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በ

ማርያም ካትሪን ባክስተር

------------------------------------------

መቅዴም
የማርያም ካትሪን ባክስተር የተገሇጹት ጽሐፍች በያሐዋሕ(በእግዙአብሔር) በመሇኮታዊ የተቀቡ ናቸው፥ እናም በመቶ ሺሆች
የሚቆጠሩ ሰዎችን ባርከዋሌ። ያሐዋሕ ሇእርሷ የሰጣትን መሌእክት በስፊት ማሰራጨት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ
አምናሇሁ። እርሷ እነዙህን ሌምምድች በየአመቱ በመቶዎች ሇሚቆጠሩ ቤተ ክርስቲያኖች ታካፌሊሇች። እርሷም አሁን እነዙህን
ሌምምድች በመጽሏፌ መሌክ አኑራቸዋሇች።
የእርሷ የቀዴሞ መጽሏፌ፥ ስሇ ሲኦሌ መሇኮታዊ ራእይ፥ የዴኅነትን የሊሇም መሌእክት ሇጠፈት ነፌሳት ሇማዴረስ በያሐዋሕ
በተሇየ መሌኩ ጥቅም ሊይ ውሎሌ። መጽሏፈ በብዘ የተሇያዩ አገሮችና በብዘ የተሇያዩ ቋንቋዎች ታትሞ፥ በዓሇም ዘሪያ ያለት
ሰዎች መጽሏፈን በጉጉት በስፊት ተቀብሇውታሌ። ከግማሽ ሚሉዮን በሊይ ሕትመቶች እስከ ዚሬ ዴረስ ተሽጠዋሌ። ይህ መጽሏፌ፥
የመንግሥተ ሰማይ መሇኮታዊ ራእይ፥ ከዙህ በበሇጠ ሁኔታ ተቀባይነት እንዯሚኖረው አምናሇሁ።
ሇብዘ ዓመታት የማርያም ካትሪን ባክስተር መጋቢ እንዯመሆኔ፥ እርሷን በግሌ አውቃታሇሁ፥ እኔም አገሌግልቷን በሙለ
እዯግፊሇሁ። ያሐዋሕ የእርሷን አገሌግልት በመቀባትና ይህን መሌእክት እንዱህ በጣም ሰፉ ተቀባይነት እንዱያገኝ በማዴረግ
የእርሱን ፇቃዴ በሥራዋ ሊይ አኑሮአሌ።
ይህ መጽሏፌ የብዘ ጸልቶች፣ እንባዎች፣ እና የብርቱ ሥራ ውጤት ነው። የመጽሏፈ ሰፉ ሥርጭት የብዘ ነፌሳት አድናይን (ጌታን)
ሇማወቅ መንስኤ እንዱሆንና ሊሇምን በመንግሥተ ሰማይ ሇማሳሇፌ ዜግጅቶችን እንዱያዯርጉ መንስኤ እንዱሆን እጸሌያሇሁ!

-ቲ. ኤሌ. ልውሪ፥ Ph.D.

----------------------------------------------------------

መግቢያ
ይህ መጽሏፌ ከያሐዋሕ ጋር ኖረውኝ የነበሩትን ብዘ እውነተኛ ሌምምድች መግሇጫ ነው። ይህ መጽሏፌ ከእውነታው የራቀ ሌብ
ወሇዴ ሥራ ወይም ይህ ህይወት ከሚያቀርበው በሊይ የተሻሇ ነገርን ተስፊ የሚያዯርግ ሰው የቅዟት ሕሌም አይዯሇም።
መንግሥተ ሰማይ እውነታ ነው። በዙህ መጽሏፌ ውስጥ የገሇጽኳቸው ሌምምድችም እኔ ሊይ እንዯሆኑት እንዯዚው ነው የተነገሩት።
በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ከሚታየው እያንዲንደን ነገር አሊየሁም - ያን ሇማዴረግ ሊሇም ይወስዲሌ። በመንግሥተ ሰማይ
ያየሁትን ሁለ አሊዚመዴሁም/አሊወራሁም፤ ጳውልስ እንኳ ያንን አሊዯረገም። (2ኛ ቆሮንቶስ 12፥1-4 ተመሌከቱ።) ነገር ግን
ያሐዋሕ እንዲካፌሇው የነገረኝን ሁለ እያወራሁ ነው።
ሇፓስተሬ ሇሬቨረንዴ ድክተር ቲ. ኤሌ. ልውሪ፣ እና ሇውቧ ሚስታቸው ሚሌዴሬዴ፥ ስሇ ዴጋፊቸው፣ ማበረታቻቸው እና በዙህ
ጥረት ውስጥ ዋጋ ያሇው አስተዋፅኦዋቸው ሌዩ አክብሮትና ምስጋና ሌሰጥ እፇሌጋሇሁ። ሇብሄራዊ የያሐዋሕ ቤተ ክርስቲያን (the
National Church of God) ሠራተኞች እና በዙህ መጽሏፌ ሊይ ስሇጽሐፌ አገጃጅ አመራሩ ሇሬቨረንዴ ማርቆስ ቪ. ሃንዴ
ሌባዊ ምስጋናዬን በዴጋሜ መግሇፅ እፇሌጋሇሁ። በተጨማሪም፥ የመንግሥተ ሰማይ መሇኮታዊ ራእይ እና ስሇ ሲኦሌ መሇኮታዊ
ራእይ ሁሇቱንም ሇሕዜቦች ሇንባብ ጥቅም ሊይ እንዱውሌ ሇማጋጀት በጣም በብዘ መሌኮች በትጋት ያገሇገለትን፥ በኒው
ኬንሲንግተን፥ ፔንሲሌቬንያ በኋይቴከር ሃውስ ያለትን ሁለንም በምስጋና እውቅና እና ዋጋ መስጠት እፇሌጋሇሁ።
ይህን መሌእክት እንዲካፌሌ የጠራኝን ያሐዋሕን አመሰግናሇሁ። አምሊኬ ያሐዋሕ-በጠራው አገሌግልቴ ያጠናከራችሁኝንና
ያበረታታችሁኝን አመሰግናሇሁ። ያሐዋሕ ሁሊችሁንም ይባርክ!
-ማርያም ካትሪን ባክስተር

----------------------------------------------------------

ከኢየሱስ ሇካትሪን
እነዙህ ነገሮች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና፥
ያሳየሁሽንና የነገርሁሽን ትጽፉና ትነግሪ ንዴ ሇዙህ ዓሊማ ተወሌዯሻሌ።
ጥሪሽ አንዴ መንግሥተ ሰማይ እና አንዴ ሲኦሌ እንዲሇ፣
እና እኔም ኢየሱስ፥ እነርሱን ከሥቃይ ሊዴናቸው
እና በመንግሥተ ሰማይ ቦታ ሊጋጅሊቸው
በአብ ተሌኬ እንዯነበር ዓሇም እንዱያውቅ ማዴረግ ነው።

----------------------------------------------------------

ዯጆቹ ውስጥ
ያሐዋሕ፥ በማይወሰነው ምሕረቱና ጸጋው፥ መንግሥተ ሰማይ ወዯሚባሇው ውብ ቦታ እንዴሄዴ ፇቀዯሌኝ። ወዯ እርሱ ቤት እና
ወዯ መሬት መመሇስ ስሇሆነው ጉዝዬ የተቀናጁ ገሇጻዎች ሇኔ ግሌፅ አይዯለም። ነገር ግን ስሇ እውነታው የተሳሳትሁ ሌሆን
አሌችሌም።
እንዳት ነበረ የመንግሥተ ሰማይ የማይነፃፀሩ ዴንቆች እንዯ እኔ ሊሇ ተራ ሰው ሉገሇፅ የቻሇው? መጀመሪያው ሊይ ሌጀምር።
አንዴ ምሽት አድናይ (ጌታ) ወዯኔ መጣና ሇሌዩ አገሌግልት/የተሰጠ-ሥራ እንዯተመረጥሁ ነገረኝ። እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚ሌጄ ሆይ፥

ሰዎችን ከጨሇማው አውጥቼ ወዯ ብርሃኑ ውስጥ ሇማምጣት ራሴን እገሌጥሌሻሇሁ። እኔ ሇዓሊማ መርጬሻሇሁ: እኔ የማሳይሽንና
የምነግርሽን ነገሮች ሌትጽፉና አንዴ መዜገብ ሌታጋጂ ነው።‛
ራሴን ሇያሐዋሕ ሙለ በሙለ ሰጠሁ፥ አስገራሚም ነገሮች መሆን ጀመሩ። በሰዓቱ ከነበርኩበት ተወሰዴሁና ወዯ ውስጥ ሲኦሌ
ተጓጓዜሁ። ሁለንም አምስቱንም የስሜት ሕዋሳቶቼን አውቅ ነበረ: ማየት፣ መዲሰስ፣ መስማት፣ ማሽተት፣ እና መቅመስ እችሌ
ነበር። ሆኖም፥ ይህ ከተፇጥሮ በሊይ ሁነት ነበረ። በእኔ ሊይ ያዯረገው ተጽዕኖ ሇዓሊማ እንዯነበረ ተገነብሁ።
በጌታ ወዯ ሲኦሌ ከተወሰዴሁ በኋሊ ሇቀናት በሌቤ በጣም አዜኜ ነበረ። ካየኋቸው አሰቃቂዎች/ታሊቅ-ፌርሃቶች የተነሣ ሌቤ አዜኖና
ተቸግሮ ነበረ። የያሐዋሕን ፌርዴ በኃጢአት ሊይ እና ወዯ ሲኦሌ በሄደት ሰዎች ሊይ አይቻሇሁ። በቅንነት ከሌቤ ወዯ ያሐዋሕ
ጸሌዬአሇሁ እና የእርሱን መጽናኛ ፇሌጌአሇሁ።
እነዙህ ሁኔታዎች ከጀመሩ በሰሊሳ አንዯኛው ቀን፥ የኀያለ የያሐዋሕ ኃይሌ በእኔ ሊይ በዴጋሜ ወረዯ። ከጠዋቱ 2 ሰዓት ሊይ
(በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር: ከላሉቱ 8 ሰዓት ሊይ)፥ አንዴ በጣም ግዘፌ ኃይሇኛ መሌአክ ከአሌጋዬ አጠገብ ቆመ። ኢየሱስ ክርስቶስ
ከመሌአኩ ኋሊ ቆሞ ነበር። አድናይ (ጌታ) እዚ እንዯቆመ ፉቱን ስመሇከት፥ እርሱ ወዯኔ ፇገግ አሇ፥ ነገር ግን እርሱ አንዲች ነገር
አሊሇም።
በጣም ግዘፈ የያሐዋሕ መሌእክተኛ እንዱህ አሇ:- ‚ያሐዋሕ ሇእኔ አንዴ ሌዩ ተሌዕኮ ሰጥቶኛሌ። እኔ እዙህ የተሊክሁት ወዯ
መንግሥተ ሰማይ እንዴወስዴሽና የመንግሥተ ሰማይን አንዲንዴ ክፌልች/ቦታዎች እንዲሳይሽ ነው።‛
ከጥቂት ጊዛ በኋሊ እርሱ በዴጋሜ ተናገረ፥ ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ!‛
በአፊጣኝ፥ ከተፇጥሮበሊይ በሆነ ሁኔታ ከቤቴ ተጓጉዣና ራሴን ከሰማያዊው መሌአክ ጋር ከመንግሥተ ሰማይ ካለት ዯጆች ከአንደ
ውጪ ቆሜ አግኝቼው ነበር።
በዘሪያዬ ያየሁት የበዚ ውበት እጅግ አስዯናቂ ነበረ! ሰማያዊው ፌጡር የሇበሰው የሚያንጸባርቅ የብርሃን ሌብስ ይመስሊሌ።
መሌአኩ በቀስተዯመና ቀሇሞች የሚያንጸባርቁ ባሇ ሦስታዊ ጎን - ቅርጽ ክንፍች ነበሩት። በዴንገት ያሌተዯነቅሁ ቢሆንም፥ በሁለም
ዘሪያ እርግጥ በሆነው በማይገሇጸው የያሐዋሕ ውበት ተገርሜ ነበረ።
ቀጥል የማውቀው ነገር፥ ብዘ ጊዛ እሰማው የነበረ ቃሇ አጋኖ ዴምፅ መሌአኩ ዯጋገመ:
‚እነሆ፥ የያሐዋሕ ክብር!‛
ከፉቴ በውበት የቆመው በጣም ውቡ ዯጅ ከጠንካራ እንቁ ነበረ የተሠራው። በመዯነቅ ከዙህ እጅግ ውብ እይታ የምችሇውን ሁለ
ወዯ ውስጤ ወሰዴሁ። በዙህ ጊዛ ሊይ፥ አድናይን (ጌታን) የትም ቦታ ማየት አሌቻሌሁም፥ ነገር ግን በመንግሥተ ሰማይ ክብር
በፌጹም/ሙለ በሙለ ተዯስቼ ነበረ።

መንግሥተ ሰማይ እየገባን
እዚ ስንዯርስ፥ ሁሇት በጣም ረጅም መሊእክት ከዯጁ ውጭ ቆመው ነበረ። ሁሇቱም የሚያንጸባርቁ ሌብሶች ሇብሰውና በእጃቸውም
ሰይፍች ይው ነበር። ጸጉራቸው እንዯተፇተሇ ወርቅ፥ ፉታቸውም በብርሃን ያበራ ነበረ።
እኔን እያጀበኝ ያሇው መሌአክ ዯጁን እየጠበቁ ያለትን ሁሇቱን መሊእክት ሇማናገር ወዯ እነርሱ ሄዯ፥ እኔም ብቻዬን ቆሜ ቀረሁ።
በመገረም እንዱህ ብዬ አሰብሁ፥ ‚ኦህ፥ የመንግሥተ ሰማይ በሮች እንዳት የከበሩ/ያሸበረቁ ናቸው! ይህን ራሴው ማየቴ እንዳት
ዴንቅ ነው!‛ በዴንገት፥ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ ሇመግባት በእርግጥ እየሄዴሁ እንዯሆነ ተገነብሁ።
የአድናይን (የጌታን) መሊእክት ስመሇከት፥ እያዯረጉ ከነበረው ውይይት አንዲንዴ መስማት እችሌ ነበር። ከእነርሱ አንዲቸው ወዯ
ዯጁ ውስጥ ገባና ወዱያውኑ ማሇት ይቻሊሌ ከአንዴ ትንሽዬ መጽሏፌ ጋር ተመሇሰ። መጽሏፈ ወርቃማ ሽፊን ነበረው፥ በውስጡ
የተጻፇው ጽሐፌም ዯግሞ በወርቅ ነበረ። ስሇ ሕይወቴ ታሪክ የሆነ መጽሏፌ ይመስሊሌ። ስሜ በሽፊኑ ሊይ ታትሞ ነበረ: ማርያም

ካትሪን ባክስተር
የፇቃዯኝነት ፇገግታ የመሊእክቱ ፉት ሊይ መጣ። እነርሱ መጽሏፈን ከፇቱት። እርስ በርሳቸው ተያዩ፥ ከዚ እኔ ሌሰማው በምችሇው
ዴምፅ:- ‚እርሷ ወዯ ዯጁ ውስጥ ሌትመጣ ትችሊሇች።‛ አለ።
የሚያስጎበኘኝ መሌአኬ በእጹብ ዴንቁ ዯጅ ውስጥ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ አጀበኝ።
ወዱያው በዴንገት፥ አየሩን በሙለ ሙዙቃ ሞሊው። ሙዙቃው በዘሪያዬ ሁለ ነበረ። ከሊዬ ነበረ። ተፇጥሮዬን/ህሌውናዬን ሌቆ
የሚገባ ይመስሊሌ። ከውብ ሙዙቃና ዜማሬ ኃይሇኛ ሞገዴ በኋሊ ሞገዴ በምዴሩ በሙለ በኃይሇኛ እንቅስቃሴ ነበረ እና
ማንኛውንም ነገር እና ሁለንም የሚሸፌን ይመስሊሌ።
ከተማው ውስጥ ስገባ፥ አግራሞት/መዯነቅ ትንፊሼን ተቆጣጠረው። የዚ የማያነጻጽሩት ከተማ ገፀ ምዴር ከገሇጻ በሊይ ነበረ።
እስከዚሬ ካየኋቸው ሁለ እጅግ ውብ፣ የሚያምሩ አስዯናቂ አበባዎች በዘሪያዬ ነበሩ። እጅግ አስዯናቂ አረንጓዳ ዕፅዋትና
አትክሌቶች በሁለም ቦታ ነበሩ። እምቡጥ አበቦች እንኳ ሇሙዙቃውና ሇዜማሬው ሕይወት ያሊቸው ይመስሊለ።
ሙዙቃ በዘሪያዬ መዝር ጀመረ። የሙዙቃው አካሌ የሆንሁ መሰሇ።
የዙህን ከተማ ዴንቆች ሇመግሇፅ መሞከር አንዴ ነገር ነው፤ የከተማውን ዯስታ እንዯምታካፌለ ማወቅ ሙለ በሙለ በጣም ላሊ
ነገር ነው።
በዯስታ የተሞለ አንዲንዴ የመንግሥተ ሰማይ ዛጋዎችን አየሁ፣ ሁለም መጎናጸፉያ/ሌብስ/ቀሚስ ሇብሰው ነበረ። ይህ የመጽሏፌ
ቅደስ ጥቅስ ወዯ እኔ መጣ:-

አክሉሌን እንዯ ሇበሰ ሙሽራ፥ በጌጥ ሽሌማትዋም እንዲጌጠች ሙሽራ፥ የማዲንን ሌብስ አሌብሶኛሌና፥ የጽዴቅንም መጎናጸፉያ
ዯርቦሌኛሌና በእግዙአብሔር እጅግ ዯስ ይሇኛሌ፥ ነፌሴም በአምሊኬ ሏሤት ታዯርጋሇች። (ኢሳይያስ 61፥10)
ከፉታቸው ሊይ የሚያበራው ዯስታውና ሏሤቱ ከንፅፅር በሊይ/ባሻገር ነበረ።
መንግሥተ ሰማይ እውን ቦታ ነው። መንግሥተ ሰማይ የአንዴ ሰው ሌብ ወሇዴ ምናባዊ ነገረ አይዯሇም። በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ
ኢየሱስ (ያሕሹዋ) እንዱህ እንዲሇ ተጽፍአሌ:-

ሌባችሁ አይታወክ፤ በእግዙአብሔር እመኑ፥ በእኔም ዯግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዘ መኖሪያ አሇ፤ እንዱህስ ባይሆን ባሌኋችሁ
ነበር፤ ስፌራ አጋጅሊችሁ ንዴ እሄዲሇሁና፤
(የጌታችንና የመዴኃኒታችን የንጉሣችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ሏዋርያው ዮሏንስ እንዯጻፇው 14፥ 1-2)

መንግሥተ ሰማይ ሇተጋጁ ሰዎች የተጋጀ ቦታ ነው። እኛ እንዯ ያሐዋሕ ሌጆች/ሌጅነታችን በዲግም ውሌዯት ተዓምር
ስሇተሇወጥንና አዱስ ስሇሆንን፥ እና አሁን እኛ በክርስቶስ አዱስ ፌጥረታት ስሇሆንን፥ ሊሇም የምንኖርበት/የምናሳሌፌበት ቦታ
እኛን ባዲነን በአዲኙ መጋጀቱን ማወቃችን ታሊቅ ዯስታ ነው።

መንግሥተ ሰማይ ፌጹም ቦታ ነው። አዲኛችን ፌጹም፣ ሁለንቻይ እጅግ በጣም ኀያሌ አምሊክ፣ እና ሊሇማዊ ስሇሆነ፥ መንግሥተ
ሰማይ ፌጹም መሆን አሇባት። ምክንያቱም እርሱ ሇሊሇም ሁለ ከእርሱ ጋር እንዴንኖር እዚ ቦታ እያጋጀሌን ስሇሆነ፥ ሊሇማዊ
ቤታችንም ፌጹም ይሆናሌ። የዚን ሰማያዊ ቤት አንዲች/የትኛውንም ክፌሌ ምንም አያበሊሸውም። እንዱያረክሰው ወይም
እንዱያበሊሸው እንዱገባ/ሇመግባት የሚፇቀዴሇት አንዲች በፌፁም አይኖርም።

ሇበጉም በሆነው በሕይወት መጽሏፌ ከተጻፈት በቀር፥ ጸያፌ ነገር ሁለ ርኩሰትና ውሸትም የሚያዯርግ ወዯ እርስዋ ከቶ አይገባም።
(ራእይ 21፥27)

መንግሥተ ሰማይ የየትኛውም ዓይነትና ገሇፃ ኃጢአት እና ኃጢአተኞች የማይዯርሱበት ነው። ሰይጣን ከዚ ሰማያዊ ቦታ ሇሊሇም
ተከሌክልአሌ/ተወግድአሌ:

ላሊም ምሌክት በሰማይ ታየ፤ እነሆም ታሊቅ ቀይ ንድ፤ ሰባት ራሶችና አሥር ቀንድችም ነበሩት በራሶቹም ሊይ ሰባት ውድች
ነበሩ፥
ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት [መሌአካዊ ሠራዊት] ሲሶ እየሳበ ወዯ ምዴር ጣሊቸው። ንድውም ሴቲቱ በወሇዯች ጊዛ ሕፃንዋን
እንዱበሊ ሌትወሌዴ ባሊት ሴት ፉት ቆመ።
በሰማይም ሰሌፌ ሆነ፤ ሚካኤሌና መሊእክቱ ንድውን ተዋጉ። ንድውም ከመሊእክቱ ጋር ተዋጋ፥ አሌቻሊቸውምም፥
ከዙያም ወዱያ በሰማይ ስፌራ አሌተገኘሊቸውም። ዓሇሙንም ሁለ የሚያስተው፥
ዱያብልስና ሰይጣን የሚባሇው ታሊቁ ንድ እርሱም የቀዯመው እባብ ተጣሇ፤ ወዯ ምዴር ተጣሇ መሊእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣለ።
ታሊቅም ዴምጽ በሰማይ ሰማሁ እንዱህ ሲሌ:- አሁን የአምሊካችን ማዲንና ኃይሌ መንግሥትም የክርስቶስም ሥሌጣን ሆነ፥ ቀንና
ላሉትም በአምሊካችን ፉት የሚከሳቸው የወንዴሞቻችን ከሳሽ ተጥልአሌና። ስሇዙህ፥ ሰማይና በውስጡ የምታዴሩ ሆይ፥ ዯስ
ይበሊችሁ፤ ሇምዴርና ሇባሕር ወዮሊቸው፥ ዱያብልስ ጥቂት መን እንዲሇው አውቆ በታሊቅ ቁጣ ወዯ እናንተ ወርድአሌና።
ንድውም ወዯ ምዴር እንዯ ተጣሇ ባየ ጊዛ ወንዴ ሌጅ የወሇዯችውን ሴት አሳዯዲት።
(ራእይ 12፥3-4፣ 7-10፣ 12-13)

ያ እባብ፥ ሰይጣን፣ እና የእሱ ርኩሳን ተባባሪዎቹ/የጦር ጓድቹ ወዯ ንጹሐና ቅደሱ የመንግሥተ ሰማይ የአየር ንብረት ውስጥ
አስቀያሚ ራሳቸውን ዲግም በፌፁም አያቆሙም!
አጋንንት መንግሥተ ሰማይ መግባት አይችለም። በያሐዋሕ ሊይ ያመጹትና ‚መኖርያቸውንም የተዉትን እንጂ የራሳቸውን አሇቅነት
ያሌጠበቁትን‛ (ይሁዲ 1፥6) የወዯቁት መሊእክት ወዯ መንግሥተ ሰማይ መመሇስ አይችለም።
በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ምንም እጦት/እጥረት የሇም። አካባቢውን ፌጹም እንዯሆነ ሇመጠበቅ ምንም ማብራሪያ አይተውም።
(No detail will be left out to keep its environment from being perfect.)
በምዴር ሊይ የትም እንሂዴ፥ የምንኖርበት ቦታ የትም ይሁን የት ወይም ቤቶቻችን እንዳትም ያህሌ ውዴ ቢሆኑ፥ እነርሱን ፌጹም
እንዯሆኑ ሇመጠበቅ ግሌፅ ስህተቶችና እንከኖች አለ። በንጽጽር፥ መንግሥተ ሰማይ የተባሇውን ቦታ በመገንባት ያሐዋሕ ምንም
ስህተቶች አሌሠራም/አሊዯረገም። ክብሮቹ፣ ውበቶቹ፣ እና ዴንቆቹ ከሰው የማብራራት ኃይሊት በሊይ/ባሻገር ናቸው። ሉገሇፅ
የማችይሇው የዚ ውብ ቦታ ግሩም ውበት ሇማየት የሚያስዯንቅ ነው።
የሚያንጸባርቀው የያሐዋሕ ሌጅ ብርሃን ነጸብራቅ ከኢያሰጲዴ በተሠሩ ግዴግዲዎች ሊይ፣ ከዕንቁ በተሠሩ ዯጆች ሊይ፣ የማይቆጠሩ
ቤቶች ሊይ መሆኑ፣ እና ውቡ የሕይወት ውኃ ወንዜ በጥምረት ማንኛውም አርቲስት በበቂ/በአጥጋቢ ሁኔታ ሉያሳየው/ሉገሌፀው
ያሌቻሇው ሁኔታን ፇጥሮአሌ።

የተቤዠት ነፌሳት ቤት
መንግሥተ ሰማይ ቋሚ/ሇቄታዊ ቦታ ነው። ማንኛውም ጠሊት የያሐዋሕን ገነት በፌፁም አያሸንፌም። የሕንጻዎቹ መናዴ
አይኖርም፣ የእቃዎቹ መበሊሸት/መበስበስ አይኖርም፣ እና የአትክሌቶቹ/ዕፅዋቶቹ መመንመን ወይም መሞት አይኖርም። ምንም
ጭስ/ማዯናገር ወይም ምንም ጨረር የያሐዋሕ ገነትን ቅደስ የአየር ሁኔታ አይበክሇውም።
ይህ ቋሚ፣ የሚኖር ቦታ ሊሇማዊ፣ የሚቀጥሌ/ቀጣይነት-ያሇው ከተማ ነው። በሄቲ ቡየሌ (Hattie Buell) የተጻፇውን መዜሙር
እንምራሇን:
ዴንኳን ወይ ጎጆ፥ ሇምንዴን ነው ምጨነቀው?
እነርሱ እዚ ሇእኔ ቤተመንግሥት እየገነቡሌኝ ነው፤
ከእርሱ ብሰዯዴም፥ አሁንም እምር ንዴ ነው፤
ክብር ሁለ ሇያሐዋሕ፥ የንጉሡ ሌጅ ነኝ።
በዚ በማይነፃፀር ቦታ፥ ቅደሳን ከብስጭቶች/ቅሬታዎች፣ ከሌብ ዴካሞች፣ ከአሳዚኝ መከራዎች፣ እና ከአዯጋዎች ሁለ ጣፊጭ አርነት
ያገኛለ። ከእንግዱህ ወዱህ ኀን ወይም ወዮ አይኖርም። ከእንግዱህ ወዱህ ሥቃይ አይኖርም። ከእንግዱህ ወዱህ ጩኸት
አይሆንም:

እንባዎችንም ሁለ ከዓይኖቻቸው ያብሳሌ፥ ሞትም ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ ኀንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ
ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ የቀዯመው ሥርዓት አሌፍአሌና
(ራእይ 21፥ 4)

በመንግሥተ ሰማይ ያየኋቸው ዯስተኞቹ ዛጎች ከብዘ የተሇያዩ መናት እና አገሮች የመጡ ይመስሊለ። ሌዩ ሌዩ ሕዜቦች ሇኔ ግሌፅ
መሰለ። ከዚ ያነበብሁትን ላሊ የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ አስታወስሁ።
እነርሱም እንዱህ እያለ አዱስን ቅኔ ይምራለ:

‚መጽሏፈን ትወስዴ ንዴ ማኅተሞቹንም ትፇታ ንዴ ይገባሃሌ፥ ታርዯሃሌና፥ በዯምህም ሇእግዙአብሔር ከነገዴ ሁለ ከቋንቋም
ሁለ፥ ከወገንም ሁለ ከሕዜብም ሁለ ሰዎችን ዋጅተህ ሇአምሊካችን መንግሥትና ካህናት ይሆኑ ንዴ አዯረግሃቸው፥‛
(ራእይ 5፥ 9)

ያሐዋሕን በማመስገን መቀጠር
በዯስታ፥ ነፌሴ የያሐዋሕን ግርማ ሞገስ አመሰገነች! የሲኦሌን ራእይ/ስሇ ሲኦሌ ራእይ ሳይ የተሇማመዴኳቸው ኀኖች እና
የተሠቃየሁበት ጥሌቅ ኀን አሁን እጅግ የራቀ መሰሇ። ይህ የመንግሥተ ሰማይ ራእይ ነበረ።
ጠቅሊሊ ቤተሰቦች በአንዴ ሊይ አየሁ። ሁለም ሰው/እያንዲንደ ሰው ዯስተኛ፥ የሆነ ቦታ እየሄዯ፥ የሆነ ነገር እያዯረገ፥ ፇገግ እያሇ
ነበረ። አንዴ ብርሃን ያየሁትን እያንዲንደን ፉት አስውቦታሌ/አሳምሮታሌ።
በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያለ ቅደሳን በሙለ የተያዘ (occupied) ይመስሊለ። እነርሱ ሳያቋርጡ እየሠሩ (ባተላ ሆነው) ነበረ።
እነርሱ ያሐዋሕን በማመስገን እና ከፌ ከፌ በማዴረግ/እጅግ-በማወዯስ ጊዛያቸውን ያሳሌፈ ነበረ። ዜማሬዎች በሁለም ከንፇሮች
ሊይ ነበሩ። የሙዙቃ የአየር ሁኔታ ዋናው ሁኔታ ነበረ።

የፌፃሜ/የመጨረሻ መዴረሻችንን አንዲንድች በስህተት እንዯሳለት፥ በትርፌ ጊዛና በስንፌና ሊሇም አይታሇፌም። በዯመና ሊይ
ከመንሳፇፌ በሊይ፣ በገና ከመዯርዯር በሊይ፣ ወይም በሕይወት ወንዜ ውስጥ የእግር ጣቶቻችንን ከማወዚወዜ በሊይ እናዯርጋሇን።
ጊዛአችን ሇያሐዋሕ በማገሌገሌ ይያዚሌ። የዙህ አገሌግልት ዓይነት/ተፇጥሮ ምን እንዯሆነ ብቻ መናገር አንችሌም ፥ ነገር ግን የእርሱ
ሕዜብ እንዯሚያገሇግለት አንዲች ጥርጥር ሉኖር አይችሌም።

ዕንቁዎች ነፌሳትን ሇሚማርኩ / ነፌሶችን ሇሚሰበስቡ
//የጌታችንና የአዲኛችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፇስ ቅደስ መሪነት፥ ማቴዎስ 4፥19

ዕንቁዎች-እያንጸባረቁ፣ እያንጸባረቁ፣ በጣም ውብ ዕንቁዎች-ዕንቁዎች በሁለም ቦታ ማየት ችዬ ነበረ! አንዲንድቹ ከኮንክሪት
ማዕኖች በሊይ ግዘፌ የሆኑ ነበሩ። ከእነዙህ ዕንቁዎች አንዲንድቹ በምዴር ሊይ ነፌሳትን ይማርኩ ሇነበሩ ሰዎች ትሌቅ አስዯናቂ
ቤቶች (ሇመሥሪያ) ይመስሊለ። በእያንዲንደ ጊዛ የሆነ ሰው/አንዴ ሰው አንዴን ነፌስ ወዯ ክርስቶስ ሲመራ፥ መንግሥተ ሰማይ
ሇዙያ ታማኝ ክርስቲያን ዕንቁ ታቀርባሇች።
መጽሏፌ ቅደስ እንዱህ ይሊሌ:-

የጻዴቅ ፌሬ የሕይወት ዚፌ ናት፥ ነፌሶችንም የሚሰበስብ እርሱ ጠቢብ ነው።
(መጽሏፇ ምሳላ 11፥ 30)

ጥበበኞቹም እንዯ ሰማይ ፀዲሌ፥ ብዘ ሰዎችንም ወዯ ጽዴቅ የሚመሌሱ እንዯ ከዋክብት ሇሊሇም ይዯምቃለ።
(ትንቢተ ዲንኤሌ 12፥ 3)

በዚ ውብ እና ታሊቅ ያሸበረቀ ቦታ እየጠጣሁ ቆሜ ሳሇ፥ አንዴ እጅግ ግዘፌ፥ ውብ መሌአክ በመንገዴ ሊይ ወዯ ታች ሲመጣ
አየሁ። በሊዩ ሊይ የወርቅ ጠርዜ ያሇው አንዴ ጥቅሌሌ በእጆቹ ይዝ ነበረ።
መሌአኩ ጥቅሌለን ከዙህ በፉት አይቼው በማሊውቀው በተሇየ ሁኔታ ከብራማ እቃ ተሠርቶ በነበረ በአንዴ አምዴ ጠረጴዚ ሊይ
አስቀመጠው። ባሇ አራት ማዕኑ ጠረጴዚ በእርግጥ በብርሃን ያንጸባርቅ ነበረ።
ጥቅሌለ በሊዩ ሊይ ስም ተጽፍበታሌ። ከቅደሳኑ አንደ ጥቅሌለን አነሣውና ማንበብ ጀመረ።
‚ኢየሱስ ዋናው ገንቢ ነው‛ በማሇት በመንግሥተ ሰማይ ያሇ አንዴ ቅደስ ነገረኝ። ‚ማን ዕንቁዎቹ እንዯሚገባውና የት መሄዴ
እንዲሇባቸው እርሱ ይወስናሌ። ይህ የያዜሁት ጥቅሌሌ አንዴን ሰው ወዯ ኢየሱስ የመራ፣ ዴሆችን የመገበ፣ የተራቆቱትን ያሇበሰ ታሊቅ ነገሮችን ሇያሐዋሕ ያዯረገ የአንዴ ሰው ሪፓርት ነው።‛

የሰው ሌጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዛ ከእርሱም ጋር ቅደሳን መሊእክቱ ሁለ፥ በዙያን ጊዛ በክብሩ ዘፊን ይቀመጣሌ፤
አሕዚብም ሁለ በፉቱ ይሰበሰባለ፤ እረኛም በጎቹን ከፌየልች እንዯሚሇይ እርስ በርሳቸው ይሇያቸዋሌ፥
በጎችን በቀኙ ፌየልችንም በግራው ያቆማቸዋሌ።
ንጉሡም በቀኙ ያለትን እንዱህ ይሊቸዋሌ:- እናንተ የአባቴ ቡሩካን፥ ኑ፤ ዓሇም ከተፇጠረበት ጊዛ ጀምሮ የተጋጀሊችሁን
መንግሥት ውረሱ።
ተርቤ አብሌታችሁኛሌና፥ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛሌና፥ እንግዲ ሆኜ ተቀብሊችሁኛሌና፥ ታርዣ አሌብሳችሁኛሌና፥
ታምሜ ጠይቃችሁኛሌና፥ ታስሬ ወዯ እኔ መጥታችኋሌና።
ጻዴቃንም መሌሰው ይለታሌ:- ጌታ ሆይ፥ ተርበህ አይተን መቼ አበሊንህስ? ወይስ ተጠምተህ አይተን መቼ አጠጣንህ?

እንግዲ ሆነህስ አይተን መቼ ተቀበሌንህ? ወይስ ታርህ አይተን መቼ አሇበስንህ?
ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ አይተን መቼ ወዯ አንተ መጣን?
ንጉሡም መሌሶ:- እውነት እሊችኋሇሁ፥ ከሁለ ከሚያንሱ ከእነዙህ ወንዴሞቼ ሇአንደ እንኳ ስሊዯረጋችሁት ሇእኔ አዯረጋችሁት
ይሊቸዋሌ።
በዙያን ጊዛ በግራው ያለትን ዯግሞ ይሊቸዋሌ:- እናንተ ርጉማን፥ ሇሰይጣንና ሇመሊእክቱ ወዯ ተጋጀ ወዯ ሊሇም እሳት ከእኔ
ሂደ።
እነዙያም ወዯ ሊሇም ቅጣት፥ ጻዴቃን ግን ወዯ ሊሇም ሕይወት ይሄዲለ።
(ማቴዎስ 25፥31-41፣ 46)

ቤት ሇእያንዲንደ ሰው
መሌአኩ የአቀባበለን መሌእክት ዯገመው: “ነይና የአምሊክሽን ክብር እዪ።”
በአድናይ (በጌታ) ምሪት፥ ይህን የመንግሥተ ሰማይ መግሇጫ እንዲየሁት እየመገብሁ/እየጻፌሁ ነው። የተስፊዎቻችን እና
የመሻቶቻችን ትኩረት ሊሇምን ሁለ ከጌታችን ጋር ሇማሳሇፌ እንዯሆነ ሌንረዲ ያስፇሌገናሌ። መንግሥተ ሰማይ ሕሌሞች
የሚፇጸሙበት ምዴር ነው!
በዙህ ምዴር ሊይ ሥራዎቻችን እና ዴካሞቻችን ከተፇፀሙ በኋሊ ይህን ምዴር ሇቀን እዚ የምንሄዴበት ስሇሆነ ስሇ መንግሥተ
ሰማይ በጣም ጓጉቼአሇሁ። ያሐዋሕ ከተማዋን አጋጅቶአሌ፥ እና ኢየሱስ እርሱን ሇምናፇቅር ሇእኛ እዚ ቦታ እያጋጀ ነው።

ፌጹም ኅብረት
በያሐዋሕና በሰው መሏሌ ያሇ የማይቋረጥ ኅብረት በመንግሥተ ሰማይ ሙለ በሙለ ይመሇሳሌ።
አዲምና ሔዋን በኤዴን ገነት ሳለ፥ ያሐዋሕ ወዯዙህች ምዴር ጉብኝቶችን አዯረገ። ከእርሱ ጋር የነበረው ኅብረት በኃጢአትና
ባሇመታዜ ከተሰበረ/ከተቋረጠ በኋሊ፥ ያሐዋሕ ከሰዎች ጋር ኅብረት ሇማዴረግ ያሇውን መሻቱን ማሳየት ቀጠሇ።
ሇሰዎች ያሇው የእርሱ የመጨረሻ የፌቅሩ መግሇጫ/ምሌክት የራሱን ሌጅ በአሰቃቂ መስቀሌ ሊይ ምሕረትየሇሽ/ጨካኝ ሞት
እንዱሞት መስጠት ነበረ። በክርስቶስ ሞት እና ትንሣኤ በኩሌ፥ በያሐዋሕ እና በሰው መሏሌ የነበረው ኅብረት በዴጋሜ የሚቻሌ
ሆነ።
አሁንም እነኳ፥ የህይወት ሁኔታዎች ከያሐዋሕ ጋር ያሇንን የጠሇቀ ጓዯኝነት/ወዲጅነት ሉያስታጉሇው ይችሊሌ። ነገር ግን፥
በመንግሥተ ሰማይ ምንም የሚያዯናቅፈ/የሚያስታጉለ አይኖሩም። ከነገሥታት ንጉሥና ከጌታዎች ጌታ ጋር ፌጹም
ጓዯኝነትን/ኅብረትን ታውቃሊችሁ። ከእርሱ ጋር ኅብረት/ጓዯኝነት ፌጹም/ሙለ ይሆናሌ። መንግሥተ ሰማይ የሕያው አምሊክ
መኖሪያ ነው። መንግሥተ ሰማይ ከህዋ ሰማያት በሊይ እና ከፕሊኔቶችና ጋሊክሲዎች(የከዋክብት ክምችቶች) በሊይ አሌፍ ነው።
መንግሥተ ሰማይ ‚ያሐዋሕ የተቤዢቸው‛ (ትንቢተ ኢሳይያስ 62፥12) ሊሇማዊ ቤት ነው። በክርስቶስ እምነት በኩሌ ሁለም
የያሐዋሕ ሌጆች ሊሇማዊ መዴረሻ ነው።
በመንግሥተ ሰማይ ‚መኖሪያ‛ በተባሇው ውስጥ በጣም በትንሽዬ ክፌሌ ውስጥ እጨናነቃሇሁ ብሊችሁ መፌራት አያስፇሌጋችሁም።
በመናት የተዋጁት ሇክብር ወዯ ቤት ሲሰበሰቡ፥ ከብዘዎቹ መኖሪያ ቤቶች፣ ከብዘዎቹ መኖሪያ ቦታዎች፣ አንደን ሇማግኘት
ሇሁለም በቂ ቤት/ቦታ ይኖራሌ፥ ኢየሱስ እርሱ ሇእኛ በአባቱ ቤት ውስጥ እያጋጀሌን እንዯነበረ ያሇውን:

ሌባችሁ አይታወክ፤ በእግዙአብሔር እመኑ፥ በእኔም ዯግሞ እመኑ።
በአባቴ ቤት ብዘ መኖሪያ አሇ፤ እንዱህስ ባይሆን ባሌኋችሁ ነበር፤ ስፌራ አጋጅሊችሁ ንዴ እሄዲሇሁና፤
ሄጄም ስፌራ ባጋጅሊችሁ፥ እኔ ባሇሁበት እናንተ ዯግሞ እንዴትሆኑ ሁሇተኛ እመጣሇሁ ወዯ እኔም እወስዲችኋሇሁ።
ወዯምሄዴበትም ታውቃሊችሁ፥ መንገደንም ታውቃሊችሁ።
(ዮሏንስ 14፥1-4)

መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ ሇሁለም ቦታ አሊት:

ከዙህ በኋሊ አየሁ፥ እነሆም፥ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዜብና ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዘ ሰዎች
ነበሩ፤ ነጭ ሌብስም ሇብሰው የንባባንም ዜንጣፉዎች በእጆቻቸው ይው በዘፊኑና በበጉ ፉት ቆሙ፤
በታሊቅም ዴምፅ እየጮሁ። በዘፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው ሇአምሊካችንና ሇበጉ ማዲን ነው አለ።
መሊእክቱም ሁለ በዘፊኑና በሽማግላዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዘሪያ ቆመው ነበር፤ በዘፊኑም ፉት በግምባራቸው ተዯፈ፥
ሇእግዙአብሔርም እየሰገደ።
(ራእይ 7፥9-11)

እንባዎች በመንግሥተ ሰማይ
በአንዴ ሁኔታ ሊይ መሌአኩ ወዲቆመኝና እንዱህ ወዲሇኝ ወዯ አንዴ ሌዩ/የተሇየ ቦታ ተወሰዴሁ:- ‚ያሐዋሕ የእንባዎች ክፌሌን
እንዲሳይሽ ፇሌጎአሌ።‛
ብዘ ጊዛያት በመዜሙሮች ውስጥ በርከት ባለ ምንባቦች ስሇ እንባዎቻችንና ያሐዋሕ እንዳት እንዯሚጠብቀን /እንዯሚያስብሌን
አንብባችሁ ይሆናሌ።
መሊእክት እንባዎቻችንን ይይዘና በጠርሙስ ውስጥ ያስቀምጣለ (መዜሙር 56፥8)። ብዘ ጊዛያት ይህ ምን ማሇት እንዯሆነ
ሇማወቅ ሽቼአሇሁ።
እነዙህን ቃሊት እያነበባችሁ ያሊችሁ ብዘዎቻችሁ ሇምትወዶቸው፣ ሇሌጆቻችሁ፣ ሇጓዯኛችሁ ወይም ሇትዲር አጋራችሁ፣
ሇቤተሰዎቻችሁ ብዘ እንባዎች እንዲሇቀሳችሁ አውቃሇሁ። በተሇይ በመሇያየት ወይም በመፊታት ውስጥ ካሇፊችሁ፥ ሁለም ተስፊ
እንዯሄዯ/እንዲሇቀ ተሰምቷችኋሌ። ስሊጣችኋቸው ወዲጆቻችሁ አዜናችኋሌ።
ያሐዋሕ የእንባዎች ክፌሌ እንዲሳየኝ ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ። በጣም ውብ ነበረ። መሌአኩ በር ወዲሌነበረው ወዯ አንዴ እጹብ
ዴንቅ መግቢያ መንገዴ ወሰዯኝ።
ውስጡን ስመሇከት፥ ክፌለ ራሱ ትሌቅ እንዲሌነበረ ማየት ቻሌሁ፥ ነገር ግን ከውስጡ የሚያንጸባርቀው ቅዴስና እና ኃይሌ
አስገረመኝ/አስዯነቀኝ። የመስታወት መዯርዯሪያዎች ተዯርዴሮባቸው፥ የውስጡ ግዴግዲዎች በብርሃን ያበራለ።
በመዯርዯሪያዎቹ ሊይ ብዘ ጠርሙሶች ነበሩ፥ አንዲንድቹ ሇሦስት እጅብ ብሇዋሌ እና እንዯ ንጹህ ብርጭቆ/መስታወት ይመስሊለ።
ከሚያንጸባርቁት ብርጭቆ-መሰሌ እጅብ ያለ ጠርሙሶች በታች ዜርግ ሰሃን የመሰሇ ጌጥ በሊዩ ሊይ ስም ተጽፍበት ነበረ። እነዙህ
ጠርሙሶች በክፌለ ውስጥ ብዘ ነበሩ።
ከዚ ክፌለ ውስጥ የከበረ የሚመስሌ አንዴ ሰው አየሁ። የእርሱ ዯማቅ ሏምራዊ ሌብሱ በጣም ውብ ነበረ እና እንዯ ከፊይ
(‘ቬሌቨት) ይመስሊሌ።

