
 

ሇመነጠቅ መዘጋጀት! 



 

የእግዚአብሔር ህዝብ ሇጌታ መመሇስ የግዴ እንዱዘጋጅ፣ ትንቢታዊ መሌዕክቶች 

ከአሇም ሁለ ዙሪያ ወዯዚህ እየመጡ ናቸው። 



 

በራእዮች፣ ትንቢቶች፣ ጉብኝቶች እና ምሌክቶች፣ ኢየሱስ ጥቂት ሰዓት እንዯቀረ 

ብዙ ማስጠንቀቂያዎችን ሇዓሇም ሰጥቷሌ። ነገር ግን ጥቂቶች ብቻ እያዲመጡና 

እየተዘጋጁ ናቸው። 



 

በመሆኑም፣ ጌታ ሲመጣ፣ ጥቂቶች ብቻ ዝግጁ ይሆናለ፣ 



 

እና አብዛኛዎቹ ሰዎች፣ አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ጭምር (እንኳ)፣ ይቀራለ!   



 

አንዲንዴ ትንቢታዊ ራእዮች እንዲሳዩት ሁለም አባሊት እንኳ ይቀራለ! አንዴም 

አባሌ እንኳ አሌተወሰዯም! (ከሕፃናት በስተቀር።) 

 



 

ብዙ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ቀርተው ሲያገኙት ግራ ይጋባለ። ያ እነሱ ሊይ 

እንዯዯረሰ ማመን አይፈሌጉም። 

 



 

ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች አባሊቶቻቸውን ሇመነጠቁ (the rapture) እያዘጋጁ 

አይዯሇም። የመነጠቅ ርዕስ፣ የመጨረሻ ጊዜያት እና መከራው፣ በስብከቶቻቸው 

አሌፎ አሌፎ ይሸፈናሌ። እና ብዙዎቹ የቤተ ክርስቲያን አባሊት ስሇ ርዕሱ በጣም 

ጥቂት ነው የሚያውቁት። (ስሇ መነጠቅ:- የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ 

ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯጻፈው 24:36-51) (1ኛ 

ተሰልንቄ 4:15-17) 



 

በዚህም ምክንያት፣ በፓስተሮች (በካህናት) እና በቤተክርስቲያን መሪዎች ሊይ 

በቀሩት ክርስቲያኖች (ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወዯ ገነት ከመሄዴ በቀሩት) 

ታሊቅ ቁጣ ይሆናሌ።  

አባሊቶቻቸውን ስሊሊዘጋጁ እነሱ ይወቀሳለ። 



 

በብዙ ቤተ ክርስቲያኖች፣ የሚያጫውት ብዙ አዝናኝ ነበር፣ እና ብዙ 

ክርስቲያኖች እያከበሩ (እየተዝናኑ) ነበር፣ 



 

እየተጸጸቱ (ንሰሃ እየገቡ) መቆየት ሲገባቸው። 

ስብከቱ ወዯሚያሳዝን ጸጸት (ንሰሃ) እየመራቸው አይዯሇም። 



 

ሇመነጠቅ ቀሊሌ አይዯሇም። ሌክ እንዯ ንግስት አስቴር ዝግጅት፣ እሷን ሇሠርጉ 

ሇማዘጋጀት ጥብቅ ትኩረት እና  ቆራጥነት ይወስዲሌ። 



 

ሇኢየሱስ ሇመዘጋጀት፣ ሇኢየሱስ ሙለ በሙለ መማረክ እና መታዘዝ 

ይወስዲሌ። 



 

ራስን ሇጌታ ሇማዘጋጀት የየእሇት ንሰሃ (ጸጸት) እና መንጻት  ያስፈሌጋሌ። 

በሕይወታችሁ መቀየር ያሇበት ማንኛውም ነገር ካሇ ጌታን በትጋት መጠየቅ 

አሇባችሁ። ዝም ብሊችሁ ዝግጁ እንዯሆናችሁ አታስቡ፣ ግን ጸሌዩና ፈሌጋችሁ 

አውጡ!   



 

በማቴዎስ መጽሏፍ ውስጥ ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ መስቀለንም የማይዝ 

በኋሊዬም የማይከተሇኝ ሇእኔ ሉሆን አይገባውም። 

መስቀሊችሁን አንስታችሁ ማሇት ሕይወታችሁን ሇእግዚአብሔር ማስማረክ 

ማሇት ነው። እና የክርስቶስ ሙሽራ ሇመሆን ይህ አስፈሊጊ ነው። (የጌታችንና 

የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ 

በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯጻፈው 10:38) 



 

መነጠቁ (the Rapture) ጌታን በመንፈስ እና በእውነት የሚያውቁትን፣ በባህሌ 

እና በፎርም ከሚያውቁት ይሇያሌ። አስመሳዮች እነማን እንዯሆኑ ሙለ ዓሇም 

ሉያውቅ ነው! 



