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ሲኦሌ ውስጥ 
የሚዯመዯሙ 
ክርስቲያኖች 

Christians that 
wound up in 

HELL! 
በ ካርሜል ብሬነስ 

 (A.K.A.  ከሲኦሌ የተረፈ(የዲነ) Rescued from Hell, በመጀመሪያ በስፓኒሽኛ) 
www.DivineRevelations.info/BRENES 

 

 

በ 1982, አዯጋ ዯርሶብኝ ሞትሁኝ። ሞት በሊዬ ሊይ ሲመጣ፥ ሁለም ነገር ጨሇማ ሲሆን 
ተሰማኝ። ራሴን በጨሇማ ዋሻ ውስጥ ስራመዴ አገኘሁት፥ የሆነ ዓይነትም ሕያው-ሕሌውና 
እየወሰዯኝ ነበር። በዚህ ቀዝቃዛና ጨሇማ ዋሻ ውስጥ ስንጓዝ፥ አስዯንጋጭ ጩኸቶችንና 
ማቃሰቶችን መስማት ጀመርሁ፥ ኃይሇኛ ፍርሃትም በውስጤ እያዯገ ነበር። አካላ የሞተ 
ቢሆንም፥ ባሌታወቀ ሁኔታ በዚህ ቦታ ውስጥ እኔ ንቁ(alive) እንዯነበርሁ ያን አውቄአሇሁ። 

 
ግዙፍ እባቦች በሁለም ዙሪያ ሲንቀሳቀሱ አየሁ፥ ሁለም ሰዎችም ሇውኃ በኃይሌ ሲጮኹ ነበር። 
እያንዲንዲቸው በውስጣቸው የተሇያዩ ሰዎች የያዙ ብዙ አዲራሾችና ክፍልች ወዯነበሩት ወዯ አንዴ ክፍት አንባ በቶል ዯረስን። 
እግዚአብሔርን ሇምሕረት እየሇመንሁት በታሊቅ ፍርሃት መጮኽ(ማሌቀስ) ጀመርሁ። “ጌታ ሆይ፥ ሕይወቴን አስታውስ! 
ምሕረት አዴርግ! ” ፍፁም ፍርሃት ነፍሴን አጥብቆ እየያዛት ነበር፥ መሊው ሕይወቴም በዓይኖቼ ፊት እያሇፈ ነበር። የሆነ በር 
ስንቀርብ፥ በዴጋሜ ጮኽኩ፥ “ጌታዬ ሆይ ማረኝ፤ በእኔ ሊይ ምሕረትን አዴርግ! እንዴትረዲኝ እሇምንሃሇሁ! ጌታ ሆይ እርዲኝ!! 
”     
በዴንገት በዚያ ዝምታ ነበረ፥ እኔም አንዴ ከፍ ያሇ ዴምፅ፥ “ቁም! ” ሲሌ ሰማሁ። ዴምፁ ሙለ ሲኦሌን አንቀጠቀጠ፥ እጄን ይዞ 
ሲወስዯኝ የነበረው አካሌም ሇቀቀኝ። “እኔ የአመንዝራዎች አምሊክ አይዯሇሁም፥ እኔ የዝሙተኞች አምሊክ አይዯሇሁም፥ እኔ 
የውሸታሞች አምሊክ አይዯሇሁም። እኔ የእነዚያ የጉረኞች(የኩራተኞች) አምሊክ ካሌሆንሁ፥ ሇምንዴን ጌታ ብሊችሁ 
ትጠሩኛሊችሁ? ” (ለቃስ 6:46) 

 
ሌጠፋ የነበርሁ ሆኖ ነበር የተሰማኝ፥ ቅጽበቶቹ ሲያሌፉ ግን፥ የእግዚአብሔር ዴምፅ እየሇሰሇሰ 
መጣ፥ “ና እና መንገዳን ሇመከተሌ ፈቃዯኛ ያሌሆኑትንና እንዯ ሌቦቻቸው ሌብወሇድች 
የተራመደትን ሁለንም እየተጠባበቁ ያለትን በዚህ ቦታ እየተካሄደ ያለ ነገሮችን እኔ አሳይሃሇሁ።”  
 
እኛ ከዚያ አንዱት ሴት በሚወዛወዝ ወንበር ሊይ ተቀምጣ ወዲየሁበት ወዯ አንዴ ቦታ ሄዴን። 
እዚያ አሁንም በጣም አስፈሪ ማቃሰቶች ከዚያ ቦታ ሁለ እየመጡ ነበር። በመጀመሪያ፥ እርሷ 
በመጠኑ መሌካም ትመስሌ ነበር፥ ከዚያ ግን አካሎ ወዯ ጠንቋይ(አስማተኛ) ተሇወጠ፥ እሷም 
በነበሌባልች እየነዯዯች በስቃይ ጮኸች። እሷ ምሕረት ሇመነች፥ ጌታ ግን እኔን እንዱህ አሇኝ 
“የኃጢአት ዯመወዝ ሞት ነው፥ እዚህ ቦታ የሚዯርሱ እነዚያም በዴጋሜ በፍጹም አይወጡም።”   
(ሮሜ 6:23) 

 
 

http://www.divinerevelations.info/BRENES
http://bible.cc/luke/6-46.htm
http://bible.cc/romans/6-23.htm
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አንዴ ጊዜ የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ክፍሌ የነበሩ ብዙ፥ ብዙ የማይታዘዙ ሰዎችን ጌታ አሳየኝ። እነርሱ እየጮኹና ምሕረት 
እየሇመኑ ነበር፥ ነገር ግን ምንም ምሕረት አሌነበረም። ምሕረት ሉገኝ የሚችሇው ሰውየው(ሴትየዋ) በምዴር ሊይ ገና እየኖሩ 

ሳሇ ብቻ ነው። ሰዎች አንዳ ከሞቱ፥ ከእንግዱህ ምሕረት ሉዯረስ አይችሌም፥ እንዱህ እንዯሚሌ “ሇሰዎችም አንዴ ጊዜ መሞት 
ከእርሱ በኋሊም ፍርዴ እንዯ ተመዯበባቸው፥”  (ዕብራውያን 9:27) 

 

የሆነ ዓይነት የሚፈሊ ዘይት ያሇው አንዴ ቦታ ዯግሞ ኢየሱስ 
አሳየኝ፥ በውስጡም ሆነው ሰዎች በነበሌባልች እየነዯደና 
ሇመውጣት እየሞከሩ እየተሠቃዩ  ነበር። ነገር ግን አጋንንት 
መሌሰው ወዯ ውስጥ ይወረውሩአቸው ነበር።      

 
አንዳ የእግዚአብሔርን ቃሌ አዲምጠው የነበሩ፥ ነገር ግን 
በፍጹም ንስሏ ሇመግባት ያሌፈሇጉ ሰዎች ወዲለበት ወዯ አንዴ 
ቦታ እስክንመጣ ዴረስ ተራመዴን።   

 
ፓስተሮችን(እረኞችን | መጋቢዎችን)፣ ወንጌሊውያንን፣ 
አማኞችንና ሚሲዮናዊያንን(የወንጌሌ ሰባኪዎችን) እንኳ 
አይቻሇሁ። በተሇያዩ ምክንያቶች እነርሱ እዚያ ነበሩ። በመንፈስ 
ቅደስ ኃይሌ፣ በሌሳኖች መናገር፣ ፈውሶች ወይም የመንፈስ 
ቅደስ ጥምቀት በፍጹም የማያምን አንዴ ፓስተር(መጋቢ) 
አየሁ። (ማርቆስ 3:29) እርሱ ምሕረት እየሇመነ፥ እና በሌሳኖች መናገር እውን እንዯሆነ፣ መንፈስ ቅደስ እውን እንዯሆነ፣ እና 
በወንጌሌ የእውን ነጻነት እንዲሇ ሇዓሇም ይነግር ዘንዴ አንዴ ተጨማሪ እዴሌ ብቻ እየሇመነ ነበር። ነገር ግን ሇእርሱ በጣም 
ዘግይቶ(ረፍድ) ነበር፤ እሱ ፓስተር የነበረ ቢሆንም እንኳ፥ በፍጹም መውጣት አሌቻሇም። ንስሏ የመግባት እዴለ 
በመሬት(በምዴር) ሊይ ብቻ ይቻሌ(ይሆን) ነበረ።    

