የክርስቶስ መመሇስ ራእይ
( The Vision of the Return of Christ)
( በዲዊት ሚካኤሌ)
( by David Michael)
( ኢሳይያስ 63፡1) እንዱህ ይሊሌ፡ ይህ ከኤዶምያስ፥ ሌብሱም የቀሊ ከባሶራ [ በኤዶሚያስ ውስጥ] የሚመጣ፥

አሇባበሱ ያማረ፥ በጕሌበቱ ጽናት የሚራመድ ማን ነው? በጽድቅ የምናገር [ ነፃነትን የሚያውጅ] ሇማዲንም
የምበረታ እኔ ነኝ።
እንዱሁም በ( እንባቆም 3፡3- 15) እግዚአብሔር ከቴማን ( የመን) ፥ ቅደሱም ከፋራን ተራራ ይመጣሌ። ክብሩ

ሰማያትን ከድኖአሌ፥ ምስጋናውም ምድርን ሞሌቶአሌ። ፀዲለም እንዯ ብርሃን ነው፤ ጨረር ከእጁ
ወጥቶአሌ፤ ኃይለም በዚያ ( በመቅዯሱ) ተሰውሮአሌ። ( እባካችሁ ቀሪውን ክፍሌ ከመጽሐፍ ቅደስ
አግኝታችሁ አንብቡት፡፡) ኢሳይያስ 34፡9፤ መዝሙር 110፤ መዝሙር 45፤ ራእይ 19፤ ይሁዲ 14ና15

ዲዊት ያየውና ያሳሇፈው ነገር በጣም ድንቅ ነበር፡፡ የጌታ ኢየሱስን መመሇስ አይቷሌ፥ ከቴማን ( የመንና
ሳኡዱ አረቢያ) በሊይ ባሇው ሰማይ ውስጥ አሌፎ ከሰማይ ወዯ ምድር ህዋ የወረዯው፡፡ ከጌታ ጋር ወዯ ሊይ
መወሰድና ከእርሱ ጋር በአየር ውስጥ መመሇስ ምን እንዯሚመስሌ ቃሌበቃሌ አስቀምጦታሌ፡፡ እርሱ
እንዯሰጠኝ ከእናንተ ጋር ሌካፈሇው እሞክራሇሁ፥ የሚቻሌ ይመስሌ፡፡

ገጠመኙ ሲከፈት ወዯ ላሊ ቦታ እንዯሚወሰድ ዓይነት ተሰማኝ፡፡ ዙሪያዬን ተመሇከትሁና በዙሪያዬ
የተሰበሰቡትን አየሁ፥ የማይቆጠር መጠን ያሊቸው ቅደሳን፡፡ ፊታቸው የተዋበና የሚያበራ ነበር፥ በዚያም
ያለት ሇበጉ ሠርግ እራት ነበር፡፡ ሙሽራው፥ እኔም ተካፋይ ( አካሌ) የሆንሁበትና ከእርሱ ጋር በአየር ሊይ
ሇመሆን በመቅዯሱ እየተንሳፈፍሁ የተነጠቅሁበት፥ በጣም በከፍታ ከአረቢያ ( Arebian Peninsula) ሰማይ
በሊይ፡፡ በመሇኮታዊ የሙሽራ ከሇሊ ጥሊ ስር ተሰውረን ነበር፡፡ ዙሪያዬን ስመሇከት፥ ከዚህ በፊት ካየሁት
ከማንኛውም ነገር በሚበሌጥ ሕንፃ ውስጥ ነበርሁ፡፡ ሰፊም ረዥምም ነበር፡፡ ኮርኒሱ ረዥም ከመሆኑ የተነሳ
ሕንፃው በምድር ሊይ የተሠራና የሆነ ሰው ከጎረቤት ሀገር ሆኖ እንዯሚያየው ይመስሊሌ፡፡ አንድ ሰው ከጥንት
ጀምሮ እስከ ታሊቁ የቤተክርስቲያን መነጠቅ ድረስ ያለ ቅደሳንን ሇመያዝ የተሠራን ሕንፃ ግዝፈት ሉገምት
ይችሊሌ፡፡ ( 1ተሰ.4: 16 ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመሊእክትም አሇቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥
በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሣለ፤ ከዚያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር
በዯመና እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናሇን። )

