የእህት ኢዩሉአና ምስክርነት
( Test imony of Sist er I uliana)
እህት ኢዩሉአና እዴሜዋ ወዯ 76 ዓመት ገዯማ ነበር፡፡ የተወሇዯችውም በሮማኒያ ነበር፡፡ አባቷ ኦርቶድክስ
ነበር፡፡ ኢዩሉአና ሕፃን እያሇች ነበር የሞተው፡፡ ከዙያ ወዯ በኋሊ ሊይ ካቶሉክ ሆነች፡፡ ሁሌ ጊዛም የገነትን
መንገዴ ትፈሌግ ነበር፡፡ ወዯ ማርያምና ወዯ ቴሬሳ ጸሇየች፥ ነገር ግን ጸልቶቿ እንዲሌተመሇሱ ቀሩ፡፡ በውስጧ
ነፍሷ ባድነት ይሰማት ነበር፡፡ ክርስቲያን ሇመሆን ትፈሌግ ነበር፥ ነገር ግን ሰዎች ክርስቲያኖች እርኩሶች
ናቸው አሎት፡፡ መዲንና ሊሇማዊ ሕይወት እንዱኖራት ትፈሌግ ነበር፡፡
ኢዩሉአና 7 ሌጆች የነበራት ሲሆን በስጋጃ መሥሪያ ፋብሪካ ውስጥ ትሠራ ነበር፡፡ በጣም ዯሀ ነበረች፡፡ አንዴ
ጊዛ ቆሻሻ ገንዲ ውስጥ ያገኘችውን የተከፈተ የቆርቆሮ ሥጋ በሊች፡፡ ሥጋው ተበሊሽቶ ነበር፡፡ በጣም
ታመመች፡፡ ብዘ ሆስፒታልች ወሰዶት፡፡ የጉበት ማበጥ በሽታ ( hepat it is) ይዟት ነበር፡፡ ጉበቷ በጣም
ተጎዴቶ ስሇነበር ሉያዴኑት ምንም ማዴረግ አሌተቻሊቸውም ነበር፡፡ ብዘ ክብዯት ቀንሳ ነበር፡፡ 29 ኪ.ግ ብቻ
ሆና ነበር፡፡ በመጨረሻም፥ ሇ8 ወራት በየሆስፒታለ ስትሠቃይ ቆይታ፥ ሞተች፡፡ ሰውነቷ በሬሳ ማቆያ
ተቀምጦ ነበር፡፡ ነፍሷም በረዥም ሸሇቆ ውስጥ ተወሰዯ፡፡ ጨሇማና ጭቃማ ነበር፥ በመንገደም ዴንጋዮችና
እሾኾች ነበሩበት፡፡ በርቀት ብርሃን ይታያት ነበር፡፡ ወዯ ብርሃን በፍጥነት ሇመሄዴ ፈሇገች፡፡ ከጨሇማውና
በመንገደ ካሇው ዴንጋይ የተነሳ በቀስታ ነበር ሇመሄዴ የተቻሊት፡፡ ( ይህ ኃይማኖቷን ያመሇክታሌ) የሆነ ሰው
እንዴትመጣ ሲጠራት ሰማች፥ “ ነይ፥ ነይ ኢዩሉአና” ፡፡ በመጨረሻም በዋሻው መጨረሻ ስትዯርስ፥ በጣም
በተዋበ ቦታ ነበረች፡፡ ገነት ነበር፡፡ እንዯዙህ ያሇ ቦታ ከዙህ በፊት አይታ አታውቅም፡፡ በስሟ ሲጠራት የነበረው
ሰው መሌአክ ነበር፡፡ መሌአኩም “ ከእግዙአብሔር ጋር ቃሌ ኪዲን ማዴረግ ስሊሇብሽ ወዯ ምዴር መመሇስ
ይኖርብሻሌ፡፡” አሊት፡፡ መሌአኩም ስሟን በሕይወት መጽሏፍ ሊይ በፈሇገ ጊዛ፥ ስሟ በውስጡ አሌተጻፈም
ነበር፡፡ መሌአኩም ስሇ እግዙአብሔር አብና ስሇ ሌጁ ስሇ ኢየሱስ፥ ስሇ24ቱ ሽማግላዎችና ሁሌ ጊዛም
