
2ኛ እዴልች፡ የ ቲኦ ኔዜ 
ትንሳኤ 

ታዱያስ ውዴ ወንዴሞችና እህቶች፡፡ ስሜ ቲኦ ኔዜ 
ይባሊሌ እናም የምኖረው ፋርሚንግተን ኒው 
ሜክሲኮ ውስጥ ነው፡፡ ዚሬ የእኔን ምስክርነት 
ሊጋራችሁ እወዲሇሁ፥ እግዙአብሔር ሇእኔና 

ሇቤተሰቤ አስገራሚ ተዓምራዊ ነገር እንዲዯረገሌን፡፡ ውዴ የሆነውን ማዲኑን 
ወዯ ቤታችን አመጣ፡፡ 

በ1995 (እ.ኤ.አ.) አመጸኛ ሰው ነበርሁ፡፡ እጠጣና እጾችን እጠቀም ነበር፥ ስሇምንም አሌጨነቅም ነበር፡፡ 
አንዴ ቀን በፍጥነት ከመጠን በሊይ ጠጣሁና ሌቤ ቆመ፡፡ ሇአራት ሠዓታት ያህሌ ሞትሁ፡፡ 

አሁን የምነግራችሁ ነገር ስሇሞትና ስሇሕይወት ሁሇቴ እንዴታስቡ ያዯርጋችኋሌ፡፡ ሌቤ መምታት ስታቆም፥ 
የምዴር ጫጫታ ሁለ ዯብዜዝ ጠፋና ሙለ በሙለ ጨሇማ ወረሰኝ፡፡ ሦስት ሰይጣኖች ከሌቤ ውስጥ ወጡ፥ 
በመስኮት ሲወጡ እየሳቁ ነበር፡፡ 

ሰውነቴን ስሇቅ፥ ዝር አሌኩኝ እናም ኢየሱስ ከኋሊዬ ቆሞ ነበር፡፡ ጸጉሩ ወርቃማ ነጭ ነበር፤ ነጭ ሌብስ 
በወርቃማ መቀነት አዴርጎ ነበር፡፡ ጫማዎቹ ወርቃማ ነጠሊ ጫማ ነበሩ፥ እናም ሲራመዴና ሲያወራ በእርጋታ 
ነበር፡፡ በዘሪያው ሁለ ብርሃን ነበር እናም ነፍሴ አስቀዴማ አውቃዋሇች፡፡ 

ወዯ እርሱ ተራመዴሁና ጠየቅሁት፤ “ኢየሱስ ሆይ፥ የት ነበርክ፥ አንተን እየፈሇግሁህ ነበር፡፡” በጣም 
በሌስሊሴ ተናገረ እንዱህ አሇኝ፤ “ፈጽሞ አሌተውሁህም፥ ሁለ ጊዛም ከጎንህ ነበርኹ፡፡ ሁሌ ጊዛም ንስሐ 
እንዴትገባና የአብን ፈቃዴ እንዴትፈጽም እየጠበቅሁህ ነበር፡፡” 

ታውቃሊችሁ፥ ከጥቂት አመታት በፊት እንዴሰብክ ተጠርቼ ነበር፡፡ እንዱ ብዬ ነበር፥ ጌታ ሆይ እሄዲሇሁ፥ 
ነገር ግን በዚ ፈንታ ሸሸሁ፡፡  እንዱህ አሌሁኝ፥ ሊዯርገው አሌችሌም፥ በጣም ወጣት ነኝ፡፡ እግዙአብሔር 
ሲጣራና በህይወታችሁ ጣሌቃ ሲገባ፥ እሺ ከማሇት ውጪ እምቢ ማሇት አትችለም፡፡ 

ከዚም ሇኢየሱስ፥ “ላሊ ሠሊሳ ዓመት እኖራሇሁ ብዬ አስቤ ነበር” አሌሁት፡፡ እርሱም “ና፥ ብዘ የምታየው ነገር 
አሇ፡፡” አሇኝ፡፡ እጄን ያኝና በሆነ መንገዴ ወዯታች መሄዴ ጀመርን፡፡ በጣም ጨሇማ ነበርና ኢየሱስ ራሱ ነበር 
ብርሃኑ፡፡ ወዱያውም አጋንንት በዘሪያችን ይታዩኛሌ፡፡ ሉይዘኝ ይሞክሩ ነበር፥ ነገር ግን እንዯ ትንሽ ሌጅ 
የጌታን እጅ ጥብቅ አዴርጌ ያዜኩኝ፡፡ 

