
እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 የፍርዴ ቀን መጀመሪያ ነበር! አሁን በዚህ ዓሇም እየኖርን ያሇነው 
በእግዚአብሔር የፍርዴ ጊዜ ውስጥ ነው፡፡ሁለም ዯህንነትን ያሊገኙ ሰዎች በእግዚአብሔር ቁጣ ሥር 
ናቸው፡፡ምናሌባት እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 በሆነው ነገር ተዯንቀህ ይሆናሌ ምክንያቱም ምንም ነገር 
ሲሆን አሊየህምና?  

ሆኖም መጽሏፍ ቅደሳዊ መሌስ የሚሆነው እግዚአብሔር የሰማይን ዯጅ ዘግቷሌ የሚሌ ነው! በዚያች 
አስቀዴማ በተወሰነች ቀን፤እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰዎችን ማዲን 
አቁሟሌ፡፡ማንም ሰው ከዚያች ቀን በኋሊ ዯህንነት አያገኝም፡፡ 
ነገር ግን የምስራች ዜና የሆነው----እግዚአብሔር በሩን ከመዝጋቱ በፊት መሌዕክቱን ሌኮ በርካታ ቁጥር 
ያሊቸውን ሰዎች ከዓሇም ዙሪያ አዴኗሌ፤ 

ራዕይ 7፡9 ከዚህ በኋሊ አየሁ፥ እነሆም፥ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዝብና ከነገዴ ከወገንም 
ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ሌብስም ሇብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው 
ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤ 
10 በታሊቅም ዴምፅ እየጮሁ። በዙፋኑ ሊይ ሇተቀመጠው ሇአምሊካችንና ሇበጉ ማዲን ነው አለ። 
 

እጅግ ታሊቅ የሆነ ህዝብ አሁንም በዓሇም ሊይ በፍርዴ ቀን ጊዜ ውስጥ እየኖረ ነው፡፡ምናሌባት እናንተም 
እግዚአብሔር በሩን ከመዝጋቱ በፊት ከዲኑት መካከሌ ትሆናሊችሁ፡፡ሇእናንተ የሚኖረን ተስፋ ይሄ ብቻ 
ነው፡፡እንግዱህ እግዚአብሔር የዯህንነት ፕሮግራሙን ከማጠናቀቁ በፊት ካዲናቸው ሰዎች መካከሌ 
ከሆናችሁ፤የማንም ቤተክርስቲያን አካሌ አትሆኑም፡፡የቤተክርስቲያን ዘመን አብቅቷሌ ስሇሆነም ሁለም 
አብያተክርስቲያናት በእግዚአብሔር ፍርዴ ውስጥ ናቸው፡፡እንዱሁም እግዚአብሔር የዯህንነት 
ፕሮግራሙን ከማጠናቀቁ በፊት ካዲናቸው ሰዎች መካከሌ ከሆናችሁ፤ወዯ መጽሏፍ ቅደስ እና ወዯ 
ኢየሱስ ብቻ ትመጣሊችሁ፡፡የእግዚአብሔር ቃሌ የሆነው መጽሏፍ ቅደስ በጣም በቂ ነው፡፡እግዚአብሔር 
ቀናተኛ አምሊክ ነው፤ክብሩንም ሇማንም አይሰጥም፡፡እንዯ እግዚአብሔር ቅደስ ቃሌ መሰረት ማንም 
ከመጽሏፍ ቅደስ ቃሌ ውጪ የሚጽፍ ሁለ ተቀባይነት የሇውም፡፡  
ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዴ፤ እውነት ሕይወትም ነው፤ከእሱ በቀር ወዯ መንግስተ ሰማይ የሚወስዴ ላሊ 
መንገዴ የሇም፤ወዯ መንግስተ ሰማይ የሚወስዯን ምንም አይነት እውነት የሇም፤ከእሱ በቀር ህይወት 
የሇም ነገር ግን እውነት፤ህይወት መንገዴ ኢየሱስ፤እና የእግዚአብሔር ቃሌ የሆነው መጽሏፍ ቅደስ 
ነው፡፡ 
ዮሏ14:6 ኢየሱስም፦ እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም።  

ሏዋ 4:12 መዲንም በላሊ በማንም የሇም፤ እንዴንበት ዘንዴ የሚገባን ሇሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ 
በታች ላሊ የሇምና።  

እ.ኤ.አ ግንቦት 21, 2011 እግዚአብሔር የሰማይኝ ዯጆች ከመዝጋቱ በፊት በእውነት አዴኖህ 
ከሆነ፤ከሁለም ላልች ሏይማቶች እና አስተምሯቸው ፊትህን መሌሰህ ወዯ ኢየሱስ እና ቃለ ወዯሆነው 
መጽሏፍ ቅደስ ትመሇከታሇህ፡፡ 

