
እጅግ በትሌቁ በኃይሌ እየበራ በሚንበሇበሌ 

እሳት መጠመቅ 

በፓስተር ዮንግ ደ ኪም 

[አጠር ተዯርጎ የተዘጋጀ: ይህ ከዋናው መጽሏፌ አጠር ተዯርጎ የተዘጋጀ ነው። ብዙ 

ክስተቶች፣ ፉት ሇፉት ግጥጥሞሽ፣ ማብራሪያዎች እና ራእዮች በዚህ ጠቅሇሌ ተዯርጎ 

በተዘጋጀው ውስጥ አሌተካተቱም። ሙለውን መጽሏፌ እባካችሁ Amazon.com ሊይ 

ሄዲችሁ ግዙ።] 

[በትንሽ የኮሪያ ቤተ ክርስቲያን ተከታታይ የ 30 ቀናት የላሉት ጸልት ጊዜ፣ የቤተ ክርስቲያኗ አባሊት የማይታመን 

መነቃቃት ገጠመኞችን አገኙ። እጆቻቸው ወዯሊይ ተነስተውና ላሉቱን ሁለ እየጸሇዩ፣ ክርስቲያኖቹ መንፇሳዊ ዓይኖቻቸው 

ተከፇቱና ራእዮችን፣ ፇውስ፣ ኃይሇኛ መንፇሳዊ ውጊያ፣ እና ከናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ፉት ሇፉትም መገናኘትን 

አገኙ። መንፇሳዊ ዓይኖቻቸው ተከፌተው፣ በጸልት ሰዓታቸው ጊዜ የክፈ መናፌስት ውጊያ ሲካሄዴ በእርግጥ ተመሌክተው 

ነበር። ክርስቲያኖቹ እየጸሇይን እያሇ እንዳት አጋንንት እኛን ሇማምታታት፣ ሇማስፇራራት እና ሇማሳት እንዯሚሞክሩ 

እንዱመሇከቱ ተዯርገዋሌ። በመጽሏፈ ሊይ የምታገኙት እያንዲንደ የሰይጣን መሸወጃ መንገድች፣ እነዚህ ክርስቲያኖች 

መጸሇይ እንዱያቆሙ አጋንንቱ ተጠቅመውበታሌ። ከብዙ ዴራጎኖች ጋር፣ ከክፈ መናፌስት ንጉሶች ጋር፣ ከሀሰተኛ መሊእክት 

ጋር፣ ከሀሰተኛ ክርስቶሶች ጋር፣ የላልችን ጭንቀት ከሚፇሌጉ ክፈ መናፌስት ጋር፣ ከቫምፓየሮች ጋር፣ ቆንጆ ሴት መስሇው 

ከሚመጡ ክፈ መናፌስት ጋር፣ ወዘተ ጋር እኚህ ክርስቲያኖች (የቤተ ክርስቲያኒቱ አባሊት) ፉት ሇፉት ተገጣጥመውና 

ተዋግተው ነበር። እነዚህ ክርስቲያኖች በተጨማሪም በኢየሱስ ብዙ ጊዜያት ወዯ ገነትና ሲኦሌ ተወስዯው ነበር። የእኩሇ 

ላሉት ምሌጃ፣ (ከአዱስ ቋንቋ ወይም ከአዱስ ሌሳን የመናገር ስጦታ ጋር አብሮ) 1 ቆሮንቶስ 12 እና 14፣ በጣም ኃይሌና 

ጉሌበት ያሇው፣ አስቸጋሪና ፌሬያማ የጸልት ሰዓት እንዯሆነ ተገሌጿሌ። ተከታታይ 5 መጽሏፌት አለ፣ ይሄኛው 

የመጀመሪያው መጽሏፌ ብቻ ነው። የዋናው መጽሏፌ አካሌ ያሌሆኑ ስዕሊት ተጨምረዋሌ።] 

ማስታወሻ:- የመጽሏፈ ርዕስ በእንግሉዝኛው ‚Baptize by Blazing Fire‛ የሚሌ ነው። 

ከኢየሱስ ሇፓስተር ኪም: 

‚ከአሁን ጀምሮ ወዯፉት፣ አንተና የቤተ ክርስቲያኗ አባሊት የምታዩትን ገጠመኞች፣ የምታዩትንና የምትሰሙትን አብራርተህ 
በመጻፌ ማስቀመጥ አሇብህ። በዚህ፣ በኮሪያና በዓሇም ዙሪያ ያለ አብያተ ክርስቲያናት እንዱነቁ እሻሇሁ። ወዯዚህ ምዴር 
የመጣህበት ምክንያት ይህ ነበረ . . . በዚህ ሰዓት የኮሪያ አብያተ ክርስቲያናት የውስጥና የውጪ ታማኝ መተዲዯሪያ እኔ 
ሇእነሱ ካሰብኩሊቸው ጋር በመጋጨት ሊይ ይገኛሌ፤ መንፇሳዊ መሪዎችና የቤተ ክርስቲያን አባሊት እኔን እያመሇኩኝ ያሇው 
በዯንብ(በሌምዴ) እና እኔን በተጻፇ ንዴፇ ሀሳብ(አስተያየት) ብቻ ነው የሚያውቁኝ።‛ 

ፓስተር ኪም: 

የቤተ ክርስቲያናችን አባሊት በአዱስ ቋንቋ (በሌሳን) የመናገር ኃይሌ ያምናለ፣ ስሇዚህ ረዘም ሊሇ ጊዜ፣ ብዙ ትኩረት ሰጥተን 

እና በጣም በጥሌቀት መጸሇይ ችሇን ነበር። በተጨማሪ በአዱስ ቋንቋ መጸሇያችን እንዴናተኩር ረዴቶናሌ፣ እናም በዛ 

መንፇሳዊ ዏይናችንን የከፇተ ሇማመን የሚያስቸግር ብቃት መጣ። የአንዴን ግሇሰብ መንፇሳዊ ዓይኖች የማስከፇት ሂዯት 

አስቸጋሪ ብቻ አሌነበረም፣ ግን አንዴ ሰው ብዙ መሠናክልችን የግዴ ማሇፌ ነበረበት። በመሆኑም በግዳሇሽነት የምትረሱ 

(ትኩረት የማትሰጡ) እና በሚያስፇሌገው ሁለ የማትዘጋጁ ከሆነ፣ በትሌቁ ብዙ ዋጋ ትከፌሊሊችሁ። አሁን እኛም ጭምር፣ 

በጥንቃቄ ከምስጋና ጋር፣ በኢየሱስ ቃሊት ሌባችንን እየሞሊን፣ በትኩረትና በግሌጽ ወዯ ጌታ እያሇቀስን ራሳችንን እያዘጋጀን 

መሌሰን ሇማጥቃት በታሊቁ ተዘጋጅተናሌ። 

የሰይጣን መሌእክተኞች ሇየብቻቸው ይመጣለ። ከዛ አንዯኛው ሲሸነፌ፣ ላልች ሁሇት ተጨማሪ ይቀርባለ፤ ከዛም እነሱ  

ሇአስር፣ ሇሰሊሳ፣ ሇአምሳ፣ ሇአንዴ መቶ፣ እና ከዛም በሊይ በሆኑ ቁጥሮች ተዯራጅተው ያጠቃለ። የተዯራጁት በፌጥነት 

ይበተኑና ከዛም እንዯ ሁኔታው አይነት በዴጋሜ ይሰባሰባለ።  

http://www.amazon.com/Baptize-Blazing-Fire-Kim-Yong/dp/1599797674/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1251261820&sr=8-1


ከዛ አንደ በአንዴ ጸልት ሲባረር፣ ክፈ መናፌስቱ ወዯ ቀጣዩ ትኩረታቸው በቁጣ፣ በጣታቸውና በሹሌ ነገር እየጠቆሙ፣ 

እየፇተኑ፣ እና አንዲንዳም በሚያምር ወሬ እያንሾካሾኩ ይንቀሳቀሳለ። በመጨረሻም፣ ማንነታቸው ሲጋሇጥ፣ እነሱ በፌጥነት 

ሮጠው ይሄዲለ። የሰይጣን መሌእክተኞች በተሇያዩ መሌኮች ከፉታችን ይገሇጣለ።  

አንዲንዳ ታዋቂ አጫዋች፣ ንፁህ ህፃን ሌጅ፣ ሀሰተኛ ኢየሱስ፣ ወይም እንዯ ቆንጆ የብርሃን መሌአክ በመምሰሌ እኛን 

ሉያጠምደን ይፇሌጋለ (2ኛ ቆሮንቶስ 11:14)። ነቀፊ ያሇባት አስመስሇው ሴት ሌጄን መስሇው ሲገሇጡ ወዯ ግራ መጋባት 

ጭምር እኛን ከተውናሌ። እኛ ከክፊት መናፌስቶች ጋር ብዙ ውጊያዎችን (ጦርነቶችን) ተዋግተን አሸንፇናሌ፣ ግን 

ተሸንፇንም እናውቃሇን። በሽንፇታችን አእምሮን የሚያሳምም ቁጭቶች በስጋችን መጥቶብናሌ። ህመሙ በጣም ኃይሇኛ 

በመሆኑ እኛ ብዙ ጊዜ መሬት ሊይ በመንከባሇሌ እና በዴንገትም እንወዴቅ ነበር። እኛ ሉታሰቡ ከማይቻለ አስፇሪ የክፊት 

መናፌስት ጋር ፉት ሇፉት በተጋጠምን ጊዜ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌንና ሰማያውያን መሊእክትን 

እንዱያግዙን ያዘጋጅሌን ነበር። ጦርነቱን(ውጊያውን) ተከትል በዴካም ብዛት ስንወዴቅ ሰማያውያን መሊእክት እንዱያግዙን 

ስንጠራ ብቻችንን እንዲሌሆንን አፌቃሪ ጌታችን አረጋግጦሌናሌ።  

ኢየሱስ ራሳችንን በየቀኑ በጸልት እንዴናዘጋጅ አስታውሶናሌ (ማርቆስ 9:29)። ቀጣይነት ያሇው ጸልት መኖር(መጸሇይ) 

አስፇሊጊ ነው። ሁሇት ወይም ከዛ በሊይ ምስክር በመሆን የመጸሇይን ጥቅም ኢየሱስ አብራርቷሌ (ማቴዎስ 18:19)። የክፊት 

መናፌስት(አጋንንቶች) በእርጋታ ሇቀው አይሄደም። ከዛ በተሇየ፣ እነሱ ሰንበሮችን ይተዋለ፣ እናም ሥቃዩ ይቀጥሊሌ። 

የእኛ የ2005 አጭር መሌእክት ‚በጸልት የተነቃቃችሁ ሁኑ፣‛ የሚሌ ነበር እናም የአንዴነት ጸልታችንን በ ጃንዋሪ 2 

ጀመርን። ሇሰሊሳ ቀናት የቀጠሇ ነበር። በአጠቃሊዩ አስር አባሊት ነበሩ። በመጀመሪያው ቀን፣ ከእሁዴ ምሽት አገሌግልት 

በኋሊ፣ እኛ የጸልት አገሌግልት ነበረን። በሁሇተኛው ቀን (ጃንዋሪ 3)፣ የመንፇስ ቅደስን በእሳት መገኘት እውቀት (ብቃት) 

አገኘን። የሕብረት ጸልቶች እንዱሁም የግሌ ጸልቶች መቆጣጠር በማይቻሌ መሌኩ ተጠናክረው እና እስከ ጠዋቱ 1:30 

ቀጣዩ ቀን ዴረስ ቀጥሇዋሌ። የጸልት አገሌግልት ካሇቀ በኋሊ፣ እኛ ክብ ሰርተን በመሰባሰብ ምስክርነቶችን እና በትክክሌ 

ኢየሱስን ማግኘት ምን እንዯሚመስሌ እንሰማሇን። የጸልት አገሌግልቶቻችን ሰዓት እየረዘመና እየረዘመ መጣ። ረቡእ 

የምሽት አገሌግልት ማታ 1:30 ጀመረ፣ ግን በነጋታው ጠዋት 2 ሰዓት ሊይ ተገባዯዯ። ሏሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 

4 ሰዓት። 

እግዚአብሔር አስተሳሰባችንን በጠቅሊሊው ገሇበጠው(ቀየረው)። ብዙ በጸሇይን ቁጥር፣ ጌታም በሚያስዯንቁ ነገሮች በብዛት 

ጫና ያዯርግብን ነበር። ምንም እንኳ አገሌግልታችን ላሉቱን ሙለ ቢቆይም፣ ማንም ቅሬታ አያቀርብም ነበር። ቅሬታ 

ከማቅረብ በተቃራኒ፣ ብዙ መንፇሳዊ ምግብን ይሹ ነበር። እየጸሇይን ባሇንበት ጊዜ ጌታ ሉጎበኘን መጥቶ ነበር። እኛ እርሱን 

በመንፇሳዊ ዓይኖቻችን አይተነዋሌ፣ ነገር ግን አንዲንዴ ጊዜ እኛ እርሱን በስጋዊ ዓይናችን በግሌጽ እናየው ነበር። 

ሌጆቹ ኢየሱስን ሲያገኙት፣ እነሱ ካሇመታዘዝ የተነሳ ይፇሩና ወዯ የዋህ ታዛዠነትና ታማኝ አገሌጋይነት ይሇወጣለ። ሁሇቱ 

አባሊቶቻችን፣ ገነትና ሲኦሌን ካዩ በኋሊ፣ በጉሌበታቸው ተንበርክከው አሇቀሱና፣ እኔ ሊይ ያሌተገቡ ሁኔታዎችን 

ሊዯረጉባቸው ጊዜያት ይቅርታ ጠየቁኝ። የአየር ሁኔታው ከዜሮ በታች በሆነባቸው ቀናት የእጆቻቸው መዲፌ ሊይ ሞቃት 

ትንፊሽ እያዯረጉ ወንጌሌን ሇላልች ሇማካፇሌ ወዯ ውጭ ይወጡ ነበር። እነሱ ከሰዓት 10 ሰዓት ሊይ ወዯ ውጭ ይወጡና 

እጆቻቸውና እግሮቻቸው ቀዝቅዘውም፣ ከምሽቱ 2:30 እስኪሆን ዴረስ አይመሇሱም። ታማኝ ብርቱ አገሌጋይ መሆን 

እንዲሇባቸው እነሱ አውቀው ነበር ምክንያቱም ሀብታቸው በሰማይ(በገነት) ሲከማች አይተዋሌና። ሚና(Meena)፣ የ5 

ዓመቷ ሌጅ፣ ክንድቿ ወዯ ሊይ ተነስተው ከ2 እስከ 3 ሰዓታት! ያህሌ በሌሳን ትጸሌያሇች። የቤተ ክርስቲያናችን አባሊት ቅደስ 

ስጦታዎችን ትንቢት የመናገር፣ መናፌስትን የመሇየት፣ በሌሳን መናገር፣ እውቀት፣ ጥበብና ቅደስ እምነት ተቀብሇዋሌ። 

በዚህ መጽሏፌ ውስጥ ምንም ውሸት የሆኑ ይዘቶች የለም። በጸልት ጊዜያት የአባሊት የግሌ ገጠመኞች ብቻ ተካተዋሌ። 

የጌታ ቤተ ክርስቲያን አባሌ (The member of Lord’s Church) : [ፓስተር ኪም Pastor Kim] [ካንግ, ህዩን-ጃ Kang, 

Hyun-ja] [ኪም, ዮሴፌ Kim, Joseph] [ኪም, ጁ-ኢዩን Kim, Joo-Eun] [እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ Sister Baek, Bong-

Nyo] [ሉ, ሀክ-ሱንግ Lee, Haak-Sung] [ሉ, ዩ-ክዩንግ Lee, Yoo-Kyung] [ሚና Meena] [ኦህ, ጆንግ-ሱክ Oh, Jong-

Suk] [ዱያቆኒት ሺን, ሱንግ-ክዩንግ Deaconess Shin, Sung-Kyung] [ኦህ, ጁንግ-ሚን Oh, Jung-Min] 

 



==== ቀን 1 ==== 

==== ቀን 2 ==== 

ፓስተር ኪም:  

በመንፇስ ቅደስ ሌዩ እገዛ (እርዲታ)፣ እየጸሇይን ባሇበት ጊዜ እሳት ሊይ እንዲሇን ነበር ሁኔታው። ምንም እንኳ 

አገሌግልታችን በቀጣዩ ቀን ከጠዋቱ 1 ሰዓት በኋሊ ቢጠናቀቅም፣ እኛ በቂ እንዯላሇን (በቂ አገሌግልት እንዲሊዯረግን) 

ተሰማን። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ:  

እኔ እጅግ በጣም በጥሌቀት ፇሌጌውና በሁለም ኃይላ ወዯ ጌታ ተጣራሁ፣ ‚ኢየሱስ፣ ኢየሱስ እወዴሃሇሁ(አፇቅርሃሇሁ)። 
አንተን እንዲይህ አዴርገኝ። ሇኔ ተገሇጥሌኝ።‛ ጮህኩና በትጋት በሌሳኖች ጸሇይኩ። ወዯ አንዴ ሰዓት ካሇፇ በኋሊ፣ በዴንገት 

አንዴ ታሊቅ ብርሃን በራ፣ እና አንዴ ሰው ብርሃኑ ውስጥ ቆሞ ነበር። ዏይኖቼን ከፇትኩና በታሊቅ አግራሞትና ዴንጋጤ 

ተሞሊሁ፣ ግን ምንም ነገር አሊየሁም። ዏይኖቼን በዴጋሜ ስዘጋ፣ በግሌጽ ማየት ችዬ ነበር፣ ስሇዚህ ዏይኖቼን ዝግ ሆነው 

አቆየኋቸው። ኢየሱስ የሚያበራና የሚያንጸባርቅ ሌብስ ሇብሶ ከፉቴ ቆሞ ነበር። ‚ዩ-ክዩንግ፣ አፇቅርሻሇሁ(እወዴሻሇሁ)‛ 
ኢየሱስ እነዚህን ቃሊት ተናገራቸው፣ ከዛ በይበሌጥ ወዯእኔ ቀረበና ከፉቴ ተቀመጠ። እንዯ እርሱ የሚያምር ሰው በፌፁም 

ያየሁ አይመስሇኝም። የኢየሱስ ጸጉር ወርቃማና የሚያማምሩ ትሌሌቅ ዏይኖች አለት። ኢየሱስ ረጋ ባሇ መሌኩ ጸጉሮቼን 

ዲሰሳቸውና እንዱህ አሇ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ አፇቅርሻሇሁ‛ ማሌቀስ ጀመርኩ እና ሌቤም ቀሇጠ። ‚ገነት ምን እንዯሚመስሌ ሊሳይሽ 
እፇሌጋሇሁ፣‛ ከትንሽ ቆይታ በኋሊ መንገደ ሊይ ነበርን፣ በጣም የሚያበራና የሚያንጸባርቅ ብርሃን ነበረ ስሇዛም ዓይኖቼን 

መግሇጥ አሌቻሌኩም። ‚ይህ ገነት መሆን አሇበት‛ ብዬ አሰብኩኝ። እንዯዯረስን፣ ሉቆጠሩ የማይችለ፣ ክንፍች ያሎቸው 

መሊእክት ተቀበለን፣ እናም ኢየሱስ ከብዙ መሊእክት ጋር እያስተዋወቀኝ የተሇያዩ ቦታዎች ወሰዯኝ። በኋሊም ኢየሱስ ይህን 

ጠየቀኝ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ ገነትን እየጎበኘሽ ስሇሆነ ዯስተኛ ነሽ?‛ ‚አዎ፣ ኢየሱስ፣ በጣም፣ በጣም ዯስተኛ።‛ ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ 

‚በትጋት ጸሌዪ፣ ፓስተር ኪምን ታዘዢው፣ እና በቤተ ክርስቲያን አገሌግልቶች በመሌካም ተገኚ(ተካፇዪ)፣ ከዛም በጣም 
በተዯጋጋሚ ገነትን እንዴትጎበኚ እኔ እወስዴሻሇሁ፣ ስሇዚህ ቀናኢ ሁኝ።‛ 

አገሌግልቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ ኢየሱስን ማግኘቴንና ገነትን መጎብኘቴን አካፇሌኩ። 

ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

እያንዲንዲችን ሇመጸሇይ የመሬት ወንበሮች ሊይ ከታች ተንበርክከን ነበር። ከእኔ ቀጥሊ የፓስተሩ ሚስት ነበረች፣ በመንፇስ 

ቅደስ ተሞሌታ እየዯነሰች(እያሸበሸበች) የነበረችው። የእርሷ ዲንስ ሇስሇስ ያሇ ነበር፣ ሌክ እንዯሚፇስ ውሀ። እርሷ ብሩህ 

ሆና እና መንፇስ ቅደስ እንዯመራት በሚያምር መሌኩ እየዯነሰች ነበር። 

እኔ በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌኩ። ዴንገት አንዴ ታሊቅ ወርቃማ ብርሃን በራ፣ እናም እዛ የሚያበራ ነጭ ሌብስ ሇብሶ ኢየሱስ 

ቆሞ ነበር። ‚ቦንግ-ንዮ። አፇቅርሻሇሁ።‛ ኢየሱስን የማግኘት ታሊቁን የዯስታ ፌሰት ቃሊቶች ሉገሌጹት አይችለም። ሇእርሱ 

ብዙ ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ እና እርሱም ወዱያውኑ ይመሌሳቸው ነበር። 

ሉ, ሀክ-ሱንግ: 

እኔ በሌሳኖች መጸሇይ ሊይ አተኩሬ ነበር፣ ያሇኔ እውቀት፣ ዴምጼ ኃይሇኛ ስሇነበረ ጸልቴ በሥሌጣን ተሞሌቶ ነበር። አካላ 

ሌክ እንዯ እሳት እየነዯዯ ነበር፣ እናም የውጨኛውን ሌብሶቼን ማውሇቅ ነበረብኝ። ከቆይታ በኋሊ፣ ሸሚዜ በሊብ ርሶ ነበር። 

የመንፇስ ቅደስ ኃይሇኛው የነበሌባሌ እሳት በእኔ ሊይ እንዱህ ሲመጣ በሕይወቴ በፌፁም አጋጥሞኝ አያውቅም። ሇመጸሇይ 

ዯስተኛ እና ዯስተኛ ነበርኩ። በጉሌበቴ ተንበርክኬና ተጎንብሼ ጸሇይኩኝ፣ እናም በሚያሳምም የሰውነት መስሇሌ፣ እግሮቼ 

ዯነዘዙ። 

 

 



የፓስተሩ ሚስት፣ ካንግ, ህዩን-ጃ: 

ተገቢ(መሌካም) የሆነ ጸልት ሇረጅም ጊዜያት አሌጸሇይኩም ነበር፣ ስሇዚህ የአስቸኳይነት ስሜት ተሰማኝ። እየጸሇይን እያሇ፣ 

ያሌተሇመዯ መንፇሳዊ ሁነታ(environment) ከተነሳ፣ ጌታ ከፓስተሩና ሇየብቻ ከእያንዲንደ አባሊት ጋር በቁጡ (በጋሇ) 

ስሌጣን ይዋዋሊሌ። ወይዘሮ ቹ ቶማስን ጌታ ቀብቷት የነበረው መንፇሳዊውን ዲንስ፣ ሇመቀበሌ እጓጓ ነበር። እናም በኋሊ፣ 

ሇመጀመሪያ ጊዜ ያሇማመንታት ሇመዯነስ ቻሌኩ። ሇተወሰነ ጊዜ ይህንን ስጦታ ዯብቄው ነበር። ነገር ግን ከመንፇስ ቅደስ 

የመሪነት ኃይልች ሮጬ መሄዴ አሌቻሌኩም። አካላ በእሳት ተቀብቶ እጆቼም በነጻነት ከሙዚቃው ጋር ይንቀሳቀሱ ነበር።  

==== ቀን 3 ==== 

==== ቀን 4 ==== 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

በሁለም ኃይላ እየጸሇይኩ ነበር እና በአንዯ ዴንገተኛ የኃይሌ ፌንዲታ፣ ከአንዴ ፉሌም የወጣ የሚመስሌ አንዴ ሰይጣን 

አየሁ። ነጭ ሌብስ ሇብሶ እና ረጅም ጸጉር ነበረው፣ እየዯነሰና ቀፊፉ በሆነ ዴምጽ:- ‚ሃ ሃ ሃ ሃ ሃ ሄ ሄ ሄ ሄ ሄ‛ እያሇ ወዯ 

እኔ መጣ። በፌርሃት ሽባ ሆኜ ነበር። ‚አንተ ክፈና የተረገምክ ሰይጣን። ከእኔ እንዴትሸሽ በኢየሱስ ስም አዝሀሇሁ።‛ ነገር 

ግን ሰይጣኑ እንዱህ እያሇቀሰ ወዯኔ ቀረበ:- ‚ሄ ሄ ሄ ሄ፣ ሇምንዴን ነው እኔ የምሸሸው?፣ አንቺን ከጸልት ሇማዯናቀፌ እኔ 
ብቻ አይዯሇሁም እዚህ ያሇሁት፣ ነገር ግን አካሊዊ ህመም እሰጥሻሇሁ።‛ ከዛ ፓስተር ኪም እጁን ራሴ ሊይ አዯረገና እየጮኸ 

ጸሇየ፣ ‚አንተ የቆሸሽክ ሰይጣን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዴትሸሽ አዝሃሇሁ።‛ ሰይጣኑ ሄድ ነበር። ፓስተሩ ይህን ነግሮን 

ነበር፣ ‚ስንጸሌይ የግዴ ሌበ ሙለ (confident) መሆን አሇብን።‛ 

‚ኢየሱስ፣ እርዲኝ። እርዲኝ።‛ ብዬ እየተጣራሁ መጸሇይ ቀጠሌኩ። ሇተወሰኑ ጊዜያት ወዯ እርሱ እየተጣራሁ ነበር፣ በዯማቅ 

ብርሃን ውስጥ ኢየሱስ ተገሇጠ። እርሱም ሇእኔ እንዱህ ተናገረ:- ‚ዮንግ-ክዩንግ፣ አትጨነቂ። እኔ እጠብቅሻሇሁ. . .  
ማንኛውም አይነት ሰይጣኖች ቢያጠቁሽም እንኳ፣ አትፌሪ አትጨነቂም። በሁለም ጥንካሬሽ ወዯ እኔ ተጣሪ እናም እኔ 
እመጣና ሰይጣኖቹን ወዯዛ አወጣቸዋሇሁ። ስሇዚህ፣ አትፌሪ እና ጠንካራ ሁኚ።‛ 

