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“ እኔ ወንድማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራዉንና መንግስቱን የምካፈል ዮሐንስስለ እግዚአብሔር ቃል እና ስለ 
ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርሁ፡፡”

ይሄ ተከታታይየኢየሱስ ክርስቶስ በአካል መገለጥ ራዕይ ፍጥሞ በምትባል ደሴት ተባሮ ለተጓዘዉ ለዮሐንስ የተሰጠ ነዉ፡፡ ይህች ትንሽ 
ደሴትበታችኛዉ እስያ በኤግያን ባህር ሰላሳ ማይል እርቀት ላይ የምትገኝ ናት፡፡ ቋጥኝማ አካባቢ እና በእባቦች፤በእንሽላሊት፤ እናበጊንጥ የተወረረ 
ስፍራ ነዉ፡፡ በተወሰነ መልኩም የንግድ ቦታ ነዉ፡፡ የሮማ መንግስትም እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ ወንጀለኞች እናየፖለቲካ እስረኞችን ለመቅጣት 
የሚጠቀምበት ቦታ ነዉ፡፡

ካስተዋላችሁትዮሀንስ እራሱን ለቅዱሳኑ ያለበትን ሁኔታ ሲገልጽ የመከራዉ ተካፋይ ወንድማችሁ በማለት ነዉ፡፡ የቀደምት ቤተ ክርስቲያን 
በዚህጊዜ በመከራ ዉስጥ ስታለፍ የነበረችበት ጊዜ ነበር፡፡ እምነታቸዉ “በየቦታዉ መጠላቱ” ብቻ ሳይሆን ሁሉምሰዎች እራሳቸዉ በእስር ያሉና 
የሚገደሉ ነበሩ፡፡ ዮሐንስም እንደ ብዙሃኑ ሰዎች ለእግዚአብሄር ቃል እና ለኢየሱስ ክርስቶስምስክርነት በእስር እየተሰቃየ ነበር፡፡ በታሰረ ሰዓት 
እሱን ለመግደል ብለዉ በፈላ ዘይት ዉስጥ ለሃያ አራት ሰዓት ከተዉትበከንቱ ደከሙ ስለሆነም በጣም የተናደዱት ወታደሮች ጠንቋይ ነዉ ብለዉ ወደ 
ፍጥሞ ደሴት እንዲሔድ አደረጉት እግዚአብሔር ግንከእሱ ጋር ነበረ ነገር ግን ከዛ ደሴት ተርፎ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ በእረኝነት ወደ 
አገለገለበት ወደ ኤፌሶን ተመለሰ፡፡

ዮሃንስራእዩን የተቀበለዉ ከክርስቶስ ሞት በኃላ 95 - 96 ባለዉ ሁለት አመት ጊዜ ዉስጥ ነዉ፡፡ በአለም ላይ ከታዩ ራእዮች ሁሉየሚበልጡ 
አስደናቂ ራእዮች ናቸዉ፡፡ መላ መጽሃፉ በምልክቶች የተቀመጠ ነዉ ለዚህም ነዉ ለተለያዩ ነቀፋና ትችቶች የተጋለጠዉ፡፡ሆኖም ግን በላዩ ላይ ግን 
የእግዚአብሔር ማህተም አለበት ያምትክክለኛነቱን ያረጋግጣል እንዲሁም የተቀደሱትን እያንዳንዱን ገጾች ለሚያነበዉ ወይም ለሚሰማዉ ሁሉ እጅግ 
ብዙ ዋጋአለዉ፡፡

በጌታ ቀን በመንፈስ መሆን

ራአይ 1፡10

“በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርሁ በኃላዬም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ትላቅ ድምጽሰማሁ.”

“ በመንፈስ ነበርሁ ”እጅግ ያማረ አይደለምን? በጣምእወደዋለሁ፡፡እነኚህን ቃላቶች “ የመላዉ የክርስቲያኖች ህይወት” ብላቹ ልትጠሩት 
ትችላላችሁ፡፡ እንደ ክርስቲያን እንኑር ካልን በመንፈሱ ዉስጥመሆን አለብን፡፡ ዮሐንስ በእራሱ መንፈስ ዉስጥ ስለመሆኑ አይደለም የሚያወራዉ ያ 
አይደለም እነዚህን ሁሉ ራእዮች ያመጣለትየእግዚአብሔር መንፈስ ነዉ ከእኛም ጋር ይሄዉ የእግዚአብሔር መንፈስ አብሮን መሆን አለበት 
አለበለዚያ ግን ሁሉ ነገር ከንቱይሆናል፡፡ ጳዉሎስ እንዲህ አለ“ በመንፈስ ሆኜ እጸልያለሁ፤በመንፈስ ሆኜ እዘምራለሁ፤በመንፈስሆኜ እኖራለሁ፡፡” 
መልካም የሆነ ነገር ሁሉ ወደ እኔ የሚመጣ ከሆነበመንፈስ የተገለጠ በቃሉ የተረጋገጠ በመልካም ፍሬ የሚታይ መሆን አለበት፡፡ ከኢየሱስ ትኩስ 
የሆኑ እጅግ በዙ ራእዮችም ዮሐንስይቀበል ዘንድ በርግጥ ዮሃንስ በመንፈስ መሆን ያስፈልገዉ ነበር፡፡ እኛም በቃሉ ዉስጥ አኑሮ የሰጠንን 
መገለጥእንድንረዳዉ በመንፈስ ዉስጥ መሆን ያስፈልገናል፡፡ ያዉ እራሱአንዱ መንፈስ ስለሆነ፡፡

በዚህ መልኩተመልከቱት ሁሉም እንደሚያነበዉ መጽሃፍ ቅዱስ በሐዋርያት ስራ 2፡38

“ንስሃ ግቡ ኃጥያታችሁም ይሰረይ ዘንድእያንዳንዳችሁም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ 
ትቀበላላችሁ፡፡,”

እናም በዚህመልኩ ማለፍ፡፡ ሊያዩት ግን አልቻሉም፡፡ በመንፈስ በመሆን አይተዉት ቢሆን ኖሮ መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል ከፈለጉ ንስሃ 
መግባትእና በጌታ ኢየሱስ ስም መጠመቅ እንደነበረባቸዉ ያዉቁ ነበር ከዛም እግዚአብሔር ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በመሙላት ቃሉን 
የመፈጸምሃላፊነት ይኖረዉ ነበር፡፡ በመንፈስ አልነበሩም ወይም ቃሉ እንደሚለዉ ይሆንለቸዉ ነበር፡፡ የመጀመሪያዉ ደረጃ በመንፈስ መሆንነዉ፡

ሌላ ማብራሪያልጠቀም እስኪ ለምሳሌ እናንተ መፈወስ ፈለጋችሁ እንበል? በዚህ ጉዳይ ቃሉ ምን ይላል ይህን ብዙ ጊዜ አንብበነዋል ነገር ግን 
ስናነበዉበመንፈስ ዉስጥ አልገባንም እዉነተኛዉን ነገር እንዲያስተምረን መንፈሱን እንዲሰጠን እግዚአብሔርን ጠይቀነዋል? እንደዛአድርገን ቢሆን 
ኖሮ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን እንጠራና ሀጥያታችንን ተናዘን እንቀባና ይጸለይልን ነበር እንደዛ ነበርየሚሆነዉ ወዲያዉኑ ላይከናወን ይችላል 
መንፈሱ ግን በሁሉ ስፍራ አለ ሌላ ይግባኝ የምንጠይቀዉ ዳኛ የለም እግዚአብሔር ቃሉንይፈጽማል ኦ በመንፈስ ዉስጥ መሆን ያስፈልገናል ያኔ ሁሉ 
ይከናወናል፡፡ ወደ ተግባሩ ከመሄዳችሁ አስቀድሞ ወደ መንፈሱ ግቡናያኔ እግዚአብሔር የሚሰራዉን ተግባር ተመልከቱ፡፡

አለም አለማዊ በሆኑ ነገሮች መንፈስ ዉስጥ እንዴት እንደሚገባ አስተዉላችኃል? ወደ ኳስ መጫወቻቦታ ይሄዳሉ፤ የተለያዩ የስፖርት 
እንቅስቃሴዎች እና ጭፈራዎቻቸዉ ይሄዳሉ ወደዛዉ መንፈስ ዉስጥ ይገባሉ ልክ እንደግድግዳ ላይአበባ ፤ አርጅተዉ እንደደረቁት እንጨቶች ዝም 
ብለዉአይቀመጡም፡፡  ስሜት ዉስጥ ወደሚከታቸዉ  ነገሮች  ይገባሉ  የነዛ  ነገሮችም  ተካፋይ  ይሆናሉ፡፡  ነገር  ግን  ክርስቲያኖች  ወደእግዚአብሔር
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መንፈስ ዉስጥ ሲገቡ ማየት ያስጠላቸዋል፡፡ ቅዱስ ተንከባላዮች ወይም ወግ አጥባቂዎች ብለዉ ይጠሩናል እኛንአለመቀበላቸዉንና መጥላታቸዉን 
ለማሳየት የማያደርጉት ነገር የለም ነገር ግን እሱን ቸል በሉት፡፡ ምንጩ ከየት እንደሆነስለምታዉቁ ሊሆን የሚችለዉን ትጠባበቃላችሁ ሌላዉን ገለል 
አድርጋችሁ ወደ አምልኮ መንፈስ ዉስጥ ግቡ ፡፡

መንፈሳችንንጹህ ነዉ ትኩስ ነዉ ደግሞም የምር ነዉ፡፡ ከስካር ያልሆነ እና የማያቋርጥ ነዉ ከምንም ነገር ሳይሆን በጌታ ላይ ካለን ሙሉደስታ 
ነዉ፡፡ ልክ አለም በጣፋጭ ነገሮች እና በዉስጡ ባለዉ ደስታ እንደሚደሰተዉ ክርስቲያኖችም በጣም የተነቃቁ እና በጌታ ላይሙሉ ደስታ ያላቸዉ 
መሆን አለባቸዉ፡፡ ሁለትም ክርስቲያኖችም ሆነአለም ሰዎች ናቸዉ ሁለቱም ስሜቶች አላቸዉ ልዩነቱ ያለዉ የክርስቲያኖች ልብ እና ስሜታቸዉ 
ያለዉ በከበረዉ ጌታ እና ፍቅሩ ላይሲሆን አለም ግን ያሚያረካዉ ስጋዉን ብቻ ነዉ፡፡

አሁን ዮሐንስ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርይላል፡፡

ኦ ይሄዉአንዱ ልዩነት የሚያመጣዉ ጥቅስ አንዳንዶች ፈጽሞ ቃሉ በትክክል ምን እንደሚል ማየት አይችሉም

በመጀመሪያ የጌታ ቀን የሚለዉ የሰንበትን ቀን ነዉ የሚሉ ሰዎች አሉ ያም ደግሞ ለእነሱ ቅዳሜ ቀን ነዉ በሌላበኩል ደግሞ ሰንበት ቀኑ እሁድ 
ነዉ የሚሉ አሉ፡፡ ነገር ግን በእነዚህ ከሁለቱ በአንዳቸዉ ቀን አልያም በሁለቱም ቀናቶችበአንድነት በምን መልኩ ነዉ ዮሐንስ እነዛን ሁሉ ራእዮች 
በሁለት አመት ጊዜ ዉስጥ ሊቀበል የሚችለዉ፡፡ በትክክል የሆነዉ ነገርዮሐንስ በመንፈስ አማካኝነት ገና ሊመጣ ወዳለዉ የጌታ ቀን ነዉ የተጓዘዉ 
ወይም የተወስደዉ፡፡ መጽሃፍ ቅዱስ እየተናገረ ያለዉገና ወደ ፊት ስለሚመጣዉ የጌታ ቀን ነዉ እናም ዮሐንስም እየተመለከተ ያለዉ በዛ በሚመጣዉ 
ቀን የሚሆነዉን ነገር ነዉ፡፡ በዚሁአጋጣሚም ግን እስኪ የሰንበት ቀን ምን እንደሆነ እንመልከት፡፡

