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ከዚህ በታች ያሇው ራእይ የተከሰተው ቢሮዬ ውስጥ በወንበሬ ሊይ ተቀምጬ ሳሇ ነው፡፡
በዚህ ተቀምጬ ሳሇሁ፥ ራሴን ፍጹም ጨሇማ በሆነ ቦታ ማየት ጀመርሁ፡፡ በዙሪያዬ ምንም ብርሃን የሇም፡፡ ቀን
ሆኖ እንደገና ደግሞ ላሉት ይመስሊሌ፡፡ ሂደታዊ መጨሇም አሌነበረም፥ ድንገታዊ ሇውጥ፡፡
በሇውጡ ምንም ዓይነት ፍርሀትም ሆነ አሳሳቢ ነገር አሌተሰማኝም፥ የጌታ ሰሊም ብቻ፡፡ እኔ በእርሱ እንዳሇሁ
አውቃሇሁ፥ እንዲሁም እርሱ በምክንያት እዚህ እንዳመጣኝ፥ ስሇዚህ ጌታ እንዳየው የፈሇገው ምን እንደሆነ
እንዲያሳየኝ ጠበቅሁት፡፡
ጨሇማው ሙለ በሙለ ከመሆኑ የተነሣ በዙሪያዬ እንደ ጽኑ ሸክም ነበር፥ እናም መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ
የሇውም፥ በውስጡ ( መኪና) እየነዳችሁም ሆነ እየተራመዳችሁ እዛው እንዳሇ እንደምትገምቱት ዓይነት፡፡
እዛው እንደቆምሁ፥ ምንም ድምጽ እንዳሌነበረ አስተዋሌሁ፡፡ ምንም ዓይነት ህይወት ወይም ንፋስ፥ አሌያም
አየር ወይም ማንኛውም ነገር፡፡ ሌክ ፍጹም ምንም ( አየር) የላሇው ባዶ ( vacuum ) ዓይነት ነው፡፡ ከሁለም
ነገር ፍጹም የመሇየት ዓይነት ቦታ ነው፥ ሌክ ከድምጽ የጸዳ ( sound proof) ክፍሌ ውስጥ እንደመሆን
ዓይነት ነው፡፡ ይህ ከእግዚአብሔር ህሌውና ውጭ መሆን የሚመስሇው መሆን አሇበት፥ ብዬ ሇራሴ አሰብሁ፡፡
“ ትክክሌ ነሽ” አሇኝ ጌታ፡፡ ምንም ባሊየውም እንኳን፥ ጌታ ከአጠገቤ ቆሞ እንደነበር አውቄአሇሁ፡፡ “ ጨሇማው
የእኔ ህሌውናና ብርሃኔ አሇመኖር ነው፥ እንዲሁም ከእውነት ፍጹም የመሇየት ቦታ ነው፡፡”
“ ሰዎች እኔን እምቢ ሲለ፥ የሚወዱትን አጥብቀው ይይዛለ ( embrace) ፡፡ ጨሇማው መገኛቸውና ድርሻቸው

ይሆናሌ፡፡ የፍጹም መንፈሳዊ ድህነትና መንፈሳዊ ብርሃን ( illum ination) የላሇበት ቦታ ነው፡፡ እውነት ሲገፋና
ሰዎች ውሸቱን ሇማመን ሲመርጡ፥ ያኔ ራሳቸውን ሇማይረባ አዕምሮ ( reprobate) ይሰጣለ እናም ጨሇማው
ፍጹም ይሆናሌ፡፡”
“ የቃላ ድርቅ አሁን በኃይሌ እየጨመረ ነው፥ በቤቴ መካከሌ እንኳን፥ ከቤቴ የሆኑት እንኳን እየተፈተኑ ነው፡፡
( tested and tried) ፥ እናም ሌባቸውን የሚሰጡሇት ያ፥ የሚጣበቁበት ይሆናሌ፡፡”
“ አካላ የሆነችው ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ፍቅሯን አጥታሇች፥ እናም ሌባቸውን ሇብዙ ነገሮች ሰጥተዋሌ፥