 
አንዴ ሚሲዮናዊ በሲኦሌ ውስጥ ዯግሞ አይቻሇሁ። እሱ እዚያ የነበረበት ምክንያት በአፍሪካ ውስጥ አንዴ ተሌዕኮ ሇመክፈት 
ብር ጠይቆ ነበር፥ ነገር ግን ግማሹን ብር ሇራሱ አስቀመጠ። አሁን እርሱ ምሕረትና የእርሱ ያሌነበረውን ብር ሇመመሇስ ላሊ 
እዴሌ ይሇምናሌ። ኢየሱስ እርሱን ሉረዲው እንዲሌቻሇ ሲያይ፥ ኢየሱስን ረገመው። 

 
አንዳ በቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔርን ሲያወዴሱ የነበሩ ሰዎችን አየሁ። አሁን እነርሱ ንስሏ-ሊሌገቡባቸው 
ኃጢአቶቻቸው ሇምሕረት ብቻ እየጮኹ ናቸው፥ እነርሱ ከሞቱ በኋሊ ንስሏ ሇመግባት እዴሊቸውን አጡ። 
ከቤተክርስቲያኖቻቸው አሥራቶችና መብዓዎችን የዘረፉ ፓስተሮችን(እረኞችን | መጋቢዎችን) እዚያ አየሁ። ክፉ ሥራዎቻቸውን 
ሁለ ሇመሻር በተጨማሪ ሇመኑ፥ ነገር ግን በዚያ ምንም ተጨማሪ እዴሌ አሌነበረም።   

 
ያሇ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞቱ ወዯ ሲኦሌ ይሄዲለ፥ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሞቱትም ወዯ መንግሥተ ሰማይ ይሄዲለ። መሞት 
ይህን ህይወት(መኖር) በቃ ማቆም ነው ብሇው ብዙ ሰዎች ያምናለ። (Annihilationism) ። በሞት ግን፥ የእናንተ እውን 
ሕይወት ይጀምራሌ፥ ወይ በእግዚአብሔር ክብር ወይ በዘሊሇም ኵነኔና እፍረት። (ዲንኤሌ 12:2) ። ያን ምርጫ አሁን 
እያዯረግህ(እያዯረግሽ) ነው። ዘሊሇምን የት እንዯምናሳሌፍ ሁሊችንም በጥንቃቄ ማሰሊሰሌ የግዴ አሇብን። ዘሊሇምን በሲኦሌ 
ውስጥ ማሳሇፍ ትፈሌጋሇህ(ትፈሌጊያሇሽ) ወይስ በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ? ያ የአንተ(የአንቺ) ምርጫ ነው። 

 

ከሁለም ዓይነት፣ ቅርፅና መሌክ የሆኑ አጋንንቶች ወዲለበት ወዯ ላሊ አሰቃቂ ቦታ መራመዴ ቀጠሌን፤ አንዲንድች አንዴ ክንዴ፣ 
አንዴ ዓይንና አንዴ ኮቴ እግር ብቻ ነበራቸው። ፊቶቻቸው ግማሽ የሰው ፊት የመሰሇ ነበረ፥ የተቀረው ግን ባድ ብቻ ነበር። 
“ጌታ ሆይ፥ ይህ ምንዴን ነው?” ብዬ ጠየቅሁ። እርሱም “እኚህ የጥፋት አጋንንት ናቸው፥ በጠፉት በእነዚያ ቤቶች ውስጥ። 
ከቀን ወዯ ቀን (ዕሇት ዕሇት)፥ ያሇእረፍት የሚያጠፋና የሚያጠፋ ጋኔን ይህ ነው።”  አሇ።  

 

  

http://bible.cc/hebrews/9-27.htm
http://bible.cc/mark/3-29.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Annihilationism
http://bible.cc/daniel/12-2.htm
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በዚያ ቦታ ያሇ ሥቃይ እጅግ በጣም መጥፎ ነው፤ ነፍሳት በምዴር ሊይ ሳለ 
የሠሯቸውን ነገሮች ሁሌ ጊዜ ያስታውሳለ። ሌክ እንዯ ባሇ ጠጋው ሰው እና አሌዓዛር 
ምሳላ። (ለቃስ 16:19-31) ። ባሇ ጠጋው ሰው አባትና አምስት ወንዴሞች 
እንዯነበሩት ማስታወስ ችሎሌ። በሕይወታችሁ የሠራችኋቸውን ሁለንም ነገሮች  
መሌካም ወይም መጥፎ ታስታውሳሊችሁ፤ ሁለንም ዘመድቻችሁን 
ታስታውሳሊችሁ፥ ይህም የሥቃዩ ክፍሌ(አካሌ) ነው፥ ምክንያቱም እናንተ በጣም 
በሚያሳዝን ሁኔታ በታሊቅ መሻት እነርሱ በተጨማሪ ሲኦሌ እንዱገቡ 
ስሇማትፈሌጉ።   

ንስሏ እንዱገቡ በምዴር ያለትን እያስጠነቀቁ ወንጌሌን የሚሰብኩ በጣም ብዙ 
ሰዎች ዛሬ አለ። ሉያዴናችሁ የሚችሌ ብቸኛው፥ በአብ ቀኝ እጅ ያሇው፥ 

ሉያዴናችሁ የተዘጋጀው ኢየሱስ ነው። “መዲንም በላሊ በማንም የሇም፤ እንዴንበት ዘንዴ የሚገባን ሇሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ 
በታች ላሊ የሇምና።” (ሥራ 4:12) ። በኢየሱስ ብቻ ታመኑ።     

 
ሕፃናት በሲኦሌ ውስጥ 

እናታቸው ሊይ በኃይሌ እየጮኹ ከነበሩ ከሁሇት ሌጆች ጋር አንዱት ሴት አይቼአሇሁ: “ሇምን? ወዯ ሰንበት ትምህርት ቤት ሇምን 
አሌወሰዴሽንም? ወዯ ቤተ ክርስቲያን እንዴንሄዴ ሇምን አሌፈቀዴሽሌንም? ” ወንጌሌን እንዱሰሙ በፍጹም ስሊሌፈቀዯችሊቸው 
ረገሙአት። 

 
ዛሬም እንኳ፥ ወጣት ሕፃናት እንኳ በሲኦሌ ውስጥ እንዲለ ሳስብ ሕመም እና በጣም ታሊቅ ፍርሃት ይሰማኛሌ። ከ12 እስከ 14 
ዓመት እዴሜ መሏከሌ ያለ አንዲንድችን አየሁ። እነርሱ በምዴር ሊይ ሳለ ያዯረጓቸውን ብዙ ነገሮች ዯግሞ ይፀፀታለ። ሕፃናት 
በጣም ሕፃን ስሇሆኑ ሉጠፉ አይችለም ብሇው ብዙ ክርስቲያኖች ባሇማወቅ ይናገራለ። እኔ ግን እነግራችኋሇሁ፥ አንዴ ሕፃን 
በመሌካምና በክፉ መካከሌ መሇየት ከቻሇ (አንዴ ሕፃን መሌካምና ክፉን መሇየት ከቻሇ)፥ እና እነርሱ(ሕፃኑ | ሕፃኗ) በጌታ 
መንገዴ ካሌተራመደ፥ እነርሱም ዯግሞ በዚያ የሥቃይ ቦታ ውስጥ ሉዯርሱ ይችሊለ። (ምሳላ 22:6)   

መጽሏፍ ቅደስ ውስጥ እንዱህ ይሊሌ “ሙታንንም ታናናሾችንና ታሊሊቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ላሊ 

መጽሏፍም ተከፈተ እርሱም የሕይወት መጽሏፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንዯ ነበረ እንዯ ሥራቸው መጠን ተከፈለ።”  
(ራእይ 20:12) በመሌካምና በክፉ መካከሌ መረዲት የሚችለ ሰዎች ሁለ በጌታ ፊት መቆም አሇባቸው፤ ከጌታ ዓይን 
ምንም(አንዲች) የተሰወረ አይዯሇም። 