የመጽሏፍ ቅደስ ወንጌሌ አንዴ ወንጌሌ ነው፡፡አንዴ መሇኮታዊ ቅደስ ቃሌ ነው፡፡ሁለም የመጽሏፍ 
ቅደስ መጽሏፍት አንዴ መጽሏፍ ናቸው፤መጽሏፍ ቅደስ ይሰኛሌ፡እግዚአብሔር መጽሏፍ ቅደስን 
ይጽፉ ዘንዴ የመራቸው የመጽሏፍ ቅደስ ጸሏፊዎች በአንዴ የህያው እግዚአብሔር ዴምጽ 
ተመርተዋሌ፤ምክንያቱም የጻፏቸውን እያንዲንዶን ቃሌ የጻፉት ከእግዚአብሔር ምሪትን አግኝተው ነው፡፡  

2 ጢሞ 3:16 የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ሇበጎ ሥራ ሁለ የተዘጋጀ ይሆን ዘንዴ፥ የእግዚአብሔር 
መንፈስ ያሇበት መጽሏፍ ሁለ ሇትምህርትና ሇተግሣጽ ሌብንም ሇማቅናት በጽዴቅም ሊሇው ምክር 
ዯግሞ ይጠቅማሌ፤ይሊሌ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@67@7@10


የሙሴ ቃልች የእግዚአብሔር ቃሊት ናቸው፡፡የዲዊት ቃልች የእግዚአብሔር ቃሊት ናቸው፡፡የኤርሚያስ 
ቃልች የእግዚአብሔር ቃሊት ናቸው፡፡የማቴዎስ፤ለቃስ፤እና ዮሏንስ ቃልች የእግዚአብሔር ቃሊት 
ናቸው፤እንዱሁም የሏዋሪያው ጳውልስ ቃልች የእግዚአብሔር ቃሊት ናቸው፡፡ 

ሁለንም የመጽሏፍ ቅደስ ክፍልች እንዯ ቅደስ የእግዚአብሔር ቃሌ አዴርገህ ተቀበሌ፤ወዯ ጥፋት 
እንዲትገባ ይጠብቁሀሌና፡ 

2 ጰጥ 3:15 የጌታችንም ትዕግሥት መዲናችሁ እንዯ ሆነ ቍጠሩ። እንዱህም የተወዯዯው ወንዴማችን 
ጳውልስ ዯግሞ እንዯ ተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈሊችሁ፥ በመሌእክቱም ሁለ ዯግሞ እንዯ ነገረ ስሇዚህ 
ነገር ተናገረ። 
16 በእነዚያ ዘንዴ ሇማስተዋሌ የሚያስቸግር ነገር አሇ፥ ያሌተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች ላልችን 
መጻሕፍት እንዯሚያጣምሙ እነዚህን ዯግሞ ሇገዛ ጥፋታቸው ያጣምማለ። 
 

በዓሇም ሊይ ያለ ሏይማኖቶችን የሚከተለ ህዝቦች (የእስሌምና ሏይማትን ጨምሮ) 
ሏይማኖቶቻቸው ወዯ መንግስተ ሰማይ እንዯሚያስገባቸው በጣም እርግጠኞች ናቸው፡፡ ሇምን 
በሏይማኖታቸው እርግጠኖች ሆኑ? ምክንያቱም የሏይማኖቶቻቸው ጸሏፊዎች 
የሏይማኖታቸውን እውነትነት ስሊረጋገጡሊቸው እንዱሁም አስተማሪዎቻቸው ወዯ መንግስተ 
ሰማይ የሚወስዲቸው ትክክሇኛው መንገዴ ሊይ እንዲለ ስሇነገሯው ነው፤ነገር ግን እውነቱ 
የሆነው፤የሏይማኖቶቻቸው ጸሏፊዎች የሏይማኖታቸውን እውነትነት አረጋግጠውሊቸው ሉሆን 
ይችሊሌ፤አስተማሪዎቻቸው ወዯ መንግስተ ሰማይ የሚወስዲቸው ትክክሇኛው መንገዴ ሊይ 
እንዲለ ነገሯቸው ሉሆን ይችሊሌ…መጽሏፍ ቅደስ ግን ከእነሱ ጋር እና ከሏይማኖታቸው 
እንዱሁም ከያዙት መንገዴ ጋር አይስማማም፤ 

 