በአዲስ ኪዳንሰንበት የሚለዉ ቃል አንድ የሆነ የተለየ ቀንን ማክበር ወይም መጠበቅ እንዳልሆነ እናዉቃለን ቅዳሜ የተባለዉን ቀን 
ሰንበትብለን እንድንጠብቀዉ የተሰጠን ትእዛዝ የለም ወይም ደግሞ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን የሆነዉንም እሁድ የተባለዉን ቀን ሰንበትአድርገን 
እንድንጠብቀዉ የተሰጠን ምንም አይነት ትእዛዝ የለም፡፡ ስለሰንበት ያለዉ እዉነታ ይህ ነዉ ትክክለኛ ትርጉሙ “እረፍት” ነዉ፡፡እብራዊያን 4፡8 
“ኢያሱ አሳርፎአቸዉ(የእረፍት ቀን) ኖሮ ቢሆንስ ከዚያ በኃላ ስለ ሌላ ቀን ባልተናገረ ነበር፡፡ እንግዲያስየሰንበት እረፍት(ሰንበትን መጠበቅ) 
ለእግዚአብሔር ሕዝብ ቀርቶላቸዋል፡፡ ወደ እረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራዉ እንዳረፈእርሱ ደግሞ ከስራዉ አርፎአልና” በመጨረሻዉ ጥቅስ ላይ 
ያለዉን ሐረግ አደመጣችሁት? አለምን ሁሉ ፈጥሮ ያረፈዉ በሰባተኛዉ ቀን በመሆኑ ያንን ለማስታወሻ ይሆንዘንድ እግዚአብሔር ለእስራኤላዊያን 
ሰባተኛዉን ቀን የእረፍት ቀንአድርጎ ሰጣቸዉ፡፡ ከስራዉ አረፈ፡፡ አሁን ለሰዎች የእረፍት ቀንእንዲሆናቸዉ በተመሳሳይ ቦታ ለሚኖሩ ሰዎች አንድ 
ተመሳሳይ ቀን የሰንበትን ቀን አድርጎ መስጡቱ መልካም ነዉ፡፡ በአሁን ሰአትግን ግማሹ አለም ላይ ቀን ሲሆን በተመሳሳይ ሰአት ሌሌኛዉ ግማሹ 
አለም ደግሞ ጨለማ ነዉ ስለዚህ አንድ ቀን ለአለም ሁሉእንዲከበር መስጠት የማይሆን ነገር ነዉ፡፡ ይሄ ከተፈጥሮ ጋር ያለ ግጭት ነዉ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስስለዚህ የሰንበት እረፍት የሚያስተምረዉን እንይ “ወደ እረፍቱ የገባ” ይህ ወደ እረፍት መግባት ዝም ብሎ መግባት ብቻ 
አይደለም ነገር ግን ገብቶመቅረት ነዉ ዘላለማዊ እረፍትን የሚያሳይ ነዉ ነገር ግን ሰባተኛዉ ቀን ተምሳሌት ነዉ፡፡ ሰባት ፍጻሜ ማለት ነዉ ስምንት 
ደግሞዳግም የመጀመሪያ ቀን ማለት ነዉ፡፡ የኢየሱስ ትንሳኤ የነበረዉ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ነዉ ዘላለማዊ እረፍት እና ዘላለማዊሰንበትን ሰጥቶን 
ይህም እግዚአብሔር አንድ የተቆረጠ ቀንን የሰንበት(የእረፍት) ቀን አድርጎ እንዳልሰጠን ያሳያል፡፡ ወደእረፍታችን ገብተን ቀርተናል እስራኤላዉያን 
ሊገቡበት ያልቻሉትን እኛ እየተደሰትንበት ያለዉን የእዉነተኛዉ ነገር ጥላ ብቻ ነዉ ያላቸዉ፡፡ አሁን እዉነተኛዉ እረፍት እያለን ለምንወደ ጥላዉ 
መመለስ ያስፈልጋል፡፡

ይሄንንእረፍት ወይም ዘላለማዊዉን እረፍት እንዴት እንቀበለዋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ግብዣ ላይ የተመሰረተ ነዉ በማቴዎስ 11፡28 29ላይ 
እንዲህ ይላል

እናንተደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኃለሁ፡፡ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ 
የዋህ በልቤምትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፡፡

የቱንም ያህልበሀጥያታችሁ ሸክም የተሸከማችሁ ሁሉ ለአስር አመት ይሁን ሰላሳ አመት ይሁን ሀምሳም አመት ይሁን ከዛ በላይ ካደከማችሁ 
አሰልቺህይወት ኑ የእርሱንም እረፍት(እዉነተኛዉ ሰንበትን) ታገኛላችሁ ኢየሱስ እረፍትን ይሰጣችኃል፡፡

ይህ ትክክለኛዉ ኢየሱስ የሚሰጠዉ እረፍት ምንድንነዉ ኢሳያስ 28፡8-12

“ማእዱ ሁሉ ትፋቱን እና ርኩሰቱን ተሞልቶአታል ንጹህ ስፍራ እንካ የለም እዉቀትን ለማን ያተምረዋል ወይስ ወሬለማን 
ማስተዋልን ይሰጣል ወተትን ለተዉ ወይስ ጡትን ለጣሉ ነዉን ትእዛዝ በትእዛዝ ትእዛዝ በትእዛዝ ሥርአት በስርአት ጥቂትበዚህ 
ጥቂት በዚያ ነዉ በባዕድ አፍ በልዩም ልሳን ለዚህ ህዝብ ይናገራል እርሱም ዕረፍት ይህች ናት የደከመዉንአሳረፈ(ሰንበትን 
መጠበቅ) ይህችም ማረፊያ ናት አላቸዉ እነርሱ ግን መስማትን እንቢህ አሉ፡፡”

እዚህ ላይበኢሳያስ ትንቢት ተነግሯል፡፡ ከ700 አመት በኃላም በባለሀምሳ ቀን ተፈጻሚነትን አገኘ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ልክ 
ይሞላሉእንደሚለዉ ይህ እዉነተኛዉ ቃል የተገባልን ሰንበት ነዉ፡፡ ልክ በመንፈስ ሲሞሉ ያኔ አለማዊ ከሆኑ ስራቸዉ፤አለማዊ ከሆኑ 
ክፉመንገዶቻቸዉ አረፉ፡፡ መንፈስ ቅዱስ የህይወታቸዉን ሃላፊነት ወሰደ፡፡ ወደ እረፍት ገቡ የእናንተም እረፍት ይህ ነዉ ይህ ነዉሰንበታችሁ፡፡ የሆነ 
ቀን ወይም አመት አይደለም ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ለዘላለም መሞላትና መባረክ ነዉ፡፡ እምታርፉትእናንተ ናችሁ የሚያሳርፋችሁ እግዚአብሔር 
ነዉ፡፡ እግዚአብሔር ነዉ እንደ ፈቃዱ እና እንደወደደ በእናንተየሚያደርገዉ፡፡

የመጀመሪያ ቀን በሆነዉ እሁድ ላይ ለአምልኮ መገናኘታችን ስህተት ነዉ ብለዉ ለሚያስቡት የቅዳሜ ቀን ሰንበትአክባሪዎችን በተመለከተ 
እስኪ አንድ ተጨማሪ ነገር ልበል ስለ መጀመሪያዉ ቀን አስመልክቶ በሁለተኛዉ መቶ ክፈለዘመን ጀስቲንየተናገረዉ ይህ ነዉ “በእሁድ ቀን ሁሉም 
በከተማም ሆነ በገጠር ያሉ ነዋሪዎች ይሰበሰባሉ ጊዜ እስከፈቀደ ድረስ ከሐዋሪያቱ ማስታወሻ ና ጽሁፎች የተወሰነ ክፍልይነበባል፡፡ ንባቡ ሲያበቃ 
እነዛ የተነበቡት ነገሮች ጉባዔዉ እንዲያሰላስል ፕሪዝዳንቱ ሰፌ ንግግር በማድረግ ተግሳጽ እና ልባዊምክር ያስተላልፋል ከዛ በኃላም ሁላችንም እንነሳና 
የጋራ ጸሎት እናደርጋለን የጸሎቱ መዝጊያ ላይም ቀደም ሲል እንደገለጽኩትምግብ እና መጠጥ ይቀርብና ምስጋና ይደረጋል ከዛም ምእመኑ ”አሜን“ 
ይላል፡፡ ከዛም የተዘጋጁት ነገሮች ሁሉ ለእያንዳንዱ ሰዉ ይከፋፈልና ሁሉም ይቋደሳልየቀረዉን ማዕድ ደግሞ ዲያቆናቱ ይሰበስቡና በፕሮግራሙ ላይ 
ላለተገኙ  ለቀሩ  ሰዎች  ቤት  ተሸክመዉ ይወስዳሉ፡፡  ከዛም በኃላያላቸዉ  እና  ፈቃደኛ  ከሆኑ  ሰዎች  እንደፈቃዳቸዉ  መጠን  መባ  ይሰበሰባል  ወደ
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ፕሪዚዳንቱ ጋር ተቀመጫ ይሆናል እናም ወላጅ አልባለሆኑ ህጻናት፤ለባልቴቶች፤ለእስረኞች እና በችግር ላይ ላሉ ሁሉ ድጋፍ ይደረጋል፡፡” እዚህ 
ላይበአይሁድ ልምድ መሰረት የአምልኮ መሰብሰቢያ ቀን በሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ነበር ብለዉ ለሚያስቡት በታሪክ የተቀመጠዉን ነገርእንኳን 
በጅምላ ችላ ያሉ በመሆኑ በምንም መንገድ ድፍረት ሊኖራቸዉ አይችሉም፡፡

ኦ፡ እነዚህ ሰዎች ወደ እርሱ መጥተዉ ያንን እረፍት ማግኘት ይችላሉ በሁሉም ሰዉ ልብ ዉስጥ ስለዛ እረፍት የሚነሳየለቅሶ ጥያቄ አለ ብዙሃኑ 
ግን ትክክለኛዉን መልስ አያዉቁም፡፡ ስለሆነም በተለያዩ የሀይማኖት ድርጅቶች የሰየሙትን አንድ ቀንበመጠበቅ እና ተቋማዊ ባህል እና ስርአቶችን 
በመከተል ያንን የእረፍት ለቅሶ ጥያቄ ለማረጋጋት ይሞክራሉ፡፡ ይህኔ ሳይረዱምአለም በምትስጠዉ ደስታ እርካታን እናገኛለን ብለዉ በማሰብ 
ይጠጣሉ፤ ይደግሳሉ፤ከመጠን ያለፈ ትርፍ ለማግኘት ይጥራሉ በእነዚህሁሉ ግን እረፍት አይገኝም፡፡ ያጨሳሉ የደምስራቸዉን ለማቆም ኪኒን 
ይወስዳሉ ነገር ግን በምድር ላይ ባሉ ፈሳሽ መድሃኒቶች ሁሉእረፍት የለም፡፡ ኢየሱስ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ሰማያዊ መፍትሔ ያስፈልጋቸዋል፡፡ መንፈሱ 
ያስፈልጋቸዋል፡፡

ከዛም አብዛኛዎቹ ወደ ቤተክርስቲያን እሁድ ይሄዳሉ፡፡ ያ መልካም ነዉ ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር እንዴትእንደሚጠጉ እና እንዴት ማምለክ 
እንዳለባቸዉ አያዉቁም፡፡ በዮሐ4፡24 ላይ ኢየሱስ እዉነተኛ አምልኮ በመንፈስ እና በእዉነትየሚደረግ መሆኑን ገልጿል፡፡ነገር ግን እግዚአብሔርን 
በትንሹ ብቻ በሚያዉቁ ቤተክርስቲያን በገና በዓል ላይ ሳንታ ክላዉስን በሚያስቀምጡ፤በፋሲካበዓል ባኒስን በሚያንጠለጥሉ እንዴት ያለ አምልኮ 
ታገኛላችሁ? ይሄን ከየት አገኙት? ይሄ የመጣዉ እምነት የለሾች ከሆኑ ከጣኦት አምላኪዎች ነዉ እናምየቤተክርስቲያን አስተምህሮት አደረጉት፡፡ አንድ 
ሰዉ ግን ዞሮ እራሱን ወደ ጌታ ቢመልስ እና በመንፈስ ቅዱስ ቢሞላ ከነዚህ ሁሉነገሮች ነጻ ይወጣል፡፡ ለነፍሱ እረፍትን ያገኛል፡፡ እዉነተኛ ህይወትን 
መኖር ይጀምራል፡፡ እግዚአብሑርንም ይወዳልያመልከዋል፡፡

