ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው!
ይህ የቪክቶሪያ ኔሀሌ ምስክርነት አጭር ማጠቃሇያ ነው፡፡
የተወሇዴሁትና መሊ ህይወቴን የኖርሁት ናሚቢያ ውስጥ
ነው፥ እንዱሁም እ.ኤ.አ በፌብሯሪ 06፥ 2005 ዓ.ም.
ህይወቴን ሇኢየሱስ ሰጠሁ፡፡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሲዖሌን ጨምሮ ብዘ በመንፈሳዊ ዓሇም ውስጥ የሚገኙ
ነገሮችን ገሌጦሌኛሌ፡፡ ጌታ ገጠመኞቼን ሁለ ከሰዎች
ጋር እንዲካፍሌ አዝኛሌ፤ እንዱሁም ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ካሳየኝ ውስጥ ምንም ነገር እንዲሊጎዴሌ አሌያም
እንዲሌቀይር አስጠንቅቆኛሌ፡፡ መጽሏፉን በምጽፍበት ጊዛ፥
በ2006 መጨረሻ፥ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇ33 ጊዛ ያህሌ ተጎብኝቻሇሁ፡፡
በእነዙያ የጉብኝት ጊዛያቶች ሁለ፥ ጌታ ከመሄደ በፊት እንዱህ ይሇኝ ነበር፥

ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው!
ወዯ ሲዖሌ የመጀመሪያው ጉዝ
በጁሊይ 23፥ 2005 በሳምንቱ መጨረሻ፥ ከምሠራበትና ከምኖርበት የኦንዲንግዋ ከተማ፥ የሳምንቱን መጨረሻ
ከቤተሰቦቼ ጋር ሇማሳሇፍ፥ ወዯ ትውሌዴ ከተማዬ የሠሊሳ ዯቂቃ የታክሲ ጉዝ አዯረግሁ፡፡ ወዯ ቤት በመሄዴ
ሊይ ሳሇሁ፥ በዙያ ምሽት ከተሇመዯው የተሇየ የሆነ ነገር እንዯሚፈጠር ተሰማኝ፡፡ እቤት ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት
አካባቢ ዯረስሁ፥ ሰዎች ሇእራት የሚጋጁበት ሰዓት ነበር፡፡ ከቀሪው የቤተሰብ አባሊቶቼ ጋር በማዴቤት
ነበርሁ፥ ወሇለ ሊይ በነበረ አሮጌ ምንጣፍ ሊይ ጋዯም ብዬ፥ የእህቴ/ ወንዴሜ ወንድችና ሴቶች ሌጆች ዯግሞ
የሰንበት ትምህርት ቤት መዜሙሮችን እየመሩ፡፡ በዴንገት ከባዴ ቅባት በሊዬ ሲወርዴ ተሰማኝ፥ ሰውነቴ
በጣም ዯከመ፥ በእግዙአብሔር ኃይሌ ስር ሆኜ ተኛሁ፡፡ አንዴ ሰው እኔ ወዯተጋዯምሁበት ቦታ ሲመጣ አየሁ፥
ተመሳሳይ ቀሇም ባሇው ገመዴ የታሰረ ረዥም ነጭ ቀሚስ ሇብሷሌ፡፡ ሌክ ከእርሱ እንዯሚፈነጥቅ ዯማቅ
ብርሃን በዘሪያው አሇ፡፡ ቡኒ ጥሌፍሌፍ ጫማ አዴርጎ ነበር፤ ገጽታዎቹ በመካከሇኛው ምስራቅ እንዲለ ዓይነት
ሰዎች ነበሩ፥ ከሚያምር ጠይም ቆዲ ጋር፡፡ ምንም እንኳን ፊቱ ሩኅሩኅና በክብር የተሞሊ ቢሆንም እኔ ግን
ዓይኑን ሊየው አሌተቻሇኝም፡፡ ሲናገር፥ ዴምፁ ሞቃት፥ የርኅራኄና የፍቅር ነበር፥ እንዯገናም በስሌጣን ነበር፤
የፍቅር ሞገድች ከህሌውናው ይመነጩ ነበር፡፡
እጁን ወዯ እኔ ርግቶ ከተጋዯምሁበት ወዯ ሊይ አነሣኝ፡፡ በዴንገትም በሚያምር፥ የተሇወጠ ሰውነት ውስጥ
ነበርሁ፤ የአስራ ስምንት ዓመት ወጣት እያሇሁ እንዯነበረው እመስሌ ነበር፡፡ በነጭ ገመዴ የታሰረ ነጭ ቀሚስ
ሇብሼ ነበር፡፡ ምንም እንኳን ቀሚሱ ነጭ ቢሆንም የተሠራበት ነገር ግን ከሰውየው ቀሚስ የተሇየ ነበር፡፡
ቀሚሱ ነጸብራቃማ ነበር እኔ ሌገሌጽው የማሌችሇው ዴንቅ ውበት፡፡
በጣም በፍቅርና በሞቃት ዴምፅ፡ “ ቪክቶሪያ፥ ከእኔ ጋር እንዴትመጪ እፈሌጋሇሁ፤ የሚያስፈሩ ነገሮችን
አሳይሻሇሁ እናም የምወስዴሽ ቦታ በህይወት መንሽ ሁለ ሄዯሽበት አታውቂም፡፡” አሇኝ፡፡ ቀኝ እጄን ያኝና
ሄዴን፡፡ በአየር ሊይ እንዯምንራመዴና ሙለውን ጊዛ ወዯ ሊይ እየሄዴን እንዲሇ ተሰማኝ፡፡ ከተወሰነ ጊዛ በኋሊ
በመንገዲችን ሊይ፥ እንዯዯከመኝና ጉዝውን መቀጠሌ እንዯማሌችሌ ነገርሁት እናም ወዯ ኋሊ ሇመመሇስ

ሇመንሁት፡፡ ከዙያም ተመሇከተኝና በሚያረጋጋ ዴምጽ፡ “ አሌዯከመሽም - ዯህና ነሽ፡፡ ከዯከመሽ እኔ
እሸከምሻሇሁ፥ ሇአሁን ግን ዯህና ነሽ፡፡ ሰሊም ሊንቺ ይሁን፡፡ እንሂዴ፡፡” አሇኝ፡፡
የዯረስንበት በታ ጭው ያሇ በረሃ ነበር፥ ሇሰዎች ከታወቁት በረሃዎች ሀለ የከፋ፥ ምንም ዓይነት ህይወት
በየትኛውም መሌኩ ፈጽሞ የላሇበት፡፡ አንዱት ዚፍ አሌያም አንዱት ሇሊ ሣር ወይም ምንም ዓይነት ህይወት
ያሇው ነገር የሇበትም፡፡ በእርግጥም በጣም የሚጨንቅ ቦታ ነበር፡፡
ወዯ አንዴ በር ዯረስንና ሰውየው ዝር ብል እንዱህ አሇኝ፡ “ ቪክቶሪያ፥ በበሮቹ እንገባሇን እናም የምታያቸው

