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ሇጌታ መመሇስ ተጋጁ! 
በ በርናርዲ ፈርናንዳዜ 

www.DivineRevelations.info/BERNADA 

እህት በርናርዲ ፈርናንዳዜ በ2 ጉዝዎች ከኢየሱስ ጋር ወዯ ሰማይና ወዯ ሲኦሌ ተወስዲሇች። ሇጌታ ቅደሳን የተጋጁ የሰማይ 
ብዴራቶችን፣ ንጥቀትቅን፣ ታሊቁን ግብዣ እና የሕይወትን ውድች እንዴታይ ተዯርጋሇች። እርሷም የቤተክርስቲያንን ሁኔታ፣ 
የሚመጡትን ፍርድች፣ በሲኦሌ ውስጥ የጠፉትን ነፍሳት አይታሇች። 

የመጀመሪያ ጉዝዬ 

በዙያ ማሇዲ ዯህና እየተሰማኝ አሌነበረም ፥ ባሇቤቴ እኔን ትቶ ወዯ ሥራ መሄዴን እምቢ አሇ። ብቻዬን እንዲሌሆንሁ ነገርሁት። 
እርሱ ከሄዯ በኋሊ ፥ እየሞትሁ እንዯሆነ ተሰማኝ። ስሇዙህ ሇአንዲንዴ ጓዯኞቼን፣ እና ሇእንጀራ እናቴ ሇመዯወሌ ወሰንሁ። 

የእንጀራ እናቴ እንዱህ በማሇት መሇሰች: “በርናርዲ፥ እግዙአብሔር ዚሬ ይባርክሻሌ ፥ አትፍሪ።” ይኸው መሌስ ከዯውሌሁሇት 

በክርስቶስ ከሆነ ከላሊ ወንዴም መጣ፥ ነገር ግን እርሱ እንዱህ በማሇት ጨመረ: “በርናርዲ ከአሌጋሽ ተነሺና እግዙአብሔርን 

አመስግኚ፣ ወዯ እርሱ ጩኺ እና እርሱን አክብሪው።”   

ጥንካሬ በማጣቴ ሳሌጠቃ፥ እንዱህ እያሌሁ ወዯ ጌታ ጮኽኩ: “ጌታ ሆይ አንተ ብርታቴ ነህ፥ ና እና እርዲኝ።” ሇመቆም 
ሞከርሁ፥ ነገር ግን ጥንካሬዬ ትቶኛሌ። ዴምፄ ከዙህ በኋሊ ሉሰማ አሌቻሇም፥ ነገር ግን እየሞትኩ እንዲሇሁ ስሇተሰማኝ 
እግዙአብሔር እንዱረዲኝ ወዯ እግዙአብሔር በነፍሴ እየጮህኩኝ ነበር። በዴንገት ክፍላ እሳት በሚመስሌ ብርሃን በራ። 
ወዱያውኑ ፍርሃቴ ጠፋ እኔም መሊእክት ወዯታች ሲወርደና በክፍላ ውስጥ ሲራመደ አየሁ። እርስ በእርሳቸው ሲነጋገሩ 
በግሌፅ መስማት ችዬ ነበረ። በዴንገት እጅግ ግሩም አስዯናቂ ሕያው ነገር መጥቶ ታየ፥ ከማንኛውም መሌአክ እጅግ የሊቀ ግሩም 

ዴንቅ። እርሱ በትከሻው ወዯታች የሚወርዴ ወርቃማ ዴግ ባሇው ነጭ ሌብስ ተሊብሶ ነበር። በዯረቱ ሊይ በወርቅ: “ታማኝ እና 
እውነተኛ።” የሚሌ ተጽፎአሌ። የእርሱ ፊት ገርነት(ቸርነት) እና ፍቅር እያሳየ ነበር። የነገሥታት ንጉሥ እና የጌታዎች ጌታ 

መሢሐ(ክርስቶስ) ኢየሱስ ከፊት ሇፊቴ ነበረ። ስሙ የተባረከ ይሁን!  

ኢየሱስ ቀረበኝ፥ ራሴን ነካና ይህን ነገረኝ: “እኔ ሇአንቺ የሞትሁት ኢየሱስ ነኝ። በእጆቼ ያለትን እኝህን (የችንካር) ምሌክቶች 
ተመሌከቺ፥ እኝህ እስከአሁን ሇአንቺ እዚ(በቦታቸው) አለ። እኔ ሊናግርሽ ከክብር ዘፋኔ ሊይ ወዯታች መጥቻሇሁ፤ በህይወትሽ 
ውስጥ ትክክሌ መሆን(መስተካከሌ) ያሇባቸው ብዘ ነገሮች አለ። አንቺ ሰነፍ እና ቶል የምትበሳጪ ነሽ። ከዙህም በሊይ፥ 25% 
ወይም 95% ክርስቲያን አሌፈሌግም፥ ነገር ግን 100% ክርስቲያን(የሆነ) እፈሌጋሇሁ። ወዯ መንግሥተ ሰማይ መሄዴ ከፈሇግሽ፥ 
እኔ ራሴ ቅደስ እንዯሆንሁ አንቺም ቅደስ መሆን አሇብሽ፤ አንዴ ጉዝ ሌወስዴሽ መጥቼአሇሁ።”  
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“ጌታ ሆይ፥ የሚሲዮናዊ(የወንጌሌ ስብከት) ጉዝ ነው?” ብዬ ጠየቅሁት። 
“አይዯሇም።” በማሇት መሇሰ። ከዚ በእጆቼ ይዝ ወዯሊይ አነሣኝ፥ እና 
በየዋህነትና በፍቅር አናገረኝ። እስከ መስኮቶቼ ዴረስ አመጣኝ፥ የኒው 
ዮርክን ከተማ ተመሇከተ። በፊቱ ሊይ ኀን አየሁ። እርሱ አነባና እንዱህ 

አሇ: “የእኔ ቃሌ ዯህና ተዯርጎ ጥሩ ተሰብኮአሌ፥ ነገር ግን ሰዎች 
አያዲምጡም። የዙህች ከተማ ኃጢአት አባቴ ጋር ዯርሶአሌ።”   

ከተማዋ በግብረሰድማውያን ተሞሌታሇች፤ ከእነርሱ መካከሌ የፖሇቲካ 

ሰዎች ነበሩ። ጌታ: “ይህች ላሊ ሰድም ናት፥ እኔ ግን ሕያው ነኝ የአባቴም 
ፍርድች በዙህች ከተማ ሊይ ፈጥነው ይወርዲለ።” ብል ነገረኝ። ከዙያም 

እኔ እያሇቀስሁ በጌታ ፊት ተንበረከክሁ እርሱም ይህን ነገረኝ: “አትፍሪ። 
ፍርዴ በዙህ ዓሇም ሊይ ሲወርዴ፥ ቤተክርስቲያኔ በምዴር ሊይ 
አትሆንም።”   

እርሱ ከዙያ በዴጋሜ ወዯ አሌጋዬ መራኝ ከቤተክርስቲያኔም(ከሆነ) ሇአንዴ ወንዴም እንዴዯውሌ ጠየቀኝ። መንፈሴ ከአካላ 
እንዯምትወጣ፣ እነርሱም አስከሬኔን ወዯ ሆስፒታሌ ወይም ወዯ ማንኛውም የቀብር ስነ-ሥርዓት እንዲያመጡት እንዴነግረው 
ጠየቀኝ። በዙያ ፈንታ፥ ትንሣኤና ሕይወት የሆነውን እንዱታመን ሇባሇቤቴ መንገር እንዲሇባቸው። (ዮሏንስ 11: 25) ጌታ 

በዴጋሜ: “ሕይወት የምሰጥ እኔ፥ መንፈስሽን ወሰዴሁ፥ ነገር ግን አንቺ ተመሌሰሽ ትመጪና ሰዎች እኔን ሙለ በሙለ 
እንዱታመኑኝ ሇሰዎች ትነግሪአቸዋሇሽ። የሚያምንብኝም በፍጹም አይሞትም።” (ዮሏንስ 11:26) ብል ነገረኝ። እርሱ እጆቹን 
ረጋ እኔም መንፈሳዊ አካሌ ከሥጋዊ አካላ ሲወጣ አየሁ። ነጭ ሇብሼ ነበር እኔም እንዯ ጌታ እያበራሁ ነበረ፥ እርሱ ይህን 