 

በማቴዎስ መጽሏፍ ውስጥ ምዕራፍ 7፣ ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ በዚያን ቀን 

ብዙዎች :- ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ በስምህ ትንቢት አሌተናገርንምን፣ በስምህስ 

አጋንንትን አሊወጣንምን፣ በስምህስ ብዙ ተአምራት አሊዯረግንምን? ይለኛሌ። 

የዚያን ጊዜም :- ከቶ አሊወቅኋችሁም እናንተ ዓመፀኞች፣ ከእኔ ራቁ ብዬ 

እመሰክርባቸዋሇሁ።   



 

ከመሇከቱ ጥሪ በኋሊ፣ ንስሃ ሇመግባት በጣም የዘገየ ይሆናሌ! ብዙዎች በከንቱ 

ይሞክራለ፣ እንዲዘኑ (ይቅርታ በማሇት) እየተናገሩ፣ እና ኢየሱስ እነሱን 

እንዱወስዲቸው እየተማፀኑ። 

ነገር ግን ያ ፍሬ አሌባ ይሆናሌ! ኢየሱስ ዯግሞ ዯጋግሞ እንዱህ ብሎሌ፣ እርሱ 

(ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ) የተዘጋጁትን እና ቅደስ ሆነው የሚኖሩትን ብቻ ወዯ 

እርሱ መንግሥት ይወስዲቸዋሌ። 

የመፀፀት (ንስሃ የመግቢያ) ሰዓት(ጊዜ) አሁን ነው! በኋሊ አይዯሇም። 



 

ያሌተነጠቁት (ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወዯ መንግሥተ ሰማያት ያሌሄደት) 

እነዛ ሰዎች በሚያሳዝን ሁኔታ በታሊቁ መከራ ውስጥ ይሄዲለ! 



 

ስሇ ታሊቁ መከራ ኢየሱስ እንዱህ ብሎሌ፣ ‚በዚያን ጊዜ ከዓሇም መጀመሪያ 

ጀምሮ እስከ ዛሬ ዴረስ ያሌሆነ እንግዱህም ከቶ የማይሆን ታሊቅ መከራ 

ይሆናሌና።‛ (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) 

ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 24:21) 



 

ታሊቁ መከራ የስቃይ (የማሰቃየት) ጊዜ ይሆናሌ። ኢየሱስ እንዲሇ፣ በዚያን ጊዜ 

ሇመከራ አሳሌፈው ይሰጡአችኋሌ ይገዴለአችሁማሌ፣ ስሇ ስሜም በአሕዛብ 

ሁለ የተጠሊችሁ ትሆናሊችሁ። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት 

እንዯፃፈው 24:9) 



 

ያ ጊዜ የክህዯቱ ጊዜ ይሆናሌ። ኢየሱስ እንዲሇ፣ ከዓመፃም ብዛት የተነሣ የብዙ 

ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛሇች። (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

ወንጌሌ (የምሥራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት 

እንዯጻፈው 24:12) 



 

ያ ጊዜ መንግሥት በመንግሥት ሊይ የሚነሳበት የጦርነትና የታሊቅ ጉዲት ጊዜ 

ይሆናሌ። (ማርቆስ 13:8) 



 

ያ ጊዜ የእጥረት እና የፍሊጎት ጊዜ ይሆናሌ። በዮሏንስ ራእይ መጽሏፍ ውስጥ፣ 

የአንዴ ሙለ ቀን ስራ ዯሞዝ፣ የአንዴ ቀን ምግብ ብቻ ነው ሇማግኘት 

የሚያስችሇው ብል ይነግረናሌ። (የዮሏንስ ራእይ 6:6) 



 

በታሊቁ መከራ ውስጥ(ጊዜ)፣ ፈጣን የማሕበረሰብ ስብራት (ውዴቀት) ትእዛዝ 

ይኖራሌ።   



 

እና ታሊቅ ግራ መጋባት በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ይሰራጫሌ። ምክንያቱም ታስረው 

የነበሩ ብዙ ክፉ መናፍስት፣ መሬት ሊይ ይፈታለ። (ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ሇሏዋርያው ዮሏንስ ያሳየው ራእይ 9:2) 



 

እያንዲንደ ሰው ሇራሱ ይሆናሌ። ታሊቁ መከራ በሁለም ዋጋ መወገዴ አሇበት 

(ወዯ መከራው እንዲንገባ በሁለም ዋጋ ከፍሇን ከጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ 

ክርስቶስ ጋር ወዯ ገነት መሄዴ አሇብን)። 



 

ስሇዚህ እንዳት ነው አሁን የምንዘጋጀው? ሇመዘጋጀት ምን ማዴረግ አሇብን? 



