ እና ሰዎች በሬዴዮ የሚሰሟቸው የተሇያዩ ታዋቂ ሙዙቃዎች፡፡ ጌታም እጁን 
አንቀሳቀሰ፥ እናም ሚሉየኖችና ሚሉየኖች ሰዎች በእጃቸው በሰንሰሇት ተሰቅሇው በእሳቱ ውስጥ እንዯ እብዴ 
ሲለ አየን፡፡ 
 
ጌታም እኛን እያየ እንዱህ አሇ “ተመሌከቱ ይህ የዲንሰኞች/ጨፋሪዎች ዋጋ ነው፡፡” በሙዙቃው ምት ሌክ 
እንዯ እብዴ ወዯሊይና ወዯታች ይሊለ፡፡ ሳሌሳ ከሆነ ሙዙቃው፥ በዚ ምት ሌክ ይሊለ፥ ላሊም ሙዙቃ ከሆነ 
በዚ ሙዙቃ ምት ሌክ ይሊለ፡፡ መቼም መዜሇሊቸውን አያቆሙም፡፡ ግን ከዚ የሚከፋው ጫማቸው ከስሩ ባሇ 6 
ኢንች ሚስማር አሇ፡፡ በሇለ ቁጥር እግራቸውን ይወጋቸዋሌ፥ እናም መቼም እረፍት የሊቸውም፡፡ የሆነ ሰው 
ሉቆም ሲሞክር፥ አጋንንቶቹ በፍጥነት መጥተው በጦር እየወጉ እንዱህ እያለ ይረግሟቸዋሌ “አመስግኑት!  
አሁን የእናንተ መንግሥት ይሄ ነው፥ ሰይጣንን አመስግኑት! አመስግኑት! ማቆም አትችለም፥ አመስግኑት! 
አመስግኑት! ማመስገን አሇባችሁ! መዜሇሌ አሇባችሁ! መጨፈር አሇባችሁ! ሇአንዴ ሰከንዴ እንኳን ማቆም 
አትችለም፡፡” 
 
በጣም የሚያሳዜነው አብዚኞቹ ሰዎች ጌታን የሚያውቁት ክርስቲያኖች መሆናቸው ነው፥ ነገር ግን በሞቱ ጊዛ 
በምሽት ክበቦች ነበሩ፡፡ ምን አሌባት እንዱህ ብሊችሁ ትጠይቁ ይሆናሌ “የቱ ጋር ነው በመጽሏፍ ቅደስ 
መጨፈር ኃጢአት ነው የሚሇው? ” በያዕቆብ 4፡4 ሊይ የእግዙአብሔር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ “አመንዜሮች 
ሆይ፥ ዓሇምን መውዯዴ ሇእግዙአብሔር ጥሌ እንዱሆን አታውቁምን? እንግዱህ የዓሇም ወዲጅ ሉሆን 
የሚፈቅዴ ሁለ የእግዙአብሔር ጠሊት ሆኖአሌ።”  እንዱሁም 1ዮሏ.2: 15-17 “ዓሇምን ወይም በዓሇም 
ያለትን አትውዯደ፤ በዓሇም ያሇው ሁለ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስሇ ገንብም መመካት 
ከዓሇም ስሇ ሆነ እንጂ ከአባት ስሊሌሆነ፥ ማንም ዓሇምን ቢወዴ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የሇም። ዓሇሙም 
ምኞቱም ያሌፋለ፤ የእግዙአብሔርን ፈቃዴ የሚያዯርግ ግን ሇሊሇም ይኖራሌ።” አስታውሱ ዓሇም 
ያሌፋሌ፥ ይህ ሁለ ይጠፋሌ፥ ነገር ግን የእግዙአብሔርን ፈቃዴ የሚያዯርግ ግን እስከ መጨረሻው ይጸናሌ፡፡ 
 
ጓዯኞቼና ወንዴሞቼ፥ ይህን ቦታ ሇቀን እንዯወጣን፥ ሲዖሌን ወዯ ተሇያየ የስቃይ ዓይነቶች የሚከፋፍለ 
ዴሌዴዮችን አየን፡፡ በእግረኛ ዴሌዴይ ሊይ የሚሄዴ መንፈስ አየን፡፡ ሌክ ምዴር ሊይ ያየነውን አሻንጉሉት 
ይመስሊሌ፥ የሀብት ጭራቆች እንሊቸዋሇን፡፡ የተሇያየ ቀሇም ያሇው ጸጉር፣  እንዯ ሽማግላ ዓይነት ፊት ግን 
የህፃን ሌጅ ዓይነት ሰውነት አሊቸው፤ ነገር ግን ጾታዊ አካሌ የሊቸውም፡፡ ዓይኖቻቸው በክፋት የተሞሊ ነው፡፡ 
ጌታም እነዙህ የማጣት መናፍስት እንዯሆኑ አስረዲን፡፡ ይህ መንፈስ በእጁ ጦር ይዝ በዚ በእግረኞች ዴሌዴይ 
ሊይ በሌበ ሙለነት ይራመዴ ነበር፥ አካሄደ ሌክ እንዯ ንግሥት አሌያም እንዯ ቆንጆ ሞዳሌ፡፡ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomy%205:7&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=James%204:4&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20John%202:15-17&version=KJV
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ሲሄዴ ከጦሩ ስር ያለትን ሰዎች ይወጋቸዋሌ፡፡ እንዱህም እያሇ ይረግማቸዋሌ “በክርስቲያኖች ቤተ 
ክርስቲያን በር ሊይ ቆማችሁ መግባት ያሌፈሇጋቹባትን ቀን አስታወሳችሁ? እነርሱ ሲሰብኩሊችሁ እናንተ 
ግን ሇመስማት ያሌፈሇጋችሁባትን ቀን አስታወሳችሁ? የወንጌሌ በራሪ ጽሐፎችን በሰጧችሁ ጊዛ 
የወረወራችሁበትን ቀን አስታወሳችሁ? ” የጠፉትም ነፍሳት ጆሯቸው የነበረበትን ቦታ ሇመሸፈን ይሞክራለ፡፡ 
ሇጋኔለ ይመሌሱሇታሌ “ዜም በሌ! ዜም በሌ! ከአሁን በኋሊ አትንገረኝ! ከዙህ የበሇጠ ማወቅ አሌፈሌግም፥ 
ዜም በሌ! ” ነገር ግን ክፉ መንፈስ በነፍሶቹ ሊይ የሚፈጥረውን ህመም እያየ ይዯሰት ነበር፡፡ 
 
