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ትሊንትና ማታ በሕሌም፥ ጌታ ወዯ ሰማያት ወሰዯኝ፡፡ የሆነ ቦታ ቆሜ ነበር፥ የት እንዯሆነ ግን አሊውቅም፡፡ 
ነገር ግን ቆሜ ወዯ ምዴር እያየሁ ነበር፡፡ ከፊት ሇፊቴ ሆኖ አየሁት፡፡ ጌታ እየገሇጠ (revealing) ያሇውን 
አንዴ ነገር እንዲይ ወዯዚህ አመጣኝ፡፡ 

እያየሁት ሳሇ፥ መሊ መሬትን ሉመታ ያሇ መብረቅ በተሇያዩ አካባቢዎች መሬትን መምታት ሲጀምር አየሁ፡፡ 
ታሊቅ የመብረቅ ማእበሌ ሆነ መሬትም በመብረቅ ተሸፈነች፡፡ በጣም የሚያስፈራና ሲያዩት የሚያስዯንቅ ነበር 
ነገር ግን በምዴር ሊይ በጣም አውዲሚ ነበር፡፡ 

ከዚያም ከጥቂት ቆይታ በኋሊ፥ በምዴር ሊይ መዝነብ ጀመረ፥ ታሊቅ ድፍ ዝናብ፡፡ በተሇምድ ዝናብ የማያገኙ 
አካባቢዎችም ጭምር አሁን በኃይሌ እየዘነበባቸው ነው እናም ዝናቡ ብዙ አካባቢዎችን በጎርፍ አጥሇቀሇቀ፡፡ 

ቀጥል ላሊ እይታ፥ ብዙ እሳተጎመራዎች ሲፈነደና ምዴር በአንዲንዴ አካባቢዎች የተከፈተች ጥሌቅ 
ስትሆን፡፡ በአንዲንዴ አካባቢዎች መሬቶች እየተከፈቱ እሳትን ይተፋለ፡፡ የመሬት መንቀጥቀጦች ታሊቅ 
የሆነውን ግፊት ሇቀቁት በብዙም ቦታዎች መሊው የመሬት ገጽታ ተናወጠ ተቀያየረም፡፡ 

ቀጥል ላሊ እይታ ዯግሞ መጣ፡፡ በመሬት ሊይ እሳት መዝነብ ጀመረ፡፡ እሳት በየቦታው ይዘንብ ነበር፡፡ በብዙ 
አካባቢዎች እሳት በየቦታው ይነዴዴ ነበር፡፡ የእሳቱ ዴምጽ ይሰማኝ ነበር እናም እንዯ አንበሳ ግሳት ነበር፡፡ 
አስፈሪና ታሊቅ ነበር፡፡ የሚባሊ እሳት ነበር፡፡ 

ቀጥል ላሊ እይታ፡፡ በዚህ ጊዜ ታሊቅ ንፋስ በምዴር ሊይ ነፈሰ፡፡ ምዴርን ያናወጠና የሸፈናት ንፋስ ነበር፡፡ 
በዚህ ንፋስ ምንም የቆመ አሌነበረም፡፡ ሁለም ወዯታች (ዝቅታ) ተወሰዯ፡፡ ንፋሱ እያፏጨና በምዴር ሊይ 
እየሮጠ ነበር እናም ታሊቅ ጥፋት ሆነ፡፡ ንፋሱ ሲያቆም ከነበርሁበት ስፍራ ሆኜ ምንም ነገር ምንም የቀረ 
የሚታየኝ ነገር አሌነበረም፡፡ 

ሁለም ባድ ነበረ፡፡ 

እየተመከትሁ ሳሇ፥ የምዴር ወሇልች ተሰነጣጥቀው ሲከፈቱና ታሊቅ አስዯናቂ ብርሃን ከምዴር ውስጥ 
መውጣት ሲጀምር አየሁ፡፡ ምዴር መከፋፈሌ እየጀመረች እንዯሆነ፥ እንዱሁ አወቅሁ፥ ነገር ግን እየተፈጠረ 
ያሇው እንዱሁ ነበር፡፡ 

ከዚያም ሕሌሙ አሇቀና ላሉቱን ሙለ ሲዯጋገም ነበር፡፡ 

-ሱዛን ከሚንግስ፥ እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 20፥ 2005 ዓ.ም 

 

 

 

 