 

ኢየሱስ ቆንጆ(ውብ)፣ ንፁህ፣ እና ቅደስ ሇሆነች ሙሽራ ተመሌሶ እንዯሚመጣ 

የግዴ ማወቅ አሇብን! የኤፌሶን መጽሏፍ እንዯሚገሌጸው፣ እርሱ (ኢየሱስ 

ክርስቶስ) ያሇ ነጠብጣብ(እዴፈት) ወይም መሸብሸብ (የፊት መጨማዯዴ)  

ወይም ያሇምንም ነቀፋ ያሇች የምታበራ ዯማቅ ቤተ ክርስቲያን እየፈሇገ ነው። 

ቅደስ እና ያሇነቀፋ ያሇ አንዴ ሰው። (በመንፈስ ቅደስ መሪነት የቅደስ ጳውልስ 

መሌእክት ወዯ ኤፌሶን 5:27) 



 

ኢየሱስ ከዓሇም ጋር ሇተጋባች ሇሴተኛ አዲሪ (ሇዝሙተኛ) አይመጣም። 

[ከዓሇም ጋር ሇተጋቡ በሀጢአት ሊለ ሇወንድችም ሇሴቶችም ማሇት ነው] 



 

መንግሥተ ሰማያት በእርግጥ እውን ናት በሚሇው፣ በቹ ቶማስ መጽሏፍ። 

ኢየሱስ ንፁሃን እና ታዛዦች ብቻ እንዯሚወሰደ ጠቅሷሌ (ተናግሯሌ)። 

 



 

ንፁህ በመሆን፣ ያ ማሇት ራስን ከሱሶች፣ ከዝሙት ከሀጢአት፣ እና ከሁለም 

አይነት ዓሇማዊ ጠንካራ ስሜቶች አርቆ ማቆየት (ማራቅ) ማሇት ነው። 

(በመንፈስ ቅደስ መሪነት የያዕቆብ መሌእክት 1:27) 



 

እና ታዛዠ በመሆን፣ ያ ማሇት የእግዚአብሔር ቃሌ የሚሇንን እናዯርጋሇን 

ማሇት ነው። ኢየሱስ እንዲሇ፣ ይህን ብታውቁ፣ ብታዯርጉትም ብፁአን ናችሁ። 

(የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ በመንፈስ ቅደስ መሪነት ሏዋርያው ዮሏንስ 

እንዯጻፈው 13:17) 



 

ሇኢየሱስ ዝግጁ መሆን የሚፈሌጉ፣ በሕይወታቸው ውስጥ ኢየሱስን የግዴ 

መጀመሪያ ማዴረግ አሇባቸው። ላሊ ምንም ነገር ከኢየሱስ የበሇጠ ፕራዮሪቲ 

(ቀዯምትነት) ሉኖረው አይገባም። 



 

We must remember what it says in Hebrews chapter 12. 

Without Holiness, no one will see the Lord. 

በዕብራውያን ምዕራፍ 12 የሚሇውን የግዴ ማስታወስ አሇብን። ትቀዯሱም 

ዘንዴ ፈሌጉ፣ ያሇ እርሱ ጌታን ሉያይ የሚችሌ የሇምና። (ያሇ ቅዴስና፣ ማንም 

ጌታን የሚያይ የሇም።)  



 

በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከኢየሱስ የሚገኘው ይህ ቃሌ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ 

በተዯጋጋሚ አይጠቀስም። እንዱህ ይሊሌ፣ እሊችኋሇሁና :- ጽዴቃችሁ ከፃፎችና 

ከፈሪሳውያን ጽዴቅ ካሌበሇጠ፣ ወዯ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም። 

ስሇዚህ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በመታዘዝ በትንሹ እነሱ እያዯረጉ ያለትን 

ካሊዯረጋችሁ፣ እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ 

ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ 

መሪነት እንዯፃፈው 5:20) 



 

ወዯ እግዚአብሔር መንግሥት ሇመግባት ከባዴ እንዯሆነ፣ የእግዚአብሔር ቃሌ 

ግሌጽ አዴርጎታሌ። (ማቴዎስ 19:23-24) 



 

ከሴት ጓዯኛችሁ ወይም ከወንዴ ጓዯኛችሁ ጋር እየተኛችሁ (ዝሙት 

እየፈጸማችሁ) ከሆነ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 



 

በዴብቅ ፖርኖግራፊ (የወሲብ ዴርጊቶችን የሚያሳዩ ፎቶግራፎች፣ ቪዱዮዎች፣ 

ኦውዱዎች፣ መጽሔቶች፣ ጋዜጦች፣ ሌብሶች ወ.ዘ.ተ.) የምታዩ ከሆናችሁ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 5:28) 

 



 