የነበረኝ ብቸኛው ጠባቂ እርሱ ብቻ ነበር እናም ያናግረኝ ጀመር፡፡ እንዱህ አሇ “ታውቃሇህ፥ አብ ባንተ በጣም 
ተናዶሌ፡፡” ምክንያቱ እኔ ቤተ ክርስቲያን ሇማስመሰሌ እየሄዴኩና አንዯ ዮናስ እየሸሸው ስሇነበር ነው፡፡ ዮናስ 
ሉሰብክ ተጠርቶ ነበር ነገር ግን ከእግዙአብሔር ሸሸ ይሊሌ መጽሐፍ ቅደስ፡፡ ሇብዘ ዓመታት ይህን 
አዴርጌአሇሁ፡፡ አሁን ዴንገት አገኘኝ፡፡ በኃጢአቴ እንዯሞትኩ አውቄዋሇሁ፥ እናም አሁን በጣም ረፍዶሌ፡፡ 

ጉዝአችንን ቀጥሇን ሳሇ ጌታ ስሇብዘ ነገር አናገረኝ፥ እኔም ብዘ ጥየቄ ጠየቅሁት፡፡ የሆነ አካባቢ ቆምንና ጌታ 
“ወዯ ፊት ተመሌከት” አሇኝ፡፡ በርቀት የሆነ ዓይነት ብርሃን ይታየኛሌ፡፡ ጌታም ጠየቀኝ “ያ ምን 
ይመስሌሀሌ?” እኔም እንዱህ አሌሁኝ “ጌታ ሆይ፥ ሲዖሌን ይመስሊሌ፥ ምናሌባት የሲዖሌን እሳት፡፡” 



ጥሩ ግምት፥ እየቀረብን ስንመጣ፥ የዋሻ ጠርዜ ጋር ዯረስን፡፡ ዋሻው በግምት ሁሇት ማይሌ ጥሌቀት እና ወዯ 
ሦስት ማይሌ አካባቢ ርዜማኔ ነበረው፡፡ ወዯ ታች፥ እቶን ይታየኛሌ፥ እና ሁለም ነገር ብርቱካናማ ቀይ ነበር፡፡ 
መንቀጥቀጥ ጀመርሁ፥ በጣም ፈርቼ ነበር፡፡ መጨረሻዬ እዚ ታች እንዯሆነ አውቄዋሇሁ፡፡ 

ጌታ ወዯታች እንዴመሇከት ጠየቀኝ፡፡ ወዯታች ማየት እንኳን አሌቻሌሁም፡፡ ማሇቀስና  ከጌታ ጀርባ መሮጥ 
ጀመርሁ፡፡ ንስሐ መግባት ጀመርሁ፥ እናም ጌታ ይቅር እነዱሇኝ አሇቀስሁ፡፡ አሁን እስብካሇሁ ጌታ ሆይ፥ 
አንዴ እዴሌ ስጠኝ፡፡ እንዯ ህፃን እያሇቀስሁ ነበር፡፡ 

የሲዖሌ ጥሌቅ እስክንዯርስ ዴረስ እያሇቀስሁ ነበር፡፡ በቃሊት ሉገሇጹ የማይቻሌ ብዘ ነገሮችን አየሁ፡፡ ቦታው 
በሰው ሌጆች ነፍስ የተሞሊ ነበር፥ እናም አጋንንት በየቦታው ነበሩ፡፡ 

መጽሐፍ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ ኢሳይያስ 5፡14 “ሲኦሌም ሆዴዋን አስፍታሇች፥ አፍዋንም ያሇ ሌክ 
ከፍታሇች፤ ከበርቴዎቻቸውና አዚውንቶቻቸው ባሇጠጎቻቸውም ዯስተኞቻቸውም ወዯ እርስዋ ይወርዲለ።” 

