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ንገረን፡- ይህ መቼ ይሆናል 
 

 

 

(ክፍል አንድ) 

 

 

 

 

 

በቀለእንዳለው 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ 
ምንድን ነው?”(ማቴዎስ 24፡3) 

“የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣...አሁን ልትሸከሙት አትችሉም።… እርሱ 
የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል…።”(ዮሐንስ 16፡12-
15) 

“ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ ከማንኛቸውም ክፉ ነገር ራቁ።”(1ኛቆሮንቶስ 5፡21) 

“…ቃሉ እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ የተዘጋና የታተመ ነው…” (ዳንኤል 12፡9) 

“ይህን በመጀመሪያ እወቁ፣ በመጽሐፍ ያለውን ሁሉ ማንም ለራሱ ሊተረጉም 
አልተፈቀደም፤ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና።…” (2ኛ ጴጥሮስ 1፡20-
21) 

“ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፤ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት 
ይመጣልና።”(ማቴዎስ 24፡44) 
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ይህ መጽሐፍ ለተወዳጇና ምንጊዜም ለማትረሳዋ ውድ ልጃችን፣ ለናሒድ በቀለ 
የተዘጋጀ መታሰቢያ ነው። 
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ማውጫ 

መግቢያ 

ንቁ፡ ተጠንቀቁ፡ ትጉ፡                                                                          

ታማኝ አገልጋይ 

ልባምና ሰነፍ ቆነጃጅት 

የኃይማኖት መሪዎች ኃላፊነት 

የእግዚኣብሔር ቀን በድንገት ይመጣል 

ወደ አምላክ መንግሥት ለመግባትየሚያጋጥሙ መሰናክሎች 

የነበራቸውን እምነት ስለሚያፈቅሩ 
የተደራጀ የኃይማኖት ተቓም ስለሚኖር 
ክፉ ሥራቸውን ስለሚያጋልጥ 
በምሳሌ ስለሚናገር 
በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ስለሚመላለሱ 
ምእመናን በጭፍን ኃይማኖትን ስለሚከተሉ 
አዋቂ መስለው ለመታየት ስለሚፈልጉ 
መጻሕፍት ስለተዘጉ 
ተመልሼ እመጣለሁ 

ትንቢቱ ተፈጽሞ ይሆንን 

ትንቢት ለመሲህ (ለክርስቶ 

ስሙን አማኑኤል ትለዋለች 
ካልታወቀ ቦታ ይመጣል 
የአይሁድ ንጉሥ 
አይሁዶችን ነፃ ያወጣል 
ዓይን ሁሉ በአንድነት ያየዋል 
የኦሪት ሕጎች ዘላለማዊነት 
መሲህ አይሞትም 
ከመሲሁ በፊት ኤልያስ ይመጣል 
 
 
 

 
ንገርን ይህ መች ይሆናልየዓለም ሁኔታ 

የነቢዩ የዳንዔል ትንቢት 

የዳንኤል ትንቢት ለመሲሁ መገለጽ  
የትንቢቱ ትንታኔ 
የስልሳ ዘጠኝ ሱባዔ (ሳምንታት)ትንቢ 
የስልሳ  ሁለት ሳምንታት ትንቢት 
ቃል ኪዳን 

የዘመኑ ፍጻሜ 

ለዳግም መምጣቱ የዘመናት ትንቢ 

የወንጌል ለአሕዛብ መሰበክ 

የዳንኤል ትንቢት ለዳግም መምጣቱ 

የቢተ መቅደስ መጽዳት 

የቤተ መቅደስ መጽዳት ትርጉም 

የ2300 ቀናት(ዓመታት)መነሻ ነቁጥ 

የ2300 ዓመታት ማብቂያው 
የአሕዛብ ዘመን መፈጸም 
የአሕዛብ ዘመን ትንታኔ 

አዲሱን ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ 

አዲሱ ስሙ 

ስንት መልእክተኞች ይጠበቃሉ 

የአምላክ መልእክተኛ የሚገለጽበት አገር 

ማጠቃለያ 

ማጣቀሻ 
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መግቢያ 

ይህመጽሐፍሦስትክፍሎችካሉትመጽሐፍ  “ንገረን” ከሚለው “ክፍል አንድ” ነው። ሦስቱም 
ክፍሎች በረቂቅ መልክ ተዘጋጅተዋል። ሆኖም ከጊዜ እጥረት የተነሳ ሦስቱንም በአንድ ላይ 
አጠናቅቆለማቅረብ አልተቻለም። ሁለቱም በተከታታይ ታትመው ይወጣሉ። 

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተሰጡት የትንቢት ትርጉሞች የፈለቁት ለዚህ ዘመን 
ከተገለጸው የአምላክ መልእክተኛ ከባሃኦላህ (የእግዚኣብሔር ክብር) ብዕር ነው። 
የትንቢቶች ትርጉም ትንታኔዎች በብዙ የባሃኢ መጻሕፍት ውስጥ ይገኛሉ። 
በተለይ “መልስ የተሰጣቸው ጥያቄዎች” መጽሐፉ፡ በቃል ኪዳኑ ማዕከል 
በተሰጠው ማብራሪያ፣ ልብን የሚማርኩ፡ ነፍስን የሚያድሱና የሚያስደስቱ፡ 
አእምሮን የሚያበለጽጉና የሚያረኩ፣ የቅዱሳን መጻሕፍትንና የትንቢቶችን 
ትርጉምና ትንታኔ በሰፊው እናነባለን። 

በመጽሐፉ ውስጥ የትንቢት ትርጉሞችና ትንታኔዎች በማምነው የባሃኢ ግልጸት 
ላይ የተመሠረተ፣ እውቀቱም ከባሃኢ ቅዱሳን መጻሕፍት የተወሰደና በትንቢቶቹ 
ትርጉም ትክክለኛነትም የማምን ስለሆነ ይህንኑ በመጽሐፍ ለመቅረጽ 
ሞክሬአለሁ። ይህም ሃሳብ የመነጨው አንድ ቀን ለሃይማኖት ተመራማሪዎች 
የጻፍኳቸውን የተለያዩ ደብዳቤውች ባነበብኩበት ወቅት ነበር። ረቂቁንም 
ሳርመውና መላልሼ ሳነበው፡ በመጽሐፍ መልክ መቅረብ እንዳለበት አመንኩ 

አንዳንድ የትንቢቶችን ትርጉምና ትንታኔ፣ ሃሳቡንና አመለካከቱን ፣ እኔ 
እንደተረዳሁት ከማቅረብ ይልቅ ቀጥታ ትርጉሙን ወደ አማርኛ ሙሉ በሙሉ 
መተርጎም ይመረጥ ነበር። ይህ ግን በሁለት ምክንያቶች አልተቻለም። 
በመጀመሪያ ትክክለኛ ትርጉም ለመከወን በቓንቓና በጊዜ እጥረት ምክንያት 
ያስቸግራል። በሁለተኛ ደረጃ፣በመጽሐፉውስጥ የተሰጡትትርጉሞች፣
አስተያየቶች፣ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ከብዙመጻሕፍት የገበየኋቸው ስለሆኑ፤ 
እነዚህን ሁሉ ማጣቀስና ማመሳከር ቀላል ሆኖ አልተገኘም። ይሁን እንጂ፣ 
አስፈላጊ የሆኑትንና  

 

 

 

 

 

ጎልተውየሚታዩትን መጻሕፍት ለማጣቀስ ተሞክሯል።አንባቢያንም ይህን 
እንደሚረዱ ተስፋ ይደረጋል።በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ያሉት ትንቢቶች፣ 
በቀረበው የትንቢት ትርጉምና ትንታኔ መሠረት የሚስማሙ፣ የሚጣጣሙና 
የሚገጣጠሙ መሆናቸውን ነው። 

ይህ መጽሐፍ፣ ስለ ጌታ መገለጽ የተነገሩትን ትንቢቶችና የእነርሱንም አፈጻጸም 
በዝርዝር ይመለከታል። በተለይ የዘመንና የጊዜ ትንቢት በሂሳብ ስሌት ላይ 
የተመሠረተ ስለሆነና ትክክለኛነቱ ስለማያጠራጥር፣ በስሌት ቀርቧል። 
በተጨማሪም የኃይማኖት መሪዎች ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ፣ ሦስት ምሳሌዎችን 
ከመጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ ለማብራራት ተሞክሯል።    

የእግዚአብሔር ቀን እንዴት በድንገት እንደሚመጣና፣ ምእመናን ለምን አዲሱን 
የአምላክ መልእክተኛ መቀበል እንደሚሳናቸው ታሪክን በመጥቀስ ነጥብ በነጥብ 
ለማሳየት ጥረት ተደርጓል። በተለይ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ክርስቶስ ሲገለጽ 
መምጣቱን ይጠባበቁ የነበሩ እስራኤላውያን፣ ምንም እንኳ ትንቢቱን ፈጽሞ 
ቢመጣም፣ ስለካዱት ለዳግም መምጣቱ ትምህርት እንዲሆነን፣ ትንቢቱንና 
ፍጻሜውን በማመሳከር እውነቱ እንዲታወቅ ተደርጓል። 

ብዙውን ጊዜ በአማኞች መካከል ውዝግብንና መለያየትን የፈጠረውና 
የሚፈጥረው የቃላትን መንታ ትርጉም፣ ማለትም መንፈሳዊና ቁሳዊ አባብሎችን፣ 
ለይቶ ባለመረዳት ስለሆነ እንደ አስፈላጊነቱ ትርጉማቸውን በተነሱበት አጋጣሚ 
ለማብራራት ተሞክሯል። በተለይም የትንቢቱ የፍጻሜ ዘመንና ዓመት መች 
እንደሚሆን፣ በትንቢቱ መሰረት በስሌት የሚደረስበትና ትክክለኛነቱም 
የማያጠያይቅ መሆኑን ለማሳየት ጥንቃቄ ተደርጓል። 

በአጠቃላይበመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ትንቢቱ እንዴት፣ መቼ፣ በማን፣ የት፣
....ተፈጸመ የሚሉትን ጥያቄዎች ይመልሳል። 
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መ ቅ ድ ም 

 

በክፍል አንድም ሆነ በሌሎች ውስጥ የተሰጡት የትንቢት ትርጉሞች፣ 
በመግቢያው እንደ ተገጸለው፣ ፀሐፊው ከራሱ አመንጭቶ የጻፋቸው አይደሉም።  
አቀራረባቸው፣ ቅርጻቸውና ይዘታቸው የፀሐፊው ቢሆኑም፣ ትክክለኛ 
ትርጉማቸው ግን በዚህ ዘመን ከተገለጸው ከታላቁ የአምላክ መልእክተኛ፣1

 

 
የፈለቁና በእርሱም የተገለጹ ናቸው 

በግልጽ መታወቅ ያለበት ግልጽና ዐቢይ ቁም ነገር ይህ ነው። ማንም ሰብአዊ 
ፍጡር፣ ከአምላክ ካልተቀባ፣ የነቢይነት ሥልጣን ካልተሰጠውና ከህሩያኖቹ 
አንዱ ለመሆን ካልበቃ በስተቀር ትንቢቶችን ለመተርጎም አይችልም። ይህንን 
ከባድ ኃላፊነትና ታላቅ ሥራ ለማከናወን ቅድስናው፣ እውቀቱና ችሎታው 
ይጎድሉታል። 

“ይህን በመጀመሪያ እወቁ፣ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ 
ሊተረጉም አልተፈቀደም፤ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፣ ዳሩ ግን 
በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ።”(2ኛ 
ጴጥሮስ 1፡20-21) 

በሁለተኛ ደረጃ መጻሕፍት እስከ ዘመኑ መጨረሻ የተዘጉና የታተሙ ስለሆነ፣ 
ለማንበብ የሚችል ተራ ሰው ብቻ ሳይሆን ራዕዩን ያየው ነቢይ ራሱ ትርጉሙን 
ለማወቅ እንዳልቻለ እናነባለን። 

“ራዕዩም ሁሉ እንደ ታተመ መጽሐፍ ቃል ሆኖባቸዋል፣ ማንበብንም ለሚያውቅ፡
- ይህን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ (መጽሐፉ)ታትሟልና አልችልም 
ይላቸዋል…” (ኢሳይያስ 29፡11) 

“…ሰማሁም ነገር ግን አላስተዋልኩም፤ … ዳንኤል ሆይ፡ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘምን 
ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ፣ ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ፣ 
ያነጡማል፣ይነጥሩማል፤ ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ፤ ክፉዎችም ሁሉ 
አያስተውሉም፤ ጥበበኞች ግን ያሰተውላሉ።” (ዳንኤል 12፡8-10) 

 

 

 

በተጨማሪም የዮሐንስ ራዕይ መጽሐፉን የሚከፍት ስላልተገኘ አምርሮ 
ሲያለቅስ፣ ማልቀስ እንደሌለበትና ክርስቶስ እንደከፈተው ይነግረዋል። 
ክርስቶስም የከፈተው (የሚከፍተው) ዳግም ሲምጣ መሆኑን እንገነዘባል። 
በመጀምሪያ በመጣ ጊዜከፍቶት ቢሆን ኖሮማ መልአኩ ባላለቀሰ ነበር! 

“በዙፋኑ ላይም በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ (በውጭ) 
የተጻፈበት፣ በሰባት ማህተምም የተዘጋ መጽሐፍን አየሁ። ብርቱም መልአክ፡-
መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማህተሞችንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው? ብሎ 
በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየሁ። በሰማይም ቢሆን፣ በምድር ላይም ቢሆን፣ 
ከምድርም በታች ቢሆን፣ መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም 
አልተቻለውም። መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም 
ስላልተገኘ እጅግ አለቀስሁ። ከሽማግሌዎቹ አንዱ ፡- አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ 
ነገድ የሆነው አንበሳ፡ እርሱም የዳዊት ሥር  መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ፡ 
ማህተሙንም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ።”  

ይሁን እንጂ ክርስቶስ ዳግም በአዲስ ስም ሲመጣ (ራዕይ 3፡11&19፡11-16) 
ከተልእኮዎቹ አንዱ፣ የቅዱሳን መጻሕፍትን የትንቢቶች ትርጉም ማብራራት፣ 
ሰባቱን ማህተሞች መክፈትና አዲስ መጽሐፍ መግለጽ ስለሆነ፣ የተቀበሉትና 
በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ፣ የቅዱሳን መጻሕፍትን የትንቢት ትርጉሞች ባላቸው 
አቅምና ችሎታ መጠን በማወቅ ፀጋ ይባረካሉ። 

“ታላቅና ነጭ ዙፋንን፡ በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ፤ … መጻሕፍትም 
ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ፣ እርሱም የህይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም 
በመጻሕፍት ተጽፎ እንደነበረ፡ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ።” (ራዕይ 20፡11-
15) 
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ተመልሼ እመጣለሁ 
 

ንገረን ይህ መች ይሆናል? 

ንገረን ይህ መቼ ይሆናል?የመምጣትህና የዓለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድን 
ነው? (ማቴ 24፡3) 
ንገረን ይህ መቼ ይሆናል?ይህስ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ እንዳለው ምልክቱ ምንድን 
ነው? ብለው ለብቻቸው ጠየቁት። (ማር 13፡3-4) 
መምህር ሆይ፣ እንግዲህ ይህ መች ይሆናል?ይህስ ይሆን ዘንድ እንዳለው ምልክቱ 
ምንድን ነው? (ሉቃ 21፡7)  
… እንግዲህ ባትነቃ እንደ ሌብ እመጣብሃለሁ። (ራዕይ 3፡3) 

እንግዲህ ንስሃ ግባ ፣ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፤ በአፌም ሰይፍ 
እዋጋቸዋለሁ። (ራዕይ 2፡16) 

እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ 
ያዝ፤ ድል ለነሳው … አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። (ራዕይ 3፡11-13) 

ጊዜው መቼ እንደሚሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩም። … ባለቤቱ 
መቼ እንደሚመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ ስለዚህ 
ትጉ። ለእናንተም የምነግራችሁን ለሁሉ እላለሁ፣ ትጉ። (ማር 13፡33-37) 

… ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ፣ በሰው ልጅም ፊት ለመቆም 
እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ። (ሉቃ 21፡36) 

ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢኣት ይታይላቸዋል (ይገለጽላቸዋል)። 
(ዕብራውያን 9፡28)  

… የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን?(ሉቃ 18፡8) 

 

 

 

ንቁ !ተጠንቀቁ !ትጉ ! 

መቼ እንደሚመለስና የዘመኑ ፍጻሜ መቼ እንደሚሆን፣ ሐዋርያት ላቀረቡለት 
ጥያቄዎች ክርስቶስ የሰጣቸውን መልሶች ከላይ አንብበናል። መልሱም፣ ንቁ 
!ተጠንቀቁ !ትጉ !ጸልዩ !ነበር። 

ንቁ፣ ተጠንቀቁ፣ ጸልዩና ትጉ ሲል ምን ማለቱ ይሆን?ለምንስ በተደጋጋሚ 
አስጥነቀቀ? 

መንቃት የማንቀላፍት ተቃራኒ ነው። ሥጋዊእንቅልፍም የሞት ታናሽ ወንድም 
ነው። ሰው ሲተኛ አይሰማም፤ በአካባቢው የሚፈጸሙትን ድርጊቶችና 
የሚከናወኑትን ነገሮች አያውቅም፣ አይገነዘብምም። ይህ አንደኛው አይነት 
እንቅልፍ ሲሆን፣ ሌላው ግን መንፈሳዊ እንቅልፍ ነው። ሰው መንቃት 
የሚያስፈልገው ሲያንቀላፋ ወይም ሲተኛ ብቻ ሳይሆን፣ ለሁኔትዎችና ለነገሮች 
ደንታ ቢስ ሲሆን ጭምር ነው። ይህም በመንፈሳዊ ዓለም ከመንፈሳዊ እንቅልፍ 
ወይም ከደንታ ቢስነት መቀስቀስንና መንቃትን ያመለክታል። 

በመጨረሻው ዘመን ሰዎች በከባድ የመንፈሳዊ እንቅልፍ አልጋ ላይ እንደሚተኙ፣ 
በግዴለሽነት ዓለም ውስጥ እንደሚዝናኑ፣ በደንታ ቢስነት ባሕር ውስጥ 
እንደሚዋኙና በአጠቃላይ በከባድ የመንፈስ እንቅልፍ እንደሚሸነፉ ክርስቶስ 
አስቀድሞ ያውቅ ስለ ነበር፣ እንዲጠነቀቁ፣ እንዲተጉና ነቅተው 
እንዲጠባበቁበተደጋጋሚ አበክሮ ተከታዮቹን አስጠንቅቓል። 

መጠባበቅ የሚያመክተው መምጣት ያለበት ነገር እንደሚመጣና፣ መፈጸም 
ያለበት ነገር ሳይፈጸም እንደማይቀር ነው። ምእመናን በተስፋና በእምነት 
ሳይታክቱ እንዲጠባበቁ በተደጋጋሚ ነግሯቸዋል። መንቃትና መጠባበቅ 
ለብቻቸው በቂ አለመሆናቸውን ጌታ ስለሚያውቅ፣ በጸሎት መትጋትን 
አክሎበታል። በሁሉም መስክ መትጋት ያስፈልጋል። 

ስልዚህ ክርስቶስ መጠንቀቅን፣ በጸሎት መትጋትን፣ መንቃትንና መጠባበቅን 
መጽሕፍት ከመመራመር፣ መልካም ተግባርን ከማከናወንና በንጽህና ከመኖር ጋር  
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ያዛምደውል። በአጭሩ መምጣቱን በተስፋ እንድንጠባበቅ፣ ልንቀበለው 
እንድንችል፣ እውነቱን እንዳንስት፣ እንዲሁም እንድንዘጋጅ ክርስቶስ በተደጋጋሚ 
አስጠንቅቆናል። 

ዶክተር ሬይ ስቴድማን፣ የክርስትና ኃይማኖት ሊቅ፣ እንደገለጹት፤ ክርስቶስ 
ተጠንቀቁ ያለበትን ምክንያት ሦስት የተለያዩ ምሳሌዎችን በመጠቀም 
አብራርተዋል። ሁሉም የሚያስረዱት ጌታ ለረጅም ጊዜ እንደሚሄድና ተመልሶ 
ሲመጣ እንዴት መዘጋጀት፣ መጠባበቅና መቀበል እንዳለባቸው ነው። 

አንደኛው ምሳሌ በሥልጣን ላይ ያሉት የኃይማኖት መሪዎች የሚጠበቅባቸውን 
ኃላፊነትና ግዴታ ያብራራል። ይህም ካላቸው ሥልጣን ጋር የተመጣጠነ መሆኑን 
ይጠቁማል። የኃይማኖት መሪዎች እንደ ሰማይ ከዋክብት የሚያበሩ መሆናቸውን 
ጠቅሰው፣ (ዳንኤል 12፡3) ከተሰጣቸው ኃላፊነትና አደራ ከፍተኛውን ስፍራ 
የያዘው ምእመናንን ለጌታ ለራሱ መመለስ ማዘጋጀት መሆኑን ያብራራሉ።  

ሁለተኛው ምሳሌ ስለ ብልህና ሰነፍ ቆነጃጅት ክርስቶስ የተናገረውን በመጥቀስ 
(ማቴ25፡1-13) ይህንን ምሳሌ እርሱ የተናገረው እንዳይታለሉ እንዳይፈሩ 
ሳይሆን፣ ዳግም ሲመጣ የእርሱን ክብር ከማየት እንዳይጋረዱ ተግተው 
እንዲጠባበቁ የተሰጠ ማስጠንቀቂያ መሆኑን ተናግረዋል። 

ሦስተኛው ምሳሌ ጌታቸው ለሦስቱ አሽከሮቹ ክርስቶስ ገንዘብ የሰጠውን 
በመጥቀስ (ማቴ 25፡14-30) በሁለቱ አሽከሮችና በሦስተኛው መካከል ያለውን 
ልዩነት ያብርራል።ሦስቱም ምሳሌዎች የበለጠ በሚቀጥለው ይብራራሉ። 

 

 

ታማኝ አገልጋይ 

“እንኪያስ ምግባቸውን በጊዘው ይሰጣቸው ዘንድ ጌታው በቤተ ሰቦቹ ላይ 
የሾመው ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ነው? ጌታው መጥቶ እንዲህ ሲያደርግ 
የሚያገኘው ባሪያ ብፁዕ ነው፤ እውነት እላችኋለሁ፣ ባለው ሁሉ ላይ ይሾመዋል። 
(ማቴ24፡45-47) 

 

 

 

ክርስቶስ “ታማኝና ልባም ባሪያ” ብሎ የሚጠራው የኃይማኖት መሪን ነው። 
የኃይማኖት መሪዎች ታላቅ አደራ ተጥሎባቸዋል። ምእመናንን ለመምራት፣ 
ለማስተማርና ለዳግም መምጣቱ ለማዘጋጀት የሚጠበቅባቸው ኃላፊነት ከባድ 
ሲሆን፣ የሚከፈላቸውም ዋግ የላቀ መሆኑን ጥቅሱ ያስረዳል። ነገር ግን ይህን 
በማይፈጽሙት ላይ የሚደርሰው ቅጣት ከባድ ነው። 

“ያ ክፉ ባሪያ ግን፡- ጌታዬ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በልቡ ቢያስብ፣ 
ባልንጀሮችን ባሮች ቢመታ፣ ከሰካራሞችም ጋር ቢበላና ቢጠጣ፣ ጌታው 
ባልጠበቀበት ቀንና ባላወቀበትም ሰዓት ይመጣል፤ ከሁለትም ይሰነጥቀዋል፤ 
ዕድሉንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል።(ማቴ 24፡48-51) 

የጌታ መምጣት ይዘገያል ብሎ የሚያስብ የሚቀጣ መሆኑን በግልጽ እንረድለን። 
በተጨማሪም በሚቀጥለው ጥቅስ የምንገነዘበው የአዋቂ አጥፊዎች ቅጣት ከባድ 
ሲሆን፣ ሳያውቁ የሚያጠፉ ግን ቢያንስም ቅጣቱ እንደማይቀርላቸው ነው። 
ስለዚህ በኃይማኖት መሪዎች ማሳበብ አያዋጣም። “የጌታውን ፈቃድ አውቆ 
ያልተዘጋጀ፣ እንደ ፈቃዱም ያላደረገ፣ ያ ባሪያ እጅግ ይገረፋል፣ያላወቀ 
ግን…ጥቂት ይገረፋል።” (ሉቃስ 12፡47-48) 

ይህ ቃል በቃል በአለንጋ ይገረፋል ማለት ሳይሆን፣ የጌታን ትእዛዝ አለመፈጸም 
ቅጣትን የሚያስከትልና መንፈሳዊ ፀጋን የሚያሳጣ መሆኑን ያመለክታል። በሌላ 
አነጋገር፣ የኃይማኖት መሪዎች ጥፋት ለምእመናን ይተርፋል ማለት ነው። በሌላ 
መልኩ፣ የኃይማኖት መሪዎች ወይም ካህናት ኃላፊነታቸው ለራሳቸው ብቻ 
ሳይሆን ለሚመሯቸው ምእመናን ጭምር መሆኑን መገንዘብ አያዳግትም።
“ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ፀዳል፣ ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ፣ እንደ 
ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ” (ዳንዔል 12፡3) የተባሉት የኃይማኖት መሪዎች 
ናቸው። ይህንንም ማዕረግ ሊያገኙ የሚችሉት ሰዎችን ወደ ጽድቅ ጎዳና የሚመሩ 
ሲሆን ብቻ ነው። 
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ልባምና ሰነፍ ቆነጃጅት 

“በዚያን ጊዜ መንግሥተ ሰማይ መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ 
የወጡ አስር ቆነጃጅትንትመስላለች። ከእነርሱም አምስቱ ሰነፎች አምስቱም 
ልባሞች ነበሩ። ሰነፎች መብራታቸውን ይዘው ከእነርሱ ጋር ዘይት አልያዙም፤ 
ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሮአቸው ዘይት ያዙ። ሙሽራውም በዘገየ 
ጊዜ …ተኙ። እኩለ ለሊት በሆነ ጊዜ ሙሽራው ይመጣል። … ሰነፎቹም ልባሞቹን 
መብራታችን ሊጠፋብን ነውና ከዘይታችሁ ስጡን አሏቸው። …”(ማቴ 25 1-11) 

ክርስቶስ ዳግመኛ የሚመጣበትን ጊዜ ነቅተን፣ ተግተንና ተጠንቅቀን 
እንድንጠባበቅ የአስር ቆነጃጅትን ምሳሌ ሰጥቶናል። አምስቱ ብልሆች ተጨማሪ 
ዘይት ሲይዙ ሰነፎች ግን አልያዙም። ሁለቱም ወገኖች ለረጅም ጊዜ ሙሽራውን 
ጠብቀው ለማግኘት ጥረት አድርገዋል። ልዩነቱ ግን፣ ልባሞቹ ተጨማሪ ዘይት 
የያዙት ሙሽራው ሲመጣ ለማየት እንዲችሉ ብቻ ሳይሆን ከእርሱ ጋር ወደ ሰርጉ 
አዳራሽ ለመግባት ጉጉት ስለነበራቸው ነው። በድቅድቅ ጨለማ ስለሚመጣ፣ 
ያለመብራት ሙሽራውን ለማየትም ሆነ ወይም ወደ ሰርጉ አዳራሽ ለመግባት፣ 
እንዲሁም ከድግሱና ከደስታው ለመካፈል እንደማይችሉ ያውቁ ነበር። 

ሰነፎች ከብልሆች የሚለዩት ግን ቁጭ ብሎ መጠባበቅና መመኘት በቂ ናቸው 
ብለው ስለሚያምኑ ነበር።  ስለሆነም ተጨማሪ ዘይት አልያዙም። በሌላ አነጋገር 
የራሳቸውንበቂ መንፈሳዊ ዝግጅት አላደረጉም። የያዙትም መንፈሳዊ ብርሃን በቂ 
አልነበረም። በመሆኑም ሙሽራው በውድቅተ ሌሊት ሲመጣ ሊያዩት 
አልቻሉም፤ በሩም ተዘጋባቸው። ከያዙት ተጨማሪ ዘይት እንዲያጋሯቸው ልባም 
ቆንጃጅትን የጠየቁት ልመናም አዎንታዊ መልስ ተነፈገ። “ጌታ ሆይ! ጌታ ሆይ! 
ክፈትልን ኣሉ። እርሱ… እውነት እላችኋለሁ፤ አላውቃችሁም አለ። ቀኒቱንና 
ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ።” (ማቴ 25፡12-13)ይህ ምሳሌ 
የሚያስተምረን ቁም ነገር፣ መጠባበቅና መመኘት ብቻቸውን በቂ ሊሆኑ 
እንደማይችሉ ነው።  

አሁን እንደምናየው፣ የክርስቶስን መገለጽ (መምጣት) ሁሉም የክርስትና እምነት 
ተከታዮች በእምነትና በተስፋ ይጠባበቃሉ። ቀሳውስት ያስፈራራሉ፤ ሰባኪያንም  

 

 

 

ይሰብካሉ። ይሁን እንጂ ስንቶች ናቸው፣ ሰፊው አማኝ ቀርቶ፣ ቀሳውስት ሆኑ 
ሰባኪያን፣ ጌታ ባስጠነቀቃቸው መሠረት ነቅተው፣ ተግተው፣ በንጽህናና በጸሎት 
እየመረመሩና እየፈለጉት ያሉ? 

