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Aርማጌዶን
- የመጊዶ Aምባ ወይም የጦር ሠራዊት ሠፈር ማለት ነው፡፡

- ጥንት ለንግድም ሆነ ለጦርነት ዋነኛ መተላለፊያ ነበር፡፡

- ነቢይቱ ዲቦራና ባርቅ 900 የብረት ሠረገሎች የነበሩትን
የከነዓን ንጉሥ Iያቢስንና የሠራዊቱን Aለቃ ሲሣራን በዚህ
ቦታ ጦርነት ገጥመው በEግዚAብሔር ኃይል Aሸንፈዋል።

- በርካታ ጦርነቶች በተካሄዱበት በዚህ ቦታ የመጨረሻው
ጦርነት Eንደሚካሄድበት በራEየ ዮሐንስ ተገልጿል፡፡
ራE 16፡13-16፤ 20፡7-9፡፡

- በሥEሉ የምናየው ከAርማጌዶን ሰሜን ምስራቅ በIይዝራኤል
ሸለቆ ወደ ደብረ ታቦር ስንመለከት ያለውን Eይታ ነው፡፡

- Aንዳንድ Aጥኚዎች Aርማጌዶን ጥንታዊቱን Iየሩሳሌምን፤ የቴልAቪቭን ከተማ፤ ሐዞርን፤ ቤርሳቤህ፤ የባሂን “ቅዱስ
ሥፍራ”፤ ጢሮስን፤ የሜዴትራንያን ባህር ዳርቻዎችን ያካትታል ይላሉ፡፡

- ጦርነቱ በጽድቅ Aገልጋዮችና በክፋት ሠራዊት መካከል የሚካሄድ መንፈሳዊ ጦርነት ሲሆን Eስካሁን
ተሰምቶ የማይታወቅ ታላቅ Eልቂት የሚሆንበት ነገሥታትንም ሁሉ የሚያሳትፍ ጦርነት ነው፡፡

- ወደ ቅድስቲቱ Aገር የሚተመውን የክፋት ሠራዊት የሚመራው ጎግ ወይም ማጎግ ነው፡፡ሕዘ 38፡2-
16፡፡ ይህም ከያፌት ሦስት ልጆች Aንዱ ነው፡፡ Aለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ “መስኮቦች” ብለው
ተርጉመዋል፡፡ Aንዳንዶች ለቻይና ይሰጣሉ፡፡

- በAጠቃላይ AEላፋት ሠራዊት Aስከትሎ ጎግ ማጎግ በክርስቲያኖች ላይ ቢነሳም Eርሱና ደጋፊዎቹ
በEግዚAብሔር ክንድ በመቅሰፍት ተመትተው ይወድቃሉ፡፡ ንጉሡ EግዚAብሔርም በደብረ ዘይት
ተራራ ጫፍ ይቆማል ይክፋት ኃይሎችም ፍጻሜ ያን ጊዜ ይሆናል፡፡ ዘካ 14፡4፡፡



ዳግም ምጽAት
- ክርስቲያኖች በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። “
ይህም ሊሆን ሲጀምር ቤዛችሁ ቀርቦAልና Aሻቅባችሁ ራሳችሁን Aንሡ።” ተብለናል፡፡ ሉቃ
21፡27-28፡፡

- ጌታችን ራሱ ስለ ዳግም ምጽAቱ ተናግሯል፡፡ በግርማ መለኮት በቅዱሳን መላEክትም
ታጅቦ የሚመጣ ስለመሆኑም በደቀመዛሙርቱ Aሳስቦናል፡፡ “በዚህም በዘማዊና በኃጢAተኛ
ትውልድመካከል በEኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ፥ የሰው ልጅ ደግሞ በAባቱ ክብር ከቅዱሳን
መላEክት ጋር በመጣ ጊዜ በEርሱ ያፍርበታል።” ማር 8፡38፤ ማቴ 16፡27፤ ሉቃ 12፡40፤
ዮሐ 14፡3፤ ሥራ 1፡11፤ ይሁዳ 14-15፤ 1ኛ ዮሐ 2፡28፤ 1ኛ ጴጥ 4፡13፤ 1ኛ ቆሮ
4፡5፤ 1ኛ ተሰ 5፡2-6… ፡፡

