
 



እጅግ በትሌቁ በኃይሌ እየበራ በሚንበሇበሌ እሳት መጠመቅ 

#2 

በፓስተር ዮንግ ደ ኪም 
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ጌታ በግሌጽ ተናግሯሌ:- “በአሁኑ ጊዛ፣ የአብያተ ክርስቲያናት መንፇሳዊ እንቅስቃሴ እኔ ሇእነርሱ ካሰብኩሊቸው ጋር 

በመጋጨት ሊይ ይገኛሌ። ካህናት መንፇሳዊ መሪዎች እና የቤተ ክርስቲያን አባሊት እኔን በዯንብ (በሌምዴ) ነው 

የሚያመሌኩኝ እና የሚያውቁኝም በተጻፇ ንዴፇ ሀሳብ ብቻ ነው። እጅግ በሞቀ ጥሌቅ መሻት ኑ እና እኔን ተገናኙኝ።”   

ጌታችን በመንፇሳዊ ውጊያዎች ከክፊት መናፌስት ጋር ሇመዋጋት መሰማራት ያሇውን እውነታ ሉያሳየን እና እኛ በቀጥታ 

መንግሥተ ሰማይን፣ ሲኦሌን፣ መሊእክትን እና ሰይጣንን ማየት እንዴንችሌ መንፇሳዊ ዓይኖቻችንን ሇመክፇት ይሻሌ። 

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

==== ቀን 16 ==== 

ሉ, ዩ-ክዩንግ:   *ክርክሮች (ጭቅጭቆች) በመንግሥተ ሰማይ ያሇውን ቤታችሁን እንዱፇርስ (እንዱናዴ) ያዯርጉታሌ 

በመንግሥተ ሰማይ እንዱህ ብዬ ጠየቅሁ:- ‚ኢየሱስ፣ በመንግሥተ ሰማይ የራሳችን የሆነ ቤት እንዲሇን ተነግሮኝ ነበር። 
የእኔን ቤት ሊይ እፇሌጋሇሁ።‛ 

እርሱ ወዯ ቤቴ መራኝ። ዯማቅ የሚያበራ ወርቃማ ቤት ሳይ ሇጥቂት ጊዛ ተጓዜን። ኢየሱስ አሇ:- ‚ይህ የአንቺ ቤት ነው።‛ 

በዚ ቅፅበት፣ በቤቱ ውበት እጅግ ተዯነቅሁ። መሊእክቱ የእኔን ቤት እየገነቡ እዙህና እዙያ እየሄደ በሥራ ተወጥረው ነበር። 

ቤቴ ምን ያህሌ ፍቆች እንዯሆነ ስጠይቅ፣ አምስተኛው ፍቅ እያሇቀ እንዯሆነና ከሊይ ተጨማሪ ፍቆችን ሇመገንባት ተጨማሪ 

አምድች እየተሰሩ እንዯነበረ ነገረኝ። የወንዴም ሀክ-ሱንግን ቤት ዯግሞ አየሁ እና የእርሱ ሰባተኛው ፍቅ አሌቆ ነበረ። 

የዮሴፌን እና የጁ-ኢዩንን ቤቶች ሇማየት ስጠይቅ፣ ኢየሱስ እንዱህ እያሇ የተጨነቀ መሰሇ:- ‚ምን ባዯርግ ይሻሇኛሌ? ምን 
ሉዯረግ ይችሊሌ?‛ ትክክሌ ያሌሆነ ነገር ከነበረ ኢየሱስን ጠየቅሁት። የሁሇቱም ሦስተኛና አራተኛ ፍቆቻቸው ተሠርቶ 

እያሇቀ እንዯነበር፣ ነገር ግን ባሇፇው እነርሱ ሲጨቃጨቁ ቤቶቻቸው እንዯተዯረመሱ አብራራሌኝ። አንዴ ሰው ራስ ወዲዴ፣ 

የሚከራከር (የሚጨቃጨቅ)፣ የሚራገም ከሆነ በሰማይ ያሇው ቤታቸው እንዯሚፇርስ ኢየሱስ አስተማረኝ። ሇሌጆችና 

ሇጎሌማሶች ይህ እውነት ነው። ኢየሱስ ሇሁሇቱም ሇዮሴፌና ሇጁ-ኢዩን በፌፁም እንዲይጣለ፣ አሇመግባባቶች ሲከሰቱ 

ሇመታረቅ እንዱሞክሩ እንዴነግራቸው ነገረኝ። 

ኢየሱስ የተናዯውን ቤት በመመሌከት ሊይ እያሇ በጣም ያነ የፉት ገጽታ ነበረው። እርሱ ሀኑን ሉሰውር አሌቻሇም። ‚ኦህ፣ 
ምን ብናዯርግ ይሻሊሌ? ሇምንዴን ነው ዮሴፌና ጁ-ኢዩን በጣም የሚከራከሩት? ዩ-ክዩንግ፣ ዮሴፌና ጁ-ኢዩን መጣሊት 
እንዱያቆሙ እባክሽን ንገሪያቸው። እነርሱ እርስ በእርሳቸው ሊይ ሇማሾፌ ይጀምራለ፣ መጨረሻቸውም በጥሌ ይሆናሌ እና 
ኳስ አንዴ ሊይ እየተጫወቱ እያሇ፣ እየተጨቃጨቁ ይፇጽማለ። ይህ ቤት በብዘ ችግሮች ነው በእኔ ትእዚዜ በመሊእክቶቹ 
ተገንብቶ የነበረው፤ እንዳት ነው በዴጋሜ ወዯሊይ የምንገነባው?‛ 
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እኔ ከወንዴሜ ሀክ-ሱንግ ጋር ብዘ ጊዛ እጣሊሇሁ እና ስሇ ክርክሮቻችን በእውነት ጠንቃቃ መሆን እንዲሇብኝ አሁን 

ተገንዜቤያሇሁ። 

ኢየሱስ እንዱህ እያሇ ክንፍች ባለት ወርቃማ ሌብስ አሇበሰኝ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ፣ አንቺ በጣም ሇብዘዎች 
መስክረሻሌ እና ስሇዚ እኔ በጣም እወዴሻሇሁ።‛ እኔም ወዱያው መሇስሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ እኔ ነገም ወጥቼ ሌመሰክር ነው።‛ 

ኢየሱስም መሇሰ:- ‚በእውነት? ቀናዒ ሁኚ እና በዙሁ ቀጥዪ። እኔ ቤትሽን ወዯሊይ በፌጥነት እገነባሇሁ።‛ 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *መንፇሳዊውን ዓሇም በጥሌቀት በተገናኘን ቁጥር፣ የበሇጠ ምስጢራዊ እየሆነ መጣ። 

ወዯ ጸልት ከገባሁ 10 ዯቂቃ እየሆነ እያሇ፣ ሦስት አጋንንት መጡ። የመጀመሪያው ጭንቅሊት የላሇው ወንዴ ነበረ። 

የጠንካራ ንፊስ ዴምጽ ያሊት፣ ሌብስ የሇበሰች አንዱት ሴት ጋኔን በሹሌ ጥፌሮቿ ሌትቧጭረኝ ሞከረች። በሁሇቱም ጫፍቹ 

በኩሌ ጭንቅሊት ያሇው አንዴ በጣም ግዘፌ እባብ፣ ሁሇቱም ጭንቅሊቶች መጀመሪያ ሇመሄዴ እየተጣለ መጣ። እኔ 

አሇቀስሁ:- ‚ኢየሱስ፣ አዴነኝ። እባክህን እርዲኝ!‛ እርሱም በፌጥነት መጣና ሁለንም አባረራቸው።  

 

በመጸሇይ ሊይ እያሇን ኢየሱስ ከበበንና እያንዲንዲችንን አንዴ በአንዴ ነካን። ኢየሱስ የፓስተር ኪምን ራስ እና የታመመ 

ጀርባውን፣ የዮሴፌን እግር እና የጁኢዩንን ጀርባ ነካ። ኢየሱስ አሇ:- ‚ዮሴፌ፣ ከምኞቶችህ አንደን አካፌሇኝ።‛ እርሱም 

መሇሰ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ ወንዴም ኦህ ጆንግ-ሱክ ስራውን እንዱጠብቅና ቤተ ክርስቲያን በትጋት እንዱገኝ እባክህን 
እርዲው።‛ ኢየሱስ ተስማማና አመሰገነኝ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ ዚሬ በጣም ቀዜቃዚ ነው፣ ነገር ግን አንተ ሇመመስከርና ወንጌሌን 
ሇማካፇሌ ዚሬ ወጥተህ ነበረ። እጅግ ዯስተኛ አዴርገኸኛሌ።‛ 

ኢየሱስ ትቶን ከሄዯ በኋሊ፣ ሌብስ የሇበሰች አንዱት ሴት ጋኔን ቀረበችኝ፤ የትምሕርት ቤት ሴት ሌጅ ትመስሌ ነበር። ምንም 

ትኩረት አሌሰጠኋትም ነበር እና በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌሁ። እየጸሇይኩ እያሇ፣ ፉቷን በግዴ ከፉት ሇፉቴ አመጣችውና 

የአፌንጫዬን ቀዲዲዎች በሊባ ኮረኮረች። ትታ እንዴትሄዴ አዜኳት። 

ጸልት በትጋት መጸሇይ ከጀመርኩ ጀምሮ እዚ ብዘ የተሇያዩ አጋንንት እየመጡና ብዘ ያሌተሇመደ ነገሮች እየሆኑ ነበር። 

በጥሌቀት በሄዴሁ ቁጥር፣ በምዴራዊው ዓሇም ውስጥ የማይታዩ ነገሮችን ይበሌጥ መገናኘት ጀመርሁ። 

ኪም, ዮንግ-ደ:   *ምስጢሩን ስሊወጣን ቅጣት 

ትናንትና፣ የጎረቤታችን ቤተ ክርስቲያን ፓስተር እና ሚስቱ ሻይ እየጠጣን እንዴናወራ መጡ። የጸልቱን ስብሰባ መቀሊቀሌ 

ይችለ እንዯሆን ጠየቁ። ግሌጽ ሳሌሆን ንግግሩን ሇማስወገዴ ሞከርሁ። ነገር ግን እርሷ በተዯጋጋሚ በመጠየቋ ምክንያት እና 

የማሊከብር (ባሇጌ) መስል መታየት ስሊሌፇሇግሁ፣ በመጨረሻ እጅ ሰጠሁና እሺ አሌሁ። እንዱህ ማዴረግ እንዯላሇብኝ 

በሌቤ ውስጥ አውቄ ነበር። ከባዴ ሀን ሌቤን ሞሊው። ምክንያቱም መጽሏፈ ታትሞ እስኪወጣ ዴረስ የጸልታችንን ስብሰባ 

ከአባሊቶቻችን ውጭ ማካፇሌ እንዯላሇብን ኢየሱስ እንዯነገረን አስታወስሁ። በጸልታችን አገሌግልት ጊዛና እየጸሇይን እያሇ 

ምን እየተካሄዯ እንዯሆነ እነርሱ ምንም ፌንጭ የሊቸውም። እኛ ከርኩስ መናፌስት ጋር በህይወትና ሞት ጦርነቶች ውስጥ 

ተሰማርተናሌ። 

ኢየሱስ ጽኑ እንዴሆንና የፓስተሩ ሚስት የጸልቱን ስብሰባ ሇመቀሊቀሌ ያሊትን መሻት ሳሌቀበሌ እንዴቀር አኝ። እኔ 

ወዯቅሁ፣ እና በሌቦቼ ጥሌቅ ሌብ ውስጥ፣ ባሇመታዛ ምክንያት ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ፇርቼ ነበር። 

 



የእሁዴ ላሉት ጸልት አገሌግልት፣ በፓስተሩ ሚስት ያሌተፇሇገ መገኘት ምክንያት በተሇየ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በጠዋቱ 2 

AM (በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከላሉቱ 8 ሰዓት) አካባቢ፣ የጸልቱን ስብሰባ የመጀመሪያ ክፌሌ ጨረስሁ እና ወዯ ቤቷ 

ሌሌካት ፇሇግሁ፣ እርሷ ግን ሌትናገረው ያሇ ነገር እንዲሇ ሆና ተቀመጠች። ማንም ከጸልቱ ቡዴን ምንም ነገር እንዲይገሌጽ 

ወስኛሇሁ፣ ሚስቴና እኔ ግን ባሌታወቀ ሁኔታ የምስጢሩን ዜርዜር በመግሇጽ አጠናቀቅን። 

እኛ በትእዚዜ መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን እየጎበኘን እንዯሆነና ብዘዎች የመንፇሳዊ እይታ፣ ትንቢት የመናገር፣ ርኩሳን 

መናፌስትንና ሰማያውያን መናፌስትን የመሇየት፣ በሌሳኖች መናገር፣ እምነት፣ ጥበብና እውቀት እንዯተቀበለ እኔ ገሇጽሁ። 

እነዙህን ትዕይንቶች ወዯፉት የሚታተም መጽሏፌ ውስጥ የመጻፌ ሂዯት ሊይ እንዯነበርሁ ገሇጽሁ፣ ስሇዙህ እርሷ ተመሌሳ 

ወዯራሷ ቤተ ክርስቲያን ሄዲ በትጋት እንዴትጸሌይ አበረታታኋት። 

እግዙአብሔር በዙህ እሁዴ ምሽት በጸልቱ ስብሰባ ሊይ የእኔን መንፇሳዊ ዓይኖች እይታ ሇመክፇት አቅድ ነበረ እና እርሱ 

መንፇሳዊ እይታቸው ተከፌቶ በነበረ አባሊት ይህን አረጋግጦ ነበር። ነገር ግን እግዙአብሔር የእርሱን ምስጢሮች መጠበቅ 

ባሇመቻላ በጣም ተናድ ነበር። የእኔ ቀሊሌ አእምሮ አንዲንዴ ምስጢሮችን ማውጣት ምንም አይዯሌ ብል አስቦ ነበር፣ ነገር 

ግን በጣም ትሌቅ ስህተት ሰርቻሇሁ። በዙህም ምክንያት፣ መንፇሳዊ ዓይኖቼን ሇመክፇት የነበረው እቅዴ ተሰረ። 

ኢየሱስ በሀን መጥቶ ነበር። በጸልት ጊዛ፣ እህት ቤይክ ቦንግ-ንዮ ጭክ ብሊ አሇቀሰች:- ‚ያሌነው ነገር እንዳት ነው እንዱህ 
ትሌቅ ውሌ የሚሆነው?‛ እርሷ በሀን ስቅስቅ ብሊ አሇቀሰች። ምክንያቱም እኔ ምስጢሩን መጠበቅ ስሊሌቻሌሁ፣ እኔ 

ምስኪን እርጉም የሰው ሌጅ ሆንሁ እና ጥፊተኛነቱን ሌቋቋመው አሌቻሌሁም። ሳምሶን እንዳት ነበር የተሰማው? ሳምሶን 

ናዜራዊ የመሆኑን ምስጢር ሲያወጣ፣ እርሱ ከእግዙአብሔር ጋር የነበረውን ወዲጅነቱን ከዴቷሌ። 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ:   *የጌታ ግሊዊ ቁጣ ሇፓስተር ኪም 

‚የእኔ ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ፣ ሇምንዴን ነው በጣም ስቅስቅ ብሇሽ የምታሇቅሽው? የቤተ ክርስቲያንሽ ፓስተር ኪም ዮንግ-ደ 
ትሌቅ ስህተት ሰርቷሌ፣ ሇምንዴን ነው ግን የምታሇቅሽው?‛ ኮስተር ባሇ ዴምፅ ጠየቀ። ‚ፓስተር ኪም ንስሃ መግባት 
አሇበት። በቤተ ክርስቲያንሽ እየሆኑ ያለ ዴርጊቶች በመጽሏፌ መጻፌ እና ሇዓሇም መገሇጽ አሇባቸው። እስከዚ ዴረስ 
ምስጢር ሆነ መጠበቅ አሇበት። ነገር ግን፣ ሇምንዴን ነው ምስጢሩን የገሇጸውና በእኔ ሊይ ኃጢአት የሠራው?‛ ጌታ ቅር 

ተሰኝቶ ነበር። 

‚ይህ ምስጢር የዱያብልስን ትክክሇኛ ማንነት ይገሌጻሌ፤ ስሇዙህ በመንገደ ሊይ ብዘ ፇተናዎች ይኖራለ። ሇማሌቀስ ምንም 
ምክንያት የሇሽም። ምን እንዯነገርኩሽ ፓስተር ኪም እንዱያውቅ አዴርጊ።‛ የኢየሱስ አስፇሪ ቁጣ ቀጠሇ። ‚ፓስተር ኪም 
ሇጎረቤትየው ፓስተር ሚስት በአዯራ የተሰጡ ምስጢሮችን አውጥቷሌ እና ይህንን ኃጢአተኛ ነገር ሇምን እንዲዯረገ 
አሊውቅም። የፓስተር ኪም በዯሌ በጣም ትሌቅ ነው፣ አንቺ ግን አታሌቅሽ።‛ 

ኢየሱስ ማብራሪያ ሰጠ። ‚የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት በሕብረት የሚጸሌዩበት መንገዴ እና የተሇማመዲችኋቸው ዴርጊቶቹ 
ሁለ በዓሇም ዘሪያ ትሌቅ ዴንጋጤ ይሌካለ። ሰይጣን ማንነቱ ሇዓሇም እንዱገሇጽ አይፇሌግም እና ማንነቱ ተሰውሮ 
እንዱጠበቅ በታሊቅ ፌሊጎት እየሞከረ ነው። እሱንና የእሱን መሊእክት የሚገሌጡትን የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት የነበራቸውን 
እውን ሌምምድች እሱ ይፇራሌ። መጽሏፈ ከመጨረሱ በፉት ስሇነሱ መገኘትና ማንነቶች እነዙህ እውነታዎች ከተገሇጡ፣ 
የሰይጣን ጥቃቶች ይጠነክራለ እና እናንተ የበሇጠ መጠንከር አሇባችሁ። በጸልት ነቅታችሁ የመጠባበቃችሁ ሁለም 
ዜርዜሮች ሙለ በሙለ ተጽፇው እስኪያሌቁ ዴረስ፣ ይህ የታተመ ምስጢር ነው። እኔ ሇእናንተ ላሊ እዴሌ እሰጣችኋሇሁ። 
ፓስተር ኪም በጸልትና መጽሏፈን በመጻፌ ሊይ ማተኮር አሇበት። ዯግሞ፣ ትንቢቶች የመናገር ሥጦታ ያሊቸው 
እያንዲንዲቸው ሇላልች መጸሇይን ሇላሊ ጊዛ ማስተሊሇፌ አሇባቸው።‛ 



ኢየሱስ ፓስተሮችንና ሚስቶቻቸውን ትኩረት ስሇማጣታቸው በጥብቅ ገሠፀ። በስሙ የተገነቡ ሁለም ቤተ ክርስቲያኖች 

ችግሮቹ ምንም ያህሌ ትሌቅ ቢሆኑ ሇማንኛውም አይነት ችግሮች በራሳቸው ውስጥ መፌትሄ ሇመፇሇግ መቻሌ አሇባቸው 

ብል ኢየሱስ በጥብቅ አሇ። ‚በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዴ ችግር ሲኖር፣ ፓስተሩና ሚስቱ በስምምነት መጸሇይ አሇባቸው 
እና ከእግዙአብሔር በእርግጥ መሌስ ይኖራሌ። ከዙህ ወዯዙያ እየሄደ የትንቢት ጸጋ ያሊቸውን ሰዎች እንዱጸሌዩሊቸው 
በመፇሇግ፣ ብዘዎች የመጽናትን ተሰጥዎ አጥተዋሌ። በጣም ብዘ እንዱህ አይነት ሰዎች አሊችሁ እና ይህ እኔን ያሳዜነኛሌ። 
በቤተ ክርስቲያናቸው መሠዊያ ሊይ ተንበርክከው፣ የፓስተሮች ሚስቶች ከፓስተራቸው ጋር ሲያግዘና ሲጸሌዩ፣ 
እግዙአብሔር ጸልቶቻቸውን ይመሌሳሌ። ዯግሞ፣ ከጸሇያችሁና ጭንቀቶቻችሁን ሁለ በእግዙአብሔር ፉት ካኖራችሁ፣ ከዚ 
ጠብቁ፣ ምክንያቱም ያ እውነተኛ እምነት ነው።‛ 

በከሰዓት በኋሊው አገሌግልት ጊዛ፣ ፓስተር ኪም ምንም ያህሌ ምስጋናውን ቢመራም እና ስብከቱም ምንም ያህሌ ኃይሇኛ 

የነበረ ቢሆንም፣ ኢየሱስ በኃይሇኛ ቁጣ አስተያየት ከመስበኪያው ሰገነት ጎን በፀጥታ ቆሞ ነበር። ፓስተር ኪም ቀዜቃዚ ሊብ 

በፉቱ ሊይ እየወረዯ ስብከቱን አዯረሰ፣ ነገር ግን የኢየሱስ ቁጣ እያነሰ የሚሄዴ አይመስሌም። ፓስተር የተተወና አሳዚኝ 

መሰሇኝ። እኔም ግሌፅና ቅን ጸልት ወዯ ኢየሱስ አቀረብሁ። እርሱ ግን በጥብቅ መሇሰ:- ‚ብቸኛው መንገዴ ሇፓስተር ኪም  
በንጹህ ሌብ ምህረት መሇመን ነው እና ሰማያዊ አባታችን ይመሇከትና ይወስናሌ።‛  

ኢየሱስ አ:- ‚ከአሁን በኋሊ እኝህን ምስጢሮች ወዯ ህዜብ ብታወጡ፣ ሁለም መንፇሳዊ ስጦታዎች ይወሰዲለ።‛ ፓስተር 

ኪም ራቅ ካለ ቤተሰቦቹና ቅርብ ጓዯኞቹ ጋር ግንኙነት ማስወገዴ እና ከውጫዊው ዓሇም ራሱን ማግሇሌ ይኖርበታሌ። 

ፓስተሩ በጸልትና ጌታ ያሳየውን ሁለንም ነገር በመጻፌ ሊይ ትኩረት እንዱያዯርግ ኢየሱስ ጠየቀ፣ ስሇዙህ እሱ በፌጥነት 

መጽሏፈን ማሳተም ይችሊሌ። 

እኔ ጠየቅሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ ከጎረቤት ቤተ ክርስቲያን ወዯ ፓስተር ኪም ቤት የመጣችው የፓስተሩ ሚስት በእሁዴ 
ከሰዓት አገሌግልት ሊይ ተመሌሳ ሇማውራትና ሇመጸሇይ ብትመጣስ? ፓስተራችን ርህሩህ ሌብ ያሇው ነው እናም አይሆንም 
ማሇት አይችሌም።‛ ጌታም በሀይሌ እንዱህ አሇ:- ‚እኔ ጠንቋይ ነኝ? ሌክ ኮከብ ቆጣሪ እንዯሆንኩኝ አርገሽ ሇምንዴን ነው 
ሳታቋርጪ የምትጠይቂኝ?‛ ሇፓስተሮችና ሇሚስቶቻቸው፣ እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚ወዯ እኔ በመጸሇይ፣ እኔን በመፇሇግና ወዯ 
እኔ ጮክ ብል በማሌቀስ ሊይ ማተኮር አሇባችሁ። ከዚ፣ እኔ እመሌስሊችኋሇሁ። መሌሶች ሇመፇሇግ ከዙህ ወዯ እዙያ ሇምን 
እንዯምትሄደ አሊውቅም!‛ እርሱ ስሇዙህ እጅግ ተከፌቶ ነበር። 

 

==== ቀን 17 ==== 

ዱያቆን ሺን, ሱንግ-ክዩንግ: 

ከእሁዴ ጀምሮ፣ ሇሦስት ቀናት በሌሳኖች እየጸሇይሁ ነበር። ሰውነቴ በዴንገት በሙቀት እየነዯዯ ተሰማኝ እና ይበሌጡኑ 

በኃይሌ በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርኩ። አንዴ ብሩህ ዯማቅ ብርሃን ወዯታች በእኔ ሊይ አበራ እና ከንስሏ ጸልት ጋር 

ወዱያውኑ አነባሁ። እኔ የፇጸምኳቸው ረጅም የኃጢአቶች ዜርዜር ወዯ አዕምሮዬ ሲመጣ እንባዎችና ሊብ ፉቴን ሸፇነው። 

እግዙአብሔርን ሇማምሇክ እሁዴን ቅደስ አዴርጌ በፌጹም ጠብቄ አሊውቅም። ምንም እንኳ በቤተ ክርስቲያኔ ስያሜዬ እንዯ 

ዱያቆኒት ቢሆንም ሇፓስተሬ በተዯጋጋሚ በጣም መጥፍ ጊዛ ሰጥቼዋሇሁ። እርሱ የማይቆጠሩ ማበረታቻዎችን አፇሰሰሌኝ፣ 

እንዱሁም ቁጣን። ነገር ግን እነሱ በአንዴ ጆሮዬ ገቡና በላሊኛው ወጡ። ውጫዊ ሁነታዬ አንዴ አግባብ ያሊት ‘ዱያቆኒት’ 

ነበር፣ ነገር ግን ሌቤ ከእግዙአብሔር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አሌነበረውም። በጸልቱ ስብስብ ሇመገኘት የፇሇግሁበት 

ዋናው ምክንያት ይህ ነበረ እና ሇመሇወጥ ቆርጬ ነበር። 



ኪም, ዮንግ-ደ:   *የፓስተር ኪም ንስሏ 

መንፇሳዊ ስጦታዬን ሌቀበሌ የነበረበት ቀን ተራዜሞ ነበረ፣ ምክንያቱም የእርሱን ምስጢር ሇመጠበቅ የጌታን ትእዚዜ 

አሌታዜሁም ነበር። ይህን ምስጢር ከቅርብ ጓዯኛዬ ጋር ተካፇሌሁ እና ይህ ኢየሱስን እጅግ በጣም አናዯዯው። በሰው 

ሰውኛው አነጋገር፣ ምንም ማሇት አሌነበረም (ትሌቅ ውሌ አሌነበረም)። ማንም ሉያዯርገው የሚችሌ ስህተት ነው። ነገር ግን 

የእግዙአብሔር አሳቦች ከእኛ ሀሳቦች ፇፅሞ የተሇዩ ናቸው። ወዯ መንፇሳዊው ዓሇም ውስጥ በጥሌቀት እየገባን ስንሄዴ፣ ጌታ 

የበሇጠ በመንፇሳዊው ንቁ (አስተዋይ) እየሆንን እንዴንመጣ ይፇሌጋሌ። መጽሏፈ እስኪፇፀም ዴረስ፣ ራሳችንን ከውጫዊው 

ዓሇም እንዴናቆራርጥ (እንዴንሇይ) እርሱ ፇሇገ። ሇሦስት ቀናት፣ እኔ ቀንና ላሉት ንስሏ ገባሁ፣ የጌታ ቁጣ ግን እያነሰ የሄዯ 

አይነት አሌመሰሇም። ኢየሱስ መጽሏፈን መጻፌ እንዲቆም አኝ። የሴት ሌጄ የጁ-ኢዩን መናፌስትን የመሇየት፣ ትንቢት 

መናገር እና ሁለም ስዴስት መንፇሳዊ ስጦታዎች፣ እንዱሁም የላልች አባሊት ስጦታዎች መወሰዴ መቻሊቸው ሌቤን በሀን 

ሞሊው። ያ እንዯ እርግማን ነበር። 

ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ አሊውቅም ነበር። እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚እንዳት ነው ይህን ቤተ ክርስቲያን መመገብ የምችሇው? 
እኔ በእግዙአብሔር ተክጃሇሁ?‛ እኚህ አሳፊሪ ሃሳቦች ሌቤን ሞለት። ግን፣ ወዯኋሊ መቀመጥና ማቆም አሌቻሌሁም። ጮክ 

ብዬ በሀይሌ ስቅስቅ በዬ ማሌቀሴን በመቀጠሌ አሇቀስሁ፣ ተጸጸትሁ ንስሏ ገባሁ፣ ሇመንሁ፣ ጮህኩ፣ ሊስባቸው በምችሇው 

በሁለም የተሇያዩ የጸልት ዳዎች ጸሇይሁ። የምሽቱን ስብከት ሳቀርብ ከፉቴ ያሇውን ማየት አሌቻሌሁም፣ ምክንያቱም 

ዓይኖቼ በጣም አብጠው ነበር። አብዚኛውን ጊዛ በቀሊለ የማቀርበው ከአራት እስከ አምስት ሰዓት የሚወስዯው ስብከት 

በጣም ከባዴ ነበር እና በዚ ምሽት ስብከቴን ማቅረብ አሌቻሌሁም ነበር። መብራቶቹ ጠፌተው ነበር እና በመዜሙሮች 

ሁሊችንም ስሇ ኃጢአታችን ሇንስሏ (ሇመጸጸት) ጸሇይን። 

‚ጌታ ሆይ፣ እባክህን አንዴ ተጨማሪ እዴሌ ስጠኝ!‛ ጸሇይሁ። ጉዲዬን እጅግ በጣም በዜርዜር ሇመሇመን እኔን የሚመሇከቱ 

እያንዲንደን የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ ተጠቀምሁ። የጸልቱ ቡዴን እያንዲንደ አባሌ አሇቀሰ እና በቀናኢነት ከእኔ ጋር ጸሇየ። 

ኦህ፣ በሚያሳዜን ሁኔታ ሌቤ ተነክቶ ነበር እና ስሇ ቤተ ክርስቲያን አባሊቶቼ አመሰግናሇሁ! ጌታ በእነዙህ ወጣት እና ዴሃ 

የቤተ ክርስቲያን ጉባዔ አባሊቶች ሊይ ምህረትን አዯረገ። 

ጌታ ሌብ የሚነኩ ጸልቶቻችንን ሲሰማ፣ እርሱ ሇእኔ ላሊ እዴሌ ሇመስጠት ወሰነ። መጽሏፈ እስኪፇጸም ዴረስ፣ ከዙህ ሰዓት 

ጀምሮ ሁለም ነገር የግዴ ምስጢር ሆኖ መጠበቅ እንዲሇበት ጌታ በግሌጽ ተናገረ። ስሇ እነዙህ ነገሮች ከቡዴኑ ውጭ ማንም 

ማወቅ የሇበትም። ሇቤተ ክርስቲያኑ አባሊት እንኳ እያንዲንደ ነገር እንዱነገር (እንዱታወጅ) ጌታ አሌፇሇገም፣ ነገር ግን 

የተወሰነ ክፌሌ ብቻ እንዱካፇሌ። ርእሱን አስመሌክቶ እያንዲንደ ውይይት (ንግግር) በፓስተሩ መጽዯቅና አነስተኛ መረጃ 

በማካፇሌ ብቻ መወሰን አሇበት። 

        

       *የእጆቼ መሇወጥ 

እጆቼ ወዯሊይ ተርግተው ሇ30 ዯቂቃዎች እየጸሇይሁ እያሇ፣ ሁሇቱም ክንድቼና እጆቼ ሇየት ባሇ ሁኔታ መንቀሳቀስ 

ጀመሩ። በመጀመሪያ፣ የቀኝ እጄ መዲፌ ወዯ ውጭ ዝረ። በቀጣይነት በሌሳኖች ከጸሇይሁ በኋሊ የግራ መዲፋም እንዱሁ 

ወዯ ውጭ በመዝር ተንቀሳቀሰ። 

እንቅስቃሴው በጣም ዜግ ያሇ ነበር። ይህ የመንፇሳዊ መነቃቃት እርምጃ ከነበረ ብዬ አሰብሁ። አንዴ ሰዓት አሌቆየሁም። 

ሇላልች አባሊት፣ ከጥቂት ጊዛ ጸልት በኋሊ እንኳ ኢየሱስ ራሱን ይገሌጥሊቸው እና ርኩስ መናፌስትን ሇማየት ይችለ ነበር። 

እኔ ፓስተር (መጋቢ) ነኝ፣ እርሱ ግን ከእኔ ጋር እጅግ በከባደ ተቋቋመ። የሇውጥ አንዲች ምሌክት ከማየቴ በፉት በአማካይ 

ከ20-30 ዯቂቃ ይወስዲሌ እና በዙህ ዯረጃ ፇቃዳን ሊሇማጣት ተሸብሬ ነበር። 



ከሁሇት እስከ ሦስት ሰዓታት ጸሇይሁ፣ እና እንዯተሇመዯው እጆቼ እንቅስቃሴውን ዯገሙት፣ በዴንገት በራሴ ውስጥ አንዴ 

የኤላክትሪክ ንዜረት ያሇምህረት እያሇፇ ሲሄዴ ተሰማኝ። ‚ይህ ነው፤ ይህ ወዯ መንፇሳዊው ዓሇም ውስጥ መግቢያዬ ነው፣‛ 
ብዬ አሰብሁ እና በጉጉት ተሞሊሁ። የኤላክትሪክ ፌሰቱ በመሊው አካላ ውስጥ በቀጣይነት እያስተጋባ እያሇ የበሇጠ በኃይሌ 

ጸሇይሁ። 

       *የክፈ መናፌስት መንጋ አጠቃ 

እንዯተሇመዯው፣ እጆቼ ወዯሊይ ተርግተው ሇአራት ሰዓታት ያህሌ እየጸሇይሁ ነበር። በዴንገት ቅርጽ የላሇው አንዴ አካሌ 

መጣና የእጄን አንጓ ጠመ። በሾሇ መሳሪያ አንገቴን ወጋ እና የጀርባዬ ቀኙ ክፌሌ በሾሇ የተሳሇ ቢሊ እየተቆራረጠ እንዲሇ 

አይነት ነበር የተሰማኝ። አካላ ሽባ እየሆነ ሲመጣ በታሊቅ ሥቃይ አሇቀስሁና ወዯፉት ወዯቅሁ። እኔ ታገሌሁ፣ ነገር ግን 

መንም ጥቅም አሌነበረውም። 

አጋንንቱ እንዱህ እያለ አፋዘብኝ:- ‚መንፇሳዊ ዕይታህ ተነቃቅቶ ሇማግኘት ዯፇርክ? ይሄንን መነቃቃት ከተቀበሌክ፣ እኛ 
እንዳት አርገን እንዯምንተርፌ ታስባሇህ? አሁንም እንኳ፣ ሁሊችሁም በጣም ስሇምትጸሌዩ በሀይሇኛው ተቀጥተናሌ! 
ያሇማቋረጥ ማመስገን፣ ስብከቶችህን ማቅረብና መጸሇይ ከጀመራችሁ ጀምሮ አንዴም እዴሌ የሇንም፣ ነገር ግን ዚሬ ቀኑ 
ሊንተ የመጣ ይመስሊሌ። ፇፅሞ ፌንጭ የላሊቸውን ሞኞችን ወሰዴክና መንፇሳዊ ስጦታዎችን እንዱቀበለ ረዲሃቸው። አንተ 
ሇሰራኸው ነገር ትከፌሊሇክ! ‛ ከዚ የብዘ ርኩስ መናፌስቱ ስብስብ ሰውነቴ ውስጥ ገቡ። 

ትንፊሽ ሇማግኘት አቃተትሁ። አጋንንቶቹ በሰውነቴ ውስጥ በመዚመት ተጓዘና የተባባሰ ሥቃይ አስከተለ። ሁለንም 

እንቅስቃሴዎች ሇማስቆም ሞከርሁ፣ ነገር ግን ሥቃዩ ቀጠሇ። መሊው ሰውነቴ ዯነ። እያንዲንደ ጡንቻ፣ ጅማት፣ 

መገጣጠሚያና አጥንት በጭንቅ ተሠቃይተው ነበር። በጣም በብዘ ሥቃይ ውስጥ ብሆንም እንኳ ማሌቀስ እንኳን 

አሌቻሌሁም። በጣም በጮህኩ ቁጥር፣ ቁስልቹ የበሇጠ በሥቃይ ትር ትር ይለ ነበር። 

‚ጌታ ሆይ! በጣም ይቅርታ። አዴነኝ። እባክህን አዴነኝ! ይህንን ሥቃይ ሌሸከም አሌቻሌሁም፣‛ አሇቀስሁ። የጸልቱ አባሊት 

ዯንግጠው ነበር እና ወዱያውኑ ወዯ መሠዊያው ሮጡ። ሁለም እጅግ ፇርተው ነበር። ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው 

አያውቁም ነበር፣ ስሇዙህ እነርሱ ያሇ እርዲታ ምሌክት እስኪያገኙ ወዯ እኔ ተመሇከቱ። ‚እናንተ ቆሻሻ አጋንንት፣ በናዜሬቱ 
ኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሹ!‛ ብዬ ጮህኩኝ፤ አጋንንቶቹ አሌሄደም። በብዘ ላልች ጊዛያት የኢየሱስን ስም ሳሰማ አጋንንቶቹ 

ወዱያውኑ ይሸሻለ፣ በዙህ ጊዛ ግን ምንም ያህሌ በሀይሌ ብጮህ እነሱ አሌተንቀሳቀሱም። 

እነሱ ወዯታች ወዯ አንገቴ እየተንቀሳቀሱና ወዯኋሊ እየተመሇሱ ያንቁኝ ጀመር። ሁሇቱንም ክንድቼን በሀይሌ እየጎደ እያሇ 

ያሇማቋረጥ በመጥረቢያ ተረከኩኝ። በመጨረሻም፣ ሇመናገር የማይቻሌ አዯረጉት። መተንፇስ ብቻ እችሊሇሁ እና ያም እንኳ 

በመሊው ሰውነቴ ሁለ ታሊቅ ጭንቀትና ሥቃይ አስከተሇ። ሁለንም ጥንካሬዬን አሰባሰብሁና ሁለንም የቤተ ክርስቲያኑን 

አባሊት እንዱከቡኝና ህይወታቸው በእሱ ሊይ እንዯ ተወሰነ ቢሆን አዴርገው እንዱጸሌዩ አጥብቄ አስገነብሁ። ‚ጌታ ሆይ! 
ጌታ ሆይ! አዴነኝ!‛ እነዙህ ቃሊት ከእኔ ውስጥ ያሇ ንቃተ ህሉናዬ ወጡ። 

       *የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት ኃይሇኛ ጸልት 

አባሊቱ ጮክ ብሇው አሇቀሱ። ምን አይነት አጋንንት እኔ ውስጥ እንዲነበሩ በፌጥነት እንዱሇዩ የመንፇሳዊ ዕይታ ሥጦታ 

ያሊቸውን አባሊትን ጠየቅሁ። ነገር ግን ሁለም በአንዴ ዴምጽ በጭራሽ አንዲች ነገር ማየት እንዯማይችለ ተናገሩ። በዙህ 

ጊዛ ሁለ፣ የቀኝ እጄ አንጓ ተጠማዝና ሽባ ነበር። 



አጋንንቶቹን ሇመሇየት ይረዲን ንዴ ወዯ ኢየሱስ እንዱጣሩ የቤተ ክርስቲያኑን አባሊት አጥብቄ አስገነብሁ። ረም ሊሇ ጊዛ 

ጸሇይን እና የመንፇሳዊ ዕይታ ስጦታ ያሊቸው ምን እንዲዩ ማከፇሌ ጀመሩ። (ወዯ ኤፋሶን ሰዎች 1:18-19) ውስጤ ያሇው 

የአጋንንት መንጋ ከሲኦለ መሪ ጋኔን ሌዩ ትእዚዜ ተቀብሇው ነው ወዯ ጌታ ቤተ ክርስቲያን የመጡት። ያሇመታየታቸውና 

ራሳቸውን ወዯ ተሇያዩ አይነት የመሇወጣቸው ብቃት ሀይሇኛ ጸልት ካሌተዯረገ በቀር እነሱን ሇማየት አስቸጋሪ አዴርጎታሌ። 

ኢየሱስ አሇ:- ‚የእኔ ክቡር በጎች ሆይ፣ ሇፓስተራችሁ ባዯረጋችሁት ቅን ጸልቶቻችሁና ሇቅሶዎቻችሁ ምክንያት አጋንንቱን 
እንዴታዩ እፇቅዴሊችኋሇሁ።‛ 

30 የሚጠጉ አጋንንት ነበሩ እና ሇማጥቃት ሇረጅም ጊዛ አጋጣሚ እየጠበቁ ነበር። የጎረቤት ፓስተሩ እና ሚስቱ ሲጎበኙ፣ 

አጋንንቱ አጋጣሚ አዩና በጀርባቸው ሹሌክ ብሇው ገቡ። የሲኦሌ ንጉሡ ጋኔን እየጮኸ ቀጥተኛ ትእዚዜ ሰጥቷሌ:- ‚የጌታ 
ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ፣ በላሊ ቤተ ክርስቲያን ከምታዯርጉት ይበሌጥ በታሊቁ መጠንቀቅ አሇባችሁ። የመንፇሳዊ ዕይታ 
ሥጦታ ያሊቸው ብዘ አባሊት አለ እና ብዘዎች የእኔ የበታች ተከታዮቼ እውነተኛ ማንነቶቻቸው ስሇተጋሇጠ ወዱያ 
ተባረዋሌ። ፓስተር ኪምን ሇማጥቃት አሁን ትክክሇኛውን ሰዓት መጠበቅ አሇባችሁ። ያ ሞኝ የእነዙህ ችግሮች ምንጭ 
ነው። እሱን መጣሌ ከቻሌን ላሊው ሁለ በቀሊለ ይፇታሌ። ሂደና ይህ እንዱሆን አዴርጉ።‛ 

የጎረቤታችን ቤተ ክርስቲያን ፓስተር ሚስት አጋንንትን ወዯራሷ የሚያቀርብ አይነት እምነት የሊትም፣ አጋንንትንም 

አትከተሌም። እኔ ከማውቀው፣ እርሷ በትጋት የምትጸሌይ የጸልት አርበኛ (የጸልት ጀግና ወታዯር) ናት። አጋንንቱ 

ማንነቶቻቸውን ሇመሰወር እጅግ በከባደ ሞከሩና የሚጠቀሙበት ምቹ መሣሪያ (መጓጓዣ) ፇሇጉ። የፓስተሩ ሚስት 

ሇመጎብኘት እንዯፇሇገች ሲያውቁ፣ እነሱ ውስጥ ዴረስ ተከተሎትና የሰውን ሌጆች ሇርህራሄ ፌሊጎት እንዯ ዳ 

ተጠቀሙበት። 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ የአጋንንቱን ማንነት አሳየን። ኢየሱስ፣ እባክህን እነሱን ሇእኛ ግሇጻቸው፣‛ ሁሊችንም ጸሇይን። ከዚ አንዴ ሰው 

ጮኸ:- ‚ዋው! አየኋቸው። ማየት እችሊሇሁ!‛ እንዯ ክብ ምስር ኬኮች የሚመስለ 15 የሚሆኑ አጋንንት ነበሩ። እነሱ ብዘ 

ዓይኖች ነበሯቸው እና በአካላ ዘሪያ ተጠቀሇለ። የተቀሩት የተሇያዩ አይነት ቅርጽና መጠን ያሊቸው አጋንንቶች ነበሩ። 

አንዴ ግዘፌ ባሇ መቶ እግር ትሌ፣ አንዴ አባ ጨጓሬ፣ አንዴ ጥቁር ጥሊማ ጋኔን፣ አንዴ ሴት ጋኔን፣ እና አንዴ አንበሳ። 

እንዱከቡኝና የአካላን የሚሠቃዩ ቦታዎች እየነኩ በቅንነት በሌሳኖች እንዱጸሌዩ በጭንቀትና ችኮሊ የቤተ ክርስቲያኑን አባሊት 

ጠየቅሁ። እነርሱም አካላን መንካትና መጸሇይ ጀመሩ። 

አንዴ ሰው ጮኸ:- ‚ፓስተር፣ አጋንንቱ እየተቀየሩ ነው! እነሱ አሌተበታተኑም፣ ነገር ግን በሕብረት እየሆኑ ነው!‛ እኔም 

መሇስሁ:- ‚ያ እውነት ነው? በኃይሌና ሥሌጣን ጸሌዩና አስወጧቸው!‛ የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት በአንዴ ዴምጽ ጮኹ:- 

‚በኢየሱስ ስም ከፓስተራችን አካሌ ውስጥ ውጡ! ወዯ ሲኦሌ ተመሌሳችሁ ሂደ!‛ ጁ-ኢዩን ጮኸች:- ‚እኚህ ክፈ አጋንንት 
እጆቻቸው በመተባበር ተቆሊሌፇው ውስጥህ ተቀምጠዋሌ። ኦህ፣ አይሆንም! ምን እናዴርግ?‛ እኔም በኃይሌ ጮህኩኝ:- 

‚መጸሇይ ቀጥለ። ካቆማችሁ በትሌቅ ችግር ውስጥ እንሆናሇን።‛ ሁለም በታሊቅ መሻት ጸሇዩ። (ወዯ ኤፋሶን ሰዎች 6:10-

11) ‚በቀረውስ በጌታና በኃይለ ችልት የበረታችሁ ሁኑ። የዱያብልስን ሽንገሊ ትቃወሙ ንዴ እንዱቻሊችሁ 

የእግዙአብሔርን ዕቃ ጦር ሁለ ሌበሱ።‛ 

እህት ቤይክ ጮኸች:- ‚ፓስተር፣ አጋንንቶቹ በዴጋሜ ተሇወጡ።‛ እኔም ጠየቅሁ:- ‚አሁን ምንዴን ነው?‛ እርሷም መሇሰች:- 

‚አሰቃቂ ነው! በዙህ ጊዛ ወዯ አንዴ ጥቁር ባሇ መቶ እግር ትሌ ተሇወጠ። በሁሇቱ ሹሌ የእባብ ጥርሶቹ አንገትህን እየነከሰህ 
ነው እና የውስጡን ሰውነትህን በእሾህ እየወጋህ ነው። ምን እናዴርግ? ባሇ መቶ እግሩ ትሌ ጀርባህ ሊይ ተጣብቋሌ!‛ 
ወዱያውኑ፣ ሉቋቋሙት የማይችለት ሥቃይ ተሰማኝና የበሇጠ ስቃይ እያስከተሇብኝ ሇሌሁ። ከዚ ወዯፉት ወዯቅሁ። 

 



በዴጋሜ ጮህኩኝ:- ‚ጌታ ሆይ፣ እባክህን እርዲኝ!‛ ምንም ያህሌ በኃይሌ ብጣራም እርሱ አሌመጣም። የቤተ ክርስቲያኑን 

አባሊት አነሣሣሁ:- ‚ፌጠኑና ኢየሱስን ጥሩ!‛ እነርሱም በሕብረት እንዱህ ተጣሩ:- ‚ጌታ ሆይ የት ነው ያሇኸው? እባክህን 
ፌጠንና ፓስተራችንን እርዲው!‛ ከሇመኑ በኋሊ ኢየሱስ ከፉታችን ታየ። 

 

ኢየሱስ ረም ያሇ ጊዛ እንዯወሰዯ ተሰምቶኝ ስሇነበረ ተናዴጄ ነበር። እንዱህ አስቤ ነበር:- ‚በጣም ረጅም ጊዛ የወሰዯበት 
ኢየሱስ የት ሆኖ ነበር?‛ ኢየሱስ መሇሰሌኝ:- ‚እኔ እረዴሃሇሁ። አትጨነቅ።‛ በመንፇሳዊ ዕይታቸው ኢየሱስ ወዯ አካላ 

ሲገባ የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት አዩ እና እርሱ አጋንንቶቹን ወዱያ አባሮ እያስወጣቸው እንዯሆነ ተናገሩ። አጋንንቶቹ በዴጋሜ 

በሕብረት ሆኑና የእጅ ሊስቲኮች ወዯሚመስለ ነገር ተሇወጡ። 

ኢየሱስ ጎትቶ አወጣቸው። ከአንደ ጎን ሲጎትታቸው ወዯ ተቃራኒው ቦታ ሄዯው ይጣበቃለ እና ሳይወጡ ይረጋለ። 

ሁለንም የሚጣበቁ አጋንንት ሇማስወጣት ብዘ ሰዓት ጠየቀ። ኢየሱስ እምነታችንን ሇማሇማመዴ ሆን ብል ነው ጊዛውን 

ወስድ የነበረው ብዬ አምናሇሁ። (ያዕቆብ 4:7) ‚እንግዱህ ሇእግዙአብሔር ተገዘ፤ ዱያብልስን ግን ተቃወሙ ከእናንተም 

ይሸሻሌ፤‛ 

በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ኢየሱስ ሲናገር አጋንንቶች በፌርሃት ይንቀጠቀጡና ሇእርሱ እጅ ይሰጡ ነበረ። ኢየሱስ ጊዛውን 

ወስድ የነበረበት አንዴ ምክንያት መኖር አሇበት። የቤተ ክርስቲያን አባሊቶቻችንን ቶል ከችግሮች ማገገም ይችለ እንዯሆን 

ሇመመርመር እና ሇእኛም አጋንንትን ሇማስወጣት የሕብረትን ጥረት እንዴንሇማመዴ ኢየሱስ ፇሇገ። የጸልቱ ስብሰባ እኩሇ 

ላሉት ሊይ ጀመረና እስከ ጠዋቱ 1 ሰዓት ዴረስ ቀጠሇ። ሰውነቴ አሁንም በሚያስጨንቅ ህመም ውስጥ ነበር እና የቤተ 

ክርስቲያኑ አባሊት ጸልቶቻቸውን ቀጠለ። 

የቤተ ክርስቲያኑ አባሊት በጸልት ከበውኝ እንዲሇ ሆዳ በአየር ተሞሌቶ አጉረመረመ። ሰውነቴ ታመመ እና ሆዳ በታሊቅ 

ህመም ውስጥ ስሇነበር ከዙህ የበሇጠ ህመሙን ሌቋቋመው አሌቻሌሁም። የቤተ ክርስቲያኑን አባሊት ያስቸገረ አንዴ በጣም 

መጥፍ ሽታ ከእኔ ነበር። በጣም አፇርሁ፤ ውስጤ እየበሰበሰ ያሇ አንዴ ነገር ከእኔ እየወጣ ያሇ ይመስሌ ነበር። 

አንዴ ሰው እንዱህ አሇ:- ‚እባክህን ራስህን ተቆጣጠር።‛ በዙህ ሁለም ወዯ ሳቅ ሇው ገቡ። እኔም እንዱህ አሌሁ:- ‚ይህ 
ጊዛ ሇመሳቅ አይዯሇም። ወዯ እግዙአብሔር መጸሇይ ቀጥለ።‛ እነርሱም ትህትና በተሞሊበት አክብሮት ወዯ ጸልት 

ተመሇሱ። ‚ጁ-ኢዩን፣ ጌታ አሁንም አጋንንቶቹን ከእኔ እያስወጣ ነው?‛ እኔ ጠየቅሁ። ‚ፌጠኝና ተመሌከቺ።‛ ወዱያውኑ፣ 

ሦስት አባሊት ኢየሱስ አጋንንቶቹን አንዴ በአንዴ እየያና እያሰራቸው እንዯሆነ መግሇጫ ሰጡ። የቀሩት ሁሇቱ አጋንንት 

በቀሊለ እጅ አሌሰጡም። ኢየሱስ በመጨረሻ ያዚቸውና እኔን ያሠቃዩኝን ሁለንም አጋንንት አጥብቆ አሰራቸው። እነሱን 

እሳት ወዯሚያመነጨው ጥሌቅ ውስጥ ሇመወርወር እርሱ ቃሌ ገባ። 

ከቆይታ በኋሊ ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ዋው! የጌታ ቤተ ክርስቲያን ‘ትንሾቹ በጎች’ ሊስባቸው የሚገቡ ናቸው! ሇፓስተር ኪም 
የእናንተ ሇቅሶዎችና ጸልቶች፣ እና ስትጨነቁ፣ ስትጸሌዩ፣ እርሱ ከአጋንንት ጋር እየታገሇ እያሇ በእርሱ በኩሌ ስትሆኑ 
በእውነት ስሜቴን ነክቶታሌ። ሇጥቂት ረም ሊሇ ጊዛ ብቻ ቀጥለ። የመንፇሳዊ ስጦታ ዕይታን ሇፓስተር ኪም እከፌታሇሁ 
እና መንግሥተ ሰማይ እና ሲኦሌን በዜርዜር ሇማየት ይችሊሌ። እርሱ ከዚ እነዙህን ዕይታዎች በመጽሏፌ ይጽፊሌ እና 
እነርሱን ከአሇም ጋር ይካፇሊቸዋሌ። ብዘ የጠፈ ነፌሳት ይህን መጽሏፌ ያነባለ፣ ይዴናለ፣ እና ወዯ እኔ ይመሇሳለ።‛ 

 



እቤት ተመሌሼ ሇማረፌ ስተኛ፣ ከንክሻዎቹና ቡጨራዎቹ የሆኑት ቁስልች ሉታገሧቸው የማይቻለ ነበሩ። በጣም 

የሚያሠቃይ ህመም ስሇነበረ ስተነፌስ ወይም ስተኛ በስቃይ እጮህ ነበር። ሚስቴ፣ ዮሴፌ እና ጁ-ኢዩን በትጋት መጸሇይ 

ጀመሩ። 

ጁ-ኢዩን እየጸሇየች እያሇ ኢየሱስ እንዱህ ሲሌ ሰማችው:- ‚ክፈ አጋንንቱ ትተዋችሁ ሲሄደ፣ በፀጥታ ትተዋችሁ አይሄደም። 
በዚ ፇንታ ሇሚመጡት ብዘ ቀናት እንዴትሰቃዩ ከአዯጋው በኋሊ ሊይ የሚያሙ ንክሻዎችንና ቧጨሮዎችን ይተዋለ። 
ሚስትህ የመፇወስን ስጦታ ስሇተቀበሇች በቁስልችህ ሊይ እጆቿን እንዴታኖር አዴርግና ትጸሌይ።‛ ሚስቴ ወዱያውኑ 

እጆቿን በቁስልቼ ሊይ አዯረገች፣ ነገር ግን ወዱያውኑ የሚፇሇገውን ያህሌ አሌፇወሰም። በሥቃይ መሬቱ ሊይ ተንከባሇሌሁና 

ወዯ ጌታ አቤቱታ በማቅረብ አመሇከትሁ። ‚ጌታ ሆይ፣ ሚስቴ የፇውስ ስጦታ አሊት፣ ሇምንዴ ነው ግን እስከ አሁን 
የሚያስጨንቀውን ሥቃይ እየተሠቃየሁ ያሇሁት?‛ ጌታም የፇወስ ኃይልቿ ዯካማ እንዯነበር አብራራ፣ ነገር ግን ቀስ በቀስ 

እየተሻሇኝ እንዯምመጣ አረጋገጠሌኝ። ጉጉ እና መጠበቅ የማሌችሌ በመሆኔ በአቅራቢያዬ ወዯሚገኝ ድክተር ሇህክምና 

በጥዴፉያ ሄዴኩኝ፣ ነገር ግን ህመሙ ሀይሇኛ ስሇነበር ህክምናውን አቋረጥሁ። ሚስቴ እንዱህ አሇች:- ‚በ 20 ዓመታት 
ጋብቻችን ውስጥ አንተን በእንዱህ አይነት ሥቃይና ህመም ውስጥ አይቼህ አሊውቅም።‛ 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ:   *በመግሥተ ሰማይ ያለት ቤቶቻችን 

ሇፓስተሬ እየጸሇይሁ እያሇ ጌታ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያሇውን የፓስተሬን ቤት አሳየኝ። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን 

የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በዮሏንስ 14:2-3) የፓስተር ኪም ቤት ከ360 ወዯ 370 ፍቆች ከፌ አሇ እና የሚስቱ ቤት 

ከ270 ወዯ 280 ፍቆች ከፌ አሇ። የዮሴፌ ቤት አራት ፍቅ ነበረ እና አምስተኛው ፍቅ በመጠናቀቅ ሊይ ነበር። የጁ-ኢዩን 

ቤት 12 ፍቅ ነበር እና 13ኛው ፍቅ በመገንባት ሊይ ነበር። እንዱህ ብዬ ጠየቅሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ የፓስተሬና የሚስቱ ቤቶች 
በአንዴ ጊዛ አስር ፍቆች እየተገነቡ እያሇ የዮሴፌና የጁኢዩን ቤቶች በአንዴ ጊዛ አንዴ ፍቅ ብቻ ነው እየተገነባ የሚገኘው። 
ይህ ሇምን ሆነ?‛ ‚ፓስተሩ ስብከት ማጋጀትና በስብከቱ እናንተን መባረክ ብቻ አይዯሇም የሚያዯርገው፣ ነገር ግን እርሱ 
ሇእናንተ በትጋት ይጸሌያሌ። የፓስተሩ ጸልት ከእናንተ ጋር ሲነጻጸር በጣም ሀይሇኛ ነው። ሇቤተ ክርስቲያኑ አባሊት 
የሚያዯርገው የፓስተሩ አገሌግልት ቤቱ በፌጥነት እንዱገነባ ያዯረገው ያ ነው። ዯግሞ፣ የፓስተሩ ሚስት ካንግ ህዩን-ጃ 
ሇቤተ ክርስቲያኑ አባሊት ቀንና ላሉት ምግብ ታጋጃሇች። ያ ብቻ አይዯሇም፣ እርሷ በሳምንቱ ጊዛ በየቀኑ ቤተሰቦችሽን 
ትመግባቸውና ታሇብሳቸዋሇች። በመንግሥተ ሰማይ የእርሷ ሽሌማት ታሊቅ ይሆናሌ። ጁኢዩን ሇመጮህና ተከራካሪ 
የመሆን ዜንባላ አሊት፤ በጣም ትንሹ ሁኔታ ግሌፌተኛ ያዯርጋታሌ (ያበሳጫታሌ)። እብሪተኛ (ትዕቢተኛ) እየሆነች 
ሌትመጣ ትችሊሇች። ስሇዙህ ትሁት አዴርጋችሁ ጠብቋት። ዮሴፌ ጭምት በመሆኑ ብዘ ጊዛ ቁጡ ይመስሊሌ። እኔ እንኳ 
ሳየው አስተያየቱ ወዲጃዊ አይዯሇም እና ያንን እንዱቀይር እኔ እፇሌጋሇሁ። ዮሴፌ ምን ሊይ ማሻሻሌ እንዯሚያስፇሌገው 
ፓስተራችሁ በስብከቱ ውስጥ ሲጠቅስ፣ እርሱ በቀረበው አስተያየት ዯስተኛ አይዯሇም። ዮሴፌ እኝህን ጠቃሚ ትችቶች 
በእምነት ተቀብል ታዚዟ እንዱሆን እፇሌጋሇሁ። ከዚ የእርሱ ቤት ወዯ ሊይ ይገነባሌ።‛ 

የሀክ-ሱንግ ቤት አስር ፍቆች ከፌታ ነበረ እና ሇ11ኛው ፍቅ ዯጋፉ አምድች በመገንባት ሊይ ነበሩ እና የዩ-ክዩንግ ቤት ሰባት 

ፍቆች ነበሩት። የቤተ ክርስቲያናችን ምስጢር በፓስተርና በሚስቱ በመውጣቱ ከፓስተሩ ቤት 50 ፍቆችና ከሚስቱ ቤት 30 

ፍቆች እንዯተናደ ኢየሱስ ነገረኝ። 

ወዯ ላሉቱ አገሌግልት ስሄዴ ፓስተር ኪም ዯካማ ይመስሌ ነበር ሇጥቂት ጊዛ እየጸሇየና እያሇቀሰ የነበረ ይመስሊሌ። 

ዓይኖቹ አብጠውና በአግባቡ ሇማየት እየታገሇ ነበር። እኔ ወዯ ጌታ ሇመንሁ። ‚ጌታ ሆይ፣ ፓስተራችን በጣም ብዘ 
ሥቃዮችን ከአጋንንቶች ዚሬ ተሠቃይቷሌ። ጥንካሬን ስጠው።‛ ኢየሱስ በርህራሄ መጣና አጽናናኝ:- ‚እያንዲንደ 
የሚያጽናኗቸው ብዘ የቤተሰብ አባሊት አሎቸው፣ ነገር ግን የእኔ በጣም ተወዲጇ ቤይክ ቦንግ-ንዮ፣ አንቺ ማንምና ምንም 
የሇሽም። እኔ አጽናናሻሇሁ።‛ እርሱ ቀጠሇ:- ‚አንቺ ከሁለም ነገር በሊይ እኔን ትወጂኛሇሽ እና ሇዙህ ነው ከፌ ያሇ ዋጋ 
በጣም የሰጠሁሽ!‛ 



ከጥቂት ጊዛያት በኋሊ ውብ የሆኑ ሁሇት መሊእክት ከመንግሥተ ሰማይ መጡ። እነርሱ ረጅምና መሌከመሌካም ነበሩ። 

ከእነርሱ አንደ የማውቀው ሉቀመሌአክ ሚካኤሌ ነበረ፣ ላሊኛው እንዱህ እያሇ ራሱን አስተዋወቀኝ:- ‚እህት ቤይክ ቦንግ-
ንዮ፣ እኔ ገብርኤሌ ነኝ እና በእግዙአብሔር ፉት እቆማሇሁ። ጌታ እንዲጅብሽ አኝ፣ ስሇዙህ መጣሁ።‛ እኔም መሇስሁ:- 

‚ኦህ እሺ፣ አመሰግናሇሁ።‛ እነርሱ ወዯ ህዋ ውስጥ ይወስደኝ ጀመር። በዴንገት አንዴ በጣም ትሌቅ የርኩስ አጋንንት ቡዴን 

እኛን ሇማገዴ መጡ። 

የአጋንንቶቹ ፉቶች በጣም የተሇያዩ ነበር። የአንዴ ንድ ራስ፣ ትሊሌቅ እባቦች፣ እና የተሇያዩ የእንስሳት መናፌስት አየሁ፣ 

እኛን ሇማጥቃት ሁለም ተጋጅተዋሌ። እነሱ ከላልች ርኩስ ሀይሊት ጋር ተሰበሰቡ እና ቶል ጥንካሬያቸው እጅግ አዯገ፣ 

ነገር ግን ገብርኤሌና ሚካኤሌ በፌጹም ስጋት አሌተሰማቸውም። በዚ ፇንታ የተረጋጉ ይመስሊለ። ሚካኤሌና ገብርኤሌ 

እጆቻቸውን ሲያነሱ፣ አጋንንቶቹ በፌጥነት ጠፈ። (የዮሏንስ ራእይ 12:7-9) 

አጋንንቶቹ ከጠፈ በኋሊ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ዯረስን እና በርቀት ቆሞ ኢየሱስ ሰሊም አሇኝ። እርሱም እንዱህ ብል 

ጮኸ:- ‚እወዴሻሇሁ የእኔ ተወዲጅ ቤይክ ቦንግ-ንዮ። አፇቅርሻሇሁ።‛ ኢየሱስና እኔ በመንግሥተ ሰማይ ሁለ እየተጓዜን 

በዯመናዎች ሊይ ሄዴን። በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ሁለም ወርቃማ የሆኑ ብዘ ተራራዎች አለ። በመንግሥተ ሰማይ 

ውስጥ ያለ ሰማዮችን ሳይ ወዯ ቤት የመመሇስ ሀሳብ ከአዕምሮዬ ጠፊ። 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *ኢየሱስ ከፓስተር ኪም ጋር አሇቀሰ 

እየመሰከርን የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌሌ ሇመስበክ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ዴረስ ወጣን። በኋሊ ሊይ ሇመጸሇይ ወዯ 

ቤተ ክርስቲያን አመራሁ። እጆቹን ወዯሊይ ርግቶ በጉሌበቶቹ ተንበርክኮ ሲጸሌይና ሲያሇቅስ ፓስተራችንን አየሁት። 

ኢየሱስ ከፓስተሩ አጠገብ ቆሞ አየሁት። ኢየሱስ ከእሾኾች የተሰራ ውዴ አዴርጎ ነበር እና ፓስተራችን ሊይ ወዯ ታች 

አትኩሮ በመመሌከት እያሇቀሰ ነበር። የኢየሱስ ራስ በሀይሌ እየዯማ ነበረ እና የእርሱ ዯም በሌብሱ ሊይ ተንጠባጠበ። እርሱ 

በዯም ርሶ ነበር። ኢየሱስ ፓስተር ኪምን አቀፇውና ማሌቀሱን ቀጠሇ። በመቅዯሱ ውስጥ ሁለም መብራቶች ጠፌተው 

ነበር፣ ከመሠዊያው አቅራቢያ ግን አንዴ ዯማቅ ብሩህ ብርሃን ከኢየሱስ ፇንጥቆ (ወጥቶ) እያበራ ነበረ። በጀርባ ስሇ 

ክርስቶስ ሥቃይ ‘ሦስቱ ሚስማሮች’ የሚባሌ አንዴ መዜሙር ያሇማቋረጥ እየተመረ ነበር። 

በዚ ምሽት ከቆይታ በኋሊ፣ ኢየሱስ ይህን ነገረኝ:- ‚የአየር ሁኔታው ምንም ያህሌ ቀዜቃዚ ቢሆን ቀሇሌ ያሇ ሌብስ ሇብሳችሁ 
ተንበርክካችሁና እጆቻችሁን ቀጥታ ወዯ ሊይ ርግታችሁ መጸሇይ ምርጥ ነው። ሲቀቅዚችሁ እሳት እሌክሊችኋሇሁ፣ 
ስሇዙህ አስቀዴማችሁ አታስቡ። በጣም ግዘፌ ሌብሶችን ከሇበሳችሁ እየጸሇያችሁ እያሇ ትተኛሊችሁ። ተረዲህ?‛  

ኪም, ጁ-ኢዩን:   *በአንዴ ሌብ ሆኖ በስምምነት ንስሏ መግባት                                  

በሌሳኖች እየጸሇይሁ እያሇ፣ እጅግ በጣም የሚያስቀይም አንዴ ባሇ ሦስት ራስ ንድ ሇሇብኝ። እኔን ሇማስፇራራት ወዯ 

ኋሊና ወዯ ፉት ይሌ ነበር፣ ነገር ግን እንዱህ በማሇት አባረርሁት:- ‚በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ አንተ የቆሸሽህ ጋኔን ከእኔ ሽሽ! 

ከእኔ ርቀህ ተወገዴ!‛።                                                                             

እኔም በሌሳኖች መጸሇዬን ቀጠሌሁ። ኢየሱስ ከፉቴ መጣና በተሇይ ፀጥ ብል ነበር። ምንም ቃሌ ሳይናገር ስቅስቅ ብል 

እያሇቀሰ ሇረጅም ጊዛ ከፉቴ ቆሞ ነበር። ብዘ ጥያቄዎችን ጠየቅሁ፣ እርሱ ግን እንባዎችን ብቻ አፇሰሰ። ዚሬ በምሽት 

አገሌግልት ሊይ ፓስተር በሚያሳዜን ሁኔታ እያሇቀሰ ተና:- ‚ጌታ ሊይ በጣም ብዘ ሥቃይ ስሊስከተሌሁ እኔ በጥሌቀት 
በጣም ተጎዴቻሇሁ። ጌታ ሆይ፣ በአንተ ሊይ በጣም ኃጢአት አዴርጌያሇሁ።‛ ሁሊችንም በሕብረት በመመርና ንስሏ 

በመግባት ሊይ ትኩረት አዯረግን። ኢየሱስ፣ ፓስተሩ፣ እና ሁሊችንም በአንዴ ሊይ አሇቀስን። (1ኛ ዮሏንስ 5:4) 



==== ቀን 18 ====   (1ኛ ጴጥሮስ 5:6-10) 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *በአካሌ አጋንንቶቹን ማጥቃት! 

በምሽቱ ስብከት ሊይ ፓስተሩ ይህን ነገረን:- ‚አጋንንቶች ሲመጡ አትፌሩ፣ ነገር ግን ፉት ሇፉት በዴፌረት ተዋጉ! እነዚ 
የቆሸሹ አጋንንት ምንም ናቸው፣ ስሇዙህ አትፌሯቸው። ወዯ መንፇሳዊው ዓሇም ውስጥ በጥሌቀት ስትሄደና በዴፌረት 
ስትጸሌዩ ተቃዋሚ ታገኛሊችሁ [በአጋንንት መሌክ/አይነት]። ስታገኙ ያዞቸውና ወዯ ቁርጥራጭነት ገንጥሎቸው፤ አጥፈት!‛ 
ሇራሴ ይህን አሰብሁ:- ‚የሚያስፇሩት አጋንንት ሊይ እንዱህ አይነት ነገር እንዳት ማዴረግ እንችሊሇን? እርሱ እያጋነነ መሆን 
አሇበት።‛ ነገር ግን ፓስተሩ በቆራጥ ጽኑ እምነት እንዱህ ዯግሞ ተናገረው:- ‚ይህን ማዴረግ እንችሊሇን፣ እኛ ስንጠቃ ነበር 
እና ብዘ ስዴብና ሁከት አስተናግዯናሌ። አሁን እነሱን ሇመበቀሌና ሇማጥቃት የእኛ ተራ ነው።‛ ከዚ እነሱን በአካሌ እንዳት 

እንዯምናጠቃ በግሌጽ አስተማረን። 

‚በእውነት አጋንንትን መያዜ እንችሊሇን?‛ እኔ አሰብሁ። እስከ አሁን፣ የኢየሱስን ስም እንዯ ውጊያ መሣሪያ ሇመጠቀም ችሇን 

ነበር፣ አሁን ግን ከአጋንንት ጋራ የፉት ሇፉት የእጅ ሇእጅ አካሊዊ ጦርነት ማዴረግ እንዯምንችሌ ተነገረን! 

በኋሊ ሊይ፣ በሌሳኖች እየጸሇይሁ እያሇ ከበፉት የነበሩ ሁሇት አጋንንት ተመሇሱ። አንደ ጡንቻማ ጋኔን ነበር እና ላሊኛው 

በሊዩ ሊይ ሁሇት ፉቶች ነበሩት። የፒኮክ ሊባ ይዝ ነበር እና እንዯበፉቱ የሊባውን ሇስሊሳ ጫፌ የአፌንጫዬን ቀዲዲዎች 

ሇመኮርኮር ተጠቀመበት። በምሽቱ አገሌግልት ሊይ ፓስተሩ ያቀረቡትን ስብከት አስታወስኩ። (ያዕቆብ 4:7) ከጋኔኑ ሊባውን 

እየወሰዴሁ መስል እንዱታይ አካሊዊ እጄን ረጋሁ። እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚ኦህ፣ ይህ እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? ያ ሊባ 
አሁን በእኔ እጅ ነው ያሇው!‛ ተአምራዊ ነበር።  

በሊባው ሹሌ ጠቋሚ ጫፌ ጋኔኑን ያሇማቋረጥ እወጋው ጀመር። ጋኔኑም ጮኸ:- ‚አውች!‛ በፌጥነት ያሇምህረት እየወጋሁት 

ዘሪያውን አጠቃሁት። እንዱህ እየጮኸ ወዯ ሊይና ወዯ ታች ሇሇ:- ‚አውች! አዴኑኝ!‛ ከቁስልቹ አረንጓዳ ፇሳሽ ቀስ በቀስ 

ወዯ ውጭ ፇሰሰ። ዯሙ መሆን አሇበት። ላሊኛው ጋኔን ይህን ሲያይ በጣም ስሇዯነገጠ ፌርሃት ተሞሌቶ ሮጦ ሸሸ።  

አጋንንቶቹ በአካለ ሊይ የተዉትን የሚያሰቃዩ ቁሥልቹን ተቋቁሞ ፓስተር ኪም መጸይ ቀጥሎሌ። ኢየሱስ ቀረበውና 

ያሇማቋረጥ በእጆቹ ቁስልቹን ነካ። ኢየሱስ ወዯ እኔ መጣና እንዱህ አሇ:- ‚ሀክ-ሱንግ፣ ቢከብዴም እንኳ እጆችህ ወዯታች 
እንዱወርደ አትፌቀዴ። እጆች ወዯ ሊይ ከፌ ተዯርገው (ተነስተው) የሚጸሇየው ጸልት የበሇጠ በጣም ብዘ ኃይሌ አሇው።‛ 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

ዚሬ ያሌተሇመደ የሚመስለ በጣም ብዘ አጋንንቶች ነበሩ እና ያሇማቋረጥ ከፉቴ መጡ። እኔም እንዱህ ብዬ በኃይሌ 

ጮህኩኝ:- ‚እናንተ አጋንንቶች፣ በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሹ።‛ እነሱም ጠፈ። እኔም መጸሇዬን ቀጠሌሁ። በዴንገት አንዴ 

በእውነት ጠንካራ የሚመስሌ ወንዴ ጋኔን እያጉተመተመ ወዯ እኔ ተራመዯ:- ‚ሄይ፣ መጸሇይ አቁሚ። ሇሕፃን ሌጅ የሚበዚ 
በጣም ብዘ ጸሌየሻሌ።‛ በንዳት ጮህኩኝ:- ‚ሄይ፣ አንተ ቆሻሻ ሰይጣን! በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ!‛ ሰይጣኑም ጠፊ። 

መጸሇይ እንዯቀጠሌሁ፣ በምታምር ሴት መሌክ አንዴ ጋኔን መጣ። ይህ ጋኔን በጣም ሇዚ ያሇውና መሌከመሌካም ስሇነበር 

ርኩስ ጋኔን እንዯነበር ማሰብ አሌቻሌሁም። (2ኛ ቆሮንቶስ 11:14-15) የምታወራበት መንገዴ እንኳ የጠራ ነበር። እሷም 

እንዱህ አሇች:- ‚እባክሽን አትጸሌዪ። ሇምንዴን ነው የምትጸሌዪው?‛ ችሊ አሌኳት እና እሷ ተናዯዯች። ‚ሄይ፣ ሇምንዴ ነው 

ምትጸሌዪው? ስትጸሌዪ የተሇየ ነገር ታያሇሽ?‛ አሇች እና ከዚ እንዱህ ብሊ ጮኸች:- ‚መጸሇይ አቁሚ!‛ እኔ እንዱህ ብዬ 

ጮህኩኝ:- ‚በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሺ፣‛ እና ወዱያውኑ ከራሷ ጀምሮ እስከ ታችኛው የወገቧ መሇያያ ዴረስ በግማሽ 

መሰንጠቅ ጀመረች። 



ስሊስጠሊኝ እንዱህ እያሌኩ ትከሻዬን ነቀነቅሁ:- ‚ኢው፣ በጣም ይቀፊሌ!‛ አካሎ በግማሽ ሲከፇሌ አንዴ እርጉም አሰቃቂ 

ጋኔን ከውስጥ ታየ። አሁንም የጋኔኑ የውጫዊ ማንነቱ ከውስጣዊ ማንነቱ በጣም የተሇየ የመሆኑን እውነታ መርሳት 

አሌቻሌኩም። 

በኋሊ፣ በአንገቱ ሊይ መሀረብ ያሇው አንዴ ንፁህ ሕፃን ሌጅ መስል የመጣ አንዴ ጋኔን አየሁ። እርሱ ፀያፌ ተንኮሌ በዓይኖቹ 

የመጫወት ችልታ ነበረው። በኢየሱስ ስም ወዱያ ሊባርረው ሞከርሁ፣ ነገር ግን ይህ ጋኔን ተቋቋመና በቀሊለ 

አሌተንቀሳቀሰም። እኔም ጥርሴን አጥብቄ ተጭኜ ያሇማቋረጥ ጸሇይሁ። ከዚ ጋኔኑ ጠፊ። 

       *እጅግ በትሌቁ በኃይሌ እየበራ በሚነዴ እሳት ውስጥ መጠመቅ 

እንዳት ብዘ የተሇያዩ የአጋንንቶች አይነት እንዲለ ተገነብሁ። ላልቹን አባሊት እየነካሁ መሰከርሁ። አጋንንቶቹ ሳያቋርጡ 

ይመጡና ይሄዲለ እና በፌፁም ግራ መጋባት በሥራ ተወጥረው ዘሪያውን ይንቀሳቀሱ ነበር። እየጸሇይሁ እያሇ ፓስተር ኪም 

እንዳት እያዯረገ እንዯነበር ተዯነቅሁ። እርሱን ተመሇከትሁት፣ ነገር ግን እርሱን በማየት ፇንታ በእርሱ ቦታ ሊይ እጅግ 

በኃይሌ የሚበራ የእሳት ኳስ አየሁ። ተዯነቅሁ፣ ያየሁትን ሇማረጋገጥ ዓይኖቼን ከፇትሁ እና ፓስተር ኪም እንዯ ሁሌ ጊዛው 

ቦታው ሊይ ተሠይሞ እየጸሇየ አየሁት። በዴጋሜ ዓይኖቼን ስጨፌን እጅግ በኃይሌ የሚበራ አንዴ ትሌቅ የእሳት ኳስ አየሁ። 

አጋንንቶች እርሱን ሇማጥቃት ሳይችለ ከፓስተራችን አጠገብ ቆመው ነበር፣ ስሇዙህ የቤተክርስቲያኑን አባሊት ሇማጥቃት 

ተንቀሳቅሰው ሄደ። 

በዴንገት፣ አንዴ ባሇ ረጅም ጸጉር ሴት ጋኔን መጣችና ዴራኩሊ (Dracula) በሚመስሌ ረጃጅም ሹሌ ጥርሶቿ ግራ ክንዳን 

ነከሰችኝ። እኔም ወዱያ ሌገፊት ብሞክርም አሌቻሌሁም። ህመሙ በጣም የሚያሠቃይ ስሇነበረ ቀጥ አዴርጌ ማሰብ 

አሌቻሌሁም። ከዚ፣ ላሊ ጋኔን አጠቃኝ። እኔም እንዱህ ተጣራሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ እርዲኝ። እባክህን እርዲኝ!‛ ወዯ 

ፓስተር ሚስት ተጠጋሁና እጆቼን ወዯሊይ አዴርጌ መጸሇይ ቀጠሌሁ። 100 የሚሆኑ አጋንንት እኔን ከመጸሇይ ሇማናጋት 

መጡ። እኔም እንዱህ በመጮህ መሌሼ አጠቃኋቸው:- ‚እናንተ ቆሻሻ አጋንንት፣ ሇምንዴን ነው እንዱህ የምትኖሩት? 
ሇምንዴን ነው የምታስቸግሩኝ?‛ ሹሌ የውሻ ክራንቻ ጥርሶች ያለት አንደ በመጣዯፌ እንዱህ እየጮኸ ወዯ እኔ መጣ:- 

‚አንቺን ወዯ ሲኦሌ ሇመሊክ እንፇሌጋሇን።‛ እኔም መሇስሁ:- ‚ምን? ሲኦሌ? በጣም የምትገርሙ ናችሁ! ሄይ እናንተ ቆሻሻ 
አጋንንት ከእኔ ሽሹ። በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሹ።‛ በዚ ቅጽበት እያንዲንዲቸው ሸሹ። መንግሥተ ሰማይን መጎብኘት ከፇሇግሁ 

ከክፊት ርኩስ ሀይሊት ጋር በከባደ መዋጋት እንዯሚያስፇሌገኝ ተገነብኩ። 

       *መንፇሳዊ የክህነት ግዳታዎቻቸውን የሚያቆሙ ፓስተሮች (ካህናት) 

ሇረጅም ጊዛ መጸሇይ ቀጠሌሁ፣ ኢየሱስ መጥቶ እንዱህ እያሇ በቅፅሌ ስሜ ይጠራኝ ጀመር:- ‚ሰሉጥ፣ የእኔ ተወዲጅ ሰሉጥ፣ 
ክፈ መናፌስትን በማስወጣት አንቺ በጣም ጎበዜ ነሽ!‛ እኔም መሇስሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ አባቴ ሉጠይቅህ ስሇፇሇገ አንዴ ነገር 
አሁን አስታወስሁ። ፓስተሮች መሆን አቁመው ወዯ አሇማዊ ስራዎች የተመሇሱ ፓስተሮች አለ። እነዚ ፓስተሮች ሊይ ምን 
ይሆናሌ?‛ ኢየሱስ ፇቃዯኛ ባሇመሆን እንዱህ መሇሰ:- ‚ይህን ሇአንቺ ሇማብራራት በጣም ሌጅ ነሽ፣ ነገር ግን በጥሩ ሁኔታ 
ስሚና የምነግርሽን በትክክሌ ሇእርሱ ንገሪ።‛ እርሱም ቀጠሇ:- ‚ከከባዴ (ከኃይሇኛ) ችግሮቹ የተነሳ ፓስተር መሆን የተዉ 
ፓስተሮች በሰማያዊው አባቴ በጥብቅ ይፇረዴባቸዋሌ። ሰማያዊው አባት እንዱህ ይገስፃቸዋሌ:- ‘ፓስተር መሆን ሇምን 
አቆማችሁ። መንፇሳዊ የክህነት ግዳታዎቻችሁን እንዴታዯርጉ ተሰጥኦዎችን ሰጥቻችሁ ነበር። ነገር ግን እናንተ ሇምን ያሇ 
እኔ ፇቃዴ ሇማቆም ውሳኔዎችን አዯረጋችሁ? እናንተ ትሌቅ ስህተት አዴርጋችኋሌ። እናንተ ንስሏ መግባት ኃጢአታችሁን 
መናዜ አሇባችሁ!’ ከዚ በቀሪው ምዴራዊ  ሕይወቱ እርሱ በመታዜ በመንገደ እኔን መከተሌ አሇበት። የጌታን ቀን ቅደስ 
አዴርገው ያሌጠበቁ ሰዎችም ዯግሞ አለ እና የፇሇጉትን ያዯርጋለ። ዲግም ያሌተወሇደት እነሱ ቢዜነሶቻቸውን ይከፌታለ። 
በእሁዴ ማንኛውም የቢዜነስ ግብይይቶች መኖር የሇባቸውም። ብዘዎች ዴህነታቸውን በአፍቻቸው ያውጃለ፣ ነገር ግን 
እነርሱ በጣም ተሳስተዋሌ። እነርሱ የእውን ከዲኑ ህይወቶቻቸው መዲናቸውን ማሳየት ነበረበት! በሰማይ ያሇው አባታችን 
በሁሊችሁም ሊይ ንቁ ዓይን አሇው። ሇአባት እያንዲንደ ነፌስ በጣም ክቡር ነው እና በራሳቸው ምርጫ ነፌሳት ወዯ ሲኦሌ 
ሲሄደ፣ ያ እርሱን እጅግ በጥሌቀት ያሳዜነዋሌ (ያሳምመዋሌ)። እርሱ ብዘ እንባዎችን አፌስሷሌ!‛ 



       *ፓስተሮችን የሚያባርሩ እነዚ  (ያዕቆብ 3:16) 

እኔ ከዚ ጠየቅሁ:- ‚ኢየሱስ፣ አንዲንዴ ጊዛ በቴላቪዢን ቤተ ክርስቲያኖች ከፓስተሩ ጋር ሲጣለ አያሇሁ እና ያ በእውን ቅር 
ያሰኘኛሌ። ሇምንዴን የቤተ ክርስቲያን አባሊቶችና ፓስተሮቻቸው ይጣሊለ? በዚ ቅፅበት አንተ በማን ወገን ነህ?‛ ኢየሱስ 

እንዱህ አሇ:- ‚አንቺ በጣም ሌጅ ነሽ፣ ሆኖም አንቺ ሁሌ ጊዛ እንዯዙህ አይነት ጥያቄዎች ትጠይቂያሇሽ።‛ እኔም መሇስሁ:- 

‚ጌታ ሆይ፣ እኔ የፓስተር ሴት ሌጅ ነኝ። ፓስተሩ ከቤተ ክርስቲያን ተባሮ ሲወጣ ማየት ያሳዜነኛሌ!‛ ኢየሱስ እንዱህ 

መሇሰ:- ‚ፓስተሩ (ካህኑ) በተዯጋጋሚ ስህተት ይሠራሌ እና ያ አንዴ ችግር ነው። የበሇጠ የሚጠቅመው፣ የቤተ ክርስቲያን 
አባሊቶች ቅር ሲሰኙ እና ፓስተሩን (ካህኑን) ሲያባርሩ እነርሱ አንዴ ግዘፌ ኃጢአት ይፇጽማለ። በፉት አንዴ ሰው ኃጢአት 
የሠራ ቢሆንም እነርሱ በግሌጽ በመጸጸት ንስሃ ቢገቡና እግዙአብሔርን ቢከተለ እነርሱ አሁንም መንግሥተ ሰማይ መግባት 
ይችሊለ። እነርሱ እንዱህ አይነት ኃጢአት በፌፁም መዴገም የሇባቸውም!‛ (ወዯ ፉሉጲስዩስ ሰዎች 2:3) 

እኔም ጥያቄዎችን መጠየቅ ቀጠሌሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ ሁሊችንም በአንዴ ሊይ እየጸሇይን ነው፣ ሇምንዴን ነው ግን እህት 
ቤይክንና ቤተሰዎቿን ብቻ መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን እንዱጎበኙ የምትወስዲቸው? እኛ የፓስተር ቤተ ሰዎች ነን፣ 
ትክክሌ? ቤተሰቤ የበሇጠ እምነት ያሇው ይመስሊሌ። ጌታ ሆይ፣ ግን ሇምን አንተ ሀክ-ሱንግን፣ ዩ-ክዩንግን እና እህት ቤይክ 
ቦንግ-ንዮን ብቻ ታፇቅራሇህ?‛ ኢየሱስ በጥያቄዬ ወዯ ሳቅ ል ገባና እንዱህ መሇሰ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ጁ-ኢዩን፣ ያ እውነት 
አይዯሇም። እነርሱ ከበዴ ያሇ ህይወት አሊቸው። ሀክ-ሱንግ እና ዩ-ክዩንግ በስነ ሌቡና ይቸገራለ፣ ትክክሌ? እህት ቤይክ 
ቦንግ-ንዮ ዯግሞ በጀርባ ህመም እየተሠቃየች የአሌጋ ቁራኛ ናት። እነርሱ የሚበለት ጥቂት አሊቸው እና የሚኖሩትም 
በአንዴ ትንሽ ምዴር ቤት ክፌሌ ውስጥ ነው፣ ነገር ግን እነርሱ ያሇማቋረጥ ይጸሌያለ! እነርሱ ከቤት ተባረው ወዯ መንገዴ 
መቼ እንዯሚወጡ አያውቁም፣ ሆኖም እነርሱ በመታዜ ወዯ እግዙአብሔር ይጸሌያለ። በተሇይ እነርሱን አፇቅራቸዋሇሁ። 
ምክንያቱም ምንም እንኳ ገዯብ ቢኖርባቸውም እነርሱ አሁንም በትጋት ይጸሌያለ! እነርሱ የእኔ ከሇሊ (ጥበቃ) 
ያስፇሌጋቸዋሌ! አንቺ በጣም ብዘ የቤተሰብ አባሊት አለሽ፣ እነርሱ ግን አባት ወይም ባሌ እንኳ የሊቸውም። ሇዙህ ነው 
እነርሱ የእኔ ሌዩ ትኩረት የሚያስፇሌጋቸው!‛ (ኦሪት ጸአት 33:19) 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ ፓስተራችን እነዙህን ሁለ መንፇሳዊ ሌምምድች በአንዴ መጽሏፌ ውስጥ እየመገበ ነው። መጽሏፈ ሲፇፀም 
ሁለንም መንፇሳዊ ስጦታዎች መሌሰህ ትወስዲቸዋሇህ?‛ ጌታም እንዱህ አሇ:- ‚ጁ-ኢዩን፣ ትንቢት የመናገር ስጦታ በቀሊለ 
የማይሰጥ በቀሊለም የማይወሰወዴ እጅግ ጠቃሚ ስጦታ ነው። ትንቢት የመናገር ስጦታ የሚወሰዯው ሰማያዊው አባትሽ 
ሲያዜ ብቻ ነው እና ያሇበሇዙያ እንዲሇ ይተዋሌ።‛ 

ሉ, ዩ-ክዩንግ:   *አጋንንቶች እምነታችሁን ይፇራለ 

ዚሬ፣ ብዘ የተሇያዩ መሌኮችን ባሳየኝ አንዴ በጣም በሚያስፇራራ ጋኔን ተጠቅቼ ነበር። በኋሊ፣ ሇኢየሱስ እንዱህ አሌሁት:- 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ አጋንንቶቹ በጣም ያስፇራለ!‛ እርሱም እንዱህ መሇሰ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ አጋንንቶቹን ማሸነፌ ትችያሇሽ። 
አጋንንቶች እምነትሽን ይፇራለ፣ ስሇዙህ አትጨነቂ። መሊእክት አንቺን ሇመጠበቅ ሁሌ ጊዛ እዙህ ናቸው።‛ 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ:   *ፓስተር ኪምን ያጠቁ ቅርጽ የላሊቸው አጋንንት ማንነት 

በሌሳኖች በኃይሌ እየጸሇይሁ ነበር፣ ነገር ግን ምንም ማየት አሌቻሌሁም ነበር። ሁለም ነገር እንዯ ጨሇማ ጨሌሞ ነበር። 

ወዯ መንፇሳዊው ዓሇም በጥሌቀት ሇመሄዴ ሞከርሁ፣ ስሇዙህ ጮክ ብዬ ጸሇይሁ። ብዘ ክብ የሆኑ ነገሮች ዘሪያውንና 

በዘሪያ እየተሽከረከሩ አስተዋሌሁ።  



ፓስተራችንን ተንኮሌ ተሞሌተው በአረመኔነት ያጠቁት አይነት አጋንንት መሆን አሇባቸው ብዬ አሰብሁ። መሌሼ 

ሌከፌሊቸው ስሊሰብሁ በኃይሌ አተኮርሁ። እነሱ እኔን ሇማናጋት በዘሪያዬ ተጠቀሇለ። እኔም ሌብ በሚነካ ሁኔታ በኃይሌ 

ወዯ ኢየሱስ ጸሇይሁ፣ እና እርሱም እንዱህ አሇ:- ‚በጥንቃቄ እነሱን ተመሌከቺ‛። እነሱ እንዯ ምስር ፓንኬኮች ይመስሊለ። 

ከእነሱ ወዯ 20 የሚሆኑት እዴሌ ያገኙ እንዯሆን እየሰሇለ ቤተ ክርስቲያኑ ሁለ ዘሪያ እየተጠቀሇለ ነበር። ኢየሱስ እንዱህ 

አሇ:- ‚ትናንትና ፓስተር ኪምን የነከሱና እጁን የጠመዘ እነዙህ መጥፍ የማይበቁ አጋንንት ነበሩ። እኔ ሁለንም 
ወሰዴኋቸውና የጋሇው የሲኦሌ ጉዴጓዴ ውስጥ ወረወርኋቸው። እነሱ ግን አገሌጋዮቼን ሇማጥቃት ተመሌሰዋሌ። ቦንግ-ንዮ 
በተሇይ አንቺ መጠንቀቅ አሇብሽ!‛ 

ንጉሡ ጋኔን እንዱህ ብል ምስጢራዊ ትእዚዜ ሰጥቶ እንዯነበር ተነግሮኝ ነበር:- ‚በጌታ ቤተክርስቲያን ውስጥ የመንፇሳዊ 
ዕይታ ስጦታ ያሊት ‘ቤይክ ቦንግ-ንዮ’ የምትባሌ አንዴ አባሌ አሇች እና እኛ ማን እንዯሆንን መሇየት ትችሊሇች። ያቺን ሴት 
በማጥቃት ሊይ አተኩሩ!‛ እነዙህን አጋንንት የገሇጠሌኝ ጌታ ባይሆን ኖሮ እነሱን ሇማየት በመንፇሳዊ ዕይታ ስጦታም እንኳ 

አስቸጋሪ ይሆን ነበር። በጥሌቀት ስጸሌይ ግሌጽ ያሌሆኑ እነዚን ክፈ መናፌስት ሇማየት እንዯምችሌ ጌታ ነግሮኛሌ። በኃይሌ 

ስጸሌይ የአጋንንቶቹ ማንነት ይገሇጣሌ እናም እነሱ ይጠፊለ። 

       *ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ እና ገብርኤሌ 

ወዯ መንግሥተ ሰማይ እኔን ሇማጀብ ሁሇት ግሩም መሊእክት መጡ። እነርሱ ሚካኤሌና ገብርኤሌ ነበሩ። ከላሊ 

ከማንኛውም መሊእክት ጋር ሉነፃፀሩ አይችለም። ‚የእኛ ተወዲጅ ኢየሱስ እህት ቤይክ ቦንግ-ንዮ እንዴትታጀብ አ። 
ስሇዙህም እኛ በግሌ መጥተናሌ።‛ ጌታ እንዯ እኔ አይነቱን በጣም አነስተኛ አንዴ ሰው እንዳት ሌዩ አዴርጎ እንዯተንከባከበ 