==== ቀን 5 ==== 

የጸሏፉው ማስታወሻ:  የእህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ እና የኢየሱስ ጋብቻ፣ በአዲኙና እርሱ ባዲናቸው ኃጢአተኞች መካከሌ 

ያሇውን ግንኙነት ያመሇክታሌ። ይህንን ሇአዱሷ አማኝ ሇቤይክ ማሳየት ፇሌጎ ነው።   

ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

ከአገሌግልት በኋሊ በትጋት በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርኩ፣ ጌታም ተገሇጠሌኝና እንዱህ አሇ፣ ‚ቦንግ-ንዮ፣ ወዯ ገነት እንሂዴ።‛  
እርሱ እጄን ያዘና መራኝ። ከቆይታ በኋሊ፣ ከሰማያዊው አባታችን ቅደስ ዙፊን በታች ቆሜ ነበር። ኢየሱስ ወዯ ገነት 

የመጣሁበትን ምክንያት ፌቅር በተሞሊበት ሁኔታ አብራራ: ‚ቦንግ-ንዮ፣ ዛሬ ከአንቺ ጋር የሚያምር የሰርግ ስነ ስርዓት በገነት 
ማዴረግ እመኛሇሁ፣ እናም ሇዛ ነው እኛ እዚህ ያሇነው።‛። ከቆይታ በኋሊ መሊእክት ሌብሴን ማዘጋጀት ጀመሩ እና በብዙ 

የከበሩ የዴንጋይ ፇርጦች አስጌጡኝ። ሇእኔ እንዯተዘጋጀው የወርቅ ሌብስ አይነት በፌፁም አይቼ አሊውቅም። በዯስታ 

ተሞሌቼ ነበር። ብዙ መሊእክትና የገነት ዜጎች ስሇኛ ጋብቻ የዯስታ መግሇጫ አቀረቡ፣ እናም እኔ ይህንን ሁኔታ በፌጹም 

አሌረሳውም። ከዛ ቀጥል የሰማያዊው አባታችን ቅደስ ዙፊን በጣም በቀስታ ወዯኋሊና ወዯፉት የሚንዠዋዠው ይመስሌ 

ነበር። በእያንዲንደ ጊዜ የእርሱ ቅደስ ዙፊን ሲንቀሳቀስ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በጣም ስሇተዯሰተ፣ በጣም የሚያበሩ 

ዯማቅ ቀሇሞች ፇንጥቀው ይወጡ ነበር። ከስነ ሥርዓቱ በኋሊ፣ የጌታን እጅ ይዤ በገነት ሁለ ተጓዝኩ። እኔ በዯስታዬ ጫፌ  

ሊይ:ነበርኩ።

http://www.choothomas.org/


ሉ, ሀክ-ሱንግ: 

በጽኑ ቆራጥነት፣ በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርኩ፣ በዴንገት፣ መስቀሌ ዯማቅ ብርሃን እየፇነጠቀ ከመዴረኩ ጀርባ ተንጠሌጥል፣ 

እና አንዴ ክብ በር ታየ። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ ብቅ አሇ። ‚ሀክ-ሱንግ። አፇቅርሃሇሁ።‛ በእኔ ሊይ የበዛውን ዯስታ 

ሌሸከም አሌቻሌኩም። ‚ሀክ-ሱንግ፣ ከእኔ ጋር መሄዴ ያሇብህ አንዴ ቦታ አሇ፣ ስሇዚህ እንሂዴ።‛ ኢየሱስ እጄን እንዯያዘ፣ 

አካላ ሌክ እንዯሊባ በቀሇሇ መሌኩ አየር ሊይ ተንሳፇፇ። መዲረሻችን ሊይ እንዯዯረስን፣ እንግዲ የሆነ አንዴ ክርፊት ነበር፣ 

እና በጣም ቆሻሻ ነበር። በዙሪያዬ ከነበረው መጥፍ ሽታ የተነሳ፣ በችግር ነበር የምተነፌሰው። ‚ኢየሱስ፣ የኔ ወዲጅ ኢየሱስ። 
የት ነው ያሇነው? ከፉቴ በዯንብ ማየት አሌቻሌኩም፣‛ ጮህኩኝ፣ ኢየሱስ ግን እንዱህ አሇ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ አትፌራ። ይሄ 
ሲኦሌ ነው። እኔ እጠብቅሃሇሁ፣ ስሇዚህ አትጨነቅ። ግን በቅርበት ተመሌከት።‛ 

እሳቱ የሲኦሌን መግቢያዎች ዯማቅ ቀይ አዴርጎ አግሎቸዋሌ፣ ከመግባታችን በፉት እንኳ ሉቋቋሙት የማይችለት ሙቀት 

ነበር። ከሚያንገበግበው ሞቃት እሳትና ከኃይሇኛው ሙቀት መራቅ ነበረብኝ። እኔም 

ጠየኩኝ፣ ‚ኢየሱስ፣ እንዳት ነው ወዯዚህ የእሳት ጉዴጓዴ ውስጥ ተራምዯን 
የምንሄዯው? ይህን  ማዴረግ የምችሌ አይመስሇኝም።‛ ጥቅጥቅ ወዲሇው የጨሇማ 

ቦታ ሄዴን እናም አንዴም ነገር ማየት አሌቻሌኩም። ከዛ፣ ኢየሱስ አይኖቼን እንዯነካ፣ 

ከዛ በግሌጽ ማየት ቻሌኩ። አንዴ አሮጊት ሴትዮ ተስፊ በማጣት ውስጥ ሆና ያሇ 

እንቅስቃሴ ቁጭ ብሊ እና የኮሪያን ነጭ ባህሊዊ ሌብስ ሇብሳ ነበር። ኢየሱስ አዘዘ፣ 

‚ሀክ-ሱንግ፣ በቅርበት ተመሌከት፣‛ ስሇዚህ ወዯ አሮጊቷ ሴት በቅርበት ተራመዴኩ። 

እርሷ ከጥቂት አመታት በፉት ያሇፇችው ቅዯመ አያቴ ነበረች። እናቴ ቤት ትታ 

ስትሄዴ፣ ቅዴመ አያቴ አሳዯገችኝ። ቅዴመ አያቴ ትወዯናሇች። ቅዴመ አያቴ በሲኦሌ 

በመሆኗ ትክክሌ አሌነበርኩም። ተዯንቄ ወዯ እርሷ ጮህኩኝ፣ ‚ቅዴመ አያቴ፣ እኔ 
ነኝ፣ ሀክ-ሱንግ። እንዳት ነው ረጋ ያሇና ቅን ሰው ፌጻሜው እዚህ ሉሆን የቻሇው? 
ፌጠኚ፣ ከዛ ውጪ።‛ ቅዴመ አያቴ በፌጥነት አወቀችኝ፣ እና ተገረመች፣ እሷም 

ጠየቀች፣ ‚ሀክ-ሱንግ፣ ሇምንዴን ነው እዚህ ያሇኸው? እንዳት እዚህ መጣህ?‛ እኔም 

መሇስኩ፣ ‚ኢየሱስ እዚህ አመጣኝ። ቅዴመ አያቴ፣ ፌጠኚና ከዛ ውጪ።‛ ቅዴመ አያቴ አሇቀሰችና ጮኸች፣ ‚ሀክ-ሱንግ፣ 
መውጣት የምፇሌገውን ያህሌ፣ እዚህ የምትፇሌገውን አታዯርግም። በፌጻሜህ እዚህ መሆን የሇብህም። አሁኑኑ ሇቀህ 
ውጣ።‛ በእንባ እኔ ኢየሱስን ተማጸንኩት፣ ‚ኢየሱስ፣ እባክህን ቅዴመ አያቴ እንዴትወጣ እርዲት። ቅዴመ አያቴ አሳዛኝ 
ሕይወት ኖራሇች።‛ ከመቅጽበት፣ አንዴ ትሌቅ እባብ ከቅዴመ አያቴ እግር በታች ብቅ አሇ እናም ይጠመጠምባትና አካሎን 

ይጠመዝዘው ጀመር። እኔም በኃይሌ ጮህኩኝ፣ ‚አህህ።‛ ቅዴመ አያቴ በፌርሃት ጮኸች፣ ‚አዴነኝ፣ እባክህን፣‛ ግን ምንም 

ጥቅም የሇም። ‚ኢየሱስ፣ የእኔ ተወዲጅ ኢየሱስ፣ እኔ ነኝ ብዙ ክፈ ነገሮችን ያዯረኩ፣‛ አሇቀስኩኝ፣ ‚እባክህን አንዴ ነገር 
አዴርግ፣ እባክህን።‛ ኢየሱስ አንዴም ቃሌ አሌተናገረም። ነገር ግን ሲመሇከት ሌቡ ተሰብሮ ነበር። ስሇምን እያሇቀስኩ እና 

እያሇቀስኩ ነበር፣ ግን ምንም ጥቅም የሇም። በእብዴነት መሀሌ ሆና እንኳ፣ እሷ ስሇ ቤተሰቡ ዯህንነት ትጠይቅና ስሇነሱ 

ትጨነቅ ነበር። ‚ሀክ-ሱንግ፣ እህቶችህ እንዳት ናቸው? እናትህስ?‛ እኔም እንዱህ ብዬ መሇስኩ፣ ‚ሁለም መሌካም ነው(ጥሩ 
እያዯረገ ነው)።‛ እና እየመሇስኩሊት እያሇ፣ እባቡ ወገቧ ሊይ ተጠመጠመ። የቅዴመ አያቴ የሥቃይ ጩኸቶች እያየለ እያየለ 

መጡ። ኢየሱስ እጄን ያዘና እንዱህ እያሇ መራኝ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ አሁን የመሄጃ ሰዓት ነው።‛ የቅዴመ አያቴን ሇቅሶዎች 

ከበስተ ኋሊዬ ትቼ ከሲኦሌ ወጣሁኝ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚በሲኦሌ፣ ከግዙፈ ዓሇም ጋር ሲወዲዯር፣ ሁለም የስሜት 
ህዋሳትህ በበሇጠ መሌኩ በእርግጠኝነትና በግሌጽ ይኖራለ. . .ሀ-ሱንግ፣ አታሌቅስ። አንተ በግሌጽ አይተኸዋሌ፣ ስሇዚህ 
ሂዴና ጌታን በታማኝነት አገሌግሇው። ተረዲህ?‛ 

ከቆይታ በኋሊ ኢየሱስ ጠራኝና:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ ሲኦሌ አሰቃቂ ነበር፣ ትክክሌ? ዛሬ ገነትን ሊሳይህ እፇሌጋሇሁ።‛ በአጭር ጊዜ 

ውስጥ፣ በገነት ውስጥ ነበርን። የመሊእክት ማህበራት እና ከእኔ በፉት ገነት የዯረሱ ብዙ ሰዎች ሉቀበለን መጡ። በዙሪያው 

የነበሩ መሊእክት እና ኢየሱስ በአንዴነት በዯስታ ሇመዯነስ እጅ ሇእጅ ተያያዙ። ሁለም ነገር ስሇ ገነት በሲኦሌ ከነበሩት 

ሁኔታዎች ሙለ ሌዩነት ነበረው። በገነት፣ ያየሁት ታሪክ፣ አስገራሚ፣ የማይታመን ይመስሊሌ። በገነት እያሇሁ፣ ሇኢየሱስ 

አንዴ ጥያቄ አቀረብኩ፣ ‚ኢየሱስ፣ የፓስተሩ ሌጅ፣ ዮሴፌ-- እግሮቹ በሚያሳምም ኪንታሮት ተሸፌኗሌ እናም በችግር ነው 
መራመዴ የሚችሇውም። እባክህን ፇውሰው። እና እናቴ በጀርባ ህመም እየተሠቃየች ነው። በህመም እንዲትሆን እርዲት። 
በቤተ ክርስቲያን ቢሮ ውስጥ እየኖረ ያሇውን ወንዴም ኦህ, ጆንግ-ሱክን በፌጥነት ስራ እንዱያገኝ እርዲው። እናም 
በመጨረሻ፣ በቤተ ክርስቲያናችን መነቃቃት እንዱኖር እርዲን።‛ ኢየሱስ በዯስታ መሇሰ፣ ‚አዎ፣ መሌካም።‛ ኢየሱስ ወዯ 

እኔ ተመሇከተና እንዱህ አሇ፣ ‚ሀክ-ሱንግ፣ ሇዛሬ ያ በቂ ነው። እንሂዴ።‛ ኢየሱስ እጄን ሲይዘኝ፣ በሰማይ ውስጥ በረርን፣ 

ተመሌሰንም ቤተ ክርስቲያን ዯረስን። 



በትጋት መጸሇዬን ቀጠሌኩ። በሲኦሌ እየተሠቃየች ስሊሇችው ቅዴመ አያቴ ማሰብ ማቆም አሌቻሌኩም፣ እናም በእንባ 

ተሞሊሁ። በታሊቅ ሀዘንና ህመም ሊይ ነበርኩ፣ እየተወራጨሁና እየጮህኩኝ አሇቀስኩኝ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ ምንዴነው 
የማዯርገው? ቅዴመ አያቴ በእኔ ምክንያት ነው የሞተችው። ይህ ሌቤን በጣም ያሳምመዋሌ። ቅዴመ አያቴ። ዴሃዋ ቅዴመ 
አያቴ።‛ ሙለ ሇሙለ እስኪዯክመኝ ዴረስ አሇቀስኩኝ። ከዛ በዴጋሜ ጀመርኩ። ወዯ ጌታ ተጣራሁ። አሌፍ አሌፍ 

አሇቅሳሇሁ። ሇ2፣ ሇ3፣ እና ከዛም ሇ4 ሰዓታት የፇሰሱትን እንባዎች ሊምን አሌቻሌኩም። የመጀመሪያው የጸልት ክፌሇ ጊዜ 

ተጠናቀቀ፣ ግን እስካሁን ሀዘኔን ሌሸከመው አሌቻሌኩም። ገነትና ሲኦሌን የመጎብኘቴን ምስክርነት ከላልች ጋር አካፇሌኩ። 

ከዛ ጠዋት 11 ሰዓት ሊይ ሁሇተኛውን የጸልት አገሌግልታችንን ጀመርን፣ አገሌግልቱም ከ5 ሰዓታት በኋሊ ተጠናቀቀ። 

ፓስተር ስብከቱን እየሰጠ እያሇ፣ ኢየሱስ ተገሇጠ፣ እናም ከዛ የፓስተሩ ስብከት የበሇጠ ኃይሇኛ እየሆነ መጣ። መሊእክት 

ከሰማይ ወዯ ታች መጡ፣ ስብከቱ ከሚተሊሇፌበት አጠገብ ሰሌፌ ሰርተው ነበር፣ አንዲንድቹ ከመያዣ ጋር ክብ ጎርጓዲ ሣህን 

ይዘው ነበር። እነሱ እያንዲንደን ጸልታችንን ይይዙ ነበር። እናም እነሱ፣ ‚አሜን። አሜን።‛ እያለ ዘመሩ። 

ሁለም አገሌግልቶች ከተጠናቀቁ በኋሊ እንኳ፣ በሲኦሌ ስሊሇችው ቅዴመ አያቴ በታሊቁ እየተጨነኩ መቆጨቴን ማቆም 

አሌቻሌኩም። 

==== ቀን 6 ==== 

ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

ፓስተር ስብከቱን ከጀመረ 4 ሰዓታት አሇፈ። አንዲችንም እንኳ ሇአፌታ ዓይኖቻችንን አሌከዯንም። በተጨማሪ የ አምስት 

ዓመቷ ሌጅ ሚና ስብከቱን በትኩረት እያዲመጠች ነበር። አይኖቼን ፓስተሩ ሊይ አተኩሬ ሳሇ፣ ኢየሱስ ከብዙ መሊእክት ጋር 

መጣና ተገሇጠ። ኢየሱስ ከራሱ ጋር ዘጠኝ በጎችን እየመራ ነበር። ኢየሱስ ያመጣቸው በጎች ቁጥርና በጸልት የሚተጉት 

ጦረኞች ቁጥር አንዴ አይነት እንዯሆነ አስተዋሌኩ! ‚እናንተ ሁሊችሁ የእኔ በጎች 
ናችሁ። እኔ ሁላም እናንተን እየተመሇከትኳችሁ ነው፣ ስሇዚህ አትጨነቁ።‛ 

የፓስተር ኪም ስብከት እየነዯዯ ነበር፣ እና እርሱ በቅደስ እሳት ይናገራሌ። ኢየሱስ 

በፓስተሩ ስብከት በጥሌቀት ተሳትፍ ነበር፣ እናም በታሊቅ ዯስታ ጮኸ፣ ‚ታሊቅ 
ሥራ፣ ፓስተር ኪም። ታሊቅ ነገር እያዯረክ ነው።‛ ኢየሱስ ፉቱ እየበራ ፇገግ ብል 

ከፓስተሩ ጎን በመሆን ከፓስተሩ እኩሌ ይራመዴ ነበር። ፓስተሩ ወዯ ግራው 

ሲዞር፣ ኢየሱስ ወዯ ግራ ይዞራሌ፤ እሱ ወዯ ቀኝ ሲዞር፣ ኢየሱስም ወዯ ቀኝ 

ይዞራሌ። ከዛ አስር መሊእክት ተገሇጡ። አንደ ከተገሇጠ መጽሏፌ ጋር ቆሞ 

በፌጥነት አንዴ ነገር ይመዘግባሌ። ላልቹ መሊእክት ጎርጓዲ ሣህኖች ተሸክመው 

ስብከቱን እየሰበሰቡ ፓስተሩን ከበውታሌ። አንደ ጎዴጓዲ ሣህን ሲሞሊ፣ ቀጣዩ 

መሌአክ ከላሊ ጎዴጓዲ ሣህን ጋር ይመጣሌ፣ እናም ይህ ወዯ ገነት ተሸክመውት ሲሄደ ይቀጥሊሌ። ኢየሱስ ተዯሰተ፣ እና 

መሊእክቱም ተዯሰቱ። 

ከስብከቱ በኋሊ፣ በስተመጨረሻ በሕብረት የመጸሇያ ሰዓት ነበር። እየጸሇይን እያሇ፣ ዘጠኙም የጸልቱ ቡዴን አባሊት 

ሁሊችንም ውጊያ እየተዋጋን ያሇ ነው የሚመስሇው። ወዯ ጌታ በንሰሏ(በጸጸት) እያሇቀስን እያሇ፣ እንባዎችና ሊብ በሊያችን 

ሊይ ይመጣ ነበር። 

ከዛ ኢየሱስ ስሜን እየጠራ ቀረበ። ጌታ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖችን በማነጻጸር ተናገረ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች 
ተኝተውና በሳምንቱም ምሽቶች የበራውን ቀይ ምሌክታቸውን ይዘዋሌ፣ ግን የጌታ ቤተ ክርስቲያን (The Lord’s Church) 
አባሊት በጣም በትጋት ይጸሌያለ። አሁን እኔ እጅግ በጣም ዯስተኛ ነኝ።‛ ከዛ መሊእክት በሶስት ቡዴኖች ወዯ ታች ወረደ። 

አንዴ፣ ሁሇት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፤ ሇተወሰነ ጊዜ ቆጠርኩ፣ ነገር ግን የሰሌፊቸውን መጨረሻ ማየት አሌቻሌኩም፣ 

ስሇዚህ አቆምኩኝ። ማሇቂያ ሳይኖራቸው ወዯ ታች መውረዴ ቀጠለና ዘጠኞቻችንም በጸሇይንበት በመሠዊያው ፉት ቆሙ። 

እነሱ ጸልቶቻችንን በወርቃማ ጎዴጓዲ ሣህን ሰበሰቡና ወዯ ሰማይ ወሰዶቸው እና ከዛ ተመሇሱ። መሊእክቱ ጸልቶቻችንን 

ወዯ እግዚአብሔር ወሰደት። ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ግን፣ የጌታ ቤተ ክርስቲያን አባሊት ላሉቱን ሙለ እያመሇኩና ራሳችንን በ 

ጸልት እያተጋን በመሆኑ፣ በጣም ብዙ የሚሰሩት ስሇሰጠናቸው መሊእክቱ አመሰገኑን። 

ኢየሱስም አሇ:- ‚በትጋት ወዯ ጌታ እየጠራችሁ እና ቀንና ላሉት በማምሇካችሁ፣ ሰማያዊው አባት፣ እኔም ራሴ፣ እና 
መንፇስ ቅደስ በአሊማችሁ ቆራጥነት ተዯንቀናሌ። በመሬት ሊይ እንዯናንተ አይነት ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው በጣም 



በጥቂቱ ነው።‛ የሰማይ አባት እኛን እንዱህ ጠየቀን:- ‚ምን ሌሰጣችሁ እችሊሇሁ?‛ ከዛ አባትየው ኢየሱስን ጠየቀው፣ ‚የኔ 
ሌጅ፣ ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ ታስባሇህ?‛ ኢየሱስ መሇሰ፣ ‚አባቴ፣ እንዯፇቃዴህ አዴርግ።‛ መንፇስ ቅደስ በቅደስ እሳት፣ 

በዘይት፣ እና በሰማያዊ(በሰማይ) ስጦታዎች ቀባን። አባትየው እንዱህ አሇ:- ‚ሇፓስተሩ ሚስት፣ ካንግ, ህዩን-ጃ፣ እኔ በተሇየ 
መሌኩ በኃይሇኛው በሚነዯው የመንፇስ ቅደስ እሳት እና በሽተኞችን የመፇወስ ብቃት ሌቀባት እፇሌጋሇሁ፣ እና እሷ 
መንፇሳዊውን ዲንስ በዯፊርነት እንዴትዯንስ እፇሌጋሇሁ።‛  

የፓስተሩ ሚስት በመንፇሳዊ ሁኔታ መዯነስ ስትጀምር፣ ሁለም በአግርሞት ተመሇከታት። ከመንፇስ ቅደስ መሪነት በታች 

መዯነስ ስትጀምር ፉቷ ወዯ ቀይ ተሇወጠ። 

እግዚአብሔር በዴንገት እኔ ከውሀ በታች ያሇሁ በሚመስሌ ቦታ ውስጥ ገፊኝ፣ አካላና እግሮቼ በራሳቸው አእምሮ 

የሚንቀሳቀሱበት የሚመስሌ ቦታ። ከጥቂት ጊዜ በኋሊ የጌታ ዴምጽ እንዱህ ሲሌ ሰማሁት፣ ‚እኔ በኃይሇኛው በሚነዯው 
እሳት አጠምቅሻሇሁ።‛ ዘይት ውስጥ የተወረወርኩ ያህሌ ተሰማኝ፣ ከዛ ወዱያውኑ አካላ እንዯ እሳት ኳስ ተሰማኝ። 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ በኮሪያ ስሊለ ቤተ ክርስቲያኖች ማውራት ጀመረ። በቁጣ ቅሊጼ እርሱ 

እንዱህ አሇ፣ ‚አንዴ ቤተ ክርስቲያን ትሌቅና መስቀለ እያበራ ባድ ቦታ ያለት ብቻ ከሆነ ምንዴነው 
ጥሩነቱ? የጠፈትን ነፌሳት እንዱያዴኑ ካህናት መሪዎችን እኔ መርጫቸዋሇሁ፣ ነገር ግን እነሱ ጸልት 
አንሷቸዋሌ፣ እና ያ ሌቤን እየሰበረው ነው።‛ 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ እጄን ይዞ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ ከእኔ ጋር ወዯ ገነት ነይ፣‛ ሲሇኝ እኔ ቅደሱን ዲንስ 

እየዯነስኩኝና በሌሳኖች እየጸሇይኩኝ ነበር። የኢየሱስን እጅ እንዯያዝኩኝ፣ ወዱያውኑ ነጭ ሌብስ 

ሇብሼ ነበር፣ እና ከኢየሱስ ጋር አየር ውስጥ እየበረርኩ ነበር። ወዯ ሊይ ከፌ እንዲሌኩ፣ መሬት 

እያነሰችና እያነሰች መጣች። ዩኒቨርሱ (the universe) በጣም ያምር ነበር። እኛ ሇተወሰነ ጊዜ 

በረርን፣ ከዛ በኋሊ ጋሊክሲ (የክዋክብት ክምችት) ጋር ዯረስን። ጋሊክሲውን ስናሌፌ፣ በዴጋሜ ጨሇማ እየሆነ መጣ፣ እና 

ሁሇት መንገድች አየሁ። በቀኝ በኩሌ ባሇው መንገዴ ሄዴን፣ ስሇዚህ እንዱህ ብዬ ጠየኩ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ የግራው መንገዴ ወዯ 
የት ነው የሚመራው?‛ ወዯ ሲኦሌ እንዯሚመራ እርሱ ነገረኝ። ሇተወሰነ ጊዜ መንገደ ሊይ ያሇን ይመስሊሌ። በዴንገት በጣም 

ኃይሇኛ ብርሃን ተገሇጠ፣ ከብርሃኑ ሀይሇኛነት የተነሳ ዓይኔን መግሇጥ አሌቻሌኩም ነበር። 

መንግሥተ ሰማይ በከዋክብት ተሞሌታሇች። በምዴር ያለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ገነት የሚሇውን ቃሌ ይሊለ፣ ነገር ግን ያየሁት 

በምዴራዊ ቃሊቶች አይገሇጽም። ‚እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? ይህ እንዳት ሉሆን ይችሊሌ?‛ ብዬ ጠየኩ። ሰዎች መንግሥተ 

ሰማይ ምን እንዯሚመስሌ ሙለ ሇሙለ ሉያስቡ (ሉያውቁ) አይችለም። ብዙ መሊእክት ሰሊምታ አቀረቡሌኝና ተቀበለኝ። 

ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚አንቺ ወስነሽ እና ቤተ ክርስቲያን በትጋት ሇመገኘት ራስሽን አስገብተሻሌ፣ ስሇዚህ በገነት ያሇውን 
ቤትሽን ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ። እኔን ተከተይኝ።‛ ብዙ መሊእክት አንዴ ነገር እየገነቡ ተመሇከትኩ። ኢየሱስ፣ ‚ይህ የአንቺ 
ቤት ነው።‛ ብል ነገረኝ። ተመሇከትኩ፣ ነገር ግን ምንም ቤት የሇም ነበር። ጥሌቅ የሆነ መሠረት ብቻ ነው ያየሁት። 