 
ከስታዱየም ጋር የሚመሳሰሌ ቦታ ጋር እስክንዯርስ ዴረስ መጓዛችንን ቀጠሌን። 
በዚያ አጋንንት በጠፉት ነፍሳት ሊይ እየሳቁ ነበረ። አጋንንቱ 
እያፌዙባቸው(እየቀሇደባቸው)፥ እና በእግዚአብሔር መሌክ(ምሳላ) የተፈጠሩትን 
እያሠቃዩ ነበረ።     

 
አጋንንቱ የሰዎችን አካሊት ይቀዲዴደ(ይበታትኑ)ና (የተበታተኑትን ክፍልች) 
ይዯብቋቸው ነበር፥ ሰዎቹንም አካሊቱን እንዱፈሌጓቸው ያዯርጉ ነበር። አጋንንት 
ሰዎቹን በማሠቃየት የጭካኔ ዯስታ እያገኙ ነበር። “ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ 

ሉያጠፋም እንጂ ስሇ ላሊ አይመጣም፤…”   (ዮሏንስ 10:10) ተብል እንዯተጻፈው። 

 
እዚያ ያለት ሰዎች ውኃን በታሊቅ መሻት ተጠምተዋሌ፥ ነገር ግን እዚያ ምንም የሇም። ተወሌዯውበት የነበረውን ቀን እንኳ 
ይጸጸታለ። እጅግ በጣም ከባደ ስሜት ግን ኢየሱስን ያውቁ ሇነበሩት፥ ከዚያ ግን እርሱን ትተው ሇሄደት ነው። ከኢየሱስ 
ከሄዲችሁ(ኢየሱስን ትታችሁት ከሄዲችሁ)፥ የእርሱን መንገዴ ከእንግዱህ ካሌተከተሊችሁ፥ ተመሌሳችሁ የምትመጡበት ቀን ዛሬ 
ነው! ጓዯኞቻችሁ ሉለት ወይም ላሊ ማንኛውም ሰው ሉሇው ስሇሚችሇው ነገር አትፈር(አትፈሪ)።     

 
በእርሱ ስሇሚያፍሩት ስሇእነዚያ ኢየሱስ ምን እንዲሇ አስታውስ(አስታውሺ)። በእኔና በቃላ የሚያፍር ሁለ፥ የሰው ሌጅ በክብሩ 
በአባቱና በቅደሳን መሊእክቱ ክብርም ሲመጣ በእርሱ ያፍርበታሌ። (ለቃስ 9:26)  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+16%3A19-31&version=NIV
http://bible.cc/acts/4-12.htm
http://bible.cc/proverbs/22-6.htm
http://bible.cc/revelation/20-12.htm
http://bible.cc/john/10-10.htm
http://bible.cc/luke/9-26.htm
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ወዯ እግዚአብሔር ሕሌውና የምትሮጥበት(የምትሮጪበት)ና ዴኅነትን(መዲንን) የምትፈሌግበት(የምትፈሌጊበት) ሰዓት አሁን 
ነው። መሌካምነት(ጥሩነት) እንዱሰማህ(ሽ) የሚያዯርግ ቤተክርስቲያን አትፈሌግ(አትፈሌጊ)፤ የጌታ መንፈስ የሚንቀሳቀስበት 
ቤተክርስቲያን ፈሌግ(ፈሌጊ) እና ኃጢአቶችህን(ኃጢአቶችሽን) በሙለ ተናዘዝ ንስሏ ግባ! (ተናዘዢ ንስሏ ግቢ)! በጣም ኃይሇኛ 
(ጥሌቅ) ንስሏ የሚገባበት ሰዓት አሁን ነው፤ ወዯ ጌታ የሚጮኽበትና ወዯ ኢየሱስ የሚሮጥበት ሰዓት አሁን ነው። 

ያሊቆማችሁት ኃጢአቶች ካሊችሁ፥ ነፍሳችሁ በአዯጋ ሊይ ናት፥ ምክንያቱም መጽሏፍ ቅደስ ሲናገር ላባ በላሉት 
እንዯሚመጣ እንዱሁ ኢየሱስ ይመጣሌ ይሊሌ፥ (1ኛ ተሰልንቄ 5:2) ዝግጁ ነህ(ነሽ) ወይስ አይዯሇህም(አይዯሇሽም)?     

 
አጋንንት ሰዎችን ሲያሠቃዩ መመሌከት ቀጠሌን። አንዴ ጋኔን የአንዴ ሰውን ዓይን 
አውጥቶ ሲዯብቀው አየሁ። ያም ሰው ዓይኑን ሇመፈሇግ ራሱን በሥቃይ መጎተት 
ነበረበት። አጋንንቱ ከጭካኔ ተግባራቸው ዯስታ(pleasure) እያገኙ ነበር። 
ሇአንዲንድች፥ ክንድችንና እግሮችን ይነቅለ ነበር። አንዳ ጌታን ያውቁ ሇነበሩት፥ ነገር ግን 
በኃጢአቶቻቸው ሇሞቱት፥ የእነርሱ ቅጣት እጅግ በጣም የከፋ ነበር። እነርሱ እጥፍ 
ኵነኔ ነበራቸው። (ዕብራውያን 10:26-27) ። እግዚአብሔርን ፈጽሞ የማያውቁም ዯግሞ 
በሥቃይ ነበሩ፥ ኢየሱስን ያውቁ ሇነበሩ ከዚያም ወዯኋሊ ተንሸራታች ሇሆኑት(ወዯ 
መጥፎ መንገድች ሇተመሇሱት) ግን የበሇጠ ሥቃይ(መከራ) ነበረ። (2ኛ ጴጥሮስ 2:21) 

 
እዚያ ሳሇሁ፥ የማይነገር በጣም ታሊቅ ፍርሃት በነፍሴ ተሰማኝ፥ ንጹህ ሽብር (ሽብር ብቻ)። ሇምሕረት እያሇቀሱ(እየጮኹ) 
ሇነበሩት ነፍሳት ሁለ እጅግ በጣም ጥሌቅ ርኅራኄ ነበረኝ። ኢየሱስ “ምን ያህሌ ነገሮች የጠፉ ነፍሳትን አሁንም እየተጠባበቁ 
እንዯሆነ አሳይሃሇሁ። ” አሇ።   

 
ብዙ የተሇያዩ የሚነዴደ ክፍልች(cells) የነበሩት ላሊ ቦታ አሇፍን። ክፍልቹ ውስጥ ነፍሳት ነበሩ፥ 
ከእነርሱ የቀረው ነገር ግን ያረሩ ግራጫ አጥንቶች ብቻ ነበር። አሁንም ግን እነርሱ ሥቃይ 
ይሰማቸዋሌ፥ ኢየሱስ በአጠገባቸው ሲያሌፍ ከኢየሱስ ምህረትን ሇማግኘት በኃይሌ ይጮኹ ነበር። 
እኚህ ሰዎች አንዳ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ እንዯነበሩ አወቅሁ፤ አንዲንድች እንዯውም በሕይወት 
ዘመናቸው የእግዚአብሔርን ቃሌ ሰብከዋሌ፥ አንዲንድች በምዴር ሊይ ሳለ አጋንንትን አስወጥተዋሌ 
እና በሌሳኖችም ተናግረዋሌ። አሁን ግን እነዚህ ክርስቲያኖች እዚህ ታች ነበሩ፥ ምክንያቱም 
ከእግዚአብሔር መንገዴ ሇመመሇስ አንዴ ቀን ወስነዋሌ።   

 
 

ወዯ ሲኦሌ የሚወስዯው ጎዲና(መንገዴ) 
ጌታ “ይህን ሰፊ ጎዲና ተመሌከት። ” አሇ። ብዙ አማኞች እየተጓዙበት ያሇውን አንዴ 
ጎዲና አየሁ፥ እነርሱም መጽሏፍ ቅደሶች እንኳ ይዘው ነበር። አንዲንድች ሲጸሌዩ 
ላልችም ውዲሴዎችን(ምስጋናዎችን) እየዘመሩ አይቼአሇሁ።   

