
በ”ብርሃን ሇዓሇም” ዓሇም አቀፍ አገሌግልት የቀረበ፡ 

የገነትና የሲዖሌ ራዕይ በ7 
ኮልምቢያውያን ወጣቶች 

እነዙህ 7 ኮልምቢያውያን ወጣቶች በጋራ በኢየሱስ ክርስቶስ ተወስዯው 
ገነትንና ሲዖሌን አዩ፡፡ ይህ በገነት ስሊዩት ዴንቅ ውበት እና በሲዖሌ ስሊዩት አሰቃቂ ነገር የሰጡት ምስክርነት 

ነው፡፡ 
ይህ ትርጉም በመጣበት ቅጂ ምክንያት 6ቱን ምስክርነቶች ብቻ መዜግበናቸዋሌ፡፡ በመጀመሪያ በስፓኒሽ ዴምጽ ቅጂ የተገኘ ሲሆን 

ገሇጻዎች/ስዕልቹ የምስክርነቱ ክፍሌ ሳይሆኑ በኋሊ ሊይ የተጨመሩ ናቸው፡፡ 

ስሇ ገነት ራእይ 
- - - (1ኛ ምስክርነት፥ ኤሳው) - - - 

2 ቆሮንቶስ 12፡2 
ሰውን በክርስቶስ አውቃሇሁ፥ በሥጋ እንዯ ሆነ አሊውቅም ወይም ከሥጋ ውጭ እንዯ ሆነ አሊውቅም፥ 
እግዙአብሔር ያውቃሌ፤ እንዱህ ያሇው ሰው ከአሥራ አራት ዓመት በፉት እስከ ሦስተኛው ሰማይ ዴረስ 
ተነጠቀ፡፡ 

በመጀመሪያው ገጠመኝ ጊዛ፥ ክፍሌ ውስጥ ነበርን፡፡ ከጌታ 
መገኘት የተነሳ ክፍለ እንዯገና በብርሃን ተሞሊ፡፡ ኃይሇኛ 
ከመሆኑ የተነሳ ክፍለ በሙለ በራ፡፡ ክፍለ በክብሩ ተሞሌቶ 
ነበር፥ በፉቱ መሆን በጣም ዯስ ይሊሌ፡፡ 

ኢየሱስ እንዱህ አሇን፥ “ሌጆቼ፥ አሁን መንግሥቴን 
አሳያችኋሇው፥ ወዯ ክብሬ እንሄዲሇን፡፡” እጅ ሇእጅ ተያይን 
ወዯ ሊይ ተነጠቅን፡፡ ወዯ ታች ተመሇከትሁ እናም ከገዚ 
ሰውነታችን ውስጥ ወጥተን እየሄዴን ነበር፡፡ ከሰውነታችን 
ውስጥ ስንወጣ ነጫጭ እጀጠባቦችን ሇበስን እናም በጣም 
በፍጥነት ወዯ ሊይ መሄዴ ጀመርን፡፡ 

የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ ወዯ ሆኑ ሁሇት ጥንዴ በሮች ዯረስን፡፡ በእኛ ሊይ እየሆነ ባሇው ነገር በጣም 
ተዯንቀን ነበር፡፡ ምስጋና ይግባውና፥ የእግዙአብሔር ሌጅ ኢየሱስ እያንዲንዲቸው አራት ክንፎች ካሎቸው 
ከሁሇት መሊእክት ጋር ከእኛ ጋር በዙያ ነበር፡፡ 

መሊእክቱ ያናግሩን ጀመር፥ ነገር ግን የሚናገሩትን ነገር አሌተረዲንም፡፡ ቋንቋቸው ከእኛ በጣም የተሇየ ነበር፥ 
እንዱሁም ከማንኛውም ምዴራዊ ቋንቋ ጋር አይመሳሰሌም፡፡ መሊእክቱ አቀባበሌ እያዯረጉሌን ነበር እናም 
እነዙያን ግዘፍ በሮች ከፇቱሌን፡፡ ብዘ ሌዩ ሌዩ ነገሮች ያለበት አስገራሚ ቦታ አየን፡፡ ወዯ ውስጥ ስንገባ፥ 



ፍጹም ፍቅር ሌባችንን ሞሊው፡፡ መጽሏፍ ቅደስ እግዙአብሔር አዕምሮን የሚያሌፍ ሰሊም እንዯሚሰጠን 
ይናገራሌ፡፡ (ፉሌጵስዩስ 4፡7) 

መጀመሪያ ያየሁት ነገር ዋሊ (ዋሌያ) ነበር፥ ስሇዙህ ከጓዯኞቼ አንዶን ጠየኳት፥ “ሳንዴራ፥ እኔ የማየውን ነገር 
ነው እያየሽ ያሇሽው?” ሲዖሌን ስናይ እንዯነበረው እያሇቀሰችም ሆነ እየጮኸች አሌነበረም፡፡ እየሳቀች እንዱህ 
አሇችኝ፥ “አዎ ኤሳው፥ ዋሊ እያየሁ ነው! ” ከዚም ሁለም ነገር እውነት እንዯሆነ አወቅሁ፥ የእውነት 
በመንግሥተ ሰማያት እንዯሆንን፡፡ በሲዖሌ ያየነው አሰቃቂ ነገር ሁለ ወዱያው ተረሳ፡፡ በዙያ የእግዙአብሔርን 
ክብር እያጣጣምን ነበር፡፡ ዋሊው ወዲሇበት ቦታ ሄዴን፥ ከኋሊው ፇጽሞ ግዘፍ የሆነ ዚፍ ቆሟሌ! በገነቱ 
መካከሌ ነበር፡፡ 

መጽሏፍ ቅደስ ሲናገር በራእይ 2፡7 “መንፇስ ሇአብያተ ክርስቲያናት የሚሇውን ጆሮ ያሇው ይስማ። ዴሌ 
ሇነሣው በእግዙአብሔር ገነት ካሇው ከሕይወት ዚፍ እንዱበሊ እሰጠዋሇሁ።” 

ይህ ዚፍ የኢየሱስ ምሳላ ነው፥ ምክንያቱም ክርስቶስ የሊሇም ሕይወት ነው፡፡ ከዚፈ ጀርባ ኩሌሌ ያሇ ውኃ 
ያሇው ወንዜ አሇ፡፡ (አማርኛው መጽሏፍ ቅደስ የብርጭቆ ብሕር፤ እንግሉዜኛው ዯግሞ “ክሪስታሌ ሲ”፥ crystal sea ይሇዋሌ፡፡ ራእይ 

4፥6) ጥርት ያሇና የሚያምር ነበር፥ በምዴር ፇጽሞ እንዯማናውቀው ዓይነት፡፡ በዙያ ቦታ መቆየት ፇሇግን፡፡ 
ብዘ ጊዛ ሇጌታ “ጌታ ሆይ እባክህ! ከዙህ ቦታ አትውሰዯን! ሇሊሇም በዙህ መሆን እንፇሌጋሇን! ወዯ ምዴር 
መመሇስ አንፇሌግም! ”  አሌነው፡፡ ጌታም መሇሰሌን፥ “ሇሚወደኝ ሁለ ያጋጀሁትን ትመሰክሩ ንዴ 
መመሇሳችሁ አስፇሊጊ ነው፤ በቶል እመጣሇሁ ሽሌማቴም በእጄ ነው፡፡” 

