የውዲሴና የሽብሸባ ጊዜ ነው!
በጁሉ ሜየር ( Julie Meyer )
ጉብኝት ከጁሉ ሜየር፡ ጁሉ ሜየር በ” ዓሇም አቀፍ የጸልት ቤት” በካንሳስ ከተማ (ኢንተርናሽናሌ
I nt ernat ional House of Prayer) በአምሌኮ መሪነት እ.ኤ.አ ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ ታገሇግሌ ነበረ፡፡

ሀውስ ኦፍ ፕሬየር፡

ጌታ ወዯ እኔ መጣና፥ “ ወዲጆቼን እንዴትተዋወቂያቸው እፈሌጋሇሁ፤ ”
አሇኝ፡፡ በጣም ጓጉቼ፥ ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ፣ ጴጥሮስ፣ ዘካሪያስ፣ ሙሴን
ሇመተዋወቅ እየሄዴሁ እንዯሆነ አስብ ነበር፡፡ እጄን ይዞኝ ወዯ ሰማይ
እየተሽከረከርን መብረር ጀመርን፥ ካርቱን ፊሌሞች ሊይ እንዲሇ ዙረት፡፡ ምንም
እንኳን ከምዴር በጣም ርቄ ቢሆንም አሌፈራሁም ነበር፡፡ ዙሪያውን ዝም ብሇን
እየበረርን ነበር እናም ንፋሱ በጉንጮቼ ሊይ ይሰማኝ ነበር፡፡ እጁ እጄን
እንዯያዘኝ ይሰማኝ ነበር እናም ከምዴር በጣም ከፍ ብዬ ነበር፥ በፊቴ ሊይ
የሚነፍሰውን የንፋሱንም ስሜት ወዴጄው ነበር፡፡ ብቻ እጆቹን ይዤ፥ ምንም
አሌፈራሁም፡፡ ዴንገት በቅጽበት ፊቱ ሲቀየር አየሁ፡፡ ፊቱን በምዴር ሊይ
አተኮረና ቀጥታ ወዯ መሬት መምጣት ጀመርን፡፡ ተመሇከትሁት፥ ፊቱን
አየሁት እናም በዓይኖቹ ውስጥና በፊቱ ሊይ ቆራጥነት ይታየኛሌ፡፡ ( ኢሳይያስ

50፡7 ፊቴን እንዯ ባሌጩት ዴንጋይ አዴርጌዋሇሁ፥)

