
ሄንሪ ግሩቨር - በጸልት የእግር ተጓዥ 

ኦክቶበር፣  ኖቬምበር 2012 ዓ.ም (እ.ኤ.አ) ጃፓን የተሌዕኮ ጉዞ 

ሄንሪ ግሩቨር፥ በሀገራት እየተዘዋወሩ በተሇያዩ ጎዲናዎች ሊይ ስሇዛች ምዴር፥ ቦታ፣  ሰፈር፣  አካበቢ ወዘተ በእግራቸው ሇረዥም 
ሰዓታት እየተመሊሇሱ የሚጸሌዩና የሚማሌደ እንዱሁም ሀገራትን በጸልት ሇክርስቶስ ኢየሱስ የሚማርኩ ሰው ናቸው፡፡ 

በዚህ መኸር የጃፓን ጉዞዬን ከብዙ የረዥም ሰዓታት ተከታታይ በረራዎችና እረፍቶች (connect ing flights 
and layovers) በኋሊ በቶኪዮ ናሪታ አየር ማረፊያ በመዴረስ ጀመርሁ፡፡ ናሪታ አሇማቀፍ የአየር ማረፊያ 
ዯርሼ መፈጸም የሚገቡኝን ከፈጸምሁ በኋሊ በዓሇም አቀፍ (የወንጌሌ) ስርጭት ተሌዕኮ ማእከለ 
አስተርጓሚዬን ሇመገናኘት በባቡር ወዯ ኢዋኪ ከተማ ሄዴሁ፡፡ (Narita Int ’l Airport , Iwaki City 
Japan፣  Global Mission Outreach Center) 

በመጀመሪያው ምሽት በጣም በተቀባች አንዱት ጃፓናዊት ዴምጻዊ በተዘጋጀ ዝግጅት (ኮንሰርት) ተዯሰትሁ፡
፡ ዘፈኖቿና በጃፓን ካለ ታዊቂ እጅግ ዝነኛ ዘፋኞች መካከሇ አንዶ ወዯ መሆን ያዯረገችው ጉዞ ስሊጋጠመው 
የማንኛውም ዴምጻዊ የከፋው ፍርሀት ምስክርነቷ፡፡ በዴንገት ዴምጿን አጣች ማንምም የህክምና ባሇሙያ 
ዴምጿን መሌሳ እንዴታገኝ ሉረዲት አሌቻሇም፡፡ ከዚያም ዯግሞ የ2007 ዓ.ምቱ (እ.ኤ.አ) መሬት 
መንቀጥቀጥና ጎርፍ (ሱናሚ) ሆካኢድ ዯሴትን ሲመታና ብቸኛ ውዴ ወንዴሟን ሲወስዴባት ላሊ አስከፊ 
ሁኔታ ዯረሰባት፡፡ በአጥፊው ጉዞውም የሌጅነት ቤታቸውንና እርሻቸውን ሙለ በሙለ አጥፍቶታሌ፡፡ ህይወቷ 
ወዯ ፍፃሜው የመጣ ነው የሚመስሇው፡፡ አሁን፥ ሥራዋ ብቻ አይዯሇም፥ የተረፋት ብቸኛ ቤተሰቧም 
ጠፍቷሌ። ይህ አብዛኞቹ ጃፓናዊያን ቤተሰቦች በማርች 11፣  2010 የጃፓኗን ሳንዲይ ግዛት የመታውን ባሇ 
9.2 መሬት መንቀጥቀጥ እርሱንም ተከትል በታሪክ አጅግ አስከፊ ከሆኑት አንደ በሆነው በባሕር ማዕበሌ 
መጥሇቅሇቅ (ሱናሚ) ወዯ ዯረሰባቸው ስፍራ (ሁኔታ) አመጣት፡፡ ከ100 ጫማ (ከ30 ሜትር በሊይ) በሊይ 
ከፍታ ያሇው ከባሕር በታች በተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ እየጨመረ በሚሄዴ የባሕር ማዕበሌ በሰሊማዊ 
ውቅያኖስ (ፓስፊክ ኦሽን) ጠረፍ ታንሺ ዯሴትን ጨምሮ እስከ 250 ማይሌስ (ከ400 ኪ.ሜ. በሊይ) እርቀት 
ዴረስ በመንገደ ያገኘውን ሁለ እያጠፋ ሲጓዝ፡፡ የሟቾች ቁጥር እስካሁን አሌታወቀም ምክንያቱም ብዙ 
ቤተሰቦች በመንግሥት ቢሮዎች ከነበሩ መዝገቦቻቸው ጋር አብረው ጠፍተዋሌ፡፡ ሁለም በውኃና በእሳት 
ተጠርገው ተወስዯዋሌ ወዴመዋሌ፡፡ ከዚያ ዯግሞ በሩሲያ ቼርኖቤሌ እንዯተከሰተው እስካሁንም ከተማዋን 
የሙት መንፈስ መንዯር (የወዯመች ከተማ) አዯርጎ እንዲስቀራት የኒውክሉየር መቅሇጥ አዯጋ ፉኩሺማ 
ግዛትን ከገዲይ ጨረር ጋር የተዋት፥ የዱኤቺ ኒውከሉየር ማብሊያ ፍንዲታ፡፡ (Honshu Islands Pacific 
Coast ፣  Diaechi Necular Power Plant ፣  Fukushima prefict ion (or state) ፣  Russia’s chernoble 
melt down፣  ghost town area) 