እግዙአብሔርን ስሇሚያወዴሱት መሊእክት አብራራሊት፡፡
በእውነት በዙያ መሆንን ፈሌጋ ነበር፥ ነገር ግን አሌተፈቀዯሊትም፥ ምክንያቱም በምዴር ሳሇች
ከእግዙአብሔር ጋር ቃሌኪዲን አሊዯረገችም፡፡ ሇሊሇም በዙያ መሆንን ፈሇገች፡፡ መሌአኩ ሇተወሰነ ጊዛ
እንዴትጠብቅ ነገራት፡፡ ኢየሱስ ከመሊእክቱ ሁለ ጋር በቤተመቅዯስ ነበር፡፡ እያናገራቸው ነበር፡፡ ቤተመቅዯሱ
በብርጭቆ ( በጠራ እቃ [ cryst al] ) ነበር የተሠራው፡፡ ከቤተመቅዯሱ በር ሊይ፥ 2 መሊእክት ተንበርክከው
ነበር፡፡ ኢየሱስ ከመቅዯሱ ወጥቶ እስኪመጣ ዴረስ ዘሪያዋን ቃኘች፡፡
የተዋቡ አበቦች በየቦታው ነበሩ፡፡ ሣሩ እንዯ ሀር ያበራሌ፡፡ በጣም ረዥም ጠረጴዚ በዙያ ነበር፡፡ ( የኪልሜትር
ያህሌ ርቀት ያሇው ይመስሌ ነበር) ነጭ ጥሌፍ የጠረጴዚ ሌብስ ሇብሷሌ፡፡ በጠረጴዚው ሊይ ወተትና ማር ነበር፥
እንዱሁም ላልች ብዘ ዓይነት ፍራፍሬዎች፡፡ በጠረጴዚው እያንዲንደ አቅጣጫ ወንበሮች ተቀምጠዋሌ፡፡
በጣም ረሀብ ተሰማትና ጥቂት እንጆሪ አሌያም ወተት ሇመውሰዴ ፈሇገች፥ ነገር ግን በጠረጴዚው ሊይ ካሇው
ነገር ምንም መብት አሌነበራትም፡፡
ዘሪያዋን ተመሇከተችና መንገድቹ ሁለ ከወርቅ እንዯተሠሩ አስተዋሇች፡፡ ቤቶቹ በወርቅና በብርጭቆ ነበር
የተሠሩት፡፡ በዙያ ዚፎችም ጭምር ነበሩ፡፡ እያንዲንደ ዚፍ የሚስብ ስም ነበረው፡፡ እያንዲንደ ዚፍ የተሇያየ
ዓየነት ፍሬዎች ነበሩት፡፡ እንዱሁም በብርጭቆ የተሠራ ተራራ ነበር፥ በብራማ ዚፎች የተሞሊ ዯን
ይገኝበታሌ፡፡ በዙያ እንሰሳትና ሌጆችንም አይታሇች፡፡ ሌጆቹ ክንፍ ነበራቸው፥ እያንዲንደም የዛማ መሣሪያን
ይዋሌ፡፡ ሌጆች ከእንስሳቱ ጋር ይጫወቱ ነበር፡፡ አንዲንድቹም እንሰሳት በምዴር ሊይ አዯገኛ እንዯሆኑ
አስተዋሇች፡፡ ታሊቅ ዯስታ በዙያ ነበር፡፡ ሁለም ዯስተኛ ነበር፡፡ ከበሩ ሊይ ተንበርክከው የነበሩት መሊእክት
እየተነሱ እንዯሆነ አስተዋሇች፡፡ በዙያ ሁለም ነጭ ረዥም ሌብስ ሇብሰው ነበር፥ በራሳቸውም ሊይ አክሉሌን
አዴርገዋሌ፡፡ ፊታቸው በጣም ወጣት ይመስሊሌ፡፡ እያንዲንደም ሇመቀመጥ ወዯ ጠረጴዚው አመራ፡፡ ከዙያም
ታሊቅ ብርሃን ወዯ እርሷ መጣ፡፡ ብርሃኑ እየቀረበ ሲመጣ፥ እየተንቀጠቀጠች ነበር በወሇለ ሊይ ወዴቃ ራሷን
