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 ተጨማሪ መዲን የሇም- እግዙአብሔር ሰዎችን ማዲኑን 

በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. አቆሟሌ ፡፡ 

በፍርዴ ቀን ውስጥ መኖር በራሪ ጽሁፍ ተከታታይ ቁጥር 2 

      ከምርጦቹ አንደ በሆነው የመጨረሻው ሰው ሊይ የሆነውን የማዲኑን ሥራ ፣ በዓሇም ውስጥ ሊለ ያሌዲኑ 

ሰዎች ሇመዲን የሚቻሌ መሆኑን እግዙአብሔር በግንቦት 21/2011 ዓም እ.ኤ.አ የመንግስተ ሰማያትን በር 

በመዜጋት አጠናቅቆታሌ ፡፡ ከዙያ ነጥብ ጀምሮ ወዯፊት ፣በዓሇም ውስጥ በየትኛውም ስፍራ አንዴም ሰው 

የሚዴን አይሆንም ፡፡ አንዴ ጊዛ እግዙአብሔር የመንግስተ ሰማያትን በር ግቶታሌ (እርሱም ተከፍቶ ሳሇ 

ማንም ሰው ፈጽሞ ያየው ያሌነበር ፤ ወይንም አንዴ ጊዛ ተግቶ እንዯነበር ያሊዩት መንፈሳዊ በር ነው) ፡፡ 
የእንዲንደ ሰው መንፈሳዊ ሁኔታ በቋሚነት ተወስኖና ተመስርቶ ነበር ፡፡ ቀጥል ያለት መጽሏፍት አሁን 

በሥራ ሊይ ይውሊለ፡ 

     ራዕይ 22፤10-11 ‹ሇእኔም መኑ ቀርቦአሌና የዙህን መጽሏፍ ትንቢት ቃሌ በማኅተም አትዜጋው። 
ዓመፀኛው ወዯ ፊት ያምፅ፥ ርኵሱም ወዯ ፊት ይርከስ፥ ጻዴቁም ወዯ ፊት ጽዴቅ ያዴርግ፥ 
ቅደሱም ወዯፊት ይቀዯስ አሇ››።   

     አንዴ ኃጢአተኛ ከመንፈሳዊ የህይወት ጨሇማ የአግዙአብሔር መንግስት ተብል ወዯተተረጎመው 

ብርሃን እንዯገና ፈጽሞ ሉወጣ አይችሌም ፡፡ የጠፉ ኃጢአተኞችን ሇማዲን እና ሇመፈሇግ በሺዎች 

ሇሚቆጠሩ ዓመታት ወንጌለን በዓሇም ውስጥ ከሊከ በኋሊ የእግዙአብሔር ዓሊማ አሁን በመጨረሻው 

ተጠናቅቋሌ ፡፡ እናም የነበረው ሇሰው ር በተጨማሪ መዲን የማይሆንበት የፍርዴ ጊዛ ነበር ፡፡ በፍርዴ 

ቀን ውስጥ ያሉ (ያም ከግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ ሇተራመው ክፍሇጊዛና ከጥቅምት 7/2015 

ዓ/ም እ.ኤ.አ በኋሊ የሚጠናቀቅ በሚመስሇው ጊዛ ውስጥ) ያሌዲኑት ሳይዴኑ የሚቀሩ ሲሆን የዲኑት 

እንዯዲኑ ይቀራለ ፡፡ የአንዴም ሰው መንፈሳዊ ሁኔታ የሚሇወጥ አይሆንም ፡፡   

ጥያቄ? እርሰዎ በግንቦት21/2011 ዓ/ም በዙያ ቀን ሊይ እግዙአብሔር ማዲኑን አቁሟሌ በማሇት ሉናገሩ 

እንዳት ይችሊለ? እኔ ዓሇም እስከቀጠሇ ዴረስ እግዙአብሔር ሁሌጊዛ ሰዎችን ያዴናሌ ብዬ አስባሇሁ? 

መሌስ . በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ የመንግስተሰማያትን በር በመዜጋት እግዙአብሔር ያዯረገውን 

ሇእኛ በትክክሌ እንረዲው ንዴ ፣የእግዙአብሔርን የማዲን እቅዴ  አጠቃሊይ የሆነ መረዲት ያስፈሌገናሌ 

፡፡ ከመጽሏፍቅደስ አንጻር እያንዲንደ የሰው ር በእግዙአብሔር ፊት በጥፋተኝነት መቆምና በእርሱ ሊይ 

ሀጢአትን በማዴረጋችን በትክክሌ የሞት ቅጣት ይገባናሌ ፡፡ ሁለም ሰዎች ሀጢአተኞች ስሇሆኑና ሁለም 

ጻዴቅ ስሊሌሆኑ ማንም ሰው ዯህንነትን ሇማግኘት ወይም እግዙአብሔር እንዱያዴነው ምክንያት ሉሆን 

የሚችሌ በቂ የሆነ መሌካም ስራ ሉሰራ አይችሌም  ፡፡ ሆኖምግን ፣ እግዙአብሄር በባሇጸግነቱ ከሰው ር 

የተወሰነውን ሇማዲን ወስኗሌ (ከአጠቃሊዩ ቅሬታ የሆነውን ) ያም ከእርሱ መሌካምነት የተነሳ  እንዯውጤት 

የሆኑትን በእርሱ የተመረጡትን ብቻ ነው ፡፡  እግዙአብሔር እነዙህን ሰዎች እነርሱ ተወሇወዯው ከነበሩበት 

አስቀዴሞ ዯህንነትን እንዱያገኙ መርጧቸዋሌ ፡፡ የእግዙአብሔር የምርጫ እቅዴ በዓሇም ታሪክ ጊዛ ሁለ 

ሲካሄዴ የነበር ሲሆን ዯግሞም በመጨረሻው ፣ በግንቦት 21/2011 ዓ/ም  እ፣ኤ፣አ ቀን ሊይ ተጠናቅቆ ነበር ፡፡  
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እግዙአብሔር ሇሚያዴናቸው ለዓሊዊ ነው ፡፡ 

