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በ፡ ፓስተር ብራኒ ደዮን 
(By:  Pastor Brani Duyon) 

 

መግቢያ 

በ ሜይ 2006 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) የእግዚአብሔር አገሌጋይ ጌታ ኢየሱስን ሇመገናኘትና 6 መሌእክቶችን 
ሇመቀበሌ ወዯ ገነት ተወሰዯ፡፡ ብራኒ ደዮን በኤፈንዲይ (Efendie) ፣  እዴሜ 52፣  ከደሰን (Dusun) ጎሳ፡፡ 
የሚያገሇግሇውም ኮታ ቤለዴ፥ ሳባህ (በምስራቅ ኢንድኔዢያ) ቦርኒኦ (Borneo) ወንጌሊውያን 
ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዯ ቤተክርስቲያን ሽማግላ ነው፡፡ (Borneo Evangelic Church, Kota 
Belud, Sabah ( in East Malaysia) )፡፡ በሜሊንግካፕ ባሩ፥ ኮታ ቤለዴ (Melangkap Baru, Kota 
Belud) በፓስተርነት (በመጋቢነት) አገሌግሎሌ እንዱሁም በኋሊ ሊይ እ.ኤ.አ ከ2005-2006 ዓ.ም 
በኤስ.አይ.ቢ. ባያያት (SIB Bayayat ) በቤተክርስቲያን አስተዲዲሪነት አገሌግሎሌ፡፡   

በአፕሪሌ 21፥ 2006 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) እኔና ባሇቤቴ የሌጃችንን 
ሠርግ ሇመታዯም ወዯ ምእራብ ኢንድኔዢያ አመራን፡፡ እንዯ 
አሇመታዯሌ ሆኖ ከአንዴ ሳምንት በኋሊ፥ ራሴን ሳትኩ 
(stroke)፡፡ ወዱያውኑ ማሊያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወዯሚገኝ 
የህክምና ማእከሌ ተወሰዴሁና በዚያ ሀኪሙ መረመሩኝ፡፡ 
በጭንቅሊቴ ውስጥ የዯም ቧንቧ መዘጋት ስሊጋጠመኝ ባስቸኳይ 
ቀድ ጥገና ማዴረግ እንዯሚገባኝ ነገረኝ፡፡ 

ከቀድ ጥገናው በኋሊ ሇአንዴ ሳምንት ያህሌ በሰመመን ውስጥ 
ነበርሁ እናም ሇአንዴ ተጨማሪ ወር ዯግሞ ከፍተኛ ክትትሌ 
እየተዯረገሌኝ ነበር፡፡ 

የኤስ.አይ.ቢ. ሳባህ የቀዴሞው ፕሬዚዯንት፥ መጋቢ ቴፒን ሜሉድይ (Pastor Taipin Melidoi) ፣  ረዲቱ 
መጋቢ ዲቱክ አሩን ሰለታን (Pastor Datuk Arun Selutan) እንዱሁም መጋቢ ሚካኤሌን (Pastor 
Michael) ጨምሮ ሉጠይቁኝና ሉጸሌዩሌኝ የመጡ ብዙ የእግዚአብሔር አገሌጋዮች ነበሩ፡፡ 

አንዴ ጊዜ በህሌሜ ከባዴ ዝናብ ሲዘንብብኝ አይቼ ነበር፡፡ ይህንን ህሌም እንዱሻሇኝ ሇጸሇዩኝ መጋቢዎች 
የተሰጠ መሌስ አዴርጌ ተረጎምኩት፡፡ እግዚአብሔር ይመስገን፥ ከተጠበቀው ጊዜ አስቀዴሞ ተሻሇኝ፡፡ 

አንዴ ቀን እኩሇ ላሉት ሊይ፥ በሜይ 2006 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) የመጀመሪያው ሳምንት፥ በጣም ሇየት ያሇ 
ስሜት ተሰማኝ፡፡ ሁለም በሽተኞች ሇጥ ብሇው ሲተኙ እኔ ግን መተኛት አቃተኝ፡፡ በዚህ ሠዓት ሀሳቤ 
ኢየሱስ ሊይ ብቻ ነበረ፡፡ በኢሳይያስ 43፥26 ሊይ ያሇውን አስታወስኩ “አሳስበኝ፥ በአንዴነትም ሆነን 
እንፋረዴ፤ እንዴትጸዴቅ ነገርህን ተናገር።” አእምሮዬ ሙለ በሙለ ጌታ ኢየሱስ ሊይ እንዱያተኩር 



