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የተሰበሰው ሕዝብ ዴምፅ እንዯ ንብ ዴምፅ ነበር አየሩንም ዯስታ በስሜት ሞሌቶታሌ፡፡ በዋናው መንገዴ ሊይ
የተሰሇፉ ብዙ ሰዎች ነበሩ፥ በአንዴ ሊይ ተከማችተው፥ የሩጫውን ማሇቅ እየተጠባበቁ፡፡ አብዛኞቹ ሇረዥም
ሰዓት ጠብቀዋሌ፥ እናም መጨረሻው እንዱመጣ ተዘጋጅተዋሌ፡፡ ላልች ዯግሞ ቀስ በቀስ ነው የመጡት፥
አሁን የሕዝቡ ክምችት ታሊቅ ክምችት ሆኖ አዴጓሌ፡፡
ሩጫው ሇተወሰነ ጊዜ እየተሮጠ ነበር፥ እና ብዙ የተቀሊቀለ ነበሩ፡፡ እንዯአብዛኛዎቹ ሩጫዎች፥ ብዙዎች
በተሇያዩ አዯጋዎች ምክንያት አቋርጠዋሌ፥ እንዱሁም ብዙዎች ዯግሞ ከጽናት ማጣት የተነሳ አቋርጠዋሌ፡፡
ይህን ዙር እየሮጡ ያለት ከፊታቸው ሇሚመጡትና በሩጫው ውስጥ ቀጣዩን ክፍሌ የራሳቸውን ዴርሻ
ሇሚወጡት ችቦውን ሇማቀበሌ ነው፡፡
ጉባኤው የመጀመሪያውን ችቦ ያዥ የተሇጠጠውን የመሮጫ ሜዲ ሇመፈጸም ሲቃረብና በእይታቸው ሲገባ
እጅግ በዯስታ ስሜት ሲሞለ ይሰማኛሌ፡፡ ሯጩ በጣም ዯማቅ ባሇ ቀይ ቀሇም ትጥቅ አዴርጓሌ እናም ችቦውን
ከፍ አዴርጎ በእጆቹ ይዟሌ፡፡ በጣም ዯክሞት ነበር፥ እንዱሁም ሩጫውን ሇመሮጥና ሇመጨረስ በጣም በዯስታ
ስሜት ነበር፡፡ ወዯ ስፍራው ሮጠ በእርግጥም፥ ላሊ ሯጭ ችቦው ወዯ እርሱ እስኪመጣ እየጠበቀ ቆሟሌ፡፡
ሇዚህኛው ሯጭ ታሊቅ አዴናቆት ተቀሰቀሰ እናም አሁን ችቦውን ይዞ መሮጥ የጀመረው አዱሱ አጋር ነው፡፡
ከዚያም፥ ሇ አንዴ ወይም ሁሇት ዯቂቃ ጸጥታ ሆነ፥ እናም ላሊ ሯጭ ወዯ እይታ ገባ፡፡ ይህኛው ሯጭ ዯማቅ
ቡኒ ትጥቅ አዴርጓሌ፥ ይህም ዯግሞ ችቦውን ከፍ አዴርጎ ይዞ ነው የሚሮጠው፡፡ እርሱም ዯግሞ ወዯ
መጨረሻው መዴረሱን ስሊየ በጣም ዯስተኛ ነበር፡፡ ከጉባኤው ታሊቅ አዴናቆት ተሰጠው፡፡ ችቦውንም
እንዱያቀብሇው ተዘጋጅቶ ሲጠብቀው ሇነበረው ሰው አቀበሇ፡፡ ይሄኛውም ከዚያ ሩጫውን ጀመረ፡፡
ከብዙ ዯቂቃዎች በኋሊ፥ ሁሇት ተጨማሪ ሯጮች ወዯ እይታ ገቡ፡፡ ሁሇቱም ዯማቅ ቀሇም ያሊቸው ትጥቆችን
አዴርገው ነበር፡፡ የአንደ አረንጓዳ፥ የላሊኛው ዯግሞ ብርቱካናማ ነበር፡፡ ሁሇቱም አንደ አንደን በሩጫው
እንዯሚያግዝ በጋራ ይሮጡ ነበር፡፡ ማናቸውም አይፎካከሩም፥ ነገር ግን አንደ በአንደ እይታ ውስጥ ይሮጡ
ነበር፡፡ እነርሱም ዯግሞ ሇሚጠብቋቸው ችቧቸውን አቀበለ፡፡ ጉባኤው አጨበጨበሊቸው ነገር ግን
አሊዯነቃቸውም፡፡
ብዙዎች መምጣታቸውን ቀጠለ፥ እናም ጉባኤው ስሜቱ ቀዝቀዝ ያሇ ይመስሊሌ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ሯጮች
ሞገዴ በእይታቸው ሲያሌፉ ከነበራቸው የመጀመሪያ ስሜት በኋሊ፥ የተሰሊቹ ይመስሊለ፡፡ ሯጮቹ ራሳቸው
ዯግሞ እንዱሁ ብዙም በጉጉት አሌነበሩም፥ እንዱሁም በውዴዴሩ ውስጥ በከፍታ ስሊሌፈጸሙ በመጨረሳቸው
እንኳን ዯስተኞች አሌነበሩም፡፡
እየተመሇከትሁ ሳሇ፥ ከመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሯጮች ካገኙት ቅጽበታዊ የዯስታና የመነቃቃት ስሜት በኋሊ፥
አንዲንድቹ ሰዎች መሄዴ ጀመሩ፡፡ አንዲንድቹ ላልቹ ሯጮች ሩጫውን ሇመሮጥ እየፈጀባቸው ባሇው ጊዜ
ርዝማኔ ማንጎራጎር ጀመሩ፡፡ አንዲንድቹ እንዱያውም ችቦውን ሇመቀበሌ ቦታቸው እንኳን ሇመሆን
እንዲሌፈሇጉ አየሁ፥ ምክንያቱም ውጤቱ ምንም ስሇማይጠቅማቸው፥ እናም በመሮጣቸው እውቅናም ሆነ
ሽሌማትን ስሇማያገኙ፡፡