በማወቄ ራሴ ትሁትና ዜቅ ብዬ ነበረ። አጸፊውን እንዳት መግሇጽ እንዲሇብኝ አሊወቅሁም ነበር። መዯነቄን እንዯምንም 

መሸከም ቻሌሁና በጉጉት እነርሱን ተከተሌኋቸው። 

በመንግሥተ ሰማይ ኢየሱስ የኤዯንን ገነት አሳየኝ፣ እጅግ በመዴነቅ ትንፊሽ የሚወስዴ ነበር። በንግግራችን ኢየሱስ ይህንን 

ነገረኝ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ ትናንትና ፓስተር ኪም ውስጥ የነበሩትን አጋንንት ሇማስወጣት አስቸጋሪ ነበረ። ዯክሞሽ መሆን 
አሇበት። በፓስተሩ ውስጥ የነበሩት አጋንንት አንቺ ሊይ እንዯሚጣበቁና እንዯማይሇቁ ዯም መጣጭ ተባይ አይነት ናቸው። 
እነዚ መርኛ ነብሳት ራሳቸውን ይዯብቃለ እና ሇመርጋትና ተመሌሶ ሇመታጠፌ ራሳቸውን እንዯ የእጅ ሊስቲኮች 
ይሇውጣለ። ከስብሰባው በኋሊ ፓስተር ኪም እህት ሺን ሱንግ-ክዩንግን ወዯ ቤት ሉያዯርሳት የታመመውን አካለን ጎተተ። 
እነዙህ ሌጅ የበግ ጠቦቶች ፓስተራቸውን ሇመጠበቅ ሌብ አሊቸው። ይህንን ባየሁበት ቅጽበት በጥሌቀት ስሜቴ ተነክቶ ነበር 
እና እነርሱን ሇመተባበር ወሰንሁ።‛ እርሱ ቀጠሇ:- ‚ፓስተር ኪም ውስጥ ተጣብቆ የነበረው የመጨረሻው ጋኔን 
እስከሚችሇው ዴረስ እርሱን ሇማሰቃየት ቆርጦ ነበር። እሱን ሇማስወጣት ኃይሌ መጠቀም ነበረብኝ። በሚያሳዜን ሁኔታ 
በቤተ ክርስቲያንሽ ውስጥ ሌጅ ከሆኑት የበግ ጠቦቶች መሏሌ ሲኦሌን ማየት የቻሌሽው አንቺ ብቻ ነሽ። ሊንቺ አስቸጋሪ 
እንዯሆነ እኔ አውቃሇሁ፣ ነገር ግን የበሇጠ ታጋሽ ብትሆኝ መታገስሽን አዯንቃሇሁ። አሁን ፓስተርሽ ኪም ዮንግ-ደ መጻፌና 
ጽሐፈን እንዯ መዜገብ በዯንብ መጠበቅ አሇበት። ያየሽው የሲኦሌ ክፌሌ በሙለ አይዯሇም፣ ነገር ግን የሲኦሌን አንዴ ትንሽ 
ከፉሌ ዴርሻ ብቻ ነው። በዙህ ሥራ አማካኝነት ብዘ ነፌሳት ይዴኑ ንዴ የሰማያዊ አባታችን መሻት ነው። ያሇማቋረጥ 
አንቺን ወዯ ሲኦሌ መውሰዳ ሌቤን እጅግ ያሳዜነዋሌ እና ያንቺም ሌብ እንዱሁ እጅግ እንዲነ አውቃሇሁ። ከአሁን ጀምሮ 
ጥቂት ብቻ አሳይሻሇሁ፣ ስሇዙህ በጥንቃቄ ተመሌከቺና ሇፓስተር ኪም ምን እንዲየሽ በትክክሌ ግቢ።‛ እኔም እንዱህ 

አሌሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ አንተ በኃይሌ ከጠየቅህ። እባክህን እናቴንና ታናሽ ወንዴሜን አታሳየኝ። እነርሱን ሳይ ሥቃዩን 
መሸከም አሌቻሌሁም።‛ ኢየሱስም እንዱህ መሇሰ:- ‚ያ ሉስማማ የሚችሌ አይዯሇም። ሇማየት ሊትወጃቸው የምትችውን 
ነገሮች ማየት አሇብሽ፣ ስሇዙህ እውነቱን መመስከር ትችያሇሽ።‛ እርሱ መናገር እንዯጨረሰ ጌታ እጄን ያና ወዯ ሲኦሌ 

መራኝ። 



       *ወዯ ሲኦሌ መመሇስ 

በሲኦሌ ውስጥ የሚያስፇራራ (የሚያስዯነግጥ) ነው። ሁለም መጥፍ በተቆሇፇበት ቦታ ውስጥ እንዳት ጎጂ መጥፍ እንዯሆነ 

አዕምሮዋችን ሉያስብ አይችሌም። ሥቃይ፣ ማቃሰትና ጩኸት ብቻ ያሇበት የተረገመ ቦታ ነው። ጌታ እና እኔ በአንዴ ጠባብ 

መንገዴ ሊይ ነበርን። በእያንዲንደ ክፌሌ (በኩሌ) ሊይ በበዚ ሥቃይ ውስጥ ያለ ነፌሳት ትዕይንቶች ነበረ። በመንገደ ግራና 

ቀኝ በኩሌ ጥሌቅ ገዯሌ ወዯነበረበት አንዴ ቦታ መጣን። ኢየሱስ እንዱህ አስጠነቀቀ:- ‚ተጠንቀቂ!‛ ዓይናችሁን ሇአንዴ 

ሰከንዴ ከመንገደ ሊይ ማንሳት ወዯ ታች እንዴትወዴቁ ሉያዯርጋችሁ ይችሊሌ። በሁሇቱም በኩሌ (በመንገደ በቀኝም 

በግራም በኩሌ) እንዯ ሰማይ ከፌታ ያህሌ ተከምረው የራስ ቅልችን በገዯለ ውስጥ አየሁ። 

የራስ ቅልቹ አሌሞቱም ነበረ፣ ነገር ግን በቀስታ ይንቀሳቀሱና ይጮኻለ። ያ ሇጆሮዎቼ የሚወጋ ነበር። አንዲንድቹ 

ተንሸራተው ወዯ ታች ሲወዴቁ የራስ ቅልቹ ወዯ ተወሳሰበ ውጥንቅጥ ጠብና ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባለ። እነሱ ወዯሊይኛው 

ተመሌሶ ሇመውጣት እርስ በእርሳቸው ይገፊፊለ። እርስ በራሳቸው ሊይ እንዱህ እያለ ያማርራለ ይጯጯሃለ:- ‚ኦህ፣ እኔ 
እየታፇንኩ ነው! አንተ መጥፍ ዝር በሌ! ሌትንቀሳቀስ ነው?‛  

እኔ ጠየቅሁ:- ‚እባክህን ጌታ ሆይ፣ በጣም አጸያፉ ነው። የበሰበሰው ሽታ በመሊ ዘሪያ አሇ። ከዙህ መውጣት እፇሌጋሇሁ። 

ይህን ያህሌ የራስ ቅልች እዚ እንዳት ሉኖሩ ቻሇ? እነሱ ምን አይነት የሰው ሌጆች ነበሩ?‛ በጣም የተሇያዩ አይነት ሰዎች 

እንዯነበሩ ኢየሱስ ነገረኝ፣ ‚ቤት ሰርስረው በመግባት የሚሰርቁ ላባዎች እየሰረቁ እያሇ በስህተት እሳት ሲሇኩሱ በእሳቱ 
ውስጥ የሞቱ፣ በሆቴሌ ተኝተው እያሇ በእሳት ውስጥ የሞቱ፣ ወንድችን ሇማመንር ያሳሳቱና በእሳት ውስጥ የሞቱ፣ 
በአካልቻቸው መሥራት እየቻለ በሱ ፇንታ ወዯ ሌመና በመዝር ሌመናውን የተሇማመደ፣ በሽርሽር ጊዛ የሰጠሙ፣ 
ቤተሰቦቻቸውን የገዯለ፣ ረጅም የእግር ጉዝ ሲያዯርጉ በአዯጋ የሞቱ እና ከሁለም ኑሮዎች ላልች ብዘዎች በዙህ አለ።‛ 

 

ሌቆጥራቸው ያሌቻሌኩ በጣም ብዘ የራስ ቅልች ነበሩ። በአንዴ ጎን አንዴ ሰው እንዱህ ሲሌ ሰማሁ:- ‚እናንተ መጥፍዎች፣ 
እዙህ በጣም ተጨናንቋሌ። አየር ያነሰው ይህ ቦታ እየገዯሇኝ ነው!‛ ከታች የነበሩት የራስ ቅልች እንዱህ እያለ ነበረ:- ‚ከሊይ 
ያሊችሁ እናንተ መጥፍዎች፣ እየጨፇሇቃችሁኝ ነው! እኔን መጨፌሇቅ አቁሙ!‛ ከታች ያለት እነዚ የራስ ቅልች ብዘ 

የተበሳሱ የቁስሌ ቀዲዲዎች ነበሯቸው። 

የበሇጠ ወዯፉት ስንራመዴ የበሰበሱ ሬሳዎች ሽታ እየጠነከረ መጣ። ‚ጌታ ሆይ፣ ያ በጣም መጥፍ ሽታ ምንዴን ነው? እንዯ 
በሰበሰ ሥጋ ነው የሚሸተው።‛ ጌታም እንዱህ መሇሰ:- ‚አዎን ትክክሌ ነሽ። በጥንቃቄ ተመሌከቺ!‛ እየበሰበሱ ካለት 

አካልች የሚወጣ አንዴ ፇሳሽ አስተዋሌሁ፤ እንዯ ውቂያኖስ በሁለ ዘሪያ ነበረ። ‚ጌታ ሆይ፣ እዙህ ምንም የራስ ቅልች 
ወይም አጥንቶች የለም። አንዴም አካሌ እዙህ አሊየሁም፣ ነገር ግን ሇምንዴን ነው መጥፍው ሽታ በጣም አስከፉ የሆነው?‛ 
ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ሥጋና አጥንቶቹ በስብሰው አሌቀዋሌ።‛ 

       *የባህር ቁሌቋሌ የሚመስሇው ተክሌ 

እንዯቀጠሌን፣ ወዯ አንዴ ትሌቅ ሇጥ ያሇ ባድ መሬት መጣን። አንዴ ግዘፌ የባህር ቁሌቋሌ የሚመስሌ ተክሌ ነበረ፣ ነገር ግን  

ምንም የሚታዩ እሾኾች አሌነበሩትም። ከፉሇፉቱ የጥቃቅን ትልች መንጋዎች ነበሩ እና አንዴ ነገር በተክለ ሊይ እየሄዯ 

ነበር። 



ኢየሱስ በቅርበት እንዴመሇከት ነገርኝ እናም ወዯ ተክለ ስራመዴ ታናሽ ወንዴሜን ከማይቆጠሩ እርቃናቸውን ከሆኑ 

አካሊት ጋር በአንዴ ሊይ አየሁት። የባህር ቁሌቋለ ሊይ ሁለም ተተብትበውና ተጣብቀው ነበር። ሰዎቹ በሥቃይ በመጮህ 

ሊይ እያለ ሥጋቸውን እየበለ በነበሩ በጥቃቅን ትልች እያንዲንደ ተሸፌኖ ነበር። 

በሁለም የሥቃይ ጩኸቶች እንኳ የወንዴሜን ዴምጽ በግሌጽ መስማት እችሌ ነበር። ‚እህቴ፣ የእኔ ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ እህቴ 
ሇምንዴን ነው በዴጋሜ እዙህ ያሇሽው? አውች! ይህ ሉቋቋሙት (ሉታገሡት) የማይቻሌ ነው። ይህ በጣም የሚያሠቃይ 
ነው!‛ ሁለም አይነት ትልች ሲነክሷቸውና ወዯ አካሊቸው ውስጥ ሰርስረው በመግባት ሥጋቸውን ሲገነጥለ እያንዲንደ 

በሥቃይ ጮኸ። በጣም ብዘ ትልች ሸፌነዋቸው ስሇነበር አንዴ ኢንች የሚያህሌ ቆዲ እንኳ ማየት አሌቻሌሁም። 

       *የስጋ ትሌ በተሞሊ ጉዴጓዴ ውስጥ ቤተሰቤ 

ወዯ ግራ ተመሇከትሁ እና በጣም ብዘ በሆኑ (በማይቆጠሩ) ሰዎች ጥቅጥቅ ብል የተሞሊ አንዴ ግዘፌ ጉዴጓዴ አየሁ። 

ሁለም እርቃናቸውን ነበሩ እና በስጋ ትልች ተሸፌነው ነበረ። በሥጋና በስጋ ትልች መኃሌ ሇመሇየት በጣም አስቸጋሪ 

ነበር። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማርቆስ 9:48) በዴጋሜ ራሴን ስቼ እንዯምወዴቅ አስቤ 

ነበር። እናቴን አየኋትና በዓይኖቿ ውስጥ ተመሇከትሁ። እርሷ ወዯዙህ ጉዴጓዴ ውስጥ ሇመወርወር እየጠበቀች ነበር። እናቴ 

ጮኸች:- ‚የእኔ ሌጅ ቦንግ-ንዮ፣ ጤንነት አይሰማሽ እንዯነበር ሰምቻሇሁ፣ ነገር ግን ሇምን በዴጋሜ እዙህ መጣሽ?‛ ከዙያም 

አነባች። ‚እናቴ፣ ወዯ ሲኦሌ መምጣት አሌፇሌግም፣ ነገር ግን ጌታ እኔን ወዯ ሲኦሌ መሌሶ ማምጣት ቀጥሎሌ። ምን 
ማዴረግ እችሊሇሁ?‛ እናቴም እንዱህ መሇመን ጀመረች:- ‚ጌታ ሆይ፣ እርሷን እጅግ በጣም እየጎዲት እንዯሆነ እያወቅህ 
ሇምን ሌጄ በሲኦሌ ስሠቃይ እንዴታይ ፇቀዴህሊት?‛ እኛ በአንዴ ሊይ አሇቀስን። 

‚እናቴ፣ በጣም በብዘ ጭንቀት ውስጥ የማይሽ ቢሆንም እንኳ አንቺን ሇመርዲት አንዲች ማዴረግ አሌችሌም። በጣም 
ይቅርታ!‛ አሌሁኝ። እናቴም እንዱህ ሇመነችኝ:- ‚እባክሽን ቦንግ-ንዮ፣ በፌጹም ዲግም ወዯ ሲኦሌ ተመሌሰሽ አትምጪ። እኔ 
ሞቻሇሁ እና ሇመሠቃየት ወዯዙህ እንዴመጣ ተዯርጌአሇሁ፣ አንቺ ግን እስከመጨረሻው ዴረስ ጌታን መከተሌ መቀጠሌ 
አሇብሽ። ፌጻሜሽ እንዯ እኔ እዙህ እንዲይሆን፣ ነገር ግን ወዯ መንግሥተ ሰማይ እንዯምትሄጂ እርግጠኛ ሁኚ።‛  

ኢየሱስን ሇእርዲታ ሇመንሁት፣ ነገር ግን እርሱ አንዲች ማዴረግ አሌቻሇም። በሀይሌ ስጮህ ክፈዎቹ አጋንንቶች እናቴን 

ያሇምህረት ወዯ ጉዴጓደ ውስጥ ጣሎት። የትልቹ መንጋ እግሮቿን ሸምቅቀውና በሥጋዋና አጥንቶቿ ውስጥ ሠርስረው 

በመግባት በፌጥነት ወረሯት። ላልቹ ሰዎች እያዯረጉ እንዯነበረው እርሷም በሥቃይ ጮኸችና በፌርሃትና ጭንቀት 

ዘሪያውን ሇሇች። ጩኸቶቿ በሁለም ሰዎች ጩኸቶች ቶል እየተዲፇነ መጥቶ ነበር። 

በቀኜ በኩሌ ታናሽ ወንዴሜ ሲሠቃይ መስማት ጀመርሁ። እርሱም እንዱህ ጮኸ:- ‚እህቴ፣ አካላ በህይወት እያሇ ትልቹ 
እየበለት ነው። ኦህ፣ እኔ በጣም በብዘ ሥቃይ ውስጥ ነኝ! ታሊቅ እህቴ፣ አሁኑኑ እንዱረዲኝ እባክሽን ኢየሱስን ሇምኚው!‛ 
ትልቹ ወንዴሜን ወጉት እና እርሱን ወዯ ጥቁር በመሇወጥ መርዜ በመሊ ሰውነቱ ውስጥ ተሠራጨ። ወንዴሜ ራስን 

መግዯሌ ፇፅሞ ነበር። ነገር ግን ሇእንዯዙህ አይነቱ ዴርጊት ቅጣቱ እንዯዙህ በጣም መጥፍና ኃይሇኛ ይሆናሌ የሚሌ ሀሳብ 

አሌነበረኝም። እኔም ኢየሱስን ሇመንሁት፣ እርሱ ግን በዴጋሜ በጣም ግይቷሌ አሇ። ወዯ ሰማያዊው አባቴ እንኳን ሳይቀር 

ጮኼአሇሁ፣ ነገር ግን እርሱም ዯግሞ አይሆንም አሇ። ቶል፣ የወንዴሜ አካሌ አንዴ ጥቁር አጽም ብቻ ሆነ፣ ነገር ግን እርሱ 

አሁንም እየጮኸ ነበር። ‚እህቴ፣ ፌጠኚና ይህን ቦታ ሇቀሽ ሂጂ። በፌጹም ወዯዙህ ቦታ ተመሌሰሽ መምጣት የሇብሽም። 
ተረዲሽ?‛ 

ጌታ እዙህ ስሊለት ስሇ አንዲንድቹ ሰዎች ነገረኝ። ‚ከሁሇትና ከሦስት ሴቶች ጋር የኖሩ ወንድች፣ ጓዯኞቻቸውን (በጋብቻ 
ውስጥና ከጋብቻ ውጭ) በመቀያየርና  እዙህም እዙያም በመዝር የተኙ ሰዎች፣ ራሳቸውን የገዯለ፣ ቤተ ክርስቲያን ይገኙና 
ዜሙት የፇጸሙ፣ በተራራ ሊይ የሞቱ፣ በውሻ ተገዴሇው የነበሩ፣ እና የሞቱ ላልች ብዘዎች እዙህ አለ።‛ 



ከኢየሱስ ጋር በመቀጠሌ ሊይ እያሇሁ፣ ትሌቅና የሚያስዯነግጥ (የሚያስፇራራ) አንዴ በጣም ረጅም ጠማማ እጀታና ስሇት 

ያሇው ማጭዴ የሚመስሌ ተመሇከትሁ። አንዴ ግዘፌ ጋኔን ሰዎቹን ሇመቁረጥ እየተጋጀ በጣም ረጅሙን ማጭዴ ይዝት 

ነበር። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ያ ጋኔን በሲኦሌ ውስጥ አስረኛው በጣም ግዘፌ ጋኔን ነው።‛ በመሊው አካለ ዘሪያ ብቅ ብቅ 

ብሇው የወጡ ብዘ ራሶች አለት። ሰዎቹን በተርታ መቆራረጥ ጀመረ እና የእነርሱ አስዯንጋጭ ጩኸቶቻቸው በመሊው 

የሲኦሌ ሁኔታ ውስጥ በመሄዴ አስተጋባ። 

በተንኮሌ የተሞለ አረመኔዎቹ አጋንንቶች ላልችን በማሠቃየት ይዯሰታለ። የፓስተራችንን አባት መቁረጥ ጀመሩ። እርሱም 

እንዱህ ጮኸ:- ‚አውች! እባካችሁ አዴኑኝ። በጣም ይቅርታ። እባካችሁ አቁሙ! ይቅርታ አዴርጉሌኝ!‛ አሰቃቂ ነበረ። 

በመሬት ሊይ ሰዎች ራሳቸውን ይስቱ ወይም ይሞቱ ነበር፣ በሲኦሌ ውስጥ ግን ራስን መሳትም ሆነ መሞት አሌነበረም፣ 

አሰቃቂ ጩኸቶች ብቻ ነበሩ። እዚ ሁለም የስሜት ሕዋሳቶቻችሁ ንቁ ናቸው። 

የፓስተሩ አባት እንዱህ አሇቀሰ:- ‚ወዮ እኔ ነኝ። በበሽታ ሞትኩ እና ስሞት ሁለም ነገር ከጭንቀትና ኃሊፉነት ነፃ ይሆናሌ 
ብዬ አስቤ ነበር፣ ሥራ ሳይኖረኝ በሰሊም አርፊሇሁ ብዬ አስቤ ነበር። ነገር ግን ይህ እኔ የጠበቅሁት አይዯሇም!‛ በምሬት 

ራሱን አነቃነቀ። የፓስተሩን አባት እግር ከቆረጠ በኋሊ ጋኔኑ እንዱህ ጮኸ:- ‚አሁን በአካሌህ ሊይ ሌጀምር?‛ ወዯ ትንንሽዬ 

ቁርጥራጮች መቆራረጡን ቀጠሇ። በጣም አሰቃቂ ሁኔታ (ትዕይንት) ነበረ። እያንዲንደ ዜርዜር ግሌጽ ነበር፤ ህሌም 

አሌነበረም። ኢየሱስ እና እኔ እየተመሇከትን እንዯነበር ጋኔኑ አውቋሌ፣ ነገር ግን ችሊ አሇንና በተንኮሌ የተሞሊውን 

አረመኔያዊ ሥራውን ማዴረጉን ቀጠሇ። 

ጋኔኑ በእጆቹ ራሱን ሇሁሇት ሰነጠቀውና ቀሪዎቹን በይት እየፇሊ ወዯነበረ ወዯ አንዴ ትሌቅ የብረት ማሰሮ ውስጥ 

ወረወረው። ሰዎቹ ቀሇጡና የቀረው ሁለም አጥንቶች ብቻ ነበሩ። አሁንም አስጨናቂው ጩኸቶቻቸው አሌዯከመም ነበር። 

አጋንንቶች የግብዣ (የፓርቲ) አይነት እንዯሆነ አዴርገው በዯስታ እየተንከተከቱ እዙህም እዙያም ዘሪያውን እየሮጡ ነበር። 

‚አንዳ በዴጋሜ ራሳችንን ማጨቅ እንችሊሇን። የምንበሊው በጣም ብዘ አሇን። በጣም ብዘ አዱስ ሰዎች ወዯ ሲኦሌ 
ስሇመጡ ዚሬ ጥሩ ቀን ነበረ። ስሇዚ ነው ግብዣ (ፓርቲ) ያዯረግነው እና እየጠበስናቸው ያሇው።‛ አለ። 

ማሰሮው ውስጥ የነበሩት ሰዎች እንዱህ እየጮኹ ነበረ:- ‚ሄይ፣ እናንተ ጨካኝና ክፈ መጥፍዎች! ከዙህ አውጡኝ። 
ከነህይወቴ እያነዯዲችሁኝ ነው! አሁኑኑ አውጡኝ! አንዲች ማየት አሌቻሌኩም። ሞቃት ነው! እዙህ እየሞትኩ ነው!‛ እነሱ 

በዴጋሜ እኔ መዴገም የማሌፇሌጋቸውን እርግማኖች ብሇዋሌ። 

በኋሊ፣ ኢየሱስ የልጥ ሁሇት ሴት ሌጆች (ኦሪት ፌጥረት 19:31-38) በሀይሌ በሚነዴ ጉዴጓዴ ውስጥ እጅግ በሃይሇኛ 

እያሇቀሱ ወዲለበት አንዴ ቦታ ወሰዯኝ። ኢየሱስ እጅግ አዜኖና በጣም በብዘ ሥቃይ ተጎዴቶ ስሇነበር ወዱያውኑ ሇቆ 

ሇመሄዴ ወሰነ። ጌታ እንዱህ አሇ:- ‚ቦንግ-ንዮ በእነዙህ ሁሇቱ ሴት ሌጆች ሌቤ ታሟሌ እና ቤተሰዎችሽን በሲኦሌ ውስጥ 
ስታዪ የአንቺን ሥቃይ አውቃሇሁ። ነገር ግን አንቺ ስሊየሽው ነገር በእርጋታ እንዴታስቢ እፇሌጋሇሁ።‛ ወዯ ሲኦሌ ባመጣኝ 

በእያንዲንደ ጊዛ ሌቡ እጅግ በጣም እንዯሚያዜን ኢየሱስ አካሇፇ፣ እርሱ ግን ያንን ከእኔ ሰውሮታሌ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- 

‚አሁን ከሲኦሌ እንሂዴ (እንሇይ)።‛ እርሱ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌሶ አመጣኝ። 

==== ቀን 19 ====   (ወዯ ዕብራውያን 10:35-39) 

ሺን, ሱንግ-ክዩንግ:   *ዱያቆኒት ሺን ሱንግ-ክዩንግ መንፇሳዊ ዲንስ ዯነሰች 

በሌሳኖች እየጸሇይሁ ነበረ እና አካላ አንዴ የሚነዴ የእሳት ኳስ ተሰማው። ውጭ -10° ነበር እና ሁለንም ማሞቂያዎችንም 

አጥፌተን ነበር። ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ቀዜቃዚ ነበር። ነገር ግን መንፇስ ቅደስ በሊያችን ሊይ ስሇነበረ ጌታ አካሊችንን እጅግ 

በኃይሌ ወዯ ሚነዯ እሳት ስሇሇወጠው ብርቱው ቅዜቃዛ አሊስቸገረንም። የክረምት ወፌራም ሌብሶቻችንን ማውሇቅ 

ነበረብን እና አጭር እጅጌ ያሊቸውን ቀሇሌ ያለ ሌብሶች ብቻ ሇበስን። 



በኃይሌ የሚበራ የፀሏይ ብርሃን ወዯታች እያብሇጨሇጨ እንዯሚያበራው እኔም በጸልቱ እሳት ተመትቼ ነበር። በሞቃቷ 

ፀሏይ ስር ያሇን ይመስሌ እኛ በሊብ ርሰን ነበር። አብዚኛውን ጊዛ እስከ ጸልቱ ፌፃሜ እንዯ ምንም ንቁ በመሆን በብርዴ 

እንቀጠቀጥ ነበር። ጸልቶቼ በጥሇቀትና በጥሌቀት እየሄደ እንዯሆነ ተሰማኝ። ከአንዴ ሰዓት በኋሊ እጆቼ ያሇውዳታ 

መንቀሳቀስ ጀመሩ። እንቅስቃሴዎቹ የተሇያዩና በጣም ረጋ ያለ ነበሩ። 

እስከዚ ዴረስ የፓስተሩን ሚስትና የእህት ቤይክ ቦንግ-ንዮን መንፇሳዊ ዲንስ መመሌከት ብቻ እችሌ ነበር እና ይህንኑ ስጦታ 

ሇመቀበሌ በጥሌቅ ጓጉቼ ነበር። እኔም እንዱህ ሇመንሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ መንፇሳዊውን ዲንስ እንዴዯንስ እርዲኝ! ይህን 
መንፇሳዊ ስጦታ ናፌቄአሇሁ። ጌታ ሆይ፣ እኔ ሇስጦታው በግሌጽ ጓጉቻሇሁ። ይህ መንፇሳዊ ዲንስ በጠቅሊሊው ስሇ ምን 
እንዯሆነ እንዴሇማመዯው እርዲኝ።‛ 

በክርስቲያናዊ ሕይወቴ በሙለ መንፇስን ተሇማምጄ ወይም በመንፇስ ተሞሌቼ በፌጹም አሊውቅም። በጣም ኃጢአተኛ 

ነበርሁ እና በጌታ ፉት ሁሌ ጊዛ አፌር ነበር። ከቅርብ ጊዛ ወዱህ በእሁዴ አገሌግልት ካሇው የበሇጠ በሳምንቱ የጸልት 

ጊዛያት የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ እየተሇማመዴሁ ነበር። የእሁደ አገሌግልት ሇሁሇት ሰዓታት ብቻ ነው በዜማሬ፣ ጸልት፣ 

ስብከት፣ እንዱሁም በማስታወቂያዎች ሇእግዙአብሔር የሚውሌ ነው። ይህም የበሇጠ በመንፇሳዊ እንዴፇሌግ ተወኝ። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ:   *በአምሊካችን ዘፊን ፉት መግባት       (የዮሏንስ ራእይ 4:2-4) 

ጸልቴ እንዯጀመረ አንዴ ባሇ ሦስት ቀንዴ ጋኔን ታየ። እኔም እንዱህ ጮህኩ:- ‚ጋኔን፣ በኢየሱስ ስም ጥፊ!‛ እና ሄዯ። እኔ 

እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚አባባ ናፌቀኸኛሌ!‛ ኢየሱስ እንዱህ እየተጣራ መጣ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ አባትሽን ጠራሽ?‛ እኔም 

በዴፌረት መሇስሁ:- ‚አዎ።‛ ጌታም ጠየቀ:- ‚ወዯ አባትሽ ሇመጣራት ፇሌገሽ ነበር?‛ እኔም መሇስሁ:- ‚አዎን እጅግ በጣም 
እፇሌጋሇሁ‛ ከዚ እርሱ ይህን ነገረኝ:- ‚ተጣሪ!‛ እኔም ያሇማቋረጥ እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚አባ! አባ!‛ 

ኢየሱስ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ወሰዯኝ። ሇኢየሱስ ምስጋናዎችን እየመርሁ እና በባህር ዲርቻው ሊይ ውሃ እየረጨሁ 

በመንግሥተ ሰማይ ሁለ በዯመናዎች ሊይ መጓዜ እወዲሇሁ። ኢየሱስ ይህን ጠየቀኝ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ ትሊንት ያዯረግሁሌሽን 
ቃሌ ኪዲን ታስታውሻሇሽ? አስታወስሽ?‛ እኔም መሇስሁ:- ‚አዎ ኢየሱስ። እግዙአብሔር አብን ሌታሳየኝ ቃሌ ገብተህሌኝ 
ነበረ።‛ ኢየሱስ በታማኝነት ቃለን ጠበቀና አባቱን ሇመገናኘት ወሰዯኝ። አባታችን ማሰብ ከምንችሇው በሊይ ግዘፌ (ትሌቅ) 

ነው፣ የመንግሥተ ሰማይ ሊይኛው ሰማያዊ ሰማይ ዴረስ ይዯርሳሌ እና ከፀሏይ የበሇጠ ዯምቆ ያበራሌ። እርሱ እጅግ በጣም 

ግዘፌ በሆነ አንዴ ዘፊን ሊይ ተቀምጦ ነበረ። 

በእግዙአብሔር ፉት ምስጋናዎችን እየመርሁ በዯስታ ተሞሌቼ ነበረ። ‘ነፌሴ ሆይ እግዙአብሔርን ባርኪ’ ብዬ መርሁ እና 

እግዙአብሔር አብም ስምር አዯመጠኝ። እርሱም በዯስታ ዯነሰ እና እርሱ በተንቀሳቀሰ ቁጥር ሉረደት የማይቻሌ 

የሚያምሩ የተሇያዩ ብዘ የብርሃን ቀሇም ጨረሮች በዴምቀት ከእርሱ ይወጣለ። ከእግዙአብሔር አብ ፉት ሇፉት ከአንዴ 

ተራራ የሚበሌጥ አንዴ መጽሏፌ ነበረ እና እርሱም መጽሏፈን እየተመሇከተው ነበረ። 

የእግዙአብሔር ግዘፌ እጅ ተረጋና በእርጋታ ራሴን አሻሸኝ። የእጆቹ መጠን ምን ያህሌ ግዘፌ እንዯሆነ በቃሊቶች ሉገሇጽ 

አይቻሌም። የሊይኛው ክፌሌ የእግዙአብሔር አካሌ ዯመና በሚመስሌ የውሃ ጠብታዎች (በጉም)  ተሸፌኗሌ። ኢየሱስ 

ምስጋናዎችን መመር እንዴቀጥሌ ጠየቀ ስሇዙህም መርሁ። እጆቹን በአንዴ ሊይ በማጨብጨብና እጆቼን ይዝ ወዯ ኋሊና 

ወዯ ፉት በመወዚወዜ እግዙአብሔር በምስጋናዬ ተዯሰተ። ክንድቼን ዘሪያውን ሁለ በማወዚወዛ በጣም ዯስተኛ ነበርሁ። 

ኢየሱስ እንዱህ አስጠነቀቀኝ:- ‚በአባታችን በእግዙአብሔር አብ ሕሌውና ከቁጥጥር ውጭ አትወዚወዢ!‛ በአክብሮትና 

በትሕትና ራሴን በማጎንበስ እጆቼን ወዯ ሊይ ከፌ እንዲዯርግ እርሱ አስተማረኝ። በኋሊ፣ ኢየሱስ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌሶ 

ወሰዯኝ። 



ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *አጋንንቶቹን በእጆቻችሁ ምቷቸው! 

ፓስተራችን ከባሇፇው ሰይጣናዊ ጥቃት በሚያስጨንቀው ሥቃይ አሁንም እየተሰቃየ ነበረ። ዚሬ ምሽት በእጆቻችን 

አጋንንቶቹን መያዜ እንዯምንችሌ ነግሮናሌ እና በአጋንንቶቹ ሊይ አጸፊውን ሇመመሇስ እንዴንጋጅ ጠየቀን። እኛም 

በመተባበር:- ‚አሜን!‛ ብሇን ጮህን። የጸልት አገሌግልት ሰዓት ስሇነበረ በትጋት በሌሳኖች ጸሇይሁ። 

ኢየሱስ በፀጥታ ቀረበ። እርሱም ከፓስተሩ ሚስት ፉት ሇፉት ተቀመጠና ሇረጅም ሰዓት ጸልቶቿን አዯመጠ። ከዚ ፓስተሩን 

ቀረበና እንዱህ ተናገረው:- ‚ፓስተር ኪም፣ የቱ ጋር ነው እየታመምህ ያሇኸው?‛ አጋንንቶቹ ነክሰውትና ቧጭረውት 

የነበረበት ቦታዎች ሊይ ፓስተር ጠቆመ። በእርጋታና በፌቅር ያሇማቋረጥ ቦታውን እየነካ ኢየሱስ በፓስተሩ አንገትና ጀርባ 

ሊይ አተኮረ።  

ኢየሱስ ከሄዯ በኋሊ፣ በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌሁ። አምስት ርኩሳን መናፌስት በአንዴ ጊዛ አጠቁ። የእጅ ሇእጅ ውጊያን 

አስመሌክቶ የነበረውን የፓስተሩን መሌእክት አስታወስሁ። ከረጋሁ በኋሊ እጄን ከፇትሁና አንዴ ነገር ያዜሁ። በመንፇሳዊ 

ዓይኖቼ ስመሇከት ነጭ ቀሚስ የሇበሰች አንዴ ሴት ጋኔን እንዯነበረች አየሁ። እግሯ በመዲፋ ውስጥ በጥብቅ ተይዝ ነበር እና 

እሷ ራሷን መርዲት የማትችሌ ነበረች። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማርቆስ 3:15) ። እንዯ 

ሄሉኮፕተር ውሌብሌቢት ዘሪያውን አሽከረከርኋት። ተአምራዊ ነበር። አሽከረከርኳትና ወዯ አንዴ ጥግ ወረወርኋት። አንገቷ 

በከባደ ተመቶ ተሰበረ እና እንዱህ ጮኸች:- ‚አውች! እየገዯሌከኝ ነው።‛ የፓስተሩን መሌእክት አስታወስሁ። ‚አጋንንትን 
ስታዩ ያሇምህረት ጨፌሌቋቸው! ዓይኖቻቸውን አውጡና ሊያቸው ሊይ በመሄዴ በከባደ እርገጧቸው!‛ በጡጫዬ 

መታኋቸሁና ረገጥኳቸው። እነሱም ጮኹ:- ‚ኦህ፣ አንተ ሰው! አህህ! አዴነን!‛ እነሱ ሸሹ። አስዯናቂ ነበር። ከእንግዱህ 

አሌፇራም። አጋንንቶች ብዘ ሆነው የሚያጠቁ ቢሆንም እንኳ እነሱን ሇመዋጋት ዜግጁ ነኝ። 

ላሊ ጋኔን አሽከረከርሁኝና አርቄ ወረወርኩት። ጁ-ኢዩን የጠቀሰችው አንዴ ጋኔን ነጫጭ ዓይኖቹን እያሽከረከረ ቀረበኝ። 

ቀረብ እስኪሌ ዴረስ ይህን ጋኔን ጠበቅሁት። ጸልቴን ሇማወክ ሌክ እንዯሞከረ ያሇምህረት ዓይኖቹን አወጣኋቸውና መሬት 

ሊይ ዯበዯብሁት። እውር ሆኖ፣ መሬቱ ሊይ እየፇሇገ ተሳበ፣ ‚ኦህ አይሆንም! ዓይኖቼ! ዓይኖቼ የት ናቸው? እንዲገኛቸው 
እርደኝ።‛ በመጨረሻ አገኛቸው። ነገር ግን ዓይኖቹ ይቀመጡበት የነበረ ቀዲዲዎች ውስጥ መሌሶ ሉያስቀምጣቸው ሲሞክር 

ዓይኖቹ ሊይ በጣም ብዘ ቆሻሻ ነበረ። በተሳሳተ ሁኔታ አስቀመጣቸውና ሮጦ ጠፊ። 

አንዴ ወንዴ ጋኔን የተቀዯዯ አንዴ ካናቴራ ሇብሶ ከእኔ አንዴ ምሌክት የሚፇሌግ እንዯነበረ በመምሰሌ ቀረበ። እንዯ 

ቦውሉንግ ኳስ ሊሽከረክረው ፇሇግሁ። የሚበቃ ያህሌ ሲጠጋ እጄን ረጋሁና ዓይኖቹ ውስጥ ሁሇት ጣቶቼንና የዓፌንጫው 

ቀዲዲ ውስጥ አንደን ጣቴን ከተትሁ። እንዯ ቦውሉንግ ኳስ ወረወርሁት እና ከአንዴ ከፌ ካሇ ዴንገተኛ ዴምጽ ጋር 

ተንሸራቶ ወዯቀና ጠፊ።  

አንዳ በዴጋሜ ረጅም ጸጉር ያሇውና ሌብስ (ጋውን) የሇበሰ አንዴ ጋኔን ታየ። ከዓይኖቿና ከንፇሮቿ እየዯማች ስሇነበረ 

ብርዴ ብርዴ የማሇት መጥፍ ስሜት ተሰማኝ። ከኋሊው ሮጥሁኝ፣ ያዜሁት፣ ፉቱን በጥፉ መታሁትና ሌዬ ተከመርሁበት። 

በጣም አሸናፉነት ተሰማኝ! እኔም ነገርሁት:- ‚እዙህ መምጣት አቁም በቃ! እናንተ አጋንንት አበሳጭ ናችሁ!‛ ያሇማቋረጥ 

ከነበረው ተዯጋጋሚ ዴብዯባ በኋሊ እየጮኸ ሮጠ። ይህ የሚዯንቅ ነበረ። ቂሌ አጋንንቶችን በጥፉ በመምታት በጣም በብዘ 

እየተገረምሁ ነበር! 

የብረት ጭምብሌ የሇበሰ አንዴ ጠንካራ የተሟሊ ወንዴ ጋኔን ሲቀርበኝ በሌሳኖች መጸሇዬን ቀጠሌሁ። በጭምብለ ውስጥ 

አንዴ ዓይን ብቻ ነበር ይታይ የነበረው እና ያም ዓይን በትንንሽዬ ትልች የተሞሊ ነበረ። ሌነካው ስሊሌፇሇግሁ እንዱህ ብዬ 

በሀይሌ ጮህኩኝ:- ‚በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ!‛ እሱ ግን ተቋቋመና ከዚ በሚጠማዜ እንቅስቃሴ መዯነስ ጀመረ። 



እየዯነሰ እያሇ ባሌታወቀ ሁኔታ በተዯጋጋሚ ይታይና ይጠፊ ነበር። ጋኔኑ በዴጋሜ እስኪታይ ዴረስ ጠበቅሁና ያዜሁት 

ዘሪያውንም አሽከረከርኩት። ከዚ ወዯ ቤተ ክርስቲያኑ ጀርባ ጋኔኑን ወረወርኩት እና አንዳ ጮኸና ጠፊ። በዚ ቅጽበት 

ኢየሱስ መጣና እንዱህ በማሇት አጨበጨበ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ሀ-ሱንግ፣ እነዙህን አጋንንት የማሠቃየት ዯረጃን 
በስተመጨረሻ አሳዴገሃሌ። እኮራብሃሇሁ። በጣም እኮራብሃሇሁ።‛ 

አንዲንዴ ጊዛ በስብከቶች ጊዛ መሊእክት በፓስተራችን ራስ ሊይ አንዴ የይት አይነት ሲያፇሱ አይቻሇሁ እና የእርሱ 

ስብከቶች የበሇጠ በኃይሌ ያስተጋባለ። ስብከቶቹ ስሇ አንዲንዴ የአጋንንቶች ማንነት ሲሆን እነዚ አጋንንቶች በምስጢር 

በአንዴ ጥግ ይዯበቁና በአስፇሪ አስተያየቶች በፌርሀት ይንቀጠቀጣለ። 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

‘ክብር፣ ክብር፣ ሃላ ለያ’ እያሌሁ እየመርሁ ነበረ እና አካላ በእሳት ሊይ ነበረ። ቤቱ ውስጥ በጣም ይቀቅዜ ነበር እኔ ግን 

እንዯ እብዴ እያሊበኝ ነበር። ሀክ-ሱንግ ተዋግቶት የነበረው ያው ጋኔን፣ ዓይኖቹን በተሳሳተ ሁኔታ መሌሶ ከቷቸው የነበረው  

እያማረረ ነበረ:- ‚ኦህ ሰው፣ በመጥፍው ሀክ-ሱንግ ምክንያት እየተሠቃየሁ ነው። እሱ ይህን አዯረገ።‛ እኔም መሇስሁ:- ‚ያ 

በጣም ጥሩ ነው! ይህን በመስማቴ ዯስ ብልኛሌ።‛ ማሌቀስ ጀመረና እንዱህ አሇ:- ‚አቁሚ! እባክሽን ያንን አቁሚ።‛ እኔም 

እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚አንተ ቆሻሻ ጋኔን፣ በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሽ!‛ ጋኔኑም ሸሸ። 

አንዴ ነገር ሌብሶቼን መጎተት ጀመረ፣ እኔ ግን አንዲች ማየት አሌቻሌሁም። ዯግሞም በጸጉሬ ሊይ አንዴ ጠንካራ ጉተታ እና 

በጎኔ ሊይ አንዴ መነካካት ተሰማኝ። ዘሪያውን የሚሽከረከር አንዴ እንግዲ ነገር አስተዋሌሁ። በእሱ እንዳት ተናዴጄ 

እንዯነበርኩ ሇዙህ ጋኔን ነገርሁት፣ እና ጋኔኑም መሇሰ:- ‚በእውን? ጥሩ፣ በእኔ ምክንያት ተበሳጪ። እባክሽን እኔ ወዯ ሲኦሌ 
ሊመጣሽ እየሞከርኩ ነው። አንቺ ትንሽ ተባይ ሇምንዴን ነው በጣም ብዘ የምትጸሌዪው? መጸሇይ አቁሚ። ስትጸሌዪ 
የምትበዪው አንዲች ታገኛሇሽ? ሇምንዴ ነው የምትጸሌዪው?‛ እኔም ወዱያው መሇስሁ:- ‚ሄይ፣ ስጸሌይ ተአምራቶች 
ይሆናለ እና እኔም ሽሌማት አከማቻሇሁ። አንተ ጋኔን ከእኔ ሽሽ!‛ ወዱያውኑ ተጠቅሌል ሄዯ። 

በኋሊ፣ ሁሇት ራሶች ባለት አንዴ ግዘፌ እባብ ዯንግጬ ነበር። ከንድ (ከአናኮንዲ) ይበሌጥ ስሇነበረና በዴንገት ወዯ እኔ 

መምጣት ስሇጀመረ በፌርሀት እየተንቀጠቀጥሁ ዯንግጬ ነበር። እኔም እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚ኢየሱስ ሆይ እርዲኝ! እባክህን 
ይህን አስከፉ እባብ እንዱጠፊ አዴርግ!‛ ኢየሱስ ወዱያውኑ መጣና እባቡን ያው። ኢየሱስም እባቡን በጣም በፌጥነት 

ያሽከረክረው ጀመረ እና አርቆ ወረወረው። እኔም ኢየሱስን አመሰገንሁት እና እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ሰሉጥ፣ 
ስሜን በጠራሽ ቁጥር ሁሌ ጊዛ እዙህ እሆንና እረዲሻሇሁ፣ ስሇዙህ አትጨነቂ። ማዴረግ ያሇብሽ ሁለ በትጋት መጸሇይ 
ነው።‛ 

       *ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሉያመጣችሁ የሚችሌ ጸልት 

ዚሬ ሁሇት ውብ መሊእክት በቀስታ ሲወርደ አየሁ። እነርሱ ከሰዎች ይበሌጥ በጣም ረጅሞች ናቸው እና በትህትና እንዱህ 

አለ:- ‚ሰሊምታዎች፣ እህት ጁ-ኢዩን።‛ በእጆቻቸው ውስጥ በጀርባው ሊይ ክንፍች ያለት አንዴ የሚያምር በዴምቀት 

የሚያበራ ሌብስ ነበረ። ‚እህት ጁ-ኢዩን ይህ ሌብስ በጣም ያምራሌ፣ አይዯሇም እንዳ?‛ 

 

እኔም መሇስሁ:- ‚አሁን ሌሞክረው እፇሌጋሇሁ።‛ እነርሱም እቅፌ አዴርገው በእርጋታ አሇበሱኝ። መሊእክቱ በሁሇቱም 

ጎኖቼ በኩሌ ቆሙና ክንድቼን ያዘ። በጥንካሬ ተሞሌቼ ነበረ እናም ወዯ ሊይ ወዯ መንግሥተ ሰማይ በረርን። ቶል፣ ህዋን 

ትተን ሄዴን እና መሬት የበሇጠ እየራቀ መጣ። 



የሚሌክ ዌይ ክዋክብቶች ዘሪያውን ሁለ ተበታትነው ወዯነበረበት አንዴ ቦታ በረርን። እጹብ ዴንቅ ውብ ነበረ። ሁሇቱም 

ክንድቼ ወዯ ጎኔ ና አለ እና ሌብሴ ሊይ ያለት ክንፍች እርስ በእርሳቸውን እያማቱ ሇመብረር ሲሞክሩ አየሁ። በሆነ 

ምክንያት ከዙህ በኋሊ ወዯ ፉት መሄዴ አሌቻሌንም። እኔም እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚መንገደን ሁለ ተጉዤ ወዯ መንግሥተ 
ሰማይ መሄዴ ፇሌጌአሇሁ፣ ነገር ግን እዙህ ምንዴን ነው እየተዯረገ ያሇው?‛ መሊእክቱም እንዱህ አብራሩሌኝ:- ‚ምክንያቱ 
አንቺ የሚበቃ ያህሌ በኃይሌ ስሊሌጸሇይሽ ነው፣ ስሇዙህም እዙህ ዴረስ ብቻ ነው መጓዜ የቻሌነው።‛ ቅር ተሰኝቼ ነበር እና 

ወዯ ምዴር መመሇስ ጀመርን። 

ምዴር (መሬት) ከጠፇር ስትታይ በጣም ውብ ትመስሊሇች፣ ነገር ግን ይህን ያህሌ ትንሽ ፕሊኔት እንዯነበረች ሊምን 

አሌቻሌሁም። ዚሬ በቀሩ አጋጣሚዎች ተሞሌቶ ነበረ፣ እኔ ግን ስሇ ጸልት አንዴ ጠቃሚ ትምሕርት ተማርሁ። በጸልት ወዯ 

መንግሥተ ሰማይ መንገደን ሁለ ሇመጓዜ ጥንካሬዬን ሁለ ወዯ ጸልት ውስጥ መሰብሰብ አሇብኝ። 

እህት, ቤይክ ቦንግ-ንዮ:   *ከኢየሱስ ጋር ሽርሽር መውሰዴ 

እየጸሇይሁ እያሇ ኢየሱስ ሲኦሌን ሇመጎብኘት ወሰዯኝ። ቶል አንዴ ግዘፌ አምዴ ታየ፣ በሊዩ ሊይ ነገሮች ሲጓዘበት በዯንብ 

ግሌጽ ባሌሆነ (በዯበ) ሁኔታ ማየት ቻሌሁ። በቅርበት ስመሇከት የማይቆጠሩ ሺሆች ሰዎች ተጣብቀውበት እንዯነበሩ 

አየሁ። እነሱ እርቃናቸውን ነበሩ እና መነቃነቅ (መንቀሳቀስ) እንኳ እስከማይችለ በጣም በጥብቅ ታስረው ነበረ። ሰዎቹ 

በሥቃይ እንዯ ጮኹ ነጫጭ ትኋኖች (ጎጂ ትልች) የእነሱን ሥጋ በሌተው እየጨረሱ ነበረ። ሁለም ሥጋ አሌቆ ከነበረና 

አጽም ብቻ ከቀረ በኋሊ ሥጋቸው ይመሇስ ነበረ እና አስዯንጋጩ የመከራ ጊዛ (ሥቃይ) በዴጋሜ ይዯገም ነበረ። 

እነዙህ ሌዩ ሰዎች ምን አይነት ኃጢአት ፇጽመው እንዯነበር ጌታን ጠየቅሁት እና እርሱ ይህን መሇሰ:- ‚እነዙህ ሰዎች 
የማሇዲውን አገሌግልት ሇአጭር ጊዛ በግዴ የሇሽነት የተካፇለና ወዯ ዓሇም ሇመሄዴና በዓሇም ሇመዯሰት በፌጥነት 
ከአገሌግልቱ የሚወጡ ናቸው፣ በፌፃሜያቸው በመኪና አዯጋ ሇመሞት ብቻ። ዯግሞ፣ ቤተ ክርስቲያን የተካፇለ ነገር ግን 
ከዜግ በሮች በስተጀርባ የጠጡ አንዲንዳም ቡና ቤቶችን የጎበኙ ሰዎች አለ፣ እንዱሁም ጌታን በፌፁም ሳይሇማመደት ቤተ 
ክርስቲያን እንዯ ዯንብ ማሟያ የተካፇለ ሰዎች አለ።‛ 

አስዯንጮቹን ሁኔታዎች መሸከም ስሊሌቻሌሁ ኢየሱስ ከቦታው እንዱወስዯኝ ሇመንሁት። እርሱም:- ‚ዯህና፣ አሁን ወዯ 
መንግሥተ ሰማይ እንሂዴ፣‛ አሇ። እርሱ እጄን ያና በሰማያዊ ሰማዮች ውስጥ እየበረርን በዔዴን ገነት ውስጥ ዯረስን። 

ኢየሱስና እኔ በገነት ውስጥ ክንድቻችንን በአንዴ ሊይ ቆሊሇፌን እና የሚበሌጥ ዯስ የሚሌ ጉብኝት ነበረን። እንዳት ዯስተኛ 

እንዯነበርሁ በማየት ኢየሱስ በእርጋታ እንዱህ አንሾካሾከሌኝ:- ‚የእኔ ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ፣ ጤናሽ በጣም ጥሩ አይዯሇም? 
አሁን የእውን ከባዴ ነው፣ ነገር ግን አንቺ መጽናት አሇብሽ።‛ የእርሱ ቃልች ሁሌ ጊዛ ያጽናኑኛሌ እና ወዯ ማንባት 

ይወስደኛሌ። (2ኛ ቆሮንቶስ 1:5) 

ፓስተር, ኪም ዮንግ-ደ:   *እንዯ ኤላክትሪክ ንዜረት 

ከባሇፇው ቀን የአጋንንት ጥቃት አሁንም ዴረስ በታሊቅ ሥቃይ ውስጥ ነበርሁ። እግዙአብሔር ግን በዯግነቱ ሌቋቋም 

ከምችሇው የሥቃይ መጠን ጋር ስብከቶችን እንዲቀርብና ምስጋናዎችን እንዴምር አስቻሇኝ። በሁለም ጥንካሬዬ እጆቼ ወዯ 

ሊይ ከፌ ብሇው ጸሇይሁ። ከኤላክትሪክ ጋር የተገናኙ ንዜረቶች (electrical shocks) በሁሇቱም እጆች ውስጥ ሲገቡ 

ይሰማኝ ጀመረ። የኤላክትሪክ ፌሰቱ ጠንካራ ነበረ እና በእያንዲንደ የሰውነቴ ክፌሌ ውስጥ ያሇማቋረጥ ጎረፇ። 

እግዙአብሔር የቅባት ይት በሊዬ ሊይ አፇሰሰ፣ ነገር ግን አካሊዊ ሥቃዬ እያነሰ አሌሄዯም። እጆቼ ወዯ ሊይ ከፌ ተዯርገው 

መጸሇይ የሚያሰቅቅ ከባዴ ነበር። በመርፋ እንዯ ተወጋሁ ሆኖ ዴንገተኛ ሀይሇኛ ሥቃይ የተማኝ ጊዛያት ነበሩ። ከዚ 

ክንድቼን አወርዴ ነበረ። ሥቃዩ ቀሇሌ ሲሌ፣ ሇመጸሇይ እጆቼን መሌሼ ወዯ ሊይ አነሳቸዋሇሁ እና ይህን ብዘ ጊዛ 

እዯጋግመዋሇሁ። 



እጆቼን ወዯ ሊይ ከፌ አዴርጌ ሇመጸሇይ ወስኜና ቆርጬ ነበር። በዴንገት ግራ መዲፋ በቀስታ ወዯ ውጪ መንቀሳቀስ 

ጀመረ። ከዚ የበሇጠ ተሰማኝ እና በአንዴ ሰዓት ውስጥ ግራ እጄ ወዯ ውስጥ ከመሆን ወዯ ውጪ ሙለ ሇሙለ ዝረ። ቀኝ 

እጄ ከውስጥ ወዯ ውጫዊው ሇመንቀሳቀስ ሦስት ሰዓታት ያህሌ ፇጅቷሌ። በእንዯዙህ አይነት አኳኋን ረም ሊለ ሰዓታት 

ቆይቼ ነበር። ሁሇቱም ክንድቼና እጆቼ ዯንዜው ነበረ እና በእንዯዚ ሁኔታ ከአራት ሰዓታት በሊይ ጸሇይሁ። በጣም 

የሚያሰቃይ ነበር። 

       *እያንዲንደን ኃጢአት መናዜ 

ይህ ሥራ የእውነት ከጌታ መሆኑን አሊውቅም ነበር፣ ስሇዙህም እንዱህ ብዬ ጮህኩኝ:- ‚ሰይጣን ከእኔ ተወገዴ! ከእኔ ሂዴ!‛ 
ኢየሱስ ምንም ቃሊት አሊሰማም። በዚ ፇንታ እርሱ በሚንቀጠቀጠው አካላ ውስጥ ዯስታ፣ ሰሊም፣ እና የመንፇስ ቅደስን 

እሳት አፇሰሰ። በህይወቴ የበፉቶቹን ኃጢአቶች ማስታወስ ጀመርሁ፣ ስሇዙህ ንስሏ መግባት መናዜ ጀመርሁ። እንዯ 

ፓስተር ተገቢ ያሌሆነ ህይወቴንና ስፖርቶችን የመጫወት ሱሶቼን ተናዜሁ። ያ ኃጢአት በቸሌተኛነት ጌታን እንዲገሇግሌ 

አስከተሇኝ። ስሇ እያንዲንደ ኃጢአት ንስሏ ሇመግባት ሞከርሁ። ሁሇቱም ክንድችና እጆች ተጠማው ከሥቃዩ የተነሳ 

እስክወዴቅ ዴረስ ባሇኝ ሁለ መጸሇይ ቀጠሌሁ። 

‚ነገር ግን እንዯ ጥንካሬህና ንስሏ እንዯማይገባ ሌብህ የእግዙአብሔር ቅን ፌርዴ በሚገሇጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስህ ሊይ 
ታከማቻሇህ።‛ (ወዯ ሮሜ 2:5)  

ስፖርቶችን የእውነት እወዲሇሁ እና ስጫወት ስሇ ጌታ ፇፅሞ በመርሳት በጥሌቅ እሳተፊሇሁ። ይህ እርሱን ያሳዜነዋሌ። የእኔ 

ሱስ የቦውሉንግ ጨዋታ፣ የእግር ኳስ ጫወታ፣ እና በተሇይም የባዴሚንተን ጨዋታን በማካተት ሰፉ የስፖርት መስኮችን 

ይሸፌናሌ። ተስማሚ አቋም እንዱኖረኝ ከሌብ እፇሌግ ነበር፣ ነገር ግን እኔ በስፖርት በጣም ብዘ ጊዛ አጠፊሁ። ከሚነራሌ 

ስፕሪንግ ዋተር የመዜናኛ ቦታ (ከማዕዴን ምንጭ ውሃ የመዜናኛ ቦታ) አጠገብ በሚገኘው የባዴሚንተን መጫወቻ ቦታ 

በተዯጋጋሚ ብዘ ጊዛ እሄዴ ነበር። ጭንቀቴን ሁለ እዚ እተዋሇሁ። ስፖርቶችን መጫወት ስህተት አይዯሇም፣ ነገር ግን 

የምናዯርጋቸው ብዘ ነገሮች አስቀዴመው አዕምሮዋችንን ሉይዘ ይችሊለ። መንፇሳዊውን ዓሇም በጥሌቀት በተሇማመዴሁ 

ቁጥር ስፖርቶችን መውዯዳ ሱስ ውስጥ እንዲስጠመዯኝ ተገነብሁ። እነዙህ መሠናክልች መጠራቀምና መንፇሳዊ እዴገቴን 

መጉዲት ቀጠለ። ስቅስቅ ብዬ አሇቀስሁና ስሇ ሁለ ነገር ንስሏ ገባሁ። 

በህይወቴ አንዴ ጊዛ ሁለም የቤተ ክርስቲያን አባሊቶቼ ላሊ ቤተ ክርስቲያናት ሇመካፇሌ ትተው ሄደ እና ቤተ ክርስቲያኑ 

ውስጥ የቀረ አንዴ ሽማግላ ሰው ብቻ ነበረኝ። በአጠቃሊይ ቤተ ክርስቲያኑ እያዯገ አሌነበረም። እንዯመታዯሌ በዯምብ 

የማውቀው አንዴ ፓስተር ከሲዖውሌ (በዯቡብ ኮሪያ የሚገኝ የአንዴ ከተማ ስም ነው) በብዘ መቶዎች የሚሆኑ አባሊት 

ሊለት አንዴ ቤተ ክርስቲያን እንዯ ዋና ፓስተርነት (ዋና ካህንነት) አንዴ ቦታ አቀረበሌኝ። ‚አዎ ይህ በጣም ታሊቅ ነው!‛ 
ብዬ አሰብሁ፣ አቅራቦቱን ሇመውሰዴ ተጋጀሁ። ከመሄጃዬ በፉት በነበረው ቀን እየጸሇይሁ እያሇ ኢየሱስ ከመንግሥተ 

ሰማይ ሊይኛው ጫፌ እስከ መሬት ዴረስ የተረጋ አንዴ እጅግ በጣም ረጅም ንግ ይዝ ታየ። ኢየሱስ እንዴንበረከክና 

እንዴሰግዴ አኝ፣ ስሇዙህም አክብሬ ታዜሁኝ። ኢየሱስ ያንን ረጅም ንግ ያና በታሊቅ ኃይሌ መታኝ። አሌጎዲኝም ነበር 

እና ሇእኔ ያሇውን የጌታን ፌቅር ተሰማኝ። ነገር ግን የእርሱ ፉት በሀን ተሞሌቶና እንባዎች በፉቱ ሊይ እየተንጠባጠቡ 

ነበረ። ኢየሱስ ጠየቀኝ:- ‚የእኔ ተወዲጅ አገሌጋይ፣ የቤተ ክርስቲያን አባሊቶችህ በቁጥር እየበዘ ሲሄደ ምን ማዴረግ 
ትፇሌጋሇህ? ፓስተር ኪም ዮንግ-ደ! ፓስተር ኪም ሇመቅዯሱ ምን አይነት መብዓ ታቀርባሇህ?‛ ሇጌታ አንዴም መሌስ 

መመሇስ አሌቻሌሁም። መሌሶቼ የአሣፊሪ ሌቤን እውነት እንዯሚያወጡ አውቄ ነበር። 

ፓስተሮች በአንዴ ሊይ ሲሰባሰቡ እያንዲንዲችን ስሇ ‘ቤተ ክርስቲያን ፇጣን እዴገት’፣ ‘ምን ያህሌ በቁጥር እንዯተሰባሰቡ’ ፣ 

‘ቤተ ክርስቲያን ሇመገንባት ምን ያህሌ አመታት እንዯሚወስዴ’፣ ‘የትኛው ፓስተር ባሌዯረባቸው ፉተኛው ራጭ ሰው 
እንዯሆነ’ እናወራሇን። ዯግሜ አሰማቸው የነበሩ አንዴ አይነት መሌሶች እነዙህ እንዯነበሩ አውቅ ነበር። በጌታ ፉት ዜቅ ካሇ 

ራሴ ጋር ጉሌበቴ ተንበርክኮ፣ ራሴን ሌቋቋመው አሌቻሌሁም እና በጣም አፌሬ ነበር። አንዲች ማዴረግ ስሊሌቻሌሁ 

አሇቀስሁ። ኢየሱስ በእርጋታ ጀርባዬን አሻሸና በመሌካም ሌባዊነቱ አጽናናኝ። 



‚የእኔ ተወዲጅ አገሌጋይ፣ የግንባታ እርዲታ መብዓዎችህን ፇሌጌ አውቃሇሁ? ቤተ ክርስቲያንህ በቁጥር መሻሻሌ (መነቃቃት) 
እንዱኖረው ፇሌጌአሇሁ? እነዙህን ነገሮች በሌብህ ውስጥ አታስቀምጥ፣ ነገር ግን እኔ የምሻውን እንዴትከተሌ እፇሌጋሇሁ። 
የጠፈ በጎቼን እንዴትፇሌግና እንዴታገኝ እፇሌጋሇሁ፣ እና ቁጥሩ ምንም ይሁን፣ አንዴም ወይም መቶ በግ ይሁን። ታሊቅ 
እንክብካቤ እንዴታዯርግሊቸው እኔ እፇሌጋሇሁ። በጣም በትናንሽ ነገሮች ታማኝ ሁን። በዘሪያህ ባለ በትሊሌቅ ነገሮች 
አትናጋ፣ ነገር ግን በትጋት ጸሌይና በእኔ ጊዛ ጠብቅ። በመጨረሻ፣ ተስፊ የቆረጥህ አትሁን።‛ 

የፓስተር ሚስት, ካንግ ህዩን-ጃ:   *ከተዋረዯ መንፇስ የሆነ ጸልት 

ፓስተራችን ሊይ እንዯሆነው ዚሬ የእኔ እጆች ዯግሞ እየዝሩ (እየተጠማዘ) ነበረ። ኢየሱስ ያንን በጁ-ኢዩን ትንቢት 

የመናገር ስጦታ በኩሌ ሇእኛ አብራራ። ሇአንዴ ፓስተርና ሇሚስቱ መንፇሳዊ ዓይኖቻቸው እንዱከፇቱ የበሇጠ አስቸጋሪ 

ይሆን ነበር፣ አንዴ በጣም አስቸጋሪ ሂዯት ነው። ብዘ የተሇያዩ የጸልት አይነቶች አለ፣ ነገር ግን እጅግ በጣም ኃይሇኛው 

የጸልት አይነት ሂዯቱን የሚያፊጥነው በእንባ ንስሏ መግባት (በሃን መጸጸት) አንደ ነው።  

ከላልች ጋር ሲነፃፀር፣ በጣም በተዯጋጋሚ እንባዎችን አሊፇስስም። በጠንካራው ማንነቴ (ስብዕናዬ) ምክንያት ሉሆን 

ይችሊሌ። ምንም ያህሌ በሀይሌ እየጸሇይሁና ወዯ ጌታ እየተጣራሁ የሞከርሁ ቢሆንም እንኳ ማሌቀስ አሌቻሌሁም። 

ፓስተሩን ሇእርዲታ ጠየቅሁ እናም የተዋረዯ መንፇስ እንዯጎዯሇኝ ነገረኝ። ጌታን የተዋረዯ መንፇስ እንዴጠይቀውም 

አበረታታኝ።  

‚እግዙአብሔር ሌባቸው ሇተሰበረ ቅርብ ነው፣ መንፇሳቸው የተሰበረውንም ያዴናቸዋሌ።‛ (መዜሙረ ዲዊት 34:18) 

ከሰዓት በኋሊ ሁለ በተዋረዯና በተጸጸተ ሌብ ጸሇይሁ እና ጌታ የንስሏ እንባዎችን በረከት በእኔ ሊይ አፇሰሰ። መንፇስ ቅደስ 

በእንባዎችና በሊብ ሸፇነኝ። መቆጣጠር በማይቻሌ መሌኩ ሳሇቅስ በእንባዎች ተሞሌቼ ነበር። በጁ-ኢዩን በኩሌ እየተናገረ 

እግዙአብሔር የእንባ ንስሏዬ ሇእርሱ ተቀባይነት እንዯነበረው ነገረኝ።  

እያዯረግነው በነበረው በሁለም ሥራ፣ ጠሊት ሇማጥቃት ሁሌ ጊዛ አጋጣሚ ይጠብቅ ነበር። መከሊከያችንን በፌጹም 

ማውረዴ አሌቻሌንም። ሰይጣናዊ ማንነቶች የዕይታ መንፇሳዊ ስጦታ ሊሊቸው ሇታዲጊ አባሊቶች መገሇጽ ከጀመሩ ጀምሮ፣ 

በጸልት በኃይሌ ራሳቸውን ማስታጠቅ ነበረባቸው። ኢየሱስ በእነዙህ በህይወትና ሞት ትግልች እንዴንዋጋ ሇምን እኛን 

እንዯመረጠን አናውቅም፣ በጣም የዯከምን ከመሆናችን የተነሳ። 

ኢየሱስ ይህን ነግሮናሌ:- ‚እናንተ የጌታ ቤተ ክርስቲያን ትንንሽ በጎች ክፈ መናፌስትን በመዋጋት ብቻ እምነታችሁን ማቆየት 
ችሊችኋሌ። እመኑኝ። እጄን ያዘና ሂደ። ሁሌ ጊዛ ከእናንተ ጋር ስሇምሆን አትጨነቁ።‛ 

==== ቀን 20 ====   (የሏዋርያት ሥራ 1:8)   *ኪም, ጁ-ኢዩን አጋንንቱን አጠቃች! 

አጋንንትን እንዲንፇራ ነገር ግን በቀጥታ እንዴናጠቃቸው ፓስተሩ ነግሮናሌ። እርሱ እንዱህ ጮኸ:- ‚እርገጧቸውና 
እንዱሠቃዩ አዴርጓቸው! ዓይኖቻቸውን አውጡና ፌጯቸው። ያዞቸውና በዘሪያው ሁለ አንቀጥቅጧቸው።‛ በጣም 

አስዯሳች ነበር እና አንዴ ዴንገተኛ ሀይሌ ሰጠኝ። በቀሊለ የምፇራ ስሇሆንኩ በፌጹም ፌርሀት እንዲሊሳይ አሇበሇዙያ አጋንንት 

የበሇጠ እንዯሚያጠቁ ፓስተሩ ነገረኝ። ጠንካራ ሇመሆንና መከራን ሇመቋቋም ቆርጬ ነበር። 

በመጀመሪያ ያየሁት ጋኔን በጣም የዯነገጥሁበት ነበር። ነጭ ሌብስ የሇበሰች ሴት ጋኔን ነበረች። በሚያስዯነግጥ ሇቅሶ 

ስትመጣ ብጉር እንዱኖረኝ (እንዱወጣብኝ) አዯረገች። ተዯናግጬ ነበር ነገር ግን ጥንካሬዬን ሁለ አሰባስቤ ጸጉሯን ያዜኩና 

በፌጥነት ሳብኩት። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን የአምሊካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማርቆስ 9:23) ።  



እሷም እንዱህ አሇቀሰች:- ‚አውች! እንዴሄዴ ፌቀጂሌኝ! እየጎዲሽኝ ነው። አሁኑኑ ሌቀቂ! እየጎዲኝ ነው!‛ ሁለንም ጸጉሯን 

እስክነቅሇው ዴረስ ያሇ ምህረት ሳብኩት። እርሷም እንዱህ አሇቅሰች:- ‚ጸጉሬ! ጸጉሬ!‛ ከዚ ጠፊች።  

ትሌቅ ራስ ያሇው አንዴ ወንዴ ጋኔን ሉያስፇራራኝ ሞከረ። አፈን በሰፉው ከፌቶ ቀረበኝ። አፈን ገነጠሌኩት፣ ዓይኖቹንም 

አወጣኋቸውና ረገጥኳቸው። ጋኔኑም እንዱህ ጮኸ:- ‚አውች! ዓይኖቼ! አፋ! የት ነው ያለት? ፇሌጊያቸው! ያሳምማሌ!‛ 
በጭንቀትና በችኮሊ መሬቱ ሊይ ፇሇገ፣ ነገር ግን ስሊሊገኛቸው ጠፊ። 

በኋሊ ማጭዴ ቅርጽ (ግማሽ ጨረቃ) አይነት ዓይን ያሇው አንዴ ጋኔን መጣ። ወዯ ቁርጥራጮች ገነጣጠሌኩትና 

ጮህኩበት። ጋኔኑም የተገነጣጠለ የአካሌ ክፌልቹን ሰበሰበና እንዱህ እያሇ ሮጠ:- ‚ወዯ አንቺ እመሇሳሇሁ። ታያሇሽ።‛  

       *ሰይጣናዊ ስብሰባዎች እና ሇሰማያዊ የጦር እቃዎች የጸልት መጠይቆች 

በኋሊ፣ እየጸሇይሁ እያሇ ጥግ ሊይ አንዴ የአጋንንቶች ቡዴን ሲያወሩ ሰማሁ። 30 የሚሆኑ አጋንንቶች ስብሰባ በማዴረግ ክብ 

ሰርተው ተቀምጠው አየሁ። ትሌቁ ማዕረግ ያሇው ጋኔን እንዱህ እያሇ ነበር:- ‚የጌታን ቤተ ክርስቲያን እንዱህ ሌንተወው 
ነው? ፌጠኑና ከጸልት አምታቷቸው (አናጓቸው)። እናንተ መጥፍዎች አንዴ ነገር አዴርጉ!‛ ላሊ ጋኔን እንዱህ አሇ:- ‚ያቺን 
አስቀያሚ ሴት ሌጅ ጁ-ኢዩንን ታውቋታሊችሁ? ሰሉጥ የምትባሇውን ያቺን ሴት ሌጅ! እንዯ እሷ ባሇ መሸነፌ የሚያሳፌር 
አይዯሇም እንዳ?‛ ላሊው እንዱህ ጮኸ:- ‚እኔስ? አፋ ተገንጥል ተከፌቶ ነበረ! በጣም እየዯማሁ ነበር።‛ ላሊውም እንዱህ 

ጮኸ:- ‚ሄይ፣ እናንተ የዯረሰባችሁ ምንም አይዯሌ! እኔ ሁለንም ጸጉሬን አጥቻሇሁ እና አሁን ፌፁም መሊጣ ነኝ! አሁን ምን 
እናዴርግ?‛ 

በኋሊ፣ አንዴ ራስ ቅሌ ጋኔን ስሊጠቃኝ በፌጥነት እንዱህ ጸሇይሁ:- ‚ጌታ ሆይ! መጥረቢያ ስጠኝ!‛ ወዱያውኑ ከአጠገቤ 

አንዴ መጥረቢያ ነበረ። ጋኔኑ ሲቀርብ መጥረቢያውን ያዜሁና ወዯ ቁርጥራጮች እስኪፇረካከስ ዴረስ ተረከኩት። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ:   *ዩ-ክዩንግ አጋንንትን አጠቃች! 

ዚሬ መጸሇይ እንዯጀመርሁ ነጭ ጋውን ሇብሳ አንዴ ሴት ጋኔን ብቅ አሇች። የውሻ ክራንቻ የሚመስለ ረጃጅም ሹሌ ጥርሶች 

ነበሯት እና በአፎ ዘሪያ ሁለ ዯም ነበራት። በተግሳጼ ስሊሌሸሸች ጸጉሯን ያዜሁና ዘሪያውን እያሽከረከርኋት በጣም በሀይሌ 

ጠመዜኩት። ‚አውች! ጸጉሬን ሌቀቂ። አሁኑኑ ሌቀቂው! እባክሽን!‛ አሇቀሰች። በጣም የመዯሰት ስሜት ተሰማኝ፣ 

እንዱህም አሌሁ:- ‚አንተ ቆሻሻ ጋኔን እስከ አሁን ዴረስ በጣም ስፇራህ ነበር! የሚገባህን ማግኘት የአንተ ተራ ነው!‛ ጸጉሯን 

ሁለ በመንቀሌ ያሇማቋረጥ ዘሪያውን አሽከረከርኳት እና እሷም ጮክ ባሇ ዴምጽ እንዱህ እያሇች ረም ሊሇ ጊዛ አሇቅሰች:- 

‚ስትሞቺ ወዯ ሲኦሌ ውስጥ እንዯምጎትትሽ (እንዯማወርዴሽ) እርግጠኛ እሆናሇሁ!‛ ከዚ ሄዯች። 

በኋሊ አንዴ ራሰ በራ የሆነ ወንዴ ጋኔን ቀረበኝ። ያዜኩትና በጭንቅሊቱ ወዯ መሬት ጣሌኩት። ‚አውች! እኔ እዙህ እየሞትኩ 
ነው! እኔን በጭንቅሊቴ መጣሌ አቁሚ!‛ በማሇት ጮኸ። እኔ በጣም በብዘ እየተዯሰትኩ ነበር። በጣም በኃይሌ ስጫን ጋኔኑ 

ተንሰቅስቆ አሇቀሰ። ከዚ ጋኔኑን በሙለ ኃይሌ መታሁት እና ወዯ ጥጉ ውስጥ ወዯቀ። 

መጸሇይ እየቀጠሌሁ እያሇ ኢየሱስ ከፉቴ እንዱህ በማሇት ታየ:- ‚የእኔ ሌባዊ ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ፣ እምነትሽ እጅግ በጣም 
አዴጓሌ። አሁን አጋንንቶችን በጡጫሽ የእውን መጉዲት ችሇሻሌ።‛ እርሱ ፇገግ አሇ። እኔም እንዱህ አሌሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ 
ወዯ መንግሥተ ሰማይ መሄዴ እፇሌጋሇሁ!‛ እርሱ ሲኦሌን እንዴንጎበኝ አጥብቆ ፇሇገ። 

ወዯ ሲኦሌ ስንሄዴ ከእሳቱ የተነሳ ግል ቀይ ወዯ ሆነ አንዴ ግዘፌ የብረት ማሰሮ ወዲሇበት አንዴ ቦታ መጣን። ኢየሱስ 

እንዱህ አሇ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ ማሰሮው ውስጥ በጥንቃቄ ተመሌከቺና እዚ ማን እንዲሇ እዪ።‛ 



እኔም በጥንቃቄ ተመሇከትሁ እና አያቴን ከላሊ ሰው ጋር ውስጡ አየሁ። ሁሇቱም እንዱህ እየጮሁ ወዯሊይና ወዯታች 

እየሇለ ነበር:- ‚አውች! እባካችሁ እዙህ በጣም ሞቃት ነው!‛  

አያቴ ስታየኝ እንዱህ አሇች:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ ይህን የሚያሰቃይ ሙቀት ከዙህ በሊይ መቋቋም አሌቻሌኩም! እባክሽን አያትሽን 
እርጂ። ከዙህ ሇመውጣት እንዱረዲኝ ጌታን ጠይቂው።‛ ምን ማዴረግ እንዲሇባት አሊወቀችም፤ በሀይሌ (በጣም በቁጣ)   

ዘሪያውን እየሮጠች ነበር። የእርሷ ነጭ ሌብስ እንኳ እየተቀጣጠሇ ነበረ። አያቴ እንዱህ ጮኸች:- ‚ዩ-ክዩንግ፣ እዙህ 
በመሆንሽ ዯስተኛ ነኝ። እባክሽን ከዙህ እንዴታወጪኝ እሇምንሻሇሁ! ይህን እሳት ከዙህ በሊይ መሸከም አሌችሌም።‛ እኔም 

እጄን በመርጋት እርሷን ሇማውጣት ሞከርሁ፣ ነገር ግን ጌታ ማዴረግ እንዯማሌችሌ በጥብቅ አስታወሰኝ። 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ እርሷን በጣም በብዘ ሥቃይ ውስጥ ሆና እያየኋት ሌቤ እጅግ እያነ ነው። ምን ማዴረግ እችሊሇሁ?‛ 
አሇቀስሁ። ኢየሱስ በጥብቅ አቀፇኝና እንባዎቼን ሁለ አበሰ። ትተን መሄዴ ጀመርን ነገር ግን አንዴ የሚያስፇራ ጋኔን 

ከፉታችን ታየ። ኢየሱስ እንዱህ ጮኸ:- ‚ጁ-ኢዩንን ወይም ዩ-ክዩንግን ብትረብሻቸው እኔ ወዱያውኑ በሲኦሌ ውስጥ ወዯ 
እሳቱ ጉዴጓዴ ውስጥ እወረውርሃሇሁ!‛ ጭንቅሊቱን አነበሇና ሸሸ። ኢየሱስ እጄን ያና መሌሶ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መራኝ 

እና እርሱ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ተመሇሰ። 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *የብረት ጭምብሌ ውስጥ ያሇው ጋኔን 

እየጸሇይሁ እያሇ ነጭ የብረት ጭምብሌ ያዯረገ አንዴ ጡንቻማ ወንዴ ጋኔን አንዴ ትሌቅ ሰይፌ ያወዚውዜብኝ ጀመረ። 

አሌፇራሁም። በዚ ፇንታ ሰይፈን ወሰዴኩበትና የጋኔኑን ራስ በሰይፈ መታሁት። ብረት ከብረት ጋር እየተጋጨ ሲያቃጭሌ 

መስማት ችዬ ነበር። ጭምብለን ገነጠሌኩት እና ፉቱ ሊይ ሁለ አጸያፉ ትልችን አየሁ። 

 

ጭስ ከሊዩ ሊይ የሚወጣ ላሊ ጋኔን ብቅ አሇ። ቶል ጭሱ የሰውን ቅርጽ ያ። በጭሱ ውስጥ ሰዎች ተጠምዯው እርዲታ 

እየሇመኑ ማየት ችዬ ነበር። ይህ ጋኔን ሰዎች እንዯዋጠ አወቄአሇሁ። ወዯ ኢየሱስ እየተጣራሁ በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ። 

‚ኢየሱስ ሆይ እርዲኝ! ጋኔኑ ሉውጠኝ እየሞከረ ነው። ፌጠንና እርዲኝ!‛ እንዯተጣራሁ ጌታ ወዱያውኑ ታየና አጋንንቱን 

አጠፊቸው። 

ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ዘሪያውን ቀንድች ያለት አንዴ ጋኔን አንዴ ትሌቅ ጥቁር ሰላዲ ተሸክሞ መጣ። እንዱህም አሇ:- 

‚አመጸሇይ አቁሚ። መጸሇይ አቁሚ!‛ ችሊ አሌኩትና በሌሳኖች መጸሇይ ቀጠሌሁ። ጥቁር ሰላዲውን መፊቅ (መቧጠጥ) 

ጀመረ። ያን ዴምጽ መታገሥ አሌቻሌሁም። ጆሮዎቼን ዯፇንሁና እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚ሰይጣን፣ በኢየሱስ ስም 
ጥፊ!‛ እንዱህ እያሇ ሰላዲውን መፊቅ ቀጠሇ:- ‚ሄይ፣ ይህ አስዯሳች ነው!‛ እኔም እንዱህ አሇቀስኩኝ:- ‚ኢየሱስ እባክህን 
እርዲኝ። ይህ ክፈ ጋኔን እያሠቃየኝ ነው!‛ ኢየሱስ በብርሃን ታየ እና ጋኔኑ ወዯ ኋሊ ሳይመሇከት ሮጠ። 

 



==== ቀን 21 ==== 

ኪም, ጁ-ኢዩን: 

በሌሳኖች እየጸሇይሁ በእሳት ሊይ ነበርሁ። ሶስት አስፇሪ ዴራጎኖች ታዩ። የመጀመሪያው ዴራጎን የተሇያዩ ሁኔታዎችና ክብ 

ቅርፆች በቀይ አካለ ዘሪያ ነበረው። ሁሇተኛው ዴራጎን ወዯ እሱ ስመሇከት የመመሰቃቀሌ ስሜት እንዱኖረኝ ያዯረገ ቀይና 

ሰማያዊ ቋሚ መስመሮች በአንዴ ሊይ ተቀይጠው ነበረው። ሦስተኛው ዴራጎን በአንዴ ሊይ የተቀየጡ ሰማያዊና ቢጫ 

ዟንጉርጉር አግዲሚ መስመሮች ነበሩት። እነሱ በሙለ ሉውጡኝ እንዯፇሇጉ ሆነው መጡ፣ እኔ ግን በጥብቅ ሦስት ጊዛ 

እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሹ!‛ እነሱም ሸሹ። 

ዘሪያውን ስመሇከት በርከት ያለ አጋንንት ክብ ሰርተው ዘሪያውን በመቀመጥ ስብሰባ ይው ነበር። መሪው ሇመሊጣው 

ጋኔን እንዱህ አሇ:- ‚አንት፣ በዙህ ጊዛ ሂዴና ሞክር!‛ ወዱያውኑ ወዯ እኔ መጣ፣ ነገር ግን እንዯበፉቱ ራሱን ያዜኩትና 

ዘሪያውን በፌጥነት ሳብኩት። ዓይኖቹን አወጣኋቸሁ እና ከእኔ ሸሽቶ ሮጠ። ከዚ መቀስ ጣቶች ያለት አንዴ ጋኔን መጣ። 

ጋኔኑ አንዴ ጥቁር ሰላዲን ቧጠጠ። የቧጠጦውን ዴምጽ ሌታገስ ስሊሌቻሌኩ የብረት ጣቶቹን ሰበርኳቸውና ፉቱን ፊቅሁት። 

‚ሄይ፣ ጣቶቼን መሌሰሽ ስጪኝ! ሇምንዴ ነው ጣቶቼን የምትወስጂው! አንቺ ትንሽ ተባይ እኔ ጋር ጣሌቃ አትግቢ (ከእኔ ጋር 
አትጣዪ) እምነትሽ እንዳት በጣም እየጠነከረ ሉመጣ ቻሇ?‛ በዚ (ያን በማሇት) ጋኔኑ ጠፊ። 

በኃይሌ መጸሇይ ቀጠሌሁ። አንዴ ትሌቅ እባብ በቁጡ አስተያየት ወዯ እኔ እየተሳበ መጣ። ቆዲዎቹ ወዯ ተሇያዩ ቀሇሞች 

ይሇዋወጣሌ። ጭራውን ወዯ ኋሊና ወዯ ፉት በፌጥነት በፉቴ ይወረውረዋሌ። እባቡን ያዜሁትና ግዴግዲ ሊይ ወረወርኩት። 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በቅደስ ማርቆስ 16:17-18) ። 

ሙለውን በፊሻ ተጠቅሌል የነበረ አንዴ ጋኔን ታየ። የቻይና ካርቱን ጋኔን ገጸ-ባህርህ ‘ካንግ-ሺ’ ን አስታወሰኝ። ጋኔኑም 

እንዱህ አሇ:- ‚ትንሿ ተመሌከቺ፣ ይህ የእውን አስዯሳች ነው!‛ ፊሻዎቹን መተርተር ጀመረ። ከፊሻዎቹ በታች የማይቆጠሩ 

ትኋኖች (ትልች)፣ መቶ እግር ያሊቸው የትሌ ዜርያዎች፣ እና ባሇ ሺ እግር ትልች በሙለ አካለ ዘሪያ እየተሳቡ ነበር። 

አጸይፍኝ (አስጠሌቶች) በአስቸኳይ ኢየሱስን ተጣራሁ፣ እና እርሱ መጥቶ ታየ፣ ጋኔኑንም ያና ወዯ ታች ወረወረው። 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ እጅግ በጣም አመሰግንሃሇሁ!‛ እርሱም ፇገግ አሇና በእርጋት ራሴን መታ መታ አዯረገ። ‚የእኔ ሌባዊ 
ተወዲጅ ሰሉጥ፣ እምነትሽ እጅግ በጣም አዴጓሌ! በትጋት ጸሌዪ።‛ ዚሬ ኢየሱስ ዯረቱ ሊይ የተሇያዩ ብርሃኖችን የሚፇነጥቅ 

አንዴ ቀይ ሌብ ያሇው ሌዩ ወርቃማ ሌብስ ሇብሶ ነበር።  

 

ኢየሱስ ከሄዯ በኋሊ አንዴ ጋኔን እንዯ አዚውንት ሴት አያት መስል ብቅ አሇ። እሷ ጥቁር ሌብስ ሇብሳ እና አንዴ ረጅም 

መጥረቢያ ይዚ ነበር። ‚አትጸሌዪ! ላሊ ጊዛ አዴርጊው። ዚሬ መጸሇይ የሇብሽም፣ ትክክሌ? ዚሬ መጸሇይ ሇምን በጣም 
ፇሇግሽ? ነገ አዴርጊው። ነገ ስትጸሌዪ ኢየሱስ ያገኝሻሌ። በዚ ፇንታ ያንን አዴርጊ።‛ እሷ ጮክ በማሇት ያንን ስሇዯገመችው 

እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚ሄይ አንቺ አስቀያሚ አሮጊት፣ በኢየሱስ ስም ከእኔ ሽሺ።‛ እሷም ጠፊች። 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

እየጸሇይሁ እያሇ አንዴ ጋኔን እንዱህ እያሇ ቀረበኝ:- ‚አንቺ። ሄይ አንቺ! ይቅርታ ሌትጠይቂኝ አያስፇሌግሽም!‛ የምሰማውን 

ማመን አሌቻሌኩም፣ ስሇዙህ ያዜኩትና ፉቱን በጥፉ መታሁት።  

 



ከዚ ግን እንዱህ በማሇት ፉቴን በጥፉ መታኝ:- ‚አንቺ ፉቴን በጥፉ ሇመምታት ዯፇርሺ? ወዯዙህ ነይ። እገዴሌሻሇሁ።‛ እኔም 

በንዳት እየነዯዴኩ ስሇነበር ዓይኖቹን አወጣኋቸውና ወዯ ታች ወረወርኳቸው። ፉቴ ማበጥ ጀመረ እና ትንሽ መናጋት 

በጋኔን ፉቴን በጥፉ እንዴመታ የማስከተለን እውነታ ሌረሳ አሌቻሌኩም። 

ከቆይታ በኋሊ አንዴ ሴት ጋኔን ነጭ ሌብስ ሇብሳ ብቅ አሇች። እንባ በእንባ ሆና ነበር። ‚አግባብ አይዯሇም! ያ መጥፍ ሀክ-
ሱንግ ዯበዯበኝ እና ያቺ ተባይ ጁ-ኢዩን በሁለም አቅጣጫ (እያዞዞረች) በጥፉ መታችኝ።‛ ቀረብ እስክትሌ ዴረስ 

ጠበቅኋትና በጣቶቼ ዓይኖቿን አወጣኋቸው። እሷ በሥቃይ እሊይና ታች ሇሇችና ጠፊች። ላሊ ሴት ጋኔን እንዱህ አሇች:- 

‚ሄይ፣ አንቺ እኛን እንዯዚ በመናገር (በመያዜ፣ በማስተናገዴ) ማምሇጥ የምትችዪ ይመስሌሻሌ?‛ ጸጉሯን በመያዜ ዘሪያውን 

ሁለ አሽከረከርኳትና ከእኔ አርቄ ወረወርኳት። እኔ እንዱህ ጠየቅሁኝ:- ‚ኢየሱስ ሆይ መጥረቢያ ስጠኝ።‛ በመጥረቢያ 

ጭንቅሊቷን በመምታት ብትንትኑን አወጣሁት። ራሷ ተቆርጦ ወዯ እኔ መጣችና እንዱህ ጮኸች:- ‚ሄይ አንቺ፣ ሇእኔ 
ርህራኄ አይሰማሽም እንዳ?‛ ጭንቅሊቷን ሇመፇሇግ እንዱህ እያሇች ዘሪያውን ተንከራተተች:- ‚ጭንቅሊቴ የት ነው ያሇው? 
ፉቴ የት ነው ያሇው?‛  

በኋሊ ሊይ ኢየሱስን ሇማየት ፇሇግሁ። በሁለም ኃይላ ጠራሁት፣ ‚አባ! አባ!‛ ኢየሱስ በብሩህ ፇገግታ ሰሊምታ አቀረበሌኝ፣ 

‚የእኔ ሌባዊ ተወዲጅ ሰሉጥ፣ ትሌቅ ነበርሽ። የእኔ ዩ-ክዩንግ አጋንንቶችን በራሷ በስኬት ማሸነፌ ችሊሇች።‛ እርሱ ዯግሞ 

እንዱህ አሇ:- ‚ዩ-ክዩንግ፣በስብከቱ ጊዛ ፓስተር ኪም ‘ሰሉጥ’ ብል ሲጠራሽ ጮክ በማሇት መሌስ ስጪው። ጮክ በማሇት 
ማረጋገጥም ዯግሞ እምነት ነው። ተረዲሺ?‛ እኔም መሇስሁ:- ‚አዎ ጌታ ሆይ። አሜን።‛ 

ቶል ብዘ መሊእክት እንዱህ እያለ መጡ:- ‚እህት ዩ-ክዩንግ፣ አጋንንቶችን ዴሌ ነስተሻሌ። አስዯናቂ ነሽ። ቀጥዪበት! እና 
አጋንንት በዴጋሜ ሲያጠቁ እስከ አሁን እንዲዯረግሽው በዴፌረት አሸንፉያቸው!‛ ሁለም አዯፊፇሩኝ። ኢየሱስ መንግሥተ 

ሰማይን ሇመጎብኘት ወሰዯኝ። ወዯ መንግሥተ ሰማይ የሚዯረጉ ጉብኝቶችን ሁሌ ጊዛ እወዲሇሁ እናም እዯሰታሇሁ። እዚ 

ስዯርስ ዬ-ጂ እና እኔ በጌታ ፉት መዯነስ (ማሸብሸብ) ጀመርን። እኛም እርሱን እንዱህ በማሇት ጠየቅነው:- ‚ጌታ ሆይ፣ 
የንስሏ እንባዎችን በዱያቆኒት ሺን ሱንግ-ክዩንግ ሊይ እና በዮሴፌ ሊይ እባክህን አፌስስ። ሁሇቱም የንስሏን ጸልት 
በሚያሳዜን ሁኔታ (እያነቡ) ሇመጸሇይ ይሻለ ነገር ግን ማሌቀስ አሌቻለም።‛ ጌታ ግን እንዱህ መሇሰ:- ‚ሰዎች በሌቦቻቸው 
ሇንስሏ ከሌብ ሲጸሌዪ ብቻ የንስሏን እንባዎች መስጠት እችሊሇሁ።‛  

ወዯ ቤተ ክርስቲያን ስንመሇስ ታጅበን ነበር። ኢየሱስ በጥፉ የተመታውን ፉቴን ነካውና እንዱህ አሇ:- ‚ተወዲጅ ዩ-ክዩንግ፣ 
ጠንካራ ሁኚ። ተረዲሺ?‛ እርሱ በእጁ ሰሊምታ አቀረበሌንና ተሰወረ። 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *ቼይንሶው (በሜካኒካሌ ሀይሌ የሚሰራ ስሇታማ ጠርዝቹ ሊይ ሠንሰሇት ያሇው መቁረጫ ማሽን) የያ ጋኔን 

በሌሳኖች እየጸሇይ እያሇ ሦስት አጋንንት ሁለም በአንዴ ጊዛ አጠቁኝ። አንዯኛው የሰው ፉትና የዴራጎን አካሌ ነበረው። 

ላሊኛው የራስ ቅሌ ጋኔን ነበረ እና የመጨረሻው እሊዩ ሊይ የብረት ጭምብሌ ነበረው። በሚገርም ሁኔታ በጣም የሚጮህ 

ቼይንሶው ተሸክሞ ነበር እና እጆቼን ሇመቁረጥ ሞከረ። በሙለ ትኩረት መሆን ነበረብኝ። መከሊከያዬን ሇአንዴ ሰከንዴ  

ባወርዴ እቆራረጥ ነበር። ሌሸነፌ አሌነበረም፣ ስሇዙህ ዝር ብዬ አሳሇፌሁና ጥቃቱን አመሇጥሁ። በውጊያው ጊዛ ቼይንሶውን 

ነጥቄ ወሰዴኩና የጋኔኑን እጅ ቆራረጥኳቸው። ጋኔኑ እየጮኸ ነበረ እና ላልቹ ሁሇት አጋንንት በተስፊ መቁረጥ ከእኔ ርቀው 

ሮጡ።  

 

