የመነጠቅ፣ የመከራው መን፣ የቅዴስቲቱ
ከተማ እና የእግዙአብሔርና የሰይጣን
ዘፋኖች ራዕይ
ኢየሱስ ክርስቶስን ያየች የ8 ዓመት ሌጅ ምስክርነት
( ያኔት ባሌዳራስ ካኔሊ)
በመጀመሪያ በስፓኒሽ ዴምጽ ቅጂ የተገኘ ሲሆን ገሇጻዎች/ ስዕልቹ የምስክርነቱ ክፍሌ ሳይሆኑ በኋሊ ሊይ
የተጨመሩ
ናቸው፡፡ ይህ
ምስክርነት
ገሇሌተኛና
ታማኝ
በሆነ
ነቢይ
ተረጋግጧሌ፡፡
( www.DivineRevelations.info)

ውዴ ወንዴሞች እግዙአብሔር ሁሊችሁንም በዙህች ሠዓት ይባርካችሁ፡፡ እስቲ ከመጽሏፍ ቅደስ ይህንን
እናንብብ 2 ኛ ቆሮንጦስ 12፥1- 4 የእግዙአብሔር ቅደስ ቃሊት፡፡ በስመአብ፥ በወሌዴ በመንፈስ ቅደስ
“ ትምክህት የሚያስፈሌግ ነው፤ አይጠቅምም ነገር ግን ከጌታ ወዲሇው ራእይና መገሇጥ እመጣሇሁ፡፡ ሰውን

በክርስቶስ አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯሆነ አሊውቅም ወይም ከሥጋ ውጭ እንዯሆነ አሊውቅም፥ እግዙአብሔር
ያውቃሌ፤ እንዱህ ያሇው ሰው ከአስራ አራት ዓመት በፊት እስከ ሦስተኛው ሰማይ ዴረስ ተነጠቀ፡፡ እንዱህ
ያሇውን ሰው አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯሆነ ወይም ያሇ ሥጋ አሊውቅም፥ እግዙአብሔር ያውቃሌ፤ ወዯ ገነት
ተነጠቀ፥ ሰውም ሉናገረው የማይገባውን የማይነገረውን ቃሌ ሰማ፡፡”
ይህን እኔ በሴፕቴምበር 5፥1999 እ.ኤ.አ ከጌታ ጋር ከነበረኝ ገጠመኝ ጋር አያይዜሊችኋሇሁ፡፡ ቤተ
ክርስቲያን ውስጥ ነበርን እናም የእግዙአብሔር ኃይሌ ህይወታችንን እየሞሊት በዙያ ነበር፡፡ በወሇለ ሊይ
ወዯቅሁ እናም የጌታ በውስጤ መኖር ይሰማኝ ነበር፡፡ ጌታ በእኔ እየሠራ እንዯሆነ ይሰማኛሌ፥ እናም ራእይ
ያሳየኝ ጀመር፡፡
በአንደ ራእይ፥ ሁሇት መንገድችን አየሁ፥ አንዯኛው ሰፊ ሆኖ ብዘ ሰዎች ይሄደበታሌ፥ ግን እየሄደ ያለት
ወዯ ጥፋታቸው ነው፡፡ ላሊኛው መንገዴ በጣም ጠባብ ነው፥ ብዘ ሰዎች ጌታን እያመሰገኑና እያከበሩ በእርሱ
ሊይ ሲሄደ አየሁ፡፡
ከዚም ጌታ መሌአክ ከንድ ጋር ሲዋጋ ላሊ ራእይ አሳየኝ፡፡ ንድው አጋንንትንና እሳትን
ወዯዙህች ምዴር ወረወረ፡፡
ከዚ በኋሊ በላሊ ራእይ ዯማቅ የሚያንጸባርቅ የግዴግዲ ሠዓት አየሁ፡፡ ከወርቅ የተሠራ
ነበር፡፡ አስራ ሁሇተኛው ሠዓት ሊይ ያሳይ ነበር፡፡ ነገር ግን የሆነ እጅ ወዯ
አስራ አንዴ ሠዓት ሲመሌሰው አየሁ፡፡ ጌታ እንዱህ አሇኝ “ ተመሌከች

አገሌጋዬ፥ ሠዓቱን ወዯ ኋሊ የመሇስኩት ህዜቦቼ እኔ እንዯምፈሌገው ስሊሌተጋጁ
ነው፤ ሠዓቱን ወዯ ኋሊ የምመሌሰው ህዜቦቼ እኔ እንዯምፈሌገው ስሇማያመሰግኑኝ ነው፤ ሇዚ
ነው፥ በታሊቁ ምህረቴ ምክንያት በእግሬ ሊይ ሇሚወዴቅ ሁለ ሊሇማዊ ህይወት እንዱያገኝ
የመጨረሻ እዴሌ እየሰጠሁ ነው፡፡”
1

ከዙያም እዚው መሬት ተኝቼ እያሇሁ ጌታ ላሊ ራዕይ አሳየኝ፡፡ የሆነ ሰው ወዯ እኔ ፈረስ እየጋሇበ አየሁ፡፡ እጁን
ረጋና እኔ ወዯ ተኛሁበት ወዯ መሬት ቀረበ፡፡ ከዚም ጌታ ወዯ ክንድቹ ውስጥ ሲወስዯኝ ተሰማኝ፡፡ መንፈሴን
( ነፍሴን) ወዯ ክንደ ሲወስዲት ተሰማኝ፡፡ ከዚ መጋሇብ ጀመርን፥ ወዯ ሊይ ጋሇብንና በጣም ከፍም ዜቅም ያሊሇ
ቦታ ስንዯርስ ቆምን፡፡ እንዱህ አሇኝ “ የእኔ አገሌጋይ ተመሌከቺ፥ ከእኔ ጋር እንዯምወስዴሽ ነግሬሻሇሁ፥ ያንን

ነው እያዯርግሁ ያሇሁት፥ በአንዯበቴ የተናገርኩትን እፈጽመዋሇሁ፡፡ ያሌኩትን አዯርገዋሇሁ፡፡ ሇዙህ ነው እዙህ
ያመጣሁሽ አገሌጋዬ፡፡ መጀመሪያ ግን ሇእናንተ ያዯረኩትን ከግምት እንዴታስገቢውና መቼም እንዲትረሺው
ቁስላን አሳይሻሇሁ፡፡”
የእግዙአብሔር ዘፋን ያሇበት ቦታ ዯረስንና ጌታ ሚስማሮቹንና ጎኑ የተወጋበትን ቦታ አሳየኝ፡፡ እንዱሁም
እንዳት እንዯተገረፈ አሳየኝ፡፡ ሇእኛ ብል የተቀበሇውን ሰንበሩንና ቁስለን አየሁ፡፡ “ ተመሌከች የእኔ

አገሌጋይ፥ አብዚኞቻችሁ እኔ ያዯረግሁሊችሁን ነገር ሁለ አታስቡትም፥ አብዚኞቻችሁ እኔ በመስቀሌ
እንዯሞትክሁሊችሁ ረስታችኋሌ፥ እናም አገሌጋዬ ህመም ይሰማኛሌ፡፡ ህዜቦቼ ሲክደኝ ያመኛሌ፥ ሌክ ያን ቁስሌ
ዴጋሚ እንዯሚከፍቱት ያህሌ፥ እናም በጣም ነው የሚያመው፡፡ ሌክ መስቀሌ ሊይ በዴጋሚ እንዯሚሰቅለኝ
ያህሌ፡፡” ጌታ እንዳት እንዯሚያሇቅስ አየሁ፥ ምክንያቱም እኛ ስናሳፍረው ህመም ይሰማዋሌ፡፡

- ገነት “ ሇህዜቤ ያጋጀሁሊቸውን ታሊቅ ክብር ትነግሪያቸው ንዴ ብዘ ነገር
አሳይሻሇሁ አገሌጋዬ፥ የወርቁን ጎዲናና የጠራውን ውኃ አሳይሻሇሁ” አሇኝ፡፡
ብዘም ሳንቆይ የሚያምር ጎዲና ያሇበት ቦታ ዯረስን፥ በጣም ያምራሌ፡፡
በምዴር ሊይ እንዯዙህ ዓይነት ነገር አይቼም ሆነ ነክቼ አሊውቅም፡፡
ጎዲናዎቹ አንጸባራቂ ነበሩ፡፡ እንዱህ አሇኝ “ የወርቁን ጎዲና ንኪው አገሌጋዬ፥