ይህ ምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ትምህርት የሚሰጠን፣ እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን 
ዝግጅት ማድረግ እንዳለበት፣ የራሱን ብርሃን መያዝና በራሱ እውቀት መመራት 
እንዳለበት ነው። ግለሰቡ የሚያየው በራሱ ዓይን ስለሆነና በሌላው ሰው ዓይን 
ለማየት ወይንም ለሌላው አሳልፎ ለመስጠት እንደማይችል ሁሉ፣ የመንፈሳዊ 
ዓይንንም ለማበደር ሆነ ለማዋስ አይቻልም። 

 

የኃይማኖት መሪዎች ኃላፊነት 

ቀደም ሲል ታማኝ ባሮችን በሚመለከት ስናወሳ የኃይማኖት መሪዎችን ከፍተኛ 
ኃላፊነት በመጠኑም ቢሆን ለማብራራት ተሞክሯል። የሚቀጥለው ምሳሌ ደግሞ 
ነገሩን የበለጠ ያብራራዋል።  

“ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ … ለእያንዳንዱ እንደ አቅሙ፣ 
ለአንዱ አምስት መክሊት፣ ለአንዱ ሁለት መክሊት፣ ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ 
ሌላ አገር ወዲያው ሄደ።” (ማቴ 25፡14-16)ለአሽከሮቹ፣ ለኃይማኖት መሪዎች 
በአደራ መልክ ጌታ ሃብቱን ለእያንዳንዱ በችሎታው መጠን ይሰጣቸዋል። 
ከሦስቱ ሁለቱ የተሰጣቸውን ሃብት በመሥራት በእጥፍ አሳደጉት፤ ሦስተኛው 
ግን ቀበረው። 

“ጌታ ሆይ! አምስት መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር፣ እነሆ ሌላ አምስት መክሊት 
አተረፍሁበት … ሁለት መክሊት የተቀበለው … ጌታ ሆይ ሌላ ሁለት መክሊት 
አተረፍኩበት አለ። ጌታውም (እያንዳንዱን) አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂት 
ታምነሃል በብዙእሾምሃለሁ። ወደ ጌታህ ደስታ ግባ። አንድ መክሊትም 
የተሰጠው  

… ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምታጭድ ፣ ካልበተንህበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው 
መሆንህን አውቃለሁ፤ ፈራሁህም … መክሊትህን በምድር ቀበርኩት … አለ። 
ጌታውም መልሶ እንዲህ አለው፡- አንተ ክፉና ሃኬተኛ ባሪያ … ገንዘቤን 
ለለዋጮች  
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አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር። … መክሊቱን ውሰዱበት አስር መክሊት ላለው 
ስጡት፤ ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማል፡ ከሌለው ግን ያው ያለው 
ይውሰድበታል። (ማቴ 25፡14-30) 

ያ ሃኬተኛ ግን ያለው ተወሰደበት ፤ ወደ ውጭም ተጣለ። ክፉ የተባለው በቃል 
ብቻ አስመሳይ አማኝ ስለነበረ ሲሆን፣ ሃኬተኛ የተባለው ደግሞ የታደለውን 
ችሎታ ከፈሪነቱ የተነሳ ስላልተቀመበት ነበር። ይህ ሰነፍና ፈሪ ባሪያ የነበረው 
የክርስቶስን ስም ብቻ ነበር። እርሱንም ተነጠቀ። እነዚያ ታማኝ ባሮች ግን 
በእርሱ አምነውና ትእዛዙን በመፈጸም፣ ባህላዊ ልምድን በመከተል በመጠባበቅ 
ብቻ ሳይሆን፣ ወግንና ባህልን ሳይፈሩና ሳያፍሩ ነቅተውና ተግተው በመሥራት 
ሲገለጽ ስላወቁትና ስለተቀበሉት፣ የነበራችው ይዞታ እጥፍ ሆነላቸው። 
የወንጌሉን ክርስቶስ በቅንነት እንዳመኑና በልባቸው እንደያዙ፣ የአዲሱን ዘመን 
መሲህ በመቀበል ይዞታቸውን እጥፍ አደረጉ። 

ይህ ምሳሌ ከአስሩ ቆነጃጅት ምሳሌ ጋር ተመሳሳይነት አለው። አምስቱ ብልሆች 
ትንሽ ተጨማሪ ዘይት ወይም ውስጣዊ ብርሃን ስለነበራቸውና ጥንቃቄ ስላደረጉ፣ 
ሙሽራውን ተቀብለውና አጅበው ከእርሱ ጋር ወደ አደራሹ ሊገቡ ቻሉ። እነዚህ 
ሁለት የኃይማኖት መሪውችም በትንሹ ታማኝነታቸውን ስላሳዩ ወደ እግዚኣብሄር 
መንግስት በክብር ሊገቡ ቻሉ። 

አብዛኞቹ ክርስቲያኖቹም ሆኑ የሌላ እምነት ተከትታዮች፣ የሌላውን እምነት 
ለመመራመር የማይወዱት በሀሳዊ መሲህ እንዳይሳሳቱ በመፍራትና የያዙትን 
እምነት እንዳያስክዳቸው በመስጋት ነው። ሌሎች ሰዎች ደግሞ እንኳንስ ስለ 
ሌላው ኃይማኖት የሚያወሳውን መጽሐፍ ማንበብ ይቅርና በእጃቸው መንካት 
ይፈራሉ። አንዱ ከሦስቱ ባሪያዎች መካከል ያደረገው ይህንኑ ነው። የተሰጠውን 
ንብረት (ችሎታ ወይም ክእሎት) በመጠበቀምና በማዳበር ፋንታ እንዳይጠፋበት 
(እንዳይሳሳት) በፍርሃት ደበቀው፣ ለመመራመርና ለማውቅ ፈራ ወይም 
አልፈቀደም። ያቀረበው ምክንያት በሰነፉ ሰው አመለካከት ትክክል መስሎ 
ቢታየውም፣ ጌታ ግን አልተቀበለውም። ምክንያቱም ጌታ በቅድሚያ 
አስጠንቅቓቸው ነበርና። 

 

 

 

 

 

“ እናንተ ግን ተጠንቀቁ፣ እነሆ አስቀድሜ ሁሉን ነገር ነገርኳችሁ። “ (ማር 13፡
23) 

“ እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክና እንደሰማህ አስብ፣ ጠብቀውም፣ ንስሃም 
ግባ። ... ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ። በማናቸውም ሰዓት እንደምመጣብህ 
ከቶ አታውቅም “ ።  (ራዕይ 3፡3) 

“ ... መንፈስን አታጥፉ፣ ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ።” (1ኛ 
ተሰሎንቄ 5፡20-21) 

“ ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁአን ናቸው።” 
(ሉቃስ 12፡37)“ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን።”(ሉቃስ 12፡35-
36) 

ስለዚህ የክርስቶስ አገልጋዮች የሚጠበቅባቸው ኃላፊነትና መንፈሳዊ ግዴታ፣ 
ለራሳቸው ተዘጋጅተው መጠባበቅ ብቻ ሳይሆን፣ የጌታን መገለጽ በንጽህና፣ 
በጥንቃቄና በትጋት ምእመናንን ማስተማርና ማዠጋጀት ይጠበቅባቸው ነበር። 
የሚያሳዝነው ግን አብዛኛዎቹ ሌሎችን አለማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው፤ 
ለግላቸው መዳን ያሰቡበት አይመስልም። 

 

ተመልሶ ስለሚመጣበት ጊዜ ክርስቶስ በተደጋጋሚ ማስጠምቀቂያ ሰጥቷል። 
ያለፉትንሁኔታዎች እያስታወሰ እንዲነቁና በጸሎት እንዲተጉ ከማሳሳብ 
አልተቆጠበም። የሰው ልጅ የሚመጣበት ጊዜ እንደ ኖህ ዘመን (ማቴ 24፡37-39) 
እንደሚሆን ማስታወስ ብቻ ሳይሆን ማስጠንቀቂያ ጭምር ነበር። በተለያዩ 
ወቅቶችና ምሳሌዎች የሚመጣበትን ሁኔታና ምልክቶች ልቦና ያላቸው ምእመናን 
በሚገባ እንዲረዱና እንዲያስተውሉ ሳያሰልስ ጥረት አድርጓል። “ልባችሁ 
በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ፤ ያ ቀንበድንገት 
እንዳይመጣባችሁ ለራስቸሁ ተጠንቀቁ፤ በምድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ ሁሉ 
እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና። እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉለማምለጥ፣ 

የእግዚኣብሔር ቀን በድንገት ይመጣል 
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በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ። (ሉቃስ 21፡34-
36) 

መጠንቀቅና ተግቶ መጸለይና መጠባበቅ ያስፈለገው “የሰው ልጅ” በለሊት፣ማለት 
በመንፈሳዊ ጨለማ  ዘመን ስለሚመጣ ብቻ ሳይሆን፣ የእውነት ፀሐይ ብርሃኑና 
ግርማው እንዲሁም ክብሩ በሰበአዊ አካሉ ደመና ስለሚሸፈን ጭምር ነው። 
ይህም ማለት፣ መለኮታዊ ልዕልናው በሰብአዊ ፍጥረቱ ስለሚከለልና ስለሚጋረድ 
ነው። እምቢልታ እየተነፋ፣ ነጋሪት እየተጎሸመ፣ ሠራዊት እየተመመና በመላእክት 
ታጅቦ የሚመጣ ቢሆን ኖሮ ማንም ለመካድ ጊዜውም ሆነ ድፍረቱ 
ስለማይኖረው ማስጠንቀቂያዎች ባልበዙ፣ እንዲሁም ነቅቶና ተግቶ መጠባበቅ 
ባላስፈለገ ነበር። ለሚያስተውል አማኝ ከክርስቶስ ጋር ከተሰቀሉት ሁለት 
ወንጀለኞች አንዱ የመዳንን እጣ በመስቀል ላይ ሆኖ ማግኘቱ በቂ ማስረጃ ነው።  

“ኢየሱስም፡- እውነት እልሃለሁ፣ ዛሬ ከእኔ ጋር በገነትን ትሆናለህ እለው። (ሉቃስ 
23፡43) 

“ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን፤ እናንተም ጌታቸው መጥቶ 
ደጁን ሲያንኳኳ ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ ወዲያው እንዲክፍቱለት 
የሚጠብቁትን ሰዎች ምሰሉ። ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚያ 
ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው፤ እውነት እላችኋለሁ፣ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል፣ 
(ሉቃስ 12፡35-38) 

ሰዎች የተሰጣቸውን መመሪያ አውቀው ከተከተሉ፣ እምነታቸውን በተግባር 
ከተረጎሙ፣ በጸሎት ከተጉ፣ በንጽህና ለመኖር ከጣሩና ንስሃ ከገቡ ሲገለጽ 
ሊያውቁትና ሊቀበሉት ይችላሉ።  

በጎቹም ድምጹን ስለሚሰሙ የልባቸውን በር ይከፍቱለታል። እርሱና ትምህርቱ 
በእርግጥ ከአምላክ የመጡ መሆናቸውን ለማወቅም ሆነ ለመረዳት 
አያዳግታቸውም። 

“እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ድምጼን ቢሰማ በሩንም ቢከፍትልኝ፣ 
ወደ እርሱ እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል፤
እኔምደግሞ ድል እንደነሳሁና ከአባቴ ጋር በዙፋን ላይ እንደ ተቀመጥኩ፣ ድል 
ለነሳው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጠዋለሁ።” (ራዕይ 3፡2021)ድል 
የሚነሳ ደፋርና ጀግና ሰው እንጂ ፈሪ አይደለም። ጌታ ምእመናንን ይጋብዛል፤ 
የልባቸውን በር ከፍተው ከተቀበሉት “የእግዚኣብሔርን ክብር የአምላካችንን 
ግርማ ያያሉ” ። (ኢሳይያስ 35፡2) 

 

 

አንድ ሰው ለራትሰዎችን ጋብዞ የተለያዩ ምክንያቶችን በመደርደር (ሉቃስ 14፡16-
24) ወደ ተጋበዙበት አለመምጣታቸውን በምሳሌ በመጥቀስ፣ ወደ እግዚኣብሔር 
መንግሥት ተጋብዘው ሰዎች መምጣት ካልፈቀዱና ካልፈለጉ፣ ከአምላክ 
የምህረት ውቅያኖስ ራሳቸውን በምርጫቸው እንደሚያገሉበጥበቡ አስቀድሞ 
ተናግሯል። በመሆኑም ሌሎችን ሰዎች (እድምተኞች) እንዲጋብዙ አሽከሮቹን 
ያዛል። ተጋብዘው የማይመጡትም የእግዚኣብሔርን የምህረቱን ቸርነት 
እንድሚነፈጉ ያሳያል። 

ስለሆነም፣ “… የእግዚኣብሔር መንግሥት ከእናንተ ትወሰዳለች፣ ፍሬዋንም 
ለሚያደርግ ሕዝብ ትሰጣለች” (ማቴ 21፡43-44) 

ስለዚህ ክርስቶስ በተለያዩ ወቅቶች የጊዜውን አጣዳፊነትና ለውቅቱም ብቁ የሆነ 
ዝግጅት እንደሚያስፈልግ በተደጋጋሚ  አስጠንቅቓል። የዚህ ዓይነት ንቃት 
የተመላበት ትጋትና ዝግጅት በሁለት ምክንያቶች ነው። በመጀመሪያ ደረጃ 
የሚመጣበት ቀንና ሰዓ ስለማይታወቅና አመጣጡም እንደ ሌባ አመጣጥ 
ሳይታሰብ የሚመጣ ስለ ሆነ ነው። በሁለጥኛ ደረጃ የሚመጣበት ዘመን 
የመንፈሳዊ ጨለም ጊዜ እንደሚሆን ስለሚያውቅ ነበር። ለዚህም ነው ይህን 
መሰል ትጋትና ዝግጅት የተጠበቀው። የሚከተለው ጥቅስ የነገሩን አጣዳፊነት 
ያረጋግጣል።“በዚያን ቀን በሰገነት ያለ በቤቱ ያለውን እቃ ሊወስድ አይውረድ፣ 
እንዲሁም በእርሻ ላይ ያለ ወደ ኋላው አይመለስ። (ሉቃስ 17፡31) 

ለማጠቃለል ያህል፣ ንቁና ጠብቁ ማለት አታንቀላፉ ነው፤ ትጉ ማለት ደግሞ 
አትስነፉ ነው። በንቃት በመጠባበቅ፣ በትጋት በመፈለግ፣ በቅድስና በመኖር፣ 
ትእዛዙን በመከተል፣ በጸሎት በማመን ጌታ በውድቅት ጨለማ ሲመጣ ለማወቅና 
ለመቀበል ይቻላል።ይህም በመንፈሳዊ ልብስ ማሸብረቅን ያሳያል። “እነሆ እንደ 
ሌባ ሆኜ እመጣለሁ፣ ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ልብሱን 
የሚጠብቅ ብፁዕ ነው።” (ራዕይ 16፡15) 

እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም፤ እንግዲያስ እንንቃ፣ በመጠንም 
እንኑር እንጂ እንደ ሌሎች አናንቀላፋ። (1 ተሰሎንቄ 5፡6)“ወንድሞች ሆይ፣ ስለ 
ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንዲጻፍላችሁ አያስፈልጋችሁም። የጌታ ቀን ሌባ 
በሌሊት እንደሚመጣ እንዲሁ ይመጣ ዘንድ ራሳችሁ አጥብቃችሁ 
አውቃችኋልና።(1ተሰሎንቄ 5፡1-2) 
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የኃይማኖት መሪዎች ነቅተውና ተግተው መምጣቱን እንዲጠባበቁ በተደጋጋሚ 
ለምን ክርሶስ እንዳስጠነቀቃቸው ለመረዳት አያስቸግርም። ሌባ ሲማጣ እርሱን 
ለመያዝ የሚችል የነቃ እንጂ የተኛ አይደለም። የአካልና የአእምሮ እንቅልፍ 
እረፍት ነው። የመንፈሳዊ እንቅልፍ ግን ሞት ነው። ስለሆነም ነው በማንኛው 
የሌሊት ሰዓት ጌታው ቢመጣ ጠብቆ የሚቀበለውን አማኝ ብፁዕ ነው ያለው። 

ጌታ በምሳሌ የሚናገረው ሕጉን ጠብቀው፣ በእምነት ተጠናክረው፣ 
በእግዚኣብሔር እውቀት ተባርከውና በእርሱም ፍቅር ተመልተው መምጣቱን 
የሚጠባበቁት ከሰነፎችና ከግብዞች እንደ ወርቅ ነጥረው እንዲወጡ ለማድረግ 
ነው። እንዲህም ይላል፡- “ይህን ግን እወቁ፣ ባለቤት በምን ሰዓት ሌባ 
እንደሚመጣ ቢያውቅ ኖሮ፣ በነቃ፣ ቤቱም እንዲቆፈር ባልፈቀደ ነበር። እናንተ 
ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፤ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና።” (ሉቃስ 
12፡39-40) 

እያንዳንዳችን ይህንን ማስጠንቀቂያ በሚገባና በብቃት ማስተዋላችንና 
መገንዘባችንን ራሳችንን እንጠይቅ፤ ለብቻችንም ሆነ ከሌሎች ምእመናን ጋር 
በቅንነት እንወያይ፤ እንዲግልጽልንና እንዲመራን አምላክን በጸሎት እንማጠነው። 

 

ወደ አምላክመንግሥት ለመግባት የሚያጋጥሙመሰናክሎች 

ፈጣሪያችን ደግ፣ አፍቃሪና ታጋሽ ነው። በእውነት መንገድ መድፈርን፣ በአምላክ 
መንገድ ጀግንነትን፣ በራስ መተማመንን፣ ይህም ደግሞ በእርሱ ኃይል፣ ፈቃድና 
እምነት ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ይፈልጋል። ሰዎች ሁሉ ወደ እርሱ መንግሥት 
እንዲገቡ ይጋብዛል፤ ይሁን እንጂ ወደ አምላክ መንግሥት እንዳይገቡ ሰዎችን 
የሚያግዱ መሰናክሎች ብዙ ናቸው። 

በመጀመሪያ ደረጃ የተሰጠንን ነፃ ፈቃድ በትክክለኛው መንገድ ባለመጠቀም 
የተሳሳተ ምርጫ እናደርጋለን። የሰጠንን የመወሰን ዕድልና ነፃ ፈቃድ የተሳሳተ 
ምርጫ ስላደረግን መልሶ አይወስድብንም። ወደ እርሱ መንግሥት ለመግባት 
ሆነላለመግባት የመረጡትን እንዲህ ይላል። “ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ 
እንዲያው (በነፃ) እኔ እሰጠዋለሁ። ድል የሚነሳ ይህን ይወርሳል፤ አምላክም 
እሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። ዳሩ ግን የማያምኑ፣ (እኩይ ተግባራትን 
የሚፈጽሙ) ዕድላቸው … ሁለተኛው ሞት ነው።” (ራዕይ 21፡6-8) 

 

 

ፍርሃት አለማመንና ክፉ ሥራዎች ወደ አምላክ መንግሥት ሰዎች እንዳይገቡ 
የሚያደርጉ መሆኑን ከላይ የተጠቀሰው ቅዱስ ቃል በግልጽ ያረጋግጣል። 
ፍርሃቱም ሌላ ሳይሆን አምላክ በቸርነቱ የሰጠንን ችሎታናያደለንን ፀጋ 
ለመጠቀም መፍራት ነው። ይህም ፍርሃት እውቀትን በመገብየት እውነትን 
ለመቀበል እንዳንችል ከባድ መሰናክልና ግርዶሽ ይሆንብናል። 

የፍርሃት ዋን ምንጭ ባህልና ወግ ናቸው። ለሥልጣኔና ለህብረተሰቡ እድገት 
እንቅፋት እስካልሆነ ድረስ ባህል ይከበራል። ነገር ግን እምነትን የሚበክል፣ 
ከአምላክ የሚያርቅና ህብረተሰቡን ከእድገት ወደ ኋላ የሚጎትትና የሚያስቀር 
ከሆነ መናቅና መጣል አለበት። እዚህ ላይ የእጅ ሥራ ባለሙያዎችና ጥበበኞች 
በአጉል ባህል ይደርስባቸው የነበረው ንቀትና ዝቅተኛ አመለካከት፣ ለሀገራችን 
ወደ ኋላ መቅረትና መቆርቆዝ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረግ መገመት 
አያዳግትም። 

በተለይ ይሉንታ ሰው እውነትን መርምሮ እንዳይረዳና ወደ እውነት እንዳይደርስ 
ከባድ መሰናክል ይሆንበታል። “አምላክ ምን ይለኛል?” ከማለት ይልቅ፣ “ሰው 
ምን ይለኛል? ቤተ ሰቦቼ ሆኑ ዘመዶቼ ምን ይሉኛል?” የሚባሉትን የተሳሳቱ 
ወጎች ይመርጣሉ። ከዚህም በላይ፣ “እውነት ቢሆን ኖሮ የኃይማኖት መሪዎች 
ይቃወሙት ነበርን” የሚለው የመጠራጠር ሁኔታ ለፍርሃቱ የጠነከረ መሠረት 
ይጥልለታል። ይህም ሁኔታ የኃይማኖት መሪዎች (ፈሪሳውያን) ዓይኑ ለበራለት 
ሰው ክርስቶስን በመናቅ የተናገሩትን ያስታውሰናል።  “ … ተሳድበው፣ አንተ 
የእስርሱ (የኢየሱስ) ደቀ መዝሙር ነህ፤ እኛ ግን የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን፤ 
እግዚኣብሔር ሙሴን እንደ ተናገረው እኛ እናውቃለን፣ ይህ ሰው ግን ከወዴት 
እንደ ሆነ አናውቅም አሉት።” (ዮሐ 9፡28-29) 

በተለይ የኃይማኖት መሪዎችን በጭፍን በመከተል፣ የእግዚኣብሔርን መልእክተኛ 
ሲገለጽ በቅድሚያ የሚቃወሙት በሥልጣን ላይ ያሉ ካህናት መሆናቸውን 
ምእመናን ማስታውስና ማስተዋል ይሳናቸዋል። ክርስቶስን በመቃወም 
የሰቀሉትበሚገባና ቃል በቃል ያውቁ የነበሩት የኃይማኖት መሪዎች፣ እነ ሃናና 
ቀያፋ እንደ ነበሩና፣ የአሁኑንም ሁኔታ ከዚያ ጋር ማዛመድ ትምህርት እንደሚሆን 
አያጤኑም። በተደጋጋሚ የአምላክን ነቢይ የሚቃወሙ የኃይማኖት መሪዎች 
ስለሆኑ፣ ክርስቶስ ሲመለስ ሥልጣኑን ከእነርሱ ላይ እንደሚገፍ በምሳሌ 
ተናግሯል።  
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“ አንድ ሰው የወይን አትክልት ተከለ፣ ለገበሬዎችም አከራይቶን ለብዙ ዘመን 
ወደ ሌላ አገር ሄደ። በጊዜውም ከወይኑ አትክልት ፍሬ እንዲሰጡት አንድ ባሪያ 
ወደ ገበሬውች ላክ፤ ገበሬዎች ደበደቡት ባዶውን ሰደዱት። ጨምሮም ሌላውን 
ባሪያ ላከ። … ደበደቡት አዋርደውም ባዱውን ሰደዱት። … የወይኑ አትክልት ጌታ 
… ልጄን እልካለሁ፣ ምናልባት እርሱን አይተው ይፈሩታል። … ገበሬዎቹ … 
ወራሹ ይህ ነው፤ ርስቱ ለእኛ እንዲሆን ኑ እንግደለው አሉ። … ገደሉትም። 
የወይኑ አትክልት ጌታ … ይመጣል፤ እነዚህን ገበሬዎች ያጠፋል፤ የውይኑንም 
አትክልት ለሌሎች ይሰጣል። ” (ሉቃስ 20፡9_16) 

ፍሬው የአምላክ መልእክተኛ ተክሎ ከሄደው የእምነት ዛፍ፣ ከትምህርትና 
ከሠናይ ተግባር፣ የሚገኝ የዘላለም ሕይወት ነው። ገበሬዎች የኃይማኖት መሪዎች 
ናቸው። የተላኩት ባሪያዎች የአምላክ መልእክተኞች ናቸው። የወይኑ አትክልት 
ባለቤት እግዚኣብሔር ነው። 

የተሰጣቸውን አደራ ስላልጠበቁ፣ ኃላፊነታቸውን ስላልተወጡና ለዓለማዊ 
ክብርና ጥቅም እምነትን ስላጓደሉ፣ ሥልጣኑና መሪነቱ ከእነርሱ ተነጥቆ ለሌላ 
ፍሬ ለሚያፈራ ተቓም ይሰጣል። ለወደፊቱ የሚመጣ ነቢይ የዚህ ዓይነት 
ተቃውሞ እንደማያጋጥመው ይታመናል። 

ሰዎች ለምን የአምላክን መልእክተኛ 

መቀበል ያስቸግራቸዋል 

ክርስቶስ ዳግም እንደሚገለጽ የኃይማኖት መሪዎች በእርግጠናነትና በእምነት 
ይናገራሉ፤ ምእመናንም በተስፋ እንዲጠባብበቁ ያስተምራሉ። ነገር ግን ተስፋውን 
ወደ ተግባር ለመተርጎም ይሳናቸዋል። አብዛኞቹ በሀሳዊ መሲህ እንዳይሳሳቱ 
በመፍራት ምእመናንም ያስፈራራሉ። ሌሎች ደግሞ፣ “ እንዴት የወላጆችህን 
እምነት የሚያስከድ ኃይማኖት ትመራመራለህ?” በማለት ያወግዛሉ። የእነርሱን 
አባባል የክርስቶስ ሐዋርያት ቢከተሉ ኖሮ፣ ክርስትና በዓለም ላይ ባልተስፋፋ 
ነበር፤ እኛም የመዳንን እጣ ባላገኘን ነበር። አዲስ የመጣውን መልእክተኛን 
በመቀበል ሰው እምነቱን አይለውጥም፤ ምክንያቱም “ከጥንት እምቅድመ 
ዓለማዊ፣ ወደ ፊት ዘላለማዊ የሆነ አንድ የእግዚኣብሔር እምነት ነው።”
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አንዳንዶቹ ደግሞ እግዚኣብሔርን በትክክል እናምናለን ብለው ስለሚያስቡ፤ 
አምላክ ከፈቅዳቸው ውጭ እጃቸውን ጎትቶ ወደ ቀጥተኛው መንገድ 
እንደሚመራቸው ይናገራሉ። ይህንንም አመለካከት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ 
መንገድ ለምእመናን ያስተጋባሉ። ለዚህም ሁኔታ አያሌ መሰናክሎችን መጥቀስ 
ይቻላል። መሰናክሎችም ከሞላ ጎደል የሚከተሉት ናቸው። 

1. የነበራቸውን እምነት ስለሚያፈቅሩ፡-የኃይማኖት መሪዎች የያዙትን 
ስለሚያከብሩና መሥራቹንም ስለሚያፈቅሩ፣ አዲስ የአምላክ መልእክተኛ 
ሲመጣ፣ለሚያምኑትን የአምላክ ክስተት ያላቸውን ክብርና ፍቅር የሚቀንስባቸው 
ስለሚመስላቸው ይቃወሙታል። ስለሆነም “እግዚአብሔር ሙሴን እንደ 
ተናገረው እናውቃለን፣ ይህ ሰው ግን ከውዴት እንደሆነ አናውቅም።” (ዮሐ 9፡
28-29)በማለት ንቀታቸውን ይገልጻሉ። 

2.ክፉ ሥራቸውን ስለሚያጋልጥ፡

 

-የአምላክ መልእክተኛ ሲመጣ የኃይማኖት 
መሪዎችን እኩይ ተግባራት ስለሚያጋልጥ እንደ ክፉ ጠላትይቆጥሩታል። 
የሚሠሩት ሥራና የሚፈጽሙት ተግባር በሙሉ ከባህል ጋር የተዳቀለ ስለ ሆነ፣ 
አማኞችም ትክክል አድርገው ለብዙ ዘመናት ስለ ተቀበሉት፣ የሚገለጸውን 
የአምላክ መልእክተኛ የኃይማኖት መሪዎች ሲቃወሙት ተከታዮቻቸው በጭፍን 
ያግዟቸዋል። ከቅዱስ አንደበቱም እኩይ ተግባራቸው እንደሚከተለው ገሃድ 
ይወጣል። 

“አሸንክታባቸውን ያሰፋሉ፣ ዘርፉንም ያስረዝማሉ፣ በምሳም የከበሬታ ስፍራ፣ 
በምኩራብም የከበሬታ ወንበር፣ በገበያም ሰላምታና መምህር ሆይ፣ መምህር ሆይ 
ተብለው እንዲጠሩ ይወዳሉ። … እናንተ ግብዞች … መንግሥተ ሰማያትን በሰው 
ፊት ስለምትዘጉ ወዮላችሁ፣ እናንተ አትገቡም፣ የሚገቡትንም እንዳይገቡ 
ትከለክላላችሁ። … አንድ ሰው ልታሳምኑ በባሕርና በደረቅ ስለምትዞሩ፣ በሆነም 
ጊዜ ከእናንተ ይልቅ ሁለት ዕጥፍ የባሰ የገሃነም ልጅ ስለምታደርጉት፤ … 
በአባቶቻችን ዘመን ኖረን በሆነስ በነቢያት ደም ባልተባበርናቸው … ስለምትሉ 
ወዮላችሁ። … ነቢያትንና ጥበበኞችን  … ወደ እናንት እልካለሁ፤ ከእነርሱም 
ትገድላላችሁ፣ … ትዘርፋላችሁ፣ ትገርፋላችሁ፣ ከከተማ ወደ ከተማ 
ታሳድዳላችሁ….” 