በኋሊ ላሊ ጋኔን ቀረበኝ።  

 



እኔም እንዱህ በማሇት በዳ ተጠጋሁት:- ‚ሄይ ወዯዙህ ና እና እኔ አስዯሳች ነገር አስተምርሃሇሁ። በዙህ በኩሌ! ፌጠን!‛ 
ጋኔኑ ተጠራጥሮ ነበርና ሇመምጣት እምቢ አሇ። ‚ሄይ! እዙህ የሚያስዯስት አንዴ ነገር የእውን ሇአንተ አሇኝ። እዙህ ና እና 
እይ!‛ አሌኩኝ፣ ነገር ግን አሁንም አሊመነኝም። እንዱህ ብል ጠየቀኝ:- ‚እኔን ሊሇመቅጣት ቃሌ ትገባሇህ?‛ እኔም እንዱህ 

መሇስሁ:- ‚እኔ ሇምን እቀጣሃሇሁ? የሚያስዯስት አንዴ ነገር ሊካፌሌህ ብቻ ነው የፇሇግሁት፣ ስሇዙህ እዙህ ና።‛ ተዯስቶ 

ወዯ አጠገቤ በመቃረብ መጣ እና በምዯርስበት ቦታ ውስጥ ሲሆን ክንደን ያዜሁና በአየር ሊይ አሽከረክረው ጀመር እና 

ግዴግዲ ሊይ ወረወርሁት። 

ከትንሽ ቆይታ በኋሊ የሰሌፇኛ ወታዯሮች የእግር ኮቶዎች ከፌተኛ ዴምጽ በዘሪያዬ ሰማሁ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰሌፇኞች 

በመተባበር ይመስሊሌ። አንዴ ግዘፌ የአጋንንቶች ቡዴን ማዕበሌ ወዯ እኔ ሲመጣ አየሁ። ሁለም ወታዯራዊ ዩኒፍርሞችን 

ሇብሰዋሌ። እኔን ሇማጥቃት እየመጡ የነበሩት አጋንንት ከበፉተኞቹ የበሇጠ ፇጣኖች እየሆኑ እንዯመጡ አውቄ ነበር። ነገር 

ግን፣ የኢየሱስን ስም ስጠቅስ ሁለም ሸሹ። 

ኪም, ዮንግ-ደ:   *ሁሇቱም ክንድች እንዯ ተጠማ ፕሬትዜሌስ (የቢስኩት አይነት) ዝሩ 

እጆቼ ወዯ ሊይ ከፌ ብሇው ሇ30 ዯቂቃዎች ያህሌ ወዯ ጌታ እየጮህኩ ነበረ። እጆቼ በተዯጋጋሚ ክብ መስራት ጀመሩ። ግራ 

እጄ ከውስጥ ወዯ ውጭ መንቀሳቀስ ጀመረ፣ ቀኝ እጄም የግራ እጄን እንቅስቃሴ በማስመሰሌ ተከተሇ። በዴንገት፣ ሁሇቱም 

እጆቼ እንዯ ፕሬትዜሌ ወዯ ውጭ መዝር ጀመሩ እና በዚ አኳኋን ሊይ ቆዩ። በጣም የሚያሠቃይ፣ የማይመች ሇመታገሥ 

የሚከብዴ አኳኋን ነበረ። ከዚ እጆቼ በዴጋሜ በአንዴ ሰከንዴ ሌዩነት ከውጭ ወዯ ውስጥ በተቃራኒ ሁኔታ ዝሩ። መጀመሪያ 

ግራ እጄ ከዚ ቀኝ እጄ ወዯ ውስጥ ዝረ እና ሇተጨማሪ 30 ዯቂቃዎች በዚ አኳኋን ሆኜ ነበር። ሂዯቱ በጣም ዜግ ያሇ ስሇነበረ 

የማሌታገስና ቁጡ እየሆንኩ ነበር።  

እኔም አማረርሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ ሇምን በጣም እንዴሠቃይ ታዯርገኛሇህ? ከውስጥ ወዯ ውጭ ሌታዝረኝ ከሆነ በፌጥነት 
አዴርገው። አንተ ከእኔ ጋር እየተጫወትህ ያሇህ ይመስሊሌ። ምን እያዯረግህሌኝ ነው? እኔ ትዕግስት ያጣሁ (ችኩሌ) ነኝ። 
የሚያስፇሌገኝን ሁለ በአንዴ ጊዛ አሁን ብትሰጠኝ ሇሁሇታችንም አጥጋቢና ቀሊሌ አይሆንም እንዳ?‛ ጌታን በምሬቶቼ 

ማጥቃት ጀመርሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ በቅደስ እሳትህ ብትመታኝና መንፇሳዊ ዓይኖቼን ብትከፌት ሇሁሇታችንም ጠቃሚ 
አይኖንም እንዳ? ሇማግኘት ይህን ያህሌ ከባዴ ካዯረግኸው ማን መንፇሳዊ ስጦታዎችን መቀበሌ ይችሊሌ?‛። 

ሇመንፇሳዊ ስጦታዎች ሇመንሁ እና መንፇሳዊ ስጦታዎችን ፇሇግሁ። በሀይላ ሁለ እየጮህኩ በጣም ጮህኩኝ፣ ጌታ ግን 

ክንድቼን በማዝር የመንፇስ ቅደስ ሥራዎችን መዴገም ቀጠሇ። እርሱ ይህን ብዘ ጊዛአት አዯረገ። እኔም እንዱህ ብዬ 

አሰብሁ:- ‚ምን አይነት መንፇሳዊ ስጦታ ነው እርሱ ሉሰጠኝ እየሞከረ ያሇው? ይህ ምን አይነት መንፇሳዊ ስጦታ ነው?‛ 
በጣም ተናዴጄ ነበር እና ሇውጡ በፌጥነት እንዱሆን በአስቸኳይ ሻትሁ። ነገር ግን ጌታ የችኮሊ ፌሊጎቶቼን አሌተካፇሇም። 

በዚ ፇንታ፣ በእርምጃው (ዜግ በማሇቱ) ተዯናግጬ ነበር።  

የእጆቼ መዝር ሲቆም ከአራት ሰዓታት በኋሊ ነበር እና እጆቼ ከፉት ወዯ ኋሊ መንቀሳቀስ ጀመሩ። እጆቼን ና ሇማዴረግ 

ሞከርሁ፣ ነገር ግን ምንም ነገር ባዯርግ ስሌታዊው መንቀጥቀጥ ቀጠሇ። በእርግጥ አስዯሳችና አስገራሚ ነበረ። የፇውስ 

ስጦታና የተአምራት ኃይሌ የመቀበሌ ሂዯት ሊይ እንዯነበርሁ በትንቢት ተነግሮኝ ነበረ። 

እህት, ቤይክ ቦንግ-ንዮ:   *ላሊ የሲኦሌ ጉብኝት 

መንፇሳዊውን ሽብሸባ (ዲንስ) እየተዯሰትሁበትና በሌሳኖች እየጸሇይሁ ነበረ። እኔን ወዯ ኢየሱስ ሇመውሰዴ አስር መሊእክት 

ከመንግሥተ ሰማይ ወዯ ታች መጡ።  



ወዯ ኢየሱስ ከመጣሁ (ከቀረብሁ) በኋሊ እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚የእኔ ሌባዊ ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ፣ እንዯምታውቂው ፓስተርሽ 
ስሇ መንግሥተ ሰማይና ሲኦሌ መጽሏፌ እየጻፇ ነው። ፓስተር ኪምን ከእኔ ጋር ወዯ ሲኦሌ ሇመውሰዴና ስሇ ሲኦሌ ምን 
መጻፌ እንዯሚያስፇሌገው ሊሳየው እፇሌጋሇሁ፣ ነገር ግን መንፇሳዊ ዓይኖቹ ገና አሌተከፇቱም። የሲኦሌን ሁኔታዎች 
በአግባቡ መዜግቦ ሇመያዜ አንቺን ከመውሰዴ በቀር ላሊ አማራጭ የሇኝም። ሇጉብኝት ሌወስዴ የምችሇው ብቸኛዋ አንቺ 
ነሽ፣ ስሇዙህ ሇጥቂት ረም ሊሇ ጊዛ እንዴትታገሺ እጠይቅሻሇሁ። በአንዴ ሊይ ሄዯን ሲኦሌን እንጎብኝ።‛ 

በቶል (ከጥቂት ቆይታ በኋሊ)፣ በሲኦሌ ውስጥ በአንዴ መንገዴ ሊይ ወዯ ታች እየተጓዜን ነበር። የበሰበሰው ሥጋ ክርፊት 

ሆዳን ገሇበጠው እና እዚ ፌጻሜ የላሇው ጨሇማ ነበረ። እኔም የጌታን እጅ በጥብቅ ያዜሁኝ። በሲኦሌ ሇሊሇም ሥቃይ 

ብቻ አሇ። ሰዎች እሳት በሚያመነጭና በጋሇ ጉዴጓዴ ውስጥ ሆነው ሇእርዲታ እየጮኹ ወዲሇበት አንዴ ቦታ መጣን። እሳቱ 

በጣም ኃይሇኛ ነበር። እጅግ በጣም ግዘፌ በሆነ ከበሮ ውስጥ እርቃናቸውን ሆነው እየሇለና እየጮኹ ያለ ሇመቁጠር 

በጣም የሚበዘ (በጣም ብዘ) ሰዎች እዚ ነበሩ። አባቴን በዴጋሜ አየሁት። ስቅስቅ ብል ማሌቀስ ጀመረ:- ‚ቦንግ-ንዮ እዙህ 
ምን እያዯረግሽ ነው? ባየሁሽ በእያንዲንደ ጊዛ ይህን የሌብ ህመም ሌሸከመው አሌቻሌኩም። አንቺ ሊይ ስሊዯረግሁብሽ ነገር 
በጣም ይቅርታ። ስሊዯረግሁት ነገር እዙህ እየከፇሌኩ ያሇሁትም ሇዚ ነው ብዬ እገምታሇሁ።‛ አንዴ ቃሌ መናገር 

አሌቻሌሁም፣ ነገር ግን ያሇማቋረጥ አሇቀስሁ። በሲኦሌ ውስጥ የሚሠቃየው ሥቃይ እኔ በምዴር (በመሬት) ሊይ ከአባቴ 

ከዯረሰብኝ የጉዲት ሥቃይ ይሌቅ በማይታሰብ ሁኔታ ይበሌጣሌ። በመሬት ሊይ የተሇማመዴሁት ምንም ማሇት አይዯሇም። 

አንዴ በጣም ግዘፌ ጋኔን ረጅም ጠማማ እጀታና ስሇት ባሇው ማጭዴ ሰዎችን መቆራረጡን እየተዯሰተበት ነበረ። እሱ 

በዯስታ እንኳን አንዴ ፇን ያንጎራጉር ነበር። ጋኔኑ አባቴን መንጭቆ ወሰዯውና ቤት ውስጥ የተሰሩ ፓስታዎችን 

በምንቆርጥበት መሌክ (ሁኔታ) ይቆራርጠው ጀመር። ‚አህህህህ! እባካችሁ አዴኑኝ! እሇምንሃሇሁ! እባክህን ግዯሇኝ በቃ!‛ 
የአባቴ የሚያሰቃዩ እንባዎችና አስጨናቂ ጩኸቶች እራሴን እንዴስት አዯረጉኝ። ጌታ አጠገቤ ባይሆን ኖሮ በተዯጋጋሚ ብዘ 

ጊዛያት እራሴን በሳትኩ ነበር። በሲኦሌ ውስጥ ሊለት ሥቃዮች ፌጻሜ የሊቸውም፤ በሊሇማዊ ፀፀቶች ተረግማችኋሌ። 

በፌጹም ምንም ተስፊ የሇም። ወዯ ሲኦሌ መሄዴን ማስወገጃ ብቸኛው መንገዴ ኢየሱስን እንዯ አዲኛችሁ መቀበሌና 

በታማኝነት መኖር ነው። 

የአባቴን አስጨናቂ ሇቅሶዎች ወዯ ኋሊ ትተን አሌፇን ሄዴን። ሇጥቂት ጊዛ ተራምዯን ከሄዴን በኋሊ ከፉት ሇፉቴ አንዴ ዚፌ 

አየሁ። እየቀረብሁ ስሄዴ እናቴን፣ ታናሽ ወንዴሜን፣ በህግ ወንዴሜ የሆነውን እና የአጎቴን ሌጅ እርቃናቸውን ሆነውና 

ከሊይ ወዯ ታች በመቅቅ ተንጠሌጥሇው ዚፈ ሊይ በቁርጭምጭሚቶቻቸው ሲወዚወዘ አየሁ። ላልቹ የቤተሰብ አባሊትም 

ዯግሞ አዩና ሇእኔ እንዱህ ጮኹ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ እኛን መርዲት ካሌቻሌሽ ሇምን እዙህ ሆንሺ? በዴጋሜ ሇምን መጣሺ? እኔን 
በሥቃይ ውስጥ ሆኜ ማየት ያን ያህሌ ትፇሌጊአሇሽ?‛ 

ኢየሱስ ይህ ሌዩ ጋኔን በሲኦሌ ውስጥ ሁሇተኛው ግዘፌ ጋኔን እንዯነበረ ነገረኝ። ጋኔኑ የሰዎቹን አካሌ መዯብዯብና 

ሥጋቸውን ሌጦ መጨረስ ያስዯስተው ነበረ። ጋኔኑ ከዚ ያሇምህረት ሰዎችን ወዯ እሳት ውስጥ ይወረውራቸው ነበር። እኔ 

ጋኔኑን ወዯ ቁርጥራጮች ሌገነጣጥሇው ፇሌጌ ነበረ። 

ቤተሰቤ ተንጠሌጥል ከነበረበት በታች ጥቁር ነብሳቶች (ኢንሴክትስ) የሞለበት ጎዴጓዲ ሣህን እንዱያስቀምጥ ከበታቾቹ 

አንደን አ። እነዙህ ነብሳቶች የትሌ ቅርጽ ነበራቸው፣ ሾሇው የሰለ ጥርሶችና በዯማቁ የሚያበሩ ዓይኖችም ነበሯቸው። 

ትልቹ ቤተሰቤ ሊይ ሇው ወጡና ያሇምህረት ሥጋቸውን ከመጠን በሊይ በለ። አካሊቸውን በሙለ ዓይኖቻቸውንና 

የአፌንጫ ቀዲዲዎቻቸውንም እንኳ ሰርስረው ገቡ። ሁለም እንዱህ ሲጮኹ ሰማኋቸው:- ‚አህህህህ! እባክሽን አዴኚኝ! 
ቦንግ-ንዮ! ትሌቋ እህት! አውች! በህግ እህቴ! እባክሺን እርጂኝ! አክስቴ! እባክሽን እርጂኝ!‛ በቶል ከጥቂት ቆይታ በኋሊ 

ሁለም ሥጋቸው ረገፇ እና ትልቹ በአጥንቶቻቸው ውስጥ እንኳ ሰርስረው ገቡ። ይህ ሇሊሇም እንዯሚቀጥሌ ማወቄ ሌቤን 

ሰበረው (እጅግ አሳነኝ)። ኢየሱስን ሇእርዲታ በኃይሌ በጠየቅሁ ቁጥር እርሱ እንዱህ ብቻ ማሇት ችል ነበረ:- ‚ያን ማዴረግ 
አሌችሌም። በጣም ግይቷሌ።‛ 



ኢየሱስ ወዯ አንዴ ግዘፌ ተራራ ወሰዯኝ። ሰዎች በተስፊ መቁረጥ ውስጥ ሆነው በዘሪያው እዙህም እዙያም ቆመው አየሁ። 

እነሱ በሀይሌ ከመዯብዯባቸው የተነሳ ፇፅሞ የዯከማቸውና ያበጡ ይመስሊለ። ከሰዎቹ አጠገብ እንዱህ በማሇት ሉያፋዜብኝ 

የጀመረ አንዴ የሚያስፇራ ጋኔን ነበረ:- ‚እኔ በተዯጋጋሚ ብዘ ጊዛ ዓይሻሇሁ። ሇምንዴን ነው እዙህ በዴጋሜ ያሇሺው?‛  
በጣም ተቆጥቼ ነበር፣ እረግመውም ጀመር። ‚ሄይ፣ አንተ መጥፍ ነህ! ቤተሰቤ ሊይ እንዲዯረግከው አንተን መቦጫጨቅ እና 
ወዯ እሳቱ ጉዴጓዴ ውስጥ መወርወር ብችሌ እመኛሇሁ። አገኝሃሇሁ!‛ ጋኔኑ የበሇጠ ጮክ በማሇት እንዱህ አሾፇ:- ‚አንቺ 
ስሇፇራሺኝ ነው እያሇቀስሽ ያሇሺው። ያ እኔን ዯስተኛ ያዯርገኛሌ! ስሇዙህ አንቺ ምን ሌታዯርጊ ነው?‛ እኔም እንዱህ 

አሌኹት:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ ያን ጋኔን እንዴትገዴሇው እፇሌጋሇሁ። ያን ጋኔን እጠሊዋሇሁ! ጌታ ሆይ፣ ሇምንዴን ነው አንዲች 
ሳታዯርግ እዚ ጋር የቆምኸው? የሆነ ነገር አሳያቸው!‛ ኢየሱስ ቀኝ እጆን ከፌ አዯረገና በፌጥነት አሽከረከረው። ወዱያውኑ 

የጋኔኑ አካሌ ሽባ ሆነና እንዯ ዴንጋይ ምሰሶ መንቀሳቀስ አሌቻሇም ነበር። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ ሁለም ሰዎች ሥጋቸውን 

በሚበለ በተሇያዩ አይነት ነብሳት ተሸፇኑ። የሰዎቹ ጩኸት በመሊ የሲኦሌ ሁኔታ ውስጥ አስተጋባ።  

       *የቀዴሞውን የኮሪያ ፕሬዙዲንት መገናኘት 

እኛ ቀጠሌን፣ ኢየሱስም እንዱህ አሇ:- ‚ቀጥል የምትገናኚአቸው ነፌሳት በዯምብ የምታውቂአቸው ስሇሆነ ትኩረት አዴርጊ 
(በትኩረት ተከታተዪ)።‛ እኔም የቀዴሞውን የኮሪያ ፕሬዙዲንት አየሁ። በአካለ ዘሪያ የተጠመጠመበት አንዴ ትሌቅ ነጭ 

እባብ ነበረ እና በርከት ያለ ቀሇሞች ያሎቸው እባቦች ከነጩ እባብ በሊይ ነበሩ። እሱም እንዱህ አሇ:- ‚አህህህ! እኔን ማፇን 
አቁሙ! እባካችሁ አቁሙ! እባካችሁ አዴኑኝ!‛ ነገር ግን በዙህ ጭንቀት መኃሌ ውስጥ ሆኖ እንኳ እኔን ያነጋግረኝ ጀመር። 

‚አንቺ ማን ነሽ? ሇምን እዙህ ሆንሺ? እኔ ከሁለም ክብር ጋር የኮሪያ ፕሬዙዲንት ነበርኩ፣ አሁን ግን እኔ በሲኦሌ ውስጥ 
እየተሠቃየሁ ነኝ። ብዘ ፓስተሮች ቤተ ክርስቲያን እንዴካፇሌ እኔን ሇማግኘት ሞክረዋሌ፣ እኔ ግን ሁለንም ችሊ 
አሌኳቸው። እነርሱ ስሇ ሲኦሌ የነገሩኝን ችሊ አሌኩኝ እና እንዱህ አይነት ቦታ በእውን ይኖራሌ ብዬ በፌጹም አሌሜ 
አሊውቅም። ሌጄ እስከ አሁን ኢየሱስን አያውቅም እና ስሇዚ በጣም ተጨንቄአሇሁ። ሌጄ በህይወት እያሇ ኢየሱስን መቀበሌ 
እና በመንግሥተ ሰማይ መኖር እንዱችሌ ዴህነትን (መዲንን) መቀበሌ ያስፇሌገዋሌ። አሁኑኑ ሄጄ ሇሌጄ ስሇዙህ እውነት 
መንገር ብችሌ እመኛሇሁ። እኔ አሌችሌም፣ ስሇዙህ አሁን ምን ማዴረግ አሇብኝ? አህህህ! ሌቤ እጅግ በጣም ታሟሌ።‛ እሱ 

ወዯ ኢየሱስ ሇመነ፣ ነገር ግን ኢየሱስ አንዴም ቃሌ ሳይናገር ዜም ብል አዲመጠ። 

==== ቀን 22 ====   (1ኛ ጴጥሮስ 1:6-9)   *አንዴ ጋኔን ፒያኖ ተጫወተ 

ሉ, ዩ-ክዩንግ: 

እየጸሇይሁ እያሇ አራት ዓይኖች ያለት ባሇ ጥቁር ፉት ጋኔን መጣና በፒያኖ ወንበር ሊይ ተቀመጠ። ጋኔኑ ፒያኖውን 

ሇመጫወት በመሞከር ነካካ። እኔም በጣም ተናዴጄና ተቆጥቼ እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚ሄይ፣ በጣም ቆሻሻ ጋኔን! ሇምንዴን ነው 
በእህቴ በጁ-ኢዩን ፒያኖ የምትጫወተው? ያ ፒያኖ እርሷ በአምሌኮ አገሌግልት ጊዛ የምትጠቀምበት ነው።‛ ጋኔኑም 

ማሇብኝና አፋን እንዴጋ ስሇነገረኝ በጣም መቆጣት ጀመርኹ። ‚ምን? አንተ አሁን አቃሇሌኸኝ? አንተ በጣም ሞተሀሌ!‛ 
ከኋሊው ሮጥኩኝና ያዜኹት። አንገቱን ጠመዜኩትና ራሱን መሬት ሊይ መታሁት። 

ተጨማሪ ሦስት አጋንንት ብቅ አለ። አንዯኛው ግንባሩ ሊይ ዓንኖች ባለት አንዴ አጽም መሌክ ታየ። እንዯ የላሉት ወፌ 

ክንፌ አይነት በሚመስለት ክንፍቹ ዘሪያውን ይበር ነበር። የፒያኖው ወንበር ሊይ አረፇና ፒያኖውን ሲጫወት መዜፇን 

ጀመረ። የፇኑ ዴምጽ መጥፍ የፌርሃት ስሜት የሚያስከትሌ (የሚያስዯነግጥ) ነበረ እና ሙዙቃው ከሪም (rhythm) 

ውጪ ነበረ። 

‚ሄይ፣ ያ ፒያኖ የጁ-ኢዩን ነው። ሇምንዴን ነው የምትነካው? ጸልቶቼ ሊይ ትኩረት ማዴረግ አሌቻሌኹም!‛ በማሇት  

ጮህኩኝ። እርስ በእርሳቸው እንዱህ እያለ ሲነጋገሩ መስማት እችሌ ነበር:- ‚ማተኮር አሌቻሇችም። የፇሇግነውን ያህሌ 
እንጫወት።‛ 



ሁለም በሀይሌና በተዯጋጋሚ የፒያኖውን ኪዎች ይመቱ ጀመር። ፒያኖው ይሰበር ይሆናሌ ብዬ ተጨንቄ ነበር። እኔም 

እንዱህ ነገርዃቸው:- ‚እንዯማስተውሇው በእርግጥ እናንተ የምትሰሙኝ አይዯሊችሁም።‛ ወዯ እነሱ ሮጥሁና ሁለንም 

በአንዴ ጊዛ ያዜዃቸው፣ ዯበዯብኳቸውና ዘሪያውን አወዚወዜኳቸው። አፌንጫዎቻቸው እየዯማና ራሶቻቸው ተጎዴቶ 

ጮኹና ርቀው ሮጡ (አመሇጡ)። 

በዴጋሜ መጸሇይ ጀመርኹ። ነጭ የሇበሰ አንዴ ጋኔን አፈ እየዯማ ታየ። ጋኔኑ ዓይኖች የላለት የተበሊሸ ስሇሚመስሌ 

መሳሇቂያ አዯረግሁት። ጋኔኑም እንዱህ አሇ:- ‚ሀክ-ሱንግ ዓይኖቼን አወጣቸው። ሇዙህ ነው እንዱህ የሆንኩት። ሇምንዴን 
ነው አንቺ በጣም የምትስቂው?‛ ጋኔኑ ከእኔ ጋር ጠብ ሉያነሳ (ጠብ ሉጭር፣ ሉጣሊ) ሞከረ። እኔም እየጮህኩ እንዱህ 

አሌሁ:- ‚አያቴ በአንተ ምክንያት በሥቃይ ውስጥ ናት! እርሷ ሇምንዴን ነበር ወዯ ሲኦሌ ውስጥ የወረዯችው?‛ ጋኔኑ 

አሾፇብኝና አናዯዯኝ። ‚እሷ በሲኦሌ ውስጥ መሆን ይገባታሌ፣ እሷ ሲኦሌ ይገባታሌ። እሷ የበሇጠ ትሰቃያሇች።‛ እኔም እሳት 

ሇብሼ እሳት ጎርሼ (እጅግ በጣም ተቆጥቼ) በሙለ ሀይላ የጋኔኑን ፉት ቧጠጥሁት። ጋኔኑም ከመጠን በሊይ እየዯማ ሮጠ። 

አንዳ በዴጋሜ በጸልት ውስጥ እያሇሁ በላሊ ጋኔን ተበሳጭቼ ነበር። ተናዴጄና ሌጋጠመው አሌተመኘሁም ነበር። እንዱህ 

የማሇት ስሌጣኔን ሇመጠቀም ወሰንሁ:- ‚የኢየሱስ ዯም‛። ጋኔኑ ግን እንዱህ መሇሰ:- ‚ዯም? የማን ዯም? የኢየሱስ ዯም? 
ኦህ፣ የአንቺ ዯም?‛ ‚እሺ፣ ውጊያ ከፇሇግህ ና፤ እንዋጋ!‛ በማሇት ጮህኩኝ። አጋንንቶች በቡዴኖች ሆነው አጠቁ፣ ነገር ግን 

በሆነ ምክንያት ጡጫዬን ዘሪያውን ሳወዚውዜ እንዯ ቡዴን ሁለም ይወዴቁ ነበረ። አጋንንቶቹን ሆዲቸውን ከመታሁ 

ዓይኖቻቸው በዴንገትና በሀይሌ ይፇጥ ነበር። አፌንጫዎቻቸውን ስመታ አፌንጫዎቻቸው መዴማት ይጀምራለ። 

እግሮቻቸውን ይዤ ሳወዚውዚቸው እግሮቻቸው እንዯሚሇጠጡ የእጅ ሊስቲኮች ይሇጠጡ ነበር። 

ምንም እንኳ አጋንንቱ ቢሸነፈም መታየትና እኔን መነዜነዜ ቀጠለ። እነሱ የመጸሇይ ተሰጥዎዬን እያስታጎለ (እያዯናቀፈ) 

ነበር። እኔም እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚እንዋጋና ማን እንዯሚያሸንፌ እንይ።‛ ወዯ እኔ ከቀረበ ማንኛውም ጋኔን 

አፌንጫዎቻቸውን ወጋሁና የእነሱን ብዘ ጸጉርም ያዜሁ። እጆቼንና እግሮቼን እንዯ ጦር መሣሪያዎች ተጠቀምሁ። እነሱን 

ማሸነፌ ስቀጥሌ ቁጥራቸው የሚጨምር ብቻ መሆኑ እንግዲ ነገር ነበር። ወዯ መጨረሻ አካባቢ ሇመቁጠር እጅግ ብዘ የሆኑ 

ብዘ አጋንንት ነበሩ። ሁለም በአንዴ ጊዛ መጡ። በአስቸኳይ እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚እርዲኝ! መንፇስ ቅደስ በፌጥነት! 
እርዲኝ!‛ በአጭር ጊዛ ውስጥ ጌታ መጥቶ ታየ። ጌታ ሁለንም አጋንንት ገሰጻቸውና እንዱህ በማሇት አጽናናኝ:- ‚ወይሪት 
ጠቃጠቆ! በብዘ ውስጥ እንዯነበርሽ አውቃሇሁ።‛ 

በፉት ላልች ቤተ ክርስቲያናትን ስካፇሌ አብዚኞቹ ሰዎች ብዘ ጊዛ አውትረው በጣም ብሩህ እንዲይዯሇሁ ይሊለ። 

ሇመጸሇይና ወንጌሌን ሇመስበክ እኔን በማስተማር ፇንታ ምግብ ብቻ ያቀርቡሌኝ ነበር። እነርሱ በቁሳዊ ነገሮች ብቻ ሉረደኝ 

ሞክረዋሌ። ስሇዙህ፣ ማዴረግ ያሇብኝ ነገር ሁለ ወዯ አገሌግልት መጽሏፌ ቅደሴን ይዤ መምጣት ነው ብዬ አስብ ነበር። 

ነገር ግን ከጌታ ቤተ ክርስቲያን ፓስተር መሪነት በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ። በሌሳኖች መጸሇይ እንዯቀጠሌሁ የጸልት 

ጥሌቅ ዯረጃን ማግኘት ችዬ ነበረ። አሁን፣ አጋንንትን ሇማየት ችያሇሁ እና ከእነሱ ጋር ሇመዋጋት ችያሇሁ። እየተሸነፌሁ 

ወይም ከጦርነቱ የተነሳ እየዯከመኝ እንዯሆነ በተሰማኝ ቁጥር የማዯርገው ሁለ የጌታ ኢየሱስን ስም መጣራት ነው። እርሱ 

ሁሌ ጊዛ ይጠብቀኛሌ። በመጀመሪያ፣ የማይቆጠሩ (እጅግ ብዘ የሆኑ) የአጋንንቶች ጥቃት ያስፇራራኝ ነበር። አሁን ግን 

ኢየሱስ ከእኔ ጋር ስሇሆነ በፌጹም አሌፇራም። በእርግጥ በአጋንንቶች ሊይ ዴሌ መቀዲጀት (አጋንንቶችን ማሸነፌ) አስዯሳችና 

አስዯናቂ እየሆነ መጥቷሌ። 

ኪም, ጁ-ኢዩን:   *ራሰ በራ ጋኔን ታየ 

ዚሬ፣ አፎ በጣም እንዯተከፇተ ሕጻን ሌጅ መስል ላሊ ጋኔን መጣ። እኔም በጉንጮቿ አካባቢ እስኪያብጥ ዴረስ ፉቷን 

የእውን በሀይሌ በጥፉ እየመታሁ ቁጣዬን በእሷ ሊይ ተወጣሁ።  



እኔም እንዱህ በማሇት ጮህኩ:- ‚አንቺ የእህት ዩ-ክዩንግን ጉንጮች በጥፉ መተሻሌ፣ ትክክሌ? አንቺ ከዙህ በሊይ 
ትቀጫሇሽ። የበሇጠ ሌዯበዴብሽ ነው!‛ እሷም እንዱህ በማሇት አሇቀሰች:- ‚ይቅርታ። ዩ-ክዩንግን በዴጋሜ በፌጹም 
አሌመታም። ከሌብ!‛ እኔም መሇስሁ:- ‚ያ፣ ትክክሌ። አንቺ በተፇጥሮ (በባህርይ) ውሸታም ነሺ።‛ ጸጉሯን በሙለ ነቅዬ 

አወጣሁትና እሷን ወዯ ፒያኖው ወረወርኋት። ከዚ ረጅም ነጭ ጸጉርና ብርቱካንማ ዓይኖች ያለት አንዴ የራስ ቅሌ ጋኔን 

አየሁ። እኔም ዓይኖቹን አወጣኋቸው እና ጋኔኑ እስኪሸሽ ዴረስ በንዳት እየተንጨረጨረ እጅግ በሚያስቅ መሌኩ በጣም 

ሀይሇኛ በሆነ ሥቃይ ዘሪያውን ሇሇ።  

       *አሸናፉ ቤተ ክርስቲያናት 

መጸሇይ እንዯቀጠሌሁ እንዯ አባባዎች ዯስ የሚሌ መአዚ በአየር ሊይ ተሠማኝ። ጌታም ስሇታየ እንዱህ ብዬ ጠየቅሁት:- ‚ይህ 
ጣፊጭ መአዚ ከአንተ ነው ጌታ ሆይ?‛ ጌታም እንዱህ መሇሰ:- ‚አዎ ነው። መአዚውን ወዯዴሺው?‛ እኔም በዯስታ እንዱህ 

በማሇት መሇስሁ:- ‚አዎ ጌታ ሆይ። የእውነት ጥሩ ይሸታሌ።‛ ኢየሱስ ይህን ነገረኝ:- ‚አንቺ ዚሬ በቀናኢነት እየጸሇይሽ ነው። 
እኔ ሌዩ የሆነ ነገር አሳይሻሇሁ። የቤተ ክርስቲያንሽንና የኮሪያ ቤተ ክርስቲያናትን ሁኔታ በትኩረት ተመሌከቺ።‛ ጌታ እጁን 

ወዯ ሊይ እንዲነሳ ራእይ ተሰጥቶኝ ነበረ።  

ሁሇት አጋንንት ከአጠገቧ ሆነው መሬትን ከቅርብ ርቀት እንዲይ ተዯርጌ ነበረ፣ አንዯኛው ጋኔን በመሬት በስተ ግራ ላሊኛው 

ጋኔን ዯግሞ በመሬት በስተቀኝ በኩሌ ቆመው ነበረ። እንዯ ገመዴ ዜሊይ ጨዋታ እየተጫወቱ እነሱ በአንዴ ሊይ በመሊው 

ዓሇም ዘሪያ አንዴ ገመዴ እያወዚወዘ ነበረ። በቅርበት በምመረምርበት ጊዛ ገመደ በእውነቱ አንዴ ረጅም እባብ እንዯነበረ 

አየሁ። አጋንንቱ ሲያወዚውዘ፣ ገመደ ወዯ እነርሱ ሲመጣ ብዘ የኮሪያ ቤተ ክርስቲያኖች ሲለ አየሁ። አንዴ ዘር በመጣ 

ቁጥር ሊሇመጠሇፌ (ሊሇመዯናቀፌ)ና ሊሇመውዯቅ እየሞከሩ አብያተ ክርስቲያናቱ ይለና ይለ ነበረ። አብዚኞቹ ቤተ 

ክርስቲያናት በመጀመሪያው አሌወዯቁም፣ ነገር ግን መወዚወዘ ሲቀጥሌ ተዯናቀፈና ወዯቁ። የእኛም ቤተ ክርስቲያን እንኳ 

ሲትሌ አይቻሇሁ። እኛ በእባቡ አካሌ አሌተጠሇፌንም (አሌተሳሳትንም) ነበረ። 

ከጋኔን የሆነ እያንዲንደ መወዚወዜ ሌናሸንፇው የሚገባ ፇተና፣ ሙከራ እንዯነበረ ኢየሱስ አብራራ። አንዴ ቤተ ክርስቲያን 

ካሌተዯናቀፇችና ካሌወዯቀች፣ ቤተ ክርስቲያንዋ ሙከራውን በዴሌ አሸንፊሇች ማሇት ነው። የጌታ ቤተ ክርስቲያን ከሁለም 

ያነሰ አባሊት አሎት። ላልች ቤተ ክርስቲያናት በጣም ብዘ አባሊት ነበሯቸው፣ ነገር ግን እነርሱ ቶል በተዯጋጋሚ ይዯናቀፈና 

ይወዴቃለ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚የጌታ ቤተ ክርስቲያን በታሊቁ አሸንፊሇች። መጽናት ቀጥለ እና የተሇያየ መከራ 
ሲወዴቅባችሁ ዜሇለ። ዚሬ፣ ሳታንቀሊፉ ሇረጅም ሰዓታት ጸሌየሻሌ። ስሇዙህ ይህን አሳየሁሽ። በቅንነት ጸሌዪ።‛ 

ሉ, ሀክ-ሱንግ:   *በአዜናኝ ኢንዯስትሪ ውስጥ አጋንንትን የመሰለ ገጸ ባሕርያት (ጠባዮች) 

እየጸሇይሁ እያሇ አንዴ ጋኔን ቀረበኝ። አያቴን በሲኦሌ ውስጥ ካየኋት በኋሊ በጣም ተቆጥቼ ስሇ ነበረ ቁጣዬን በዙህ ጋኔን 

ሊይ ተወጣሁ። ዓይኖቹን አወጣኋቸውና አርቄ ወረወርኋቸው። በዙህ ውጊያ ጊዛ ስሇ ሰይፌ ማሰብ ጀመርሁ እና አንዴ 

ሰይፌ በእጄ ውስጥ ሆኖ ታየ። እኔም ክንድቹን ቆረጥኋቸው። የተሇያዩ አይነት የጦር መሣሪያዎችን ሇመጠቀም ባሰብሁ ጊዛ 

ወዱያው በእጄ ውስጥ ወይም ከአጠገቤ ይታያለ። ጌታ በጠየቅሁት ጊዛ እነዙህን የጦር መሣሪያዎች ሰጥቶኛሌ። ሇረጅም 

ጊዛ እየተዋጋሁ ነበረ እና ሳሊገናዜበው ታሊቅ ሌምዴን አግኝቻሇሁ። ዯግሞም ሌበ ሙለነትንና ዴፌረትን አግኝቻሇሁ። 

ነጭ ሌብስ ያዯረገኝ ታዲጊ ሴት ሌጅ መስል አንዴ ጋኔን ቀረበኝ። እሷ ከሆረር የቴላቪዟን ዴራማ አንዴ የታወቀ ሰው ( 

አንዴ ገጸ ባሕርይ) ከሆነው ጋር በጣም ትመሳሰሊሇች። በአዜናኝ ኢንዯስትሪው ከተፇጠሩት ጋራ እንዳት የእውን አጋንንት 

በጣም እንዯሚመስለ ተዯንቄ ነበረ! ይሄኛው በታዋቂው የኮሪያ ቲቪ የሆረር ተከታታይ ፉሌም ውስጥ ነፌሳት ከሞቱ በኋሊ 

ወዯ ሲኦሌ እንዯሚያወርዯው ጋኔን ነበረ። በራእይ፣ አንዴ ሽማግላ ሰው ከመሠዊያው በታች መሬት ሊይ ተኝቶ እየዯማ  

አየሁ። ሽማግላውን ሰውዬ እያጠቃች፣ ጋኔኗ የሰውዬውን ዯም ሇመምጠት የሾለ ስሇታማ የውሻ ክራንቻ የሚመስለ 

ጥርሶቿን ተጠቀመች። አንዳ ዯሙ ከዯረቀ በኋሊ እሷ በፌጥነት እሱን መብሊት ጀመረች። 



       *የጋኔን መርፋ ሹሌ መንዯፉያ 

መርፋ በተሞሊ አካሌ እንዯ ጃርት ወይም ፖኪውፓይን (porcupine) መሌክ ላሊ ጋኔን ታየ። እኔም ጡጫዬን 

አወዚወዜኩበት። ጋኔኑን ስነካ፣ በጋኔኑ መርፋዎች ጡጫዬ ስሇተወጋ ታሊቅ ሥቃይ ተሰማኝ። የጸልታችን ስብስብ ጊዛ 

ካሇቀም በኋሊ እንኳ እጄ ቀሌቶና በመርፋው ምሌክቶች አብጦ በሥቃይ ውስጥ ነበር። አጋንንት በሰውነቴ ሊይ አካሊዊ 

ምሌክቶችን ማኖርና (መተውና) አካሊዊ ሥቃይ ማስከተሌ በመቻሊቸው ተዯንቄ ነበር። 

ፓስተር ኪም ዮንግ ደ:   *የእጅ እንቅስቃሴና መንቀጥቀጥ (እንቅጥቃጤ) 

በትጋት በሌሳኖች ስጸሌይ እጆቼ በትንሽ ከፌታና ዜቅታ እንቅስቃሴዎች መንቀሳቀስ ጀመሩ። ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ሁሇቱ 

መዲፍቼ ፉት ሇፉት በአንዴ ሊይ ተጋጠሙና በኃይሌ ተንቀጠቀጡ፣ ጊዛውም በሄዯ ቁጥር የበሇጠ በኃይሌ እየተንቀጠቀጠ 

መምጣት ጀመረ። አንዴ ፓስተር በፇውስ ሲያገሇግሌ አስታውሳሇሁ። የእርሱም እጆቼ ዯግሞ እየተንቀጠቀጡ ነበረ። የእርሱ 

እጆች እየተንቀጠቀጡ እያሇ ብዘ ተአምራት እየተዯረጉ (እየሆኑ) ነበረ። የፇውስን ስጦታ በማሳዯግ ሂዯት ሊይ መሆን 

አሇብኝ ብዬ ዯመዯምሁ። ክንድቼና እጆቼ በመንፇስ ቅደስ አቅጣጫ (መንፇስ ቅደስ እንዯመራቸው) በነፃነት ይንቀሳቀሱ 

ነበረ። ሇማየት ዓይኖቼን ከፇትሁና እንቅስቃሴዎቹን ሇማገዴ ሞከርሁ፣ ነገር ግን ከፇቃዳና ከአሳቦቼ ውጭ መንፇስ ቅደስ 

መራኝ [ነገር ግን መንፇስ ቅደስ በፇቃዳና በአሳቦቼ ሳይቸገር መራኝ]። ፇቃዳና አሳቦቼ እንዯአጋጣሚ (ጥቃቅን ጉዲይ) 

ብቻ ነበሩ። 

እህት ቤይክ, ቦንግ-ንዮ:   *ጌታ እምነቴን ፇተነ 

እየጸሇይሁ እያሇ ኢየሱስ መጣና እንዱህ አሇ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ ዚሬ፣ እምነትሽ ምን ያህሌ እንዲዯገ ሇማየት አንቺን ሇመፇተን 
እፇሌጋሇሁ። ዜግጁ ነሺ?‛ እኔም በሌበ ሙለነት እንዱህ መሇስሁ:- ‚አዎ ጌታ ሆይ። ዜግጁ ነኝ።‛ እርሱም ተሰወረ እና 

መሊእክት መጡ፣ ባሇ ክንፊማ ሌብስም አሇበሱኝ። አሌብሰውኝ እንዯጨረሱ መሊእክቱ ዯግሞ በፌጥነት ጠፈ። 

አብዚኛውን ጊዛ ኢየሱስ እና መሊእክቱ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ወይ ወዯ ሲኦሌ ይመሪኝ ነበር፣ በዙህ ጊዛ ግን እንዯዚ 

አይዯሇም። ሌብ በሚነካ ሁኔታ ወዯ እግዙአብሔር መጮህ ጀመርሁ። ነፌሴ ባሇ ክንፊማውን ሌብስ ሇብሳ ወዯ መንግሥተ 

ሰማይ መብረር ጀመረች። ነገር ግን ምንም ያህሌ ሌብ በሚነካ ሁኔታ ብጸሌይም በጣም በቀስታ ነበር እየበረርሁ የነበረው። 

ተስፊ የሚያስቆርጥ ነበረ፣ ነገር ግን እኔ አሊቆምሁም እና በትጋት መጸሇይ ቀጠሌሁ። ከጥቂት ቆይታ በኋሊ (በቶል) ፇጽሞ 

ዯከምሁ። አንዲች ማየት አሌቻሌሁም፣ ጥቅጥቅ ያሇ ጨሇማ ብቻ። 

ጌታ እምነቴን ሇመፇተን እንዯፇሇገ ያሇውን ስሊስታወስሁ መጸሇይ ቀጠሌሁ። በሚያሳዜን ሁኔታ፣ ሌታስቡት የምትችለት 

እያንዲንደ መሠናክሌ ዯርሶብኛሌ። ራሴን የመጀመሪያ መነሻ ቦታ ውስጥ ተመሌሶ አገኘሁት። 

እስከ አሁን ዴረስ፣በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጸሇይሁ ቁጥር ጌታ ወዯ እኔ ይመጣና ሁለንም ነገር ያሳየኛሌ። እኔ 

ሳሊገናዜበው ትዕቢተኛ (እብሪተኛ) እየሆንሁ መጥቻሇሁ። ከጥቂት ጊዛያት በፉት ባሇክንፊማ ሌብስ ሲያሇብሱኝ የነበሩትን 

መሊእክት የጠየቅኋቸውን ጥያቄ አስታወስሁ። ኢየሱስ የት እንዯነበረ ጠይቄአቸው ነበር እና እነርሱ እንዱህ መሇሱ:- 

‚አሁን፣ እርሱ ሚሌኪ ዌይ ውስጥ ሉገናኝሽ እየጠበቀሽ ነው።‛ በሚያሳዜን ሁኔታ፣ በዚ ጊዛ፣ በጣም በዜግታ እየተጓዜሁ 

ስሇነበረ ይግቼ ነበር። እምነቴ ብቻ ያን ያህሌ በከፌታ (በዚ ከፌታ ያህሌ) እንዴበር አሌፇቀዯሌኝም። 

ሇረጅም ሰዓት (ጊዛ) ከሌብ ጸሇይሁ፣ ነገር ግን አሁንም አንዲች ማየት አሌቻሌሁም። ብዘ አሳቦች በአዕምሮዬ ውስጥ 

ተመሊሇሱ እና ንስሃ መግባት ጀመርሁ። ከኢየሱስ እርዲታ ውጭ እኔ አንዲች ማዴረግ አሌችሌም። ረግረግ ውስጥ 

ያሇማቋረጥ እየሰመጥሁ እንዯሆነ ተሰማኝ። የሆነ ነገር ውስጥ ተቆሌፍብኝ እንዯነበረ አይነት ስሜት እስኪሰማኝ ዴረስ ያ 

የአዕምሮ ሁኔታ ቀጠሇ።  



አንዲንዴ ነገሮች በፉቴ እየተንቀሳቀሱ ነበረ እና በአንዴ ጨሇማ ክፌሌ ውስጥ ተቆሌፍብኝ በሲኦሌ ውስጥ እንዯነበርሁ 

ተገነብሁ።  

በዙህ ጨሇማ ውስጥ ምንም አይታይም። የአጋንንቶች መንጋ በዘሪያዬ ነበር። የማይቆጠሩት አጋንንቶች እግሮቼን 

አጥብቀው ያዘና እኔን አንሇቅም አለ። እነሱ አነቁኝና በጠቅሊሊው መንቀሳቀስ እንዲሌችሌ እጆቼን፣ እግሮቼንና አካላን 

ጎተቱ። በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ፣ ነገር ግን በዴንገት እርግማኖች ያሇውዳታዬ ከአፋ ወጡ (ፇሰሱ) ። 

‚ሄይ፣ እናንተ ቆሻሻ አጋንንት! ሇምንዴን ነው የምታስቸግሩኝ? እናንተ ክፈዎች ከእኔ ራቁ!‛ መራገም ማቆም አሌቻሌሁም። 

ኢየሱስን ከማግኘቴ በፉት የተጠቀምኳቸው ቆሻሻ አነጋገሮች ሁለ ከአፋ በፌጥነት ወጡ። አጋንንቱ ሊይ በጣም ብዘ 

ብሳዯብም ምህረት የሇሽ (የማያቋርጥ) ጥቃታቸውን እኔ ሊይ አሊቆሙም። እኔም እንዱህ ብዬ ተጣራሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ 
እባክህን እርዲኝ!‛  

ወዯ ጌታ መጣራት ቀጠሌሁ እና በትጋት በሌሳኖች ጸሇይሁ። ጎሌቶ ከማይታይ (ከገየ) ጊዛ በኋሊ፣ ባሌታወቀ ሁኔታ 

ከሲኦሌ አመሇጥሁና ወዯ መንግሥተ ሰማይ እየበረርሁ ነበር። ስበር (እየበረርሁ እያሇ) እየጸሇይሁ ነበር። በህዋ ውስጥ 

ጠንካራና ሀይሇኛ አጋንንቶች ያሳዴደኝ ጀመር። ከእነሱ ጀርባ ማሇቂያ የላሇው የአጋንንቶች ሰሌፌ በግሌፅ ማየት ችዬአሇሁ። 

ሲኦሌን በማምሇጤ አሁን ዯህንነት አሇኝ ብዬ አስቤ ነበር። በዚ ፇንታ፣ በጣም ጠንካራ የሆኑ (በጣም የጠነከሩ) አጋንንትን 

ከፉት ሇፉቴ መጋጠም ነበረብኝ። እኔ በጥሌቅ ችግር ውስጥ እንዲሇሁ ተሰምቶኝ ነበር። 

አሁንም ኢየሱስን ወይም ማንኛቸውንም መሊእክት ማየት አሌቻሌሁም። እኔም እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚እነዙህን የአጋንንት 
የጦር ሠራዊቶች ብቻዬን መጋጠም አሇብኝ!‛ እንዯዙህ ካሇ ጦር ጋር በውጊያ (ሇጦርነት) እጋጠማሇሁ ብዬ በፌጹም አስቤ 

አሊውቅም። አሊማቸው የክርስቲያኖችን የጸልት ሕይወታቸውን ሇማዯናቀፌ በመጣር ክርስቲያኖችን ማናጋት የሆነ፣ በህዋ 

ውስጥ የአጋንንት የጦር ሠራዊቶች እንዯነበሩ አሊውቅም ነበር። አንዴ ሕፃን ሌጅ የወሊጁን እጅ ይዝ በዯስታ አብሮት(ሯት) 

እንዯሚሄዴ፣ ኢየሱስ ሁሌ ጊዛ እጄን ይይዜና ወዯ መንግሥተ ሰማይና ሲኦሌ ይመራኛሌ። እኔ በጣም ጥበብ የጎዯሇኝ 

(ገራገር) ነበርሁ እና ሁለም ነገር ቀሊሌ እንዯሆነ አስብ ነበር። ያሇ ጥንቃቄ ጸሇይሁ። 

አጋንንቶቹ ወዯ ፉት እንዲሌሄዴ እኔን ሇመከሊከሌ እየሞከሩ በወሰዴኳቸው በእያንዲንደ እርምጃዎቼ ብዘ መሠናክልችን 

አስቀመጡ። እኔም ከሌብ በሆነ ቅን ጸልት ጮህኩኝ። እንባዎችና ሊብ ከሰውነቴ ፇሰሰ። አንዴ ጋኔን እንዱህ በማሇት ጮኸ:- 

‚ሄይ፣ እዚ ጋር ተመሌከቱ! ላሊ ጸልት ከመሬት እየወጣ ነው!‛ ከዚ ላሊው እንዱህ መሇሰ:- ‚ሄይ፣ ያ ጸልት ምንም ኃይሌና 
ሥሌጣን የሇውም።‛ አፕልችን (ፖሞችን) አንስተው እንዯሚበሎቸው ሁለ፣ ከመሬት ወዯ ሊይ የወጡትን ጸልቶች 

አጋንንቶቹ ያዞቸውና ጸልቶቹን ‚በሎቸው‛።  

ከዚ እኔም ኃይሌ የላሊቸው ጸልቶች ጥቅም እንዯላሊቸው አወቅሁ። እያንቀሊፈ የሚዯረግ ጸልት፣ ትኩረት የላሇው ጸልት፣ 

በሰውኛ (humanistic፣ በሥጋ) መሻቶች የተሞሊ ጸልት፣ ራስ ወዲዴ ጸልቶች፣ የአካሊዊ መሻቶች ጸልት እና የሚወሊውለ 

ጸልቶች ሁለ ተፇሊጊውን ውጤት የማያመጡ ናቸው። በሚገርም ሁኔታ፣ ከመሬት ወዯ ሊይ በመውጣት እያረጉ ያለ 

የተሇያዩ የጸልት አይነቶችን መሇየት ችዬ ነበረ። ተፇሊጊውን ውጤት የማያመጡ የጸልት አይነቶች የጋኔን ተወዲጅ 

‚ፌሬዎች‛ ነበሩ እና ወዱያውኑ በፌጥነት ይበለ ነበረ። 

በህይወትና ሞት ሽረት (with life-and-death desperation) የተሞሊ ጸልት ብቻና ከሌብ የሆኑ የእንባ ጸልቶች ብቻ 

ሰማዩን ይበሱና ወዯ መንግሥተ ሰማይ ይወጣለ። ፓስተር በሚጸሌይበት ጊዛ (ሲጸሌይ) በኃይሌ የሚያሇቅስበትንና 

በሚያሳዜን ሁኔታ የሚጮህበትን አንዴ ምክንያት ተረዲሁ። እኔ እንዱህ ብዬ በማሰብ በተዯጋጋሚ ብዘ ጊዛ በፓስተር 

እበሳጭ ነበር:- ‚እዙህ ብዘ ሰዎች የለም። እርሱ ሇምንዴን ነው በጣም በኃይሌ የሚጮኸው? እርሱ ያን ያህሌ አብዜቶ 
መጮህ አሇበት?‛ 

በእውነቱ፣ በፓስተር ከፌ ባለ (ኃይሇኛ) ሇቅሶዎችና ጩኸቶች ብበሳጭም (ብቆጣም) እንኳ ራሴን ሇጸልት የማስገዴዴበት 

ጊዛያት ነበሩ። ብስጭቴንና ቁጣዬን መናዜ (መጸጸት፣ ንስሃ መግባት) ጀመርሁ። እንዯዚ መጸሇይ (እንዴንጸሌይ) ሇእኛ 

የሚያስፇሌግበትን ምክንያት በእርግጠኝነት አውቃሇሁ።  



ሰዓቱ መንጎደን ሳሊውቅ መጸሇዬን ቀጠሌሁ። እንዯዯከመኝና ምንም ጥንካሬ እንዲሌቀረሌኝ ሳስብ በዯማቁ እያበሩ ብዘ 

ክዋክብትን ከሚሌኪ ዌይ በርቀት አየሁ። ወዱያውኑ በውስጤ የቀረውን እያንዯንዶን በጣም ጥቃቅን ጥንካሬ አሰባሰብሁና 

በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ። እኔም ፇጽሞ ዯክሞኝ ሚሌኪ ዌይ ሊይ ዯረስሁ፣ ነገር ግን እዚ የእኔ ተወዲጅ ኢየሱስ በዯስታ 

ሰሊም አሇኝ (ሰሊምታ አቀረበሌኝ)። 

ኢየሱስ እንዲየኝ በብሩህ ፇገግ አሇና እንዱህ አሇኝ:- ‚ቦኒ-ንዮ፣ ታሊቅ (በጣም ጥሩ) አዴርገሻሌ። እኮራብሻሇሁ!‛ በዚ ጊዛ 

በትንሹ ተቆጥቼ ስሇነበረ በዙህ ሁኔታ ኢየሱስን ጠየቅሁት። ‚ጌታ ሆይ፣ ይህን እንዳት ታዯርግብኛሇህ? ማስረዲት 
(ማብራራት) ትችሌ ነበረ። ያሇ አንዲች ማስጠንቀቂያ እንዳት እንዱህ ሌትተወኝ ቻሌህ?‛ ስጨርስ ኢየሱስ ሳቀ። እነዙህን 

ጥቂት ቃሊቶች ብቻ ከጌታ ጋር ከተነጋገርሁ በኋሊ እርሱ በዴጋሜ ተሰወረ። በዴንገት ሁለም ነገር ጨሇማ ነበር፣ እኔም 

በሲኦሌ በአንዴ ገዯሌ ጫፌ ሊይ ቆሜ ነበር። 

ጌታ እምነቴን ሇመፇተን በተጨማሪ አንዴ ጊዛ ትቶኝ ሄዯ። በቶል ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ከድሌፉን ጋር የሚመሳሰሌ አንዴ 

ጋኔን አፈን በጣም ከፌቶ ሹሌ ጥርሶቹን እያሳየ ሉያጠቃኝና ሉነክሰኝ ሞከረ። ሌቧጭረው በሚመስሌ ሁኔታ ተንቀሳቀስሁና 

እንዱህ ጮህኩበት:- ‚ከቻሌክ ና እና ያኝ።‛ ጋኔኑም በቀሊለ ጠፊ። 

ከፉት ሇፉቴ አንዴ ጠባብ መንገዴ ነበረ። እኔም በዙህ መንገዴ ሊይ ወዯ ፉት መራመዴ ጀመርሁ እና የሆነ ነገር እየቀረበኝ 

እንዯሆነ ከማወቄ በፉት ረም ሊሇ ጊዛ ተጓዜሁ። እየቀረበ ሲመጣ ራስ ብቻ ያሇው ነገር ግን ዓይኖችና አፌንጫ የላሇው 

አጸያፉ መሳይ አንዴ ጋኔን እንዯሆነ ማየት ችዬ ነበረ። ፉቱ ሊይ ከግራ እስከ ቀኝ ጆሮው ዴረስ ሰፉ መቆረጥ ነበረ እና 

ጥርሶቹም እንዯ ሻርክ ጥርስ የሰለ (የሾለ) ነበሩ። 

ከዙህ ጋኔን ጋር ፉት ሇፉት ስሆን እንዱህ አሌሁ:- ‚ሄይ፣ ከአንት በጣም የገፈ አጋንንትን ተዋግቼ አሸንፋአሇሁ። አንተ ሇእኔ 
ምንም ነህ። በአምሊክ ሥሊሴ የተፇጠረ እሳት በውስጤ አሇ። አካላን በነካህበት ቅጽበት ትነዴና ወዯ አመዴነት 
ትሇወጣሇህ። መጥተህ እንዴትዋጋኝ እዲፇርሃሇሁ።‛ ጋኔኑ በጣም ፇርቶ ነበረና በፌጥነት ሮጦ ጠፊ። ማሇቂያ የላሇውን 

መንገዴ ብቻዬን ተጓዜሁ። ወዯ ሲኦሌ ጥሌቅ ውስጥ በጥሌቀት እየተጓዜሁ እንዯሆነ ይመስሌ ነበረ። እኔም ዯንግጬና 

በውስጤ እየተንቀጠቀጥሁ ነበር፣ ነገር ግን ፌርሃቴን ማሳየት ስሊሌፇሇግሁ ተረጋግቼ መቆየትና ራሴን መሰብሰብ ነበረብኝ። 

እኔም በመንገደ ሊይ መራመዴ ቀጠሌሁ። በህይወት ያሇ የሚመስሌ አንዴ ትሌቅ ቅጠሌ አስተዋሌሁ። ቅጠለም በተዯጋጋሚ 

ይከፇትና ይጋ ነበረ እና ሉውጠኝ ሞከረ። እኔ ግን እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚ዯህና! ሇይቼ እዙህ የመጣሁት አንተን 
ሌገዴሌህ ነው! ማን እንዯሚተርፌ (እንዯሚዴን) እንይ!‛ እኔም መሌሼ በኃይሌ አጠቃሁ እናም ጋኔኑ በቶል ጠፊ። 

እኔም ቀጠሌሁ። በመንገደ በሁሇቱም አቅጣጫዎች እንዯ ነብሳት (insects) የሆኑ የአጋንንት መንጋዎች ሉይዘኝ እየሞከሩ 

እንዯሆነ ተገነብሁ። ብርዴ ብርዴ እንዱሇኝ ያዯረጉ የአጋንንቶችን አስዯንጋጭ ጩኸቶች ሰማሁ። ብዘ የተሇያዩ ጩኸቶችን 

ሰማሁ፣ እኔ ግን ችሊ አሌኳቸውና በኃይሌ ጮክ ብዬ በሌሳኖች እየጸሇይሁ ተጓዜሁ። እኔም እንዱህ በማሇት ጮህኩ:- 

‚ሥሊሴ አምሊክ ሆይ! ጥንካሬውን ስጠኝ! አካሊዊና መንፇሳዊ ጥንካሬና ኃይሌን ስጠኝ!‛ በቅንነት ከሌብ ጸሇይሁ እና በቶል 

ቅደሱ እሳት በውስጤ በኃይሌ በብሩህ እየተንበሇበሇ ነበረ። 

ምን ያህሌ እንዯተጓዜሁ ሇማወቅ እየሻትሁ፣ የመንገደን ፌጻሜ በርቀት አየሁ ብዬ አሰብሁ። በዴንገት፣ አንዴ ብሩህ ዯማቅ 

አንጸባራቂ ከፉቴ ታየ እና እዚ ኢየሱስ ነበረ። እኔም በአዴናቆት በጣም ተዯንቄ ነበረ (እጅግ ተዯንቄ ነበረ)። ‚አዎ! ጌታ ሆይ፣ 
በመጨረሻ ዲንሁ!‛ ወዯ እርሱ ሮጥሁና አቀፌሁት። ጌታም በእርጋታ በክንድቹ ያኝና እንዱህ አሇ:- ‚የእኔ ሌባዊ ተወዲጅ 
ቦንግ-ንዮ፣ እዙህ ሇመምጣት በብዘ ውስጥ አሌፇሻሌ! ከአጠገቤ ተቀመጪ እኔም እረፌትን እሰጥሻሇሁ።‛ እኔም በጌታ 

ክንድች ውስጥ ቆየሁ እና ሇማረፌም ዓይኖቼን ከዯንሁ (ጨፇንሁ)። 



‚በዴጋሜ እየሆነ ነው?‛ ዓይኖቼን ስከፌት ጌታ የትም ቦታ ሉገኝ አሌቻሇም። እኔም እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚እንዳት በሲኦሌ 
ጨሇማ ክፌሌ ውስጥ ሌመሇስ ቻሌሁ?‛ ምንም ያህሌ ወዯ ጌታ በኃይሌ ብጣራም ባድነት ብቻ አስተጋባ። ወዯ ጌታ 

ተጣራሁ፣ ነገር ግን እርሱ እዚ አሌነበረም። ኢየሱስ አሳተኝ የሚሌ ስሜት ከተሰማኝ በቀር ሌረዲ አሌቻሌሁም። ኢየሱስ 

በግሌጽ እንዱህ ብሎሌ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ ጥሩ አዴርገሻሌ። ሌትፇጽሚ ነው ስሇዙህ ታጋሽ ሁኚና እዙህ እረፉ።‛ እርሱ እነዙህን 

ነገሮች ካሇ በኋሊና እኔ ዯህንነት ሲሰማኝ፣ እርሱ በዴጋሜ ፇተነኝ። 

ቁጣዬ ያሌተወሰነ ነበር። እንዯ መካነ አራዊት እንስሳ በብረት ቤት ውስጥ ተቆሌፍብኝ እንዯነበረ ተገነብሁ። በተሇያዩ 

መሌኮች የማይቆጠሩ አጋንንት ቤቴን ከበው ሉጠይቁኝ ሲሞክሩ እያፇጠጡብኝ ነበር። እነሱ እያሾፈብኝና እየሳቁብኝ 

አፇጠጡብኝ። የራስ ቅሌ ባርኔጣዎችን ያዯረጉ ብዘ ሺሆች የአጋንንት ሠራዊቶች እዚ ነበሩ። 

በብረቱ ቤት ውስጥ ተቆሌፍብኝ ሳሇሁ አጋንንቶቹ እኔን በመከታተሌ (በመመሌከት) ሊይ አተኮሩ። እኔም እንዱህ በማሇት 

ጮህኩኝ:- ‚ሄይ እናንተ መጥፍዎች፣ ማን ናችሁ? ከየት ነው የመጣችሁት?‛ እነሱም እንዱህ መሇሱ:- ‚እኛ ከዙህ ወዯዙያ 
(እዙህም እዙያም) ከተዋወርን በኋሊ መጣን። አንቺስ፣ ሇምንዴን ነው እዙህ የሆንሺው?‛ ኢየሱስ ወዯ ሲኦሌ እንዲመጣኝ፣ 

ነገር ግን እርሱ ትቶኝ እንዯሄዯ እናም ብቻዬን እዙህ የሆንሁበት ምክንያት ያ እንዯሆነ አብራራሁ። እነሱም ይህን ከሰሙ 

በኋሊ እንዱህ በማሇት አፋዘብኝ (አሊገጡብኝ):- ‚ሄይ፣ ጌታሽ ሉመሇስሌሽ አሌፇሇገም። ይህ ሊንቺ ፌጻሜሽ ነው!‛ 

እኔም ዴምፄን ከፌ አዴርጌ በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ። የራስ ቅሌ ባርኔጣ ያዯረጉት የአጋንንት ዓይኖች ወዯ ቀይ መሇወጥ 

ጀመረ። እነሱ በቁጣ ወዯ ታች አፇጠጡብኝ። በሌሳኖች የመጸሇይ ኃይሌ አጋንንቶቹን አስጨንቋቸው (ከብድባቸው) ነበረ 

እና እነሱ ሲሇወጡ ስሊየሁ የበሇጠ ዴምፄን ከፌ በማዴረግ ጸሇይሁ። ‚አምሊክ ሥሊሴ ሆይ፣ በብሩህ በኃይሌ 
ወዯሚንበሇበሇው እሳትህ ሇውጠኝ!‛ ሁለም አጋንንት ሇማውዯም በመፇሇግ የብረቱን ቤት አጠቁት። ነገር ግን፣ በውስጤ 

በብሩህ እየተንበሇበሇ ያሇው ቅደሱ እሳት ነዴድ አቃጠሊቸውና ሁለንም ወዯ አመዴነት ሇወጣቸው። የቤቱ የብረት ንጎች 

አሌተበሊሹም ነበር ነገር ግን ሳይጎደ ቆዩ። 

አንዳ በዴጋሜ፣ የተሇያዩ እንስሳት ጩኸቶችና የአጋንንቶች ዴምፆች በመሊው ጊዛ ሁለ አስተጋባ እና ሇወራቶች እዚ የነበርሁ 

ያህሌ ይሰማሌ። ምንም ያህሌ በትጋት ብጮህም ብራገጥም ብጮህም ከሲኦሌ ቤት ውስጥ መውጫ ምንም መንገዴ 

አሌነበረም። ቀስ በቀስ ነፌሴ በዴካም መሠቃየት ጀመረች። ጌታን መጠበቄ ከሌብ ከሆነ መናፇቅ ወዯሚነዴ የሌብ ህመም 

ተሇወጠ፣ ነገር ግን መጸሇይ ማቆም አሌቻሌሁም። 

እንዱህ ብዬ ጸሇይሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ ጥንካሬ ያስፇሌገኛሌ (እፇሌጋሇሁ)። ጥንካሬ ስጠኝ! ዯግሞም የፇውስ ስጦታ ስጠኝ እና 
ከዙህ ሇማምሇጥ የብረቱን ቤት ማቅሇጥ እንዴችሌ በእሳቱ ሙሊኝ።‛ እኔም ዓይኖቼን ከፇትሁ እና አሁንም በቤቱ ውስጥ 

ተቆሌፍብኛሌ። በሲኦሌ ቤት ውስጥ ምንም ህሌም ወይም ተስፊ የሇም። ምንም ያህሌ በብዚት ወዯ ጌታ ብጣራም አሁንም 

በቤቱ ውስጥ ተጠምጃሇሁ። ይህ ማሇት በሲኦሌ ውስጥ ሇሊሇም እሠቃያሇሁ ማሇት ነው? አንዴ ጣት እንኳን ሇማንሳት 

በውስጤ የቀረ በቂ ጥንካሬ አሌነበረኝምና ወዯ አንዴ ጥግ ወዯቅሁ። በቤቱ ውስጥ ሇአራት ወራቶች ያህሌ የተጠመዴሁ 

ይመስሌ ነበረ። 

ከጥቂት ጊዛ በኋሊ እንዯገና መጮህ ጀመርሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ እርዲኝ! የት ነው ያሇኸው?‛ የጌታዬን ጥሊ እንኳ አሊየሁም። 

አጋንንቶቹ አካላን መጎተትና ማሠቃየት ቀጠለ እና እኔም ሇ15 ቀናት ከእነሱ ጋር ተዋጋሁ። በቤቱ ውስጥ ቀናቶች ሲነጉደ 

በግሌጽ ይሰማኝ ነበረ። 

‚ጌታ ሆይ እርዲኝ! እባክህን አስወጣኝ። ከዙህ ቦታ እንዲመሌጥ እርዲኝ!‛ ሇራሴ እየጸሇይሁ ነበረ። አንዴ ሰው ሲስቅ 

ሰማሁ። እኔም እንዱህ ብዬ ጮህኩኝ:- ‚ዋው! ይህ የጌታ ዴምፅ ነው!‛ ጌታ በብሩህ ዯማቅ ብርሃን መሀሌ ውስጥ ታየና 

ጨሇማውን ቤት እና በዘሪያዬ ያሇውን አካባቢ አበራው። 



ኢየሱስ የበሇጠ ከፌ ባሇ ዴምፅ እንዱህ እያሇ መሳቅ ጀመረ:- ‚ተወዲጅ ቦንግ-ንዮ፣ በሲኦሌ ውስጥ የነበረው ሌምምዴሽ 
እንዳት ነበረ?‛ እኔም ጌታን ጠየቅሁት:- ‚ጌታ ሆይ፣ እንዳት ይህን ታዯርግብኛሇህ? እኔ እንዴሠቃይ ሇማዴረግ ወሥነህ 
ነበር? ሇምን ይህን አዯረግህብኝ?‛ ቅሬታዎቼን ሳቀርብ በጣም ተጨንቄ ነበረ እና ጌታ እንዱህ በማሇት መሇሰ:- ‚ይቅርታ። 
በግላ አንቺን ሇመፇተን ፇሌጌ ነበረ፤ እምነትሽ ምን ያህሌ እንዲዯገ!‛ ሇዚ አንዲች ማሇት አሌቻሌሁም። 

ጌታ የት እንዯነበረ ስጠይቅ እርሱ ብዘ ቤተ ክርስቲያኖችን ሇመጠበቅና ተወዲጅ ምእመናኑን ሇመምራት (ሇመንከባከብ) 

በምዴር ሊይ እንዯነበረ መሇሰ። እጅግ የውስጥ ስሜቶቼን ሇጌታ ተናዜሁና ምህረቱን ጠየቅሁ። ‚ጌታ ሆይ፣ እኔ መራርና 
በዙህ በሲኦሌ ቤት ውስጥ ሳሇሁ በጣም በብዘው ቅር ተሰኝቼብህ ነበርሁ። ማረኝ።‛ የዴምፄ ቃና በቅሬታዎች ተቀየረና 

ስሜቶቼ በዴንገት ሲናዯደ ሇራሴ ሀን ተሰማኝ። ‚ጌታ ሆይ፣ ሇአራት ወራት ያህሌ በቤቱ ውስጥ ተግቶብኝ ነበርሁ።‛ 

ማንባት ጀመርሁ። 

ጌታ ከፌ ባሇ ዴምፅ መሳቅ ቀጠሇ እና እኔ እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚እኔ አዜኜና ተበሳጭቼ ስታየኝ ሇምንዴን ነው 
ዯስተኛ የሆንኸው? በሲኦሌ ውስጥ በጣም ብዘ ተሠቃይቻሇሁ፣ ሇምንዴን ነው ግን አንተ እንዯሚያስቅ ነገር እየሳቅህ 
ያሇኸው። በሥቃይ ውስጥ ሆኜ ማየትህ የሚያስዯስትህ ነው?‛ እርሱም በርህራሄና በእርጋታ እንዱህ መሇሰ:- ‚ቦንግ-ንዮ፣ 
ቤተ ክርስቲያን መካፇሌ ከጀመርሽ ሁሇት ወራት ብቻ ነው፣ ነገር ግን እምነትሽ እጅግ በጣም አዴጓሌ። ኮርቼብሻሇሁ!‛ 
እርሱ በእርጋታ ጀርባዬ ሊይ መታ መታ አዯረገኝ። 

ኢየሱስ በሲኦሌ ውስጥ ሇብሼው የነበረውን ሇጦርነት የሚሇበሰውን ሌብስ አወሇቀና ክንፍች ባለት በንፁህ የሚያበራ ሌብስ 

በዴጋሜ እንዱያሇብሱኝ መሊእክቶችን አዚቸው። እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚አንቺ ብዘ ጸንተሻሌ፣ ስሇዙህ መንግሥተ ሰማይን 
እንጎብኝ!‛ እርሱ እጆቼን ያና ወዯ መንግሥተ ሰማይ መብረር ጀመርን። በሕይወቴ ከተሇማመዴሁት በጣም ከባደ ቀን ዚሬ 

ነበረ። 

ከመሬት ወዯ ሚሌኪ ዌይ ሇመዴረስ ነፌሴን ሦስት ዓመታት ፇጅቶባታሌ እና እኔም በሲኦሌ ውስጥ 4 ½ ወራት 

አሳሌፋአሇሁ። 3 ½ ዓመታት በፌጥነት ያሇፈ ይመስሊሌ። በህዋ ውስጥ ያለ አጋንንትና በሲኦሌ ውስጥ ያለ ክፈ አጋንንት 

ሁለ ከባድችና ጠንካሮች ነበሩ። ከጌታ ጥበቃ ውጭ (ያሇ ጌታ ጥበቃ) ሇአንዴ ዯቂቃ ወይም አንዴም ሰከንዴ እንኳን 

ከአጋንንት ጋር በጦርነት ውስጥ መቆየትና አሸናፉ መሆን አሌችሌም ነበረ። መንግሥተ ሰማይ ውስጥ ስዯርስ ብዘ 

መሊእክቶች ፇገግ አለና አጽናኑኝ። ‚እህት ሆይ፣ ጥሩ አዴርገሻሌ!‛ የመሊእክቱ ቃሊት መንፇሶቼን አነሣ። ምን ጊዛም 

በመንግሥተ ሰማይ ስሆን በሲኦሌ ውስጥ የተሇማመዴሁት መከራ (ችግር) ሁለ ይረሳሌ። 

ቤተ ክርስቲያን መካፇሌ ከጀመርሁ ሁሇት ወራት ብቻ ስሇሆነኝ እኔ በጣም ብዘ አሊውቅም። በአንዴ ፉሌምና በአንዴ 

ስብከት ካየሁት ባህርን ስሇከፇሇ ሙሴ ስሇሚባሌ አንዴ ሰው ትንሽ ተምሬአሇሁ። አንዴ ጊዛ ብቻ ሙሴን እንዲገኘው 

ሇኢየሱስ ጥያቄ አቀረብሁ። ኢየሱስ ወዯ ወርቃማው የአሸዋ ባህር ዲርቻ መራኝ። መሊእክቶች በእርጋታ ወዯ ታች ወዯ 

ዲርቻው አመጡኝ። ኢየሱስ ሙሴን በስም እንዯጠራው እርሱ ቀረበኝና በትሕትና ሰሊም አሇኝ:- ‚እንኳን በዯህና ወዯ 
መንግሥተ ሰማይ መጣሽ!‛ ሙሴ በጣም ረጅምና መሌከ መሌካም ነበረ። 

       *የሙሴን ተአምራት በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ማየት 

ኢየሱስ እኔን ሇሙሴ አስተዋወቀኝ። እኔ እንዱህ አሌሁ:- ‚ሙሴ ሆይ፣ ክቡር ሆይ፣ በጣም በበቂ ሁኔታ አሊውቅህም። ነገር 
ግን ከፓስተሬ አንዴ ስብከት ስሊንተ ስሇሰማሁ በጣም ትንሽ አውቃሇሁ።‛ እርሱም መሇሰ:- ‚ኦህ በእውነት? እህት ሆይ፣ 
እዙህ በመሆንሽ ዯስተኛ ነኝ!‛ እኔ ቀጠሌሁ:- ‚በመሬት ሊይ ሳሇህ ውቅያኖሱን ከፌሇህ እና ብዘ ተአምራት አሊዯረግህም 
(አሊከናወንህም)?‛ ሙሴ በትሕትና እንዱህ መሇሰ:- ‚እኔ አንዲች አሊዯረግሁም፣ ነገር ግን እግዙአብሔር ነበረ ጥንካሬውን 
የሰጠኝ እና እኔ ያዯረግሁት ነገር ሁለ መታዜ ነበረ።‛ እኔም እንዱህ አሌሁ:- ‚እኔ ቤተ ክርስቲያን የተካፇሌሁት ሇሁሇት 
ወራቶች ብቻ ነው፣ ስሊንተ በሰማሁበት ቅጽበት ግን አንተን ሇመገናኘት ፇሇግሁ።  



ነገር ግን፣ ጌታ አብዚኛውን ጊዛ ሲኦሌን እንዴጎበኝ ይወስዯኛሌ፣ ስሇዙህ አንተን መገናኘት የማይቻሌ ነበረ። ከተአምራቶችህ 
አንዲንድቹን ሇማየት እመኛሇሁ። አንዲንዴ ሌታሳየኝ ትችሊሇህ?‛ 

ኢየሱስ ሙሴን አንዴ ግዘፌ ተራራ በወርቃማ አሸዋ እንዱገነባ ፇቀዯሇት። በዓይን ቅፅበት ሁሇት የተራራ ጫፍች እዚ ነበሩ። 

እኔም አንዴ ባሇ 600 ፍቅ ቤት እንዱገነባ ሇማረጋገጥ ጠራሁት። እርሱ እጆቹን በቀሊለ ወዯ ሊይ አነሳና አንዴ ጊዛ 

አሽከረከረው እና አንዴ ባሇ 680 ፍቅ አፓርትመንት ሕንጻ ከፉቴ ታየ። በአግራሞት መንገጭሊዬ ወረዯ። እርሱ ከመሬት 

ወዯ መንግሥተ ሰማይ የተረጋ አንዴ ወርቃማ ዯረጃዎች ሰራሌኝ። ሙሴ በቃሊት ሉብራሩ የሚችለ ብዘ ላልች ተአምራት 

አከናወነ። እኔ እንዱህ አሌሁ:- ‚ሙሴ ሆይ፣ ክቡር ሆይ፣ ሊሌጠነከረው እምነቴ ይቅርታ እጠይቃሇሁ። በጣም ብዘ 
ስሇፇተንሁህና በጣም ብዘ ጥያቄዎችን ስሇጠየቅሁህ አዜኜና ቅር ተሰኝቼአሇሁ (አፌሬአሇሁ)።‛ እርሱም እንዱህ መሇሰ:- 

‚ስሇ አንዲች አትጨነቂ እና አሁንም ጥያቄዎች ካለሽ ሇመጠየቅ አታመንቺ።‛ 

ይህ (የውቅያኖስ መከፇሌ) የእውነት በጣም አስዯናቂ የሆነ አስዯንጋጭ ሌምምዴ መሆኑን በማየቴ በመጽሏፌ ቅደስ ሊይ 

እንዯተጻፇው የውቂያኖስን መከፇሌ ሇማየት ጠየቅሁ። ኢየሱስ ከአጠገቤ ሆኖ በጸጥታ እየተመሇከተ ነበረ። ‚ኢየሱስ ሆይ፣ 
ሙሴ ሆይ፣ እኔ አዱስ አማኝ ነኝና ብዘ አሊውቅም፣ ስሇዙህ በጥያቄዎቼ በጣም ፇጣን እንዯነበርሁ አሰብሁ። እባካችሁ 
ይቅርታ አዴርጉሌኝ። ይቅርታ። ወዯ ቤተ ክርስቲያን ስመሇስ ያየኹትን እጽፌና ዓሇም እንዱያውቅ ማዴረግ እንዱችሌ 
ሇፓስተሬ አካፌሇዋሇሁ።‛ ኢየሱስና ሙሴ ሁሇቱም ዯስታቸውንና ጥሌቅ ስሜታቸውን ገሇፁ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ሙሴ፣ 
እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ወዯ ምዴር መመሇስ ስሊሇባት ዯህና ሁኚ በሊት።‛ ሙሴ በትሕትና ራሱን ዜቅ አዯረገና ‚ዯህና ሁኚ 
እህት ሆይ።‛ አሇ። 

ኢየሱስ ሇእኔ እንዱህ በማሇት አብራራሌኝ:- ‚በመንግሥተ ሰማይ እንኳ ሙሴ ሁሌ ጊዛ ባተላ (ሥራ የበዚበት) ነው። እርሱ 
በመንግሥተ ሰማይ ዘሪያ ሁለ ይጓዚሌ እና የሚጠብቃቸው ብዘ ነገሮች አለት።‛ በመንግሥተ ሰማይ ሙሴን መገናኘቴን 

(መተዋወቄን፣ ማግኘቴን) በፌጹም አሌረሳውም። ኢየሱስ ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌሶ መራኝ እና እኔም ጸልቶቼን ፇፀምሁ። 

==== ቀን 23 ====   (1ኛ ዮሏንስ 3:7-10) 

ፓስተር ኪም ዮንግ ደ:   *ወይሮ ካንግ, ህዩን ጃ ያሇ መከሊከያ ተያችና በአንዴ ጋኔን ተጠቃች 

ከላሉቱ 5 ሰዓት ሊይ ሚስቴ፣ ዮሴፌ፣ ጁ ኢዩን፣ እና እኔ ከሕብረት ዴርጅት የግብርና ማህበር (Cooperative 

Agricultural Association) ሕንጻ ባሻገር ከሚገኘው አንዴ ሬስቶራንት ፉት ሇፉት ቆመን ነበር። ሚስቴ ወዯ ፉት 

ስትራመዴ ተመታችና መሬቱ ሊይ ወዯቀች። በበረድ ሊይ እንዯምትንሸራተት እርሷ በጠንካራው አስፊሌት መንገዴ ሊይ 

ከቁጥጥር ውጭ ወዯ አምስት ሜትሮች ያህሌ ርቃ ተንከባሇሇች። ይህ በጣም በፌጥነት ስሇሆነ ወዴቃ እንዱህ ስትሆን 

እርሷን ሇመያዜ አንዴም እዴሌ አሌነበረንም። እርሷ በሥቃይ ጮኸች እና እንዴትነሳ ሇመርዲት እኛ ሁሊችንም ሮጥን። 

መዲፍቿ ሁለ ተከፌተው፣ የጣቶቿ ጥፌሮች ተሰብረው፣ እና እጆቿ በዯም ተሸፌነው ነበር። 

እንዱህ ሀይሇኛ ውዴቀት ሉያስከትሌ የሚችሌ አንዲች ነገር ሇማግኘት በመንገደ ዘሪያ ፇሇግን። ነገር ግን መንገደ በጣም 

ንጹህ፣ ሇጥ ያሇ፣ እና በተስተካከሇ ጥሩ ቅርፅ ሊይ ነበረ። ይህን ሉያስከትሌ የሚችሌ ምንም ቁሳዊ ማስረጃ አሌነበረም። 

በኋሊ ሊይ ጁ-ኢዩን ኢየሱስን ስሇዙህ ነገር ጠየቀችው። የእሇት ተእሇት እንቅስቃሴያችን ከቤተ ክርስቲያን መሄዴ፣ 

ከመጸሇይ፣ እና ወዯ ቤት ከመሄዴ የተውጣጣ ስሇሆነ እኛ የመዜናኛ ሰዓት እንዯላሇን ኢየሱስ አብራራ። እርሱ ቀጥልም 

የመዜናኛ ምንም ሰዓት ስሇላሊችሁ ክፈ መናፌስት እናንተ ዯካማ የምትሆኑበትን ሇማግኘት ትንሽ አጋጣሚ ነው ያሊቸው 

በማሇት አብራራ። ነገር ግን ዚሬ፣ በረጅም ጊዛያት ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዛ ትንሽ የመዜናኛ ሰዓት ሇመውሰዴ (ሇመዜናናት) 

ቤተ ሰቤ ከመንፇሳዊ የእሇት ተእሇት እንቅስቃሴ ወጣ። ከተሇመዯው የእሇት ተእሇት ሁኔታ ውጭ አንዴ ክፈ መንፇስ 

እርሷን መታትና ወዯቀች። 



ኢየሱስ የሚስቴን የቆሠለ መዲፍች ነካ። እኔም ዯግሞ ሚስቴን ማጽናናት ጀመርሁ። ‚የእኔ ተወዲጅ ሚስት ሆይ፣ 
ሇእግዙአብሔር ምስጋና እናቅርብ። መከሊከያችንን ስሊወረዴን ንስሏ መግባትና ሇጌታ ምስጋና ማቅረብ አሇብን። እርሱ 
የሚሌቅ ጸጋ ያቀርብሌናሌ። እስከ መጨረሻው እንጽናና ዴሌ እናዴርግ።‛ ሳጽናናት (ሳበረታታት) በጉሌበቶቿ ተንበረከከችና 

የቆሠለ እጆቿን ወዯ ሊይ ከፌ አዴርጋ ሇጌታ ምሥጋና አቀረበች (ሰጠች)። 

ክፈ መናፌስት ሁሌ ጊዛ ስሇሚያጠቁንና ስሇሚያዯናቅፈን፣ ሁሌ ጊዛ ንቁ እና ጥንቁቅ መሆን እንዲሇብኝ ወሰንሁ። 

መከሊከያችንን ባወረዴንበት ጊዛ ክፈ መናፌስቶች ያጠቃለ። የጸልት ቀን ካሇፇን (አንዴ ቀን ሳንጸሌይ ከቀረን) አዕምሮአችን 

ይዯክምና ሇጥቃት እንዲረጋሇን። ክፈ መናፌስቶች ሇዯካማ ጊዛያት በጉጉት ይጠባበቃለ። ስሇዙህ ሁሌ ጊዛ ሙለ በሙለ 

መታጠቅ አሇብን። 

የጸልት ስብሰባችን አንዴ ተጨማሪ ሳምንት ብቻ ነበረው እና ጥቃቶቹም የበሇጠ የማያቋርጡ (ያሌተቆጠቡ) እየሆኑ 

መጥተዋሌ። ሁሊችንም መንፇሳዊ ዓይኖቻችን አንዴ በአንዴ እየተከፇቱሌን ነው። ጠሊት ይህን ያሇቅጥ (በጣም) ፇርቷሌ፣ 

ጥቃቶቹ ግን የዯከሙ ነበሩ። ጸልቶቻችን እየጠነከሩ ሲመጡ እምነታችን አዯገ። በጣም የጠነከሩ ክፈ መናፌስት ይሊኩ 

ነበርና ጦርነቶቻችንም (ውጊያዎቻችንም) የማያቋርጡ ነበሩ። 

በኋሊ፣ የሚያሠቃይ ኪንታሮት የነበረውን የዮሴፌን እግር መረመርሁ። እኛ ሇፇውስ በኃይሌ ጸሌየን ነበረ። ባየሁት ነገር 

ዯንግጬ ነበር። ቆዲው ውስጥ የነበረው ኪንታሮት፣ አሁን ጥቁር ስሮቹን በውጭኛው እግሩ ሊይ ገሌጧሌ። በመንፇሳዊ 

ዓይኖቼ ኢየሱስ ዯሙን በዮሴፌ እግር ሊይ በየቀኑ ሲያዯርግ ማየት ችዬአሇሁ። እኔም እንዱህ አሌሁ:- ‚ዋው! ይህ በጣም 
ታሊቅ ነው። ዮሴፌ፣ የቆዲ ድክተር ጋር ሄዯህ ምስክርነትህን መስጠት ይገባሃሌ።‛ 

በኋሊ፣ ሚስቴ አክታ እስክታወጣ ዴረስ ማሳሌ ጀመረች። ዮሴፌ፣ ጁ-ኢዩን፣ እና እኔ እጃችንን አንገቷ ሊይ አዯረግንና ከሌብ 

ጸሇይን። ረጅም ፀጉር ባሊትና ነጭ ሌብስ በሇበሰች ወጣት ሴት ሌጅ መሌክ አንዴ ጋኔን ራሱን ሇእኛ ገሇጠሌን። ጋኔኑ 

ሇሚስቴ መውዯቅ ሃሊፉ ነበረ፣ አሁንም እንዴትሠቃይ፣ እንዴታስሌና አክታ እንዴታወጣ እያዯረገ የሚስቴን አንገት እያጠቃ 

ነበረ። 

እኔም እጄን በአንገቷ ሊይ አዯረግሁና ስጸሌይ ላሊኛውን እጄን አወዚወዜሁ። በቶል ክፈው መንፇስ እንዱህ በማሇት ጮኸ:- 

‚ፓስተር ኪም፣ እጅህን አንሳ! በዙህ ቅጽበት እጅህን አንሳ! መጸሇይ አቁም! ኦህ፣ በጣም ይሞቃሌ። ሊብዴ ነው ብዬ 
አስባሇሁ!‛ ጋኔኑ ጮኸና ጠፊ። 

ኢየሱስ መጣና እንዱህ አሇ:- ‚ሌጆቼ ሆይ፣ ክፈው መንፇስ ሸሽቷሌ። ነገር ግን ክፈው መንፇስ ቀሪ የሥቃይ ውጤቶችን 
(ጥፊቶችን) ስሇተወ ሇጥቂት ጊዛ መቋቋም ይኖርባችኋሌ። ያሇማቋረጥ ከጸሇያችሁ በፌጥነት ትፇወሳሊችሁ። አትጨነቁ።‛ 

ኪም ጁ ኢዩን: 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ቤቶቻችንና ግምጃ ቤቶቻችን ምን ያህሌ ትሌቅ ናቸው?‛ በማሇት ጠየቅሁ። 

ኢየሱስ እንዱህ መሇሰ:- ‚ሇምን ጸሌየሽ ሇራስሽ በመንግሥተ ሰማይ አታዪውም? እኔ በዙህ ጊዛ ሊይ ሊሳይሽ አሌችሌም። 
በእምነትሽና በትጋትሽ መንፇሳዊ ዓይኖችሽ እስኪከፇቱ ዴረስ መሌሱን ሇማወቅ እሺ። አንዳ ያ እንዯሆነ ወዯ መንግሥተ 
ሰማይ ነዪና መሌሱን አግኚ።‛ 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ የአባቴ ጸልቶች ምን ያህሌ በመሻሻሌ ተንቀሳቅሰዋሌ?‛ ጌታም እንዱህ መሇሰ:- ‚ፓስተር ኪም ሲጸሌይ 
መንፇስ ቅደስ ይገሇጻሌ። የፓስተሩ እጆች የተሇያዩ እንቅስቃሴዎችን ያዯርጋለ። ይህ ማሇት የፇውስ ስጦታ እርሱ ሊይ 
መጥቷሌ ማሇት ነው። ነገር ግን፣ ይህ የፓስተር ኪም የመጀመሪያ ሌምምዴ ስሇሆነ እርሱ በጸልት ጊዛ ዓይኖቹን መክፇት 
ቀጥሎሌ።  



ስሇዙህ የእርሱ ጸልቶች ወዯ ፉት ወዯ ዘፊን እየሄደ አይዯሇም፣ ነገር ግን ጋሊክሲ ውስጥ ቀርተዋሌ። እርሱ መጸሇይ 
ቢቀጥሌና ስሇ እጆቹ መንቀሳቀስ ባይጨነቅ እርሱ በቶል በመንፇሳዊ ይከፇትና መንግሥተ ሰማይን መጎብኘት ይችሊሌ።‛ 

ጌታ በተጨማሪ የወንዴም ዮሴፌ ንስሏ (ጸጸት) በጣም ዯካማ እንዯነበረ ተናገረ። ጌታ ከሌብና በቅንነት ንስሏ እንዱገባ 

ነግሮታሌ። ነገር ግን፣ እግዙአብሔር በእናቴ እንባ በተሞሊ ንስሏ እና ርኅራኄ በሚያሳዩ ጸልቶቿ ረክቷሌ። 

እኔ እንዱህ አሌሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ የአባቴ እናት ዱያቆኒት ናት፣ ነገር ግን እርሷ በጣም ብዘ ስትጠጣ ትታያሇች።‛ ጌታም 

እንዱህ መሇሰ:- ‚በአያትሽ ውስጥ አንዴ የአሌኮሌ ሱሰኛ ክፈ መንፇስ አሇ። ምን ጊዛም ፓስተር ኪም ሇመጸሇይ ጊዛ 
ሲኖረው ሉጸሌይሊት ይገባዋሌ። ሇዯህንነትና እምነት ማረጋገጫ ንስሏ እንዴትገባ (ኃጢአቷን እንዴትናዜ፣ እንዴትመሰክር) 
ዯግሞ እርሱ ሉመራት ይገባዋሌ።‛ 

