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ብዙም አትክሌት ያሌነበረበት ነገር ግን ብዙ ዴንጋዮችና ወጣ ገባ መሌክአምዴር ያሇውን ሰፊ መሬትን 
ተመሇከትሁ፥ ጥቂት በብዛት የበቀለ ትናንሽ ቁጥቋጦዎች አንዲንዴ ነገሮች ያለበት፡፡ በረሃ አሌነበረም፥ ነገር 
ግን ምዴረበዲማ ቦታ፡፡ በዚህ ስፍራ የተበታተኑ የሸክሊ ስብርባሪዎች ወይም ተበታትነውና ተራርቀው 
የተቀመጡ እቃዎች ነበሩ፡፡ 

ንፋስ በስብርባሪዎቹ ሊይ መንፈስ ጀመረና ስብርባሪዎቹን ወዯ ሊይ ያነሣቸው ጀመር፥ እናም ምንም እንኳን 
እያንዲንደ ስባሪ የራሱ የሆነ ገጽታ ቢኖረውም እርስ በእርሳቸው መገናኘትና አንደ የአንደ የሆነ ይመስሌ 
መገጣጠም ጀመሩ፡፡ የሆነ ማዴጋ ዓይነት ነገር መሥራት ጀመሩ፡፡ ግዙፍ የሆነ ማዴጋ ሆነና በምዴሩ ሊይ 
ተቀመጠ እናም የተሇያዩ ቀሇማት የነበሩት ሲሆን የተሠራውም መሬት ሊይ ወዲዴቀው ከነበሩት የተሇያዩ 
ዓይነት ስብርባሪዎች ነው፥ እንዯዛም ሆኖ፥ ሁለም ከተፈጥሮ በሊይ በሆነ ሁኔታ ተገጣጥመዋሌ፥ 
ከመጀመሪያውኑ ከአንዴ አካሌ የነበሩ ይመስሌ፡፡ 

ከዚያም ጌታ አጠገቤ ቆመና እንዱህ አሇኝ፥ 

“በፊትሽ የምታዪው የተቃረበውን ቅሬታዎቼን የማጠራበትን ወቅት (Season of Refining) ነው፡፡ እቃዎቼን 
ሰባብሬ በታተንኋቸው እናም በሙሊት ወዯ እሳቴ አመጣኋቸውና እያንዲንዶን መሇያቸውን ከእነርሱ 
አስወገዴሁት፥ ምክንያቱ ዯግሞ ከእነርሱ የቀዯመ ማንነት ምንም ነገር እኔ በዚህ አዱስ ወቅት ሇእነርሱ ባሇኝ 
አዱስ እቅዴ ውስጥ ጣሌቃ እንዲይገባ ነው፡፡ እኔን የሚቃወመው ነገር ሁለ ከእነርሱ ተወግዶሌ፥ እናም አመዴ 
ሆኖ ተሰባብሯሌ፥ በትንፋሼም ተወግዶሌ፥ ከእነርሱ ውስጥም የሥጋን (ሥጋዊነት) ምሌክት ሁለ አስወጥቷሌ፥ 
በውስጥም (በሥጋ ውስጥ) ተገዴበው የነበሩ ሌቦችን አስሇቅቋሌ፥ እናም እንዱሇቀቁና እንዯገና መምታት 
እንዱጀምሩ አዴርጓቸዋሌ፡፡” 

“ምዴረበዲው አሁን ያሇፈ ወቅት ነው፡፡ ቅሬታዎቼ ወዯ ቦታቸው ከፍ እያለና ማንነታቸውን፥ በእኔ ያሊቸውን 
ዓሊማ ወዯ መረዲት እየመጡ ነው፡፡ በብቸኝነትና በመካንነት ከእኔ ጋር በተጓዙባቸው ጊዜዎች 
አስተምሬአቸዋሇው በእጄም መግቤአቸዋሇሁ፡፡ ፍቅሬንም ብርታቴን አይተዋሌ፡፡ ፍርዳን አጥብቀው ይይዛለ 
እናም አሁን በምዴር ክበብ ሁለ በሚነዯው በፍትሕ ሰዓት ይቆማለ፡፡” 