በዙያ ብዘ የሰዎች ነፍሳት በእቶኑ ውስጥ ይሰቃዩ ነበር፡፡ ሇቅሶና ጩኸት 
በየቦታው ነበር፡፡ ምንም ተስፋ የሇም፥ ሇጠፉት ነፍሳት ምንም ተስፋ የሇም፡፡ 
ሇምን? ምክንያቱም ኢየሱስን ስሊሌተቀበለት፡፡ አንዲንድቹ ሇረዥም ጊዛ 
ጠብቀዋሌ፡፡ አንዲንድቹ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ከዚ ከእግዙአብሔር የሸሹ 
ናቸው፡፡ ከእግዙአብሔር መሸሽ ወዯ ሲዖሌ ነው የሚያገባችሁ፡፡ አንዳ ከገቡ 
መውጣት የሇም፡፡ 

እባካችሁ፥ እጃችሁን ወዯ ጌታ አንስታችሁ ይህ በእኔ እንዱሆን አትፍቀዴ እንዴትለት እፈሌጋሇሁ፡፡ 

መንገዲችንን ስንቀጥሌ፥ መቶ ሺዎች ጥሌቅ ያህሌ ነበርሁ፡፡ ወዯዙህ የሆነ ጥሌቅ ውስጥ ስንዯርስ ተንሰቅስቄ 
እያሇቀስሁ ነበር፡፡ ከውስጡ እቶን ይወጣሌ፡፡ ጌታ እንዱህ አሇኝ “ሰይጣን የቆፈረሊችሁ ገሀነም ይህ ነው፡፡” 
እንዱህ ሲሇኝ መጮህ ጀመርሁ፡፡ አሇቀስሁኝ “ጌታ ሆይ፥ ወዯዙያ መሄዴ አሌፈሌግም፡፡” አሇቀስሁ እናም 
ንስሐ ገባሁ፥ ጌታንም አንዴ እዴሌ እንዱሰጠኝ እየጠየቅሁ፡፡ ዮናስ በሲዖሌ እንብርት ውስጥ ሆኖ እንዲሇቀሰው 
አሇቀስሁ፡፡ 

በለቃስ ወንጌሌ በአስራ ስዴስተኛው ምእራፍ፥ ስሇ አሊዚርና ስሇ ሀብታሙ ሰውዬ እናነባሇን፡፡ ሀብታሙ ሰውዬ 
የሚፈሌገው ሁለ ነበረው፡፡ 

ለቃ16: 19 ቀይ ሌብስና ቀጭን የተሌባ እግር የሇበሰ አንዴ ባሇ ጠጋ ሰው ነበረ፥ ዕሇት ዕሇትም 
እየተመቸው በዯስታ ይኖር ነበር።20 አሌዓዚርም የሚባሌ አንዴ ዴሀ በቍስሌ ተወርሶ በዯጁ ተኝቶ 
ነበር፥21 ከባሇ ጠጋውም ማዕዴ ከሚወዴቀው ፍርፋሪ ሉጠግብ ይመኝ ነበር፤ ውሾች እንኳ መጥተው 
ቍስልቹን ይሌሱ ነበር።22 ዴሀውም ሞተ፥ መሊእክትም ወዯ አብርሃም እቅፍ ወሰደት፤ ባሇ ጠጋው 
ዯግሞ ሞተና ተቀበረ።23 በሲኦሌም በሥቃይ ሳሇ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አሌዓዚርንም 
በእቅፉ።24 እርሱም እየጮኸ። አብርሃም አባት ሆይ፥ ማረኝ፥ በዙህ ነበሌባሌ እሣቀያሇሁና የጣቱን 
ጫፍ በውኃ ነክሮ መሊሴን እንዱያበርዴሌኝ አሌዓዚርን ስዯዴሌኝ አሇ። 25 አብርሃም ግን። ሌጄ 
ሆይ፥ አንተ በሕይወትህ ሳሇህ መሌካም እንዯ ተቀበሌህ አስብ አሌዓዚርም እንዱሁ ክፉ፤ አሁን ግን 
እርሱ በዙህ ይጽናናሌ አንተም ትሣቀያሇህ።26 ከዙህም ሁለ ጋር ከዙህ ወዯ እናንተ ሉያሌፉ 
የሚፈሌጉ እንዲይችለ፥ ወዱያ ያለ ዯግሞ ወዯ እኛ እንዲይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከሌ ታሊቅ 
ገዯሌ ተዯርጎአሌ አሇ።27 እርሱም። እንኪያስ፥ አባት ሆይ፥ ወዯ አባቴ ቤት እንዴትሰዯው 
እሇምንሃሇሁ፤ አምስት ወንዴሞች አለኝና፤28 እነርሱ ዯግሞ ወዯዙህ ሥቃይ ስፍራ እንዲይመጡ 
ይመስክርሊቸው አሇ።29 አብርሃም ግን። ሙሴና ነቢያት አለአቸው፤ እነርሱን ይስሙ አሇው።30 
እርሱም። አይዯሇም፥ አብርሃም አባት ሆይ፥ ነገር ግን ከሙታን አንደ ቢሄዴሊቸው ንስሐ ይገባለ 
አሇ።31 ሙሴንና ነቢያትንም የማይሰሙ ከሆነ፥ ከሙታንም እንኳ አንዴ ቢነሣ አያምኑም አሇው። 
 



