
የሬቨረንዴ ዮንግ ታንግ ምስክርነት 
The Test imony of Rev Yong Thang 

ሰው እየሞተ እያሇ ምን እንዯሚያጋጥመው ታውቃሊችሁ? 

ከሞተ በኋሊ ወዱያው የሚያየው ምንዴ ነው? 

ከዙያ በኋሊስ፥ ነፍሱ ወዳት ነው የምትሄዯው? 

እርሱ ሞትን አይቷሌ፥ ሲዖሌም ገነትም ነበረ ከሞትም ተነሣ፡፡ 

መግቢያ 

ስሜ ዮንግ ታንግ ይባሊሌ ከማያንማር (በርማ) (Myanmar (Burma))፡፡ የቺን ጎሳ አባሌ ነኝ፡፡ ይህ ጎሳ 
ከማያንማር ጎሳዎች አንደ ነው፡፡ የመጣሁትም ከዯሀ ባህሊዊ ገበሬ ቤተሰብ ነው፡፡ በአፕሪሌ 3፣  1958 ዓ.ም 
(እ.ኤ.አ) ተወሇዴሁ፡፡ በቺን ግዚት ውስጥ ትንሽዬ መንዯር ውስጥ አዯግሁ፡፡ 

ህይወትና የኋሊ ታሪክ 

በቤተሰቤ ውስጥ ከነበረው የገንብ ችግር የተነሳ፥ 9ኛ ክፍሌ እያሇሁ ትምህርቴን አቋረጥሁ፡፡ ከዙያም 
ከቤተሰቦቼ ጋር መሥራት ጀመርሁ፡፡ በዙያ ወቅት ቤተሰቦቼ የሌማዴ ክርስቲያኖች ብቻ ነበሩ፡፡ ከሞቱ በኋሊ 
የት እንዯሚሄደ አያውቁም ነበር፡፡ ከጓዯኞቼ አንደ “ዮንግ ታንግ፥ ከሞትህ በኋሊ የት የምትሄዴ 
ይመስሌሀሌ?” ብል ሲጠይቀኝ፥ ሌመሌስሇት አሌቻሌሁም፡፡ ስሞት ነፍሴ ገነት ትሂዴ ሲዖሌ በራሴ እርግጠኛ 
አሌነበርሁም፡፡ 

ሇእኔ ገነት ተረት ተረት (የማይመስሌ ታሪክ) ነበር የሚመስሇኝ፡፡ ሇመረዲት ከባዴ ሇመቀበሌም አስቸጋሪ 
ነበር፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ አዲኜ መቀበሌ ምን ማሇት እንዯሆነ አሌገባኝም ነበር፡፡ 

በ1980፥ በፀዯይ ወራት፥ በመንዯራችን የመጽሐፍ ቅደስ ትምህርታዊ ጉባኤ (ሴሚናር) ነበር፡፡ ጉባኤውን 
ከመጀመሪያው እስከመጨረሻ ጀምሮ ታዯምሁ፡፡ ከጉባኤውም በኢየሱስ ክርስቶስ ስሇመዲን አወቅሁ፡፡ 
በመንዯሯ ሙለ መነቃቃት (ሪቫይቫሌ) ነበረ፡፡ ከዙያን ጊዛ ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ግሌ አዲኜ 
በሙለ ሌቤ ተቀበሌሁት፡፡ 

በ1980 በጴንጤቆስጤ ቀን፥ የመንዯሩ ሰው ሁለ ሇሦስት ቀን ጾምና ጸልት ወዯ ተራራ ወጣ፡፡ በጾም ጸልቱ 
የመጨሻ ቀን፥ የመንፈስ ቅደስን ኃይሌ ተሇማመዴሁ፥ ሰውነቴ ሁለ “ሲሟሟቅ” ተሰማኝ፡፡ የማይነገር ሰሊም 
ተሰማኝ፥ በሌቤም እረፍትና ሀሴት፡፡ ከጥርጣሬም ጥሊ ባሻገር አዱስ ፍጥረት እንዯሆንሁና ሊሇማዊ ሕይወት 
እንዯነበረኝ አወቅሁ፡፡ በጾምና በጸልት፥ በክርስቶስ የመዲንን ማረጋገጫ አገኘሁ፡፡ ስሞትም በገነት እንዯምሆን 
ሙለ መተማመን (ዴፍረት) ነበረኝ፡፡ 

