የድክተር ቤይሉ የመንግሥተ ሰማይና የሊሇም ፍርዴ ሌምምዴ
htt p: / / www.zionfellowship.org
በረዥሙ ህይወቴ ጌታ እጅግ በጸጋው ብዚት ብዘ ራእዮችን ሰጥቶኛሌ፡፡ አንዲንድቹን
በጣም በቅርቡ በጻፍኳቸው “ የገነት ክብር እና ያሌተነገሩት የሲዖሌ ሽብሮች”
በተባለት መጻሕፍት ሊይ አካፍያቸዋሇሁ፡፡ አሁን ሁሇቱን በዴጋሚ ሌመሇስባቸው
እወዲሇሁ፡፡
ጌታ
ይህ
የመጀመሪያው
ሌምምዳ
እንዲስጠነቅቃቸው ግሌጽ አዴርጎሌኛሌ፡፡

ሕዜቦቹን

ስሇመጨረሻው

ፍርዴ

እግዙአብሔር ሇህይወትህ( ሽ) ያሇውን እቅዴ ፈጽመሀሌ( ሻሌ) ?
በሠሊሳዎቹ አጋማሽ እዴሜዬ ሊይ ሳሇሁ፥ ምንም እንኳን የጴንጤቆስጤ አገሌጋይ ብሆንም፥ የሜን ሊይን
ወንጌሊውያን ቤተክርስቲያን መጋቢ እንዴሆን ተጋበዜሁ፡፡ ጌታ ባርኮን፥ ጉባኤው ሰፋ እኔም በከተማዋ ውስጥ
የተሇያዩ ተግባራትን እንዲከናውን ግብዣ ተዯረገሌኝ፡፡ ከዙያም ጌታ ቤተክርስቲያኒቱን አስመሌክቶ
የመጀመሪያ ምሌክቱ በሌሳን መናገር ሆኖ ስሇመንገስ ቅደስ ጥምቀት እንዴናገር ከነገረኝ በኋሊ ሁለም ነገር
ተቀየረ፡፡ ሇጌታ ቤተክርስቲያኒቱ ሌትከፋፈሌ እንዯምትችሌ ነገርሁት፡፡ እርሱም “ አውቃቸዋሇሁ፥ ነገር ግን
አንተን ሊውቅህ እፈሌጋሇሁ፡፡ የእኔን መሌእክት ትሰብካሇህ ወይስ እነርሱ መስማት የሚፈሌጉትን መሌእክት?”
ጉባኤው መስማት የሚፈሌገው ቀሇሌ ያለ የወንጌሌ ታሪኮች ያለባቸውን መሌእክቶች ነው፡፡
ከዙያም የእርሱን መሌእክት ሇመስበክና መሌእክተኛው ሇመሆን ሇጌታ ውሳኔን ወሰንሁ፡፡ የመንፈስ ቅደስን
ጥምቀት መስበክና ማስተማር ጀመርሁ፡፡ ምንም እንኳን ብዘዎች ትምህርቱን ቢቀበለትም፥ ቤተክርስቲያኒቱ
ግን ተከፈሇች፡፡ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለ ሰዎች ብቻ አይዯለም፥ ነገር ግን ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ
እንኳን የማይካፈለት የከተማዋ ሰዎች ጭምር ተቃወሙኝ፡፡ ሰዎች ከእኔ ሇመሸሽ በመንገዴ ወዯ ላሊኛው
አቅጣጫ መሻገር እስኪጀምሩ ዴረስ ዯረሰ፡፡
የዙህ ሳይቀበለት- የመቅረት( rejection) ተጽዕኖ በአዕምሮዬና በሌቤ እስኪሰማኝ ዴረስ ትሌቅ ጫና
ፈጠረብኝ። ይህ ጫና ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሣ አንዲንዴ ጊዛ መተንፈስ ይቸግረኝ እንዱሁም በአገሌግልት
ሥራዬ ሊይ ትኩረት ማዴረግም ይከብዯኝ ነበር፡፡ በጭንቀቴ ውስጥ “ እባክህ ውሰዯኝ! ” ብዬ ወዯ ጌታ ጮኽኩ፡፡
ከሁሇት ወይም ሦስት ቀናት በኋሊ፥ ላሉት 9፡00 አካባቢ ነቃሁ፡፡ ከአሌጋዬ በሊይ አንዴ መሌአክ ቆሞ ነበር፡፡
ከሰውነቴ ወጣሁና ከመሌአኩ አጠገብ ቆምሁ፡፡ ወዯ ባሇቤቴ ተመሇከትሁ፥ በትክክሌ ትተነፍስ ነበር፥ ነገር ግን
እኔ ህይወት አሌባ ነበርሁ፡፡ ከዙያም የህይወቴ ማብቃት እውነታ ጨምዴድ ያኝ፡፡ በምዴር ሊይ ሇኢየሱስ
ምንም ተጨማሪ ነገር ማዴረግ አይቻሇኝም፡፡ የሚያስሇቅስና የሚያሳዜን ነበር፡፡ በስሜት የተሞሊ ሌምምዴ
ነበር፡፡
ከዙያም ምንም ቃሌ ሳይናገር፥ መሌአኩ ዝረ፥ እኔም ዝርሁ፡፡ ከዙያም ሙለ በሙለ በመሌአኩ ቁጥጥር ውስጥ
እንዯሆንሁ አወቅሁ፡፡ ወዯ ሊይ ተመሇከተ፤ እኔም ወዯ ሊይ ተመሇከትሁ፡፡ ከዙያም በቤቱ ጣሪያ ውስጥ አሌፈን
ወዯ ሊይ መሄዴ ጀመርን፥ ( ጣሪያው) በፊታችን የሟሟ ነበር የሚመስሇው፡፡ ከብርሃን በፈጠነ ቅጽበት፥ ጨረቃን
ቀጥልም ከዋክብትን አሇፍናቸው፤ ወዯ ገነት በፍጥነት እየሄዴን ነበር፡፡ በመጀመሪያ የገነት መግቢያ ራስን
በሚያስት መሌኩ ወዯ እይታ መጣ ከዙያ እየጠራ እየጠራ መጣ፡፡ እንዯዚም ሆኖ እየቀረብን እየቀረብን
ስንመጣ፥ ኀን ሌቤን ጨምዴድ ያኝ፡፡ እነዙያን የገነት ዯጆች ማየት ሇእኔ ምንም ዯስታ አሌነበረም፡፡ ( ሇምን
እንዯሆነ ወዯ በኋሊ ሊይ አስረዲሇሁ፡፡) ከዙያም በበሮቹ ፊት ሇፊት ዯረስን ነገር ግን ( ወዯ ውስጥ) አሌገባንም፡፡
ይሌቁንም መሌአኩ በአጠገቤ እንዲሇ፥ ህይወቴ በዓይኔ ፊት ሲያሌፍ አየሁት፡፡ ይህም በግራዬ በኩሌ