ሳተች፡፡ ከዙያም አንዴ ሰው መጥቶ አነሣት፡፡ ሰውየውም ተናገራት፡፡ “ ወዯ ምዴር ሄዯሽ ከእግዙአብሔር ጋር
ቃሌ ኪዲን አዴርጊ፡፡ ስሇአንቺም ጭምር ነው የሞትሁት፡፡ ሇሁለም ነው የሞትሁት፡፡ ሊጣሽ አሌፈሌግም፡፡”

የያዚትና እያናገራት ያሇው ማን እንዯሆነ ሇማወቅ ጓጉታ ነበር፡፡ በጨረፍታ ብቻ ሇማየት ፈሇገች፡፡ ነጭ የሇበሰ
ሰው ነበር፡፡ ባድ እግሩንም ነበር፡፡ በእግሮቹ ሊይ የሚስማር ምሌክቶች ይታዪአታሌ፡፡ ፊቱ በብርሃን አስተሊሊፊ
ሴራሚክ እንዯተሠራ አሻንጉሉት ( porcelain doll ) ይመስሊሌ፡፡ በርኅራኄ ተመሇከታት፥ እናም በእርጋታ
አናገራት፥ “ አንቺ ሴት ስሊንቺ ሁለንም አውቃሇሁ፥ መከራሽን ሁለ፡፡ ሊጣሽ አሌፈሌግም፡፡ ከአብ ጋር ቃሌ

ኪዲን ሇማዴረግ ወዯ ምዴር ተመሇሽ፡፡ ምስክር እንዴትሆኚ እፈሌጋሁ፡፡ ማንም አሊየኋትም ሇማሇት
አይቻሇውም፡፡”

ከዙያም ወዯ ፍርዴ ቦታ ተወሰዯች፡፡ በዙህ ቦታ ሰባት ዲኞች ነበሩ፡፡ ከዙህ ሲዖሌ ይታያት ነበር፡፡
የአሌኮሌ( መጠጥ) ፣ ሲጋራ፣ ገንብ፣ ወርቅ፣ ውዴ ሌብሶች ክምር ይታያት ነበር፡፡ እነዙህን ነገሮች ሁለ
ይወደ የነበሩ ሰዎች በሙለ በግራ በኩሌ ነበሩ ( በሲዖሌ) ፡፡ ከእነዙህ ሰዎች ጋር ወዯ ሲዖሌ ስሇመሄዴ
አሇመሄዶ እየተጨነቀች ነበር፡፡ ህይወቷን ሙለ ተሰቃይታሇች፥ በሕፃንነቷ ሳይቀር፡፡ በ7 ዓመት እዴሜዋ
የሀብታም ሰዎችን ሊሞችንና በጎችን የምትጠብቅ ባሪያ( ገረዴ) ነበረች፡፡ እግሮቿ በብርዴ ተጠብሰዋሌ፡፡
በዙህም ምክንያት በእግሯ ሊይ ችግር አሇባት፡፡ ማንም አሌራራሊትም፡፡
ሰዎች በሲዖሌ ሲጮኹ ትሰማ ነበር፡፡ አንዲንድቹ “ ከንፈሮቻችንና ፊታችን እየተቃጠሇ ስሇሆነ ጥቂት ውኃ
ብቻ፡፡ እርደን፥ እርደን፡፡” ይለ ነበር፡፡ ሌትረዲቸው ፈሇገች፡፡ በዙያም ዚፍን አየች፥ ትቂት ሰዎችም
ታስረውበት ነበር፡፡ በህይወታቸው የሆነ ጊዛ ውስጥ እግዙአብሔርን እንዲገሇገለ መናገር ትችሌ ነበር፡፡ አሁን
ነጩ ሌብሳቸው ቆሽሿሌ፥ እንዱሁም አክሉሊቸው ተራግፏሌ፡፡ አሁን በሰይጣን እየተሰቃዩ ነው፡፡
አነችሊቸው፡፡ ትጮኽ ነበር “ አትጉዶቸው፥ አትጉዶቸው! ” ሰዎቹን ጠየቀቻቸው፥ “ ነጩ ሌብሳችሁ ምን ሆኖ
ነው?” እነዙህ ሰዎች የዴሆችን ገንብ ወስዯው ሇራሳቸው ጥቅም እንዲዋለ ተረዲች፡፡