ከባዴ ህመምና ሞት 

ትዲር ከያዜሁ ብዘም ሳይቆይ፥ እኔና ባሇቤቴ ካሊይ ውስጥ ወዯሚገኝ ታያር ጎንግ መንዯር ተዋወርን፥ 
በማያንማር ውስጥ የሳጋይ ግዚት አካሌ ሲሆን በዙያ በእርሻ ውስጥ እንሠራ ነበር፡፡ (Thayar Gong village 
in Kalay፣  Sagai province) ከጥቂት አመታት በኋሊ ኦገስት 1984 መጀመሪያ አካባቢ፥ በጽኑ ታመምሁ፡፡ 
ሇብዘ ቀናት የአሌጋ ቁራኛ ሆንሁ ምግብም መብሊት አሌችሌም ነበር፡፡ ባሇቤቴ የተቻሊትን ብትንከባከበኝም፥ 
ሁኔታዬ እየባሰ መጣ፡፡ ብዘም ሌኖር እንዯማሌችሌ ስትረዲ፥ ሇቤተሰብ አባሊቶች፥ መድቼና ጓዯኞቼ ሁለ 
እንዱጎበኙኝና ሇመጨረሻ ጊዛ እንዱያዩኝ በፍጥነት አሳወቀች፡፡ ስሇሁኔታዬም በሰሙበት ፍጥነት ሁለ 
መጥተው ጎበኙኝ፡፡ ኦገስት 13፥ ከምሽቱ 1፡00 (ሰዓት) አካባቢ፥ የዯም ዜውውሬ ትክክሌ እንዲሌሆነ በሰውነቴ 
አወቅሁ፡፡ እሁዴ ነበረና ሁለም የቤተሰቤ አባሊት፣  መድቼና ጓዯኞቼ ከባሇቤቴ በስተቀር ሇምሽት የአምሌኮ 
አገሌግልት ወዯ ቤተክርስቲያን ሄዯዋሌ፡፡ ባሇቤቴም ዯክሟት ስሇነበር እንቅሌፍ ወሰዲት፡፡ 

Rev Yong Thang and wife  

ሬቨረንድ ዮንግ ታንግና ባለቤታቸው 



ቀስ በቀስ በሰውነቴ ሊይ አስገራሚ ሇውጥ አጋጠመኝ፡፡ በጣም ተጨንቄ ነበርና “ኦህ! ዚሬ የመጨረሻ ቀኔ ነው፡፡ 
በቅርቡ መሞቴ ነው፡፡” ብዬ አሰብሁ፡፡ የመሰናበቻ ቃሌ ሌነግራት ባሇቤቴን ሇመቀስቀስ ፈሇግሁ ነገር ግን ሀን 
እንዱሰማት ስሊሌፈሇግሁ ሀሳቤን ቀየርሁ፡፡ የእግር ጣቶቼን ቅዜቃዛ ይሰማኝ ጀመር፡፡ ብዘም ሳይቆይ፥ 
እግሮቼ፥ የእጄ ጣቶችና መሊ ሰውነቴ መቀዜቀዜ ጀመረ፡፡ 