ዓሇማዊ ወይም ሇብ ያሊችሁ ከሆናችሁ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሇሏዋርያው ዮሏንስ ያሳየው ራእይ 3:16) 



 

ጥሊቻ (ቂም) ወይም ይቅርታ አሇማዴረግ በሌባችሁ ይዛችሁ ከሆነ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 6:15) 

 



 

ወዯ ተቀረፁ ምስልች፣ ወይም ወዯ ቅደሳን እየጸሇያችሁ ማንኛውንም አይነት 

ጣኦት አምሌኮ እየፈጸማችሁ ከሆነ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 



 

የጌታን ቀን የማታከብሩ ከሆናችሁ እና የእርሱን ቀን ቅደስ አዴርጋችሁ 

የማትጠብቁ ከሆነ፣ የራሳችሁን ስራ ወይም በእርሱ ቀን ቢዝነሳችሁን 

የምታከናውኑ (የምታካሂደ)፣   

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 



 

የሰነፎቹን ዯናግሌ (ቆነጃጅት) ምሳላ አስታውሱ፣ መቅረዛችሁ በዘይት የተሞሊ 

እና በዯማቁ እየበራ ያሇ ካሌሆነ፣ 

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 25) 



 

እንዯተቀረው ዓሇም እየኖራችሁ፣ ጨዋቸውን ያጡ ክርስቲያን ከሆናችሁ፣  

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 5:13) 

 



 

ላሊው ጠቃሚ ነገር ገንዘብ ነው። ሇእርዲታ እና ወንጌሌን ሇማውጣት 

(ሇማሰራጨት) ብር ያስፈሌጋሌ።  



 

ነገር ግን ብዙ ክርስቲያኖች አሥራትና እርዲታ(ስጦታ፣ ስዕሇት) ችሊ እያለ 

ናቸው። 



 

በውጤቱም በዓሇም ዙሪያ ወንጌሌን በፍፁም ሰምተው የማያውቁ ብዙ ሰዎች 

አለ! 

ምክንያቱም ሰዎች እና አስፈሊጊ ሪሶርሶች እየተሊኩ ስሊሌሆነ። 

ያ ነፍሳትን እያስከፈሇ ነው! 



 

ዯግሞ፣ አንዲንዴ ክርስቲያኖች ከገንዘባቸው እየሰጡ ስሊሌሆነ በዓሇም ዙሪያ 

ብዙ ሰዎች እየሞቱ ያለ አለ። 



 

የጌታን አሥራቶችና መሥዋዕቶች (ስጦታዎች) ከሰረቃችሁ...  

እናንተ ዝግጁ አትሆኑም! 

(ነብዩ ሚሌክያስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት የተነበየው 3:8) 

  



 

ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ለቃስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት ከጻፈው 

ከምዕራፍ 14 የታሊቁን ግብዣ ምሳላ ሊይ እንመሌከት። 

በዚህ በኢየሱስ በተነገረው ምሳላ፣ ሰዎች ሇግብዣው ዝግጁ ያሌነበሩበት ሶስት 

ምክንያቶች እንዯነበሩ አይተናሌ። 



 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱህ አሇ :- አንዴ ሰው ታሊቅ እራት አዴርጎ ብዙዎችን 

ጠራ፤ በእራትም ሰዓት የታዯሙትን :- አሁን ተዘጋጅቶአሌና ኑ እንዱሊቸው 

ባሪያውን ሊከ። 

ሁሊቸውም በአንዴነት ያመካኙ ጀመር። የፊተኛው :- መሬት ገዝቼአሇሁ 

ወጥቼም ሊየው በግዴ ያስፈሌገኛሌ ይቅር እንዴትሇኝ እሇምንሃሇሁ አሇው። 

ላሊውም :- አምስት ጥምዴ በሬዎች ገዝቼአሇሁ ሌፈትናቸውም እሄዲሇሁ፤ 

ይቅር እንዴትሇኝ እሇምንሃሇሁ አሇው። (ለቃስ 14:16-19) 



 

ላሊውም :- ሚስት አግብቼአሇሁ ስሇዚህም ሌመጣ አሌችሌም አሇው። 

ባሪያውም :- ዯርሶ ይህን ሇጌታው ነገረው። በዚያን ጊዜ ባሇቤቱ ተቆጥቶ 

ባሪያውን :- ወዯ ከተማ ጎዲናና ወዯ ስሊች ፈጥነህ ውጣ ዴሆችንና ጉዴንሾችን 

አንካሶችንና ዕውሮችንም ወዯዚህ አግባ አሇው። (ለቃስ 14:20-21) 



 

ባሪያውም :- ጌታ ሆይ፣ እንዲዘዝኸኝ ተዯርጎአሌ፣ ገናም ስፍራ አሇ አሇው። 

ጌታውም ባሪያውን :- ቤቴ እንዱሞሊ ወዯ መንገዴና ወዯ ቅጥር ውጣና ይገቡ 

ዘንዴ ግዴ በሊቸው፤ እሊችኋሇሁና፣ ከታዯሙቱ ከእነዚያ ሰዎች አንዴ ስንኳ 

እራቴን አይቀምስም አሇው። (ለቃስ 14:22-24)  



 

ሰዎች ያሌመጡበት ሶስቱ ምክንያቶች ምንዴን ነበሩ? 