ላልች ሏይማኖቶች (የእስሌምና ሏይማኖትን ጨምሮ) የመጽሏፍ ቅደስ ታሊቅ አስፈሊጊነትን 
ይረዲሌ፤በተሇይ መጽሏፍ ቅደስ የእነሱ ሏይማኖት ከመምጣቱ ከመቶዎች ዓመታት በፊት 
ስሇተጻፈ ይጠቀሙበታሌ፡፡ስሇዚህ፤የሏይማታቸውን ተቀባይነት ሇማሳዯግ በርካታ አስተማሮዎች 
መጽሏፍ ቅደስን እንዯማጣቀሻ ይጠቀሙበት ነበር፡፡እነሱ መጽሏፍ ቅደስ የእግዚአብሔር ቃሌ 
እንዯሆነ እውቅና ይሰጡታሌ፡፡ግና እነሱ ከእግዚአብሔር የመጣ ነው ብሇው እውቅና የሰጡት 
ተመሳሳዩ ቅደስ ቃሌ እራሳቸውን እና ወዯ እግዚአብሔር መንግስት ሇመግባት የሚያዯርጉትን 
ጥረት ይኮንናሌ፡፡ 
መጽሏፍ ቅደስ ላልች ሏይማኖችን ሁለ( ላልች ከመጽሏፍ ቅደስ ይሌቅ ላልች 
መጽሏፍትን የሚቀበለ እና የሚያምኑ ሏይማኖቶች ሁለ) በነዚህ ጥቅሶች ይሇያቸዋሌ፤ 

ማቴ 7:13 በጠበበው ዯጅ ግቡ፤ ወዯ ጥፋት የሚወስዯው ዯጅ ሰፊ፥ መንገደም ትሌቅ ነውና፥ ወዯ 
እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው፤ 
14 ወዯ ሕይወት የሚወስዯው ዯጅ የጠበበ፥ መንገደም የቀጠነ ነውና፥ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው። 
 

መጽሏፍ ቅደስ ከሚሇው ውጪ የሚሄደ ማንኛውም ሏይማኖት መጽሏፍ ቅደስ ወዯ ጥፋት ይወስዲሌ 
ባሇው በሰፊው መንገዴ እየሄደ ነው፡፡ወዯ ሰማይ የሚወስዯው መንገዴ ሰፊ አይዯሇም፤ነገር ግን ጠባብ 
ነው፡፡ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ (በስጋ የተገሇጠው የዘሊሇም አምሊክ)ብቻ የሚገኝበት መንገዴ ነው:: 

ዮሏ 14:6 ኢየሱስም፦ እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም። 

የኢየሱስ ክርስቶስ መንገዴ የሚገኘው በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ እና በመጽሏፍ ቅደስ ብቻ 
ነው፡፡የኢየሱስ ክርስቶስ መንገዴ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃሌ ከሆነው በመጽሏፍ ቅደስ እንጂ በላሊ 
አይዯሇም፡፡ምንም አይነት ላሊ መጽሏፍ፤እና መንፈሳዊ ጽሁፎች ሳይሆን፤ነገር ግን እግዚአብሔር 
በመንፈስ ቅደስ የሰጠው መጽሏፍ ቅደስ ብቻ ነው፡፡ እግዚአብሔር ምርጦቹን ያዲናቸው በክርስቶስ       
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(ሥጋ የሆነው ቃሌ) ብቻ ነው፡፡ 
ሏዋ 4:12 መዲንም በላሊ በማንም የሇም፤ እንዴንበት ዘንዴ የሚገባን ሇሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ 
በታች ላሊ የሇምና። 

በእግዚአብሔር ጸጋ እና አስዯናቂ ምህረት በታሊቁ መከራ ጊዜ ማብቂያ ሊይ እጅግ ታሊቅ የሆነ ህዝብ 
አዴኗሌ፡፡የታሊቁ መከራ ጊዜ በግንቦት 21፤2011 ሊይ አብቅቷሌ፡፡የፍርዴ ጊዜም ተጀምሯሌ፡፡ምናሌባት 
እግዚአብሔር ሰማይን ዯጆች ከመዝጋቱ በፊት(ግንቦት 21) አዴኖህ ሉሆን ይችሊሌ፡፡እሱ ካዲነህ እና 
የእስሌምና እምነት ተከታይ ከነበርክ አንዴ ነገር እርግጠኛ ሁን፤ከዚህ በኋሊ ከመጽሏፍ ቅደስ ውጪ 
ምንም ሌትከተሌ አትችሌም፡፡ብቸኛው ወዯ ሰማይ የሚወስዯው መንገዴ በመጽሏፍ ቅደስ ውስጥ 
ተቀምጧሌ፡፡የእግዚአብሔር ቃሌ የሆነውን መጽሏፍ ቅደስ በፍጹም ሌንከተሇው ይገባሌ፡፡ 

 

ራዕይ ምዕራፍ 14፤ጥናት 42  

ራዕይ 14:15:  

 