አሁን ወደ ቃሉ እንመለስ የጌታ ቀን ያልሆነዉ ምን እንደሆነ አዉቀናል፡፡ ቅዳሜ ወይም እሁድ ካልሆነ ታዲያ ምንድንነዉ? ደህና፡ በዚህ መልኩ 
እናስቀምጠዉ፡፡ ዛሬ በርግጥም የጌታ ቀን አይደለም ይህ የሰዎች ቀን ነዉ፡፡ የሰዎችተግባር፤የሰዎች ስራ፤ሰዎች የሚያስቡት አምልኮ፤የሰዉ የሆነ ነገር 
ሁሉ የሰዎች አለም(ኮስሞስ) ነዉና፡፡ ነገር ግን የጌታ ቀንገና የሚመጣ ነዉ፡፡ አዎ የሚመጣ ነዉ፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት በሚገለጥበት ቀን ነበር 
ዮሐንስ በመንፈስ የተወሰደዉ ገናሊመጣ ወዳለዉ ታላቁ ቀን በመንፈስ ተጓዘ፡፡ የጌታ ቀን የሚባለዉ የሰዎች ቀን የሚፈጸምበት ጊዜ ነዉ፡፡ የዚህ 
አለም መንግስትበጠቅላላ ያኔ የእግዚአብሔር መንግስት ይሆናል፡፡ የጌታ ቀን ፍርድ የሚሰጥበት ቀን ነዉ፡፡ ከዛ በኃላም የሺህ አመቱ ንግስናጊዜ 
ይከተላል፡፡ በአሁን ሰዓት ግን አለም ከክርስቲያኖች ጋር ማድረግ የፈለገዉን ሁሉ ያድርግ፡፡ ክፍ ስም እየሰጡ ይጠሩታልይሳለቁበታል፡፡ ነገር ግን ያ 
የሚያለቅሱበት እና ጥርሳ የሚያፋጩበት ታላቁ ቀን ይመጣል፡፡ በጉ አለምን ለመፍረድ በቁጣይመጣልና፡፡ ያም ጻድቃኖች ከጌታ ጋር የሚሆኑበት ቀን 
ይሆናል ክፉዎች ይቃጠላሉ ጻድቃኑም ከእግር ጫማ በላይ ወደ ሚሊኒየሙ ይገባሉ፡፡ ሚሊክያስ 4፡3 “በምሰራበት ቀን በደለኞች ከእግራችሁጫማ 
በታች ዓመድ ይሆናሉና እናንተ ትረግጡኣቸዋላችሁ ይላላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡”

እንደ መለከት የሚመስል ድምጽ

ራእይ 1፡10

“… በኃላዬም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ትላቅ ድምጽ ሰማሁ፡፡”

ዮሐንስ በመንፈስ ነበር እናም በመንፈስ ሆኖ የጌታኢየሱስን ታላቅ እና ድንቅ ቀን ቅዱስ ሀይሉንም ተመለከተ፡፡ ወደፊት የሚሆነዉ ሊታወቅ 
ነዉ እግዚአብሔር ሊያስተምረዉ ነዉናዮሐንስ መለከት ነዉ አላለም እንደ መለከት የሚመስል አለ እንጂ አሁን መለከት ሲነፋ በዉስጡ በአስቸኳይ 
የሚከናወን ነገር አለዉልክ እንደ ሄርዶስ የንጉሱ መልእክተኞች ወደ ህዝቡ በሚመጡበት ጊዜ በመለከት ያስነፋል አስቸኳይ የሆነ ጥሪ ነዉ ሰዎች 
ለመስማትይሰበሰባሉ (እስራኤላዉያን ሁልጊዜም በመለከት ድምጽ ይሰበሰቡ ነበር) እጅግ አስፈላጊ ነገር አለ “አዳምጡት፡፡” ስለዚህይሄም ድምጽ 
ልክ እንደ መለከት ድምጽ አስቸካይ የሆነ የፍርድ ድምጽ አለዉ ግልጽና ጠንከር ያለ አስደንጋጭ እና የሚያነቃ ድምጽኦ ዛሬ ላይ እንዳለዉ አይነት 
መለከት የጌታን ድምጽ እናደምጣለን የወንጌል መለከት ነዉና በምድር ላይ ስለሚሆነዉ ነገርእንድንዘጋጅ ና እኛን ለማሳወቅ የሚሰማ የትንቢት 
ድምጽ፡፡

በመጽሐፍ የመጻፍ ትእዛዝ

ራእይ 1፡11

“እንዲሁም የምታየዉን በመጸሃፍ ጽፈህ ወደ ኤፌሶን እና ወደ ሰምርኔስ ወደጴርጋሞን ወደ ትያጥሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ 
ፊላደልፍያም ወደ ሎዶቅያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክአለኝ፡፡ ”

ይሄዉ እዚጋር የመጀመሪያ እና የመጨረሻአልፋ እና ኦሜጋ ሁሉ በሁሉ የሆነ አንዱ እዉነተኛ አምላክ የእግዚአብሔር ድምጽ እና ቃል እዉነት 
እና ትክክለኛዉ ነገር በእጅነዉ፡፡ በመንፈስ መሆን እንዴት ያለ ነገር ነዉ፡፡ በእግዚአብሔር ህልዉና መገኘት እና ከእርሱ መስማት . . 
.የምታየዉንበመጽሐፍ ጻፈዉና ወደ ሰባቱ አብያተክርስቲያናት ላከዉ፡፡ በኤደን ገነት የተሰማዉ ድምጽ፤በሲና ተራራ ላይ የተሰማዉ ድምጽ 
እንዲሁምመልኩ በተለወጠበት የክብር ተራራ ላይ የተሰማ ድምጽ አሁንምበድጋሚ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ለፍጻሜ እና ለመጨረሻ ጊዜ 
የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ተሰማ፡፡

“ዮሐንስ ራእዮቹን ጻፍ ሊመጡ ስላሉት ዘመናትመዝግብ እዉነተኛ የሆኑ ትንቢቶች ናቸዉና ጻፋቸዉና ላካቸዉ እንዲታወቁ አድርጋቸዉ፡፡”

ዮሐንስ ያንንድምጽ አስተዉሎታል፡፡ ኦ፡እናንተም የእርሱ ከሆኑት መካከል አንዱ ከሆናችሁ ሲጠራችሁ ታስተዉሉታላችሁ፡፡

የወርቅ መቅረዞች

ራዕይ 1፡12

“የሚናገረኝንም ድምጽ ለማየት ዘወር አልሁ ዘወርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ፡፡”

ዮሐንስ የተናገረዉን ሰዉ ለማየት ዘወር አልኩአላለም ነገር ግን ድምጹን ለማየት ዘወር አለ፡፡ ድምጹ እና የተናገረዉ አካል አንድ እና ተመሳሳይ



4የፍጥሞ ራዕይ

ነዉ፡፡ ኢየሱስ ቃል ነዉ፡፡

ዮሐንስ1፡1-3

“ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፡፡ይህ በመጀመሪያዉ 
በእግዚአብሔርዘንድ ነበረ፡፡ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነዉም አንዳች ስንካ ያለ እርሱ አልሆነም፡፡”

በትክክልቃሉን ማየት ከቻላችሁ ኢየሱስን ታዩታላችሁ፡፡

ዮሐንስ ዘወር ሲል ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየ፡፡ እነርሱም ፋኖሶች ናቸዉ ቁጥር20 ላይ በተገለጸዉ መሰረት ደግሞሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት 
ናቸዉ፡፡ “ሰባቱም መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸዉ፡፡” ቤተ ክርስቲያንን ለመግለጽ ሻማ መጠቀስ አለበት ሻምለተወሰነ ጊዜ ይቃጠላል 
ከዛም ተቃጥሎ ያልቃል፡፡ ይሞታል፡፡ ከዛ በኃላ ምንም ነገር አይኖርም መቅረዝ ግን በሻማ ዉስጥየማይገኝ እስከመጨረሻዉ የመቆም የመጽናት ባህሪ 
አለዉ፡፡

በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ የመቅረዙን ስእል መመልከትከፈለጋችሁ በዘካርያስ 4፡1-6 ያለዉን አንብቡት

“ከእኔም ጋር ይነጋገር የነበረዉ መልአክ ተመልሶ ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ሰዉአነቃኝ እርሱም የምታየዉ ምንድን ነዉ አለኝ 
እኔም እነሆ ሁለንተናዉ ወርቅ የሆነዉን መቅረዝ አየሁ የዘይትም ማሰሮ በራሱ ላይነበረ ሰባትም መብራቶች ነበሩበት በራሱም ላይ 
ለነበሩት መብራቶች ሰባት ቧንቧዎች ነበሩአቸዉ፡፡ ሁለት የወይራ ዛፎች አንዱበማሰሮዉ በስተቀኝ አንዱም በስተግራዉ ሆነዉ 
በአጠገቡ ነበሩ አልሁ ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረዉም መልአክ መልሼ ጌታዬ ሆይእነዚህ ምንድን ናቸዉ አልሁት ከእኔ ጋር ይነጋገር 
የነበረዉ መልአክ መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታዉቅምን አለኝ፡፡ እኔምጌታዬ ሆይ አላዉቅም አልሁ መልሶም ለዘሩባቤል 
የተባለዉ የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነዉ በመንፈሴ እንጂ በኃይል እና በብርታትአይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡ ” 
“ከእኔም ጋር ይነጋገር የነበረዉ መልአክ ተመልሶ ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ሰዉአነቃኝ እርሱም የምታየዉ ምንድን ነዉ አለኝ እኔም 
እነሆ ሁለንተናዉ ወርቅ የሆነዉን መቅረዝ አየሁ የዘይትም ማሰሮ በራሱ ላይነበረ ሰባትም መብራቶች ነበሩበት በራሱም ላይ 
ለነበሩት መብራቶች ሰባት ቧንቧዎች ነበሩአቸዉ፡፡ ሁለት የወይራ ዛፎች አንዱበማሰሮዉ በስተቀኝ አንዱም በስተግራዉ ሆነዉ 
በአጠገቡ ነበሩ አልሁ ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረዉም መልአክ መልሼ ጌታዬ ሆይእነዚህ ምንድን ናቸዉ አልሁት ከእኔ ጋር ይነጋገር 
የነበረዉ መልአክ መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታዉቅምን አለኝ፡፡ እኔምጌታዬ ሆይ አላዉቅም አልሁ መልሶም ለዘሩባቤል 
የተባለዉ የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነዉ በመንፈሴ እንጂ በኃይል እና በብርታትአይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡ ”

ይሄዉ ሌላኛዉ ከንጹህ ወርቅ የተሰራ መቅረዝ፡፡እጅግ ደማቅ ሆኖ ይበራል ምክንያቱም ከሁለቱ የወይራ ዛፎች ከጎኑከቆመለት ከሁለት አንዱ 
ብዙ ዘይት ያገኛልና ሁለቱ ዛፎች የብሉይ ኪዳንን እና የአዲስ ኪዳንን ያመለክታል፡፡ ዘይቱ ደግሞመንፈስ ቅዱስን ያመለክታል፡፡ የእግዚአብሔርን 
ብርሃን ለህዝቡ መስጠት የሚችለዉ እርሱ ብቸኛ ነዉና፡፡ ለዘካርያስ የሚናገረዉ መላእክ እያለዉ ያለዉ “ይህ የምታየዉ ትርጉሙ ቤተክርስቲያን 
በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር በራሷ ሀይልአንዳችም ነገር ማከናወን አትችልም ማለት ነዉ፡፡”

አሁን እነዚህመቅረዞችን መርምሩአቸዉ፡፡ መካከለኛ ሆኖ ትልቅ ጎድጎድ ያለ ነገር ወይም ለሰባት እጀታዎች ሊወጡበት የሚችሉ መያዣ 
እንዳለዉታስተዉላላችሁ፡፡ ይህ ጉድጓድ በወይራ ዘይት የተሞላ ነዉ በእያንዳንዱ በሰባቱም ቱቦ ጫፍ ላይ እየተቃጠለ ብርሃን እንዲበራየሚያደርገዉ 
ያ እራሱ ዘይቱ ነዉ፡፡ይህ ብርሃን መቼም አይጠፋም በጎድጓዳዉ መሀል ካሕናቱ እንዳያልቅ ዘይቱን በየጊዜዉይጨምሩበታልና፡፡