ፓስተር ኪም:   (የያዕቆብ መሌእክት 4:4-5)   *ዜሙት የሚፇጽሙ ፓስተሮች እና የቤተ ክርስቲያን አባሊት 

ምን ጊዛም አገሌጋዮች መነጋገሪያ (አርእስተ) ዛና ሲሆኑና ቆሻሻ ምስጢራቸው በቲቪ ሲጋሇጥ ሌቤ ይታመማሌ። ቤተ ሰዎቼ 

የዙህን ጭምጭምታ ይሰማለ (ያውቃለ) በሚሌ ፌርሀት ቲቪውን አጠፊዋሇሁ ወይም ጋዛጣውን እቀዯዋሇሁ። እንዯ 

አገሌጋይ እኔ በጣም አፌር እና ቅር እሰኛሇሁ። እኔ ግራ ተጋብቻሇሁ፤ ምን ማዴረግ እንዯሚገባኝ አሊውቅም። አገሌጋይ 

ስሇሆንሁ እኔ እንዯተጋሇጥሁ ያህሌ ነው የተሰማኝ። ላልች የወዯቁ አገሌጋዮችን ቆሻሻ ዴብቅ ምስጢሮች ሇመወያየት ወይም 

ሇማጋሇጥ ምንም መሻት የሇኝም። ነገር ግን ጌታ በዙህ መጽሏፌ ውስጥ ዜርዜሮቹን እንዴጽፌ ተጫነኝ። 

የዜሙት ኃጢአትን ፇጽሞ መፇፀም እንዯላሇብን ኢየሱስ አ። ወዯ ሲኦሌ ከሚሄደት ከማይቆጠሩት ሰዎች መሀሌ 

ብዘዎቹ አመንዜራዎች ናቸው። ጌታ እንዱህ በማሇት አስታወሰን:- ‚የቤተ ክርስቲያን አባሊቶቻችሁ አመንዜራዎች በሲኦሌ 
ውስጥ ሲሠቃዩ አሊዩምን? ዜሙት ንስሏ ሇመግባት በጣም የሚያስቸግር ኃጢአት ነው።‛ ጌታ የእርሱ ሕዜብ መንፇሳዊ 

ዜሙት ሲፇጽሙ ይጠሊሌ፣ ነገር ግን እርሱ ዯግሞ አካሊዊ ዜሙትን የሚፇፅሙትን ሰዎች የበሇጠ ይንቃሌ። 

ብዘ አገሌጋዮችና የቤተ ክርስቲያን አባሊት የኢየሱስን ስም በመጠቀም ኃጢአታቸውን ከተናዘ ብቻ በፌፁም ይቅርታ 

እንዯተዯረገሊቸው በማሰብ ራሳቸውን ያሞኛለ። በውጤቱም፣ ያንኑ ኃጢአት መፇፀም ይቀጥሊለ፣ በዴጋሜ ይናዚለ እና 

በጸጋ እንዯተሸፇኑ ያስባለ። እነርሱ ጸጋን ይረጋግጣለ እና ያንኑ የዜሙት ኃጢአት ዯግሞ ዯጋግሞ ሇመፇፀም አያመነቱም። 

ጌታ በከንቱ ስሜታቸው ቅር ተሰኘ። (የዮሏንስ ራእይ 2:21-23) ። አንዴ ሰው ወዯ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፉት ካሇማወቅ 

ክፈ ያዯርጋለ። ሰዎች እርሱን እንዯ ጌታ ተቀብሇው ነገር ግን ያሇማመንታት በተዯጋጋሚ ኃጢአትን ማዴረግ በመቀጠሊቸው 

ኢየሱስ በጣም ተቆጥቷሌ። ጌታ በቁጣ እንዱህ በማሇት ጮኸ:- ‚በምስጢር ዜሙት ሇፇፀሙ አገሌጋዮች ይቅርታ ሇማዴረግ 
በጣም አስቸጋሪ ይሆናሌ። እነርሱ ከሌብ ንስሏ ካሌገቡ (ከሌብ ኃጢአታቸውን ካሌተናዘ) ፌጻሜአቸው በሲኦሌ ውስጥ 
ይሆናሌ!‛ 

እኔም በርኅራኄ እንዱህ ሇመንሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ እነርሱ የሰው ሌጆች ናቸው፤ እነርሱ ሥጋ ናቸው። እነርሱ አሁንም ይወዴቁና 
ስህተቶችን ያዯርጋለ፣ ትክክሌ? አንዴ ሰው ከሞተ፣ እርሱ / እርሷ ንስሏ ሇመግባት አጋጣሚ አይኖራቸውም። በህይወት 
እያለ ግን እርሱ / እርሷ ከተናዘ (ንስሏ ከገቡ) አይማሩም እንዳ? አንዴ ሰው ንስሏ ከገባ (ከተጸጸተ፣ ኃጢአቱን ከተና) 
አንተ ይቅርታ እንዯምታዯርግ የሚናገሩ (የሚጠቅሱ) ብዘ ጥቅሶች በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ አለ።‛ ጌታም እንዱህ መሇሰ:- 

‚አገሌጋዮች በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ያለትን ቃሊት በጣም በዯንብ ያውቃለ እና እነርሱ ዜሙት ከፇፀሙ በኃይሇኛ 
(በከባዴ) ይፇረዴባቸዋሌ። ምህረትን ሇማግኘት ሇእነርሱ አስቸጋሪ (ከባዴ) ይሆንባቸዋሌ።‛ 



እኔ ሇምህረት ያሇማቋረጥ ወዯ ጌታ ሇመንሁ እና ሇማፇግፇግ እንቢ አሌሁ። አብርሃም እንዲዯረገው ሇመንሁ። ‚ጌታ ሆይ፣ 

ትክክሌ ብትሆንም፣ ሇቀዯመው ኃጢአታቸው ያሇ ይቅርታ ወዯ ሲኦሌ ከሰዯዴኻቸው አግባብ አይመስሌም (ሚዚናዊ ያሌሆነ 

ይመስሊሌ)። ከዚ ቡዴን መሏሌ ብዘ ነፌሳትን ወዯ አንተ የመሩ ምናሌባት አንዲንድች ይኖራለ። ቤተ ክርስቲያናቸውን 

በአግባቡ እየመሩ ያለ አንዲንዴ አገሌጋዮች ምናሌባት ይኖራለ። እንዯነዙህ ካለ አንዲንድቹ በአምንዜራዎች ቡዴን ውስጥ 

አይዯለምን?‛ ጌታ በአስፇሪነት (በጣም በኃይሌ) እንዱህ በማሇት ገሰጸኝ:- ‚እንዯ ፓስተር፣ የመጽሏፌ ቅደስህን ቃሌ 
አታውቅምን?‛ ኢየሱስ (ወዯ ፉሌጰስዩስ ሰዎች 2:12)ን እንዲስታውስ ረዲኝ፣ ‚መዲንህን በፌርሃትና በመንቀጥቀጥ ሇመፇጸም 
(መፇጸም) ቀጥሌ።‛ 

ጌታ ቢገስጸኝም ከእርሱ ጋር መከራከርና መከራከር ቀጠሌሁ። ‚የኔ ተወዲጅ ጌታ ሆይ፣ እነዚ አገሌጋዮች ሕይወታቸውን 
በሙለ ሇአንተ መሥዋዕት አዴርገዋሌ። በምዴር ሊይ አንተን ሇማገሌገሌ ጊዛአቸውን አሳሌፇዋሌ። ንስሏ እንዱገቡ 
አጋጣሚዎችን ሌትሰጣቸው እንዯሚገባ አታስብም። ፓስተሮች ወዯ ሲኦሌ ሄደ ብዬ ብሌ (ብወስዴ) ማን ያምነኛሌ?‛ 

የጸጥታ (የዜምታ) ጊዛ ነበረ። ጌታ ከዚ በፀጥታና በክብር እንዱህ ተናገረ። ‚እግዙአብሔር አብ ከእኔ ጋር ተስማምቷሌ። 
ዜሙት የፇጸሙ አገሌጋዮች በፌርሃት ከሌብ ንስሏ ከገቡ ይማራለ (ምሕረትን ያገኛለ)። ነገር ግን፣ እነርሱ ወዯ ክፈ 
መንገድቻቸው ከተመሇሱ እና ከተጸጸቱ በኋሊ ያንኑ ኃጢአት ከፇጸሙ እግዙአብሔርን እያፋዘበት (እያሊገጡበት) ነው! 
ትንሽም ሆነ ወይም በጣም ግዘፌም ሆነ ወይም ታሊቅ (ጽኑ) ወይም ዯካማ አገሌግልቶችን መምራታቸው ሇውጥ 
አያመጣም፤ እግዙአብሔር አብሌጦ የሚጠሊውን ኃጢአት እነርሱ ይፇጽማለ። አንተ ያንን ማስታወስና ትኩረት መስጠት 
ይኖርብሃሌ።‛ 

በአንዴ ራእይ ውስጥ፣ በቤተ ክርስትያኑ ውስጥ ከአንዴ ወጣት እህት ጋራ በፌቅር የወዯቀ አንዴ ሌዩ ፓስተርን ጌታ አሳየኝ። 

እነርሱ የግብረ ሥጋ ግንኙነቶችን ሇማዴረግ በተዯጋጋሚ ብዘ ጊዛ ይገናኛለ። ውል አዴሮ ጉዲያቸው ሇፓስተሩ ሚስት 

ተጋሇጠ። እርሷ እጅግ በመዯንገጧ የጭንቀት መጠኗ እጅግ በጣም ከፌ ብል ነበረ እና አስጊም (አዯገኛ) እንኳ ነበር። 

ሚስትየው ንስሏ እንዱገባ ሌታግባባው ሞከረች፣ እርሱ ግን አሊዲመጠም። ሚስትየዋ ከእንግዱህ በኋሊ ሥቃዩንና 

ዴንጋጤውን ሌትቋቋመው አሌቻሇችም፣ ስሇዙህ በጣም እየተጨናነቀች (እየተከፊች) መምታት ጀመረች። የማያምኑት 

የሚመርጡትን ምርጫ ራስን ማጥፊት ፇጸመች። አሁን፣ እርሷ በሲኦሌ ውስጥ እና በታሊቅ ሥቃይ ውስጥ ናት። 

ጌታ እንዱህ አሇ:- ‚ምን ጊዛም ያችን ሌጅ ሳያት ሌቤ ይቀዯዲሌ (ይከፇሊሌ፣ ይሰነጠቃሌ)። እንዳት ነው ያን ፓስተር ወዯ 
ሲኦሌ የማሌሌከው? ያ ፓስተር አሁንም በአገሌግልት ውስጥ ነው። ንስሏው ከሌብ የመነጨ (እውነተኛ) አሌነበረም። 
ዚሬም እንኳ እርሱ የከንቱ ስሜትና ራስን የማሳሳት (የማጭበርበር) ህይወት እየኖረ ነው። የአስተሳሰብ መንገደ የተዚባ 
(የተበከሇ፣ የተበሊሸ) ነው። ማንም በፌጹም (ምን ጊዛም) እኔን ሉያታሌሇኝ አይችሌም። ማንም በፌፁም (ምን ጊዛም) 
እውነቱን በውሸት ሉሸፌን አይችሌም።‛ 

       *ስሞችን ከሕይወት መጽሏፌ መዯምሰስ 

አንዴ ጊዛ በቤተ ክርስትያናችን ውስጥ አንዱት ዱያቆኒት ነበረች። እርሷ በታማኝነት እየኖረች እያሇ ከመንፇስ ቅደስ ብዘ 

ስጦታዎችን ተቀብሊሇች። ነገር ግን፣ ስጦታዎቹ ሁለም ተመሌሰው ተወሰደ። ከትንሽ ቆይታ በኋሊ አውትራ መጠጣትና 

ማጨስ ጀመረች። ከዙህም በሊይ፣ ከአንዴ ሰው ጋር በየቀኑ በስሌክ ታወራና በምስጢር ታገኘው ነበር። ያን ሰው ከመቅጠር 

እንዴታቆም ያሇማቋረጥ እርሷን ሇማግባባት ሞከርሁ። እርሷ ሊይ ጮኼባትማሇሁ ነገር ግን እርሷ ሰውየውን ወትር 

ማግኘት ቀጠሇች። እግዙአብሔር ሰዎችን ይታገሳሌ። ነገር ግን፣ ሰዎች ንስሏ ካሌገቡ ወዯ እርሱ ቁጣ ይገዯዲለ (ተሊሌፇው 

የመጣለ)። ስሟን ከሕይወት መጽሏፌ እርሱ እንዯዯመሰሰው (እንዯፊቀው) እግዙአብሔር በራእይ አሳየኝ። እኛ ይህን 

ስናውቅ ሁሊችንም በፌርሃት ተንቀጠቀጥን (ዯነገጥን)። 

እግዙአብሔር አንዴ እዴሌ ሲሰጠን፣ ምንም ይሁን ምን እኛ እዴለን መውሰዴ አሇብን። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ያቺ የተሇየች 
ቅዴስት እግዙአብሔርን አፋዚበታሇች (አሊግጣበታሇች) እና መንፇስ ቅደስን አስቸግራሇች። ስሇዙህ፣ እርሷ ካሌተጸጸተችና 
ከሌብ ንስሏ ካሌገባች መንግሥተ ሰማይ አትገባም። 



የቤተ ክርስትያን አባሊት ፌርዴ ከባዴ ከሆነ፣ ዜሙት የፇጸሙ ፓስተሮችን ምን ያህሌ በጣም አብሌጬ እፇርዴ ይሆን? 
አገሌጋዮች እስከ ሞት ጫፌ ዴረስ ንስሏ መግባት አሇባቸው። የዚሬ አገሌጋዮች እግዙአብሔርን እያፋዘበት (እያሊገጡበት) 
ነው። እነርሱ:- ‘እነዙህ የጸጋ ቀናት ናቸው እና ወንጌሌ ነፃ አውጥቶናሌ። ንስሏ ግቡ ብቻ እና አንዴ ሰው ያሇገዯብ 
ይማራሌ።’ ይሊለ። እነዙህ ቀናት አንዴ ሰው ከብለይ ኪዲን ቀናት ይሌቅ በፌርሃት ሉሆንባቸው የሚያስፇሌገው ናቸው።‛ 

ሇሠራናቸው ሥራዎች ሁሊችንም መሌስ የምንሠጥበት ቀን እየመጣ እንዯሆነ ጌታ አስጠነቀቀን። 

ይህን ምዕራፌ ስጽፌ፣ ብዘ ሰዓታት መጨነቅና አሇመስማማት አጋጥሞኝ ነበር። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- ‚ታዱያ እኛ በዙህ 
እምነት ሕጉን እንሻረው። በፌጹም አይሆንም! ይሌቅ ሕጉን እንጠብቀዋሇን (እንዯግፊሇን)።‛ (ወዯ ሮሜ ሰዎች 3:31) ። 

በእርግጥ፣ የእሇት ተእሇት ኑሮአችንን በጌታ አስዯናቂ ጸጋ ውስጥ ነው እየኖርን ያሇነው። ነገር ግን፣ በእርሱ ጸጋ ውስጥ 

መኖር ማሇት ኃጢአቶቻችን ጠፈ በቃ ማሇት አይዯሇም። እኛ ንስሏ ካሌገባን የእግዙአብሔርን ጸጋ እያወክን (እየሰዯብን) 

ነው። የእሇት ተእሇት የንስሏ ሕይወት ወዯ እግዙአብሔር ምህረትና ርኅራኄ በጣም ፇጣኑና አጭሩ መሄጃ ነው።  

       *ፓስተሮችን የሚቃወሙ ሰዎች (መንፇሳዊ ሥሌጣን) / *የፓስተሮችን (መንፇሳዊ ሥሌጣን) የሚቃወሙ ሰዎች 

እኔ ራሴ ፓስተር ስሇሆንሁ ይህን መጽሏፌ ከፓስተር እይታ አንጻር የምጽፇው መስል ይታይ ይሆናሌ። ነገር ግን እኔ 

የላልች ፓስተሮችን ዴርጊቶች ሇመከሊከሌ ምንም መሻቶች በሌቤ ውስጥ የሇኝም። እየመገብሁ እና እየጻፌሁ ያሇሁት 

ስሇታዜሁኝ ነው። በአንዲች አዴሌኦ መጻፌ አሌፇሌግም። 

ጌታ እንዱህ ብል ነበረ:- ‚እኔ አገሌጋዮቼን ስነስርአት አስይዚሇሁ (እቀጣሇሁ)።‛ ከዙህም በሊይ፣ ፓስተራቸውን ሇመቅጣት 

(ስነ ስርአት ሇማስያዜ) የቤተ ክርስቲያኑን አባሊት እንዯማይጠቀም ጌታ ተናግሯሌ። ኢየሱስ በምስጢር ኃጢአቶችን 

የሚያዯርጉትን በጣም ይፇርዴባቸዋሌ እና ስነ ስርአት ያስይዚቸዋሌ (ይቀጣቸዋሌ)። 

ጌታ (1ኛ ሳሙኤሌ 4:11-22)ን ሰጠ። አንዴን ፓስተር ሇመቃወም ወይም ሇማስወጣት (ሇማባረር) በቡዴን ሆነው የሚያሴሩ 

የቤተ ክርስቲያን አባሊትን እንዯማይቀበሌ ወይም እንዯማይታገስ ጌታ ዯግሞ ተናገረ። እርሱ በቆሬን በዲታንና በአቤሮን 

እንዲዯረገው ሰዎቹን በጣም ይቀጣሌ (ኦሪት ኁሌቁ 16:26-35)። 

እኔም በዴጋሜ ጌታን ሇመንሁ፣ ‚ኢየሱስ ሆይ፣ አንዲንዴ ጊዛ የቤተ ክርስቲያን አባሊት ከአሊዋቂነት የተነሳ ቡዴን 
ይመሠርታለ እና የመነሻ እቅዲቸው ቤተ ክርስቲያኑን ሇማሻሻሌ ይሆን ይሆናሌ። ጉዲዩ ያ ከሆነ እነርሱ ሇምን 
ይፇረዴባቸዋሌ?‛ ኢየሱስ እንዱህ መሇሰ:- ‚ያ ወዯ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ፣ አንዴ ሰው ይህን በሰው (በሰውኛ) መንገዴ 
ሉፇታ አይችሌም። ያ በፌጹም ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም።‛ 

ጌታ በተጨማሪ አንዴ ቅደስ / ቅዴስት በቀዴሞ ወይም በአሁኑ ጊዛ አንዴን ፓስተር በመቃወም መንፇሳዊ ሥሌጣንን 

በግዳሇሽነት ካቀሇሇ / ካቃሇሇች፣ እርሱ/እርሷ በፌርሀት ንስሏ መግባት አሇበት / አሇባት። ያሇበሇዙያ እርሱ/እርሷ ወዯ 

ሲኦሌ የመሄዴ አዯጋ (ፌርዴ) ሊይ ይሆናሌ / ትሆናሇች። ከዚ በኋሊ እርሱ/እርሷ በታማኝነት፣ በእውነት፣ እና በጥንቃቄ 

መኖር አሇበት / አሇባት አሇ። 

የቤተ ክርስቲያን አባሊት መንፇሳዊ ሥሌጣንን በግዳሇሽነት እንዱያቃሌለ የሚፇቅደ ፓስተሮች ዯግሞ ከቤተ ክርስቲያኑ 

አባሊት በሊይ በጣም ንስሏ መግባት አሇባቸው። አባሊቱና ፓስተሮች የግዴ ሁለም በፌርሀት ንስሏ መግባት እንዲሇባቸው 

ጌታ አጽንኦት ሰጠ። እነርሱ ወዯ ኢየሱስ ጸሌየው ብቻ ከሆነ፣ እርሱ ሁለንም ችግሮቻቸውን ሇመፌታት ጣሌቃ ይገባ ነበረ። 



(የዮሏንስ ራእይ 2:1)       *ጌታ በዓሇም ሁለ ያለ ቤተ ክርስቲያኖችን ጎበኘ 

ጌታን መጠየቄን ቀጠሌሁ:- ‚ጌታ ሆይ፣ በዓሇም ሁለ ባለ አብያተ ክርስትያናት በሙለ አንተ በአንዴ ጊዛ መገኘት 
እንዯምትችሌ አንዴ ሰው ተናግሮ ነበር። ይህ እውነት ነው?‛ ጌታም መሇሰ። ‚እኔ መንፇስ ስሇሆንሁ በዙህ ዓሇም ፉዙክስ 
አሌታጎሌም (የምታጎሌ አይዯሇሁም)። እኔ በሁለም ቦታዎች ሊይ፣ በማንኛውም ጊዛ ሊይ፣ በማንኛውም ቤተ ክርስቲያን 
ወይም በአምሌኮ ዜግጅት ውስጥ ባለ በማንኛውም ቤተ ክርስትያኖች መገኘት እችሊሇሁ። እኔ በአንዴ ጊዛ በአንዴ ሌዩ ቤተ 
ክርስትያን ሊይ ብቻ አይዯሇሁም። እኔ በዓሇም ሁለ ያለ ቤተ ክርስትያኖችን እየተመሇከትሁ (እየተቆጣጠርሁ) ነው። 
መንፇስ (ቅደስ) አንዴ እና ያው ነው። መንፇስ በፌጹም አይዯክምም ወይም እየዚሇ አይሄዴም። በማንኛውም ቤተ 
ክርስቲያን አንዴ ሰው ሲጸሌይ፣ እኔ ወዱያውኑ ጸልታቸውን እሰማሇሁ። እኔ በአንዴ ጊዛ ሁለንም መስማትና ከእያንዲንደ 
ሌጆቼ አጠገብ መሆን እችሊሇሁ። አንዴ ሰው በከፌተኛ ፌሊጎት (በቀናኢነት) ከጸሇየ፣ ያ ሰው መንፇሳዊ ዓይኖቹ 
ይከፇቱሇታሌ (ያ ሰው መንፇሳዊ ዓይኖቹ ተከፌተውሇት ማግኘት ይችሊሌ) እና በአንዲንዴ ጊዛያት ሊይ እኔ ያን ሰው 
መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን ሊሳየው እችሊሇሁ። ፓስተር ኪም፣ አንተና ሚስትህ ሇመንፇሳዊ ዓይኖች ያሇማቋረጥ 
ጠይቁ። አንተ እና ሚስትህ ዯግሞ ራሳችሁን ሇእኔ አስዯሳች አዴርጋችኋሌ። በብዘ ጊዛያት ሊይ በእንባዎች ስሇጮኻችሁና 
መንፇሳዊ ዓይኖችን በጉጉት ስሇሻታችሁ እናንተ መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን እንዴታዩ ሌዩ መብት ሌሰጣችሁ እኔ 
እያሰብሁ ነው። ሌብ በሚነካ ሁኔታ ጸሌዩ። በመነሻ፣ አንተና ሚስትህ በመንፇሳዊ እንዴትነቃቁ (እንዴትቀሰቀሱ) 
እግዙአብሔር አብ አሌፇቀዯሊችሁም ነበር። ነገር ግን አንተና ሚስትህ እጅግ በጣም ስሇሻታችሁት እና የአምሌኮ 
አገሌግልቶች በየቀኑ ከምሽቱ መጀመሪያ እስከ ቀጣዩ ቀን ጠዋት ዴረስ ስሊሊችሁ እግዙአብሔር አብ በጣም ተገርሞ 
(ተዯንቆ) ነበረ። እናንተ እጅግ በጉብዜና በተጨማሪም እንኳ ጮኻችኋሌ። እግዙአብሔር አብ እንዱህ ብሎሌ:- ‘እንዯ 
እነርሱ አንዲች ላሊ ቅደሳን በፌጹም አይቼ አሊውቅም።’ እርሱ መንፇሳዊ ዓይኖቻችሁን እንዯሚከፌት ተናግሯሌ።‛ 

ሁሇት አይነት መንፇሳዊ መቀስቀሶች (መነቃቃት) አለ። የመጀመሪያው ከመንፇሳዊ ዓይኖች መከፇት ጋር ነው እና ላሊኛው 

መንፇሳዊ ዓይኖች ሳይከፇቱ ነው። አብዚኞቹ ቤተ ክርስቲያኖች መንፇሳዊውን ግዚት ማየት ሳይችለ በመንፇሳዊ ተነቃቅተው 

ነበረ። ሁለም ቤተ ክርስቲያኖች ማሇት ይቻሊሌ ይህን አይነት መንፇሳዊ መነቃቃት አሊቸው። ይህን ዓይነት መንፇሳዊ 

መነቃቃት (መቀስቀስ) መንፇስ ቅደስ ሇአንዴ ቅደስ (ቅዴስት) እንዲስፇሇገው (እንዲስፇሇጋት) የሚሰጠው አሳብ (ስሜት)፣ 

የፀና እምነት፣ እና ቃሊት ነው። 

የአንዴ ሰው መንፇሳዊ ዓይኖች ሲከፇቱ ከኢየሱስ ጋር ጭውውት (ንግግር) ማዴረግ ይችሊለ። በኮሪያ፣ ከጌታ ቤተ 

ክርስትያን ላሊ፣ ይህ ተሰጥኦ ያሊቸው ትንሽ ብዚት ያሊቸው ቅደሳን አለ። እነዙህ ቅደሳን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲፇሌጉትና 

ሲጠሩት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መወያየት ችሇዋሌ። በጌታ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ መንፇሳዊ ዓይናቸው 

የተከፇተሊቸው ሰዎች ከጌታ ጋር ብዘ ጊዛያት ሇመወያየት አጋጣሚ እንዲሊቸው ኢየሱስ ተናገረ። 

ኪም ጁ ኢዩን:   (መጀመሪያይቱ የሏዋርያው ዮሏንስ መሌእክት 5:1-5)   *የተሇያዩ አጋንንትን መዋጋት 

በአምሌኮ አገሌግልታችን ሊይ ሌብ በሚነካ ሁኔታ እግዙአብሔርን ሳመሰግን አንዴ ጋኔን እንዯ አንዱት ወጣት ሴት ሌጅ 

መስል ከፉት ሇፉቴ መጣ። አካሊዊ ዓይኖቼ ተከፌተው፣ ጸጉሯን ሇመያዜ በፌጥነት ወዯ ፉት ሄዴሁና ያሇምህረት ዘሪያውን 

አወዚወዜኳት። እሷ መጮዃን ቀጠሇች እኔም ወዯ ቤቱ ጥግ ወረወርኋት። ከዚ አንዴ ጋኔን በጥሊ መሌክ ቀረበኝ። 

በመጀመሪያ አሊስተዋሌሁትም ነበር፣ ነገር ግን በጌታ እርዲታ ሌይው፣ ሊሽከረክረው፣ እና በእግሮቼ እሊዩ ሊይ ሌቆምበት 

ቻሌሁ። 

ቀጣዩ ጋኔን በእይታዬ ውስጥ ሲመጣ ሮጥሁና እግሩን ያዜሁ፣ አንገቱን ጠመዜሁ፣ ቀጠቀጥኩት፣ እና በእግሮቼ 

ረጋገጥኩት። ጋኔኑ በመሬቱ ሁለ ዯማ። ከማረፋ በፉት (ማረፌ ከመቻላ በፉት) ላሊ ጋኔን ስሇመጣ ሆደን በቡጢ 

መታሁት። ጋኔኑም አሇቀሰና እንዱህ እያሇ መሬት ሊይ ተቀመጠ:- ‚አውች! ሆዳ!‛ እኔ የጸጉሩን ቁራጭ በብዚት ያዜሁና 

ሇእህት ዪ ክዩንግ አቀበሌሁ። እኔም እንዱህ አሌሁ:- ‚እህቴ ሆይ፣ እዙህ ጋር አጥብቀሽ ያዢ!‛ እህቴም እንዱህ መሇሰች:- 

‚እሺ፣ ሊየው ችዬአሇሁ!‛ እርሷም አወዚውዚው በሩቁ ጣሇችው። 



ዚሬ በሙለ ጉሌበት እየተጠቃን የነበረ ነው የሚመስሇው። አብዚኛውን ጊዛ (የተሇመዯው)፣ በማህበር አንዴ ሊይ ሇመጸሇይ 

ስንጀምር አጋንንቶች ይታያለ፣ ዚሬ ግን ስሌታቸውን እንዯቀየሩ ታየ እና በአገሌግልታችን መጀመሪያ ሊይ ሉያዯናቅፈን 

(ሉያስታጉለን) ሞከሩ። በሆነ ምክንያት፣ በወጣት ሴቶች ሌጆች መሌክ ብዘ አጋንንቶች ዚሬ እያጋጠሙን ነው። ከእነሱ 

አንደ በዴጋሜ ሲቀርበኝ ያዜኩትና ሁሇቱንም ጉንጮቹን በጥፉ መታሁ እና ፉቱን ቧጨርሁት። እሷም ጮኸች:- ‚አውች! 
ያማሌ!‛ እሷም መሌሳ ቧጨረችኝ፣ ዯነቀኝም። የጥፌሮቿ ምሌክቶች በጀርባዬ ሊይ የት ቦታ እንዯነበሩ በግሌፅ ማየት ችዬ 

ነበር። ይህን ሇፓስተር እና ሇቤተ ክርስቲያን አባሊት በአካሊዊ ዓይናቸው እንዱያረጋግጡት አሳይቻቸዋሇሁም። 

ሉ ዩ ክዩንግ: በአምሌኮ አገሌግልት ጊዛ ጌታን ሳመሰግን፣ ፉቱ ሊይ ሁሇት ቀሇሞች ያለት አንዴ ጋኔን ቀረበኝ። የፉቱ አንዴ 

ጎን ነጭ ነበረ እና ላሊኛው ጎን ጥቁር ነበረ። ሰማያዊ ፉት ያሇው ላሊ ጋኔን ተቀሊቀሇው። እኔ ባንዲፌታ ሁሇቱን ጋኔኖች 

ያዜኋቸውና ያሇምህረት አወዚውዚቸው ጀመር። ባሇ ሁሇት ቀሇም ፉት ያሇውን ጋኔን አርቄ ወረወርሁት። ሰማያዊ ፉት 

ያሇው ጋኔን መወዚወዘን አሌቻሇምና በቁጣ የእጄን ጀርባ ቧጨረው። የእጄን ጀርባ ከቧጨረ በኋሊ ቆነጠጠኝና ነከሰኝ። 

እኔም በሥቃይ ጮህኩኝ። በጣም ቁጡ መሆን ጀመርሁና የቻሌሁትን ያህሌ አርቄ ወረወርሁት። ጋኔኑ የት ሊይ 

እንዯቧጨረኝና እንዯነከሰኝ ስመሇከት ቆዲዬ ተገሽሌጦ ነጭ የተቧጨሩ ምሌክቶች አስተዋሌሁ። ከንክሻው ምሌክት የተነሳ 

ጣቴ ማበጥ ጀመረ። የቤተ ክርስትያኑ አባሊት አካሊዊ ምሌክቱን አይተዋሌ እና በጣም ዯንግጠው ነበር። ከጋኔኑ የዯረሱብኝ 

ምሌክቶችና ቁስልች በጣም የሚያሠቃዩ ነበሩ። እኔም ስቃዩን ሇመቋቋም ስሞክር ማሌቀስ ጀመርሁ። 

ሉ ሀክ ሱንግ:   *ዮሴፌ በእባብ ተነዯፇ 

ዩ ክዩንግ፣ ጁ ኢዩን እና እኔ መንፇሳዊ ዓይኖቻችን ተከፌተዋሌ እና የአጋንንትን እና/ወይም የክፈ መናፌስትን እንቅስቃሴዎች 

ሇማየት ችሇናሌ። ነገር ግን ዮሴፌ እንዯኛ ይህ ተሰጥኦ ስሇላሇው በጥቂቱ እንዯዯከመው ይታያሌ። ከመንፇስ ቅደስ ሥራ 

የተነሳ በጸሇየ ቁጥር አካለ እንዯ እሳት ሙቀት እንዯሚሰማው ዮሴፌ ተናገረ። በአገሌግልት ጊዛ እርሱ ሁሌ ጊዛ ከአጠገቤ 

ነው የሚቀመጠው። በውጤቱም፣ በጸሇይሁ ቁጥር ስሇ እርሱ ሌዩ ሌመናዎችን አዯርጋሇሁ።  

ከዮሴፌ ጋር ጌታን ሳመሌክና ሳመሰግን፣ አንዴ ጋኔን በእባብ መሌክ በጸጥታ እየተሳበ ወዯ እኛ ቀረበ። ጋኔኑም ዮሴፌ ጋር 

ቀረበና የዮሴፌ እግሮች ሊይ ራሱን ጠመጠመ። እኔም እንዱህ ጮህኩኝ:- ‚ዮሴፌ ሆይ፣ አንዴ እባብ በአካሌህ ዘሪያ 
እየተጠቀሇሇ ነው!‛ እርሱም እንዱህ በማሇት መሇሰ:- ‚ምን? እኔ አንዲች አሊይም።‛ እኔም እባቡን አንገቱን ያዜሁና ሇዮሴፌ 

አቀበሌሁት። እኔም በታሊቅ መዯነቅ (ጉጉት) እንዱህ በማሇት ጮህኩኝ:- ‚በጥብቅ ያውና ወዯ መሬት አወዚውው!‛ እርሱ 

እኔ የማየውን ማየት ስሊሌቻሇ ዮሴፌ ግራ የተጋባ ሆኖ ታየ። እርሱ የእባቡ እውነታ ሉገባው አሌቻሇም። እርሱም እንዱህ 

አሇ:- ‚ወንዴም ሀክ ሱንግ፣ አንዲች ማየት አሌቻሌሁም!‛ እኔም ያሌሁትን ዯግሜ:- ‚ዮሴፌ፣ ወዯ መሬት አወዚውው!‛ 
እርሱም እባቡን ያና ያወዚውው ጀመር። 

ይህን ሁኔታ እያየ የነበረ ማንኛውም ሰው ዮሴፌ አንዴ ነገር የያ በማስመሰሌ ክንደን አየር ሊይ እያወዚወ ብቻ እንዯሆነ 

ይገምት ይሆናሌ። ነገር ግን፣ አንዴ ሰው መንፇሳዊ ዓይኖች ካለት፣ ዮሴፌ አንዴን እባብ አንገቱ ሊይ ይዝት እያወዚወው 

እንዯሆነ ያያሌ። አንዴ ሰው ይህንን ዴርጊት ከመንፇሳዊ ዓይኖች ውጭ በአካሊዊው ግዚት ሉያብራራ የሚችሌበት አንዲች 

መንገዴ የሇም።  

ዮሴፌ እባቡን ማየት ስሊሌቻሇ እጆቹን ሊሊ አዴርጎ በአየር ሊይ አወዚወ። በውጤቱም እባቡ በጉሌበት ተጽዕኖ መፌጠር 

ቻሇና በዮሴፌ ክንዴ ሊይ መጠምጠም ጀመረ። እባቡም እጁን ነዯፇው። እውን እንዯነበረ ዮሴፌ አሁን ተረዲ። በእጁ ጀርባ 

ሊይ ከእባቡ የሆነ አንዴ ግሌፅ የንክሻ ምሌክት ታየ። 



ከእባቡ ጥርሶች የሆኑ የሁሇት ትንንሽ ጥርሶች ምሌክቶች ነበሩ እና ክንደ መዴማት ጀመረ። ፓስተሩ እየሆነ ያሇውን ነገር 

ተገንዜቦ ከእባቡ ጋር ወዯ ሊይ ወዯ መሠዊያው እንዴንመጣ ጠየቀን። 

እጁን አንስቶ ፓስተሩ ጮኸ። ‚በኢየሱስ ስም!‛ በእነዙያ ቃሊት፣ እባቡ ሇግማሽ (ሇሁሇት) ተከፇሇ (ተሰነጠቀ) እና ራሱ 

ፇነዲ። ሁኔታውን ሳይ መንገጭሊዬ ወረዯ። 

ዚሬ ክፈ መናፌስትን ስንዋጋ ብዘ ሰዓታት አሳሌፇናሌ። እኛ በመከሊከሌ ወይም በማጥቃት ሇጦርነት ተሰማርተናሌ። እኛ 

አጋንንትን ሇማሸነፌ እነሱን በማሳዯዴና በማባረር ታሊቅ (ኃይሌ) የኃይሌ ጉዲይ አውጥተናሌ። ነገር ግን፣ እኛ እነሱን መያዜ 

ስንችሌና ወዯ ፓስተሩ ስናመጣቸው ክፈ መናፌስቱ በእርሱ ይዯክማለ። ፓስተሩ የቅደስ ነበሌባሊዊ እሳት ስጦታ አሇው እና 

በእርሱ ትዕዚዚት ቅደሱ እሳት ክፈ መናፌስትን ሇማቃጠሌ ከአካለ ይወጣሌ እና እነሱ አቧራ ይሆኑና ይጠፊለ። 

       *አጋንንትን ማዯን 

ሁለንም አጋንንት ስናይ እንይዚቸውና ፓስተሩ ወዯቆመበት ወዯ መሠዊያው እናመጣቸዋሇን። እርሱ በቅደስ ነበሌባሊዊ 

እሳት ያጠፊቸዋሌ። በጣም አዴካሚ ነበረ እና እኛ በሙለ ጉሌበት (ሀይሌ) እንዯተጠቃን ይመስሊሌ። ሌንቆጥራቸው እንኳ 

ያሌቻሌናቸው በጣም ብዘ ክፈ መናፌስት እዚ ነበሩ። ምንም ያህሌ ብዘ አጋንንት ብናባርርም (ብናስወጣም) ወይም 

ብናሸንፌም ብዘ የክፈ አጋንንት ቡዴኖች መጥተው ታዩ። እኛ ስንዋጋ ኢየሱስ ከመሠዊያው በአዴናቆት ተመሇከተን። 

ኢየሱስ ከመስቀለ ፉት ቆመ ነበር። በአገሌግልት መሏሌ ጊዛ፣ አጋንንትን አሳዯዴንና ተዋጋን። እኛ አባርቀን ነበር እና 

አገሌግልትን መጨረስ አሌቻሌንም ነበር። አጋንንትን አዴኖ ሇመያዜ ሁሊችንም በአንዴ ሊይ ትብብር አዯረግን። 

በጦርነቱ ጊዛ፣ ዮሴፌ በሦስት የተሇያዩ ቦታዎች ቆሠሇ፣ ሁሇቱ ከእባብ ንዴፉያዎች እና ላሊኛው ከቧጠጠችው ወጣት ሴት 

ጋኔን ነው። ሁለም ቁሥልቹ እየዯሙ ነበር። ቧጨሮዎቹንና የንዴፉያ ምሌክቶችን በግሌፅ ማየት ችዬ ነበረ፤ የቧጨሮዎቹና 

የንዴፉያ ምሌክቶቹ በሁሇቱም እጆቹ ጀርባ ሊይ ነበሩ። ዮሴፌ በጣም የተጎዲ ስሜት እንዲይሰማው የዮሴፌን ቁሥልች 

አነስተኛ ግምት ሇመስጠት ሞከርን። እኛ ሁሊችንም የማበረታቻ ቃሊት ተናገርን እና እነዚ የክብር የጦርነት ጠባሳዎች 

እንዯሆኑ ነገርነው። 

ካንግ ህዩን ጃ: 

በአገሌግልት መሏሌ ጊዛ ሀክ ሱንግ፣ ዩ ክዩንግ፣ ጁ ኢዩን፣ እና ዮሴፌ እንዱህ በማሇት ጮኹ:- ‚ፓስተር! ወይሮ ካንግ 
ህዩን ጃ! በቡዴኖች ሆነው የሚያጠቁ ብዘ አጋንንት አለ። ምን እናዴርግ?‛ ፓስተሩም:- ‚አትጨነቁ። ሥሊሴ አምሊክ ከእኛ 
ጋር አሇን። ሁሊችሁም በውጊያ ሌታሸንፎቸው ትችሊሊችሁ።‛ ብል ነገራቸው። ሌጆቹም በመዯነቅ ጮኹ:- ‚ዋው! ታሊቅ! 
ቆሻሻ አጋንንት! ዚሬ ሁሊችሁም ሞታችኋሌ!‛ ሁለም አጋንንትን እየተዋጉ በቤቱ ሁለ ሮጡ። 

በአካሊዊ ዓይናችን ሕጻናቱ እጆቻቸውና ክንድቻቸው በአየር ሊይ እየተወዚወዘ እዙህም እዙያም ሲሮጡ ብቻ ነው ሇማየት 

የቻሌነው። በመንፇሳዊ ዓይኖች ግን፣ የእውነት እየተካሄዯ ያሇውን ሇማየት ችሇናሌ። በዴካም ጊዛ እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- 

‚እየተካሄዯ የነበረውን ከላሊ ቤተ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ቢያዩስ? እንግድቻችን ወይም አዱስ አባሊቶቻችን ቢሆኑስ?‛ ነገር 

ግን፣ ይህ አሁን ሉያሳስበኝ ሇእኔ ጠቃሚ አይዯሇም። ሌጆቹ አጋንንትን እያባረሩ እዙህም እዙያም እየሮጡ እያሇ፣ ሌብ 

በሚነካ ሁኔታ በሌሳኖች ጸሇይሁና በመንፇስ አሸበሸብሁ። የቀኝ እጄ በጥንካሬ ሲሞሊ ተሰማኝ እና አንዴ ነገር እንዯያዜሁ 

ተረዲሁ። እጄም እንዯ ዊንዴሚሌ (የነፊስ ወፌጮ) በክብ መሌክ መንቀሳቀስ ጀመረ። የክብ እንቅስቃሴዬ በፌጥነትና በኃይሌ 

መጨመር ጀመረ። ‚ምን እየሆነ ነው ያሇው?‛ ብዬ አሰብሁ። 



እየሆነ ስሇነበረው ነገር ሇማሰብ ጊዛ አሌነበረኝም። እጄና ክንዳ በበሇጠ ኃይሌ እየፇጠነ እየፇጠነ በክብ ተንቀሳቀሰ። 

አሊቆመም። እዚ ቁጭ ብዬ ብቻ ይህ እንዱሆን ማዴረግ አሌቻሌሁም። በእግሮቼ ቆምሁና ዘሪያውን መሮጥ ጀመርሁ። ነገር 

ግን እጄ አሁንም የክብ እንቅስቃሴዎችን እያዯረገ ነበረ። ወዯ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ በጨረፌታ አየሁ እና እርሷም ዯግሞ 

ይህንኑ ነገር እያዯረገች ነበረ። ባሌተጠበቀ ሁኔታ እጄ የአንዴን ወንበር ጠርዜ መታ። ከአካሊዊ አመሇካከት (አስተያየት) 

እየተዯረገ የነበረውን ሌረዲ አሌቻሌሁም። 

መንፇሳዊ ዓይናቸው የተከፇተሊቸውን ሌጆች ጠየቅሁ:- ‚ጁ ኢዩን፣ የእናትሽን ክንዴ ተመሌከቺ። ሇምንዴር ነው እጄና 
ክንዳ የክብ እንቅስቃሴዎችን የሚያዯርጉት? ሇምንዴን ነው የማይቆመው?‛ በዴንጋጤ አስተያየት እርሷ እንዱህ መሇሰች:- 

‚እናቴ፣ በእጅሽ አንዴ ጋኔን ይሻሌ! ጋኔኑን መረር እንዴትችዪ ጋኔኑን ማወዚወዜሽን ቀጥዪ።‛ ሁኔታውን በአዕምሮዬ 

መቆጣጠር ባሌችሌም የበሇጠ በኃይሌ ሇማወዚወዜ ሞከርሁ። ፓስተሩ እንዱህ አሇ:- ‚ወይሮ ካንግ ህዩን ጃ፣ ማወዚወዜሽን 
እንዯቀጠሌሽ (እየቀጠሌሽ) ወዯ መሠዊያው ነዪ።‛ እኔም ወዯ መሠዊያው ተራመዴሁ እና ፓስተሩ እንዱህ ጮኸ:- ‚ቅደስ 
እሳት!‛ እጄም በተፇጥሮ (በተፇጥሯዊ መሌክ) ቆመ እና ጋኔኑም ወዯቀ። ጋኔኑ በቅደስ እሳት ተቃጥል ነበር፤ ጋኔኑም አቧራ 

መሆን ጀመረ። 

ያ በእውነት አስገራሚና አስዯናቂ አዴራጎት (አጋጣሚ) ነበረ። ስመሇከት ሁለም አጋንንት ሙለ በሙለ ተሸንፇዋሌ። 

መንፇሳዊ ተሰጥኦዋችን ምን ያህሌ ኃይሇኛና ታሊቅ እንዯሆነ በዴጋሜ አንዴ ጊዛ ተገነብሁ። 

ኪም ጁ ኢዩን:   *አጋንንት የፓስተሩን አካሌ ሲነኩ ወዯ አመዴነት ይፇረካከሳለ 

ከምሽት አገሌግልት በኋሊ በሌሳኖች ስጸሌይ አንዴ ጋኔን ቀረበኝ። በኢየሱስ ስም ሥሌጣን አሸነፌሁት። ነገር ግን በጣም 

ብዘ የአጋንንት ቡዴኖች ታዩ። ሁለም ነጭ ሌብሶች በሇበሱ ወጣት ሴቶች ሌጆች ተመስሇዋሌ። እዚ የማይቆጠሩ በጣም 

ብዘ በመኖራቸው ተዯንቄ ነበር። በአራት ወይም በአምስት ቡዴኖች በወታዯራዊ ሰሌፌ ሄደና በማዕረጋቸው ተሰሇፈ። እንዯ 

ወጣት ሴቶች ሌጆች ቢታዩም ፉታቸው በመሌክ ተመሳሳይ አሌነበረም፣ ነገር ግን እያንዲንደ የተሇየ ነው።  

 

ተከብቤ ሳሇሁ፣ በአቅራቢያዬ ያሇ ማንኛውንም ሇመያዜ፣ ሇመዯብዯብና ሇመቧጨር ወሰንሁ። እነሱ ሇመሸሽ ቢሞክሩም፣ 

በቀሊለ እይዚቸውና ከሌብስ እንዯተሰሩ አሻንጉሉቶች ዘሪያውን አወዚውዚቸዋሇሁ። በእሳት እየተንበሇበሇ ወዯነበረው 

ፓስተር እወስዲቸዋሇሁ። እነሱ እርሱን ይጠለታሌ እና በጣም ይፇሩታሌ። ወዯ ፓስተሩ ሳመጣቸው አካለን ብቻ በመንካት 

ይቃጠለ ነበረ። ይጮኹና ወዯ አመዴ ይቀየሩ ነበረ። ፓስተሩ ይህ እየሆነ እንዯነበረ አያውቅም እንኳ ነበር። እርሱ 

መጸሇዩን ብቻ ይቀጥሊሌ። 

በውጊያው መሏሌ በጣም መናዯዴ ጀመርሁና እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚ዚሬ ሇመጸሇይ ተጋጅቼና ቆሬጬ ነበረ እና ጌታን 
መንግሥተ ሰማይን መጎብኘት እችሌ እንዯሆን ጠየቅሁት። ነገር ግን፣ አጋንንት አስታጎለኝና ትኩረት ሇማዴረግና ጥያቄዎቼን 
ሇማሳወቅ አሌቻሌሁም ነበር። ዚሬ መንግሥተ ሰማይን መጎብኘት አሌቻሌሁም ነበር። ይህ መሌካም ነው። መንግሥተ 
ሰማይን ዚሬ መጎብኘት ካሌቻሌሁ ቁጣዬን አጋንንቱ ሊይ እወጣሇሁ!‛ በእይታ ውስጥ የመጡትን ሁለንም አጋንንት 

አሸነፌኳቸው። 

በመንፇሳዊ፣ ከመቶ በሊይ የሆኑ አጋንንትን በመገጣጠም አስቸጋሪ ቀን ነበረኝ። ከረጅም ቆይታ በኋሊ ኢየሱስ መጣና 

ፓስተሩ እየጸሇየበት ወዯነበረው ወዯ መሠዊያው ሄዯ። ፓስተሩ ከጥቂት ቀናት በፉት አጋንንት ካዯረሱበት ከሚያሠቃየው 

ህመሙ እስከ አሁን ሙለ በሙለ አሊገገመም ነበር። ምንም እንኳ ሥቃይ ቢኖርበትም እርሱ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልትና 

አምሌኮ መምራት ቀጠሇ። በጸልት ጊዛ እንኳን እርሱ በሥቃይ ውስጥና በጣም ተዲክሞ ነበር። 



ኢየሱስ ከአጠገቡ ቆመና በፌቅር ራሱን፣ ጀርባውን፣ እና አካለን በተሇይም ቁሥልቹ በነበሩበት ቦታ በእጁ አሻሸው። ጌታ 

ፓስተሩን ባየ ቁጥር እርሱ በጣም አስዯናቂ (ተጫዋች) መሆን ይጀምራሌ። ኢየሱስ ከፓስተር ጋር መሆን ይወዲሌ። ኢየሱስ 

አንዴ ዜማሬን እንኳ መረ:- ‚ምንም እንኳ ብትቆሥሌም፣ አንተ አሁንም ሌብ በሚነካ ሁኔታ እየጸሇይህ ነው። ታሊቅ 
እያዯረግህ ነው!‛ ጌታ በጣም ዯስ ተሰኝቶ ነበረ። 

ይህን እየተመሇከትሁ እያሇ በጣም ሇጥቂት ጊዛ መከሊከያዬን አውርጄ ነበር እና አንዴ የማይታይ ጋኔን ቀኝ ክንዳንና እጄን 

መጠምዜ ጀመረ። የጋኔኑ ቀዜቃዚ ሀይሌ ከጣቶቼ ጫፌ እስከ ክንዳ ዴረስ በዜግታ ተሠራጨ። እኔም ቀዜቃዚውን ሀይሌ 

ከመሠራጨት ሇማስቆም ወዱያውኑ ቀኝ እጄን መነጨቅሁ። እንዱህ ብዬ ጮህኩ:- ‚በኢየሱስ ስም አዜሃሇሁ፣ አንተ ቆሻሻ 
ጋኔን ከእኔ ተወገዴ! ተወገዴ!‛ ቀዜቀዚው ሰይጣናዊ ሀይሌ በዜግታ መበታተን ጀመረ። ስጸሌይ ቀኝ እጄንና ክንዳን በዴጋሜ 

ጤናማ እስኪሆን ዴረስ በተዯጋጋሚ በኃይሌ መታሁት። 

       *የዩ ክዩንግ አጋንንትን ሇማዯን የጭንቀት ሙከራ                     

ጥቁር ፉትና አምስት የተዋሀደ አካሊት ያሇው አንዴ ጋኔን ቀረበኝ። የኢየሱስን ስም በቅንነት እየጠራሁ ያዜሁትና  

አወዚወዜሁት። ላሊ ጋኔን ነጭ ሌብሶች በሇበሰ ሰው መሌክ ታየ። ይህ ጋኔን በጣም ረጅም ነበረ፣ ሰማይን መንካት የሚችሌ 

ይመስሌ ነበር። አጋንንቶቹን አወዚወዜኳቸውና በሌሳኖች መጸሇይ ጀመርሁ። ስጸሌይ፣ ራሱ ሊይ ሹሌ ቀንዴ ያሇው አንዴ 

ጋኔን ፒያኖ ሊይ እንዯተቀመጠ ይሳሇቅብኝ ጀመር። ይህ ጋኔን ረጅም ጭራ ነበረው እና ቀፊፉ ይመስሊሌ። ይህንንም ጋኔን 

ዯግሞ ሇመያዜ ችዬ ነበር እና በጣም አስዯንጋጭ ነበር። ጋኔኑም የላሉትን ወፌ ክንፍች የሚመስለ ክንፍቹን በማርገብገብ 

ሇመሸሽ ሞከረ። ነገር ግን እኔ ወዯ መሬት ሊወርዯውና ሌረጋግጠው ቻሌሁ። እኔም ያሇምህረት በዴንገት አጠቃሁት። 

ጋኔኑን እየዯበዯብሁ እያሇ ጌታ ከአጠገቤ መጣ። ‚ኦህ፣ ዩ ክዩንግ፣ ታሊቅ ሥራ እያዯረግሽ ነው። አንቺ ጋኔኑን እያሸነፌሺው 
ነው። እኔ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሌወስዴሽና ዘሪያውን ሊሳይሽ እያቀዴሁ ነበረ፣ ነገር ግን አንቺ አጋንንትን በመዋጋት ሥራ 
በዜቶብሻሌ። ምን ታስቢያሇሽ?‛ እኔም እንዱህ መሇስሁ:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ መንግሥተ ሰማይን በኋሊ መጎብኘት እችሊሇሁ። 
አሁን ሁለንም አጋንንት ማሸነፌ አሇብኝ!‛ ጌታም እንዱህ አሇ:- ‚መሌካም፣ አጋንንትን ዴሌ ንሺና አሸናፉ ሁኚ።‛ ጌታ 

ከአጠገቤ ቆመና ተመሇከተ። አጋንንቱ ኢየሱስን ሲያዩ የበሇጠ ፇርተው ነበርና ሇመሸሽ ሞከሩ። 

ኢየሱስ ፓስተሩ እየጸሇየበት ወዯነበረው ወዯ መሠዊያው ተራመዯ። እርሱ የፓስተሩን ራስ አሻሸና በእርጋታ መታ መታ 

አዯረገ፣ በተሇይም በራ (መሊጣ) የሆነበትን ቦታ። ጌታ ወዯ ዮሴፌ ሄዯና በእርጋታ እግሩንና አካለን ነካ። ኢየሱስ የታመሙ 

ቦታዎችን (ሥቃይ የነበራቸውን ቦታዎች) እየነካ ነበረ። ኢየሱስ ከጎኔ ሲሄዴ በጣም ዯስተኛ አሌነበርሁም። ጮክ ብዬ ‚አባ፣ 
አባ!‛ በማሇት ጮህኩኝ። 

አንዳ ኢየሱስ ከሄዯ በኋሊ፣ መሠዊያው ሊይ አንዴ ጋኔን ታየና ወዯ እኔ መጣ። በአሽሙራዊ አስተያየቶቹ ተናዴጄ ነበር። ችሊ 

ሌሇው ሞከርሁ፣ እሱ ግን ሉያሾፌብኝና የሇፊ ቃሊትን ይናገረኝ ቀጠሇ። ፀባዬ እየተፇተነ ነበር። በጣም ቁጡ መሆን 

ጀመርሁ። ያዜሁትና አወዚወዜሁት። ጋኔኑም እንዱህ በማሇት አማረረ:- ‚እየዝረብኝ ነው። በጣም ዝሮብኛሌ! ሌቀቂኝ!‛  

ጋኔኑ በዓይኑ ውስጥ ዓይኖች እንዲለት አስተዋሌሁ። ሁሇቱም የውስጣዊ ዓይኖቹ እያፇጠጡብኝ ነበር። ያ በጣም 

የሚያስዯነግጥ ነበር። እኔም በሀይሇኛ ዴምጽ እንዱህ አሌሁ:- ‚እንዳት ብትዯፌር ነው የምታፇጥብኝ!‛ የጋኔኑን ዓይኖች 

በጣቴ ወጋኋቸው። ጋኔኑ በዓይኑ ውስጥ ብዘ ዓይኖች ስሇነበሩት በርከት ሊለ ጊዛያት መውጋት ነበረብኝ። ‚አህ! ዓይኖቼ፣ 
ዓይኖቼ!‛ ጋኔኑ በሀይሇኛ ፌርሀት (ሽብር) ጮኸ፣ ነገር ግን እኔ አሌሇቀቅሁትም። ዘሪያውን እና ዘሪያውን አወዚውው 

ቀጠሌሁ። እሱም እንዱህ ጮኸ:- ‚ብቻዬን ተዪኝ! ተዪኝ! ካሌሇቀቅሽኝ እነክስሻሇሁ!‛  



ሲያስፇራራኝ፣ በሊቀ ኃይሌ አወዚወዜሁት። ጋኔኑ በሁለም ጥንካሬው እጄን ነከሰኝ። አንዳ እንዯ ነከሰኝ አጥብቄ መያዛን 

አጣሁና በርቀት ወረወርኩት። ኢየሱስ በቅርበት ወዯ ጎኔ መጣና በሚያበረታቱ ቃሊት አመሰገነኝ። ‚ኦህ፣ የእኔ ዩ ክዩንግ 
አጋንንትን በማሸነፌ ታሊቅ ናት። አንቺ በጣም ብሩህ ነሽ!‛ እርሱ በእርጋታ እጄን ያና እኔን ማበረታታት ቀጠሇ። ‚ዩ 
ክዩንግ፣ ላሊ ጋኔን ሲቀርብሽ አያሇሁ። አሸንፉው!‛ ጌታ ቆመና ከጋኔኑ ጋር ስዋጋ (ተጋዴል ሳዯርግ) ተመሇከተ። 

አንዴ ጋኔን በአጽም መሌክ መጣና እንዱህ ጮኸ:- ‚ከእኔ ጋር ወዯ ሲኦሌ ነዪ!‛ ከጎን ወዯ ጎን ራሴን ሳነቃንቅ ‚አይሆንም! 
አይሆንም!‛ አሌሁ። እኔም ያዜሁትና በታሊቅ ኃይሌ መሬቱ ሊይ ወረወርሁት። ጋኔኑም ጮኸና ጠፊ። ኢየሱስ፣ ከአጠገቤ 

ቆሞ አጨበጨበና እንዱህ አሇ:- ‚ዋው! የእኔ ዩ ክዩንግ ታሊቅ ሥራ እያዯረገች ነው! እምነትሽ የእውነት (ከሌብ) በጣም 
(በብዚት) አዴጓሌ።‛ እርሱ እያበረታታኝ ከእኔ ጋር ሇትንሽ ጊዛ ቆየ። 

ኢየሱስ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ተመሇሰ። እኔም ሇትንሽ ረም ሊሇ ጊዛ በሌሳኖች ጸሇይሁ። የዚን ቀን ወዯ 50 የሚሆኑ 

አጋንንትን ተዋግቼ አሸንፋአሇሁ ብዬ አስባሇሁ። 

       *በመንፇስ ቅደስ ቅባት የሀክ ሱንግ መሇወጥ 

የአጋንንት ቁጥር ቀስ በቀስ መጨመር ቀጠሇ። እነሱ በቡዴኖች ሆነው ያጠቁናሌ። ዓይኖቻቸውን ወጋሁ፣ ዓይናቸውን ቀዴጄ 

አወጣሁ፣ ረጋግጬ ቀጠቀጥኳቸው፣ እና ዘሪያውን አወዚወዜኳቸው። ሁሇት እጆች ብቻ ስሇነበሩኝ አጋንንቱን ሳጠቃቸው 

ራሴን መከሊከሌ አሌቻሌሁም ነበር። እነሱ በጣም ብዘ ነበሩ። ጥንካሬዬ መዲከም ጀመረ እና እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚ቅደስ 
ሰይፌ ብቻ ኖሮኝ ቢሆን በእርግጠኝነት ሁለንም ሇማሸነፌ እችሌ ነበረ።‛ 

በጦርነቱ መሏሌ ስሇዙህ በተዯጋጋሚ አስብ ነበር። የእግዙአብሔርን ኃይሌ ሇመቀበሌ የበሇጠ መጸሇይ ይገባኛሌ። ዯግሞም 

በትጋት የእርሱን ቃሌ ማንበብና ማጥናት አሇብኝ። እኔ እነዙህን ሁለ ባዯርግ የመንፇስ ቅደስን ሰይፌ ሇመቀበሌ እችሊሇሁ። 

ዚሬ ከአጋንንት ጋር ስዋጋ ብዘ ነገሮች አገናብሁ። ይበሌጥ ባሸነፌኳቸው ቁጥር በብዚት ሆነው ይመጡና በብዚት ሆነው 

ያጠቃለ። የት እንዯሚዯበቁ ምንም አሳብ የሇኝም (አሊውቅም)። አጋንንት ሇማጥቃት መምጣታቸውን ብቻ አይዯሇም 

አውቅ የነበረው፣ ነገር ግን በዮሴፌ፣ በጁ ኢዩን፣ እና በዩ ክዩንግ አንዳ ተሸንፇው የነበሩት ይመሇሱና ያጠቃለ። እነሱ 

በአገሌግልት ሰዓታት ጊዛ እና በጸልት ሰዓት ጊዛ አስታጉሇውናሌ። በጸልት ሰዓት ጊዛ በሚያጠቁን አጋንንት ፌፁም ቁጥር 

(ብዚት) ተገርመን ነበር። 

እንዯ ጥንብ አንሣ፣ በብዚት ሲሰባሰቡ በወረራቸው ዘሪያ ክብ ይሠራለ። ሇመብሊት ጊዛ ሲሆን ጥንብ አንሣዎች በታሊቅ 

ቁጥር (በጣም በብዚት ሆነው) በወረራቸው (አዴነው ሉበለት ባለት) ሊይ ሇው ይከመራለ። አጋንንትም ሁለም በአንዴ 

ጊዛ በተመሳሳይ መሌክ ያጠቃለ እና ይታዩ ያሌነበሩት ከየትም ቦታ ወጥተው ይታያለ። የተዯበቁት ተስማሚ ጊዛ ሁሌ ጊዛ 

እየጠበቁ ነው። ዯግሞም በሲኦሌ ውስጥ ሰይጣንን ማየት ችዬ ነበር። የበታቾቹ ማጥቃቱን ሇመቀሊቀሌ በመሰማራት ሊይ 

እያለ እሱ የበታቾቹን በጩኸት እያዚቸው ነበር። እጅግ ብዘ ከሆኑ አጋንንት ጋር የተካሄዯ ጦርነት በፌፁም ተሇማምጄ 

(አጋጥሞኝ) አሊውቅም። ዚሬ፣ የቤተ ክርስትያኑ ጣሪያና ግዴግዲዎች ሊይ የተጣበቁ የአጋንንት መንጋዎች ነበሩ። እጅግ ብዘ 

ስሇነበሩ ከአጋንንቱ በቀር ላሊ ምንም የሚታይ አሌነበረም። 

እኔም ቅደስ እሳት እንዱሰጠኝ ወዯ እግዙአብሔር ጮህኩ:- ‚ሥሊሴ እግዙአብሔር ሆይ፣ እባክህን ቅደስ እሳት ስጠኝ! 
አጋንንትን የሚያቃጥሇውን እሳት!‛ እግዙአብሔር በፌጥነት ዯረቴ ውስጥ የገባ አንዴ የእሳት ኳስ ሰጠኝ። 



ቅደሱ እሳት በሰውነቴ ውስጥ እንዯተቀመጠ አጋንንት እኔን መሸሽ ጀመሩ። እሳቱ ሰውነቴ ውስጥ ከመግባቱ በፉት በጣም 

እየዯከመኝ ነበርሁ። ነበሌባሊዊው እሳት ከገባ ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ጥንካሬዬ ተመሇሰ። አጋንንትን ሇማዯንና ሇማሸነፌ ችዬ 

ነበር። ሁለንም አጋንንት ካሸነፌኩ በኋሊ የምስጋና ጸልት ሇጌታ አሌሁ። እኔ ሇሁለም ነገር በጣም አመስግኜ ነበረ። ከዚ፣ 

የፓስተሩን ሌብ እጅግ አሳዜኜ የነበረበትን ቀናት አስታወስሁ እና በእነዚ አሳቦች፣ እንባዎች ዓይኖቼን ይሞለት ጀመር። 

በአገሌግልት መሏሌ ጊዛ፣ ፓስተሩ ‚ሳም፣‛ በማሇት ተጣሩ፣ እኔም ወዱያውኑ አሜን በማሇት መሇስሁ። ፓስተሩ እጅግ 

በጣም ኃይሇኛ የሆነ አገሌግልት ይመራለ። ነፌሴና መንፇሴ በፌጥነት እያዯገና እየተቀየረ እንዯሆነ አስተዋሌሁ። ከሁሇት 

ወራት በፉት ከነበርኩት ሰው ሙለ በሙለ በጣም የተሇየሁ ሰው ነኝ። ከዙህም በሊይ፣ እኔ በመንፇሳዊ ተነቃቅቼአሇሁ እና 

ትንቢት ሇመናገር፣ መናፌስትን ሇመሇየት፣ በሌሳኖች መጸሇይ፣ እውቀትን ማግኘት፣ ጥበብን ማግኘት ችዬአሇሁ፣ እና 

በእምነት በጣም ጠንካራ ነኝ። ከኢየሱስ ጋር ስወያይ፣ የአብን ዘፊን በተዯጋጋሚ አያሇሁ። 

መንፇስ ቅደስ አንዴ መንፇስ ቢሆንም፣ በመንፇሳዊ ዓይኖቼ እርሱን ሇማየት ችዬአሇሁ። እኔ ወዯ ቤተ ክርስትያን መምጣት 

እወዲሇሁ፤ አስዯሳችና የሚያስዯንቅ ነው። ላሉቱን ሁለ በሆነ አገሌግልት ሊይ በመሆኔ ዯስተኛ ነኝ። ወንጌሌ ስሰብክና 

ስጸሌይ የተሇማመዴሁትን ዯስታ ሇመግሇጽ ይከብዯኛሌ። አገሌግልቱ የሚዯረገው ከምሽት እስከ ንጋት ጠዋት ጊዛ ዴረስ 

ነው፣ አብዚኛውን ጊዛ እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት ወይም 1 ሰዓት ዴረስ ነው። ከጸልት ሕብረት በኋሊ፣ እስክ ጠዋቱ 11 ሰዓት 

ዴረስ እርስ በራሳችን እንመሰክራሇን። ሩዜ ሇመብሊትም ዯግሞ እንሰበሰባሇን። አንዳ የማሇዲ ጠዋት ምግባችንን 

ከተመገብን፣ ፀሏይዋ ማብራት እስክትጀምር ዴረስ ሇጥቂት ረም ሊሇ ጊዛ እንጸሌያሇን። አንዳ የጸልት ስበሰባችን 

ከተፇጸመ፣ ፓስተሩ ወዯ ቤታችን በመኪና ያዯርሰናሌ። ወዯ ቤት በሚዯረገው ጉዝ ሊይ ኢየሱስ ያጅበናሌ። ሃላ ለያ! 

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ:   *የመሰቀሌ ሥቃይ በሲኦሌ ውስጥ ይጠብቃሌ 

ሌብ በሚነካ ሁኔታ በሌሳኖች ስጸሌይ ኢየሱስ መጥቶ ታየ። እርሱ ወዯ ሲኦሌ ሉወስዯኝ እንዯሆነ ወዱያውኑ ተሰማኝ። 

ጉዝዬን ሇመግሇጽ ጌታ ጥቂት ያመነታ ይመስሊሌ። ጌታ አንዴ ጥያቄ እኔን ሇመጠየቅ ከመቻለ በፉት እኔ ጠየቅሁት። 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ ሇምንዴን ነው የምታመነታው? ሲኦሌን እንዴጎበኝ በዴጋሜ ወዯ ሲኦሌ ሌትወስዯኝ እንዯሆነ አውቃሇሁ፣ 
ትክክሌ?‛ ጌታ የማይመች አስተያየት ሰጠኝ። ነገር ግን፣ ጌታን አሇመታዜ አሌችሌም። ‚ኢየሱስ ሆይ፣ ቤተ ሰዎቼ በሥቃይ 
ውስጥ ሆነው ካሊሳየኸኝ እስከ ሲኦሌ መጨረሻዎች ዴረስ እከተሌሃሇሁ። ወሊጆቼ በሥቃይ ውስጥ ሆነው በቃ ማየት 
አሌፇሌግም።‛ ጌታ እጄን ያ እና አንዴም ቃሌ አሌተናገረም። 

እንዯተሇመዯው፣ አንዳ ጌታ እጄን እንዯያ በሲኦሌ ውስጥ ነበርን። እኛ በጠባብ መንገዴ በኩሌ መራመዴ ጀመርን። 

በአጭር ጊዛ ውስጥ የበሰበሱ ራሣዎች ሽታ አየሩን ይሞሊው ጀመር። እኛም አንዴ ሰፉ ሜዲ ሊይ ዯረስን። ያሇፌፃሜ 

የተሰሇፈ መስቀልች እዚ ነበሩ። ሁለም መስቀልች መሬቱ በጥሌቀት ተቆፌሮ ገብተው ነበር። መስቀልች ሊይ የተሠቀለ 

በጣም ብዘ ሰዎች ነበሩ እና ብዘዎች በረጅም መስመሮች ተሰሌፇው ሇመሠቀሌ እየጠበቁ ነበረ። መስቀሌ ሊይ ሇመቸንከር 

ተሰብስበው እየጠበቁ ከነበሩት ብዘ ሰዎች መሏሌ እናቴ ነበረች። እሷ ካሌተያዘት መሥቀልች ከአንደ በታች ቆማ ነበረ። 

አንዴ ግዘፌ አስፇሪ ፌጥረት መሥቀልቹን ይጠብቃቸዋሌ። የእናቴ ተራ ሲሆን፣ ፌጥረቱ እናቴን መሥቀሌ ሊይ አሰራትና 

ሇመቸንከር አጋጃት። ፌጥረቱ በጨረፌታ ተመሇከተኝና ወዯ እርሷ ሲዝር ተናገረ። ‚ወዯ ቤተ ክርስትያን እንዲትሄዴ እና 
በዙህ ቅጽበት ኢየሱስን ማመን እንዴታቆም ሌጅሽን ተናገሪ። ያሇበሇዙያ አንቺ ዚሬ የእውነት ትሞቺያሇሽ!‛  እናቴ በጣም 

የፇራች መሰሇች። ፌጥረቱ ወዯ እኔ ተመሇከተና እንዱህ ጮኸ:- ‚አንቺ በኢየሱስ ማመን እንዯምታቆሚ ከተናገርሽ እኔ 
እናትሽን አተርፊታሇሁ እና አሊሠቃያትምም። በዪው! ማመን እንዯምታቆሚ ተናገሪ!‛ ጋኔኑ ከእኔ ጋር ሇመስማማት ሞከረ። 

‚አሁን በዪው! ቃሌ ኪዲንሽን አዴርጊ! ፌጠኚ!‛ በማሇት ፌጥረቱ አስገዯዯ። ሁኔታው በጣም የተወጠረ ነበር።  



ፌጥረቱ የፇረስ ራስ እና የሰው አካሌ ያሇው ነበረ። አሰቃቂ ነበረ። በቀጥታ ዓይኑን ማየት አሌቻሌኩም ነበር።  

የፇረስ ጭንቅሊት ያሇው ፌጥረት አንዴ ግዘፌ ዯማቅ ሰይፌ ጎተተና የበታቾቹን አዚቸው። የበታቾቹም በፌጥነት ታዘ። 

ከዚ ፌጥረቱ እናቴን ገፊፊት። ‚በፌጥነት ሇሌጅሽ ተናገሪ! አሁን! በአንቺ ሌጅ ምክንያት ሲኦሌ በትርምስምስና ግራ መጋባት 
ውስጥ ናት። ሌጅሽ እየተካፇሇችበት ያሇችው ቤተ ክርስትያን ላሉቱን ሁለ ትጸሌያሇች። እኛ በሁለም ፉና ተዯናቅፇናሌ። 
ወዯ ሲኦሌ ይመጣለ ተብሇው የታሰቡ ሰዎች (የሰው ሌጆች) ወዯ ቤተ ክርስትያን እየሄደ ናቸው እናም እኛ ፇርተናሌ። 
በፌጥነት! ሌጅሽን አሁን ጠይቂ! ፓስተሯ የእኛን ማንነት እና ሲኦሌን የሚያወጣ (የሚገሌጽ) አንዴ መጽሏፌ እየጻፇ ነው። 
ያን መጽሏፌ እንዲይጽፌ እኛ እሱን የግዴ ማስቆም አሇብን። አሁን በፌጥነት ሌጅሽን ጠይቂ!‛ 

እናቴ ስትመሇከተኝ እንባዎቿ በጉንጮቿ ሊይ ያሇማቋረጥ ፇሰሱ። ኢየሱስ ከአጠገቤ ስሇቆመ እናቴ አንዴም ቃሌ ሇማሇት 

አሌቻሇችም። እርሷ በቃ አንገቷን ዯፊችና ማሌቀሷን ቀጠሇች። ፌጥረቱ ትዕግስቱ አሇቀና በቁጣ ቱግ አሇ። እናቴ ሌብሷ 

ተገፌፍ መስቀሌ ሊይ ተሰቅሊ ነበር። እነሱ በገመዴ በጥብቅ ሰቀሎት። በአጭር ጊዛ ውስጥ ትንሹ ወንዴሜንና የወንዴሜን 

ሌጅ አመጧቸውና ሌብሳቸውን ገፇፎቸው። እነሱም እንዯዙሁ መስቀልች ሊይ ተሰቀለ። ክፈው ፌጥረት ያሇምህረት 

መስቀልች ሊይ ሁለንም በምስማር ይቸነክራቸው ጀመር። ፌጥረታቱ (ክፈዎች አጋንንት) ሥጋቸውን (የሰዎቹን) ይቆራርጡ 

ጀመር። 

ሥጋቸው ከራሳቸው አናት ጀምሮ እስከ እግሮቻቸው ጣቶች ዴረስ ተቆራርጠው ነበር። አካሊቸው እስከ አጥንቶቻቸው 

ዴረስ ተቆርጦና ተቆራርጦ ነበር። የቤተ ሰዎቼ ሥጋ የሚፇሊ የይት ማሰሮ ውስጥ ተወረወረ። ማሰሮው እጅግ በጣም 

በሚንበሇበሌ እሳት ግል (ሞቆ) ነበር። የእኔ እናት፣ ትንሹ ወንዴሜ፣ እና የወንዴሜ ሌጅ በአፅማቸው ቅርፅ ሊይ ዓይናቸውና 

ጆሮዋቸው ብቻ ነበር የቀረው። የተቀረው ሁለም ተቆራርጧሌ። በሚያሳዜነው ቅርፃቸው እነርሱ አሁንም እንዱህ በማሇት 

መጮህ ችሇው ነበር:- ‚ቦንግ ንዮ፣ በፌጥነት ሂጂ! ከእንግዱህ በኋሊ እንዲትመጪ ብሇን ነግረንሽ ነበር። ሇምንዴን ነው 
መምጣት የቀጠሌሽው? በሥቃይ ውስጥ ሆነን ስታዪን አትሠቃዪም እንዳ? እባክሽን ተመሌሰሽ አትምጪ!‛ 

እኔም እየተነፊረቅሁ እንዱህ በማሇት ጮህኩ:- ‚እናቴ ሆይ፣ ዴሃዋ እናቴ! ከሦስት ተጨማሪ ጉብኝቶች በኋሊ ብመኝ እንኳ 
ወዯ ሲኦሌ መምጣት አሌችሌም። አንዳ ሶስተኛው ጉብኝት ከተፇጸመ ከዚ በኋሊ እዙህ እንዯማያመጣኝ ኢየሱስ ነግሮኛሌ። 
አንቺን በሥቃይ ውስጥ ሳይሽ ሌቤ በታሊቅ ሥቃይ ውስጥ ናት!‛ ፌጥረቱ አቋረጠንና በሀይሇኛ ዴምጽ አንዳ በዴጋሜ 

ጮኸ:- ‚እኔ ሇመጨረሻ ጊዛ እጠይቅሻሇሁ! ይህ የመጨረሻ እዴሌሽ ነው! አንቺ ሌጅሽን በኢየሱስ እንዲታምን 
ትነግሪያታሇሽ። በፌጥነት! መጸሇይና ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሄዴ እንዴታቆም አስገዴጃት! በፌጥነት!‛ ፌጥረቱ እናቴን 

ሲጨቀጭቃት፣ እኔ በእናቴ ቦታ ሆኜ ተናገርሁ። ‚አንተ፣ ክፈ ፌጥረት! የምትሇው አንዲች ካሇህ ከእኔ ጋር ተነጋገር። 
ሇምንዴን ነው እናቴን የምታስፇራራት? ከያዜኩህ አንተ ትሞታሇህ (ሞተሀሌ)!‛ ፌጥረቱን ስገስጸው እሱ ወዯ እናቴ በታሊቅ 

ፌጥነት እንዯ ጥይት ሮጠ። ፌጥረቱ የእናቴን አናት ገሸሇጠው፣ ጆሮዎቿን ቆራረጠ፣ እና ዓይኖቿን አወጣቸው። እናቴ 

በሥቃይ ጮኸች:- ‚እርደኝ! እባካችሁን!‛ ከእንግዱህ በኋሊ እናቴ በሥቃይ ውስጥ ሆና ማየትን መታገሥ አሌቻሌሁም። 

ይህን አሳዚኝ ሁኔታ ሉገሌጹት (ሉያብራሩት) የሚችለ ምንም ቃሊት የለም! ትንሹ ወንዴሜ እና የወንዴሜ ሌጅም እንዯ 

እናቴ ያው ሥቃይ ዯረሰባቸው። ፌጡሩ ቀሪዎቹን የሰውነት ክፌልች ወዯ ሚፇሊው የይት ማሰሮ ውስጥ ወረወራቸው። 

ከሚፇሊው ማሰሮ ውስጥ በሥቃይ ውስጥ የሆኑትን የቤተ ሰዎቼን ጩኸቶች መስማት እችሌ ነበር። 

የፌጡሩ ቁጣ አሌረካም ነበር። በዙህ ጊዛ፣ እሱ አንዴ ጎዴጓዲ ሣይን በነብሳት ሞሊና ከቤተ ሰዎቼ በታች አስቀመጠው። 

ነብሳቱ በታሊቅ ፌጥነት በቤተ ሰዎቼ አካሊት ሊይ ራሳቸውን አጣበቁ። ነብሳቱ ወዯ አጥንታቸው ውስጥ በመግባት 

ቆረጣጠሙና አኘኩ። ቤተ ሰቤ በጣም ጮኸ። እናቴ የሊቀ ሥቃይ እየዯረሰባት እንዯሆነ ታየ። 



እናቴ እንዱህ በማሇት ጮኸች:- ‚ሰይጣን፣ እኔ ሞቻሇሁ እኮ! ሇምንዴን ነው የሞተን ሰው የምታሠቃየው? ሰይጣን፣ እነዙህን 
ነብሳት ውሰዲቸው! ይህን ሥቃይ አቁም! እባክህን!‛ ይህ የማይቻሌ እንዯሚሆን ባውቅም እንኳ እንዱህ በማሇት ጠየቅሁ:- 

‚ኢየሱስ ሆይ፣ የሥቃያቸው ፌጻሜ መቼ ነው የሚሆነው?‛ ሇረጅም ጊዛ በጣም እያሇቀስሁ ነበረ። ኢየሱስ እንዱህ አሇ:- 

‚አንዳ ሲኦሌ ከገባሽ በፌጹም ማምሇጥ ወይም ላሊ እዴሌ ሉኖርሽ አትችዪም። ሇሊሇም በሥቃይ ውስጥ ትሆኛሇሽ።‛ 

ጌታን አጥብቄው ይዤው እያሇቀስሁ ሇመንሁት:- ‚ኢየሱስ ሆይ፣ እናቴ በሲኦሌ ውስጥ ሇሊሇም በሥቃይ ሌትሆን ነው። 
ታዴያ እኔ እንዳት ነው በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ በዯስታ የምኖረው? እኔ ከእንግዱህ የእናቴን መከራ (ሥቃይ) ማየት 
አሌችሌም። እባክህን እርሷ መዲን እንዴትችሌ እኔ የእናቴን ቦታ እንዴወስዴ አዴርገኝ!‛ ኢየሱስ በፌጥነት መሊእክትን ጠራ። 

በሁኔታው ዴንጋጤ የተነሣ ሌሞት ዯርሼ ነበር። በጌታ ትዕዚዜ ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ እና አንዲንዴ ላልች መሊእክት 

መጡና ወዯ ጌታ ቤተ ክርስትያን መሇሱኝ። ኢየሱስ ሙሴን እንኳ ጠራውና እንዱያጽናናኝ ጠየቀው። ኢየሱስ እና ሙሴ 

እጅግ አዜነው ነበር። እነርሱ ወዯ ዯረታቸው አስጠጉኝና እንባዎቼን አብሰው አጽናኑኝ። እንባዎቼ ሲወርደ ሲያዩ እነርሱ 

ከእኔ ጋር አኑ። 

==== ቀን 24 ==== 

ኪም ዮሴፌ:   (2ኛ ጢሞቴዎስ 3:1-5) 

በሌሳኖች ስጸሌይ በዴንገት የንስሏ እንባዎችን አሇቀስሁ። የእውነት በእንባዎች የሆነ ንስሏዬን ሇመስማት (ሇማግኘት) እኔ 

ረጅም ጊዛ ጠብቄአሇሁ። 

አካላ የእሳት ኳስ እየሆነ መጣ፣ ስሇዙህ አንዴ ክፈ መንፇስ በእባብ መሌክ ሲመጣ ያዜሁትና በአየር ሊይ አወዚወዜሁት። 

ሉ ዩ ክዩንግ: 

ሌብ በሚነካ ሁኔታ ስጸሌይ ጥሊቻን የሚያስከትሌ አንዴ ክፈ መንፇስ መጣና በሊዬ ሊይ በረረ። በላሉት ወፌ ክንፍቹ ከፉቴ 

አንዣበበ። እንቁራሪት የሚመስለ ዓይኖች፣ ቀይ አፌንጫ እና ረጅም ምሊስ አለት። እኔ ሊይ የጥሊቻ ዴምፅ በማሰማቱ 

ተናዴጄ ስሇነበር ያዜኩት፣ ክንፍቹን ገነጠሌኳቸሁና ወዯ አየር ሊይ ወረወርኩት። ከተጎደት የአካለ ቦታዎች ዯም 

ይንጠባጠባሌ። 

በዚው ጊዛ፣ አንዴ ጨሇማ አስቀያሚ ጥቁር እባብ ቀረበኝ። እኔ እባቦችን እጅግ እፇራሇሁ እነሱ ጥሊቻን የሚፇጥሩ 

ፌጥረታት ናቸው። ወዯ እኔ ሲቀርብ እንዱህ በማሇት ከመጮህ በቀር አንዲች ሇማዴረግ አሌቻሌሁም ነበር:- ‚ጌታ ሆይ! 
በጣም ፇርቻሇሁ! እዙህ አንዴ እባብ አሇ!‛ ኢየሱስ ከመቅጽበት መጣ፣ እባቡን ያው እና በርቀት ወረወረው። 

ጌታ እንዱህ በማሇት ጠየቀ:- ‚ዩ ክዩንግ፣ ዯህና ነሺ? አትፌሪ! (ስጉ አትሁኚ!) ሄዯን መንግሥተ ሰማይን እንጎብኝ።‛ እጁን 

ያዜሁ እና ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሇመሄዴ ቦታውን ሇቀቅን። በጉዝአችን ጊዛ በክዋክብቶች ክምችት ውስጥ በማሇፌ ሊይ 

እያሇን ኢየሱስ የምስጋና መዜሙሮችን እንዴምር ጠየቀኝ። እኛም ‚ምስጋና ሆይ! ነፌሴ!‛ በማሇት ብዘ ጊዛያት መርን። 

መንግሥተ ሰማይን ከጎበኘን በኋሊ ወዯ ጌታ ቤተ ክርስቲያን ተመሌሰን መጣን እና እኔም መጸሇዬን ቀጠሌሁ። 

ኢየሱስ ፓስተር ኪምን ቀረበው እና እርሱ ሲጸሌይ በትኩረት አዲመጠ። ኢየሱስ ሇረጅም ጊዛ እያዲመጠ ነበር እና ፓስተር 

ሥቃይ ይሰማው የነበረ ቦታ ሊይ ነካ። ሥቃዩ ክፈው መናፌስት ነክሰውት በነበረበት ቦታ በጀርባው ሊይ ነበረ። 



ኢየሱስ ዮሴፌን ቀረበውና እንዱህ ጮኸ:- ‚ንስሏ ግባ! የበሇጠ፣ የበሇጠ፣ የበሇጠ! ረም ሊሇ ጊዛ አሌቅስ! ስትጮህ ብቻ 
ነው የመንግሥተ ሰማይ በሮች የሚከፇቱት!‛ ዮሴፌ ዚሬ ብዘ አሌቅሷሌ፤ እርሱ የንስሏ እንባዎችን እየቀመሰ ነበር። 

ኢየሱስ ተመሌሶ ወዯ እኔ መጣ እና አንዲንዴ መሊእክት ታዩ። ጌታ በዴፌረት እንዱህ ተናገረ:- ‚ዩ ክዩንግ፣ አትታመሚ፤ ሁሌ 
ጊዛ ጤናማ ሁኚ። ተበረታቺ! (ተጽናኚ!)‛ መሊእክቱ እንኳ እንዱህ ጮኹ:- ‚ቅዴስት ዩ ክዩንግ! አትታመሚ!‛ 

ጌታ ‚ተጽናኚ!‛ አሇ። እኛ ከዚ ስንብቶቻችንን አሌን። 

ሉ ሀክ ሱንግ:   *በመሊእክት የሚቀርብ ተከሊካይ ዴራቢ 

ስጸሌይ በበሩ በኩሌ ብዘ መሊእክት መጡ። መሊእክቱ ተከሊካይ ዴራቢ በመሆን ከበቡኝ። እኔም ምን እያዯረጉ እንዯነበረ 

መሊእክቱን ጠየቅኋቸሁ። እነርሱም በተከሊካይ ዴራቢዎች እየከበቡኝ እንዯነበረ ነገሩኝ። መሊእክቱ በተከሊካይ ዴራቢዎች 

ሲሸፌኑኝ ቅደስ ተንበሌባይ እሳት መታኝ። አንዴ ክፈ መንፇስ ከተከሊካዩ ዴራቢ ውጭ ቆሞ አየሁ። ክፈው መንፇስ አንዴ 

ቢሊ ይዝ ነበረ እና ከሆረሩ ፉሌም ቸኪን አስታወሰኝ። እሱ ከመሊእክቱ ወዯ አንደ ቀረበና መሌአኩን ወጋው፣ ነገር ግን 

ቢሊው ወዱያውኑ ቀሇጠ እና እጁ በእሳት ተያ። ላሊ ክፈ መንፇስ ሲቀርብ አየሁ። በጣም ያረጀ ዚፌ ይመስሊሌ። በዜግታ 

ወዯኔ ሲንቀሳቀስ እጁን ረጋና ተከሊካዩን ዴራቢ ነካው። ተከሊካዩን ዴራቢ አንዳ እንዯነካ ክፈው መንፇስ በእሳት ተያና 

ሙለው ዚፌ በእሳት ተዋጠ። ዚፈ ሲሸሽ ጮኸ። 

 

መሊእክቱ ተከሊካይ ዴራቢዎች እየጸሇየች በነበረችው በዱያቆኒት ሺን ዘሪያም ዯግሞ እያስቀመጡ ነበረ። መሊእክቱ ወዯ 

200 ይቆጠሩ ነበር። እነርሱ ተከሊካዩን ዴራቢ በቤተ ክርስትያኑ አባሊት ዘሪያ ሇማዴረግ ሁለም እየሠሩ ነበረ። አንዴ ክፈ 

መንፇስ ዯብዚዚ ቢጫ ሰው መስል ከእኔ ተከሊካይ ዴራቢ ውጪ ሆኖ አስተዋሌሁ። እሱ ወዯ እኔ እየመጣ ነበር። ክፈው 

መንፇስ ተከሊካዮቹን ዴራቢዎች አሌፍ ሇመግባት ሞከረ፣ ዴራቢዎቹ ግን እንዯ ነበሌባሊዊ እሳት በጣም ሞቃት (የጋለ) 

እየሆኑ መጡ። ክፈው ጋኔንም መግባት ተወ። ክፈው መንፇስ ከዚ ወዯ ዱያቆኒት ሺን ሄዯ። እንዴ እዴሌ ሆኖ፣ እርሷ 

በተከሊካይ ዴራቢዎችና በእሳት ተሸፌና ነበር። ክፈው መንፇስ ወዯ ዴራቢዎቿ ውስጥ ጥሶ ሇመግባት አሌቻሇም። ክፈው 

መንፇስ ወዯ እናቴ ሸሸ። ወዯ እናቴ ሲጠጋ በእሳት ተያና ጠፊ። 

በዴንገት አንዴ ግዘፌ ብሩህ ብርሃን ከመንግሥተ ሰማይ ወዯ ታች አበራ። አንዴ ግዘፌ ረጅም መሌአክ ነጭ ፇረስ እየጋሇበ 

ወዯ ቤተ ክርስትያን ሲመጣ አየሁ። ዕይታው አስዯናቂ ነበረ። ሌቤ በጣም በፌጥነት እየመታ ነበር። መሌአኩ ወዯኔ መጣና 

እንዱህ በማሇት ራሱን አስተዋወቀ:- ‚ሄል፣ እኔ ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ ነኝ።‛ ሉቀ መሊእክት ገብርኤሌ የሚባሌ ላሊ 

በብሩህ የሚያበራ መሌአክ ከሚካኤሌ ኋሊ እየተከተሇ ነበር። ገብርኤሌ ከአንዴ ምሰሶ ጋር የተያያ አንዴ ግዘፌ ሰንዯቅ 

አሊማ ይዝ ነበር። ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ ክፈ መናፌስትን ሲያሸንፌ ሉቀ መሊእክት ገብርኤሌ የአሸናፉነትን (የዴሌን) 

ሰንዯቅዓሊማ ከጎን ወዯ ጎን እንዯሚያወዚውዜ እነርሱ አብራሩሌኝ። 



ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌና ገብርኤሌ ተመሳሳይ ቁመት አሊቸው። ፓስተሩ እየጸሇየ እያሇ እነርሱ በእርጋታ ቆመው 

ተመሇከቱ። ይህን አስዯናቂ ዕይታ ሳይ በጣም ተዯንቄ ነበረ። እያሇምኩ ወይም እውን የሆነ አንዴ ነገርን እያየሁ እንዲሇሁ 

ሇመሇየት ሇእኔ አስቸጋሪ ነበር። 

ኪም ጁ ኢዩን:   *ብዘ ክፈ መናፇስት በቡዴኖች ሆነው ተጣዯፈ ነገር ግን የእኛ እምነት እየጠነከረ መጣ 

የመጨረሻ ጊዛ የጸሇይሁ ጊዛ አንዴ ክፈ መንፇስ በግማሽ ጨረቃ መሌክ እየተጠቀሇሇ ወዯኔ መጣ። ዚሬ አንዴ ክፈ መንፇስ 

ዓይኖች ባለት በሙለ ጨረቃ መሌክ ወዯ እኔ እየተንከባሇሇ መጣ። ክፈው መንፇስ በቅርበት ወዯኔ ሲመጣ ዓይኑ ውስጥ 

ወጋሁትና ዓይኑን አወጣሁት። ጣቴን በዓይን ማኖሪያ (በዓይን ጉዴጓዴ) ውስጥ አዝርሁ። እንዲጠቃሁት ክፈው መንፇስ 

በሁለም አቅጣጫዎች በዯም ተጥሇቅሌቆ ቱግ አሇ። ቶል ከዚ በኋሊ፣ አንዴ ክፈ መንፇስ እንዯ አንዴ ወጣት ሴት ሌጅ 

መስል ታየ እና እንዯ አሻንጉሉት የሊይኛው ክፌሌ ራሱ ሊይ እየተሽከረከረ ነበር። እኔም ጸጉሯን በብዚት ያዜሁ፣ 

አንቀጠቀጥኳት፣ ብዘ ጊዛያት አወዚወዜኳት፣ እና በርቀት ወረወርኳት። ኢየሱስ ቀረበኝና አዴራጎቶቼን እንዱህ በማሇት 

አመሰገነ:- ‚ጠቃጠቆ፣ ታሊቅ ሥራ!‛  

ኢየሱስ ቀጠሇ:- ‚ጠቃጠቆ፣ ዚሬ በተሇይ ቆንጆ መስሇሻሌ! ጸጉርሽን ማን ነው የጎነጎነው?‛ እኔም ‚ዱያቆኒት ሺን አዯረገችው!‛ 
በማሇት መሇስሁ። ጌታ እንዱህ በማሇት አመሰገነ:- ‚የእውነት? እርሷ ታሊቅ ሥራ አዴርጋሇች!‛ ዱያቆኒት እስካሁን 