ከጌታ ጋር መሄዲችንን ቀጠሌን፡፡ ብዘ ሰዎችን እያየን ሳሇ፣  እሳቱ 
ውስጥ ካለት ሰዎች ሁለ አብሌጦ የሚይጮህ አንዴ ሰው አስተዋሌን፡፡ 
እንዱህ ይሌ ነበር “አባት ሆይ፣  አባት ሆይ ማረኝ! ” ጌታ ሰውየውን 
ማየት አሊቆመም ነበር፣  ነገር ግን “አባት ሆይ” የሚሇውን ቃሌ በሰማ 
ጊዛ ተሸበረና ፊቱን አዝረ፡፡ ኢየሱስ ወዯእሱ ተመሇከተና ይህን ነገረው 
“አባት ሆይ? አባት ሆይ ብሇህ ትጠራኛሇህ? እኔ የአንተ አባት 
አይዯሇሁም፥ አንተም የእኔ ሌጅ አይዯሇህም፡፡ ሌጄ ብትሆን ኖሮ 
በመንግሥተ ሰማያት ከእኔ ጋር በሆንክ ነበር፡፡ አንተ የአባትህ የሰይጣን 
ሌጅ ነህ፡፡” ወዱያውም እሳት እንዯ ብርዴሌብስ መጥቶ ሸፈነው፡፡ 

 
 

ጌታም የዙህን ሰው ህይወት ነገረን፡፡ ሰውየው አባት ሆይ ብል የጠራው ያውቀው ስሇነበር ነው፡፡ ወዯ ቤተ 
ክርስቲያን ይሄዴና እግዙአብሔርን በቃለ ውስጥ ይሰማው ነበር፥ እናም ብዘ የእግዙአብሔር  ቃሌ ኪዲኖች 
ተቀብሎሌ፡፡ ስሇዙህ ጠየቅን “ምን ተፈጠረ ጌታ ሆይ? ታዱያ እንዳት ወዯዙህ ሉገባ ቻሇ?” ጌታም መሇሰ 
“ሁሇት ዓይነት ህይወት ይኖር ነበር፥ በቤተ ክርስቲያን ላሊ ህይወት በቤቱ ላሊ ህይወት፡፡ በሌቡ አንዱህ ብል 
ያስብ ነበር ‘ባጠገቤ ማንም የሚኖር የሇም፥ ፓስተሬም ወይም ላሊ ወንዴም፥ ስሇዙህ የፈሇኩትን ማዴረግ 
እችሊሇሁ፡፡’ ነገር ግን የጌታ ዓይኖች በሁለም ቦታ እንዲለና መንገዲችንን ሁለ እንዯሚያዩ እና ማንም ከጌታ 
ሉዯበቅ ወይም ሉዋሸው እንዯማይችሌ እረስቶ ነበር፡፡ ” 
 
የእግዙአብሔር ቃሌ እንዯሚነግረን “አትሳቱ፤ እግዙአብሔር አይበትበትም። ሰው የሚራውን ሁለ ያንኑ 
ዯግሞ ያጭዲሌና” (ገሊትያ 6: 7) ይህ ሰው ከላልቹ ሺህ እጥፍ የከፋ ይሰቃይ ነበር፡፡ እጥፍ ፍርዴን እየከፈሇ 
ነበር፤ አንደ ስሇኃጢአቶቹ፣  ላሊው ዯግሞ ጌታን ሇማታሇሌ እንዯሚችሌ ስሇማሰቡ፡፡ 
 
ዚሬ ሰዎች ኃጢአትን ሇማበሊሇጥ ይሞክራለ፤ ግብረሰድማውያን፣  ላቦችና ነፍሰ ገዲዮች ከውሸተኞችና 
ከሀሜተኞች የበሇጠ ኃጢአተኞች እንዯሆኑ አዴርገው ያስባለ፡፡ ነገር ግን፥ በጌታ ዓይን ሁለም ኃጢአቶች 
እኩሌ ዋጋና እኩሌ ፍርዴ አሇባቸው፡፡ መጽሏፍ ቅደስ እንዯሚነግረን “የኃጢአት ዯመወዜ ሞት ነውና” 
“ኃጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርስዋ ትሞታሇች” (ሮሜ.6: 23) (ሕዜቅኤሌ18: 20) ጓዯኞቼና ወንዴሞቼ፥ 
የጌታን ግብዣ ትቀበለ ንዴ እጋብዚችኋሇሁ፡፡ ከተጸጸታችሁ ጌታ የምህረት አጆቹን ርግቶሊችኋሌ፡፡ የጌታ 
ቃሌ እንዯሚነግረን አካሄደን የቀየረና የተመሇሰ ምህረት ይሰጠዋሌ፡፡ በኋሊ በግዴ እስከምናውቀው ዴረስ 
ከመጠበቅ አሁን ማመን እጅግ በጣም የተሻሇ ነው፡፡ እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 
 
 

 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians%206:7&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%206:23&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel%2018:20&version=KJV
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- - - (5ኛ ምስክርነት) -- - 
 