መቅረዙበተለየ መልኩ የሚቀጣጠል ነዉ፡፡ መጀመሪያ አስቀድሞ በእግዚአብሄር ከበራዉ እሳት ካህኑ ከተቀደሰዉ መሰዊያ እሳት ይለኩሳል 
በጉድጋዱ አናት ላይ የተቀመጠዉን ከሁሉ በፊት እርሱ ያቀጣጥለዋል ከዛምከመጀመሪያዉ መቅረዝ ወስዶ ሁለተኛዉን መቅረዝ ያቀጣጥለዋል 
ሶስተኛዉ ከሁለተኛዉ ይቀበላል አራተኛዉ ከሶስተኛዉ ይቀበላል እንዲህእንዲህ እያለ ይቀጥላል ሁሉም ሰባቱም መቅረዞች እስኪቀጣጠሉ ድረስ 
ከመሰዊያዉ የሚነሳዉ ይህ ቅዱስ እሳት ከመቅረዝ ወደ ሌላመቅረዝ የሚተላለፈዉ በሰባቱ አብያተክርስቲያናት ዘመን እንደሚተላለፈዉ መንፈስ 
ቅዱስ ፍጹም የሆነ ተምሳሌት ነዉ፡፡ የመጀመሪያዉየባለሀምሳ ቀን የወረደዉ መንፈስ (በምህረት ዙፋን ላይ ከተቀመጠዉ ከኢየሱስ የመጣዉ መንፈስ) 
በተመሳሳይ መልኩ ለሰባቱምአብያተ ክርስቲያናት ዘመን እያፈሰሰ ነዉ ይህም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም በሆነ መልኩ ትናንትና ዛሬ እና እስከ ለዘላለም 
ድረስበአደራረጉ እና በመንገዱ የማይለዋወጥ እንደሆነ ያሳያል፡፡

በዮሐንስ 15 ላይ እንዲህ ይላል “እኔ ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎችናችሁ፡፡” እርሱ ህይወት ካለዉከዋናዉ ዘር ከመጀመሪያዉ ስር የመጣ ዋና 
ግንድ ነዉ ፡፡ አሁን ግንዱ ፍሬ አያፈራም ይሄን የሚያከናዉነዉ ቅርንጫፉ ነዉ ይሄንተመልከቱ አንድ የሲትረስ ዛፍ ዉሰዱ ለምሳሌ የቡርትካን ዛፍን 
ዉሰዱና ከወይን ቅርንጫፍ ጋር፤ ከሎሚ ቅርንጫፍ ጋር ከታንጌሎቅርንጫፍ ወይም ከሌላ አይነት ጋር አጣብቁት ሁሉም ቅርንጫፎች ያድጋሉ እነዛ 
የተጣበቁት ቅርንጫፎች ግን የቡርትካን ዘርአያፈሩም፡፡ በፍጹም አይሆንም የሎሚዉ ቅርንጫፍ ሎሚ ያፈራል፤የወይን ቅርንጫፉም የወይን ዘር 
ያፈራል ሌሎችም እንደዛዉ፡፡ እነዛቅርንጫፎች ግን የሚያድጉት በግንዱ ላይ ባለዉ ህይወት ነዉ፡፡ ያ ዛፍ ግን ሌላ የራሱን ዘር የያዘ የቡርትካን 
ቅርንጫፍቢቀጠልለት ኖሮ ግን የቡርትካን ፍሬ ያፈራ ነበር፡፡ ለምን ምክንያቱም በቅርንጫፉ ላይ ያለዉ ህይወት እና በግንዱ ላይ ያለዉህይወት 
ተመሳሳይ ስለሆነ ነገር ግን ከወይን ቅርንጫፉ ጋር ተመሳሳይ አልነበረም፡፡ እነዛ የወይን ቅርንጫፎች የራሳቸዉ ምንጭበሌላ የህይወት አይነት ከሌላ 
ዛፍ ፤ከሌላ ስር ከሌላ ዘር ነበራቸዉ፡፡ ኦ፡ ፍሬን ሊያፈሩ ይችላሉ ነገር ግን የቡርትካን ፍሬሊያፈሩ አይችሉም፡፡ አይችሉም ምክንያቱም ከመጀመሪያዉ 
ከዋናዉአልነበሩም፡፡

ቤተክርስቲያንምበተመሳሳይ መልኩ ናት፡፡  ግንዱ ይከፈልና ቅርንጫፎች ይጣበቁበታል፡፡ ከመጥምቃዊያን ቅርንጫፍ ጋር 
ተጣብቋል፤ከሜቶዲስት ቅርንጫፍጋር ተጣብቋል፤ከፕሪስፔቴርያን ቅርንጫፍ ጋር እና ከጴንጤ ቆስጣል ቅርንጫፍ ጋር ተጣብቋል፡፡ እናም እነዛ 
ቅርንጫፎች የመጥምቃዊያንን ፤የሜቶዲስትን፤የጴንጤቆስጥን እናየፕሪስፔቴርያንን ፍሬ ያፈራል፡፡ (ድርጅታዊ ከሆነ ዘር ፍሬ ያፈራሉ) ነገር ግን 
ግንዱ ያራሱን አይነት  ቅርንጫፍ ቢኖረዉ ያኔበባለሐምሳ ቀን  ላይ  እንደነበረዉ አይነት  ቅርንጫፍ ይሆን ነበር ፡ ፡  ልሳናትን 
ይናገራል፤ይተነብያል፤በዉስጡም ከሞት የተነሳዉየኢየሱስ ክርስቶስ ሀይል እና ምልክቶች ይታይበታል ለምን? ምክንያቱም ህይወቱ ያለዉ የራሱ 
ተፈጥሮ በሆነዉ ግንድ ላይ ስለሆነ፡፡ አያችሁወደ ግንዱ የተቀጠለ የተጣበቀ ሳይሆን ከራሱ ከግንዱ የተወለደ ነዉ፡፡ ሌሎቹ ቅርንጫፎች ተቀጥላ ሲሆኑ 
ከራሱ ከግንዱ የተወለዱባለመሆናቸዉ የራሳቸዉን ፍሬ ብቻ ያፈራሉ፡፡ ስለዛ ዋና ግንድ የሚያዉቁት አንዳች ነገር የለም ከራሱ ተወልደዉ ቢሆን ኖሮ 
ግንበዋናዉ ግንድ(ኢየሱስ) ላይ ህይወት በእነሱ አልፎ ይታይ እና ይገለጽ ነበር፡፡ ዮሐንስ 14፡ 12



5የፍጥሞ ራዕይ

“ እዉነት እዉነት እላችኃለሁ በእኔ የሚያምን እኔየማደርገዉን ሁሉ እርሱም ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ነገር ያደርጋል፡፡ 
ወደ አብ እሔዳለሁና፡፡”

በሰዉ አመራር ስር ያሉ ተቋማቶችከእግዚአብሔር የተወለዱ አይደሉም ህይወትን የሚሰጠዉ ሰዉ ሳይሆን መንፈሱ ነዉና፡፡

እነዚህ ሰባት መቅረዞች ህይወትን እና ብርሃንን ስለሚቀዱበት ምንጭ ዋና እንስራ ማሰብ እንዴት የሚያስደስት ነዉ፡፡ ምክንያቱም የእያንዳንዱ 
የኩራዝ ክሮች ዉስጥ ተነክራልየእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን መልእክተኞችም ዉስጥ ተነክረዋል፡፡ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ እሳት ነዉ ክሩ(ህይወቱ) 
በክርስቶስዉስጥ ጠልቋል ከዛም የተነሳ ለቤተክርስቲያን ብርሃን ይሰጣል፡፡ ምን አይነት ብርሃን ነዉ የሚሰጠዉ? በመጀመሪያዉመቅረዝ ላይ የነበረዉ 
ተመሳሳይ ብርሃን ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሁን እስካለዉ የመጨረሻ መልእክተኛ ድረስ ተመሳሳይ ህይወት እናተመሳሳይ ብርሃን በእግዚአብሔር ዉስጥ 
ተሰዉሮ ያለዉ የክርስቶስ ህይወት ይገለጻል፡፡

ስለመልእክተኞቹ ብቻ አይደለም የምናወራዉ እያንዳንዱ እዉነተኛ አማኝ ሁሉ ዉስጥ ተነክራል፡፡ ሁሉም ተመሳሳይ ከሆነዉ ይቀዳሉ 
ሁሉምተመሳሳይ በሆነዉ እንስራ ዉስጥ ተነክረዋል፡፡ ለራሳቸዉ ሞተዉ ህይወታቸዉ ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ዉስጥ ተሰዉራል፡፡ 
በመንፈስቅዱስ ታትመዋል፡፡ ኤፌሶን 4፡30

“ለቤዛም ቀን የታተማችሁበት ቅዱሱን የእግዚአብሔርመንፈስ አታሳዝኑ፡፡”

ማንም ከእጁ ሊነጥቃቸዉ አይችልም፡፡ህይወታቸዉ ሊነካ አይችልም፡፡ የሚታየዉ ህይወታቻዉ እየተቃጠለ እና እያንጸባረቀ የመንፈስ ቅዱስን 
ብርሃን እና መገለጫዎችእያሳየ ነዉ፡፡ ዉስጠኛዉ ህይወታቸዉ በእግዚአብሔር ዉስጥ ተደብቆ የጌታን ቃል እየተመገበ ነዉ፡፡ ሞትም ቢሆን እንኳን 
ሊነካዉአይችልም ሞት ተሸንፏልና መቃብርም ተሸንፏልና፡፡ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እነሱም በዚህ ላይ አሸናፊዎች ሆነዋል በጌታኢየሱስ 
ክርስቶስ በኩል አሜን አሜን፡፡

ቄስነት አይኖርም

ራእይ1፡13

“በመቅረዞቹም መካከል የሰዉ ልጅ የሚመስለዉን አየሁ እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰዉ ደረቱንም 
በወርቅመታጠቂያ የታጠቀ ነበር፡፡.”

ይሄዉ እዚህጋር ቆሟል የሰዉን ልጅ የሚመስለዉ የከበረ ድንጋይ በቀለበት ፍሬም ዉበቱ እንደሚታይ እርሱም በቤተክርስቲያን መካከል 
ከብሮይታያል፡፡ ያ የጌታ ቀን ነዉ ዮሐንስ እንደ ቄስ ሳይሆን እንደ ፈራጅ ቆሞ እንደተመለከተዉ፡፡ ቄስ በቅዱሱ ስፍራ እግዚአብሄርንለማገልገል ሲል 
እንደሚታጠቀዉ የወርቅ መታጠቂያ አይነት አይደለም አሁን ግን በትከሻዉ ላይ ነዉ በአሁን ሰዓት ቄስ ሳይሆን ዳኛነዉና፡፡ አሁን ዮሐንስ 5፡22 
ይፈጸማል

“ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠዉ እንጂ አብ በአንድ ሰዉ ስንኳ አይፈርድም::”

የክህነት ስራዉ አብቅቷል አገልግሎቶ ሰጥቷል፡፡የትንቢት ቀናቶች ተፈጽመዋል፡፡ እንደ ጨካኝ ፈራጅ አሁን ቆሟል፡፡

በሰባቱ ማህደር ዉስጥ ያለዉ የአካሉ ክብር

ራእይ1፡14-16

“ራሱና የራስ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ ዓይኖቹም እንደእሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በእቶን 
የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ድምጹም እንደ ብዙ ዉኃዎች ድምጽ ነበረ በቀኝ እጁምሰባት ከዋክብት ነበሩት ከአፉም በሁለት 
ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ጸሐይ ነበረ፡፡ ”

ኢየሱስለዮሐንስ የቀረበበት መንገድ በጥልቀት የሚያንቀሳቅስ እና የሚያነቃቃ መልኩ ነበር፡፡ ስለ ቃሉ ሲል በስደት ዉስጥ ለነበረዉእነሆ አሁን 
ህያዉ የሆነዉ ቃል በፊቱ ቆመ፡፡ እያንዳንዱ የተገለጸበት መገለጫዎች ሁሉ የየራሳቸዉ ትርጉም ያላቸዉ ሆኖ በብርሃንየታየ ራእይ፡፡ እንዴት ያለ 
የከበረዉ ማንነቱ መገለጥ ነዉ፡፡