ወንዘን እንዲየነው፥ ፇጥነን ወዯ ውስጡ ገባን፡፡ በጌታ የሚያምን ሁለ የሕይወት ውኃ ምንጭ ከሆደ 
ይፇሌቃሌ (የጌታችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በዮሏንስ 7፡38) የሚሇውን ጥቅስ 
አስታወስን፡፡ ወንዘ ውስጥ ያሇው ውኃ በራሱ ህይወት ያሇው ይመስሊሌ፥ ስሇዙህም ራሳችንን በውስጡ 
አሰመጥን፡፡ በውኃ ውስጥም ሆነ ውጭ በትክክሌ መተንፇስ እንችሌ ነበር፡፡ ወንዘ በጣም ጥሌቅ ሲሆን በውስጡ 
የተሇያየ ቀሇም ያሊቸው ዓሣዎች ይዋኙ ነበር፡፡ ውኃ ውስጥም ከውኃው ውጭም ያሇው ብርሃን ተመሳሳይ ነው፥ 
በገነት ብርሃን ከአንዴ ከሆነ ምንጭ ብቻ አይመጣም፥ ሁለም ነገር እንዱሁ ዯምቆ ያበራሌ፡፡ መጽሏፍ ቅደስ 
ጌታ ኢየሱስ የከተማዋ ብርሃን እንዯሆነ ይነግረናሌ፡፡(ራእይ 21፡23) አንዲንዴ ዓሦችን በእጃችን ከውኃ ውስጥ 
አወጣናቸው፤ አሌሞቱም፡፡ ስሇዙህም ወዯ ጌታ ሮጠን ሇምን እንዯሆነ ጠየቅነው፡፡ ጌታም እየሳቀ በገነት 
ሞትም፣  ሌቅሶም ሆነ ህመም ፇጽሞ እንዯላሇ ነገረን፡፡(ራእይ 21፡4) 

ወንዘን ትተን ወዲገኘንባቸው ቦታዎች ሁለ ሮጥን፥ ሁለንም ነገር መንካትና መሇማመዴ ፇሇግን፡፡ በገነት 
ባሇው ነገር ሁለ ተዯንቀን ስሇነበር ሁለንም ነገር ይን ከእኛ ጋር ወዯ ቤታችን ይን መመሇስ ፇሇግን፡፡ 
በቀሊለ በቃሊት በበቂ ሁኔታ ሉገሇጹ አይችለም፡፡ ሏዋርያው ጳውልስ ወዯ ገነት ተወስድ ሳሇ፥ በመንግሥተ 
ሰማያት ካለት ነገሮች ታሊቅነት የተነሳ በቃሊት መቼም ሉገሌጻቸው የማይቻሇውን ነገሮች አይቷሌ፡፡ (2 
ቆሮንቶስ 12) አንዲንዴ ያየናቸውን ነገሮች መግሇጫ ምንም ዓይነት መንገዴ የሇንም፡፡ 

ከዚም እጅግ በጣም ሰፉ የሆነ ቦታ መጣን፤ በጣም የሚገርምና የሚያምር ቦታ፡፡ ይህ ቦታ በከበሩ ዴንጋዮች 
የተሞሊ ነበር፤ ወርቅ፣  አርንጓዳ እንቁ፣  ቀይ እንቁና አሌማዝች፡፡ መሬቱ በንጹህ ወርቅ የተሠራ ነበረ፡፡ ከዚም 
ሦስት ታሊሊቅ መጻሕፍት ወዲለበት ሄዴን፡፡ የመጀመሪያው በወርቅ የተሠራ መጽሏፍ ቅደስ ነበር፡፡ 
በመዜሙረ ዲዊት ሊይ የእግዙአብሔር ቃሌ ሊሇማዊ እንዯሆነና የእግዙአብሔር ቃሌ በገነት ሇሊሇም 
እንዯሚኖር ይነግረናሌ፡፡ (መዜሙር 118(119)፡89) ግዘፈን መጽሏፍ ቅደስ እያየን ነበር፤ ገፆቹ፣  ጥቅሶቹ 
ሁለም ነገር በንጹህ ወርቅ የተሠራ ነበር፡፡ 

ያየነው ሁሇተኛው መጽሏፍ ከመጽሏፍ ቅደሱ ይበሌጣሌ፡፡ ተከፍቶ ነበር እናም መሌአክ በውስጡ እየጻፇ 
ነበር፡፡ መሌአኩ ምን እየጻፇ እንዯሆን ሇማየት ከጌታ ጋር ወዯ መጽሏፈ ቀረብን፡፡ መሌአኩ በምዴር ሊየ 
የሚፇጸሙትን ነገሮች ሁለ እየጻፇ ነበር፡፡ የሆነው ነገር ሁለ፤ ቀኑን፣  ሠዓቱን፥ ሁለም ነገር ተመዜግቧሌ፡፡ 
ይህም የሚሆነው መጽሏፍት ተከፇቱ በምዴርም ያለ ሰዎች እንዯየ ሥራቸው ተፇረዯባቸው የሚሇው የጌታ 
ቃሌ ይፇጸም ንዴ ነው፡፡ (ራእይ 20፡12) መሌአኩ በምዴር ሊይ ያለ ሰዎች ሁለ የሚያዯርጉትን ነገር 
እየጻፇ ነበር፥ መሌካምም ሆነ ክፈ፥ እንዯተጻፇው፡፡ 



ሦስተኛው መጽሏፍ ወዲሇበት ቦታ ቀጠሌን፡፡ ይሄ ዯግሞ ከሁሇተኛው መጽሏፍ የበሇጠ ትሌቅ ነው! መጽሏፈ 
ዜግ ነበር፥ ነገር ግን ወዯ እርሱ ቀረብን፡፡ ሰባታችንም በአንዴ ሊይ መጽሏፈን ከማስቀመጫው አወረዴነው፥ 
እንዯጌታ ትእዚዜ፥ ከዚም በአትሮነስ(ፒሊር) ሊይ አስቀመጥነው፡፡ 

በገነት ያለ አትሮነሶችና አግዲሚዎች አስገራሚዎች ናቸው! በምዴር ሊይ እንዲለት አይዯሇም 
አሠራራቸው፡፡ አግዲሚዎቹ እንዯ ጥሌፍ(ፇትሌ) ነበሩ፥ በተሇያዩ የከበሩ ዴንጋዮች የተሠሩ ነበሩ፡፡ 
አንዲንድቹም ከአሌማዜ የተሠሩ ነበሩ፥ ላልቹ ዯግሞ ንጹህ እንቁዎች፥ አንዲንድቹ ከንጹህ ወርቅ፥ እናም 
አንዲንድቹ ዯግሞ ከተሇያዩ ዴንጋዮች ዴብሌቅ የተሠሩ ነበሩ፡፡ ከዙያም እግዙአብሔር የሁለም ነገር ባሇቤት 
እንዯሆነ ተረዲሁ፥ ሌክ እንዯተጻፇው በሏጌ 2፡8 “ወርቁ የእኔ ነው፥ ብሩም የእኔ ነው፡፡”  እግዙአብሔር ፍጹም 
ሀብታም እንዯሆነና በዓሇም ያለት ሀብታት ሁለ የእርሱ እንዯሆኑ ተረዲሁ፡፡ እንዱሁም በተጨማሪ ዓሇም 
በሙሊቷ ሁለ ሇእግዙአብሔር እንዯሆነች፥ እናም በእምነት ሇሚጠይቁት ሁለ ሉሰጣቸው እንዯሚወዴ 
ተረዲሁ፡፡ 

ጌታም አሇ፡ “ሇምነኝ፥ አሕዚብን ሇርስትህ የምዴርንም ዲርቻ ሇግዚትህ እሰጥሃሇሁ።”(መዜሙር 2፡8) ይህ 
በአግዲሚው ሊይ ያስቀመጥነው መጽሏፍ በጣም ትሌቅ ከመሆኑ የተነሳ አንደን ገጽ ሇመግሇጥ ወዯ ላሊኛው 
የመጽሏፈ አቅጣጫ ይነው መሄዴ ነበረብን፡፡ ጌታ እንዯጠየቀን፥ መጽሏፈ ውስጥ ያሇው ምን እንዯሆነ 
ማንበብ ጀመርን፡፡ በመጀመሪያ፥ እኛ በማናውቀው እንግዲ ቋንቋ ስሇተጻፇ ሇማንበብ አስቸጋሪ ነበር፡፡ በምዴር 
ሊይ ካሇው ማንኛውም ቋንቋ የተሇየ ነበር፤ ሙለ በሙለ ሰማያዊ የሆነ ነገር ነበር፡፡ ነገር ግን በመንፇስ ቅደስ 
እርዲታ፥ የመረዲት ጸጋው ተሰጠን፡፡ ሌክ ከዓይናችን ሊይ ቅርፉቱ እንዯተነሳሌን ዓይነት ነበር እናም ከዚ 
ጽሐፈን መረዲት ቻሌን፤ እንዯ ራሳችን ቋንቋ በግሌጽ፡፡ 