ነገረኝ: “ተመሌከቺ! የእኔን ቃሌ የሚታዘ ክርስቲያኖች በቅርቡ የሚኖራቸው አካሌ ይህ ነው።”   

አሁን በግዴግዲዎች ውስጥ መሄዴ እንዯምችሌ ተገነብሁ። በእጄ ይዝኝ የነበረው ጌታ 
“ተመሌከቺ ”! አሇ። ስዝር፥ አካላ(ሥጋዬ) ያሇመንፈስ ሆኖ አየሁት። ሥጋዊ አካላ 
ጥቅም የላሇው (ዋጋ ቢስ) እንዯነበረ፥ አቧራ ብቻ እንዯሆነ፥ እንዯማንኛውም ሥጋዊ 
አካሌ በሞት ጊዛ በዴጋሜ አቧራ እንዯሚሆን ገሇጸሌኝ። እኔ የነበረኝ አዱሱ አካሌ 
እርሱ (የነገሥታት ንጉሥ የጌታዎች ጌታ አምሊካችን የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ) ሇሰው 

የሰጠው እጅግ የከበረው መንፈስ( the spirit) እንዯሆነ ጨምሮ ተናገረ። ቀጥታ ወዯ 
መንግሥተ ሰማይ ይመራኛሌ ብዬ አስቤ ነበር፥ ነገር ግን ጉዲዩ ይህ አሌነበረም። 

 

 

ከምዴር በታች በመሿሇኪያ ዋሻ ውስጥ ወዯ ታች ወረዴን፥ የሆነ ቦታ እየቀረብን 
ሳሇ ሉታገሱት የማይቻሌ ሽታ እንዲሇ መገንብ ቻሌሁ። “ጌታ ሆይ ወዯዙያ ቦታ 
ውስጥ መሄዴ አሌፈሌግም።” አሌሁ። እኛ ግን ሄዯን ገባን፤ ያ ቦታ እጅግ ጨሇማ 
ነበር። ሰዎች ሲሠቃዩ፣ ሲያነቡና ሲጮኹ ሰማሁ። የመሿሇኪያው ዋሻ መጨረሻ 

ሊይ ስንዯርስ፥ አንዴ አሇት ሊይ ተቀመጥን ጌታም: “ተመሌከቺ ”! በማሇት ነገረኝ። 
ሰዎች ሲሠቃዩ አየሁ። በሲኦሌ፥ ሰዎች እያሇቀሱ ጊዛያቸውን ያሳሌፋለ፥ ማንም 
ስሇላልች አያስብም(አይጠነቀቅም)።  

ውዴ ወንዴሞች እና እህቶች፥ ሲኦሌ እውን እንዯሆነ ተገንዜቤአሇሁ። አነባሁ እና 

አነባሁ፥ ጌታን ስመሇከት፥ እርሱ: “ያየሽውን ጠብቂ፥ አትርሺውም።” በማሇት 

ነገረኝ። ሰዎቹ “አውች! አውች! ይህ ሇሊሇም ነው! ይህ ሇሊሇም ነው! ሥቃይና 
ጥሊቻ ከሊሇም እስከሊሇም።” በማሇት እየጮኹ ነበር። 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2011:%2025;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2011:26;&version=31
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ወዯ ጌታ ዝርሁና “ከቤተሰቤ በሲኦሌ ውስጥ አሇ?” በማሇት ጠየቅሁት። እርሱ “የቤተሰብሽን አባሌ እንዴታዪ አሌፈቅዴሌሽም።” 
በማሇት መሇሰሌኝ። ስሇዙህ “እኔ የማውቀው እዙህ አሇ?” ብዬ ጠየቅሁት። “አዎን እኔም እንዴታዪው እፈቅዴሌሻሇሁ።” 

በዴንገት አንዴ ወጣት ሰው ከሲኦሌ ጥሌቆች ውስጥ ሲመጣ አየሁ: አላክሳንዯር ነበር።  

ይህን ወጣት ሰው ባሇቤቴ እና እኔ ድሚኒካ ሪፐብሉክ ውስጥ በተካፈሌንበት በአንዴ ክሩሴዴ ሊይ አውቀዋሇሁ። በክሩሴደ 
ጊዛ፥ አንዴ ዴምፅ “ተነሺ፥ በዙህ እያሇፈ ያሇውን አላክሳንዯርን ተገናኚው። እኔ የመጨረሻ እዴሌ እየሰጠሁት ነውና፥ ይህን 
መሌእክት እንዲይጥሌ(ሳይቀበሌ እንዲይቀር) ንገሪው።” ሲሇኝ ሰማሁ። በዚን ሰዓት ጌታን ባሊየውም እንኳን፥ ይህ ዴምፅ የጌታ 

ዴምፅ ነበረ። ጌታ የነገረኝን ሇአላክሳንዯር ነገርሁት፥ እንዱህ ነበረ እርሱ ምሊሽ የሰጠው: “እናንተ ክርስቲያኖች ሁሊችሁም 
ሞኞች ናችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ እንዯሆነ ሇሰዎች በመንገር ሰዎችን ታታሌሊሊችሁ፥ እኔ አላክሳንዯር፥ ይህ እውነት 

ነው ብዬ አሊምንም።” እኔ: “አላክሳንዯር ሆይ፥ እግዙአብሔር ሕይወትን ይሰጣሌ ሲፈሌግም ይወስዲሌ፤ አላክሳንዯር፥ አንተ 
በቅርቡ ትሞታሇህ።” ብዬ ነገርሁት። እርሱ: “እኔ ሇመሞት በጣም ወጣት ነኝ፥ እኔ በዙህ ምዴር ሊይ ብዘ መሌካም 

የጨዋታ(የቀሌዴ) ዓመታት አለኝ።” በማሇት መሇሰ።  

ያ በእውነት ሇአላክሳንዯር የመጨረሻ እዴሌ ነበረ። ከሦስት ሳምንታት 
በኋሊ፥ አላክሳንዯር ሰክሮ ሳሇ ሞተ። የእርሱ መዲረሻ እርሱን ባየሁበት 
(በሲኦሌ) ይህ የሥቃይ ቦታ ነበረ። ሰካራም የእግዙአብሔርን መንግሥት 
እንዯማይወርስ መጽሏፍ ቅደስ በግሌፅ ይጠቅሳሌ(ይናገራሌ)። (ገሊትያ 5: 

21) 

በሲኦሌ ውስጥ ሰዎችን ስመሇከት፥ አላክሳንዯር በሁሇት ትሌሌቅ ትልች 
ሲጠቃ(ጥቃት ሲዯርስበት) አየሁ። “አውች! አውች! አውች!” እያሇ 
እየጮኸ ነበር። እርሱ እየተሠቃየ ነበረ። እርሱ ሇይቶ አወቀኝና ይህን 

ነገረኝ: “እኔ የመጨረሻ እዴላን ችሊ ብዬአሇሁ። እኔ ዚሬ እየተሠቃየሁ 
እዙህ ነኝ። እባክሽ፥ ወዯ መሬት(ምዴር) ስትመሇሺ፥ ቤተሰቦቼ ወዯዙህ 
የሥቃይ ቦታ እንዲይመጡ ወዯቤቴ ሂጂና በኢየሱስ ክርስቶስ እንዱያምኑና 
የእርሱን ቃሌ እንዱታዘ ሇቤተሰቦቼ ንገሪአቸው።”  

ከዙያ ጌታ በሲኦሌ ውስጥ እየተሠቃዩ ያለ ሺሆች ሰዎችን አሳየኝ፥ እና 
እንዱህ አሇ፥ “አየሽ፥ አንዲንድቹ እነዙህ ሰዎች በምዴር ሊይ ሳለ ያውቁኝ 
ነበር። አሁንም በምዴር ሊይ የት እንዯሚሄደ ሳያውቁ በመንገዴ(በጎዲና) ሊይ የሚሄደ በጣም ብዘ ሰዎች አለ። ወዯ መንግሥተ 
ሰማይ የሚወስዯው መንገዴ በጣም ጠባብ እንዯሆነ እወቁ፥ በዴጋሜ የበሇጠ ይጠብባሌ። እናንተ እንዯ ወርቅ ንጹህ ትሆኑ 
ንዴ በምዴር ሊይ ችግሮች ይኖራለ፥ ነገር ግን እኔ እንዯ ኃያሌ ተዋጊ ከፊታችሁ ነኝና አትፍሩ።”  