በዙያ የአፕሌ ዚፍን ተመሇከተች፥ በሊዩም አፕሌ ነበረበት፡፡ ከአፕለም ጭማቂን ወስዲ ውኃን ሇሚጠይቁት
ሰዎች ሌትሰጣቸው ወሰነች፡፡ አፕለ ግን ዯረቅ ነበር፥ በውስጡ ምንም ፈሳሽ አሌነበረውም፡፡ ሁለም ሇእርዲት
እየጮኸ ነበር፡፡ በምዴር ውርጃን የፈጸመች እናት የከፋው ስቃይ ይዯርስባት ነበር፡፡ በሰይጣን የሌጃቸውን
ሥጋ እንዱበለ ይገዯደ ነበር፡፡
በሲዖሌ ያለ ሰዎች እያንዲንዲቸው በራሳቸው ጉርጓዴ ውስጥ ነበሩ፥ እስከ ትከሻቸውም ይዯርሳሌ፡፡ ከዙያ
ሉወጡ አይችለም፡፡ ሥጋቸው ከአጥንታቸው ሲሇያይ ታይ ነበር፥ እንዱሁም ትልችን በሰውነታቸው ሊይ፡፡ ከ6
እስከ 8 የሚያህለ ሰዎች ማረሻ ተጠምድባቸው ነበር፡፡ እንዱጎትቱ ይገዯደ ነበር፡፡ ማረሻው በጣም ወዯ መሬት
ስሇጠሇቀ ሇመጎተት በጣም አስቸጋሪ ነበር፡፡ ሇመጎተት እየታገለ ሰይጣን ይገርፋቸው ነበር፡፡ አዩሉአና ትጮህ
ነበር፥ “ አትጉዲቸው፥ አትጉዲቸው! ”
አሁን የእርሷ የፍርዴ ጊዛ ዯረሰ፡፡ አንዴ ሰው ኃጢአቱ ሳይገሇጥ በፊት አይፈረዴበትም፡፡ ትሌቅ
ስክሪን( ማሳያ) ነበር፥ ሌክ እንዯ ትሌቅ መስታወት፥ የሰዎችን ህይወት የሚያሳይ፡፡ ጌታን ዯስ ያሊሰኙት
ነገሮች ሁለ ይገሇጡ ነበር፡፡ የኢዩሉአናን ኃጢአቶች አሳዩ፡፡ አንዱት ሴት ሌጅ መጥታ እንዱህ አሇቻት፥
“ እናቴ፥ ሇምን ገዯሌሺኝ፥ ስም እንኳን አሊወጣሽሌኝም ነበር፡፡ ነብይት ሌሆንና 7 ሌጆች ሉኖሩኝ ይገባኝ
ነበር፥ እናም በሞቀ ውኃ ገዯሌሺኝ፡፡” ኢዪሉአና ይህን ስትሰማ ዯነገጠች፥ “ ጫጩት እንኳን ገዴዬ አሊውቅም፥
ነገር ግን አንቺ ማነሽ?” “ እማዬ፥ ያንቺ ሌጅ የምሆን ነበርሁ፥ ነገር ግን ተገዯሌሁ፡፡ የአንቺ ጥፋት አሌነበረም፥
ጌታ ይህን ያውቀዋሌ፡፡” ይህ እንዳት እንዯተፈፀመ አብራራች፡፡ በስጋጃ መስሪያው ፋብሪካ ስትሠራ፥
( በላሉት ፈረቃ ነበር የምትሠራው) መብራት ጠፋ፡፡ ሁለም ከመሄደ በፊት ገሊውን ሇመታጠብ ተሯሯጠ፡፡
( ሴቶች የግሊቸው ገሊ መታጠቢያ ቦታ ነበራቸው) ሴት የሥራ ባሌዯረቦቿ ኢዩሉኣና እንዯገና እንዲረገች
አዩ፡፡ 7 ሌጆች ነበሯት፡፡ ላልቹ ሴቶች አንዴ ወይም ቢበዚ ሁሇት ሌጆች ብቻ ነበሯቸው፡፡ ላሊ ሊጅ በማርገዟ
ይቀሌደባት ነበር፡፡ “ ወዯ ሙቅ ውኃው ወስዯን ይህን ሌጅ እናስወግዯው፥ 7 ሌጆች አሎት አይበቃትም?”