ተከታታይነት እንዲሇው ምስሌ ሆኖ አሇፈ፡፡ ከውሌዯቴ ሰዓት ጀምሮ እስከ ሞቴ ሰዓት ዴረስ፥ ነገር ግን፥
አንዲንድቹ ምስልች ባድ ነበሩ፡፡ እነዙህ እንዯተረዲሁት በህይወቴ እግዙአብሔርን ይቅርታ የጠየቅሁባቸው
ቅጽበቶች ነበሩ፥ እናም ስሇዙህ አሁን ምንም የተመገበባቸው ነገር የሇም፡፡
ህይወቴን እንዲየው ተዯረገ፡፡ እነዙህንም ሁለ ተረዲሁ፡፡ ወዯ ገነት እየሄዴሁ የነበረው በዯሙ ስሇተዋጀሁ፥
ዲግም ስሇተወሇዴሁ፥ በውኃና በመንፈስ ቅደስ ስሇተጠመቅሁ ነበር፡፡ በተጨማሪም የጽዴቅ ሰባኪ ነበርሁ
እናም በእርሱ ጸጋ፥ እሰብክ የነበረውን ህይወት ኖሬአሇሁ፤ እንዯዚም ሆኖ ግን ሌቤ አሁንም በኀን
ተሞሌታሇች፡፡
ከዙያም በዙያን ጊዛ ግሌጽ ሆኖሌኝ ያሌነበረ አንዴ እውነት መረዲቱ ተሰጠኝ፡፡ በዓይኖቼ ፊት፥ ከምዴር
መሰረቶች መጀመሪያ እግዙአብሔር በህይወቴ የነበረው እቅዴ ነበር፥ እናም ያሇ ጊዛዬ ነበር እየሞትሁ
የነበረው፡፡ ስሇዙህ ሇህይወቴ የነበረውን እቅዴ አሊሳካሁም፡፡ ኀኑ ሌቋቋመው የማሌችሇው ከመሆኑ የተነሣ
በመንፈሴ “ እባክህ ጌታ ሆይ፥ መሌሰኝና ላሊ እዴሌ ስጠኝ” ብዬ ጮኽኩ፡፡ በእርግጥም ጩኸቴ ተሰምቶ ነበር፡፡
ምንም እንኳን እኔ ዴምጹን ባሌሰማውም፥ መሌአኬ ነበር የሰማው፡፡
ዝረ፤ እኔም ዝርሁ፥ አሁንም ዴረስ በእርሱ ቁጥጥር ስር እንዯሆንሁ፡፡ በጋራ ወዯ ታች ሄዴን፥ በግሌጽ
እንዯሚታየኝ ቁሌቁሌ ወዯ ምዴር፡፡ በዴጋሚ እንዯ ሚሟሟ በመሰሇው በጣሪያው በኩሌ አሌፈን ወዯ ማረፊያ
ክፍሌ ዯረሰን፡፡ ከአሌጋዬ በሊይ ቆምን፡፡ ባሇቤቴ አሁንም በሰሊም ተኝታሇች ከጎኗ ዯግሞ፥ የሞተው ሰውነቴ፡፡
መሌአኩ ሰውነቴን ነካው፥ እኔንም ነካኝ፥ ከዙያም ተመሌሼ ወዯ ሰውነቴ ገባሁ፡፡
በኋሊ ሊይ ጌታን ሇምን ይህ ሌምምዴ እንዲስፈሇገ ስጠይቀው፥ ምሊሹ “ ሕዜቤን ስሇሊሇማዊ ፍርዴ