“በዙህ ሲኦሌ ውስጥ ክርስቲያኖች አለ?” በማሇት ጠየቅሁት። እርሱም መሇሰ: “አዎን፥ ሇምን እንዯሆነ ታውቂአሇሽ? በእኔ 
ያምናለ ነገር ግን እንዯ ቃላ አሌተራመደም(አሌኖሩም፥ አሌሄደም)። ከእነዚ ክርስቲያኖች ብዘዎቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ሲሆኑ፣ ከእረኞቻቸው(ከፓስተሮቻቸው፥ ከካህናቶቻቸው) እና ከቤተሰባቸው ፊት ሲሆኑ ብቻ መሌካም ምግባር የሚፈጽሙ 
አለ። ነገር ግን እነርሱ ራሳቸውን በጣም እያታሇለ ናቸው። የአባቴ ዓይኖች ሁለንም ያያለ እርሱም(እግዙአብሔር አብ) የትም 
ሆናችሁ የት እያንዲንደን ቃሌ ይረዲሌ። በአባቴ ፊት፣ በዱያብልስ ፊት እና በዓሇም ፊት ቅደስ ህይወት የሚኖሩበት ሰዓቱ 
አሁን እንዯሆነ ሇሕዜቤ ንገሪ። ዱያብልስ ሕዜቤን የምከስስበት ምንም መብት አይኑረው፤ ዓሇምም አንዴም ጣት ሕዜቤ ሊይ 
አይጠቁም።” (1ኛ ጴጥሮስ 1: 14-16) 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians%205:%2021;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians%205:%2021;&version=31
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Peter%201:%2014-16;&version=31
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ከዚ ወዯ እሳት ባሕር ሄዴን። የእሳት ባሕሩም በጣም በመጥፎ ሁኔታ 
ይሸታሌ፥ ጌታም እንዱህ አሇ፥ “እዙያ የምታዪው ሇዱያብልስ፣ 
ሇሏሰተኛው ነቢይ፣ እና ሇክርስቶስ ተቃዋሚ የተጋጀው የእሳት 
ባሕር ነው። ይህን ቦታ ሇሰዎች አሊጋጀሁትም፥ ነገር ግን እኔን እንዯ 
አዲኛቸው የማያምኑብኝ ሁለ እና እንዯ ቃላ የማይኖሩ ሁለ እዙያ 
ይሄዲለ” (ራእይ 20:14)    

በዚ ጊዛ ኢየሱስ ሲያነባ አየሁ እርሱም በዴጋሜ ነገረኝ: “ወዯ 
መንግሥተ ሰማይ ከሄደት ይሌቅ የጠፉት በጣም ብዘ ናቸው።” 
በእያንዲንደ ዯቂቃ እየሞቱ የነበሩትን ቁጥር(ብዚት) አሳየኝና እንዱህ 
አሇ፥ “ተመሌከቺ! የጠፉት ምን ያህሌ ናቸው! ቤተክርስቲያኔ የእኔን 
ኃይሌ መቀበሎ ምንም እንኳ እውነት ቢሆንም እርሷ ግን ተኝታሇች፤ 
እርሷ የእኔ ቃሌ እና መንፈስ ቅደስ አሊት፥ እርሷ ግን ተኝታሇች። 
ሲኦሌ እንዯላሇ የሚሰብኩ ሰዎች በምዴር ሊይ አለ። ሂጂ እና ይህ ቦታ እውን እንዯሆነ ንገሪያቸው። ”    

እጅግ ኃይሇኛው እሳት ይሰማኝ ነበር። ያን ቦታ ትተን ወጣን እና ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሄዴን። እስከ ሁሇተኛው ሰማይ ወዯ 
ሊይ ወዯ ሊይ መሄዲችንን ቀጠሌን። እርሱም ፀሏይንና ከዋክብትን አሳየኝና፥ “እነዙህን ከዋክብት ተመሌከቺ፥ እኔ 
እያንዲንዲቸውን በስም እጠራቸዋሇሁ። ይህን ፀሏይ አየሽው፥ በእኔ ኃይሌ ነው በጻዴቃንም በክፉዎችም ሊይ የሚያበራው። ነገር 
ግን ፀሏይ የማያበራበት ቀን ይመጣሌ፥ ሁለም ጨሇማ ይሆናሌ።” አሇ። (የሏዋርያት ሥራ 2:20) 

 

ከዙያም በይበሌጥ ወዯሊይ ወጣን የእግዙአብሔርም መንግሥት ዯረስን። ውብ 
ቤቶችን አየሁ። የእነዙያ ቤቶች ግዴግዲዎች በጣም ከፍተኛ(ከፍ ያለ)፣ ከንጹሕ 
ወርቅና ከከበሩ ዴንጋዮች የተሠሩ ነበሩ። እዙያ ከዕንቁ የተሠሩ አስራ ሁሇት ዯጆች 
ነበሩ፥ በዯጆቹ ሊይም አስራ ሁሇት መሊእክት ነበሩ። ወዯ ውስጥ መግባት እንዯምችሌ 
አሊወቅሁም ነበር፥ ጌታ ግን ተመሇከተኝና “ወዯ ውስጥ መግባት ትፈሌጊያሇሽ? ” አሇ። 
“ኦህ አዎን ጌታ ሆይ! የእውነት እፈሌጋሇሁ።” “እኔ ራሴ በሩ ነኝና ግቢ” (ወንጌሇ ዮሏንስ 

10:9)።  

በዚ ቅጽበት በከበረው ዯጅ ወዯ ውስጥ ገባሁ እጅግ የሚያስዯንቁ ውብ አበባዎች 
ያለትን መናፈሻም አየሁ። “መናፈሻው ውስጥ መግባት ትፈሌጊያሇሽ? እኔ ይህን 
ሇአንቺና ሇሕዜቤ አጋጅቼአሇሁና ግቢ። ” ስገባ፥ አንዲንድቹን አበባዎች በአንዯሊይ እያዯረግሁ በቡዴኖች መሰብሰብ ጀመርሁ። 
በመናፈሻው ውስጥ እንዯ ሕፃን ሌጅ ሮጥሁ። የያዜዃቸው አበባዎች እጅግ በጣም ጥሩ መአዚና ብዘ ቀሇሞች ነበሯቸው። ጌታ 
አንዴን(መሌአክ) ጠራ። ሌገሌጸው የማሌችሇው ጠንካራና በጣም ውብ መሌአክ ነበር። “ይህን ታዪአሇሽ፥ እርሱ ሉቀ መሊእክት 
ሚካኤሌ ነው፥ የእኔን ሠራዊት የሚመራው እርሱ ነው። በዴጋሜ ተመሌከቺ! ” ብል ጌታ ነገረኝ። እጅግ ኃያሌ ሠራዊት 

በፈረሶች ሊይ ሆነው አየሁ ጌታም: “ይህ ሰው የሆነ ሠራዊት አይዯሇም፥ ነገር ግን የአባቴ ሠራዊት ነው። ይህ ሠራዊት የእውነት 
ዲግም ሇተወሇደ ክርስቲያኖች የሚሰሇፍ ነው፤ አትፍሪ፥ በዓሇም ካሇው ይሌቅ የበሇጠ ኃይሇኛ ነው።” በማሇት ነገረኝ።    

ከዚ እርሱ ላሊ መሌአክ አሳየኝ። “ይኽኛው ቃላን ሇሚታዘ ክርስቲያኖች መሌእክተኛ ነው።” ያን በመስማቴ ዯስተኛ ነበርሁ። 

ኢየሱስ(ያሐሹዋ) ይህን ነገረኝ: “ትኩረት የምትሰጪ ትጉሕ ሌባም ሁኚ! እኔ የአብርሃም አምሊክ፣ የሙሴ አምሊክ፣ የኤሌያስ 
አምሊክ ነኝ፥ እሳት ከሰማይ እንዱወርዴ ያዯረግሁ ነኝ፤ እኔ አሌተቀየርሁም። በእነዙህ የመጨረሻው መኖች እየኖሩ ያለት 
ሕዜቤ እነርሱ የተዉትን ሁኔታ ሊሳይሽ ነው።”  
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ዯክመውና ታክተው(ተሰሊችተው) የነበሩና ክርስቲያኖችን 

