ሕሌሞችና ፍቺዎቻቸው
Dream s and I nt erpret at ions
ኢዩኤሌ 2: 28፤ ከዚህም በኋሊ እንዱህ ይሆናሌ፤ መንፈሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፈስሳሇሁ፤ ወንድችና
ሴቶች ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ ሽማግላዎቻችሁም ሕሌምን ያሌማለ፥ ጏበዞቻችሁም ራእይ ያያለ፡፡
የተወሰኑት ህሌሞቼ ስብስብ ከተቀበሌኋቸው ትርጓሜዎቻቸው ጋር፡፡
እንዯአጋጣሚ ሆኖ፥ ከ20ዎቹ ውስጥ የአንደን ብቻ ነው ግሌጽ የሆነ መረዲት ያገኘሁት፡፡

መነጠቁ ( ሜይ 07)
( Rapt ure : May 07)

በጣም ግሌጽ ግን ወሳኝ ( profound) መሌዕክት፥ ከመነጠቁ በኋሊ የቀረ ( left behind) ሰው እያየሁ ነበር፡፡
ጠንካራ፥ የሚስብ፥ የክህነት ሌብስ የሇበሰ ሰው ነበር፡፡ በውስጡ ግን ሰይጣን ነበር፡፡ እንዱህ አሇ፥ “ ምናሌባት
የተሰወሰኑ ተጨማሪ የዴግምት ( incantation) ቃሊትን ብናገር እወሰዴ ይሆናሌ፡፡”
ሇምን እንዯቀረ ግራ ተጋብቶ ነበር፡፡ ወዱያውም በተሳሳተ መንገዴ በመመራቱና የመነጠቁ አካሌ ባሇመሆኑ
ምክንያት የተቆጣ ከተከታዮቹ አንደ መጣ፡፡ የካህኑ የቀዴሞ ተከታዮች ሉገዴለት መጡና በመጨረሻም
ካህኑን አዴነው ያዙት፡፡
ከእግዚአብሔር ባሌሆኑ ካህናት ሊይ የሚዯርሰውን የሚያሳይ ግሌጽ መሌእክት፡፡

ቆሻሻ በግ ( ማርች 2፥ 07)
በምሽት የተከማቹ በጎችን እያየሁ ነበር፡፡ ሁለም ያዯፈና ቆሻሻ ጸጉር ነበራቸው፥ እንዱሁም እርስ በእርሳቸው
ተጠጋግተዋሌ፥ የሆነ ነገር የፈሩ ዓይነት፡፡ እርስ በእርስ ቢጠጋጉ የሚጠበቁ ሆኖ ተሰምቷቸዋሌ፡፡ ስህተት! 10
ጫማ ( 3 ሜትር) ሰይጣን የመሰሇ ኮርማ ( Bull) ፥ ግዙፍ ቀንድች ያለት፥ በኋሊ እግሮቹ እየተራመዯ፥ ወዯ
መንጋው መጣ፥ አንደንም ከመሀሌ ወስድ ገነጣጠሇው፡፡ ምንም ጥበቃ አሌነበራቸውም፡፡ ይህ ከተፈጸመ በኋሊ፥
ወዯ እኔ ተመሇከተኝና ተናገረ፡፡ ስሇምን እያወራ እንዯነበር አሊስታውስም፥ በጊዜው ተዯብቄ ነበር፡፡
ከነቃሁ በኋሊ ይህ ሰይጣን ኮርማ በበጎቹ ሊይ ኃይሌ ( ስሌጣን) የነበረው ቆሻሻ ስሇነበሩ እንዯሆነ ማጠቃሇያ
ሊይ ዯረስሁ፡፡ እናም ኢየሱስ እንዲስጠነቀቀው ዓይነት እንዯነዚያ የማይጠቅሙ የበግ እረኞች እንዲሌሆን
ጸሇይሁ፥ ሌክ በመጀመሪያው የመከራ ምሌክት ጊዜ እንዯሚሮጡት ( እንዯሚሸሹት) !