- ዳግም ምጽAቱ ድንገተኛ Eንደሆነ “መብረቅ ከምሥራቅ ወጥቶ Eስከ ምEራብ Eንደሚታይ፥
የሰው ልጅ መምጣት Eንዲሁ ይሆናልና፤ … የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም
የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል፥ በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ፡፡”
በማለት ነግሮናል፡፡ ማቴ 24፡27-30፡፡

- በማስከተልም የሰው ልጅ Eልፍ AEላፍ በሚሆኑ መላEክቱ በክብር ታጅቦ በግርማው
ይገለጣል፡፡ “፥ የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል” ማቴ
24፡27-30፡፡ Aመጣጡም በትሕትና Eንደ ድሃ ሆኖ ራሱን ከገለጠበት ከመጀመሪያው
ዓይነት ይለያል፡፡ መጀመሪያ የመጣው ነፍሱን ስለብዙዎች Aሳልፎ ሊሰጥ ቢሆንም ዳግመኛ
ግን በዓለሙ ሁሉ ሊፈርድና ለEያንዳንዱ Eንደ ሥራው ሊከፍለው ይመጣል፡፡
“ለEያንዳንዳችሁም Eንደ ሥራችሁ Eሰጣችኋለሁ” Eንዳለ፡፡ ራE 2፡23፤ ሥራ 17፡31፡፡



የሙታን ትንሣኤ
- ጌታችን ዳግም በሚመጣበት ቀን ሙታን ሁሉ ይነሣሉ። “በመቃብር ያሉቱ ሁሉ ድምፁን
የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፤ መልካምም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ
ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህ Aታድንቁ።” Eንዳለ፡፡ ዮሐ 5፡29፡፡

- ሰዱቃውያን የሰው ልጆችን ትንሣኤ በመጠራጠራቸው የተነሳ ጌታችን “Iየሱስምመልሶ
Eንዲህ Aላቸው፦ መጻሕፍትንና የEግዚAብሔርን ኃይል Aታውቁምና ትስታላችሁ።”
ብሎAቸዋል፡፡ ማቴ 22፡29፡፡

- ቅዱስ ጳውሎስም የሙታን ትንሣኤ Eንዳለ ስለማመናችን ጥቅም ሲያስረዳን “ትንሣኤ
ሙታንስ ከሌለ ክርስቶስ Aልተነሣማ፤ ክርስቶስም ካልተነሣ Eንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው
Eምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት፤ ደግሞም፦ ክርስቶስን Aስነሥቶታል ብለን በEግዚAብሔር ላይ
ስለ መሰከርን ሐሰተኞች የEግዚAብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል፤ሙታን ግን የማይነሡ
ከሆነ Eርሱን Aላስነሣውም።ሙታን የማይነሡ ከሆነ ክርስቶስ Aልተነሣማ፤ ክርስቶስም
ካልተነሣ Eምነታችሁ ከንቱ ናት፤ Eስከ Aሁን ድረስ በኃጢAታችሁ Aላችሁ። Eንግዲያስ
በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋላ። በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ፥
ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። Aሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን
ተነሥቶAል። ሞት በሰው በኩል ስለ መጣ ትንሣኤሙታን በሰው በኩል ሆኖAልና። ሁሉ
በAዳም Eንደሚሞቱ Eንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና።” በማለት ጽፎልናል፡፡
1ኛ ቆሮ 15፡13-22፡፡

- መልካም ያደረጉ ለክብር ኃጢAተኞችም ለፍርድ ይነሣሉ፡፡ ዮሐ 5፡29፤ ሥራ 24፡15፡፡
“በዚያን ጊዜ ጻድቃን በAባታቸውመንግሥት Eንደ ፀሐይ ይበራሉ።” ማቴ 13፡43፡፡



