ሰማያዊው ጉዞ - የመሌአክ ዝማሬ
አጭርና አስዯናቂ የገነት ክብር ራእይ
ከፌሬዱ ሄይሇር ( Freddy Hayler ) “ የመሊእክት ዝማሬ” ከተሰኘው ቁጥር 1 ሲዱ፥ ዝማሬ፡ ሰማያዊ ጉዞ፥
መዝሙር ቁጥር ( ትራክ) 13፥ በ Am azon MP3 ሊይ ያገኙታሌ፡፡

አንድ ምሽት በአምሌኮ ጥሌቀት ውስጥ ሳሇሁ፥ በራእይ በዚህች ምድር ሊይ በሕይወቴ ካየሁት
በጣም ግዙፌና ፇርጣማ ከሆነው ሰው በአስር እጥፌ የሚተሌቅ ግዙፌ መሌአክ አየሁ፡፡ ወርቃማና
የተጠቀሇሇ ጸጉር ነበረው፥ ባሇ ሰማያዊ ፇሳሽ መብረቅ መሳይ ዓይኖች፡፡ ፉቱ እንዯጋሇ አንጸባራቂ
ነጭ ምድጃ ነው እንዱሁም በአፈ ውስጥ የተዋበውን ሰማያዊ የገነት ምስጋናን የሚያወጡ የእሳት
ሌሳኖች አለት፡፡ እናም በድንገት፥ በግራ እጁ አንጸባራቂ፥ ዯማቅ፥ የሚያበራ ወርቃማ ሰይፈን
እንዯያዘ ቀኝ እጁን በሰሜን ወዲሇው ሰማይ ዘረጋ ፡፡
ሌብሶቹ በሰማያዊ( ገነታዊ) ቁሶች የተሠራ ነው - በዚህ ምድር ተገኝተውም ሆነ ታይተው
በማይታወቁ - ሌክ በጣም ምርጥ እንዯሆነ ፇትሌ - ሌክ ህያው እንዯሆነ ቁስ ዓይነት፡፡ መሌኩ
ፕሊቲነም ዓይነት፥ ብርሃን ከውስጡ እየመነጨ ወዯ ውስጥ ይመሇሳሌ፥ የፇጣሪ አምሊኬን ሌዩ
ክብር የሚያወጣ ህያው ብርሃን፡፡
ኦ እናም የተዋሀደና ተሇዋዋጭ የሙዚቃ ቃናዎች በማያቋርጡ ስኬልችና ከሌብሱ ውስጥ እንዯ አጃቢዎች
ያሇ የማይገሇጽ ውበት የሇው ድምጽ ሌክ እንዯ ፇሳሽ ምንጭ ይፇሌቅ ነበር፡፡ ይህ መሌአካዊ ፌጥረት
ከሁለንቻዩ አምሊክ ህሌውና ገና እንዯመጣ ነበር፡፡ በሌብሱ ሊይ ያለት የክብር ነጠብጣቦች እስካሁን ድረስ
እንዯሚያንጸባርቁ አስተዋሌሁ እንዱሁም በእግዚአብሔር ክብር ህሌውና ( Shekinah) ብርሃን እያበሩ፡፡
( Shekinah [ ሸኪናህ] = የዕብራይስጥ ቃሌ ሲሆን ትርጓሜውም የእግዚአብሔር መገኘት፥ ህሌውና ወዘተ. እንዯማሇት ነው፡፡)