ምክንያቱም አንቺና ህዜቤ በዙህ ትኖራሊችሁ፥ ምክንያቱም ህዜቤ በዙህ
ይጋሌባለ፡፡” የራሴንና የጌታን ነጸብራቅ ስንጋሌብ አየሁ፡፡
ከዚ በኋሊ የጠራው ውኃ ጋር ዯረስን፥ በጣም ነበር የሚያምረው፡፡ በዙያ በውብ ሏይቅ
ውስጥ ከጌታ ጋር እየጋሇብን ሳሇ “ አገሌጋዬ፥ ይህ ሁለ ሇእኔ አይዯሇም፥ ይህ ሁለ ሇህዜቤ ነው፡፡ ይህ
የምትነኪው ሁለ ሇህዜቤ ካሇኝ ታሊቅ ፍቅር ያጋጀሁት ነው፡፡” ብል ነገረኝ፡፡ ከዚ ዯግሞ እንዱህ አሇኝ፡፡
“ አገሌጋዬ፥ ነይ ወዯዙህና ላልች ነገሮችን አሳይሻሇሁ፡፡”
ከዙያም የእግዙአብሔርን ክብር ማየት የቻሌኩበትና ኃይለ የተሰማኝ ቦታ ዯረስን፡፡ ትሌቅና የሚያምር ቦታ
ነበር፡፡ ትሌቅ ጠረጴዚ ስሊየሁ ጌታን ጠየቅሁት “ ጌታ ሆይ፥ እነዙህ ሁለ ጠረጴዚዎች ሇመንዴር ናችው?”
እርሱም እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ የበጉን ሠርግ አስታውሺ፥ በዙህ ጠረጴዚ ሊይ የበጉን ሠርግ እንዯምናከበር
አስታውሺ፡፡” የማይቆጠሩ ጠረጴዚዎችን አየሁ፥ መጨረሻውን እንኳን ማየት አሌቻሌኩም፡፡ በእያንዲንደ
ጠረጴዚ አጠገብ መሊእክት አለ፥ ስሇዙህ ጌታን ጠየቅሁት “ ጌታ ሆይ፥ ሇምንዴር ነው በእያንዲንደ ጠረጴዚና
በእያንዲንደ ወንበር አጠገብ መሌአክ ያሇው?" ጌታም “ አገሌጋዬ፥ እነዙህ መሊእክት ጠረጴዚዎቹን እያስጌጡ
ነው፥ እኔ ዜግጅቴን ስሇጀመርኩ መሊእክቱ እያንዲንደን ጠረጴዚ እያጋጁ ነው፡፡”
ውዴ ወንዴሞቼ፥ እነዙያ ጠረጴዚዎች በጣም አንጸባራቂ ናቸው፥ ሁለም ከወርቅ ነው የተሠሩት፡፡ ጠረጴዚዎቹ
በጣም ቆንጆ ሆነው አሸብርቀዋሌ፡፡ እያንዲንደ መሌአክ ሹካዎችን፣ ቢሊዎችን፣ ማንኪያዎችን፣ ሰሀኖቹን
እንዳት እንዯሚያስቀምጡ አየሁ፤ ሁለም በወርቅ የተሠሩና የሚያማምሩ ናቸው፡፡ ጌታም እንዱህ አሇኝ
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“ አገሌጋዬ፥ ሇህዜቤ እንዱጋጁ ንገሪያቸው፥ ምክንያቱም በጣም በቅርቡ በበጉ ሠርግ አብረውኝ እንዱዯሰቱ
ከእኔ ጋር እወስዲቸዋሇሁ፡፡”
በጣም የሚያምር ነበር፤ በዙያ ያሇው የጌታ መኖር በውስጤ ይሰማችኋሌ፥ እንዯዙህ ያሇ ክብርና ግርማ!
ጌታም እንዱህ “ አገሌጋዬ፥ ወዯዙህ ነይ ላሊ ነገር አሳይሻሇሁ፡፡” አሇኝ፡፡ ብዘ የሚያማምሩ በሮች ወዲለበት ቦታ
ዯረስን፥ በጣም ብዘ የሚያማምሩ በሮች፡፡ “ ጌታ ሆይ፥ ከእነዙህ በሮች ጀርባ ምንዴን ነው ያሇው?” አሌሁት፡፡
እርሱም እንዱህ አሇኝ “ ከዙህ በር ጀርባ ያለት ዯቀመዚሙርቶቼ ናቸው፥ ከእነዙህ በሮች ጀርባ ያለት

ሏዋርያቶቼ ናቸው፥ ከእነዙህ በሮች ጀርባ የሆነ ጊዛ በምዴር ሊይ ስሜን ሲያመሰግኑና ሲያወዴሱ የነበሩ ሰዎች
አለ፡፡”

- ማርያም እንዯገና መጋሇብ ጀረመርንና በግማሽ ከተከፈተ በር ጋር
ዯረስን እናም ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ ወዯዙህ ነይ፥

ነይ ወዯዙህ ምክንያቱም ከዙህ በር ጀርባ ያሇችው ማርያም
ናት፡፡ ጠጋ በይና የምትሇውን ስሚያት፥ ስሇዙህ ሄዯሽ
ሇህዜቤ መንገር እንዴትችዪ፥ ስሇዙህ ማርያም እንዳት
እየተሰቃየች እንዯሆነ ሇህዜቡ እንዴትነግሪያቸው፡፡” ጠጋ
አሌኩኝና ወጣት ሴት አየሁ፥ በጣም የምታምር ወጣት
ሴት፥ በጣም ቆንጆ ናት፥ መሌኳ በጣም ውብ ነው፡፡
በትንሽዬ መስኮት በኩሌ እያየች ነበር፡፡ ተንበርክካ ወዯ
ምዴር ገጽ እያየች ነበር፥ በከባዴ ህመም እያሇቀሰች፡፡
እንዱህ አሇች “ ሇምንዴን ነው የምታመሌኩኝ / የምታወዴሱኝ/ ?

እኔ ምንም ኃይሌ ከላሇኝ፥ ሇምን!
ሇምንዴን ነው የምታመሌኩኝ? እኔ ምንም አሊዯርግም! አታምሌኩኝ! በእኔ ፊት አትስገደ! እኔ ሊዴናችሁ
ስሇማሌችሌ! ሉያዴናችሁ የሚችሇው፥ ሉቤዣችሁ የሚችሇው ኢየሱስ ብቻ ነው፥ ሇሰው ሌጅ ሁለ የሞተው!
ብዘ ሰዎች እኔ ኃይሌ እንዲሇኝ ይናገራለ፥ ተዓምር ማዴረግ እንዯምችሌ፥ ግን ይህ ውሸት ነው! እኔ ምንም
አሊዯርግም! ሁለን ቻዩ አምሊክ በእኔ ስሇተዯሰተ ኢየሱስ ተወሌድ ሁለን እንዱያዴን ማህጸኔን ተጠቀመ፥
ነገር ግን እኔ ምንም ኃይሌ የሇኝም፡፡ እኔ ምንም ማዴረግ አሌችሌም! በእኔ ፊት አትስገደ! እኔ አምሌኮት
( ፣ ምስጋና) ስሇማይገባኝ አታምሌኩኝ! የሚገባው ብቸኛው፥ ብቸኛው በፊቱ የምትሰግደሇትና
የምታመሌኩት / የምታዯንቁት/ ኢየሱስ ነው! የሚፈውሰውና የሚያዴነው እርሱ ብቻ ነው! ”
ያቺ ሴት በምን ዓይነት ከባዴ ህመም ውስጥ በጭንቀትና በሇቅሶ ተሞሌታ እንዲሇች ማየት ችዬ ነበር፡፡
እንዱህ አሇች “ አይዯሇም! አይዯሇም! አታምሌኩኝ ( ፣ አታመስግኑኝ) ! በእኔ ፊት የምትሰግደት ሇምንዴን
ነው? እኔ ምንም አሊዯርግም! ” አያችሁ ውዴ ወንዴሞቼ፥ ይህችን ሴት በእንዯዙህ ያሇ ህመምና ሀን
ስታሇቅስ ማየት ከባዴ ነገር ነበር፡፡
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- እጀጠባቦችና አክሉልችጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ ወዯዙህ ነይ፥ ምክንያቱም ላልች ነገሮችን ሊንቺ ማሳየቴን እቀጥሊሇሁ፡፡” በጣም
የሚያምር ቦታ ዯረስን፥ በዙያ የእግዙአብሔር ክብር ይሰማኛሌ፡፡ ነጫጭ እጀጠባቦችን በረዴፍ በረዴፍ ሆነው
አየሁ፥ በጣም ነጭና የሚያምሩ! ነካኋቸው እናም ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ እነዙህን እጀጠባቦች
ንኪያቸው ምክንያቱም ሁለም ሇእናንተ ሇሁሊችሁም ናቸው፡፡”
ብዘ ረዴፎች አየሁ ሇስሊሳውንም ሌብስ ነካሁ፡፡ በጣም የሚያበራና ነጭ ነበር፥ በምዴር ሊይ እንዯሱ ዓይነት
ነገር አሌነካሁም፡፡ ጌታም “ አገሌጋዬ፥ እነዙህ ሌብሶች ሇእናንተ ሇሁሊችሁ ናቸው፡፡” አሇኝ፡፡ በጉንጮቹ ሊይ
እንባው ይፈስ ነበር፡፡ እንዱህ አሇኝ ጌታ “ አገሌጋዬ፥ አብዚኞቹ እነዙህ ነጫጭ እጀጠባቦች የሚወስዲቸውን ሰው
እየጠበቁ እዙህ ይቀራለ፡፡ ብዘዎቹ እጀጠባቦች የሚወስዲቸውን ገሊ እየጠበቁ እዙህ ይቀራለ፡፡” “ ሇምንዴን ነው
ጌታ ሆይ?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ “ ምክንያቱም አብዚኞቹ እኔ እንዯምፈሌገው ስሇማያመሌኩኝ ነው፥ ብዘዎች እኔ