1 . ጸጉሩ እንደ በረዶ ነጭ ነዉ

ዮሐንስ በመጀመሪያ ያስተዋለዉ እና የገለጸዉ ነገር የጸጉሩን ነጭ መሆን ነበር፡፡ነጭ እና እንደ በረዶ የበራ ነበር ይህ ከእድሜዉ እርጅና የተነሳ 
አይደለም በፍጹም አይደለም፡፡ የደመቀ ነጭ መሆኑየሚያመላክተዉ የእድሜዉን ጉዳይ ሳይሆን ልምዱን፤ ብስለቱን እና ጠቢብነቱን ነዉ፡፡ ዘላለማዊ 
የሆነዉ እድሜ የለዉምለእግዚአብሔር ጊዜ ምኑ ነዉ? ጊዜማለት ለእግዚአብሔር ትንሽነት ማለት ነዉ ነገር ግን ጥበብ ማለት ንጉስ ሰለሞን 
እግዚአብሔርን የእስራኤልን ህዝብ የሚፈርድበትንጥበብ እንደጠየቀዉ ትልቅነትን የሚያሳይ ነዉ፡፡ ምድርን ሁሉ የሚዳኝ እርሱ አሁን እየመጣ 
ነዉ፡፡ በዳንኤል 7፡9-14 ያለዉንተመልከቱ

“ዙፋኖችም እስኪዘረጉ ድረስ አየሁ በዘመናት የሸመገለዉም ተቀመጠ ልብሱምእንደበረዶ ነጭ የራሱም ጠጉር ጥሩ ጥጥ ነበረ 
ዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበረ መንኮራኩሮቹም የሚነድድ እሳት ነበሩ፡፡

የእሳትምፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር ሺህ ጊዜ ሺህ ያገለግሉት ነበር እልፍ አእላፋትም በፊቱ ቆመዉ ነበር ፍርድም ሆነ 
መጻህፍትምተገለጡ፡፡

የዚያ ጊዜም ቀንዱይናገረዉ ከነበረዉ ከታላቁ ቃል ድምጽ የተነሣ አየሁ አዉሬይቱም እስክትገደል አካልዋም እስኪጠፋ ድረስ 
በእሳትም ለመቃጠልእስክትሰጥ ድረስ አየሁ፡፡
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ከቀሩትምአራዊት ግዛታቸዉ ተወሰደ የሕይወታቸዉ ዕድሜ ግን እስከ ዘመንና እስከ ጊዜ ድረስ ረዘመ

በሌሊት ራዕይአየሁ እነሆም የሰዉ ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለዉም ደረሰ ወደ ፊትም 
አቀረቡት፡፡

ወገኖች እናአህዛብ በልዩ ልዩ ቃንቃም የሚናገሩ ሁሉ ይገዙለት ዘንድ ግዛትና ክብር መንግስትም ተሰጠዉ ግዛቱም የማያልፍ 
የዘላለም ግዛትነዉ፡፡ መንግስቱም የማይጠፋ ነዉ፡፡“

ይሄዉ እዚጋዳንኤል በዛ በነጭ ጸጉሩ ተመለከተዉ፡፡ መጽሐፍቶቹን የሚገልጥ እና የሚፈርዳቸዉ ዳኛ ነዉ፡፡ ዳንኤል በደመና ዉስጥ 
ሲመጣተመለከተዉ ዮሐንስም በትክክል ያየዉ እንዲህ ነበር ሁለቱም በተመሳሳይ መልኩ ተመለከቱት፡፡ ሁለቱም በዳኛዉ ትከሻ ላይ የፍርድመቀነት 
ተመለከቱ፡፡ ንጹህ እና ቅዱስ ሆኖ በሙሉ ጥበብ አለምንበጽድቅ ለመዳኛት የሚገባዉ ሆኖ ቆሞ አዩት፡፡ ሀሌሉያ፡፡

አለም እንካንይሄን ተምሳሌት መረዳት ይችላል በጥንት ጊዜ ዳኛ ወደ ፍርድ ዳኝነት ሲመጣ ሙሉ ስልጣኑን የሚያመላክተዉን (ከራሱ እስከ 
እግሩድረስ) ረጅም ነጭ ካባ እና ነጭ ጸጉር ለብሶ ነበር ፍትህን ለማስተላለፍ ለመፍረድ የሚቀርበዉ፡፡

2. አይኑ እንደ እሳት

በደንብ አስቡት እነዛ በሃዘን እና በእንባደብዝዘዉ የነበሩት አይኖቹ እነዛ በአላዛር መቃብር በርህራሄ ያነቡት አይኖቹ ከሀዘን የተነሳ ነፍሰ 
ገዳዮቹን መመልከት ተስኗቸዉ የነበሩ “ይቅር በላቸዉ” ብሎ የነበሩት እነዛ አይኖቹ አሁን የእሳት ፍምሆነዉ የተቃወሙትን ሁሉ መልሶ የሚከስበት 
የዳኛ አይኖች ናቸዉ፡፡

እንደ ሰዉተገልጦ በነበረ ሰዓት ሁሉም ሰዉ ካላቸዉ ስሜቶች በብዛት ከገለጻቸዉ ስሜቶች መሃል ሁልጊዜ ያለቅስ ነበር ነገር ግን ከነዛለቅሶዎች 
በስተጀርባ እርሱ እግዚአብሔር ነበር፡፡

እነዚሁአይኖች ራእይን ተመለከቱ የጠለቀዉን የሰዎችን ልብ ይመለከታሉ ሀሳባቸዉን ያነብባሉ ልዩ ልዩ አካሄዳቸዉንም ያዉቃሉ 
እነዛየተቃጠሉት በስባሽ አይኖች የእግዚአብሔር ነበሩ፡፡ የእሱን ማንነት ያዉቁ ለነበሩት ያለቀሰዉ “…እኔእንደሆንሁ ባታምኑ በኃጥያታችሁ 
ትሞታላችሁና፡፡”

ዮሐንስ 8፡24

“ እኔ የአባቴን ስራ ባላደርግ አትመኑኝ ባደርገዉ(የአባቴን ስራ) ግን እኔን ስንካ ባታምኑ ስራዉን እመኑ፡፡”

ዮሀንስ 10፡37-38 እንደ ብሉይኪዳኑ ኤርሚያስ አልቃሻ ነብይ ነበርሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል አይቀበሉም ነበርና መገለጡን ቸል ይሉ 
ነበርና፡፡

እነዛ ነበልባል የመሰሉ የዳኛዉ አይኖች በአሁንሰአት እንኳን የሁሉንም ስጋ ለባሾች ህይወት እየመዘገቡ ናቸዉ፡፡ በምድር ላይ ከአንዱ ወደ 
ሌላዉ ቦታ እየተዘዋወረ፡፡የማያዉቀዉ አንዳች ነገር የለም የልብን ፍላጎት እና እያንዳንዱ የሚያስበዉን ሁሉ ያዉቃል ያልተገለጠ አንዳች ነገር 
የለምየምናደርጋቸዉ ነገሮች ሁሉ በፊቱ የተራቆቱ ናቸዉ፡፡ እስኪ አስቡት በአሁን ሰዓት እንኳን እናንተ የምታስቡትንያዉቃል፡፡

አዎ ዳኛዉ ፍርድን ለመስጠት በነበልባል አይኖች ቆማል፡፡ የምህረት ቀናቶች አብቅቷል፡፡ኦ፡ ያ ሰዉ ጊዜ ሳለ ንስሀ መግባት እና በጽድቅ ፊቱን 
መፈለግ ይችል ነበር፡፡ አለም በእሳት ከመፍረሷ በፊት መንተራሻዉንእቅፉ ዉስጥ ያደርጉ ነበር፡፡

3. እግሩ እንደ ነጠረ የጋለ ናስ

“እግሩም እንደ ነጠረ የጋለ ናስ ይመስል ነበረ” ናስ የሚታወቀዉበአስደናቂ ጥንካሬዉ ነዉ፡፡ በመቀጥቀጥ የሚጠነክር እንደ ናስያለ አንዳች ነገር 
እንደሌለ ይታወቃል፡፡ ይሄ እግሩን ለመግለጽ የተጠቀመበት ናስ ግን ይበልጥ አስደናቂ ነዉ እንደ ነጠረ የጋለናስ ስለሆነ ማንም ያላለፈበትን ያለፈ 
ጣእም ስላለዉ፡፡ ያም ትክክል ነዉ፡፡ ናስ የመለኮታዊ ፍርድን ያመላክታል፡፡ እግዚአብሔርየሚያዉጀዉ እና የሚያሳልፈዉ ፍርድ፡፡
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“ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደ ሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ 
የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል።

በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ 
ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።

ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ፥ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አልላከውምና።

በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፤ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል።

ብርሃንም ወደ ዓለም ስለ መጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለ ወደዱ ፍርዱ ይህ ነው።“
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“ ሙሴም ስለ ሕዝቡ ጸለየ። እግዚአብሔርም ሙሴን፦ እባብን ሠርተህ በዓላማ ላይ ስቀል የተነደፈውም ሁሉ ሲያያት 
በሕይወት ይኖራል አለው።

ሙሴም የናሱን እባብ ሠርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ፤ እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ።“



7የፍጥሞ ራዕይ

እስራኤላዊያን ሀጥያትን ሰሩ ሐጥያት ፍርድን ማግኘት አለበት ስለዚህእግዚአብሔር ሙሴን በመስቀያ ላይ ከናስ የተሰራ እባብ በዓላማ ላይ 
እንዲሰቀል አዘዘዉ እናም ማንም ቀናብሎ የተመለከተዉ ሁሉ ከሀጥያት ቅጣት ነጻ ይሆናል፡፡

የተሰቀለዉ የናስ እባብ በኤደን ገነት ዉስጥየተደረገዉን ሀጥያት ይመስላል ሔዋን በእባቡ ተታልላ በሀጥያት እንደወደቀች፡፡ ናስ ፍርድን 
ይናገራል፡፡ ሐጥያት ቅጣቱንእንደሚያገኝበት እንደ ናሱ መሰዉያ ለሀጥያት ቅጣት ከመሰዊያዉ ስር እንደሚሰዋዉ፡፡ እግዚአብሔር በኤልያስ ዘመን 
እስራኤልንሲፈርድ ዝናብን አስቀርቶባቸዉ ሰማይ እንደ ጋለ ናስ ዝም ብሎነበር፡፡ በዚህ ምሳሌ ዉስጥ የተሰቀለዉ የናስ እባብ ሀጥያት ፍርድን 
እንደተቀበለ ያሳያል ከነሀስ የተሰራ በመሆኑ የመለኮትፍርድን በሀጥያት ላይ የወረደ መሆኑን ያሳያል፡፡ ማንም ጥቅሙ ገብቶት የተሰቀለዉን እባብ 
ቢመለከት ያ የጌታ የማዳን ስራ መንገድ ነዉ፡፡

በምሰሶ ላይ የተሰቀለዉ እባብ ኢየሱስ በምድር ላይመጥቶ የሚፈጽመዉ ነገር ተምሳሌት ነዉ፡፡ እግዚአብሔር ሀጥያትን ይፈርድ ዘንድ እርሱ 
እራሱ ስጋን መልበስ ተገብቶት ነበረ፡፡ አለምሳይፈጠር በፊት የበጉን መታረድ በማመልከት ዋጋ የሚከፈልበት መሰዊያዉ መሰረቱ የጠጠረ ናስ 
ነበር፡፡ ገና ሀጥያተኞችከመፈጠራቸዉ አስቀድሞ በእርሱ ላይ ፍርድ ተላልፎ ነበር መዳን ሙሉ በሙሉ የጌታ ነዉና፡፡ እግዛብሔር ብቻዉን ለሞት 
የሚያደርሰዉንየተፋፋመዉን የወይን መጭመቂያ ተመልክቶታለ፡፡ በገዛ ደሙ የሀጥያት ቅጣት ሞት ወስዶ ነበር፡፡ ከእግዚአብሔር የሆነዉ የሞት 
ቅጣት እና የጋለዉ ናስ የጽድቅ ፍርድ የእርሱእጣፈንታዎች ነበሩ፡፡ ጻድቅ የሆነዉ እርሱ ጻድቅ ላልሆኑት ተሰቃየ፡፡

“በገዛ ደሙ ዋጅቶናልና የእግዚአብሔር በግ ይገባሃል::”

ስለመተላለፋችንቆሰለ፤ስለ አመጻችን ሰንበር ወጣበት፤የቅጣታችን ሰላም በእርሱ ላይ ነበር እናም በመገረፉ ቁስል እኛ ተፈወስን“ 
የሁላችንንምአመጻ በእራሱ ላይ አሳረፈዉ ማንም ሰዉ ተሰቃይቶ ከሚያዉቀዉ በላይ ተሰቃየ፡፡ ከመሰቀሉ አስቀድሞ እንኳን ወዙ በምድር 
ላይእንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ በፍርሃት ሲጣጣር ነበር፤፡ ሉቃስ 22፡44