 
ጠባቡ(ቀጭኑ) ጎዲና እንዳት ወዯ ቀኝ እንዯተገነጠሇ(branched off to) አየሁ፥ 
ክርስቲያኖቹ ግን በቀጥታ ወዯ ሲኦሌ መጓዛቸውን ቀጠለ። ኢየሱስ “እነርሱ ሁሇት 
ሕይወት አሊቸው፤ እነርሱ ሁሇት ሕይወቶች እየኖሩ ናቸው: አንዴ በእኔ የጸልት ቤት፥ 

ላሊኛውም በራሳቸው ቤቶች። ” በማሇት አብራርቶ አስረዲ። እኔ: “ነገር ግን ጌታ ሆይ፥ እነዚህ ሰዎች ስምህን እያወዯሱ ናቸው!”  
አሌሁ። “አዎን፥ እነርሱ ሲያሇቅሱ፣ ሲጮኹ፣ እና ጥሩ(ዯግ) ነገሮችን ስሇ እኔ ወይም ሇእኔ ሲናገሩ እንኳ፥ ሌባቸው 
በአመንዝራነት የተሞለ፣ በክፉ የተሞለ፣ በውሸቶች የተሞለ፣ በማጭበርበር(በማሳት) የተሞለ፣ በጥሊቻ የተሞለ፣ በመራርነት 
ሥሮች የተሞለ፣ በመጥፎ አሳቦች የተሞለ ናቸው።” በማሇት ኢየሱስ መሇሰ። ከዚያ፥ በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ተጽፎ 

የነበረውን ተረዲሁ “በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ 
ሰማያት የሚገባ አይዯሇም። ” (ማቴዎስ 7:21) 

 
ብዙ ክርስቲያኖች በወንዴሞቻቸው ሊይ አንዲንዴ ጥሊቻ(ቂም) እና መራርነት በሌባቸው ውስጥ ይዘዋሌ(አሊቸው)፤ በዚያ 
ወንዴም ምክንያትም ቤተክርስቲያን ሉዘሌለ(ሊይሄደም) እንኳ ይችሊለ። ነገር ግን ፓስተሩ(እረኛው | መጋቢው) “ምን 
ያህልቻችሁ ጌታን ትወዴደታሊችሁ(ታፈቅሩታሊችሁ)? ” ብል ቤተክርስቲያንን ሲጠይቅ፥ እነርሱ “አሜን! ” ይሊለ። ነገር ግን 

http://bible.cc/1_thessalonians/5-2.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebrews+10%3A26-27&version=NIV
http://bible.cc/2_peter/2-21.htm
http://bible.cc/matthew/7-21.htm
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መጽሏፍ ቅደስ:- ወንዴሞቻቸውን የሚጠለ እነዚያ እንዯ ነፍሰ ገዲዮች(like murders) ናቸው፥ ማንኛውም ነፍሰ ገዲይም 
መንግሥተ ሰማይ መምጣት አይችሌም ይሊሌ። እኔ ግን እሊችኋሇሁ፥ በወንዴሙ ሊይ የሚቆጣ ሁለ ፍርዴ ይገባዋሌ፤ ወንዴሙንም 
ጨርቃም የሚሇው ሁለ የሸንጎ ፍርዴ ይገባዋሌ፤ ዯንቆሮ የሚሇውም ሁለ የገሃነመ እሳት ፍርዴ ይገባዋሌ።  ተብል ተጽፎአሌ ። 
(ማቴ. 5:22) ። ጌታ ሲመሇስ እኚህ ወንዴሞች በጥሌቀት(እጅግ በኃይሇኛው) ይጸጸታለ። 

 
ወንዴምህን በሌብህ አትጥሊው፤ በባሌንጀራህ ምክንያት ኃጢአት እንዲይሆንብህ ገሥጸው። አትበቀሌም፥ በሕዝብህም ሌጆች ቂም 
አትያዝ፥ ነገር ግን ባሌንጀራህን እንዯ ራስህ ውዯዴ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ብል መጽሏፍ ቅደስ ይነግረናሌ (ላዋውያን 19:17-18) 
። ጌታን የሚያገሇግለ እነዚያ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ ሳይገቡ ሲቀሩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እዚህ ሊይ ከሌብ 
ማሰሊሰሌና “ እኔ ሇጌታ ዝግጁ ነኝ? እኔ የእግዚአብሔርን ፈቃዴ የእውን እያዯረግሁ ነው? ሕይወቴ እግዚአብሔርን እያስዯሰተ 
ነው? ” ብሇህ(ብሇሽ) መጠየቅ ያስፈሌግሃሌ(ያስፈሌግሻሌ)። ሌብህን(ሌብሽን) ወዯ እግዚአብሔር ሇመመሇስና ሲኦሌን 
ሇማምሇጥ አሁንም ሰዓት አሇህ(አሇሽ)። 

 
አንዲንዴ ሰዎች ስሇሚሄደበት ቦታ አይጨነቁም (ዯንታ የሊቸውም don’t care) ፥ እነርሱ ይህን ኑሮ ብቻ መዯሰት  
ይፈሌጋለ። እኔ ግን እነግራችኋሇሁ፥ ከኢየሱስ ጋር ጊዜ ማሳሇፍ፥ ኑሮን እየተዯሰቱ ያለ ብዙ ሴቶች ናቸው (not some 

woman is enjoying life)። ባር (ውስጥ) ሳይሆን፥ በጌታ ቤት ውስጥ ጊዜ ማሳሇፍ ሕይወት(ኑሮ) ነው። በሞት እና 
በኃጢአት መንገዴ ሊይ አሁንም እየተጓዙ ሊለት ሇእነዚያ እግዚአብሔርን ምሕረት ሌንጠይቅሊቸው ያስፈሌገናሌ።   

 
በምዴር ሊይ ሳለ ቅደስ ሆነው እየኖሩ እንዯነበረ ያሰቡ ብዙዎችን በሲኦሌ ውስጥ አይተናሌ፥ 
አሁን ግን ምሕረትንና ላሊ እዴሌን እየሇመኑ ብቻ ነበሩ። ነፍሴ ሇእነርሱ እጅግ በጣም 
ታመመች። የእግዚአብሔርን ቃሌ እያነበበችና ስሇ ዮሏንስ 3:16 እየሰበከች እንዯነበረች 
የምታስመስሌ አንዱት ሴትን አየን። እሷ: “በእርሱ የሚያምን ሁለ የዘሊሇም ሕይወት 
እንዱኖረው እንጂ እንዲይጠፋ እግዚአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዴረስ ዓሇሙን እንዱሁ 

ወድአሌና።” አሇች። “ባሎን በፍጹም ይቅር ማሇት ስሊሌቻሇች፤ ባሎን ይቅር ሇማሇት ፈጽሞ 
ስሊሊስተካከሇች። Because she could never forgive her husband; she 

never managed to forgive her husband.”  እርሷ እዚያ አሇች አሇ ኢየሱስ። (ማቴ. 6:14-15) ። ይህች ሴት 
ሇ35 ዓመታት ኢቫንጀሉካሌ ቤተክርስቲያንን ስትመግብ(እረኛ ሆና) ነበረች፥ አሁን ግን ባሎን ይቅር ሇማሇት ሇአንዴ ተጨማሪ 
እዴሌ በሲኦሌ ውስጥ ሆና እየሇመነች ነው። 

 
አብረኸው በመንገዴ ሳሇህ ከባሊጋራህ ጋር ፈጥነህ ተስማማ፤ ባሊጋራ ሇዲኛ እንዲይሰጥህ ዲኛም ሇልላው፥ ወዯ ወህኒም ትጣሊሇህ፤ 
ብል መጽሏፍ ቅደስ ያስጠነቅቀናሌ (ማቴ.  5:25)። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው፥ ይማራለና። (ማቴ. 5:7)።    

