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በአሌጋ ሊይ ተጋድሜ ነበር እናም በእኔና በባሇቤቴ እግር አጠገብ፥ ሦስት ሰዎች ነበሩ፡፡ ጌታና ሁሇት ላልች፡፡
ምንም ሰው ቢመስለም ጌታን የሚያጅቡት መሊእክት ናቸው ብዬ አሰብሁ፡፡ ወደ እኔ ይመሇከታሌ፥ እጁንም
ወደ እኔ ዘረጋና፥ “ ሰዓቱ ነው፡፡ የደረጃ መውጣት ሰዓት ነው፡፡ ነይ ከእኔ ጋር” አሇኝ፡፡
ከጌታ ጋር መነጋገር እናም ሌፈትነው ጀመርሁ፥ ማን እንደሆነ፥ በሥጋም የመጣው ማን እንደሆነ፥ ፈገግ አሇና
መሇሰሌኝ፥ አሇም “ መጣሁ፥ ሇሰው ሌጆችም ሁለ ሞትሁም፥ ብዙ ሰዎች ወደ እኔና ወደ አባቴ እንዲመጡ፥

ሕይወትም እንዲኖራቸው ደሜን በመስቀሌ ሊይ አፈሰስሁ፡፡ በሥጋ መጥቼ ሇሰው ሌጆች ሁለ ሰጠሁት፡፡ ሇእኔ
ያሇኝ ሕይወት እንዲኖራቸውና ከእኔ ጋር እንዲኖሩ ከሙታን ተነሣሁ፡፡” ጌታን ( በጥርጣሬ) ስሇጠየቅሁትና
ስሇፈተንሁት ተከፍቶብኝ ይሆን ብዬ ፈራሁ፡፡ ፈገግ አሇና፥ “ መፈተንሽ ደስ ብልኛሌ፥ ፈጽሞም ቅር
አሌተሰኘሁም፤ ” አሇኝ፡፡
ራሴን አሌጋ ሊይ ተጋድሜ አየዋሇሁ፡፡ ሰውነቴ እዛው ተጋድሟሌ፥ መንፈሴ ግን ቀና ብል ወደ ጌታ እጅ
ይዘረጋሌ፡፡ እጁን ያዝሁኝ፥ ወደ ሊይ ተነሣሁና መዞርና ወደ ላሊ ቦታ መሄድ ጀመርን፡፡ ወዲያውኑም
በፊታችን አንድ በር ተከፈተና በደማቁ የሚያበራ መተሊሇፊያ ( ኮሪዶር) በፊታችን ነበረ፡፡ በብርሃን የተሞሊ
ነው፡፡ በኮሪዶሩ ውስጥ ደረጃዎች አለ እና እነርሱም በብርሃን የተሞለ ነበሩ፡፡ ምንም እንኳን በጣም ብርሃናማ
ቢሆንም በግራና በቀኛችን ግን ግርግዳዎችን መሇየት እችሊሇሁ፡፡
ደረጃውን ስንወጣ የጌታን እጅ ይዤ ነበር፡፡ ስፋቱ ሇሁሇታችንም በቂ ነበር እናም ደረጃዎቹን መውጣት
ጀመርን፡፡ እየሄድሁ ሳሇ፥ ጌታን በአጠገቤ እንደማሊየው ማስተዋሌ ጀመርሁ፥ ነገር ግን ህሌውናው በዚያ
እንዳሇ ይሰማኝ ነበር፥ አሌፈራሁም፡፡ ደረጃውን መውጣቴን ቀጠሌሁ፡፡
በጣም ወደ ሊይ ቀጥ ያሇ አይደሇም ነገር ግን ወደ ሊይ [ እየጨመረ] የሚሄድ ነው፡፡ ወደ ሊይ እየወጣችሁ
ስትሄዱ በጊዜ ውስጥ እንደምታሌፉ ዓይነት ነው፡፡ እንቅስቃሴ ይሰማችኋሌ እንዲሁም ደግሞ የሰዓቱን
መነቃቃት ወይም እውነታነት ወደ ሊይ እየወጣችሁ ስትሄዱ ይሰማችኋሌ፡፡
ወደ ሊይ እየወጣሁ፥ ውኃ ሲፈስ ይሰማኛሌ፡፡ በመጀመሪያ ጸጥ ያሇ ነበር፥ ነገር ግን ወደ ሊይ ስወጣ፥
እየጨመረና እያየሇ የሚሄድ ይመስሊሌ፡፡ ወደ ሊይ ስቀርብ፥ የአካባቢው አየር ሁኔታ ሲሇወጥ ይሰማኛሌ እናም
ወደ ታሊቅ ክፍሌ ወይም ክሌሌ እየመጣሁ ነው፡፡
ፊትሇፊቴ፥ እኔ ከቆምኩበት ብዙም ሳይርቅ፥ ግዙፍ ወንዝ ነው፡፡ በፍጥነት ይፈሳሌ፥ እንዲሁም በጣም ጥሌቅና
ኃይሇኛ ነው፡፡ አረፋ የሚደፍቅና ፈጣን ነው፥ ምን አሌባት ብወድቅና ብወሰድ ብዬ፥ ሇመቅረብ ፈርቼ ነበር፡፡
ከደረጃዎቹ በሊይ ወንዝ በመኖሩ ተገርሜ ነበር፡፡ ሰዎችና ክፍልች እንዲሁም ወንበሮችና የመሳሰለት ሉኖሩ
የሚችለ ይመስሊሌ፥ ሌክ ባሇፈው ጊዜ ወደ ታሊቁ አዳራሽ እንደመጣሁበት ጊዜ፥ በዚህ ጊዜ፥ ምንም የሇም፥
ወንዙ ብቻ ነው፡፡