በመንፇሳዊ የተነቃቃች ስሊሌሆነች፣ ኢየሱስ አጠገቧ መጥቶ እንዯነበረ አሊወቀችም። ብዘ መሊእክት ኢየሱስን አጀቡት። 

መሊእክት ኢየሱስን ሲያጅቡ ሁሌ ጊዛ አያሇሁ፣ ነገር ግን በዙህ ጊዛ በጣም ብዘ መሊእክት ነበሩ። በማሊእክቱ ውስጥ 

አንዲንድቹ ከሚጸሌዩት የቤተ ክርስትያን አባሊት አጠገብ ሇመቀመጥ ጥንዴ ይሆናለ። መሊእክቱ አናቱ ሊይ ሰፉ ክፌተት 

የነበረውን ወርቃማውን ጎዴጓዲ ሣህን ሇማሌበስ እጃቸውን ይጠቀማለ እና ጎዴጓዲውን ሣህን በቀናኢነት ተሞሌተው 

(በከፌተኛ ፌሊጎት) በቅደሳኑ ጸልቶች ሞለት።  

አንዳ በዴጋሜ፣ አንዴ የክፈ መናፌስት ቡዴን በቤቱ ጥግ ሊይ ታየ እና እነሱ ወዯ እኛ መጡ። ሲቀርቡ፣ እህት ዩ ክዩንግ 

ክፈ መናፌስቶቹን ያቻቸው፣ አወዚወቻቸው፣ እና በርቀት ወረወረቻቸው። እኔም ዯግሞ አንዲንዴ ክፈ መናፌስትን 

ያዜሁ፣ አወዚወዜኳቸሁና በርቀት ወረወርኳቸሁ። ወንዴም ሀክ ሱንግ እና ወንዴም ዮሴፌም ዯግሞ ክፈ መናፌስቱን 

እየተዋጉ ነበር፤ እነርሱ ክፈ መናፌስቶችን ያዘ፣ አወዚወዞቸው፣ እና አርቀው ወረወሯቸው። እኛ ሁሊችንም ይህንን ዳ ብዘ 

ጊዛያት ዯጋገምን። 

በግዴግዲዎችና በመሬት ዘሪያ እንዯወዯቁ ሲንከታከቱ የክፈ መናፌስትን ዴምጾች ሇመስማት ችዬአሇሁ። ያ በጣም ጫጫታ 

የሚያበዚ ነበረ። በጸልቱ ስብስብ ፌፃሜ ሲቃረብ (አካባቢ)፣ በእኛ ሊይ ተጨማሪ ብዘ ጥቃቶች እንዲለ አስተዋሌን። ነገር 

ግን፣ እያንዲንደ ጥቃት ውጤቱ እምነታችን እየጠነከረ እየጠነከረ እንዱያዴግ አዴርጎታሌ።   

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ:   *ፓስተር ኪም ኢየሱስ እንዱስቅ አዯረገ (ፓስተር ኪም ኢየሱስን አሳቀው) 

እኔ ብዘ መንፇሳዊ ነገሮችን አይቻሇሁም ተሇማምጃሇሁም። በዙህ ሌዩ መብት፣ ብዘ ሥቃይ እንዴችሌ ተዯርጌአሇሁ። 

ኢየሱስ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ በሚገኘው የአበባ መናፇሻ ቦታ (የአበባ አትክሌት ቦታ) እኔን በመውሰዴ አስዯንቆኛሌ። 

እርሱ በአትክሌት ቦታው ውስጥ ዯስታን በመስጠት የብርታት (የጉሌበት፣ የመነቃቃት) ጊዛ ፇቀዯሌኝ። በአትክሌት ቦታው 

ውስጥ ያሻሁትን ያህሌ ብዘ ጊዛ ሇማሳሇፌ ችዬአሇሁ። በአትክሌት ቦታው ውስጥ ከመሊእክት ጋር እንዯ ሕፃን ሌጅ 

ተንከባሇሌሁ፣ ሇሌሁ፣ እና ተጫወትሁ። በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያሇው የአበባ አትክሌት ቦታው ሉታሰብ በማይቻሌ 

መሌኩ ግዘፌ እና ውብ ነው። የአበቦቹ ጣፊጭ መአዚ በጣም የከበረ ስሇነበረ በሙለ ዓሇም አሌቀይረውም ነበረ። ሰውነቴ 

የዯከመና ዯካማ ስሇነበረ፣ ወዯ ጌታ ቤተ ክርስትያን ከተመሇስሁ በኋሊ አረፌሁና ጋዯም አሌሁ። በጠዋቱ አገሌግልት ጊዛ፣ 

ኢየሱስ በቅርበት እየተከተሇው ፓስተሩ ሲሰብክ ከጎን ወዯ ጎን ይራመዴ ነበር።  



ፓስተራችን በጣም አስቂኝ ስሇሆነ ስሇ እርሱ ሳስብ ወዱያው ፇገፌ እሌና እስቃሇሁ። ከማወቅ ፌሊጎት የተነሣ ፓስተርን 

አንዴ ጥያቄ እንዱህ ብዬ ጠየቅሁት:- ‚ፓስተር፣ ይህን ቤተ ክርስትያን መካፇሌ ከመጀመሬ በፉትም እንዱህ አስቂኝ ነበርህ?‛ 
ፓስተርም እንዱህ በማሇት መሇሰ:- ‚ቤተ ክርስትያናችን በአንፃራዊነት አዱስ ነው። አስቂኝ ይሆናሌ ብዬ የማስበው ምንም 
አጋጣሚ የሇም። በስብስባችን ጊዛ አስቂኝ የሆነን አንዲች ነገር ማሰብ አሌቻሌሁም። ሁሌ ጊዛ እጅግ አዜኜ ነበረ። ከባዴና 
አሳዚኝ ተሰምቶኛሌ።‛ እኔም ጠየቅሁ:- ‚እንዳት በጣም ተቀየርህ?‛ ፓስተሩም እንዱህ አሇ:- ‚በትክክሌ አሊውቅም። እኔ 
በዙህ የጸልት ስብስብ ጊዛ ተቀይሬአሇሁ! የእውነት ምን እየተዯረገ እንዯሆነ አሊውቅም። እኔ እንዳት እንዱህ መሆን 
እንዯጀመርሁ እና ማን ወይም ምን እንዯቀየረኝ ከጠየቅሽኝ፣ አስዯሳች ሁኔታን (አካባቢን) የፇጠረው ጌታ ነው ማሇት 
አሇብኝ።‛ 

ፓስተራችን ሁለንም አይነት ሰዎች የማስመሰሌ ሌዩ ተሰጥኦ አሇው። በእርግጥ፣ ሰዎችን ብቻ አይዯሇም፤ እርሱ እንስሳትንና 

ግዑዜ ነገሮችን ጨምሮ ሁለንም አይነት የተሇያዩ ነገሮችን ማስመሰሌ ይችሊሌ። ኢየሱስ ፓስተሩን እያስመሰሇና በጣም (ከፌ 

አዴርጎ) እየሳቀ ነበር። በስብከት ጊዛ፣ ሁሇት መሊእክት ፓስተሩ የሰበከውን እያንዲንደን ቃሌ እየጻፈ ነበረ። መሊእክቱ 

ከመስቀሌ አጠገብ በመሠዊያው ሊይ ተቀምጠው በግዘፌ መጽሏፌ ውስጥ እየጻፈ ነበር። መሊእክቱ የፓስተሩን ቃሊት 

መመዜገብ ይጠበቅባቸው ነበረ። ነገር ግን፣ እነርሱ አሌፍ አሌፍ የፓስተሩን አንዴ አኳኋን ይመሇከታለ። መሊእክቱ በጣም 

በኃይሌ ከመሳቃቸው የተነሣ ይዜሇፇሇፈ እና የፓስተሩ አንዲንዴ ቃሊት ያመሌጣቸው ነበር። መሊእክቱ ጽሐፌ 

ሲያመሌጣቸው (ሲስቱ) ኢየሱስ ገሰጻቸው። ‚ወዯ ፓስተሩ አትመሌከቱ፤ ብቻ ከሌብ ጻፈ!‛ 

ኢየሱስ ፇገግ ባሇ ቁጥር ወይም በሳቀ ቁጥር፣ ሁለም መሊእክት በእርሱ ዯስተኛ ሁኔታ ተካፊይ ይሆኑ ነበረ። ነገር ግን፣ 

ኢየሱስ ሲያዜን መሊእክት ጸጥተኛ ይሆናለ። በስብከቱ መሏሌ ጊዛ፣ ፓስተሩ እኔን አንዴ ጥያቄ ጠየቁኝ። ‚እህት ሆይ፣ 
አሁን ኢየሱስ የት ነው ያሇው?‛ እኔም እንዱህ በማሇት መሇስሁ:- ‚እርሱ ከአጠገብህ ቆሟሌ።‛ ፓስተሩም የቂሌ ፇገግታ 

ፇገግ አሇና እንዱህ አሇ:- ‚ኦህ፣ ምን ማዴረግ አሇብኝ? እኔ ፇስቻሇሁና የማያስዯስት ይሸታሌ። ሇማንኛውም ሰው ሇመታገሥ 
አስቸጋሪ ይሆናሌ። ጌታ ከኔ የወጣውን ጋዜ በሚያሸትበት ቦታ ከአጠገቤ በመሆኑ ሇእርሱ በጣም ሀን ተሰምቶኛሌ። ምን 
ማዴረግ አሇብኝ?‛ ጌታም በሳቅ እንዱህ ተናገረ:- ‚እኔ መንፇስ ስሇሆንሁ ያ የማይረባ ነው። ያ ምንም አይዯሌ።‛ እርሱም 

የፓስተርን ራስና ጀርባ መታ መታ አዯረገ። 

ፓስተር ኪም ዮንግ ደ: የቤተ ክርስትያኑ አባሊት አብዚኛውን አካሊዊ ጥንካሬያቸውን በጸልት ጊዛ ጨርሰዋሌ። በማቆም 

ፇንታ፣ እነርሱ ጥርሳቸውን ነክሰው ሌብ በሚነካ ሁኔታ መጸሇይ ቀጠለ። ጌታ በእንዱህ አይነት ታማኝነት (ፌቅር) 

እየጸሇይን ሲያይ ተገርሞ (ተዯንቆ) ነበር። እኔ ሉታገሡት በማይችለት ሥቃይ ውስጥ ነበርሁ። ሥቃዩ የተከሰተው በክፈ 

መናፌስት በርካታ ጥቃቶች አማካኝነት ነበር። እንዱህ አይነት ቁስሌ በጣም በዜግታ ነው የሚፇወሰው። የማያቋርጠው 

ሥቃይ አሠቃየኝ። እጆቼን ወዯ ሊይ ከፌ አዴርጌ ሇረጅም ጊዛ ሇመጸሇይ ሇእኔ ከባዴ ሆነብኝ። ነገር ግን፣ በሥቃዩ መሏሌ 

መንፇስ ቅደስ እጆቼንና ክንድቼን በተሇያዩ መሌኮች ያንቀሳቅስ ነበር። የክንድቼና የእጆቼ እንቅስቃሴዎች በጥሩ ሁኔታ 

በዯንብ ተቀናጅተው ይሄደ ነበር። 

ሁሇቱም እጆቼ ሳያቋርጡ ይንቀሳቀሱ ነበረ። እነርሱ በተራ ይንቀሳቀሳለ። በዴንገት፣ እጆቼ በኃይሇኛው ይንቀጠቀጡ 

ጀመር። እኔም እንዱሁ ሉታገሡት በማይቻሌ መሌኩ ሞቄ ነበር። ኢየሱስ ነጭ ሌብስ (ጋውን) ሇብሶ ከፉት ሇፉቴ ከጎን ወዯ 

ጎን ሲራመዴ አየሁት። ፉቴ ሇስሇስ ያሇ የበጋ ሞቃት ንፊስ ተሰማው። የእርሱ ጠንካራ መገኘት (መኖር) ተሰማኝ። 

በሚያሳዜን ሁኔታ፣ መንፇሳዊ ዓይኖቼ አሁንም አሌተከፇቱም ነበረ። ጌታ ሁኔታችንንና አፀግበሮታችንን (አፀፊችንን) 

እየተከታተሇ (እየተመሇከተ) እንዲሇ መስል ታየ። እርሱ እየገመገመን ነበረ። 



==== ቀን 25 ====  (ማቴዎስ 16፡13-19) 

ኪም ጁ ኢዩን፡    *ሰሉጥ የገነትን ኩኪሶች በሊች 

በሌሳን እየጸሇይሁ፥ ብዘ እርኩሳን መናፌስትን እየተዋጋሁና እያሸነፌኳቸው ነበር፡፡ እየጸሇይሁ ሳሇ፥ አፋ በሆነ ነገር 

መሞሊት ጀመረ፡፡ ማኘኬን ስቀጥሌ ከሽከሽ የሚሌ ዴምጽ ይሰማኛሌ፡፡ ምን እያኘኩ ወይም እይበሊሁ እንዯነበር 

አሊውቅም፡፡ የማሊውቀውን ምግብ በሌቼ እንዯጨረስሁ፥ ሇራሴ እንዱህ አሌኩ፥ ‚ይገርማሌ! ምንዴ ነው ይሄ? በጣም 
ጣፊጭ ነው፡፡ አንዴ ነገር እንዳት እንዯዙህ ሉጣፌጥ ይችሊሌ?‛ ውደ ጌታዬ፥ ኢየሱስ፥ መጣ፡፡ 

የእኔን ስም ጠራና ያናግረኝ ጀመር፥ ‚ጠቃጠቆ፥ ይህን ትሞክሪዋሇሽ?‛ እኔም ‚ኢየሱስ፥ ምንዴ ነው?‛ ብዬ ጠየቅሁት፡፡ 

ጌታም መሇሰ፥ ‚እነዙህ ከገነት ሊንቺ ያመጣሁሌሽ ብስኩቶች ናቸው፡፡ ሀ በይ፤ አፌሽን ክፇች፡፡‛ አፋን ከፇትሁና ጌታ አፋ 

ውስጥ ብስኩቶቹን አስቀመጠሌኝ፡፡ 

ብስኩቱ ምሊሴን እንዯነካ፥ ወዱያው በሌስሊሴ ቀሇጠ፡፡ በዓሇም ሊይ ብዘ ጣፊጭ ብስኩቶች አለ፥ ነገር ግን ጌታ የሰጠኝ 

ግን ከአእምሮዬ በሊይ ነው የሆነው፡፡ ቁራሽ የሚያክለት ብስኩቶች ነጭና ክብ ቅርጽ ነበራቸው፡፡ 

ጮክ ብዬ፥ ‚ኦ፥ ኢየሱስ ሆይ፥ ብስኩቱ በጣም ነው የሚጣፌጠው! ላሊ ብዘ መብሊት እፇሌጋሇሁ፡፡ እባክህ ተጨማሪ 
ሌትሰጠኝ ትችሊሇህ?‛ ጌታም፥ ‚አይሆንም፥ አሁን ከዙህ ተጨማሪ መብሊት የሇብሽም፡፡‛ አሇኝ፡፡ እኔም ተገርሜ ጠየቅሁት፥ 

‚ምን ነበር?‛ ጌታም እንዱህ አሇኝ፥ ‚ይህ ቅደሳን በገነት የሚበለት ምግብ ነው፡፡ ላሊ ተጨማሪ እንዯምትፇሌጊ አውቃሇሁ 
እናም ገነትን ስትጎበኚ፥ በብዘ እጋብዜሻሇሁ፡፡ ስሇዙህ አጽንተሸ ጸሌዪ፡፡‛ ጌታን በእንባ ጠየቅሁት፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እባክህ 
ገነት ውሰዯኝ!‛ ሆኖም፥ ገና ንግግሬን ሳሌጨርስ ጌታ ሄድ ነበር፡፡ የሚታየኝና የሚሰማኝ የመሄደ ቅሬታ ብቻ ነበር፡፡ ዯማቅ 

አንጸባራቂ ብርሃን ሲያበራ ሇስሊሳ ረጋ ያሇ እስትንፊስ ተሰማኝ፡፡ 

ኢየሱስ የሰጠኝ ሰማያዊው ብስኩት ሇሊሇም በህሉናዬ ውስጥ ይኖራሌ፡፡ አስዯናቂውን ጣዕም መቼም አሌረሳውም፡፡ ዚሬ 

በጣም የተባረከ ምሽት ነው፥ በቃሊት ሌገሌጸው አሌችሌም፡፡ ከርቀት፥ ኢየሱስ በትህትና ሲናገር ሰማሁት፥ ‚ጠቃጠቆ፥ 
በቅርቡ፥ ወዯ ገነት እወስዴሻሇሁ ስሇዙህ አትጨናነቂ፡፡ ዯኅና ሁኚ፡፡‛ ከዚም? ሙለ በሙለ ተሰወረ፡፡ 

ብርታቴን በዴጋሚ ካገኘሁ በኋሊ፥ መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ ስጸሌይ ሳሇሁ፥ እርኩሳን መናፌስት ወዯ እኔ ሲመጡ አየሁ፡፡ ብዘ 

አጥንቶች እና የራስ ቅልች ከሁለም አቅጣጫ ወዯ እኔ ሲሰባሰቡ አየሁ፡፡ በገጽታቸው መሳቅ ጀመርሁ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ 

በሁኔታዬ በንዳት በገኑ፡፡ ጮክ ብዬ፥ ‚እናንተ አጥንቶች ሁሊ፥ አስቂኝ ነው የምትመስለት፡፡ በኢየሱስ ስም፥ አሁኑኑ 
እንዴትሄደ አዜዚችኋሇሁ!‛ ሁለም ጠፈ፡፡ 

ሉ ዩ ክዩንግ፡  *የርኩሱን መንፇስ ሌብስ መቀዲዯዴ 

ስጸሌይ ሳሇሁ፥ እርኩስ መንፇስ ነጭ ሌብስ የሇበሰች አንዴ አስቀያሚ ሴት ሌጅን ተመስል አየሁ፡፡ ሁለም ጸጉር 

እስኪነቃቀሌ ዴረስ ጸጉሯን ይዤ አሽከረከርኋት፡፡ ነገር ግን ሌብሷን ከቀዲዯዴሁት በኋሊ እራቁቱን ወዯ ሆነ ወንዴ 

ተሇወጠች፡፡ ሙለ እርቃን ሰውነቱ ሁለ ይታዩኛሌ እናም ይጸዲዲብኝና ይሸናብኝ ጀመር፡፡  

በጣም ተናዯዴኩ፥ አንገቱን ያስኩት፥ ‚አስቀያሚ እርኩስ መንፇስ! ሇምንዴ ነው የምትሸናብኝ?‛ ፉቱን በጥፉ መታሁት እናም 

እንዱህ አሇኝ፥ ‚ይቅርታ! እባክሽ ይቅር በይኝ፡፡ ሁሇተኛ ወዯዙህ ሊሌመጣ ቃሌ እገባሇሁ፡፡‛ በጥፉ መምታቴንና መዯብዯቤን 

ቀጠሌሁ፡፡ ዚሬ በእሳት ተጥሇቅሌቆ ወዲሇው ወዯ ወንዴም ሀክ ሱንግ ወረወርሁት፡፡ እርኩሱ መንፇስ ሌክ ከወንዴም ሀክ 

ሱንግ ጋር ሲጋጭ ወዯ አመዴነት ተሇወጠ፡፡ 

ጸልቴን ስቀጥሌ፥ ሁሇት ትሊሌቅ ዓይኖች ያለት ላሊ እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ግማሹ የፉቱ ገጽታ የወንዴ ሲሆን ግማሹ 

የፉቱ ገጽታ ዯግሞ የሴት ነበር፡፡ በጣም አጭር ጸጉር ነበረው፡፡ ይህ እርኩስ መንፇስ የሆነ 

ሆረር ፉሌምን አስታወሰኝ፡፡ ሲናገር፥ ሁሇት ዓይነት ዴምጽ ነበረው፡፡ የወንዴና የሴት ዴምጽ ከአፈ ይወጣ ነበር፡፡ ጸጉሩን 

ሁለ ነጫጨሁና ሌብሱን ከሊዩ ቀዲዯዴሁበት፡፡ እርኩሱ መንፇስ እርቃኑን ቆመ፡፡ 



እርኩሱ መንፇስ በምሊሹ እንዱህ አሇኝ፥ ‚ሇምንዴ ነው ሌብሴን የገፇፊችሁኝ? ማነው ሌብሴን የገፇፇኝ?‛ እኔም በዴፌረት 

መሇስሁሇት፥ ‚እኔ ነበርሁ፥ እኔ ነኝ ያዯረግሁት! ሇምን ትጠይቃሇህ? ክብርህ እንዯተነካ ተሰማህ?‛ እርኩሱ መንፇስ አሇቀሰና 

ተሇማመጠ፥ ‚እባክሽ አሌብሽኝ፡፡ እባክሽ ፌጠኝ! በጣም በርድኛሌ፡፡ እባክሽ የሆነ ሌብስ ስጪኝ!‛ 

እርኩሱ መንፇስ ቆሞ እያየኝ፥ ሌብሶቹን ቦጫጭቄ ከጥቅም ውጭ አዯረግኋቸው፡፡ እርኩሱ መንፇስ ማማረሩን ቀጠሇ፥ 

‚ማነው ሌብሴን መግፇፌ ትችያሇሽ ያሇሽ? ሇምንዴነው ሌብሴን ያበሊሸሽው?‛ እርኩሱ መንፇስ አሰሇቸኝ፡፡ ‚ትርኪሚርኪ 
ነው የምታወራው፡፡ ሞተሀሌ!‛ አሌሁት፡፡ ወርውሬ ከመሬት ጋር አጋጨሁትና እዯበዴበው ጀመር፡፡ መጮህ ጀመረ፥ "አ፥ 
እርደኝ! ያማሌ! እንዯማሸንፌሽ አውቃሇሁ ነገር ግን እንዳት በኃይሌ ሌትበሌጭኝ እንዯቻሌሽ አሊውቅም፡፡ ፇርቻሇሁ!‛ 
የእርኩሱን መንፇስ አቤቱታዎች መስማት አሌፇሇግሁም፡፡ እግሩን ሰበርኩትና ከእኔ አርቄ ወረወርሁት፡፡ የክፌለ ጥግ ሊይ 

ወዯቀና ዯቀቀ፡፡ ውጊያው ዴሌ ከሆነና ከተጠናቀቀ በኋሊ፥ ጌታ ተገሇጠ፡፡ 

 *ዩ ክዩንግ የገነትን ፌሬ በሊች 

ኢየሱስ ዯማቅ አንጸባራቂ ካባ ሇብሷሌ፡፡ እየቀረበ ሲመጣ፥ በእጁ ክብ ነጭ ነገር እንዯያ አስተዋሌሁ፡፡ ኢየሱስም፥ ‚ዮ 
ክዩንግ፥ ይህን ሞክሪው፡፡ የገነት ፌሬ ነው፡፡ በቅንዓት ስሇጸሇይሽ ሽሌማት ነው ያመጣሁሌሽ፡፡ እርኩሳን መናፌስትን 
የማሸነፌ ብቃትሽ በማይታመን ሁኔታ ጨምሯሌ፡፡ ፌሬው በጣም ጣፊጭ ነው፡፡ ፌጠኝ፥ ሞክሪው!‛ አሇኝ፡፡ ጌታ በፌቅር 

ንግግር ተናገረኝ በመሆኑም ዯስ ብልኝ መሇስሁሇት፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ በጣም አመሰግናሇሁ!‛ አሌሁት፡፡ የመጀመሪያውን 

እንዯገመጥሁ፥ በእርካታ ጮህኩ፡፡ ፌሬውን በፌጥነት ጨረስኩት፡፡ 

ጌታም አሇ፥ ‚ዮ ክዩንግ፥ ገነትን እንጎብኝ፡፡‛ በቅጽበት፥ ክንፍች ያለት ሌብስ ሇበስሁ፡፡ በመስቀለ በኩሌ ወዯ ሰማይ 

በሚመራ በር ወጣን፡፡ በሰማይ ስንበር፥ ቶል ገነት ዯረስን፡፡ 

ገነት ስንዯርስ፥ ዬህ ጂን አገኘኋት፡፡ (Yeh Jee) ዬህ ጂ እና እኔ በጌታ ፉት ሇረዥም ሰዓት ዯነስን (መርን)፡፡ በአቅራቢያችን 

ከወርቅ የተሠራ ፒያኖ አስተዋሇሁ፡፡ ፒያኖው በጣም ረዥም ነበር፡፡ ሇተወሰነ ሰዓት ፒያኖው ሊይ አፇጠጥሁ፤ በጣም 

የሚመስጥ ነበር፡፡ 

ሳሸበሽብ ሳሇ፥ አብ በዘፊኑ ሆኖ ዙወዚወዜ አየሁት፡፡ ከዘፊኑ ሊይ፥ አብ አንጸባራቂ ዯማቅ ብርሃንን ይመስሊሌ፡፡ 

እግዙአብሔር ብርሃን ነው፡፡ ሊየው አሌቻሌሁም፡፡ ብዘ መሊእክት ነበሩ እናም ሁለም በዘፊኑ ፉት በተዯረዯሩ መጻሕፌት 

ሊይ የሆነ ነገር በመጻፌ ተጠምዯዋሌ፡፡ እግዙአብሔር አብ እጅግ ግዘፌ ነው፡፡ ማንም ቁመቱን ወይም ስፊቱን ሉገምተው 

አይችሌም፡፡ አንዴ ሰው እግዙአብሔር አብን ሇማየት ቢሞክር እንኳ፥ ከዯማቁ ብርሃን የተነሳ የማይቻሌ ነው የሚሆነው፡፡ 

ብርሃኑ ሇማየት በጣም ከባዴ ነው፡፡ የአብ ካባው በጣም ረዥም ከመሆኑ የተነሳ ቁርጭምጭሚቱ ጋር ይዯርሳሌ፡፡ እግሩን 

ብቻ ነው ሇማየት የቻሌሁት፡፡ (1ዮሏ.1:5 ከእርሱም የሰማናት ሇእናንተም የምናወራሊችሁ መሌእክት። እግዙአብሔር ብርሃን 

ነው ጨሇማም በእርሱ ንዴ ከቶ የሇም የምትሌ ይህች ናት።) 

እግዙአብሔር አብ በሚያስተጋባ ዴምጽ ተናገረኝ፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ በእዙህ መሆን ግሩም አይዯሌ? በትጋት መጸሇይሽን 
ከቀጠሌሽ፥ ዯጋግሜ አመጣሻሇሁ፡፡ ስሇዙህ፥ ያሇማቋረጥ በትጋት ጸሌዪ፡፡‛ ሰገዴሁና ፥ ‚እሺ ጌታዬ፥ አሜን፥‛ ብዬ 

መሇስሁ፡፡ ከተናገርሁ በኋሊ፥ ግዘፌ እጁ ከብርሃኑ ወጥቶ ጭንቅሊቴን ነካ ነካ አዯረገኝ፡፡ ከዚም ኢየሱስ እንዱህ አሇ፥ ‚ዩ 
ክዩንግ፥ ተመሌከችኝ!‛ ኢየሱስን ሇማየት ስዝር፥ በጣም አንኩ ሌቤም ተሰበረ፡፡ ሊሇቅስ ዯረስሁ፡፡ በእጁ ሊይ በሚስማር 

የተቸነከረበት ግዘፌ ምሌክትን አየሁ፡፡ እንዱሁም በእግሩ ሊይ ያለትን ምሌክቶች፡፡ ጌታም ቀጠሇ፥ ‚ዯሜ ሲፇስ፥ ስሇአንቺ 
ሞትሁ፡፡ ሁሌ ጊዛም እኔን አስቢኝ!‛ 



ዯጋግሜ ጌታን በገነት ያሇውን ቤቴን እንዱያሳየኝ ጠየቅሁት፡፡ ‚በገነት ያሇውን ቤቴን ማየት እፇሌጋሇሁ!‛ ጌታም፥ 
‚መሌካም፥ ቤትሽን አሳይሻሇሁ፡፡‛ ብል ፇቀዯሌኝ፡፡ ጌታ ወዯ ቤቴ ወሰዯኝ፥ ሙለ በሙለ ከወርቅ የተሠራ ነበር፡፡ ቤቱ ባሇ 
አስራ ሁሇት ፍቅ ነበር፡፡ መሊእክቱ ቤቴን በመሥራት ተጠምዯዋሌ፡፡ ዯስታና ፌስሏ ስሇተሰማኝ እንዯ ጥንቸሌ ሇሌሁ፡፡ 
በዯስታ መመር ጀመርሁ ‘ነፌሴ ሆይ፥ አወዴሺ፡፡’ ስምርና ሳወዴስ፥ ጌታ ተናገረ፡፡ ‚ውዴ ዩ ክዩንግ፥ ከአንቺ ጋር የጋብቻ 
ስነ-ስርዓት እንዱኖረኝ እፇሌጋሇሁ፡፡‛ (ኤፋሶን 5፡21-33፡-  ጌታ ሇዩ ክዩንግ የሚነግራት ጋብቻ በምዴር ወንዴ ሴትን 
እንዯሚያገባው አይዯሇም፥ ነገር ግን ክርስቶስ ከቤተክርስቲያን ጋር ያሇውን ቁርኝትና ጥሌቅ ፌቅር ሇማሳየት ነው፡፡  

ኢሳይያስ .54:5፤ ፇጣሪሽ ባሌሽ ነው፥ ስሙም የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር ነው፤ የእስራኤሌም ቅደስ ታዱጊሽ ነው፥ 
እርሱም የምዴር ሁለ አምሊክ ይባሊሌ።) 

ዬ ጂ በሄዴሁበት ሁለ ትከተሇኝ ነበር፡፡ ‚እህት፥ ኢየሱስ አፌቃሪ ነው፡፡ ብዘ ምግብና ብዘ ፌቅርን ይሰጠኛሌ፡፡ እዙህ 
በመሆኔ በጣም ዯስተኛ ነኝ! እህቴ፥ እባክሽ በአበባዎቹ ግቢ እንጫወት፡፡‛ ዬ ጂ እና እኔ ወዯ አበባው ግቢ ሄዯን ራሳችንን 

አስዯሰትን፡፡ በአበባዎቹ ሊይ ተንከባሇሌን ጥሩ ጊዛም አሳሇፌን፡፡ በጊቢው ጥሩ ጊዛ አሳሇፌን፡፡ ጌታም፥ ‚ዮ ክዩንግ፥ አሁን 
የመሄጃሽ ጊዛ ነው፡፡ ከዬ ጂ ጋር ተሰነባበቱ፡፡‛ አሇኝ፡፡ እህት ዬ ጂም ‚እህት፥ ጤናማ ሁኚ እናም ዯግመሽ ጎብኚኝ፡፡‛ 
አሇችኝ፡፡ እርስ በእርሳችንም ተቃቀፌንና ተሇያየን፡፡ 

ሉ ሀክ ሱንግ፡  *በኢየሱስ ዯም ከተሸፇንኩ በኋሊ እርኩሳን መናፇስቱ ሉቀርቡኝ እንኳ አሌሞከሩም 

ስጸሌይ ሳሇሁ፥ መንፇስ ቅደስ በሰውነቴ ሊይ ከቅደሱ እሳት መጨመሩን ቀጠሇ፡፡ ሰውነቴ የእሳት 

ኳስ ሆነ፥ የማይቋቋሙት ሙቀት፡፡ ብዘ ዓይነት እርኩሳን መናፌስት ሉያጠቁኝ ጀመሩ፥ ሆኖም 

ገና ሰውነቴን ሲነኩ፥ በእሳት ይያዘና አመዴ ይሆናለ፡፡ ሁለም ቀሌጠው ጠፈ፡፡ በእንጨት ደሊ 

ሊይ ጠምጥሜ ሇኮስኩት፡፡ አጭር ጸጉር ያሇው፥ ነጭ የሇበሰ ክፈ መንፇስ ሉያጠቃኝ ሞከረ፥ ነገር 

ግን ይዤ በእሳት አቃጠሌሁት፡፡ ላልች መናፌስት ወዯ እኔ መቃረብ ጀመሩ፥ ነገር ግን ከሰውነቴ 

ከሚመነጨው ቅደስ እሳት የተነሳ ሸሽተው ጠፈ፡፡ በመጨረሻ እርኩሳን መናፌስቱ ወዯ መጋቢ ሇምን እንዯማይቀርቡ 

ተረዲሁ፡፡ በሚጸሌይበት ጊዛ ሁለ፥ ሰውነቱ የእሳት ኳስ ይሆናሌ፥ ስሇዙህ ከእርሱ ሇመራቅ ይሞክራለ፡፡ መጋቢውን 

ሲሸሹት ማየት ያዜናናሌ፡፡ 

የኤላክትሪክ ፒያኖው ‘በመንፇስ ቅደስ አጥምቅ’ (Baptize by the Holy Spirit) የሚሇውን መዜሙር ማጫወት ጀመረ፡፡ 

ስሇዙህ በመንፇስ በዛማና በቅኝት መዯነስ ጀመርሁ፡፡ በዲንሴ ውስጥ እርኩሳን መናፌስትን እዋጋቸውና አሸንፊቸው ነበር፡፡ 

እጅግ አስዯሳች ነበር፡፡ ኢየሱስም ረክቶ አስተያየት ይሰጠኝ ነበር፡፡ ‚ጥሩ ሥራ ነው ወዲጄ ሳም!‛ የጌታ አበረታች ቃሊት 

ዯስታ እንዱሰማኝ አዯረገኝ፡፡ 

የኤላክትሪክ ፒያኖው ‘ሦስቱ ችንካሮች’ (Three nails) የሚሇውን መዜሙር 

አጫወተ እና እኔም በንስሏ እንባ ታጠብሁ፡፡ ኢየሱስ እንባዬን አብሶ በሚያጽናኑ 

ቃሊት አረጋጋኝ፡፡ እየጸሇዩ ከነበሩት የቤተክርስቲያን አባሊት መሏሌ ያሌፌ ነበር 

እናም ጭንቅሊታቸውን ይዲስሳቸው ነበር፡፡ መጋቢ ጋር እንዯዯረሰ፥ ጭንቅሊቱን ብዘ 

ጊዛ ዲሰሰው፡፡ 

ጌታ መሊእክቱን፥ ጮኽ ብል አዚቸው፥ ‚መሊእክት፥ ዯሜን በ ‘የጌታ 
ቤተክርስቲያን’ (ልርዴስ ቸርች) መግቢያዎች ሊይ ቀቡ፡፡ እርኩሳን መናፌሰቱ 

በዙህ ሕንፃ ዘሪያ እንዱንቀሳቀሱ አትፌቀደሊቸው፡፡ ዯሜን በአየሩም ሊይ አዴርጉ፡፡‛ መሊእክት በቅጽበት መጡና ትእዚዘን 

በታሊቅ ፌጥነት ፇጸሙ፡፡ መጀመሪያ፥ በቤተክርስቲያኑ መግቢያና በኮርኒሱ ሊይ መከሊከያ ሽፊንን አዯረጉ፡፡ በመግቢያው 

ሊይ፥ በሩና ሁሇቱ ቋሚዎች መከሊከያ ሽፊን ተዯረገሊቸው፡፡ ከመከሊከያው ሽፊን በሊይ፥ መሊእክቱ አብዜተው በጌታ ዯም 

መቀባት ጀመሩ፡፡ የጌታ ዯም ከተዯረገ በኋሊ፥ እርኩሳን መናፌስቱ ግራ ሲጋቡና ወዯ የጌታ ቤተክርስቲያን ሇመግባት እርስ 

በእርሳቸው ሲጣለ አየሁ፡፡ ዯሙ እየከሇሇን፥ ምንም ያህሌ እርኩሳን መናፌስት ቢኖሩ አይገዯንም፥ አንዲችም ወዯ 

ቤተክርስቲያን ሉገቡ አሌቻለም፡፡ ስሇዙህ ጸልቴን በሰሊም ጨረስሁ፡፡ 

 

 

 



እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ፡   *በእግዙአብሔር ጥበቃ፥ በሲዖሌ ስቃይ ምንም ህመም አሌተሰማኝም 

ስጸሌይ ሳሇሁ፥ ጌታ ከሁሇት መሊእክት ጋር ተገሇጠ፡፡ መሊእክቱ አጅበው ወዯ ከዋክብት ዓሇም ወሰደኝ፡፡ የምንሄዴበት 

ከዯረስን በኋሊ፥ ጌታ ወዯ እቤታችን ወዯ ገነት እንዴንመሇስ አ፡፡ ከዙያ በኋሊ ኢየሱስ፥ ‚ቦንግ ንዩ፥ ሲዖሌን እንጎብኝ‛ 

አሇኝ፡፡ ሌክ የጌታን እጅ እንዯያዜሁ፥ ሲዖሌ ተገኘን፡፡ 

በጠባብ መተሊሇፉያ መሄዴ ጀመርን፡፡ ማሇፉያው ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ በሩዜ እርሻ መሀሌ በተሠራ መዯብ ሊይ የማሌፌ 

ነው የመሰሇኝ፡፡ ከሁሇቱም የመተሊሇፉያው ግራና ቀኝ፥ ወዯታች መጨረሻውን ማየት አሌቻሌሁም፡፡ ገዯለ ጥሌቀቱ 

መጨረሻ የሇውም፡፡ ሚዚኔን ስቼ ቢሆን፥ ከመንገደ እወዴቅ ነበር፡፡ የጩኸትና የሰቆቃ ዴምጽ ከታች ሲያስተጋባ 

ይሰማኛሌ፡፡ የሚጮኹት ሰዎች በብዘ ስቃይ ያለ ይመስሊሌ፡፡ አየሩን የሞሊው ክርፊት የማይቋቋሙት ነው፡፡ የበሰበሱ 

ሬሳዎችና የሚቃጠሌ ሥጋ ይሸተኛሌ፡፡ ጥቁር ጭስ ሳያቋርጥ ወዯ ሊይ ይወጣሌ፡፡ ሚዚኔን መጠበቅ ሇእኔ በጣም አስቸጋሪ 

ነበር፡፡ ከዙህ በኋሊ ፉትሇፉት ራሱ የቱ እንዯሆነ መሇየት አሌቻሌሁም፡፡ 

አንዴ ጊዛ በሲዖሌ ሳሇን ከጌታ ጋር መሇያየት አጋጥሞኝ ነበር፡፡ እናም አሁን ይህ እንዲይፇጠር ፇርቻሇሁ፡፡ እጁን አጥብቄ 

ሇመያዜ ወሰንሁ፡፡ ወዯ ውስጥ ይበሌጡን መሄዴ ቀጠሌን፡፡ ጠባቡ መተሊሇፉያ የባሰ እየጠበበ መጣ፡፡ በቀጭኑ መንገዴ 

ሚዚኔን ሇመጠበቅ ስጣጣር፥ የጌታን እጅ መሌቀቅ ነበረብኝ፡፡ ጌታ ወዯ ፉት መሄደን ቀጥሎሌ እናም እኔ የሌብሱን ጫፌ 

ይዤ ከኋሊ ከኋሇው እከተሊሇሁ፡፡ ከሁሇቱም የመንገደ አቅጣጫ፥ የማያቋርጥ ጩኸት ይሰማኛሌ፥ ‚እርደኝ! አዴኑኝ! 
ያቃጥሊሌ! እባካችሁ እርደኝ!‛ በሚሉየን የሚቆጠሩ ዴምጾች እንዯሚጮሁ ከታች ዴምጾቹ ያስተጋባለ፡፡ ጩኸቶቹ 

ኃይሇኛና ብዘ ነበሩ፥ ጆሮዬ ሊይ የሚጮሁ ዓይነት ነበር የተሰማኝ፡፡ 

የሆነ ሰው ከኋሊ እንዯሚከተሇን ተሰማኝ፡፡ እንዱሁም የሆነ ሰው ሌብሴን ሲይው ተሰማኝ፡፡ ከዚም፥ በዘሪያችን ሰዎች 

እንዲለ ተሰማኝ፡፡ በቅጽበት  መረበሽና ፌርሀት ያኝ፡፡ ራሴን አጋጀሁና ዴፌረቴን ሇመጨመር ሞከርሁኝ፥ በሀሳቤ፥ 

‚ኢየሱስን ብቻ ተመሌከች፡፡ ስሇጌታ ብቻ አስቢ፡፡ ዜም ብሇሽ ወዯ ፉት ተራመጅ፡፡‛ እያሰብሁ ሳሇ፥ በጣም የፇራሁት ነገር 

ተከሰተ፤ ጌታ ተሰወረ፡፡ መሊው ሲዖሌ ጨሇማ ነው እናም ሇማየት ፇጽሞ አስቸጋሪ ነው፡፡ ሆኖም ግን፥ የብርሃን ጭሊንጭሌ 

ማየት ይቻሇኝ ነበር፥ ነገር ግን ሇአፌታ ብቻ ነው፡፡ 

ብርሃኑን በዴጋሚ ሳየው፥ ከመሰወሩ በፉት ጌታ እንዯነበር ተረዲሁ፡፡ ከአሁን በኋሊ በዘሪያዬ በየትም በኩሌ አይታየኝም፡፡ 

‚ኦ፥ ምን ማዴረግ ይሻሇኛሌ? እንዳት ኢየሱስን በሲዖሌ አጣዋሇሁ? ጌታ ግን ርኅራኄ የሇውም፡፡ የት ሉሆን ይችሊሌ? 
እንዳት ሙለ በሙለ ብቻዬን ይተወኛሌ?‛ ብዬ አሰብሁ፡፡ ተስፊ ማጣት ተሰማኝ፡፡ ‚ኢየሱስ፥ ወዳት ነህ? እባክህ 
ተመሌሰህ ና! እርዲኝ! ተረብሻሇሁ! ጌታ ሆይ!‛ ጠራሁት ሆንም፥ ጌታ ፇጽሞ በአቅራቢያዬ አሌነበረም፡፡ ምንም እንኳ ወዯ 

ፉት ሇመሄዴ ባስብም፥ ከጨሇማው የተነሳ ተሳነኝ፡፡ 

ላሊ ርምጃ መራመዴ አቅቶኝ ዯንዜዤ ቆምሁ፡፡ ምንም እቅዴ የሇኝም እናም ግራ ተጋባሁ፡፡ በዴንገት፥ የሆነ ነገር በእግሬ 

ሊይ ሲጠመጠም ተሰማኝ፡፡ በእግሬ ሊይ የተጠመጠመው ምን እንዯሆነ ስረዲ፥ በዴንጋጤ ሇጥቂት ራሴን ስቼ ነበር፡፡ አራት 

ጥቋቁር እባቦች እግሮቼን አጣብቀው እየተጠመጠሙ ወዯ ሊይ ይወጡ ነበር፡፡ ከኢየሱስ ጋር በነበርሁ ጊዛ፥ እንዯዙህ 

ዓይነት ሁኔታ ፇጽሞ አሌተከሰተም፥ ሆኖም ግን ሌክ ጌታን እንዲጣሁ፥ እባቦቹ በሊዬ እየተጠመጠሙ ነበር፡፡ 

ወዱያው ቀሌቤን ሰበሰብኩና ‚እንዳት ብትንቁኝ በሊዬ ትጠመጠማሊችሁ?‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ እባቦቹ ሊይ እየጮህኩባቸው፥ 

ይዤ አርቄ ወረውራቸው ነበር፡፡ በጨሇማው ውስጥ ወዯ ፉት መሄዴ ጀመርሁ፡፡ በእግሬና በእጄ እየዲሰስሁ ቀስ ብዬ 

ሄዴሁኝ፡፡ በጣም እየተንቀራፇፌሁ ስሇሆነ የምሄዯው፥ እባቦቹ ዯረሱብኝ፡፡ እንዯዯረሱብኝ፥ በሰውነቴ ሊይ መጠምጠም 

ጀመሩ፡፡ እንዯገና ይዤ ወረወርኳቸው፡፡ ወዯ ፉት መሄዳን ቀጠሌሁ እናም እባቦቹ እንዯገና ዯረሱብኝ፡፡ አሁንም 

ወረወርኳቸው፡፡ የሆነ ቅዟት ውስት ተመሳሳይ ታሪክን እየዯጋገምሁ ነው የመሰሇኝ፡፡ የሚገርመው ነገር ይህ ነው እባቦቹ 

አሌነዯፈኝም፡፡ በጣም ረዥም ወይም ትሌቅ አሌነበሩም፡፡ መካከሇኛ መጠን ያሇቸውና የተሇያየ ቀሇም ነበራቸው፡፡ 

ሇተወሰነ ጊዛ ከእባቦቹ ጋር ከታገሌሁ በኋሊ፥ ወዯ ፉት ሇመሄዴ ቻሌሁ፡፡ በመጨረሻ በአጥንቶችና የራስ ቅልች የተሞሊ ቦታ 

ዯረስሁ፡፡ አጥንቶቹና የራስ ቅልቹ እንዯተራራ ተከምረዋሌ እናም ህይወት ነበራቸው እንዱሁም ይንቀሳቀሳለ፡፡ የሆነ ሰው 

የቀሚሴን ጫፌ ሲይኝ ተሰማኝ፡፡ ማን ወይም ምን ሌብሴን እንዯያ ሇማየት ዝር አሌኩ፡፡ አንዴ የራስ ቅሌ ቀሚሴን 

ነክሶት ነበር እናም ሌመነጭቀው ስሞክር ታገሇኝ፡፡ አጽሙ ምንም እጅ የሇውም፥ ሆኖም ግን የሌብሴን ጫፌ በጥርሱ 

ይዝታሌ፡፡ ያናግረኝም ጀመር፥ ‚እባክሽ እኔንም ውሰጂኝ! እባክሽ!‛ በዙያ ቅጽበት፥ ቤተሰቦቼን አስታወስሁ፥ በስቃይ የነበሩት 



ታናሽ ወንዴሜ፣ የወንዴሜ ሌጅ፣ እናም የአማቼ ሌጅ፡፡ ስሇቤተሰቤ ሳስብ፥ በጣም ተናዯዴሁና ሳሊውቀው ጸያፌ ቃሊትን 

ተናገርሁ፡፡ 

‚አሁን ራሴን እንኳ መቆጣጠር አሌቻሌኩም፡፡ እንዳት ቀሚሴን ትይኛሇህ! መውጫ መንገዴ በመፇሇግ ተጠምጃሇሁ 
እናም እቸኩሊሇሁ! የተረገመ! ከመንገዳ ዝር በሌ! ሌብሴን ሌቀቀኝ!‛ እየጮኽኩ፥ አጽሙን መታሁትና ዯቀቀ፡፡ በዙህ ጊዛ፥ 

የአጥንት እጅ የቀሚሴን ጫፌ ይዝ ተጣበቀ፡፡ ሊራግፇው ሞከርሁኝ፥ ሆኖም ታገሇኝ፡፡ ብዘ አጥንቶችና የራስ ቅልችን 

መታገሌ ነበረብኝ፥ ሁለንም ሊሸንፊቸው አሌችሌም፡፡ ጮክ ብዬ፥ ‚እናንተ አስቀያሚ አጥንቶች! ሰውነቴ በቅደስ እሳት 
ይንበሇበሊሌ እናም አምሊኬ ሥሊሴ በውስጤ ይኖራሌ፡፡ በነካችሁኝ ቅጽበት፥ ተቃጥሊችሁ ትቢያና አመዴ ነው የምትሆኑት! 
ሌትነኩኝ ከተገዲዯራችሁ፥ በለ ንኩኝ!‛ አሌኋቸው፡፡ ከዚ በኋሊ አጥንቶቹና የራስ ቅልቹ አሌቀረቡኝም፡፡ ወዯ እኔ የተጠጉት 

አመዴ ሆኑ፡፡ አጥንቶቹ እኔን ማሰቸገር እንዲቆሙ፥ ያሇምንም መሰናክሌ ወዯ ፉት መሄዴ ቻሌኩ፡፡ 

በፉት ኢየሱስ ከእኔጋር እያሇ፥ በሲዖሌ መጓዜ ቀሊሌ ነበር፡፡ ጌታ ብርሃን ነው ስሇዙህ ብርሃንን ይሰጣሌ፡፡ ያሇ እርሱ መሄዴ 

በጣም አስቸጋሪና ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ እየተዯናበሩ ወዯ ፉት መሄዴ አዴካሚ ነው፡፡ ከጨሇማው ጋር እየተከራከርሁ 

ሇመሄዴ የአዕምሮዬን ጥንካሬ እጠቀም ነበር፡፡ በጣም ተዲክሜና ሳሊስብ ቁጭ አሌኩ፡፡ ከሌብሴ ጋር ተያይው የነበሩት 

ክንፍች ተጎዴተዋሌ፡፡ የከፊ ሆኗሌ እናም አሁን መብረር እንኳ አሌችሌም፡፡ 

ሀሳቤን ሰብስቤ ብርታቴን አገኘሁ፡፡ ወዯ ፉት ሄዴሁ፥ በዲዳ ሄዴኩ፡፡ በጣም ከመሰሊቸቴ የተነሳ እንቅሌፌ ሉወስዯኝ ነበር፡፡ 

ሇአፌታ ያህሌ ራሴን ሳትኩ እናም ስነቃ ራሴን በእስር ክፌሌ ውስጥ አገኘሁት፡፡ የእስር ክፌለ ጭራሮአማና ሇአንዴ ሰው 

ብቻ የሚበቃ ነው፡፡ አሁንም በጣም ጨሇማና ምንም ማየት አሌችሌም፡፡ ከዙህ የባሰ አይመጣም ብዬ ሳስብ፥ የሆነ ፌጥረት 

ሰውነቴንና ጸጉሬን ሲጎትት ተሰማኝ፡፡ የሆነ አስጠሉታ አሰቃቂ ዴምጽ እያሰማ ነበር፡፡ በንዳት በግኜ፥ ጸያፌ ቃሊት በዴጋሚ 

ከአፋ መውጣት ጀመረ፡፡ መውጫ ቀዲዲ መፇሇግ ጀመርሁ፥ ሆኖም ተስፊ የላሇው ነበር፡፡ ሌፊቴ በከንቱ ነበር፡፡ ባሇሁበት 

ሁኔታ ስታገሌ፥ ከሁለም አቅጣጫ ብዘ እጆች ሲጎትቱኝና ሰውነቴን ሲያናውጡት ተሰማኝ፡፡ ሊሸንፊቸው አሌቻሌሁም 

ስሇዙህ በንግግሬ በጣም ስዴብን አበዚሁ፡፡ 

‚የሁሊችሁንም እጅ ነው የምሰባብረው! እጃችሁን አትሰበስቡም? የጽዴቅ ህይወት ኖራችሁ ቢሆን ኖሮ፥ በዙህ ባሌሆናችሁ 
ነበር፡፡ ሁሊችሁም አትረቡም!‛ እንዯገናም ‚እኔ የሲዖሌን ንጉስ፥ ሰይጣንን፥ ሊሸንፇው ነው እዙህ የመጣሁት፥ የዙህ ስፌራ 
ገዢ የሆነውን፡፡ ምንም ይሁን ምን የአጋንንትን ንጉስ አሸንፇዋሇሁ! በሰውነቴ ውስጥ፥ የሚንበሇበሇው የአምሊኬ ሥሊሴ 
ቅደስ እሳት በውስጤ አሇኝ፡፡ ሰውነቴን ብትነኩ፥ ሁሊችሁም ሟች ናችሁ! በኢየሱስ ዯም ተሸፌኛሇሁና 
የሚነካኝ ወይም ሌብሴን የሚይዜ ቢኖር አመዴና ትቢያ ነው የሚሆነው፡፡‛ ስሊቸው፥ ሁለም በፌርሀት 
ወዯ ኋሊ አፇገፇጉ፡፡ በሰከንድች ውስጥ፥ በስሌጣን ሦስተኛ እርከን ሊይ ያሇው ሰይጣን ተገሇጠ፡፡ ከዙህ 
በፉት ያገኘሁት መሰሇኝ፡፡ ወዯ ሀምሳ ጭንቅሊቶችና እግሮች ነበሩት፡፡ ጋኔለ እግሬን ያና ሌብሴን 
ገፇፇኝ፡፡ እራቁቴን ነበርሁ፡፡ 

በነጎዴጓዴ ዴምጽ ጮህኩ፡፡ ‚በአጋንንት ንጉስ ሌብሴን ሌትገፌ ተሌከሀሌ፡፡ ከዯፇርክ ሁለንም ግፇፇው! 
ምንም ያህሌ ሌብሴን ብትገፌ፥ ዓይኔን እንኳ አሊርገበግብም፡፡ አሌፇራችሁም፥ አጋንንት! በውስጤ 
የሚኖረው አምሊኬ ሥሊሴና የሚንበሇበሇው ቅደሱ እሳት አሇኝ፡፡ አሌፇራችሁም! የፇሇገ ሌታስፇራሩኝ 
ብትሞክሩ፥ አታናውጹኝም፡፡ በእናንተ ሊይ አንዴ ነገር አሇኝ፡፡ ቤተሰቦቼ በሲዖሌ እየተሰቃዩ በመሆናቸው 
እውነታ ሌቤ ይታመማሌ፡፡ ቤተሰቦቼ ሉቀበለት ስሇሚገባቸው ስቃይ የአጋንንት ንጉስ ተጠያቂ ነው፡፡ የፇሇገ ቢሆን 
አገኘዋሇሁ እናም ስሇቤተሰቦቼ 

እበቀሇዋሇሁ፡፡ አንተ እኔን ሇመጋፇጥ በጣም ዯካማ ነህ፥ እናንተ ጅልች ከእኔ ዝር በለ! የአጋንንትን ንጉስ አምጡሌኝ! 
ፌጠኑ! ከእኔ ተሰወሩ!‛ 

ጋኔለ በንዳት መሌሶ ጮኸ፥ ‚ዚሬ ሌትጋፇጭ የሚገባሽ እኔን ነው፡፡ ወንዴሜ፥ ሰይጣን፥ ሌብስሽን ስገፌና ዓይንሽን ጠንቁዬ 
ሳወጣም መስማት እንዯሚፇሌግ ነግሮኛሌ፡፡ ሥጋሽን ከአጥንትሽ እገፌፇዋሇሁ፡፡ እንዱሁም ትልቹ ሰውነትሽን 
እንዱበሳሱትና እንዱበለት እንዲዯርጋቸው ነግሮኛሌ፡፡ ዚሬ ሞትን ትቀምሻሇሽ! ሃሃሃሃ፥‛ ሳቀ፡፡ 

እርሱ ካስፇራራኝ በኋሊ፥ ‚ምን? አንተ የማትረባ ጋኔሌ፥ እንዯምኞትህ አዴርግ! ጌታ በውስጤ ስሇሚኖር፥ ሥጋዬን መግፇፌና 
ዓይኔን መጠንቆሌ ቢቻሌህ እንኳ ምንም ህመም አይሰማኝም! ቅደስ የሚነበሇበሇው እሳት በውስጤ ስሊሇ ብትጠነቀቅ ነው 
የሚሻሌህ! አውቄሀሇሁ፡፡ ብዘ ጊዛ ቤተክርስቲያናችን እየመጣህ አሰቸግረኸናሌ፡፡ መጋቢ መጽሏፈን እንዲይጽፌ 



አስቸግረኸዋሌ፥ አይዯሌ? መሌካም፥ እንዯተመኘህ አዴርግ!‛ ብዬ መሇስሁሇት፡፡ ጋኔለ ቢሊውን አሳየኝ፡፡ ጥቁር ሰማያዊ 

የሚመስሌና በጣም ስሇታም ይመስሊሌ፡፡ ሥጋዬን እንዯ አሳ መተሌተሌ ጀመረ፡፡ ምንም ህመም ስሊሌተሰማኝ፥ ዓይኔን 

እንኳ አሊርገበገብሁም፡፡ ‚ኦ፥ ይህ በጣም የሚያነቃቃ ነው፡፡ በጣም ዯስ ይሊሌ፡፡ ከፇሇግህ ሁለንም ሥጋዬን ግፇፇው፡፡ 
አምሊኬ ሥሊሴ በውስጤ ሰሇሚጠብቀኝ አሌፇራም፡፡ ጨመር አዴርገህ ሥጋዬን ግፇፌ!‛ በዴፌረት ጋኔለን አበሳጨሁት፡፡ 

ሁለንቻዩ አምሊክ እየጠበቀኝ ነበር እናም ኃይለ በውስጤ ይሰማኛሌ፡፡ 

ዓይኔ ተጠንቁል ሲወጣ፥ ምንም ህመም አሌተሰማኝም፡፡ የሆነ ሰው የበሊኝን እያከከሌኝ ነው የሚመስሇው፡፡ ተነቃቃሁ፡፡ 

ምንም ሥጋ አሌነበረኝም፤ አጽም ነበርሁ፡፡ ባሇ ሀምሳ-ራሱ ጋኔሌ በባሌዱ ሙለ ትልችን ይዝ መጣና በሊዬ ሊይ 

አፇሰሳቸው፡፡ ትልቹ አጥንቶቼን መሰርሰርና መቅኔየን መብሊት ጀመሩ፡፡ እንዱሁም የተሇሇውን ሥጋዬን ይበለ ነበር፡፡ 

አጥንቴን ሲያግበሰብሱ፥ በእግዙአብሔር ሌዩ ጥበቃ ውስጥ ስሇነበርሁ ምንም አሌተሰማኝም፡፡ አጽንቼም በሌሳን መጸሇይ 

ጀመርሁ፡፡ እየጸሇይሁ፥ አስፇሪውን አቋሜን አየሁት፡፡ የትልች መንጋ በመሊአጽሜ ሊይ ነበሩ፡፡ ያ ምንም አሌመሰሇኝም 

ነበር፥ የጎዲኝ ነገር በስቃይ ውስጥ ያሇችው የእናቴ ሀሳብ ነበር፡፡ ማሌቀስ ጀመርሁ፡፡ ዯረቅ አጽም የሆንኩ የማሌረባ 

ኃጢአተኛ ነኝ፡፡ ምንም እንኳ ጋኔለ ስቃይና መከራን ሉያበዚብኝ ቢሞክርም እንኳ ይጠብቀኝ ሇነበረው ሇጌታ ምስጋናን 

አቀረብሁ፡፡ የሰሊም ጊዛዬ አጭር ነበረች፡፡ በዴጋሚ፥ በስቃይ ውስጥ ከሚኖሩት ቤተሰቦቼ ሀሳብ የተነሳ በጣም ተናዯዴሁ፡፡ 

በአጋንንት ሊይ ፌጹም ጥሊቻ አዯረብኝ፡፡ 

 *ሰይጣንን መጋፇጥ፥ የሲዖሌ ንጉስ 

ቤተሰቦቼን ሳስብ፥ ዯሜ ከአጥንቴ ተሟጦ እንዲሇቀ ያህሌ ይሰማኛሌ፡፡ ሰይጣንን አግንቼ በቤተሰቦቼ ፊንታ ስሇስቃያቸው 

ሌበቀሇው ፇሇግሁ፡፡ ቤተሰቦቼን እንዱያሰቃዩአቻው ሇአጋንንት ትእዚዜ የሚሰጣቸው ሰይጣን ነው፡፡ ሆኖም ሊገኘው 

ስሊሌቻሌሁ፥ ትንፊሽ እስኪያጥረኝ ዴረስ ተጨናነቅሁ፡፡ ስሇዙህ ትኩረቱን ሇማግኘት በሁለም አቅጣጫ መሳዯብ 

ጀመርሁ፡፡ 

የሲዖሌን ንጉስ፥ ሰይጣንን አየሁት፥ በንዳት በገንሁ፡፡ በአጠቃሊይ፥ ሰዎች አጋንንትን ወይም እርኩሳን መናፌስትን ሲያዩ፥ 

አሌያም የሰይጣንን ዴምጽ ሲሰሙ ተፇጥሯዊ ምሊሻቸው መሸበር ወይም ግራ መጋባት ነው፡፡ ነገር ግን እኔ በጸልት ሰዓት 

እርኩሳን መናፌስትን ስዋጋ ስሇነበር፥ ፌርኃትን ሇምጄዋሇሁ፡፡ ባየሁት ጊዛ፥ ፇጽሞ ምንም አሌመሰሇኝም፥ የዓይኔ ሽፊን 

እንኳ አሌተርገበገበም፡፡ በዴንገት ጮህኩኝ፥ ‚ስማ፥ አንተ የውሻ ቆሻሻው ነህ፥ ሰይጣን? የአጋንንት ንጉስ? አንተ @#%$#!‛ 
(ጸያፌ ቃሊት) 

አሊቋረጥሁም፥ ነገር ግን መሳዯቤን ቀጠሌሁ፡፡ ‚ቤተሰቦቼን በሲዖሌ ባሇ መስቀሌ ሊይ እየሰቀሌካቸው ያሇኸው አንተ ነህ፥ 
የምታሰቃያቸው፥ እናም ወዯ እሳቱ የምትጥሊቸው፡፡ አንተ ነህ ቤተሰቦቼን የምታሳርራቸው፥ በሚንተከተክ የይት ማሰሮ 
ውስጥ የምትከታቸው፥ አይዯሌ? ይሄን ሁለ መንገዴ የመጣሁት አንተን እዙህ ሇመገናኘት ነው፡፡ በሰሊም አሌመሇስም!  
ሲዖሌን ሳሊገሇባብጣት ከዙህ አሌሄዴም! ሰዎችን ከማሰቃየት የተሻሇ የምትሠራው የሇህም? ሰዎች እንዱሞቱና ወዯ ሲዖሌ 
እንዱመጡ 

አዯጋዎቹንና መጥፍ ገጠመኞችን እየፇጠርህ ያሇኸው አንተ ነህ ብዘዎችን ወዯ ሲዖሌ በመጎተትህ ተጠያቂ ነህ! ከውሻ 
አትሻሌም!‛  

 *የሰይጣን ገጽታ 

የሰይጣንን፥ የሲዖሌን ንጉስ፥ ገጽታ ሳይ ይሄ የመጀመሪያዬ ነበር፡፡ የሰይጣን አቋም ከማስበው በሊይ ነበር፡፡ እግዙአብሔር 

አብን ሇመምሰሌ ነው የሚሞክረው፡፡ አካለ በጣም ግዘፌ ነበር፡፡ ወዯ ሊይ ቀና ስሌ፥ መሊ ቁመናውን ማየት አሌቻሌሁም፡፡ 

የሰይጣን ቁመቱ የሲዖሌ ጣሪያ ጋር ዯርሷሌ፡፡ ስፊቱ በሁሇቱም አቅጣጫ ከሲዖሌ ጥግ እስከ ጥግ ይዯርሳሌ፡፡ የሰይጣን 

ዘፊኑም እንዱሁ ግዘፌ ነበር፥ እናም ከአዕምሮዬ በሊይ ነበር፡፡ 

የሰይጣን ክንፍች የላሉት ወፌ ክንፌ ነው የሚመስለት እናም በዜግታ ነው የሚወዚወዘት፡፡ 

አንገቴን ወዯ ኋሊ ሇጥጬ ሰይጣንን ሇረዥም ጊዛ ተመሇከትሁት፡፡ ነገር ግን አንገቴን 

ስሊመመኝ ከፉቱ ሇመተኛት ወሰንኩ፡፡ በጀርባዬ ስተኛ፥ መሊ ሰውነቱን ሇማየት ቻሌኩ፡፡ 



ከፉሇፉቱ ስተኛ፥ ሰይጣን ምንም ቃሌ አሌተነፇሰም፥ ነገር ግን እኔ ሊይ ከማፌጠጥ ውጪ፡፡ ሆን ብዬ ሊበሳጨው ፇሇግሁ፥ 

ስሇዙህ መሳዯብ ጀመርሁ፡፡ 

‚ጋኔሌ፥ ምንዴ ነው ይሄ አስቀያሚ ገጽታህ? እንዯዙህ አስቀያሚ ሆነህ እንዳት እንዯ ንጉስ እንዯምትንቀሳቀስ ማሰብ 
አሌችሌም፡፡ ዓይኖችህን ተመሌከታቸው! እስከ አናትህ ዴረስ ተሰንጥቀዋሌ፡፡ እኔን ተመሌከተኝ! እዙህ ና ብዬ በጀርባዬ 
ተንጋሌያሇሁ፡፡‛ እርሱን ማንቋሸሼን ቀጠሌሁ፥ ሆኖም ምንም አሌጠቀመም፡፡ ምንም አሌተንቀሳቀሰም፥ ዓይኑን እንኳ 

አሊርገበገበም፡፡ 

ሰይጣን ራሱን ወዯ ተሇያየ መሌክ መቀያየር ይችሊሌ፥ ሆኖም በፉቴ እንዯ ትሌቅና ሰፉ ነገር መቆሙን ቀጠሇ፡፡ ሲያዩት 

ያቅሇሸሌሻሌ፡፡ በጣም አስቀያሚ ገጽታ አሇው፡፡ ሰውነቱ ከሰው ጸጉር ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ በሰውነቱ ሊይ ጸጉር ታራርቆ 

ይገኛሌ፡፡ በጣም ወፌራም ነበር፡፡ መንቀሳቀስ የሚፇሌግ አይመስሌም፡፡ የአጋንንት ንጉስ ምንም አይረበሽም፥ ስሇዙህ 

በዴጋሚ ሌጮህበት ወሰንሁኝ፡፡ 

‚አንተ፥ እኔ ከአንተ በጣም ጠንካራ ነኝ! የማገሇግሇው አምሊክ ሥሊሴ ነው፡፡ እገዲዯርሀሇሁ!‛ በመጨረሻ፥ ሰይጣን ተናገረ፥ 

‚አንቺ ትንሽ ነገር እንዳት ብትዯፌሪ እዙህ መጥተሽ ትጃጃያሇሽ!‛ እኔም አጸፊውን፥ ‚ከዙህ በፉት መቼም አይተኸኝ 
አታውቅም! እንዳት በንቀት ትናገረኛሇህ?‛ ብዬ መሇስሁሇት፡፡ ይህ ዓይኑን በሰፉው ከፌቶ ከዓይኑ ቀይ የሚያበራ ኳስ 

እስኪወጣ ዴረስ አበሳጨው፡፡ 

ሰይጣን በእኔ ስቆ እንዱህ አሇ፥ ‚ስሚ፥ አንገትሽን አሊመመሽም?‛ ጮኽኩበት፥ ‚ሇምንዴ ነው አንገቴን የሚያመኝ? ሊሸንፌህ 
ነው የመጣሁት፡፡ አንገቴ ዯህና ነው፡፡ @#%$#! አንተ በጣም ወፌራም ስሇሆንክ መተኛት አንኳ አትችሌም! የሆነ ነገር 
እንዯሆንክ ታስባሇህ? ሰውነትህ አስጠሉታና እንሽሊሉት ነው የሚመስሇው፡፡ ሰውነትህ ራሱ የተመጣጠነ አይዯሇም፡፡ 
ራስህን አታሞኝ! ወዯዙህ ውረዴ!‛ 

ጮኽኩኝ፥ ነገር ግን በውስጤ፥ በሌሳን እየጸሇይኩና አምሊኬ ሥሊሴን ብርታት እንዱሰጠኝ እየጠየቅሁ ነበር፡፡ ከመንፇስ 

ቅደስ ቅደሱን እሳት እየሇመንኩኝ ነበር፡፡ ሰይጣንን በሇፊ እየተናገርኩት ሳሇ፥ ያሾፌብኝና ያንኮራፊብኝ ቀጠሇ፡፡ 

አሌተረታሁም፡፡ እርሱን ማበሳጨቴን ቀጠሌሁ፡፡ ‚ሰይጣን፥ ብሊኝና ዋጠኝ! ብትበሊኝ፥ ሆዴህ ውስጥ ገብቼ ቤተሰቦቼን 
ከምታሰቃያቸው ብዘ እጥፌ ጊዛ ነው የማሰቃይህ፡፡ ውስጥህን መተሌተሌ እችሊሇሁ! ምሊስህን አፇናጥሬ አውጥቼ ነው 
የሲዖሌ እሳት ውስጥ የምከትሌህ፡፡ ፌጠን! ና ወዯ ታች!‛ ሰይጣንም መሌሶ፥ ‚እኔ ሇምን ወዯ ታች እወርዲሇሁ? አንቺ ወዯ 
ሊይ ነይ!‛ በጣም ተናዴጄ ነበርና ቁጣዬ ገነፇሇ፡፡ ምንም እንኳ ኢየሱስን ባሊየውም ወዯ እርሱ (ኢየሱስ) መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ 

 *እህት ቤይክ፥ ቦንግ ንዮ ሰይጣንን ስታጠቃ 

‚ኢየሱስ ሆይ፥ ሊይህ አሌችሌም፥ ነገር ግን አንተ ሁሌ ጊዛ ከእኔ ጋር እንዲሇህ አምናሇሁ፡፡ ኢየሱስ፥ ሰይጣንን ሌዯበዴበው 
እፇሌጋሇሁ፡፡ ሆኖም፥ ሇእኔ በጣም ትሌቅ ነው፡፡ ሌዯበዴበው አሌቻሌኩም! እባክህ 

ጭንቅሊቱ ዴረስ ወጥቼ እንዲጠቃው መሰሊሌን ስጠኝ!‛ በጌታ ትእዚዜ፥ ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ ከገነት ትሌቅ ረዥም 

መሰሊሌ ይዝ መጣ፡፡ መሰሊለ ትሌቅ ከመሆኑ የተነሳ ከወሇለ እስከ ሲዖሌ ጣሪያ ይዯርሳሌ፡፡ 

በሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ እርዲታ፥ መሰሊለን በሰይጣን ሊይ አስዯገፌኩትና መሰሊለ ሊይ መውጣት ጀመርን፡፡ በጣም 

ረዥምና አስፇሪ ነበር፡፡ ያሇ ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ እርዲታ ወዯ ጫፌ መውጣት ባሌቻሌኩ ነበር፡፡ እኛ በመሰሊለ ሊይ ወዯ 

ሊይ ስንወጣ ሰይጣን ምንም አሇመንቀሳቀሱ የሚገርም ነው፡፡ በመሰሊለ ጫፌ ስንዯርስ፥ ከመሰሊለ ሊይ ወዯ ሰይጣን ትከሻ 

ሊይ ሇሌሁ፡፡ በጥፌሬ ቆዲውን ቦጫጨኩት፥ ግን ምንም ሇውጥ የሇውም፡፡ ሰይጣን ምንም አሌተንቀሳቀሰም፡፡ ትኩረትም 

አሌሰጠኝ፥ ሇእርሱ እንዯምንም እንዯሆንኩ ዓይነት፡፡ የሰይጣን ጀርባው እንዯ አሇት ጠንካራ ነበር፡፡ በጥፌሮቼ ተጠቅሜ 

ቆዲውን ሇመቦጫጨር ምንም ብጣጣር፥ ጥቅም አሌነበረውም፡፡ በመሊው አቅሜ እየጮህኩ መቦጫጨሬን ቀጠሌኩ፡፡ 

‚አንተ አስቀያሚ ጋኔሌ፥ እንካ ይሄንን!‛ ሇራሴ በሌሳን ጸሇይሁ፥ ‚አምሊኬ ሥሊሴ እባክህ ብርታትን ስጠኝ! ኃይሌን ስጠኝ!‛ 
እሌ ነበር፡፡ ከዚም፥ መቧጨሬን ስቀጥሌ፥ በመጨረሻ ምሌክት ሇመፌጠር ቻሌኩ፡፡ 

በተቧጨረው በኩሌ አጥብቄ ሞነጨርኩት፥ ሆኖም የሰይጣን ቆዲ ጠጣር ነበርና በአንዴ ግዛ ትንሽ ብቻ ነበር መቧጨር 

የቻሌኩት፡፡ ሇራሴ ‚ይህ ሇምን ከባዴ ሆነ?‛ ብዬ አሰብሁ፡፡ 



በዙያ ቅጽበት፥ ጥበብ ወዯ እኔ መጣና ወዯ መንፇስ ቅደስ ጮህኩ፥ ‚መንፇስ ቅደስ፥ እባክህ 
ቅደሱን ሠይፌ ስጠኝ! እባክህ አሁን ስጠኝ!‛ ስጸሌይ ሳሇ፥ ግዘፌ ወርቃማ ሠይፌ ወረዯ፡፡ ሠይፈ 

ወዯ እኔ ሲቀርብ ያስኩትና የሰይጣንን ጀርባ ወጋሁት፡፡ ዯጋግሜ ጀርባውን ወጋጋሁት፡፡ ያሇኝን 

ኃይሌ ሁለ ተጠቅሜ እንዲገኘሁ ጀርባውን ወጋጋሁት፡፡ ጀርባውን ስገሸሊሌጠው የሥጋ 

ቁርጥራጮች ወዯ መሬት መውዯቅ ጀመሩ፡፡ 

ቀጥዬ፥ ወዯ ሰይጣን ጭንቅሊት ሊይ ወጣሁና ያሇ ርኅራኄ አንደን ዓይኑን ወጋሁት፡፡ ሰይጣን 

በዓይኖቹ ውስጥ ላልች ዓይኖች አለት፡፡ ወዯ ጀርባው እንዯገና ተመሇስኩና አንደን ክንፈን ገንጥዬ ጣሌሁት ከዘፊኑ ል 

ተነሳና በኃይሌ ጮኸ፡፡ እኔም፥ ‚ጋኔሌ፥ አፌህን ክፇት! ወዯ ሆዴህ ወርጄ እጨርስሀሇሁ! አንጀትህን ነጣጥዬ 
አነዴዲቸዋሇሁ!‛ ብዬ ጮህኩ፡፡ 

ሌክ ሰይጣንን በዴጋሚ ሊጠቃ ስሌ፥ ዯማቅ ብርሃን ከሊይ ፇሰሰና ጌታ ተገሇጠ፡፡ እንዱህ አሇ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ትሌቅ ሥራ ነው 
የሠራሽው! አሁን፥ ነይ ውረጅ፡፡ ሇዚሬ ይበቃሌ፡፡ አሁን እንሂዴ፡፡‛ ወዱያው ጌታን በመቃወም፥ ‚ጌታ ሆይ፥ መሄዴ 
አሌፇሌግም! ቁጣ እስካሁን ውስጤ እየነዯዯ ነው፡፡ ተጨማሪ ሰዓት እፇሌጋሇሁ፡፡ ቤተሰቦቼስ? በአጋንንት እየተሰቃዩ ነው፡፡ 
አሁን ሌሄዴ አሌችሌም! አሁን ከሄዴኩ፥ ቤተሰቦቼ ያሇርኅራኄ በዴጋሚ ይሰቃያለ፡፡ ይህን እያወቅሁ እንዳት እሄዲሇሁ? 
አሁን ሌሄዴ አሌችሌም?‛ አሌሁት፡፡ 

ጌታም አሇ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ዚሬ ያዯረግሽው ከበቂ በሊይ ነው፤ ጥሩ ነው! ላሊ ሰው ቢሆን ኖሮ፥ በፌርሀት በዯነ ነበር፡፡ 
ሰይጣንን ይፇራውና አይገዲዯረውም ነበር፡፡ ነገር ግን አንቺ በዴፌረት ስሇጸሇይሽ፥ ይህን የአጋንንት ንጉስ እንዴታጠቂው 
በውስጥሽ ነበርሁ፡፡ እርግጠኛ ነኝ ትንፊሽ ጨርሰሻሌ፡፡ እንሂዴ፡፡ ቦንግ ንዮ፥ የማይቆጠሩ ሰዎችን ሲዖሌን እንዱጎበኙ 
አምጥቻቸዋሇሁ፥ ነገር ግን ሇማጥቃት የተገዲዯረ ማንም አሌነበረም፥ ሥጋውን መቦጫጨቅና ዓይኑን መጠንቆሌ! አንቺ 
ያሌተሇመዴሽ ቅዴስት ነሽ! አሁን ይበቃሌ፡፡ እንሂዴ! የአጋንንት ንጉስ አሁን ተጎዴቷሌ፡፡‛ ጌታና እኔ በሉቀ መሊእክት 

ሚካኤሌ አጃቢነት ወዯ ገነት ተጓዜን፡፡ 

 *እህት ቤይክ፥ ቦንግ ንዮ በገነት ምንጭ ውኃዎች ገሊዋን ታጠበች  

በገነት ከሆንን በኋሊ፥ ሰይጣን በቀለን በቤተሰቦቼ ሊይ ያዯርጋሌ በሚሌ ሀሳብ ሌቤ አስካሁን ከብድብኛሌ፡፡ ‚እስከ 
መጨረሻው መዋጋት ነበረብኝ እናም ሰይጣንን ወዯ ሲዖሌ እሳት መጣሌ ነበረብኝ፡፡ ያኔ እርካታ ይሰማኝ ነበር፡፡‛ ብዬ 

አሰብሁ፡፡ ገነት በጣም ውብ ናት፥ ከአዕምሮ በሊይ፡፡ ጌታ በወርቅ ወዯ ተሠራ ረዥም ሰገነት ሊይ አወጣኝ፡፡ በሰገነቱ ውስጥ 

ኩሌሌ ያሇ የምንጭ ውኃ ይፇሳሌ፡፡ ወዯ ሰገነቱ ውስጥ አስገብቶ 

ተንከባከበኝ፡፡ ተከፌቼ ስሇነበር በተዯጋጋሚ ያቅፇኝና ያበረታታኝ ነበር፡፡ እርሱም፥ ‚ቦንግ ንዮ፥  በህመም እንዲሇሽ 
አውቃሇሁ፥ ወዯ ሲዖሌ ስትሄጂ በስቃይ እንዱሁም በፌርሀት፡፡ ሆኖም፥ በገነት በመሆንሽ ሀሴት አይሰማሽም?‛ አሇኝ፡፡ 

እኔም መሌሼ፥ ‚ሌክ ነህ፥ ጌታ ሆይ‛ አሌኩት፡፡   

ጌታም ቀጠሇ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ዚሬ የአጋንንትን ንጉስ ስትዋጊ አቅምሽን ሳትጨርሺ አሌቀረሽም፡፡ በሉቀ መሊእክት ሚካኤሌና 
ገብርኤሌ እርዲት ሂጂና ገሊሽን ታጠቢ፡፡ የሰይጣንን ገሊ ስተቦጫጭሪና ስትቀዲዴጂው፥ የሰውነቱ ፇሳሽ በሰውነትሽ ሊይ 
ሆኗሌ፡፡ በዙህ ሁኔታ ወዯ ምዴር ብትሄጂ፥ ሰውነትሽ ያብጥና ትሞቻሇሽ፡፡ መሊእክቱ መርዘን ከገሊሽ ሊይ አጽዴተው ንጹህ 
ያዯርጉሻሌ፡፡‛ ገሊዬን እየታጠብኩ፥ ላልች መሊእክት ክንፌ ያሇው ሇስሊሳ ሌብስ አጋጅተው ከዲር ይጠብቁኝ ነበር፡፡ 

በመሊእክቱ እርዲታ፥ እንዯ ብርጭቆ በጠራው ውኃ ገሊዬን ታጠብሁ፡፡ ውኃው በሉቀ መሊእክቱ ወገብ ዴረስ ነው፡፡ ሆኖም 

ግን፥ ሇእኔ አንገቴ ዴረስ ነው፡፡ እንዱሁም እንዯብርጭቆ በጠራው የምንጭ ውኃ ውስጥ ዋኘሁ፡፡ ከምንጩ አጠገብ 

ወዲሇው መሌበሻ ክፌሌ ሄጄ ሌብሴን ቀየርሁ፡፡ መሊእክቱ ወዯ ዯመናው እንዴወጣ አገዘኝ፡፡ በጣም ተዲክሜ ነበር፡፡ 

ሉቀመሊእክቱ ላልች መሊእክት ወዲለበት ቦታ ወሰደኝ፡፡ በገነት ሰማዮች ዯመናት የተሠሩበት ትንሽ ቀዲዲ አሇ፡፡ የእውነት 

ዴንቅና የሚያስዯምም ነበር፡፡ 

 *የሚንበሇበሇው ቅደሱ እሳት ሸሇቆ 

ኢየሱስ የሚንበሇበሇው ቅደሱ እሳት ወዯሚገኝበት ሸሇቆ ወሰዯኝ፡፡ የምናየው ከርቀት ቢሆንም፥ ሙቀቱ ግን ይሰማኛሌ፡፡ 

ሸሇቆው ሇብዘ ነፌሶች ከገዯብ ውጭ ነው፡፡ ጌታን ጠየቅሁት ‚በሸሇቆው አስገብተህ ቶል ታወጣኛሇህ?‛ 



ጌታ ከዚ አብራራሌኝ፥ ‚ማንም ሰው ሸሇቆው ውስጥ ቢገባ፥ ያ ሰው እስከመጨረሻው መሄዴ አሇበት፡፡ የእሳቱ ሸሇቆ 
የማይቋቋሙት ሞቃት ነው፡፡ አስፇሪ ቦታ ነው፡፡ ማንም በገባበት መመሇስ አይችሌም! ምንም እንኳ ወዯ ዋሻው እንዴትገቢ 
ብፇሌግም፥ የሰውነትሽ ብረታት ተዲክሟሌና በዙህ ሰዓት ሌትቋቋሚው አትችይም፡፡ ዋሻው አንዴ ሰው በሚንበሇበሇው 
እሳት የሚጠመቅበት ነው፡፡ በመዯበኛ ሁኔታ ማንም ሉቋቋመው አይችሌም፡፡ አንዴ ሰው ሙቀቱንና ወሊፇኑን ሇመቋቋም 
የሰውነት ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፡፡‛ 

‚አንዴ ሰው አንዳ ዋሻው ውስጥ ገብቶ በቅደሱ እሳት ከተጠመቀ፥ የጌታን ሥራ በሚሠራበት ወቅት የእሳቱ ታሊቅ ሥራ 
ይገሇጥበታሌ፡፡ ሸሇቆው በጣም ኃይሇኛ ነው፡፡ አንዴ ሰው ዯካማ ሌብ ሉኖረው አይገባም፡፡ ካሌሆነ፥ ሇሌብ ዴካም 
ይጋሇጣሌ፡፡ ስሇዙህ፥ ብዘ መጸሇይና ሇመበርታት ሰውነትሽን መንከባከብ ይኖርብሻሌ፡፡ ያኔ፥ ወዯ በኋሊ ሊይ እንዴትገቢ 
እፇቅዴሌሻሇሁ፡፡ መጋቢ ኪም፥ ዮንግ ደ መጽሏፍቹን እየጻፇ ስሇሆነ፥ በመጀመሪያ እርሱን በእሳቱ ውስጥ አሳሌፇውና 
በሚንበሇበሇው እሳት እንዱጠመቅ አዯርገዋሇሁ፡፡ ነገር ግን እርሱ ራሱ ከአቅም ውጭ ስሇሆነ ሰውነቱ ሙለ ሙለ 
እንዲገገመ በሸሇቆው ውስጥ አስገባዋሇሁ፡፡ ቀጣዩ ሰው የምትሆነው ቅዴስት ካንግ፥ ህዩን ጃ፡፡ አንቺ ሦስተኛዋ ሰው 
ትሆኛሇሽ፡፡ መጋቢው የመጀመሪያው ይሆናሌ፡፡ አንቺና ካንግ፥ ህዩን ጃ በተመሳሳይ ጊዛ ይሆናሌ የምትገቡት፡፡ ራስ ወዲዴ 
አትሁኚ፥ ነገር ግን እስከዙያ ሰዓት ዴረስ በትእግስት ዜሇቂ፡፡ ሁለም የቤተክርስቲያኑ አባሊት ከጸልት የተነሳ ተዲክመዋሌ፡፡ 
እኔና መሊእክቱ መናፌስት ነን ስሇዙህ አይዯክመንም፡፡ ሇመንቀሳቀስ ሇቀንና ሇምሽት የተገዚን አይዯሇንም፡፡ ነገር ግን የእናንተ 
ሥጋዊ ሰውነታችሁ ሇቁሳዊው ዓሇምና ሇገዯቦች የተገዚ ነው፡፡ እነዙህን ሁለ ሇማሳሇፌ መንፇስሽ አሁን ከሰውነትሽ ውጭ 
ነው፡፡ መንፇስሽ ተመሌሶ ወዯ ሰውነትሽ ሲገባ፥ የማይቋቋሙት ዴካም ያገኝሻሌ፡፡‛ 

ጌታ በሚንበሇበሇው ቅደሱ እሳት ዋሻ ካሇፌኩ በኋሊ፥ ከእሳቱ አዱስ ኃይሌን እንዯምቀዲጅ ነገረኝ፡፡ በዙህ አዱስ መረጃ፥ 

ጌታን በዋሻው ውስጥ እንዴከተት ሇመንኩት፡፡ ነገር ግን ጌታ የአብ ፇቃዴ እንዯሚያስፇሌገኝ ነገረኝ፡፡ ሰዓቱ ገና እንዲሌሆነ 

ነገረኝ፡፡ 

ከመጓጓቴ የተነሳ፥ ጌታን ‚ጌታ ሆይ፥ ዋሻው ረዥምና ፌጻሜ የላሇው እንዯሚመስሌ ተናግረህ ነበር፡፡ ርዜመቱ ምን ያህሌ 
ነው?‛ ብዬ ጠየቅሁት፡፡ ጌታ ይህንን በምዴራዊ አገሊሇጽ ተረጎመሌኝ፥ ከኢንኮን ከተማ እስከ ሶሌ ከተማ ይዯርሳሌ፡፡ (27 

ኪ.ሜ) አንዴ ሰው ሲገባ፥ ብቻውን ገብቶ ብቻውን መውጣት 

ይኖርበታሌ፡፡ አንዴ ሰው ከገባ በኋሊ፥ በገባበት መመሇስ አይችሌም፡፡ ወዯ ፉት መሄዴ ነው ያሇበት፡፡ ከዚም ጌታ መሊእክቱ 

ወዯ ቤተክርስቲያን መሌሰው እንዱያመጡኝ አዚቸው፡፡ በጣም ተዲክሜ ነበር፡፡ ጌታ ወዯ ላሊ ጉዲይ ሄዯ፡፡ 

500 መሊእክት ያህሌ አጅበው ያመጡኝ ነው የሚመስሇው፡፡ መሊእክቱ እየሸኙኝ፥ በሚያጽናኑ ቃሊት ያናግሩኝ ነበር፡፡ 

‚ቅዴስት ቦንግ ንዮ፥ ሰይጣንን ባትፇጽሚው እንኳ፥ በሳስተሽ፥ ቀዲዯሽ፥ በሠይፌ ወግተሽዋሌ፡፡ ታሊቅ ሥራ ነው የሠራሽው! 
አሁን፥ ከኀንሽ ተጽናንተሸ ተዯሰቺ!‛ እርስ በእርሳችን ተሳስቀን ተሰነባበትን፡፡ 

==== ቀን 26 ====  (ማርቆስ 9፡23-24)  

ሉ ሀክ ሱንግ፡  

ሌክ መጸሇይ እንዯጀመርሁ፥ ስምንት እግሮች ያለት እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ሉያጠቃኝ ወዯ ፉት ተወነጨፇ፡፡ እርኩስ 

መንፇሱ፥ ቀሇሙን እንዯ እስስት ይሇዋውጣሌ፡፡ ከአረንጓዳ ወዯ ግራጫ፣ ወዯ ቀይ፣ እናም ወዯላልችም ይሇዋውጣሌ፡፡ 

ወዯ እኔ ሲወነጨፌ፥ አጸፊውን ሇመስጠት እጆቼን አጠነከርሁ፡፡ በጣቶቼ ዓይኑን ሌጠነቁሇው ሞከርሁ፥ ነገር ግን እርኩስ 

መንፇሱ የአጸፊ ምሊሼን ሲሸሌት አፌንጫውን ወጋሁት፡፡ 

እርኩስ መንፇሱ እራሱን ወዯ ዲይኖሰርነት ሇወጠ፡፡ አንዴ ትሌቅ ዓይንና ብዘ ቀዲዲዎች በሰውነቱ ሊይ ነበሩ፡፡ ዲይኖሰሩ 

ረዥም አስፇሪ ጭራ ነበረው፡፡ ወዯ እኔ ቢያወናጭፇው በቅጽበት እንዯምሞት አመንኩ፡፡ ዲይኖሰሩ 

በጣም አስፇሪ ነው የሚመስሇው፡፡ እጆቼን ረጋሁና ጮኽኩኝ፥ ‚ቅደሱ እሳት!‛ ከእጆቼ ውስጥ፥ 

የእሳት ኳስ ወዯ ዲይኖሰሩ ተወረወረ፡፡ የእሳቱ ኳስ ዲይኖሰሩን መሬት ሊይ ረረው፡፡ መሬት 

እንዯወዯቀ፥ ዲይኖሰሩ የአዝ ጥሮሶቹን ሉያሳየኝ አጉረመረመ እናም ዯምመጣጭ የውኃ ውስጥ 

ትልች ከሰውነቱ ውስጥ ወጡ፡፡ 

  



       *ሉ ሀክ ሱንግ የገነትን ወይኖች በሊ 

ኢየሱስ ተገሇጠና ‚ሀክ ሱንግ፥ ገነትን እንጎብኝ‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ እኔም መሌሼ፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ዱያቆን ሺን ከእኛ ጋር መሄዴ 
ትችሊሇች?‛ ብዬ ጠየቅሁት፡፡ ጌታም በአንዴ ጊዛ ሇአንዴ ሰው ብቻ ነው ሇጉብኝት የምፇቅዯው ብል መሇሰሌኝ፡፡ እኔም፥ 

‚እባክህ፥ መጀመሪያ ዱያቆን ሺንን ሌትወስዲት ትችሊሇህ?‛ ጌታ ጥያቄዬን ከሇከሇኝ፡፡ ‚የዱያቆን ሺን ጸልቶች ገና ጠንካራ 
አይዯለም፡፡ አሁን አሌወስዲትም፡፡‛ በመሆኑም፥ እኔና ጌታ ብቻ ገነትን ጎበኘን፡፡ 

በገነት ስንዯርስ፥ ጌታ እንዱህ አሇ፥ ‚ሌጄ ሀክ ሱንግ፥ ገነትን እየጎበኘህ ስሇሆነ፥ የሚጣፌጥ ነገር ሌጋብዜህ እፇሌጋሇሁ፡፡‛ 
ጌታም ወይን የሚመስለ ፌራፌሬዎችን አመጣሌኝ፡፡ ፌራፌሬዎቹን ተቀብዬ በሊኋቸው፡፡ ጣዕሙ ትንፊሽ የሳጥራሌ! ሇእኔ 

የገነትን ፌራፌሬና በምዴር ካለት ፌራፌሬዎች ጋር ሇማወዲዯር አይቻሇኝም፡፡ 

ጌታ ከአብ ዘፊን ፉት አቀረበኝ፡፡ አብ በጣም ታሊቅና ግዘፌ ነው፡፡ የሆነ ወንበር ነገር ሊይ የተቀመጠ ይመስሊሌ፡፡ ከሊይ 

ከሚፇነጥቀው ዯማቅ ብርሃን የተነሳ፥ ወዯ ሊይ ሇማየት አሌቻሌኩም፡፡ በዴንገታዊ 

ቅጽበት እግዙአብሔር አብን ያየሁት መሰሇኝ፡፡ እግዙአብሔር አብ በእርጥበታማ 

ዯመና ወይም ጉም በሚመስሌ ተሸፌኗሌ፡፡ ሆኖም፥ የአብን ፉት በጨረፌታ 

ሇማየት ቻሌኩ፡፡ ብዘ የተገሇጡ መጽሏፌት የተረጉበት ጠረጴዚ በፉቱ ነበረው፡፡ 

ከመጻሕፌቱ ወርቃማ ቀሇም ያንጸባርቃሌ፡፡ በእግዙብሔር አብ ፉት እንዯቆምኩ፥ 

መሊእክት በቡዴን ሆነው ወዯ ገነት የብርጭቆ ባሕር ንዴ ሉወስደኝ መጡ፡፡ 

(ራዕይ 4፡6) ሇረዥም ሰዓት ከዋኘሁ በኋሊ ወዯ ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ ተመሇስሁ፡፡ 

 *የኢየሱስ መሊ ሰውነት በዯም ተሸፌኖ 

ወዯ ቤተክርስቲያን ከተመሇስኩ በኋሊ፥ ወዱያው መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ በጸልቴ ውስጥ፥ ኢየሱስ ሲሰቃይ የሚያሳይ እይታ 

በፉቴ ተገሇጠ፡፡ በምስለ ውስጥ፥ ኢየሱስ መስቀለን ተሸክሞ እየሄዯ ነበር፡፡ ሲሄዴም፥ በጅራፌ ይገርፈት ነበር፡፡ ጌታ 

መስቀለን በጀርባው እንዯተሸከመ ዲገቱን መውጣቱን ቀጠሇ፥ 

ነገር ግን በጣም ዯክሞት ነበር፡፡ 

ኢየሱስ እኛ ከምናስበው በሊይ ነው ተወግቶ፣ ቆስል የሞተው፡፡ 

ኢየሱስ ሲሰቃይ ማየቱ ከባዴ ነበር፡፡ በጣም አሇቀስሁ፡፡ ጌታም 

ቀረበና አጽናናኝ፡፡ እንባዬንም አበሰሌኝ፡፡ ‚ሀክ ሱንግ፥ 
አታሌቅስ፡፡‛ ኢየሱስ ከእኔ ከተሰወረ በኋሊ፥ ብዘ እርኩሳን 

መናፌስት ተገሇጡ፡፡ ሁለንም እርኩሳን መናፌስት ተዋግቼና 

አሸንፋ ጸልቴን ጨረስሁ፡፡ 

ኪም ጁ ኢዩን፡    *በትንኞችና በትልች የተሞለት እርኩሳን 

መናፌስት 

በጸልቴ ጊዛ፥ ብዘ ዓይነት አስቀያሚ እርኩሳን መናፌስት ተገሇጡ፡፡ አንዯኛው እርኩስ መንፇስ በሁሇቱም ዓይኖቹ ዲር ሊይ 

ጥቁር ቡጉር አሇበት፡፡ ነጭ ሌብስን የሇበሰ ወንዴ ይመስሊሌ፡፡ ዓይኖቹ እንዯ እንቁራሪት ሆነው ወዯ እኔ በጎሪጥ 

ይመሇከታለ፡፡ እርኩሱ መንፇስ ሏመርማ ቀሇም ሲኖረው ግንባሩ የተጨማዯዯ ነው፡፡ በሽሌ ውስጥ ያሇን ትሌ ነው 

ያስታወሰኝ፡፡ እጭና ትናንሽ የመቶ እግር ትልች ከሰውነቱና ከፉቱ ይወጡ ነበር፡፡ ብዘ ትልች በመሊ ፉቱ ሊይ 

ይርመሰመሳለ፡፡ 

እርኩሱን መንፇስ ሇመያዜ ፇሇግሁ፥ ግናኝና ጸያፌ ገጽታው እንዲሌነካው አገዯኝ፡፡ አንገቱን አንቄ አንገጫገጭኩት፡፡ 

ቢሆንም፥ እርሱን እያንገጫገጭኩት እኔ ሇጥቂት ራሴን ስቼ ነበር፡፡ ‚ትልች እጆቼ ሊይ እየተጣበቁብኝ ነው!‛ ጮኽኩኝ፡፡ 

እርኩሱን መንፇስ ወዯ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ወረወርኩት፡፡ እርኩሱ መንፇስ ወዯ እርሷ ሲቀርብ ወዯ አመዴነት ተሇወጠ፡፡ 