የሰባታችንም ስም በመጽሏፈ ውስጥ እንዯተጻፇ ማየት ቻሌን፡፡ ጌታም የሕይወት መጽሏፍ መሆኑን ነገረን፡፡ 
(ራእይ 3፡5) የተጻፈት ስሞች በምዴር ሊይ የምንጠራባቸው ስሞች እንዲሌሆኑ ተረዲን፤ እነዙህ ስሞች አዱስ 
ናቸው፥ ምክንያቱም ከተቀበሇው በቀር ማንም የማያውቀው አዱስ ስም ይሰጠናሌ የሚሇው የእግዙአብሔር 
ቃሌ ይፇጸም ንዴ፡፡ (ራእይ 2፡17) 

በገነት፥ ስማችንን መናገር ችሇን ነበር፥ ነገር ግን ጌታ ወዯ ምዴር መሌሶ ካመጣን በኋሊ እነዙያ ስሞች 
ከህሉናችንም ከሌባችንም ተወስዯው ነበር፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ ሊሇማዊ ነው፥ እናም ሉፇጸም ይገባዋሌ፡፡ 
ወዲጆቼ፥ መጽሏፍ ቅደስ ሲናገር፥(ራእይ 3፡11) ማንም አክሉሌህን አይውሰዴብህ፥ አብ የሰጠህን ቦታ ማንም 
እንዲያስሇቅቅህ ወይም እንዲያስተውህ ይሊሌ፡፡ በገነት፥ አስገራሚ የሆኑ ሚሉየኖች ነገሮች አለ፥ በአፊችን ግን 
ሌንገሌጻቸው አንችሌም፡፡ ነገር ግን የሆነ ነገር ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፥ “እግዙአብሔር እየጠበቃችሁ ነው! ” 
ሆኖም ግን እስከመጨረሻ የሚጸኑት ሰዎች ብቻ ናቸው የሚዴኑት! (የጌታችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌሌ በማርቆስ 13፡13) 

 

- - - (2ኛ ምስክርነት፥ ኤርኤሌ) - - - 

ወዯ መንግሥተ ሰማያት መውጣት ስንጀምር፥ ብርቅዬ በሮች ወዲለበት የሚያምር ቦታ ዯረስን፡፡ ከበሮቹ ፉት 
ሇፉት ሁሇት መሊእክት ነበሩ፡፡ መናገር ጀመሩ፥ ነገር ግን ቋንቋቸው መሌአካዊ ስሇነበር የሚለትን ነገር 
ሌንረዲቸው አሌቻሌንም፡፡ ነገር ግን መንፇስ ቅደስ መረዲቱን ሰጠን፡፡ አቀባበሌ እያዯረጉሌን ነበር፡፡ ጌታ 
ኢየሱስ እጁን በበሮቹ ሊይ አዯረገና ተከፇቱ፡፡ ኢየሱስ ከእኛ ጋር ባይሆን ኖሮ፥ ፇጽሞ ወዯ ገነት ውስጥ 
መምጣት ባሌቻሌን ነበር፡፡ 



በገነት ያሇውን ነገር ሁለ ማዴነቅ ጀመርን፡፡ ግዘፍ ዚፍ አየን፥ መጽሏፍ ቅደስ ይህን ዚፍ “የሕይወት ዚፍ” 
ብል ይገሌጸዋሌ፡፡(ራእይ 2፡7) ወዯ ወንዜ ሄዴንና በውስጡ ብዘ ዓሦችን አየን፡፡ ሁለም ነገር የሚያስገርም 
ነበርና እኔና ጓዯኞቼ ውኃው ውስጥ ሌንገባ ወሰንን፡፡ ከውኃው ስር መዋኘት ጀመርን፡፡ ዓሣዎቹ በዘሪያችን 
ሲንቀሳቀሱና ሰውነታችንን ሲዲስሱ አየናቸው፡፡ በምዴር ሊይ በተሇምድ እንዯሚሆነው ሸሽተው አሌዋኙም፤ 

የጌታ ህሌውና አረጋግቷቸዋሌ፡፡ ዓሣዎቹ እንዯማንጎዲቸው ስሊወቁ 
አምነውናሌ፡፡ እግዙአብሔር በጣም ባርኮኛሌ እናም ተዯንቄያሇሁ በመሆኑም 
አንደን ዓሣ ያዤ ከውኃው አወጣሁት፡፡ በጣም የሚገርመው ነገር ዓሣው 
በእጄ ውስጥ እንኳን ሆኖ በጌታ ህሌውና እየተዯሰተ ነበረ፡፡ ዓሣውን መሌሼ 
ውኃ ውስጥ ከተትኩት፡፡ 

በገነት ውስጥ በርቀት ነጫጭ ፇረሶች ማየት ችዬ ነበር፥ ሌክ በእግዙአብሔር 
ቃሌ ውስጥ እንዯተጻፇው ራእይ 19፡11 “ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፥ እነሆም 
አምባሊይ ፇረስ፥ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባሊሌ፥ በጽዴቅም 
ይፇርዲሌ ይዋጋሌም።” እነዙያ ፇረሶች ጌታ ሕዜቦቹን፥ ቤተክርስቲያኑን 
ሇመውሰዴ ወዯ ምዴር ሲመጣ የሚጠቀምባቸው ናቸው፡፡ ወዯ ፇረሶቹ 
ተጠጋሁና መታ መታ አዯረኳቸው፡፡ ጌታም ተከተሇኝና አንደን እንዴጋሌብ 
ፇቀዯሌኝ፡፡ 

መጋሇብ ስጀምር፥ በምዴር ተሰምቶኝ የማሊውቀው የሆነ ነገር ተሰማኝ፡፡ አንዴ ሰው በዙያ ውብ ቦታ ሉያገኘው 
የሚችሇውን ሰሊሙን፥ ነፃነቱን፥ ፍቅሩን መሇማመዴ ጀመርሁ፡፡ ዓይኔ በሚያየው ነገር ሁለ መዯሰት 
ጀመርሁ፡፡ በዚ ውብ ገነት ውስጥ ጌታ ያጋጀሌንን ነገር ሁለ ሌዯሰትበት ፇሇግሁ፡፡ 

እንዱሁም የሠርጉን የግብዣ ጠረጴዚ ማየት ቻሌን፥ ሁለም ነገር 
ቀርቧሌ፡፡ መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የሇውም፡፡ ሇእኛ የተጋጁትን 
ወንበሮች አየን፡፡ እንዱሁም ሇእኛ የተጋጁ የሊሇም ሕይወት 
አክሉልችም ነበሩ፡፡ የተጋጁ ጣፊጭ ምግቦችን አየን፥ ወዯ በጉ ሠርግ 
ሇተጋበዘ ሁለ፡፡ 

መሊእክት ጌታ ሇእኛ እያጋጃቸው ሊለት ሌብሶች ነጫጭ ሌብሶችን 
ይው በዙያ ነበሩ፡፡ እነዙህን ሁለ ነገሮች እያየሁ ተገርሜ ነበር፡፡ 
የእግዙአብሔር ቃሌ የእግዙአብሔርን መንግሥት እንዯ ሕፃናት 
እንዴንቀበሊት ይነግረናሌ፡፡ (የጌታችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በማቴዎስ 18፡3) በገነት 
ሳሇን ሌክ እንዯ ሕፃናት ነበርን፡፡ በዙያ ባሇው ነገር ሁለ መዯሰት ጀመርን፤ አበቦቹ፣  ነዋሪዎቹ… ጌታ ወዯ 
ነዋሪዎቹ መካከሌ እንኳን እንዴንሄዴ ፇቅድሌናሌ፡፡ 