ውዴ-በሚመስሌ እቃ የተሠራ እና በሚያስዯንቅ ውበት የሚያበራ አንዴ ያሸበረቀ ጠረጴዚ፥ ከበሩ ውስጥ ነበረ። ከመጠን በሊይ
የሆነው ያየሁት ትእይንት አስዯነቀኝ!
መጽሏፍች ጠረጴዚው ሊይ ተጋዴመው ነበር። መጽሏፌቱ በፌጹም አይቼው በማሊውቀው እጅግ በጣም ውብ በሆነ ሏርበሚመስሌ ጨርቅ ተሰፌተው ነበር። አንዲንድቹ ዲይመንድች፣ ዕንቁዎች፣ እና ፇትሌ በሊያቸው ሊይ ነበራቸው፤ ላልች በሊያቸው
ሊይ አረንጓዳና ሏምራዊ ዴንጋዮች ነበሯቸው። ሁለም ተወሳስበው ተሠርተዋሌ።
ሇራሴ እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚ኦህ፥ ያሐዋሕ ሆይ፥ እነዙህ መጽሏፌት እንዳት ውብ ናቸው!‛ እኔ መጽሏፌትን እወዲሇሁ። እነዙህ
መጻሕፌት በተሇይ ስበውኛሌ/ማርከውኛሌ። እነርሱ እጅግ የሚያምሩ ነበሩ። በትኩረት ስመሇከታቸው እጅግ ተዯንቄ ነበር።
በዙህ ቅጽበት በክፌለ ውስጥ ያሇው ሰውዬ እንዱህ አሇኝ:- ‚ነይና እዪ። ይህን ክፌሌ ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ፣ እና ስሇ እንባዎች
ሊብራራሌሽ እፇሌጋሇሁ። እንዯዙህ ክፌሌ ከሚመስለ ከብዘ ክፌልች ይህ አንደ ብቻ ነው። የዙህ ክፌሌ ሃሊፉ ነኝ።‛
እርሱ ሲናገር፥ አንዴ ግዘፌ መሌአክ በመግቢያው መንገዴ በኩሌ መጣ። የዙህ ሰማያዊ ፌጡር ውበት እና ሞገስ በጣም
አስገረመኝ። እርሱ በፉቱ እስከታች ዴረስ የወረዯ ጠርዘ በወርቅ በሚገባ የተጋጀ የሚያበራ ነጭ ሌብስ እንዯሇበሰ ሌብ አሌሁ።
ርዜመቱ 12 ፉት (3.65 ሜትር) የሚያህሌ ይመስሊሌ እና በጣም ረጅም ክንፍች ነበሩት።
መሌአኩ በእጆቹ ትንሽዬ ጎዴጓዲ ሣህን ይዞሌ። ወርቃማው ጎዴጓዲ ሣህን በፇሳሽ ተሞሌቷሌ (ራእይ 5፥8 ተመሌከቱ)። በክፌለ
ውስጥ ያሇው ሰውዬ ይህን ነገረኝ:- ‚እርሱ ከምዴር/ከመሬት በአንዴ ጎዴጓዲ ሣህን ውስጥ እንባዎች አሁን አመጣሌኝ። በዙህ ምን
እንዯምናዯርግ እንዴታዪ እፇሌጋሇሁ።‛
መሌአኩ ጎዴጓዲ ሣህኑን ከትንሽዬ/ከቁራጭ ወረቀት ጋር አስረከበ። ማስታወሻዋ በጉዴጓዲ ሣህን ውስጥ ያሇውን የእንባዎችን
ባሇቤት ሰው ስም ይዚሇች።
በክፌለ ውስጥ ያሇው ሰውዬ ማስታወሻዋን አነበበና ጠርሙሶች ተቀምጠውባቸው ከነበሩት ቦታዎች ወዯ አንደ ቦታ ሄዯ።
ከጠርሙሱ በታች የነበረ ዜርግ ሰአን የመሰሇ ጌጥ አነበበ፥ እርሱ ያነበበውም በማስታወሻዋ ሊይ ከተጻፇው ሰው ስም ጋር
እንዯሚመሳሰሌ አወቅሁ።
ሰውዬው ሙለ ሉሆን የዯረሰውን ጠርሙስ አነሣና ወዯ ጎዴጓዲ ሣህኑ አመጣው። እርሱም እንባዎቹን ከወርቃማው ጎዴጓዲ ሣህን
ወዯ ጠርሙሱ ውስጥ በማፌሰስ ጨመራቸው።
‚እዙህ ምን እንዯምናዯርግ ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ።‛ በማሇት ሰውዬው ሇእኔ ተናገረ። ‚በምዴር ሊይ ሊለ ሰዎች ስሇዙህ ንገሪያቸው።‛
ከዚ እርሱ ጠርሙሱን ወዯ ጠረጴዚ ሊይ ወሰዯው፥ ከመጽሏፍች አንደን አነሣ፥ ከፇተው፥ እና ‚ተመሌከቺ!‛ አሇ።
በመጽሏፈ ውስጥ ያለት ገጾች ሙለ በሙለ ባድ ነበሩ። የክፌለ ጠባቂ እንዱህ አሇኝ:- ‚እነዙህ በምዴር ሊይ ያለ የያሐዋሕ
ቅደሳን ወዯ ያሐዋሕ ሲጩኹ የሆኑ እንባዎች ናቸው። ምን እንዯሚሆን እዪ።‛
ከዚ ሰውዬው በመጽሏፈ የመጀመሪያው ገጽ ሊይ ከጠርሙሱ ውስጥ አንዴ ጠብታ ጠብ አዯረገ፥ አንዴ ጥቂት የእንባ ጠብታ።
እርሱ ሲያዯርግ፥ ቃሊቶች ወዱያውኑ መታየት ጀመሩ። በዴንቅ/በጸጋ የእጅ ጽሐፌ የተጻፈ ውብ ቃሊቶች፥ ገጹ ሊይ መታየት
ጀመሩ። አንዴ እንባ ገጹ ሊይ ጠብ ባሇ በእያንዲንደ ጊዛ የሙለ ገጽ ጽሕፇት ታየ። እርሱ ይህን ከገጽ ገጽ፣ ከጊዛ ጊዛ በተዯጋጋሚ
ማዴረግ ቀጠሇ።
መጽሏፈን ሲጋና ሲናገር፥ ሇሰዎች ሁለ እንዱሁም ሇእኔ የሚናገር ይመስሊሌ:- ‚እጅግ በጣም ፌጹም ጸልቶች በምዴር ሊይ ካለት
ከወንድችና ከሴቶች ሌቦችና ነፌሶች የመጡት በእንባ የታጠቡት ናቸው።‛
ቀስተዯመና ክንፍች ያለት መሌአክ እንዱህ አሇኝ:- ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ።‛

ያሐዋሕ መጽሏፈን ከፇተ
ወዱያው፥ ሺሆችና ሺሆች ሰዎችና ሰማያዊ ፌጡራን ወዲለበት ወዯ አንዴ ግዘፌ ቦታ ተጓጓዜን።
ኦህ፥ ውብ ነበረ!
ከጥቂት ጊዛ በኋሊ ሰዎቹ እየዯበዘ የሚሄደ መሰለ፥ እናም የሊቀ የያሐዋሕ ክብር መገሇጥ በሁለም ቦታ መታየት ጀመረ።
የያሐዋሕ የሊቁ/ከፌተኛ ምስጋናዎች ነጎዴጓዴማ እየሆኑ መጡ።
መሌአካዊው መሌእክተኛ ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን ወሰዯኝ።
አንዴ ግዘፌ ዯመና፥ ጭጋግ አየሁ፥ እኔም በዯመናው ውስጥ የሕያውን መሌክ አየሁ። የያሐዋሕን ፉት ማየት አሌቻሌሁም፥ ነገር
ግን የያሐዋሕን ክብር እና ከዘፊኑ በሊይ ቀስተዯመና አየሁ። የያሐዋሕን ዴምፅ ሰማሁ፥ ዴምፁም ሇእኔ የተሰማው ዮሏንስ
እንዯገሇጸው እንዯዚው ነው: ‚እንዯ ብዘ ውኃም ዴምፅና እንዯ ታሊቅ ነጏዴጓዴ ዴምፅ ያሇ ከሰማይ ዴምፅን ሰማሁ፥‛ ራእይ 14፥2።
በዙህ ኀያሌ ሰፉ ቦታ (arena)፥ ከዘፊኑ አጠገብ ብዘ ፇረሶችን ከጋሊቢዎቹ ጋር አየሁ።
ወዱያውኑ፥ በያሐዋሕ ዘፊን ፉት አንዴ መጽሏፌ በግዘፌ መሠዊያ ሊይ ተቀምጦ አየሁ። መሊእክት በእርሱ ፉት ሲሰግደ አየሁ።
በመዯነቅ ቆሜ፥ ይህን ሁኔታ አየሁ፥ እናም እንዴ ሰው እጅ የሚመስሌ ከዯመናው ወጣና መጽሏፈን ከፇተው።
መጽሏፈን የከፇተው የያሐዋሕ እጅ እንዯነበረ በሆነ ሁኔታ አወቄአሇሁ።
ተገርሜ፥ ከመጽሏፈ ውስጥ እንዴ ጭስ የሚመስሌ ወዯ ሊይ ሲወጣ አየሁ። ወዱያው፥ አሽትቼ የማሊውቀው እጅግ በጣም ውብ
ሽቶ የቆምኩበትን ቦታ በሙለ ሞሊው። ይህ መጽሏፌ የቅደሳንን ጸልቶች እንዯያ እና ያሐዋሕ ከቅደሳን ሌቦች የወጣውን
ጩኸቶች ጸልቶቹን ሇመመሇስ (ሇጸልቶቹ መሌስ ሇመስጠት) መሊእክቱን ወዯ ምዴር እየሊከ እንዯነበረ መሌአኩ ነገረኝ። ሁለም
ያሐዋሕን እያመሰገነና ከፌ እያዯረገ ነበረ።
ያሐዋሕ መጽሏፈን ሲከፌት፥ ገጾች ከመጽሏፈ ወጡና በፇረሶች ሊይ ወዯነበሩት መሊእክቶች እጆች ውስጥ በረሩ። የእርሱን ዴምፅ
መስማት እችሌ ነበር፥ ‚እንዯ ታሊቅ ነጏዴጓዴ ዴምፅ፥‛ እየጮኸ እንዱህ አሇ፥ ‚ሂደ፥ የእርሷን ጸልቶች መሌሱ! ሂደ፥ የእርሱን
ጸልቶች መሌሱ!‛

አምሊክ ሆይ፥ ሕይወቴን ነገርሁህ፤ እንባዬን እንዯ ትእዚዜህ በፉተህ አኖርህ።
በጠራሁህ ጊዛ ጠሊቶቼ ወዯ ኋሊቸው ይመሇሳለ፤ አንተ አምሊኬ እንዯ ሆንህ እነሆ፥ አወቅሁ።
በእግዙአብሔር ቃለን አመሰግናሇሁ፤ በእግዙአብሔር ቃለን አከብራሇሁ።
በእግዙአብሔር ታመንሁ፥ አሌፇራም ሰው ምን ያዯርገኛሌ?
You number my wanderings;
Put my tears into Your bottle;
Are they not in Your book?
When I cry out to You,
Then my enemies will turn back;
This I know, because God is for me.
In God (I will praise His word),
In the LORD (I will praise His word), ‘ In God I have put my trust;
I will not be afraid.
What can man do to me?

(መዜሙር 56፥ 8-11)

ሕያው የያሐዋሕ ቃሌ ያሐዋሕ በእንባዎቻችን ምን እንዯሚያዯርግ ያብራራሌናሌ። የአምሊካችንን ክብሩን እና ዴንቁን መረዲት ምን
ያህሌ ውብ ነው! የርኅራኄው ተቀባይ መሆን እንዳት ግሩም ነው! እርሱ ስሇ እንባዎቻችን እንኳ ያስባሌ/ይጨነቃሌ።
ብዘ የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶች ስሇ እንባዎቻችን፣ ስሇ ሏኖቻችን፣ እና ያሐቫሕ ሇእኛ ስሊሇው መጽናኛ/ምቾት ይነግሩናሌ። ይህን
አንብቡና ዯስ ይበሊችሁ:

የአባትህ የዲዊት አምሊክ እግዙአብሔር እንዱህ ይሊሌ።
ጸልትህን ሰምቻሇሁ፥
እንባህንም አይቻሇሁ፤ እነሆ፥ እፇውስሃሇሁ፤
(2 ነገሥት 20፥ 5)

በጭንቀቴ ዯክሜያሇሁ፤ ላሉቱን ሁለ አሌጋዬን አጥባሇሁ፥ በዕንባዬም መኝታዬን አርሳሇሁ።
ዓይኔ ከቍጡ ዕንባ የተነሣ ታወከች፤ ከጠሊቶቼ ሁለ የተነሣ አረጀሁ።
ዓመፃን የምታዯርጉ ሁለ፥ ከእኔ ራቁ፥ እግዙአብሔር የሌቅሶዬን ቃሌ ሰምቶአሌና።
እግዙአብሔር ሌመናዬን ሰማኝ፤ እግዙአብሔር ጸልቴን ተቀበሇ።
(መዜሙር 6፥ 6-9)

ነፌሴን ከሞት፥ ዓይኔንም ከእንባ፥ እግሬንም ከመሰናከሌ አዴኖአሌና።
(መዜሙር 116፥ 8)

በሌቅሶ የሚሩ በዯስታ ይሇቅማለ።
በሄደ ጊዛ፥ ራቸውን ተሸክመው እያሇቀሱ ተሰማሩ፤ በተመሇሱ ጊዛ ግን ነድአቸውን ተሸክመው ዯስ እያሊቸው ይመጣለ።
(መዜሙር 126፥ 5-6)

ሞትን ሇሊሇም ይውጣሌ፥ ጌታ እግዙአብሔርም ከፉት ሁለ እንባን ያብሳሌ፥
(ኢሳይያስ 25፥ 8)

እግዙአብሔር እንዱህ ይሊሌ። ዴምፅሽን ከሌቅሶ ዓይንሽንም ከእንባ ከሌክዪ፤ ሇሥራሽ ዋጋ ይሆናሌና፥ ከጠሊትም ምዴር
ይመሇሳለ።
(ኤርምያስ 31፥ 16)

በዘፊኑ መካከሌ ያሇው በጉ እረኛቸው ይሆናሌና፥ ወዯ ሕይወትም ውኃ ምንጭ ይመራቸዋሌና፤ እግዙአብሔርም እንባዎችን ሁለ
ከዓይናቸው ያብሳሌ።
(ራእይ 7፥ 17)

እንባዎችንም ሁለ ከዓይኖቻቸው ያብሳሌ፥ ሞትም ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ ኀንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ
ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ የቀዯመው ሥርዓት አሌፍአሌና
(ራእይ 21፥ 4)

እግዙአብሔርም የተቤዢቸው ይመሇሳለ እየመሩም ወዯ ጽዮን ይመጣለ፤ የሊሇም ዯስታ በራሳቸው ሊይ ይሆናሌ፤ ሏሤትንና
ዯስታን ያገኛለ፥ ኀንና ትካዛም ይሸሻለ።
(ኢሳይያስ 35፥ 10)

ክብር ሇያሐዋሕ፥ መንግሥተ ሰማይ እውን ቦታ ነው! እኛ የእውን እዚ እንሄዲሇን። እና፥ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ስንሄዴ በዯመና
ሊይ የምንንሳፇፌ የጭስ እንፊልቶች አንሆንም።
ስሇ መንግሥተ ሰማይ ከአስዯናቂ ነገሮች አንደ በያሐዋሕ ቃሌ ውስጥ ቃሌ እንዯተገባው እንባዎቻችንና ኀኖቻችን በሊሇማዊ
ዯስታ መተካታቸው ነው። ሆኖም ገና፥ ተጨማሪ በጣም ብዘ አሇ!

----------------------------------------------------------

የያሐዋሕ ዘፊን
መንግሥተ ሰማይ እውን ቦታ ነው። መንግሥተ ሰማይ ሌክ / ስህተት-የላሇበት መዴረሻ ነው። አንዴ አሊፉ ጠፉ ሕሌም አይዯሇም፥
አንዴ የታሰበ ራዕይ አይዯሇም። ያሐዋሕ ብዘዎቹን የመንግሥተ ሰማይ እውነታዎች በመጽሏፌ ቅደስ በኩሌ ሇሁሊችንም
ገሌፆሌናሌ።

አንዯኛው ሰማይ
አንዯኛ፥ አንዴ ህዋዊ ሰማይ አሇ። ይህ በምዴር ዘሪያ ያሇው ህዋ ነው። ወፍች የሚበሩበት እና ንፊሶች የሚነፌሱበት ነው።
ዜናብ/ካፉያ ወይም በረድዎች፥ አውል ነፊሶች፥ ጭጋጎች፥ እንፊልቶች፥ እና ዯመናዎች የሚሆኑበት/የሚመሰረቱበት ነው። ሰማይ
በሏዋርያት ሥራ 1፥11 መሌአኩ ሏዋርያትን ሇምን ‚ወዯሰማይ እየተመሇከታችሁ‛ ብል ሲጠይቃቸው የጠቀሰው ቦታ ነው።
ኢየሱስ፥ ከአባቱ ጋር ሲነጋገር፥ ‚ወዯ ሰማይ ዓይኖቹን አነሣና‛ (ዮሏንስ 17፥1) ፥ ወይም ወዯ ሰማይ።

ሁሇተኛው ሰማይ
ከዚ፥ የጠፇር/ቦታ ሰማይ አሇ። ይህ የፀሏይ፣ የጨረቃ እና የከዋክብት አካባቢ ነው። በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ በብዘ ቦታዎች
ተጠቅሶአሌ። ጥቂቶቹ እዙህ ቀርበዋሌ:

በእውነት በረከትን እባርክሃሇሁ፥ ርህንም እንዯ ሰማይ ከዋክብትና በባሕር ዲር እንዲሇ አሸዋ አበዚዋሇሁ፤
(ፌጥረት 22፥ 17)

ዓይኖችህን ወዯ ሰማይ አንሥተህ አምሊክህ እግዙአብሔር ከሰማይ ሁለ በታች ሊለት አሕዚብ ሁለ የሰጣቸውን ፀሏይንና ጨረቃን
ከዋክብትንና የሰማይን ሠራዊት ሁለ ባየህ ጊዛ፥ ሰግዯህሊቸው አምሌከሃቸውም እንዲትስት ተጠንቀቅ።
(ዲግም 4፥ 19)

በውኑ የሰባቱን ከዋክብት ሇሊ ታስር ንዴ፥ ወይስ ኦሪዮን የሚባሇውን ኮከብ ትፇታ ንዴ ትችሊሇህን?
ወይስ ማዚሮት የሚባለትን ከዋክብት በጊዛያቸው ታወጣ ንዴ፥ ወይስ ዴብ የሚባሇውን ኮከብ ከሌጆቹ ጋር ትመራ ንዴ
ትችሊሇህን?
የሰማይን ሥርዓት ታውቃሇህን? በምዴርስ ሇይ እንዱሠሇጥን ሌታዯርግ ትችሊሇህን?
(ኢዮብ 38፥ 31-33)

የሰማይም ከዋክብትና ሠራዊቱ ብርሃናቸውን አይሰጡም፥ ፀሏይም በወጣች ጊዛ ትጨሌማሇች፥ ጨረቃም በብርሃኑ አያበራም።
(ኢሳይያስ 13፥ 10)

ከዙያች ወራትም መከራ በኋሊ ወዱያው ፀሏይ ይጨሌማሌ፥ ጨረቃም ብርሃንዋን አትሰጥም፥ ከዋክብትም ከሰማይ ይወዴቃለ፥
የሰማያትም ኃይሊት ይናወጣለ።
(ማቴዎስ 24፥ 29)

ሦስተኛው ሰማይ
ነገር ግን፥ የጻዴቃን መዴረሻ፥ ከህዋ እና በከዋክብት ከተሞለት ሰማያት አሌፍ ነው። ይህ ቦታ ሏዋርያው ጳውልስ በ 2ኛ ቆሮንቶስ
12፥2 ‚ሰውን በክርስቶስ አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯ ሆነ አሊውቅም ወይም ከሥጋ ውጭ እንዯ ሆነ አሊውቅም፥ እግዙአብሔር
ያውቃሌ፤ እንዱህ ያሇው ሰው ከአሥራ አራት ዓመት በፉት እስከ ሦስተኛው ሰማይ ዴረስ ተነጠቀ።‛ በማሇት ሲጽፌ የጠቀሰው
ነው።
መንግሥተ ሰማይ፥ በዙህ መጽሏፌ ሙለ ይህን ቃሌ ስጠቀም፥ እንዯ ቅርብ የያሐዋሕ ሕሌውና/መኖር በተዯጋጋሚ / ብዘ ጊዛ
የተነገረሇት አካባቢ ነው:

ክርስቶስ በእጅ ወዯ ተሰራች፥ የእውነተኛይቱ ምሳላ ወዯ ምትሆን ቅዴስት አሌገባምና፥ ነገር ግን በእግዙአብሔር ፉት ስሇ እኛ
አሁን ይታይ ንዴ ወዯ እርስዋ ወዯ ሰማይ ገባ።
(ዕብራውያን 9፥ 24)

መንግሥተ ሰማይ ያሐዋሕ የሚኖርበት ቦታ ነው። ኢየሱስ ሇመጸሇይ ሲያስተምረን፥ ‚በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ‛ በማሇት
ወዯ እርሱ እንዴንጸሌይ አሇ (ማቴዎስ 6፥ 9)።
በ 1ኛ ነገሥት 8፥ 30፥ መንግሥተ ሰማይ የያሐዋሕ መኖርያ ቦታ ተብል ተጠርቶአሌ። በ መዜሙር 11፥ 4 መንግሥተ ሰማይ የያሐዋሕ
ቅደስ መቅዯስ እና የእርሱ ዘፊን ያሇበት ቦታ ተብልአሌ።
እዚ፥ በያሐዋሕ መሇኮታዊ ግርማ ሞገስ መቅዯስ ውስጥ፥ የእርሱ እጅግ በጣም ጥሩ / ከፌተኛ ክብር እጅግ በጣም ጉሌህ በሆነ
ሁኔታ ተገሌጦአሌ። መንግሥተ ሰማይ የተቀዯሰ የብርሃን፣ የዯስታ፣ እና የክብር ቦታ ነው። መገኛው የት እንዯሆነ በትክክሌ
አናውቅም፥ ነገር ግን በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ በተዯጋጋሚ መንግሥተ ሰማይ ‚እሊይ፥‛ እንዯሆነ ተመሌክቶአሌ።
ሁለን የሚችሌ ያሐዋሕ ኤልሂም(አምሊክ) በሰማይ እንዯሆነ እናውቃሇን። እዚ እርሱ እና ኢየሱስ ክርስቶስ የቅደሳን፣ የመሊእክት፣
እና የሁለም አምሊኪ ፌጥረታት ማዕከሊዊ ትኩረት ናቸው።
እንዳት የከበረ ስብስብ ነው በሰማይ ውስጥ ያሇው! መሊእክት እዚ ናቸው ምክንያቱም ኢየሱስ:- ‚መሊእክቶች በሰማያት ወትር
በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፉት ያያለ‛ ብሎሌ። (ማቴዎስ 18፥ 10)።
ቅደሳን እዚ ናቸው ምክንያቱም ኢየሱስ ‚እኔ ባሇሁበት እናንተ ዯግሞ እንዴትሆኑ‛ በማሇት ቃሌ ገብቶሌናሌ። (ዮሏንስ 14፥ 3)። በ1ኛ
ጴጥሮስ 1፥4 በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ርስት እንዯተጠበቀሌን ይነግረናሌ - የማይጠፊ፥ እዴፇትም የላሇበት፥ የማያሌፌም ርስት።
ቅደሳን፥ በመንግሥተ ሰማይ ስሊዯረግሁት ውብ ጉብኝቴ መመስከር ያስዯስተኛሌ። ስሊየኋቸው ነገሮችና ስሊየኋቸው ሰዎች ሇእናንተ
ሇመንገር በዯስታ ስሜቴ ተነክቷሌ።

የመንግሥተ ሰማይ ምስጋና/ውዲሴ
የያሐዋሕ መሌአክ የእንባዎችን ክፌሌ ካሳየኝ በኋሊ፥ በመንግሥተ ሰማይ ባዯረግሁት ጉብኝቴ ሁለ ቦጣም በተዯጋጋሚ የሰማሁትን
የተዯጋገመውን ቃሌ መሌአኩ ዯገመው: ‚ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ!‛።
የመንግሥተ ሰማይ ብሩሕነት፣ ማራኪ ውበት፣ ግሩም ውበት እጅግ አስዯነቀኝ። ካየሁት ከእያንዲንደ ነገር ሁለ የሚፇነጥቅ
የሚመስሇው የክብር ኀያሌ ብርሃን/ዴምቀት በዴንቅ አግራሞት ሞሊኝ። የዙያ መሌካም ምዴር ውበትና ፌጹም ዯስታ አንዴ ሰው
ሇራሱ እስካሊየው ዴረስ በአእምሮ ዓይን በትክክሌ ሉሳሌ አይችሌም።
በዙያ ቅጽበት፥ አንዳ የሆነ ሰው ሲጠቅሰው የሰማኋቸውን ቃሊት አሰብሁ:
የመንግሥተ ሰማይ ብርሃን
የኢየሱስ ፉት ነው።
የመንግሥተ ሰማይ ዯስታ
የኢየሱስ ኅሌውና/መገኘት ነው።
የመንግሥተ ሰማይ ውህዯት
የኢየሱስ ውዲሴ/ምስጋና ነው።
የመንግሥተ ሰማይ አርእስት
የኢየሱስ ሥራ ነው።
የመንግሥተ ሰማይ ሥራ
የኢየሱስ አገሌግልት ነው።
የመንግሥተ ሰማይ ሙሊት/ሙለነት
ኢየሱስ ራሱ ነው።

ከመሌአኩ ጋር ስሄዴ፥ ሁለም ቦታ ሏሴት፣ ሰሊም፣ እና ዯስታ መስማት(feel) ችዬ ነበረ። አሳቦቼ በምዴር ወዲለት ቤተሰዎቼ ሄደ፥
መሌአኩ አሳቦቼን ያወቃቸው መሰሇ። እርሱ እንዱህ አሇኝ:- ‚ሇያሐዋሕ መፇጸም ያሇብሽ አንዴ ተሌዕኮ አሇሽ። እሊይ እዙህ ምን
እንዲሇ በምዴር/በመሬት ሊይ ሇሚኖሩ ሰዎች ሌትነግሪ ነው። ያሐዋሕ የሰማይን የተወሰነ እያሳየሽ ነው፥ ሁለንም ግን አይዯሇም።
ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ።‛
መዲረሻችን ስንዯርስ፥ ብዘ፣ ብዘ ዴምፆች ሇያሐዋሕ ምስጋናዎችን/ውዲሴዎችን ሲምሩ መስማት ችዬ ነበር።
በመንግሥተ ሰማይ ያለት የአምሊኪዎቹ እጅግ ውብ ሙዙቃ ነፌሴን በዯስታ ስሜት ነካት። ሱራፋሌ እና ቅደሳን ማሇቂያ የላሇው
የውዲሴ/የምስጋና መዜሙር በዯስታ ተሞሌተው ሲምሩ አክብሮት እና ክብር በሰፉው የሰማይ ክሌሌ በሙለ በተዯጋጋሚ
አስተጋባ።

ዘፊኑን እየቀረብን
ነፌሴ እጅግ በጣም ዯስተኛ ሆና በዯስታ ተጓጓች። የያሐዋሕን ዘፊን እየቀረብን እንዯሆነ በሆነ መንገዴ አወቄአሇሁ። ያጀበኝ
መሌአክ ከያሐዋሕ ዘፊን ረጅም ርቀት ሲቀረን ቆመ። እየተካሄደ ያለ የዴርጊቶችን ሙለ ትዕይንት እይታ ማየት ችዬ ነበር።
ዮሏንስ በራእዩ ያየውን ያንኑ ሁኔታ አየሁ - በራእይ እንዱህ ያብራራውን:

አየሁም፥ በዘፊኑም በእንስሶቹም በሽማግላዎቹም ዘሪያ የብዘ መሊእክትን ዴምፅ ሰማሁ፤ ቍጥራቸውም አእሊፊት ጊዛ አእሊፊትና
ሺህ ጊዛ ሺህ ነበር፥
(ራእይ 5፥ 11)

ኦህ፥ የምዴር ሰዎች ሆይ፥ ያሐዋሕ ሇእኛ ሇምናፇቅረው ጠብቆ ያስቀመጠውን ማገናብ ብቻ ብትችለ!
ከፉቴ ያሇውን ሁኔታ በዯስታ ስሜት በትኩረት ስመሇከት፥ የበሇጠ ዴንቅ የሆነ አንዴ ነገር ሆነ። ከዙህ ቀዯሙ ሁለ በሊይ ከፌ ባሇ
ዴምፅ ሺሆችና ሺሆች ዴምፆች ያሐዋሕን እያወዯሱ መስማት ቻሌሁ። ከዚ - የዴንቆች ሁለ ዴንቅ - ሁሌ ጊዛ ሇማየት ስመኘው
የነበረውን የያሐዋሕ ዘፊን እንዲይ መሌአኩ ፇቀዯሌኝ።

የከበረው ታሊቁ የያሐዋሕ ዘፊን
የያሐዋሕ ዘፊን ‚ረጅምና ከፌ ያሇ‛ ነበረ (ኢሳይያስ 6፥1)። የሕይወት ወንዜ ከዘፊኑ በታች በመውጣት በውበቱና በጥራቱ
ይፇስሳሌ። የያሐዋሕ ክብር ዘፊኑን ሸፌኖታሌ(ጸሌልታሌ)። መብረቅ፣ ነጎዴጓዴና ዴምፆች በዘፊኑ ዘሪያ ሁለ የነበሩ ይመስሊሌ።
ዮሏንስ፥ ስሇ መንግሥተ ሰማይ የነበረውን ራእይ ሲያብራራ፥ እንዱህ አሇ:-

ከዘፊኑም መብረቅና ዴምፅ ነጏዴጓዴም ይወጣሌ፤ በዘፊኑም ፉት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፥ እነርሱም ሰባቱ
የእግዙአብሔር መናፌስት ናቸው።
(ራእይ 4፥ 5)

‚በመሌኩም መረግዴን የመሰሇ‛ ቀስተ ዯመና ከዘፊኑ በሊይና በዘፊኑ ዘሪያ በቀስተዯመና ቅርፅ ሆኖ አየሁ (ራእይ 4፥ 3)።
በጣም ዯማቅ፣ የከበሩት የቀስተዯመናው ቀሇሞች ከብርሃን ጋር ተቀሊቅሇው በጣም ዯማቅ/አንጸባራቂ ማራኪ ቀሇሞችን እያፇሩ
ነበር።
በምዴር(በመሬት) ሊይ ካየሁት ከማንኛውም ነገር ጋር አይገናኝም/አይመሳሰሌም ነበር። በዯማቁ የሚያበሩ የተሇያዩ የብርሃን
ቀሇሞች ክብርና ኃይሌ ያመሇክታለ። ብሩህ የውበት ነበሌባልች ከዘፊኑ በመብሇጭሇጭ ያበራለ። የክብር
አመሌማልዎች(ጮራዎች) ከዘፊኑ ይፇነጠቃለ። የሰማይ አብዚኛው ግሌጽ ይመስሊሌ፥ ከዘፊኑም የሚመጡት እነዙያ ዜነኞቹ
አመሌማልዎች በሁለም የገነት ቦታ(ክፌሌ) ውስጥ በተንጸባረቀው ብርሃን ተሞሌተዋሌ!
በዙህ ሰማያዊ ሰፉ ክብ ቦታ (heavenly arena) ሇምን ያህሌ ጊዛ እንዯቆየሁ አሊውቅም፥ ነገር ግን እኔ እጅግ በመዯነቅ ተሞሌቼ
ነበረ። ወዯ መንግሥተ ሰማይ ስሇሄደት ስሇ አእሊፌ (ሺሆች) እና ገና ስሇሚመጡት ስሇ ብዘ አእሊፌ አሰብሁ። ስሇ ያሐዋሕ
ቅዴስና፣ የኃያሌ ግርማውን ንጽህና፣ የቃለን ፌጹምነትም አሰብሁ። ዴምፄን ከፌ አዴርጌ:- ‚ኦህ፥ ያሐዋሕ! የአንተን ክብር እና
የአንተን ግርማ ሞገስ እና የአንተን ኃይሌ መመሌከት (to behold) እንዳት ዴንቅ ነው!‛ በማሇት ጮኽኩ።
እንዯ በፉቱ፥ የጌታ መሌአክ:- ‚ከእኔ ጋር ነይ። ሊሳይሽ የምፇሌጋቸው ላልች ብዘ ነገሮች በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ አለ።‛ አሇኝ።

የመዚግብት ቤት
ጥንቁቅ መዜገቦች ተጠብቀው ያለበትን የመዜገቦች ቤት ሇማየት በጣም ተዯንቄ ነበር። ያሐዋሕ (እግዙአብሔር) እርሱ ከፌ
የሚሌበትንና የሚወዯስበትን በምዴር ሊይ የእያንዲንደን ቤተክርስቲያን አገሌግልት መዜገቦች እና በቤት ውስጥ ያሇን እያንዲንደን
አገሌግልት የሚጠብቁ መሊእክቶች እንዲለት መሌአኩ ተናገረ።
እግዙአብሔር ከፇቃደ ውጪ በሆኑ ሊይም ዯግሞ መዜገቦችን ይጠብቃሌ። የያሐዋሕ መሊእክት በቤተክርስቲያን አገሌግልቶች
ውስጥ ሰዎች በምን ዓይነት ጠባይ(ሁኔታ) ይሰጣለ ከሚሇው መዜገብ ጋር ጎን ሇጎን፥ የሚሰጡትን የገንብ መዜገቦች እንዳት
እንዯሚጠብቁ እርሱ አሳየኝ። ገንብ ስሊሊቸው ሰዎች ነገር ግን ሇጌታ ሥራ መስጠት ስሇማይፇሌጉ ሰዎች እርሱ ነገረኝ።
ኢየሱስ ወዯ ጌታ መቅዯስ ሄድ ሳሇ መብዓውንና መዜገቡን እንዳት በጥንቃቄ እንዯተመሇከተ(እንዯተከታተሇ) አስታወስሁ:

ኢየሱስም በመዜገብ አንጻር ተቀምጦ ሕዜቡ በመዜገብ ውስጥ ገንብ እንዳት እንዱጥለ ያይ ነበር፤ ብዘ ባሇ ጠጎችም ብዘ ይጥለ
ነበር፤
አንዱትም ዴሀ መበሇት መጥታ አንዴ ሳንቲም የሚያህለ ሁሇት ናስ ጣሇች።
ዯቀ መዚሙርቱንም ጠርቶ። እውነት እሊችኋሇሁ፥ በመዜገብ ውስጥ ከሚጥለት ሁለ ይሌቅ ይህች ዴሀ መበሇት አብሌጣ ጣሇች፤
ሁለ ከትርፊቸው ጥሇዋሌና፥ ይህች ግን ከጕዴሇትዋ የነበራትን ሁለ ትዲርዋን ሁለ ጣሇች አሊቸው።
(ማርቆስ 12፥ 41-44)

የመዜገብ መጽሏፍች ተጠብቀው ያለበትን ክፌሌ ጨምሮ፥ ብዘ ነገሮች ተገሌጠውሌኝ ሳለ፥ እነዙህን ነገሮች መመዜገብ እንዲሇብኝ
ተነግሮኝ እንዯነበረ መሌአኩ አስታወሰኝ። በዴንግዜግዜ ብቻ አይ ስሇነበር፥ ሇእኔ ምስጢሮች የነበሩ ብዘ ነገሮች እንዯነበሩ እርሱ
ተናገረ (1ኛ ቆሮንቶስ 13፥ 12)። መሌአኩ ግን ስሊየኋቸው ነገሮች በምዴር(በመሬት) ሊይ ሊለ ሰዎች ሌናገር እንዯሆነ በጣም በግሌጽ
አሳሰበ።
የሰማይ ላሊ ቦታ ስንዯርስ፥ በጣም ረጅም በሆነ ኮሪድር ወዯ ታች ተመሇከትሁ። ግዴግዲዎቹ ከፌ ያለ(ረጅም) ነበሩ፥ ከፕሊቲነምም
የተሠሩ ይመስለ ነበር። ከፌ ያለ የያሐዋሕ ምስጋናዎች/ውዲሴዎች ያሇማቋረጥ ሲያስተጋቡ (ሲዯውለ) እሰማ ነበር። ከግዴግዲዎቹ
በሚንፀባረቀው የብርሃንና የክብር ከፌተኛ ዴምቀት ተገርሜ ነበር። እንቆቅሌሽ ስሇሆነብኝ (ስሊሌተረዲሁኝ)፥ ‚ይህ ምንዴን ነው?‛
በማሇት ጠየቅሁ። ግዴግዲዎቹ በማይልች ያህሌ ረጅም መሰለ፤ የእነርሱን ፌጻሜ(መጨረሻ) ማየት አሌቻሌሁም።

የያሐዋሕ ግምጃ ቤት
እነዙህን ነገሮች እያሳየኝ የነበረው መሌአክ እንዱህ አሇ:- ‚የዙህ ግዴግዲ አናት ሊይ ተመሌከቺ።‛ በግዴግዲው አናት ሊይ ግምጃቤት
የሚሇው ቃሌ ተቀርፆአሌ። ‚እነዙህ ክፌልች ምንዴን ናቸው?‛ ብዬ ስጠይቅ፥ እነዙህ ክፌልች ሇያሐዋሕ ሕዜብ የተቀመጡ
በረከቶችን የያዘ እንዯሆኑ መሌአኩ ነገረኝ!
መንግሥተ ሰማይ ፌጹም ንፅህና ነው፥ ያሐዋሕም በምዴር ያለ የእርሱን ቅደሳን ማንጻት ይፇሌጋሌ - የእርሱ ቅደሳን የሰማይን
ሁኔታ(atmosphere) እንዱዯሰቱበት።
መንግሥተ ሰማይ የዯስታ ሙሊት ነው፥ ያሐዋሕም በምዴር ሊለት የእርሱ ቅደሳን ዯስታ ሇመስጠት ይሻሌ። ሰማይ ሊሇማዊ
ነጻነት ነው፥ ያሐዋሕም የእርሱ ሕዜብ በምዴር ሊይ ሳለ ነጻነት እንዱኖራቸው ሽቶአሌ። ሰማይ ፌጹም ሙለነት ነው፥ ያሐዋሕም
እዙህ በምዴር(በመሬት) ሊይ የእርሱን ሕዜብ ሇመፇወስ ፇሌጎአሌ። ሰማይ ሙለ ዯኅንነት ነው፥ ያሐዋሕም የእርሱ ሕዜብ እዙህ
በምዴር(በመሬት) ሊይ ሌበሙለነት(confident) እና ዯኅንነት እንዱሰማቸው ፇሌጎአሌ። ሰማይ የእቅዴ መሳኪያ( fruition፥ ፌሬ
ማፌሪያ) እና ስኬት( fulfillment) ነው፥ ያሐዋሕም የእርሱ ሕዜብ በምዴር ሊይ የተሳካሊቸው እንዱሆኑ ይሻሌ።

ኢየሱስ የያሐዋሕ ‚ፇቃዴ በሰማይ እንዯ ሆነች እንዱሁ በምዴር ትሁን‛ ብሇን እንዴንጸሌይ ሲያስተምረን (ማቴዎስ 6፥ 10)፥ የሰማይ
ቅምሻ እዙህ በምዴር ሊይ እኛ እንዱኖረን ያሐዋሕ እንዯሚፇሌግ እርሱ ገሇጸው!
ቅደሳን፥ ጌታ የበረከቶች ግምጃቤቶች ሇእናንተ ብቻ አሇው። እዙህ በምዴር ሊይ ሳሊችሁ እናንተ እነርሱን አሁን እስክትጠይቁና
እስክትቀበሎቸው እነርሱ በሰማይ እናንተን እየጠበቁ ነው። ያሐዋሕ እናንተን ሇማዲን ይፇሌጋሌ። እርሱ እናንተን ነጻ ሇማውጣት
ይፇሌጋሌ። እርሱ እናንተን ሉፇውሳችሁ ይፇሌጋሌ። እርሱ ‚አእምሮንም ሁለ የሚያሌፌ የእግዙአብሔር ሰሊም‛ እንዴታውቁ
ይፇሌጋሌ (ፉሌጵስዩስ 4፥ 7)። እርሱ ሇቄታዊ ‚በማይነገርና ክብር በሞሊበት ሏሤት‛ እንዴትሇማመደ ይፇሌጋሌ (1ኛ ጴጥሮስ 1፥ 8)።

ፇዋሹ ኢየሱስ (ፇዋሹ ያሕሹዋ)
‚የአምሊክሽን ክብር ተመሌከቺ‛ በማሇት መሌአኩ አወጀ። እርሱ ሲሰወር፥ ኢየሱስ (ያሕሹዋ) ከአጠገቤ ቆመ።
ኢየሱስን ተመሇከትሁ። ከዙህ በፉት ይሆናሌ ብዬ ከተገነብሁት በሊይ አሁን እርሱ ረጅም መስልአሌ። እርሱ የሇበሰው እጅግ
የሚያበራው ዴንቅ ግሩም ሌብስ በማሸብረቅና ዯስ በማሰኘት በእርሱ ሊይ ሆኖ አጊጦአሌ። ነጠሊ ጫማዎች የእርሱን ጠባሳ እግሮች
(በመስቀሌ ሊይ በምስማር ሲቸነከር የሆነውን) አሞግሰዋሌ(አሳምረዋሌ)፥ የእርሱ ፉት እና ጸጉርም የከበሩና ውቦች ነበሩ።
እርሱን አትኩሬ ስመሇከት፥ ‚ኢየሱስ፥ እነዙህ ክፌልች ምንዴን ናቸው?‛ በማሇት ጠየቅሁ።
ጌታ ሇኔ አሌተናገረም፥ ነገር ግን እርሱ እጁን አወጣና ወዯ ግዴግዲው አንቀሳቀሰው። በዚ ቅጽበት፥ በግዴግዲው ትሌቅ ክፌተት
ታየ። በክፌተቱ ጠርዝች ዘሪያ ሁለ ክብር እና ኃይሌ እና ብርሃን አየሁ። እንዯ ማንኛውም ላሊ ዕቃ፥ ይህም ሇያሐዋሕ ክብር
የሚሰጥ ይመስሊሌ። ‚ኦህ፥ ጌታ ሆይ፥ ይህ ምንዴን ነው?‛ ብዬ ጮኽኩ።
እርሱም እንዱህ አሇኝ:- ‚ሌጄ ሆይ፥ እነዙህ ሇሕዜቤ ናቸው። እነርሱ(ዕቃዎቹ) በምዴር (በመሬት) ሊይ ሊለ ኃጢአተኞች ናቸው፥