“በፍርሃትም ሲጣጣር አጽንቶ ይጸልይ ነበር ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበረ፡፡”

ነገር ግን አንድ ቀን እነዛ የናስ እግሮች በምድርላይ ይቆማሉ እናም በእኩልነትና በፍጹምነት በምድር ሁሉ ላይ ፈራጅ ይሆናል፡፡ ማንም ከዛ 
ፍርድ የሚያመልጥ አይኖርም ፍትህአይቀለበስም ማንም የሚቆጣ አይኖርም ጻድቅ ያልሆነ ሁሉ ሳይጸድቅ ይቀራል፡፡ እድፋሙም እድፋም ይሆናል 
ስለዚ የማይቀየረዉ እርሱአይቀየርም ተቀይሮም አያዉቅ ወደፊትም አይቀየርም እነዛ የናስ እግሮች ጠላቶቹን ይደመስሳቸዋል፡፡ ሀሰተኛዉ ክርስቶስ 
፤አዉሬዉ፤እና ምስሉ እንዲሁም በፊቱ መጥፎ የሆነዉ ሁሉ ይጠፋሉ፡፡ ስሙን አበላሽቶ በማንጸባረቅ እና ከሐሰተኛዉ ክርስቶስ ጋርበመጨፍለቅ 
ስሙን ያስጠፉትን የቤተክርስቲያን ስርአት ያጠፋቸዋል፡፡

አመጸኞች፤እግዚአብሔር የለም ባዮች ፤ ከህይወት በኃላ ሌላ ህይወት የለም ባዮች፤ዘመናዊያኖች፤ነጻ ነን ባዮች ሁሉምበዛ ይገኛሉ፡፡ 
ሞት፤ሲኦልእና መቃብር ሁሉ በዛ ይገኛሉ፡፡ አዎ ይገኛሉ፡፡ እሱ ሲመጣ መጽሃፍት ሁሉ ይገለጣልና፡፡ በዛን ሰአትነዉ ለብ ያለችዉ ቤተክርስቲያን እና 
አምስቱ ሞኞች ደናግላን የሚገኙት፡፡ እርሱ በጉን ከፍየሉ ይለየዋል፡፡ሲመጣ መንግስትን ሁሉይረከባል፡፡ መንግስት የእርሱ ነዉና ከእርሱም ጋር ሺ 
ጊዜ አስርሺዎች እና እርሱን ለማገልገል የምትመጣዉ ሙሽራይቱ ትገኛለች፡፡ክብር! ኦ አሁን ካልሆነ ሌላ ጊዜ የለም ከመርፈዱ በፊት ንስሃ ግቡ 
ከሙታኖች መካከል አምልጡና በመንፈሱ እንዲሞላችሁእግዚአብሔርን ፈልጉት ካልሆነ ግን ዘላለማዊ ህይወትን ታጣላችሁ ጊዜ ሳለ አሁን 
አድርጉት፡፡

4. ድምጹ እንደብዙ ወኆች ድምጽ ይመስላል

አሁን ዉሃ ምንን ነዉ የሚወክለዉ ራእይ 17፡15 ላይ አንብቡት

“...ያየሃቸው ውኃዎች፥ ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎችምናቸው።”

ድምጹ ብዙ ህዝቦች እንደሚናገሩ ይመስላል ይሄ ምንድን ነዉ? ይህ ፍርድ ነዉ፡፡እነዛ ድምጾች በዘመናት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት 
ክርስቶስን የመሰከሩ እና ወንጌልን የሰበኩ የብዙ ምስክሮች ድምጾች ናቸዉና፡፡ እነዛ ድምጾች ማስጠንቀቂያዎችንአልሰማ ላሉ ሀጥያተኞች ላይ ለፍርድ 
የሚነሱ የሰዎች ድምጾች ናቸዉ፡፡ የሰባቱ መልእከተኞች ድምጽ ከፍ ብሎ እና በግልጽይደመጣል እነዛ ታማኝ ሰባኪዎች የኢየሱስን አዳኝነት ሀይል 
የሰበኩ፤የዉሃን ጥምቀት በኢየሱስ ስም ነዉ ብለዉ የሰበኩ ፤የመንፈስ ቅዱስን ሀይል እና መሞላት የሰበኩ፤ ከራሳቸዉ ህይወት ጋር ሳይሆን ከቃሉ 
ጋር የተጣበቁ ሁሉም በመንፈስ ቅዱስአማካኝነት የኢየሱስ ክርስቶስ ድምጾች ነበሩ፡፡ ዮሐንስ 17፡20

“ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ፥ ከቃላቸው የተነሣ በእኔ ስለሚያምኑደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አልለምንም”

ለሰዉ ረዳት እንደሌለዉ እንደ ፏፏቴ መንሳፈፍ እንዴት እንደሚያሳዝን አስባችሁታል፡፡እንደሚፈረድበት እርግጠኛሲሆንና ሲቃረብ 
የሚሰማዉን ጩኃት አስቡት፡፡ በተመሳሳይ መልኩም ጆሮ ባለመስጠታቹህ የተነሳ ከዚ በኃላ እረፍዷል የሚል የብዙሃንድምጽ ጩኸት የፍርድ ቀን 
ሊኮንናችሁ ስትሰሙ እስቲ አስቡት ይህችን የአሁኑን ሰዓት በአእምሮአችሁ አስቡት በዚ ሰአት የምታስቡትሁሉ በሰማይ እየተመዘገበ ነዉና 
ከምትናገሩት ቃል በላይ የምታስቡት በልጦ ይሰማል ልክ እንደ ፈሪሳዊዉ ጌታን ሳይታዘዝበአንደበቱ ግን እራሱን ጻድቅ የሚያደርግ ልቡ 
እሲኪረፍድበት ድረስ ክፉ እና ቆሻሻ የሆነ፡፡ ለእናንተም ምናልባት አሁንየምትሰሙት ቃል ወደ ዘላለም ህይወት የሚወስዳችሁ የመጨረሻ ጥሪ ሊሆን 
ይችላል፡፡ለፍርድ ቀን ወደ ሚሰማዉ የብዚሃኑ ጩኸትከቀረባችሁ ያኔ ይረፍድባችኃል፡፡

ነገር ግን የዉሃ ድምጽ እንደት ጣፋጭ እናየሚያዝናና እንደሆነ አስተዉላችሁታል? አሳ ማጥመድ እወዳለሁ እንዲሁም ዉሃዉ ከትንሽ ሞገድ 
የተነሳ ክብ ፍንጣቂዉን የሚያሰማበት ቦታ መፈለግ እወዳለሁበጀርባዬ ጋደም ብዬ ለልቤ ሰላም፤ደስታ እና እርካታ ሲሰጠዉ ደስ ይለኛል፡፡ 
የዉሃዎቹ የመለያ ድምጽ ከታወጀ በኃላ ሰላምንየሚናገረዉ የጌታ ድምጽ በሚሰማበት ሰማያዊዉ የእረፍት ቦታ ለመገኛት መዳኔ እንዴት ደስ 
ያሰኛል፡፡ የእርሱን የፍቅር እናየእንክብካቤ የሚመራና የሚጠብቀንን ድምጽ የምንሰማ መሆናችን እንዴት አመስጋኞች እንድንሆን ያደርገናል፡፡ ያንን 
ተመሳሳይድምጽም አንድ ቀን በፍርድ ሳይሆን እንኳን ደስ አላችሁ ሲለን እንሰማዋለን ነገር ግን እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለዉ ሀጥያታቸዉበደሙ 
የተዋጁትን፤ ህይወታቸዉ በመንፈሱ የተመሉትን እና አረማመዶቻቸዉ ከቃሉ ጋር የሆኑትን ነዉ፡፡ በዘላለም ህይወት በሚያምኑህዝቦች እንኳን ደህና 
መጣችሁ እንደመባል እና በዙሪያቸዉ መከበብን የመሰለ ምን የከበረ ነገር ይኖራል? ኦ እንደዛየመሰለ አንዳች ነገር የለም፡፡ ድምጹን ሰምታችሁ 
ልባችሁን እንዳታደነድኑት ነገር ግን ንጉሳችሁ አድርጋችሁ እንድትቀበሉትእጽልያለሁ፡፡
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54ኦ፡ ማየት ከቻላችሁ አለምን ያጠፋዉ ዉሃ ነዉ ነገር ግን ኖህን እና ቤተሰቦቹን መላ ምድርንለኖህ ማዳን የቻለዉ ያ እራሱ ዉሃ ነበር፡፡ 
ድምጹን ስሙት ለንስሀ እና ለህይወት የሚጣራዉን የአገልጋዮቹን ድምጽ ስሙት፡፡

5. በቀኝ እጁ ላይ ያሉ ሰባት ከዋክብት

“በቀኝ እጁ ሰባት ከዋክብት ነበሩ” አሁን በርግጥ ከቁጥር ሃያ ላይ የሰባቱ ከዋክብት ሚስጥር እነማን እንደሆኑአዉቀናል፡፡“እናም የሰባቱ 
ከዋክብት ሚስጥር ለሰባቱ አብያተክርስቲያናት የተላኩ ሰባቱ መላእክቶች(መልእክተኞች)ናቸዉ፡፡” አሁን እርሱእራሱ ለእኛ እስከተረጎመልን ድረስ 
በምንም መንገድ እዚጋ አንሳሳትም፡፡ እነዚህ ሰባት ከዋክብት ለሰባቱ ተከታታይየአብያተክርስቲያናት ዘመን የሚላኩ መልእክተኞች ናቸዉ፡፡ ከኤፌሶን 
ቤተክርስቲያን ዘመን መልእክተኛ አንስቶ አሁን እስካለንበትየሎዶቂያ ዘመን ያለዉ መልእክተኛ ድረስ ለህዙቡ እዉነተኛ መልእክት አምጥተዋል፡፡ 
ስማቸዉ በርግጥ አልተጠቀሰም፡፡ ለእያንዳንዱዘመን አንድ መልእክተኛ ሆኖ ሰባት ተብለዉ ብቻ ነዉ የተቀመጡት፡፡ ለነበሩበት ለዛ ዘመን 
የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ ለህዝቡእዉነተኛ መልእክትን አምጥተዋል፡፡ ለእያንዳንዱ አንድ አንድ በመሆን፡፡ ለእዉነተኛዉ ብርሃን በታማኝነት 
ጸንተዉ የቆሙ ነበሩ እያንዳኑዱዘመን ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ሲሉ ያ መልእክተኛ ያንን ዘመን ወደ ቃሉ ይመልስ ነበር፡፡ ጥንካሬያቸዉን ያገኙት ከጌታ 
ነዉ ባይሆንኖሮ ግን ያንን ሁሉ ማዕበል አይችሉትም ነበር፡፡

በእርሱ እንክብካቤ ደህንነታቸዉ ተጠብቃል ማንምከእጁ ሊነጥቃቸዉ አይችልም፡፡ በሽታ ቢሆን፤መራቆት ቢሆን፤ረሃብቢሆን፤ሰይፍ፤ህይወት 
ወይም ሞት ቢሆን ማንም ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለያቸዉ አልቻለም፡፡ ከእርሱ ጋር በእዉነት የተጣመሩ እናሁሉን ቻይ በሆነዉ ማንነቱ የተጠበቁ 
ነበሩ፡፡በመንጋዳቸዉ ላይ የሚመጣዉ ስደት አያሳስባቸዉም፡፡ ህመም እና ፌዝ ነበሩ ነገርግን በእርሱ የተነሳ ስቃይ ስለደረሳባቸዉ ለእግዚአብሔር 
ክብር ማምጫ ምክንያት ይሆናቸዉ ነበር፡፡ እንዲሁም ስለማዳኑ በእርሱየህይወት ብርሃን አበሩ ፍቅሩን፤ ትእግስቱን፤ የዋህነቱን፤ታጋሽነቱን፤ ገርነቱን 
እና ታማኝነቱን አንጸባረቁ፡፡ ወግ አጥባቂዎች ቅዱስ ተንከባላዮች ተባሉ በተቋማቶች ተወገዙ፤ተፌዘባቸዉነገር ግን ለቃሉ ታማኝ ሆነዉ ቀጠሉ፡፡