እንዯዚህ ያሇ የከበረ ፌጥረት በእርግጥም እኛ ካሇንበት ከዚህ ዓሇም እጅግ በሚበሌጥ ቦታ በመኖሩ እውነታ
ተሸበርሁ፡፡ ፉቱ በንግሥና ቅድስና( ንጽሕና) እና አሊማ መንፇስ ውስጥ ተነክሯሌ፥ እንዱህም ሆኖ በጣም
በርኅራኄ አስተያየት፥ ወዯሚንቀጠቀጠው ሰውነቴ ተመሌክቶ ጮክ ባሇና በግሌጽ ድምጽ፥ “ ና” አሇኝ፡፡
እጄን ያዘኝና፥ በአንድ አፌታ በታሊቅ ፌጥነት ወዯ ሊይ እየሄድን ነበር፥ ከአድማስ በስተሰሜን ታሊቅ የብርሃን
ዙፊን ይታየኛሌ፡፡ በዙፊኑ ዙሪያ ሙለ ዯማቅ ጭጋግና ጉም ነበር፥ የማይሰሊ ርዝማኔ ባሇው እንዯ ትሌቅ ሕንፃ
ባሇ ዯመና ብዙ መብረቆችና ከፌተኛ ነጎድጓድ ታጅቦ፡፡ እንዱሁም መሊእክት ዯስ የሚሌ ዝማሬን ሲዘምሩና
አንዲንዶቹም በሰማይ ሊይ እየተገሇባበጡ አየሁ፡፡
በድጋሚ በአድማሱ ሊይ በርቀት እጅግ ድንቅ የሆነው የከበረው አምሊክና ንጉሥ በከበረው ዙፊኑ ሊይ ተቀምጦ
ማየት ይቻሊሌ፡፡ እንዱሁም ከዙፊኑ በሊይ የተንቆጠቆጠ ቀስተዯመና ይገኛሌ፥ የእያንዲንደም ክበብ ርዝማኔ
የማይሇካ ነው፥ ሇመግሇጽ እጅግ በጣም አስዯናቂ ነው፡፡ በስተሰሜን ምስራቅ፥ ሰባት ረዣዥም፥ የቅደሱ እሳት
ምሰሶዎች የተዘረጉባቸው ያጌጡ ተራራዎች በግሌጽ ይታዩኛሌ፡፡
መሌአኩም እንዱህ አሇኝ፡ “ ይህ ሇእግዚአብሔር የራሱ ምርጦች ሇወዯፉት የተዘጋጀ ቦታ ነው፡፡” ከዛም
መሌአኩን ሇመንሁት፥ “ እባክህ ወዯ እግዚአብሔር ዙፊን ቅርብ ውሰዯኝ፥” ምክንያቱም ምንም እንኳን በጣም
ሩቅ በሆነ ቦታ ቢሆንም ከህሌውናው የሚወጣው ሕይወትና ፌቅር እንዱሁም ብርሃን ይሰማኝ ነበር፡፡ ወዯ
ቅርብ በተጠጋሁ ቁጥር የበሇጠ ህያውነት፥ የበሇጠ ዯስታ ይሰማኛሌ፡፡ በህይወቴ ሁለ እንዯዚህ ያሇ ሕያውነት
ተሰምቶኝ አያውቅም፡፡ የሕይወትና ፌቅር እንዱሁም ቅድስናና ፌጹምነት ሁለ ምንጭ እግዚአብሔር ነው፡፡
ወዯ እርሱ መቅረብ በቃሊት የማይነገር መዯመምን ይፇጥራሌ፡፡
እናም ወዯ እርሱ እየቀረብሁ ስመጣ አራቱን እንሰሶች ማየት ስሇጀመርሁ በፌርሃት መንቀጥቀጥ ጀመርሁ፡፡
እነዚህ ኪሩቤሌን የሚመስለ ፌጥረቶች፥ የእግዚአብሔርን ዙፊን የሚጠብቁ ታሊቅና ኃይሇኛ ህያዋን
ፌጥረታት፥ የዓሇማትን ጌታ ያሇማቋረጥ የሚያወድሱ፡፡ እንዱሁም ብዙውን ዓይኖቻቸውን ማየት እችሌ ነበር፥
ወዯ ውስጥም ወዯ ውጪም፥ ሁለንም ነገር ማየትና መሇየት የሚችለ፡፡ ማንም ቁመታቸውን፥ ስፊታቸውን፥