እነርሱ (በምዴር ሊይ ያለት ኃጢአተኞች) ካመኑ ብቻ። እነርሱን(በምዴር ሊይ ያለትን ኃጢአተኞች) ሙለ ሇማዴረግ እኔ
ሞትሁ።‛
ዓይኖቹ ውስጥ ስመሇከት፥ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ሙለ እንዴንሆን እርሱ እንዯሞተ ሰዎች እንዱያምኑ እርሱ እንዯሚፇሌግ
አወቅሁ። እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚በምዴር ሊይ ሊለ ሰዎች ፇውሶች እየጠበቁ ናቸው። በምዴር ሊይ የተዓምራትና የፇውሶች ናዲ
የሚሆንበት ቀን ይመጣሌ።‛
በመቀጠሌ እንዱህ አሇ:- ‚ሌጄ፥ ማየት እስከምትችዪው ዴረስ፥ እነዙህ አቅራቢ ሕንጻዎች፥ ወይም ግምጃቤቶች ናቸው። እዙህ

የተቀመጡት በረከቶች በምዴር ሊይ ያለትን የአማኞችን እምነት እየተጠባበቁ ነው። እነርሱ ማዴረግ ያሇባቸው ሁለ ማመን እና
መቀበሌ ነው - እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯሆንሁ ማመን እና እኔ እነዙህን ነገሮች ማዴረግ እንዯምችሌ ማመን፥ እና የእኔን
ስጦታዎች መቀበሌ።‛
‚አንቺ ወዯ ምዴር ተመሌሰሽ ስትሄጂ፥‛ እርሱ በግሌፅ አሳሰበ፥ ‚ፇውሱን የምታዯርጊው አንቺ እንዲሌሆንሽ አስታውሺ። የሚፇውስ

ዕቃው/ሰውዬው/ሴትየዋ አይዯሇም፤ የምፇውስ እኔ ነኝ። ብቻ ቃላን ተናገሩና ጸሌዩ፥ እኔም ፇውሱን አዯርጋሇሁ። እኔ ሊዯርገው
እንዯምችሌ እመኑ።‛
‚ክብር ሇያሐዋሕ! ሃላ ለያ! አመሰግንሃሇሁ ኢየሱስ!‛ ብዬ ጮኽኩ። ኢየሱስ እጁን ወዯታች አዯረገ፥ በግዴግዲው የነበረውም
ክፌተት ተጋ።
ከዙያ እኔና መሌአኩ እጅግ በፇጣን ፌጥነት ወዯ ላሊ ቦታ ተጓዜን። እዙህም፥ በያሐዋሕ ሕዜብ የሚዯረገውን ሙዙቃውንና
የሚጮኹትን ክብሮች መስማት ችዬአሇሁ። መሌአኩ እንዱህ አሇ:- ‚ሌጅ ሆይ፥ ብዘ ነገሮችን እንዲሳይሽ በጌታ ታዜዣአሇሁ።
ስሇእነዙህ ነገሮች ሕዜቡን(ሇሰዎች) ንገሪያቸው።‛

----------------------------------------------------------

በፉት፣ አሁን፣ እና በኋሊ
በራእዬ በዙህ ጊዛ ሊይ፥ የጌታ መሌአክ ከዙህ ቀዯም በተዯጋጋሚ ሇማወቅ ሽቼአቸው የነበሩ ነገሮችን ይገሌጽሌኝ ጀመረ። እርሱ ስሇ
ታሊቅ ምስጢር ይነግረኝ ጀመር።
እርሱ እንዱህ አሇ:- ‚ያሐዋሕ ተናግሮአሌ፥ እኔም በፉት፣ አሁን፣ እና በኋሊን ሊሳይሽ ነው። ሊሳይሽ ያሌኳቸው ነገሮች ታሊቅ
መዯነቅን ይሰጡሻሌ። አንዴ ሰው ዲግም ሲወሇዴ ምን እንዯሚሆን ሌገሌፅሌሽ ነው። በመዜገብ ክፌልቹ ውስጥ የአንዴ ሰው
ኃጢአቶች እንዳት በበጉ ዯም ታጥበው እንዯሚነጹ አሳይሻሇሁ።‛
‚ዲግም የተወሇዯ አንዴ ሰው በምዴር (በመሬት) ሊይ ሲሞትና የእርሱ ነፌስ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ስትመጣ ምን እንዯሚሆን
ሊሳይሽ ነው። ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ።‛
እጅግ በከፌተኛ የፌጥነት መጠን ከሰማይ ተጓዜን፥ ከጥቂት ጊዛ በኋሊም ተመሌሰን በምዴር (በመሬት) ሊይ ነበርን። መሬትን እንዯ
በራእይ ማየት ችዬ ነበረ፥ መሌአኩም:- ‚ተመሌከቺና ተከታተዪ።‛ አሇኝ።
ራእዩ በፉቴ እንዱያሌፌ መሌአኩ ሲፇቅዴ፥ በአገሩ ውስጥ አንዴ ውብ ትንሽዬ ቤተክርስቲያን አየሁ። በስነ መሌከዓ ምዴራዊ
አቀማመጥ ቤተ ክርስቲያኗ የቱ ጋር እንዯነበረች አሁን አሊውቅም፥ ነገር ግን በአገሩ ውስጥ ወጣ ያሇች የገጠር ቤተክርስቲያን ናት።
በያሐዋሕ መሌአክ እርዲታ፥ ወዯ ሕንጻው ውስጥ እንዴመሇከት ተፇቅድሌኝ ነበረ። ወዯ ሰሊሳ የሚጠጉ ሰዎች መዯገፉያ ባሊቸው
አግዲሚ ወንበሮች ሊይ ተቀምጠው ማየት ችዬ ነበር። በመሠዊያው ያሇው ፓስተር (እረኛ) በዙህ ምንባብ ሊይ እየሰበከ ነበር:

እግዙአብሔር በሚገኝበት ጊዛ ፇሌጉት፥
ቀርቦም ሳሇ ጥሩት፤
ክፈ ሰው መንገደን በዯሇኛም አሳቡን ይተው፤
ወዯ እግዙአብሔርም ይመሇስ እርሱም ይምረዋሌ፥
ይቅርታውም ብዘ ነውና ወዯ አምሊካችን ይመሇስ።
(ኢሳይያስ 55፥ 6-7)
ይህን ሁኔታ በትኩረት ስመሇከት፥ አንዴ ኃያሌ መሌአክ በቤተክርስቲያኑ ሊይ ቆሞ አየሁ። ከአጠገቤ የነበረው አስጎብኚ መሌአክ
እንዱህ አሇ:- ‚በእያንዲንደ ቤተ ክርስቲያን ሊይ አንዴ ረጅም መሌአክ ተመዴቦአሌ። ይህ መሌአክ በሁለም የዙያ ቤተክርስቲያን
መሌአኮች ሊይ ሃሊፉ ነው።‛

መሊእክት በቤተ ክርስቲያን
ሁሇት መሊእክት መጻሕፌት ይው ከቤተክርስቲያኑ በር ውጭ ቆሙ። ሰዎች ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሲገቡና ሲወጡ ማየት
ችዬአሇሁ።
ከዚ አስጎብኚ መሌአኬ በእጁ ምሌክት ሰጠኝ፥ ጣሪያው ወዯኋሊ የተጠቀሇሇ መሰሇ፥ እኔም የቤተ ክርስቲያኑን ውስጥ ማየት ቻሌሁ።
በመሠዊያው ሊይ ሁሇት መሊእክት በፓስተሩ ሁሇቱም ጎኖች በኩሌ ቆሙ። ከእነዙያ ሁሇት መሊእክት ባሻገር ላልች ሁሇት
መሊእክት ነበሩ። ይህ ዯግሞ በመሠዊያው ዘሪያ አራት መሊእክት እንዯሆኑ ያዯርጋሌ።

ሁሇት መሊእክት ከምዕመናኑ ጀርባ በቤተ ክርስቲያኑ ኋሊ ሊይ ቆሙ። ሁሇት ተጨማሪ መሊእክት በአጋማሹ መተሊሇፉያ ቆሙ፥
ከመሠዊያውም አቅራቢያ ላልች ተጨማሪ ሁሇት መሊእክት ቆሙ። ስሇዙህ ጥቂት መሊእክት ቤተክርስቲያኑ ውስጥ ነበሩ።
ከእነርሱም በርከት ያለት በእጃቸው ጥቅሌልችና እስክሪፕቶዎች ይዋሌ። መሌአኩ:- ‚ምን እንዯሆነ አሳይሻሇሁ።‛ አሇኝ።
ፓስተሩ(እረኛው) መናገር ጀመረ፥ አስተናጋጆቹም መብዓውን መቀበሌ ጀመሩ። መብዓው እየተሠበሠበ ሳሇ፥ ሰዎቹ ሲሰጡ
የሰዎቹን ሁኔታዎች(attitudes፥አኳኋኖች) መሊእክቱ መገቡ። መሊእክቱ የሰጪዎቹን አሳቦች መገቡ - ሇጌታ ሥራ መስጠታቸው
የቆጫቸው (ቅር ያሰኛቸው፥ ፇቃዯኛ ባሇመሆን) መሆኑ፥ ወይም መብዓውን መስጠታቸውን ከተዯሰቱበት (ዯስ ከተሰኙበት) እና
እንዯ አምሌኮ ሥራ ከተመሇከቱት። መሊእክቱ ሁለንም በመመዜገቢያ መጽሏፍቻቸው ውስጥ ጻፈት።
ከዙያ ከመሠዊያው ፉት ያለት ሁሇቱ ትሊሌቅ መሊእክት ወዯ ላልቹ መሊእክት ራሶቻቸውን ወዯታችና ወዯሊይ በማዴረግ ነቅነቅ
አዯረጉ።
የመሊእክቶቹ እነዙህ እንቅስቃሴዎች ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሊለት ሰዎች አይታዩም ነበር፥ እኔ ግን ሁለንም በግሌፅ ማየት ችዬ
ነበር። ከዙያ አስጎብኚዬ እንዱህ አሇኝ:- ‚ላሊ ነገር ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ። በቅርበት ተመሌከቺ፥ አንቺም ትባረኪያሇሽ።‛
ወዱያውኑ፥ ተንቀሳቅሼ ከፓስተሩ ኋሊ የሆንሁ መሰሇ። እርሱ በስዴስተኛው ቁጥር ሊይ ‚እግዙአብሔር በሚገኝበት ጊዛ ፇሌጉት፥
ቀርቦም ሳሇ ጥሩት፤‛ እየሰበከ ሳሇ - የሰማያዊ ፌጡራን ሠራዊት ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ማየት ችዬ ነበር። አገሌግልቱ እየተከናወነ
ባሇበት በሁለም ጊዛ፥ መሊእክቱ እየተዯሰቱ ነበረ። አገሌጋዩ ያንን መሌእክት ሲሰብክ ተቀብቶ ነበረ። ከመሊእክቶቹ አንደ እሳት
የሚመስሌ ነገር የአገሌጋዩ ራስ ሊይ እያፇሰሰ ነበረ። የያሐዋሕ ክብሮች ከሰባኪው አፌ እየመጣ ነበረ።
በቤተክርስቲያኑ በስተጀርባ፥ አንዴ በር ተከፇተ፥ በጣም የሰከረ አንዴ ሰው እየተንገዲገዯ ገባ። ወዯ አጋማሹ መተሊሇፉያ እንዱህ
እያሇ መጣ:- ‚ሰባኪ፥ አንተ እያናገርከው ያሇው እኔ ነኝ። ጌታ ያስፇሌገኛሌ። መዲን ያስፇሌገኛሌ። እኔ የአሌኮሌ ሱሰኛ ነኝ።‛
ሰውዬው በፉተኛው መሠዊያ ሊይ በጉሌበቶቹ ወዯቀና ወዯ ያሐዋሕ መጮኽ ጀመረ።
ከዱያቆናቱ ሁሇቱ ሉያገሇግለት ወዯ መሠዊያው ሄደ። ክንድቻቸውን በሰውዬው ዘሪያ አዴርገው:- ‚ከያሐዋሕ ጋር ጉዲይ ማሇትህ
ነው? መዲን የእውን ትፇሌጋሇህ?‛ ብሇው ጠየቁት።
ሰውዬውም:- ‚አዎን፥ መዲን እፇሌጋሇሁ።‛ አሇ።
‚እኔ የአሌኮሌ መጠጥ ሱሰኛ ነኝ። ነጻ መውጣት ያስፇሌገኛሌ።‛

አንዴ ነፌስ ዲነ
ተጨማሪ ሁሇት መሊእክት ወዱያውኑ መጡ። እነርሱ በእጃቸው ጥቅሌልች ነበራቸው፥ እነርሱም ሰውዬው ያሇውን መጻፌ ጀመሩ።
ከዙያ ዱያቆኖቹ በዴኅነት ሂዯት ውስጥ የመሩት ጀመር። ይህ ሰው በኃጢአት እንዯተሞሊ አየሁ።
ነገር ግን፥ ዱያቆኖቹ ከእርሱ ጋር ሲጸሌዩ፥ ከመሊእክቱ አንደ ሌቡን ነካው፥ እንዯ ዜናብ ዯመና የጨሇመ ጭስም ከዯረቱ ውስጥ
በፌጥነት ወጣ።
ይህን ሳይ፥ ከሌብ ስሇሚወጡ ክፈ(ግም፥ እርጉም፥ መጥፍ) ኃጢአቶች የሚያወሩ የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶች አስታወስሁ:

መሌካም ሰው ከሌቡ መሌካም መዜገብ መሌካም ነገርን ያወጣሌ፥ ክፈ ሰውም ከክፈ መዜገብ ክፈ ነገርን ያወጣሌ።
(ማቴዎስ 12፥ 35)

ከአፌ የሚወጣ ግን ከሌብ ይመነጫሌ፤ ሰውንም የሚያረክሰው ይህ ነው፤ ክፈ ሏሳብ፣ ነፌስ መግዯሌ፣ ማመንር፣ ዜሙት፣
መስረቅ፣ በሏሰት መመስከርና ስም ማጕዯፌ ከሌብ ይመነጫሌና።
(ማቴዎስ 15፥ 18-19 NIV)

ሰውዬው እጆቹን ወዯሊይ ከፌ አዴርጎ ወዯ ያሐዋሕ መጸሇይ ሲጀምር፥ በዘሪያው ሁለ ተጠምጥመው የነበሩ ሰፉ፣ ጥቁር
ማሰሪያዎች አየሁ። እርሱ ሇሁለም የኃጢአት ዓይነቶች እስራት ውስጥ ነበር፥ በተሇይ ግን ሇአሌኮሌ(ሇሚያሰክር መጠጥ) ሱስና
ሇስካር። አንዴ ዱያቆን ሇእርሱ እንዱህ አሇው:- ‚ያሐዋሕ ይቅር ሉሌህ እንዱችሌ እና አንተ በበጉ ዯም መታጠብ እንዴትችሌ፥
እነዙህን ኃጢአቶች ሇያሐዋሕ መናዜ አሇብህ።‛
እርሱ ኃጢአቶቹን መናዜ ሲጀምር፥ አንዴ መሌአክ ነካው። ከመሌአኩ እጆች እሳት ሲወጣ ማየት ችዬአሇሁ። እስራቶቹ
ከሰውዬው መሰባበርና በፌጥነት ተበጣጥሰው መውዯቅ ጀመሩ።
ይህ ሇሰውዬው እጅግ ታሊቅ ነጻነት ሰጠው። እርሱም እጆቹን አነሣና ጌታን አመሰገነ። እርሱ ቆመ፥ የያሐዋሕ ክብር ወዯታች
በእርሱ ሊይ ሲመጣ አየሁም። ጌታ ሰውዬውን ረጋ እንዲዯረገው አውቃሇሁ፥ ምክንያቱም እርሱ ሇጌታ ምስጋናዎችን መጮኽ
ጀመረ።
ከዙያ ሁሇቱ ኀያሌ መሊእክት እርስ በእርሳቸው ተመሇካከቱና ራሳቸውን ወዯታችና ወዯሊይ ነቀነቁ። እኛ ወዯነበርንበት ተመሌሰው
በአየር ውስጥ መጡና፥ ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ።‛ አለ።

በዴጋሜ በመዚግብቱ ቤት
ከሁሇቱ መሊእክት ጋር በመሆን ተመሌሰን ወዯ ሰማይ በጣም በፌጥነት ተጓዜን። በዯጁ ውስጥ ከገባን በኋሊ፥ ከወርቅ የተሠራ
መሆኑ በሚታይ በአንዴ ውብ መንገዴ ሊይ ወዯታች ተጓዜን። እጅግ ውብ(ማራኪ) ወዯ ሆነ ክፌሌ በፌጥነት ተጓጉን ነበር።
መሌአኩ:- ‚ነዪና እዙህ ምን እንዯምናዯርግ እዪ።‛ አሇ። ወዯ ላልች ብዘ ክፌልች የተመራንበት ረጅሙ ኮሪድር ገብተንበት
ከነበረው ኮሪድር ጋር ተመሳሳይ ነበረ። ‚በሰማይ ውስጥ ብዘ እንዯነዙህ ክፌልች አለ። እነዙህ የመዜገብ ክፌልች ይባሊለ።
በእነዙህ ክፌልች ውስጥ ምን እንዯሚካሄዴ ታያሇሽ።‛ አሇ መሌአኩ።
መሌአኩ:- ‚በምዴር ሊይ አሁን ክርስቲያን ሆኖ የተሇወጠ የአንዴ ሰውን ስም ወዯያ ክፌሌ ሌንሄዴ ነው።‛
በክፌለ ውስጥ መሊእክት ከምዴር በፌጥነት ሄዯው በተጠቀሇሇ ወረቀት (scroll) ሊይ የተጻፇውን ሪፖርት ሇላሊ መሌአክ ሲሰጡ
አየሁ።
በርከት ያለ መሰሊልች የባሇአራት ማዕኑ ክፌሌ ግዴግዲዎችን ተዯግፇው ተርግተው ነበር። ሼሌፍች ግዴግዲዎቹን ሸፌነዋቸዋሌ፥
ሁለም መጽሏፍችም ሼሌፍቹ ሊይ ነበሩ። ሁኔታው በምዴር ሊይ ያሇን ቤተመጻሕፌ(ሊይብረሪ) አስታወሰኝ።
ላልች መሊእክት ሇያሐዋሕ እየመሩና ያሐዋሕን እያወዯሱ ከትሌቅ ዳስክ ፉት ሇፉት በመስመር/ተሰሌፇው ቆመዋሌ። ዳስኩ
ርዜመቱ ስምንት ፉት ስፊቱም አራት ፉት ያኽሌ ነበረ። በጠጣር ወርቅ የተሸፇነ፥ እኩሌ ርዜመት ያሇው ባሇአራት ማዕን ክፌተት
(A square cutout) በዳስኩ መሏሌ ነበረ። በጣም ውብ ነበረ። ቅጠልችና ፌሬዎች ተቀርፀውበት ነበር።
አንዴ ሰው በፌጹም አስቦት የማያውቀው እጅግ በጣም ውብ ዳስክ ነበረ። በምዴር(በመሬት) ሊይ እንዯሱ አይነት አንዲች ነገር
ወይም እሱን የሚመስሌ ፍቶ በፌጹም አይቼ አሊውቅም። በክፌለ ውስጥ ባሇው በያሐዋሕ ክብር እና አስዯናቂ ውበት(ኃይሇ
ግርማ) ተማረክሁ(ተሳብሁ)።
መሊእክት በመሰሊልቹ ሊይ ወዯሊይና ወዯታች ይወጡና ይወርደ ነበር። እነርሱ ያሇማቋረጥ መጽሏፍችን ከሼሌፍች ሊይ ያወርደ
እና ወዯ ትክክሇኛው ቦታቸው ይመሌሱ ነበር። በርከት ያለ መሊእክት ከመሬት ላልች ክፌልች ሪፖርቶችን ይው በቅርበት
ቆመው ነበር።
ግዴግዲው ሊይ የነበሩት አንዲንድቹ መጻሕፌት የተሇያዩ ቀሇሞች ነበሯቸው። ከሼሌፈ ያወረደትን መጽሕፌ ይው በቤተክርስቲያኑ
ከነበሩት መሊእክት ሁሇቱን ተሰሌፇው ቆመው አየኋቸው። መጽሏፈ በምዴር ሊይ አሁን ዲግም ሲወሇዴ ያየሁትን የዚኑ ሰውዬ
መዜገብ ይዞሌ።

ከእኔ ጋር የነበረው መሌአክ:- ‚በቤተክርስቲያኑ አገሌግልት የነበሩትን ሁሇቱን መሊእክት አየሻቸው?‛ አሇ።
‚አዎ።‛
‚በእጃቸው ያሇውን መጽሏፌ አየሽ?‛
‚አዎ።‛
‚ያ መጽሏፇ እጅግ በቅርቡ የዲነው ሰውዬ መዜገብ መጽሏፌ ነው። እነርሱ ከሼሌፍቹ ፇሌገው አመጡት። አሁን እነርሱ ሃሊፉ
ወዯሆነው መሌአክ መሄዴ አሇባቸው።‛
በእያንዲንደ የመዜገብ ክፌሌ ውስጥ ሃሊፉ የሆነ አንዴ መሌአክ አሇ። እዚ ክፌሌ የሚገባም ወይም ከዚ ክፌሌ የሚወጣ ማንኛውም
ነገር በዚ መሌአክ በኩሌ ማሇፌ አሇበት። ሁለም የሚዯረገው ሇያሐዋሕ ክብር በሥርዓት ነው።
እነዙህ ነገሮች ሲሆኑ ማየቴ አስገርሞኝ ነበር። ሃሊፉ የነበረው መሌአክ ከእኔ የማብራራት አቅም በሊይ የሆነ አንጸባራቂ የራስ ሌብስ
አዴርጎ ነበር። እርሱ ወርቃማ ጸጉር እና ብዘ ወርቅ በሊዩ ሊይ ያሇበት የሚያንጸባርቅ ነጭ ሌብስ(ቀሚስ) ነበረው። ይህ እጹብ
ዴንቅ መሌአክ ከአንዴ ክንፈ ጫፌ እስከ ላሊኛው ክንፈ ጫፌ ዴረስ አስራ ሁሇት ፉት (3.66 ሜትር) የሚያህሌ ስፊት ነበረው።
ይህ መሌአክ ከዙህ በፉት በፌጹም ያሊየሁት እጅግ በጣም ውቡ መሌአክ ነበረ። መሌአኩ የዙያ ክፌሌ ዋና መዜገብ ጠባቂ ነበረ።
ሃሊፉ የነበረው መሌአክ ተመሇከተኝና ወዯ አጠገቡ እንዴመጣ ምሌክት አሳየኝ። የያሐዋሕ ኃይሌ አንቀሳቀሰኝ፥ እኔም ወዱያውኑ
በመሌአኩ ቀኝ በኩሌ ቆሜ ነበር።
እርሱም:- ‚በምዴር ሊይ አንዴ ሰው ዲግም ሲወሇዴ ምን እንዯሚሆን እንዴናሳይሽ እዙህ እንዴትሆኚ ተፇቅድሌሻሌ። አንቺ በምዴር
ሊይ ሊለት ሰዎች ሌትነግሪ ነው።‛ አሇኝ። (ስሇ ዲግም ውሌዯት፤ የያሐዋሕ ቃሌ እና ሌጅ፥ የነገሥታት ንጉሥ የጌታዎች ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ፥ እኛን ሇማዲን ጊዛውም ሲዯርስ በቀራንዮ መስቀሌ ሊይ ሇእኛ ዴነት መሥዋዕት ሇመሆን ከብጽዕት ዴንግሌ ማርያም
በቤተሌሔም የተወሇዯው፣ ፌጥረታትን ሰማይንም ምዴርንም የሚታየውንም የማይታየውንም ዓሇማትን ሁለ የፇጠረው የያሐዋሕ ቃሌ፣
በሥጋ የተገሇጠው የአብ ቃሌ የአብ ሌጅ፣ ስሇእኛ ብል በቀራንዮ በመስቀሌ ሊይ የተሰቀሇው፣ ከኃጢአታችን ሁለ የሚያነጻንን ቅደስ
ዯሙን ያፇሰሰው የያሐዋሕ በግ፣ ስሇሰዎች ሁለ ብል ዯም ግባት አሌባ እስኪሆን ዴረስ የተገረፇው የተዯበዯበው የተሠቃየው
የተቸነከረው የእሾኽ አክሉሌ የዯፊው እርቃኑን የሆነው፣ የሞተው፣ በጎሌጎታ የተቀበረው፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተሇይቶ
የተነሣው፣ በአርባኛውም ቀን ወዯ አባቱ ያሐዋሕ አብ ያረገው፣ በኃያለ ያሐዋሕም ቀኝ በክብር በኃይሌ የተቀመጠው፣ ስሇእኛም
የሚማሌዯው ጠበቃችን፣ ዲግምም በክብር በእርሱ አምሊክነት ጌታነት ቤዚነት መንገዴነት እውነትነት ሕይወትነት አዲኝነት መሥዋዕትነት
በመስቀሌ ሊይ ስሇኛ ብል እንዯሞተ በሦስተኛውም ቀን ከሞት እንዴተነሣ ያመኑና እንዯቃለ ቃለን እያዯረጉ በአባቱ ፇቃዴ በቅዴስና
የሚኖሩ ቅደሳንን ወዯ ክቡር ቅደስ አባቱና ወዯ ቅደስ መንግሥቱ ሇመውሰዴ የሚመጣው፥ ዴንቅ መካር፣ ኃያሌ አምሊክ፣ የሊሇም
አባት፣ የሰሊም አሇቃ፣ መሌካም እረኛ፣ የዴኅነት ተስፊ፣ በሰውና በያሐዋሕ መሏሌ በከፇሇው የዯም መሥዋዕት የእርቅ መንገዴ የሆነው
፣ ውብ አዴርጎ የፇጠረን፣ ፌቅር ቅደስ ፇጣሪያችን የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ (የናዜሬቱ ያሕሹዋ ሏማሺያክ) በምሥራቹ የተናገረውን
በሚከተለት የመጽሏፌ ቅደስ ክፌልች ጥቂቶቹን ተመሌከቱ፥ ዮሏንስ 3፣ ማርቆስ 16፥16፣ ሮሜ 10፥4-13፣ የሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 2- 4)
አስገራሚነቱ ከቃሊት በሊይ አስዯነቀኝ!

መዚግብትን መጠበቅ
ወዯ ውጭ ከፉት ሇፉቴ ስመሇከት፥ ከፌ ያለት የያሐዋሕ ምስጋናዎች ዘሪያውን ሁለ ወዯ ሊይ እየሄደ ነበረ። ዯወልቹን
ያሊየኋቸው ቢሆንም እንኳን፥ ዯወልች ሲያቃጭለ እሰማ ነበር። በዯስታ የተሞለ፣ የሚስቁ፣ የከበሩ፣ ዯስተኛ መሊእክት በእጃቸው
መጻሕፌት ይው ኀሊፉ የነበረውን መሌአክ ሇማናገር እየጠበቁ ቆሙ።
ስሇ ያሐዋሕ ዴንቅ ኃይሌ እና የከበሩ ሥራዎቹ በዴጋሜ በአዱስ መሌኩ ያሐዋሕን ማመስገንና በኃይሌ እያገነንሁ ማወዯስ
ጀመርሁ።

‚ከዳስኩ ፉት ሇፉት ያለትን ሁሇቱን መሊእክት ታያቸዋሇሽ?‛ የሚያጅበኝ መሌአክ ጠየቀኝ።
‚አዎ፥‛ ብዬ መሇስሁ።
‚ይህ ሰው ዲግም ሲወሇዴ እነርሱ ተገኝተው ነበረ።‛
እርሱ ከጥቅሌለ ውስጥ አንዴ መሌእክት ስቦ አወጣ፤ መሌእክቱ በመጽሏፈ ውስጥ እንዯ ሌዩ ሁኔታ ነበረ። በወረቀቱ ሊይ ወይም
በጥቅሌለ ሊይ ምን ተጽፍ እንዯነበረ ማየት አሌቻሌሁም። ከዚ መሌአኩ ጥቅሌለን ሲያሳየኝ፥ ‚እዙህ ምን እንዯተጻፇ ተመሌከቺ፥‛
አሇ።
መሌእክቱ ሥርዓቱን በጠበቀ መሌኩ ነበር ተጽፍ የነበረው፥ ውብም ነበር። የአገሩን ስም፣ የግዚቱን ስም፣ የአገሩን ስም፣ የከተማውን
ስም፣ እና የከተማውን ስም አየሁ።
መሌአኩ የፓስተሩን(የእረኛውን) ስም እና ምን ያህሌ ሰዎች ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ እንዯነበሩ አሳየኝ። እርሱ የአገሌግልቱን
ሥርዓት አሳየኝ። የተቀረጸው በጠቅሊሊ ተጽፍ ነበረ። በቤተ ክርስቲያኑ አገሌግልት ውስጥ የተሳተፈትን አገሌጋዮች እና
የተወሰዯውን መብዓ ዜርዜሮች አሳየኝ።
ዴኅነቱን በምዴር(በመሬት) ሊይ ያየኹሇት ሰውዬ ስም በወረቀት ሊይ ተጽፍ ነበረ። የሰውዬን ነፌስ ሇማዲን የተሰበከው የጌታ
ኢየሱስ ክርስቶስ የምሥራች(የወንጌሌ፥ የመሌካም ዛና) መሌእክት እና እርሱ ዲግም እስከተወሇዯበት ዴረስ ያሇው ትክክሇኛው
ሰዓት ትክክሇኛው ሰከንዴ ይህ ሁለ እዙያ ተጽፍ ነበር። ‚ክብር ሇያሐዋሕ!‛ ብዬ ጮኽሁ።
የጽሕፇቱ ማብራሪያ ሰውዬው የኃጢአተኞችን ጸልት (the Sinner’s Prayer) ወዯጸሇየበትና ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ጌታና አዲኝ
ሲቀበሌ ያሇበት ነጥብ ሲዯርስ፥ መሌአኩ ወዯ ሁሇቱ መሌእክተኛ መሌአኮች ተመሇከተና:- ‚ይህ ሰው በዙህ ሰዓትና በዙህ ጊዛ
ዲግም ተወሌድ እንዯነበረ ምስክሮች ነበራችሁ (አይታችኋሌ)?‛ ብል ጠየቀ።
እነርሱም:- ‚አዎ፥ እኛ ምስክሮች ነበርን። እኛ እዙያ ነበርን። እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ጌታና አዲኝ ተቀብልአሌ። ይህ ሲሆን
እኛ አይተናሌ።‛ አለ።
በዙያ ቅፅበት ወዯሊይ የወጣው የክብሩ፣ የምስጋናዎች፣ እና የጩኸቶች ከፌተኛ ዴምፅ እጅግ አስገራሚ ነበረ። የሰማይ ሁለ
ያሐዋሕን እጅግ በከፌተኛው እያወዯሰ/እያመሰገነ ነበር።
ከዙያ መሌአኩ በያው መጽሏፌ ውስጥ የሆነ ነገር ጻፇና ገጾቹን ጋቸው። መጽሏፈ በጣም ወፌራም ነበረ። እርሱ:- ‚ከበስተኋሊሽ
ተመሌከቺ።‛ አሇኝ። ብዘ ሰዎች፣ የተቤዠ ቅደሳን፥ ነጭ ሌብስ ሇብሰውና በዯማቁ ተውበው አየሁ።

የኢየሱስ ዯም
ከሁለ በሊይ እጅግ ከፌ ያሇው የሌዐሌ ያሐዋሕ የተቤዠት ነፌሳት ይህንን መዜሙር እየመሩ ነበረ:
ኦህ፥ ምንም ነገር ግን የኢየሱስ ዯም ብቻ ኃጢአቶቼን አጥቦ ማራቅ ይችሊሌ።
ኦህ፥ ምንም ነገር ግን የኢየሱስ ዯም ብቻ ዚሬ ሙለ ሉያዯርገኝ ይችሊሌ።
ኦህ፥ ምንም ነገር ግን የኢየሱስ ዯም ብቻ ዚሬ ሉያነጻኝ ይችሊሌ።
እኔ በበጉ ዯም
ተቤዤቻሇሁ።

ሳስተውሌ፥ የሰውዬው መጽሏፌ ከሚዯሰቱት ቅደሳን ሇአንደ ተሰጠው። ከገጽ ገጽ የቀዯሙት ጽሐፍች ታጠቡ (ታጥበው
ተወግዯው ነበር)። እነርሱ ገጾቹን አንዴ በአንዴ ከፌ አዯረጓቸው፥ እያንዲንደ ገጽም በኢየሱስ ዯም እንዯታጠበ ማየት ችዬ ነበር።
የዙህ ሰውዬ ኃጢአቶች ምንም አሌቀረም። ይህም የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ ከኢሳይያስ ወዯ እኔ መጣ:

መተሊሇፌህን። ስሇ እኔ ስሌ የምዯመስስ እኔ ነኝ፤ ኃጢአትህንም አሊስብም።
(ኢሳይያስ 43፥25)

‚ኦህ፥ ያሐዋሕ፥ ቃሌሕ አሁንም መግጠሙ እንዳት ውብ ነው። የሰው ኃጢአት በበጉ ዯም መታጠቡ።‛ በማሇት አሰብሁ።
ስመሇከት፥ መጽሏፈ ሇላሊ መሌአክ ተሰጠ። ይህ ሰማያዊ ፌጡር ረጅም ውብ ጸጉር ነበረው። መሌአኩ በያው ዜርግ ትሪ ሊይ
መጽሏፈ ተቀምጦ ነበር። መሌአኮቹ እርስ በርሳቸው ሰሊምታ ተሰጣጡ፥ የክብር ጩኸቶችም ወዯ ሊይ ወጡ።
እኔን ያጀበኝ መሌአክ እንዱህ አሇ:- ‚ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ።‛ እኔም ከእርሱ ጋር በሰማይ ኮሪዯሮች ውስጥ እጅግ በኃይሇኛ
ፌጥነት መጓዜ ጀመርሁ።

የበጉ የሕይወት መጽሏፌ
በዴጋሜ ከያሐዋሕ ዘራን ፉት ቆምሁ። የተወዯዲችሁ ሆይ፥ ቀንዯመሇከቶች እየተነፈ ነበረ፥ የመሇከቶች ዴምፅም እየጮኸ ነበር።
የክብር ዯመና፣ የሸኪናሕ ክብር በዘፊኑ ዘሪያ ያሇውን ክሌሌ በሙለ አበራው።
እዚ ብዘ ነጎዴጓዴና መብረቃዊ ብሌጭሌጭታ ነበረ። ‚ክብር ሇያሐዋሕ! ሃላ ለያ!‛ የሚለ የእጅግ ብዘ ሰዎችን ዴምፆች መስማት
ችዬ ነበር።
ይህን ኀያሌ ሁኔታ ተመሇከትሁ። መሌአኩ መጽሏፈን በያሐዋሕ መሠዊያ ሊይ ሲያኖረውና ዜቅ ብል ሲንበረከክም አየሁ።
የያሐዋሕ ዴምፅ ከፌ ባሇ ሁኔታ በአየር ውስጥ አስተጋባ፥ ሆኖም እያንዲንደን ቃሌ ተረዲሁ። ያሐዋሕ :- ‚ላሊ ነፌስ በሌጄ ዯም
ተዋጀ። ላሊ ሰው በሌጄ ዯም በኩሌ የሊሇም ዴኅነትን ተቀበሇ።‛ አሇ።
ሁለም የሰማይ ዯወልች እየዯወለ/እያቃጨለ ነበረ! ሁለም የሰማይ ሕዜብ እየጮኸ ነበረ! ጎንበስ ብዬ ሰገዴሁና ያሐዋሕን
ማመስገን ጀመርሁ።
በያሐዋሕ መሠዊያ ሊይ የበጉን የሕይወት መጽሏፌ (ራእይ 21፥ 27) አየሁ፥ ከዚ ዯመና ውስጥ አንዴ እጅ ወጥቶ በመሌአኩ
የተቀመጠውን መጽሏፌ ሲከፌተው አየሁ። ከዚ የሰውዬው ስም በበጉ የሕይወት መጽሏፌ ውስጥ ተጻፇ። ክብር ሇያሐዋሕ ይሁን!
ቅደሳን፥ የእኛም ስም ዯግሞ በእርግጥ በበጉ የሕይወት መጽሏፌ ውስጥ ተጽፍአሌ።
ይህን ኀያሌ ሁኔታ ስመሇከት፥ የያሐዋሕ መሌአክ:- ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ።‛ አሇ። ወዱያውኑ፥ በብርሃን ፌጥነት በዴጋሜ
ከሰማይ ውጭ ተወሰዴሁ። ከመሌአኩ ጋር ስሄዴ፥ ከኢሳይያስ ይህን አንቀጽ አሰብሁ:-

በስምህም የምጠራህ የእስራኤሌ አምሊክ እግዙአብሔር እኔ እንዯ ሆንሁ ታውቅ ንዴ በጨሇማ የነበረችውን መዜገብ በስውርም
የተዯበቀችውን ሀብት እሰጥሃሇሁ።
ስሇ ባሪያዬ ስሇ ያዕቆብ፥ ስሇ መረጥሁትም ስሇ እስራኤሌ ብዬ በስምህ ጠርቼሃሇሁ፤ በቍሌምጫ ስምህ ጠራሁህ፥ አንተ ግን
አሊወቅኸኝም።
(ኢሳይያስ 45፥3-4)

የሕይወት ወንዜ
በራእዬ ቀጣይ ሁኔታ፥ የሕያው ያሐዋሕን ቅደሳን ጌታ በሕይወት ወንዜ በኩሌ ሲወስዲቸው ተመሇከትሁ። ኦህ፥ የሕይወት ወንዜ
ከያሐዋሕና ከበጉ ዘፊን ይፇስሳሌ (ራእይ 22፥ 1)። ቅደሳኑ በሕይወት ወንዜ ውስጥ ሲያሌፈ:- ‚ክብር ሇያሐዋሕ!‛ እያለ ሲጩኹ
መስማት ችዬ ነበር።
ማንም በፌጹም ያሊየው እጅግ በጣም ነጭ፣ እጅግ በጣም ውብ/ማራኪ የሆኑ ሌብሶችን የሇበሱ የማይቆጠሩ (እጅግ ብዘ) የቅደሳን
ስብስብ አየሁ። ዮሏንስ ይህን እንዯጻፇ አስታወስሁ:

ከሽማግላዎቹም አንደ ተመሌሶ። እነዙህ ነጩን ሌብስ የሇበሱ እነማን ናቸው? ከወዳትስ መጡ? አሇኝ።
እኔም። ጌታ ሆይ፥ አንተ ታውቃሇህ አሌሁት። አሇኝም። እነዙህ ከታሊቁ መከራ የመጡ ናቸው፥ ሌብሳቸውንም አጥበው በበጉ ዯም
አነጹ።
(ራእይ 7፥13-14)

ከዘፊኑ ፉት
ከያሐዋሕ ዘፊን ፉት በዴጋሜ ሄጄ ክቡር፣ አስዯናቂ ሁኔታን እንዲይ ተፇቀዯሌኝ። ከያሐዋሕ ዘፊን ፉት ስቆም የመሇከቶችን
ዴምፅ እሰማ ነበር። የተሰማኝን የመዯነቅና የዯስታ ሁኔታ በቃሊት ሇማብራራት አሌቻሌሁም።
ከማንኛውም ተገቢ ማብራሪያ ባሻገር በሌብሶች ተውበው አስራ ሁሇት መሊእክት እያገሇገለ ከዘፊኑ ፉት ቆሙ። የምነግራችሁ
ምርጡ በዯረት ሌብሳቸው ሊይ፥ የተጣበቁ የከበሩ የዴንጋይ ፇርጦች አሎቸው። በራሳቸው(በጭንቅሊታቸው) ሊይ ከከበሩ ቀሇማት
የተውጣጣ የሆነ ዓይነት ሰማያዊ እቃ ነበራቸው። የረጅም ሌብሳቸውን(ቀሚሳቸውን) ጠርዜ ወርቅ አስውቦታሌ።
በያሐዋሕ ፉት ሇመቆም ቅደሳኑ አንዴ በአንዴ ሲመጡ፥ የመሇከቶች ጩኸት አስታወቀ። የማይገመት የቅደሳን፣ የመሊእክት፣ እና
የሰማያዊ ፌጡራን ቁጥር እጅግ ሰፉ(ግዘፌ) ስብስብ ሠራ። ሁለም ያሐዋሕን እያከበሩ (እያወዯሱና እያመሇኩ) ነበረ።

የተቤዠት ሰዎች
በመናት ሁለ የተቤዠት የከበሩና ውቦች ነበሩ። እነርሱ እውን ሰዎች ነበሩ - የጭስ ትንፊሾች ወይም በህዋ/አየር ሊይ የሚንሳፇፈ
ዯመናዎች አሌነበሩም/አይዯለም።
ሁለም ቦታ ተመሇከትሁ፥ የያሐዋሕ መሊእክት ያሐዋሕን ያሇማቋረጥ የእርሱን እጅግ አስዯናቂ ውበት/ኀያሌ ግርማ ሲያወዴሱ
ተመሇከትሁ።
ከዘፊኑ ፉት ቆሜ፥ አንዴ ታሊቅ ዴምፅ እንዱህ ሲሌ ሰማሁ:-

እነሆ፥ የእግዙአብሔር ዴንኳን በሰዎች መካከሌ ነው ከእነርሱም ጋር ያዴራሌ፥ እነርሱም ሕዜቡ ይሆናለ እግዙአብሔርም እርሱ
ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምሊካቸው ይሆናሌ፤
(ራእይ 21፥3)

በመብረቅ ብሌጭሌጭታ፣ በነጎዴጓዴ፣ እና በዴምፆች የተሞሊ የክብር ዯመና አየሁ። ስመሇከት፥ የያሐዋሕ እጅ ከዯመናው ወጥቶ
የቅደሳንን እንባዎች ከዓይኖቻቸው ሊይ ማበስ ሲጀምር አየሁ። ቃለ ‚ያሐዋሕ እንባዎችንም ሁለ ከዓይኖቻቸው ያብሳሌ‛ ይሊሌ።
(ራእይ 21፥4)

ያሐዋሕ:-

ሞትም ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ ኀንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥
የቀዯመው ሥርዓት አሌፍአሌና …እነሆ፥ ሁለን አዱስ አዯርጋሇሁ። ሲሌ ሰማሁ። (ራእይ 21፥4-5)
ያሐዋሕ ሇተሰበሰቡት ቅደሳን እንዱህ አሇ:- ‚ስማችሁ በበጉ የሕይወት መጽሏፌ ውስጥ ተጽፍ አያሇሁ። ወዯ ጌታ ዯስታ እንኳን
ዯህና መጣችሁ።‛ በዴጋሜ ላሊ የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ ወዯ አእምሮዬ መጣ

መሌካም፥ አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ፤ በጥቂቱ ታምነሃሌ፥ በብዘ እሾምሃሇሁ፤ ወዯ ጌታህ ዯስታ ግባ አሇው።
(ማቴዎስ 25፥21)

በዚ ቃሌ ጌታ እጅግ ውብ/አስዯናቂ የወርቅ ውድችን የእርሱ በሆኑት የሁለም ንጹሏን ራሶች ሊይ አኖረ።
የያሐዋሕ በረከቶች ሇሁለም የተቤዠት መፌሰስ እንዯሚቀጥለ አውቄአሇሁ። እነርሱ(የያሐዋሕ በረከቶች) በፌጹም እንዯማያሌቁ
አውቄአሇሁ!