ሇሚመጡት ነገሮች ተዘጋጁ ( ዱሴምበር 06)

የጋራ አሊማ ያሊቸው ብዙ ህሌሞችን አይቻሇሁ፥ ሇበሇጠና ሇበሇጠ ማእበልች፥ መብረቅና ነጎዴጓዴ የቀሊቀሇ
አውል ንፋስ( st orm ) ና ፈተናዎች ተዘጋጁ፡፡ በሰማይ 10 ማይሌ ( 16093 ሜትር) የሚያህለ፥ ብርቱና
ዝግጁ ያሌሆነውን ማንኛውንም ነገር ጠርገው መውሰዴ የሚችለ፥ መብረቅና ነጎዴጓዴ የቀሊቀለ ግዙፍ
አውልንፋሶችን አይቻሇሁ፡፡ ባየሁት በአንደ ህሌም ውስጥ፥ በቅርቡ በመንፈስ የተሞለትና የተዘጋጁት ብቻ
በሚመጡጥ ቀናት መቆም እንዯሚቻሊቸው አይቻሇሁ፥ መብረቅና ነጎዴጓዴ ከቀሊቀሇው ከታሊቁ አውልንፋስ
የተነሳ ባሇስሌጣናትና ጥሩ ሰዎች እንኳን ይወዴቃለ፡፡
በዚህ ወር ያየኋቸው ህሌሞች በመጠኑ ግሌጽ ነበሩ፥ የጨሇማው ስሌጣናት እያዯጉ ይሄዲለ፥ ከመቼውም ጊዜ
የበሇጠ አስፈሪና ኃያሌ ሆነው፡፡ በአንዴ ህሌም በሰይጣን የተፈበረከ ማሽን አየሁ፥ ብዙ ሰዎች ቅባቱን
ሇማግኘት ቆመዋሌ፡፡ አንዴ ሰው በውስጡ ሲያሌፍ፥ የበሇጠ ጠንካራ ሆኖ ይወጣሌ፥ በአውሬ ( beast ) ዓይነት
ብርታት፥ እንዱሁም ጭራቅ ( አውሬ) ( m onst er) በሚመስሌ አቋም፡፡ ሰይጣኑ ይህን ኃይሌ በተቻሇ መጠን
ሇብዙ ሰዎች ሇመስጠት ይሞክራሌ፥ እናም በ( ማሽኑ) ውስጥ ያሊሇፉት ሰዎች ከእነዚህ አዱስ ከተዲቀለት
ሰዎች አንጻር ሲታዩ ‘ሌፍስፍስ’ መስሇው ቆመዋሌ፡፡
( ዲንኤሌ 2: 43፤ ብረቱም ከሸክሊው ጋር ተዯባሌቆ እንዲየህ፥ እንዱሁ ከሰው ዘር ጋር ይዯባሇቃለ፤ ነገር ግን ብረት ከሸክሊ ጋር
እንዯማይጣበቅ፥ እንዱሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም።)

የጌታን ኃይሌ ያሇአግባብ መጠቀም ( ዱሴምበር 31፥ 05)
የተረገምሁ ሰው ነኝ፥ እራሴን ጌታ ኃይሌ ሰጥቶኝ ያሇባቸው ብዙ ህሌሞች ውስጥ አይቼዋሇሁ፡፡ እናም ይህ
ኃይሌ አበሊሸኝ ( corrupt s m e) ፥ ሁሌ ጊዜም ያሇ አግባብ የምጠቀምበት ይመስሊሌ፡፡ ሰዎችን ከጌታ ይሌቅ
ወዯ ራሴ ሇማምጣት እየተጠቀምሁበት፡፡ በራሴ በጣም ተስፋ ቆርጬ ተነሣሁ፥ ላሊ ፈተና ወዯቅሁ፡፡ ጌታ
የሰዎችን ሌብ ይመረምራሌ፥ እናም ጥሌቅ ወዯውስጥ ያሇው የተወሰነው እኔነቴ የተበሊሸ ይመስሊሌ፡፡ የጌታ
ኃይሌ እርሱን ሇማገሌገሌ ብቻ ነው፥ ሇእኛ ክብር እንዱሰጡን አይዯሇም!