የእግዙአብሔር ቃሌ እንዯሚነግረን ሮሜ.6: 23 “የኃጢአት ዯመወዜ ሞት ነውና፤ የእግዙአብሔር የጸጋ 
ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የሊሇም ሕይወት ነው።” 
 
ወዯዚ ስሄዴ ህመምና ሞት ምን እንዯ ሆነ ገባኝ፡፡ ባየሁት ነገር በጣም ፈርቼ ነበር፡፡ እዚ ብዘ ብዘ ሰዎች 
እንዲለ ተረዲሁ፤ ሁለም ያሇቅሱና ይጮኹ ነበር፡፡ ሙለ በሙለ ጨሇማ ነበር፥ ነገር ግን የጌታ በዙያ መኖር 
ጨሇማውን አጠፋው፡፡ ሺሆችና ሺሆች ነፍሳት በዙያ እርዲታንና ምህረትን በሇቅሶ ሲሇምኑ አየን፡፡ ከዙያ 
እንዱያወጣቸው ወዯ ጌታ በሇቅሶ ይጮኹ ነበር፡፡ እኛ እራሳችን ከባዴ ህማም ተሰማን ምክንያቱም ጌታ 
ባያቸው ቁጥር በኃይሌ ይጎዲ እንዯነበር ስሊወቅን ነው፡፡ 
 
ብዘዎች ጌታ ሇዯቂቃ እንኳን፥ ሇሰከንዴ እንኳን እንዱያወጣቸው በሇቅሶ ይሇምኑት ነበር፡፡ ጌታም 
ይጠይቃቸዋሌ “ሇምን መውጣት ፈሇጋችሁ?” እነርሱም ይመሌሱሇታሌ “ምክንያቱም መዲን ስሇምፈሌግ 
ነው! ንሰሏ መግባትና መዲን ስሇምፈሌግ ነው! ” ሆኖም ግን ሇእነርሱ አሁን ረፍዶሌ፡፡ 
 
እየሰማችሁኝ ያሊችሁ ውዴ ሰዎች፥ ሊሇማዊ እጣችንን ሇመወሰን ያሇን እዴሌ አሁን ነው፡፡ ሇሊሇም 
የመዲንን ህይወት መምረጥ ትችሊሊችሁ አሌያም የሊሇምን የፍርዴ ህይወት፡፡ 
 
በዯንብ ወዯታች ወረዴን፡፡ እየሄዴንበት የነበረው መሬት በእሳቱ ሲጠፋ አየሁ፤ ጭቃና እቶን ከውስጡ ይወጡ 
ነበር፡፡ እንዱሁም መጥፎ ሽታ በየቦታው ነበር፡፡ ከሰዎቹ ጩኸትና ከሽታው የተነሳ የመበሳጨትና የማቅሇሽሇሽ 
ስሜት ተሰማን፡፡ 
 

 
 
 

በሚነዯው ጭቃ ውስጥ ከወገብ በታች የጠሇቀ ሰው ከሩቅ አየን፡፡ እጁን 
ባወጣ ቁጥር ሥጋ ከአጥንቱ ሊይ ወዯ ጭቃው ይወዴቅ ነበር፡፡ በአጽሙ 
ውስጥ ግራጫማ ጭስ አየንና ጌታን ምን እንዯሆነ ጠየቅነው፡፡ እንዯዙህ 
ዓይነቱ ጭስ በሲዖሌ ባለ በእያንዲንደ ሰው ውስጥ ነበረ፡፡ እርሱም 
ነፍሳቸው ትንሽ በሆነ ሰውነት ውስጥ ታግታ እንዯ ሆነ ነገረን፥ ሌክ 
እንዯተጻፈው ራዕ.14: 11 “የሥቃያቸውም ጢስ ሇሊሇም እስከ 
ሊሇም ዴረስ ይወጣሌ፥ ሇአውሬውና ሇምስለም የሚሰግደ የስሙንም 
ምሌክት የሚቀበሌ ሁለ ቀንና ላሉት ዕረፍት የሊቸውም።”  
 
በምዴር ሊይ ቸሌ ስንሊቸው የነበሩትን ብዘ ነገሮችን መረዲት 
ጀመርን፤ በጣም ጠቃሚው ግሌጽ የሆነሌን ነገር፥ በምዴር ሊይ ያሇው 
ህይወታችን ሊሇማዊ ህይወታችንን በየት እንዯምናሳሌፍ ይወስናሌ፡፡ 

ከጌታ ጋር እጅ ሇእጅ ተያይን ስንሄዴ፥ በሲዖሌ ውስጥ የተሇያዩ የስቃይ ዯረጃዎች ያለባቸው ቦታዎች 
እንዲለ ተረዲን፡፡ የተሰቃዩ ነፍሳት ወዲለበት ትናንሽ ክፍልች መጣን፡፡ ነፍሶቹ በተሇያዩ ጋኔልች ይሰቃዩ 
ነበር፡፡ ጋኔልቹ ሰዎቹን እንዱህ እያለ ይረግሟቸው ነበር “እናንተ የተረገማችሁ እርኩሳን፥ ሰይጣንን 
አመስግኑት! በምዴር ሊይ ስታገሇግለት እንዯነበር እዙህም አገሌግለት! ” ነፍሶቹ ከትልቹ የተነሳ በአሳዚኝ 
ሁኔታ ተጎዴተው ነበር፤ እሳቱም በመሊ ሰውነታቸው ሊይ እንዯ አሲዴ ነበር፡፡ 
 
