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‹‹2012›› ፊልምና መጽሐፍ ቅዱስ
• “Eርሱም ከመቅደስ ሲወጣ ከደቀመዛሙርቱ Aንዱ።መምህር ሆይ፥ Eንዴት ያሉ ድንጋይዎችና Eንዴት ያሉሕንጻዎች Eንደ

ሆኑ Eይ Aለው። Iየሱስምመልሶ፦ Eነዚህን ታላላቅ ሕንጻዎችታያለህን? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ Aይቀርም

Aለው። በመቅደስም ትይዩ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ፥ ጴጥሮስና ያEቆብ ዮሐንስም Eንድርያስም። ንገረን፥ ይህመቼ

ይሆናል? ይህስ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ Eንዳለውምልክቱምንድር ነው? ብለው ለብቻቸውጠየቁት። Iየሱስምመልሶ Eንዲህ

ቸ ች ች ኝ ችይላቸው ጀመር። ማንም Eንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች Eኔ ነኝ Eያሉ በስሜ ይመጣሉና፥ ብዙዎችንም ያስታሉ።

ጦርንም የጦርንም ወሬ በሰማችሁ ጊዜ Aትደንግጡ፤ ይህ ሊሆን ግድ ነውና፥ ነገር ግንመጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ

ላይመንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሣልና፤ በልዩ ልዩ ስፍራ የምድርመናወጥ ይሆናል፤ ራብ ይሆናል፤ Eነዚህ የምጥ

ጣ ጀ ሪያ ናቸጣርመጀመሪያ ናቸው።” ማር 13፡1፡8፡፡

• ኮሎምቢያ ፒክቸርስ Aንድ ‹‹2012›› የተባለ በጀርመናዊው የፊልም ዳይሬክተር በሮናልድ ኤመሪክ 

የተዘጋጀ ጭንቅና መከራ የሚነበብበት ፊልም AውጥቶAል፡፡ 

• ፊልሙም ለAዲሱ ትውልድ የመጥፎ Aስተሳሰብ ወይም የቁም ሕልም ምንጭ በሆነው በማያውያን 

ግምት በመመራት በAውሮፓውያኑ Aቆጣጠር ዲሴምበር 21 2012 ዓለም ትጠፋለች ይላል፡፡ 

• ነገር ግን Aትጨነቁ! ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከርሱ በቀር ያችን ቀንና 

ሰዓት ማንም Eንደማያውቃት ነግሮናልና!!!

• ሥራቸው ጥልቅ ያልሆኑ Aንዳንድ ሰዎች የዓለም ፍጻሜ ነገር ያስጨንቃቸዋል፡፡ በዚህም የተነሳ 

የጌታን መምጫ ቀን Aስመልክቶ መላ ምቶቻቸውን በ1843 ሆነ Eንደ ኖስትዳመስም ያሉትምየጌታን መምጫ ቀን Aስመልክቶ መላ ምቶቻቸውን በ1843 ሆነ Eንደ ኖስትዳመስም ያሉትም  

የመሰላቸውን መላ ምት ሲሰጡ ቆይተዋል፡፡



‹‹2012›› ፊልምና መጽሐፍ ቅዱስ
• ጌታችን የክርስቲያኖች ተግባር ጌታችን የሚመጣበትን ጊዜ ስሌቶች መሥራት ወይም ግምቶች ማስቀመጥ ሳይሆን

ት ኘት ኛ ኛ ኛበሚኖሩበት ዘመን በርሱ በማመን ጸንተው መገኘት Eንደሆነ ለAንደኛውም ለሃኛ Aንደኛውም መቶ ክፍለ ዘመን Aማንያን

AስተምሮAል፡፡ Eርሱ ጊዜውን ይቆጣጠረዋልና፡፡ “ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይመላEክትም ቢሆኑ ልጅም

ቢሆን ከAባት በቀር የሚያውቅ የለም። ጊዜውመቼ Eንዲሆን Aታውቁምና ተጠንቀቁ፤ ትጉ፤ ጸልዩም።” ማር 13፡32፡33፡፡

በAንዳንዶች Aስተሳሰብ ከ999 Eስከ 1030 ዓ ም ድረስ የነበረው ጊዜ ጌታ ይመጣል ተብሎ የተሰላበት ጊዜ ነበር፡፡ በዚህም• በAንዳንዶች Aስተሳሰብ ከ999 Eስከ 1030 ዓ.ም. ድረስ የነበረው ጊዜ ጌታ ይመጣል ተብሎ የተሰላበት ጊዜ ነበር፡፡ በዚህም