ዴባቡ እየዯበዘዘ መምጣት ጀምሮ ነበር፥ ኢየሱስ በርምጃ ወዯሊይ ሲመጣ አየሁ፡፡ በውዴዴሩ ውስጥ ነበር
እናም በእሳት የሚቀጣጠለ እጆቹን ወዯ ውጭ ዘርግቶ በመሮጫው ማማ( ትራክ) ሊይ ወዯታች እየሄዯ ነበር፡፡
ህያው ችቦ ( ፋና) ነበር፡፡ የዯመቀ ሌብስ አሌሇበሰም ነበር፥ ነገር ግን ከጉሌበቱ ትንሽ ዝቅ ብል በተንጠሇጠሇ
ቀሇሌ ያሇ ሌብስ ነበር፡፡ ሁለም ዝም ብል ተመሇከተው፥ ነገር ግን ማንም እሣቱን ከእጁ የሚወስዴ
አሌነበረም፡፡ ማንም አዴናቆት የሚሰጥ አሌነበረም፥ ማንም አሊጨበጨበም፥ ማንም በዯስታ ስሜት ውስጥ
አሌነበረም፡፡ ማንም አሌተነቃነቀም ( ምንም አሌመሰሊቸውም) ፡፡
ኢየሱስ የሚቀጣጠለ እጆቹን ዘርግቶ በሰዎቹ አጠገብ አሇፈ፡፡ ማንም ግን ወዯ ፊት አሌመጣም፡፡
ከዚያም፥ ረዥም ከሚመስሌ አፍታ በኋሊ፥ ማንም ሇምን ወዯ ፊት እንዲሌመጣ እያሰሊሰሌሁ ሳሇ፥ አንዴ ትንሽ
ሌጅ፥ እዴሜው 5 ወይም 6 ዓመት ገዯማ የሚሆን፥ ከሕዝቡ መሀከሌ ወጣ፡፡ በትናንሽ እጆቹ ወዯ ኢየሱስ
ዘረጋ፥ ከዚያም እሣቱን ሉይዝ እንዯሚችሌ ጠየቀ፡፡ ኢየሱስ ፈገግ አሇ፥ እናም ዝቅ አሇ፥ ከዚያም ሇሌጁ
ሰጠው፡፡ እሣቱ ወዯ ሌጁ እጆች ሊይ ተሸጋገረ፥ እናም ሌክ የኢየሱስ እጅ እንዯነበረው እጆቹ እየተንቦገቦጉ
በመሮጫ ትራክ ሊይ ቁሌቁሌ ሮጠ፡፡
ከዚያም ኢየሱስ ወዯ ሕዝቡ ተመሇከተ፡፡
ቀጥልም ጌታ እንዱህ አሇ፡ “ ሰዎች ዝና፥ ሀብትና የሰዎችን ጭብጨባ ይሻለ፡፡ ሇመሮጥና የላሊውን ሰው

