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ጌታን በግዘፍ ነጭ ዘፋን ሊይ ተቀምጦ አየሁት። በፊቱ ሰዎች በረዥም ሰሌፍ ተሰብስበው ነበር። 
እነዙህ ሁለ ሰዎች ፊት ስሊሌነበራቸው ግራ ተጋብቼ ነበር። ፊታቸው በሚኖርበት ቦታ ሊይ ምንም 
ነገር የሇም፥ ባዶ ነው። 

እያንዳንዱ ሰው በጌታ ፊት በሚቀርብበት ጊዛ፤ መጽሐፍ ይከፍትና ያ ሰው ያደረገውን ነገር ሁለ 
ከዚ ሊይ ያነባሌ። ሁለ ነገር እዚ ሊይ ሰፍሯሌ (ተጽፏሌ)፥ እና ጌታም መጽሐፉን ሙለ ከመጀመርያ 
እስከ መጨረሻ ያነባሌ። በዙህ አንድ መስመር ሊይ እያንዳንዱ ሰው ፍርድ እየተሰጠው ነበር እናም 

ፍርዱም ወደ ሲኦሌ እንዲወርዱ ነበር። ጌታም ወደ ሲኦሌ እንዲሄዱ ሇእያንዳንዳቸው 
በተናገረ ቁጥር፥ የተነገረው ሰውዬ  መጮህ፣ እና ማሌቀስ፣ እና ጌታን አንድ የመጨረሻ 
እድሌ እንዲሰጠው መማጸን ይጀምራሌ። ጌታም በጉንጮቹ ሊይ የእንባ  ሇሊዎች 
ይወርዳለ፥ ነገር ግን እራሱን ይነቀንቅና ንስሃ ሇመግባትና ሇእርሱ ሇመኖር  በጣም ብዘ 
እድሌ  እንደነበራቸው  ሇእያንዳንዱ ሰው ይነግር ነበር። ይሄም ሇተወሰን ረም ሊሌ 
ጊዛ ቀጥል ነበር። 

 

በመጨረሻም ጌታ ወደ እኔ ተመሇከተነና “ሇምንድን ነው ዜም ብሇሽ የቆምሽው?” በማሇት ጠየቀኝ። 
በጣም ግራ ተጋባሁ። “ምን እንዳደርግ ትፈሌጋሇህ ጌታ ሆይ?” በማሇት መሇስኩሇት። ጌታም “ጸሌዪ” 
ብል መሇሰሌኝ። ስሇዙህም መጸሇይ ጀመርኩ ነገር ግን በትጋት አሌነበረም የምጸሌየው። ከጥቂት ሰዓት 
በኋሊ ጌታ ወደ እኔ ዝረና በሚያሳስብ ሁኔታ “እነዙህን ሰዎች ተመሌከቺያቸው። በደንብ 
ተመሌከቺያቸው።” አሇኝ። ሌክ ስመሇከታቸው ፊታቸው መታየት ጀመረ። በሩቅ የማውቃቸው ሰዎች 
ሆነው ተገኙ። የሩቅ ሰዎች ነበሩ። ቀጥል ትንሽ ጠንከር አድርጌ መጸሇይ ጀመርኩ። ከትንሽ ጊዛ በኋሊ 

ጌታ በድጋሚ ወደ እኔ ዝረና ኮስተር ባሇ አትኩሮት እንዲህ አሇኝ፣ “እነዙህን ሰዎች በድጋሚ ተመሌከቺያቸው።” አሁን ሰዎቹ ጓደኞቼ 
ሆነው ተገኙ። “በደንብ መጸሇይ አሇብሽ” ብል ጌታ ገሰጸኝ። ቀጥል በደንብ ጠንከር አድርጌ መጸሇይ ጀመርኩ። ነገር ግን አሁንም 
በረዥሙ የተሰሇፉት ሰዎች ወደ ጌታ ፊት ይቀርባለ፣ ጌታም የሕይወት ታሪካቸውን ከራሳቸው የግሌ መጽሐፍ ሊይ ያነብሊቸውና 
ከዚም ይፈርድባቸዋሌ። 

