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ዳግም ምጽAቱን መጠባበቅ
- የዓለም ፍጻሜ ትምህርትን ዳግም ምጽAቱን መጠባበቅ፤ የዳግም ምጽAት
ምልክቶች፤ የክርስቶስ ተቃዋሚ፤ ዳግም ምጽAት፤ የሙታን ትንሣኤ፤
የመጨረሻው ፍርድ፤ ማጠቃለያ በሚሉ ንUሳን ርEሶች ከፋፍለን
Eንመለከታለን፡፡

- በምድር የምንኖርበት ዋናው ምክንያቱ ለዘላለማዊ ሕይወት መዘጋጀት ነው፡፡
የተሰጠንንም ውድ ጊዜ Aሟጠን በትክክለኛው መጠን መጠቀም ዘላለማዊ
ሕይወትን ለመውረስ የምናደርገው ዝግጅት ክርስቲያናዊ ጥበብን
የተሞላ መሆኑን ያመለክታል፡፡

- ጌታችን ደቀመዛሙርቱን #ጌታችሁ በምን ሰዓት Eንዲመጣ Aታውቁምና Eንግዲህ
ንቁ።; ማቴ 24፡42 በማለት ደጋግሞ Aሳስቧቸዋል፡፡

- በተጨማሪም ስለመጨረሻው ፍርድ ማቴ 25፡31-46፤ ጌታችን ስለስንዴውና
ስለEንክርዳዱ ያስተማረው ምሳሌ ማቴ 13፡24-30፤ የጌታቸውን መምጣት
ስለሚጠብቁ ባሮች ሉቃ 12፡35-40፤ EግዚAብሔርንም ስለማይፈራው መጋቢ
ሉቃ16፡1-13፤ ስለ መክሊት ማቴ 25፡14-30፤ ስለወይን Aትክልት ሠራተኞች
ማቴ20፡1-16፤ ስለ Aሥሩ ደናግል ማቴ 25፡1-13፤ ሌሎቹም ዳግም ምጽAቱን
የሚያሳስቡን ናቸው፡፡



ዳግም ምጽAቱን መጠባበቅ…
- ምንም Eንኳ በርካታ ሰዎች ሞትን በመፍራት የተነሳ ስለዚህ ከማሰብ የሚርቁ
ቢሆንም ሐዋርያት ግን ክርስቲያኖችን #Eናንተ ደግሞ ታገሡ፥ ልባችሁንም
Aጽኑ፤ የጌታ መምጣት ቀርቦAልና። ወንድሞች ሆይ፥ Eንዳይፈረድባችሁ Eርስ
በርሳችሁ Aታጉረምርሙ፤ Eነሆ፥ ፈራጅ በደጅ ፊት ቆሞAል።; ያE 5፡8-9፡፡
በማለት ስለዚህ ማሰብ የበለጠ ንቃትን የሚፈጥር ጠቃሚ ሕይወት መሆኑን
ይመክራሉ፡፡

- የቀደሙት ክርስቲያኖች የጌታችንን ዳግም መምጣት በንቃት ይጠባበቁ ነበር፡፡

- ምጽAቱንም ዙሪያቸውን በከበባቸው የጸና መከራ ውስጥም ሆነው ይጠባበቁት
ነበር፤ለAንድ ቀንም ቢሆን ውሎ ስለማደሩ Eርግጠኛ ሆኖ የሚያውቅ የለምና፡፡

- ይህንንም ከመጀመሪያው ሰማEት ከቅዱስ Eስጢፋኖስ ጀምሮ፤ የቅዱስ
ጳውሎስንና የቅዱስ ጴጥሮስን፤ ቅዱስ ጊዮርጊስን … በኔሮን፤ በድምጥያኖስ፤
በዲዮቅልጥያኖስ… ቄሳሮችና በሌሎችም የመከራ ዘመናት በፍጹም ጽንAት
Eርሱንም በደስታ ለመገናኘት በመፈለግ የጌታቸንን መምጣት በመጠባበቅ
Aርፈዋል፡፡

- መከራው ጋብ ካለበትና IAማኒነትም Eየተዳከመ ከመጣበት ከ4ኛው መቶ
ክፍለ ዘመን በኋላ የክርስቲያኖች ሕይወት Eየቀዘቀዘ ሄዷል፤ ምጽAቱንም
በመዘናጋት መጠባበቅ ታይቷል፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች

- መጽሐፍ ቅዱስ ቀኑንና ሰዓቱን ባይገልጽልንም የጊዜውን መቃረብ
የምንረዳባቸው ምልክቶችን ግን ሰጥቶናል፡፡

- ጌታችንም #ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ፤ ጫፍዋ ሲለሰልስ ቅጠልዋም
ሲያቈጠቍጥ፥ ያን ጊዜ በጋ Eንደ ቀረበ ታውቃላችሁ፤ Eንዲሁ Eናንተ ደግሞ ይህን
ሁሉ ስታዩ በደጅ Eንደ ቀረበ Eወቁ። Eውነት Eላችኋለሁ፥ ይህ ሁሉ Eስኪሆን ድረስ
ይህ ትውልድ Aያልፍም።; ማቴ 24፡32-34 በማለት ክስተቶችን መመርመር
ምን ያህል ወደ ምጽAቱ Eንደተቃረብን ምልክት ሊሰጠን Eንደሚችል
Aስተምሮናል፡፡

- ጌታችን በመዋEለ ሥጋዌው Eንዲሁም ደቀመዛሙርቱ ባስተማሩን ትምህርት
መሠረት የጌታችን ዳግም ምጽAት መቃረብ የሚያመለክቱ የሚከተሉትን
ምልክቶች Eናገኛለን፡፡

1. የብርሃን ወንጌል በዓለም ሁሉ መሰበክ
- ጌታችን ከምጽAቱ Aስቀድሞ ዓለም ሁሉ በርሱ ለማመን የሚያስችለው Eድል

Eንደሚያገኝ ተናግ[ል፡፡ #ለAሕዛብም ሁሉ ምስክር Eንዲሆን ይህ የመንግሥት
ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፥ በዚያን ጊዜምመጨረሻው ይመጣል።; ማቴ 24፡14፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች…
2. የEምነት ፍጹም መዳከም
- የጌታችንን ትምህርት ለማወቅ Eድሉ ቢኖርም ሰዎች ግን Eንዳላወቁት
ይሆናሉ፤ ስለዚህ ጌታችንም #ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር Eምነትን
ያገኝ ይሆንን?; ሉቃ 18፡8፡፡ በማለት ጠይቆናል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም
Eንደተናገረው #ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን
ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ፥ Eንደ ገዛ ምኞታቸው
ለራሳቸው Aስተማሪዎችን ያከማቻሉ። Eውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን
ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ።; 2ኛ ጢሞ 4፡3-4፡፡ ብሎAል፡፡

- ወደ ዓለም ፍጻሜ መቃረቢያ Eውነት በሆነው በትምህርተ ሃይማኖት፤
በሞራልና በሥነ ምግባር Eጅግ ቸልተኞች ይሆናሉ፡፡

- ሰዎች ያስደስተናል ወይም ያረካናል የሚሉትን ብቻ የሚሰሙ ይሆናሉ፤
ይኽም Aመለካከት ወደሚከተለው Aደጋ ይመራል፡፡

3. የሐሰተኞች ነቢያትና ሐሰተኛ ክርስቶሶች መምጣት
- ጌታችንም #ብዙዎች። Eኔ ክርስቶስ ነኝ Eያሉ በስሜ ይመጣሉና፤ ብዙዎችንም
ያስታሉ። … ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሣሉና፥ ቢቻላቸውስ
የተመረጡትን Eንኳ Eስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ።…
ብዙዎች። Eኔ ነኝ Eያሉ በስሜ ይመጣሉና፥ ብዙዎችንም ያስታሉ።; ማቴ 24፡5፤
ማቴ 24፡24፤ ማር 13፡6፡፡ ብሏል፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች…
- ራEየ ዮሐንስም የክርስቶስ ተቃዋሚው ሐሳዌ መሲሁ (666) ስለ
ሚያደርጋቸው ሐሰተኛ ተAምራት ያስረዳል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም ለተሰሎንቄ
ሰዎች በጻፈው መልEክቱ ተAምራቶቹ Eውነተኛ ተAምራት Eንዳልሆኑ በክፉ
መናፍስት በማስመሰል የሚፈጸሙ Eንደሆኑ ገልጦላቸዋል፡፡ ራEይ 13፡13-15፤
2ኛ ተሰ 2፡9፡፡

