የዩኒቲ ራእይ
ከህንድ ዪኒቲ የምትባሌ የአንድ ወጣት ሴት የፍጻሜ መን ራእይ።
(የሺልንግ መነቃቃት ክፍሌ / ፓርት ኦፍ  ሺልንግ ሪቫይቫሌ)
የኢየሱስን ራእይ ያየሁበት ቀን በእሁድ የወጣቶች ጊዛ ሊይ ነበረ፣ ማርች 9፣ 2006።
ኢየሱስ ስሇ ሦስት ነገሮች ነገረኝ፤
1. የቅደሳን መነጠቅ።
2. የአውሬው አገዚዜ።
3. የእግዙአብሔር ፍርዶች።
የእርሱን (የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን) ፈቃድ ያዯረጉ ሁለም ቅደሳን በመነጠቅ
ውስጥ ተወስዯው ነበረ፣ ኢየሱስ በሠማያት መሃሌ መጥቶ ወዯታየበት። እርሱ
በመሬት ሊይ ያለ የእርሱን ፈቃድ ያዯረጉትን ሁለንም ወሰዯ። በመሬት ውስጥ
ተቀብረው የነበሩ ታማኞች ጭምር በመነጠቅ ጊዛ ወዯ ሠማይ ውስጥ ተወስዯው
ነበረ።
ከመነጠቁ በኋሊ፣ መሊእክት ከአንድ 666 ከሆነ ንዶ(ድራጎን) ጋር ሲዋጉ አየሁ።
እሱም ተሸነፈ፣ እናም ሇእሱ በሰማይ ምንም ስፍራ አሌተገኘሇትም፣ ስሇዙህ እሱ ወዯመሬት ወዯቀ። ንዶውም ሇሚቆጠሩ ዓመታት በምድር (በመሬት)
ሊይ እንዯሚገዚ ተናገረ።
እሱም ሄዯ እና ከዚ አሥር ቀንዶችና ሰባት ራሶች የነበሩት ላሊ አውሬ መጣ። እሱም የስድብ ስሞች
የተጻፉባቸው ውዶች ራሱ (ጭንቅሊቱ) ሊይ አድርጎ ነበረ።

አስተዋዋቂ: እሱ ሰው ይመስሌ ነበር?
እሱ ሰው ይመስሌ ነበር፣ ግን እጅግ እጅግ
አስፈሪ። በእሱ ንግስና ጊዛ፣ እሩዜ እንኳ
የእሱ (የአውሬው) ምሌክት በሊዩ ሊይ
ታትሞበታሌ። ብር እንኳ የአውሬው ምሌክት
በሊዩ ሊይ ታትሞበታሌ። በእሱ (በአውሬው)
ያመኑ ሰዎች የእሱ ምሌክት በሊያቸው ሊይ
ታትሞባቸዋሌ፣ ምሌክቱም 666 ነበረ።

አስተዋዋቂ: እሱ በሁለም ንግድ (ግብይት) ሊይ የ666ን
ማህተም አድርጓሌ? ስሇዙህ በኢየሱስ ያምኑ የነበሩ ሊይ ምን
ዯረሰ (ሆነ)?
በኢየሱስ ያምኑ የነበሩ እነዚ፣ በዚ ሰዓት (ጊዛ)፣ እጅግ በትሌቁ
ይሰቃያለ። በህይወት እያለ ስጋቸው ይቆረጣሌ፣ ዓይኖቻቸው በጉሌበት ይወጣሌ። የእነሱ ጉሮሮ ይሰነጠቅና በግዘፍ
ኮንቴይነሮች ውስጥ ይጠበሳለ።
ኢየሱስ በድጋሜ ወዯ መሬት (ምድር) ሲመጣ ወዯታች መሬት ሊይ ይመጣሌ (ይሆናሌ) ። ንዶው፣ 666 የነበረው፣
የኢየሱስን ክብር ሲያይ፣ ንዶው የኢየሱስን ክብር አሌቻሇውም እና ሸሸ። ኢየሱስ በድጋሜ ሲመጣ፣ ሞተው የነበሩ፣
በመነጠቁ ጊዛ ከጌታ ጋር ወዯገነት ሳይሄደ መሬት (እዙህ ምድር) ሊይ ቀርተው የነበሩ ከመቃብራቸው ይነሳለ።