     እርሱ ሉዴናቸው በወሰነው ጉዲይ የእግዙአብሔርን ፍጹም የሆነውን ለአሊዊነት መጽሏፍቅደስ 

ይገሌጣሌ ፡፡ 

ኤፌሶን 1:4-5 ‹‹ዓሇም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅደሳንና ነውር የላሇን በፍቅር እንሆን ንዴ በክርስቶስ 
መረጠን። በበጎ ፈቃደ እንዯ ወዯዯ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ሇእርሱ ሌጆች ሌንሆን አስቀዴሞ 
ወሰነን››።  

መጽሏፍቅደስ ዯግሞ እነዙህ ‹‹የተመረጡ ሰዎች የእግዙአብሔር ‹‹ምርጦች›› እንዯሆኑ ይጠቅሳሌ ፡፡ 

1ኛ ጴጥሮስ 1:2 ‹‹የኢየሱስ ክርስቶስ ሏዋርያ ጴጥሮስ፥ እግዙአብሔር አብ አስቀዴሞ እንዲወቃቸው 
በመንፈስም እንዯሚቀዯሱ፥ ይታዘና በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ይረጩ ንዴ ሇተመረጡት 
በጳንጦስና በገሊትያ በቀጰድቅያም በእስያም በቢታንያም ሇተበተኑ መጻተኞች፤ ጸጋና ሰሊም 
ይብዚሊችሁ››። 

  የእነዙህን ምርጥ ሰዎች ስሞች በመጽሏፍ ውስጥ በእግዙአብሔር ተመዜግቦ እናነባሇን : 

ራዕይ 13:8 ከዓሇምም ፍጥረት ጀምሮ በታረዯው በግ ሕይወት መጽሏፍ ስሞቻቸው ያሌተጻፉ 
በምዴር የሚኖሩ ሁለ ይሰግደሇታሌ። 

    እርግጥ ነው የተመረጡት ስሞች የተጻፈበት ቀጥተኛ መጽሏፍ የሇም ፡፡ ይህ ከመሊው የሰው ር መካከሌ 

እርሱ ሉያዴናቸው የወዯዯውን የመረጠው እግዙአብሔር ብቻ እንዯሆነ እኛን ሇማስተማር የሆነ ምሳላያዊ 

አነጋገር ነው ፡፡ ይህ የምርጫ ሂዯት ዯግሞ በሮሜ መጽሏፍ ውስጥ ሉታይ የሚችሌ ነው ፡፡  

ሮሜ 9:11-13 (ሌጆቹ ገና ሳይወሇደ፥ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያዯርጉ፥ ከጠሪው እንጂ ከሥራ 
ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዙአብሔር አሳብ ይጸና ንዴ፥ ሇእርስዋ። ታሊቁ ሇታናሹ ይገዚሌ 
ተባሇሊት።) ያዕቆብን ወዯዴሁ ኤሳውን ግን ጠሊሁ ተብል እንዯ ተጻፈ ነው ፡፡  

     ከሁሇቱ መንትያ ወንድች ሌጆች መካከሌ ክፉ ወይም በጎ ከማዴረጋቸው አስቀዴሞ እግዙአብሔር 

ያዕቆብን ሇመውዯዴ ኤሳውን ግን ሇመጥሊት ወስኗሌ ፡፡ የያዕቆብን ሏጢያቶች ይቅር ሇማሇት ነገርግን 

የኤሳውን ሏጢያቶች ይቅር ሊሇማሇት፡፡ ሰሇእነዙህ  መንትዮች ትክክሇኛ የሆነው የጌታ አነጋገር 

የእግዙአብሔር የምርጫ ፕሮግራም እንዳት እንዯሚሰራ መሌካም ወዯሆነው ምሳላ ያመጣናሌ ፡፡ እነርሱ 

ከመወሇዲቸው አስቀዴሞ ያዕቆብ የተመረጠ ስሇሆነ እና (ዯግሞ ኤሳው ስሊሌተመረጠ) ይህም በአስገራሚ 

ሁኔታ የአንዴ ሰው መሌካም ወይም ክፉ ስራ አንዴ ሰው የእግዙአብሔርን ጸጋ የሚቀበሌ ሇመሆንና 

ሊሇመሆን ምንም የሚዯርገው ነገር እንዯላሇ ያሳያሌ  ፡፡ ሇዙህም ነው እግዙአብሔር እንዯ ራሱ በጎ ፈቃዴ 

እንዯሚመርጥ መጽሏፍቅደስ የሚናገረው ፡፡ አንደን ሰው ሇመውዯዴና ላሊውን ሇመጥሊት መምረጥ 

ፍትሃዊ እንዲሌነበር አንዲንዴ ሰዎች እንዯሚናገሩ እግዙአብሄር የሚያውቅ ሲሆን ፣እንዯነዙህ ዓይነቶቹን 

ግንኙነቶች ሇመመሇስ ስንሄዴ በሮሜ  ምዕራፍ 9 ውስጥ ትንሽ በመቀጠሌ እንመሇከታሇን ፡፡    

ሮሜ 9:14-15 እንግዱህ ምን እንሊሇን? በእግዙአብሔር ንዴ ዓመፃ አሇ ወይ? አይዯሇም።  
ሇሙሴ። የምምረውን ሁለ እምረዋሇሁ ሇምራራሇትም ሁለ እራራሇታሇሁ ይሊሌና።  
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     የመጽሏፍቅደስ የምርጫ ትምህርት በትክክሇኛው ሁኔታ የሚዴኑትን አስቀዴሞ ያው ለዓሊዊ ንጉስ 

እንዯሆነ በማዴረግ እግዙአብሄርን ይገሌጠዋሌ፡፡ እግዙአብሔር የተወሰኑ ሰዎችን የዲኑ እንዱሆኑ ዘንድ 
ሇመምረጡ ምንም ይቅርታን አሊዯረገም ፡፡ በመጨረሻም ፣ሁለም ሰዎች የሚገባቸውን ዋጋ የሚያገኙ 