4. Aይሁድ Iየሱስ ክርስቶስን ወደማመን ይመለሳሉ
- ቅዱስ ጳውሎስ Eንደጻፈው የብዙዎች ከክርስትና መራቅ የAይሁድ Iየሱስ ክርስቶስን
ወደ ማመን ከመመለስ ጋር ይከሰታል፡፡ #ወንድሞች ሆይ፥ ልባሞች የሆናችሁ
Eንዳይመስላችሁ ይህን ምሥጢር ታውቁ ዘንድ Eወዳለሁ፤ የAሕዛብሙላት Eስኪገባ ድረስ
ድንዛዜ በEስራኤል በAንዳንድ በኩል ሆነባቸው፤ Eንደዚሁም Eስራኤል ሁሉ ይድናል፤
Eንዲህ ተብሎ Eንደ ተጻፈ። መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል ከያEቆብም ኃጢAተኛነትን
ያስወግዳል። ኃጢAታቸውንም ስወስድላቸው ከEነርሱ ጋር የምገባው ኪዳን ይህ ነው።
በወንጌልስ በኩል ስለ Eናንተ ጠላቶች ናቸው፥ በምርጫ በኩል ግን ስለ Aባቶች ተወዳጆች
ናቸው፤ EግዚAብሔር በጸጋው ስጦታና በመጥራቱ Aይጸጸትምና። Eናንተም ቀድሞ
ለEግዚAብሔር Eንዳልታዘዛችሁ፥ Aሁን ግን ከAለመታዘዛቸው የተነሣ ምሕረት
Eንዳገኛችሁ፥ Eንዲሁ በተማራችሁበት ምሕረት Eነርሱ ደግሞ ምሕረትን ያገኙ ዘንድ Eነዚህ
ደግሞ Aሁን Aልታዘዙም። EግዚAብሔር ሁሉን ይምር ዘንድ ሁሉን በAለመታዘዝ
ዘግቶታልና። የEግዚAብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ Eውቀቱም Eንዴት ጥልቅ ነው፤
ፍርዱ Eንዴት የማይመረመር ነው፥ ለመንገዱም ፍለጋ የለውም።; ሮሜ 11፡25-33፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች…
5. ክፋትና ሕገ ወጥነት ይበራከታል
- ጌታችን #ከዓመፃም ብዛት የተነሣ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች።; ማቴ 24፡12፡፡

Eንደለ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም #ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን
Eንዲመጣ ይህን Eወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥
ትምክህተኞች፥ ትEቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥
የማያመሰግኑ፥ ቅድስና የሌላቸው፥ ፍቅር የሌላቸው፥ Eርቅን የማይሰሙ፥
ሐሜተኞች፥ ራሳቸውን የማይገዙ፥ ጨካኞች፥ መልካም የሆነውን የማይወዱ፥
ከዳተኞች፥ ችኩሎች፥ በትEቢት የተነፉ፥ ከEግዚAብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ
ይሆናሉ፤ የAምልኮት መልክ Aላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከEነዚህ ደግሞ ራቅ።;
2ኛ ጢሞ 3፡1-5፡፡ ብሎAል፡፡

- EግዚAብሔርን መሻት ይጠፋል፤ ትምህርቱን ቸል ይሉታል ወይም
ፈጽመው ይተውታል፤ ክርስቲያናዊ ትውፊትና ባህል ይናቃል፤
የቤተክርስቲያን ስሪቶች፤ ዜማዎችዋ፤ በዓላቶችዋ Eንደ ጥንታዊ ታሪክ ብቻ
ይቆጠራሉ፡፡