እናም የሕይወታቸው ገዢ የሆንኩትን እኔን ክደውኛሌ፡፡ የራሳቸውን መንገድና በራሳቸው አቅጣጫ መሄድን
ይፈሌጋለ፥ እናም ከእውነቱ ተቅበዝብዘው ጠፍተዋሌ፡፡ ብርሃንን አይወዱም፥ እንዲሁም ቃለን ሇሕይወታቸው
አሌተጠቀሙም፥ ራሳቸውንም ሇጨሇማው አሳሌፈው ሰጥተዋሌ፡፡ እውነቱን የማይወዱ ናቸውና፡፡”
“ አሁን ከፊትሽ የምታዪው የቃለን ድርቅና እወድሃሇው የሚለኝ ነገር ግን የካዱኝ፥ እንዲሁም እኔን አጥብቀው

ያሌያዙት፥ ሙለ በሙለ መውደቅ ነው፡፡ ጨሇማው እውን ነው እነርሱ በፍጹሙ ጨሇማ ታስረው በቀን ብርሃን
ዙሪያውን ይባክናለ፡፡ ይሰማለ፥ ነገር ግን እውነቱን አይቀበለትም፡፡”

“ ቃለን ሉያነቡት ይችሊለ ነገር ግን አይረዱትም፥ ነገር ግን በፊታቸው እንደተዘጋና እንደ ግድግዳ

ይሆንባቸዋሌ፡፡ ያያለ፥ ነገር ግን እኔ የምሠራውን ሇማየት ዓይኖች የሏቸውም፥ እናም ምሊሽን ፍሇጋ በጨሇማ
ይደናበራለ ነገር ግን መቼም አያገኙትም፥ እኔንና ቃላን ህይወታቸውንም ንቀዋሌና፡፡ ከእኔ ቅድስና ይሌቅ
የራሳቸውን እርካታ ወደዋሌና፡፡”
“ ጨሇማው ፍርሀትም ነው፡፡ እኔን የማያውቁኝና በፍቅሬ የማይመሊሇሱት፥ በፍርሀት ይመሊሇሳለ በእርሱም

ይጠመዳለ፡፡ የፍጹም እምነት ተቃራኒ ፍጹም ፍርሀት ነው፡፡ ሕዝቤን ደጋግሜ ወደ እኔ እንዲመጡ
አዝዣቸዋሇሁ፥ እንዲሁም በእኔ እምነት እንዲኖራቸው፡፡ ነገር ግን በተደጋጋሚ ከእኔ ርቀው ይቅበዘበዛለ፥
እናም የመጣውን ሁለ ዝምብሇው ይመገባለ፥ እናም አሁን በድብሌቆች ተሞሌተናሌ፥ ጨሇማ፥ በተጨማሪም
እውነቴ ሙለ በሙለ ተቀርጾና ጸንቶ በውስጣቸው የሇም፡፡”
“ ራሴን በውስጣቸው እየቀረጽሁ ነበር፥ እንዲሁም እያጠራኋቸውና በዚህ ሰዓት ጸንተው እንዲቆሙ

እያዘጋጀኋቸው ነበር፡፡ ነገር ግን የእኔ በሆኑት መሀከሌ እንኳን፥ ብዙዎች ሇማጥቃት፥ ሇመገነጣጠሌና፥ እኔ
የምገነባውን ሇመቃወም መርጠዋሌ፡፡ ሇዘሊሇም እውነቱንና ሇዚህ ሰዓት የሆነውን የጸጋ መንፈስ ይቃወማለ፡፡
ጸጋዬ በመጨረሻ በተገፋ ጊዜ፥ የሚከተሇው ቁጣዬ ብቻ ነው፡፡”
“ የእኔ የሆኑት በእኔ ይኖራለ፥ በፍጹም ጨሇማ ውስጥ ይሄዳለ ነገር ግን አይነኩም፡፡ አይፈሩም፥ አይሰጉም፥

