ሲኦሌ እውን ናት፥ እኔ እዚ ሄጄ ነበር!
በ ጄኒፇር ፔሬዜ
በክርስቲያን ቤት ውስጥ ያደገች የ15 ዓመት ሴት ሌጅ ምስክርነት፣ እርሷ ከዚ በመንገዷ ወደ ኋሊ አፇገፇገች፣
ከመጠን በሊይ አደንዚዥ እጽ ተጠቅማ፣ እየሞተች፣ እና ወደ ሲኦሌ እየተሊከች እራሷን አገኘችው። እንደ መታደሌ ሆኖ፣
እርሷ ሁሇተኛ እድሌና ተመሌሳ የጠፈትን፣ ወደ ኋሊ ያፇገፇጉትን፣ እና ሇብ ያለትን በአስቸኳይ መሌእክት
እንድታስጠነቅቅ አገሌግልት ተሰጣት።
(ከተቀረጸ ድምፅ በጽሐፌ ተፃፇ)

እግዙአብሔር ይባርካችሁ ወንድሞችና እህቶች፥ መጽሏፌ ቅዱሳችሁን ከፌታችሁ ወደ ትንቢተ ኢዩኤሌ 2:28 እንድትገሌጡ
እፇሌጋሇሁ። "ከዙህም በኋሊ እንዲህ ይሆናሌ፤ መንፇሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፇስሳሇሁ፤ ወንዶችና ሴቶች
ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፣ ሽማግላዎቻችሁም ሕሌምን ያሌማለ፣ ጎበዝቻችሁም ራእይ ያያለ፤"
ስሜ ጄኒፇር ፔሬዜ ነው እድሜዬም 15 ዓመታት ነው። እንደ እኔ ሊሇ ሇታዳጊ ወደ እናንተ መጥቶ የራሴን ጥፊቶች ማገናብ
አስቸጋሪ ነው። ነገር ግን በመንፇስ ቅዱስ እርዳታ፥ እርሱ ይረዳኛሌ፥ እና የሚያስፇሌገኝን ጥንካሬ ይሰጠኛሌ። ከሁለ አስቀድሜ
ይህ ሇጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ውዳሴና ክብር ነው ሇማሇት እፇሌጋሇሁ። አንዳች ህግ ወይም አንዳች አዲስ ህግ ፇጥሬ ሇማሇት
አሌፇሌግም፣ እኔ ያየሁትን፣ የሰማሁትን፣ እና የተሰማኝን ብቻ ሌነግራችሁ ነው።
ስሇ ወሊጆቼ ጥቂት ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ። ወሊጆቼ ክርስቲያኖች ናቸው። እነርሱ ሁሌ ጊዛ መሌካም ምሳላዎችን፣ እና የጌታን
መንገድ አስተምረውኛሌ። ከሦስት ዓመታት በፉት ከወንድም ኒኪ ክሩዜ (Nicky Cruze) ጋር ጌታን ስቀበሌ ክርስቲያን ሆንሁኝ።
ሇሁሇት ዓመታት በጌታ መንገዶች ተጓዜሁ። ነገር ግን የሁሇተኛ ደረጃ ትምሕርትን ስጀምር፥ አመጸኛ መሆን ጀመርሁና የጌታን
መንገድ ተውኹኝ። እኔ ሇወሊጆቼ አመጸኛ ነበርሁ እና ወደ አደንዚዥ እፆች ውስጥ ገባሁ። እነዚን ነገሮች እንዳደርግ ጓደኞቼ
አስተማሩኝ።
ክርስትያን እንደሆንሁኝ እና ጓደኞቼ ክርስቲያኖች እንዲሆኑ አመጣቸዋሇሁ ብዬ አስብ ነበር። ነገር ግን በዚ ፇንታ፣ እነሱ ወደኋሊ
አውጥተው ዓሇም ውስጥ አመጡኝ። ሇወሊጆቼ አመጸኛ ሆኜ ነበረ፥ እና እነርሱ በቃ ታዳጊዎች የሚያሌፈበት አንድ ነገር ነው
ብሇው አስበው ነበር። ነገር ግን በእርግጥ፥ አደንዚዥ እፆቹ እንዳደርግ ያደረጉኝ ነበር። ክፈ መናፌስት ወደ ውስጤ ገቡ፥ የዚኔ ነበር
ሇቤተሰዎቼ አመጸኛ የሆንኩት። እነርሱ በኔ ሊይ ጥብቅ ስሇነበሩ የትም ቦታ እንድወጣ በፌጹም አይፇቅዱሌኝም፥ አንድ ላሉት
እንኳ በጓደኛ ቤት እንዳሳሌፌ አይፇቅዱሌኝም። ሁሌ ጊዛ ሁለንም ነገር ሹሌክ ብዬ በመውጣት ወይም እነርሱ ሳያውቁ ማድረግ
ነበረብኝ። ከትምህርት ቤት እኮበሌሌ ነበር (ትምህርት ቤት ሳሌሄድ እቀር ነበር)። ሌማዴን ሇመጠበቅ ብቻ፥ በችግር እንኳ
ትምህርት ቤት እሄድ ነበር (ሌማዴን ሇመጠበቅ ብቻ በችግር ነበር ትምህርት ቤት የምሄደው)። ሱሰኛ የመሆን ጫፌ ሊይ ነበርሁ፥
ነገር ግን ጌታ ከዚ ሁለ አወጣኝ። እንዳሌሁት፣ እኔ ክርስትያን ነበርሁ።
ምስክርነቴ በሜይ 2፣ 1997 ይጀምራሌ። አንድ ጓደኛ ነበረኝ፥ እኛ ጓደኛሞች ብቻ ነበርን፥ ከዚ ተጨማሪ ምንም የሇም፥ እርሱም ያን
ያውቀዋሌ። እያወቅሁት ነው ብዬ አስብ ነበር፥ በእርግጡ ግን እሱ ማን እንደነበረ የእውነት አሊውቀውም ነበር። በዚ ላሉት፥ እሱ
ጠራኝና መውጣት እችሌ እንደሆን ጠየቀኝ። ወሊጆቼ ቤት አሌነበሩም። እነርሱ በጸልት ስብሰባ ሊይ ነበሩ፥ እንደ ሁሌ ጊዛ አርብ
አርብ። ህመም ስሇተሰማኝ እቤት መቆየት እንደምፇሌግ ነገርኳቸው። በዚ ምሽት ከተሇየ ጓደኛ ጋር ወደ ውጭ ሇመውጣት እቅድ
ነበረኝ፥ ነገር ግን ወሊጆቼ እንድሄድ ስሊሌፇቀዱሌኝ በእነርሱ ሊይ በጣም ተቆጥቼም ደግሞ ነበር። ስሇዙህ ቤት ውስጥ ሇመቆየት
ጠየቅሁ፥ እነርሱም ፇቀዱሌኝ። እነርሱ ወደ ጸልት ስብሰባ ሲሄዱ ጓደኛዬ ደወሇሌኝ። እሱም እንዲህ አሇ:- “ላሊው ሁለም ሰው
እየወጣ ሳሇ አንቺ ሇምንድን ነው የማትወጪው?” እኔም ሇራሴ እንዲህ አሌሁ:- “ሇወሊጆቼ አሇመታዜ አሌፇሌግም። ነገር ግን