ከዚም እግዙአብሔር ብዘ ሕፃናት ወዲለበት ቦታ ወሰዯን፡፡ ጌታም በመካከሊቸው ነበረና ከእነርሱ ጋር 
መጫወት ጀመረ፡፡ ከእያንዲንደ ጋር በቂ ጊዛ ሇማሳሇፈ እርግጠኛ ሆነ እናም ከእነርሱ ጋር በመሆኑ ተዯሰተ፡፡ 
ወዯ ጌታም ተጠግተን ጠየቅነው “ጌታ ሆይ፥ እነዙህ ሌጆች በምዴር ሊይ ወዯፉት የሚወሇደ ናቸው?” ጌታም፡ 
“አይዯሇም፥ እነዙህ ሌጆች በምዴር ሊይ የጨነገፈ (በውርጃ) ሌጆች ናቸው፡፡” ብል መሇሰሌን፡፡ ይህን ስሰማ፥ 
በውስጤ የሚያንቀጠቅጥ ነገር ተሰማኝ፡፡ 

በፉት ያዯረግሁትን ነገር አስታወስሁ፥ ጌታን ሳሊውቀው በፉት፡፡ በዙያ ሠዓት፥ ከአንዴ ሴት ጋር በጓዯኝነት 
ነበርንና አረገች፡፡ እንዯጸነሰች ስትነግረኝ፥ ምን ማዴረግ እንዯነበረብኝ አሊወቅሁም ስሇዙህ ውሳኔ ሇመወሰን 
ጥቂት ጊዛ እንዴትሰጠኝ ጠየቅኋት፡፡ ጊዛያት አሇፈ እናም ውሳኔዬን ሌነግራት ስሄዴ፥ ረፍድ ነበር 
ምክንያቱም ቀዴማ ሌጁን አስወርዲው ነበር፡፡ ያ በህይወቴ ሊይ ጠባሳ አዯረገ፡፡ ጌታን ወዯ ሌቤ ከተቀበሌሁት 
በኋሊ እንኳን፥ ያ ውርጃ ራሴን ይቅር ሌሌበት የማሌችሇው ነገር ነበር፡፡ ነገር ግን በዙያ ቀን እግዙአብሔር 
የሆነ ነገር አዯረገ፥ ወዯዙያ ቦታ እንዴገባ አዴርጎ እንዱህ አሇኝ፥ “ኤርኤሌ፥ እዚ ጋር ያሇችውን ትንሽ ሌጅ 
ታያታሇህ? ያቺ ሌጅ ያንተ ሌጅ ናት፡፡” ያንን ሲነግረኝ፥ ሌጅቷን አየኋት፥ ህመሜ፥ ሇረዥም ጊዛ በነፍሴ 
ውስጥ የነበረው፥ መፇወስ ሲጀምር ተሰማኝ፡፡ ጌታ ወዯ እርሷ እንዴቀርብ ፇቀዯሌኝ እና እርሷም ወዯ እኔ 



ተጠጋች፡፡ በእጄ ይዤ ዓይኖቿን ተመሇከትሁ፡፡ ከከንፇሮቿ አንዴ ቃሌ ሰማሁ፥ ”አባዬ፡፡” የእግዙአብሔር 
ምህረት በእኔ ሊይ እንዯሆነና ይቅር እንዲሇኝ ተሰማኝ፥ ነገር ግን ራሴን ይቅር ማሇት መማር ይኖርብኛሌ፡፡ 

ውዴ ወዲጆቼ፥ ይህንን ጽሐፍ የምታነቡ፥ አንዴ ነገር ሌነግራችሁ እፇሌጋሇሁ፡፡ እግዙአብሔር ኃጢአታችሁን 
ይቅር ብሎችኋሌ፥ አሁን ራሳችሁን ይቅር ማሇት መማር አሇባችሁ፡፡ ይህን ምስክርነት ከእናንተ ጋር 
እንዴካፇሌ ስሇረዲኝ እግዙአብሔርን አመሰግነዋሇሁ፡፡ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፥ ክብርና ውዲሴን ሊንተ 
ሰጣሇሁ! ይህ ምስክርነት ከጌታ ነው፥ እርሱ ይህን ራእይ እንዴንቀበሌ ፇቀዯሌን፡፡ ይህን ምስክርነት የሚያነቡ 
ወንዴሞች ሁለ የዙህን ምስክርነት በረከት እንዱቀበለና ላልችን ሇማባረክ እንዯሚጠቀሙበት ተስፊ 
አዯርጋሇሁ፡፡ 

እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 

 

- - - (3ኛ ምስክርነት) -- - 

(ራእይ 21: 4)  
እንባዎችንም ሁለ ከዓይኖቻቸው ያብሳሌ፥ ሞትም ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ ኀንም ቢሆን ወይም 
ጩኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም፥ የቀዯመው ሥርዓት አሌፎአሌና ብል ሲናገር ሰማሁ። 

 

ስንዯርስ፥ እነዙህ ትሊሌቅ በሮች ተከፇቱሌን፥ እናም በአበቦች የተሞሊ 
መስክ ማየት ጀመርሁ፡፡ አበባዎቹ የሚያማምሩ ነበሩ እናም ዯግሞ 
መዓዚቸው ሌዩ ነበረ፡፡ ወዯ ውስጥ መግባት ጀመርን እናም በምዴር 
ሊይ ተሰምቶን የማያውቅ ዓይነት ነፃነት ተሰማን፡፡ ሌባችንን የሚሞሊ 
ሰሊም ተሰማን እናም አበባዎቹን እየተመሇከትን ሳሇን ሌዩ አበባዎች 
መሆናቸውን አስተዋሌን፤ እያንዲንደ አበባ የተሇዩ፥ እውነተኛ እናም 
ሌዩ ቀሇም ነበረው፡፡ 

በሌቤ ውስጥ፥ ሇጌታ እንዯነዙህ ዓይነት አበቦች ሉኖረኝ እፇሌጋሇሁ አሌሁት፡፡ ጌታም የመስማማት ስሜት 
አሳየ፡፡ ወዯ አበባው ተጠጋሁና መሳብ ጀመርሁ፡፡ ነገር ግን ምንም አሌሆነም፥ አበባውን መንቀሌ አሌቻሌሁም፡፡ 
ቅጠልቹንም ሆነ አበባውን መቅጠፍ አሌቻሌሁም፡፡ እናም ጌታ ዜምታውን ሰበረና እንዱህ አሇኝ፥ “እዙህ 
ሁለም ነገር መዯረግ ያሇበት በፍቅር ነው፡፡” በነካው ጊዛ አበባው ራሱን ሇጌታ እጅ ሰጠ፡፡ ከዚም እርሱ ሇእኛ 
ሰጠን፡፡ ጉዞችንን ቀጠሌን እናም የአበባዎቹ ሽታ አሁንም ከእኛ ጋር ነበረ፡፡ 

የሚያማምሩ በሮች ያሇበት ስፍራ ዯረስን፡፡ እነዙህ በሮች ተራ አይዯለም፥ በአሠራራቸው ያሸበረቁና የከበሩ 
ዴንጋዮች ተሰካክተውባቸው ነበር፡፡ በሮቹ ተከፇቱና ብዘ ሰዎች ያለበት ክፍሌ ውስጥ ገባን፡፡ ሁለም ሰው 
ወዯዙና ወዯዙያ እየተሯሯጠና እያገጃጀ ነበር፡፡ አንዲንድቹ የተጠቀሇለ አንጸባራቂ ነጫጭ ሌብሶች 
በትከሻቸው ተሸክመው ነበር፥ ላልቹ ወርቃማ የክር ጥቅሌልችን ይዋሌ፥ እናም ላልች ዯግሞ ውስጣቸው 
ጋሻ የሚመስሌ ሳህኖች ይዋሌ፡፡ ሁለም በታታሪነት ይሯሯጥ ነበር፡፡ 