አስፇሪ ብቃታቸውን ወይም ኃይሊቸውን፥ ጉሌበታቸውን ወይም የጥንካሬያቸውን ከፌታ መጠን፥ ክብርና
ግርማ ሉያውቅም ሆነ ሉገምት አየችሌም፡፡ ታሊቅ የመሊእክት ዙፊን በኅብረት የማያቋርጥ ዝም- ብል የሚፇስ
ዜማን ሲያሰሙ፡፡ ወዯ ሊይ ስመሇከት፥ እንዯ ተወርዋሪ ኮከቦች ዓይነት በገነት ሰማዮች ሊይ ሲወነጨፌ
አያሇሁ፥ ብዛት ያሊቸው ወርቃማ ባሇ ብዙ ቀሇም ሰረገሊዎች ብዛት ያሊቸውን በሰማይ ታዋቂ የሆኑትን
ይዘው፡፡ እንዱሁም እንዯባሕር ያለ መሌአካዊ ፌጥረታት ሱራፋሌና ኪሩቤሌ እንዱሁም ሁለም ዓይነት
ሉቃነመሊእክትና መሊእክት፥ ሇመገመት በቁጥር እጀግ የበዙ ላልች ብዙዎች፥ ከአራቱ እንሰሳት መካከሌ
በዙፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው ክብር ሁለም እጃቸውን አንስተው ሁለም የዜማ መሳሪያዎችን እየተጫወቱ፡፡
አእሊፊት መሊእክት በተዋበና በከበረ ዝማሬ፤ ሚሉየኖች የመሊእክት ድምፆች አንድ ሊይ ተጣምረው
በከፌታና በውህዯት አጅበዋቸው እንዱሁም ህሉናን በሚያሌፌ አስዯናቂ ሰማያዊ ጥራት፡፡
በድንገት ከዙፊኑ በስተቀኝ በኩሌ የሰው ሌጅን የሚመስሌ ተገሇጠ፥ በቅጽበት፥ እኔና መሌአኩ በጠራው ወሇሌ
ሊይ በትሕትና እንዯሞተ ሰው ተዯፊን፥ ታሊቅ የሆነ ከፀሐይም የሚበሌጥ ሉቀመሌአክ በታሊቅ ድምጽ “ እነሆ፥
የእግዚአብሔር ሌጅ፥ አምሌኩት! ! ! ! ” እያሇ ሲያውጅ፥ የ‘ሸኪናህ’ው ( የህሌውናው፣ ክብሩ) ብርሃን በምድር
ሚሉየኖች እና ሚሉየኖች ማይልች ርቀት ድረስ ይፇስሳሌ፡፡
እናም በብዙ ውኃዎች ድምፅ፥ እንዱህ አሇ፡

“ ጆሮ ያሇው ሁለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቤተክርስቲያኑ የሚናገረውን ይስማ፡፡ ከዚህ

ዓሇም ኑሮ ትምክህት፥ ከሥጋ ምኞት የተሇየ እናም ተራውን፥ እግዚአብሔራዊ
ያሌሆነውን፥ ዓሇማዊውን የውሸትና ሰይጣናዊ፥ እርሱም የወዯቀው፥ የሆነውን
መንገድ የተዉ ብጹአን ናቸው! ”

ከዚያም በድንገት፥ የሚሽከረከረው አውል ንፊስ እኛን ወዯሊይ እጅግ ቅደስ ወዯሆነው ዙፊን ከፌ እያረገ
ሲያቀርበን የታሊቁን ነጎድጓድና ግዙፈ መብረቅ ድምፅ በስሱ ሰማሁት፡፡ ማንም ሥጋ በቀጥታ የአብን ፉት
እንዯ እግዚአብሔርነቱ ሉመሇከት ወይም ሉያይ አይችሌም፡፡ ምንም እርኩስ በፉቱ መኖር አይችሌም፡፡ ማንም
ሰው በእርሱ ፉት አይከብርም( አይዯምቅም) ፡፡ ማንም ሥጋ በህሇውናው ፉት አይከብርም፡፡ ሆኖም የቅደሱ
አባት ፉት ጥሌቀት ሉብራራ የማይቻሌና መሇኪያ ወይም ምንም ዓይነት መስፇርት የላሇው ነው፡፡ …
ሇእኔ ይህንን ራእይ ማየት ወዯ ምንምነት መቅሇጥ( መሇወጥ) ነበር፡፡ ወዯ መሌአኩ ጮኽኩ፥ እባክህ ህይወቴን
አድናት፡፡ … የጌታ ከንፇሮች እንዯ እሣት ምድጃ ናቸውና - - ይህን መግሇጫ ምንም ዓይነት ዘይቤም ሆነ
ቃሌ በምድር ሊይ አይገኝም፡፡ … የአምሊካችን ፉት የማይገሇጽ ነው፡፡ … ሆኖም የከበረው ፉቱ ሇመሊው ዓሇም
ፌንጣቂና መብረቃዊ ህይወትን ያመነጫሌ፡፡ የእግዚአብሔር ፉት ብርሃን ትሪሉየን ጊዜ ከፀሐይና ከዋክብት
ይበራሌ፥ ቅደስ ፉቱ እንዯ ሰው የሚመስሌ ነው ነገር ግን ብርሃን አሳሊፉና አሸብራቂ ( translucent and
incandescent) ነው፥ እናም በቃሊት ሉገሇጽ የማይችሌ ውብ ነው እንዱሁም ከማንኛውም ንጽጽር በሊይ
የሚያረካ፡፡ እጹብ ድንቅና የማያሌቅ ሌዩነትና ክብር፥ ከኃያሌና ታሊቅ ምስጢራዊ የማይገሇጽ መጠን ያሇው
ድምፅ፥ ብዙሀን ድምፆችና ቢሉየኖች ትእዛዛት፥ ተመሳሳይ ትእዛዛት፥ ከአፈና ከህሌውናው ይመነጫለ፡፡
ቅርጹ ፇጽሞ የማያቋርጥ ዝማሬን በሚያሰሙ በሚሉየኖች መሊእክት ሰራዊቶች ይታጀባሌ፡፡ የሁለንቻዩ
የዘሊሇሙ አምሊክ ክብር ከአገሊሇጽ በሊይ ድንቅ ነው፡፡ ( ትሪሉየን - ሚሉየን ጊዜ ሚሉየን ነው፤ ቢሉየን - አንድ ሺህ ጊዜ
ሚሉየን ነው)

ከዚያም ይህ አስዯናቂ ሉቀመሌአክ ወዯ እኔ ቁሌቁሌ እያየ “ አዎን ከተመረጡት ቅደሳን ትንሹ እንኳን

የጌታችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም ነው፡፡ አዎን፥ እናንተ ራሳችሁ እኛ መሊእክት እንኳን ፇጽሞ
የማንዘምረውን ዝማሬ ሌትዘምሩ ይገባሌ፡፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም በኩሌ፥ ሌጆችና የእግዚአብሔር የንጉሣዊ
ቤተሰብ አባሊት ሆናችኋሌ፥ እናም እናንተ ሇዘሊሇም የተቤዡትን ዝማሬ እየዘመራችሁ ከአምሊካችን ጋር
ትገዙና ትነግሣሊችሁ! ”
እስካሁን ራእዩን ማስታወስና የከበረውን የመሊእክቶቹን ዝማሬ ድምጽ እንዯገና መስማት እችሊሇሁ፡፡ …
በመሊእክቱ ዝማሬ እንዯገና ዙፊኑን ማየት ይቻሇኛሌና፡፡ ክብር! ! ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም ሇእርሱ ክብር

ይሁን! ! ክብር ሇኢየሱስ! ! ! ! ! ! ከመሊእክት ጋር ሌዘምርሌህና ሊወድስህ! ! ! መሊእክት ያመሌኩሀሌ እኔም
አዯንቅሀሇሁ! !
ክብር ሇበጉ! !