ስሇፈሇግሁ እነዚህን ቃሊቶች ማሰሊሰላን ቀጠሌኩ፡፡ በዚያን ሠዓት የእግዚአብሔር በዚያ መኖር በኃይሌ 
ይሰማኝ ነበር፡፡ 

ከዛም በመንፈስ መጸሇይ ጀመርኩ፡፡ ከጸሇይኩ በኋሊ፥ ሇመተኛት ሞከርኩ ግን አሌቻሌኩም፡፡ ከዛ አሌጋው 
ውስጥ ወዯ ኋሊ ዯገፍ አሌኩ፡፡ በዴንገት፥ ሌክ የሆነ ሰው ጀርባዬን መታ መታ የሚያረገኝና ጭንቅሊቴን 
የሚያሻሸኝ ዓይነት ተሰማኝ፡፡ ይህ ሇጥቂት ጊዜ ሆነ፡፡ የሆነ የሚገርም ነገር ሰውነቴ ውስጥ ሲፈስ ተሰማኝ፡፡ 
አባት ሇሌጁ ያሇው ፍቅር መሆኑን አመንኩ፡፡ ይህ ሰው ማን እንዯሆነ ሇማወቅ ጓጓሁ፡፡ ሊየው ፊቴን ሳዞር፥ 
የሚያምር ወጣት ሰው በማየቴ ተገረምኩ፥ ጥሩ አቋም ያሇው፥ ረዥም፥ እስከ ትከሻው የሚወርዴ ረዥም 
ጸጉር ያሇው፡፡ እናም ነጭ ቀሚስ ሇብሶ ነበር፡፡ “ሳስበው የነበርኩት ጌታ ነህ?” ብዬ ጠየቅሁት፥ ጭንቅሊቱን 
ብቻ አወዛወዘ፡፡ ከዛም በዴጋሚ ጠየቅሁት “ካሌሆንክ ታዱያ አንተ ማነህ?” በመጨረሻም ያናግረኝ 
ጀመር፡፡ “እኔ ከሰማይ መሌእክተኛ ነኝ፡፡ ኢየሱስ ወዯ አንተ ሇመሌካም ዜና እንዴመጣ ነገረኝ፡፡” 

አሁን የእግዚአብሔር መሌአክ መሆኑን አውቅሁ፥ ስሇዚህም ጠየቅሁት “ሌትነግረኝ የፈሇከው የምስራች 
ምንዴ ነው?” እርሱም መሇሰ፤ “ዛሬ ወዯ ገነት ትሄዲሇህ፡፡” ወዱያው ምንም ሰውነቴ ቢታመም መረጋጋትና 
ሰሊም ተሰማኝ፡፡ ሌክ እንዲሌታመምኩ ያህሌ ተሰማኝ፡፡ መሌአኩ ወዯ ገነት እንዯምሄዴ በነገረኝ ቅጽበት 
ሙለ በሙለ ጤነኛ ሆንኩኝ፡፡ ከዛም ሇመሌአኩ አንዱህ አሌኩት፤ “ወዯ ገነት ሌከተሌህ ዝግጁ ነኝ፡፡ 
ጌታዬን እስካየው ጓጉቻሇሁ፡፡” 

እየሄዴን ሳሇ ምዴራዊ ሰውነቴ አሌጋው ሊይ እንዯቀረ አየሁ፡፡ ሌክ ከሀኪም ቤቱ እንዯወጣን፥ የሚገርም 
ትሌቅና ረዥም ፈረስ አየሁ፡፡ “ይህን ፈረስ እንጋሌባሇን” አሇኝ መሌአኩ፡፡ ፈረሱ በጣም ረዥም ስሇነበረ 
መሌአኩ ረዴቶኝ ፈረሱ ሊይ ወጣው፡፡ ከዛም መሌአኩን ጠየቅሁት “ይህን ፈረስ እየጋሇብን ወዯ ገነት 
መሄዴ እንችሊሇን?” መሌአኩም መሇሰሌኝ፤ “ያሇ ጥርጥር፥ ሀሳብና ጭንቀት አይግባህ፡፡ ወዯ ሊይ ወዯ 
ሰማይ ወዯ እግዚአብሔር ዘንዴ ስሇተወሰዯው ስሇ ኤሌያስ የእግዚአብሔርን ቃሌ አንብበሀሌ?” እኔም 
“አዎ፥ ከዚህ በፊት አንብቤዋሇሁ፡፡ በእሳት ፈረሶች በሚጎተት የእሳት ሰረገሊ ነው የተወሰዯው፡፡” አሌኩት፡፡ 
መሌአኩም፤ “ትክክሌ ነው፥ አሁን የምንጋሌበው ፈረስ ከእነዛ አንደ ነው፡፡” አሇኝ ፡፡ 