“በመማረክ ዯጆች ውስጥ” ከሚሇው ከሱዛን ከሚንግስ ራእይ ውስጥ፤ 

በራእይ አንዴ እይታ በፊቴ ሲዘረጋ አየሁ፡፡ የጥንታዊ ከተማ ወይም መንዯር እይታ ነው፡፡ ይህን መንዯር 
የከበቡት የዴንጋይ አጥሮች ነበሩ፥ አጥሮቹም ጥቅጥቅ ያለና ረዥም ነበሩ፡፡ ዴንጋዮቹ የጥንት ሲሆኑ 
በስንጥቆቻቸውም መሀከሌ እጽዋት እየበቀለባቸው ነው፡፡ 

እይታው ወዯ ቀኑ ማሇቂያ አካባቢ ነው፥ እናም ረፍዶሌ፡፡ አንዲንዴ ሰዎች በከተማዋ አጥር ዙሪያ ተቀምጠው 
አየሁ፡፡ አንዲንድች ከከተማ አጥር ውጪ ዲሶችን ጥሇው በእሳት ዙሪያ ተቀምጠዋሌ፥ ጥቂቶች ዯግሞ ወዯ 
ላሊኛው የአጥሩ አቅጣጫ ሇመሄዴ እየዞሩ ነው፡፡ በላሊኛው አቅጣጫ በኩሌ ምን እንዲሇ አይታየኝም፥ ሰሇዚህ 
በፊቴ የተዘረጋውን እይታ ማየት ቀጠሌሁ፡፡ 

ሇጥቂት ዯቂቃዎች አጥሮቹን አጠናሁ፡፡ አስቀዴሞ እንዲስተዋሌሁት፥ አጥሮቹ አርጅተዋሌ፡፡ በጣም ረጃጅምና 
ሰፋፊ ናቸው እናም በየቦታው ክፍተት አሇባቸው፥ እንዯ መስኮት ይመስሇኛሌ፡፡ አጥሩ በዚህ በኩሌ ከአንዴ 
በጣም ካረጀና ሙለ በሙለ በዙሪያው በበቀለ እሾሀማ ቁጥቋጦዎችና ላልች ነገሮች ከተዘጋ በር በቀር ምንም 
ዓይነት መግቢያ የሇውም፡፡ 

ሇዚህ ሳይሆን አይቀርም ሰዎቹ ወዯ አጥሩ ላሊኛው ጎን እየሄደ ያለት፡፡ ይሄኛውን በር ማንም ሰው 
አጥርቶትም ሆነ ገብቶበት የሚያውቅ አይመስሌም፡፡ በዚህ የአጥሩ አቅጣጫ ያሇው ብቸኛው ነገር፥ እዚህም 
እዚያም የሰፈሩት ሰዎችና የበቀለት ቁጥቋጦዎች ናቸው፡፡ 

ጓጉቼ ነበርና ይህንን በር ማየት ፈሇግኹ፡፡ ሌክ ስሇዚህ በር ሳስብ፥ በቅጽበት፥ በራእዩ ውስጥ ወዯ በሩ ቅርብ 
ተወሰዴሁ፡፡ 

በሩ በእርግጥም በጣም ብዙ አትክሌት በቅልበት ሇማየት አስቸጋሪ ነው፡፡ እኔ ራሴ፥ ቁጥቋጦዎቹን ተሻግሬ 
ከመግባቴ በፊት ሁሇት ጊዜ ማሰብ ይጠበቅብኛሌ፡፡ ከበሩ ሊይ ሙለ በሙለ ሇማጽዲት ከሞከራችሁ ቦጫጭሮ 
ነው የሚያስቀራችሁ፡፡ በቁጥቋጦው ውስጥ አሌፌ ስፈሌገው በሩ ዝግ ነበር፡፡ በጣም ከባዴ በር ሲሆን እስካሁን 
ዴረስ መክፈቻው ሊይ ተሰክቶ ያሇ ትሌቅ ቁሌፍ አሇው፡፡ ማንም ሉነቅሇው እንኳ አሌሞከረም፡፡ 

ከዛ በራሴ ሳቅሁ፥ በዙሪያው ይሄ ሁለ ነገር በቅል፥ ማንም ሉያነሳው አይችሌም! በሩን እያየሁ በዚያ ቆምሁ፡፡ 
ከዚያም ከበሩ በሊይ ጽሐፍ አየሁ፡፡ አንዲንድቹ ሏረጎች በሊዩ ሊይ ስሇበቀለ ሇማንበብ ከባዴ ነበር፡፡ ነገር ግን 
ተንጠራርቼ የተወሰኑትን ቅርንጫፎች በጣጠስኳቸው፡፡ ጽሐፍ በጣም የዴሮና በበሩ አናት ሊይ ባሇ ዴንጋይ 
ሊይ የተቀረጸ ነበር፡፡ እንዱህ ይሊሌ፡ “ተማረኩ፡፡” "Surrender." 