ከሆኑ፣እንግዱህ ማናቸውም የሚዴኑ አይሆኑም፤እኛ ሁሊችን በእግዙአብሄር ቁጣ የምንጠፋና የምንዯመሰስ 

እንሆናሇን ፡፡ 

     የእግዙአብሔር ብቸኛ ዓሊማ የሆነውን  የማዲን እቅደን ሇመስራት(ሇተመረጡት) እና የፍርዴ እቅደን 

ሇማዴረግ(ሊሌተመረጡት) እግዙአብሄር በምዴር ሊይ እንዱኖር ህይወትን እንዯሰጠ የሰው ሌጅ ታሪክ 

አንዴ ክፍሇጊዛ እንዯሆነ በቀሊሌ ሁኔታ ሇመረዲት የሚቻሌ ነው ፡፡ የዲኑ እንዱሆኑ እግዙአብሔር ሇሰው 

ር የሰጠው ክፍሇጊዛ በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ የተጋ ሆኗሌ ፡፡ ጌታ ምርጦቹ የሆኑትን 

እያንዲንደን እና ሁለንም ሰዎች አግኝቷቸው የነበረበት የጊዛ ገዯብ ያ ጊዛ ነበር ፤ እነዙያ ሁለም ዓሇም 

ከመፈጠሩ አስቀዴሞ ዯህንነትን እንዱያገኙ ተወስነው ነበር ፡፡ ከግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ 

በእርሱ ሊይ በሰራናቸው ሏጢያቶች ምክንያት በዙህ ዓሇም ሊይ ወዯ የእግዙአብሔር የፍርዴ ክፍሇ ጊዛ 

የገባንበት ቀን ነው ፡፡ እኛ በዙህ ዓሇም ሊይ ወዯ የእግዙአብሔር የፍርዴ ክፍሇ ጊዛ ገብተናሌ ፡፡ ሆኖም ግን 

፣የእግዙአብሔር ምርጥ ሌጆች የሆኑት ያሌዲኑት ሰዎች በሏጢያቶቻቸው እንዯሚቀጡት እነርሱ 

በሏጢያቶቻቸው የሚቀጡ አይሆኑም ፡፡ የተመረጠው የእግዙአብሔር ሌጅ በዙህ በአሁኑ የፍርዴ ክፍሇ 

ጊዛ ውስጥ በዙህ ምዴር ሊይ እየኖረ ያሇው እና የቀረበት ምክንያት ወዯ እግዙአብሔር መንግስት 

በመጨረሻው ከመግባቱ አስቀዴሞ እምነቱን አጥብቆ በመያዜ እንዱመሇከት ብቻ ነው  ፡፡ 

ካርያስ 13:9 ‹‹ሦስተኛውንም ክፍሌ ወዯ እሳት አገባሇሁ፥ ብርም እንዯሚነጥር አነጥራቸዋሇሁ፥ 
ወርቅም እንዯሚፈተን እፈትናቸዋሇሁ፤ እነርሱም ስሜን ይጠራለ፥ እኔም እሰማቸዋሇሁ፤ እኔም። 
ይህ ሕዜቤ ነው እሊሇሁ፤ እርሱም። እግዙአብሔር አምሊኬ ነው ይሊሌ።›› 

እግዙአብሔር ዯግሞ መቼ ማዲን እንዲሇበት በሚመሇከት ለአሊዊ ነው ፡፡ 

     እግዙአብሔር የተመረጡትን የማዲን ሥራውን በመጽሏፍቅደስ ውስጥ ‹‹የመዲን ቀን››በማሇት 

በጠቀሰው ክፍሇ ጊዛ ውስጥ ሇማጠናቀቅ ወስኗሌ ፡፡ አንዴ ጊዛ የተራመው ‹‹መንፈሳዊ ቀን›› ወዯ ፍጻሜ 

ይመጣሌ እናም መዲንም የሆነው እንዯዙያ ነው ፡፡  

2ኛ ቆሮንቶስ 6:2 (በተወዯዯ ሰዓት ሰማሁህ በመዲንም ቀን ረዲሁህ ይሊሌና፤ እነሆ፥ የተወዯዯው 
ሰዓት አሁን ነው፤ እነሆ፥ የመዲን ቀን አሁን ነው።  

 የመዲን ቀን ሇሚሇው ተቀባይነት ያሇው ጊዛ ዯግሞ ኢየሱስ በዮሏንስ ወንጌሌ የተናገረው ነው ፡፡ 

ዮሏንስ 9:4 ቀን ሳሇ የሊከኝን ሥራ ሊዯርግ ይገባኛሌ፤ ማንም ሉሠራ የማይችሌባት ላሉት 
ትመጣሇች። 

ኢየሱስ የጠቀሳቸው ስራዎች የሆኑት አብ እንዱያዯርግ የሰጠው የማዲን ስራዎች ናቸው ፡፡ 

ዮሏንስ 6:29 ኢየሱስ መሌሶ። ይህ የእግዙአብሔር ሥራ እርሱ በሊከው እንዴታምኑ ነው አሊቸው። 

      እርግጥ ነው፣ቀኑ እንዯሚያበቃ እና እንዯዙያም ከሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ (የማዲን ሥራ) 

ከዙያ  በሚቀጥሇው ጨሇማ/ምሽት ሉከናወን እንዯማይችሌ ዮሏንስ በምዕራፍ 9፤4 የሚሰጠንን ግሌጽ የሆነ 

ማስጠንቀቂያን አንስተውም፡፡ ከታሊቁ መከራ ቀጥል በሚሆነው በዙህ ኃይሇኛ የሆነ መንፈሳዊ ጨሇማ 
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ክፍሇጊዛ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ሏጢያተኞችን የማዲን ስራ በመቀጠሌ አይከናወንም ፡፡ ከዙህ በፊት 

እንዯ መዲን የተመሇከተው የወንጌለ ብርሃን በዓሇም ሁለ ያሇፈበት ይሆናሌ (ያበቃሌ) ፡፡  

ማቴዎስ 24:29 ከዙያች ወራትም መከራ በኋሊ ወዱያው ፀሏይ ይጨሌማሌ፥ ጨረቃም ብርሃንዋን 
አትሰጥም፥ ከዋክብትም ከሰማይ ይወዴቃለ፥ 

      በሚያሳዜን ሁኔታ፣በእግዙአብሔር እቅዴ መሰረት የመዲን ቀን በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ 