ምንም ነገር አይፈሌጉም፥ እኔ ድርሻቸው ነኝና፡፡ በእኔ ስትሆኑ፥ እንደ እኔ ናችሁ፡፡ አትዘኑ፥ ቃለ ሇዘመናት
ስሇሚመጣው ጨሇማና ችጋር ሰዎችን አስጠንቅቋሌና፡፡ ነገር ግን ጥቂቶች ቃላን ተጠቅመዋሌ እኔም
እንድሇውጣቸው ፈቅደዋሌ፡፡ ብዙዎች እንደማይመጣ ያስባለ፤ ወይም ደግሞ በእነርሱ ሊይ እንደማይደርስ፥
ወይንም ደግሞ ( የቃሌ) እውነት ብቻ እንጂ የሚከሰት እንዳሌሆነ፡፡ አሁን፥ ረፍዷሌ፥ ተፈጽሟሌና፡፡ የእኔ
የሆኑት፥ እኔ በብርሃን እንዳሇው ሙለ በሙለ በብርሃን ይመሊሇሳለ፡፡ ከራሳቸው ይሌቅ እኔን ወደዋሌና፡፡”
“ ሇመታረድ የሆነ ሇመታረድ ይሰጣሌ፡፡”
( “ what e is m eant for slaught er is given t o slauht er ” )
“ ሇጨሇማ የሆነ፥ አሁን በስፍራው ይኖራሌ፡፡”
( "What is meant for the darkness, now will abide in it's place.")
“ ሇአጥፊው የሆነ ከበፊቱም በእጁ ውስጥ ነው፡፡”
( "What is meant for the destroyer is already in it's hand.")
“ ሇማእበሌ የሆነው አስቀድሞም በውስጡ ነው፥ ጥቂቶች ብቻ አስተውሇዋሌና፡፡”
( "What is meant for the storm is already in it, for few paid heed.")
“ የእኔ የሆነው፥ የእኔ ነው፥ በእኔም እንደሆነ ይቀራሌ፡፡”
( "What is Mine, is Mine, and will remain in Me.")
“ መንፈሳዊው ጨሇማ ተጠቃሏሌ እናም ጥቂቶች ብቻ ያዩታሌ፥ በምድር እስካሁን ጨሇማ ነውና፥ ነገር ግን
በቅርቡ ሙለ ላሉት ይሆናሌ ማንምም አይሠራም፡፡”

“ ጨሇማው የራሱን ሥራ ይሠራሌ፥ እናም የእኔ ያሌሆነው ይሰጣሌ፡፡ ጨሇማና ብርሃኑን ሙለ በሙለ እየገሇጥሁ

ነው፡፡ ሇሰዎች ሁሇቱ ምን እንደሚመስለ እያሳየሁ ነው፥ ማንም ሰበብ እንዳይኖረውና አሊወቅንም ነበር ወይም
በድንገት እንደተወሰዱ ወይም ተታሇው እንደነበር እንዳይለኝ፥ ቤቴን ወደ ስፍራው አመጣሇሁና”
“ ቤቴንም በስፍራው ሳመጣ፥ ጨሇማውም ብርሃኑም ይታያለ መረዳትም ይሆናሌ፥ ሁሇቱም የሚኖርባቸው
ይኖራሌ እንዲሁም ሁሇቱም እስከመጨረሻው ይቀጥሊለ፡፡”
“ እስከዚያው ድረስ፥ የመጨረሻው ሩጫ ይቀጥሊሌ፥ ሰዎችም ይነሳለ ይወድቃለ፥ ሀገራትም ይጮኻለ ( ያገሳለ
roar) ጨሇማውም የተወሰነሇትን ሲወስድ ምድር በሳቅ ትሞሊሇች፡፡”
“ እናንተ በጨሇማው ውስጥ ሌትቆሙና ብርሃኔን ሇመግሇጥ ናችሁ፡፡ ሀገራት ወደ ብርሃኑ እየመጡ ነውና፥

እኔንም ማወቅ ይታያሌ፥ ሰዎችም ይመርጣለ፥ የዘሊሇም ፍፃሜያቸውንም ይወስናለ፡፡ መጻሕፍቱ ተከፍተዋሌ፥
ብዙዎቹም ስማቸውን በመጽሐፍቱ ውስጥ እየጻፉ ነው፡፡ አንዳንዶች ሇዘሊም ፍርድ አንዳንዶችም ሇዘሊሇም
ሕይወት፡፡ ይህ የእውነት ሰዓት ነው፥ ሁለም ሰው በቦታው ይቆማሌ፡፡”
( ዳንኤሌ.12: 13፤ አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሂድ፤ አንተም ታርፋሇህ፥ በቀኑም መጨረሻ በዕጣ ክፍሌህ ትቆማሇህ።)
“ አታመንቱ፥ ነገር ግን ጸንታችሁ ቁሙ፥ እናም ይህን እወቁ በጨሇማ ውስጥ እንኳን፥ በእኔ እንደምትኖሩ፡፡