ወዯ ኋሊ ተጠጋሁና ምን ያህሌ ጊዜ ይሆነው ይሆን ብዬ አሰብሁ፡፡ ማን ሠራው ሇምንስ ሇረዥም ጊዜ ጥቅም 
ሊይ አሌዋሇም፡፡ ማንም ሰው ሇምን መንገደን እንዲሊጠራውና በሩን እንዲሌተጠቀሙበት አሰብሁ ምክንያቱም 
ወዯ ከተማዋ ያስገባቸው ነበር፡፡ 

ከዚያም ጌታ ተናገረኝ፥ “መማረክ ከሁለም በሮች ውስጥ ጥቂት ብቻ ጥቅም ሊይ የዋሇ በር ነው፡፡” 

ዞር ስሌ ጌታ ከአጠገቤ ቆሞ ነበር፡፡ ወዯ በሩ እየጠቆመ ነበር፡፡ 

እንዱህ አሇ፡ “ይህ መግቢያ ከሁለም ይሌቅ ዋጋ ያሇው ነው፥ እንዱሁም በጥቂቱ ብቻ የሚታወቅ፡፡ በጣም 
የሚጠሊና በጣም የሚፈራ ነው፥ እናም ሰዎች በዚህ ሊሇመግባት ምንም ነገር ያዯርጋለ፥ ምንም እንኳ ወዯ 
ከተማዋ ሇመግባት ፈጣኑ በር ቢሆንም፡፡” 

“እንዯገመትሽው፥ ይህ ከተማ ቤቴን ይወክሊሌ፥ እንዱሁም አሁን ያሇበት ሁኔታ በተመሰቃቀሇና እዴሳት 
በሚያስፈሌገው ሁኔታ ውስጥ መሆኑን፡፡ ዯጆቹ ብዙ ናቸው፥ ነገር ግን በጣም አስፈሊጊዎቹ ብዙውን ጊዜ 



ይጨቆናለ፥ ቸሌ ይባሊለ፥ ቁጥጥር ይዯረግባቸዋሌ፥ ወይም ይሰበራለ፡፡ ብዙውን ጊዜ የሚያገሇግለት በሮች ወዯ 
ንግዲቸው (ሥራቸው) ወይም ወዯ ጋራ መሰባሰቢያ ስፍራቸው የሚወስደት ናቸው፡፡” 

ከዚያም በሏረጎቹ መሀከሌ አሇፈና አንደን በእጁ ወሰዯ፡፡ 

እያመሇከተ እንዱህ አሇኝ፡ “በዚህ በር መግባት ትችያሇሽ?” ጭንቅሊቴን አነቃነቅሁና፥ “መጀመሪያ መንገደን 
ሳሊጠራ አሌችሌም” አሌሁት፡፡ 

ጌታ በብዙ ፈገግ አሇ፡፡ “አዎን” አሇኝ፥ “ይህን ነው እያዯረግሁ ያሇሁት፡፡” 

“ብዙዎች ይህን በር (ትተው) ማሇፍ እንዯሚችለ ያስባለ፥ እናም እኔ አሁን እያዯረግሁት ወዲሇሁት 
ሇመግባት፥ እናም በላሊ መንገዴ ሇመሄዴ፡፡ ሰው ሉገባበት የሚችሌ ላሊ በር የሇም፡፡ በሩ እኔ ነኝ፥ እናም ወዯ 
አብ የሚመጣ፥ በዚህ ውስጥ ብቻ ነው ማሇፍ የሚችሇው፡፡ ሇእኔ ሙለ በሙለ በመማረክ፥ ያኔ በእውነት መግባት 
ይችሊለ፡፡” 

“ስሇመዲን ብቻ አይዯሇም እያወራሁ ያሇሁት፡፡ በብዙ ማሰማሪያዎች ብዙ በጎች አለኝ፡፡” 

