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8 ሠዓታት በገነት 
በሪካርድ ሲዴ 

ጌታ እንዱህ ይሊሌ “እነዚህን መሌዕክቶች በምዴር ወዯሚኖሩ ሕዝቦቼ የምሌከው እኔ በሰማያዊ መንግሥት 
ስሇምኖር ነው፡፡” 

ራዕይ 4፡1 

ከዚያ በኋሊም አየሁ፥ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ዯጅ፥ እንዯ መሇከትም ሆኖ ሲናገረኝ የነበረው የመሇከት 
ዴምጽ፡- ወዯ ሊይ ውጣና ከዚህ በኋሊ ሉሆን የሚያስፈሌገውን ነገር እነግርሀሇሁ አሇ፡፡ 
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አየሁም፥ በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግላዎቹም ዙሪያ የብዙ መሊእክትን ዴምጽ ሰማሁ፤ ቁጥራቸውም 
አእሊፋት ጊዜ እሌፍ፥ ሺህ ጊዜ ሺህ ነበር፡፡ በታሊቅም ዴምጽ፡- የታረዯው በግ ኃይሌና ባሇጠግነት ጥበብም፣  
ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሉቀበሌ ይገባዋሌ አለ፡፡ 

እባካችሁ፥ ቤተ ክርስቲያን (ምእመናን) በእኔ ህይወት የሆነውን ስሙ፡፡ በህሌም ውስጥ፥ ጌታ በእኔ ህይወት 
መሥራት ጀመረ፡፡ በዛ ህሌም፥ ከቤቴ ወጥቼ ስሄዴ ትዝ ይሇኛሌ፡፡ በመንዯራችን እየሄዴኩ ሳሇ የሆነ ሰው እጄን 
ይዞ ወዯ ሊይ ወዯ ሰማይ አነሳኝ እናም በሚገርም ፍጥነት እየተጓዝሁና እግዚአብሔርንም አከብር (ከፍ ከፍ 
አዯርግ)  ነበር፡፡ በሊዬ ታሊቅ ብርሃን መጣና ከብርሃኑ ውስጥ እንዱህ የሚሌ ዴምጽ ተናገረኝ “ሪካርድ፥ 
ሪካርድ፥ ሥራህን አቁም፤ በአንተ ህይወትና በምዴር ባሇችው ቤተ ክረስቲያኔ የሆነ ነገር መሥራት 
እፈሌጋሇሁ፡፡” ይህን ቃሌ እንዯሰማሁ፥ እየተርበተበትሁ ተወራጨሁና ከህሌሜ ነቃሁ፡፡ ተነሳሁና ወዯ 
እግዚአብሔር ማሌቀስና መጠየቅ ጀመርኹ “ምንዴር ነው ይሄ፥ ጌታ ሆይ?” 

ይህ ዴምጽ በጣም ጠንከር ብል ወዯ እኔ መጣ፡፡ ሇብዙ ቀናት እንዯዚህ ሆነብኝ፡፡ ሇመተኛት ጋዯም አሌሁኝና 
ይህንኑ ህሌም በዴጋሚ አየሁ እናም ጌታ ያንኑ መሌዕክት ዯገመሌኝ፡፡ ከተዯጋጋሚ ጊዜ በኋሊ እየጮህኩ 
መንቃት ጀመርሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ዴምጽ በየጊዜው ኃይለ እየጨመረ ስሇሚመጣ ነው፡፡ 
እየተርበተበትኩ ስነሳ እጮሀሇው እናም ቤተሰቦቼ ይጠይቁኛሌ “ምንዴር ነው ነገሩ?” ስሇ ህሌሙ 
እነግራቸዋሇሁ፥ እና እናቴ ጸሌያሌኝ እንዱህ አሇችኝ “ጌታ እየተናገረህ ከሆነ እራሱ ማስተዋሌን ይሰጥሀሌ፡፡” 
ነግቶ ወዯ ሥራ የምሄዴበት ሠዓት እስኪዴርስ ዴረስ ላሉቱን ሙለ ስንጸሌይ አዯርን፡፡ ከዛም እናቴ 
እንዴዘገጃጅና ወዯ ሥራ እንዴሄዴ ነገረችኝ፡፡ እየተናገረኝ ያሇው እርሱ እንዯሆነና እንዲሌሆነ 
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እንዱያረጋግጥሌን ከጌታ ዘንዴ ምሌክትን ጠየቅን፡፡ ገሊዬን ታጠብኩ፣  ተዘገጃጅቼ ወዯ ሥራ ሄዴኩ፡፡ በ”ቺሉ 
ሊብራቶሪስ” እሠራ ነበር፡፡ 

የእውነት ሥራዬን እወዴ ነበር፡፡ ወዯ ሥራ ስሄዴ ከአውቶቡስ ተራ ይወስደኛሌ፡፡ ከባስ እንዯወረዴሁ፥ የሆነ 
ሰው እነዱህ አሇኝ “እዚህ ምን ታዯርጋሇህ? ከዚህ በኋሊ እዚህ ቦታ መሆን አይገባህም፡፡” በብዙ አጋጣሚዎች፥ 
ላልችም ይህንኑ ነገሩኝ፡፡ የሚገርመው ነገር ዲግም የተወሇደ አሇመሆናቸው፡፡ (ከውኃና ከመንፈስ የዮሏንስ 
ወንጌሌ ምዕ. 3) ይህ እግዚአብሔር የሰጠኝ ምሌክት ነው፡፡ ከምሌክቱ በኋሊ ሥራዬን ሇማቆም ወዯ አሇቃዬ 
ሇመሄዴ ወሰንኩ፡፡ እንዱህ አሌኩት “ዴርጅቱን የግዴ መሌቀቅ አሇብኝ ምክንያቱም ሥራዬን እንዲቆም 

እግዚአብሔር አዝዞኛሌ፡፡” እግዚአብሔር ካዘዘ የግዴ መታዘዝ ይኖርብናሌ፡፡ አሇቃዬ ስሇእኔ በመጨነቅ 
ጠየቀኝ “እና ምን ሌታዯርግ ነው? እንዯዚህ ዓይነት ጥሩ ሥራ የት ታገኛሇህ?” እግዚአብሔርን መታዘዝ 
እንዲሇብኝ ነገርሁት፡፡ ስሇዚህ ሁሇት ሺህ ሰዎች የተገኙበት ታሊቅ አሸኛኘት አዯረጉሌኝ፡፡ ከዛ በኋሊ፥ እቃዬን 
ሁለ ሰብስቤ ወዯ ቤቴ ተመሇስኩ፡፡ እያሇቀስኩ እቤቴ ስዯርስ፥ እናቴ ከፊት ሇፊቱ በረንዲ ሊይ ቆማ 
እየጠበቀችኝ ነበር፡፡ ጌታ በእነዚያ ሰዎች ህሌሜን ስሊረጋገጠሌኝ ሥራዬን አንዲቆምኩ ነገርኳት፡፡ እርሷም 
እንዱህ አሇችኝ “ጌታ ከተናገረህ፥ በህይወትህ እርሱ እንዯ ወዯዯ ያዴርግ፡፡” 

 

ወዯ ቤት ገባንና እስኪመሽ ዴረስ አወራን፡፡ ከዛም ዛሬ ማታ ጌታ በህሌም 
ስሇሚያናግረኝ መተኛት እንዲሇብኝ ነገርኳት፡፡ በህሌም የሚያናግረኝ 
መስልኝ ነበር፡፡ ነገር ግን እርሱ ያሰበው በላሊ መንገዴ ነበር፡፡ መኝታ ቤት 
ገብቼ ሌብሴን ሳወሊሌቅ ክፍለ መናወጥ ጀመረ፡፡ ከዛ መጮህ ጀመርኹ 
“ሳንቲያጎ፥ ቺሉን እየመታት ያሇው መሬት መንቀጥቀጥ ነው! ” መኝታ 
ቤቴን ሇቅቄ ሇመውጣት ሞከርኩ፥ ነገር ግን የሆነ የማሊየው ሰው በበሩ በኩሌ 
እንዲሌወጣ ይከሇክሇኝ ነበር፡፡ በክፍለ አሻግሮ እናቴና ቤተሰቦቼ 
ይታዩኛሌ፥ እንዱረደኝ ተማጸንኩ ነገር ግን ማንም የሚሰማኝ አሌነበረም፡፡ 
አሁን ይህ የማይታየው አካሌ የጌታ መሌአክ እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ ወዯ ኋሊ 
ተመሇስኩና አሌጋዬ ሊይ ተጋዴሜ ምን እየሆነ እንዲሇ እንዱነግረኝ ወዯ 
እግዚአብሔር ተማጸንኩ፡፡ 