በቅደሱ እሳት ተሸፌና ነበር፡፡ 

ትንሽ ቆይቶ፥ ረዥም እባብ ወዯ እኔ እየተሳበ መጣ፡፡ የሚያቅሇሸሌሸው ገጽታው በጭራው በኩሌ እንዴይውና አስገዯዯኝ 

እናም ብዘ ጊዛ አሽከርክሬ ወዯ ወ/ሮ ካንግ ህዩን ጃ አቅጣጫ ወረወርኩት፡፡ በመንፇስ እየዯነሰች ነበር፡፡ እባቡ ወዯ እርሷ 

እየተሳበ ሉነዴፊት አፈን ከፇተ፥ ነገር ግን እባቡ አፈን እንዯከፇተ፥ እሳት ከወ/ሮ ካንግ ህዩን ጃ ወዯ እባቡ ተወነጨፇ፡፡ 



እባቡ ቶል ብል ወዯ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ አቅጣጫውን ቀየረ፡፡ እንዲጋጣሚ፥ እርሷም በቅደሱ እሳት ተሸፌና ነበር፡፡ 

ከዚም እባቡ አቅጣጫውን ቀየረና ወንዴም ሀክ ሱንግን አጠቃ፡፡ ወዯ ወንዴም ሀክ ሱንግ እንዯዯረሰ፥ አጥብቆ በሰውነቱ ሊይ 

ተጠመጠመ፡፡ 

ከዙያ፥ በዴንገት፥ ያሌተገመተ ነገር ተከሰተ፡፡ እባቡ ማውራት ጀመረ፥ ‚ይህ ከአንተ ጥንካሬ በሊይ ነው ሀክ ሱንግ፥ አንተ 
አመጸኛ፥ መቼ ነው እንዯዙህ ጠንካራ የሆንኸው? በአንተ ሊይ ሇመጠምጠም አስቸጋሪ ሆኖብኛሌ፡፡‛ እየተበሳጨ፥ ቀጥል 

ወዯ እህት ዮ ክዮንግ ሄዯ፥ ነገር ግን የእባቡን ጭንቅሊት ነክሳ ሌትገነጥሇው ሞከረች፡፡ እባቡ ወዯ እኔ ተመሌሶ መጣ፡፡ 

‚አንተ ግናኝ እርኩስ መንፇስ! ሇምንዴ ነው ማህበሩን እየዯጋገምክ የምታውከው?‛ ብዬ ጮኽኩኝ፡፡ እጄን እንዯ ሠይፌ 

አዴርጌ ሇሁሇት ቆረጥኩት፡፡ እባቡ ሇሁሇት ተሰንጥቆ ጮኸ፡፡ ይህ አጋጣሚ ታሊቅ ነበር፡፡ 

ቆዲውን ገፌፋ እንዯ አትክሌት ከታተፌኩት፡፡ ቁርጥራጩን በእንጨት አዯረኩና በእሳት እጠብሰው ጀመር፡፡ እርኩሱ እባብ 

እየጮኸ ተሰወረ፥ ‚ገሊዬን፥ ገሊዬን!‛ እንዱሁም ዓይኑን በእንጨት በስቼ ጠበስኩት፡፡ የሚገርመው ነገር ይህ ነው፥ ቢሊ 

ስፇሌግ አጠገቤ ቢሊ ይመጣሌ፡፡ እውነታው፥ ያሰብኩት ወይም የተመኘሁትን ሁለ፥ ጌታ ሰጥቶኛሌ፡፡ 

ያን ሁኔታ በኋሊዬ ትቼ፥ ትኩረቴን ወዯ ጸልት መሇስኩ፡፡ ሆኖም ግን፥ በጸልቴ ጊዛ፥ ትንሽ ሌጅ የሚመስሌ አስቀያሚ 

እርኩስ መንፇስ በዴጋሚ ወዯ እኔ መጣ፡፡ በዙህ ጊዛ፥ ጸጉሯ ፏርም እንዯ ተቀባ ሇስሌሷሌ፡፡ 

ዓይኗ ከላልቹ ቀናቶች በበሇጠ ያንጸባርቃሌ፡፡ በራሳችን ሊይ በርራ አሇፇች፡፡ በጣም ተነቃቅቼ ስሇነበር፥ ወዯ ጌታ 

ተጣራሁ፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ያቺ ርኩስ መንፇስ ተመሌሳ መጥታሇች! ጌታ ሆይ፥ እርዲኝ!‛ ስጮህ፥ ሌጅቷ ጮኸችብኝ፥ ‚ኦ፥ 
ዜምበይ! በጣም እየረበሽሽ ነው! በሽተኛ ውሻ!‛ ገሰጽኳት፥ ‚ምን፥ እኔ ምንም ችግር የሇብኝም! አንቺ ውሻ!‛ በጸያፌ ቃሊት 

ተናገርኩ፡፡ 

እርኩሷ መንፇስ መሌሳ፥ ‚ኦ! ይህቺን አመጸኛ ተመሌከቷት፡፡ ከእኔ የባሰ ጸያፌ ቃሊትን እየተጠቀምሽ ነው፡፡‛ እጆቿን ወገቧ 

ሊይ አዴርጋ ‚አንቺ፥ የምርሽን ነው? እንዳት እዯዙህ ሇማዴረግ ተዯፊፇርሽ?‛ እርኩሷ መንፇስ በሁኔታዬ ግራ ተጋብታሇች፡፡ 

ወዯ እርሷ ሮጬ ጸጉሯን ያስኩና አሽከርክሬ ወዯ ፒያኖው ወረወርኳት፡፡ በንዳት፥ ‚ምን ስሇሆነ? ሇአንቺ እነዯዙህ መሆን 
እችሊሇሁ!‛ አሌኳት፡፡ እርኩሷን መንፇስ ካሸነፌኳት በኋሊ፥ ኢየሱስ እንዱህ እያሇ ወዯ እኔ መጣ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ እንዳት ነሽ?‛ 
እኔም፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ አሁን ሇምን ትመጣሇህ? ምን ያህሌ እንዯናፇቅኸኝ ታውቃሇህ? ‛ ብዬ መሇስሁሇት፡፡ ጌታም አሇ፥ 

‚እሺ ጠቃጠቆ፥ ይቅርታ፡፡ ትንሽ አረፇዴሁ? አሁን እዙህ ነኝ፥ ነይ እንጫወት፡፡‛ ጌታ የሰውነቴን የተሇያየ ቦታ በጣቱ ወጋ 

ወጋ አዯረገኝ፡፡ ጸጉሬን እያሻሸ ሲንከባከበኝ፥ ጸጉሬ አንዴ በአንዴ ወዯ ፉት መምጣት ጀመረ፡፡ ሲዲስስ እጅግ ዯስ ይሌ 

ነበር፡፡ 

ኢየሱስን በጣም ስሇምወዯው፥ ጭንቅሊቴን በጉሌበቶቹ ውስጥ እቀብር ነበር፡፡ ጭንቅሊቴንና ፉቴን ጉሌበቱ ሊይ 

አሻሻቸዋሇሁ፡፡ እንዱህ አያዯረግሁ፥ በሇሆሳስ፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ጉሌበቶችህ ሇስሊሳና ምቹ ናቸው፥ ካባህ እንዳት እንዯዙህ 
እጅግ ሉሇሰሌስና ምቹ ሉሆን ቻሇ? ሲነኩት ዯስ ይሊሌ፡፡‛ አሌሁት፡፡ ጌታም መሌሶ፥ ‚እንዯዚ ነው? በሚቀጥሇው ጊዛ ወዯ 
ገነት ስትመጪ፥ እንዯዙህ ዓይነት ሌብስ እንዯፇሇግሽ መሌበስ ትችያሇሽ፡፡‛ 

 *ጁ ኢዩን የገነትን ፌሬ በሊች 

ዚሬ፥ ኢየሱስ ባድ እጁን ሉጎበኘኝ አሌመጣም፡፡ አንዲንዴ ፌራፌሬዎችን ይዝሌኝ መጥቷሌ፡፡ ሲሰጠኝ እንዱህ አሇ፥ 

‚ጠቃጠቆ፥ ሞክሪው፡፡‛ እኔም ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ምንዴ ነው?‛ አሌኹት፡፡ እርሱም መሌሶ፥ ‚እነዙህ ቅደሳን የሚበሎቸው 
የገነት ፌሬዎች ናቸው፡፡ ሞክሪው፤ ፌሬው በጣም ጣፊጭ ነው፡፡‛ ትንሽ ቀመስኩና፥ ‚ዋው! ኢየሱስ ምን ዓይነት ፌሬ ነው 
እንዯዙህ ጣፇጭ ሉሆን የሚችሇው? የእውነት በጣም ጣፊጭ ነው፡፡‛ 

የሰማዩ ፌሬ የምዴሩን አፕሌ ያክሊሌ፡፡ ሆኖም፥ ቀሇሙ፥ ነጭ እናም ፌሬው ጣፊጭና ኮምጠጥ ያሇ ቃና ነበረው፡፡ ፌሬው 

ወዯ አፋ ሲገባ፥ ሇስሇስ ብል ቀሇጠ፡፡ በጣም ጣፊጭ ነበረ በመሆኑም ማንኛውንም ዓይነት ምዴራዊ ፌሬ ሊነጻጽርበት 

አሌቻሌኩም፥ የምዴር ፌሬ እኔን አያረካኝም፡፡ 

ጌታ ስበሊ እያየኝ ፇገግ አሇ፡፡  በአንዴ ጊዛ ሁለንም ፌሬዎቸ በሊኋቸው፡፡ ኢየሱስም፥ ‚ጠቃጠቆ፥ በጣም ጣፊጭ አይዯሌ? 
በየቀኑ ከገነት ፌራፌሬዎች እንዲመጣሌሽ ትፇሌጊያሇሽ?‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ ወዱያውኑ መሌሼ፥ ‚አዎ፥ እባክህ በየቀኑ 
አምጣሌኝ! ሇሁለም የቤተክርስቲያኑ አባሊትም ሌታመጣሊቸው ትችሊሇህ?‛ አሌኩት፡፡ 



 *የጁ ኢዩን የሲዖሌ ጉብኝት 

ጌታ በዴንገት ተገሇጠና ምንም ቃሌ ሳይናገር ወዯ ሲዖሌ ይዝኝ ሄዯ፡፡ በሲዖሌ ስንዯርስ፥ ረዥም ወንበር ያሇበት ጨሇማ 

ክፌሌ ውስጥ ቆምን፡፡ ወንበሩ በራስ ቅልች ተጊጦና ረዥም ጸጉር ያሇው ፌጥረት ተቀምጦበት ነበር፡፡ አስቀያሚ መሌክ 

ያሇው አጽም ነበር፥ ትናንሽ ዜንቦች በፉቱ ይርመሰመሳለ፡፡ በዯምብ በጥንቃቄ ስመሇከት፥ በፉቱ ሊይና በመሊ ሰውነቱ ሊይ 

የሚመሊሇሱት አባጨጓሬና ትልች ነበሩ፥ ወንበሩን ሁለ ሸፌነውታሌ፡፡   

‚ጌታ ሆይ፥ አስቀያሚ ነው!‛ ብዬ ጮኽኩኝ፡፡ ኢየሱስም ስሇታም መጥረቢያን 

ሰጠኝ፡፡ መጥረቢያውን በእጄ ያስኩና አጽም ወዯሚመስሇው ፌጥረት ተጠጋሁ፡፡ 

እርሱና ዜንቦቹ በእሳቱ ተበታተኑ፡፡ ጌታ   

አጨበጨበና አበረታታኝ፡፡ ‚ጠቃጠቆ፥ እምነትሽ በጣም ስሊዯገ፥ አሁን አጋንንቱን 
ማሸነፌ ችሇሻሌ፡፡ ሁሌ ጊዛም እምነትሽ ይኑርሽ እንዱሁም ዯፊር ሁኚ፡፡‛ በዴንገት፥ 

ወዯ ‘ጌታ ቤተክርስቲያን’ ተመሇስሁኝ፡፡ 

በኋሊ ሊይ፥ ስጸሌይ ሳሇ፥ ሁሇት እግሮች ያለት እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ወዯ እኔ እየቀረበ፥ በረዥም ምሊሱ እንዯ እባብ 

ያዯርግ ነበር፡፡ ምሊሱን ያስኩና ፌጥረቱን ወዯ ጥግ ወረወርኩት፡፡ ከግዴግዲው ጋር ሲጋጭ፥ በህመም ጮኸ፥ ‚አውች! 
ያማሌ!‛ ካገገመ በኋሊ፥ በእግሩ ል ቆመና ወዯ ወንዴም ዮሴፌ ሄዯ፡፡ 

‚ኦ፥ እንዳት ይጣፌጣሌ! በጣም ጣፊጭ ነው!‛ እያሇ በአስቀያሚ ምሊሱ የዮሴፌን ፉት መሊስ ጀመረ፥ ወንዴም ዮሴፌ ምን 

እየተፇጠረ እንዯሆነ እንኳ ያወቀ አይመስሇኝም፡፡ ዮሴፌ በትጋት መጸሇዩን ቀጠሇ፡፡ በዴንገት ጮኸ፥ ‚የኢየሱስ ዯም! 
የኢየሱስ ዯም!‛ በመንፇስ ገና ንቁ አሌሆነም ነበር፥ ስሇዙህም እርኩሳን መናፌስት ሲፇታተኑት ሇማወቅ ሇእርሱ ከባዴ 

ነበር፡፡ የጌታን ዯም መጥራት ሲጀምር፥ ዯም ከአፈ መፌሰስ ጀመረ፡፡ ዯሙ በቅጽበት የእርኩሱን መንፇስ ምሊስ አቀሇጠው 

እናም መንፇሱ ወዯ ሏመር ሰማያዊ መሌክ ተሇወጠ እናም በጣም ፇራ፡፡ ‚ይሄ ምን ዓይነት ዯም ነው?‛ ብል እየጮኸ ሸሸ፡፡ 

ሉ ዮ ክዩንግ፡    *ዮ ክዮንግ በፌጥነት ከብዘ ዓይነት እርኩሳን መናፌስት ጋር ትዋጋ ነበር 

በጸልቴ መሏሌ፥ ሸሇምጥማጥ የመሰሇ እርኩስ መንፇስ መጣ፥ ምሊሱን እንዯ እባብ እየመ ወዯ እኔ ቀረበ፡፡ ፇርቼ ነበርና 

በፌጥነት አንገቱን ያዜኩት፥ ወዯ ወንዴም ሀክ ሱንግ ወረወርኩት፡፡ ሀክ ሱንግ ይዝ አርቆ ወረወረው፥ ነገር ግን አገገመና ወዯ 

እኔ ተመሇሰ፡፡ ስሇዙህ እንዯገና ይዤ የባሰ አርቄ ወረወርኩት፥ ጮኬም፥ ‚እርኩስ መንፇስ! በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፥ ዝር 
በሌ!‛ አሌኩት፡፡ ወዱያውም ተሰወረ፡፡ 

ነገር ግን ሸሇምጥማጡ እንዯሄዯ፥ አስቀያሚ ሴት ሌጅ የመሰሇ እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ግማሽ ፉቷ ነጭ ነበር፥ ላሊኛው 

ግማሽ ዯግሞ ጥቁር ነበር፡፡ በጥፌሮቿ ጥቁር ሰላዲ እየቧጠጠች ሌታበሳጨኝ ሞከረች፡፡ ‚ይህን ዴምጽ መስማት 
አሌፇሌግም! እርኩስ መንፇስ፥ በኢየሱስ ስም፥ ጥፉ!‛ ብዬ ጮህኩ፡፡ ሆኖም ግን፥ አሌተሰወረችም፥ ይሌቁን የባሰ 

ሌታበሳጨኝ ሞከረች፡፡ በጣም ስሇተበሳጨሁባት ወዯ እርሷ እሮጥኩና ጸጉሯን አፌሼ ይዤ ወዯ መሬት ጣሌኳት፡፡ መሬት 

ሊይ እንዯ ወዯቀች፥ ተሰወረች፡፡ 

ወዯ በኋሊ፥ ስጸሌይ ሳሇ፥ ስሇ ኢየሱስ እያሰብኩ ማሌቀስ ጀመርሁ፡፡ ነገር ግን ዚሬ፥ በቶል አሌመጣም እናም እርኩስ 

መንፇሷ ትንሽ ሌጅ ተመሌሳ መጣች፥ አሾፇችብኝ፥ ‚ስሚ፥ ሇምንዴ የምታሇቅሺው? ኢየሱስ ወዯ አንቺ ስሊሌመጣ ነው 
የምታሇቅሺው? በሽተኛ መስሇሻሌ፡፡‛ ማበሳጨቷን ቀጠሇች፥ ስሇዙህ፥ ‚ሌትዯባዯቢኝ ትፇሌጊያሇሽ?‛ አሌኳት፡፡ መሌሳ 

ጮኸች፥ ‚ነይ፥ የመጀመሪያውን ሰንዜሪ፥‛ እናም እራሷን ወዯ ዯንዲና ሰውነትና አጭር ጸጉር ወዲሇው ወንዴ ሇወጠች፡፡ 

‚የኢየሱስ ዯም! የኢየሱስ ዯም!‛ እያሌኩ ስጮህ፥ ሳቀብኝ፡፡ ‚ምን? የኢየሱስ ዯም? ቀጥይ፥ ዯም!‛ በጣም ተቆጣሁና አምሊኬ 

ሥሊሴን ዯጋግሜ መጣራት ጀመርሁ፡፡ መንፇሱም እንዱህ አሇኝ፥ ‚ሥሊሴ ማነው? የት ነው ሥሊሴ? ያን ስም አትጥሪ፡፡ 
ያስፇራኛሌ!‛ ጮክ ባሇ ዯምጽ፥ ‚አምሊኬ ሥሊሴ፥ እርዲኝ!‛ ብዬ ጮህኩ፡፡ መንፇሱም መሌሶ ጮኸ፥ ‚ያ ያስፇራኛሌ 
ብያሇሁ፡፡ ያን ስም አትጥሪ! ሌምንዴነው ዯጋግመሽ እግዙአግሔርን የምትጠሪው?‛ 

ወዱያው ፉቱ ተጨመዲዯዯ፡፡ ከየት እንዯመጣ ሳይታወቅ የእሳት ኳስ መጣ፥ ጭራውንም 

መታው፡፡ እየጮኸ ወዯ ፉትና ወዯ ኋሊ ሮጠ እናም በፌጥነት እግሩን ያዜኩት፥ አርቄም 

ወረወርኩት፡፡ 



ከአጭር ጊዛ በኋሊ፥ የተሰፊ አንዴ ዓይን ያሇው እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ የትሌ መንጋ በስፋቱ አካባቢ ይርመሰመሳለ፡፡ ወዯ 

እኔ እየቀረበ ሲመጣ፥ በተዯጋጋሚ እንዱህ ይሌ ነበር፥ ‚ወዯ ሲዖሌ ሌጎትትሽ ያስፇሌገኛሌ!‛ ሆኖም ግን ወዯዙያ ሉወስዯኝ 

እንዯማይችሌ ሲያውቅ ተከፊ፡፡ ‚አምሊኬ ሥሊሴ! እርዲኝ!‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ መጋቢ ወዯሚጸሌይበት ቦታ ሸሸ፡፡ 

ወዯ መጋቢ ሲቀርብ፥ ጮኾ፥ ‚ይሄኛው ሁላ ይጸሌያሌ፡፡ አብዜተህ የምትጸሌየው ሇምንዴ ነው?‛ አሇ፡፡ ወዯ መጋቢው 

ሚስት ሄዯና፥ ‚ይህቺኛዋም ሁላ ትጸሌያሇች፡፡ ስሚ፥ መጸሇይ አቁሚ! ጥሩ አይዯሇም፡፡ አያስዯስትም!‛ አሇ፡፡ ወዯ እኔ 

መጣና አቋረጠኝ፥ ‚አንቺ፥ ጸልት መጥፍ ነገር ነው፡፡ አትጸሌዪ!‛ ተቆጣሁ፥ ‚የምጸሌየው እኔ ነኝ! እየዯጋገምክ የምታቋርጠኝ 
ሇምንዴ ነው?‛ እርኩሱ መንፇስ አሾፇብኝ፥ ‚ምን ዓይነት ጸልት ነው ይሄ? ይሄን ጸልት ብሇሽ ትጠሪዋሇሽ? እንጫወት!‛ 
ወዯ እርሱ ሮጥኩ፡፡ ፉቱን እየነካሁ፥ ‚የኢየሱስ ዯም! የኢየሱስ ዯም!‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ እርኩሱ መንፇስ መሇማመጥና 

መጉረምረም ጀመረ፡፡ ‚ያቃጥሊሌ! ሌቀቂኝ! ሌቀቂኝ! እባክሽ ሌቀቂኝ!‛ እርኩሱን መንፇስ ከእኔ አርቄ ወረወርሁት፡፡ 

በራሱ ሊይ ግዘፌ ቀንዴና ትሊሌቅ ዓይኖችና ቀንድች ያለት እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ጆሮዎቹን ገንጥዬ ጣሌኳቸውና ዓይኑን 

ጠንቁዬ አወጣሁት፡፡ ቀንደን ቆርጬ ጣሌሁትና እግሩን ይዤ አሽከርክሬ ወረወርሁት፡፡ ሆኖም፥ እየዯጋገመ እየመጣ ከእኔ 

አሌሇይ አሇ፡፡ በመመሊሇሱ ተበሳጭቼ መሳዯብ ጀመርሁ፡፡ በዴንገት፥ የሆነ ሰው ካኔቴራዬን ሲጎትት ተሰማኝ፡፡ ኢየሱስ ነው 

ብዬ አሰብሁኝና፥ በዯስታ፥ ወዯ ኋሊ ዝርኩ፡፡ ነገር ግን፥ ኢየሱስ አሌነበረም፡፡ በጥቁር ጥሊ የተመሰሇ እርኩስ መንፇስ ነበር፡፡ 

ጥቁሩ ጥሊ ካኔቴራ ይዝ ተጣበቀበት፡፡ ‚በኢየሱስ ስም፥ ጥፊ!‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ እርኩሱ መንፇስ አሾፇብኝ፥ ‚አሌሄዴም! 
አሌሄዴም!‛ ጮኽኩ፥ ‚አምሊኬ ሥሊሴ! ቅደሱ እሳት!‛ የእሳት ኳስ መጣ ሰውነታቸውን በእሳት አጥሇቀሇቀው፡፡ ተበታተኑ፡፡ 

የጸልት ጊዛው ሉያሌቅ ሲሌ፥ ጌታ መጣ፡፡ ወዯ መጋቢ ሄዯና ጸልቱን አዲመጠ፡፡ ጌታም ጀርባውንና ሰውነቱን፥ በተሇይ 

ዯግሞ ህመም የሚሰማው ቦታ ሊይ መታመታ አዯረገው፡፡ ጌታ ከዚ በኋሊ ወዯ ሁለም የቤተክርስቲያኑ አባሊት እየሄዯ 

እነርሱንም መታመታ አዯረጋቸው፡፡ 

 *እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ሰይጣንን፥ የሲዖሌ ንጉስ፥ በዴጋሚ አገኘችው 

ስጸሌይ ሳሇ፥ ከባዴ ጨሇማ ሲመጣብኝ ተሰማኝ፡፡ ሆኖም ግን፥ በሌሳን መጸሇዬን ቀጠሌሁ፡፡ ብርሃን እየተጥመመ 

ሲመጣ ማየት ጀመርኩ፡፡ መሊእክት ከውስጡ መውጣት ጀመሩ፡፡ መሊእክቱ መጥተው፥ ጌታ ቅዴስት ቤይክ ቦንግ ንዮን 

ከ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ እንዴናጅባት አዜዝናሌ አለ፡፡ በህዋና በክዋክብት ክምችት ውስጥ አሇፌን፡፡ ኢየሱስን እዚው እንዲሇ 

አገኘሁት፡፡ ሁሇታችንም በመተያየታችን እኩሌ ዯስተኞች ነበርን፡፡ ኢየሱስ እጄን ይዝ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ሲዖሌን እንጎብኝ!‛ 
አሇኝ፡፡ ጌታም ወዯ ሲዖሌ ይመራ ነበር፡፡ 

ሌክ ሲዖሌ እንዯዯረስን፥ እናቴ ወዲሇችበት ቦታ ሄዴን፡፡ እኔ እንዯምመጣ ማወቋን አሊወቅሁም፡፡ እኔ መምጣቴን 

እንዲወቀች፥ ፉቷ ገረጣ እናም ‚ኦ፥ ቦንግ ንዮ! ሇምን እንዯገና መጣሽ? በፌጥነት ይህን ስፌራ ሇቀሽ ውጪ!‛ ብሊ ጮኸች፡፡ 

እኔም መሌሼ፥ ‚እማ፥ ተመሌሼ የመጣሁት፥ ያንቺ ነገር ስሊሳሰበኝ ነው፡፡ ሰይጣን ምን አሌባት በቀለን በአንቺ ሊይ 
አንዲይወጣ ሰጋሇሁ፥ ምክንያቱም ዓይኖቹን ያቆሰሌኳቸው እኔ ነኝ፡፡ እንዱሁም ጀርባውን አቁስዬዋሇሁም እንዱሁም 
ክንፍቹን ገንጥዬበታሇሁ፡፡ ሇዙህ ነው በዴጋሚ ከኢየሱስ ጋር የመጣሁት፡፡‛ አሌኋት፡፡ በእዚ የተገኘሁበትን ምክንያት 

ሇእናቴ ካስረዲኋት በኋሊ፥ ‚ተማጸነች፥ እባክሽ አሁን ሰይጣንን አታበሳጪው፡፡ በቃ አሁን ሂጂ!‛ እያወራን ሳሇ፥ የሰይጣንን 

አስፇሪ ዴምጽ ከሲዖሌ ሲያስተጋባ በዴንገት ሰማሁት፡፡ 

ሰይጣንም፥ ‚አንቺን ሇማየት ይህቺን ጊዛ በጉጉት ስጠባበቃት ነበር፡፡ ዴጋሚ እንዯምትመጪ አውቅ ነበር! ዚሬ፥ በጣም ሌዩ 
የሆነ ነገር እንዴትመሇከቺ አዯርጋሇሁ፡፡ የቤተሰብሽን አባሇት ሲሰቃዩ ታያሇሽ፡፡‛ ብል ጮኸ፡፡ እርሱ በግዘፌ ወንበር ሊይ 

ሲቀመጥ ጌታና እኔ ከሰይጣን ፉት ቆምን፡፡ የቤተሰቤ አባሊት ቀዴሞውኑ በሰሌፌ ቆመው እየተጠባበቁ ነበር፡፡ ቤተሰቦቼ እዚ 

ቆመው፥ ሌቤ በዴንጋጤ ዯነ፡፡ ምን እንዯሚፇጠር ባሇማወቅ፥ በስሜታዊነት ተንቀጠቀጥሁ፡፡ አዕምሮዬ መዴከም 

ጀመረ፡፡ 

ባሇመረጋጋትና በፌርሀት መሀሌ ውስጥ እንኳ ሆና፥ እናቴ የሚያጽናኑ ቃሊትን መናገር ትችሌ ነበር፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ እኛ 
በሲዖሌ ነን፡፡ ከረዥም ጊዛ በፉት ነው ተስፊ የቆረጥነው፡፡ ከዙህ በኋሊ ስሇኛ አታስቢ፡፡ ሇሰይጣን የምትይው ካሇሽ፥ አሁን 
በይው፥ ሁለንም ንገሪው፡፡‛ እኔ ያጠቃሁበትን የቆሰሇውን ቦታ 

በቅርበት ተመሇከትሁት፡፡ የሰይጣን የተጎዲ ዓይኑ በጥቁር ነገር ተሸፌኖ ነበር፡፡ ላሊኛውን ዓይኑን ስመሇከት፥ በቁጣ ነዴድ 

ነበር፡፡ ንዳቱ በጣም አስፇሪ ከመሆኑ የተነሳ እሳት ከእርሱ እየተወረወረ በፉቴ ይወዴቅ ነበር፡፡ በመጨረሻ እኔን በማግኘቱ 

እርካታ እንዯተሰማው አሳየ፡፡ በቀለን ሇመፇጸም ቆርጦ ነበር፡፡ ስሜቴን ሰብስቤ ራሴን ሇውጊያ አጋጀሁ፡፡ 



በዴፌረት ‚ሰይጣን፥ እኔ አምሊኬ ሥሊሴና የሚንበሇበሇው ቅደሱ እሳት በውስጤ አለኝ፡፡ ራስህን ቆርጬ ወዯ ሲዖሌ እሳት 
ነው የምጥሇው፥‛ ብዬ አወጅኩ፡፡ ሰይጣን የእኔን ንግግር ከሰማ በኋሊ፥ መሌሶ ‚እሺ፥ ጥሩ! መመሇስሽን ጠብቄ ነበር፡፡ 
ሁለም ነገር ሇእኔ እቅዴ እየሠራ ነው!‛ አሇኝ፡፡ 

 *ሰይጣን እህት ቦንግ ንዮ ዴሮ ታመሌካቸው እንዯነበሩት አስቀያሚ ጣኦታት ተመስል 

በሰይጣን ፇጽሞ አሌፇራሁም ነበር፡፡ እርሱን በመገዲዯር በነጎዴጓዴ ዴምጽ ጮኽኩበት፥ ‚አንተ እርኩስ አውሬ፥ ማንነትህን 
ግሇጥ! አንተ አስቀያሚ ጋኔሌ! ሇምንዴ ነው ብዘ ሰዎችን የምታሰቃየው? ወንዴ ነህ ሴት? አንተ ግራ የገባህ ፌጥረት! አንተ 
አስቀያሚ ፌጥረት! ሇምንዴ ነው ማንነትህን የማትገሌጠው? ከህመሜ እንዲገገምሁ፥ ትምህርት ሌሰጥህ ነበር፡፡ ነገር ግን  
ጌታ እንዲሊጠቃህ ጠየቀኝ፡፡ አንተን ከመሳዯብ በቀር ላሊ አማራጭ የሇኝም፡፡ አንዴ ነገር ግን ቃሌ እገባሌሀሇሁ፤ ሙለ 
በሙለ ስዴን፥ አንገትህን ነው የምቆርጠው! መሊዋን ሲዖሌ ነው ማገሇባብጣት፡፡ ራስህን ወዯ ምን ዓይት አምሳያ ነው 
ሇመሇወጥ የምትሞክረው? ማንነትህን ግሇጥ!‛ 

እየጮህኩ ሳሇ፥ ፉቱ በዴንገት ነጭ ሆነና ምትሀታዊ ወዯ ሆነ ፌጥረት ተሇወጠ፡፡ ወዯ ተራራ ጠንቋይነት ተሇወጠ፥ 

የተራሮች መንፇስ፡፡ ኮሪያውያን ሕዜቦች የተራራ መናፌስትን እንዯ አምሊክ ያመሌካለ፡፡ 

የምትሀቱን መሌክ አወቅሁት፡፡ በተራራው ምትሀት መሌክ፥ ስሜን በእርጋታ ጠራ፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ ሊሇፈት ጥቂት አመታት፥ 
በትህትና ስታመሌኪኝና ስታገሇግይኝ ነበር፡፡ ነገር ግን አሁን፥ እየተገዲዯርሺኝና እያጠቃሺኝ ነው፡፡ ጭራሹኑም እየተሳዯብሽ 
ነው፡፡‛ እንዯ ተበዯሇ ሰውም በበትሩ መሬቱን መቆርቆር ጀመረ፡፡ ከብዘ ጊዛ በፉት ወዲገኘሁት የተራራ ምትሀት ራሱን 

ሇወጠ፡፡ ላልች አማሌክትን በማመሌክበት መን፥ ከእነርሱ ኃይሌን ሇመቀበሌ እሻ ነበር፡፡ ትሌቅ ስሌጣን ካሇው አምሊክ 

(ጣኦት) ኃይሌን ፇሇግሁ፡፡ በኮሪያ የሚገኙ ታሊሊቅ ተራሮችን እወጣ ነበር፡፡ ሰይጣን ከዙህ በፉት አግኝቼው ወዯ ነበረ 

የተራራ ምትሀት ራሱን ሇወጠ፡፡ 

ሰይጣን በሚያታሌሌ ዴምጸት ንግግሩን ቀጠሇ፡፡ በዴምጹ ውስጥ መርበትበትን አስተዋሇሁ፥ ነገር ግን ሇማታሇሌ እንዯሆነ 

ተረዲሁና በስዴብ ቃሌ እናገረው ጀመር፡፡ ‚አንተ አስቀያሚ ጋኔሌ! እንዲንተ ዓይነት አስቀያሚ አዚውንት መቼ ነው 
ያመሇኩት?‛ ሰይጣንም መሌሶ ጠየቀ፥ ‚ማንነቴን እንዳት አታውቂም? ቁመናዬን ተመሇከች፡፡ በክብር ታገሇግይኝ ነበር፥ 
አሌነበረም?‛ ከእርሱ ጋር ምንም ነገር እንዲሌነበረኝ ማጽናቴን ቀጠሌኩ፡፡ ‚ሽማግላው፥ አንተን ፇጽሞ አምሌኬህም 
አገሌግዬህም አሊውቅም፡፡ በዙህ ቅጽበት ከእኔ ተሰወር! ባትሰወር ግን፥ በውስጤ በሚኖረው በአምሊኬ ሥሊሴ፣ በቅደሱ 
እሳት፣ እናም በጌታ ዯም ኃይሌ ወዯ አመዴነት ነው የምሇውጥህ! ስሇዙህ አሁኑኑ ከእኔ ተሰወር!‛ እስከመጨረሻው ‚ግን እኮ 
አንቺ የምታገሇግዪው ሽማግላው ሰውዬ ነኝ!‛ እያሇ ዴርቅ አሇ፡፡ 

የባሰ ብስጩ ሆንኩኝ፥ ‚አሁን ከመጣሁብህ፥ ሟች ነህ፡፡ አሁን ብትጠፊ ይሻሌሀሌ!‛ እሌ ነበር፡፡ ሽማግላ መሳዩ የተራራ 

ምትሀት ወዯ ሰይጣንነቱ ተመሇሰ፡፡ ማንነቱን እንዱገሌጥ ፇሇግሁ እናም በኃይሌ ጮህኩ፥ ‚ስሇ ግዘፈ ሰውነትህ መፍከር 
ከንቱ ነው፡፡ ቁመትህ የሲዖሌ ጫፌ ቢዯርስ እንኳ፥ አሌፇራህም፡፡ ማንነትህን ግሇጥ!‛ 

‚አምሊኬ ሥሊሴ በውስጤ ስሇሚኖር፥ አንተ ምንም ነሀ አታስፇራኝም፡፡ ፌጠን! እውነተኛ ማንነትህን ግሇጥ!‛ ወዯ ላሊ ነገር 

እንዯሚሇወጥ አሌጠበቅሁትም ነበር፥ ነገር ግን አዯረገው፡፡ ረዥም ጸጉር ወዲሊት ጥቁር ሌብስ የሇበሰች ግዘፌ ሴት 

ተሇወጠ፡፡ 

ይህችም ሴትዮ አመሌካት የነበረች ጣኦት ነበረች፡፡ በፉት፥ እያመሇክሁ፥ በታዋቂ ተራራዎች ሊይ ታሊቅን ኃይሌ እፇሌግ 

ነበር፡፡ ሙለ በሙለ ራሴን (ኃይሌን ሇመፇሇግ) ከሰጠሁት በኋሊ በመጨረሻ እርሷን አገኘሁ፡፡ በኃይሌ ጮህኩ፥ 

‚በመጨረሻ ራስሽን ገሇጥሽ! ሇምን አርፌዯሽ ተገሇጥሽ፥ አንቺ አስቀያሚ ፉት? አንቺ መሆንሽን አረጋግጫሇሁ፡፡ ዓይንሽን 
ጠንቁዬ ሳሊወጣው አሁን መሄዴ ትችያሇሽ!‛ ሴትየዋ ተሰወረችና ሰይጣን መጣ፡፡ 

ኢየሱስ እጄን ያኝና ዝር አዯረገኝ፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ ሇዚሬ ይህ በቂ ነው፡፡ እንሂዴ፡፡‛ እየወጣሁ ሳሇ፥ ሰይጣንን ተመሇከትኩትና 

በኃይሌ ጮህኩበት፥ ‚አንተ ጋኔሌ! ጌታ መሌሶ እየወሰዯኝ ስሇሆነ አንተ ሊይ ስቃይ ማሳዯር አሌቻሌሁም፡፡ ነገር ግን 
ሇሚቀጥሇው ጊዛ ተጋጅተህ ብትጠብቀኝ ይሻሌሀሌ፡፡ ራስህን ቆርጬ የሲዖሌ እሳት ውስጥ ነው የምጥሇው! አጠፊሀሇው! 
ብቻ ጠብቅ!‛ 

ኢየሱስ ሉያጽናናኝና ሉያበረታታኝ ወዯ ገነት ወሰዯኝ፡፡ ታሊሊቅ ብርሃን ወዯሚታዩበት ተራራ ዯረስን፡፡ በግራና በቀኜ ያለት 

ተራሮች በወርቃማ ቀሇም ያንጸባርቁ ነበር፡፡ ብርሃኑ ያሳውራሌ፡፡ 



በሁሇቱ ተራሮች መሀሌ ክብ ቅርጽ ያሇው ቀዲዲዎች ነበሩ፡፡ ቀዲዲዎቹ ነጫጭ ዯመናና ጉም ያወጣለ እናም ወዯ ሊይ 

ይወጣሌ፡፡ ውኃ የሚፇስበት ኩሌሌ ያሇ ኩሬም አየሁ፡፡ ከሚፇስሰው ኩሬ፥ ኢየሱስ ሦስት ሰዎችን ጠርቶ አዚቸው፥ 

‚ቅዴስት ቤይክ ቦንግ ሰውነቷ ዯከም ስሊሇ፥ እዙህ ገሊዋን እጠቧትና በዯህና ወዯ የጌታ ቤተክርስቲያን ውሰዶት፡፡‛ 

ወዯ ቤተክርስቲያን እንዯተመሇስሁ፥ መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ ቤተሰቦቼ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዯሚያሌፈ ሳስብ፥ በሰይጣን 

የሚዯርስባቸው ህማምና ስቃይ ሀሳብ ከባዴ ነበር፡፡ እኔ ራሴ ዯግሞ በህመም እየተሰቃየሁ ነበር እናም ሰውነቴ ዯካማና 

ታማሚ ነበር፡፡ በቤተክርስቲየኑ ወንበር ሊይ ተቀመጥሁና ጸልቴን ጨረስኩ፡፡ 

==== ቀን 27 ==== (ማርቆስ 11፡22-25) *እርኩሳን መናፌስቱ በዱያቆን ሺን ሱንግ ኪዩን ጆሮ 

ሲገቡ 

ሇሰዓታት በሌሳን ስጸሌይ፥ በጆሮዬ ውስጥ የማያቋርጥ ህመም ተሰማኝ፡፡ የሆነ ሰው እንዯ እሾኽ ዓይነት ሹሌ ነገር ተጠቅሞ 

በተዯጋጋሚ ጆሮዬን የሚወጋኝ ነው የሚመስሇው፡፡ ህመሙን  ችሊ ብዬ ጸልቴን ብቀጥሌም፥ ህመሙ ግን የማይቋቋሙት 

ሆነብኝ፡፡ ከኋሊዬ ይጸሌይ የነበረውን ወንዴም ሀክ ሱንግን ጠየቅሁት፥ ‚ሀክ ሱንግ፥ በጆሮዎቼ ውስጥ ብዘ ህመም 
ይሰማኛሌ፡፡ እባክህ ሌትመሇከትሌኝ ትችሊሇህ? ህመሙን የሚፇጥረው ምን እንዯሆነ ሇማየት አሌቻሌሁም፡፡‛ ሀክ ሱንግ 

ጮኸ፥ ‚ዱያቆን ሺን፥ ኦህ፥ በሰማይ ያሇህ አምሊኬ! ትንሽዬ እርኩስ መንፇስ በጆሮሽ ውስጥ አሇ እናም በሹሌ ነገር ጆሮሽን 
እየወጋሽ ነው! ምን ብናዯርግ ይሻሊሌ?‛ 

እርኩሱ መንፇስ እንዱወገዴ ጸሇይሁ ግን አሌሄዯም፡፡ ሀክ ሱንግም ጸሇየሌኝ፥ የሚወጋኝ ህመም ግን ቀጠሇ፡፡ እኛ 

ሌናወጣው ያዯረግነው ሙከራ ስሊሌተሳካ፥ በኋሊ ሊይ በመሠዊያው (መዴረኩ) ሊይ ወዲሇው ወዯ መጋቢ ሄዴን፡፡ መጋቢው 

በጸልት ውስጥ ነበር፥ ነገር ግን አቋረጥሁትና በችኮሊ፥ ‚መጋቢ፥ ብዘ ህመም እየተሰማኝ ነው፡፡ ጆሮዎቼ እየወጉኝ ነው፡፡ 

እባክህ እርኩሱን መንፇስ አስወጣው!‛ አሌኩት፡፡ መጋቢውም ጮኾ፥ ‚ሰይጣን፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዜዜሀሇው! 
ጥፊ!‛ እርኩሱ መንፇስ ወዱያው ታና ተሰወረ፡፡ ከዙያች ቅጽበት በኋሊ፥ በቀሊለ ጸልቴን መቀጠሌ ቻሌሁ፡፡ 

እንዱያውም፥ ሰውነቴ በመንፇስ ቅደስ እሳት ጋሇ፡፡ 

ኪም ጁ ኢዩን፡  *ልተሪ ሇማሸነፌ ሌመና 

ሁለም እርኩሳን መናፌስት ከሄደ በኋሊ፥ ኢየሱስ ከመሊእክቱ ጋር መጣ፡፡ መሊእክቱ እጀታ ያሊቸውን የወርቁን ጽዋዎች 

ይው መጥተው ነበር፡፡ መሊእክቱ በትሕትና በጸልት ሊይ ከነበሩት የቤተክርስቲያኑ አባሊት አጠገብ ተቀመጡ፡፡ መሊእክቱ 

ሁለንም የጸልት ይቶች በወርቅ ጽዋዎቹ ውስጥ አዯረጉ፡፡ በአጭር ጊዛ ውስጥ፥ ኢየሱስ 

ወዯ እኔ ቀረበና አናገረኝ፡፡ ‚ጠቃጠቆ፥ ተመሌከችኝ፡፡‛ ጌታ የእሾኽ አክሉሌ አዴርጓሌ፡፡ 

ኢየሱስ የሆነ ነገር በአፋ ውስጥ አስቀመጠ፡፡ ‚ጠቃጠቆ፥ ቅመሺው፡፡‛ ሌክ እንዯ እንጆሪ 

ጣዕም አሇው፡፡ ፌሬው ጣፊጭና የሚቆመጥጥ  ጣዕም አሇው፡፡ በጣም ጣፊጭ ነበር፡፡ 

ሁለንም ጨረስኩት፡፡ 

‚ኢየሱስ ሆይ፥ በጣም አመሰግናሇሁ፡፡‛ ጌታን ሳመሰግነው፥ ዯስ ተሰኘ፡፡ ጌታ በጥሩ ስሜት ውስጥ ስሇነበረ፥ ይህንን 

አጋጣሚ ተጠቅሜ ውሇታ ሌጠይቀው ወሰንሁ፡፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ሁሌ ጊዛ በገንብ እየተቸገርን ነው፡፡ ሁሊችንም ዯኀ ነን፡፡ 
እባክህን ልተሪ እንዴናሸንፌ እርዲን!‛ ጌታ ሇጥቂት አፌታ ዜም አሇና በሳቅ ፇነዲ፡፡ ተመሇከተኝና ሳቀ፡፡ ተጨማሪም ውሇታ 

ሇመጠየቅ ወሰንሁ፡፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ በክፌላ ውስጥ ትንሿ ሌጅ እኔ ነኝ፡፡ እባክህ ረዥም ሌታዯርገኝ ትችሊሇህ?‛ 
ስሇልተሪው የጠየኩትን አሌመሇሰሌኝም፥ ነገር ግን ስሇ ቁመት ሇጠየቁት ጥያቄ ፇቃደን ሰጠኝ፡፡ 

 *ጁ ኢዩን የሲዖሌን ንጉስ ስታጠቃ 

ኢየሱስ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ ሲዖሌን እንጎብኝ፡፡‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ የእኔን ምሊሽ ሳይጠብቅ፥ ወዯ ሲዖሌ ወሰዯኝ፡፡ ወዱያው እንዯ 

ዯረስን፥ የእርኩሳን መናፌስት ሁለ ንጉሥ በሆነው፥ በሰይጣን ፉት መቆማችንን አስተዋሇሁ፡፡ እውነትም አስፇሪ ነበር፡፡ 

የሰይጣን ቁመናው በጣም ግዘፌ ነበር፡፡ አስቀያሚና ግናኝ ገጽታውን ሳይ የሰውነቴ ጸጉሮች ሁለ ቆሙ፡፡ ሇጥቂት 

አምሌጦኝ የውስጥ ሱሪዬን አበስብሼው ነበር፡፡ ከፌርሀቴ ነቃሁና ኢየሱስ አጠገቤ እንዲሇ አስታወስሁ፡፡ ኢየሱስ 

ይጠብቀኛሌ እናም ምቾትና መረጋጋት ተሰማኝ፡፡ የፌርኃትና የዴንጋጤ ስሜት ጠፊ፡፡ 



እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ሰይጣንን እንዳት እንዲጠቃችውና ዯካማ ጎኖቹ የት እንዯሚገኙ ምስክርነትዋን አስታወስሁ፡፡ የቱ 

ጋር ሊጠቃው እንዯምችሌ ሙለ መተማመን ነበረኝ፡፡ ወዯ ሰይጣን ዓይኖች ስመሇከት፥ አንደ ዓይን ከዙህ በፉት 

እንዯተወጋና ወዯ ውስጥ እንዯ ገባ ማየት እችሌ ነበር፡፡ የዓይኑን ኳስ ማየት አሌቻሌሁም፡፡ የተጎዲው ዓይኑ እህት ቤይክ 

ቦንግ ንዮ ካዯረሰችበት ጥቃት የመጣ ነው፡፡ ሰይጣንን እየቃኘሁት፥ አንገቴን ህመም ተሰማኝ፡፡ ወዯ ሊይ ማየቴን ስቀጥሌ 

አንገቴ እየዯረቀ መጣ፡፡ ሰይጣንም አንዳ ይቀመጣሌ አንዳ ከመቀመጫው ይነሳሌ፡፡ ሇሆነ ምክንያት ይህን ዯጋግሞ 

ያዯርጋሌ፡፡ ጥርሱን በተዯጋጋሚ እንዯሚያፊጭና ክንፍቹም እንዯተገነጣጠለና እንዯተጎደ አስተዋሌሁ፡፡ 

‚ኦ፥ እንዳት ያሇ ውርዯት! በጣም ተማርሬአሇሁ፡፡ እያሊችሁኝ ያሊችሁት ምንም እንኳ ሠራዊቴን ወዯ የ‘ጌታ ቤተክርስቲያን’ 
ብሌካቸው፥ አባሊቱ ሁለንም አሸንፇዋቸዋሌ ነው? ይህ ሇእናንተ ምንዴ ነው? እናንተ ጅልች፥ ሇምንዴ ነው በየቀኑ 
የምትሸነፈት? አሁን እናንተ የአውነት አገሌጋዮቼ ናችሁ? አሁን ዯግሞ ማንን ሌሊክ?‛ ሰይጣን በንዳት ሲጮህ፥ ዴንገት 

በጣም ተበሳጨሁና አጠቃው ጀመር፡፡ 

‚ዜም በሌ፥ ጋኔሌ! ስሇ የ‘ጌታ ቤተክርስቲያን’ ምንዴ ነው እያቀዴህ ያሇኸው?‛ ጮኽኩኝ፡፡ በመጨረሻ ወዯ እኔ ገሊመጠና 

ጮክ ባሇ ሰቅጣጭ ዴምጽ፥ ‚ራስሽን ማን እንዯሆንሽ ታስቢያሇሽ? እንዳት ነው የተዯፊፇርሽኝ?‛ ኢየሱስ አጠገቤ ስሇነበር፥ 

ሰይጣንን በዴፌረት ገሰጽሁት፡፡ ‚ዜጋ፥ ጋኔሌ! ምንም እኮ ነህ! አንተ አመጸኛ እብዴ!‛ በእርሱ ሊይ በስዴብ መጮሄን 

ስቀጥሌ፥ ሰይጣን ተናዯዯና ተንቀጠቀጠ፡፡ ሆኖም ግን፥ ፇገግ አሇና እኔ ምንም እንዲሌሆንኩ አዴርጎ ተመሇከተኝ፡፡ ‚አንቺ፥ 
ማነሽ አንቺ? አመጸኛ ጫጬት? ከየት ነው የመጣሽው?‛ 

ሇማጥቃት ዴፌረቱን ከየት እንዲገኘሁት አሊውቅም፥ ወዯ ሰይጣን ቀረብሁና በጀርባው በኩሌ ዝርኩ፡፡ እግሩን በእርግጫና 

በቦክስ መታሁት ግን ምንም አሌመሰሇውም፡፡ ይሌቁንም፥ በእኔ ሊይ በማሾፌና በመቀሇዴ ሉያበሳጨኝ ሞከረ፥ ‚ኦህ፥ 
ያስቃሌ፡፡‛ ይሌ ነበር፡፡ ጮኽኩኝ፥ ‚ጌታ ሆይ፥ ብርታትን ስጠኝ!‛ በእግሩ ሊይ ወዯ ሊይ ወጣሁና በመጨረሻ ትከሻው ሊይ 

ዯረስሁ፡፡ የሰይጣን ቆዲ ሌክ እንዯ ጦር ሌብስ ጠንካራ ነው፡፡ 

ወዯ ሰይጣን ትከሻ እየወጣሁ፥ እየተማጸንሁ ጮኽኩ፥ ‚እግዙአብሔር ሆይ፥ ብርታትን ስጠኝ! እባክህን የመንፇስ ቅደስን 
ሠይፌ ስጠኝ!‛ ጌታ የመንፇስ ቅደስን ሠይፌ ሰጠኝ፡፡ ሠይፈ በእጄ እንዯገባ፥ ክንድቼና እጆቼ ዯግሞ 

እንዯጠነከሩ አስተዋሌሁ፡፡ ጅማቶቼና 

መገጣጠማያዎቼ ጠንካራና ጽኑ ሆኑ፡፡ በተዯጋጋሚ ያሇ ርኅራኄ የሰይጣንን ጀርባ በሳሳሁት፡፡ ሰይጣን 

ተበሳጨና በንዳት በገነ፡፡ ‚እየበሳሳሽኝ ነው! አውች! ያማሌ! አቁሚ!‛ 

ሰይጣን በወፌራም ዯምጽ ጮኸ፥ ‚እገዴሌሻሇሁ! የ‘ጌታ ቤተክርስቲያን’ ምንም ሰሊም አይኖራትም!" 
ኢየሱስ አጨበጨበና አበረታታኝ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ ጥሩ እየሠራሽ ነው፡፡ ቀጥይበት!‛ ሰይጣን እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ 

ባዯረሰችበት ጥቃት ምክንያት በተፇጠረበት ጉዲትና ቁስሌ በፉቱኑም ተማርሮ ነበር፡፡ የሰይጣን መናጋት በበፉት ቁስለ ሊይ 

እንዲጠቃው እዴሌ ከፇተሌኝ፡፡ ሰይጣን በስቃይ ጮኸ፡፡ 

ወዯ ታች ወረዴሁና በአጋንንት ንጉስ ፉት ወሇለ ሊይ በጀርባዬ ተጋዯምኩ፡፡ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ እንዲዯረገችው 

አማርረው ጀመር፡፡ ‚ዋው! በተሻሇ ማየት እችሊሇሁ፡፡ አንተን በዙህ መሌኩ መመሌከት ሇእኔ የበሇጠ ምቾትን ይሰጠኛሌ፡፡‛ 
ሰይጣን የባሰ እየተማረረና እየተበሳጨ ሲሄዴ፥ ንዳቱን በታዚዦቹ ሊይ መወጣት ጀመረ፡፡ ‚እናንተ አመጸኞች! ምንዴ ነው 
የምታዩት? እዚ አትገተሩ፤ በፌጥነት አጥቁ፡፡ አሁኑኑ!‛ ብል ጮኸ፡፡ ጌታ ከፌ ባሇ ዴምጽ ተናገረ፥ ‚ማንን ነው ሇማጥቃት 
የምታስቡት? ያሇ እኔ ፇቃዴ እንዳት ዯፌራችሁ ታጠቃሊችሁ?‛ ኢየሱስ ሲገስጻቸው፥ ሁለም እርኩሳን መናፌስት 

አንገታቸውን አቀርቅረው በዜምታ ቆሙ፡፡ አንዱት ሉንቀሳቀሱ አሌዯፇሩም፡፡ ታግዯው ነበር፡፡ 

በዯስታ ሰይጣንን የበሇጠ ማማረር ጀመርሁ፡፡ ኢየሱስ ከአጠገቤ ቆሞ ስሇነበር፥ ሰይጣን ምንም ማዴረግ በማይችሌበት 

ሁኔታ ውስጥ ነበር፡፡ ወዯ ሰይጣን ጀርባ እንዯገና ተመሌሼ ወዯ አናቱ ወጣሁ፡፡ ጸጉሩን ሁለ ነቀሌሁና መሊጣ አዯረግሁት፡፡ 

በመንፇስ ቅደስ ሠይፌ፥ የተጎዲውን ክንፈን መቀዲዯዴ ጀመርሁ፡፡ በኢየሱስ ፉት፥ የአጋንንት ንጉስ ምንም አይዯሇም፡፡ 

ተዯንቄ ሳሇ፥ ሰይጣንን በዴጋሚ ሇማበሳጨት አሰብሁና በፉቱ ሄጄ እንዯ ገና በጀርባዬ ተኛሁ፡፡ ኢየሱስ ያሇማቋረጥ ሳቀ፡፡ 

ጌታ ቆሞ እንዱህ አሇ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ የሚያዜናና ይመስሊሌ፡፡ እኔም እንዲንቺ አጠገብሽ ሌጋዯም?‛ ተነሣሁና እንዲያዯርገው 

ወዯ ጌታ አውሇበሇብሁ፡፡ ‚በጭራሽ፥ ጌታ ሆይ፡፡ አንተ ፌጹም ቅደስ ነህ፡፡ እንዳት ሆኖ እጅግ አስቀያሚ ፌጥረት ከሆነው 
ከሰይጣን ፉት ትተኛሇህ! አይሆንም! ትርጉም አይሰጥም፡፡‛ ሰይጣን በቁስልቹ ምክንያት አብዜቶ እየዯማ ነበር፡፡ የሰይጣን 

ዯም ግራ የገባው ቀሇም ነበረው፤ ሊብራራው አሌችሇም፡፡ ሰይጣን በምቾት ማጣት እየተወራጨ በንዳት አስሬ ከወንበሩ 



ሊይ ቁጭ ብዴግ ይሊሌ፥ እናም እንዯተሇመዯው በንዳት ጥርሱን ያፊጫሌ፡፡ ሰይጣንን ማበሳጨቴን እንዯቀጠሌሁ፥ ኢየሱስ፥ 

‚ጠቃጠቆ! ይበቃሌ፡፡ አሁን እንሂዴ፡፡ ሰይጣን የበቃው ይመስሇኛሌ፡፡ ሳይማር አሌቀረም፡፡ ረፌዶሌ፡፡ መሄዴ አሇብን፡፡‛ 
አሇኝ፡፡ ጌታ አጄን ይዝ ወዯ ቤተክርስቲያን አዯረሰኝ፡፡ ከዚም ኢየሱስ ወዯ ቤት፥ ወዯ ገነት ተመሇሰ፡፡ 

 

ሉ ዩ ክዩንግ፡  *በቅደሱ ሠይፌ የእርኩሳን መናፌስትን አንገት መቆራረጥ 

ስጸሌይ ሳሇ፥ ኢየሱስ መጣ፡፡ ከትሊንት ወዱያ፥ ወንዴም ሀክ ሱንግ በገነት የገነትን ፌሬ የመብሊት እዴለን እንዲገኘ ነግሮኝ 

ነበር፡፡ ጌታም እነዙያኑ ዓይነት ፇሬዎችን አመጣሌኝ፥ ወይንን ይመስለ ነበር፡፡ ‚ጠቃጠቆ፥ ይህን ፌሬ ቅመሺውና ስትምሪ 
መስማት እፇሌጋሇሁ፡፡‛ የገነት ፌሬዎቹ በጣም ጣፊጭ ከመሆናቸው የተነሣ መብሊቴን ሊቋርጥ አሌቻሌሁም፡፡ በተሇምድ 

መብሊትን እወዲሇሁ እናም በምግብ ሰዓት ብዘ ምግብ ነው የምበሊው፡፡ ሆኖም ግን፥ ኢየሱስ ትንሽ ፌራፌሬዎችን ነበር 

ያመጣው፡፡ 

ፌራፌሬዎቹን በሌቼ እንዯጨርስሁ፥ መመር ጀመርሁ፥ ‘ነፌሴ ሆይ አወዴሺ፣ በመንፇስ ቅደስ አጥምቅ’ እና ‘ተነሱና 

ዱያቢልስን ተዋጉ፡፡’ እኔ እየመርሁ፥ ኢየሱስ ወዯ ዱያቆን ሺን እና ዮሴፌ ሄዯ፡፡ ኢየሱስ ከእኔ ጋር በሄዯበት ቅጽበት፥ 

እርኩሳን መናፌስት በዜግታ ከክፌለ ማዕን ወዯ እኔ መቅረብ ጀመሩ፡፡ ‚ኢየሱስ! አባ! አባ!‛ ወዯ ጌታ ጮኽኩ እናም 

በፌጥነት መጣ፡፡ 

‚ሇምንዴ ነው የጠራሺኝ?‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ ስመሌስም፥ ‚ጌታ ሆይ፥ እርኩሳን መናፌስት ከዚ ጠርዜ መጡ፡፡‛ አሌሁት፡፡ ሌክ 

እጄን ወዯ እርኩሳን መናፌስቱ አቅጣጫ ስጠቁም፥ ተሰወሩ፡፡ ጌታን ጠየቅሁት፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እባክህን ጁ ኢዩንን ይዤ 
ገነትን ሇመጎብኘት መሄዯ እችሊሇሁ?‛ ጌታም መሇሰ፥ ‚አይሆንም፥ በአንዴ ጊዛ ሇአንዴ ሰው ብቻ ነው የምፇቅዯው፡፡‛ ጌታ 

ንግግሩን ቀጠሇ፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ እርኩሱ መንፇስ ተመሌሶ 

ሲመጣ፥ አትፌሪ ምክንያቱም በእኔ ስም ሌታባሪያቸው ስሌጣን አሇሽ፡፡ ከመሸሽ በስተቀር ምንም እዴሌ የሊቸውም፡፡ 
በእምነትሽ አዴርጊው!‛ እኔም ‚አሜን!‛ አሌኩኝ፡፡ 

ሌክ ኢየሱስ እንዯሄዯ፥ ላሊ እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ‚የኢየሱስ ዯም!‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ እርኩሱ መንፇስ ተሰወረ፡፡ እየሸሸ 

ዚተብኝ፥ ‚ይህች ዱቃሊ የኢየሱስን ዯም እየጠራች ታስፇራራኛሇች፡፡ ወይኔ!‛ ከዚ፥ ላሊ እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ ይሄኛው 

ትከሻዬ ሊይ ወጥቶ ጭንቅሊቴንና ትከሻዬን ይጫነኝ ጀመረ፡፡ መጸሇይ ከበዯኝ፡፡ ‚አምሊኬ ሥሊሴ፥ እርዲኝ!‛ ብዬ ዴምጼን 

ከፌ አዴርጌ ጮኽኩ፡፡ እርኩሱም መንፇስ ጮኸ፥ ‚አሳምሜ ወዯ ሲዖሌ ነው የምወስዴሽ!‛ በዙያ ቅጽበት፥ ኢየሱስ ተገሇጠና 

እርኩሱን መንፇስ አሳዯዯው፡፡ 

መሊእክቱም ዯግሞ መጡና ዯኅንነቴን ጠየቁኝ፡፡ ኢየሱስ አበረታታኝ፥ ‚ቆንጆ፥ የእኔ ውዴ ዩ ክዩንግ፡፡ እርኩሳን መናፌስትን 
እንዳት ማስወጣት እንዲሇብሽ አውቀሻሌ፡፡ ቆንጆ ነው!‛ ጌታ አሁንም ሄዯ እና የተሇያዩ እርኩሳን መናፌስት መጡ፡፡ በዙህ 

ጊዛ መጀመሪያ መጋቢውን ሇማወክ ሞከሩ፡፡ ‚አንተ ሁሌ ጊዛ በጸልት ውስጥ ነህ፥ በየቀኑ! ስትጸሌይ ምንዴ ነው 
የምታገኘው? ማዕድች? ምግብ? መጸሇይህን አቁም! እስቲ እንጫወት!‛ መጋቢው በሹፇታቸው አሌተናወጠም፡፡ እርኩሳን 

መናፌስቱን ችሊ ብል ጸልቱን ቀጠሇ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ወዯ እኔ ቀረቡና ጸልቴን ሇማወክ ሞከሩ፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ እባክህ 
የመንፇስ ቅደስን ሠይፌ ስጠኝ!‛ ብዬ ጮኽኩ፡፡ ሠይፈ በእጄ እንዲሇ አስተዋሌሁ፡፡ ሰንዜሬ እርኩሱን መንፇስ ቀሊሁት፡፡ 

በስቃይ ጮኸ፥ ‚አህ! ጭንቅሊቴ! አህ!‛ ማወናጨፋን ቀጥዬ፥ እጁንና ላልች የሰውነቱን ክፌልች ቆራረጥኩት፡፡ ‚ሰውነቴ! 
እጆቼ! እግሮቼ!‛ እየጮኸ ተሰወረ፡፡ 

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ፡ *እርኩሳን መናፌስት በሙለ ኃይሊቸው የመሌሶ ማጥቃት 

በአገሌግልት መሏሌ፥ ሰውነቴን ማመም ጀመረኝ እናም በመሊው ሰውነቴ የሚወጋ ህመም ሲንቀሳቀስ ተሰማኝ፡፡ ህመሙ 

የራሱ ህይወት ያሇው ነው የሚመስሇው፡፡ መጋቢው ስብከቱን አቁሞ ከመሰዊያው በችኮሊ ወዯ እኔ ሮጦ መጣና በእኔ ምን 

እየሆነ እንዲሇ እንዱያዩ ወዯ ጁ ኢዩንና ላልች በመንፇስ ወዯ ነቁ የቤተክርስቲያኑ አባሊት ጮኸ፡፡ ጁ ኢዩን ሇተወሰነ ጊዛ 

ባሇመጠንቀቄ እርኩሳን መናፌስቱ ወዯ እኔ እንዱገቡ በር እንዯ ከፇትሁሊቸውና እዴሌ እንዯሰጠኋቸው ተናገረች፡፡ አንዳ 

አንደ እርኩስ መንፇስ ከገባ በኋሊ፥ ላልቹ እንዱገቡ በር ከፇተሊቸው፡፡ ትሊንት፥ ሲዖሌን ስጎበኝ፥ የሰይጣንን ዓይን 

ወግቼው ነበርና ጀርባውንና ክንፈን ጎዴቼው ነበር፡፡ ጁ ኢዩን ሰይጣን በጣም እንዯተናዯዯና እርኩሳን መናፌስቱን በሙለ 

ኃይሌ እንዱያጠቁ አዜዞቸው እንዯነበር አስረዲች፡፡ 



‚አጋንንት! እርኩሳን መናፌስት! በሙለ ኃይሌ አጥቁ! ሁሊችንም ወዯ የ‘ጌታ ቤተክርስቲያን’ እንዜመትና ቤይክ ቦንግ ንዮን 
እናጥቃ!‛ ብዘ እርኩሳን መናፌስት ሰውነቴ ውስጥ ገብትው በአንዴ ሊይ ክምር ፇጠሩ፡፡ ከዙያ ተነስተው፥ ወዯ መሊ ሰውነቴ 

ተሰራጩ፡፡ አንዲንድቹ ቀንዲም ጭራቆችን ሲመስለ፣ የተሇያየ ቀሇም አሊቸው፥ አንዲንድቹ የሚያብረቀርቅ ዓይንና ስሇታም 

ጥርሶችና ጥፌሮች፥ ነጫጭ የሇበሱ እባቦችን ይመስሊለ፡፡ መሊ ሰውነቴ በከባዴ ህመም ውስጥ ነበር እናም መሊ 

መገጣጠሚያዬን ሁለ ጠምዜውት ነበር፡፡ መጋቢው በፇተናው ወቅት በምን ውስጥ እንዲሇፇ አሁን ተረዲሁ፡፡ ሇመጸሇይና 

እስከመጨረሻው ጥቃታቸውን ሇመቋቋም ሞከርሁ፥ ሆኖም ብዘ ሳይቆይ በፉቴ ወዯ መሬት ወዯቅሁ፡፡ የጸልት ቡዴኑ 

ከአመሻሹ ጀምሮ እስከ ሉነጋጋ 11 ሰዓት እስከሚሆን ዴረስ በትጋት ጸሇዩሌኝ፡፡ ቀጣይነት የነበረው ጸልታቸው ሁለንም 

እርኩሳን መናፌስት ከውስጤ አወጣቸው፡፡ ከፇተናው በኋሊ፥ ሁለም ተዲክመው ነበር፡፡ 

11 ሰዓት ሊይ፥ ሁሊችንም መጸሇይ እንችሌ ነበር፡፡ የተወሰኑ የጸልት ሰዓታት ስሊለኝ እዴሇኛነት ተሰማኝ፡፡ እርኩሳን 

መናፌስቱ ያሇ ርኅራኄ ሰውነቴን ሲያሰቃዩ ስሇነበር በጠና ታመምሁ፡፡ ጌታን በጠና ስሇታመመው ሰውነቴ ጠየቅሁት፡፡ 

እርኩሳን መናፌስት ከሰዎች ውስጥ ሲወጡ፥ ተጠቂዎቹ ሊይ አካሊዊ ጉዲት ይተዋለ፡፡ መጋቢው አሁንም ዴረስ በትከሻውና 

በጀርባው ሊይ ስሊሇ ህመም ሇምን እንዯሚያጉረመርም ገባኝ፡፡ ይመስሇኛሌ ወዯ ሠሊሳ እርኩሳን መናፌስት በሰውነቴ ውስጥ 

ነበሩ፡፡ 

ሉ፥ ሀክ ሱንግ፡    *ሉ፥ ሀክ ሱንግ ሰይጣንን አጠቃ 

በሌሳን ስጸሌይ ሳሇ፥ ኢየሱስ መጣና በቅጽሌ ስሜ ጠራኝ፥ ‚ሳም፥ ሲዖሌን እንጎብኝ፡፡‛ የጌታን እጅ እንዯያዜሁ፥ ወዯ ሲዖሌ 

መብረር ጀመርን፡፡ ወዯ ሰይጣን ዘፊን ስንዯርስ፥ የእርኩሳን መናፌስት ንጉስ ተረጋግቶ ቁጭ አሇ፡፡ ረዥምና ግዘፌ ነበር፤ 

ቁመቱ የሲዖሌ የሊይኛው ጥግ ዴረስ ዯርሷሌ፡፡ በቁጥጥሩ ሥር ያለ የማይቆጠሩ ታዚዦች አለት፡፡ የማሰቃያ መሣሪያዎች 

እንዯ ተራራ ተከምረው አየሁ፡፡ የማሰቃያ መሣሪያዎቹ የሰይጣንን ዘፊን ከበውታሌ፡፡ 

ከማሰቃያ መሣሪያዎቹ መካከሌ፥ የእርሻ መሣሪያዎችንም አይቻሇሁ፥ ማረሻ፣ የብረት መንጠቆና፣ ማጭዴ፡፡ ከብረት 

ከተሠሩት ከላልች የማሰቃያ መሣሪያዎች ጋር ሽጉጦችና ቢሊዎችም ነበሩ፡፡ አያቴን፣ አጎቴን፣ የአክስቴን ሌጆች፣ እናም 

አክስቴን በሰይጣን ዘፊን ፉት በማየት ተዯምሜ ነበር፡፡ 

ከመድቼ ቀጥል መስቀሌያ ቅርጽ ያሊቸው ዚፍች ነበሩ፡፡ ተሊሊኪዎቹ እርኩሳን መናፌስት መድቼን በመስቀሌያ ዚፍቹ ሊይ 

ሇመስቀሌ በዜግጅት ተወጥረዋሌ፡፡ መድቼ በፌርኃት ተመትተው ፉታቸው ገርጥቶ በስሜት ይንቀጠቀጣለ፡፡ እኔ በዙያ 

መሆኔን እንዲወቁ፥ ወዯ እኔ መጮህ ጀመሩ፡፡  ‚ሀክ ሱንግ፥ ሇምን ወዯዙህ ተመሌሰህ መጣህ? በቃ ሂዴ! ፌጠን! ሂዴ! 
ይህ ቦታ የሚጎበኝ ቦታ አይዯሇም፡፡ ሂዴ! ፌጠን፥ ጥፊ!‛ ሰይጣን የሆነ ነገር የሚያዯርግ እንዯሆነ ሇማየት ፉቱን በጨርፌታ 

አዩት፡፡ አጋንንቶቹ በመድቼ ሊይ ጮኹባቸው፡፡ ‚ሁሊችሁም፥ ስሇምንዴ ነው የምትነጋገሩት? ሁሊችሁም ዜም በለ!‛ 
በፌርሀት፥ መድቼ ጸጥ ብሇው ቆሙና በመሸበር ተንቀጠቀጡ፡፡ 

በዴንገት፥ ሰይጣን የአክስቴን ሌጅ ማሰቃየት ጀመረ፡፡ ይመስሇኛሌ ሆን ብል እኔን ሇማበሳጨትና የሆነ ነገር እንዲዯረግ 

ሇማዴረግ ነበር፡፡ ሰይጣን ረዥም ጥፌሮቹን ተጠቅሞ የአክስቴን ሌጅ ጀርባ ሥጋ ቦጫጨቀው፡፡ የአክስቴ ሌጅ በህመም 

ጮኸና ወዴቆ ተንፇራፇረ፡፡ ቢሆንም፥ ያ የሰይጣንን ንዳት አሊረካውም፡፡ የጭንቅሊቱን ሥጋ ቦጫጨቀና የራስ ቅለን 

አዯቀቀው፡፡ የአክስቴ ሌጅ በስቃይ እየጮኸ የራስ ቅለ ትቢያ ሆነ፥ ‚አዴኑኝ! እባካችሁ! አህ!‛ ትግስቴ አሇቀብኝና ወዯ 

ሰይጣን ሮጥኩ፥ እግሩን መታሁት፥ እርሱ ግን ውሌፉት አሊሇም፡፡ ሰይጣን ጠንካራና ግዘፌ ነበር፤ ውጤታማ 

አሌነበርሁም፡፡ 

ኢየሱስ ሁኔታውን እንዳት እንዯወሰዴሁት ተመሇከተ፡፡ የጁ ኢዩንን ሰይጣጣንን ማጥቃት ታሪክ አስታወስኩ፡፡ በሰውነቱ 

ሊይ ወጥታ ጎዴታዋሇች፡፡ የሆነ ነገር ማዴረግ እንዲሇብኝ ተሰማኝ፥ እርዲታ ቢስ ሆኜ መመሌከት አሌቻሌሁም፡፡ በሰውነቱ 

ሊይ ያለትን ጸጉሮቹን እየያዜሁ የሰይጣን ሰውነት ሊይ ወጣሁ፡፡ እንዱሁም ሰውነቱን እየበሳው ወዯ ሊይ ሇመውጣት 

ጥፌሬን ተጠቀምሁ፡፡ ከመጠኑ የተነሣ፥ ወዯ ታች ስመሇከት፥ ከዲገት ሊይ እየተመሇከትሁ ነው የመሰሇኝ፡፡ መንቀጥቀጥ 

ጀመርሁ፡፡ ከረዥሙ ከፌታ የተነሣ ፌርሀት አሽመዯመዯኝ፡፡ 

ምንም እንኳ በሰይጣን ሊይ ጉዲት ማዴረስ ብፇሌግም፥ መሣሪያው ስሊሌነበረኝ አሌቻሇሁም፡፡ በግሌጽ ጸሇይሁ፥ 

‚እግዙአብሔር ሆይ፥ እባክህ የመንፇስ ቅደስን ሠይፌ ስጠኝ!‛ ሌክ እንዯጸሇይሁ፥ በወርቅ የተሠራ ሠይፌ ቀስ እያሇ ከሰማይ 

ወረዯ፡፡ ወዱያውኑ ያዜሁትና በላልቹ የቤተክርስቲያኑ አባሊት የተጎዲውን ቦታ ማጥቃት ጀመርሁ፡፡ 



አስቀዴሞ፥ ሰይጣንን ማሳመም አሌቻሌሁም ነበር፡፡ አሁን፥ ጉዲት ማዴረስ ቻሌሁ፥ እንዱጮህ አዯረግሁት፥ ‚አህህ! ያማሌ! 
ማነው የሚያስቸግረኝ? ሇምንዴ ነው በተዯጋጋሚ ወዯዙህ ቦታ የምትመጡት? እናንተ ትናንሽ ሰዎች እንዳት ነው 
የምትዯፊፇሩኝ! ቆይ ጠብቁ በቀላን እወስዲሇሁ!‛ 

በፉት የተጎደትን አካባቢዎች በመሊ ኃይላ ማጥቃት ቀጠሌሁ፡፡ ዓይኑን ወጋሁትና በክንፍቹ ሊይ መንዟዋዟው ጀመርሁ፡፡ 

ሙለ በሙለ ሌገነጥሊቸው ቻሌሁ፡፡ አሁን፥ መቼም ቢሆን እነዙህን ክንፍቹን በዴጋሚ ሉጠቀምባቸው አይችሌም፡፡ 

ሰይጣን ከመቀመጫው ሇሇና መረበሽ ጀመረ፡፡ ‚አህህ! ምን እያዯረጋችሁብኝ ነው? አንተ ባሌሆንክ ጊዛ ላሊው ይሆናሌ! 
አህህ! በህመም ነኝ! እናንተን እበቀሊችኋሇሁ! በቀላን እስካገኝ ዯረስ አሊርፌም! እንዱህ አዴርጋችሁ እንዴታመሌጡ 
አሌተዋችሁም!‛ ሰይጣን ጥርሱን እያፊጨ በንዳት ቦግ አሇ፥ በስቃ በኃይሌ ጮኸና ተንጠሊጥል ወጣ፡፡ 

እርኩሶቹ አገሌጋዮቹ በጣም ተናዯደና ወዯ የአክስቴ ሌጅ ሄደ፡፡ እርኩሱ ፌጥረት ሥጋውን ሁለ በቢሊ ከታተፇና በዴስት 

ውስጥ ጨመረው፡፡ የአክስቴ ሌጅ በአጥንቶቹ ብቻ ቀረ፡፡ የአክስቴ ሌጅ ሲጮህና ሲያሇቅስ እያየሁ፥ ‚የአክስቴ ሌጅ 
እየተሰቃየ ያሇው ሰይጣንን ስሊጠቃሁትና ስሊሰቃየሁት ይሆን?‛ ብዬ አስብሁ፡፡ ኢየሱስም፥ ‚ሳም፥ ይበቃሌ፡፡ እንሂዴ፡፡‛ 
አሇኝና ሲዖሌን ትተን ወጣን፡፡ 

መጋቢ ኪም ዮንግ ደ፡    *የጌታን ቀን ጠብቅ 

እጆቼ በተሇያዩ ዓይነት እንቅስቃሴዎች መንቀሳቀስ ቀጠለ፡፡ የተሇያየ ዓይነት የሆኑት እንቅስቃሴዎች እንዳት ተፇጥሯዊ 

ሇመሆን እንዯቻለ ተገርሜና ሇማወቅ ጓጉቼ ነበር፡፡ እንዯማንኛውም ነገር፥ መንፇስ ቅደስ ይመራሌ ወይም ይመክራሌ፥ እኔ 

በዙህ ውስን በሆነች አዕምሮዬ ሊስበው አሌችሌም፡፡ ሁሌጊዛም ዯስ የሚሌ እንግዲ ነገር ነበር እናም አንዲንዳ በጣም ነው 

የምዯነቀው፡፡ 

ሁሌጊዛም ጸልት ስጀምር፥ ራሴን እጠይቃሇሁ፥ ‚ዚሬ ዯግሞ እጆቼ ምን ዓይነት እንቅስቃሴዎችን ይፇጥሩ ይሆን?‛ 
በምፇሌገው መንገዴ፥ እጆቼንና ክንድቼን በአንዴ ሊይ አዴርጌ እንዲይንቀሳቀሱ ሊዯርጋቸው እፇሌጋሇሁ፡፡ በጸልቴ ሊይ 

ማተኮር እፇሌጋሇሁ፡፡ በመንፇስ ቅደስ ቁጥጥር ውስጥ ስሆን፥ ዴምጼ፣ ክንድቼ፣ እጆቼ በእርሱ ኃይሌ ነው የሚመሩት 

ስሇዙህም መቃወም አሌችሌም፡፡ 

ዴንገት ከተቃወምኩት፥ የገፊሁትና የካዴሁት ያህሌ ይሰማኛሌ፡፡ ሌታው ይገባኛሌ፡፡ ሁለንም ነገር ሇመጠቅሇሌና በተቻሇ 

መጠን በቶል ሇመጨረስ እፇሌጋሇሁ፥ ግን እግዙአብሔር በጣም በቀስታ የሚሠራ ነው የሚመስሇው፥ እንዯ ማይቸኩሌ 

ዓይነት፡፡ ቢሆንም የያህዌ መንፇስ (የእግዙአብሔር መንፇስ) በውኃ ሊይ በእርጋታ እንዯሚሄዴ ነው፡፡ 

ጌታ ስሇማይቸኩሌ፥ በሂዯቱ ፌጥነት ሊይ የምሰሊቸው እኔ ነኝ፡፡ ትዕግስት ስሇላሇኝና ፇጣንና ኃይሇኛ ውጤትን ስሇምፇሌግ፥ 

የእግዙአብሔርን ሕግ በአግባቡ አሌፇጸምሁም ወይ ብዬ አስባሇሁ፡፡ ፇጣን ሇውጥን በሚፇጥር ዓሇም ውስጥ ነው 

የምኖረው፡፡ ማንኛውም ዓይነት መግየት ኋሊ እንዯ ቀረው እንዲስብ ያዯርገኛሌ፡፡ መናዊውን የህይወት ይቤ 

እንዯተሊመዴሁ አዴርጌ ነው የማስበው፡፡ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚፇጠሩት ነገሮች፥ በተሇይ እኔ በግላ ከመንፇስ ቅደስ 

ምሪት ሥር ሆኜ ያለኝ ገጠመኞች በጣም በዜግታ እየተሇወጥሁ ሆኖ እንዱሰማኝ ያዯርጉኛሌ፡፡ በእግዙአብሔር ፇቃዴ 

ውስጥ ሇመቆየት ከፇሇግሁ፥ እንዯ መጋቢ የበፉት ሌማድቼንና የግሌ ገጠመኞቼን እርግፌ አዴርጌ መተው ይኖርብኛሌ፡፡ 

ጌታ በተዯጋጋሚ ተሌዕኮውን እንዯ እርሱ ፇቃዴ ወይም ምሪት አሌያም እንዯ ራሴ አረዲዴ እንዯምመራ ይጠይቀኛሌ፡፡ የእኔ 

አረዲዴ መሠረት የሚሆነው ሇዓመታት የተማርኳቸው ትምህርቶች፥ ሥርዓቶች፥ እናም ፌሌስፌናዎች ይሆናለ፡፡ እንዯ እርሱ 

ፇቃዴ የሆነ አገሌግልትስ ምንዴ ነው? እነዙህ ሁለ የአገሌግልት መናት በከንቱ ነበሩ? በስሜት በማገሇግሌበት ጊዛ ምን 

እያዯረግሁ ነበር? አንዴ ነገር ግሌጽ ነው፡፡ ጌታ በብዘ ዴፌረትና እንዯ እርሱ ፇቃዴ ነበር ሳዯርግ የነበረው በሚሌ ግምት 

ሳዯርግ የነበረውን የቀዴሞውን አገሌግልት አያውቀውም፡፡ ተገዜቼሇት የነበረው አገሌግልት በጌታ ተቀባይነት እንዯላሇው 

ተረዲሁ፥ መሊ ሰውነቴ በፌርሀት ተንቀጠቀጠ፡፡ ጌታ ሁኔታዬን ነጥልና መርምሮ አወጣው፡፡ የመጀመሪያውን መጽሏፌ 

እንኳ በመጻፌ ሂዯት ውስጥ ሳሇሁ፥ ጌታ በአብዚኛው የአባሊቱን ገጠመኞች ብቻ በመጻፌ እንዲተኩር አዜዝኛሌ፡፡ በተሇይ 

ዯግሞ፥ ጌታ መጽሏፈን ስጽፌ ሙለ በሙለ ታዚዥ እንዴሆን ጠይቆኛሌ፡፡ የእኔ ትጋትና ታዚዥነት የበሇጠ ተአማኒነት 

ያሇውን መጽሏፌ ሇማጋጀት ያስችሊሌ፡፡ 

በመንፇሳዊ መነቃቃት ጉዲይ ሊይ ጸሇይሁ፥ ከገነት አጠገብ እንዯሆንሁ ተሰማኝ፡፡ ሆኖም ግን፥ ርኩሳን መናፌስቱ በታሊቅ 

ኃይሌ አጠቁኝ፡፡ ጸልቶቼ ጥሌቅ እየሆኑ ሲመጡና ወዯ ገነት የበሇጠ ስቀርብ፥ በፉት እኔ ያሸነፌኳቸው እርኩሳን መናፌስት 



ላልች የቤተክርስቲያኑ አባሊትን ማጥቃት ጀመሩ፡፡ አሊማቸው እኔን ከጸልቴ ሇማዯናቀፌ የቤተክርስቲያኑ አባሊትን 

ማጥቃትና ሰውነታቸውን ማዲከም ነበር፡፡ ማሰናከያው እኔ መንፇሳዊ መነቃቃትን እንዲሊገኝ ያግዯኛሌ፡፡ 

በመንፇስ ንቁ የነበሩት፣ ‚የመጋቢ ኪም መንፇሳዊ ዓይኖች እንዯተከፇቱ፥ ያሌቅሌናሌ፡፡ በሙለ ኃይሌ አጥቁ!‛ እያሇ ሰይጣን 

ሲያዜ ዓዩት፡፡ በጌታ እርዲታ፥ የሰይጣን ጥቃት ከንቱ ነበር፡፡ መሌሰው ተቀናጁና 

እንዯጋና ማጥቃት ጀመሩ፡፡ በዙህ ጊዛ፥ ዓሊማቸው አባሊቱን አንዴ በአንዴ ወዯ መሬት እንዱወዴቁ ማዴረግና መጋቢው 

እነርሱን ሲያስወጣ ጊዛውን እንዱያባክን ማዴረግ ነው፡፡ 

በዴጋሚ፥ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ በእርኩሳን መናፌስቱ ተሸነፇችና ብዘዎቹ የእርኩሳን መናፌስቱ ቡዴን ወዯ ሰውነቷ 

ገቡባት፡፡ በዙያን ምሽት ከረፇዯ ስሇነበረ የተጠቃችው እስከ ጠዋቱ 11 ሰዓት ዴረስ ስንዋጋ ቆየን፡፡ ከበፉቱ ጥቃት የተነሣ፥ 

ሰውነቴ ቀዴሞውኑ በቀጣይና በሚጨምር ህመም ውስጥ ነበር፡፡ አብዚኞቹ ህመሞችና ስሜቶች ቀኑን አብዚኛውን ተኝቼ 

እንዲሳሌፌ ሆነ፡፡ 

 *ውጊያ በጠባቂ መሊእክትና በእርኩሳን መናፌስት መሏከሌ  

አብዚኛውን ላሉት ሙለ ስንዋጋና እርኩሳን መናፌስቱን ስናስወጣ አሳሇፌን፡፡ ላሉት 11 ሠዓት ሊይ እንዯ ምንም ጸልታችንን 

የምንጀመርበት ጊዛ ነበረን፥ ጠዋት 2፡30 ሊይ ጨረስን፡፡ ከጠሊቶቻችን ጋር የነበረው ውጊያ አብዚኛውን የጸልት ጊዛ 

ወሰዯብን፡፡ ከጸልት በኋሊ አባሊቱን በመኪና አዯርስኳቸው፡፡ ወዯ ቤቴ ስዯርስ፥ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሆኖ ነበር፡፡ ወዯ ቤት 

ስገባ፥ ሴት ሌጄ፥ በመዯነቅ ሁኔታ ጮኸች፥ ‚አባዬ፥ በዋናው መኝታ ክፌሌ ውስጥ መሊእክትና እርኩሳን መናፌስት እየተዋጉ 
ነው!‛ በመነቃቃት፥ መሌሼ፥ ‚ምን? በይ እንሂዴና በጸልት መሊእክቱን እናግዚቸው!‛ አሌኳት፡፡ ባሇቤቴና ዮሴፌ በቤት 

ውስጥ ሁሇተኛውን ጸልት ስንጀምር ከእኛ ጋር ተቀሊቀለ፡፡ 

ዮሴፌና ጁ ኢዩን እየጸሇዩ፥ ሁኔታውን በመንፇሳዊ ዓይናቸው ተከታተለ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ በቡዴን ሆነው እንዯ መጡ 

ገሇጹ፡፡ ምንም እንኳ የዮሴፌ መንፇሳዊ ዓይኖች ሙለ በሙለ ባይከፇቱም፥ በእርሷ እርዲታ እርኩሳን መናፌስቶቹን ማዯንና 

ማጥቃት ችል ነበር፡፡ ‚እርኩሳን መናፌስት መቼም አያቆሙም፤ መቼም እረፌት አይሰጡንም፡፡‛ በሌሳን መጸዬን ቀጠሌሁ፥ 

ነገር ግን ሁለንም አዴኖ ሇመያዜ ብቃቴ የተወሰነ እንዯነበረ ተረዲሁ፡፡ 

በተዯጋጋሚ ጥቃታቸው ተዲክመንና ተሰሊችተን ነበር፡፡ ቅደሱን እሳት ተጠቀምንና እርኩሳን መናፌስቱን አሸነፌናቸው፡፡ 

ሁለም ተበታትነው ነዯደ፡፡ ውጊያው ሲያሌቅ፥ በመጨረሻ ቁርሳችንን የምንበሊበት እዴሌ አገኘን፡፡ ሆኖም ግን፥ የምሳ ሰዓት 

ሆኖ ነበር፡፡ ጁ ኢዩን ስትገሌጽ፥ ‚አባ፥ አራቱ መሊእክት እየጠበቁን ነበር፡፡‛ አሇች፡፡ ‚ጁ ኢዩን፥ ከመሊእክቱ ጋር መነጋገር 
የምትችዪ ይመስሌሻሌ?‛ ብዬ ጠየቅኋት፡፡ ‚አዎን፥ ሇሆነ ያህሌ ጊዛ ከእነርሱ ጋር ስነጋገር ቆይቻሇሁ፡፡‛ ብሊ መሇሰች፡፡ ሇጁ 

ኢዩን ሇመሊእክቱ ዚሬ ጥሩ ሥራ ሠርታችኋሌ ብሇሽ ንገሪያቸው አሌኋት፡፡ ጁ ኢዩን መሊእክቱን ስሇራሳቸው አንዲንዴ 

ጥያቄዎችን ትጠይቃቸው ጀመር፡፡ ከዚም፥ ጌታ ተገሇጠና ንግግራችንን ቀጠሌን፡፡ 

ኪም ጁ ኢዩን፡    *የመሊእክት ክንፍችና ትርጉማቸው 

‚ኢየሱስ ሆይ፥ በቤቴ ውስጥ አራት መሊእክት አለ፡፡ እነማን ናቸው? ሇምንዴ ነው በቤቴ ያለት?‛ 

ኢየሱስ፡ ‚እነዙህ ቤተሰብሽን ሇመጠበቅ የተመዯቡ አራት ጠባቂ መሊእክት ናቸው፡፡ በእግዙአብሔር አብ ነው የተሊኩት 
እናም እያንዲንዲችሁን እየጠበቁ ነው፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ነገር ግን ኢየሱስ፥ እናቴን፣ ወንዴሜንና እኔን የሚጠብቁት መሊእክት ክንፍቻቸው አንዴ ጥንዴ ብቻ ሇምን 
ሆነ ሇምን ሁሇት ጥንዴ አሌሆነም? የመጋቢ ጠባቂ መሊእክት ሇምን ሁሇት ጥንዴ ክንፌ ኖራቸው?‛ (አንዴ ጥንዴ: በግራና 

በቀኝ አንዴ አንዴ ባጠቃሊይ ሁሇት ክንፍች ማሇት ነው፡፡) 

ኢየሱስ፡ ‚መጋቢ ብዘ ሰዓት ሇቤተክርስቲያኑ አባሊት በመጸሇይ ያሳሌፊሌ፡፡ በተጨማሪም፥ መጋቢዎች በእግዙአብሔር 
አገሌግልት ትሌቁ ዯረጃ ሊይ ናቸው፡፡ መጋቢዎች ሇጌታ አብዜተው በትጋት ይሠራለ፡፡ በዙህም ምክንያት፥ ሊቅ ያሇ ማእረግ 
ባሇው መሊእክት ይጠበቃለ፡፡ ሁሇት ጥንዴ ክንፌ ያሊቸው መሊእክት ከፌ ያሇ ማእረግና አንዴ ጥንዴ ክንፌ ካሊቸው 
መሊእክት የበሇጠ ኃይሌ አሊቸው፡፡ ተሌዕኮአቸውን በታሊቅ ብቃት የሚመሩ መጋቢዎች ሦስት ጥንዴ ክንፍች ባሎቸው 
መሊእክት ይጠበቃለ፡፡ ባሇ ሦስት ጥንዴ ክንፌ መሊእክት የበሇጠ ዯረጃና ኃይሌ አሊቸው፡፡‛ 



ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ከጥቂት ዯቂቃዎች በፉት ወዯ እቤቴ ስገባ፥ በእርኩሳን መናፌስትና በመሊእክት መካከሌ 
ውጊያን አየሁ፡፡ አባቴና እናቴ ሲጨቃጨቁ መሊእክት እንዳት ነው ምሊሽ የሚሰጡት?‛ 

መሊእክቱ፡ (ንግግራችንን ሲያዲምጡ ቆይተው፥ ጣሌቃ ገቡ፡፡) ‚ቅዴስት ጁ ኢዩን፥ መጨቃጨቅም ሆነ መጣሊት 
የሇባችሁም፡፡ በማንኛውም ጊዛ ቅደሳን እርስ በእርሳቸው ሲጨቃጨቁ ወይም ሲጣለ፥ ሽሌማታቸው በሚገርም ሁኔታ 
ይቀንሳሌ፡፡ እባካችሁ ከዙህ በኋሊ አትጨቃጨቁ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ጌታ ሆይ፥ አንዲንዳ ስንተኛ ሰውነታችንን ከባዴ ሸክም ይሰማናሌ፡፡ እንዯዙህ ዓይነት የሰውነት ሁኔታ 
የሚፇጠረው ሇምንዴ ነው?‛ 