ወጀቡን፥ ንፋሱን፥ ማእበለን አትመሌከቱ፥ ነገር ግን ሙለ በሙለ በእኔ ሆናችሁ ቆዩ፥ እንዲሁም ፍፃሜአችሁን
ከእኔ ጋር ተራምዳችሁ እንደምትወጡ እወቁ፡፡ አብዛኛውን ሇሚገዛው ፍርሃት ምንም ቦታ አትስጡት፥ ነገር ግን
በመንፈሴ ተደገፉ፥ እኔንም ተከተለኝ፡፡ መንገዳችሁን ያበራሊችሁ ዘንድ፥ እውነቴን ሰጥቻችኋሇሁና፡፡
ወደሚሰበሰቡት ሁለ ሂዱ፥ እውነቱንም ንገሯቸው፥ ወደ እኔም መንገዱን አሳዩአቸው፡፡ ብርሃኑን ሲያዩ
ከጨሇማው ሇመውጣት ይመርጣለና፥ አንዳንዶች በሚመጡት የጨሇማ ሰዓታት ሌብሳቸውን ያጠራለ፡፡
ብዙዎች ግን አያደርጉም፡፡ ነገር ግን እናንተ ሌትቀጥለ ይገባሌ፥ ስዎችንም ሇእኔ ተዉአቸው፥ እኔ በሁለም ነገር
መሀከሌ እንዳሇሁ አውቃችሁ ወደ ፊት ተጓዙ፡፡”
“ እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት ውስጥ ያቆያችኋሌ፡፡ ሰውን መፍራት ፈጽሞ እንዲሇውጣችሁ አትፍቀዱ፥

ነገር ግን እግዚአብሔርን ከሰው ይሌቅ ፍሩ፥ እናም በማእበለ ውስጥና በማእበለ ሊይ ምሯቸው፡፡ ገና
መጀመሪያው ነውና፥ ሙለ ኃይለም ገና አሌመጣም፡፡ የእኔ የሆኑትን በእኔ እንዲጸኑ አስጠንቅቄያቸዋሇሁ፥
እናም አሁን እውነታው ሇማየት ግሌጽ ነው፥ እኔን የሚፈሌጉ ሁለ፥ ያገኙኛሌ፥ በሚመጣው የእሣት ፈተና
ውስጥ እንኳን፡፡”
“ እኔን ስትታዘዙ ክብሬ ያበራችኋሌ፥ ይሞሊችኋሌ፥ በጨሇማው ውስጥም ከእናንተ ወጥቶ ይበራሌ፡፡ ሌባችሁን

ጠብቁ በምድርም ሊይ በትሕትና ተመሊሇሱ፥ ሇመውሇድ ማማጥ አሇና፥ የሚመጣውም ሁካታ ታሊቅ ይሆናሌና፡፡
ነገር ግን እናንተ የሚያስፈሌጋችሁ ሁለ አሊችሁ፥ ተራመዱበት፡፡”
ድምጹ በእኔ ዘሌቆ እንዲፈስ፥ ወደ እርሱም እንዲያቀርበኝ እየፈቀድሁ በዚያው ቆምሁ፡፡ በምድርም
በሰማይም እየሆነ ያሇ ብዙ ነገር አሇ፥ እናም ይስባችኋሌ፥ አንዳንድ ጊዜም አቅማችሁን ያሟጥጠዋሌ፡፡ ነገር
ግን ወደ ዳር ወጣ ማሇትና ሌንታደስና ሌንበረታ ጌታችንንም ሌናዳምጥ ያስፈሌገናሌ፡፡ ስሇዚህ፥ በጨሇማ
ውስጥ ጠበቅሁኝ፥ በእርሱ፡፡
እርሱ በማእበለ ውስጥ ድርሻና መሸሸጊያችን ነው እንዲሁም በመካከሌም ደረጃችን ነው፡፡
በብርሃኑ እንመሊሇስ፥ ሇሥራ ብርሃን እስካሇ ድረስ፥ እናም በቀትሩ ( በእኩሇቀን) በጨሇማ ሇሚቅበዘበዙት
እንድረስሊቸው፡፡ ሇምሌክቱና በክርስቶስ ሊሇው ታሊቅ ጥሪ እንግፋ፥ በመጨረሻውም በእምነት ሆነን እንገኝ፡፡
- ሱዛን ከሚንግስ፥ ኦገስት 30፡ 2005፥ 1፡45 PM

በመንፈስ ቅዱስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅዱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉዘኛ ወደ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዲሱ
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