ከዛም በግሌጽ የሚሰማ ዴምጽ ተናገረኝ፡፡ መንፈስ ቅደስ እጅግ ዯስ በሚሌ ዴምጽ እንዱህ ሲሌ ተናገረኝ 
“ሪካርድ፥ አሁን ሥራህን ሇቅቀሀሌ፥ በየቀኑ ወዯ ቤተ ክርስቲያን እየሄዴክ ስሇህይወትህና በምዴር ስሊሇቸው 
ቤተ ክርስቲያኔ በቀን ሇሰባት ሠዓታት ያህሌ እንዴትጸሌይ እፈሌጋሇሁ፡፡” ጌታ ተናግሮ እንዯጨረሰ ክፍለ 
መናወጹን አቆመ፡፡ ከዛም እጄን ወዯ በሩ ዘረጋሁና ከክፍለ ተመሌሼ መውጣት እንዯምችሌ አረጋገጥሁ፡፡ 
ከዛም ወዯ እናቴ እሮጥኩና “የመንፈስ ቅደስን ዴምጽ ሰማሁት” ብዬ ጮህኩ እንዯገናም ከቤት ወጣሁና 
እንዯዛው እያሌኩ መጮህ ጀመርኩ፡፡ አንዲንዴ ሰዎች እግዚአብሔር አሁን ዴረስ ሇሰዎች እንዯሚናገር 
አያምኑም ነገር ግን እውነቱን ነው የምነግራችሁ፥ እስካሁን ሇሰዎች ይናገራሌ! አብርሃምን ማናገር ከቻሇ 
እኛንም የዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን (ክርስቲያኖች) ሉያናግረን ይችሊሌ! ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ከካህኑ 
ጋር ተነጋገርንና መጸሇይና የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም እንዴችሌ ቤተ ክርስቲያኑን በየቀኑ ከጠዋቱ 
2፡00 ሠዓት እንዱከፈት ተስማማን፡፡ ሁሌ ጊዜ ጠዋት ወዯ ቤተ ክርስቲያን እሄዴና ሇአንዴ ሠዓት፣  ሇሁሇት 
ሠዓት እጸሌይና በሦስተኛው የምጸሌየው ነገር አጣሇሁ፥ ከዛም እግዚአብሔርን እጠይቀዋሇሁ “ጌታ ሆይ፥ 
ምን ሌጸሌይ? ገና አራት ሠዓት ይቀረኛሌ! ” 

ከዛ ከመሬት በታች ከቤተ ክርስቲያኑ የኋሊ በር ጀምሮ የሚያሌጎመጉም ነገር ሰማሁ፡፡ ከዛ ዯግሞ ቤተ 
ክርስቲያኑ እንዯ ሰከረ ሰው ሲንገዲገዴ ተሰማኝ፡፡ በዚህ መንገዲገዴ ውስጥ፥ በፊት በህሌሜ እንዯነበረው 



3 
 

ያይዯሇ በተሇየ ዴምጽ ጌታ ሲናገረኝ ሰማሁት፡፡ በፊት የተናገረኝ ዴምጽ በስሌጣን ነበር፥ አሁን ግን በሏዘኔታ 
ዴምጽ አናገረኝ፡፡ እንዱህ አሇኝ፡- “ሪካርድ፥ ሪካርድ ሇቤተ ክርስቲያኔ ጸሌይ! ቤተ ክርስቲያኔ ከእንግዱህ እንዯ 
ቀዴሞ አይዯሇችም! ! በምዴር ሊይ ያሇችው ቤተ ክርስቲያኔ ተቀይራሇች፡፡ ቤተ ክርስቲያኔ እምነቷን 
አጥታሇች፡፡ ቤተ ክርስቲያኔ በእኔ ወይም በእኔ መኖር አታምንም! ህያው እንዯሆንኩ ሇቤተ ክርስቲያኔ ተናገር! ! 
ሇቤተ ክርስቲያኔ ማሌዴ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኔ እየጸሇየችና እየጾመች አይዯሇም! ” ተናግሮ ከጨረሰ 
በኋሊ መናወጹ አቆመ፡፡ ከዛ በኋሊ በቀሪው አራት ሠዓት እያማሇዴሁና በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ወዯ ሊይና 
ወዯታች እያሌኩ ስሇእግዚአብሔር ህዝብ መታዯስ መሇመን ጀመርኩ፡፡ 

ሏሙስ እሇት በሁሇተኛው የማማሇዴ ቀን፥ መገጣጠሚያዎቼንና አጥንቶቼን ጽኑ ህመም ስሇተሰማኝ 
ሇመነሳት አሌፈሇግሁም፡፡ እናቴ ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ እንዴጸሌይ እየቀሰቀሰችኝ ነበር፥ እኔ ግን አካሇቴ 
ታሟሌ ብዬ አማረርኩ፡፡ ከዛ እርሷም፥ ካሌሆነ እቤት ሆኜ እንዴጸሌይ ሀሳብ አቀረበች፡፡ ከዛ እግዚአብሔር 
ሇይቶ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ እንዴጸሌይ እንዲዘዘኝ አስታወስኳት፡፡ ስሇዚህ ሌብሴን እንዴሇብስ አገዘችኝና ወዯ 
ቤተ ክርስቲያን ይዛኝ ሄዯች፡፡ 

የዛን ጠዋት፥ ብዙ ሰው በቤተ ክርስቲያን እየጸሇየ ነበረ እናም ሰውነቴ ስሇታመመ እንዱጸሇይሌኝ ጠየቅሁ፡፡ 
ሇመጸሇይ በጣም አቅም እንዯላሇኝ ነገርኋቸው፡፡ ስሇዚህ ዘይት ቀብተው ስሇሰውነቴ ጸሇዩሌኝና 
ከእግዚአብሔር ዘንዴ መሇኮታዊ ፈውስን አገኘሁ! ! ሃላ ለያ! መጸሇይና ከሊይ ወዯታች እየተመሊሇስኩ 
እግዚአብሔርን ስሇቺሉ ህዝብ፣  ስሇቤተሰቦች፣  በሱስ ስሇተያዙ ሰዎችና ስሇቤተ ክርስቲያን ምህረት መሇመን 
ጀመርኹ፡፡ 

ማማሇደን ጨርሼ በኋሊ ሊይ የዛን እሇት ምሽት ጉባኤ ሇመካፈሌ መጣሁ፡፡ ካህኑ ከባረከ በኋሊ እጄን ወዯ ሊይ 
አነሳሁ እናም የሆነ ሰው ሲያሌፍና ጀርባዬን ሲነካኝ ተሰማኝ፡፡ ይህ ሲሆን፥ ሙለ በሙለ ጥንካሬዬን አጣሁና 
መሬት ሊይ ወዯቅሁኝ፡፡ ካህኑ ምን እንዯሆንኩ ጠየቀኝና ምን እንዯሆንኩ አንዯማሊውቅ፣  አቅም እንዲጣሁና 
የምናገረውም የግዳን እንዯሆነ መሇስኩሇት፡፡ ከዛ ምእመናኑ ከበውኝ በሌሳን መጸሇይና መጮህ ጀመሩ፡፡ 
ከተሰበሰቡት አንዲንድቹ እየመጣ ከሰውነቴ እንዴወጣ የሚነግረኝን መሌአክ ያዩ ነበር፡፡ ካህኑ “ሰውነትህን 
ሇቀህ አትወጣም! ” ብል አዘዘ፡፡ እርሱ ይህን እንዲሇ መሌአኩ ከሰውነቴ እንዴወጣ መጠቆሙን አቆመ፡፡ 
አያችሁ፥ ማንም በኢየሱስ ስሌጣን ያሇው ሰው በጌታ መሌአክ ይከበራሌ፡፡ 