 



14 
  
 

 

የአምላክ መልእክተኛ ሲገለጽ በወቅቱ የኃይማኖት መሪዎች በሥልጣን የደረጁ 
ስለሚሆኑ፣ ለሥልጥናቸውና ለዓለማዊ ክብራቸው ስለሚሰጉ፣ አዲሱን ግልጸት 
መቀበልም ይህንን ማእረግ እንደሚያሳጣቸው ስለሚያውቁ አይቀበሉትም። ይባስ 
ብለው ይቃወሙታል። በመሆኑም ከላይ ያነበብነው ውግዘት ስህተት አልባ 
ከሆነው መሲህ አንደበት ይሰነዘርባቸዋል። ይህም ውግዘት የኃይማኖት መሪዎችን 
ሁኔታና ኣቓም በትክክል ቢያንጸባርቅም፣ ሃቁን መቀበል ግን አይዋጥላቸውም። 

በአንጻሩ ደግሞ የትኛው የኃይማኖት መሪ ነው ይህን የመሰለ ውግዘትና ወቀሳ 
ለመስማት የሚፈቅደው? በመሆኑም በአዲሱ ግልጸት ላይ የነበራቸው ጥላቻ 
ይከራል፣ ተቃውሞውም ይባባሳል። የዚህ ሁሉ ጥላቻና ተቃውሞ መንስኤው 
የቅንነት መጉደል መሆኑን ነቢዩ ይነግረናል። “ጌታም፡- ይህ ሕዝብ በአፉ ወደ እኔ 
ይቀርባል፣ በከንፈሮቹም ያከበርኛል፤ ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው።”(ኢሳይያስ 29፡
13)ይህን በማድረጋቸው እነርሱ ያልተግነዘቡት አንድ እውነት አለ። “ስለዚህ 
እላችኋለሁ፡- የእግዚኣብሔር መንግሥት ከእናንተ ትወሰዳለች፣ፍሬዋንም 
ለሚያደርግ ሕዝብ ትሰጣለች።” (ማቴ 21፡43-44) 

3. በምሳሌ ስለሚናገር፡-

 

የአምላክ መልእክተኛ ሲገለጽ አብዛኛውን ጊዜ 
በምሳሌ ስለሚናገር፣ ከምሳሌው በስተ ጀርባ ያለውን ወርቁን ማለትም ምስጢሩን 
ከመገንዘብ ይልቅ ቃል በቃል ሰሙን ይወስዱና የተሳሳተ መደምደሚያ ላይ 
ይደርሳሉ። የባሃኢ ቅዱሳን ጽሑፎች ኣንደሚያስተምሩን፣ ይህ ግዙፍ ዓለም 
የረቂቁ ዓለም ነጸብራቅና አምሳያ ስለሆነ፣ የማናውቀውንና የማናየውን 
መንፈሳዊና ምስጢራዊ ዓለም በምናውቃቸው ምሳሌዎች እያብራራ ለመረዳት 
እንድንችል ዕድል ይሰጠናል። በሌላ መልኩ፣ የኃይማኖት መሪዎች የመንፈሳዊ 
ትርጉማቸውን ለመረዳት ካለመቻልና ካለመፈለግ ብቻ ሳይሆን በመጽሐፍ 
ያሉትን ትንቢቶች ለገዛ ራሳቸው ለመተርጎምእንዳልተፈቀድላቸው እያወቁ 
ከተሰጣቸው ገድብ በማለፋቸው ጭምር፣ የተቃውሞ ጩኸታቸውን ያሰማሉ፣ 
የጥላቻ ጅራፋቸውን ያጮሃሉ። ሁኔታውን በሚገባ ለመረዳት የሚከተልቱን 
ምሳሌያዊ አባባሎች እንመልከት። ለመሆኑመንግሥተሰማያት ምን ትመስላለች? 
ከእነዚህ ምሳሌዎችስ የትኛውን ትመስላለች? 

 
 
 
 

 
 
“…መንግሥተ ሰማያት በእርሻው መልካም ዘርን የዘራን ሰው ትመስላለች” (ማቴ 
13፡25) 
“…መንግሥተ ሰማያት ሰው ወስዶ በእርሻው የዘራትን የሰናፍጭ ቅንጣት 
ትመስላለች።” (ማቴ 13፡31) 
 
“…መንግሥተ ሰማያት እስኪቦካ ድረስ ሴት ወስዳ በሦስት መስፈሪያ ዱቄት 
የሸሸገችውን እርሾ ትመስላለች።” (ማቴ 13፡33) 
“…መንግሥተ ሰማያት በእርሻ ውስጥ የተሰወረን መዝገብ ትማስላለች”።(ማቴ 13፡
44) 
“… መንግሥተ ሰማያት መልካም ዕንቁን የሚሻ ነጋዴ ትመስላለች።” (ማቴ 13፡
45) 
“መንግሥተ ሰማያት ወደ ባሕር የተጣለች … መረብን ትመስላለች።” (13፡47) 
መንግሥተ ሰማያት ለልጁ ሠርግ ያደረግ ንጉሥን ትመስላለች። (ማቴ 22፡2) 
“መንግሥተ ሰማያት … አስር ቆነጃጅትን ትመስላለች።” (ማቴ 25፡1) 
የእግዚኣብሄር መንግሥት ሁሉንም ትመስላለች። አንዱ ምሳሌ ግን ከሌላው ጋር 
ፈጽሞ አይመሳሰልም። የተገለጸውን የአምላክ መልእክተኛ የተቀበለ የምሳሌውን 
ትርጉም የመረዳት ዕድል አለው።ከእነዚህ ምሳሌውች አንድ ዐቢይ ቁምነገር 
የምንማረው፣ ትንቢትንና መንፈሳዊ ትምህርቶችን በሙሉ ቃል በቃል ለመውሰድ 
እንደማይቻል ነው። 

እነዚህም ምሳሌያዊ አነጋገሮች ትጉዎች ከሰነፎች፣ ድክመታቸውን በማወቅ 
ከኃጢኣታቸው ለመንጻት የሚፈልጉት፣ ከቅዱሳን ነን ባዮች፣ ደፋሮች ከፈሪዎች፣ 
ቅኖች ከግብዞች፣ ታዛዦች ከአመጸኞች፣ የጌታን መገለጽ በትጋት የሚጠባበቁት 
ከዳተኞች  … ወዘተ እንደ ወርቅ ነጥረው የሚወጡበት ፈተናዎች ናቸው። ሰነፉ 
ቃል በቃል በመውሰድ  በሰሙ ይረካል። ብልሁና ትጉው አማኝ ግን ከእነዚህ 
ምሳሌዎች በስተጀርባ ያለውን እውነትና ወርቁን ለማወቅ ይጥራል፣ ያብሰለስላል፣ 
ይጸልያል፣ በአምላክ ሕግ ለመኖር ይጥራል፣ በእምነቱም ከቀን ወደ ቀን 
ይጠናከራል። የክርስቶስ በምሳሌ መናገር ሐዋርያትን ስላደናገራቸ፣ የሚቀጥለውን 
ጥያቄ ሲያቀርቡለት የሰጠው መልስ ግልጽ ነበር።  

“ … ስለምን በምሳሌ ትነግራቸዋለህ? አሉት። እርሱም … እናንተ የንመንግሥተ 
ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል፣ ለእነርሱ ግን አልተሰጣቸውም። …  
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ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ፣ እየሰሙም ስለማይሰሙ፣ ስለማያስትውሉም በምሳሌ 
እነግራቸዋለሁ።” (ማቴ 13፡10-15) የሚገለጸውን መሲህ የሚቀበሉ ሁሉ 
የምሳሌውን ትርጉም በማወቅ ጸጋ ይባረካሉ፤ ምክንያቱም በትህትና 
ስለሚቀርቡትና የእርሱንም የብርሃን መንገድ ስለሚከተሉ፣ የምሳሌውንም ሆነ 
የትንቢቱን ትርጉም ያብራራላቸዋል። ቁምነገሩ አምላክ ጥሪውን ሲያሰማ “አቤት” 
ብሎ መቀበል ከሰው የሚጠበቅ ተቀዳሚ ተግባር  መሆኑን ማጤን ነው። 

4.  በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ስለሚጓዙ 

የአምላክ መልእክተኛ የዓለም ብርሃን ነው። በብርሃን የሚራመድ ስለሚያይ 
መንገዱን ያውቃል። በጨለማ የሚራመድ ግን መንገዱን ሊያይ አይችልም። 
ውጤቱም መደናበር ብቻ ነው። በጨለማ ከመሄድ የበለጠ ከባድ ፍርድና ቅጣት 
መኖሩ ያጠራጥራል። “በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም። በማያምን ግን … 
አሁን ተፈሮበታል። ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና 
ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ 
ብርሃንን ይጠላልና፣ … እውነትን የሚያደርግ ግን … ወደ ብርሃን ይመጣል።” 
(ዮሐ3፡16-21ስለሆነም በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ የሚዳክር መንፈሳዊ ዓይኑ 
ስለታወረ መንፈሳዊ ብርሃንን ለማየት አይቻለውም። 

5. ኃይማኖትን በጭፍን ስለሚከተሉ 

እጅግ በጣም ብዙ ሶዎች፣ 99.9% ሊባል ይቻላል፣ ኃይማኖትን የሚከተሉት 
በትውልድ አጋጣሚ ስለሆነ፣ የሚያምኑበትን ኃይማኖት የሚያውቀትና 
የሚከተሉት ወላጆቻቸውና የኃይማኖት መሪዎች ባስተምሯቸው፣ የሚያምኑትም 
እነርሱ ቀባብተው በሰጧቸው መነጽር ስለሆነ፣ ነቢዩ ሲገለጽ እነሱ ከተማሩትና 
እንዲያምኑ ከተደረጉት የተለየ ሆኖ ያገኙታል። ስለዚህ አይቀበሉትም። 

ትውልድ ቢገነዘብም፣ በሚገለጽበት ወቅት የነበረው ሕዝብ ግንይህንን እውነታ ማጤን 
ያቅተዋል። ስለዚህ ሰዎች በነበራቸው ጠባብ አመለካከት፣ ከባህል ጋር በተዳቀለና 
በተዛመድ ወግ፣ ታሪክ ወይም ተረት ይፈታተኑታል። የሚያስተምረውም እውነት 
እነርሱ እውነት ነው ብለው 

ከሚያምኑት ጋር ስለማይመሳሰል ይቃወሙታል። አንዳንዴም ምልክትና ተአምር 
እንዲያሳያቸው ሊፈትኑት ይሞክራሉ። የሚያገኙት መልስ ግን፡- “ክፉና አመንዝራ 
ትውልድ ምልክትን ይሻል”፣ (ማቴ 12፡38-39) የሚል ነው። 

ስለዚህ ወደ እግዚኣብሔር መንግሥት ለመግባት እንደ ህጻን ንጹህ ሆኖ መገኘት 
ብቻ ሳይሆን፣ ለመማርና ለማወቅ የተዘጋጀን መሆን ይጠበቅብናል፣ ይገባናልም። 
ለዚህ ነው ክርስቶስ እንደ ህጻናት ካልሆናችሁ የእግዚኣብሄርን መንግሥት 
ልትወርሱ አትችሉም ያለው። “ህጽናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተዋቸው  

አትከልክሏቸው፤ የእግዚኣብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉት ናትና። እውነት 
እላችኋለሁ፣ የእግዚኣብሔርን መንግሥት እንደ ህጻናት የምይቀበላት ሁሉ ከቶ 
አይገባባትም።” (ሉቃስ 18፡16-17) “እግዚኣብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት 
እንዲሆን አላደረገምን?” የሚለውን የጳውሎስን ምክር አላስተዋሉም።የጥበብና 
የእውቀት ባለቤቶች መስለው ለመቅረብ ስለሚሞክሩ የአምላክን የምህረት 
ውቅያኖስ ይነፈጋሉ። በተጨማሪም የመንፈስ ባለጸጋዎች በመምሰል፣ እነርሱ 
የዳኑ፣ ሌሎች በእነርሱ መንገድ የማይጓዙት ግን እነድተኮነኑ አድግርገው 
ስለሚቆጥሩ፣ ይህ አመለካከታቸውና እምነታቸው በራሱ ከአምላክ ብርሃን 
ይጋርዳቸዋል። የእግዚኣብሔርን መንግሥት የሚወርሱ በመንፈስ ድሆች 
መሆናቸውን የሚገነዘቡ ግለሰቦች መሆናቸውን አያስተውሉም። ለእውቀት ውኃ 
የሚጠሙ፣ ለሰማያዊ ማና የሚራቡና በትህትናና በቅንነት ምህረትን የሚለምኑ 
የእግዚኣብሔርን መንግሥት ይወርሳሉ። 

“በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብጹዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና።” 
(ማቴ 5፡3) 

 

 

 

 

6. አዋቂ መስለው ለመታየት ስለሚፈልጉ 

ብዙ ሰዎች እንደ ህጻናት አለማወቃቸውን አውቀው ለመማርና እውቀትን ለመገብየት 
መጣር እንዳለባቸው አይገነዘቡም። የአምላክ መልእክተኛ ከጠቢባን በላይ ጠቢብ፣ 
ከአዋቂዎች እጅግ በጣም የላቀ አውቂ መሆኑን ከአያሌ መቶ ዓመታት 
በኋላየሚመጣው  
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8. መጻሕፍት ስለታተሙ (ስለተዘጉ) 

መጻሕፍት እስከ ዘመኑ ፍጻሜው ዘመን ድረስ እንደታተሙና ማንም 
ትርጉማቸውን ለመረዳት እምደማይችል ከላይ በግልጽ ተቀምጧል። “ ... አንተ 
ግን እስከ ፍጻሜው ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉን አትም፣” ብዙ ሰውች 
ይመራመራሉ፣  

እውቀትም ይበዛል። (ዳንኤል 12፡4) “ ... ማንበብን ለሚያውቅ ይህንአንብብ 
ብለው በሰጡት ጊዜ ታትሟልና አልችልም ይላቸዋል። ” (ኢሳይያስ 29፡
11)ይሁንእንጂ በዮሐንስ ራዕይ ከምእራፍ 5 እስክ 8 አንድ በአንድ የተዘጉት 
መጻሕፍት እንደተከፈቱ እናያለን፤ ይህም የሚሆነው ክርስቶስ ዳግም ሲመጣና 
ራሱ ሲከፍተው መሆኑ አያከራክርም።  

ሊቃውንት በምርምራቸው፣ ጠቢባን በእውቀታቸው የእግዚኣብሔርን ምሥጢር 
ከጊዜው በፊት ሊደርሱበት አልቻሉም። መምጫው ሲቃረብ ግን ብዙ 
የሃይማኖት ተመራማሪዎች የእግዚኣብሔር ቀን መቃረቡን በህልምና በራዕይ 
ሊያዩ፣ እንዲሁም በስሌት ሊደርሱበት ችለዋል። 

 

7. በሐሳዊ መሲህ እንዳይሳሳቱ ስለሚፈሩ 

የኃይማኖት መሪዎች ምዕመናን በሐሰተኛ ክርስቶሶች እንዳይሳሳቱ 
ያስጠነቅቓቸዋል። እውነተኛው ከሐሰተኛው የሚለይበትን መመዘኛ ግን 
ለማስተማር አይፈቅዱም። ለምሳሌ የሚቀጥለው ጥቅስ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና 
እውነተኛው የሚለዩበትን መመዘኛዎች ይሰጠናል።  

“የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ፣ በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላዎች 
ከሆኑት ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ። ከፍሬያቸው ታውቓቸዋላችሁ። ከእሾህ 
ወይን፣ ከኩርንቺትስ በለስ ይለቀማልን? እንዲሁም  መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም 
ፍሬ ያደርጋል፤ ክፉ ዛፍም ክፉ ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት፣ 
ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። ...ስለዚህ በፍሬያቸው 
ታውቓቸዋላችሁ።” (ማቴ 7፡15-20)  

 

 

 

 

ለምን ይሆን የኃይማኖት መሪዎች ማስፈራሪያውን ብቻ በመናገር፣ ሐሰተኛው 
ከእውነተኛው የሚለይበትን የማይናገሩት? መልሱ ቀላል ነው። የሚሰጠው 
ምክንያት አላዋቂ ምእመናን እንዳይሳሳቱና ወደ ጥፋት መንገድ እንዳይሄዱ ነው። 
ለዚህም ነው ሌላ መጽሐፍ ምእመናን እንዳያነቡ የሚከለክሏቸውና 
የሚያስፈራሯቸው። ባለጋሪው ፈረሱ እንዳይበረግግበት በግራና በቀኝ ዓይኖቹ 
ሽፋን እንድሚያደርግለት ማለት ነው። ይህንን ካላደረገማ ፈረሱ በርግጎ በጠፋ 
ነበር። ስውሩ ምክንያትና ለምእመናን የማይነገረው ግን አዲሱ መሲህ 
ስልጣናቸውን እንደሚንጥቃቸውና ዓለማዊ ጥቅማቸውን እንደሚያሳጣቸው 
ስለሚያውቁ ነው። ባይሆንማ ኖሮ፣ “ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ፣ ከማንኛቸው 
ክፉ ነገር ራቁ፤" (1ኛ ተሰሎንቄ 5፡21)የሚለውን የሐዋርያውን ምክር ባልጣሱ 
ነበር። 

ሌላው የሚያቀርቡት ምክንያት ደግሞ የመጣው ነቢይ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው 
ወይም አይደለም የሚለውን መርምረው ለመለየት አይፈልጉም። “መንፈስን ሁሉ 
አትመኑ፤ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚኣብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ። ብዙዎች 
ሐሰተኞት ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና። የእግዚኣብሔርን መንፈስ በዚህ 
ታውቃላችሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ የሚታመን (የሚያምን)መንፈስ 
ሁሉ ከእግዚኣብሔር ነው፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ የማይታመን 
(የማያምን) መንፈስ ሁሉ ከእግዚኣብሔር አይደለም። ይህም የክርስቶስ 
ተቃዋሚው መንፈስ ነው። ” (2ኛ የዮሐንስ መ. 4፡1-3) ስለዚህ ሰዎች 
የሚለዩበትን መመዘኛ ሳይጠቀሙ በጭፍን ላለመቀበል ስለሚመርጡ መሆኑ 
አያጠያይቅም። 

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ነጥቦች፣ ከሞላ ጎደል፣ የአምላክን መልእክተኛ ሰዎች 
እንዳይቀበሉ እንቅፋት ሊሆኑባቸው የሚችሉ ናቸው፡ ሌሎች ሊኖሩ ቢችሉም፣ 
ለእኔ ጎልተው የታዩኝን ለማቅረብሞክሬአለሁ። 
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ተመልሼ እመጣለሁ 

“ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚኣብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ።በአባቴ 
ቤትብዙ መኖሪያ አለ ... እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ 
እመጣለሁ፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ። (ዮሐ 14፡1-3) 

የሠራዊት ጌታ፣ የክብር ንጉሥ፣ በዘመናት የሸመገለው፣ የአሕዛብ እሾት፣ የሰላም 
ንጉሥ፣  

የዘላለም አባት፣ የኃያል አምላክ፣ የእውነት መንፈስ ... መገለጽ፣ ክርስቶስ በአባቱ 
ክብር ተመልሶ መምጣት በተደጋጋሚ በብሉይና በአዲስ ኪዳን መጽሐፎች 
ውስጥ በግልጽ ተነግሯል። ከብዙዎቹ ጥቂቶችን ለመጠቃቀስ እወዳለሁ። 

“የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና፣ ያን ጊዜም 
ለሁሉ እንደ ሥራው  

ያስረክበዋል።” (ማቴ 16፡27)። “ ልባችሁ አይታወክ አይፍራም። እኔ እሄዳለሁ 
ወደ እናንተም እመጣለሁ።” (ዮሐ 14፡27-28) 

“እርሱ (አጽናኙ) መጥቶ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅም፣ ስለ ፍርድም ዓለምን 
ይወቅሳል፤ ስለ ኃጢኣት በእኔ ስለማያምኑ ነው፤ ስለ ጽድቅም ወደ አብ 
ስለምሄድና ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው፤ ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለ 
ተፈረደበት ነው። ” (ዮሐ 16፡8-11) 

“የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን 
እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፡ ... እርሱ 
ያከብረኛል። ... ” (ዮሐ 16፡ 8-14) 

“ እነሆ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፣ በአፌም ሰይፍ እዋጋቸውላሁ፣ መንፈስ ለአብያት 
ክርስቲያን የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ። ...” (ራዕይ 2፡ 16-17) 

“እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን 
አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፤ 
ወደ ፊትም  

 

 

 

ከዚያ ከቶ አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ፣ ማለት 
ከሰማይ ከአባቴ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን፣ አዲሱንም ስሜን 
በእርሱ ላይ እጽፋለሁ።” (ራዕይ 3፡ 11-12) 

“እነሆም በቶሎ እመጣለሁ። የዚህን ... ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብፁዕ ነው።” 
(ራዕይ 22፡) 

“ ... አዎን በቶሎ እመጣለሁ ይላል። አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና።” (ራዕይ 22፡
20) 

 

ትንቢቱ ተፈጽሞ ይሆንን? 

ለመምጣቱ እነዚህ ሁሉ ትንቢቶች፣ ማስጠንቀቂያዎችና ማረጋገጫዎች ከነበሩ፣ 
ሰዎች በንቃት ጠብቀውት ነበሩን? በትጋትስ ፈልገውት ነበሩን? እርሱስ ትንቢቱን 
ፈጽሞ ዳግም መጥቷል ወይስ አልመጣም? ከመጣስ ለምን ሰዎች አውቀው 
አልተቀበሉትም? ... ወዘተ የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ይሆናል። 

የእነዚህን ጥያቄዎች መልስ በቀጥታ ከማየታችን በፊት ግን፣ ቀደም ሲል 
ለመጀመሪያው ክርስቶስ፣ ማለት ለእርሱ ከዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት በፊት መገለጽ፣ 
የተነገሩትን ትንቢቶችና አፈጻጸማቸውን ተመልክተን ብናነጻጽር፣ ለዳግም 
መምጣቱ የሚያሳምን ማስረጃ ለማግኘት እንችላለን። 

• ስሙ አማኑኤልይባላል 

ትንቢት ለመሲህ 

አይሁዶች መፈጸም ይገባቸውል ብለው ይጠብቓቸው የነበሩት ትንቢቶችና 
ምልክቶች ብዙ ነበሩ። ለምሳሌ ያህል የሚከተሉትን መጥቀሱ የሙሴ ተከታዮች 
ለምን ክርስቶስን ካዱት? ለምንስ እንዳልተቀበሉት ማወቁ፣ ለዳግም መምጣቱ 
የተነገሩትን ትንቢቶች ለመረዳት ጽኑ መሠረት ይጥልልናል። 
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• ካልታወቀ ቦታ ይመጣል 
• የአይሁድ ንጉሥ እንደሚሆን 
• አይሁዶችን ነፃነት እንደሚያወጣ 
• ሲመጣ ዓይን ሁሉ እንደሚያየው 
• የሕጎች ዘላለማዊነት 
• የቃላትን መንፈሳዊ ትርጉም አለመረዳት 
• ከመሲሁ በፊት ነቢዩ ኤልያስ ይመጣል 

ስሙ አማኑኤል ይባላል 

“ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፤ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ 
ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች።” (ኢሳይያስ 7፡14) ምንም 
እንኳንየሚወለደው ልጅ አማኑኤል ተብሎ መጠራት ቢኖርበትም መልአኩ 
ዮሴፍ፣ “የተፀነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እጮኛህን  ማርያምን ለመውሰድ 
አትፍራ። ... ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ።” (ማቴ 1፡20) 

በብሉይ ኪዳን ትንቢትና በአዲስ ኪዳን አፈጻጸም ሁለት የተለያዩ ስሞች 
መሆናቸው አያከርክርም። የመሲሁ የትውልድ ስም ከተተነበየው መለየት 
ለተጠራጣሪዎች የትንቢቱን መፈጸም ላለመቀበል በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል። 
በክርስትና ቤት ተወልዶ የስማቸው ትርጉም ይመሳሰላል ማለት ቀላል ነው። 
መንፈሳዊ ዓይኑ ያልበራ ተመራማሪ ግን ይህን መሠረት በማድረግ የስሙ ትንቢት 
አለመፈጸሙን በጉልህ ያሳያል። 

 

ካልታወቀ ቦት ይመጣል 

“እንግዲህከኢየሩሳሌም ሰዎች አንዳንዶቹ እንዲህ አሉ፡- ሊገድሉት የሚፈልጉት 
ይህ አይደለምን? እነሆም በግልጥ ይናገራል፣ አንዳችም አይሉትም። አለቆቹ ይህ 
ሰው በእውነት ክርስቶስ እንደሆነ አወቁን? ነገር ግን ከውዴት እንደሆነ 
አውቀናል፤ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ከውዴት እንደ ሆነ ማንም አያውቅም። 
እንግዲህ ክርስቶስ በመቅደስ ሲያስተምር፡- እኔንም ታውቁኛላችሁ፣ ከውዴትም 
እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ። እኔም በራሴ አልመጣሁም፣ ነገር ግን እናንተ 
የማታውቁት የላከኝ  

 

 

እውነተኛ ነው። እኔ ግን ከእርሱ ዘንድ ነኝ፣ እርሱም ልኮኛል ብሎ ጮኸ። ” 
(ዮሐ 7፡27-30) 

የክርስቶስ ሥጋዊ ተፈጥሮ ከማርያም በቤተልሄም የተወለደ መሆኑን ያውቃሉ። 
ክርስቶስን ክርስቶስ ያደረገው  መለኮታዊ ተፈጥሮው ግን ከአምላክ ዘንድ 
የመጣው ነው። አምላክም የት እንዳለ የሚያውቅ የለም። ስለዚህ ካልታወቀ ቦታ 
ይመጣል የተባለው ትንቢት በትክክል ተፈጽሟል። ለአይሁዶች ግን 
አልተፈጸመም። 

የአይሁድ ንጉሥ 

መሲሁ ሲመጣ ንጉሥ እንደሚሆንና በዳዊት ዙፋን ላይ እንደሚቀመጥ ትንቢት 
ስለነበረና ይህም ቃል በቃል እንደሚፈጸም ተስፋ ስለነበራቸው ይጠባበቁ ነበር። 
ተስፋውም  የተመሠረተው በሚከተሉት ትንቢቶች ላይ ነበር። 

“እግዚኣብሔር ለዳዊት በእውነት ማለ ... ከሆድህ ፍሬ በዙፋንህ ላይ 
አስቀምጣለሁ።” (ዳዊት132፡11) 

“አንቺ ቤተልሄም ኤፍራታ ሆይ ... ከአንቺ ...  ገዢ የሚሆን ይወጣልኛል።” 
(ሚክያስ 5፡2) ይህ ትንቢት ለሰለሞን ብቻ ነው እንዳይባል፣ ትንቢቱ 
ክርስቶስንም እንደሚመለከት ወንጌል ያረጋግጣል። “ማርያም ሆይ፣ ። ... 
ትፀንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ... የልዑል ልጅም ይባላል፣ ጊታ አምላክም 
የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል።... ” (ሉቃስ 1፡3032) 

“ጲላጦስ...ንጉሥ ነህን? አለው። ኢየሱስም መልሶ እኔ ንጉሥ እንደ ሆንሁ 
አንተትላለህ።”ዮሐ 18፡37 

ንጉሥ እንደሚሆን ተተንብዮለት፣ ንጉሥም እንደ ነበረ የተነገረለትና አሁንም 
የንጉሦች ንጉሥ መሆኑን የምናውቀው ኢየሱስ ግን አንድድሀ ሰው ነበረ። 
የምድራዊ ሃብት አልባነቱንና ከዚያም የነፃ መሆኑን ሲናገር፡- “ ... ለቀበሮዎች 
ጉድጓድ፣ ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ አላቸው፣ ለሰው ልጅ ግን ራሱን 
የሚያስጠጋበት የለውም።”  (ማቴ 8፡20) 

ይህ በዓለማዊ ዓይን ሲታይ ድሀ የነበረና ማረፊያ ጎጆ ያልነበረው ሰው፣ እንዴት  
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አድርጎ በዳዊት ዙፋን ላይ ለመቀመጥ ቻለ? እንዴትስ ሆኖና ምን በማድረግ 
በእስራኤል ላይ ገዥ ሊሆን ቻለ? መልሱ ግን ዓይን የነበራቸውና ያላቸው 
በመንፈሳዊ ዓለም በግልጽ ንጉሥና የእግዚኣብሔር ልጅ መሆኑን አይተው 
አውቀዋል። 

“...የምድር ነገሥታት ገዥ ... ኢየሱስ ክርስቶስ ...” (ራዕይ 1፡5) 

“... እኔ ዓለምን ኣሸንፌዋለሁ። ” (ዮሐ 16፡33)ሰረ 

በዘመኑ በነበሩት ገዥዎች የተገረፈ፣ የታሰረና የተሰቀለ እንዴት ዓለምን ያሸነፈ 
መሆኑን ተናገረ? እነዚህ ትንቢቶች ቃል በቃል የሚወሰዱ አይደሉም። 
በመንፈሳዊ ዓለም አሸናፊነቱ ተረጋጧል። ጥሬ ትርጉማቸውን መውሰድ 
የክርስቶስን መንፈሳዊ ተልዕኮ አለመረዳት ወይም አለማወቅ ነው። በመስቀል ላይ 
የተሰቀለው ክርቶስ የዓለም ጊታና የንጉሦች ንጉሥ ነበረ፣ ነውም። ዓለማዊ 
ንጉሥነት ሆነ ልዕልና ወይም ክብር አላፊና ጠፊ ነው። መንፈሳዊ ክብር ግን 
ዘላለማዊ ነው። ስለሆነም ይኸው ለሁለት ሺህ ዓመታት ነገሥታት በክርስቶስ 
ስም ይነግሳሉ፤ ጳጳሳት በስሙ ተንበርክከው ይሾማሉ። ያ በእስራኤል ምድር 
“የጸራቢው ልጅ” በመባል የታወቀው፣ የነገሥታት ንጉሥ፣ የገዥዎች ገዥ እንደ 
ነበረ ያዩት ጥቂት መሃይማን ግን ልበ ንጹሃን ደቀ መዛሙርቱ ነበሩ። እርሱ 
እውነተኛ ንጉሥ እንደሆነ በመንፈሳዊ ዓይን አይቶ ለመፍረድ የልብ ንጽህናን 
ይሻል። 

“ ንግሥተ አዜብ ... የሰለሞንን ጥበበ ለማየት ከምድር ዳርቻ መጥታለች፤ እነሆም 
ከሰለሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ።” (ማቴ 12፡42) መልክ አይቶ መፍረድ ግን የሰው 
ባህሪ ስለሆነ እንዲህ ይሉ ነበር፡- 

“... ይህ የጸራቢልጅ አይደለምን...?”(ማቴ 13፡54-55)“... አባቱናን እናቱን 
የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ...”(ዮሐ 6፡42)ከሰለሞን 
የሚበልጠው ታላቅነቱን ያሳየው በትህትና የደቀመዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ 
በማጠብ ነበር። “ከእራት ተነሳ፣ ልብሱንም አኖረ፣ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ 
ታጠቀ፣ በኋላም በመታጠቢያው ውኃ ጨመረ፣ የደቀ መዛሙርቱን  እግር 
ያጥብና  በታጠቀበት ማበሻ ጨርቅ ማበስ ጀመረ ። ”(ዮሐ 13፡4-5) ይህም 
እውነተኛ ክብር ነበር። 

 

 

 

 “...ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን፤ ማንም 
ከእናንተ ፊተኛ ለመሆን የሚወድ የእናንተ ባሪያ ይሁን...።” (ማቴ 20፡2627) 