የሙታን ትንሣኤ …
- ከትንሣኤም በ|ላ ባለው ሕይወት በAዲሱ ሰውነት ከማንኛውም ዓይነት የሰውነት ድካም ዛሬ
ከሚታየው የAካል ዝለት ሁኑ ነጻ Eንሆናለን፤ ሰውነታችንም መብልና መጠጥንም የማይሻ
የማይራብና የማይጠማ ይሆናል፡፡ “ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ ይህም የሚሞተው
የማይሞተውን ሊለብስ ይገባዋልና።” Eንዳለ፡፡ 1ኛ ቆሮ 15፡53፡፡

- ቅዱስ ጳውሎስም በሙታን ትንሣኤ ስለሚሆነው የሰውነታችን መለወጥ “ነገር ግን ሰውሙታን Eንዴት
ይነሣሉ? በምንስ ዓይነት Aካል ይመጣሉ? የሚል ይኖር ይሆናል። Aንተ ሞኝ፥ Aንተ የምትዘራው ካልሞተ
ሕያው Aይሆንም፤ የምትዘራውም፥ ስንዴ ቢሆን ከሌላም ዓይነት የAንዱ ቢሆን፥ ቅንጣት ብቻ ነው Eንጂ
የምትዘራው የሚሆነውን Aካል Aይደለም፤ EግዚAብሔር ግን Eንደ ወደደ Aካልን ይሰጠዋል ከዘሮችም
ለEያንዳንዱ የገዛ Aካሉን ይሰጠዋል።” በማለት ያለንን Eምነታችንን Eንድናጠነክር ጽፎልናል፡፡
1ኛ ቆሮ 15፡35-38፡፡

- በጌታችን ዳግም ምጽAት በምድር Eየኖሩ የተገኙም Eንደ ቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት ተለውጠው
Eንደተነሡት ሙታን ይለወጣሉ፡፡ “Eነሆ፥ Aንድ ምሥጢር Eነግራችኋለሁ፤ሁላችን Aናንቀላፋም ነገር ግን
የኋለኛውመለከት ሲነፋ ሁላችን በድንገት በቅጽበተ ዓይን Eንለወጣለን፤ መለከት ይነፋልናሙታንም
የማይበሰብሱ ሆነው ይነሣሉ Eኛም Eንለወጣለን። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ ይህም
የሚሞተው የማይሞተውን ሊለብስ ይገባዋልና።” 1ኛ ቆሮ 15፡51-53፡፡

- በመጨረሻም ቅዱስ ጳውሎስ Eንደተናገረው ያመኑበት ወዳጆቹ ከጌታችን ጋር ይገናኛሉ፡፡ “ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥
ተስፋ Eንደሌላቸው Eንደ ሌሎች ደግሞ Eንዳታዝኑ፥ Aንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ ዘንድ Eንወዳለን። Iየሱስ Eንደ ሞተና
Eንደ ተነሣ ካመንን፥ Eንዲሁም በIየሱስ ያንቀላፉቱን EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር ያመጣቸዋልና። በጌታ ቃል የምንላችሁ
ይህ ነውና፤ Eኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ Eስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉቱን Aንቀድምም፤ 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፤ Eንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር
Eንሆናለን።” 1ኛ ተሰ 4፡13-17 ፤ ማቴ 24፡21-22፡፡



የቁሳዊው ዓለም ማለፍ
- ሰው በኃጢAት በመውደቁ የተነሳ “ፍጥረት ሁሉ Eስከ Aሁን ድረስ Aብሮ በመቃተትና በምጥ
መኖሩን Eናውቃለንና።” ሮሜ 8፡22፡፡

- ነገር ግን የሰው ዘር ሁሉና Aሁን የምንኖርበትም ቁሳዊ ዓለም የሚታደስበትና የሚነጻበት
ዘመን ይመጣል፡፡ ይህም በመጨረሻው ቀን የመጨረሻውን ፍርድ ተከትሎ በEሳት
Aማካይነት ይሆናል፡፡ ከጥፋት ውሃ በፊት የነበረው ዓለም በጥፋት ውሃ Eንደጸዳ ሁሉ
Aሁን ያሉት ሰማይና ምድር ቅዱስ ጴጥሮስ Eንዳስተማረን በEሳት ይጠፋሉ፡፡

