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የእግዙአብሔር መንግሥት በምዴር ርን የሚራ ሰውን ትመስሊሇች ብል ኢየሱስ ተናግሯሌ፡፡ ይህ የፍራንክ ጀነር ( Frank
Jenner) እና እንዳት እግዙአብሔር በጆርጅ ስትሪት፣ ሲዴኒ ( George St reet , Sydney) የኢየሱስን ወንጌሌ የምስራች በምዴር
( በዓሇም ዘሪያ) ሇማሰራጨት እንዯተጠቀመበት የሚገሌጽ አስዯናቂ ታሪክ ነው፡፡ እግዙአብሔር ይባርክህ ዯግሞም ሇኢየሱስ
ክርስቶስ ዯማቅ እና የማያፍር ምስክር እንዴትሆን ኃይሌን ያስታጥቅህ፡፡ ይህ የፍራንከ ጀነር ታሪክ የተጋጀው በ
www.personalt ract .com ሲሆን “ የጆርጅ ጎዲናው ጀነር” ( Jenner of George St reet ") በድ/ ር ሬይመንዴ ዊሌሰን ( Dr
Raym ond Wilson) ከተጻፈው መጽሏፍ ሊይ የተመሰሠረተ ነው፡፡

ፍራንክ ጄነር - የጆርጅ ጎዲናው ሰባኪ
የጆርጅ ጎዲናው ጄነር
ይህ ታሪክ የጀመረው ከረዥም አመት በፊት በእንግሉዜ ቦርንመዜ
( Bournem out h) ከተማ በባፕቲስት ቤተ ክርስትያን ውስጥ ነው፡፡
( ፓስተር፣ ካህን) መጋቢ ድ/ ር ፍራንሲስ ዱክሰን ( Dr. Francis Dixon)
አንዴ ምሽት ሊይ ፒተር የሚባሌን ሰው ምስክርነት እንዱሰጥ ጥያቄ
አቀረበሇት፡፡
ፒተርም ተነስቶ እንዱህ አሇ “ እኔ የዲንኩት እንዯዙህ ነው፡፡ በሮያሌ ኔቪ

( ንጉሣዊ ባሕር ኃይሌ) ውስጥ ነበር የምሠራው እናም በሲዴኒ
አውስትራሉያ በጆርጅ ስትሪት ( በጆርጅ ጎዲና) እያሇፍኩ ሳሇሁ ከየት ነው
ሳይባሌ አንዴ ሰው አጠገቤ መጥቶ ‘ይቅርታ ወንዴሜ አንዴ ጥያቄ
ሌጠይቅህ እችሊሇሁ? ጥያቄው እንዯማያስቀይምህ ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡ እናም
ዚሬ የምትሞት ቢሆን የሊሇምን ህይወት የት የምታሳሌፍ ይመስሌሃሌ?
መጽሏፍ ቅደስ በገነት ወይም በሲኦሌ ነው ሉሆን የሚችሇው ይሊሌ፡፡
እባክህን ሌታስብበት ትችሊሇህ? አመሰግናሇሁ፡፡ እግዙአብሔር ይባርክህ፡፡’
ብልኝ ሄዯ፡፡ ጥያቄውን ከዙህ በፊት ተጠይቄ አሊውቅም እናም ከአይምሮዬ ውስጥ ማውጣት አሌቻሌኩም፡፡
ወዯ እንግሉዜ ተመሇስኩኝ ከዚም ከአንዴ ሰው ጋር ተገናኘው እሱም ወዯ ሆነ ተሌዕኮ ወሰዯኝ እናም እዚው
ነው ክርስትያን የሆንኩት” ።
ከጥቂት ጊዛ በኋሊ በቦርንመዜ ባሇው ተመሳሳይ ቤተ ክርስትያን የወጣቶች ስብሰባ ነበራቸው እናም ከጎብኚው
ቡዴን ኖውሌ የሚባሌ ሰው ምስክርነቱን እንዱህ ሲሌ ሰጠ ፡፡ “ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ያወኩት እንዯዙህ