- Aጠቃላይ ገጽታው በዘፍጥ 6፡5-11 የተጻፈውን ይመስላል፡፡ #EግዚAብሔርም
የሰው ክፉት በምድር ላይ Eንደ በዛ፥ የልቡ Aሳብ ምኞትም ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ Eንደ ሆነ Aየ።
EግዚAብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፥ በልቡም Aዘነ። … ምድርም በEግዚAብሔር
ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች።; ተመሳሳይ ሁኔታም ከዓለም ፍጻሜ በፊት ይፈጠራል፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች…
6. ምትሐትና ጥንቆላ... የባEዳን Aማልክት Aምላኪዎች ድርጊት ይስፋፋል
- የበርካታዎች AEምሮ የEግዚAብሔር ላልሆነ ነገር ይገዛል፡፡ #መንፈስ ግን
በግልጥ። በኋለኞች ዘመናት Aንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች
ግብዝነት የተሰጠውን የAጋንንትን ትምህርት Eያደመጡ፥ ሃይማኖትን ይክዳሉ
ይላል፤ በገዛ ሕሊናቸው Eንደሚቃጠሉ ደንዝዘው…; 1ኛ ጢሞ 4፡1፡፡
Eንደለ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስም በራEይ 9፡2-21፤ 16፡13፤ 18፡23ክፉ መናፍስት
በሰው ሕይወት ውስጥ ስለሚሠሩት ነውር ተናግ[ል፡፡ Eነዚህንም #ስለ
Eጃቸውሥራ ንስሐ Aልገቡም፤ ስለ መግደላቸውም ቢሆን ወይም ስለ Aስማታቸው
ወይም ስለ ዝሙታቸው ወይም ስለ ስርቆታቸው ንስሐ Aልገቡም።; ብሎ ጽፎAል፡፡
ራEይ 9፡20-21፡፡

7. በEግዚAብሔር ያመኑ መከራቸው ይበረታል
- ክርስቲያኖች የEግዚAብሔር ሥልጣንና ኃይል Eንዳይነገር በሚሹና በራሳቸው
ችሎታ በሚታመኑ ሁሉ ዘንድ የተጠሉ ይሆናሉ፡፡

- በEግዚAብሔር ማመን ይከስማል፤ ሃይማኖታቸውንም Aጽንተው ለመያዝ
የሚሹም ከማኅበረሰቡ Eየተገለሉ ይሄዳሉ፡፡ የገዛ ቤተ ሰዎችም ሳይቀሩ ጠላት
ይሆናሉ፡፡ #በዚያን ጊዜ ለመከራ Aሳልፈው ይሰጡAችኋል ይገድሉAችሁማል፥ ስለ
ስሜም በAሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ።; ... ማቴ 24፡ 9-10፤ ማር
13፡12-13፤ ሉቃ 21፡16፡፡



የዳግም ምጽAት ምልክቶች…
8. በማኅበራዊ ሕይወት Aጠቃላይ መናጋት ወይም Aለመረጋጋት ይፈጠራል
- ደም Aፋሳሽ ጦርነቶችና የተለያዩ Aደጋዎች ጫፍ ይደርሳሉ፡፡ ሰዎችም
ከመከራው ክብደት የተነሳ ይዝላሉ ይደክማሉ፡፡ በራሳቸው ችሎታ መከራውን
መkkም ይሳናቸዋል፡፡ ባለማመናቸውም የተነሳ EግዚAብሔር Eንዲረዳቸው
Eንኳ ፊታቸውን ወደርሱ Aይመልሱም፡፡

- #ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ Aላችሁ፤ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፥
Aትደንግጡ፤ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው፡፡; ማቴ 24፡6

- ሰዎችም በዚህ ንስሐ ከመግባት ይልቅ ልባቸው Eየጠነከረ ይሄዳል፡፡ ቅዱስ
ጴጥሮስም ይኽንኑ Aስመልክቶ #ለቀደመውም ዓለም ሳይራራ ከሌሎች ሰባት ጋር
ጽድቅን የሚሰብከውን ኖኅን Aድኖ በኃጢAተኞች ዓለም ላይ የጥፋትን ውኃ ካወረደ፥
… ጌታ EግዚAብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና Eንዴት Eንዲያድን፥በደለኞችንም
ይልቁንም በርኵስ ምኞት የሥጋን ፍትወት Eየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም
የሚንቁትን Eየቀጣቸው ለፍርድ ቀን Eንዴት Eንዲጠብቅ ያውቃል።; 2ኛ ጴጥ
2፡5-9፡፡

- #ከዚያች ወራትምመከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል፥ጨረቃም ብርሃንዋን
Aትሰጥም፥ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፥ የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ።
በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፥ በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች
ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ…; ማቴ 24፤ ማር 13፤ ሉቃ 21፡፡



ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

ይቆየን፡፡