ከዚያም በዚህች ወጣት ዴምጻዊ ህይወት ውስጥ አስዯናቂ ነገር ተፈጠረ፡፡ በጭንቅ ወዯ ቡዲህ ከጮኸች በኋሊ 
ስሇኢየሱስ ፍቅርና የእርሱን አስዯናቂ ጸጋ የነገረቻትን አንዴ ክርስቲያን አገኘች፡፡ ይህን ሀሳብ ከአዕምሮዋ 
ሌታወጣው አሌቻሇችም ከዚያም ወዯ ኢየሱስ ሇእርዲታ ጮኸች፡፡ መሊ ማንነቷን ፈጽሞ አጋጥሟትና አይታው 
የማታውቀው ሀሴትና ሰሊም ሲሞሊት አስዯናቂ መሇወጥን ተሇማመዯች፡፡ ቤተክርስቲያንም ፈሇገችና የተራበች 
ሰባራ ነፍሷን የመገባት መጽሐፍ ቅደስ አገኘች፡፡ አንዴ ቀን ሇመዝፈን ጥሌቅ የሆነ ፍሊጎት ሲያዴርባት በዚህ 
ጊዜ ስሇኢየሱስ ነው፤ ዴምጿ እንዯቀዴሞው የሚያምር ሆኖ ተመሇሰሊት፡፡ አሁን ትዘምራሇች ታሪኳንም 
ትናገራሇች ሇውዴ አዲኟ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ፡፡ በሺዎች ሇሚቆጠሩ ከአዯጋው ሇተረፉ ሰዎች የጃፓን 
መንግሥት በሰጠው ተሳቢ በሚመስለ መጠሇያዎች በሚኖሩበት የአዯጋው መስመር አካባቢ ሙለ ጊዜዋን 
ሇዚያ ሰጥታሇች፡፡ 

የምሽቱ ዝግጅት (ኮንሰርት) ሇእኔ ዯስ የሚሌ የንጹህ አየር ትንፋሽ ነበር፡፡ ቤተሰብ ጓዯኞችና ያሊቸውን 
ንብረቶች ካጡት ሰዎች ጋር በዚያ ተቀምጬ፥ የ36 ሰዓታት ጉዞዬ ከዴካም ወዯ ብርታት ታዴሶ ሇ5 
ሳምንታት አገሌግልት ሇጃፓን ሕዝቦች በአዱስ ፍቅርና ቅናት ዝግጁ ሆንሁ፡፡ 



