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በ1987 ዓ.ም. (እ.ኤ.አ) ሬቨረንዴ ፓርክ በከፍተኛ የዯም ግፊት ምክንያት ሞቱ፡፡ ነገር ግን 
በእግዙአብሔር ጸጋ ህይወታቸው ሇ20 ዓመታት ተራመ፡፡ ሆኖም ግን ሇመጀመሪያዎቹ አራት ዓመታት፥ 
ከነበሩበት ሁኔታ የተነሳ መናገር አይችለም ነበር፡፡ ወዯ ህይወት ተመሌሰው ሲመጡ 50 ዓመት 
እዴሜያቸው ነበር፡፡ በሞታቸው ጊዛ ጌታ ገነትንና ሲዖሌን አሳይቷቸዋሌ፡፡ 

ትዕቢተኛና ትምክህተኛ ከሆናችሁ በራሳችሁ ሊይ እርግማንን እንዯምታመጡ 
ሌነግራችሁ እወዲሇሁ፡፡ 5000 አባሊት ያለት ትሌቅ ቤተክርስቲያን አሇኝ 
ነገር ግን በትምክህቴ የተነሳ በእግዙአብሔር ተመታሁ፡፡ አሁን እግዙአብሔርን 
እፈራሇሁ፡፡ (ያዕቆብ 4፡6) 

150 ሚሉየን የአሜሪካ ድሊር የሚገመት ሀብት ነበረኝ፡፡ አምስት የቅንጦት 
መኪኖችም ነበሩኝ፡፡ ነገር ግን ከሞት ገጠመኜ በኋሊ ሁለንም ሇላልች ሰጠሁት፡፡ እባካችሁ ይህን 
አስታውሱ፥ መዲን ባሊችሁ ንብረት አይገኝም ነገር ግን በእምነት ነው፡፡ እናም አሁን በላልች 
ቤተክርስቲያናት የምትገኙ ዱያቆናትን፣  ሽማግላዎችን፣  እናም ላልች የቤተክርስቲያን መሪዎችን 
መጋቢዎቻችሁን (ፓስተሮቻችሁን) በሙለ ሌባችሁ እንዴታገሇግለ እሇምናችኋሇሁ፡፡ 

በ1987 ዱሴምበር 19 (እ.ኤ.አ)፥ ምሳዬን በሌቼ እንዯጨረስሁ እረፍት በማዴረግ ሊይ ሳሇሁ፥ ከባዴ 
ህመም ይሰማኝ ጀመር፥ ስሜቱ ሌቋቋመው የማሌችሇው ከመሆኑ የተነሳ እንዯምሞት አሰብሁ፡፡ ከዚም 
ራሴን ሳትሁኝ፡፡ ከአራት ወራት በኋሊ ስነቃ ሰውነቴን ዯንዜዝ አገኘሁት፥ እናም ሀኪሜ መሞቴ 
እንዯማይቀር ነገረኝ፡፡ ሰውነቴ ስሇማይንቀሳቀስ ክፉኛ አባብጦ ነበር፡፡ ከሚያሰቅቀው ሁኔታዬ የተነሳ 
ቤተሰቦቼ ማንም የቤተክርስቲያን አባሌ እንዱያየኝ አይፈቅደም ነበር፡፡ ኋሊም በመጨረሻ ሞትሁኝ፡፡ 

ሌክ ስሞት፥ ሁሇት ሰዎች ወዯ ክፍላ ሲገቡ አየሁ፡፡ ነገር ግን እነዙህ ሰዎች ወዯ ክፍለ የገቡት በግዴግዲ 
ውስጥ ነበር፡፡ “ማናችሁ እናንተ! ! እንዯዚ የምታረጉ ከሆነ ቤቴ ይፈርሳሌ!!” ብዬ ጮኽኩ፡፡ ከዚም አንደ 
እንዱህ አሇ፥ “እኛ ከሰማይ የመጣን መሊእክት ነን፥ ከእግዙአብሔር መንግሥት ነን፡፡” ከመሊእክቶቹ 
አንጸባራቂ ብርሃን ይፈነጥቃሌ፡፡ 

በቀኜ የነበረው መሌአክ ራሱን አስተዋወቀ “ሇኢየሱስ በመንግሥቱ 
ተሌዕኮዎችን እፈጽማሇሁ፡፡ ኢየሱስ ጠርቶ ወዯ ምዴር እንዴመጣ አኝ፡፡ 
አንተን ወዯ ገነት እንዴወስዴህ አኝ፡፡ አንተ ሞተሀሌ፡፡ ነገር ግን 
ቤተሰቦችህ በብዘ ኀን እያሇቀሱ ስሇሆነ ጥቂት እንዴትኖር እዴሜ 
ሉጨምርሌህ ወስኗሌ፡፡ ግን ሇአሁን ገነትንና ሲዖሌን ሉያሳይህ ወስኗሌ፡፡ 
እርሱ ያሳይሀሌ አንተም በምዴር ሇሚኖሩ ሰዎች ትመሰክራሇህ፡፡ በአንተ 
ምስክርነት ወዯ ሲዖሌ የሚወርዴ ነፍሳት ቁጥር ቀንሶ ወዯ ገነት የሚገቡ 
ነፍሳት ቁጥር ይጨምር፡፡ ይህ የአንተ ተሌዕኮ ይሆናሌ፡፡ እግዙአብሔር 
እንዲትገይ እንዴንነግርህ አዜዝናሌ፡፡ ከገየህ፥ ገነትና ሲዖሌን አትጎበኝም፡፡” 

ከዙያም በግራዬ የነበረው መሌአክ እንዱህ አሇ፡- “ከተወሇዴህበት አፍታ ጀመሮ እስከሞትክባት ቅጽበት 
ዴረስ አብሬህ ነበርሁ፡፡” በዙያ ሠዓት፥ መሌአኩ ምን ሇማሇት እንዯፈሇገ አሌገባኝም፡፡ አሁን ግን ጠባቂ 
መሌአኬ እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ ስሇዙህ እንዱህ አሌኩኝ፡- “ሌሄዴ አሌችሌም! አሌሄዴም! እኔ መጋቢ ነኝ! 
ጌታን በእንዯዙህ ዓይነት የሰውነት አቋም ሊገኘው አሌችሌም፡፡ ሊየው የምፈሌገው ጤነኛ ሰው ሆኜ ነው፡፡ 
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ከጌታ ንዴ ከአስተያየት ይሌቅ ብዘ ነቀፋዎች እቀበሊሇሁ፡፡ እኔ ትዕቢተኛና ትምክህተኛ ነኝ እናም አሁን 
የተረገምኩና በሽተኛ ነኝ፡፡ እንዳት ነው ገነት ሌገባ የምችሇው? በጣም ፈርቻሇሁ፡፡ እባካችሁ ወዯ ገነት 
ተመሇሱና ሇጌታ እንዱፈውሰኝ ንገሩት፡፡ ከዚም ተመሌሳችሁ መጥታችሁ በህሌም ወዯ ገነት ውሰደኝ፡፡ 
እባካችሁ በእኔ ፋንታ ምህረትን ሇምኑሌኝ፡፡” 

ነገር ግን መሊእክቱ የእኔን ክርክር እየሰሙ አሌነበረም፡፡ ሌብሶቼን አወሇቁና በገነት ሇመሌበስ አስቀያሚ 
እንዯሁኑ ነገሩኝ፡፡ ከዙያም ነጭ ሌብስ አሇበሱኝ፡፡ (ካሪያስ 3፡4) 

እጆቼን ያዘኝና ወዯ ሰማይ በረርን፡፡ በዯመናዎች ውስጥ በረርን፥ 
እናም ወዯ ታች ስመሇከት ምዴርን እያነሰች አየኋት፡፡ ከዙያም 
መጨረሻ ወዯላሇው ወርቃማ መንገዴ አጠገብ አመጡኝ፡፡ አንጸባራቂ 
የሚያበራ ብርሃን አየሁ፥ በቀጥታ ሇማየት በጣም ዯማቅ የሆነ፡፡ 
“ብርሃኑ ከየት ነው የሚመጣው?” አሌኩኝ፡፡ መሊእክቱም “ከገነት 
ነው፤” ብሇው መሇሱሌኝ፡፡ 

“ይገርማሌ! ግዘፍ ነው!” ብዬ አሰብሁ፡፡ ነጫጭ የሇበሱ ሰዎች ቀዴመውኝ ሲበሩ አየሁ፡፡ “ማናቸው?” ብዬ 
ጠየቅሁ፡፡ 

መሌአኩም መሇሰ፡- “እነዙህ ሁለን ቻዩን አምሊክ በታማኝነት ያገሇገለና በሙለ ሌባቸው የመንፈስ 
ቅደስን ምሪት በመከተሌ በኢየሱስ የታመኑ ናቸው፡፡ በምዴር ሰውነታቸው ሞቷሌ፡፡ አሁን እነርሱ ወዯ 
ገነት የሚሄደ ነፍሳት ናቸው፡፡” 

ላሊኛውም መሌአክ ቀጠሇና፡- “በገነት አስራሁሇት በሮች አለ፡፡ 
የዲነች ነፍስ ወዯ ገነት ስትመጣ ከእነዙህ በአንደ መግባት 
ይኖርባታሌ፡፡” በዯቡብ በር በኩሌ ቆመን ነበር ነገር ግን ዜግ ነው፡፡ 
እየጠበቅን እያሇ፥ መሊእክቱን፡- “መሊእክት፥ ሇምንዴ ነው ይህ በር 
ያሌተከፈተው?” ብዬ ጠየቅኋቸው፡፡ 

መሊእክቱም መሇሱ፡- “ምክንያቱም አንተ የገነትን የምስጋና 
ዜማሬ እየመርህ ስሊሌሆነ ነው፡፡” (መዜሙር 100፡4)   

እኔም ጠየቅሁ፡- “መሊእክት፥ እኔ ትዕቢተኛና ትምክህተኛ ሰው 
ነበርሁ እናም በዙህ ምክንያት በበሽታ ተረገምሁ፡፡ እኔ ምዴራዊ የምስጋና መዜሙሮችን በመመር እንኳን 
ጥሩ አይዯሇሁም፡፡ እና ከዙህ በፊት ሰምቼ የማሊውቀውን ሰማያዊ ምስጋና እንዳት አዴርጌ ነው መመር 
የምችሇው?” 