እያለ ይባበቱባት ነበር፡፡ ከጥቂት ቀናት በኋሊ የሆነ ችግር እንዯተፈጠረ አስተዋሇች፡፡ ሇራሷም ጤንነት
አይሰማትም ነበር፡፡ በዙያን ወቅት ጽንሱ አዴጋ ነቢይት ሌትሆን እንዱገባት አታውቅም ነበር፡፡
አሁን ሕፃኗ በሥራ ቦታዋ የሚገኙት ሴቶች እጅ ሌጇን እንዳት እንዯገዯሇባት አሳየቻት፡፡ ኢዩሉአና ሌጇን
ሔዋን ብሊ ጠራቻትና ስሇሆነው ነገር ይቅርታ ጠየቀቻት፡፡ ከዙያም ሔዋንን፥ “ ያሳዯገሽና እንዴታዴጊ የረዲሽ
ማንነው?” ብሊ ጠየቀቻት፡፡ ሔዋንም መሇሰች፥ “ ኢየሱስ” በዙህ ጊዛ የኢየሱስን እጅ ማየት ይቻሊት ነበር፡፡

ወተት ከእጆቹ ይፈስ ነበር፥ እናም በአንዴ ጊዛ 10 ሕፃናትን ይመግብ ነበር፡፡ ቅዴስት ማርያም ወይም ቴሬሳ
አሌነበሩም፥ ነገር ግን ኢየሱስ ነበር በምዴር ሰዎች ያሌፈሇጓቸውን ሌጆች የሚመግበው፡፡
ሔዋንን ይቅር እንዴትሊት ጠየቀቻት፡፡ “ ይቅር ብዬሻሇሁ እማዬ፥ ነገር ግን እኔ እወሌዲቸው የነበሩት ሌጆች
ይቅር ይበለሽ አይበለሽ አሊውቅም፡፡” ( ሔዋን 7 ወንድች ሌጆች ይኖሯት ነበር) ትወሌዲቸው ይገባ
የነበሩትን ሌጆች አያታቸውን ይቅር ይሎት እንዯሆነ ጠየቀቻቸው፡፡ መሌሳቸው “ አይ” ነበር፡፡ “ አይ”
የሚለትን ቃሊት እንዯሰማች፥ ወዯ ግራው በኩሌ እንዯምትሄዴ እርግጠኛ ነበረች፥ ያም ሲዖሌ ነበር፡፡
አሁን ሉፈረዴባት ነው፡፡ እንዯ መዴረክ ያሇ ከፍ ያሇ ጠረጴዚ ነበር፡፡ ከዙህ ጠረጴዚ ጀርባ 7 ዲኞች ነበሩ፡፡
በጣም ጨካኞች ነበሩ፡፡ በቁጣ አፈጠጡባት፡፡ ጨሇማ ነበር፡፡ በዙያ የነበረው ብቸኛው ብርሃን በቦታው የነበሩት
አንዲንዴ ችቦዎች ነበሩ፡፡ ሰይጣን ስሟን ከመጸሏፉ ሊይ እስኪፈሌግ ዴረስ ችቦውን ዜቅ እንዱያዯርጉሇት
አ፡፡ በሚሉየኖች የሚቆጠሩ ስሞች በውስጣቸው የተጻፉባቸው ብዘ መጽሏፍት ነበሩ፡፡ ሰይጣን ስሟን ሦስት
ጊዛ ፈሇገው፥ ነገር ግን ሉያገኘው አሌቻሇም፡፡ በቁጣ አፍጥጦባት ነበር፡፡ የሁለንም ሰው ስም በመጽሏፎቹ ሊይ
እንዱሆን ይፈሌጋሌ፡፡ በዙህ ጊዛ በጣም ፈርታ ነበር፥ ስሇዙህም ራሷን ሳተች፡፡ ሁለም በዙህ ዯረጃ ሊይ
ራሳቸውን ይስታለ፡፡ ሁለም ሰዎች ያሇቅሱና ጥርሳቸውን ያፋጩ ነበር፡፡
ቀጥል የምታስታውሰው ነገር የሆነ እጅ እንዲነሳት ነው፡፡ ኢየሱስ እንዯሆነ አውቃው ነበር፡፡ በመስቀለ ቦታ
ነበሩ፡፡ 3 መስቀልችን አየች፥ አንዴ አንዴ በኢየሱስ በሁሇቱም ጎን፡፡ ከኢየሱስ መስቀሌ በታች ዯምን
ተመሇከተች፡፡ ሚስማሮቹን በእግሮቹ ውስጥ አየቻቸው፡፡ ኢየሱስም እንዱህ አሊት፡ “ እነዙህን ሁለ አዯረግሁ

ኢዩሉአና፥ ስሇአንቺ ሁለንም ነገር አውቃሇሁ፡፡ ወዯ ምዴር ተመሇሺና ሇሁለም ንስሏ እንዱገቡ ንገሪያቸው፡፡
በቶል ነው የምመጣው፡፡ እያንዲንደን እንዯሥራው እከፍሇዋሇሁ፡፡”
ከዙህ በኋሊ ራሷን ሳተች፡፡ በአስክሬን ማቆያው ውስጥ ነቃች፡፡ በሬሳ ማቆያ ውስጥ ሇ2 ቀናት ነበረች፡፡ በ3ኛው