ጌታን ይሄ ሁለ ጥረትና ችኮሊ ሇምን እንዯሆነ ጠየቅነው፡፡ ከዚ ጌታ አንዴን ወጣት እንዱመጣ አው፡፡ ይህ 
ሰው የሌብስ ጥቅሌሌ በትከሻዎቹ ተሸክሟሌ፡፡ መጥቶም ጌታን በማዯግዯግ ተመሇከተው፡፡ ጌታም ያንን የሌብስ 
ጥቅሌሌ ሇምን እንዯተሸከመ ሲጠይቀው፥ ጌታን ተመሇከተና እንዱህ አሇ፥ “ጌታ ሆይ፥ እነዙህ ሌብሶች ሇምን 
እንዯሆኑ አንተ ታውቃህ! እነዙህ ሌብሶች ሇዲኑት ናቸው፥ የታሊቋ ሙሽራ ሌብስ፡፡” ይህን ስንሰማ ታሊቅ 
ዯስታና ሰሊም ተሰማን፡፡ ራእይ 19፡8 ሲነግረን “ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተሌባ እግር ሌብስ እንዴትጏናጸፍ 
ተሰጥቶአታሌ። ቀጭኑ የተሌባ እግር የቅደሳን ጽዴቅ ሥራ ነውና።”  

ከዚ ቦታ ስንወጣ የበሇጠ ብዘ ሰሊም ተሰማን፥ ምክንያቱም ጌታ ራሱ ሇእኛ መሌካም ነገርን ሲያዯርግሌን 
ማየት ስሇሚያስዯስት ነው፡፡ እርሱ ሇእናንተ ቦታም ጊዛም አሇው ምክንያቱ ዯግሞ እናንተ ሇእርሱ ጠቃሚ 



(ሌዩ) ናችሁ፡፡ ከዙያ ቦታ ስንወጣ፥ ዓይኖቻችን በገነት ውስጥ ባለት እያንዲንደ ጥሌቅ ነገር ተዋጠ፡፡ 
እያንዲንደ ነገር በራሱ ህይወት ያሇው ነው የሚመስሇው፥ እናም በዙያ ያሇው እያንዲንደ እቃ ሇእግዙአብሔር 
ክብር ይሰጥ ነበር፡፡ 

ከዙያም በሁለም ዓይነት እዴሜ የሚገኙ ሚሉየኖችና 
ሚሉየኖች ሌጆች ያለበት ቦታ ዯረስን፡፡ ሌክ ጌታን 
እንዲዩት፥ ሁለም ሉያቅፈት ፇሇጉ፥ ተጨማሪ ፍቅሩን 
ሇማጣጣም፥ ምክንያቱም እርሱ ጥሌቅ ፍቅራቸው 
(passion) ነውና፡፡ ኢየሱስ በዙያ ያለት ሌጆች ሁለ 
ጥሌቅ ፍቅር ነው፡፡ ጌታ ሌጆቹን እንዳት 
እንዯሚሳሳሊቸው፥ እንዯሚስማቸውና እጃቸውን 
እንዯሚይዚቸው ስናይ እንዯማሌቀስ ተሰማን፡፡ 

መሊእክት ወዯ ጌታ ቀርበው በተሌባ እግር ሌብስ 
የተጠቀሇለ ሕፃናትን ወዯ እርሱ ሲያመጡ አየን፡፡ ጌታም ተንከባከባቸው፥ ዲሰሳቸው፥ እናም ግንባራቸውን 
ሳማቸውና መሊእክቱ ይዋቸው ተመሌሰው ሄደ፡፡ ጌታን ሇምን ብዘ ሕፃናት በዙያ እንዲለ ጠየቅነው፥ እነዙያ 
ሕፃናት ወዯ ምዴር ይሊኩ እንዯሆነ፡፡ ጌታ ሇአፍታ ያህሌ ተሰማውና እንዱህ አሇ፥ “አይዯሇም፥ እነዙህ ወዯ 
ምዴር አይሊኩም! እነዙህ በምዴር ሊይ የተጨነገፈ ናቸው፥ እነዙያ ወሊጆች አይፇሌጓቸውም፡፡ እነዙህ የእኔ 
ሌጆች ናቸው እናም እኔ እወዲቸዋሇሁ፡፡” ራሴን ነቀነቅሁ፥ እናም ዴምጼ ራሱ ጌታን እንዯዙህ ዓይነት ጥያቄ 
ሇመጠየቅ ተርበተበተ፡፡ 

ጌታን ሳሊውቀው በፉት፥ እርሱ እውነተኛ ሕይወት መሆኑን ሳሊውቅ በፉት፥ እንዯማንኛውም ሰው ስህተትንና 
ኃጢአትን ሰርቻሇሁ፡፡ ከእነዙያ ኃጢአቶች አንደ ያዯረግሁት ውርጃ ነበር፡፡ ከጌታ ጋር ፉት ሇፉት ሆኜ 
የጠየቅሁበት ጊዛ ነበር፥ “ጌታ ሆይ፥ ከረዥም ጊዛ በፉት ያስወረዴሁት ሌጅ እዙህ ነው?”  ጌታም መሇሰ 
“አዎ፡፡” ወዯ አንደ ጠርዜ ሄዴሁና ቆንጅዬ ትንሽ ሌጅ አየሁ፡፡ ከእግሩ አጠገብ መሌአክ ቆሟሌ፡፡ መሌአኩ 
ጌታን እየተመሇከተ ነበር፥ እናም ሌጁ ጀርባውን ሇእኛ ሰጥቷሌ፡፡ 

ጌታም አሇኝ፥ “ተመሌከች፥ ያውና ሌጅሽ፡፡” ሊየው ፇሇግሁ ስሇዙህ ወዯ እርሱ ሮጥሁ፥ ነገር ግን መሌአኩ በእጁ 
አስቆመኝ፡፡ መጀመሪያ ሌጁ ምን እንዯሚሌ ማዲመጥ እንዲሇብኝ አሳየኝ፡፡ ትንሹ ሌጅ የሚናገረውን ማዲመጥ 
ጀመርሁ፡፡ ወዯ ላሊኛው ሌጅ እያየና እየተናገረ ነበር፡፡ መሌአኩን “እናቴና አባቴ በቶል ይመጣለ?” ብል 
ጠየቀው፡፡ መሌአኩም፥ ወዯ እኔ ተመሇከተና መሇሰሇት፥ “አዎን፥ እናትህና አባትህ መምጫቸው ዯርሷሌ፡፡” 

እነዙህን ቃሊት ሇመስማት እዴለ ሇምን እንዯተሰጠኝ አሊውቅም፥ ነገር ግን በሌቤ ውስጥ ቃሊቶቹ ጌታ 
የሚሰጠኝ ምርጡ ስጦታ እንዯሆነ አወቅሁ፡፡ ይህ ሕፃን በቁጣ አሌነበረም የሚናገረው፥ ወይም በህመም፥ 
ምናሌባት እንዱወሇዴ እንዲሊዯረግነው እያወቀ ይሆናሌ፡፡ እግዙአብሔር  በሌቡ ባስቀመጠው ፍቅር ዜም ብል 
ይጠባበቃሌ፡፡ 

መሄዲችንን ቀጠሌን፥ ነገር ግን እኔ በሌቤ የሌጁን ምስሌ አስቀረሁ፡፡ በእያንዲንዶ ቀን፥ አንዴ ቀን ከእርሱ 
ጋር ሇመሆን ጥረት ማዴረግ እንዲሇብኝ አውቃሇሁ፡፡ ወዯዙያ ሇመሄዴ አንዴ ተጨማሪ ምክንያት አሇኝ፥ 
ምክንያቱም አንዴ ሰው በመንግሥተ ሰማይ ይጠብቀኛሌ፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ ሲናገር በኢሳይያስ 65፡19 
“እኔም በኢየሩሳላም ሏሤት አዯርጋሇሁ በሕዜቤም ዯስ ይሇኛሌ፤ ከዙያም ወዱያ የሌቅሶ ዴምፅና የዋይታ 
ዴምፅ አይሰማባትም።” 

ትናንሽ ተራራዎች ወዲለበት ቦታ መጣን፥ እናም ጌታ ኢየሱስ እየመረ መጣ፡፡ ከፉት ሇፉቱ ነጫጭ 
ሌብሶችን የሇበሱ ሰዎች በብዚት ነበሩ እናም በእጃቸው አረንጓዳ የወይራ ዜንጣፉዎች ይው ወዯ ሊይ ከፍ 
አዯረጉት፡፡ በአየር ሊይ ሲያወዚውዘት፥ ይቶችን ይረጭ ነበር፡፡ እግዙአብሔር ታሊቅ ነገርን ሇእናንተ 
አጋጅቶሊችኋሌ! አሁን እናንተ ሌባችሁን በፉቱ የምታዯርጉበት ሠዓት ነው፡፡ 

እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 



 

 

- - - (4ኛ ምስክርነት) -- - 

በመንግሥተ ሰማይ፥ በእግዙአብሔር ቃሌ እንዯተጻፇው ብዘ የሚያስገርሙ ነገሮችን አየን፥ 1ኛ ቆሮንቶስ 2፡9 
“ነገር ግን። ዓይን ያሊየችው ጆሮም ያሌሰማው በሰውም ሌብ ያሌታሰበው እግዙአብሔር ሇሚወደት ያጋጀው 
ተብል እንዯተጻፇ፥ እንዱህ እንናገራሇን።” 

መንግሥተ ሰማያት ስንዯርስ ብዘ ነገሮችን ማየት እጅግ አስዯናቂና አስገራም ነው፤ ብዘ ትሊሌቅ ነገሮች 
እናም የጌታን ክብር መሞሊት፡፡ እጅግ ሌዩ ነበረ፤ ብዘ ሌጆች ያለበት ቦታ፡፡ በዚ ቦታ ሚሉየኖች ሌጆች 
እንዲለ መናገር ይቻሊሌ፡፡ 

የተሇያየ እዴሜ ያሊቸውን ሌጆች አየን፥ ገነት በክፍሌ የተከፊፇሇች ናት፡፡ እዴሜያቸው ከ 2-4 የሚሆኑ 
ሕፃናት የሚኖሩበት የሕፃናት ቤቶችን አየን፡፡ እንዱሁም በመንሥተ ሰማይ ያለ ሕፃናት እንዯሚያዴጉና 
የእግዙአብሔርን ቃሌ የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች እንዲለ አስተዋሌን፡፡ አስተማሪዎቹ መሊእክት ናቸው 
እናም ሌጆቹን የአምሌኮ መዜሙሮችና ጌታ ኢየሱስን ማወዯስ ያስተምሯቸዋሌ፡፡ 

ጌታ ሲመጣ፥ የንጉሣችንን ታሊቅ ዯስታ ማየት ቻሌን፡፡ ምንም እንኳን ፉቱን ማየት ባንችሌም፥ ፇገግታውን 
ማየት እንችሊሇን፥ አካባቢውን በሙለ ሞሊው፡፡ እርሱ ሲዯርስ ሌጆቹ ሁለ ወዯ እርሱ ሮጡ! በእነዙያ ሌጆች 
መሀሌ፥ ማርያም ትታየናሇች፥ በምዴር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናት፡፡ የምታምር ሴት ነበረች፡፡ በዘፊን ሊይ 
አሌያም ማንም ሲያመሌካት ወይም ሲያመሰግናት አሊየንም፡፡ እርሷ ሌክ በገነት እንዲለት እንዯላልች ሴቶች 
ነበረች፥ ሌክ በምዴር እንዲለት ላልች ሰዎች መዲኗን ማሸነፍ ነበረባት፡፡ ነጭ ሌብስና በወገቧ ሊይ የወርቅ 
ቀበቶ ሇብሳሇች፥ እናም ጸጉሯ ወገቧ ጋር ይዯርሳሌ፡፡ 

በምዴር ሊይ፥ ብዘ ሰዎች ማርያምን እንዯ ኢየሱስ እናት ሲያመሌኳት (ሲያወዴሷት) እንሰማሇን፥ ነገር ግን 
ሌነግራችሁ የምፇሌገው የእግዙአብሔር ቃሌ፥ “ኢየሱስም። እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ 
በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም።” (የጌታችንና መዴኃኒታችንኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በዮሏንስ 14፡6) 
እንዯሚሌ ነው፡፡ ብቸኛው የመንግስተ ሰማያት መግቢያ የናዜሬቱ ኢየሱስ ነው፡፡ 

እንዱሁም ምንም ጨረቃም ሆነ ፀሏይ እንዲሌነበሩ አስተውሇናሌ፡፡ የእግዙአብሔር ቃሌ ሲነግረን ራእይ 22፡5 
“ከእንግዱህም ወዱህ ላሉት አይሆንም፥ ጌታ አምሊክም በእነርሱ ሊይ ያበራሊቸዋሌና የመብራት ብርሃንና 
የፀሏይ ብርሃን አያስፇሌጋቸውም፤ ሇሊሇምም እስከ ሊሇም ይነግሣለ።”  

የእግዙአብሔርን ክብር ማየት እንችሊሇን፡፡ በሲዖሌ ያየናቸውን ሰቅጣጭ ነገሮች ማብራራት ይከብዯናሌ፥ ነገር 
ግን ያየናቸውን ሰማያዊ ነገሮችንና የሠሪያችንን ፍጹምነት ማብራራት ዯግሞ የባሰ ከባዴ ነው፡፡  በዙያ 
በነበርንበት ጊዛ፥ መሮጥና ሁለንም ነገር ማየት ፇሇግን፡፡ በሣሩ ሊይ እንተኛና የእግዙአብሔርን ክብር 
እናጣጥማሇን፡፡ ያ ሇስሊሳው ፈጨት፤ ፉታችንን የሚዲብሰው ያ ሇስሊሳ ንፊስ፥ አስገራሚ የሆነ ነገር ነበረ፡፡ 

በሰማይ መካከሌ፥ በንጹህ ወርቅ የተሠራ ግዘፍ መስቀሌ ማየት እንችሊሇን፡፡ ይህ ምንም ዓይነት የጣዖት 
አምሌኮ (አይድሊትሪ፡ idolatry) ምሌክት እንዲሌሆነ እናምናሌን ነገር ግን በመስቀሌ ሊይ በሆነው የኢየሱስ 
ክርስቶስ ሞት በኩሌ እኛ ወዯ መንግሥተ ሰማይ መግቢያ እንዲሇን የሚያሳይ ምሌክት ነው፡፡ 

በገነት ጉዞችንን ቀጠሌን፡፡ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መራመዴ አስዯሳች ነው፡፡ ያኔ በእግጠኝነት 
የምናመሌከው አምሊክ ማን አንዯሆነ ማወቅ እንችሊሇን፥ የምናመሌከው አምሊክ ማነው… የናዜሬቱ ኢየሱስ፡፡ 
በምዴር ያሇን አብዚኞቻችን በሊይ አምሊክ እንዲሇ እናስባሇን፥ ኃጢአት እስክንሠራ የሚጠብቅ፥ ሉቀጣንና 
ወዯ ሲዖሌ ሉሌከን፡፡ ነገር ግን እውነታው ያ አይዯሇም፡፡ ኢየሱስ የፍቅር፥ የርኅራኄና የምህረት አምሊክ ነው፤ 
በመዲን መንገዴ እንዴንቀጥሌ እጃችንን ይይናሌ፡፡ 



ጌታ ኢየሱስ ከመጽሏፍ ቅደስ አንዴ ሰው እንዴንገናኝ ፇቀዯሌን፡፡ ንጉሥ ዲዊትን፥ በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ 
የተጠቀሰውን ንጉሥ ዲዊት፡፡ መሌከመሌካም ሰው ነበረ፥ ረዥም እናም ፉቱ የእግዙአብሔርን ክብር 
ያንጸባርቅ ነበረ፡፡ በመንግሥተ ሰማይ በነበርንበት ጊዛ ሁለ፥ ንጉሥ ዲዊት ሲያዯርግ የነበረው ዜማሬ፣  
ዜማሬ፣  ዜማሬ እናም ክብሩንና ውዲሴውን ሁለ ሇእግዙአብሔር መስጠት፡፡ 

ይህን ምስክርነት ሇሚያነቡ ሁለ፥ ሌነግራችሁ የምፇሌገው የእግዙአብሔር ቃሌ ሲናገር ራእይ 21፡27   
”ሇበጉም በሆነው በሕይወት መጽሏፍ ከተጻፈት በቀር፥ ጸያፍ ነገር ሁለ ርኵሰትና ውሸትም የሚያዯርግ ወዯ 
እርስዋ ከቶ አይገባም።” እናም እኔ ሌነግራችሁ የምፇሌገው መንግሥተ ሰማያትን የሚወርሱት ጽኑኣን ብቻ 
እንዯሆኑ ነው፡፡ 