መሊእክቱም፡- “ሌክ ነህ፥ ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን ራስህን ሇምስጋና ማጋጀት ይኖርብሀሌ፡፡ አንተ 
ትዕቢተኛ ሰው ነህ ነገር ግን ሇመመር ተጋጅ፡፡” ብሇው መሇሱሌኝ፡፡ ከዚም መሊእክቱ መመር ጀመሩ፥ 
እናም እነርሱ ሲምሩ እኔም አብሬያቸው መመር ጀመርሁ፡፡ ሇእኔ እንዯተፈጥሯዊ ሆነሌኝ፥ እናም ወዯ 
ውስጥ ገባን፡፡ 

የገነት እይታ የማይገሇጽ ነው፡፡ በምዴራዊ ቃሊቶቼ ገነትን ሌገሌጻት አሌችሌም፡፡ እንዱህ አሌሁኝ፡- “ጌታ 
ሆይ! በጣም አመሰግንሀሇሁ! ምንም እንኳን፥ ትዕቢተኛና ትምክህተኛ በህመም የተረገምሁ ብሆን፥ አንተ 
ግን ሌታስጎበኘኝ ወዯ ገነት አመጣኽኝ፡፡” 

ከዙያም የእግዙአብሔርን ዴምጽ ሰማሁ፡- “ወዲጄ መጋቢ ፓርክ፥ ዮንግ ጊዩ፥ እንኳን ዯህና መጣህ፡፡ ወዯዙህ 
ረዥም ጉዝ አዴርገሀሌ፡፡” ዴምጹ በፍቅርና ርኅራኄ የተሞሊ ነበር፡፡ 



እያነባሁ መሇስሁሇት፡- “ጌታ ሆይ፥ …” መሊእክቱ ወዱያው “ሇ20 ዓመታት መጋቢ ነበርህ፡፡ መጻሕፍትን 
አታውቅምን? በገነት እንባ የሇም፡፡ እባክህ አቁመው! ” አለኝ፡፡ ማሌቀስ እንኳ አሌቻሌኩም ነበር፡፡ (ራዕይ 
21፡4) 

ከዙያም ጌታ አምስት ጥያቄዎችን ጠየቀኝ፡፡  
“ቃላን(መጽሏፍ ቅደስን) በማንበብ ምን ያህሌ ጊዛ አሳሌፈሃሌ?  
ምን ያህሌ መባ ሰጥተሀሌ? 
ምን ያህሌ ጊዛ ሇሰዎች ወንጌሌን ሰብከሀሌ? 
በአግባቡ አስራትን ታወጣ ነበር? 
በጸልት ምን ያህሌ ጊዛ አሳሌፈሃሌ?” 

አምስተኛውን ጥያቄ መመሇስ አሌቻሌኩም፡፡ ጌታ ስሇአምስተኛው ጥያቄ ወቀሰኝ፡፡ 

“የግዘፍ ቤተክርስቲያን መጋቢ ከሆንህ ጀምሮ፥ በጸልት በጣም ሰነፍ ሆነሀሌ፡፡ በሥራ መወጠር ሇእኔ 
እንዯምክንያት አይሆንም! ” በኋሊም ስሇዙህ ንስሏ መግባት ነበረብኝ፡፡ “መሊእክቱ በገነትና በሲዖሌ ብዘ 
ቦታዎችን ያሳዩሀሌ፡፡ እንዯምትፈሌገው ያህሌ ዘሪያውን ተመሌከት፡፡ በገነትና በሲዖሌ ብዘ ቦታዎችን 
ከጎበኘህ በኋሊ ትሄዲሇህ፡፡” ነገር ግን ጌታ መሌኩን እንዲይ አሌፈቀዯሌኝም፡፡ 

መሊእክቱ በመጀመሪያ በገነት ሦስት ቦታዎች ወሰደኝ፡፡ 
በመጀመሪያው ቦታ፥ በጋራ የሚኖሩ ሕፃናት ሌጆችን አየሁ፡፡ 
ሁሇተኛው ቦታ ዯግሞ አዋቂዎች የሚኖሩበት ነበር፡፡  
ሦስተኛው ዯግሞ እንዯምንም ወዯ ገነት የገቡ ነፍሳት ያለበት ቦታ ነበር፥ ምንም እንኳ ገነት ቢገቡም 
የገቡት ግን አንገት በሚያስዯፋ ሁኔታ ነው፡፡ (ከላልች ምስክርነቶች፡- ሦስተኛው ቦታ በገነት፥ የዲኑ ነገር ግን 
በህይወታቸው ምንም ዓይነት ፍሬ የላሊቸው፣  እንዱሁ ጊዛያቸውን ያሳሇፉ፣  ቁጥብ የጸልት ጊዛ፣  ከቃለ ጋር ብዘ ጊዛ 
የማያሳሌፉ፣  ከሊይ እንዲሇው አምስቱ ጥያቄዎች ዓይነት መሌስ የላሊቸው … የሚኖሩበት ስፍራ ነው፡፡ 1ቆሮ.3: 15 የማንም 
ሥራ የተቃጠሇበት ቢሆን ይጎዲበታሌ፥ እርሱ ራሱ ግን ይዴናሌ ነገር ግን በእሳት እንዯሚዴን ይሆናሌ።) 

ብዘ ሰዎች ሕፃናቶቹ ሌጆች እዴሜያቸው ምን ያህሌ እንዯሆነ 
ጠይቀውኛሌ፡፡ የመዋእሇ ሕፃናት ዓይነት ሌጆች ይመስሊለ፡፡ በጾታ 
እንዯምናውቃቸው ሕፃናት ዓይነት እንዯወንዴም እንዯ ሴትም 
አይዯለም፡፡ እያንዲንደ ሕፃን አብረዋቸው የሚሆኑ የሕፃን 
መሊእክት አሎቸው፡፡ 

በገነት አብዚኞቹ ነፍሳት የራሳቸው ቤት አሊቸው፡፡ (ዮሏንስ 14፡2) 
ሆኖም ግን፥ ላልች ቤት የላሊቸው ዯግሞ አለ፡፡ ይህን በኋሊ 
አብራራዋሇሁ፥ ሌጆቹም የራሳቸው ቤት የሊቸውም፡፡ “ሌጆቹም እኮ 
ነፍሳት ናቸው፥ ሇምንዴ ነው የራሳቸው ቤት የላሊቸው?” ብዬ ጠየቅሁ፡፡ 

መሌአኩም መሇሰ፡- “በምዴር ያለ ሰዎች ቤታቸውን ሇመሥራት እቃ እንዯሚያስፈሌጋቸው ሁለ፥ እኛም 
በገነት ያሇነው ሇመገንባት እቃዎች ያስፈሌጉናሌ፡፡ አንዴ ሰው ቤተክርስቲያንና ላልችን ሇጌታ ታማኝ 
ሆኖ ሲያገሇግሌ፥ እነዙያ ሥራዎቹ በሰማይ ሇአንዴ ሰው ቤትን ሇመሥራት አቅራቦቶች ይሆናለ፡፡ 
እቃዎች ሲቀርቡ፥ ሇቅደሳኑ የተዚገጁት መሊእክቶች ቤት ሇመገንባት ወዯ ሥራ ይሄዲለ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ፥ 
ሽሌማታቸውን (አቅርቦታቸውን) ሇመቀበሌ ጊዛ አሌነበራቸውም፡፡ ሇዙህ ነው (ሕፃናቶች) ቤት 
የላሊቸው፡፡” 

ጥያቄዎቼን ቀጠሌሁ፥ “ሇቤቴ ብዘ እቃዎችን ሇማቅረብ በምዴር ሊይ ምን ማዴረግ አሇብኝ?” 