“ቆሞ ያየሽው ማዴጋ በምዴር ሊይ የሚፈሱት ቅሬታዎቼ ናቸው፡፡ በምዴር ሊይ ፈቃዳን ሳከናውን፥ 
በውስጣቸው የምኖርባቸውና የምሇቀቅባቸው (የምገሇጥባቸው) እቃዎች ናቸው፡፡ ሕዝቤን በራሴ (በእኔ) 
እየሞሊሁ ነው፡፡ ይህን ሇአንቺ አሳይቼሻሇሁ፡፡ አንቺ የሆነ ዴርሻ ትሸከሚያሇሽ፥ ሌክ እነርሱ እንዯሚሸከሙትና 
እንዯሆኑት፡፡ በብዙ መንገዴ ከሕዝቤ ውስጥ ወዯ ፊት (ወዯ ግሌጥ) እመጣሇሁ፥ እንዯመረጥሁት ወዯ ፊት 
እመጣሇሁ፥ ሥራዬንም እሠራሇሁ፥ እናም ዓሇም ወይም ቤተክርስቲያን እንዯምትፈሌገው ወይም እንዯምትሻው 
አይሆንም፥ ወይም እንዯሚገምቱት እንኳን፥ እኔ ብቻ አምሊክ ነኝና፥ ሰውም አይዯሇሁም፡፡ ሰው ከእኔ ጋር አንዴ 



እስካሌሆነ ዴረስ ሉያውቀኝ አይችሌም፡፡ የእኔ መንገዴ የሰው መንገዴ አይዯሇም አሌያም እንዯ ቤተክርስቲያን 
መንገዴም አይዯሇም፡፡” 

“ቃላ የእኔ በሆኑትና የእኔ ባሌሆኑት መካከሌ ሌዩነትን ያመጣሌ፡፡ መሰባበሩ ተጀምሯሌ እናም መሇያየቱ 
በኃይሌ መቀጠሌ ጀምሯሌ፥ በመካከሌ ያሇውም ሌዩነቱ ታሊቅ ይሆናሌ፥ ማንምም ወዯ ላሊኛው ወገን ማሇፍ 
አይችሌም፡፡ የእኔ ቢሆኑም ባይሆኑም፡፡ የሌብን መከፈሌ አሳይቼሻሇሁ እናም ይመጣሌ፡፡ ሌቦችን እከፍሊሇሁ ወዯ 
እኔም የሚመጡትን አዴናሇሁምና፡፡ እንዯ አምሊካቸው የሚወደኝ ሕዝቦች አለኝ፥ ከእኔም ውጭ ላሊ ማንንም 
የማይወደ፡፡” 

“መከፋፈለ ሲጨምር ታሊቅ ቀውስ ይጨምራሌ፥ ብዙዎች ራሳቸውን ሇማዲንና ሇዯኅንነታቸው በማያሰጋ ቦታ 
ሲንቀሳቀሱ፥ ነገር ግን ብቸኛው (የዯኅንነት) ቦታ የሚሆነው በቤቴ ውስጥ ነው፡፡ እውነትን ታውቃሊችሁ፥ እናም 
በእርሱ ሌትሄደ ይገባሌ፥ እኔንም ሇሚፈሌጉ መንገደን ማሳየት ይገባችኋሌ፡፡ የወዲዯቀውን ትርፍራፊ 
ሇማስተካከሌ ሳትሞክሩ የራሳችሁን ሩጫ ሌትሮጡ ይገባችኋሌ፥ ነገር ግን ሇእኔ ወዯ መታዘዝ ጥሩአቸው፥ እናም 
እኔ ወዯ እኔ የሚጮሁትን አስተካክሊቸዋሇሁ፡፡” 

“ይህ ከማጥራቱ ወቅት ጋር አንዴ አይዯሇም፡፡ ይህ የትንሳኤና በምዴር ከሚኖሩት ሕዝቤ የዯረቁ አጥንቶች ወዯ 
አብሮነት የሚመጡበት ነው፡፡ እኔ በአሜሪካ ብቻ አይዯሇም እየተንቀሳቀስሁ ያሇሁት፥ በሁለም ሀገራት እንጂ፡፡ 
የእኔ የሆኑት በሙሊት (ሙለ በሙለ) ወዯ እኔ የሚመጡበት አሌያም በተቃራኒው ወገን የሚተዉበት ሰዓት 
መጥቷሌ፡፡ ሌክ ሕዝቤን በሙሴ በኩሌ ወዯ ተራራው ስጠራቸው እንዯነበረው፥ የሰሙት፥ ወዯ እኔ መጡ፥ 
ያሌሰሙት ግን በታሊቁ መንቀጥቀጥ ጠፉ፥ በዴጋሚ እንዱሁ ይሆናሌ፡፡” 

“ከእንግዱህ ወዱያ በቤቴ ውስጥ ስርዓት አሌበኝነትን አሌታገስም፡፡ በእኔ ይሞቃሌ አሌያም ያሇ እኔ 
ይቀዘቅዛሌ፡፡ እኔ የሚባሊ እሳት ነኝ፥ እናም ሕዝቤ ይቃጠሊለ በእኔም ይበሊለ፥ አሌያም ባድ መቃብሮች 
ይሆናለ፡፡ የመገናኛውን ዴንኳ አሳይቼሻሇሁ፡፡ ዴንኳኖቼን እንዴታቀጣጥለ ነግሬአችኋሇሁ፥ ሌክ አሁን ይህን 
የሚያዯርጉ እንዲለት፥ እንዲንቺ፡፡ ማቆም የሇባችሁም፡፡ ያየሽው ማዴጋ፥ የዴንኳኖቼ በጋራ መነሣት ነውና፡፡ 
ተጀምሯሌ፥ ሕዝቤም እየተነሱ ነው፡፡” 