ጓዯኞቻችሁን መሰብሰብ ( ኦክቶበር 16፥ 05)
በዚህ ህሌም ወስጥ እራሴን ከብዙ የአንዯኛ ዯረጃ ት/ ቤት ጓዯኞቼ ጋር አየሁ፥ ከተረሱ የቆዩ ሰዎች፡፡ ምንም
እንኳን ሰውነታችን በአንዴ አካሊዊ ቦታ ቢወሰንም፥ መንፈሳችን ግን በዚህ መሌኩ እንዲሌተወሰነ መረዲቱ
ተሰጠኝ፡፡ እናም ካሇፈው ህይወት ሁለንም ጓዯኞቻችንን ወዯ መንግሥቱ መሰብሰብ እንዲሇብን፡፡ በጸልት፥
በምሌጃና ሇእነርሱ በመጓዝ፥ ምንም እንኳን በየቀኑ ባናያቸውም፡፡

የማርች 21፥ 05 ሕሌም
“ በቤተክርስቲያን ያለ ይሁዲዎች”
በዚህ ማሇዲ ያየሁት ሕሌም አስፈሪ ነበር፡፡ የጦር አውሮፕሊን ካምፕ ( base) አየሁ፥ የጌታን ቤተክርስቲያን
ወክል፡፡ መሣሪያ የታጠቁ እግረኛ ወታዯሮች፥ አውሮፕሊኖች፥ ተዋጊ ፓይሇቶች፥ ጠባቂዎች፥ የጦር መሪዎች
ወዘተ ነበሩ፡፡ ሁለም ነገር መሌካምና በአግባብ ይመስሌ ነበር፥ ከዚያም የሆነ ሁኔታ አስተዋሌሁ፡፡ እያንዲንደ
በየራሱ ግዲጅ እየተሰማራ ነበር በዴንገት፥ ብዙ የእግረኛ ኃይሊችን ቡዴን ( ስቶርም ትሩፐርስ የሚመስለ)
በፍጹም አንዴነት ወዯ አንዴ ክሌሌ መሄዴ ጀመሩ፡፡ ከአውሮፕሊኖቹ ማቆሚያ ( ኤርፕላን ሀንገር) በጣም ከፍ

ብል ወዲሇ ወዯዚህ ወዯ አንዴ የእንጨት መዴረክ ሲሄደ ( m arching) አየሁ፡፡ በወታዯራዊ የሰሌፍ እርምጃ
ነበር የሚሄደት፥ እናም በአንዴ በማይታይ ኃይሌ ትእዛዝ ይሰጣቸው ነበር፡፡ በዚህ መዴረክ መሳይ ጠርዝ
ሲዯርሱ ሁለም መሣሪያቸውን አወጡ፡፡ ( AK- 47s፤ ኤኬ- 47ኦች) በአዴናቆት ተመሇከትሁና ሇራሴ “ እናንተ
ሰዎች ምን እያዯረጋቹ ነው? ሇማን ነው እየመሇሳችሁ ያሇችሁት?” አሌኩኝ፡፡ የመጀመሪያው አውሮፕሊን
ከማቆሚያው ሲመጣ፥ ወታዯሮቹ ሁለ ተኮሱበት፡፡ ሇአብራሪው ምንም እዴሌ አሌነበረውም፥ አውሮፕሊኑን
የሚያወዴም የጥይት እሩምታ ወረዯበት፡፡ አብራሪው ከጥይቶቹ ሇማምሇጥ በሚያበቃ ፍጥነት መሄዴ
አሌቻሇም፡፡ አንዴ ቃሌ ወዯ አእምሮዬ ዘሇሇ “ ክህዯት” ፡፡ የዚህ ቡዴን አባሌ ያሌሆነ ወታዯር ሁለ በፍርሀት
መሮጥ ጀመረ፡፡ አብራሪዎቹ ሁለ ከዚህ ማቆሚያ በከፍተኛ ፍጥነት ሇመሄዴ ሞከሩ፥ ነገር ግን ምንም እዴሌ
አሌነበራቸውም፡፡ ጎበዝ ተዋጊ አብራሪዎቻችን ሁለ እያጣን ነበር፡፡ ከዚያም አንደ አብራሪ ላሊ መስመር
ተጠቀመ፡፡ ሇማምሇጥ በመሞከር ፈንታ፥ አውሮፕሊኑን መዴረኩን ወዲቆሙት ምሰሶዎች አዞረ፥ እናም
በውስጡ ተከሰከሰ፥ ራሱን በመሰዋት፡፡ ይህ ሰዎቹን የያዘውን መሠረት አፈረሰው፥ እናም ከከሀዱዎቹ
ወታዯሮች ብዙዎቹን ገዯሇ፡፡ ይህ ከተከሰተ በኋሊ፥ በሆነ ሁኔታ፥ የጦሩን አንዴነት ሰበረው፥ ወዯ ዴብሌቅሌቅ
ሁኔታ ውስጥ ከተታቸው፡፡ እንዯዛም ሆኖ ሇእኛ አዯጋ ነበሩ፥ ነገር ግን ከዚህ በኋሊ በጋራ እየሠሩ አሌነበሩም፡፡
ከታማኝ ወታዯሮቻችን አንደ ሬዴዮውን አንስቶ “ የሹዋን (ኢየሱስን) እንፈሌጋሇን! ” አሇ፡፡ ህሌሙ አበቃ፡፡