ከዚያም ካህኑ ጠየቀኝ “ሇምን ያህሌ ጊዜ ነው መሌአኩ ከሰውነትህ ሉወስዴህ የሚፈሌገው?” ከዛ እኔ ዯግሞ 
መሌአኩን ጠየቅሁት “ሇምን ያህሌ ጊዜ ነው ምትወስዯኝ ሇአንዴ ሠዓት? ሇሁሇት፥ ሇሦስት ሠዓታት?” 
መሌአኩም መሇሰ “በሦስተኛው ሰማይ ኢየሱስን ሇመገናኘት ሇ8 ሠዓታት ትቆያሇህ ምክንያቱም ሉያይህ 
ይፈሌጋሌ፡፡” ቀጥልም መሌአኩ እንዱህ አሇኝ “አጅቤ የምወስዴህ እኔ አይዯሇሁም ምክንያቱም እኔ በዚህች 
ምዴር በኖርክባት በእያንዲንዶ እሇት ስጠብቅህ የነበርኩት ያንተ ጠባቂ መሇአክ ነኝ፡፡ ሁሇት መሊእክት እኩሇ 
ላሉት ሊይ ከሰማይ ይመጡና ወዯ ሦስተኛው ሰማይ ይዘውህ ይሄዲለ፡፡” ይህንን ሇካህኑ ነገርኩትና በላሊ 
ወንዴም መኪና ሁሇተኛ ፎቅ ሊይ ወዯሚገኝ የፓስተር ቤት ሉወስዯኝ ወሰነ፡፡ በአሌጋ ሊይ ጋዯም እንዲሌኩ 
ውሾች ሲጮሁና ሰዎች ሲንጫጩ ይሰማን ነበር፡፡ 

ከዚህ ገጠመኝ በኋሊ፥ ሁሇት የሚያንጸበርቅ ዯማቅ ነጭ ሌብስ የሇበሱ ሰዎች መንገደ መሀሌ ተገናኝተውን 
እስከ አንዯኛው ፎቅ ዴረስ ወጥተው ከዛ እኔ ወዲረፍኩበት ሁሇተኛው ፎቅ ዴረስ አብረውን እንዯመጡ 
ተነገረኝ፡፡ እነዚህ መሊእክት በጣም ያምሩ ነበር፡፡ ከበረድ የሚነጣ አንጸባራቂ ነጭ ጸጉር፥ ሌክ እንዯ ፈርጥ 
ያጌጠ ዓይን ነበራቸው፡፡ ሰውነታቸው እንዯ ህጻን ገሊ ሇስሊሳ ሆኖ ነገር ግን ሌክ እንዯ የሰውነት ግንባታ 
እስፖርተኛ ጡንቸኛ ነው፡፡ መሊእክቱ ኃያሊን ናቸው! ! ከዛም ሇካህኑ፥ እነዚያ ወዯ ገነት ሉወስደኝ የተሊኩት 
መሊእክት እንዯመጡ ነገርሁት፡፡ አንዯኛው መሌአክ ከሰውነቴ እንዴወጣ ይጠቁመኝ ጀመር፡፡ ሌክ ይህ ሲሆን 
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አጥንቶቼ እንዯገና ማመም ጀመሩ፡፡ ስሇዚህ አብረውኝ ያለት በክርስቶስ ወንዴሞቼ ሰውነቴን ማሻሸት 
እንዱሁም እንዯ በረድ እየቀዘቀዘ እንዯሆነ ይነግሩኝ ጀመር፡፡ ቀጥል ሰውነቴን መሌሶ ሇማሞቅ ተንቀሳቃሽ 
ማሞቂያ ሇማምጣት ሄደ፡፡ መሊእክቱ እየጠሩኝ ሳሇ ግራ በመጋባት ወዯዚህና ወዯዚያ ጎን መገሊበጥ ጀመርኩ፡፡ 
ሞት ሰውነቴን ሲቆጣጠረው ተሰማኝ እናም በክርስቶስ ወንዴሞቼ ሇሆኑት እንዱህ እያሌኩ መጮህ ጀመርኹ 
“እንዲትቀብሩኝ፥ እመሇሳሇሁ! ”  

ሰውነቴን ሇቀቅሁ፥ እናም ከዛ አሌጋዬ ሊይ ዘሇሌኩ፡፡ በክርስቶስ ወንዴሞቼ ሰውነቴን እየነኩ እንዯዚህ ሲለ 
አየኋቸው “ሄዶሌ፥ ሰውነቱን ሇቋሌ! ” ነገር ግን እኔ እዚያው አጠገባቸው ሆኜ “እዚሁ ነኝ! ” እያሌኳቸው ነበር፡፡ 
ሆኖም ሰውነቴ የማይበሰብስ የመንፈስ ሰውነት ስሇነበረ እነርሱ አያዩኝም፡፡ ወንዴሞቼ ሰውነቴን በብርዴሌብስ 
መጠቅሇሌ ጀመሩ፡፡ 

አንዯኛውም መሌአክ አንዱህ አሇኝ “መሄጃችን ሠዓት ነው፥ ምክንያቱም ጌታ እየጠበቀህ ነው! ”  እያንዲንደም 
መሊእክት እጅና እጄን ይዘውኝ ወዯ ገነት አነሱኝ እናም በብርሃን ፍጥነት በህዋው ውስጥ አሇፍኩ፡፡ ይህን 
እነግራችኋሇሁ፥ ከነዚህ አንዲች እንኳ ባታምኑኝ፥ የእኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ህያው ነው እናም ሇዘሊሇምም 
ይኖራሌ! ! 

በኋሊ ሊይ ጌታ ወዯ ሰውነቴ እንዴመሇስ ሲነግረኝ፥ እንዱህ አሌኩት “አሁን ማን ያምነኛሌ፥ ካንተ ጋር 
ሌሁን! ! ይህን ራዕይ ማን ያምናሌ፥ ማንም ይህን አያምንም ምክንያቱም እምነት የሊቸውም! በምዴር ሊይ 
ያሇው እምነት ማነስ ግዙፍ ነው፥ ማን ይህን ገጠመኝ ያምናሌ?” ጌታም መሇሰሌኝ “የሆነ ሰው ያንተን ታሪክ 
ያምናሌ፥ ከእውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያኔ የሆኑት ብቻ ያምኑሀሌ፡፡” 

የዛን ምሽት ሰውነቴን እንዯሇቀቅሁ፥ ጌታን ሇመጎብኘት በሚገርም ፍጥነት እየበረርኩ ነበር፡፡ ምዴርን  
ወዯታች ማየት እችሌ ነበር፡፡ ከዛ በጨረቃ አጠገብ አሇፍኩ፥ የምዴሩን ምሽት የምታፈካው ዯማቋ ጨረቃ፡፡ 
ከዛም፥ ግዙፏን ፀሏይ በዓይኔ በብረቱ ማየት ችያሇሁ፤ ከፀሏይ ፈንጥቆ ምዴርን የሚያሞቃትን እቶን ማየት 
ችያሇሁ፡፡ ከዛም ስንቀጥሌ ብዙ ከዋክብትን በአጠገባቸው ስናሌፍ ሇማየት ችዬ ነበር፡፡ እግዚአብሔር ፀሏይን፣  
ጨረቃንና ከዋክብትን እንዲይ ያዯረገው ሇአሊማ ነው፤ ያም አሊማ አምሊካችን ዓሇሙን ሁለ የፈጠረ ግዙፍ 
ፈጣሪ! ! እንዯሆነ ሇእናንተ ሇመናገር ነው፡፡ በማንኛውም መንገዴ እርሱ ትንሽ አይዯሇም! 