አዲሬን ጥሩ እንቅሌፍ ከተኛሁ በኋሊ ከተወዯዯው ወንዴሜና አስተርጓሚዬ አኪራ ሞሪ ጋር በመኪና ጉዟችንን 
ጀመርን፡፡ አኪራ በጣም ጎበዝ ሹፌር ነው ጂ.ፒ.ኤሱንና ኤይፎኑን በመጠቀም ሌዩ ችልታና ታሊቅ ጸጋ አሇው፥ 
በዚህም በዯሴቱ ውስጥ በጥሩ ስኬት አሇፍን፡፡ (GPS, I -Phone) 

የመጀመሪያ ቀናችን በሆንሹ በሰሊማዊ ውቅያኖስ በኩሌ ከምትገኘው “ኢዋኪ” በባሕሩ በጃፓን በኩሌ 
ወዯምትገኘው “ኦዳት” ከተማ ነበር፥ በዚያም ያለትን ሰዎች እንዯገና ሊያቸው ጓጉቼ ነበር፡፡ በዚያ አካበቢ የ4 
ዓመት የመንገዴ ሊይ (እየሄደ ጸልት) ጸልት ከጨረስን 6 ዓመት ሆኖታሌ፡፡ ከ6 ዓመታት በፊት 
ቤተክርስቲያኑ መጋቢውንና (ፓስተሩን) ባሇቤቱን እንዱሁም 3 ሌጆቻቸውን ጨምሮ 20 አባሊት 
(ምእመናን) ነበሩት፡፡ ወጣት ቤተሰቦች ነበሩ ይህም ሇቦታው ቀዲሚውና የመጀመሪያ ቤተክርስቲያናቸው 
ነበር፡፡ በጃፓን ቶኪዮ ውስጥ በሚገኝ “ሜድ ሪኖ ማኪባ” የሚባሌ ትሌቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ በአገሌግልት 
ተሹመው ነበር በጃፓንኛ ትርጉሙ “የአረንጓዳው ሸሇቆ ቤተክርስቲያን” ማሇት ነው፡፡ ( “ Iwaki” ፣  Honshu፣  
City of “Odate” ፣   “Medo Rino Makiba” meaning in Japanese‐ Church of the Green 
Valley.” ) 

ከስዴስት ዓመታት በፊት የነበረኝ የኦዳት ከተማና አካባቢዋ ትውስታ የጭንቀት (የተከፋች) ከተማና 
አዛውንቶቻቸውን አስገብተው የሚሰናበቱባቸውና፥ እዛው እንዱሞቱ የሚተዉበት ዝነኛ ዋሻዎች ያለባት 
እንዯነበረች ነው፡፡ በእነዚህ ዋሻዎችና ዴህነት ግሌጽ በሆነባቸው አካባቢዎች ሊይ ጸሌየናሌ፡፡ እንዱሁም በብዙ 
ጎዲናዎች ሊይ በህይወት ሇመቆየት (ሇመኖር) የማያቋርጡ ትግልችን እያስተዋሌን ተመሊሌሰናሌ፡፡ በዚህ 
ዓመት ወዯ ኦዳት ከገባሁ በኋሊ፥ መሊው አካባቢ ሙለ በሙለ ስሇተቀየረ በጣም ተገርሜ ነበር፡፡ ቤቶች በብዙ 
አበቦችና በጤናማ አረንጓዳ ተክልች በዯንብም ከተጠበቁ የአትክሌት ቦታዎች ጋር ተሻሽሇዋሌ፡፡ ሇአኪራ 
“እርግጠኛ ነህ ይህ ኦዳት ነው?” አሌሁት፡፡ “አዎ፥ ሇምንዴ ነው እንዯዚህ የተዯነቅኸው?”” አሇኝ፡፡ እኔም፡ 
“ከስዴስት ዓመታት በፊት በየዓመቱ የተመሊሇስንበት ላሊ ከተማ ሉኖር ይገባሌ ይሄ አዱስ ከተማ ነውና፡፡ 
በከተማዋም ያሇው መንፈስ ቀሇሌ ያሇ ነው” አሌሁት፡፡ ከመጋቢውና ከባሇቤቱ ጋር ከተገናኘን በኋሊ ወዯ 
አዱሱ ቤተክርስቲያን ሄዴን፡፡ ትንሿ ቤተክርስቲያናቸው ከ100 ሰው በሊይ የምታስቀምጥ የምታምር 
ቤተክርስቲያን ሆና አዴጋሇች፡፡ አሁን ያማረ መገሌገያ ቦታ አሊቸው እንዱሁም ዯግሞ አሁን መረጃችሁን 
የምታዴሱት አብራችሁ ሇሰዓትት መንገዴ ስትሄደ ከነበሩት አዋቂዎች ብቻ አይዯሇም፥ በአስራዎቹ 
መጨረሻ እዴሜያቸው ጥሩ ዘማሪዎች ከሆኑት ጋር፥ አሁን እንዯ ወጣት ወንድችና ሴቶች ከእነርሱም ጋር 
መተዋወቃችሁ ሀሴትን ይሰጣሌ፡፡  