አየሁ። ጌታ ይህን ጥያቄ ጠየቀኝ: “ይህችን ቤተክርስቲያን 
በአሁን ሁኔታዋ ሌወስዴ እንዯምችሌ ታምኚአሇሽ? ” 
ከዙያ እርሱ ይህን ነገረኝ፥ “ከእኔ ጋር የምወስዲቸው 
ክርስቲያኖች የከበሩ፣ ዴሌ ነሺዎች፣ እንከን የላሇባቸው፣ 
ነቀፋ የላሇባቸው ይሆናለ(ናቸው)።  በሕዜቤ መካከሌ 
ውሸቶች፣ የፍቅር ማጣት አለ፥ ሕዜቤ ተከፋፍልአሌ። 
በእነዙህ የመጨረሻ ቀኖች ያለትን የክርስቲያኖች ሁኔታ 
አሳየሁሽ፤ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን እንዳት 
እንዯኖረች አሁን ሊሳይሽ ነው። እነዚ ወንዴሞችና እህቶች 

በእግዙአብሔር ክብር ተሞሌተው ነበረ። እነርሱ በየጊዛው(ሳያቋርጡ) ጾሙና ጸሇዩ፤ እነርሱ ቃላን ያሇምንም ፍርሃት ሰበኩ። 
የአሁኖቹ ክርስቲያኖች ግን እኔ እንዯተቀየርኩ ያስባለ፥ በተጨማሪም ዯግሞ 
መንፈስ ቅደስ እንዯተቀየረ ያስባለ። ዚሬ የክርስቲያኖች ትሌቁ ስህተት 
በሰዎች የታቀዯ የተዯጋገመ ሌማዲዊ( routine) ህይወት የመኖራቸው 
እውነታ ነው። ስሇዙህ መሌእክቶቹ ከመንፈስ ቅደስና ከሊይ እንዯሆኑ 
ረስተዋሌ። ሇባሪያዎቼ ሇፓስተሮች(ሇእረኞች) እነዙያን የተዯጋገሙ ሌማዲዊ 
ጉባኤዎች(ፕሮግራሞች) የሚተዉበት ሰዓት እንዯመጣ ንገሪያቸው። ይህን 
ካዯረጉ፥ የእግዙአብሔር ኃይሌን በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ተገሌጦ 
የነበረውን መንፈስ ቅደስ በመሏከሊቸው ታዪአሇሽ። እርሱ ሙታን እንዱነሡ 
በማዴረግ እጅግ በብዚት  ምሌክቶችን፣ ተአምራትንና ዴንቆችን ያዯርጋሌ 
(ያከናውናሌ)። መንፈስ ቅደስ አሁንም ያው ነው፥ 
የተቀየራችሁት(የተሇወጣችሁት) እናንተ ናችሁ። ”    

ክርስቲያኖች፥ ወዯ መጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ሕይወት ተመሌሳችሁ የምትመጡበት ሰዓቱ አሁን(አሁኑኑ) ነው። ከዙያ ይህን 
ውብ መናፈሻ ተውሁና ከወርቅ ወዯተሠራው ተወዲጅ መንገዴ(ጎዲና) ሄዴሁ ጌታም እንዱህ አሇ “ንኪ! አዎን ንጹሕ ወርቅ ነው። 
እጅግ በቅርቡ፥ ሕይወትን የሚሰጠውን እርሱን እጁን ይው በእነዙህ የወርቅ ጎዲናዎች ሊይ ሉራመደ እንዯሆነ ሂጂና ሇሌጆቼ 
ንገሪያቸው። ” (ራእይ 21:10-15) 

ኦህ! በእነዙያ የወርቅ ጎዲናዎች ሊይ መጓዜ እንዳት በጣም ጥሩ ነው! ከዙያ 
በኋሊ በመሊእክት፣ በሉቀ መሊእክት እና በሱራፌልች የተከበበ እጅግ አስዯናቂ 
ግሩም ዘፋን አየሁ። በዘፋኑ ሊይ የነበረውን እግዙአብሔርን “ቅደስ፥ ቅደስ፥ 
ቅደስ ሁለን ቻይ ጌታ እግዙአብሔር ነው፤ ሰማይና ምዴር በክብሩ 
ተሞሌተዋሌ። አሜን!” እያለ ያሇመቋረጥ እግዙአብሔርን እያወዯሱ ነበር። 
“ቅደስ እጆች ወዯሊይ ወዯ እኔ ተነሥተው እኔ የምወዯስበት ሰዓት 
መጥቶአሌ።”     

የሕይወት ውኃ ወንዜ ከዘፋኑ ሲፈስስ አየሁ። ዯግሞም የሕይወትን ዚፍ አየሁ 
በላሊኛው ጫፍም ቀስተዯመናውንና መስታወት የሚመስሇውን ንጹሕ ባሕርን 

አየሁ። “ማን ነው በዘፋኑ ሊይ ያሇው?” ብዬ ጌታን ጠየቅሁት። እርሱም: 

“አባቴ ነው፥ የሠራዊት ጌታ።” በማሇት መሇሰ። “አብን ማየት እችሊሇሁ?” ብዬ 
ነገርሁት። “አይ ሰዓቱ ገና አሌዯረሰም፥” በማሇት ጌታ መሇሰ።  

አብን ባሊየውም፥ በዘፋኑ ሊይ የነበረው ኃያሌ ነበረ። ነጎዴጓዴና የመብረቅ ብሌጭሌጭታዎች ከዘፋኑ ሲወጡ አየሁ 
ውዲሴዎችንም ሰማሁ። “እነዙህን ውዲሴዎች ሰማሽ? እነዙህ ውዲሴዎች የተዋጁት ሰዎች ውዲሴዎች ናቸው።” በማሇት ኢየሱስ 
ነገረኝ። ሰባት መሊእክት አየሁ፥ እያንዲንዲቸው ወርቃማ ጎዴጓዲ ሣህን ይዋሌ፤ ሰባት ላልች መሊእክትም መሇከት ይዋሌ። 

“ጌታ ሆይ፥ እነዙህ መሊእክት እነማን ናቸው?”፥ ጌታም: “መሊእክቱ የያዘት ሰባቱ ጎዴጓዲ ሣህኖች በእግዙአብሔር ቁጣ 
ተሞሌተዋሌ። በቅርቡ ይፈስሳለ እና መሇከቶቹ ሲነፉም ቤተክርስቲያኔ (እንዯ አባቴ ፈቃዴ የሚኖሩት እነዚ ክርስቲያኖች) 
ወዯሊይ ይነጠቃለ። በታሊቁ መከራ ጊዛ እነርሱ በምዴር(በመሬት) ሊይ አይሆኑም። የክርስቶስ ተቃዋሚ፥ የኃጢአት ሰው ራሱን 
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ከመግሇጡ በፊት፥ የእኔ ቤተክርስቲያን የመጨረሻውን መሇከቶች ዴምፅ ትሰማሇች፥ እነርሱም(ቤተክርስቲያኔም) በአየር ሊይ 
እኔን ይገናኙኛሌ።” (1ኛ ተሰልንቄ 4:16) በማሇት መሇሰ። 

ውዴ ጓዯኛዬ ሆይ፥ ከታሊቁ ዘፋን ፊት ሇፊት እዙያ ነበርሁ፥ 
ምንም የሰዓት ግንዚቤም አሌነበረኝም። የእርሱ ቤተ 
ክርስቲያን(እውነተኛ አማኞቹ) እንዳት ወዯሊይ እንዯምትነጠቅ 
ኢየሱስ አሳየኝ! ሺሆች ሰዎች ሲጠፉ(ሲሰወሩ) በራእይ አየሁ። 
ይህ በዓሇም-አቀፍ ዯረጃ ነው የሆነው፥ ቴላቪዠንና ሬዱዮ 
የጠፉትን ዛና (ስሇ ጠፉት) አስታወቁ። ጋዛጣዎች ዯግሞ 
(በቀይ ቀሇም በትሌቁ አርእስተ-ዛናዎች) አዴርገው ዛናውን 

አወጡ። ጌታ: “ዛናው በቅርቡ ይሆናሌ። የአባቴ ፍርድች 
በምዴር ሊይ እስካሁን ካሌመጡ፥ እኔን የእውነት በሚያፈቅሩኝ 
ታማኝ በሆኑ ክርስቲያኖች ምክንያት ነው።” በማሇት ነገረኝ። 

 

  

ከዚ በኋሊ፥ የኃጢአትን ሰው መታየት አየሁ። እሱ ሇምዴር ነዋሪዎች “እኔ ሇእናንተ 
ሰሊምና ዯህንነት እያመጣሁሊችሁ ነው” እያሇ ነበር፥ ከጥቂት ጊዛ በፊትም(አሁን) ሆኖ 