ፈጽሞ ምንም ዓይነት ኮከብ የላሇበት ቦታ እስክንዯርስ ዴረስ በሚያስገርም ፍጥነት መጓዝ ቀጠሌን፡፡ ምንም 
ፍጥረት የሇም፥ ጨሇማ ብቻ፡፡ ዝቅ ስሌ ከታች ሁለም ከዋክብት ይታዩኛሌ፡፡ መፍራትና መሊእክቱን መጠየቅ 
ጀመርኩ “ወዳት ነው የምትወስደኝ? እባካችሁ ወዯ ምዴር ወዯ ሰውነቴ መሌሱኝ! ” ከዛ ጭምቅ አዯረጉኝ 
እና አንዴ አንዴ እግራቸውን ከእኔ እግር ጋር አቆሊሇፈው ያዙኝ፡፡ ከፍርሀቴ የተነሳ በእናቱ ማህጸን እንዲሇ 
ጽንስ (ሽሌ) ጉብጥ ማሇት ጀመርኩ፡፡ መሊእክቱም “ዝም በሌ! በሦስተኛው ሰማይ ሉያናግርህ ወዯሚጠብቅህ 
ወዯ ኢየሱስ  ይዘንህ እየሄዴን ነው! ” አለኝ፡፡ መሊእክቱ ቆም አለ፥ በዚህ አፍታ ዙሪያዬን ተመሇከትሁ፥ 
ምንም ፍጥረት አይታየኝም፥ የት እንዲሇሁ አሊውቅም ግን በሁሇተኛው ሰማይ ያሇሁ ይመስሇኛሌ፡፡ 

መሊእክቱ ይዘውኝ ሳሇ እራሴን እንዯ ሽሌ ዓይነት ቁሌፍ እያዯረግሁ ነበር እናም ዴንገት አሰቃቂ የግር ግር 
ዴምጽ ከበሊዬ ሰማሁ፡፡ ከዛ መሊእክቱ ጭምቅ አዯረጉኝና እንዱህ አለኝ “ሪካርድ፥ አትፍራ፥ ኢየሱስ ከእኛ 
ጋር ነው! ” እየተናገሩ እያሇ እንዱህ አለኝ “ቀና በሌና ወዯ ሊይ ተመሌከት! ” ከዛም በማየው ነገር በጣም 
ተገረምኩ ምክንያቱም የሆኑ ነገሮች ከሊያችን ሲንቀሳቀሱ ይታዩኝ ነበር፡፡ እናም አንደ መሌአክ በዛ ያሇውን 
ሇማየት እጁን አወናጨፈና ከሊያችን የነበረውን ሰማይ ሙለ በሙለ ገሇጠው፡፡ ሰማዩ በተገሇጠ ጊዜ ሰማዩን 

ከሞለት ሰይጣናትና አጋንንት በቀር ላሊ ምንም የሇም፡፡ በኢየሱስ ስም ጌታ ይገስጻቸው! ! መጽሏፍ 
ቅደስ እውነት ነው! በዚህም ምዴር የምታዩት እያንዲንደ ነገር በራዕየ ዮሏንስ ሊይ የምታዩት ነው፡፡ ኢየሱስ 
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እየመጣ ነው፥ እንዳት አዴርጌ ሊሳምናችሁ፥ በጣም ቅርብ ነው! ! መሊእክቱን “ይሄ ቦታ ምዴር ነው?” ብዬ 
ጠየኳቸው፡፡ አንዴኛውም እንዱህ ሲሌ መሇሰሌኝ “ይህ ሰይጣንና ሠራዊቶቹ የሚኖሩበት ሰማያዊ የጨሇማ 
ስፍራ ነው፡፡” ከዛ እንዱህ ማሇት ጀመርኩ “ሇዚህ ነው በምዴር ሊይ ይሄ ሁለ ክፋት ያሇው! እነዚህ አጋንንት 
ከዚህ ስፍራ እየመጡ ነው በሰው ዘር ሊይ ብዙ ኃጢአትና ጥፋት የሚሠሩት፡፡ ምዴር በሰይጣናት 
ተሞሌታሇች! ” ሚሉዮኖች ጊዜ ሚሉዮኖች የማይቆጠሩ ናቸው፡፡  

ከዛም አንዯኛው መሌአክ በትኩረት እንዲይ ይጠቁመኝ ጀመር እናም የእነዚህን ፍጥረታት ፊት ያሳዩኝ 
ጀመር፥ አብዛኞቹን እነዚህን አካሊት በቴላቪዥን መስኮቶች እንዴናያቸው ተዯርገናሌ፡፡ እነዚህ አካሊት 

ጭራቆች ናቸው! ተንዯር-ካትስ እና ፓወር-ሬንጀርስ (ካርቶን ፊሌም ሊይ ያለ ገጸ-ባህሪያት ስሞች 
ናቸው፡፡) እናም በእውነተኛ ህይወት ካርቶን ፊሌም ሊይና ሆረር ፊሌም ሊይ የምናያቸውን ገጾች አየሁ፡፡

 

እነዚህን ፊሌሞችና አኒሜሽኖች 
የሚዯርሱ ሰዎች እነዚህን ነገሮች 
ሇቴላቪዥንና ሇሲኒማዎች 
ሇመሥራት ከሰይጣን ጋር 
ስምምነት አሊቸው! ! እነዚህ ሁለ 
ስዕልች በዛ ቦታ ካየኋቸው 
መናፍስታዊ ነገሮች የመጡ 
ናቸው፡፡ ሇምን ይመስሊችኋሌ የዚህ 
ዘመን ሌጆች አመጸኞች የሆኑት?? 
ምክንያቱ እንዚህን ፊሌሞች ሲያዩ 
ወዯ ውስጣቸው   

ስሇሚገቡና ስሇሚቀረጹባቸው ነው፡፡ ሇዚህ ነው ሌጆቻችን  በቴላቪዥን ምን ማየት እንዲሇባቸው መሇየት 
እንዱችለ መምከር ያሇብን፡፡ መሊእክቱ ይህ ሁለ ህሌም እንዲሌሆነና እውነት እንዯሆነ ነገሩኝ፡፡ እነዚህ ሁለ 
ሰይጣናት አለ፥ እናም ሰዎች እነዚህን ሰይጣናት ወዯ ምዴር ሇማምጣት ከእነርሱ ጋር ስምምነት ያዯርጋለ፡፡ 
እነዚህ ሰይጣኖች እኔን፣  ቤተ ክርስቲያንን፣  አብን፣  ጌታ ኢየሱስን ምዴርን መራገም ጀመሩ ምክንያቱም 
ሇእግዚአብሔር እንዱሁም ሇማንኛውም ፍጥረታቱ ክብር ስሇላሊቸው ነው፡፡

