
1 
 

      ጥቅምት7፤2015 ዓ/ም እ.ኤ.አ. 

          የዓሇም ፍጻሜ እንዯሚሆን  

         ያሇው ጠንካራ መመሳሰሌ  

በፍርዴ ቀን ውስጥ መኖር በራሪ ጽሁፍ ተከታታይ ቁጥር 3  

የዙህን በራሪ ጸሁፍ ርዕስ ስታነቡ የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ የሚሆነው፤ያ ቀን ሇምን ሆነ ?የሚሌ 
ይሆናሌ ፡፡ 

ሇጥያቄው የሚሆነው መሌስ ዓሇም ከግንቦት 21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጋር የሚመሳሰሌ ከሚሆንባቸው 
ላልች ጋር ትሌቅ መስማማት መኖሩ ነው፡፡ቀኑ እንዯ ፍርደ ቀን ተዯርጎ ሇዓሇም ህዜቦች ታውጆ ነበር 
!፡፡  

«መንፈሳዊ ፍርዴ ግንቦት 21/2011 ዓ.ም እ.ኤ.አ ጀምሯሌ» የሚሌ ርዕስ ባሇው በራሪ ጽሁፋችን 
ውስጥ እርሱ ሉያዯርገው ያሇውን መንፈሳዊ ፍርዴ በማምጣት አንጻር የእግዙአብሔርን ዜንባላ 
አሳይተናሌ፡፡ ይኸውም በኤዯን ገነት ውስጥ በሰው ር ሊይ የነበረው ፍርዴ፣በጌቴሴማኒ የአትክሌት 
ስፍራ በክርስቶስ ሊይ የነበረው የእግዙአብሔር ፍርዴ፣እንዱሁም ዯግሞ በዓሇም ውስጥ በሚኖሩት 
የአብያተክርስቲያናት ማህበር ሊይ የነበረው ፍርዴ ናቸው፡፡እነዙህ መንፈሳዊ ፍርድች የነበሩ ሲሆን 
እንዱሁም፤በዓሇም ሊይ አንዴ መንፈሳዊ የሆነ ፍርዴን ስሇማምጣት (ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ.) 
ነበሩ፡፡ጌታ የእርሱን መጽሏፍቅደሳዊ የሆኑ ቅዯም ተከተልችን እየተከተሇ ነው ፡፡ 

             የፍርደ ባህርይ   

በግንቦት 21፤2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ሊይ እግዙአብሔር የሰማይን በር እንዯጋው መጽሏፍቅደስ 
ያመሇክታሌ፡፡ 

ለቃ13:24«በጠበበው በር ሇመግባት ተጋዯለ፤ እሊችኋሇሁና፥ ብዘዎች ሉገቡ ይፈሌጋለ 
አይችለምም። 25 ባሇቤቱ ተነሥቶ በሩን ከቇሇፈ በኋሊ፥ እናንተ በውጭ ቆማችሁ። ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ 
ክፈትሌን እያሊችሁ በሩን ሌታንኳኩ ትጀምራሊችሁ እርሱም መሌሶ፦ ከወዳት እንዯ ሆናችሁ 
አሊውቃችሁም ይሊችኋሌ።» 

እየተሊሇፈ ባሇው የወንጌሌ ብርሃን አነጋገር እግዙአብሔር በዙያ ቀን ሊይ ሉያመጣው ያሇውን መንፈሳዊ 
ፍርዴ መጽሏፍ ቅደስ በተጨማሪ ይገሌጻሌ ፡፡ 

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

ወዯፊት እየሄዯ ባሇው መዲን ወንጌሌ ሁሌጊዛ በመጽሏፍቅደስ ውስጥ እንዯ ወንዜ ውኃ ይመስሇዋሌ 
፡፡ነገርግን እነዙህ ውኃዎች አንዴ ጊዛ ፍርደ ሲጀምር ወዯ ዯምነት እንዯተሇወጠ የእግዙአብሔር ቃሌ 
ያውጃሌ ፡፡ 
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ራዕይ  16: 3 ሁሇተኛውም ጽዋውን በባሕር ውስጥ አፈሰሰ፤ እንዯ ሞተም ሰው ዯም ሆነ፥ በባሕርም 
ከሚኖሩት ሕይወት ያሇበት ነፍስ ሁለ ሞተ 
4 ሦስተኛውም ጽዋውን በወንዝችና በውኃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፤ እነርሱም ዯም ሆኑ። 

 
በተጨማሪም የወንጌሌ ውኃ  የዯረቀ መሆኑ ምሳላ በመጽሏፍቅደስ ውስጥ ጥቅም ሊይ ውሎሌ ፡፡ 
ራዕይ 16፤12 ስዴስተኛውም ጽዋውን በታሊቁ ወንዜ በኤፍራጥስ ሊይ አፈሰሰ፤ ከፀሏይም መውጫ 
ሇሚመጡ ነገሥታት መንገዴ እንዱሰናዲሊቸው ውኃው ዯረቀ።  
 
