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By Tom m y HI cks
በቶሚ ሀይክስ
( “ ዴውያንን ሇመፈወስ” ከሚሇው መጽሏፍ፥ ገጽ 8- 16፥ በ ሲ. እና ኤፍ. ሀንተር)

( from "To Heal the Sick", pg 8- 16, by C. & F. Hunter )
መሌእክቴ ጁሊይ 25፥ ከጠዋቱ 2፡30 በዊኒፔግ፥ ካናዲ ይጀምራሌ፡፡ እግዚአብሔር የሰጠኝ ህሌምና መገሇጥ
ሲመጣሌኝ እንቅሌፍ የሚባሌ አሌተኛሁም፡፡ ህሌሙ ሦስት ጊዜ መጣ፥ በትክክሌ ተብራርቶ፥ ( እ.ኤ.አ) ጁሊይ
25፥ 1961 ዓ.ም ጠዋት ሊይ፡፡ በራዕዩ በጣም ተነቃቅቼና ተነሳስቼ ነበር፥ በክርስቶስ አካሌ ሊይና
በመጨረሻው ዘመን አገሌግልት ሊይ ያሇኝን አመሇካከት ሙለ በሙለ ነው የሇወጠው፡፡
የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ከተሰጣት ሁለ የሚበሌጠው ወዯ ፊት ያሇው ነው፡፡ ወንድችና ሴቶችን
እግዚአብሔር በዚህ በመጨረሻው ዘመን ሇሕዝቡ ሇመስጠት እየሞከረ ያሇውን ነገር እንዱያውቁትና
እንዱረደት ሇመርዲት መሞከር በጣም ከባዴ ነው፡፡
ከብዙ ሳምንታት በፊት በአፍሪካ ናይሮቢ ውስጥ ሰባኪ ከሆነ አንዴ የሀገራችን ሌጅ ዯብዲቤ ዯረሰኝ፡፡ ይህ
ሰውና ባሇቤቱ ወዯ ታንጋኒካ በመሄዴ ሊይ ነበሩ፡፡ ማንበብም ሆነ መጻፍ አይችለም፥ ነገር ግን ከሁሇት
ዓመታት በሊይ ስንረዲቸው ነበር፡፡ ወዯ ታንጋኒካ ዴንበር እንዯገቡ፥ አንስተኛ ወዯ ሆነች መንዯር ዯረሱ፡፡
መንዯሪቱን ከመታው ወረርሺኝ የተነሳ ሰው ሁለ ከመንዯሯ ሇቆ እየወጣ ነበር፡፡ እያሇቀሰ ከነበረ ከአንዴ
የከተማዋ ተወሊጅ ጋር ተገናኘ፥ እናም ምን ችግር እንዯተከሰተ ጠየቃቸው፡፡
በዴንገት ስሇሞቱት እናት አባታቸው ነገሩት፥ እናም ከሞቱ ሦስት ቀን ሞሌቷቸው ነበር፡፡ ሇቀው መውጣት
ነበረባቸው፡፡ ወዯ ውስጥ ሇመግባት ፈርተው ነበር፤ በጎጆዋ ውስጥ ትተዋቸው ነበር፡፡ ተመሇሰና የት እንዯሆኑ
ጠየቃቸው፡፡ ወዯ ጎጆው ጠቆሙትና አብረውት እንዱሄደ ጠየቃቸው፥ ነገር ግን እምቢ አለ፡፡ ሇመሄዴ ፈርተው
ነበር፡፡
የሀገሬው ተወሊጅና ሚስቱ አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ሞተው ወዯሚገኙበት ወዯዚህች አነስተኛ ጎጆ ሄደና
ወዯ ውስጥ ገቡ፡፡ በቀሊለ እጁን በጌታ በኢየሱስ ክረስቶስ ስም ዘረጋ፥ የሰውዬውንና የሴትየዋን ስም ጠራና፥
“ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕይወት ወዯ ሰውነታችሁ እንዱመጣ አዝዛሇሁ” አሇ፡፡ ወዱያውም እነዚህ
ከአሕዛብ ወገን የሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስን አንዯ አዲኛቸው የማያውቁ ሰዎች ቀና ብሇው ተቀመጡና ወዱያውም
እግዚአብሔርን ማወዯስ ጀመሩ፡፡ የእግዚአብሔር ኃይሌና መንፈስ በእነዚህ ሰዎች ሊይ መጣ፡፡
ሇእኛ እንግዲና ግርምት ሉመስሇን ይችሊሌ፥ ነገር ግን ያ የዚህ የመጨረሻው ዘመን አገሌግልት መጀመሪያ
ነው፡፡ እግዚአብሔር ሥራ ፈቶችን፥ ማንም የሆኑትን፥ ተሰሚነት የላሊቸውን፥ ከግምት የማይገቡትን ሉወስዴ
ነው፡፡ እያንዲንደን ወንዴና ሴት ሉወስዴና ይህን የእግዚብሔርን መንፈስ በኃይሌ መፍሰስ ሉሰጣቸው ነው፡፡
በሏዋርያት መጽሏፍ ይህን እናነባሇን “ በመጨረሻዎቹ ቀናት” እግዚአብሔር ሲናገር “ በሥጋ ሁለ ሊይ
መንፈሴን አፈስሳሇሁ፡፡” እግዚአብሔር “ በሥጋ ሁለ ሊይ መንፈሴን አፈስሳሇሁ” ያሇውን ምን ማሇት እንዯሆነ
አስተውሇነው እንዯሆነ አሊውቅም፡፡ እኔ ሙለ በሙለ አውቄዋሇሁ ወይም ተረዴቼዋሇሁ ብዬ አሊስብም፥