ምናሌባት ሹሌክ ብዬ ብወጣ ወሊጆቼ በፌጹም አያውቁም”፥ ስሇዙህ ያንን ነው ያደረግሁት።

በዚ ላሉት ወሊጆቼ እቤት ሲደርሱ ተኙ። እኔ ሹሌክ ብዬ ሇመውጣት ተጋጅቼ ስሇነበረ ጓደኛዬን ደወሌኩሇትና በጎዳናዬ
መታጠፉያ ጠርዜ ሊይ እንዲጠብቀኝ ነገርሁት። ወሊጆቼን ሉቀሰቅስና ሁለንም ነገር ሉያበሊሽ ስሇሚችሌ በቤቴ አጠገብ (በኩሌ)
እንዳያሌፌ ነገርሁት። ስሇዙህ ከብርድሌብሴ በታች ትራሶቼን አስቀመጥሁና በመስኮቴ በኩሌ ሇሌሁ። እኔ የምኖረው በባሇ ሁሇት
ፍቅ ቤት ውስጥ ነው፥ እና የቤቴ ሁለም መስኮቶች ብልኖች አሎቸው። ነገር ግን ወሊጆቼ ስሊመኑኝ የኔ መስኮት ምንም ብልኖች
አሌነበሩትም። ስሇዙህ የወሊጆቼን መተማመን እንደ ጥቅም ወሰድሁት። እኔ በሁሇተኛው ፍቅ ውስጥ ስሇምኖር ከጣሪያው ሊይ
ሇሌሁና መሬት ሊይ አረፌሁ። ጌታ ሁለንም ነገር አቅዶ ነበር፥ ምክንያቱም እኔ እግሬን ሌሰብር እችሌ፥ እና ጌታ ሇኔ ያቀደሌኝን
ሁለንም ያ ያቆመው ነበር።
በመንገዱ ወደታች ተራመድሁ፥ ጓደኛዬም እዚ ነበር። መኪናው ውስጥ ስገባ ግን፥ 3 ወንዶችና ላሊ አንድ ሴት አየሁ። ሇራሴ
እንዲህ ብዬ አሰብሁ:- “እኔ አንዳች አሊደርግም፣ ዬ (አዎ)፣ እጦዚሇሁ (I will get high)፣ አደንዚዥ እፆችን እጠቀማሇሁ፣
እጠጣሇሁ።” ነገር ግን እዚ ላልች 3 ወንዶችና አንዲት ሴት ሲኖሩ፥ ሉጠቀሙብኝ ይችሊለ ብዬ ፇራሁ። ነገር ግን መኪናው ውስጥ
ገባሁና ሄድን። በፉት፥ ከጓደኛዬ ጋር በስሌክ ስናወራ፥ በፅኑ ፌሊጎት በከተማው ዘሪያ ብቻ እንዝራሇን ብል ነበር። እኔም እንዲህ
አሌሁ:- “እሺ ያ የሚያስደስት ይመስሊሌ”፥ ሇዚ ነው የሄድሁት። ወደ ሞቴሌ (ትንንሽ ክፌልች ያለት በመንገድ ዳር የሚገኝ ሆቴሌ)
ሉወስደኝ ነው ብዬ በፌፁም አሊሰብሁም ነበር። እኔን እዚ ነበር የወሰዱኝ።
እዚ እንደደረስን፥ የሞቴለ በሆነ የሌብስ ንፅህና አገሌግልት በሚሰጥበት በአንድ ክፌሌ አወረዱኝ። እነሱ እዚ እንድንጠብቅ ነገሩን፥
እነሱ ላሊ ጓደኛ ይን ሌንመጣ ነው አለ። እኔም እሺ አሌሁ፥ ነገር ግን ቤት ሉከራዩ እንደሄዱ እገምታሇሁ። እነሱም ተመሌሰው
መጡና እኛን ወሰዱን፥ ወደዚም ክፌሌ ወሰዱን። እነሱም እንዲህ አለ:- “አትጨነቂ፥ መተማመንሽን በእኛ አኑሪ! እኛ አንዳች
አናደርግም፥ ላሊኛው ጓደኛችን እስኪመጣ ድረስ ሌንጠብቅ ብቻ ነው፥ እና ከዚ ሁሊችንም በአንድ ሊይ እንሄዳሇን”። ስሇዙህ
መተማመኔን በጓደኞቼ ሊይ አደረግሁ፥ እነሱ በፌፁም አይጎዱኝም ብዬ አሰብሁ፥ በእርግጥ ግን ጓደኞቼ ማን እንደነበሩ የእውነት
አሊውቅም ነበር።
በመጀመሪያ፥ እያወራን ብቻ ስሇነበር እንዲህ አሌሁኝ:- “እየጠበቅን ሳሇ የሚጠጣ አንዳንድ ነገር ሇምን አናገኝም?” ስሇዙህ ጓደኛዬና
እኔ ከክፌለ ወጣንና ከሞቴለ ፉት ሇፉት ወዳሇ ወደ አንድ ትንሽ ሬስቶራንት ተጓዜን። ሦስት ስፕራይት ገዚንና ተመሌሰን ወደ
ክፌለ ተራመድን። እነሱ ስፕራይቱን ወደ ኩባያዎች ውስጥ መቅዳት ጀመሩ። በመጠጤ ውስጥ አንዳች ነገር ሉጨምሩ ነው፣
ወይም አንዳች ያደርጉብኛሌ ብዬ እንዳስብ የሚያደርገኝ የሚያጠራጥር የሚመስሌ ቦርሳ ወይም አንዳች አሊመጡም ነበር። ሁለም
ንፁህ ይመስሊሌ።
እኔም ፀጉሬን ሇማስተካከሌና የሴት ነገሮችን ሇማድረግ ወደ መታጠቢያ ክፌሌ ሄድሁኝ፣ እና ወጥቼ ስመጣ ኩባያዬ ተጋጅቶ
ነበር። እኔም አንድ እንጆሪ ማስቲካ አፋ ውስጥ ከተትሁና፥ ስፕራይቴ ነው ብዬ አስብ የነበረውን ጠጣሁ። ከዙህ በኋሊ ምን
እንደሆነ አሊውቅም።
ነገር ግን ማየት ስችሌ፣ መንፇሴ ከሰውነቴ ውስጥ ሲወጣ ተሰማኝ። ሆስፒታሌ ውስጥ ነበርሁኝ፥ ዶክተሮችንና ነርሶችን በዘሪያዬ
አየሁ። ከሰውነቴ ወጥቼ ሳሇሁ፣ ሰውነቴ (አካላ) አሌጋ ሊይ ሆኖ አየሁ። በመስታወት ውስጥ ራሳችሁን እንዴት እንደምትመሇከቱ
ታውቃሊችሁ፥ አንድ ነፀብራቅ ታያሊችሁ። እኔ ግን የራሴን ነፀብራቅ አሊየሁም፥ የራሴ አካሌ አሌጋ ሊይ ሆኖ አየሁ። ስዝር፥ ቀይ
የሇበሱ ሁሇት ሰዎች ነበሩ፣ “በእኛ መንገድ ነዪ” እያንዳንዳቸው አንድ አንድ ክንዴን ያዘኝ።
እነርሱ ወደ አንድ ቦታ ወሰዱኝ፥ እና የት እንደነበርሁ ስመሇከት፥ ገነት ነበረ!። ያየሁት የመጀመሪያ ነገር አንድ ታሊቅ ትሌቅ ግድግዳ
ነበረ። ነጭ ነበረ እና በርቀት ተርግቶ ስሇነበረ መጨረሻ የሇውም ነበረ። በግድግዳው መሏሌ ሊይ አንድ ረጅም በር ነበረ፥ ነገር ግን
ተግቶ ነበር።