ከዛ ሁጎ የተባሇውን ጭራቅ በሥጋ አየሁት፥ በቺሉ ውስጥ ታዋቂ የካርቶን ገጸ-ባህሪ ነው፡፡ ሇማየት አስፈሪ 
ነበር፡፡ ከዛ ወዯ እኔ መጥቶ እንዱህ አሇኝ “ወዯ ምዴር ሄዯን ህጻናቱን ሁለ አንገዴሊቸዋሇን! ” ሇምን 
ይመስሊችኋሌ ህጻናት ህጻናትን የሚገዴለት? ምክንያቱ አንዲንድቹ እንዲለት፥ የሆነ ነገር ከቴላቪዥኑ 
ወጥቶ ይህንና ያን እነዱያዯርጉ ስሇነገራቸው ነው፡፡ ሰይጣኖቹ ምዴር ሊይ ጥሊቻን እየተከለ ነው፥ ጌታ ቺሉን 
ነፃ ያውጣት ይቀዴሳት! ! አንደም መሌአክ “መመሌከትህን ቀጥሌ” አሇኝ፡፡ እናም ሰይጣኖቹ እንዱህ አለ 
“ቤተ ክርስቲያንን ሌናጠፋ ሞከርን ግን አሌቻሌንም ምክንያቱም አንደን ስንገሌ፥ ያንን ሞት ሇመተካት 
ላልች በሺህ ይነሳለ! ” ቤተ ክርስቲያን ከተጀመረች ጀምሮ ሰይጣን ሉያጠፋት ሞክሮ ነበር፥ እውነተኛውን 
ወንጌሌ የምትሰብከውና የእግዚአብሔርን ሥራ የምትሠራውን፥ ነገር ግን አይችሌም ምክንያቱም ጌታ 
ስሇሚጠብቀን ነው! ሇእግዚአብሔር ክብር ይሁን! ከዛም አጋንንቱ አንዱህ አለ “እስቲ አዱስ ነገር እናዴርግ፥ 
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንግባ፥ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን  ውስጥ የእኛ የሆኑ ብዙ አለ! እነዚህን ሰዎች 
ሀሜትን ሇማስፋፋትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለ በወንዴሞች መካከሌ መከፋፈሌ ሇመፍጥር 
እንጠቀምባቸዋሇን፡፡ አብያተ ክርስቲያናትን በሀሜት እንዱወዴቁ እናዯርጋቸዋሇን እናም መንፈስ ቅደስ 
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ተጸይፎ ቤተ ክርስቲያኗን ጥል ይሄዲሌ፡፡” ዱያቢልስ የእግዚአብሔርን ቅን ፍርዴ የሚወደትን ሇማጥፋት 
በየስፍራው ይሄዲሌ፡፡ ሌክ የዚህ ጥቅስ ቃሌ እንዯሚሇው፡፡ 

1ኛ ጴጥሮስ 5፡8 

በመጠን ኑሩ፥ ንቁም፥ ባሊጋራችሁ ዱያቢልስ የሚውጠውን ፈሌጎ እንዯሚያገሣ አንበሳ ይዞራሌና፤ 

ከዚህ በኋሊ ምንም ማየት አሌፈሇግሁም፥ ነገር ግን መሌአኩ እየሆኑ ያለትን ነገሮች ማየቴን እንዴቀጥሌ 
ነገረኝ፡፡ አንዱት የምታንጸባርቅ ዯማቅ ኮከብ ስትመጣ ሰይጣኖቹ ሁለ በየቦታው ሲበታተኑ አየሁ፡፡ ይህ ኮከብ 
በቀረበ ጊዜ ሇጌታ ክብርና ምስጋናን ይዞ ነበር፡፡ ይህ ኮከብ ኮከብ አሌነበረም፥ ሚሉየኖች መሊእክት በነጫጭ 
ፈረሶች ሊይ፥ የሠራዊት ጌታን እያመሰገኑ! ! እንዱህ እያለ ይጮኹ ነበር “ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ ከዘመናት 
እስከ ዘመናት የሚኖር! ጌታ አሌፋና ኦሜጋ ነው፥ መጀመሪያውና መጨረሻው፥ እስትንፋስ ያሇው ሁለ ጌታን 
ያመስግን! ” ከዛም ታሊቅ ጦርነትን አየሁ፥ ሰይጣኖቹን ከዛ በኋሊ ሊያቸው አሌቻሌኩም፡፡ “ከአሁን በኋሊ 
አትፍራ፥ በጠሊት ወገን ካሇው በእኛ ወገን ያለት መሊእክት ይበሌጣለ! ” 

መሊእክቱ ወዯ ሦስተኛው ሰማይ መንገዴ ከፈቱሌን፡፡ አንደ ወዯ ግራ አንደ ወዯ ቀኝ ሆነው ሇሁሇት ተከፈለ፡፡ 
ወዯ ሦስተኛው ሰማይ ክፍት መንገዴ ነበረ! ይህ መንገዴ እስከ ገነት ዴረስ ይዯርሳሌ እናም ሰማያዊውን 
የእግዚአብሔር ከተማ ማየት ትችሊሊችሁ፡፡(በምዴር ሊይ የዚህችን ከተማ ፎቶ ያነሳ ሳተሊይት አሇ፥ ይህ ሰማያዊ ከተማ እውነት 

ነው! ! በሬዱዮና በቴላቪዥን ተሊሌፏሌ፡፡) በእነዚህ መሊእክት የተሠራውን አስዯናቂና ግሩም መንገዴ ሇማየት ቻሌኩ፡፡ 
መሊ አካባቢውን ከሰይጣኖች ነፃ አዯረጉት፥ እግዚአብሔርን ማክበርና ስሙን ማመስገን አሊቋረጡም! ! 
መሊእክቱ ከፊታቸው አዯረጉኝና እንዱህ አለኝ “እዚህ መጠበቅ ይኖርብሀሌ! ” 

ከዚያም በሩቅ ይታየኛሌ፥ ከሰማያዊቷ ከተማ ነጭ እጀጠባብ የሇበሰ ሰው በነጭ ፈረስ ሲመጣ አየሁ፡፡ ይህ ሰው 
ወዯ እኔ በቀረበ ቁጥር መሊእክቱ እግዚአብሔርን ማመስገንና ስሙን ማወዯስ አሊቋረጡም፡፡ ይህ ሰው ወዯ እኔ 
4 ሜትር እርቀት ዴረስ መጣ፡፡ ይህ በጣም ውብ ነው፥ ከላልቹ መሊእክት ሁለ ይሌቅ ውብ፡፡ እንዱናገረኝ 
እየጠበቅሁት ነበር፥ እርሱ ግን ሇጥቂት ጊዜ በትኩረት ተመሇከተኝ እናም ጮክ ብል እንዱህ አሇኝ “እኔ ነኝ! 
እኔ ነኝ አንተንና በምዴር ያሇችውን ቤተ ክርስቲያን የመጠበቅ ኃሊፊነት የተሰጠኝ ሉቀ መሊእክት ቅደስ 
ሚካኤሌ! ” ሉቀ መሊእክት ቅደስ ሚካኤሌን ፊት ሇፊት አየሁት እናም የተዋበ ነበር! ወዯ ጎን ዞር አሇና ወዯ 
ሰማያዊቷ ከተማ እንዴገባ አመሇከተኝ፡፡ እንዱህ አሇኝ “ግባ! ጌታ ኢየሱስ እየጠበቀህ ነው! ” በከተማዋ 
መንገዴ እየሄዴኩ ነበር እናም እኔ እየሄዴኩ መሊእክቱ መጮህና እግዚአብሔርን ማመስገናቸውን 
አሊቋረጡም፡፡ ከተማዋን እያየሁ ስቅስቅ ብዬ አሇቀስኩ፡፡ 

 

ከተማይቱ የተሰራችው በንጹህ ብርሃን አስተሊሊፊ ወርቅ ነው፥ 
የመግቢያውም በሮች ባሇ ፈርጥ ናቸው፡፡ መሬቱ ኩሌሌ ያሇ (ጥርት 
ያሇ) ነው፡፡ እንዱህ ዓይነት ነገር በምዴር ሊይ ፈጽሞ አሊየሁም፥ የሰው 
ሌጅም ሉሠራው አይችሌም፡፡ መሀንዱሱ (አርክቴክቱ) የእኛ ጌታና 
የዓሇማት ሁለ አምሊክ ነው፡፡ ከከተማዋ ውጭ ነበርኩ እናም 
የመግቢያው በር ወሇሌ ብል ተከፍቷሌ፡፡ እናም እነዚህ በሮች እስካሁን 
ክፍት ናቸው፡፡ ወዯ ውስጥ ይታየኝ ነበር እና ግዴግዲዎቹ ሊይ ቀያይና 
ሰማያዊ እንቁዎች አንዱሁም 