በ2006 ዓ.ም ስሇሄዴንበት አንዴ ትንሽ አካባቢ መዘገብ እፈሌጋሇሁ፡፡ የተሇያዩ ቡዴኖች መከሇያ የነበረች 
ትንሽ የከተማ መናፈሻ፡፡ የመናፈሻው አካባቢ በቆሻሻ የተሞሊና፥ ከመከሇያውም ጀርባ ብዙ ዓይነት አስጸያፊ 
ጽሑፎች ይገኛለ፥ የተረበሹ ወጣት ሌጆች ከእይታና ከቁጥጥር ውጪ በሚሰባሰቡባቸው ስፍራዎች የሚታይ 
ነው፡፡ በኦክቶበር 14፣  2012 ዓ.ም ተመሌሰን ወዯ መናፈሻው ስንገባ ባየሁት ሇውጥ ተባርኬያሇሁ፡፡ አዱስ 
መጫወቻ ስፍራ፥ የሚያምር መሌካምዴር፥ የሲሚንቶ ንጣፍ መሄጃዎች፥ ረዥም ፏፏቴ አሇው፡፡ መከሇያውም 
እንዯገና ተሠርቶ ምንም ጽሑፍም ሆነ ፊዯሌ የሇበትም፡፡ ሙለ ሇውጥ፡፡ 

የመጀመሪያና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ በበሊይ ተቆጣጣሪው እየተመራን ብዙ አካባቢዎችን 
ጎበኘን፡፡ የአዕምሮና የአካሌ ችግር ሊሇባቸው ሌጆች የተዘጋጁ ጥሩ አቅራቦቶችን ጨምሮ ብዙ አዲዱስ 
ሕንጻዎች ነበሯቸው፡፡ ጎበኘን በትምህርት ቤቱም ሙለ ጸሇይን፡፡ በከተማዋ እርዲታ የተሠራ አንዴ ክፍሌ 
ዯግሞ በተሇየ የሚስብ ነበር፡፡ ከ1945 ጀምሮ የኦዳት ታሪክ ነበረ፡፡ በጽሑፍና በምስሌ ተገሌጸው፤ በጉብኝቱ 
ውስጥ ወዯ ኋሊ የዘገየሁበት ያ ክፍሌ ነበር፡፡ በነዚያ በምስልቹ ውስጥ አሮጌዋ ኦዳት ሳትሇወጥ ከጦርነቱ ጊዜ 
አንስቶ እስከ 2004 ዓ.ም ዴረስ አሇች፥ ከዚያም ከ2005 ጀምሮ እስከ 2011 ዓ.ም በጣም ግሌጽ የሆነ ሇውጥ 
ይታያሌ፡፡ ሙለ በሙለ ሌዩ ከተማ ነው የሚመስሇው፡፡ እያንዲንደ በ(ሰዎች) ፊቶች ሊይና በመሊ አካባቢዎች 
ሊይ ያለ ሇውጦችን እያየሁ ስሄዴ እንባዬን ወዯ ኋሊ እየታገሌሁት ነበር፡፡ 