የተነሳ ሕዝቡ ብዙ ማኅበራዊ ቀውሶች ገጥሞታል፡፡ ገበሬዎች ስለዚሁ Eያሰቡ ለሚቀጥለው ዓመት የሚሆናቸውን ዘር

ሳይዘሩ፣ ሕንጻዎች ሳይታደሱ፣ በEለት ኑሮ የሚደረጉ ነገሮች Eየተዘነጉ Eየተተው ጌታ ድንገት ይመጣብናል ብለው

ተጣጥፈው መጠበቅ ለዚያ ዘመን ሰዎች ሥራ ሆኖ ነበር፡፡ተጣጥፈው መጠበቅ ለዚያ ዘመን ሰዎች ሥራ ሆኖ ነበር

• በ1500 ዓ.ም. የፕሮቴስታንት መሥራች ሉተር ‹‹Aሁን በነጭ ፈረስ የሚመጣው የሚገለጥበት ጊዜ ደረሰ፤ ሌላ መቶ

ዓመታት መጠበቅ ሳያስፈልገን Aሁን ይመጣል›› ብሎ ነበር፡፡

• ክርስቶፈር ኮለምበስ ‹‹ዓለም በ1656 ዓ.ም. ይፈጸማል›› ብሎ በርግጠኝነት ተናግሮ ነበር፡፡

• በ1666 ዓ.ም. በተከሰተው Aስደንጋጭ ክስተትም የተነሳ ሕዝቡ ወደ ቤተ Eምነቶች ከቶ በመግባት በራሱ መላምት ላይ

በመመርኮዝ የጌታን ሁለተኛ መምጣት ይጠባበቅ Eንደነበር ተዘግቧል፡፡

• ዊሊያም ሚለር የተባለ መናፍቅ ሰውም ‹‹በማርች 21፣ 1843 Eና በማርች 21 1844 ዓ.ም.- መካከል በርግጠኝነት

ክርስቶስ ዳግም ይመጣል›› ብሎ ተናግሮ ነበር፡፡ በተናገረውም ጌዜ ውስጥ ክርስቶስ ባለመምጣቱ ብዙዎች ይሰበሰቡበት

ከነበሩበት Aዳራሽ ወጥተው ቀርተውበታል፡፡ ‹‹መምህራቸው›› ከተሳሳተ ሌላ ምን ማመሳከሪያ ያስፈልጋቸዋል!!!

• በኛ ዘመንም በርካታ ‹‹የግምት ነቢያት›› ‹‹በ1981 Aብያተ ክርስቲያናት ወድቀው በAርማጌዶን ጦርነት የሚጠናቀቀው

Aስጨናቂው የሰባት ዓመት የመከራ ዘመን በ2000 ዓ.ም. ይጀመራል›› ብለው ነበር፡፡ 

• ይህ ጊዜ ሲያልፍም በሬድዮ፣ በቲቪ፣ በመጻሕፍት፣ በመጽሔቶች ወዘተ በርካታ መላ ምቶች በመሰጠት ላይ ይገኛሉ፡፡



‹‹2012››፡ ማንም Eንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ።
• በግምት ላይ የተመሠረተው ይህ 2012 የተባለው ፊልም በኛ Aቆጣጠር በኅዳር ወር 2002 ዓ.ም. ለEይታ በቅቷል፡፡ 

• ፊልሙ ቀድሞ በAሜሪካ ምድር የነበሩ ማያንስና Aስቴክስ ከሚባሉት ሁለት ጎሳዎች የማያውያንን የጊዜ ቀመር በመከተል 

ዓለም ዲሴምበር 21፣ 2012 ከጠዋቱ 11፡11 ሰዓት ላይ ይፈጸማል ብሎ ይተነብያል፡፡ 

• Eንደዚህ ዓይነት ፊልሞች ሲገጥሙን ከመዝናኛነታቸው ባሻገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቶችን ከሆሊውድ ልብወለዶች ለይቶ 