በአንዴ የእስር ቤት ክፍሌ ውስጥ ሁሇት ወንድችን አየን፥ በእጃቸውም ጩቤ ይው እርስ በእርሳቸው ይወጋጉ 
ነበር፡፡ እርስ በእርሳቸውም እንዱህ ይባባሊለ “አንተ የተረገምህ እርኩስ! ባንተ ምክንያት ነው እዙህ የገባሁት! 
አንተ ነህ ወዯ እዙህ እንዴመጣ ያዯረግኸኝ ምክንያቱም እውነቱን እንዲሊይ ዓይኔን አሳውረህ ጌታን 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans%206:23&version=KJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelations%2014:11&version=KJV
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እንዲሊውቀው አዴርገኸኛሌ! እርሱን እንዴቀበሇው አሊዯረግኸኝም! ብዘ ጊዛ እዴለ ነበረኝ አንተ ግን 
እንዴቀበሇው አሊዯረግኸኝም! ላትና ቀን እየተሰቃየሁ በዙህ ያሇሁት በዙያ ምክንያት ነው! ” 
 
ጌታ በራዕይ በምዴር የነበረውን ህይወታቸውን አሳየን፡፡ መጠጥ ቤት ውስጥ አንዴ ሊይ አየናቸው፡፡ ወዯ ጠብ 
ያመራ ክርክር ተጀመረ፡፡ መጀሪያውኑም ሰክረው ነበር፡፡ አንዯኛው የተሰበረ ጠርሙስ ወሰዯ ላሊኛው ዯግሞ 
ቢሊ አወጣ፡፡ እያንዲንዲቸው እስከሞት ዴረስ እስኪቆስለ ዴረስ ተወጋጉና ሞቱ፡፡ ሁሇቱ ሰዎች እስከሊሇም 
ይህን ክስተት እንዱዯጋግሙት ተፈርድባቸዋሌ፡፡ እንዱሁም ዯግሞ እርስ በእርሳቸው ባሊቸው ፍቅር እንዯ 
ወንዴማማች የነበሩ የቅርብ ጓዯኛሞች እንዯነበሩ እያስታወሱ ይሰቃዩ ነበር፡፡ 
 
ዚሬ ሌነግራችሁ የምፈሌገው፥ አንዴ እውነተኛ ጓዯኛ አሇ ስሙም የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ እርሱ 
እውነተኛ ጓዯኛ ነው፡፡ በማንኛውም ጊዛ ከእናንተ ጋር ያሇ ታማኝ ጓዯኛ እርሱ  ነው፡፡ 
 
ጉዞችንን ስንቀጥሌ በአንዴ እስር ቤት ክፍሌ ውስጥ አንዱት ሴት አየን፥ ሴቲቱም በጭቃ ሊይ እየተንከባሇሇች 
ነበር፡፡ ጸጉሯ እንዲሇ ተመሰቃቅል በጭቃ ተሇውሷሌ፡፡ በዚው ክፍሌ ውስጥ ትሌቅ ወፍራም እባብ ነበር፡፡ ወዯ 
እርሷ ቀረበ፣  ተጠመጠመባት፣  ከዚም ከታችኛው የሰውነቷ ክፍሌ ጀምሮ ወዯ ውስጧ መግባት ጀመረ፡፡ ከዚ 
እባብ ጋር ፆታዊ ግንኙነት እንዴታዯርግ ትገዯዴ ነበር፡፡ በሴሰኝነት የኖሩ ወንድችም ሴቶችም በዙያ ቦታ 
እንዱዯጋግሙት ይገዯደ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ይህን የሚያዯርጉት 6 ኢንች እሾኽ በሰውነታቸው ሊይ ካሇባቸው 
እባቦች ጋር ነው፡፡ እባቡ ሰውነቷ ውስጥ በገባበት በእያንዲንደ ጊዛ ሰውነቷን ያወዴመው ነበር፡፡ ወዯ ጌታ 
በሇቅሶ እየጮኸች እንዱያቆመው ትጠይቀው ነበር፡፡ ከዙህ በሊይ መሰቃየት አትፈሌግም፡፡ “አስቁመው! 
ዴጋሚ አሊዯርገውም አስቁመው! እባክህ! አስቁመው! ” እባቡ በተዯጋጋሚ በውስጧ እየገባ ሰውነቷን 
ሲያወዴመው ጌታን ሇመነችው፡፡  
 
ሇቅሶዋን ሊሇመስማት ጆሯችንን ሸፈንን ነገር ግን ይሰማን ነበር፡፡ የባሰ ጆሯችንን ሇመዴፈን ሞከርን ግን 
ምንም አሌረዲንም፡፡ ሇጌታም እንዱህ አሌነው “እባክህ ጌታ ሆይ፥ ከእንግዱህ ወዱያ ይህን ማየትም ሆነ 
መስማት አንፈሌግም! እባክህ! ”  ጌታም አሇ “ሇላልች እንዴትነግሩ ይህን ማየት ያስፈሌጋችኋሌ፥ ምክንያቱም 
ሕዜቤ እየጠፉ ነው፥ እውነተኛውን መዲን ሕዜቤ ችሊ እያሇ ነው፥ እውነተኛውን የመዲን መንገዴ፡፡” 
 
መሄዲችንን ቀጠሌንና ሺሆችና ሺሆች ሰዎች በእቶኑ ውስጥ ያለበት ግዘፍ ሏይቅ አየን፡፡ ሇእርዲታ እጃቸውን 
አወዚወዘ፥ ነገር ግን በቦታው ሊይ ብዘ አጋንንት ይበሩ ነበር፡፡ እነዙህ ጋኔልች በዙያ ሏይቅ ውስጥ S-ቅርጽ 
በነበረው ጦር ያሰቃዩአቸው ነበር፡፡ ጋኔልቹ እንዯዙህ እያለ ያሾፉባቸውና ይረግሟቸው ነበር “የተረገማችሁ 
እርኩሶች! አሁን ሰይጣንን ማምሇክ አሇባችሁ! አመስግኑት፥ ምዴር ሊይ ስታዯርጉ እንዯነበራችሁት 
አመስግኑት” በዙያ ሺሆችና ሺሆች ሰዎች ነበሩ፡፡ በጣም ፈርተን ነበር፥ የጌታን እጅ ይን ባይሆን በዙያ 
አስፈሪ ቦታ እንዯምንቀር ተሰማን፡፡ ይሰማን ከነበረው ስሜት የተነሳ በጣም ተሸበርን፡፡ 
 