 

 

የነፃነት ትንቢት 

“ ... በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደ ተናገረው፣ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን 
ቀንድን አስነስቶልናል፤ ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው። ... 
በእርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን (ነፃ ወጥተን) በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት 
እንኖራለን።” (ሉቃስ 1፡69-76 “የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ለድሆች ወንጌልን 
እንድሰብክ ቀብቶኛል፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለእውሮች ማየትን፣ ... 
የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ ... ልኮኛል። ” (ሉቃስ 4፡ 18-19) 

አይሁድ ይጠብቁ የነበረው ልክ ሙሴ በባርነት በግብጽ አገር ይኖሩ የነበሩትን 
የእስራኤልን ሕዝብ ነፃ እንዳወጣ ሁሉ፣ እነርሱንም ከሮማውያን ነፃ 
እንዲያወጣቸው ነበር።ያ ግን አልሆነም፤ ስለዚህ በእነርሱ ጠባብ አመለካከት 
ትንቢት አልፈጸመም። ስለዚህ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ የታሰሩትን 
አስፈታ?የተጠቁትንምነፃ አወጣ? ብለን ብንጠይቅ፣ መልሱ ከኃጢኣት ባርነት ነፃ 
መውጣትንና ከሥጋዊ ፍላጎት ቁራኛነት መላቀቅን እንደሚያመለክቱ መገንዘብ 
ይቻላል። ይህም የመንፈስ ነፃነትንና የቅድስና ጎዳናን መጀመር ያመላክታል።  
ምክንያቱም እውነተኛ ነፃነት ከኃጢኣት ባርነት መላቀቅ ነው። ይህም ነፃነት፣ 
የእግዚኣብሔር እምነት ካለማወቅ፣ ወደ ማወቅ፣ ከጥፋት ወደ ደህንነት፣ 
ካለማመን ጥርጣሬ ወደ ማመን እርግጠኝነት፣ ከኃጢያተኛነት ወደ ጻድቅነት፣ 
ከሞት ወደህይወት እንድንሸጋገር ያስችለናል። በአንድ ቃል የዘላለም ህይወት 
ይሰጠናል። 

“... እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጥችኋል አላቸው”። (ዮሐ 8፡
32)  “የጌታ መንፈስ ባለበት  በዚያ አርነት አለ።” (2ኛ ቆሮ 3፡17) 

“ኢየሱስም፡- መለሰ ... ኃጢኣት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢኣት ባሪያ ነው።” (ዮሐ 
8፡34) 
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ዓይን ሁሉ በአንድ ላይ ያየዋል 

“ሸለቆው ሁሉ ከፍ ይላል፣ ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል፣ ጠማማውም 
ይቃናል፣ ስርጓጉጡም ሜዳ ይሆናል፣ የእግዚኣብሔር ክብር ይገለጣል፣ ሥጋ 
ለባሽህ ሁሉ በአንድነት ያየዋል። የእግዚኣብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና።” 
(ኢሳይያስ 40፡ 4-5)  አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ይህ ጥቅስ ለክርስቶስ ዳግም 
መምጣት ነው ብለው ታጥቀው የሚከራከሩ አሉ። ይሁን እንጂ ለክርስቶስ 
መጀመሪያ መገለጽ ጭምር መሆኑን መጥምቁ ዮሐንስ፡-“... የጌታን መንገድ አቅኑ 
ብሎ በምድረ በዳ የሚጮህ ድምፅ” (ዮሐ 1፡23) እርሱ መሆኑን በመናገር ያ 
ትንቢት ለኢየሱስ መሆኑን አረጋግጧል። ወንጌላዊው ማቴዮስም(3፡3) ይህ 
ትንቢት ለኢየሱስ መሆኑን ይመሰክራል። መጀምሪያ የመጣው ሆነ ዳግመኛ 
የሚገለጸው አንድ የአምላክ መንፈስ ስለሆነ ለሁለቱም ያገለግላል።ክርስቶስ 
በተገለጸበት ጊዜ በእውነት ዓይን ሁሉ አይቶት ነበርን? መልሱ ያለ ጥርጥር 
“አዎን” ነው! ሦስት ጠቢባን ከምሥራቅ፣ “...የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት 
ነው? ኮከቡን በምሥራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናል ...አሉ።” (ማቴ 2፡1-3) 
ስምኦንና ሃና ገና በህጻንነቱ ለዓለም በሙሉ የሚገለጠውን ብርሃን በማየታቸው 
ፈጣሪን አመስግነዋል። (ሉቃስ 2፡25-38) 

ስለዚህ የመንፈሳዊ ዓይኖቻቸው የበሩ ሁሉ በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ ሊያዩትና 
ሊያውቁት እንደቻሉና፣ ማንነቱን ሳይናገር እንዳመኑበት እንገነዘባለን። 
የሚከተሉትን ጥቅሶች በፍትህና በእውቀት ብናያቸው፣ የማየትንና የመስማትን 
ትክክለኛ ትርጉም የአምላክ መልእክተኛ የሚያዛምደው ከመንፈሳዊ ዓይን ጋር 
መሆኑን ልንረዳ እንችላለን።“...ዓይኖቻችሁ ስለሚያዩ፣ ጆሮዎቻችሁ ስለሚሰሙ 
ብጹዓን ናችሁ።”(ማቴ 13፡16)።  

“ኃጢኣት የሚያደርግ አላየውም፣አላወቀውም።” (1ኛ ዮሐ 3፡6) 

ሐዋርያት የመንፈሳዊ ዓይኖቻቸውና ጆሮዎቻቸው ስለተከፈቱና የኢየሱስን 
ታላቅነትና ክብር ለማየት ስለቻሉ “ብፁኣን” ተባሉ።  በዘመኑ የነበሩት 
የኃይማኖት መሪዎችና ሌሎች ግን በሥጋዊ ዓይኖቻቸው ያዩት እንደ እነርሱ ሰው 
መሆኑን ብቻ ስለ ነበር፣ “እውራን” ተባሉ። ከዚህ የምንረዳው፣ ማየትም ሆነ 
መስማት  

 

 

 

የሚያመለክተው የመንፈሳዊ ዓይንን ወይም ጆሮን እንጂ ከእንስሶች ጋር 
በምንጋራው ማየት ሆነ መስማት አለመሆኑን እንረዳለን። ባይሆንማ ኖሮ ብዙ 
እንስሶች በማየትና በመስማት ሆነ፣ ሌሎችን ከእነርሱ ጋር በምንጋራቸው ኃይሎች 
ከእኛ መቶ በመቶ ስለሚበልጡ አምላክን ከእኛ በተሻለ ባወቁት ነበር። 

“... ልበ ንጹሆች ብፁዓን ናቸው፤ እግዚኣብሔርን ያዩታልና።” (ማቴ 5፡8) 

“...ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚኣብሔርን መንግሥት ሊያይ 
አይችልም። (ዮሐ 3፡3)ሰው ከመንፈስ መወለድ አለበት፤ ይህም አምላክ 
መልእክተኛውን ሲልክ እርሱን በማወቅ፣ በመቀበልና በማመን የሚገኝ ፀጋ ነው። 
“... የማያዩ እንዲያዩ፣ የሚያዩም እንዲታወሩ፣ እኔ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ 
መጣሁ...”(ዮሐ 9፡39) 

የሚያዩ የነበሩት በንጹህ ልብክርስቶስን ያመኑና የተቀበሉት ነበሩ። ይህንን 
በማድረጋቸው የማያዩ ዓይኖቻቸው በሩላቸው፤ የጌታንም ክብር ለማየት ቻሉ። 
በመንፈስም “... ከእግዚኣብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከሥጋ ፈቃድ 
ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ።” (ዮሐ 1፡12) የኃይማኖት መሪዎች ግን 
እናያለን፣ እናውቃለንም ይሉ ስለነበር፣ የክርስቶስን ክብር ለማየት ስላልቻሉ፣ 
የአምላክን ፀጋ ተነፈጉ። 

 

• የጋብቻና የፍች ሕግ በዘዳግም 24፡1-5 

የሕጎች ዘላለማዊነት 

በብሉይ ኪዳን በግልጽ እንደ ተጻፈው፣ ሕጎች ለእስራኤላውያን የተሰጡት 
ለዘላለም እንዲጸኑና እንዲያከብሩት ነበር። ለምሳሌ ያህል የሚከተሉትን 
እንመልከት። 

“በሰንበት ቀን የሚሠራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል። የእስራኤል ልጆች፣ የልጅ 
ልጆቻቸው ለዘላለም ቃል ኪዳን በሰንበት ያርፉ ዘንድ ሰንበትን ይጠብቁ።” 
(ዘጸኣት 31፡15-16) በተመሳሳይ መልኩ፡-  

• የመስዋዕት ትእዛዝ በዘሌዋውያን 1፡1-17 
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• የግዝረት አስፈላጊነት በዘፍጥረት 17፡9-14 
• የወንጀለኛ ሕጎች በዘጸኣት21፡23-26 እና በዘሌዋውያን 24፡19-23 
• የሚበሉና የማይበሉ የእንስሳት ሥጋ በዘሌዋውያን 11፡1-47፣...ወዘተ 
ተደነገጉ። 

• በአንጻሩ ደግሞ እነዚህ ለዘላለም የተስጡ ሕጎች በአዲስ ኪዳን ተሻሩ። 
• ሰንበት በማቴዎስ 12፡1-8፤ ማርቆስ 2፡23፤ ሉቃስ 6፡1-5 እና ዮሐንስ 5፡

16-18 ተሽሯል። 
• የጋብቻና የፍች፣ እንዲሁም የወንጀለኛ መቅጫ ሕጎች በማቴዎስ 5፡31-

41 ተሽረዋል። 
• የመስዋእት ሕግ በማርቆስ 12፡33 እና በዕብራውያን 10፡1-39 
መለወጡን እናነባለን። 

• መገረዝ የሥጋ ሳይሆን የመንፈስ መሆኑን በግልጽ ይናገራል። ገላትያ 5፡
6፣ 6፡15፤ ሮሜ 2፡25-29፣ 1ኛ ቆሮ. 7፡19 

• የእንስሳ ሥጋ በሙሉ መብላት በማርቆስ 7፡14-23 እና በ1ኛ ቆሮ. 10፡
23-28 ተፈቀደ። 

መሲሁ ሲመጣ የኦሪትን ሕጎች እንደሚፈጽም ቢጻፍም፣ ይህንንም እውነታ 
ክርስቶስ ራሱ ቢያረጋግጥም፤ “እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር 
የመጣሁአይምሰላችሁ፣ ልፈጽም እንጂ ...” (ማቴ 5፡17-18) ቢልም፣በግልጽ 
እንደሚታየው መሽሻር የሚግባቸውን ማህበራዊ ሕጎችን ሽሯል። የአምላክን 
ዘላለማዊ የሆኑ መንፈሳዊ ሕጎችንና ትምህርቶችን ግን አድሷል፣ አጠናክሯልም። 
በሙሴ በዘዳግም 6፡4-5 የተገለጸውን የፍቅር ሕግን እንደገና አድሶታል። 
“እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚኣብሔር አንድ እግዚኣብሔር ነው፤ 
አንተም አምላክህን እግዚኣብሔርን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹምም 
ኃይልህ ውደድ።”(ማቴ 22፡37) 

 

የቃላትን መንፈሳዊ ትርጉም አለማወቅ 

የቃላትን ትክክለኛ ትርጉም በሚመለከት “በአእማደ ምሥጢራት ተከሰቱ” 
በሚለው መጽሐፌ ላይ በሚገባና በሰፊው አወዛጋቢና አከራካሪ ቃላትና 
ትንቢቶች ስለ ተብራሩ፣ እዚህ ላይ መድገም አያስፈልግም። 

 

 

“... ታላቁና አስፈሪው የእግዚኣብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩ ኤልያስን 
እልክላችኋለሁ”። (ሚልኪያስ4፡5) ይህን ትንቢት የኃይማኖት መሪዎች በሚገባ 
ያውቅ ስለነበር፣ ወደ መጥምቁ ዮሐንስ ተወካዮቻቸውን ልከው አራት ጥያቄዎችን 
ጠየቁት።  ጥያቄዎቹም፡-  ክርስቶስ ነህን? ኤልያስ ነህን? ነቢዩ ነህን? ስለራስህ 
ምን ትላለህ?የሚሉ ነበሩ። እነዚህ ጥያቄዎች የሚያረጋግጡት በብሉይ ኪዳን 
መሠረት፣ የመሲሁን፣ የኤልያስንና የነቢዩን መምጣት ይጠባበቁ እንደ ነበር ነው። 
ዮሐንስም ለመጀመሪያዎቹ ሦስቱ ጥያቄዎች “አይደለሁም” በማለት መለሰ። 
ለአራተኛው ጥያቄ ግን ኢሳይያስን በመጥቀስ፡- “በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው 
ድምጽ እኔ ነኝ” አለ። (ዮሐ 1፡19-23) 

የሙሴ ተከታዮች የመሲሁ መምጣት የእግዚኣብሔር ቀን መሆኑን ያውቁ ነበር። 
ስለዚህ የዮሐንስን ማንነት ማወቅና መሲሁ ሲገለጽ መቀበል እንደ ነበረባቸው 
በግልጽ ያውቃሉ። በአንጻሩ ደግሞ ሲገለጽ ካልተቀበሉትም እንደሚቀጡ በግልጽ 
ያውቃሉ። “... በስሜም የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን ሰው እኔ 
እበቀልለታለሁ። ” (ዘዳግም 18፡19) 

ዮሐንስ የሰጣቸው መልስ ለአይሁድ መሪዎች ክርስቶስን ላለመቀበል በቂ 
የመከራከሪያ ነጥብ አስገኝቶላቸዋል። ይህም ማለት፣ ኤልያስ አስቀድም 
ስላልመጣ መሲሁ ሊመጣ እንደማይችል ነበር። በመሆኑም አንድ ሰው በመሲህ 
ስም ቢነሳ ለመቃወም በቂ ምክንያት ነበራቸው ማለት ነው። ክርስቶስን 
የተከተሉና የሐዋርያነት ሥልጥን የተቀበሉት ግን፣ አብዛኛዎቹ ያልተማሩና 
ትንቢቶችንም በሚገባ ስለማያውቁ፣ ለኢየሱስ የሚከተለውን ጥያቄ አቀረቡለት። 

“...ደቀ መዛሙርቱ፡-እንግዲህ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ለምን 
ይላሉ? ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም  መልሶ፣ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል፣ 
ሁሉንም ያቀናል፣ ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ፣ 
የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም።...ደቀ መዛሙርቱም ስለ 
መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነገራቸው አስተዋሉ።”(ማቴ 17፡10-13) “ልትቀበሉት 
ብትወዱ ይመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይህ (ዮሐንስ) ነው አላቸው፤ የሚሰማ ጆሮ 
ያለው ይስማ።”(ማቴ 11፡10-15) 

 

 

 

ከመሲሁ በፊት ነቢዩ ኤልያስ ይመጣል 
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ክርስቶስ፡- “ኤልያስ አስቀድሞ ይመጣል” ሲል ትንቢት መናገሩ ሲሆን፤  “ነገር 
ግን እላችኋለሁ፣ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ...” ሲል ደግሞ፣ ለአስተዋዮች ትንቢቱ 
የተፈጸመ መሆኑን ነበር።በግልጽ እንደሚነበበው፣ ዮሐንስ ኤልያስ አለመሆኑን 
ሲናገር፣ ክርስቶስ ግን የተተነበየለት ኤልያስ  መጥምቁ ዮሐንስ መሆኑን 
አረጋገጠ። በትክክል በስም፣ በአካል፣በትውልድ ዘመንና መልክ፣ ሁለቱ የተለያዩ 
ነበሩ። አይሁዶች ይህን ያውቁ ስለ ነበር፣ ሊፈታተኑት ተውካዮቻቸውን ላኩ። 
ዮሐንስም ተንኮላቸውን በሚገባ ስለተረዳ፣ አይሁዶች በሚያስቡት መልክ እርሱ 
ኤልያስ እንዳልነበረ አርጋገጠላቸው። 

ክርስቶስ ግን በኤልያስ ላይ ያረፈው መንፈስ በዮሐንስም ላይ ያው አንድ 
የአምላክ መንፈስ  እንዳረፈ ስለሚያውቅ፣ ይጠብቁ የነበሩ ኤልያስ በመጥምቁ 
ዮሐንስ መምጣት እንደ ተፈጸመ የምሥራቹን ነገራቸው። ይህንንም ሊሰማና 
ሊረዳ የሚችል፣ እንደ ደቀ መዛሙርቱ መንፈሳዊ ጆሮዎቻቸው 
የተከፈቱናእውነትን ለመቀበል የሚፈልጉና ለመሸከም የሚችሉ ሰዎች ብቻ ነበሩ። 
“የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስም ” (ማቴ 11፡15) 

ስለዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ትንቢቶች፣ ሕጎችና ሌሎችንም አባባሎች ቃል 
በቃል ጥሬ ትርጉማቸውን ስለወሰዱ፣ ክርስቶስን ካዱት፣ በመጨረሻም ሰቀሉት። 
ይህንንም በመፈጸማቸው ራሳቸውን ከሕይወት የውኃ ምንጭ ኣራቁ። ስለዚህ 
ከዚህ አንጻር  ስንገመግመው፣ በዘመናችን ያሉት ክርስቲያኖች የሚያቀርቧቸው 
ክርክርና የሚጠይቓቸው ጥያቄዎች እስራኤላውያን ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት 
ይጠይቁት ከነበሩት ጥያቄዎች በቅርጽም ሆነ በይዘት ምንም ልዩነት የላቸውም።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በወንጌል ውስጥ በተደጋጋሚ ተጽፈው ከሚገኙት ውስጥ በብዛት የሚነበበው፣ 
ስለ ክርስቶስ ዳግመኛ መገለጽ፣ ስለ ፍርድ ቀን፣ ስለ መጨረሻው ዘመን፣ ስለ 
ሙታን ትንሳዔ፣ ... ወዘተ ናቸው። 

ደቀ መዛሙርቱም ነገሩ በግልጽ እንዲታወቅና እነርሱም በሚገባ እንዲገነዘቡት 
ስለፈለጉ፣ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጠው  ሳሉ ሁለት ጥያቄዎችን 
ለክርስቶስ አቀረቡለት። የመጀመሪያው ጥያቄ መቼ ተመልሶ እንደሚመጣ ሲሆን፣ 
ሁለተኛው ግን የዓለምን መጨረሻ በሚመለከት ነበር።  

“ንገረን ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ  ምልክቱ ምንድን 
ነው?” (ማቴ 24፡3) 

የክርስቶስ መልስ ግልጽና የማያሻማ ነበር። ሀሳውያን ክርስቶሶች የበግ ለምድ 
ለብሰው እንደሚነሱ፣ ጦርነቶች እንደሚበዙ፣ ረሀብ፣ ቸነፈር፣ የመሬት መናወጥ፣ 
ከዋክብት እንደሚረግፉ፣ ፀሐይ እንደሚጨልም፣ እንደሚሆንና ከአመጻም ብዛት 
የተነሳ የብዙዎች ፍቅር እንደሚቀዘቅዝ፣ ... ወዘተ አስጠንቅቓል።  (ማቴ 24፡3-
12) 

“በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችኋል፣ ስለስሜም 
በአሕዛብ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ።” (ማቴ 24፡9) 

“... እጃቸውን በላያችሁ ይጭናሉ፣ ያሳድዷችኋል፣ ስለ ስሜም ወደ ምኩራብና 
ወደ ወህኒ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ወደ ነገሥታትና ወደ ገዢዎች ይወስዷችኃል፤ 
ይህም ለምሥክርነት ይሆናችኋል። ስለዚህ እንዴት እንደምትመልሱ 
አስቀድማችሁ በልባችሁ አኑሩት። ወደረኞቻችሁ ሁሉ ሊቃወሙና ሊከራከሩ 
የማይችሉትን አፍና ጥበብ እሰጣችኋለሁ።” (ሉቃስ 21፡12-15) 

“ አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል፣ ከዚህም ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል።
” (ሉቃስ 17፡25ክርስቶስ ሁከተኛ ጊዜ ሲመጣ እንደማይቀበሉት፣ 
እንደሚጠሉትና እንደሚያጥላሉት፣ መከራና ችግር እንደሚያደርሱበት ትንቢት 
ተናግሯል። በተጨማሪም በቅድሚያ በሚቀበሉት ምእመናን  
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ላይ መከራና ስቃይ እንደሚደርስባቸው እነዚህ ትንቢቶች በግልጽ ያስረዳሉ። ይህ 
ስቃይና መከራ በመጀመሪያ በመጣ ጊዜ የደረሰበትን አለመሆኑን፣ ለዳግም 
መምጣቱ ለተጠየቀው ጥያቄ የሰጠው መልስ ስለሆነ አያከራካርም።  

ይህም ችግር በክርስቲያኖች ላይ እንደማይደርስ ግልጽ ነው። ምክንያቱም 
ክርስቶስ ሲመጣ ክርስቲያኖች በሚገባ የተደራጁ፣ በዓለም ከሚገኙት 
ኃይማኖቶች ሁሉ በቁጥርም ሆነ በኃይል ልቀው ስለሚገኙ እነሱን 
አይመለከትም። በተለይ የክርስቶስን መምጣት የሚጠባበቁት፣እነርሱ ትንቢቶቹን 
በተረዱትና በተረጎሙት መንገድ ስለሚሆንና፣ ትንቢቶቹም ቃላ በቃል እነርሱ 
እንደሚጠብቁት ስለማይፈጸሙ፣ ዳግም የመጣውን መሲህ ይቃወሙታል። 
እንዲሁም ያወግዙታል፣ በእርሱ የሚያምኑትንም ያሳድዷቸዋል፣ ያስሯቸውል፣ 
ይገድሏቸዋል። ስለ አዲሱ ስሙም የተጠሉ ይሆናሉ። ይህም ሁኔታ በታሪክ 
እንደምናየው በተደጋጋሚ ተከስቷል። ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ነገሮችን 
በዝርዝር መመልከቱ እውነቱን የበለጠ ጎልቶ እንዲታይ ያደርገዋል። 

መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትእቢት የተነፉ፣ 
ከእግዚኣብሔር ይልቅ ተድላን ይወዳሉ።  ...  ሁልጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ 
ማወቅ ከቶ ሊደርሱ አይችሉም።  ... ኢያኔስና ኢያንብሬስም ሙሴን 
እንደተቃወሙት፣ እንዲሁ እነዚህ ደግሞ ... እውነትን ይቃወማሉ።”  (2ኛ 
ጢሞቲዎስ 3፡1-9)። “ያ ቀን፣ [የእግዚኣብሔር ቀን ወይም መልእክተኛው 
የሚመጣበት ቀን]) የመዓት ቀን፣ የመከራና የጭንቀት ቀን፣ የመፍረስና የጥፋት 
ቀን፣ የጨለማና የጭጋግ ቀን፣ የደመናና የድቅድቅ ጨለማ ቀን፣ ... ነው።” 
(ሶፌንያስ 1፡15-16) 

“ብርሃንሽ መጥቷልና፣ የእግዚኣብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ፣ አብሪ። 
እነሆ ጨለማ ምድርን፣ ድቅድቅ ጨለማ ኣሕዛብን ይሸፍናል፣ ነገር ግን በአንቺ 
ላይ እግዚኣብሔር ይወጣል፣ ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል፣ ኣሕዛብም ወደ 
ብርሃንሽ፡ ነገሥታትም ወደ መውጫሽ ፀዳል ይመጣሉ። ” (ኢሳይያስ 60፡1-3) 

ከላይ የተጠቀሱት ትንቢቶች እንደሚጠቁሙት፣ ሰዎች የኃይማኖትን ካባ 
ተላብሰው፣ ግን በእምነት የተዳከሙ፣ የጸሎት ቤትን የሚያዘወትሩ፣ ግን 
ከእግዚኣብሔር የራቁ፣ በዓለማዊ እውቀት የተራቀቁ፣ ግን የመንፈሳዊ ትምህርትን 
እንደ ሞኝነት በመቁጠር ከአምላክና ከመልክተኛው የራቁ መሆንቸውን እናያለን። 
የሞራል ውድቀትም ከአስራ ዘጠነኛው መቶ ዓመት ጀምሮ የባሰ እያሽቆለቆለ 
መምጣቱ በገሃድ ታቷይል። አሁን ባለንበት ዘመን ግን፣ የሞራል መመርቀዝ፣ 
የእምነት መታጣት፣ በኃይማኖት ስም መነገድና የራስን ጥቅም ለማራመድ 
መሯሯጥና ማወናበድ እጅግ በጣም ጎልተው ይታያሉ። ይህ ሁሉ ሲከሰት  ግን 
ድቅድቅ ጨለማውን ለመግፈፍ የእግዚኣብሔር ክብር ብርሃኑን እንደሚፈነጥቅ 
ተነግሮናል። 

ሁኔታዎች እንደዚህ እንደሚሆኑ ያውቅ ስለነበር፣ ተከታዮቹን 
በተደጋጋሚከማስጠንቀቅ አልተቆጠበም። በእነዚህ ዓለማዊ፣ ደላይና ለጊዜው 
በሚያጓጉ ጥቅማ ጥቅሞች በመሳሳት ክብሩን ከማየት እንዳይጋረዱ፣ እንዲሁም 
በብርሃኑ ከመመራትእንዳይደናገሩ፣ ተቅተውና ተግተው መምጣቱን 
እንዲጠባበቁ፣  አእምሮ ያለው ሁሉ በውል እንዲገነዘብ አድርጓል። ከዓለማዊ 
ፍላጎትና ቁራኛነት በመላቀቅ ብቻ በመሲሁ ፊት ለመቆም እንደምንችል 
ነግሮናል። 

 

 

 

የዓለም ሁኔታ 

“... እግዚኣብሔአር ... ለምርጦቹ ... ፈጥኖ ይፈርድላቸዋ። ነገር ግን የሰው ልጅ 
በመጣ ጊዜ እምትን ያገኝ ይሆንን?” 