መሊእክቱ ስራቸውን ሇማከናወን ወርቅ እየተጠቀሙ ነበር። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚በጥቂት ቀናት ቤትሽ ወዯሊይ ይወጣሌ። 
ተስፊ የቆረጥሽ አትሁኝ፣ ነገር ግን በትጋት ጸሌዪ እና በታማኝነት ኑሪ። ሰይጣንን አምሌከሽ እና ብዙ ሰዎችን ወዯ ከንቱ 
ስሜት መርተሽ ነበር። ነገር ግን በእኔ ሇማመን እና ቤተ ክርስቲያን በትጋት ሇመገኘት ቁርጥ ሀሳብ አዴርገሻሌ።‛ ኢየሱስ 

እንዱህ አሇ፣ ‚ሊሳይሽ የምፇሌገው አንዴ ቦታ አሇኝ፣ ስሇዚህ እኔን ተከተይኝ፣‛ እናም እርሱ ወዯ ላሊ ቦታ መራኝ። ‚የእኔ 
ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ፣ የሀብቱን ግምጃ ቤት እና ወንጌሌን ሇአንቺ ሇመስበክ ሀሊፉነት ያሇባቸውን ሰዎች ቤት፣ የቤተ 
ክርስቲያንሽ ፓስተር፣ ኪም, ዮንግ-ደ፣ እና የእሱ ሚስት ካንግ, ህዩን-ጃ። በጥንቃቄ ተመሌከች። የመሬት አንዴ ሺህ ፍቅ 
ህንጻ በመንግሥተ ሰማይ ሊሇው አንዴ ህንጻ ፍቅ ይነጻጸራሌ፣ እና በመንግሥተ ሰማይ ያሇው ሁለም ነገር ውሱን በሆነው 
በሰዎች መዝገበ ቃሊት ሉገሇጽ አይችሌም።‛ 

ከዏይኖቼ ፉት አንዴ በጣም ረጅም ህንፃ ነበረ፣ የሚፇነጥቀው ብርሃንም በጣም ኃይሇኛ ስሇነበር ጭንቅሊቴን ማንሳት 

አሌቻሌኩም። ‚ይህ የፓስተር ኪም, ዮንግ-ደ ቤት ነው።‛ ኢየሱስ ቀኝ እጁን ወዯሊይ አነሳና ወዱያውኑ በመንግሥተ ሰማይ 

ያሇውን የፓስተሩን የሚያምር አዱስ ቤት በግሌጽ ማየት ቻሌኩ። ከዛ ጌታ፣ እንዱህ አሇ፣ ‚አሁን፣ የፓስተር ኪምን የሀብት 
ግምጃ ቤት እንይ።‛ ከቤቱ እስከ ግምጃ ቤቱ ዴረስ ያሇው ርቀት በግምት ከሶስት እስከ አራት የባስ ማውረጃዎችን 

(ማቆሚያዎችን) ያህሊሌ፣ በንጽጽር። የፓስተሩ የሀብት ግምጃ ቤት በመቶዎች በሚቆጠሩ መሊእክት በከባደ እየተጠበቀ 

ነበር፣ ስሇዚህ መግባት አሌቻሌንም። ኢየሱስ ሲቀርብ፣ ጠባቂ መሊእክቶቹ ክንፊቸውን ወዯታች አዯረጉና ቀጥ ብሇው ቆሙ 

እናም በፉቱ አጎንብሰው እጅ ነሱ። በመንግሥተ ሰማይ በእያንዲንደ የሀብት ግምጃ ቤት ሇመግባት የኢየሱስን ፇቃዴ 

ይጠይቃሌ። ከግምጃ ቤቱ የሚወጡት የሚፇነጥቁት ቀሇሞች፣ የሚያስገርሙ መሌክ ናቸው። ‚ዋው፣ ፓስተር ኪም በጣም 



ዯስተኛ ይሆናሌ፣‛ አሌኩኝ። በሀብቱ ግምጃ ቤት ውስጥ ሉቆጠሩ የማይችለ ብዙ መሊእክት ከመሬት የሚመጡትን 

ሁለንም የፓስተሩን እቃቆች በማከማቸት ባተላ (ሥራ በዝቶባቸው) እየተጉ ነበር። 

[የፓስተሩ እቃዎች ከመሬት መጡ ሲባሌ ምዴራዊ እቃዎችን ወይም ቁሶችን ሳይሆን፣ ፓስተሩ ሇእግዚአብሔር ኢየሱስ 

ክርስቶስ የሚያዯርጉት አገሌግልት ሁለ ያ እንዯ ግብአት ወዯ ሰማይ ይወሰዲሌ፣ ማሇትም አምሌኮተ እግዚአብሔር ኢየሱስ 

ክርስቶስ ማካሄዴ፣ የእግዚአብሔርን ኢየሱስ ወንጌሌ መስበክ፣ የተቸገሩትን መርዲት፣ ኢየሱስን መከተሌ ማመን፣ እንዯ 

ኢየሱስ ቃሌ መኖር፣ የእግዚአብሔር አብን ፇቃዴ ማዴረግ፣ ሊሊመኑት ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ መዴኃኒትነትና 

ጌትነት ወንጌሌን መስበክ፣ እንዯ ኢየሱስ ቃሌ መኖር፣ በጸልት ከኢየሱስ ጋር መትጋት፣ መጾም በኢየሱስ ሆኖ፣ መጽሏፌ 

ቅደስ ማንበብ እና እንዯ ኢየሱስ ቃሌ ላልችም እንዯ ቃለ] 

የፓስተሩ ሀብት በመከማቸት ሊይ ይገኛሌ (ቀጥሎሌ)። ኢየሱስን ጠየኩት፣ ‚ሇምንዴን ነው የፓስተር ኪም ቤት ትሌቅ 
የሆነው እና ሇምንዴን ነው እሱ ብዙ ሀብት ያሇው?‛ ጌታ መሇሰሌኝ:- ‚ፓስተር ክም, ዮንግ-ደ፣ ታማኝ እርምጃውን በጊዜ 
ነው የጀመረው እና ሁላም ይጸሌይና እኔን በትጋት ያገሇግሇኛሌ።‛ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ዛሬ ያሇን ሰዓት ይህ ሁለ ነው፣ 
ስሇዚህ በሚቀጥሇው እዚህ ስትመጪ ተጨማሪ እንይ።‛ እርሱ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌሶ አመጣኝ። ኢየሱስ እኔን 

ከመተዉ በፉት የመጨረሻ አንዴ ነገር አሇ፣ ‚መስቀሌ ሊይ የሞትኩ ጊዜ፣ ብዙዎች ዴጋሜ እንዯማሌኖር አምነው ነበር። 
እነሱ [ብዙዎች] እኔን ማመን አቆሙ፣ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሄዴ አቆሙ፣ እና አሁን ላሊ ነገር እያዯረጉ ነው፣ አሇማዊ 
ነገሮች።‛ 

==== ቀን 7 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

ሇኣንዴ ሰዓት ያህሌ በሌሳኖች ጸሇይኩኝ፣ በዴንገት አንዴ ዯማቅ ብርሃን በራ። ከዛ ኢየሱስ፣ ነጭ ሌብስ ሇብሶ፣ ከአይኖቼ 

ፉት ተገሇጠ። ኢየሱስ ቡናማ ጸጉር ነበረው እና የሚያንጸባርቅ ነጭ ሌብስ (ከአንዴ ወጥ እንዯተሰራ ሌሙጥ ሌብስ 

የሚመስሌ) ሇብሶ ነበር። እርሱ ስሜን ጠራው፣ ‚ጁ-ኢዩን፣ የእኔ ተወዲጅ ጁ-ኢዩን፣ እኔ አፇቅርሻሇሁ።‛ ኢየሱስ እየተናገረኝ 

እያሇ ወዯኔ ተጠጋ። በጣም ተዯንቄ ነበር እናም እንዱህ አሌኩ፣ ‚አንተ በእውን ኢየሱስ ነህ? ዋው ኢየሱስ፣ በእውነት እኔ 
አፇቅርሃሇሁ። አንተ ግሩም(አስዯናቂ) ነህ።‛ በመዯነቅ ተሞሌቼ ነበር ምክንያቱም ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ አሊውቅም 

ነበር። ኢየሱስ እንዯሚያፇቅረኝ እየተናገረ ከፉቴ ቁጭ አሇ። እኔም በዯስታ እንዱህ አሌኩ፣ ‚ኢየሱስ፣ በእውነት 
አፇቅርሃሇሁ።‛ እና እርሱ እንዱህ መሇሰ:- ‚አዎ፣ እኔም እንዲንችው በጣም አፇቅርሻሇሁ።‛ ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ ‚በትጋት 
ጸሌዪ፣ እና እኔ ራሴን ሊንቺ እገሌጥሌሻሇሁ። እኔ ወዯ መንግሥተ ሰማይ እወስዴሽና ዙሪያውን አሳይሻሇሁ። ስሇዚህ፣ 
በትጋት ጸሌዪ፣‛ እና እርሱ ተሰወረ። 

ኢየሱስን ባሊየሁት ጊዜ፣ በሙለ ሀይላ በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርኩ። በዴንገት አንዴ እንግዲ ነገር ከፉቴ መጣ፣ ወዯኔ 

እየሮጠ ነበር። የሁሇቱም አይኖቹ ጫፍች በትንሹ ተቆራርጧሌ፣ እና የቀኝ አይኑ ሊይ የ X ቅርጽ አሇው። ይህ ሰይጣን 

በሰንበሮች ተሸፌኗሌ። እኔም እንዱህ ብዬ ጮህኩ፣ ‚በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ርቀህ ተወገዴ።‛ ሰይጣኑ ጠፊ። እኔ መጸሇይ 

ቀጠሌኩ፣ ዏይኖቹ ከዴመት ዏይኖች የጠበበ አንዴ ነገር ከፉቴ ተገሇጠ። እንዯ የላሉት ወፌ ክንፍች አይነት ክንፍች እና ወዯ 

ውጭ የወጡ የሚያስፇሩ ሹሌ ጥርሶች ነበሩት። ሉያስፇራራኝ በፌጥነት ወዯኔ መጣ፣ 

ነገር ግን በኢየሱስ ስም አሸነፌኩት። 

ከዛ፣ በተወሰነ መሌኩ የሚታወቅ ሰይጣን መጣ፣ እና ይህንን ከዚህ በፉት የት 

እንዲየሁት ሇማወቅ ፇሇግሁ። ስታርክራፌት (Starcraft) ከሚባሇው 
የኮምፒዩተር ጌም ሊይ ያየሁት ገፀ ባህርይ እንዯሆነ ተገነዘብኩ። ይህች ሴት 

ሰይጣን ወዯኔ ሮጠች። አፌጥጣ እያየችኝ ሌታስፇራራኝ ሞከረች። የኢየሱስን 

ስም ስጠራ በፌጥነት እንዯሚጠፈት ክፈ መናፌስት ሳይሆን፣ ይህች ሴት 

ሰይጣን በቀሊለ አሌሄዯችም። በተዯጋጋሚ ከጮህኩኝም በኋሊ እንኳ፣ ትንሽ 

እንቅስቃሴ አሊዯረገም፣ እናም የእውነት እየፇራሁ ነበር። በአስቸኳይ 

ከፓስተር ኪም አጠገብ ከመስበኪያው ቀጥል ሄዴኩና መጸሇይ ቀጠሌኩ። 

ፓስተር እጄን ያዘና ወዯሊይ አነሳው፣ ከእኔም ጋር ጸሇየ እና ከዛ ብቻ ነው 

ሰይጣኑ የሄዯው። 

http://en.wikipedia.org/wiki/StarCraft


==== ቀን 8 ==== 

ፓስተር ኪም, ዮንግ-ደ: 

በቆራጥነት የማህበር ጸልት ከጀመርን አንዴ ሳምንት ሆኗሌ። መንፇሳዊ ውጊያችን ኃይሇኛ እየሆነ መጥቷሌ፣ ስጋዊ 

ፇተናዎቻችንም በየቀኑ ቀጥሇዋሌ። አንዴ በአንዴ፣ የእያንዲንደ የጸልት ኃይሇኛ ወታዯሮች መንፇሳዊ ዏይን (የማየት ኃይሌ) 

ተከፇተ እና በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው ነበር። የሰይጣን ኃይልች ከዛ ኃይሌ የተቀሊቀሇበት የማጥቃት እንቅስቃሴ አዯረጉ። 

የንዳታችንን መጠን እየፇተኑ፣ ብዙ ግሊዊ ሁነቶች ተነሱ። በመጀመሪያው ቀን፣ ከመኪናዬ ጎማዎች አንደ በጣም ክፈ በሆነ 

መሌኩ የተቆረጠ ስንጥቅ ነበረው። በቀጣዩ ቀን የፉተኛው ጎማ ላሊ በትሌቁ ተቆርጧሌ። በዚህ ሁነታ በጣም ፇርቼ ነበር። 

ቢሆንም፣ ሇእግዚአብሔር አሊማረርኩም፣ በተቃራኒው ግን በምስጋና ሌብ ‚ሃላ ለያ‛ ብዬ ጮህኩኝ። በቀጣዩ ቀን መኪና 

የሚጎትት ትሌቅ መኪና መኪናዬን ወሰዲት። ይህ በእርግጥ እኔን ከከፌታ ሊይ ሇመገፌተር የቀረበ ነበር፣ ነገር ግን ሚስቴና 

የቤተ ክርስቲያናችን አባሊት ይህን አስታወሱኝ፣ ‚ፓስተር፣ በዚህ ውስጥ ተቋቁመህ መቀጠሌ አሇብህ።‛ ከቆይታ በኋሊ፣ 

አንዴ ሰው የመኪናውን መብራቶች ሰበራቸው፣ እና ከዛ ቀን ቀጥል ባሇው ቀን አንዴ ሰው በሹሌ እቃ የመኪናዋን ጎን 

ፊቀው። 

የቤተ ክርስቲያኑ አገሌግልት መንፇስ ቅደስ በመራበት መንገዴ በጥሩ ሁኔታ ቀጠሇ። እስከዛ ዴረስ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ 

ያሇው ርዕስ እንዱህ ይነበባሌ፣ ‚የመንፇስ ቅደስ-ምሌአት ከፌተኛው ሰዓት፣ (The Holy Spirit-filled climatic 

hour,)‛ ግን ያ በዚህኛው ተተካ፣ ‚የእውነት መንፇስ ቅደስ-የሚመራው አገሌግልት። (A real Holy Spirit-led 

service.)” 

አምሌኮቱ፣ ጸልቱ፣ ስብከቱ፣ እና የመስዋዕት ስርዓቶች ተወግዯው ነበር፣ አምሌኮት፣ ጸልት፣ ስብከቱንና እወጃውን 

እንዱመራ በመንፇስ ቅደስ አመራር ሊይ ተዯግፇን ነበር። በታቀዯሇት ጊዜ ውስጥ ሇመፇጸም የሚያስገዴዴ ምንም ስሇላሇ፣ 

ስብከቱ ከተያዘሇት ጊዜ ውጪ ሉካሄዴ ይችሊሌ። 

በእኛ የሙለ ላሉት የጸልት ጊዜያት እያንዲንደ የጸልት ኃይሇኛ ወታዯር የኢየሱስን መገኘት ያያሌ፣ ስሇዚህ እነሱ ዴካም 

አይሰማቸውም፣ ምንም እንኳ አገሌግልቱ እስከ ቀጣዩ ቀን ንጋት ዴረስ ቢቀጥሌም። እኛ ሁላ ንቁ ነን፣ እና ሰይጣን 

ያሇማቋረጥ ስሇሚያጠቃ መከሊከያችንን የማውረዴ ምንም ሰዓት የሇም። 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

ኢየሱስ እንዱህ እያሇ እየቀረበኝ ሳሇ በሌሳኖች እየጸሇይኩ ነበር፣ ‚ጁ-ኢዩን 
አፇቅርሻሇሁ።‛ እርሱ ቀጠሇ:- ‚ጁ-ኢዩን፣ በትጋት ጸሌዪ፣ እና እኔ እጅሽን እይዝና 
ወዯ መንግሥተ ሰማይ እመራሻሇሁ። ያሇማቋረጥ ጸሌዪ፣ መንግሥተ ሰማይን 
አሳይሻሇሁ። ተረዲሽ?‛  

ከዛ በኋሊ በዛ ምሽት፣ ክፈ አጋንንቱ በቡዴን መጡ። አንደ ሌክ እንዯ የላሉት 

ወፌ ክንፍቹን እያውሇበሇበ ተገሇጠ፣ እራሱ ሊይ ሁሇት ትንንሽ ቀንድች እና 

እንዯ ዴመት አይነት ዏይኖች አለት። ሰይጣኑ አፍቹ በስፊት ተከፌተው ሞቃት 

የሚገማ ፇሳሽ ከአፈ እየወጣ ወዯኔ እየበረረ መጣ። ዏይኖቹ እንዯዯም ቀይ 

ናቸው። እኔ ጮህኩ፣ ‚በኢየሱስ ስም፣ እኔ አዝሃሇሁ አንተ በጣም ቆሻሻ እና ቆሻሻ 
ሰይጣን: ከእኔ ሽሽ።‛ በዛ ትእዛዝ፣ ጠፊ። ከጥቂት ጊዜ በኋሊ፣ ትንንሽ ዏይኖች ያለት 

ሰማያዊ ፉት ሰይጣን ቀረበኝ። እኔ ፇርቼ ነበር እና በሁለም አካላ ሊይ የዝይ እብጠት 

ነበር። እንዱህ ብዬ በኃይሌ ወዯውጭ ጮህኩ፣ ‚በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ሽሽ።‛ ነገር ግን ይህ 

ሰይጣን አሌተንቀሳቀሰም። በመንቀሳቀስ ፇንታ በቁጣ እኔ ሊይ አፇጠጠብኝ። በጣም ጮህኩ 

እና በፌርሃት ተሞሌቼ ነበር፣ ከአጠገቤ ተቀምጣ የነበረችው እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ በጩኸት 

ተቀሊቀሇችኝ፣ ‚በኢየሱስ ስም፣ ከእኛ ራቅ!‛ የዛኔ ብቻ ነው የሸሸው። 

 



አንዴ ግዙፌ ቀይ ዴራጎን ወዯ እኔ መብራር ሲጀምር ጸልቴን ቀጠሌኩ። ዏይኖቹ አረንጓዳ ነበሩ። ረጅም፣ ሹሌ ቀንድች 

ከጭንቅሊቱ ወጥተዋሌ። በአፌንጫው ቀዲዲዎች ውስጥ ጭስ ነበረ። በፌጥነት ወዯኔ መጣ፣ እኔን ከነ ሕይወቴ ሉውጠኝ 

ይመስሊሌ። አሌተንቀሳቀስኩም። በኢየሱስ ስም በትጋት በሌሳኖች እየጸሇይኩ፣ መሬቴ ሊይ ቆሜያሇሁ፣ እና በዴንገት ሰይጣኑ 

ጠፊ። መጥፊቱ በጣም የሚያረካ (የሚያስዯስት) ስሜት ነበር። ከዚህ ሌምዴ በፉት የኢየሱስን ስም ኃይለንና ከፌተኛነቱን 

አሌተገነዘብኩም። በቀጣይ ሰዓት (ጊዜ)፣ አንዴ በጣም የሚያስጠሊ፣ በጣም ክፈ፣ እና አጽም ፉት ሰይጣን እየተንከተከተ 

(በማይረባ አሳሳቅ) እያፋዘብኝ ከፉቴ ፉት ሇፉት መጣ። ሰይጣኑን ሇማባረር አንዴ ጊዜ በዴጋሜ የኢየሱስን ስም በመጠቀም 

በሌሳኖች ጸሇይኩኝ። 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ መስቀሌ ሊይ ተሰቅል እያሰብኩኝ ነበር፣ እርሱም (ኢየሱስ) እያበረታታኝ እና ‚ጁ-ኢዩን፣ ጥቂት 
ትንሽ ተጨማሪ፣ ሇተወሰነ ጊዜ ረዘም ያሇ ጸሌዪ።‛ እያሇ ተገሇጠ። 

==== ቀን 9 ==== 

ሉ, ሀክ-ሱንግ: 

የሰይጣን የተጠናከረ(የተተኮረ) ጥቃት ተጀመረ። ጁ-ኢዩን ስሇሱ የነገረችኝ ቀይ ዴራጎን ከፉቴ ተገሇጠ። የእሱ ግዙፌ አካሌ 

አስፇራኝ። ቀይ ዏይኖች ነበሩት፣ እና ጥቁር ጭስ ከአፌንጫው ቀዲድች ውስጥ በፌጥነትና በኃይሌ ይወጣ ነበር። ጥርሶቹ 

እንዯ ቀንድች ሹሌ ነበሩ፣ ጥፌሮቹ ወዯ ውጭ ይጠቁማለ እና ጭራው በሚያስፇራ መሌኩ ረጅም ነበር። ቢሆንም፣ እኔ 

በዴፌረት ጸሇይኩ፣ እና ዴራጎኑ በዴንገት ጠፊ። ከጥቂት ጊዜ በኋሊ፣ አንዴ ሴት ሰይጣን እየጮኸች ተገሇጠች፣ ‚ሂ-ሂ-ሂ!‛ 
አፎ የተኩሊ ጥርስ በሚመስሌ ጥርሶች የተሞሊ ነው። በተጨማሪ፣ ከኋሊዬ ወታዯሮች በታሊቅ የቁጣ ጫጫታ በውጊያ 

ጫማዎች በወታዯራዊ አካሄዴ ሲራመደ መስማት ጀመርኩ። እና ከአጭር ጊዜ በኋሊ ጥቁር ጥሊዎች ዙሪያዬን ከበውኝ 

ነበር። የሰይጣን ጫጫታ እና የወታዯሮች የቁጣ እርምጃ አስፇራኝ፣ ስሇዚህ ማሌቀስ ጀመርኩ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ እርዲኝ። 
እባክህን እርዲኝ!‛ ወዯጌታ እየጮህኩኝ እያሇ ኢየሱስ በዯማቅ ብርሃን ተገሇጠ። ኢየሱስ እንዯተገሇጠ ክፈ መናፌስቶቹ 

ተሰወሩ (ጠፈ)። ኢየሱስ እጄን ያዘ፣ እና እኔ ከኢየሱስ ጋር ዘመርኩ እና ዯነስኩ። 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ ጠራኝ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ሀክ-ሱንግ፣ መንግሥተ ሰማይን መጎብኘት ትፇሌጋሇህ?‛ እርሱ እጄን 

እንዯያዘ፣ አካላ ነጭ ካባ ሇበሰ። አየር ሊይ ተንሳፇፌኩ፣ እና እየጠበቁን ወዲለት ወዯ ሰማያውያን መሊእክት በረርን። በዚህ 

ዯማቅ ብርሃን መገኘት እራሴን በአግባቡ ማንሳት አሌቻሌኩም። መንግሥተ ሰማይ በከዋክብት የተሞሊ ቦታ ተብል ሉገሇጽ 

ብቻ ይችሊሌ። እያሇምኩ ያሇ አርጌ ነበር ያሰብኩት፣ ነገር ግን መንግሥተ ሰማይ ከመሬታዊው አሇም በሊይ እውን ነው። 

መንግሥተ ሰማይ ሁለ በወርቅ ተሸፌኗሌ። ከዛ ብርሃን የማይፇነጥቅበት ምንም ቦታ የሇም። ብዙ መሊእክትና ቅደሳን በስራ 

ተወጥረው (ብዙ የሚሰራ ሥራ ኖሯቸው) ይንቀሳቀሳለ፣ እና መሊእክት በዯስታ ሰሊምታ አቀረቡሌኝ። እኔም እንዱህ አሌኩ፣ 

‚ኢየሱስ፣ እዚህ ሇእኔ ቤት እንዲሇ ማወቅ እፇሌጋሇሁ።‛ ከዛ ኢየሱስ ቤቴ ወዯነበረበት አብረውኝ እንዱሄደ ሁሇት 

መሊእክት ሊከ። ቤቴ ትሌቅ አሌነበረም፣ ግን ግርግዲዎቹ በወርቃማ ጡቦች ተሰርቷሌ። በተሇያዩ አበባዎች የተሞሊ ግዙፌ 

የአበባ መናፇሻ አየሁ። ዴንገታዊ የሆነ መናፇሻው ውስጥ ዘል የመግባትና የመንከባሇሌ አስቸኳይ ሀሳብ ነበረኝ። የአበቦቹን 

ጣፊጭ መዓዛ ሳሸት፣ በዯስታ ተሞሊሁና እንዯ ሌጅ ወዯሊይና ወዯታች ዘሇሌኩ። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

በሌሳኖች እየጸሇይኩኝ እያሇ አንዴ ሰይጣን ቀረበኝ። በቀይ ዏይኑ ሊይ በX ምሌክት የስፋት ጭረት ነበር እና ግራ ዏይኑ 

የራኮንን ጥቁር ዏይን ሌጥፌ ይመስሊሌ። ወንዴ ሰይጣን ይመስሊሌ፣ እና እኔ እንዱህ ብዬ ጮህኩ፣ ‚በኢየሱስ ስም፣ ከኔ 
ሽሽ።‛ ከቆይታ በኋሊ፣ የላሉት ወፌ ክንፍች ያለት አንዴ ሰይጣን ቀረበኝ፣ ‚እኔን እንዱህ የምታስቆጪኝ ምን የተሳሳተ ነገር 
አዴርጌብሽ ነው?‛ ተማጸነ፣ ‚አንዳ ብቻ አንቺ ውስጥ ገብቼ እንዴወጣ ከፇቀዴሽሌኝ በፌፁም ዴጋሜ አሌመጣም።‛ እኔም 