ጸጋ መካፈሌ ( ዱሴምበር 31፥ 04)
በሕሌሙ ውስጥ፥ አንዲንዴ ክርስቲያኖች በሰዎች ሊይ እጃቸውን ሲጭኑ፥ በክርስቲያኖቹ ውስጥ እግዚአብሔር
ያስቀመጣቸው ሌዩ ነገሮች ወዯ ተነኩት ሰዎች ሲተሊሇፉ አየሁ፡፡ እጆቼን በላሊ ሰው ሊይ አየሁ፥ እናም ከዚያ
ሰው ሊይ የሚዘለ የሆኑ ቃሊት በእጄ ሊይ ነበር፡፡

ራስን መግዛት፥ ፍርዴ፥ እግዚአብሔርን መፍራት፥ ብስሇት፡፡ ( ላልች

ክርስቲያኖች ሉያካፍሎቸው

የሚችሎቸው ላልች ጸጋዎች ነበሯቸው፡፡)

ይህ በጣም አስፈሊጊ ስጦታ ነበር፥ በሚታወቅ ሁኔታ የብስሇቱን ሂዯት እያፋጠኑ፡፡ እንዯዚህ ዓይነቱ
አገሌግልት “ እጅን የመጫን” ችሊ ሉባሌ አይገባም፡፡

ጎማ የሆኑ ተናጋሪዎች ( ዱሴምበር 24፥ 04)
ብዙ ጊዜ አንዴ ሰው ስሇየሆነ ርዕስ ሲያስቸግረኝ ሰሊሜን አጣሇሁ፡፡ ወዯ ጭቅጭቅ ወይም ጠብ ውስጥ
እንዲሌገባ ራሴን ከእነርሱ እሇያሇሁ፡፡ ካሌተከራከርሁ በመንፈስ ሇመቆየት ቀሊሌ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡
በህሌሜ፥ ከዱጄው አሇቃዬ ጋር ምን ዓይነት የሙዚቃ ስፒከሮችን እንዯምፈሌግ እየተወያየሁ ነበር፡፡ መቋቋም
የሚችሌ በጎማ የተሸፈነ ትንሽ ስፒከር ነበረኝ፡፡ ነገር ግን እንዯትሌሌቆቹ በእንጨት እንዯተሸፈኑት ስፒከሮች
ኃይሌ አሌነበረውም፥ ነገር ግን ምትን መቋቋም የሚችሌና በመጠኑም ቢሆን ጮኽ ብል ይሰማሌ፡፡ ከዯረጃ ሊይ
እንኳን ብትወረውሩት ተመሌሶ ይሠራሌ፡፡ በህሌሜ ውስጥ ሇአሇቃዬ በጎማ የተሸፈነው ዘሊቂው ስፒከር በቀሊለ
ከሚሰበረው ከኃይሇኛው ስፒከር እንዯሚሻሌ እያሳመንኩት ነበር፡፡ ጉዲዬን ካቀረብሁ በኋሊ ወዱያው፥ ግብዝ
እየሆንኩኝ እንዯሆነ ባሇ ስሜት ውስጥ ሆኜ ነቃሁ፡፡ በአንዴ በኩሌ በመንፈስ ሇመመሊሇስ ተቃዋሚዎችን
መሸሽን እመርጣሇሁ፥ ( ያም በቀሊለ የሚሰበረውን የእንጨቱን ስፒከር ይወክሊሌ) በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሙዚቃ
ወዯማጫወት ሲመጣ፥ መቋቋም የሚችሇውን የጎማውን ስፒከር እመርጣሇሁ ( ይህም ማሇት የአንዲንዴ
ስብእናዎችን ስንጥቅና ቡጭሪያ ይወክሊሌ፡፡)