በመጨረሻው ዘመን፣ ማለት ክርስቶስ መምጫው ሲቃረብ ወይም ተመልሶ 
ሲመጣ ብዙ ሰዎች ከእምነት እንደሚርቁ፣ በራስ ወዳድነትና በዓለማዊ ነገር 
እንደሚጠመዱ በግልጽ ተጽፏል። በተጨማሪም ሰዎች እርስ በርሳቸው 
እንደሚወነጃጀሉ፣ እንደሚጣሉና እንደሚጥላሉ፣ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ 
በሰጠው መልስ ውስጥ ተካቷል (ማቴ 24፡10-12) ሐዋርያው ጳውሎስ 
የጻፋቸውን የሚከተሉትን ጥቅሶች፣ ቃል በቃል አጥንቶ ማነብነብብቻ ሳይሆን፣ 
የጠለቀ ግንዛቤ እንዲኖረን ማብሰልሰሉ ለምን እምነት በምድር ላይ ሊኖር 
እንደማይችል መገመት እንደሚቻል አያከራክርም። 

“ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን ... ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ፣ ትምክህተኞች፣ 
ትእቢተኞች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ 
ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሀሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ 
ጨካኞች፣  
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“ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር፣ ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ፣ 
ያ ቀንም በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። በምድር ሁሉ ላይ 
በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና። እንግዲህ ሊመጣ ካለው 
ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ ፣ በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ 
ሁልጊዜ ትጉ። ”(ሉቃስ 21፡34-36) 

የመጠጥ ስካር ጊዜያዊ ነው፤ በአካል ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ግን እስከ ሞት 
ድረስ ነው። ሰካራሙ የሚያደርገውንና የሚሠራውን አያውቅም። የእምነት ስካር 
ግን ከዚህ የከፋ ነው። ግለሰቡ በምድራዊ ፍላጎትና በራስ ጥቅም ላይ የተመሠረተ 
አመለካከትን እንደ እውነት አድርጎ ስለሚወስድ፣ እውነቱን አግኝቻለሁ ብሎ 
ይረካል፣ ይዝናናል፣ ይመካልም። ከዚህም በላይ “እኔ ድኛለሁ” ብሎ ይኩራራል። 
የእርሱን አመለካከት የማይጋሩትንም እንደ ተኮነኑ አድርጎ ስለሚቆጥር፣ 
የበላይነት ስሜት ይኖረዋል፤ በትእቢትም ይወጠራል። ይህም መንፈሳዊ ስካር 
ነው፤ ውጤቱም ዘላለማዊ ሞት ነው። 

“ተደነቁ፣ ደነገጡም፣ ተጨፈኑም፣ እውሮችም ሆኑ፣ በወይን ጠጅ አይሁን እንጂ 
ሰከሩ፤ በሚያሰክር መጠጥ አይሁን እንጂ ተንገዳገዱ።” (ኢሳይያስ 29፡9) 

“ከምድር ኣሕዝብ ኣለቆች ዘንድ ማስተዋል ይወሰዳል ... ብርሃንም ሳይኖር 
በጨለማ ይርመሰመሳሉ፤ እንደ ሰካራምም ይቅበዘበዛሉ። ”(ኢዮብ 12፡24-25) 

የእግዚኣብሔር ቀን በአሕዛብ ሁሉ ላይ ቀርቧልና፤ ... ፍዳህም በራስህ ላይ 
ይመለሳል፤ ... አሕዛብ ሁሉ ዘወትር ይጠጣሉ፤ ... ይጨልጡማል፣ እንዳልሆኑም 
ይሆናሉ። (አብድዩ 1፡15-16) 

“የእግዚኣብሔር ቀን ቀርቧልና፣ እርሱም መጥቷልና፤ በጽዮን መለከት ንፉ፣ 
በቅዱስ ተራራዬም ላይ እሪ በሉ፣ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ ይንቀጥቅጡ፣ 
የእግዚኣብሔር ቀን መጥቷልና፤ የጨለማና የጭጋግ ቀን፣ የደመናና የድቅድቅ 
ጨለማ ቀን ነው። ... ” (ኢዮኤል2፡1-3)“ ...በምድር የሚኖሩ... ሰከሩ፣...” (ራዕይ 
17፡2) 

ይህ ስካር የሚያመለክተው፣ ሰው በዓለማዊ ነገሮች መጠመዱን፣ ለፍትወተ 
ሥጋና ንዋይ መስገብገቡንና በሥልጣን መስከሩን እንጂ፣ ሁሉም ሰው የወይን 
ጠጅ ወይም አረቄ ጠጥቶ ሰከረ ማለትን አይደለም። በስካር አእምሮው  

 

 

 

የደነዘዘ ግለሰብ ማሰብ፣ መናገርና መራመድ እንደሚያስቸግረው ሁሉ፣ በዓለማዊ 
ህይወትና ፍላጎት የሰከሩ ሁሉ፣ የመንፈስን እውነትና የእምነትን አዳኝነት 
ለማወቅ፣ ለመረዳትና ለመቀበል ያዳግታቸዋል። ይህንን ከባድ ችግር ለመቓቓም 
ሐዋርያው ጳውሎስ የሚከተለውን ምክር ይለግሰናል። 

“ እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም። እንግዲያስ እንንቃ፣ በመጠንም 
እንኑር እንጂ እንደሌሎች ኣናንቀላፋ። የሚያንቀላፉ በሌሊት ያንቀላፋሉና፤ 
የሚሰክሩም በሌሊት ይሰክራሉና።” (1ኛ ተሰሎንቄ 5፡6-7) 

ይህ ጨለማ የሚያመለክተው የፀሐይን መጥለቅ ሳይሆን፣ የእውነትንና የመንፈሳዊ 
ብርሃንን መጨለም ነው። መጽሐፉ በሚያስተምረን ሁኔታ ሕይወታችንን 
ከመራን፣ ጌታ ሲመጣ ለመቀበል እንድንችል ፈተናዎች ከባድ ላይሆኑ ይችላሉ። 
ጌታም እስኪመጣ ይዘገያል (ማቴ 24፡ 48-51)ብለን ከማሰብ እንላቀቃለን። 
ምክንያቱም ጌታ በድንገት እንደሚመጣ ሁልጊዜ ከማሰብና በጸሎት ከመትጋት 
ኣንቆጠብም። “ ...ሊመጣ ያለው ይመጣል፣ አይዘገይም ...። ”(ዕብራዉያን 10፡
37) የሚለውን ቅዱስ ቃል አንረሳም። 

እዚህ ላይ አንድ ምሁር፣ ፕሮፌሶር ሞትላግ፣ “አይ ሻል ከም አጌን” በሚለው 
መጽሐፋቸው ውስጥ የጻፉትን መጥቀስ ፣ በመንፈሳዊ እንቅልፍ  ውስጥ 
የሚገኙትን ግለሰቦች ሁኔታ የበለጠ ብርሃን ይሰጠዋል። “እንደ አጋጣሚ አንዱን 
ክርስቲያን ነኝ ባይ ፣ ክርስቶስ መምጣቱን ሰምተሃልን? ብሎ አንድ ሰው 
ቢጠይቀው፣ እንደ እብድ ወይም ሰካራም ይቆጥረዋል። ‘ድነናል’ ብለው 
ከሚያምኑት ወገን ከሆነ ‘እጸልይልሀለሁ’ ብሎ ከፊቱ ይሸሻል፤” በማለት በሰፊው 
ያብራራሉ።  

አሞጽና ኢሳይያስም የተናገሩት እነዚህን ለመሰሉት ሰዎች እንደነበር 
አያጠያይቅም። 

“የእግዚኣብሔርን ቀን ለምትፈልጉ ወዮላችሁ፣ ... ለምን ትፈልጉታላችሁ? ጨለማ 
ነው እንጂ ብርሃን አይደለም፤ ከአንበሳ ፊት እንደ ሸሸና ድብም እንዳገኘው ሰው 
... ነው።” (አሞጽ 5፡18-19) 

“እግዚኣብሔር ምድርን ያናውጥ ዘንድ በተነሳ ጊዜ ከማስደንገጡና ከግርማው 
ክብር የተነሳ ወደ ድንጋይ ዋሻና ወደ ተሰነጠቁ አለቶች ውስጥ ይገባሉ።” 
(ኢሳይያስ 2፡21) 
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ከሞላ ጎደል የተጠቀሱት ቃላት ጌታ የሚመለስበት ጊዜ፣ የዓለም ሁኔታ አስከፊ፣ 
ዘመኑም ጨለማ፣ ሰዎችም ከአምላክ የራቁ እንደሚሆኑ ነው። 

 

የነቢዩ የዳንኤል 

“... በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ 
አንባቢ ያስተውል...።”(ማቴ 24፡15) 

ዳንኤል ስለ ክርስቶስ መጀመሪያ መገለጽ አስቀድሞ ዘመኑንና ዓመቱን በግልጽ 
ተናግሯል። በዘመኑ ፍጻሜ ስለሚገለጸው የአምላክ መልእክተኛም በግልጽ 
ስለተነበየ፣ ክርስቶስ ተመልሶ የሚመጣበትን ጊዜ በተመለከተ የዳንኤልን ትንቢት 
እንዲያጤኑ ሐዋሪያትን ማሳሰቡን እናነባለን። 

ስለዚህ ለመሲሁ የተሰጠውን ትንቢት ማወቅና መገንዘብ፣ ለዳግም መምጣቱ 
የተሰጠውን ትንቢት በግልጽ እንድንረዳና ከጥርጣሬ እንድንድን ያግዘናል። 
ለክርስቶስ ያለንንም እምነት ያጠናክርልናል። ክርስቶስም ሐዋርያት በትንቢቱ ላይ 
እንዲያተኩሩ ያሳሰበውና፡ “አንባቢ ያስተውል”ብሎ የተናገረው ለዚሁ ነበር።  

በመቶዎቹ የሚቆጠሩ የክርስትና ኃይማኖት ሊቃውንት የክርስቶስ ዳግመኛ 
መገለጫ ጊዜ የሚፈጸመው በ1843-1844 ውስጥ ነው በማለት ተመሳሳይ ጊዜ 
ላይ የደረሱት በዳንኤል ትንቢት ላይ ተመሥርተው ነበር። ስለ  

እምነታቸውንም ያረጋገጠላቸው፣ በመጀመሪያ ለመሲሁ መገለጽ የተሰጠው 
ትንቢት ሳያወላውል በመፈጸሙ ነበር። የክርስቲያን ሊቃውንት ብቻ ሳይሆኑ፣ 
የእስልምና ኃይማኖት ሊቃውንትም፣ መምጣት የሚገባው የአምላክ ግልጸት፣ 
እንደ የእስልምና ዘመን አቆጣጠር በ1260 (1844) እንደሚመጣ ያስተምሩ ነበር። 
ሁለቱም ወገኖች ብዙ ተከታዮችን አፈሩ። በግልጽ እንደሚታወቀው፣ ሁሉም 
ተመሳሳይ ውጤት ላይ የደረሱት፣ የቁጥር ስሌት ስለሆነና ስለማይሳሳት ነው። 

በተጨማሪም ብዙ ቅዱሳን ሰዎች ስለ አምላክ መልእክተኛ መገለጽ፣ በህልምና 
በራዕይ አይተው ነበር። የመምጫውን ዘመን (ዓመት) ስሌት ያጠናከረውም 
የሰዎች በራዕይ ጌታን ማየታቸው እንደ ነበር፣ በአይ ሻል ከም አጌን ከገጽ 187-
195 ይነበባል። ይህም ሁኔታ የሚከተለውን ትንቢት ያረጋግጣል። 

 

 

“ ከዚህም በኋላ እንዲ ይሆናል፣ መንፈሴን በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ፣ 
ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ፤ ሽማግሌዎቻችሁም ህልም 
ያልማሉ፣ ጎበዞቻችሁ ራዕይ ያያሉ፣...ደግሞም እግዚኣብሔር የጠራቸው የምስራች 
የሚሰበክላቸው ይገኛሉ።” (ኢዮኤል 2፡28-32) ይህም በመጨረሻው ዘመን 
እንደሚሆን በሐዋርያት ሥራ ተጠቅሶ እናነባለን። 

“ እግዚኣብሔር ይላል፣ በመጨረሻው ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሥጋ በለበሰ ሁሉ 
ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፤ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ 
ጎበዞቻችሁም ራዕይ ያያሉ፣ ... ።” (የሐ. ሥራ 2፡16-21) 

ይህን ጥቅስ በሚገባ ብናስተውል ሁለት ነገሮች ለማወቅ እንችላለን። 
የመጀመሪያው ጴጥሮስ ይህንን ቃል በተናገረበት ወቅት ትንቢቱ የተፈጸመ 
መሆኑንና፣ ያ ወቅትም የመጨረሻው ቀን እንደ ነበረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ፣ 
በተመሳሳይ የአምላክ ቀን ሲቃረብ ሰዎች ራዕይ እንደሚታያቸው ትንቢት 
የተናገረ በመሆኑ ወቅቱ ሲደርስ ሁኔታው እንደሚደገም ያብራራልናል። 

የዚህ የትንቢት ዘመን በሊቃውንት፣ በምእመናንና በቅዱሳን ሰዎች ግንዛቤ ሊያገኝ 
የቻለው ጊዜው በተቃረበበት ወቅት ነበር። የአምላክ መልእክተኛ የሚገለጽበትን 
ዓመት በስሌት ያገኙትም በ18ኛው መጨረሻና በ19ነኛው መጀመሪያ ምዕት 
ዓመታት ወቅት የነበሩ ተመራማሪዎችና መምጣቱን በጉጉት ይጠባበቁ የነበሩ 
ምእመናን ነበሩ። ዳንኤልም ትንቢቱን እንዲያትምና እንዲዘጋ የታዘዘው ነገሩ 
ከጊዜው በፊት እንዳይገለጽ ብቻ ሳይሆን፣ ጥበበኞች ምሥጢሩን ለማወቅ 
የሚችሉት በጸሎት ተግተውና በንጽህና ሲኖሩ ጭምር መሆኑን ያስረዳል። (አይ 
ሻል ቀም አጌን ገጽ 195-205) 

“... ዳንኤል ሆይ፣ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም 
አትም፣ ብዙ ሰዎች ይመራመራሉ፣ እውቀትም ይበዛል።” (ዳንኤል 12፡4) 

“ ... ዳንኤል ሆይ፣ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና፣ ... 
ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ፣ ... አያስተውሉም፣ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ።” 
(ዳንኤል 12፡9-10)“የተነገረው የማታውና የጥዋቱ (2300 ማታና ጥዋት)ራዕይ 
እውነተኛ ነው፤ ነገር ግን ከብዙ  
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ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራዕዩን ዝጋ። ” (ዳንኤል 8፡26-27) 

ትንቢት ከወቅቱ በፊት ሊፈታና ሊታወቅ አይችልም። ለዚህም ነበር ዳንኤል 
ትንቢቱን ካየበት ከ2300 ጀምሮ እስከ ዘመኑ ፍጻሜ መቃረቢያ ድረስ 
ምሥጢሩን ማንም ሊቅ ሊደርስበት ያልቻለው።  

ጊዜው ሲደርስ ግን፣ ከላይ እንደተገለጸው፣ ቅዱሳን በህልምና በራዕይ ማየት 
ጀመሩ። የጊዜው መንፈስም ሊቃውንት እውነቱን በስሌት እንዲደርሱበት 
አገዛቸው። የጌታ የመገለጫው ወቅት የተቃረበ መሆኑን በተሰጣቸው የዘመን 
ትንቢት በመታገዝ ማስተማር ጀመሩ። 

1ኛ የመሲህ መገለጽ 

በዳንኤል ትንቢት መሠረት፣ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት የኢየሱስ ክርስቶስን 
መገለጽ እንመልከት። ይህም ለሁለት ነገሮች ይረዳናል። አንደኛ የትንቢቱ ስሌት 
የሚጀምርበትን ዓመት ለማወቅና የክርስቶስ መምጣት ትንቢትም በትክክል 
መፈጸሙን ያረጋግጥልናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ፣ በመጨረሻው ዘመን ወይም 
በዘመኑ ፍጻሜ የሚገለጸው የእግዚኣብሔር መልእክተኛ መቼ እንደሚጣ፣ ወይም 
የዘመኑ ፍጻሜ መቼ እንደሚሆን ለማስላት ያግዘናል። ከዚህም በላይ የዳንኤል 
ትንቢት ለመጀመሪያው ክርስቶስ በትክክል ከተፈጸመ፣ ለዳግም ግልጸቱም 
የማይሳሳት መሆኑን እርግጠኞች ለመሆን እንችላለን።  

ሌላው ትኩረት መሰጠት ያለበት ቁም ነገር ደግሞ፣ ለእግዚኣብሔር መልእክተኛ 
መገለጽ አስቀድሞ የተነገረ ትንቢት እንዳለና፣ የዚህንም ትንቢት ትርጉምና 
ምሥጢር ለማብራራትና ለማረጋገጥ የሚችለው ራሱ እንደሚመጣ ትንቢት 
የተነገረለትና እርሱን የተቀበሉ ብቻ ናቸው። ስለሆነም ክርስቶስ ስልእርሱ 
የተነገሩትን ትንቢቶች እንደ ተረጎመላቸው እናነባለን። 

“ ... ከሙሴና ከነቢያት ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍ ሁሉ የተጻፈውን 
ተረጎመላቸው። ” (ሉቃስ 24፡27) 

“ሙሴን ብታምኑት እኔን ባመናችሁ ነበር፤ እርሱ ስለ እኔ ጽፏልና። መጻሕፍትን 
ካላመናችሁ ግን ቃሌ እንዴት ታምናላችሁ።”

 

(ዮሐ 5፡46-47) 

 

 

 

ስለዚህ ትንቢቱን በትክክል ለማወቅ፣ እምነታችንንም ለማጠናከርና የትንቢቱን 
በትክክል መፈጸም ለማረጋገጥ የሚቻለው፣ የመጣውን የእግዚኣብሔር 
መልእክተኛ ስንቀበል ብቻ መሆኑን ማወቅ ግዴታ ነው። ክርስቶስም ስለ እርሱ 
የተነገሩትን ትንቢቶች የገለጸላቸው ለዚሁ ነበር። 

2. 
ዳንኤል ስለ መሲሁ መገለጽ ሦስት ትንቢቶችን ተናግሯል። የዳንኤል ትንቢት 
ከሌሎች ትንቢቶች ልቆና ጎልቶ የሚታየው፣ ትክክለኛነቱም የሚያስተማምነው 
በሁለት ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው በቁጥር ስሌት ላይ በመመሥረቱ 
ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የመሲሁን መገለጽና የዳግም መምጣቱን በግልጽ ስለ 
ተናገረ ነው። ክርስቶስም በዳንኤል ትንቢት ላይ እንድናተኩርና ትንቢቱን 
እንድናስተውል ያሳሰበን ለዚሁ ነበር። 

“ ስለዚህ እወቅ አስተውልም፣ ኢየሩሳሌምን መጠገንና መሥራት ትእዛዙ 
ከወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስክ መሲህ ድረስ ሰባት ሱባኤና ስልሳ ሁለት 
ሱባኤ ይሆናል። ” (ዳንኤል 9፡25) 

መሲህ ማለት የተቀባ ማለት ሲሆን፣ ይህም በግሪክ ቓንቓ ክርስቶስ ማለት ነው። 
ኢየሱስም የተቀባ ለመሆኑ ራሱ አረጋግጧል። “... የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ 
ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ...።” (ሉቃስ 4፡18፤ ኢሳይያስ 61፡1-2) 
መስፍን፣ አለቃ ወይም ንጉሥ የኢየሱስ ስያሜዎች ናቸው። “... እነሆ ንጉሥሽ 
የዋህ ሆኖ ... ይመጣል። ” (ማቴ 21፡4-5) 

የዳንኤል ትንቢት ለመሲሁ መገለጽ 

2. 
አንድ ሱባዔ ማለት አንድ ሳምንት ሲሆን፣ እንደምናውቀው አንድ ሳምንት ደግሞ 
ሰባት ቀኖች አሉት። በመጽሐፍ ቅዱስ አነጋገር አንድ የትንቢት ቀን ደግሞ አንድ 
ዓመት ነው። “... አንድ ቀን አንድ ዓመት አድርጌ አርባ ቀን ሰጥቼሃለሁ። ”  
(ሕዝቅኤል 4፡6) “ ሰባት ጊዜሰባ አድርገህ የዓመታትን ሰንበት ... ቁጠር፤ የሰባት 
ዓመታትም ሰንበት ዘመን አርባ ዘጠኝ ዓመት ትቆጥራለህ። ” (ዘሌዋውያን 25፡8) 
ይህም አንድ ሳምንት ሰባት ዓመታት መሆኑን ያረጋግጣል። “ .. አርባ ቀን፣ ቀን 
ስለ አንድ ቀንም አንድ ዓመት፣ (ዘሁልቁ 14፡34) ይህም አንድ ቀን አንድ ዓመት  

 

የትንቢቱ ትንታኔ 
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መሆኑን ያረጋግጣል። ምናልባት፣ “... በጌታ ዘንድ አንድ ቀን አንድ ሺህ ዓመት 
ነው ...።” (2ኛ ጴጥሮስ 3፡8)ከሚለው ጋር እንዳይምታታ መጠንቀቅ 
ይኖርብናል። “የእግዚኣብሔር ቀን” ማለት የአምላክ መልእክተኛ ተገልጾ ሥልጣኑ 
ወይም ኃይማኖቱ የሚጸናበትን ዘመን የሚያመለክት ነው። 

 

3.1. የስልሳ ዘጠኝ ሱባዔ ትንቢት፡- 
 
ኢየሩሳሌምን ለመጠገንና እንደገና ለመገንባትበሦስት ንጉሦች አራት ትእዛዞች 
ወጥተው ነበር። ከአራቱ ትእዛዞች ተፈጻሚነት የነበረው ትእዛዝ በ457 ዓመተ 
ዓለም (ቢሲ)* ከክርስቶስ ልደት በፊት በንጉሥ አርጤቅሰስ የተደነገገው ነበር።ሰም 
አንሰርድ ኩዌሽን (ሰ . አ. ኩ) ገጽ 40። ትንቢቱም በድምር ለ69 ሳምንቶች ሲሆን፣ 
የተፈጸመውም በክርስቶስ ምድራዊ ህይወት ማገባደጃ የመጨረሻው ሳምንት 
ነበር።  የ69 ሳምንቶች የክርስቶስን መገለጽና የመሲህነት ሥራውን መጀመር 
ይተነብያል። መሲሁም ለአንድ ሳምንት ቃል ኪዳኑን እንደሚያከናውን ይናገራል። 
“እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሳምንት ያደርጋል፤ 
በመስውዕቱም እኩሌታ መስዋዕቱንና ቁርባኑንን ያስቀራል። ” (ዳንኤል 9፡27) 
አንድ ሱባዔ ሰባት ቀን ሲሆን፣ ከላይ እንደተገለጸው ሰባት ዓመት ማለት ነው። 
ይህ አንድ ሱብዔ ሲጨመር፣ (69+1=70) ወደ ሁለተኛው ትንቢት ያደርሰናል። 
መሲሁም ቁርባኑን የሚያስቀረው መንፈስ በእርሱ ላይ ወርዶ ማስተማር ሲጀምር 
ነው። የሱባዔው እኩሌታም ክርስቶስ ያስትማረብትን ሦስት ዓመት ተኩል 
ይጠቁማል። 
 

3.2. የሰባ ሱብዔ ትንቢት፡-“አመጻን ይጨርስ፣ ኃጢኣትንም ይፈጽም፣ 
በደልንም ያስተሰርይ፣ የዘላለምን ጽድቅ ያገባ፣ ራዕይንና ትንቢትን ያትም፣ ቅዱሰ 
ቅዱሳንን ይቀባ ዘንድ፣ በሕዝብህና በቅዱስ ከተማ ላይ ሰባ ሱባዔ (490 ዓመት) 
ተቀጥሯል።” (ዳንኤል 9፡24) ይህ ትንቢት አያሌ ነገሮችን ያስገነዝበናል።
የኢየሱስን መገለጽና መሲህ መሆን፤እርሱ ሲገለጽና እርሱን በማመን ኃጢኣት 

 

* ቢሲ = ከክርስቶስ ልደት በፊት 

 

 

እንደሚጠፋና ጽድቅ እንደሚሰፍን ነው። “ማተም” ማለት ደግሞ ትክክለኛነቱን 
ማረጋገጥ ነው። 

የ69 ሳምንቶች ማብቂያ የሚያመለክተው የመዳኛው ጊዜ የሚጀምርበትን ሲሆን፣ 
የ70ው ሳምንቶች መጨረሻ ግን የሚጠቁመው የዚህን ዕድል ማብቂያ ወይም 
ማምለጫ ጊዜ ነው። በዚህ በተሰጣቸው ጊዜና ዕድል ወደ አምላክ ካልተመለሱ 
የሚመጣው ቅጣት እንደማይቀርላቸው እንረዳለን። ይህ የተሰጣቸው ዕድል 
ክርስቶስን ሲሰቅሉት አበቃ። ይህም ማለት፣ ሰባዎቹ ሳምንቶች ወይም 490 
ዓመቶች በክርስቶስ 33 ዓመት ዕድሜ ወይም በ34 ዓ.ም*. ተፈጸመ ማለት ነው። 
ይህም ክርስቶስ የተሰቀለበት ዓመት ነው። ስለዚህ ከ490 ዓመተ ዓለም ላይ 
34ዓ.ም. ስንቀንስ ትንቢቱ የሚጀምረው ከ456 ዓመተ ዓለም መሆኑን 
እናውቃለን። 

3.3የስልሳ ሁለት ሳምንቶች ትንቢት፡ - 

መሲሁን በሚመለከት ሦስተኛውና የመጨረሻው የዳንኤል ትንቢት የ62 
ሳምንቶች ነው። “ ... ከስልሳ ሁለትና ሰባት ሱባዔበኋላ መሲሁ ይገደላል ... ።”  
(ዳንኤል 9፡26) የስልሳ ሁለት ሳምንት የሚቆጠረው ኢየሩሳሌምን ለመገንባት 
ትእዛዙ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን፣ ግንባታው ከተከናወነ ከ49 ዓመት በኋላ 
ነው። የቃል ኪዳኑን ዘመን አንድ ሳምንት ስንጨምርበት ወደ መጨረሻው ዘመን 
ያደርሰናል።ኢየሩሳሌምን ለመገንባት ሰባት ሳምንት፣ 49 ዓመት የጨረሰ መሆኑ 
ይታወቃል። (ሰ. አ. ኩ. ገጽ 36-44)። ስለዚህ ሦስቱ ትንቢቶች የሚስማሙና 
የሚገጣጠሙ መሆናቸውን እንረዳለን። 

ለምን በተለያየመልክ ትንቢቶች ተሰጡ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። 
መልሶች ሊሆኑ የሚችሉ ሁለት አመለካከቶችን መጠቆም ይቻላል። 

የአንድ ሰው ምስክርነት ለብቻው በቂ እንደማይሆን ሁሉ፣ አንድ ትንቢት 
ብቻውን የነገሩን ትክክለኛነትና የትንቢቱን መፈጸም ሊያረጋግጥ አይችልም። 
ሦስት የተለያዩ ትንቢቶች አንዱን ጊዜ በሚገባ ጠቆሙ፤ ትክክለኛነታቸውንም 
በአንዱ በተተነበየለት ጊዜ ላይ በማረፍና በመገጣጠም አረጋገጡ። 
ሌላው ትንቢቱን ከተንኮለኞችና ከመሰሪዎች ለመጠበቅና ለመሰወር የተቀየሰ 
መለኮታዊ ጥበብ  
 
 



28 
  
 
 
 
 
ነው ለማለት ይቻላል። ሦስቱ ትንቢቶች ከአንድ ከተውሰነ ቀን ጀምሮ መቁጠር  
የትንቢቱን ፍጻሜ ለራሱ  
ጥቅም፣ ዝናና ክብር ሊያደርግ የሚችል ግለሰብ አይኖርም። ለእኔ ነው ብሎ 
ቢነሳም ተቀባይነት አይኖረውም። ታዲያ በቁጥር ተሰልቶ እንዲደረስበት በግልጽ 
ከተጻፈ፣ ለምን የሙሴ ተከታዮች ክርስቶስን ማወቅና መቀበልተሳናቸው? የሚል 
ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። መልሱ የቁጥር ስሌት ቀላል ሊሆን የሚችለው ፎርሙላው 
ሲታወቅ ብቻ ነው። በተጨማሪም ትንቢቶች የተነገሩባቸውን ቃላትመንፈሳዊ 
ትርጉምና ጥልቅ ምስጢራቸውን ለመረዳት ያስቸግራል። የቃላትን መንፈሳዊ 
ትርጉም  
ሊደርሱበት የሚችሉ፣ በመንፈሳዊ ጥበብ  
 
የተባረኩና ለእግዚኣብሔር መንግሥት ለመባረክ በንጽህናን በጸሎት የሚተጉ ብቻ 
ናቸው።ክርስቶስ በመጀመሪያ የተገለጸበትን የዘመን ትክክለኛነት በዚህ 
ካረጋገጥን፣ የዳግመኛ ግልጸቱ ዓመት መቼ እንደሚሆን በተመሳሳይ ስሌት 
ልንደርስበት እንችላለን። የዘመኑ ፍጻሜከቃል ኪዳን ጋር የተዛመድ ስለሆነ 
በቅድሚያ ስለ እርሱ እንነጋገራለን። 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ዓመተ ዓለም ሲያበቃ ዓመተ ምህረት ዚሮ ሆኖ መጀምር ሲገባው አንድ ዓመት ተብሎ ስለ ተጀመረ፣ ክርስቶስ 

የተሰቀለው በ 34 ዓ.ም. ነው። 

 

ቃል ኪዳን 

የአምላክ ቃል ኪዳን፣ እርሱ ሰዎች እንዲከተሉት የሰጣቸው ስምምነት ነው። 
እርሱ መመሪያውን ይልካል፣ ሰዎችም ይህን መመሪያ መቀበልና ተግባራዊ 
የማድረግ መንፈሳዊ ግዴታና ኃላፊነት አለባቸው። ይህንን ፈጽመው ሲገኙ 
የአምላክን ረድኤት ይቀበላሉ፣ ምህረቱን ያገኛሉ፣ የተፈጠሩበትን ምክንያታዊ 
ዓላማ ያሳካሉ፣ የምድራዊ ህይወታቸውን ተልኮ ከግቡ ያደርሳሉ፣ ጽድቅንና 
ዘላለማዊ ህይወትን ይወርሳሉ። ይህም ኪዳን በየዘመናቱ በአምላክ መልእክተኛ 
ይታደሳል። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መከፈሉ 
በግልጽ ይህን ይመሰክራል። 

“መድኃኒትንም ለሕዝቡ ሰደድ፣ ኪዳኑንም ለዘላለም አዘዘ። ” (ዳዊት 111፡9) 

“ልጆችህ ኪዳኔን ... ቢጠብቁ ... በዙፋንህ ላይ ለዘላለም ይቀመጣሉ። ” (ዳዊት 
132፡11-12) 

“እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት 
ይመጣል፣ ይላል እግዚኣብሔር...።” (ኤርምያስ 31፡31 & ዕብራውያን 12፡24) 

ቃል ኪዳን መታደስ የሚያስፈልገው፣ የሰው ልጅበአእምሮና በመንፈስ እየበሰለ 
ስለሚሄድ፣ ለዚህ የብስለት ደረጃ የሚመጥን ትምህርት አምላክ ስለሚልክ ነው። 

“ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ፣ ገና ሥጋውያን  
ናችሁና እስከ አሁን ድረስ ገና አትችሉም።” (1ኛ ቆሮ. 3፡2-3) 

“የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። እርሱ 
የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋ(ዮሐ 16፡1213) 
“የእውነት መንፈስ” የሚለው ሀረግ የሚመጣውን የአምላክን መልእክተኛ 
የሚመለከት እንጂ፣ መንፈስ ቅዱስ ተገልጾልኛል በማለት፣የክርስትና እምነት 
ተከታዮች ነን ባዮች፣ለማወናበጃ አንዱን የጌታ እምነትበተለያዩ  
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ክፍፍሎች (sects) ከፋፍለው ለዓለማዊ ፍላጎቶቻቸው የሚጠቀሙበትን 
አይመለከትም። ይህንንም ሁኔታ የሚከተለው ጥቅስ ያረጋግጣል።  

“ስለዚህ በጨለማ የተሰወረውን ወደ ብርሃን የሚያወጣ፣ የልብንም ምክር 
የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ...።” (1ኛ ቆሮ. 
4፡5) 

“ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም።” (ማቴ 24፡35 & ሉቃስ 21፡33) 

“ሊመጣ ያለው ይመጣል፣ አይዘገይም ...።” (እብራውያን 10፡37-38) 

የአምላክ ቃል ኪዳን የማይናወጥ፣ የማይለወጥ፣ የማያብልና የሚታደስ መሆኑን 
አይተናል። የሚታደሰውም የአምላክ መልእክተኛ ሲገለጽ መሆኑን አውቀናል። 
ይህ ከሆነ ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። አምላክ በሰጠን ተስፋና በገባልን ቃል 
መሠረት ቃል ኪዳኑን ጠብቆ መልእክተኛውን ልኳል? ወይስ 
አልላከም?ለእነዚህም ሁለት ጥያቄዎች ካሉት ሁለት መልሶች አንዱን መምረጥ 
እንገደዳለን። መልሱ “መጥቷል”ወይም “አልመጣም”ነው።  

ትንቢቱ መፈጸሙን ካረጋገጥን በኋላ ምናልባት “አልመጣም”ካልን፣ “አምላክ 
ቃሉን አይጠብቅም፣ ኪዳኑንም አያከብርም”ማለታችን ነው። ነገር ግን 
እግዚኣብሔር የሰጠውን ተስፋ አይጠብቅም፣ትንቢቱንም አይፈጽምም ለማለት 
ስለማይቻል፣ ጌታ ተግልጾ በቂ መንፈሳው ዝግጅት ባለማድረጋችን፤ ሳናውቀው 
እንደ ሌባ ተመልሶ ሄደ ማለቱ ትክክል ይሆናል። 

የሙሴ ተከታዮች የሠሩትን ስህተት “ደግመን ይሆን?” ብሎ መጠየቁ፣ የእውነትን 
መንገድ የሚፈልግ ቅን ተመራማሪ፣ ምርምሩን በአዲስ መልክ ሊቀይስ ይችላል። 
አስፈላጊም ሁኖ ካገኘው ምርምሩን እንደገና “ሀ” ብሎ መጀመር ይኖርበታል። 