መሇስኩ፣ ‚አንተ--አንተ ቆሻሻ ሰይጣን፣ በኢየሱስ ስም፣ ከእይታዬ ተወገዴ (ውጣ)!‛ በዛ ትእዛዝ፣ ጠፊ (ተሰወረ)። ከዛ 

በኋሊ፣ ከሶስት ወይም ከአራት የተሇያዩ ሰይጣኖች ጋር ተዋጋሁ። ከዛ በዴንገት፣ ጣፊጭ-የሚሸት መዓዛ በዙሪያዬ 

አሸተትኩ። ኢየሱስ መጣና ስሜን ጠራ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ፣ እጅሽን ስጭኝ።‛ ስሇዚህ እጆቼን ዘረጋሁ፣ እና ኢየሱስ 

በሞቃትና በተረጋጉ እጆቹ እጆቼን ያዘ። እኔም እንዱህ አሌኩ፣ ‚ኢየሱስ፣ ትከሻዬ ባስከፉ ሁኔታ እያሳመመኝ ነው።‛ እና 

ኢየሱስ እጆቹን ትከሻዎቼ ሊይ ሲያኖር ህመሙ እያነሰ ሄዯ(ጸጥ አሇ)። ኢየሱስ ሇእያንዲንደ የጸልት ኃይሇኛ ወታዯር ቅጽሌ 

ስም ሰጥቷሌ። ያ ታሊቅ አዝናኝ ነበር። ኢየሱስ እኔን ‚ስፔክሌ ፋስ (ጠቃጠቆ ፉት)‛ ብል ጠራኝ።  

ጥቁር%20የፊት%20ሽፋን%20ያለው%20ግራጫማ%20ቡኒ%20ቀለም%20ያለውና%20ትንሽ%20ክብ%20ጭራ%20ያለው%20አሜሪካ%20የሚገኝ%20አጥቢ%20እንስሳ


ምክንያቱም ፉቴ ሊይ ብዙ ጠቃጠቆዎች አለብኝ። የጁ-ኢዩን ስም ‚ሴሳሚ (ሰሉጥ)‛ ወይም ‚ፌሬክሌስ (ጠቃጠቆ)‛ ነው። 

ምክንያቱም እሷ በጠቃጠቆዎች ተሸፌናሇች። 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ አጽናናኝ ምክንያቱም የቤተሰብ አባልችን በሲኦሌ ውስጥ ስሊየሁ ሁለም ህመም ውስጥ አሳሌፋ 

ነበር:- ‚የእኔ ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ፣ ቅዴመ አያትሽን በሲኦሌ ካገኘሽ በኋሊ ብዙ አሌቅሰሻሌ።‛ ጌታ ይሄንን አስታወሰኝ፣ ‚ዩ-
ክዩንግ፣ ሲኦሌን እንዴትጎበኚ ስወስዴሽ፣ ሇማንም እጅሽን መስጠት የሇብሽም፣ ተወዲጅሽ ቅዴመ አያትሽ ብትሆንም እንኳ፣ 
በዛ ቦታ በፌፁም የማንንም እጅ መያዝ የሇብሽም።‛ 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ በዴጋሜ ሲኦሌን እንዴጎበኝ ወሰዯኝ። በዚህ ጊዜ በቅርብ የሞተውን አባቴን እና የ26 ዓመቱን ታናሽ 

ወንዴሜን አየሁ። እሱ መርዝ በመብሊት እራሱን አጠፊ። ሁሇቱም እራቁታቸውን ነበሩ። ዏይኖቻቸው ከዏይኖቼ ጋር 

ተገናኙ (ተገጣጠሙ)። ‚ታሊቅ እህቴ፣ ቦንግ-ንዮ፣ እዚህ እንዳት መጣሽ? ይህ ሊንቺ ቦታ አይዯሇም፣ ትሌቋ እህቴ፣ ወዯጌታ 
ጸሌዪ። ፌጠኚና እኔን እንዱያወጣኝ ከእርሱ ጋር ተማጸኚ። ወዯ መንግሥተ ሰማያት እንዴሄዴ እርጂኝ። አሁን!‛ ከነ 

እንባውና መማጸኑ፣ ወንዴሜ የሚፇሊ ፇሳሽ ወዲሇበት ማሰሮ ውስጥ ተወረወረ። እየፇሊ እንዯሆነ መስማት ችያሇሁ። 

ወጣት ሌጅ ከነበርኩ ጀምሮ፣ አባቴ ንቆኝ ነበር፣ እና ያ ጥሊቻ በዓመታት እየገነነ መጣ። ምዴራዊ አባቴ እንዱህ አሇ፣ ‚ቦንግ-
ንዮ፣ እየኖርኩ እያሇ አሁን በጣም የምጸጸትባቸው በጣም ብዙ የንቀት ነገሮችን እዴርጌያሇሁ። አሁን እዚህ ያሇሁት ሇዛ 
እንዯሆነ እገምታሇሁ። እኔ ከሌቤ አዝኛሇሁ።‛ እኔ ኢየሱስን ጠየኩት፣ ‚ጌታ ሆይ፣ አባቴ ሇምን እዚህ መጣ?‛ እርሱም 

መሇሰ:- ‚አባትሽ በጣም(በትሌቁ) ሀጢአት ሰርቷሌ። እሱ በእኔ አሊመነም፣ ግን እሱ በተጨማሪ አንዴም ቀን ሳያቋርጥ 
ይቆምራሌ። እናትሽ ወንዴምሽን እርጉዝ ሆና እያሇ እና ሌጁ በጤናማነትና በተፇጥሯዊ መንገዴ ሉወሇዴ አንዴ ወር ብቻ 
ሲቀረው፣ አባትሽ እናትሽን ሆዶን በጡቻ በመምታት ያን የተከበረ ህይወት በሆዴ ውስጥ እያሇ ቀጠፇው። ሌጁ ሆዴ 
ውስጥ እያሇ በአእምሮ መዛባት ተሰቃየና ሞተ። አባትሽ በተጨማሪ በህይወት የነበረን አንዴ ሌጅ ከነሕይወቱ ተራራ ሊይ 
እንዴትቀብሪ አስገዴድሻሌ። ስሇዚህ አስቀዴመሽ አታውቂም? እንዯዚህ አይነት አስከፉ ሀጢአት ከፇጸመ በኋሊ፣ እርሱ 
በፌጹም ሀጢአቱን አሌተናዘዘም(ንሰሃ አሌገባም) ወይም ይቅርታ አሌጠየቀም። እሱ እዚህ በሲኦሌ መሆኑ ትክክሌ ነው።‛ 
የኢየሱስ የዴምጽ ቃና በቁጣ ተሞሌቶ ነበር። 

አውቀው የነበረ ላሊ ፉት አየሁ፣ የታናሿ እህቴ የህግ እናት ነበረች። እኔ ወዯመሬት (ምዴር) ስመሇስ፣ የህግ ሴት ሌጇ እና 

ቤተሰቦቿ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዱያምኑ፣ በትጋት እንዱጸሌዩ፣ እና ሲኦሌን እንዱያዩ፣ ስሇዚህ ሁለም ወዯ መንግሥተ 

ሰማያት እንዱሄደ እሷ በቅንነት ጠየቀች። እሷ እንዱህ አሇች፣ ‚እኔ በእርግጥ ሲኦሌ እንዯነበር፣ ወይም እዚህ ምን ያህሌ 
ሞቃትና አሰቃቂ(መጥፍ) እንዯሆነ አሊውቅም ነበር። አንዴ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የዱያቆንነት ርዕስ(ስም ማዕረግ) ይዜ 
ነበር፣ ነገር ግን በፌፁም በቤተ ክርስቲያን አሊገሇገሌኩም። በዓሇም ውስጥ በጣም ብዙ ጣኦቶች ነበሩኝ፣ እና ያ 
አበሊሸኝ(በከሇኝ)። ሇዛ ነው እኔ እዚህ ያሇሁት። እኔ በዛ እጅግ በጣም እጸጸታሇሁ፣‛ እሷ ጮኸች። ከዛ፣ እሷ ወዯጋሇው 

(ሞቃት) ፇሳሽ በተመሳሳይ መሌኩ ተወረወረች። እኔ በጣም ፇርቼና አዝኜ ነበር፣ ከዚህ በሊይ ሁኔታውን ሌወስዯው 

አሌቻሌኩም ነበር። ፉቴ በእንባዎች ተሸፌኖ ነበር፣ እና የሚቃጠሇው ሽታ አተነፊፇሴን አስቸጋሪ አዴርጎት ነበር። ኢየሱስ 

ዯግሞ እንባዎቹን ማፌሰስ ቀጠሇ። ጌታ ሇኔ አንዴ ጠቃሚ መሌእክት ነበረው፣ ‚ወዯ መንግሥተ ሰማይ አንዳ ብቻ ነው 
እዴሌ ያሊችሁ፣ እናም ያ በስጋዊ አካሊችሁ በሕይወት እየኖራችሁ ሳሊችሁ ብቻ።‛ እኔ ምንም ማዴረግ አሌቻሌኩም ግን 

ሲሰቃዩ ማየት። በሲኦሌ ውስጥ ያሇው እሳት ከእኛ መሬታዊው(ምዴራዊው) ዓሇም ውስጥ ካሇው እሳት ጋር ሉወዲዯር 

አይችሌም። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

ከጠዋቱ 1:30(7:30 am) እስኪሆን ዴረስ ከጸሇይኩ በኋሊ፣ የተወሰነ እንቅሌፌ ሇማግኘት ተስፊ እያዯረግሁ 

እቤት መጣሁ፣ እቤት ውስጥ አንዴ መገኘት ተሰማኝ። ዏይኖቼን ገሇጥኩ፣ ግን ምንም ነገር አሊየሁም። 

ዏይኖቼን በዴጋሜ ስጨፌን፣ ኢየሱስ ከአጠገቤ ተቀምጦ ነበር። አንዴ ዴንገተኛ ፌርሃት በሊዬ ሊይ መጣ፣ 

እና አካላ በዝይ እብጠቶች ተሸፇነ። በዴፌረት በሌሳኖች ጸሇይኩ። ኢየሱስ ነው ብዬ ያሰብኩት ሰው 

በዴንገት ወዯ አንዴ ጭሇማ ሰይጣን ተሇወጠ፣ እና ጥቁር ሰማያዊ ዏይኖች ነበሩት። ሰይጣኑ ዏይኖቹን 

አሽከረከራቸው(ጠቀሇሊቸው)፣ እና እጆቹን ወዯሊይ አንስቶ የጌታን ጸልት ሇመጸሇይ(ሇመዴገም) ሞከረ። 

ከዛ ጮኸ፣ ‚አጋንንቶች ሁለ ተነሱ!‛ እኔ ዯንግጬ ነበር። በትእዛዝ ጩኸት እኔ እንዱህ አሌኩ፣ ‚አንተ 
ጋኔን፣ በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ሽሽ።‛ ጋኔኑም(ሰይጣኑም) ወዱያውኑ ጠፊ። 

 



==== ቀን 10 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

በሙለ ኃይላ በሌሳኖች እየጸሇይኩ እያሇሁ፣ ቀይ ዴራጎን ከፉቴ መጣ። በፌጥነት እሊዬ ሊይ ዘሇሇብኝ። ዴራጎኑ 

የሚያስዯነግጥ (የሚያስፇራ) የአዞ ዏይኖች ከወፌራምና ሹሌ ቀንዲማ ጥፌሮች ጋር ነበሩት፣ እና የሾለ ቀንዲማ ጥፌሮቹን 

ወዯእኔ በማዴረግ(በመጠቆም) ሉያስዯነግጠኝ ጣረ። ቀፊፉና የሚያጥወሇውሌ ጭስ ከአፌንጫው ቀዲዲዎች ይወጣ ነበር። 

‚ሰይጣን፣ አንተ እጅግ አስቀያሚ፣ በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ።‛ እንዯተናዯዯች ሴት እየተቆጣሁ ነበር። ዴራጎኑ ከዛ ወዯ 

ወንዴም ሀክ-ሱንግ አቀና። ሀክ-ሱንግ በዴንገት መዯንገጥ ጀመረ። የሌሳኖች ጸልቶቹ በይበሌጥ ኃይሇኛና 

ከፌ ያሇ(በጣም የሚጮህ) መሆን ጀመረ። እኔ እንዲዯረኩት እሱም ጮኸ፣ ‚ሰይጣን፣ በኢየሱስ ስም 
ከእኔ ሽሽ።‛ ከትንሽ ጊዜ በኋሊ ዴራጎኑ ቀረበኝ፣ እና ወዯ ጥቁር ዴራጎን ተሇወጠ። በክፈ 

(ሰይጣናዊ) ሳቅ፣ ዴራጎኑ ማውራት ጀመረ:- ‚አትጸሌዪ፣ ሇምንዴን ነው ስትጸሌዪ በጣም 
ያሇምንም ጥረት ዏይኖችሽን የምትከፌችው? ምክንያቱ ይህ ከሆነ፣ ከዛ ዏይኖችሽን ክፇቺ። 
ሇምንዴን ነው በጸልት ጊዜ የግዴ ዏይኖችሽን የምትጨፌኝው? በዚህ ቅጽበት ዏይኖችሽን ክፇቺ። 

ሇምንዴን ነው ዛሬ በታሊቅ ኃይሌ እየጸሇይሽ ያሇሽው? ‛ በጸልቶች ያሇኝን ትኩረቴን ሉሰብር 

ሞከረ። በዴጋሜ እንዱህ ብዬ ጮህኩኝ፣ ‚እጅግ አስቀያሚ ሰይጣን፣ በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ።‛ 

ቢሆንም፣ ዴራጎኑ በጣም በቀሊለ አሌሄዯም። በመሆኑም የኢየሱስን ስም በይበሌጥ በጣም በግሌጽ 

መግሇጽ ነበረብኝ። በኢየሱስ ስም በመጮኼ፣ ዴራጎኑ አንዴ ጊዜ በቁጣ፣ በቀዲዲ ዏይኖቹ እያፇጠጠ፣ 

ጥርሶቹን እያፊጨ ወዯኔ ዞረና ሸሸ። 

ከቆይታ በኋሊ ላሊ ክፈ መንፇስ በቁጣ አፇጠጠብኝ፣ እና ወዯእኔ መንቀሳቀስ ጀመረ። ያ ክፈ 

መንፇስ በብዙ የኮሪያ ሆነር ፉሌሞች ሊይ ችና ቴላቪዠን ሊይ የታየ ታዋቂ ሴት ክፈ መንፇስ 

እንዯ ሆነ አስተዋሌኩ። እኔ እየፇራሁ መጣሁ፣ ግን ፌርሃትን የምገሌጽ ከሆነ፣ እንዴታጠቃኝ 

ሙለ ሌብ (ዴፌረት) እንዯሚሰጣት አውቅ ነበር። ከመንፇሱ ጋር በጸልቶች ስዋጋ፣ በሙለ 

ጥንካሬዬ፣ ምንም ዓይነት ፌርሃት ሊሇመግሇጽ ጣርኩ። የዚህ አስፇሪ መንፇስ አሊማ ሰዎችን 

በፌርሃት ወዯሞት እንዱሄደ ማዴረግ ነው። ከአፎ ጫፍች ዯም ይንጠባጠባሌ፣ እና ጸጉሯ 

የተመሰቃቀሇና ንጹህ ያሌሆነ ነው። ቅደስ ያሌሆነ ዴምጽና በጣም አስቀያሚ የሆነ ሳቅ አሰማች። 

በሙለ ጥንካሬዬ ጮህኩ፣ ‚በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ።‛ እናም ጠፊ።  

ከቆይታ በኋሊ ጌታ ኢየሱስ ከፉቴ ተገሇጠ። ቢሆንም የተሳሳተ ነገር እንዲሇ ተሰማኝ። የማያረጋጋ (የሚያስጨንቅ) ነገር 

ተሰማኝ፣ እና ጌታን ሳየው ፌርሃት ተሰማኝ። ሰይጣን የብርሃን መሌአክ መስል ሉገሇጥ ስሇሚችሌ፣ አዯጋዎችን ሇማስወገዴ 

መጠንቀቅ እንዲሇብን ፓስተሬ የነገረኝን አስታወስኩ። መናፌስትን መሇየት ካሌቻሌኩ፣ በሌሳኖች 

መጸሇይ ወይም የእግዚአብሔርን ቃሌ መጥቀስ እንዲሇብኝ ተነግሮኛሌ። ይህንን ኢየሱስ በሌሳኖች 

በመጸሇይ ሇማረጋገጥ ጣርኩ። በሌሳኖች በጸሇይኩበት ሰዓት፣ የጌታን ፉት መስል የተገሇጠው ላሊ 

መሌክ መያዝና ወዯ ጥቁር መሇወጥ ጀመረ። ሰይጣኑ ኢየሱስን አስመስል ወዯኔ መጣ። የሰይጣኑ 

ዏይኖች በሁለም አቅጣጫዎች ይሽከረከርና እኔን ከጸልት ሇማዘናጋት ሲሞክር ከኔ ርቆ አይሄዴም 

ነበር። 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

ዛሬ በሌሳኖች እየጸሇይኩ እያሇ፣ ጌታ ኢየሱስ ወዯ እኔ መጣ። እኔም አሇቀስኩኝ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ።‛ ኢየሱስ ተናገረና 

እንዱህ አሇ:- ‚ማሌቀስ አቁሚ። እኔ የመጣሁት ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሌወስዴሽ ነው። ከእኔ ጋር ነይ።‛ ጌታ እጄን ሲይዝ 

ፉቱ ሊይ ስሇኔ የሀዘን ስሜት ነበር። መንግሥተ ሰማይን በጎበኘሁበት ጊዜ ሁለ፣ ገዯብ በላሊቸውና ዘሊሇማዊ በሆኑት 

በሚስጥሮቹ ሁለ እጅግ እዯነቃሇሁ። በጣም ጥሩ (ማራኪ) በሆኑት እይታዎች እዯነቃሇሁ። መንግሥተ ሰማይን ሇማየትና 

ሇመሇማመዴ ዘሊሇም እንዯሚወስዴ ተሰማኝ። ኢየሱስ ሄጄ በመንግሥተ ሰማይ ያሇውን ቤተ ክርስቲያን እንዴቃኝ 

(በትኩረት እንዴመሇከት) ነገረኝ። እኛ እዛ እንዯዯረስን፣ እጹብ ዴንቅ የሆነውን እጅግ ግዙፌ ሕንፃ ስመሇከት በጣም 

ከመዯነቄ የተነሳ መንጋጋዬ ወረዯ። ጮህኩኝ፣ ‚ዋው!‛ እጅግ በታሊቅ የዯስታና የሏሴት ስሜት ሊይ ነበርኩ። እጅግ በጣም 

ትሌቅ ነበር፣ የገነትን ሰማይ መንካት የሚችሌ ሆኖ ነው የታየው። 



ከቆይታ በኋሊ፣ መንግሥተ ሰማይን እየጎበኘን እያሇ፣ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ የመንግሥተ ሰማይን ከፌተኛ ጫፌ 
ሇመጎብኘት እንሂዴ።‛ ጫፈ ሊይ ስንዴርስ፣ የመንግሥተ ሰማይን የተሇያዩ ቦታዎችን ማየት ችዬ ነበር። ብዙ መሊእክትን 

አየሁ፣ ብብዙ የተሇያዩ አበባዎች ያለበት እጅግ በጣም ትሌቅ መናፇሻ አየሁ። ያየኋቸውን ሁለንም የተሇያዩ ዓይነት 

አትክሌቶችና አበባዎችን ሇመቁጠር ሇኔ የማይቻሌ ነበር። እንዯ ክሪስታሌ ንጹህ የሆነ መጨረሻ የላሇውን ውቅያኖስ ማየት 

ችዬ ነበር። ውኃው ሊይ የሚንሳፇፈ የሚያማምሩ ብዙ መርከቦች ነበሩ። 

በኋሊ ሊይ፣ ወዯ ምዴር ስመሇስ፣ መንግሥተ ሰማይን የጎበኘሁ ቢሆንም እንኳ፣ በሲኦሌ ያለትን ቤተሰቦቼንና ወንዴሜን 

በዴጋሜ አስታወስኩ። ሇብዙ ሰዓታት አሇቀስኩ፣ እና ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ አሊውቅም። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ፣ አስራ 

አምስት መሊእክት ያለት አንዴ ማሕበር ወዯኔ መጣ (የአንዴ ማሕበር አባሊት አስራ አምስት መሊእክት ወዯኔ መጡ)። ‚ጌታ 
ወዯ መሬት ሄዯን እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮን እንዴናጽናናት አዘዘን። ሇዛ ነው እኛ እዚህ ያሇነው።‛ በዙሪያዬ ከበቡኝና 

በቅንነትና በሚያፅናኑ ቃሊት ያገሇግለኝ(ያፅናኑኝ) ጀመር። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ መረጋጋት ችዬ ነበር፣ እንባዬም ታብሶ 

ነበር። 

ከቆይታ በኋሊ፣ መጸሇይ ስቀጥሌ፣ በዴንገት ሰማይ ተከፌቶ አየሁ፣ እና እግዚአብሔር አብ(አባት) በሰማይ(ሰማያዊ) ዙፊኑ 

ሊይ ተቀምጦ ነበረ። እርሱ ተናገረና ማሌቀስ እንዲቆም ነገረኝ። መንፇስ ቅደስ መጣና ሇስሇስ ባሇ ዴምጽ እንዱህ አሇኝ:- 

‚እኔ ሇአንቺና ሇእህት ካንግ, ህዩን-ጃ የመፇወስ ስጦታና የመንፇስ ቅደስን እሳት እሰጣችኋሇሁ። ቢሆንም፣ እናንተ 
በቁርጠኝነት(በትጋት) እነሱን(ስጦታዎቹን) መፇሇግ አሇባችሁ።‛ ኢየሱስ ከአባቱ ቀጥል እንዯቆመ፣ እርሱ እንዱህ አሇኝ፣ 

‚ቦንግ-ንዮ፣ በጸልት ጊዜ ዯካማና ጥንካሬ(ኃይሌ) የላሇሽ ስትሆኝ፣ እኔ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እቀባሻሇሁ።‛ 

ከጥቂት ጊዜ በኋሊ፣ ኢየሱስ በታሊቅ ቆራጥ ዴምጽ መናገር ጀመረ፣ ቤተ 

ክርስቲያኖችና ፓስተሮች በከንቱ እያመሇኩት እንዯሆነ ኢየሱስ ገሇጸ። እነሱ 

ባህሌንና የሰውን ስራዎች ይከተሊለ። አብዛኞቹ መሌእክቶች አጭርና በመሌእክት 

ፌሬ አሌባ(ባድ) ናቸው። የአምሌኮና የምስጋና ጊዜ ርዝመት ተቀባይነት የላሇው 

እየሆነ መጥቷሌ። እነሱ የበሇጠ ትኩረታቸው መቼ እንዯሚያሌቅ(እንዯሚፇጸም) 

ነው። የስብከቱ ጊዜ አጭር ሆኗሌ። ኢየሱስ የእርሱን ጭንቀት እየገሇፀ ነበር። 

ባጠቃሊይ አገሌግልቶች በርዝመት አንዴ ሰዓት አካባቢ ናቸው። ቢሆንም፣ ብዙ 

አገሌግልቶች ከአንዴ ሰዓት በታች እየሆኑ መጥተዋሌ። እነሱ ሇመጨረስ በጥዴፉያ 

ውስጥ ናቸው። ኢየሱስ በሰባኪዎች አካሌ ውስጥ ሇመገሇጥ ይፇሌጋሌ። ነገር ግን 

ፓስተሮች በመንፇስ ሳይሆን በስጋ ነው የሚሰብኩት። እነሱ በመንፇስ ከመስበክ 

ይሌቅ ስሇ ሰዓት አመራር (ታይም ማኔኝመንት) ነው የበሇጠ የሚያተኩሩት። ባነሰ አምሌኮና አገሌግልት ሰዓት፣ ብዙ 

ፓስተሮች(ካህናት) ትርፌ ሰዓቱን ሇግሊዊ ጥቅም እያዋለ ናቸው፣ እንዯ መመገብ፣ ከአባሊቱ ጋር ጉዞ መሄዴ፣ እና በላልች 

ጥቅም በላሊቸው ነገሮች ሊይ ጊዜያቸውን እያጠፈ(እያባከኑ) ነው። አንዲንዴ ፓስተሮች(ካህናት) በሚስቡ(በማራኪ) እህቶች 

እየተምታቱና ራሳቸውን እያሞኙ እና ታሊቅ ትኩረት ሇሴቶቹ ውበት እየሰጡ ናቸው። ከዚህም በሊይ፣ አንዲንዴ ፓስተሮች 

አባሊቶቻቸውን በእኩሌ አክብሮት አያስተናግዶቸውም(አያዩዋቸውም)። ሀብታም(ባሇጸጋ) አባሊት ብር ከላሊቸው አባሊት 

በሊይ ብዙ ሰዓትና አክብሮት ይሰጣቸዋሌ። እንዯዚህ አይነት ፓስተሮች ሇእግዚአብሔር ክብር በቂ ሰዓት በጸልት እያሳሇፈ 

አይዯሇም(እየጸሇዩ አይዯሇም)፣ ነገር ግን ዋጋ ቢስ ጸልት እየጸሇዩ ነው፣ ይህም ሇጌታችን የሚያናዴዴ(የሚያስዯነግጥ) እና 

የሚያስጨንቅ ነው። መሌእክቶቹ በመንፇስ ቅደስ የተመሩ አይዯለም። መሌእክቶቹ የሚቀርቡት በፓስተሮቹ(በካህናቱ) 

የእውቀትና የሥጋ ጥንካሬ ነው። ከመንፇስ ቅደስ ያሌሆኑ መሌዕክቶች አጭር እና ከንቱ ስብከት በመሆን ይቋጫለ። 

ሰባክያኑ በመንፇስ ቅደስ ሇመመራት ሳይሆን በአባሊቱ ፇቃዴ ሇመመራት ነው የተመረጡት። ኢየሱስ ፓስተሮችን(ካህናትን) 