የማጨዴ ሰዓት ስሇ ዯረሰ ማጭዴህን ስዯዴና እጨዴ፥ የምዴሪቱ መከር ጠውሌጓሌና ብል በታሊቅ 
ዴምፅ ጮኸ። 

 

የማጨዴ ሰዓት ስሇ ዯረሰ ማጭዴህን ስዯዴና እጨዴ፡፡በተቀሩት የራዕይ 14 ምንባቦች ሊይ ስሇ “መከር” 
ብዙ እንወያያሇን፤እስቲ ፈጠን ብሇን ስሇ መከር ከመጽሏፍ ቅደስ እንመሌከት፡፡ማቴ 13፤ጠቃሚ የሆነ 
መረጃን ይሰጠናሌ፤ማቴ 13፤19 እናንብ 

የዘራውም ጠሊት ዱያብልስ ነው፤ መከሩም የዓሇም መጨረሻ ነው፥ አጫጆችም መሊእክት ናቸው። 

 

አጫጆቹ “መሊዕክት” ወይም “መሌዕክተኞች”  ናቸው::ኢየሱስ አሇ, “እንዴታጭደ ሌኬአችኋሇሁ,” እኛ 
የእግዚአብሔር መሌዕክተኞች ነን – አጫጆች ነን::ነገር ግን “መከሩ” የዓሇም መጨረሻ ነው ወይም 
“የዘመን ማብቂያ ነው”:ያ ማሇት አሁን ያሇንበት ጊዜ ነው፡:ስሇዚህ ራዕይ 14 የሚናገረው ስሇ 
መጨረሻው መከር የእግዚአብሔር የዯህንነት ፕሮግራም “ጊዜ እና ወቅት” ማብቂያ ነው፡፡         
ሦስት የ “ዝናብ” ወቅቶች ነበሩ፤ሦስት የ“ረሀብ” ወቅቶች ነበሩ፤እንዱሁም ሦስት የ“መከር” ጊዜያት 
ነበሩ፡፡ ይህ ሦስተኛው እና የመጨረሻው የ“መከር” ጊዜ ነው፡፡  

 

በምሳላ መጽሏፍ በርካታ ስሇ መከር ምንባቦችን እናገኛሇን፡፡ምሳላ 6፡6-11:እናንብብ 

አንተ ታካች፥ ወዯ ገብረ ጕንዲን ሂዴ፥ መንገዴዋንም ተመሌክተህ ጠቢብ ሁን። 
አሇቃና አዛዥ ገዢም ሳይኖራት 
መብሌዋን በበጋ ታሰናዲሇች፥ መኖዋንም በመከር ትሰበስባሇች። 
አንተ ታካች፥ እስከ መቼ ትተኛሇህ? ከእንቅሌፍህስ መቼ ትነሣሇህ? 
ጥቂት ትተኛሇህ፥ ጥቂት ታንቀሊፋሇህ፥ ትተኛም ዘንዴ ጥቂት እጅህን ታጥፋሇህ 
እንግዱህ ዴህነትህ እንዯ ወንበዳ፥ ችጋርህም ሰይፍ እንዯ ታጠቀ ሰው ይመጣብሃሌ። 



እዚህ ስፍራ ሊይ እግዚአብሔር ወዯ ገብረ ጕንዲን ሄዯን፥ መንገዴዋንም እንዴንመሇከት እና ጠቢብ 
እንዴንሆን እየተናገረን ነው፡፡“ጥበብ” የሚገሇጥ እና ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት ይኖረን ዘንዴ 
እንዯምታስችሇን መረዲት አሇብን፤የእግዚአብሔር ህዝብ በዘሊሇማዊ ዯህንነት “ጠቢብ” ሆኗሌ፤የክርስቶስ 
መንፈስ በእኛ ውስጥ ነው፤እሱ የጥበብ መንፈስ ነው ስሇዚህ እኛም ጠቢብ ሆነናሌ ማሇት ነው፡፡ 
መጽሏፍ ቅደስ ስሇ መጨረሻው ሰዓት ምን ይሊሌ?  የመጨረሻውን ዘመን “ብሌህ” ሰው እንዯሚረዲው 
ይነግረናሌ ነገር ግን ክፉዎች አይረደትም፡፡ሰሇዚህ እስቲ ጉንዲንን እንመሌከት እና ጠቢብ እንሁን፡፡ 

 