በብለይ ኪዳን ውስጥ፥ ሙሴ ስሇ ቤተ መቅደስ ይናገራሌ እና የቤተ መቅደሱን ሁኔታዎች ይገሌፃሌ። እኔም ይህን አስታወስሁ፥
ግድግዳውም እንደ ገሇፃው እንደሚመስሌ አየሁ። ከበሩ በቀኝ ጎን፥ አንድ ግዘፌ ወንበር ነበረ፥ እና አንድ አነስተኛ ወንበር በቀኝ
በኩሌ ነበረ። ወንበሮቹም ከወርቅ የተሠሩ ይመስሊለ። በቀኜ በኩሌ፥ አንድ ግዘፌ ጥቁር በር ነበረ፥ ዘሪያውን በጣም ጨሇማ
ነበረ፥ እኔ ግን ከእጀታው የተነሣ በር እንደሆነ አውቄ ነበር። አስቀያሚ በር ነበር።

በግራዬ በኩሌ ግን ገነት ነበረ፥ እዚ ዚፍች፣ በጣም ንፁህ የውኃ ፎፎቴ፣ ሳር ነበሩ። በጣም ሰሊማዊ ቦታ ነበረ፥ ነገር ግን እዚ ማንም
አሌነበረም።
እኔም ተመሇከትሁ እና አብን (እግዙአብሔር አብን) ከፉት ሇፉቴ አየሁት። ፉቱን ማየት አሌቻሌሁም ነበር፥ የእርሱ ክብር በጣም
ትሌቅ፣ በጣም ብሩህ (ደማቅ) ስሇሆነ፥ በራና መንግሥት ሰማይን ሁለ አበራው። የእርሱ ክብር ሁለንም ነገር ብሩህ አደረገ። እዚ
ምንም ፀሏይ፣ ምንም ጨረቃ፣ ምንም ክዋክብት አሌነበሩም፣ እርሱ ብርሃን ነበረ። የእርሱን አካሌ አሊየሁም፥ እና የእርሱ አካሌ
ከወሌድ ጋር ነበረ፥ እነርሱ እርስ በራሳቸው ውስጥ አንድ ነበሩ፣ እነርሱ አንድ ሊይ ነበሩ፣ የእነርሱን መሇየት ማየት ትችሊሊችሁ፥
ነገር ግን እነርሱ በላሊኛው ውስጥ አንድ ነበሩ (አንዳቸው በአንዳቸው ውስጥ አንድ ነበሩ)፥ እነርሱ አንድ ሊይ ነበሩ።
ከእነርሱ አጠገብ ሁሇት መሊእክት ነበሩ፣ ገብርኤሌ እና ሚካኤሌ። ስማቸውን ያውቅሁበት ምክንያት ስማቸው ግምባራቸው ሊይ
በወርቅ ተጽፍ ነበረ።
ከአብ ፉት ሳሇሁ፥ ቆሻሻ እንደሆንሁ ተሰማኝ! እኔም በጉሌበቶቼ ወደቅሁና አሇቀስሁ። በራሴ በጣም አፌሬ ነበረ። በራሴ አፌሬ
ስሇነበረ፥ ፉታቸውን ማየት ብችሌም እንኳ ማየት አሌፇሇግሁም ነበር። ከጌታ ፉት እዚ እንዳሇሁ፥ እርሱ ከመጀመሪያው እስከ አሁን
ድረስ ያሇውን የህይወቴን ፉሌም አሳየኝ። እጅግ ጠቃሚው ክፌሌ የነበረው እኔ ከዳንሁኝ በኋሊ ያደረግኋቸሁ ነገሮች እንደሆኑ
እርሱ ነገረኝ። እኔ ክርስቲያን እንደሆንሁኝ ሇጓደኞቼ ነግሬያቸዋሇሁ፥ ነገር ግን በእርግጥ ፌሬዎቼን አሊሳየሁም። የጉዝ መድረሻዬ
ወደ ሲኦሌ ሇመሄድ እንደነበረ እርሱ ነገረኝ።
መሌአኩ ገብርኤሌ መጣና ክንዴን ያኝ። እርሱ ሇማየት እንኳ ወደማሌፇሌገው ወደዚ አስቀያሚ ጥቁር በር ወሰደኝ። ራሴን
ሇማቆም ሞከርሁ፥ እኔ ግን በመንፇስ ነበርሁ፥ እና በበሩ ውስጥ አሌፇን ሄድን። በበሩ ውስጥ አሌፋ እንደገባሁ ዘሪያውን ሁለ
ጨሇማ ነበረ፥ ራሴን እንኳ ማየት አሌቻሌሁም ነበረ። ከዚም እኛ እንደ ሮሇር ኮስተር (በጣም በፌጥነት እንደሚምገግ ባቡር)
ወደ ታች መውረድ ጀመርን። ወደ ታች እየወደቅን (እየወረድን) ሳሇ በጣም እየሞቀ እየሞቀ ነበር። እኔም ዓይኖቼን ከደንሁ፥ የት
እንደነበርን ሇማየት አሌፇሇግሁም።
እንደቆምን፥ ዓይኖቼን ከፇትሁ፥ እኔም በአንድ ታሊቅ መንገድ ሊይ ቆሜ ነበረ። ወደ የት እንደሚመራ አሊውቅም ነበር። ነገር ግን
እዚ የተሰማኝ የመጀመሪያው ነገር መጠማት (ጥማት) ነበረ። የእውነት ጠምቶኝ ነበረ! “ተጠምቻሇሁ፣ ተጠምቻሇሁ” በማሇት
ሇመሌአኩ መናገሬን ቀጠሌሁ። ነገር ግን እርሱ ያሌሰማኝ እንኳ ይመስሌ ነበር። እኔም ማሌቀስ ጀመርሁ፥ እና በጉንጮቼ ሊይ
እንባዎቼ ሲወርዱ፥ እንባዎቼ ሙለ በሙለ ይተኑ ነበር። እዚ እንደሚነዱ ጎማዎች የሰሌፇር (የድኝ) ሽታ ነበረ። እኔም አፌንጫዬን
ሇመሸፇን ሞከርሁ፥ ነገር ግን እንደዚ ማድረጌ የበሇጠ እንዲብስ አደረገው። ሁለም 5ቱ የስሜት ህዋሶቼ በጣም ንቁ ነበሩ። ራሴን
ሇመሸፇን ስሞክር፥ ሰሌፇሩን (ድኙን) የበሇጠ ማሽተት እችሌ ነበር። ደግሞ፥ በክንዶቼ ሊይ ያለ እነዚ ትናንሽ ፀጉሮች በቃ ጠፈ።
ሁለም ሙቀት ተሰማኝ፥ በጣም ይሞቅ ነበር።
ዘሪያውን መመሌከት ስጀምር፥ ሰዎች በአጋንንት ሲሠቃዩ አየሁ። እዚ እየተሠቃየች ያሇች አንድ ሴት ነበረች፥ አንድ ጋኔን
እያሠቃያት ነበር። ይህ ጋኔን ራሷን (ጭንቅሊቷን) ይቆርጠው ነበረ እና በረጅም ጦሩ ሁለም ቦታ ይወጋት ነበር። እሱ አይጠነቀቅም
ነበር። ዓይኖቿ ውስጥ፣ አካሎ ውስጥ፣ እግሮቿ ውስጥ፣ እጆቿ ውስጥ፥ እሱ አይጠነቀቅም ነበር። ከዚ እሱ ራሷን (ጭንቅሊቷን)
መሌሶ አካሎ ሊይ ያስቀምጠው ነበር እና ይወጋትና ይወጋት ነበር። እርሷ በሥቃይ ጩኸቶች ታሇቅስ ነበረ።