የሚያንጸባርቁ ፈርጦች ነበሩበት፡፡ ከከተማዋ ውስጥ ሚሉየኖችና ሚሉየኖች ሰዎች እግዚአብሔርን 
ሲያመሰግኑ ይሰማሌ! ከከተማዋ ውጭ ሆኜ ይን እየሰማው ተርተበትኹ፡፡ ገነትን ያናወጸ አንዴ ዴምጽ ሰማሁ 
እናም ከዚህ ዴምጽ በኋሊ ሚሉየኖችና ሚሉየኖች ዴምጾች እግዚአብሔርን እንዱህ እያለ ያመሰግኑታሌ 
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“ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ የእግዚአብሔር በግ እና አባቱ ክብርና ምስጋና ሁለ ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም ሇእርሱ 
ይገባሌ አሜን! ” ይህም ታሊቅ ዴምጽ ጮኸ “እኔ ቅደስ ነኝና እናንተም ቅደሳን ሁኑ! ቅደሳን ብቻ ወዯዚህ 
ቦታ ይገባለ! ያሇ ቅዴስና ማንም ጌታን ሉያየው አይችሌም! ” ያሇ ቅዴስና ማንም አያየውም፡፡ 

የሆነ ዴምጽ “ግባ” አሇኝ ከዛም ወዯ ከተማዋ ገባሁ፡፡ ከዛም በእሳት የሚንሳፈፍ የሚገርም ዙፋን አየሁ፡፡ እሳት 
ከዙፋኑ ሲወጣ አትኩሬ ስመሇከት ኢየሱስን አየሁት፥ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶችም ጌታ! ተሌፈስፍሼ መሬት 
ሊይ ወዯቅሁ፥ ምንም አቅም አሌነበረኝም፡፡ ከእሳቱ ውስጥ እጁን ወዯ እኔ ዘረጋና “ተነስተህ ቁም! ” አሇኝ፡፡ 
ብርታት አገኘሁና ቆምሁ፡፡ ወዱያውኑ እጁን፣  እግሩንና ሰውነቱን መነካካት ጀመርኩ፡፡ ፊቱን ባየሁት ጊዜ 
አቋሙ፥ በምዴር ሊይ የጥበብ ባሇሙያዎች በስዕሊቸው ከሚገሌጹት ጋር በፍጹም አይመሳሰሌም! ብዙ ሰዎች 
የእንጨት አማሌክትና ብዙ ምስልችን ይሠራለ! ግን ወንዴሞቼ ሌነግራችሁ የምፈሌገው፥ ኢየሱስ እነዚያን 
ስዕልች አይመስሌም፡፡ በጣም ፈርጣማ አምሊክ ነበር! መካከሇኛም አሌነበረም፥ ፍጹም ኃያሌ አምሊክ ነበር! ! 
እነዱህ አሇኝ “እኔ በእንጨትም ሆነ በቾክ(ጠመኔ) የምሠራ አምሊክ አይዯሇሁም! እኔ እውነተኛ ህያው አምሊክ 
ነኝ! ” ቀጥልም “በምዴር ሊሇችው ቤተ ክርስቲያኔ እወነተኛ እንዯሆንኩ ንገራቸው! ! የእውነት አሇሁ ህያውም 
ነኝ! ሇህዝቦቼ ገነት እውነተኛ እንዯሆነችና እየጠበቅኋቸው እነዯሆነ ንገራቸው! ” 

እነዱህ አሇኝ “ከእኔ ጋር ና እና አንዴ ታሊቅ ነገር አሳይሀሇሁ፡፡” ከቆምንበት ወዯ ታች ስንመሇከት ምዴርንና 
በምዴር ሊይ የተሠራው ሁለ ይታየናሌ፡፡ ጌታም አሇኝ “ቤተ ክርስቲያኔ የምትሠራውን ሁለ ማየት እችሊሇሁ! ” 
እኛ የምናዯርገውን ሁለ ያያሌ እናም አብዛኞቻችሁን ከገነት ሆኜ አየኋችሁ፡፡ ኢየሱስም “ቤተ ክርስቲያኔን 
እያት! ” አሇኝ፡፡ ከዛም ወንዴሞችን በወንዴሞች ሊይ አንዴ ቤተ ክርስቲያን በላሊ ቤተ ክርስቲያን ሊይ አየሁ፡፡ 
ከዚያም ኢየሱስ ይህን ነገረኝ “ቤተ ክርስቲያኔ እምነቷን አጥታሇች! በእኔ ማመን አይፈሌጉም፥ በምዴር ሊይ 
ስንፍና ተራብቷሌ እናም እኔ ስሇመኖሬ ማመን አይፈሌጉም፡፡ ሇህዝቤ በምዴር ሊይ ታሊቅ ነገር ሊዯርግ እንዯሆነ 
ንገራቸው! ቤተ ክርስቲያኔ በማዯግ ፋንታ ወዯ ኋሊ እየተንሸራተተች ነው፡፡” ጌታም ስሇቤተ ክርስቲያኑ ማሌቀስ 
ጀመረ፥ ሇእኔም እንዱህ አሇኝ “ይህች ቤተ ክርስቲያን የእኔ ቤተ ክርስቲያን አይዯሇችም! ” እኔም “ጌታ ሆይ፥ 
እንዯዚህ አትበሌ! እኛም ያንተ ቤተ ክርስቲያን ነን፡፡” አሌሁት፡፡ ከዛም ጌታ መሇሰሌኝ “አይዯሇም፥ የእኔ ቤተ 
ክርስቲያን በተአምራዊ ኃይሌ በምሌክቶችና በዴንቆች ነው የምትራመዯው! ቤተ ክርስቲያኔ ቀንሳሇች! ሆኖም 
ግን ንገራቸው ዴጋሚ ሊነሳቸው ተመሌሼ እመጣሇሁ! ” 

አብሬው መጓዝ እንዴቀጥሌ ነገረኝ ከዛም በሆነ በር ውስጥ አሇፍን፥ 
መሬቱ ንጹህ ወርቅ ነበር፡፡ በወርቁ መንገዴ ሊይ ወዯ ሊይና ወዯ ታች 
መሮጥ የወርቅ ቡናኞችን እያነሳሁ በሊዬ ሊይ መነስነስ ጀመርኩ፡፡ 
ከዛም ጌታ ተመሌሼ መጥቼ በገነት የወርቅ ጎዲናዎች እንዲለ 
እንዴነግራችሁ ነገረኝ፡፡ “ይሄ ሁለ ሇህዜቤ ነው፡፡” አሇኝ ጌታ፡፡ “ነገር 
ግን በቤተ ክርስቲያኔ ውስጥ አስራቴንና ምጽዋቴን የሚሰርቁ ብዙ 
ላቦች አለ! ሇህዝቤ ማንም ላባ በገነት መንግሥቴ እንዯማይገባ 
ንገራቸው! ” ሇጌታ ህይወታችንን ሌናቃና ይገባሌ፡፡ ከዛ ሇሚሉየኖች 
ሰዎች የሚሆን ብዙ ምግብና እርካታ የተሞሊ ጠረጴዛ 

አየን፡፡ ብዙ አክሉልችና ሰዎች እንዱጠጡባቸው፥ ጥርት ያለ ዋንጫዎችም ነበሩ፡፡ ጌታም እንዱህ አሇኝ 
“ሪካርድ፥ ይህ ሁለ ሇሁለም ሇህዝቤ እየተዘጋጀ ነበር! ” ይህ ሇበጉ ሠርግ የተዘጋጀ ጠረጴዛ ነበር፡፡

እንዯኔ ወዯ ገነት የሄዯች በክርስቶስ አንዴ እህት ነበረች እና እርሷም መሊእክት ወዯ ኋሊና ወዯ ፊት 
እየተመሊሇሱ የበጉን ሠርግ ሲያዘጋጁ አይታሇች! ሇጌታ እንዱህ አሌኩት “ሇምንዴን ነው ይህች እህት እዚህ 
መሊእከት እያዘጋጁ ያየችው? እኔ ግን ምንም ዝግጅት ሲዯረግ አሊይም፡፡” ጌታም መሇሰሌኝ “ምክንያቱም 
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ዝግጅቱ ሁለ አሌቋሌ! ” ሇሚሠሩና ሇጌታ ታዛዥ ሇሆኑ አክሉልች አለ፡፡ ከዚያም እንዱህ አሌኩኝ “ጌታ ሆይ፥ 
ዝግጅቱ ሁለ ካሇቀ ታዱያ መቼ ነው የምትመጣው? እስክትመሇስ ዴረስ ምን