የኖቬምበር 23፥ 03 ህሌም
በውኃ ዲርቻ ጠርዝ ሊይ ነበርሁ እና ሞገደ ከፍ እያሇ ከፍ እያሇ ይመጣ ነበር፥ በጣም በቅርቡ ወዯሊይ
ወዯዲገቱ ሇመውጣት አሌያም ተመቶ ሇመውዯቅ እገዯዲሇሁ፡፡ ማእበለ የሰዎችን ቤቶች እየወሰዯ ነበር፥ ነገር
ግን ወዯ ውጭ እየሮጡ አሌነበረም፡፡ አንዲንድቻችን ውኃው ከፍታውን ሲጨመር ዴምጹ ከሩቅ ይሰማን ነበር፥
እናም ላሊ የበሇጠ እንዯሚመጣ መናገር እንችሌ ነበር፡፡ ሙለ የማእበሌ ክምችት ከመጣ በኋሊ፥ በየቦታ
የመፈራረስ ሁካታ፥ ነገሮች በጥቂቱ ተረጋጉ፡፡

የእኔ ፍቺ፡
በውኃ ዲርቻዎች የሚወሰደ ሰዎች ይኖራለ፥ ሇህይወት እያጣጣሩ፡፡ እንዱሁም ንብረቶች በውኃ ዲረቻዎች
ይወሰዲለ፡፡ ስሇዚህም ሌረዲቸው ወዯዚያ ወረዴሁ፥ ነገር ግን ከተሇያዩ ክፍልች ተቃውሞ ገጠመኝ፡፡ ማእበለ
መንፈሳዊ ጨሇማ እንዯሚወክሌ መረዲት ተሰጠኝ፡፡ እናም በምዴር ሊይ እየጨመረ ነበር፡፡ አሇመታዯሌ ሆኖ
ብዙ ሰዎች በእነርሱ ታጥበው ተወስዯዋሌ፡፡ ከውኃ ስር መሆናቸውን እንኳን አሊወቁትም ነበር፡፡ እናም ወዯ
ዲገቱ ሇመውጣት ፈቃዯኛ አሌነበሩም፡፡ እነዚህ ሰዎች በአካሊቸው፥ በማህበራዊ ህይወታቸው፥ እንዱሁም
በገንዘብ ጥሩ ሉሆኑ ይችሊለ፥ ነገር ግን በመንፈስ እየሰመጡ ነበር፡፡ እምነታቸው፥ ምንአሌባትም በአንዴ
ወቅት ይንቀሳቀስና ያዴግ የነበረ፥ አሁን እየሞተ ነበር፡፡ ምን አሌባት ወዯ ቤተክርስቲያን መሄዲቸውንና
መጽሏፍ ቅደስን ማጥናት ሉቀጥለ ይችሊለ፥ ነገር ግን ሇአዲኛቸው ካሇ ፍቅር የተነሣ ከሆነው ይሌቅ እንዯ
ሌማዴና ግዳታ ነው፡፡ ሙለ በሙለ መውዯቃቸው የጊዜ ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም ምንም አየር እያገኙ
አሌነበረም፡፡
በውኃው ዲር ከተወሰደት መሀከሌ አዲኙን የሚፈሌጉም ነበሩበት፥ ነገር ግን ሇጠሊት ዴንገተኛ ጥቃት ዝግጁ
አሌነበሩም፡፡ ያሇባችሁን ኃጢአት አስታውሱ ትንሿ እንኳን በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ግዙፍ ሸክም
ትሆናሇች፡፡ እናም ማእበለ እነዚህን ጉዲዮች ወዯ ግሌጽ አመጣቸው፡፡ ስሇዚህም እኛ በማእበለ የጸናን
( የበረታን) እነዚህን የተረፉትን ሌንታዯጋቸውና ሀብቶቹን የመሰብሰብ ሀሊፊነት አሇብን፥ ነገር ግን ይህን
ስናዯርግ ሇታሊቅ ተቃውሞ ( ተግዲሮቶች) ዝግጁ ሌንሆን ያስፈሌገናሌ፡፡

የኖቬምበር 27፥ 03 ህሌም
በዚህ ህሌም ውስጥ፥ ኢየሱስ ተመሇሰ፥ እናም ከሁለም አገሌጋዮቹ ጋር መነጋገር ጀመረ፡፡ ሁሊችንም
በመመሇሱ ተዯንቀን ነበር፥ እናም ሇሁሊችንም ከኃይለ ከፍል ሰጠን፡፡ እነዚህን የሰጠኝን አንዲንዴ ስጦታዎች
( ጸጋዎች) ሇመሞከር ወጣሁ፥ እናም ታሊቅ የሆነን ጋኔሌ መዋጋት ጀመርሁ፥ ከእኔ ሰውነት 10 እጥፍ
የሚበሌጥ፡፡ ኢየሱስ በሰጠኝ በአዱሱ ኃይሌ፥ ይህን ጠሊት ማሸነፍ በጣም ቀሊሌ ነበር፡፡ ይህ ታሊቅ ዯስታን
ሰጠኝ፥ ነገር ግን የሆነ ክፉ ነገር እየሆነ እንዲሇ አስተዋሌሁ፡፡ የኢየሱስ ኃይሌ ሉያበሊሸን ሲጀምር ( begun t o
corrupt us) አየሁ፥ ሥጋዊ የሆንነውን፡፡ ወዱያው አንዲንዴ አገሌጋዮቹ አንደ በአንደ ጸጋ ( ስጦታ) ሲቀና
አየሁ፡፡ እናም እርስ በእርሳችን መከራከር ጀመርን፥ እንዱሁም በስፍራችንና በዯረጃችን ስንሟገት፡፡
አንዲንድቻችን ሇዚህ ኃይሌ የበሰሌን መሆን አሇመሆናችን ግሌጽ ሆነ፡፡ ( በእግዚአብሔር ኃይሌ ቅባት ስባረክ፥
ሇማሳየት በጣም ጉጉ ነኝ፥ ሌጎርርበት፥ በትንሿ መነሳሳቴ ሌጠቀምበት በጣም ጉጉ ነኝ፡፡)