የነበረውን ሁኔታ ሰዎቹ ወዱያውኑ ረሱት። ኢየሱስ(ያሐሹዋ): “በጥንቃቄ ተመሌከቺ! ።” 
ብል ነገረኝ። በራእዩ ውስጥ ሰባቱን ጓዴጓዲ-ሣህኖች(ጽዋዎች) ይው ሰባቱን መሊእክት 
አየሁ። ውዴ ጓዯኛዬ ሆይ፥ እየሆነ የነበረው ነገር ሇማብራራት አስቸጋሪ ነው፤ መሊእክቱ 
ሰባቱን የእግዙአብሔር የቁጣ ጽዋዎች በምዴር(በመሬት) ሊይ ሲያፈስሱ አየሁ። 
መሇከቶች መነፋት ጀመሩ። እግዙአብሔር ፍርድቹን በምዴር(በመሬት) ነዋሪዎች ሊይ 

እያፈሰሰ ነበር፥ በሙለ አገሮችም ጠፉ። ጌታ: “ተመሌከቺ! እነዙህ ሰዎች ሁለ 
የቤተክርስቲያኔ አባሌ ነበሩ፥ አንዲንድቹ ፓስተሮች ነበሩ።” በማሇት ነገርኝ። ይህን ሙለ 
በሙለ ስሊሌተረዲሁ “እንዳት ነው በጣም ብዘዎቹ ሕዜብህ በታሊቁ መከራ ውስጥ 

ሉሆኑ የቻለት? እንዳት ነው ከእነርሱ መሏሌ ቃሌህን የሰበኩ ፓስተሮች ሉኖሩ የቻለት? ” በማሇት ጌታን ጠየቅሁ። ኢየሱስ: 

“አዎ፥ እነርሱ ቃላን ሰብከዋሌ፥ ነገር ግን እነርሱ ከቃላ ጋር ተስማምተው (በቃላ መሠረት) አሌኖሩም። ” በማሇት መሇሰ። 

ከዚ ጌታ ላልች ብዘ ፓስተሮችን እንዲይ ፈቀዯሌኝና እንዱህ ብል ነገረኝ: “እነዚ ፓስተሮች ቃላ እንዯተጻፈው እንዯዚው 
እየሰበኩ አሌነበረም። ቃላ ሇእነርሱ ክፍሇመን እንዯማይስማማ አሰቡ። እነርሱ(እነዚ ፓስተሮች) የበሇጠ እቃዎችን 
ስሇሚወዴደ፥ በአስራት ብዘ ወዯሚሰጡት እጅግ በየሇጠ አዴሌዎ ነበራቸው (ብዘ አስራት ሇሚሰጡት ሇእነርሱ ያዯለ ነበር)። 
የጠራኋቸው እኔ እንዯሆንሁ ሂጂና ሇባሪያዎቼ ንገሪያቸው፥ ያ ብርና ወርቅም ሇእኔ ይገባሌ(የእኔ ነው) እኔም እንዯታሊቅነቴና 
እንዯ ክብሬ ሇእነርሱ እሰጣቸዋሇሁ። ቃላ እንዯተጻፈው እንዯዚው ቃላን እንዱሰብኩት ንገሪያቸው። ሇቃላ ላሊ ትርጉም 
የሚሰጡት ብዘዎች ናቸው። ቃላ የእኔ ቃሌ ነው፥ እናም ማንም ሉቀይረው አይችሌም። እንዯተጻፈው እንዯዚው የግዴ መሰበክ 
አሇበት። ሇራሳቸው ጥቅም ቃላን የሚያዚቡ(የሚያጣምሙ) ብዘዎች ከሕዜቤ መሏሌ አለ። ”   
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ከዚ በኋሊ፥ በአዱሲቷ ኢየሩሳላም ውስጥ አንዴ ቦታ ገባን ጌታም: “የምታዪው ገነት ነው።” አሇኝ። ሏዋርያትን አየሁ እኔም 
ጌታን “ጌታ ሆይ አብርሃም የት አሇ?” ብዬ ጠየቅሁት። አንዴ ያረጀ ሰው ሇማየት እየጠበቅሁ ነበር፥ ነገር ግን በዴንገት 25 
ዓመት የሚሆነው አንዴ ወጣት ሰው እየቀረበን ሲመጣ አየሁ፥ ኢየሱስም “ይህ የእምነት አባት አብርሃም ነው ” አሇኝ። 

እዙያ እንዲየኋቸሁ እንዯ ሁለም ሉነገር የማይችሌ ውበት ያሊት አንዴ በጣም ውብ ሴትን ጌታ 

ጠራ፥ እርሱም: “ይህች ማርያም ናት! ሂጂና ማርያም የሰማይ ንግሥት እንዲሌሆነች ሇሁለም 
ንገሪ። የሰማይ ንጉሥ፣ የነገሥታት ንጉሥ፣ እና የጌታዎች ጌታ እኔ ነኝ፤ እኔ ነኝ: እኔ 
መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ ያሌኹት። (ዮሏንስ 14: 6-7)። ዓይኑ ሇተሸፈነ የሰው 
ር ምንም ፑርጋቶሪ እንዯላሇ ሂጂና ተናገሪ፥ ቢኖርማ ኖሮ ባሳየሁሽ ነበር። በዙያ ፈንታ 
ያሳየሁሽ ሲኦሌ፥ የእሳት ባሕር፥ የከበረችው ኢየሩሳላም፥ እና ገነት አሇ። ነገር ግን ፑርጋቶሪ 
እንዯላሇ ንገሪያቸው፤ ፑርጋቶሪ ከዱያብልስ የሆነ ውሸት እንዯሆነ ንገሪያቸው፥ ምንም 
ፑርጋቶሪ የሇም። ” (ፑርጋቶሪ፥ ኃጢአተኞች ከሞቱ በኋሊ ኃጢአታቸው እንዱሰረይ 
የሚፀፀቱበት/የሚሠቃዩበት ቦታ ነው ከዙያም ወዯ ገነት ይሄዲለ የሚሌ 
የዱያብልስ(የሰይጣን) ውሸት ነው!።)  

 

 

ከዚ ጌታ ወዯ ውድች ግምጃ ቤት መራኝ። “እኚህ የሕይወት ውድች ናቸው... ምን ታዪአሇሽ? ” አጥቢያ ቤተክርስቲያኔን፣ 

የዙያ ማሕበረሰብ አማኞች ሲምሩና ሲሰብኩ አየሁ፥ ከዙያ ኢየሱስን: “የአጥቢያ ቤተክርስቲያኔ የማሕበረሰቤ አማኞች ስሞች 
ሇምንዴን ነው በዙህ መጽሏፍ ሊይ ያሌተጻፈው?” በማሇት ጠየቅሁት። እርሱም: “ምዴር ሊይ በሚያዯርጉት የተሳሳተ(መጥፎ) 
ተግባር(ዴርጊት) ምክንያት ነው።” (ራእይ 3:11) ብል ነገረኝ።   

ከዙህ ሁለ በኋሊ ተመሌሼ ምዴር(መሬት) ሊይ እንዴመጣ፣ ተመሌሼ ሥጋዬ(አካላ) ውስጥ እንዴገባ ጌታ ፈቀዯሌኝ፥ ጉዝውም 
ተጠናቀቀ። 

  

ሁሇተኛ ጉዝዬ  

አንዴ ቀን ሁሊችንም በጸልት ስብሰባ ሊይ ነበርን፥ በቁጥርም ወዯ ሀያዎች እንሆናሇን። እንዯተሇመዯው፥ ጌታን በማወዯስና 
በማምሇክ ጀመርን።  

በዴንገት የእግዙአብሔር መገኘት ተሰማን። ሌክ የጴንጤቆስት (የባዕሇ ሀምሳ፥ 
የሻቩዎት) ቀን እንዯነበረው እጅግ ኃይሇኛ ነበር። የባላን እናት አስታወስሁ፥ 
አረጋዊና በጣም አፍቃሪ(ታማኝ) ሴት፥ “በርናርዲ፥ በውዲሴ ጊዛ ዴምፁን ዜቅ 
እናዴርገው፥ በጣም የበዚ ዴምፅ እያሰማን ነው” ብሊ ነግራኛሇች። ውዲሴው እንዯ 
ፏፏቴ ዴምፅ ስሇነበረ እርሷ ትክክሌ ነበረች። ዴምፁን እንዱቀንሱት ወንዴሞቼን 