ይህንን በግሌጽ ሇመናገር፣በእነዙህ መጽሏፍቅደሳዊ በሆኑ አምሳያዎችና ምስልች በኩሌ በአጠቃሊይ 
(የሰማይ በር የተጋ መሆኑ፣የፀሀይ፣የጨረቃ እና የከዋክብት ብርሃን መጥፋት፣ እንዱሁም ዯግሞ 
የውኃው ወዯ ዯምነት መሇወጥ ወይንም ውኃው የዯረቀ መሆኑ) እንዯ ሊቂ የሆነው ዋና ሀሳብ 
እግዙአብሔር የማዲን መርሀ ግብሩን ማጠናቀቁ ነው፡፡እርሱ በግንቦት21፤2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ሰዎችን 
ማዲኑን አቁሟሌ፡፡በዙህ ዓሇም ሊይ ያሇው ፍርዴ ባህርይ የሆነው መዲን ያበቃ መሆኑ ነው፡፡ 
እግዙአብሔር በዓሇም ውስጥ በየትኛውም ስፍራ ማንንም ሰው በቀጣይነት አያዴንም ፡፡ 
       
   ፍርደ በእግዙአብሔር ቤት ሊይ ሇ8400 ቀናት ጀምሯሌ ፡፡ 
ሇጥቂት ጊዛ እግዙአብሔር የፍጻሜውን ጊዛ የፍርዴ መርሃግብር በአዱስ ኪዲን አብያተክርስቲያናት ሊይ 
እና በዓሇም ሊይ በሚኖሩ ማህበረ ምዕመናን ሊይ መጀመሩን አውቀናሌ ፡፡ 
 
1 ጴጥ 4: 17 ፍርዴ ከእግዙአብሔር ቤት ተነሥቶ የሚጀመርበት ጊዛ ዯርሶአሌና፤ 
 
በአብያተክርስቲያናት ሊይ(ባሇመታመናቸው አንጻር) የሆነው ፍርዴ በግንቦት21/21988 ዓ/ም እ.ኤ.አ. 
ጀምረዋሌ፡፡በጥንቃቄ የተጠና የታሪክ መጽሏፍቅደሳዊ የሆነው የቀን መቁጠሪያ በአብያተክርስቲያናት 
ሊይ የሚሆነው የእግዙአብሔር ፍርዴ የጊዛ መስመር በመጀመሪያው ቀን ከግንቦት21/21988 ዓ/ም 
እ.ኤ.አ. ጀምሮ እስከ ግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ሇ23 ዓመታት ክፍሇጊዛ እንዯሚሆን አሳይቷሌ ፡፡ 
ግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. በአብተክርስቲያናት ሊይ ሇ23 ዓመታት የሚሰራው ፍርዴ (በተጨማሪም 
የታሊቁ መከራ ክፍሇ ጊዛ በመባሌ የሚታወቀው) በዙያ ቀን ሊይ የሚያበቃ መሆኑን የሚያረጋግጠው 
አንደ ትሌቅ ማረጋገጫ ነው፡፡እኛ በአብያተክርስቲያናት ሊይ የሚሆነውን መንፈሳዊ ፍርዴ ሇ23 
ዓመታት እንዯሚሆን የጊዛ መስመሩን ያወቅን ስሇሆነ ትሌቁ ጥያቄ የሚሆነው የእግዙአብሔር 
መንፈሳዊ ፍርዴ በዓሇም ሊይ ሇምን ያህሌ ጊዛ ይቀጥሊሌ? የሚሇው ነው፡፡በግንቦት21/2011 ዓ/ም 
እ.ኤ.አ. ቀን ሊይ የጀመረውን ፍርዴ የምንወስን ከሆንን እንግዱህ ጊዛው እስከ ዓሇም ፍጻሜ እንዯሚሆን 
ሇማወቅ እንችሊሇን ፡፡ 
 በመጽሏፍቅደስ ጥናት በኩሌ አንዴ ብቻ የሆነ ጥብቅ አማራጭ ይገሌጣሌ፡፡የመጽሏፍቅደሳዊ 
መረጃዎች መጠን ወዯ ጥቅምት 7/2015 ዓ/ም እ.ኤ.አ. በመጠቆም ያ ቀን በግንቦት 21/2011 ዓ/ም 
እ.ኤ.አ. ጀምሮ የተራመውን የፍርዴ ክፍሇ ጊዛ ሇማጠናቀቅ እና ቀኑ የዓሇም ፍጻሜ እንዯሚሆን እጅግ 
ጠንካራ በሆነ ሁኔታ ፉክክርን ያዯርጋሌ፡፡ 
.  
       ፍርደ በዓሇም ሊይ ሇ1600 ቀናት ይቀጥሊሌ ፡፡ 
 በጣም በጥቂት ቦታዎች በዓሇም ሊይ ሊለ አብያተክርስቲያናት ማህበር ሊይ እግዙአብሔር ቁጣውን 
ይናገራሌ፤እናም እንግዱህ ፍርደ ከአብያተክርስቲያናት ማኅበር ሊይ ወዯ በአጠቃሊይ ያሌዲነው የሰው 
ር ሁለ ሊይ የሚሆነውን የጊዛ ሽግግር በሚመሇከት መረጃን ይሰጠናሌ፡፡ይህ ሁሇት እጥፍ የሆነው 
የፍርዴ የጊዛ እቅዴ በኤርምያስ መጽሏፍ ውስጥ እንዯተቀመጠ እናያሇን ፡፡ 
ኤር 25: 29 እነሆ፥ ስሜ የተጠራባትን ከተማ አስጨንቃት ንዴ እጀምራሇሁ በውኑ እናንተ 
ያሌተቀጣችሁ ትሆናሊችሁን? በምዴር በሚኖሩ ሁለ ሊይ ሰይፍን እጠራሇሁና ያሇ ቅጣት አትቀሩም፥ 
ይሊሌ የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር፦  
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እግዙአብሔር ክፉን ነገር (ፍርዴን) ስሙ በተጠራበት ከተማ (የክርስቲያን ቤተክርስቲያን) በሆነችው 
የሚያመጣ ሲሆን እንዯገና ከዙያም በምዴር በሚኖሩት ሊይ በአጠቃሊይ ሰይፍን (ፍርዴን ) ያውጃሌ ፡፡ 
  እንዯገናም በአብያተክርስቲያናት ሊይ ጀምሮ የነበረው ፍርዴ ሇ23 ዓመታት (8400 ቀናት) እንዯሚሆን 
ሇጥቂት ጊዛ አውቀን ነበር፡፡ ነገርግን በምዴር ሊይ በሚኖሩት ሊይ ሇምን ያህሌ ጊዛ ይቀጥሊሌ? 
  የራዕይ መጽሏፍ በሰው ር ሊይ የእግዙአብሔርን የመጨረሻ የፍርዴ ዜርዜሮች የያውን ኃይሇኛ 
ምዕራፍ ያቀሌብሌናሌ፡፡ ያ አስፈሪ የሆነው  ቀን እንዯሚከተሇው ተብራርቶ እናገኘዋሇን ፡፡  
 