ከዚ ላሊ ጋኔን አየሁ፥ ይህ ጋኔን ከ21-23 ዓመት እድሜ የሚገመት አንድን ወጣት ሰው እያሠቃየ ነበር። ይህ ሰው በአንገቱ ዘሪያ
ሰንሰሇት ነበረ፥ እና ከእሳት ጉድጓድ ፉት ሇፉት ቆሞ ነበር። ይህ ጋኔን በረጅም ጦር ሁለም ቦታ ሊይ ይወጋው ነበር፣ ዓይኖቹ
ውስጥ፣ በየቦታው። ከዚ ጋኔኑ ጸጉሩን ይይውና በሰንሰሇቶቹ ይህን ሰው ወደ እሳቱ ጉድጓድ ውስጥ ይወረወረው ነበር፥ ከዚ መሌሶ
ያወጣዋሌ እና ይወጋውና ይወጋው ነበር። ይህ ያሇማቋረጥ ይቀጥሌ ነበር፥ እና እሱ እዚ ጉድጓድ ውስጥ በሄደ በእያንዳንዱ ጊዛ
ጩኸቶቹን መስማት እችሌ ነበር፣ ነገር ግን ጋኔኑ ሲያወጣው፥ እሱ በሥቃይ ይጮህ ነበር።

ድምፁ በጣም አስከፉ (የሚያሰቅቅ) ስሇነበረ ጆሮዎቼን ሇመሸፇን ሞከርሁ፥ ነገር ግን አሁንም መስማት እችሌ ነበር። አሰማሜ
የበሇጠ ንቁ ሆኖ ነበር።
ላሊ ጋኔን ተመሇከትሁ፥ ይህ ጋኔን በጣም አስቀያሚ ነበረ፥ ላልቹ ሁሇቱ አጋንንትም አስቀያሚ ነበሩ፥ ይህኛው ግን በጣም
አስቀያሚ ነበረ። እሱ የብዘ የተሇያዩ እንስሳት ባህርይ ነበረው፥ በቃሊት ሊብራራው እንኳ አሌችሌም። ዘሪያውን ይሄድና ሰዎችን
ያስፇራራሌ፥ ሰዎቹም የእውነት ይፇራለ።
ከዚም ላሊ ጋኔን አየሁ፥ ይህኛው ጋኔን ግን ውብ (የሚያምር) ጋኔን ነበረ፥ እሱ እንደ እግዙአብሔር መሌአክ ይመስሊሌ፣ ነገር ግን
አይደሇም። በእግዙአብሔር መሊእክት እና በአጋንንት መካከሌ ያሇው ሌዩነት፥ አጋንንት ስማቸው በግምባራቸው ሊይ በወርቅ
አሌተፃፇም፥ የእግዙአብሔር መሊእክት ግን ስማቸው በግምባራቸው ሊይ በወርቅ ተጽፍዋሌ።
ከዚ በኋሊ፥ ዝር ብዬ መሌአኩ ገብርኤሌን ተመሇከትሁት፥ እርሱም እየተመሇከተ ነበረ። እርሱ ላልቹ ሲሠቃዩ ማየት አይፇሌግም
ብዬ አሰብሁ። ሇራሴ እንዲህ ብዬ አሰብሁ:- “እርሱ ሇምንድን ነው እስከ አሁን እዙህ ያሇው? እኔ ሇመሠቃየት ተራዬን እየጠበቅሁ
እዚ ሇመሆን የምታሰብ (የምጠበቅ) አይደሇሁም እንዴ?” በጣምም ደግሞ ተጠምቼ ነበር። እኔም ወደ መሌአኩ እንዲህ በማሇት
አሇቀስሁ:- “ተጠምቻሇሁ ተጠምቻሇሁ!” እርሱ ወደ ታች ወደ እኔ ስሇተመሇከተ የሰማኝ ይመስሇኛሌ፥ እርሱም እንዲህ አሇ:- “ጌታ
አንድ ተጨማሪ እድሌ ሉሰጥሽ ነው።”
እርሱ ያን እንዳሇ ወዲያውኑ ሁለም መጠማቴ፣ ሁለም ሥቃዬ፣ ሁለም ጎዳቴ ተወ (ጠፊ)። ሰሊማዊ ተሰማኝ። ከዚም እርሱ እጄን
ያና ወደ ሊይ ሇመነሣት ተጋጀን፥ ነገር ግን ወዲያውኑ ስሜ ሲጠራ ሰማሁ፣ “ጄኒፇር፣ እርጂኝ፣ እርጂኝ!” ወደ ታች ተመሇከትሁ።
ማን እንደሆነ ሇማየት ፇሇግሁ፥ ሇማየት ስሞክር ግን የእሳቱ ነበሌባሌ ፉታቸውን ከሇሇው። ድምፁ እንደ ሴት ድምፅ ይመስሊሌ።
እንድረዳት እየፇሇገች እጆቿ ብቻ ተርግተው ማየት እችሌ ነበር። እሷን ሇመርዳት ሌዩ የሆነ ታሊቅ መሻትና ፌሊጎት ነበረኝ።
ስሞክር አሌቻሌሁም ምክንያቱም እጆቼ በእሷ እጆች ውስጥ ያሌፊለ። እርሷን ሇመርዳት እጅግ በጣም ፇሇግሁ፥ ነገር ግን አያችሁ፥
እሷ ምንም ተስፊ የሊትም። ሌረዳት አሌቻሌሁም።
ከዚም ዘሪያውን ተመሇከትሁ እና ጓደኞቼን፣ አውቃቸው የነበሩ ሰዎችን፣ እና ላልች ሰዎችን አየሁ። እነሱ የማውቃቸው ይመስሊለ
ነገር ግን እነማን እንደነበሩ አሊወቅሁም። እኔ ኑሯቸውን አሊውቅም፥ ነገር ግን ከትምሕርት ቤቴ የሆኑ ጓደኞችን እዚ ሳይ፥ ያ
አሳመመኝ!። ሇራሴ እንዲህ ብዬ አሰብሁ:- “ክርስትያን ነኝ ነገር ግን ወደ ኋሊ ተመሇስሁ በማሇት ሇእነርሱ እየሰጠኋቸው የነበረው

መጥፍ ምስክርነት ስሇ እግዙአብሔር ማወቅ እንዳይፇሌጉ ምናሌባት አድርጓቸው ይሆናሌ፥ እና ከእግዙአብሔር ዝር አለ። እነሱን
እዚ ያመጣኋቸው ምንአሌባት እኔ እሆናሇሁ”። ያን ነበር ያሰብሁት። በሲኦሌ ውስጥ ምንም ሰዓት እንደላሇ አየሁ። ምንም ያሇፇ፣
አሁን፣ የወደፉት የሇም፣ ሁለም አንድ አይነት ነው፣ እነሱ እዚ ሇመሄድ የተወሰኑ ናቸው። ነገር ግን በመጀመሪያ እንዳሌሁት አንዳች
ህግ መፌጠር አሌፇሌግም፥ ነገር ግን እዚ ያየኹት ያን ነው። እዚ ያየኋቸው ሰዎች ዚሬም እየኖሩ ናቸው።
ከዚ መሌአኩ መሌሶ ወደ እግዙአብሔር ህሌውና ወሰደኝ። ከእርሱ (ከእግዙአብሔር) ፉት ስቆም በጉሌበቶቼ ተንበርክኬ እያሇቀስሁ
እና እያሇቀስሁ ነበረ። በራሴ አፌሬ ስሇነበር አሁንም ፉቱን ማየት አሌፇሇግሁም። ጌታ ግን ሌዩ በሆነ ጣፊጭ ድምፁ እንዲህ አሇ:“አፇቅርሻሇሁ” እያዳመጣችሁኝ ያሊችሁትን እንደሚያፇቅራችሁ። እርሱ ግን በቀጥታ ሇኔ ተናገረው። እርሱን ሳሳዜነው