“ሙለ በሙለ በእኔ ስሇመሆን ነው እያወራሁ ያሇሁት፡፡ መማረክ (መሰጠት) የሚመጣው ሁለንም ነገር 
የእውነት በመጣሌና ቀንበሬን በሊያችሁ በመሸከም ነው፥ እናም ከጽዋዬ በመጠጣት፡፡ ጥቂቶች ይችሊለ፡፡ 
ብዙዎች ስሜን፥ ዯሜን፥ ቃላንና ዙፋኔን ይወስደና የራሳቸው ያዯርጉታሌ፡፡ ነገር ግን ጥቂቶች ብቻ የእውነት 
ሞተዋሌ ራሳቸውንም ከእግሬ በታች ጥሇዋሌ፥ እናም በእኔ መሌክ እንዴሠራው ህይወታቸውን ሰጥተውኛሌ፡፡ 
ጥቂቶች እኔን ሇመምሰሌ፥ እንዯ እኔ ሇማሰብ፥ እንዱሁም እንዯ እኔ ሇመኖር ይፈሌጋለ፡፡ የባሰ ጥቂቶች ዯግሞ 
ሙለ በሙለ ሇእኔ ተሰጥተዋሌ፡፡” 

“የምመጣው የእኔ ሇሆኑት ነው፡፡ ሙለ በሙለ ሇእኔ ሇተሰጡት፥ መከራን እየተቀበለ ሇሚኖሩት፡፡ የምመጣው 
መስቀላን ሇሚሸከሙትና ከጽዋዬ ሇሚጠቱት ነው፡፡ የምመጣው መከራዬንና ዯስታዬን (ሏሤቴን) ሇሚያውቁት 
ነው፡፡ የምመጣው ጠባሳዬንና ስሜን ሇሚሸከሙት ነው፡፡ በእርግጥም ቃላንና ስሜን በሕዝቤ በሌባቸውና 
በአእሞሮአቸው ጽሊት ሊይ እጽፈዋሇሁ፡፡ ሌባቸውንና አእሞሮአቸውን ሇእኔ ሇሰጡት፥ እናም በመንገዳ ሙለ 
በሙለ ሇሚሄደት፡፡ እነዚህ የሰዎችን ነቀፋ በሰውነታቸው የሚሸከሙና በውስጣቸውም ቅዴስናዬን የሚጠብቁም 
(የሚይዙ) ናቸው፡፡ የአባቴ ሥራ በውስጣቸውና በውጫቸው እንዱቀጣጠሌ ፈቅዯዋሌ፡፡ እነዚህ የእውነት 
ጻዴቃኖች ናቸው፡፡” 

ኢየሱስም ከዚያ በኋሊ ወዯ ኋሊ ቆም አሇና እኔ ወዯ ቆምሁበት ተጠጋ፡፡ ተመሇከተኝና፡ “በበሩ እንዴትገቢ 
እፈሌጋሇሁ፤” አሇኝ፡፡ 

ዞር ብዬ በሩን ተመሇከትሁት፥ እንዱሁም ወዯ ቁጥቋጦዎቹ፡፡ ዋጥ አዯረግሁና፥ “እሺ፡፡ መንገደን አጸዲሇሁ፡፡ 
ላልች እንዱያሌፉበት መንገደን አጠራሇሁ” አሌሁት፡፡ 

ከዚያም ተመሇስሁና ወዯ ቅርንጫፎቹ ዘረጋሁ፡፡ ሳብኋቸው ነገር ግን ቅርንጫፎቹ በቀሊለ አሌተንቀሳቀሱም፡፡ 
ቁጥቋጦዎቹ አይነቃነቁም፡፡ እዛው የዯነዘዙ ይመስሊለ፡፡ በጣም ጠንካሮች ነበሩ፥ እናም ከጊዜ ብዛት፥ ከመሬቱ 
ጋር ጠሌቀው የተጣበቁ፡፡ ይህ ከባዴ ሥራ ነው የሚሆነው፡፡ 