ራዕይ 14: 10 እርሱ ዯግሞ በቍጣው ጽዋ ሳይቀሊቅሌ ከተጋጀው ከእግዙአብሔር ቍጣ ወይን ጠጅ 
ይጠጣሌ፥ በቅደሳንም መሊእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በዱን ይሳቀያሌ። 
 
የፍርደ ቀን የመከር ጊዛም እንዯሚሆን በተጨማሪ ተገሌጧሌ ፡፡  
 ራዕይ 14:14 አየሁም፥ እነሆም ነጭ ዯመና፥ በዯመናውም ሊይ የሰውን ሌጅ የሚመስሌ ተቀምጦአሌ፥ 
በራሱም ሊይ የወርቅ አክሉሌ በእጁም ስሇታም ማጭዴ ነበረው። 
15 ላሊ መሌአክም ከመቅዯሱ ወጥቶ በዯመናው ሊይ ሇተቀመጠው። የማጨዴ ሰዓት ስሇ ዯረሰ 
ማጭዴህን ስዯዴና እጨዴ፥ የምዴሪቱ መከር ጠውሌጓሌና ብል በታሊቅ ዴምፅ ጮኸ። 
16 በዯመናውም ሊይ የተቀመጠው ማጭደን ወዯ ምዴር ጣሇው ምዴርም ታጨዯች። 

 
እግዙአብሔር የእርሱን የመጨረሻ ፍርዴ በመከር ስዕሌ ቢጠቀምበት የምንገረም አንሆንም ፡፡ 
በመጨረሻም ጌታ አስቀዴሞ መከሩ በዓሇም ፍጻሜ ሊይ ስሇሚሆነው እንዯሚሰራ የሪውን ምሳላ 
ነግሮናሌ ፡፡ 
   
ማቴ 13: 38 እርሻውም ዓሇም ነው፤ መሌካሙም ር የመንግሥት ሌጆች ናቸው፤39 እንክርዲደም 
የክፉው ሌጆች ናቸው፥ የራውም ጠሊት ዱያብልስ ነው፤ መከሩም የዓሇም መጨረሻ ነው፥ አጫጆችም 
መሊእክት ናቸው፡፡ 
 
በራዕይ 14. ስሇ መከር እና ስሇ ዓሇም ፍጻሜ ወዯሚናገረው ምንባብ ስንመሇስ በምዕራፉ መዜጊያ ሊይ 
ያሌተሇመዯ አነጋገርን ሲያዯርግ እናገኘዋሇን ፡፡ 
 
 ራዕይ  14:19 መሌአኩም ማጭደን ወዯ ምዴር ጣሇው፥ በምዴርም ካሇው ከወይን ዚፍ ቇርጦ ወዯ ታሊቁ 
ወዯ እግዙአብሔር ቍጣ መጥመቂያ ጣሇ። 

20 የወይኑም መጥመቂያ ከከተማ ውጭ ተረገጠ፥ እስከ ፈረሶች ሌጓምም የሚዯርስ ዯም ርቀቱ ሺህ 
ስዴስት መቶ ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ። 