ሇማዯርግሊችሁ ነገር ትኩረት አይሰጡትም፡፡ አገሌጋዬ፥ አብዚኞቹ እነዙህ ነጫጭ ሌብሶች እዙህ ይቀራለ፥ ገሊን
እየጠበቁ፥ ምክንያቱም በመንግሥቴ ምንም ቆሻሻ ነገር አሌቀበሌም፡፡ በመንግሥቴ የምፈቅዯው ሇቅደስ ነገር
ብቻ ነው፡፡ በቃላ እንዯተጻፈው እኔ ቅደስ ነኝና እናንተም ቅደሳን ሁኑ፡፡” ( 1ኛ ጴጥሮስ 1፡16)
ተመሇከትሁ ብዘ እጀጠባቦችንም አየሁ፤ በእያንዲንደ ሊይ በወርቅ ስም ተጽፎባቸዋሌ፡፡ ትናንሾችና በመጠን
የተሇያዩ እጀጠባቦችን ነካሁ፥ እናም እንዱህ አሌኩ “ ጌታ ሆይ፥ እነዙህን ትናንሾቹን ማነው የሚሇብሳቸው?”
ጌታም መሇሰ “ አገሌጋዬ፥ ትናንሽ ሌጆቼን አስታውሽ፥ ሇሁለም እንዲሇኝ አስታውሽ፥ እኔ ሇሰው የማዲሊ

አይዯሇሁም፥ እነዙህ ትናንሽ እጀጠባቦች ስሜን ሇሚያመሰግኑ ትናንሽ ሌጆቼ ናቸው፤ ወዯ ቤቴ ሄዯው ስሜን
ማወዯስ ሇሚወደ ትናንሽ ሌጆቼ፥ በመሆኑም ሇእነርሱ ትሊሌቅ ነገሮችን አጋጅቼሊቸዋሇሁ፡፡ እኔን ሇሚፈሌገኝ
ሁለ አሇኝ፥ ከእግሮቼ በታች ሇሚመጡት ሁለ አሇኝ፥ ሊሇማዊ ህይወትን እሰጣቸዋሇሁ፡፡”
እንዯገና መጋሇብ ጀመርንና ብዘም ሳንቆይ ብዘ አክሉልች
ያለበት ትሌቅ ቦታ ዯረስን፡፡ የቅንጦት የሆኑ አክሉልች፥
አንጸባራቂ አክሉልች፥ ስሇዙህ “ ኦ ጌታ ሆይ! እነዙህ አክሉልች፥
በጣም ያምራለ፡፡ እነዙህ አክሉልች ሇማን ናቸው?” አሌሁት፡፡
ጌታም እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ እነዙህ የምትነኪያቸው

አክሉልች፥ ስሜን ሇሚያመሰግኑት ናቸው፥ እኔ እንዯምፈሌገው
ስሜን ሇሚያወዴሱት ናቸው፡፡”
ጌታም ላልች አክሉልችን አሳየኝ፥ ነገር ግን እነዙህ ምንም ጌጥ የሇባቸውም፡፡ ከዚም ጌታ እንዯዙህ አሇኝ
“ አገሌጋዬ ወዯዙህ አቅጣጫ ተመሌከች፡፡” እናም ላልች አክሉልችን ማየት ጀመርኩ፥ ነገር ግን እነዙህኞቹ
የተሰሩት ከእሾኽ ነበር፤ ስሇዙህ እንዱህ አሌኩኝ “ ጌታ ሆይ፥ የሾኾቹንም ሆነ ጌጥ የላሇባቸውን አክሉልች
ሇእኔ እንዱሆኑ አታዴርግ! ” ጌታም አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ በዙህ ቦታ ሦስት ዓይነት አክሉልች አለ፤ የቅንጦት

የሆኑትና የሚያንጸባርቁት ስሜን የእውነት ሇሚያመሰግኑኝ ናቸው፥ በእውነትና በፍጹም ሌባቸው ስሜን
ሇሚያወዴሱትና ሇሚያመሰግኑት፡፡ በወይኔ እርሻ ውስጥ ሇሚሠሩ፥ በቤቴ መሆንን ሇሚወደ፥ ስሇስሜ ማራኪ
ሆነው ሇመገኘት ሇሚሞክሩና መከራን ሇሚቀበለ፡፡ እነዙህ የምትነኪያቸው ምንም ጌጥ
የላሇባቸው ዯግሞ በቃላ ሇሚያሾፉ ነው፥ በቤቴ መሆን ፥ መጾም ሇማይወደ፥ እንዱሁም
መጽናትን፥ አሌያም ስሜን ማወዯስ ሇማይወደ፤ በከንፈራቸው ብቻ እንጂ እኔ
እንዯምፈሌገው ከሌባቸው ሇማያመሰግኑኝ፡፡ ሇምን መሰሇሽ አገሌጋዬ፥ ምክንያቱም ማንም
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እኔን ስሇማያታሇኝ፥ ከእኔ መዯበቂያ ቦታ የሇም፡፡ እነዙህ የምታያቸውና የምትነኪያቸው የእሾኽ አክሉልች
ዯግሞ አገሌጋዬ፥ በቃላ ሇሚቀሌደ ነው፥ ቃላን ሇሚያቃሌለ ነው፥ የሌባቸውን በር ሇማንኳኳው ነገር ግን
ቃላን ሇመቀበሌ ፈቃዯኛ ሊሌሆኑ ነው፥ ቃላን ሇሚያቃሌለ ሁለ፡፡”

- የመነጠቁ ራእይከዚ በኋሊ ጌታ “ መነጠቁን አሳይሻሇሁ፥ አመጣጤ እንዳት እንዯሚሆን አሳይሻሇሁ፡፡”
አሇኝ፡፡ ስሇዙህ እኔም “ ጌታ ሆይ፥ እስካሁን ብዘ ነገር አይቻሇሁ ሇምንዴን ነው
ተጨማሪ ነገር የምታሳየኝ?” አሌኹት፡፡ ከዚም የእግዙአብሔር ዘፋን ጋር ዯረስን፥
በዚ ሺሆችና ሺሆች መሊእክት ተሰብስበው አየሁ፡፡ ከዚ ወዯታች መሄዴ ጀመርንና፥
እኔና ጌታ በጣም ነጭ የሆነ ዯመና ውስጥ ቆምን፡፡ ጌታ ሇመሊእኩቱ ቤተ ክርስቲያንን
እንዱቀበሎት ትእዚዜ ሰጠ፥ እናም ጌታ እንዱህ አሇኝ “ በጥንቃቄ ተመሌከቺ