“ሂጂና ወዯ ማዴጋው ውስጥ ተመሌከቺ” 

ወዯ ማዴጋው ሄዴሁና ወዯ ውስጥ ተመሇከትሁ፡፡ በውኃ ተሞሌቶ ነበር፡፡ ውኃ ይመስሊሌ፡፡ እጄን ዘረጋሁና 
ውኃውን ነካሁት፡፡ ቀዝቃዛና የሚጋብዝ ነበር፡፡ ጌታ ከአጠገቤ ቆመና ራሱን ነቀነቀ፡፡ እንዱህ አሇኝ፥ “ውኃ 
አይዯሇም፡፡ በብርሃኔ ትቦዎች የሚመጣና በእሳቴ የሚነዴደትን ዋንጫዎች የሚሞሊው ዘይት ነው፡፡ በህያው 
ዘይቴ እየሞሊኋቸው ነው፥ እናም ራሴን በውስጣቸው፥ በእነርሱ በኩሌ፥ በእነርሱ ሊይ እያቀጣጠሌሁ ነው፥ 
ምክንያቱ ዯግሞ ማንም ይህንን አዯረግሁ እንዲይሌ፡፡ ይህ ማንም ሰው የላሇው፥ ሉኖረውም የማይችሌ ሰማያዊ 
እሳት ነውና፡፡ ቅደስ ነው፡፡ እኔ ነኝ፡፡” 

ከዚያም ጌታ በዴጋሚ ወዯ ውስጥ እንዴመሇከት ነገረኝ፡፡ 

በዴጋሚ ወዯ ውስጥ ተመሇከትሁኝ፥ እሳት ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ ጌታ ፈገግ አሇና ራሱ ወዯ ውስጥ ዘረጋ፥ ጥቂትም 
ሰጠኝ፡፡ አሇኝም፥ “ይህ በመጨረሻው ሰዓት ሇሕዝቤ የተዘጋጀው ታሊቁ ዴርሻ ነው፡፡ እስካሁን ተይዞ (ተገትቶ) 
ነበር፥ ቅደስ ነውና፥ እናም ቅደስ የሆነውን ነገር ከሁለ ነገር አስበሌጦ ሇማያከብረው ትውሌዴ አሌሰጠውም፡፡ 
የእኔ ቅዴስና ታሊቅ ዋጋ ያሇው እንቁ ነው፡፡ ቃላ እንዯዛ እንቁ ሉታይና ሉከበር ይገባዋሌ፡፡ እኔ ህያው ቃሌና 
ቅደሱ እሳት ነኝ፡፡ ራሴንም ሇማይወደኝና ሇማይፈሌጉኝ አሌሰጣቸውም፡፡” 

ጌታ አሁንም እንዴመሇከት ነገረኝ፡፡ 



እንዯገናም ተመሇከትሁ፥ እናም በዚህ ጊዜ፥ ታሊቅ ማእበሌ በማዴጋው ውስጥ ነበር፡፡ ተገርሜ ነበር፡፡ ከዚያም 
ጌታ እንዱህ አሇ፥ “ማእበለ እየመጣ እንዯሆነ ነግሬሻሇሁ፡፡ በምዴር ሊይ የሆነና የሚመታ አይዯሇም፡፡ ማእበለ 
የእኔ በሆኑትና ባሌሆኑት መሀከሌ ሙለ መከፋፈሌን ያመጣሌ፥ እናም የእኔን ፍትህ ያመጣሌ፡፡ ቅሬታዬ ራሷን 
አዘጋጅታሇች እናም የእኔ ትንፋሽ ሙለ በሙለ ማስመሇስን እስኪያመጣ እየጠበቀች ነው፡፡ ይህም ራሱ አሁን 
ጀምሯሌ፡፡ ወዯ ስፍራቸው እያንቀሳቀስኋቸው ነው፡፡  ከምዴር በሊይ ሳሌፍ፥ ከእጄ በታች ይቆማለ፡፡” 