እናም ከዚያ ከትንቢተ ኢዩኤሌ ሊይ አነበብሁ፤

“ ኢዩ.2: 23፤ እናንተ የጽዮን ሌጆች፥ አምሊካችሁ

እግዚአብሔር የፊተኛውን ዝናብ በጽዴቅ ሰጥቶአችኋሌና፥ እንዯ ቀዴሞውም የፊተኛውንና የኋሇኛውን ዝናብ
አዝንቦሊችኋሌና በእርሱ ዯስ ይበሊችሁ፥ ሇእርሱም እሌሌ በለ።” ዝናቡ ብቻ አይዯሇም የሚሆነው፥ የፊተኛው
ዝናብና የኋሇኛው ዝናብ፥ ነገር ግን እርሱ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ኃይሌ እጥፍ አዴርጎ ሇሕዝቡ ሉሰጥ
ነው!
ከተኛሁ በኋሊ ራእዩ ወዯ እኔ ሲመጣ፥ በዴንገት ራሴን ከፍ ባሇ ርቀት ሊይ አገኘሁት፡፡ የት ነበርሁ፥
አሊውቀውም፡፡ ነገር ግን ወዯ ምዴር ቁሌቁሌ እየተመሇከትሁ ነበር፡፡ በዴንገት መሊው ምዴር ወዯ እይታዬ
መጣ፡፡ ሀገራት ሁለ፥ ነገዴ ሁለ፥ ሌሳን ሁለ፥ ከምስራቅ፥ ከምእራብ፥ ከሰሜንና ከዯበቡ ወዯ እይታዬ መጡ፡፡
ከዚህ በፊት የነበርኩባቸውን ብዙ ሀገራትና ከተማዎች አወቅኋቸው፥ እናም ይህን ታሊቁን እይታ ከፊቴ
እያየሁ በፍርሀትና በመንቀጥቀጥ ነበርሁ፤ እናም ዓሇም ወዯ እይታ በመጣችበት ቅጽበት፥ መብረቅና
ነጎዴጓዴ ጀመረ፡፡
መብረቁ በምዴር ገጽ ሊይ ሲያንጸባርቅ፥ ዓይኔ ቁሌቁሌ ተወረወረና በሰሜኑ ፊትሇፊት ሆንሁ፡፡ በዴንገት እነሆ
ታሊቅ ግዙፍ ( j iant ) ተመሇከትሁ፥ እናም ትኩር ብዬ ስመሇከተው፥ በእይታው ግራ ተጋብቼ ነበር፡፡ እጅግ
ግዙፍና ታሊቅ ነበር፡፡ እግሩ የሰሜን ዋሌታ ራሱም የዯቡብ ዋሌታ የሚዯርስ ይመስሊሌ፡፡ እጆቹም ከባሕር
እስከ ባሕር ዴረስ ተዘርግተዋሌ፡፡ ይህ ተራራ ይሁን ወይም ግዙፍ ( j iant ) ይሁን እንኳን ሇመረዲት ገና
አሌጀመርሁም ነበር፥ ነገር ግን ስመሇከት ሳሇ፥ እነሆ ታሊቅ ግዙፍን ( j iant ) በምዴር ሊይ ተመሇከትሁ፡፡ ራሱ
( ጭንቅሊቱ) ሇህይወት ሲታገሌ ማየት ቻሌሁ፡፡ ሇመኖር ይፈሌጋሌ፥ ነገር ግን ሰውነቱ ከራሱ እስከ እግሩ
ዴረስ በፍርክስካሾች ተሸፍኗሌ፥ አንዲንዴ ጊዜ ይህ ግዙፍ ( j iant ) ሰውነቱን ያንቀሳቅስና እንዯ መነሳት
ይሊሌ፡፡ ይህንንም ሲያዯርግ፥ በሺህዎች የሚቆጠሩ ትናንሽ ፍጥረታት በሽሽት መሮጥ ይጀምራለ፡፡ አስቀያሚ
ፍጥረታት ከግዙፉ ( j iant ) ሸሽተው ይሮጣለ፥ እናም ሲረጋጋ ተመሌሰው ይመጣለ፡፡
በዴንገት ይህ ታሊቅ ግዙፍ ( j iant ) እጁን ወዯ ሰማይ አነሣ፥ ቀጥልም ላሊኛውን እጁን አነሣ፥ እንዱህ
ሲያዯርግ እነዚህ ፍጥረታት በሺሆች ሆነው ከዚህ ግዙፍ ( j iant ) ሸሽተው ከብርሃኑ ወዯ ጨሇማው የሚገቡ
ይመስሊለ፡፡
ቀስ በቀስ ይህ ግዙፍ ( j iant ) መነሣት ጀመረ፥ ሲጀምርም ራሱና እጆቹ ወዯ ዯመናው ውስጥ ገቡ፡፡ ተነሥቶ
በእግሮቹ ሲቆም በሊዩ ከነበሩት ከፍርስራሾቹና ከእዴፉ ራሱን ያጸዲ ይመስሊሌ፥ ጌታን እንዯሚያመሰግን
እጆቹን ወዯ ሰማይ ማንሳት ጀመረ፥ እናም እጆቹን ባነሣ ጊዜ የበሇጠ ወዯ ዯመናው ገቡ፡፡
ዴንገት፥ ዯመናው ሁለ ብር ሆነ፥ አይቼው የማሊውቀው እጅግ የተዋበ ብር፡፡ ይህን ክንውን ስመሇከት በጣም
ታሊቅ ነበረና ምን ማሇት እንዯሆነ መረዲት እንኳን አሌጀመርሁም ነበር፡፡ እያየሁት በጣም ተነቃቅቼ ነበር፥
እናም ወዯ ጌታ እንዱህ ብዬ ጮኽኩ፡ “ ኦ ጌታ ሆይ፥ የዚህ ትርጉም ምንዴ ነው?” እናም የእውነት በመንፈስ
እንዯሆንሁ ተሰማኝ ተኝቼም እንኳን የጌታ ህሌውና ይሰማኝ ነበር፡፡
እናም በዴንገት ከዚያ ዯመና ታሊቅ ፈሳሽ የብርሃን ጠብታ በዚህ ኃያሌ ግዙፍ ( j iant ) ሊይ መዝነብ ጀመረ፥
እናም ቀስ እያሇ፥ ቀስ እያሇ፥ ይህ ግዙፍ ( j iant ) መቅሇጥ ጀመረ፥ ራሱንም በምዴር ውስጥ ማስጠም ጀመረ፥
እናም ሲቀሌጥ፥ ገጽታው ሁለ በምዴር ገጽ ሊይ የቀሇጠ መሰሇ፥ እናም ይህ ታሊቅ ግዙፍ ( j iant ) ዝቅ እያሇ
መምጣት ጀመረ፡፡ የብርሃን ፈሳሽ የምዴርን ገጽ ሁለ ማጥሇቅሇቅ ጀመረ እናም ስመሇከት ይህ ይቀሌጥ
የመሰሇው ግዙፍ ( j iant ) ፥ በዴንገት በምዴር ገጽ ሊይ ሚሉየኖች ሰዎች ሆነ፡፡ በፊቴ ያሇውን እይታ
ስመሇከት፥ ሰዎች ከመሊው ዓሇም ተነስተው ቆሙ! እጆቻቸውን እያነሱ ጌታን እያወዯሱ ነበር፡፡
በዚያው ቅጽበት ታሊቅ ነጎዴጓዴ መጣ ከገነትም የሚያስተጋባ ይመስሌ ነበር፡፡ ዓይኖቼንም ወዯ ሰማያት
አዞርሁና በዴንገት ነጭ የሆነን አካሌ አየሁ፥ በሚያንጸባርቅ ነጭ - በህይወቴ ሙለ ካየሁት ነገር እጅግ