እንዴታስጠነቅቃቸው ነው፡፡ በሥጋ የተሠሩትን ነገሮች ብቻ አይዯሇም ( በእነዙያ ምስልች ውስጥ የታዩት) ፥
በተጨማሪ ዯግሞ ከምዴር መሠረቶች በፊት በእግዙአብሔር ሇህይወታቸው የታቀዯውን እቅዴ የፈጸሙበት
መጠንም ጭምር ነው፡፡”
እቅደ የሚገሇጥሌን እስካሁን በተገሇጠሌን በመታዜ በሄዴንበት መጠን ነው፡፡ በዙያ በፍርዴ ቀን፥
ሇህይወታቸው ካሇው እቅዴ በአጭር እንዯቀሩ ብዘዎች በኀን ይረደታሌ፡፡

ዴቅዴቅ ጨሇማ
ብዘውን ጊዛ “ ሲዖሌ የት ነው?” እየተባሇ ይጠየቃሌ፡፡ መጽሐፍ ቅደስ መሌሱን ይሰጠናሌ፡ “ በምዴር
የታችኛው ክፍሌ ውስጥ ነው፡፡” በላሊ አባባሌ፥ ከስራችን ከምዴር ገጽ በታች ነው፡፡ የቅርብ ጊዛ ሌምምዳ
ይህንን ያስረዲሌ፡፡
“ የክርስቶስ ህይወት” የሚሌ መጽሐፍ እየጻፍሁ ነው፡፡ የክርስቶስ አገሊሇጽ እጅግ የከበረ እንዯሆነ የተሰማኝ
ቦታ ሊይ ዯረስሁ፡፡ እንግሉዚዊ እንዯመሆኔና፥ ካሇኝ መጠነኛ የነገሥታት ቤተሰብ ቋንቋ እውቀት፥ ( እ.ኤ.አ)
በ14ኛው ክፍሇ መን የኖረ ንጉሥ እየመረጥሁ ነበር፡፡ እርሱን አስመሌክቶ ሇመጻፍ፥ በአፓርትመንቴ
( በቤቴ) ውስጥ ምዴር ቤት ውስጥ ሳሇሁ ነበር፥ መሬቱ ተከፍቶ ራሴን በዴቅዴቅ ጨሇማ መሀሌ ያገኘሁት፡፡
( ሐዋርያው ይሁዲ የገሇጸው ይህን የሲዖሌ ክፍሌ ነበር፡፡)
በዙህ ጊዛ በራዕይ ስሊየኋቸው የተሇያዩ የሲዖሌ ክፍልች ማብራራት እፈሌጋሇሁ፤ የእሳት ባሕርና መዴረሻ
የላሇው ጥሌቅ ( ጥሌቁ) ጥቂቶቹን ሇመጥራት ያህሌ ናቸው፡፡ ነገር ግን ይህ ራእይ አሌነበረም፡፡ በሲኦሌ ውስጥ
ነበርሁ፡፡ ጨሇማው ዴቅዴቅ ከመሆኑ የተነሣ የሚሰማ ነበር፡፡ የማይጣስ ነው፡፡
በዙህ ምዴር ሊይ፥ ከላሉቱ ጨሇማ በሚባሇው ጊዛ እንኳን፥ ዓይኖች ራሳቸውን ከጨሇማው ጋር ከአስተካከለ
በኋሊና አንዴ ሰው በጨሇማው ውስጥ ሉሄዴና ነገሮችን ሉሇይ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን በዙህ የሲኦሌ ክፍሌ ይህ