መሊእክቱ መሇከታቸውን ይነፋለ፣ ሇእግዙአብሔር የፍርድ ቀን ሇመሄድ ሁለም ሙታን ከመቃብራቸው ይነሳለ።

አስተዋዋቂ: ግሩም፣ ግሩም፣ እሺ ላሊ ምን አሇ ዩኒቲ?
ከዚ ኢየሱስ ፍየልቹን ወዯ ግራ እና በጎቹን ወዯ ቀኝ አዯረጋቸው። እኚህ ፍየልች የእርሱን
(የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን) ፈቃድ ያሊዯረጉ እና የ666ን ምሌክት የነበራቸው ናቸው።
በቀኙ የነበሩት የበግ ጠቦቶች ነበሩ። እነርሱ የመስቀሌ ምሌክት ነበራቸው እና የኢየሱስን
ፈቃድ ያዯረጉ እነርሱ ናቸው።
ኢየሱስ በቡድን ሇይቷቸው የነበሩት ፍየልቹና በጎቹ ሊይ፣ እግዙአብሔር እያንዲንደ ሰው ሊይ ፈረዯ። እና እያንዲንደ
ሰው በእግዙአብሔር ፊት ፍርድ ተሰጠው። እና የእያንዲንደ ሰው ኃጢአቶች በቲቪ (በቴላቪዠን) ስክሪን ሊይ ታየ።
እግዙአብሔር ጠየቀ፣ “ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሰው ሲመሰክርሌህ / ሲመሰክርሌሽ፣
አምነህ(ሽ) እና ንሰሃ ገብተህ(ሽ) ነበር ወይስ አሌነበረም?” እነሱ “አይዯሇም / አሌነበረም”
ካለ ከዚ እነሱ ወዯ ሲኦሌ ተፈረዯባቸው። ወዯ ሲኦሌ የተጣለት፣ ገዯብ (መጨረሻ)
ወዯላሇው ጉድጓድ ውስጥ ሲወድቁ አየሁ። እነሱ ወዯ ጉድጓደ ወዯቁና ምንም ቦታ
ሳይዯርሱ ተወርውረው ወዱያ ወዱህ አለ። እዚ በጣም የነዯዯ የጦፈ ሞቃት እሳት ነበረ።
ጮኹ እና ኢየሱስን ምሕረት እየሇመኑ እጅግ ጮኹ።
በትልች፣ በትሊሌቅ እባቦች እና በሲኦሌ እሳት የተሞሊ አየሁኝ። እዚም ጭምር ሰዎች አየሁ።
ትልቹ በአንደ የአፍንጫ ቀዲዲ ውስጥ ይሄደና በላሊኛው ውስጥ ይወጣለ። አንድ ሲባጎዋዊ
ትሌቅ አባ ጨጓሬ የአንድ ሰው ጉንጭ ሊይ ተጣብቆ አየሁ። አንድ እባብ በአካለ ሊይ ተጠምጥሞ እና አባ ጨጓሬዎች በሰዎች አካሌ (ሰውነት) ሊይ
ሲሳቡ አየሁ።

ንስሃ በመሬት (በዙህች ምድር) ሊይ ብቻ ነው ያሇው እና ከሞት በኋሊ ባሇው ሕይወት አይዯሇም ንስሃ ያሇው
አስተዋዋቂ: ከዚ በኋሊ ምን ሆነ?
ኢየሱስ አሇ “እናንተ ንስሃ የምትገቡበት ጊዛ አሁን ነው። በዙህ መነቃቃት እናንተ ትድናሊችሁ።” ኢየሱስ ስሇሚወዯን (ስሇሚያፈቅረን) ይህን መነቃቃት
(ሪቫይቫሌ) ሰጠን።