ኦ ሰዎች፥ እባካችሁ ስሙ፥ ይህ እውነት ነው፥ በምትችለት ሁለ ከእግዙአብሔር ጋር ታረቁ፡፡ ተመሌስን 
ስንወጣ ገሇሌተኛ የሆነ ቦታ ቆመን ነበር፡፡ ጌታም “አዲምጥ፡፡” አሇኝ፡፡ ከዚ አንዴ ሴት ስታሇቅስ ሰማሁ፥ 
በዯንብና በግሌጽ ይሰማኝ ነበር፥ ስትጸሌይ እንዱህ አሇች “ጌታ ሆይ፥ መሌሰህ አምጣው! ላሊ እዴሌ ስጠው፡፡ 
ጌታ ሆይ፥ የሚያሳዴጋቸው ሁሇት ሌጆች አለት፡፡ ያሇኝ ሁለ እርሱ ብቻ ነው፡፡ ከእኔ አትውሰዯው! ”  

ጸልት ማንኛውንም ነገር ማንቀሳቀስ እንዯሚችሌ ታምናሊችሁ? መጽሐፍ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ 
የጸሇያችሁትን የሇመናችሁትንም ሁለ እንዲገኛችሁት እመኑ፥ ይሆንሊችሁማሌ፡፡ 

እናም ሴትየዋ ጸልቷን ቀጠሇች፡፡ ጌታም ጠየቀኝ “ይህ ምን ይመስሌሀሌ?” እንዱህ አሌሁት “ጌታ ሆይ፥ 
ባሇቤቴ ናት፡፡” አሌሁትም “ጌታ ሆይ፥ ሰማሃት፥ የማሳዴጋቸው ሁሇት ወንድች ሌጆች አለኝ፡፡ የጌታን ትከሻ 
መንካት ጀመርሁ፥ አሁን ሌሞት አሌችሌም፥ ቤተሰቦቼ ይፈሌጉኛሌ፡፡” ብዘ ሰበብ ማምጣት ጀመርሁ፥ ነገር 
ግን ምንም መሌስ የሇም፡፡ ማሌቀስ ጀመርሁ፡፡ 

ባሇቤቴ ጸልቷን ቀጠሇች፡፡ ሇሠዓታት የሚመስሌ የጥበቃ ጊዛ ነበር እናም መጨረሻ ሊይ እግዙአብሔር አብ 
እነዙህን መሇሰ፥ ተናገረ ዴምጹም እንዯብዘ ውኃዎች ነበር፡፡ እንዱህ አሇኝ “ሌጄ፥ አንዴ እዴሌ ሌሰጥህ ነው፥ 
በባሇቤትህ እምነትና ጸልት ምክንያት እምርሀሇሁ፡፡ መሌሼ ስሌክህ እጠቀምብሀሇሁ፡፡” 

እዚ ብዘ ቃሌ መግባት ጀመርሁ፥ ጌታ ሆይ እሰብካሇሁ፡፡ “ማንኛውንም ነገር አዯርጋሇሁ፥ ሇሰዎች ስሇዙህ ቦታ 
እናገራሇሁ፥ ጌታ ሆይ፥ ነፍሳትን እንዴታዴን እረዲሀሇሁ” አሌኩኝ፡፡ 