በሩቁ በከባዴ ህመምና ስቃይ ውስጥ የነበረ ሰው ቆሞ አየን፡፡ ሁሇት አጋንንት በሊዩ እየበረሩ ያሰቃዩት ነበር፡፡ 
በጦራቸውን ሰውነቱን እየቆፈሩ ጎዴኖቹን ያወጡ ነበር፡፡ በሁለም ጊዛ ያሾፉበት ነበር፡፡ ይባስ ብል በምዴር 
ሊይ ስሇቀሩት ቤተሰቦቹ ሁሌጊዛ እያሰበ እንዯሚሰቃይ ጌታ አሳየኝ፡፡ ሰውየው ቤተሰቦቹ ወዯ ተመሳሳይ 
የስቃይ ቦታ እንዲይገቡ ይፈራ ነበር፡፡ ይፈራ የነበረው የመዲንን መሌዕክት ነግሯቸው ስሊማያውቅ ነው፡፡ 
የሚሰቃየው ይህን መሌዕክት የሚቀበለበት እዴሌ እንዯ ነበረ አስታውሶ ነው፡፡ ይህን መሌዕክት ሇቤተሰቦቹ 
ሇመናገር በጣም አስፈሊጊ ሰው ነበር፥ ነገር ግን ቸሌ ማሇትን መረጠ፥ እናም አሁን ስሇ ወንድች ሌጆቹና 
ስሇሚስቱ ይጨነቃሌ፡፡ 
 
ስቃዩ ቀጥል አጋንንቶቹ እጁን ቆረጡት፥ ወዯሚነዯው ጭቃ ውስጥም ወዯቀ፡፡ ከሚቃጠሇው ጭቃ የተነሳ 
ባሇበት ህመም እንዯ ትሌ ከአንደ ቦታ ወዯ ላሊ ተመሊሇሰ፡፡ ከግሇቱ የተነሳ ሥጋው ከአጥንቱ ሊይ ወዯቀ፡፡ 
ከዙያም ከዚ ቦታ ሇመውጣት እንዯ እባብ መሳብ ጀመረ፡፡ ነገር ግን በየጊዛው አጋንንቱ ወዯ ውስጥ 
ይገፈትሩትና የባሰ በጭቃ ውስጥ ጠሌቆ ይገባሌ፡፡  
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ከዙያ ብዘ ጋኔልች በአንዴ ቦታ አየን፡፡ የሆነ ነገር ትኩረቴን ሳበው፥ አንደ ጋኔሌ አንዴ ክንፍ የሇውም ነበር፡፡ 
ጌታን ጠየኩት “ጌታ ሆይ፥ ሇምንዴን ነው አንዴ ክንፍ የላሇው? ” ጌታም አሇኝ “ጋኔለ ሇአንዴ አሊማ ወዯ 
ምዴር ተሌኮ ነበር፥ ነገር ግን ሥራውን አሌተወጣም፥ እናም በአንዴ የእግዙአብሔር ሰው ወዯ ሲዖሌ ተመሌሶ 
ተጣሇ፡፡ በዙህም ሰይጣን መጥቶ ቀጣው፥ አንደን ክንፉንም ቆረጠው፡፡”  ከዙያም እንዯ ክርስቲያን፥ በኢየሱስ 
ስም ጋኔኖችንና አጋንንትን ሌናስወጣ ሁለ ኃይሌና ስሌጣን አንዲሇን ተረዲን፡፡ 
 
እነዙህን ቃሊት በአሁኗ ሠዓት የምትሰሙ ውዴ ጓዯኞቼ፥ ይህ ምስክርነት ሇፍርዴ ሳይሆን ሇዴኅነት ነው፤ 
ስሇዙህም ራሳችሁን ሌትፈትሹና በጌታ ፊት ሌባችሁ ያሇበትን ሁኔታ እንዴታውቁ ነው፡፡ ይህ፥ አካሄዲችሁን 
ሇፍርዴ ሳይሆን ሇዴኅነት እንዴትቀይሩ ነው፡፡ አሁኑኑ ሌባችሁን ወዯ ጌታ አንስታችሁ ኃጥያታችሁን 
ተናዘ፥ ጌታ በዙህች አፍታ ቢመጣ ከእርሱ ጋር እንዴትሄደ፥ ነገር ግን ሌቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወዲሇበት 
የስቃይ ቦታ እንዲትሄደ፡፡ ያኔ ጌታ ሇምን በእጸ መስቀሌ ሊይ ታሊቅ ዋጋ እንዯ ከፈሇ ትረዲሊችሁ፡፡ 
 
በሲዖሌ ሇምን እንዯ ገቡ ዯንታ ያሌነበራቸው ብዘ ሰዎችን ዓየን፡፡ ህይወታቸው ኃጢአት ነው ብሇው 
ባሊሰቧቸው ተግባሮች የተሞለ ነበሩ፡፡ ውዴ ጓዯኞቼ፥ እራሳችሁን ፈትሹ! መዋሸት፣  መስረቅ፣  ትምክህተኝነት 
ምንም አየዯሇም ብሊችሁ እንዲታስቡ! በጌታ እይታ እነዙህ ሁለ ኃጢአቶች ናቸው! ውዴ ወንዴሞች፥ 
ተመሇሱና እነዙህን ነገሮች ማዴረግ አቁሙ! ይህን መሌዕክት የምነግራችሁ በፍቃዯኝነት ኃጢአት 
መሥራትን እንዴታቆሙ እንዯዉም የጌታን ፊት ይበሌጥ እንዴትሹት ነው፡፡ 
 