 

 

 

 

 

 

1. የወንጌል ለአሕዛብ መሰበክ 

የዘመኑ ፍጻሜ 

 

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተደጋጋሚና በግልጽ ከተጻፉት ውስጥ ጎልቶ 
የሚታየው ስለ መጨረሻው ዘመን፣ ስለ ፍርድ ቀን ስለሙታን ትንሳዔ፣ ስለ 
ክርስቶስ መገለጽ፣ ... ወዘተ ናቸው።  እርሱ የሚገለጽበት ቀኑና ሰዓቱ 
እንደማይታወቅ ተናግሯል። “ስለዚያች ቀንና ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር 
የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ፣ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም።”(ማቴ 24፡36) 
ቀኑና ሰዓቱ አይታወቅ እንጂ፣ ዘመኑ፣ ዓመቱና ወራቱ በግልጽ ተነግረዋል። 
ዘመኑም፣ ወንጌል ለአሕዛብ ሲሰበክና የአሕዛብ ግዜ ሲፈጸም፣ ዓመቱና ወራቱ 
ደግሞ የዳንኤል ትንቢት፣ “ስለጥፋት እርኩሰት” የተናገረው ሲታይ ...ወዘተ 
መሆኑ ተጠቁሟል። 

“እርሱም (ክርስቶስ) በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ፣ ደቀ መዛሙርቱ ... ንገረን፣ ይህ 
መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው? አሉት።” 
(ማቴ 24፡3-4) ለእነዚህ ጥያቄዎች ብዙ ምልክቶችን ቢያቅፉም፣ ሦስት የጊዜ 
ትንቢቶችን ክርስቶስ ተናግሯል። እነርሱም፡ 

2. የዳንኤል ትንቢት 
3. የአሕዛብ ዘመን መፈጸም ናቸው 

የዘመን ትንቢት ከሌሎች ትንቢቶች የሚለይበትና ትክክለኛነቱ የሚታመነው 
በሂሳብ ስሌት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ነው። የሂሳብ ስሌት ትክክለኛ ሳይንስ 
ስለሆነ ላለመግባባት ዕድል አይሰጥም። 

 ለምሳሌ፣ “በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣” የሚለው 
ትንቢት ሃሳባዊ ስለሆነ አሻሚና አጠያያቂ ሊሆን ይችላል። ለመሆኑ ሰዎች 
ራሳቸውን ያልወደዱበት ዘመን መቼ ነበር? ቅርጻቸውና ክብደታቸው የተለያዩ 
ይሆናሉ እንጂ፣ ራስን የመውደድ ስሜት ከጥንት ጀምሮ ነበር፤ ወደፊትም 
ለዘላለም ይኖራል። በተመሳሳይ መልኩ፣ የከዋክብት መርገፍ፣ የሙታን መነሳት... 
ወዘተ ቃል  
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በቃል ሊወሰዱ የሚችሉ እውነታዎች አይደሉም። ስንኳንስ ከዋክብት ቀርቶ 
አንድ ኮከብ በድር ላይ ቢወድቅ ህይወት ቀርቶ ምድር ባለችበት ሁኔታ 
አትኖርም። 

የዘመን ትንቢት ግን የቁጥር ስሌት ስለሆነ፣ አውዛጋቢና ሌላ ትርጉም ሊኖረው 
አይችልም። ጊዜና ዘመን እያለፈ ስለሚሄድ፣ በክርስትና ዘመንአቆጣጠርመሠረት 
1999 ካለፈ በኋላ ለክርስቲያኖች ስለማይኖር፣ “ሌላ 1999 ነበረ ወይም 
ይመጣል” ብሎ ማንም አይናገርም። ስለዚህ የዘመንና የጊዜ ትንቢት 
አስተማማኝነቱ የማይጠረጠረው የሂሳብሳይንስ ስለሆነ ነው። ማንም ሰው 
ከሂሳቡ ውጤት ውጭ ሌላ ትርጉም ወይም መልስ ሊያገኝለት አይችልም። 

ስለዚህ የክርስቶስን ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት መምጣትና የትንቢቱን መፈጸም 
በዘመን ስሌት እንደ አወቅነው ሁሉ፤ ተመልሶ የሚመጠበትን ጊዜ በሚቀጥለው 
እንመልከት። 

1. የወንጌል ለአሕዛብ መሰበክ
 
 “እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል። ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን 
ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜም መጨረሻው 
ይመጣል።” (ማቴ 24፡14)የክርስቶስን መምጣትና የዘመኑን ፍጻሜ ከወንጌል 
ለዓለም ከመሰበኩ ጋር ክርስቶስ ያዛምደዋል። ክርስቲያኖችም ይህንን በሚገባ 
ስለሚያውቁ፣ የክርስትና ትምህርት ለዓለም እንዲዳረስ ያላሰለሰ ጥረት 
አድርገዋል። ይህም ትንቢት በትክክል መፈጸሙን የተለያዩ የክርስትና እመነት 
ሊቃውንት በሚገባ ጽፈውታል። የክርስትና ትምህርት ያልደረሰበት ሀገር ሁሉ 
ይህንን ዕድል 1844 ዓ.ም. በፊት ማግኘቱንና ወንጌልም ለአሕዛብ መሰበኩን 
በሰፊው ጽፈዋል። ይህንን በማድረጋቸውም፣ ክርስቶስ የሚገለጽበት ጊዜ 
የተቃረብ መሆኑን ለምእመናን አብስረዋል። 
“በሊቃውንት ስለ ክርስትና መስፋፋት የተደረገው ጥናት፣ የክርስቶስ መልእክት 
በእነርሱ ጊዜ ዓለምን ያዳረሰ መሆኑን አምነውበታል። ወንጌል በአህጉራት ሁሉ 
ተሰብኳል። በ1844 በአንዳንድ ሚሲዮናውያን ብቻ ሳይሆን በተደራጀ መልኩ 
በአፍሪቃ ውስጥ ይስፋፋ ነበር። 
 
 
 
 
 
 

፡- 

 
“ዶክተር ሊዮናርድ፣ የሚሲዮኑ ንቅናቄ ታሪክ ጸሐፊ፣ ... ከሐዋርያት ጊዜ ወዲህ፣ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላላ የሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ ተካሂዷል። ...ከ1804 ዓ.ም. 
በፊት መጽሐፍ ቅዱስ በሃምሳ ቓንቓዎች ተተርጉሞና ታትሞ ይሰራጭ ነበር። 
በ1816 የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ተመሠረተ።ጆርጅ ስቶርስ፣ “ሚድ ናይት ክራይ” 
በሚባለው ጋዜጣ ላይ፣ ግንቦት 4 ቀን 1843 ዓ.ም. ሁለት ማህበሮች 
(የእንግሊዝና የአሜሪካ) ከብዙ ቅርንጫፎቻቸው ጋር በመታገዝ፣ የክርስቶስን 
ወንጌልበእያንዳንዱ የዓለም ክፍል አሰራጭተዋል። ... 
 
“ጂ. ኤስ. ፌበር ‘በኤይት ዲዘርቴሽን’ ሲጽፉ፣ ... በብዙው ካልተሳሳትኩ 
በስተቀር፣ እነዚህ ጥረቶች የክርስትና ታላቅናየመጨረሻው ዝግጅቶች ናቸው። 
ይህም በብዙ በመንፈስ የነቁ ነቢያት መወያያ ርእሶች፣ ፍጻሜያቸው አሁን 
ካለንበት ወቅት ብዙ አይርቅም።....ኤም. ኤች. ጉዬር እንደጻፈው፣ የብሪታንያና 
የውጭ አገር የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተቓቓመበት ክ1804 ጀምሮ 421 
ሚሊዮን የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎች፣ በታወቁ በዓለም አገሮች በእያንዳንዱ 
አዳርሷል።...” (ቲፍ ኢን ዘ ናይት ገጽ 8-10፣ ትርጉም የፀሐፊው) 
“አስቀድሞ ወንጌል ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበክ ዘንድ ይገባል” (ማርቆስ 13፡10) 
 
ከላይ በኣጭሩ ለመግለጽ እንደተሞከረው፣ ወንጌል ከ1844 በፊት ለአሕዛብ ሁሉ 
የተሰበከ መሆኑን፣ የክርስትና ኃይማኖት ተመራማሪዎች ማረጋገጥ ብች ሳይሆን፣ 
በትክክልም ስላመኑበት ክርስቶስ ወዲያውኑ እንደሚመጣ በትጋት ከማስተማር 
አልተቆጠቡም። ሊቃውንትም የትንቢቱን መፈጸም በሰፊው ተንትነው 
አስረድተዋል። ስለዚህ በክርስትና እምነት ሊቃውንትና ምሁራን የምርምር 
ውጤት መሠረት ይህ ትንቢት በ1844 ተፈጽሟል። 
 

2. የዳንኤል ትንቢት ለዳግም መምጣቱ፡-
 
እንግዲህበነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰቺው ስፍራ ቆሞ 
ስታዩ አንባቢው ያስተውል።...” (ማቴ 24፡15) ይህ ጥቅስ የሚጠቁመው የቤተ 
መቅደሱን መጽዳት ነው። ቤተ መቅደሱን የሚያጸዳ ደግሞ አምላክ ራሱ 
በመልእክተኛው አማካይነት ነው። ይህም ከክርስቶስ ዳግም መምጣት ጋር 
የተያያዘ  
 
 
 
 

 “  



31 
  
 
 
ነው። ስለዚህ፣ ክርስቶስ የተናገረው ስለሚቀጥለው የዳንኤል ትንቢት መሆኑን 
እንረዳለን። 
 
“ከቅዱሳኑም አንዱ ሲናገር ሰማሁ፤ ለተናገረው ለሁለተኛ ቅዱስ ስለ ዘወትሩ 
መስዋእትመቅደሱና ሠራዊቱ ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ ኃጢኣት 
የሆነው ራዕይ እስከ መቼ ይሆናል አለው፣እርሱም እስከ ሁለት ሺህ ሦስት መቶ 
ማታና ጥዋት (ቀን) ድረስ ነው። ከዚያም በኃላ መቅደሱ ይነጻል አለኝ።”(ዳንኤል 
8፡13-14) 
 

3. 
 
የቤተ መቅደስ መጽዳት ወይም ንጹህ መሆን ምንን ያመለክታል? 
በአምላክ ኃይማኖት ውስጥ ከፍተኛ ክብርና ቅድስና ያለው ነገር ቢኖር ቤተ 
መቅደስ ነው። ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቤት ማለት ሲሆን፣ እርሱም የአምላክ መንፈስ 
ማደሪያና ቅዱስ መንበር ተብሎ  
ይታወቃል። የሙሴ ተከታዮች በሠሩት እኩይ ተግባራትና የአምላክን ሕግጋት 
በመጣሳቸው፣ ከእርሱም በመራቃቸው፣ ይህንን ቤተ መቅደስ፣ ይህንን 
የእግዚኣብሔር ቤት፣ እንዳረከሱት ነቢያት ይናገራሉ። 
 
“በበደልህ ብዛት፣ በንግድህም ኃጢኣት መቅደሴን አረከስክ።... ” (ሕዝቅኤል 28፡
18) 
“ስለዚህ እኔ ህያው ነኝና በእድፍሽና በርኩሰትሽ መቅደሴን ስላረከስሽ፣ ስለዚህ 
በእውነት እኔ አሳንስሻለሁ፤ ይላል ጌታ እግዚኣብሔር፤ ዓይኔም አይራራም፤ እኔም 
አላዝንም።” (ሕዝቅኤል 5፡11) 
“...በዚያን ቀን መቅደሴን አርክሰዋል።...” (ሕዝቅኤል 23፡38-39) 
“...ካህናቶቹም መቅደሱን አርክሰዋል፣ በሕግም ላይ ግፍ ሠርተዋል።” (ሰፎንያስ 
3፡4) 
 
የቤተ መቅደስ መርከስ፣ በአንድ በኩል ኃይማኖቱ የተገለጸበትን ተልእኮ አሳክቶ 
አገልግሎቱ ማብቃቱን ሲያመለክት፤ በሌላ መልኩ የኃይማኖቱን ትምህርቶችና  
 
 
 
 

የቤተ መቅደስ መጽዳት፡- 

 
 
ሕጎች ምእመናን አለመታዘዛቸውንና በተግባር አለመተርጎማቸውን ያመለክታል። 
ሕጉም ሲጣስ የአምላክ ቤተ መቅደስ (ኃይማኖት) ይረክሳል። 
 
የቤተ መቅደስ መጽዳት አያሌ ትርጉሞች ሊኖሩት ቢችልም፣ በአጠቃላይ መልኩ 
በእግዚኣብሔር መገለጽ የኃይማኖትን መታደስና የአምላክ መንግሥት 
መመሥረትን ያመለክታል። ክርስቶስ ሲገለጽ፣ የሙሴ ተከታዮች እርሱን 
ባለመቀበላቸው፣ ቤተ መቅደሱ፣ የእግዚኣብሔር ኃይማኖት ሳይነጻ ቀረ። ይሁን 
እንጂ፣ በመጨረሻው ዘመን “የሠራዊት ጌታ፣” ወይም “የሰው ልጅ፣” ወይም 
“የክብር ንጉሥ፣” ወይም “የዘላለም አባት፣” ወይም “የእግዚኣብሔር ክብር፣” 
ወይም “ኃያል አምላክ፣” ወይም ክርስቶስ በአዲስ ስም ሲገለጽ፣ እስራኤላውያንን 
እንደሚያድንና ቤተ መቅደሱም እንደሚጸዳ ትንቢት አለ። 
“የእስራኤልን ልጆች ከሄዱባቸው ከአሕዛብ መካከል ... እሰበስባቸዋለሁ...፤ አንድ 
ሕዝብም አደርጋቸዋለሁ፤ አንድ ንጉሥም በሁላቸው ላይ ይነግሣል። ... 
ኃጢኣትም ከሠሩበት አመጽ ሁሉ አድናቸዋለሁ፣ አነጻቸውማለሁ፣ ሕዝብም 
ይሆኑኛል፣ እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ።” (ሕዝቅኤል 37፡21-23) 
 
“...የሰው ልጅ ሆይ፣ በእስራኤል ልጆች መካከል ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ 
ስፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው። ዳግመኛ የእስራኤል ቤትና 
ነገሥታቶቻቸው ... ቅዱስ ስሜን አያረክሱም፤ ...እኔም ለዘላለም በመሀከላቸው 
አድራለሁ። ”(ሕዝቅኤል 43፡7-9) 
 
በግልጽ እንደ ተተነበየውና እንደሚነበበው፣ የአምላክ መልእክተኛ ሲመጣ፣ 
የአምላክ ዙፋን በቅድስት አገር እንደሚሆን እንገነዘባለን። እስራኤላውያንም 
የሚሰበሰቡት በአገራቸው ነው።  
 
የእስራኤሎች ከመላው ዓለም ተሰብስበው አንድ መንግሥት ማቓቓማቸው 
ለትንቢቱ መፈጸም በራሱ ጉልህ ምሥክር ነው። 
 
በአዲስ ኪዳን ተመሳሳይ ትንቢት እንዳለ እናያለን። “...እግዚኣብሔር እርሱ ራሱ 
ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል።” (ራዕይ 21፡3-4) የዘወትር መስዋእት፣ 
የጥፋት ርኩሰት፣ የቤተ መቅደስ መጽዳት፣ ... የመሳሰሉትን ፕሮፈሶር ሞትላግህ፣  
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“ኣይ ሻል ከም አጌን” በሚባለው መጽሐፋቸው፣ ገጽ 241-2 ያብራሩትን በራሴ 
ትርጉም ለማቅረብ ሞክሬአለሁ። 
 
“የዘወትር መስዋእት የሚመሰለው በኃይማኖት ዑደት መጥለቅና መውጣት ነው። 
 
“የጥፋት ርኩሰት የሚጠቁመው በእስራኤል ሕዝቦች የተሠሩትን አስከፊ 
ድርጊቶችና ሕግን መተላለፍ ነው። እነዚህም ድርጊቶች ቤተ መቅደሱ 
እንዲረክስና አይሁዶችም እንዲዋረዱ ምክንያት ሆኑ።”ስለዚህበአጭሩ የቤተ 
መቅደስ መጽዳት የሚያመለክተው ቀጥለው የተጠቀሱትን በሙሉ ወይም በከፊል 
ሊሆን ይችላል። 

• መለኮታዊ ሥልጣንን በዓለም ላይ እንደ ነበረ ማድረግ። 
• ለእግዚኣብሔር መንግሥት ዙፋን ቦታውን ማዘጋጀት። 
• የሰውን ልብ ‘ቤተ መቅደስ’ ማጽዳት። 
• ለተጨነቀው የሰው ዘር ነፍስ መንፈሳዊ ጤና እንደገና ማደስ። 
• የሁለት ሺህ ሦስት መቶ  ማትና ጥዋት (ቀን)፣ በመጽሐፍ ቅዱስ አባባል 
መሠረት፣ ሁለት ሺህ ሦስት መቶዓመት እንደሆነ ከላይ ተገልጿል። ቤት 
መቅደሱም የሚጸዳው ከዚያ በኋላ መሆኑን ትንቢቱ ይናገራል። ከሁለት 
ሺህ ዓመታት በፊት ክርስቶስ ሲገለጽ አይሁዶች ስላልተቀበሉት ቤተ 
መቅደሱ ሳይጸዳ ቀረ።  

 
3.1. የ2300 ዓመት መጀሪያ ነቁጥ

 
ይህ ትንቢት የሚጀምረው ለመሲሁ መገለጽ የተሰጠው ትንቢት ከሚጀምርበት 
ከ456 ቢ.ሲ. ነው። ሐዋርያትም ለጠየቁት ጥያቄ ክርስቶስ የሰጠው መልስ፡- 
“እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ 
ቆሞ ስታዩ፣ አንባቢው ያስተውል፤ ...” (ማቴ 24፡15-16) የዳንኤል ትንቢት 
ምሥጢራዊነትና ትክክለኛነት ክርስቶስ “

፡- “...ስለ ዘውትሩ መስዋእት፣ መቅደሱና ሠራዊቱ 
ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ ኃጢኣት የሆነው ራዕይ እስከ መቼ 
ይሆናል? አለው። እርሱም እስከ ሁለት ሺህ ሦስት መቶ ማትና ጥዋት ድረስ 
ነው፤ ከዚያም በኋላ መቅደሱ ይነጻል አለኝ።”(ዳንኤል 8፡13-14) 

አንባቢው ያስተውል

 

” በማለት ትኩረት  
 
 
 

 
 
እንዲደረግበት አስገንዝቧል። ጥረት ካልተደረገ የትንቢቱን ምሥጢር ለመረዳት 
እንደሚያስቸግር መገመት ይቻላል። 
 
ከላይ እንደ ተገለጸው፣ ሁለቱም ትንቢቶች (ስለ መሲሁ ሆነ ስለ ቤተ መቅደሱ 
መጽዳት) ትንቢቱን ያያውና የተናገረው ዳንኤል ስለሆነ፣ የዘመኑ ስሌትም 
የሚጀምረው ከአንድ ነቁጥ፣ ማለትም ከ456 ቢ.ሲ. መሆኑን ሊቃውንት 
አረጋግጠዋል። 
 

3.2. 
 የሚጀምረው 456 ቢ.ሲ. እንደሚሆን አይተናል። የሚያልቀው ደግሞ በ1844 
እንደሚሆን የሚያከራክር አይሆንም። ይህም 456+1844=2300። ስለዚህ ቤተ 
መቅደሱ የሚጸዳው ከ1844 ዓም. በኋላ መሆኑ ግልጽ ነው። 
 
ብዙ፣ እጅግ በጣም ብዙ ሊቃውንትና ሌሎች ተመራማሪዎች፣ ከተለያዩ አገሮችና 
በተለያዩ ቓንቓዎች፣ የ2300 ዓመት ትንቢት የሚያበቃው በ1844 መሆኑን 
አረጋግጠዋል። በተለይ የሰንበትን፣ሰባተኛውን ቀን ቅዳሜን፣ አክባሪዎች ማለትም 
ዘ ሰቨንዝ ዴይ አድቨንቲስ መሥራች የነበረው፣ ዊሊያም ሚለር ክርስቶስ በ1844 
እርሱ በጠበቀው መንገድ ባይመጣም፣ የትንቢቱን ትክክለኛነት አልተጠራጠረም። 
እንደ እርሱ አባባል፣ እስከ አሁን የኖረውን ያህል ህይወት አግኝቶ ለወደፊት 
ሊኖር ቢችል፣ ባለው ማስረጃና የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት መሠረት፣ ክርስቶስ 
በ1844 መገለጽ ወይም መመለስ ነበረበት በማለት ሳይጠራጠር እስክ 
መጨረሻው አምኖ በእርግጠኛነት ከዚህ ዓለም ተለየ።(ዘ ግሬት ኮንትሮቨርሲ በ 
ኢሌን ጂ. ኋይት ገጽ 278) 
ይህ ትንቢት የጀመረው በ456 ቢ.ሲ. ሲሆን፣ የቆየው ለ2300 ዓመታት፣ ያበቃው 
ወይም የተፈጸመው በ1844 ዓ. ም. ነው። ከላይ ኣንደተገለጸው ሁለቱንም 
ትንቢቶች ያየውና በትክክል ያስቀመጠው ዳንኤል ብቻ ስለነበረ፣ ትኩረት 
እንደሰጠው የተፈለገው በዚሁ ምክንያት ነበር። ይህም ትንቢት የአምላክ ራዕይ 
ስለሆነ ትክክለኛነቱ አያጠያይቅም። “ኪዳኔን አላረክስም፣ ከከንፈሬ የወጣውን 
አልለውጥም።” (ዳዊት 89፡34)  
 
 
 
 

2300 ዓመት፡- ከመቼ እስከ መቼ?  
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የአምላክ ቀን የዘገየ ቢመስልም፣ በተወሰነለት ቀንና ሰዓት ይመጣል። በዘላለም 
ህይወት ሲለካ ይህ ዘመን ኢምንት ስለሆነ፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ አምላክ ደጋግሞ 
ያበረታታናል። “እግዚኣብሔር መለሰልኝ፣ እንዲህም አለ፡- አንባቢው ይፈጥን 
ዘንድ ራዕዩን ጻፍ፣ በጽላትም ላይ ግለጸው። ራዕዩ ገና እስከ ተወሰነ ጊዜ ነው፤ 
ወደ ፍጻሜውም ይቸኩላል። እርሱም አይዋሽም፤ ቢዘገይም በእርግጥ 
ይምጣልና፤ ታገሰው እርሱ አይዘገይም። ” (ዕንባቆም 2፡2-3)ስለዚህ የ2300 
ዘመን ፍጻሜው በ1844 ስለሆነ፣ ጌታ በዚያን ዓመት ይገለጻል ማለት ነው። 
 
 

4. 
 
ተመልሶ የሚመጣበትን ወይም የሚገለጽበትን ጊዜ፣ ክርስቶስ የሰጠው ሌላ የጊዜ 
ትንቢት የአሕዛብን ዘመን ፍጻሜ በሚመለከት ነው። “እነርሱም  (ሐዋርያት) 
መምህርሆይ፣ እንግዲህ ይህ መቼ ይሆናል? ”(ሉቃስ 21፡7) ብለው ላቀረቡለት 
ጥያቄ፣ ክርስቶስ እንዲህ በማለት መለሰላቸው።  “በሰይፍ ስለትም ይወድቃሉ፣
ወደ አሕዛብም ሁሉ ይማረካሉ፤ የአሕዛብ ዘመን እስከፈጸም ድረስ ኢየሩሳሌም 
በአሕዛብ የተረገጠች ትሆናለች ።” (ሉቃስ 21፡24) ትንቢቱ የሚፈጸመው 
የአሕዛብ ዘመን ሲያበቃ መሆኑን ክርስቶስ በግልጽ ተናግሯል። 

“የአሕዛብ ዘመን እስኪፈጸም፡” ሲልስ ምን ማለቱ ነው? ዘመኑስ መቼና እንዴትስ 
ይፈጸማል? የእነዚህን ዝርዝር መልስ ከማየታችን በፊት የመጀመሪያውን 
የመሲሁን ግልጸትና የዳግም መምጣቱን፣ ሁለቱን ትንቢቶች ማነጻጸር፣ ስለ 
ኢየሩሳሌም አንድ ፍንጭ ይሰጠናል። 

የአምላክን ቃል ባለመስማታቸውና ሕግን በመተላለፋቸው፣ ክፉ ነገር በሕዝቡ 
ላይ እንደሚመጣ ወይም እንደሚደርስዳንኤል (9፡14-21)በራዕይ ስላየ ጸሎት 
አደረገ። መልሱም በቅጽበት መጣለት፣ “...እኔም በእስራኤል ኃጢኣት ስናዘዝ፤ ... 
ገብርኤል ... እንዲህም አለኝ ...ዳንኤል ሆይ ... በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ 
ወጥቷል፣ እኔም እነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ ...። አመጻን ይጨርስ፣ ኃጢኣትንም 
ይፈጽም፣ በደልንም ያስተሰርይ፣ የዘላለምን ጽድቅ ያገባ፣ ቅዱሰ ቅዱሳኑንም ይቀባ 
ዘንድ፣  

 

 

 

የአሕዛብ ዘመን መፈጸም፡- 

በሕዝብህና በቅድስቲቱ ከተማ ላይ ሰባ ሱባዔ ተቀጥሯል።...እስከ አለቃውና 
እስከ መሲህ ድረስ ሰባት ሱባዔና ስልሳ ሁለት ሱብዔ ይሆናል፤... ከስልሳ ሁለት 
ሱባዔ በኋላ መሲህ ይገደላል።”(9፡21-27)ይህም ለተቀባው ማለትም ለመሲሁ 
(ለክርስቶስ) መገለጥና መሰቀል የተሰጠ ትንቢት መሆኑን ከላይ በዝርዝር 
አይተናል።  

ዳንኤልም ለዳግም መምጣቱ ያየው ራዕይ አንዱ ቅዱስ ሌላውን ቅዱስ 
ሲጠይቀውና፣ ተጠያቂውም መልሱን ሲሰጠው ነው። “... ስለዘወትሩ መስዋዕት፣ 
መቅደሱና ወራዊቱ ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ የሆነው ራዕይ እስከ 
መቼ ይሆናል? አለው። እርሱም እስከ 2300 ማታና ጥዋት ድረስ ነው፤ ከዚያም 
በኋላ መቅደሱ ይጸዳል አልኝ። ” (ዳንኤል 8፡13-14) 

ከዚህ በላይ በዝርዝር እንዳየነው፣ ኃጢኣት ሲበዛና ጽድቅ ሲጠፋ፣ ቤተ 
መቅደሱም ሲረክስ፣ የአምላክ መልእክተኛ የመገለጫው ወቅት የተቃረበ መሆኑን 
እንረዳለን። ሲገለጽም አመጻን ይደመስሳል፣ ኃጢኣትንም ይሽራል። 

ሐዋርያትም ለጠየቁት (ሉቃስ 21፡7) መልሱ፡- “...የአሕዛብ ዘመን እስኪፈጸም 
ድረስ ኢየሩሳሌም በአሕዛብ የተረገጠች ትሆናለች፤ ”አለ። (21፡24) እነዚህ 
ትንቢቶች በሙሉ በኢየሩሳሌምና በሕዝቧ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ክርስቶስም 
የኢየሩሳሌምንሆነ የሕዝቧን መዳን ከአምላክ መልእክተኛ መምጣት ጋር 
ያዛምደዋል። “ኢየሩሳሌም፣ ኢየሩሳሌም፣ ነቢያትን የምትገድል፣ ወደ እርሷ 
የተላኩትንም የምትወግር፤ ዶሮ ጫጩቶቹዋን በክንፎችዋ በታች እንደምትሰበስብ 
ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድሁ፤ እናንተም አልወደዳችሁም። እነሆ 
ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል። እላችኋለሁ፡- በጌታ ስም የሚመጣ 
የተባረክ ነው እስክትሉ ድረስ፣ ከእንግዲህ ወዲህ አታዩኝም።” (ሉቃስ 13፡34-
35) 

የኢየሩሳሌምና የሕዝቧ መዳን ከእግዚኣብሔር መልእክተኛ ጋር የተያያዘና 
ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው አይተናል። ዳንኤልም ሁለት ጊዜ እንድሚፈጸም 
አይቶ መተንበዩን ተረድተናል። የመጀመሪያው የመዳን ዕድል ሲያመልጥ፣ 
ሁለተኛው ዕድል የሚመጣው በመጨረሻው ዘመን፣ ቅድስቲቱ ከተማ በአሕዛብ 
ከተረገጠች (ከተገዛች) በኋላ ነው። 
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5. 
 