ከዚም ትሌቅ የቴላቪዥን መስኮት የሚመስሌ ያሇበት ክፍሌ ገባን፡፡ ያሇፈውንና የሚመጣውን ሕይወቴን 
አሳየኝ፡፡ ሕይወቴን ከህፃንነት እስከ እወቀት ዴረስ ማየት ቻሌሁ፡፡ ኢየሱስ ራእይን አሳየኝ፣  ሁለን ገሇጸሇኝ፡፡ 
ሉመጡ ያሊቸውን ብዘ ነገሮች አሳየኝ፡፡ እንዱህ አሇኝ “የእውነት በመጨረሻው መን (በመጨረሻዎቹ ቀናት) 
ነው እየኖርን ያሇነው፡፡ ተመሌሰህ ሂዴና ሇሰዎች ተናገር፡፡ በቅንነት እንዱጓዘና ንስሐ እንዱገቡ ንገራቸው፡፡ 
ከእኔ ጋር መቃሇዴ አቁመው ትእዚዚቴን እንዱጠብቁ ንገራቸው፡፡” 

ሰዎች ራሳቸውን ከመጽሐፍ ቅደስ ጀርባ እንዳት እነዯሚዯብቁ አሳየኝ፥ ሥራቸውን እየሸፋፈኑ በኃጢአት 
ይኖራለ፡፡ እግዙአብሔር ሁለንም ነገር መስማትና ማየት ይችሊሌ፡፡ እንዱህ አሇ “እነዙህ ሰዎች በከንፈራቸው 
ያመሌኩኛሌ፥ ሌባቸው ግን ከእኔ ሩቅ ነው፡፡” ኦ የሰውን ትእዚዜ ማስተማር እንዳት እንዯሚወደ፥ ነገር ግን 
የእግዙአብሔርን ትእዚዜ ወዯ ጎን ይተዋለ፡፡ 

እንዱህ አሇ “አትፍራ፥ አሌፈና ኦሜጋ እኔ ነኝ፥ መጀመሪያውና መጨረሻው፥ የምትሰማው ሁለ እውነት ነው፡፡” 
አሇኝም “ጆሮ ያሇው ሁለ ይስማ፥ መንፈስ ሇአብያተ ክርስቲያናት የሚሇውን ይስማ፡፡” ሦስት ጥቅሶችን፥ 
ማስጠንቀቂያዎችን ሰጠኝ፡፡ የመጀመሪያው ጥቅስ በዲግም 6፥15 ውስጥ ነበር፡፡ 

በመካከሌህ ያሇው አምሊክህ እግዙአብሔር ቀናተኛ አምሊክ ነውና የአምሊክህ የእግዙአብሔር ቍጣ 
እንዲይነዴዴብህ ከምዴርም ፊት እንዲያጠፋህ፥  

ሁሇተኛው ጥቅስ በለቃስ 16፥13 ውስጥ ነው፡፡ 

ሇሁሇት ጌቶች መገዚት የሚቻሇው ባርያ ማንም የሇም፤ ወይም አንደን ይጠሊሌና ሁሇተኛውንም ይወዲሌ፥ 
ወይም ወዯ አንደ ይጠጋሌ ሁሇተኛውንም ይንቃሌ። ሇእግዙአብሔርና ሇገንብ መገዚት አትችለም። 

ራዕይ 3: 3 እንግዱህ እንዳት እንዯ ተቀበሌህና እንዯ ሰማህ አስብ፥ ጠብቀውም ንስሐም ግባ። እንግዱያስ 
ባትነቃ እንዯ ላባ እመጣብሃሇሁ በማናቸውም ሰዓት እንዴመጣብህ ከቶ አታውቅም። 



ወንዴሞቼና እህቶቼ፥ ይችን ዓሇም መቼ ሇቀን እንዯምንሄዴ አናውቅም፥ ነገ ምን እንዯያ አናውቅም፥ 
ስሇዙህ፥ ጊዛ ሳሊችሁ ከእግዙአብሔር ጋር እንዴትታረቁ እጸሌያሇሁ፡፡ 