በእርግጠኝነት ከመሬት ጋር አንጋጭም እያሌሁ ማሰሊሰላን ቀጠሌሁኝ፥ ነገር ግን ፊቱን ባየሁት ጊዜ
ቆርጧሌ እናም ምንም እንኳን እጁን የያዝሁት ቢሆንም የሆነ ከባዴ ፍርሀት መጣብኝ፡፡ በጣም በፍጥነት
ቁሌቁሌ በአናታችን ወዯ መሬት እየበረርን ነበር እናም ግን እርሱ የሚመሇስ አይመስሌም፡፡ በዴንገት
መሬቱን ጠርምሰን ተሊተምን፡፡ የግጭቱን ስሜት በአናቴ ውስጥ ተሰማኝ፡፡ አክሽን ፊሌም እንዯማየት ነበር፡፡
መሬቱ ሲፈነዲ የነበረው ዴምጽ ሌክ የህዋ መንኮራኩር ( ሮኬት) ወዯ ጠፈር ሲመነጠቅ አጠገቡ ቆመው
ያሇውን ዴምጽ ዓይነት ሆኖ ተሰማኝ፡፡ የሚያዯነቁር ነበር፡፡ በመሬት ውስጥ ሰንጥቀን እየሄዴን ነበር እናም
የጌታ ፊት ፈጽሞ ወዯ ቀኝም ወዯ ግራም አይሌም፤ ተነጣጥሯሌ፥ ቀጥታ ፊት ሇፊት፡፡ ወዯ መሬት ስንመጣ፥
ከመሬት ጋር ስንጋጭ፥ እንዱሁም በስተነው ስናሌፍ እያንዲንዶን ቅጽበት በዓይኔ ማየት ይቻሇኝ ነበር፡፡
ምዴርን፥ አሇቱን፥ ውኃውን፥ የሚነዴ እሳት ማየት እችሌ ነበር፥ እንዱሁም ሰውነቴ ሲቦጫጨቅና ሲቃጠሌ
ይሰማኝ ነበር፡፡ ሌክ መሬቱና ዴንጋዮቹ የእውነት ሰውነቴን የሚቦጫጭቁት ያህሌ ነበር የሚመስሇው ሌክ
የእውነት እየሆነብኝ እንዲሇ፡፡ በህሌሜ ከባዴ ህመም ይሰማኝ ነበር፡፡
በዴንገት በምዴር ውስጥ ሰንጥቀን በላሊኛው በኩሌ ወጣን፡፡ ቆም ብዬ ሰውነቴን ወዯታች ተመሇከትሁት፥
ተቦጫጭቆ ነበር፥ ቆዲዬ ተገሸሊሌጧሌ፥ እናም ህመሙ ይሰማኝ ነበር፥ ነገር ግን ስሇእኔ አሌነበረም፡፡ ኢየሱስ
ተመሇከተኝ፥ ወዯ ፊቴ ተጠግቶ፥ ፊት ሇፊት ዓይን ሇዓይን፥ እናም እንዱህ አሇኝ፡- “ ወዲጆቼን
እንዴትተዋወቂያቸው እፈሌጋሇሁ፡፡” ከህመሜ ብዛት የተነሳ እያሇቀስሁ ነበር፡፡ በእርግጥ ምን ያህሌ
እንዯተጎዲሁና ቆዲዬ ምን ያህሌ እንዯተጎዲ ያስተውሇዋሌ ብዬ እያሰብሁ ነበር፥ ነገር ግን አሌተመሇከተኝም፡፡
ዙሪያውን ተመሇከትሁ እናም በሰዎች የተጨናነቀ ቦታ ነበር፡፡ ፈጽሞ እዚህ ቦታ መጥቼ አሊውቅም፥ ነገር ግን
ሕንዴ እንዯነበረ አወቅሁ፡፡ በጣም መጥፎ ሽታ ነበረው እናም ብዙ ሰዎች በየቦታው ይገኛለ እናም እኔ ጌታን
እየተከተሌሁት ነበር፡፡ እኔን ጭራሽ እየተመሇከተኝ አሌነበረም፡፡ የተገሸሊሇጠውን የቆዲዬ ህመም እንዱሰማኝ
የፈሇገ ነው የሚመስሇው፡፡ በየቦታው ትናንሽ ሕፃናት ነበሩ፡፡

የሚያማምሩ ሕፃናት ሴት ሌጆች በቅርጫቶች ውስጥ ነበሩ እናም እርሱ ከእያንዲንደ ጋር ነበር፡፡ በቃ
ከእነርሱ ጋር ይቆማሌ፡፡ በዓሇም የተረሱ የሚመስለትን ሰዎች ነበር ጌታ ወዲጆቼ ያሊቸው፡፡ ሕፃናት በመሬት
ሊይ ተኝተውና ዝንቦች ቆዲቸውን ወረዋቸው አየሁ፥ እናም ከዚህ ዘግናኝ ህይወት ወዯሚቀጥሇው ህይወት
ሲሸጋገሩ አየኋቸው እናም ወዯ ዘሊሇም ሕይወት በሚነቁበት ቅጽበት፥ እርሱ በዚያ ነበር፥ ሇእያንዲንዲቸው፥
በዚያ ነበር፡፡ አንዴስ እንኳን በእርሱ ዓይን የተረሳ የሇም፥ አንዲቸው እንኳን፡፡ የማየው ነገር ሀዘን፥ ሰውነቴን
ከሚሰማኝ ህመም ጋር ተጨምሮ፥ እንባ በእንባ አዯረገኝ፡፡ ጌታ ወዯ
እኔ መጣና በፊቴ ትይዩ ቆመ እናም ስሇእኔ ይሆናሌ ብዬ አስቤ
ነበር፥ ህመሜን ያስተውሇዋሌ ብዬ ነበር፥ በዚያ ቅጽበት፥ እርሱ ግን
እንዱህ
አሇ፡“ አሁን
በሥጋሽ እንዯሆነው ሌብሽ