ያህሌ ጊዜ ነው?   ሠዓቱን አሳየኝ፥ 
በገነት አቆጣጠር ሠዓቱ ስንት 
ሆኗሌ?” ብዙ ሰዎች በህሌማቸው 
ሠዓቱን አይተዋሌ፥ ጌታ 
የሚመሇስበት እኩሇ ሇሉት አካባቢ 
ያመሇክታሌ፡፡    

ጌታንም ጠየቅሁት “ጌታ ሆይ 
እኩሇ ላሉት ሉሆን ምን ያህሌ 
ይቀራሌ? አንዴ ዯቂቃ ነው? 
አምስት ዯቂቃ?” ጌታም ሇአፍታ 
ያህሌ ፊቴን ሲያጠና ቆይቶ 
መሇሰሇኝ “ሪካርድ፥ በገነት  

ምንም ሠዓት አሌቀረም!” እኔም መሌሼ “ታዱያ ጌታ ሆይ፥ ምንም ሠዓት ካሌቀረ ሇምን አሌተመሇስህም?” 
ጌታም እጁን አነሳና በአውራ ጣቱና በጠቋሚ ጣቱ የሆነ በጣም ትንሽ ነገርን እያመሇከተ እንዱህ አሇ “የቀረው 
ሠዓት አብ በጸጋው፥ ወዯ ኋሊቸው ሇተንሸራቱት እንዱመሇሱና የመጀመሪያ ሥራቸውን እንዱሠሩ እዴሌ 
ሉሰጣቸው ነው፡፡” የሠራዊት ጌታ ያሌተመሇሰው ሇእኛ ሇሁሊችን ጥቂት የንስሏ ጊዜ ሰጥቶን ነው፥ ያች ጥቂት 
ጊዜ “የአብ የጸጋው ሠዓት ትባሊሇች፡፡” በማንኛውም ቅጽበት ኢየሱስ እየመጣ ነው፥ በሙለ ሌባችን 
ሌንፈሌገው፣  ሌንጾምና ሌንጸሌይ የቀዯመውንም የዴሮ ሥራ ሌንሠራ ይገባሌ፡፡ ሌጨርስነው፡፡ ጌታም 
ዯገመው “ያሇነው በእግዚአብሔር (በአብ) የጸጋው ሠዓት ነው! ” 

ከዚያም መሌአክ በቀኛችን በኩሌ መጣና ጮኸ “ሠዓቱ ዯረሰ! ! ሠዓት አሌቋሌ፡፡ ሁለም ዝግጅት አሌቋሌ! 
ኢየሱስ ሙሽሪቱን እየተቀበሇ ነው! ” ጌታ እየመጣ ነው፥ ሁለም በመጽሏፍ የተጻፈው ምሌክት ተፈጽሟሌ! 
ፊሌሞችም፥ የሆነ አዯጋ እንዯሚፈጠር እያሳዩ ነው፡፡ ሳይንቲስቶቹ የሆነ ትሌቅ ነገር እንዯሚመጣ ያውቃለ፥ 
ምን እንዯሆነ ግን አሌተረደትም! ነገር ግን እኛ ክርስቲያኖች ኢየሱስ በቅርቡ እንዯሚመጣ እናውቃሇን!  
መሌአኩ ጮኾ እንዯጨረሰ፥ ቀጥል ላልቹ ሚሉየኖች መሊእክት በመጨረሻ ሙሽራይቱ ወዯ ገነት እየመጣች 
ስሇሆነ መዝሇሌና መዯሰት ጀመሩ፡፡ “ምንዴር ነው እየሆነ ያሇው?” ብዬ መጠየቄን አሊቋረጥሁም፡፡ ነገር ግን 
ማንም ትኩረት አሌሰጠኝም፥ ሁለም በመሌካሙ ዜና እየተዯሰቱ ነበር፡፡ ስሇዚህ መሊእክቱን ተቀሊቀሌኩና 
እኔም የኢየሱስን ስም ከፍ ከፍ ማዴረግ ጀመርኩ! በዛ ቅጽበት፥ እጄን ወዯ ሊይ ሳነሳ የሆነ ሰው በሚዯነቅ 
ፍጥነት ከገነት አውጥቶ ወዯ ታች ይዞኝ ሲወርዴ ተሰማኝ፡፡ 

በአሁኗ ሠዓት፥ ሙሽራይቱ ወዯ ገነት እየመጣች ስሇሆነ መሊእክት እየተዯሰቱ ነው፡፡ ወዯ ምዴር መጥቼ ሁሌ 
ጊዜ የምጸሌይበት የቤተ ክርስቲያኑ መዴረክ ሊይ ወዯቅሁ፡፡ ጊዜው አጭር ነው! ! ሌታምኑኝ ካሌፈሇጋችሁ 
አትመኑኝ፡፡ ነገር ግን እርሱ እየመጣ ነው፥ ይህም ሇዘሊሇም ነው፡፡ የእግዚአብሔር ህዝቦች በመነጠቅ 
(መወሰዴ፣  rapture 1ኛ ተሰልንቄ 4፡17) ሇማመን አይፈሌጉም፡፡ እባካችሁ ንቁ፥ ስሇእግዚአብሔር 
ብሊችሁ እባካችሁ ንቁ! ! (ሪካርድ እያሇቀሰ ነው፡፡)  

ጌታ ካጠገቤ ነበር እናም እንዱህ አሇኝ “ሪካርድ፥ መነጠቁ አሁን ቢሆን ይህን ነበር የሚመስሇው! ” ከዛ መሊዋን 
ምዴርና ውደንና የተዋበውን መንፈስ ቅደስ፥ ሰሊምና ዯስታ የሚሰጠንን ምዴርን ሲሇቅ አየሁ፡፡ ከዛም የሆነ 
ትነት ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ገብቶ ሲከበኝ አየሁ እናም ጌታን ጠየቅሁት “ይሄ ምንዴን ነው?” እርሱም 
“መነጠቅ ብዬ የምጠራው ይሄንን ነው፡፡” አሇኝ፡፡ ከዛም ሰዎች ወዯ ውስጥ ሇመግባት ፈሌገው የቤተ 
ክርስቲያኑን በር ሲሰባብሩና “ሌጆቼ የታለ? ሁለም ጠፍተዋሌ! ” እያለ ሲጮኹ አየሁ፡፡ ሁለም ምዴር ሊይ 
ያለት ሌጆች ሄዯዋሌ ምክንያቱም እግዚአብሔር ማንንም ሌጅ በኋሊ ስሇማይተው፡፡ ወዯ ቤተ ክርስቲያኑ 
እየጮኸ መጀመሪያ የገባው የዘማሪዎች ኃሊፊ ነበር፥ እየጮኸ “ምእመናኑ የታለ? ከኋሊ ቀረሁ! እዚህ ቀረሁ! 
ቀረሁ! ” ከዘማሪዎች ኃሊፊ በኋሊ ላልች ፓስተሮች (ካህናት) ፣  ወንዴሞችና እህቶች እና የቤተ ክርስቲያኑ 
አስተዲዲሪ ሁለም እያሇቀሱ ነበር “ከኋሊ ቀረሁ” ብዙ ቤተሰቦችና የትዲር አጋሮች ወዲጆቻቸውን እየፈሇጉ፥ 
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እናም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩት ሰዎች እንዱህ አሎቸው “ወዲጆቻችሁ እዚህ የለም! ጌታ 
ወስዶቸዋሌ፡፡” እነርሱም እያሇቀሱ እንዱህ ይሊለ “ስሇዚህ ሁለም እውነት ነበር፥ ኢየሱስ የራሱን ሙሽራ 
ወሰዯ! ” 