ከዙህ በኋሊ ጌታ ወዯ ገነት ወሰዯኝና በእነዙህ የወርቅ በሮች መሀከሌ አሌፈን በወርቅ 
ጎዲናዎች ሊይ ሄዴን፡፡ ታሊቅ ብዚት ያሊቸው የማይቆጠሩ 
ሰዎች ከየነገደ ነጫጭ እጀጠባቦችን ሇብሰው አየሁ 
እናም ከዙህ ዘፋን ፊት ቆሙ፡፡ አንዲንድቹ የማውቃቸው 
ሰዎች ነበሩ፥ በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ሰባኪያንና 
ነቢያት፡፡ ሁለም ነገር ያምራሌ፥ ሁለም ሰው ዯስተኛ 
ነው፤ በፊታቸው ሊይ ያሇውን ፍቅር ማየት 
ትችሊሊችሁ፡፡ ታሊቅ ዯስታና ሰሊም ይሰማኝ ጀመር፡፡ 

ዘሪያውን ስቃኝ፥ ከዚ መውጣት አሌፈሇግሁም፡፡ ጌታ 
ትሌቅ የግርግዲ ሠዓትን አሳየኝ፡፡ ጠቋሚዎቹ አስራ ሁሇት ሠዓት 
ሉለ ተቃርበዋሌ፥ ሠዓት አሌቋሌ፥ መሄጃ ሠዓት፡፡ እንዱህ 
አሌሁኝ “ጌታ ሆይ፥ መሄዴ አሌፈሌግም፥ መቅረት እፈሌጋሇሁ፥ 

ነገር ግን መውጣት ነበረብን፡፡” 

ተመሌሰን እየመጣን እያሇ፥ ምዴርን እንዯ ትንሽ የጎሌፍ ኳስ ሆና አየኋት፡፡ ሰውነቴ ተኝቶበት ወዯ ነበረበት 
መኝታ ቤቴ አመጣኝ፡፡ ሌቤ ወዲሇበት ቦታ እጁን ረጋ፡፡ በሌቤ ዘሪያ ያሇው ሥጋዬ ተከፈተ፡፡ ጌታ አሮጌውን 
ሌቤን አወጣውና ወዯ እሳት ባሕር ጣሇው፥ ከዚም ላሊ አንዴ አዱስ ሌብ ሰጠኝ፥ በዘሪያው ያሇውም ሥጋዬ 
ተጋጠመ፡፡ እዚው ቆሜ ነበር፥ እያየሁና እየተዯነቅሁ፥ ይገርማሌ፤ ቆዲና አጥንት እንኳን የኢየሱስን ቃሌ 
ይሰማሌ፡፡ 

በኋሊ ሊይ መጽሐፍ ቅደሴን ስመረምር እነዙህን ከትንቢተ ሕዜቅኤሌ ምዕራፍ 36 ከቁጥር 26-27 አገኘሁ፥ 
እንዯ ህፃን አሇቀስሁ ምክንያቱም ሁለም ነገር የተጻፈ ነው፥ ይኸው መጽሐፍ ቅደስ የሚሇው፤ 

ሕዜ.36: 26-27 አዱስም ሌብ እሰጣችኋሇሁ አዱስም መንፈስ በውስጣችሁ አኖራሇሁ፤ የዴንጋዩንም ሌብ 
ከሥጋችሁ አወጣሇሁ፤ የሥጋንም ሌብ እሰጣችኋሇሁ።27 መንፈሴንም በውስጣችሁ አኖራሇሁ በትእዚዛም 
አስሄዲችኋሇሁ፥ ፍርዳንም ትጠብቃሊችሁ ታዯርጉትማሊችሁ። 

ከዚ በኋሊ ጌታ ነፍሴን ወዯ ሥጋዬ መሇሳት፥ ነገር ግን አዱሱ ሌቤ ገና እየሠራ አሌነበረም፡፡ ባሇቤቴ እጄን ይዚ 
ስትጸሌይ ትታየኝ ነበር፡፡ 

ወዱያው መኝታ ቤቴ በሺሆች መሊእክት ተሞሊ፥ እስከዚሬ ከሰማኋቸው ሁለ መዜሙሮች የሚያምር ምስጋናና 
መዜሙር ያቀርቡ ነበር፡፡ ዛማው ብቻውን የሚያስዯስት ነበር፡፡ አንደ መሌአክ ተነጥል ወጣና ተናገረ፥ 
እንዱህ አሇ፤ “የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም እየመጣ ነው፡፡” እናም ሁለም መሊእክት ማመስገንና ማወዯስ ጀመሩ፡፡ 