“መቼ ይሆናሌ በሚሇው አትጨነቂ፥ ነገር ግን በእነዚያ በሰጠሁሽ ነገሮች ተጨነቂ፥ እናም ከፍ አዴርጊያቸው፥ 
ሌክ እንዯነገርሁሽ፡፡ ምን ማዴረግ እንዲሇብሽ ታውቂያሇሽ፥ የእኔ የቤት ሥራ የተሰጣቸው ሁለ 
እንዯሚያውቁት፥ አሁን እንዯዚያ የማዴረጊያ ጊዜ ነው፡፡ ወዯፊት ሰብሮ መሄጃው አሁን መጥቷሌና እንዱሁም 
መከፋፈለ፡፡ ከተቃውሞው የተነሳ ወዯ ኋሊ አትሰብሰቡ፥ ነገር ግን በተሌዕኮዬ ሩጡ፥ እናም እኔ የራሴ የሆኑትን 
ስሰበስብ ተመሌከቱ፡፡ መጋረጃው ሉገሇጥ ሰዓቱ እየቀረበ ነው፡፡” 

ጌታ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ ወዯ ማዴጋው እንዴመሇከት ነገረኝ፡፡ 

እንዯዛው አዯረግሁ፥ በዚህ ሰዓት ግን ፍርሀት ተሰማኝ፡፡ ጭንቅሊቱን አነቃነቀ ስሇዚህም ወዯ ውስጥ 
ተመሇከትሁኝ፡፡ በማዴጋው ውስጥ ጥቁር ሞት ነበር፡፡ በመከፋት ራሱን አነቃነቀና እንዱህ አሇኝ፥ “አዎን፡፡ 
ጥቁሩ ሞት ይመጣሌ፥ ብዙዎችንም የራሱ ያዯርጋሌ፡፡ አስጠንቅቄአሇሁ ተጣርቻሇሁ ጮኬማሇሁ፥ እናም 
ጥቂቶች ብቻ ምሊሽን ሰጥተውኛሌ፥ አሁን እንኳን፡፡ ምን ሉሆን ነው፥ አሁንስ ምን ይሆናሌ፡፡ ሞት ከማዴጋው 
ይመጣሌ፥ እቃዎቼ የምህረቴና የቁጣዬ መጠቀሚያዎች ናቸውና፡፡ የምነግራቸውን ሁለ ይናገራለ፥ ፈቃዳንም 
ያዯርጋለ፡፡ ቃላ ሰውን ሁለ ይዲኛሌ፡፡ ሰዎች እንኳን እጣፈንታቸውን ይመርጣለ፡፡ ቃላ በእርግጥም ወዯ ፊት 
ወጥቷሌ፥ አሁን ሌቦች ሁለ ሲዯነዴኑ፥ አሁንም ወዯ ፊት እየወጣ ነው፥ ብዙ መቅሰፍቶች ጀምረዋሌና፥ ነገር 
ግን ይጨምሩማለና፡፡” 

“ሌትሄጂና ሌትተማመኝብኝ ይገባሌ፡፡ ፍፃሜሽን ካሊሳካሽና አሇመታዘዝን ከመረጥሽ፥ አንቺም ራስሽ 
ትጠፊያሇሽ፡፡ የማይታዘዙኝ ሁለ ይጠፋለ፡፡ በዚህ ምዴርም ይሁን ሇዘሊሇም፥ ሇዘሊሇም ከእኔ ተሇይተው፡፡ ማንም 
ነጻ አይዯሇም፡፡ እንቺ ራስሽ፡፡ ታውቂኛሇሽ፥ ቃልቼም በውስጥሽ ይኖራለ፥ የእኔን መገኘትም (presence) 
ታውቂያሇሽ፥ ከእሳቴም ተካፋይ ሆነሻሌ፡፡ ምንም ሰበብ የሇሽም የግዴ ሌትከተዪኝ ይገባሌ፡፡ አታመንቺ፥ ነገር 
ግን ሂጂ፥ እኔ እንዯገሇጥሁሌሽ ቃላን ስጪ፥ አትፍሪም፥ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝና፥ የእኔ ከሆኑት ከሁለም ጋር 
ነኝ፡፡” 

“ንፋሳቱ እየነፈሱ ነው እናም መሰባበሩ ሌዩነቱ እስኪጠናቀቅ ዴረስ ይቀጥሊሌ፥ እንዯተናገርሁት፥ ስሇዚህ ሂጂ፥ 
ሰዓቱ ረፍዶሌ፥ ሕዝቡም ይጠብቁኛሌ፡፡ እኔ እረኛው ነኝና መንጋዎቼንም እሰበስባሇሁ በጨሇማውም መሀከሌ 
እረኛ እሆናቸዋሇሁ በመካከለም ስነሣ ክብሩ ታሊቅ ይሆናሌ፥ በምዴር፡፡” 

ከዚያም ጌታ ተሇይቶኝ ሄዯና እኔ በምዴረ በዲው ውስጥ ቆሜ ቀረው፡፡ 

ተፈፀመ፡፡ 

-ሱዛን ከሚንግስ፥ አፕሪሌ 20፥ 2005 ዓ.ም ከምሽቱ 11፡44 (11፡44 PM) 

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡ 
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ  
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