ሰዎች ሁለ እያሇቀሱና እዬዬ እያለ ክርስቶስ በሆነው በኢየሱስ ባመንኩ ኖሮ እያለ ይመኙ ነበር፡፡ ኢየሱስ 
መሲሁ (ክርስቶስ) እንዯሆነ የማያምን ሁለም ጠፍቷሌ! ብዙ ሰዎች እና ፓስተሮች (ካህናት) ሲያሇቅሱ 
አየሁ፥ ሰዎቹ ከፓስተሩ መሌስ በመሻት “እውነቱን ያሊስተማርከው ሇምንዴር ነው፥ ስሇጽዴቅ ያሊስተማርከኝና 
ስሇዚህ ሁለ ያሊስጠነቀቅኸን ሇምንዴር ነው? ኋሊ መቅረቴ ያንተ ጥፋት ነው! ” ይለት ነበር፡፡ ብዙ ሰዎች 
የቅዴስና ህይወት ስሇማይኖሩ ከኋሊ ይቀራለ/ይተዋለ፡፡ እውነተኛ ቅዴስናን ሌንሰብክና ሰዎችን ንስሏ 
እንዱገቡ ሌናስተምር ይገባሌ! ሰዎች ፓስተሮቹን (ካህናቱን) እንዳት እንዯሚመቷቸውና ሌብሳቸውን 
እንዯሚቦጫጭቁ ጸጉራቸውንም እንዯሚነጩት አይቻሇሁ፡፡ ፓስተሮቹ (ካህናቶቹ) እያሇቀሱ እንዲይጎዶቸው 
ሰዎቹን ይሇምኑ ነበር፡፡ ሰዎቹ ግን አያቆሙም ምክንያቱም አሁን ሰይጣናዊ ሆነዋሌ፡፡ 

ከኋሊ ሁለም ምእመናን (አማኝ) የሚቀርባቸው ቤተ ክርስቲያናት አለ፡፡ ከሏዘኑ የተነሳ ዓይኑን ሇማውጣት 
የሚታገሌ ወንዴም አይቻሇሁ፡፡ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛው መሌስ መሆኑን መረዲት ባሇመቻሊቸው 
ጭንቅሊታቸውን ከግዴግዲ ጋር ያጋጩ ነበር፡፡ ምክንያቱም ሰዎች በኃጢአትና በእርኩሰት መቀጠሌ 
ስሇሚፈሌጉና ህይወታቸውን እነርሱ በሚፈሌጉት መሌኩ መኖር ስሇሚሹ ነው፡፡ ሰዎች ራሳቸውን ሲቆራርጡ 
ሰውነተቻው ከጭንቅሊታቸው ተበጥሶ ወዯ መሬት እስኪወዴቅ ዴረስ ራሳቸውን ሲሰቅለ ታያሊችሁ፡፡ 
ራሳቸውን ከሚጎደ ሰዎች የተነሳ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዯም ዝም ብል ሲፈስ አየሁ፡፡ ከዛም አንዴ ወጣት 
ወዯ እግዚአብሔር ሲጸሌይ አየሁ “እባክህ ጌታ ሆይ ውሰዯኝ! ” በጣም እረፍድ ነበር፤ ኢየሱስ አንዳ መጥቶ 
የእርሱን ሙሽራ ወስዶሌ፡፡ በጣም ብዙ ዘግናኝ ነገሮችን ስሊየሁ በመሬት ሊይ ወዯቅሁ፡፡ 

ኢየሱስ እንዱህ አሇኝ “በታሊቁ መከራ ጊዜ፥ ከዚህ በፊት ፈጽሞ ያሌነበረ መከራ ይሆናሌ፡፡” ከዛ፥ እኔም 
ጠየቅሁት “ሇምንዴር ነው ሰዎች ራሳቸውን ክፉኛ ከጎደ በኋሊ እንዯገና ዘሇው የሚነሱት?” ጌታም መሇሰሌኝ 
“ምክንያቱም በዚህ ሠዓት ሰዎች ሞትን ይመኛለ ግን አያገኟትም፡፡ ሞት ከእነርሱ ይሸሻሌ፡፡” ጌታን፡- 
“ሇምንዴር ነው እነዚህ ሁለ ፓስተሮች (ካህናት) እና ሰዎች የቀሩት?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ ጌታም እንዱህ አሇ 
“ምክንያቱም ስሇማውቃቸው ነው፡፡ ሌባቸውን አውቀዋሇሁ፡፡” እግዚአብሔር ያውቀናሌ፡፡ እርሱ የሁሊችንንም 
ሌብ ያውቃሌ፡፡ ወዯ መሬት ወዯቅሁ፥ ሇጥቂት እራሴን ሌስት ነበር፡፡ ኢየሱስም እንዯዚህ አሇ “ይህንን ሊሳይህ 
የፈሇግሁት ቤተ ክርስቲያኔን እንዴታስጠነቅቅና ተስፋ እንዴትሰጣቸው ነው፡፡ ሰዎች አሁን ንስሏ ቢገቡ ጊዜ 
እስካሇ ዴረስ እንዯምምራችው ንገራቸው፡፡ በምዴር ሊይ ታሊቅ ነገርን አዯርጋሇሁ፡፡” 

እባካችሁ ዓይናችሁን ክፈቱ፡፡ በቺሉ በወንጌሌ የሚያምኑ ቤተ ክርስቲያኖች እየበዙ ነው፡፡ “ህዝቤ ይቅርታን 
ከጠየቁ እንዯምቀበሊቸው ንገራቸው፡፡” ከዛም ላሊ ራዕይ አየሁ፥ እናም እሳት ሰማይን በሙሊ ሸፈኖ አየሁ፡፡ 
ጌታም እንዱህ አሇኝ “አየኸው? ይህ በምዴር ሊይ የምታየው እሳት፥ በሀገረ ቺሉ ሊይ የመጣ እሳት ነው፡፡ 
ምክንያቱም ቺሉ የክርስቶስ ትሆናሇች!  እግዚአብሔር ቺሉን ይሇውጣታሌ! ” ከዛም በቺሉ ሊይ የሚመጣውን 
የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ አየሁ እናም ኢየሱስ እንዱህ አሇኝ “የአባቴ ዓይኖች በቺሉ ሊይ ናቸው፡፡” እሳቱ 
በቺሉ ሊይ በወዯቀ ጊዜ፥ ላልች ሀገሮች ያውቃለ እግዚአብሔርም በቺሉ እየሠራ እንዯሆነ ያስተውሊለ፡፡ 
በቺሉ ሊይ ባሇው የእግዚአብሔር ሥራ ምክንያት በመሊው ዓሇም ያለ አብያተ ክርስቲያናት ሁለ ተዯሰቱ፡፡ 
ጌታ በራዕይ “ፓሲኦ ሁማንዲ” (“Paseo Humada”) የተባሇ ቦታ ወሰዯኝና ቆማጣዎችና ሽባዎችን አሳየኝ፡፡ 
ከዛም እውነተኛ አማኞች እግር ሇላሊቸው ሇቆማጦች ሲጸሌዩሊቸውና ቅሌጥማቸው እንዱያዴግ ሲያዙት 
አየሁ፡፡ አይናቸው እያየ ቅሌጥማቸው ሲታዘዝና ሲያዴግ አየሁ፡፡ እጅም የላሊቸው ሰዎች ወዱያውኑ እጅ 
ይፈጠርሊቸዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ጌታ አዲዱስ ተአምር ያሳያሌ፡፡ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ይፈወሳለ፡፡ በዚህ 
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ቀን የሞተ ይነሳሌ፥ እናም እግዚአብሔር የዴሮዎቹ ሏዋርያት በመጸሏፍ ቅደስ ውስጥ እንዲዯረጉት እንዯዚህ 
ዓይነት ተአምር እንዴታዯርጉ በቺሉ ይጠቀምባችኋሌ፡፡ 

ይህ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጠቅሊሊ ራዕይ ነው (ሪካርድ ሲዴ)፡፡ በቅርቡ ይመጣሌ፥ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ 
ና! (ማራናታ፣  Maranatha! ) አሜን! 

 

 
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ 
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