የፌብሯሪ 1፥ 04 ህሌም

በዚህ ህሌም ውስጥ፥ ከላልች ሰዎች ጋር በባሕር ሊይ እየተንሳፈፍሁ ነበር፥ ትሌቅ “ ታይታኒክ” ን ከሚያክሌ
መርከብ ፊትሇፊት፡፡ ከዚያም የመርከቡ የፊቱ ጫፍ ሳይታወቅ ተገነጠሇ፥ እናም መርከቡ ውኃ ማስገባት
ጀመረ፡፡ በውኃ ውስጥ የነበርን አንዲችንም በዚህ ነገር ንቁ አሌነበርንም፥ መርከቡ ትሌቅ ስሇነበር፥ አሳሳቢ
አይመስሌም ነበር፡፡ አንዴ ( ምሌክት ማሳያ) ርችት ( ፍላር flair) ይዤ ነበር፥ ነገር ግን መጠቀሙ አስፈሊጊ
አይመስሌም ነበር፡፡ ሇተወሰነ ጊዜ ውኃ ከገባባት በኋሊ፥ በውኃ ውስጥ ያሇነው “ ያ መርከብ የፈሇገ ትሌቅ ቢሆን
አይገዯኝም፥ ይሰምጣሌ” ማሇት ጀመርን፡፡ ችግሩ ማንም ዘል የሚወርዴ አሇመኖሩ ነው፡፡ እናም ሲሰምጥ፥
በፍጥነት ወዯ ታች ወረዯ፡፡ ወዯ ጥሌቁ ተከትዬው ዋኘሁ እናም ግን ሌዯርስበት አሌቻሌሁም፡፡
ከጸልት በኋሊ፥ መርከቡ ኢኮኖሚን እንዯሚወክሌ መረዲትን አገኘሁ፡፡ የራሴን የኢኮኖሚ ሁኔታ ማስተካከሌ
እንዲሇብኝ እየጠቆመኝ፥ እንዱሁም ወጪዬን በጣም እንዲሌሇጥጥ፡፡ የአብዛኛዎቹ ህሌሞቼ ተዯጋጋሚ
መሌእክቶች ነበሩ፡፡ ሁሊችንም ሥራችንን ( our root s) መትከሌ እንዲሇብን፥ እምነታችንን ማጠንከር፥
እንዱሁም ሇሚመጣው ሇማንኛውም ነገር ዝግጁ መሆን፡፡
ሇእኔ ብቻ እንጂ ሇላሊ ሰው ትርጉም የማይሰጡ ብዙ ህሌሞች አይቻሇው፥ እኔንና እኔ የማውቃቸውን ሰዎችና
ቦታዎች የሚመሇከቱ፡፡ ነገር ግን አንዴ ያየሁት የዴርጊት ሂዯት ( pat t ern) አሇ፡፡ ሌጸሌይሊቸው ስሇሚገቡኝ
ሰዎች፥ ሊስተካክሊቸው ስሇሚገባኝ ጉዲዮች( ችግሮች) ፥ ሌናዘዛቸው ስሇሚገቡኝ ኃጢአቶች ህሌሞችን
አይቻሇሁ፡፡ ነገር ግን ከእነዚህ ህሌሞች ቀጥል ወዱያው፥ የ” ኃጢአት ህሌም” አያሇሁ፥ ከባዴ ፈተና ይሰጠኝ
ነበር፡፡ በዚህ ፈተና ብወዴቅ፥ ( ብዙ ጊዜ እንዲዯረግሁት) የመጀመሪያውን ህሌም ረሳዋሇሁ፥ እናም መተኛቴን
እቀጥሊሇሁ፡፡ ነገር ግን ፈተናውን ከተቋቋምሁት፥ እነቃሇሁ፥ የመጀመሪያውን ህሌም አስታውሰዋሇሁ፥ እናም
ሇማማሇዴ ብርታትን አገኛሇሁ፡፡

የቅርብ ጊዜ ህሌሞች
ብዙዎቹ ህሌሞቼ ከመንፈሳዊ ውጊያዎች፥ እንዱሁም ከመጨረሻው ዘመን ክስተቶች ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡




በአንዯኛው ሀሌም አብዛኞቹ ትናንሾቹ “ ያሌበሰለ ክርስቲያኖች” ተራ በተራ በጠሊት እየተዘረሩ
እንዯሆነ ግሌጽ ሆነሌኝ፡፡ በዛፎች መሀከሌ ስንሄዴ፥ በቡዴን፥ ሰይጣንና መሌእክተኞቹ እየታገለ
ያለትን ( ዯከም ያለትን) ማጥቃታቸውን ቀጠለ፡፡ ስሇዚህም እረኛ ከሆናችሁ፥ መንጎቻችሁን ጠብቁ፥
( በእምነት) ሕፃናቶቹ እንዲይወዴቁ ጠብቋቸው፡፡
በላሊ ህሌም፥ በከተማ ዙሪያ የዯህንነት እርምጃዎች እየጠበቁና እየጠበቁ መጡ፥ አንዴ ሰው ሇመጓጓዝ
ብቻ ከተሇያዩ ባሇስሌጣናት ብዙ ፊርማ እስከሚያስፈሌገው ዴረስ፡፡ በዚህም ምክንያት፥ ቀስ በቀስ
ራሴን ሕዝብ ከበዛበት ክሌልች ወጣ ወዲለ ክሌልች አገኘሁት፡፡ በሥራ ቦታ ያለ ጓዯኞቼ
‘የአውሬውን ምሌክት’ ሉሰጡኝ ሲያሳዴደኝ አየኋቸው፡፡ ችግሮቼን ሁለ ይቀርፍ ይመስሌ፡፡

እባካችሁ፥ ሇሕሌም ፍቺ ወዯ ዓሇማዊ ምንጮች አትሂደ፡፡ ፍቺውን ሇማግኘት በመንፈስ የተሞለ ሰዎችን
ማግኘት በጣም ከባዴ ነው፥ እንዱሁም ጠሊት ጉዲዩን አስመሌክቶ ብዙ ግራ መጋባቶችን ዘርቷሌ፡፡

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