ነበረ። በሮያሌ ኔቪ ውስጥ ነበር የምሰራው እናም መርከቤ ሲዴኒ ሊይ ቆማ ነበር፡፡ አንዴ ምሽት በጆርጅ
ስትሪት እያሇፍኩ ሳሇሁ ከየት ነው ሳይባሌ አንዴ ሰው አጠገቤ መጥቶ ‘አንተ ወጣት የምጠይቅህ ጥያቄ አሇኝ፡፡
ዚሬ ብትሞት የት የምትሄዴ ይመስሌሃሌ? ገነት ወይስ ሲዖሌ? ጥያቄውን ሊሇመመሇስ እንዲትሞክር፡ ከሁሇቱ
አንደ ነው መሆን ያሇበት፡፡’ አሇኝ፡፡ የተናገረኝ ነገር ሇብዘ ወራት ከነከነኝ ከዚም ክርስትያን ሰው ፈሇኩኝ
እሱም ረዲኝና ህይወቴን ሇክርስቶስ ሰጠሁ።”
አሁን ኢንግሊንዴ ያሇው የባፕቲስቱ መጋቢ ጥያቄ ተፈጥሮበታሌ! ብዘም ሳይቆይ በዯቡብ አውስትራሉያ
በምትገኝ አዳሊይዴ ( Adelaide) በምትባሌ ከተማ እየሰበከ ሳሇ ነበር የፒተርንና የኖውሌስን በጆርጅ

ስትሪት ካሇው ሰው ጋር በተሇያየ ጊዛ የተገጣጠሙበትን ታሪክ ሉነግራቸው የወሰነው፡፡ እንዯነገራቸው፤ አንዴ
ሰው በዯስታ ል ተነሳና እንዱህ አሇ “ እኔም ላሊው ነኝ፣ እኔም ላሊው ነኝ። ክርስቶስን እንዴቀበሌ
የተጋበዜኩት በተመሳሳይ መንገዴና በተመሳሳይ ጆርጅ ስትሪት ባሇው ሰው ነው።”
ይሄ ዯግሞ ኮርፖራሌ ሙሬይ ዊሌክስ ( Corporal Murray Wilkes) ይባሊሌ። በጆርጅ ስትሪት ባቡር
ሇመያዜ በችኮሊ ሲሄዴ ሳሇ ነው ከበስተኋሊው “ አንዳ ቆየኝ” የሚሌ ዴምጽ የሰማው ፤ ሙሬይም ቆመና
ወዯኋሊ ዝረ። ከፊቱ ያሇው እንግዲው ሰውም እንዱህ ሲሌ ጠየቀው “ ወታዯር፣ ዚሬ የምትሞት ቢሆን የት
የምትሄዴ ይመስሌሃሌ? ገነት ወይስ ሲዖሌ?” “ ገነት እሄዲሇሁ ብዬ ተስፋ አዯርጋሇሁ” ብል ሙሬይ
መሇሰሇት። “ ተስፋ ማዴረግ ብቻ በቂ አይዯሇም፤ ማወቅ ትችሊሇህ! ” አሇው እንግዲው ሰውዬ።
የእንግዲው ሰው ጥያቄ የሙሬይን ህይወት ውስጣዊ ጥያቄ አጋሇጠበት። በጥሩ ሁኔታ የሚኖር፣ ቤተ
ክርስትያን የሚሄዴ፣ ትዲር ያሇው ሰው ቢሆንም ያመነበትን ነገር የማያዯርግ ግብዜ እንዯሆነ የሚያውቅና
እስካሁን ዴረስ የሊሇም ፈንታ ጥያቄ ያሌቀረበሇት ሰው ነው። ከሁሇት ሳምንት በኋሊ ሙሬይ በጦር ስፍራ
( በወታዯሮች ትሌቅ ህንጻ ውስጥ) ተንበረከከና ሕይወቱን ሇክርስቶስ ሰጠ።
ድ/ ር ፍራንሲስ ዱክሰን ጉዝውን ቀጥሎሌ እናም በፐርት ( Pert h) በመስበክ ሊይ እያሇ በዴጋሚ እነዙህን
ታሪኮች አካፈሊቸው። በመቀጠሌ አንዴ ወጣት ወዯ እርሱ መጥቶ እርሱም እንዳት በኔቪ ውስጥ ሲሠራ
እንዯነበረና ጆርጅ ስትሪትን በመጎብኘት ሊይ ሳሇ ከእንግዲው ሰውዬ ጋር እንዳት እንዯተገናኘና
ከሚያሳምነው ጥያቄ በኋሊ እንዳት ክርስትያን እንዯሆነ ነገረው።
ድ/ ር ዱክሰን በመጨረሻ ሲዴኒ ከዯረሰ በኋሊ ስሇዙህ የከተማ ወንጌሊዊ ተጨማሪ ነገር ማወቅ ፈሇገና ሇአንዴ
ክርስትያን ሠራተኛ ፤ “ በጆርጅ ስትሪት ያሇው ሰው ማነው?” አሇው። “ በዯንብ ነው የማውቀው፤ ስሙም
ፍራንክ ጄነር ይባሊሌ።” ብል መሇሰሇት።
ፍራንሲስ ዱክሰን ወዯ ትሁቷ ትንሽ ቤት ተወሰዯና ከፍራንክ ጄነር ጋር ተዋወቀ። ፍራንሲስ የአራቱን ወጣት
ወታዯሮች ታሪክና እሱ በጠየቃቸው ቀሊሌ ጥያቄ እንዳት ወዯ ክርስቶስ እንዯመጡ ሲያጫውተው፤ ፍራንክ
ማንባት ጀመረ። “ ካናገርኳቸው ሰዎች መካከሌ ማንም ወዯ ጌታ እንዯመጣ ሰምቼ አሊውቅም ነበር። ጥቂት