 
ከእነዙህ ምንባቦች እግዙአብሔር ያሌዲኑትን ህይወታቸውን የእርሱ ቁጣ በሆነው የወይን መጥመቂያ 
እግሮች ስር እየተረገጡ ህይወታቸውን በመፍጨት ዯማቸውን ከእነርሱ በማስወጣት እንዯሚቀጣቸው 
ሇማየት እንችሊሇን ፡፡ መጽሏፍቅደስ ህይወት በዯም ውስጥ እንዯሆነ ይነግረናሌ፡፡(ላዋውያን 17፣11) 
፡፡ያሌዲኑት ዯም ከወይን መጥመቂያው ውጪ ወጥቶ የሚፈስስ ሲሆን ዯግሞም ሇተራሙት 1600 
ቀናት ይቀጥሊሌ፡፡ ዯሙ የሚፈስስበትን ርቀት እግዙአብሔር ሇምን እንዯገሇጠው እንዯነቃሇን፡፡ሇቁጥር 
1600 አንዴ ጠቀሜታ ያሇው ነገር ይኖራሌን? በዙህ አነጋገር ውስጥ ስሇተራመው የፍርዴ ክፍሇ ጊዛ 
ጊዛ መስመር የእግዙአብሔር ቃሌ እየተገሇጠ መሆኑ የሚቻሌ ነውን? ከሁለም በመጨረሻ፣ህይወት 
በዯም ውስጥ እንዯሆነ መጽሏፍቅደስ ይናገራሌ፡፡የዓሇምን ክፉ ህዜቦች ህይወታቸውን በመጭመቅ 
ከእነርሱ ሇማውጣት ከእግዙአብሔር ጊዛ አንጻር የሚፈስሰው ዯማቸው በእግዙአብሄር ቁጣ ስር 
እየተሰቃዩ ባለበት ጊዛ በዙህ ዓሇም ውስጥ የሚቀራቸውን የህሌውና ጊዛ የሚያመሇክቱ ናቸው ሇማት 
ይቻሊሇን? 
 
ነገርግን አንዴ ሰው «ርቀት መሇኪያ ከጊዛ ጋር የሚሰራው ምንም ነገር የሇም፡፡የርቀት መሇኪያ 
የሚሰራው ከርቀት ጋር እንጂ ከጊዛ ጋር አይዯሇም » በማሇት ሉናገር ይችሌ ይሆናሌ ፡፡ 
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ያ እውነት ነው፤ነገርግን ይህ የእግዙአብሔር ቃሌ እንዯሆነ እናስታውሳሇን፡፡ መጽሏፍቅደስ፣ እንዱሁም 
እርሱ በምሳላዎች ውስጥ በቀጣይነት ይናገራሌ፡፡ጊዛ አሌባ የሆኑ እንዯጊዛ የሆኑ የእግዙአብሄርን 
የቃለን አተረጓጎሞች በመጸሏፍቅደሳዊ ምሳላዎች እንመሌከት ፡፡ 
  
ፍ  40: 8… ዮሴፍም አሊቸው። ሕሌምን የሚተረጕም እግዙአብሔር የሰጠው አይዯሇምን? እስቲ 
ንገሩኝ። 
9 የጠጅ አሳሊፊዎች አሇቃም ሇዮሴፍ ሕሌሙን እንዱህ ብል ነገረው። በሕሌሜ የወይን ዚፍ በፊቴ ሆና 
አየሁ፥10 በዚፊቱም ሦስት አረግ አሇባት እርስዋም ቅጠሌና አበባ አወጣች፥ ሇሊም አንጠሇጠሇች፥ 
የሇሊዋም ፍሬ በሰሇ;11 የፈርዖንም ጽዋ በእጄ ነበረ ፍሬውንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ጨመቅሁት፥ 
ጽዋውንም ሇፈርዖን በእጁ ሰጠሁት። 
12 ዮሴፍም አሇው። የዙህ ትርጓሜው ይህ ነው ሦስቱ አረግ ሦስት ቀን ነው፤ 
13 እስከ ሦስት ቀን ዴረስ ፈርዖን ራስህን ከፍ ያዯርጋሌ፥ ወዯ ቀዯመው ሹመትህም ይመሌስሃሌ፤ 
 
በዙህ የታሪክ መግሇጫ ዜርዜር ውስጥ ዮሴፍ ሶስት ቅርንጫፎች ማሇት ሶስት ቀናት መሆናቸውን 
በሚመሇከት ሇጠጅ አሳሊፊው አሇቃ ህሌምን ይተረጉምሇታሌ፡፡ አሁን አንዴ ጥያቄን ሌንጠይቅ እንችሊሇን 
፤ቅርንጫፎቹ ሇጊዛ ሉያዯርጉት የሚችለት ነገር ምንዴን ነው? የሚሌ ነው፡፡ እናም መሌሱ የሚሆነው 
በፍጹም ምንም ነገር አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ቅርንጫፎቹ ቀን አይዯለም፤ይሁን እንጂ፤እግዙአብሔር 
አሁንም ሇእያንዲንዲቸው ቅርንጫፎች መንፈሳዊ ትርጉም እየሰጠ ነው፡፡ስሇሆነም የቀንን ጊዛ ይወክሊለ 
፡፡  
 በተመሳሳይ ሁኔታ የጠጅ አሳሊፊው አሇቃ ከቀናት ጋር ምንም ግንኙነት እንዯላሇው ሌናስብ 
እንችሊሇን፡፡ነገርግን በፍጥረት ምዕራፍ 40 ውስጥ ያሇው የታሪክ መግሇጫ ዜርዜር (ሇላልችም 
መጽሏፍቅደሳዊ የታሪክ መግሇጫዎችም እንዯሆኑት ሁለ) ሇጊዛ አሊባ ቃሊት አስቀዴሞ የተወሰደ 
መጽሏፍቅደሳዊ የሆኑ ምሳላዎችን ይመሰርታለ፡፡( ሌክ እንዯቅርንጫፎቹ ) ክፍሇጊዛን ሇመወከሌ 
ማሇት ነው፡፡ስሇዙህ1600 የርቀት መሇኪያዎች ምናሌባትም እንዯ 1600 ቀናት ይታያለ 
፡፡ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ወዯ 1600 ቀናት ብንሄዴ ጥቅምት7/2015 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ወዯሆነው 
ቀን የሚመራን መንገዴ አሇን፡፡ጥያቄው የሆነው፤ያ ሌዩ የሆነ ቀን ዓሇም ፍጻሜ ቀን እንዯሆነ የሚዯግፍ 
አንዲች ተጨማሪ መረጃን መጽሏፍቅደስ ያቀርባሌን? 
 