ከቁጥቋጦዎቹ ጋር እየታገሌሁ ቅርንጫፎቹን ሊስወግዴባቸው የምችሊቸውን መንገድች አሰብሁ፡፡ ምንም 
የሚታየኝ መንገዴ አሌነበረም፡፡ ሇመቆፈሪያ የሚሆን ነገር ፍሇጋ በዙሪያዬ ተመሇከትሁ፡፡ ከስራቸው ነቅዬ 
ባወጣቸው፥ እያንዲንደን ቁጥቋጦ አንዴ በአንዴ መሳብ እችሊሇሁ ብዬ አስብሁ፡፡ ነገር ግን ምንም አሌነበረም፡፡ 
ጌታ አሁን እዚያው ቆሞ ነበር፥ እርሱም ዯግሞ ምንም አካፋ አሌያዘም፡፡ 



ጌታ በትኩረት ተመሇከተኝ፡፡ መረበሽ እየጀመርሁ ነበር፥ እናም ቆምሁ፡፡ ቁጥቋጦዎቹ አሇመነቃነቅ ብቻ 
አይዯሇም፥ ነገር ግን እየቦጫጨሩኝና እየሞነጫጨሩኝ ነበር፡፡ ምንም መሻሻሌ (ሇውጥ) አሊመጣሁም፡፡ 
ቁጥቋጦዎቹን ተመሇከትሁና ተቀመጥሁ፡፡ 

ቀና ብዬ ወዯ ግርግዲው ተመሇከትሁ፥ በአካባቢው ከስራቸው ከትቶ ሇመፈንቀያ የሚሆን ምንም ነገር 
አሌነበረም፡፡ ምንም ቦርዴ (ጠፍጣፋ ነገር)፥ ምንም ነገር አሌነበረም፡፡ ትንሽ ራቅ ብሇው የሰፈሩ ጥቂት ሰዎች 
ነበሩ፥ ነገር ግን ዝም ብሇው ነበር የሚያዩኝ፡፡ “እኔን ሇመርዲት ምንም ፍሊጉት የሊቸውም፥” ብዬ ሇራሴ 
አሰብሁ፡፡ 

ጌታ ከአጠገቤ ተቀመጠ፡፡ እንዱህ አሇኝ፡ “በራስሽ ሥራዎች ሌትነቅዪአቸው አትችይም፡፡” 

“ሰዎች የሚሳሳቱት በሥራቸው ወዯ እኔ ሇመምጣት ስሇሚያስቡ ነው፡፡ ህይወታቸውን ሉያጠሩና ሉያነጹ 
እንዱሁም ነገሮችን በራሳቸው መንገዴ ሉያስተካክለ ይችሊለ፡፡ ወዯ ራሳችሁ መጨረሻ ስትመጡና ምንም 
ማዴረግ እንዯማትችለ፥ እንዱሁም ያሇ እኔ ምንም እንዲሌሆናችሁ ስታውቁ ብቻ ነው ሙለ በሙለ ሇእኔ 
የምትሰጡት (የምትማረኩት)፡፡ ነገር ግን ሰዎች ፈቃዲቸውን ሉሰጡኝ አይፈሌጉም፡፡” 

“እኔ ብቻ ነኝ እሾኾቹን ሌነቅሊቸው የምችሇው፡፡ ሰዎች ወዯ እኔ እንዲይቀርቡ የሚከሇክሊቸው በራሳቸው 
ያቆሟቸው መከሊከያዎች ናቸው፡፡ እያንዲንደ እሾህ  (ቁጥቋጦ) ጥበቃ፥ ምቾትና ብርታት የሚሰጧችሁን 
ነገሮች ይወክሊለ፡፡ በራስ መተማመናችሁን ይመግቡታሌ እናም ሙለ እንዯሆናችሁ እንዴታስቡ ያዯርጓችኋሌ፡፡ 
ሇመመገብና ማንነቱን ሇመጠበቅ የምትዯገፉባቸው ነገሮች እነዚህ ነገሮች ናቸው፡፡” 