የማይቻሌ ነው፡፡ በእርግጥም እጅግ የጠቆረ ጨሇማ ነው፡፡ አንዴን ሰው ጭምዴዴ አዴርጎ የሚይዜ የፍርሀት
ስሜት ያሇበት ጨሇማ ነው፡፡
እኛ ሁሊችንም፥ ቢያንስ በህይወታችን አንዴ ጊዛ፥ ሕፃን እያሇን ወይም ካዯግን በኋሊ፥ ላሉት ብቻ
ሉያመጣው የሚችሇውን ፍርሀት ተሇማምዯናሌ ( አጋጥሞናሌ) ፡፡ ጨሇማዎቹ የማይጣሱት የአፍሪካ ጫካዎች፥
የላሉቱ ( በጫካው ያለት) ፍጥረታት ( እንሰሳት፣ ወተ) ሲመጡ እጅግ የሚያስፈራ ቢሆንም ሁሌ ጊዛ ግን
ጨሇማው የማሇዲዋ ፀሐይ ስትወጣ ስፍራውን እንዯሚሇቅ ተስፋ አሇ፡፡ በተወሰኑ ሰዓታት የብርሃንን ጨረሮች
ትጠባበቃሊችሁ፡፡ ምንም ብርሃን በላሇበትና ከአሁን አሁን የሆነ ነገር ይሆናሌ የሚሌ ፍርሀት ባሇበት በዙህ
ዴቅዴቅ ጨሇማ ውስጥ ምንም ተስፋ የሇም፡፡
በዙያ ሇምን ያህሌ ጊዛ ነበርሁ አሊውቅም፡፡ ሰዓት ያሇ አይመስሌም፡፡ በጨሇማው ጽናት ውስጥ ስሄዴ፥ የሆነ
አካሌ ወዯ እኔ መጣ፡፡ አክሉሌ በራሱ ሊይ ዯፍቶ እንዯ ንጉሥ የሇበሰ ነበር፡፡ ምንም እንኳን ካሇፉት መቶ
አመታት በፊት ከነበሩት ቢሆንም ፥ ማን እንዯነበረ አወቅሁ፡፡ በገነትም ይሁን በሲኦሌ፥ ስሜቶቻችን
የእውነት ሁኔታዎችንና ሰዎችን የመሇየት ስሜታችን በጣም ትክክሌ ይሆናሌ፡፡
እንዯተማረና እንዯ ጨዋ ሰው አመሇከተኝ፡፡ “ መሌካም ክቡር ሆይ፥” አሇ፥ “ ወዯ ብርሃን የሚወስዯውን
መንገዴ ሌታሳየኝ ትችሊሇህ?” ሌመሌስሇት የምችሇው ብቸኛው መሌስ መጽሐፍ ቅደስን መጥቀስ ነበር:
“ ሇሰዎችም አንዴ ጊዛ መሞት ከእርሱ በኋሊም ፍርዴ እንዯ ተመዯበባቸው፥” ( ዕብራውያን 9፥27) ። በዚ
በቀሊለ እርሱን ይዝት የመጠጠውና የዋጠው በሚመስሇው ወዯ ጨሇማው ውስጥ ተንሸራተተ።
ከዙያ እንዱህ ዓይነት መጪ ሁኔታን በመፍራት ባሇ አስፈሪነት በተሞሊ ሉያሌፉት በማይችለት ጨሇማ
ውስጥ በዴጋሜ ብቻዬን ነበርሁ። ተስፋ- በማጣት እንዯጠፋሁ ተሰማኝ። ይህ ራእይ አሌነበረም፤ እውነታ
ነበር። ኦህ በሌቤ ውስጥ የነበረው ጥሌቅ ኀን፣ ጥሌቅ ጭንቀት፣ ቅዜቃዛ። መፅናናት አሌነበረም፤ የአንዴ
የጠፋ ነፍስ አስጨናቂ ዴንገተኛ ህመም ብቻ ነበር።
በመንፈሴ፥ “ ኢየሱስ ሆይ፥ አዴነኝ! ” ብዬ ጮኽኩኝ። ወዯ ሊይ ስመሇከት ዓይኖቼ የመሬትን የውጫዊ ክፍሌ
ዘሪያና በዙያም ኢየሱስ ቆሞ ማየት ችሇው ነበር። እርሱ ማይልች( ብዘ ኪልሜትሮች) ሩቅ ይመስሊሌ። በዙያ
ቅጽበት፥ በምዴር ሊይ ቆሞ እንዲሇ፥ እየረመ የመጣውን እጁን ወዯፊት ረጋው። እርሱ ( ጌታ አምሊክ አዲኝ