ሇእግዚአብሔር ክብር በሀይሌ ሇመቀባትና ሇመጠቀም ይሻሌ። ነገር ግን፣ ፓስተሮች፣ በራሳቸው ፇቃዴ የጌታን ቅባት 

መፇሇግ አቁመዋሌ(ትተዋሌ)። አሁን የሥጋ ሀሳባቸው(አእምሮዋቸው) በመንፇሳቸው ሊይ ይገዛሌ። ብዙ ሰባክያን 

የእግዚአብሔርን ሌብና መሻቶች መስማት አይችለም። እግዚአብሔር በጥሌቀት አዝኗሌ። ቤተ ክርስቲያን ሲሰፊ ወይም 

ሰገነባ፣ አንዲንዴ ሰባክያን ሇራሳቸው ክብርና ትምክህት(ኩራት) ሲለ ያዯርጉታሌ። በሌባቸው፣ ሕንፃው ሇራሳቸው አንዴ 

ታሊቅ ቅርስ(ሀውሌት) ነው። እንዱህ አይነት ፓስተሮች በጣም ጥቂት ሰዓት በጸልት ያሳሌፊለ እና በዚህ ዓሇም ቁስ አካሌ 

ቀዲሚነት በማመን አስቀዴመው ተይዘዋሌ። 

ጌታ ስሇነዚህ ነገሮች እንዯነገረኝ፣ በፉቱ ሊይ የነበረውን የሀዘን መግሇጫ አየሁ። ቢሆንም፣ ብዙ ሰባክያን በጣም አስዯናቂ 

ስሇሆኑት ሕንፃዎቻቸው መመካት ይችሊለ፣ መንግሥተ ሰማይ ያንን እንዯ ዋጋ ቢስ ይቆጥረዋሌ።  



የመንግሥተ ሰማይ መንገዴ ከመሬት መንገዴ ከፌ ያሇ ነው። በመሬት አንዴ ሰው ጠቃሚ ነው ብል የተገነዘበው 

በመንግሥተ ሰማይ ቀሇሌ ያሇ ሉሆን ይችሊሌ። ኢየሱስ ይህን ነገረኝ፣ ‚ሁለም ፓስተሮች አይዯለም ክፈ የሆኑት፤ ነገር ግን፣ 
የማይታዘዙት የግዴ ስነ ስርዓት መያዝ አሇባቸው። እነሱ ካሌተፀፀቱ(ንሰሏ ካሌገቡ)፣ እኔ ሲኦሌ እወረውራቸዋሇሁ። በሲኦሌ 
እነሱ ይሠቃያለ፣ እና በአጭር ጊዜ፣ እኔ እዛ እወስዴሻሇሁ፣ ከእነሱ (ከማይታዘዙት ከኃጢአተኛ ፓስተሮች) አስቀዴመው 
እዛ (ሲኦሌ) የሄደትን እነዛን (ንሰሏ ሳይገቡ የሞቱ አሁን በሲኦሌ ያለ ፓስተሮች) የምትመሰክሪበት።‛ 

ከቆይታ በኋሊ በዛ ቀን፣ አንዴ ነገር ሇመረዲት ከጌታ እርዲታ ፇሇግሁ። አንዲንዴ አማኞች፣ ሇአስርት አመታት ያህሌ 

ክርስቲያኖች የሆኑ እንዯነገሩኝ፣ አንዴ ሰው ሲሞት፣ እሱ ወይም እሷ፣ ወይ ወዯገነት ወይ ወዯ ሲኦሌ ይገባለ። አንዴ ሰው 

በምዴር እየኖረ እያሇ(በምዴራዊ ሕይወት እያሇ) ገነትን ወይም ሲኦሌን መጎብኘት አይችሌም ይሊለ። እነሱ ይህ እርባና የሇሽ 

(መጃጃሌ) ነው ይሊለ። የእኔ ቤተ ክርስቲያን ህግ(ድክትሪን) እና እምነቶች ነበረው ይለኛሌ። እነሱ ስሇ ጸልት 

ግንኙነታችንና ስሇርዝመቱ አሽሙራዊ አስተያየቶችን በማዴረግ ይሳሇቃለ። እነሱ በተጨማሪ ፓስተር ኪምና አባሊቶቹ 

ከሌት (a cult) ሉሆኑ ይችሊለ ይሊለ። ስሇዚህ እኔ ጸሇይኩ፣ ‚እባክህን ጌታ ሆይ፣ ቤተ ክርስቲያናችን የእውን ከሌት (a 
cult) ቢሆንስ? ሇቤተሰቤ ምን ይሆናሌ? (ቤተ ሰቤ ሊይ ምን ይሆናሌ?)‛ ጌታ እንዱህ አሇ:- ‚ከሌት ምንዴን ነው? ሰዎች 
በሌዩነታቸው፣ በቤተ ክርስቲያን (በሀይማኖት) ክፌሊቸው(ዱኖሚኔሽንስ)ና በራሳቸው አስተሳሰብ(ድክትሪን) እየተካሰሱና 
እየተፇራረደ ናቸው። እነሱ ሀጢአት እየፇጸሙ ነው። ነገር ግን እኔ በአንቺ ቤተ ክርስቲያን እጅግ ተዯስቻሇሁ። አንቺና 
የቤተ ክርስቲያንሽ አባሊት ላሉቱን ሙለ ያሇ ማቋረጥ ትጸሌያሊችሁ። እናንተን ያሰቃዩዋችሁ እና ኤ ከሌት ብሇው 
የጠሯችሁ እኔ እየኖርኩ እንዯሆነ(እየኖርኩ እንዲሇሁ)ና እኔ ጌታ እንዯሆንኩ ያውቃለ። አንቺ የታመሙትን የመፇወስ ስጦታ 
ተቀብሇሻሌ እና አጋንንትን ማስወጣት ትችያሇሽ። በተጨማሪ አንቺ መንፇስ ቅደስን እየተከተሌሽ ነው በመኖር ሊይ 
ያሇሽው።‛ ኢየሱስ ቀጠሇ:- ‚እርስ በእርሳቸው የሚፇርደና የሚከሱ ሰዎች አስከፉ(አሰቃቂ) ቅጣት ይቀበሊለ። እነሱ 
ከእውነቱ መንገዴ እንዱያርቁሽ(አርቀው እንዱመሩሽ) አትፌቀጂ። እኔ በጸልታችሁ እጅግ በጣም ተዯስቻሇሁ። አትጨነቂ። 
እኔ አንቺንና ቤተ ክርስቲያንሽን እጠብቃሇሁ። በመሆኑም ሇሕዝቦቼ ሁለ ራሴን መግሇጥና መንፇሳዊ ስጦታዎችን ሇእነሱ 
መስጠት(እንዱሰጣቸው መፌቀዴ) የእኔ ምኞት ነው፣ እነሱ እኔን እየፇሇጉኝ አይዯሇም። ብዙዎች እንዯእኔ ፇቃዴ እየጸሇዩ 
አይዯሇም።‛ እኔም እርሱን ጠየኩት፣ ‚ኢየሱስ፣ ቤተ ክርስቲያናችን ምን እየሆነ ይመጣሌ?‛ ኢየሱስ አሇ:- ‚እናንተ በመንፇስ 
ቅደስ ሇመሞሊት እና በጣም በቶል የሌሳኖችን(በሌሳኖች የመናገር) ስጦታ ሇመቀበሌ መሌካም እዴሌ ያገኛችሁ ናችሁ። 
ቅደስ እሳቱ በቤተ ክርስቲያኑ አባሊት ይሰማና አባሊቱ ይቀበለታሌ።‛ 

በረጅም አገሌግልቶች ጊዜ፣ ፓስተር ኪም በመንፇስ ቅደስ የቅባት ጥንካሬ(ኃይሌ) ውስጥ በሀይሇኛው ይሰብካሌ። 

በአገሌግልቱ ጊዜ ከአገሌግልቱ ርዝመት የተነሳ አንዲንዴ ሰዎች ወዴቀን የምንቀር ሉመስሊቸው ይችሊሌ፤ ነገር ግን፣ በኃይሌ 

የተሞሊው ስብከት፣ ምስጋና፣ ዝማሬና በእሳት የተቀጣጠሇ(በመንፇስ ቅደስ እሳት የተሞሊ) አምሌኮ ሁለም 

የሚዯረገው(የሚካሄዯው) በጥንካሬ ተሞሌተን እጅግ ከፌ ባሇ በታሊቅ ርህራሄ ነው፣ እና በቀጣዩ ቀን ውስጥ ላሉቱን ሙለ 

ሉካሄዴ ይችሊሌ። [በአውሮፓውያን የቀን አቆጣጠር ከላሉቱ ስዴስት ሰዓት በኋሊ እንዯ ነገ(ቀጣይ ቀን) ስሇሚቆጠር ነው]። 

አንዴ ቀን፣ ፓስተራችን ፉቱ ወዯ ቀይ እስኪሇወጥ ዴረስ በሙለ ሌብ (በሀይሌ) ሰበከ። ሀይሇኛና ጥሌቅ ስሜት ባሇው 

በስብከቱ ጊዜ፣ የእግዚአብሔርን ታሊቅ ዙፊን ራእይ አየሁ። እግዚአብሔር አብ(አባት) የቅብዓት ዘይት ወዯታች እያፇሰሰ 

ነበር። መንፇስ ቅደስ ፓስተሩን በእሳት እየቀባው ተገሇጠ (ታየ)። እግዚአብሔር አብ ያሇማቋረጥ እሳትና የቅብዓት ዘይት 

ፓስተሩ ሊይ እያፇሰሰ ማየት ችዬ ነበር። ስብከቱ በጣም ሀይሇኛና አስዯሳች እየሆነ መጣ። ጌታ ኢየሱስ በዯስታ እየሳቀ 

አየሁት። ጌታ ኢየሱስ አንዴ መሌአክን የአገሌግልቱን ሁኔታዎች በትጋት እንዱቀዲ (እንዱመዘግብ) ነገረው። መሌአኩ 

ተቀበሇና ታዘዘ። ኢየሱስን በኮሪያ ሳይቀር ብዙ ቅርንጫፍች ስሊለት ስሇ ላሊ ዓሇም አቀፊዊ ቤተ ክርስቲያን ጠየኩት፣ 

አንዲንድች ቁጥራቸው ብዙ የሆነው በታሪካቸውና በባህሊቸው ምክንያት ነው ይሊለ። ‚እነሱ እንዯእኛ አማኞች ናቸው?‛ 
ኢየሱስን ጠየቅሁት። ኢየሱስም መሇሰ:- ‚እነሱ በእኔ ካመኑ፣ በእርግጥ እነሱ ይዴናለ። ግን ያ ቤተ ክርስቲያን 
የእግዚአብሔርን ቃሌ ከዓሇም ጋር በማጋባት ዝቅ አዴርጓሌ።‛ 

ይህን የተሇየ ቤተ ክርስቲያን እየተወያየንበት እያሇ፣ በራእይ፣ የአጋንንትን ንጉስ እንዲይ ተዯረገ። ይህ ክፈ ጋኔን የተጨነቀ፣ 

የተዯናገጠና በዛ በተሇየው ቤተ ክርስቲያን የእቅደን የፇራ(የሰጋ) መስል ታየ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ብዙ የእግዚአብሔር 
ሕዝብ ሰይጣንንና ክፈ መናፌስቱን ቸሌተኞች ናቸው። ሕዝቤ ሇጠሊት(ሇሰይጣን) ብዙ ትኩረት ሳይሰጡ ኑሯቸውን 
በታማኝነት እየኖሩ ናቸው፤ ነገር ግን፣ ሰይጣን ስራችሁን ሇማዯናቀፌ ይፇትናሌ። ጥሩ ጎበዝ ሁኑ።‛ 

 



ከዚያ በኋሊ፣ ከፓስተሩ ጎን እየጸሇይኩ እያሇ፣ አንዴ በጣም ትሌቅ (ግዙፌ) ቀይ ዴራጎን 

ተገሇጠ። አውሬው በፉተኛው በር ገባ። የሰማይን ያህሌ ከፌ ያሇ(የሰማይን ያህሌ ረጅም) 

ይመስሊሌ። የአውሬው ገጽታ(ሁነታ) ንጹህ ቁጣ (ሙለ በሙለ ቁጣ) ነበር። አፌንጫውን 

ማቁነጥነጥ(ማንቀሳቀስ) ቀጠሇ። ዴራጎኑ ተናገረ፣ ‚እኔ አካሌሽ ውስጥ ሇመግባት እየሞከርኩ 
ነው። እንዳት ብትዯፌሪኝ ነው እኔን የምትገጥሚኝ! እኔ የሲኦሌ ንጉስ ነኝ! ሁለም በሲኦሌ 
ያለ እኔን በፌርሃት ይታዘዙኛሌ። ማን እንዯሆንሽ ታስቢያሇሽ? አንቺ ማንም ነሽ። ማንነቴን 
የመግሇጥ ምንም መብት የሇሽም። አሃ: አሁን ማን እንዯሆንሽ አወኩ። ከበታቾቼ አንደ 
በቅርቡ ስሊንቺ አስታውቆኛሌ። ይህን የበታቼን ከዚህ በፉት ብዙ ሰዎችን እንዱያስትና ወዯ ሲኦሌ እንዱመራ ነግሬው ነበር። 
ነገር ግን፣ እሱ ያሇ ስኬት ተመሌሶ መጣ። ሇምን እንዯወዯቀ (እንዲሌተሳካሇት) ስጠይቀው፣ እሱ እንዱህ አሇ፣ ‘የእኔ ንጉስ፣ 
ሇምን በጣም ከባዴ እንዯሆነ በራስህ የግዴ ማየት አሇብህ። እኔ ሰዎችን ራስን ወዯማጥፊት በቀሊለ የምመራ መስልኝ ነበር። 
ነገር ግን የክርስቲያኖች ጸልት በጣም ሀይሇኛ ነው።’ ‘ምን እየተናገርክ (እየጠቀስክ) ነው?’  እኔ የበታቼን ገሠፅኩት። 
የበታቼን ጥያቄ ማረጋገጥ ነበረብኝ። ያ እውነት ነበር። እኝህን ጸልቶች ሇመዋጋት የማይቻሌ ያህሌ ነበር።‛ ቢሆንም ዴራጎኑ 

ፇራና እኛን ገሠፀን፣ ኢየሱስ ጠብቆን ስሇነበር እኛ ዯህና ነበርን። ዴራጎኑ በንቀት(ጸያፌ) ተራ ነገር ጮኸና እንዱህ አሇ፣ ‚እኔ 
እየተዯናቀፌኩ ነበር።‛ ከዛ ኢየሱስ ሇአውሬው መሇሰሇት፣ ‚አንተ የት ያሇህ ይመስሌሃሌ? ባሇጌና ቁጡ(ሁከተኛ) አትሁን። 
ከጌታ ቤተ ክርስቲያን(ከ ዘ ልርዴ’ስ ቸርች) አንዴ ሰው ከነካህ፣ ትቀጣሇህ፣ እና አባቴ ይመታሃሌ።‛ አውሬው በጣም 

ተጨናንቆ (አዝኖ) ነበር፣ እና እሱ በዴንገት ተሰወረ። ኢየሱስ አሇ፣ ‚በሲኦሌ ያሇው ያ ዴራጎን የክፈ መናፌስት ንጉስ መስል 
ሉያስትሽ ሞክሯሌ። የዛ የተሇየ አውሬ ይህ የመጀመሪያው መገሇጥ ነው። እሱ ትእዛዙን ይፇጽሙሇት ዘንዴ ብዙ ጊዜ 
የበታቾቹን ወዯ መሬት (ምዴር) ሌኳሌ። በትጋትና ያሇማቋረጥ ጸሌዪ። ሁሌ ጊዜ ጥንቁቅ ሁኚ፣ እና አትጨነቂ፣ ምክንያቱም 
ሥሊሴ አምሊክ ሁሌ ጊዜ ይጠብቅሻሌ።‛  

ፓስተር ኪም ዮንግ ደ: 

ማክሰኞ ነበር፣ እና ውጪው ቀዝቃዛ ነበር፣ ከ15 በታች የሆነ ብርዲማ ቅዝቃዜ። ምንም እንኳ የአየር ሁኔታው እንዱህ 

ቢሆንም፣ አራቱ አባሊቶች ወንጌሌን ሇመስበክ ወዯ ውጭ ወጡ። ግን ይህን ከማዴረጋቸው በፉት በትጋት በጸልትና 

በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ራሳቸውን አዘጋጅተዋሌ። ጌታ በቅደስ እሳት ይቀባቸው ነበር። አራቱ በይበሌጥ በስኬታማነት 

ወንጌሌን ሇመስበክና የታቀዯሇትን ውጤት እንዱያመጣ ስሇአካሄዴ ፕሊን ተወያዩ። ያሇ ዴካም የጌታን ሥራ በማዴረጋቸው 

ታሊቅ ሽሌማት እየጠበቃቸው እንዯሆነ አውቀዋሌ። ሁለም ዘግይተው ተመሇሱ፣ እና በዯስታ ተሞሌተው ነበር። ‚ፓስተር፣ 
ወንጌሌን መስበክ እንዱህ አዝናኝ (ተወዲጅ)ና አስዯሳች  እንዯሆነ በፌፁም ተገንዝበን አናውቅም።‛ አለ። 

==== ቀን 11 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

በግሌጽ ቅንነት (በትኩረት) ስጸሌይ፣ አንዴ ብሩህ ብርሃን ከፉቴ ታየ፣ ከዛ ብርሃን ፉት ሇፉት ኢየሱስ 

ቆመ። ‚ጁ-ኢዩን፣ እወዴሻሇሁ። ያሇማቋረጥ ጸሌዪ፣ በትጋት ጸሌዪ፣ በሙለ ሌብሽ ጸሌዪ። 
አታቋርጪ።‛ ሙቀት ተሰማኝ እና ኢየሱስን የበሇጠ በግሌጽ ማየት ቻሌኩ። ከዛ ኢየሱስ ሇምን 

እጆቼን ወዯሊይ እንዲነሳ እንዯነገረኝ አወቅሁ። እንዯዛ ሳዯርግ ኢየሱስን የበሇጠ በግሌጽ ማየት 

ችዬ ነበር። እኔ እንዱህ ነገርኩት፣ ‚ዋው፣ ጌታ ሆይ፣ አንተን በግሌጽ ማየት ችያሇሁ። 
ወዴጄዋሇሁ፣ ኢየሱስ። አመሰግንሃሇሁ።‛ በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነበር፣ ስሇዚህ 

ታሊቁን ዯስታ ሇመካፇሌ ሇተወሰነ ጊዜ መጸሇይ አቆምኩ። ከዛ ወዱያው አንዴ ክፈ መንፇስ 

ታየ። ከጨሇማ የበሇጠ ጥቁር ነበር። ያንን በኢየሱስ ስም አባረርኩት፣ እና እኔ በሌሳኖች 

መጸሇይ ቀጠሌኩ።  

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

በሌሳኖች እየጸሇይኩ እያሇ፣ ረጅም ሽፊሽፌት ያሇው አንዴ ክፈ መንፇስ ታየ። እያሇቀሰ ነበር፣ እና ምን 

ሇማሇት እንዯፇሇገ እንዲዲምጥ ሇመነኝ። ‚በጣም ቀዝቃዛ ነው። በጣም በርድኛሌ። ሌታሞቂኝ የምትችይበት ማንኛውም 
መንገዴ አሇ? እባክሽን?‛ እኔም መሇስኩ፣ ‚አንተ ቆሻሻ ክፈ መንፇስ። በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ።‛ 

 



እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

ዛሬ፣ ኢየሱስ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ወሰዯኝ። አንዴ ሰው የመንግሥተ 

ሰማይን እይታ በሰዋዊ ቃሊት ሉገሌጽ አይችሌም። እኛ ከእግዚአብሔር 

አብ ዙፊን ፉት ነበርን። የአብ ኃይሌ (ግርማ፣ ሞገስ) እና ክብር በጣም 

ታሊቅ ነበር፣ ጭንቅሊቴን ማንሳት አሌቻሌኩም ነበር። በፉቱ ሰገዴኹ። 

የአባት(የአብ) ባህርይ የማይገሇጽ(ሉብራራ የማይችሌ) ነው። የእርሱ 

ሀይሌ (ግርማ) ከታሊቅነት በሊይ ነው። የአብን ውሌብታ (አንዱት ትንሽ 

ነገር እንኳ) ሇማግኘት ጭንቅሊቴን ሇማንሳት ሞከርኩ። ነገር ግን፣ 

የብርሃኑ ንፁህ ዴምቀት እርሱን ከማየት ከሇከሇኝ። እግዚአብሔር አብ 

ብርሃን ነው። አንዴ ውሱን አእምሮ የእርሱን ክብር ሉረዲውና ሉያስብ 

አይችሌም። የእግዚአብሔር አብ ከፌተኛነት (መጠን) የመንግሥተ 

ሰማይን ከፌታና ጥሌቀት የሸፇነ ያህሌ ነው። ዙፊኑ የመንግሥተ ሰማይን መጨረሻዎች ከምሥራቅ እስከ ምዕራብ የሸፇነ 

ያህሌ ነው። ከእርሱ ዙፊን በሊይ የዯመናዎች ሰሌፌ እያንዣበበ ይታያሌ(ይመስሊሌ)። ከፀሏይ በሊይ ዯማቅ የሆነ 

የሚያንፀባርቅ ብርሃን ወዯታች ይጎርፊሌ። ከእግዚአብሔር ፉት ስቆም እንዯ አንዴ የአቧራ ጠብታ እንዯማህሌ ተሰማኝ። 

ከቆይታ በኋሊ፣ መንግሥተ ሰማይን እሇቀቅሁ እያሇ፣ አንዴ መሌአክ ወዯ መሬት ስመሇስ አጀበኝ። ነገር ግን ወዯ መሬት 

ተመሌሰን እየሄዴን እያሇ፣ የክፈ መናፌስት ክምችት አሳዯደን። ክፈ መናፌስቱ በጣም አስቀያሚዎችና አስፇሪዎች ነበሩ። 

ቢሆንም እኔን ያጀበኝ መሌአክ በጣም በፌጥነት በረረ፣ ክፈ መናፌስቱም የእሱን ያህሌ ፇጣን ነበሩ። አንደ ዴራጎን ነበር፣ 

ላሊው እባብ ነበር፣ ላሊው የእንቁራሪት ጭንቅሊት ነበረው፣ እና ላሊው የሰው ጭንቅሊት ነበረው። ሲያሳዴደን እየሳቁ 

ነበር። ሇመሌአኩ እንዱህ አሌኩት፣ ‚ከዚህ በሊይ በፌጥነት መሄዴ እንችሊሇን?‛ ክፈ መናፌስቱ ቀዴመውን ከፉታችን ነበሩ 

እና ወዯ ቤተ ክርስቲያን የሚወስዯውን መንገዴ እየዘጉ ነበር። ላልች ክፈ መናፌስት ከኋሊችን ነበሩ እና ሉያጠቁን ተዘጋጁ። 

መሌአኩ ጮኸ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ እባክህን አሁን ና።‛ መሌአኩ እንዯጮኸ፣ ጌታ ከፉታችን ታየ። እርሱ በታሊቅና በኃይሇኛ 

ዴምጽ ክፈ መናፌስቱን ገሠጻቸው። ‚እንዳት ብትዯፌሩ ነው የእኔን ሌጅ ሇማጥቃት የሞከራችሁት፣ ሂደ፣ አሁን!‛ በአንዴ 

ሰከንዴ ውስጥ ክፈ መናፌስቱ ጠፈ። 

==== ቀን 12 ==== 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

በሌሳኖች እየጸሇይኩኝ ነበር፣ እና ጸልት ውስጥ በገባሁ በሰሊሳ ዯቂቃዎች አምስት መሊእክት 

ወዯእኔ ሲበሩ አየሁ። እነሱ ክፈ መናፌስት ያሌሆኑና መሊእክት መሆናቸውን ሇማወቅ 

መሊእክቱን ሇመፇተን ወሰንኩ። እኔ በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌኩ። ፉታቸው ሊይ 

ወዲጃዊ ፇገግታዎችን አየሁ። በትጋት በሌሳኖች መጸሇይ ስቀጥሌ መሊእክቱ 

ራሳቸውን ጓዯኞች አዴርገው አቀረቡ። የትጋት ጸልቴ መሊእክቱን እንዯ 

ጓዯኞች ያረጋግጥሌኛሌ ብዬ ገመትኩ። ነገር ግን፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ ነጩ 

ሌብሳቸው ወዯ ጥቁር ተሇወጠ እና መሌአካዊ ክንፊቸው ጠፊ። እነሱ 

ሲንቀሳቀሱ፣ አካሊቸው ይርመሰመስና ይጠማዘዝ ነበር። በሙለ ሀይሌ 

በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌኩ፣ እና እነሱ መሬት ሊይ መውዯቅ ጀመሩ። 

በእውነት (ከሌብ)፣ በሌሳኖች የመጸሇይ መንፇሳዊ ስጦታ ሀይሇኛና ታሊቅ 

ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ በፉሌሞች ያየኋቸውን ጭራቆች መሰለ። ብዙ አሰቃቂ የሚመስለ ፌጡራን ነበሩ፣ በጣም 

የሚያስዯነግጡ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁለንም አንዴ በአንዴ አስወጣኋቸሁ። ሁለም ሸሹ። ክፈ መናፌስቱን 

እንዲስወጣኋቸው፣ አንዴ ኢየሱስ መጣና እንዱህ አሇ፣ ‚ቦንግ-ንዮ፣ እኔ ጌታሽ ነኝ፣ እመኚኝ!‛ ነገር ግን፣ የእሱ ዴምጹ 

አስፇሪ እና ባህሪው ግራ የሆነ ነበር። ምን ጊዜም ኢየሱስ ከዚህ በፉት ሲመጣ፣ ረጋ ያሇ፣ ዝምተኛና ሰሊማዊ ነበር። አሁን 

ግን ተሸብሬና ፇርቼ ነበር። በራሴ ሊይ ያለት ጸጉሮች ወዯሊይ መነሳት የጀመሩ መስል ተሰማኝ። በሙለ ሌብ፣ ጮህኩ፣ 

‚በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ሽሽ።‛ ወዯ አንዴ እንግዲ አሰቃቂ እንስሳ ተሇወጠ። እኔን አጠቃኝ፣ ነገር ግን፣ በብዙ ጩኸቶች ሸሸ። 

 



ከዛ ላሊ መንፇስ ታየ። በጣም ሳቢ ነበር። ‚እንዳት እንዱህ አይነት ሴት በጣም ቆንጆ መምሰሌ ትችሊሇች።‛ 
ብዬ አሰብኩ። ክፈ መንፇሱ በዓሇም ሊይ ካሇች ከማንኛዋም ሴት በሊይ ቆንጆ ነበር። ከውብ እይታ ጋር 