“እኔ የእውነት ጌታችሁ እንዯሆንሁና እናንተ ከእኔ የተሇያችሁ (የተነጠሊችሁ) እንዲሌሆናችሁ፥ እንዱሁም 
ፈቃዲችሁ ፈቃዳ እንዯሆነ ስተረደ ብቻ ነው፥ ያኔ በህይወታችሁ ውስጥ ያለትን እሾኾች (ቁጥቋጦዎች) ሇእኔ 
ትተዋቸዋሊችሁ፡፡ እስከዚያው ዴረስ፥ ታቀኗቸዋሊችሁ ሇራሳችሁም አሊማ ትጠቀሙባቸዋሊችሁ እናም እኔ 
ሇህይወታችሁ ያሇኝ ፈቃዴ ታጡታሊችሁ፡፡ እኔን በጥሌቀት እንዲያውቁኝ የሚያዯርጓቸውን ቁጥቋጦዎችና 
መከሊከያዎች ሁለ ሉያስወግዴ የሚችሇው የእኔ እሳት ነው፡፡ የሚቀሩትንም ትርፍራፊዎች ሉያቃጥሊቸው 
የሚችሇው የእኔ እሳት ነው፥ ከዚያም በሩን ሇመክፈትና ከእኔ ጋር በነጻነት ሇመራመዴ ትችለ ዘንዴ፡፡” 

ተነሳሁና ወዯ ቁጥቋጦዎቹ ሄዴሁ፡፡ ተመሇከትኳቸውና ቅርንጫፎቻቸው ተጠሊሌፈው የተቆጣጠሩባቸው 
ቦታዎች ነካኋቸው፡፡ ከዚያም “ጌታ ሆይ፥ ሙለ በሙለ ሇአንተ እገዛሇሁ (እሰጣሇሁ)፡፡ እሳትህን አምጣና 
ትርፍራፊዎቹን ሁለ፥ መከሊከያዎቹን ሁለ፥ ማንነቴን ሁለ፥ የገዛ ፈቃዳን ሁለ አቃጥሊቸው፡፡ እኔ ያሇአንተ 
ምንም ነኝ፡፡” 

በዴንገት ቁጥቋጦዎቹ ሁለ በፊቴ መቃጠሌ ጀመሩ፡፡ ተቀጣጠለና ተንቦገቦጉ፡፡ ወዯ ኋሊ አሌኩና ሲቃጠለ 
አየኋቸው፡፡ ቁጥቋጦዎቹ ቅጠልቻቸውና ቅርንጫፎቻቸው ሲነደ በእሳቱ ውስጥ ተሰባበሩ፡፡ ሲቃጠለ 
እያየኋቸው የሚሰማኝ የሰሊም ስሜት ነበር፡፡ እዚህ እዚያም እንዯ ከሰሌ ፍርክስካሽ ሆነው ተቃጥሇው ሲወዴቁ 
አየኋቸው፡፡ 

ከዚያም እየተቀጣጠለ ባለት የእሳት ፍርክስካሾች መሀሌ ተራመዴሁና ወዯ መግቢያው ሄዴሁ፡፡ በሩ ዝግ 
ነበር መክፈቻውም እዛው በአሮጌው ቁሌፍ ሊይ ነበረ፡፡ በእርግጥም ከባዴ በር ነበር፡፡ በጣም ትሌቅ ነበር፥ 
እንዱሁም አሮጌ፥ ዙሪያውን እንዯመቀነት የተዘረጋ ብረት ነበረው፡፡ መክፈቻው ትሌቅ አሮጌ ቁሌፍ ነበረ 
እናም መሀለ ሊይ ክብ ቀዲዲ ያሇው ዴቡሌቡሌ መያዣ ነበረው፡፡ በቀዲዲው እጄን ከተትሁ፡፡ 

እጆቼ በቀዲዲው ውስጥ በትክክሌ ይገጥማለ፡፡ ቁሌፉን ያዝሁና ማዞር ጀመርሁ፡፡ አይዞርም፡፡ በመቆሇፊያው 
ውስጥ ሇረዥም ጊዜ ቆይቷሌ፡፡ የተቀረቀረ (የማይሊቀቅ) ይመስሊሌ፡፡ ከመቆሇፊያው ውስጥም አይነቀሌም፡፡ 
ሇዯቂቃ አሰብሁ፡፡ ቁሌፉ ምንዴ ነው? ከዚያም፥ ዯህና፥ በዯሙ በኩሌ እንገባሇን፥ ብዬ አሰብሁ፡፡ ስሇዚህም 



“ሙለ በሙለ እንዴገባና ከእርሱ ጋር በጥሌቀት እራመዴ ዘንዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም አንጽቶኛሌ” 
አሌሁ፡፡ 