በመጀመሪያ ፈረሱ ቀስ እያሇ ይሄዴ ነበር፥ ነገር ግን ከ100 ሜትር በኋሊ ፈረሱ ተፈተሇከ፥ በአውል ንፋስ 
(ሄሪኬን፣  hurricane) የተመታሁ ነው የመሰሇኝ፡፡ ከዛም ሳይ ፈረሱ መብረር ጀምሯሌ፡፡ በእግዚአብሔር 
ኃይሌ እየበረርን ብዙ ተራሮችን በእርጋታ አሇፍን፡፡ 

ከዛ አረንጓዳ ሣር ያሇበት ትሌቅ ሜዲ ጋር ዯረስን፥ ምንም እንከን የማይወጣሇት ነበር፥ አንዱት ስንጣሪ 
የዯረቀች ሣር እንኳን የሇበትም፡፡ (መዝ.23: 2 በሇመሇመ መስክ ያሳዴረኛሌ፤ በዕረፍት ውኃ ዘንዴ 
ይመራኛሌ።) ፈረሱ ከቆመ በኋሊ ወርዯን በእግራችን መሄዴ ጀመርን፡፡ 

የእግዚአብሔር መንግሥት ፊት ሇፊቴ ይታየኛሌ፡፡ በሜዲው ሊይ እየሄዴን ሳሇ፥ ዯወሌ ሲጮህ ሰማሁ፡፡ 
ከዛም መሌአኩን ጠየቅሁት፤ “ሇምንዴ ነው ዯውሌ የጮኸው?” እርሱም  “ዯወለ የሆነ ሰው የመምጣቱ 
ምሌክት ነው፡፡” አሇኝ፡፡ 

ዯወለ ያሇማቋረጥ እየጮኸ እያሇ፥ እኛ ወዯ ሜዲው ጫፍ መሄዲችንን ቀጠሌን፡፡ በጣም የሚያምር ቤት 
አየሁ፥ በሊዩ ሊይ ቀይ መብራት አሇ፥ ሌክ እንዯ ትራፊክ መብራት፡፡ በመብራቱ ሊይ “51” ቁጥርን አየሁ፡፡ 
መሌአኩን ቁጥሩ ምን ማሇት እንዯሆነ ጠየቅሁት፡፡ እርሱም “አሁን እዴሜህ ስንት ነው?” አሇኝ፡፡ በዚህ 
ሠዓት 51 ዓመቴ ነበር፡፡ መሌአኩ “ስሇዚህ ያ ቁጥር እዴሜህ ነው፥ እንዱሁም የቤት ቁጥርህ፡፡” ብል 
ነገረኝ፡፡ በእርሱ ሇሚያምኑና ሇሚከተለት ሌጆቹ አስቀዴሞ በኢየሱስ የተዘጋጁ ብዙ ቤቶችን አየሁ፡፡ 

ውስጡ ብዙ ሰዎች ወዲለበት ግዙፍ ቤት መሄዴ ቀጠሌን፡፡ እግዚአብሔር የመረጣቸው ቅደሳን ሰዎች 
እንዯሆኑ አምናሇሁ፡፡ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር፡፡ ሁለም ሰዎች እያመሰገኑትና እያመሇኩት ኢየሱስ 
በዙፋኑ ሊይ ተቀምጦ ነበር፡፡ በፍጹም ሌባቸው ያመሰግኑታሌ፥ ይዘፍናለ/  ያሸበሽባለ፣  እጆቻቸውን ወዯ 
ሊይ ያነሳለ እናም በጉሌበታቸው ይሰግዲለ፡፡ በሌቤ ጥሌቀት እንዱህ አሌኩ፤ “በምዴር ሊይ ሰዎች 
እንዯዚህ ቢያመሰግኑት እግዚአብሔር በጣም ይዯሰት ነበር፡፡” 

አንዲንዴ ሰዎች እግዚአብሔርን በሚያመሰግኑበት ሠዓት እንዯሚያሇቅሱ አየሁ፡፡ ኢየሱስም 
እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ እንዳት እንዯሚተጉ እያየ ፈገግ ይሊሌ፡፡ እጆቻቸውን ወዯ ኢየሱስ ይዘረጋለ፥ 
ኢየሱስም ሁለንም ይባርካቸዋሌ፡፡ አገሌግልቱ ካሇቀ በኋሊ፥ ኢየሱስ በመካከሊቸው ሄድ እንባቸውን አበሰ፡፡ 
ከዛም በራእየ ዮሏንስ ሊይ ያሇውን ጥቅስ አስታወስኩ ራዕይ 21: 4 “እንባዎችንም ሁለ ከዓይኖቻቸው 



ያብሳሌ፥ ሞትም ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ ኀዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዱህ 
ወዱህ አይሆንም፥” 

መሌአኩ ወዯ ኢየሱስ አቀረበኝ፡፡ መሌአኩም ሇኢየሱስ እንዱህ አሇው “ጌታ ሆይ፥ ወዯ እዚህ እንዱመጣ 
የመረጥኸው ሌጅ ይህ ነው፡፡” ኢየሱስም እንዱህ አሇኝ “ግሩም! ሌጄ ዛሬ መጥተሀሌ፡፡” ከዛም ኢየሱስ 
አቀፈኝ፥ በጣም ዯስታና ሰሊም ስሇተሰማኝ አሇቀስሁ፡፡ ነፍሴ በዯስታ ዘሇሇች፥ ምክንያቱም ኢየሱስ ራሱ 
ስሊቀፈኝ፡፡ 

ከዛም መሌአኩ አንዱህ አሇ፤ “ጌታ ሆይ፥ አሞት ሳሇ በምዴር ወዯሚገኘው ቤቱ ሄዴኩኝ፥ ሆኖም ግን 
አሁን ጤነኛ ነው፡፡” ጌታም መሇሰ “አዎን፥ በእርሱ የሆነውን ነገር አየሁ ሰማሁም፡፡” መሌአኩም ቀጠሇ 
“በዚያን ሠዓት፥ ሚስቱ ያንተን እርዲታ ስትሇምን ሰማኋት፡፡ እንዱህ እያሇች ትጸሌይ ነበር፤ ‘ጌታ ሆይ 
እርዲን፥ እባክህ አሁን አትውሰዯው ምክንያቱም እርሱ ይተወን ዘንዴ ገና ዝግጁ አይዯሇንም፡፡’ ይህ ነበር 
ጸልቷ ጌታ ሆይ፡፡” ከዛም ኢየሱስ እንዱህ አሇ “ሁለንም አውቃሇሁ፡፡ ሚስቱ እግዚአብሔርን የምትፈራ 
ሴት ናት፡፡ ታማኝና ስትጸሌይም ጽኑ ናት፡፡” የሚስቴን ሇእግዚአብሔር ታማኝ መሆን እያሰብኩ ዯግሞ 
እንዯገና በነፍሴ አሇቀስኩ፡፡ 

ከዛም እግዚአብሔር ተናገረኝ፤ “ሌጄ፥ ወዯ ምዴር ተመሌሰህ ትሄዲሇህ ምክንያቱም በዚህ የመሆኛህ  ሠዓት 
ገና አሌዯረሰም፡፡ ወዯ እዚያ ስትመሇስ ብዙ የምትሠራው ሥራ አሇ፡፡ እኔን እያገሇገሌክ በሥራ 
ትጠመዲሇህ፡፡” እኔም መሇስኩኝ፤ “ጌታ ሆይ፥ እባክህ ተመሌሼ እንዴሄዴ አትጠይቀኝ ምክንያቱም እዚህ 
ከአንተ ጋር ስሆን በጣም ሰሊማዊ ነኝ፡፡ ከአንተ አጠገብ ስሆን ዯስታ ይሰማኛሌ ጌታ ሆይ፡፡ እባክህ፥ 
ተመሌሼ መሄዴ አሌፈሌግም፡፡” 

ከፊቱ ሊይ ኢየሱስ ቅር እንዯተሰኘ ተረዲሁ፡፡ ስሇዚህም ቅር አሰኝቼዋሇሁና ይቅርታውን ሇመንሁት፡፡ 
እንዱህ አሌኩ፤ “ጌታ ሆይ፥ ወዯ ምዴር ሇመመሇስ ዝግጁ ነኝ፥ ነገር ግን እባክህ እርዲኝ ጌታ ሆይ፥ 
ኃይሌን ስጠኝ፥ በምሄዴበት ሁለ ተንከባከበኝ፡፡ ከእኔ ጋር ሁን ጌታ ሆይ፡፡” ከዛም ጌታ “እሺ፥ አትፍራ፥ 
እኔን ሇማገሌገሌ በምትሄዴበት ሁለ እኔ ከአንተ ጋር እሆናሇሁ፡፡” 