ስሊደረግሁት (አድርጌው ስሇነበረው) ሁለም ነገር ይቅርታ እንዳደረገሌኝ ተናገረ። እርሱ ይቅርታ አደረገሌኝ።
እግዙአብሔር ተመሇከተኝና ብዘ ነገሮችን አሳየኝ። እርሱ ዓሇምን አሳየኝ፣ መሬትን። በመሬት ዘሪያ እንደ ዖዝን ንጣፌ ሇስሊሳ
የሆነን ነገር አየሁ፥ በዓሇም ዘሪያ ነበረ፥ በጣም ሇስሊሳ ይመስሊሌ፥ እና ያን ሇመንካት ሌዩ የሆነ መሻት ነበረኝ። ስነካው፥
ስሊጠመቀኝ መንፇስ ቅዱስ እንደሆነ ተገነብሁ፥ እና በላልች ሌሳኖች መናገር ጀመርሁ።

በዚን ጊዛ፥ ተመሇከትሁ እና ብዘ ክፈ መናፌስት ከእኔ ወጡ። ስጦዜና አደንዚዥ እፆችን ስጠቀም አዕምሮዬን ውጥንቅጥ ያደርገዋሌ
እና በሮችን ይከፌታሌ፣ እነዙህም ክፈ መናፌስት ወደ ውስጤ ይመጣለ። እነሱ ያሠቃዩኝ ነበር። የምንቀሳቀስበት (ድርጊቶችን
የማደርግበት) መንገድ የእውነት እኔ አሌነበርሁም፥ በውስጤ የነበሩት ክፈ መናፌስት ነበሩ። በእግዙአብሔር ቃሌ እንዲህ ይሊሌ
ቤታችሁ ንፁህ ሲሆን፥ ክፈ መናፌስት ላልች 7 ክፈ መናፌስትን በማምጣት ተመሌሰው ሇመምጣት ይሞክራለ። ስድን ቤቴ ነጽቶ
ነበረ። እኔም እየተጠመቅሁ እያሇ እነዙህን ክፈ መናፌስት አየኋቸው፥ እነሱ 7 አሊቸው፣ እነዚም ላልች 7 አሎቸው፣ እነዚኞቹም
ላልች 7 ነበሯቸው፣ እናም እኔ ሁለንም ሌቆጥራቸው እንኳ አሌቻሌሁም! ነገር ግን ጌታ ከእነዚ ሁለ ክፈ መናፌስት አነፃኝ።
እርሱ የወደፉቱንም ደግሞ አሳየኝ። እርሱ ምድርን (መሬትን) እና ነገሮች እንዴት እንደሚሆኑ፣ ሉሆኑ ስሊለ ሁኔታዎች አሳየኝ።
ተሰጥቶኝ የነበረው ራእይ (የተሰጠኝ ራእይ) ከአሁን ጀምሮ እስከ መነጠቅ ድረስ ያሇ ነው። (ስሇ መነጠቅ / ንጥቀት:የእግዙአብሔር አብ ሌጅና ቃሌ፣ በመስቀሌ ሊይ የታረደው የእግዙአብሔር አብ በግ፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተሇይቶ
የተነሣው፣ በክብር በአባቱም ቀኝ ያሇው ጌታ እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሌሶ በእርሱ ያመኑ ከውኃና ከመንፇስ ቅዱስ
ዳግም ተወሌደውና እንደቃለና እንደ ቅዱስ አባቱ እግዙአብሔር አብ ፇቃድ እየኖሩና የአባቱን ፇቃድ እሇት እሇት እያደረጉ ያለትን
ቅዱሳን አማኝ ሌጆቹን ታዚዥ ክርስቲያኖችን ከታሊቁ መከራ በፉት ወደ ቅዱስ ሰማያዊ መንግሥቱ የሚወስድበት ነው። ቀንና
ሰዓቱን ከእግዙአብሔር በቀር የሚያውቅ እንደላሇ ጌታ ኢየሱስ ነግሮናሌ በወንጌለ፥ ነገር ግን ሁሌ ጊዛ ተጋጅተን እንኖር ንድና
በጸልት እየተጋን በቅድስና እየተፊቀርን በመንፇስ ቅዱስ መሪነት እንደ ቅዱስ ቃለ ከኢየሩሳላም ጀምሮ እስከ ዓሇም ዳርቻ ድረስ
እንድናገሇግሇው፣ ተጋጅተን እንድንጠብቀውና ሁሌ ጊዛ ተጋጅተን እንድንኖር በፌቅር አዝናሌ። በንስሏ አሁኑኑ ወደ እርሱ
እንመሇስ፣ የሌጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነፃናሌ፥ እሇት እሇትም በጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ተጣብቀን መሌካም ፌሬ
እያፇራን እንኑር በፌቅር እንደቃለ እንጠብቀውም፤ መምጫው ሲቀርብም የሚሆኑትን ምሌክቶችንም ነግሮናሌ፥ እነዚም ምሌክቶች
መሆን ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋሌ አሁንም እየሆኑ ናቸው። ጌታ በየትኛዋም ደቂቃ ሉመጣ ይችሊሌና ተጋጅተን በትሕትና
ሇቃለ እየታዜን፣ ቃለንም እያደረግን እንጠብቀው፣ ራሳችንን ክደን እሇት እሇት መስቀለን ተሸክመን እንከተሇው፣ በመንፇስ
እንመሊሊስ፣ ሥጋን ከመጥፍ መሻቱና ምኞቱ ጋር እንስቀሌ፤ መንፇስ ቅዱስ ሆይ እርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃያሌና ቅዱስ ፌቅር
ስም። ሃላ ለያ አሜን። የጌታችንና የመድኃኒታችን የአምሊካችን የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 24:36-51 / 25:1-13፣
እግዙአብሔር መንፇስ ቅዱስ በሏዋርያው ቅዱስ ጳውልስ አንደበት እንደተናገረው በመጀመሪያይቱ መሌእክት ወደ ተሰልንቄ ሰዎች
4:16-18፣ ወደ ኤፋሶን 5:27) እርሱ መነጠቅን አሊሳየኝም፣ ነገር ግን እርሱ ከመነጠቅ (ከንጥቀት) በፉት የሚሆኑ (ሉሆኑ ያለ)
ነገሮችን አሳይቶኛሌ። በእያንዳንዱ ቀን እኛ እየቀረብን እና እየቀረብን ነው። እኔም ይህን እነግራችኋሇሁ ንጥቀት ቀርቧሌ!