የከበረ፡፡ ፊቱን አሊየሁትም፥ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯሆነ አወቅሁ፥ እጁንም ወዯ ፊት ዘረጋ፥
እንዱህም ሲያዯርግ ሇአንደ፥ እናም ላሊው፥ እናም ሇላሊው ይዘረጋው ነበር፡፡ እናም እጁን በሀገራትና በዓሇም
ሕዝብ ሊይ ሲዘረጋ - ወንድችና ሴቶች - ወዯ እነርሱ ሲጠቁም፥ ፈሳሹ ብርሃን ከእጁ ወዯ እነርሱ የሚፈስ
ይመስሊሌ፥ እናም ኃያሌ የእግዚአብሔር ቅባት በእነርሱ ሊይ መጣ፥ እነዚህም ሰዎች በጌታ ስም ወዯ ፊት
መሄዴ ጀመሩ፡፡
ሇምን ያህሌ ርዝማኔ እንዯተመሇከትሁት አሊውቅም፡፡ ቀናትን ሳምንታትን ወራትን አሌፎ የሄዯ ይመስሌ
ነበር፡፡ እናም እነሆ ይህ ክርስቶስ እጆቹን ወዯ ፊት መዘርጋቱን ሲቀጥሌ ተመሇከትሁ፤ ነገር ግን በዚያ አሳዛኝ
ክስተት ነበር፡፡ እጆቹን ሲዘረጋ የእግዚአብሔርን ቅባትና የእግዚአብሔርን ጥሪ እምቢ ያለ ብዙ ሰዎች ነበሩ፡፡
የማውቃቸው ወንድችንም ሴቶችንም አየሁ፡፡ በእርግጠኝነት የእግዚአብሔርን ጥሪ ይቀበሊለ የሚሌ ስሜት
ነበረኝ፡፡ ነገር ግን እጁን ሇዚህኛው ሇዚያኛውም ሲዘረጋ፥ እንዱሁ ራሳቸውን ዝቅ አዴርገው ትተው ይሄዲለ፥
ወዯ ጨሇማ የሚሄደ ይመስሊሌ፡፡ ጨሇማ በሁለም ቦታ የዋጣቸው ይመስሊሌ፡፡
ይህን ሳይ በጣም ግራ ተጋብቼ ነበር፥ ነገር ግን የቀባቸው እነዚህ ሰዎች፥ በዓሇም ዙሪያ የሚገኙ መቶዎችና
ሺሆች ሰዎች፥ በአፍሪካ፣ በእንግሉዝ፣ በራሺያ፣ ቻይና፣ አሜሪካ፥ በዓሇም ዙሪያ ሁለ፥ በጌታ ስም ወዯ ፊት
ሲሄደ የእግዚአብሔር ቅባት በሊያቸው ነበር፡፡ እነዚህ ወንድችና ሴቶች ወዯ ፊት ሲሄደ አየሁ፡፡ ቦይ
ቆፋሪዎች፥ አጣቢ ሴቶች፥ ሀብታም ሰዎች፥ ዴሀ ሰዎች ነበሩ፡፡ በሽባነት፥ በበሽታ፥ በዓይነስውርነትና
ዯንቆሮነት የተጠቁ ሰዎች አየሁ፡፡ ጌታ ይህን ቅባት ሉሰጣቸው ሲዘረጋ፥ ጤነኛ ሆኑ፥ የተፈወሱ ሆኑ፥ እናም
ወዯ ፊት ሄደ!
ተአምሩ ይህ ነው፥ የከበረው ተአምር ይህ ነው፥ እነዚህ ሰዎች ሌክ ጌታ እንዲዯረገው እጆቻቸውን ይዘረጋለ፥
እናም በእነርሱም እጅ ውስጥ ያሇው ያው ( በጌታ እጅ ውስጥ ያሇው) ፈሳሽ እሳት ይመስሊሌ፡፡ እጆቻቸውን
ሲዘረጉ “ እንዯ ቃላ፥ ሙለ ሁን ( ሁኚ) ” ይለ ነበር፡፡
እነዚህ ሰዎች በዚህ ታሊቅ የመጨረሻው ዘመን አገሌግልት ሲቀጥለ፥ ምን እንዯነበረ ሙለ በሙለ
አሌተረዲሁትም፥ ወዯ ጌታ ተመሇከትሁና እንዱህ አሌሁት፥ “ የዚህ ትርጉም ምንዴ ነው?” ከዚያም እርሱ
“ ይህ በመጨረሻው ዘመን የማዯርገው ነው፡፡ የዯጎበያውን (cankerworm ) ፥ የተምቹን ( palm erworm ) ፥