ኢየሱስ ወዯ ምዴር ይዤው የምመጣው መሌእክት ነበረው፡፡ እነዚህን መሌእክቶች በምዴር ሊለ 
የእግዚአብሔር ሌጆች እንዴነግር ይፈሌጋሌ፡፡ ኢየሱስ “እነዚህ መሌእክቶች በጣም ሉያውቋቸው የሚገባ 
እጅግ ጠቃሚ ናቸው፡፡” አሇኝ፡፡ እነዚህን መሌእክቶች በማውጣት (በመግሇጥ) በጣም በሥራ እንዯምወጠር 
ተነግሮኛሌ፡፡ እንዱሁም ኢየሱስ በገነት ያጋጠመኝን እንዱባረኩበትና እርሱን ሇመከተሌ ኃይሊቸውን 
እንዱያዴሱ ሇሁለም የእግዚአብሔር ሌጆች እንዴነግር ነግሮኛሌ፡፡ 

ኢየሱስ እንዱህ አሇኝ፤ “ወዯ ምዴር ስትመሇስ እነዚህን መሌእክቶች ሇሁለም ሌጆቼ ንገራቸው፡፡” 
(ኢየሱስ ሇእኔ የሰጠኝ ስዴስት መሌእክታት ነበሩ፡፡) 

አንዯኛው መሌክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ በፍጹም ሌባቸው፣  በፍጹም ኃይሊቸው፣  በፍጹም ሀሳባቸው እንዱያምኑኝ 
ንገራቸው፡፡ የሚፈሩ (የሚጨነቁ) ና የሚጠራጠሩ ወዯዚህ አይገቡም፡፡” ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 

 

 

ሁሇተኛው መሌእክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ ሁሌጊዜም በታማኝነት ወዯ ቤተክርስቲያን አገሌግልት (ጉባኤ) እንዱመጡ 
ንገራቸው፥ ምክንያቱም በመሊ ገጻቸው ሊይ የማበራበት ሠዓት ያ ነው፥ እነርሱም ፊቴን 
ይሹታሌ፡፡ ሌጆቼን በቤተክርስቲያን ሲያመሌኩኝ፣  ሲያመሰግኑኝ ሳይ በጣም እዯሰታሇሁ፡፡” 
ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 



ሦስተኛው መሌእክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ ሲጸሌዩ፥ ፈቃዳን ሲያዯርጉ፥ በቃላ ሲኖሩ ታማኝ መሆን እንዲሇባቸው 
ንገራቸው፡፡” ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 

አራተኛ መሌእክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ አሥራትንና ምጽዋትን በመታዘዝ እንዱሰጡ ንገራቸው፥” ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 

(ኢየሱስ ይህን መሌእክት እየሰጠኝ ሳሇ፥ እንዱህ አሇኝ “ሌጄ፥ ወዯዚያ ተመሌከት” ሇሌጆቹ 
የተዘጋጁ የሚያማምሩ ቤቶችን አሳየኝ፡፡ “ሌጄ፥ እነዚህ ቤቶች ዝግጁ ናቸው፥ በእኔ 
ሇሚያምኑና ሇሚታዘዙኝ ሌጆቼ ያዘጋጀሁት ነው፡፡” ከዛም ያሊሇቁ ቤቶችን አሳየኝ፡፡ “ጌታ 
ሆይ፥ እነዚህ ቤቶች ያሊሇቁት ሇምንዴ ነው?” ብዬ ጠየቅሁት፡፡ ጌታ ኢየሱስም እንዱህ 
አሇኝ፤ “ሌጄ፥ እነዚህ ቤቶች አሥራትና ምጽዋት ሇመስጠት ሇጋስ ያሌሆኑ ሌጆቼ ቤቶች 
ናቸው፡፡ እነዚህ ቤቶች ሌጆቼ የበሇጠ አሥራትና ምጽዋት በቤቴ ከሰጡ በኋሊ አሌቀው ዝግጁ 
ይሆናለ፡፡” ) 

አምስተኛ መሌእክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ በጸልታቸው ሀብትና ንብረታቸውን ሁለ በምዴር እስካለ ዴረስ 
እንዴጠብቅሊቸውና አንዴባርክሊቸው ሇእኔ እንዱሰጡኝ ንገራቸው፥ ስሇዚህም ሇሁሇተኛ ጊዜ 
ወዯ ምዴር ስመጣ፥ ምዴራዊ ሀብታቸው ሊይ እንዲይጣበቁ፡፡ የልጥን ሚስት ታሪክ 
አስታውስ፣ ” ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 

