
የመዲን ቀን ተጠናቋሌ---የ12 ሰዓት የስራ ቀን አብቅቷሌ 
 

ኢሳ 55:6 እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈሌጉት፥ ቀርቦም ሳሇ ጥሩት; 

 

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

 

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

 

 

ቀኑ አሥራ ሁሇት ሰዓት አይዯሇምን? 

መጽሐፍ ቅደስ የ12 ሰዓታት የጊዜ ሂዯትን የመዲን ቀን አድርጎ ይመስሊሌ፤ 

 

ዮሐ 11:9 ኢየሱስም መሌሶ፦ ቀኑ አሥራ ሁሇት ሰዓት አይዯሇምን? በቀን የሚመሊሇስ ቢኖር የዚህን ዓሇም ብርሃን 
ያያሌና አይሰናከሌም፤ 

 

ኢየሱስ በቀን ውስጥ 12 ሰዓታት እንዲሇ ያስረዲሌ፡፡እሱ እየጠቀሰ ያሇው ሐጢያተኞችን የማዲን ሥራ የሚሰራበትን 
የሥራ ቀን ነው፡፡ይህ አስራ ሁሇት ሰዓት የሥራ ቀን በወይን አትክሌት ሥፍራ ሥራ ይሰሩ ዘንድ ሠራተኞችን ሉቀጥር 
እንዯወጣው የወይን አትክሌት ስፍራ ባሇቤት እንዯተሰጠን ምሳላ ነው፤ 

 

ማቴ 20:1 መንግሥተ ሰማያት ሇወይኑ አትክሌት ሠራተኞችን ሉቀጥር ማሌዶ የወጣ ባሇቤት ሰውን ትመስሊሇችና። 

2 ሠራተኞችንም በቀን አንድ ዱናር ተስማምቶ ወዯ ወይኑ አትክሌት ሰዯዲቸው። 

3 በሦስት ሰዓትም ወጥቶ ሥራ የፈቱ ላልችን በአዯባባይ ቆመው አየ፥ 
4 እነዚያንም። እናንተ ዯግሞ ወዯ ወይኔ አትክሌት ሂደ የሚገባውንም እሰጣችኋሇሁ አሊቸው። እነርሱም ሄደ። 

5 ዯግሞም በስድስትና በዘጠኝ ሰዓት ወጥቶ እንዱሁ አዯረገ። 

6 በአሥራ አንዯኛውም ሰዓት ወጥቶ ላልችን ቆመው አገኘና። ሥራ ፈትታችሁ ቀኑን ሁለ በዚህ ስሇ ምን 
ትቆማሊችሁ? አሊቸው። 

7 የሚቀጥረን ስሇ አጣን ነው አለት። እርሱም፦ እናንተ ዯግሞ ወዯ ወይኔ አትክሌት ሂደ የሚገባውንም 
ትቀበሊሊችሁ አሊቸው። 

8 በመሸም ጊዜ የወይኑ አትክሌት ጌታ አዛዡን። ሠራተኞችን ጥራና ከኋሇኞች ጀምረህ እስከ ፊተኞች ድረስ 
ዯመወዝ ስጣቸው አሇው። 

9 በአሥራ አንዯኛው ሰዓትም የገቡ መጥተው እያንዲንዲቸው አንድ ዱናር ተቀበለ። 

10 ፊተኞችም በመጡ ጊዜ አብዝተው የሚቀበለ መስልአቸው ነበር፤ እነርሱም ዯግሞ እያንዲንዲቸው አንድ ዱናር 
ተቀበለ።  

11 ተቀብሇውም።  
12 እነዚህ ኋሇኞች አንድ ሰዓት ሠሩ፥ የቀኑንም ድካምና ትኩሳት ከተሸከምን ከእኛ ጋር አስተካከሌሃቸው ብሇው 
በባሇቤቱ ሊይ አንጏራጏሩ። 

 