መመልከት Aስፈላጊ ነው፡፡

• የሚያሳዝነው ግን ይህ ሆኖ Aለመገኘቱ ነው፡፡ በርካታ ሰዎች ቀኑ ከመድረሱ በፊት የተለያዩ Eቅዶችን Aውጥተው Eየሰሩ 

ነው፡፡ Aንድ ሰው በድረ ገጽ በሰጠው Aስተያየትም በፊልሙ ያዩት ነገር በነርሱ ላይ ከመሆኑ Aስቀድሞ ራሳቸውን ለማጥፋት 

የተዘጋጁ መሆኑን ጠቁሟል፡፡ 

• ጌታችን ጴጥሮስ፣ ያEቆብ፣ ዮሐንስንና Eንድርያስን ዳግም ከመምጣቱ Aስቀድሞ የሚሆኑ ነገሮች Eንዳሉ ነግሮAቸዋል፡፡• ጌታችን ጴጥሮስ፣ ያEቆብ፣ ዮሐንስንና Eንድርያስን ዳግም ከመምጣቱ Aስቀድሞ የሚሆኑ ነገሮች Eንዳሉ ነግሮAቸዋል፡፡ 

Eነዚህም፡- ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ተነስተው ሕዝብን ማሳታቸው፣ ጦርነትና የጦር ወሬ፣ ሕዝብ በሕዝብ መንግትም 

በመንግሥት ላይ መነሳታቸው፣ በልዩ ልዩ ሥፍራ የሚከተሰት የምድር መናወጥ፣ ረሐብ ወዘተ ናቸው፡፡

• ጌታችን Eነዚህ ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው ብሎናል፡፡ 

• ሌላው ጌታችን 

• ‹‹ Eናንተ ግን ለራሳችሁተጠንቀቁ፤ ወደ ሸንጎ AሳልፈውይሰጡAችኋል በምኵራብምትገረፋላችሁምስክርም ይሆንባቸው

ዘንድ ስለ Eኔ በገዥዎችና በነገሥታት ፊትትቆማላችሁ።›› በማለት ስለ ቤተ ክርስቲያንምመፈተን ነግሮናል፡፡

• ‹‹ በሁሉም ዘንድ ስለ ስሜ የተጠላችሁትሆናላችሁ፤ Eስከ መጨረሻ የሚጸና ግን Eርሱ ይድናል።›› በማለት ስለ Eውነተኛ

ሠራተኞቹ መፈተን

• ‹‹ ነገር ግን በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት ርኵሰት በማይገባው ስፍራ ቆሞ ብታዩ፥ Aንባቢው ያስተውል፥ በዚያን ጊዜ

በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ በማለት ስለ ቤተመቅደሱመደፈርበይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ፥›› በማለት ስለ ቤተመቅደሱመደፈር

• ‹‹ በዚያን ወራት ግን ከዚያመከራ በኋላ ፀሐይ ይጨልማልጨረቃምብርሃንዋን Aትሰጥም፥ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፥

የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ።›› በማለት ስለሚመጣበት ጊዜ Aሳስቦናል፡፡



‹‹2012››፡ ማንም Eንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ።
• የዮሐንስ ራEይም፡-

• ረሐብ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ፣ በሽታ፣ ድርቅ፣ ወዘተ በማንሳት ተጨማሪ ምልክቶችን ሰጥቶናል፡፡ረሐብ  ቸነፈር  የምድር ናወጥ  በሽታ  ድርቅ  ወዘተ በማንሳት ተጨማሪ ምልክቶችን ሰጥቶናል

• ይኽን ሲሰማ ሥጋ የለበሰ ሰው መፍራቱ መደንገጡ ወይም መሸበሩ Aይቀርም፡፡ በሚኖርባት ዓለም የሚደረገውን Aስደንጋጭ 

ነገር ሲሰማ ለምን Aይፈራ ለምንስ Aያዝን?

• ቅዱስ መጽሐፋችን፡-

• በማርቆስ 13፡13 ‹‹ Eስከ መጨረሻ የሚጸና ግን Eርሱ ይድናል።›› በማለት የተገባልንን ቃል ኪዳን

• በማርቆስ 13፡26-27 Eንደ ተገለጸው ‹‹ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በብዙ ኃይልና ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። በዚያን

ጊዜምመላEክትን ይልካል ከAራቱ ነፋሳትም ከምድር ዳርቻ Eስከ ሰማይ ዳርቻ የተመረጡትን ይሰበስባቸዋል።››  

በማለት የሚያስነብበንን ተስፋ

• ያችን ሰዓትማንም የማያውቃት ስለመሆኑም ‹‹ ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይመላEክትም ቢሆኑ