የኩብኩባውን ( caterpillar) እመሌሳሇሁ - እነርሱ ያጠፉትን ሁለ እመሌሳሇሁ፡፡ እነዚህ ሕዝቤ ናቸው፥
በመጨረሻው ዘመን ወዯ ፊት ይሄዲለ፡፡ እንዯ ኃያሌ ሠራዊት የምዴርን ገጽታ ይጠርጋለ፡፡”
በዚህ ታሊቅ ከፍታ ሊይ እንዲሇሁ፥ መሊውን ዓሇም ማየት እችሌ ነበር፡፡ እነዚህ ሰዎች በምዴር ገጽ ሊይ
ወዯዚህና ወዯዚያ ሲመሊሇሱ አየሁ፡፡ በዴንገት አንዴ ሰው በአፍሪካ ውስጥ ነበር እናም በእግዚአብሔር መንፈስ
እየተወሰዯ ነበር፥ ምናሌባትም በራሺያ፥ ወይም በቻይና፥ ወይም በአሜሪካ አሌያም ዯግሞ የሆነ ላሊ ቦታ፥
ሉገሇባበጥም/ የተገሊቢጦሽም- ሉሆን ( vice versa) ይችሊሌ፡፡ እነዚህ ሰዎች በመሊው ዓሇም ሄደ፥ እናም
በእሳት ውስጥ መጡ፥ በቸነፈሮችም፥ በርሀብም፡፡ እሳትም ሆነ ስዯት፥ ምንም ነገር የሚያቆማቸው
አይመስሌም፡፡
የተቆጡ ሰሌፈኞች በሰይፍና በሽጉጥ መጡባቸው፡፡ እናም ሌክ እንዯ ኢየሱስ፥ በብዙዎች መሀከሌ አሇፉ
ሉያገኙአቸውም አሌቻለም፥ ነገር ግን በጌታ ስም ወዯ ፊት ሄደ፥ እናም በሁለም ቦታ እጆቻቸውን ዘረጉ፥
በሽተኞች ይፈወሱ ነበር፥ እውራን ዓይኖችም ይበሩ ነበር፡፡ ረዥም ጸልት አሌነበረም፥ እናም ራእዩን ዯጋግሜ
በአእምሮዬ ውስጥ ካመሊሇስሁት በኋሊ፥ እንዱሁም ብዙ ጊዜ ካሰብሁት በኋሊ፥ ምንም ቤተክርስቲያን
እንዲሌተመሇከትሁ አስተዋሌሁ፥ ምንም ዓይነት የምእመናን ህብረትም አሊየሁም፥ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች
በሠራዊት ጌታ ስም ይሄደ ነበር፡፡ ሃላለያ!
በመጨረሻው ዘመን የክርስቶስ አገሌግልት በሚሠሩት ሥራ ሁለ ወዯ ፊት ሲሄደ፥ በምዴር ገጽ ሇሚገኙት
ሇብዙሀን ያገሇግለ ነበር፡፡ አስርሺሆች፥ ሚሉየኖችም ሳይቀሩ ሰዎቹ ቆመው የመንግሥቱን መሌዕክት፥