አሕዛብ ተብለው የሚጠሩት እስራኤላውያን ወይም አይሁዳውያን ማለት 
እንዳልሆነ አብዛኞቻችን የምናውቅ ይመስለኛል። ስለሆነም ከክርስቶስ ግልጸት 
በኋላ ኢየሩሳሌምን የረገጡ ወይም እስራኤልን የገዙ፣ በመጀመሪያ ሮማውያን 
ከዚያም የነቢዩ ሙሐመድ ተክታዮች፣ ሙስሊሞች ነበሩ። ከሁከቱ ቅኝ ገዥዎች፣ 
ትንቢቱ የትኛውን ገዢ እንደሚመለከት ለማየት እንሞክራለን። 
 

የኣሕዛብ ዘመን ትንታኔ፡- 

5.1 በራዕይ የተጻፈው የመጀመሪያው ትንቢት እንዲህ ይላል፡- “በመቅደሱ ውጭ 
ያለው እድሞ ለአሕዛብ ተሰጥቷል፣ እነርሱም አርባ ሁለት 
ወራትየተቀደሰቺቱ ከተማ  ይረግጧታል። ” (ራዕይ 11፡2) ይህንን የአርባ 
ሁለት ወር ትንቢት ቃል በቃል ብንወስደው ምንም ትርጉም አይሰጥም። 
ከክርስቶስ እርገት በኋላ ኢየሩሳሌምን ለአርባ ሁለት ወራት ብቻ የገዙ 
አሕዛብ እንደ ነበሩ ያጠራጥራል። በእርግጠኛነት አልነበሩም ለማለት 
ይቻላል። ስለዚህ ይህ ትንቢት፣ “አንድ ቀን አንድ ዓመት” በሚለው 
የትንቢት ዘመን አቆጣጠር ሊወሰድ ይገባዋል። በዚህ መልክ ሲተነተንና 
ሲሰላም የሚከተለውን የዘመን ትንቢት እናገኛለን። አንድ ወር ሰላሳ ቀኖች 
ሲኖሩት፣ አርባ ሁለት ወሮች ደግሞ አንድ ሺህ ሁለት መቶ ስልሳ ቀናት 
ይኖሩታል።(42 x 30= 1260) ቀናትይሆናል። ይህም 1260 ዓመታት 
ይሆናል ማለት ነው። 

5.2. “ለሁለቱም ምስክሮች ማቅ ለብሰው ሺህ ከሁለት መቶ ስልሳ ቀን ትንቢት ሊናገሩ 
እሰጣለሁ። እነዚህም በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለት ወይራዎችና ሁለት መቅረዞች 
ናቸው።” (ራዕይ 11፡3-4) እነርሱንም “ሁለትነቢያት”(ራዕይ 11፡10) ብሎ 
ይጠራቸዋል። ሮማውያን የእግዚኣብሔር ነቢይ ስላልነበራቸው፣ “የአሕዛብ ዘመን” 
ሙስሊሞችን ይመለከታል። እነርሱም እስራኤልን ለሺህ ሁለት መቶ ስልሳ ዓመታት 
ገዝተዋል። 
 
እነዚህ ትንቢቶች ለዮሐንስ በራዕይ የተገለጹት፣ልክ ለዳንኤል አስቀድሞ እንደተገለጸለት 
ነበር። “ማቅ ለብሰው”  ማለት የሚያመጡት ትምህርት አዲስ መስሎ አለመታየቱን 
ያመለክታል  (ሰአኩገጽ 49)። እነዚህ ሁለት ምስክሮች ወይም ነቢያት ሙሐመድና አሊ 
ነበሩ። 
 
 
 
 
 
 
 

 
እግዚኣብሔርሙሐመድን፡- “በእርግጥ ለመልካም ዜና ምስክር አድርገን ልከንሃኣል።
”(ትርጉም የጸሐፊው) ኢያሱ ከሙሴ በኋላ የእስራኤልን ሕዝብ እንደመራ ሁሉ፣አሊ 
ከነቢዩ እርገት በኋላ ሙስሊሞችን እንዲመራ ሥልጣን ተሰጥቶት ነበር። (ሰ.አ.ኩ. 
ገጽ48-49) 
 
በሙስሊሞች ዘመን ኣቆጣጠር መሠረት፣ 1260 የሂጂራ ዘመን ከ1844 የክርስትና 
ወይም የግሪጎሪያን ዘመን ኣቆጣጠር ጋር ይገጣጠማል። እነዚህ ምስክሮች ለሺህ ሁለት 
መቶ ስልሳ ዓመታት ትንቢት ይናገራሉ። ይህም ማለት የእነርሱ  ትምህርት ወይምየ 
እስልምና ኃይማኖት ለዚያን ያህል ይቆያል ወይም ሥልጣን ይኖረዋል ማለት ነው። 
 
የኢየሩሳሌም መረገጥ ሁለት ትርጉሞች አሉት። አንደኛው ስውርና መንፈሳዊ ሲሆን፣ 
ሁለተኛው ግን ግልጽና ቁሳዊ ነው። በመንፈሳዊ መልኩ፣ የኢየሩሳሌም መረገጥ፣ 
የአምላክ ሕግና ትምህርት መከለስ ወይም የኃይማኖቱን መርከስናመበከል ይጠቁማል። 
ጥሬ ትርጉሙ ቃላ በቃል ሲወሰድ ደግሞ፣ እስራኤላውያን በሙስሊሞች ድል 
ተመትተው ወደ አገራቸውእንዳይገቡ ለ1260 ዓመታት መከልከላቸውን ያመለክታል። 
(ሰ.አ.ኩ. ገጽ 51-52) እስራኤላውያን ወደ አገራቸው ገብተው ለመኖር እንዲችሉ 
የተፈቀደላቸው፣ በእንግሊዝና በቱርክ መንግሥታት መካከል በ1844 ዓ.ም. በተደረሰው 
ስምምነት ነበር። የተፈራረሙትም የፈቃድ ድንጋጌ፣ (ኢዲክት ኦቭ ቶለሬሽን)ተብሎ 
ይጠራል። (ቲፍ ኢን ዘ ናይት ገጽ 13) 
 
5.3.የእነዚህ ነቢያት፣“በድናቸው በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል፤...ሰዎች ሦስት ቀን 
ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ። በድናቸውም ወደ መቃብር ሊገባ አይፈቅዱም። ... 
ከሦስት ቀን ተኩልም በኋላ ከእግዚኣብሔር የወጣ የህይወት መንፈስገባባቸው፣ 
በእግሮቻቸውም ቆሙ።...” (ራዕይ 11፡8-11)  
 
የትንቢት አንድ ቀን አንድ ዓመት መሆኑን አይትናል፤ ሦስት ቀን ተኩል ደግሞ ሦስት 
ዓመት ተኩል ይሆናል ማለት ነው። ሦስት ዓመት ተኩል ደግሞ አርባ ሁለትወራት 
ይሆናሉ። አርባ ሁለት ወራት ደግሞ 1260 ቀኖች (ዓመታት)ይሆናሉ። ራዕዩ ስለ 
እስልምና ኃይማኖት ስእላዊ መግለጫ ይሰጣል። ኃይማኖቱ 1260 ዓመታት እንደሚኖር፤ 
ሰዎችም ስሙን ይዘው፣ ነገር ግን የኃይማኖቱን ሕግ እንደማይከተሉ፣ የእውነተኛውን 
የእስልምና እምነት መንፈስ እንደማይዙና፣ የአሕዛብ መሳለቂያ እንደሚሆኑ ያመለክታል። 
በተጨማሪም “ከእግዚኣብሔር የወጣ መንፈስ ገባባቸው” ማለት፣ በዘመኑ ፍጻሜ 
የሚገለጸው የአምላክ መልእክተኛ የእስልምና ኃይማኖት እንደሚያድስና ትክክለኛነቱን 
እንደሚያረጋግጥ ያስረዳል።ስለዚህ የአሕዛብ ትንቢት የሚመለከተው፣ ሙስሊሞችን 
ሲሆን፣ የሚጸናውም ለ1260 ዓመታት ነው። ይህም ቅድስቲቱን ከተማ ወይም 
እስራኤልን እንዲረግጡ (በእውነትም ረግጠዋል!)ወይም እንዲገዙ የተፈቀደላቸው ዘመን 
ነው። 
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5.4 “... ፀሐይን ተጎናጽፋ፣ ጨረቃ በእግሮችዋ በታች ያላት፣ በራስዋም ላይ 
የአስራ ሁለት ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች።... ሴቲቱም ሺህ 
ከሁለት መቶ ስልሳ ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚኣብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ 
ነበረው ስፍራ ወደ በረሀ ሸሸች።” (ራዕይ 12፡1-7) 
 
ፀሐይና ጨረቃ የኢራንና የቱርክ አርማዎች ሲሆኑ፤ እነርሱም የእስልምና 
ኃይማኖት የነገሠበት አገሮች ናቸው። የቱርክ እስላሞች “ሱኒ” ሲባሉ፣ 
ዓርማቸውም ጨረቃ ነው። የፋርስ እስላሞች ግን “ሺሃ” ሲባሉ ዓርማቸው ፀሐይ 
ነው። ስለዚህ የእስልምና እምነት፣ ሁለቱ ታላላቅ ክፍሎች፣ በጨረቃና በፀሀይ 
ዓርማዎች ሲፋፋ ነበር፤ አሁንም ሰፍኖ እናየዋለን። ሴት፣ ኢየሩሳሌም፣ ጽዮን፣ 
ቤተ ክርስቲያን፣ ድንግል፣... ወዘተ፤ ከጥሬ ትርጉማቸው በተጨማሪ ፣ የአምላክን 
እምነት ወይም ኃይማኖት ይወክላሉ። በአንጻሩ ደግሞ፣ ጋለሞታ የተበከለ 
እምነትን ይወክላል። በዚህ ትንቢት ውስጥ ሴቷ የእስልምና እምነት ናት። አስራ 
ሁለቱ ከዋክብት አስራ ሁለት የእስልምና ኃይማኖት መሪዎችን (ኢማሞችን) 
ያመለክታል። አክሊሉ የኃይማኖቱን መንገሥ 
ያሳያል። የሸሸችበት በረሀ፣ የእስልምና ኃይማኖት የተስፋፋበትን ምድረ በዳ 
አገሮች የሚጠቁም  
ነው። 1260 ቀኖች በትንቢት ዘመን ኣቆጣጠር መሠረት 1260 ዓመታትን ያሳያል። 
ይህም እስከ አዲሱ ግልጸት ድረስ እስልምና ጸንቶ የቆየበት ዘመን ነው። 
 
5.5“ከእባቡ ፊት ርቃ አንድ ዘመን፣ ዘመናትም፣ የዘመን እኩሌታ 
ወደምትመገብበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሀ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት የታላቁ 
ንስር ክንፎች ተሰጣት።” (ራዕይ 12፡14-15) አንድ ዘመን ማለት አንድ ዓመት 
ሲሆን፤ ዘመናት ሁለት ዓመታት ናቸው። የዘመን እኩሌታ ደግሞ ስድስት ወራት 
ናቸው። ስለዚህ ሦስት ዓመት ተኩል 1260 ቀን (ዓመት) ነው። ይህ ከላይ 
ከተብራራው  ትንቢት ጋር ይስማማል።እባቡ የእግዚኣብሔርን ኃይማኖት 
የሚቃወመውን ክፉ ሰው ወይም የአንድ አገር መሪን ይወክላል። እርሱም 
በሰይጣን ወይም በዘንዶ ይመሰላል። 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዮሐንስ በተለያየ የዘመን አቆጣጠር ትንቢቶችን የሰጠው፣ የነገሮችን ትክክለኛነት 
ልናይ፣ልናውቅ፣ ልንቀበልና ልናምን እንድንችል ነው። መረሳት የሌለበት አንድ 
ዐቢይ ቁም ነገር አለ። እርሱም 1260 ሂጂራ ከ1844 ዓ.ም. ጋር እንደሚገጣጠም 
ነው። ይህም የዳንኤል ትንቢትና የዮሐንስ ራዕይ እንደሚስማሙ ያረጋግጣል። 
 
ትንቢቱን እንደሚከተለው እናጠቃልላለን፣ 

• አሕዛብ ቅድስት ከተማን ለአርባ ሁለት ወራት፤1260 ቀናትይገዛሉ። 
• ሁለት ምስክሮች ለ1260 ዓመታት ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። 
• የእነዚህ ነቢያት በድን (የእስልማን ኃይማኖት መንፈስ አልባ ተቓም) 
ለሦስት ቀን ተኩል ያያሉ። ይህም በትንቢት አነጋገር 1260 ቀናትነው። 

• ሴቲቱም 1260 ቀናት (ዓመታት) በምድረ በዳ ወይም በበረሀ ኖረች 
• ከእባቡ ወይም ከሰይጣኑ ወይም ከክፉው ሰው ፊት ርቃ አንድ ዘመን፣ 
ዘመናት፣ የዘመናት እኩሌታ፣ ማለትም ሦስት ዓመት ተኩል ወይም 
1260 ቀናት ኖረች። ዳንኤልም በዚህ መልክ አስቀምጦታል። (ዳንኤል 
12፡7) 

በራዕይ የተነገሩት ሁሉም ትንቢቶች፣ ማለትም የአሕዛብ ዘመን፣ የእስልማን 
ኃይማኖት ተከታዮች ለ1260 ቀናት(ዓመታት) እስራኤልን እንዲገዙ 
የተፈቀደላቸው ዘመን ብቻ ሳይሆን፣ ትንቢቱም የሚፈጸመው በ1260 ሂጂራ 
ወይም በ1844 ዓ.ም. መሆኑን ጭምር ነው። 

ትንቢቶቹ በተለያየ መልክና ስሌት የተስጡት፤ የትንቢቱ ንጽህና 
በእብሪተኞችእንዳይገሰስ፣ንጽህናው በራስ ወዳዶች እንዳይጎድፍና ቅድስናውም 
በእኩያን እንዳይረክስ ነው።ከላይ በዝርዝር እንዳየናቸው፣ ሁሉም ትንቢቶች፣ 
(የዳንኤልና የዮሐንስ)በ1844 ዓ.ም. ላይ ያነጣጥራሉ። 

ስለዚህ፣ ከዚህ በላይ በዘርዝር የታየው የራዕይ ትንቢት የተወሰደው ከሰም 
አንሰርድ ኩዌሽን ከገጽ 62-67 ነው።  የበለጠ ለማወቅ፣ ለመረዳትና የትርጉሙን 
ትንታኔ ለማመሳከር የሚፈልግ፣ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ፣ የዳንኤልን ትንቢትና 
የዮሐንስ ራዕይ  የተብራሩበትን ሊያነብ ይችላል። 

 

 

የእነዚህ ትንቢቶች መገጣጠም የሚመሰክረውና የሚያረጋግጠው ዐቢይ ቁም 
ነገር፣ የትንቢቱን ትክክለኛነትናእውነተኛነት ነው። ነገሩም የሚያስደስት ብቻ 
ሳይሆን፣ የሚያስገርም ድንቅና ውብ የአምላክ ሥራ መሆኑን ጭምር ነው። 
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የአምላክ ኃይማኖት በማይናወጥ በዓለት መሠረት ላይ የቆመ፣ ባልደበዘዘ 
የእውቀት ብርሃን የሚመራ፣ በእውነት መንገድ ሳይደናቀፍ የሚጓዝና ከጥርጣሬ 
ውዥንብር የነፃ መሆኑን በመገንዘብ፣ የሚያይ ዓንና የሚያስብ አእምሮ ያላቸው 
በማስተዋል ይደነቃሉ።  

 

ግ ሩ ም  ድ ን ቅ  የ አ ም ላ ክ  ሥራ!!!!!!!!! 

 

ትንቢቱ ከተፈጸመ፣ ለመሲሁ መገለጽ የተሰጠው ትንቢት ካልተሳሳተ፣ 
የመጨረሻውም ዘመን የአምላክ ትንቢት እውነት ስለሆነ፣ በዘመኑ ፍጻሜና 
በትንቢቱ መሠረት ተገልጿል ወይም መጥቷል ብሎ በእርግጠኛነት መናገር 
ይቻላል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሚመጣበትን ዓመት በማያሻሙና በማያጠራጥሩ ግልጽ ማስረጃዎች አውቀናል። 
ከመጣስ፣ የመጣው ስሙ ማን ይባላል? የሚገለጸውስ በየትኛው አገር ነው? 
ለመሆኑ ለእርሱስ መገለጽ አዋጅ የሚነግርለት አስቀድሞ የመጣ አለን? ከመጣስ 
ሰዎችስ ለምን አላወቁትም?...ወዘተ የሚሉትንና መሰል ጥያቄዎችን ለመመለስ 
እንሞክራለን። 

ከመጣስ፣ የመጣው ማን ነው? 

1. አዲሱን ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ።

“ብዙዎች እኔ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ።”(ማርቆ. 13፡6) 
“በዚያን ጊዜ ማንም እነሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ፣ ወይም ከዚያ አለ ቢላችሁ 
አትመኑ። ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና። ...እነሆ በበረሃ 
ነው ቢላችሁ አትውጡ፣ እነሆ በእልፍኝ ነው ቢሏችሁ አትመኑ። ...” (ማቴ 24፡
24-27) 
እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች ሁለት ነገርን ያስገነዝቡናል። የመጀመሪያው ክርስቶስ 
ሲመጣ በአዲስ ስም እንደሚመጣ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ “እኔ ክርስቶስ ነኝ” ብሎ 
የሚነሳ ሁሉ ሐሳዊ መሲህ መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑን ነው። ይህም 
ማስጠንቀቂያ በተደጋጋሚ መነገር ያስፈለገበት ሌላው ምክንያት፣ 
ክርስቲያኖችክርስቶስ ዳግም ሲመጣ፣ ክርስቶስ የሚለውን ስም ይዞ ይመጣል 
ብለው እንደሚያምኑና እንደሚጠባበቁ ያውቅ ስለ ነበር፣ እንዳይሳሳቱ 
ለማስጠንቀቅ መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ማንም ክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚነሳ 
ሐሳዊ መሲህ መሆኑን እናውቃለን።አዲሱን ስሙንም እርሱ ራሱ ሲገለጽ 
ካልነገረን በስተቀር አስቀድመን ልናውቅ አንችልም። ይሁን እንጂ፣ ስሙ ሊሆን 
የሚችለውን ቅዱሳን መጻሕፍት ፍንጭ መስጠታቸውን ከተቀበልነው በኋላ 
አውቀናል።  
 
 
 
 
 
 

ትንቢቶችን በሚገባ ካስተዋልን፣ 
ክርስቶስ ሲመለስ በአዲስ ስም እንደሚጠራ በአያሌ ቦታዎች ተጽፏል። ይህንንም 
ስም የሚያውቁት የተቀበሉት ብቻ መሆኑን እናያለን። በአዲስ ስም የሚመጣበት 
ምክንያት ብዙ ሐሳውያን ነቢያት በየጊዜ በስሙ እየተነሱ ምእመናንን 
እንደሚያስት ያውቅ ስለ ነበረ ነው። “ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ 
ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ።”(ማቴ 24፡5) 
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“እንግዲህ ንስሃ ግባ፤ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፤ በአፌም ሰይፍ 
እዋጋቸዋለሁ። መንፈስ ለአብያት ክርቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል 
ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ፤ ነጭ ድንጋይም እሰጠዋለሁ፤ በድንጋዩም 
ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል።” 
(ራዕይ 2፡16-17) 
 
ጥቅሱ እንደሚያረጋግጠው፣ አዲስ ስም እንደሚኖርና፣ ይህንንም ስም ለማወቅ 
የሚችል አዲሱን ግልጸት የተቀበለ ብቻ መሆኑን እንረዳለን። በሚቀጥለው ጥቅስ 
አዲሱ ስም የማን እንደሆነ ራዕይ ግልጽ ያደርግልናል። 
 
“እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን 
አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው በአምላኬ አምድ  እንዲሆን አደርገዋለሁ፤ ወደ 
ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም። የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም፤ ማለት 
ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን ኢየሩሳሌምን፣ አዲሱንም 
ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ።”   (ራዕይ 3፡11-12) 
 
“ሰማይ ተከፍቶ አየሁ፣ ... (እርሱም) የታመነና እውነተኛ ይባላል፤ በጽድቅም 
ይፈርዳል፣ ይዋጋልም። ዓይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፤ በራሱም ላይ ብዙ 
ዘውዶች አሉ፤ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው፤ 
በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጽፏል፤ ስሙም የእግዚኣብሔር ቃል ተብሏል 
...አሕዛብን ይመታ ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል፤ እርሱም በብረት በትር 
ይገዛቸዋል።... በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት፡- የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች 
ጌታ የሚል ስም አለው።” 
 
አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ማለት አዲስ የሚገለጸው ኃይማኖት አዲስ እንደሚሆንና 
እርሱም በአዲስ ስም እንደሚጠራ ያረጋግጣል። “... ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ 
አልልም፣...አሕዛብም ጽድቅሽን ነገሥታትም ሁሉ ክብርሽን ያያሉ፤ 
የእግዚኣብሔር አፍ በሚጠራበት በአዲስ ስም ትጠሪያለሽ።” (ኢሳይያስ 62፡1-2) 
ይህ ትንቢት ከራዕይ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ኢየሩሳሌም ወይም ጽዮን 
(የሚገለጸው ኃይማኖት) ስሙ  
 
 
 
 

 
አዲስ እንደሚሆን ሁለቱምይናገራሉ።“ስሙም የእግዚኣብሔር ቃል ይባላል”። 
“የነገሥታትንጉሥና የጌታዎች ጌታ” የሚሉትሐረጎች ክርስቶስ በጀመሪያ 
በመጣበት ጊዜ ከሚታወቅበት ከብዙ ማዕረጎች ውስጥ ስለሆኑ፤ዳግመኛ 
ሲገለጽም እነዚህ የሥልጣንና የልዕልና ማዕረጎች ዳግም ሲገለጽም እርሱነቱን 
የሚያረጋግጡ ናቸው። 

በተለይ ዳግም ሲመጣ  ስሙ አንድ ብቻ እንደሚሆን ዘካርያስ ይናገራል። ይህም 
ማለት እንደ ክርስቶስ በተለያዩ ቓንቓዎች የተለያዩ ስሞች አይኖሩትም ማለት 
ነው። “እግዚኣብሔር በምድር ሁሉ ላይ ይነግሣል፤ በዚያን ቀን (በመጨረሻው 
ዘመን) እጊዚኣብሔር አንድ፣ ስሙም አንድ ይሆናል።” (ዘካርያስ 14፡9) ይህም 
ስሙ ብቻ ሳይሆን ፤ ኃይማኖቶች አንድ እንደሚሆኑ ያረጋግጣል። “ስማችሁንም 
ለተመረጡት ሕዝቤ እርግማን አድርጋችሁ ትተዋላችሁ፣ ጌታ እግዚኣብሔር 
ይገድላችኃል (የመንፈስ ሞት) ባሪያዎቹን በሌላ ስም (በአዲስ ስም)ይጠራቸዋል።
”(ኢሳይያስ 65፡15) ታዲያ ስሙን “እርግማን” ካደረጉት በአዲስ ስም መጠራቱ 
የሚደንቅ አይሆንም። 

2. አዲሱ ስሙ፡- 

“እናንተ መኳንንቶች በሮችን ክፈቱ፣ የዘላለም በሮችም ይከፈቱ፣ የክብር ንጉሥ 
ይግባ። ይህ የክብር ንጉሥ ማን ነው?እግዚኣብሔር ነው፣ ብርቱና ኃያል 
እግዚኣብሔር ነው። የክብር ንጉሥም ይግባ”፣ ይህ የክብር ንጉሥ ማን ነው? 
የጭፍሮች አምላክ እግዚኣብሔር እርሱ የክብር ንጉሥ ነው።”(ዳዊት 24፡6-10) 
“ወደ እግዚኣብሔር ተራራ (ቀርሜሎስ) ማን ይወጣል? በቅድስናውስ ስፍራ ማን 
ይቆማል?...” (ዳዊት 24፡3) ብሎ በመጠየቅ፣ቅዱሳን ብቻ በአምላክ ፊት 
እንደሚቆሙና ምህረቱን እንደሚቀበሉ ከተናገረ በኋላ፣ ከላይ የተጠቀሰውን 
እናነባለን። የሚገለጸውም መልእክተኛ፣ ኃያል ንጉሥ ፣ የጭፍሮች አምላክ፣ 
የሠራዊት ጌታ፣ ብርቱና ኃያል አምላክ፣ ... ነው ይለዋል። ይህም ከኢሳይያስ 
ትንቢት ጋር ይስማማል። “ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም  ተሰጥቶናል፣ 
አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ 
የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ፣ ተብሎ ይጠራል። 
 
 
 
 
 

 በአዲስ ስም ከተጠራ ስሙ ማን ይባላል? ስሙን ቀደም ሲል 
መናገር ባይቻልም፣ ከተገለጸ በኋላ ግን ትንቢቶች የስሙን ትርጉም ፍንጭ 
ይሰጡናል። በኦሪትና በአዲስ ኪዳኖች አያሌ ጥቅሶችን እናያለን። 
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... ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚኣብሔር ቅንዓት ይህን ያደርጋል። 
(ኢሳይያስ 9፡6-7) 
ይህ ጥቅስ ለመጀመሪያው ክርስቶስ ቢመስልም፣ ሙሉ በሙሉ እርሱን 
እንደማይመለከት እንደሚከተለው እናያለን። 
 
ራሱን፣ “የእዚኣብሔር ልጅ” እና “የሰው ልጅ ” ብሎ ሰየመ እንጂ፣ በማንኛውም 
ወቅት “የዘላለም አባት” ብሎ ራሱን አልጠራም፤ ሐዋርያትም አልተናገሩም፣ 
በወንጌል ውስጥም አልተነበበም። ይህም ማለት ክርስቶስ ከሁከት ሺህ ዓመት 
በፊት ሲመጣ፣ በእግዚኣብሔር ልጅ ደረጃ የተገለጸ ሲሆን፣ ዳግም ሲመጣ ግን 
“የሰው ልጅ በአባቱ ክብር”ማለት በእግዚኣብሔር ክብር እንደሚገለጽ ያሳያል። 
ይህም በአባት ደረጃ እንድሚመጣ መገመት ይቻላል። ይህም አባት ልጆቹን 
እንደሚሰበስብ ሁሉ፣ ሌሎች ልጆቹን (መንጎቹን) ይሰበስባል ማለት ነው።
“...አንድ መንጋም ይሆናሉ እረኛውም አንድ።”(ዮሐ 10፡16)ስለዚህ ይህ 
የኢሳይያስ ትንቢት የሚናገረው ሁለተኛ ሲመጣ የሚኖረውን ደረጃ፣ ማዕረግና 
ስያሜ ነው። 
 
“አለቅነትም (መንግሥት) በጫንቃው ላይ ይሆናል።” ክርስቶስ ይህን ኃላፊነት 
እንደማይወስድ ሲናገር፣ “...የቄሳርን ለቄሳር፣ የእግዚኣብሔርን ለእግዚኣብሔር..፣” 
(ማቴ 22፡21) 
 
ኃያል አምላክእንዳልነበር ሲናገር፣ “...ስለምን ቸር ትሉኛላችሁ? ከአንዱ 
ከእግዚኣብሔር በቀር ቸር ማንም የለምብሏል። (ሉቃስ 18፡19)ስለዚህ ይህም 
ስያሜ ሙሉ በሙሉ እርሱን አይመለከትም። 
 
“በምድር ላይ ሰላምንላመጣ የመጣሁ አይምሰላችሁ፤ ሰይፍን እንጂ፣ ሰላምን 
ለማምጣት አልመጣሁም።”(ማቴ 10፡34) ስለዚህ፣ የሰላም አለቅና...ለሰላሙም 
ፍጻሜ የለውም፤...” የሚለው ከሁለት ሺህ ዓመት ለተገለጸው መሲህ ሳይሆን፣ 
ዳግም ሲገለጽ የሚፈጽመውን ይተነብያል። 
 
 
 
 
 
 

 
 
“የእግዚኣብሔር ተራራም” ቀርሜሎስን ይመለከታል። ይህም በመጨረሻው 
ዘመን የእግዚኣብሔርን ዙፋን መቀመጫ ይጠቁማል። “በዘመኑ ፍጻሜ፣ 
የእግዚኣብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ላይ ጸንቶ ይቆማል፤ ከኮረብቶች በላይ ከፍ 
ይላል፤ አሕዛብም ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባሉ። ሕግ ከጽዮን፣ የእግዚኣብሔር 
ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣልና፤ ብዙዎች አሕዛብ ሂደው፡- ኑ! ወደ እግዚኣብሔር 
ተራራ፣ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፤ እርሱም መንገዱን ያስተምረናል፣ 
በጎዳናውም እንሄዳለን ይላሉ። በአሕዛብ መካከልይፈርዳል፣ በብዙ አሕዛብ ላይ 
ይበይናል። ሰይፋቸውንም ማረሻ፣ ጦራቸውንም ማጭድ ለማድረግ 
ይቀጠቅጣሉ። ሕዝብም በሕዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳም። ሰልፍም ከእንግዲህ 
ወዲህ አይማሩም።” (ኢሳይያስ 2፡2-4) 
 
ይህ ትንቢት በሚኪያስ ምዕራፍ 4 ውስጥ በተመሳሳይና በግልጽ ተብራርቷል። 
በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚኣብሔር ሕግ ከእግዚኣብሔር ተራራ (ከቀርሜሎስ) 
እንደሚወጣ ብቻ ሳይሆን፣ አሕዛብም ወደ እግዚኣብሔር ተራራ እንደሚመጡና 
መንገዱን እንደሚያስተምራቸው፣ ከዚያም የሰላምን ጎዳና እንደሚከተሉእናያለን። 
በተጨማሪም እስራኤላውያንም ከተበተኑባቸው ከአራቱ ማዕዘናት 
እንደሚሰበስባችውኛ  ጠላቶቻቸውንም አምላክ እንደሚደመስስላቸው 
ይናገራል። ስለዚህ የሰላም አለቃ የሚሆነው ዳግም ሲገለጽ መሆኑን መረዳት 
ይቻላል።  
 
“ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል፣... የቀርሜሎስና የሳሮን ግርማ 
ይሰጣቸዋል፤ የእግዚኣብሔርን ክብር፣ የአምላካችንንም ግርማ ያያሉ። ” 
(ኢሳይያስ 35፡1-2) ይህም ትንቢት በዘመኑ ፍጻሜ እንደሚሆን በዚያው ምዕራፍ 
ውስጥ ኢሳይያስ ይናገራል። “በዚያን ጊዜ (በመጨረሻው ዘመን)የእውሮች ዓይን 
ይገለጣል፣ የደንቆሮውችም ጆር ይከፈታል።” (ኢሳይያስ 35፡5) በተጨማሪም፣ 
“የእግዚኣብሔር ክብር ይገለጣል፤ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ያየዋል።
የእግዚኣብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና።” (ኢሳይያስ 40፡5) “የሰው ልጅ 
ከመላእክቱ ጋር በአባቱ (በእግዚኣብሔር) ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና።...” 
(ማቴ16፡27) “የእግዚኣብሔር ክብር ምሳሌ መልክ ይህ ነበረ። በግምባሬም 
ተደፋሁ፣ የሚናገርኝንም ድምጽ ሰማሁ።(ሕዝቅኤል 1፡28)“የዚያን ጊዜ 
(በኋለኛው ዘመን)  
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ብርሃንህ እንደ ንጋት ይበራል።...የእግዚኣብሔር ክብር በኋላህ ሆኖ ይጠብቅሃል።
”  
(ኢሳይያስ 58፡8) ኢየሩሳሌምን፣ “ብርሃንሽ መጥቷልና፣ የእግዚኣብሔር ክብር 
ወጥቶልሻልና ተነሺ፣ አብሪ።” (ኢሳይያስ 58፡8)  
 