----------------------------------------------------------

የመንግሥተ ሰማይ ግምጃ ቤቶች
እርሱ እንዲዯረገው ኢየሱስ ክርስቶስ (ያሕሹዋ ሏማሺያክ) መንግሥተ ሰማይን የገሇጸሌኝ ማዯሊዯያ ሉሰጠኝ ነው ብዬ አምናሇሁ።
እኔ በብዘ ወዯ ሲኦሌ ጉብኝቶች ውስጥ እንዯነበርሁ፥ እና ሲኦሌ እጅግ አስከፉ መሆኑን እንዯተሇማመዴሁ/እንዲወቅሁ እርሱ
ስሇሚያውቅ መንግሥተ ሰማይን የማየት በረከት ሰጠኝ።
ወዯ መንግሥተ ሰማይ ከሆኑት ጉብኝቶቼ በአንደ፥ የያሐዋሕን ግምጃቤቶች እንዴመሇከት ተዯርጎ ነበር። የጌታ መሌአክ እንዱህ
አሇኝ:- ‚ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ።‛
መሌአኩ በጣም ውብ እና ረጅም ነበረ። ባሇ ቀስተዯመና-ቀሇም ክንፍቹ እንዯ ትሪያንግልች(ባሇ ሦስት ጎኖች) ተቀርጸዋሌ።
ያሐዋሕ ትእዚዚት እንዯሰጠው፥ እና የመንግሥተ ሰማይን አንዲንዴ ክፌልች ሉያሳየኝ እንዯሆነ ነገረኝ።
ወዯሊይ ወዯ ከፌታ በህዋ ውስጥ መሄዴ ጀመርን በዴጋሜም ወዯሰማይ በሚወስዯው መግቢያ ውስጥ ሄዴን። የፌሬ ዚፍች በውብ
ፌሬዎች ተሞሌተው(ውብ ፌሬዎች ተሸክመው) አየሁ። ቤተሰዎች ውብ ሌብሶች ሇብሰው ያሐዋሕን(እግዙአብሔርን) እያመሰገኑ
በኮረብታው/በተራራው ጥግ ወዯሊይና ወዯታች ሲመሊሇሱ አየሁ።
አካባቢው ፇጽማችሁ ሌትሰሙት በምትፇሌጉት እጅግ በጣም ውብ በሆነ ሙዙቃ ተሞሌቶአሌ። ሰማያዊ ሙዙቃ የዯስታ መግሇጫ
ነው። ሰማያዊ ሙዙቃ የዯስታ መግሇጫ፣ የሏሤት ማስረጃ ነው።
በዙህ በመሬት ሊይ ውብ ሙዙቃ የሠሩና ያከናወኑ እጹብ ዴንቅ ማሪዎችና ግርማ ያሊቸው ማራኪ የሙዙቃ ቡዴኖች
ሰምቼአሇሁ። ነገር ግን፥ ቅደሳን ሆይ፥ እዙህ ታች ያሇ ምንም እዙያ ካሇው የሙዙቃና የዜማሬ ግሩምነትና ውበት ጋር ሉነፃፀር
አይችሌም።
ሰማይ በዜርዜር የተጋጀ ረቂቅ ሙዙቃዊ ቅንብር ነበረ። ከቻሊችሁ፥ አስቡ፥ ፌጹም የጠሩ ሚሉየኖች ዴምፆች፥ የሰማይን
ጣዕመዛማዎች በጣፊጭነት ሲምሩ! ከዴምፅ የወጣ( off-key) አንዴም አሌነበረም። ሁለም በፌጹም ውህዯት ነበረ።
ባሇ ክር መሣሪያዎች፥ ከመሇከቶችና ከላሊ ዓይነቶች የሙዙቃ መሣሪያዎች ጋር በመሆን ውብ እጀባ አቅርበዋሌ። ሁለም(የሙዙቃ
መሣሪያዎቹ) በሏሤት መንፇስ ያሐዋሕን እያመሰገኑ ከነበሩት ከተቤዠት ቅደሳን ዴምፆች ጋር ተቀይጠዋሌ።
የመሣሪያዎቹ የዴምፅ ቃና፥ እንዯ ዜማሬዎቹ ዴምፆች፥ በሁለን ቻዩ በያሐዋሕ ኃይሌ ነጽተዋሌ ፌጹምም ተዯርገዋሌ።

ኦህ፥ ሇያሐዋሕ የሚቀርቡትን ዴንቅ ምስጋናዎች መስማት አስዯናቂ ነበር። በምዴር(በመሬት) ሊይ ጥራት አሌባ ቃና ወይም ዴምፅ
የሆኑ ዴምፆች በሰማይ በውብ ውህዯት ይምራለ። በዙያ ሁሊችንም ዯስተኞች እንሆናሇን። እዙህ ባሇ አስር-ሺህ-ዴምፅ ማሪዎች
እንኳ እጹብ ዴንቅና ሌብ ከሚነካው ከያሐዋሕ የመንግሥተ ሰማይ ከተማ ሙዙቃ ጋር ሲነፃፀር ይዯበዜዚሌ!
በሞገዴ ሊይ ሞገዴ የሆኑ ሉታመኑ የማይችለ (unbelievable) የምስጋና መዜሙሮች በመንግሥተ ሰማይ ገጸምዴር ሊይና
በመንግሥተ ሰማይ ጎዲናዎች በኩሌ ማዕበሌ ሆኗሌ።
በጣም ሁለን-ያጠቃሇሇ ከመሆኑ የተነሣ ሇሆነ ያህሌ ጊዛ ስሇ ላሊ ነገር መስማት ወይም ማሰብ አሌቻሌሁም።
በመጨረሻ፥ መሌአኩ:- ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ።‛ አሇ።
ሉታሰብ የሚችሌ እጅግ በጣም አረንጓዳ ሳር ባሇው ቦታ ውስጥ ከእርሱ ጋር መሄዳን አስታውሳሇሁ። በሳሩ አንዲንዴ ቦታዎች
እጅብ ያለ ግዘፌ አበባዎች ነበሩ። አበባዎቹ ውቦች ነበሩ እናም በመጠኑ እንዯ ጽጌረዲዎች ይመስሊለ። እያንዲንደ ተክሌ ከውብ
የአበባ ቅጠልች የተሠራ ቢያንስ አንዴ እምቡጥ(አበባ) አሇው። እና፥ ቅደሳን ሆይ፥ አበባዎቹ እየመሩ ያለ ይመስሊለ!

የመንግሥተ ሰማይ ፇረሶች
ከመሌአኩ ጋር ስጓዜ፥ ውብ ነጫጭ ፇረሶች የነበሩበትን አንዴ ቦታ አሇፌን። ስሇ ፇረሶች እና ኢየሱስ (ያሕሹዋ) እንዳት አንዴ ቀን
ነጭ ፇረሶችን የሚጋሌቡ የሰማይ ሠራዊቶችን እየመራ ነጭ ፇረስ ሊይ እንዯሚቀመጥ በራእይ ማንበቤን አስታወስሁ:

ሰማይም ተከፌቶ አየሁ፥ እነሆም አምባሊይ ፇረስ፥ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባሊሌ፥ በጽዴቅም ይፇርዲሌ ይዋጋሌም።
ዓይኖቹም እንዯ እሳት ነበሌባሌ ናቸው፥ በራሱ ሊይም ብዘ ውድች አለ፥ ከእርሱም በቀር አንዴ እንኳ የማያውቀው የተጻፇ ስም
አሇው፤
በዯምም የተረጨ ሌብስ ተጏናጽፍአሌ፥ ስሙም የእግዙአብሔር ቃሌ ተብልአሌ።
በሰማይም ያለት ጭፌራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተሌባ እግር ሌብስ ሇብሰው በአምባሊዮች ፇረሶች ተቀምጠው ይከተለት ነበር።
(ራእይ 19፥11-14)

እነዙህ ፇረሶች እንዯ እብነ በረዴ (marble chess pieces) እጹብ አስገራሚዎች ይመስሊለ። እነርሱ ከትሌቅ ቋጥኝ የተቀረጹ ግዘፌ
ሏውሌቶች ይመስሊለ፥ ነገር ግን እውን እና በህይወት ያለ ነበሩ። ኮቴዎቻቸው ግዘፌ ነበሩ። እነርሱ ንጹህ ነጭ እና በጣም
ሞገሳም (ሇንጉሣዊ የሚሆኑ) ነበሩ።
የሚያምር ውብ ቀሚስ የሇበሰች አንዱት ሴት ፇገግ እያሇች ሇያሐዋሕ ውዲሴ በሚሆን ጉሌበቶቻቸውን በርከክ እንዱያዯርጉ
ፇረሶቹን እያሳየቻቸው እያነጋገረቻቸው ነበር። ሁለም በአንዴ ጊዛ ቀኝ ጉሌበታቸውን አንበረከኩና ያሐዋሕን አመሰገኑ!
‚ኦህ፥ እንዳት ውብ!‛ ብዬ አሰብሁ። በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ እያንዲንደ ፌጥረት በሰማይም በምዴርም ያሐዋሕን
እንዯሚያከብሩና እንዯሚያመሰግኑ ማንበቤን አስታወስሁ:

ቃላ ከአፋ በጽዴቅ ወጥታሇች፥ አትመሇስም። ጕሌበት ሁለ ሇእኔ ይንበረከካሌ፥ ምሊስም ሁለ በእኔ ይምሊሌ ብዬ በራሴ ምያሇሁ።
(ኢሳይያስ 45፥23)

እኔ ሕያው ነኝ፥ ይሊሌ ጌታ፥ ጉሌበት ሁለ ሇእኔ ይንበረከካሌ መሊስም ሁለ እግዙአብሔርን ያመሰግናሌ ተብል ተጽፍአሌና።
(ወዯ ሮሜ 14፥11)

በዙህ ምክንያት ዯግሞ እግዙአብሔር ያሇ ሌክ ከፌ ከፌ አዯረገው፥ ከስምም ሁለ በሊይ ያሇውን ስም ሰጠው፤
ይህም በሰማይና በምዴር ከምዴርም በታች ያለት ሁለ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ንዴ፥
መሊስም ሁለ ሇእግዙአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንዯ ሆነ ይመሰክር ንዴ ነው።
(ፉሌጵስዩስ 2፥9-11)

በሰማይና በምዴርም ከምዴርም በታች በባሕርም ሊይ ያሇ ፌጥረት ሁለ በእነርሱም ውስጥ ያሇ ሁለ። በረከትና ክብር ምስጋናም
ኃይሌም ከሊሇም እስከ ሊሇም በዘፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው፥ ሇበጉም ይሁን ሲለ ሰማሁ።
(ራእይ 5፥13)

ሰሊም፥ ሏሴት፥ እና ዯስታ ሁለም ቦታ ነበረ። ሰዎች ያሐዋሕን ሲያመሰግኑ/ሲያወዴሱ መስማት ችዬ ነበር።
በዴንገት፥ መሌአኩን ከእኔ ጋር ማየት አሌቻሌሁም፥ ኢየሱስ (ያሕሹዋ) ግን ቆመ። ቁመቱ ሇኔ በጣም ረጅም መሰሇኝ፥ እርሱም
ከላልቹ ሌብሶች ሌዩ የሆነ ሌብስ ሇብሶአሌ።
የእርሱ ሌብ የሚነኩ ዓይኖቹ በጣም ውብ ነበሩ። እርሱ በንጽሕና-የተስተካከሇ የሚመስሌ ጢም እና በጣም ወፌራም ጸጉር
ነበረው። እርሱን እየተመሇከትሁ በዓይኖቹ ውስጥ ያሇው ርኅራኄ ከአንዴ ጸሏፉ ማብራሪያ እጅግ በሊይ መሆኑን ማሰቤን
አስታወስሁ። የቡሩኩ አዲኝ እጅግ መሌካምነት (ኀያሌ ፌቅር) አክብሮታዊ-ዴንቅ እና ዴንቅ ነበረ።
በውስጤ ያሇ ሁለም ነገር እርሱን (የነገሥታት ንጉሥ እና የጌታዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሕሹዋ ሏማሺያክን) ሇማመስገን፣
ሇማምሇክ፣ እና በፉቱ ሇመስገዴ ፇሇገ። ክብር እና ኃይሌ በዘሪያው ሁለ በሙሊት ከብቦታሌ።

የፇውስ ግምጃ ቤቶች
የኢየሱስ ዓይኖች በተቸገረ እይታ ትኩረታቸው እንዯተያ አስተዋሌሁ። ‚ኢየሱስ፥ ምንዴን ነው?‛ ብዬ ጠየቅሁ።
‚ሌጄ፥ ተመሌከቺ!‛
ግዘፌ ክፌተት ወዲየሁበት ወዯ አንዴ ሕንጻ እርሱ እጁን አወዚወ። ከክፌተቱ፥ ክብር እና የኃይሌ-ማዕበልች እና የኃይሌ ማዕበልች
በኀይሌ ወጡ።
እርሱን በዴጋሜ ጠየቅሁት:- ‚ኢየሱስ፥ ይህ ምንዴን ነው?‛
‚ሌጄ፥ በእነዙህ ግምጃቤቶች ውስጥ ያለትን ፇውሶች አየሽ?‛
‚አዎ፥ ጌታ ሆይ።‛
‚እነዙህ ሁለ በረከቶች የያሐዋሕን ሕዜብ ይጠብቃለ (ይጠባበቃለ)።‛
በዙህ ህይወት ያለት ሥቃዮች በእርግጥ አሳዚኞች ናቸው። ምን ያህሌ ሕመም፣ በሽታ፣ አካሊዊ መከራ/ሥቃይ፣ አካሇ ጎድልነት፣ እና
ተመሳሳይ በሽታዎች ነው እዙህ ሰዎች የሚሠቃዩት!
ያን ሁለም ቦታ ታዩታሊችሁ። በማንኛውም ሆስፒታሌ ወይም ዋና የሕክምና ማዕከሌ ኮሪዯሮች ሊይ ወዯሊይና ወዯታች ብቻ
ተመሊሇሱ። የተሊሊፉ በሽታ ክፌልችን (በሆስፒታሌ ውስጥ)፣ የአእምሮ ጤንነት ክፌልችን፣ ብርቱ የክብካቤ ፊሲሉቲዎችን
(አገሌግልቶችን)፣ የዴንገተኛ አዯጋ ክፌልችን፣ እና በጣም አስጊ ሥቃይ ውስጥ እና ሉሸከሙት የማይችለት የአካሌና የአእምሮ
ሥቃይ/ጭንቀት ውስጥ ያለ ሰዎችን የሚንከባከቡ ላልች ቦታዎችን ጎብኙ።
በሽታ/ህመም በዔዴን ገነት ውስጥ የአዲምና የሔዋን የመውዯቅ ውጤት ነው። በሽታ ኃጢአት ከሚያስከትሊቸው ውጤቶች አንደ
ነው። አንዲንድች በሽታን እንዯ ጠንቅ፣ እንዯ አሳዚኝ የሰዎች ሁኔታ፣ ወይም እንዯ አንዴ የተሇመዯ ተፇጥሯዊ ክፌሌ ብቻ ያዩታሌ።
በእውነታው፥ በሽታ የሰይጣን እርግማን ነው።

ፇውስ በመንግሥተ ሰማይ
ሇፇውስ ፌሊጎት በጣም ብዘ ነው። በሽታ/ህመም የያሐዋሕን ፇቃዴ ማበሊሸት ነው። በሽታ በያሐዋሕ ኢኮነሚ ውስጥ ከተፇጥሮ
ውጪ የሆነ ባህሪይ ነው። በሽታ ከያሐዋሕ አሌተነሣም፤ በሽታ ከሰማይ አሌመጣም። ኃጢአት ከመሌካም/ከጥሩ ምንጭ ሳይሆን
ከክፈ ምንጭ ነው።
ወዯ መንግሥተ ሰማይ ስንሄዴ፥ ሁለም ህመም፣ በሽታ፣ እና ሥቃይ ሇሊሇም ይጠፊሌ። ስሇ አካሊችን የመጨረሻ መዲን ጳውልስ
ጽፍአሌ:

ሇእኛም ይገሇጥ ንዴ ካሇው ክብር ጋር ቢመዚን የአሁኑ መን ሥቃይ ምንም እንዲይዯሇ አስባሇሁ።
የፌጥረት ናፌቆት የእግዙአብሔርን ሌጆች መገሇጥ ይጠባበቃሌና።
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory
which shall be revealed in us.
For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.
(ሮሜ 8፥18-19)

በዙህ ህይወት ሉዯርስ የሚችሇው እጅግ አስከፉው አካሊዊ ሥቃይ ከዙህ ህይወት በኋሊ ከሚሆነው እጅግ በጣም ዴንቅ ክብር ጋር
ሇመነጻጸር አይመጥንም። በመንግሥተ ሰማይ በፌጹም አካሊት፥ ያሇ ምንም ሥቃይ ወይም ያሇ ምንም አካሊዊ መከራ/ዯዌ
በክርስቶስ እናርፊሇን።
አሁንም፥ እርሱ ዯግሞ አሁን እንዴንፇወስ ይፇሌጋሌ። በመጽሏፌ ቅደስ ውስጥ ከያሐዋሕ ስሞች አንደ ያሐዋሕ-ሮፌኤሏ
(Adonai Roph'ekha) ነው፥ ትርጉሙም ‚ፇዋሽህ ያሐዋሕ / ፇዋሻችን ያሐዋሕ።‛ ማሇት ነው። ያሐዋሕ ሌዩ የፇውስ ቃሌ ኪዲን
ከሕዜቡ ጋር አዴርጎአሌ። እርሱ ሇእሥራኤሌ ቃሌ ገብቶአሌ:

አንተ የአምሊክህን የእግዙአብሔርን ቃሌ አጥብቀህ ብትሰማ፥ በፉቱም የሚበጀውን ብታዯርግ፥ ትእዚዘንም ብታዯምጥ፥ ሥርዓቱንም
ሁለ ብትጠብቅ፥ በግብፃውያን ሊይ ያመጣሁትን በሽታ አሊዯርስብህም፤ እኔ ፇዋሽህ እግዙአብሔር ነኝና አሇ።
(ጸዓት 15፥26)

በሽታ የኃጢአት እርግማን አካሌ ቢሆንም፥ ኢየሱስ እርሱ ሇኃጢአት ባዯረገው ሥርየት በኩሌ እርግማኑን ሇአማኞች አንስቶአሌ።
ክርስቶስ የተሠቃየው ቁስልቹና ሰንበሮቹ ሇኃጢአት ዋጋ ከፌልአሌ። እርሱ(ያሕሹዋ ሏማሺያክ ኢየሱስ ክርስቶስ) የእኛ አዲኝ ሆነ።
ሆኖም፥ የእርሱ ሥቃይ ሇኃጢአት ከመክፇሌ ብቻ በሊይ አዴርጎአሌ: ኢየሱስን እንዯ ፇዋሽ መሥርቶና እውነተኛነቱን አረጋግጦአሌ!

እርሱ ግን ስሇ መተሊሇፊችን ቇሰሇ፥ ስሇ በዯሊችንም ዯቀቀ፤ የዯኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ሊይ ነበረ፥ በእርሱም ቍስሌ እኛ
ተፇወስን።
(ኢሳይያስ 53፥5)

ሇኃጢአት ሞተን ሇጽዴቅ እንዴንኖር፥ እርሱ [ኢየሱስ] ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ሊይ ተሸከመ፤
(1ኛ ጴጥሮስ 2፥24)

ፇውስ ሇዚሬ ነው
ክርስቶስ ኢየሱስ ከሏዋርያት ወዯ ሰማይ ውስጥ ሲሄዴ የክርስቶስ የፇውስ አገሌግልት አሌተቋረጠም። የሏዋርያት ሥራ ‚ኢየሱስ
ያዯርገውና ያስተምረው ንዴ ስሇ ጀመረው ሁለ‛ ቀጣይ ነው። (ሥራ 1፥1)።
ኢየሱስ (ያሕሹዋ) በመሬት ሊይ አንዴ የፇውስ አገሌግልት አርአያ አዯራጅቶአሌ እና ፇውስ የመንግሥቱ ጥቅሞች አንዴ አካሌ
እንዯሆነ አስተምሮአሌ። እርሱ ወዯ አባቱ ከመመሇሱ በፉት፥ ሄዯው ሕሙማንን እንዱፇውሱ ኢየሱስ አማኞችን አዞቸዋሌ። እርሱ
እንዱህ አሇ:-

ያመኑትንም እነዙህ ምሌክቶች ይከተለአቸዋሌ፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣለ፤ በአዱስ ቋንቋ ይናገራለ፤ እባቦችን ይይዚለ፥
የሚገዴሌም ነገር ቢጠጡ አይጎዲቸውም፤ እጃቸውን በዴውዮች ሊይ ይጭናለ እነርሱም ይዴናለ።
(ማርቆስ 16፥17-18)

ኢየሱስ (ያሕሹዋ) ዯግሞ ይህን ነግሮናሌ:-

እኔ ወዯ አብ እሄዲሇሁና፤ አብም ስሇ ወሌዴ እንዱከበር በስሜ የምትሇምኑትን ሁለ አዯርገዋሇሁ።
ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትሇምኑ እኔ አዯርገዋሇሁ።
ብትወደኝ ትእዚዛን ጠብቁ።
(ዮሏንስ 14፥13-15)

ክርስቶስ የተሰወረ ይመስሌ ነበር፥ እኔም ከመሌአኩ ጋር በግምጃቤቶቹ መሏሌ እየተራመዴሁ ነበር። ‚በጣም ብዘ ግምጃቤቶች፥
ጌታ ሆይ።‛ ብዬ አሰብሁ።
ኢየሱስ ሇመንፇሴ ተናገረ: “ሌጄ ሆይ፥ በመሬት ሊይ ሇአንዴ ሰው ስትጸሌዪ፥ ሇእነርሱ በስሜ ጸሌዪሊቸው። ይሄን አስታውሺ

ፇውሱን አንቺ አታዯርጊም - እኔ ነኝ የማዯርገው። ዓይን ወይም እግር እንዴፇውስ እኔን ጠይቂኝ፥ እኔም አዯርገዋሇሁ።
የዝረ/የተጣመመ እጅና እግር እንዲቃና ወይም የታመሙ አካሊትን እንዴረውስ ጠይቂኝ፥ እኔም እፇውሳቸዋሇሁ።”
‚እኔ እንዲዯርገው የምትፇሌጊውን ማንኛውንም፥ በስሜ ጠይቂ፥ እኔም አዯርገዋሇሁ። በእነዙህ ግምጃቤቶች ውስጥ እየጠበቁ ያለ
መሌሶች አለኝ።‛
በእነዙህ ግምጃቤቶች ውስጥ ያለት በረከቶች በመሬት ሊይ ሊለ ሇእርሱ ሕዜብ እና በመሬት ሊይ ሊለ ኃጢአተኞች እንዯነበረ
ኢየሱስ አጉሌቶ ተናገረ። በዙህ ዓሇም ሊይ በጣም በቅርቡ የፇውሶች ናዲ (ብዘ ፇውሶች) እንዯሚሆን ኢየሱስ እንዯተናገረ
አስታወስሁ።
በመሬት ሊይ አሁን እየሆኑ ስሊለት ፇውሶች አሰብሁ፥ እና ይህን አሰብሁ ‚ጌታ ሆይ፥ የእኛን አካሊት ሇመጠገን አንተ እንዳት ዴንቅ
ነህ!‛
እያረጀን ስንመጣ አካሊችን መጨረስ (wear out) ወይም መበሊሸት (deteriorate) ይጀምራሌ። ያ የኃጢአት ተፇጥሯዊ ውጤት
ነው፥ እኛም ከእነዙህ ውጤቶች በፌጹም ሙለ በሙለ ነጻ መሆን አንችሌም። ነገር ግን ያሐዋሕ የመጨረሻ መኖቻችንን የአሌጋ
ቁራኛ ወይም አጥጋቢ-ያሌሆንን ሆነን እንዴናሳሌፌ አይሻም። ንቁና ፌሬያማ ሆነን እንዴንቆይ እርሱ ይፇሌጋሌ። እኛ ሙለ
እንዴንሆን ኢየሱስ ሞተ።
የያሐዋሕ ሌጅ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ እኛ ከሲኦሌ እንዴን ንዴ እርሱ ዯሙን(የራሱን) አፇሰሰ። ኢየሱስ ክርስቶስ (ያሕሹዋ
ሏማሺያክ) የያሐዋሕ ሌጅ እንዯሆነ ካመንን፥ ተስፊ አሇን። ሇነፌሳችን ተስፊው በኢየሱስ ነው።
ሇአካሊቶቻችን ፇውስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሠቃይቶአሌ። ሇሙለነትና ሇዯኅንነት/ሇጥሩነት የእኛ መብት፣ የእኛ በረከት፣ እና የእኛ
ተስፊ በኢየሱስ ነው። ሇእኛ አካሌ ዯኅና መሆን እርሱ ተስፊ ነው።
ቅደሳን፥ የአሌተወሰደ/የአሌተጠየቁ በረከቶች ግምጃቤቶች በሰማይ ውስጥ አለ። እነርሱ (ያሌተወሰደት በረከቶች) በእምነትና
በኢየሱስ ስም በሚጠይቁ በያሐዋሕ ሌጆች ሇመወሰዴ ዜግጁ ናቸው!
እርሱ በመሬት ሊይ ሳሇ፥ አንዳ ጌታ:- ‚ስፌራ አጋጅሊችሁ ንዴ እሄዲሇሁና‛ ብልአሌ (ዮሏንስ 14፥2)። እርሱ እያጋጀው ያሇው
ቦታ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ነው። ብዘ ውብ ነገሮች ያለበት ውብ ቦታ ነው።
በዙህ መጽሏፌ እኔ ምስክርነቴን ስሰጥ እና ስሇ መንግሥተ ሰማይ ስናገር፥ የዚ ቦታ አሳቦች ነፌሴን በጥሌቅ የዯስታ ስሜት
ያነቃቋታሌ። ሌጆቹ ሇሆንን ሇእኛ ስሇሰጠን ውብ ቃሌ ያሐዋሕን አመስግኑ!

----------------------------------------------------------

ትእዚዜ በመንግሥተ ሰማይ
መንግሥተ ሰማይ ሥራ-የሚበዚበት (ባተላ) ቦታ ነው። ሰማይ በእንቅስቃሴዎችና በሚያስዯንቅ ጉጉት ተሞሌቶአሌ። መሊእክት ሁሌ
ጊዛ ነገሮችን እየሠሩ ነው። እነርሱ ሁሌ ጊዛ በጠቃሚ፣ ታታሪ ሥራዎች (enterprises) ተሰማርተዋሌ።
የዙህ መጽሏፌ አንደ አሊማ መሊእክት በመንግሥተ ሰማይ ሲሠሩ እንዳት እንዲየኋቸው ሇእናንተ ሇመንገር ነው። እነርሱ ዯስተኛ
እና ሏሴተኛ ናቸው - በፌጹም አይዯክሙም በፌጹም አያዜኑም። እነርሱ ሁሌ ጊዛ ያሐዋሕን እያወዯሱ ናቸው።
የተቤዠት ቅደሳንም በመንግሥተ ሰማይ ባተላ ናቸው። እነርሱ ሁሌ ጊዛ የሚሠሩት ሥራ አሊቸው። በትክክሌ ቅደሳኑ ሁለ በምን
ዓይነት ሥራ እንዯተሰማሩ አሊውቅም። ነገር ግን በዚ መሌካም ውብ ምዴር ማንም ሥራ ፇት እንዲሌሆነ እርግጠኛ መሆን
ትችሊሊችሁ። ቅደሳን በሥራ ዓይነቶች ባተላ ናቸው በምዴር ማንም በፌጹም ያሌተሇማመዯው። እነርሱ ሥራዎችን በማነቃቃት፣
ዯስ በማሰኘት፥ በመፇፀም ተሳትፇዋሌ።
እነርሱ ያሇማቋረጥ/በቀጣይነት ያሐዋሕን እያወዯሱ/እያከበሩ እና ያሐዋሕ ሇእነርሱ እንዱሠሩ የወሰነሊቸውን ነገሮች እያዯረጉ ነው።
ከሪፖርቶች ጋር ከመሬት የሚበርሩ መሊእክትን ሳይ፥ እነርሱ ከዓሇም ሁለ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ እየመጡ ነበር። እነርሱ
በብዘ የቤተ ክርስቲያን አገሌግልቶችና በብዘ የጸልት ስብሰባዎች/ጉባኤዎች ሊይ ነበሩ።
በመሬት ሊይ ነገሮቹን እየተመሇከትሁ/እየተከታተሌሁ እያሇ፥ እነርሱ ሁሌ ጊዛ በእጃቸው ጥቅሌሌ የሚመስለ የወርቅ ጠርዜ
ያሊቸው ነጭ የወረቀት ቁራጮች ይይዚለ። ከዚ እነርሱ ወዯተወሰኑ/ወዯአንዲንዴ የመንግሥተ ሰማይ ክሌልች ይመሇሱና
ሪፖርቶቻቸውን ሇላልች መሊእክት ያካፌሊለ።

የመንግሥተ ሰማይ ሕዜብ
በመንግሥተ ሰማይ በአንዴ ክሌሌ፥ ውብ፣ የከበሩ ነጭ ሌብሶች የሇበሱ ቅደሳን ወንድች አየሁ። ወዱያውኑ ይህን የመጽሏፌ ቅደስ
ጥቅስ አሰብሁ:

አክሉሌን እንዯ ሇበሰ ሙሽራ፥ በጌጥ ሽሌማትዋም እንዲጌጠች ሙሽራ፥ የማዲንን ሌብስ አሌብሶኛሌና፥ የጽዴቅንም መጏናጸፉያ
ዯርቦሌኛሌና በእግዙአብሔር እጅግ ዯስ ይሇኛሌ፥ ነፌሴም በአምሊኬ ሏሤት ታዯርጋሇች።
(ኢሳይያስ 61፥10)

በሰማይ ያየኋቸው ሰዎች ሌዩ የፉት ቅርፅ (የተሇያየ መሌክ) ነበራቸው እና ከሁለም የምዴር ሕዜቦች ነበሩ።
መጽሏፌ ቅደስ:

ከዙህ በኋሊ አየሁ፥ እነሆም፥ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዜብና ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዘ ሰዎች
ነበሩ፤ ነጭ ሌብስም ሇብሰው የንባባንም ዜንጣፉዎች በእጆቻቸው ይው በዘፊኑና በበጉ ፉት ቆሙ፤ ይሊሌ
(ራእይ 7፥9)

በእኔ ሊይ ሇቄታዊ መገረም ያኖረው ላሊው ነገር መንግሥተ ሰማይ ሥርአትን የጠበቀ ቦታ የመሆኑ እውነት ነበረ። የተሠራው
ሁለም ነገር በዜርዜር/በጥንቃቄ፣ በትክክሌ/በተስማሚ፣ እና እጅግ በከበረ ዱግሪ/አኳኋን ነበረ የተሠራው። ምንም/የትኛውም ሥራ
መናኛ አሌነበረም፤ ምንም/የትኛውም ዕቃ/ምርት አነስተኛ አሌነበረም፤ ምንም/የትኛውም እንቅስቃሴ ተራ/አማካይ-ጥራት ያሇው
አሌነበረም።
ቤተሰዎች በተቀዯሱት ተራሮች ሊይ እየተራመደና ያሐዋሕን እያመሰገኑ ሳይ፥ ያ እጅግ ውብ እይታ ነበረ። የእነርሱ ሏሴት እና
ዯስታዎች ያሇቁጥጥር እና ያሇ ገዯብ ነበረ። እነርሱ ሁሌጊዛ በአድናይ (በጌታ) ፉት የሚሄደና ግሩም ሥራዎችን የሚሠሩ
ይመስሊለ።

በግሌም ሆነ በቡዴን የሚሠራ እያንዲንደ ነገር ሥርአቱን በጠበቀ መሌክ ነበረ የሚሠራው። መንግሥተ ሰማይ ካሇመጣራትና
ፌጹም ካሇመሆን ሙለ በሙለ የጠራ ነበረ። መንግሥተ ሰማይ በእያንዲንደ የቃለ ትርጉም/መረዲት ፌጹም ነበረ። እዙህ በምዴር
ሊይ የምናውቃቸው/የሇመዴናቸው ማስተካከያዎች እና ሇውጦች/ቅያሬዎች በያሐዋሕ (በእግዙአብሔር) ገነት አይታወቁም። ፌጹም
ዯስታና ሰሊም እዚ ያለትን የሁለንም ሌቦች፣ ነፌሶች፣ እና አካሊት ሞሌተዋሌ።

ፌጹም ትእዚዜ
መሇኮታዊ፥ ፌጹም ትእዚዜ እና አሊማ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ የሚሆነውን ሁለንም ያስረዲሌ።
መሊእክትና ቅደሳን ሁሇቱም እጅግ በከበረ መሌካም፣ በሚያስዯስት አገሌግልት በቀጣይነት ተሰማርተዋሌ። ማንም ሥራ ፇት
አይዯሇም። ማንም ዯብሮት በፌጹም አያውቅም።
የያሐዋሕ ሌጆች፣ እንዱሁም መሊእክትና ሁለም ሰማያዊ ፌጥረታት፥ በቀንም በላሉት ሇሊሇም እርሱን ያገሇግለታሌ።
ከቅደሳን ትንሣኤ በኋሊ አዱስ ሰማያዊ አካሊት ስንቀበሌ፥ እኛ አይዯክመንም ወይም ዯካማ አንሆንም። ዴካምን(ከባዴ ዴካምን)
በፌጹም አናውቅም። ከተፇጥሮ በሊይ የሆኑ፣ የከበሩ አካሊቶቻችን ጥንካሬያቸውን በፌጹም አያጡም። በሊሇም፥ ሰዓት ታግዶሌ
እና ሁኔታዎችም አእምሮን፣ ፇቃዴን፣ ወይም አካሌን አያጠፈም።
በመንግሥተ ሰማይ ቅጥሮችና ዯስታዎች ሇመሰማራት፥ ሰማያዊ ተፇጥሮ የግዴ ሉኖረን ይገባሌ። ዲግም ስንወሇዴ የሚሆነውም ይህ
ነው - ‚ከመሇኮት ባሕርይ ተካፊዮች‛ (2ኛ ጴጥሮስ 1፥4) ፥ ጴጥሮስ እንዲብራራው:በገዚ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን እርሱን በማወቅ ሇሕይወትና ሇእውነተኛ መንፇሳዊነት የሚያስፇሌገንን ሁለ የመሇኮቱ ኀይሌ
ሰጥቶናሌ። ከክፈ ምኞት የተነሣ በዓሇም ካሇው ምግባረ ብሌሹ ሕይወት አምሌጣችሁ ከመሇኮታዊ ባሕርይ ተካፊዮች እንዴትሆኑ
በእነዙህ ነገሮች አማካይነት እጅግ ታሊቅና ክቡር የሆነውን ተስፊ ሰጥቶናሌ።
(2ኛ ጴጥሮስ 1፥3-4 NIV)

የመንግሥተ ሰማይ የሕንፃ ጥበብ የተነዯፇውና የተገነባው በሊሇም ውስጥ በሊሇማዊው አምሊክ ነው። በአንዴ ክፌሌ ያየሁት
የመንግሥተ ሰማይ ከተማን ጠቅሊሊ ማዕን የሚመስሌ ነው። ሕንፃዎቹ በጣም ግዘፌ ነበሩ። በእያንዲንደ ሕንፃ አናት ከጥግ እስከ
ጥግ ሊይም ከብዘ የከበሩ የዴንጋይ ፇርጦች የተሠራ እጅግ ግዘፌ፣ አስዯናቂ ውዴ ነበረ። በአንዲቸውም ውስጥ ስሊሌገባሁ
እነዙያን ግርማ ሞገስ ያሊቸው ታሊቅ ሕንፃዎች ምን ያህሌ ሰዎች እንዯያዞቸው አሊውቅም። ሕንጻዎቹ ግን በምዴር ሊይ ካያችሁት
ከማንኛውም እጅግ በሊይ ሁለም ግርማ ያሊቸውና ሰፉ ነበሩ።
በምዴር ሊይ ሇኢየሱስ ስንሠራ/ስንጥር በሰማይ ውስጥ መዜገብ እያኖርን እንዯሆነ ቅደሳት መጻሕፌት እንዳት እንዯተናገሩት
አሰብሁ (ለቃስ 18፥22)።
በእግዙአብሔርም ፉት በዘፊኖቻቸው የተቀመጡ ሀያ አራቱ ሽማግላዎች በግምባራቸው ተዯፌተው ሇእግዙአብሔር እየሰገደ
እንዱህ አለ። ያሇህና የነበርህ ሁለን የምትገዚ ጌታ እግዙአብሔር ሆይ፥ ትሌቁን ኃይሌህን ስሇ ያዜህ ስሇ ነገሥህም እናመሰግንሃሇን፤
አሕዚብም ተቇጡ፥ ቍጣህም መጣ፥ በሙታንም ትፇርዴ ንዴ መን መጣ፥ ሇባሪያዎችህም ሇነቢያትና ሇቅደሳን ስምህንም
ሇሚፇሩት ሇታናናሾችና ሇታሊሊቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ንዴ፥ ምዴርንም የሚያጠፈትን ታጠፊ ንዴ መን መጣ።
(ራእይ 11፥16-18)

እነሆ፥ ዋጋችሁ በሰማይ ታሊቅ ነውና
(ለቃስ 6፥23)

እነሆ፥ በቶል እመጣሇሁ፥ ሇእያንዲንደም እንዯ ሥራው መጠን እከፌሌ ንዴ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አሇ።
(ራእይ 22፥12)

የያሐዋሕ ሰረገሊዎች
ወዯ ላሊኛው የመንግሥተ ሰማይ ክፌሌ ስንንቀሳቀስ፥ የአድናይ (የጌታ) መሌአክ እንዱህ አሇኝ:- ‚ነይ እና የአምሊክሽን ክብር እዪ።‛
መሌአኩ የያሐዋሕን ሰረገሊዎች አሳየኝ። የሰረገሊዎቹ መንኯራኵሮች በጣም ግዘፌ ስሇነበሩ ሇመግሇፅ አዲጋች ነው። እነሱ
በዕንቁዎች በዯማቅ ቀይ የከበሩ ዴንጋዮችና በመረግድች አጊጠው ነበረ።
እያንዲንደ ሰረገሊ በእያንዲንደ ጎኑ ቢያንስ ሁሇት መንኯራኵሮች ነበሩት። የሰረገሊዎቹ የፉት በኩሌ እንዯ የበረድ ሊይ ጋሪ ዜቅ ያለና
ክፌት ነበሩ። እነርሱ በእሳት ሊይ ያለ ይመስለ ነበር፥ ነገር ግን በፌጹም አሌጠፈም ነበር።

ጥራት ያሊቸው አካሊት
በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያየዃቸው ሰዎች ሁለ መሌክ/ሁኔታ የከበረና ውብ ነበረ። አንዴም ሰው ጠባሳ የሇውም፥ እነርሱ ሁለም
ብሩህ ዯስተኛ እና ውብ/የሚያምሩ ይመስሊለ።
ሰዎች እንዱህ ሲለ ሰምቻሇሁ:- ‚መቼም፥ የጭስ እንፊልት ሌንሆን ነው በቃ።‛ አይዯሇም፥ የጭስ እንፊልት ሌትሆኑ አይዯሇም።
እናንተ አካሊዊ ቅርጽና መሌክ ይኖራችኋሌ።
መጽሏፌ ቅደስ በዘፊኑ ዘሪያ ሽማግላዎች እንዲለ ይናገራሌ:

በዘፊኑ ዘሪያም ሀያ አራት ዘፊኖች ነበሩ፥ በዘፊኖቹም ሊይ ነጭ ሌብስ ሇብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሉሌ ዯፌተው ሀያ አራት
ሽማግላዎች ተቀምጠው ነበር።
(ራእይ 4፥4)

በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያለት ፓትርያርኮች/አባቶች ሞተው ከእኛ በፉት እዚ የሄደ የያሐዋሕ ውብ ቅደሳን ናቸው። ያሐዋሕ
የሊሇም ሕይወት ሰጥቷቸዋሌ። ከትንሣኤ በኋሊ የእነርሱን(የራሳቸውን) አዱስ፣ የከበሩ አካሊት ሲቀበለ እነርሱ ወዯፉት የሚሆኑትን
አይቻሇሁ።
ቅደሳን፥ በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ሇማመን በሚያስቸግር መሌኩ እናንተ ዯስተኛ ትሆናሊችሁ። በመንግሥተ ሰማይ ሳሇሁ፥ የቤት
ትዜታዎች እርቀው ነበር። እዚ ምንም ኀን የሇም፣ ምንም ኀን (ምንም ከባዴ ጭንቀት) የሇም፣ ምንም ከባዴ ኀን የሇም።
በአድናይ (በጌታ) ዯስታ ተዯስቼ ነበረ በእርሱ ውበትም ተዯንቄ ነበር።
በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ምንም ጨሇማ የሇም። እዚ በሁለም ቦታ ክብር እና ብርታት እና ኃይሌ ብቻ ነበረ፥ በተሇይ ዘፊኑን
ስትቀርቡ። የሕይወት ውሃ ወንዜ ከዘፊኑ በታች ይወጣ ነበረ። ውብ ነበረ እንዯ ብርጭቆ ባሕርም ይመስሊሌ:

በአዯባባይዋም መካከሌ ከእግዙአብሔርና ከበጉ ዘፊን የሚወጣውን እንዯ ብርላ የሚያንጸባርቀውን የሕይወትን ውኃ ወንዜ
አሳየኝ።
(ራእይ 22፥1)

እየሄዴሁ እያሇ መሌአኩ እንዱህ አሇ:- ‚ነይ እና የያሐዋሕን ክብር እዪ።‛
ቅደሳን፥ የያሐዋሕ ከፌተኛ ምስጋናዎችና ሙዙቃ በኃይሌና በዴምፅ የሚያዴጉ ወዯሚመስሌበት ቦታ እጅግ በከፌተኛ ፌጥነት
በመሌአኩ ተወስጄ ነበር። በሕይወታችሁ ሁለ ሌትሰሙት የምትፇሌጉት እጅግ በጣም ውብ ሙዙቃ ነው። የዯስታና የጩኸት
ዴምፆች በሁለም ቦታ ነበሩ።
የያሐዋሕ መሌአክ እንዱህ አሇ:- ‚ዘፊኑን እየቀረብን ነው።‛ እኔም እንዱህ ብዬ አሰብሁ:- ‚ኦህ፥ ያሐዋሕ፥ እንዳት የከበረ፥ እንዳት
ውብ!‛

ያሐዋሕ ሲናገር
ያሐዋሕ ሲናገር፥ እያንዲንዲቸው ርዜመታቸው ከአስራ ሁሇት እስከ አስራ አምስት ፉት የሆነ አስራ ሁሇት በጣም ረጃጅም
መሊእክት ከዘፊኑ ፉት ሇፉት የቆሙ መሰሇ። መሇከታቸውን እንዳት ይነፈታሌ!
ውብ የከበሩ የዴንጋይ ፇርጦች የሌብሳቸውን የፉት በኩሌ አስጊጠውታሌ። በሙዙቃ እና በሚለትና በሚያዯርጓቸው ነገሮች ሁለ
ሁኔታውን አነሣሥተውታሌ። አድናይ (ጌታ) እንዱናገር መንገዴ የሚያጋጁ ይመስሊለ።
አድናይ ሲናገር ወይም መሌእክት ሲያውጅ ወፌራም ዯመና ኀይሇኛውን ዘፊን ሲከብበው ማየት ችዬ ነበር።

ከዘፊኑም መብረቅና ዴምፅ ነጏዴጓዴም ይወጣሌ፤ በዘፊኑም ፉት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፥ እነርሱም ሰባቱ
የእግዙአብሔር መናፌስት ናቸው።
(ራእይ 4፥5)