አስተዋዋቂ: ላሊ ምን አሇ ዩኒቲ?
ሁለም ይህ ነው። [የዙህ ራእይ ፍጻሜ]

[ዩኒቲ በአውስትራሉያ ውስጥ ስሇሚሆነው መነቃቃት! ላሊ ራእይ/ህሌም ነበራት]
አስተዋዋቂ: በአውስትራሉያ የት፣ በየትኛው ከተማ?
[ዩኒቲ በራእይዋ / ህሌሟ ሊይ የትኛው ከተማ እንዯተወሰዯች የምታውቀው አትመስሌም]
በአንድ እሁድ ኢየሱስን አገኘሁት እና እርሱ አንዲንድ አስዯናቂ ነገሮችን ገሇጠሌኝ። ኢየሱስ
በተጨማሪ ወዯ አውስትራሉያ ወሰዯኝ፣ አራት ጓዯኛሞችንም አገኘሁ፣ ጆን፣ ኬኒ፣ ማርክ እና
ሜሪ። ብዘ ሰዎች ዯስተኛ መስሇው፣እያሸበሸቡ (እየዯነሱ) እና እየመሩ አየሁ። እነርሱ
መነቃቃቱን ቀምሰውታሌ። እኔ ከእነርሱ ጋር እየመርኩና እያሸበሸብኩ (እየዯነስኩ) እና
ዯስተኛ ነበርኩ ምክንያቱም ኢየሱስ በአውስትራሉያ መነቃቃት እንዱኖር አድርጓሌ። በዚ
የአውስትራሉያውያን ቤተ ክርስቲያን ብዘ መሊእክትን በቤተ ክርስቲያኑ በውስጥና በውጪ
አየሁ። እነርሱ ዘሪያውን በክቦች እየበረሩ ነበረ። እነርሱ መሇከቶቻቸውን እየነፉ ነበረ እና
ሇኢየሱስ ምስጋናዎችን እየመሩና እያመሰገኑ ነበረ። እና አንድ ቀን እዙሁ ቦታ

እንዯሚወስዯኝ እና በድጋሜ እንዯምንገናኝ ነገረኝ።

[የቪዱዮው ፍጻሜ]
http://www.youtube.com/watch?v=Fz5In54DLpY

ጌታ እና አዲኝ አምሊክ ፈጣሪ የሹኣ ሃማሺያክ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱህ አሇ: [ሥጋንም የሚገድለትን ነፍስን ግን መግዯሌ የማይቻሊቸውን አትፍሩ፤ ይሌቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሉያጠፋ የሚቻሇውን ፍሩ። የማቴዎስ
ወንጌሌ_10:28
ነፍሱን ሉያድን የሚወድ ሁለ ያጠፋታሌ፤ ስሇ እኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁለ ያገኛታሌ። የማቴዎስ ወንጌሌ_16:25
ኢየሱስም። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፤ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናሌ፤
ሕያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁለ ሇሊሇም አይሞትም፤ ይህን ታምኚያሇሽን? አሊት። የዮሐንስ ወንጌሌ 11:25-26
ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም። የዮሐንስ ወንጌሌ 14:6