አገሌጋዬ፥ ምክንያቱም ስመጣ እንዯዙህ ነው የሚሆነው፥ አመጣጤ እንዯዙህ ነው
የሚሆነው፡፡”
ከአራቱም የምዴር ማዕናት ሰዎች የጌታን ስም እያመሰገኑ ሲነሱ
አየሁ፡፡ ሁለም ሰዎች በእግዙአብሔር ኃይሌ ተሸፍነው ነበር፡፡ ነጫጭ
እጀጠባቦችን ሇብሰው ወዯሊይ ከፍ ከፍ ይለ ነበር፡፡ በጣም ዯስ የሚሌ
መዜሙር ይምሩ ነበር “ ኦ ጌታ ሆይ፥ አንተ ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ

ነህ! አባት ሆይ እናመሰግንሀሇን፥ አስነስተኸናሌና!
እናመሰግንሀሇን፥ አንስተኸናሌና! ”

ጌታ ሆይ

ብዘ ዓይነት ሰዎች አየሁ ረዥም፣ አጭር፣ ጥቁር፣ ነጭ፡፡ ሁለም
ሰዎችና መሊእክት እኔና ጌታ ወዯ ነበርንበት ዯመና ወዯ ሊይ ወጡ፡፡
ሁለም መሊእክትና ሰዎች ሇጌታ በምስጋና ተሞሌተው ነበር፥ እናም ሁሊችንም እንዱህ አሌን “ ኦ ጌታ ሆይ፥
አንተ ቅደስ! ቅደስ! ቅደስ ነህ! ” እጅግ አስዯናቂ ነገር ነበር፥ የማውቃቸው የመሰሇኝ ብዘ ሰዎችን አየሁ፡፡
ሁለም በእግዙአብሔር ክብር ተሞሌተው ነበር፡፡

- የመከራው መን ራእይከዙያ በኋሊ የእግዙአብሔር ዘፋን ጋር ዯረስንና ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ነይ ወዯዙህ፡፡” ከዘፋኑ ክፍሌ
ወጣንና በጣም ትንሽ መስኮት ወዲሇበት ቦታ ዯረስን፡፡ ጌታም “ አገሌጋዬ፥ አሁን ወዯታች ተመሌከች፡፡” አሇኝ፡፡
በጣም ግናኝ ጥፋት አየሁ፥ አስከፊ ጥፋት፤ ምዴር ሁሊ ጠፍታሇች እናም በመከራ ተሞሌታሇች፡፡ ጌታም
እንዱህ አሇኝ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ ህዜቤን ከምዴር ካወጣሁ በኋሊ እንዱህ ነው የሚሆነው፥ ይህ ከምጽአቴ
በኋሊ ነው፥ ይህ የሚሆነው ቤተ ክርስቲያኔ እዙህ ከእኔ ጋር ሳሇች ነው፡፡” አስከፊ መከራን አየሁ፡፡
የሆነ ሠዓት ሊይ ሰዎች ሲዯሰቱ አየሁ፥ ነገር ግን ከዚ አባት ወንዴ ሌጁን ሲፈሌግ፥ እናት ሴት ሌጇን
ስትፈሌግ አየሁ፤ ነገር ግን ሉያገኟቸው አሌቻለም፥ ምክንያቱም ሁለን ቻዩ አምሊክ ወስዶቸዋሌ፡፡ መዴ
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መደን ይፈሌግ ነበር፥ ነገር ግን ሉያገኟቸው አሌቻለም፡፡ ሰዎች ጎረቤቶቻቸውን እየፈሇጉ ነበር፥ ነገር ግን
ሉያገኟቸው አሌቻለም፥ ምክንያቱም ጌታ ከእርሱ ጋር ወዯ ሊይ ወስዶቸዋሌና፡፡
በምዴር ሁለ ሊይ አስከፊ ነገር እየሆነ ነበር፡፡ አንዴ ፓስተር ( ካህን) ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ ሲሮጥ አየሁና
ጌታን እንዱህ ብዬ ጠየቅሁት “ ጌታ ሆይ፥ ያ ሰውዬ ሇምንዴን ነው ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ የሚሮጠው?”
ጌታም መሇሰ “ አገሌጋዬ፥ ይህ ሰው ፓስተር (ካህን) ነበር፥ ነገር ግን እንዯምገይ ስሊሰበ ከኋሊ ተትቷሌ፡፡ እኔ
አሁን እንዯምመጣ አሊሰበም፥ ከረዥም ጊዛ በኋሊ ተመሌሼ የምመጣ መስልት ነበር፥ ሇዚ ነው ከኋሊ የቀረው፡፡”
ፓስተሩ ( ካህኑ) እንዱህ እያሇ በየቦታው ይሮጥ ነበር “ ጌታ ሆይ፥ ሇምንዴን ነው ከኋሊ የቀረሁት? ፓስተር

( ካህን) ከሆንኩ፥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስሌጣን ካሇኝና፥ ቤተ ክርስቲያን ( ምእመናኑ) ከሄደ፥ እኔ ሇምንዴን
ነው የቀረሁት?” ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ አሁን ምንም ማዴረግ አሌችሌም፥ የምገይ መስልት ነበር፥
በመሆኑም ቀርቷሌ፡፡”
ያ ሰው እንዳት እንዯሚሰቃይ አየሁ፡፡ “ አሁን የምፈሌገው ከክርሰቶስ ጋር መሄዴ ብቻ ነው! የምፈሌገው
ብቸኛው ነገር ከጌታ ጋር መሆን ብቻ ነው ምክንያቱም እዙህ ሆኜ በታሊቁ መከራ መሰቃየት አሌፈሌግም! ”
አሇ፡፡ ከቦታ ወዯ ቦታ መቅበዜበዘን ቀጠሇ፥ ራሱን እንዱህ እያሇ ይጠይቅ ነበር “ ሇምንዴን ነበር የቀረሁት?
ከአንተ ጋር ውሰዯኝ ጌታ ሆይ! እዙህ ሆኜ መሰቃየት አሌፈሌግም! ” ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ አሁን

ምንም ማዴረግ አሌችሌም፥ ሇረዥም ጊዛ አናግሬዋሇሁ እናም በጣም በቅርቡ እንዯምመጣ ነግሬዋሇሁ፥ ነገር
ግን አሊመነኝም፥ በመሆኑም አሁን ከኋሊ ቀርቷሌ፡፡”
ብዘ ሰዎች በየቦታው ሲሮጡ አየሁ፡፡ ብዘ ሰዎች ግራ በመጋባት
ሰሊምን ፍሇጋ በየቦታው ይሮጣለ፥
ግን አያገኟትም፡፡ እንዱህ
እያለ
ይጮኹ
ነበር
“ የህይወትን
ቃሌ
እንፈሌጋሇን!
የእግዙአብሔርን ቃሌ ተጠምተናሌ! ” ነገር ግን ረፍድ ነበር፥ ጌታ
አንዳ ቤተ ክርስቲያንን ( ምእመናንን) ከራሱ ጋር ወስዶሌ፡፡
ብዘ ሴቶችንና ወንድች ሌጆችን በጫካዎች ውስጥ ሲሮጡ አየሁ፥
ሰሊምን ፍሇጋ በየተራራው ሲሮጡ፡፡ ሰሊምን ይፈሌጓታሌ ነገር ግን
አያገኟትም፡፡ ጌታ ምክንያቱን ነገረኝ “ አገሌጋዬ፥ አንዳ ቤተ
ክርስቲያኔን ወስጃሇሁ፥ አሁን የተቆጣጠረው ሰይጣን ነው፡፡” ሰይጣን ምዴርን እየገዚ ነበር እና በምዴር ሁለ
ሊይ ስቃይ ነበር! ሰዎች ከቦታ ቦታ ይሮጡ ነበር፡፡ ሰዎች እርስ በእርሳቸው መበሊሊት ጸጉራቸውንም
መነጫጨት ይፈሌጉ ነበር፡፡ እርስ በእርሳቸው ይወቃቀሱ፥ እርስ በእርሳቸውም ይጎዲደ ነበር፥ ምክንያቱም
ሰሊም ማግኘት ስሇሚፈሌጉ ነው፥ ነገር ግን ሉያገኟት አይችለም! የማይቻሌ ነገር ነው ምክንያቱም ጌታ
አንዳ ቤተ ክርስቲያኑን ወስዶታሌ፡፡
በምዴር ሊይ እንዯዙህ ያሇ አስከፊ ጊዛ፥ እንዯዙህ ያሇ ግናኝ ነገሮች አየሁ፡፡ ብዘ ሰዎች እንዯዙህ እያለ
እርስ በእርሳቸው ይጎዲደ ነበር “ ፍቅር እንፈሌጋሇን! ሰሊም እንፈሌጋሇን! ” ነገር ግን በጣም ረፍዶሌ! ጌታ
እንዱህ አሇኝ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ አነጋግሬያቸዋሇሁ፥ የሰዎችን ሌብ እያንኳኳው ጊዛ አሳሌፌአሇሁ፥ ነገር