ቀን ስሇአሟሟቷ የሬሳ ምርመራ ( aut opsy) ሉዯረግባት ነበር፡፡ የሬሳ ምርመራው በሮማኒያ የነፃነት ቀን
ምክንያት ነው የገየው፡፡ ( ኦገስት 23) በኮሚውኒዙም ጊዛ፥ በዙያ ቀን ማንም አሌሠራም፡፡
በዙህ ጊዛ፥ ጡረታ የወጣ የባፕቲስት መጋቢ ( ፓስተር) በላሉት ህሌምን አሇመ የሚያስጠነቅቀውንም ዴምፅ
ሰማ፥ “ ወዯ ሆስፒታሌ ፈጥነህ ሂዴ፡፡ በዙያም አንዴ ሴት አሇች፡፡ የሬሳ ምርመራ እንዱያዯርጉባት አትፍቀዴ
ምክንያቱም ሇእርሷ አሊማ አሇኝ፡፡” ወዯ ሆስፒታሌ ሄድ ሇሀኪሞቹ ስሇህሌሙ ነገራቸው፡፡ እንዱህም አሊቸው፥
“ ምንም ባታምኑ፥ እስኪ እንጸሌይ፡፡” በዙያ 18 ሀኪሞች በጋራ ነበሩ፡፡ መጸሇይ ጀመሩ፡፡ ኢዩሉአና ከተነሳች
በኋሊ፥ ሇ4 ዯቂቃዎች ያህሌ ተናገረች፡፡ ( በመንፈስ ቅደስ ነበር የተናገረችው) መጋቢው የሆነ ሰው
የተናገረችውን ቃሊት እንዱመግብ ጠየቀ፡፡ መጋቢው ጠየቃት፥ “ የት ነበርሽ?” እርሷም “ በጌታ ሀገር” ብሊ
መሇሰች፡፡ “ በዙያ ምን አየሽ?” እርሷም መሌሳ “ እጅግ የተዋበ ቦታ፡፡ ዓይኖቼ እንዯዙህ ያሇ ውብ ቦታ አይተው

አያውቁም፡፡ የወርቅ መንገድች፥ ሚሉየኖች መሊእክቶች፥ ቅደሳኑን፥ የጌታን ጠረጴዚ፡፡ ሲዖሌን አየሁ፥ በጣም
በጣም አስከፊ ቦታ፡፡ ኢየሱስ እንዱህ አሇ፡ ‘ስሇሁለም ነው የሞትሁት፡፡’ በጣም ጥቂቶች ናቸው ወዯ ቀኝ ( ገነት)
የሚሄደት፡፡ በጣም ብዘ ቁጥር ወዯ ግራ ( ሲዖሌ) ፡፡ ኢየሱስ እስካሁን ስሇእኛ እያሇቀሰ ነው፥ ስሇኃጢአታችን፡፡
በአጠቃሊይ የሞተችው ሇ7 ቀናት ነበር፡፡”
በሁሇተኛው ጊዛ ሇ5 ሰዓታት ነበር የሞተችው፡፡ በዙህ ጊዛ ዯግሞ በአግባቡ ባሇመብሊት ዯክማ ነበር፡፡ ተሰሌፋ
ወረፋ እየጠበቀች ሳሇ ራሷን ሳተችና በሸቀጣሸቀጥ መዯብር አጠገብ ሞተች፡፡ ወዯ ሆስፒታሌ ወሰዶት፡፡ በዙህ
ጊዛ ገነትን በዴጋሚ አየች፡፡ ኢየሱስን አየች፡፡ በጣም አዜኖ ነበር፡፡ ነጩ ሌብሱ በዯም ተሸፍኖ ነበር፡፡ እያሇቀሰ
ነበር፡፡ ኢየሱስ እንዱህ ብል ነገራት፥ “ በዴጋሚ ወዯ ምዴር ተመሇሺና ሇሰዎች ንስሏ እንዱገቡ ንገሪያቸው፡፡
በቶል ነው የምመጣው፡፡ የዓሇም ኃጢአት ወዯ አብ ዯርሷሌ፡፡” ኢዩሉአና ኢየሱስ እንዴትመሇስ ሲነግራት
ዯስታ ተሰማት፡፡ ምክንያቱም ኢየሱስ ውሳኔን እንዴትወስን ላሊ እዴሌ እንዯሰጣት ያውቅ ነበር፡፡
በዙያው ቀን፥ የሌጅ ሌጇ እየፈሇጋት ነበር፡፡ ከጎረቤት ኢዩሉአና በዴጋሚ እንዯሞተች ተነገረው፡፡
በዙህ ጊዛ ከሞት ስትነሣ፥ በሬሳ ማቆያ ውስጥ ነበረች፡፡ በቆሻሻ ገንዲ ውስጥ ሌብሷን ትፈሌግ ነበር፡፡
ቀሚሷንና፥ የአንዴ የሞተ ሰውን ጫማ አገኘች፡፡ ሻርፗ ን ግን ሌታገኘው አሌቻሇችም፥ ስሇዙህም ከመጋረጃው
ሊይ ቁራጭ ወስዲ ራሷን( ጸጉሯን) ሸፈነች፡፡