ካሌተገነጠሇና ካሌተቀዯዯ፥ ወዲጆቼን ሌታውቂያቸው
አትችዪም፡፡” በእርግጥ ከምቋቋመው በሊይ ነበር፡፡ እዛው ሆኜ

ሌጆች ሲሞቱ፥ እናቶች የመጨረሻ እስትንፋሳቸው ሲስቡ፥ በሽታ
ሲዛመት እናም ሕፃናት ሴቶች ሲሸጡ እያየሁ ነበር፥ እርሱም
“ አሁን
በሥጋሽ እንዯሆነው ሌብሽ ካሌተገነጠሇና

ካሌተቀዯዯ፥ ወዲጆቼን ሌታውቂያቸው አትችዪም፡፡
እኔንም አታውቂኝም፤ ” አሇ፡፡ እናም በእንባ ጎርፍ ስሰጥም፥

ማመን እስኪያቅተኝ፥ በፊቴ ፊትሇፊት መጥቶ፥ ዓይን ሇዓይን
በሹክሹክታ እንዱህ አሇ፥ “ የሽብሸባ ጊዜ ነው፡፡” ሌክ የእርሱ የምስጢር መሳሪያው እንዯሆነ አዴርጎ ነው
የተናገረው፥ ሽብሸባውን…
በእግሮቹ ማሸብሸብ ጀመረ፥ እንዯወታዯር አረጋገጥ ( like st om ping) ፡፡ እነዚህ የሞትንና የሕይወትን ጠባሳ
የገሇጡት ፍጹማን እግሮቹ ይህን ውበት ያሇውን ሽብሸባ እያቀረቡ ነበር፥ የነገዴ ሽብሸባ - - ኢፍትሀዊነትን
የሚረግጥ የጌታ እግር፡፡ ካየኋቸው ሽብሸባዎችና አረጋገጦች ሁለ ኃያሌ የሆነ ነበር፡፡ ጌታን እርሱ እራሱ፥
በጥሌቅ ፍቅር ጠባሳ በወዲጆቹ ሊይ በተዯረገው ኢፍትሀዊነት ሊይ ሲያሸበሽብ ማየት፡፡ ዯገመው፥ “ አሁን

በሥጋሽ እንዯሆነው ሌብሽ ካሌተገነጠሇና ካሌተቀዯዯ፥ ወዲጆቼን ሌታውቂያቸው አትችዪም፡፡
እኔንም አታውቂኝም፡፡”

ከዚያም እጄን ያዘኝና እንዯገና ቀጥታ በምዴር እንብርት
ሰንጥቀን ሄዴን እናም አሁንም፥ ቆዲዬና ሥጋዬ ከአጥንቴ ሊይ
ሲቦጫጨቁና ሲገነጣጠለ ከባዴ ህመም ይሰማኝ ነበር
እንዱሁም ምዴርን ጠርምሰን ስናሌፍ ያሇው ያ ነጎዴጓዲዊው
ዴምጽ፡፡ በዴንገት በሀኪም ቢሮ ቆመን ተገኘን፥ እንዯ ክሉኒክ
ዓይነት፡፡ የመጀመሪያው ሀሳቤ ስሇራሴና የነበርሁበት ህመም
ነበር፡፡ ሰውነቴ ሊይ ምንም ቆዲ ያሌነበረኝ ያህሌ ተሰማኝ፥
የተገፈፈ ያህሌ፡፡ እንዯገና “ ወዲጆቼን እንዴትተዋወቂ
እፈሌጋሇሁ፤ ” አሇኝ፡፡ ዙሪያውን ተመሇከትሁና በሕፃናት
የተሞሊ የቆሻሻ ቅርጫት አየሁ፡፡ ጭንቅሊቶችና እጆች
እንዱሁም ትናንሽ እግሮች በቆሻሻ ቅርጫቶች የተሞለ
ሕፃናት፡፡ አንዲንድቹ በሕይወት ሆነው ይንቀሳቀሱ ነበር፥ ቆዲቸው ተቃጥሎሌ፥ አንዲንድቹ ጭንቅሊቶቻቻው
ተጨፍሌቀዋሌ፥ አንዲንድቹ ሙለ በሙለ የተሟለ ናቸው፥ ዓይኖቻቸው በግሌጹ ተከፍተው እንዲፈጠጡ፡፡
ንዝረት ውስጥ እንዲሇሁ ዓይነት ተሰማኝ፡፡ ጌታ ዓይኖቼን በዓይኑ እያየ “ አሁን በሥጋሽ እንዯሆነው