ግን እነርሱ እኔን ሉፈሌጉኝ አሌወዯደም፡፡ ያው አሁን ኋሊ ቀርተዋሌ፥ እኔ ምንም ሊዯርግሊቸው አሌችሌም፡፡
ሇምን፥ ምክንያቱም አንዳ ቤተ ክርስቲያኔን ከራሴ ጋር ወስጃሇሁ፡፡ ሁለም የእኔ ሌጆች ከእኔ ጋር በበጉ ሠርግ
ሲዯሰቱ፥ እዙህ ያለ ሰዎች ሁለ ታሊቅ መከራን ይቀበሊለ፥ እናም በዚ ሇቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናሌ፡፡ ቃላን
ሇመፈጸም አይፈሌጉም፥ ይሌቁንም ቀሌዴንና ቃላን ማቀሇሌ መርጠዋሌ፡፡”
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- የሕይወት መጽሏፍከዚ በኋሊ ጌታ የሚያምር ትሌቅ መጽሏፍ አሳየኝ፡፡ በጣም
የሚያንጸባርቅና ከውርቅ የተሠራ ነበር፡፡ “ ጌታ ሆይ፥ ያ ትሌቁ
መጽሏፍ፥ ሇምንዴን ነው?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ እርሱም አንዱህ አሇኝ
“ አገሌጋዬ፥ በዙህ መጽሏፍ ሊይ እኔን የሚያመሰግኑኝ ስም፥ እና ንስሏ

የገቡትና መንገዳን የሚፈሌጉት ስም አሇ፡፡ ይህ የሕይወት መጽሏፍ
ነዉና፡፡ በዙህ መጽሏፍ ውስጥ ስሜን ሇማመስገንና በአምሌኮ ከፍ ከፍ
እያዯረጉ ሇማወዯስ የሚሰበሰቡ ሁለ ተጽፈዋሌ፡፡” መጽሏፉ ትሌቅ ነበር
እናም በወርቅ የተጻፉ ፊዯሊት አለበት፡፡ እንዱህ አሇኝ “ ተመሌከች
አገሌጋዬ፥ ብዘዎቹ ስሞች በምህረቴ ምክንያት ያሊጠፋዋቸው ናቸው፥
ምክንያቱም ብዘዎቹ ጀርባቸውን ሰጥተውኛሌ፡፡ ብዘዎች ጀርባቸውን ሰጥተውኛሌ፥ ነገር ግን ምህረቴ እጅግ
ታሊቅ ናትና እስካሁን አሌሰረዜኳቸውም፥ ማንም እንዲይጠፋና የሊሇም ህይወት እንዱኖር ስሇምፈሌግ ነው፡፡”
( ሕዜቅኤሌ 18፥31- 32 የምዋቹን ሞት አሌፈቅዴምና፥ ይሊሌ ጌታ እግዙአብሔር፤ ስሇዙህ ተመሇሱና በሕይወት ኑሩ።)
መጽሏፉን መንካት ጀመርኩ፥ አናም ብዘ ስሞች በውስጡ ተጽፈው አየሁ፡፡

- ሲዖሌከዚ በኋሊ ጌታ እንዯዙህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ሲዖሌን አሳይሻሇሁ፡፡” ስሇዙህ እንዯዙህ አሌኩት “ ጌታ ሆይ
አይሆንም! ሌቋቋመው አሌችሌም፥ ያን ሁለ ካሳየኸኝ በኋሊ፥ በቃኝ፡፡” ከዚም ጌታም እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥

ሄዯሽ ሇቤተ ክርስቲያንና ላልችም ሰዎች ገነት እውን እንዯሆነች ሁለ ሲዖሌም እውነት እንዯሆነች
ትነግሪያቸው ንዴ፥ ሲዖሌን አሳይሻሇሁ፡፡” ቁሌቁሌ ወዯ ታች መሄዴ ጀመርን፡፡ ገና ከሲዖሌ በጣም ሩቅ
እያሇን ነበር የጩኸትና የሰቆቃ ዴምጽ መስማት የጀመርሁት፡፡ እንዱህ አሌኩት “ ጌታ ሆይ ሌቋቋመው
አሌችሌምና ከዙህ ቦታ አውጣኝ! ” ጌታም መሇሰሌኝ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ እኔ ካንቺ ጋር ነኝና አትፍሪ፡፡”
በአንዲንዴ ዋሻዎች ውስጥ ወዯታች ሄዴን፡፡ በዚ ቦታ ታሊቅ ጨሇማ ነበር፥ እዙህ ምዴር ሊይ ተሰምቶኝ
የማያውቅ ዓይነት ጨሇማ፡፡
በአንዲንዴ ግዴግዲዎች አጠገብ አሇፍንና ብዘ ነፍሳት ሲጮኹ ሰማሁ፥ የህመምና የሰቆቃ ጩኸት፡፡ ጌታም
“ አገሌጋዬ ወዯ ፊት እንሂዴ፡፡” አሇኝ፡፡ የሚጮኽ ሰውዬ ወዲሇበት ቦታ ዯረስን፡፡ ጌታን ጠየቅኹት “ ጌታ ሆይ፥
ሇምንዴን ነው እዙህ ጋር የቆምነው?” እርሱም መሇሰ “ ተመሌከች

አገሌጋዬ፥ ይህችን ሰው በጥንቃቄ ተመሌከቺ፥ ምክንያቱም ይህች ሰው
በምዴር ሊይ መዴሽ ናት፡፡” እና እኔም እንዱህ አሌኩት “ ጌታ ሆይ፥
የትኛዋ? ሊውቃት አሌቻሌኩም፡፡” ጌታም እንዱህ አሇ “ ይህች ሰው
በምዴር ሊይ አያትሽ ነበረች፥ መዴሽ ነበረች፥ ነገር ግን የማታምን
ነበረች፥ ሇዙህ ነው አሁን በዙህ ያሇችው፡፡”
እንዱህ አሇች “ እባክሽ ውኃ ስጭኝ፥ ከዙህ ቦታ አውጭኝ፥ ምክንያቱም
ሌቋቋመው አሌቻሌሁም፥ ተጠምቻሇሁ፡፡” ነገር ግን ምንም ማዴረግ
አሌቻሌኩም፥ ሊዯርገው የቻሌኩት ነገር ማሌቀስ ብቻ ነው፡፡ “ ጌታ ሆይ፥

በማያሌቀው ምህረትህና በማያሌቀው ቸርነትህ፥ ከዙህ አውጣት!
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ቤተሰቦቼ በገነት እንዯሆነች ከነገሩኝ እዙህ ምን ትሠራሇች?”
ጌታም አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ካህኑ ሇቤተሰቦችሽ ወዯ ገነት እንዯሄዯች ነግሯቸው ነበር፥ ነገር ግን ውሸት ነው፡፡ ያ