ሸንቃጣ፣ አንዴ ባሇ ሁሇት ክፌሌ የቢዝነስ ሱፌ ሇብሳ ነበር። እሷ እኔን ሰሊም ሇማሇት አጎነበሰችና እንዱህ 

አሇች፣ ‚ዘ ልርዴ’ስ ቸርችን (የጌታን ቤተ ክርስቲያን) መካፇሌ ከጀመርሽ (እየተካፇሌሽ) ምን ያህሌ ጊዜ 
ሆነሽ?‛ ጥያቄውን ችሊ አሌኩትና በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌኩ። እሷ ከጎኔ ተንበረከከች፣ እና በጣም 

ያሸበረቀች (ቬሪ elegant) እና ውብ ሆና ታየች፣ አካላ እብጠት ነበረው። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ ፉቷ 

ሇሁሇት ተከፇሇ፣ እና እሷ ወዯ አስከፉ (አሰቃቂ) ቅዠት ተሇወጠች። ክፈ መንፇሱ ጮኸ፣ ‚ቀጥዪና ጸሌዪ፣ 
ነገር ግን ቀሊሌ አይሆንም። እኔ ወዯኋሊ አሊፇገፌግም (አሌሸሽም)።‛ ክፈ መንፇሱ አሌሄዯም። ጌታ እንዱህ 

ሲሌ ሰማሁ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ መጸሇይ አታቋርጪ። በቀናኢነት ጸሌዪ። እኔ ክፈ መንፇሱን እገስፀውና 
አስታጉሇዋሇሁ።‛ በዴንገት ክፈ መንፇሱ ወዯ ሊይ ወዯ አየር ውስጥ በረረ እና ተመሌሶ ወዯ ውብ ሴት 

ተሇወጠ። በዚህ ጊዜ እሷ የሚያምር የሠርግ ሌብስ ሇብሳ ነበር። በጣም ቆንጆ(ማራኪ) ትመስሊሇች። ሴቷ 

ትሌሌቅ ክብ ዓይኖቿን እያርገበገበች፣ ወዯታች ወዯእኔ በረረች። ጌታ ጆሮዎቼ ውስጥ ሇስሇስ ባሇ ዴምጽ 

አንሾካሾከና እንዱህ አሇ:- ‚መጸሇይ ቀጥይና እንዳት ውቧ ሴት ወዯ አንዴ አስቀያሚ መንፇስ ተመሌሳ 
እንዯምትሇወጥ ተከታተዪ።‛ ጌታ እንዲዘዘ በቀናኢነት መጸሇይ ቀጠሌኩ። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ፣ ተመሌሶ ወዯ 

አስቀያሚ መንፇስ ተሇወጠ፣ እና በአንዴ ተግሳፅ ሸሸ። 

በኋሊ ሊይ፣ ኢየሱስ የቀይ ብርሃን አውራጃ (ዘ ሬዴ ሊይት ዱስትሪክት) በመባሌ የሚታወቅ አንዴ ቦታ በሲኦሌ ውስጥ 

አሳየኝ። በአካሊት የተሸፇነ አንዴ ግዙፌ ተራራ አየሁኝ። የሰዎቹ አካሌ በትናንሽ ነጭ ትልች ተሸፌኗሌ፣ እና እጆቻቸው 

ታስረው ነበር። ሰዎቹ ግን ትልቹን ሇማስወገዴ ምንም ጥረት አያዯርጉም። እኚህ ትልች የሰዎቹን ቆዲ፣ አፌንጫዎች፣ አፌና 

ጆሮዎች እየበሱ ዘሌቀው እየገቡ ነበር። ትልቹ አካልቻቸውን ስሇበለባቸው፣ ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ሰዎቹ ወዯ አስቀያሚ 

አምሳያዎች፣ እና ከዛ ወዯ አጽሞች ተሇወጡ። እነሱ ሉነገር በማይቻሌ ህመም ሊይ ነበሩ። እኔም እንዱህ አሌኩ፣ ‚ጌታ ሆይ፣ 
እነዚህ ሰዎች ሇምንዴን ነው በዚህ ጨካኝ የሥቃይ ቅጣት ውስጥ ያለት?‛ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚በዚህ ቦታ ያለ ሴቶች 
አካሊቸውን የሸጡ ናቸው። ወንድቹ ከእነዚህ ሴቶች ጋር ዝሙት የፇጸሙ ናቸው።‛ በጣም ሞቃት ነበረ፣ እና እኔ ቦታውን 

ሇመሌቀቅ እየፇሇግሁ፣ በታሊቅ ስቃይ ነበርኩ። 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

ዛሬ ከአጋንንት፣ ከክፈ መናፌስትና ከዴራጎኖች ብዙ ጥቃቶች ነበሩ፣ ነገር ግን በኢየሱስ ኃይሌ እያንዲንደ ሸሹ። ከዛ አካሊት 

የላሊቸው የመናፌስት ቡዴን መጣ፣ በእርግጥ እንግዲ በሚመስሌ ሁኔታ ሁለም እንዯ ዓይን ተቀርፀዋሌ። እነሱ መጮህ 

ቀጠለ፣ ‚አትጸሌዪ! እኛ ሌናምታታሽ ነው።‛ እነሱ ዯግመው ዯጋግመው ይህን ተናገሩት። ፇርቼ እንዲሇ፣ እኔ ጮህኩ፣ 

‚በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ሽሹ።‛ ግን እነሱ አሌሄደም ነበር፣ እና እነሱ መጥፍ ጫጫታ ማዴረግ (ማሰማት) ጀመሩ። ከትንሽ 

ቆይታ በኋሊ ኢየሱስ ተመሇሰና እንዱህ አሇ፣ ‚ጁ-ኢዩን፣ ከእኔ በቀር ወዯ ማንኛውም ነገር አትመሌከቺ ወይም 
አታዲምጪ።‛ እርሱ ጆሮዎቼን በእጆቹ ሸፇነና እንዱህ አሇ፣ ‚ጁ-ኢዩን፣ ከእኔ ጋር መነጋገር ትችያሇሽ።‛ በእርሱ መገኘት ክፈ 

መናፌስቱ ተበታተኑ። 

==== ቀን 13 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

ዛሬ ከክፈ መናፌስት ሙለ ጥቃት ነበር። እየጸሇይኩ እያሇ፣ ሲኦሌ እንዯሆነ ወዯ ማውቀው ጨሇማ ቦታ ተጓጓዝኩ። አንዴ 

ግዙፌ ክፈ ፌጡርን ዙሪያውን የከበቡ ብዙ ክፈ መናፌስትን አየሁ። ይህ ግዙፌ ፌጡር የሚያሸብርና አስጨናቂ ይመስሊሌ። 

ይጮህና በሁለም አቅጣጫዎች ወዱህ ወዱያ ይሊሌ፣ የተዯናገረና እረፌት የላሇው መስል ታየ። ይህ ግዙፌ ፌጡር፣ በቁጥር 

የማይቆጠሩትን የላልቹ ክፈ መናፌስት መሪ ሆኖ ታየ። እነዛ መናፌስት ከግዙፈ ፌጡር ትእዛዝ እየጠበቁ ነበር። አንዴ 

ትእዛዝ ከተሰጠ በኋሊ፣ የማይቆጠሩ ክፈ መናፌስት ወዯ አየር ውስጥ በረሩና በእኛ ቤተ ክርስቲያን ታዩ። ፌጥነታቸው 

ቅጽበታዊ ነው፣ ከአንዴ ሰከንዴ በታች። ሁለም ክፈ መናፌስት የአምስት ዓመቷን ሚናን ጨምሮ ሁለንም የቤተ 

ክርስቲያኑን አባሊት አጠቁ። ነገር ግን፣ በጸልት ቋንቋዋ፣ ‚ባባያ፣‛ ብሊ በጥብቅ ስትጮህ፣ ከአጠገቧ የነበሩ ክፈ መናፌስት 

ወዯ ኋሊ ወዯቁ። ጥቃቱ በሌሳኖች እየጸሇይን በነበርነው ሊይ ሁለም በአንዴ ጊዜ ነበር። ክፈ መናፌስቱ ሁለም አንዴ በአንዴ 

ወዯቁ። አንዴ ጋኔን በጩኸት አንዴ ትእዛዝ አስተሊሇፇ፣ ‚ሁሊችሁም፣ አዲምጡ። ፓስተር ኪምን አጥቁ። መሪው ከወዯቀ፣ 
ቀሪዎቹ በቀሊለ ይወዴቃለ። እናንተ ዯዯቦች፣  ምን እየጠበቃችሁ ነው? በሙለ ሀይሌ ፓስተር ኪምን አጥቁ።‛ 



ወዱያውኑ፣ ብዙ ክፈ መናፌስት ታዩና ፓስተር ኪምን አጠቁ። ግን ቀጥል የሆነው ነገር በጣም አስዯናቂ ነበር፤ እነዚህ አጥቂ 

ክፈዎቹ መናፇስት ወዱያውኑ ወዯቁ። ክፈ መናፌስቱ ተጎዴተውና ተሸንፇው ነበር። በጣም በፌጥነት ከሆነው ነገር የተነሳ 

ሁለም ፇርተው ነበር። አንዳ በዴጋሜ፣ ክፈ ሀይለ ሇማጥቃት ሞከረ፣ ነገር ግን እነሱ በሁለም አቅጣጫዎች ተሸነፈ። 

ጥቃቶቹ ቀጠለ፣ ነገር ግን ውጤቱ አንዴ አይነት በመሆን ይፇፀማሌ። ፓስተሩን መንካት አሌቻለም። እነዛ ክፈ መናፌስት 

ጥቃቶቻቸው ጥቅም የሇሽ መሆኑን ሲገነዘቡ፣ ሁለም እሱን መፌራትና መሸሽ ጀመሩ። እነሱ በዙሪያው ብቻ ያንዣብባለ 

እና ወዯ ፓስተሩ ሇመቅረብ አይዯፌሩም። ፓስተሩን ስመሇከተው፣ እሱ ምን ተከስቶ እንዯነበር እንኳ አሊወቀም ነበር። እሱ 

በጉሌበቶቹ ተንበርክኮና እጆቹን ወዯሊይ አንስቶ ሌብ በሚነካ ሁኔታ ከፌ ባሇ ሀይሇኛ ዴምጽ በጥሌቀት በሌሳኖች እየጸሇየ 

ነበር። ክፈ መናፌስቱ በፓስተሩ ዙሪያ ሲያንዣብቡ፣ እሱ በሚንጎዯጎዴ ዴምጽ በሌሳኖች ይጸሌያሌ። ከዛ አስፇሪዎቹ ክፈ 

መናፌስት ወዯ ግዴግዲው ይወረወሩና ወዯ ቁርጥራጮች ይሰባበራለ። ሁለም በመሸበር ያሇቅሳለ። ክፈ መናፌስቱ እየሸሹ 

ሳያቸው፣ ጦርነትን እንዲሸነፌኩ ይሰማኛሌ እና በአሸናፉነት እስቃሇሁ። ከዛ ሰይጣኑ በቁጣ ሲጮህ አየሁት፣ ‚ፓስተር ኪም፣ 
አትጸሌይ። እንዯዚህ እንዴታመሌጥ የምንፇቅዴሌህ ይመስሌሃሌ? እኔ እገሌሃሇሁ፣ ምያሇሁ።‛ ከዛ ጥርሱን እንገጫገጨና 

አጋንንቱ ሊይ ጮኸባቸው፣ ‚እናንተ ዯዯቦች፣ በሙለ ጥንካሬያችሁ አንዴ ፓስተር እንኳ መያዝ (መቆጣጠር) አትችለም? 
ፌጠኑና አጥቁ!‛ ከዛ ሰይጣኑ ጮኸ፣ ‚ኦህ፣ ያ ፓስተር እጅግ በጣም የራስምታት ነው። አህህ፣ እንዯማብዴ አስባሇሁ። በቃ 
ፓስተር ኪምን ብቻውን ተዉት እና አባሊቶቹን እናጥቃ። ፌጠኑ።‛ መናፌስቱ የቤተ ክርስቲያኑን አባሊት ማጥቃት ጀመሩ፣ 

ነገር ግን አባሊቶቹን ሲያጠቁ፣ በሙለ ሀይሌ አያጠቋቸውም። በሙለ ሀይሌ ሳይሆን፣ በአንዴ ሰው (በሰው) ጥቂት ክፈ 

መናፌስት ብቻ በመሆን አጠቁ። ክፈ መናፌስቶቹ በሁለም አቅጣጫዎች ተሰራጩ እና በዚህ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ 

ያለትን እያንዲንደን ሰው ሇማጥቃት ወሰኑ። ሁለም አይነት ክፈ መናፌስት ነበሩ፣ ሁለም በተሇያዩ አይነትና ቅርፆች መጡ። 

ሁለንም ሇማብራራት የማይቻሌ ነው። ነገር ግን፣ ምንም ያህሌ በትሌቅ ሀይሌ ቢያጠቁም፣ ክፈ መናፌስቱ ስኬታማ ሇመሆን 

አሌቻለም። የአባሊቱ በሌሳኖች ጸልት፣ ክፈ መናፌስቱን ሇማሸሽ (ሇመመሇስ) ጥንካሬና ኃይሌ አስገኘ። እነሱ ሲያጠቁ፣ 

እነሱ ዯግሞ ወዯኋሊ ወዯቁ። የክፈ መናፌስቶቹ ንጉስ ጮኸ፣ ‚የጌታ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች፣ መጸሇይ አቁሙ። ሇምንዴን ነው 
ሇመጸሇይ የምትቀጥለት? ክፈ መናፌስት፣ ምን እያዯረጋችሁ ነው? ማንም እነሱን ሉያስቆማቸው አይችሌም?‛ ሁለም ክፈ 

መናፌስት በከፌተኛ ጩኸት (ሁከት) ሮጡ። እዛ የነበሩት ይክፈ መናፌስቱ ብዛት ምንም ሇውጥ አሊመጣም፣ ምክንያቱም 

በጀግና(በዯፊር) የቤተክርስቲያኑ አባሊት የተጸሇዩት ጸልቶች ሁለንም ክፈ መናፌስት አሸንፎቸዋሌ። 

በኋሊ ሊይ በዛ ምሽት፣ ላሊ ክፈ መንፇስ ሉያጠቃኝ ሞከረ። እንዱህ 

አሇ፣ ‚መጸሇይ አቁሚ። መጸሇይ እንዲትችዪ አምታታሽና 
ረብሽሻሇሁ። በህመም እረግምሻሇሁ። ሃ ሃ ሃ ሃ፣‛ በክፈ 

አሳሳቅ ሳቀ። ግን የኢየሱስን ስም በመጠቀም፣ ያ ክፈ 

መንፇስ ተሸንፎሌ። ከዛ በኋሊ በዛ ምሽት 

እንኳ፣ በሌሳኖች ሇመጸሇይ እንዯቀጠሌኩ፣ 

ወዯታች ወዯ ሲኦሌ ተወሰዴኩኝ። አንዲንዴ 

ሰይጣኖች ወዯ ባሇአራት ማእዘን ሳጥኖች 

አንዴ ረጅም ሹሌ ጦር በመውጋት በግዴ 

እያስገቡ ያለበት አንዴ ቦታ ነበርኩ። በሚበክሌ ቀንቋ፣ ክፈ 

መንፇሱ ጮኸ:- ‚ፓስተር ነኝ ብሇህ ታስባሇህ(ታስቢያሇሽ)? ምን 
አይነት ሕይወት ነው የኖርከው(የኖርሺው)? አንተ(አንቺ) ከእኔ ጋር እዚህ 

በመሆንህ(በመሆንሽ) ፇንዴቄአሇሁ።‛ ክፈ መንፇሱ ሲረግማቸው ሳጥኖቹን በመውጋት ጦሩን ማስገባት ቀጠሇ። ከፌ ያለ፣ 

ህመም የተሞሊባቸው ጩኸቶች ከሳጥኖቹ ውስጥ ወጡ፣ ዯምም እየፇሰሰ ይወጣ ነበር። 

የሳጥኖቹ የሊይኛው ክፌሌ በሸራ መሸፇናቸውን አስተዋሌኩ፣ በሊያቸው ሊይ ትሌቅ መስቀሌ እንዯ ተሰራ ሆኖ ነበር። ሳጥኖቹ 

ሥርአቱን በጠበቀ ፊሽን ተርታ ይዘው ነበር፣ እና መጨረሻ ሳይኖራቸው ተዘርግተው ነበር። የት 

እንዯሚያሌቁ(መጨረሻቸው የት እንዯሆነ) ማየት አሌቻሌኩም። ሳጥኖቹ የሬሳ ሳጥኖች እንዯሆኑ ተገነዘብኩ። ክፈ 

መናፌስቶቹ ያሇምህረት ረጅምና ሹሌ ጦሮቻቸውን በቀዲዲዎቹ በኩሌ በግዴ ያስገቡ ነበር። እኔም ጌታን ጠየኩት፣ ‚ኢየሱስ፣ 
ሇምንዴን ነው የቀዴሞ ፓስተሮች የሬሳ ሳጥኖች እዚህ ያሇው?‛ ኢየሱስ መሇሰ:- ‚እኚህ ፓስተሮች (ካህናት) ወንጌላን 
አሌሰበኩም። እነሱ ላሊ ወንጌሌ ነው የሰበኩት፣ እና የተከተሎቸው ነውረኛ (የተበሊሸ ሥነምግባረ ያሊቸው) እየሆኑ መጡ። 
ይህ የእነሱ የመጨረሻ ውጤት ነው፣ በሲኦሌ ያሇ ቦታ።‛ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ነውረኛ ፓስተሮች(ካህናት) የበሇጠ 
ይፇረዴባቸዋሌ።‛ [እዛ ሲኦሌ ያለት ፓስተሮች (ካህናት)፣ የእግዚአብሔርን ቃሌ ያሊከበሩት፣ በቅዴስና እንዯ ጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ቃሌ ያሌኖሩት፣ ኃጢአት ቢሠሩ ንሰሏ ያሌገቡ፣ እንዯ እግዚአብሔር ፇቃዴ ያሌኖሩት፣ መንፇስ ቅደስን 



የተሳዯቡና፣ ሇሰዎች ንፅህና ቅዴስና፣ ሇእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ታዛዠ መሆንን ያሊስተማሩ፣ ጽዴቅ፣ ንሰሏ፣ ንጹህ 

ሌቡና ቅዴስና እንዱኖራቸው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሙለ ሌባቸው ነፌሳቸው ኃይሊቸው እንዱከተለ ያሊስተማሩ ናቸው 

እንጂ በቅዴስና የኢየሱስ ክርስቶስን ቃሌ እየፇጸሙ የእግዚአብሔር አብን ፇቃዴ ያዯረጉትን ፓስተሮች (ካህናት) አይዯሇም፣ 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯተናገረው።] 

በላሊኛው የሲኦሌ ክፌሌ ውስጥ፣ በሥቃይ ውስጥ ያለ ላልች ሰዎች 

አየሁ፣ እነሱ እየነዯዯ ባሇ አንዴ ትሌቅ መጥበሻ ውስጥ ነበሩ፣ ‚በጣም 
ይሞቃሌ፣ አህህ፣ እርደ፣ እርዲታ!‛ እያለ ይጮኻለ። ትሌቁ መጥበሻ ቀይ 

እያበራ ነበር፣ እና ዘይቱ አካሊቸውን ሲነካቸው፣ ሥጋቸው ይፇራርስና 

አጥንቶቻቸው ብቻ ይቀራለ። በተመሰቃቀሇ ሁኔታ ዙሪያውን መዝሇሌ 

ቀጠለ። ከዛ ሥጋቸው ይመሇስ ነበር፣ ከዛ ሙለው ዐዯት እንዯገና 

ይጀምራሌ፣ ፌጻሜም የሇውም (ይህ ዐዯት መጨረሻ የሇውም)። 

ኢየሱስን ምን እንዲዯረጉ ጠየቅሁት። ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ 

‚በምዴር(በመሬት) ሳለ፣ ከባሇቤቶቻቸው ውጪ በመሄዴ ከላሊ ሰው 
ጋር ዝሙት ይፇጽሙ ነበር። እነሱ ሥራቸውን በዴብቅ ይፇጽሙ ነበር። 
እና ሇሀጢአታቸው፣ እነሱ በስቃይ ውስጥ ናቸው።‛ 

ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ በሲኦሌ አንዴ በጣም ትሌቅ ጉዴጓዴ የነበረበት(ያሇበት) አንዴ የተሇየ ቦታ አሳየኝ። ገዯለ በሰዎች 

ተሞሌቷሌ። ብዙዎች(ብዙ ሰዎች) በእሳት እየጋዩ ነበር። በራሱ ሕይወት ያሇው የሚመስሌ ቀይ-በጣም ሞቃት እሳት ታየ። 

ከኃይሇኛው ሙቀት (ግሇት) የተነሳ እየጮኹ፣ ጉዴጓደ ውስጥ ሰዎች እየሮጡ ነበረ። ኢየሱስ አብራራ:- ‚እነዚህ 
በተሳሳተ(በውሸት) ሃይማኖት ያመኑ ወይም ወንጌሌን ሳይቀበለ የቀሩ (የጣለ) ሰዎች ናቸው።‛  

==== ቀን 14 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

በኃይሌ ሌብ በሚነካ ሁኔታ እየጸሇይኩ ነበር፣ እና ከጥቂት ጊዜ በኋሊ አንዴ ክፈ መንፇስ ነጭ ሌብስ የሇበሰች ወጣት ሴት 

መስል አስጠሉታ ሆኖ ታየ። ከአፎ የሚንጠባጠብ ዯም ነበራት። ‚አትጸሌዪ። እኔ ሊሸንፌሽ ነው።‛ እኔም መሇስኩ፣ ‚አንት 
ቆሻሻ ክፈ መንፇስ፣ በኢየሱስ ስም፣ ከእኔ ሽሽ፣‛ እና እሷ ሸሸች። 

ከዛ አንዴ በጣም ቁጡ ቀይ ዴራጎን ቀረበኝ፣ እና ላሊ ብዙ ክፈ መናፌስት መታየት ጀመሩ። በኃይሌ ሌብ በሚነካ ሁኔታ 

በይበሌጥ ስጸሌይ፣ ጠንካራ ክፈ መናፌስት እየተገሇጡ እንዯሆነ ተሰማኝ። በተሇየ ሁኔታ፣ በዚህ ጊዜ፣ መንፇሴ ወዯ 

መንግሥተ ሰማይ እየቀረበች እንዯሆነ ተሰማኝ። ክፈ መናፌስቱ መንግሥተ ሰማይ እንዲሌገባ እያስፇራሩኝ ሉያግደኝ 

እየሞከሩ ነበር። ስሇዚህ እኔ ዓይኖቼ ተጨፌነው በቀናኢነት በሌሳኖች ጸሇይኩ። ሁለንም ሇማስወጣት ሞከርኩ፣ ነገር ግን 

ቀይ ፉት ዴራጎኑ ተቋቋመ። በስተመጨረሻ እስኪሸሽ ዴረስ በቀጣይነት እሱን መገሰጽ አስፇሌጎኝ ነበር። 

ጌታ መጣ፣ እና እሱ በእኔ በጣም የተዯነቀ (የተገረመ) ይመስሌ ነበር፣ እንዯ ራሴ አይነት አንዴ ወጣት ክፈ መናፌስቱን 

ስታስወጣ። ኢየሱስ በቅጽሌ ስሜ እና በእውነተኛው ስሜ ጠራኝ፣ ‚ጁ-ኢዩን፣ ጠቃጠቆ፣ በአስዯናቂ ሁኔታ እምነትሽ 
ጨምሯሌ፣ ስሇዚህ ዓይኖችሽ ተጨፌነው በቀናኢነት መጸሇይ ቀጥዪ።‛ 

ስጸሌይ ትኩረት አዯረግሁ እና በዴንገት ጨሇማ ሲበዛብኝ ተሰማኝ፣ የቀዘቀዘ ሇስሊሳ ነፊስ በእኔ ሊይ እየነፇሰ ነበር። ከርቀት 

አንዴ የተከፇተ በር አየሁ። በዴንገት አንዴ ዯማቅ ብርሃን ታየ። ዘሌቆ እየገባ ያሇው ብርሃን እየጠነከረ ሲመጣ ዓይኖቼን 

ሌከፌት ዯርሼ ነበር፣ ነገር ግን ዓይኖቼን መክፇት እንዲሌቻሌኩ ተገነዘብኩ። ፌርሃት ይበዛብኝ ጀመር እና ከዛ ኢየሱስ ታየ። 

እርሱ ማብራራት ጀመረ:- ‚ጁ-ኢዩን፣ በሌሳኖች እየጸሇይሽ እያሇ፣ መንፇስሽ በመሊእክት ታጅባ ወዯ መንግሥተ ሰማይ 
እየቀረበች ነበረ። ነገር ግን ክፈ መናፌስቱ ዓይኖችሽን እንዴትገሌጪ ሉያስፇራሩሽ ታዩ። እኔ ግን ጣሌቃ ገባሁና ክፈ 
መናፌስቱ እንዱሸሹ አዘዝኳቸው። ዓይኖችሽን እንዲትከፌቺ የተከሊከሌኩት እኔ ነበርኩ። ጁ-ኢዩን፣ ጥቂት ተጨማሪ 
መጸሇይ እንዯሚያስፇሌግሽ አስባሇሁ። ዛሬ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ትሄጃሇሽ ብዬ አሊስብም።‛ እኔ በጣም ቅር ተሰኘሁ። 

ኢየሱስ ከዛ በሚያበረታቱ ቃሊቶች አጽናናኝ፣ ‚ጁ-ኢዩን፣ አትጨነቂ፣ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ወስጄሽ ዙሪያውን ሊሳይሽ እኔ 
ቃሌ እገባሌሻሇሁ።‛ 



ሉ, ሀክ-ሱንግ: 