ወዯ ሊይ ስመሇከት፥ በድንገት መጋረጃው ተገሇጠና መሢሕን በዙፋኑ ሊይ ተቀምጦ በአግራሞትና በዯስታ
ፍጹም የሆነችውን ሙሽራውን እየቃኘ አየሁት፡፡ የመሢሑ ዓይኖች ወዯ ታሊቁ የቅደሳን ማህበረሰብ በቀስታ
እያየ፥ በጥሌቀትና ዘሌቆ በሚገባ እይታ ወዯ ሁለም ዓይኖች ይመሇከታሌ፥ በትሑት ፍቅሩ ነፍሳቸውን
እየማረከና እያጽናና፡፡ በእኔ እንዯዚህ ነበር፡፡ ዓይኖቻችን ሲገጣጠሙ፥ እሺታውን አገኘሁ፥ ከእርሱ ጋር በዚያ
በመሆኔ ታሊቅ ዯስታውን፡፡ ሇእኔና በምድር ሊሇችው ቤተክርስቲያን ያሇውን ታሊቅ ክብዯት ያሇውን ዓሊማውን
ማየትና መረዲት እችሌ ነበር፡፡ ከዛው ጋር የዘሊሇም ሕይወትን መረዲትም ነበረኝ፡፡ የተትረፈረፈ ሀሴት ሌቤን
ሞሊው፡፡ ያ ሁለ አሁን እንዯምረዲው ህያው በሆነው ዯስታና ሀሴት ሊይ ስሇጨመረ ጥሌቅ የሆነ ምስጋና፡፡
የተሟሊና አስዯሳች ድግስ፥ አስዯሳችና አዝናኝ ክስተቶች፥ የሙሽሮች ዜማ፥ የሙሽሪት ሽብሸባ ( ውዝዋዜ)
ሁለ የዚህ ረዥም ጊዜ የተጠበቀ ከወዲጃችን ጋር የሚዯረግ ጥሌቅ ቁርኝት ጊዜ ነበር፡፡ በመጨረሻ፥ እኛ
እንዯታወቅን እርሱን ዯግሞ አወቅነው፡፡ ምናሌባት ዯቂቃዎች በነበረ ሁኔታ፥ የፍቅር መሟሊት ሌብ ፈጽሞ
ሉዘጋጅ ከሚችሇው በሊይ ነበር፡፡ ሉሰማኝ የምፈሌገው ወይም እንዱሰማኝ ሌመኘው ተስፋ የማዯርገው ነገር
ሁለ ውስጤ እየፈነዲ ነበር፡፡ በግሩም እርካታ በእርሱ ሊይ ተተክዬ ነበር፡፡ መሇኮታዊ ፍቅር ጥሌቅ ማንነቴና
እየተቆጣጠረውና በመዯነቅና በመገረም ጠርጎ እየወሰዯኝ ነበር፡፡