እግዙአብሔር ይባርካችሁ፡፡ 

 

- - - (5ኛ ምስክርነት) -- - 

(2ኛ ቆሮንቶስ 5: 10) 
 “መሌካም ቢሆን ወይም ክፈ እንዲዯረገ፥ እያንዲንደ 
በሥጋው የተሠራውን በብዴራት ይቀበሌ ንዴ ሁሊችን 
በክርስቶስ በፍርዴ ወንበር ፉት ሌንገሇጥ ይገባናሌና።” 

በመንግሥተ ሰማያት፥ መጽሏፍ ቅደስ የሚነግረንን 
አዱሲቷን ኢየሩሳላምን ማየት እንችሊሇን፥ የጌታችንና 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በዮሏንስ 14፡2 
“በአባቴ ቤት ብዘ መኖሪያ አሇ፤ እንዱህስ ባይሆን 
ባሌኋችሁ ነበር፤ ስፍራ አጋጅሊችሁ ንዴ እሄዲሇሁና፤” 
ከተማዋን ማየትና መግባት እንችሊሇን፤ እወነተኛና 
አስገራሚ ከተማ ናት! ኢየሱስ እዙያ የሄዯው እነዙህን 
መኖሪያ ስፍራዎች ሉያጋጅሌን ነው፡፡ 

በከተማዋ እያንዲንደ መኖሪያ ወይም ቤት የባሇቤቱ ስም በቤቱ ፉት ሇፉት ተጽፎበታሌ፡፡ ይህች ከተማ ገና 
ማንም አይኖርባትም፥ ነገር ግን ሇእኛ ተጋጅታሇች፡፡ ወዯ ቤቶቹ ውስጥ እንዴንገባና ውስጥ ያለትን ነገሮች 
እንዴናይ ተፇቅድሌን ነበር፡፡ ነገር ግን በኋሊ ሊይ ከተማዋን ስንሇቅ፥ ያየናቸውን ነገሮች ረሳናቸው፥ እነዙያ 
ትውስታዎች ከእኛ ተወስዯውብን ነበር፡፡ ሆኖም ግን፥ የቤቶቹ ጉበኖች በውዴ ብረቶች እንዯተሇበጡና ብዘ 
ዓይነት የከበሩ ዴንጋዮች እንዯተሰካኩባቸው ማስታወስ እንችሊሇን፡፡ እንዱሁም በውስጣቸው ንጹህ ወርቅ 
አሇባቸው፡፡ 

የዙህች ከተማ ወርቅ ሌክ መጽሏፍ ቅደስ እንዯሚገሌጸው ነው፤ ብርሃን አስተሊሊፉና አንጸባራቂ ነው፡፡ 
በምዴር ያሇው ወርቅ በገነት ያሇውን ወርቅ አንጸባራቂነትም ሆነ ውበት አይወዲዯረውም፡፡ 
ከዙህ በኋሊ፥ ብዘ ማጠራቀሚያዎች ወዲለበት ቦታ ዯረስን፡፡ በነዙያ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ኩሌሌ ያለ 
እንባዎች ነበሩባቸው፡፡ እነዙያም በምዴር ሊይ የፇሰሱ የእግዙአብሔር ሌጆች እንባዎች ናቸው፡፡ የማማረር 
እንባዎች አሌነበሩም፥ ነገር ግን ሰዎች በእግዙአብሔር ፉት ሆነው ያነቧቸው፤ የንስሏ እንባዎች፥ የምስጋና 
እንባዎች ነበሩ፡፡ እግዙአብሔር እነዙህን እንባዎች በገነት እንዯ ውዴ ማዕዴናት አስቀምጧቸዋሌ፥ ሌክ እንዯ 
ተገሇጸው በመዜሙር 55(56)፥8፥ “አምሊክ ሆይ፥ ሕይወቴን ነገርሁህ፤ እንባዬን እንዯ ትእዚዜህ በፉትህ 
አኖርህ።” 

እንዱሁም በጣም ብዘ መሊእክት ወዯ ነበሩበት ቦታ መጣን፡፡ በገነት ውስጥ ብዘ ዓይነት መሊእክትን ማየት 
ብንችሌም፥ ይህ ስፍራ ግን አንዴ ሌዩ የሆኑ የመሊእክት ዓይነት ብቻ ነበረው፡፡ ኢየሱስ ሇእያንዲንደ ሰው 
አንዴ ሌዩ መሌአክ እንዲሇው አየን፡፡ እንዱሁም መሌአኩ በመሊ መናችን ሁለ አብሮን እንዯሚሆን አሳየን፡፡ 



ጌታችን መዴኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእኛ ከተመዯበው መሌአክ ጋር አስተዋወቀን፡፡ ባሕሪያቶቻቸውን 
ማየት ቻሌን፥ ነገር ግን እግዙአብሔር እነዙህን ነገሮች ሇላልች እንዲንገሌጥ ነገረን፡፡ በመዜሙር 90(91)፥11 
“በመንገዴህ ሁለ ይጠብቁህ ንዴ መሊእክቱን ስሇ አንተ ያዜዚቸዋሌና፤” የሚሌ እናነባሇን፡፡ 

ብዘ ባሇ ቁሌፍ ማስቀመጫዎች ወዲለበት ቦታ ዯረስን፥ በውስጣቸው ብዘ ዓይነት አበቦች አለ፡፡ አንዲንድቹ 
አበባዎች ክፍት፥ የሚያምሩና የሚያንጸባርቁ ነበሩ፡፡ ነገር ግን አንዲንድቹ ያቀረቀሩ ነበሩ፥ እናም አንዲንድቹ 
የባሰ ጠውሌገዋሌ፡፡ ኢየሱስን የእነዙህ አበቦች ትርጉም ምን እንዯሆነ ጠየቅነው፡፡ እርሱም መሇሰሇን “ምክንያቱ 
የእያንዲንዲችሁ ህይወት ከእነዙህ አበባዎች እንዯ አንደ ስሇሆነ ነው፡፡” አንደን አንጸባራቂ አበባ አነሳና እንዱህ 
አሇ፥ “ይህ አበባ ከእኔ ጋር ያሊችሁን የግንኙነት (የትስስር) ሁኔታ ያስረዲሌ፡፡” ያን አበባ ተወና ያቀረቀረውን 
ላሊውን አንዴ አበባ አነሳ፡፡ እንዱህም አሇን፥ “ተመሌከቱ፥ ይህ ሰው ያቀረቀረው ፇተና ወይም አስቸጋሪ ሁኔታ 
ስሊጋጠመው ነው፡፡ በዙህ ህይወት ውስጥ ከእኔ ጋር ያሇውን ግንኙነት የሚያጨናግፍ የሆነ ነገር አሇ፡፡ እነዙህ 
አበቦች ሲያቀረቅሩ ዯግመው እንዱያንጸባርቁና ጤነኛ እንዱሆኑ ምን እንዯማዯርግ ማወቅ ትፇሌጋሊችሁ?” 
ከዚም አበባውን በእጁ ያና እንዱህ አሇ፥ “እንባዬን በሊያቸው አፇሳሇሁ ቀናም አዯርጋቸዋሇሁ፡፡” ይህ አበባ 
በኃይሇኛ ሁኔታ እንዳት እንዯገና ሕይወት ማግኘትና ቀና ማሇት እንዯጀመረ እንዱሁም ቀሇሞቹ በዴጋሚ 
ሲወጡ አየን፡፡ 

ከዚም አንደን የጠወሇገ አበባ አንሳና ወዯ እሳት ውስጥ ወርውሮት እንዱህ አሇ፥ “ተመሌከቱ፥ ይህ ሰው 
ያውቀኝ ነበር እናም ከእኔ ፇቀቅ ብል ሄዯ፡፡ አሁን ያሇ እኔ ሞተ እናም ወዯ እሳት ውስጥ ተጣሇ፡፡” (የጌታችንና 
መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በዮሏንስ 15፡5-6) 