ሌብሽ ካሌተገነጠሇና ካሌተቀዯዯ፥ ወዲጆቼን ሌታውቂያቸው አትችዪም፡፡ እነዚህ ወዲጆቼ
ናቸው፡፡” አንዴ ላሊ ሌጅ እግሩን ተይዞ ወዯ ላሊ የቆሻሻ ቅርጫት ሲጣሌ እዛው ቆሜ ነበር፥ ሙለ ሕፃን፡፡
የጌታ ሀሳብ ይሰማኝ ነበር፡፡

“ኦ

የምዴር ዝምታ፥ የተረሳችሁ
አሌተረሳችሁም! ”

የምትመስለ፡፡

አሌተረሳችሁም!

አሌተረሳችሁም!

በምዴር በዚያች ክፍሌ ውስጥ ዝም ብሇው ነበር፥ ነገር ግን በአብ ፊት የሚሰማ ዴምጽ ነበራቸው፥ ሁለን ቻዩ
አምሊክ፡፡ ጩኸታቸው በዘሊሇም መተሊሇፊያዎች ፈጽሞ አይቋረጥም፡፡ ቀንና ማታ፥ ማታና ቀን እየጮኹ አለ፥
የገነት ተዯማጭነት አሊቸው፡፡ ተዯማጭነት አሊቸው፥ የሁለን ቻይ አምሊክ ጆሮ፡፡ መጮኽ ጀመርሁ፡፡ “ ይህን
በከንቱ አታዯርጉም፥ ል( LOU) ፡፡ ይህንን በከንቱ አታዯርጉም! ል ኢንግሌ! (LOU Engle!) ይህን በከንቱ
አታዯርጉም፥ ል! ” በገነት አዲራሾች አሌፎ ማየት ይቻሇኝ ነበር እናም የል መሌአክ ስም በገነት የታወቀ ነው፡
፡ ል የጌታን ወዲጆች ያውቃቸዋሌ፡፡ የሕፃናቱ የማያቋርጥ ጩኸት በገነት መተሊሇፊያዎች ዘሇቆ ይሰማኝ
ነበር፥ በምዴር ዴምፅ አሌባ የሚመስለት፥ በምዴር የተረሱት፥ ነገር ግን የአብ ጆሮ ወዯ እነርሱ ናት እናም
ቀንና ሇሉት እንዱሁም ሇሉትና ቀን በምዴር ብርቱሀን ሊይ ስሇፍርዴ ይጮኻለ፥ ነፍሳቸውን ባሳሇፏት ሊይ
ስሇፍርዴ፡፡ ነገር ግን … በዘሊሇም ሕይወት ዴምፅ አሊቸው! ! ! ላትና ቀን ቀንና ላሉት … በምዴር ብርቱሀን
በሚመስለት ሊይ ስሇፍርዴ እየጮኹ… እናም የአባታቸው ጆሮ ወዯ እነርሱ ናት! እናም በዴጋሚ፥ ጌታ ወዯ
ዓይኔ ውስጥ እየተመሇከተ “ አሁን በሥጋሽ እንዯሆነው ሌብሽ ካሌተገነጠሇና ካሌተቀዯዯ፥
ወዲጆቼን ሌታውቂያቸው አትችዪም፥ እኔንም አታውቂኝም፡፡”
እየተንሰቀሰቅሁ እዛው ቆሜ ቀረሁ እናም በዴጋሚ ፊትሇፊቴ ቆሞ፥ ወዯ ዓይኖቼ ተጠግቶ በሇሆሳስ “ የሽብሸባ
ጊዜ ነው፤ ” አሇ፡፡ ያን የእርሱን “ አዱስ ሽብሸባ” ጀመረ፥ የምዴርን ኮረብታዎች በዯሇዯለት በእነዚያ ፍጹማን
እግሮቹ፥ አሁን እነዚያ እግሮች እያሸበሸቡና በኃይሌ እየረገጡ ነበር ( st om ping by His feet s) ፥ እዛው
ውርጃ የሚፈጸምበት ክሉኒክ ውስጥ፡፡ በጣም ኃይሇኛ ነበር፡፡ ሁሌጊዜም በጣም በተሰበርሁበትና በጣም
በዯከምሁበት ጊዜ ነበር “ የሽብሸባ ጊዜ ነው፡፡ የውጊያ ጊዜ ነው፥ ሽብሸባ ውጊያ ነው፡፡” ይሇኝ የነበረው፡
፡ በእግሩ ይረግጣሌ፥ በዚህ አዱስ ስሌት፥ በዚህ በእግሮቹ አረጋገጥ፡፡ ይህ ባሇ ሁሇት እርምጃው አይዯሇም፥
ይህ ፈራጁ ኢፍትሀዊነትን ሲረግጥ ነው፥ በገዛ እግሮቹ እናም እንዱህ አሇ፡ “ ምዴር በዚህ ሽብሸባ