ሌጠይቅ ሳሇሁ፥ ጌታ: “አንዲች አትበዪ! በዓሇም፥ ሰዎች ዴምፅ ሲያበዘ ማንም 
ግዴ አይሇውም፥ ታዱያ ሇምንዴን ነው አንቺ ውዲሴውን የምታስቆሚው? ” እያሇ 
ሲነግረኝ ሰማሁ።  

ስሇዙህ ጌታን ማወዯሳችንንና ማምሇካችንን ቀጠሌን። የሆነ ትሌቅ ነገር እንዯሚሆን ተሰማኝ። በመጀመሪያ ጉዝዬ ጊዛ ጌታ 

የነገረኝን ወዱያውኑ አስታወስሁ: “ተመሌሼ እመጣሌሻሇሁ ።”  

  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2014:%206-7;&version=31
http://bible.cc/revelation/3-11.htm
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በዴንገት ዯማቅ ብሩህ ብርሃን ቤቴን ሲያጥሇቀሌቀው አየሁ። ወንዴሞቼም ብርሃኑ መጥቶ ሲታይ አይተዋሌ። እነርሱ ሁለም 
በእግዙአብሔር ፊት በጉሌበታቸው ተንበረከኩ። ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ አሊወቅሁም፥ እኔም ጸንቼ ቆምሁ። ያ ብርሃን 

የበሇጠ እየዯመቀ መጣ፥ የሰውንም ቅርጽ ያ። ከፊት ሇፊቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ እጅግ ውብ እና በፍቅር የተሞሊ። 
በምዴር ሊይ፥ በወንዴ ፊት ሊይ እንዱህ ዓይነት ውበት በፍጹም አይቼ አሊውቅም። እርሱ ወዯ እያንዲንድቹ ወንዴሞቼ ቀረበ። 
ጌታ ሇእኔ እንዯመጣ ሇወንዴሞቼ ሌነግር ሳሇሁ ግን በሌሳኖች መናገር ጀመርሁ። (1ኛ ቆሮንቶስ 14:39-40)  

ኢየሱስ ሌክ እኔን ሲመሇከት፥ መንፈሴ አካላን ትታ ወጣች እኔም በአየር ሊይ ነበርሁ። ኢየሱስ እጆቼን ያና ወዯ ድሚኒካን 

ሪፐብሉክ ሄዴን። ከተማዋ ስንዯርስ፥ ጌታ: “በአባቴ ፊት ይህች አገር የፈጸመችው ሁሇት ትሌሌቅ ኃጢአቶች አለ፥ ጥንቆሊ እና 
ጣዖት አምሌኮ።” በማሇት ነገረኝ። የዙያች አገር ሰዎች ከአስማተኞችና ከጣዖት ኋሊ 
ሲሮጡ አየሁ።   

ከዚ በኋሊ፥ ጌታ ወዯ ቬንዜዌሊ አመጣኝ ከዙያም ወዯ ሜክሲኮ። በቬንዜዌሊ፥ ከኢየሱስ 
ጋር በአየር ሊይ ነበርሁ፥ ነገር ግን ሰዎቹ ወዯ ማጂክ(መተት፥ አስማት)፣ ወዯ ጥንቆሊ፣ እና 
ወዯ ጣዖት አምሌኮ ሲዝሩ አየሁ። በሜክሲኮ፥ ሰዎች አጋንንትን ሲገናኙና አጋንንትን 

ሲያመሌኩ አየሁ። ጌታ: “የዙህ ኃጢአት ትሊቅ አሰቃቂነት አባቴ ጋር ዯርሶአሌ። የአገሪቷ 
ነዋሪዎች ንስሏ ገብተው ወዯ እኔ ካሌተመሇሱ እንዯማስጠንቀቂያ የምሰጠው የመጀመሪያ 
ምሌክት የመሬት መንቀጥቀጥ ይሆናሌ(ይኖራሌ)። ” በማሇት ነገረኝ።  

(በኋሊ ሊይ ወዯ ምዴር(መሬት) ስመሇስ፥ ወዯ ሜክሲኮ ሄዴሁ ይህንንም መሌእክት ሰበክሁ። ሰዎቹ 
አሊዲመጡም እና በቅርቡ አስከፊ የመሬት መንቀጥቀጥ በሜክሲኮ ነበረ) 

 

በአየር ሊይ ሳሇን፥ የአባቱ እጆች በምዴር ነዋሪዎች ሊይ እንዯተረጉ ጌታ ነገረኝ። 
ባሕር ጭራቅ የሚመስለ በጣም ታሊሊቅ ሞገድች ይዝ አየሁ። ማዕበሌ አውል 

ነፋሶች በምዴር ሊይ ሲሆኑ አየሁ። ጌታን: “ጌታ ሆይ ይህ ሁለ ሲሆን 
ክርስቲያኖች ሊይ ምን ይሆናሌ?” በማሇት ጠየቅሁት። እርሱም: “ሇእኔ ታማኝ 
ሇሆኑት ሇእነዙያ፥ ከጸጉራቸው አንዲችም እንዯማይነካ ሂጂና ንገሪያቸው” 
በማሇት መሇሰ።  

 

 

  

ከዚ በኋሊ ጌታ ወዯ ላሊ ቦታ አመጣኝ፥ መሬት ተከፍል(ተሰንጥቆ) የነበረበትን ቦታዎች አየሁ። ጌታ: “ብዘ አገሮች በቅርቡ 
ይወዴማለ(ይጠፋለ)። ” በማሇት ነገረኝ።    

ከዚ ያን ቦታ ተውንና ውኃዎች በእንቅስቃሴ ሊይ ሆነው ወዲየሁበት ወዯ ላሊ ቦታ ሄዴን። በመሿሇኪያ ዋሻ ውስጥ ወዯ ታች 
ሄዴንና ወዯ መሬት ጥሌቆች ዯረስን። ታሊሊቅ በሮች አየሁ። በመጀመሪያ ጉዝዬ ጊዛ እንዲየኋቸው ዓይነቶች አይዯለም። በእነዙህ 
በሮች ሊይ ትሌሌቅ ሰንሰሇቶች ነበሩ። ጌታ ወዯ በሮቹ ሄዯ፥ ሰንሰሇቶቹን አስወገዯ፥ በመሿሇኪያው ውስጥም መራኝ።  

ሺሆች ሰዎች ራሳቸው ዜቅ ብል፣ የተቀዲዯዯ ሌብስ ሇብሰው አየሁ። በሊያቸው ሊይ ትሊሌቅ ሰንሰሇቶች ነበሩባቸው። ከዙያ እኔ: 

“ጌታ ሆይ፥ ይህ ምን ማሇት ነው?” አሌሁ። እርሱ: “እነዙህ ወንድችና ሴቶች ሁለ ወዯ ሲኦሌ እየሄደ ነው።” በማሇት መሇሰ።  
ከእነርሱ መሏሌ፥ የባላን ታሊቅ ወንዴም አድሌፎን አየሁ። እርሱ አስቸጋሪ ሰው ነበረ፥ በፈሇገ ጊዛ ሚስት ያገባና ይፈታ ነበር፥ 
እርሱም እግዙአብሔርን ይረግም ነበር። ከዙያም ወዯ ምዴር ተመሌሼ ሄጄ አድሌፎን ወዯ ሲኦሌ ሉሄዴ እንዯሆነ 
እንዲስጠነቅቀው እንዱፈቅዴሌኝ ጌታን መሇመን ጀመርሁ፥ ጌታ ግን አሌመሇሰሌኝም። በዴጋሜ አድሌፎንና ሚስቱን 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthians%2014:39-40;&version=31
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በመሿሇኪያው ውስጥ ሲሄደ አየሁ። እነርሱ በሲኦሌ ጫፍ ሊይ ነበሩ። ወዯ ምዴር(መሬት) ተመሌሼ ሄጄ ያየኹትን ሇሰዎች 

እንዴነግር እንዱፈቅዴሌኝ ጌታን በዴጋሜ ሇመንሁት። ጌታ እጆቹን ወዯ ሊይ አነሣና: “ሰዓቱ ሉያሌቅ ጥቂት እንዯቀረው 
( nearly over) ሂጂና ንገሪያቸው... ሺሆችና ሺሆች ሰዎች ወዯ ሲኦሌ ይሆዲለ፥ የአድሌፎ ሰዓት አሌቆአሌ፥ እርሱ ሉሞት 
ነው። ”   