ብትወደኝ ትእዚዛን ጠብቁ። እኔም አብን እሇምናሇሁ ሇሊሇምም ከእናንተ ጋር እንዱኖር ላሊ አጽናኝ ይሰጣችኋሌ፤
እርሱም ዓሇም የማያየውና የማያውቀው ስሇ ሆነ ሉቀበሇው የማይቻሇው የእውነት መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ ንድ ስሇሚኖር በውሥጣችሁም
ስሇሚሆን እናንተ ታውቃሊችሁ። John 14:15-17
ትእዚዛ በእርሱ ንድ ያሇችው የሚጠብቃትም የሚወዯኝ እርሱ ነው፤ የሚወዯኝንም አባቴ ይወዯዋሌ እኔም እወዯዋሇሁ ራሴንም እገሌጥሇታሇሁ። John
14:21
በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወት እንዱኖረው እንጂ እንዲይጠፋ እግዙአብሔር አንድያ ሌጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓሇሙን እንዱሁ ወዶአሌና።
ዓሇም በሌጁ እንዱድን ነው እንጂ፥ በዓሇም እንዱፈርድ እግዙአብሔር ወዯ ዓሇም አሌሊከውምና። በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፤ በማያምን ግን
በአንደ በእግዙአብሔር ሌጅ ስም ስሊሊመነ አሁን ተፈርዶበታሌ። (John 3:16-18)
[ስሇዙያች ቀንና ስሇዙያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መሊእክትም ቢሆኑ ሌጅም ቢሆን የሚያውቅ የሇም።
የኖኅ መን እንዯ ነበረ የሰው ሌጅ መምጣት እንዱሁ ይሆናሌና።
በዙያች ወራት ከጥፋት ውኃ በፊት፥ ኖኅ ወዯ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ፥ ሲበለና ሲጠጡ ሲያገቡና ሲጋቡም እንዯ ነበሩ፥
የጥፋት ውኃም መጥቶ ሁለን እስከ ወሰዯ ድረስ እንዲሊወቁ፥ የሰው ሌጅ መምጣት ዯግሞ እንዱሁ ይሆናሌ።
በዙያን ጊዛ ሁሇት ሰዎች በእርሻ ይሆናለ፤ አንደ ይወሰዲሌ አንደም ይቀራሌ፤
ሁሇት ሴቶች በወፍጮ ይፈጫለ፤ አንዱቱ ትወሰዲሇች አንዱቱም ትቀራሇች።
ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዱመጣ አታውቁምና እንግዱህ ንቁ።
ያን ግን እወቁ፤ ባሇቤት ከላሉቱ በየትኛው ክፍሌ ላባ እንዱመጣ ቢያውቅ ኖሮ፥ በነቃ ቤቱም ሉቇፈር ባሌተወም ነበር።
ስሇዙህ እናንተ ዯግሞ ተጋጅታችሁ ኑሩ፥ የሰው ሌጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣሌና።
እንኪያስ ምግባቸውን በጊዛው ይሰጣቸው ንድ ጌታው በቤተ ሰዎች ሊይ የሾመው ታማኝና ሌባም ባሪያ ማን ነው?
ጌታው መጥቶ እንዱህ ሲያዯርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው፤
እውነት እሊችኋሇሁ፥ ባሇው ሁለ ሊይ ይሾመዋሌ።
ያ ክፉ ባሪያ ግን። ጌታዬ እስኪመጣ ይገያሌ ብል በሌቡ ቢያስብ፥
ባሌንጀሮቹን ባሮች ሉመታ ቢጀምር ከሰካሮችም ጋር ቢበሊና ቢጠጣ፥
የዙያ ባሪያ ጌታ ባሌጠበቃት ቀን ባሊወቃትም ሰዓት ይመጣሌ፥
ከሁሇትም ይሰነጥቀዋሌ፥ እድለንም ከግብዝች ጋር ያዯርግበታሌ፤ በዙያ ሌቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናሌ። (የማቴዎስ ወንጌሌ 24:36-51)]
[ኢየሱስ እንዯ ሞተና እንዯ ተነሣ ካመንን፥ እንዱሁም በኢየሱስ ያንቀሊፉቱን እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋሌና።
በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀሊፉቱን አንቀድምም፤
ጌታ ራሱ በትእዚዜ በመሊእክትም አሇቃ ድምፅ በእግዙአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሣለ፤
ከዙያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዛ ከጌታ ጋር እንሆናሇን።
(1Thessalonians 4:14-17)]
[ከሰው ሁለ ጋር ሰሊምን ተከታተለ ትቀዯሱም ንድ ፈሌጉ፥ ያሇ እርሱ ጌታን ሉያይ የሚችሌ የሇምና።
የእግዙአብሔር ጸጋ ሇማንም እንዲይጎድሇው፥ ብዘዎቹም የሚረክሱበት አንድ መራራ ሥር ወዯ ሊይ በቅል እንዲያስጨንቅ፥ ሴሰኛም የሚሆን እንዲይገኝ፥