ሇመንቀሳቀስ ሞከርኩ ግን አሌቻሌሁም፡፡ በአዕምሮዬ ሇራሴ እንዱህ አሌኩ፡ “ተመሌከት! ሰውነቴ 
የማይንቀሳቀስ ሆኗሌ፡፡ ዓይኖቼን ማንቀሳቀስ አሌችሌም፡፡ አፌ ግጥም ብል ተግቷሌ፡፡ ሉከፈት አይችሌም! ” 
ከዙያም ይህ የተሇመዯ ቅዜቃዛ እንዲሌሆነ ተሰማኝ፡፡ እነዙህ የመሞት ምሌክቶች ነበሩ፡፡ ሞትን ሌቋቋመው 
(ሌቃወመው) አሌችሌም፡፡  

ሆኖም ግን፥ የት ሌሄዴ እንዯምችሌ አወቅሁ፡፡ በገነት ነው የምሆነው! ባሇቤቴን እያየኋት፥ ቀሪውን መኗን 
ብቻዋን በመሆኗ አሳነችኝ፡፡ ስሇዙህ በህይወቷ ሙለ እንዱንከባከባት (እንዱጠብቃት) ወዯ ያሑዋሕ ጸሇይሁ፡
፡ ህይወቴንም በኢየሱስ ስም በያሑዋሕ እጅ አሳሌፌ ሰጠሁ፡፡ 

ትንሽ ቆይቶ፥ የተከማቸ ጥቁር ዯመና ከሰማይ ሲወርዴ አየሁ፡፡ (ምንም እንኳን ከሊዬ ጣሪያ ቢኖርም፥አሌፎ 
ሰማይ በትክክሌ ይታየኝ ነበር፡፡) ጥቋቁሮቹ ዯመናዎች እየቀረቡኝ ነበር፡፡ ከአሌጋዬ ሦስት ጫማ (90 
ሴንቲሜትር አካባቢ) ያህሌ ርቆ ከአሌጋዬ በሊይ አረፈ፡፡ በዙያ ቅጽበት ነፍሴ ከሥጋዬ ተሇየች፡፡ 

ወዯ ገነትና ወዯ ሲዖሌ መሄዴ 

ወዯታች ተመሇከትሁና ሰውነቴ ከባሇቤቴ አጠገብ ተኝቶ አየሁ፡፡ ሙለ በሙለ ህይወት አሌባ ሬሳ ነበር! 
ሰውነቴ እንዯሞተ በእርግጥ አውቄ ነበር፡፡ በዴንገት፥ ረዣዥም አጋንንት ከየአቅጣጫው ሲመጡ አየሁ፡፡ 
በአሌጋዬ ዘሪያ ተሰበሰቡና በሥጋዬ ሊይ አፈጠጡ፡፡ ከዙያም ወዯ ሰማይ ተመሇከትሁና ጮኽኩ “መሊእክት! 
እባካችሁ በቶል ሰውነቴን ጠብቁት፡፡” ያሑዋሕ ይመስገንና ምንም እንኳን ምን ይመስለ እንዯነበር 
ባሊውቅም፥ ስጮህ ተገሇጡ፡፡ አምስት መሊእክት ወዱያውኑ ሰውነቴን ሇመጠበቅ ከገነት መጡ፡፡ በዙያው ጊዛ፥ 
በሰውነቴ ዘሪያ ተሰብስበው የነበሩት አጋንንት፥ በቅጽበት ተሰወሩ፡፡ በዴንገት በመጽሐፍ ቅደስ ተጽፎ 
የነበረውን አስታወስሁ፡፡ ‘ሁለ መዲንን ይወርሱ ንዴ ስሊሊቸው ሇማገዜ የሚሊኩ የሚያገሇግለም መናፍስት 
አይዯለምን?’ (ዕብራውያን 1፡14) 