ጉንዲን “መብሌዋን በበጋ ታሰናዲሇች፥ መኖዋንም በመከር ትሰበስባሇች።.”የሚሇውን የመጽሏፍ ቅደስ 
ክፍሌ ይመሌከቱ፡፡እነዚህ ተመሳሳይ ዓረፍተ ነገሮች ናቸው፤“ክረምት” እና “መከር” መብሎን 
የሚያመጡሊት እና  የሚሰበስቡሊት ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው፡፡ይህ የእብራይስጥ የንጽጽሮሽ ተምሳላት 
ነው፡፡የጉንዲንን ሰብሳቢነት የሚያስረዲ እና እኛ ከማሳ ፍራፍሬ እንዯምንሇቅም ሁለ ያ የማጨዴ ሂዯትን 
የሚያመሇክት ነው፡፡እንዱሁም እግዚአብሔር እዚህ ጋር መሌካም ያሌሆነን ፍሬ ስሇ መሰብሰብ ወይም 
ክፉን ሇማጨዴ የእግዚአብሔርን ቃሌ ስሇ ማወጅ እያስመሇከትን ነው፡፡ራዕይ ምዕራፍ 14ን እንመሇከት;  

 

ነገር ግን ጉንዲን በመከር በትጋት ስሇምትሰራ ከጥበብ ጋር ህብረት ያሊት መሆኑን 
ታመሇክታሇች፡፡ጉንዲን በመከር ምግቧን በመሰብሰብ ስራ ይበዛባታሌ፡፡ይህ እንግዱህ እግዚአብሔር 
“በጎቹን መመገብ” ከሚሇው ጋር ያሇውን ዝምዴና መመሌከት እንችሊሇን::የእግዚአብሔርን በጎች 
እንመግብ ዘንዴ መብሌ መሰብሰብ ይኖርብናሌ፤በሩ የሚዘጋበት እና ከጉዞ የመጣው ሰውዬ በጉዞ 
አብረውት ሇነበሩ ሇጓዯኞቹ ያካፍሌ ዘንዴ ወዯ ጓዯኛው ቤት ሄድ ጥቂት ዲቦ ጠየቀ በሚሇው ምሳላ 
ውስጥ ይህ ክፍሌ ተጠቅሷሌ፡፡ይህ የእግዚአብሔር ህዝብ ወዯ እግዚአብሔር ሄዯው እንዱህ እያለ 
ሇእውነት ሲሇምኑ የሚያዯርጉት ነው “ሇላልች እናካፍሌ ዘንዴ በዚህ በፍርዴ ጊዜ የምታዯርገውን 
እንዴንረዲ እርዲን፡፡”በዚህ መረዲት ሆነን መብሌን እና ምርጦቹን በአንዴነት እንሰበስባሇን፡፡እንዱሁም 
ሇሚቃጠሌ ክፉውን ዯግሞ እናጭዲሇን፡፡  

 

እዚህ ጋር ያለትን ንጽጽሮች እንመሌከት:: እግዚአብሔር እየተናገረ ያሇው ስሇ ጉንዲን እና በመከር 
መብሎን በትጋት በመሰብሰብ ስራ ስሇሚበዛባት ተግባሯ እና፤በመከር “ከሚያንቀሊፋ“ ታካች ጋር 
በማነጻጸር ነው፡ ምሳላ 6፤9 እንዱህ ይሊሌ፡፡ 

 

አንተ ታካች፥ እስከ መቼ ትተኛሇህ? ከእንቅሌፍህስ መቼ ትነሣሇህ? 

 

ይህ ስሇ ማንቀሊፋት የመጀመሪያው ማስረጃ ነው;እንዱህ ይሊሌ; 

 

…….መቼ ከእንቅሌፍህ ትነሳሇህ? 

 

ምሳላ 6፤10 የሚሇውን እንመሌከት፤  



ጥቂት ትተኛሇህ፥ ጥቂትም ታንቀሊፋሇህ፥ ትተኛም ዘንዴ ጥቂት እጅህን ታጥፋሇህ 

 

በነዚህ ሁሇት ጥቅሶች ውስጥ ስሇ እንቅሌፍ እና ስንፍና አምስት ማስረጃዎችን ማግኘት 
እንችሊሇን፤እግዚአብሔር በምሳላ 6፡11 እንዱህ ይሊሌ; 

 

እንግዱህ ዴህነትህ እንዯ ወንበዳ፥ ችጋርህም ሰይፍ እንዯ ታጠቀ ሰው ይመጣብሃሌ።  
 

“ዴሀ” መሆን ወይም ”በመንፈስ ዴሀ” መሆን መሌካም አይዯሇም ምሳላ 20፤13 እንመሌከት፤ 

 

ዴሀ እንዲትሆን እንቅሌፍን አትውዯዴ ዓይንህን ክፈት፥ እንጀራም ትጠግባሇህ። 

 

እንዯገና ስሇ “እንቅሌፍ”እና “ዴህነት” እንመሇከታሇን ምሳላ 24፤33-34: 

 

ጥቂት ትተኛሇህ፥ ጥቂትም ታንቀሊፋሇህ፥ ትተኛም ዘንዴ ጥቂት እጅህን ታጥፋሇህ 
እንግዱህ ዴህነትህ *እንዯ* ወንበዳ፥ ችጋርህም ሰይፍ እንዯ ታጠቀ ሰው ይመጣብሃሌ።  
 