ልጅም ቢሆን ከAባት በቀር የሚያውቅ የለም።›› በማለት በማር 13፡32 የገለፀውን በመያዝ የሆነውን ወይምወደፊት

የሚሆነውን ከመጽሐፍ የወጣ Eንግዳ ነገር ሁሉመቃወምይገባናል፡፡

• 2012 ፊልምን መመልከትጥቂት የማምለጥወይም የመትረፍ Aጋጣሚ ያለባቸውን በርካታ ፍንዳታዎችን የመመልከት Eድል

ስለሚሰጥ Aዝናኝ ሊሆን ይችላል፡፡

• ፊልሙታላላቆቹን የዓለም ከተሞች ሲቀልጡ ለማሳየት ካስቻለው Aቅሙ ጎን የሮማውን ካቴድራልመናድወይምመውደቅ Eንዲሁም• ፊልሙታላላቆቹን የዓለም ከተሞች ሲቀልጡ ለማሳየት ካስቻለው Aቅሙ ጎን የሮማውን ካቴድራልመናድወይምመውደቅ Eንዲሁም

የሪዮዴጄኔሮች የሮማውያንን ‹‹ታላቁን የክርስቶስ ሐውልት›› ከሚጥለውድፍረቱ ጋር የመካንናመሰል Eስላማዊ ቦታዎችን ግን የዓለም

Aካላት Aድርጎ ቆጥሮሲወድቁ Aላሳየንም፡፡ Aዘጋጁ ይህን Aስመልክቶ ለተጠየቀውጥያቄመልሱን ቤን ቻይልድ ለተባለውጠያቂው በ

http://www.guardian.co.uk/film/2009/nov/03/roland-emmerich-2012-kaaba ድረ ገጽ ላይ ሰጥቷል፡፡p // g / / / / / ይ ቷ

• Eንግዲህመታመናችን በሆሊውድ ፊልም ሳይሆን በEግዚAብሔር ይሁን፡፡

• ክርስቲያኖች ጌታችን ‹‹ ማንም Eንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ።›› ያለንን ዘወትር Eናስተውል፡፡
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ይህ ፊልም የዓለምን ፍጻሜ Aስመልክቶ በጥሩ የተንቀሳቃሽ ምስል Aሠራር ችሎታ በመታገዝ ለማሳየት ጥረት Aድርገዋል፡፡• ይህ ፊልም የዓለምን ፍጻሜ Aስመልክቶ በጥሩ የተንቀሳቃሽ ምስል Aሠራር ችሎታ በመታገዝ ለማሳየት ጥረት Aድርገዋል፡፡

• ፊልሙ የሚጠቁመው በርግጥ የዓለምን ፍጻሜ ሳይሆን ሳይንቲስቶች ሊያመለክቱ የፈለጉትን ተከታታይነት ያለው የዓለም 

ሙቀት መጨመር፣ የምድር መንቀጥቀጥ Eና ሌሎችም ክስተቶች ነው፡፡ 

• በፊልሙ ላይ Eንደሚታየው ሰው ከክስተቱ ራሱን በራሱ ታድጎ የተሻለች ዓለም ለመመሥረት መቻሉ ነው፡፡ ፊልሙ ይ ሚታ ታ ቻ

EግዚAብሔርን ድርሻ የሌለው በማድረግ ሰው ራሱን በራሱ የማዳን ኃይል ያለው Aድርጎ Aቅርቧል፡፡

• ነገር ግን ከምንሰማው ማመን ያለብን ምን ያህሉን ነው? የAውሮፓውያኑን 2012 ዓ.ም. Eንደ መጨረሻ ቀን መቁጠርስ 

ይጠበቅብናል?

• Aስቀድመን የ2012 ፊልምን Aሳሳች ጉዳይ Eንመልከት፡፡ ከዛሬ 1000 ዓመተ በፊት ከዛሬዋ ደቡባዊ ሜክሲኮ በኩል ይኖሩ 

በነበሩ ጥንታውያን የማያ ሰዎች ቀመር መሠረት ዓለም በ2012 ትፈጸማለች፡፡

• ማያውያን የጽሑፍ ቋንቋ ለመፍጠር የቻሉ Aስደናቂ የIንጂነሪንግ ችሎታቸውን በምEራባዊ ንፍቀ ክበብ ከሚገኙት ሌሎች 

ሕ ች Aስ ለ ሳ ት ቻሉ ቸሕዞቦች Aስቀድሞ ለማሳየት የቻሉ ናቸው፡፡

• በርግጥ Eነዚህ የሰው ልጅ ሥልጣኔዎች ከሺዎች ዓመታት Aስቀድሞ በEስራኤል፣ በIትዮጵያ፣ በግብጽና በምስራቃዊ ንፍቀ 

ክበብ በኩልም የነበሩ ናቸው፡፡

• ሰው ከማያውያን Aስቀድሞ ብሉይና ሐዲስ ኪዳን በEብራይስጥና በግሪክ ቋንቋ ቢጻፍለትም ሰው ግን EግዚAብሔር ከሰጠውሰው ከማያውያን Aስቀድሞ ብሉይና ሐዲስ ኪዳን በEብራይስጥና በግሪክ ቋንቋ ቢጻፍለትም ሰው ግን EግዚAብሔር ከሰጠው 