አብቅቷሌ (በታሊቁ መከራ ክፍሇጊዛ እና ቀጥል በነበረው ዜናብ አብቅቷሌ) እናም በዓሇም ሊይ መንፈሳዊ 

ጨሇማ መጥቶበታሌ ፡፡ 

የቁጣው ቀን ከመምጣቱ አስቀዴሞ እግዙአብሔርን መፈሇግ  ፡፡ 

    እግዙአብሔር ሏጢያተኞች ወዯ እርሱ እንዱመጡና ሇምህረት እንዱጮሁ የሚያበረታታበት የነበረው 

ክፍሇጊዛ ‹‹የመዲን ቀን›› በመባሌ ይታወቅ የነበር ሲሆን፣በነበረው ተስፋ እነርሱ ምናሌባትም 

ከተመረጡት ሰዎች እንደ ሉሆኑ ይችሊለ ፡፡የሚቀጥሇው ምንባብ ሇዙህ ዓይነቱ ማበረታቻ ምሳላያዊ ነው 

፡፡  

      ሶፎኒያስ 2:2-3 እናንተ እፍረት የላሊችሁ ሕዜብ ሆይ፥ ትእዚዜ ሳይወጣ ፥ ቀኑም እንዯ ገሇባ 
ሳያሌፍ፥ የእግዙአብሔርም ቍጣ ትኵሳት ሳይመጣባችሁ፥ የእግዙአብሔርም ቍጣ ቀን 
ሳይዯርስባችሁ ተሰብሰቡ፥ ተከማቹም ። እናንተ ፍርደን የጠበቃችሁ የምዴር ትሐታን ሁለ፥ 
እግዙአብሔርን ፈሌጉ፤ ጽዴቅንም ፈሌጉ፥ ትሕትናንም ፈሌጉ፤ ምናሌባት በእግዙአብሔር ቍጣ 
ቀን ትሰወሩ ይሆናሌ።  

   በካሪያስ 2:2-3 ፣ ‹‹የእግዙአብሔርም ቍጣ ትኵሳት ሳይመጣባችሁ፥›› እግዙአብሔርን ፈሌጉ 
በማሇት እግዙአብሔር ሰውን የሚያስጠነቅቀውን አስታውሱ ፡፡.” ይህም እግዙአብሔር መሃሪና ባሇጸጋ 

የሆነበት ዯግሞም ሇሀጢአተኞች መሌካም የሆነበት (ምናሌባት እነርሱ ከምርጦቹ አንደ ከነበሩ) ቁጣውን 

ከመጨመሩ ጥቂት ቀዯም ብል የነበረው ክፍሇጊዛ ነው ፡፡ ነገርግን ጠንካራና የማይሳሳት ጥቆማ የሆነው 

አንዴ ጊዛ የእርሱን የቁጣውን ቀን ሇማሳሇፍ ከመጣ በኋሊ ሇሏጢያተኞች የሚያሳየው እንዯዙያ ያሇው 

መሌካምነት አይኖርም፡፡ የፍርዴ ቀን ሇመዲን እግዙአብሔርን የምንፈሌግበት ጊዛ እንዲሌሆነ 

እግዙአብሔር በመጽሏፍቅደስ ውስጥ በጣም ግሌጽ ያዯርጋሌ፡፡ አንዴ ጊዛ የፍርዴ ቀን መጥቷሌ 

(ዯግሞም እየመጣነው ) እንግዱህ የሚሰጥ ተጨማሪ የሆነ መዲን አይኖርም ፣ቀጣይ የሆነ የሚራም ጸጋ 

የሇም ፣ ዯግሞም የእግዙአብሔርን ህግ በተሊሇፉ ሰዎች ሊይ የተቀመጠ ምንም ርህራሄ የሇም ፡፡ 

ያዕቆብ 2:13 ምሕረትን ሇማያዯርግ ምሕረት የላሇበት ፍርዴ ይሆናሌና፤ ምሕረትም በፍርዴ ሊይ 
ይመካሌ።  

    የመዲን ቀን በ1955 የቤተክርስቲያን መን ሁለ ውስጥ  (ከ33 ዓ/ም እስከ 1988 ዓ/ም እ.ኤ.አ ዴረስ) 

ውጤታማ ነበር ፡፡ ከዙያም ታሊቁ መከራ ክፍሇጊዛ ከሆነው 2300 ቀናት ከመጀመሪያዋ ምሽትና ጠዋት 

በኋሊ ፣ አንዴ ጊዛ እንዯገና በመስከረም 1994 ዓ/ም እ.ኤ.አ  መጽሏፍቅደስ የኋሇኛው ዜናብ በማሇት 

በሚጠራው ጊዛ እግዙአብሔር ዓሇምን በወንጌሌ ሥርጭት መዴረሱን ጀምሯሌ ፡፡ በዙህ ሇ17 ዓመታት 

ሇሚሆን ትንሽ ወቀት ውስጥ እግዙአብሔር በዓሇም ውስጥ ከሚገኙ ነገድች ሁለ ታሊቅ ቁጥር ያሊቸውን 

ሰዎች በማዲን የእርሱን የማዲን መርሃግብር ወዯ ከፍተኛው ዯረጃ አምጥቶታሌ፡፡ በታሊቁ መከራ 

መጀመሪያ ሊይ መሌካም የሆኑ በርካታ እውነቶችን ሇመግሇጥ እግዙአብሔር መጽሏፍትን ከፍቷቸዋሌ ፡፡  
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በዙህ ውስጥ ተካትቶ የነበረው ‹‹ጊዛና ፍርዴን ›› የሚመሇከተው መረጃ ነበር፡፡ መጽሏፍቅደስ 

የቤተክርስቲያን መን የሚያበቃበትን (ግንቦት 21/1988 ዓ/ም እ.ኤ.አ) እና የፍርዴ ቀን የሚጀምርበትን 

መን (ግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ) የሚለትን በማካተት ገሌጧሌ ፡፡ የግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ 

፣የፍርዴ ቀን የሆነውን መሌእክት በምዴር ዘሪያ ሁለ እንዱያስተሊሌፉ የእርሱን ህዜቦች ያንቀሳቀሰ ሲሆን 

ዯግሞም ይህ እየቀረበ የነበረው የፍርዴ መሌዕክት በሁለም አገሮች ሇሚኖሩ ታሊቅ ቁጥር ሊሊቸው ሰዎች 

የክርስቶስን ያማስተሰረይ ስራ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ በእግዙአብሔር ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ እግዙአብሔር 