አሁን፥ ከዚህ ታሊቅ ወንዝ ፊት ቆሜያሇሁ፡፡ ጠጋ እያሌኩ መሄድ ጀመርሁ፥ ነገር ግን አሌቀረብሁም፡፡ ወደ
ጠርዙ ተጠግቼ እየጎረፈ ሲሄድ አየሁ፡፡ በላልች ገጠመኞቼ ጊዜ እንዳየሁት የጠራ አሌነበረም፥ እንዲሁም ላሊ
ቀን እንዳየሁት ሰማያዊ ወይም እሳታማ ቀይ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን በዚህ ጊዜ፥ አረፋ ይደፍቃሌ እናም
ደግሞ የተደበሊሇቁ ቀሇማት ( m ixt ure of hues) ያለት እንጂ የጠራ አሌነበረም፡፡ ሌክ የፍሌውኃ ምንጭ
ቦታዎች ቧንቧው ሲከፈት እንደሚፈጠረው ዓይነት፡፡ ( spa)
ወንዙን እያየሁ ሳሇ፥ ጌታ በድጋሚ በአጠገቤ ቆሞ ነበር፡፡ ወንዙን እያየሁ እርሱ እየተመሇከተኝ ነበር፡፡ ፈገግ
አሇና ሇጥቂት ጊዜ ተመሇከተ፡፡ ከዚያም እንዲህ አሇኝ፡- “ ከዚህ የት መሄድ ትችያሇሽ?” ተመሇከትሁትና፥
የእውነት ጥያቄ እንዳሌነበረ አወቅሁ፥ ቀድሞውኑ እርሱ ያውቀዋሌ፥ ነገር ግን እኔ እንዳሰሊስሇውና እንዳውቅ
ፈሇገ፡፡ አሰብሁና፥ ዙሪያዬን ተመሇከትሁ፡፡
ወንዙ ቀጥታ በእኔ መንገድ ነበር የሚሄደው፥ እናም በደረጃዎቹ ከመጣሁበት አቅጣጫ አሁን ወደቆምሁበት
ሇመቀጠሌ ሌሻገረው አሌቻሌሁም፡፡ ስሇዚህ፥ ፈሇግሁ ነገር ግን በቅርብ ምንም አሌነበረም፥ እንዲሁም ምንም
መሻገሪያ ላሊ መንገድ አሌነበረም፡፡ ስሇዚህ “ መሻገር አይቻሌም” አሌሁ።
ፈገግ አሇና “ ትክክሌ ነሽ፥ ነገር ግን መሻገር ይችሊሌ” አሇኝ፡፡ ተመሇከትሁና፥ ሇራሴ እንዲህ ብዬ አሰብሁ
“ ይሄን የመሰሇ ጎርፍ መሻገር አሌፈሌግም፡፡” ፈገግ ብል እንዲህ አሇ፡ “ የማትረጂውን ነገር ሌትሻገሪው
አትችይም፡፡”
“ ይህ ወንዝ ከመቅደሱ ስር የሚፈስ የእኔ ወንዝ ነው፥ እናም አሁን መጠኑ ከጭንቅሊትሽ በሊይ ነው፡፡ ማንም ሰው