እኛ የታሰሩትን ከፈታን፥ ከተማዋን (ከኃጠኢት) ካጸዲን፥ እናም ፍቅርን፥ ተቀባይነትንና ይቅርታን ከበረከት 
ጋር ካወጅን፥ ያሑዋሕ በሕዝቡና በአካባቢው ማዴረግ በሚችሇው ነገር ሌቤ በፍጹም ምስጋና ተሞሌቶ 
ኦዳትን ተሇየኋት፡፡ 

ማርች 17 በመጋቢ አኪማሳ ሳሳኪ አስተባበሪነት በተዘጋጄ የሁለም ጉባኤዎች መጋቢዎችንም ያሳተፈ አካባቢ 
አቀፍ ጉበኤ ሊይ አኦሞሪ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ተሰባሰብን፡፡ መሰባሰባችን ዯስ የሚሌና ስሇ “የእግር ጉዞ 



ጸልት” የበሇጠ ሇመማር ጉጉ የሆኑ ብዙ መጋቢዎች የተገኙበት ነበር፡፡ (Aomori Bapt ist Church፣  Pastor 
Akimasa Sasaki) 

በሚቀጥሇው ቀን ከ110 ዓመታት በፊት ጃፓን ከሩሲያ ጋር በነበራት የክረምት ጦርነት ወቅት ወታዯሮችን 
ሇማሰሌጠን ያገሇግሌ ሇነበረ ቦታ ሇመጸሇይ ወዯ ተራራ ወጣን፡፡ ያ ክረምት በዚያ ተራራ ሊይ እጅግ ከባዴ 
ከመሆኑ የተነሳ አንዴ ሰው ስሇተሌዕኮው መረጃ ሇማዴረስ በሚመሇስበትና እርዲታ ሰጪዎች በሚመጡበት 
ጊዜ ውስጥ 193 ሰዎች (በኒውክሉየር የአየር ብክሇት) ተጋሌጠው ሞቱ የተረፉ 17 ሰዎችን ማዲን ቢችለም 
እነርሱም ብዙም ሳይቆዩ በረሀብ፥ በቅዝቃዜና፥ በመጋሇጥ ሞቱ፡፡ የመጨረሻዎቹን 17 ሰዎች ወዲዲኑበት ቦታ 
በእግር ሄዴን፡፡ ሇተረፉት ቤተሰቦችና በዚያ ከፍተኛ ተራራ ሊይ ስሊሇው የሞት ቃሌኪዲን ሇይቅርታና ሇፈውስ 
ስንጸሌይ ሌባችን እጅግ ከብድ ነበር፡፡   