ከዙያ በኋሊ፥ ከፊቴ ምን እንዲሇ ተመሇከትሁ፡፡ በትሊሌቅ የእሳት ነበሌባልች የሚነዴን ስፍራ አየሁ፡፡ አስፈሪ 
ነበር፡፡ ከእሳቱ፥ ሺሆች የጠፉ ነፍሳት ሲጮኹ አየሁ፥ “እባካችሁ አዴኑን! ይህ ቦታ ሌንቋቋመው በጣም ከባዴ 
ነው እናም በታሊቅ ህመምና ስቃይ ውስጥ ነን፡፡” ሳያቸው፥ ሌቤ በሀን ተወረረ፡፡ በዴንገት፥ ከሰማይ እንዱህ 
የሚሇኝ ዴመጽ ሰማሁ፡፡ “ይህ ሲዖሌ ነው! ” ስሇሲዖሌ መኖር ከመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ አንብቤአሇሁ፡፡ አሁን 
‘ሲዖሌ’ የተባሇውን ቦታ በገዚ ዓይኔ አየሁት እናም የእውነት ነበር፡፡ እነዙህ ነፍሳት በእንዯዙህ ዓይነት አስከፊ 
ስፍራ ሇምን እንዯሚሠቃዩ አሰብሁ፡፡ ጌታም ሌቤን አወቀውና መሇሰሌኝ “በዓሇም በህይወት ሳለ፥ እንዯ 
ጌታቸው አሌተቀበለኝም፡፡ ከሞቱ በኋሊ፥ ወዱያው ወዯዙህ ስፍራ መጡ፡፡” ከዙያም ትሌቅ ጥቁር ጉርጓዴ 
አየሁ። በጣም ጥሌቅና በኃያሌ ሉጠፉ በማይቻለ እሳቶች ነበሌባልች የተሞሊ ነበር፡፡ በጣም አስፈሪ 
ይመስሊሌ፡፡ አንዴ ዴምጽ ተናገረኝ “ይህ አንዴ ቀን ሰይጣን የሚታሰርበት ገሀነመ እሳት ነው፡፡” ወዯ ምዴር 
ራቅ ካሇ ከፍታ ሊይ ስመሇከት፥ ሰዎች ሲመሊሇሱ፥ ሲሠሩና ሲተኙ፥ ሲበለና ጊዛያቸውን ሲያሳሌፉ አየሁ፥ 
በህይወታቸው መቼም የሚረኩ አሌነበሩም፡፡ ይህም ወዯ መረበሽ ይመራሌ ከዙያም በዜብርቅርቅታና መከራ 
ይፈጸማሌ፡፡ የእውነት ዓሇም ሇመኖር ጥሩ ቦታ አይዯሇም፡፡ በመከራ ውስጥ ስሊሇው ዓሇም በሌቤ ጥሌቅ ሀን 
ተሰማኝ እናም የማይቆጣጠሩት እንባ በጉንጮቼ ይፈስ ነበር፡፡ 

ከዙያም መሊእክት ከሰማይ ወዯ ምዴር ያሑዋሕን እያወዯሱ ሲመሊሇሱ አየሁ፡፡ ቀጥል፥ ጠንካራ የብርሃን 
ጨረር ከገነት ሲወርዴ አየሁ፡፡ አንዴ መሌአክ ወዯ ገነት ወሰዯኝ፡፡ ወዯ ገነት ስገባ፥ በሚገርም ሁኔታ ሺሆች 
ቅደሳንን አየሁ፡፡ ነጫጭ ሌብሶችን ሇብሰውና እየመሩ ነበር “ሃላ ለያ! አሜን! ያሑዋሕን አወዴሱት! ” ወዯ 
ገነት በመዴረሴ ሞቅ ያሇ አቀባበሌ አዯረጉሌኝ፡፡ የእውነት ነክቶኛሌ፡፡ በምዴር ሳሇሁ፥ ማንም አሊከበረኝም 
ትኩረትም አሌሰጠኝም፥ ምክንያቱም ተራ ገበሬ ነበርሁ፡፡ 