ከዙያ ኃይሌ ከዘፊኑ ፉተኛ በኩሌ በግዘፌ ዯመና ማዕበሌ ይወጣ ነበር። በዘፊኑ መሏሌ፥ ሁለን ቻይ ያሐዋሕ በክብር ዯመና
ውስጥ ይኖራሌ።
ያሐዋሕ ሲናገር፥ ዴምፁ ‚እንዯ ብዘ ውኃዎች‛ ነው (ራእይ 14፥2) ፥ እኔ ግን እያንዲንደን ቃሌ ተረዲሁ።
አንዳ ያሐዋሕ ስሇ ሌጁ ዯም መናገር ጀመረ። የእርሱ ሌጅ ዯም በምዴር ሊለ ሰዎች ሁለ እንዳት እንዯፇሰሰ እርሱ ተናገረ።
የሌጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም (የሌጁ የያሕሹዋ ሏማሺያክ ዯም) ከኃጢአት ሁለ ሉያነጻን እንዯሚችሌ እርሱ ተናገረ (1ኛ ዮሏንስ
1፥7) ፥ እርሱም ይህንን ግብዢ ረም አዯረገው:

የተጠማም ይምጣ፥ የወዯዯም የሕይወትን ውኃ እንዱያው ይውሰዴ።
(ራእይ 22፥17)

የሌጁ ዯም የፇሰሰው ወንድችና ሴቶችን ከኃጢአታቸው ሉያዴናቸው እንዯሆነ እግዙአብሔር ተናገረ። ሇእኛ የሊሇም ሕይወት
ሇመስጠት ሌጁን በመስቀሌ ሊይ ማኖሩ ከሁለም የተገባው እንዯነበረ፥ እና የሌጁ ዯም እኛን ሇማዲን ዋጋውን እንዯከፇሇ እርሱ
ተናገረ።
በውዴ ሌጁም፥ እንዯ ጸጋው ባሇ ጠግነት መጠን፥ በዯሙ የተዯረገ ቤዚነታችንን አገኘን እርሱም የበዯሊችን ስርየት።
(ኤፋሶን 1፥7)

እርሱ ከጨሇማ ሥሌጣን አዲነን፥ ቤዚነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዲገኘንበት ወዯ ፌቅሩ ሌጅ መንግሥት አፇሇሰን።
whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins.
(ቆሊስያስ 1፥14)

ኢየሱስ ክርስቶስ. . .ሇወዯዯን ከኃጢአታችንም በዯሙ ሊጠበን፥
(ራእይ 1፥5)

በመንግሥተ ሰማይ ሳሇሁ፥ የያሐዋሕን ዴምፅ መስማት እጅግ አጓጊና የሚያስዯንቅ የሚያስዯስት ነበረ። የያሐዋሕ ዴምፅ ኀያሌ
ጠንካራ ቢሆንም ትሐትና ወዲጃዊ ዯስ የሚሌ ማራኪ ነበረ። እርሱ የተናገረውን ሁለንም መረዲት ችዬ ነበረ።
‚ያሐዋሕ ሆይ፥ አንተ እንዳት ውብ ነህ! አንተ ሁለንም አጋጅተሃሌ። አንተ ሁለንም ሇኛ ሠርተሃሌ፥ ጌታ ሆይ! ሇምናፇቅርህ
ሇእኛ አንተ ያጋጀኸውን ነገሮች ሇማሰብ መጀመር እንኳ አንችሌም።‛ ማሰቤን ቀጠሌሁ። (1ኛ ቆሮንቶስ 2፥9)።

መንግሥተ ሰማይ፣ እውን ቦታ
‚መንግሥተ ሰማይ እውን መሆኗን። እነዙህ ሰዎች እውን መሆናቸውን። እነዙህ መሊእክት እውን መሆናቸውን። ይህ ሁለ ውብ
እና እውን መሆኑን፥ እና አድናይን ማገሌገሌ እንዯቀጠሌሁ የሆነ ቀንም ይህን እንዯምወርስ።‛ ማሰብ መቀጠላን አስታወስሁ።
ስሇ መንግሥተ ሰማይ እና የያሐዋሕን በጣም ዴንቅነት ማውራት ሇኔ በጣም ዯስታ ነው። እርሱን ማገሌገሌ ስሇመቻላ በሌቤ ሁለ
አመሰግነዋሇሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነፌሴን ከመጥፍ ሲኦሌ ስሊዲናት ያሐዋሕን አመሰግናሇሁ። እኔ ዲግም የተወሇዴሁ፣ በዯሙ
የታጠብሁ የንጉሡ ሌጅ በመሆኔ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ በመሆኑ ያሐዋሕን አመሰግናሇሁ!
አንተ/አንቺ ዲግም ካሌተወሇዴህ/ሽ፥ ከኃጢአቶችህ/ሽ መዲን ያስፇሌግሃሌ/ግሻሌ። ኢየሱስ ክርስቶስ (ያሕሹዋ ሏማሺያክ) ወዯ
ሌብህ/ሽ ውስጥ እንዱመጣና ነፌስህን/ሽን እንዱያዴናት ኢየሱስ ክርስቶስን መጠየቅ ያስፇሌግሃሌ/ግሻሌ።
እርሱ የያሐዋሕ ሌጅ እንዯሆነ እመን/ኚ። ያሐዋሕ አብ ወዯዙህ ምዴር እንዯሊከው፥ ከዴንግሌ ማርያም እንዯተወሇዯ፥ እርሱም
እኛን ከሲኦሌ ሉያዴን የተሊከው ቅደሱ የያሐዋሕ ሌጅ እንዯሆነ እመን/ኚ። ከሁለ በሊይ፥ ኢየሱስ (ያሕሹዋ) ሇኃጢአቶችህ/ሽ
ብቸኛው ተቀባይነት ያሇውን መሥዋዕት እርሱ በመስቀሌ ሊይ ሲሞት ኢየሱስ (ያሕሹዋ) እንዯከፇሇ እመን/ኚ።

----------------------------------------------------------

ሕፃናት ሊይ ምን ይሆናሌ
በመጽሏፌ ቅደስ መን ኢየሱስ ስሇሕፃናት ተናግሯሌ፡፡ ‚ሕፃናትን ተዉአቸው፥ ወዯ እኔም ይመጡ ንዴ አትከሌክለአቸው፤
መንግሥተ ሰማያት እንዯነዙህ ሊለ ናትና አሇ፤‛ (ማቴዎስ 19፡14) ኢየሱስ እነዙህንም ነገሮች ተናግሯሌ፡‚እንዱህም አሇ፡- እውነት እሊችኋሇሁ፥ ካሌተመሇሳችሁ እንዯ ሕፃናትም ካሌሆናችሁ፥ ወዯ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም።
እንግዱህ እንዯዙህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርዴ ሁለ፥ በመንግሥተ ሰማያት የሚበሌጥ እርሱ ነው።‛ (ማቴዎስ 18፡3-4)
ኢየሱስ እነዙህን ነገሮች ተናግሯሌ፡‚እውነት እሊችኋሇሁ፤ የያሐዋሕን መንግሥት እንዯ ሕፃን የማይቀበሊት ሁለ ከቶ አይገባባትም አሊቸው።‛ (ማርቆስ 10፡15)
‚እንዯዙህ ካለ ሕፃናት አንደን በስሜ የሚቀበሌ ሁለ እኔን ይቀበሊሌ፤ የሚቀበሇኝም ሁለ የሊከኝን እንጂ እኔን አይቀበሌም
አሊቸው።‛ (ማርቆስ 9፡37)
በብለይ ኪዲን ዯግሞ እንዱህ ይሊሌ፡‚ይህን ሇሌጆቻችሁ ንገሩ፤ ሌጆቻችሁም ሇሌጆቻቸው፥ ሌጆቻቸውም ሇኋሇኛው ትውሌዴ ይንገሩ።‛ (ኢዩኤሌ 1፡3)
ይህኛው የገነት ክፌሌ የእውነት ብዘዎችን ያስዯምማሌ፡፡ ብዘ ሰዎች ይህን አጥሊሌተውታሌ፥ ነገር ግን ያሐዋሕ እንዲሳየኝ
አውቃሇሁ፡፡ በአንደ የገነት ጉብኝቴ ጊዛ ነው የሆነው፡፡
ታሊቅ የቀስተዯመና ቀሇም ከነበረው ታሊቅ መሌአክ ጋር ነበርሁ፥ ባሇሦስት ማዕን ቅርጽ ክንፍችም ነበሩት፡፡ መሌአኩ ነጭ
አብረቅራቂ ሌብስ ሇብሷሌ፥ ጸጉሩም እንዯ ተፇተሇ ወርቅ ነበር፡፡ ገጽታው ያማረና የከበረ ነበር፡፡ ብርሃንና ኃይሌ በሊዩ ሞሌቶ
ነበር፡፡
‚ነይና የያሐዋሕን ክብር እዪ፡፡ የያሐዋሕ ሌጆች ወዳት እንዯሚሄደና ሲሞቱ በእነርሱ ምን እንዯሚሆን ሊሳይሽ እንዯሚገባኝ
ነግሮኛሌ፡፡‛ አሇኝ፡፡
አሁን አንዴ ነገር ግሌጽ ማዴረግ እፇሌጋሇሁ፡፡ ጌታ ኢየሱስ ሲኦሌን ሲያሳየኝ፥ ሌጆችን በጭራሽ አሊየሁም፡፡ ምንም
የማስታውሳቸው ሕፃናት ሌጆች ወይም ጨቅሊዎች አሌነበሩም፡፡
ይህ ከላልች ሰዎች መሊምቶች ጋር ሊይስማማ ይችሊሌ፥ ነገር ግን የያሐዋሕ መሌአክ ስሇሲኦሌና ስሇገነት ሕፃናትም በሞቱ ጊዛ
ወዳት እንዯሚሄደ የነገረኝን ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡
ያሐዋሕን እያወዯስሁና ከመሌአኩ ጋር እየተጓዜሁ ነበር፡፡ ስንቆምና መሌአኩ ‚እነዙህን ነገሮች ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ፥‛ ሲሇኝ ከህዋ
በሊይ ነበርን፡፡

እያስታወስኩ
ከጌታ መሌአክ ጋር ሳሇሁ፥ አሁን የማሊስታውሳቸው ብዘ ነገሮች ሆነዋሌ፡፡ አንዲንድቹን እንዲስታውስ አሌተፇቀዯሌኝም፡፡ በገነት
ጉዝዬ ብዘ ክስተቶች ተከናውነዋሌ-እንዲያቸው የተዯረጉ ነገር ግን የማሊስታውሳቸው ነገሮች፡፡ ሆኖም ግን፥ እንዲስታውሳቸው
የተፇቀደሌኝ ነገሮች ስሇገነት እንዴነግራችሁ እኔን ሇማነሳሳት በቂ ናቸው!
ዲንኤሌ የእነዙህ ራዕዮችና ሕሌሞች ሙለ መረዲት ነበረው፡፡ ሆኖም ግን፥ ጌታ ወዯ ገነት ሲወስዯኝ-ኦ-ዴንቅ የሆነ ክብርና ኃይሌ
በዙያ ነበረ! ሇእኔ ያሌተብራሩሌኝ ነገሮች እየሆኑ ነበር፥ እናም ዯግሞ ወዯ ተወሰኑ የገነት ክፌልች ብቻ ነበር የተወሰዴሁት፡፡ ሇእኔ
በጣም አስዯናቂው ክፌሌ ሇሕፃናትና ሇትናንሽ ሌጆች የሆነው ነው፡፡

ያሌተወሇደ ሌጆች
የያሐዋሕ መሌአክ ‚መጥተሸ እዪ፥‛ ሲሇኝ፥ እጁን በአየር ሊይ አንቀሳቀሰና፥ የሆስፒታሌ እይታ ተገሇጠ፡፡ አንዴ ሴት በማዋሇጃ
ክፌሌ ውስጥ ሌጅ ስትወሌዴ አየሁ፡፡
የያሐዋሕ መሌአክ እንዱህ አሇኝ፡- ‚ጽንሱ ጨንግፍባታሌ፥ ገና ሦስት ወሩ ነው፡፡‛
ሁኔታውን ስመሇከት፥ ሁሇት የተዋቡ መሊእክት በአሌጋዋ አጠገብ መጡ፡፡ በእጆቻቸው በነጭ እምነበረዴና እንቁ የተሠራ ቅርጫት
የሚመስሌ ነገር ይዋሌ፡፡ ካየኋቸው ነገሮች ሁለ እጅግ የተዋበ ነገር ነበር፡፡ መሀለ ሊይ ይከፇትና በዲርና ዲር ይጋሌ፡፡
መሊእክቱ ያሐዋሕን እያወዯሱ ነበር፡፡ እሰማቸው ነበር፡፡ ሴትየዋ ጭንገፊ ሲሆንባት፥ የሕፃኑ መንፇስ፥ ሌክ እንዯ ትነት፥ ከዙያ
ትንሽ፥ ጩጬ ሌጅ ወጣ፡፡ የያሐዋሕ መሊእክት ያዘት፥ በቅርጫቱ ውስጥ ከተቱት፥ ክዲኑን ከዯኑና እጆቻቸውን ወዯ ሰማይ
አነሱ፡፡ መሊእክቱ ሃላለያ (ያሐዋሕን አወዴሱት) እያለ መጮህ ጀመሩ፡፡ አወጁት እንዯ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ከፌ
አዯረጉት፥ እንዯ በሰማይና በምዴር ያሇውን ሁለ ፇጣሪ፡፡ ‚ሇያሐዋሕ ክብር ይሁን!‛ ጮሁ፡፡
አሌፇውን ሲሄደ፥ በዴጋሚ ‚መጥተሸ እዪ‛ አለኝ፡፡
በመግቢያዎቹ ወዯ ገነት ተመሇስን፡፡ ኦ! ይህ የገነት እጅግ የተዋበው ስፌራ ይመስሊሌ! ወዯዙህኛው የገነት ክፌሌም ሆነ በዙህኛው
በር መጥቼ አሊውቅም፡፡
ከመሊእክት ጋር ወዯ ተሇያዩ የገነት ክፌልች ስሄዴ አስታውሳሇሁ፡፡ አብሮኝ ከነበረው መሌአክ ጋር ነበርሁ፡፡ በጣም ወዯ ሊይ
ስሇወጣን (የአብ) ዘፊኑ በዴጋሚ ይታየኝ ነበር፥ እንዱሁም ሇያሐዋሕ ጩኸቶችንና ውዲሴዎች መስማት እችሌ ነበር፡፡ በዙህ ጊዛ
በዘፊኑ የግራኛው ክፌሌ የቀረብን ይመስሊሌ፡፡
በዙህ አቅጣጫ ስመጣና ‚ኦ አምሊክ ሆይ፥ እንዳት ውብ ነህ፡፡ እንዳት ዴንቅ ነህ፡፡‛ እያሌኩ ሳስብ አስታውሳሇሁ፡፡ የያሐዋሕ ከፌ
ያለ ውዲሴዎች ክብሩና ጩኸቶቹ በየቦታው ነበሩ፡፡
ታውቃሊችሁ ቅደሱ መጽሏፌ ስሇመሊእክት አብዜቶ ይናገራሌ፡፡ አንዲንዴ ምሳላዎች እነዙሁሊችሁ፡‚ቃለን የምትፇጽሙ፥ ብርቱዎችና ኃያሊን፥ የቃለንም ዴምፅ የምትሰሙ መሊእክቱ ሁለ፥ ያሐዋሕን ባርኩ።‛ (መዜሙር
103:20)
‚የያሐዋሕ መሌአክ በሚፇሩት ሰዎች ዘሪያ ይሰፌራሌ፥ ያዴናቸውማሌ።‛ (መዜሙር 34፡7)
‚እነሆም፥ የጌታ መሌአክ ከሰማይ ስሇ ወረዯ ታሊቅ የምዴር መናወጥ ሆነ፤ ቀርቦም ዴንጋዩን አንከባል በሊዩ ተቀመጠ።
መሌኩም እንዯ መብረቅ ሌብሱም እንዯ በረድ ነጭ ነበረ።‛ (ማቴዎስ 28፡2-3)
ኢየሱስ በመሊእክት ወዯ ገነት ስሇመወሰዴ ተናግሯሌ፤
‚ዴሀውም ሞተ፥ መሊእክትም ወዯ አብርሃም እቅፌ ወሰደት፤ ባሇ ጠጋው ዯግሞ ሞተና ተቀበረ።‛ (ለቃስ 16፡22)

የያሐዋሕ መሊእክት
በጌታ ቃሌ ውስጥ መሊእክትን አስመሌክቶ ብዘ ጥቅሶች አለ፡፡ ቃለ ነገሮችን እንዳት እየዯጋገመ እንዯሚያረጋግጣቸው እያሰብሁ
ነበር፡፡ ነገር ግን ሇአንዴ ሰው መገሇጥ ሲሰጠው፥ የበሇጠ ብርሃን ያበራሇታሌ፡፡
በያሐዋሕ ቀዲሚ ጥሪዬ ሕሌሞች፥ ራዕዮችና መገሇጦች ናቸው፡፡ የእኔ ምስክርነት እኔ የያሐዋሕ የእጁ ሥራ መሆኔ ብቻ ነው፥
እናም ይህን ስሇሌጆች ያሇውን ታሪክ መናገር እወዲሇሁ፡፡
ኦ፥ ያየነው ክብር እንዱሁም የሰማናቸው የውዲሴ ዴምጾች! በዘፊኑ ዘሪያ መብረቅና ነጎዴጓዴ ቀስተዯመናም ነበር፡፡ ዘፊኑን
በሸፇነው የክብር ዯመና ውስጥ የአንዴ ሰው ምስሌ ነበር፡፡
መሊእክቱ ወዯ ዘፊኑ ያመጡትን ቅርጫት አስቀምጠው ሰገደ፡፡ የክንፍቻቸው ጫፍች ወዯ ሊይ ወጡ፡፡ ‚ክብር!‛ እና ‚ሃላለያ!‛
እንዱሁም ‚ያሐዋሕን አመስግኑት!‛ የሚለ ጩኸቶች በመሊው ገነት አስተጋባ፡፡

በዴጋሚ በግዘፌ ትዕይንት ቦታ ውስጥ ያሇን ይመስሊሌ፡፡ ረዢዤም መሊእክት የሆነ ነገር እንዯሚያስተዋውቅ መሇከቶችን እየነፈ
ነበር፡፡
አሁን፥ ያሐዋሕን አሊየሁትም፥ ነገር ግን ሌክ ሙሴ እንዲየው ያሐዋሕን የሚመስሌ አየሁ፡፡ (ጸአት 33፡17-23 ያሇውን ተመሌከቱ)
ከዙያም አንዴ እጅ ቅርጫቱን ሲከፌት አየሁ፡፡ የያሐዋሕ እጅ ምስሌ እንዯነበረ እርግጠኛ ነበርሁ፡፡
የተወዯዲችሁ ሆይ፥ እሊችኋሇሁ፥ የያሐዋሕን ክብሩንና ኃይለን ሇእኔ እንዯገሇጠሇኝ ብቻ እንኳን ብታዩት! ኃይለ የሚያፇዜና
የተዋበ የሚዯንቅም ነው!
ያ እጅ ከዯመናው ውስጥ ሲወጣና ቅርጫቱን ሲከፌት አየሁ፡፡ ያቺን ትንሽ ነፌስ ከቅርጫቱ ውስጥ አውጥቶ በመሠዊያው ሊይ
አስቀመጣት፡፡ ከዙያም እጆች በዙያች ትንሽ ነፌስ ሊይ ሲሠሩ አየሁ፡፡
ሥራው ሲያሌቅና ሲፇጸም፥ እጅግ የተዋበ፥ ፌጹም የሆነ የሰው አምሳሌ መፇጠር ጀመረ፡፡ አይቼው የማሊውቀው በጣም የተዋበ
ወጣት ወንዴ እስኪሆን ዴረስ አዯገ፡፡

በያሐዋሕ እንክብካቤ ውስጥ
በገነት ምንም ጉዴሇቶችም ሆኑ የኃጢአት ምሌክቶች የለም፡፡ ስሇአዲም ፌጥረት የተጻፈት ጥቅሶች መጡብኝ፡፡ ከዙያም ጌታ
እንዱህ አሇ፡ ‚በዙህ ቦታ ምንም ፌጹም ያሌሆኑ ነገሮች የለም፡፡ በመጨረሻው አዲም የታጡት ነገሮች ሁለ በመጀመሪያው አዲም
ተመሌሰዋሌ፡፡‛
ይህ የእኔ ጥብቅ እምነት ነው ብቸኞቹ በገነት ያለት የኃጢአት ምሌክቶች በኢየሱስ እጅና እግር ሊይ ያለት ቁስልች ናቸው፡፡ ይህ
ክቡር ጌታችን ስሇእኛ መቤዟት የከፇሇው ዋጋ ሆኖ ከሊሇም እስከሊሇም ሲታወስ ይኖራሌ፡፡
ከዙያም የያሐዋሕ ራስ እንዯሆነ በውስጤ የተረዲሁትን ነገር አየሁ-እንዯ በግ ጸጉር ይመስሌ ነበር፡፡ (ራዕይ 1፡14) በዙህ ትንሽ ሌጅ
ሊይ ጌታ እፌ ሲሌበት አስዯናቂ ሇውጥ ሆነ፥ ከዙያም ሙለ የሆነ ፌጹም ፌጥረት ሆነ፡፡
መሊእክቱ መጮህና ያሐዋሕን ማወዯስ ጀመሩ፡፡ ይህን ታሊቅ የያሐዋሕ ኃይሌ መገሇጥ ስመሇከት ሳሇሁ በጨቅሊዎችና በሌጆች
ሊይ ምን ይሆናሌ የሚሇው ጥያቄዬ ከውስጤ በኖ ጠፊ፡፡ አሁን ያሇመጠራጠር በያሐዋሕ እጅ ውስጥ እንዲለ አውቃሁ፥ ወዯ
ፌጹምነት እየተሠሩ!
ከዙያ እኔና መሌአኩ ወዯ ሊይ መሄዴ ጀመርን፥ በገነት ወዲሇ ቦታ ወዯ ሊይ፡፡ ሌዩ ሌዩ ዓይነት ፌራፌሬዎች በሊያቸው ሊይ
ያለባቸው የተዋቡ ዚፍች ነበሩ፡፡ ሌዩ ሌዩ ዓይነት አበቦችን አየሁ፡፡ ብዘ ዓይነት ወፍች ማየት እችሌ ነበር-አንዲንድቹ እኛ
አይተናቸው የማናውቃቸው ናቸው፡፡ ኦ፥ የገነት ውበት የማይገሇጽ ነው!
እስከ ላሊ ስፌራ ዴረስ ወዯ ሊይ ወጣን፡፡ የክብር ጩኸቶች ይሰሙኝ ነበር፡፡ ረዤም፥ ነጭ ሌብስ የሇበሰ መሌአክ በበሩ አጠገብ
ቆሞ ነበር፡፡ ከጠረጴዚ (ዳስክ) ጀርባ ነበር፡፡ ከዳስኩ ውስጥ ወርቃማ መጽሏፌ አወጣና ሇላሊ መሌአክ ሰጠው፡፡
መጽሏፈን የተቀበሇው መሌአክ ከፇተው፥ አንጸባራቂ፥ አብረቅራቂ የብርሃን ጨረሮች ከውስጡ ወጥተው መብሇጭሇጭ ጀመሩ፡፡
እኩሌ በአንዴ ጊዛ የሚሇቀቁ ርችቶችን አስታወሰኝ፡፡

ሰማያዊ ዲግም ኅብረት (ሰማያዊ ዲግም አንዴነት)
ንጉሥ ዲዊት ትናንሽ ሌጆች በማንኛውም ምክንያት ያሇጊዛያቸው ሲሞቱ ምን እንዯሚከሰት በዯንብ ያውቅ ነበር፥ ነፌሳቸው ወዯ
ገነት ነው የምትሄዯው፥ አንዴ ቀን ከአማኝ ቤተሰቦቻቸው ጋር በሚገናኙበት በዙያ፡፡ ያሇጋብቻ ከቤርሳቤህ በዜሙት የወሇዯው
ጨቅሊ ሌጁ ሲሞት፥ ዲዊት ከሌቡ ንስሏ ገባ ያሐዋሕም ይቀር እንዲሇው እርግጠኛ ነበር፡፡ (መዜሙር 32፡5) ምክንያቱም ዲዊት
ሇሊሇም ከያሐዋሕ ጋር እንዯሚያሳሌፌ በማወቁ ሰሊምን አግኝቷሌ (መዜሙር 23፡6)፡፡ እናም ጨቅሊ ሌጁን ዲግም እንዯሚያይ
(2 ሳሙኤሌ 12፡23)፥ ቤርሳቤህን በኀኗ ጊዛ ሉያጽናናት ችል ነበር፡፡
ኛ

የታሪኩ መጽሏፌ ቁደሳዊው ገሇጻ ይኸውሊችሁ፡-

ዲዊትም ናታንን፡ ያሐዋሕን በዴያሇሁ አሇው። ናታንም ዲዊትን፡ ያሐዋሕ ዯግሞ ኃጢአትህን አርቆሌሃሌ፤ አትሞትም።
ነገር ግን በዙህ ነገር ሇያሐዋሕ ጠሊቶች ታሊቅ የስዴብ ምክንያት አዴርገሃሌና ስሇዙህ ዯግሞ የተወሇዯሌህ ሌጅ ፇጽሞ
ይሞታሌ አሇው። ዲዊትም ስሇ ሕፃኑ ያሐዋሕን ሇመነ፤ ዲዊትም ጾመ፥ ገብቶም በመሬት ሊይ ተኛ። የቤቱም ሽማግላዎች
ተነሥተው ከምዴር ያነሡት ንዴ በአጠገቡ ቆሙ፤ እርሱ ግን እንቢ አሇ፥ ከእነርሱም ጋር እንጀራ አሌበሊም።
በሰባተኛውም ቀን ሕፃኑ ሞተ። የዲዊትም ባሪያዎች፡ ሕፃኑ በሕይወት ሳሇ ብንነግረው አሌሰማንም፤ ይሌቁንስ ሕፃኑ እንዯ
ሞተ ብንነግረው እንዳት ይሆን? በነፌሱ ክፈ ያዯርጋሌ ብሇው ሕፃኑ እንዯ ሞተ ይነግሩት ንዴ ፇሩ። ዲዊትም ባሪያዎቹ
በሹክሹክታ ሲነጋገሩ ባየ ጊዛ ዲዊት ሕፃኑ እንዯ ሞተ አወቀ፤ ዲዊትም ባሪያዎቹን። ሕፃኑ ሞቶአሌ? አሊቸው። እነርሱም፡
ሞቶአሌ አለት። ከምዴር ተነሥቶ ታጠበ፥ ተቀባም፥ ሌብሱንም ሇወጠ፤ ወዯ ያሐዋሕም ቤት ገብቶ ሰገዯ። ወዯ ቤቱም
መጣ። እንጀራ አምጡሌኝ አሇ፤ በፉቱም አቀረቡሇት፥ በሊም። ባሪያዎቹም፡ ይህ ያዯረግኸው ነገር ምንዴር ነው? በሕይወት
ሳሇ ስሇ ሕፃኑ ጾምህና አሇቀስህ፤ ከሞተ በኋሊ ግን ተነሥተህ እንጀራ በሊህ አለት። እርሱም፡ ሕፃኑ ሕያው ሳሇ፡ ያሐዋሕ
ይምረኝ፥ ሕፃኑም በሕይወት ይኖር እንዯ ሆነ ማን ያውቃሌ? ብዬ ጾምሁ አሇቅሰሁም። አሁን ግን ሞቶአሌ፤ የምጾመው ስሇ
ምንዴር ነው? በውኑ እንግዱህ እመሌሰው ንዴ ይቻሇኛሌን? እኔ ወዯ እርሱ እሄዲሇሁ እንጂ እርሱ ወዯ እኔ አይመሇስም
አሇ። ዲዊትም ሚስቱን ቤርሳቤህን አጽናናት፥ ወዯ እርስዋም ገባ፥ ከእርስዋም ጋር ተኛ፤ ወንዴ ሌጅም ወሇዯች፥ ስሙንም
ሰልሞን ብል ጠራው። ያሐዋሕም ወዯዯው፤ (2ኛ ሳሙኤሌ 12፡13-14፣ 16-24)
የያሐዋሕ መሌአክ እንዱህ አሇኝ፡- ‚ከመወሇደ ጀምሮ አንዴ ሕፃን ሊሇማዊ ነፌስ ነው፥ አንዴ ሕፃን ውርጃ ቢፇጸምበት ወይም
ቢጨነግፌ አሌያም ዯግሞ በሆነ ምክንያት ቢሞት፥ ያሐዋሕ ስሇሁኔታው ያውቃሌ፡፡ መሊእክቱን ስሇእነርሱ አዜዞቸዋሌ፡፡
‚ትንሿን ነፌሳቸውን ወዯ ገነት እናመጣታሇን፥ እናም ያሐዋሕ ፌጹም ያዯርጋቸዋሌ፡፡ ሕፃን ውርጃ ይፇጸምበትም በተፇጥሮ
ይሙትም ሇውጥ የሇውም፡፡ ታሊቅ በሆነው በያሐዋሕ እጅ ውብና ሙለ ተዯርጎ ይሠራሌ፡፡
‚የሕፃኑ ቤተሰቦች በክርስቶስ ኢየሱስ በቅዴስና ቢኖሩ፥ ወዯ ገነት ሲመጡ፥ ከውድቻቸው ጋር ዲግም ይገናኛለ፡፡ በክብር ዯጃፍች
ሊይ ያገኟቸዋሌ!‛
----------------------------------------------------------

በዘፊኑ ዘሪያ ማምሇክ
አሁን፥ የገነት ራዕዬን በመጽሏፌ ስሇመጻፌ እዴሌ ያሐዋሕን አመሰግናሇሁ፡፡ ያሇማቋረጥ በሌቤ ውስጥ ይነዲሌ፡፡ ብዘ ሰዎች ይህን
ምስክርነት እንዴጽፌና ሇላልች ያሐዋሕ የሰጠኝን የገነት ራዕይ እንዲካፌሌ አበረታተውኛሌ፡፡
ባገሇገሌኩባቸው ብዘ ቤተክርስቲያኖች፥ የገነት ራዕዬን አካፌያሇሁ፥ በሲኦሌ የነበረኝንም ገጠመኝ እንዱሁ፡፡
በገነት ያየኋቸውን አንዲንዴ ራዕዮች ሇእናንተ ሊካፌሊችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ ገነት የእውነት እንዯሆነ እንዴታውቁ እፇሌጋሇሁ፡፡
ከእናንተ በፉት ወዯ ገነት የሄዯ፥ ያጣችሁት ወዲጅ ቢኖር፥ ያ ሰው በክብር ዯጃፍች ሊይ ይጠብቃችኋሌ፡፡ ሌባችሁን ሊበረታታ
እፇሌጋሇሁ፥ ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ተስፊ ስሊሇን ነው፡፡ በዙያ ስፌራን ሉያጋጅሌን ወዯ ገነት ሄዶሌ፡፡
በገነት ያየኋቸው መሊእክት ግዘፌና ኃያሌ ይመስሊለ! አንጸባራቂ፥ የሚያብሇጨሌጩ፥ ብዘ የብርሃን መጠኖችን የሚረጩ ሌብሶችን
ሇብሰዋሌ፡፡ ኃያሌና ግሌጽ ነበሩ፡፡ አዕምሮአቸው ያሐዋሕን በመታዜ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ በእንቁዎቹ ዯጃፍች ሊይ ያየኋቸው
ታሊሊቅ መሊእክት ጠባቂ መሊእክት እንዯነበሩ ሇእኔ ግሌጽ ነበር፡፡
ከመሊእክቱ አጠገብ ያለትን ሰይፍች ሳይ፥ ‚ክብር ሇያሐዋሕ ይሁን! ሃላለያ! ያሐዋሕ በእርግጥም ሌጆቹን ይጠብቃሌ‛ ብዬ
አሰብሁ፡፡

የያሐዋሕ መሊእክት
ታውቃሊችሁ፥ መጽሏፌ ቅደስ ስሇመሊእክት በብዚት ያወራሌ፥ ስሇመሊእክት የሚጠቅሱ ብዘ ክፌልች አለት፡፡ አንዲንዳ የያሐዋሕ
ቃሌ ዯጋግሞ የሚያረጋግጣቸውን ነገሮች ቸሌ ብሇን ሇማሇፌ መሞከራችን ያስገርማሌ፡፡ ሇአንዴ ሰው መገሇጥ (ራዕይ) ሲሰጥ፥
በጉዲዩ ሊይ የበሇጠ ብርሃንን ያበራሌ፡፡

መጽሏፌ ቅደስ ስሇመሊእክት ከሚጠቅሳቸው ውስጥ የተወሰኑ ምሳላዎች እነሆ፡

በመንገዴህ ሁለ ይጠብቁህ ንዴ መሊእክቱን ስሇአንተ ያዜዚቸዋሌና፤ እግርህም በዴንጋይ እንዲትሰናከሌ በእጆቻቸው
ያነሡሃሌ። (መዜሙር 91፡11-12)
እርሱም አሇኝ። አካሄዳን በፉቱ ያዯረግሁሇት ያሐዋሕ መሌአኩን ከአንተ ጋር ይሌካሌ፥ መንገዴህንም ያቀናሌ። ሇሌጄም
ከወገኖቼ ከአባቴም ቤት ሚስትን ትወስዲሇህ፤ (ፌጥረት 24:40)
ላሊም ብርቱ መሌአክ ዯመና ተጏናጽፍ ከሰማይ ሲወርዴ አየሁ፤ በራሱም ሊይ ቀስተ ዯመና ነበረ፥ ፉቱም እንዯ ፀሏይ
እግሮቹም እንዯ እሳት ዓምድች ነበሩ፥ (ራእይ 10:1)
ከዙህ በኋሊ ታሊቅ ስሌጣን ያሇው ላሊ መሌአክ ከሰማይ ሲወርዴ አየሁ፥ ከክብሩም የተነሣ ምዴር በራች። (ራእይ 18:1)
ከሙታንስ ሲነሡ በሰማያት እንዲለ መሊእክት ይሆናለ እንጂ አያገቡም፥ አይጋቡምም። (ማርቆስ 12:25)
ከሰማይም መጥቶ የሚያበረታ መሌአክ ታየው። (ለቃስ 22:43)
ከቶ ሇማን ብልአሌ? ሁለ መዲንን ይወርሱ ንዴ ስሊሊቸው ሇማገዜ የሚሊኩ የሚያገሇግለም መናፌስት አይዯለምን? (
ዕብራውያን 1:14)

እሊችኋሇሁ፥ እንዱሁ ንስሏ በሚገባ በአንዴ ኃጢአተኛ በያሐዋሕ መሊእክት ፉት ዯስታ ይሆናሌ። (ለቃስ 15:10)
በዴጋሚ በገነት ዯጅ እንዴገባ ተፇቅድሌኝ ነበር፥ እናም አስታውሳሇሁ በዙያ ባሇው የሰሊምና የሀሴት ስሜት ተሞሌቼ ነበር፡፡ ኦ፥
የከበረው ዜማሬና ውዲሴ! ቅደሳን፥ ማንም ሰው በዯንብ አዴርጎ ይገሌጸዋሌ ብዬ አሊስብም፥ ምክንያቱም መሬት መቼም ቢሆን
እንዯዙህ ዓይነት ዯስታ ተሰምቷት አያውቅም፡፡ ከኤዯን ጀምሮ፥ ምዴር ፇጽሞ ሰሊምን፥ ሀሴትንና በገነት ያሇውን እረፌት ተሇማምዲ
አታውቅም፡፡
በገነት ምንም በሽታ የሇም፡፡ በገነት የአካሌ ጉዲተኞች ወንበር (ዊሌቸር) የሇም፡፡ በገነት አካሌ ጉዲተኞች የለም፡፡ በገነት ምንም
ህመም የሇም፡፡ ሁለም ፌጹምና ያማረ ነው፡፡ ምንም ሙስና ያሇበት የሇም፡፡ ምንም ውሸት የሇም፡፡ ኃጠኢት የሇም፥ ምክንያቱም
ያሐዋሕ አንዴ ኃጠኢት እንኳ ወዯ ገነት እንዱገባ አይፇቅዴም፡፡

ታሊቁ ዴንቅ
መሌአኩ እየመራኝ፥ ቶል ቶል ሄዴን፡፡ ከህይወት ወንዜ አጠገብ በበቀለ ብዘ የፌራፌሬ ዚፍች አጠገብ አሇፌን፡፡ እያንዲንዲቸው
በፌራፌሬ የታጨቁ ነበሩ፡፡
መንገዲችንን ስንቀጥሌ፥ እኛም የሙዙቃው አካሌ ወዯመሆን የመጣን ይመስሊሌ፡፡ በገነት በሁለም ጊዛ፥ ዛማ ይሰማኝ ነበር፥
ዯግሞም ሁሌ ጊዛ አዱስ ነው፡፡ የውዲሴ ዛማ ሇያሐዋሕ ክብርና ውዲሴ በቀጣይነት ሲወጣ ሰማሁ፡፡
የያሐዋሕ መሌአክ እንዱህ አሇኝ፡ ‚የያሐዋሕን አምሌኮ ሇማየት ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን እየሄዴን ነው፡፡‛ በመንገደ ሊይ፥ በመቶዎች
የሚቆጠሩ ሰዎች ከመሊዋ ገነት እየመጡ ነበር፡፡ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታን ሇማምሇክ እየሄደ ነው፡፡

አምሌኮ በመንግሥተ ሰማይ
መንገዲችንን ስንቀጥሌ፥ መቶዎቹ ወዯ ሺሆች የተሇወጡ መሰሇ፥ ሺሆቹ ዯግሞ ወዯ የማይቆጠር ሠራዊት፡፡ ከተሇያዩ የገነት ክፌልች
መጡ፡፡ ዮሏንስ ወዯ ገሇጸው ትሌቅ የትዕይንት ስፌራ የሚመስሌ አካባቢ መጣን፡፡

ወዱያው በመንፇስ ነበርሁ፤ እነሆም፥ ዘፊን በሰማይ ቆሞአሌ በዘፊኑም ሊይ ተቀማጭ ነበረ፤ ተቀምጦም የነበረው
በመሌኩ የኢያስጲዴንና የሰርዱኖን ዕንቍ ይመስሌ ነበር። በመሌኩም መረግዴን የመሰሇ ቀስተ ዯመና በዘፊኑ ዘሪያ ነበረ።
ዘሪያውም ሀያ አራት ዘፊኖች ነበሩ፥ በዘፊኖቹም ሊይ ነጭ ሌብስ ሇብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሉሌ ዯፌተው ሀያ
አራት ሽማግላዎች ተቀምጠው ነበር። ከዘፊኑም መብረቅና ዴምፅ ነጏዴጓዴም ይወጣሌ፤ በዘፊኑም ፉት ሰባት የእሳት

መብራቶች ይበሩ ነበር፥ እነርሱም ሰባቱ የያሐዋሕ መናፌስት ናቸው። በዘፊኑም ፉት ብርላ የሚመስሌ የብርጭቆ ባሕር
ነበረ። በዘፊኑም መካከሌ በዘፊኑም ዘሪያ፥ በፉትና በኋሊ ዓይኖች የሞለአቸው አራት እንስሶች ነበሩ። ሀያ አራቱ
ሽማግላዎች በዘፊን ሊይ በተቀመጠው ፉት ወዴቀው፥ ከሊሇም እስከ ሊሇም በሕይወት ሇሚኖረው እየሰገደ፦ ጌታችንና
አምሊካችን ሆይ፥ አንተ ሁለን ፇጥረሃሌና ስሇ ፇቃዴህም ሆነዋሌና ተፇጥረውማሌና ክብር ውዲሴ ኃይሌም ሌትቀበሌ
ይገባሃሌ፤ እያለ በዘፊኑ ፉት አክሉሊቸውን ያኖራለ። (ራእ. 4፡2-5፤ 10-11)
እንዱሁም ዯመናዎቹ! እጅግ የተዋቡ ዯመናዎች በዘፊኑ ውስጥና ዘሪያ ይንሳፇፈ ነበር፡፡ አቶሚክ ቦምብ ሲፇነዲ እንዯሚፇጥረው
የጅብ ጥሊ የመሰሇ ቅርጽ መስሇው፥ እያንዲንደ ዯመና በክብርና በተዋቡ ቀሇማት የተዯባሇቁ ነበሩ፡፡
ከነዙህ ሁለ በሊይ አስዯናቂ ዯመና ቦ ቅርጽ ሠርቶ ይገኛሌ፡፡ የያሐዋሕን ኃይሌ ጥሌቅት ሇማሰብ ያማይቻሌ ነገር ነው፡፡
በዯመናዎቹ ውስጥ ያየሁት የሰው ምስሌ የያሐዋሕ ምሳላ እንዯሆነ በሌቤ አውቄ ነበር፡፡

ያሐዋሕም ሰውን በመሌኩ ፇጠረ፤ በያሐዋሕ መሌክ ፇጠረው፤ ወንዴና ሴት አዴርጎ ፇጠራቸው። (ፌ.1.27)
ያሐዋሕ የምዴርን ትቢያ ወስድ ሰውን ሠራ፡፡ የነበረውን የያሐዋሕ ህሌውና አስቡት፤

ያሐዋሕ አምሊክም ሰውን ከምዴር አፇር አበጀው፤ በአፌንጫውም የሕይወት እስትንፊስን እፌ አሇበት፤ ሰውም ሕያው
ነፌስ ያሇው ሆነ። (ፌ.2:7)
ከዙያም አዲም ብቻውን ስሇነበረ - ‚አዲምም ሇእንስሳት ሁለ፥ ሇሰማይ ወፍችም ሁለ፥ ሇምዴር አራዊትም ሁለ ስም አወጣሊቸው፤
ነገር ግን ሇአዲም እንዯ እርሱ ያሇ ረዲት አሌተገኘሇትም ነበር።‛ (ፌ. 2፡20) ያሐዋሕ ጥሌቅ እንቅሌፌ ውስጥ ከተተው፡፡
ያሐዋሕም የአዲምን ጎን ከፇተና፥ አንዴ የጎዴን አጥንት ወሰዯ፥ ከዙያም ከእርሱ ሴትን አጋጀ፡፡ ያሐዋሕ ሔዋንን ሠራት፥ የአዲም
የህይወት መን አጋርና ጥንዴ፥ እንዱህ በያሐዋሕ ምሳላ የተሠራች፡፡ (ፌ. 1፡27) ሰው በያሐዋሕ መሌክ በመፇጠር ምን ዓይነት
ክብር ነው የተሰጠው!