ቁሌፉ ዞረ መቆሇፊያውም ዴምጽ ሰጠ፥ እኔም በሩን ነካሁት፡፡ በእኔ ሊይ ነግሦ የነበረ ትሌቅ በር ነበር እናም 
ሲከፈት ብዙ ሰዎች በውስጡ መግባት ይችሊለ፡፡ ከዚያም ጌታ እንዱህ አሇ፡ “ሰው ሁለ የሚገባበት በሩ እኔ ነኝ፥ 
በሩን ሇሁለም ሰው አቅርቤአሇሁ፡፡ የሚፈሌጉትን ሁለ ሇማሳሇፍ ፈቃዯኛ ነኝ፥ ነገር ግን የሚመርጡት ጥቂቶች 
ናቸው፡፡” 

“ብዙዎች በዚህ በር ዙሪያ ይሄዲለ እናም ወዯ ቤቴ ሇመግባት ላሊ መንገዴ ይፈሌጋለ፡፡ ነገር ግን ስር (ዋና) 
የሆነውን ጉዲይ፥ እሾኾቹን፥ ፈጽሞ አይጋፈጡትም (የሆነ ነገር አያዯርጉትም)፥ እናም ሙለ በሙለ ሇእኔ 
የተሰጡ አይዯለም፥ እናም ፈቃዲቸውን ሇእኔ አሌሰጡኝም፥ ስሇዚህ እኔ የእውነት ጌታ አይዯሇሁም፡፡” 

“ወዯ እኔ የሚመጣውን እያንዲንደን ሌጅ እወስዲሇሁ፥ እናም እያንዲንዲቸውን፥ አንዴ በአንዴ፥ በዯጆቹ 
ወዯቤቴ አመጣቸዋሇሁ፡፡ እያንዲንዲቸው እውነትን ይይዛለ፥ ሇህይወታቸውም ቁሌፍን፡፡ እያንዲንደም ወዯ እኔ 
ያቀርባቸዋሌ እንዱሁም ጥሌቅ የሆነን የእኔን እውቀት ያመጣሊቸዋሌ፥ ነገር ግን ከዚህ ውጪ ምንም ነገር 
ሉያቀርባቸው ወይም ከእኔ ጋር ጥሌቅ ወዯ ሆነ ፍቅር ሉያመጣቸው አይችሌም፡፡ ይህ እጅግ ተቃውሞ የበዛበትና 
እጅግ የሚፈራ ነው፡፡” 

“ሙለ በሙለ ሇእኔ ካሌተማረካችሁና ከእኔ ጋር አንዴ ካሌሆናችሁ፥ እንዱሁም እኔን መምሰሌንና ህይወቴን 
በራሳችሁ ካሌያዛችሁ፥ እንዯዛ ካሌሆነ እኔ የእውነት አሊውቃችሁም፡፡ ሙለ በሙለ እስካሌተሇወጣችሁ ዴረስ፥ 
እንግዲ እንዯሆናችሁ ትቆያሊችሁ፥ እናም በምመጣበት ጊዜ ወዯ ውጪው ጨሇማ ትጣሊሊችሁ፡፡” 

“ሰዎች በእውነቴ ሊይ ዲስ መጣሌ እንዯሚችለ ያስባለ፥ እናም ከዚህም ከዚያም ጥቂት ነገሮችን መካፈሌ 
የሚችለ፥ እናም መርሆአቸውና መከሊከያቸው ያዯርጉታሌ፥ ነገር ግን እኔን ሕያውን ቃሌ ሙለውን 
የእግዚአብሔርን ምክር ወዯህይወታቸው ሇማካተት ይሳናቸዋሌ፥ እናም ሙለ በሙለ አሌተሇወጡም፡፡ 
በሥራዎቻቸው የበሇጠ ይጠመደና ከእኔ የባሰውኑ የተሇዩ ይሆናለ፡፡” 

“ነገር ግን እኔን ሙለ በሙለ ሌታፈቅሩኝ፥ እንዱሁም ሙለ በሙለ ራሳችሁን እኔ ሊይ ሌትጥለ ያስፈሌጋሌ፥ 
እናም ሙለ በሙለ እንዯ ጌታችሁና አምሊካችሁ ሌትወስደኝ ይገባሌ፡፡ እኔ ብቻ ነኝ እንዯ እኔ አምሳያ 
የማዯርጋችሁ፥ እንዯራሳችሁም አይዯሇም፡፡ አንደን እውነት ወስዲችሁ ላሊውን እውነት አትተዉ፥ ነገር ግን 
ቃልቼን ሁለ እኩሌ ውዯዶቸው፥ በእናንተ ውስጥም ሥራውን ይሥራ፡፡ አንደን እውነት ከላሊው 
እያስበሇጣችሁ በእነርሱ ሊይ አትገንቡ፥ ነገር ግን ብሎቸው፥ አጥብቃችሁ ያዟቸው፡፡” 