መጽሐፍ ቅደስ ይህን መዜግቦታሌ “እሊችኋሇሁ፥ እንዱሁ ንስሐ በሚገባ በአንዴ ኃጢአተኛ በእግዙአብሔር 
መሊእክት ፊት ዯስታ ይሆናሌ።” (ለቃስ 15: 10) በእርግጥም እውነት ነበር፡፡ በፍጹም ሀሴት ተሞሌቼ ነበር፡፡ 



በገነት ያለት እያንዲንዲቸው በሀሴት የተሞለ ነበሩ፡፡ ከዙያም ምንም ሀን፥ ህመም፥ ጭንቀት፥ ረሀብም ሆነ 
ዴካም በገነት እንዯላሇ ተረዲሁ፡፡ ገነት በያሑዋሕ ክብር የተሞሊ ቦታ ነበረ፡፡ 

አንዴ ሰው በዙህ ምዴር ሊይ በአጠቃሊይ ከ70 እስከ 80 ዓመት ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ማንም ምን ያህሌ ሉኖር 
እንዯሚፈሌግ መወሰን አይችሌም፡፡ በያሑዋሕ እይታ በጣም አጭር ጊዛ ነው፡፡ ሇሰው ሌጅ በጣም አስፈሊጊው 
ሉያውቀው የሚገባው ነገር ከሞተ በኋሊ ወዳት እንዯሚሄዴ ማወቅ ነው፡፡ ሰዎች ሇራስ ወዲዴነት ጥቅም 
ሇህይወታቸው ሇፍተው ይሠራለ ነገር ግን በኋሊ ሊይ ባድ ሆኖ ያገኙታሌ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ አዲኝና 
ጌታቸው አዴርጎ የመቀበሌ አስፈሊጊነት አያሳስባቸውም፡፡ በህይወታቸው ፍጻሜ፥ ነፍሳቸው ሇሊሇም 
ያሇኢየሱስ በሲዖሌ ትሰቃያሇች፡፡ 

ገነት ሀሴትና ሰሊም የተሞሊ በእርግጥም በውስጡ ሇመኖር መሌካም የሆነ ቦታ ነው፡፡ ምንም ቃሌ ገነት ምን 
ያህሌ አስዯናቂ እንዯሆነ ሇመግሇጽ አይችሌም፡፡ በገነት ዘሪያውን ስመሇከት፥ ምንም ፀሐይ፥ ጨረቃም ሆነ 
ኮከብ አሌነበረም፥ ነገር ግን ሁለም ስፍራ በያሑዋሕ ብርሃን ያበራ ነበር፡፡ ቦታው ሞቃት አሌነበረም፡፡ 
ሰውነቴና መንፈሴ ሁሇቱም በያሑዋሕ ብርሃን ሲበረቱ ተሰማኝ፡፡ ምንም እንኳ ቤተሰቦቼ፥ ባሇቤቴና እህት 
ወንዴሞቼ በምዴር በህይወት ቢሆኑም፥ ወዯ ዓሇም ሇመመሇስ አሌተመኘሁም ምክንያቱም ህመምና መከራ 
ከተሞሊበት ዓሇም ተሇይቻሇሁና ነው፡፡ ሰው በዯስታ ዓሇም ውስጥ ሆኖ ምን እንዯሚሰማው በቃሊት ሇመግሇጽ 
ሇእኔ አስቸጋሪ ነበር፡፡ 

ጌታ ኢየሱስ በዴንገት መጣና የስጦታ ሳጥን ሰጠኝ፡፡ ሇመቀበሌ ከጌታ ፊት አጎነበስሁ፡፡ ቀና ስሌ፥ ሄድ ነበር፡፡ 
ከዙያም አንዴ መሌአክ የራሴን ነጸብራቅ ማየት ወዯሚያስችሌ መንገዴ ወሰዯኝ፡፡ 