ሇንጉሡ ተጋጁ
የገነት አምሌኮ ምስክርነቶች የያሐዋሕን ውበትና ቅዴስና ያሳያለ፡፡ ወዯ መሰብሰቢያ ቦታ ስንዯርስ፥ ሰዎችንና መሊእክትን በየቦታው
ማየት እችሌ ነበር፡፡ ሁለም ነገር በስርዓት የሚዯረግ በመሆኑ ተገርሜ ነበር፡፡ በየቦታው፥ ሰዎችና መሊእክት ያሐዋሕን ያወዴሳለ፡፡
የህይወት ወንዜ ከያሐዋሕ ዘፊን ወጥቶ ይፇስሳሌ፡፡ እንዯ ብርጭቆ ባሕር ነበር፥ ኩሌሌ (ጥርት) እንዲሇ ባሕር፥ ነገር ግን ይፇስ
ነበር፡፡
ከዙያም ቅደሳን፥ በዴጋሚ ፇረሶችን አየሁ፡፡ ትሌቅ፥ ነጭ፥ አስገራሚ የሆኑት ፇረሶች ከእምነበረዴ የተሠሩ ነው የሚመስለት፡፡
የተዋቡና በአንዲቸውም ሊይ ምንም ዓይነት እንከን የላሇባቸው ነበሩ፡፡ ያጌጡ ነበሩ፥ ሌክ እንዯ ቼዜ ጠጠሮች (chess pieces)፥
ነገር ግን የእውነት አካሊዊ ነበሩ፡፡ በፇረሶቹ ጀርባ ሊይ ያለት ብርዴሌብሶች በወርቅ ጥሇቶች ጠርዚቸው ያጌጡ ነበሩ፡፡ በአፊቸውም
ውስጥ ወርቃማ ሌጓም ነበረ፡፡ በእግሮቻቸውና በጭራቸው ሊይ ጭምር ጌጦች ነበሩ፡፡ እነዙህ ፇረሶች በዘፊኑ ፉት በተጠንቀቅ
ቆመዋሌ፡፡
በዘፊኑ ፉት የቆሙት መሊእክት መሇከትና ባሇቀንዴ የዛማ እቃዎች በእጆቻቸው እንዲለ አስተዋሌሁ፡፡ እንዯፇሳሽ የሆነው፥
የሚያበሩት ሌብሶቻቸው በወርቅ ያጌጡና በትሊሌቅ የከበሩ ቀያይ ዴንጋዮች በተሇያየ ዓይነት እጅግ የበዘ ዴንጋዮች አሸብርቋሌ፡፡
በዴንገት፥ ብዘ የዛማ እቃዎችን አየሁ፡፡ ሌታዩአቸው ከምትገምቷቸው በሊይ በጣም አስዯናቂ መሣሪያዎች ነበሩ፡፡ ኦ፥ የገነት
ውበት! ብዘ በገናዎች ነበሩ፡፡ በእነዙህ የዛማ እቃዎች ሊይ ማን እንዯተሾመ ሇማየት ፇሇግሁ፡፡
‚ኦ፥ የገነት ውበት! ሃላለያ!‛ ብዬ አሰብሁ፡፡

ሇማምሇክ መጠራት
ከዙያም ቅደሳን፥ መንፇስ ቅደስ አንዴ ነገር በግሌጽ አሳየኝ፡፡ በተሰበሰቡት ፇረሶች መሀከሌ የነበረችው ሴት ተነሥታ ቆመች፡፡
ከዙያም በዘፊኑ ፉትሇትፉት የነበሩት መሊእክት፥ እያንዲንደ በተርታ በአጠገቡ ያሇውን መሇከቱን ወይም ቀንዯመሇከቱን አንሥቶ
መንፊት ጀመረ፡፡ እነዙህን ቀንዯመሇከቶች ሲነፈ-ኦ፥ ወዯ ሊይ የወጣው የሀሴትና የከፌተኛ ውዲሴ ዴምጽ! አንዴ ሰው በገነት ጮክ
ብል አወጀ፡

አሁን የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታን በምዴር ሊለ ሰዎች ስሇከበረ ሥራዎቹና የከበረ ኃይለ የምናመሌክበት ጊዛ ነው፡፡
ከፌ ያሇ ውዲሴ የሚሰጥበት ጊዛ ነው፥ በመዜሙርና በሽብሸባ እርሱን ሇማምሇከ፥ በዛማ እርሱን ሇማምሇክ፥ እንዱሁም
ስሇመሌካምነቱ እርሱን ሇማምሇክ፡፡
እርሱ አምሊክ ነው፡፡ እርሱ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ነው፡፡ እርሱ የሰው ሌጆች አዲኝ ነው፡፡
እነርሱም እነዙህን ነገሩች ሲያውጁ፥ ቅደሳን፥ መሇከቶቹ እየተሰሙ ነበር! ከዙያም ጥቅሌለን ሲያነብ የነበረው መሌአክ አቆመ፥
ከዙያም ምሌክት ተሰጠ፡፡
ወዱያውኑ፥ እነዙያ አስዯናቂ ፇረሶች ሁለም በጉሌበታቸው ሰገደ፡፡ አንገቶቻቸው ሁለ በመዯዲ ሇጌታ ስም ውዲሴን በመስጠት
ዜቅ አለ፡

ይህም በሰማይና በምዴር ከምዴርም በታች ያለት ሁለ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ንዴ፥
(ፉሌጲስዩስ 2:10)
በሰማይና በምዴርም ከምዴርም በታች በባሕርም ሊይ ያሇ ፌጥረት ሁለ በእነርሱም ውስጥ ያሇ ሁለ፦ በረከትና ክብር
ምስጋናም ኃይሌም ከሊሇም እስከ ሊሇም በዘፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው፥ ሇበጉም ይሁን ሲለ ሰማሁ። (ራእ.5:13)
ከዙያም ፇረሶቹ በጌታ ፉት መሽከርከርና በኋሊ እግሮቻቸው መፇናጠር (መቆም) ጀመሩ፡፡ ያሐዋሕን ሇማግነንና ሇማወዯስ
ሇማምሇክም የተሇያዩ ብዘ ነገሮችን አዯረጉ፡፡ ኦ፥ ብቻ ብታዩት ኖሮ! እናም ያሐዋሕ ሇእርሱ ባቀረቡት አምሌኮ ዯስ ተሰኝቶ ነበር፡፡

ሇውዲሴ መነቃቂያ
ቅደሳን፥ ያሐዋሕ(እግዙአብሔር) ውዲሴያችንን ምን ያህሌ እንዯሚወዴ ያስተዋሌነው አይመስሇኝም፡፡ በፇተናዎች፥ የሌብ ህመምና
ኀን ውስጥ ስናሌፌ፥ ያሐዋሕ እንዴናወዴሰው ይፇሌጋሌ፡፡ ሌናወዴሰው ይገባሌ፥ ስሇኀኑ ወይም ስሇፇተናው አይዯሇም፥ ነገር
ግን ስሇምንወዯው ነው፡፡
ስናወዴሰው፥ ሇእራሳችን ሳይሆን ስሇእርሱ ስንሌ እንዱህ ሌናዯርግ ይገባሌ፡፡ ሇእኛ ስሊዯረጋቸው ታሊሊቅ ሥራዎች ስናወዴሰው፥
ትኩረታችንን ከራሳችን ወዯ ያሐዋሕ እናዝራሇን፡፡ ወዯ ውዲሴ በመግባት ሂዯት ውስጥ፥ ከፉታችን ያለትን ችግሮች ሉፇታቸው
የሚችሇው እርሱ ብቻ እንዯሆነ ወዯ ማስተዋሌ እንመጣሇን፥ እናም እኛን ሇመርዲት እንዯሚመጣ ሌናምነው እንችሊሇን፡፡ ስሇዙህ፥
ጌታን ስናወዴስና ስናመሌከው የእውነትም ተጠቃሚዎች ሌንሆን እንችሊሇን፡፡

የውዲሴ ክብሮች
በዙያ ሰዓት፥ ሰማያውያን መሳሪያ ተጫዋቾች ሁለ መጫወት ጀመሩ፥ ከዙያም ላልች የአምሌኮ ቡዴኖች መጡ፡፡ ሺኾች ዴምጾች
ሇኢየሱስ ክብርና ውዲሴ መሩ፡፡ የከበሩ ጩኸቶች ዴምጽ ወጣ፡፡ በመሊዋ ገነት ዯወሌ ነበር፡፡ ሇሰዓታት በሚመስሌ፥ ውዲሴ
ሇያሐዋሕ ያቃጭሌ ነበር!
ሇያሐዋሕ(እግዙአብሔር) የሆነን ውዲሴ መስማትና በዙህ ውዲሴ መሀሌ መሆን ምንኛ ያማረ ነው! በዙያ፥ በሚያስተጋባው፥
አስዯናቂው ዴምጽ፥ መሀሌ ምዴር ሩቅ የሆነች መሰሇችኝ፡፡ ኀኖችና ችግሮች እጅግ የራቁ መሰሇኝ፡፡ የሲኦሌ አስፇሪ ነገሮች እጅግ
የራቁ መሰሇኝ፡፡

ከያሐዋሕ የተሰጠኝ ሥራ
ሆኖም ግን፥ ሇያሐዋሕ የሆነ ነገር ማዴረግ እንዲሇብኝ በውስጤ ሇራሴ አውቅ ነበር፡፡ የያሐዋሕ መሌአክ ነካኝ፥ እናም ብርታት
ወዯ ውስጤ መጣ፡፡
እንዱህ አሇኝ፡ ‚ሌጅ፥ ያሐዋሕ እነዙህን ነገሮች እንዴታዪ የፇቀዯሌሽ እንዴትናገሪያቸውና እንዴትመግቢያቸው ነው፡፡ መገሇጦችና
ራዕዮች እንዱሁም ህሌሞች ሇአንቺ የተሰጡሽ በምዴር ያለ ሰዎች ‘ያሐዋሕ ሇሚወደትና ትእዚዘን ሇሚጠብቁት … ሇእነርሱ
ያጋጀውን’ እንዴታሳውቂ ነው፡፡‛ (ዲግም 7፡9፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 2፡9)
ከዙያ ቅደሳን፥ የያሐዋሕን ዴምጽ ሰማሁ! የንግግሩ ዴምጽ ብቻ በሌዩ ስሜት አጥሇቀሇቀኝ፡፡ ዴምጹ እንዯነጎዴጓዴ ነበር፥ ነገር ግን
የሚሇውን እረዲው ነበር፡፡
በፉቴ ተዯፌቼ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶችን ጌታ ማምሇክና ማወዯስ ጀመርሁ፡፡

ሰማያዊ ጥቅሶች
ወዯ ምዴር ተመሌሼና ያሐዋሕ ያሳየኝን ነገሮች እያሰሊሰሌሁ ሳሇ፥ በያሐዋሕ ቃሌ ውስጥ ተመሇከትሁ፡፡ በገሇጥሁበት ቦታ ሁለ
ስሇገነትና ስሇያሐዋሕ ግርማዊነት የማነብ መሰሇኝ፡፡
ከነዙያም ጥቂቶቹን ጥቅሶች ሊካፌሊችሁ እፇሌጋሁ፡

አንተ ብቻ ያሐዋሕ ነህ፤ ሰማዩንና የሰማያት ሰማይን ሠራዊታቸውንም ሁለ፥ ምዴሩንና በእርስዋ ሊይ ያለትን ሁለ፥
ባሕሮቹንና በእነርሱ ውስጥ ያሇውን ሁለ፥ ፇጥረሃሌ፥ ሁለንም ሕያው አዴርገኸዋሌ፤ የሰማዩም ሠራዊት ሇአንተ
ይሰግዲለ። (ነህ.9:6)
ያሐዋሕ በሰማያት ከፌ ከፌ አይሌምን? ከዋክብትም እንዳት ከፌ ከፌ እንዲለ ተመሌከት። … እንዲያይ የጠቇረ ዯመና
ጋርድታሌ፤ በሰማይ ክበብ ሊይ ይራመዲሌ ብሇሃሌ። (ኢዮ.22:12)
ያሐዋሕ ከመቅዯሱ ከፌታ ሆኖ ተመሌክቶአሌና፥ ከሰማይ ሆኖ ምዴርን አይቶአሌና፤ (መዜ.102:19)
ያሐዋሕ ዘፊኑን በሰማይ አጋጀ፥ መንግሥቱም ሁለን ትገዚሇች። (መዜ.103:19)
የያሐዋሕን ስም ያመስግኑ፤ ስሙ ብቻውን ከፌ ከፌ ብልአሌና፥ ምስጋናውም በሰማይና በምዴር ሊይ ነው። (መዜ.148:13)
ነገር ግን ወዯ ጽዮን ተራራና ወዯ ሕያው ያሐዋሕ ከተማ ዯርሳችኋሌ፥ ወዯ ሰማያዊቱም ኢየሩሳላም፥ በዯስታም ወዯ
ተሰበሰቡት ወዯ አእሊፊት መሊእክት፥ (ዕብ.12:22)

----------------------------------------------------------

ቅደሳን ፌጥረታት በገነት
ይህ በእኔ የዯረሰ እውነተኛ ገጠመኝ ነው፡፡ አሁንም በዴጋሚ፥ የጌታ መሌአክ ወዯ እኔ መጣና እንዱህ አሇኝ፡ ‚እነሆ የአምሊክሽ
ክብር፡፡‛
በቅጽበት ገነት ወዲረፇችበት ስፌራና ወዯ ገነት ዯጆች ተወሰዴሁ፡፡ እያንዲንደ መግቢያ በውስጡ የእዯጥበብ ሥራ ባሇው በተዋበ
ፇርጥ የተሠራ ነበር፡፡ የገነት ውበት የሚያስዯምም ነው! የህይወትን ወንዜ አሇፌን፥ እናም በወንዘ ዲርቻዎች ሰዎች ሲጮሁና
ያሐዋሕን ሲያወዴሱ ይሰማኝ ነበር፡፡ በራእይ ምዕራፌ አራት ሊይ እንዯተገሇጸው ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን ፉት ተወሰዴሁ፡፡ ኦ፥ ምን
ዓይነት ጩኸት ምን ዓይነት አምሌኮ!
ቅደሳን፥ የያሐዋሕን ዘፊን በመጽሏፌ ቅደስ እንዯተገሇጸው ሆኖ አየሁት፡፡ በዘሪያው ቀስተዯመና አሇ፡፡ በክብር ዯመናና

በያሐዋሕ ክብር ብርሃን ተሸፌኗሌ፡፡ ዴምጾችን ሰማሁ፥ መብረቆችን አየሁ፥ እንዱሁም ነጎዴጓዴንም ሰማሁ፡፡ የያሐዋሕን ኃይሌ
መሇኮታዊ መገሇጥ አየሁ!

ከዘፊኑም መብረቅና ዴምፅ ነጏዴጓዴም ይወጣሌ፤ በዘፊኑም ፉት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፥ እነርሱም ሰባቱ
የያሐዋሕ መናፌስት ናቸው። በዘፊኑም ፉት ብርላ የሚመስሌ የብርጭቆ ባሕር ነበረ። በዘፊኑም መካከሌ በዘፊኑም
ዘሪያ፥ በፉትና በኋሊ ዓይኖች የሞለአቸው አራት እንስሶች ነበሩ። (ራእይ 4፡5-6)
ስመሇከት፥በዘፊኑ ፉት የበዘትን የመሊእክትን ዴምጾች ሰማሁ፡፡ በዙያ የነበሩት የመሊእክት ቁጥር የማይገመት ነበር፡፡ ከዙያም
የሰማይ እንሰሳትንና ሽማግላዎቹን አየሁ፡፡ አራቱ እንሰሳትና ሃያ አራቱ ሽማግላዎች ነበሩ፡፡ ይህ ትእይንትም እንዱሁ በዮሏንስ
ራዕይ ሊይ ተገሌጿሌ፡

አየሁም፥ በዘፊኑም በእንስሶቹም በሽማግላዎቹም ዘሪያ የብዘ መሊእክትን ዴምፅ ሰማሁ፤ ቍጥራቸውም አእሊፊት ጊዛ
አእሊፊትና ሺህ ጊዛ ሺህ ነበር፥ (ራእይ 5፡11)
መሊእክቱም ሁለ በዘፊኑና በሽማግላዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዘሪያ ቆመው ነበር፤ በዘፊኑም ፉት በግምባራቸው ተዯፈ፥
ሇያሐዋሕም እየሰገደ፡ (ራእይ 7፡11)

አራቱ እንሰሳት
ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን ባዯረግሁት በዙህኛው ጉዝዬ፥ በያሐዋሕ ዘፊን ፉት ያለትን አራቱን እንሰሳት አየሁ፡፡ እነዙህ በዘፊኑ ዘሪያ
ያየኋቸው እንሰሳት በያሐዋሕ ቃሌ ውስጥ የተጻፈት ናቸው፡፡
ሁለም ሰማያውያኑ እንሰሳት ትሊሌቅ ዓይኖች ነበሯቸው፥ በፉት ሇፉታቸውና በጀርባቸው፡፡ ከፉታቸውም ከጀርባቸውም ማየት
ይችሊለ፡፡ በጣም ግዘፌ ነበሩ በምዴርም እንዯ እነርሱ ዓይነት አሊየሁም፡፡
እያንዲንዲቸው ስዴስት ክንፍች አሊቸው፡፡ አንደ የአንበሳ መሌክ አሇው፡፡ ሁሇተኛው የጥጃ መሌክ አሇው፡፡
ሦስተኛው እንሰሳ የሰው ገጽ አሇው፡፡ ከቻሊችሁ አስቡት፥ ባሇ ስዴስት ክንፌ እጅግ ረዤም እንሰሳ፡፡ የሰው ፉት አሇው፡፡ አራተኛው
እንሰሳ እንዯ ሚበርር ንስር ነበር፡፡
እነዙህ አስዯናቂ ፌጥረቶች ያሇማቋረጥ ‚ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ ጌታ ሁለንቻይ አምሊክ‛ እያለ ይጮኻለ፡፡
ከዙህ በፉት በማንኛውም መሌኩ ሉመስሊቸው የሚችሌ ፌጥረት አይቼ አሊውቅም፥ ሇእኔ እንግዲ ነው የሆኑብኝ፡፡ ቢሆንም፥
ያሐዋሕ እነዙህን በገነት ያለ ቅደሳን ፌጥረታት እንዯፇጠራቸው አውቃሇሁ፡፡ ያሐዋሕን ስሇታሊቅ አዯራረጎቹና ስሇታሊቅ ኃይለ
አወዴሰዋሇው፡፡ ያሐዋሕ ዴንቅ አምሌክ ነው! እነዙህን ፌጥረታት ሁለንቻዩን ያሐዋሕ ማምሇክና ማወዯስ ሲጀምሩ አየኋቸው፡፡
ይህን እንዴትረደሌኝ እፇሌጋሇሁ፥ እነዙህን ሰማያዊያን የያሐዋሕ ፌጥረታት በራእዬ ውስጥ ካየሁ በኋሊ፥ ስሇነርሱ አጠናሁና
ስሊየሁት ነገር የዮሏንስን አስዯናቂ ገሇጻ አገኘሁ፡፡ እንዱህ ነው ዮሏንስ የገሇጻቸው፡

በዘፊኑም ፉት ብርላ የሚመስሌ የብርጭቆ ባሕር ነበረ። በዘፊኑም መካከሌ በዘፊኑም ዘሪያ፥ በፉትና በኋሊ ዓይኖች
የሞለአቸው አራት እንስሶች ነበሩ። ፉተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስሊሌ፥ ሁሇተኛውም እንስሳ ጥጃን ይመስሊሌ፥
ሦስተኛውም እንስሳ እንዯ ሰው ፉት ነበረው፥ አራተኛውም እንስሳ የሚበረውን ንስር ይመስሊሌ። አራቱም እንስሶች
እያንዲንዲቸው ስዴስት ክንፍች አለአቸው፥ በዘሪያቸውና በውስጣቸውም ዓይኖች ሞሌተውባቸዋሌ፤ (ራእይ 4፡6-8)

የአራቱ እንስሳት ተግባሮች
መጽሏፌ ቅደስ ስሇእነዙህ እንሰሳትና ስሇተግባራቸው ይነግረናሌ፡፡ ያሇማቋረጥ ሇያሐዋሕ ውዲሴና ክብርን ይሰጣለ፡፡ ከሃያ አራቱ
ሽማግላዎች ጋር፥ ዋና ሥራቸው ያሐዋሕን ማምሇክ ነው፡

አራቱም እንስሶች እያንዲንዲቸው ስዴስት ክንፍች አለአቸው፥ በዘሪያቸውና በውስጣቸውም ዓይኖች ሞሌተውባቸዋሌ፤
ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ የነበረውና ያሇ የሚመጣውም ሁለንም የሚገዚ ጌታ አምሊክ እያለ ቀንና ላሉት አያርፈም።
እንስሶቹም በዘፊን ሊይ ሇተቀመጠው ከሊሇምም እስከ ሊሇም በሕይወት ሇሚኖረው ሇእርሱ ክብርና ውዲሴ ምስጋናም
በሰጡት ጊዛ፥ ሀያ አራቱ ሽማግላዎች በዘፊን ሊይ በተቀመጠው ፉት ወዴቀው፥ ከሊሇም እስከ ሊሇም በሕይወት
ሇሚኖረው እየሰገደ፦ ጌታችንና አምሊካችን ሆይ፥ አንተ ሁለን ፇጥረሃሌና ስሇ ፇቃዴህም ሆነዋሌና ተፇጥረውማሌና ክብር
ውዲሴ ኃይሌም ሌትቀበሌ ይገባሃሌ: እያለ በዘፊኑ ፉት አክሉሊቸውን ያኖራለ። (ራእ. 4፡8-11)
መጽሏፈን ትወስዴ ንዴ ማኅተሞቹንም ትፇታ ንዴ ይገባሃሌ፥ ታርዯሃሌና፥ በዯምህም ሇያሐዋሕ ከነገዴ ሁለ ከቋንቋም
ሁለ ከወገንም ሁለ ከሕዜብም ሁለ ሰዎችን ዋጅተህ ሇአምሊካችን መንግሥትና ካህናት ይሆኑ ንዴ አዯረግሃቸው፥
በምዴርም ሊይ ይነግሣለ እያለ አዱስን ቅኔ ይምራለ። (ራእ. 5፡9-10)
አየሁም፥ በዘፊኑም በእንስሶቹም በሽማግላዎቹም ዘሪያ የብዘ መሊእክትን ዴምፅ ሰማሁ፤ ቍጥራቸውም አእሊፊት ጊዛ
አእሊፊትና ሺህ ጊዛ ሺህ ነበር፥ በታሊቅም ዴምፅ፦ የታረዯው በግ ኃይሌና ባሇ ጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም
ምስጋናም በረከትም ሉቀበሌ ይገባዋሌ አለ።
በሰማይና በምዴርም ከምዴርም በታች በባሕርም ሊይ ያሇ ፌጥረት ሁለ
በእነርሱም ውስጥ ያሇ ሁለ፦ በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይሌም ከሊሇም እስከ ሊሇም በዘፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው፥
ሇበጉም ይሁን ሲለ ሰማሁ። አራቱም እንስሶች፦ አሜን አለ፥ ሽማግላዎቹም ወዴቀው ሰገደ። (ራእ. 5፡11-14)

ሀያ አራቱም ሽማግላዎችና አራቱ እንስሶች በፉታቸው ተዯፌተው በዘፊኑ ሊይ ሇተቀመጠው ሇያሐዋሕ፦ አሜን፥ ሃላ ለያ
እያለ ሰገደሇት። ዴምፅም፦ባሪያዎቹ ሁለ እርሱንም የምትፇሩት ታናናሾችና ታሊሊቆች ሆይ፥ አምሊካችንን አመስግኑ ሲሌ
ከዘፊኑ ወጣ። እንዯ ብዘ ሕዜብም ዴምፅ፥ እንዯ ብዘ ውኃዎችም ዴምፅ፥ እንዯ ብርቱም ነጏዴጓዴ ዴምፅ ያሇ ዴምፅ
ሰማሁ እንዱህ ሲሌ፦ ሃላ ለያ፤ ሁለን የሚገዚ ጌታ አምሊካችን ነግሦአሌና። (ራእ. 19፡4-6)
ላልችም የአራቱ እንሰሳት ተግባራት በራዕይ ሊይ ተገሌጸዋሌ፡

መጽሏፈንም በወሰዯ ጊዛ አራቱ እንስሶችና ሀያ አራቱ ሽማግላዎች በበጉ ፉት ወዯቁ፥ እያንዲንዲቸውም በገናንና የቅደሳን
ጸልት የሆነ ዕጣን የሞሊበትን የወርቅ ዕቃ ያዘ። (ራእ. 5፡8)
በጉም ከሰባቱ ማኅተም አንደን በፇታ ጊዛ አየሁ፥ ከአራቱም እንስሶች አንደ ነጏዴጓዴ በሚመስሌ ዴምፅ፦ መጥተህ እይ
ሲሌ ሰማሁ። (ራእ. 6፡1)
ሰባቱንም መቅሠፌት የያዘ ሰባቱ መሊእክት ከመቅዯሱ ወጡ፤ ከተሌባ እግርም የተሠራ ጥሩ የጌጥ ሌብስ ሇበሱ
ዯረታቸውንም በወርቅ መታጠቂያ ታጠቁ። ከአራቱም እንስሶች አንደ ከሊሇም እስከ ሊሇም ዴረስ የሚኖር የያሐዋሕ
ቍጣ የሞሊባቸውን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ሇሰባቱ መሊእክት ሰጣቸው። ከያሐዋሕም ክብርና ከኃይለ ጢስ በመቅዯሱ
ሞሊበት፥ የሰባቱ መሊእክት ሰባቱ መቅሰፌት እስኪፇጸሙ ዴረስ አንዴ እንኳ ወዯ መቅዯሱ ይገባ ንዴ አሌቻሇም። (ራእ.
15፡6-8)
የማይቆጠሩ ብዘሃን መሊእክት ጌታን ማምሇክ ሲጀምሩ አየሁ፡፡ በዘፊኑ ዘሪያ ያለት ሽማግላዎች ሲቀሊቀለ የማይረሳን ትዕይነት
ሰማሁ ተሇማመዴሁም፡፡ እኔ ራሴ ንጉሡን በማምሇክ ተቀሊቀሌሁ፥ ‚ኦ፥ የሁለንቻዩን አምሊክ ኃይሌ ማየት እንዳት የከበረ ነው!‛
ብዬ እያሰብሁ፡፡
----------------------------------------------------------

የመንግሥተ ሰማይ ክብሮች
ኢየሱስ ክርስቶስ ገነትን ሲገሌጥሌኝ፥ ሇአስር ጉብኝቶች ያህሌ በሁለንቻዩ ያሐዋሕ ኃይሌ ወዯዙያ ተወስጃሇሁ፡፡ ይህ የሆነው
ሲዖሌን ካሳየኝ በኋሊ ወዱያው ነበር፡፡
መሇኮታዊ ጉብኝቱ የጀመረው በፊሲካ ወቅት ነበር፡፡ ኢየሱስ ከላሉቱ 8 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ዴረስ፥ እርሱን የገፈት
(ያሌተቀበለት) ፌጻሜያቸው ምን እንዯሆነ እያሳየኝ በየምሽቱ ይገሇጥሌኝ ነበር፡፡ ገነትን ከማየቴ አስቀዴሞ፥ ወዯ ምዴር እንብርት

ወሰዯኝና የሙታንን መገኛ (ማዯሪያ) አሳየኝ፡፡ ‚የሲኦሌ መሇኮታዊ መገሇጥ‛ (Devine Revelation of Hell) የሚሌ መጽሏፌ
ጽፋአሇሁ፥ በዙያ ውስጥ በሲኦሌ ስሇነበረኝ ገጠመኝ ጽፋአሇሁ፡፡ ወዯ ፌርኀት ጥሌቅ ከተዯረጉ ከነዙያ ሠሊሳ ጉዝዎች በኋሊ፥ ሇአስር
ቀናት ጌታ ገነትንና ክብሯን አሳይቶኛሌ፡፡ በተጨማሪም፥ ከጌታ ላልች ብዘ ጉብኝቶች ነበሩ፡፡
ይህ ሇእኔ የሆነ እውነተኛ ገጠመኝ ነው፡፡ የህያው አምሊክ መንፇስ እየነገርኋችሁ ያሇውን ሁለ ገሌጾሌኛሌ፡፡
ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዙህ ጉዝዎች ሲወስዯኝ፥ በጣም ተዯንቄ ነበር ምክንያቱም በገነት፥ ሇቅሶ የሇም፥ ሞት የሇም፥ መሞት የሇም፥
ሀን የሇም፡፡ በገነት ሀሴት፥ ሰሊም፥ ዯስታ ነው ያሇው፥ እንዱሁም የመንፇስ ቅደስ ፌሬዎች በየቦታ አለ፡፡
እንዱሁም በሺሆች በዙያ ባለት የያሐዋሕ መሊእክት ተዯንቄያሇሁ፡፡ አንዲንድቹ ክንፍች አሎቸው፤ አንዲንድቹ የሊቸውም፡፡
በሁለም ጉዝዎቼ መሊእክቱ ሁሌጊዛም በሥራ የተጠመደ እንዯሆኑ አየሁ፡፡ መሊእክቱ ያሇማቋረጥ ሥራዎችን እየሠሩና ትናንሽ
(ዜርዜር) ነገሮችን እንኳን በትኩረት ይፇጽማለ፡፡ እያንዲንደ መሌአክ የራሱ የሆነ ተግባር የተሇየ ሥራ እንዲሇው ነው የታየኝ፡፡
ነገር ግን ሁለም ግዳታቸውን በዯስታ እየፇጸሙ ሁሌጊዛ ያሐዋሕን እያወዯሱ ሥራቸውን ይሠራለ፡፡
ሁለም መሊእክት ያሇማቋረጥ በተመዯበሊቸው ሥራ ተጠምዯዋሌ፡፡ ሇምሳላ፥ አዱስ ነፌሶች ወዯ ገነት ሲመጡ፥ መሊእክት
ይቀበሎቸውና ወዱያው በሕይወት ውኃ ወንዜ በኩሌ ይመሯቸዋሌ፡፡ መሊእክቱ ላልች መሊእክት የመዲንን ካባ ወዯ
ሚዯርቡሊቸው ቦታ ይወስዶቸዋሌ፥ ይህም የጽዴቅ ቀሚስ (ሌብስ) ነው፡፡ ከዙያም መሪዎቹ መሊእክት ወዯ አክሉልች ክፌሌ
ይወስዶቸዋሌ፥ በዙያም እያንዲንደ አክሉሌ ይጠሌቅሇታሌ፡፡
እነዙህ ሁለ ነገሮች የሚሆኑት፥ በተዋበና ፌጹም በሆነ ቅዯም ተከተሌ ነው፡፡ መሊእክቱ እነዙህን ነገሮች ሲያዯርጉ ፌጹም ዯስተኞች
ናቸው፡፡
በገነት ዯውልችን አሊየሁም፥ ነገር ግን ያሇማቋረጥ ሲዯውለ ሰምቻሇሁ፡፡ በምዴር አንዱት ነፌስ እንዯዲነች ወዱያው በዙህ ዯውሌ
እንዯሚጮህ ተነግሮኛሌ፡፡ ይህ ‚የገነት ክብሮች‛ ይባሊሌ፡፡

የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች በገነት
በሁለም የገነት ጉብኝቶቼ፥ የተዋቡ ጠረጴዚዎችን እንዲየሁ አስተዋሌሁ፡፡ እንዳት በአግባቡ እንዯምገሌጻቸው አሊውቅም፡፡
በምዴር ሊይ አንዲንዴ ጊዛ በ[አንግሉዞ ንግሥት] ቪክቶሪያ መን የነበሩ በእያንዲንደ ክፌሊቸው ሊይ ስነጥበብ የሞሊባቸው ላልች
ቅርጾች ያሎቸው እቃዎችን (ጠረጴዚ፣ ወንበር የመሳሰለትን) አይቻሇሁ፡፡ እናንተም ምናሌባት እንዯዙህ የተዋቡ እቃዎችን
አይታችሁ ይሆናሌ፥ ሌክ ግዴግዲ ጥግ እንዲሇ ጠረጴዚ ዓይነት ወይም የአበባ ማስቀመጫ አሌያም መጽሏፌ የተቀመጠበት ጠረጴዚ
ዓይነት፡፡ በገነት እንዯነዙህ ዓይነት ጠረጴዚዎችን በየቦታው አይቻሇሁ፥ ያው እነዙህ በሌዩ ሁኔታ ዴንቅ ቅርጽና አሠራር ያሊቸው
ከመሆናቸው በቀር፡፡
እንዱሁም መጽሏፌትና ላልች ነገሮች በየቦታው ነበሩ፡፡

ሰማያዊ መዜገብ
ቅደሳን፥ ሁሌጊዛ ገንብ ስትሰጡ፥ አስራት ስትከፌለ፥ ሇያሐዋሕ ክብር የምትሠሩት ሥራ ሁለ በገነት ስሇሚመገብ ተጠንቀቁ፡፡
ይህን በዯንብ ነው የማስታውሰው ምክንያቱም ጌታ ታሊቅ ክብሩንና ኃይለን ሲያሳየኝ፥ ፇጽሞ ከአዕምሮዬ ውስጥ እንዲይጠፊ
አዴርጎ ነው፡፡
በጉዝዎቼ ጊዛ፥ ብዘ መሊእክት ከምዴር ከሁለም ስፌራ ገባ (ረፖርት) ይው ወዯ ገነት እንዯሚመጡ አስተውያሇሁ፡፡ በቦታው
ወዯተሾመ የመዜገብ መሌአክ ወዯ ሆነ ክፌሌ ይውት ይገባለ፡፡ መሌክተኛው መሌአክ መሌዕክቱን ያነባሌ፥ መዜጋቢው መሌአክ
ዯግሞ ይጠይቃሌ፥ ‚አንተ ምስክር ነህ? ይህ ነገር ሲሆን አይተሀሌ?‛ ገባው (ሪፖርቱ) ሲረጋገጥ፥ በመጽሏፌ ውስጥ ይጠረዚሌ፡፡
እነዙህ መጽሏፌት በኋሊ ሊይ ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን ይወሰዲለ፡፡ ነገር ግን ከዙያ በፉት ሌዩ በሆነ ስርዓት ውስጥ ማሇፌ
ይኖርባቸዋሌ፡፡
የጌታ መንፇስ ያሇማቋረጥ በገነት ውስጥ ሲንቀሳቀስ በግሌጽ አይቼዋሇሁ፡፡ በምዴር ካሇ ከማንኛውም ነገር በሊይ ነው፡፡ በምዴር

ያለ ነገሮች በገነት ካለ ነገሮች የተቀደ ናቸው፥ ነገር ግን በምዴር ያለት በሰማይ ካሇው ጥሊዊ ነጸብራቆች ብቻ ናቸው፡፡
የማይታመኑ ዛማዎች፥ የማይገቱ ውዲሴዎች፥ እንዱሁም ምዴር በሰማይ እንዲለ ፇጽማ የማትገምታቸው የከበሩ ነገሮች፡፡
ያሐዋሕ ሰዎች እንዱያወዴሱት ይፇሌጋሌ፡፡ ከፌጥረት መጀመሪያ እስከ ራዕይ መዜጊያ፥ ያሐዋሕ ቤተሰቦች እንዱወዴደት
ፌሊጉቶን ግሇጿሌ፡፡
ይህን መጽሏፌ ስታነቡ፥ ገነት ያሐዋሕ ሇሚወደት ያጋጃት ስፌራ እንዯሆነች አስታውሱ፡፡ አንዴ ቀን ወዯዙያ እሄዲሇሁ፡፡ አንዴ
ቀን ዲግም የተወሇዲችሁ ከሆናችሁ፥ ኃጢአታችሁን ከተናዚችሁ (ንስሏ ከገባችሁ)፥ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌባችሁ ካሇ፥ እናንተም
ወዯዙያ ትሄዲሊችሁ፡፡
በከበረ ዯሙ ኃጢአቶቻችሁን ሉያጥብሊችሁ ይችሊሌ፡፡ ስሇበጉ ዯም ሌንገራችሁ፥ ስሇከበረው የኢየሱስ ዯም፡፡

የሚያነፃው ዯም
አስቀዴሜ፥ ስሇመዜገብ ክፌሌ ጠቅሻሇሁ፥ አሁን ግን ላሊ ምስሌ ሊሳያችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ በመዜገብ ክፌለ ውስጥ የተወሰነ ቁጥር
ያሊቸው መሊእክት ተቀምጠዋሌ፡፡ ከፉትሇፇታቸው የወርቅ ባሌዱዎች አለ፡፡ ይህም ዯግሞ ‚የገነት ክብሮች‛ አካሌ ነው፡፡
ከመሊእክቱ ፉትሇፉት በአንዴ ሊይ ተጠርው የተዯረዯሩ መጻሕፌት አለ፡፡ በመጸሏፌቱ ሊይ ያለት አንዲንድቹ ምሌክቶች
(ጽሐፍች) ከምዴር የሆኑ መሌዕክቶች ይመስሊለ፡፡ እያንዲንደ መሌዕክት በረዤም መዜጋቢ መሌአክ ይገመገማለ፡፡
ከምዴር መሌዕክት ይው የመጡ ላልች ሁሇት መሊእክትን አየሁ፡፡ አንዴ ሰው ዲግም ሲወሇዴ፥ ኢየሱስ ክርስቶስን ወዯ ሌቡ
ተቀብል ከኃጢአቱ የእውነት ሲዴን፥ ሁሌ ጊዛም አዱስ መሌዕክት አሇ፡፡ አንዴ ሰው ከኃጢአቶቹ እውነት ንስሏ ገብቶ ኢየሱስ
አዲኙና ጌታው እንዱሆን ሲጠይቅ፥ ያ ሰው ህይወቱን ሇጌታ እንዯሰጠ ይመገባሌ፡፡
ባሇወርቃማ ባሌዱዎቹ መሊእክት እያንዲንዲቸው ከዴርዴሩ ውስጥ አንዲንዲ መጻሕፌት ወሰደ፡፡ እያንዲንደ መሌአክ በዯም የተነከረ
ሌብስ የሚመስሌ በእጁ ይዞሌ፡፡ ቀዩ ጨርቅ ክብር፥ ብርሃን፥ እንዱሁም ኃይሌ የተቀሊቀሇበት ነበር፡፡ ዯም የተረጨበት ወይም
እንዯዚ ዓይነት ነገር አይዯሇም-የተዋበ ነበር!
እያንዲንደ መሌአክ የተመረጠውን መጽሏፌ ከፉቱ አስቀመጠ፥ ከዚም፥ ከመጀመሪያው ገጽ ጀመረ፥ በመዜገቡ የተጻፇውንም በዯም
በተነከረው ጨርቅ አጠፊው፡፡ በያሐዋሕ ምሪት፥ መሌአኩ የዙህን ኃጢአተኛ የዴሮ ታሪክ ጽሕፇት አጠፊና የዚን ሰው ወይም
የዙያችን ሴት ዲግም መወሇዴ ብቻ አሰፇረ፡፡

መተሊሇፌህን ስሇ እኔ ስሌ የምዯመስስ እኔ ነኝ፤ ኃጢአትህንም አሊስብም። (ኢሳ.43:25)
ሌጆች፥ የያሐዋሕ ቃሌ እውነት ነው፡፡ መሊእክቱ ገጾቹን ሲያጥቡ ማየት አስዯሳች ነበር፡፡ ሃላለያ፥ ያሐዋሕ ሇእያንዲንዲችን
መዜገቡን ንጹህ አዯርጎ ይዯመስሳሰሌ!
ይህን የከበረ ነገር እያየሁ፥ በክብር ያለ ቅደሳን ሲምሩ ሰማሁ፡

ኦ፥ ከኢየሱስ ዯም ውጪ ኃጢአቴን ሉያጥብ የሚችሌ የሇም፡፡
ኦ፥ ከኢየሱስ ዯም ውጪ ዚሬ ሙለ የሚያዯርገኝ የሇም፡፡
ኦ፥ ከኢየሱስ ዯም ውጪ ዚሬ የሚያነጻኝ የሇም፡፡
Oh, nothing but the blood of Jesus Can wash my sins away.
Oh, nothing but the blood of Jesus Can make me whole today.
Oh, nothing but the blood of Jesus Can cleanse me today.
ከዙያም መሊእክቱ ይህን መዜሙር ሲምሩ ሰማሁ፡

ላሊው ተዋጅቶ ነው
በበጉ ዯም፡፡

ላሊው ከዱያብልስ እጅ ዴኖ ነው
በበጉ ዯም፡፡
ላሊው ከሲኦሌ ዴኖ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም፡፡
Another one’s been redeemed
By the blood of the Lamb.
Another one’s been saved from the Devil’s hand
By the blood of the Lamb.
Another one’s been saved from hell By the blood of Jesus Christ.
የኢየሱስ ክርስቶስን የዯሙን ኃይሌ ሇመጥራት ፇጽሞ አትፇሩ፡፡ ዯሙ ከሁሇት ሺህ አመታት ገዯማ በፉት ኃጠአታችንን ሇማጠብ
ፇስሷሌ፥ እናም ከዙያን ጊዛ ጀምሮ ኃይለን ከቶ አሊጣም! ኢየሱስ ሰይጣንን ዴሌ ነስቶ ‚ራሱን ባቀረበ ጊዛ ይህን አንዴ ጊዛ ፇጽሞ
አዴርጎአሌና።‛ (ዕብ. 7፡27) እናም ስሇእኛ ወዯ መስቀሌ ሄዯ፡፡
ክርስቶስ ከክብር ወርድ መጣ፡፡ ከዴንግሌ ነበር የተወሇዯው፡፡ እኛ በከበረ ዯሙ እንዋጅ ንዴ የገዚ ሕይወቱን ሰጠ፡፡ ይህንን
ያዯረገው እኛ ወዯ ሲኦሌ፥ ወዲሳየኝ አስቀያሚው ስፌራ እንዲንሄዴ ነው፡፡
ውዴ ወዲጆች፥ ወንጌለ እውነት ነው፡፡ መሊእክቱ ከተከመሩት መጻሕፌ የቀዯመውን ታሪክ ሲዯመስሱ እንዳት ሀሴት
እንዲዯረግሁ፡፡ ያሇፇውን የዴሮውን ሁለ ዯመሰሱት፥ ቆሻሻውን ነገር ሁለ፡፡ አሮጌው ነገር ሁለ አሌፎሌ፤ የኢየሱስ ዯም ሁለን
አጥፌቷቸዋሌ፡፡

የያሐዋሕ መሠዊያዎች
የያሐዋሕ መሠዊያዎችን እወዲቸዋሇሁ፡፡ የተዋበ መሠዊያ ወዲሇው በመንፇስ ወዯተሞሊ ቤተክርስቲያን ስሄዴ፥ በዙያ ብዘ እንባዎች
እንዯፇሰሱ አውቃሇሁ፡፡
በብለይ ኪዲን፥ ያሐዋሕ ዯጋግሞ ሇሕዜቡ ሄዯው የቀዴሞዎቹን የአሕዚብ መሠዊያዎች እንዱያፇርሱ ነግሯቸዋሌ፡፡ አንዴ ምሳላ
ይኸውሊችሁ፡

መሠዊያቸውንም አፌርሱ፥ ሏውሌቶቻቸውንም ሰባብሩ፥ የማምሇኪያ ዏፀድቻቸውንም በእሳት አቃጥለ፥
የአማሌክቶቻቸውንም የተቀረጹ ምስልች አንከታክቱ፤ ከዙያም ስፌራ ስማቸውን አጥፈ። ሇአምሊካችሁ ሇያሐዋሕ እንዱህ
ያሇ ሥራ አትሥሩ። (ዲ.12:3-4)
የያሐዋሕ ሕዜቦች ሇእርሱ ውዲሴን የማይሰጡትን መሠዊያዎች ያፇርሱ ነበር፡፡ ሇእርሱ ክብር ወይም አዴናቆት የማይሰጡትን
መሠዊያዎች ያስወግደ ነበር፥ ያን ጊዛ ብቻ ነው ሇእርሱ አምሌኮ ብቻ መሠዊያዎችን የሚሠሩትና የሚጠብቋቸው፡፡ የእነዙያ
ትእዚዚት ምሳላ ይኸውሊችሁ፡
ኢየሱስ ብቻ ነው ይህን ሉያዯርግሊችሁ የሚችሇው፡፡ እናንተ በራሳችሁ ሌታዯርጉት አትችለም፡፡

ያሐዋሕም በዙያ ላሉት። የአባትህን በሬ፥ ሰባት ዓመት የሆነውን ሁሇተኛውን በሬ፥ ውሰዴ፥ የአባትህ የሆነውንም የበኣሌ
መሠዊያ አፌርስ፥ በእርሱም ዘሪያ ያሇውን የማምሇኪያ ዏፀዴ ቍረጥ፤ በዙያም ኮረብታ አናት ሊይ ሇአምሊክህ ሇያሐዋሕ
መሠዊያ አሳምረህ ሥራ ሁሇተኛውንም በሬ ውሰዴ፥ በዙያም በቇረጥኸው በማምሇኪያ ዏፀደ እንጨት ሊይ የሚቃጠሇውን
መሥዋዕት አቅርብ አሇው። (መሳ.6:25-26)