የኋሇኛው ዜናብ በሆነው አጭር ክፍሇ ጊዛ ውስጥ ቀዯም ካሇው የታሪክ መን ይሌቅ  የበሇጠ ሰዎችን 

እንዲዲነ መጽሏፍቅደስ ያስተምራሌ፡፡ 

ራዕይ 7:9፤13-14 ከዙህ በኋሊ አየሁ፥ እነሆም፥ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዜብና 
ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዘ ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ሌብስም ሇብሰው የንባባንም 
ዜንጣፊዎች በእጆቻቸው ይው በዘፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤…ከሽማግላዎቹም አንደ ተመሌሶ። 
እነዙህ ነጩን ሌብስ የሇበሱ እነማን ናቸው? ከወዳትስ መጡ? አሇኝ። እኔም። ጌታ ሆይ፥ አንተ 
ታውቃሇህ አሌሁት። አሇኝም። እነዙህ ከታሊቁ መከራ የመጡ ናቸው፥ ሌብሳቸውንም አጥበው 
በበጉ ዯም አነጹ።  

 በመጨረሻም ፣በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ሊይ የመከራው መን ክፍሇ ጊዛ ያበቃ ሲሆን ዯግሞም 

የኋሇኛው ዜናብም ተግቷሌ ፡፡ በዙህ ጊዛ ሇሏጢያትና ሇሰይጣን ተማርከው የነበሩ ምርጦች በሙለ 

በክርስቶስ ነጻ ወጥተዋሌ፡፡ አሁን የእግዙአብሔር ቃሌ የጠፉትን የእስራኤሌ ቤት የመፈሇጉን ዓሊማ 

አጠናቅቋሌ፡፡ ሁለም ምርጦች ፣ዓሇም ከመጀመሩ አስቀዴሞ ሇመዲን የተመረጡት ፣አሁን የዲኑ ሆነዋሌ 

፡፡ የመዲን ቀን አብቅቷሌ ፡፡ 

    እግዙአብሔር የመንግስተ ሰማይን  በር ይጋዋሌ ፡፡ 

እግዙአብሔር በፍርዴ ቀን የመንግስተሰማያትን በር አንዯሚጋ መጽሏፍቅደስ የሚያስተምር መሆኑ 

ምንም ጥያቄ የሇውም ፡፡ 

ለቃስ 13:24-25,28 በጠበበው በር ሇመግባት ተጋዯለ፤ እሊችኋሇሁና፥ ብዘዎች ሉገቡ ይፈሌጋለ 
አይችለምም።  ባሇቤቱ ተነሥቶ በሩን ከቇሇፈ በኋሊ፥ እናንተ በውጭ ቆማችሁ። ጌታ ሆይ፥ ጌታ 
ሆይ፥ ክፈትሌን እያሊችሁ በሩን ሌታንኳኩ ትጀምራሊችሁ እርሱም መሌሶ። ከወዳት እንዯ 
ሆናችሁ አሊውቃችሁም ይሊችኋሌ።… አብርሃምንና ይስሏቅን ያዕቆብንም ነቢያትንም ሁለ 
በእግዙአብሔር መንግሥት ባያችሁ ጊዛ፥ እናንተ ግን ወዯ ውጭ ተጥሊችሁ ስትቀሩ፥ በዙያ 
ሌቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናሌ። 

    አንዴ ጊዛ ጌታው ተነስቶ እንዯገና ሊይከፍተው በሩን እንዯሚጋው ከዙህ የታሪክ መግሇጫ 

እንመሇከታሇን ፡፡ የእነዙያ ከበር ውጪ ያለት ሌመና የእርሱን ውሳኔ እንዱሽር እና በሩን እንዱከፍት 

ሉያሳምነን የሚችሌ አይሆንም፡፡ ዯግሞም እነዙያ ራሳቸውን ከበር ውጪ የሚያገኙት ሰዎች በነጻ ወዯ 
ተጋጀሊቸው ስፍራ ሇመግባት ፈጽሞ አይፈቀዴሊቸውም ፡፡ 

ራዕይ 22:14-15 ወዯ ሕይወት ዚፍ ሇመዴረስ ሥሌጣን እንዱኖራቸው በዯጆቿም ወዯ ከተማይቱም 
እንዱገቡ ሌብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው።ውሻዎችና አስማተኞች ሴሰኛዎችም ነፍሰ 
ገዲዮችም ጣዖትንም የሚያመሌኩት ውሸትንም የሚወደና የሚያዯርጉ ሁለ በውጭ አለ። 
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   እንዯገና ፣እግዙአብሔር የሰማይን በር የጋበት ጊዛ በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ነበር ፡፡ እርሱ አሁን 

ይህንን ሉያዯርግ ይችሊሌ ሁለም የክርስቶስ ህዜብ እንዱዴን ክርስቶስ ራሱን አስገዴድ ስሇነበር 

(ሇሏጢያቶቻቸው ከዓሇም መፈጠር አስቀዴሞ በመሞቱ) አሁን እነርሱ የዲኑ ሆነዋሌ ፡፡ አንዴ ጊዛ 

የተመረጡት በእግዙአብሔር መንግስት ውስጥ በሰሊም ሆነው ነበር ፤በሩ ተግቶ ነበር!  