በሬሳ ክፍለ ውስጥ በሩ ተቆሌፎ ነበር፡፡ አንዴ ሰው በሩን እንዱከፍትሊት ትጮህ ነበር፡፡ “ በሩን ክፈቱት፡፡
ኢየሱስ ሇሁለም ሰው ንስሏ እንዱገቡ፥ እርስ በእርሳቸውም እንዱዋዯደ እንዴናገር ሌኮኛሌ፡፡”
አንዱት ነርስ ዴምጿን ሰምታ ስሇሁኔታው ሇሀኪሙ ነገረችው፡፡ ሀኪሙም “ እዙያ ውስጥ ያለት ሁለም የሞቱ
ናቸው፥ ሉናገሩ አይችለም፡፡” አሊት፡፡ “ አይዯሇም ድክተር ፈጥነህ ና፥ በዙያ የአንዱት ሴት ዴምፅ ይሰማሌ፡፡”
በሩን ከፈቱሊት፡፡ ሲያዩአት ዯንግጠው ነበር፡፡ በጣታቸው አማተቡ፡፡ ( ክርስቲያን ያሌሆኑ ሰዎች የሆነ እንግዲ
ነገር ሲፈጠር እንዯዚ ያዯርጋለ) ቆዲዋ ገርጥቷሌ፡፡ ወዯ ንግዴ ቦታቸው ሄዯችና ሇሁለም “ ኢየሱስ በቅርቡ
ይመጣሌ፥ ንስሏ ግቡ! ” ብሊ ጮኸች፡፡
ወዯ ቤቷ ስትመሇስ፥ ብዘ ሰዎች ተከተሎት፡፡ አንዴ ፖሉስ ሇጋዛጣ ፎቶ አነሳት፡፡ የሌጅ ሌጇ መጣ፥ በዴጋሚ
ከሞት መነሳቷን በሰማ ጊዛ ሉያምን አሌቻሇም፡፡ “ አያቴ፥ በዴጋሚ ተነሳሽ?” ከዙያም ራሱን ስቶ ወዯቀ፡፡ የሆነ
ሰው ውኃ ረጨው፡፡ ሇኢዩሉአና የሬሳ ሳጥኗን ወዯ ሆስፒታሌ እንዯወሰደና ከዙያ ሮጠው እንዯሸሹ ነገራት፡፡
ከዙያም ፈርቶ ስሇነበር ሉጎበኛት ተመሌሶ አሌመጣም፡፡
ጌታ ይባርካችሁ ወንዴሞችና እህቶች፡፡ ንስሏ ግቡ፡፡ መንፈስ ቅደስ ይርዲችሁ፡፡ ኢየሱስ እንዯሚወዯን እርስ
በራሳችሁ ተዋዯደ፡፡ አሜን፡፡
አጋዥ ጥቅሶች
1ዮሏ.2: 15- 17 ዓሇምን ወይም በዓሇም ያለትን አትውዯደ፤ በዓሇም ያሇው ሁለ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስሇ
ገንብም መመካት ከዓሇም ስሇ ሆነ እንጂ ከአባት ስሊሌሆነ፥ ማንም ዓሇምን ቢወዴ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የሇም። ዓሇሙም
ምኞቱም ያሌፋለ፤ የእግዙአብሔርን ፈቃዴ የሚያዯርግ ግን ሇሊሇም ይኖራሌ።
ለቃ16: 22- 25 ዴሀውም ሞተ፥ መሊእክትም ወዯ አብርሃም እቅፍ ወሰደት፤ ባሇ ጠጋው ዯግሞ ሞተና ተቀበረ። በሲኦሌም
በሥቃይ ሳሇ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አሌዓዚርንም በእቅፉ። እርሱም እየጮኸ። አብርሃም አባት ሆይ፥ ማረኝ፥ በዙህ ነበሌባሌ
እሣቀያሇሁና የጣቱን ጫፍ በውኃ ነክሮ መሊሴን እንዱያበርዴሌኝ አሌዓዚርን ስዯዴሌኝ አሇ። አብርሃም ግን። ሌጄ ሆይ፥ አንተ
በሕይወትህ ሳሇህ መሌካም እንዯ ተቀበሌህ አስብ አሌዓዚርም እንዱሁ ክፉ፤ አሁን ግን እርሱ በዙህ ይጽናናሌ አንተም ትሣቀያሇህ።
ማቴ. 4፡17 ከዙያ መን ጀምሮ ኢየሱስ፡- መንግሥተ ሰማያት ቀርባሇችና ንስሏ ግቡ እያሇ ይሰብክ ጀመር።
1ዮሏንስ.3: 11 ከመጀመሪያ የሰማችኋት መሌእክት። እርስ በርሳችን እንዋዯዴ የምትሌ ይህች ናትና፤