 *የመኝታ ሽባነት 

ኢየሱስ፡ ‚ያ ብዘ ጊዛ የሚከሰተው እርኩሳን መናፌስት በሰዎች ሰውነት ሊይ ሲጫኑ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው የሰውዬው 
ጠባቂ መሌአክ ሲሸነፌ ነው፡፡ ሆኖም ግን፥ መሊእክቱ እርኩሳን መናፌስቱን ካሸነፎቸው ይህ አይከሰትም፡፡ አንዲንዳ፥ ከፌ 
ያሇ ስሌጣን ያሊቻው እርኩሳን መናፌስት ወዯ ሰው ሰውነት ውስጥ ሇመግባት ሲሞክሩ ጠባቂ መሌአኩን ሉያሸንፈት 
ይችሊለ፡፡ ሰዎች እኔን እንዯ ጌታቸውና አዲኛቸው አዴርገው ሲቀበለኝና በሙለ ሌባቸው ሲያምኑ፥ በዚ ቅጽበት ጠባቂ 
መሌአክ ይመዯብሊቸዋሌ፡፡ ጠባቂ መሌአኩ ያን ሰው በእዴሜ መኑ ሙለ ይጠብቀዋሌ፡፡ አማኞች የሚጠብቋቸው ጠባቂ 
መሊእክት አሎቸው፡፡ የማያምኑት የሚያስቸግሯቸው እርኩሳን መናፌስት አሎቸው፡፡ የማያምኑትን በመኝታ ጊዛ ወዯ ታች 
ይጫኗቸዋሌ አሌያም ይሇቋቸዋሌ፡፡ በእርኩሱ መንፇስ ሁኔታ ይወሰናሌ፡፡ ሌጆቼ በተዯጋጋሚ ኃጢአትን ሲሠሩ ወይም 
እምነታቸው ሲዲከም በቀሊለ ይጋሇጣለ፡፡ በእንቅሌፌ ጊዛ ሇጥቃት ምቹ ይሆናለ፡፡ ከፌ ያሇ ዯረጃ ያሇው እርኩስ መንፇስ 
ከጠባቂ መሌአኩ ያየሇ ሲሆን፥ ሇጥቃት የታቀዯው ሰው በሰውነቱ ሊይ ወዯ ታች የሚጫነው ግፉት ይሰማዋሌ፡፡ 
በአጠቃሊይ፥ አንዴ ሰው በመሌአኩና በእርኩሱ መንፇስ መካከሌ ያሇውን ውጊያ ሉያይ አይችሌም፡፡ ሆኖም ግን፥ 
በአጠቃሊይ ህይወታችሁ የተጠበቀ ነው ምክንያቱም ጠባቂ መሌአኩ እርኩሳን መናፌስትን ማሸነፌ ስሇሚችሌ፡፡ ይህን ሁሌ 
ጊዛ አስታውሱ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡  ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ሰውዬው ከእምነት ሲያፇገፌግና ወዯ ዓሇም ሲመሇስ ጠባቂ መሌአኩ ምን ይሆናሌ? 
እንዯዙህ ዓይነት ብዘ ሰዎች አለ፡፡‛ 

ኢየሱስ፡ ‚አንዴ ታማኝ የነበረ ሰው ቢያፇገፌግ፥ ጠባቂ መሌአኩ ወዯ ገነት ሉመሇስና በእግዙአብሔር ፉት ሉቆም 
ይገባዋሌ፡፡ በእግዙአብሔር ፉት ቆመው ሉገሰጹ ይገባቸዋሌ፡፡ ጠባቂ መሊእክቱ ወዯ መጀመሪያ ሥራቸው ይመሇሳለ፡፡ 
ያፇገፇገው ሰው ቢመሇስ፥ መሌአኩ ተመሌሶ ይመዯብና እንዯ መጀመሪያው ሰውየውን ይጠብቃሌ፡፡ ጠባቂ መሌአኩ 
ሇመጠበቅና በአስፇሊጊ ሁኔታ ውስጥ ሇማገዜ በዙያ ይኖራለ ነገር ግን ብዘውን ጊዛ እንዯ ሰውየው ምርጫ ነው፡፡ እንዯ 
ሰውየው ሥራ የመሌአኩ ስሌጣንና ዯረጃ ከፌ ይሊሌ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚አንዴ መሌአክ ምን ያህሌ ጥንዴ ክንፍች ሉኖሩት ይችሊሌ?‛ 

ኢየሱስ፡ ‚አንዴ መሌአክ ሉኖረው የሚችሇው ጥንዴ ክንፍች ቁጥር ሦስት ነው፡፡ ምንም ክንፌ የላሊቸው አንዲንዴ 
መሊእክትም አለ፡፡ የክንፊቸው ብዚትና ቁመናቸው ቦታቸውንና ዯረጃቸውን ያንጸባርቃሌ፡፡ ክንፍቻቸው ከሰውነታቸው 
ሉያዴጉ ይችሊለ፡፡ በአንዲንዴ ሌዩ ሁኔታዎች፥ እኔ ራሴ ክንፍችን እገጥምሊቸዋሇሁ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡  ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ስሇእነርሱ ስናወራ፥ የተዯሰቱ ይመስሊለ!‛ 

ኢየሱስ፡ ‚ትክክሌ ነው፡፡ መንፇሳዊ ንግግሮችን መስማት ያስዯስታቸዋሌ፡፡ እናም ዓሇማዊ ወሬዎችን ሲሰሙ በቅጽበት 
ይከፊለ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ መሊእክቱ ስሇእነርሱ ማውራታቸውን ስንቀጥሌ ሲዯንሱ አስተዋሌሁ፡፡ ዋው! እናቴ በመንፇስ 
ቅደስ የምትዯንሰውን ዓይነት ዲንስ ነው የሚመስሇው፡፡ መሌአክ፥ መጋቢው የእናንተን አቋምና ንግግር በማስታወሻ እየያ 
ነው፡፡ መጋቢ ስሇእኛ ግንኙነት መጽሏፌ ይጽፊሌ፡፡‛ 

መሊእክት፡ ‚ዋው! እውነት ነው? ታሪካችን በመጽሏፌ ሉጻፌ ነው?‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡  ‚አዎ፥ በእርግጠኝነት!‛ 



መሊእክቱ ዯስተኞች ነበሩ እናም በበሇጠ በሚስብ ሁኔታ መዯነስ ቀጠለ፡፡ ንግግራችን እንዱቀጥሌ ፇሌገው ነበር፥ ነገር ግን 

ጌታ አቋረጠን፡፡ 

ኢየሱስ፡ ‚ጠቃጠቆ፥ ከእኔ ጋር ነበር ሌታወሪ የሚገባሽ፡፡ ከመሊእክቱ ጋር ሇማውራት የምትሞክሪው ሇምንዴ ነው?‛ 

መሊእክት፡ (ጌታ ሲናገር፥ በትሕትና አንገታቸውን ዜቅ አዴርገው ወዯ ኋሊ ቆሙ፡፡) 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ አንዴ ሰው ሲሞት ምን ይሆናሌ? ምን ያህሌ መሊእክት ናቸው የሚያጅቡት?‛ 

ኢየሱስ፡ ‚ሇአማኞች፥ ጠባቂ መሊእክቶቻቸውና አንዴ ላሊ መሊእክት ወዯ ገነት ይዋቸው ይመጣለ፡፡ የማያምን ሲሞት 
ዯግሞ፥ ከሲዖሌ የሆነ ፌጥረት ይመጣና ወዯ ሲዖሌ ይወስዯዋሌ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ በገነት ያሇውን ቤቴን ሇመጎብኘት እመኛሇሁ፡፡‛ 

ኢየሱስ፡ ‚መጥተሸ በገነት ያሇውን ቤትሽን ሌትጎበኚ ያስፇሌግሻሌ፡፡ ሆኖም ግን፥ ሌታዪው ከፇሇግሽ፥ በጽናት መጸሇይ 
ይኖርብሻሌ፡፡ በጸልትሽ የበሇጠ ሇመትጋት የማትሞክሪ አትሁኚ፡፡ ሇዙህ ነው በቀሊለ ገነትን እንዴትጎበኚ የማሌፇቅዴሌሽ፡፡ 
ምኞትሽን ካሳካሁሌሽ በጸልትሽ ሰነፌና የማትጣጣሪ ሌትሆኚ ትችያሇሽ፡፡‛ 

ኪም ጁ ኢዩን፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ብዘ ጥያቄዎች ስሇጠየቅሁህ ይቅርታ፡፡ መሊእክት ያሇቅሱ እንዯሆነ ሇማወቅ በጣም 
ጓጉቻሇሁ፡፡ ወዯ ገነት ስንሄዴ፥ የቤተሰብ አባሊት እርስ በእርሳቸው ሉተያዩ ይችሊለ? ቅደሳን በገነት ይጣለና 
ይጨቃጨቃለ?‛ 

ኢየሱስ፡ ‚ጠቃጠቆ፥ ስሇብዘ ነገሮች ሇምን ትጓጊያሇሽ? የትንቢትን ጸጋ ከሰጠሁሽ በኋሊ ዜም ብሇሽ ትጨቀጭቂኛሇሽ፡፡ 
ሀሀሀ፡፡ ዯህና፥ ቀጥይ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ጠይቂኝ፥ አንዴ በአንዴ፡፡ መሊእክት ሏንን በፉታቸው ገጽታ መግሇጽ 
ይችሊለ፡፡ ማሌቀስ ወይም ከዓይናቸው እንባን ማፌሰስ አይችለም፡፡ ሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ፣ ሉቀ መሊእክት ገብርኤሌና 
እኔ ብቻ ነን በእንባ ማሌቀስ የምንችሇው፡፡ የቤተሰብ አባሇት አዎን በገነት በዯስታ ይገናኛለ ይተያያለ፡፡ ቢሆንም፥ ሁሌ ጊዛ 
መገናኘት አይችለም፥ በሌዩ ሁኔታዎች ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን፥ በገነት የቤተክርስቲያን አገሌግልቶች ሊይ መገናኘት ይችሊለ፡፡ 
ገነት ያሇነውርና ያሇነቀፊ የሆነ ቦታ ነው፡፡ ፌጹም ቦታ ነው፡፡ እግዙአብሔር አብ ሁለን ነገር በራሱ ያስተባብራሌ 
ያቀናጃሌ፡፡ ሇዙህ ነው ገነት ፌጹም ቦታ የሆነው፡፡ ሇመጣሊትም ሆነ ሇመከራከር ምንም ምክንያት የሇም፡፡ እነዙህ ነገሮች 
የሚከሰቱት ሰዎች ኃጢአተኛ ባህሪ ስሊሊቸው ነው፡፡ ኃጢአታዊ ባህሪ ጭንቀትና ስጋትም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሰዎች 
የሚጣለባቸው ወይም የሚከራከሩባቸው ሁሇት ዋና ዋና ምክንያቶች አለ፡፡ መሊእክት ፇጽመው አይጣለም፡፡ መቼም 
ሉሆን አይችሌም፡፡ ያ የሚሆን ቢሆን ኖሮ፥ ሇንስሏ የሚሆን ምንም እዴሌ ሳይሰጣቸው ከገነት ይባረሩ ነበር፡፡ ያሇ ርኅራኄ 
ወዯ ሲዖሌ ይጣሊለ፡፡ የዲኑ ነፌሳት አይጣለም ወይም አይጨቃጨቁም፡፡ በገነት የማይቻሌ ነው፡፡ ያ ዴንገት ቢሆን፥ ወዯ 
ሲዖሌ አይጣለም፥ ምክንያቱም ከእግዙአብሔር ጸጋ በታች ናቸው፡፡ የተመቸና ዯስተኛ ህይወት ይኖራለ፡፡‛ 

==== ቀን 28 ====  (ዕብራውያን 4፡12-16) 

መጋቢ ኪም ዮንግ ደ፡    *የእርኩሳን መናፌስቱ በሙለ ኃይሌ ማጥቃት 

የ30 ቀን የጸልት መቻው ቀናት እየተቆጠሩ በሄደ ቁጥር፥ ከእርኩሳን መናፌስት ጋር ያሇው ውጊያ በረታ፡፡ በማንኛውም 

ጊዛ ‚ግሌገልቹ‛ በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ሲጸሌዩ፥ ሌቤ ይራራሊቸዋሌ ነገር ግን ከማሌቀስ ውጪ ምንም ሌረዲቸው 

አሌችሌም፡፡ ከእርኩሳን መናፌስቱ ተዯጋጋሚ ዴንገተኛ ጥቃቶች የተነሳ በአካሌም በመንፇስም ተዲክመናሌ፡፡ 

ውጊያው ወዯ ኋሊ ወዯ ፉት ይሊሌ፡፡ አንዲንዳ እኛ ይቀናናሌ አንዲንዳ ዯግሞ እርኩሳን መናፌስቱ ይቀናቸዋሌ፡፡ ይህ ሁኔታ 

አሁንም አሁንም ይዯጋገማሌ፡፡ 

ምንም ውጊያዎቹ ጽኑ ቢሆኑ፥ በውጊያ ወቅት ወዯ ጌታ መጮሀችንን አናቋርጥም፡፡ እውነታው፥ በተዯጋጋሚ ወዯ እርሱ 

እንጮሀሇን፡፡ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ተሰበሰብን፡፡ ከአገሌግልት በፉት፥ መርንና ጌታን አመሰገንን፡፡ እያመሇክን ሳሇ፥ 

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ተጠቃች፡፡ በእርኩሳን መናፌስት የተገኘችው የመጀመሪያዋ እርሷ ነበረች፡፡ በጥቃቱ ጊዛ፥ ወዯ ፉት 

ወዯቀች፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ሰውነት ውስጥ መግባት ጀመሩ፡፡ የማይታዩ ነበሩ፤ ቅርጻቸውን ሆነ 



መሌካቸውን በዓይኔ ማየት አሌቻሌሁም ነበር፡፡ ጥቃቱ ዴንገተኛ ነበርና እርኩሳን መናፌስቱን ሇመጋፇጥ ዜግጁ 

አሌነበርንም፡፡ 

እንዯ ሰው፥ በመጋቢነት ጥሪ ሊይ ጥርጣሬ ተሰማኝ፡፡ ‚በመንፇሳዊ ጭሇማ ውስጥ እየኖርሁ መሆን አሇበት፡፡ መንፇሳዊ 
ጥቃቶቹን መከሊከሌ ሇምን አሌቻሌሁም? ከሆነ በኋሊ ውጊያ ውስጥ የምገባው ሇምንዴ ነው?‛ ብዬ አሰብሁ፡፡ 

የቤተክርስቲያኒቱ አባሊት ወዯቁ፥ መሬት ሊይ እየተንከባሇለ በህመም ይጮሀለ፡፡ እርዲታ ቢስና ሌራዲቸው እንዯማሌችሌ 

ተሰማኝ፡፡ ከዙያም በዴንገት፥ ባሇቤቴ መንቀሳቀስ አቃታት፤ እግሮቿ ሽባ ሆኑ፡፡ ወንደ ሌጄ፥ ዮሴፌ፥ ተጠቃና እራስ ምታት 

ያው፡፡ ሴቷ ሌጄ፥ ጁ ኢዩን፥ እጇ እንዯተሰበረ ተጎዴታ ወዯቀች፡፡ ዩ ክዩንግና ሀክ ሱንግ እንዯ ላልቹ በእርኩሳን 

መናፌስቱ ተጠቅተው መሬት ሊይ ወዯቁ፡፡ 

እርኩሳን መናፌስቱን ከአንደ አባሌ ሳስወጣ፥ ወዯ ላሊ አባሌ ይሄደና ቀጣይ ኢሊማቸውን ያጠቃለ፡፡ የቤተክስቲያናቻን 

አባሊት በሥቃይ ውስጥ ይሆናለ፡፡ እንዯ መጋቢ፥ ብቁ እንዲሌሆንሁ አስባሇሁ፡፡ በጣም መንፇሳዊ እንዲሌሆንሁ 

ይሰማኛሌ፡፡ የቤተክርስቲያን አባሊቱን መንፇሳዊ ጥማት ሇማርካት አሌችሌም፡፡ የዚሬው ውጊያ መንፇሳዊ ዯካማነቴን 

በግሌጽ ነው ያሳየው፡፡ በአሁኑ ሰዓት ግራመጋባትና የመጨናነቅ ስሜት ተሰማኝ፡፡ 

ሇሦስት ቀናት፥ ከእርኩሳን መናፌስት ጋር ስንዋጋ ነበር፡፡ በመሆኑም፥ ጥሩ እንቅሌፌ ማግኘት አሌቻሌሁም፡፡ ያሇሁበት ቦታ 

አይወስነውም፥ ቤተክርስቲያንም ሆነ እቤት ውስጥ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ምንም እረፌት አሌሰጡኝም፡፡ በተሇይ የትሊንትና 

ማታው ውጊያ አዯካክሞናሌ፡፡ ውጊያው እስከ ጠዋቱ 2 ሰዓት ዴረስ ቀጠሇ እናም እሁዴ ነበር፡፡ እምነቴንና መንፇሳዊ 

ብቃቶቼን ሁለ ብጠቀምም እንኳ፥ ውጤታማ አሌነበርሁም፡፡ 

ስሇዙህ፥ ከጌታ ንዴ እርዲታ ከመጠየቅ በቀር ምንም ምርጫ አሌነበረኝም፡፡ ወዯ ጌታ ተማጸንሁ፥ ነገር ግን ጌታ ሁለንም 

እርኩሳን መናፌስት በእምነቴ እንዲሸነፊቸው ፇሇገ፡፡ የእሁዴ አገሌግልት እየቀረበ ስሇነበረ፥ ትዕግስት አጣሁና ጌታን 

አስጨነቅሁት፡፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እርዲኝ! እሇምንሀሇሁ! ወይ ጣሌቃ ግባ አሌያም ሉቀመሊእክት ሚካኤሌን እንዱያግኝ 
ሊከው፡፡ እባክህ ፌጠን! ማንም ቢረዲን ችግር የሇውም፡፡‛ እኔ በአስቸኳይ ስማጸን፥ ዮሴፌ፣ ጁ ኢዩንና ሀክ ሱንግ የእርዲታ 

ጥሪውን ተቀሊቀለ፡፡ ሁሊችንም በእንባ ተሸፌነን ነበር፡፡ ሰውነታችን በሊብ ተፌቋሌ፡፡ ትንሽ ቆይቶ ብዘ መሊእክት ከገነት 

መጥተው ከፉታችን ቆሙ፡፡ 

 *እርዲታ ከሉቀ መሊእክት ሚካኤሌ 

ከብዘ መቶዎች እስከ ብዘ ሺህዎች የሚገመቱ መሊእክት መጡ፡፡ መምጣታቸውን ቀጥሇው በዘሪያችን ተሰበሰቡ፡፡ በእነርሱ 

ተከብበን ነበር፡፡ መሊእክቱ ይጋርደንና በሚያንጸባርቅ የብርሃን ዯርብ ይሸፌኑን ጀመር፡፡ እርኩሳን 

መናፌስቱ ሇማጥቃት ሞከሩ፡፡ በአጭር ጊዛ ውስጥ፥ አስዯናቂ ዯማቅ ብርሃን ከሰማይ ሲመጣ 

አየሁ፡፡ ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ ወዯ እኛ እየቀረበ ነበር፡፡ ነጭ ፇረስ ይጋሌብ ነበር፥ ክንፌ ያሇው 

ፇረስ፡፡ ሲጋሌብ፥ ታሊቅ የሆነ አንጸባራቂ ሠይፌ ያወናጭፌ ነበር፡፡ በአንዴ ጊዛ ስንራ፥ 

የተወሰኑትን እርኩሳን መናፌስት ቀሊቸው፡፡ 

የተቀሩት እርኩሳን መናፌስት ግራ በመጋባት ከሉቀመሊእክት ሚካኤሌ ፉት መበታተን ጀመሩ፡፡ 

ሚካኤሌ በቤተክርስቲያን አባሊቱ አጠገብና ዘሪያ ተመሊሇሰ፡፡ በቤተክርስቲያኑ አባሊት አጠገብ 

ሲመሊሇስ፥ እርኩሳን መናፌስቱን አጥቅቶ ቀሊቸው፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ሲቀለ፥ ጥቁር ጭስ ከውስጣቸው ይወጣና 

ይጠፊለ፡፡ 

መሊእክቱ የቤተክርስቲያኑን አባሊት ሇመከሊከሌ ክንፊቸውን ረጉ፡፡ ሚካኤሌ መጋሇቡንና እርኩሳን መናፌስቱን በሠይፌ 

ማጥቃት ቀጠሇ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ እየጮሁ ግራ በመጋባት ሸሹ፡፡ ፇጽሞ ተዯበሊሌቆባቸው ነበር፡፡ ኢየሱስ ተገሇጠና 

ሁኔታውን ተከታተሇ፡፡ 

ሉ ሀክ ሱንግ፡  *እርኩሳን መናፌስቱን በቅደሱ እሳት ማቃጠሌ 

ብዘ እርኩሳን መናፌስት ወዯ እናቴ ሰውነት ገቡ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱን ከእርሷ በማስወጣት 

ስናግዜና ስናስወጣ የጸልት ሰዓታችን አጠረብን፡፡ ምንም እንኳ ሁኔታው የተዯበሊሇቀ ቢሆንና 

እናቴም በሥቃይ ውስጥ ብትሆንም፥ መጋቢው ራሱን አረጋግቶ ጠንካራና ውጤታማ 

አገሌግልትን መምራት ችል ነበር፡፡ የመጋቢው ቃሊት የተዋቀሩና በእግዙአብሔር ኃይሌ 



የተሞለ ነበሩ፡፡ በመሆኑም፥ የጸልት ጉባኤያችን ሲጀመር፥ የመንፇስ ቅደስ እሳት መገኘት ኃያሌ ነበር፡፡ 

ዚሬ ከላሊው ቀን በባሰ በጣም ቀዜቃዚ ነበር፡፡ በመሆኑም፥ በጥሩ ስሜት ውስጥ አሌነበርሁም እናም አዕምሮዬ በፌርኃት 

ሀሳቦች ተሞሌቶ ነበር፡፡ ቢሆንም፥ ሌክ ጸልቴን እንዯጀመርሁ፥ የመንፇስ ቅደስ ኃያሌ እሳት ወዯ ሌቤ ውስጥ ገባ፡፡ እሳቱ 

በክብ ቅርጽ ነበር የሚንቀሳቀሰው፡፡ እሳቱ አንዳ ሌቤ ከገባ በኋሊ፥ ከሙቀቱና ከብርታቱ የተነሳ ማሊብ ጀመርሁ፡፡ ብዘ 

መሊእክት ከሰማይ ሲመጡ ተመሇከትሁ፡፡ ከመሠዊያው በሊይ ባሇው መስቀሌ በር ውስጥ ነበር የሚመጡት፡፡ እርኩሳን 

መናፌስቱ እስካሁን በእናቴ ሰውነት ውስጥ ሆነው እያሠቃዩአት ነው፡፡ ህመሙ እናቴን መሬት ሊይ ያንከባሌሊታሌ፡፡ እናቴ 

እርዲታ አሌባ ነበረች፡፡ ሥቃይዋን ሇማቆም ምን ማዴረግ እንዲሇባት አታውቅም ነበር፡፡ ያሇማቋረጥ ትጮሀሇች 

ታቃስታሇች፡፡ ሁለም የቤተክርስቲያኑ አባሊት እርኩሳን መናፌስቱን ሇማስወጣት እየተሳተፈ ነው፡፡ ውጊያው እስከ ንጋት 

ቀጠሇ፡፡ ዯስ የሚሇው፥ በሉቀመሊእክት ሚካኤሌ እርዲታ፥ እርኩሳን መናፌስቱን ማሸነፌና የቀኑን አገሌግልት መጨረስ 

ቻሌን፡፡ 

ሉቀመሊእክት ሚካኤሌና ኢየሱስ ወዯ ገነት ሲመሇሱ፥ በየግሊችን ሇመጸሇይ ጊዛ አገኘን፡፡ በሌሳን ስጸሌይ ሳሇሁ፥ ከጥግ ሊይ 

ጥቁር ጥሊ ሲሳብ አየሁ፡፡ በሰከንድች ውስጥ፥ ትሌቅ ዲይኖሰርን የመሰሇ እርኩስ መንፇስ ተገሇጠና ወዯ እኔ መሮጥ ጀመረ፡፡ 

ወዯ እኔ እየመጣ፥ አናቱ ተከፌል ተከፇተና ከውስጡ ቀጫጭን ቀያይ ነገሮች በጭንቅሊቱ ውስጥ ሲርመሰመሱ ማየት 

ቻሌሁ፡፡ ሁኔታውን እየቃኘሁ ሳሇ፥ ነፌሴ ሰውነቴን ጥሊ እየወጣች እንዲሇ ተሰማኝ፡፡ በዙያች ሰከንዴ፥ በአፌታ መናጋት፥ 

በእርኩስ መንፇስ ተጠቃሁ፡፡ በዴንገት ነቅቼ ወዯ ጌታ ተጣራሁ፡፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እርዲኝ! ፇጥነህ ናና አዴነኝ!‛ ጌታ 

በቅጽበት መጣና የዲይኖሰሩን ጭራ ይዝ ወረወረው፡፡ እርኩሱ መንፇስ እየጮኸ ሸሸ፡፡ 

ቀጥል፥ የጨሇማው ጥሊ እርኩሳን መናፌስት በቡዴን ሆነው ሰዯርያዬን ጎተቱት፡፡ መንጭቄ ሇማስሇቀቅ ሞከርሁ፥ ነገር ግን 

አሌቻሇሁም እናም ጸልቴ ተስተጓጎሇ፡፡ በራሴ ብርታት እንዯማሊሸንፊቸው እንዯተረዲሁ፥ የቅደሱን እሳት ኃይሌ መጥራት 

ጀመርሁ፡፡ ‚ቅደሱ እሳት! ቅደሱ እሳት!‛ እያሌሁ መጮህ ጀመርሁ፡፡ በዴንገት፥ የሚንበሇበሌ እሳት ከሰውነቴ ወጣና 

የጨሇማውን ጥሊ መናፌስት በታተናቸው፡፡ 

በሌሳን መጸሇይ ስጀምር፥ ዜማሬ መስማት ጀመርሁ፡፡ በመዜሙሩ ምት መጸሇይና መዯነስ ጀመርሁ፡፡ የብረት ጭንብሌ 

ያጠሇቀ እርኩስ መንፇስ ወዯ እኔ ሲቀርብ አየሁ፡፡ መጸሇዬን ቀጠሌሁ እናም እጆቼ በመዜሙሩ ምት እየተንቀሳቀሱ ነበር፡፡ 

ባሇ ብረት ጭምብለ እርኩስ መንፇስ ቀረበ እናም ጭምብለን አወሇቅሁበት፡፡ ጭምብለን ሳወሌቀው፥ የትሌ መዓት 

ከውስጡ ወጡ፡፡ ሁለንም በቅደሱ እሳት 

አጠፊኋቸው፡፡ እርኩሳን መናፌስቱን እንዲሸነፌሁ፥ ጌታ መጣና ከገነት ከረሜሊ ሰጠኝ፡፡ በጣም ጣፊጭና የሚጥም ነበር፡፡ 

ሆኖም፥ በችኮሊ በሌቼው ማሳሌ ጀመርሁ፡፡ 

ሉ ዩ ክዩንግ፡  *ዩ ክዩንግ መድቿ በሲዖሌ እሳት ሲሰቃዩ በዴጋሚ አየች 

ኢየሱስ እጄን ይዝ፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ ገነትን መጎብኘት ትፇሌጊያሇሽ?‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ ጥያቄውን እንዯ ሰማሁ፥ ሌቤ በዯስታ 

ተሞሊ፡፡ በአየር ውስጥ በረርን፡፡ በህዋውና በክዋክብት ክምችት ውስጥ እያሇፌን ወዯ ፉት መብረራችንን ቀጠሌን፡፡ ሆኖም 

ግን፥ በጨሇማ ሸሇቆ ውስጥ በረርንና ወዯ ግራ በሚወስዯው በኩሌ ታጠፌን፡፡ የግራው መንገዴ ወዯ ሲዖሌ ነው 

የሚወስዯው፡፡ ገነት በቀኝ በኩሌ በሚወስዯው መንገዴ ነው፡፡ 

ኢየሱስ ሲዖሌን እንጎብኝ ብል ቢጠይቀኝ እሺ እንዯማሌሇው አውቋሌ፡፡  

ገነትን መጎብኘት እወዲሇሁ፡፡ በማንኛውም ጊዛ ገነትን የመጎብኘት እዴሌ ሲያጋጥመኝ፥ በጣም ነው የምዯሰትበት፡፡ አሁን 

ሇሊሇም እዚ ብኖር እመኛሇሁ፡፡ ነገር ግን ሲዖሌ አስቀያሚና አስፇሪ ቦታ ነው፡፡ ሌጎበኘውም ሆነ ሊስበው የማሌፇሌገው 

ቦታ ነው፡፡ ጌታ ገነትን መጎብኘት እንዯምፇሌግ ሲጠይቀኝ፥ የተጠመዴሁ መሰሇኝ፡፡ ሲዖሌን የመጎብኘት አጋጣሚ ውስጥ 

ባሇፌሁ ጊዛ ሁለ፥ በእንቅሌፌ አሌባ ላሉቶች ውስጥ አሌፊሇሁ፡፡ ሰውነቴ ከሲዖሌ በተራረፈ ህመሞች ውስጥ ያሌፊሌ፡፡ 

እያሰብሁ ሳሇሁ፥ መድቼ ሲጎተቱ አየሁ፡፡ የሆነ ረዥም ፌጥረት ወዯሚጠብቃቸው ቦታ እንዱሰሇፈ ተገዯዋሌ፡፡ እርኩሱ 

ፌጥረት በጣም ረዥም ከመሆኑ የተነሳ የሲዖሌ ጫፌ የዯረስ ነው የሚመስሇው፡፡ ከግዘፈ ፌጥረት ፉት ሇፉት ረዣዥም 

መስቀሌያ ቅርጽ ያሊቸው ዚፍች ቆመዋሌ፡፡ 



ላልቹ እርኩሳን መናፌስት መድቼን መስቀልቹ ሊይ ሇመስቀሌ እየተጋጁ ነው፡፡ ረዥሙ ፌጥረት ንጉሱን ይመስሊሌ፡፡ 

ባ ቁጥር፥ ታዚዦቹና መድቼ በፌርሀት ይንቀጠቀጣለ፡፡ የእርኩሱ ፌጥረት ግዘፌ መጠን፥ ነጎዴጓዲማ ዴምጽ፥ እናም 

አቋሙ አስፇራኝ፡፡ አሇቀስኩ፡፡ 

በመጨነቅ ስሜት፥ አያቴ እንባዬን አበሰችሌኝ፡፡ በሲዖሌ ከማንም ሰው ጋር ሇመያያዜ ተፇቅድሌኝ አያውቅም ነበር ነገር ግን፥ 

በዙህ ሰዓት፥ አያቴ ወዯ እኔ ቀርባ እንባዬን እንዴታብስ ተፇቀዯሊት፡፡ እንባዬን ስትጠርግሌኝ፥ የእጇ ቅዜቃዛ ተሰማኝ፡፡ 

እንዯ በረድ ቀዜቃዚ ነበር፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ ሇምንዴ ነው ተመሌሰሽ ወዯዙህ ስፌራ የመጣሽው? ይህ የሚጎበኝ ዓይነት ስፌራ 
አይዯሇም፡፡ አሁኑኑ ሂጂ፡፡‛ እየተናገረች፥ አብራኝ አነባች፡፡ 

ኢየሱስ  ወዯ ራሱ ስቦ አቀረበኝና ቀይ ፌሬ በእጄ ሰጠኝ፡፡ እንዴበሊውና ከጨረስሁ በኋሊ ማሌቀሴን እንዲቆም ነገረኝ፡፡ ጌታ 

ከገነት ነበር ያመጣው፡፡ የገነትን ፌሬ እየበሊሁ ሳሇ፥ አያቴ አፇጠጠችብኝ፡፡ ጌታም፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ በአያትሽ ከተነካሽ በኋሊ 
እንዳት ተሰማሽ?‛ አሇኝ፡፡ እኔም፥ ‚ጌታ ሆይ፥ የአያቴ እጅ በጣም ቀዜቃዚ ነው፡፡ የበረዲትና የምትንቀጠቀጥ ነው 
የሚመስሇው፡፡‛ 

አያቴ እያሇቀሰች በጌታ ፉት አንገቷን ዯፊችና እንዱህ አሇችው፥ ‚ውዳ ኢየሱስ ሆይ፥ የሌጅ ሌጄን፥ ዩ ክዩንግን ስሊመጣሀት 
አመሰግንሀሇሁ፡፡‛ ከአያቴ አጠገብ ቆሞ የነበረው አጎቴም፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ እናትሽ የት ናት?‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ እኔም፥ ‚እናቴ 
በከባዴ ህመም ውስጥ ናት፡፡ መጸሇይ እንኳን አትችሌም፡፡ ቤተክርስቲያን ውስጥ መተኛት ግዴ ሆኖባታሌ፡፡‛ አሌሁት፡፡ 

አጎቴም፥ ‚የእውነት? ጤናና ዯኀና እንዴትሆን እመኝሊታሇሁ፡፡‛ አሇኝ፡፡ ስሇ እናቴ ተጨንቆ ነበር፡፡ አያቴንና የአክስቴን 

ሌጆች ከአጠገባቸው ቆመው ይታዩኛሌ፡፡ አያቴ ወዯዙህ ስፌራ ከመምጣቱ በፉት ምን ዓይነት ስቃይ ውስጥ እንዯነበረ 

አሊውቅም ግን ቆዲው ከሰውነቱና ከፉቱ ሊይ ተጋግጧሌ፡፡ 

ፉታቸው እንዯተጨማዯዯ፥ አጎቴና የአክስቴ ሌጅ ስጋታቸውን ገሇጹ፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ ሇምን ጉዲይ ነው እዙህ የመጣሽው? 
አሁኑኑ ከዙህ ስፌራ ሂጂ!‛ አያቴ እያሇቀሰች፥  በዴጋሚ ተናገረች፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ እኔም ይህን ቦታ ትቼ መሄዴ እፇሌጋሇሁ፡፡ 
ከኢየሱስ ጋር ስሇሆንሽ፥ እባክሽን ጌታ እኔንም ከአንቺ ጋር እንዱያወጣኝ ጠይቂው፡፡ ሲዖሌ የማይቋቋሙት ስቃይና ህመም 
ቦታ ነው፡፡ እጅግ አስፇሪ ስፌራ ነው፡፡ እባክሽ ከዙህ ቦታ እንዴወጣ እርጂኝ፡፡‛ 

አያቴ ስታሇቅስና ስትማጸን አየኋት፥ ጌታንም ጠየቅሁት፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እባክህን ከዙህ ቦታ አውጣት፡፡ ስሇአያቴ በጣም 
ሀን ተሰምቶኛሌ፡፡‛ ወዯ አብም ጮኽኩ፥ ‚አንዴም ሦስትም የሆንክ አምሊኬ ሆይ፥ እርዲኝ!‛ ኢየሱስም መሇሰ፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ 
እየረፇዯ ነው፡፡ እንሂዴ፡፡ ሇዚሬ ይበቃሌ፡፡‛ እጄን ያኝ እናም በዙያ ቅጽበት አጎቴ ሲጮህ ሰማሁት፥ የአክስቴም ሌጅ 

ሲጮህ ሰማሁ፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ እባክሽ እርጂኝ! እባክሽ! አዴኚኝ!‛ ሲጮህ ሳሇ፥ ቀይ፣ ሰማያዊና ቢጫ እባብ በእግሩ ሊይ 

ተጠመጠመ፡፡ እባቡ ቀስ እያሇ ወዯ ጭንቅሊቱ ተሳበ፡፡ 

የአክስቴ ሌጅ ጩኸቱን ቀጠሇ፡፡ ‚ዩ ክዩንግ፥ ወዯ ምዴር ስትመሇሽ፥ መድቻችንን ሁለ ሰብከሽ በኢየሱስ እንዱያምኑ 
ንገሪያቸው፡፡ ቤተክርስቲያን በታማኝነት እንዱከታተለ ንገሪያቸው! የፇሇገ ቢሆን ወዯዙህ ስፌራ እንዲይመጡ ንገሪያቸው! 
ገባሽ?‛ እየጮኸ እያሇ፥ ስሇታም ቀንዴ ያሇው እርኩስ መንፇስ ወዯ እርሱ ሮጠና በብስጭት፥ ‚ምን እያሌክ ነው?‛ አሇው፡፡ 

በጣም የተናዯዯ ይመስሊሌ፡፡ እርኩሱ መንፇስ የአያቴን ዯረት በቀንደ ወጋት፡፡ አያቴ እየጮኸች ወዯ መሬት ወዯቀች፡፡ 

እኔም በብስጭት፥ ‚አያቴ፥ አያቴ! ጋኔሌ፥ እንዱህ አዴርገህ የምተውህ እንዲይመስሌህ! አያቴን አትንካ!‛ ብዬ ጮኽኩኝ፡፡ 

እየጮህኩኝ፥ በቤተክርስቲያን እንዯሆንሁና እየጸሇይሁ እንዲሇሁ አወቅሁ፡፡ ኢየሱስ ራሴን መታመታ አዯረገኝና እያሇቀስሁ 

ስጸሌይ አጽናናኝ፡፡ 

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ፡ *ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ ነጭ ፇረስ እየጋሇበ 

በአገሌግልት ሰዓት፥ ብዘ እርኩሳን መናፌስት ተሰሌፇው ወዯ ሰውነቴ ገቡ፡፡ ግራ እጄን አዯነዘት፡፡ ምን እንዯሚመስለ 

ሊያቸውም ሆነ ሌሇያቸው አሌቻሌሁም፡፡ በሰውነቴ ውስጥ መዯሊዯሊቸውን ቀጠለ፡፡ በከባዴ ህመም ውስጥ ሆኜ መሬት 

ሊይ እየተንከባሇሌሁ ነበር፡፡ መጋቢውና ወይሮ ካንግ ህዩን ጃ ብጥብጡን አይተው ጸልታቸውን አቁመው እኔን ሇመርዲት 

መጡ፡፡ ሁለንም እርኩሳን መናፌስት ከሰውነቴ ውስጥ ማስወጣት ከባዴ ነበር፡፡ ቡዴኑ በውጊያ ብዘ ጊዛ አሳሇፇ፡፡ 

ከእርኩሳን መናፌስቱ ጋር የነበረው ውጊያ ላሉቱን ሙለ ቀጠሇ፡፡ በሰውነቴ ውስጥ ያለት እርኩሳን መናፌስት በኃይሌ 

ተቃወሙ፡፡ መጋቢውና ባሇቤቱ እርኩሳን መናፌስቱን አንዴ በአንዴ ያስወጣለ፡፡ ላሉቱን ሙለ ጸሇዩ፡፡ በውስጤ ብዘ 

እርኩሳን መናፌስት ነበሩ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ላሉቱን ሙለ አሰቃዩኝ፡፡ ሰውነቴ በሁለም አቅጣጫ ተጥመሇመሇ፡፡ 



በመጨራሻም ቡዴኑ እርኩሳን መናፌስቱን ሁለ ወዯ ንጋት ሊይ አስወጧቸው፡፡ በመጀመሪያ ወዯ ሰውነቴ ውስጥ ሲገቡ 

መሌካቸውንም ሆነ ቅርጻቸውን ሇማየት አሌቻሌሁም ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ አንዴ በአንዴ ሲወጡ፥ መሌካቸውን በግሌጽ 

ሇማየት ቻሌሁ፡፡ 

ብዘ ዓይነት እባቦችን ተመሇከትሁ፥ አንዲንደ ረዣዥም አንዲንደ ዯግሞ አጫጭር ነበሩ፡፡ እንዱሁም የሚቀፈና አስቀያሚ 

ነፌሳትንም አየሁ፡፡ በተጨማሪም፥ ወጣት ሌጅ የምትመስሌ ቀንዴ ካሊቸው ላልች እርኩሳን መናፌስት ጋር አየሁ፡፡ ሁለም 

አንዴ በአንዴ ወጡ፡፡ ተኝቼ መጸሇይ ነበረብኝ፡፡ ጌታ ከብዘ መሊእክት ጋር ሉጎበኘን መጣ፡፡ መንፇስ ቅደስም እንዱሁም 

መጥቶ ቅደሱን እሳት ሰጠኝ፡፡ የእሳት ኳስ ወዯ ሌቤ ገባ፡፡ 

የእሳቱ ኳስ ወዯ ሌቤ እንዯገባ፥ ሰውነቴ ከምቋቋመው በሊይ ጋሇ፡፡ ከብርዴ የተነሣ እየተንቀጠቀጥሁ ነበር ነገር ግን ቅደሱን 

እሳት ስቀበሌ ሞቃት ሆንሁኝ፡፡ በዴንገት፥ የእሳቱ ሙቀት እየጋሇ እኔ በኃይሌ በሌሳን እጸሌይ ነበር፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ ከባዴ ቀን 
እንዲሳሇፌሽ አውቃሇሁ፡፡ ስሇዙህ፥ ዚሬ ወዯ ሲዖሌ ሌወስዴሽ አሌፇሌግም፡፡ ሰውነትሽ እየታመመ አንቺ ግን እየጸሇይሽ 
ነው፡፡ ነይ እንሂዴ፡፡ ህመምሽን ሊሳርፌሌሽ እፇሌጋሇሁ፡፡‛ ጌታም ከዙያ ወዯ ገነት ስንበር እጄን ያው፡፡ 

ውቂያኖሱንና እንዯ በረድ ነጭ የነበረውንም ተራራ ጎበኘን፡፡ ዘሪያውን ያሳየኝ ቀጠሇ፡፡ ‚እጅሽ እንዯ በረድ ቀዜቅዞሌ፡፡ 
በህመም ውስጥ ሳትሆኚ አሌቀረሽም፡፡ ይሄ የሰይጣን ሥራ ነው፡፡‛ ጌታ እጄን ያኝና በዙያ ቅጽበት ጥቁር ጭስ በእባብ 

ቅርጽ ከእጄ ሲተን አየሁ፡፡ ጭሱ ከዚ ጠፊ፡፡ ከጌታ የሞቀ ንክኪ በኋሊ፥ እጄ ሞቃት ሆነ፡፡ ጌታም በእርጋታ ተናገረ፥ ‚ቦንግ 
ንዮ፥ አካሊዊ ሰውነትሽ በጣም ተዲክሞ ዜሎሌ፡፡ ጋዯም በይና እዙህ እረፉ፡፡ ዚሬ ጥሩ ሥራ ነው የሠራሽው፡፡‛ 

በገነት ብዘ እረፌት ካገኘሁ በኋሊ፥ እንዯበረታሁ ተሰማኝ፡፡ ከመሊእክቱም ጋር ቆይታ አዯረግሁ እናም 

ጥሩ ጊዛ አሳሇፌሁ፡፡ ወዯ ቤተክርስቲያን ተመሇስሁና ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ እርኩሳን መናፌስቱን 

ሲያዴን አየሁ፡፡ ነጭ ፇረስ እየጋሇበ ነበር እናም በቤተክርስቲያኑ አባሊት መሀከሌ ይመሊሇስ ነበር፡፡ 

መጋቢው እርኩሳን መናፌስቱን ከእኔ ውስጥ ስሊስወጣ ላለትን የሚጸሌይበት አጋጣሚ አሌነበረውም፡፡ 

ስሇዙህ፥ ማሇዲ ሊይ ሇመጸሇይ ተጋጀ፡፡ ወዯ ሀምሳ የሚሆኑ እርኩሳን መናፌስት መጋቢውን ከበውት 

አየሁ፡፡ መጋቢውን የሚያጠቁበትን አጋጣሚ እየጠበቁ ነበር፡፡ ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ ወዯ መጋቢው 

ቀርቦ፥ ‚እናንተ አስቀያሚ እርኩሳን መናፌስት፥ እንዳት ብትዯፌሩ እዙህ መጥታችሁ ትሰበሰባሊችሁ!‛ 
ብል ጮኸ፡፡ የወርቅ ብርሃን የመሰሇውን ሠይፈን አስወነጨፇ፡፡ ሉቀመሊእክት ሚካኤሌ አንጸባራቂ 

ወርቃማ ሠይፈን አስወነጨፇ እናም በመጋቢው አጠገብ የነበሩ እርኩሳን መናፌስት ሁለ አንገታቸው ተቆረጠ፡፡ ሁለም 

አመዴ ሆኑ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ወዯ ሲዖሌ ሲሸሹ ከአመዲቸው ጭስ ሲወጣ አየሁ፡፡ እይታው ዯማቅ ነበር፡፡ ጁ ኢዩንን 

ከላልቹ ወጣቶች ጋር ሳነጻጽራት፥ እርሷ በተሇየ ዯማቅ፥ ማራኪ እናም ሁሌጊዛም ዯስተኛ ነበረች፡፡ 

የመጋቢው ቤተሰብ የገንብ ችግር እያጋጠመው ነው፡፡ ምንም እንኳ ሁሌ ጊዛ በዴህነት ውስጥ ቢኖሩም፥ ሌጆቻቸው 

በስርዓትና በአግባብ ነው ያዯጉት፡፡ ስሇሁኔታቸው ፇጽሞ አያጉረመርሙም፡፡ አብዚኞቹ የቤተክርስቲያናችን አባሊት ከላልች 

ቤተክርስቲያኖች የተባረሩ ናቸው፡፡ ሁለም በዙህ ተረጋግተው በእምነት የጸኑ ሆነዋሌ፡፡ 

ኢየሱስ ወዯ ቤተክርስቲያን ተመሇሰና ከረዥሙ የጸልት ጊዛ የተነሣ ተዲክማ ተኝታ የነበረችውን ጁ ኢዩን ሇማንቃት 

እየሞከረ ነበር፡፡ ጌታን ስመሇከተው፥ ጁ ኢዩን ሌትነቃ ስሊሌቻሇች በእንባ ተሞሊሁ፡፡ ሇጁ ኢዩን አንሁሊት፡፡ ጌታም፥ ‚ጁ 
ኢዩን፥ ጠቃጠቆ፥ እኔ ነኝ፥ ጌታ፡፡ ወዯ ገነት ሌወስዴሽ ነው የመጣሁት፡፡ ተነሽ ጁ ኢዩን፡፡ የእኔ ውዴ ጁ ኢዩን፥ በገነት ብዘ 
ቦታዎችን ሊሳይሽ መጥቻሇሁ፡፡ ጁ ኢዩን፥ አንገትሽን ቀና አዴርጊ፡፡‛ ጌታ በእርጋታ ሉያሳምናት ሞከረ፡፡ 

ጁ ኢዩን ሇጌታ ምሊሽ አሇመስጠቷ በጣም ተዲክማ መሆን አሇበት፡፡ ጌታ በረዥሙ ተነፇሰ፡፡ ‚አዜናሇሁ፡፡ ስሇጽኑ ጸልትሽ 
ዚሬ ገነትን ሊሳይሽ ነበር፡፡ የእውነት አዜኛሇሁ፡፡‛ በእርጋታ ጀርባዋን አሻሽቷት ሄዯ፡፡ 

በሉቀመሊእክት ሚካኤሌ የተባረሩት እርኩሳን መናፌስት ወይሮ ካንግ ህዩን ጃ ውስጥ ሇመግባት ተመሇሱ፡፡ ሁለም 

ሀምሳዎቹም  ተቀናጅተው ከበቧት፡፡ ወዯ ሰውነቷ የሚገቡበትን አጋጣሚ ጠበቁ፡፡ እንዯ መታዯሌ ሆኖ፥ ሉቀመሊእክት 

ሚካኤሌ ወዯ አጠገቧ መጣና፥ ‚አሌተማራችሁም?‛ ብል ጮኸ፡፡ ሚካኤሌ አንዴ ጊዛ ሠይፈን አወናጨፇ እናም የእርኩሳን 

መናፌስቱ ጭንቅሊት ተቆረጠ፡፡ ተበታተኑና አመዴ ሆኑ፡፡ 

መጋቢው፣ ባሇቤቱና ዱያቆን ሺን በትጋት ሲጸሌዩ፥ መሊእክት በቡዴን መጥተው በክንፍቻቸው ጋረዶቸው፡፡ ሉቀመሊእክት 

ሚካኤሌ እርኩሳን መናፌስቱን መዋጋቱን ቀጥል ሁለንም እርኩሳን መናፌስት በወርቃማ ሠይፈ ቀሊቸው፡፡ 



==== ቀን 29 ====    (2ኛ ቆሮንጦስ 6፡1-2)   *የዮሴፌ ምኞት 

የጸልት መቻው ሇማብቃት አንዴ ቀን ብቻ ነው የቀረው እናም እኔ ገና በመንፇስ አሌነቃሁም፡፡ ተጨነቅሁ እናም ዯግሞ 

ተረበሽሁ፡፡ እንባ በፉቴ ይጎርፌ ጀመር፡፡ በፉት፥ ቡዴናችን ጸልቱን ሲጨርስ፥ ስሇመንፇሳዊ መነቃቃታቸው የላልችን 

ምስክርነት እሰማ ነበር፡፡ በእነርሱ ከመቅናት ውጭ ምንም ማዴረግ አሌቻሌሁም፡፡ ጌታ አሁንም ዜም ብሎሌ እናም ከጌታ 

ምንም ነገር አሌሰማሁም፡፡ ጁ ኢዩንና ላልች የምእመናን አባሊት ሇምን በመንፇስ እንዲሌነቃሁ አስረደኝ፡፡ ሇመጋቢነት 

አገሌግልት እንዯተጠራሁ ነገሩኝ፡፡ ስሇዙህም፥ እግዙአብሔር እስኪረካ ዴረስ መጸሇይ አሇብኝ፡፡ መጋቢዎች ሇምን ሇረዥም 

ጊዛና በኃይሌ መጸሇይ እንዲሇባቸው አሌገባኝም፡፡ አባቴ፥ መጋቢ ኪም እርሱም በመንፇስ አሌነቃም ነበር፡፡ ምንአሌባት ሌቡ 

በተስፊ መቁረጥ ውስጥ ይሆናሌ ብዬ አሰብሁ፡፡ ሆኖም ግን፥ መጋቢው 

ምንም ዓይነት የተስፊ መቁረጥ ስሜት አይታይበትም፥ ይሌቁንም እኔን በሚያጽናኑ ቃሊት ያበረታታኛሌ፥ ‚እንጸሌይ እናም 
ትዕግስተኛ እንሁን፡፡‛ 

በጸልት ጊዛዬ፥ በንስሏ እንባ ታጠብሁ፡፡ ረም ሊሇ ጊዛ አሇቀስሁ፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ እባክህ መንፇሳዊ ዓይኖቼን ክፇት! የሆነ 
ነገር አሳየኝ፥ እባክህ?‛ በሌሳን ስጸሌይ፥ በጨሇማ መሀሌ ሰማያዊ ብርሃን ብሌጭ ሲሌ አየሁ፡፡ ከዚ ተሰወረ፡፡ ጸሇይሁ እናም 

ሰማያዊውን ብርሃን በዴጋሚ ሊየው ጠበቅሁ፡፡ ሌቤ ጓጉቶሇት ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ሰማያዊውን ብርሃን አሊየሁም፡፡ ቅር 

ተሰኝቼ ነበር ግን አሌተናዯዴሁም፡፡ 

ዱያቆን ሺን ሱንግ ኪዩንግ፡  *የዱያቆን ሺን፥ ሱንግ ኪዩንግ እና ጁንግ ሚን መሇወጥ 

ምንም እንኳ ረም ሊሇ ጊዛ በእንባ ብጸሌይም፥ ምንም ራእይ አሊየሁም፡፡ የጸልት ምሽቶቹን ሳስታውስ፥ ያ በራሱ ተአምር 

ነበር፡፡ ያሇ ጌታ እርዲታ፥ የማይቻሌ በሆነ ነበር፡፡ ሇጸልት የነበረኝ ትጋት የእግዙአብሔር ጸጋና ርኅራኄ ውጤት ነው፡፡ 

የአባሊቱን የመንፇሳዊ መነቃቃትና በገነትና በሲዖሌ ያዯረጉትን ጉብኝት ስሰማ፥ ሀፌረት ተሰማኝ እናም እምነቴን 

ተጠራጠርሁ፡፡ እምነቴ በአብዚኛው ሇታይታ ነበር ከላልቹ ጋር ሇመስተካከሌ፡፡ በቅርቡ፥ አጽንቼ ኃጢአቴን በንስሏ እንባ 

እየተናዜሁ ነው፡፡ 

ባሇቤቴ፣ ሌጄ ጁንግ ሚንን በቅርበት እየተከታተሇው ነው፡፡ ባህሪው ሙለ በሙለ ተቀይሯሌ፡፡ ጁንግ ሚን ከእኔ በፉት 

ሲዖሌን የመጎብኘት አጋጣሚውን አግኝቷሌ፡፡ ሌጄ አተኩሮ እያየኝ እንዱህ አሇኝ፥ ‚እማማ፥ ሲዖሌን ሌትጎበኚና ምን 
እንዯሚመስሌ ማወቅ ይኖርብሻሌ፡፡‛ በአጽንኦቱ ስሇተነካሁ ራሴን ማረጋጋት ነበረብኝ፡፡ 

ሌጄ፥ ጁንግ ሚን፥ ገና ጀማሪ ትምህርት ቤት ሇመግባት እየተጋጀ ያሇ ነው፡፡ በኢንተርኔት ጨዋታዎች እና ካርቱን ፉሌም 

ሱስ የተጠመዯ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ከሚንበሇበሇው ቅደስ እሳት ጋር በመንፇስ ቅደስ ከተገናኘ በኋሊ፥ ዲግም ተወሇዯና 

መንፇሳዊ ስጦታዎችን አገኘ፡፡ ሇአንዴ ወር ያህሌ ቴላቪዥን አይቶም ሆነ ጨዋታዎችን በኢንተርኔት ተጫውቶ አያውቅም፡፡ 

አሁን ራሱን ሇጸልት አትግቷሌ፥ እጁን ወዯ ሊይ አዴርጎ ሇሦስት ሰዓታት ያህሌ በቀሊለ መጸሇይ ይችሊሌ፡፡ አሁን ፌሊጎቱ 

መጋቢ መሆን ነው፡፡ መጽሏፌ ቅደስን በየቀኑ እያነበበና እያጠና ነው፡፡ እቅደ ተሳክቶ ሇማየት እመኛሇሁ፡፡  

ሉ ሀክ ሱንግ፡  *ጌታ በመስቀሌ ሲሠቃይ 

በጸልት ውስጥ ሳሇሁ፥ ሦስት እርኩሳን መናፌስት እኩሌ ተገሇጡ፡፡ ከሦስቱ ውስጥ፥ አንደ በጣም ጠንካራ ይመስሊሌ፡፡ 

ጠንካራ የሚመስሇው መንፇስ ባሇ ፇርጣማ ጡንቻ ሰውነት አሇው፡፡ ሦስት ራሶች ያለት ረዥም መንፇስ ነበር፡፡ መንፇሱ 

እኔን ሇማናጋትና ግራ ሇማጋባት በዘሪያዬ ሮጠ፡፡ ተከትዬው ሮጥሁና እግሩን ያዜሁት፡፡ መንፇሱን እንዯያዜሁት፥ 

አሽከረከርሁት፡፡ የመንፇስ ቅደስ እሳት ከእጄ ወጥቶ እርኩሱ መንፇስ ውስጥ ገባ፡፡ እርኩሱ መንፇስ ወዱያው ወዯ ትቢያነት 

ተሇወጠ፡፡ ከዱያቆን ሺን ጀርባ ጥቁር ነገር እንዯ ተዯበቀ አስተዋሇሁ፡፡ ይህንንም ጥቁር ነገር በጡንቻማው መንፇስ 

እንዲዯረግሁበት አዯረግሁት፡፡ ብዘም ሳይቆይ፥ ዲይኖሰር የመሰሇ ላሊ እርኩስ መንፇስ መጣ፡፡ የራስ ቅለ ብርግዴ ብል 

ተከፇተ፡፡ ያሇ ርኅራኄ፥ ሇብዘ ጊዛ አሽከረከርሁት፡፡ ተጋጨና ተሰባበረ፡፡ ከተበታተነው ሰውነቱ፥ ብዘ የተሇያዩ አስቀያሚ፥ 

ግናኝ ትልች በፌጥነት እየተሳቡ ወጡ፡፡ እንዯ መንጋ ሆኑ፡፡ ዴምጼን ከፌ አዴርጌ፥ ‚የመንፇስ ቅደስ እሳት!‛ ብዬ 

ጮኽኩ፡፡ እሳት ከሰውነቴ ተተኩሶ ወጣ፥ ሁለንም እርኩሳን መናፌስትና ትልቹን አቃጥል አጠፊቸው፡፡ 

እርኩስ መንፇሶቹን ካሸነፌኋቸው በኋሊ፥ ጌታ ተገሇጠ፡፡ ወዱያው እንዲየሁት፥ እንባ መጣብኝ፡፡ ኢየሱስን ተማጸንኩት፥ 

‚እባክህ ዮሴፌና ጁ ኢዩንን ወዯ ገነት ውሰዲቸው፡፡‛ ጌታም መሇሰ፥ ‚እሺ፥ እወስዲቸዋሇሁ፡፡‛ በቅጽሌ ስሜ ጠራኝና፥ 



‚ሳም፥ ና አብረን ወዯ ገነት እንሂዴ፡፡‛ አሇኝ፡፡ የጌታን እጅ ያዜሁና በአበባው ግቢ ዯረስን፡፡ ጥሩ ዯስ የሚሌ ጊዛ 

አሳሇፌሁ፡፡ 

በአበባው መናፇሻ ሳሇሁ፥ ጌታ፥ ‚ሀክ ሱንግ፥ ላሊ ቦታ ሌንጎበኝ ያስፇሌገናሌ፡፡ በሌ አሁን እንሂዴ፡፡‛ አሇኝ፡፡ ወዳት 

እየሄዴን ሉሆን እንዯሚችሌ አሰብሁ፡፡ ወዯ ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ እንዯነበር አስተዋሇሁ፡፡ በራእይ፥ 

ጌታን ወዯ ዜቅተኛ ዲገት ሲሂዴ አየሁት እናም ተሰወረ፡፡ በዴንገት፥ ጌታ በዓይኔ ፉት ተገሇጠ፡፡ መስቀሌ ተሸክሞ ነበር 

የሚሄዯው፡፡ ሰዎች ይመቱት ነበር፡፡ በሰውነቱ ሊይ ካለት ቁስልችና ስንጥቆች ይዯማ ነበር፡፡ በጌታ አሾፈበት፡፡ 

የእሾህ አክሉሌ ዯፌቶ ነበር፡፡ ራሱን ከበሱት እሾኾች ዯም እንዯ ጅረት ይወርዴ ነበር፡፡ ኢየሱስ እጆቹና እግሮቹን  ረዣዥም 

ሚስማሮች ሲቸነክሩት ሥቃዩን አየሁ፡፡ ከዙያም ሞተ፡፡ የኢየሱስን ስቃይ እያየሁ ዴምጼን አሰምቼ አሇቀስሁ፡፡ የእሾኽ 

አክሉለን፥ በሚስማር መወጋቱን፥ እናም ዯምና ውኃ ሲፇሰው አየሁ፡፡ ጌታ ተገሇጠና እንባዬን ከዓይኔ አብሶ በእርጋታ 

እንዱህ አሇኝ፥ ‚ሀክ ሱንግ፥ አታሌቅስ፡፡‛ በራእዩ ያየሁትን መቼም አሌረሳውም፡፡ 

ሉ ዩ ክዩንግ፡  *የገነትን ፌራፌሬዎች ሁለ በአንዳ መብሊት 

ዚሬ እንዯላልቹ ቀናቶች አይዯሇም፡፡ ኢየሱስ ከጸልታችን አስቀዴሞ በቤተክርስቲያን እየጠበቀን ነበር፡፡ በቤተክርስቲያኑ 

ከተሰቀሇው መስቀሌ ስር ቆሞ ነበር፡፡ መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ ጌታ ወዯ እኔ መጥቶ እጄን ያኝ፡፡ ወዯ ገነት በረርን፡፡ በገነት 

እንዯዯረስን፥  መመር ስጀመር ኢየሱስ ያየኝ ነበር፡፡ ሦስት መዜሙሮችን መርሁ፡፡ ‘አወዴሺ፥ ኦ ነፌሴ ሆይ፣ ተነሱ 

ከዱያብልስ ጋር ተዋጉ፣ እናም በመንፇስ ቅደስ አጥምቅ፡፡’ መዜሙሮቹን ዯጋግሜ ዯጋግሜ መርኋቸው፡፡ ጌታ በእርጋታ 

አጨበጨበና፥ ‚የእኔ ውዴ ወይሪት ሞሌ ዯኅና አዴርጋ ትምራሇች፡፡ አስዯሳች ነው፥‛ አሇ፡፡ አበረታታኝም፡፡ 

እኔም፥ ‚ጌታ ሆይ፥ ጉሮሮዬን እያመመኝ ነው እናም ሰሞኑን እያሳሇኝ ነው፥‛ አሌሁት፡፡ ጌታም መሌሰ፥ ‚የእውነት? አንቺ 
እንዴትታመሚ አሌተፇቀዯም፡፡ ብርዴ አሇብሽ? እፇውስሻሇሁ፤ አትጨነቂ፡፡‛ ሰውነቴን በእጆቹ አሻሸኝና በእቅፈ ውስጥ 

ያኝ፡፡ ኢየሱስ ሲያሻሸኝ፥ ሙቀት፥ ርኅራኄ፥ ሌስሊሴ ተሰማኝ፡፡ 

‚ኢየሱስ ሆይ፥ አፌንጫዬም ተዯፌኗሌ፥‛ አሌሁት፡፡ እርሱም መሌሶ፥ ‚ያንንም እፇውሰዋሇሁ፡፡‛ 
አሇኝ፡፡ ጌታ የገነትን ፌራፌሬዎች አመጣሌኝ፡፡ በገነት ያለት ፌራፌሬዎች በምዴር ካለት ጋር 

ይመሳሰሊለ፡፡ ጌታ ያመጣሌኝ ፌራፌሬዎች ፕሇም(ፕሪም)፣ ፒር(ሸክኒት)፣ አፕሌ፣ እና ወይን፡፡ 

(ፕሇም፣ ፒር - ኤዢያና አውሮፓ አካባቢ የሚገኙ ፌራፇሬዎች ናቸው፡፡ ፍቶዎቹን ይመስሊለ፡፡) 

ምንም ቢሆን ግን፥ አንደም ጣዕሙን ሉወዲዯር አይችሌም፤ የገነት ፌራፌሬዎች ከመጠን በሊይ 

ጣፊጮች ናቸው፡፡ 

ሌክ ሲገመጥ፥ አፌ ውስጥ ይቀሌጣሌ፡፡ የሚገርም ስሜት ነበር፡፡ ኢየሱስ፥ ‚ዬ ክዩንግ! 
የምትፇሌጊውን ያህሌ ፌሬ ብዪና ተፇወሺ፡፡‛ አሇኝ፡፡ ዬ-ጂ ቀረበችኝና፥ ‚እህት፥ ብርዴ እንዲሇብሽ 
ሰምቻሇሁ፡፡ አትታመሚ፤ ሁሌ ጊዛም ጤነኛ መሆን አሇብሽ፡፡‛ አሇችኝ፡፡ 

እኔና ኢየሱስ ወዯ የጌታ ቤተክርስቲያን ስንመሇስ፥ በክዋክብት ክምችቶች መሀሌ አሇፌን፡፡ ከርቀት፥ 

ጥቁር ዯመና ሲንቀሳቀስ ተመሇከትን፡፡ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ እነዙያን ጥቁር ዯመናዎች ማየቴን አሊስታውስም፡፡ ዴንገት እንዳት 
እዙያ ሉሆኑ ቻለ? በጣም ጨሇማ ናቸው፥ ፇርቻሇሁ፥‛ አሌሁት፡፡ ጌታም አጽናናኝ፡፡ ‚እነዙያ ዯመናዎች አይዯለም፡፡ 
አስቀያሚ እርኩሳን መናፌስት ናቸው፥ እንዯ ዯመና ተመስሇው፡፡ እርኩሳን አሳቾች ናቸው፡፡ አትፌሪ፡፡ እኔ እጠብቅሻሇሁ፡፡‛ 
ቤተክርስቲያን ዯረስን፡፡ 

ጌታም፥ ‚ዩ ክዩንግ፥ በርድሻሌ?‛ ብል ጠየቀኝ፡፡ እኔም፥ ‚አዎን ጌታ ሆይ፥ በርድኛሌ፥‛ አሌሁት፡፡ ጌታ ሰውነቴን አሻሸኝ፡፡ 

ሰውነቴ ሞቃት ሆነ፤ እንዯሚነዴ እሳት ተሰማኝ፡፡ ተሰነባበትንና በእጃችንም ተሸኛኘን፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ ራሴን 

እየጠበቅሁ አሇመሆኔን ሲረደ አጋጣሚውን ተጠቀሙበት፡፡ ሰውነቴ ውስጥ ገቡ፡፡ ላሉቱን ሙለ ስሠቃይ ነበር፡፡ ነገር 

ግን፥ መጋቢው ከጸሇየ በኋሊ፥ ዲንሁኝ፡፡ 

  



       *እህት ቤይክ፥ ቦንግ ንዮ ከሰይጣን ጋር ሇሦስተኛ ጊዛ ተገናኘች 

የንስሏን እንባ እንዱሰጠኝ ወዯ ጌታ ስጮህ፥ ከአጠገቤ ተቀምጣ ስተጸሌይ የነበረችው፥ እህት ጁ ኢዩን፥ በእንባ ጎርፌ 

ታጠበችና ንስሏ መግባት ጀመረች፡፡ በዙያ ቅጽበት፥ በአግባቡ ተከተሌሁ፡፡ ስጸሌይ ሳሇ መሊእክት ከሰማይ ሲመጡ አየሁ 

እናም የቤተክርስቲያኑን አባሊት በዘሪያችን ሁለ በጠንካራ የብርሃን መከሊከያ ሸፇኑን፡፡ መከሊከያው ብርሃን ዯማቅ ከመሆኑ 

የተነሣ ትኩር ብዬ ሌመሇከተው እንኳ አሌቻሌሁም፡፡ እርኩሳን መናፌስት በሕብረት መጥተው አጠቁን፡፡ በመከሊከያው 

ብርሃን ሉገቡ አጋጣሚ ይጠብቁ ነበር፡፡ 

መሊእክቱ ጌታ እንዲዚቸው ሉወስደኝ መጡ፡፡ ‚ጌታ እየጠበቀ ነው፥ ፌጠኝ፥ እየጠበቀን ስሇሆነ አሁኑኑ መሄዴ አሇበን፡፡‛ 
ከመከሊከያው ብርሃን እንዯወጣሁ፥ እኔና መሊእክቱ በአየር ሊይ እየበረርን ነበር፡፡ በዴንገት፥ ከየት መጣ ሳይባሌ ጌታ 

ተገሇጠና እጄን ያኝ፡፡ ከዙያም ያሌተረጋጋውን ሌቤን አጽናናኝ፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ ብዘ ጠበቅሽ? እስቲ ሲዖሌን እንጎብኝ፡፡ 
አትፌሪ፤ እጠብቅሻሇሁ፡፡‛ 

ጌታ ወዯ ሲዖሌ አብሮኝ ወረዯ፡፡ ሳይጠበቅ፥ የእርኩሳን መናፌስት ንጉስ ከፉቴ ቆመ፡፡ በመጀመሪያ፥ ምን ዓይነት እርኩስ 

መንፇስ እንዯ ነበረ አሊወቅሁም ነበር፡፡ የምሇይበትን አጋጣሚ አሊገኘሁም ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ከእኔ ጋር መነጋገር ሲጀምር 

አወቅሁት፡፡ 

‚አንቺ፥ ተመሌሰሽ መጣሽ! ዓይኔን ጎዴተሸ ጀርባዬን አቁስሇሽ፡፡ ክንፍቼን አበሊሸሽ፡፡ ምንም ሳይሰማሽ ህይወትሽን ዜም 
ብሇሽ የምትኖሪ ይመስሌሻሌ? ጀርባዬን በማቁሰሌሽ ምክንያት ሰውነቴን እያመመኝ ነው፡፡ በዴጋሚ እዙህ መጥተሸ ሲዖሌን 
እስክትጎበኚ ዴረስ ብዘ ጠበቅሁ፡፡ በመጨረሻም፥ መጥተሻሌ!‛ ጮኸ፡፡ ታዚዦቹን አዚቸው፥ ‚የቤተሰብ አባልቿን ወዯዙህ 
አምጧቸው፡፡‛ በእርሱ ትእዚዜ፥ ወዯ እኛ ፉት እየተጎተቱ ሲመጡ አየሁ፡፡ የቤተሰብ አባሊቶቼ የዱያቢልስ ታዝዦች 

ሇማስፇራራት እያፇጠጡባቸው በፉቱ መጥተው እንዱቆሙ ተዯረጉ፡፡ የቤተሰብ አባሊቶቼ በፌርሀት እየተንቀጠቀጡ 

ፉታቸው ገርጥቷሌ፡፡ ተስፊ በመቁረጥ አየት አዯረጉኝ፡፡ ጌታ እያየ በዜምታ ቆሟሌ፡፡ 

ወንዴሜ በሲቃ ጮኸ፥ ‚እህት ቦንግ ንዮ፥ እኔ ከሞትሁ በኋሊ የተወሇዯችውን ሌጄን ሇማየት እመኛሇሁ!‛ እናቴ ወዱያው 

ቀጥሊ፥ ‚ሌጄ ቦንግ ንዮ፥ ህፃን ሌጁ በጣም ነው የናፇቀችኝ፡፡ ሌጁ እንዯተወሇዯች እኔ ብዘም ሳሌቆይ ሞትሁ፡፡‛ አሇች፡፡ 

በስቃይ ውስጥ ስሇነበሩ ንግግራቸው ሉቋቋሙት ይከብዲሌ፡፡ በዙህ ቦታ ሆነው እንዳት ሌጆቻቸውን ይናፌቃለ፥ 

ህመማቸው እጅግ ግናኝ ነበር፥ ላሊ ስሜት እንዳት ሉኖራቸው ይችሊሌ? 

ሇቤተሰባቸው የነበራቸው መጓጓት ትሌቅ ስሇነበር፥ ያሇውን ሁኔታ መናገር ነበረብኝ፡፡ የእናቴ ሌጅ፥ የወንዴሜ ሴት ሌጅ፥ 

ከ20 ዓመት በሊይ ሆኗቸው ነበር፡፡ ሇወንዴሜ ክርስቲያን እንዲሌሆነች ነገርሁት፡፡ ሆኖም ግን፥ እንዯምሰብካትና ወዯ ‘የጌታ 

ቤተክስቲያን’ እንዯማመጣት ቃሌ ገባሁሇት፡፡ 

 *ሰይጣን በቤተሰቤ ሊይ በቀለን ወሰዯ 

የእርኩሳን መናፌስት ንጉስ ንግግራችንን ሲሰማ፥ በጣም ተቆጣ፡፡ በተሇይ ዯግሞ ስብከት የሚሇውን ዯምጽ ሲሰማ በጣም 

ተናዯዯ፡፡ ‚ምን! ማንን ነው የምተሰብኪው? ስሇምንዴ ነው የምታወሩት? በአንቺ ምክንያት ምን ያህሌ እንዯታመመሁ 
አታውቂም፡፡ ይህችን ጊዛ ስጠባበቃት ነበር፡፡ ቤተሰቦችሽን የበሇጠ ሇማሰቃየት ምክንያት ይሆነኛሌ፡፡ ማሰቃየቱን ጀምሩ!‛ 
አ፡፡ አገሌጋዩ ፌጥረት ሇትእዚዘ ምሊሽ ሰጠ፥ ‚እሺ ጌታዬ፥ ንጉስ ሰይጣን!‛ እርኩሱ ፌጥረት ወዯ እናቴ፣ የወንዴሜ ወንዴ 

ሌጅና ወንዴሜ ሄዯ፡፡ 

እናቴ ነጭ ሇብሳ ነበር፥ ወንዴሜና የወንዴሜ ሌጅ ዯግሞ ጥቁር ነበር የሇበሱት፡፡ እርኩሱ ፌጥረት ቤተሰቦቼን በተርታ 

መሬት ሊይ አጋዯማቸው፡፡ ፌጥረቱ የእናቴን ሰውነት ከእግሯ ጀምሮ ይበሳት ጀመር፡፡ ሚስማሩ በጣም ሹሌ፣ ረዥምና 

ጠንካራ ነበር፡፡ ‚አህህ! ቦንግ ንዮ፥ አዴኚኝ! እባክሽ እርጂን!‛ ቆዲዋ እተቦጫጨቀ ዯም ከመሊ ሰውነቷ ይፇስ ነበር፡፡ 

ጩኸትና ሲቃው በሁለ ቦታ ይሰማ ነበር፡፡ የጆሮዬ ታምቡር ከከባደ የሰቆቃ ጩኸት የተነሳ የሚፇነደ መሰሇኝ፡፡ 

የሲዖሌ ክንውኖች በህሉናዬ ውስጥ አሌተፇጠሩም፤ ሌቦሇድችም አይዯለም፡፡ ሲዖሌ የእውነት ነው፡፡ ያየኋቸው ነገሮች 

ሁለ፥ ፉት ሇፉቴ የተዯረጉ ናቸው፡፡ የሥቃይ እይታዎቹና ዴምጾች የእውነት ናቸው፡፡ እንዯዙህ ዓይነቱን የተቃወሰ ነገር 

እንዳት ሊስበው እችሊሇሁ! ውስኗ ትዕግስቴ ፇነዲችና እንዯ እብዴ ሰው ጮኽኩ፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ እባክህ የሆነ ነገር አዴርግ! 
እባክህ! ፌጠን! ከዙህ በሊይ እያየሁ ሌቋቋመው አሌችሌም! እባክህ! እናቴን እያሰቃያት ያሇውን እርኩስ ዱቃሊ ሇምንዴ ነው 
የማትቀጣው?‛ በስሜት ጮኽኩ፡፡ 



እያነባሁ፥ ጮኽኩ፥ ‚እናቴ፥ ምስኪኗ እናቴ! እኔ ሰይጣንን በማበሳጨቴ ምክንያት እርሷ በእንዯዙህ ያሇ ሁኔታ ትሰቃያሇች፡፡ 
ምን ባዯርግ ይሻሊሌ? እናቴ፥ እባክሽ ይቅር በይኝ! የእኔ ጥፊት ነው!‛ ሰይጣን አገሌጋዮቹን እናቴን መብሳት እንዱቀጠለ 

አዚቸው፡፡ ፌጥረቶቹ የእናቴን ሆዶን፣ ዯረቷን፣ አንገቷንና ጭንቅሊቷን በሳሷት፡፡ ምንም ርኅራኄ አሊሳዩም፡፡ እናቴ አሌፍ 

አሌፍ ራሷን እየሳተች በየመሀለ ዯግሞ ትጮሀሇች፡፡ ዯምና የቆዲ ቁርጥራጮች በየቦታው ነበሩ፡፡ ከዙህ በኋሊ ሰው 

አትመስሌም፡፡ 

ወንዴሜና የወንዴሜ ሌጅ እናቴ ስትሰቃይ እያዩ ብዘ ተሰቃዩ፡፡ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ሁኔታ ይንቀጠቀጣለ፡፡ ከእናቴ ጋር 

ከጨረሱ በኋሊ ወዯ ወንዴሜና ወዯ የወንዴሜ ሌጅ ሮጡ፡፡ ሌክ በእናቴ እንዲዯረጉት ሰውነታቸውን በሚስማር 

ይበሳሷቸው ጀመር፡፡ ‚አህህ! እህት ቦንግ ንዮ፥ እርጂኝ! አክስቴ፥ እባክሽ ጌታን ጠይቂው፥ ፌጠኝ!‛ እርኩሳኑ ፌጥረታት 

ያሇርኅራኄ መውጋታቸውን ቀጠለ፡፡ የወንዴሜና የወንዴሜ ሌጅ ጩኸት እስከ ሲዖሌ ጣሪያ ዴረስ አስተጋባ፡፡ 

ሰይጣን በኃይሌ ጮኸ፥ ‚አየሽ፥ ምን ተሰማሽ? ቆንጆ አይዯሌ? ሇእኔ ህመም አስተዋጽኦ ስሊዯረግሽ፥ በቤተሰቦችሽ ስቃይ 
ህመሙን አስቀምስሻሇሁ፡፡ ፉት ሇፉት እንዴትመሇከችው ነው የማዯርገው!‛ ሰይጣንን ችሊ ሇማሇት ሞከርሁ፡፡ ወዯ እናቴ 

ዝር አሌሁና ጮኽኩ፥ ‚እናቴ፥ ምስኪኗ እናቴ! ባሇፇው ጊዛ ሲዖሌን ስጎበኝ፥ አንቺ በሲዖሌ እሳት ውስጥ ነበርሽ፡፡ በእሳት 
ውስጥ ባየሁሽ ጊዛ፥ ሌቤ በብዘ ታመመ፡፡ የእርኩሳን መናፌስትን ንጉስ በማጥቃት ሌበቀሌሌሽ ሞከርሁ፡፡ ሆኖም ግን፥ 
የበቀላ ዴርጊት በአንቺ ሊይ ከባዴ ስቃይን አስከተሇ፡፡ ይቅርታ፡፡ እናቴ፥ ይቅር በይኝ! ምን ማዴረግ ይሻሇኛሌ?‛ ስቅስቅ ብዬ 

አሇቀስሁ፡፡ ተናዯዴሁና የእርኩሳን መናፌስትን ንጉስ መራገም ጀመርሁ፡፡  

‚ሰይጣን፥ አንተ ዱያቢልስ! አንዴም ሦስትም የሆነው አምሊክ በውስጤ ይኖራሌ! እኔ የእግዙአብሔር ሌጅ ነኝ፡፡ ይህን 
ስፌራ አወዴመዋሇሁ፥ ቃሌ እገባሌሀሇሁ!  እኔ ካሌቻሌሁ፥ አምሊኬ ስሇእኔ ይበቀሌሌኛሌ፡፡ ትጠፊሇህ፡፡ ወዯ እሳት ባሕር 
ትጣሊሇህ፡፡ እስከዙያች ቀን ዴረስ በትእግስት እጠባበቃሇሁ፡፡ አንተ አስቀያሚ እርኩስ መንፇስ! አስቀያሚ ሰይጣን! ራስህን 
ማን እንዯሆንህ ታስባሇህ? እንዳት ብትገዲዯር ነው በምዴር ሰዎችን የምታስተው፥ ኃጢአት የምታሠራቸው፥ እናም ወዯ 
ሲዖሌ የምትመራቸው፡፡ አንተ የተረገምህ ነህ፥ ሰይጣን! ከስርህ የሚሠሩ ታዚዦችህ ሁለ በእግዙአብሔር አብ የተረገሙ 
ይሆናለ!‛ 

ጌታ ከቁጥጥር ውጪ እየተበሳጨሁ መምጣቴን ተመሌክቶ፥ ቶል ብል እጄን ያኝ፡፡ በቅጽበት በዓይኔ ፉት ዯማቅ ብርሃን 

ታየ፡፡ በገነት ነበርሁ፡፡ በሲዖሌ ጨሇማ ከነበርሁ በኋሊ፥ በገነት ዯማቅ ብርሃን ዓይኔ ባድ የሆነ ዓይነት ተሰማኝ፡፡ 

ዴንገተኛው የአካባቢ ሇውጥ ግራ አጋባኝ፡፡ 

ጌታ በእርጋታ አስረዲኝ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ምንም እንኳ ሌረዲሽ ብፇሌግም፥ የማይቻሌ ነበር፡፡ አንዴ ሰው አንዳ ሲዖሌ ከገባ፥ 
ሇእርሱ/እርሷ መቼም መውጣት አይቻሌም፡፡ ይህን ሇመቀየር ሇእኔ አይቻሇኝም፡፡ በምዴር ሊይ በህይወት ሳሇሽ ብቻ ነው 
ሌትዴኚ የምትችዪው፡፡ አንዳ ሰው ከሞተ፥ ንስሏ የመግባት እዴሌ የሇውም፡፡ አሌቆሇታሌ፡፡ ሇአንቺ ማዴረግ የምችሌው 
አብሬሽ ማሌቀስ አሌያም ወዯ ገነት መውሰዴ ብቻ ነው፡፡ የቤተሰብ አባሊቶችሽ በሲዖሌ ናቸው፡፡ እኔ ምንም ሊዯርግ 
አይቻሇኝም፡፡ ከቁጥጥሬ ውጪ ነው፡፡ ማንም ሰው መቼም ሉረዲቸው አይችሌም፡፡‛ ጌታ በሁኔታው በጣም አዜኖ ነበር፡፡ 

ምንም እንኳ በገነት ብሆን፥ በሲዖሌ ያለት ቤተሰቦቼ ሀሳብ እንባን በዓይኔ ሞሊ፡፡ በሲዖሌ ያለትን ቤተሰቦቼን ማሰቤን 

ሌተው አሌቻሌሁም፡፡ ከባዴ ህመም ውስጥ ነበርሁ፡፡ ሇተሰበረው ሌቤ ምንም መጽናኛ የሇውም፡፡ ጌታ በገነት ሰማይ ሊይ 

ወዯ ከፌተኛው ስፌራ ወሰዯኝ፡፡ ሌዩ ዯመናን አየሁ፥ ሌክ እንዯ ዴሌዴይ 

ቅርጽ ነበር፡፡ እኔና ጌታ በዯመናው ትይዩ እየሄዴን፥ እጄን ያኝ፡፡ ሆኖም ግን፥ ሀሳቤ አሁንም በስቃይ ያለት ቤተሰቦቼ ጋር 

ነበር፡፡ 

እንዯ ሕፃን ማሌቀሴን ቀጠሌሁ፡፡ ከጌታ ፉት በማሌቀሴ ሀፌረት ተሰማኝ፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ ይቅርታ፡፡ በገነት እንዯማናሇቅስ 
ተምሬአሇሁ፡፡ ምን ባዯርግ ይሻሊሌ? ሌቆጣጠረው አሌችሌም፡፡‛ ጌታ ሦስት መሊእክትን ጠራ፡፡ ‚ቅዴስት ቤይክ ቦንግ ንዮ 
አሁን ወዯ ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ ትመሇሳሇች፡፡ በቅርበት ትጠብቋትና ትንከባከቧታሊችሁ፡፡‛ መሊእክቱና እኔ ወዯ ምዴር 

ተመሇስን፡፡ ከሲዖሌ ጉብኝት በተመሇስሁ ቁጥር፥ መሊ ሰውነቴ በህመም ወስጥ ነው፡፡ ብዘ ጊዛ ጀርባዬን በጣም ያመኛሌ፡፡ 

ጸሌዬ ጌታን ጠየቅሁት፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ ጀርባዬን በጣም እያመመኝ ነው፡፡ በጉሌበቴ ተንበርክኬ ሇመጸሇይ ይከብዯኛሌ፡፡‛ 

‚የቤተክርስቲያኑ አግዲሚ ሊይ ጋዯም ብዬ መጸሇይ እችሊሇሁ?‛ ጌታ በመሌካም መሇሰሌኝ፥ ‚ጥሩ ነው፡፡‛ እግዙአብሔር 

አብም እንዱሁ መሇሰ፥ ‚ተኝቶ መጸሇይ ምንም ችግር የሇውም፡፡‛ 



በአግዲሚው ሊይ ጋዯም እንዲሌሁ፥ ጸሇይሁ፡፡ ኢየሱስ ተመሇሰና ወዯ ገነት ተራሮች ወሰዯኝ፡፡ በገነት ተራሮች፥ በአስዯናቂ 

ሁኔታ የሚያንጸባርቁ ዯማቅ የዴንጋይ ምሰሦዎችን አየሁ፡፡ ወዯ ምሰሦዎቹ ቀረብሁ፡፡ ምሰሦዎቹ እንዯ ብርጭቆ ነበሩ፤ 

በውስጣቸውም ያሳያለ፤፡ ብርሃንን በሁለም አቅጣጫ ያንጸባርቃለ እናም በጣም ስሇሚያማምሩ ክብራቸውን ሇመግሇጽ 

ምንም ዓይነት ቃሊት የሇም፡፡ በጣም የሚያስገርምና የሚዯንቅ እይታ ነው፡፡ ጌታ እንዯተከፊሁ ስሊወቀ ወዯሚያማምሩት 

ቦታዎች ሁለ ወሰዯኝ፡፡ አጽናናኝና አነቃቃኝ፡፡ እኔን ሇማስዯስት ሁለንም ጥረት አዯረገ፡፡ ‚ቦንግ ንዮ፥ ማሌቀስሽን አቁሚ!‛ 
ሌረዲው አሌቻሌሁም እና ማሌቀሴን ማቆም አሌተቻሇኝም፡፡ 

 *ወዯ ሲዖሌ ሇመሄዴ ፇቃዯኝነት 

ወዯ ቤተክርስቲያን እንዯተመሇስሁ፥ መጸሇይ ጀመርሁ ወዱያው ግን እንቅሌፌ ወሰዯኝ፡፡ ተኝቼ ሳሇ፥ ጠባቂ መሌአኬ 

ከላልች ሦስት መሊእክት ጋር ይጠብቁኝና ይንከባከቡኝ ነበር፡፡ ከነቃሁ በኋሊ መሊእክቱን ጌታ ወዳት እንዯሄዯ 

ጠየቅኋቸው፡፡ መሊእክቱም መሇሱ፥ ‚አታስቢ፡፡ ጌታ በቅርቡ ይመሇሳሌ፡፡‛ እነርሱ እንዯመሇሱ፥ ጌታ መጣ፡፡ ‚ጌታ ሆይ፥ 
የ30 ቀን የጸልት መቻችን ነገ ያሌቃሌ፡፡ ሲዖሌን በዴጋሚ የምጎበኝበት አጋጣሚ አሊገኝም፡፡ አንዴ ጊዛ የመጨረሻ ሲዖሌን 
ሌጎበኝ እፇሌጋሇሁ፡፡‛ ብዬ ጠየቅሁት፡፡ 

ጌታም፥ ‚የምርሽን ነው ያሌሽው? ካሇፇው ጉብኝትሽ ሰውነትሽ አሊገገመም፡፡ እስካሁን ተረብሸሻሌ፡፡ ቦንግ ንዮ፥ ሇምን 
ሇመመሇስ ወሰንሽ? ሲዖሌን እንዯገና ሇመጎብኘት ሇምን ወሰንሽ?‛ ጌታ ተዯንቆ ነበር፡፡ እኔም መሌሼ፥ ‚ከዙህ የጸልት 
መቻ፥ ብዘ ነገሮችን ተምሬአሇሁ፡፡ በጉባኤው መሀሌ፥ መጋቢው ብዘ ገራሚ ነገሮችን ተናገረ፡፡ ይመስሇኛሌ አሊማው 
እኛን ሇማበረታታትና እምነታችንን ሇማጠንከር ይመስሇኛሌ፥‛ አሌሁት፡፡ መጋቢው የሰበከውን ቃሊት ዯገምኋቸው፡፡ ጌታ 

ዴምጹን ከፌ አዴርጎ ሳቀና እንዱህ አሇኝ፥ ‚ኦህ፥ እነዙያን ቃሊት ሰምቻቸዋሇሁ፡፡‛ እኔም፥ ‚አንዴ ጠቃሚ ነገር ተምሬአሇሁ፤ 
በእምነት ብቻ ነው! በተጨማሪም፥ ስሇማንኛውም ጥያቄ ያሇማቋረጥ መጸሇይ እንዲሇብኝ ተምሬአሇሁ፥ በተሇይ፥ መንፇሳዊ 
ንቃት፡፡ ይመስሇኛሌ ላልቹም የጸልት ቡዴኑ አባሊት እንዯእኔ የምያስቡ ይመስሇኛሌ፥‛ ብዬ መሇስሁሇት፡፡ 

ጌታም አሇ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ ሀሳብሽ ይገባኛሌ፥ ነገር ግን ሲዖሌን አንዴ ተጨማሪ ጊዛ ከጎበኘሽ፥ ምን አሌባት ቤተሰቦችሽን 
በዴጋሚ ሌታያቸው ትችያሇሽ፡፡ ዴጋሚ ስሜትሽ ይጎዲሌ፡፡ ሌረዲሽ እንዯማሌችሌ ሳስበው ሌቤን ያመኛሌ፡፡ ሇምንዴን ነው 
ዯጋግመሽ ሲዖሌን ሇአንዴ ተጨማሪ ጊዛ ሇመጎብኘት የምትጠይቂው?‛ በችኮሊ መሇስሁሇት፥ ‚ጌታ ሆይ፥ መጋቢያችን 
የዱያቢልስንና የሲዖሌን ማንነት የሚያጋሌጥ መጽሏፌ እየጻፇ ነው፡፡ ሲዖሌን አንዴ ተጨማሪ ጊዛ ብጎበኝ፥ በተጨማሪ 
ጠሇቅ አርጌ ሊየውና ሌረዲው እችሊሇሁ፡፡ የበሇጠ ትክክሇኛ መረጃ ሇመጻፌ እንችሊሇን፡፡ በዜርዜርና በግሌጽ ሲዖሌንና 
እርኩሳን መናፌስቱን ሌንገሌጻቸው ይገባሌ፡፡‛ ፌቃዯኛነቴን ስነግረው፥ ኢየሱስ በእኔ የተገረመ ይመስሊሌ፡፡ ስጸሌይ ቀና ብዬ 

በጉሌበቴ ተንበረከክሁ፡፡ ጌታም አሇ፥ ‚በጀርባሽ ጋዯም ብሇሽ መጸሇይ ምንም ችግር የሇውም፡፡‛ ሀክ ሱንግን ትራስ 

እንዱያመጣሌኝ ጠየቅሁት፡፡ ጋዯም እንዲሌሁ፥ መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ 

ጌታ ወዯ ሲዖሌ መሌሶ ወሰዯኝና ብቻዬን ተወኝ፡፡ በጨሇማው ውስጥ መሄዴ ጀመርሁ፡፡ መንገደ ጠባብ ስሇሆነ በጥንቃቄ 

መጓዜ ነበረብኝ፡፡ መንገደን አስታወስሁትና በዘሪያዬ ያሇውን መንገዳን አገኘሁትና ወዯ ፉት መሄዴ ቻሌሁ፡፡ ወዯ ፉት 

መሄዳን ቀጠሌሁ ሆኖም ግን ምንም ነገር ማየትም ሆነ መረዲት አሌቻሌሁም፡፡ በዴንገት እስር ክፌሌ ውስጥ ተጠመዴሁ፡፡ 

የት እንዯተጠመዴሁ ሇማወቅ ሞከርሁ፥ ነገር ግን ምንም ነገር ሊይ አሌቻሌሁም፡፡ ይባስ ብል፥ መንቀሳቀስ እንኳን 

አሌቻሌሁም፡፡ 

 *ስቃዩን እንዯገና መቅመስ ነገር ግን ያሇ ህመም 

ጥቂት ቆይቶ፥ የተወሰኑ እርኩሳን መናፌስት መጡና ሌብሴን ማውሇቅ ጀመሩ፡፡ ጠባብ የእስር ክፌሌ አነስተኛ መጋን ነገር 

ውስጥ ነበርሁ፡፡ በመሬቱ ሊይ እንግዲ የሆነ የሚያጣብቅ ነገር ተሰማኝ፡፡ በእግሬ ሊይና በሰውነቴ ሊይ መንጠሊጠሌ ጀመሩ፡፡ 

ሰውነቴ ሊይ ሲጣበቁ፥ የሆነ ሰው በጣም የሚያጣብቅ ማስቲሽ ሰውነቴ ሊይ የጨመቀብኝ ነው የመሰሇኝ፡፡ ወዱያው ምሊሽ 

ሰጠሁና እርኩሳን መናፌስቱ ሊይ ጮኽኩባቸው፡፡ ‚እናንተ እርኩሳን ፌጥረታት፥ ሥሊሴ አምሊክ እየጠበቀኝ ነው፡፡ 
አሌፇራችሁም፡፡ ጌታዬ ይጠብቀኛሌ! በሲዖሌ ያሊችሁ እርኩሳን መናፌስት ሁሊ አዲምጡኝ፡፡ እግዙአብሔር ሲዖሌን 
እስኪያጠፊ ዴረስ ብዘ ጊዛ አይዯሇም የቀረው! ያን አስጨናቂ ቀን ጠብቁ ብቻ!‛ ሳሊስበው አንዲንዴ አስጸያፉ ቃሊትንም 