ነገር ይልቅ በራሱ የተፈጠረውን ወደ ማመን የሚያዘነብል መሆኑን በድጋሚ Eያሳየ ነው፡፡ 

• Eርስ በርሱ በሚጋጨው፣ ግራ የሚያጋባ በሆነውና ለመረዳትም በርካታ ሰዓታትን ወስዶ ማጥናት በሚሻው የማያውያን 

ቀመር ፀሐይ፣ ጨረቃና ፕላኔቶች በሙሉ በAንድ ላይ በመምጣት Aንዳች ኃይል በማመንጨት ለመሬታውያን ሰዎች 

ሊነጋላቸው ባለው ቀን Aዲስ የብርሃን ቀን የዓለምን ፍጻሜ Eንዲያስተናግዱ ያደርጋል፡፡
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• ለሰው ልጆች Eያንዳንዱ ቀን Aዲስ ቀን ነው፡፡ ቀኑን የሚገዛው ኃይል የሚመነጨውም ከEግዚAብሔር ኃይል ከጌታችን ፀጋና 

በረከት ከመንፈስቅዱስም ሀብት የተነሳ ነው፡፡ 

• ይህን ለመገንዘብ የማያውያን ‹‹ካህን›› መጥቶ የዶሮ Aንገት ቆርጦ ደም Eንዲደደፈስልን ወይም የAጥንት ልቃሚዎችን 

Eንዲወረውርልን ወይም ፀሐይን በAትኩሮት Eንዲመለከትልን Eና ጊዜውን ወይም ሰዓቱን Eንዲነግረን Aያስፈልገንም፡፡ 

ማድረግ የሚጠበቅብን ቅዱሳት መጻሐፍትን ማንበብ ነው፡፡ 

• በመጀመሪያ EግዚAብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ፡፡ ከዚያም ፀሐይ፣ ጨረቃንና ከዋክብትን በEለተ ረቡE ፈጠራቸው፡፡ 

ብርሃንና ጨለማንም Aደረገ የጊዜ ቀመርን ወቅቶችን፣ ወራትን፣ ዓመታትን ፈጠረ፤ Eነርሱም Eስከዛሬ ድረስ በጀመረላቸው 

ሂደት Eየተጓዙ ይገኛሉ፡፡

EግዚAብሔር ሁሉን ከፈጸ በኋላ በምድር ዘ ን ሁሉ ዝራትናማጨድ ብርድና ቀት በጋና ክረምት ቀንና ሌሊት• EግዚAብሔር ሁሉን ከፈጸመ በኋላ ‹‹ በምድር ዘመንሁሉመዝራትናማጨድ፥ ብርድናሙቀት፥ በጋና ክረምት፥ ቀንና ሌሊት

Aያቋርጡም። ››  Aለ፡፡ ዘፍጥ 8፡22፡፡

• ስለዚህ ምድር ለነገ መቆየትዋ  ፀሐይም ዳግመኛ መውጣትዋ Eንግዳ ወይም ድንቅ ነገር ሊሆን Aይችልም፡፡

• የማያ ሰዎች ግን ቅዱሳት መጻሕፍትን Aንብበው ስለማያውቁ በተፈጠረው ዓለም ውስጥ የሚያገኙትን በዙሪያቸው• የማያ ሰዎች ግን ቅዱሳት መጻሕፍትን Aንብበው ስለማያውቁ በተፈጠረው ዓለም ውስጥ የሚያገኙትን በዙሪያቸው 