 
በጌታ ፊት የምታሇቅስ(የምታሇቅሺ) ከሆንህ(ከሆንሺ)፥ አንተ(አንቺ) አሁንም ከጸጋና ከምሕረት በታች ነህ(ነሺ)። ነገር ግን 
ከእንግዱህ ማሌቀስ፣ ወይም ከእንግዱህ መጸሇይ እንዯማትችሌ(እንዯማትችዪ) ከተሰማህ(ከተሰማሽ)፣ የጸልት ሕይወትህን(ሽን) 
ካቆምክ(ካቆምሽ)፥ በትሌቅ አዯጋ ውስጥ ነህ(ነሺ)።       

 
ይቅር ማሇት(ምሕረት) ሌዩ የሆነ ነገር ነው፥ ያቺም ሴት በፍጹም ይቅር አሊሇችም። ሇ35 ዓመታት ሇእግዚአብሔር ከተዯረገ 
ብርቱ ሥራ በኋሊ፥ እርሷ በመጨረሻ ሁለንም አጣች። እዚህ ሊይ አሰሊስለ፥ ሁለንም ይቅር ማሇታችሁንም እርግጠኛ ሁኑ። 
ሁለንም ይቅር ማሇትህንም(ማሇትሽንም) እርግጠኛ ሁን(ሁኚ)። ዘሊሇምን እንዳት ማሰሇፍ ትፈሌጋሇህ(ትፈሌጊአሇሽ)?  

 
ወንዴሜ: “የሞትሁ ዕሇት፥ ወዯ ሲኦሌ እሄዲሇሁ አጋንንትም እንዱያሠቃዩኝ እፈቅዲሇሁ” እያሇ 
ብዙ ጊዜያት(በተዯጋጋሚ) ይነግረኝ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በሚመሰገንበት መንገዴ 
ይህን ሞኝ እምነት ንስሏ ገባ(ተጸጸተ)፥ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍርዴ ስሇዯረሰበት። 
 
ይህን መሌእክት እየጻፍሁ ሳሇ፥ እርሱ በAIDS ታምሞ በአሁኑ ጊዜ ተጋዴሞአሌ። 
እርሱ ሇአንዴ እዴሌ እግዚአብሔርን ሇመነው፥ በስተመጨረሻም ሌቡን ወዯ ኢየሱስ መሇሰ። 
ከእንግዱህ በተመሳሳይ(ቀዴሞ በሚያስብበት) መንገዴ አያስብም፥ ወዯዚያ የሥቃይ ቦታም 

መሄዴ አይፈሌግም። እግዚአብሔር በሚመሰገንበት መንገዴ፥ ወንዴሜ ኢየሱስን እንዯ አዲኙ ተቀብልአሌ። ወንዴሜ እዴሇኛ 

http://bible.cc/matthew/5-22.htm
http://bible.cc/leviticus/19-17.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+6%3A14-15&version=NIV
http://bible.cc/matthew/5-25.htm
http://bible.cc/matthew/5-25.htm
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ነበር፤ የቀረ ብዙ ጊዜ እንዯላሇው አውቆ ነበር። አብዛኞች ሰዎች ግን መቼ እንዯሚሞቱ አያውቁም።     

 
ራሳቸውን “ኢቫንጀሉካሌ ክርስቲያኖች” ብሇው የሚጠሩ የሰዎች ቡዴን ሊይ እስክንመጣ ዴረስ ኢየሱስ እና እኔ መራመዴ 
ቀጠሌን። እኚህ ሰዎች ሇምን በሲኦሌ ውስጥ እንዯነበሩ ኢየሱስ አብራርቶ አስረዲ። እነርሱ በሚኖሩበት ሰፈር አቅራቢያ፥ 
ክርስቲያን የሆነ አንዴ ሰካራም ነበረ። አንዴ ቀን የእርሱ ሚስት እጅግ በጣም ታመመች። እርሷን ወዯ ሆስፒታሌ ሇማምጣት 
እርዲታ እየፈሇገ ከቤት እቤት(ከበር ወዯ በር) መሄዴ ጀመረ። የአንዴ ክርስቲያን ቤት ሲዯርስ፥ “ሚስቴ ታምማሇች። እርሷን 
ወዯ ሆስፒታሌ እወስዲት ዘንዴ የተወሰነ ብር እንዴታበዴሩኝ ያስፈሌገኛሌ።” ብል ነገራቸው። ክርስቲያኖቹ ግን፥ “ያ አንተ 
ያሌኸው ነው! እዚህ ምንም ገንዘብ(ብር) የሇንም!” ብሇው ነገሩት። ወዯ ላሊ የክርስቲያን ቤት ሲሄዴ እነርሱም እርሱን 
ሇመርዲት እንቢ አለ። በስተመጨረሻ የሰውዬው ሚስት ሞተች።   

 
ከክርስቲያኖቹ አንደ፥ “ያን ሰካራም ትምህርት(a lesson) እንዲስተማርሁት እርግጠኛ ነኝ፥ እርሱ ብሩን 
የፈሇገው ሇመስከር ብቻ ነው፥ ነገር ግን እኔን አሊታሇሇኝም(አሌሸወዯኝም)! አንዴ ሳንቲም 
አሌሰጠሁትም!” አሇ። አሁን በሲኦሌ ውስጥ፥ በእሳት ውስጥ ሆነው እየተሠቃዩ ናቸው፥ ክፉአቸውንም 
በጥሌቀት(እጅግ በጣም) ተጸጽተዋሌ። (ማቴ. 23:31-46) 

 
እኚህ ሰዎች በገመድች ታስረው እየነዯደ ነበረ። ቆዲቸው ከሰውነታቸው እየተሇያየ ነበር፥ ሇሥቃዩም 
ምንም ፍጻሜ የሇውም ነበር። እነርሱ ያዯረጓቸውን ሁለንም ክፉ (ነገሮች) ያስታውሳለ። 

 
 

ኩሩ ክርስቲያን  
እባካችሁ በጥንቃቄ አዲምጡኝ። እኔም ኢቫንጀሉካሌ ክርስቲያን ነበርኹ። ሇህመምተኞች ጸሌዬ ነበር 
እግዚአብሔርም ፈወሳቸው፥ ሇአንካሳዎች ጸሌዬ ነበር እግዚአብሔርም አስነሣቸው። አጋንንትን አወጣሁ 
በአዱስ ቋንቋዎችም ተናገርሁ፥ ነገር ግን ፓስተሬን በመንፈሳዊነት ከእኔ ያነሰ እንዯሆነ አዴርጌ እንዲይ 
የሚያዯርገኝ የግብዝነት(የከንቱ-ውዲሴ) መንፈስ ነበረብኝ።     

 
በአገሌግልቴ ውስጥ ብዙ ተዓምራቶችን አይቼአሇሁ፥ ከፓስተሬ የበሇጠ። እኔ ግን ተዓምራቶቹን 
እያዯረግሁ የነበርኩት እኔ እንዯነበርኩ ማሰብ ጀመርሁ። ከሁለ የተሇየ-የተሰጠኝ፣ ሌዩ የሆንሁ ሰው 

እንዯነበርሁ በግብዝነቴ አሰብሁ። በሕይወቴ ውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር ምሕረት እንዯነበረ አሌተረዲሁም ነበር። ወዯ 
ሲኦሌ ስመጣ፥ እግዚአብሔር “ግብዝነት ያሊቸው ሰዎች አምሊክ አይዯሇሁም። I am not the God of people with 

vainglory.”  ብል ነገረኝ።    

 
ብዙዎቻችን በትእቢትና በግብዝነት ተሞሌተን በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት እንቆማሇን። ሇእግዚአብሔር 
ውዲሴዎችን(ምስጋናዎችን) የሚዘምሩ ብዙዎች፥ በትእቢት የተሞለ መሆን ጀምረዋሌ። ቃለን የሚሰብኩ ብዙ የእግዚአብሔር 
ባሪያዎች(አገሌጋዮች)፥ በእግዚአብሔር በኃይሇኛው ጥቅም ሊይ የዋለ፥ ከመጠን በሊይ (እጅግ) ጠቃሚ እንዯሆኑ ማሰብ 
ጀምረዋሌ? በአርነት ማውጣት (in deliverance) ውስጥ እየሠሩ ያለ ብዙ ሰዎችም በተጨማሪ ትእቢት ተሞሌተዋሌ? 
እግዚአብሔር ሁለንም እንዯሚያይና ሌባችሁን እንዯሚያውቅ ሌነግራችሁ እፈሌጋሇሁ።   