የሚመጣውን መንግሥት፥ የመጨረሻይቱን ሰዓት ሲገሌጡ ወዯ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጡ ነበር፡፡ እጅግ
የከበረ ነበር፥ ነገር ግን ያመጹም ዯግሞ ያሇ ይመስሊሌ፥ እናም ይቆጡና መሌእክቱን የሚሰጡትን እነዚያን
መሌእክት የሚሰጡትን ሰዎች ሉያጠቋቸው ይሞክሩ ነበር፡፡
እግዚአብሔር ሇዓሇሙ ሁለ በዚህ መጨረሻው ሰዓት ዓሇም ፈጽሞ የማያውቀውን ነገር ሉያሳይ ነው፡፡ እነዚህ
ወንድችና ሴቶች ከሁለም የህይወት ጉዞዎች ናቸው፥ ዱግሪዎች ምንም ማሇት ይሆናለ፡፡ እነዚህ ሠራተኞች
በምዴር ገጽ ሊይ ሲሄደ አየሁ፡፡ አንደ ሲሰናከሌና ሲወዴቅ፥ ላሊው መጥቶ ያነሳዋሌ፡፡ “ ትሌቅ እኔ” ወይም
“ ትንሽ አንተ” የሚባሌ የሇም፥ ነገር ግን ሁለም ተራራ ዝቅ ብሎሌ እንዱሁም ሸሇቆውም ሁለ ከፍ ብሎሌ፥
እናም አንዴ ነገር በጋራ ያሊቸው ይመስሊሌ - መሇኮታዊ ፍቅር ነበረ፥ እነዚህ ሰዎች በጋራ ሲሠሩ፥ አብረውም
ሲኖሩ ከእነርሱ የሚፈስ መሇኮታዊ ፍቅር፡፡ ከማውቃቸው ሁለ በጣም የከበረ እይታ ነበር፡፡ የሕይወታቸውም
ዓሊማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ፡፡ እነርሱም ቀጠለ እናም ይህን እይታ እያየሁ ቀናት ያሇፉ ይመስሌ ነበር፡፡
ማሌቀስ ብቻ ነበር የቻሌኩት፥ አንዲንዴ ጊዜም እስቅ ነበር፡፡ እነዚህ ሰዎች በምዴር ገጽ ሊይ ሲሄደ በጣም
የሚያስገርም ነበር፥ በመጨረሻው ዘመን ( መሌዕክቱን) ወዯ ፊት ( ወዯ ግሌጽ) እያመጡ፡፡
ከራሱ ከሰማይ ሊይ ሆኜ ስመሇከት፥ የዚህ ታሊቅ ፈሳሽ ብርሃን ድፍ ዝናብ በታሊሊቅ ጉባኤዎች ሊይ ሲወርዴ
የነበረባቸው ጊዜያት ነበሩ፥ እናም እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር መንፈስ በእነርሱ ሊይ ሲመጣ እጆቻቸውን
ያነሱና ሇሰዓታት አንዲንዳም ሇቀናት እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር፡፡ እግዚአሔርም አሇ፥ “ መንፈሴን
በሥጋ ሁለ ሊይ አፈስሳሇሁ፥” እናም እየሆነ ያሇው በትክክሌ ይህ ነው፡፡ እናም ይህን ኃይሌና የእግዚአብሔርን
ኃይሌ ሇሚቀበሌ እያንዲንደ ወንዴና ሴት፥ የእግዚአብሔር ተዓምራት ማሇቂያ አሌነበራቸውም፡፡
ስሇተዓምራት አውርተናሌ፡፡ ስሇምሌክቶችና ዴንቆች አውርተናሌ፥ ነገር ግን በዚህ ማሇዲ፥ ጠዋት 4 ሰዓት