የአሁን መን መሠዊያዎች
በከተማዋ ሁሊ ሳስተምር፥ የያሐዋሕን መሠዊያ አስባሇሁ፡፡ ወዯ መሠዊያው ፉት ሇፉት መጥተን ሌባችንን ሇያሐዋሕ ስናፇስ፥
በእርሱ (በያሐዋሕ) አናፌርም፡፡ የተመዯበ (ቋሚ) መሰዊያ በያሐዋሕ ህሌውና ፉት የምንሆንበት አንደ ስፌራ ነው፥ እርሱን
የምንጠራበትና ኃጢአታችንን የምንናዜበት፥ ይቅር እንዱሇን እርሱን የምንጠይቅበት፡፡
ብዘዎቻችን በዙያ የእርሱ አስዯናቂ ህሌውና ይሰማናሌ! እርሱ ጸልታችንን እንዯሚመሌስ ማወቅ እንችሊሇን፡ አንዲንዴ ጊዛም እጁ
በዘሪያችን ይሰማናሌ፡፡ በመሠዊያዎቹ የሆነ ነገር አሇ-በዴሮ መሌኩ ያለት-የያሐዋሕ መሠዊያዎች-በቤተክርስቲያን ውስጥ፡፡ በዙያ
ሄዲችሁ ተንበርክካችሁ ጌታን ማምሇክ ትችሊሊችሁ፡፡ ያሐዋሕን በቤታችሁም ማወዯስ ትችሊሊችሁ፡፡ መኪናችሁም ውስጥ
ሌታዯርጉት ትችሊሊችሁ፡፡ የትም ቦታ ሌታወዴሱት ትችሊሊችሁ፡፡ ሆኖም ግን፥ አንዴ ነገር ሌንገራችሁ፤ መሰዊያው የተሾሙት
በጥሌቀት ከእርሱ ጋር ህብረት የሚያዯርጉበት ትክክሇኛው ስፌራ ነው፡፡
የብለይ ኪዲን ነቢያት ሇያሐዋሕ መሠዊያዎችን ሲያጋጁ፥ ስሇሕዜቡ ኃጢአትና ስሇራሳቸው ኃጢአት እየተናዘ ወዯ ያሐዋሕ
ይጮኸለ፡፡ በመሰዊያው ሊይ ሕዜቡን ወክሇው ንስሏ እየገቡ የዯም መስዋዕትን ያቀርባለ፥ እናም ያሐዋሕ መሥዋዕታቸውን
ተቀበሇ፡፡
ኢየሱስ ክርስቶስ ባፇሰሰው ዯሙ ስሇእኛ ኃጢአት ፌጹሙን መስዋዕት ስሊቀረበ፥ ከዙህ በኋሊ መስዋዕትን ማቅረብ አያስፇሌገንም፡፡
ሆኖም፥ ስሇኃጢአት በተወቀስን ጊዛ ንስሏ ሌንገባ ያስፇሌገናሌ፥ እናም ይህን ሇማዴረግ አንደ ዋነኛ ስፌራ መሰዊያው ነው፡፡
የተመዯበ የቤተክርስቲያን መሰዊያ ስናይ፥ የሚቻሌ ከሆነ፥ እርሱ ጋር ተንበርክከን ሇያሐዋሕ ሌንጸሌይ ያስፇሌገናሌ፡፡
መሰዊያ ሲኖር ብዘ ነገር ማሇት ነው፡፡ በቤታችንም አንዴ ያስፇሌገናሌ፥ ከያሐዋሕ ጋር እንዴናወራና ከእርሱ ጋር ሇብቻ
የምንሆንበት ቦታ እንዱኖረን፡፡
ስሰብክ ሁሌ ጊዛም ሇሕዜቡ እነግራቸዋሇሁ፥ ‚ወዯዙህ መሠዊያ ሇመምጣት አትፇሩ፡፡ በዙህ ያሐዋሕ ይገናኛችኋሌ፡፡‛ አዎን
በተቀመጣችሁበት ሉገናኛችሁ ይችሊሌ፡፡ እንዯዙያም ሆኖ ግን፥ በተቀዯሰና ሁሌ ጊዛም በሚያገሇግሌ መሠዊያ ግን ሁሌ ጊዛም የሆነ
ነገር አሇ፥ እራሳችሁን አዋርዲችሁ፥ እጃችሁን ከፌ አዴርጋችሁ፥ ‚ያሐዋሕ ሆይ፥ እነሆኝ፡፡ ውሰዯኝ፡፡ ሇክብርህ ተጠቀመኝ፡፡‛
በለ፡፡

ከሌብ አምሌኩት
የምትለት ነገር በሙለ ሌባችሁ የእውነት ሉሆን ይገባሌ፡፡ ያሐዋሕ የሚወደትና የሚያወዴሱት ሰዎችን ይፇሌጋሌ፡፡ ያሐዋሕ
ከክፈ ሥራዎቻቸው ተመሌሰው ወዯ እርሱ የሚመጡ ሰዎችን ይፇሌጋሌ፡፡ በእውነትና በመንፇስ ቅደስ የሚያመሌኩትን ሰዎች
እየፇሇገ ነው፡፡

በስሜ የተጠሩት ሕዜቤ ሰውነታቸውን አዋርዯው ቢጸሌዩ፥ ፉቴንም ቢፇግለ፥ ከክፈ መንገዲቸውም ቢመሇሱ፥ በሰማይ
ሆኜ እሰማሇሁ፥ ኃጢአታቸውንም ይቅር እሊሇሁ፥ ምዴራቸውንም እፇውሳሇሁ። (2ዛና.7:14)
ነገር ግን በእውነት የሚሰግደ ሇአብ በመንፇስና በእውነት የሚሰግደበት ጊዛ ይመጣሌ አሁንም ሆኖአሌ፤ አብ ሉሰግደሇት
እንዯ እነዙህ ያለትን ይሻሌና፤ ያሐዋሕ መንፇስ ነው፥ የሚሰግደሇትም በመንፇስና በእውነት ሉሰግደሇት ያስፇሌጋቸዋሌ።
(ዮሏ.4:23-24)
ከያሐዋሕ ጋር ግሌጽ ሁኑ፡፡ ከያሐዋሕ ጋር እውነተኞች ሁኑ፡፡ ወዯ መሠዊያው ስትሄደ፥ ተንበርክካችሁ ‚ቤቲ አጥፌታሇች፥‛
አሌያም ‚ጆ አጥፌቷሌ‛ (የሆነ ሰው ስም ጠርታችሁ እገላ አጥፌቷሌ ወይም አጥፌታሇች) እንዲትለ፥ እንዱህ በለ፥ ‚ጌታ ሆይ፥
ያጠፊሁት እኔ ነኝ፡፡ ይቅርታ ስሇሚያስፇሌገኝ በዙህ ቆሜያሇሁ፡፡‛ ከዙያም፥ የሆነ ነገር (ቂም፣ ቅሬታ) የያዚችሁባቸውን ሰዎች
ይቀር በለ፡፡
ቅደሳን፥ ያሐዋሕ የአርነት ሰዎችን እየፇሇገ ነው፥ የእውራን ዓይኖች እንዱከፇቱና ጆሮዎች ተከፌው የጌታ መንፇስ ሇአብያተ
ክርስቲያናት የሚናገረውን እንዱሰሙ፡፡ (ራዕ. 2፡7)
ኦ፥ የገነት ክብሮች! በዙያ የሚጠብቃችሁን ማየት ከቻሊችሁ! በዕሇት ተዕሇት ህይወታችን ብዘ ተግዲሮቶችና መከራዎች ውስጥ

እናሌፊሇን፡፡ አንዲንዴ ጊዛ ጠሊት ሁለን ነገረ ከእኛ ሉሰርቅ የፇሇገ ይመስሊሌ፥ ነገር ግን ያሐዋሕ ሇመቋቋም፥ ከፌ ሲሌም ዴሌ
ሇመንሳት፥ ትእግስቱን ይሰጠናሌ፡፡ ብዘ የህይወት ጫናዎች አለ፥ ነገር ግን በጌታችን ሰሊምና ዯኅንነት አሇ፡፡
ጥሩ፥ ጠንካራ ቤተክርስቲያን በአቅራቢያችሁ ከላሇ፥ እውነተኛውን የያሐዋሕ ቃሌ የሚሰብክና የሁለን ቻዩን አምሊክ ህይወትንና
ሌብን የመቀየር ኃይሌ የሚያምን ቤተክርስቲያን እንዴትፇሌጉ አስቸኩሊችኋሇሁ፡፡ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሚያምን ቤተክርስቲያን
ፇሌጉ፡፡ በዙያ የያሐዋሕን ጥበብ ትማራሊችሁ እናም ከችግራችሁ፥ ከሀናችሁ፥ እንዱሁም ከጭንቀታችሁ ነጻ ትወጣሊችሁ፡፡
ታውቃሊችሁ፥ ከያሐዋሕ ሕዜብ ጋር መገናኘት አስፇሊጊ ነው፡፡ መጽሏፌ ቅደስ እርስ በእርሳችን እንዴንሰባሰብ ይነግረናሌ፡፡
(ዕብራ. 10፡25) ብቻችሁን በውጭ አትሁኑ፡፡ ያሐዋሕ ይወዲችኋሌ፥ እናም የሚወዶችሁ የያሐዋሕ ቅደሳንም አለ፡፡

ሉገሇጡ ያሊቸው ክብሮች
ላሊው የገነት ክብሮች ክፌሌ ገና ሉገሇጡ ያሊቸውን ምስጢራት አካቷሌ፡፡ እንዲያቸው አሌተፇቀዯሌኝም፡፡
ሆኖም ግን፥ በአንደ ጉዝ፥ የሚያምሩ ቤቶችንና ትሊሌቅ መኖሪያ ቤቶችን አይቻሇሁ፡፡ ይህ ክፌሌ በፌጥነት ያሇፇ ይመስሊሌ፡፡
ከዙያም መሊእክት ብዘ ዓይነት ሥራ ወዯሚሠሩበት ስፌራ ተወሰዴሁ፡፡ ስርዓት ባሇው መሌኩ ከምዴር እየመጡ ይመስሊሌ፥ እናም
በእጆቻቸው ወረቀቶችን ይው በበሮቹ ይገባለ፡፡
አንዲንዴ ጊዛ መሊእክቱ ሲጽፈበት የነበረን መጽሏፌ ይው ይመጣለ፡፡ እነዙህ ገባዎች (ሪፖርቶች) ይው ወዯ ገነት የተሇያዩ
ክፌልች ይሄዲለ፡፡ ከዙያም፥ ሇቅደሳኑ ሽሌማት መረጃን ሇማስቀመጥ፥ ገባዎቹ በመጽሏፌ ውስጥ ይጠረዚለ፡፡ ወዯ ገነት ስትሄደ፥
ስሇኢየሱስ ክርስቶስ ስሊዯረጋችሁት ማንኛውም ነገር ትሸሇማሊችሁ፡፡ ሇዙህ ነው ይህን መጽሏፌ የምጽፇው፡፡ የገነት ራዕዬን
ስሇኢየሱስ ክርስቶስ ታሊቅነትና ክብር እየጻፌሁ ነው፡፡
ያሐዋሕ ያሳየኝን የገነት ምስጢራት ክፌልች እንዴትረደ እፇሌጋሇሁ፡፡ ሌነግራችሁ የምችሇው ያየሁትን ብቻ ነው፥ ምክንያቱም
ምስጢራቱ የተገሇጡሌኝ በከፉሌ ስሇሆነ፡፡ መጽሏፌ ቅደስ አሁን ‚ከእውቀት ከፌሇን እናውቃሇንና፥ ከትንቢትም ከፌሇን
እንናገራሇንና፤‛ (1ቆሮ.13:9) ይሊሌ፡፡
ያሐዋሕ ይመስገን፥ የመጨረሻ መዴረሻችን ጋር ስንዯርስ፥ የመጨረሻ ቤታችን፥ ጥያቄዎቻችን ሁለ ይመሇሳለ፥ እናም ሁለም
ጥሌቅ መሻቶቻችን ይፇጸማለ!
----------------------------------------------------------

መሊእክት በሥራ ሊይ ሆነው ራእይ
በዙህ ምዕራፌ መሊእክት በሥራ ሊይ ሆነው ስሊየሁት ራእይ ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ ያሐዋሕ ያሳየኝን አንዲንዴ ያማሩ ነገሮች
እንዴትረዶቸው እፇሌጋሇሁ፡፡ ምን እንዯሚጠብቃችሁ በማወቅ የጌታን ሥራ እየሠራችሁ ሀሴትንና ዯስታን ሌሰጣችሁ
እፇሌጋሇሁ፡፡
ያሐዋሕ ‚ምስጢሩን ሇባሪያው ሇነብይቷ‛ (አሞጽ 3፡7) በመግሇጡ አስገራሚ ነው፡፡ መሻቱ እነዙህን ነገሮች ሇእርሱ መገሇጦች ንቁ
ሇሚሆኑና መሌእክቱን ሇሚያውጁ ሇመግሇጥ ነው፡፡

የእስራኤሌ ንጉሥ ያሐዋሕ፥ የሚቤዤም የሠራዊት ጌታ ያሐዋሕ እንዱህ ይሊሌ። እኔ ፉተኛ ነኝ እኔም ኋሇኛ ነኝ፥ ከእኔ
ላሊም አምሊክ የሇም። እንዯ እኔ ያሇ ማን ነው? ይነሣና ይጥራ ይናገርም፤ ከጥንት የፇጠርሁትን ሕዜብ ያጋጅሌኝ፥
የሚመጣውም ነገር ሳይዯርስ ይንገሩኝ። አትፌሩ አትዯንግጡም፤ ከጥንቱ ጀምሬ አሌነገርኋችሁምን? ወይስ
አሊሳየኋችሁምን? እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ። ከእኔ ላሊ አምሊክ አሇን? አምባ የሇም፤ ማንንም አሊውቅም። (ኢሳ.44:6-8)
ጌታም መሇሰሌኝ እንዱህም አሇ፡
‚አንባቢው ይፇጥን ንዴ ራእዩን ጻፌ፥ በጽሊትም ሊይ ግሇጠው።‛ (ዕን.2:2)
ያሐዋሕ በወሰናቸው ተወካዮቹ ነገሮችን ሉገሌጥ እንዯሚፇሌግ ብዘ መጽሏፌ ቅደሳዊ ምሳላዎች አለ፡፡ የያሐዋሕ ቃሌ እርግጥና

እውነት ነው፡፡
እንዯ መጽሏፌ ቅደስ ዲንኤሌ ከጌታ ንዴ ራእይ አይቷሌ፡

በባቢልን ንጉሥ በብሌጣሶር በመጀመሪያው ዓመት ዲንኤሌ በአሌጋው ሊይ ሕሌምንና የራሱን ራእይ አየ፤ ከዙያም በኋሊ
ሕሌሙን ጻፇ፥ ዋነኛውንም ነገር ተናገረ። (ዲን.7:1)
ባሇ ራእዩ የሏንስ ራሱ ከጌታ ንዴ ራእይን አይቷሌ፥ እንዱጽፊቸውም ተነግሮታሌ፡ ‚የምታየውን በመጽሏፌ ጽፇህ‛ (
ራእ.1:11)
ኢሳይያስ ሇይሁዲ ወሳኝ መሌእክቶችን የሚነግር ታሊቅ ነቢይ ነበር ምክንያቱም ራእዮቹና እነርሱን ሇመናገር የነበረው ዴፌረት
ነው፡፡ መጽሏፈ የሚጀምረው፡ ‚በይሁዲ ነገሥታት በዖዜያንና በኢዮአታም በአካዜና በሕዜቅያስ መን ስሇ ይሁዲና ስሇ ኢየሩሳላም
ያየው የአሞጽ ሌጅ የኢሳይያስ ራእይ።‛ (ኢሳ. 1፡1) ብል ነው፡፡ ሕዜቅኤሌ የያሐዋሕን ራእይ ስሊየ (ሕዜ. 1፡1)፥ ሇትንቢታዊ
አገሌግልት ሇመቀባት ተጠራ፡፡
ያሐዋሕ፥ በሊሇማዊ ምህረቱ፥ ከራሱ የሆነውን ራእይ ሉያሳየኝ ብቁ እንዯሆንሁ አይቶ መረጠኝ፡፡ ሇዙህም ያሐዋሕን
አመሰግነዋሇሁ፡፡ በጸልትና በማሰሊሰሌ፥ በአንዲንዴ ነገሮችም ሊይ የያሐዋሕን ፉት እየፇሇግሁ ሳሇ፥ በመንፇስ ምስጢራትን እንዲይ
ተፇቀዯሌኝ፡፡
በያሐዋሕ የሆነው ጥሪዬ ህሌሞችን፥ ራእዮችን፥ ላልች ተመሳሳይ ነገሮችን መቀበሌና ሇላልች ማከፊፇሌ ነው፡፡ እንዯተቀባ
የያሐዋሕ እጅ ሥራ፥ ያሳየኝን ነገሮች በቀሊለ እየገሇጽሐሊቸው ነው፡፡ ይህ የእኔ መጽሏፌ ቅደሳዊ ዴርሻ እንዯሆነ አምናሇሁ፡፡

የያሐዋሕን እውነት መግሇጥ
በእነዙህ ገጠመኞች መጀመሪያ ሊይ፥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኦሌን ሉያሳየኝ ተገሇጠሇኝ፡፡ በሚያንጸባርቅ ነጭ ሌብስ ተገሇጠሌኝ፥
በብርሃንና በኃይሌ የተሞሊ ነበር፡፡ ኢየሱስ ወዯ ስዴስት ጫማ ቁመት ያሇው መስል ነው የታየኝ፡፡ ጺሙ(ጽሕሙ) በጥራት
የተከረከመ ይመስሊሌ፡፡ ጥቅጥቅ ያሇው ጸጉሩ በትከሻው ሊይ ተንርፌፍ አርፎሌ፡፡ የተዋቡት ዓይኖቹ ውስጥ ዴረስ ጠሌቀው
የሚያዩ ናቸው፡፡
የኢየሱስ አቋም እኔ እንዲየሁት በራዕዮቼ ውስጥ ቅርብ ሆኖ የታየኝ በሇቅሶ ግንብ (የኢየሩሳላም ቅጥር ግምብ) ሆኖ ነው፥
በአይሁዴና በኢየሩሳላም ሊይ እየጸሇየ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእኛ እጅግ ብዘ ፌቅርና ርኅራኄ አሇው፥ ሌክ የስነጥበብ ባሇሙያው
እንዯገሇጸው፥ ይህም ሲኦሌንና ገነትን የሚመጡትንም ነገሮች ሇአንዴ ሰው ሇማሳየት ምን ያህሌ እርቀት እንዯሚጓዜ ነው፡፡

የእሳት ሰረገሊዎች
መጽሏፌ ቅደስ የሚሇውን ተመሌከቱ፡

ኤሌሳዕም አቤቱ፥ ያይ ንዴ ዓይኖቹን፥ እባክህ፥ ግሇጥ ብል ጸሇየ። ያሐዋሕም የብሊቴናውን ዓይኖች ገሇጠ፥ አየም፤
እነሆም፥ በኤሌሳዕ ዘሪያ ያለት የእሳት ፇረሶችና ሰረገልች ተራራውን ሞሌተውት ነበር። (2ነገ.6:17)
በገነት ሳሇሁ፥ የእሳት ሰረገልችን አየሁ፥ መሊእክትም በእነርሱ ሊይ ሆነው እየነዶቸው ነበር፡፡ በጣም ረዤም ተሸከርካሪዎች ነበሩ፥
እናም በአስዯናቂነታቸው በጣም ተገርሜ ነበር፡፡

የያሐዋሕ ራእዮች
ስሇመሊእክት ያሇውን ይህን የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ ተመሌከቱ፡

እርሱም ሲሄዴ ወዯ ሰማይ ትኵር ብሇው ሲመሇከቱ ሳለ፥ እነሆ፥ ነጫጭ ሌብስ የሇበሱ ሁሇት ሰዎች በአጠገባቸው ቆሙ፤
(ሏዋ.1:10)

አንዴ ሰው ይህን አንብቦ እንዳት አያምነውም? ኢየሱስ ወዯ ሰማይ በተነጠቀ ጊዛ ያሐዋሕ መሊእክትን በግሌጽ ሇሰዎች አሳይቷሌ፡፡
ቅደሳን፥ ያሐዋሕ በዙህ የመጨረሻ መን የከበረ ኃይለንና ዴንቅ ሥራዎቹን ሉገሌጥ ይፇሌጋሌ፡፡ ያሐዋሕ ሇእኛ የሚያሳየን
ራዕዮች አለት፡፡ በምዴር ሊይ ሇእርሱ በምንሠራው ሥራ ጉጉዎችና ዯስተኞች እንዴንሆን እንዙህን እውነታዎች ከእኛ ጋር ሇመካፇሌ
ይፇሌጋሌ፡፡

ተአምራት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ
ከእነዙህ ራዕዮች ጊዛ በኋሊ፥ በሆነ የቤተክርስቲያን አገሌግልት ሊይ እያገሇገሌሁ ነበር፡፡ ጥሌቅ በሆነ ጸልትና ማሰሊሰሌ ውስጥ
ነበርሁ፡፡ የዙያን ቀን ምሽት በቤተክርስቲያን ውስጥ፥ መሊእክትን በየቦታው አየሁ፡፡ ሁለም ወርቃማ ሰይፍች በእጆቻቸው
ነበሯቸው፡፡
የጌታ መንፇስ ተናገረኝ፡፡ በግሌጽም እንዱህ አሇኝ፡

ሌጄ፥ ሇሕዜቤ የጸልት ሰዓት ሲዯርስ፥ አንዲንዴ የሰውነት ችግሮችን ሌፇውስ እፇሌጋሇሁ፡፡ ይህም ስሇሲኦሌ ምስክርነትሽ
እውነት እንዯሆነ በአንቺ አገሌግልት ውስጥ ምሌክት እንዱሆን እፇሌጋሇሁ፡፡ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ሲሰበክ
ምሌክቶችና ዴንቆችን እንዱሁም የተዓምራት ሥራዎችንም እንዯማዯርግ ቃላን ሰጥቻሇሁ፡፡
በጣም ጉጉት አዯረብኝ! በመንፇስ አንዴ መሌአክ ረዤም መጽሏፌ በእጁ ይዝ የምሰብከውን ነገር ሲጽፌ አየሁ፡፡ ኮርኒሱ የተከፇተ
ነበር የሚመስሇው፥ እናም በዘፊኑ ሊይ ሆኖ የያሐዋሕን ራዕይ አይ ነበር፡፡ መሊእክት ሀሴት እያዯረጉና ያሐዋሕን እያወዯሱ ነበር፡፡

የኃጢአትን እስራት መስበር
ወዯ መሰዊያው የመጥሪያው ጊዛ ሲዯርስ፥ መሊእክት በጉባኤው መካከሌ ሲሄደ አየሁ፥ ሰዎች ወዯ መሰዊያው እንዱሄደና
ሌባቸውን ሇጌታ እንዱሰጡ እየገፊፈ ነበር፡፡ መሊእክቱ የአንዲንዴ ሰዎችን ሌብ ሲነኩ ሳይ፥ በያሐዋሕ ፉት ተንበርክከው ሲጸሌዩ
ኃጢአታቸው በሌባቸው ውስጥ የጠቆረው ኃጢአት ሲንተከተክና ከሌባቸው ሲወጣ አየሁ፡፡ ኦ፥ ዯስ የሚሌ ነበር!
ሌቅሶና ጩኸት ነፃ ከወጡ ሰዎች በየቦታው ይወጣ ነበር፡፡ አስዯናቂ ነበር፡፡ በዓሇም ዘሪያ ሁለ በእያንዲንደ አገሌግልቶቼ፥
ያሐዋሕ እንዯዙህ ዓይነት ብዘ ተዓምራቶችን ያቀርባሌ፥ እናም አስዯናቂ አርነቶች መሆን ጀመሩ፡፡
ስሇምሌክቶችና ዴንቆች እንዱሁም ተዓምራቶቹ ያሐዋሕን አመሰግነዋሇሁ፡፡ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገሌግልት ውስጥ እያገዘኝ፥
መሊእክት በሥራ ሊይ እንዯሆኑ አውቃሇሁ፡፡

እስራትን መስበር
አንዴ ላሊ ነገር ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ ጥቅሶች እየተነገሩ ሳሇ፥ ቃለ ከገጾቹ ሊይ እየሇሇ የሰይፌ ቅርጽ መሥራት ጀመረ፡፡ ሰይፈ
የአንዴን ሰው ሰውነት በስቶ ይገባና ቀጥታ ወዯ ችግሩ ሄድ ይፇውሰዋሌ፡፡
የያሐዋሕ ክብር በየቦታው ነበረ! ተገርሜ ነበር፡፡ ሰማይን በምዴር ስሇሆነው በረከቱና ስሇዙህ ያማረ የቃለ መገሇጥ ያሐዋሕን
አወዴሰዋሇሁ፡፡
----------------------------------------------------------

የያሐዋሕ ቃሌ
በምሄዴባቸው ብዘ አገሌግልቶች፥ መሊእክቱ እየዯረጓቸው ያለትን ብዘ ያማሩ ነገሮችን አየሁ፡፡ በእርግጥ ይህን ታውቃሊችሁ፥
መሊእክት መዲንን ሉወርሱ ሊለት ሇማገሌገሌ ከጌታ ንዴ የሚሊኩ መናፌስት ናቸው፡፡ (ዕብራ. 1፡13ትን ተመሌከቱ) አንዴ ጊዛ

አንዴ አገሌጋይ ትንቢት ሲናገር አየሁ፡፡ እርሱ ትንቢት እየተናገረ፥ ያሐዋሕ ከጭንቅሊቱ በሊይ ያሇውን መሌአክ እንዲይ ዓይኖቼን
ከፇታቸው፡፡ መሌአኩ ከእሳት ጋር የተዯባሇቀ የሚመስሌ ይት በራሱ ሊይ ከቀንዴ ውስጥ ሲያፇስ አየሁ፡፡ ከዙያም የሰውየውን
ሌብ በራዕይ አየሁ፡፡ በመጽሏፌ ቅደስ የተሞሊ ነበር፥ በያሐዋሕ ቃሌ፡፡ ቃለ ከሌቡ ወዯ ሊይ የሚመጣ ይመስሊሌ፥ ሁሇት አፌ
ያሇው ሰይፌ ሆኖ የሚመጣ ይመስሊሌ፡፡
ላሊ መሌአክ የያሐዋሕ ሰው (አገሌጋዩ) ያሇውን እየመገበ ነበር፡፡
‚ኦ፥ ያሐዋሕ ሆይ፥ ይህ በእውነት ቃሌህ ሇሕዜብህ እየወጣ ነው፡፡‛ ብዬ አሰብሁ፡፡
ከዙያም ከመሊእክቱ አንደ ቅደሳን ጽሐፍችን (ጥቅሶችን) ይዝ አየሁ፡፡ ሰውየው ህያው የሆኑትን የያሐዋሕ ቃሊት መስበክ
ሲጀምር፥ ቃሊቱ ከመጽሏፌ ቅደስ ገጾች ውስጥ እየሇለ የሚወጡ ይመስሊለ፡፡ ወዯ ሌቡ ይሄደና ከዙያ ወዯ አንዯበቱ ይሄዲለ፡፡
ይህ ሲሆን፥ የመጽሏፌ ቅደሱ ቃሊት ባሇ ሁሇት አፌ ሰይፌ ሆኑ፡፡
አገሌጋዩ ስሇታመሙና በበሽታዎች ስሇተጨቆኑ ሰዎች ሲጸሌይ፥ ጌታ በሳንባ፥ በእግር፥ በሌብ፥ አሌያም ችግሩ ያሇበትን የትኛውም
ስፌራ ውስጥ ያሇን ጥቁር ቦታ እንዲይ ያዯረገኝ ይመስሇኛሌ፡፡ የቃለ ሰይፌ በሰውነት ውስጥ ወዯ ተጠቃው ክፌሌ ሄድ ይገባሌ፥
ከዙያም ሙቀት በዘሪያው መሞቅ ይጀምራሌ፡፡ ብዘ ጊዛ ሰዎች ሇፇውስ ሲጸሇይሊቸው፥ ‚ኦ፥ የመንፇስ ሙቀት ይሰማኛሌ‛
ይሊለ፡፡
በሽታ እንዳት ከሰውነት ውስጥ ተቃጥል እንዯሚወጣ በመንፇስ እንዲይ ተዯረጌያሇሁ፡፡ የያሐዋሕ ቃሌ ሲሠራ መገሇጡ እጅግ
ያማረ ነበር፡፡ እያየሁም አሮጌው በነበረበት ቦታ አዱስ ቆዲና አዱስ ህዋስ ሲበቅሌ አየሁ፥ ጌታንም ማወዯስ ጀመርሁ፡፡
በኋሊ ሊይ፥ አንዲንድቹን ሳናግራቸው፥ እንዱህ ይለኝ ነበር፥ ‚ያን ቀን በተአምር ተፇወስሁ፡፡‛ እዙህ በምዯር ሊይ፥ በከፉሌ ብቻ
እናያሇን በከፉሌም ብቻ እናውቃሇን፡፡ ያሐዋሕ የፇቀዯውን ብቻ እናያሇን እናውቃሇንም፡፡ ያየሁት ያሐዋሕ እንዯፇቀዯው ብቻ
ነበር፥ እናም እውቅናውን፥ ክብሩን፥ ታሊቅነቱን ሇእርሱ እሰጣሇሁ፡፡

ዘፊኑን መቅረብ
በአሁኑ ዓሇምና በመጽሏፌ ቅደስ መን የነቢያትን ጥቅምና አስፇሊጊነት ማየት ጀመርሁ፡፡ በኤፋሶን ሊይ የተጠቀሱት የአምስቱን
አገሌግልቶች አስፇሊጊነት ማየት ጀመርሁ፡፡

እርሱም አንዲንድቹ ሏዋርያት፥ ላልቹም ነቢያት፥ ላልቹም ወንጌሌን ሰባኪዎች፥ ላልቹም እረኞችና አስተማሪዎች
እንዱሆኑ ሰጠ፤ (ኤፋ4:11)
እያንዲንዲቸው በክርስቶስ አካሌ ውስጥ ያሊቸውን ጥቅም አየሁ፡፡
መጽሏፌ ቅደስ ‚ምሕረትን እንዴንቀበሌ በሚያስፇሌገንም ጊዛ የሚረዲንን ጸጋ እንዴናገኝ ወዯ ጸጋው ዘፊን በእምነት‛ መቅረብ
እንዯምንችሌ ይነግረናሌ፡፡ (ዕብ.4:16) ቃለ ‚በመረቀሌን በአዱስና በሕያው መንገዴ ወዯ ቅዴስት በኢየሱስ ዯም በመጋረጃው
ማሇት በሥጋው በኩሌ እንዴንገባ ዴፌረት‛ እንዲሇን ያረጋግጥሌናሌ፡፡ (ዕብ.10:19-20) ምክንያቱም ‚እንዯ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር
ነገር ሁለ በዯም ይነጻሌ፥ ዯምም ሳይፇስ ስርየት የሇም።‛ (ዕብ.9:22)
ወዲጆች፥ ይህ እውነት እንዯሆነ ሊረጋግጥሊችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ ነፌስን የሚያነፃው የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ነው፡፡ ቃለና ዯሙ
በጸጋው በጋራ ይሠራለ፡፡
እንግዱህ ምሕረትን እንዴንቀበሌ በሚያስፇሌገንም ጊዛ የሚረዲንን ጸጋ እንዴናገኝ ወዯ ጸጋው ዘፊን በእምነት እንቅረብ። (
ዕብ.4:16)

በጣም የቀረበ እርዲታ
ምን ያህሌ ግዛ ነው ታሊሊቅ መሻቶች ያለን? በሰውነታችን በሽታ አሇብን፡፡ በእራስ ምታቶች ውስጥ እናሌፊሇን፡፡ በፌቺ ውስጥ
እናሌፊሇን፡፡ የሞተ የምንወዯው ሰው ይኖራሌ፡፡ በዓሇም የቀረ ሌጅ ሲኖር፡፡ ምንም ዓይነት የሚመጣ (የሚገኝ) ገንብ የሚኖር

ሳይመስሌ ሲቀር፥ እናም እርዲታ ሲያስፇሌገን፡፡ በእንዯዙህ ዓይነት ጊዛያቶች ወዯ ያሐዋሕ ዘፊን በዴፌረት ቀርበን እንጸሌያሇን፥
‚ያሐዋሕ ሆይ፥ እርዲታህ ያስፇሌገኛሌ፡፡‛
በምዴር ስሊለት ነገሮች ያሐዋሕ በሰጠኝ ራዕይ ውስጥ፥ ቅደሳን ወዯ ጌታ ሇእርዲታ በሚጮኹበት ጊዛ ሁለ የያሐዋሕ ቃሌ በዙያ
ይገኛሌ፡፡ መሌአክ በእጁ ረዤም መጽሏፌ ቅደስ ይይዚሌ፡፡ ከዙያም መሌአኩ የያሐዋሕን ቃሌ ይገሌጥና በሰይጣን ፉት ሊይ
ይጠርገዋሌ፡፡ ሰይጣን በእርኩስ መንፇስ አሌያም በእባብ አምሳሌ በዙያ ይገኛሌ፡፡ መሌአኩ ጥቅሶቹን ሲከፌት፥ ሰይጣን የእውነት
ወዯ ኋሊ ይወዴቃሌ፥ እየጮኸ፥ ምክንያቱም መሌአኩ ሁሇት አፌ ያሇውን ሰይፌ በእርሱ እየተጠቀመበት እንዯሆነ ስሇሚያውቅ
ነው፡፡
አሁን፥ በመንፇስ ሳያቸው የነበሩት ነገሮች ሁሌ ጊዛ በማገሇግሌባቸው ቤተክርስቲያናት ውስጥ የሚታዩ ሊይሆኑም እንዯሚችለ
ሌነግራችሁ እወዲሇሁ፡፡ በማይልች እርቀት ያለ ነገሮችን ሉሆን ይችሊሌ የማየው፡፡ አንዲንዴ ጊዛ የትና መቼ እየሆኑ ያለ ነገሮች
እንዯሆኑ እንኳን አሊውቅም፡፡
ያሐዋሕ ይመስገን፥ እኛ የነጻነትን ህይወት እንኖር ንዴ ኢየሱስ ሰይጣንን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ በመስቀለ አሸንፍታሌ፡፡ አሁን
ወዲሇንበት የጸጋው ዘፊን በዴፌረት መቅረብ እንችሊሇን፡፡

ቅብዓት እና ፇውስ
የያሐዋሕ ጸጋና ምህረት በቅደስ ቃለ ማንኛውንም በሽታና ዯዌ ሇመፇውስ የቀረበና እውነተኛ ነው፡፡ ዚሬ በያሐዋሕ ቃሌ
እንዴትጽናኑ እፇሌጋሇሁ፡፡
መሻት ካሊችሁ፥ በዴፌረት ወዯ ጸጋው ዘፊን ሂደና ያሐዋሕን እንዱረዲችሁ ጠይቁት፡፡ የያሐዋሕ መሊእክት ‚መዲንን ይወርሱ
ንዴ ሊሊቸው ሇማገሌገሌ የሚሊኩ መናፌስት‛ ናቸው፡፡ (ዕብ. 1፡14)
ይህን ያወቅሁት ከመጽሏፌ ቅደስ ነው፥ እናም አምነዋሇሁ፡፡ ይሌቁንም፥ እኔ በእውነታም አውቀዋሇሁ፡፡ ብዘ ጊዛ በመንፇሳዊው
ዓሇም አይቼዋሇሁ፡፡ ወዯ ጌታ ስንጣራ፥ በቃለና በመንፇሱ ታሊቅ ኃይሌ እንዱረደን መሊእክቱን ይሌካሌ፡፡
በአንዴ አገሌግልት ውስጥ አጋንንት ከአንዴ ሰው እንዱወጣ ሲዯረግ፥ እርኩሳን መናፌስቱ እንዯ ጥቁር ጥሊ ወይም እንዯ ሙትመንፇስ (apparition - ጎስት መሳይ) ሆነው ይወጣለ፡፡ የኢየሱስ ስም ሲጠራ፥ የያሐዋሕ መሌአክ እርኩሱን መንፇስ በሰንሰሇት
ሲያስረው አይቻሇሁ፡፡ ያንን ሳይ፥ ‚ያሐዋሕ ሆይ፥ እነዙህን ሰዎች እነዙህን በአጋንንት የተጠቁ ሰዎችን ከእርኩሳን ኃይሊት ነፃ
የሚያወጣ ቃሌህ ምንኛ ኃያሌ ነው፡፡‛ ብዬ አሰብሁ፡፡
የጌታ ቃሌ ነው የሚሠራው፡፡ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃሌ ነው፡፡ በእርሱ ስም ብቻ ነው-የኢየሱስ ክርስቶስ ስም-ይህ ሉሠራ
የሚችሇው፡፡
የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጥሩ፡፡ ያዴናችሁማሌ፡፡ ዲግም የተወሇዲችሁ፥ ከኃጢአታችሁ ነፃ የወጣችሁ ትሆናሊችሁ፥ እናም በገነት
ሊሇማዊ ቤት ይኖራቸዋሌ፡፡

የቃለ ኃይሌ
አንዴ ጊዛ በማላዡያ ሀገር ነበርሁ፡፡ ሕዜቡ ሇጌታ እጅግ የተራቡ ነበሩ፥ በያሐዋሕ ህሌውና መገኘት ታሊቅ የሆነ የያሐዋሕ
እንቅስቃሴ እንዯሚኖር አወቅሁ፡፡ የያሐዋሕ ክብር በእኛ ሊይ መውረዴ ሲጀመር፥ ሌክ እንዯ ዜናብ ነበር፡፡
መንፇስ ቅደስ በመሀከሊችን እየተንቀሳቀሰና ሰዎችን እያዲነ ነበር፡፡ ሰዎች ጌታን ሲቀበለ ከመቀመጫቸው ወዯ መሬት ይወዴቁ
ነበር፡፡ ብዘ ነፌሶች የጌታ ኃይሌ ሲነካቸው አርነት ወጥተዋሌ፡፡ ኦ፥ ዯስታውና የመጣው የያሐዋሕ ክብር! የያሐዋሕ ቃሌ
እየተሰበከ ሰዎችን ነፃ እያወጣ ነበር፡፡
ሰዎቹ እንዳት ሇያሐዋሕ እንዯተራቡ! ዲግም መወሇዴና ኢየሱስ ክርስቶስን ወዯ ሌባቸው እንዱመጣ መጠየቅ ይፇሌጉ ነበር፡፡

የያሐዋሕ ቃሌ ኃይሌ የሚዯንቅ ነበር፡፡

ምግብ ሇሀሳብ
ሌታስቡበት የምፇሌገው ላሊ ጥቅስ ይኸውሊችሁ፡

በእስራኤሌም ሠራዊት ፉት ይሄዴ የነበረው የያሐዋሕ መሌአክ ፇቀቅ ብል በኋሊቸው ሄዯ፤ የዯመናውም ዓምዴ
ከፉታቸው ፇቀቅ ብል በኋሊቸው ቆመ፥ በግብፃውያን ሰፇርና በእስራኤሌ ሰፇር መካከሌም ገባ፤ በዙያም ዯመናና ጨሇማ
ነበረ፥ በዙህ በኩሌ ግን ላሉቱን አበራ፤ ላሉቱንም ሁለ እርስ በእርሳቸው አሌተቃረቡም። (ጸ.14:19)
የያሐዋሕ ሌጆች፥ ያሐዋሕ ትሊንት እንዲዯረገው ዚሬም ተዓምራትን እንዯሚያዯርግ አታውቁምን? በሆነ ምክንያት ያሐዋሕ ሇእኛ
ያቀረበሌንን ጥቅሞች ስናጠፊቸው ነበር፡፡ ውብ የሆኑትን የያሐዋሕ ነገሮች ሁለ ቸሌ እያሌናቸው ነበር፡፡
ጠንቋዮች፥ መተተኞችና ዯጋሚዎች በምዴራችን አለ፡፡ በሰዎች ሌብ ውስጥ ስሊሇው ረሀብ ይናገራለ፡፡ ሰዎች ሇህይወታቸው
ምክርንና አቅጣጫዎችን ከሁለም ምንጮች ይጠይቃለ፡፡ ሆኖም ግን፥ ያሐዋሕ ያሇና እውነተኛ እንዯሆነ እየነገርኋችሁ ነው፡፡
ጠንቋዮችን እንዴንከተሌ አይፇሌግም፡፡ በዓሇም ያሇውን መተትና ጥንቆሊ/ ዴግምት ማየት አይፇሌግም፡፡ ያሐዋሕ መተተኞችንና
መናፌስትን ስሇመከተሌ በተቃውሞ ይናገራሌ፡

ወዯ መናፌስት ጠሪዎችና ወዯ ጠንቋዮች አትሂደ፤ እንዲትረክሱባቸውም አትፇሌጉአቸው፤ እኔ ያሐዋሕ አምሊካችሁ ነኝ።
(ላ.19:31)
ሇእርዲታና ሇምሪት ወዯ ጠንቋዮችና መናፌስት ጠሪዎች መሄዴ በጣም ኃጢአት ነው፡፡ ይሌቁንም፥ የያሐዋሕ መሊእክት የእውነትና
መዲንን የምንወርስ እኛን ሇማገሌገሌ የተሊኩ ናቸው፡፡

በመንገዴህ ሁለ ይጠብቁህ ንዴ መሊእክቱን ስሇ አንተ ያዜዚቸዋሌና፤ (መዜ.91:11)
በጭንቃቸው ሁለ እርሱ ተጨነቀ፥ የፉቱም መሌአክ አዲናቸው፤ በፌቅሩና በርኅራኄውም ተቤዢቸው፥ በቀዯመውም
መን ሁለ አንሥቶ ተሸከማቸው። (ኢሳ.63:9)
ናቡከዯነፆርም መሌሶ፡ መሌአኩን የሊከ፥ ከአምሊካቸውም በቀር ማንም አምሊክ እንዲያመሌኩ ሇእርሱም እንዲይሰግደ
ሰውነታቸውን አሳሌፇው የሰጡትን የንጉሡንም ቃሌ የተሊሇፈትን በእርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዲነ፥ የሲዴራቅና
የሚሳቅ የአብዯናጎም አምሊክ ይባረክ። (ዲን.3:28)

ወታዯር መሊእክቶች
ጌታ ኢየሱስ የሲኦሌን ራዕይ ሲሰጠኝ፥ በመንፇሳዊ ዓይኖቼ በቤቴ ዘሪያ ሁለ በሰማይ ሊይ የያሐዋሕ ቃሌ ተጽፍ ይታየኝ ነበር፡፡
በቤቴ ዘሪያና ውጪ ታሊቅ የመሊእክት ስብስብ ይታየኝ ነበር፡፡ አንዲንድቹ ቁጭ ብሇው እርስ በእርሳቸው እየተነጋገሩ ነበር፡፡
ላልቹ ቡዴኖች ዯግሞ የስሌጣን ዓይነት አስተያየት አሊቸው እናም በጥበቃ ሊይ ያለ ይመስሊሌ፡፡ ላሊኛዎቹ ሦስተኞቹ የመሊእክት
ቡዴኖች ዯግሞ ክንፍቻቸውን ጫፌና ጫፌ አገጣጥመው ጀርባቸውን ሇቤታችን ሰጥተው ቆመዋሌ፡፡ ይሄኛው የመጨረሻው ቡዴን
ዯግሞ ሁለም ወታዯሮች የሚመስለ ረዢዤም መሊእክቶች አለበት! እያንዲንደ ረዤም ሰይፌ ጎኑ ሊይ አሇ፡፡ ጥቁር ጥሊ እንኳን
ወዯ ቤቴ ሉያሌፌ ቢሞክር፥ ሰይፊቸውን ይመዜዘና ቤተሰቤን ይከሊከሊለ፡፡
አስታውሱ፥ ‚የመንፇስ ቅደስ ሰይፌ … የያሐዋሕ ሰይፌ ነው፡፡‛ (ኤፋሶን 6፡17) ቃለ እየተንበሇበሇ ይወጣና ወዯ ጠሊት ይሄዲሌ፡፡
ጠሊት ይቃጠሌና ወዯ አመዴነት ይሇወጣሌ፡፡
ይህ ጥቅስ ወዯ እኔ መጣ፡ ‚…በዯሇኞች ከእግራችሁ በታች አመዴ ይሆናለና…‛ (ሚሌኪያስ 4፡3) የያሐዋሕ ቃሌ ያሇማቋረጥ