 
በሌባችሁ ውስጥ ግብዝነት(ከንቱ-ውዲሴ)፣ ትእቢት፣ ወይም እብሪት ካሊችሁ(ከያዛችሁ)፥ ወንዴማችሁን ወይም 
ፓስተራችሁን(እረኛችሁን) በማንቋሸሽ ከተመሇከታችሁ፥ እባካችሁ በፍጥነት ኃጢአቶቻችሁን ተናዘዙ (ንስሏ ግቡ 
ከኃጢአታችሁ ተመሇሱ፥ ዲግም ኃጢአት አታዴርጉ፥ ወዯ ጌታም ኑ፥ የጌታን ቃሌም አዴርጉት)! በጌታ ሕሌውና ፊት ከመዋረዴ 
በሰዎቹ ፊት መዋረዴ በጣም የተሻሇ ነው። እኔ እንዲየሁት እናንተም ይህን ቦታ ማየት ብትችለ እመኛሇሁ። የተኮነኑትን 
የእነርሱን ጩኸቶች መስማት ብትችለ፣ እኔ የተሰማኝ በጣም ታሊቅ ፍርሃት ቢሰማችሁ፣ እና የመጨረሻ ፍርዲቸውን ማየት 
ብትችለ እመኛሇሁ፥ ከዚያም እናንተ ትረዲሊችሁ then you would understand ።       

 
የመጠባበቂያ ክፍሌ ዓይነት እስክንዯርስ ዴረስ መጓዝ ቀጠሌን። እየጮኸ የነበረ አንዴ ጋኔን 
አየን፥ ላልች አጋንንትም ራሳቸውን በፊቱ እያቀረቡ ነበር። ከእነሱ ሁሇቱ በቆንጆ ሴቶች 
መሌክ(ቅርጽ) ነበሩ። የእነርሱ ሥራ አገሌግልቶችን ማጥፋትና አገሌጋዮችን ወዯ ኃጢአት 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+25%3A31-46&version=NIV
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ውስጥ መምራት ነበር። ጌታን የሚያገሇግለ፥ የሰይጣን ወጥመድችን የግዴ መጠንቀቅ አሇባቸው። ሰይጣን 
ሕይወትህን(ሕይወትሽን) ሇማጥፋት ይፈሌጋሌ፥ እሱም  
ኢየሱስን ተጠግተው የማይጓዙ ሇእናንተ ቅርብ የሆኑ ሰዎችን ሉጠቀም ይችሊሌ። እነርሱ የሰይጣን መሣሪያዎች ሉሆኑ ይችሊለ።  

 
ሰይጣን ዯግሞ እንዯ ሰዎች መሌክ ያሊቸው አጋንንት አለት። satan also has demons that are disguised as 

men። እነሱ ወጣት ሴቶችን ሇመፈሇግ ወዯ ቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ይሄዲለ እናም ትዲሮችንና ሕይወቶችን(ኑሮዎችን) 
እያጠፉ ወዯ ኃጢአት ውስጥ ሴቶቹን ሇመምራት ሴቶችንም ያገባለ።   

 
በሲኦሌ ውስጥ፥ መንፈስ ቅደስን የተሳዯበ አንዴ ሰው ዯግሞ አየሁ። (ለቃስ 12:10) ። እርሱ 
ምሕረትን እየሇመነና በሥቃይ እየጮኸ በዚያ ነበር። በፊቱና በአካለ ሁለ ሊይ ትልች ነበሩ። 
ትልቹን ሉያስወግዲቸው ሞከረ፥ ነገር ግን ሁሌ ጊዜ ተጨማሪ ይመጡ ነበር። (ማርቆስ 9:44) ። 
የእሱ ሥቃይ የማይቋቋሙት(ሉቋቋሙት የማይችለት) ነበር። 

 
ይህ ሰው የእርሱ የቤተሰብ አባልች እዚያ ስሇመዴረሳቸው እየተጨነቀ ነበር። ቤተሰባችሁን 
የእውነት ካፈቀራችሁ፥ እነርሱ ከሲኦሌ ያመሌጡ ዘንዴ የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇእነርሱ 
ስበኩሊቸው። (ሥራ 16:31)  

 
ሥጋንም የሚገዴለትን ነፍስን ግን መግዯሌ የማይቻሊቸውን አትፍሩ፤ ይሌቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሉያጠፋ የሚቻሇውን 
ፍሩ። ይሊሌ መጽሏፍ ቅደስ። (ማቴ. 10:28) 

 

ክርስቲያኖች እውነቱን ከፓስተሮች(ከእረኞች)፣ ከዱያቆኖች፣ ከሽማግላዎችና ከቤተክርስቲያን ኅብረት መዯበቅ ቢችለም እንኳ፥ 
ከጌታ ኅሌውና መዯበቅ እንዯማይችለ ያን ሉያስታውሱ ያስፈሌጋቸዋሌ። ከመንፈስህ ወዳት እሄዲሇሁ? ከፊትህስ ወዳት 

እሸሻሇሁ? ወዯ ሰማይ ብወጣ፥ አንተ በዚያ አሇህ። ወዯ ሲኦሌም ብወርዴ፥ በዚያ አሇህ። እንዯ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስዴ፥ እስከ 
ባሕር መጨረሻም ብበርር፥ በዚያ እጅህ ትመራኛሇች፥ ቀኝህም ትይዘኛሇች። ተብል እንዯተጻፈ። (መዝሙር 139:7-10)   

 
እግዚአብሔርን መዋሸት 

የማይመስሌ ሉመስሌ ይችሊሌ፥ ነገር ግን ብዙ ክርስቲያኖች ከመዋሸታቸው የተነሣ በሲኦሌ ውስጥ 
ይዯመዯማለ(ፍጻሜያቸው በሲኦሌ ውስጥ ይሆናሌ)። ክርስቲያኖች በተዯጋጋሚ(በብዙ ጊዜያት) 
በቤተክርስቲያን ውስጥ ተዝናንተው ይዋሻለ፥ ስሇውሸቱም ምንም አያስቡም። ፓስተሩ(እረኛው) አንዴ 
ጥያቄ ይጠይቃቸው ይሆናሌ፥ አንዴ አባሌም በቃ ይዋሻቸዋሌ። ነገር ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ሳለ 
ሏናንያንና ሰጲራን እግዚአብሔር እንዱገሊቸው ያዯረገው አንዴ ቀሊሌ ውሸት እንዯሆነ የግዴ ማስታወስ 
አሇብን ። (ሥራ 5:3-10)  

ፓስተሩን(እረኛውን) ስሇዋሹት ብቻ ብዙ ክርስቲያኖች በሲኦሌ ውስጥ ናቸው። እነርሱ እግዚአብሔርን 
እየዋሹት እንዯነበር አሊገናዘቡም። ሰካራሞች ሁለ፣ አመንዝራዎች ሁለ፣ ዝሙተኞች ሁለ፣ ሏሰተኞች ሁለ የእግዚአብሔርን 
መንግሥት እንዯማይወርሱ መጽሏፍ ቅደስ ያስጠነቅቀናሌ። (ራእይ 21:8) (1ኛ ቆሮንቶስ 6:9-10) 

ክርስቲያን ነኝ ብሇክ(ብሇሽ) ብቻ፥ ኃጢአት 
ማዴረግህን(ማዴረግሽን) ከቀጠሌክ(ከቀጠሌሽ)፥ በእግዚአብሔር 
ፊት አሁንም ቆሻሻ (ንጹህ ያሌሆንክ(ያሌሆንሽ)) ሌትሆን(ሌትሆኚ) 
እንዯምትችሌ(እንዯምትችዪ) የግዴ ማወቅ አሇብህ(አሇብሽ)። እኔ 
በግላ እግዚአብሔር (እርሱን እንዲገሇግሇው)ተጠቅሞብኛሌ፥ 
እንዯዚያም ሆኖ ግን በሌቤ ውስጥ ግብዝነት(ከንቱ-ውዲሴ) 
ነበረኝ። (ማቴ. 7:21-23) ። ንስሏ ሇመግባት እና ሌብንና አእምሮን 
ሇማዯስ አሁንም ሰዓት አሇ።   