እስክትቀሊቀሇኝ ዴረስ ብቻ ጠብቂ፥ ጥቂቶች ተቀሊቅሇውኛሌ እናም ግብዣውን እያሰራጨሁ ነው ነገር ግን
ሌታሸበሽቢ የምትችይው ሌብሽ በጣም ሲቀዯዴና ሲሰበር ነው፡፡”

ከዚያም በዴጋሚ ወዯ እኔ መጣና እንዱህ አሇኝ፡ “ አንዲንዴ ወዲጆቼን እንዴትተዋወቂያቸው
እፈሌጋሇሁ፡፡” እናም አሁንም በዴጋሚ በምዴር ውስጥ ሰንጥቀን
አሇፍን፡፡ ፈጽሞ መቆም አሌቻሌሁም፡፡ ሌቤ ተሰብሮ ነበር፡፡ ቆዲዬ
ተቦጫጭቆ ነበር፡፡ ወዯታች ስመሇከት አጠገቤ ፈንጂ የፈነዲ ነበር
የሚመስሇው፡፡ በጣም በጣም በተጨናነቀ ጎዲና ሊይ እየሄዴን ነበር፡፡
እርሱ ቀዴሞኝ ነበር እናም እኔ በጣም በህመም ውስጥ ነበርሁ፥ ቀስ
እያሇ እንዱራመዴ ፈሇግሁ፥ ነገር ግን ስሇእኔ አሌነበረም፡፡ ህማሙ
እንዱሰማኝ ፈሌጓሌ፥ ምክንያቱም ሌቤ ህመሙን እንዱያውቀውና
እንዱቀበሇው እንዯራሴ አዴርጌ እንዴወስዯው ይፈሌጋሌ፡፡ አጠገቡ
ዯርሼ ከእርሱ እኩሌ እስክራመዴ ዴረስ ጠበቀኝ፡፡ ይህ ቦታ እስራኤሌ
እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ በተሇያዩ ጊዜዎች ራሱን ሇተሇያዩ ሰዎች ጎንበስ
ሲያዯርግ አየዋሇሁ፥ “ ሰሊም” ወይም “ ሻልም” እንዯማሇት፡፡
አሌተናገረም፥ ራሱን ብቻ ነው ጎንበስ ያዯረገው፡፡ የዓይናቸውን ትኩረት ይይዝና መሌሶ ጎንበስ ይሊሌ እናም
ራሱን ጎንበስ ያዯረገሇትን ሰው አየዋሇሁ፥ ዓይናቸው ፍክት ይሊሌ፡፡ ውስጣቸውን ተመሇከትሁ እናም ብርሃን
ሲመሊሇስ ይታየኝ ነበር፡፡ በጨረፍታ ይታየኛሌ፥ ኢየሱስ የሌባቸውን ዓይኖች ይከፍታሌ እናም በግሌጽ
ያዩታሌ፥ እንዯ ኢየሱስ፥ መሢሐ፡፡ በዚህ የኢየሩሳላም ጎዲና እየሄዴን በግሌጽ ውስጣቸውን ማየት ይቻሇኝ
ነበር፥ የሌባቸው ዓይኖች ተከፈቱና ትንሽ እሳት በውስጣቸው መቀጣጠሌ ጀመረ፡፡
አንገቱን ጎንበስ ያዯረገሊቸው ሰዎች ታሊቅ ስሌጣን ያሊቸው እንዯሆኑ አወቅሁ፥ በአይሁዴ ማህበረሰብ ውስጥ አሇቆች ረቢዎች፡፡ ( ዮሏ.1: 39 እነርሱም። ረቢ፥ ወዳት ትኖራሇህ? አለት፤ ትርጓሜው መምህር ሆይ ማሇት ነው።) ጌታ ዓይኖቻቸውን ሲከፍተው በግሌጽ
ማየት እችሌ ነበር፤ ጌታ ሲገሇጥሊቸው ይታየኝ ነበር፡፡ በምዴሪቱ ሊለ ከሊይ ያለ ረቢዎች፥ በጨረፍታና በጉንበሳ ብቻ፥
የመገሇጥ ነበሌባሌ በውስታቸው ጥሌቀት መቀጣጠሌ ጀመረ፥ በሰከንዴ ውስጥ የሌባቸው ዓይኖች ተከፈቱ፡፡ ( መዝሙር
102: 16 እግዚአብሔር ጽዮንን ይሠራታሌና፥ በክብሩም ይገሇጣሌና።)