ሊይ፥ ከሀገራችን ተወሊጅ የሆነውን ዯብዲቤ ዯግሜ ሳነብብ ሌቅሶዬን ማቆም አሌቻሌሁም፡፡ ይህ የመጀመሪያው
የአንዴ ሰው ማስረጃ ነው፥ “ ምንም አታዴርጉ፥ ያሌተሰማ ነገር፥” ማነው ሄድ እጁን ዘርግቶ፥ “ በጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ስም፥ ሕይወት በሰውነታችሁ ውስጥ እንዱፈስስ አዝዛሇሁ” የሚሇው፡፡ በጉሌበቶቼ ወዴቄ በዴጋሚ
መጸሇይ ጀመርሁ፥ እንዱህም አሌሁኝ፥ “ ጌታ ሆይ፥ ይህ ሰዓት በቶል እንዯሚመጣ አውቃሇሁ! ”
እናም በዴጋሚ፥ እነዚህ ሰዎች በምዴር ገጽታ ሊይ ሲዘዋወሩ፥ ታሊቅ ስዯት ከሁለም ማእዘን የመጣ
ይመስሊሌ፡፡
በዴንገት ላሊ ታሊቅ የነጎዴጓዴ ጭብጨባ ነበር፥ ይህ በምዴር ዙሪያ ሁለ ዯግሞ ያስተጋባ ይመስሊሌ፥ እናም
ዴምጹን በዴጋሚ ሰማሁ፥ “ እነዚህ ሕዝቤ ናቸው፡፡ የተወዯደት ሙሽራዎቼ ናቸው፥” ብል የሚናገር የሚመስሌ
ዴምጽ፡፡ እናም ዴምጹ ሲናገር፥ ሏይቆችና ተራራዎች ይታዩኝ ነበር፡፡ መቃብሮች ከመሊው ዓሇም ይከፈቱ
ነበር፥ የሁለም ዘመን ቅደሳን እየተነሱ ይመስሊሌ፡፡ እናም ከመቃብራቸው ሲነሱ፥ በዴንገት ሁለም ሰዎች
ከየአቅጣጫው መጡ፡፡ ከምስራቅና ከምእራብ፥ ከሰሜንና ከዯቡብ፥ መጥተውም በዴጋሚ ታሊቁን ግዙፍ
( giant ) ሰውነት የሚሠሩ ይመስሊሌ፡፡ በክርስቶስ የሞቱት ቀዴመው ሲነሱ፥ ሌቀበሇው ከብድኛሌ፡፡ እጅግ
አስዯናቂ ነበር፡፡ ፈጽሞ ሊሌመውና ሊስበው ከምችሇው ነገር እጅግ የራቀ ነው፡፡
ነገር ግን ይህ ሰውነት መገንባት ሲጀመርና፥ በዴጋሚ ቅርጽ ሲይዝ፥ የዚህን ኃያሌ ግዙፍ ( giant ) ቅርጽ
መያዝ ጀመረ፥ በዚህ ሰዓት ግን የተሇየ ነበር፡፡ እጅግ በጣም በተዋበ ነጭ ሌብስ ተሸሌሞ፡፡ ሰውነቱ መገንባት
ሲጀምር ሌብሶቹ ያሇነውርና ያሇነቀፋ ነበረ፥ የምዴር ሰዎች ከሁለም ዘመናት ሁለ በዚህ ሰውነት ውስጥ ያለ
ይመስሊሌ፥ እናም ቀስ እያሇ፥ ቀስ እያሇ፥ ወዯ ሰማይ ከፍ ማሇት ሲጀምር፥ “ አሁን ቁጣዬ በምዴር ሊይ
እየፈሰሰ ነው፡፡” የሚሌ ላሊ የነጎዴጓዴ ዴምጽ ሲያስተጋባ ሰማሁ፡፡ ከምዴር ዲርቻዎች ሁለ የእግዚአብሔር
ቁጣ ሉፈስ የጀመረ ይመስሊሌ እናም በእግዚአብሔር ቁጣ የተሞለ ታሊሊቅ ጽዋዎች በምዴር ገጽ ሊይ
መፍሰስ የጀመሩ ይመስሊሌ፡፡ ከጥቂት ዯቂቃዎች በፊት የተከሰተ ያህሌ ነው የማስታውሰው፡፡ ከተማዎችና መሊ
ሀገራት በጥፋት ሲወዴቁ ሳይ በፍርሀት ተንቀጠቀጥሁ፡፡