 
 
 
 
 

- - - (6ኛ ምስክርነት) -- - 
 

መዜሙር 62: 12 “አቤቱ፥ ምሕረትም ያንተ ነው፤ አንተ ሇእያንዲንደ እንዯ ሥራው ፍዲውን ትሰጣሇህና።” 
 
ጧት ሊይ ጌታ በዚው ክፍሌ ውስጥ ጎበኘን፥ እጃችንን ይዝን ወዯታች መሄዴ ጀመርን፡፡ ሌቤ በፍርሃት 
ተሞሌቷሌ፥ ሌገሌጸው እንኳን አሌችሌም፡፡ እጄን ከአዲኜ እጄ ማሊሊት እንዯላሇብኝ አወቅሁ፡፡ ኢየሱስ 
ሕይወቴና ብርሃኔ እንዯሆነ ተሰማኝ እናም ተስፋዬ ሁለ በእርሱ እንዯሆነ፤ አሇበሇዙያ በዙያ ቦታ ተትቼ 
እቀራሇሁ፡፡ መቼም ቢሆን ወዯዙያ ቦታ ተመሌሼ እሄዲሇሁ ብዬ አሊሰብኩም፡፡ እንዯዙህ ዓይነት ቦታም 
ይኖራሌ ብዬ አሊምንም ነበር፡፡ እንዯ ክርስቲያን እራሱ፥ ፑርጋቶሪ ሲዖሌ ነው ብዬ ነበር የማምነው፥ ነገር ግን 
እግዙአብሔር የሲዖሌን እውነታ አሳየኝ፡፡ 
 
ሲዖሌ በዯረስን ጊዛ፥ ቦታው ሲናወጽ ተሰማኝ፡፡ እናም ሁለም በዚ ያለ ጋኔልች ሇመዯበቅ ሮጡ፥ ምክንያቱም 
አንዲቸውም የጌታን በዙያ መሆን ሉቋቋሙት አሌቻለም፡፡ የናዜሬቱ ኢየሱስ በዙያ መኖሩን ስሊወቁ በእስር 
ያለት ነፍሳት እራሳቸው ዴምጻቸውን የበሇጠ ከፍ አዴርገው ሲጮኹ ሰማናቸው፡፡ ሁለም ከዙያ ቦታ ምን 
አሌባት ሉያወጣቸው የሚችሇው አንዴ ሰው ብቻ እንዯሆነ አውቀዋሌ፡፡ ያ ተስፋ ነበራቸው፥ ምንም እንኳን 
የውሸት ተስፋ ቢሆንም፡፡ 
 
ከኢየሱስ ጋር እጅ ሇእጅ ተያይን የሴሰኞች ክሌሌ ዯረስን፡፡ ኢየሱስ ሙለ በሙለ በእሳት የተሸፈነችን ሴት 
ሇማየት ዝረ፡፡ ኢየሱስ ሲያያት ከእሳቱ ቀስ እያሇች መውጣት ጀመረች፥ ምንም እንኳን ስቃዩ ባይቀርሊትም፡፡ 
እራቁቷን እንዯሆነችና ሙለ በሙለ የሰውነቷን ክፍሌ እናይ ነበር፡፡ ሰውነቷ ሙለ በሙለ ቆሻሻ ነበር፥ እናም 
የሚገማ ሽታ ነበራት፡፡ ጸጉሯ ሁለ ተመሰቃቅሎሌ፥ እናም ቢጫማ አረንጓዳ ጭቃ በሰውነቷ ሊይ ነበር፡፡ ምንም 
ዓይን የሊትም እናም ከንፈሯ ዯግሞ ተበጣጥሷሌ፡፡ ከስል በጠቆረው አጥንት እጇ የወዲዯቀ ሥጋዋን እያነሳች 
ፊቷ ሊይ ሇመመሇስ ትሞክራሇች፡፡ ነገር ግን ይህም የባሰ ስቃይ ይሆንባታሌ፡፡ 
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ከዙያም ተንቀጥቅጣ የባሰ ጮኸች፥ ጨኸቷ መቼም አሊቋረጠም፡፡ በትልች ተሞሌታ ነበር፥ እናም ዯግሞ 
በእጇ ሊይ የተጠመጠመባት እባብ ነበር፡፡ የከረረና በሰውነቱ ዘሪያ እሾኽ ነበረበት፡፡ በሰውነቷ ሊይ 666 
የሚሇው ቁጥር ታትሞባታሌ፤ ይህም በራዕይ ሊይ የተጻፈው የአውሬው ቁጥር ነው፡፡ (ራዕይ 13፡16-18) 
እንዱሁም ካሌታወቀ ብረት የተሠራ የብረት ሳህን በዯረቷ ሊይ ተጣብቋሌ፥ በእሳትም ፈጽሞ አይጠፋም 
ነበር፡፡ ሰሀኑ ሊይ ግሌጽ ባሌሆነ ቋንቋ የተጻፈ “በዙህ ያሇሁት በዜሙት ነው” የሚሌ ጽሐፍ አሇ፡፡ 
 
ጌታም ባያት ጊዛ ጠየቃት “ኤሇና፥ እዙህ ያሇሽው ሇምንዴን ነው?” ኤሇና ሇጌታ እየመሇሰች ሳሇ ሰውነቷ 
በስቃይ ህማም የተነሳ ተጠመ፡፡ ሇጌታ በዙያ ያሇችው በዜሙት እንዯሆነ ነገረችው፡፡ ዯጋግማም ይቅርታን 
ጠየቀችው፡፡ 
 