 

ምክንያት #1 

መሬት። በላሊ ቃሊት፣ ንብረቴ 

ጨርቃ ጨርቄ ካንተ ግብዣ የበሇጠ ጠቃሚ ነው! 



 

ምክንያት #2 

የእኔ በሬዎች። በላሊ ቃሊት፣ የእኔ ስራ (ስራዬ) 

ስሇ ግብዣህ እንዲሊስብ፣ እኔ በስራ ዘርፌ በጣም ተወጥሬያሇሁ! 

 



 

ምክንያት #3 

ሚስቴ! በላሊ ቃሊት፣ ግንኙነቶቼ (ዝምዴናዎቼ) 

ሚስቴ፣ ቤተሰቤ እና ጓዯኞቼ ከአንተ ግብዣ በሊይ ጠቃሚ ናቸው! 



 

ንብረቴ፣ ጨርቃ ጨርቄ ፣ሥራዬ፣ ግንኙነቶቼ:   

በእነዚህ ምክንያቶች፣ ብዙ ሰዎች የኢየሱስን ታሊቅ ግብዣ ያጣለ (ከግብዣው 

ይቀራለ)! የበጉን ሠርግ። 

 



 

ሇመነጠቅ ዝግጁ ሇመሆን፣ በመጨረሻው ጊዜያት፣ በመንፈሳዊ መተኛት 

የሇባችሁም። ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ እንኪያስ ምግባቸውን በጊዜው ይሰጣቸው 

ዘንዴ ጌታው በቤተ ሰዎች ሊይ የሾመው ታማኝና ሌባም ባሪያ ማን ነው? 

ጌታው መጥቶ እንዱህ ሲያዯርግ የሚያገኘው ያ ባሪያ ብፁዕ ነው እውነት 

እሊችኋሇሁ፣ ባሇው ሁለ ሊይ ይሾመዋሌ።      

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯጻፈው 24:45-47) 



 

በኢየሱስ ሊይ አተኩሩ! በመጨረሻው ጊዜያት አትዘናጉ! እናንተ እንዲትዘጋጁ 

ሉያዯርጉ የሚችለ ሺዎች ማዘናጊያዎች አለ።  



 

ወዯ ፈተና አትውዯቁ እና በመጨረሻ ጊዜያት ከኃጢአት ጋር አትስማሙ። 

ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ ወዯ ፈተና እንዲትገቡ ትጉና ጸሌዩ። (የጌታችንና 

የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ 

በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 26:41) 



 

የልጥን ሚስት አስታውሱ። 

እሷ ሰድምን እየሇቀቀች ነበር። የልጥ ሚስጥ በቃ ዯርሳ (ሇማምሇጥ በጣም 

ቀርባ) ነበር፣ እሷ በጣም ዯህና ሆና ነበር። ነገር ግን በመጨረሻው ጊዜያት እሷ 

ወዯ ሰድም ዞረች። 

እንዯሷ አትሁኑ! ከጌታ መመሇስ በፊት ባለት ጊዜያት፣ ወዯ ዓሇም አትመሇሱ! 

(ኦሪት ዘፍጥረት 19:23-28) 



 

በመጨረሻው የሩጫ ዙር ሊይ አታቋርጡ! 

በመጨረሻው ጊዜያት በጸልት ቆዩ። 

ኢየሱስ በለቃስ 21 ውስጥ አስጠንቅቆናሌ፣ እንግዱህ ሉመጣ ካሇው ከዚህ ሁለ 

ሇማምሇጥ፣ በሰው ሌጅም ፊት ሇመቆም እንዴትችለ ስትጸሌዩ ሁሌ ጊዜ ትጉ። 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ለቃስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 21:36) 



 

ጥሪያችሁን ችሊ አትበለ! ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ ማንም ዕርፍ በእጁ ይዞ ወዯ ኋሊ 

የሚመሇከት ሇእግዚአብሔር መንግሥት የተገባ አይዯሇም አሇው።          

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምስራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ለቃስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 9:62) 



 

ኢየሱስ የታሊቅ ፍቅር፣ ስሜት አምሊክ ነው። እኛ የእርሱን ታሊቅ ፍቅር፣ ስሜት 

ችሊ ማሇት ወይም መተው በፍፁም የሇብንም። እርሱ በጣም በጥሌቁ ስሜታዊ 

የሆነበት ምንዴን ነው? 