እነዚህን ረቢዎች ቤታቸው ዴረስ ተከተሌናቸው እናም በቤታቸው የሊይኛው ክፍሌ ገቡ እናም ረቢዎቹ
በጉሌበታቸው ተንበረከኩና ጮኹ፥ “ ይህ ሁለንም ነገር ይሇውጣሌ፡፡ ይህ ሁለንም ነገር ይሇውጣሌ፡፡” ጌታም
ቀርቦ ትንሿን የመገሇጥ ፍም ሲያቀጣጥሊትና ቀስ በቀስ ወዯማይጠፋ እሳትነት ሲቀጣጠሌ ማየት እችሌ ነበር፡፡
ይህ ትንሽ የመገሇጥ ነበሌባሌ “ በአጥንታቸው ውስጥ እንዯታመቀ እሳት” ሲሆን ይታየኝ ነበር፡፡ ይህ እሳት
እነዚህ ረቢዎች ከእንግዱህ ወዱህ አፍነው ሉይዙት የማይችለበትና ከተራራ ጫፍ ሊይ ሆነው የሚጮኹበት
ጊዜ እስኪመጣ ሲቀጣጠሌ አየሁት፡፡ “ የሹዋ መሢሐ ነው” … የሹዋ መሢሐ ነው! ( ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ
ነው! ) ካንሳስ ከተማ ውስጥ ባለ ትናንሽ የጸልት ህብረቶች ውስጥ ስሇዚህ ነገር ጸልታችንን አስታወስሁ፥
ኢየሱስ ይገሇጥ ዘንዴ፥ በክብሩ ይገሇጥ ዘንዴ፡፡ በእውነትም፥ በእውነትም ተገሌጧሌ፡፡
ዞር አሌሁ እናም የኢየሱስን ፊት ሳየው ሇመጀመሪያ ጊዜ ነው እናም እንባ በጉንጮቹ ሊይ ይፈሳሌ እንዱህም
ሲሌ ይሰማኝ ነበር፥ “ ኦ ኢየሩሳላም፥ ኦ ኢየሩሳላም፡፡” ሇእስራኤሌ ያሇውን ጥሌቅ መውዯዴና ፍቅር በሌቤ
ይሰማኝ ነበር፡፡ ( ማቴዎስ. 23: 37 ኢየሩሳላም፥ ኢየሩሳላም ሆይ፥…ድሮ ጫጩቶችዋን ከክንፎችዋ በታች እንዯምትሰበስብ ሌጆችሽን እሰበስብ ዘንዴ ስንት
ጊዜ ወዯዴሁ! ) እናም በምሊሹ መሌስ ያሊገኘው አፍቃሪ ጉዲት ይሰማኝ ነበር፥ ወዯ እኔ ተመሇከተ፥ አሁንም
በዴጋሚ፥ “ አሁን በሥጋሽ እንዯሆነው ሌብሽ ካሌተገነጠሇና ካሌተቀዯዯ፥ ወዲጆቼን
ሌታውቂያቸው አትችዪም፥ እኔንም አታውቂኝም፡፡” በስብእናዬ ጥሌቀት ሇእስራኤሌ ያሇውን ጥሌቅ
ፍቅሩ ይሰማኝ ነበር፡፡ ሌክ ያእቆብ ራሄሌን እንዯወዯዲት፥ ህሌቃና ሀናን እንዯወዯዲት፥ ሆኖም ጥሌቅ ፍቅሩ
ከተፈጥሮ ፍቅር ያሌፋሌ፡፡ አሁንም በዴጋሚ ተንሰቅስቄ እያሇቀስሁ ነበር እናም የእንባዬ ጨው የሥጋዬን
ቁስልች አቃጠሇኝ፥ ሆኖም ግን ማሌቀሴን ሊቆም አሌቻሌሁም እናም ከዚህ በሊይ ምንም ሌቋቋም
እንዯማሌችሌ በማስብበት ሰዓት፥ እንዱሁም በመሬት ሊይ ወሊሌቄ በወዯቅሁበት ሰዓት፥ በሹክሹክታ ዯምጽ፥