ሰዎች በቅዲሜ ምሽት ምስክርነት ሊይ ካናገርኳቸው በኋሊ ወስነው ከዙያም እሁዴ ጠዋት ሇቁርስ እቤት መተው
ነበር ( አንዲንዳ 30 ሰዎች ከእኔ ጋር እቤት መጥተው ነበር) ነገር ግን ከዙያ በሊይ አሊውቅም ነበር።”
ፍራንክ ይሄን ሥራ ሇአስራ ስዴስት ዓመታት ሲያከናውን፤ የመጨረሻውን ውጤት ሲሰማ የመጀመርያው
ጊዛው ነበር። ሇብዘ ዓመታት ምንም አይነት ውጤት ሳያይ ይህን ሥራ ሲሠራ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ያሇውን
እንዯዚ አይነት አዴናቆትና ፍቅር ሇማሳየት በዯንብ ራሱን ሰጥቶ ነበር ማሇት እችሊሇሁ።
በሚቀጥለት ጥቂት ዓመታት ፍራንሲስ ዱክሰን በዓሇም ዘርያ ሲሰብክ የፍራንክ ጄነርን ታሪክ አሌፎ አሌፎ
ይናገር ነበር።
በእንግሉዜ – ኢቫንጄሉካሌ ስብሰባ ሊይ ፓስተሮች ( መጋቢዎች) ወዯ እርሱ መጥተው በእንግዲው ሰውዬ
አስዯንጋጭ ጥያቄ እንዳት እንዯተማረኩ ነግረውት ነበር።
በህንዴ በነበረው የወንጌሊውይን ስብሰባ ሊይ አንዴ ህንዲዊ በአንዴ የሲዴኒ ቆይታው በፍራንክ ጥያቄ እንዳት
እንዯተፈተነ እና ብዘም ሳይቆይ ክርስቶስን ተቀብል ወዯ ክርስትያን አገሌግልት እንዯገባ ነገረው።
በጃማይካ – የወንጌሊውያን ስብሰባ ሊይ ዯግሞ ሁሇት ወንጌሊውያን ከፍራንክ ጄነር ምስክርነት በኋሊ ወዯ
ኢየሱስ ከዓመታት በፊት እንዯመጡ ሰማ።
በአሜሪካን – የባሕር ኃይሌ ቀሳውስት ( naval chaplains’) ስብሰባ ሊይ ስሇጆርጅ ስትሪቱ ሰውና
ስሇምስክርነቱ አካፈሊቸው፡፡ አንዴ ቄስ ተነስቶ እሱም በፍራንክ ጄነር ማራኪ ጥያቄ ምክንያት ወዯ ክርስቶስ
እንዯመጣ አካፈሊቸው።

በዙያች የአንዴ መስመር ምስክርነት የስንት ሰዎች ህይወት እንዯተነካ ሇማወቅ አዲጋች ነው። ነገር ግን
የፍራንክ ጄነር አስተዋጽኦ በቀሊሌ ቁጥሮች ከሚገሇጸው በሊይ የሚሇካው በሇቄታዊነቱ ነው፡፡
የፍራንክ እያንዲንደ የእምነት ጉዝው ሌክ እርሱ እንዯነካቸው ሰዎች ህይወት አስዯናቂ ነው። ፍራንክም
“ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማወቄ በፊት የአንዴን መርከበኛ አስቀያሚ ህይወት ሁለ እኖር ነበር ከዙያም የቁማር