“ቃላ እንዴትመገቡትና ሇሰዎች ጥቅም ነው እንጂ በሊዩ ሊይ እንዴትገነቡ አይዯሇም፡፡ እንዱፈቀር (ጠበቅ 
ተዯርጎ እንዱያዝ)፡፡ በአግባቡ (ከቃላ) ስትካፈለ፥ ፍሬው በዴንገት ይወጣሌ፡፡ በውጭ የሚንጸባረቀው፥ 
በአግባቡ ስትካፈለና በቃላ ያሇ ህይወት ነው፡፡ የሚታየው ያ ነው፡፡ የመሰጠት ህይወት ነው በሁለም 
የሚታየው፡፡ በብዙዎች የተጠሊ ነው፡፡” 

“እኔ ሙለ በሙለ ስታይ፥ ያኔ እውነተኛ ሇውጥ መጥቷሌ፡፡” 

“ይህ ቤት የእኔ ቤት ነው፡፡ ከእናንተ በፊት በነበሩ ብዙ ትውሌድች መሠረት ሊይ የተገነባ ነው፡፡ ብዙ የክብር 
ቀናትን አይቷሌ፥ እንዱሁም ብዙ የሽንፈት ቀናቶችንም አይቷሌ፡፡ አሁን በውዴቀት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሇው፥ 
አንዲንዴ ቦታዎች ዯግሞ በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ፥ እናም በእርሱና በውስጡ የሚያሌፉት ግርግዲዎቹን 
አያጠነክሩም፥ መግቢያዎቹንም አያጸደም አያዴሱምም፡፡ የሚጨነቁት ስሇራሳቸው የሥራ ጉዲይ ነው እንጂ 
ስሇእኔ ቤት አይዯሇም፡፡ መሇወጥ አይፈሌጉም፡፡ ያ አሁን ይሇወጣሌ፡፡” 

“እውነተኛ በር ጠባቂዎችን እያመጣሁ ነው እናም እነርሱ መግቢያዎቹን ይጠግናለ፡፡” 



“በዚህ ሰዓት በእኔ ያሌተገነባውን ሁለ እያፈረስሁ ነው፥ ቤቴ ወዴቆና በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የትኛውም 
ሰው የሠራው ቤት አይጸናም፡፡ እያንዲንደ መሠረት ይጋሇጣሌ፡፡ እኔ የቤቴ ጌታ ነኝ፥ እናም ሇእኔ ጥቅም 
የሚመጥን ቅደስ ቤት ይኖረኛሌ፡፡” 

“በእውነትን ፍሇጋችሁ ሊይ ዯስተኞች ሁኑ፥ እኔንም አጥብቃችሁ ያዙኝ፡፡ ቃላም የበሇጠ በእናንተ ውስጥ 
እንዱሠራ ፍቀደሇት፥ ከእርሱም አብዝታችሁ ተመገቡ፡፡ ቃልቼ በእናንተ ቢኖሩ፥ ያኔ እኔ የበሇጠ ወዯ ውስጥ 
እመጣሇሁ፥ እናም ሇእኔ ብዙ ክፍሌ ስታዘጋጁሌኝ፥ ከእናንተ ጋር እራት መብሊቴን እቀጥሊሇሁ፥ እንዱሁም 
ከአባቴ ጠረጴዛ ሊይ ሥጋውን ከእናንተ ጋር እካፈሊሇሁ፡፡ ሥጋው የሚሰጠው ዲቦን ብቻ ሇሚሹት ስሊይዯሇ፡፡ 
ሙለ በሙለ ሇእኔ ሇተሰጡት(ሇተማረኩት) ነው የሚሰጠው፡፡” 

ጌታ ከዚያ በኋሊ ዞረና በሩን ገፍቶ ከፈተው፥ ከዚያም ወዯታጠረችው ከተማ ገባ፡፡ 

-  በሱዛን ከሚንግስ፤ እ.ኤ.አ ሴፕቴምበር 18፥ 2005 ላሉት 9፡38 
 
 
 

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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