ወይም ስሇ አንድ መብሌ በኵርነቱን እንዯ ሸጠ እንዯ ዔሳው ሇዙህ ዓሇም የሚመች ሰው እንዲይሆን ተጠንቀቁ። Hebrews 12:14-16]
በዙያን ጊዛ ከዓሇም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዚሬ ድረስ ያሌሆነ እንግዱህም ከቶ የማይሆን ታሊቅ መከራ ይሆናሌና። የማቴዎስ ወንጌሌ 24:21
በሁለም ንድ ስሇ ስሜ የተጠሊችሁ ትሆናሊችሁ፤ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናሌ። Mark_13:13።]
[ነገር ግን እሊሇሁ፥ በመንፈስ ተመሊሇሱ፥ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ። ሥጋ በመንፈስ ሊይ መንፈስም በሥጋ ሊይ ይመኛሌና፥ እነዙህም እርስ
በርሳቸው ይቀዋወማለ፤ ስሇዙህም የምትወደትን ሌታዯርጉ አትችለም። በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይዯሊችሁም። የሥጋ ሥራም የተገሇጠ
ነው እርሱም ዜሙት፥ ርኵሰት፥ መዲራት፥ ጣዖትን ማምሇክ፥ ምዋርት፥ ጥሌ፥ ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥ አድመኛነት፥ መሇያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥
መግዯሌ፥ ስካር፥ ፋኝነት፥ ይህንም የሚመስሌ ነው። አስቀድሜም እንዲሌሁ፥ እንዯዙህ ያለትን የሚያዯርጉ የእግዙአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።
የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ዯስታ፥ ሰሊም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ በጎነት፥ እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዚት ነው። እንዯዙህ ያለትን የሚከሇክሌ ሕግ
የሇም። የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀለ። በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ዯግሞ እንመሊሇስ። እርስ በርሳችን
እየተነሣሣንና እየተቀናናን በከንቱ አንመካ። 1 ተሰልንቄ 5:16-26]
[ዲሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኵሳንም የነፍሰ ገዲዮችም የሴሰኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመሌኩ የሐሰተኛዎችም ሁለ ዕድሊቸው
በዱንና በእሳት በሚቃጠሌ ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁሇተኛው ሞት ነው። Revelation 21:8]
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አሇ:- እኔና አብ አንድ ነን። John 10:30
[ከእርሱ ጋር ኅብረት አሇን ብንሌ በጨሇማም ብንመሊሇስ እንዋሻሇን እውነትንም አናዯርግም፤ ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዲሇ በብርሃን ብንመሊሇስ
ሇእያንዲንዲችን ኅብረት አሇን፥ የሌጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ከኃጢአት ሁለ ያነጻናሌ። ኃጢአት የሇብንም ብንሌ ራሳችንን እናስታሇን፥ እውነትም
በእኛ ውስጥ የሇም። በኃጢአታችን ብንናዜ ኃጢአታችንን ይቅር ሉሇን ከዓመፃም ሁለ ሉያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አሊዯረግንም ብንሌ
ሐሰተኛ እናዯርገዋሇን ቃለም በእኛ ውስጥ የሇም። 1ኛ የዮሐንስ መሌእክት 1:6-10። የዮሐንስ ራእይ 13-22]

በእስራኤሌ አምሊክ በሠራዊት ጌታ፣ በነገሥታት ንጉሥና በጌቶች ጌታ በናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እርዲታ ከእንግሉዜኛ ወዯ
አማርኛ የተረጎመው፣ ቶማስ ጌታቸው። Translated to Amharic by Thomas Getachew Tuta, hithomasgetachew@gmai1.com