የነገሥታት ንጉሥ እውነተኛ የሊሇም ሕይወትና መንገዴ ኢየሱስ ክርስቶስ) ያኝና ወዯ ራሱ ሳበኝ።
በአፓርትመንቴ ( በመኖሪያ ቤቴ) ዲግም ተመሌሼ በመንፈስ፣ በነፍስ፣ በሥጋ በጣም እየተንቀጠቀጥሁ ራሴን
አገኘሁት፥ ነገር ግን በታሊቁ አመሰገንሁት፥ ኦህ ሇእኔ ሞቶ የነበረውን የግሌ አዲኜ የሆነውን የዓሇሙን
መዴኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን እጅግ አመሰገንሁት ( በዓሇም መዴኃኒት በኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ዯስተኛ
ነኝ) ።
ሇዙህ ሌምምዴ ምክንያቱ ምናሌባት ሁሇት- ጥምረት ይሆናሌ። በመጀመሪያ፥ ማብራሪያዎቻችንን
አስመሌክቶ ሌንጠነቀቅ ይገባሌ። በዓይናችን በምናየው ወይም በጆሮአችን በምንሰማው በሰዎች ሊይ መፍረዴ
የሇብንም። በላሊ ቃሊት፥ እንዯ ታሪካውያን ወይም ላልች እንዯሚገሌጿቸው ሰዎችን ሌንፈርዴ አይዯሇም።
እግዙአብሔር እንዯሚያዯርገው ሰዎችን ሇማወቅ ሌንፈሌግ ይገባሌ።
ከዙያ በተጨማሪ እጅግ አስፈሪው የሲኦሌ እውነታ በጣም ግሌፅ ተዯረገሌኝ እና ነፍሳትን( ሰዎችን) ሇማዲን
በውስጤ መሻትን አስገኘ። ታሊሊቆች፣ እንዱሁም ትንንሾች፥ በአንዴነት በሲኦሌ ታሊቅ- መከራ( ችግር) ና
ሥቃይ ውስጥ ተሸፍነዋሌ( ተውጠዋሌ) ። በነገራችን ሊይ፥ በሥራ ባሌዯረቦቻቸው አዴናቆት ይሰጣቸው የነበሩ
ታሊሊቅ ሰዎች ሇሊሇም በዴቅዴቅ ጨሇማ ውስጥ ሆነው ላልች ራእዮችን አይቻሇሁ። በምዴር ሊይ ሳለ
ታሊቅ መሆን አንዴን ሰው ሇመንግሥተ ሰማይ ተመራጭ( ብቁ፥ qualify) አያዯርገውም። ኢየሱስን በመቀበሌ
ዲግም መወሇዴና በትክክሌ በቃለ እየኖሩ በቀጥታ መራመዴ ብቻ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ያስገባሌ።

እነዙህ ማብራሪያዎች ሰዎችን ወዯ ሲኦሌ ከመሄዴ ሇማዲን በሌባችን ውስጥ የሚቀጣጠሌ መሻት ያኑሩ።

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን
ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን ሃላ ለያ፡፡
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ እና ቶማስ ጌታቸው
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