(ወዯ መሬት ተመሌሼ ስመጣ፥ በሕግ ወንዴሜ የሆነው አድሌፎ የህይወት(የአኗኗር) መንገደን መቀየር አሌፈሇገም። አንዴ ቀን፥ ከሥራ በቶል 

ወዯ ቤት መጣና ሇሚስቱ: “ከዙህ በኋሊ መሥራት አሌችሌም፥ ሌሞት እንዯሆነ አንዴ ነገር እየነገረኝ ነው።” ሚስቱም: “እንዯተሇመዯው 
ስሇሰከርህ ነው እንዱህ እያሌክ ያሇኸው።” በማሇት መሇሰች። ሁሇቱም ወዯ አሌጋ ሄደ። ከጥቂት ዯቂቃዎች በኋሊ፥ አንዴ ራእይ አየች(ነበራት)። 

በራእዯ ባሎና ራሷ ቡትቶ ሌብሶ ሇብሰው በመሿሇኪያ ውስጥ ሆነው ወዯ ሲኦሌ እየሄደ አየች። ጌታ: “ሇሁሇታችሁም ሰዓት አሌቆአሌ።” ብል 

ሲነግራት ሰማች።) 

አየር ሊይ ሆኜ ሳሇሁ ጌታ: “ሇሁሇተኛ ጊዛ እዙህ ሇምን እንዲመጣሁሽ ታውቂያሇሽ? በመጀመሪያው ጉብኝትሽ ጊዛ፥ ጠፍተው 
የነበሩት የነፍሳት ቁጥር በአሁን ጊዛ ጠፍተው ካለት እንዯሚያንስ ሊሳይሽ ነበር።” በማሇት ነገረኝ። በፊት ከጠፉት ይሌቅ አሁን 
የጠፉ ብዘ ነፍሳት አለ። 

ከዚ፥ ኢየሱስ እና እኔ ያን ቦታ ተውንና በሁሇተኛው ሰማይ ውስጥ ወዯ ሊይ ሄዴን። የእግዙአብሔር መንግሥት፥ ሦስተኛው 

ሰማይ ስንዯርስ፥ መሊእክት ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ ጉዴጉዴ (ሽር ጉዴ) ሲለ አየሁ፤ ከዙያ ጌታን: “ሇምንዴን ነው እነዙህ 
መሊእክት በእንቅስቃሴ ያለት? ” በማሇት ጠየቅሁት። ኢየሱስ(ያሐሹዋ): “መሊእክቴ እዙህ በእንቅስቃሴ መሆናቸው እውነት 
ነው፥ ነገር ግን መሬትም ዯግሞ እንዳት በእንቅስቃሴ እንዯሆነች ሊሳይሽ ነው። ተጠንቀቂ፥ ምክንያቱም ብዘ አጋንንት መሬትን 
ወረዋታሌ። ዱያብልስ ጥቂት ሰዓት ስሇቀረው በክርስቲያኖች ሊይ እጅግ ተናዴድአሌ። ” በማሇት መሇሰ።   

በጣም በኃይሇኛ(በመጥፎ) ንዳት ሆነው አጋንንትን እንዲይ ጌታ ፈቀዯሌኝ፥ 

እና እርሱ ይህን ነገረኝ: “የምታዪአቸው እነዙያ አጋንንት የዜሙት አጋንንት 
ናቸው። እነሱ ሺሆች አገሌጋዮቼን(ባሪያዎቼን) ያጠቃለ እና ብዘዎች እዚ 
ኃጢአት ውስጥ ይወዴቃለ። ዱያብልስ አገሌጋዮቼን እንዱወዴቁ በማዴረግ 
ሇምን እንዯሚሳካሇት ታውቂአሇሽ? ምክንያቱ አገሌጋዮቼ ሇእኔ ሁለንም 
ክብር ስሇማይሰጡኝ ነው። እነርሱ(የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገሌጋዮች) 
ክብሬን ይሰርቁና ኩሩ ይሆናለ። በዙያ ሊይ፥ ሚስቶቻቸው በታሊቅ መንፈሳዊ 
ረብሻ(ትርምስምስ) ውስጥ ይኖራለ። እነርሱ(ሚስቶቻቸው) ቤታቸውን 
በጥበብ አሌገነቡም። ” (1ኛ ጢሞቴዎስ 2:11-14)  

  

 

ሌቆጥራቸው የማሌችሊቸው ሺሆች መሊእክትን አየሁ፥ ሇውጊያ(ሇጦርነት) የተጋጁ 
ብዘዎቻቸው ነበሩ። ከዚ ኢየሱስ “ሕዜቤን ሇመጠበቅ እነዙህን ሺሆች መሊእክት አሁን 
በምዴር ሊይ እየሊክሁ ነው። በእነዙህ የመጨረሻ ቀናቶች፥ ጥበቃው እጥፍ ይሆናሌ። ሰይጣን 
ዯግሞ ጥቃቶቹን እጥፍ ያዯርጋሌ፥ ነገር ግን አምሊካችሁ ታሊቅና ኃያሌ እንዯሆነ መርሳት 
የሇባችሁም። እናንተ ከእርሱ(ከአምሊካችሁ) ጋር ብትጣበቁ እናንተ ሊይ ምንም አይሆንም። ” 
በማሇት ነገረኝ።  
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ግብዣው 

ጌታ ከዚ ወዯ ላሊ ቦታ አመጣኝ። አንዴ ግዘፍ ጠረጴዚ ዘሪያውን በወርቃማ ወንበሮች ተከብቦ አየሁ። በእያንዲንደ ወንበር 
ሊይ፥ አንዴ ስም ተጽፎበታሌ፥ ከጥሩ የተሌባ እግር የተሠራ ንጹሕ ሌብስም ዯግሞ ተቀምጦበታሌ። ከእያንዲንደ ወንበር ፊት 
ሇፊት፥ በጠረጴዚው ሊይ ውድችን አየሁ። ከዚ ከላልቹ የተሇቀ አንዴ ወንበር እንዲሇ ሌብ አሌሁ። ከዙያ ወንበር ፊት ሇፊት 
አንዴ ግዘፍ ጽዋ በወርቅ ነበረ። ሄጄ ጽዋው ውስጥ ምን እንዲሇ እንዲይ አየሱስ ነገረኝ። ጽዋው ሉቀርብ የተጋጀ በወይን 

የተሞሊ ነበረ። ኢየሱስ: “ወይኑ ሉቀርብ ሇምን ዜግጁ እንዯሆነ ታውቂያሇሽ? እኔ በሩ እንዯሆንሁ፥ እኔ በቅርቡ እንዯምመጣ 
ሂጂና ሇሕዜቤ ንገሪ። ” በማሇት ነገረኝ።  

ከጥሩ የተሌባ እግር የተሠራ ሌብስና አንዴ ውዴ ጌታ ሰጠኝ። ሌብሱን ሇበስሁ ውደንም አዯረግሁና የሆነ የመስታወት 

ዓይነት ወዲሇበት ወዯ አንዴ ቦታ ሄዴሁ። ኢየሱስ: “በሌብስሽ ሊይ ጉዴፍም(እንከንም) ሆነ መጨማዯዴ የሇም፥ አይዯሇም 
እንዳ? እንዯዙህ እስካሇበሰ ዴረስ፥ ማንም በዙህ በርም አይገባም በዙህም ጠረጴዚ ሊይ ቦታ አይወስዴም። በምዴር ሊይ ከሕዜቤ 
መሏከሌ አንዲንድች ሌብሳቸውን አቆሽሸዋሌ። ላልች የተጨማዯደ ሌብሶች አሎቸው፥ አሁንም ላልች የራሳቸውን 
አስቀምጠዋሌ፥ ረስተዋቸዋሌም (ሌብሶቻቸውን)። ሌብሳቸውን የሚያጥቡበት፣ ሌብሳቸውን የሚተኩሱበት እና ሌብሳቸውን 
መሌሰው የሚወስደበት ሰዓት አሁን እንዯሆነ ሇሕዜቤ ንገሪ። ሌብሳቸውን በጥሩ ሁኔታ እንዱጠብቁ መንፈስ ቅደስ 
እንዱረዲቸው ክርስቲያኖች መንፈስ ቅደስን መጠየቅ አሇባቸው፥ ምክንያቱም ንጉሡ በአባቱ መንግሥት የሰርጉን እራት ግብዣ 
በቅርቡ ያከብራሌ። ” (ማቴዎስ 22:1-14) ብል ነገረኝ። 