     40x40=1600 (ሇእግዙአብሔር ህዜቦች ሀይሇኛ ፈተና የሆነበት ጊዛ)  

   ይህንን እ.ኤ.አ ጥቅምት 7/2015 ሊይ በሚያርፉትና ሇዓሇም ፍፃሜ ተጨማሪ መረጃዎች 
ስሇሚሆኑት 1600 ቀናት ማሇፊያ ጊዛ ከመነጋገራችን አስቀዴመን የ1600 ቁጥር አተያይ ጠቀሜታ 
በመጀመሪያ ማነጣጠር ያስፈሌጋሌ፡፡ ቁጥር 1600 ወዯ “40x40``ይከፋፈሊለ፡፡ቁጥር“40” በመፅሏፍ 
ቅደስ ውስጥ ሙከራን (ፈተናን) የሚያስተዋውቅ ቁጥር ነው፡፡ ሇምሳላ፣እስራኤሊውያን ሇ40 ዓመታት 
በምዴረበዲ ዝረዋሌ፡፡ ዯግሞም እግዙአብሔር ያንን ቀን የፈተና ቀን በማሇት ይጠረዋሌ (ዕብ3.8) 
በእርግጥ አብዚኞቻችን በክርስቶስ የፈተና ክፍሌ ጊዛ ጋር ያሇፍን ነን ፡፡ 

 ማቴ 4: 1 ከዙያ ወዱያ ኢየሱስ ከዱያብልስ ይፈተን ንዴ መንፈስ ወዯ ምዴረ በዲ ወሰዯው፥ 
2 አርባ ቀንና አርባ ላሉትም ከጦመ በኋሊ ተራበ። 

 

 በ40 ቀናትና 40 ላሉቶች  ክፍሇ ጊዛ ውስጥ ኢየሱስ ተፈትኖ እንዯነበር እናገኘዋሇን፡፡ይህም 
እግዙአብሔር ሇቁጥር 40 የሰጠው የመንፈሳዊ አተገባበር አምሳያ እንዯሆነ በጥንቃቄ መጽሏፍትን 
በመመርመር መረዲት እንችሊሇን፡፡ ቁጥር 40 ፈተናን ወይም ሙከራን ያመሇክታሌ፡፡ ይህም በተሇየ 
ሁኔታ ትርጉም ያሇው ነው ምክንያቱም እግዙአብሔር የዲኑት ህዝቦቹ (ምረጦቹን) ከእነዙያ (ካሌዲኑት 
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ህዜቦች) በእግዙአብሔር የተቀጡ ሆነው በሚኖሩት ጎን ሇጎን እንዴኖሩ የእግዙአብሔር ዓሊማ መሆኑን 
ተመራናሌ፡፡  

ኢሳ  24: 6 ስሇዙህ መርገም ምዴርን ትበሊሇች በእርስዋም የተቀመጡ ይቀጣለ ስሇዙህ የምዴር ሰዎች 
ይቃጠሊለ፣ ጥቂት ሰዎችም ይቀራለ።  

1 ተሰ  4: 15 በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ዴረስ የምንቀር 
ያንቀሊፉቱን አንቀዴምም፤ 
 

ነገር ግን እግዙአብሔር በክፉዎች ሊይ ቀጣውን  በሚጨምርበት ጊዛ ውስጥ የእርሱን ህዜቦች በዓሇም 
ውስጥ ሇምን ይተዋቸዋሌ? ጥቂት ምክንያቶች አለ፣ ነገር ግን አንደ በጣም ጠቀሜታ ያሇው ምክንያት 
የሆነው እግዙአብሔር የእርሱን ህዜቦች በእውነተኛነት ያዲኑ ሆነው እንዯሆኑ ሉፈትናቸው፣የህዜቦቹን 
እምነት ይፈተን ንዴ በእሳት ውስጥ ማሳሇፉ ነው፡፡  

1 ጴጥ 1: 7 በዙህም እጅግ ዯስ ይሊችኋሌ፥ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይሌቅ 
አብሌጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገሇጥ፥ ሇምስጋናና ሇክብር ሇውዲሴም ይገኝ 
ንዴ አሁን ሇጥቂት ጊዛ ቢያስፈሌግ በሌዩ ሌዩ ፈተና አዜናችኋሌ። 

1 ቆሮ 3: 11 ከተመሠረተው በቀር ማንም ላሊ መሠረት ሉመሠርት አይችሌምና፥ እርሱም ኢየሱስ 
ክርስቶስ ነው 

12 ማንም ግን በዙህ መሠረት ሊይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ዴንጋይም በእንጨትም በሣርም 
ወይም በአገዲ ቢያንጽ፥ የእያንዲንደ ሥራ ይገሇጣሌ፤ 
13 በእሳት ስሇሚገሇጥ ያ ቀን ያሳያሌና፥ የእያንዲንደም ሥራ እንዳት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋሌ። 

 