   ስሇዙህ ፣ ሌክ ኖህ እና ቤተሰቡ የጥፋት ውኃ በጀመረበት ጊዛ በመርከቧ ውስጥ በሰሊም እንዯነበሩ 

፤እነርሱም በመዲን በኩሌ በእግዙአብሔር መንግስት ውስጥ በሰሊም ነበሩ ፡፡  

ፍጥረት 7:11, 13,16 በኖኅ ዕዴሜ በስዴስተኛው መቶ ዓመት በሁሇተኛው ወር ከወሩም በአሥራ 
ሰባተኛው ዕሇት፥ በዙያው ቀን የታሊቁ ቀሊይ ምንጮች ሁለ ተነዯለ፥ የሰማይም መስኮቶች 
ተከፈቱ፤…በዙያውም ቀን ኖኅ ወዯ መርከብ ገባ፥ የኖኅ ሌጆችም ሴም ካም ያፌትና የኖኅ ሚስት 
ሦስቱም የሌጆቹ ሚስቶች ከርሱ ጋር ገቡ።…ሥጋ ካሇው ሁለ የገቡትም ተባትና እንስት 
እግዙአብሔር እንዲው ገቡ፤ እግዙአብሔርም በስተ ኋሊው ጋበት። 

    መጽሏፍቅደስ የኖህን የጥፋት ውሃ እና በትክክሌ ከ7000 ዓመታት በኋሊ የመጣውን ግንቦት 21/2011 

ዓ/ም እ.ኤ.አ. (4990 ከ.ክ.በ+2011 = 7001-1= 7000) በአንዴ ሊይ ያያይዚቸዋሌ ፡፡ ግንቦት 21/2011 ዓ/ም 

እ.ኤ.አ የታሊቁ መከራ የመጨረሻው ቀን ስሇነበር እንዯሁም ዯግሞ የጥፋት ውሃ ከሆነበት ቀን ጀምሮ 

በትክክሇኛው 7000 ዓመታት ሊይ ስሇሚያርፍና ፣ ይህም ዯግሞ ዋና በሆነው የዕብራውያን የቀን መቁጠሪያ 

የ2ኛው ወር 17ኛው ቀን ስሇሆነ (ያም እግዙአብሔር የመርከቧን በር ከጋበትና በዓሇም ሊይ ጥፋትን 

ካመጣበት ቀን ጋር በትክክሌ የሚዚመዴ ስሇሆነ) ፣እግዙአብሔር በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ሊይ 

በምዴር ሊይ ሇሚኖሩት ሊሌዲኑት የመንግስተ ሰማያትን በር ግቶ የነበረበት ቀን እንዯነበር አዴርጎ እጁን 

አስቀምጦበት እንዯነበር እርግጠኞች መሆን እንችሊሇን ፡፡ 

    በዙህ ዓሇም ሊይ የመንግስተ ሰማያትን በር በመዜጋት ዴርጊቱ ሊይ በርካቶች በአሁኑ ጊዛ 

ከእግዙአብሔርጋር ቢከራከሩ የሚዯንቀን አንሆንም፡፡ ይህ በትክክሌ በሰው ሌጅ ተፈጥሮ የሚቀጥሌ ጉዲይ 

ነው፡፡ እግዙአብሔር ለዓሊዊ የሆነ ዴንጋጌን በሚያወጣበት በማንኛውም ጊዛ በተፈጥሯዊ አእምሮ 

የተሞሊው ሰው ስሇዙህ ጉዲይ ከእርሱ ጋር እንዯሚከራከር መጠበቅ እንችሊሇን ፡፡ እርሱ የሚያዴናቸውን 

በተመሇከተ የእግዙአብሔርን የምርጫ መረሀግብር አስመሌክቶ ሰዎች ሁሌጊዛ ይህንን ያዯርጋለ ፤እናም 

አሁን ሰዎች እግዙአብሔር የዲኑትን በሚመሇከት እንዯዙያ በሚያዯርግበት ጊዛ ከመጀመሪያው በጣም 

ተመሳሳይ የሆነን ነገር እያዯረጉ ናቸው ፡፡ 

    የመንግስተሰማያትን በር መዜጋት በእርሱ ፍጹምና ለኣሊዊ ፈቃዴ መሰረት በእግዙአብሔር የተከናወነ 

ዴርጊት ነው ፡፡ እግዙአብሔር አንዴን ነገር የሚከፍት ከሆነ (ሌክ እርሱ ቀዯም ሲሌ በታሊቁ መከራ ውስጥ 

ትሌቅ ቁጥር ያሊቸውን ሰዎች ሇማዲን የመንግስተሰማያትን በር በሰፊው ከፍቶት እንዯነበረው ) ማንም 

ሰው ሉጋው አይችሌም ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ፣እግዙአብሔር አንዴን ነገር የሚጋው ከሆነ ፣ማንም ሰው 

የሚከፍተው አይሆንም ፡፡ 

ራዕይ 3:7 …በፊሌዴሌፍያም ወዲሇው ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌአክ እንዱህ ብሇህ ጻፍ። የዲዊት 
መክፈቻ ያሇው፤ የሚከፍት፥ የሚጋም የላሇ፤ የሚጋ፥ የሚከፍትም የላሇ፤ ቅደስና እውነተኛ 
የሆነው እርሱ እንዱህ ይሊሌ።  

     እውነተኛ አማኞች ራሳቸውን ዜቅ የሚያዯርጉ ብቻ ናቸው ፡፡ እኛ የእግዙአብሔርን የማዲን 

መርሃግብር  ጊዛና ወቅቶች የምንወስን ሰዎች አይዯሇንም ፡፡ ወይንስ እነዙህ ጊዛያቶችና ወቅቶች በፍርዴ 
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መቼ እንዯሚጠናቀቁ እንወስናሇን ? ወዯ መንግስተሰማያት በር በሚመጣበት ጊዛ  እንዴ የእግዙአብሔር 

ሌጅ በቀሊለ በር ጠባቂ ነው ፡፡ 

መዜ 84:10 …ከአእሊፍ ይሌቅ በአዯባባዮችህ አንዱት ቀን ትሻሊሇች፤ በኃጥኣን ዴንኳኖች 
ከመቀመጥ ይሌቅ፥ በእግዙአብሔር ቤት እጣሌ ንዴ መረጥሁ።  