ይህ ምሳላ በቀን ውስጥ ስሊሇው 12 የሥራ ሰዓት ይናገራሌ፡፡በግሌጽ ክርስቶስ በዮሐ 11፡9 እንዯጠቀሰው ሰራተኞቹ ወዯ 
ወይኑ የአትክሌት ስፍራ ስራቸውን እንዱሰሩ በቀን ውስጥ በተሰጠ በእኩሌ መዯበኛ ሰዓታት (3ኛው፤6ኛው፤9ኛው ሰዓት) 
ሊይ ተሌከዋሌ፡፡የተዘጋጀው የሥራ ስነ ስርዓት ሂዯት በመጨረሻው በ11ኛው ሰዓት በተቀጠሩ ሠራተኞች ተሽሯሌ፡፡ይህ 
የመጨረሻው ቡድን በወይን አትክሌት ስፍራ የሚሰራው ሇ1 ሠዓት ብቻ ነው፡፡እኚህ ሰዎች ሇአንድ ሰዓት ከሰሩ በኋሊ 
የቀኑ የስራ ሰዓት ተጠናቀቀ፡፡ በወይኑ የአትክሌት ስፍራ የነበረው ስራ ቆመ፡፡ይህ በጣም ጠቃሚ ነው፤ምክንያቱም 
በታሊቁ መከራ ጊዜ ስሇሚመጣው ስሇ ታሊቁ መንፈሳዊ መኸር የሚናገሩ ላልች የመጽሐፍ ቅደስ መረጃች ጋር 
ይዛመዲሌ( ራዕይ 7፤9-14)፡፡  

 

 



የታሊቁ መከራ አንድ ሰዓት 

መጽሐፍ ቅደስ ታሊቁ መከራ የአንድ ሰዓት ክፍሇ ጊዜ እንዯሆነ ይጠቅሳሌ፤ 

 

ማር 13:11 ሲጏትቱአችሁና አሳሌፈው ሲሰጡአችሁም ምን እንድትናገሩ አስቀድማችሁ አትጨነቁ፥  

ዲሩ ግን በዚያች ሰዓት የሚሰጣችሁን ተናገሩ፤ የሚነግረው መንፈስ ቅደስ ነው እንጂ እናንተ አይዯሊችሁምና። 

 

ራዕይ 17:11 የነበረውና የላሇውም አውሬ ራሱ ዯግሞ ስምንተኛው ነው ከሰባቱም አንደ ነው፥ ወዯ ጥፋትም 
ይሄዲሌ። 

12 ያየሃቸውም አስሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያሌተቀበለ አስር ነገሥታት ናቸው፥ ዲሩ ግን ከአውሬው ጋር 
ሇአንድ ሰዓት እንዯ ነገሥታት ሥሌጣንን ይቀበሊለ። 

 

ራዕይ 18:10 ሥቃይዋንም ከመፍራት የተነሣ በሩቅ ቆመው። አንቺ ታሊቂቱ ከተማ፥ ብርቱይቱ ከተማ ባቢልን፥ 
ወዮሌሽ፥ ወዮሌሽ፥ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ዯርሶአሌና እያለ ይናገራለ። 

 

የ"አንድ ሰዓት"ታሊቁ መከራ የሚመጣው የእግዚአብሔር የማዲን ስራ ማብቂያ ሊይ ነው፡፡በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር 
ከመሊው ዓሇም በርካታ ቁጥር ያሊቸውን ሰዎች (ከቤተክርስቲያን ውጪ ያለትን) ያድናሌ፡፡ይህ ሰዓት በመጽሐፍ ቅደስ 
የታሪክ ቀን መቁጠሪያ ሊይ በ23 ዓመታት ጊዜ ውስጥ እንዯሚፈጸም ተጠቅሶ ይገኛሌ፤ያም እ.ኤ.አ ከግንቦት 21፣1988 
እስከ ግንቦት 21፤2011 ዓ.ም ነው፡፡ 

ቀኑ(12ኛው ሰዓት) አብቅቷሌ 

በመንፈሳዊ መረዲት እ.ኤ.አ ግንቦት 21፤2011 የ12ኛው ሰዓት ማብቂያ ቀን ነበር፡፡ስሇሆነም መጽሐፍ ቅደስ በማቴዎስ 
20 ምሳላ የተነገረን የመጨረሻው የሥራ ቀን ነው፡፡ጌታ ኢየሱስ በሥራው ቀን ማብቂያ ሊይ ምን እንዯሚሆን 
ይነግረናሌ፡፡ 
 

ዮሐ 9:2 ዯቀ መዛሙርቱም። መምህር ሆይ፥ ይህ ሰው ዕውር ሆኖ እንዱወሇድ ኃጢአት የሠራ ማን ነው? እርሱ 
ወይስ ወሊጆቹ? ብሇው ጠየቁት። 

3 ኢየሱስም እንዱህ ብል መሇሰ። የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዱገሇጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወሊጆቹ 
ኃጢአት አሌሠሩም። 

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

 

ክርስቶስ ቀን ሳሇ የሊከኝን ሥራ ሊዯርግ ይገባኛሌ ብል ይናገራሌ፤ስሇ ምን አይነት ሥራ ነው የሚናገረው? መሌሱ 
በዮሐንስ ወንጌሌ ውስጥ ይገኛሌ፤ 

 

ዮሐ 6:28 እንግዱህ። የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ ምን እናድርግ? አለት። 

29 ኢየሱስ መሌሶ፦ ይህ የእግዚአብሔር ሥራ እርሱ በሊከው እንድታምኑ ነው አሊቸው። 

 

አሁን ሇእኛ የተገሇጠሌን የእግዚአብሔር ሥራ አሇ፡፡የእግዚአብሔር ሥራ አንተ የምነታምነው እምነት ነው፡፡ይህ ዓረፍተ 
ነገር የእግዚአብሔር ሥራ እምነትን (የክርስቶስን እምነት) ሇሰዎች በመስጠት ማዲን እንዯሆነ ያስተምራሌ፡፡ 
 

እንዯገና በዮሐ 9:4 ኢየሱስ ቀን ሳሇ የሊከውን ሥራ ሉያዯርግ እንዯሚገባ ይናገራሌ፡፡ይህ ማሇት እግዚአብሔር ባቀዯው 
እና ሥራው ሉጠናቀቅ ይገባሌ ብል ባስቀመጠው የማዲን ጊዜ ውስጥ ኢየሱስ የማዲኑን ሥራ መስራት አሇበት፡፡ 
ቀኑ መች ያበቃሌ? 

 

ዮሐ 11:9 ኢየሱስም መሌሶ፦ ቀኑ አሥራ ሁሇት ሰዓት አይዯሇምን? 

 

12ኛው ሰዓት (በታሊቁ መከራ ጊዜ የሚኖረው የመጨረሻው አንድ ሰዓት) እ.ኤ.አ በግንቦት 21፤2011 ከታሊቁ የመከራ 



ጊዜ ጋር አብቅቷሌ፡፡ 
 

12ኛው ሰዓት የሥራ ቀን በኋሊ ምን ይሆናሌ?  

 

ዮሐ 9:4 "...ማንም ሉሠራ የማይችሌባት ላሉት ትመጣሇች።." 

 

በዚህ ስፍራ ሊይ የተጠቀሰው ሰው ኢየሱስ እራሱ ነው፡፡12ኛው የሥራ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የማዲኑን ሥራ ያቆማሌ (ይህ የእግዚአብሔር ሥራ የአንተ እምነት ነው). ስሇዚህ የመዲን ቀን ያበቃሌ፡፡መንፈሳዊ የፍርድ 
ቀን ምሽት ይጀምራሌ፡፡በዚህ ምሽት ማንም ሰው(ክርስቶስ) ሥራ(ዯህንነት) መስራት አይችሌም፡፡ 
 
 