እየተቆጣጠረው አይደሇም፥ እንዲሁም መሄጃ መስመር ወይም የሚመራው የሇም፡፡ የሚመራው ራስሽን ወደ
አፈሳሱ በመተው ነው፥ እናም እኔ ሊንቺ ወዳሇኝ መድረሻ እንዲያመጣሽ በመፍቀድ፡፡”
“ ሰዎች ቃላን በማንበብ ቁሌቁሌ እንደሚፈስ አድርገው ያስባለ፥ ሌክ ውቅያኖስ ወይም ባሕር ውስጥ

እንደመግባት፥ እስከ ቁርጭምጭሚት ድረስ፥ ከዚያ እስከ ጉሌበት ድረስ፥ ከዚያ ወገብ ድረስ፥ ከዚያም
ተወርውረው በጥሌቀቱ ውስጥ ይዋኛለ፡፡ ሕዝቅኤሌ 47፡4,12 ስሇዚህ ወንዝ ይገሌጻሌ፥ ነገር ግን ይህ ወንዝ
እየጨመረ የሚሄድ እንጂ የሚቀንስ እንዳሌሆነ አሊስተዋለትም፡፡”
“ እኔን በመታዘዝ የምትወስዱት እያንዳንዱ እርምጃ፥ ዋጋ ያስከፍሊችኋሌ፥ እናም እያንዳንዱን እርምጃና

እድገት የሚያጅበው ሞት አሇ፡፡ እንዲሁም ደግሞ የሚደረስበትና የሚገኝ ላሊ ደረጃ ( ከፍታ) እንዲሁም
ተወጥቶ የሚኬድበት አሇ፡፡ ሰዎች ያሇ ምንም ዋጋ፥ያሇምንም በራሳቸው በኩሌ የሆነ ኃሊፊነት መሮጥና
መዝሇሌ፥ በወንዜ ውስጥ መጫወትን ያስባለ፡፡ ይህ የተቀደሰ ስፍራ ነው፡፡ ይህ ወንዝ የሚሇቀቀው ከአባቴ ነው፥
እንዲሁም ከዙፋኑ፥ እንዲሁም ሇእነርሱ ካሇው ጸጋ፡፡ የእርሱ ሕይወት ነው ቅዱስም ነው። ማንም ሰው እኔ
ካሌሳብሁት በቀር ወደዚህ ወንዝ ሉመጣ አይችሌም፡፡ ሁለም ሰው በእኔ በኩሌ ይገባለ፥ እንዲህም የሚያደርጉት
ነጽተውና ዝግጁ ተደርገው ነው፥ ከዚያም በአባቴ ፊት የእርሱ ሆነው ይቀርባለ።”
“ ይህ ወንዝ፥ አሁን እንደምታዪው ወደ ምድር እየተሇቀቀ ነው፡፡ ሌክ ከዚህ በፊት እንዳየሽው፥ የአብን ጌጦች

ሁለ እንደ ያዘው እንደ እሳታማው ወንዝ ነው፡፡ ራሱ ወንዝ ነው፥ ነገር ግን አብ አሁን በዚህ መሌክ እንድታዪው
ፈቀደ፡፡ ራስሽን ሇአብ ፈቃድ የምትተዪበት ጊዜ ነው፥ እናም እርሱ ሉወስድሽ ወደሚፈሌገው ስፍራ
እንዲወስድሽ ሌትፈቅጂሇት፡፡”
ወደ ወንዙ ተመሇከትሁና፥ ዋጥሁ፡፡ ጎርፍ ወይም ፈጣን ውኃ አሌወድም፡፡ ያምራሌ፥ ነገር ግን ጠርጎ
ቢወስደኝስ የሚሇውን ስሜት አሌወደውም፡፡ ፍርሀቴና ጌታን ሇማስከፋት ባሇመፈሇጌ መካከሌ ታገሌሁ፡፡
ከዚያም ተጠጋሁ፥ ወደታችም ተመሇከትሁና ሇራሴ ፈቃዱን ሇማድረግ ላሊ አማራጭ እንደላሇኝ ወሰንሁ፡፡
ዘሌዬ ገባሁ፡፡

