የድን ራእይ

ሇምን መጨነቅ?
Don's Vision

Why Bother?
በ ድን

ኤስ.

አንዴ ጠዋት ማሇዲ፥ ድን በተቀጠረበት በፔፕሲ ኮርፖሬሽን (Pepsi Co.) ቦታ ሇቡና እረፍት እንዯተቀመጠ፥
እርሱና ሚስቱ ማሪያን የኢየሱስ ክርስቶስን የምሥራቹን (መልካም) ዜና በመንገደ ላይ ሇሚያልፉት
ሇማካፈል ወዯሞከሩበት ወዯ አንዴ ከተማ መንገዴ ወዱያውኑ ተጓጓዘ (transported to)። ነገር ግን፥ ማንም
እነርሱን አያዲምጣቸውም ነበር! ድን በፍርሃት “ሇምን መጨነቅ? ምን ልዩነት ያዯርጋል? ” ብሎ ጠየቀ።
ጥያቄው እንዯተጠየቀ፥ ድን ራሱን በጥልቅ፥ ጥቁር፥ ቆሻሻ ጭቃ ማጥ ውስጥ ቆሞ አገኘው። እርሱ ዓይን ማየት
እስከሚችሇው የረዘመ በውጪ የሚገኝ ሰገነት የመሰሇን እየተመሇከተ ነበር። በዚህ ሰገነት በሁሇቱም በኩል
ላይ የሚገኙት ጣሪያውን የተሸከሙት ምሰሶዎች በእሳት እንዯነዯደ ጥቁርና ያረሩ (በከፊል የተቃጠለ) ነበሩ።
በሰገነቱ የተቀመጡ የማይቆጠሩ ሰዎች ነበሩ...አንዴም መቀመጫ ባድ አልነበረም።
ድን ጎንበስ አሇና በእጁ ሙለ ጥቁር ማጥ ያዘ፥ ቀስ በቀስ በጣቶቹ በኩል(መሐል) ፈሰሱ። ከዛ ወዯ ላይ
ሲመሇከት በጣም የሚያሳስብ (alarming! / የሚያነቃ) አንዴ ነገር ልብ አሇ(አስተዋሇ)! ዓይኖቹ በሰገነቱ ላይ
ወዲሇ አንዴ ሰው ላይ እንዲተኮሩ፥ ያ ሰው ወዱያውኑ ወዯ እሳት ነበልባልነት ዘሎ ገባ! (immediately
that person burst into flames!) ድን ሌላ ሰውን ሲመሇከት፥ ያም ሰው ዯግሞ ወዯ እሳት ነበልባልነት
ዘሎ ገባ! እዛ ወዯ ተቀመጠ ሰው በእያንዲንደ ጊዜ ባተኮረ ጊዜ፥ ያ ሰው መንዯዴ ይጀምራል።
በዚህ ጊዜ፥

እግዚአብሔር

እርሱን ሲናገረው ድን ሰማ።

እግዚአብሔር “ሇዛ ነው መጨነቅ

ያሇብህ! ምክንያቱም ካልነገርካቸው እነርሱ ይጠፉና በሲኦል ውስጥ ይነዴዲለ!

”

አሇ።
ከዛ ድን ራሱን ፔፕሲ ኮርፖሬሽን ተመልሶ አገኘው። ይህ ራእይ የእነርሱ አገልግሎት መወሇዴ (መመሥረት)
ነበረ... “ተወዲጅ እግዚአብሔር ሆይ፥ እኛ ሄዯን እንነግራቸዋሇን! ” (“Dear God,

we will go tell them!”)