መጎናጸፊያ፥ ቅባትና ዯረጃ ሇመውሰዴ ቀዲሚዎች ይሆናለ፡፡ በዯስታ ይጮኻለ፥ ያጨበጭባለ፥ እናም
በመስመሩ ሇመግባትና ከላሊ ሰው ራዕይ ጋር ሇመሮጥ እርስ በእርሳቸው ይጎሻሸማለ (ይገፋፋለ) ፥ ነገር ግን
የራሳቸውን ከእኔ ሇማግኘት ዋጋ አይከፍለም፡፡”
“ መሌካም በሆነ ጊዜና ሽሌማት ባሇ ጊዜ፥ እንዱሁም የሚያያቸው ሕዝብ ባሇ ጊዜ፥ እንዱሁም በእነርሱ ሊይ

የሚዯገፉ ላልች እንዲለ ወይም እነርሱን በመንገዴ የሚዯግፋቸው እንዲሇ ባወቁ ጊዜ ይሮጣለ፡፡ ሰዎች ላልች
ሰዎችን ከፍ ማዴረግ፥ እንዱሁም ራሳቸውንና የዯረሱበትን ዯረጃ ማስተዋወቅን ይወዲለ፡፡”
“ ሯጮቼ ወዳት ናቸው?”
“ ስሇጥሪያቸውና ሰሇወንጌሌ ብሇው የሚሮጡት ወዳት ናቸው?”
“ እኔን ብቻ ሇማስዯሰትና ሉጠቀሙባቸው ብቻ በሚፈሌጉት ሰዎች ሊሇመታየት የሚሹት ወዳት ናቸው?”
“ የላልች ሰዎችን መጎናጸፊያ፥ ቅባት፥ እንዱሁም ዯረጃን ፍሇጋ ያሌሆኑት፥ ነገር ግን የራሳቸውን ፈንታ
( ዴርሻ) የሚሹት ወዳት ናቸው?”
“ እኔ በፊታቸው ያስቀመጥሁሊቸውን ሩጫ በጽናትና በሀሴት የሚሮጡት ወዳት ናቸው?”
“ የት ነው ያለት?”
“ እሊችኋሇሁ፥ ከሀሰተኞቹ ጥሊ አሁን ወዯ ፊት እየወጡ ነው፥ እናም ስሇላልች ሰዎች ችቦዎች አይጨነቁም፥

ነገር ግን ከእኔ የሚወጣውን እሣት ይፈሌጋለ፥ እኔም እሇኩሳቸዋሇሁ፡፡ በሰው የተሰጠን ችቦ አይይዙም፥ ነገር
ግን ሁለም እንዱያዩ ህያዋን ችቦዎች ይሆናለ፡፡ ሰው እሣቱን ሉያስተሊሌፍም ሆነ ሉያስመስሇው አይቻሇውም፡፡
በአባቴ ብቻ የሚሰጥ ነውና፡፡ ቅደስ ነው፡፡ ዋጋ የሚያስከፍሌ ነው፡፡ የእኔ እውነት ነው፡፡”
“ የእኔ ችቦ መሆን የሚያስከፍሇውን ዋጋ ስሇሚያውቁት፥ እነዚህ ወዯፊት ሲሮጡ ሰዎች እሌሌ አይለም፡፡ ስሇእኔ

የሚነደትን ቁሌቁሌ (በንቀት) ያዩአቸዋሌ፥ ነገር ግን እሊችኋሇሁ፥ አሁን ሇእኔ ሇሚሮጡት ዓሇም
አይገባቸውም፡፡ ሽሌማታቸውን በገነት ከአባቴ እንጂ ከሰው አይቀበለም፡፡”

“ በእውነተኛ እሣት፥ በቅዴስናዬ እሣት ይሮጣለ፡፡ ወዯ ጨሇማው ውስጥ ይሮጣለ ቃላንም ይሇቅቃለ፡፡”
“ ሀሰተኛው እሣት ዴርሻውን ሮጧሌ፥ እናም አሁን የእኔ የተዯበቁት ወዯ ፊት

ይመጣለ፡፡”