ወንዙ በእርግጥም በስፋት የሚጎርፍ ነበር፥ እናም መጀመሪያ ሊይ፥ ዘሌዬ ስጠሌቅ ፈርቼ ነበር፥ ነገር ግን
ተገርሜም ደግሞ ነበር፡፡ ቀዝቃዛ አሌነበረም፡፡ ቀዝቃዛ ይሆናሌ ብዬ አስቤ ነበር፥ ነገር ግን አይደሇም፡፡
ይሌቁንም ደስ የሚያሰኝ ነበር፡፡ እንዲሁም ወደ ውስጥ ሰመጥሁ፥ ከሊይ አሌተንሳፈፍሁም፡፡ ሞገዱ
ይይዛችኋሌ፥ ከታችም ሸፍኖ ያስቀራችኋሌ፡፡ እውነት ሇመናገር ወደ ውስጥ መስመጥ በሚገርም ሁኔታ
አስደሳች ነው፡፡
ይህንን አስተዋሌሁ፥ ከጥሌቁ ወደ ሊይ ስመሇከት፥ በግሌጽ ማየት እችሌ ነበር፡፡ ሌክ ከዚህ ውኃ ስር ሆኜ
ማንኛውንም ነገር ማየት እንደምችሌ ዓይነት ነው፥ ነገር ግን ከሊይ ( ከውጭ) ወደ ውስጥ ( ወደ ታች) ማየት
አትችለም፡፡ ይህ ሇእኔ ምስጢር ነበር፡፡ እንዲሁም ሕይወት ያሇው ነበር፡፡ ተሸክሞኝ ( ሲያንሳፍፈኝ) ብርታት
ተሰማኝ፥ አሌፈራሁም ነበር፡፡ መጠበቅና መረጋጋት ተሰማኝ፡፡ ቅሇት እንጂ ከውኃው ስር በመሆኔ ክብደት
አሌተሰማኝም፡፡ ከውኃው ስር ሆኜ መተንፈስም እችሊሇሁ፡፡
ከእኔ ጋር ማንንም በውኃው ስር አሊየሁም፥ ነገር ግን ጥበቃ ተሰማኝ፥ ምንም እንኳን ብቻዬን ብሆንም፥ሌክ
በላልች እንደተከበብሁ ዓይነት፡፡ የያሑዋሕ ብርሃን በሁለም ቦታ እንዳሇ ሁለ፥ በውኃው ውስጥም ብርሃን
ነበር፡፡ ጨሇማ ወይም ጥሊማ አሌነበረም፥ ብርሃን እንጂ፡፡ በቶል ራሴን ሙለ በሙለ ሇጌታ ሇምን
እንዳሌተውሁ አሰብሁ፡፡
ፈጥኜ ይህን አሊሰብሁም ነበር፥ እናም አሁን በድጋሚ ከጌታ አጠገብ ቆሜያሇሁ፡፡
ከዚህ በኋሊ ውኃ ውስጥ አሌነበርሁም፥ ነገር ግን ከእርሱ ጋር ሆኜ በድጋሚ እያየሁት ነበር፡፡ በመገረሜ ራሱን
ነቀነቀና ፈገግ አሇ፡፡ “ ብዙዎች ራሳቸውን ሙለ በሙለ ሇመተውና ሇእነርሱ ወዳሇኝ ፈቃድ ራሳቸውን

እስኪጥለ ድረስ ያህሌ አይወዱኝም፡፡ ሇውጥን ይፈራለ፥ መጋሇጥን ይፈራለ፥ እንዲሁም እውነቱን ይፈራለ፡፡
ስሇዚህ እኔ ሇእነርሱ ወዳሇኝ ሙለ ሙለ አይገቡም፥ ወደ ፊት ሇመውጣትና ውሳኔውን ሇእኔ ሇመተው፥ ፈጽሞ
በበቂ ሁኔታ አያምኑኝምና፡፡”
“ ወንዙ ሊንቺ ከሊይ በግሌጽ የሚታይ አሌነበረም፥ ምክንያቱም አጥርተሸ ሌታዪ የምትችይው ሙለ በሙለ