እንዯዛም ሆኖ፥ በፍቅሩ እንዯ ትንሽ ባጠረችው በዚህ አስዯናቂ ቅጽበት ውስጥ እንኳን፥ በሚቃኙና በርኅራኄ
በትኩረታዊ ምሌከታው ሊይ አተኩረን ሇማወቅ የምንሻውን ነገር ሁለ ማወቅ አሌያም ሌናውቀው
የሚያስፈሌገንን ነገር ሁለ ማወቅ እንችሌ ነበር፥ እኛ ከተሰወርንበት ከሇሊ ( Cham ber) ጋር እንኳ
የማይገናኙ ነገሮች እንኳን ቢሆኑ፡፡ በምድር ሊይ እየተፈጸሙ ያለ ነገሮችን ጭምር እናውቅ ነበር፡፡ ምድር
ጨሇማ ነበረች እንዱሁም በዚህ ሰማያዊ መቅዯስና በምድር መሀከሌ ያሇው ክፍተት ከሚገሇጸው በሊይ ጥቁር
በሆኑ ዯመናዎች ተሞሌተዋሌ፡፡ በምድር ሊይ እየሆነ ያሇው ነገር ብቻውን አስቀያሚ ክፉና እኔ ውስን በሆነው
የእኔ የሰዋሰው ( የንግግር) እውቀት ሌገሌጸው የማሌችሇው አዯገኛ ነበር፡፡ በአስገዲጅ ( ከባድ) በሆነ ሁኔታ
የተቀነሱ የሰው ዘር ብቻ ቀርቶ ነበር፡፡ ብዙዎች ብቻዋን በቀረች ምድር ሊይ ሞተው ተኝተዋሌ፡፡ በጅምሊ
የተገዯለ ሰዎች በየቦታው ነበሩ፡፡ የምድር የተተወች ሆና የመቅረቷ እውቀታችን ሲጨምር፥ እንዱህ ብሇን
አሰብን፥ በሰው ዘር ታሪክ ሁለ እንዯዚህ ዓይነት ነገር ሆኖ አያውቅም፡፡ በማይነገር ሀዘን ውስጥ ከተተን፡፡ ያም
ሆኖ፥ በሚገርም ፍቅሩና ጥበቡ ተውጠን፥ ይህ እውቀት በማንኛውም መሌኩ ባከናወነው ነገር ሁለ ከውዲችን
ጋር የመሆንን ድንቅ ሉወስዯው ይችሊሌ?
በቶል ወዯ ምድር ተመሌሶ መግባትና የእውነተኛውን የእስራኤሌ ንጉሥ መመምጣት የሚጠባበቁትን
እስራኤሌን ሁለና የተቀሩትን አሕዛብ ሁለ የማዲን ጥሪ ምሊሽ መስጠት እንዲሇብን ስናውቅ ፍጻሜያችን
( እጣ ፈንታችን) ሌባችንን መቆጣጠር ጀመረ፡፡ እስራኤሌ በሙለ እየጠበቀ ነበር፥ መሢሐቸው እንዱመጣና
ነፃ እንዱያወጣቸው፡፡ ታሊሊቅ የእስራኤሌ ሕዝብ ከበርቴዎች እርሱ ብቻ ሉያድናቸው የሚቻሇውን በፍጹም
መሻት ሲፈሌጉት፡፡ መሢሕ ሉያዯርግ ያሇውን ቅጽበታዊ አርነት ያውቅ ነበር፡፡ በሰዎች ሌጆች ታሪክ ውስጥ
ትክክሇኛ ስፍራውን በምድር ሊይ በመጨረሻ እንዯ ንጉሥ የሚረከብበትን ይህን ጊዜ መጠባበቁ እየጨመረ
ሲሄድ ይሰማን ነበር፡፡ መጠባበቁና ሀሴት ማድረጉ እያዯገ ሲሄድ፥ የእኛም እንዱሁ ያድግ ነበር፥ እኛ ራሳችን
አሁን ከምንወድዯው ከእርሱ ጋር ሌባችን አንድ ሆኗሌና፡፡ በዚህ ጊዜ ከሙሽራይቱ ጋር ጥሌቅ ቁርኝነትን
እያጣጣመ ነበር፥ መንፈስ ቅደስና መሊእክቱ ዯግሞ አሁንም ድረስ በምድር ሊይ ያለትንና የእርሱ የሆኑትን
በጥንቃቄ እየተንከባከቡን ሇመገሇጡ እየጠበቋቸው ነው፡፡
ቀጣዩ ጊዜ በሚመስሌ ሁኔታ፥ ጊዜው ነበር፥ ወዯ ምድር የመውረጃው፥ ዙፋኑን መሸከም የእኛ ድርሻ ነበር፡፡
መሢሐችን ቀስ በቀስ በሆነው መውረዲችን ከፊት ይመራን ነበር፥ አሁንም ድረስ በግሌጽ እይታ ( በሥጋዊ
ዓይን) ሳይታይ በዯመና ውስጥ ሆኖ፡፡ በመቶሺሆች የአይሁድ ሕዝብ በጉጉት መምጣቱን እየተጠባበቁ፡፡
ሉያነግሡት ዝግጁ ወዯ ሆኑ ሕዝቦች እየሄዯ እንዯሆነ በማወቅ፥ መሢሕ በታሊቅ መግባት በፋራን ተራራ
ሰማይ ሊይ እስኪዯርስ ድረስ መውረደን ቀጠሇ፥ በዚያም ጊዜ እኛ በተራራው ከፍታ ትይዩ መውረድ
ጀመርን፡፡ የዘሊሇም ንጉሥና ታሊቁ የቅደሳን ሠራዊት ሲታይ እጅግ የከበረ ነበር፥ ይህን በመሰሇ አንድም
ምድራዊ ንጉሥ ባሊየው አስዯናቂ ስርዓት ተሞሌቶ፤ የክብር ንጉሥ በንግሥና አጊጦ ሇራሷ በሆነ ከእርሱ
የተዘጋጀሊትን የከበረ ሌብስ ከሇበሰችው ሙሽራው ጋር እየመጣ፡፡ ከከበረችው ቤተክርስቲያኑ ጋር - ጌጣጌጦቹን ሇማስታወስ አይቻሌም፡፡ ኦህ፥ ቃሊት በቂ አይዯለም - - መጽሐፍት ሉጻፉ ይችሊለ ግን ይህን
ታሊቅ መሇኮታዊ የዘመናት ክስተት እውነታ ሉነግሩት አይችለም፡፡
በጋራ በዮርዲኖስ ተራሮች ባሻገር ከነገሥታት ጎዲና ጥቂት ከፍ ብሇን ተጓዝን፡፡ በሰማይ ሊይ ተንሳፎ ከነበረው
ተሸካሚ ( palanquin = ( ቃሬዛ) ዙሪያውን ከሌሌ ያሇው እንዯ ቃሬዛ ሆኖ በእያንዲንደ ማዕዘን አንዲንድ ሆኖ አራት
ተሸካሚዎች የሚሸከሙት) የማይቆጠሩ ቅደሳን ሠራዊት አካሌ( አባሌ) ስሆን በምንም ዓይነት ሌዩ የሇውጥ ሂዯት
ውስጥ ማሇፌን አሊስታውስም፥ ነገር ግን በሆነ መሌኩ ያ ሇውጥ ተከስቶ አሁን ከፍጥረት ሁለ ታሊቅ የሆነው
ሠራዊት አካሌ ሆነናሌ፡፡ ከኢየሩሳላም በስተምስራቅ፥ በአሞን፥ ቅደሱ ሠራዊት አሁን በነጭ ፈረሱ ሊይ ሆኖ
በግሌጽ በሚታየው በመሇኮት የሠራዊት አሇቃ እየተመራ፡፡ ስሇእውነት በድሌ አድራጊነት ቅደሳን
ሠራዊቶቹን አስከትል እየጋሇበ፡፡ ዞረን ቀጥታ ወዯ ኢየሩሳላም ተጓዝን፥ በምስራቅ በር በምንገባበት በኩሌ፡፡
የዘሊሇም ንጉሥ - - ሇማዲን ኃያሌ፥ እንዱሁም የከበረቸው ቤተክርስቲያኑ መሊዋን እስራኤሌን ሇማዲን የጉዞ
አቅጣጫውን ቀየረ፥ ውደ፤ እንዱሁም መምጣቱን የሚጠባበቁ፡፡ የክርስቶስ-ተቃዋሚ ሇታሊቁ ንጉሥ