መሊእክቱም መሇሱ፡- “አንዴ ሰው ሇግንባታ እቃዎችን ሇማቅረብ ሰባት ነገሮችን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡  

የመጀመሪያው፥ ያጠራቀሙት የእግዙአብሔር የአምሌኮና የምስጋና ጊዛ ነው፤  
ሁሇተኛው፥ መጽሏፍ ቅደስን በማንበብ ያሳሇፉት ጊዛ፤  



ሦስተኛው፥ በጸልት ያሳሇፉት ጊዛ፤  
አራተኛው፥ ሰዎችን ወንጌሌ በመስበክ ያሳሇፉት ጊዛ፤ 
አምስተኛው፥ ሇጌታ የሚሰጥ መባ፤  
ስዴስተኛው፥ በመታዜ ሇእግዙአብሔር የሰጡት አስራት፤ 
በመጨረሻም፥ በማንኛውም መንገዴ ቤተክርስቲያንን በማገሌገሌ ያሳሇፉት ጊዛ፡፡  
አንዴ ሰው ሇሰማያዊ ቤታቸው አቅራቦቶችን ሉያጠራቅምባቸው የሚችሌባቸው ሥራዎች እነዙህ ናቸው፡፡ 
አንዴ ሰው በእነዙህ ጉዲዮች ከጎዯሇ ቤቱን ሇመሥራት ምንም ዓይነት አቅርቦት አይኖራቸውም፡፡” 

በገነት ቤት የላሊቸው ብዘ ሰዎች አለ፡፡ አብዚኞቹ ቤት የላሊቸው መጋቢዎች፣  ዱያቆናት፣  
የቤተክርስቲያን ሽማግላዎች፣  ወተ. ናቸው፡፡ በመገረም “ታዱያ ሌጆቹ የት ነው የሚኖሩት?” ብዬ 
ጠየቅሁ፡፡ 

መሊእክቱም መሇሱ፡- “እዙህ ነው የሚኖሩት፡፡” 
ዘሪያውን ስመሇከት፥ በአበቦች መስክ ውስጥ 
ተሰብስበዋሌ፡፡ የአበቦች መስክ እጅግ የሚያምርና 
መአዚው በዙህ ምዴር ፈጽሞ የላሇ ነው፡፡ እይታው 
በቃሊት ሌገሌጸው ከምችሇው በሊይ ነው፡፡ 

ሁሇተኛው ስፍራ ሇታማኝ አዋቂዎች ነበር፡፡ 
በመዲንና በሽሌማት መካከሌ ሌዩነት አሇ፡፡ ይህ ቦታ 
ብዘ ቤቶች አለት፡፡ ቤቶቹ በሚያማምሩ እንቁዎችና 
ብርቅዬ ዴንጋዮች የተሠሩ ናቸው፡፡ አንዲንድቹ 
ቤቶች ርዜመታቸው በምዴር ሊይ ረዣዥም 
የሚባለትን ሕንፃዎች ያክሊሌ፡፡ በመዴር ሲኖሩ 
ጌታን በታማኝነት ያገሇገለት ሰዎች ቤታቸው በእንቁዎችና በብርቅዬ ዴንጋዮች ተሠርቷሌ፡፡ በዙህ የተሇየ 
ቦታ ያለ ሰዎች፥ ከ20 እስከ 30 ዓመት እዴሜ ያሊቸው ይመስሊለ፡፡ ከጾታ አንጻር ወንዴም ሆነ ሴት 
የሇም፡፡ የታመመ፣  ያረጀም ሆነ አካሌ ጉዲተኛ የሇም፡፡   

የሆነ ጊዛ የማውቀው ኦ፥ ኢም ምዩንግ የሚባሌ ሽማግላ ነበረ፡፡ በ65 ዓመት 
እዴሜው ነበር የሞተው፡፡ በጣም አጭር ሰው ነበር፥ የ2ኛ ክፍሌ ተማሪ ያህሌ ነበር 
ርዜማኔው፡፡ ሪኬትስ በተባሇ አሌፎ አሌፎ በሚከሰት በሽታ ተጠቅተው ነበር፡፡ 
(ሪኬትስ፡ በሕፃንነት ጊዛ በሚከሰት የቫይታሚን ዱ ና የፀሏይ እጥረት የሚመጣ በሽታ ነው፡፡) ሆኖም ግን፥ 
ስሇመጽሏፍ ቅደስ ከተነሳ፥ ድክትሬት አሇው፡፡ ብዘ ጥቅሶችን (ማብራሪያዎችን) 
ጽፈዋሌ፡፡ በገነት አገኘሁት፥ እናም በዙያ ረዥምና የሚያምር ሰው ነበር፡፡ ምንም 
በሽታ የላሇበት ጤነኛ ነበር፡፡ ገነት በጣም የሚገርም ቦታ ነው! ! በመጠባበቆች 

ተሞሌቼ ነበር! የተወዯዲችሁ ሰዎች ሆይ እባካችሁ የምሊችሁን እመኑኝ! 

ሦስተኛው ቦታ አንገት በሚያስዯፋ ሁኔታ ሇዲኑ ሰዎች ነው፡፡ (1ኛ ቆሮንቶስ 3፡15) ይህ ሌዩ ቦታ በስፋቱ 
እጅግ ግዘፍ ነበር፥ ከመጀመሪያው ስፍራ በጣም ይሰፋሌ፥ ማሇትም ቤቶቹ በእንቁና በብርቅዬ ዴንጋዮች 
ከተሠሩበት፡፡ ወዯዙህ ስፍራ ወርቃማ ሰረገሊን እየጋሇብሁ በከፍተኛ ፍጥነት ዯረስሁ፡፡ በገነት ካየኋቸው 
የተዋቡ በታዎች በጣም ሩቅ ነበር፡፡ 

መሊእክቱን ጠየቅኋቸው “ትሌቅ ምዴረበዲና ሜዲ አያሇሁ፤ ሇምንዴ ነው ቤቶችን የማሊየው?” መሌአኩም 
መሇሰ፡- “እያየህ ያሇኸው ቤቶችን ነው፡፡” 

ግዘፍ ሰፊ የተነጠፉ ቤቶችን አየሁ፥ ረዥም የድሮ መፈሌፈያ ወይም 
መጋኖችን አስታወሰኝ፡፡ እነዙህ ቤቶች የተዋቡ አሌነበሩም፥ 
ይሌቁንም አስቀያሚዎች ነበሩ፡፡ እነዙህ ቤቶችና መንዯሮች አንገት 



በሚያስዯፋ ሁኔታ ሇዲኑ ነፍሳት ናቸው፡፡ በጣም ብዘ አሮጌ የሚመስለ ቤቶች ነበሩ፡፡ ይህ መንዯር 
የተሸሇሙ ነፍሳት ከሚኖሩበት ብዘ እጥፍ ይሰፋሌ፡፡ 

መሌአኩ “ሁሇቱ ትሌሌቅ ቤቶች ይታዩሀሌ፥ አንደ በቀኝህ አንደ ዯግሞ በግራህ?” ብል ጠየቀኝ፡፡ እኔም 
“አዎ፥ ይታዩኛሌ” ብዬ መሇስሁ፡፡ 

መሌአኩ እነዙህን ቤቶች በተሇየ ሁኔታ ሉያሳየኝ እንዯሚፈሌግ ነገረኝ፡፡ እንዱህም አሇኝ፡- “በቀኝ በኩሌ 
ያሇው በምዴር መጋቢዎች ሇነበሩ ነው፡፡ በግራ በኩሌ ዯግሞ ያሇው በምዴር የቤተክርስቲያን ሽማግላዎች 
ሇነበሩ ነው፡፡” ወዯ ሁሇቱ ቤቶች ፊትሇፊት ስንዯርስ፥ እጅግ ግዘፍ እንዯሆኑ አስተዋሌሁ፡፡ አገጬ 
ተንጠሇጠሇ፡፡ በሩን ከፍተን ስንገባ፥ መጀመሪያ የመጣሌኝ፥ ‘የድሮ ቆጥ’ ነበር፡፡ ነገር ግን በሺሆች 
ከሚቆጠሩ ድሮዎች ፈንታ የሰዎችን ነፍሳት አየሁ፡፡ መሊእክቱ በዯንብ ትኩረት ሰጥቼ እንዴመሇከት 
ነገሩኝ ምክንያቱ ዯግሞ ከታሪክ የማስታውሳቸው ታዋቂ መጋቢዎች ስሇሚኖሩ ነው፡፡ እውነት ነው ብዘ 
ከታሪክ የማስታውሳቸውን ታዋቂ መጋቢዎች አየሁ፡፡ በተሇይ ዯግሞ አንደን መጋቢ ሇይቼ መሌአኩን 
ጠየቅሁት፥ “ያን ኮሪያዊ መጋቢ አውቀዋሇሁ! ምን ያህሌ ታዋቂ እንዯነበረና ሇጌታ የሠራውን ሥራ 
አውቃሇሁ፡፡ ሇምንዴ ነው እዙህ ያሇው? አሌገባኝም፡፡” 

መሊእክቱም መሇሱ፥ “ሇቤቱ ምንም ዓይነት መሣሪያ አሊቀረበም፡፡ ሇዚ ነው በዙህ ያሇው፡፡” 

በመጓጓት ጠየቅሁ፥ “ይህ እንዳት ሉሆን ቻሇ? ሇምንዴ ነው ምንም መሣሪያ 
የላሇው?” መሌአኩም “መጋቢ እያሇ የመጋቢነትን ሥራ በሚሠራበት ጊዛ፥ 
በሰዎች መሞካሸትን ይወዴ ነበር፡፡ መከበርን ይወዴ ነበር፡፡ ሉያገሇግለት ይወዴ 
ነበር፡፡ በእርሱ በኩሌ የሆነ ምንም የተከፈሇ ዋጋ የሇም፡፡” ብል መሇሰሌኝ፡፡ ይህ 
መጋቢ እጅግ የተከበረና በኮሪያ ክርስትና ታሪክ እንዯ አርአያ የሚታይ ነበር፡፡ 
ሆኖም ግን ምንም ሽሌማት አሌነበረውም! ! 