ራስሽን ስትተዪና ሙለ በሙለ መረዳትሽን ሇእኔ ስትሰጪኝ እንዲሁም እኔ እንድሸከምሽና እኔ ወደ
ፈቀድሁሌሽ ወደ ማንኛውም ነገር እንድወስድሽ ስትፈቅጂሌኝ ነው፡፡ እውነቴ በውስጥሽ አሌፎ ካሌበራ
በስተቀር፥ ሌታዪኝ አትችይም፡፡ የመዋኛ ውኃዎች፥ ያ ናቸው በቃ፥ ሌትቆጣጠሪያቸው የማትችያቸው ጥሌቅ
ውኃዎች እናም ሌትሻገሪያቸው የምትችይው ሙለ በሙለ በመታዘዝና በመተማመን ነው፡፡ ሰዎች ከሩቅ ብቻ
ቆመው ፍጻሜያቸውን (እጣ ፈንታቸውን) ሲመሇከቱ፥ እናም ራሳቸውን ሙለ በሙለ ካሌሰጡት፥ ፈጽሞ ወደ
ሙለ ብስሇትና የጠራ ራዕይ አይመጡም፡፡ በመስታወት ውስጥ በድንግዝግዝ እያዩ ይቀራለ፡፡ ሙለ በሙለ ነፃ
ወደሚያወጣቸው፥ ወደሚሠራና ተግባራዊ የእውነቱ እውቀት ፈጽሞ አይመጡም፡፡”
“ ራስሽን ወደ ውኃው መወርወርሽ፥ ተጽእኖ ያረገብሽንና በመንገድሽ እንቅፋት የነበረውን ፍርሀት አሸነፍሽው፡

፡ ከራስሽ አሇመመቸትና አሇመረዳት በሊይ እኔን ስትወጂኝ፥ ራስሽንም ወዳሌታወቀው ስትጥዪ፥ እምነትን
ሇቀቀ፥ እናም በእረፍቴ ውስጥ እንድትያዢ፥ ከእኔም ጋር እንድትወሰጂ አደረገሽ፡፡ ቀንበሬ የሊሊ ሸክሜም የቀሇሇ
ነው፥ እናም ጥቂቶች ከእኔ ጋር ሇመፍሰስና በእንቅስቃሴዬ ቅሌጥፍና (ፈጣንነት) ሇመታደስ ይመጣለ፡፡”
“ እውነትን በመፈሇግ ዘመቻ ውስጥ፥ ጥሌቅ በሄድሽ ቁጥር፥ በእርግጥም ከፍ ያሇና ዋጋ የሚያስከፍሌ ነው፡፡

ይህን ታውቂያሇሽ፡፡ ነገር ግን ራሳቸውን በእኔ ውስጥ ሇመጣሌ የሚያበቃ ያህሌ የሚወዱኝ ጥቂቶች ብቻ
ናቸው። አንቺ ምንም እንኳን የፈራሽ ቢሆንም፥ ራስሽን ከእኔ አስበሌጠሽ አሌወደድሽም፥ እናም ራስሽን ሇእኔ
ሇመስጠት የሚያበቃ ያህሌ በእኔ ታምነሻሌ፡፡ ሕዝቤ ወደ እኔ ዘወር ቢለና ቢመሇሱ ኖሮና፥ እጃቸውን ቢሰጡኝ፡፡
እመራቸውና ከእነርሱ ጋር እሆን ነበር፥ እነርሱም አይፈሩም፥ ጸጋዬ ተሰጥቷሌና፡፡”