“ የሽብሸባ ሰዓት ነው፤ ” አሇኝ፡፡
በዴንገት በዋይታ( በሇቅሶ) ግንብ ፊትሇፊት ነበርን እናም በዴጋሚ ጀመረ፥ ይህን አረጋገጡን፥ እየረገጠ፥
ይህን ስሌት፥ ይህን ሽብሸባውን በእነዚያ ፍጹማን እግሮቹ፥ ፈጽሞ አይቼው የማሊውቀውን፡፡ ሁሌጊዜም
የመጨረሻ ስብራትና ሀዘን በሚሰማኝ ጊዜ ነው፥ “ የሽብሸባ ሰዓት ነው፤ ” የሚሇው፡፡ የኃይለ ህሌውናና
የሽብሸባው ኃይሌ ይሰማኝ ነበር፥ ሽብሸባ በኢፍትሀዊነት ሊይ፡፡ ኦ የሚገርም እይታ የእግዚአብሔር ሌጅና
ፍጹማን እግሮቹ በኢፍትሀዊነት ሊይ ሲሽከረከሩና ሲያሸበሽቡ፡፡ ኢየሱስ እየዯጋገመ “ የሽብሸባ ሰዓት ነው፤
የሽብሸባ ሰዓት ነው፤ ” ይሌ ነበር፡፡ አዱስ የሚመጣ ሽብሸባ አሇ፥ ሇምዴር ዴሆች ከአምሌኳችንና ከሌባችን
የሚወጣ፥ የተረሱ ሇመሰለት፥ ነገር ግን ጌታ ወዲጆቼ ብል የሚጠራቸው እናም ሌባችን እስከመጨራሻው
ሲሰበር፥ ያኔ ያኔ ነው የሽብሸባው ጊዜ፡፡ ኦ፥ ምን ዓይነት እይታ ነው የነገሥታት ንጉሥ፥ የምዴር ፈራጅና
የጥሌቅ ፍቅርን ጠባሳ የሚያሳዩ ፍጹማን እግሮቹ፥ ማሸብሸብ ሲጀምሩና ኢፍትሀዊነትን ረግጠው ሲያባርሩ፡፡
ግሌጽ ሽብሸባ ነው፡፡ ግሌጽ ረገጣ ነው! የሽብሸባ ጊዜ ነው፡፡ እናም በህሌሜ በኢየሩሳላም ጎዲናዎች ሊይ
ስንሄዴ፥ እስከ ግንቡ ዴረስ፥ ሽብሸባውን የጀመረበት ቦታ፥ ይህንን አወቅሁ፤ በአይሁዴ ማህበረሰብ ውስጥ
በጣም ቁሌፍ ሇሆኑ ሰዎች፥ በአይሁዴ ማህበረሰብ በጣም ሇሊቁ ረቢዎች በሽብሸባው መሀከሌ እንኳ ራሱን
እየገሇጠሊቸው እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ ዓይኖቻቸው ሲፈኩ አየሁ፡፡ ወዯ ውስጣቸው አየሁ እናም ሌባቸው በኃይሌ
መምታት ሲጀምር፡፡ ጌታ በውስጣቸው እርሱና እርሱ ብቻ መሢሐ እንዯሆነ “ ማወቅን” በውስጣቸው
ሲያስቀምጥ አየሁ፡፡ እንዯዚህ ዓይነቱ ሰዓት በሊይ ያለ የተቀቡ የምዴር ረቢዎች፥ በጌታ ጊዜ - ሌባቸውን
ያነሳሳና ከውስጣቸው ይፈነዲሌ እናም ወዯ ኢየሩሳላም ከፍታ ስፍራዎች ወጥተው ሇመሊዋ ኢየሩሳላም
ይጮኻለ፥ ያሁሹዋ መሢሐ ነው፡፡ ያሁሹዋ መሢሐ ነው! ( ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው!)