እግዙአብሔር ከግንቦት 21/2011 ዓ.ም እ.ኤ.አ ጀምሮ እና ያሇማቋረጥ በቁጥር 1600 ውስጥ የምዴርን 
ያሌዲኑ ሰዎች እየቀጣቸው መሆኑን መጽሏፍ ቅደስ ይገሌጣሌ፡፡ መጽሏፍ ቅደስ ዯግሞ እነዙያን እንዯ 
እውነተና አማኞች የሚቆጠሩትን በሙለ በኃይሌ እየፈተናቸው እዯሆነም ይገሌፃሌ፡፡ ጥቅምት 7/2015 
እ.ኤ ከግንቦት 21/2011 ዓ.ም እ.ኤ.አ ጀምሮ 1600ኛው ቀን ሲሆን በዙያም ፈተናው ይጠናቀቃሌ፡፡  

የፍርደ ቀን ማጠቃሇያ የሆኑት 10,000 ቀናት፣የእግዙአብሔር ፍርዴ መጠናቀቅ  

ጥቅምት 7/2015 ዓ.ም እ.ኤ.አ በአሌዲኑት ህዜቦች ሊይ እግዙአብሔር የእርሱን ፍርዴ የሚያጠናቅቅበት 
ቀን የመሆኑ እጅግ ትሌቅ ማረጋገጫ ቀዯም ሲሌ እንዯምናስታውሰው በታሊቅ መከራ ክፍሇ ጊዛ ውስጥ  
ሇሆኑት 8400 ቀናት የዓሇምን ማህበራዊ ምዕመናን ቀጥቷሌ/ፈርድባቸዋሌ ራዕይ ምዕራፍ 14 
እንዲጠናነው፣ የዙህን ዓሇም የመጨረሻውን መከራ የሚያጎሊው ሲሆን 1600 ቁጥርን ሰጥቶናሌ ቁጥር 
1600 ከቁጥር 8400 ጋር የሚሄዴ ነው፡፡  

እውነታው ሌክ በጓንት ውስጥ እንዲሇ እጅ የሚዚመዴ ነው፡፡  

8400 ቀናት(ፍርዴ በአብያተ ክርስቲያናት ሊይ ጀምራሌ/ታሊቁ መከራ ክፍሇ ጊዛ)  

+1600 ቀናት በተመሳሳይ ሁኔታ በመሊው አሇም ሊይ የፍርዴ ቆይታ  

=10000 ቀናት /አጠቃሊይ ፍርዴ በክፉዎች ሊይ ሌክ በቁጥር 40 እንዯነበረው ቁጥር 10 ወይም የ10 
ብዛቶች የሆኑ እንዯ 100፣1000 ወይም 10,000 መንፈሳዊ ትርጉም ያሊቸው መሆኑን የመጽሏፍ  
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ቅደስ ጥናት ይገሌፃሌ፡፡ በቁጥር«10,000» ሆነው መንፈሳዊ ትርጉም መጠናቀቅ ነው፡፡ይህም 
በመዜሙረ ዲዊት መጽሏፍ በእነዙህ ጥቅሶች ውስጥ በተሻሇ ሁኔታ የሚታይ ይሆናሌ፡፡ 

መዜ 50፡10 የምዴረ በዲ አራዊት ሁለ በሺህ ተራራዎች ያለ እንስሶችም የእኔ ናቸውና። 

እግዙአብሔር በ1000 ተራራዎች ሊይ ያለ ሁለንም መንጋዎች እንዯሚያስተዲዴር ይናገራሌ፡፡ 
እግዙአብሔር በ1000 ተራራዎች ሊይ ብቻ የሚኖሩትን መንጋዎች ያስተዲዴራን?ወይንስ እርሱ በሁለም 
ተራራዎች የሚኖሩ መንጋዎችን ሁለ ያስተዲዴራሌ? በእርግጥ፣ እርሱ አምሊክ ስሇሆነ ሁለንም ነገሮች 
ያስተዲዴራሌ፡፡ እርሱ በዓሇም ውስጥ ባለ ተራራዎች ሁለ ሊይ የሚኖሩትን ሁለንም መንጋዎች ይዞሌ 
፡፡ እርሱ የሁለንም መንጋዎች «መሟሊት » ያስተዲዴራሌ ፡፡ 

    በፍርደ ቆይታ ጊዛ በሚኖረን ጥያቄ ውስጥ እግዙአብሔር የእርሱን ፍርዴ በዙህ ዓሇም ሊይ 
ሲያጠናቅቅ አይተናሌ ፡፡ ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ ያለትን 1600 ቀናት ወዯኋሊ በግንቦት 
21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ. በእግዙአብሄር ቤት ሊይ ፍርደ ጀምሮ ስሇነበር የፍርደ ማጠቃሇያ ወዯሆነው 
10.000 ቀናት ያመጣናሌ፡፡ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ.10.000ኛ ቀን ነው፡፡ እናም እንዱህ ባሇ ሁኔታ 
ይህ የእግዙአብሔር የመጨረሻው ጊዛ ፍርዴ መርሃ ግብርና በመነጠቅ እንዱሁም ከዙህ ዓሇም ጋር 
ግንኙነት ሊሊቸው ሇሁለም ነገሮች መጠናቀቅ በጣም ተፎካካሪው ነው ፡፡ 

      ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ .ኤ.አ . የቤተመቅዯሱ በዓሌ የመጨረሻው ቀን 