ይህ ከምሳላ 6፤11 መጨረሻ ጋር ተመሳሳይ ነገር እየተናገረ ነው፡፡“ማቀሊፋት” እና “ዴህነት” 

የማይነጣጠለ ነገሮች ናቸው፡፡በምሳላ 10፤15 እንዱህ ይሊሌ፤ 

 

የባሇጠጋ ሀብት ሇእርሱ የጸናች ከተማ ናት የዴሆች ጥፋት ዴህነታቸው ነው።  

 

ስሇዚህ፤ሰዎች በዚህ ዓሇም በርካታ ቁሳዊ ነገሮች ቢኖራቸውም የሰው ጥፋቱ “ዴህነቱ” ነው፤ በመንፈሳዊ 
ትርጉም ስንመሇከት፤ሰዎች ካሌዲኑ ዴሆች ናቸው፡፡አንዴ ሰው በመከር ጊዜ በመንፈስ 
ሲያንቀሊፋ፤እንዲሌዲነ በቂ የሆነ ማስረጃ እየሰጠ ነው ስሇዚህ በመከር ጊዜ ሲተኙ ያ የ“ዴህነታቸው” 
ውጤት ነው፡፡ 

ምሳላ 10-4-5 እንዱህ እናነባሇን፤ 

 

 
የታካች እጅ ችግረኛ ታዯርጋሇች የትጉ እጅ ግን ባሇጠጋ ታዯርጋሇች። 
በበጋ የሚያከማች ሌጅ አስተዋይ ነው በመከር የሚተኛ *ግን* እርሱ ራሱን ያስነውራሌ። 
 



ይህን ሥፍራ እንዯገና ስንመሇከት፤እግዚአብሔር እንዯ አንዴ ብሌህ ሌጅ በበጋ እንዯሚሰበስብ 
ይናገራሌ፤ምክንያቱም በመከር ስትሰበስብ፤የእግዚአብሔር ሌጅ ስሇመሆን ማስረጃ እየሰጠህ ነው፡፡ነገር 
ግን ሇምን ሁሊችንም በበጋ ወይም በመከር መብሌን በመሰብሰብ የማንሳተፈው? በቤተክርስቲያን ያለ 
ሰዎች ሇምን  በበጋ ወይም በመከር መብሌን በመሰብሰብ የማይሳተፉት? እ.ኤ.አ ከግንቦት 21፣2011 
ጀምሮ ምን ተምረናሌ? የፍርዴ ቀን እና የመጨረሻው መከር መጀመሪያ እንዯነበር ተምረናሌ፡፡ 
እግዚአብሔር የፍርዴ ቀንን ከመከር ጋር በሚያዛምዴ ጊዜ 1,600  የጊዜ ርዝመት ይኖረዋሌ፡፡እንግዱህ 
1,600 ቀናት ከግንቦት 21፣2011 ሲሰሊ እ፣ኤ.አ ጥቅምት 7፣2015 ይሆናሌ ማሇት ነው፤ይህ የመከሩ 
መጨረሻው በዓሌ ነው፡፡በራዕይ ምዕራፍ 14 እ.ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 ስሇ ጀመረው የፍርዴ ጊዜ 
እንዯሚናገር መረዲት እንችሊሇን፤እንዱሁም መጽሏፍ ቅደስ የዘጋው በፍርዴ የመጀመሪያው ቀን ነው 
ስሇሆነም የመጀመሪያው የመከር ቀን እና የምንሄዴበት 1,600 ቀናት ከመጀመሪያው ነጥብ እስከ 
መጨረሻው የመከር ቀን፤የመጨረሻው የማዯሪያው ዴንኳን ወዯ ሆነው የሚቀጥሇው ዓመት 2015 
ይወስዯናሌ:: 

 

ስሇዚህ፤እግዚአብሔር ይህንን መረጃ እየገሇጸሌን ነው፤እንዱሁም በዚህ ጊዜም የመጨረሻ ዘመን  
መረዲት የምንዘራበት ሳይሆን የምናጭዴበት እንዯሆነ በመግሇጽ የህዝቡን መረዲት መክፈተን 
ቀጥሎሌ፡፡እንዯገና እንተነብያሇን፤ነገር ግን ማንም ሰው እንዯገና ዯህንነትን ሇማግኘት በመጠበቅ የሚዯረግ 
ትንቢት አይዯሇም፤ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ፤ምርጦቹን በመሰብሰብ ሊይ ያተኮረ ትንቢት 
ነው፡፡ሊሌዲኑት እንዯ “እሳት” የሚቀጣጠሌ የእግዚአብሔርን ቃሌ የምናመጠበት ጊዜ ነው፡፡ይህ ሁለ 
እየሆነ እና የእግዚአብሔርም ህዝብ በመከር ጊዜ “እየሰበሰቡ ነው”፡፡ 