ራሳችሁን፣ ህይወታችሁን መፇተሽ አሇባችሁ፣ እና ራሳችሁንም እንዲህ ጠይቁ:- “ከጌታ ጋር ሇመሄድ ዜግጁ ነኝ?” ጌታ ይህን
አሳይቶኛሌ፥ ነገር ግን እርሱ ሇማንኛውም ሰው እንዳሌናገር፥ ግን እንድጠብቅና መጨረሻው ቅርብ እንደሆነ እንዳይ ነግሮኛሌ፣
እግዙአብሔርን መፇተን አሌፇሌግም፣ ሇዚ ነው ያየኹትን ሌነግራችሁ ያሌፇሇግሁት። ነገር ግን መነጠቅ (ንጥቀት) ቅርብ እንደሆነ
እየነገርኋችሁና እያስጠነቀቅኋችሁ ነው።
ትንቢተ ኢዩኤሌ 2:28ን አነባሇሁ፣ ከመጨረሻዎቹ ትንቢቶች አንዱ ነው፥ ሁለም ተፇጽመዋሌ። ሳይፇጸም የነበረው ብቸኛው
ትንቢት ይህ ነው፥ እና አሁን እነግራችኋሇሁ ይህ ትንቢት እየተፇጸመ ነው። ብዘ ወጣት ሰዎች እየተነሡና የእግዙአብሔርን ቃሌ
እየሰበኩ ነው። ሰይጣን ከወጣት ሰዎች የተውጣጣ የጦር ሠራዊት መሥራት ይፇሌጋሌ፥ ነገር ግን ጌታ የበሇጠ ኃይሇኛ ነው።
የእውነት ጌታን ከተቀበሌህ (ከተቀበሌሽ) እና እርሱን ማገሌገሌ ከፇሇግህ (ከፇሇግሽ)፥ ሰይጣንን ሇማሸነፌ እርሱ ጥንካሬውን
ይሰጥሀሌ (ይሰጥሻሌ)፥ ስሇዙህ ሌክ እርሱ በመጽሏፌ ቅዱስ እንዳው በዓሇም ዘሪያ ቃለን መስበክ ትችሊሇህ (ትቺያሇሽ)።
እኔ አንድ ተሌዕኮ እንዳሇኝ ነገረኝ፥ ይህም ተሌዕኮ ስሇ ራዕዬ ሇሁለም ወጣት ሰዎች መንገር ነው። ይህን ሇማድረግ ባሌፇሌግ
እንኳ፥ ይህ ጌታ የሰጠኝ ትእዚዜ ነው፣ እኔም እፇፅመዋሇሁ።
ወደ ሰውነቴ ስመሇስ፥ ተነሣሁና ራሴን በሆስፒታሌ ውስጥ አገኘሁት። እኔም ዘሪያውን ተመሇከትሁ እና በክንዶቼ ሊይ
መርፋዎችን፣ ሌቤን የሚመረምሩ ነገሮችን፣ ቲዩቦችን (ማስተሊሇፉያ ቀጫጭን ጎማዎችን) ተመሇከትሁ። ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ወሊጆቼ
ወደ ሆስፒታለ መጥተው ገቡ እኔም ማሌቀስ ጀመርሁ። እነርሱ በጣም የተቆጡ ይመስሊለ፥ ጌታ ግን ሁለንም እንድነግራቸው
ነገረኝ፥ የነገረኝንም አደረግሁ። እኔ ሁለንም ነገርኋቸው።
ነርሷ ወደ ውስጥ ስትገባ፥ እነርሱ (ዶክተሮቹ፣ ነርሶቹ) ስሇ እኔ እጅግ በጣም ተጨንቀው እንደነበረ ነገረችን። እሄድና (እሞትና) ከዚ
ተመሌሼ እንደምመጣ፥ ከዚም እሄድና ተመሌሼ እመጣ እንደነበር ተናገረች። አዕምሬዬን የሳትሁ እሆን ነበር ከዚ በድጋሜ ንቁ

እሆናሇሁ። ይህ ሦስት ጊዛያት ሆነ። በእነዙያ ጊዛያት አንዴ፣ እኔ ሇመመሇስ አሌፇሇግሁም ነበር፥ እነርሱም ስሇ እኔ ተጨንቀው
እንደነበረ ተናገሩ።
አረፊ ከአፋ ይወጣ እንደነበር፥ እኔም እነርሱ ሉረዱት እንኳ ያሌቻለትን ቃሊት እሇፇሌፌ እንደነበር እነርሱ በድጋሜ ተናገሩ።
በድጋሜ በዚ ምሽት፥ እናቴ መጥፍ ህሌሞች ነበሯት (መጥፍ ህሌሞች እያሇመች ነበር)። አብሬው የምተኛው ትንሽዬ ውሻ ወደ
ወሊጆቼ ክፌሌ ሄደና የእናቴን ክንድ ቧጨረና ሉቀሰቅሳት (ሉያስነሣት) ሞከረ። እርሷ እንደተነሣች ወደ ክፌላ ተራመደች፥ እና
ትራሶች ተቀምጠው አየች። እኔ እዚ ያሇሁ ስሇመሰሊት እንደዚ አሰበችና ተመሌሳ ወደ ክፌሎ ተራመደች። ከዚ የፖሉስ መብራቶችን
ከመስኮቱ ውጭ ተመሇከተች። በመስኮቱ በኩሌ ወደ ውጭ ስትመሇከት፥ ፖሉሶች ወደ ቤታችን ሲራመዱ ስሇተመሇከተች አባቴን
ቀሰቀሰችው። ስሇ እኔ ሇማወቅ (ሇመጠየቅ) ወደ ፖሉስ ዲፓርትመንት እንዲደውለ ፖሉስ ነገራቸው። ከመጠን በሊይ ሰክሬ
(ተመርዤ) በሆስፒታሌ ውስጥ እንዳሇሁ ወሊጆቼ አወቁ። በዚ ጊዛ፥ ጌታ ሇአባቴ ተናገረና ሁለም ነገር በእጆቹ ውስጥ ስሊሇ
እንዳይጨነቅ ነገረው፥ ስሇዙህ አባቴ አሌተጨነቀም። በሆስፒታሌ ውስጥ ሦስት ቀናት አሳሇፌሁ።
ከአንድ ሳምንት በኋሊ ከመርማሪዎቹ ጋር ተነጋገርን፥ እነርሱም ስሇዚ ምሽት ነገሩን። ከእርሷ ጋር የነበርሁት ላሊኛዋ ሴት፥ እርሷም
እንደኔው ትወጣሇች ተብል አሌታሰበም ነበር፥ እና አባቷ በጣም ተጨነቀ። እርሱ ዘሪያውን እየነዳ ሉፇሌጋት ወጣ፥ ነገር ግን
ሉያገኛት አሌቻሇም። ስሇዙህ ወደ ፓሉስ ጣቢያ (ዲፓርትመንት) ሄደ፥ ፓሉስም ጓደኛዬ ይነዳው የነበረውን የመኪና አይነት
ሇሁለም በመኪያ እየተጓዘ ሇሚቃኙ ፖሉሶች አስታወቀ። በእረፌት ሊይ የነበረ አንድ የፓሉስ መኮንን ከመንገዱ ባሻገር በአንድ