“ ይህ ወንዝ ሇዚህ ሰዓት የተጠበቀም ጭምር ነው፥ እናም አሁን በአባቴ በሙሊት እየተሇቀቀ ነው፥ ሥራው ታሊቅ

ነውና፡፡ ሕዝቤ በታሊቅ ኃይሌ ይመሊሇሳለ፥ ነገር ግን በራስ በመሥራት ሳይሆን ከእኔ በመፍሰስ ሁኔታ ይሆናሌ፡፡
ሁለም በእጄ ተሰጥቶኛሌ፥ እናም ሁለም ነገር ከእኔ ይወጣሌ፡፡ የእኔ የሆኑት እያንዳንዱ ተሌዕኳቸውን
ሇመፈጸምና መከሩን ሇመሰብሰብ የሚያስፈሌጋቸውን ሁለ ይቀበሊለ፡፡ ምንም አያጡም፥ አይቀንስባቸውምም፥
አብ ራሳቸውን ሇእርሱ እስከተዉበት መጠን ድረስ በእነርሱ ውስጥ ይፈስሳሌ፡፡ እያንዳንዳቸው የራሳቸው
ይኖራቸዋሌ፡፡ እንደየ እምነታቸው፥ ይሰጣቸዋሌ፡፡”
“ አባቴ ሰውሮ ያስቀመጠውን፥ ሇዚህም ቀን የጠበቀውን፥ ማንም ሰው በምድር ሊይ አሊየውም፡፡ ስሇስሙና

ስሇሕዝቡ ቀናተኛ ነው፥ እናም ሁሇቱንም ከሰው እጅ ይዋጃቸዋሌ፡፡ ስሙ ቅዱስ ነው እንዲሁ ሕዝቡ ቅዱሳን
ናቸው፥ እናም ስሇስሙና ስሇሕዝቡ ይበቀሊሌ፡፡ በእነርሱ ውስጥ ይታያሌ፡፡ ጊዜው ነው፡፡”
“ መመሇስ ይኖርብሻሌ፡፡ ፍርሀት መንገድሽን እንዲያስቀይርሽም ሆነ እንዲያዘገይሽ መፍቀድ የሇብሽም፥ነገር

ግን ፈጥነሽ ሌትነሺና ወደ ፊት ሰብረሽ መሮጥ ይኖርብሻሌ፥ ጊዜው አጭር ነውና፥ ራስሽንም ሇአባቴ ፈቃድ
መተው ይኖርብሻሌ፥ እናም መሄጃሽን እርሱ እንዲሠራውና፥ ስሇውጤቱ ምንም እንዳያሳስብሽ፡፡ ስፍራሽን
በሙለ አዘጋጅቶና ወስኖ ይዞታሌ፡፡ ሌጄ የምትንቀሳቀሽበት ጊዜ ነው፡፡ በማብዛትና በማረጋገጥ ቃለን
የመናገሪያ ጊዜ፡፡ አትገድቢ ( አትዘግዪ) ነገር ግን በቃለ ሩጪ፡፡ ሌክ እዚህ በወንዙ ውስጥ እንደያዘሽ፥
በምድርም ሊይ ስትሮጪ እንደዚሁ ያደርጋሌ፡፡ በምትሄጂበት ሁለ እሳቱ ከፊትሽ ይነድዳሌ፥ ቃለ በባሪያዎቹ
ውስጥ እንደ እሳት ነውና፡፡”
“ ሂጂና ተሇቀቂ፥ የአባቴንም ፈቃድ አድርጊ፡፡”
በእነዚህ ቃሊት፥ እኔ ራሴን ነኝ እንዲሁም በቤት ውስጥ፡፡
እዚህ ኮምፒውተር ጋር ተቀምጬ፥ ይህን ገጠመኝ እያሰሊሰሌሁ፥ ወደ ፊት የሚመጡትን ብዙ ገጠመኞች
እያሰብሁ፥ እንደዛም ሆኖ፥ እኔ አሁን፥ አሌፈራም፡፡
ተፈፀመ፡፡
- ሱዛን ከሚንግስ፥ ፌብሯሪ 22፣ 2005 ዓ.ም ( እ.ኤ.አ) ከቀኑ በ3፡50

ያሑዋሕ

(

) (

)

: በዕብራይስጥ፥ የአብርሃም
አምሊክ የይስሐቅ አምሊክ የእሥራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ የኤሌሻዳይ ስም ነው። ይህንም እጅግ እጅግ
እጅግ የከበረ ፍጹም ቅዱስ ስም ጌታችንና አዳኛችን የያሑዋሕ ሌጅና ቃሌ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
በቅዱስ መንፈሱ ሇሚያፈቅሩት ሌጆቹ አስታወቀው። יהוה

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