 

አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ይሳተፋለን?  አይሳተፉም፤እነሱ ምንም ዴርሻ የሊቸውም፡፡ከመካከሊቸው 
ጥቂቶች እ.ኤ.አ የግንቦት 21፤2011 አዋጅን “ተቀሊቅሇው” ይሳተፋለን? አይዯሇም፤ነገሮች በጠበቁት 
ፍጥነት ስሊሌሄዯ፤አብዛኞቹ እ፣ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 ቀንን ብቻ ሳይሆን ጠቅሊሊውን የመጽሏፍ ቅደስ 
የታሪክ ጊዜ አቆጣጠርን ትተዋሌ፤እንዱሁም በርካታ የመጽሏፍ ቅደስ አስተምርዎችን፤ማሇትም 
የቤተክርስቲያን ዘመን ማብቂያ፤ክርስቶስ ከዓሇም መፈጠር በፊት እንዯሞተ፤ዘሇዓሇማዊ ጥፋት 
እንዱሁም ላልች እውነቶችን ትተዋሌ፡፡በመንገዲቸው ሇመሄዴ መጠበቅ አሌቻለም፤ወዯ ዴሮው የአብያተ 
ክርስቲያን አስተምሮ እና ዓሇም ተመሌሰዋሌ፡፡እነሱ በመከር ጊዜ እንዯ ብሌሆች ናቸውን? በእርግጥ እነሱ 
ብሌህ አይዯለም፡፡እነሱ ያለበት ጠቅሊሊ መንፈሳዊ ሁኔታ የማንቀሊፋት መሆኑ እውነት አይዯሇምን?  

እነሱ እግዚአብሔር አሁንም ሰዎችን በማዲን ሊይ እንዯሆነ ይናገራለ፤ነገር ግን እነሱ ስሇዚህ ነገር 
ምንም ነገር እያዯረጉ አይዯሇም፤እነሱ በአንዴነት መጥተው በዓሇም ዙሪያ ሇወንጌሌ ስርጭት በራሪ 
ወረቀቶችን አይበትኑም፤እነሱ እግዚአብሔር አሁንም ሰዎችን በማዲን ሊይ እንዯሆነ የሚያምኑ ከሆነ 
በወንጌሌ ሥራ ሊይ ንቁ ተሳትፎ ያዯርጉ ነበር፡፡እነሱ በግሌጽ በመንዯራቸው እና በከተሞቻቸው ሊይ 
በንቃት የወንጌሌ ስራ እየሰሩ አይዯሇም፡፡በማንኛውም ሥፍራ በፍጹም እየሰሩ አይዯሇም፤ስሇ ታሊቁ 
መከራ፤ወይም ስሇ ዓሇም ፍጻሜ እንዱሁም እግዚአብሔር በዚህ በመጨረሻው ዘመን በጸጋ እና በቸርነቱ 
ሇህዝቡ የገሇጸውን በርካታ የመጽሏፍ ቅደስ አስተምርዎች የመነጋገር ምንም ፍሊጎት የሊቸውም፡፡ያ 
የሚያሳየው ምንዴ ነው; ያ ያለበትን መንፈሳዊ አይኖቻቸው መታወሩን አያሳይምን? በእርግጥ 
ተኝተዋሌ፤ነገር ግን እውነታው ይህ የመከር ጊዜ ነው፡፡እስቲ ስሇ ታሇቁ መከራ እና የዓሇም ፍጻሜ 
የሚናገረውን የመጽሏፍ ቅደስ ክፍሌ እናንብ፤እግዚአብሔር በማር 13፤33-37 እንዱህ ይሊሌ፤ 

ጊዜው መቼ እንዱሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፤ ትጉ፤ ጸሌዩም። 
ቤቱን ትቶ ወዯ ላሊ አገር እንዯ ሄዯ ሰው ነው፥ ሇባሮቹም ሥሌጣን ሇእያንዲንደም ሥራውን ሰጥቶ 



በረኛውን እንዱተጋ አዘዘ። 
እንግዱህ በማታ ቢሆን ወይም በእኩሇ ላሉት ወይም ድሮ ሲጮኽ ወይም በማሇዲ ቢሆን ባሇቤቱ መቼ 
እንዱመጣ አታውቁምና 
ዴንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዲያገኛችሁ ስሇዚህ ትጉ። 
ሇእናንተም የምነግራችሁ ሇሁለ እሊሇሁ፤ ትጉ። 
 