ውሸት ነው፥ ምክንያቱም እርሷ በምስልች ፊት ትሰግዴ ነበር፥ ምስሊትን/ ስዕሊትን አመሇከች፥ እናም ተመሌከች
እነዙያ ምስልች እንዳት ሉያዴኗት እንዲሌቻለ፡፡ እንዴትከፍትሌኝና ወዯ ውስጥ እንዴገባ ብዘ ጊዛ ሌቧን
አንኳኳሁ፥ ይሌቁን ግን በቃላ ቀሇዯች፡፡ ስሜን ከማክበር ይሌቅ ዓሇምን መከተሌ የተሻሇ እንዯሆነ መረጠች፥
ሇዙህ ነው በእዙህ ያሇችው፡፡ ፈጽሞ ቃላን ሇመቀበሌ አሌፈሇገችም፥ ፈጽሞ ንስሏ መግባት አሌፈሇገችም፥
እናም ካህኑ ወዯ ገነት እንዲረገችና አሁን በገነት አስዯናቂ ቤቶች ውስጥ እንዲሇች ነገራቸው፥ ነገር ግን ያ
ውሸት ነበር፡፡ የት እንዲሇች ተመሌከች አገሌጋዬ፡፡” በከባዴ ስቃይ እያሇቀሰች ነበር፡፡ እንዱህ አሇች “ ውኃ
ስጡኝ! ከዙህ ቦታ አውጡኝ! ” ጌታም እንዱህ አሇ “ አገሌጋዬ፥ አሁን ምንም ማዴረግ አሌችሌም፥ ይህች ነፍስ
ከእንግዱህ ሇእኔ የተገባች አይዯሇችም፡፡” ፊታችንን አዘረን ወዯ ላሊ ቦታ ሄዴን፡፡ ወዯ እኔ ጮኸች “ አይሆንም!
እዙህ አትተዉኝ! ውኃ ስጡኝ! ከዙህ ቦታ አውጡኝ! ” ምንም ሉያዯርግሊት አይችሌም፡፡
ወዯ ብዘ ሰዎች መመሌከት ቀጠሌን፡፡ ነፍሳት “ ከዙህ ቦታ አውጣን! ” እያለ የጌታን ሌብስ ሇመያዜ ሞከሩ፡፡
እርሱ ግን እንዱህ አሊቸው “ ከእኔ ራቁ፥ ምክንያቱም ከዙህ በኋሊ ሇእኔ የተገባችሁ አይዯሊችሁም፥ የሰይጣንና
የአጋንንቱ ናችሁ፡፡” ብዘ ነፍሳት ብዘ ሰዎች ያለበት በጣም ግናኝ ቦታ ነበር፡፡

- የሰይጣን ዘፋንመጋሇባችንን ቀጥሇን ግናኝ የሆነ ቦታ ዯረስ፥ ጌታም እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ተመሌከች የሰይጣንን ዘፋን
አሳይሻሇሁ፡፡” እኔም እንዱህ አሌኩት “ ጌታ ሆይ፥ አይሆንም! ያን ዘፋን ማየት አሌፈሌግም! ” እርሱም መሇሰ
“ እኔ ከአንቺ ጋር ነኝና አትፍሪ፡፡” ከዚም አስከፊና አስቀያሚ ቦታ ዯረስን፡፡ እጀግ ግዘፍ ወንበር ሰይጣን
ተቀምጦበት አየሁ፡፡ ትሊሌቅ ጥፍሮች ነበሩት፥ ከት ብል ይስቃሌ፥ ሳቁን ሉያቋርጥ አሌቻሇም፡፡ እንዱሁም
በየቦታው አጋንንትንም አየሁ፡፡ የተሇያየ መጠን ያሊቸውን ገኔኖች፣ አጋንንትን፣ ሰይጣናትን እንዱሁም ብዘ
የተሇያዩ አጋንንትን አየሁ፡፡ ሰይጣን ሇአጋንንቱ እንዳት ትእዚዜ እንዯሚሰጣቸው አየሁ፥ ወዯ ሊይ ወዯ ምዴር
ሄዯው ምዴር ሊይ ክፉ ነገር እንዱፈጠሩ እንዱያዯርጉ፡፡
እነዙያ አጋንንት ወዯ ሊይ ሄዯው፥ የመከስከስ አዯጋ፣ መተራረዴ፣
ጠብ፣ መፋታት፣ እና ሁለም ዓይነት ክፉ ዴርጊቶችን ሲፈጽሙ
አየሁ፡፡ ከዚም ተመሌስው ወዯ ታች ይመጡና ሁለንም ያዯረጉትን
ነገር ሇእሱ ይናገራለ፡፡ ከዚ ሰይጣን ከት ብል ይስቃሌ፡፡ ሰይጣን
ሇአጋንንቱ
ሽሌማትን
ሰጣቸው፥ ሰይጣኖቹም
ያከብሩት፣
ያመሰግኑትና ይፍኑሇት ጀመር፡፡
ሰይጣን ክርስቲያኖችን ሇማጥፋት ምን ያህሌ ብዘ እቅድች
እንዲለትና፥ የእግዙአብሔርን አገሌጋዮች ሇማጥፋት ትሌቅ እቅዴ
እንዲሇው
አየሁ፡፡
በመናዊነት
የተሞለ
ትሊሌቅ
ቤተ
ክርስቲያኖችንና ምዕመናንን አየሁ፡፡ ጌታም እንዱህ አሇ “ ተመሌከች

አገሌጋዬ፥ እነዙህ ቤተ ክርስቲያኖች ሰይጣን ተቆራኝቷቸዋሌ፥
ስሇዙህም ከእኔ ጋር መሄዴ አይችለም፡፡”
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ጌታ አጋንንት ምን ያህሌ ብዚት ያሊቸውን ግዴያዎች እንዯሚያነሳሱ አሳየኝ፥ እናም እነዙያ ሁለ ነፍሳት ወዯ
ሊሇማዊ ፍርዴ ይወዴቃለ፤ አስቀያሚ ቦታ፡፡ እቶንን አየሁ፥ እናም ጌታ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ ይህ ነው
የእሳቱ ባሕር፥ ይህ ነው ሲዖሌ፡፡”
አጋንንቱ መተራረዴን ባነሳሱ ቁጥር፥ ሁለም ነፍሳት ወዯዙህ ቦታ ይወዴቃለ፡፡ እሳቱ ይውጣቸውና
ይቀሌጣለ፡፡ ነፍሳቶቹ በህመምና በፍርሀት የጮኻለ፥ እናም አጋንንቱ ወዯ ሰይጣን ዘፋን መጥተው
ያዯረጉትን ይነግሩታሌ፡፡ ሰይጣን ከት ብል ይስቅና ሇአጋንንቱ ሽሌማትን ይሰጣቸዋሌ፡፡ አጋንንቱም
ይለሇታ፣ የፍኑሇታሌ እርሱን ሇማስዯሰት ሁለንም ዓይነት ነገር ያዯርጉሇታሌ፡፡ ሰይጣንም ወዯ ሲዖሌ
በሚገቡት ነፍሳት ሁለ በዯስትና በኩራት ይስቃሌ፡፡ በየሰከንደ መውዯቃቸውን ቀጠለ፥ ሰይጣንም በጣም
ከመኩራቱ የተነሳ ሳቁን ሉያቆም አሌቻሇም፡፡
በዙያ ቦታ ብዘ አጋንንትና ብዘ ጋኔልች እንዲለ ተረዲሁ፡፡ እንዱህ አሌኩኝ “ ጌታ ሆይ፥ እባክህ ከዙህ ቦታ
አውጣኝ፥ ከዙህ በኋሊ ሌቋቋመው አሌችሌም፡፡” አጋንንቱ እዚ ያለትን ነፍሳት ይወጓቸውና ያሰቃዩአቸው
ነበር፡፡ ነፍሳቱም ይጮኻለ “ ብቻችንን ተዉን! በሰሊም ተዉን፥ ላሊ ስቃይ አንፈሌግም፥ ሰሊም ነው
የምንፈሌገው! ” እናም ከዚ አጋንንቱ ይስቃለ፡፡

- ቅዴስቲቱ ከተማከዙያም ከዚ ቦታ ወጣንና ጌታ እንዱህ አሇ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ ያጋጀሁሊቸውን አስዯናቂ ስጦታ
ትነግሪያቸው ንዴ ቅዴስቲቱን ከተማ አሳይሻሇሁ፡፡” ወዯ ሊይ ወጣንና የሚያማምሩ ዚፎችና ረዣዥም
ዜግባዎች ያለበት የሚያምር ቦታ ዯረስን፡፡ ሁለም ነገር በጣም የሚያምር ነበር፡፡ የሚገርም የሰሊም ስሜት
ይሰማኛሌ፡፡
በከተማዋ በር ውስጥ የሚያምር ቀስተዯመና ነበር፡፡ በመንገደ ሁሇቱም አቅጣጫ ብዘ መሊእክት ነበሩ፡፡ በበሩ
ውስጥ አሇፍን፥ እናም ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ቅዴስቲቱ ከተማ ይህች ናት፡፡” በሚያማምሩ ጽጌረዲዎች
የተሞሊ የአትክሌት ስፍራ እስክንዯርስ ዴረስ ሄዴን፥ በምዴር ሊይ ፈጽሞ
እንዯዙህ አይቼ አሊውቅም፡፡
የጌታን እጅ ሇቅቄ ወዯ አትክሌት
ስፍራው
ሮጥኹ፡፡
አበባዎቹን
አቀፍኳቸው፥ መዓዚቸው በጣም
ጣፋጭ ነበር፡፡ አበባ ሌቀጥፍ ነበር
ነገር
ግን
ጌታ
“ አይሆንም