 

ኢየሱስ ነፍሳት ከሲኦሌ (ሲኦሌ ከመግባት) እንዱዴኑ እጅግ በጣም ይፈሌጋሌ! 

ሇጠፋው ሇእያንዲንደ ነፍስ የእርሱ ሌብ ይሰባበራሌ። እና እርሱ ሰዎችን 

ሇማዲን የሚችሇውን ሁለ እያዯረገ ነው። 



 

ይህን የእርሱን መሻት እኛ ችሊ ካሌን፣ እና ሇጠፉት ወንጌሌን መመስከር 

ካሊስጨነቀን፣ ከዛ እኛ የእርሱን ጠንካራ ፍሊጎት እየናቅን ነው!  

የእግዚአብሔርን መንግሥት ሇመገንባት እያንዲንደ ክርስቲያን የየራሳቸውን 

ዴርሻ የግዴ እየሰሩ መሆን አሇባቸው። 



 

የበጉ ሰርግ በመንግሥተ ሰማይ ምርጥ የምስጋናና የክብር የዯስታ ጊዜ ግብዣ 

ይሆናሌ! ግን በመሬት(በምዴር) የመጨረሻው መጥፎ ሰዓት(ጊዜ) ይሆናሌ።  

ይህ የበጉ ሠርግ ማንም ክርስቲያን ሉያመሌጠው የማይገባ የዯስታ ጊዜ ግብዣ 

ነው። 



 

ብዙ ሰዎች የጌታን የመመሇሻ ቀን ገምተዋሌ። ነገር ግን ግምቶቹ እውነት ሆነው 

አሌመጡም። መጽሏፉ ቀኑን ወይም ሰዓቱን ከእግዚአብሔር አብ በስተቀር 

ማንም እንዯማያውቀው ግሌጽ አዴርጎታሌ። ብዙዎች የአሁን ነብያት ጌታን 

እርሱ ስሇሚመሇስበት ሰዓት ጠይቀውታሌ። 

ነገር ግን እርሱ አንዴም ቀን አሌሰጣቸውም። 



 

ኢየሱስ፣ ሌክ በምሽት እንዯሚመጣ ላባ እርሱ ተመሌሶ እንዯሚመጣ 

ተናግሯሌ። ሰዎች ባሌጠበቁት ሰዓት። 

ከዮሏንስ ራእይ 16 ይህ ቃሌ እንዱህ ይናገራሌ… እነሆ እንዯ ላባ ሆኜ 

እመጣሇሁ፤ ራቁቱን እንዲይሄዴ እፍረቱንም እንዲያዩ ነቅቶ ሌብሱን የሚጠብቅ 

ብፁዕ ነው።  

 



 

በአሁኑ ጊዜ፣ በዚህ ምዴር ሊይ ብዙ ክፉ እንዲይከሰት ጌታ ጥብቅ ቁጥጥር 

አዴርጓሌ።  

ኢየሱስ የእርሱን ሙሽራ ከወሰዯ በኋሊ፣ የጌታ የጥብቅ ቁጥጥር እጅ ይወጣሌ! 

(2ኛ ተሰልንቄ 2:7) 



 

ከ2ኛ ተሰልንቄ ይህኛው ቃሌ፣ ይሄ እንዳት እንዯሚሆን ያብራራሌ። 

የዓመፅ ምስጢር አሁን ይሰራሌና፤ ብቻ ከመንገዴ እስኪወገዴ ዴረስ አሁን 

የሚከሇክሌ አሇ። (2ኛ ተሰልንቄ 2:7) 

 



 

የክርስቶስ ሙሽራ ከሄደ በኋሊ፣ እና የጌታ የጥብቅ ቁጥጥር እጅ ከመንገደ 

ከተነሳ ነኋሊ፣ ዓሇም በፍጥነት ጨሇማ ውስጥ ይጠሌቃሌ (ይገባሌ)! 



 

የዮሏንስ ራእይ መጽሏፍ ስሇ የክርስቶስ ተቃዋሚ መነሳት እና ስሇ አውሬው 

ምሌክት 666 አስጠንቅቆናሌ። 

ከመነጠቅ በኋሊ፣ እግዚአብሔርን ሇመከተሌ የበሇጠ ከባዴ ይሆናሌ። 

ምክንያቱም በመከራው ጊዜ፣ እግዚአብሔርን መከተሌ ህዝቦችን ሕይወታቸውን 

ያስከፍሊቸዋሌ። 

እኔ በግላ የእስሊም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ከመነሳት ጀምሮ፣ እና ምሌክቱ የነሱ 

(የእስሊም የበሊይ ‘ፕሮ ሙስሉም’ / የክርስቲያን ተቃዋሚ) የሃይማኖታቸው 

ሲስተም ሁለም እንዱቀበሌ ያስገዴዲለ ብዬ አምናሇሁ። 



 