አሁንም በድጋሚ ጌታ ወደ እኔ  ዝረ፤ ነገር ግን አሁን  በቁጣ ነበር። እየተፈረደባቸው በነበሩ ነፍሶች አሁንም እያሇቀሰ ነበር። “እዙህ 
ጋር እየተከናወነ  ያሇውን ነገር እየተረዳሽና እያስተዋሌሽ ነው?” ብል ጌታ ጠየቀኝ። ቀጥልም “እነሆ!!” አሇ። ከዚም አንድ ጉድጓድ 
በረዥሙ ከተሰሇፉት ሰዎች በስተ ኋሊ ተከፈተ። ወደ ቀዳዳው በቀስታ ተመሇከትኩኝ። ከውስጡ አሰቃቂ የሆነ ጨሇማ  ይወጣ 
ነበር። ጩኸት፣ ኡኡታ፣ ሇቅሶና ማቃሰት ከቀዳዳው ውስጥ ሲወጣ እሰማ ነበር። “ሂጂና ተመሌከቺ” ብል ጌታ አኝ። ማየት 
አሌፈሇኩም ነበር። በጣም ፈርቼ ነበር ነገር ግን ሌክ የሆነ እጅ በጀርባዬ ሊይ ወደዙህ ጥቁር ጉድጓድ ሲገፋኝ ይሰማኝ ነበር። 
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ወደዙህ ጥቁር ጉድጓድ ጫፍ ስደርስ፥ ውስጡን ወደ ታች ተመሇከትኩኝ። ከዚም በፍርሃትና  በታሊቅ 
ድንጋጤ ወደ ኋሊ ተመሇስኩ።ጥቁር ጉድጓዱን ወደ ታች ማየት እችሌ ነበር። በጣም ረዥም ቁሌቁሇታማ 
ዋሻ ይመስሌ ነበር። የሚጨሱና የሚንተከተኩ ብዚት ያሊቸውን ሰዎች በጉድጓዱ መጨረሻ ማየት እችሌ 
ነበር። እርስ በእርስ ጭንቅንቅ ብሇው ነበር፥ በመካከሊቸው ምንም አይነት ክፍተት አሌነበረም። የእሳት 
ነበሌባሌና ቀይና ብርትኳናማ ቀሇም ያሇው መብራት ከዙህ ጥቁር ጉድጓድ መጨረሻ ይወጣ ነበር። 
የሰሌፈር (sulfur) ሽታ ሸተተኝ። እሳትና የእሳት ነበሌባሌ አይቼ ነበር። የእሳቱ ሀይሇኛ ግሇት ይሰማኝ 
ነበር። በዙህ ጥቁር ጉድጓድ መጨረሻ ትልች በሰዎቹ መሊ ሰውነት (አካሌ) ሊይ ሲርመሰመሱ 
ተመሇከትኩ። ሰዎቹ በእሳት ውስጥ ነበሩ ነገር ግን በእሳቱ ተቃጥሇው አይጠፉም ነበር። ነገር ግን ከእሳቱ 
የተነሳ በስቃይና በህመም ይጮኹ ነበር። ወደ ሊይ ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ አፍ ይመሇከቱ ነበር። እጃቸውና 
ክንዳቸው ወደ ሊይ ተርግተው ነበር። ሌክ እንደ ትሌቅ ማዕበሌ ያሇእረፍት ወደዙያና ወደዙህ 
ይንቀሳቀሱ ነበር። እናም ነፃ ሇመውጣትና ምህረት ሇማግኘት ይጮኹ ነበር። ነገር ግን ምንም አይነት 
ምህረት የሇም። ምንም ነፃ መውጣት የሇም። 

በፍርሃት፣ በታሊቅ ድንጋጤና ተስፋ በመቁረጥ ከጉድጓዱ ጫፍ ወደ ኋሊ ተመሇስኩ። ወደ በስተኋሊ ጌታ በዘፋኑ ሊይ በተቀመጠበት 
አቅጣጫ በኩሌ ዝርኩኝ። አሁንም ድረስ ከመጽሐፉ ሊይ እያነበበ ነበር። አሁን በጣም ትሊሌቅ፣ መጨረሻ የላሊቸው መጽሐፍት 
ከዘፋኑ ቀጥል ተከምረው ተመሇከትኩኝ። እያንዳንዱ እነዚ መጽሐፍት ሊይ የተጻፉ ሰዎች ገና እንደሚፈረድባቸው ተገነብኩኝ። 
በጌታ ፊት የተሰበሰቡትን፥ በረዥም መጨረሻ በላሇው ሰሌፍ ተሰሌፈው ፍርድ የሚጠብቁትን ሰዎች አየኋቸው። አሁን የሁለንም ፊት 
በደንብ ማየት እችሌ ነበር። እነሱም ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ መዶቼ ነበሩ። እናም እየተፈረደባቸው ነበር። ከዚም ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ 
ሲጣለ ተመሇከትኳቸው፤ እናም ወደ ረዥሙ ዋሻ ወደ ታች በመወርወር ሊይ ሳለ በጣም ሲጮሁ ሰምቼአቸው ነበር። 