ሲሠራ ማየቱ አስዯነቀኝ፡፡
ያሐዋሕ ቃለን ሲሌክ፥ መሌአኩ ጴጥሮስን ከእስር ቤት አስመሇጠው፡

እነሆም፥ የጌታ መሌአክ ቀረበ በቤትም ውስጥ ብርሃን በራ፤ ጴጥሮስንም ጎዴኑን መትቶ አነቃውና። ፇጥነህ ተነሣ አሇው።
ሰንሰሇቶቹም ከእጁ ወዯቁ። መሌአኩም፡- ታጠቅና ጫማህን አግባ አሇው፥ እንዱሁም አዯረገ። ሌብስህንም ሌበስና
ተከተሇኝ አሇው። ወጥቶም ተከተሇው፤ ራእይንም የሚያይ ይመስሇው ነበር እንጂ በመሌአኩ የሚዯረገው ነገር እውነት
እንዯ ሆነ አሊወቀም። የመጀመሪያውንና የሁሇተኛውንም ብ አሌፇው ወዯ ከተማ ወዯሚያወጣው ወዯ ብረቱ መዜጊያ
ዯረሱ፤ እርሱም አውቆ ተከፇተሊቸው፤ ወጥተውም አንዱት ስሊች አሇፈ ወዱያውም መሌአኩ ከእርሱ ተሇየ። ጴጥሮስም
ወዯ ሌቡ ተመሌሶ። ጌታ መሌአኩን ሌኮ ከሄሮዴስ እጅና የአይሁዴ ሕዜብ ይጠብቁት ከነበረው ሁለ እንዯ አዲነኝ አሁን
በእውነት አወቅሁ አሇ። (ሏዋ. 12፡7-11)

መሊእክት እና ቃለ
መሊእክት ሇሰዎች የተገሇጡበት ብዘ ጥቅሶች አለን፡፡ አንዲንዴ ተጨማሪ ምሳላዎች፡

እርሱ ግን ይህን ሲያስብ፥ እነሆ የጌታ መሌአክ በሕሌም ታየው፥ እንዱህም አሇ፡- የዲዊት ሌጅ ዮሴፌ ሆይ፥ ከእርስዋ
የተፀነሰው ከመንፇስ ቅደስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ሇመውሰዴ አትፌራ። (ማቴ. 1፡20)
ያሐዋሕም የበሇዓምን ዓይኖች ከፇተ፤ የያሐዋሕን መሌአክ በመንገዴ ሊይ ቆሞ የተመም ሰይፌ በእጁ ይዝ አየ፤ ሰገዯም፥
በግምባሩም ወዯቀ። (ኊ.22:31)
ያዕቆብም መንገደን ሄዯ፥ የያሐዋሕ መሊእክትም ተገናኙት። (ፌ.32:1)
ሁሇት መሊእክትም ነጭ ሌብስ ሇብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንደ በራስጌ ላሊውም በእግርጌ ተቀምጠው
አየች። (ዮሏ.20:12)
የጌታም መሌአክ ፉሌጶስን። ተነሥተህ በዯቡብ በኩሌ ከኢየሩሳላም ወዯ ጋዚ ወዯሚያወርዯው ምዴረ በዲ ወዯ ሆነ
መንገዴ ሂዴ አሇው። (ሏዋ.8:26)
የእርሱ የምሆንና ዯግሞ የማመሌከው የያሐዋሕ መሌአክ በዙህች ላሉት በአጠገቤ ቆሞ ነበርና፥ (ሏዋ.27:23)
እንዯ ክርስቲያን ምን ያህሌ ጥበቃ እንዲሇን ሌንረዲ ይገባሌ፡፡ ያሐዋሕ በቅደስ ቃለ ውስጥ ሁለን ነገር እንዲጋጀሌን የግዴ ማወቅ
ይኖርብናሌ፡፡ እርዲታ ሲያስፇሌገን፥ ባስፇሇገን ጊዛ በዴፌረት ወዯ እርሱ መቅረብ እንችሊሇን፡፡ በጸጋው ዘፊን ፉት፥ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስም፥ እርዲታ እንጠይቀዋሇን፡፡ እኔና እናንተ እገዚ ስንጠይቅ፥ እርሱ ሁሌ ጊዛም ይሰጠናሌ፡፡ ትእዚዘን መጠበቃችንና
እርሱን ማገሌገሊችንን ስንቀጥሌ እኛን መርዲትን ይወዲሌ፡፡
----------------------------------------------------------

አዱስ ዓሇም እየመጣ ነው
ሇብዘ ቀናት ከሲኦሌ ጉብኝቴ በኋሊ፥ በጽኑ ታምሜ ነበር፡፡ ስተኛ መብራቱ እንዯበራ መተኛት ነበረብኝ፡፡ በሁለም ጊዛ መጽሏፌ
ቅደስ አጠገቤ ያስፇሌገኝ ነበር፥ እንዱሁም ያሇማቋረጥ እፇሌገዋሇሁ፡፡ ነፌሴ በጽኑ መረበሽ ውስጥ ነበረች፡፡ አንዲንዴ የጠፈትና
ወዯ ሲኦሌ የሚሄደት የሚቀበለትን አይቼዋሇሁ፡፡
ኢየሱስ፥ ‚ሰሊም ሁን (ዜም በሌ)፥ ጸጥ በሌ‛ (ማር. 4፡39) ይሊሌ፥ እናም ሰሊም በነፌሴ ይጎርፊሌ፡፡ ሆኖም፥ ከተወሰነ አፌታዎች
በኋሊ መጮህ እጀምራሇሁ፥ በፌርሀት እሸበራሇሁ፡፡
በእነዙህ ጊዛያት፥ ፇጽሞ ብቻዬን እንዲሌነበርሁና ኢየሱስ ሁሌጊዛም አብሮኝ እንዯነበረ አውቃሇሁ፡፡ ቢሆንም ግን፥ በዙህ እውቀት
እንኳን፥ አንዲንዳ ህሌውናው (መገኘቱ) አይሰማኝም፡፡ አንዲንዳ ወዯ ሲኦሌ ተመሌሶ ከመሄዴ ፌርሃት የተነሣ ኢየሱስ እንኳ

አጠገቤ ሲሆን እፇራሇሁ፡፡
ሇላልች በሲኦሌ ስሇነበረኝ ገጠመኝ ስነግራቸው፥ አይሰሙኝም፡፡ እሇምናቸዋሇሁ፥ ‚እባካችሁ፥ ከመርፇደ በፉት ከኃጢአታችሁ
ንስሏ ግቡ፡፡‛ ስሇተቀበሌኩት መከራ፥ እንዱሁም ኢየሱስ ስሇሲኦሌ እንዴጽፇው የነገረኝን የነገርኳቸውን ሇማመን ሇብዘዎች
የማይቻሌ ነበር፡፡
ጌታ በዴጋሜ አስረግጦ እርሱ ፇዋሽ ጌታ እንዯሆነ ነገረኝ፡፡ ምንም እንኳን ሙለ በሙለ ባያሳምነኝም ሁላም ሙለ በሙለ
እፇወሳሇሁ፥ ፌጹሙ ፇውስ፥ በቀስታ ነገር ግን በእርግጠኝነት፡፡

የሰሊም ገነት
ከዙያም እንዯገና ሆነ፡፡ በዴጋሚ ከጌታ ኢየሱስ ጋር ነበርሁ፥ ወዯ ሰማይ ከፌ ብሇን እየበረርን ነበር፡፡ ኢየሱስ አንዱህ አሇ፡‚የያሐዋሕን ፌቅርና መሌካምነት አንዱሁም ገነትን በከፉሌ ሊሳይሽ እፇሌጋሇሁ፡፡ የጌታን ዴንቅ ሥራ እንዴታዪ እፇሌጋሇሁ፥
እነርሱም ሇማየት የተዋቡ ናቸው፡፡‛
አንዴ መሌአክ አንዱህ አሇኝ፡- ‚የአምሊክሽ የያሐዋሕን መሌካምነቱና ቅንነቱን እዪ፡፡ ምህረቱ ሇሊሇም ነው፡፡‛
ዴጋሚ ሲናገር እንባዬን ያመጣው መሌአክ የሆነ ፌቅርና ርኅራኄ አሇው፥ ‚እነሆ የያሐዋሕ ኃይሌና ታሊቅነት እንዱሁም ግርማ፡፡
ሇሌጆች ያጋጀውን ስፌራ ሊሳይሽ፡፡‛
በዴንገት፥ የሆነ ፕሊኔት ኪፉታችን ይታይ ነበር፥ ከምዴር እኩሌ የሚመስሌ ፕሊኔት፡፡

አዱስ ሰማይንና አዱስ ምዴርንም አየሁ፥ ፉተኛው ሰማይና ፉተኛይቱ ምዴር አሌፇዋሌና፥ ባሕርም ወዯ ፉት የሇም።
ቅዴስቲቱም ከተማ አዱሲቱ ኢየሩሳላም፥ ሇባሌዋ እንዯ ተሸሇመች ሙሽራ ተጋጅታ፥ ከሰማይ ከያሐዋሕ ንዴ ስትወርዴ
አየሁ። (ራእ. 21፡1)
ቀጥል የሰማሁት ነገር የአብን ዴምጽ ነበር፥

አብ፥ ወሌዴ፥ መንፇስ ቅደስ አንዴ ናቸው፡፡ አብና ወሌዴ አንዴ ናቸው፥ እንዱሁም አብና መንፇስ ቅደስ አንዴ ናቸው፡፡
ማንም ሰው እንዲይጠፊ ሌጄን በመስቀሌ እንዱሞት ሊክሁት፡፡ ሇሌጆቼ ያጋጀሁትን ስፌራ ሊሳይሽ ነው፡፡ ስሇሁለም
ሌጆች በኃይሌ ግዴ ይሇኛሌ፡፡ እናት ሌጇን ስታጣ ግዴ ይሇኛሌ፥ የማኅፀን ፌሬ እንኳን ያሇጊዛው ሲወጣ፡፡ አየሽ ሁለንም
አውቃሇሁ፥ ግዴም ይሇኛሌ፡፡
ነፌስ በማኅፀን ካሇችበት ጊዛ ጀምሮ፥ አውቃሇሁ፡፡ ገና በእናታቸው ማኅፀን ውስጥ እያለ ስሇተገዯለት ሕፃናት አውቃሇሁውርጃ የተፇጸመባቸው የተቆረጡትና የማይፇሇጉት፡፡ ገና ስሇተወሇደትና ከአካሌ ጉዲት ጋር ስሇሚወሇደት አውቃሇሁ፡፡
ከመፀነሱ ጊዛ አንሥቶ እያንዲንደ ነፌስ ነው፡፡
መሊእክቴ ሌጆቼን ሲሞቱ ወዯ እኔ ሇማምጣት ይወርዲለ፡፡ በገነት የተወዯደ ናቸው፥ እናም ፌጹማን ፌጥረታት ይሆናለ፡፡
ሙለ ሰውነትን እሰጣቸዋሇሁ እንዱሁም ማንኛውም የጎዯሇውን የሰውነት ክፌሌ አዴስሊቸዋሇሁ፡፡ ፌጹም ሰውነትን
እሰጣቸዋሁ፡፡
በፕሊኔቷ ሞሊ የመወዯዴ ስሜት ነበር፥ ፌጹም ዯህና የመሆን ስሜት፡፡ ሁለም ነገር ፌጹም ነበር፡፡ እዙህም እዙያም በተንጣሇሇው
ሳርና ኩሌሌ ባሇው ውኃ መሀሌ የእምነበረዴ መቀመጫዎችና እጅግ ያጌጡ የእንጨት አግዲሚ ወንበሮች ነበሩ፡፡
በተመሇከትኩበት ሁለ፥ በተሇያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተጠመደ ሌጆች ነበሩ፡፡ እያንዲንደ ሌጅ ምንም እንከን የላሇበት ሌብስና
ጥሌፌሌፌ ጫማ አዴርጓሌ፡፡ ነጩ ሌብሳቸው በጣም ዯማቅ ከመሆኑ የተነሳ በፕሊኔቷ ሊይ የሚያንጸባርቅ ብርሃንን ይሰጣሌ፡፡
በየስፌራው ያለት እጅግ የበዘት ቀሇማት በሌጆቹ ሌብስ ሊይ ያሇውን ንጣት የበሇጠ እንዱጎሊ አዴርጎታሌ፡፡ ዯጆቹን የሚጠብቁት
መሊእክት ነበሩ፥ እናም የእያንዲንደ ሌጅ ስም በመጽሏፌ ተጽፎሌ፡፡
ሌጆቹ የያሐዋሕን ቃሌና ሙዙቃን ከውርቃማ መጽሏፌ ሊይ ሲማሩ አየሁ፡፡ ሌጆቹ በእነዙህ የመሊእክት ትምህርት ቤቶች እያለ
የተሇያዩ ዓይነት እንሰሳት ወዯ ሌጆቹ ሲመጡ ወይም አጠገባቸው ሲቀመጡ ሳይ ተዯንቄ ነበር፡፡
ምንም እንባና ኀን አሌነበረም፡፡ ሁለም ነገር ከመጠን በሊይ ውብ ነበር፡፡ ሀሴትና ዯስታ በየቦታው ነበር፡፡

ከዙያም መሌአኩ በፉቴ በታሊቅ ብርሃን የሚያበራ ላሊ ፕሊኔት አሳየኝ፡፡ ብርሃኑ እንዯ ሚሉየኖች ኮከቦች ዴምቀት ያበራ ነበር፥
እናም በፕሊኔቱ ሊይ ያሇው እያንዲንደ ነገር የተዋበና ሕያው ነበር፡፡ በርቀት ከንጹህ ወርቅ የተሠሩ ሁሇት ተራሮችን አየሁ፥
በአቅራቢያዬም ሁሇት ወርቃማ ዯጆች ነበሩ፥ በነዙያም እንቁዎችና የከበሩ ዴንጋዮች ተቀብረውባቸው ነበር፡፡
በሌቤ ይህች በሚያስዯንቅ ሁኔታ በፉቴ የተረጋችው ከተማ አዱሲቷ ኢየሩሳላም እንዯሆነች አውቄ ነበር-ወዯ ምዴር
የምትመጣው የያሐዋሕ ከተማ፡፡

እንዯገና ምዴር
በፌጥነት፥ የቀዯመችውን ምዴር ወዯማየት ተመሇስሁ፥ ነገር ግን ምዴር ከታሊቁ መከራ በኋሊ ግን ዯግሞ የመጨረሻው የአርማጌድን
እሳት ፇጽሞ ሳያጠራት፡፡ በዙህ እይታ ውስጥም፥ ኢየሩሳላምን አየሁ፥ የሺህ ዓመቱ ዋና ከተማ፡፡
በራእዬ ውስጥ፥ ሰዎች ከሩቅም ከቅርብም፥ መንገዲቸውን ወዯ ከተማይቱ አዯርገው፥ ሲመጡ አየሁ፡፡ በዙህ ኢየሱስ ንጉሥ ነበር፥
እናም የምዴር አሕዚብ ሁለ ስጦታን ያመጡና ስግዯትን ያቀርቡሇት ነበር፡፡ በእርግጥ ንጉሥ ብቻ አሌነበረም፥ ነገር ግን እንዯ
የነገሥታት ንጉሥ ይታወቅ ነበር!
ኢየሱስ የራእዬን ትርጓሜ ሰጠኝ በዙያን ጊዛም ስሇሚሆነው ነገር ግሌጽ አዯረገሌኝ፡፡
በቅርቡ ወዯ ምዴር እመሇስና የሞቱትን ጻዴቃን አስቀዴሜ ወዯ ገነት ወስዲቸዋሇሁ፡፡ ከዙያም ከእነርሱ ቀጥል፥ ህያዋን የሆኑትና
የቀሩት ከእኔ ጋር በአየር ሊይ ይነጠቃለ፡፡ ያንን ተከትል፥ የክርስቶስ ተቃዋሚው ሇተቀጠረሇት ጊዛ ያህሌ በምዴር ሊይ ይገዚሌ፥
ከዙያ ከዙያ በፉት ሆኖ የማያውቅ፥ ከዙያ በኋሊም የማይሆን ታሊቅ መከራ ይሆናሌ፡፡ ከዙያም ከቅደሳኔ ጋር እመሇሳሇሁ፥ እናም
ሰይጣን ወዯ ጥሌቁ ይጣሊሌ፥ በዙያም ሇአንዴ ሺህ ዓመት ይቆያሌ፡፡ በሺህ ዓመት ጊዛ ውስጥ፥ በምዴር ሊይ ከኢየሩሳላም
እነግሣሇሁ፡፡ ሺሁ ዓመት ሲያሌፌ፥ ሰይጣን ሇተወሰነ ወቅት ይሇቀቃሌ፥ እናም እኔ በመምጣቴ ብርሃን አሸንፇዋሇሁ፡፡ አሮጌው
ምዴር ያሌፊሌ፡፡ እነሆ፥ አዱስ ምዴርና አዱስ ኢየሩሳላም በእርሱ ሊይ ይወርዲሌ፥ እናም ከሊሇም እስከሊሇም እነግሣሇሁ፡፡

----------------------------------------------------------

የክርስቶስ መመሇስ
በላሊ ራእይ፥ የጌታን መምጣት አየሁ! እንዯ መሇከት ዴምጽና የመሌአክ ዴምጽ ያሇውን ጥሪውን ሰማሁ፡፡ (1ኛ ተሰልንቄ 4፡16)
መሊዋ ምዴር ተናወጠች፥ ከመቃብሮችም የሞቱት ቅደሳን ጌታን በአየር ሊይ ሇመገናኘት ወጡ፡፡
ሇሰዓታት በሚመስሌ ርዜመት፥ መሇከቶቹ ሲነፈ ሰማሁ፡፡ ምዴርና ባሕር ሙታኖቻቸውን ሰጡ (ራእይ 20፡13) ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ የእሳት መጎናጸፉያን ሇብሶ በዯመና ሊይ ቆሟሌ፥ እነሆ የሚዯንቅ ትእይንት፡፡ የመሇከቶቹን ዴምጽ በዴጋሜ ሰማሁ፡፡
እያየሁም ሳሇ፥ ህያዋን የሆኑትና በምዴር ሊይ የቀሩት እነርሱን ሇመቀሊቀሌ ወዯ ሊይ አረጉ፡

ኢየሱስ እንዯ ሞተና እንዯ ተነሣ ካመንን፥ እንዱሁም በኢየሱስ ያንቀሊፈቱን ያሐዋሕ ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋሌና። በጌታ
ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ዴረስ የምንቀር ያንቀሊፈቱን አንቀዴምም፤ ጌታ ራሱ
በትእዚዜ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በያሐዋሕም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀዴመው
ይነሣለ፤ ከዙያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤
እንዱሁም ሁሌጊዛ ከጌታ ጋር እንሆናሇን። (1 ተሰልንቄ 4፡14-17)
ኛ

የተዋጁትን አየሁ፥ በሰማይ ያሇን የመሰብሰቢያ ስፌራ ሸፌነው፥ እንዯ ሚሉየኖች የብርሃን ነጠብጣቦች ነበሩ፡፡ በዙያ መሊእክት
እጅግ ንጹህ የሆነውን ነጭ ሌብስ ሰጧቸው፡፡ ይህ ታሊቅ ፋሽታ ነበር፡፡ ማገሌገሌ የመሊእክቱ ዴርሻ ነበር፥ (ከሙታን) ሇተነሡት
ሌዩ እንክብካቤን እያዯረጉ በየስፌራው ነበሩ፡፡ ሇተዋጁት አዱስ የከበረ ሰውነት ተሰጣቸው፥ እናም በአየሩ ውስጥ ሲያሌፈ ይሇወጡ
ነበር፡፡

ታሊቅ የሆነ ሀሴት ሰማያትን ሞሊ እናም መሊእክቱ ‚ክብር ሇነገሥታት ንጉሥ!‛ እያለ መሩ፡፡

የክርስቶስ አካሌ
በዙህ ራእይ ውስጥ፥ ረዤም መንፇሳዊ አካሌ በሰማያት ሊይ ከፌ ብል አየሁ፡፡ የክርስቶስ አካሌ ነበር፥ በጀርባው ተኝቶ ዯም ወዯ
ምዴር ይንጠባጠብ ነበር፡፡ ይህ የታረዯውን የጌታችንን ሰውነት እንዯሚወክሌ አወቅሁ፡፡ አካለ ሰማያትን እስኪሸፌን ዴረሽ እያዯገ
እያዯገ ሄዯ፡፡ ወዯ ውስጡም ሚሉየኖች የተዋጁት ቅደሳን ይሄደ ነበር፡፡
ሚሉየኖች በመሰሊሌ እየወጡ ሲሞለት በመዯነቅ ተመሇከትሁ፥ ከእግሩ ጀምረው፥ በቅሌጥሞቹ በክንድቹ፥ በሆደ፥ በሌቡ፥ እናም
በጭንቅሊቱ፡፡
ሲሞሊ፥ ከሁለም የምዴር ማእናት በመጡ ሰዎች እንዯተሞሊ አየሁ፡፡ በታሊቅም ዴምጽ ጌታን አወዯሱ፡፡

መጽሏፈን ትወስዴ ንዴ ማኅተሞቹንም ትፇታ ንዴ ይገባሃሌ፥ ታርዯሃሌና፥ በዯምህም ሇያሐዋሕ ከነገዴ ሁለ ከቋንቋም
ሁለ ከወገንም ሁለ ከሕዜብም ሁለ ሰዎችን ዋጅተህ ሇአምሊካችን መንግሥትና ካህናት ይሆኑ ንዴ አዯረግሃቸው፥
በምዴርም ሊይ ይነግሣለ እያለ አዱስን ቅኔ ይምራለ። (ራእ. 5፡9-10)
በዘፊኑ ፉት ሚሉየኖች ተሰብስበው ነበር፥ ከዙያም መሊእክት ፌርዴ የሚነበብባቸውን መጻሕፌት ሲያመጡ አየሁ፡፡ በዙያም
የምህረት ዘፊኑ ነበረ፥ ብዴራቶችም (ሽሌማቶችም) ሇብዘዎች ተሰጡ፡፡
ከዙያም፥ በመዯነቅ እያየሁ ሳሇ፥ ጨሇማ የምዴርን ገጽ ሸፇነ፥ እናም የአጋንንት ኃይልች በየስፌራው ወጡ፡፡
የማይቆጠሩ እርኩሳን መናፌስት ከእስራቸው ተፇትተው በምዴር ሊይ ተበተኑ፡፡ ላሊ ታሊቅ ዴምጽ እንዱህ ሲሌ ሰማሁ፡

ስሇዙህ፥ ሰማይና በውስጡ የምታዴሩ ሆይ፥ ዯስ ይበሊችሁ፤ ሇምዴርና ሇባሕር ወዮሊቸው፥ ዱያብልስ ጥቂት መን
እንዲሇው አውቆ በታሊቅ ቍጣ ወዯ እናንተ ወርድአሌና። (ራእ. 12፡12)

የያሐዋሕ ቁጣ
የተቆጣ አውሬን ተመሇከትሁ፥ መርዘንም ሁለ በምዴር ሊይ አፇሰሰ፡፡ ምዴር ከቁጣው የተነሣ ተናወጠች፥ ከዙያም የእርኩሳን
ፌጥረታት (መናፌስት) ሠራዊት ከብዚታቸው የተነሣ ምዴርን ሇማጨሇም ከጥሌቁ ወጡ፡፡
ወንድችና ሴቶች እየጮኹ ወዯ ኮረብታዎች፥ ወዯ ዋሻዎችና፥ ወዯ ተራሮች ሮጡ፡፡ እናም በምዴር ሊይ ጦርነቶች፥ ችጋርና ሞት
ነበሩ፡፡ በመጨረሻ በሰማይ የእሳት ፇረሶችና ሰረገሊዎችን አየሁ፡፡ ምዴር ተናወጠች፥ ‚ፀሏይም እንዯ ማቅ ጸጉር ጥቁር ሆነ፥
ጨረቃም በሞሊ እንዯ ዯም ሆነ‛ (ራእ. 6፡12)
አንዴም መሌአክ ‚ምዴር ሆይ አዴምጪ፥ ንጉሡ እየመጣ ነው!‛ ሲሌ አወጀ፡፡
ከዙያም የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ በሰማይ ተገሇጠ፡፡ ከእርሱም ጋር በሚያስዯንቅ ክብር በሁለም እዴሜ ያለ ቅደሳን ነበሩ፥
የጸዲ ነጭ ሌብስን ሇብሰው፡፡ ‚ዓይን ሁለ ያዩታሌ‛ (ራእ. 1፡7) እንዱሁም ‚ጉሌበት ሁለ ሇእርሱ ይንበረከካሌ‛ ጌትነቱንም
‚…ምሊስም ሁለ ይመሰክራሌ‛ (ራእይ. 14፡11) የሚሇውን አስታወስሁ፡፡
ከዙያም መሊእክቱ ማጭዲቸውን ይው የዯረሰውን ር አጨደ (ራእይ. 14፡14-19)፥ ይህም የዓሇም ፌጻሜ ነው፡፡
እንዱህ አሰብሁ፥ ‚እርስ በእርሳችን ሌንዋዯዴ ይገባናሌ፡፡ በእውነቱ ሊይ ሌንጸናና በቅርቡ በሚሆነው በክርስቶስ (ኢየሱስ) መምጣት
ብርሃን ሌጆቻችንን ሌናስተካክሌ ይገባሌ፡፡ በእርግጥም፥ ንጉሡ ይመጣሌ!‛

----------------------------------------------------------

የጌታ የመጨረሻ ተማጽኖ: ተጋጁ
ኢየሱስ እንዱህ አሇኝ፥ ‚ንስሏ ግቡና ዲኑ፥ የያሐዋሕ መንግሥት በመካከሊችሁ ናትና፡፡ ፇቃዳና ቃላ ይፇጸማሌ፡፡ የጌታን መንገዴ
አጋጁ፡፡‛ ከዙያም አወጀ፡

በአሁኑ መን ባሇጸጎች የሆኑት የትዕቢትን ነገር እንዲያስቡ፥ ዯስም እንዱሇን ሁለን አትርፍ በሚሰጠን በሕያው ያሐዋሕ
እንጂ በሚያሌፌ ባሇጸግነት ተስፊ እንዲያዯርጉ እዚቸው። (1ጢሞቲዎስ 6፡17)
ነገር ግን እሊሇሁ፥ በመንፇስ ተመሊሇሱ፥ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፇጽሙ። (ገሊቲያ 5፡16)
አትሳቱ፤ ያሐዋሕ አይበትበትም። ሰው የሚራውን ሁለ ያንኑ ዯግሞ ያጭዲሌና፤ በገዚ ሥጋው የሚራ ከሥጋ
መበስበስን ያጭዲሌና፥ በመንፇስ ግን የሚራው ከመንፇስ የሊሇምን ሕይወት ያጭዲሌ። (ገሊ. 6፡7)
የሥጋ ሥራም የተገሇጠ ነው እርሱም ዜሙት፥ ርኵሰት፥ መዲራት፥ ጣዖትን ማምሇክ፥ ምዋርት፥ ጥሌ፥ ክርክር፥ ቅንዓት፥
ቁጣ፥ አዴመኛነት፥ መሇያየት፥ መናፌቅነት፥ ምቀኝነት፥ መግዯሌ፥ ስካር፥ ፊኝነት፥ ይህንም የሚመስሌ ነው። አስቀዴሜም
እንዲሌሁ፥ እንዯዙህ ያለትን የሚያዯርጉ የያሐዋሕን መንግሥት አይወርሱም። የመንፇስ ፌሬ ግን ፌቅር፥ ዯስታ፥ ሰሊም፥
ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥ እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዚት ነው። እንዯዙህ ያለትን የሚከሇክሌ ሕግ የሇም። የክርስቶስ
ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፈ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀለ። (ገሊ. 5፡19-24)
ኢየሱስ ቀጠሇና፡

የያሐዋሕ ቃሌ ሲፇጸም፥ ያኔ መጨረሻው የምጣሌ፡፡ የሰው ሌጅ ወዯ ምዴር የሚመሇስበትን ሰዓቱንና ጊዛውን ማንም
ሰው አያውቅም፡፡ ሌጁ ራሱ አያውቅም፥ በአብ ብቻ የታወቀ ነውና፡፡ ቃለ በፌጥነት እየተፇጸመ ነው፡፡ እንዯ ትናንሽ
ሌጆች ኑና፥ ከሥጋ ሥራ ሌቀዴሳችሁ፡፡ እንዱህ በለኝ፥ ‚ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ወዯ ሌቤ ናና ኃጢአቴን ሁለ ይቅር በሇኝ፡፡
እኔ ኃጢአተኛ እንዯሆንሁ አውቃሇሁ፥ እናም ከኃጢአቴ ንስሏ እገባሇሁ፡፡ በዯምህ ውስጥ እጠበኝ፥ ንጹህም አዴርገኝ፡፡
በሰማይና በአንተ ፉት በዴያሇሁና ሌጅህ ተብዬ ሌጠራ አይገባኝም፡፡ በእምነት እንዯ አዲኜ እጠራሀሇሁ፡፡‛ እንዯ ሌቤ የሆኑ
መጋቢዎችን እሰጣችኋሇሁ፥ እኔም እረኛችሁ እሆናሇሁ፡፡ እናንተም ሕዜቤ ትሆናሊችሁ፥ እኔም አምሊካችሁ እሆናሇሁ፡፡
ቃለን አንብቡ፥ እናም እርስ በእርሳችሁ መሰባሰብን አትተዉ፡፡ መሊ ህይታችሁን ሇእኔ ስጡኝ፥ እኔም እጠብቃችኋሇሁ፡፡
ፇጽሞ አሌተዋችሁም አሌጥሊችሁምም፡፡

ያሐዋሕን ሇመገናኘት ተጋጁ
የተወዯዲችሁ ሆይ፥ ከሌቤ ጥሌቀት፥ በሁለንቻዩ አምሊክ ኃይሌ የተሰጡኝን አብዚኞቹን ራእዮችና መገሇጦች ከሌቤ ጥሌቀት
አካፌያችኋሇሁ፡፡ ያሐዋሕ(እግዙአብሔር) ምን ያህሌ እንዯሚወዯን በመግሇጽ አሳቤን ማጠቃሇሌ እፇሌጋሁ፡፡ መራራቱንና ታሊቅ
የሆነውን ፌቅሩን ታሊቅ የሆነ ቃለን በመሊክና መገሇጡንም ሇእኛ በመስጠት በእነዙህ የመጨረሻ መናት አሳየን፡፡
የተወዯዲችሁ ሌጆች፥ ጌታን ሇመገናኘት ዜግጁ መሆን ይኖርብናሌ፡፡ በሁለም ጊዛ መምጣቱን ሌንጠባበቅ ይገባናሌ፡፡ እኔና እናንተ
አሁን ያሇንባቸውን መከራዎች፥ ጊዛያትና ወቅቶች እናውቃሇን፡፡ እንዯዙህ ያሇ መን ፇጽሞ አሌነበረም፡፡
በሙለ ሌቤ እንዴትጋጁ አስቸኩሊችኋሇሁ፥ ‚የሰው ሌጅ የሚመጣበትን ቀኒቱንና ሰዓቱን አታውቁምና‛ (ማቴ. 25፡13) ኢየሱስ
ክርስቶስ ተመሌሶ እየመጣ ነው!
አሁን በገነት ስሊለት ቅደሳን እንዳት እንዯተናገርሁ ታስታውሳሊችሁ? የያሐዋሕ መሌአከ በክርስቶስ ኢየሱስ በጽዴቅ ከኖርን፥
ውድቻችን (መድቻችን) ወዯዙያ ስንገባ በክብር (በገነት) ዯጃፌ እንዯሚቀበለን ነግሮኛሌ፡፡
ይህን ውብ መሌእክት ወዯ ሌባችሁ ውስጥ እየተቀበሊችሁ ነው?

መሊእክቶች ስሇሚጠብቋቸው (ስሇሚመግቧቸው) መጻሕፌትና መዜገቦች አውርቻሇሁ፡፡ ስሇኢየሱስ ብሇን የምናዯርገው ነገር
ሁለ ተመዜግቧሌ፥ እናም ብዴራቶቻችን ከምዴር ይሌቅ በሰማይ እጅግ የበሇጡ ናቸው፡፡ መሊእክት መሻቶቻችንን ይጽፊለ፡፡
ብዘ ጊዛ ወንጌሊውያን፥ ሰባኪዎች፥ አስተማሪዎች፥ እንዱሁም ላልች መሪዎች በጊዛያዊነት ቤታቸውን፥ ሌጆቻቸውን፥ እንዱሁም
የትዲር አጋራቸውን ትተው የክርስቶስን መስቀሌ ሇመሸከም ይሄዲለ፡፡ ጌታ ይህን ይመሇከታሌ፥ ስሇዙህም ነገር ሁለንም ያውቃሌ፡፡
እንዱሁም የሆነ ቦታ ሄዯን እንዯ ጌታ ሌጆች የማንታይባቸውን ብዘዎቹንም ጊዛያት ያውቃሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዛ በአግባቡ አንታይም፥
እንዯዙያም ሆኖ እኛ ግን የንጉሡ ሌጆች ነን፡፡
አሁንም፥ ያሐዋሕ የአገሌጋዮች አገሌጋዮች እንዴንሆን ይፇሌጋሌ፡፡ እርሱ እንዲገሇገሇን አንዲችን አንዲችንን እንዴናገሇግሌ
ይፇሌጋሌ፡፡
ቅደሳን፥ ያሐዋሕ የጽጌረዲ አበባ መናፇሻ አይዯሇም ቃሌ የገባሌን፡፡ ምንም እንኳን በዙህ ምቾትን ቃሌ ባይገባሌንም፥ በረከቶች፥
ሀብቶች፥ ክብር፥ እንዱሁም ቁሳዊ ነገሮች ግን ያሐዋሕ እንዯፇቀዯ ሉኖሩን ይችሊለ፡፡ ሆኖም ግን፥ እነዙህ መስቀለን ተሸክመን
ክርስቶስን እየተከተሌን ሉኖሩን ይችሊለ፡፡
ዜግጁ እንዴትሆኑ እፇሌጋሇሁ፡፡ ኢየሱስን እንዯ ጌታና አዲኝ አዴርጋችሁ ካሌተቀበሊችሁ፥ ሌትዴኑ ትችሊሊችሁ፥ እንዯ መጽሏፌ
ቅደስ ቃሌ፡

በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወት እንዱኖረው እንጂ እንዲይጠፊ ያሐዋሕ አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዴረስ ዓሇሙን
እንዱሁ ወድአሌና። (ዮሏ.3:16)
ኢየሱስ ጌታ እንዯ ሆነ በአፌህ ብትመሰክር ያሐዋሕም ከሙታን እንዲስነሣው በሌብህ ብታምን ትዴናሇህና፤ ሰው በሌቡ
አምኖ ይጸዴቃሌና በአፈም መስክሮ ይዴናሌና። የጌታን ስም የሚጠራ ሁለ ይዴናሌና። (ሮሜ.10:9-10፣13)
እባካችሁ አሁን ይህን ጸልት ጸሌዩ፡
አባት ሆይ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፥ እንዱሁ እንዲሇሁ፥ ወዯ አንተ መጣሇሁ፡፡ ጌታ ሆይ፥ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፡፡ እኔ
በአንተና በሰማይ ፉት በዴያሇሁ፡፡ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ይቅር እንዴትሇኝና ወዯ ሌቤ ገብተህ ነፌሴን እንዴታዴናት
እጠይቅሀሇሁ፡፡ እባክህ በህያው አምሊክ መንፇስ ዲግም ሌወሇዴ፡፡
ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ህይወቴን ሇአንተ እሰጣሇሁ፡፡ አንተ የያሐዋሕ ሌጅ እንዯሆንህ አምናሇሁ፡፡ ነፌሴን ከሲኦሌ ሇማዲን
የተሊክህ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯሆንህ አምናሇው፡፡ በከበረው ዯምህ ስሊዲንከኝ (ስሇዋጀኸኝ) ምስጋናና ውዲሴን
ሇአንተ አቀረባሇሁ፡፡
ይህን ጸልት ከእኔ ጋር ከጸሇያችሁና እንዯጸሇያችሁ የእውነት ካመናችሁ፥ አሁን ዴናችኋሌ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስን ወዯ ሌባችሁ
ጠይቃችሁታሌ፡፡ በአንዯበታችሁ እርሱን ማወጅና ማወዯስ ጀምሩ፡፡
ውዲሴና ክብር ሁለ ሇያሐዋሕ(ሇእግዙአብሔር) ይሁን!

----------------------------------------------------------

ስሇ ጸሏፉዋ
ሜሪ(ማርያም) ካትሪን ባክስተር የተወሇዯችው በቻታኑጋ፥ ቴኒሴ ውስጥ ነበር፡፡ ወዯ ያሐዋሕ ቤት መጣች፡፡ ገና ሌጅ እያሇች፥
እናቷ ስሇኢየሱስ ክርስቶስና ስሇማዲኑ አስተማረቻት፡፡
ካትሪን ዲግም የተወሇዯችው በአስራ ጠኝ ዓመት እዴሜዋ ነበር፡፡ ጌታን ሇብዘ ዓመታት ካገሇገሇች በኋሊ፥ ሇተወሰነ ጊዛ ወዯ ኋሊ
ተመሇሰች፡፡ የጌታ መንፇስ የሚሇቅቃት አሌነበረም፥ ከዙያም ዴጋሚ ተመሌሳ ህይወቷን ሇክርስቶስ ሰጠች፡፡ እስካሁንም ዴረስ
በታማኝነት ታገሇግሇዋሇች፡፡
በ1960ዎቹ አጋማሽ ካትሪን ከቤተሰቦቿ ጋር፥ ሇተወሰነ ጊዛ ወዯኖረችበት፥ ወዯ ዱትሮይት፥ ሚሺጋን ሄዯች፡፡ በኋሊ ሊይም
ከያሐዋሕ ንዴ ራእይ ወዲገኘችበት ወዯ ቤሌቪሌ፥ ሚሺጋን ሄዯች፡፡
አገሌጋዮች፥ መሪዎች፥ እንዱሁም የጌታ ቅደሳን ስሇእርሷና ስሇአገሌግልቷ በጣም ይናገራለ፡፡ የመንፇስ ቅደስ እንቅስቃሴ
በአገሌግልቶቿ ሁለ ጎሌቶ ይታያሌ፥ ብዘ ዴንቆችም ይሆኑባቸዋሌ፡፡ በጉባኤዎቿ ሊይ በመንፇስ ስትመራ የመንፇስ ቅደስ
ስጦታዎች ኃይሌን በመገሇጥ ይገሇጣለ፡፡ ጌታን በሙለ ሌቧ፥ ሀሳቧ፥ነፌሷ፥ እንዱሁም ኃይሎ ትወዴዲሇች እንዱሁም ከሁለ በሊይ
ሇኢየሱስ ክርስቶስ ነፌሳትን የሚያዴን መሆንንን ትሻሇች፡፡
በእውነት የተሰጠች የያሐዋሕ አገሌጋይ ናት፡፡ ጥሪዋ በሌዩነት በሕሌሞች፥ ራእዮችና መገሇጦች ሊይ ነው፡፡ በ1983 ዓ.ም በቴሇር፥
ሚሺጋን በሚገኝ የሙለ ወንጌሌ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአገሌጋይነት ተሹማሇች፡፡ አሁን በ‚ናሽናሌ ቸርች ኦፌ ጋዴ‛ ዋሺንግተን
ዱሲ ውስጥ ታገሇግሊሇች፡፡
በ1976፥ በቤሉቪሌ ስትኖር፥ ኢየሱስ በሰው አምሳሌ ተገሇጠሊት፥ በህሌሞች፥ በራእዮች፥ እንዱሁም በመገሇጦች፡፡ ከዙያን ጊዛ
አንስቶ ከጌታ ንዴ ብዘ ጉብኝቶች ሆኖሊታሌ፡፡ በእነዙያ ጊዛያቶች በሲኦሌ ያለ የጠፈ ነፌሳትን ስቃይ ጥሌቀት፥ መጠን፥ ዯረጃ
አሳይቷታሌ፡፡ እንዱሁም ብዘ የገነት ጉብኝቶችን፥ ስሇታሊቁ መከራ፥ እንዱሁም ስሇመጨረሻው መን ራእዮችን ተቀብሊሇች፡፡
በህይወት መኗ፥ ሇአርባ ቀናት ያህሌ ኢየሱስ በየቀኑ ላሉት ላሉት ይገሇጥሊት ነበር፡፡ የሲኦሌን ክፊትና የገነትን ክብር
ገሌጦሊታሌ፡፡ ይህም መሌዕክት ሇመሊው ዓሇም እንዯሆነ ነግሯታሌ፡፡

እኛ እንዯ ያሐዋሕ(እግዙአብሔር) ሌጆች በመታዯስ ተዓምር አዱስ ተዯርገን ተሇውጠናሌ፡፡

ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
የእግዙአብሔር አብ ባሪያዎች፥ የጌታም የኢየሱስ ክርስቶስ ዯቀ መዚሙርት፥ የመንፇስ ቅደስም አገሌጋዮች የሆኑ፥
ሉያዯርጉ የሚገባቸውን ያዯረጉ የማይጠቅሙ ባሪያዎች ሙለነህ አዱሱና ቶማስ ጌታቸው፥ በቅደሱ የእስራኤሌ ኃያሌ በእግዙአብሔር አብ ፇቃዴ፥
በጌታችንና በአዲኛችን በናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅደስ ጸጋና ቅደስ መንፇስ መሪነት ተረጎሙት። ክብር፥ ጥበብ፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥
ቅዴስና፥ ውዲሴ፥ አምሌኮ፥ ማዲን ሇቅደስ ቅደስ ቅደስ እግዙአብሔር ይሁን፥ አሜን ሃላ ለያ አሜን። ቅደስና ጻዴቅ የሰማዩ አባታችንና አምሊካችን
ቡሩክና ከሁለ በሊይ ቅደስ ምስጉን ዯግ የሆንህ መካሪያችን አሳዲጊያችን ጠባቂያችን ወዲጃችን የእስራኤሌ አምሊክ ቸሩ ጌታ ቅደስ እግዙአብሔር ሆይ ተባረክ!!!

shalommuluneh@gmail.com, hithomasgetachew@gmail.com። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዙአብሔር ነው፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዴናሌ
ክብር ሁለ ሇወዯዯንና ሊፇቀረን በመስቀሌ ሊይ ዯሙን አፌስሶ ሇቀዯሰን በአባቱ ፇቃዴም ዕሇት ዕሇት በንጽኅና እግዙአብሔርን በመፌራት
ሇሚመራን፥ ሇፇጠረን፥ አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇነገሥታት ንጉሥና ሇጌታዎች ጌታ ሇናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቅደስና ጻዴቅ አባቱም ሇቅደስ
መንፇሱም ይሁን፥ አሜን ሃላለያ። ቅደስ አባታችን ጌታችን ወዲጃችን አዲኛችን ሕይወታችን መንገዲችን እውነታችን መሌካም በጎ እረኛችን ጌታ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና። ተጠምተንሃሌና የኛ ጌታ የኛ ፌቅር የኛ አምሊክ የኛ አማሊጅ የኛ በረከት የኛ ፇራጅ የኛ ንጉሥ ሙሽራችን አምሊካችን ኢየሱስ
ክርስቶስ ሆይ ና ቶል ና ቶል ና ቶል ና። ከጣዖታት ሁለ ርቀናሌ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን ሇመቀበሌ በቅደስ መንፇስህ በቃሌህም በአባትህም ፇቃዴ
ከኃጢአት ርቀን ተጋጅተናሌ በጸጋህም በአንተም እምነት በአንተም በመኖር በቸርነትህና በቅደስ ፌቅር መንፇስህ ርዲታ ፌሬ እያፇራን ጸንተናሌ፥ የቅደስ አባትህ
የእግዙአብሔር አብ ፌቅር፥ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዙአብሔር ወሌዴ ጸጋ፥ የቅደስ መንፇስህም ኅብረት ከሁሊችን ጋር ይሁን። አሜን ሃላ ለያ አሜን