ያለውን ተመልክተው በዚሁ በመደገፍ ስለወደፊቱ መተንበይ ወይም መተርጎም ግድ ሆኖባቸዋል፡፡ 

• ነገራቸው ሁሉ በኮከብ ቆጠራ ላይ የተደገፈ ስለሆነ ስለሕይወት፣ ስለ ጊዜ ቀመር፣ … ያላቸውም ጭብጥ ምንጩ ይኸው 

ት ትEንደሆነ መረዳት Aያዳግትም፡፡ 

• ዘር ለመዝራት፣ ምርት ለመሰብሰብም ሆነ የዘወትር ሕይወታቸውንም ለመምራት ያላቸው Aካሄድም ምንጩ ይኸው ነው፡፡

• ሁላችንም ከዋክብትን Aስጊጦ በመፍጠር በላይ በሰማይ ያኖራቸው EግዚAብሔር Eንደሆነ Eናውቃለን፡፡

• ‹‹ ሰማያት የEግዚAብሔርን ክብር ይናገራሉ፥ የሰማይምጠፈር የEጁንሥራ ያወራል። ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች፥ ሌሊትም ለሌሊት• ‹‹ ሰማያት የEግዚAብሔርን ክብር ይናገራሉ፥ የሰማይምጠፈር የEጁንሥራ ያወራል። ቀን ለቀን ነገርን ታወጣለች፥ ሌሊትም ለሌሊት

Eውቀትን ትናገራለች። ነገር የለምመናገርም የለም፥ ድምፃቸውም Aይሰማም። ድምፃቸውወደምድርሁሉ፥ ቃላቸውም Eስከ ዓለም

ዳርቻ ወጣ፡፡›› መዝ 19፡1-4፡፡



የ‹‹2012›› Eውነታ
• የሰው ልጆች ሕይወታችን በEግዚAብሔርና በቃሉ ላይ የተመሠረተ መሆን ይገባዋል Eንጂ ሕይወታችንን በከዋክብት መግጠም 

ላይ የተመሠረተ ማድረግ Aይገባንም፡፡ ይ ማ Aይ

• Eኔን ወይም Eናንተን የሚቆጣጠረው ኃይል የሚመነጨው ከከዋክብት ሳይሆን ከEግዚAብሔር ነው፡፡

• ማያውያን ረጅም የሂሳብ ስሌት በመሥራት Aባባላቸውን ለማጠናከር ሙከራ Aድርገዋል፡፡ የሚያስደንቀው ግን የወደፊቱን 

መተንበይ ያስችለናል በሚሉት በዚህ ስሌታቸው በስፔኖች በኩል በጦርነትም ሆነ በበሽታ ከመጣባቸው መንደራቸውን ሁሉ 

ካጠፋው Aደጋ ራሳቸውን Aስቀድመው Aውቀው ለመታደግ Aለመቻላቸው ነው፡፡

• በማያውያን Aቆጣጠር የዓለም መጥፊያው ዲሴምበር 21፣ 2012 ከማለዳው በ 11፡11፡11 ሰዓት ነው፡፡ ስለዚህ Aሁን ካለንበት 

ሰዓት Aንስተን ስንቆጥር ልንጠፋ የቀረን ጊዜ 904 ቀናት ወይም 21714 ሰዓታትናጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ናቸው፡፡

ች ሰ A E Aስ E ጂ ት ሰ E• ጌታችን ግን ‹‹ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን Aታውቁምና Eንግዲህ ንቁ።›› ማቴ 25፡13 ብሎ Aስጠነቀቀን Eንጂ የሚያውቃት ሰው Eንዳለ

Aልነገረንም፡፡

• ሰው የዓለምን ፍጻሜ ቀንማወቅ Eንደማይቻለው EግዚAብሔር በነገረንመሠረት የማያውያንን የጊዜ ቀመር የሚለውንም ንቀን

በመተው EግዚAብሔርን ብቻመስማትይጠበቅብናል፡፡በመተው EግዚAብሔርን ብቻመስማትይጠበቅብናል፡፡

• ማስታወስ ያለብ ን ዋናው ቁምነገር የዓለም ፍጻሜመቃረቡንና ለብዙዎቻችን ደግሞ ዓለም ከመፈጸሙ በፊት ከምንኖርባትምድር

ቀድመን መሰናበታችንንማስተዋል ነው፡፡

• በየEለቱ በርካታ ሰዎች ዘመናቸውን ፈጽመው ከዚህ ዓለም ወደ ወዲያኛው ዓለም መወሰድ ላይ ይገኛሉ፡፡

• ዓለምትፈጸማለች ብለው ሰዎች ስለቀመሩት ቀንመጨነቅ Aይገባንም፡፡ መጨነቅ ያለብን ዘወትን Aስተካክለን በEግዚAብሔር ፈት

Eውነተኞች ሆነን ስለመገኘታችን ነው፡፡

• ‹‹ ጌታ ራሱ በትEዛዝ በመላEክትም Aለቃ ድምፅ በEግዚAብሔርምመለከት ከሰማይ ይወርዳልና፥ በክርስቶስም የሞቱ Aስቀድመው

ይነሣሉ፤ ከዚያም በኋላ Eኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በAየር ለመቀበል ከEነርሱ ጋር በደመና Eንነጠቃለን፤ Eንዲሁምሁልጊዜ