የዘላለም አባት፣ ኃያል አምላክ፣ የክብር ንጉሥ፣ የእግዚኣብሔር ክብር፣... 
የመሳሰሉት ስያሜዎችን ይዞ እንደሚገለጽ በተደጋጋሚ እናነባለን።  
 
ሲመጣም  ያመኑበትንእንባቸውን እንደሚጠርግላቸው፣ እንደሚያድናቸው፣ 
እንደሚመራቸው፣ ሀዘናቸውን እንደሚያጠፋላቸው፣ አምላካቸው እንደሚሆንና 
እነርሱም ሕዝብ እንደሚሆኑት ይናገራል። እርሱ በአዲስ ስም እንደሚመጣ ብቻ 
ሳይሆን፣ የሚቀበሉትንም በአዲስ ስም እንደሚጠራቸው እንረዳለን። 
“...ባሪያዎቹን በሌላ ስም ይጠራቸዋል።” (ኢሳይያስ 60፡1) ይህም አዲስ ስም 
መሆኑን ይጠቁማል። 
 
በተደጋጋሚ ተጽፎ የምናነበውና ጎልቶ የሚታየው ግን “የእግዚኣብሔር ክብር” 
የሚለው ስያሜ ነው። በተለይ ሕዝቅኤል ይህ “የእግዚኣብሔር ክብር” ፣ ከየት 
አቅጣጫ እንደሚመጣ፣ የት ዙፋኑን ተክሎ ለዘላለም እንደሚነግሥ፣ እርሱም 
የሰው ልጅ እንደሆነ በትክክል በራዕይ አይቷል። 
 
“... የእስራኤል አምላክ ክብር ከምሥራቅ መንገድ መጣ፤... የእግዚኣብሔር ክብር 
ወደ ምሥራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ ገባ፤... የእግዚኣብሔር ክብር 
መቅደሱን ሞልቶት ነበር። በመቅደሱም ሆኖ የሚናገረኝን ሰማሁ፤ በአጠገቤም 
ሰው ቆሞ ነበር። እንዲህም አለኝ፣ የሰው ልጅ ሆይ፣  በእስራኤል ልጆች መካከል 
ለዘላለም የምቀመጥበት የዙፋኔ ሥፍራና የእግሬ ጫማ መረገጫ ይህ ነው።
”(ሕዝቅኤል 43፡1-7) 
 
ይህ ትንቢት በጣም ግልጽ ነው፤ ስለሆነም ዝርዝር ማብራሪያ አያስፈልገውም። 
ይሁን እንጂ አንድ ዓቢይ ነገር በሚገባ ትኩረት እንዲሰጠው ያስፈልጋል። ይህም፡ 
ይህ “የእግዚኣብሔር ክብር”የፈጣሪን ባሕሪ የሚጠቅስ ብቻ ሳይሆን፣ የሰው ልጅ 
 
 
 
 
መሆኑን ጥቅሱ በግልጽ ያረጋግጣል። አባባሉም ክርስቶስ “የሰው ልጅ በአባቱ 
ክብር ይመጣል” ከሚለው ትንቢት ጋር ይገጣጠማል። 

 
የሕዝቅኤልንትንቢት በይበልጥ የዮሐንስ ራዕይ ግልጽ ያደርገዋል።የእግዚኣብሔር 
ክብርያለባትን ከተማ (ኃይማኖት) ከሰማይ ስትወርድ ብቻ ሳይሆን ያየው፣ 
ለከተማይቱ እርሱ ራሱ ስለሚያበራላት፣ ፀሐይ (ሌላ መሲህ) ወይም ጨረቃ 
(የኃይማኖት መሪ) እንዲያበሩላት እንደማያስፈልጓት በግልጽ ይናገራል። 
“በመንፈስ ወደ ታላቅና ረጅም ተራራ ወሰደኝ፣ የእግዚኣብሔር ክብር ያለባትን 
ቅድስቲቱን ከተማ፣ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚኣብሔር ዘንድ ስትወርድ 
አሳየኝ። ... አስር ሁለትም ደጆች ነበሯት።” (ራዕይ 21፡9-12) “ቅድስቲቱ ከተማ” 
ማለት የአምላክ ኃይምኖት ወይም መለኮታዊ ሥርዓት ማለት ነው። አስራ ሁለት 
በሮች የሚጠቁሙት የእመነቱን መሠረታዊ ትምህርቶች ወይም ሕጎች ነው። 
 
“ሁሉንም የሚገዛ ጊታ አምላክና በጉ መቅደስዋ ናቸውና መቅደስ በእርስዋ  ዘንድ 
አላየሁም። ለከተማይቱ የእግዚኣብሔር ክብር ስለሚያበራላት፣ መብራታም በጉ 
ስለሆነ፣ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጋትም ነበር።” (ራዕይ 21፡
22-23) ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን እግዚኣብሔር በመልክተኛው አማካይነት 
ሲገለጽ፣ ብዙ ስያሜዎች ሊኖሩት ቢችልም፣ የእግዚኣብሔር ክብር

3. 

የሚለው ሐረግ 
ጎልቶ ስለሚታይ፡ ስሙ ሊሆን እንድሚችል እነዚህ ጥቅሶች ያመላክታሉ። በሌላ 
አነጋገር፣ “መሲህ በይብራይስጥ፣ ክርስቶስ በግሪክ፣ ቅቡዕ በግዕዝ እንደሆነ ሁሉ፣
ዳግም ክርስቶስ ሲመጣ ስሙ በአማርኛ የእግዚኣብሔር ክብርየሚለውን 
ይይዛል። ይህም ክርስቶስ የሰው ልጅ በአባቱ (በእግዚኣብሔር)ክብር ይመጣል 
የሚለውን ያረጋግጣል። ዳግም ሲመጣ፣ “እግዚኣብሔር በምድር ሁሉ ላይ 
ይነግሳል፤ በዚያን ቀን እግዚኣብሔር አንድ፣ ስሙም አንድ ይሆናል።” (ዘካርያስ 
14፡9) እንጂ እንደ ክርስቶስ በተለያዩ ቓንቓዎች የተለያዩ ስሞች አይኖሩትም። 
 

 
በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ያሉትን ትንቢቶች በውል ብናጤን፣ ሁለት የአምላክ 
መልእክተኞች ተከታትለው እንደሚገለጹ ለመረዳት እንችላለን። 
 
 
 
 
“እነሆ መልእክተኛዬን እልካለሁ፤ መንገድንም በፊቴ ያስተካክላል፤ እናንተም 
የምትፈልጉት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል፤ የምትወዱትም የቃል ኪዳን 
መልእክተኛ እነሆ ይመጣል ይላል፣ የሠራዊት ጌታ፣ እግዚኣብሔር።” (ሚልኪያስ 
3፡1) ይህ ትንቢት ሦስት ቅዱሳን ኣንደሚመጡ ይናገራል። 

ስንት መልእክተኞች ይጠበቃሉ? 
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ይህ ከጌታ መምጣት በፊት መንገድ የሚያስተካክለው፣ ለዮሐንስ መጥምቁ 
የተነገረ ሊመስል ይችላል፤ ነውም። ይሁን እንጂ፣ ከላይ እንደተጠቀሰው፣ ስለ 
ሁለት ቅዱሳን ብቻ ሳይሆን፣ ሦስተኛ የቃል ኪዳን ባለቤትን ስለሚጨምርና፣ 
ክርስቶስ ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ሲገለጽ የቃል ኪዳን ባለቤት ስላልሰየመ፣ 
ትንቢቱ በዳግም መምጣቱ ላይ ያነጣጥራል። 
 
“እኔም ዳንኤል አየሁ፣ ሁለት ሌሎች ቆመው ነበር። አንዱ በዚህ በወንዙ ዳር 
...አንዱ በዚያ በወንዙ ዳር።... የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው?...እርሱም 
ለዘመን፣ ለዘመናትና ለዘመንም እኩሌታ ነው ...ብሎ...ሲምል ሰማሁ። ሰማሁም 
ነገር ግን አላስተዋልሁም፤  (ሲጠይቅም) ... ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ...የተዘጋና 
የታተመ ነው። 
...ክፉዎች ሁሉ አያስተውሉም፤ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። የዘወትሩ መስዋእት 
ከቀረ ጀምሮ፣ የጥፋት ርኩሰት ከቆመ ጀምሮ፣ ሺህ ሁለት መቶ ዘጠና ቀን 
ይሆናል።” (ዳንኤል 12፡5-11) ይህ የዳንኤል ትንቢት፣ ከማቴዎስ 24፡15፤ ከራዕይ 
12፡14፤ ከራዕይ 11፡9፤ ከራዕይ 5፡1-5 እና ከዘካርያስ 4፡11-14 ጋር ይመሳሰላል። 
 
ዳንኤል ሌሎች ሁለት ቅዱሳን (ከመሲሁና ከዮሐንስ ሌላ)እንደሚኖሩ፣ አንዱ 
በአሕዛብ ዘመን ፍጻሜ በ 1260 የእስልምና ዘመን ኣቆጣጠር የሚገለጽ፣ ሌላው 
ደግሞ በ 1290 ዓመት የሚገለጽ እንደሚመጡ አይቷል። እዚህ ላይ ለመረዳት 
እንደሚቻለው፣ አስቀድሞ የሚመጣው በር ከፋቹ ሲሆን፣ ቀጥሎ የሚመጣው 
ግን ጌታ ራሱ ነው። ዘካርያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገር የነበረውን መልኣክ ሁለት 
ጥያቄዎችን ጠይቆ አንድ መልስ አገኘ። 
 
“...በመቅረዙ በስተ ቐኝና በስተ ግራ ያሉ እነዚህ ሁለት የወይራ ቅርንጫፎች 
ምንድን ናቸው? ሁለተኛ መልሼ በሁለቱ የወርቅ ቧንቧዎች አጠገብ ሆነው 
ዘይቱን  
 
 
 
 
የሚያፈሱ እነዚህ የወይራ ቅርንጫፎች ምንድን ናቸው? አልሁት። እነዚህ ምን 
እንደሆኑ አታውቅምን አለኝ። እኔም፡- ጌታዬ ሆይ፣ አላውቅም አልሁት። 
እርሱም፡- በምድር ሁሉ ጌታ አጠገብ የቆሙት ሁለት የተቀቡት (ክርስቶሶች) 
እነዚህ ናቸው አለኝ።”(ዘካርያስ 4፡11-14)  ሁለት የተቀቡ ማለት ሁለት 
የእግዚኣብሔር መልእክተኞች መሆናቸውን ያረጋግጣል። ይህም የዘካርያስ 

ትንቢት ከመጨረሻው ዘመን ትንቢት ጋር የተያያዘ መሆኑን የሚቀጥለው ጥቅስ 
ያስረዳል። 
 
“... ሰባትም መብራቶች ነበሩበት፣ በራሱም ላይ ለነበሩት መብራቶች ሰባት 
ቧንቧዎች ነበሯቸው።...”(ዘካርያስ 4፡2) 
 
“...የጥቂቱ ነገር ቀን የናቀ ማን ነው? እነዚህ ሰባቱ ደስ ብሏቸው...በምድር ሁሉ 
የሚዘዋወሩ የእግዚኣብሔር ዓይኖች ናቸው።” (ዘካርያስ 4፡10) ከሚቀጥለው 
ከራዕይ ትንቢት ጋር ስለሚመሳሰል፣ ለመጨረሻው ዘመን ትንቢት የተነገረ መሆኑ 
አያጠያይቅም። “...ሰባትም ቀንዶችና ሰባት ዓይኖች ነበሩ። እነርሱም ወደ ምድር 
ሁሉ የተላኩ የእግዚኣብሔር መናፍስት ናቸው።” (ራዕይ 5፡6) 
 
እዚህ ላይ በግልጽ መብራራት ያለበት አንድ አሐዝ (ቁጥር) አለ። እርሱም 
“ሰባት”ነው። የሚገልጻቸውን ሆነ የሚወክላቸውን ቁም ነገሮች  
ማወቁና መረዳቱ፣ ይህ ቁጥር የሚገኝበትን የትንቢቶች ትርጉም ለመለየት 
ይረዳናል። ቁጥሩም የሚገኝባቸው ጥቅሶች የሚከተሉት ናቸው። 
“... በዙፋኑም ፊት ካሉት ሰባት መንፈሶች.... (ራዕይ 1፡5)  
“...ሰባት አብያተ ክርስቲያናት...” (ራዕይ 1፡11) 
“...ሰባት የወርቅ መቅረዞች...” (ራዕይ 1፡12) 
“...ሰባት ከዋክብት ነበሩ...” (ራዕይ 1፡16) 
“...በሰባት ማህተም የተዘጋ መጽሐፍ አየሁ...” 
“በዙፋኑም ፊት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር። እነርሱም ሰባቱ 
የእግዚኣብሔር መንፈሶች ናቸው።” (ራዕይ 4፡5) 
“...በጉም ከሰባቱ ማህተም አንዱን ሲፈታ አየሁ...” (ራዕይ 6፡1) 
“... ሰባተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ...” (ራዕይ 8፡1) 
 
 
 
 
 
 
 
“በዚያን ቀን ሰባት ሴቶች፡- የገዛ እንጀራችንን እንበላለን፣ የገዛ ልብሳችንን 
እንለብሳለን፣ ስምህ ብቻ በእኛ ላይ ይጠራ፣ መሰደባችንን አርቅ ብለው አንዱን 
ወንድ ይይዙታል።” (ኢሳይያስ 4፡1) 
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“... የሰባት ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምስጢር ይህ ነው። ሰባቱ 
ከዋክብት የሰባቱ አብያት ክርስቲያናት መላእክት ናቸው። ሰባቱም መቅረዞች 
ሰባቱ አብያተ ክርሲያናት ናቸው። ” (ራዕይ 1፡20) 
 
የእነዚህ ንቢቶች ምስጢር በጣም ግልጽ ነው። ሰባት ዓይኖች፣ ሰባት መናፍስት፣ 
ሰባት ኮከቦች፣... ከዘመኑ ፍጻሜ በፊት የመጡት የአምላክ መልእክተኞች ናቸው። 
ሰባት አብያተ ክርስቲያናት፣ ሰባት መቅረዞች፣ ሰባት ሴቶች፣...ከላይ በተጠቀሱት 
ነቢያት የተገለጹ ሰባት ኃይማኖቶች ናቸው።  
 
በሰባት ማህተም የተዘጋው መጽሐፍ ደግሞ ከላይ የተገለጹት ኃይማኖችቶች 
መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ አንድ ሆኖ፣ በሰባት ማህተም የተዘጋው አንድ ታላቅ 
ቅዱስ መጽሐፍ ሲሆን፣ ማህተሙ ግን የእያንዳንዱ ኃይማኖት መጽሐፍ መሆኑን 
ያሳያል። 
 
እዚህ ላይ የምንረዳው፣ የእያንዳንዱ ኃይማኖት ቅዱስ መጽሐፍ፣ የዚያ ታላቅ 
ቅዱስ መጽሐፍ አንድምዕራፍ መሆኑንነው። ይህም ምንጫቸው አንድ መሆኑንና 
ኃይማኖቶች በሙሉ (ሰው-ሰራሽ ርዕዮቶችን ሳይጨምር) አንድ መሆናቸውን 
ያረጋግጣል።“...ሰባት ሴቶች... አንዱን ወንድ ይይዙታል...” ማለት ደግም ሰባቱ 
ኃይማኖቶች በመጨረሻው ዘመን የሚገለጸውን እምነት እንደሚቀበሉ ብቻ 
ሳይሆን የኃያምኖቶችን አንድነት ጭምር ያሳያል። ይህም ከክርስቶስ አባባል ጋር 
ይስማማል። “መልካም እረኛ እኔ ነኝ፤ ...የራሴ በጎች ያውቁኛል፤... ከዚህም በረት 
(ኃይማኖት)ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ፤  እነሱን ላመጣ ይገባኛል።... አንድ 
መንጋም ይሆናሉ፣ እረኛውም አንድ። (ዮሐ 10፡16)ከአርስቱ ወጣ በማለት 
የትንቢት ቃላትን ትርጉም ለማብራራት የተሞከረው፣ ለነገሩ ትክክለኛነት አንባቢ 
የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖረው በማሰብ ነው። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ...ሌባ ወንበዴም 
ነው። በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው። ለእርሱም በረኛው ይከፍትለታል...።” 
(ዮሐ 10፡1-4) “...እኔ የበጎች በር ነኝ...።"(ዮሐ 10፡7) “...መልካም እረኛ እኔ 
ነኝ...።” (ዮሐ 10፡11) በሩም እረኛውም ክርስቶስ ስለሆነ፣ ክርስቶስ ለክርስቶ በር 
ይከፍታል ወይም ክርስቶስ በክርስቶስ በኩል ይገባል  የሚሉት አባባሎች 
በሰዋስው ተቀባይነት የላቸውም። እነዚህ አባባሎች ሁለት የአምላክ 
መልእክተኞች እንደሚመጡ የሚያሳዩ ናቸው። በረኛው አዋጅ ነጋሪው ሲሆን፣ 
መልካሙ እረኛ ደግሞ መምጣቱ አዋጅ የተነገረለት ነው። ይህም ማለት ልክ 
እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የመምጣቱን ደስታ የሚያበስርና በሩን የሚከፍት፣ 
ሰዎችን ለታላቁ ቀን የሚያዘግጅአስቀድሞ እንደሚመጣ ይነግረናል ማለት ነው። 
ስለዚህ በርና እረኛ ሁለቱም በክርስቶስ ደረጃና መንፈስ እንደሚመጡ 
እንገነዘባለን። ስለዚህ ሁለት የአምላክ መልእክተኞች እንደሚገለጹ መገመት 
ይቻላል። 
 
በሕዝቅኤል የተነገረውን ትንቢት ስናይ፣ “...ወደ ምሥራቅ ወደሚመለከተው በር 
አመጣኝ።...የእግዚኣብሔር ክብር ወደ ምሥራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ 
ገባ።...” (ሕዝቅኤል 43፡1-5) በዮሐንስ ወንጌል ያየነው የሕዝቅኤልን ትንቢት 
የሚያረጋግጥ ነው። በመጨረሻው ዘመን የሚመጣው የእግዚኣብሔር 
መልእክተኛ ስሙ የእግዚኣብሔር ክብር እንደሚሆን ከላይ አይተናል። አዋጅ 
ነጋሪው ወይም በር ከፋቹ ደግሞ ስሙ በር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም 
የዘመናችን የአምላክ መልእክተኞች መሆናቸው ግልጽ ነው። 
 
“እነሆ ታላቁናየሚይስፈራው የእግዚኣብሔር ቀን ሳይመጣ፣ ነቢዩ ኤልያስን 
እልክላችኋለሁ።...”  (ሚልኪያስ 4፡5) ይህ ትንቢት ለመሲሁ መገለጽ ብቻ 
ሳይሆን ለዳግም መምጣቱ ጭምር መሆኑን ሐዋርያት ለጠየቁት ክርስቶስ 
የሰጠው መንታ መልሶች መሆናቸውን እንረዳለን። “ኤልያስም አስቀድሞ 
ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናል” (ትንቢት)። ነገር ግን እላችኋለሁ፣ ኤልያስ ከዚህ 
በፊት መጣ። (የተፈጸመ ድርጊት)... አላወቁትም። (ማቴ 17፡11-12) ይህ ጥቅስ 
ሁለት የተፈጸመና ያልተፈጸም ድርጊቶች ያመለክታል። የተፈጸመው ድርጊት 
የመጥምቁ ዮሐንስ በኤልያስ መንፈስ ተገልጾ ለመሲሁ መምጣት አዋጅ መንገር 
ሲሆን፤ የወደፊቱ ትንቢት ደግሞ ለዳግም 
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መገለጹ በር ከፋች እንደሚመጣ ነው። 
 
“ሁለተኛው ወዮ አልፏል፣ እነሆ ሦስተኛው ወዮ በቶሎ ይመጣል። ”(ራዕይ 11፡
14) “ወዮ” የእግዚኣብሔር ቀን፣ የአምላክ መገለጫ ቀን ነው። “የእግዚኣብሔር 
ቀን ቀርቧልና፣ ለቀኑ ወዮ! እርሱም ሁሉን ከሚችል ከአምላክ ዘንድ እንደ ጥፋት 
ይመጣል።” (ኢዮኤል 1፡15) እዚህ ላይ ያልተጠቀሰው የመጀመሪያው “ወዮ” ስለ 
እስልምና ኃይማኖት ይናገራል። “ፊተኛው ወዮ አልፏል፤ እነሆ ከዚህ በኋል 
ሁለት ወዮ ይመጣል።” (ራዕይ 9፣፡11)ሁለትንም ወዮዎች ከላይ በዝርዝር 
አይተናቸዋል። 
 
“ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና በጉ መቅደስዋ ናቸውና መቅደስ በእርስዋ ዘንድ 
አላየሁም። ለከተማይቱም የእግዚኣብሔር ክብር ስለሚያበራላት፤ መብራቱም በጉ 
ስለሆነ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም ነበር።” (ራዕይ 21፡
22-23) 
 
ጌታና በጉ ሁለት መሆናቸውን እናያለን።ይህ ትንቢት እንደ ጉድፍ አልባ 
መስታውት ሐቁን ቁልጭ አርጎ ያሳያል። ስለዚህ በሰፊው ከዚህ በላይትንቢቱ 
እንደተብራራው ሁለት የአምላክ መልእክተኞች እንደሚመጡ አያጠራጥርም። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
እስከ አሁን ያነበብናቸው ትንቢቶች እንደሚያሳዩት፣ በመጨረሻው ዘመን 
የሚመጣው የአምላክ መልእክተኛ ከምሥራቅ አቅጣጫ እንደሚሆን እንረዳለን። 
ይህም ከእስራኤል ምሥራቅ ከሚገኘው እንደሆነ አያጠያይቅም። ምክንያቱም 
ትንቢቱን የሚናገሩት ሆኑ ክርስቶስ የእስራኤል ቅዱሳን ነበሩና። “... በእልፍኝ 
ነው ቢሏችሁ አትመኑ። መብረቅ ከምሥራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ፣ 
የሰው ልጅ መምጣትም እንዲህ ይሆናል።” (ማቴ 24፡27) 
 
መብረቅ ሁልጊዜ ከምሥራቅ ወደ ምዕራብ አይጓዝም። ይህ ትንቢት ክርስቶስ 
ሲመለስ የሚመጣበትን አቅጣጫ ይጠቁማል። የሚቀጥሉት ትንቢቶች 
የእግዚኣብሔር ክብር ከምሥራቅ እንደሚመጣ መናገራቸው፣ ከላይ የተሰጠውን 
ትንቢትና የትርጉሙን ትክክለኛነት ያረጋግጣል። “እነሆ የእስራኤል አምላክ ክብር 
ከምሥራቅ መንገድ መጣ።...ራዕዩም በኮበር ወንዝ እንዳየሁት ራዕይ ነበረ።
...የእግዚኣብሔር ክብር ወደ ምሥራቅ በሚመለከት በር ወደ መቅደሱ ገባ።...” 
(ሕዝቅኤል 43፡1-5)የሚጠበቀው የአምላክ መልእክተኛ ከእስራኤል ምሥራቅ 
እንደሚመጣ ይህ ትንቢት ያሳያል። ትንቢቱን ሕዝቅኤል ያየው በኢራን በምርኮ 
ላይ በነበረበት ወቅት ነበር። የኮበር ወንዝም የሚገኘው በዚሁ አገር ውስጥ ነው። 
ስለሆነም ይህ ትንቢት የሚያመለክተው የሚመጣበትን አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን፣ 
በመጨረሻው ዘመን የሚገለጸው የአምላክ መልእክተኛ በኤላም (ኢራን) 
እንደሚሆን ያሳያል። ከዚያም በቅድስት አገር ዙፋኑን እንደሚተክል ጥቅሱን 
በሙሉ ብናነብ ለመረዳት እንችላለን። 
 
 

የአምላክ መልእክተኛ የሚገለጽበት አገር፡- 

“...ዙፋኔን በኤላም አኖራለሁ፣ ከዚያም ንጉሡንና አለቆችን አጠፋለሁ ይላል 
እግዚኣብሔር። ነገር ግን በኋለኛው ዘመን የኤላምን ምርኮ እመልሳለሁ።...” 
(ኤርሚያስ 49፡38-39) ይህም ትንቢት የተነገረው በመጨረሻው ቀን 
እግዚኣብሔር ዙፋኑን በኤላም እንደሚመሠርት ነው። የእግዚኣብሔር ዙፋንም 
የመልእክተኛውን መገለጽና የእርሱን መንግሥት መስርቶ ፈቃዱ በሰማይ 
እንደሆነ በምድር ላይ ለማስፈን ነው። ዳንኤልም ስለ አለቃው ስለ ሚካኤል 
ያየው በፋርስ አገር ነበር። (ዳንኤል 10፡20-21) ሚካኤልም በመጨረሻው ዘመን 
ለእስራኤል ሕዝብ ይቆማል። አሁን ባለንበት ዘመን በነጻነት መኖራቸውም ዐቢይ 
ምስክር ነው። “በዚያን ዘመን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ 
ሚካኤል ይነሳል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ 
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ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘ ሕዝብ 
ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል።” (ዳንኤል 12፡1)  
 
ትንቢቶች የሚያመለክቱት አቅጣጫው ከምሥራቅ እንደሚሆን ብቻ ሳይሆን፣ 
አገሩም ኤላም እንደሚሆን ነው።ስለዚህ በመጨረሻው ዘመን የአምላክ 
መልእክተኛ በኤላም ይገለጻል።ታላቁ አለቃ ሚካኤልም ሕዝቡን ለማዳን ከዚያው 
ይነሳል። እርሱም የሚገለጸው የአምላክ መልእክተኛ ነው። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ማጠ ቃ ለያ 

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ትንቢቶች ምን እንደነበሩና የትንቢቶች አፈጻጸም ምን 
እንደሚመስል ለማየት ተሞክሯል። የኃይማኖት መሪዎችን ኃላፊነት ሦስት 
ምሳሌዎችን በመውሰድ ተግተው መምጣቱን መጠባበቅ እንዳለባቸው በሰፊው 
ተብራርቷል። ሰዎች ለምን የአምላክን መልእክተኛ መቀበል እንደሚሳናቸው 
ምክንያቶቹ በዝርዝር ታይተዋል። 
 
ይህ መጽሐፍ የተጻፈው ለክርስትና ምእመናን ስለሆነ፣ ትንቢቶቹ የተጠቀሱት 
ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይህም የተደረገበት ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ 
በመመሥረት የትንቢቱን መፈጸም ለማረጋገጥ እንደሚቻል እርግጠኛ ስለሆንኩ 
ብቻ ሳይሆን፣ ክርስቲያኖች ሳይጠራጠሩና ያል ስጋት ምርምራቸውን ለማድረግ 
እንዲችሉ በማሰብ ጭምር ነው። 
 
የዘመኑን ትንቢት የተለያዩ ሊቃውንት ባረጋገጡት መሠረት፣ በመጽሐፍ ቅዱስ 
በብዛት እንደተተነበየና 
 
ትንቢቱም እንደተፈጸመ፣ የዳንኤልን ትንቢትንና የዮሐንስ ራዕይን በዝርዝር 
በመተንተን ለማረጋገጥ ችለናል። በትንታኔው መሠረት፣ የመሲሁን ከሁለት ሺህ 
ዓመት በፊት መገለጽና፣ ዳግም መች እንደሚገለጽ በሂሳብ ስሌት ደርሰንበታል።
ምንም እንኳን የአምላክ መልእክተኛ ሲገለጽ መንፈሳዊ ዓይናቸው የተገለጸላቸው 
በቀላሉ ሊያዩት ቢችሉም፣ እነዚህ የትንቢት ትንታኔዎች ወደ እግዚኣብሔር 
መንግሥት ለመቅረብ እንድንችል፣ ምርምራችንን እንድንጀምር፣ እንድናጠንክርና 
እንድንቀጥል በግልጽ ይረዱናል። 
 
ይህች ትንሽ መጽሐፍ፣ የእውነት ብርሃን ማብራቱን፣ የእውነትም ፀሐይ 
መገለጹንና ያ ይጠበቅ የነበረው ተስፋ መፈጸሙንና  ጌታም በታላቅ ክብሩ 
መገለጹን ታረጋግጣለች። 
 
“ቸርነቱ የተሟላ፡ ክርክሩ ያለቀለት፣ ማረጋገጫው ግልጽ፣ ማስረጃውም 
የተረጋገጠ መሆኑን እመስከራለሁ። ጥረታችሁ በመላቀቅ መንገድ ምን 
እንደሚገልጽ አሁን ይታይ።መለኮታዊው ቸርነት ለእናንተና ለእነዚያ በሰማይና 
በምድር ለሚኖሩት የተሰጠው በዚህ ሁኔታ ነው። የዓለማት ሁሉ ጌታ ለሆነው 
አምላክ ምስጋና ሁሉ ይሁን።”(ባሃኦላህ) 
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ማ ጣ ቀ ሻ 

 

አብዱል-ባሃ፡- ሰም ኣንሰርድ ኩዌሽን። ባሃኢ ፓብሊሽንግ ትራስት፣ ዊልሜት 
ኢልኖይስ 

ባሃኡላህ፡- ኅቧተ ቃላት፣ ትርጉም የኢትዮጲያ ባሃኢዎች ብሄራዊ መንፈሳዊ 
ጉባኤ 

ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን፣ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር 

ቅዱስ ቁርዓን፣ ኣመሪካን ትራስት ፐብሊኬሽን  

ሁሺዳር ሞትላግህ፡- አይ ሻል ከም አጌን፣ ግሎባል ፐርስፔክቲቭ፣ ማውንት 
ፕሌዛንት፣ ሚቺጋን 

ዊሊያም ሲርስ፡- ቲፍ ኢን ዘ ናይት፣ ባሃኢ ፐብሊሺንግ ትረስት፣ ዊልሜት 
ኢሊኖይ 

ኤለን ጂ ኋይት፡- ዘ ግሬት ኮንትሮቨርሲ፣ ኢንስፕሬሽን ቡክስ፣ ፊኒክስ፣ ኣሪዞና 
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