የእሥራኤል አምላክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዚአብሔር አብ ቃልና ልጅ፥ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች
ጌታ ቅደስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያውን የቶማስ ቶሙክዲሕታን አካል ተጠቅሞ
ተረጎመው። ክብር ሁለ፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ቅዴስና ኃይልና ውዲሴ ሇጌታችን ሇመዴኃኒታችንና ሇንጉሣችን
ሇናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፥ ሇሚያምኑበትና እንዯ ቃለ ሇሚኖሩት ሁለ፥
ንጹሕና ቅደስ አምላክ የሆነ እርሱ ስሇ እነርሱ ዴኅነት ብሎ ኃጢአትና እርግማን ሆኖ በቀራንዮ በመስቀል ላይ
ተሰቀሇ፥ ሇኃጢአታቸው ስርየትም ቅደስ ዯሙን አፈሰሰ፥ ሞተ፥ ተቀበረ፥ በሦስተኛውም ቀን በአባቱ በአድናይ አብ
ኃይል በራሱም ኃይል በመንፈስ ቅደስም ኃይል ከሞት ተነሣ፥ ዲግም ሇተወሇደ ቅደሳንም እንዯ አባቱ ፈቃዴ
ታያቸው፥ ወዯ አባቱም አረገ በአባቱም በቅደስና ጻዴቅ እግዚአብሔር አብ ቀኝ በክብር ተቀመጠ፥ ዲግመኛም
ሇሚያምኑበትና ከውኃና ከመንፈስ ቅደስ ዲግም ተወልዯው በቅዴስና የቸር አባቱን ቅደስ ፈቃዴ እያዯረጉ የእርሱን
ቃል በመፈፀም የሚጠብቁትን ቅደስ ክርስትያኖችን ወዯ ቅደስ መንግሥቱ ሇመውሰዴ እጅግ በቅርቡ ይመጣል።

ንሥሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም እንዱሰረይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፥ የመንፈስ
ቅደስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ፥ በቅዴስናም እንዯ መጽሐፍ ቅደስ የእግዚአብሔር ቃል ኑሩ ንጹሐን ቅደሳን
ሁኑ እግዚአብሔርንም በመምሰል ጌታ ኢየሱስን ጠብቁ፤ አዲኛችን፣ ተስፋችን፣ ሕይወታችን፣ አምላካችን፣
አሇታችን፣ ቤዛችን፣ መታመኛችን፣ ክብራችን፣ መሪያችን፣ ብርሃናችን፣ ሰላማችን፣ እውነተኛ የወይን ግንዲችን፣
ጉልበታችን፣ ፍቅራችን፣ ረዴኤታችን፣ ራማሴሌሬዳቤሽታራናማትሮ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም፣ ሆሳላራዲባትሮ፣
ማርድኮትሮሎሮድቦስታ፣ የመንፈስ ቅደስ እሳት፣ ሩሃማሴሌሬሌሬሌሬዳቤሽቶ፣ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣
መሬሼሌሬዳቤስቶ፥ መዲን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፥ ቅደስ የእስራኤል አምላክ አብ ወዯ እርሱ እንቀርብ
ዘንዴ ያዘጋጀው መንገዴ እውነትና ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። መዲን በሌላ በማንም የሇም፣ እንዴንበት
ዘንዴ ከሰማይ በታች የተሰጠን ስም ኢየሱስ የሹዋ ብቻ ነው!!!። ዝማሬ ሇኢየሱስ ክርስቶስ በዯሙ ሇዋጀን፣
ሇቅደስ አባቱ መንግሥትም ካህናትና ነገሥታት አዴርጎ ሇሾመን፥ መንፈስ ቅደስ ወዯ እውነት ሁለ ይመራናል፥
ማሁቶክላራናማሽታ፥ ቅደስ አብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓሇምን (ሰዎችን) ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበረ፥
ብራዳስቴክላራናማትሮ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ ጌታችን፣ ጠባቂያችን፣ መጽናኛችን፣ መንገዲችን፣ ኃይላችን፣ መልካም
እረኛችን፣ ርኅሩኅ አባታችን፣ ዴንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላሇም አባት የሰላም አሇቃ፥ ቅደስ እግዚአብሔር፥ አማኑኤል፥
እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ፥ ሃሌ ለያ፣ ሃሌ ለያ አሜን ኤልሻዲይ መሢሑ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባረክ ይባረክ ይባረክ
ሃሌ ለያ ጌታ ይመስገን ሃሌ ለያ ኢየሱስ ቅደስ ሰላም ብርሃን ክርስቶስ። አሜን። hithomasgetachew@gmai1.com