ከዙያም ያሟሟቷን ሁኔታዎች ማየት ጀመርን፡፡ በሞተች ጊዛ አብሯት የሚኖረው ሰው ወዯ ላሊ ቦታ የሄዯ 
መስሎት ከአንደ ፍቅረኛዋ ጋር ግንኙነት እያረገች ነበር፡፡ ነገር ግን ከሥራው ሲመሇስ ከላሊ ሰው ጋር  አሌጋ 
ውስጥ አገኛት፡፡ ወዯ ማዴቤት ሄድ ትሌቅ ቢሊ አመጣና ጀርባዋ ሊይ ሰካው ከዙያም ወዯ ሲዖሌ ወረዯች፥ ሌክ 
ስትሞት እንዯ ነበረችው። ራቁቷን፡፡ 
 
በሲዖሌ ሁለም ነገር እውነታ ሆኖ ያ ቢሊ በጀርባዋ ውስጥ አሇ፥ ከባዴ ህመምም ይፈጥርባታሌ፡፡ በዙህ ወቅት፣  
በሲዖሌ 7 ዓመት ሆኗት ነበር እናም ግን እያንዲንዶን የህይወቷንና የሞቷን ቅጽበት ታስታውሳሇች፡፡ 
እንዱሁም ዯግሞ ስሇ ኢየሱስ ሉሰብካት የነበረን አንዴ ሰው ታስታውሳሇች፥ ሉያዴናት የነበረው ብቸኛው 
ሰው እርሱ ነበር፡፡ አሁን ግን ሇእርሷም ሆነ በሲዖሌ ሊለት በጣም ረፍዶሌ፡፡ 
 
የጌታ ቃሌ ስሇዜሙት ብዘ ያወራሌ፥ እናም በጣም ግሌጽ ነው፡፡ ዜሙት ከትዲር ውጪ ፆታዊ ግንኙነት 
ማዴረግ ነው፡፡ 1ቆሮንጦስ 6: 13 “መብሌ ሇሆዴ ነው፥ ሆዴም ሇመብሌ ነው፤ እግዙአብሔር ግን ይህንም 
ያንም ያጠፋቸዋሌ። ሥጋ ግን ሇጌታ ነው እንጂ ሇዜሙት አይዯሇም፤ ጌታም ሇሥጋ ነው፡፡” እንዯገናም 
1ቆሮንጦስ 6: 18 “ከዜሙት ሽሹ። ሰው የሚያዯርገው ኃጢአት ሁለ ከሥጋ ውጭ ነው፤ ዜሙትን የሚሠራ 
ግን በገዚ ሥጋው ሊይ ኃጢአትን ይሠራሌ።” 
 
ጌታም አነጋግሯት በጨረሰ ጊዛ ትሌቅ የእሳት ብርዴሌብስ ሸፈናት፥ እኛም ከዙያ በኋሌ ሌናያት 
አሌቻሌንም፡፡ ሰውነቷ ሲቃጠሌ ያሇው ዴምጽ እንዱሁም አሰቃቂ ጩኸቷ ይሰማን ነበር፥ በቃሊት እንኳን 
ሌገሌጻቸው አሌችሌም፡፡ 
 
ከጌታ ጋር እየሄዴን ባሇንበት ጊዛ ብዘ ዓይነት ሰዎችን አሳየን፤ ጣዖት አምሊኪውን፣  ጥንቆሊን ያወትሩ 
የነበሩ፣  ማዎች፣  ውሸታሞች፣  ግብረሰድማውያን፡፡ በጣም ፈርተን ነበር፥ ከያ ቦታ መውጣት ብቻ ነበር 
የምንፈሌገው፡፡ ነገር ግን ጌታ ላልች እንዱያምኑ እንነግራችው ንዴ ማየት እንዯሚያስፈሌገን ይነግረን 
ነበር፡፡ 
 
የጌታን እጅ የበሇጠ አጥብቀን ይን መሄዴ ቀጠሌን፡፡ በእኔ ሊይ የምር ተጽእኖ ያዯረገብኝ ክፍሌ ዯረስን፡፡ 23 
ዓመቱ የሆነ ወጣት በወገብ ከፍታ በእሳቱ መኻሌ ተንጠሌጥል አየን፡፡ ስቃዩ ምን እንዯሆነ በግሌጽ ማየት 
አሌቻሌንም፥ ነገር ግን 666 የሚሇው ቁጥር ታትሞበት ነበር፡፡ እንዱሁም ዯግሞ በዯረቱ ሊይ እንዱህ የሚሌ 
የብረት ሳህን አሇ “እዙህ ያሇሁት ተራ ሰው በመሆኔ ነው፡፡” ኢየሱስን ባየው ጊዛ፥ ምህረትን አየሇመነ እጁን 
ወዯ ኢየሱስ አስረመ፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ እንዱህ ይሊሌ ምሳላ 14: 12 “ሇሰው ቅን የምትመስሌ መንገዴ 
አሇች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገዴ ነው።” 
 
“እዙህ ያሇሁት ተራ ሰው በመሆኔ ነው፡፡” የሚሇውን ጽሐፍ በዯረቱ ሊይ ባየን ጊዛ ጌታን ጠየቅነው፥ “ጌታ 
ሆይ፥ እንዳት!? ሰው በዙህ ምክንያት ወዯ እዙህ ቦታ ሉመጣ ይችሊሌ?” ከዚ ጌታ ጠየቀው “አንዴሪው፥ 
ሇወምንዴን ነው በዙህ ቦታ ያሇኸው?” እርሱም መሇሰ “ጌታ ሆይ፥ በምዴር ሊይ ሳሇሁ፥ መግዯሌና መስረቅ  
ብቻ ነበር ኃጢአት የሚመስሇኝ፥ ሇዚ ነው ወዯ አንተ ሇመቅረብ በፍጹም ያሌሞከርኹት፡፡” በመዜሙር 9: 17 
እንዱህ ይሊሌ “ኃጢአተኞች ወዯ ሲኦሌ ይመሇሳለ፥ እግዙአብሔርን የሚረሱ አሕዚብም ሁለ።” 
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18 