ተናገርሁ፡፡ 



እኔ እየጮህኩ፥ የሚያጣብቁት ነገሮች ወዯ ዯረቴ መንጠሊጠሊቸውን ቀጠለ፥ አንገቴ ከዚም ወዯ አፋ፡፡ ሀሳባቸው አፋ ሊይ 

ተጣብቀው ሉጉት ነው የሚመስሇው፡፡ ዴምጼን የበሇጠ ከፌ አዴርጌ ጮኽኩ፥ ‚እርኩሳን ፌጥረታት፥ እረግማችኋሇሁ! 
በቅርቡ ትጠፊሊችሁ!‛ ስጮህ፥ መሊ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ፡፡ 

ብዘም ሳይቆይ፥ ከሚያጣብቀው ነገር ውስጥ የመቶ እግር ትልች መውጣት ጀመሩ፡፡ በመሊ ሰውነቴ ሊይ ይመሊሇሱ ነበር፡፡ 

ሰውነቴን በስተው መግባት ጀመሩ፡፡ መታዯሌ ሆኖ፥ በእግዙአብሔር ስሇምጠበቅ፥ ምንም ህመም አሌተሰማኝም፡፡ 

ሳቅሁባቸውና በግዳሇሽነት ስሜት ቀሇዴሁባቸው፡፡ 

በቸሌተኝነቴ የእርኩሳን ፌጥረቶቹ ንጉስ ተበሳጨ፡፡ ምሌክትን ሰጠና ወዱያው የማይቆጠሩ እባቦች መጥተው በሰውነቴ ሊይ 

ተጠመጠሙ፥ ያሇማቋረጥ ይነክሱኝ ነበር፡፡ 

በዴፌረት፥ ‚አዎ፥ ዯስ የሚሌ ስሜት አሇው፡፡ እባካችሁ ጨመር አዴርጋችሁ ንከሱኝ! የሚያሳክኩኝን ቦታዎች 
እያረካችሁሌኝ ነው፥‛ ብዬ ጮኽኩኝ፡፡ ፌጥረታቱንና ትልቹን እየሳቅሁና እየቀሇዴሁባቸው፥ መርዚማ እባቦች በቡዴን ቀጥ 

ብሇው ቆመው ይነክሱኝ ቀጠለ፡፡ 

ምንም ያህሌ ጊዛ ቢነክሱኝ ወይም ንክሻቸውን ቢያጠብቁ ምንም ሇውጥ አሌነበረውም፥ እኔ ምንም ህመም ሉሰማኝ 

አሌቻሇም፡፡ ዴንገት በአንዴ ጊዛ፥ የነበርሁበት መጋን በእባቦች ተሞሊ፡፡ ወዯ ጌታ ጸሇይሁ፥ ‚ጌታ ሆይ፥ እባክህ እርዲኝ! 
የት ነህ? እባክህ ፇጥነህ ና!‛ ስሙን ዯጋግሜ መጥራቴን ቀጠሌሁ፥ ነገር ግን ምንም አሌጠቀመም፡፡ አሌመጣም፡፡ 

በሌሳን ስጸሌይ ምን ያህሌ ሰዓት እንዲሇፇ አሊውቅም፥ ነገር ግን ረም ሊሇ ጊዛ ነው፡፡ ጌታ በዯማቅ ብርሃን መሀከሌ 

ተገሇጠ፡፡ ፇጥኜ ጠራሁት፥ ‚ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ!‛ እርሱን በማየቴ በጣም ተዯስቼ ነበር፡፡ ኢየሱስ እጁን ሲያወዚውዜ፥ 

መጋኑና ሲዖሌ ተሰወሩ፡፡ ክንፍች ያለት ዯማቅ ነጭ ሌብስ ሇብሼ ነበር፡፡ የትም ቦታ ብሆን፥ ኢየሱስ ከእኔ ጋር ከላሇ፥ 

እንዯ ሲዖሌ ነው የሚሆንብኝ፡፡ 

ሇግማሽ ዓመት ያህሌ በሲዖሌ እንዯነበርሁ ዓይነት ተሰማኝ፡፡ ሲዖሌ የማይታሰብ ነው፡፡ የህመምና የሥቃይ ቦታ ነው፡፡ 

አንዴ ቀን በሲዖሌ የአንዴ ሺህ ዓመት ዓይነት ስሜት ነው ያሇው፥ ምናሌባትም አስር ሺህ አመታት፡፡ ስሇሲዖሌ ማሰብ 

አሌፇሌግም፥ ሇአፌታ እንኳ ቢሆን፡፡ የሊሇማዊ ተስፊ መቁረጥ፥ ሊሇማዊ ጩኸት እና ሊሇማዊ ሰቆቃ ቦታ ነው፡፡ ኢየሱስ 

መሌሶ ወዯ ቤተክርስቲያን ሲወስዯኝ፥ ከዙህ በፉት አሞኝ የነበረኝ ቦታ ሊይ ነካኝ፡፡ መሌካም በሆኑ ቃሊት አጽናናኝ፡፡ ‚ቦንግ 
ንዮ፥ ቅዴስት ቦንግ ንዮ፡፡ እናንተ ሁሊችሁም የእኔ ግሌገልች ናችሁ፡፡ ሁሊችሁም ሇ30 ቀናት ሇመጸሇይ ተግታችኋሌ፡፡ 
ቃለን ማጥናትና ቤተክርስቲያን በጋሇ ስሜት መምጣታችሁን ቀጥለ፡፡ ሇማጋቢያችሁ ሁለንም ገጠመኞች በትጋት 
እንዱጽፌና እንዱያሰፌር ንገሪው፡፡‛ 

መጋቢ ኪም ዮንግ ደ፡  *መጋቢው አጋንንትን አስወጣ 

ትሊንትና፥ እርኩሳን መናፌስት በቡዴን ሆነው እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ውስጥ ገቡ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱን የማስወጣቱ ውጊያ 

ላሉቱን ሙለ ወሰዯ፡፡ እሁዴ ነበር እናም እኔ ራሱ በእርኩሳን መናፌስቱ ተጠቅቼ ነበር፡፡ ዯካማ በነበርሁበት አፌታ፥ 

አዕምሮዬ እያመነታ ሳሇ፥ ሰውነቴ ዯግሞ ተመታ፡፡ 

በላሊ የምሽት አገሌግልት፥ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ተጠቃችና እርኩሳን መናፌስት ወዯ እርሷ ገቡ፡፡ ብዘ ዓይነት የመናፌስት 

ሠራዊት በእህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ሊይ ከባዴ ህመም አስከተለባት፡፡ እንዯአጋጣሚ፥ እርኩሳን መናፌስቱ ወዯ ጭንቅሊቷ 

አሌገቡም፡፡ ሆኖም ግን፥ መሊ ሰውነቷ ውስጥ በነበረው በየዯቂቃው በሚጨመር ከባዴ ህመም ምክንያት በስቃይ መሬት 

ሊይ ወዴቃ ተንከባሇሇች፡፡ ባሇፇው ምሽት ይህ ሲሆን፥ ከቤተክርስቲያን ባሌተረጋጋ መንፇስ ወጣን፡፡ እቤት ስንዯርስ፥ 

ሁሊችንም እረፌት አሌባ ምሽት አሳሌፇን ነበር፡፡ ነገ፥ በዴጋሚ ብንጠቃም እንኳ የ30 ቀን የጸልት መቻውን 

እንጨርሳሇን፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ በጥቃታቸው ዯጋግመውን ነበር፡፡ ግሌጹን ሇመናገር ጥቃታቸው ሰሌችቶኛሌ፡፡ 

እርኩሳን መናፌስቱን መዋጋትና ማስወጣ በመንፇስ ብዘ ይጠበቅብናሌ እናም ዯግሞ ሰውነታችንን ያዲክመዋሌ፡፡ ሙለው 

የጸልት ቡዴን አቅሙ ተዲክሟሌ፡፡ ቢሆንም፥ ጌታ በሂዯት ያበረታናሌ፡፡ ‚እስከ ሞት ዴረስ እዋጋሇሁ!‛ ብዬ አሰብሁ፡፡ 

አንዴ በአንዴ፥ እርኩሳን መናፌስቱ በጽኑ ትኩረት አስወጣኋቸው፡፡ በዴንገት፥ የመጋቢው ሚስት መሬት ሊይ ወዯቀች፡፡ 

ከመጋቢው ጋር እርኩሳን መናፌስቱን እያወጣች ሳሇ፥ እርኩሳን መናፌስቱ አጥቅተዋት ሰውነቷ ውስጥ ገቡ፡፡ በመንፇስም 

በአካሎ በተዲከመው አቋሟ ምክንያት ተጋሌጣ ነበር፡፡ 



እርኩሳን መናፌስቱ ጥቃታቸውን በመጋቢው ሚስትና በእህት ቤይክ ቦንግ ንዮ ሊይ ያፇራርቁ ነበር፡፡ ኢሊማቸው የቱ 

እንዯሆነ እኛን ሇማታሇሌ ነው የሚመስሇው፡፡ እያሾፈብን ነበር፡ ውጊያው እስከ ማሇዲ ዴረስ ቀጥል ነበር እናም እርኩሳን 

መናፌስቱ ትእዚዚቶቻችንን አሻፇረን ማሇታቸውን ቀጠለ፡፡ ከዙያም፥ ጌታ ጣሌቃ ገባ፡፡ በመጀመሪያ፥ ምንም እንኳ ወዯ 

እርሱ ብንማጸንም እርሱ ግን ቆሞ ዴርጊታችንን ይከታተሌ ነበር፡፡ ጌታ እርኩሳን መናፌስቱ እንዱወጡ አሊዚቸውም፡፡ ጌታ 

ውጊያችንን እየተከታተሇ፥ እኛ እርኩሳን መናፌስቱን ሇማስወጣት የነበረንን ትጋትና እምነት በጥያቄ ውስጥ ከቶት ነበር፡፡ 

ሁሊችንም በአንዴ ዴምጽ እርኩሳን መናፌሱትን እናዜ ነበር፡፡ እርሱም መቃኘቱንና መከታተለን ቀጠሇ፡፡ 

አዕምሯቸውን የሳቱ እብድች የሆንን ሁለ መስልኝ ነበር፡፡ እንግዲ ሰው አዕምሯችን እንዯተቃወሰ ሉሌ ሁለ ይችሊሌ፡፡ 

እንዯዙህ ዓይነት ምስቅሌቅሌ ውስጥ እንዳት አንዯገባን ሊስበው ራሱ አሌችሌም፡፡ ህሉናዬ ዯካማና በጥርጣሬ ተሞሌቶ 

ነበር፡፡ ነገር ግን፥ መንፇሳዊ ሁኔታዎችን በዓሇማዊ አስተሳሰብ ካየኋቸው፥ በጌታ ፉት በከፊ ሁኔታ እንዯምበዴሌ 

አውቃሇሁ፡፡ ራሴን ሰብስቤ አዕምሮዬን አተኮርኩ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱን በጌታ ስም ማስወጣቴን ቀጠሌሁ፡፡ እርኩሳን 

መናፌስትን ማስወጣት በመጽሏፌ ቅደስ ሊይ ተመስርቶ ጥቂት ቃሊትን ብቻ መናገር ብቻ እንዯሆነ አምን ነበር፡፡ ሆኖም 

ግን፥ በጸልት መቻው ውስጥና ውጊያዎቹን በራሴ በማየቴ፥ መንፇሳዊ ውጊያዎችን አስመሌክቶ በእግዙአብሔር ፉት ንስሏ 

መግባት ነበረብኝ፡፡ እንዯተሇመዯው፥ እርኩሳን መናፌስቱን እስከ ማሇዲ ዴረስ ላሉቱን ሙለ ተዋጋን፡፡ አንዳ ውጊያው 

ካሇቀ በኋሊ፥ በየግሊችን ሇመጸሇይ ችሇን ነበር፡፡ እግዙአብሔር እጆቼን በሚፇውስ መንገዴ አንቀሳቀሳቸው፡፡ 

ከአስራ አምስት ቀናት በፉት፥ በአመጸኛ እርኩሳን መናፌስት በክፈ ተጠቅቼ ነበር፡፡ ተነክሼ ነበር እናም በቆዲዬ ሊይ ምሌክት 

ነበር፡፡ በአስከፉ ህመም ውስጥ ነበርሁ፡፡ የንክሻው ቅርጽ ሉጠፊ አሌቻሇም እናም ህመሙ ቀጠሇ፡፡ አሁን በጥቃቱ ጀርባ 

ያሇውን ዓሊማ ተዲሁ፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ እኔ እየጻፌሁት ስሊሇው መጽሏፌ አወቁ፡፡ የምጽፇው በቀኝ እጄ ነው፡፡ ጥቃቱ 

በዋነኛነት በቀኝ ጎኔ በኩሌ ነበር፡፡ ቀኝ መዲፋ፥ ቀኝ 

እጄ፥ ቀኝ ትከሻዬ፥ ጀርባዬ በቀኝ በኩሌ፥ እናም ነርቮቼ ሁለ ታምመው ነበር፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ መጽሏፈን 

እንዲሌጨርስ ሉያሰናክለኝ ሞከሩ፡፡ 

ከጥቃቱ በፉት፥ በነጻነት መስበክ፥ ማምሇክ፥ እናም የፇሇግሁትን ያህሌ ብዘ መጸሇይ እችሌ ነበር፡፡ አሁን ግን፥ ባወራሁና 

በተንቀሳቀስሁ ቁጥር፥ በከባዴ ህመም ውስጥ ነኝ፡፡ በአግባቡ መንቀሳቀስም ሆነ መሥራት አሌችሌም፡፡ ይሄ የቸሌተኛነቴ 

ውጤት ነው፡፡ ጌታ መጽሏፈ እስኪወጣ ዴረስ ያየሁትንም ሆነ ያሳሇፌሁትን ነገር በምስጢር እንዴይዜ አዜዝኝ ነበር፡፡ 

ሆኖም ግን፥ ታዚዥ አሌነበርሁም፡፡ ቸሌተኝነቴ አስከፉ ወጤትን በእኔ ሊይ አስከተሇ፡፡ አሁን፥ በሁለም ጉዲዮች ሊይ በዯንብ 

ጠንቃቃ ነኝ፡፡ መጽሏፍቹ እስኪጠናቀቁና እስኪሇቀቁ ዴረስ፥ ማንኛቸውንም ገጠመኞች ሇማንም ሊሇመግሇጥ 

እጠነቀቃሇሁ፡፡ ስሇእውነቱ፥ ከቤተሰቦቼ ጋር አጭርም ሆነ ረዥም ንግግሮችን ሁለ አርቃሇሁ፡፡ ትእዚዚቶቹን አሇመፇጸም 

ምን ያህሌ አስፇሪ እንዯሆነ ተረዴቻሇሁ፡፡ ሁሌ ጊዛም ንስሏ እየገባሁ፥ በተቻሇ መጠን በቅርቡ እንዯምፇወስ ተስፊ 

አዯርጋሇሁ፡፡ 

==== ቀን 30 ====  (1ኛ ተሰሎንቄ 5፡14-23) 

ዱያቆን ሺን ሱንግ ኪዩንግ፡  *መንፇሳዊ ሌምምድችን መጀመር 

‚ኢየሱስ ሆይ፥ እባክህን እንዯ ወይሮ ካንግ ሀዩን ጃ እና እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ መዯነስ እንዴችሌ እኔንም በመንፇስህ 
አስታጥቀኝ! እሇምንሀሇሁ! በጣም ነው የምፇሌገው!‛ አጽንቼ ስጸሌይ፥ ሁሇቱም እጆቼ ሲሞቁ ተሰማኝ፡፡ ሙቀቱ በጣም ጽኑ 

ነበር፥ ሌክ የእሳት ኳስ እንዯመንካት፡፡ ይህ ባሇፇው ጊዛ አጋጠመኝ፥ ነገር ግን ቆይታው አጭር ነበር፡፡ 

ሆኖም ግን፥ ዚሬ፥ መሊ ሰውነቴ ጋሇና እጆቼ በራሳቸው ከፌ ብሇው ወዯ ሊይ ተነሱ፡፡ የሆነ የማይታይ 

ሰው እጆቼን ከፌ አዴርጎ የያዚቸውና የእጆቼን ከፌ ማሇት ወይም ዜቅ ማሇት የሚቆጣጠር ነው 

የሚመስሇው፡፡ እጆቼ በተሇያዩ ዓይነት እንቅስቃሴዎች ወዯ ተሇያዩ አቅጣጫዎች ይንቀሳቀሱ ነበር፡፡ 

ሌቤ በተትረፇረፇ ዯስታ ተሞሌቶ ነበር፡፡ የንስሏ እንባዎች በፉቴ ሊይ ጎረፈ፡፡ ጸልቴ በመንፇስ ጥሌቅ 

እየሆነ ተሰማኝ፡፡ በምሽቱ ሰማይ ሊይ እየበረርሁ ነበር፡፡ በአስዯናቂው ምሽት ተዯምሜ ነበር፡፡ 

 

 



ኪም፥ ጁ ኢዩን፡    *አራት ጠባቂ መሊእክት 

በጸልት መቻው ወቅት፥ ኢየሱስ ቅደስ ጸጋና የትንቢትን ጸጋ ሰጠኝ፡፡ ኢየሱስን በጣም ነው የምወዯው፡፡ በማንኛውም 

ጊዛ ዓይኔን ጨፌኜ ስሙን ስጠራ፥ ወዱያው ራሱን ይገሌጥሌኛሌ፡፡ በቅጽሌ ስሜ ይጠራኛሌ፥ ‚ጠቃጠቆ‛፡፡ እንዱህም 

ይሇኛሌ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ ምን ትፇሌጊያሇሽ? ጥያቄ አሇሽ?‛ ከዚም በእርጋታና በቅንነት ጥያቄዎቼን ይመሌስሌኛሌ፡፡ 

ሆኖም ግን፥ ብዘ ጊዛ፥ እርኩሳን መናፌስት እንዯ ጌታ ተመስሇው ይመጣለ፡፡ እንዱሁም ጌታን ሁሌ ጊዛ እንዯምጠራውና 

ጥያቄ እንዯምጠይቅ ያውቃለ፡፡ በመጀመሪያ፥ በጌታና በእርኩሳን መናፌስቱ መሀከሌ መሇየት አሌችሌም ነበር፡፡ ብዘ ጊዛ 

ተታሌያሇሁ፡፡ አሁን ግን፥ የሚመጣውን መንፇስ እፇትናሇሁ፡፡ መንፇሱን በመፇተን፥ ጌታና እርኩሳን መናፌስቱን መሇየት 

እችሊሇሁ፡፡ እርኩሳን መናፌስት ዯማቸውን ማፌሰስ አይችለም፡፡ እርኩሳን መናፌስት መስቀለን መሸከም አይችለም፡፡ 

ሁለም ውሸታሞች ናቸው፡፡ በተገሇጡ ጊዛ ሁለ ይዋሻለ፡፡ ጌታ እርኩሳን መናፌስትን የምሇይበት ጥበብ ሰጥቶኛሌ፡፡ አሁን 

በቅጽበት እሇያቸዋሇሁ፡፡ 

ሇሥጋዊ ፌሊጎቴ፥ ስስት፥ አሌያም ላልች ተራ ጥያቄዎችን ስጠይቅ፥ ጌታ ጀርባውን ይሰጠኝና ዜም ይሊሌ፡፡ ገና ያሌበሰሌሁ 

ሕፃን ሌጅ ስሇሆንሁ፥ ጌታ ጥያቄዎቼን እኔ በምረዲበት መሌኩ ማስረዲት ይኖርበታሌ፡፡ ስሇቸርነቱ ጌታን በጣም 

አመሰግነዋሇሁ፡፡ ጌታ ሊማረ ሌብ በጣም ጉጉ ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዛ፥ ጌታ አባቴና እናቴን አስመሌክቶ አንዲንዴ ነገሮችን በእኔ 

በኩሌ ይገሌጻሌ፡፡ ከውጫዊ አቋማቸው ወሊጆቼ ምን እንዯሚሰማቸው ወይም እንዯሚያስቡ ማወቅ አሌችሌም፡፡ ሆኖም 

ግን፥ ኢየሱስ በሌባቸው ጥሌቀት 

ስሊሇ እነርሱ ብቻ ሉረደት የሚችለትን መሌእክት ነው የሚነግረኝ፡፡ መሌእክቱን ሇወሊጆቼ ስነግራቸው፥ ተዯነቁ፡፡ ከጌታ 

የሆነው መሌዕክት ራሳቸውን ወዯ መስጠትና ወዯ ንስሏ ይመራቸዋሌ፡፡ 

ከቤተሰባችን ጠባቂ መሊእክት ጋር መነጋገርም እችሊሇሁ፡፡ በቤተሰባችን ውስጥ አራት አባሊት ስሊለ አራት መሊእክት አለ፡፡ 

ከመሊክቱ ጋር ሇመነጋገር ስሞክር፥ ጌታ ጣሌቃ ይገባሌ፡፡ እንዱህም ይሊሌ፥ ‚ጠቃጠቆ፥ እኔ ጌታሽ ነኝ፡፡ መነጋገር 
ከፇሇግሽም ሆነ ምንም ዓይነት ጥያቄ ካሇሽ፥ የእኔን ስም መጥራት ይኖርብሻሌ እናም ማንኛውንም ነገር ከእኔ ጋር ተወያዪ፡፡ 
ሇምንዴ ነው በተዯጋጋሚ ከመሊእክቱ ጋር ማውራት የምትፇሌጊው?‛ ጌታ ሲቀና፥ በጣም ዯስ ይሇኛሌ ምክንያቱም 

ይፇሌገኛሌ፡፡ 

የክረምት እረፌት ሊይ ሰሇነበርሁ በዙህ ጊዛ ሁለንም የጸልት መቻ ሇመሳተፌ ችዬ ነበር፡፡ ስገኝ፥ በትጋት እጸሌያሇሁ፡፡ 

መጸሇይ እንዴችሌ የፒያኖ ትምህርቴንና ላልች ተግባራቶችን እንኳ አቆማሇሁ፡፡ በውጤቱም፥ ጌታ በጣም ባርኮኛሌ፡፡ በላሊ 

መሌኩ፥ ትምህርቴንም አጥብቄ ይዣሇሁ፡፡ ትምህርት ሲከፇት፥ የመጸሇይ እዴላ ውስን እንዯሆነ አውቃሇሁ፡፡ ማንኛውም 

ዓይነት ቴላቪዢን ካየሁና ኮምፒውተር ከተጠቀምሁ ጠኝ ወራት ሆኖኛሌ፡፡ በመጀመሪያ፥ እነዙህን ዴርጊቶች መተው 

ከባዴ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ አሁን፥ ከጌታ ጋር ህብረት ማዴረግ ያስዯስተኛሌ፡፡ አሁን፥ ቴላቪዥንና ኮምፒውተር ሊይ 

የማሳሌፇው ጊዛ ሇጸልትና ቃለን ሇማጥናት እጠቀምበታሇሁ፡፡ 

 *ስሇመሊእክት ክንፍች 

ከጸልት በኋሊ፥ ወዯ ቤት ሄዴሁኝ እናም የቤተሰባችን ጠባቂ መሊእክት እየተጠባበቁ ነበር፡፡ የመጋቢው ጠባቂ መሌአክ 2 

ጥንዴ ክንፍች ነበር የነበሩት፥ ነገር ግን አሁን 3 ጥንድች ናቸው፡፡ ጌታን ጠየቅሁት፥ ‚ኢየሱስ! አንዴ ጊዛ ታሊሊቅ 
ቤተክርስቲያናት ያለ መጋቢዎች ጠባቂ መሊእክቶቻቸው ሦስት ጥንዴ ክንፌ እንዲሊቸው ነግረኸኝ ነበር፡፡ ቤተክርስቲያናችን 
በጣም ትንሽ ሆና ሳሇ የእኛ መጋቢ ጠባቂ መሌአክ ሦስት ጥንዴ ክንፌ እንዳት ኖረው? ትሊንትና፥ ይህ ጠባቂ መሌአክ 
ሁሇት ጥንዴ ክንፍች ነበሩት፤ አሁን ሦስት ነው ያሇው፡፡‛ ጌታም መሇሰ፥ ‚ብዘ መጋቢዎች ተሌዕኳቸውን ሲጀምሩ በሙለ 
ኃይሊቸው በትጋት ይጸሌያለ፡፡ ሆኖም ግን፥ ቤተክርስቲያናቸው ማዯግ ሲጀመር፥ እንዯበፉታቸው አይጸሌዩም፡፡ ቅር 
ብልኛሌ እናም ከፌቶኛሌ፡፡ ነገር ግን መጋቢ ኪም ሇብዘ ጊዛ በትጋት ይጸሌያሌ፡፡ እንዱሁም ተሌዕኮውን እንዯ 
እግዙአብሔር ፇቃዴ እየመራ ነው፡፡ ስሇዙህ፥ ሇዙህ ጠባቂ መሌአክ አንዴ ተጨማሪ ጥንዴ ክንፌ ሰጠሁት፡፡‛ የእናቴ ጠባቂ 

መሌአክ አንዴ ጥንዴ ክንፌ ብቻ ነው ያሇው፡፡ 

ኪም፥ ዮሴፌ፡  *መንፇሳዊ ዓይኖች በግማሽ ተከፇቱ 

ዚሬ የ30 ቀን ጸልት መቻችን የመጨረሻ ቀን ስሇሆነ፥ በትጋት ሇመጸሇይ ራሴን አጋጀሁ፡፡ በትጋትና በሙለ ሌቤ 

እጸሌያሇሁ፡፡ ቀኝ እጄን ከወንዴም ሀክ ሱንግ ጋር አያያዜሁ፥ ጣቶቻችን ተቆሊሌፇው ነበር፡፡ ግራ እጄ ወዯ ሊይ ወዯ አየሩ 



ተርግቶ ነበር እናም በሌሳን እጸሌይ ነበረ፡፡ ዓይኖቼ እንዯተከዯኑ ስጸሌይ፥ የሆነ ሰው ጣቶቻችን ተቆሊሌፍ ግራ እጄን 

እንዯያኝ ተሰማኝ፡፡ ዴንገተኛ ኤሌክትሪክ በግራ እጄ በኩሌ ወዯ ሰውነቴ ፇሰሰ፡፡ ተነቃቅቼ፥ ምን እንዯሆነ ሇማወቅ 

ፇሇግሁ፡፡ የሆነ ሰው ሲነካኝ ተሰማኝ፤ በጣም ጠንካራ ነበር፥ የሆነ ሰው እጄን እንዯያኝ ዓይነት፡፡ በጸልት ውስጥ 

ስሇነበርሁ፥ ዓይኔን በጭራሽ አሌከፇትሁም፡፡ ሆኖም ግን፥ ወንዴም ሀክ ሱንግን ሇመጠየቅ ወሰንሁ፡፡ ‚ወንዴም ሀክ ሱንግ፥ 
የሆነ ሰው እጄን እንዯያኝ ይሰማኛሌ፡፡ ማን እንዯሆነ ታውቃሇህ? ሌታይሌኝ ትችሊሇህ? እባክህ አሳውቀኝ፡፡‛ እርሱም፥ 

‚ወንዴም ዮሴፌ፥ ኢየሱስ እጅህን ይዝሀሌ እናም በዙህ ቅጽበት ወዯ ገነት እየበረረ ነው፡፡ ዓይንህን እንዲትገሌጥ እናም 
መጸሇይህን ቀጥሌ!‛ ብል መሇሰ፡፡ 

ጸልቴን ስቀጥሌ፥ በሆነ ጨሇማ ቦታ ውስጥ እንዯምበር ተሰማኝ፡፡ በዴንገት፥ ሰማያዊ ብርሃን ታየ፡፡ ወዯ እኔ ቀረበና 

አሇፇኝ፥ በብርሃን ፌጥነት፡፡ ከዙያም፥ ላሊ ሰማያዊ ብርሃን አሇፇኝ፥ ትሌቅ ሰማያዊ ብርሃን፡፡ የበሇጠ እየበረርሁ ስሄዴ፥ 

የማይቆጠሩ ክዋክብት እያሇፈኝ ሄደ፡፡ ‚ዋው! እንዳት ያሇ የሚገርም እይታ ነው! 
በጣም ነው የሚያምረው፥‛ ብዬ ጮኽኩኝ፡፡ ጸልቴ እየጠሇቀ ሲሄዴ፥ ብዘ 

ከዋክብት በብርሃን ፌጥነት በአጠገቤ ሲያሌፈ አየሁ፡፡ የክዋክብት ክምችቱ 

ክዋክብቶች በጣም የተዋቡ ናቸው፡፡ ወዯ ህዋ የመጠቀ ክዋክብት ተመራማሪ 

የሆንኩ ነው የመሰሇኝ፡፡ ‚ምን አሌባት እያሇምሁ ነው፥‛ ብዬ አሰብሁ፡፡ ራሴን 

ሇመቆንጠጥ ወሰንሁ፡፡ እርግጥ ነው፥ አካሊዊ ሰውነቴ በቤተክርስቲያን እየጸሇየ 

ነው፡፡ ሆኖም ግን፥ አካሊዊ ሰውነቴን ስነካው፥ በተመሳሳይ ሰዓት በመንፇሳዊ 

ዓሇምም ውስጥ ነበርሁ፡፡ 

አካሊዊ ሰውነቴ በሌሳን እየጸሇየ፥ በመንፇስ በፌጥነት እየበረርሁ ነበር፡፡ ዴንገት፥ 

ሳንቲም የሚመስሌ ነገር ወዯ እይታዬ መጣ፡፡ ክቡ ነገር በሆነ ጥቁር ነገር ተሸፌኗሌ፡፡ ሙለ ጨረቃ ሆኖ ተገኘ፥ 

እየተመሇከትሁት የነበረው ግርድሽ ሆኖ ተገኘ፡፡ ግርድሹ ግማሽ ጨረቃን ፇጠረ፡፡ ጨረቃዋ በወርቃማ ጨረሮች 

ታበራሇች፡፡ ወርቃማው ብርሃን በጣም ዯማቅ ስሇነበር በቀጥታ ሊየው አሌቻሌሁም፡፡ እንዱዙህ ዓይነት ዴምቀት ፇጽሞ 

አጋጥሞኝ አያውቅም፡፡ ብርሃኑ እንዯ ፔንደሇም ይወዚወዜ ነበር፡፡ እስከ 120 ዱግሪ ዴረስ ወዯፉት ወዯኋሊ ይሊሌ፡፡ ብርሃኑ 

ወዯፉትና ወዯኋሊ እየተወዚወ፥ የቀስተዯመና ቀሇሞች ፇክተው ወጡ፡፡ 

ወዱያው እንዱህ አሰብሁ፥ ‚ዋው! ምንአሌባት ያ ቦታ የገነት አስራሁሇት የእንቁ በሮች ይሆናሌ!‛ 
ዚሬ ገነትን የምጎበኝበት ቀን ሉሆን እንዯሚችሌ ገመትሁ፡፡ በይበሌጥ አጽንቼ መጸሇዬን 

ቀጠሌሁ፥ ነገር ግን በሆነ ምክንያት ጸልቶቼ ወዯ ፉት ሉወስደኝ አሌቻለም፡፡ ምንም ያህሌ 

ብጮህ አሌጠቀመም፥ ወዯ ፉት አሌሄዴሁም፡፡ እንዯበፉቱ በታሊቅ ፌጥነት እየበረርሁ 

አሌነበረም፡፡ ቀስተዯመናውንና የብርሃን ቀሇማቱን ካየሁ በኋሊ ተገዴቤ ነበር፡፡ ሰዓት ቀጥ ብል 

የቆመ ነው የሚመስሇው፡፡ 

በጣም ቀርቤ ነበር፡፡ በጣም ተረብሼ ነበር! የበሇጠ ወዯፉት መሄዴ አሌቻሌሁም ስሇዙህ ወዯኋሊ ተመሇስሁ፡፡ ሌቤ 

ወዯቀብኝ እናም ባድነት ተሰማኝ፡፡ ፔንደሇሙን አሌፋ ሇመሄዴ ላሊ አጋጣሚ ተመኘሁ፡፡ የጸልት መቻው ሲያሌቅ፥ 

ከጠዋቱ 1 ሰዓት ነበር፡፡ 

 *ዮሴፌ የእርኩሳን መናፌስት ኢሊማ ሆነ 

የጸልት መቻችንን ከጨረስን በኋሊ፥ እኔና ወንዴም ሀክ ሱንግ አወራን፡፡ እየተነጋገርን ሳሇ፥ መጋቢውና ዱያቆን ሺን ጁንግ 

ሚንን በመኪና እቤት አዯረሱ፡፡ ወንዴም ሀክ ሱንግ እና እኔ በጸልት ጊዛ ያጋጠመንን ተወያየን፡፡ በዴንገት፥ ጥቁር ነገር 

መጣና በታሊቅ ፌጥነት በዘሪያዬ ተሸከረከረ፡፡ ጥቁሩ ነገር እየበረረ ይዝረኛሌ እናም ፌጥነቱ እየጨመረ እንዯ አውልንፊስ 

(ቶርኔድ) እስኪሆን ዴረስ ተሸከረከረ፡፡ በዙያ ጊዛ፥ ዘሪያዬ ጨሇመብኝና ፇዜሁ፡፡ ንቁ ሆኜ ሇመቆየት ሞከርሁና የሆነ ነገር 

ያዜሁኝ፡፡ ነገር ግን ሚዚኔን ስቼ የሲሚንቶው መሬት ሊይ ወዯቅሁ፥ መሬቱ ጭንቅሊቴን 

መታኝ፡፡ ራሴን ሳትሁኝ፡፡ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮና እናቴ ወዯ እኔ ሮጡ፡፡ በሁኔታዬ 

ተዯናግጠውና ሰግተው ነበር፡፡ ምን እንዯተከሰተ በኋሊ ሊይ በመንፇስ ንቁ ከሆኑት 

የቤተክርስቲያኑ አባሊት ተረዲሁ፡፡ የሁለም ማብራሪያ  ተመሳሳይ ነበር፡፡ 

ምንም እንኳ በመንፇስ ብነቃም፥ መንፇሳዊነቴ አሌበሰሇም፡፡ ትንሽ ረም አዴርጌ 

ብጸሌይ፥ ገነትንና ሲዖሌን እጎበኝና የትንቢትን ጸጋ እቀበሌ ነበር፡፡ እርኩሳን መናፌስቱ 



ይህን እውነታ ተረዴተው ነበር፡፡ የጥቃታቸው ማዕከሌ ነበርሁ፡፡ አሊማቸው ሙለ በሙለ በመንፇስ እንዲሌነቃ ሇማገዴ 

ነበር፡፡ ተፇጥፌጬ ስወዴቅ ያዩኝ የቤተክርስቲያን አባሊት በመሌአክ የተመሰሇ እርኩስ መንፇስ አይተዋሌ፡፡ መንፇሱ 

በዜምታ በሊዬ አንጃበበ፡፡ እኔ ወዯ መሬት ሇመጣሌ በታሊቅ ፌጥነት በዘሪያዬ ተሸከረከረ፡፡ ከወዯቅሁ በኋሊ እርኩሱ 

መንፇስ ከላልች እርኩሳን መናፌስት ጋር ጭንቅሊቴ ውስጥ ሲገባ አዩት፡፡ የራስ ምታቴ መነሻ እነርሱ (እርኩሳን መናፌስቱ) 

ናቸው፡፡ 

የቤተክርስቲያኑ አባሊት ረዴተውኝ ተመሌሼ በእግሬ ቆምሁ፡፡ ከባዴ የራስ ህመም እየተሰማኝ ነው፡፡ የማስታውሰው ነገር 

ሁለ የሰጡኝን ማብራሪያ ነበር፡፡ በመንፇስ የነቁት አባሊት በዘሪያዬ ተሰብስበው እርኩሳን መናፌስቱን ማስወጣት ጀመሩ፡፡ 

ነገር ግን ምንም ቢጥሩ፥ ራስምታቴ ባሰበት፡፡ 

ሁለም መጋቢውን በጉጉት ተጠባበቀ፡፡ ከዙህ በፉት ላልች እራስ ምታቶች አጋጥመውኛሌ እናም ግን ቀሇሌ ያለ ነበሩ፥ 

ነገር ግን አሁን ከራስምታቴ ጀርባ እርኩሳን መናፌስቱ ኖረውበት፥ ሉቋቋሙት የማይችለት ህመም ነበር፡፡ የማብዴ ነው 

የመሰሇኝ፡፡ ህመሙ እየከፊ መጣ በጣም ጮህኩ፡፡ በህመም ስጮህ ሳሇ፥ መጋቢው ዯረሰ፡፡ መጋቢው መሬት ሊይ ወዴቄ 

እርዲታ ስሇምን አየኝ፡፡ ምን እንዯተፇጠረ ጠየቀኝ፡፡ የቤተክርስቲያን አባሊቱ በአንዴ ዴምጽ ምን እንዯተከሰተ አስረደ፡፡ 

መጋቢው እንዯተነገረው፥ ተጠንቅቆ፥ ‚እርጉማን እርኩሳን መናፌስት፥ በሁለን ቻዩ በኢየሱስ  ስም፥ ታስራችሁ ውጡ!‛ 
ብል ጮኸ፡፡ መጋቢው እንዯጮኸ ወዱያውኑ፥ እርኩሳን መናፌስቱ እየጮኹ ጠፈ፡፡ ከዙያ በኋሊ መተንፇስና መረጋጋት 

ቻሌሁ፡፡ ራስምታቱ መሄዴ ጀመረ፡፡ 

እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ፡ *መጋቢው በገነት ታዋቂ ነው 

የሙለ ላሉት ጸልታችንን ከጨረስን በኋሊ፥ መጋቢው በጠዋቱ ማሇዲ ሊይ ሰበከ፡፡ ሲሰብክ ሳሇ፥ ጌታ ከመጋቢው ጀርባ 

ሆኖ ተናገረ፡፡ በጉባኤው መሏሌ ሊይ፥ ጌታ እንዱህ አሇ፥ ‚ቦንግ ንዮ፥ የ30 ቀኑ መቻ በጣም ነው ያስዯሰተኝ! አስዯሳች 
ነበር!‛ ጌታ በገነት ስሇእኛ ባሰበ ቁጥር ራሱን ከመሳቅና ፇገግ ከማሇት ሉከሇክሌ እንዯሚሳነው እየዯጋገመ ነገረን፡፡ 

ጌታ እንዯነገረን በገነት እርሱ ሲስቅና ፇገግ ሲሌ፥ መሊእክቱና ቅደሳኑ ዯስተኛ የሆነበትን ምክንያት ያውቃለ፡፡ መሊእክቱና 

ቅደሳኑ የቅርብ ጊዛ ዛና ሇመስማት ጉጉ ናቸው፡፡ ቅደሳኑ ጌታ እንዱዙህ በጥሩ ስሜት ውስጥ እንዱሆን ያዯረገውን ነገር 

እንዱነግራቸው ይገፊፈታሌ፡፡ 

ጌታ በ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ የሚገኘው መጋቢ ኪም ዮንግ ደ በገነት ታዋቂ እንዯሆነ ነገረን፡፡ መጋቢው በመንፇስ እንዯነቃ፥ 

ከጌታ ጋር ገነትን ይጎበኛሌ፡፡ እስከዚ ቀን ቸኩያሇሁ፡፡ መጋቢው በምዴር ትንሽ ዯሀ ቤተክርስቲያንን ነው የሚያስተዲዴረው፥ 

ነገር ግን ጌታ በእርሱ ውስጥ ያሇውን ዋጋ አውቆታሌ፡፡ ስሇዙህም በጣም በምስጋና እሞሊሇሁ፡፡ 

መጋቢው መሊ ቤተሰቤን እንዯራሱ ነው የሚቆጥራቸው፡፡ በአክብሮትና በሞገስ ነው የሚንከባከበን፡፡ መጋቢው በምሊሹ 

ምንም ሳይጠብቅ ራሱን ይሰጠናሌ፡፡ ሲዖሌን ስጎበኝና ከሰይጣን ጋር ስዋጋ፥ ጌታ ሽሌማቴን ጨምሮታሌ፡፡ የመጋቢው 

ሽሌማትና የወዯፉት ቤት ጨምሯሌ፡፡ ይሌቁንም፥ የመጋቢው ቤት ከእኔ ቤት ይበሌጣሌ፡፡ ገነትን ስጎበኝና የወዯፉት ቤቴን 

የመጎብኘት እዴሌ ሳገኝ፥ 514 ፍቅ ከፌታ ያሇውን የመጋቢውን ቤትም አይቻሇሁ፡፡ 

የወይሮ ካንግ፥ ህዩን ጃ እና ጁ ኢዩን ጭቅጭቅ የወዯፉት ቤታቸው በመጠኑ እንዱቀንስ አዴርጎታሌ፡፡ የወይሮ ካንግ 

ህዩን ጃ ቤት 318 ፍቅ ከፌታ አሇው፤ ከጭቅጭቃቸው በፉት 319 ፍቅ ከፌታ ነበረው፡፡ የጁ ኢዩን ቤት 31 ፍቅ ነበር፥ ነገር 

ግን ከወይሮ ካንግ ህዩን ጃ ጋር በተፇጠረው አሇመስማማት፥ ቤቷ ወዯ 28 ፍቅ ቀንሷሌ፡፡ የዮሴፌ ቤት 22 ፍቅ ከፌታ 

አሇው እንዱሁም የሀክ ሱንግ ቤት 28 ፍቅ ከፌታ አሇው፡፡ ዩ ክዩንግ በተዯጋጋሚ ከሀክ ሱንግ ጋር ስሇምትጨቃጨቅ፥ ቤቷ 

ከ20 ፍቅ ወዯ 17 ፍቅ ተቀንሷሌ፡፡ የዱያቆን ሺን ሱንግ ኪዩንግ ቤት 6 ፍቅ ከፌታ አሇው እናም መሌካም ሥራዎቸን 

መሥራት ስሇሚጎሊት በግንባታ አቅርቦት ሊይ እጥረት አሇባት፡፡ እያንዲንደ ሰው ቀጣይነት ሊሇው የቤት ግንባታ የማእዴናት 

መጋን አሇው፥ ነገር ግን የእቃዎቹ መጠን የሚወሰነው በእያንዲንደ ሰው መሌካም ሥራ ነው፡፡ የዱያቆን ሺን ሱንግ ኪዩንግ 

ቤት ግንባታ ቆሟሌ፡፡ የእኔ ቤት 70 ፍቅ ከፌታ አሇው፡፡ የወንዴማችን ሉ ሀክ ሂ ቤት ከ300 ፍቅ በሊይ ከፌታ አሇው፡፡ 

ሆኖም ግን፥ ሌረዲው ያሌቻሌሁት አንዴ ነገር አሇ፡፡ ጌታን ጠየቅሁት፥ ‚ኢየሱስ ሆይ፥ ወንዴም ሉ ሀክ ሂ የእሁዴ የቀን 
አገሌግልት ብቻ ነው የሚካፇሇው፡፡ እንዳት ነው ታዱያ የእርሱ ቤት እንዯዙህ ረዥም የሆነው?‛ ጌታም መሇሰ፥ ‚ወንዴም 
ሉ ሀክ ሂ ከ70 ዓመት እዴሜ በሊይ እንዯሆነውና ከእዴሜው በተጻራሪ ፇጽሞ የእሁዴ ጉባኤ ቀርቶ እንዯማያውቅ 
ታውቂያሇሽ፡፡ በረድ ቢሆን፥ ዜናብ ቢሆን፥ መብረቅ ቢሆን፥ መቼም የእሁዴ አገሌግልት ቀርቶ አያውቅም፡፡ ረዥም ርቀት 



ሞተርሳይክለን እየጋሇበ፤ ከሀክ ድንግ ከተማ እስከ ሱከ ናም ድንግ ከተማ ዴረስ ይጋሌባሌ፡፡ በተጨማሪም፥ ተጨማሪ 
ገንብ ባገኘ ቁጥር፥ ሇቤተክርስቲያን ይሰጠዋሌ፡፡ እነዙህ ናቸው ብዘ ፍቅ እዱኖረው ያዯረጉት ምክንያቶች፡፡‛ 

ሇዙህ ቤተክርስቲያን አዱስ አባሌ ነኝ እናም ስሇወንዴም ሉ ሀክ ሂ ብዘ አሊውቅም፡፡ ሇቤተክርስቲያን ምን ያህሌ አስራት 

እንዲወጣ አሊውቅም፡፡ መጋቢው ስሇ ወንዴም ሉ ሀክ ሉ ባህሪ ካስረዲን በኋሊ፥ ስሇእርሱ ብዘ አወቅሁ፡፡ መጋቢው 

እንዯገሇጸው፥ ወንዴም ሉ ሀክ ሂ ከ70 ዓመት በሊይ ነው እናም የሰውነት አቅሙ የተገዯበ ነው፡፡ በዙህ እዴሜ፥ የጤና 

ችግር አሇበት፡፡ እግሩ ሊይ ችግር አሇበት እናም ሇመራመዴ አይመቸውም፡፡ ቢሆንም ግን፥ ከገዯቡ በተጻራሪ፥ በታማኝነት 

ቤተክርስቲያን ይከታተሊሌ እንዱሁም በቤተክርስቲያን የአስተናጋጅነት ስፌራውን ጠብቋሌ፡፡ 

ላሊ ወጣት አዋቂዎች ወዯ ቤተክርስቲያናችን መጥተዋሌ ሄዯዋሌ፡፡ የመሌቀቃቸው ምክንያት የሁለም ይሇያያሌ፡፡ አንዲንድቹ 

መነቃቃት የሇም ብሇው ነው፥ አንዲንድቹ በፇተና ምክንያት ነው የሇቀቁት፥ አንዲንድቹ ዯግሞ በራሳቸው ምክንያት ነው 

የሇቀቁት፡፡ ሆኖም፥ ወንዴም ሉ ሀክ ሉ ሁኔታዎቹም ሆነ ፇተናዎች ሳይበግሩት የቆየና የጸና እርሱ ብቻ ነው፡፡ እስከዙህ ቀን 

ዴረስ፥ ውጪ ያሇው የአየር ጸባይ ምንም የከፊ ቢሆን ቤተክርስቲያን ሲካፇሌ አየዋሇሁ፡፡ መቼም አርፌድ መጥቶ 

አያውቅም፡፡ 

ጌታ የቤተክርስቲያናችን አምሌኮና አገሌግልት አስዯሳችና አርኪ እንዯሆነ እውቅና ሰጥቶታሌ፡፡ ማንኛውም በምዴር ሊይ 

ከሚገኝ ቤተክርስቲያን ሇጌታ በጣም አስዯሳች የሆኑ በጣም አሌፍ አሌፍ ነው ያለት፡፡ ጌታ እንዯገሇጸው በራሳቸው ስሜትና 

ራዕይ ተሌዕኮአቸውን ይመሩ የነበሩ ብዘ መጋቢዎች ነበር፡፡ እናም እንዯመጽሏፌ ቅደስ ሕግ ተሌዕኮአቸውን ይመሩ የነበሩ 

መጋቢዎች ጥቂቶች ነበሩ፡፡ ስሇዙህም ስሇእኛ መጋቢ ጌታን መጠየቅ ነበረብኝ፡፡ ጌታ እንዲሇው መጋቢያችን ጌታ 

እንዲውና እንዯ ጌታ ፇቃዴ ሇማዴረግ እየሞከረ ነው፡፡ ሇመጋቢያችን ጌታ እንዳት እውቅና እንዯሰጠው ስነግረው፥ 

መጋቢው በጣም ተዯስቶ ነበር፡፡ 

ጌታ መንፇሳዊ ዓይኖቻችንን ሇመክፇት አስቦ እንዲሌነበረ ነገረን፡፡ ነገር ግን በየቀኑ በታማኝነት መጸሇያችንና እንዯጸልት 

አርበኞች ከአጋንንት ጋር በነበሩን መንፇሳዊ ውጊያዎች፥ ትኩረቱን ሳብነው፡፡ ጌታ በመጀመሪያ ያሰበው ጥቂት ከሞከርን 

በኋሊ እንዯምናቋርጥ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ያሇማቋረጥ በታማኝነት ስንጸሌይ ካየን በኋሊ፥ በጣም ተሳበ፡፡ በጣም ተሳበና 

መንፇሳዊ ዓይኖቻችንን ሉከፌትሌን ወሰነ፡፡ መንፇሳዊ ዓይኖቻችንን አንዴ በአንዴ መክፇት ጀመረ፡፡ 

ጌታ  ያሇማቋረጥ በመጸሇያችን ምክንያት የተጎዲውን ሰውነታችንን እንዴንንከባከብ ጠየቀን፡፡ የጸልት መቻውን ስንጨርስ፥ 

መጋቢው፥ ‚ከአሁን ጀምሮ፥ የሙለ ላሉት ጸልት የሚኖረን እሮብ፣ አርብና እሁዴ ብቻ ነው፡፡ በላልቹ ቀናት፥ የማሇዲ 
አገሌግልት ብቻ ይኖረናሌ፡፡‛ አሇ፡፡ መጋቢው ይህን እቅደን እንዯገሇጠ፥ ጌታ አጨበጨበና እንዱህ አሇ፥ ‚ይህ ጥሩ እቅዴ 
ነው፡፡ በእቅደ እስማማሇሁ፡፡ ሌክ አንተ እንዲቀዴኸው እያሰብሁ እንዯነበር እንዳት አወቅህ?‛ ጌታ በጣም ተዯስቶ ነበር፡፡ 

መርን አመሇክን፥ ‘ነፌሴ ሆይ አመስግኚ’ ጌታን አመስግነንና ጸሌየን ወዯ ቤት ሄዴን፡፡ 

ወይሮ ካንግ ህዩን ጃ፡  *የእሳቱ ጥምቀት ጊዛ አስገራሚ ጊዛያቶች 

የ30 ቀን የጸልት መቻችን ፌጻሜ በጣም አሇመርካት እንዱሰማኝ አዴርጎኛሌ፡፡ በመንፇስ ስሊሌነቃሁ እንዱያሌቅ ፌሊጎት 

አሌነበረኝም፡፡ ሇመጋቢው ሇተጨማሪ ጥቂት ቀናት እንዱያራዜመው ጥያቄ አቅርቤ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ጌታ ሇመጋቢው 

ውሳኔ እንዴገዚ አኝ፡፡ በሳምንት ቢያንስ ሦስት የጸልት ጉባኤዎች እንዯሚኖሩን ሳውቅ ተረጋጋሁ፡፡ በቀጣይ የጸልት 

ጉባኤዎቻችን ውስጥ መንፇሳዊ ንቃትን ሇመቀበሌ እየተጠባበቅሁ ነው፡፡ 

የመጋቢ ሚስት ሆኜ ስኖር ከአስር ዓመት ባሊይ ሆኖኛሌ፡፡ በአገሌግልታችን ጊዛያት፥ መጋቢውን በብዘ ከባዴ ፇተናዎች 

ውስጥ እንዱያሌፌ የሚያዯርጉት ብዘ ችግሮችን ፇጥሬአሇሁ፡፡ ሙለ በሙለ ንስሏ መግባት ይገባኝ ነበር፡፡ 

ከግንኙነታችን መጀመሪያ ጀምሮ፥ መጋቢውና እኔ በእምነታችን ሌዩነት ነበረ፡፡ እንዯ ወጣት እንኳን፥ መጋቢው ጠንካራ፥ 

የማይናወጽ እምነት ነበረው፡፡ ችግር ባጋጠመው ጊዛ ሁለ፥ ይጸሌይና በጌታ ይታመን ነበር፡፡ ሙለ በሙለ በጌታ ሊይ ጥገኛ 

ነበር፡፡ እምነታችን ቢነጻጸር፥ የእኔ እምነት በጥርጥር የተሞሊ ነበር እናም በጸልታችን ውስጥ እንኳ የሚታይ ነበር፡፡ 

ምንም እንኳን መጋቢው በጌታ ቢተማመንም፥ ሇእኔ ግን የሚታየኝ ቤተሰቡን እንኳን በገንብ መዯገፌ እንዯማይችሌ ነው፡፡ 

ሆኖም፥ ዓመታት ሲያሌፈና ጸልቴ ሲጠነክር፥ ከጌታ ጋር በመገናኘት እግዙአብሔር ባሇቤቴን እንዯሚወዯውና እንዯ ታማኝ 

አገሌጋይ እንዯሚቆጥረው ተረዲሁ፡፡ እግዙአብሔር ሇባሇቤቴ ያሇው ፌቅር ጥሌቅ ነበር፡፡ ጌታን ሉያስዯስተው በሚችሌ 



መሌኩ ሇረዥም ሰዓት ጸሌዬ አሊውቅም፡፡ ባሇፇው ዓመት ጁሊይ ወር ሊይ፥ በበሇጠ ትጋት መጸሇይ ጀመርሁ፡፡ ከጌታ ጋር 

ብዘ ሰዓት በጸልት ሳሳሌፌ፥ 2005 ዓመት ብሩኅ ይሆን ጀመር፡፡ 

ተሌዕኮው ወይም አገሌግልቱ ምንዴ ነው? የመጋቢ ሚስት ዴርሻዋ ምንዴ ነው? የእኔ ተግባር ምንዴ ነው? ሇጥያቆዎቼ 

መሌስ ሇማግኘት በኮሪያ ውስጥ ወዯሚገኙ የጸልት ቤቶች መሄዴ አወትር ነበር፡፡ ነገር ግን ፌሇጋዬ በከንቱ ነበር፡፡ ቀን 

ቀን፥ እኔና መጋቢው ከቦታ ቦታ እየተዋወርን እንሰብክ ነበር፡፡ ያሇማቋረጥ ላሉቱን እንጸሌያሇን፥ በእያንዲንዶ ምሽት፡፡ 

እየዯከምሁ መጣሁና በሽታዬ እየከፊ ሄዯ፡፡ የሳንባ ነቀርሳ በሽታ ነበረብኝና በበሽታው ሇረዥም ጊዛ ተሠቃየሁ፡፡ 

በተከታታይ መዴኀኒት እወስዴ ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ ኢየሱስን ሳገኘው፥ በሚገርም ሁኔታ ከህመሜ ተፇወስሁ፡፡ አሁን፥ 

በፌጹም ጤንነት እገኛሇሁ፡፡ 

ዯካማና ውጤታማ ባሌነበረው አገሌግልታችን ምክንያት፥ ቤተክርስቲያናችንን ሇማሳዯግ ምንም ዓይነት መንገዴ 

አሌነበረንም፡፡ የቤተክርስቲያናችን ስርዓትና አገሌግልት የተገዯበ ነበር፡፡ አንዴ ቀን፥ ጌታ ሌዩ እዴሌን ሰጠን፡፡ ሇረዥም 

ሰዓት ጸሇይሁ፥ ነገር ግን ፌሬ አሌባ መሰሇ፡፡ ጸልቶቼ ውጤታማ አሌነበሩም ወይም አሌተመሇሱም፡፡ አገሌግልታችን 

ውጤታማ ያሌነበረና ሥራችን በከንቱ የሆነ ይመስሌ ነበር፡፡ በ2005 ዓ.ም፥ መጋቢው ከተገዯበው ሁኔታችን ሇመውጣት 

ወሰነ፡፡ አገሌግልታችን በአምሌኮና በንስሏ ጸልት ጀመረ፡፡ ከዙያም መጋቢው በኃይሌ በተሞሊ ስብከት ቀጠሇ፡፡ ሇአንዴ 

ሰዓት ብቻ ነበር የሚሰብከው፥ ነገር ግን አሁን ስብከቶቹ ከሁሇት እስከ ሦስት ሰዓት ይወስዲለ፡፡ ምንም እንኳን አገሌግልቱ 

ከሁሇት እስከ ሦስት ሰዓት ቢወስዴም፥ ምእመናኑ ብዘ ይፇሌጉ ነበር፡፡ በ30 ቀኑ የጸልት መቻ ሊይ የተሳተፈት 

የምእመናኑ አባሊት አሁንም አሇመርካት ይሰማቸዋሌ እናም ተጨማሪ ይፇሌጋለ፡፡ ሁለም ዓይነት አገሌግልቶቻችን 

ሲረዜሙ፥ ረሀባቸው የባሰ እየጨመረ ይሄዲሌ፡፡ የጸልት መቻውን ሲካፇለ፥ ሰዓት ቦታ አሌነበረውም፡፡ አምሌኮ ከሦስት 

እስከ አራት ሰዓት ይቆያሌ፡፡ ስብከቱ ቢያንስ ሇሦስት ሰዓት ረዜሟሌ፡፡ የእሇት ተእሇት ጸልት አምስት ሰዓት ያህሌ ይቆያሌ፡፡ 

የመጋቢው ስብከት በመንፇስ ቅደስ የታገ እና ምእመናኑ ሌብና መንፇስ ውስጥ ጠሌቆ የሚገባ ነበር፡፡ ጌታ ኢየሱስ 

በቅደስ ዲንሴ የፇውስ አገሌግልት እንዯሚኖረኝ ነግሮኛሌ፡፡ 

ይሄ ሲነገረኝ፥ ሇማወቅ ጓጓሁና ጌታን ስሇ ፇወስ አገሌግልት ጠየቅሁት፡፡ ጌታ በቅንነት በምሳላ አስረዲኝ፡፡ የፇወስ ቅደስ 

ዲንስ አገሌግልትን ሇመቀበሌ የተወሰኑ የመንፇሳዊነት ዯረጃዎች አለ፡፡ 

ሇምሳላ፥ በሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ሁሇተኛ ዓመት ብሆን፥ ብቁ አሌሆንም አሌያም ሌወጣው አሌችሌም፡፡ ሆኖም፥ 

በኮላጅ ሁሇተኛ ዓመት ብሆን፥ የቅደስ ዲንስን ፇውስ አገሌግልት ሇመፇጸም ብቁ ሌሆን እችሊሇሁ፡፡ እህት ቤይክ ቦንግ ንዮ 

በሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ጀማሪ ዯረጃ ሊይ ናት፡፡ የኮላጅ ጀማሪዎች ስንሆን፥ ከፌ ወዲሇ ዯረጃ እንሸጋገራሇን እናም 

ቀስ እያሌን ማከናወን እንችሊሇን፡፡ በመንፇስ ቅደስ መዯነስ አንዴ ሰው የሚሇማመዯው ወይም የሚሰሇጥነው አይዯሇም፡፡ 

ማንም በራሱ ሉፇጥረው አይችሌም፡፡ ይሄ በጌታ ጸጋ ብቻ የሚያሳኩት ነው፡፡ 

መጋቢ ኪም ዮንግ ደ፤  *መመሇሻ የላሇውን ዴሌዴይ መሻገር 

ጌታ ብዘ ጊዛ አስጠንቅቆናሌ፥ ‚በ‘የጌታ ቤተክርስቲያን’ ያለ የጸልት አርበኞች ጥሌቅ መንፇሳዊ እውቀት አሊቸው፡፡ መቼም 
ቢሆን መዯበኛ የክርስቲያን ህይወት አትኖሩም፡፡ ዴሌዴዩን ተሻግራችኋሌና ፇጽሞ መመሇስ አትችለም!‛ 

ሌዩ ስሇሆነው ስሇጌታ ጣሌቃ ገብነት አክብሮት አሇኝ፡፡ በአዯጋ ሊይ የነበረችውን ቤተክርስቲያኔን እንዯ ጌታ ፇቃዴ እንዳት 

እንዯምመራ ተጨንቄ ነበር፡፡ ዴፌረቴ ዜቅተኛ ፌርሀቴም ከፌተኛ ነበር፡፡ የቤተክርስቲያን አባሊት በእርኩሳን መናፌስት 

ሲሸነፈ አይቻሇሁ፡፡ ያስተሳሰብ መሠረቴ እውቀት የጎዯሇውና የመጽሏፌ ቅደስ እውቀቴም በጣም የተወሰነ እንዯነበር 

ተረዴቻሇሁ፡፡ ባሌዲበረ አዕምሮና በውስን እውቀት፥ በመንፇሳዊ ዓሇም ሇመዋጋት ዜግጁ አሌነበርሁም፡፡ ይህንን ስረዲ፥ 

በጣም ነበር ያፇርሁት፡፡ 

ብዘ ኮሪያውያን መጋቢዎች የየራሳቸውን አስተምህሮና አገሌግልት መንገዴ ይጠቀማለ፥ በራሳቸው ፌሌስፌና ሊይ 

በመመስረት፡፡ ውጪያዊ ቅዴስናን ማንጸባረቅ በተዯራጁ ሀይማኖቶች የተሇመዯ ነው፥ በአገሌግልታቸው የጌታ ህሌውና 

የሇበትም፡፡ በዴርጅት ሀይማኖቶች በመካፇላ ተጠያቂ ነኝ፡፡ ‚የጌታ ፌቃዴ ይሁን‛ የሚሇውን በሰማሁ ጊዛ ሁለ ሌቤ 

በፌጹም አዴናቆትና ክብር ይሞሊሌ፥ ምክንያቱም ጌታ ብዘ የኮሪያ መጋቢዎችንና ምእመናኖቻቸውን ሁኔታ አሳይቶኛሌ፡፡ 

እኔ ሌፇርዴባቸው አይዯሇም፥ ነገር ግን ጌታ እነዙህን ጉዲዮች እንዱፇታቸው እየጠበቅሁ ነው፡፡ 



ጌታ በራሴ ሌፇታቸው የማሌችሊቸውን የግሌ ችግሮቼን ፇቷቸዋሌ፥ አሁን ላልች መጋቢዎች እንዯሚያጋጥሟቸው ችግሮች 

ዓይነት፡፡ ጌታ በእነዙህ ጉዲዮች ረዴቶናሌ እናም ሇእነርሱ(ሇችግሮቹ) የሚሆን ትክክሇኛውን መፌትሄ ሰጥቶኛሌ፡፡ መሊ 

ህይወታችንን ሇጌታ እንዴንኖር ተመርጠናሌ፡፡ 

መጋቢዎችና ምእመናኖቻቸው እንዯየ ሥራቸው ይፇረዴባቸዋሌ፡፡ ህይወታቸው፥ ጥረትና ሀሳቦቻቸው ሁለ ይመናለ፡፡ 

ከግዘፌ ቤተክርስቲያን እስከ ትናንሾቹ፥ ሁለም ከጌታ ፉት ይቆማለ፡፡ በዙያች ቀን ሁለም ሥራዎች ፌርዴ ያገኛለ፡፡ 

በፉት፥ አዱስ ስሇተሠራ ሕንጻቸው የሚመኩትን ጉባኤያቸውን እካፇሌና ማስታወቂያቸውን አነብ ነበር፡፡ እቀና ነበር፥ 

ምክንያቱም ቤተክርስቲያኖቻቸው በፌጥነት ነበር የሚገነቡት እናም ብዘ ምእመናንን ይይዚለ፡፡ አንዲንዴ ጊዛ በመነቃቃት 

(ሪቫይቫሌ) ምክንያት እንዯሆነ ይሊለ፡፡ በእነርሱ ስኬት የዜቅተኛነት ስሜት ይሰማኝና እጨናነቅ ነበር፥ ምክንያቱም 

ውዴቀት እንዯሆንሁ ነበር የሚሰማኝ፡፡ ሆኖም፥ ይህ ከዙህ በኋሊ አያሳስበኝም፡፡ 

ይህ ማሇት አገሌግልቴ በአዜጋሚ ሁኔታ አሌያም ያሇ ጽኑ ሌብ ይዯረጋሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ ብዘውን ጊዛ፥ መጋቢዎችና 

ቅደሳን የእምነት እርምጃቸውን በንጹህ መነሳሳት ይጀምራለ፡፡ ሆኖም ግን፥ ጊዛው እየገፊ ሲሄዴ ሳያስቡት የዓሇም ወዲጅ 

ይሆናለ፡፡ ይህ ጌታን ያስቆጣዋሌ፥ እናም በኋሊ ሊይ ይፇርዴባቸዋሌ፡፡ (ያዕቆብ 4፡4) 

እያንዲንደ ሰው ህይወቱን በራሱ ዯረጃ ነው የሚኖረው፡፡ አብዚኞቹ የቤተክርስቲያናችን አባሊት በዘሪያቸው ያለ ሰዎች 

የእኛ ቤተክርስቲያን መተተኛ እንዯሆነች እንዯሚሎቸው ነግረውኛሌ፡፡ 

አንዴ ግሌጽ የሆነ ነገር ሌጥቀስሊችሁ፥ ‚ምን ዓይነት ቤተክርስቲያን ናት አዱስ አማኞች በአንዴ ጊዛ በሌሳን የሚናገሩባት? 
ምን ዓይነት ቤተክርስቲያን ትንቢት ትናገራሇች፥ እርኩሳን መናፌስትን ትዋጋሇች፥ እናም የገነትና የሲዖሌ ራእዮች ያሎት? 
ሰው ወዯ ገነት ወይም ሲዖሌ ሉሄዴ የሚችሇው ከሞተ በኋሊ ነው፡፡ ምን አሌባት በህሌም ገነትንና ሲዖሌን ሉጎበኝ 
የሚችሌበት አጋጣሚ ይኖራሌ፡፡ ነገር ግን አንዳ ወይም ሁሇት ጊዛ ብቻ ነው ሉጎበኙ የሚችለት፡፡ ሆኖም ግን፥ እሇት እሇት 
ወዯ ገነትና ሲዖሌ መሄዴ የማይቻሌ ነው፡፡ ትርጉም አይሰጥም!‛ የእኔን ምእመናን ወዯ ራሳቸው ቤተክርስቲያን ሇመሳብ 

ይሞክራለ፡፡ 

በዴፌረት አውጃሇሁ፥ ‚ትክክሌ ናቸው፡፡ ከሞትን በኋሊ ገነት ወይም ሲዖሌ እንሄዲሇን፡፡ ነገር ግን፥ በህይወት ሳሇን ገነትንና 
ሲዖሌን ጎብኘት ግን በእግዙአብሔር ሁለንቻይ ኃይሌ ብቻ ነው፡፡‛ እኔ ራሴ፥ የገዚ የቅርብ ቤተሰቦቼ ካሾፈብኝና 

ከተባበቱብኝ እንዱሁም ስሇመተት ከወነጀለኝ በኋሊ፥ ስሇሚናገሩት ነገር ግዴ የሇኝም፡፡ ገነትና የእኛ ጌታ ታሊቅ 

ምስጢራት ናቸው፡፡ ምንም እንኳ የተቀጠረው የጸልት መቻችን ቢያሌቅም፥ ያሇማቋረጥ መጸሇያችንን እንቀጥሊሇን፡፡ 

ያሳሇፌኳቸውና የመገብኋቸው መሇኮታዊ ክስተቶች ሇዙህ መጽሏፌ ዓሊማ ሲባሌ አጥረዋሌ፡፡ እያንዲንዶን ገጠመኝ 

ብመግባት፥ የመረጃው ብዚት ሇአንዴ መጽሏፌ ሉበዚ ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ፥ ላልቹን ገጠመኞች በቀጣይ መጽሏፌቶች 

እጽፊቸዋሇሁ፡፡ ከተቀጠረው የጸልት መቻ በኋሊ እንኳን ጌታ ጉብኝቱንና ሥራውን አሊቆመም፡፡ ጌታ በሁለም የእሇት 

ተእሇት ተግባራችን ጣሌቃ ይገባሌ፡፡ ሀክ ሱንግና ዩ ክዩንግ በገጠመኞቻቸው ብሌሆች ሆነዋሌ፡፡ 

ጌታ ስሇ ገነትና ሲዖሌ ብዘ መጻሕፌትን የመጻፌ እዴሌን እንዯሚሰጠኝ ነግሮኛሌ፡፡ በመጀመሪያው መጽሏፊችን፥ ቦታ 

አንሶን ስሇነበር አንዲንዴ አስዯናቂ ክስተቶችን አሌመገብናቸውም፥ ነገር ግን ጌታ እነዙያን ክስተቶች ወዯሚቀጥሇው 

መጽሏፌ አሸጋግሯቸዋሌ፡፡ የሚቀጥሇው መጽሏፌ አስዯናቂና አስዯንጋጭ ይቶች ይኖሩታሌ፡፡ ስሇዙህ፥ በጣም 

እጠነቀቃሇሁ፡፡ 

ሁሇተኛው መጽሏፌ ተፇጸመ 

[ቅደስ፣ ቅደስ፣ ቅደስ፣ ኃጢአት የላሇበት ንፁህ የእግዙአብሔር በግ፣ ንፁህ የእግዙአብሔር ሌጅ፣ ንፁህ የእግዙአብሔር ቃሌ 
እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ሌጆችን ሁለ ከኃጢአት ሉያዴን ስሇ እኛ ኃጢአትና እርግማን ሆኖ በመስቀሌ ሊይ 
ተሰቀሇ። ያመነ የተጠመቀ ይዴናሌ ያሊመነ ግን ይፇረዴበታሌ አሇ ጌታ በከበረ ቃለ። 
 
ኃጢአታችንን በሥጋው ተሸክሞ በቀራንዮ በመስቀሌ ሊይ ተሰቀሇ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛውም ቀን በአባቱ ኃይሌ፣ በራሱም 
ሥሌጣን በመንፇስ ቅደስም ከሙታን ተሇይቶ ተነሣ። ሃላ ለያ፣ የጌታችን የአምሊካችን የመዴኃኒታችን የንጉሣችን የናዜሬቱ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ፌፁም ፌቅር እጅግ እጅግ እጅግ ማረከኝ። 
ከአባቱ ቅደስ ፇጣሪ ከአብ ወጥቶ እንዯመጣ ሊመኑት አማኝ ቅደሳን ታያቸው፣ ወዯ አባቱም አረገ፣ ዲግመኛም በእርሱ ያመኑትን 
ቅደሳንና ሇእርሱ በንስሏ ንጽህናና ቅዴስና የተጋጁትን ቅደስ የሆኑ ክርስቲያኖችን ወዯ ቅደስ አባቱና ወዯ ቅደስ መንግሥቱ 
ሉወስዴ እጅግ በቅርቡ ይመጣሌ፤ 



 
 
የሚመጣበትን ሰዓቱንና ቀኑን ግን ከአባቱ ከእግዙአብሔር አብ በቀር የሚያውቅ እንዯላሇ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅደስ ወንጌሌ 
ሊይ ነግሮናሌ፤ እኛ ግን ሁሌ ጊዛ በጸልት ተግተን በንስሏና በቅዴስና በእምነትም በጽዴቅም ሥራ በእርሱ ሆነን እየጠበቅነው 
እንዴንጋጅ አዝናሌ። እኛ አንዴ አምሊክ እግዙአብሔር አሇን ቅደስ ቃለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቅደስ መንፇስም አሇው። 
 
 
ጌታ ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ የፇሰሰው ቅደስ ዯሙ ከኃጢአት ሁለ ያነፃናሌና፣ ንስሏ እንግባ፣ ሇእርሱ ራሳችንን ሙለ በሙለ 
እናስገዚ፣ እኛ ሇስጋ ሞተን ሇጽዴቅ እንዴንኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ስሇ እኛ አንዳ በመስቀሌ ሊይ ሞቷሌና ከሞትም ተነስቶሌናሌና 
በንፅህና ጌታን በፌጹም ሌባችን፣ በፌጹም ነፌሳችን፣ በፌጹም ኃይሊችን እንውዯዯው ተግተን እንፇሌገው ወዯ እርሱም እንቅረብ 
እርሱም ወዯ እኛ ይቀርባሌ፣ የፉቱንም ብርሃን ያበራሌናሌ፤ ወንዴሞችንም እንዯራሳችን እንውዯዴ፣ ቅደስ ቃለን ከመጽሏፌ 
ቅደስ ወትር እንመገብ፤ የከበረውን የሊሇም ሕይወት የሚሆነንን ቅደስ ሥጋውን እንብሊ ክቡር ዯሙንም እንጠጣ፣ 
አምሊካችን መዴኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ እንዱህ በፌቅር አዝናሌና። መጋቢያችን መመኪያችን ሕይወታችን አሇኝታችን 
መዯገፉያችን አሇታችን አቅራቢያችን ቤዚችን እግዙአብሔር መዴኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ተመስገን። 
 
 
ዲግም ከውሃና ከመንፇስ ቅደስ የተወሇዲችሁ ሁለ የጨሇማውን ሥራ አውሌቃችሁ ቅደስና መሌካም ጌታ ብርሃን ኢየሱስ 
ክርስቶስን ሇብሳችሁታሌና ዯስ ይበሊችሁ፣ እጅግ ዯስ ይበሊችሁ፣ ንስሏ ግቡ፣ ከኃጢአት ሁለ ራቁ፣ ራሳችሁን ክዲችሁ እሇት 
እሇት መስቀለን ተሸክማችሁ የሰሊሙን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በቅዴስና በንጽህና በትእግስት እንዯቃለ ተከተለት፣ የሰሊም 
አምሊክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊም፣ ዯስታ፣ ታሊቅ ፌቅርና ሊሇማዊ እረፌት ሉሰጣችሁ እጅግ በቅርቡ ይመጣሌ። በጌታችን 
በክርስቶስ ሆናችሁ በጸልት ትጉ፣ ስሇ ኢየሩሳላም ሰሊም ጸሌዩ፣ ሰዎች ሁለ የሕይወትን ቃሌ ኢየሱስ ክርስቶስን አውቀው ንስሏ 
ገብተው ከውሀና ከመንፇስ ቅደስ ዲግም ተወሌዯው የእግዙአብሔር ሌጆች ሆነው በመንግሥተ ሰማይ የበጉ ክርስቶስ ኢየሱስ 
የሕይወት መጽሏፌ ሊይ ስማቸው ይጻፌ ንዴ ጸሌዩ፣ ሇዙህም የክብር ጌታ ራሱ ጌታችን መዴኃኒታችን አምሊካችን የናዜሬቱ 
ኢየሱስ ይረዲችኋሌ።  
 
 
በጌታ ሁኑ፣ የሕይወትን ወንጌሌ የእግዙአብሔርን ቃሌ፣ ከብጽዕት ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም በቤተሌሔም የተወሇዯውን፣ 
በናዜሬት ገሉሊ ያዯገውን፣ ስሇ ኃጢአታችን በቀራንዮ ሇዓሇም ሁለ የተሰቀሇውን፣ የሞተውና የተነሣውን፣ አሌፊና ኦሜጋ 
መጀመሪያውና መጨረሻው፣ ያሇና የነበረው የሚመጣውም፣ ቅደሱን እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችሁ ሁለ 
ምሰለት ተከተለት አክብሩት ውዯደት እመኑት፣ ትእዚዚቱንም በመፇጸም ዯስ አሰኙት ውዯደት የሚሊችሁን ሁለ በማዴረግ 
ታዘት እንታው፣ እርሱ እጅግ እጅግ እጅግ በታሊቁ ያፇቅራችኋሌና ሇእርሱ የተሇያችሁ ቅደስና ጻዴቅ ህዜቦች ሁኑ። 
ከኃጢአት ራቁ፣ ከኃጢአት ራቁ፣ ከኃጢአት ራቁ! የእግዙአብሔር ሌጆች በህይወታቸው ሁለ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን 
ይመስሊለ። እነርሱ እንዯ ጌታ ኢየሱስ ንፁሏን፣ እውነት አዴራጊ፣ ቅደሳን፣ ጌታ እግዙአብሔር ኢየሱስን የሚፇሩና የሚወደ 
በጽዴቅ የሚመሊሇሱ ታዚዦች ጌታ መዴኃኒታቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን መስሇው የዓሇም ብርሃን የሆኑ ናቸው። የንስሏና 
የትሕትሕና የጥበብም መንፇስ አዴሮባቸዋሌ ከኢየሱስ ክርስቶስ ባገኙት ጸጋ አማካኝነት። ጌታ ሆይ ተባረክ ከፌ ከፌ በሌ!!! 
 
 
በእግዙአብሔር አብ ሌጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የተጠመቀ እንዯቃለም በቅዴስና በመንፇስ ቅደስ መሪነት የኖረ የሊሇም 
ሕይወት አሇው፣ በጌታ እግዙአብሔርም መንግሥት በጌታ ኢየሱስ ፉት ሇሊሇም በፌቅር በክብር ዯስታ ይኖራሌ። 
እግዙአብሔርንም ያመሌካሌ ያወዴሳሌ ያስዯስታሌ። 
 
እናንተ የሕያው አምሊክ የእግዙአብሔር ማዯሪያዎች ቅደሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደሳን ሌጆችና ተከታዮች ሆይ እስከ ሞት ዴረስ 
ሇወዯዲችሁና ሊፇቀራችሁ ሇእግዙአብሔር በታሊቅ ምስጋና እሌሌ በለ አመስግኑ፣ እግዙአብሔር ታሊቅ ነው የታረዯው በጉም 
ኢየሱስ ክርስቶስ መዴኃኒትና ንጉሥ ጌታም ኃያሌ አዲኝም ጥበብም ነው በለ። በመንፇስና በእውነት አምሌኩት ስሙንም 
ቀዴሱ፣ ሃላ ለያ። የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ክብር፣ ጥበብ ውዲሴ ሁለ ሇኤሌሻዲይ ያህዌ እግዙአብሔር ይሁን። 
 
 
የጌታዎች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ የእግዙአብሔር አብ ቀኝ ክንዴ፣ የእግዙአብሔር አብ ፌቅርና ስጦታ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ይባረክ። ጌታ ሆይ ካንተ ጋር በአንተ ሊንተ መኖር እጅግ ዯስ ያሰኛሌ ብርሃን ኢየሱስ የክብር ዴህነት ተስፊ።  
 
በኃያለ ቅደስ ንጉሥ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሊችሁ ወንዴሞቼ ሆይ፣ ከቅደስ አባቱ ከእግዙአብሔር አብ ወጥቶ በሥጋ የመጣው 
ቃሌ፣ ስሇ እኛ ብል በቀራንዮ የተሰቀሇው፣ ዯሙን ያፇሰሰው፣ የሞተው የተቀበረው በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተሇይቶ 
የተነሣውን አምሊኬን፣ የእግዙአብሔርን ቃሌ ጌታችንና መዴኃኒታችን ክርስቶስ ኢየሱስን መግሇጥ እንዲሇብኝ ያህሌ እገሌጠው 
ንዴ ስሇእኔም ጸሌዩ፣ ቅደስ ቅደስ ቅደስ እና ንጹህ ፌጹም ፃዴቅ በሆነ በአምሊኬ እግዙአብሔር አብ ፉት ወትር በክርስቶስ 
ኢየሱስ በጸልቴ አስባችኋሇሁ እወዲችኋሇሁ። አጽናኛችን ረዲታችን የሆነ፣ ወዯ እውነት ሁለ የሚመራን የእግዙአብሔር ቅደስ 
መንፇስ ይርዲችሁ ያበርታችሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ባሇን አንዴ እምነት ያጽናችሁ። በእግዙአብሔር ቅደስ የወይን እርሻ 



የምታገሇግለ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሊችሁ ቅደሳን ሁለ በርቱ ጽኑ፣ የሥራችንን ዋጋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሉከፌሇን 
ተጋጅቷሌ፤ የቅደስ አባታችን የእግዙአብሔር አብ ፌቅር የቅደስ ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እና የመንፇስ ቅደስ ሕብረት 
ከሁሊችሁ ጋር ይሁን። ክብር ሁለ ሇአድናይ እግዙአብሔር ይሁን በሰማያት እንዱሁም ሰሊም ሇሰው ሌጆች፤ ሃላ ለያ፤ አሜን 
ሃላ ለያ። ሰሊም ሇእስራኤሌ ይሁን፣ ዴንቅ መካር ኃያሌ አምሊክ የሊሇም አባት የሰሊም አሇቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ።  
 
 
ቅደስ ቅደስ ቅደስ ወዲጄ፣ ወንዴሜ፣ ጌታዬ፣ አዲኜ፣ መሌካም እረኛዬ፣ መምህሬ፣ ሙሽራዬ፣ ፇሊጊዬ አምሊኬ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሆይ አምንሃሇሁ አመሰግንሃሇሁ አወዴስሃሇሁ አመሌክሃሇሁ። መንፇስ ቅደስ እወዴሃሇሁ፣ ቅደስ ስምህ ይባረክ፣ ወዯ እውነቱ 
ስሇመራኸኝ፣ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረኝን ሁለ ስሊሳሰብኸኝና በእርሱ እንዴኖር ስሇመራኸኝ አመሰግንሃሇሁ፣ እወዴሃሇሁ። 
 
 
ቅደስ ቸር የዋህ ፌቅር ሉቀ ካህኔ ኢየሱስ ሆይ በሊሇም የቅደስ እግዙአብሔር አብ ቅደስ በረከት ተባረክሌኝ፤ በኃጢአት 
ጨሇማ ተቅበዜብዤ ሳሇሁ ሌታዴነኝ የመጣህሌኝ፣ ተጨንቄ ሳሇ ትንፊሽ አጥሮኝ በሞት አፊፌ ሳሇሁ ሕይወት ሌትሆነኝ 
የዯረስክሌኝ ወዲጄ ክርስቶስ ኢየሱስዬ፣ በኃጢአት ባርነት ተይዤ መውጫው ጠፌቶኝ ሳሇ መንገዴ እውነትና ሕይወት የሆንክ 
ኢየሱስ መጣህሌኝ፤ እዴንም ንዴ ወዯ ንስሏና ወዯራስህ መራኸኝ፣ ከቅደሱ አባትህ ከፇጣሪዬ ከእግዙአብሔር አብ ጋር 
አስታረቅኸኝ፣ በመስቀሌ ሊይ በፇሰሰውም ክቡር ቅደስ ዯምህ ስሇኔ ማሇዴህ፣ በዯምህም አጥበህ ንጹህ አዯረግኸኝ የኔ ጌታ፣ 
ሌብሶቼንም ሁለ በከበረው ቅደስ ዯምህ ከበረድ ይሌቅ ከኃጢአት አነፃሃቸው። አንተ እኮ ሇኔ ብርሃኔ ነህ የኔ ፌቅር፣ ፇጥኖ 
ዯራሼ፣ መሌካም እረኛዬ። ጠፌቼ የነበርኹ ሌጅህ ነበርሁ፣ ጌታዬ ሆይ ንስሃ የማያስፇሌጋቸውን ጠና ጠኝ ጻዴቃን ቅደሳን 
በጎችህን በቅደሱ ተራራህ በጽዮን ሊይ ትተህ ስሇጠፊሁት ስሇ ኃጢአተኛው ስሇኔና ስሇዓሇሙ ሁለ ዴህነት ብሇህ ወዯዙህ ምዴር 
በሥጋ መጣህ፣ በእኔ ፇንታ ኃጢአቴን ተሸክመህ ተሰቀሌክሌኝ፣ ሞትክሌኝ፣ ተቀበርክሌኝ፣ ሃላ ለያ ክብር ሁለ ሊንተ ይሁን የእኔ 
የሌብ ትርታና የነፌሴ ዯስታ አምሊኬ ኢየሱስ ሆይ፣ በሦስተኛውም ቀን ሞትን ዴሌ አዴርገህ በቅደስ አባትህ ቅደስ በሆንክ 
በአንተና በቅደስ መንፇስህ ሥሌጣን ተነሳህ ሁላም ሇዓሇም ሁለ መዴኃኒት ኢየሱስ። ዓይኖቼን በቅደስ ቃሌህ ከፇትክሌኝ፣ 
በቅደስ መንፇስህ ጥበብህን ገሇጥክሌኝ፣ ካንተ ከቅደሱ አባቴና ፌቅረኛዬ ጋር ሕብረት ይኖረኝ ንዴ በመንፇስ ቅደስህ 
አጠመቅኸኝ የኔ ጌታ ኢየሱስ፣ በሕይወቴ ሁለ እባርክሃሇሁ አባብዬ፤ ሇእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነህ፣ ሇጠፈት ሁለ ቤዚ የዓሇም 
ቤዚ ኢየሱስ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ መጠጊያና ሇሁለም መሌስ ነህ። ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታዎች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ፣ 
የእግዙአብሔር አብ ሌጅ፣ ሌዑሌ ወቅደስ ቤዚ ሇዓሇም፤ ቅደሱ ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ አምሊክ ሆይ አስታራቂ ሆይ። የሌቤ 
ዯስታ፣ መካሪዬ፣ መምህሬ፣ ፇጣሪዬ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደሱ ስምህ ይባረክሌኝ፤ ኃይሌ፣ ጥበብ፣ ውዲሴ፣ ፌቅር፣ 
አምሌኮ፣ ገዢነት፣ ክብር፣ በረከት ቅዴስና ሇአንተ ይገባሌ ፇጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሃላ ለያ አሜን። በቃሌህ በከበረው 
በገናናው በቅደስ የወይን እርሻህ ሊይ ያሰማራኸንን ባሪያዎችህንና ሌጆችህን እጅግ ብዘ ፌሬ እናፇራ ንዴ በአንተ እንዴንጣበቅ 
ሁሌ ጊዛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በአንተ እየኖርን ብዘ ፌሬ አፌርተን ቅደስ አባ አብ ይከብር ንዴ በቅደስ ቃሌህ 
በቅደስ አባትህ ፇቃዴ በቅደስ መንፇስህ ጠብቀን አጽናን አበርታን ጌታዬ ሆይ። አምሊኬ እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ 
አሊማዬና ትኩረቴ ዯስታዬና ሕይወቴ አሇቴና ጋሻዬ ጽዴቄና መንገዳ እውነቴም ነው ዚሬም ሇሊሇም። በእግዙአብሔር አብ ሌጅ 
በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃላ ለያ። 
 
እውነትና ጽዴቅ መሠረቱ የሆነ እግጅ እጅግ እጅግ በጣም በከበረው ቅደስ ዘፊንህ ሊይ ያሇኸው፣ ምህረትን የምትወዴ፣ 
በሊሇም ፌቅር ያፇቀርኸኝ ቅደስ ቅደስ ቅደስ አምሊኬ ወዲጄ እግዙአብሔር አብ ሆይ አከብርሃሇሁ፣ እፇራሃሇሁ፣ 
አፇቅርሃሇሁ፣ እወዴሃሇሁ፤ ትሁት ሌጅህን ኢየሱስን መንገዴና እውነት ሕይወትም አዴርገህ ስሇሊክህሌኝ አመሰግንሃሇሁ 
አገንሃሇው አመሌክሃሇሁ ሇሊሇም። ዓሇማት ከመፇጠራቸው በፉት በአንተ ንዴ የነበረውን ቅደሱን ቃሌህን ኢየሱስ ክርስቶስን 
ሇዴህነቴ ስሇሰጠኸኝ አመሰግንሃሇሁ፣ በሰማይም በምዴርም በሁለም ቦታ የተከበርከው የተፇራኸው በሰማይ የምትኖረው ቅደስ 
ቅደስ ቅደስ ጻዴቅና ፇራጅ አባቴ እግዙአብሔር አብ ሆይ አፇቅርሃሇሁ፣ ሌጅህንም እወዯዋሇሁ እከተሇውማሇሁ የነገረኝን ቃሌ 
ሁለ በዯስታና በፌጹም ፌቅር ሰምቼ አዯርገዋሇሁ። እጅግ እጅግ እጅግ ቸር ዯግ ቡሩክ የዋህ አባብዬ እግዙአብሔር አብ ሆይ 
ምስጋና፣ ኃይሌ ውዲሴ ጥበብ ክብር ሁለ ሊንተ ይሁን። በሌጅህ በናዜሬቱ ኢየሱስ ፇሌገህ ስሊዲንከኝ ወዯ ንስሏ ስሇመራኸኝ 
አመሰግንሃሁ፣ ቅደስ መንፇስህንም እታዋሇሁ እወዯዋሇሁም። አባባዬ፣ በሌጅህ በጌታዬና በመዴኃኒቴ በክርስቶስ ኢየሱስ 
እስከመጨረሻው እንጸና ንዴ በክርስቶስ ያለ ቅደሳንህን ሁለ በቃሌህ በቅዴስና፣ በትህትና፣ በእምነት፣ በየዋህነት፣ በፌቅር፣ 
በተስፊ፣ በርህራሄ በጽዴቅ በክርስቶስ በጸጋህ ሁለ እባክህ ሙሊ፣ እጅግ በከበረው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ስም 
አሜን። የናዜሬቱ ጌታ ኢየሱስ ፌፁም ውበትና ሕያው ፌቅር ነው። ቅደስ ቅደስ ቅደስ እግዙአብሔር በጽዴቅና በእውነት ፇራጅ 
ነው። 
 
የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፣ የአብርሃም የይስሃቅ የያዕቆብ አምሊክ፣ አንዴ እግዙአብሔር ቅደስ ቅደስ ቅደስ 
እግዙአብሔር አብ ቃለና ሌጁም ጌታ መዴኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ መንፇሱም ከሊሇም እስከ ሊሇም ይባረክ። 

 
 

 

 



ሕይወቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እጅግ አፇቅርሃሇሁ እወዴሃሇሁ፣ እባርክሃሇሁ፣ ውበቴ ሰሊሜ ጌታዬ ክርስቶስ ሆይ ነፌሴንም 

በፉትህ አፇስሳሇሁ፣ የኔ ጌታ የኔ ፌቅር መዴኃኒቴ፣ አባቴ መምህሬ ወዲጄ መንገዳ ብርሃኔ አሇቴ ታዲጊዬ መሸሸጊያዬ መመኪያዬ 

ማዯሪያዬ መጠጊያዬ ጠባቂዬ ጋሻዬ ዯስታዬ መኖሪያዬ እጅግ የከበርኸው የምታበራው የንጋት ኮከቤ፣ የአብርሃም የዲዊት አምሊክ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ተባረክሌኝ፣ ቅደሱ ሉቀ ካህናት ጌታዬ መዴኃኒቴ አምሊኬ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፌቅረኛዬ አምሊኬ መሌካም 

አባቴ እረኛዬ የናዜሬቱ ጌታ ኢየሱስዬ የእግዙአብሔር አብ ውዴ ቅደስ ንጹህ ሌዩ ፌቅር ሌጅና ቅደስ ቃሌ፣ አሌፊና ኦሜጋ 

መጀመሪያውና መጨረሻው የሁለም ፇጣሪ፣ ጌታዬ መዴኃኒቴ ንጉሤ አምሊኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሕዜብህን አዴን ርስትህንም 

ባርክ፣ ቀዴሳቸው በምህረትህ ይቅር በሊቸው ባርካቸውም፣ የቅደስ አብ ቃሌ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክበር ንገሥ ሇሊሇም። መንፇስ 

ቅደስ አከብርሃሇሁ አገንሃሇሁ እወዴሃሇሁ እታዜሃሇሁ። እጅግ በከበረው ዯምህ ከዋጀኸው ከሌጅህ ቶማስ ቶሙክዲህታ] 

 

የአብርሃም፣ የይስሃቅ፣ የያዕቆብ፣ የሙሴ፣ የኤሌያስ፣ የዲንኤሌ፣ የጴጥሮስ፣ የጳውልስ፣ የእስራኤሌ፣ የመጋቢ ዮንግ ደ ኪም 

አምሊክ የሠራዊት ጌታ ቅደስ ቅደስ ቅደስ ሥሊሴ እግዙአብሔር ይባረክ፤ ሃላ ለያ። 

 

በእስራኤሌ አምሊክ በሠራዊት ጌታ፣ በነገሥታት ንጉሥና በጌቶች ጌታ በናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙለ ፇቃዴና እርዲታ፣ 

በእግዙአብሔር ፇቃዴ በመንፇስ ቅደስ መሪነት የእግዙአብሔር አብ ባሪያ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ዯቀ መዜሙር የሆኑ 

ሙለነህ አዱሱ እና ቶማስ ጌታቸው ከእንግሉዜኛ ወዯ አማርኛ ተረጎሙት። Translated to Amharic by Muluneh Addisu 

Abdissa and Thomas Getachew TomukDahta, servants of God the Father and disciples of the LORD of 

Lords and KING of Kings – Our Holy Holy Holy Lord and Beloved Savior KING JESUS Christ of Nazareth by 

the will of YAHWEH ELOHIM. matoughen@gmail.com, hithomasgetachew@gmai1.com. ኃይሌና ክብር ሁለ 

ሇአንዴ እግዙአብሔር (ሇአባታችንና አምሊካችን እግዙአብሔር አብ ሇቅደስ ቃለና ሌጁም ሇጌታችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ 

ክርስቶስ ሇቅደስ መንፇሱም) ይሁን፣ ሃላ ለያ። ንጹህና ቅደስ መዓዚዬ ኢየሱስ ጌታዬ ዯስታህን እሻሇሁ፣ ጌታዬ ሆይ እጅግ 

አፇቅርሃሇሁ አሜን። ሃላ ለያ] 
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