መጽሐፍ ቅደስ የገነት መንገድች በወርቅ እንዯተሠሩ ይጠቅሳሌ፡፡ እውነት እንዯሆነ በገዚ ዓይኖቼ አየሁ፡፡ 
መጽሐፍ ቅደስ ምንም እንኳ ከሺሆች ዓመታት በፊት ቢጻፍም አሁንም አስፈሊጊና ጠቃሚ ነው፡፡ ስሇ 
ስነፍጥረት መዜግቦና ጽፎ ይዞሌ፤ ሲዖሌ፤ ሀሊፊና መጪ ጊዛዎች ሁለ፡፡ ሇሰዎች መዲን በኢየሱስ እንዯሚገኝ 
ይገሌጻሌ፡፡ የማንም ታሊቅ ሰው ወይም ፈሊስፋ ሀሳብ አይዯሇም፡፡ በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ያሇው እያንዲንደ 
ቃሌ እውነተኛ ነው፡፡ ኢየሱስ “እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም፡፡” 
(ዮሐንስ 14፡6) አሇ፡፡ 

ውዴ ወዲጆች፥ ያሑዋሕ እኔን ከገነት ወዯ ምዴር የመሇሰበት ምክንያት በገነትና በሲዖሌ ያየሁትን 
እንዲካፍሊችሁ ነው፡፡ ገነትና ሲዖሌ የእውነት አለ፡፡ በምንም መሌኩ ከዋሸሁና ካታሇሌኋችሁ ያሑዋሕ 
ይፍረዴብኝ! 

መዲንን ያገኙ ንዴ እያንዲንደ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዱያምኑ የያሑዋሕ መሻት ነው፡፡ እርሱ ማንም 
ሇሊሇም በእሳት ባሕር እንዱያሳሌፍ አይፈሌግም፡፡ ስሇዙህም፥ ይህንን ምስክርነት በጥንቃቄ 
እንዴትመሇከቱት አሳስባችኋሇሁ፡፡ 

በገነት በወርቁ መንገዴ ሊይ እየሄዴሁ ሳሇ፥ ባማሩ ጌጦች የተሠራ ዯማቅ (የሚያበራ) ቤት አየሁ፡፡ በምዴር 
ሊይ ያሇ ማንኛውም ቤት ሉነጻጸረው አይችሌም፡፡ ባየሁት ነገር ተወስጄ ነበር፡፡ ያኔ ነው፥ የኢየሱስን ዴምጽ 
“ይህ ቤት ሇአንተ ነው፥ በዙህ ሇሊሇም እንዴትኖር እፈቅዴሌሀሇሁ፤” ሲሇኝ የሰማሁት፡፡ ኦ፥ በጣም ነው 
የተዯሰትሁት! የሊሇም ቤቴ ነው! 

ከዙያም ወዯ ቤቱ ሮጥሁና ወዯ ውስጥ ሇመግባት መግቢያ በር ፈሇግሁ፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ እንዱህ አሇ፡ 
“አይዯሇም፥ ዮንግ ታንግ፡፡ ገና ጊዛህ አይዯሇም፡፡ አሁንም እኔን ያሌተቀበለ ብዘ ሰዎች አለ፡፡ ሌትሄዴና 
መጨረሻቸው በእሳት ባሕር እንዲይሆን ሌታስጠነቅቃቸው ይገባሌ፡፡ እኔ ወዯ ምዴር የምመጣበት ጊዛ እየቀረበ 
ነው፡፡ (የእውነት) በጣም በቅርቡ እመጣሇሁ፡፡ እስከዙያ ዴረስ የብዘዎች ሌብ በምስክርነትህ እንዯሚሇወጥና 
እንዯሚቀበለኝ ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡” ምንም እንኳን ወዯ ምዴር ሇመምጣት ባሌፈሌግም፥ እንቢ ሌሇው 
(ሊሌታው) ግን አሌፈሇግሁም፡፡  