 
አንዴሪው አሁንም ብዘ ሰዎች እንዯሚያዯርጉት ኃጥያትን በመከፋፈለ ትሌቅ ስህተት ሰርቷሌ፡፡ መጽሏፍ 
የኃጥያት ዯሞዘ ሞት ነው፥ የእግዙአብሔር ስጦታ ግን የሊሇም ህይወት ነው (ሮሜ 6፡23) ሲሌ በጣም ግሌጽ 
ነው፡፡ በተጨማሪም መጽሏፍ ቅደስ ኃጥያትን ሲገሌጸው አሌከፋፈሇውም፥ ምክንያቱም ኃጥያት ኃጥያት ነው፡
፡ አንዴሪው ኢየሱስን የማወቅና የመቀበሌ አጋጣሚ ነበረው ነገር ግን እግዙአብሔር የሰጠውን እዴለን 
አሌተጠቀመበትም፡፡ ምናሌባት ጌታን የማወቅ ሺህ እዴሌ ነበረው፥ ነገር ግን በጭራሽ ሉያውቀው 
አሌፈሇገም፥ ሇዙህም ነው በሲዖሌ ያሇው፡፡ ከዚም ትሌቅ የእሳት ብርዴሌብስ መጥቶ ሸፈነው ከዙያ በኋሊ 
ዴጋሚ አሊየነውም፡፡ 
 

 

ከጌታ ጋር መሄዲችንን ቀጠሌን፡፡ በርቀት የሆነ ነገር ሲወዴቅ አየን፥ 
ሌክ እንዯ ብዘ እቃዎች፡፡ በተጠጋን ጊዛ በዙያን ሠዓት ወዯ ሲዖሌ 
የሚወዴቁ ሰዎች ነበሩ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስን በሌባቸው ሳይቀበለ 
የሞቱ ነፍሳት ነበሩ ወዯ ሲዖሌ እየወዯቁ የነበሩት፡፡  
የሆነ ወጣት ሰው አየን፥ ጋኔልቹ ወዯ እርሱ እየሮጡ ሄደና ሰውነቱን 
ማውዯም ጀመሩ፡፡ ወዱያውኑ ሰውነቱ በትልች መሞሊት ጀመረ፡፡ ጮኸ 
“አይሆንም! ምንዴር ነው? እዙህ ቦታ መሆን አሌፈሌግም! አቁሙ! 
ህሌም መሆን አሇበት! ከዙህ ቦታ አውጡኝ! ” መሞቱንም አሊወቀም 
ነበር፥ ክርስቶስ በሌቡ ሳይኖር መሞቱን፡፡ ጋኔኖቹም እያሾፉበትና ሁሌ 
ጊዛም ሰውነቱን እያሰቃዩት ነበር፡፡ከዙያም በግንባሩ ሊይ 666 የሚሇው 
ቁጥር፥ በዯረቱ ሊይ የብረት ሳህን ወጣ፡፡ ምንም እንኳን ወዯ ሲዖሌ 
የመጣበትን:ምክንያት:

 
ማየት ባንችሌም በእርግጠኝነት ግን ተመሌሶ መውጣት እንዯማይችሌ አውቀናሌ፡፡ 
 
ጌታም የእነዙህ ሰዎች ስቃይ በፍርዴ ቀን የባሰ እንዯሚጠነክር ነገረን፡፡ አሁን እንዯዙህ ባሇ አስከፊና ግናኝ 
ሁኔታ የሚሰቃዩ ከሆነ ከፍርዴ ቀን በኋሊ ምን ያህሌ እንዯሚሰቃዩ ማሰብ ይከብዯኛሌ፡፡ 
 
ምንም ሌጆች አሊየንም፡፡ ሺሆችና ሺሆች ወጣቶች እንጂ፥ ወንድችና ሴቶች የሆኑ የተሇያዩ ሕዜቦች፡፡ በሲዖሌ 
ውስጥ በጭራሽ ብሔርና የኑሮ ዯረጃ የሇም፥ ሁለም የሚመጡት ሉሰቃዩና ሇቅጣት ነው፡፡ ሁለም ሰው 
የሚፈሌገው አንዴ ነገር አሇ ቢያንስ ሇአንዴ ሰከንዴ እንኳን ከዙያ መውጣት፡፡ እንዱሁም ምሊሳቸውን 
ሇማርካት አንዴ ጠብታ ውኃ፥ ሌክ መጽሏፍ ቅደስ ውስጥ እንዲሇው እንዯ ሀብታሙ ሰው ታሪክ፡፡ (ለቃስ 16፡
19) ነገር ግን ከአሁን በኋሊ ይህ አይቻሌም፥ ሇሊሇም የሚያሳሌፉበትን ቦታ ሉመርጡ፡፡ ከእግዙአብሔር 
ውጭ ሇማሳሇፍ ወስነዋሌ፡፡ እግዙአብሔር ማንንም ወዯ ሲዖሌ አይሌክም፥ ሁለም እንዯየ ሥራው ይገባሌ፡፡ 
ገሊትያ 6: 7 “አትሳቱ፤ እግዙአብሔር አይበትበትም። ሰው የሚራውን ሁለ ያንኑ ዯግሞ ያጭዲሌና፡፡” 
 
ዚሬ ሊሇማዊ እጣ ፋንታችሁን ሇመቀየር ታሊቅ እዴሌ አሊችሁ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይገኛሌ፥ እናም 
መጽሏፍ ቅደስ በሕይወት ሳሇን ተስፋ እንዲሇን ይነግረናሌ፡፡ ዚሬ ሕይወት አሊችሁ፥ ይህ እዴሌ 
እንዲያመሌጣቸሁ፥ ምን አሌባትም የመጨረሻችሁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
 
እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 
 
 
 
 

ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ 
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