ሌቅሶውና ሀዘኑ ይሰማኝ ነበር፡፡ ሰዎች ሲያሇቅሱ ይሰማኝ ነበር፡፡ ወዯ ዋሻዎች ውስጥ ሲገቡም የሚያሇቅሱ
ይመስሊሌ፥ ነገር ግን በተራራዎች ያለት ዋሻዎችም ተከፈቱ፡፡
ወዯ ውኃዎች ውስጥ ይዘሊለ፥ ውኃው ግን አያሰጥማቸውም፡፡ ሉያጠፋቸው ( ሉገዴሊቸው) የሚችሌ ምንም
አሌነበረም፡፡ ህይወታቸውን ሇማጥፋት እየፈሇጉ ነበር፥ ነገር ግን አሌቻለም፡፡ ከዚያም ዓይኔን ወዯ ከበረው
እይታ አዞርሁ፥ በሚያምር ነጭ፥ አንጸባራቂ ሌብስ፥ ወዯ ተሸሇመው ሰውነት፡፡ ቀስ እያሇ፥ ቀስ እያሇ፥ ከምዴር
ከፍ ማሇት ጀመረ፥ እንዯዚያም ሲሆን፥ ነቃሁ፡፡ ምን ዓይነት እይታ ነው ያየሁት! የመጨረሻውን ዘመን
አገሌግልት፥ የመጨረሻይቱን ሰዓት አይቻሇሁ፡፡ እንዯገና በጁሊይ 27፥ ጠዋት 2፡30፥ ያው መገሇጥ፥ ያው
ራእይ እንዯ መጀመሪያው ተመሌሶ መጣ፡፡
በመጨረሻው ዘመን እየኖርን እንዯሆንን ሳስተውሌ ህይወቴ ተቀየረ፥ በዓሇም ዙሪያ ሁለ እግዚአብሔር
ወንድችና ሴቶችን በዚህ አገሌግልት እየቀባ ነው፡፡ ድግማ አይሆንም፡፡ ቤተክርስቲያናዊነት አይሆንም፡፡
ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚሆነው፡፡ የጌታን ቃሌ ወዯ ግሌጽ ያመጣለ፥ እናም “ በራእዬ ውስጥ ብዙ ጊዜ
ሰምቼዋሇሁ እናም እንዯ ቃላ እንዯዛው ይሆናሌ” ይሊለ፡፡
ኢዩኤሌ.2: 25፤ የሰዯዴሁባችሁ ታሊቁ ሠራዊቴ አንበጣና ዯጎብያ ኩብኩባና ተምች የበሊቸውን ዓመታት እመሌስሊችኋሇሁ።
ሮሜ.8: 35 ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይሇየናሌ? መከራ፥ ወይስ ጭንቀት፥ ወይስ ስዯት፥ ወይስ ራብ፥ ወይስ ራቁትነት፥ ወይስ ፍርሃት፥