የመኪና መሸጫ ቦታ ሊይ ነበር። እርሱ ጥቅም ሊይ የዋሇ መኪና ሉገዚ እየተመሇከተ ነበር። እርሱ ቃኘት አደረገ እና የጓደኛዬን
መኪና ስሊየ ፓሉስ ጠራ።
ፖሉስ ሇመመርመር ሲሄድ የጓደኛዬ መኪና በላሊ ቦታ ሊይ ቆማ ነበር፥ ስሇዙህ እሷ የት እንደነበረች አሊወቁም። እኛ በሁሇተኛ ፍቅ
ጥግ ሊይ ባሇው ክፌሌ ውስጥ ነበርን። ፖሉስ ከዚ ክፌሌ ሇመጀመር ፇሇገ፥ እና እያንዳንዱን ክፌሌ ሇማጣራት ውጭ ያሇችውን
መኪያ ባሇቤት እየጠየቀ ወረደ። እነርሱ ሌጅቷን እየፇሇጉ አሌነበረም፣ እነርሱ ባሇቤቱን ብቻ እየፇሇጉ ነበር።
እነርሱ በራችንን ሲያንኳኩ፥ እነሱ በሩን ከፇቱ እና እኔን መሬት ሊይ አዩኝ። ከዚ ግን እነርሱ ሄዱ። ጓደኞቼ ተብዬዎች ፖሉስ
ሇመሌካም ሄደ ብሇው አሰቡ፥ ነገር ግን በእርግጥ አምቡሊንስ ሇማምጣት ነው እነርሱ የሄዱት። ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ላሊ ፖሉስ እዚ
ምን እየሆነ እንደሆነ ሇማየት ወደ ሊይ እዚ መጣ። እነርሱ በሩን ሲከፌቱ፥ በዚ ጊዛ፥ ጓደኛዬ፥ እያወራሁሇት የነበረው፣
የተማመንኩት፣ እሱ እኔን ሉደፌረኝ ነበር። ጌታ ግን ያን ሁለ ሇማስቆም ፖሉሱን ተጠቀመ፥ እና እነሱ እኔ ሊይ አንዳች
አሊደረጉም። ሇዚ ነው ጌታን የማመሰግነው፥ ምክንያቱም እርሱ በኔ ሊይ ምሕረት አድርጓሌ።
ደግሞም የወሊጆቼ ጸልት፥ ወሊጆች ሇእናንተ እየተናገርሁ ነው። ሇሌጃችሁ መጸሇይ በፌፁም አታቁሙ። እነርሱ ከጌታ ጋር
እየተራመዱ ካሌሆነ፥ ሇእነርሱ መጸሇይ ቀጥለ፥ በፌፁም አታቁሙ። ወሊጆቼ በፌፁም አሊቆሙም፥ እና አሁን እኔ የት እንዳሇሁ
ተመሌከቱ፥ የእግዙአብሔርን ቃሌ እየሰበክሁ፤ ጌታን ሇማገሌገሌ እንዲመጡ ወጣት ሰዎችን እየነገርሁ፥ ምክንያቱም እርሱን
ይፇሌጉታሌ (እርሱ ያስፇሌጋቸዋሌ)።
እኔም ሇሁለም ወጣት ሰዎች መሌእክት መስጠት እፇሌጋሇሁ፥ ስሇ ራሳችሁ እንድታስቡ፣ ራሳችሁን እንድትመረምሩ እፇሌጋሇሁ።
አስቡ፥ ማንኛውም ሰው ስሇ እኔ ስሊሇው ሇምንድን ነው የምጨነቀው። ላልች ሰዎች ስሇ እኔ ሉለት ስሇሚችለት አስብ ነበር፥
አሁን ግን ሇኔ እንደማይጠነቀቁ እንኳ ተረዳሁ። ጌታ በቀጥታ ከፉት ሇፉቴ ሲሆን እነሱ እዚ አይሆኑም። ከጌታ ፉት ሳሇሁ
አስታውሳሇሁ፥ ጓደኛዬ ሉረዳኝ እዚ አሌነበረም፣ ቤተሰዎቼ ሉረዱኝ እዚ አሌነበሩም፣ ፓስተሬ፣ ቤተ ክርስትያን እኔን ሇመርዳት እዚ
አሌነበሩም። እኔ እዚ በራሴ (ራሴን ችዬ) ነበርሁ፥ እና ራሴን መከሊከሌ ነበረብኝ። ከፉቱ ሆናችሁ መዋሸት አትችለም፥ ምክንያቱም
እርሱ በጣም ቅዱስ ነው። እና እዚ ሳሇሁ እኔ እዚ እገባሇሁ የሚሌ ስሜት አሌተሰማኝም፥ ምክንያቱም እኔ በኃጢአት ውስጥ ነበርሁ
እና በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ሁለም ቅዱስ ነው።
ጌታ ኢየሱስን ካሌተቀበሊችሁት ዚሬ እንድትቀበለት ዚሬ እነግራችኋሇሁ። ይህ በህይወታችሁ ሙለ ከሁለም የሚበሌጥ እጅግ
በጣም ጠቃሚ ውሳኔ ነው። ይህን ሁለ የምነግራችሁ ወደ መንግሥተ ሰማይ ሊስፇራራችሁ አይደሇም፥ ነገር ግን እርሱ (ቅዱስ
አዳኝ ጌታ እግዙአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ) ሇእኛ ያሇውን ምሕረቱን፣ ፌቅሩን ማየት እንድትችለ ነው። እርሱ እግዙአብሔር አብ፣
ሇእኛ እንዲሞትሌን የእርሱን ሌጅ ሊከ። ስሇዙህ ፇሥሦ የነበረው እያንዳንዱ ጥቂት ነጠብጣብ ደም (የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ)

ሁለንም ኃጢአታችንን ይቅር ይሊሌ። ጌታን ሇመቀበሌ ከፇሇጋችሁ፥ ይህ በሕይወታችሁ ውስጥ ከሁለም የሚበሌጥ እጅግ በጣም
ጠቃሚው ውሳኔ ነው። ወደ ጌታ ኑ፥ ማንኛውም ሰው ስሇ እናንተ ስሇሚሇው አትጨነቁ።
ጌታን ሇማገሌገሌ ከፇሇጋችሁ በፌጹም ሌባችሁ አድርጉት፣ በአፊችሁ ብቻ አትበለት፣ በሌባችሁና በአዕምሮዋችሁ በለት።
ስሇ ወደፉቱ አትጨነቁ፥ ስሇዚሬ ተጨነቁ፥ መቼ እንደምትሞቱ በፌፁም አታውቁም። እኔ 15 ዓመቴ ብቻ ነው እና በአዕምሮዬ በ15