እንዱሁም ዯግሞ ስሇ“አኦያጊ” አካባቢ፥ “ሀራኦካ አፐሮር” ስሇሚባሌ ከአኦሞሪ ከተማ ወጣ ብል የሚገኝ ጎዲና 
ጸሇይን፡፡ በጁን 4፣  1947 ዓ.ም 170 ቻይናውያን ሇ16 ሰዓታት የከሰሌ ማእዴን ማውጫ ውስጥ በአግባቡ 
ሳይመገቡ የሚሠሩበት ከከፍተኛም የሥራ ጫና የተነሳ ሞቱ፡፡ አምጸውም ወዯ ጫካው ሸሹ፥ ነገር ግን በ7 
ወራት ተይዘው ሇብዙ ቀንና ላሉቶች ከዛፍ ጋር ታሰሩ፡፡ ብዙዎች ሞቱ ሥጋዎቻቸውም ምንም ክብር 
ሳይሰጣቸውና ያሇምንም ቀብር በጉዴጓዴ ውስጥ ተጣለ፡፡ ካመጹት 986 ቻይናውያን ሠራተኞች “አክመዴ” 
ማሇትም “የጋራ ዯስታ ቤት” ተብል በሚጠራው ቤት ተጠሌሇው ከነበሩት መካከሌ አብዛኞቹ ከከባዴ 
ሁኔታዎችና ከሀዘን የተነሳ ሞተዋሌ፡፡ የማስታወሻ ሐውሌት (ዴንጋይ) እነዚያን ቀናት እየዘገበ በዚያ ቆሟሌ፡፡ 
በእርግጥም ይህ ቦታ አሁን ዴረስ በዴህነት የተመታ ነው፡፡ ሇመጋቢው አካባቢው በአሳሳቢ ሁኔታ ጸልት 
እንዯሚያስፈሌገው ነገርሁትና እንዯዛ ሇማዴረግ ተስማማ፡፡ መጋቢ አኪማሳ ሳሳኪ ተስማማና ሁሊችንም 
በመታሰቢያ ሐውሌቱ ዙሪያ ሇመጸሇይ እንዯምንስማማ ጠየቀ፡፡ ዴንጋዩ በዚህ የከሰሌ ማዕዴን ስፍራ ሲሠሩና 
በአካባቢው ሇመስኖና ጎርፍ መከሊከያ ጉዴጓዴ ሲቆፍሩ የነበሩት የ986ቱ ቻይናውያን ስም ተጽፎበታሌ፡፡ 
ረዥም ጥቁር የሟቾቹ ስም የተዘረዘረበት ሐውሌት ያሇበት የተከሇሇ ስፍራ አገኘን፡፡ ከቻይና ማንቹሪያ 
በመጡ የሟቾች ዘሮች (ቤተሰቦች) የገንዘብ ዴጋፍ የተሠራ ነው፡፡ በዓመት አንዴ ጊዜም ቤተሰቦቻቸው 
እየመጡ ሇሟቾቹ ክብር ይሰጣለ፡፡ እንዱህ ዓይነቱ መታሰቢያ ከቻይና፥ ከኮሪያና ከፊሉፒንስ በመጡ ሰዎች 
በመሊው ሆንሹ ዯሴት ይዯረጋሌ፡፡ ሇዚያች ምዴር ሰዎች እየመጡ አክብሮታቸውን መስጠት የተሇመዯ ነው፡፡ 
( “Aoyagi,” ፣  Aomori፣   “Haraoka UpRoar” ፣  “Akmed” or “House of Corporate Enjoyment” ፣  
Pastor Akimasa Sasaki፣   descendants of Manchuria China፣  China, Korea, and the 
Phillipines) 

ወዯ ጉዴጓደ ተመሌሰን፥ ወዯ አካባባዊ ስንዯርስ፥ በጊዜው በዚያ ወዯ ነበረ የቡዴሀ አምሌኮ ቤት ዯረስን፡፡ 
አሁን በሀሊፊነት ሊይ ያሇው ካህን በ1945ቱ ክስተት ጊዜ የነበረው ካህን ሌጅ ነው፡፡ (budah temple) 

በአምሌኮ ቤቱ ዙሪያ እየዞርንና ኃጢአቶቹን እያስተሰረይን እንዱሁም ስሇዚህ መተሊሇፍ የከበረው ጌታችን 
ስሇከፈሇው፥ ዯሙን፥ ሥጋውን፥ አዕምሮንና መንፈስን እየወረሰን (እያወጅን)፥ ከዚያ ዯግሞ እኔ አሁን 
በህይወት ሊለቱ በፊት በቤተሰቦቻቸው ጭቆና ስሇዯረሰባቸው ነጻነትን አወጅሁ፡፡ ውደ ጌታ ፈውስንና በቻያና 
ማንቹሪያና በጃፓን መካከሌ ማስታረቅን እንዱያዯርግ እየጠየቅሁኝ፡፡ ከዚያም ሇጌታ የውዲሴን መዝሙር 
ዘመርን በሮሜ 8፡19-23፣  ኢሳይያስ 51፡1-3 ቃሌ መሠረት ፍጥረት ሁለ ከእርግማን ነፃ እንዱሆኑ አወጅን፡፡ 
መጋቢው እኔ የቡዴሀውን ካህን እንዲናግረው ፈሌጎ ነበር፡፡ የሊይኛውን እስክንጨርስ ዴረስ ክቡር ጌታችን 
ከአምሌኮው ቤቱ ማንም አሌነበረውም፥ ነገር ግን ሌክ እንዯጨረስን፥ የቡዴሀውን ካህን ከነሚስቱ ወዯ ውጭ 
አወጣቸው፡፡ እንዳት ያሇ ፍጹም የሰዓት መገጣጠም ነው፥ ያሑዋሕ ይመስገን፡፡ ተዋወቅንና ወዯ መታሰቢያው 
ጉዴጓዴ ሉወስዯን እንዯሚፈሌግ ነገረን፡፡ እኛም “እሺ፥ ዯስ ይሇናሌ! ” አሌነው፡፡ 