የሆነውን ሇመውሰድ የሚቻሇውን ሁለ አዯረገ፥ ነገር ግን በመጨረሻ በዘሊሇም ንጉሥ በራሱ ከዙፋኑ ተሻረ፡፡
ዓይኖች ሁለ ( ጌታን) አይተውታሌ፥ እናም መምጣጡን የተጠባበቁት ሁለ ወዯደት፡፡

መሢሑ ከቤተክርስቲያኑ ጋር ሲመሇስ የሚያሳይ እጅግ የከበረ ራእይ ነበር፡፡
ተፈፀመ፡፡

ተጨማሪ ጥቅሶች
1ተሰልንቄ. 4: 15- 18 በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ
የምንቀር ያንቀሊፉቱን አንቀድምም፤ ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመሊእክትም አሇቃ ድምፅ
በእግዚአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሣለ፤ ከዚያም
በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤
እንዱሁም ሁሌጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናሇን። ስሇዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃሌ ተጽናኑ።
ራእይ.1: 7 እነሆ፥ ከዯመና ጋር ይመጣሌ፤ ዓይንም ሁለ የወጉትም ያዩታሌ፥ የምድርም ወገኖች
ሁለ ስሇ እርሱ ዋይ ዋይ ይሊለ። አዎን፥ አሜን።
የሐዋርያት ሥራ 5: 29- 32 ጴጥሮስና ሐዋርያትም መሌሰው አለ: - ከሰው ይሌቅ ሇእግዚአበሔር
ሌንታዘዝ ይገባሌ። እናንተ በእንጨት ሊይ ሰቅሊችሁ የገዯሊችሁትን ኢየሱስን የአባቶቻችን አምሊክ
አስነሣው፤ ይህን እግዚአብሔር፥ ሇእስራኤሌ ንስሐን የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ፥ ራስም
መድኃኒትም አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አዯረገው። እኛም ሇዚህ ነገር ምስክሮች ነን፥ ዯግሞም
እግዚአብሔር ሇሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅደስ ምስክር ነው።
ራእይ.20: 11 ታሊቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ሊይ የተቀመጠውን አየሁ፥ ምድርና ሰማይም ከፊቱ
ሸሹ ስፍራም አሌተገኘሊቸውም።
ይሁዲ.1: 14- 15 ከአዲም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ። እነሆ፥ ጌታ በሁለ ሊይ እንዱፈርድ፥
በኃጢአተኝነትም ስሊዯረጉት ስሇ ኃጢአተኛ ሥራቸው ሁለ ዓመፀኞችም ኃጢአተኞች በእርሱ ሊይ
ስሇ ተናገሩ ስሇ ጭከና ነገር ሁለ ኃጢአተኞችን ሁለ እንዱወቅስ ከአእሊፋት ቅደሳኑ ጋር መጥቶአሌ
ብል ሇእነዚህ ዯግሞ ትንቢት ተናገረ፡፡

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡
ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ
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