ወዯ ዓሇም መመሇስ 

በኋሊ ሊይ፥ አንዴ መሌአክ ከሚያምረው ቤቴ ወዯ ዓሇም መሇሰኝ፡፡ ከዙያም ሇሰዓታት ቀዜቅዝ ተኝቶ 
ወዯነበረው በዴን ተመሌሼ ገባሁ፡፡ ወዯ ሰውነቴ ከገባሁ በኋሊ፥ መሌአኩ እጇን ገፋ አዴርጎ ባሇቤቴን 



ቀሰቀሳት፡፡ ነቃችና እኔን ሇማየት ሻማውን ሇኮሰች፡፡ ሰውነቴ እስካሁን ቀዜቃዚ ነበረ ምክንያቱም ሇአስር 
ሰዓታት ያህሌ ሞቼ ነበር፡፡ የሞትሁ ስሇመሰሊት ጮክ ብሊ ማሌቀስ ጀመረች፡፡ በዙህም ምክንያት፥ 
በአቅራቢያው ያለት (ጎረቤት) ሁለ ተሰበሰቡና በዘሪያዬ ቆሙ፡፡ አንዲንድች እያሇቀሱ ነበር፡፡ ታሊቅ ሀን 
ተሰማኝና ማሌቀስ ጀመርሁኝ፡፡ ከዙያም ሰውነቴ ቀስ እያሇ ሞቀ፡፡ እስካሁን እንዲሌሞትሁኝ አወቁና ተጽናኑ፡፡ 
ባሇቤቴ በዯስታ ተሞሌታ ወዯ እኔ ሇመቅረብ መጣች፡፡ ምግብና ውኃ አበሊቺኝ፡፡ ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ነበር 
ሰማዩም በርቶ ነበር፡፡ ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት እስከ የሚቀጥሇው ቀን ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ዴረስ ሞቼ ነበር፡፡ 
ያየሁትን የሲዖሌን አስፈሪነትና የገነትን ውበት ሌረሳው አሌችሌም፡፡ ህሌም ወይም ብዥታ አይዯሇም፡፡ ምንም 
እንኳን ያ ክስተት ከ20 ዓመታት በፊት የሆነ ቢሆንም፥ እስከአሁን ዴረስ በአእምሮዬ ውስጥ ትሊንት የተከሰተ 
ያህሌ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ 

ስሇዙህም፥ ይህን ምስክርነት የጻፍሁት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንዱያውቁትና እንዯ ግሌ አዲኛቸውና 
ጌታቸው እንዱቀበለት ሇዓሇም ሇማካፈሌ ነው፡፡ 

ከዲንሁ በኋሊ፥ እኔና ባሇቤቴ ወንጌሌን ሇማካፈሌ ከአንዴ ቦታ ወዯ አንዴ ቦታ ተጉናሌ፡፡ የያሑዋሕንም ቃሌ 
ሇማወቅ የመጽሐፍ ቅደስ ትምህርት ቤት ገብተን ተምረናሌ፡፡ 

ማስታወሻ፡ መጋቢ (ፓስተር) ዮንግ ታንግ ከመጽሐፍ ቅደስ ትምህርት ቤት ተመርቀዋሌ እናም በአሁኑ ጊዛ በያሑዋሕ 
መንግሥት ውስጥ በመጋቢነት፥ በሰባኪነት፥ በአገሌጋይነትና በወንጌሊዊነት በማይንማር የሰሜን ሻን ግዚት ውስጥ 
እያገሇገለ ነው፡፡ 

ውዴ ወንዴሞች፥ እህቶች፥ አገሌጋዮች፥ ይህን ምስክርነት ካነበባችሁ በኋሊ፥ ማንኛውም ዓይነት ጥያቄ ቢኖራችሁ 
አሌያም መጋቢ ዮንግ ታንግን በአካሌ ሇመገናኘት ብትፈሌጉ፥ ከተሌዕኳችን ጋር ግንኙነት ተገናኙ፡፡ የያሑዋሕን ቃሌ 
ሇማስፋፋት የምታዯርጉትን አስተዋጽኦ ወይም ተሳትፎ እናዯንቃሇን፡፡ 