ከመጀመሪያው ዯቂቃ ጀምሮ ከአምሌኮው ቦታው አካባቢ ወዯ መታሰቢያው ጉዴጓዴ እየሄዴን የኢየሱስ ፍቅር 
ከእኛ ውስጥ በኃይሌ ይሰማው እንዯነበረ ግሌጽ ነበር፡፡ ከተራራው አጠገብ ጀምሮ እስከቆምንበት አጠገብ 
እስከ ጉዴጓደ አሳየን፡፡ ወዯ እኔ እየተመሇከተ እንዱህ አሇ፡ “እዚያ ታች የሩዙ እርሻ ቦታ ነበር የአሜርካ 
ምርኮኞች ጦርነቱ እስኪያሌቅ ዴረስ ተጠብቀው የነበሩት፥ እናም ብዙ የአሜሪካ ወታዯሮች በዚያ እንዯታሰሩ 
ሞተዋሌ፡፡” ከዚያም ወዯ ምሌክቱ ፊቱን አዞረና፥ በአንዴ በኩሌ ቆሞ የአባቱን የሌብ ስብራት እንዳት 
በእየቀኑ እየመጡ ምንም ጥቅም እንዯላሊቸው በጉዴጓደ ውስጥ ሇሚጣለት ሰዎች ክብሩን ሇመግሇጽ 



እንዯተከሇከሇ አስረዲን፡፡ አባቱ መሌካምና አዛኝ ሰው እንዯነበረና በዚያ አካባቢ ባለ ሰዎች ዘንዴ የተወዯዯ 
እንዯነበረ ነገረን፡፡ እርሱ አሁን በዚያ በካህንነት ያሇው ሇዛ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ 

ከጨረሰ በኋሊ፥ በዚያ አካባቢ ሊይ መጸሇይ እንዯምፈሌግ ጠየቀኝ፡፡ አዎ በጣም እንጂ አሌሁት፡፡ እባካችሁ 
ጮኽ ብሊችሁ ሇመጸሇይ ነፃነት ይሰማችሁ አሇን፡፡ ሌባችሁ በፈቀዯው በማንኛውም ቃሊት፡፡ ከዚያም በእርሱ 
ሊይና በባሇቤቱ ሊይ ሇመጸሇይ በቃን፡፡ ብዙ እንባዎች ፈስሰው ነበር፡፡ ከእርሱ ጋር ከአምሌኮ ቤቱ መውጫ ወዯ 
በሩ ስንሄዴ በጣም ሌዩ የሆነ መገኘት ነበር፡፡ እጁን ጨበጥሁትና ፈገግታችንና ዯስታችን ሁለን ተናገረው፡፡ 
መጋቢው በሌዩ ዯስታና መበረታታት ተሞሌቶ ነበር፡፡ በዚያ ምሽት መሰባሰባችን ሊይ መግቢያው ሊይ፥ የቀኑ 
የእግር ጉዞአችን እንዳት ዴንቅ እንዯነበረ ሲናገር ሲናገር ቆየ፡፡ 

ይህ ክስተት በጃፓን ሀገር ስንራመዴ አሁንም አሁንም ራሱን ዯጋገመ፡፡ ያሇፈውን የ5 ሳምንታት ጉዞዬን ዞር 
ብዬ ስመሇከተው፥ በሜዲው፣  በተራራው፣  በወንዞቹ ሁለ አቋርጠን ስንራመዴ እንዱሁም ውቃቢዎች 
(shaman) የቀዯሙት አባቶቻቸውን መናፍስት የሚጠሩባቸው ጨሇማ ዋሻዎች ውስጥ ስናሌፍ፡፡ (ያው 
የታወቀን መንፈስ (እርኩሳን መናፍስትን) ነው የሚጠሩት፥ እውነተኛውን ሰውዬ አይዯሇም፡፡) ይህ ሁለ ምን 
ፋይዲ አሇው? ብሊችሁ ሌትጠይቁ ትችሊሊችሁ፡፡ 