ወይስ ሰይፍ ነውን? ስሇ አንተ ቀኑን ሁለ እንገዯሊሇን፥ እንዯሚታረደ በጎች ተቆጠርን : ተብል እንዯ ተጻፈ ነው። በዚህ ሁለ ግን
በወዯዯን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበሌጣሇን።
ዮሏ.16: 1- 3 እንዲትሰናከለ ይህን ተናግሬአችኋሇሁ። ከምኵራባቸው ያወጡአችኋሌ፤ ከዚህ በሊይ ዯግሞ የሚገዴሊችሁ ሁለ

እግዚአብሔርን እንዯሚያገሇግሌ የሚመስሌበት ጊዜ ይመጣሌ። ይህንም የሚያዯርጉባችሁ አብንና እኔን ስሊሊወቁ ነው።

1ተሰ.4: 16- 17 ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በእግዚአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም

የሞቱ አስቀዴመው ይነሣለ፤ ከዚያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና
እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናሇን።

ኢሳ.2: 11 ፤ ከፍ ያሇችውም የሰው ዓይን ትዋረዲሇች፥ የሰዎችም ኵራት ትወዴቃሇች፥ በዚያም ቀን እግዚአብሔር ብቻውን ከፍ

ከፍ ይሊሌ።

2ቆሮ.9: 12 የዚህ ረዴኤት አገሌግልት ሇቅደሳን የሚጎዴሊቸውን በሙለ የሚሰጥ ብቻ አይዯሇምና፥ ነገር ግን ዯግሞ በብዙ ምስጋና

ሇእግዚአብሔር ይበዛሌ፤

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ
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