በዮሏንስ ራእይ 13-7 እንዯሚሇው፣ እሱ (አውሬው) ቅደሳንንም ይዋጋቸው 

ዘንዴ ዴሌም ያዯርጋቸው ዘንዴ ሥሌጣን ተሰጠው።  

በነገዴና በወገንም በቋንቋም በሕዝብም ሁለ ሊይ ሥሌጣን ተሰጠው። 



 

ብዙዎች የአውሬውን ምሌክት 666 እንዱቀበለ ይሰቃያለ፣ እና ምሌክቱን 

ስሇተቃወሙ ብዙዎች ይገዯሊለ። ግን የአውሬውን ምሌክት 666 መቃወም 

አንዴ ሰው እንዱዴን ከሆነ (ሇመዲን በሚያዯርገው ጉዞ) በሙለ ወሳኝነት 

አሇው። ምክንያቱም ማንም የአውሬውን ምሌክት 666 በእጃቸው ወይም 

በግምባራቸው ሇተቀበሇ ምንም ይቅርታ የሇም፣ ምንም 2ኛ እዴልች የለም። 

እነሱ ሇአውሬው ናቸው፣ ሇእግዚአብሔር ግን አይዯለም። እነሱ ወዯ ሲኦሌ 

ይሊካለ። [ዴህነት የሚገኘውም ኃጢአታችንን ተናዘን ንሰሃ ገብተን፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዲኝ አዴርጎ 

በመቀበሌ በማመን፣ ኢየሱስም ስሇኃጢአታችን በመስቀሌ ሊይ እንዯሞተና ከሙታንም እንዯተነሳ በሌባችን በማመንና 

በአብ በወሌዴ በመንፈስቅደስ (አንዴ ጌታ እግዚአብሔር) ስም  በመጠመቅና እንዯቃለ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባት 

ፈቃዴ ቅደስ ሆኖ በመኖር ነው። የዮሏንስ ወንጌሌ 3:16 የዮሏንስ ወንጌሌ 10፣ የማቴዎስ ወንጌሌ 27-28፣ የዮሏንስ 

ወንጌሌ 6፣ የማርቆስ ወንጌሌ 16፣ የዮሏንስ ወንጌሌ 1፣ 1ኛ ዮሏንስ 1-5፣ የዮሏንስ ራእይ 21:8፣ የዮሏንስ ራእይ 13-22፣ 

ሮሜ 10:8-10፣ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ነው አዲኝ ነው፣ የአብርሃም የይስሃቅ የያዕቆብ አምሊክ ነው፣ የሠራዊት 

ጌታ የነገሥታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሰማይም የምዴርም የሰውም የመሊእክትም ሇሚታየውም ሇማይታየውም ፈጣሪ 

ነው። ኢየሱስ አሇ በእኔ ያመነ የዘሊሇም ሕይወት አሇው ከሞት ወዯ ሕይወት ተሸጋገረ፣ በእኔ ያሊመነ የዘሊሇም ሕይወት 

የሇውም ኃጢአቱም አይሰረይሇትም ተፈርድበታሌ። ኢየሱስ ፍቅር ነው ሰሊም ነው አምባ መጠጊያ ዯግ እረኛ ቸር 

አምሊክ አሇት መታመኛ ረዲት ምርጥ እውነተኛ ወዲጅ፣ እውነት መንገዴና ሕይወት ነው እርሱ እንዯተናገረው። 

የእግዚአብሔር ሌጅ ፈጣሪ ነው] 



 

ታሊቅ የክህዯት ጊዜ ይሆናሌ!  



 

በማቴዎስ መጽሏፍ እንዯሚሇው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዯተናገረው፣ ወንዴምም 

ወንዴሙን አባትም ሌጁን ሇሞት አሳሌፎ ይሰጣሌ፣ 

ሌጆችም በወሊጆቻቸው ሊይ ይነሣለ ይገዴለአቸውማሌ። (የጌታችንና 

የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምሥራች) ሏዋርያው ቅደስ 

ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 10:21) 



 

እስከመጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይዴናሌ።! በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት 

ሇእግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ መቆየት፣ ሇአንዴ ሰው ዴህነት ወሳኝ ነው። 

(የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ (የምሥራች) ሏዋርያው 

ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት እንዯፃፈው 24:13) 



 

በመከራው ጊዜ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በምዴር (በመሬት) ሊይ ይፈሳሌ! (ጌታ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ሇሏዋርያው ዮሏንስ ያሳየው ራእይ 15:7) 



 

ዓሇም ሇፈፀማቸው ክፉ ሁለ ተፈርድበታሌ። 

ይህ የተስፋፋ ጥፋት (ታሊቅ ግራ መጋባት) እና ዴንጋጤና ሀዘን ያዯርጋሌ። 

ብዙ ሕይወት ይጠፋሌ፣ እና ታሊቅ ስቃይ ይሆናሌ። 



 

How bad is it? Jesus said, unless those days were shortened, 

no one would survive. 