ቤተሰቦቼ 

ከተፋቱ ወሊጆች ነው እኔ የመጣሁት እኔም ከአባቴ ጋር ነው ያዯግሁት። እናቴ በጣም ሃይማኖታዊ ሴት ነበረች። አባቴ ግን 
በምንም አያምንም። በካቶሉክ ቃሌ ኪዲን ውስጥ ያሇች አንዴ እህት አሇችኝ፥ እኔ ግን ኢየሱስ በቅርቡ ከዙያ እንዯሚያወጣት 
አውቃሇሁ እና እርሷም ከእኔ ጋር ወንጌሌን ትሰብካሇች። ሇእርሷ ብዘ እጸሌያሇሁ። በዙያ ረቂቅ (mystic) ሀይማኖት ውስጥ 

የእናቴን ህይወት ሳስብ፥ በገነት የመጀመሪያው ጉዝዬ ጊዛ በጌታ ፊት አሇቀስሁና: “ጌታ ሆይ እናቴ ጠፍታሇች፥ ሆኖም ወንጌሌን 
ሇእርሷ ሰብኬሊታሇሁ፥ እርሷ ግን ማዲመጥ አሌፈሇገችም። የበሇጠና የበሇጠ እርሷ ወዯዙያ አረማዊ ሃይማኖት ተጣብቃሇች። ” 
ብዬ ነገርሁት። ጌታም: “እኔ እናትሽን አዴናታሇሁ፥ ነገር ግን እኔ ወዱያው እቤት እወስዲታሇሁ ያሇበሇዙያ ተመሌሳ ኃጢአት 
ውስጥ ትወዴቅና ወዯ ሲኦሌ ትሄዲሇች። በዙህ ምክንያት፥ እርሷ እንዯተሇወጠች፥ ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ትሞታሇች እዙህም ገነት 
ውስጥ ትመጣሇች። ” በማሇት መሇሰ።  

መሬት(ምዴር) ሊይ ተመሌሼ ስመጣ፥ የሰጠኝን የተስፋ ቃሌ ጌታን እያስታወስኩት ጸሇይሁ፣ አሇቀስሁ፣ አቃሰትሁ፥ ነገር ግን 
የበሇጠና የበሇጠ በሃይማኖቷ ጣዖት አምሌኮ ውስጥ ተሳትፋ የነበረችውን እናቴን አየኋት። አንዴ ቀን እግዙአብሔር እናቴን 
ሇመሇወጥ ወንዴ ሌጄን ተጠቀመ። ከተሇወጠች ሌክ ከሦስት ቀኖች በኋሊ ሞተች!  

በገነት ሁሇተኛ ጉዝዬ ጊዛ ጌታ: “ተመሌከቺ፥ አፌ የሚሇውን፥ እጆቼ ፈጸሙት። ” በማሇት 
ነገረኝ። እናቴን በዙያ ውብ ገነት ውስጥ አየኋት፤ ከላልች ሴቶች መሏከሌ ነበረች። ሺሆች 
ሕፃናት ነጭ ተሊብሰው ጌታን እያወዯሱና እያከበሩ ወዲየሁበት ወዯ አንዴ ቦታ ሄዴን። 

ኢየሱስ: “እኚህ ሕፃናት በወሊጆችና በወንጀሇኛ ድክተሮች ወርዯው(ጨንግፈው) የነበሩት 
ናቸው። ገና በእናታቸው ማኅፀን ውስጥ ሳለ ሰዎች የገዯሎቸው ሕፃናት፣ እና በቆሻሻ 
ማጠራቀሚያ ኮንቴይነር(በርሜሌ)ና በወንዝች ውስጥ የተገኙ ሕፃናት እዙህ በሰማይ 
ናቸው። ” ብል ነገረኝ። 
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ውዴ ወንዴሞችና እህቶች፥ ሌታስቡት በምትችለት በተቃራኒው፥ ፅንስ ከመፀነሱ(ከእርግዜናው) ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ 
ሇጌታ ሰው ነው።    

ኢየሱስ : “በርናርዲ፥ እኔ ብርታትሽ(ጥንካሬሽ) ነኝና ሥሪ። ይህ መሌእክት በዓሇም ሁለ ውስጥ መቅረብ(መታተም) አሇበት። 
ሇክርስቲያኖች፣ ሇፓስተሮች(ሇእረኞች)፣ እና አንቺን ጨምሮ ሇሁለም የምዴር ነዋሪዎች የሆነ መሌእክት ነው። ቅደስ የሆነ 
ቅደስ መሆኑን ይቀጥሌ። ” በማሇት በዴጋሜ ነገረኝ።  

በዙያ ቅጽበት የሰማይ ዯጆች ተከፍተው ነበር። አንዴ ውብ ተንቀሳቃሽ ዯረጃ ነበረ። ኢየሱስ ሺሆች መሊእክት እንዱመጡ 
ጠራቸው፥ ከዙያም ጌታ ወዯ ቤት አጅቦ መሇሰኝ።  

እቤት ስንዯርስ፥ መንፈሴ ተመሌሶ እስኪመጣ እየጠበቁ ባሇቤቴንና ክርስቲያን ወንዴሞችን አየኋቸው። ሥጋዊ አካላን አየሁት፥ 

እኔም ጌታን ይህን አካሌ ከእንግዱህ እንዯማሌፈሌገው ነገርኹት። ጌታም: “ሰዓትሽ አሁን አይዯሇምና፥ ተመሌሰሽ ከእኔ ጋር ወዯ 
ሰማይ መሄዴ አትችዪም። እነርሱ ይጋጁ ንዴ (እንዱጋጁ)፥ ያየሽውን መጀመሪያ ሇሕዜቤ መንገር አሇብሽ። ” በማሇት 

ነገረኝ። በኃይሇኛ ዴምፅ እርሱ: “ግቡ እና ሕይወት ተቀበለ፥ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፥ በእኔ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ 
ሕያው ይሆናሌ (ይኖራሌ) ” (ዮሏንስ 11: 25-26) በማሇት ነገረኝ።  

ምስክርነቱ ተፈጸመ 

 

 

ክብር ሇእሥራኤሌ አምሊክ ሇሠራዊት ጌታ፥ ሇእሥራኤሌ ኃያሌ ሇእሥራኤሌ ንጉሥ፥ አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇቅደስ እግዙአብሔር አብ 
ሇቅደስ እግዙአብሔር ወሌዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቅደስ እግዙአብሔር መንፈስ ቅደስ ይሁን። 

ክብር በቀራንዮ ሊይ በመስቀሌ ተሠቅል፣ ሞቶ፣ ተቀብሮ፣ ከሞትም በሦስተኛው ቀን ተነሥቶ ሊዲነን፥ በዯሙም ከኃጢአታችን 
ሊጠበን፣ ሇአባቱም መንግሥት ካሕናትና ነገሥታት ሊዯረገን፥ ሊዲነን፥ በቅዴስናና በጽዴቅ ሊፈቀረን፥ ዴንቅ መካር፣ ኃያሌ አምሊክ፣ 
የሊሇም አባት፣ የሰሊም አሇቃ ሇሆነው፥ ጌታችንና ቤዚችን ሕይወታችንና አዲኛችን ንጉሣችንና መንገዲችን እውነትና ብርሃን ሇሆነ 
ሇቅደስ እግዙአብሔር አብ ሌጅ ሇቅደስ እግዙአብሔር ወሌዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሊሇም እስከ ሊሇም ምስጋናና በረከት ጥበብና 
ኃይሌ ክብርና ውዲሴ ማዲንም ይሁን። ቅደስ ቅደስ ቅደስ ስምህ ይባረክ፥ አሜን ሃላ ለያ፥ ማራናታ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶል ና። 

ሉያዯርግ የሚገባውን ያዯረገ፥ የማይጠቅም ባሪያ ተረጎመው። ሃላ ለያ 

 

 

Translations and MP3 also available 
 

የዋናው ምስክርነት አካሌ ያሌነበሩ የስዕሌ ማብራሪያዎች  

በኋሊ ሊይ ተጨምረዋሌ።  

www.DivineRevelations.info/BERNADA 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2011:%2025-26;&version=31
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