- ቅዱስ ጴጥሮስ “Aሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን EግዚAብሔርን የማያመልኩት ሰዎች Eስከሚጠፉበት
Eስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለEሳት ቀርተዋል።..  ለAንዳንዶች የሚዘገይ
Eንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ Aይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ Eንዲደርሱ Eንጂ ማንም
Eንዳይጠፋ ወዶ ስለ Eናንተ ይታገሣል። የጌታው ቀን ግን Eንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል፤ በዚያም ቀን ሰማያት
በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፥ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኵሳት ይቀልጣል፥ ምድርም በEርስዋም ላይ
የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል። ይህ ሁሉ Eንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ፥ የEግዚAብሔርን ቀን መምጣት
Eየጠበቃችሁና Eያስቸኰላችሁ፥ በቅዱስ ኑሮ EግዚAብሔርንም በመምሰል Eንደ ምን ልትሆኑ ይገባችኋል?
ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኵሳት ይፈታል፤ ነገር ግን ጽድቅ
የሚኖርባትን Aዲስ ሰማይና Aዲስ ምድር Eንደ ተስፋ ቃሉ Eንጠብቃለን።” Eንዳለ፡፡ 2ኛ ጴጥ 3፡7-13፡፡

- ይህ ዓለም Aላፊ Eንደሆነም ልበ Aምላክ ዳዊት በመዝሙሩ “Aቤቱ፥ Aንተ ከጥንት ምድርን
መሠረትህ፥ ሰማያትም የEጅህሥራ ናቸው። Eነርሱ ይጠፋሉ፥ Aንተ ግን ትኖራለህ ሁላቸው Eንደ ልብስ
ያረጃሉ፥ Eንደ መጐናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ፥ ይለወጡማል Aንተ ግን ያው Aንተ ነህ፥ ዓመቶችህም ከቶ
Aያልቁም። የባሪያዎችህም ልጆች ይኖራሉ፥ ዘራቸውም ለዘላለም ትጸናለች።” በማለት የዓለም ፍጻሜ
ውድመቷ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ መታደሷ Eንደሆነ ገልጦልናል፡፡ መዝ 102፡25-27፡፡



የመጨረሻው ፍርድ
- ስለመጨረሻው ፍርድ ከተጻፉት ማቴዎስ በወንጌሉ ማቴ 25፡31-46 የገለጠው የበለጠ
Aስረጅ ነው፡፡ “የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከEርሱም ጋር ቅዱሳን መላEክቱ ሁሉ፥
በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል፤ Aሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ፤ Eረኛም በጎቹን
ከፍየሎች Eንደሚለይ Eርስ በርሳቸው ይለያቸዋል፥ በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው
ያቆማቸዋል። ንጉሡም በቀኙ ያሉትን Eንዲህ ይላቸዋል። … በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን
ደግሞ ይላቸዋል።…” ዮሐ 5፡22-29፤ ማቴ 16፡27፤ ማቴ 7፡21-23፤ ማቴ 11፡22-24፤ ማቴ 12፡35-42፤ ማቴ
13፡37-43፤ ማቴ 19፡29-30፤ ማቴ 25፡31-46፤ ሥራ 17፡31፤ ይሁዳ 14-15፤ 2ኛ ቆሮ 5፡10፤ ሮሜ 2፡5-7፤ ሮሜ
14፡10፤ 1ኛ ቆሮ 4፡5፤ ኤፌ 6፡8፤ ቆላ 3፡24-25፤ 2ናተሰ 1፡6-10፤ 2ኛ ጢመ 4፡1፤ ራE 20፡11-15፡፡