ይህን ምስክርነት የሚያነብ ሁለ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ ግሌ አዲኙና ጌታው አዴርጎ እንዱቀበሌ እንጸሌያሇን፡፡ 

ማያንማር የወንጌሌ ምስክርነት አገሌግልት 
Myanmar Gospel Test imony Minist ry  
mgtm777@yahoo.com 

 

ቀጣዩ ከዋናው ምስክርነት ውጪ የገባ ነው 

ሕዜቅኤሌ 18: 32፤ የምዋቹን ሞት አሌፈቅዴምና፥ ይሊሌ ጌታ እግዙአብሔር፤ ስሇዙህ ተመሇሱና በሕይወት ኑሩ። 

ዮሐንስ 3: 16 በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወት እንዱኖረው እንጂ እንዲይጠፋ እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ 
ዴረስ ዓሇሙን እንዱሁ ወድአሌና። 

ሮሜ.10: 9-11 ኢየሱስ ጌታ እንዯ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዙአብሔርም ከሙታን እንዲስነሣው በሌብህ ብታምን ትዴናሇህና፤  

ሰው በሌቡ አምኖ ይጸዴቃሌና በአፉም መስክሮ ይዴናሌና። መጽሐፍ፦ በእርሱ የሚያምን ሁለ አያፍርም ይሊሌና። 

ሐዋርያት 2: 38-39 ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ንዴ እያንዲንዲችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ 
ቅደስንም ስጦታ ትቀበሊሊችሁ።  የተስፋው ቃሌ ሇእናንተና ሇሌጆቻችሁ ጌታ አምሊካችንም ወዯ እርሱ ሇሚጠራቸው በሩቅ ሊለ 
ሁለ ነውና አሊቸው። 

ጌታ ኢየሱስን እንዯ ግሌ አዲኝና ጌታ ሇመቀበሌ በዙህ ጸልት ምሪት መሠረት መጸሇይ ትችሊሊችሁ፡፡ 

ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ስሇኃጢአቴ ሁለ እጸጸታሇሁ፥ የምጸጸተውም አንተን ስሇበዯሌሁህ ነው፤ ጌታ ሆይ፥ 
ኃጢአቴን ይቅር እንዴትሇኝና ውዴ በሆነው ዯምህ እንዴታነጻኝ፥ ስሜንም በሕይወት መጽሐፍ 
እንዴትጽፍሌኝ እጠይቅሀሇው፡፡ አንተንም የግሌ አዲኜና ጌታዬ አዯርጌ ወዯ ህይወቴ እቀበሌሀሇሁ፡፡ በመንፈስ 
ቅደስ አትመኝ፡፡ ወዯ ህይወቴ ግባና ኑር እናም ከእርኩሰት ሁለ ነጻ አውጣኝ፡፡ የሥጋዬን ምኞት ጥያሇሁ፤ 
የቀዯመውን ህይወቴን ትቻሇሁ፥ እንዱሁም አንተን ዯስ የማያሰኙህን ሁለ፤ ዚሬ፥ ያሠሩኝ ሠንሰሇቶች ሁለ 
እንዱበጠሱ እናገራሇሁ፥ ነጻ ነኝ፥ ምክንያቱም አንተ ነጻ አውጥተኸኛሌና፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፥ አሜን፡፡ 
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የያሑዋሕ ሰሊም በሌባችን ውስጥ ይሁን፥ እንዱሁም አስታውሱ፥ ስሇኃጢአታችን የሚገስጸን መንፈስ ቅደስ 
ነው፥ መንፈስ ቅደስ ብቻ፡፡ ያሑዋሕ ይባርካችሁ፡፡ (አንጀሉካ ዚምብራኖ) 

 
 
 

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 የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
በቅደስ መንፈሱ ሇሚያፈቅሩት ሌጆቹ አስታወቀው። יהוה  

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