    እንዯነዙህ ዓይነቶቹን አስፈሪ የሆኑ ዴንጋጌዎችን ሇማዴረግ አስፈሊጊ የሆነውን ስሌጣን እና ኃይሌ 

የሚይው እግዙአብሔር ብቻ ነው ፡፡ በምዴር ሊይ ሇሚኖሩ ሊሌዲኑት ሰዎች የመንግስተሰማያት በር አሁን 

ዜግ እንዯሆነ የሚያዜው መጽሏፍቅደስ ነው ፡፡ ስሇዙህ ፣ይህ ትምህርት ዴንጋጌው ጉዲዩ ከሆነው 

ከብቸኛው ሇበር ጠባቂው ይመጣሌ እንጂ ራሳቸውን ከሚያዋርደት በር ጠባቂዎች ከራሳቸው አይዯሇም ፡፡ 

     የእግዙአብሔር ሌጅ፣በፍርዴ ቀን ውስጥ በምዴር ሊይ የሚኖሩና የመቅረቱ ምክንያት እርሱ 

ከእግዙአብሔር ቃሌ፣ከመጽሏፍቅደስ እንዯተቀበሇው ተዕዚዜ ትሁት የበር ጠባቂ የመሆኑን ተግባር 

እንዱሟሊ ብቻ ሉሆን ይችሊሌ ፡፡ የእግዙአብሔር የማዲን እቅዴ በግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ማብቃቱን 

ያመሇከተውና ያረጋገጠው መጽሏፍቅደስ ነው፡፡እግዙአብሔር በዙያ ቀን ሊይ አስፈሪውን እና 

አሰቃቂውን ፍርዴ ፣የመንግስተሰማያትን በር የመዜጋቱን ፍርዴ ሇማሳሇፍ እንዯሚያመጣው ያወጀው 

መጽሏፍቅደስ ነው፡፡ ይህ ፍርዴ የክርስቶስ ሀጢአተኞችን የማዲን  ሥራ አጠናቅቆታሌ ፤ ፍርደ አንዴ 

ሰው በአካሊዊ ዓይኖቹ ሉያየው የማይችሌ ሲሆን ፣ ስሇዙህ ፣ይህ መንፈሳዊ ፍርዴ ነው ፡፡ አሁን በዓሇም ሊይ 

ሇ1600 ቀናት የሚቀጥሌ ጠንካራ ተመሳሳይነት ያሇው መንፈሳዊ ፍርዴ የሚኖር ሲሆን ከዙያም በጥቅምት 

7/2015 ዓ/ም እ.ኤ.አ የዓሇም ፍጻሜ በማዴረግና በዓሇም ሊይ በሚኖሩት ባሌዲኑት ሊይ ቀጥተኛ የሆነ 

ጥፋትን በማምጣት ይጠናቀቃሌ ፡፡ 

በመጨረሻው ፍርዴ ውስጥ ሇሰው ር የእግዙአብሔር ተስፋ የሚፈቅዯው ፡፡ 

ጥያቄ? እንግዱህ እርሰዎ ፣ ሇሰዎች ሇመዲን ምንም ተጨማሪ  ተስፋ የሇም በማሇት እየተናገሩ ነዎት? 

መሌስ ፡፡. እንዯገና ፣እግዙአብሔር በተግባር ሏጢያተኞችን በማዲን እንዯማይቀጥሌ በጣም ግሌጽመሆን 

ይገባናሌ ፡፡ እርሱ ያንን ሥራ አጠናቅቋሌ ፡፡ 

 ዮሏንስ 9:4 የሚያስቀምጠውን አስታውሱ ፣, “ማንም ሉሠራ የማይችሌባት ላሉት ትመጣሇች” በአሁኑ 

ሰዓት ሳይዴን እየኖረ ያሇውን አንዴ ሰው ክርስቶስ በአሁኑ ጊዛ አያዴነውም ፡፡ የእንዲንደ ሰው መንፈሳዊ 

ሁኔታ ሇሇኣሇም የተወሰነ መሆኑን መጽሀፍቅደስ ያመሇክታሌ ፡፡ 

ለቃስ 16:26 ከዙህም ሁለ ጋር ከዙህ ወዯ እናንተ ሉያሌፉ የሚፈሌጉ እንዲይችለ፥ ወዱያ ያለ 
ዯግሞ ወዯ እኛ እንዲይሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከሌ ታሊቅ ገዯሌ ተዯርጎአሌ አሇ።  

ጥያቄ? እናም ሁለም ተስፋ አሌፏሌ በማሇተ እየተናገሩ ነዎት?  

መሌስ.  በዙህ ጊዛ ውስጥ በዓሇም ሊይ እየሆነ ባሇው የፍርዴ ጊዛ መጽሏፍቅደስ የሚፈቅዯው ብቸኛ የሆነው 

ተስፋ፣ምናሌባትም እርሱ በግንቦት 21/2011 ዓ/ ም እ.ኤ.አ የመንግስተ ሰማያትን በር ከመዜጋቱ አስቀዴሞ  

እግዙአብሔር አንዴን ሰው አዴኖት ይሆናሌ ፡፡ ያም የሚሆነው ፣  ሰዎች የቤተክርስቲያን አባሌ ካሌነበሩና 

እነርሱ ከመጽሏፍቅደስ መሌዕክቱን ሰምተው ከነበረ ሲሆን ፣እንግዱህ እነርሱ እግዙአብሔር እርሱ 

የመንግስተሰማያትን በር ከመዜጋቱ ቀዯም ብል አዴኗቸው ይሆናሌ ፡፡ አንዴ ሰው ይሀንን ተስፋ 
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በአዕምሮው በመያዜ ወዯ እግዙአብሔር ይሄዴና ፣‹‹አቤቱ አባት ሆይ ፣ምህረትን ታዯርግሌኛሇህ 

(ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ በፊት) ማረኝ በማሇት መናገር ይችሌ ይሆናሌ ፡፡ 

ጥያቄ? አንዴ ሰው የቤተክርቲያን አባሌ ከሆነ ምን ይሆናሌ? 