( ሏዋርያት.17: 3 ሲተረጉምም ክርስቶስ መከራ እንዱቀበሌና ከሙታን እንዱነሣ ይገባው ዘንዴ
እያስረዲ። ይህ እኔ የምሰብክሊችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይሌ ነበር። ማቴ. 1፡16፤ ዮሏ. 17፡
3፣ 20፡30፤ ሏዋ. 19፡4)

በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፡፡ አሁን፥ ዯብቀውት

በእርግጥ ሆኖ እንዯነበረ ራሳቸውን እየጠየቁ
ነው፡፡ የተመዯበው ሰዓት ተቆርጧሌ እናም በእነዚህ ጊዜያት አስቀዴሞ፥ እየተገሇጠ የሰዎችን ሌብ ዓይኖች
እየከፈተ ነው እናም መጥቶ አጥንታቸው ዴረስ ዘሌቆ በእሳቱ ያቀጣጥሊቸዋሌ፡፡ እነዚህ ረቢዎች የጌታ ቃሌ
ከውስጣቸው ሲፈነዲ፥ መገሇጡንም ሲያውጁ ይታየኝ ነበር፡፡ እየሆነ ነው፡፡ የተቆረጠው ሰዓት ተቀጥሯሌ፡፡ ዛሬ
እየሆነ ነው፡፡

ትንቢተ ኤርምያስ 20: 9 እኔም። “ የእግዚአብሔርን ስም አሊነሣም፥ ከእንግዱህ ወዱህም

በስሙ አሌናገርም” ብሌ፥ በአጥንቶቼ ውስጥ እንዯ ገባ እንዯሚነዴዴ እሳት ያሇ በሌቤ
ሆነብኝ፤ ዯከምሁ፥ መሸከምም አሌቻሌሁም።

ከዛም እንዯገና በዴጋሚ፥ “ ሌክ በሥጋሽ እንዯሆነ ሌብሽ ሁሇት ቦታ ካሌተቀዯዯና ሌብሽ
ሁሇት ቦታ ካሌተገነጠሇ፥ ወዲጆቼን አታውቂያቸውም፤ ” አሇኝ፡፡

የሽብሸባ ጊዜ ነው!

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