ይህን ሌበሌ - የእኛን ዲና ተከተለና እየሆኑ ያለትን ብዙ ሇውጦች ተመሌከቱ፡፡ በመተማመን፥ በእምነት፥ 
በየቀኑ የእግር ጉዞ ጸልት ቡዴናችን ሇሚያካፍሇው ትምህርት ምሊሽ በመስጠት ጌታ በየቀኑ እየሠራ ያሇውን 
እየተመሇከትን ጉዞአችንን ስንቀጥሌ፤ ከሁለም በሊይ ዯግሞ ሇመጋቢዎችና ሇሕዝባቸው እውነቱ 
ወጥቶሊቸዋሌ፡፡ 

ይህ በያሑዋሕ ቃሌ በጥሩ ሁኔታ ተግሌጿሌ፡፡ 

መዝሙር 90: 12 በሌብ ጥበብን እንዴንማር፥ ቀኝህን እንዱህ አስታውቀን።      
13 አቤቱ፥ ተመሇስ፥ እስከ መቼስ ነው? ስሇ ባሪያዎችህም ተምዋገት።   
14 በማሇዲ ምሕረትህን እንጠግባሇን፤ በዘመናችን ሁለ ዯስ ይሇናሌ ሐሤትም እናዯርጋሇን።    
15 መከራ ባሳየኸን ዘመን ፈንታ፥ ክፉም ባየንባቸው ዘመኖች ፋንታ ዯስ ይሇናሌ።     
16 ባሪያዎችህንና ሥራህን እይ፥ ሌጆቻቸውንም ምራ።    
17 የአምሊካችን የእግዚአብሔር ብርሃን በሊያችን ይሁን። የእጆቻችንንም ሥራ በሊያችን አቅና። 

ይህን ዘገባ ከዚህ ተሌዕኮ ጋር በታማኝነት በጸልት፥ በምሌጃ፥ በእግር ጉዞ ጸልት፥ እንዱሁም ሇመዯገፍ 
በዯስታ ሌብ ሊሇፈው ሇ2012 ዓ.ም ሇሰጣችሁት ስጦታ፥ ከሌብ የሆነ ምስጋናን በማቅረብ ሊብቃ፡፡ የከበረውን 
የጌታችንን ሌዯት በማስታወስ የተባረከ ወቅት ይሁንሊችሁ፡፡ 

 

የቦርዴ አባሊት፡ 

Joan Benoit      Ginger Mellin 
Orval and Susan Delany   Lyle and Ruth Admunson 
Roy and Carol Fowler    Vic and Bernice Voltz 
Larry Halloway     Ellen St inson 

ስሇላሊ ፍሬአማ ዓመት እጅግ እናመሰግናሇን! 

ከሌብ በኢየሱስ 

Henry, Judithና መሊው የቦርዴ አባሊት 
 
(ሰብሳቢ) Chairman - Don Van Houdenos 
(ፕሬዚዲንት) President - Henry Gruver 
(ምክትሌ ፕሬዚዲነት) Vice President – Henry Gruver Jr. 
(የገንዘብ ኃሇፊ) Secretary Treasurer – Heather Gruver 



 

 

 

ያሑዋሕ  ( ) ( ) :  በዕብራይስጥ፥ የአብርሃም 
አምሊክ የይስሐቅ አምሊክ የእሥራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ የኤሌሻዲይ ስም ነው። ይህንም እጅግ እጅግ 
እጅግ የከበረ ፍጹም ቅደስ ስም ጌታችንና አዲኛችን የያሑዋሕ ሌጅና ቃሌ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
በቅደስ መንፈሱ ሇሚያፈቅሩት ሌጆቹ አስታወቀው። יהוה  

 

 

 

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡ 
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ  
Translated to Amharic by Muluneh Addisu, shalommuluneh@gmail.com 
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