አሁን ለባህል ለሃይማኖት መቆም ከባድ አይደለምዲያብሎስ ከበስተጀርባዉ ስላለ በጣመ ቀላል ነዉ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ መሆን እና 
ወደ በባለ ሐምሳ ቀን ወደ ነበረዉ መመለስግን ሌላ ነገር ነዉ፡፡

ብዙም እሩቅ አይደለም አንድ ሰዉ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለብዙ ዘመናት ባመነችበት በመቆሟ እናሳትቀያየር እያደገች በመሆኗ እዉነተኛ 
ልትባል ትችላለች አለኝ፡፡ ፈጽሞ በዛ መልክ አይደለም የትኛዉም ቤተክርስቲያን መንግስትከበስተጀርባዉ ሆኖለት ከቃሉ ያልሆነ የራሱ ባህል ኖሮት 
እና ዲያብሎስን ሊያነሳሳ የሚችል አንዳችም የአገልግሎት መገለጫዎችሳይኖረዉ በርግጥም መቀጠል ይችላል፡፡ ያ መለያዉ አይደለም፡፡ ነገር ግን እነዛ 
አነስተኛ ህብረቶች አባሎቻቸዉ የበታች ሆነዉከሚታዩበት ፤ ለአንበሶች ለሚሰጡበት፤ ለሚሰደዱ፤ ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት ለሚንገላቱ እንደዛም 
ሆኖ ለቃሉ ታማኝ ለሆኑ ያሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሔር ነዉ የእምነታቸዉን ጦርነት እንዴት እንዳሸነፉ እና እንደጸኑ ስታስቡ ያ ተአምር ነዉ፡፡

እናም ይሄ መጽናናት ለሰባቱ አብያተክርስትያናት ዘመን መልእክተኞች ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ያለ እያንዳንዱእዉነተኛ አማኝ ከእርሱ 
ፍቅርን እና ሃይልን ማግኘት ከእግዚአብሔር የሆነዉን ጥቅም ሁሉ መቀበል የአማኞች ሁሉ ነዉ፡፡ እግዚአብሔርለመልእክተኞቹ የሰጠዉ ሁሉ 
ለሁሉም አማኞች ተምሳሌት ነዉ መልካምነቱን እና ተንከባካቢነቱን ለሚያምኑ የአካሉ አባሎች ሁሉምነዉ፡፡

6. በሁለት አፍየተሳለ ሰይፍ

“ ከአፉ ሁለት አፍ ያለዉ ሰይፍ ይወጣል” እብራዊያን 4፡12 “የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥የሚሰራም፥ ሁለትም አፍ 
ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥የልብንም ስሜትና 
አሳብ ይመረምራል፤ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ሁለት አፍያለዉ ሰይፍ ይወጣል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነዉ፡፡

ራእይ19፡11-16

“@@ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፥ እነሆም አምባላይ ፈረስ፥ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል፥ በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም።

ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፥ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ፥ ከእርሱም በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ 
ስም አለው፤

በደምም የተረጨ ልብስ ተጐናጽፎአል፥ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል።

በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት 
ነበር።

አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል፤ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል፤ እርሱም ሁሉን የሚገዛ 
የእግዚአብሔርን የብርቱ ቍጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል።

በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት፦ የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው።“

ዮሐንስ 1፡48

“ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ፦ ተንኰል የሌለበት በእውነት የእስራኤልሰው እነሆ አለ።”

ይሄዉ እዚጋር እርሱ ሲመጣ ያ ቃል ከሁሉም ህዝቦች እና ሰዎች ተቃራኒ ሆኖ ይመጣል ማንም በፊቱ አይቆምም፡፡ ለናትናኤል 
እንዳደረገዉበእያንዳንዱ ልብ ዉስጥ የተሰወረዉን ይገልጣል፡፡ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ፈቃድ የፈጸመዉን እና ያልፈጸመዉንያሳያል፡፡ 
የእያንዳንዱን ሰዉ ሚስጥራዊ ስራ እና ለምን እንደሰራዉ ሁሉ ያሳዉቃል፡፡ ለያይቶ ያስቀምጠዋል፡፡

በሮሜ 2፡3 የሚለዉ ይሄን ነዉ፡፡

“አንተም  እንደዚህ  በሚያደርጉ  የምትፈርድ  ያንም  የምታደርግ  ሰው  ሆይ፥  አንተ  ከእግዚአብሔርፍርድ  የምታመልጥ
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ይመስልሃልን?

ከዚያምእግዚአብሔር ሰዎቸን እንዴት እንደሚዳኝ ይናገራል፡፡ ከ ቁጥር 5 እና 7

ጠንካራ እናንሰሃ የማይገባ ልብ ይፈረድበታል፡፡ መነሻ ሀሳቦቻቸዉ ሁሉ ይዳኛል፡፡ በእግዚአብሔር ፊት ክብር አይኖራቸዉም በቃሉ 
ሁሉምይፈረዳሉ ማንም አያመልጥም ሰምተዉ እንዳልሰሙ የሆኑ ሁሉ በሰሙት ቃል ይፈረድባቸዋል፡፡ አምኛለዉ ብለዉ ግን ሳይኖሩትያንቀላፉት 
ሁሉ ይዳኛሉ፡፡ እያንዳንዱ ሚስጥር ሁሉ ከቤቱ ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ ይጮሃል ኦ፡ያኔ ታሪክን እንረዳለን ከሁሉምዘመናት የሚቀር ሚስጢር 
አይኖርምና፡፡

ነገር ግን አሁን እየኖርንበት ባለዉ ዘመን የወንዶችን እና የሴቶችነ የልብ ሚስጢር እየገለጠ እንደሆነ ታዉቃላችሁ? እራሱ ቃሉ ካልሆነ በቀር 
በልብየተሰወረን ማን ሊገልጥ ይችላል?

እብራዊያን4፡12

“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለነው፥ ነፍስንና መንፈስንም 
ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤

ቃሉ ነዉ፡፡(ቃሉ) ሙሉ ሃይል አለዉና በተላከበት ስፍራ ሁሉ ይፈጽማል፡፡ በዚህ በመጨረሻዉ ዘመንም በኢየሱስ(ቃል) ዉስጥ የነበረዉ 
እራሱመንፈስ ነዉ በቤተክርስቲያን ተገኝቶ የመጨረሻ ምልክት በመሆንሰዎችን ከፍርድ እንዲያመልጡ የሚያደርገዉ፡፡ ቃሉን የሚቃወሙ ሁሉ እንደ 
አዲስ ስለሰቀሉት በአሁን ሰዓት ወደ ፍርድ መጥተዋል፡፡

እብራዊያን6፡6

“በኋላምየካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው፤ ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና 
ያዋርዱትማልና።”

አሁን ጳዉሎስ ቃሉም ሆነ ድምጹ በሀይል የተገለጠነዉ አለ፡፡ የተሰበከዉ ቃል እራሱን በተግባር አሳይቷል፡፡ ልክ እንደ አመጸኛ የሚቆራርጥ 
ሰይፍ ወደ ሰዉ ጥልቅ ሀሳብ ይገባልልክ እንደ ቀዶ ጠጋኝ ቢላ በሽታዎችን ሁሉ ይቆራርጣል እናም ከእስራት ነጻ ያወጣል፡፡ የቀደምት አማኞች 
በሄዱበት ስፍራ ሁሉወንጌልን(ቃሉን) ለመስበክ ይሄዳሉ የተነገረዉንም ቃል እግዚአብሔር በምልክቶች ያጸናላቸዋል፡፡ በሽተኞች ይፈወሳሉ፤አጋንንት 
ይወጣል፤በአዲስቋንቋ ይናገራሉ፡፡ ያ ቃሉ በተግባር ሲገለጥ ነዉ፡፡ ያ ቃል አማኝ በሆኑ ክርስቲያኖች አንደበት ሳይሰራ ቀርቶ አያዉቅም፡፡በዚህ 
በመጨረሻዉ ዘመንም ባለች እዉነተኛ የቃል ሙሽሪት ከመቼዉም ጊዜ በበለጠ በጠነከረና በታልቅ ሁኔታ እየሆነ ነዉ፡፡ኦ፡እናንተ ትንሽ መንጋ፤ 
እናንተ ታናናሾች በቃሉ ላይ ጽኑ በአንደበታችሁም በልባችሁም ሙሉት እናም አንድ ቀን እግዚአብሔርመንግስትን ይሰጣችኃል፡፡

7. ፊቱ እንደፀሐይ ያበራል

“ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ::”

ማቴዋስ 17፡1-13

“ከስድስት ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስንና ያዕቆብን ወንድሙንም ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው።

በፊታቸውም ተለወጠ፥ ፊቱም እንደ ፀሐይ በራ፥ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ።

እነሆም፥ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታዩአቸው።

ጴጥሮስም መልሶ ኢየሱስን፦ ጌታ ሆይ፥ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው፤ ብትወድስ፥ በዚህ ሦስት ዳስ አንዱን ለአንተ 
አንዱንም ለሙሴ አንዱንም ለኤልያስ እንሥራ አለ።

እርሱም ገና ሲናገር፥ እነሆ፥ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው፥ እነሆም፥ ከደመናው፦ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው፤ 
እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ።

ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ እጅግም ፈርተው ነበር።

ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና፦ ተነሡ አትፍሩም አላቸው።

ዓይናቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም።

ከተራራውም በወረዱ ጊዜ ኢየሱስ፦ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሣ ድረስ ያያችሁትን ለማንም አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው።

ደቀ መዛሙርቱም፦ እንግዲህ ጻፎች፦ ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለ ምን ይላሉ? ብለው ጠየቁት።

ኢየሱስም መልሶ፦ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል ሁሉንም ያቀናል፤

ነገር ግን እላችኋለሁ፥ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ፤ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም፤ እንዲሁም ደግሞ የሰው 
ልጅ ከእነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው።

በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ስለ ዮሐንስ እንደ ነገራቸው አስተዋሉ።

አሁን በማተዮስ 16፡28 ማቴ 17፡1-13 ላይያለዉን እያስተያየ ኢየሱስ እንዲህ አለ



10የፍጥሞ ራዕይ

“...እውነት እላችኋለሁ፥ የሰው ልጅ በመንግሥቱ ሲመጣ እስኪያዩድረስ እዚህ ከሚቆሙት ሞትን የማይቀምሱ አንዳንድ 
አሉ።”

ሶስቱሐዋርያቶች የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም አመጣጥ ቅድመ ተከተል አይተዋል በተራራዉ አናት ላይ ወዲያዉ ሲለወጥ አይተዋል ልብሱእንደ 
በረዶ ነጭ እና ፊቱም እንደ ጸሀይ ሲያበራ አይተዋል እዛዉ ቦታ ላይም ሙሴ እና ኤልያስ ከጎኑ ቆመዉ ተገለጡ በትክክልምበተመሳሳይ መልኩ ነዉ 
ዳግም የሚመጣበት መንገድ እዉነትም ኤልያ አስቀድሞ ይመጣል የልጆችን(ሙሽራይቱን) ልብ ወደ አባቶችየሀዋርያቱ ቃል አስተምህሮት ይመልሳል፡፡

ት.ሚልኪያስ4፡5-6

“እነሆ፥ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ።

መጥቼም ምድርን በእርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፥ የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል።“

እስራኤል ሀገር ሆናለች የራሷን የጦር ሀይልአላት፤የባህር ሀይል፤የፖስታ ስርአት የራሷ ባንዲራ፤ እና ማንኘዉም አንድ ሀገር እንደ ሀገር 
ሊኖራት የሚገባዉን ሁሉ አላት፡፡ነገር ግን ሊፈጸም የሚገባዉ ደግሞ አንድ ቃል አለ“... ወይስ በአንድ ጊዜ ሕዝብ ይወለዳልን?...” ኢሳያስ 66፡8 
ያቀን በቅርቡ እየመጣ ነዉ፡፡ የበለሲቱ ዛፍ እያቆጠቆጠች ነዉ እስራኤላዉያን መሲሐቸዉን እየተጠባበቁ ነዉ፡፡ እየጠበቁት ነዉጥበቃቸዉም ሊፈጸም 
ነዉ እስራኤል በመንፈሳዊ አለም ዳግም ትወለዳለች ብርሃኗ እና ህይወቷ ለእርሷ ሊገለጥ ነዉና

በራእይ 21፡23 ላይ

“ ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት መብራትዋም በጉ ስለ ሆነ፥ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት 
አያስፈልጓትም ነበር።

አሕዛብም በብርሃንዋ ይመላለሳሉ፥ የምድርም ነገሥታት ክብራቸውን ወደ እርስዋ ያመጣሉ፤“

ይሄ አዲሲቱእየሩሳሌም ነዉ በጉ በከተማይቱ ይሆናል ከእርሱ መገኘት የተነሳ ሌላ ብርሀን አያስፈልጋትም በዛ ጸሐይ መዉጣትና 
መግባትአያስፈልጋትም እራሱ ጸሐይ እና ብርሃን ነዉና ወደ ዛ የሚገባዉ ህዝብ በእርሱ ብርሃን ይመላለሳል ያ ቀን ከፊታችን በመሆኑአትደሰቱምን? 
ዮሐንስ ያንን ቀን መምጣት አይቶታል አዎ ጌታኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና!