መሌስ . ያ አንዴ የተሇየ ጉዲይ ነው ፡፡እግዙአብሔር የቤተክርስቲያንን መን ያጠናቀ ሲሆን ዯግሞም 

የእርሱን ህዜቦች ቤተክርስቲያንን እንዱሇቅቁ አዜዞሌ ፣ እግዙአብሔር ቀዴሞውኑ በእነርሱ ሊይ በነበረው 

የ23 ዓመታት የፍርዴ ጊዛ ሁለ (ግንቦት 21/1988 ዓ/ም እ.ኤ.አ እስከ ግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ዴረስ) 

በአብያተክርስቲያናት ውስጥ የማዲኑን ስራ አሊከናወነም ነበር፡፡ እናም፣ ስሇዙህ፣ ከግንቦት 21/2011 ዓ/ም 

እ.ኤ.አ በፊት በቤተክርስቲያን የቀረ ማንም ሰው በዙያ እስካሇ ዴረስ የዲነ ሉሆን አይችሌም ፡፡ 
በመንፈሳዊው ፣ይህ ሇእነርሱ አስቸጋሪ ነበር፣ነገርግን ፍርዴ ከአብያተክርስቲያናት ወዯ ዓሇም በመሸጋገሩ 

ነገሮች ይሌቁንም እየከፉ ሄዯዋሌ (ግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ) ከዙያ ጊዛ ጀምሮ በጊዛ ውስጥ ፣ ‹‹ መዲን 

ያሇመኖሩ ›› ሁኔታ (ያም በአብያተክርስቲያናት ብቻ የነበረው ) ፣መሊውን ዓሇም ሇማካተት ተስፋፍቷሌ ፡፡ 
አሳዚኝ በሆነ ሁኔታ፣ይህ ማሇት በፈሰሰው የኋሇኛው የከበረ ዜናብ ክፍሇጊዛ ውስጥ ሰዎች 

በአብያተክርስቲያናት ውስጥ ሉዴኑ ያሌቻለ ሲሆን ዯግሞም፣ አሁን፣ በፍርዴ ቀን ውስጥ ፣እግዙአብሔር 

የማዲን እቅደን ያጠናቀቀ ስሇሆነ በአጠቃሊይ ሇመዲን አሌተቻሇም ፡፡ ሇእነዙያ በአብያተክርስቲያናት 

ውስጥ ያለትን በተመሇከተ መጽሏፍቅደስ የሚፈቅዯው ብቸኛ የሆነው ነገር የቁጣው ጽዋ ከእነርሱ 

እንዱያሌፍ እግዙአብሔርን ምናሌባት የሚጠይቁበት ጸልት ነው ፡፡ 

ማቴዎስ 26:39 … ጥቂትም ወዯ ፊት እሌፍ ብል በፊቱ ወዯቀና ሲጸሌይ። አባቴ፥ ቢቻሌስ፥ 
ይህች ጽዋ ከእኔ ትሇፍ፤ ነገር ግን አንተ እንዯምትወዴ ይሁን እንጂ እኔ እንዯምወዴ አይሁን አሇ። 

እግዙአብሔር በጎቹን  እንዴንመግብ አዜዝናሌ ፡፡ 

ጥያቄ? ይህ በጣም የሚያስቸግር መረጃ ነው ፣እግዙአብሔር ሇላሊ ተጨማሪ ጊዛ ማንንም የማያዴን ከሆነ 

እንግዱህ እናንተ ይህንን ከሰዎች ጋር የምትከፋፈለት ሇምንዴን ነው? 

መሌስ  . እርሰዎ ጥሩ ጥያቄ እየጠየቁ ነዎት ፡፡ እነዙህን ነገሮች ሇላልች ሇማካፈሌ የእውነተኛ አማኞች 

ፍሊጉት ሇምን እንዯሆነ ቢያንስ ሦስት ምክንያቶች አለ: 

በመጀመሪያ ፣ እግዙአብሔር በጎቹን እንዴንመግብ የዜናሌ፤ ያም በታሊቁ መከራ ክፍሇጊዛ ወቅት 

እግዙአብሔር ያዲናቸው ምርጦች(ታሊቅ ቁጥር የተባሇሊቸው ሰዎች) አብሊጫውን የሚይዘት እስካሁን 

በዙህ ምዴር ሊይ በፍርደ ጊዛ ውስጥ በህይወት ያለትና የሚኖሩት ናቸው ፡፡ እነርሱ ሰዎች እነማን 

እንዯሆኑ እኛ ምንም ሀሳብ የላሇን ስሇሆነ ፣እኛ የመጽሏፍቅደስን ትምህርቶች ከሁለም ሰዎች ጋር 

በግሌጽ መካፈሌ ይገባናሌ ፡፡ እኛ የምንካፈሊቸው ነገሮች ሇእግዙአብሔር ቃሌ እውነት ናቸው ፣ዯግሞም 

ይህ በመንፈሳዊው መንከባከብና የእግዙአብሔርን በጎች መመገብ ነው ፡፡  

በሁሇተኛ ዯረጃ የእነዙህ ሰዎች በርካቶቹ ከመጽሀፍቅደስ የመጨረሻው ነገር የሰሙት በዓሇም ሊይ ፍርዴ 

የሆነበት ግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ነበር ፡፡ እነዙህ ምርጦች ያ ቀን የመጨረሻው ቀን ፣በእርግጥ 

፣መጽሏፍቅደስ እንዯገሇጠው በትክክሌ - የፍርዴ ቀን እንዯነበር እንዱያውቁት እንፈሌጋሇን ፡፡  

በሦስተኛ ዯረጃ  ፣እግዙአብሔር የእርሱን ህዜቦች ጸጥ እንዱለ ሳይሆን ነገርግን እነዙህን ነገሮች 

እንዱያሳትሙ ያዜዚሌ ፡፡ እግዙአብሔር ዓሇም በቁጣው ስር መሆኗን ባቢልንን እንዯ ስእሌ 

ይጠቀምባታሌ ፡፡ ይህም በኤርምስ 50 ውስጥ ይናገራሌ: 
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ኤርምስ 50:2 በአሕዚብ መካከሌ ተናገሩ አውሩም፥ ዓሊማውንም አንሡ፤ አውሩ፥ አትዯብቁ። 
ባቢልን ተወሰዯች፥ ቤሌ አፈረ፥ ሜሮዲክ ዯነገጠ፤ ምስልችዋ አፈሩ፥ ጣዖታትዋ ዯነገጡ በለ።  

 

 

 

 

 

http://www.ebiblefellowship.com 

http://www.ebible2.com 

VisitourFacebookpage: 

http://www.facebook/ebiblefellowship 

AlsovisitourYouTubeChannel 

http://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1 

Youmaysendamessage,questionorcommentto:ebiblefellowship@juno.com 

Orwritetousat: 

EBibleFellowship, 

P.O.Box1393 

SharonHill,PA19079 

USA 
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