ሱሰኛ ሆንኩኝ። ከዙያም በ1937 ዓ.ም (እ.ኤ.አ.) አዲኜን ሇመጀመርያ ጊዛ አገኘሁትና ህይወቴ ተቀየረ።
የቁማር ሱሴም ሇሊሇም ከኔ ሊይ ተወገዯ።” በማሇት ተናገረ። በህይወቱ ሁሇተኛ እዴሌን ስሊገኘ ፤
እግዙአብሔርን በሙለ አቅሙ ሇማገሌገሌ ቃሌ ገባ። “ አሊማዬ በእያንዲንደ ቀን ሇ10 ሰዎች ስሇኢየሱስ
ክርስቶስ መናገር ነበር። ይሄንንም ሇ28 ዓመታት የ” ፓርኪንሰንስ” ( perkinsons) በሽታ እስኪበረታብኝ ዴረስ
ሳከናውን ነበር። በጦርነትና በሰሊም በመሌካምና በመጥፎ ጊዛያት ሁለ ቃሌ የገባሁትን ሥራ እሠራ ነበር”
ብል ተናገረ። ፍራንክ በዚ ሁለ ዓመታት ከመቶ ሺህ በሊይ ሰዎች ጋር ተነጋግሯሌ ተብል ይገመታሌ።
በትክክሌ ብዘ መጋቢዎች በህይወታቸው ሙለ ሉያሳኩት ከሚችለት በሊይ ነው።
በቀጣዮቹ ዓመታት የፍራንክ ጤና እየባሰበት ሄዯ፤ በመጨረሻ ቀናቶቹ ሊይ እንዱህ በማሇት ጸሇየ፤ “ ጌታዬ
ሆይ፥ እባክህን እሁዴ ምሽት ሊይ ወዯ ቤቴ ውሰዯኝ።” የመጨረሻ ጥያቄውም ተፈቀዯሇት። እሁዴ ምሽት
ሇእኩሇ ላሉት ግማሽ ሠዓት ሲቀረው ህይወቱ አሇፈ። በሚቀጥሇው ጠዋት የፀሏይ ጨረር በተከፈተው
መስኮት ገብቶ በሚገባ በተጠቀመበት መጽሏፍ ቅደስ ሊይና እሊዩ ሊይ ባሇችው ብቸኛ አበባ ሊይ አረፈ።
ሲዴኒ ካለት ጥቂት የክርስትያን ሰዎች በስተቀር ፍራንክ ጄነርን የሚያውቅ ማንም አሌነበረም። ነገር ግን
እውነት እሊቹሃሇሁ ስሙ በገነት የሚታወቅ ነበረ። ገነት ታውቀው ነበረ እናም በክብር ወዯ ቤቱ ሲሄዴ ምን
ዓይነት አቀባበሌ እንዯተዯረገሇት ማሰብ ትችሊሊችሁ።
ኢየሱስ እንዱህ አሇ፡ “ በሰዎች ፊት ስሇእኔ ብትመሰክሩ እኔም በሰማያት በአባቴ ፊት እመሰክርሊቹሃሇሁ።”
( ማቴዎስ 10፡32) በግላ የማምነው ኢየሱስ ክርስቶስ የፍራንክን ስም በተዯጋጋሚ በገነት ሇአባቱ
እንዯመሰከረሇት ነው። ( በተቃራኒው ዯግሞ ኢየሱስ “ በሰዎች ፊት ስሇእኔ ባትመሰክሩ እኔም በሰማያት
በአባቴ ፊት አሌመሰክርሊችሁም” ብል ተናግሯሌ። ( ማቴዎስ 10፡33) )
በእርግጥም በምዴር ከመታወቅ በሊይ በሰማይ ባሇው አባታችን ፊት መታወቅ ይበሌጣሌ ምክንያቱም
ብዴራታችን ያሇው በዚ ነው።
በግላ የፍራንክ ጄነር ፊት ወይም ዯግሞ ታሪኩ ከጥቂት አንቀጾች በሊይ በማናቸውም ታዋቂ የክርስትያን
መጽሔቶች ሊይ የታተመ አይመስሇኝም። እግዙአብሔር ግን ይህን ኢየሱስን በጣም ያከበረውን ሰው
አክብሮት ታሪኩን አስነገረሇት።
እግዙአብሔር ይባርክህ ዯግሞም ሇኢየሱስ ክርስቶስ ዯማቅ እና የማያፍር ምስክር እንዴትሆን ኃይሌን
ያስታጥቅህ፡፡

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ
የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ቢኒያም ጌታቸው
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