ከዚም የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም በእኛ ሊይ መጣ፥ ከዙያም ከራስ ጸጉሬ እስከ እግር ጥፍሬ ዴረስ ኃጢአቴን 
አጠበው፡፡ አሌኮሌና እጽ ከሰውነቴ ወጣ፡፡ ሌክ እንዯ ሙቅ ውኃ ዓይነት ስሜት ተሰማኝ፡፡  ራሴን ሳየው ሁለም 
ጨሊማ ተወግዶሌ፡፡ ሙለ በሙለ ነጭና ንጹህ ነበርሁ፡፡ 

ከአፍታ በኋሊ እራሱ መሌአክ ወጣ አሇና እንዱህ አሇ፤ “መንፈስ ቅደስ እየመጣ ነው፡፡” መሊእክቱ አንዯገና 
መመርና ማወዯስ ጀመሩ፡፡ መንፈስ ቅደስ በእኛ ሊይ መጣና ሞሊን፡፡ ነፍሴ ወዯ ሊይና ወዯ ታች እየሇሇች 
ነበር፡፡ በመጨረሻ መንፈስ ቅደስን አገኘሁ፡፡ የጌታ መንፈስ ሌክ እንዯ ኤላክትሪክ ትኩስ ነበር፤ ሌክ እንዯ 
እሳት በአጥንቶቼ ውስጥ ይነዴዲሌ፡፡ 



መሊእክቱ እያመሰገኑና እያወዯሱ ነበር ጌታ እንዯዙህ ያሇው “ሌጄ፥ ሂዴ ሇዓሇም ያሳየሁህን ንገር፡፡” አዱሱን 
ሌቤን በጣቱ ነካኝና መሥራት ጀመረ፡፡ ከዚም በቀስታ ዓይኔ መገሇጥ ጀመረ፡፡ ሰውነቴ ቀዜቅዝ እንዯነበረ 
ተረዲሁ፥ በግዴ ነበር የምናገረው፡፡ ባሇቤቴን ምን እንዯተፈጠረ ጠየቅኋት፡፡ ተመሇከተችኝና እንዱህ አሇችኝ 
“ዯህና ነህ?” ከዚ ማሌቀስ ጀመረች፡፡ 

እስካሁን በመሊ ዯረቴ ዘሪያ ህመም ነበር፥ ቀድ ጥገና እንዯተዯረግሁ ያህሌ ይሰማኝ ነበር፡፡ በጣም አቅም 
አንሶኝና ተጠምቼ ነበር፡፡ ወዱያው ማስታወስ ጀመርሁና ምን እንዯተፈጠረ አስታወስሁ፡፡ ከዚ በጉሌበቴ 
ተንበርክኬ ሇቀጣዩ ሦስት ሠዓት ያህሌ ፀሐይ እስክትወጣ ጸሇይሁ፡፡ 

ከዚ ቀን ጀምሮ ህይወቴ ተሇወጠ፡፡ አመጸኛ ነበርሁ፥ ነገር ግን ጌታ በጉሌበቴ አንበረከከኝ፥ እንዯ ህፃን 
እያሇቀስሁና ምህረትን እየሇመንሁ፡፡ ወዯ ሲዖሌ ነው የምሄዯው፥ ዋጋ የሇውም፥ ብዬ አስብ ነበር፡፡ ነገር ግን 
ጌታ እስኪያሳየኝ ዴረስ ሲዖሌ ምን ያህሌ ስቃይ እንዯሆነ አሊሰብሁም ነበር፡፡ አሁን በየቀኑ ጌታን የእኔንና 
የቤተሰቤን ህይወት ስሇመሇሰው እና የወንጌሌ አገሌጋይነትን ስሇሰጠኝ አስበዋሇሁ፡፡ 

ወንዴሞቼና እህቶቼ፥ እያስመሰሊችሁ ቤተክርስቲያን እየሄዲችሁና ሇሁሇት ጌቶች እየተገዚችሁ እንዲይሆን 

እጸሌያሇሁ፡፡ ምክንያቱም በእግዙአብሔር ማሾፍ አትችለም፡፡ በህያው እግዙአብሔር እጅ መውዯቅ በጣም 
አዯገኛ ነገር ነው፡፡ ስሇዙህ እንዲትታሇለ፥ እግዙአብሔር አይበትበትም፡፡ መጽሐፍ ቅደስ፤ ሰው የራውን 
ያጭዲሌ፥ ክፋትን የሚራ፥ ያንኑ ያጭዲሌ ይሊሌ፡፡ 