እናንተ መጋቢዎች፥ እባካችሁ አዴምጡኝ! ሰዎችን ከእሁዴ አገሌግልት ባሇፈ 
ሌትመሯቸው ያስፈሌጋሌ፡፡ በቤታቸው ሌትጎበኟቸው ያስፈሌጋሌ፡፡ ዴሀውን፣  አካሌ ጉዲተኞችንና 
አዚውንቶችን ሌትንከባከቡ ያስፈሌጋችኋሌ፡፡ ምንም መስዋዕትነትን ያሌከፈለና መወዯዴንና መከበርን 
የሚፈሌጉ መጋቢዎች በገነት ምንም ትርፍ (ሽሌማት) የሊቸውም፡፡ (የማቴዎስ ወንጌሌ 23፡5-12) 

በገነት ይህንን ራእይ ተመሌክቼ ወዯ ምዴር ከተመሇስሁ በኋሊ፥ አምስት የቅንጦት መኪናዎቼን ጨምሮ 
ያሇኝን ንብረት ሁለ አሳሌፌ ሰጠሁ፡፡ ህይወታችን ሇቅጽበት ናት፡፡ በመጽሏፍ ቅደስ፥ አማካይ እዴሜ 
ከ70-80 ዓመት ነው፡፡ ሆኖም ግን እግዙአብሔር ብቻ ነው ሰው መቼ እንዯሚሞት የሚያውቀው፡፡ ማንም 
ሰው ከ70 ወይም 80 ዓመት በፊት ሉሞት ይችሊሌ፡፡ ሌብሶቼን ጨምሮ ያሇኝን ሁለ አሳሌፌ ሰጠሁ፡፡ 
ያየኋቸው ሰዎች መዲንን የተቀበለት በእፍረት ነው፡፡ መጋቢዎች፣  ሽማግላዎች፣  ዱያቆናት፣  እናም ተራ 
አማኞች፡፡ በእነዙህ የተረጉ ያረጁ ቤቶች ውስጥ ብዘ ሽማግላዎችና ዱያቆናት ነበሩ፡፡ እርግጥ ነው 
ከሲዖሌ በብዘ እጥፍ ይሻሊሌ፡፡ ሆኖም ግን፥ ሰው ሇምን በዙህ መሌኩ ወዯ ገነት መግባት ይፈሌጋሌ? በዙህ 
በሚያሳፍረው ቦታ መሆን አሌፈሌግም፡፡ ሌብሳቸው ሁሊ አሮጌ ነበር፡፡ 

ክርስቲያኖች የተዋቡ ቤቶችን ሇማግኘት የሚጠበቅባቸው ምንዴ ነው? በመጀመሪያ፥ የምንችሇውን ያህሌ 
ሇብዘ ሰዎች ወንጌሌ መስበክ ይኖርብናሌ፡፡ እንዳት ነው የምንሰብከው? መሌአኩ እንዱህ አሇኝ፡- “ጌታን 
የማያውቅ አንዴ የማያምን ሰው አሇ ብሇህ አስብ፡፡ ሌክ ያንን ሰው ሇመስበክ ባሰብክበት ቅጽበት የግንባታ 
እቃዎችህ ይቀርባለ፡፡ ሇመዲናቸው ያሇማቋረጥ ስትጸሌይ ብዘ የግንባታ እቃዎች ይቀርባለ፡፡ እነርሱን 
መከታተሌ ያስፈሌግሀሌ፥ እነርሱን መጎብኘትና በቀጣይነት 
መስበክ፡፡ ይህ ብዘ እቃዎችን በቤትህ ሊይ ይጨምራሌ፡፡ አንዴ ሰው 
ጥሩ ሌብስ ስሇላሇኝ ቤተክርስቲያን መምጣት አሌችሌም ካሇ(ች)፥ 
እናንተ ሌትሰጧቸው ይገባሌ፡፡ አንዴ ሰው መጽሏፍ ቅደስ የሇኝም 



ካሇ(ች)፥ ሌታቀርቡሊቸው ይገባሌ፡፡ አንዴ ሰው የንባብ መነጽር የሇኝም ካሇ(ች)፥ ሌታቀርቡሊቸው የገባሌ፡፡ 
ይህ(ች) ሰው ወዯ ጌታ እንዱመጣ የምትችለትን ሁለ ማዴረግ ይኖርባችኋሌ፡፡ በምርጥ ቤቶች የሚኖሩት 
ብዘ ጊዛ ወንጌሌን የሰበኩ ናቸው፡፡” 

ከዙያም መሌአኩ በተዋቡ ቤቶች የሚኖሩ ቅደሳን ወዲለበት ቦታ ወሰዯኝ፡፡ ይህ ብዘ ወንጌሌን የሰበኩ 
ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ነው፡፡ የገነት መናህሪያ (መሀሌ ከተማ) ነው የሚመስሇው፡፡ 

በክርስትና ታሪክ፥ በጣም ትሌቁና እጅግ የተዋበ ቤት ያሊቸው አራት ሰዎች አለ፡፡ መሌአኩ የአሜሪካዊው 
ሰባኪ ዱ.ኤሌ. ሙዱ፣  የብሪቲሹ መጋቢ ጆን ዌዜሉ፣  ጣሌያናዊ ሰባኪ፣  እናም ኮሪያዊው ሰባኪ መጋቢ 
ቾኢ፥ ኑንግ ቤት አሳየኝ፡፡ እነዙህ አራቱ ሰዎች በገነት ረዥሙ ቤት አሊቸው፡፡ እነዙህ ሰዎች እዴሜያቸውን 
ሙለ እስከ ጊዛ ሞታቸው ዴረስ ሰዎችን በመስበክ (የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌሌ) አሳሌፈዋሌ፡፡ 
(American evangelist D.L. Moody, Brit ish Pastor John Wesley, an I talian evangelist , and Korean 
Evangelist Pastor Choi, Gun Nung)   

ከኮሪያውያን አማኞች ውስጥ፥ ረዥም ቤት የነበረው ተራ አማኝ ነበር፡፡ ይህ አማኝ በንብረቱ ሁለ ብዘ 
የቤተክርስቲያን ሕንጻዎችን ገንብቷሌ፡፡ ሦስት ሺህ ማዲበሪያ ሩዜ ሇዴሆች መጽውቷሌ፡፡ ብዘ 
መጋቢዎችንና የቤተክርስቲያን መሪዎችን በስውር በገንቡ ረዴቷሌ፡፡ ብዘ ተማሪዎችን የስነ-መሇኮት 
(ቲዎልጂ) ወይም የመጽሏፍ ቅደስ ትምህርታቸውን እንዱከታተለ በክፍያ ረዴቷሌ፡፡ እንዱሁም 65 
ዓመት የሆነውን መጋቢ ወስድ በቤቱ በሚገባ ተንከባክቦታሌ፡፡ የገዚ ቤተክርስቲያኑ አባረውት ነበር፡፡ 

“የግንባታ እቃዎች እየመጡ ነው! ” ብል አንዴ መሌአክ ጮኸ፡፡ በአጠገቤ 
የነበረውን መሌአክ ስሇእቃዎቹ እንዱነግረኝ ጠየቅሁት፥ እርሱም “እነዙህ 
እቃዎች በአንዴ ትንሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሇምትገኝ ዱያቆን ነው፡፡ 
ስሇእውነቱ፥ በየቀኑ ነው አቅርቦትን የምትቀበሇው፡፡ ምንም እንኳ ዯሀ ብትሆን፥ 
በየቀኑ በማሇዲ አገሌግልቶች ሊይ በጊዛ ትገኛሇች፡፡ በየቀኑ ሇ87 የቤተክርስቲያን 
አባሊት በየቀኑ ትጸሌያሇች፡፡ ጸሌያ ስትጨርስ ቤተክርስቲያኑን ታጸዲሇች፡፡” 

ላሊ መሌአክ ሲጮህ ሰማሁ፥ “ሌዩ አቅርቦት! የዱያቆኗ ሌጅ ያሊትን ጥቂት 
ገንብ ሇእናቷ ሰጠች፡፡ ሆኖም ግን፥ ዱያቆኗ ሇራሷ አሊዋሇችውም፤ አምስት 
እንቁሊሌና ሁሇት ጥንዴ ካሌሲዎችን ገዜታ ሇቤተክርስቲያኑ መጋቢ ሰጠች፡፡ 
ምንም እንኳ ስጦታው ትንሽ ቢሆንም ሇእሇቱ ያሊትን ጥቂት ነገር ሰጥታሇች፡፡ ይህ በገነት ሇሚገኘው ቤቷ 
ሌዩ አቅርቦት ሆነ፡፡” 

ሁሇተኛው፥ ረዥም ቤት ያሊቸው አቢያተ ክርስቲያናትን የገነቡና ሇእግዙአብሔር መንግሥት አገሌግልት 
የተሇያዩ ሕንጻዎችን ባሊቸው ሀብትና ንብረት የገነቡ ናቸው፡፡ 