ተፈጸመ፡፡
በሱዛን ከሚንግስ፥ ሜይ 6፥ 2004 ዓ.ም ( እ.ኤ.አ) ከሰዓት 11፡17 ሊይ

አጋዥ ጥቅሶች
ሐዋርያት.20: 24 ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበሌሁትን አገሌግልት እርሱም የእግዚአብሔርን
ጸጋ ወንጌሌን መመስከር እፈጽም ዘንዴ ነፍሴን በእኔ ዘንዴ እንዯማትከብር እንዯ ከንቱ ነገር እቆጥራሇሁ።
ዕብራውያን.10: 32- 33 ነገር ግን ግማሽ በነቀፋና በጭንቅ እንዯ መጫወቻ ስሇ ሆናችሁ ግማሽም እንዱህ
ካለት ጋር ስሇ ተካፈሊችሁ፥ ብርሃን ከበራሊችሁ በኋሊ መከራ በሆነበት በትሌቅ ተጋዴል የጸናችሁበትን
የቀዯመውን ዘመን አስቡ።
ወዯ ኤፌሶን 2: 10 እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመሊሇስበት ዘንዴ እግዚአብሔር አስቀዴሞ ያዘጋጀውን
መሌካሙን ሥራ ሇማዴረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን።
1ጢሞቴዎስ.6: 12 መሌካሙን የእምነት ገዴሌ ተጋዯሌ፥ የተጠራህሇትንም በብዙም ምስክሮች ፊት
በመሌካም መታመን የታመንህሇትን የዘሊሇምን ሕይወት ያዝ።
2ጢሞቴዎስ.4: 7- 8 መሌካሙን ገዴሌ ተጋዴዬአሇሁ፥ ሩጫውን ጨርሼአሇሁ፥ ሃይማኖትን ጠብቄአሇሁ፤
ወዯ ፊት የጽዴቅ አክሉሌ ተዘጋጅቶሌኛሌ፥ ይህንም ጻዴቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ሇእኔ ያስረክባሌ፥
ዯግሞም መገሇጡን ሇሚወደት ሁለ እንጂ ሇእኔ ብቻ አይዯሇም።
የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፈስ ቅደስ መሪነት ዮሐንስ 1: 9- 10 ሇሰው ሁለ የሚያበራው
እውነተኛው ብርሃን ወዯ ዓሇም ይመጣ ነበር። በዓሇም ነበረ፥ ዓሇሙም በእርሱ ሆነ፥ ዓሇሙም አሊወቀውም።
2ቆሮ.4: 6 በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔርን የክብሩን እውቀት ብርሃን እንዱሰጥ በሌባችን ውስጥ የበራ፦
በጨሇማ ብርሃን ይብራ ያሇ እግዚአብሔር ነውና።
ኤፌ5: 9- 10 የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽዴቅ በእውነትም ሁለ ነውና ሇጌታ ዯስ የሚያሰኘውን
እየመረመራችሁ፥ እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ፤
ፊሌ2: 16 በእነርሱም መካከሌ የሕይወትን ቃሌ እያቀረባችሁ በዓሇም እንዯ ብርሃን ትታያሊችሁ፥ ስሇዚህም
በከንቱ እንዲሌሮጥሁ በከንቱም እንዲሌዯከምሁ በክርስቶስ ቀን የምመካበት ይሆንሌኛሌ።
ዘካ.12: 6፤ በዚያ ቀን የይሁዲን አሇቆች በእንጨት መካከሌ እንዲሇ ትንታግ፥ በነድችም መካከሌ እንዲሇ
እንዯ ፋና ነበሌባሌ አዯርጋቸዋሇሁ፤ በቀኝና በግራ በዙሪያ ያለትን አሕዛብ ሁለ ይበሊለ፤ ከዚያም ወዱያ
ኢየሩሳላም በስፍራዋ በኢየሩሳላም ትኖራሇች።
ሕዝ.1: 13፤ በእንስሶቹ መካከሌ እንዯሚነዴዴ የእሳት ፍም ያሇ ምስያ ነበረ፤ በእንስሶች መካከሌ ወዱህና
ወዱያ የሚሄዴ እንዯ ፋና ያሇ ምስያ ነበረ፤ ሇእሳቱም ፀዲሌ ነበረው፥ ከእሳቱም መብረቅ ይወጣ ነበር።
በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ
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