ምን ያህሌ መጥፎ(ክፉ፣ጎጂ) ነው? ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ 

ሥጋ የሇበሰ ሁለ ባሌዲነም ነበር፤ (የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 

ወንጌሌ (የምሥራች) ሏዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፈስ ቅደስ መሪነት 

እንዯጻፈው 24:22) 



 

ዛሬ የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ችሊ እያለ ያለት ብዙዎቹ ሰዎች፣ 

የእግዚአብሔር ፍርዴ በዚህ ምዴር ሊይ ሲመጣ እግዚአብሔርን ከሚረግሙት 

ጋር አንዴ ናቸው (እነሱ ናቸው)። 



 

አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ከታሊቁ መከራ በኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ተቋቁመው 

ይወጣለ። ከዮሏንስ ራእይ መጽሏፍ ምዕራፍ 7 ማየት እንዯምንችሇው። 



 

በዮሏንስ ራእይ 7:9-17 እንዱህ ይነበባሌ፣ ከዚህ በኋሊ አየሁ፣ እነሆም፣ አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው 

የማይችሌ ከሕዝብና ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዙ ሰዎች ነጭ ሌብስም ሇብሰው 

የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ በታሊቅም ዴምፅ 

እንጮኹ:- በዙፋኑ ሊይ ሇተቀመጠው ሇአምሊካችንና ሇበጉ ማዲን ነው አለ። መሊእክቱም ሁለ 

በዙፋኑና በሽማግላዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ፊት በግምባራቸው ተዯፉ፣ ሇእግዚአብሔርም 

እየሰገደ :- አሜን፣ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዲሴም ኃይሌም ብርታትም ከዘሊሇም 

እስከ ዘሊሇም ዴረስ ሇአምሊካችን ይሁን አሜን አለ። ከሽማግላዎቹም አንደ ተመሌሶ :- እነዚህ 

ነጩን ሌብስ የሇበሱ እነማን ናቸው? ከወዳትስ መጡ? አሇኝ። እኔም :- ጌታ ሆይ፣ አንተ 

ታውቃሇህ አሌሁት።  

አሇኝም :- እነዚህ ከታሊቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ሌብሳቸውንም አጥበው በበጉ ዯም አነጹ። 

ስሇዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አለ፣ ላሉትና ቀንም በመቅዯሱ ያመሌኩታሌ፣ በዙፋኑም ሊይ 

የተቀመጠው በእነርሱ ሊይ ያዴርባቸዋሌ። ከእንግዱህ ወዱህ አይራቡም፣ ከእንግዱህም ወዱህ 

አይጠሙም፣ ፀሏይም ትኩሳትም ሁለ ከቶ አይወርዴባቸውም በዙፋኑ መካከሌ ያሇው በጉ 

እረኛቸው ይሆናሌና፣ ወዯ ሕይወትም ውኃ ምንጭ ይመራቸዋሌና እግዚአብሔርም እንባዎችን 

ሁለ ከዓይናቸው ያብሳሌ። 



 

በታሊቁ መከራ ውስጥ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀንተው በታማኝነት ሊሇፉት 

የተዘጋጁ ዙፋኖች አለ። (ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇሏዋርያው ዮሏንስ ያሳየው 

ራእይ 20:4) 



 

ከዮሏንስ ራእይ ምዕራፍ 20 እናንብብ፣ ዙፋኖችንም አየሁ፣ በእነርሱም ሊይ 

ሇተቀመጡት ዲኝነት ተሰጣቸው፤ ስሇ ኢየሱስም ምስክርና ስሇ እግዚአብሔር 

ቃሌ ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት፣ ሇአውሬውና ሇምስለም 

ያሌሰገደትን፣ ምሌክቱንም በግምባራቸው በእጆቻቸውም ሊይ ያሌተቀበለትን 

አየሁ፤ ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሡ። (ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ሇሏዋርያው ዮሏንስ ያሳየው ራእይ 20:4)  



 

ይህ ሁለ ምን ይሊሌ፣ 

እኛ ምን ማዴረግ ያስፈሌገናሌ? 



 

ተዘጋጁ!!! 

 

 

 

ከእንግሉዝኛ ወዯ አማርኛ በነገሥታት ንጉስና በጌቶች ጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ እርዲታ የተረጎመው፣ ቶማስ 
ጌታቸው ነው።  

Translated to Amharic by Thomas Getachew Tuta, hithomasgetachew@gmai1.com 