- ከላይ ከተጻፉት Eንደምንረዳው የመጨረሻው ፍርድ በሙታንና በሕይወት ኖረው
በሚገኙት በጻድቃንና በኃጥAን በሰይጣንና በሠራዊቱም ላይ ይደረጋል፡፡

- ፈራጁ ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊ ግርማው በቅዱሳን
መላEክቱ ታጅቦ በዙፋኑ ሆኖ በዓለሙ ሁሉ ላይ ይፈርዳል፡፡ ኃጥAን “ነገር ግን Eንደ
ጥንካሬህና ንስሐ Eንደማይገባ ልብህ የEግዚAብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቍጣ ቀን ቍጣን
በራስህ ላይ ታከማቻለህ።” ሮሜ 2፡5፡፡ Eንደተባሉ ያ ቀን ምን ያህል የሚያስፈራ ነው? ይህ
ፍርድ Eውነተኛና የሁላችንም መጨረሻ የሚወሰንበት ፍርድ ነው፡፡ ኃጥAንንም “Eናንተ
ርጉማን፥ ለሰይጣንና ለመላEክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም Eሳት ከEኔ ሂዱ…” ይላቸዋል፡፡
Eነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፥ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ።

- በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጥAን የሚገቡበትም ይህሥፍራ ለሰይጣንና ለመላEክቶቹ የተዘጋጀው
ገሃነም፤ የEሳት ባሕር ነው፡፡ 2ኛ ተሰ 1፡8፤ ራE 19፡20፤ ማቴ 25፡41፡፡



የማታልፍ መንግሥት

- ይህ ዓለም ሲያልፍ ዘላለማዊቱ የEግዚAብሔር መንግሥት ትመጣለች፡፡ ምድራዊትዋ
የፀጋው ግምጃ ቤት የሆነችው ቤተክርስቲያን ከማታልፈው የEግዚAብሔር ሰማያዊ
መንግሥት ጋር ትዋሐዳለች፡፡ የEግዚAብሔር ልጅ ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን
Iየሱስ ክርስቶስ ከባሕርይ Aባቱ ከAብና ከባሕርይ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር
ብቻውን ገዥ ይሆንባታል፡፡ ”ለመንግሥቱምመጨረሻ የለውም።“ ሉቃ 1፡33፡፡

- ሞትም በጻድቃን ላይ ኃይሉን ያጣል፡፡ “የኋለኛው ጠላት የሚሻረውሞት ነው፤ ሞት ድል
በመነሣት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል።” Eንደተባለ፡፡ 1ኛ ቆሮ 15፡26 Eና 54፡፡

- “Aዲስ ሰማይንና Aዲስ ምድርንም Aየሁ፥ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር Aልፈዋልና፥
ባሕርም ወደ ፊት የለም። … ” ራE 21፡1-፡፡ “ከEንግዲህ ወዲህ Aይራቡም፥ ከEንግዲህም
ወዲህ Aይጠሙም፥ ፀሐይም ትኵሳትም ሁሉ ከቶ Aይወርድባቸውም፡፡” ራE 7፡16-17፤ Iሳ
64፡4፤ 1ኛ ቆሮ 2፡9፤ Eንዳለ ሁሉ Aዲስ ይሆናል፡፡

- ጌታችን “በAባቴ ቤት ብዙመኖሪያ Aለ፤ Eንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር፤ ስፍራ Aዘጋጅላችሁ
ዘንድ Eሄዳለሁና…” Eንዳለ ዮሐ 14፡2፤ 1ኛ ቆሮ 3፡8፤ 1ኛ ቆሮ 15፡41፡፡ በምድር
ያመኑበትን በመንፈሳዊው ዓለም ባዘጋጀው ሥፍራ ያኖራቸዋል፡፡



ማጠቃለያ
- በርካታ ክርስቲያኖች የመጨረሻው የፍርድ ቀን ሩቅ ስለሚመስላቸው፤ የማይሆንም
Aድርገው ስለሚገምቱ በግድ የለሽነትና በኃጢAት ይኖራሉ፡፡

- ከመጨረሻው ፍርድ Aስቀድሞ በርካታ መለኮታዊ ፍርዶች በየጊዜው Eንደሚሰጡብን
በማስታወስ መንፈሳዊ ሕይወታችንን ማሻሻል ይኖርብናል፡፡ Aዎ! መለኮታዊ ፍርድ
በተናጠል በሰዎች፤ በቦታዎች ይልቁንም በመላው ዓለምም ላይ Eንደተሠጠ
የሚያረጋግጡልን ታሪኮች Aሉ፡፡ Eንደ ምሳሌም የኖኅ ዘመን የውሃ፤ የሰዶምና የገሞራ
ጥፋቶች፤ የጥንታውያኑ የAሦር፤ የባቢሎን፤ የሮማ መውደቅ...ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ Eኛም
ከክርስቲያናዊ ሕይወት ከተለየን ከEግዚAብሔር ፍርድ የማናመልጥ መሆናችንን
ማስታወስ ይኖርብናል፡፡ ማቴ 24፡28፡፡

- ባለቤቱ መቼ Eንደሚመጣ ስለማናውቅ የመንፈሳዊ ሕይወታችንን ጉዳይ ዘወትር
የምንከታተልና የሃይማኖታችንም ሻማ ሳይጠፋ ነፍሳችንንም በንጽሕና Eንደጠበቅን
መበርታት ይኖርብናል፡፡

- በዘመነ ሐዋርያት የጌታችን ወደ ዚህ ዓለም መምጣት Aስፈላጊያችን Eንደነበረ ሁሉ
Aሁንም ዳግም መምጣቱ Aስፈላጊያችን ነው፡፡ በዳግም ምጽAቱ በዓለማችን ያለው ወንጀልና
ወንጀለኝነት፤ የስህተት Aሠራርም ሁሉ ያከትምለትና Aዲስ ሕይወት በAዲሲቱ ዓለም
Eንኖራለንና፡፡



ማጠቃለያ…
- ለዓለም ፍጻሜ ምልክት ሆነው ከተገለጹት የተፈጸሙትን መጥቀስ Aስፈላጊ ነው፡፡
Eነዚህም፡-
1. የብርሃን ወንጌል በዓለም ሁሉ መሰበክ
2. Eጅግ በተፋጠነ መልኩ ሰዎች ከEውነተኛይቱ ቤተክርስቲያን መውጣታቸውና

መለየታቸው
3. Aይሁድ ወደ ጌታችን መመለሳቸው
4. የሐሰተኞች ነቢያትና የሐሰተኛ ትምህርቶች መስፋፋት
5. የሥነምግባር ደረጃ ዝቅ ማለት፤ የAስፈሪ ወንጀሎች፡ ጥንቆላና ሰይጣናዊ Aሰራሮች
መበራከት

- Iሳ 3፡9፡፡ “የፊታቸውም Eፍረት ይመሰክርባቸዋል Eንደ ሰዶምም ኃጢAታቸውን ያወራሉ፥
AይሠውሩAትም። በራሳቸው ላይ ክፉ ነገርን ሠርተዋልና ለነፍሳቸው ወዮ!” Eንደተባለው ዛሬ
ግብረ ሰዶማዊነትን፤ ጽንስ ማስወረድን ደግፈው ሰልፍ የሚወጡትን መመልከት በዛሬዋ
ዓለም Eንግዳ ነገር Aይደለም፡፡

- ነውጠኝነት የሚታይባቸው ሙዚቃዎችና ፊልሞችም ምጽAቱን የሚያስታውሱን ናቸው፡፡

- Eነዚህን ሁሉ ብንመለከትም ዓለም የሚፈጸምበትን Eርግጠኛውን ጊዜ መናገር Aንችልም፤
ከEግዚAብሔር በቀር የሚያውቀው የለምና፡፡

መሐሪው Aምላካችን EግዚAብሔር በሚመጣው የፈተና ጊዜ ሁሉ ጠብቆ በመልካሙ ጎዳና ይምራን፡፡
Aሜን፡፡



ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡

ይቆየን፡፡