አዎ እግዙአብሔር የፍቅር አምሊክ ነው፤ በርኅራኄና በምህረት የተሞሊ ነው፡፡ የሁሇተኛ እዴልች የሚሰጥ 
አምሊክ ነው፥ እንዱሁም ፈራጅ አምሊክም ነው፡፡ መጽሐፍ ቅደስ እርሱ የሚበሊ እሳት ነው ይሊሌ፡፡ ስሇዙህ 
መጋጀት ይኖርባችኋሌ፥ ምክንያቱም መቼ እንዯምትሞቱ አታውቁምና፡፡ መጽሐፍ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ፤ 
ዕብራውያን 9: 27 ሇሰዎችም አንዴ ጊዛ መሞት ከእርሱ በኋሊም ፍርዴ እንዯ ተመዯበባቸው፥ 

ሁሊችንም በእግዙአብሔር ፊት የምንቆምበት ጊዛ እየመጣ ነው፥ እናም መጽሐፎቻችን (የህይታችን 
መዜገብ) ይከፈታለ፡፡ እዚ ነው የምትሆኑት፡፡ ይህንን ምስክርነት የሚሰማ ሁለ እዚ ይሆናሌ፡፡ የማታመሌጡት 
አንዴ ቀጠሮ ነው፡፡ ይህ የመጨረሻ ጥሪያችሁ ሉሆን ይችሊሌ፥ በእግዙአብሔር ሊይ አታምጹ፡፡ አስቡበት፥ ወይ 
ገነት ወይ ሲዖሌ ነው የሚሆነው፡፡ እኔ እንዲገኘሁት ዓይነት ላሊ እዴሌ ሊታገኙ ትችሊሊችሁ፤ ይህ (የእኔ) 
በእግዙአብሔር ጸጋ ብቻ ነው፡፡ 

እኔ ዚሬ በዙህ ያሇሁት፥ የእኔን ምስክርነት ሇእናንተ ሇማጋራት ነው፡፡ እጃችሁን አንስታችሁ ሇጌታ 
እንዴትናገሩ እፈሌጋሇሁ፥ ስሊስጠነቀቃችሁ አመስግኑት፥ ስሇዙህ ውዴ ሕይወት አመስግኑት፡፡ መዲን 
ከፈሇጋችሁ ጸልት ያስፈሌጋችኋሌ፥ በዙህች ቅጽበት ከእናንተ ጋር እንዴጸሌይ ፍቀደሌኝ፤ 

ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ይቅር በሇኝ፡፡ እንዯ ግሌ አዲኜ አዴርጌ እቀበሌሀሇሁ፡፡ ወዯ ሌቤና ወዯ ህይወቴ ና፡፡ ሇሊሇም 
ከአንተ ጋር እንዴኖር ሊሇማዊ ሕይወትን ስጠኝ፡፡ የሰሊምና የዯስታን ሕይወት ስጠኝ፡፡ አመሰግንሀሇሁ ጌታ 
ሆይ፡፡ በኢየሱስ ስም፥ አሜን፡፡  

 

 

 

 

 



ሌትጽፉሌኝ ከፈሇጋችሁ አዴራሻዬ ይህ ነው፡ 

Last living days Minist ries  
P.O. Box 3701  
ፖ.ሳ.ቁጥር 3701 
Farmington, NM 87499  
USA 

በዙህ ምስክርነት ሊይ የሰማችሁት እውነተኛ ታሪክ ነው፡፡ እኔ ናቫጆ ኢንዱያን (ወዯ አሪዝናና ኒው ሜክሲኮ የፈሇሱ 

ጎሳዎች) ነኝ፡፡ በአራቱም ማዕናት እኖራሇሁ፡፡ ይህንን ካሴት በመሊው አሜሪካ ሇሚኖሩ ነባር ህዜቦች 
ሰጥቻሇሁ፡፡ እንዱሁም ይህ ምስክርነት እንዱባዚ ፍቃዳን ሰጥቻሇሁ፡፡ 

 

ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ አብዱሳ 
Translated to Amharic by Muluneh Addisu Abdissa, matoughen@gmail.com 
 