ኢየሱስ ጎበኘኝና ሲኦሌን ያሳየኝ ጀመረ። በሲኦሌ፣ አንዴ ትሌቅ ክፈ ፌጡር ወንበር ሊይ ወዯተቀመጠበት ቦታ መጣሁ። 

ሁኔታውና ውጫዊ ባህሪው እንዯሚገሌፀው(እንዯሚያቀርበው) በዚህ ግዛት ሊይ ንጉሥ እንዯሆነ ነው። ከፌጡሩ ፉት ሇፉት 

አንዴ ትሌቅ መሹሇኪያ በር መሬቱ ሊይ ይገኝ ነበር። ሰዎች ከመሹሇኪያው 

በር ሊይ ቆመው ነበር። ይህ ፌጥረት በከባዴ ሁኔታ እግሩን ሲያንጓጓ፣ 

የመሹሇኪያው በር ይከፇታሌ፣ የእሳተ ገሞራ ቅሌጥ ዴንጋይ ውስጥ 

ሰዎቹን ይጥሊቸዋሌ። ሰዎቹ የፇሊው የእሳተ ገሞራ ቅሌጥ ዴንጋይ 

ውስጥ እንዯወዯቁ፣ እነሱ ወዱያውኑ እሳት ይይዙና በህመም 

ይጮሃለ። ስሇእነዚህ ሰዎች ኢየሱስን ጠየኩት እና ኢየሱስ 

መሇሰ:- ‚እኚህ ሰዎች ኮከብ ቆጣሪዎች፣ የኮከብ ቆጣሪዎች 
ዯንበኞች፣ አስማተኞች፣ ጠንቋዮች፣ እና ራስ ማጥፊትን 
ፇፅመው የነበሩ ሰዎች(ራሳቸውን ያጠፈ ሰዎች) ነበሩ።‛  

ጌታ ራሳቸውን ስሊጠፈ ሰዎች ሲናገር፣ አጎቴ፣ ከሌክ በሊይ 

የሆኑ መዴሃኒቶችን በመውሰዴ ራስ ማጥፊትን የፇፀመ፣ 

ወዯ እይታዬ ውስጥ መጣ። እሱ ወዯ መሹሇኪያው በር 

ተስቦ እና እንዱቆም ተዯርጎ ነበር። ፌጡሩ የመሹሇኪያ 

በሩን ሇማንጓጓትና ሇመሌቀቅ እግሩን ወዯሊይ አነሳ። ጌታን 

ሇምህረት ሇመንኩት፣ ‚እባክህን፣ ኢየሱስ፣ አጎቴ ወዯ እሳተ ገሞራ ቅሌጥ ዴንጋይ ውስጥ የመውዯቅ አዯጋ ሊይ ነው። 
እናክህን እርዲው! ጌታ ሆይ፣ አጎቴ ሁሌጊዜ ሇኔ ጥሩ(ዯግ) ነበር። አጎቴ፣ በፌጥነት ወዯእኔ ጎን ና።‛ በሚያሳዝን አስተያየት፣ 

ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ በጣም ዘግይቷሌ። ሉዯረግ የሚችሌ ምንም ነገር የሇም።‛ ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ፌጡሩ 

እግሩን አንጓጓ፣ መሹሇኪያ በሮቹ ተከፇቱ፣ እና የእኔ አጎት፣ ከላልች ጋር በአንዴ ሊይ የእሳተ ገሞራ ቅሌጥ ዴንጋይ ውስጥ 

ወዯታች ወዯቀ። እነሱ ሁለም ጮኹ።  

በዛ የስቃይ ግዛት ውስጥ ካለ (ከነበሩት) ሰዎች መሏከሌ - እግዚአብሔርን የማያውቁ የነበሩት - ብዙዎቹ የቡዴሂስት 

መነኮሳት ናቸው፣ አንዲንድቹ ወዯ ዓሇም በኃጢአት የተመሇሱ (ባክስሊይዴን) ክርስቲያኖች ነበሩ፣ ላልች አንዲንድች ቤተ 

ክርስቲያን ከኢየሱስ ውጪ ሇላሊ ምክንያቶች የታዯሙ (ይታዯሙ የነበሩ) ነበሩ። 

በላሊ የሲኦሌ ቦታ፣ ኢየሱስ ሇእኔ እንዱህ አሇኝ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ በቅርበት ተመሌከት።‛ በትሌሌቅና በትንንሽ እባቦች የተከበቡ 

ብዙ ሰዎች እዛ ነበሩ። ሁለም በአንዴ ሊይ በቅርበት ተቀሊቅሇው ነበር። ትሌሌቆቹ እባቦች በሰዎቹ ጭንቅሊት ዙሪያ 

ተጥመሇመለ(ተጠመጠሙ) ትንንሾቹ እባቦች ዯግሞ በሰዎቹ አካልች ዙሪያ ተጠመጠሙ። ትንንሾቹ እባቦች ያሇማቋረጥ  

ይማቱና ይናከሱ(ይናዯፈ) ነበር። ሰዎቹ በህመም በታሊቁ ይጮኹ ነበር። እኔ ጌታን ጠየቅሁት፣ ‚ጌታ ሆይ፣ እነዚህ ሰዎች 
ምን አይነት ኃጢአት ነው የፇፀሙት?‛ ኢየሱስ መሇሰ:- ‚እነሱ እውነተኛ እምነት በእኔ በፌፁም ኖሯቸው አያውቅም፣ እነሱ 
በእውነተኛ ሌብ እኔን አምነውኝ በፌፁም አያውቁም። በእኔ እንዯሚያምኑ ቢናገሩም እንኳ፣ ሥራቸው ጽኑ አሌነበረም። 
እነሱ ሀሳባቸውን ይሇዋውጡ ነበር። ሀሳባቸውን የመሇዋወጥ ባህሪያቸው የቤተ ክርስቲያን መገኘታቸው (አቴንዲንስ) ሊይ 
ተጽእኖ አሳዴሯሌ። እነሱ በፌፁም በእውነት ዲግም አሌተወሇደም። አብዛኛዎቹ ሁለም በአዯጋዎች ነው የሞቱት፣ እና እነሱ 
በሙለ ንሰሃ መግባት (መጸጸት) አሌቻለም ነበር። ሀክ-ሱንግ፣ አንተም እንኳ ሏሳብን የመሇዋወጥ ስብዕና አሇህ። ነገር ግን፣ 
የክርስቲያን አካሄዴህ የተዯሊዯሇ (ጽኑ) ነው።‛ 

በላሊ የሲኦሌ ክፌሌ ውስጥ፣ አንዴ ሴት እጅግ በጣም በከፌተኛው እያሇቀሰች አስተዋሌኩ፣ ‚ይህ ፌትሃዊ አይዯሇም! ይህን 
አይነት ቅጣት አይገባኝም፣ በመሬት የነበረው ሕይወቴ የተመሰቃቀሇ ነበር። ከዚህ በሊይ ሌሸከመው አሌቻሌኩም። ሇዛ ነው 
ራስን ማጥፊት የፇፀምኩት። ነገር ግን፣ በሲኦሌ ያሇው ህመም በመሬት ሊይ ካሇው አኗኗር በሊይ የማይቻሌ ነው። ሇምንዴን 
ነው ወዯ ሲኦሌ የሊከኝ? ይህ አግባብ(ፌትሃዊ) አይዯሇም። ስሇ ሲኦሌ እውነታዎች በፌፁም ሰምቼ አሊውቅም። ሇእኔ እዚህ 
መሆኔ አግባብ(ፌትሃዊ) አይዯሇም።‛ እሷ ይህን ዯግማ ዯጋግማ ተናገረችው። ከክፈ መናፌስት አንደ ሳቀና እንዱህ ብል 

መሇሰ፣ ‚እኔ ራስሽን ወዯማጥፊት ውስጥ እንዴትገቢ በሙለ(ፇጽሞ) አስቼሻሇሁ። አንቺ እውነቱን አሊወቅሽም። ቤተ 
ክርስቲያን እንኳ ተካፌሇሽ ነበር ግን ስሇ መንግሥተ ሰማይ ወይም ስሇ ሲኦሌ በፌፁም አሌሰማሽም። ስሇዚህ ቦታ 
ትማሪያሇሽ(እየተማርሽ እንዯሆነ) ብዬ ፇርቼ ነበር። ቤተ ክርስቲያን የተካፇሌሽ ቢሆንም፣ አንቺ ራስሽን ገዯሌሽ። ስሇዚህ 
ሇአንቺ እዚህ መሆን አግባብ(ፌትሃዊ) ነው። እኔ ብሌጥ ሆንኩብሽና አሳትኩሽ(አታሇሌኩሽ)። እኔ ነፌስሽን አሸነፌኩ።  



እኔ ሇዘሊሇም ሁለ ብዙ ትምህርቶችን አሳይሻሇሁ።‛ ፌጡሩ ሴቷን ያሇምህረት ይመታት ጀመር። ሇምህረት ከፌ ያሇ 

ጩኸቷና ሌመናዋ ያሇ መሌስ ይካሄዴ ነበር። 

ኢየሱስ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌሶ ወሰዯኝ፣ እና በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌኩኝ። 

እርሱም ይህን ነገረኝ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ ከላሉት እስከ ንጋት ጠዋት ዴረስ የሚቆዩት 
ጸልቶችህ በቀን ከሚዯረጉት ጸልቶችህ በሊይ እጅግ በጣም ብቁ ችልታ ያሊቸውና 
ሀይሇኛ ናቸው። ስሇዚህ፣ ቀን ከመጸሇይ በሊይ በላሉት ብዙ ሇመጸሇይ ሞክር።‛ 

ወዯ እርሱ(እርሱን) የበሇጠ በቅርበት እንዴመሇከት ነገረኝ፣ ጌታን የእሾሆች ዘውዴ 

ጭንቅሊቱ ሊይ ጭኖ አየሁ፣ እና እጆቹና እግሮቹ ሊይ ያለትን ቀዲዲዎች አየሁ። 

ከእያንዲንደ ቀዲዲ ዯም እየፇሰሰ ነበር። የጌታን ሥቃይ እየተመሇከትኩ እያሇ 

ንስሏ መግባትና ማሌቀስ ቀጠሌኩ። 

መጸሇይ ከጨረስኩ በኋሊ፣ ጌታ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ወሰዯኝና እንባዎቼን አበሰ። እንዯ ንጹህ መስታወት የሆነውን 

የመንግሥተ ሰማይን ውቅያኖስ አየሁ። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

አብዛኛውን ጊዜ ጸልቶቼን ስጀምር ክፈ መናፌስት እየነዘነዙ ያሰቃዩኛሌ። ዛሬ ግን፣ ጌታ አገኘኝ። እርሱ መታየት ብቻ 

አይዯሇም ያዯረገው፣ ግን ወዯ ገነት ወሰዯኝ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ዛሬ ጥሩ ተሰምቶሻሌ፣ አይዯሇም እንዳ?‛ እኔም 

መሇስኩ፣ ‚አዎ፣ ጌታ ጥሩ ይሰማኛሌ ምክንያቱም ክፈ መናፌስትን ዛሬ አሊየሁም።‛  

በመንግሥተ ሰማይ፣ ጌታ ወዯ አንዴ እጅግ ከፌታ ቦታ ወሰዯኝና መሬትን አሳየኝ። ከእንዯዚህ አንዴ ከፌተኛ ርቀት መሬት 

እጅግ ትንሽ ሆና ታየች። መሬት እየተሽከረከረች እንዯሆነ ተገነዘብኩ። ጌታን ጠየኩት፣ ‚ኢየሱስ፣ እኔ በመንግሥተ ሰማይ 
መኖር እፇሌጋሇሁ። ወዯ መሬት መመሇስ አሌፇሌግም።‛ ኢየሱስ መሇሰ:- ‚የአንቺ ጊዜ አሁን አይዯሇም። መጀመሪያ እኔን 
ማገሌገሌና በቀናኢነት የእኔን ሥራ መስራት አሇብሽ። በተመረጠ ሰዓት አንቺ እዚህ ትመጪያሇሽ።‛ 

ጌታ እና እኔ በመንግሥተ ሰማያት ምርጥ ጊዜ አሳሇፌን። ቀሌድችን አዯረግንና በጣም ሳቅን። ጥሩ ጊዜ ነበረን፣ እና እጅግ 

በጣም ተዯሰትኩ። ከቆይታ በኋሊ ጌታና እኔ ወዯ ቤተ ክርስቲያን ተመሇስን። 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ: 

ጸሇይኩ፣ ‚ጌታ ሆይ በገንዘብ በኩሌ(ፊይናንሺያሉ) ሌትባርከን ቃሌ የገባኸውን ሇምንዴን ነው ያሌጠበቅኸው? ቃሌ 
የገባኸውን ሰብረኻሌ። እኛን ተመሌከተን። እኛ ስንጸሌይ፣ በቅዝቃዜ ውስጥ ነው የምንጸሌየው ምክንያቱም 
ማሞቂያ(ሙቀት) መግዛት ስሇማንችሌ። እየጸሇይን እያሇ፣ እንንቀጠቀጣሇን፣ እና ሞቃት ሆኖ ሇመቆየት በተዯጋጋሚ 
እጆቻችንን በአንዴ ሊይ ማሻሸት አሇብን። አንተ ሇምን እንዲሌባሇከን አሌገባኝም። ከእሩዝና ከኪምቺ (ቅመም የበዛበት 

ከጥቅሌ ጎመን የሚሰራ፤ የኮሪያ ብሄራዊ ምግብ) በስተቀር የምንበሊው ምንም የሇንም... የፓስተሩ ቤተሰቦች ገንዘብ 
የሊቸውም እና የእኔም ቤተሰቦች ገንዘብ የሊቸውም። እኛ እየታገሌን ነው... ላሉቱን ሙለ ስንጸሌይ፣ በዛ አኳኋን 
ከመቀመጣችን የተነሳ እኛ ዯርቀንና አብጠናሌ። አካሊቶቻችን በሥቃይና በዴርቀት ታሟሌ። ከተሟሊ ምግብ እጥረት የተነሳ 
ጠንካራ አካሊቶች የለንም። እንዯዛ እንዴንቀጥሌ ሇምንዴን ነው የፇቀዴከው? ጌታ ሆይ፣ ከዚህ በሊይ ሌሸከመው 
አሌችሌም።‛ በመጀመሪያ ሳሊስብ እያጉረመረምኩና ቅሬታ እያቀረብኩ ነበር። ጌታ ግን በቅንነት እያንዲንዶን ቃሌ 

እያዲመጠና እየሰማ ነበር። ጌታ በእውነት ከእኔ ጋር ታግሶ ነበረ። በሞቃት ቃሊት፣ ጌታ በእርጋታ መናገር ጀመረ:- 

‚ቅሬታዎችሽ አያስቸግሩኝም። ስሇ ምንም ነገር መጨነቅ አያስፇሌገንም።‛ 

ከዛ ሲኦሌን ሉያሳየኝ ጀመረ። ‚እንሂዴ። አሁን፣ ይህን ሁኔታ ተመሌከቺ፣‛ አሇ ኢየሱስ። ከዛ እንዯ አንዴ ተራራ ትሌቅ የሆነ 

አንዴ አውሬ አየሁ። አርጃኖ (አዞ) ወይም ዴራጎን ይመስሊሌ፣ እና እናቴ ከአውሬው ቀጥሊ ነበረች። ተጎጂዎቹን ሇመጠቅሇሌ 

ምሊሱን ይጠቀም ነበር፣ እና ከዛ እያንዲንደን ሰው ያኝክና ይውጣሌ። እኔ አነባሁ እና አነባሁ። ‚ቦንግ-ንዮ፣ ስታሇቅሺ፣ 
ሥቃይሽ ይሰማኛሌ። ሌብሽ ሲያዝን፣ የእኔም ሌብ ያዝናሌ። አንቺ ስታዝኚ፣ እኔም አዝናሇሁ። እናትሽ አሁን በህይወት ያሇች 
ቢሆን ኖሮ፣ በረዲሁሽ ነበር። ነገር ግን፣ በጣም ዘግይቷሌ። ቅሬታ ማቅረብና መናዯዴ ከፇሇግሽ፣ እንዯዛ ሌታዯርጊ 
ትችያሇሽ። እኔ ሌብሽን ሇማዲመጥ እዚህ እሆናሇሁ። እንዯተጨነቅሽ(እንዯተጎዲሽ) አውቃሇሁ። ሁለንም ወዯ ውጭ 
እንዴታወጪው እመኝሌሻሇሁ።‛ 



ከቆይታ በኋሊ የፓስተራችንን አባት በሲኦሌ አየሁ። አንዴ ክፈ ፌጥረት 

በውስጡ የበሰበሰ የሚነዴ ፇሳሽ እሳት ወዲሇበት ወዯ አንዴ ትሌቅ 

ማሰሮ ወዯ ሚመስሌ ውስጥ ሉወረውረው ዝግጅቱን ጨርሶ ነበር። 

እኔ ጌታን የፓስተሩ አባት ሇምን እዚህ እንዲሇ ጠየኩት። ኢየሱስ 

መሇሰ:- ‚እሱ እጅግ በጣም ሀጢአት ሰርቷሌ እና ሇሚስቱ ዘሇፊ 
(ሚስቱን ይሳዯብ ይዘሌፌ) ነበር። መጠጣት ይወዴ ነበር። አሌኮሌ 
ጣኦቱ ነበር። የአሌኮሌ ሱሰኛነቱ የእሱን ሥራ አቃውሶታሌ፣ እና 
የራሱን ሌጆች ችሊ አሊቸው። ሌጆቹ አስቸጋሪ ህይወት ነበራቸው። 
በዛም ምክንያት ውጤቱ፣ በዚህ በበሰበሰ የእሳት ፇሳሽ ውስጥ 
ሇዘሊሇም ይቀምስና ይሰቃያሌ።‛ የፓስተሩ አባት መጮህ ጀመረ:- ‚ኦህ፣ በጣም ብዙ መጥፍ ነገሮችን አዴርጌያሇሁ። ሚስቴ 
ኢየሱስ ክርስቶስን አዲኟና ጌታዋ አዴርጋ ተቀብሊ ቢሆን ብዬ እመኝ ነበር። እሷ ከዛ መንግሥተ ሰማይ መግባት 
እንዴትችሌ። በምዴር ሊይ እያሇሁ ሙለቀን እቆምርና እጠጣ ነበር። ቤተሰቤን ተንከባክቤ በፌፁም አሊውቅም። እኔ 
የእነሱን መሰረታዊ ፌሊጎቶች አሊሟሊሁም ነበር። ሌጆቻችንን ሇመመገብ ሚስቴ ቀኑን ሙለ ትሰራ ነበር። ሇእሷ አስቸጋሪ 
አኗኗር እኔ ሀሊፉነት አሇብኝ። የፇፀምኳቸው ኃጢአቶቼ አሁን ዋጋቸውን እያገኙ ናቸው። መረገም ይገባኛሌ። እባክሽን፣ ወዯ 
ዓሇም ስትመሇሽ፣ ቤተ ክርስቲያን መከታተሌ እንዱቀጥሌ ትንሹን ሌጄን ንገሪው። ሇጌታ ታማኝና አማኝ እንዱሆን ንገሪው።‛ 

ቤተ ክርስቲያን በከንቱ እንዲይከታተለ ሇሌጆቹ እንዴነግራቸው እሱ በዴጋሜ ጠየቀኝ። እነሱ እሁዴን ቅደስ አዴርገው 

መጠበቅ፣ በግሌጽ ከሌባቸው ንስሏ መግባት፣ እና እንዯ ክርስቲያን ከጌታ ጋር በታማኝነት መራመዴ (መጓዝ) አሇባቸው። 

እሱ ቀጠሇ፣ ‚እኔ በሲኦሌ ነኝ እና እየተሠቃየሁ ነው። ሲኦሌ የመጨረሻ ፌጻሜ እና የማያቋርጥ ሥቃይ ነው። ተስፊ የላሇው 
ነው። እባክሽን፣ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሇመሄዴ እዴሌ እንዱኖራቸው ሇወንዴሞችሽ፣ እህቶችሽ እና ሇዘመድችሽ ወንጌሌን 
ስበኪ።‛ 

ኢየሱስ እና እኔ በሲኦሌ ውስጥ መጓዝ ቀጠሌን። እጅግ ብዙ ሰዎች 

የሲኦሌን ሰማይ እንዯሞለ ወዯ ተገነዘብኩበት ወዯ አንዴ ቦታ 

መጣን። እነሱ ቡዙ የተሇያዩ ጎሳዎች ነበሩ፣ እና ሁለም መስቀልች 

ሊይ በምስማር ተቸንክረው ነበር። መስቀልቹ የእንጨት ነበሩ፣ እና 

እነሱ ሌክ ኢየሱስ ተሰቅል እንዯነበረው ተሰቅሇዋሌ። እኔ ኢየሱስን 

እነሱ ምን አይነት ኃጢአት እንዯፇጸሙ ጠየኩት፣ እና እርሱ በቁጣ 

የዴምጽ ቃና መሇሰ፣ ‚እነዚህ በመዯበኛነት ቤተ ክርስቲያን 
የሚካፇለ ሰዎች ናቸው። መጽሏፌ ቅደሶቻቸውን እንኳ ወዯ ቤተ 
ክርስቲያን ይዘው ይሄዲለ። ግን እነሱ በከንቱ ያመሌኩና ይጸሌዩ 
ነበር። እነሱ አስመሳዮች ነበሩ። እነሱ ግብዞች ነበሩ። ከቤተ 

ክርስቲያን ውጭ፣ እነሱ ሰካራሞችና አጫሾች ነበሩ። እነሱ ሰንበትን አሌጠበቁም። ከቤተክርስቲያን አገሌግልቶች በኋሊ፣ 
የትርፌ ጊዜ እንቅስቃሴዎችን ዯግሞ ይወደ ነበር፣ እንዯ ተራራ መውጣትና ላልችንም። ከእነዚህ ሰዎች አንዲንድቹ አራጣ 
አበዲሪዎች ነበሩ። ገንዘብ ያበዴሩና እጅግ ከፌተኛ የወሇዴ መጠኖችን ያስከፌሊለ። ከፌተኛ የወሇዴ መጠኖችን እያስከፇለ 
ሀብታም እየሆኑ መጡ። ብዙ ቤተሰቦች ከእነሱ የወሇዴ መጠኖች ጋር መከታተሌ አሌቻለም ነበር እናም እየከሰሩ መጡ። 
ከገንዘብ ነክ እጥረት የተነሳ ብዙ ቤተሰቦች ተሇያዩ። የእነሱ ሌባቸውና ዴርጊታቸው ዓሇማዊ ነበር፣ ምንም እንኳ 
ቃሊቶቻቸው እምነት ቢያረጋግጥም(ቢጠይቅም)። በሙለ ሌባቸውና ጥንካሬያቸው በእምነት ተራምዯው ቢሆን ኖሮ፣ ገነት 
በገቡ ነበር። ታማኝ ባሇመሆናቸው ምክንያት ዲግም መወሇዴ አሌቻለም። እነሱ ከውሀ ወይ ከመንፇስ ቅደስ ዲግም 
አሌተወሇደም ነበር። ከእግዚአብሔር ይሌቅ ባህሌን ተከትሇው ነበር። የእነሱ ዓሇማዊ እንቅስቃሴዎች የበሇጠ ጠቃሚዎች 
እና ከእግዚአብሔር በሊይ ቅዴሚያ ይዘው ነበር። ሥራዎቻቸው እውነተኛ እምነትን አያሳዩም (አይገሌፁም)። እነሱ ከሌብ 
ባሌሆነ እምነት አገሇገለ።‛ ከትንሽ ቆይታ በኋሊ ሁለም ሰዎች በምስማሮች መስቀልች ሊይ ተቸንክረው በትሌሌቅና በትንንሽ 

ትልች ተሸፇኑ፣ ትልቹም የሰዎቹን ስጋዎች እየሸራረፈ (እየቆረጣጠሙ) ነበር። የሥቃዮች ሥቃይ ነበር። የሀረግ እሾሃማ 

ግንድች አንገቶቻቸው ዙሪያ እንዱያዯርጉ ተዯርገው ነበር። ይህ ሥርአት በተዯጋጋሚ ሇዘሇአሇም እንዯሚዯጋገም ኢየሱስ 

ነገረኝ። ጌታ ስሇማስጠንቀቂያው እጅግ ጽኑና ግሌጽ ነበረ። ከዛ እርሱ (ጌታ አምሊክ ኢየሱስ ክርስቶስ) በከንቱ ወዲመኑት 

ሰዎች እንዴመሇከት ሇእኔ ተናገረ።  

 



እኔ ከፌርሀት የተነሳ መግታት በማይቻሌ መሌኩ እየተንቀጠቀጥኩ ነበር፣ ጌታ በእርጋታ ሇእኔ ተናገረ፣ ‚ቦንግ-ንዮ፣ 
ፇርተሻሌ። ሇዛሬ በቂ ነው፣ እንሂዴ። ቦንግ-ንዮ፣ ቤተሰቦችሽ በሥቃይ እንዯሆኑ ምስክር ነሽ(አይተሻሌ)። ይህ ሇመቆጣጠር 
ታሊቅ ውሌ ሆኖዋሌ። አንቺ እጅግ በጣም አሌቅሰሻሌ። እኔ ሊጽናናሽና ሊበረታታሽ እመኛሇሁ። እኛ መንግሥተ ሰማይ 
ስንዯርስ እና ቤተክርስቲያን ስንገባ፣ እንዴትጸሌዪ እና አምሌኮን እንዴታዪ እፇሌጋሇሁ።‛ በመንግሥተ ሰማይ ያሇው 

የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በዯማቅ ብርሃን በታሊቁ የሚያበራ ነው። የብርሃኑ ፌንጣቂዎች የመንግሥተ ሰማይን ሰማይ 

ሁለ ሸፌነውታሌ። ቤተክርስቲያኑ በእውነት እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ፣ ከብዙዎች መሊእክትና ቅደሳን ጋር። 