እስካሁን ዴረስ፣በራዕይ ምዕራፍ 14 ውስጥ ባሇው የፍርዴ አውዴ ውስጥ እግዙአብሔር ቁጥር 
«1600»ን ሲሰጠን አይተናሌ፡፡ቁጥር1600 ዯግሞ በጣም የሚስቡ ወዯሆኑ«40x40» ቁጥሮች 
ሲከፋፈሌም ዯግሞ አይተናሌ፡፡በተጨማሪም፣1600 የፍርደ ቀናት አጠቃሊይ ቁጥሮች ከሆኑት ከ8400 
ቀናት ጋር በትክክሌ ይጋጠማሌ፡፡ይህም ማሇት ዯግሞ ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ. ከግንቦት21/2011 
ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ ያሇውን 40 ቀናት ክፍሇ ጊዛ 40ኛ የሚያጠናቅቅ ሲሆን እንዱሁም ዯግሞ በግንቦት 
21/1988 ዓ/ም እ.ኤ.አ. ፍርደ በአብያተ ክርስቲያናት ሊይ ጀምሮ ከነበረበት ጊዛ ጀምሮ የፍርደ 
ማጠቃሇያ ቀናት ሇሆኑት 10.000 ቀናት ይጠናቅቃሌ ማሇት ነው፡፡ይህ መረጃ ብቻውን ጥቅምት 
7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ. ከሁለም ላልች ቀናት ውጪ እንዱቆም ያዯርገዋሌ፡፡ነገረግን ሇተጨማሪ 
መጽሏፍቅደሳዊ መረጃ ጥናታችንን ስንቀጥሌ አስዯናቂ የሆነ አንዴ ነገርን እናገኛሇን ፡፡ 

 ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ. ዯግሞ የቤተመቅዯሱ ዓመት በዓሌ የመጨረሻው ቀን ይሆናሌ፡፡ይህም 
የዕብራውያን የ7ኛው ወር 23ኛው ቀን ነው፡፡ይህም ህዜቡ ከቤተመቅዯሱ በዓሌ ወዯየቤታቸው   
እንዱመሇሱ ተሇይቶ የተቀመጠሊቸው ቀን ነው ፡፡ 

2ኛ ዛና 7፤9 ሰባት ቀንም መሠዊያውን ቀዴሰው፥ ሰባት ቀንም በዓሌ አዴርገው ነበርና በስምንተኛው 
ቀን የተቀዯሰውን ጉባኤ አዯረጉ። 

እግዙአብሔር በብለይ ኪዲን ውስጥ ሶስት ዋና ዋና የሆኑ በዓሊትን ሰጥቷሌ፡፡የፋሲካ በዓሌ ክርስቶስ 
በፋሲካ ጊዛ ወዯ መሰቀለ በሄዯበት ጊዛ በመንፈሳዊው ተሟሌቶ ነበር፡፡ የጴንጤቆስጤ በኣሌ 
መንፈስቅደስ ፈስሶ በነበረበት ጊዛ በመንፈሳዊው ተሟሌቶ ነበር (የሏዋርት ሥራ 2 ተመሌከቱ)፡፡ 
በመጀመሪያው ቀን ሊይ በዓለ ተከናውኗሌ፡፡ እናም በመጨረሻም መንፈሳዊ ሙሊት ያስፈሌገው የነበረው 
በዓሌ የቤተመቅዯሱ በዓሌ ነበር፡፡ የበዓለ መንፈሳዊ ሙሊት በዓሇም ፍጻሜ ሊይ የሚካሄዴ ይሆናሌ ፡፡ 
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   «የመጨረሻው ቀን» የሚሇው ሀረግ በመጽሏፍቅደስ ውስጥ ስምንት ጊዛ ብቻ ተጠቅሷሌ፡፡ ከእነዙህ 
ከስምንቱ ቦታዎች በሁሇቱ ውስጥ የቤተመቅዯሱ በዓሌ የመጨረሻው ቀን በእይታ ውስጥ አሇ ፡፡ 

  ነህምያ 8፤18 ከመጀመሪያውም ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቀን ዴረስ ዕሇት ዕሇት የእግዙአብሔርን 
ሕግ መጽሏፍ ያነብብ ነበር። በዓለን ሰባት ቀን ያህሌ አዯረጉ በስምንተኛውም ቀን እንዯ ሕጉ የተቀዯሰ 
ጉባኤ ነበረ።  

 ዮሏ 7፡37 ከበዓለም በታሊቁ በኋሇኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ። ማንም የተጠማ ቢኖር ወዯ እኔ ይምጣና 
ይጠጣ።  

  በላልች በስዴስቱ ቦታዎች በእይታ ውስጥ ያሇው የዙህ ዓሇም ህሌውና የመጨረሻ ቀን የሆነው ቀን 
ነው፡፡(ሇዙህ አጠቃቀም የሚሆኑ ጥቂት ምሳላዎች በዙህ አለ ) ፡፡ 

ዮሏ 6፤39 ከሰጠኝም ሁለ አንዴን ስንኳ እንዲሊጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዲስነሣው እንጂ የሊከኝ የአብ 
ፈቃዴ ይህ ነው።  
 