ጌታም በጉንጮቹ ሊይ ዕንባ እየተዥጎደጎደ ወደ እኔ ዝረና “አሁን ጸሌዪ” አሇኝ። ሇነዙህ ሰዎች ምህረት እንዲደረግ ወደ እግዙአብሔር 
ማሌቀስና መጮኽ ጀመርኩኝ። እያንዳንዱ ሰው ሲፈረድበት ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ ጫፍ በሩጫ እሄድና ከጥቁሩ ጉድጓድ ስቤ 
ሇመመሇስ እሞክር ነበር። እጃቸውንና ክንዳቸውን እይዜና ከዚም እንዳያመሌጡኝ ስሞክር ነበር። ነገር ግን ከእጆቼ ያመሌጡኝ ነበር። 
የምወዳቸው ሰዎች ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ እንዳይገቡ የተቻሇኝን ነገር ሁለ ሇማድረግ በብቸኝነት ስጣጣር ነበር። ተንጠራራውና ጌታን 
ያዜኩት ከዚም ላሊኛውን እጄን ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ ሰድጄ ሰዎችን ሇመያዜና ከጥቁሩ ጉድጓድ ሇማውጣት ሞከርኩኝ። 

“ሌቀቂ” ብል ጌታ ነገረኝ። “አንተን ከሇቀኩህ እኔም ወደ ጉድጓዱ መግባቴ ነው።” ብዬ ተቃወምኩ። ጌታም በድጋሚ “ሌቀቂ” አሇኝ። 
ከዚም ሇቀኩት። የማይታዩ እጆች ይውኝ የነበሩ ነበር የሚመስሇው። በጥቁሩ ጉድጓድ ጫፍ አጠገብ ተኛሁኝና እጄን ወደ ታች ሰድጄ 
ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ የሚወርዱትን ሰዎች ሇመያዜና  ሇመጎተት ሞከርኩኝ። እኔ እራሱ በነበሌባለና  በእሳቱ በመቃጠሌ ሊይ እንዳሇሁ 
ተሰማኝ። አሌፎ አሌፎ የሆነ ጥፍር ከጥቁሩ ጉድጓድ ወጥቶ ሲመታኝ ተሰምቶኝ ነበር። ክንዴ ሊይ የመቃጠሌ ስሜት ተሰምቶኝ ነበር 
ከዚም የመቧጨር ምሌክት ክንዴ ሊይ ተመሇከትኩኝ። 

የምወዳቸው ሰዎች ነጻ እንዲወጡ ወደ እግዙአብሔር በማሌቀስና በመጮኽ ሊይ ነበርኩኝ። በምወዳቸው 
ሰዎች ሊይ ምህረት እንዲደረግና ወደ ጥቁሩ ጉድጓድ እንዲወርዱ እንዳይፈርድባቸው እግዙአብሔርን 
እየተማጸንኩት ነበር። ጌታም “የአንቺ ሇሆኑትና ሇጠፉት ሇምትወጂአቸው መጸሇይ ቀሊሌ ነው።” አሇኝ። 
“አስታውሺ፥ ሁለም የጠፉት እኔ የምወዳቸው ናቸው። ሇጠፉት ሌጆቼ ሌክ አሁን አንቺ እየጸሇይሽ 
እንዳሇሽው የእኔ ሌጆች መጸሇይ እንዲጀምሩ እፈሌጋሇሁ። ሇጠፉት ሌጆቼ በመካከሌ ባሇው ክፍተት 
የሚቆሙና የሚያማሌዱ ትውሌድን አስነሳሇሁ። እነዙህ አማሊጆች የጦርነቱን እሳት ይቀምሱታሌ፥ 
በእርሱም ይቃጠሊለ። የሲዖሌ ሀይሊት በእነርሱ ሊይ ይወጡና ያጠቋቸዋሌ። ነገር ግን እኔ ከእነርሱ ጋር 
እሆናሇሁ እይዚቸውማሇሁ። አሁንስ ትጸሌዪአሇሽ?”  

 

--ሆሉ ኤሌ. ሙዲ 
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