ያንን ቦታ ሇቀን ስንሄዴ፥ በርቀት የሚያምር ቤተ-መንግሥት አየን፡፡ ማንም ወዯዙያ ቤተ-መንግሥት 
ሇመቅረብ አሌቃጣም፥ እናም ያ መጽሏፍ ቅደስ የሚያወራሇት መሆኑን አመንን በራእይ 22፥1 ” 
በአዯባባይዋም መካከሌ ከእግዙአብሔርና ከበጉ ዘፊን የሚወጣውን እንዯ ብርላ የሚያንጸባርቀውን 
የሕይወትን ውኃ ወንዜ አሳየኝ።” ቤተ-መንግሥቱ ምን አሌባት በእግዙአብሔር ዘፊንና ህሌውና አጠገብ 
እንዲሇ አመንን፡፡ 

እነዙህን ሁለ በመንግሥተ ሰማያት እየተሇማመዴን ሳሇ፥ በሌባችን ውስጥ በጣም ብዘ ዯስታ ነበረ፥ መረዲትን 
ሁለ የሚሌቅ ሰሊም ነበረን፡፡ (ፉሌጵስዩስ 4፥7) ሌክ እንዯተጻፇው ተረዲነው በ1ኛ ጴጥሮስ 1፥4 “…ይህም 
ርስት በመጨረሻው መን ይገሇጥ ንዴ ሇተጋጀ መዲን በእምነት በእግዙአብሔር ኃይሌ ሇተጠበቃችሁ 
ሇእናንተ በሰማይ ቀርቶሊችኋሌ።” 
 
 

- - - (6ኛ ምስክርነት) -- - 

(የጌታችንና መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በለቃስ 22፥29-
30) 
“አባቴ እኔን እንዯ ሾመኝ እኔ ዯግሞ በመንግሥቴ ከማዕዳ ትበለና 
ትጠጡ ንዴ፥ በአሥራ ሁሇቱ በእስራኤሌ ነገዴ ስትፇርደ በዘፊኖች 
ትቀመጡ ንዴ ሇመንግሥት እሾማችኋሇሁ።” 

በዙያ አስዯናቂ ቦታ፥ እግዙአብሔር በመሊው ዓሇም ሉገኝ ይችሊሌ ብሇን 
የማናስበውን በጣም የሚያምር የእንግዲ መቀበያ አዲራሽ አሳየን፡፡ በንጹህ 
ወርቅና በምዴር ሊይ በማይገኙ እንቁዎች የተሠሩ ሁሇት ወንበሮች 
ያለበት አንዴ ግዘፍ ዘፊን አየን፡፡  በዘፊኑ ፉት ሇፉት መጨረሻ የላሇው 
ጠረጴዚ ነበር፥ በሊዩም ሊይ ነጭ የጠረጴዚ ሌብስ አሇ፡፡ በጣም ነጭ ከመሆኑ 
የተነሳ በምዴር ሊይ ካሇ ከምንም ነገር ጋር ሌናወዲዴረው እንችሌም፡፡ 

ሁለም ዓይነት የሚያስጎመዡና የሚጣፍጡ ምግቦች በጠረጴዚው ሊይ ነበሩ፡፡ ብርትኳን የሚያህለ ወይኖች 
አየን፥ እናም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዲንድቹን እንዴንቀምስ ፇቀዯሌን፡፡ እስካሁን ጣዕማቸውን ማስታወስ 



እንችሊሇን፥ በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር ነበር! ወንዴሞቼና ወዲጆቼ፥ በመንግሥተ ሰማያት ያለትንና 
እግዙአብሔር ሇእኛ ያጋጃቸውን ነገሮች ሌትገምቷቸው አትችለም፡፡ (1ኛ ቆሮንቶስ 2፥9) 

እንዱሁም በጠረጴዚው ሊይ፥ እግዙብሔር ዲቦውን፥ “መናውን” እንዴናይ ፇቀዯሇን፡፡ መጽሏፍ ቅደስ ስሇ 
እርሱ ይነግረን የነበረው የእግዙአብሔር ዲቦ ይህ ነበረ፡፡ በምዴር ሊይ በጭራሽ የማይገኙ አስገራሚ ነገሮችን 
ጨምሮ ጣዕሙን እንዴናጣጥም ተፇቅድሌን ነበር፡፡ 

እነዙህ ነገሮች በመንግሥተ ሰማያት የሚጠብቁን የማይበሊሹ ውርሶቻችን ናቸው፡፡ መንግሥተ ሰማያትን 
ስንወርስ አንዲንዴ አስዯናቂ የሚያስጎመዡና ጣፊጭ ምግቦችን እናጣጥማሇን፡፡ ወንበሮቹ በሁሇቱም 
የተረጴዚው ጎን መሆናቸው አስዯነቀን፡፡ እነዙህ የተዋቡ ወንበሮች በእያንዲንዲቸው ሊይ ስሞች 
ተጽፇውባቸዋሌ፡፡ በነዙያ ወንበሮች ሊይ ስሞቻችንን በግሌጽ ማንበብ እንችሌ ነበር፥ ነገር ግን ስሞቻችን እዙህ 
ምዴር እንዯምንጠራባቸው ዓይነት አይዯለም፡፡ ከእኛ በቀር ማንም ያማያውቃቸው አዱሶቹ ስሞች ነበሩ፡፡ 
(ራእይ 2፥17) 

በእግዙአብሔር ቃሌ ተጽፎ የነበረው አስገረመን፥ “ነገር ግን መናፍስት ስሇ ተገዘሊችሁ በዙህ ዯስ 
አይበሊችሁ፥ ስማችሁ ግን በሰማያት ሰሇ ተጻፇ ዯስ ይበሊችሁ።” (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ ወንጌሌ በለቃስ 10፥20) በዙያ ብዘ ወንበሮች ነበሩ! ወዯ መንግሥተ ሰማያት መምጣት ሇሚፇሌግ 
ሁለ በቂ ቦታ አሇ፡፡ እንዱሁም ዯግሞ ከጠረጴዚውም የተወሰደ ወንበሮችም ነበሩ፡፡ ያም ማሇት እግዙአብሔርን 
ማገሌገሌ የታከታቸው፥ እናም ስማቸው ከሕይወት መጽሏፍ የተዯመሰሰ እናም ከበጉ ሠርግ እራት 
የተባረሩ(የተሇዩ) ወንድችና ሴቶች አለ ማሇት ነው፡፡ 

እንዱሁም እግዙአብሔር ከመጸሏፍ ቅደስ ሰዎችን እንዴናይ ፇቀዯሌን፥ በጥቅሶች ውስጥ ስሇ እነርሱ 
ያነበብንሊቸው አስገራሚ ቅደሳን፡፡ አብርሃምን በማየታችን ተዯነቅን፡፡ አብርሃም ሽማግላ ነበር፥ ነገር ግን 
በሰውነቱ ወይም በአቋሙ አይዯሇም፡፡ ሽምግሌናው በነበረው ጥበብ ነበር፡፡ የአብርሃም ጸጉር ሙለ በሙለ ነጭ 
ነበር፥ ነገር ግን እያንዲንደ ጸጉር እንዯ ብርጭቆ ወይም እንዯ አሌማዜ ስባሪ ነበር፡፡ በጣም ያስገረመን ዯግሞ 
እርሱ ከእኛ ወጣት መሆኑ ነው፡፡ በገነት፥ ሁሊችንም እንታዯስና ወጣቶች እንሆናሇን፡፡ እንዱሁም በንግግሮቹ 
ተገርመን ነበር፡፡ አብርሃም አንዴ መቼም የማንረሳው ነገር ነገረን፡፡ ወዯ መንግሥተ ሰማያት መሌካም 
አቀባበሌ አዯረገሌንና በቅርቡ በዙህ ቦታ እንዯምንሆን ነገረን፥ ምክንያቱም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ 
በፍጥነት እየቀረበ ነው፡፡ 

በመንፇስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡ 
ከእንግሉኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ 
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