40 ሌጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወትን እንዱያገኝ የአባቴ ፈቃዴ ይህ ነው፥ 
እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋሇሁ። 
41 እንግዱህ አይሁዴ። ከሰማይ የወረዯ እንጀራ እኔ ነኝ ስሊሇ ስሇ እርሱ አንጏራጏሩና። 
42 አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ሌጅ ኢየሱስ አይዯሇምን? እንግዱህ። ከሰማይ 
ወርጃሇሁ እንዳት ይሊሌ? አለ። 
43 ኢየሱስ መሇሰ አሊቸውም። እርስ በርሳችሁ አታንጏራጕሩ። 
44 የሊከኝ አብ ከሳበው በቀር ወዯ እኔ ሉመጣ የሚችሌ የሇም፥ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋሇሁ። 
ዮሏ 12፤48 የሚጥሇኝ ቃላንም የማይቀበሇው እርሱ የሚፈርዴበት አሇው፤ እኔ የተናገርሁት ቃሌ 
እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርዴበታሌ። 

 ከዙህ በሊይ ካሇው ጥቅስ የምርጦች ትንሳኤ (በሙታን መነጠቅ በኩሌ እና የህያዋን መነጠቅ ) 
በመጨረሻው ቀን ሊይ እንዯሚሆን ተመሌክተናሌ፡፡ይህም ዯግሞ የእግዙአብሔር ቃሌ የሰውን ር 
የሚፈርዴበትም ጊዛ ነው ፡፡ 

  ይህም ዯግሞ ፍርደ በአብያተክርስቲያናት ሊይ ጀምሮ የነበረበት ቀን ዯግሞ የቤተመቅዯሱ በዓሌ 
የመጨረሻው ቀን ሊይ ስሇነበር ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ 1600 ቀናት እና የ10.000 ቀናት 
ማጠቃሇያ ሆኗሌ፡፡ እናም ስሇዙህ ይህ ቀን እግዙአብሄር የእርሱን ህዜቦች ሇማስነሳትና በመጨረሻው 
እንዲሌነበር ሆኖ በመዯምሰስ በኩሌ ያሌዲኑትን ፍርዴ ሇማጠናቀቅ የእግዙአብሔር እጅግ ዴንቅ ቀን 
በማዴረግ ራሱን ያቀርባሌ ፡፡ 

ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ .ኤ.አ . ዯግሞ የመከር(የመሰብሰብ) የመጨረሻው ቀን ነው ፡፡ 

  የምንመሇከተው እንዴ መጨረሻ ቀን የሆነው ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ.ዯግሞ የመከር በዓሌ 
የመጨረሻው ቀን መሆኑን ነው፡፡የመከር በዓሌ (የመሰብሰብ በዓሌ በመባሌ ይታወቃሌ) በዓለ 
ከቤተመቅዯሱ በዓሌ ጋር በተጣመረ ሁኔታ ተካሂድ ነበር፡፡  

ላዋውያን 23፤24 ሇእስራኤሌ ሌጆች እንዱህ ብሇህ ንገራቸው። በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን 
ዕረፍት፥ በመሇከት ዴምፅ መታሰቢያ፥ የተቀዯሰ ጉባኤ ይሁንሊችሁ።ላዋውን 23፣24 «» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@39
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@40
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@41
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@42
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@43
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Henzy%20Audio%20Studio/Desktop/verse@44@6@44
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ቁ.39 ከሰባተኛውም ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን የምዴሩን ፍሬ ካከማቻችሁ በኋሊ፥ የእግዙአብሔርን 
በዓሌ ሰባት ቀን ጠብቁ በመጀመሪያው ቀን ዕረፍት ይሁን፥ በስምንተኛውም ቀን ዕረፍት ይሁን። 

መጽሏፍቅደስ በራዕይ መጽሏፍ ውስጥ፣በዓሇም ፍጻሜ ሊይ የመጨረሻው መከር በሆነው አውዴ ውስጥ 
ቁጥሩን(1600) ሲሰጠን ከማስገረም ያነሰ ምንም ነገር አይዯሇም፡፡እናም ከፍርደ መጀመሪያ ቀን 
ከግንቦት21/2011 ዓ/ም እ.ኤ.አ ጀምሮ ወዯ 1600 ቀናት ስንሄዴ በመጽሏፍቅደሳዊ (በዕብራውያን) የቀን 
መቁጠሪያ መሠረት የመጨረሻው የመከር በዓሌ ወዯሆነው ወዯ ቀኑ (ጥቅምት 7/2015 ዓ/ምእ.ኤ.አ.) 
እንመጣሇን ፡፡ 

ስሇዙህ በዙያ ቀን ሊይ እነዙያን ሁለንም የዲኑትን ውዴ ፍሬዎች ወዯ መንግስተ ሰማይ እንዯሚሰበስብና 
ሇእነዙያ ሊዲናቸው ሁለ ዯግሞ ጥፋትን የሚያጠናቅቅበት እንዯሚሆን ጠንካራ የሆነ መመሳሰሌ ይኖራሌ 
ብሇን ሇመናገር እንዯፍራሇን፡፡ 

                      ሇተጨማሪ መረጃ……….. 

 

                http://ebiblefellowshipworldwide.com/ 

             http://www.ebiblefellowship.com 
                 http://www.ebible2.com 

Visit our Facebook page: 
http://www.facebook/ebiblefellowship  

Also visit our YouTube Channel 
http://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1  

 You may send a message, question or comment to: ebiblefellowship@juno.com  
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