በገነት፥ ቾኢ (Choi) የሚባሌ ሽማግላም ተዋውቄ ነበር፡፡ በገነት 
ከሚገኙት ኮሪያውያን ሽማግላዎችና ዱያቆናት፥ በጣም የተዋበ ቤት 
አሇው፡፡ ቤቱ በኮሪያ ከሚገኙ ረዣዥም ሕንጻዎች ሁለ ረዥም ነው፡፡ 
ቾኢ በሀብቱ ብዘ ቤተክርስቲያኖችን ገንብቷሌ፡፡ 

መሌአኩን “የእኔስ ቤት? እየተገነባ ነው?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ መሌአኩም፥ 
“ያውና እዚ ጋር! ” አሇኝ፡፡ ነገር ግን ገና በመሠረት ዯረጃ ያሇ ቦታ ነው 
የሚመስሇው፡፡ ጮኽኩኝ “እንዳት እንዱህ ታዯርጉብኛሊችሁ? ይህ 
እንዳት ሉሆን ይችሊሌ? እንዳት ቤቴ ገና በግንባታ ዯረጃ ሉሆን 
ይችሊሌ? ከኮሪያ ጦርነት ከተረፍኩ በኋሊ፥ ያሇኝን አንዴ ቤት ሸጬ ቤተክርስቲያን ገነባሁ፡፡ ይህ 
ቤተክርስቲያን በሂዯት ወዯ አምስት ሺህ አባሊት አዯገ፡፡ በመንፈስ ቅደስ ተመርቼ ብዘ መጽሏፍትን 
ጽፌኣሇሁ፡፡ አንደ መጽሏፍ ምርጥ የተሸጠ ሆኗሌ፡፡ ከመጽሏፍቱ በመቀጠሌ፥ የክርስቲያን ትምህርት 
ቤቶችን ገንብቻሇሁ፡፡ ትምህርት ቤቱ 240 መጋቢዎችን አፍርቷሌ፡፡ ዱን በነበርኩበት ጊዛ፥ ከ400 በሊይ 



ሇሚሆኑ ተማሪዎች ከ400 በሊይ ነፃ የትምህርት እዴሌ ሰጥቻሇሁ፡፡ ሇመበሇቶች (ባሊቸው ሇሞተባቸው) 
የሚኖሩበት ቤቶች ሠርቼሊቸዋሇሁ፡፡ ይህ ሁለ ብዘ ገንብን ይጠይቃሌ፡፡ ታዱያ ይህ እንዳት ሉሆን 
ይችሊሌ? እንዳት ቤቴ ገና በመሠረት ዯረጃ ይሆናሌ? በጣም ተናዴጃሇሁ! ” 

መሌአኩም በቁጣ መሇሰሌኝ፥ “በገነት በእንዯዙህ ያሇ የተዋበ ቤት ሌትኖር አይገባህም ምክንያቱም ብዘ 
ጊዛ በሰዎች ስትሞካሽ ነበር፡፡ አንዴ መሌካም ነገር በገነባህ ወይም በሠራህ ቁጥር፥ በሰዎች ትወዯስ ነበር፡፡ 
በዓሇማዊ ዛና ማሰራጫዎች ሁለ ትከበር ነበር፡፡ ስሇዙህ፥ ሥራህ ሁለ በሥጋ ነበር፡፡” (ማቴዎስ 6፡1)  

ገና በግንባታ ዯረጃ ያሇውን ቤቴን አየሁ፡፡ በላልች ሦስት ቤቶች መካከሌ ነበር፡፡ ገና ሦስት ፎቆች ብቻ 
ናቸው ያለት፡፡ ቤቱ በምዴር ቤትና በመጀመሪያው ፎቅ ሊይ ብዘ ትናንሽ 
ክፍልች አለት፡፡ መሌአኩን “እንዯዙህ ትናንሽ ክፍልች የኖሩኝ ሇምንዴ 
ነው?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ መሌአኩም መሌሶ “ክፍልቹ ሇወንድችና ሇሴቶች 
ሌጆችህ ነው፡፡” አሇኝ፡፡ 

“አራት ሌጆች ብቻ እኮ ነው ያሇኝ” ብዬ መሇስሁ፡፡ መሌአኩም መሇሰ 
“አይዯሇም፥ ሇምዴራዊ ሌጆችህ አይዯሇም፥ ስሇሰበክሊቸውና ስሇዲኑት 
ሇእነርሱ ነው፡፡” ወዯዴሁት! እናም ጠየቅሁኝ “የእኔ ዋና መኝታ ቤቴ 
የታሇ?” መሌአኩም ጣሪያው ሊይ እንዯሆነ ነገረኝ፡፡ ያ አሳሰበኝ፡፡ ክፍላ 

ራሱ አሊሇቀም፡፡ በንዳት ዴምጽ “በጣም ትንሽ ነው! እንዳት ነው የእኔን ክፍሌ መጨረስ አስቸጋሪ 
የሚሆነው?” አሌሁ፡፡ መሌአኩም መሇሰ “ገና አሌሞትህም እኮ፡፡ ቤትህንም ሆነ ክፍሌህን መጨረስ 
አንችሌም ምክንያቱም ተጨማሪ እቃዎች ይምጡ አይምጡ አናውቅም፡፡ ገባህ?” 

ወዯ ክፍላ ስንገባ፥ በግርግዲዬ ሊይ ሁሇት ሰርተፊኬቶች ተሰቅሇው አየሁ፥ 
ስሇዙህም ሇማየት ሄዴሁ፡፡ የመጀመሪያው በ18 ዓመቴ በሕፃናት ማሳዯጊያ 
ስሇነበርሁበት ይገሌጻሌ፡፡ በገና እሇት፥ ከጠዋት የቤተክርስቲያን 
አገሌግልት እየተመሇስሁ ነበር፡፡ አንዴ ሽማግላ ሰው መንገዴ ሊይ 
በብርዴ ሲንቀጠቀጥ አየሁ፡፡ ጃኬቴን አወሇቅሁና ሰጠሁት፡፡ ያ ምግባር 
በገነት ሽሌማት አሰጥቶኛሌ፡፡ ሁሇተኛውም ሰርተፊኬት ስሇተመሳሳይ 
ነገር ያወራሌ ሆኖም ግን ባሇኝ ጥቂት ገንብ ሇአንዴ አዚውንት ዲቦ 
ስሇገዚሁሊቸው ነው፡፡ ጉዲዩ መጠኑ አይዯሇም፡፡ ምግባሩ በእውነተኛ እምነት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ የገንቡ 
መጠን ምንም ሇውጥ የሇውም፡፡ 

ያን ቦታ ትተን ተመሌሰን ወጣን፡፡ በጉዝ ወቅት፥ አንዯኛው መሌአክ 
ጠየቀኝ “አዜነሀሌ? የሚያምር ቤት እንዳት ሉገነባሌህ እንዯሚችሌ 
እነግርሀሇሁ፡፡ ጌታ፥ ወዯ ምዴር ስትመሇስ፥ እንዯተመሇከትኸው ስሇ 
ገነትና ሲዖሌ መናገር ይኖርብሀሌ ብልሀሌ፡፡ ሁሇተኛው፥ ጌታ 
አሮጊት መጋቢዎችን እና ሰባኪያንን ሰብስበህ የሚኖሩበትን ቤት 
እንዴትሠራሊቸው ይፈሌጋሌ፡፡ እነዙህን ነገሮች በሀቀኝነትና 
በእምነት ካዯረግሀቸው፥ የሚያምር ቤት ይኖርሀሌ፡፡” 

ሲዖሌ 

ሁሇቱ መሊእክት ወዯ ሲዖሌ ወሰደኝ፡፡ እንዱህም አለኝ፥ “አሁን ሲዖሌን ትጎበኛሇህ፡፡” የሲዖሌን አስከፊነት 
ሌታስቡት ራሱ አትችለም፡፡ ጩኸቴን ቀጠሌሁ፥ “በጣም ትሌቅ ነው! በጣም ትሌቅ ነው!” ይህ ነው 
የተረገሙና የሊሇም ፍርዴ የተቀበለ ነፍሶች የሚሆኑበት፡፡ ሲዖሌ ከምዴር ብዘ ሺህ ጊዛ ግዘፍ እንዯሆነ 
ነው የሚመስሇው፡፡ ግማሹ የሲዖሌ ክፍሌ ቀይ ቀሇም ሲኖረው ግማሹ ከፍሌ ዯግሞ ዴቅዴቅ ጨሇማ ጥቁር 
ነው፡፡ መሊእክቱን “ይህ ክፍሌ ሇምን ቀይ ሆነ?” ብዬ ጠየቅኋቸው፡፡ 



መሊእክቱም መሇሱ፥ “አታውቅም እንዳ? ይህ የሚነዴ ዴኝ (ሰሌፈር) ነው፡፡ ላሊኛው ግማሽ ጨሇማ ነው፡፡ 
ሰዎች ኃጢአትን ሲሠሩና ወዯዙህ ሲወዴቁ ከሁሇቱም ወገን ይሰቃያለ፡፡ … በምዴር ብዘ ቤተክርስቲያኞች 
አለ እናም አብዚኞቹ ቤተክርስቲያኖች በሰዎች የተሞለ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን፥ አብዚኞቹ የእውነት 
ክርስቲያኖች አይዯለም፡፡ ነገር ግን የቤተክርስቲያን ተካፋይ ብቻ ናቸው፡፡ እውነተኞች ቤተክርስቲያኖች  
በገነትና በሲዖሌ አጥብቀው ያምናለ፡፡ በሲዖሌና በገነት 
አጥብቀው ባሇማመናቸው ምክንያት የአብዚኞቹ ክርስቲያኖች 
ህይወት በዴብሌቅሌቅ ውስጥ ነው፡፡ አንዴ ነፍስ ወዯ ገነት 
ስትገባ፥ አንዴ ሺህ የተረገሙ ነፍሳት ወዯ ሲዖሌ ይገባለ፡፡ 
የገነትና የሲዖሌ ንጽጽር 1 ሇ 1000 ነው፡፡” (ማቴዎስ 7፡14)  

የ”ፕሬዜቢተሪያን” መጋቢና በዯምብ የታወቅሁ ተናጋሪ ነኝ፡፡ 
በኮሪያ ውስጥ ካለ ታሊሊቅ የስነ-መሇኮት ትምህርት ቤቶች ከአንደ ተመርቄያሇው፡፡ አንዲቸውንም የገነትና 
የሲዖሌ ታሪኮች አምኜባቸው አሊውቅም፡፡ አሁን ግን፥ ሇላልች ሇመመስከር ከሚጽፉት አንደ ነኝ፡፡ ምንም 
እንኳ ክርስቲያን እንዯሆናችሁ ብታምኑም፥ እንዯ አጋንንት ፈቃዴ ህይወታችሁን ከኖራችሁ፥ 
መጨረሻችሁ ሲዖሌ ነው! 