ዓመቴ ሌሞት እንደነበረ በፌፁም አስቤ አሊውቅም፥ በፌጹም።
እናንተ ግን ስሇዚ ማሰብ ያስፇሌጋችኋሌ። ሕይወቴ የእኔ አይደሇም፣ ሕይወታችሁ የእናንተ አይደሇም፣ እኛ ሕይወታችንን
እየተበደርን ነው፥ የእኛ ሕይወት ሇእግዙአብሔር የሚገባ ነው (ይገባሌ)። እኛ ባሇመጠንቀቅ፣ ወደ ዓሇም ውስጥ በመሄድ፣ የዓሇምን
ነገሮች በማድረግ ይህን እንጎዳሇን። ዓሇም የሚያቀርበው ብዘ ነገሮች አሇው። ነገር ግን እግዙአብሔር የሚያቀርበው የበሇጠ ነገሮች
እንኳ እንዳለት አስታውሱ። ዓሇም ሲኦሌና ሞት አሇው፥ እግዙአብሔር ግን የሊሇም ሕይወት አሇው። የሊሇም ሕይወት ሇሊሇም
ነው።
አሁን ጌታን ሇመቀበሌ ከፇሇጋችሁ፣ ራሳችሁን ዜቅ (ጎንበስ) እንድታደርጉና ዏይናችሁን እንድትጉ እፇሌጋሇሁ፣ “ጌታ

እግዙአብሔር ሆይ፥ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ መጥቻሇሁ፥ ኦ ጌታዬ እግዙአብሔር በዙህ ጊዛ አንተን እንደ አዳኜ ሌቀበሌህ
እፇሌጋሇሁ፣ አንተ ወደ ሕይወቴ እንድትመጣ እፇሌጋሇሁ። እህት ስሇ ምስክርነትዋ ሲኦሌ እውን እንደሆነ፣ እርሷም እዚ
እንደነበረች እንዳሇችው። ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ እኔ እዚ መሄድ አሌፇሌግም፥ እዚ ስሇመሄድ እንኳ ማሰብ አሌፇሌግም።
ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ የፇጸምኳቸውን ሁለንም ኃጢአቶቼን ይቅር እንድትሇኝ እጠይቅሃሇሁ። ስሊደረግሁት ማንኛውም
ነገር ይቅር በሇኝ። የኔ ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ እያንዳንዷን ትንሽ ድብቅ ኃጢአት ሊንተ ገሌጫሇሁ፥ ስሇዙህ ሇዚ ሁለ
እባክህን ይቅር በሇኝ። ጌታ እግዙአብሔር ሆይ በመስቀሌ ሊይ እንደሞትክ እና ከሙታን እንደተነሣህ አምናሇሁ። አንተ ወደ
ሌቤ ውስጥ እንደምትመጣና በሌቤ ውስጥ እንደምትነግሥ፣ በሌቤም ውስጥ እንደምትሆን አምናሇሁ። እኔ ቃሌህን አነባሇሁ፣
እና በቃሌህ ውስጥ የበሇጠ እሆናሇሁ። ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ አንተ በቤተ ክርስቲያን እንዳሇህ ስሇማውቅ ወደ ቤተ
ክርስቲያን እሄዳሇሁ። ሁሇት ወይም ሦስት በአንድ ሊይ ሲሰባሰቡ አንተ እዚ እንዳሇህ ተናግረሃሌ። የኔ ጌታ እግዙአብሔር ሆይ
አንተ ያሇህበት መሆን እፇሌጋሇሁ። ይህን ሁለ በኢየሱስ ስም ጸሌያሇሁ፥ አሜን።”
ይህን ጸልት ከጸሇያችሁ፥ ወደ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ እንኳን ደህና መጣችሁ ሇማሇት እፇሌጋሇሁ። አሁን በዓሇም ዘሪያ ሁለ
ወንድሞችና እህቶች አሎችሁ። ከምታደርጓቸው ውሳኔዎች ሁለ ይህ ከሁለም በሊይ እጅግ በጣም ጠቃሚ ውሳኔ ስሇሆነ
አትጣለት። ወደ ዓሇም ውስጥ አትመሇሱ (ተመሌሳችሁ አትሂዱ)። ዓሇም ወደ ሞት ይመራሌ፥ እግዙአብሔር ግን ወደ ሊሇም
ሕይወት ይመራሌ። በእያንዳንዷ ጊዛ ሌክ የመጨረሻ ቀን እንደሆነ አድርጋችሁና የሕይወታችሁ የመጨረሻ ሰዓት እንደሆነ
አድርጋችሁ መኖር ያስፇሌጋችኋሌ። ይህ ምስክርነት ሌባችሁን ከነካችሁ፥ ጓደኞቻችሁም ደግሞ እግዙአብሔርን ወደ ሌባቸው
ውስጥ እንዲቀበለት ምስክርነቱን ሇጓደኛ ስጡት። ይህ የመጨረሻ ሰዓታችሁ ሉሆን ስሇሚችሌ፥ ይህ ሰዓት እንዲያሌፌ አታድርጉ።

Hell is real, I went there!
by Jennifer

Perez

ሲኦሌ እውን ናት፥ እኔ እዚ ሄጄ ነበር!
በ ጄኒፇር

ፔሬዜ

የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዙአብሔር አብ ቃሌና ሌጅ፥ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ቅዱስ እግዙአብሔር የናዜሬቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ የሌጁን የቶማስ ቶሙክዳህታን አካሌ ተጠቅሞ ተረጎመው። hithomasgetachew@gmai1.com