ት.ሚልኪያስ4፡1-3

“እነሆ፥ እንደ ምድጃ እሳት የሚነድድ ቀን ይመጣል፤ ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሠሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ፤ የሚመጣውም ቀን 
ያቃጥላቸዋል፥ ሥርንና ቅርንጫፍንም አይተውላቸውም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡

ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች፥ ፈውስም በክንፎችዋ ውስጥ ይሆናል፤ እናንተም 
ትወጣላችሁ፥ እንደ ሰባም እምቦሳ ትፈነጫላችሁ።

በምሠራበት ቀን በደለኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች አመድ ይሆናሉና እናንተ ትረግጡአቸዋላችሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ 
እግዚአብሔር፡፡“

ይሄዉ በድጋሚጸሀይ ባላት አቅም ሁሉ ታበራለች ኦ፡ የእግዚአብሔር ልጅ በሰባቱ መቅረዞች መካከል በታላቅ ሀይል ሲያንጸባርቅ ዳኛዉ 
በዚያሲቆም ስለ እኛ ሲል የተሰቃየዉ እና የሞተልን የአምላክን ቁጣ ፍርድ በላዩ ላይ ተቀበለ እንደ ናስ የጠጠረዉን የእግዚአብሔርንቁጣ የወይን 
መጭመቂያ ብቻዉን ወሰደዉ፡፡ ቀደም ሲል እንዳልነዉ የእርሱ ድምጽ ለሀጥያተኞች በአለት ዳርቻ ላይ እንዳለ የማእበልድምጽ የሚያስፈራ ነዉ ነገር 
ግን ለቅዱሳኑ የእርሱ ድምጽ ለእረፍት ጋደም ብለን በክርስቶስ ላይ ረክተን እንደምንሰማዉ የጅረትምልክት ነዉ ፡፡ ባላያችን ላይ እንደሚያሞቅ ጨረር 
ፍቅር እንዲህ ይለናል አትፍሩ እኔ ያለሁ፤የነበርሁ የሚመጣዉ ነኝ እኔ ሁሉንቻይ ነኝ ከእኔ በቀር ሌላ የለም እኔ አልፋ እና ኦሜጋ ነኝ ሁሉ በሁሉ ነኝ 
እርሱ የቆላ አበባ የንጋት ኮከብ ነዉ፡፡ አስርሺህእጥፍ ለነፍሴ እረፍት ነዉ፡፡ አዎ፡ ያ ታላቁ ቀን ሊመጣነዉ በክንፎቹ ጥላ ስር የጽድቅ ጸሐይ ከፈዉስ 
ጋር ትወጣለች፡፡

ድል የነሳዉ ክርስቶስ
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“ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ እንዲህም አለኝ፦ አትፍራ፤ ፊተኛውና 
መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ፥

ሞቼም ነበርሁ እነሆም፥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ፥ የሞትና የሲኦልም መክፈቻ አለኝ። “

የትኛዉም ሰዉ ያንን ራእይ ቢመለከት ባለዉ ሙሉተጽእኖ ዉስጥ ሆኖ መቆም የሚችል አይኖርም፡፡ ጥንካሬዉ ሁሉ ይከዳዋል፡፡ ዮሐንስም 
ከእግሩ አንስቶ እንደ ሞተ ሰዉ የሆነ ያህልተሰማዉ፡፡ነገር ግን የጌታ የፍቅር እጅ ዳሰሰዉ ና የተባረከዉ ድምጹ እንዲህ አለዉ “አትፍራየመጀመሪያዉ 
እና የመጨረሻዉ እኔ ነኝ ሞቼ ነበርሁ አሁንም ህያዉ ነኝ እነሆ እስከ ለዘላለምም እኖራለሁ” ለምን ትፈራለህ? በመስቀል ላይ የተፈረደበት ፍርድ 
በመቃብር ዉስጥ ወደ ታች የወረደዉ ሁሉ ለእኛነዉ፡፡ የሀጥያታችንን ቁስል እርሱ ተቀበሎታል ስለዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሆኑ ሁሉ አሁን ኩነኔ 
የለባቸዉም፡፡ ተመልከቱ ዋሳችን “ጠበቃችን” እርሱ “ፈራጃችን” ነዉ፡፡

“ጠበቃችንም” “ዳኛችንም” እርሱ ነዉ እንደ ዳኛ “የኛ ጉዳይ አልቆለታል” ተጠናቋል ስለዚህ አሁን ኩነኔ የለብንም ለምን ቤተክርስቲያን 
ትፈራለች? የትኛዉ የተገባለን ተስፋ ቃል ሳይፈጸም ወድቆ ያዉቃል? ቅጣትን ወይም ሞትን ለምን እንፈራለን? ሁሉም ድል ተነስቷል፡፡ ሁሉን 
ያሸነፈዉ እሱ ነዉ የሚታየዉንም ሆነየማይታየዉን አለም ሁሉ ያሸነፈዉ ብቸኛ እሱ ነዉ፡፡ አለምን በሰላሳ ሶስተኛ እድሜዉ ላይ እንዳሸነፈዉ እንደ 
አሌክሳንደርአይደለም ሌላ ምንም አይነት ማሸነፊያ መንገድ እንዳለ ሳያዉቅ የሀጥያት ተሸናፊ እና አመጸኛ  ህይወት ኖሮ  ሞተ፡፡  ልክ  እንደናፖሊዮን
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ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
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11የፍጥሞ ራዕይ

የአዉሮፓን ምድር ሁሉ ማሸነፍ የቻለ ነገር ግን እራሱ ተሸናፊ መሆኑን ለማወቅ ዋተር ሉ ላይ ተሸንፎ ወደ ኢልባእንደተሰደደዉ አይደለም፡፡ ነገር ግን 
ክርስቶስን ማሸነፍ የሚችል ማንም የለም ወደ ታች የወረደዉ እርሱ አሁን ከሁሉ በላይ ከፍብሏል እናም ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ተሰጠዉ አዎ፡ 
ሞትን፤ ሲኦልን እና መቃብርን አሸንፎ የመክፈቻ ቁልፉን ይዟል እርሱየሚፈታዉ ይፈታል፤ የሚያስረዉም የታሰረ ይሆናል፡፡ ይህንን እዉነት 
የሚቀይር የለም፡፡ ከእርሱ በፊት አሸናፊ የለም ከእርሱጎንም አሸናፊ የለም፡፡ እርሱ ብቻዉን አዳኝ ነዉ፡፡ የሚበዠን እርሱ ነዉ እርሱ ብቻዉን 
አምላክ ነዉ ስሙም “ጌታ ኢየሱስክርስቶስ ነዉ፡፡”

“ዮሐንስአትፍራ አትፍሩ እናንተ ትንሽ መንጋዎች እኔ የሆንኩትን ሁሉ እናንተም ትሆናላችሁ የኔ ሐይል ሁሉ የእናንተ ነዉ በመካከላችሁ 
ስለቆምኩኝሁሉን ቻይነቴ የእናንተ ነዉ፡፡ ፍርሃትና ዉድቀትን ወደ እናንተ ለማምጣት አልመጣሁም ነገር ግን ፍቅርን፤ብርታትና አቅምን ላመጣእንጂ 
ስልጣን ሁሉ ተሰጥቶኛል ያም ለእናንተ ጭምር ነዉ፡፡ እናንተ ቃልን ትናገራላችሁ እኔ እፈጽመዋለሁ፡፡ ያ የማይወድቀዉኪዳኔ ነዉ፡፡”

ሰባቱ ከዋክብት እና መቅረዞች

ራእይ 1፡20

“በቀኝእጄ ያየሃቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምሥጢር ይህ ነው፤ ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ 
ክርስቲያናት መላእክት(መልእክተኞች) ናቸው፥ ሰባቱም መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው።

እነዚህን ሁለት ታላላቅ ሚስጥራቶች ማግኘትችለናል ኦ፡እነዛ ሰባቱ መልእክተኞች እነማን እንደሆኑ ገና አልተገለጠም ነገር ግን በእግዚአብሔር 
እርዳታ እናዉቃቸዋለን እናምያ ሚስጢር ይፈጸማል፡፡ ሰባቱን ዘመናት እናዉቃለን፡፡ በቃሉ ተገልጸዋል አሁን እየኖርንበት እስካለንበት የመጨረሻ 
ዘመን ድረስእያንዳንዱን ዘመናት ዝርዝር ነገሮች እናያለን፡፡

ነገር ግን የዚህ ምእራፍ አንድ የመዝጊያእይታ በወርቅ መቅረዞቹ መካከል እንደቆመ ተመልከቱት በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት ይዞ ኦ፡ በታላቅ 
አምላክነቱ ቆሞ መመልከትልብ የሚያጠፋ ነገር ነዉ እርሱ ዳኛ፤ካህን፤ንጉስ፤ ንስር፤ በግ፤ አንበሳ፤አልፋ፤ኦሜጋ፤መጀመሪያ እና 
መጨረሻ፤አብ፤ወልድ፤መንፈስቅዱስ የነበረዉ፤ ያለዉ፤ የሚመጣዉ፤ሁሉንቻይ እና ሁሉ በሁሉ ነዉ፡፡ ደራሲዉም ጨራሹም እርሱ ነዉ ለበጉ ክብር 
ይገባዋል በራሱመዳናችንን በመግዛት የተገባዉ መሆኑን አረጋግጧል፡፡ እንደ ዳኛ ሁሉን ነገር አስገዝቶ በሙሉ ሀይሉ እና በሙሉ ክብሩ ቆሟል፡፡

አዎ በመቅረዞቹ መካከልም ቆሟል ከዎክብቶቹንበቀኝ እጁ ይዞ ጊዜዉ ምሽት ነዉ ብርሃን እንዲሰጠን መቅረዝን የምንጠቀመዉ ያኔ ነዉና 
እንዲሁም ከዋክብቱም ከጸሃይ የወሰዱትንብርሃን የሚያበሩት እና የሚያንጸባርቁት በማታ ነዉ ስለዚ ጨለማ ነዉ ቤተክርስቲያን በጨለማ ዉስጥ 
የምትራመደዉ በእምነት ነዉ፡፡ጌታዋ ይሄን ምድር ለቆ ሄዷል ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በቤተክርስቲያን ሁሉ በቀድሞ ሀጥያት ለተረገመዉ ለዚህ 
አለም ብርሃንንእየሰጠ ያንጸባርቃል እናም እነዛ ከዋክብትም የእርሱን ብርሃን ያንጸባርቃሉ፡፡ ብቸኛ ያላቸዉ ብርሃን እርሱ ብቻ ነዉ፡፡ የቱንምያህል 
ጨለማ እና መንፈሳዊ ቅዝቃዜ ቢሆንም እርሱ በመካከላቸዉ ሲገኝ ብርሃን እና ሙቀት ይሆናል ቤተክርስቲያንም ትታጠቃለችበእርሱ በኩልም እርሱ 
የሰራዉን ስራ ትሰራለች፡፡

ኦ፡ በዛ ቀን በፊቱ ቆመን ዮሐንስ ባየበት መልኩ እኛ ማየት ብንችል ምን አይነት ሰዎችእንሆን ነበር!

እስካሁን ድረስ ህይወታችሁን ለእርሱ ካልሰጣችሁ በዚች ደቂቃ ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር መልሱና ባላችሁበት ቦታተንበርክካችሁ 
ለሀጥያታችሁ ይቅርታን ጠይቁ እና ህይወታችሁን ለእርሱ አስገዙ፡፡ ከዛም በአንድነት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናትዘመንን እናየዋለን እናም ይሄን 
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