ኢየሱስ ዲግም ምጻቱን አስመሌክቶ “ስሇሚያነቀሊፉ” ሰዎች ሲናገር መስማት እጅግ በጣም አስፈሊጊ 
ነው፡፡ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በምን ጊዜ ነው የሚያንቀሊፉት?  የሚያንቀሊፉት በመከር ነው፡፡የሚያሳፍር 
ሌጅ ተብሇዋሌ፤ያንቀሊፋለ ይሄ ዴህነታቸው ነው ምክንያቱም ወዯ ጥፋታቸው ይመራቸዋሌና፡፡ሌንተኛ 
የማይገባን ጊዜ ሊይ እንገኛሇን ይሌቁንም አብዝተን ሌንነቃ ይገባናሌ፡፡ሥራ አሇን፤እናጭዴ ዘነዴ የሥራ 
ኃሊፊነት ተሰጥቶናሌ፡፡ወዯ ዓሇም “ተሌከናሌ”፤ወዯ መከሩ-እናጭዴ ዘንዴ ወዯ መጨረሻው መከር 
ተሌከናሌ፡፡በእርግጥ ብሌህ ሌጅ ፍሬዎችን ይሇቅማሌ፡፡ 

 

ጌታ ቢፈቅዴ በቀጣይ 1ኛ ተሰ፤ምዕራፍ 5 እናጠናሇን፤ስሇ ጌታ ቀን የሚሇውን እንመሇከታሇን፤እንዯሁም 
ከማንቀሊፋት ይሌቅ ስሇ መንቃት እንነጋገራሇን፡፡ 

 

እስቲ ይህንን ጥናት ዘግተን ወዯ ማቴ 24 እንሇፍ፡፡ማቴ 24፤29 ከመከራው ጊዜ በኋሊ በፍጥነት 
ስሇሚመጣው የፍርዴ ቀን ወይም አሁን ስሊሇንበት ጊዜ እንዯሚናገር እናውቃሇን፤በመጽሏፍ ቅደስ 
እንዯተጠቀሰው ክርስቶስ በዯመና ዓምዴ ዲግም ሇእግዚአብሔር ፍርዴ ስሇሚመጣበት ጊዜ ይናገራሌ፤ 

ማቴ 24፤31 እንዱህ ይሊሌ፤ 

 

መሌዓክቱን ይሌካሌ…… 

 

መሌዕክተኞቹን “ይሌካሌ”፤ይህ “አፖስቴል,”የሚሇውን ቃሌ የሚወክሌ ነው፤ያም የጠንካራው ቁጥር 
#649 ነው፤እንዱሁም በማቴ 13፤39 ሊይ ጌታ ኢየሱስ አጫጆቹ “መሌአክቶች ወይም መሌዕክተኞች 
ናቸው ባሇ ጊዜ የምናነበው ቃሌ ነው፡፡እሱ በማቴ 24፤31 መሌዕክተኞን ወይም እውነተኛ አማኞችን 
እንዯሚሌክ ይናገራሌ በዮሏ 4፤38 ፤“እኔም እናንተ ያሌዯከማችሁበትን ታጭደ ዘንዴ ሰዯዴኋችሁI 

በማቴ 24፤31 ዯግሞ እንዱህ በማሇት ይናገራሌ 

 

መሊእክቱንም ከታሊቅ መሇከት ዴምፅ ጋር ይሌካቸዋሌ፥ ከሰማያትም ዲርቻ እስከ ዲርቻው ከአራቱ ነፋሳት 
ሇእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባለ።  

 

እሱ ከመሊው ዓሇም ምርጦቹን ሇመሰብሰብ መሌዕክተኞቹን በሚሌክበት ጊዜ ምን እየነገረን ነው?    

“አራቱ ንፋሳት የሚሇው ቋንቋ” እንዱሁም “ከአንደ ሰማይ ጥግ ወዯ ላሊው የሚነፍስ” ማሇት በዓሇም 
ዙሪያ ያለት ምርጦች እና እጅግ ታሊቅ የሆነ ህዝብ ከሁለም ነገዴ፤አገር እና ቋንቋ ሲዴን ማሇት 



ነው፤እግዚአብሔር መሌዕክተኞችን እንዱያጭደ ሌኳሌ-እንግዱህ “መሰብሰብ” ማሇት ይህ ነው፡፡ 
የማጨዴ ሂዯት እግዚአብሔር በአጨዲ ወራት ብሌህ ሰው ስሇመሆን ወይም በመከር ጉንዲን መብሎን 
ስሇመሰብሰቧ ሲናገር የምንመሇከተው ነው፡፡እንግዱህ ላሊው ብቸኛው አማራጭ በመከር “ማንቀሊፈት” 
ነው እንዱሁም በመከር ማቀሊፋት እንዯሚያሳፍር ሌጅ ነው፡፡ 

 