1ዮሏ.3: 16- 18 እርሱ ስሇ እኛ ነፍሱን አሳሌፎ ሰጥቶአሌና በዙህ ፍቅርን አውቀናሌ፤ እኛም ስሇ ወንዴሞቻችን ነፍሳችንን
አሳሌፈን እንዴንሰጥ ይገባናሌ። ነገር ግን የዙህ ዓሇም ገንብ ያሇው፥ ወንዴሙም የሚያስፈሌገው ሲያጣ አይቶ ያሌራራሇት ማንም
ቢሆን፥ የእግዙአብሔር ፍቅር በእርሱ እንዳት ይኖራሌ? ሌጆቼ ሆይ፥ በሥራና በእውነት እንጂ በቃሌና በአንዯበት አንዋዯዴ።
ገሊትያ.1: 3- 4 ከእግዙአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰሊም ሇእናንተ ይሁን። ክፉ ከሆነ ከአሁኑ ዓሇም
ያዴነን ንዴ እንዯ አምሊካችንና እንዯ አባታችን ፈቃዴ ስሇ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ።
ኤፌሶን 5: 1- 3 እንግዱህ እንዯ ተወዯደ ሌጆች እግዙአብሔርን የምትከተለ ሁኑ፥ ክርስቶስም ዯግሞ እንዯ ወዯዲችሁ
ሇእግዙአብሔርም የመዓዚ ሽታ የሚሆንን መባንና መሥዋዕትን አዴርጎ ስሇ እናንተ ራሱን አሳሌፎ እንዯ ሰጠ በፍቅር ተመሊሇሱ።
ሇቅደሳን እንዯሚገባ ግን ዜሙትና ርኵሰት ሁለ ወይም መመኘት በእናንተ ንዴ ከቶ አይሰማ፤
1 ጢሞቴዎስ.2: 6 ራሱንም ሇሁለ ቤዚ ሰጠ፥ ይህም በገዚ መኑ ምስክርነቱ ነበረ፤
የጌታችንና የመዴኃኒታችን የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ቅደስ ወንጌሌ በዮሏንስ 14: 1- 7 ሌባችሁ አይታወክ፥
በእግዙአብሔር እመኑ፥ በእኔም ዯግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዘ መኖሪያ አሇ፤ እንዱህስ ባይሆን ባሌኋችሁ ነበር፤ ስፍራ
አጋጅሊችሁ ንዴ እሄዲሇሁና ሄጄም ስፍራ ባጋጅሊችሁ፥ እኔ ባሇሁበት እናንተ ዯግሞ እንዴትሆኑ ሁሇተኛ እመጣሇሁ ወዯ እኔም
እወስዲችኋሇሁ። ወዯምሄዴበትም ታውቃሊችሁ፥ መንገደንም ታውቃሊችሁ። ቶማስም: - ጌታ ሆይ፥ ወዯምትሄዴበት አናውቅም
እንዳትስ መንገደን እናውቃሇን? አሇው። ኢየሱስም: - እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ
የሇም። እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ዯግሞ ባወቃችሁ ነበር። ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታሊችሁ አይታችሁትማሌ አሇው።
ራእይ. 22: 12 እነሆ፥ በቶል እመጣሇሁ፥ ሇእያንዲንደም እንዯ ሥራው መጠን እከፍሌ ንዴ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አሇ፡፡
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
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