አገሌጋዬ፥ ሇአሁን ምንም መውሰዴ
አትችይም፡፡ እነዙህን አበባዎች መውሰዴ የምትችይው ህዜቦቼ እዙህ
ሲመጡ ብቻ ነው፥ ቤተ ክርስቲያኔ ወዯዙህ ቦታ ስትመጣ፥ ያኔ እነዙህን
አበባዎች ሇመውሰዴ ትችያሇሽ፡፡” አሇኝ፡፡ እኔም እንዱህ አሌሁት “ ጌታ
ሆይ፥ አንዴ አበባ ብቻ ነው መውሰዴ የምፈሌገው፥ ከዚ ሇሁለም
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አብያተ ክርስቲያናት አሳያቸዋሇሁ፡፡” ነገር ግን ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አይሆንም አገሌጋዬ፥ ምክንያቱም ህዜቦቼ
ገና በዙህ አይዯለም፡፡” በጣም ብዘ ዓይነት የሚያማምሩ አበባዎችን አየሁ፡፡
ከዚ በሚያምር አረንጓዳ ሳር መሀሌ አሇፍን፡፡ ጌታም በሳሩ ሊይ ተቀመጠና ዯስ በሚሌ ፈገግታ እንዱህ አሇኝ
“ አገሌጋዬ፥ ይህ የምትነኪውና የምታይው ሁለ ሇህዜቤ ያገጀሁት ነው፡፡” ከዚም ጋሇብንና በፍራፍሬ ወዯተሞሊ
ረዥም ዚፍ ዯረስን፡፡ “ ጌታ ሆይ፥ ይህ ዚፍ? ይህ ዚፍ ምን ማሇት ነው? እናም እነዙህ ሁለ ፍራፍሬዎች?”
አሁንም አንዴ ፍሬ ሌቀጥፍ ነበር፥ ነገር ግን ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አይሆንም አገሌጋዬ፥ አሁን እነዙህን ፍሬዎች

መውሰዴ አትችይም፥ ምክንያቱም ይህ ዚፍ የሕይወት ዚፍ ነው፥ እናም ህዜቤ ወዯዙህ ወዯሊይ ሲመጡ ከዙህ
ዚፍ ይበሊለ፡፡ ሇጊዛው፥ ህዜቤ ወዯዙህ ወዯሊይ እስኪመጡ ዴረስ ምንም መውሰዴ አትችይም፡፡” ዚፉ እጅግ
የሚያማምሩ ፍሬዎች አለት፡፡
ከዚም መጋሇባችንን ቀጠሌን፥ ብዘ የሚያማምሩ ቢራቢሮዎችንና እንስሳትን አየሁ፡፡ ጌታም “ አገሌጋዬ፥ ይህ

እዙህ ያሇው ነገር ሁለ ሇህዜቤ ነው፡፡ ሇህዜቤ በጣም በቅርቡ በዙህ በቅዴስቲቱ ከተማ እየጋሇቡ እዙህ ቦታ
እንዯሚሆኑ ንገሪያቸው።”
ቀጠሌንና ብዘ ዚፎችና ዜግባዎች ያለበት ላሊ የሚያምር ቦታ ዯረስን፡፡ ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ይህ
ሁለ ሇህዜቤ ነው፡፡ አገሌጋዬ፥ ወዯዙህ ነይ ዴንቆችን አሳይሻሇሁ፡፡”
በመሊእክት የተሞሊ የሚያምር ቦታ ዯረስን፡፡ አንደ መሌአክ ግዘፍ ነበር፥ እናም በአፉ
ትሌቅ መሇከት አሇ፡፡ እንዱህ አሌኩኝ “ ጌታ ሆይ፥ ያ መሌአክ፥ ምን ማሇት ነው?” ጌታም
መሇሰ “ ተመሇከች አገሌጋዬ፥ ይህ መሌአክ ትእዚዜ እየጠበቀ ነው፥ መሇከቱን ሇመንፋት እኔ

የምሰጠውን ትእዚዜ እየጠበቀ ነው፥ እናም ይህ መሌአክ መሇከቱን መጫወት ሲጀምር፥ ህዜቤ
ወዯሊይ ይወሰዲለ፥ ይነሳለ፥ እናም ይሇወጣለ፡፡ ነገር ግን ይህን እርግጠኛ ሁኚ አገሌጋዬ፥
መሇከቱ የሚሰማው ሇሚጠባበቁት ( ሇሚመሇከቱ) ብቻ ነው! ስሇዙህ ሄዯሽ ሇህዜቤ እንዱመሇከቱ
ንገሪያቸው፥ ሇህዜቤ እንዲትተኙ ብሇሽ ንገሪያቸው፥ ምክንያቱም ከተኛችሁ መሇከቱን አትሰሙም፥
ሇህዜቤ እንዱመሇከቱ ንገሪያቸው፥ የተኙትን ወዯ ሊይ ሊነሳቸው አሌችሌም፡፡”
መሌአኩ በጣም ትሌቅና የሚያምር ነበር፥ ከኋሊውም ትናንሽ መሇከት የያዘ ብዘ መሊእክት
ነበሩ፡፡ እነዙያ መሇከቶች ከወርቅ የተሠሩና በጣም አንጸባራቂ ነበሩ፡፡ ጌታም አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ሇህዜቤ
መሇከቱ እንዱሰማ ትእዚዜ ሌሰጥ ስሇሆነ፥ እንዱጋጁ ንገሪያቸው፡፡”
እንዯገና መጋሇብ ጀመርን፥ እናም ጌታ እንዱህ አሇ
“ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ የአባቴን ዘፋን አሳይሻሇሁ፡፡ እስካሁን

አሊሳየሁሽም፥ አሁን ግን አሳይሻሇሁ፥ ሄዯሽ ሇህዜቤ አባቴ
እውነት እውን እንዯሆነ እኔም እውነት እውን እንዯሆንኩኝ
ትነግሪያቸው ንዴ፡፡” ሁሊችንም መሄዴ ጀመርን፥ ጌታ፣
መሊእክቱና እኔ፡፡ ገና ከአብ ዘፋን ሩቅ እያሇን፥ ከዚ በኋሊ
ሌቋቋመው አሌቻሌኩም፤ ከእንዯዙህ ዓይነት ኃይሌና ግርማ
ፊት መቆም አሌቻሌኩም፡፡ እየቀረብን እየቀረብን በሄዴን
ቁጥር፥ እንዯ ሊባ የሆንኩ ያህሌ ተሰማኝ፥ እርምጃዬን
መቀጠሌ አሌቻሌሁም፡፡
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ከአብ ዘፋን ጋር ዯረስን፥ እናም ከዘፋኑ ወዯር የላሇው ኃይሌ ይሰማኝ ነበር፡፡ ኃይሇኛ መብረቅ ከዘፋኑ
መጣ፤ ባሇ ግርማና ግዘፍ ነበር፡፡ ዘፋኑን የከበበ እንዱህ ያሇ ኃይሌ፤ የሚያበራና ከወርቅ የተሠራ ነበር፡፡ የሆነ
ሰው ዘፋኑ ሊይ ተቀምጦ ነበር፥ ነገር ግን ፊቱን ሊየው አሌቻሌሁም፥ ከዘፋኑ የሚወጣውን ኃይሌ ሌቋቋመው
አሌቻሌኩም፡፡ አብ ከወገቡ በታች ብቻ ነበር የሚታየኝ፡፡ ነገር ግን ከወገቡ በሊይ ሊየው እሌቻሌኩም፥
ምክንያቱም ከዚ በኋሊ በወሇለ ሊይ ወዯቅሁ፡፡ የወዯቅሁበት ምክንያት እንዯዙህ ያሇውን ኃይሌና ግርማ
መቋቋም ስሊሌቻሌኩ ነው፡፡
ከዚ በኋሊ 24 ሽማግላዎች የጌታን ስም ሲያወዴሱና
ሲያመሰግኑ አየሁ፡፡ እንዱሁም ግዘፍ ሉቃነ መሊእክት
የጌታን ስም ሲያመሰግኑ አየሁ፡፡ 24ቱ ሽማግላዎች እንዱህ
እያለ ተንበረከኩ “ አቤቱ አንተ ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ ነህ! ”
መሊእክቱም ጌታን
ሲያወዴሱና ሲያመሰግኑ
ፈጽሞ
አይዯክሙም፥ እንዱሁም ሽማግላዎቹ
የጌታን ስም
ማወዯሳቸውን አሊቆሙም፡፡ ወዯር የላሇው እሳት ከዘፋኑ ወጣ፥
በዘፋኑ ብዘ የሚያምሩ ነገሮች ነበሩ፡፡
ከዚም ያን ቦታ ሇቀን ወጣንና ግዘፍ መሌአክ ወዲሇበት ቦታ
መጣን፡፡ እንዱህ አሌሁኝ “ ጌታ ሆይ፥ ያ መሌአክ ማን ነው?”
ጌታም መሇሰ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ ይህ መሌአኩ ገብርኤሌ