ሇብ ያሌክ (ሇብ ያሌሽ)፣ ወዯኋሊ እያፈገፈግህ ያሇክ (ወዯ ኋሊ 
እያፈገፈግሽ ያሇሽ)፣ ሁሇት ዓይነት ሕይወት እየኖርክ ያሇክ (ሁሇት 
ዓይነት ሕይወት እየኖርሽ ያሇሽ) ክርስቲያን ከሆንህ(ከሆንሽ)፥ 

http://bible.cc/luke/12-10.htm
http://bible.cc/mark/9-44.htm
http://bible.cc/acts/16-31.htm
http://bible.cc/matthew/10-28.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+139%3A7-10&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%205:1-10&version=NIV
http://bible.cc/revelation/21-8.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+6%3A9-10&version=NIV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207:21-23&version=NIV1984
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አሁን በእግዚአብሔር ፊት ራስህን ዝቅ አዴርግ (አሁን በእግዚአብሔር ፊት ራስሽን ዝቅ አዴርጊ) እና ይቅርታን ሇምን 
(ይቅርታን ሇምኚ)፣ ከክፉ ሥራዎች(ከክፉ አዴራጎቶች) ሁለ ሇመመሇስ ፈቃዯኛ ሁን(ሁኚ)። ኢየሱስን ካሇወቅኸው (ኢየሱስን 
ካሊወቅሽው)፥ አሁን ጸሌይ(አሁን ጸሌዪ) ይቅርታም ጠይቀው(ይቅርታም ጠይቂው)፥ ወዯ ሌብህ ውስጥ ጠይቀው(ወዯ ሌብሽ 
ውስጥ ጠይቂው)፥ መዴኃኒት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ አዲኝህ ተቀበሇው (መዴኃኒት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን (እርሱን) 
እንዯ አዲኝሽ ተቀበዪው)።    

ተጨማሪ ሰዓት አታባክን! ተጨማሪ ሰዓት አታባክኚ! 

በሲኦሌ ውስጥ የሚዯመዯም ክርስቲያንም አትሁን! 

በሲኦሌ ውስጥ የሚዯመዯም ክርስቲያንም አትሁኚ! 

Don’t waste any more time! 

And don’t be a Christian that winds up in HELL! 
http://www.choothomas.org , http://www.hopeoftheworld.org/ , http://www.baptizingfire.com  , 

http://www.thelordshour.com  , http://www.tribulation-now.org  , http://www.angeltv.org  ,  

http://www.voe.org/  , http://www.sidroth.org  , http://repentandpreparetheway.org/               

http://www.Billygraham.org/  , http://free.messianicbible.com/  , http://www.levitt.tv/  
http://www.divinerevelations.info/amharic  , http://www.heavenvisit.com  ,  http://www.shekinahworship.com/ 

http://www.theblazingholyfire.com/  , http://www.thelastreformation.com  , 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://fireofgodservants.blogspot.com/ 

http://www.blogtalkradio/thelordshour  , http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth  ,  

http://www.be4thefire.com/  , http://www.e-sword.net/  ,  http://www.blogtalkradio.com/coming-apocalypse  , 

http://www.irisglobal.org/ , http://lamarzulli.net/  , http://www.xpmedia.com , http://www.NewWineInternationa.org 

http://www.paulbegleyprophecy.com/  , http://www.copticchurch.net/  , http://www.blogtalkradio.com/339  ,  

http://www.morningstarministries.org/  , http://injesuschrististand.blogspot.com/  , https://soulchoiceministries.org/ 

http://www.kingjamesbibleonline.org/  , http://www.bethisraelworshipcenter.org/  http://www.jimbakkershow.com  , 

http://www.Jesusministries.org/  , https://aclj.org/  , http://www.rhema.org ,  

http://sites.radiantwebtools.com/?i=15948  , http://www.daleblack.org/  , http://houseofdavid.com/                    

http://end-times-prophecy.com  , http://www.jvim.com  , http://www.spiritualwarfarecenter.com/ 

http://www.hebrew4christians.com/  , http://www.persecution.com/  , http://www.glimpseofeternity.org/ 

http://www.Jentezenfranklin.org   ሃላ ለያ፥ ቅደስ ፍቅር፥ በመስቀል ላይ የታረዯው፥ ከሞትም የተነሣው፥ በአብም ቀኝ ያሇው፥ 

እጅግ በቅርቡም ዲግም ሇቅደሳን የሚመጣው የእግዙአብሔር በግ የእግዙአብሔር ቃል፥ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ 

የላሇም አባት የሰላም አሇቃ፥ አዶናይ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድንሃል! ያድንሻል!  ኢየሱስ ጌታ ነው! ኢየሱስ አዲኝ 

ነው! የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው! የይሁዲ አንበሳ የእግዙአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እስክሇላሇም ይባረክ! 

የኃጢአትን ቀንበር መስበር የሚችል እውነተኛው ንጉሡ ኢየሱስ(የሹዋ) ብቻ ነው። ቅደስ ስሙም ከአባቱ አብ ጋር ይባረክ! 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዚሬ እስከ ሇላሇምም ያው ነው! 

http://www.choothomas.org/
http://www.hopeoftheworld.org/
http://www.baptizingfire.com/
http://www.thelordshour.com/
http://www.tribulation-now.org/
http://www.angeltv.org/
http://www.voe.org/
http://www.sidroth.org/
http://repentandpreparetheway.org/
http://www.billygraham.org/
http://free.messianicbible.com/
http://www.levitt.tv/
http://www.divinerevelations.info/amharic
http://www.heavenvisit.com/
http://www.shekinahworship.com/
http://www.theblazingholyfire.com/
http://www.thelastreformation.com/
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://fireofgodservants.blogspot.com/
http://www.blogtalkradio/thelordshour
http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth
http://www.be4thefire.com/
http://www.e-sword.net/
http://www.blogtalkradio.com/coming-apocalypse
http://www.irisglobal.org/
http://lamarzulli.net/
http://www.xpmedia.com/
http://www.newwineinternationa.org/
http://www.paulbegleyprophecy.com/
http://www.copticchurch.net/
http://www.blogtalkradio.com/339
http://www.morningstarministries.org/
http://injesuschrististand.blogspot.com/
https://soulchoiceministries.org/
http://www.kingjamesbibleonline.org/
http://www.bethisraelworshipcenter.org/
http://www.jimbakkershow.com/
http://www.jesusministries.org/
https://aclj.org/
http://www.rhema.org/
http://sites.radiantwebtools.com/?i=15948
http://www.daleblack.org/
http://houseofdavid.com/
http://end-times-prophecy.com/
http://www.jvim.com/
http://www.spiritualwarfarecenter.com/
http://www.hebrew4christians.com/
http://www.persecution.com/
http://www.glimpseofeternity.org/
http://www.jentezenfranklin.org/
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Exodus 6:7  And I will take you to me for a people, and I will be to you a God: and ye shall 

know that I am the LORD your God, which bringeth you out from under the burdens of the 

Egyptians.  