ያየሁት የመጀመሪያው ስፍራ የሚነዴ ዴኝ ያሇበትን ቦታ ነበር፡፡ የሲዖሌ እሳቶች ምን ያህሌ እንዯሚሞቁ 
ሌትገምቱት አትችለም፡፡ ያን ከባዴ ግሇት ማንም ሉቋቋመው አይችሌም፡፡ 

በሲዖሌ ያለ ሰዎች ሦስት ነጥቦችን ይናገራለ፡፡ 
የመጀመሪያው፥ በጣም ሞቃት ከመሆኑ የተነሳ እየሞቱ እንዲለ ይሰማቸዋሌ፡፡ (ለቃስ 16፡24) 
ሁሇተኛው፥ በጣም ከመጠማታቸው የተነሳ እየሞቱ እንዲለ ይሰማቸዋሌ፡፡ 
ሦስተኛው፥ ብዘዎች ውኃ ሲጠይቁ ትሰማሊችሁ፡፡ (ካሪያስ 9፡11) 

ሊሇማዊ ነው! ብዘ ሰዎች በክርስቶስ ነፃ ወጥተናሌ ብሇው ራሳቸው እንዯ ፈቀደ ይኖራለ፡፡ መሊእክቱን 
“በዙህ ያለት ሰዎች፥ ጥፋታቸው ምንዴ ነው?” ብዬ ጠየቅኋቸው፡፡ መሌአኩም መሇሰ “የመጀመሪያው 
ምዴብ የማያምኑ ናቸው፡፡” ሇገዚ ቤተሰቦቻቸው ወንጌሌን ያሌሰበኩ ንስሏ ሉገቡ 
ይገባሌ! 

መሌአኩም ቀጠሇ፥ “ሁሇተኛው ምዴብ በክርስቶስ የሚያምኑ ናቸው፥ ነገር ግን 
ስሇኃጢአታቸው ንስሏ አሌገቡም፡፡” ከኃጢአታችን ሌንመሇስና ሇጌታ ሌንናዜ 
ይገባሌ፡፡ ፈጽሞ ኃጢአት መሥራት የሇብንም፡፡ ዜም ብል የከንፈር አገሌግልት 
ብቻ መስጠት ንስሏ አይዯሇም፡፡ በተሰበረና በፍጹም ሌቦና ንስሏ ሌንገባ 
ያስፈሌጋሌ! 

ክርስቲያኖች በሲዖሌ 

ከዙያም፥ ብዘ መጋቢዎች፣  ሽማግላዎችና ዱያቆናትን በሲዖሌ አየሁ፡፡ መሌአኩንም ጠየቅሁት፥ 
“አውቃቸዋሇሁ፡፡ በምዴር እግዙአብሔርን በታማኝነት አገሌግሇዋሌ፡፡ የሆነ ጊዛ ነው የሞቱት፡፡ ሁሊችንም 
በገነት ከእግዙአብሔር ጋር እንዯሆኑ ነው ያሰብነው፡፡ እናም አሁን፥ ያቃጥሊሌ! እያለ በሲዖሌ ይጮኻለ፥ 
ሇምንዴ ነው በዙህ ያለት?” በጣም ብዘ መጋቢዎች፣  ሽማግላዎች፣  ዱያቆናትና ብዘ ተራ አማኞች በዙያ 
ነበሩ፡፡ 

መሌአኩም መሇሰ፥ “መጋቢ ፓርክ ዮንግ ጊዩ፥ አንዴ ሰው እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ መስል በውጪ 
ሉታይ ይችሊሌ ነገር ግን ውስጡን እግዙአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው፡፡ 

እሁዴን ቅደስ አዴርገው አሌጠበቁም፡፡ ይሌቁንም፥ በእሁዴ ገንብ ማግኘትን 
ይወደ ነበር፡፡ (ኤርሚያስ 17፡27)  



ብዘ ዱያቆናትና ሽማግላዎች የመጋቢዎቻቸውን አገሌግልት አቃሌሇዋሌ፡፡ (መዜሙር 105፡15፣  
ኁሌቁ 12፡8-9)  

በአግባቡ አስራት አሊወጡም፡፡ (ሚሌኪያስ 3፡9)  

አሌጸሇዩም፡፡ 
ፈጽሞ ሇሰዎች ወንጌሌን ሰብከው አያውቁም፡፡ (ሕዜቅኤሌ 33፡6) 
ብዘዎቹ እነዙህ ሽማግላዎችና ዱያቆናት መጋቢዎቻቸውን አስመርረዋሌ 
እናም ያሇስሌጣናቸው ይሄደ ነበር፡፡ በመጋቢዎቹ ግዳታና ሥራ ውስጥ 
ጣሌቃ ይገቡ ነበር፡፡ (ኁሌቁ 16) 
በሞት አሌጋቸው ሊይ፥ መሌካም ሥራ እንዯ ሠሩ ስሊሰቡ ስሇእነዙህ ነገሮች ንስሏ አሌገቡም፡፡ ሇዙህ ነው 
ወዯ ሲዖሌ እሳት የተጣለት፡፡” 

ከዙያም የመጀመሪያዎችን ክርስቲያኖች በኮሪያ ውስጥ ያስገዯለትን አንዴ ንጉሥና ሌዑሌ አየሁ፡፡ ይህ 
ንጉሥና ሌዑለ ከመጀመሪያዎቹ ኮሪያውያን አማኞች ውስጥ ብዘዎቹን አስቀሌተዋቸዋሌ፡፡ በመኻከሌ ነው 

የተዯረጉት፥ ያም በጣም ሞቃቱ የሲዖሌ ቦታ 
ነው፡፡ እንዱሁም ሂትሇር (በጀርመን የናዙ መሪ የነበረ፤ ብዘ 

አይሁዴንና ላልች ንጹኀንን በግፍ የጨፈጨፈ …)፣  ስታሉን 
(በቀዴሞዋ ሶቪየት ህብረት ሇብዘ አስር ሚሉዮኖች ስቃይና ሞት 

ምክንያት የነበረ አምባገነን መሪ ነበር፡፡ …)፣  ማኦ ዛድንግ 
(በቻይና የኮሚኒዜም መሪና የአሁኗ የቻይና ሪፐብሉክ መስራች 

ነበር…)፣  እናም በሰሜን ኮሪያ ታዋቂ የነበረ ስሙ 
መጋቢ ካንግ፣  እናም ዜነኛ የጃፓን ጀግና፣  

እናም ብዘ ብዘዎችን አየሁ፡፡ 

ከዙያም ዴቅዴቅ ጨሇማ ወዯሆነው ስፍራ ዯረስን፥ እርምጃችሁን እንኳ ሇማየት እስኪሳናችሁ ዴረስ በጣም 
ጨሇማ ነበር፡፡ “መሊእክት! መሊእክት! በጣም ጨሇማ ነው! እንዳት የሆነ ነገር ሊይ እችሊሇሁ?” ብዬ 
ጮኽኩ፡፡ መሊእከቱ ትከሻዬን መታ መታ አዴርገው “ትንሽ ብቻ ጠብቅ፡፡” አለኝ፡፡ 
በጥቂት ዯቂቆዎች ውስጥ፥ የማይቆጠሩ ሰዎችን እርቃናቸውን ሆነው ማየት ቻሌሁ፡፡ ሁለም መሊ 
ሰውነታቸው በትልች ተሸፍኗሌ፡፡ አንዲች የተተወ ቦታ በሰውነታቸው ሊይ የሇም፥ መሊ ሰውነታቸው ሙለ 
በሙለ በትልች ተሸፍኗሌ፡፡ እርቃናቸውን ያለት ሰዎች ጥርሳቸውን እያፋጩ ትልቹን ሇማራገፍ 
ይሞክራለ፡፡ “እነዙህ ሰዎች በምዴር ሲኖሩ ምን አዴርገው ነው?” ብዬ ጠየቅሁ፡፡ 

“እነዙህ እርስ በእርሳቸው ሲወቃቀሱና ሲተማሙ የነበሩ ሰዎች ናቸው፡፡ አንዲቸው ሇአንዲቸው 
ስሇሚናገሩት ነገር አይጠነቀቁም፡፡” (ማቴዎስ 5፡22) 
አጋንንት ሰዎችን በማጭዴ ሲበሳሷቸውና ሆዲቸውን ሲወጓቸው አየሁ፡፡ 
አጃቢዬን “መሊእክት፥ እነዙህ ሰዎች በምዴር ሲኖሩ ያዯረጉት ምንዴ ነው?” 
ብዬ ጠየኳቸው፡፡ 

“እነዙህ ሰዎች ሥራ፣  ቤት፣  እና ቤተሰብ ነበሯቸው፥ ነገር ግን 
ሇእግዙአብሔር አሌሰጡም፡፡ ሇዴሀ፣  ሇቤተክርስቲያናቸው፣  አሌያም ሇላልች 
አምሊካዊ ተግባሮች አሌረደም፡፡ በጣም ስስታምና ቋጣሪዎች ነበሩ፡፡ ዴሀ 
እንኳ ቢያጋጥማቸው፥ አሌፈውት ይሄዲለ እንጂ ግዴ የሊቸውም፡፡ 
ሇራሳቸውና ሇቤተሰባቸው ብቻ ነው የሚጨነቁት፡፡ በአግባቡ ይሇብሳለ፣  
ይበሊለ፣  እንዱሁም የተመቻቸ ህይወት ነበራቸው፡፡ ሇዙህ ነው ሆዲቸው 
እየተበሳሳ ያሇው ከርሳቸው በስስት ተሞሌቷሌና፡፡” (ምሳላ 28፡27) 

በጣም አስፈሪ እይታ ነበር፡፡ እነዙህን ክስተቶች ካየሁ በኋሊ፥ ወዯ ምዴር ስመሇስ፥ ያሇኝን ገንብና 
ንብረት ሁለ ሇላልች ሰጠሁ፡፡ መዲን በገንብም ሆነ በንብረት አይገኝም፡፡ በእምነት እንጂ፡፡ ሲዖሌ 
ሉቋቋሙት የማይቻሌና የተቃወሰ ቦታ ነው፡፡ ሊሇማዊ ስቃይ ነው!  



ራሳቸውን በጣም ስሇታም በሆነ መሣሪያ የተቆረጡ ሰዎችንም አየሁ፡፡ 
መሊእክቱን “አነዙህ ሰዎች እንዱህ ዓይነት አሰቃቂ ስቃይ 
የሚዯርስባቸው ምን አዴርገው ነው?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ መሌአኩም 
መሇሰ፥ “መሌካምና ጠቃሚ ነገሮችን እንዱያስቡ አዕምሮ በእግዙአብሔር  
ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ ነገር ግን እነዙህ ሰዎች አስቀያሚ ነገሮችን ያስቡ 
ነበር፡፡ ሴሰኛ ነገርን ያስቡ ነበር፡፡” (ማቴዎስ 5፡28) 

ቀጥል፥ ሰዎች ሲወጉና ሲቆራረጡ አየሁ፡፡ እይታው በጣም ግናኝ ነበር፡፡ “እነዙህስ ሰዎች? በዙህ መሌኩ 
የሚሰቃዩት ምን አዴርገው ነው?” ብዬ ጠየቅሁኝ፡፡ መሌአኩም “እነዙህ ቤተክርስቲያናቸውን ያሊገሇገለ 
ሽማግላዎችና ዱያቆናት ናቸው፡፡ እውነት ሇመናገር፥ መሥራትም ሆነ ማገሌገሌ አይፈሌጉም! ይወደት 
የነበረው ብቸኛው ነገር ከመንጋው መቀበሌ መቀበሌ ብቻ ነበር፡፡” (ካሪያስ 11፡17፤ ሆሴዕ 6፡5) 

ሽማግላዎችን፣  ዱያቆናትን እናም ላልች አማኞችን በአጋንንት ሲሰቃዩ አየሁ፡፡ 
አጋንንቱ በምሊሳቸው ውስጥ ቀዲዲ አዴርገው እርስ በእርሳቸው በገመዴ 
ሲያይዞቸው አየሁ፡፡ ከዚም አጋንንቱ ሰዎቹን በገመደ ይጎትቷዋሌ፡፡ ዯግሜ ጠየቅሁ፥ 
“በምዴር ምንዴ ነው የሠሩት?” መሌአኩም መሇሰ፥ “እነዙህ ሦስት ዓይነት 
ኃጢአቶችን ሠርተዋሌ፡፡ 

አንዯኛው፥ መጋቢዎቻቸውን ወቅሰዋሌ፡፡ ስሇመጋቢዎቻቸው አለታዊ ንግግርን 
ተናግረዋቸዋሌ፡፡ መጋቢዎቻቸውን ያሙና ያሾፉባቸው ነበር፡፡” (ያዕቆብ 3፡6፤ 
ማቴዎስ 12፡37) 

 እንዯዙህ ዓይነቱን ሥራ የሠራችሁ ሁለ እሇምናችኋሇው ንስሏ ግቡ፥ ንሰሏ ግቡ! ! 

መሌአኩ ቀጠሇ፥ “ሁሇተኛው፥ በቃሊቸው ቤተክርስቲያኑን አቃሇለ፡፡ ጽኑዎች አማኞች እንኳ በእነርሱ 
ተጠቅተው ቤተክርስቲያን መምጣት እስኪተዉና አንዲንድቹ ማመን እንኳ እስኪያቆሙ ዴረስ ላልች 
ክርስቲያኖችን አወኩ፡፡ ታማኝ ክርስቲያኖች የእግዙአብሔርን ሥራ እንዲይሠሩ የሚቻሊቸውን ሁለ 
አዯረጉ፡፡ እነዙህ አመጸኞች ብዘ ታማኞች እንዱሰናከለ አዯረጉ፡፡ በመጨረሻም፥ ሰክረው የቤተሰብ 
አጋራቸውን የሚበዴለ የትዲር አጋሮችም አለ፡፡” 

አጋንንት ወንድችንና ሴቶችን ሆዲቸውን በግዘፍ ሚስማሮች 
ሲወጓቸው አየሁ፡፡ “ምን አዴርገው ነው?” ብዬ ጠየቅሁኝ፡፡ መሌአኩም 
“እነዙህ ሳይጋቡ አብረው ሲኖሩ የነበሩ ወንድችና ሴቶች ናቸው፡፡ 
እነዙህ በማርገዚቸው ጊዛ ውርጃ ስሇፈጸሙም ጥፋተኞች ናቸው፡፡ 
ፈጽሞ ንስሏ አሌገቡም፡፡” አሇኝ፡፡ 

ላልች ሰዎችንም አየሁ፡፡ አንዴ ሰው በስሱ ሥጋን ወይም አታክሌትን 
እንዯሚሰነጥቅ አጋንንት ምሊሶቻቸውን ይሰነጣጥቋቸው ነበር፡፡ “እነዙህ 
ሰዎች በዙህ መሌኩ የሚሰቃዩት ምን አዴርገው ነው?” ብዬ ጠየቅሁ፡፡ መሌአኩ “እነዙህ ሇቤተሰቦቻቸው 
በኃይሇቃሌ የሚመሌሱ ሌጆችና ምራቶች ናቸው፡፡ ነገሮችን ከማባባስ ፋንታ ሉለ የሚገባቸው ነገር 
‘ይቅርታ’ ማሇት ብቻ ነበር፡፡ አብዚኞቹ ጸያፍ ቃሊትን ተጠቅመዋሌ፡፡ ቤተሰቦቻቸውን በክፉ ቃሊት 
አሳዜነዋሌ፡፡ አመጸኞች ነበሩ፡፡ ሇዙህ ነው ምሊሳቸው እየተሰነጣጠቀ ያሇው፡፡” አሇኝ፡፡ 

ወንዴሞች፥ ሁሊችንም አንዴ ቀን እንሞታሇን፥ ነገር ግን ያ መቼ እንዯሚሆን አናውቅም፡፡ እባካችሁ 
የተጋጃችሁ ሁኑ፡፡ መጋጀት ማሇት ወዯ ገነት መሄዴ ማሇት ነው፡፡ መቼ እንሄዲሇን አይዯሇም ጥያቄው፡፡ 
እባካችሁ አስፈሊጊ በሆነበት ጊዛ ሁለ እርስ በእርሳችሁ ይቅር ተባባለ፡፡ ንስሏ ግቡ ንስሏ ግቡ እናም 
ማዴረግ ካሇባችሁ ሙለ ቀኑን አዴርጉት፡፡ 



የተወዯዲችሁ ወንዴሞቼ፥ እኔ እንዯዙህ ዓይነት ምስክሮችን ቸሌ እሌ ነበር፡፡ እንዯዙህ ዓይነት ነገሮችን 
ቸሌ የምሌ ግዴ የሇሽ ፕሬዜቢተሪያን መጋቢ ነበርሁ፡፡ አሁን ግን፥ ያየሁትን ነገር ሇእናንተ መመስከር 
ይኖርብኛሌ፡፡ እባካችሁ ቅደስ ህይወት ሇመኖር እንዲታቅማሙ፡፡ እባካችሁ ይህን 
የተመሰቃቀሌ ስቃይና ፍርዴ አስወገደ፡፡ ዲኑ! ሇሥጋችሁ አትኑሩ ነገር ግን 
ሇእግዙአብሔር መንግሥት ተገዘ፡፡ እባካችሁ ኢየሱስን ሇማያውቁት ጸሌዩሊቸው፡፡ 
ስበኩ ፍሬም አፍሩ፡፡ እባካችሁ ጠዋት በማሇዲ ጸሌዩ እሁዴንም ቀዴሱ፡፡ እባካችሁ 
በአግባቡ አስራታችሁን ሇጌታ አቅርቡ፡፡ ሽሌማታችሁን በሰማይ እንጂ በምዴር 
አታከማቹ፡፡ በሁለንቻዩ በኢየሱስ ስም እጸሌያሇሁ እባርካችሁም አሇሁ! 

በ መጋቢ ፓርክ፥ ዮንግ ጊዩ  

 
 
ቶማስም:- ጌታ ሆይ፥ ወዯምትሄዴበት አናውቅም፤ እንዳትስ መንገደን እናውቃሇን? አሇው።  
ኢየሱስም:- እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም።  
እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ዯግሞ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታሊችሁ አይታችሁትማሌ አሇው። (የጌታችንና 
የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በዮሐንስ 14:5-7) 
 
እውነተኛ የወይን ግንዴ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያሇውን ቅርንጫፍ ሁለ ያስወግዯዋሌ፤ ፍሬ 
የሚያፈራውንም ሁለ አብዜቶ እንዱያፈራ ያጠራዋሌ። እናንተ ስሇ ነገርኋችሁ ቃሌ አሁን ንጹሐን ናችሁ፤  

በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ። ቅርንጫፍ በወይኑ ግንዴ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሉያፈራ እንዲይቻሇው፥ እንዱሁ እናንተ ዯግሞ በእኔ 
ባትኖሩ አትችለም።  
እኔ የወይን ግንዴ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያሇ እኔ ምንም ሌታዯርጉ አትችለምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፥ እርሱ 
ብዘ ፍሬ ያፈራሌ።  
በእኔ የማይኖር ቢሆን እንዯ ቅርንጫፍ ወዯ ውጭ ይጣሊሌ ይዯርቅማሌ፤ እነርሱንም ሰብስበው ወዯ እሳት ይጥለአቸዋሌ፥ 
ያቃጥለአቸውማሌ።  
በእኔ ብትኖሩ ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወደትን ሁለ ሇምኑ ይሆንሊችሁማሌ።  
ብዘ ፍሬ ብታፈሩና ዯቀ መዚሙርቴ ብትሆኑ በዙህ አባቴ ይከበራሌ።  
አብ እንዯ ወዯዯኝ እኔ ዯግሞ ወዯዴኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ።  
እኔ የአባቴን ትእዚዜ እንዯ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንዯምኖር፥ ትእዚዛን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራሊችሁ። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን 
የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በዮሐንስ 15:1-10) 
 
[የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በማቴዎስ 7:13-27 (The Gospel of JESUS CHRIST of Nazareth our 
Lord and Savior according to Matthew 7:13-27) 
   

በጠበበው ዯጅ ግቡ፤ ወዯ ጥፋት የሚወስዯው ዯጅ ሰፊ፥ መንገደም ትሌቅ ነውና፥ ወዯ እርሱም የሚገቡ ብዘዎች ናቸው፤  

ወዯ ሕይወት የሚወስዯው ዯጅ የጠበበ፥ መንገደም የቀጠነ ነውና፥ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው።  

የበግ ሇምዴ ሇብሰው ከሚመጡባችሁ በውሥጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኵሊዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ።  

ከፍሬያቸው ታውቋቸዋሊችሁ። ከእሾህ ወይን ከኩርንችትስ በሇስ ይሇቀማሌን?  

እንዱሁ መሌካም ዚፍ ሁለ መሌካም ፍሬ ያዯርጋሌ፥ ክፉም ዚፍ ክፉ ፍሬ ያዯርጋሌ።  

መሌካም ዚፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፥ ወይም ክፉ ዚፍ መሌካም ፍሬ ማፍራት አይቻሇውም።  

መሌካም ፍሬ የማያዯርግ ዚፍ ሁለ ይቆረጣሌ ወዯ እሳትም ይጣሊሌ።  

ስሇዙህም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋሊችሁ።  

በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይዯሇም።  

በዙያ ቀን ብዘዎች:- ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ በስምህ ትንቢት አሌተናገርንምን፥ በስምህስ አጋንንትን አሊወጣንምን፥ በስምህስ ብዘ ተአምራትን 

አሊዯረግንምን? ይለኛሌ።  



የዙያን ጊዛም:- ከቶ አሊወቅኋችሁም፤ እናንተ ዓመፀኞች፥ ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋሇሁ።  

ስሇዙህ ይህን ቃላን ሰምቶ የሚያዯርገው ሁለ ቤቱን በዓሇት ሊይ የሠራ ሌባም ሰውን ይመስሊሌ።  

ዜናብም ወረዯ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንም ቤት ገፋው፥ በዓሇት ሊይም ስሇ ተመሠረተ አሌወዯቀም።  

ይህንም ቃላን ሰምቶ የማያዯርገው ሰው ሁለ ቤቱን በአሸዋ ሊይ የሠራ ሰነፍ ሰውን ይመስሊሌ።  

ዜናብም ወረዯ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንም ቤት መታው፥ ወዯቀም፥ አወዲዯቁም ታሊቅ ሆነ።  

የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በዮሐንስ 3:5-6 (The Gospel of JESUS CHRIST of Nazareth our Lord 

and Savior according to John 3:5-6) 
 
ኢየሱስም መሇሰ፥ እንዱህ ሲሌ:- እውነት እውነት እሌሃሇሁ፥ ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካሌተወሇዯ በቀር ወዯ እግዙአብሔር መንግሥት ሉገባ አይችሌም።  

ከሥጋ የተወሇዯ ሥጋ ነው፥ ከመንፈስም የተወሇዯ መንፈስ ነው። 

የጌታችንና የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በዮሐንስ 3:16-21 (The Gospel of JESUS CHRIST of Nazareth our 
Lord and Savior according to John 3:16-21)  
 
 
ነገር ግን እሊሇሁ፥ በመንፈስ ተመሊሇሱ፥ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ።  
ሥጋ በመንፈስ ሊይ መንፈስም በሥጋ ሊይ ይመኛሌና፥ እነዙህም እርስ በርሳቸው ይቀዋወማለ፤ ስሇዙህም የምትወደትን ሌታዯርጉ 
አትችለም። በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይዯሊችሁም።  
የሥጋ ሥራም የተገሇጠ ነው እርሱም ዜሙት፥ ርኵሰት፥  
መዲራት፥ ጣዖትን ማምሇክ፥ ምዋርት፥ ጥሌ፥ ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥ አዴመኛነት፥  
መሇያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥ መግዯሌ፥ ስካር፥ ፋኝነት፥ ይህንም የሚመስሌ ነው። አስቀዴሜም እንዲሌሁ፥ እንዯዙህ 
ያለትን የሚያዯርጉ የእግዙአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።  
የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ዯስታ፥ ሰሊም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥ እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዚት ነው።  
እንዯዙህ ያለትን የሚከሇክሌ ሕግ የሇም።  
የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀለ።  
በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ዯግሞ እንመሊሇስ።  
እርስ በርሳችን እየተነሣሣንና እየተቀናናን በከንቱ አንመካ። (ወዯ ገሊትያ ሰዎች 5:16-26) (Galatians 5:16-26) 
 
በዘፋንም የተቀመጠው:- እነሆ፥ ሁለን አዱስ አዯርጋሇሁ አሇ። ሇእኔም:- እነዙህ ቃልች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ 
አሇኝ።  
 
አሇኝም:- ተፈጽሞአሌ። አሌፋና ዖሜጋ፥ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ሇተጠማ ከሕይወት ውኃ ምንጭ እንዱያው እኔ 
እሰጣሇሁ።  
 
ዴሌ የሚነሣ ይህን ይወርሳሌ አምሊክም እሆነዋሇሁ እርሱም ሌጅ ይሆነኛሌ።  
 
ዲሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኵሳንም የነፍሰ ገዲዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመሌኩ የሐሰተኛዎችም 
ሁለ ዕዴሊቸው በዱንና በእሳት በሚቃጠሌ ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁሇተኛው ሞት ነው።] (የዮሐንስ ራእይ 21:5-8) 
(Revelation 21:5-8) 

 
በታሊቅም ዴምፅ እየጮሁ: - በዘፋኑ ሊይ ሇተቀመጠው ሇአምሊካችንና ሇበጉ ማዲን ነው አለ።  
መሊእክቱም ሁለ በዘፋኑና በሽማግላዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዘሪያ ቆመው ነበር፤ በዘፋኑም ፊት 
በግምባራቸው ተዯፉ፥ ሇእግዙአብሔርም እየሰገደ: -  
አሜን፥ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዲሴም ኃይሌም ብርታትም ከሊሇም እስከ ሊሇም ዴረስ 
ሇአምሊካችን ይሁን፤ አሜን አለ። (የዮሏንስ ራእይ 7: 10-12) 
 
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና 
ይሁን፥ አሜን፡፡ 
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ  
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