ነው፥ ይህንን ዯግሞ ላሊኛውን መሌአክ ተመሌከቺ፥ ይህ ዯግሞ
ሚካኤሌ ነው፡፡” በጣም ትሌቅና የተዋቡ ነበሩ፡፡ ጌታም እንዱህ
አሇ “ አገሌጋዬ፥ ሇህዜቤ መሌአኩ ገብርኤሌና መሌአኩ ሚካኤሌ
የእውነት እንዲለ ንገሪ፡፡”

በኋሊ ሊይ ጌታ እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ ነይ ወዯዙህ፥ አሇንጋውን አሳይሻሇሁ፡፡” ጌታ ሦስት ጫፎች ያለት
አሇንጋ ሲያወጣ ወዲየሁበት ላሊ ቦታ ዯረስን፡፡ በጣም ትሌቅ ወንበር መታበትና እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ ይሄ

ሇማይታዘት ነው፥ ይህ ሇቃላ መታዜ ሇማይፈሌጉት ነው፡፡ ቃላን ስሇማይታዘ በዙህ እገርፋቸዋሇሁ፥
ምክንያቱም የምወዲቸውን እገርፋቸዋሇሁ፡፡” ጌታ ወንበሩን በዙያ ጅራፍ እንዳት እንዯመታ አየሁ እና እንዱህ
አሌኩኝ “ እባክህ አባዬ፥ በዚ አሇንጋ እንዲትመታኝ! ” እርሱም መሇሰሌኝ “ እንግዱህ አገሌጋዬ፥ ቃላን ጠብቂ፥
ምክንያቱም የማይታዘትን እቀጣቸዋሇሁ፡፡” ( ራእ.3: 19 እኔ የምወዲቸውን ሁለ እገሥጻቸዋሇሁ
እቀጣቸውማሇሁ፤ እንግዱህ ቅና ንስሏም ግባ።)
ከዙያም ጌታ ውብ ወዯሆነ ቦታ ወሰዯኝ፥ አስዯናቂ ቦታ፥ በዚ ብዘ የወርቅ አክሉልችን አየሁ፡፡ ነገር ግን እነዙያ
አክሉልች አስቀዴሞ ስም ተጽፎባቸው ነበር፥ በፈርጥ የተሞለም ነበሩ! ጌታም አሇኝ “ ተመሌከች አገሌጋዬ፥

ይህ አክሉሌ ሇአገሌጋዬ ዪዬ አቪሊ ( Yiye Avila) ነው፥ ይህ ላሊኛው ዯግሞ ሇአገሌጋዬ አርቱሮ ጋርሺያ
( Arturo García) ነው፡፡” አክሉልቹ ውዴ ነበሩ! በአንደ አክሉሌ ሊይ እንዱህ የሚሌ ተጽፎ ነበር “ አይዲ
ቫዱል ( Aida Vadillo) ” ፥ ላሊኛው “ ሚጉኤሌ ደራን( Miguel Duran) ” የሚሌ አሇበት፥ ላሊኛው “ አርማንድ
ደራን( Armando Duran) ” የሚሌ አሇበት፥ “ ጌታ ሆይ፥ አሁን የእነዙህን ሁለ አገሌጋዮች አክሉሌ ማየትና
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መንካት እችሊሇሁ፡፡” እንዱሁም የ“ ፓብል ፒንታድ( Pablo Pintado) ” እና “ ናሁም ዚሙዱዎ( Nahum

Zamudio) ” ን አክሉሌ አየሁ፡፡
ጌታም እንዱህ አሇኝ “ አገሌጋዬ፥ እዙህ እንዴታዪ ፈቅጄሌሻሇሁ፡፡ ይህ በወይን እርሻዬ እየሠሩ ያለትን

አገሌጋዮቼን አክሉሌ ሊሳይሽ ነው፥ እዙህ ነው ያዯረኳቸው፡፡ ቃላን እየሰበኩ ያለትን አገሌጋዮቼን ታዪ ንዴ፡፡
ሇእነርሱ ትሌቅ ሽሌማት አጋጅቼሊቸዋሇሁ፡፡ ” ሺሆችና ሺሆች አክሉልችን አየሁ፥ ሁለም
ሊይ
ስም ተጽፎባቸዋሌ፡፡

ላሊ አክሉሌ ነካሁ፥ ነገር ግን የዙህ አክሉሌ ከሊዩ ሊይ ያለትን እንቁዎች ሁለ ማጣት
ሲጀምር አየሁ፡፡ “ ጌታ ሆይ! ይህንን አክሉሌ ሇእኔ አታዴርገው! ” ጌታም አሇ
“ ተመሌከች አገሌጋዬ፥ በወይን እርሻዬ መሥራት መቀጠሌ ሇማይፈሌጉ እንዯዙህ ነው

የሚሆንባቸው፥ እኔን ማመስገን ትተው ጀርባቸውን ሉሰጡኝ ሇወዯደ፥ አክሉሊቸው
እንዱህ ነው የሚሆነው፡፡ ከእንግዱህ በወይን እርሻዬ መሥራት ሇማይፈሌጉ፥
አክሉሊቸው እንዱህ ነው የሚሆነው፡፡” ( ራዕይ 3፡11)

ከዙያም ጌታ ወዯ ላሊ የሚያምር ቦታ ወሰዯኝ፥ እናም ብዘ የተኙ ሰዎችን አየሁ፡፡ በጣም ነጭ እጀጠባቦችን
ሇብሰዋሌ፡፡ እንዱህ አሌኩ “ ጌታ ሆይ፥ እነዙህ ሁለ ሰዎች እነማን ናቸው?” ጌታም መሇሰ “ ተመሌከች

አገሌጋዬ፥ እዙህ ያለት እነዙህ ሁለ ሰዎች በምዴር የሞቱ ናቸው፥ እናም አሁን በገነት እረፍት ሊይ ናቸው፥
እናም መሇከቱ እነዱነፋ ትእዚዜ ስሰጥ፥ የሞቱት መጀመሪያ ይነሳለ እና ከዚም በምዴር ሊይ ያለት፡፡” በጣም
ብዘ ሰዎች ነበሩ፥ እና ሌብሳቸው በጣም ነጭ ነበር፡፡ ( 1ኛ ተሰልንቄ 4፡16- 17)

ማንም ሰው ከማንም ጋር አያወራም ነበር፤ ዜም ብሇው ተኝተዋሌ፥ ጥሌቅ እንቅሌፍ ውስጥ፡፡ እናም ጌታ ይህን
ነገረኝ “ አገሌጋዬ እነርሱ እረፍት ሊይ ናቸው፥ ነገር ግን መሇከቱ ሲነፋ፥ እነዙህ ቀዴመው ይነሳለ፥ እናም ከዚ

በምዴር የሚቀሩት ከእኔ ጋር ሇመሆን ከእነርሱ ጋር በአንዴነት ወዯ ሊይ ይነሳለ፡፡ እናም ከዚ የበጉን ሠርግ
ማክበር እንችሊሇን፡፡”
[ ተፈጸመ]
በ ያኔት ባሌዳራስ ካኔሊ ( Jannet Balderas Canela)
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ አብዱሳ
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