እግዙአብሔርም ሙሴን አሇው። በጸናች እጅ ይሇቅቃችኋልና፥ በጸናችም እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰድዲቸዋልና አሁን 

በፈርዖን የማዯርገውን ታያሇህ። 

እግዙአብሔርም ሙሴን ተናገረው አሇውም። እኔ እግዙአብሔር ነኝ፤ 

ሇአብርሃምም ሇይስሐቅም ሇያዕቆብም ሁለን እንዯሚችል አምላክ ተገሇጥሁ፤ ነገር ግን ስሜ እግዙአብሔር አልታወቀላቸውም 

ነበር። 

የተሰዯደባትንም ምድር፥ የእንግድነታቸውን የከነዓንን ምድር፥ እሰጣቸው ንድ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዲኔን አቆምሁ። 

ዯግሞ እኔ ግብፃውያን የገዘአቸውን የእስራኤልን ልጆች ልቅሶ ሰማሁ፤ ቃል ኪዲኔንም አሰብሁ። 

ስሇዙህም ሇእስራኤል ልጆች እንዱህ በላቸው። እኔ እግዙአብሔር ነኝ፥ ከግብፃውያንም ባርነት አወጣችኋሇሁ፥ 

ከተገዥነታቸውም አድናችኋሇሁ፤ በተረጋ ክንድ በታላቅ ፍርድም እታዯጋችኋሇሁ፥ 

ሇእኔም ሕዜብ እንድትሆኑ እቀበላችኋሇሁ፥ አምላክም እሆናችኋሇሁ፤ እኔም ከግብፃውያን ባርነት ያወጣኋችሁ እግዙአብሔር 

አምላካችሁ እንዯሆንሁ ታውቃላችሁ። 

ሇአብርሃምና ሇይስሐቅ ሇያዕቆብም እሰጣት ንድ ወዯ ማልሁባት ምድር አገባችኋሇሁ፤ እርስዋንም ርስት አድርጌ 

እሰጣችኋሇሁ፤ እኔ እግዙአብሔር ነኝ። (ጸዓት 6:1-8) 

 

Ezekiel 37:11-14  Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of 

Israel: behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our 

parts.  

Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, O my people, I will 

open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land 

of Israel.  

And ye shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O my people, and 

brought you up out of your graves,  

And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then 

shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD.  

 

የእግዙአብሔርም እጅ በላዬ ነበረ እግዙአብሔርም በመንፈሱ አወጣኝ አጥንቶችም በሞለባት ሸሇቆ መካከል አኖረኝ። 

በእነርሱም አንጻር በዘሪያቸው አሳሇፈኝ፤ እነሆም፥ በሸሇቆው ፊት እጅግ ብዘ ነበሩ፥ እነሆም፥ እጅግ ዯርቀው ነበር። 
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እርሱም። የሰው ልጅ ሆይ፥ እነዙህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራለን? አሇኝ። እኔም። ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ አንተ 

ታውቃሇህ አልሁ። እርሱም እንዱህ አሇኝ። በእነዙህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር እንዱህም በላቸው። እናንተ የዯረቃችሁ 

አጥንቶች ሆይ፥ የእግዙአብሔርን ቃል ሰሙ። ጌታ እግዙአብሔር ሇእነዙህ አጥንቶች እንዱህ ይላል። እነሆ፥ ትንፋሽን 

አገባባችኋሇሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ። ጅማትም እሰጣችኋሇሁ ሥጋንም አወጣባችኋሇሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን 

እረጋሇሁ ትንፋሽንም አገባባችኋሇሁ በሕይወትም ትኖራላችሁ፤ እኔም እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ ታውቃላችሁ። 

እንዲኝም ትንቢት ተናገርሁ፤ ስናገርም ድምፅ ሆነ፥ እነሆም፥ መናወጥ ሆነ፥ አጥንቶችም አጥንት ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ። 

እኔም አየሁ፥ እነሆም፥ ጅማት ነበረባቸው ሥጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተረጋ፥ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸውም። እርሱም። 

የሰው ልጅ ሆይ፥ ትንቢት ተናገር፥ ሇነፋስ ትንቢት ተናገር፥ ሇነፋስም። ጌታ እግዙአብሔር እንዱህ ይላል። ነፋስ ሆይ፥ ከአራቱ 

ነፋሳት ንድ ና፥ እነዙህም የተገዯለት በሕይወት ይኖሩ ንድ እፍ በልባቸው በል አሇኝ። እንዲኝም ትንቢት ተናገርሁ፥ 

ትንፋሽም ገባባቸው ሕያዋንም ሆኑ፥ እጅግም ታላቅ ሠራዊት ሆነው በእግራቸው ቆሙ። 

እርሱም እንዱህ አሇኝ። የሰው ልጅ ሆይ፥ እነዙህ አጥንቶች የእስራኤል ቤት ሁለ ናቸው፤ እነሆ። አጥንቶቻችን ዯርቀዋል 

ተስፋችንም ጠፍቶአል ፈጽመንም ተቇርጠናል ብሇዋል። ስሇዙህ ትንቢት ተናገር እንዱህም በላቸው። ጌታ እግዙአብሔር 

እንዱህ ይላል። ሕዜቤ ሆይ፥ እነሆ፥ መቃብራችሁን እከፍታሇሁ ከመቃብራችሁም አወጣችኋሇሁ፥ ወዯ እስራኤልም ምድር 

አገባችኋሇሁ።  

ሕዜቤ ሆይ፥ መቃብራችሁን በከፈትሁ ጊዛ ከመቃብራችሁም ባወጣኋችሁ ጊዛ፥ እኔ እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ ታውቃላችሁ። 

መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራሇሁ፥ እናንተም በሕይወት ትኖራላችሁ፥ በገዚ ምድራችሁም አኖራችኋሇሁ፤ እኔም 

እግዙአብሔር እንዯ ተናገርሁ እንዲዯረግሁም ታውቃላችሁ፥ ይላል እግዙአብሔር። (ትንቢተ ሕዜቅኤል 37:1-14) 

የፍርደ ሰዓት ዯርሶአሌና እግዚአብሔርን ፍሩ 

ክብርንም ስጡት፤ 

ሰማይንና ምዴርንም ባሕርንም 

የውኃንም ምንጮች ሇሠራው ስገደሇት (ራእይ 14:7) 

ሰዓት ከእንግዱህ አይዘገይም! 

መንግሥተ ሰማይ ቀርባሇች አሁን። ንስሏ ግቡ እና በሕይወት ቃሌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ እመኑ ፈቃደን ቃለንም አዴርጉ። 

ጌታ አምሊካችሁን ሇመገናኘት ተዘጋጁ! 
እግዙአብሔርም ሙሴን እንዱህ ብሎ ተናገረው። ዯግሞ የእስራኤልን ልጆች እንዱህ በላቸው። ከእስራኤል ልጆች ወይም በእስራኤል ንድ ከሚቀመጡ እንግዶች 

ማናቸውም ሰው ሩን ሇሞሎክ ቢሰጥ ፈጽሞ ይገዯል፤ የአገሩ ሕዜብ በድንጋይ ይውገረው። መቅዯሴን ያረክስ ንድ፥ የተቀዯሰውንም ስሜን ያጐሰቍል ንድ ሩን 

ሇሞሎክ ሰጥቶአልና እኔ በዙያ ሰው ላይ ፊቴን አከብዲሇሁ፥ ከሕዜቡም መካከል ሇይቼ አጠፋዋሇሁ። ሩንም ሇሞሎክ ሲሰጥ፥ የአገሩ ሕዜብ ያን ቸል ቢሇው 

ባይገድለትም፥ እኔ በዙያ ሰውና በቤተ ሰቡ ላይ ፊቴን አከብዲሇሁ፤ እርሱንም፥ ከሞሎክም ጋር ያመነዜሩ ንድ የሚከተለትን ሁለ ከሕዜባቸው መካከል ሇይቼ 

አጠፋሇሁ። መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችንም በሚከተል፥ በሥራቸውም በሚያመነዜር፥ በዙያ ሰው ላይ ፊቴን አከብዲሇሁ፥ ከሕዜቡም መካከል ሇይቼ አጠፋዋሇሁ። 

እንግዱህ እኔ እግዙአብሔር አምላካችሁ ነኝና ሰውነታችሁን ቀድሱ፥ ቅደሳንም ሁኑ። ሥርዓቴን ጠብቁ፥ አድርጉትም፤ እኔ የምቀድሳችሁ እግዙአብሔር ነኝ። 

(Leviticus 20:1-8) (1 Peter 1:15-16) But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation; 

Because it is written, Be ye holy; for I am holy. (Mathew 25) ሃሌ ለያ! ኢየሱስ ጌታ ነው, Yeshua Is Adonai, Jesus Is LORD 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዚሬ እስከ ሇላሇምም ያው ነው። 