ተጨማሪ ጥቅሶች
መዝሙር 103: 19- 22 እግዚአብሔር ዙፊኑን በሰማይ አዘጋጀ፥ መንግሥቱም ሁለን ትገዛሇች።
ቃለን የምትፇጽሙ፥ ብርቱዎችና ኃያሊን፥ የቃለንም ድምፅ የምትሰሙ መሊእክቱ ሁለ፥
እግዚአብሔርን ባርኩ። ሠራዊቱ ሁለ፥ ፇቃደን የምታዯርጉ አገሌጋዮቹ፥ እግዚአብሔርን ባርኩ።
ፌጥረቶቹ ሁለ በግዛቱ ስፌራ ሁለ፥ እግዚአብሔርን ባርኩ። ነፌሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ።
መዝሙር 104: 1- 6 ነፌሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ፤ አቤቱ አምሊኬ ሆይ፥ አንተ እጅግ ታሊቅ
ነህ፤ ክብርንና ግርማን ሇበስህ። ብርሃንን እንዯ ሌብስ ሇበስህ፤ ሰማይንም እንዯ መጋረጃ ዘረጋህ፤
እሌፌኙን በውኃ የሚሠራ፥ ሰረገሊውን ዯመና የሚያዯርግ፥ በነፊስ ክንፌም የሚሄድ፥ መሊእክቱን
መንፇስ የሚያዯርግ፥ አገሌጋዮቹንም የእሳት ነበሌባሌ። ሇዘሊሇም እንዲትናወጥ ምድርን በመሠረትዋ
ሊይ መሠረታት። በጥሌቅ እንዯ ሌብስ ከዯንሃት፥ በተራሮችም ሊይ ውኆች ይቆማለ።
መዝሙር 148: 1- 14 ሃላ ለያ። እግዚአብሔርን ከሰማያት አመስግኑት፤ በአርያም አመስግኑት።
መሊእክቱ ሁለ፥ አመስግኑት፤ ሠራዊቱ ሁለ፥ አመስግኑት። ፀሐይና ጨረቃ፥ አመስግኑት፤
ከዋክብትና ብርሃን ሁለ፥ አመስግኑት። ሰማየ ሰማያት፥ አመስግኑት የሰማያት በሊይም ውኃ።
እርሱ ብልአሌና፥ ሆኑም፤ እርሱም አዝዞአሌና፥ ተፇጠሩም፤ የእግዚአብሔርን ስም ያመስግኑት።
ሇዘሊሇም ዓሇም አቆማቸው፤ ትእዛዝን ሰጠ፥ አያሌፈምም። እባቦች ጥሌቆችም ሁለ፥ እግዚአብሔርን
ከምድር አመስግኑት፤ እሳትና በረዶ አመዲይና ውርጭ፥ ቃለን የሚያዯርግ ዏውል ነፊስም፤
ተራሮች ኯረብቶችም ሁለ፥ የሚያፇራም ዛፌ ዝግባም ሁለ፤ አራዊትም እንስሳትም ሁለ፥
ተንቀሳቃሾችም የሚበርሩ ወፍችም፤ የምድር ነገሥታት አሕዛብም ሁለ፥ አሇቆች የምድርም
ፇራጆች ሁለ፥ ጕሌማሶችና ቇነጃጅቶች፥ ሽማግላዎችና ሌጆች፤ የእግዚአብሔርን ስም ያመስግኑ፤
ስሙ ብቻውን ከፌ ከፌ ብልአሌና፥ ምስጋናውም በሰማይና በምድር ሊይ ነው። የሕዝቡንም ቀንድ
ከፌ ከፌ ያዯርጋሌ፤ የቅደሳኑንም ሁለ ምስጋና ወዯ እርሱ ሇቀረበ ሇእስራኤሌ ሌጆች ሕዝብ ከፌ ከፌ
ያዯርጋሌ። ሃላ ለያ።
መዝሙር 150: 1- 6 ሃላ ለያ። እግዚአብሔርን በመቅዯሱ አመስግኑት፤ በኃይለ ጠፇር
አመስግኑት። በችልቱ አመስግኑት፤ በታሊቅነቱ ብዛት አመስግኑት። በመሇከት ድምፅ አመስግኑት፤
በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት። በከበሮና በዘፇን አመስግኑት፤ በአውታርና በእምቢሌታ
አመስግኑት። ድምፁ መሌካም በሆነ ጸናጽሌ አመስግኑት፤ እሌሌታ ባሇው ጸናጽሌ አመስግኑት።
እስትንፊስ ያሇው ሁለ እግዚአብሔርን ያመስግን። ሃላ ለያ።

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