==== ቀን 15 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

በኃይሌ እየጸሇይኩ እያሇ፣ አንዴ ራእይ ከፉቴ ታየ። አንዴ ሰው በቤቱ ቲቪ(ቴላቪዠን) እያየ ነበር። እሱ ቲቪ እያየ እያሇ፣ 

አንዴ አስቀያሚ ክፈ መንፇስ ከቲቪው ወጣና የእሱ አካሌ ውስጥ ገባ። ሰውየው ቲቪ የማየትን መንፇሳዊ ጉዲት በፌፁም 

አሌተገነዘበም። ከዛ ራእዬ ወዯ ኢንተርኔት ካፋ ተቀየረ። በሰዎች ተሞሌቶ 

ኢንተርኔት ሊይ ከአንዴ ሳይት ወዯ ላሊ ሳይት  ይንቀሳቀሱ ነበር ወይም 

ጌሞችን በአንዴ ቀን 24 ሰዓታት ይጫወቱ ነበር። ቦታው በብዙ ጌም 

ተጫዋቾች ተሞሌቶ ነበር። አንዴ ሰው ሙለ ትኩረቱን ሇጌሙ ሰጥቶ ነበር። 

እሱ ሇሰዓታት የተጫወተ መሆን አሇበት፣ ዓይኖቹ ቀይ እና በትንሹ በዯም 

የተመለ ነበሩ። በዴንገት፣ የአጽም ቅርጽ ያሇው 

አንዴ ክፈ መንፇስ ከኮምፕዩተሩ ስክሪን ወጣና 

የሰውየው አካሌ ውስጥ ገባ። ክፈ መንፇሱ 

በእሱ ውስጥ እንዲሇ፣ እሱ የበሇጠ ሱሰኛ እየሆነ 

መምጣት ጀመረና በጉጉት ተጫወተ። ይህን ካስተዋሌኩ በኋሊ፣ ኢንተርኔት ሊይ ምን 

እንዯምመሇከት እና ምን እንዯማዯርግ የበሇጠ መጠንቀቅ እንዲሇብኝ ወሰንኩ። 

ከዛ በግማሽ ጨረቃ ቅርጽ የሆነ አንዴ ክፈ መንፇስ በማስተዋሌ አየሁኝ። በሚያሸብር አንዴ ዴምጽ እንዱህ አሇ፣ ‚ወዯ 
ኢንተርኔት ካፋ እንዴሄዴ ፌቀዴሌኝ።‛ እና በራእዩ፣ ይህ ክፈ መንፇስ ወዯ ኢንተርኔት ካፋ እያመራ አየሁ። ክፈ መንፇሱ 

ሇጌም ሱሰኛ ወዯሆነ ወዯ አንዴ ሰው መጣ፣ እንዱህ አሇ፣ ‚አንተ በጌሞች በጣም ስሇተዋጥክ፣ እኔ አካሌህ ውስጥ 
እገባሇሁ።‛ ከዛ ያ ክፈ መንፇስ የሰውየው አካሌ ውስጥ ገባ። ብዙ የሱስ ክፈ መናፌስት በኢንተርኔት ካፋ ውስጥ ያለትን 

ሰዎች ይነዘንዙዋቸዋሌ። አንዲንዴ ቅደሳን እንኳ በዚህ ወጥመዴ ውስጥ ይወዴቃለ። እነዚህ ቅደሳን አጭር ጊዜ በጸልት 

ያሳሌፈና ብዙ ሰዓታቸውን ከኮምፒዩተሮች ጋር ያሳሌፊለ። እነሱ የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ወዯ ኢንተርኔትና ቲቪ ሱስ 

ውስጥ እንዱወዴቁ አዴርገዋሌ። በውጤቱም፣ የእነሱ የቤተክርስቲያን መገኘት እና መንፇሳዊ ሕይወታቸው 

ተመሰቃቅልዋሌ። ክፈ መናፌስቱ ሰዎቹን ሇመሳብ ሀሊፉ ነበሩ። እኚህ ሰዎች (የኢንተርኔት፣ የቲቪና የጌም ሱሰኞቹ) 

ታውረው ነበረ እና ክፈ መናፌስት ሇሱሰኛነታቸውና ሇዴርጊታቸው ሀሊፉ እንዯነበሩ አሌተገነዘቡም። በዴጋሜ ክፈ 

መናፌስት ከቴላቪዠን ወጥተው ወዯ ተጎጂዎች አካልች ውስጥ ሲገቡ ራእይ አየሁ።  

ከቆይታ በኋሊ በዛ ምሽት፣ መጸሇይ ስቀጥሌ፣ ብዙ ክፈ መናፌስት እኔን 

ሇመዋጋት ጥረታቸውን ቀጠለ። አንዴ መንፇስ በአንበሳ ቅርጽ ከፉቴ ታየ። 

በጣም አስፇሪ ነበረ፣ እና መንቀጥቀጥ ጀመርኩ። እንዱህም አሇ፣ ‚እኔ 
ወዯታች ወዯ ሲኦሌ አዲራሾች እወስዴሻሇሁ።‛ እኔ ጮህኩ፣ ‚ስሇ ምንዴን 
ነው የምታወራው? አንተ የቆሸሽክ ክፈ መንፇስ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ 
ሽሽ።‛ ከዛ ሸሸ። 

ያሇምንም እረፌት፣ ላሊ ክፈ መንፇስ ታየ። ሇራሴ እንዱህ አሌኩ፣ 

‚ሇምንዴን ነው ዛሬ ብዙ ክፈ መናፌስት እየታዩ ያለት?‛ በተሇየ ሁኔታ፣ ይህ 

ክፈ መንፇስ በሚያስቅ ሁኔታ ይራመዲሌ፣ እንዯ ዲክዬ። ከመሳቅ በቀር ሌረዲ 

አሌቻሌኩም። ክፈ መንፇሱ በቁጣ ጮኸ፣ ‚ሇምንዴን ነው እኔ ሊይ እየሳቅሽ 
ያሇሽው? አትሳቂ።‛ ከጠንካራ ግሳጼ በኋሊ ሸሸ። 



ከዛ አንዴ ክፈ መንፇስ፣ ነጭ ሌብስ በሇበሰች በአንዴ ወጣት ሴት ቅርጽ ታየ። እሷ እንዯ ዴራኩሊ የውሻ ክራንቻ (የእባብ 

ጥርስ) ነበራት፣ ዯም ከአፎ ወዯታች እያካፊ ነበረ። እኔን ከመጸሇይ ሌታምታታኝ(ሌታዘናጋኝ) እየሞከረች ነበር። ስሇዚህ 

ሇእርዲታ ኢየሱስን ተጣራሁ፣ እና ፉቷ ሊይ መራራ(ክፈ) አስተያየት እየታየባት ሸሸች። 

ሉ, ሀክ-ሱንግ: 

ዛሬ በርከት ያለ ክፈ መናፌስት አጠቁኝ። የመጀመሪያው አንዴ በጣም ትሌቅ እንቁራሪት ይመስሊሌ፣ መጥፍ መሌክ 

ነበረው። እኔ እሱን በኢየሱስ ስም ማስወጣት ችዬ ነበረ። ሁሇተኛው ክፈ መንፇስ፣ አስቀያሚ የአንዴ ሰው ፉት መሌክ 

ነበረው፣ በአንዯኛው ጎን በከባደ በእሳት ተቃጥሎሌ። ኢየሱስን ጠራሁ እናም ጌታ መጥቶ ታየ። ኢየሱስ እየቀረበኝ እያሇ፣ ያ 

ክፈ መንፇስ ሸሸ። ግን ኢየሱስ እየዯማ እንዯነበረ አየሁ(አስተዋሌኩ)። እርሱ በዝምታ ቆመና ከፉቴ ሆኖ ዯማ። ጌታ 

እያጣው የነበረውን የዯም መጠን ሊስበው አሌቻሌኩም። ዯሙ ከሁለም የጭንቅሊቱ አቅጣጫዎች እየወጣ ነበር። ማሇቂያ 

የላሇው መስል ታየ። ዴምጼን ከፌ አዴርጌ ከመጠን በሊይ አሇቀስኩ። ጌታ የእጆቹን አንጓዎች ሉያሳየኝ እጆቹን ወዯእኔ 

ዘረጋ። ምስማሮቹ እርሱን በስተው የገቡበትን ቀዲዲዎችና ዯሙ ከየት ወጥቶ እየፇሰሰ የነበረበትን አየሁ። ጌታ እንዱህ አሇ፣ 

‚ሀክ-ሱንግ፣ ዛሬ ወንጌሌ መስበክህ ጥሩ ሥራ አዴርገሃሌ። ዯግሞ ቤተ ክርስቲያኑን ማጽዲትህ እጀግ ጥሩ ሥራ አዴርገሃሌ።‛ 

በእኔ ጥረቶች እርሱ እጅግ የኮራ ሆኖ ታየና ያመሰግነኝ ቀጠሇ፣ ‚የእኔ ሀክ-ሱንግ፣ ወንጌሌ እየሰበክህ እያሇ፣ ትንንሾቹን 
ወንዴሞችና እህቶች መራህና ተንከባከብክ። የአየር ሁኔታው እጅግ ቀዝቃዛ ነበረ፣ ግን አንተ እነዛን መሰናክልች 
ተወጣሃቸው። አንተ ጥሩ ሥራ አዴርገሃሌ። እኔ በጣም ኮርቼብሃሇሁ።‛ እርሱ ከዛ አቀፇኝ። 

ኢየሱስ አንዳ ከሄዯ በኋሊ፣ አራት መናፌስት ሁለም በአንዴ ጊዜ አጠቁኝ። ከእነሱ መሏከሌ አንደ እንዱህ አሇ፣ ‚አትጸሌይ። 
አቁም። አንተ መጸሇይ አትችሌም።‛ ላሊ ክፈ መንፇስ በፌጥነት ከአንዴ ጎን ወዯላሊ ጎን ይንቀሳቀሳሌ፣ ግራ ሉያጋባኝና 

ሉያዘናጋኝ እየሞከረ። እኔ ትኩረት ሊሇማጣት በሁለም ጥንካሬዬ አተኮርኩ፣ እና በሌቤ ጮህኩ። በውጤቱም፣ ሁለም ክፈ 

መናፌስት ሸሹ። 

ከቆይታ በኋሊ ኢየሱስ ወዯ ሲኦሌ ወሰዯኝ። ብዙ ሰዎች እጅግ ትሌቅ ከሆነ ከጋሇ ጥቁር ማሰሮ ውስጥ ሆነው በሥቃይ ከፌ 

ባሇ ዴምጽ እየጮኹና እየጮኹ ያለበትን አንዴ ቦታ እንዲይ ተዯረገ። ከማሰሮው ውጪ፣ ቁጥር የላሊቸው (እጅግ ብዙ) 

ክፈ መናፌስት በሁለም አቅጣጫዎች እየተራመደና እየበረሩ ነበረ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ ‚ሀክ-ሱንግ፣ አትፌራ፣ እኔ 
ሌጠብቅህ እዚህ እስካሇሁ ዴረስ ብዙዎቹ ክፈ መናፌስት ሉጎደህ አይችለም። ይህ የፇሊው ማሰሮ ሥቃይ ቦታ ይባሊሌ። 
ይህ ሇአሌኮሌ ሱሰኞችና የሲጋራ ሱስ ሊሇባቸው ሰዎች ቦታ ነው።‛ ሰዎቹ የፇሊው ፇሳሽ ውስጥ ሲገቡ፣ ሥጋቸው 

ይፇራርሳሌ። በተሇየ ሁኔታ፣ ከፇሊው ፇሳሽ ውስጥ እሳት ነበረ። ይህንን ካሳየኝ በኋሊ፣ ኢየሱስ መሌሶ ወዯ ቤተ ክርስቲያን 

ወሰዯኝ። 

ሉ,ዩ-ክዩንግ: 

አንዴ በአንዴ፣ ብዙ ክፈ መናፌስት ሉያምታቱኝ (ሉያዘናጉኝ)ና ሉነዘንዙኝ ሞከሩ። ሁለንም ገሠጽኳቸው። ከቆይታ በኋሊ፣ 

ኢየሱስ አንዴ ዯማቅ የሚያበራ ሌብስ ሇብሶ መጣና ታየ። ‚ዩ-ክዩንግ፣ ወዯ መንግሥተ ሰማይ እንሂዴ። መንግሥተ ሰማይ 
እንዯዯረስን፣ መሊእክት ሰሊምታ ሰጡን እና ኢየሱስ በብዙ መጻሕፌት ወዯተሞሊ ወዯ አንዴ ክፌሌ ወሰዯኝ።‛ እርሱ 

እየተዘዋወርኩ እንዴመረምርና በብዙ የተሇያዩ ትምህርቶች ያሇውን እጅግ ግዙፈን የመጻሕፌት ስብስብ እንዲነብ ፇሇገ። 

ሁለም ከወርቅ ተሰርተው ነበረ፣ እና በዴንቅ ሁኔታ አምረው በመዯርዯሪያዎች ሊይ ተቀምጠዋሌ። 

በቁጥር 2 መጽሏፌ ይቀጥሊሌ… 

 

 

የፓስተር ሚካኤሌ ፓርክ ማረጋገጫ ምስክርነት፣ ኤኤምአይ ተሌዕኮ ቤተ ክርስቲያን ዩኤስኤ፣ (714) 537-3397, ኢሜይሌ: amisbuso  

([@])  sbcglobal.net 

እንዯ ፓስተር (እንዯ ካህን)፣ ስሇ መንፇሳዊ ውጊያ ብዙ መጻሕፌትን እንብቤያሇሁ። ይህንን ሇመስበክ፣ ሇማስተማር እና በሕይወቴ 
ሇመተግበርና በተሇያዩ ሀገሮች የተሌዕኮ ጉዞ ሊይ እጠቀምበታሇሁ። ሇመጀመሪያ ጊዜ ሰሇ እጅግ በትሌቁ በሀይሌ እየበራ በሚነዯው እሳት 
መጠመቅ መጽሏፌ ስሰማ፣ በቃ በአንዴ በተሇየ ርዕስ ከ ‚እነዛ‛ መጻሕፌት አንደ ሉሆን ይችሊሌ ብዬ አሰብኩ። ነገር ግን፣ መጽሏፈን 
ካነበብኩ በኋሊ የመንፇሳዊ ውጊያ የበፉቱ ሀሳቤ ሙለ በሙለ ስህተት እንዯሆነ እና በመንፇሳዊ ዓይኖቼ ሊይ የዓይን ሽፊን እንዯነበረኝ 



ተገነዘብኩ። የፓስተር ኪምን ተከታታይ እጅግ በትሌቁ በሀይሌ እየበራ በሚነዯው እሳት መጠመቅ መጽሏፌት ሁለንም አምስቱንም 
አንብቤያሇሁ። በዓሇም ዙሪያ በክርስቲያን የመጽሏፌት መዯብሮች ውስጥ የተሸጡ የመንፇሳዊ ውጊያ ብዙ መጻሕፌት አለ። ብዙዎቹ 
ፀሏፌያን፣ መጽሏፌ ቅደሳዊ አስተያየቶችን እያከናወኑ እያሇ በራሳቸው ሌምድች ሊይ እምነታቸውን ያኖሩ ነበር። ርኩስ መናፌስትንና 
የክፊትን የጨሇማ ሀይሊት ሇመዋጋት መጽሏፌ ቅደሳዊ መርህዎችን መጠቀም ተገቢ ነው። ነገር ግን፣ እጅግ በትሌቁ በሀይሌ እየበራ 
በሚነዯው እሳት መጠመቅ ሇየት ያሇ ነው። ጌታ ኢየሱስ ወዯዚህ ትንሽ ቤተ ክርስቲያን መጣና የእያንዲንደን የቤተክርስቲያኑን አባሊት 
መንፇሳዊ ዓይኖች ከፇተ። የእነሱ መንፇሳዊ ዓይኖች ሲከፇቱ፣ እነሱ ኢየሱስን እና አጋንንትን ማየት ይችለ ነበረ። በእርግጥ ክፈ መናፌስቱን 
ማየት ችሇው(እያዩዋቸው) ሳሇ ሰይጣንንና የሰይጣንን ክፈ መናፌስት እንዳት መዋጋትና መቋቋም እንዯሚችለ ጌታ አስተምሯቸዋሌ። አንዳ 
መንፇሳዊ ዓይናችሁ ከተከፇተ በኋሊ ሰይጣንን መዋጋት እንዳት ቀሊሌ እንዯሆነ ማወቅ አስዯናቂ ነው። በጣም ብዙ ሰይጣናዊ መናፌስት 
ህመምን፣ ክፈ አስተሳሰብን፣ የቤተሰብ መሰባበርን፣ የቤተ ክርስቲያን ሌዩነቶችን፣ እና በጣም ብዙ ዓይነት ችግሮችን ሇማምጣት በዙሪያ 
አለ። ማንበቤ በኮሪያ ያሇውን የጌታን ቤተ ክርስቲያን (ዘ ልርዴ’ስ ቸርች) እንዴጎበኝ ገፊፊኝ፣ ያም በቅርቡ ያዯረግሁት ነው። ከፓስተር 
ኪም, ዮንግ-ደ እና ከቤተክርስቲያኑ አባሊት የእንኳን ዯህና መጣህ ሞቃት አቀባበሌ ተዯረገሌኝ። በመጽሏፈ ውስጥ ተጽፇው ስሊለት ነገሮች 
የነበሩኝ ጥርጣሬዎች ፓስተር ኪምን፣ እየጎበኙ የነበሩ ላልችንና እዛ የነበሩ ወጣት ሰዎችን በማዋራበት ጊዜ እንዯ እንፊልት ተነኑ። እኔን 

ያስገረመኝ(ያስዯነቀኝ) ቤተ ክርስቲያኑ ከምሽቱ 3:30 ጀምሮ እስከ ጠዋቱ 11 ሰዓት ዴረስ( starting at 9:30pm until 5:00 am) 

በሀይሇኛ የጸልት ወታዯሮች ስብስብ ተሞሌቷሌ። በየቀኑ፣ በአንዴ ዓመት 365 ቀናት። እነርሱ በምሌጃ ጸልት ተሰማርተዋሌ። በእያንዲንደ 
ላሉት ሀይሇኛ አምሌኮ፣ መንፇሳዊ ዲንስ፣ ስብከቶች፣ የቅባት እሳት መስጠት፣ እና ብዙ ጸልት አሇ። በእያንዲንደ ቀን ጠዋት ፓስተር ኪም 
በጌታ ኢየሱስ ወዯ ሲኦሌ እንዯተወሰዯ መስክሬያሇሁ። ጌታ ኢየሱስ ሲኦሌ እውን መሆኗን ፓስተር ኪም ሇዓሇም እንዱናገር ስሇሚፇሌግ፣ 
ጌታ ኢየሱስ የሲኦሌን ህመምና ሥቃዩን ፓስተር ኪም እንዱሇማመዴ(ቱ ኤክስፒሪየንስ ዘ ሰፇሪንግ ኤንዴ ቶርመንት ኦፌ ሄሌ) ይፇሌጋሌ። 
እሱ (ፓስተር ኪም) ብዙ ጊዜያት ዯግሞ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ተወስዶሌ። የአሁን ቤተክርስቲያኖች በሲኦሌ ስሇማያምኑ ወይም 
በምርጡ፣ በቀሊለ ስሇሚይዙት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዝኗሌ። አስዯናቂው መጽሏፌ ሇሁለም ክርስቲያኖች በግዴ-መነበብ ያሇበት 
መጽሏፌ ነው። እጅግ በትሌቁ በሀይሌ እየበራ በሚነዯው እሳት መጠመቅ መንፇሳዊ ጦርነትን(ውጊያን) እንዴታሸንፈ ያበረታታችኋሌ 
እንዱሁም የመንግሥተ ሰማይን ግሩም መጠነኛ ቅዴመ ሌምዴ ይሰጣችኋሌ። ቤተ ክርስቲያኔ የፓስተር ኪምን ተከታታይ መጽሏፌት ወዯ 
እንግሉዝኛ ሇመተርጎም አቅዶሌ(አስቧሌ)። ይህ በዓሇም ያለ ብዙ ክርስቲያኖችን ይጠቅማሌ እናም መጽሏፌቱን ወዯየራሳቸው ቋንቋዎች 
እንዱተረጉሙት እዴሌ ይሰጣቸዋሌ።  

[ሇአንዴ እግዚአብሔር (ቅደስ አብ ያህዌ ቅደስ ወሌዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ መንፇስ) ምስጋና ይሁን ይሁን አሜን። 
ማራናታ! ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔ ፌቅር አሇኝታዬ አሇቴ እወዴሃሇሁ አፇቅርሃሇሁ አምባዬ አምሊኬ እኔ ያንተ ባርያ፣ ሌጅህ ነኝ አሜን ጌታ 

ሆይ ናሌኝ! ሕዝብህን አዴን ርስትህንም ባርክ አባት ሆይ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስም :- ‚እኔ መንገዴ እውነትና ሕይወት ነኝ 

በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም።‛ አሇ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ፣ ዮሏንስ 14:6። ሀላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር 

በሰማያት ይሁን አሜን አሜን። ወንዴሞቼና እህቶቼ እባካችሁ፣ የዓሇም መዴኃኒት፣ የዓሇም ብርሃን፣ የሰሊም አሇቃ፣ የዘሊሇም አባት፣ 

ታማኝና እውነተኛ ሇሆነው፣ ፌቅርና ዯግ አምሊክ ሇሆነው፣ ቅደስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምሊካችን በእኛ ፊንታ ሀጢአታችንን ተሸክሞ 

እራሱን እስከሞት ዴረስ አሳሌፍ የሰጠው፣ ከሙታንም በራሱ ሥሌጣን በአባቱም ሥሌጣን በቅደስ መንፇሱም ሥሌጣን ሇተነሣው፣ 

ትናንትም አሁንም እስከዘሊሇም ዴረስ በአባቱ በአብ ቀኝ በኃይሌ ያሇው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችሁና አዲኛችሁ አዴርጋችሁ ተቀበለት 

እመኑበት እርሱ ብቻ ነው የሚያዴናችሁ፣ ያሇ ኢየሱስ ማንም ዘሊሇማዊ ሕይወት የሇውም፣ ወዯ ሲኦሌ እንዲትወዴቁ እርሱን ጌታችሁና 

መዴኃኒታችሁ አዴርጋችሁ ተቀብሊችሁ በቅዴስናና በንጽህና ኑሩ። አንዳ እርሱን የተቀበሊችሁም እንዯ ጌታ ኢየሱስ አባት ፇቃዴ ኑሩ፣ ጌታ 

ኢየሱስ ክርስቶስን የናዝሬቱን ጌታ ምሰለት፣ ብርሃናችሁ በሰው ሁለ ፉት ይብራ። በኃጢአት አትኑሩ፣ እኛ ጌታን የተቀበሌን አንዳ ከጌታ 

ጋር ተሰቅሇናሌ ስሇዚህ መጽሏፌ ቅደስን እያነበባችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፇቃዴ ምን እንዯሆነ አስተውለና ሙለ ሌባችሁን ሇጌታ 

ኢየሱስ የሹኣ ሃማሺያክ ስጡት፤ እርሱ ሌብንና ኩሊሉትን ይመረምራሌ እግዚአብሔር ፇጣሪ ነውና፣ ስሇዚህ ወዯኋሊ እየተንሸራተታችሁ 

ያሊችሁ በንሰሏ እና በፌቅር ሌብ ወዯ ጌታ ተመሇሱ፣ እርሱ ምህረቱ ታሊቅ ፌቅሩም ሇዘሊሇም ነው። ከዚህ ዓሇም ስታሌፈ፣ ከጌታ ፉት 

ከመቆማችሁ በፉት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆናችሁ ንጹህ ሆናችሁ ኑሩ፣ ሳትታክቱ ሁሌ ጊዜ በጸልት ከእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ 

ጋር ሕብረት አዴርጉ፣ ጸሌዩ ሇዓሇም፣ ጸሌዩ በጌታ የወይን እርሻ ሇሚያገሇግለ ቅደሳን፣ ጸሌዩ ሇዴሆች፣ ጸሌዩ ሇእስራኤሌ ሰሊም፣ እንጸሌይ 

ሊሌዲኑት ዴህነት፣ ጸሌዩ ሇቤተ ክርስቲያን የንጥቀት ዝግጅት፣ ጸሌዩ ጌታ ኢየሱስ እንዱያዘጋጃችሁ እንዱያበረታችሁ፣ ጸሌዩ የእግዚአብሔር 

ቃሌ በሙሊት እንዱኖራችሁና እንዯፇቃደ እንዴትኖሩ፣ ጸሌዩ ስሇ ወንጌሌ ሇሁለም መዲረስና ስሇ ሰዎች ከጨሇማ እስራት በጌታችን 

በኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነፃ መውጣት፣ ጸሌዩ እስከመጨረሻው በሕያው እምነት እንጸና ዘንዴ፣ ጸሌዩ ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ ፌቅር 

በሌጆቹ ሊይ መገሇጥና በሙሊት መብራት፤ ኢየሱስ በዯሙ ያጥባችኋሌ፣ ጌታ ይወዲችኋሌ፣ ሇጌታ መምጣት ተዘጋጁ በቅዴስና ንጽህና፣ 

እርሱን በመንፇስ ቅደስ ተሞሌታችሁ በመታዘዝና በንጹህ ሌብ ጠብቁት፣ እርሱ የቅደሳን ነብያት አምሊክና የፌጥረታት ሁለ ፇጣሪ ነው 

ኢየሱስ ክርስቶስ። ከሞታችሁ በኋሊ ገነትና ሲኦሌን እናንተ አይዯሇም የምትመርጡት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ መኖር አሇመኖራችሁና እዚህ 

ምዴር ሊይ የጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ቃሌን ማዴረግ አሇማዴረጋችሁ ነው የሚወስነው። ጌታ ኢየሱስን እንዯ አዲኝ ባሇመቀበሊችሁና 

በቅዴስና ባሇመኖራችሁ ወዯ እሳት ባህር ከመግባታችሁ በፉት አሁን ከጌታ ኢየሱስ የሹኣ ሃማሺያክ ጋር ተታረቁ። የቅደስ አብን ፇቃዴ 

ሁሌ ጊዜ ፇጽሙ። መዴኃኒት ኢየሱስ በቃለ ያነጻችኋሌና ከእግዚአብሔር ቃሌ ጋር እሇት እሇት ሕብረት አዴርጉ፤ ሃላ ለያ አሜን ክብር 

ሁለ ሇቅደስ ጌታ ኢየሱስ ሇቅደስ አባቱና ሇቅደስ መንፇሱም አሜን ክብር ሇእግዚአብሔር በሰማያት! ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ጌታ ነው] 

በእስራኤሌ አምሊክ በሠራዊት ጌታ፣ በነገሥታት ንጉሥና በጌቶች ጌታ በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እርዲታ ከእንግሉዝኛ ወዯ አማርኛ የተረጎመው፣ 

ቶማስ ጌታቸው። Translated to Amharic by Thomas Getachew Tuta, hithomasgetachew@gmai1.com 