ስዴስተኛ መሌእክት፡ 

“ሇሌጆቼ፥ ዝግጁና ንቁ እንዱሆኑ ንገራቸው ምክንያቱም በቶል እመጣሇሁና፡፡ ሰዎች 
ከሚገምቱት (ከሚጠብቁት) በቅርቡ!” ይሊሌ ጌታ ኢየሱስ፡፡ 

(የኢየሱስ መምጫ አይታወቅም ነገር ግን መነጠቁ (ራፕቸር፣  rupture (1ተሰልንቄ 4፡15-18) ) 
በእርግጠኝነት ይሆናሌ፡፡ ጌታ ኢየሱስ በቶል ይመጣሌ! ! ! ) 

ኢየሱስ ስዴስተኛውን መሌእክት እየነገረኝ፥ ሰማዩን አሳየኝ፥ ጥርት ያሇና ምንም ዯመና ያሌነበረበት 
ነበር፡፡ ኢየሱስ እጁን ወዯ ምዴር ከፍቶ እንዱህ ሲሌ አየሁት “ሌጆቼን ሇመውሰዴ ተዘጋጅቻሇሁ፡፡” 
ከዛም ብዙ ሰዎች ነጭ ሇብሰው ኢየሱስን ሇመገናኘት ወዯ ሊይ ሲበሩ አየሁ፡፡ በኢየሱስ በግራውና በቀኙ 
በኩሌ ተሰብስበው ነበር፡፡ በኢየሱስ የሚያምኑ ብዙ ሰዎች ተነጥቀው ነበር፡፡ በተጨማሪም፥ የብዙ ቤተሰብ 
መሊው አባሌ ሁለ ሲነጠቅም አየሁ፡፡ ባሌና ሚስት ከሌጆቻቸው ጋር ወዯ ኢየሱስ ሲበሩ አየሁ፡፡ ይህንን 
ትእይንት እያየሁ በጣም ሰሊም ተሰማኝ፡፡ 

ከዛም ጌታ ግዴ አሇኝ “ወዯታች ተመሌከት፡፡” ከዛም ኢየሱስ በምዴር ሊይ ያሇውን ሁኔታ አሳየኝ፥ 
የተመሰቃቀሇ ነበር፡፡ በዚያ ሠዓት በምዴር ሊይ ምንም ሰሊም አሌነበረም፡፡ ሰዎች በየቦታው ሲሮጡና 
ሲጮኹ  አየሁ፡፡ ወሊጆች ሌጆቻቸውን ሲፈሌጉ እንዱሁም ወጣቶች ቤተሰቦቻቸውን ሲፈሌጉ፡፡ 

ኢየሱስ በእኔ ከተማ ያሇውን ቤተክርስቲያን አሳየኝ፡፡ አንዲንዴ ሰዎች ኋሊ ቀርተው ሳይ በጣም ተከፋሁ፡፡ 

ከዛም ኢየሱስ እንዱህ አሇኝ “ሇእኔ ታማኝ ሁን፡፡ ያየኸውንና የሰማኸውን ሁለ በምዴር ሊለት 
ሌጆቼ ሁለ ሌታስረዲቸው ይገባሌ፡፡” 



ከዛም መሌአኩ መጀመሪያ በሄዴንበት ፈረስ መሌሶ ወዯ ምዴር አመጣኝ፡፡ ምዴር እጅግ በቶል ዯረስን፡፡ 
ከዛም መሌአኩ ወዯ ሀኪም ቤቱ መሌሶ ወሰዯኝ፡፡ ሌክ ምዴራዊ ሰውነቴን እንዲየሁ መንፈሳዊ ሰውነቴ 
ወዱያው ተመሌሶ ወዯ እርሱ ገባ፡፡ 

ሰውነቴ ከህመሜ ሙለ በሙለ እንዯተፈወሰ ተረዲሁ፡፡ ስሇ ኃይለ እግዚአብሔር ይመስገን! 

በገነት ሳሇሁ ሰውነቴ ወጣት እንዯነበርኩበት ጊዜ ይመስሌ እንዯነበር አስታወስኩ፡፡ 

ኢየሱስን በገነት ያየሁበት ምስክርነቴ ይህ ነው፡፡ 

 

 

 

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ 
የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡ 
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ  
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