ከጌታ ጋር Eንሆናለን።›› ቀዳ ተሰ 4፡16-17፡፡ ቀናቱ ዛሬ፣ ነገ፣ ከነገ ወዲያ… ሊሆኑይችላሉ፡፡



የ‹‹2012›› Eውነታ
• የመጨረሻውን ቀን Aስመልክቶ ‹‹ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ፤ጫፍዋ ሲለሰልስ ቅጠልዋምሲያቈጠቍጥ፥ ያን ጊዜ በጋ Eንደ ቀረበ

ታውቃላችሁ፤ Eንዲሁ Eናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ስታዩ በደጅ Eንደ ቀረበ Eወቁ።›› ማቴ 24፡32-33፡፡ Eንዳለን ምልክቶቹ በየEለቱታ ቃ E ዲ E ይ ሉ ስታ በ ጅ E በ E ማ 4 3 33 E ዳለ ል በ ለ

በፊታችን Eንደሆኑ ልብ Eንበል፡፡

• Aንዱምልክት Eስራኤል ን Aስመልክቶ በ1948 ዓ.ም. የተሰጠን ነው፡፡

• ጌታችን ከቅዱሳኑ ጋር በክብር ታጅቦ ይመጣል፡፡

• 2012 ዓ.ም. ን ከሌሎች ዓመታት ለይተን የምንፈራበትምንምምክንያት የለንም፡፡ የማያውያን የጊዜ ቀመር ከሞኝነት ያለፈ Aይደለም፡፡

በሌላው ጊዜ ነቅተን ከምናደርገውመዘጋጀት የተለየመጨነቅም Aያስፈልገንም፡፡

• ሀገራችን ሰማያዊ Eንዲሆን ከወደድን ከAሁኑ ጀምረንመዘጋጀና ዘወትርምዝግጁሆኖመጠበቅ ይኖርብናል፡፡

ቸ A ሰ ሰ A ቅ• ቀኑ ይህ ነው ብለው የሚነግሩንንማናቸውንም ቢሆን Aንመን፡፡ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን ፈጽሞ ሰው Aያውቀውምና፡፡ ነገር ግን ቀኑ ቅርብ

Eንደሆነ Eንረዳ፡፡

• ‹‹ Eንግዲህ፥ ልጄ ሆይ፥ Aንተ በክርስቶስ Iየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከEኔም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ

ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች Aደራ ስጥ። EንደIየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደርሆነህ፥ Aብረኸኝመከራ ተቀበል። የሚዘምተውሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች Aደራ ስጥ። EንደIየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደርሆነህ፥ Aብረኸኝመከራ ተቀበል። የሚዘምተው

ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን Aያጠላልፍም። ደግሞም በጨዋታ የሚታገልማንም ቢሆን፥

Eንደሚገባ Aድርጎ ባይታገል፥ የድሉን Aክሊል Aያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉትመጀመሪያ Eንዲሆን ይገባዋል።

የምለውን ተመልከት፤ ጌታም በነገር ሁሉማስተዋልን ይስጥህ። በወንጌል Eንደምሰብከው፥ ከሙታን የተነሣውን፥ ከዳዊት ዘርም

የሆነውንIየሱስ ክርስቶስን Aስብ፤ ይህንም በመስበክ Eንደ ክፉ Aድራጊ Eስክታሰር ድረስመከራ Eቀበላለሁ፥ የEግዚAብሔርቃል ግን

Aይታሰርም። ስለዚህ Eነርሱ ደግሞ በክርስቶስIየሱስ ያለውንመዳን ከዘላለም ክብር ጋር Eንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ

Eጸናለሁ። ቃሉ የታመነ ነው Eንዲህ የሚለው። ከEርሱ ጋር ከሞትን፥ ከEርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት Eንኖራለን፤ ብንጸና፥ ከEርሱ ጋር

ደግሞ Eንነግሣለን፤ ብንክደው፥ Eርሱ ደግሞ ይክደናል፤ ባናምነው፥ Eርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፤ ራሱን ሊክድ Aይችልምና።››  ካል