ነገሮች ሉያስፈሩሽና ሉያናዴደሽ ይችሊለ - ነገር ግን በምወስዴሽ ቦታዎች ሁለ በዯንብ እንዯምትጠበቂ
እርግጠኛ ሌትሆኚ ያስፈሌጋሌ፡፡ ዓይንሽን ብቻ ክፈቺና የማሳይሽን ሁለ ተከታተይ፡፡” በጣም ፈርቼ ነበርና
ማሌቀስ ጀመርሁ፡፡ እየተቃወምሁና ሰውዬው መሌሶ እንዱወስዯኝ እየሇመንሁት ነበር፡፡ ወዯዙያ ቦታ
ሇመግባት እንዯማሌፈሌግ ነገርሁት ምክንያቱም በውስጥ እየሆነ ያሇውን ነገር በበሩ አሻግሬ ማየት ስሇምችሌ
ነው፡፡ ወዯ እኔ ተመሇከተና፡ “ ሰሊም ሊንቺ ይሁን፤ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ፡፡ ወዯ ውስጥ መግባት ይኖርብናሌ፥
ምክንያቱም ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው፡፡” አሇኝ፡፡
በመግቢያው በኩሌ ገባን፡፡ የዙያን ስፍራ አስፈሪነት ሌገሌጽሊችሁ አሌችሌም፡፡ በመሊው ዓሇም እንዯዙህ
ዓይነት አስከፊ ቦታ እንዯላሇ አምኛሇሁ፡፡ ቦታው ከመጠን በሊይ ረዥም ነበር እናም በውስጤ በየጊዛው
እንዯሚያዴግ ይሰማኝ ነበር፡፡ የዴቅዴቅ ጨሇማ ቦታና ሙቀቱ ሉሇካ የማይቻሌ ነበር፤ ከእሳቶች ሁለ ሞቃት
ከሆነው በሊይ ሞቃት ነበር፡፡ ምንም ዓይነት የእሣት ነበሌባሌ አሌያም ዯግሞ የሙቀቱ ምንጭ አይታየኝም
ነገር ግን በጣም ሞቃት ነበር፡፡ ቦታው ሁለም ዓይነት መጠን ባሊቸው ዜንቦች ተሞሌቶ ነበር - አረንጓዳ፥
ጥቁርና ግራጫ ዜንቦች፡፡ ሉታሰቡ የሚችለ ሁለም ዓይነት ዜንቦች በዙያ ነበሩ፡፡ በተጨማሪም፥ አጭር፥
ጠጣር ጥቁር ትልችም ነበሩ፡፡ ትልቹ ወዯ እኛ ሊይ መውጣት ጀመሩ እንዱሁም ዜንቦቹ ወረውን ነበር፡፡
ቦታው እጅግ አስቀያሚ በሆነ ክርፋት( ግማት) የተሞሊ ነበር፤ የዙያን ስፍራ ክርፋት መጠን መግሇጫ ቃሊት
አይገኙም፡፡ ሽታው ሌክ እንዯ በሰበሰ ሥጋ ዓይነት ሆኖ ግን በህይወቴ መን ሁለ ካሸተትሁት ከከፋው
የበሰበሰ ሥጋ መቶ እጥፍ የባሰ ነበር፡፡ ቦታው በሇቅሶና ጥርስማፋጨት ጩኸት ተሞሌቷሌ፥ እንዱሁም ዯግሞ
የአጋንንት አስቀያሚ ጩኸት፡፡
የዙህ ቦታ አስከፊው ነገር በሰዎች የተሞሊ መሆኑ ነው፡፡ በጣም ብዘ ሰዎች ከመሆናቸው የተነሳ ሉቆጠሩ
አይችለም፡፡ ሰዎቹ በአጽም መሌክ ነበሩ፡፡ እነዙህ አጽሞች ሰዎች እንዯሆኑ በዴፍረት መናገር እችሊሇሁ
ምክንያቱም በጣም የቅርብ የሆኑ መድቼንና የመንዯራችንን አንዲንዴ ሰዎች አይቻሇሁ፡፡ አጥንቶቻቸው
ጥቁር ግራጫ ሆኖ ከመጠን በሊይ ዯረቅ ነው፡፡ ሌክ እንዯ አውሬ ረዥም ስሇታም ጥርሶች ነበሯቸው፡፡ አፋቸው
ትሌቅ ሆኖ ሰፊ ሲሆን ምሊሳቸው ዯግሞ ረዥምና ፈካ ያሊ ቀይ ቀሇም ነበረው፡፡ እጆቻቸውና እግሮቻቸው፥
ረዣዥም ስሇታም ጥፍሮች ያሎቸው ቀጫጭን ጣቶች ነበራቸው፡፡ አንዲንድቹ ጭራና ቀንድችም ነበራቸው፡፡
ከሰዎቹ ጋር የተዯባሇቁ አጋንንት ነበሩ፤ አጋንንቶቹ ገጽታቸው እንዯ አዝ ሲሆን በአራት እግራቸውም
ይራመደ ነበር፡፡ ያ ቦታ ተመችቷቸው ነበር እናም ሰዎቹን በተዯጋጋሚ ያሾፉባቸውና ያሰቃዩኣቸው ነበር፡፡
አጋንንቶቹ የሚያወጡት ዴምጽ የፌሽታ ዓይነት ነበር፥ ዯስተኛና የማይጨነቁ ይመስሊለ፤ እንዱሁም
በሁለም ጊዛ ይዯንሱና ይለ ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሰዎቹ፥ የተመሰቃቀለና የተከዘ ይመስለ ነበር፤
እርዲታ ቢሶችና በተስፋ መቁረጥ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ፡፡ ከሰዎቹ የሚወጡት ዴምጾች ከህመም የተነሳ ነበሩ፤
ያሇቅሱ፥ ይጮኹና ጥርሳቸውን ያፋጩ ነበር፥ እንዱሁም በማይታሰብ ህመምና ስቃይ ባሇበት አስጨናቂ
ሁኔታ ውስጥ ነበሩ፡፡
በዙህ ቦታ ያለት ሰዎች የማይቆጠሩ ናቸው፥ ሆኖም ግን አብዚኞቹ ሴቶች ነበሩ፡፡ በተሇያዩ ብዘ ቡዴኖች
ተከፋፍሇው ነበር፡፡ ምንም እንኳን በቡዴን ቢሆኑም ከብዚታቸው የተነሳ በእያንዲንደ ቡዴን ውስጥ ያለትን
ሰዎች ቁጥር ሇማወቅ አይቻሌም፡፡

ሰውዬው በምስራቅ በኩሌ ወዲለት ቡዴኖች ወሰዯኝ፡ ተመሇከተኝና “ ቪክቶሪያ፥ እነዙህ ቡዴኖች ላልችን

ይቅር ሇማሇት ያሌቻለ ሰዎች ናቸው፡፡ ብዘ ጊዛ በተሇያየ መንገዴ ላልችን ይቅር እንዱለ ነግሬያቸው ነበር
ነገር ግን እንቢ አለኝ፤ እኔ ሁለንም ይቅር ብያቸዋሇሁ ነገር ግን እነርሱ ላልችን ይቅር ሉለ አሌቻለም፡፡
ጊዛያቸው አሇቀና ራሳቸውን በዙህ አገኙት፡፡ ሇሊሇም በዙህ ይሆናለ፤ ከሊሇም እስከሊሇም የዴካማቸውን ፍሬ
ይበሊለ፡፡ ሆኖም ግን፥ እነርሱን በዙህ አስከፊ ቦታና ሊሇማዊ ሁኔታ ውስጥ ማየት ሇእኔ በጣም የሚያሳምመኝ
ነው - ምክንያቱም ስሇምወዲቸው፡፡” አሇኝ፡፡
ከዙያም ወዯሚቀጥሇው ቡዴን ተመራሁ፥ እናም ሰውየው በዙህ ሁሇተኛው ቡዴን ውስጥ ያለት ሰዎች እዲ
ያሇባቸው ሰዎች እንዯሆኑ ነገረኝ፡፡ በዙያ ቡዴን ውስጥ ሦስት ዓይነት ክፍፍልች ነበሩ፡፡ የመጀመሪያው ክፍሌ
የላሊ ሰው እዲ ያሇባቸው ናቸው፤ እዲቸውን የመክፈሌ አቅም ነበራቸው ግን በተዯጋጋሚ ያስተሊሌፉትና
ያራዜሙት ነበር፡፡ ጊዛው እስኪያሌቅባቸው ዴረስ ነገ፥ በሚቀጥሇው ሳምንት፥ በሚቀጥሇው አመት
እንዯሚከፍለ ይናገሩ ነበር እናም አሁን ራሳቸውን በዙህ ስፍራ አገኙት፡፡ ይህ ሇሊሇም የሚሆኑበት ቦታ
ነው፤ የዴካማቸውን ፍሬ እየበለ ነው፡፡
ሁለተኞቹ ክፍልች ዯግሞ እዲቸውን የመክፈሌ አቅም ያሊቸውና እዲቸውንም ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ የሆኑ
ናቸው፥ ነገር ግን ቀጥል የሚከሰተውን ነገር ይፈራለ ምክንያቱም፥ ምንአሌባትም፥ እውነቱን ቢናገሩ መገሇሌ
ሉዯርስባቸው ይችሊሌ አሌያም እስር ቤት ሉገቡ ይችሊለ ወይም ዯግሞ የሠሩት ሥራ ሇመሊው ዓሇም ይፋ
ሉሆንና ሉዋረደ ይችሊለ፡፡ ሰውየው እንዱህ አሇኝ፡ “ አንዲቸውም መንገደን ፍሇጋ ወዯ እኔ አሌመጡም፡፡

እንዯዙያ ቢያዯርጉ ኖሮ፥ ቀሊለን መውጫ መንገዴ ባሳየኋቸው ነበር፡፡ በማንኛውም መንገዴ ሉረዲቸው
ያሌቻሇውን የራሳቸውን መንገዴና አስተሳሰብ መረጡ፡፡ ጊዛያቸው አሇቀና ራሳቸውን ሇሊሇም በሚሆኑበት
በዙህ ስፍራ አገኙት፡፡ የዴካማቸውን ፍሬ እየበለ ነው፡፡”
እንዱህ አሇኝ፡ “ ሦስተኛው ክፍሌ፥ ሉከፍለት የማይችለት እዲ ነበረባቸው፥ ነገር ግን፥ አሁንም፥ አንዲቸውም

ሉከፍለት የማይችለት እዲ እንዲሇባቸው አሌነገሩኝም፡፡ እንዯዚ አዴርገው ቢሆን ኖሮ፥ እኔ እዲቸውን
በከፈሌሁሊቸው ነበር፡፡ እነርሱም ዯግሞ የራሳቸውን አስተሳሰብና ጥበብ መረጡ፥ በማንኛውም መንገዴ
አሌጠቀማቸውም፡፡ እናም አሁን ራሳቸውን ሁለጊዛ በሚሆኑበት በዙህ ስፍራ አገኙት፡፡ የዴካማቸውን ፍሬ
እየበለ ነው፡፡ እጅግ በጣም ስሇምወዲቸው ስሇነዙህ ሁለ ሰዎች ሌቤ ይታመማሌ፡፡”
በመጀመሪያው ምዴብ፥ ሁሇት የቅርብ ሴት መድቼን አየሁ፥ እንዱሁም አንዱት ባሇ አስራ ሁሇት ዓመት፥
እንዱሁ የቅርብ መዳ፡፡ አስራሁሇት ዓመቷ እንዯሆነ ያወቅሁት የሞተችው በአስራሁሇት ዓመት እዴሜዋ
ስሇሆነ ነው፡፡ በሁሇተኛውም ምዴብ እንዱሁ መድቼን አየሁ፥ እንዱሁም በዯንብ የማውቀው
መጋቢ( ፓስተር) ፡፡ ጃክስ፥ እኔ ህይወቴን ሇክርስቶስ በመስጠቴ ምክንያት ራሱን ያጠፋው የወንዴ ጓዯኛዬ፥
እርሱም በሁሇተኛው ምዴብ ውስጥ ነበር፡፡ በሁሇቱም ምዴቦች ውስጥ አንዲንዴ ጎረቤቶቼን እንዱሁ
አይቻሇሁ፡፡
ከመሞታቸው ቢፊት የማውቃቸውን ሰዎች በዙያ አወቅኋቸው፤ እነርሱም አውቀውኛሌ፡፡ መድቼ ሲያዩኝ
በጣም ተናዯውብኝ ነበር እናም ክብር የሚነኩ ቃሊትን ይናገሩኝ ጀመር፤ ሲሰዴቡኝ በጣም አስጸያፊ የሆኑ
ቃሊትን ይጠቀሙ ነበር፡፡ አንዯኛዋ አብሬው ያሇውን ሰው ሌከተሇው የሚገባኝ እንዲሌሆነ ነገረችኝ፤ ህይወቴን
ሇክርስቶስ ከመስጠቴ በፊት ሳዯርጋቸው የነበሩትን ነገሮች ይናገሩ ነበር፡፡ እየዋሹ አሌነበረም፤ እኔን
እየከሰሱባቸው የነበሩት ነገሮች እውነት ነበሩ፡፡ ጃክስ እያሇ የነበረው የእርሱ እንዯነበርሁና እርሱ ያዯርጋቸው
የነበሩትን ኃጢአቶች እፈጽም ስሇነበር እርሱ( ጃክስ) ያሇበት ቦታ ሌሆን እንዯሚገባ ነው፡፡ መጋቢው
በመጀመሪያ ሲያየኝ ዯስተኛ ይመስሌ ነበር እናም በመምጣቴ ጥሩ እንዲዯረግሁ ነገረኝ ነገር ግን አብሮኝ
የነበረውን ባየ ጊዛ ሁኔታው ሁለ ተሇወጠ እናም እርሱም( መጋቢውም) ስዴቡንና ክብር የሚነካ ንግግሩን
ተቀሊቀሇ፡፡ አብሮኝ ያሇው ሰው የሚያዯርጉትን ስሇማያውቁ ችሊ እንዴሊቸው ነገረኝ፡፡

ዯንግጬና በጣም አዜኜ ነበር፤ ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠና መቆም ተስኖኝ ነበር፡፡ ከቁጥጥር በሊይ እያሇቀስሁ
ነበር፡፡ ሰውየው ወዯ እኔ ዝረ፥ አቀፈኝና፥ “ ሰሊም ሊንቺ ይሁን፥ ቪክቶሪያ፤ ” አሇኝ፡፡ ብርታቴ ተመሇሰሌኝና
በእቅፉ ውስጥ ጥበቃ ተሰማኝ፡፡ ከዙያም ቦታውን ሇቅቀን መመሇስ እንዲሇብን ነገረኝ፡፡ ወዯ እኔ ተመሇከተና
እንዱህ አሇ፡ “ ቪክቶሪያ፥ አሳይቼሻሇሁ፡፡ አሁን በየትኛው ምዴብ መሆን እንዯምትፈሌጊ መምረጥ ይኖርብሻሌ፤

ምርጫው በራስሽ እጅ ውስጥ ነው፡፡ ያየሽውንና ያሳሇፍሽውን ሁለ ሇሰዎች መንገር ይኖርብሻሌ ነገር ግን
ምንም መጨመር ወይም መቀየር አትችይም፡፡”
ከዙያ አስከፊ የሆነ ቦታ ሇቅቀን ስንወጣ አስታውሳሇሁ ነገር ግን እርሱን የት እንዯተውሁት አሊውቅም
ምክንያቱም ስነቃ፥ ዓይኖቼን ከፈትሁ እናም ወዯ ሥጋዊ አካላ ተመሌሻሇሁ፥ በኦሻካቲ ሀኪምቤት
( Oshakat i Hospit al) ውስጥ ተኝቼ፡፡ በግራ እጄ ሊይ ጉሌኮስ ተሰክቶ ነበር፥ እንዱሁም ቤተሰቦቼንና
ከመንዯራችን አንዲንዴ ጎረቤቶቼን በክፍለ ላሊኛው ጥግ አየኋቸው፥ በመዯነቅ እየተመሇከቱኝ ነበር፡፡ እናቴ
እያሇቀሰች እንዯነበረ ከፊቷ ሊይ ማየት እችሌ ነበር፡፡ በእኔ ምን ችግር እንዯተከሰተብኝ እንዴትነግረኝ
አንዶን ነርስ ጠየቅኋት ነገር ግን እየቀሇዯችብኝ “ ተመሌሰሽ ተሌከሻሌ፤ ምን አሌባት አንዴ ነገር
አጥፍተሻሌና ንስሏ ሌትገቢ ሳያስፈሌግሽ አይቀርም፡፡” አሇችኝ፡፡ ነርሷ ስሇእኔ ሁኔታ ቀሇሌ አዴርጋ ሇመናገር
እየሞከረች ነበር ነገር ግን ወዯ እኔ መቅረብ እንዯፈራች ማየት እችሌ ነበር፡፡ የተከታተሇኝን ሀኪም
እንዴትጠራው ጠየቅኋት፡፡
( ሀኪሙ) እንዯመጣ፥ የእኔ ችግር ምን እንዯሆነ እንዲሊወቀ ነገረኝ፡፡ በመጀመሪያ፥ ወባ የያኝ መስልት ነበር
ነገር ግን የምርመራ ውጤቱ ነፃ ሆነ፡፡ ከዙያም የሰውነት ሙቀቴ፥ የሌብ ምቴና የዯም ግፊቴ በአዯገኛ ሁኔታ
ዜቅተኛ እንዯነበረ ነገር ግን ችግሬ ምን እንዯሆነ ሇማወቅ እንዲሌቻሇ መናገሩን ቀጠሇ፡፡ ምንም ሉያዯርግሌኝ
የሚችሇው ነገር እንዲሌነበረ ነገረኝ፤ ታምሜ ስሊሌነበር ሉያክመኝ አሌቻሇም፡፡ ያዯረጉሌኝ ጠብታ ( ጉሌኮስ)
በመጀመሪያ እየሠራ አሌነበረም ነገር ግን ዓይኖቼን ስከፍት፥ መሥራት ጀመረ፡፡ ወዯ ቤት ሇመሄዴ ብርታት
እንዲገኝ ነርሷ የመጀመሪያው ጠብታ ( ጉሌኮስ) እንዲሇቀ ላሊ እንዴትሰጠኝ መከረ፡፡
በዙያ ስፍራ ባየሁት ነገር በጣም ፈርቼ ስሇነበር ማሌቀሴን ሊቆም አሌቻሌሁም፡፡ የቦታው ክርፋት ነቅቼ ራሱ
እዚው ያሇው ያህሌ ያሇማቋረጥ እውን ሆኖ ይሰማኛሌ፡፡ ከስፍራው ያየሁት እይታ ሁሌጊዛ ከፊቴ ዴቅን
ይሊሌ፡፡ መተኛት አሌቻሌሁም እናም ሰውነቴ ዯግሞ በከባዴ ህመም ውስጥ ነበር፡፡ መገጣጠሚያዎቼ ሁለ
ወሊሌቀው እንዯገና የተገጣጠሙ ያህሌ ነው የተሰማኝ፥ ቅፍፍ አሇኝ፡፡ ሳምንቱን ሙለ ተቅማጥና ራስምታት
ይሰማኝ ነበር፡፡
ስሊየሁት ነገር ሇማንም እንዲሊወራ በአዕምሮዬ ወስኜ ነበር ምክንያቱም ማን ሉያምነኝ ይችሊሌ? ሰዎች ምን
ሉያስቡ ይችሊለ? ያሳሇፍሁትን ከማንም ጋር ሊሊነጻጽር ሇራሴ ዯጋጋሜ መናገሬን ቀጠሌሁበት፡፡
ከአማካሪዎቼ አንዶ እንዴትጸሌይሌኝ የስሌክ መሌእክት ሌኬሊት ስሇነበር ስሇጤንነቴ ሇመጠየቅ
ዯወሇችሌኝ፡፡ ሳሊውቀው ስሇገጠመኜ እየነገርኋት ነበር፡፡ ምን እያዯረግሁ እንዯሆነ ባስተዋሌሁበት ጊዛ
አብዚኛውን ታሪክ ነግሬያት ነበር፡፡ ራሴን ሇመምታት ፈሇግሁ፡፡ በህይወቴ ውስጥ ከባደን ስህተት እንዯሠራሁ
አምኜ ስሇነበር እያሇቀስሁ ነበር፡፡ አሁን ታሪኩ ተነግሯሌ፥ ከእንግዱህ ወዱያ ሌዯብቀው የሚያስችሇኝ ምንም
ዓይነት መንገዴ የሇም፡፡ አሁን አንዴ ነገር ተረዲሁ፥ እግዙአብሔር አንዴ ነገር እንዱነገር ከፈሇገ፥ ይነገራሌ፡፡
ዝሮ ዝሮ፥ እርሱ አምሊክ ነው፡፡
በኦገስት 19፥ ( የእግዙአብሔር) የቅባቱ ምሌክቶች በሊዬ ሊይ እየተሰሙኝ ነቃሁ፡፡ ዯክሜና እየተንቀጠቀጥሁ
ነበር፥ የኤላክትሪክ ሞገድች በሰውነቴ ውስጥ ይሄዲለ፡፡ ምሽት ሊይ ዯማቅ ብርሃን ወዯ ክፍለ ሲመጣ አየሁ
እናም በመካከለ ያ ሰው ራሱ ነበር፡፡ በዙህ ጊዛ ከአሌጋዬ አጠገብ በወንበር ሊይ ተቀመጠ፡፡ ይህ ወንበር ከየት
እንዯመጣ አሊውቅም ነገር ግን ሇመቀመጥ እንዯተጋጀ ወንበሩ ቀዴሞ ተጋጅቷሌ፡፡ ከሙለ ወርቅ የተሠራ
የሚያምር ወንበር ነበር፤ ቅርጹ እንዯማንኛውም ዓይነት ወንበር ነበር፥ ከኋሊው ባሇመዯገፊያ፡፡ ሁለም እግሮቹ

ሊይ ወርቅ ያሇበት ብርማ ኮከብ ነበረበት፤ ተመሳሳይ ኮከብ በኋሊ መዯገፊያው መሏሌ ሊይም ይገኝ ነበር፡፡
እያንዲንደ እግር ሊይ ክብ ጎማዎች ነበሩ፡፡
ሰሊምታ ከሰጠኝ በኋሊ፥ ስሇማንነቱ ብዘ ጥያቄዎች እንዲለኝ እንዯሚያውቅና ራሱን ሉገሌጥሌኝና ስሊሳየኝ
ነገሮች አንዲንዴ ነገሮችን ሉያብራራሌኝ እንዯመጣ ነገረኝ፡፡ እንዱህ አሇ፡ “ እኔ ክርስቶስ ነኝ፥ አዲኝሽ፡፡
አንዲች ከተጠራጠርሽ እጆቼን ተመሌከቺ፡፡ የሄዴንበት ቦታ ሲዖሌ ይባሊሌ፡፡” እጆቹን ስመሇከት ሚስማሮቹ
የወጉትን ቀዲዲዎች አየሁ፡፡
ውዴ ወዲጆች፥ ሲዖሌ የማንም ሰው የምናብ ፈጠራ እንዲሌሆነ እንዴትረደ እፈሌጋሇሁ ነገር ግን እውነት
የሆነና አስቀያሚ ነው፡፡ ሇሰዎች አሌነበረም የተሠራው ነገር ግን ሇሰይጣንና ሇአጋንንቶቹ ነው፡፡ የእኛ
ትክክሇኛ ቦታችን በገነት ከኢየሱስ ጋር ነው ቢሆንም ግን ከመርፈደ በፊት ኢየሱስን ሌንመርጥ
ያስፈሌገናሌ፡፡ ዚሬ፥ ዴምፁን ስትሰሙ ሌባችሁን አታጽኑ፤ ኢየሱስን እንዯ የግሌ አዲኛችሁ አዴርጋችሁ
ተቀበለትና ሇእርሱ ኑሩ፡፡ ሲዖሌ አስከፊ ቦታ ነው፤ የፍርሃትና የሏን ቦታ ነው፤ የሥቃይና የሊሇም ዋይታ
እንዱሁም የጥርስ ማፋጨት ቦታ ነው፡፡ ሰይጣን የሚችሇውን ያህሌ ሰው ከእርሱ ጋር መውሰዴ ይፈሌጋሌ፡፡
ከእርሱ( ከሰይጣን) ጋር አትተባበሩ፤ ከኢየሱስ ጋር ተባበሩና በሕይወት ትኖራሊችሁ እንጂ አትሞቱም፡፡
ጌታ ዲግም የተወሇዴሁ ክርስቲያን ሆኜ ሳሇ በሲዖሌ ካሳየኝ ከሁሇቱ ምዴቦች አንደን እንዴመርጥ ሇምን
እንዯነገረኝ ሌረዲው አሌቻሌሁም፡፡ ወዯ ህይወቴ ተቀብዬዋሇው ሆኖም ግን አሁንም ሲዖሌ መሄዴ
እንዯምፈሌግና እንዯማሌፈሌግ እንዴወስን ይነግረኛሌ፡፡ ሌረዲው አሌቻሌሁም፡፡ ወዯ እግዙአብሔር በመጸሇይ
ምን ሇማሇት እንዯፈሇገና ምን እንዲዯርግ እንዯሚፈሌግ ጠየቅሁት፡፡ ጌታ በአንዯኛዋ እህቴ ሊይና በአክስቴ
ሌጅ ሊይ በሌቤ ቂምና ክፋት እንዲሇ ገሇጠሌኝ ጌታን ይቅር ስሇማይሇው መንፈሴ ይቅር እንዱሇኝ
ጠየቅሁት፤ እንዱሁም እህቴን ቂምና ክፋት በሌቤ ስሇያዜሁባት ይቅር እንዴትሇኝ ጠየቅኋት፡፡ ጌታም ሄጄ

ከአክስቴ ሌጅ ይቅርታ እንዴጠይቅ አኝ፡፡
ጌታ አንዴ ጊዛ በተጭበረበረ ዱፕልማ የአስተማሪነት ሥራ እንዯ ተቀጠርሁና እርሱም ያን እንዯ እዲና እንዯ
ወንጀሌ እንዯሚቆጥረው ነገረኝ፡፡ ትክክሇኛውን ነገር ሇማዴረግ ወስኜ ነበርና ጌታን በዙህ ችግር ውስጥ
እንዱረዲኝና ቀሊለን መውጫ መንገዴ እንዱያሳየኝ ጠየቅሁት ምክንያቱም ይህ እስር ቤት ሉያስገባኝ
የሚችሌ ከባዴ ወንጀሌ ነበር፡፡ ወዯ ትምህርት ክፍሌ ሄጄ ያዯረግሁትን እንዴናዜ ነገረኝ፡፡ የማይቀር ከሆነ
ወዯ እስር ቤት ሇመሄዴ ዜግጁ ነበርሁ፡፡ የጌታ ሞገስ በትሌቁ መንገዴ ሆነሌኝ፡፡ የትምህርት ክፍለ ሀሊፊዎች
ምን ማዴረግ እንዲሇብኝ እንዴወስን ነገሩኝ፤ የተቀበሌሁትን ዯሞዜ ሇመንግሥት እንዯምከፍሌ ወይም
እንዯማሌከፍሌ፡፡ ጥፋቴን በመናዛ ስሇተዯነቁ ክስ እንዯማይመሰርቱብኝ ቃሌ ገቡሌኝ፡፡ አምሊካችን ቃለን
የሚያከብር ታማኝ አምሊክ ነው፡፡
እኔ እንዯነበርሁበት ዓይነት ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ያሊችሁት፥ ትክክሇኛ የሆነውን ነገር እንዴታዯርጉ
ሊበረታታችሁ እወዲሇሁ፥ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን፡፡ በምዴራዊ እስር ቤት ውስጥ ሉጋባችሁ ይችሊሌ ነገር
ግን ያ ጊዛያዊ ነው፡፡ ማንኛውም ሀፍረትና ህመም ሇሊሇም ከእግዙአብሔር ጋር ተሇይቶ ከመኖር ጋር
ሉወዲዯር አይችሌም፡፡ ሲዖሌ ጥሩ ቦታ አይዯሇም፤ ከመርፈደ በፊት እግዙአብሔርን አሁን እንዱፈርዴባችሁ
መፍቀዴ ይሻሊሌ፡፡ በጸጋ ጊዛ ውስጥ ሆነን የእግዙአብሏርን ፍርዴ ሌንፈራ አይገባም፤ በህይወታችን ውስጥ
ያሇውን ማንኛውም ስህተት ከእርሱ ጋር ራሳችንን ማስተካከያ ጊዛ ባሇን በአሁኑ ሰዓት እንዱገሌጠው
ሌንፈቅዴሇት ይገባሌ ምክንያቱም ከመቃብር ባሻገር ይቅርታ የሇም፡፡

2 ኛ ጉዝ ወዯ ሲዖሌ
በኦክቶበር 18፥ 2005 ጧት 11፡30 ሊይ ከእንቅሌፌ ነቃሁ ሆኖም ግን ሥራ ሇመሄዴ አሌቻሌሁም፡፡ በጣም
ዴካምና ስካር ተሰምቶኝ ነበር፤ በአሌጋዬ ሊይ መንቀሳቀስም ሆነ መገሊበጥ አሌቻሌሁም፥ እንዱሁም የጌታ

ህሌውና በክፍለ በኃይሌ ነበር፡፡ እየተንቀጠቀጥሁ ነበር እናም የኤላክትሪክ ንዜረት በሰውነቴ ውስጥ ሲሄዴ
ይሰማኝ ነበር፡፡ ጌታ ሉወስዯኝ የመጣው ከ2፡00 በፊት ነበር ምክንያቱም ሇመጨረሻ ጊዛ ሰዓቴን ያየሁት
1፡48 ሊይ ነበር፥ እናም እርሱ ከዙያ ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ነበር የመጣው፡፡ ሰሊምታ ከሰጠኝ በኋሊ ዯግመን
ተመሌሰን መሄዴ እንዲሇብን ነገረኝ ምክንያቱም ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው፡፡ ተነሣሁኝና መሄዴ ጀመርን፡፡
ዚሬ እየሄዴንበት ያሇው መንገዴ ከእስከዚሬዎቹ መንገድች በጣም የተሇየ ነበር፤ ምንም እንኳን እግራችን
እንዯሚራመዴ ቢሆንም ጉዞችን ግን ከመራመዴ ይሌቅ እንዯ መንሳፈፍ ነው፡፡ በመንገዴ ሳሇን፥ ኢየሱስ

ሁለም ኃጠአቶች አንዴ እንዯሆኑና ትንሽ ወይም ትሌቅ የሚባሌ ኃጢአት እንዯላሇ ነገረኝ፡፡ ሁለም ኃጢአት
ወዯ ሞት ነው የሚያመራው፥ የፈሇገ ትሌቅ ወይም ትንሽ ቢሆን፡፡ ጌታ ሲዖሌን ሇመጎብኘት እንዯምንሄዴ
ነግሮኝ ፈርቼ እንዯሆነ ጠየቀኝ፡፡ እንዯፈራሁ መሇስሁሇት፡፡
እንዱህ አሇኝ፡ “ የፍርሀት መንፈስ ከእኔም ሆነ ከአባቴ አይዯሇም፥ ነገር ግን ከሰይጣን ነው፡፡ ፍርሀት ወዯ ሲዖሌ
የሚያዯርስሽን ነገር እንዴታዯርጊ ያዯርግሻሌ፡፡”
ያሇ እምነት እግዙአብሏርን ዯስ ማሰኘት አይቻሌም ፍርኃት ዯግሞ የእምነት ቀጥተኛ ተቃራኒ ነው፡፡ ፍርኃት
እግዙአብሔርን ዯስ እንዯማያሰኘው ግሌጽ ነው ምክንያቱም የአንዴን ሰው እምነት ስሇሚያጠፋ ነው፡፡
ሙለውን ጊዛ በመንገዴ ሊይ ነበርን፥ ጎን ሇጎን እየሄዴን ነበር ነገር ግን ሌክ ከሲዖሌ ዯጃፍ እንዯዯረስን፥ እጄን
በእጁ ያኝ እናም እያንዲንዶን በሲዖሌ የቆየንባትን ጊዛ እጄን ይዝኝ ነበር፡፡ ጌታ እጄን ስሇያው ዯስ ብልኝ
ነበር ምክንያቱም ፈርጣማው አያያዘ ፍርኃትን ሁለ ከውስጤ አስወግድት ነበር፡፡ ስፍራው አሁንም እንዯዚው
ነው፤ ከመጀመሪያው ጊዛ ምንም የተሇወጠ ነገር የሇም፡፡ ዜንቦች፣ ትልች፣ ከባዴ ሙቀት፣ ሽታው፣ አጽሞቹ፣
ጫጫታው ነበረ፤ ሀለም ነገር መጀመሪያ ጊዛ በእዙያ ሳሇሁ እንዯነበረው እንዯዙያው ነበር፡፡ በዚው አስቀያሚ
በር ገባንና ጌታ በህብረት ወዲለ ሰዎች ወሰዯኝ፡፡ በምዴር ሊይ በህይወት ሳለ የማውቃቸው ብዘ ሰዎች ነበሩ፡፡
ምስኪኖቹ ሰዎች በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ፤ የተመሰቃቀለና በሰቆቃ ውስጥ ያለ ይመስሊለ ነገር ግን
የባሰው ነገር በፊታቸው ሊይ የሚታየው ተስፋ መቁረጥ ነው፡፡
ጌታ ከመሞቷ በፊት የማውቃት አንዴ መካከሇኛ እዴሜ ሊይ ያሇችን ሴት ጠቆመ፡፡ በ2005 መጀመሪያ ሊይ
ነበር በመኪና አዯጋ የሞተችው፡፡ ያቺን ሴት በሲዖሌ በማየቴ በጣም ነበር የዯነገጥሁት ምክንያቱም
እግዙአብሔርን የምትፈራና እግዙአብሔርን የምትወዴ እንዯሆነች ነው ሁሊችንም የምናውቀው፡፡ ጌታ ያቺ

ሴት ትወዯው እንዯነበረና እርሱም ይወዲት እንዯነበረ ነገረኝ፤ በምዴር ሳሇች አገሌግሊዋሇች፤ ብዘ ሰዎችን
ወዯ ጌታ መርታሇች እናም ቃለን በዯንብ ታውቃሇች፡፡ ሇዴሆችና ሇችግረኞች የምትራራ ነበረች፤
ትሰጣቸውና በብዘ መሌኩ ትረዲቸው ነበር፡፡ በብዘ መሌኩ መሌካም የጌታ አገሌጋይ ነበረች፡፡
እነዙህ የጌታ ቃሊት የባሰ አስዯነገጡኝ እናም እንዳት እንዯዙህ በመሌካም ያገሇገሇውን ሰው በሲዖሌ
እንዱጣሌ እንዯሚፈቅዴ ጠየቅሁት፡፡ ጌታም ተመሇከተኝና ይህች ሴት የሰይጣንን ማታሇሌ እንዲመነች
ነገረኝ፡፡ ምንም እንኳን የመጽሏፍ ቅደስን ቃሌ በዯንብ ብታውቅም፥ ትሌቅና ትንሽ ኃጢአቶች አለ
የሚሇውን የሰይጣንን ማታሇሌ አመነች፡፡ ‘ትንሽ’ ኃጢአት ወዯ ሲዖሌ እንዯማይወስዲት አሰበች፥
ምክንያቱም፥ ምንም ቢሆን፥ ክርስቲያን ስሇሆነች፡፡
ጌታም ቀጠሇ፡ “ በተዯጋጋሚ ወዯ እርሷ ሄጄ የምታዯርገውን እንዴታቆም ነገርኋት ነገር ግን የምታዯርገው ነገር

ትንሽ እንዯሆነ ታሳብ ነበር እናም ማስጠንቀቂያዬን እንዯራሷ የጥፋተኝነት ስሜት ቆጠረችው፡፡ ሇሆነ ጊዛ
ያህሌ ያቆመችበት ወቅት ነበር ነገር ግን ማስጠንቀቂያዎቹ ከእኔ ሳይሆን የራሷ ዴምፅ እንዯሆነ እራሷን
አሳመነች ምክንያቱም ያ ኃጢአት መንፈስ ቅደስን ሇማሳን ትንሽ እንዯሆነ ስሊሰበች፡፡”
ጌታን የዙህች ሴት ኃጢአት ምን እንዯሆነ እንዱነግረኝ በዴጋሚ ጠየቅሁት እናም ይህን መሇሰሌኝ፡ “ ይህች

ሴት ኦሻካቲ ሆስፒታሌ ውስጥ የምትሠራ ነርስ ጓዯኛ ነበረቻት፡፡ በታመመች ጊዛ ሁለ፥ ሄዲ እንዯአግባቡ
የሆስፒታሌ ካርዴ አታወጣም፤ ስሌኳን አንስታ ሇጓዯኛዋ ከሆስፒታሌ መጋን ውስጥ መዴኃኒት

እንዴታጋጅሊት ትነግራታሇች፡፡ ጓዯኛዋ ሁሌ ጊዛ ትታዚትና የሆነ ሰዓት መጥታ መዴኃኒቶቹን
እንዴትወስዴ ትነግራታሇች፡፡ በመጀመሪያ፥ የሰይጣንን የትንሽና ትሌቅ ኃጢአት ውሸት ሇማመንና የእኔን
እውነት ሇመተው ወሰነች፤ ላሊ ሰው በእርሷ ፋንታ ኃጢአት እንዱሠራና እንዱሰርቅ አዯረገች ነገር ግን ከሁለ
የሚከፋው፥ መንፈስ ቅደስን አሳነች፡፡ ወዯ ሲዖሌ እንዴትገባ ያዯረጋት ይህ ነው፡፡ ሚሉየን ነፍሳትን እንኳ
ወዯ ጌታ ብታመጡ ሇውጥ የሇውም፤ መንፈስ ቅደስን በማሳናችሁ ወዯ ሲዖሌ ሌትወርደ ትችሊሊችሁ፡፡
ስሇላልች ነፍሳት መዲን ብቻ አይዯሇም ማሰብ ያሇባችሁ ነገር ግን የራሳችሁንም ነፍስ እንዲትረሱ ሌትጠነቀቁ
ይገባሌ፡፡ በሁለም ጊዛ ሇመንፈስ ቅደስ ንቁ ሁኑ፡፡( Be sensitive to the Holy Spirit at all times.) ” ጌታ
እነዙህን ቃሊት ከተናገረ በኋሊ መመሇስ አሇብን አሇኝ፡፡
ይህን ታሪክ የሰሙ ብዘ ክርስቲያኖች አዲጋች ሆኖ ያገኙታሌ፡፡ ሁሌጊዛም ይጠይቁኛሌ፡ “ ታዱያ መጽዯቅ፥
ምህረትና ጸጋስ?” እና “ ዴኅነትን ከተቀበለ በኋሊ ሉታጣ ይችሊሌ ማሇት ነው?” “ ትንሽ አሌጠነከረም?”
“ እግዙአብሔር እንዯዙህ ጨካኝ ሉሆን ይችሊሌ?”
እንግዱህ በዙህ መጽሏፍ ሊይ በላሊ ቦታ እንዯተናገርሁት፥ ምንም ዓይነት ቲዎልጂ ( መንፈሳዊ ትምህርት፣
የስነ- መሇኮት ትምህርት) እያቀረብሁ አይዯሇም፡፡ ጌታ ያሳየኝንና ያስተማረኝን ነገር ብቻ ነው እየነገርኋችሁ
ያሇሁት - እንዱሁም እንዲየው የፈቀዯሌኝን ነገር፡፡ እባካችሁ ሇመሌሳችሁ መጽሏፍ ቅደሳችሁን አመሳክሩ፡፡
እነዙህን ጥቅሶች ተመሌከቱና የራሳችሁን ፍርዴ ፍረደ፡፡

ነገር ግን ሇላልች ከሰበክሁ በኋሊ ራሴ የተጣሌሁ እንዲሌሆን ሥጋዬን እየጎሰምሁ አስገዚዋሇሁ። ( 1ቆሮንቶስ
9: 27 )
እንግዱህ ምን እንሊሇን? ጸጋ እንዱበዚ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን? አይዯሇም። ሇኃጢአት የሞትን እኛ ወዯ
ፊት እንዳት አዴርገን በእርሱ እንኖራሇን? ( ሮሜ 6፡1- 2 )
እንግዱህ ሇምኞቱ እንዴትታዘ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገሥ፤ ( ሮሜ.6: 12 )
የእውነትን እውቀት ከተቀበሌን በኋሊ ወዯን ኃጢአት ብናዯርግ ከእንግዱህ ወዱህ ስሇ ኃጢአት መሥዋዕት
አይቀርሌንምና፥ የሚያስፈራ ግን የፍርዴ መጠበቅ ተቃዋሚዎችንም ሉበሊ ያሇው የእሳት ብርታት አሇ፡፡
( ዕብራውያን 10: 26- 27 )
ጌታን ካገሇገሌሁና ብዘ ሰዎችን ወዯ ክርስቶስ ከመራሁ በኋሊ ወዯ ሲዖሌ ሌወርዴ እችሊሇሁን? እናንተው
ፍረደ!

አሇመታዜ
ማርች 6፥ 2006 ሰኞ እሇት፥ በሰዓቱ ጩኸት ( አሊርም) 11፡30 ( 05H30) ሊይ ነቃሁ፡፡ መጸሇይ ጀመርሁና
በሊዬ ሊይ ከባዴ ቅባት እንዲሇ አስተዋሌሁ፡፡ ሰውነቴ በጣም ዜል እየተንገዲገዴሁ ነበር፤ የኤላክትሪክ ሞገዴ
በሰውነቴ ውስጥ እያሇፈ ነበር፡፡
ከሰዓት ሊይ፥ አሌጋዬ ሊይ ጋዯም ብዬ ሳሇ፥ ዯማቅ ብርሃን ክፍለን ሲሞሊ አየሁ፡፡ የስፒሌ ጫፍ የሚያካክለ
ትናንሽ፣ ነጫጭ ክብ ዴቡሌቡሌ ነጠብጣቦች ሲወርደ አየሁ፡፡ ነጠብጣቦቹ እንዯ ዜናብ ይወርደና በነኩኝ
ጊዛ ወዯ ሰውነቴ ውስጥ ይሰጥሙ ነበር፡፡ በተጨማሪም፥ እንዯ ዯመና ዓይነት ነጭ ጉም ከሊይ ሲወርዴ
ይታየኛሌ፤ ይህም ክፍለን ሞሊውና በነካኝ ጊዛ ወዯ ሰውነቴ ይሰርግ ነበር፡፡ ከዙህ በኋሊ፥ ኢየሱስ በዯመናው

ጉም መሀሌ ወዯ እኔ ሲመጣ አየሁት፡፡ በወንበሩ ሊይ ከአሌጋዬ አጠገብ ተቀመጠ፡፡ ይህ ወንበር ከየት
እንዯሚመጣ አሊውቅም፤ ሁሌ ጊዛም እርሱ ሇመቀመጥ ሲጋጅ ነው የሚመጣው፡፡ ከዴፍን ወርቅ የተሠራ
የተዋበ ወንበር ነው፡፡ ወንበሩ እንዯማንኛውም ዓይነት ወንበር ሆኖ የጀርባ መዯገፊያ አሇው፡፡ እያንዲንደ
እግር ሊይ የብር ኮከቦች አለበት፤ ተመሳሳይ ሆኖ ነገር ግን ትሌቅ ኮከብ በመዯገፊያው ሊይ አሇ፡፡ ሁለም
እግሮች ሊይ ክብ ጎማዎች አለት፡፡
ኢየሱስ ሰሊምታ ሰጠኝና እጁን ርግቶሌኝ እንዴነሳ ነገረኝ ምክንያቱም ጊዛው በፍጥነት እያሇቀ ነው፡፡ እጄን
ይዝ ቀና አዯረገኝና አሌጋዬ ሊይ ቁጭ አሌኩኝ፡፡
ከዙያም እንዱህ አሇኝ፡ “ ቪክቶሪያ፥ እስቲ እንጸሌይ፡፡” እኔ ባሌተረዲሁት ቋንቋ ጸሇየ፤ ‘አሜን’ የሚሇውን ቃሌ
ብቻ ነበር የተረዲሁት፡፡ ከዙያም ምን ታያሇሽ ብል በመጠየቅ ቀጠሇ እናም ሰዎች ወዯ ሥራ ቦታቸው ሲሄደና
አንዲንድች ወዯ ሥራ ቦታቸው ሲዯርሱ አያሇሁ አሌሁት፡፡ እንዱሁም እነዙህ ትናንሽ ጠብታዎች በሥራ
ገበታቻው ሊይ ቀዴመው በሚገኙት ሊይ ሲያርፉ አየሁ፡፡ ከመጀመሪያዎቹ ሰዎች በኋሊ ላልች ዯግሞ በኋሊ
ሊይ መጡ በዙያ ጊዛ የሚንቡት ነጠብጣቦች አቁመው ነበር፡፡
እንዱሁም ዯግሞ ላልች ሰዎችን አየሁ፥ በተሇያዩ አቢያተክርስቲያኖች ሇእሁዴ አገሌግልት ሲገኙ፡፡
የነጫጮቹ ነጠብጣቦች ዜናብ የመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን መጪዎች የቤተክርስቲያኑን ቅጥር
እንዯረገጡ መውረዴ ይጀምራለ፡፡ ሇተወሰነ ጊዛ መዜነቡን ቀጠሇና ከዙያ አቆመ፡፡ አርፋጆች ምንም
አያገኙም፡፡
ኢየሱስ እነዙህ ነገሮች ምን እንዯሆኑ ተረዴቻቸው እንዯሆነ ጠየቀኝ እና እኔም እንዲሌገባኝ መሇስሁሇት፡፡
ከዙያም አስረዲኝ፡ “ እነዙህ ራእዮች ማሇት በተወሰነ ሰዓት ሌትገኚ በሚገባሽ ቦታዎች ሁለና በስንት ሰዓት

በዙያ ሌትገኚ እንዯሚገባሽ የምታውቂ ከሆነ፥ ሇዙያ የተወሰነ ሰዓት በረከትን የሚያከፋፍለ መሊእክት አለ፡፡
በሰዓቱ ከዯረስሽ በረከትን ትወስጃሇሽ አሇበሇዙያ ግን በረከትሽን ታጫሇሽ ምክንያቱም መሊእክቱ ሇተወሰነ
ሰዓት ብቻ ነው በረከቱን የሚያከፋፍለት፡፡ ቪክቶሪያ፥ ሊስጠነቅቅሽ እፈሌጋሇሁ ምክንያቱም ወዯ ሥራ ስትሄጂ
አርፍዯሽ ነው በተሇይ ዯግሞ ወዯ ቤተክርስቲያን ጉባኤዎች ( አገሌግልቶች) ስትሄጂ አርፍዯሽ ነው፡፡ ይህን
ሌታውቂ ይገባሌ፥ ያሇምንም አሳማኝ ምክንያት ያረፈዴሽባቸው በእነዙያ ቀናት፤ ሇእነዙያ ቀናት በረከትሽን
ሇሊሇም አጥተሺዋሌ፤ መቼም ወዲንቺ አይመሇሱም፡፡ ቪክቶሪያ ይህን ነገር ሌታቆሚና ፈጽሞ ዯግመሽ
ሌታዯርጊው አይገባም፥ ሇማርፈዴ በቂ ምክንያት ካሌኖረሽ በስተቀር፡፡”
ጌታ እነዙህን ቃሊት ሲናገር ብሰወር ወይም ስሇምግባረ ጎድልነቴ በቂ ምክንያት ሌሰጠው ተመኘሁ፡፡
አንዲንዳ ብዘ ስሇምተኛ ነው አሌሁት ግን ፊትሇፊት ዓይን ዓይኔን እያየ እየዋሸሁ እንዯሆነ ነገረኝ እናም
ከነቃሁ በኋሊ ተመሌሶ የመተኛት አጉሌ ሌማዴ እንዲሇብኝ ነገረኝ ‘ሇጥቂት ተጨማሪ ዯቂቃዎች’ እንቅሌፍን
ሇማጣጣም በመፈሇግ፡፡
ኢየሱስ ካስጠነቀቀኝ በኋሊ፥ “ ተነሽ፡፡ ነይ እንሂዴ፡፡ ምክንያቱም ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው እናም ሌናዯርጋቸው
የሚገቡን አንዲንዴ ነገሮች አለ፡፡” አሇኝ፡፡
በዙህ ጊዛ ጌታ ፈጽሞ ሆኜበት የማሊውቀው ቦታ ወሰዯኝ፤ እንዱሁም በዙያ ቀን በሄዴንበት መንገዴ የሄዴነው
ሇመጀመሪያ ጊዛ ነው፡፡ በተዋቡ አበቦችና በተዋቡ አረንጓዳ ዚፎች የተሞሊ ግቢ ዯረስን፤ በምዴር ሊይ ያሇ
ምንም ነገር ይህን ውበት ሉወዲዯረው አይችሌም፡፡ አበባዎቹ በሁለም ዓይነት የተዋቡ፥ ዯማቅ ቀሇሞች
ተሞሌተዋሌ፡፡ በሚያምር የመናፈሻ ወንበር ሊይ ተቀመጥን፥ በዴፍን ወርቅ የተሠራ ነበር ትናንሽ ዯመቅ
ብሇው የሚያንጸባርቁ የብር ኮከቦችም ነበሩበት፡፡

ስንቀመጥ፥ ወዯ ፊትሇፊታችን ጠቁሞ እንዱህ አሇ፡ “ ቪክቶሪያ፥ ተመሌከች፥ ያ ከተማ ይታይሻሌ?”
ስመሇከት፥ በጣም ትሌቅ፥ ዯምቆ የሚያበራ ከተማ አየሁ፡፡ ከአገሊሇጽ በሊይ የተዋበ ነበር፡፡ ከተማው ዯማቅ
የሚያንጸባርቅ የወርቅ በር አሇው እናም በሩ ጋር አንዴ ሰው ተቀምጧሌ፥ እዴሜውም ትሌቅ ነው፡፡ ረዥም
ነጭ ጺምና ነጭ ጸጉር አሇው፡፡ ይህን ሰው አስቀዴሜ አይቸው ነበር እናም ኢየሱስን ይህ ሰው ማን እንዯሆነ
ስጠይቀው፥ አብርሃም፥ የእምነት አባት መሆኑን ነገረኝ፡፡
በከተማዋ ውስጥ ብዘ መንገድችን አየሁ፥ እነርሱም በወርቅ የተሇበጡ ናቸው፡፡ ረዣዥም ሕንጻዎች አለ እና
እነርሱም እንዯ ወርቅ ያንጸባርቃለ፡፡ በከተማዋ ውስጥ የሚታየው ማንጸባረቅና ብሌጭሌጭታ የማይገሇጽ
ነው፡፡
ኢየሱስ ወዯ እኔ ወር አሇና፥ “ ስሇዙያ ከተማ ምን ታስቢያሇሽ?” ብል ጠየቀኝ፡፡
በጣም እንዯሚያምርና ወዯዙያ ቦታ መሄዴ እንዯምፈሌግ መሇስሁሇት፡፡ ኢየሱስም አሇ፡ “ ታዚዥ መሆንሽን

ከቀጠሌሽ ወዯዙያ ወስዴሻሇሁ ምክንያቱም ቤትሽም በዙያ ነው የሚሆነው፡፡ ታዚዥ እንዯሆንሽ ቆዪ ምክንያቱም የማትታዢ ከሆንሽ፥ ቪክቶሪያ፥ በቤትሽ ውስጥ ቁራዎች ይበራለ፡፡ ቤትሽ ጉጉቶች( ወፍ)
መኖሪያና የመናፍስት መጫወቻ ይሆናሌ፡፡ ሆኖም ግን፥ አትፍሪ፥ ምክንያቱም እኔ ከአንቺ ጋር ነኝ፡፡ ብቻ
ታዢ፡፡ ሇማይታዜ ሁለ፥ በቤቱ ውስጥ ቁራዎች በዙያ ይበራለ፤ የጉጉቶች መኖሪያና የመናፍስት መጫወቻ
ቦታ ይሆናሌ፡፡”
ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው ሉብራራም በማይችሌ ፍቅር ይወዯናሌ፡፡ ታሊቅ ፍሊጎቱ ሕይወትን
እንዴንመርጥና ሊሇማዊ ሕይወትን ከእርሱ ጋር እንዴናሳሌፍ ነው፡፡ ያቀረበሊቸውን ዴኅነት
ባሇመቀበሊቸውና ሞትን በምመረጣቸው ምክንያት ስሇሚሞቱትና ወዯ ሲዖሌ ስሇሚወርደት ሁለ ሌቡ
ይታመማሌ፡፡
ዲግም የተወሇዲችሁ ክርስቲያኖች ብትሆኑም ባትሆኑም፥ እባካችሁ ይህን አንዴ ነገር ሇሁሌጊዛም አስታውሱ፡

ጊዛው ፈጥኖ እያሇቀ ነው፡፡
ተጨማሪ ጥቅሶች
ራእይ 22: 12 እነሆ፥ በቶል እመጣሇሁ፥ ሇእያንዲንደም እንዯ ሥራው መጠን እከፍሌ ንዴ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አሇ።
2ኛ ጴጥሮስ 3: 9 ሇአንዲንድች የሚገይ እንዯሚመስሊቸው ጌታ ስሇ ተስፋ ቃለ አይገይም፥ ነገር ግን ሁለ ወዯ ንስሏ እንዱዯርሱ
እንጂ ማንም እንዲይጠፋ ወድ ስሇ እናንተ ይታገሣሌ።
ራእይ 3: 3 እንግዱህ እንዳት እንዯ ተቀበሌህና እንዯ ሰማህ አስብ፥ ጠብቀውም ንስሏም ግባ። እንግዱያስ ባትነቃ እንዯ ላባ
እመጣብሃሇሁ በማናቸውም ሰዓት እንዴመጣብህ ከቶ አታውቅም።
የጌታችን የመዴኃኒታችንና የንጉሣችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 24: 27 መብረቅ ከምሥራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ
እንዯሚታይ፥ የሰው ሌጅ መምጣት እንዱሁ ይሆናሌና፤
የጌታችን የመዴኃኒታችንና የንጉሣችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በዮሏንስ 15: 1- 3 እውነተኛ የወይን ግንዴ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም
አባቴ ነው። ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያሇውን ቅርንጫፍ ሁለ ያስወግዯዋሌ፤ ፍሬ የሚያፈራውንም ሁለ አብዜቶ እንዱያፈራ
ያጠራዋሌ።
የጌታችን የመዴኃኒታችንና የአምሊካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 7: 13- 14፤ 21፤ 24- 29 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። በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፥ ጌታ
ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይዯሇም። 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።
ወዯ ቆሊስያስ 3: 5- 17 እንግዱህ በምዴር ያለቱን ብሌቶቻችሁን ሁለ ግዯለ፥ እነዙህም ዜሙትና ርኩሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም
ጣዖትንም ማምሇክ የሆነ መጎምጀት ነው፤ በእነዙህም ጠንቅ የእግዙአብሔር ቁጣ በማይታዘ ሌጆች ሊይ ይመጣሌ፤ እናንተም
ዯግሞ ትኖሩባቸው በነበራችሁ ጊዛ፥ በፊት በእነዙህ ተመሊሇሳችሁ። አሁን ግን እናንተ ዯግሞ ቁጣንና ንዳትን ክፋትንም፥
ከአፋችሁም ስዴብን የሚያሳፍርንም ንግግር እነዙህን ሁለ አስወግደ፤ እርስ በርሳችሁም ውሸት አትነጋገሩ፥ አሮጌውን ሰው
ከሥራው ጋር ገፋችሁታሌና፥ የፈጠረውንም ምሳላ እንዱመስሌ እውቀትን ሇማግኘት የሚታዯሰውን አዱሱን ሰው ሇብሳችሁታሌ፤
በዙያም የግሪክ ሰው አይሁዲዊም የተገረም ያሌተገረም አረማዊም እስኩቴስም ባሪያም ጨዋ ሰውም መሆን አሌተቻሇም፤ ነገር
ግን ክርስቶስ ሁለ ነው፥ በሁለም ነው። እንግዱህ እንዯ እግዙአብሔር ምርጦች ቅደሳን ሆናችሁ የተወዯዲችሁም ሆናችሁ
ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትሕትናን፥ የዋህነትን፥ ትዕግሥትን አዴርጉ፥ ማንም በባሌንጀራው ሊይ የሚነቅፈው ነገር ካሇው፥
ይቅር ተባባለ፤ ክርስቶስ ይቅር እንዲሊችሁ እናንተ ዯግሞ እንዱሁ አዴርጉ፤ በእነዙህም ሁለ ሊይ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን
ፍቅርን ሌበሱት። በአንዴ አካሌም የተጠራችሁሇት ዯግሞ የክርስቶስ ሰሊም በሌባችሁ ይግዚ፤ የምታመሰግኑም ሁኑ።
የእግዙአብሔር ቃሌ በሙሊት ይኑርባችሁ፤ በጥበብ ሁለ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገሥጹ፤ በመዜሙርና በዜማሬ በመንፈሳዊም
ቅኔ በጸጋው በሌባችሁ ሇእግዙአብሔር ምሩ፤ እግዙአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ፥ በቃሌ ቢሆን ወይም በሥራ
የምታዯርጉትን ሁለ በጌታ በኢየሱስ ስም አዴርጉት።
ዴንቅ መካር ኃያሌ አምሊክ የሊሇም አባት የሰሊም አሇቃ ብቸኛው አዲኝ፥ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የእግዙአብሔር አብ
ቃሌ የናዜሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ 21: 6- 8 እንዱህ አሇ 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 የርኩሳንም የነፍሰ ገዲዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመሌኩ
የሏሰተኛዎችም ሁለ ዕዴሊቸው በዱንና በእሳት በሚቃጠሌ ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁሇተኛ ሞት ነው።
ላዋውያን 19: 2 ሇእስራኤሌ ሌጆች ማኅበር ሁለ እንዱህ ባሊቸው። እኔ እግዙአብሔር አምሊካችሁ ቅደስ ነኝና እናንተ ቅደሳን
ሁኑ።
1ኛ ጴጥሮስ 1: 15- 16 ዲሩ ግን፦ እኔ ቅደስ ነኝና ቅደሳን ሁኑ ተብል ስሇ ተጻፈ የጠራችሁ ቅደስ እንዯ ሆነ እናንተ ዯግሞ
በኑሮአችሁ ሁለ ቅደሳን ሁኑ። ( ዮሏንስ 14: 1- 7፤ ወዯ ገሊትያ 5: 16- 26፤ 1ኛ ዮሏንስ፤ ማቴዎስ 24- 25፤ 1ኛ ተሰልንቄ 4- 5)
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ
Translat ed t o Am haric by Muluneh Addisu, shalom m uluneh@gm ail.com