ጢሞ 2፡1-13፡፡ Eንዳለን በቅዱስ ጳውሎስምክር በማስተዋል ለመኖር ዓለሙን Aሸንፈን በፊቱ በቅድስና ለመቆምፈቃዱይሁንልን፡፡



መጽሐፍ ቅዱስና ‹‹2012››
• “ዳሩ ግን የነገር ሁሉመጨረሻ ቀርቦAል። Eንግዲህ Eንደ ባለ AEምሮ Aስቡ፡፡” ቀዳ ጴጥ 4፡7፡፡

• ‹‹ ዓይናችሁን ወደ ሰማይ Aንሡ፥ ወደ ታችምወደምድር ተመልከቱ ሰማያት Eንደጢስ በንነው ይጠፋሉ፥ ምድርም Eንደ ልብስ

ታረጃለች፥ የሚኖሩባትም Eንዲሁይሞታሉማዳኔ ግን ለዘላለም ይሆናል፥ ጽድቄም Aይፈርስም።›› Iሳ 51፡6፡፡

• ‹‹ ሰማይናምድር ያልፋሉ፥ ቃሌ ግን Aያልፍም።›› ማቴ 24፡35፡፡

• ‹‹ ቀኒቱንና ሰዓቲቱን Aታውቁምና Eንግዲህ ንቁ።›› ማቴ 25፡13፡፡

• ‹‹ Aቤቱ፥ Aንተ ከጥንትምድርንመሠረትህ፥ ሰማያትም የEጅህሥራ ናቸው። Eነርሱ ይጠፋሉ፥ Aንተ ግን ትኖራለህሁላቸው Eንደ

ልብስ ያረጃሉ፥ Eንደመጐናጸፊያምትለውጣቸዋለህ፥ ይለወጡማል ፡፡ Aንተ ግን ያው Aንተ ነህ፥ ዓመቶችህም ከቶ Aያልቁም።

የባሪያዎችህምልጆች ይኖራሉ፥ ዘራቸውም ለዘላለምትጸናለች። ››  መዝ 101፡25-28፡፡

• የዓለምፍጻሜ በ2012 ቢሆንመከራው በ2007 ይጀምር ነበር፡፡ ‹‹ Eርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃልኪዳን ለAንድ ሱባዔ ያደርጋል• የዓለምፍጻሜ በ2012 ቢሆንመከራው በ2007 ይጀምር ነበር፡፡ ‹‹ Eርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃልኪዳን ለAንድ ሱባዔ ያደርጋል

በሱባዔውም EኵሌታመሥዋEቱንናቍርባኑን ያስቀራል በርኵሰትምጫፍ ላይ Aጥፊውይመጣል Eስከ ተቈረጠውምፍጻሜድረስ

መቅሠፍት በAጥፊው ላይ ይፈስሳል።››  ዳን 9፡27፡፡

• ‹‹ ቀን ሰማያት ተቃጥለውይቀልጣሉ የሰማይምፍጥረት በትልቅ ትኵሳትይፈታል፡፡››  ካል ጴጥ 3፡12፡፡

• ከጊዜው Aስቀድሞ Eንዴትመኖር Eንዳለብንማወቅ የምንሻ ሁሉ የሚከተሉትን በፍጹም Eናድርግ፡፡ ‹‹ ዳሩ ግን የነገር ሁሉ

መጨረሻ ቀርቦAል። Eንግዲህ Eንደ ባለ AEምሮ Aስቡ፥ ትጸልዩም ዘንድ በመጠን ኑሩ፤ ፍቅር የኃጢAትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ

በፊት Eርስ በርሳችሁ Aጥብቃችሁተዋደዱ። ያለማንጐራጐር Eርስ በርሳችሁ Eንግድነትን ተቀባበሉ፤ ልዩ ልዩን የEግዚAብሔርን ጸጋ

ደጋግመጋቢዎች Eንደመሆናችሁ፥ Eያንዳንዳችሁ የጸጋን ስጦታ Eንደ ተቀበላችሁመጠን በዚያው ጸጋ Eርስ በርሳችሁ Aገልግሉ፡፡››  

ቀዳ ጴጥ 4፡7-10፡፡ ሲተነተኑም፡-

1. Eንደ ባለAEምሮማሰብ

2 ጸሎት2. ጸሎት

3. Aጥብቆመዋደድ ያለማንጎራጎር በEንግድነትመቀባበል

4. Aገልግሎት ናቸው፡፡



For your queries or questions E‐mail:For your queries or questions E‐mail: 
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To get all the lessons, surf :
www zeorthodox orgwww.zeorthodox.org

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡


