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ተመሌሰን ወዯ እግዚአብሔር ክብር ተዋጅተናሌ 

(We Have Been Redeemed Back to the Glory of God) 

 
 

በአዱስ ኪዲን ውስጥ፥ በሚከተሇው የመጽሐፌ ቅደስ ቃሌና በላልችም አንቀፆች፥  የእኛ “ድኅነት” ሦስት 

ነገሮች ይዞአሌ: 1) መጽዯቅ (justification) ፥   2) መቀዯስ (sanctification) ፥ እና 3) መክበር 

(glorification) ። ወዯ መክበር የምንሄድበት ብቸኛው መንገድ መቀዯስ ነው። “መጽዯቅ” ሊይ መቆም 

እና መቀዯስን ችሊ ማሇት በክርስቶስ ካሇን ከዘሊሇማዊ አሊማችን ራሳችንን ውድቅ ማድረግ ነው።  

 

እኛ ግን፥ በጌታ የተወዯዲችሁ ወንድሞች ሆይ፥ ሁሌጊዜ ስሇ እናንተ እግዚአብሔርን ሌናመሰግን ግድ 
አሇብን፥ እግዚአብሔር በመንፇስ መቀዯስ እውነትንም በማመን ሇመዲን እንዯ በኵራት መርጦአችኋሌና፤ 

ሇዚህም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ሇማግኘት በወንጌሊችን ጠራችሁ።  2ኛ ተሰልንቄ 2:13-14 

የእግዚአብሔር የዘሊሇም አሊማ ከኃጢአትና ከኃጢአት ኃይሌ እጅግ በጣም የዲኑ ሰዎች ወዯ ጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስ መሌክ ተሇውጠውና ከእርሱ ጋር ከብረው እንዱኖሩት ነው። God’s eternal purpose is to 

have a people who are so thoroughly saved from sin and its power that they are 

transformed into the image of the Lord Jesus Christ and are glorified together with 

Him.  እግዚአብሔር ክርስቶስን የሚያውቁ፣ የሚያፇቅሩና በክርስቶስ የሚኖሩ ሰዎች እንዱኖሩት ይሻሌ፤ 

እርሱን(እግዚአብሔርን) እጅግ በጣም ከሁለ በሊይ አሌቆ የሚያፇቅረው ሕዝብ እንዱኖረው ይሻሌ፤ 

የእርሱ ባሕርይ(ቅደስ ፌቅር) ያሇው ሕዝብ እንዱኖረው ይሻሌ በእነርሱም እርሱ ፌቅሩን፣ ፇቃደን፣ 

ጥበቡን፣ ጸጋውን እና ኃይለን ይገሌጣሌ። የእግዚአብሔር አሊማ(እቅድ) ሇሌጁ ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ሙሽራ ማግኘት(እንዱኖረው) ነው። ይህ መቀዯስና መክበር ይጠይቃሌ። God’s plan is to have a 

bride for His Son, the Lord Jesus Christ. This requires sanctification and 

glorification. 

እናንተንም ነውርና ነቀፊ የላሊችሁና ቅደሳን አድርጎ በእርሱ ፉት ያቀርባችሁ ዘንድ፥ በፉት የተሇያችሁትን 

ክፈ ሥራችሁንም በማድረግ በአሳባችሁ ጠሊቶች የነበራችሁትን አሁን በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩሌ 

አስታረቃችሁ። 23 ይህም፥ ተመሥርታችሁና ተዯሊድሊችሁ ከሰማችሁትም ከወንጌሌ ተስፊ ሳትናወጡ፥ 

በሃይማኖት ጸንታችሁ ብትኖሩ ይሆናሌ። ያም ወንጌሌ ከሰማይ በታች ባሇው ፌጥረት ሁለ ዘንድ የተሰበከ 

ነው፥ እኔም ጳውልስ የእርሱ አገሌጋይ ሆንሁ። ቆሊስያስ 1:21-23 

ሇሁለም ሰዎች  የእግዚአብሔር ፇቃድ እያንዲንደን አማኝ ቅደስ እና እንከን የላሇበት ከነቀፊም በሊይ 

አድርጎ በእርሱ(በእግዚአብሔር) ፉት ማቅረብ ነው። (ኤፋሶን 5:25-27፥ ቆሊስያስ 1:28፥ ቲቶ 2:14)። 

ይህ ሉሆን የሚችሇው:    
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1) በእምነት ተመሥርተንና ጸንተን ስንቆይ፥ እና  

2) “የክብር ተስፊ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ አሇ” ከሚሇው ከወንጌለ ተስፊ ካሌተናወጥን  (ቆሊስያስ 

1:27)  ብቻ ነው። 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲሻችን ነው!  (1ኛ ቆሮንቶስ 1:30፥ የሐዋርያት ሥራ 26:18)። እኛ በጌታ 

በኢየሱስ ክርስቶስ ባሇን እምነት ድነናሌ (ጸድቀናሌ፣ ተቀድሰናሌ ከብረንማሌ)። 

ነገር ግን። “አመንሁ ስሇዚህም ተናገርሁ” ተብል እንዯ ተጻፇ ያው አንደ የእምነት መንፇስ ስሊሇን፥ እኛ 

ዯግሞ እናምናሇን ስሇዚህም እንናገራሇን፤  2ኛ ቆሮንቶስ 4:13 

እምነት ድምፅ አሇው። እምነት ይናገራሌ።  

ኢየሱስ ጌታ እንዯ ሆነ በአፌህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዲስነሣው በሌብህ ብታምን 

ትድናሇህና፤ ሰው በሌቡ አምኖ ይጸድቃሌና በአፈም መስክሮ ይድናሌና።  ሮሜ 10:9-10 

 

 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሌንመሰክር ነው። እርሱ ማን እንዯሆነ ሌንመሰክር ነው፣ እርሱ ምን እንዲዯረገ 

ሌንመሰክር ነው፣ እርሱ ምን እያዯረገ እንዯሆነና ምን እንዯሚያዯርግ ሌንመሰክር ነው። እግዚአብሔር 

እርሱን ከሙታን እንዲስነሣው ሌናምንና እርሱን ሌንመሰክረው ነው።   We are to believe God 

raised Him from the dead and confess Him.  እርሱ የክብር ተስፊ ነው።  

በእምነት ጸንተን በመቀጠሌ (ምስክርነታችንን ጠብቀን በመያዝ(በመጠበቅ) ዕብራውያን 4:14 ፥ 

ዕብራውያን 10:23) እና በእኛ ካሇው ከክርስቶስ ተስፊ ባሇመነቃነቅ ወዯ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

መሌክና አምሳሌ እንሇወጣሇን! 

 

THE PAST TENSE of the GOSPEL according to Paul  

መንፇስ ቅደስ ወንጌሌን በጳውልስ እንዯጻፇው 

 

ኤፋሶን 1:4  ዓሇም ሳይፇጠር፥ በፉቱ ቅደስና ነውር የላሇኝ በፌቅር እሆን ዘንድ እግዚአብሔር በክርስቶስ 
መርጦኛሌ።   

ኤፋሶን 1:5  በበጎ ፇቃደ እንዯ ወዯዯ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ሇእርሱ ሌጁ(ወንድ ወይም ሴት ሌጁ) 
ሌሆን አስቀድሞ በጸጋው ወሰነኝ።   

ሮሜ 8:28-29  የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መሌክ እንድመስሌ በእግዚአብሔር አሳብ(አሊማ) መሠረት ነገር 
ሁለ ሇበጎ ይዯረግሌኛሌ። 
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ኤፋሶን 1:6-7  በእግዚአብሔር ተቀባይ ነኝ፥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ተቤዠቻሇሁ ኃጢአቶቼ 

በሙለ ተሰርየዋሌም። (ቆሊስያስ 1:14) 

ቆሊስያስ 1:21  ከእግዚአብሔር ጋር ታርቄአሇሁ።    

ሮሜ 5:1  በእምነት ጸድቄአሇሁ በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊምን ይዤአሇሁ። 

(በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸድቄአሇሁ አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር ሰሊም አሇኝ።)   

ኤፋሶን 1:11  ርስትን ተቀብዬአሇሁ(አግኝቼአሇሁ) : እግዚአብሔር ራሱ ብድራቴ ነው። የእርሱ 

መንግሥት ሁለ በርስቴ ውስጥ ተካትቶአሌ(ተጨምሮአሌ)።  (ራእይ 21:7፥ 1ኛ ቆሮንቶስ 3:22) 

ቆሊስያስ 1:12  አብ በቅደሳን ርስት በብርሃን እንድንካፇሌ አብቅቶኛሌ 

ቆሊስያስ 1:13  እግዚአብሔር ከጨሇማ ሥሌጣን አዲነኝ፥ ወዯ ፌቅሩ ሌጅ መንግሥት አፇሇሰኝ። 

ሮሜ 6:6-8  ክርስቶስ በመስቀሌ ሊይ ሲሞት፥ እኔ ከእርሱ ጋር ሞትሁ። አሮጌው ሰዌ ሞቶአሌ። My old 

nature was put to death. 

ቆሊስያስ 2:12  በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብሬአሇሁ 

ቆሊስያስ 2:11  የሥጋንም (የኃጢአት) ሰውነት በመገፇፌ፥ በክርስቶስ መገረዝ፥ በእርሱ ሆኜ ዯግሞ 

ተገረዝሁ።   

ቆሊስያስ 2:12  ከእርሱ ጋር ከሙታን ተነሣሁ.. 

ቆሊስያስ 2:13  ከእርሱ ጋር አሁን ሕያው ነኝ። 

ቆሊስያስ 2:13  በዯልቼ ሁለ ይቅር ተብሇዋሌ።   

ሮሜ 6:6-7  ከእንግዱህስ ወዱያ ሇኃጢአት የተገዛሁ(ባሪያ) አይዯሇሁም። ከኃጢአት ኃይሌ ነጻ ነኝ።   I 

am no longer a slave to sin.  I am free from the power of sin.  

ሮሜ 6:14  ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ስሇሆነ ኃጢአት አይገዛኝም  (ቆሊስያስ 1:27)፤ እኔም አሁን በእርሱ 

ኃይሇኛና በሚሇውጥ ጸጋው እየኖርሁ ነው  (ኤፋሶን 2:8)። 

ቆሊስያስ 2:10  በእርሱ ሆኜ ተሞሌቼአሇሁ። I am complete in Him. 

1ኛ ቆሮንቶስ 6:17  ከጌታ ጋር ተባብሬአሇሁ። I am joined to the Lord.    

ቆሊስያስ 1:27  የክብር ተስፊ ያሇው ክርስቶስ በእኔ ዘንድ ነው። (የክብር ተስፊ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ 

ነው።) 

ኤፋሶን 5:30  እኔ የአካለ፣ የሥጋው እና የአጥንቶቹ ብሌት ነኝ። 

ቆሊስያስ 3: 3  ሕይወቴ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮአሌ። 

ቆሊስያስ 3:4  ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴ ነው አሁን።   

ፉሌጵስዩስ 1:21  ሇእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው።   

ዮሐንስ 6:57  ጌታ ኢየሱስ ከአብ የተነሣ ሕያው እንዯሆነ፤ እኔም በእኔ ባሇው በክርስቶስ ሕይወት አሁን 

እኖራሇሁ። (ዮሐንስ 17:21)  
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ፉሌጵስዩስ 3:3  እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ እመካሇሁ(እዯሰታሇሁ)  በሥጋም አሌታመንም (በሥጋም 

መሥራት በምችሇው አሌታመንም)።  “ እኛ በመንፇስ እግዚአብሔርን የምናመሌክ በክርስቶስ ኢየሱስም 

የምንመካ በሥጋም የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና።”   

 

ገሊትያ 2:20  ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአሇሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አሌኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ 

ይኖራሌ፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወዯዯኝና ስሇ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ሌጅ ሊይ ባሇ 

እምነት የምኖረው ነው። 

 

ሮሜ 1:17   “ጻድቅ በእምነት ይኖራሌ” ተብል እንዯ ተጻፇ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወዯ እምነት 

በእርሱ ይገሇጣሌና።  

ሮሜ 1:16  ይህ የክርስቶስ መሌካም ዜና የምሥራች (ያም እኛ እርሱን(የእግዚአብሔርን ሌጅ ጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስን) በማመን የምንኖረው) ሇሚያምኑ ሁለ ሇማዲን የእግዚአብሔር ኃይሌ ነው።  

 

መቀዯሴ  -  MY SANCTIFICATION 

 

2ኛ ቆሮንቶስ 1:21  በክርስቶስ ያጸናኝ እግዚአብሔር ነው። 

1ኛ ቆሮንቶስ 1:30  ቅድስናዬ(መቀዯሴ) በተዯረገሌኝ በክርስቶስ ኢየሱስ መሆኔ ከእግዚአብሔር አድራጎት 

ነው። 

ፉሌጵስዩስ 4:13  ኃይሌን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችሊሇሁ።  

ፉሌጵስዩስ 3:3  በክርስቶስ ኢየሱስ እመካሇሁ(እዯሰታሇሁ)  በሥጋዬም አሌታመንም። 

ኤፋሶን 2:10  እኔ የራሴ ቀዲሽ አይዯሇሁም፥ እኔ “ፌጡሩ ነኝና፤ እመሊሇስበት ዘንድ እግዚአብሔር 

አስቀድሞ ያዘጋጀውን መሌካሙን ሥራ ሇማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፇጠርሁ።” እኔ የእርሱ ፌጡር ነኝ! 

1ኛ ቆሮንቶስ 1:30  ኢየሱስ ቀዲሼ ነው  Jesus is my Sanctifier 

1ኛ ተሰልንቄ 5:23-24  የሰሊምም አምሊክ ራሱ ሁሇንተናዬን ይቀድሳሌ፤ መንፇሴም ነፌሴም ሥጋዬም 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያሇ ነቀፊ ፇጽመው ይጠበቃለ። የሚጠራኝ የታመነ ነው፥ እርሱም 

ዯግሞ ያዯርገዋሌ። 

ዕብራውያን 13:20-21  በዘሊሇም ኪዲን ዯም ሇበጎች ትሌቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን 

ያወጣው የሰሊም አምሊክ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ በፉቱ ዯስ የሚያሰኘውን በእኔ እያዯረገ፥ ፇቃደን 

አዯርግ ዘንድ በመሌካም ሥራ ሁለ ፌጹም ያዯርገኛሌ፤ ሇእርሱ እስከ ዘሊሇም ድረስ ክብር ይሁን፤ አሜን። 

መዝሙር 138:8  እግዚአብሔር ብድራትን ይመሌስሌኛሌ  + The LORD will perfect that which 

concerns me 
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ፉሌጵስዩስ 1:6  በእኔ መሌካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዱፇጽመው ይህን 

ተረድቼአሇሁና፤   

ሮሜ 5:5  በተሰጠኝም በመንፇስ ቅደስ የእግዚአብሔር ፌቅር በሌቤ ፇስሶአሌ።    

 

ዮሐንስ 15:10-12   እርሱ(ኢየሱስ ክርስቶስ) የአባቱን ትእዛዝ እንዯ ጠበቀ በፌቅሩም እንዯሚኖር፥ እኔም 

የኢየሱስን ትእዛዛት መጠበቅ እችሊሇሁ በፌቅሩም እኖራሇሁ። ዯስታውም(የኢየሱስ ክርስቶስ ዯስታ) በእኔ 

እንዱሆን ዯስታዬም እንዱፇጸም ኢየሱስ ይህን ነግሮኛሌ። እርሱ(ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ) እንዯ ወዯዯን 

እርስ በርሳችን እንዋዯድ ዘንድ ትእዛዙ ይህች ናት። 

 

1ኛ ዮሐንስ 4:16  እኛም እግዚአብሔር ሇእኛ ያሇውን ፌቅር አውቀናሌ አምነንማሌ። እግዚአብሔር ፌቅር 

ነው፥ በፌቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራሌ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራሌ። 

ፉሌጵስዩስ 4:13  ኃይሌን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችሊሇሁ። 

ቆሊስያስ 1:27  ክርስቶስ በእኔ ውስጥ የክብር ተስፊ ነው። Christ in me is the hope of glory. 

ፉሌጵስዩስ 1:21  ሇእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው። For me, to live is Christ. 

1ኛ ተሰልንቄ 3:12-13  ክርስቶስ በእኔ ስሇሆነ፥ እኔ የእርሱ ፌጡር ስሇሆንሁ፥ እርሱ ቀዲሼ ስሇሆነ፥ 

በእግዚአብሔር ፉት በቅድስና ነቀፊ የላሇበት ሆኖ ሌቤ እስኪጸና ድረስ ሇሁለም የሚሆን ፌቅሬ ይበዛሌም 

ይጨምራሌም (ሇሁለም ሰው በፌቅር እበዛሇሁ እጨምርማሇሁ)።          

 

መራርነት፣ ቅሬታ እና ይቅር አሇማሇት በሕይወቴ ምንም ስፌራ የሊቸም። 

ሁከት(ጥሌ)፣ ክርክር(ጭቅጭቅ)፣ በራስ ያሇ ከፌተኛ አመሇካከት (ራስ ወዲድነት ego) ፣ ትዕቢት(ኩራት) 

እና ምኞት በሕይወቴ ምንም ስፌራ የሊቸውም። 

ዝሙት፣ ራስ ወዲድነት እና ስስት ከእግሮቼ በታች ናቸው። 

በክርስቶስ በፌቅር ቅደስና ያሇነቀፊ ሆኜ ጸንቼአሇሁ። 

በመንፇስ ቅደስ እየተዘጋጀሁ ነው እንዯ ንጽሕት ሙሽራም ራሴን ሇሙሽራው ንጉሥ ሇጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስ ዝግጁ እያዯረግሁ ነው።  

I am being prepared by the Holy Spirit and am making myself ready as a pure 

bride for the Bridegroom King, the Lord Jesus Christ. 
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http://www.shekinahworship.com/ , http://www.baptizingfire.com , 

http://fireofgodservants.blogspot.com/ , http://www.thelordshour.com , 

http://www.choothomas.org , http://www.jesusministries.org/ , http://www.angeltv.org , 

http://www.Billygraham.org , http://free.messianicbible.com/ , http://www.levitt.tv/ ,  

http://www.divinerevelations.info/amharic , http://www.heavenvisit.com , 

http://www.tribulation-now.org , http://www.voe.org/ , http://www.sidroth.org , 

http://repentandpreparetheway.org/ ,  http://www.theblazingholyfire.com/ , 

http://www.thelastreformation.com , http://www.be4thefire.com/  

http://www.bobjones.org/ , http://www.annarountree.com/ , 

http://www.beyondthephysicalrealm.com , http://www.shreveministries.org , 

http://www.blogtalkradio/tribulation-now , http://www.blogtalkradio/thelordshour, 

http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth , http://www.e-sword.net/  

 

 

ክብር፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ማዲን፥ ግርማ፥ ቅድስና፥ ውዲሴ፥ አምሌኮ እጅግ በከበረ ቅደስ 
ዙፊኑ ሊይ ሊሇ ሇቡሩክ የእስራኤሌ ኃያሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ አንድ አምሊክ ሇሆነ ሇእግዚአብሔር አብ 
ሇእግዚአብሔር ወሌድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ሇመንፇስ ቅደስ ይሁን አሜን። ማራናታ ጌታ 
የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብ ቃሌ የአብ ሌጅ ቶል ና። ሃላ ለያ ክብር ሇመንፇስ ቅደስ ሃላለያ  
 

የእስራኤሌን አምሊክ ቅደስ፣ ፌቅር፣ ኃያሌ ያሑዋሕ እግዚአብሔርን የሚያመሌክ፥ በሥጋ የተገሇጠውን ከቀራንዮ መስቀሌ 
መከራ በኋሊም ሞቶ በሦስተኛው ቀን ከሞት የተነሣውን፥ አሁንም በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በክብር ያሇውን፥ በክብርም 
እጅግ በቅርቡ የሚመጣውን አሌፊና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻ ትንሣኤና ሕይወት መንገድና እውነት የሆነውን 
የእግዚአብሔርን ሌጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዲኙን የሚያምን የሚያፇቅር የሚያገሇግሌም፥ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዯም 
የተዋጀ፥ በመንፇስ ቅደስም የተቀዯሰ፥ የእግዚአብሔርን አሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ፣ በመንፇስ ቅደስ ምሪት እያገሇገሇ 
ያሇ፥ በጌታ ኢየሱስ የመስቀሌ ሊይ ሥራ የሚመካ የሚዯሰትም በጌታ ኢየሱስም በቅድስና የሚኖር፥ የጌታውን የኢየሱስ 
ክርስቶስን የያሑሹዋን ትእዛዝ የሚጠብቅ የሚያዯርገውም፥ የሠራዊት ጌታን ሕያው እግዚአብሔርን የሚያከብር የሚፇራም፥ 
የእግዚአብሔርን ቃሌ ዕሇት ዕሇት የሚያሰሊስሌ፥ ሇአብ ፇቃድ የሚኖር በፌቅሩም የሚተጋ፥ የክርስቶስ ኢየሱስን መንፇስ 
የሚያዲምጥ በትሕትናም ሇጸጋው ቃሌ የሚታዘዝ፥ ሉያዯርግ የሚገባውን ያዯረገ፥ የማይጠቅም ባሪያ ተረጎመው። ክብርና 

ምስጋና ኃይሌና ሞገስ ፌቅርም ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም ቅደስ ቅደስ ቅደስ ሇሆነ ሇሕያው በረከት ሇእግዚአብሔር ይሁን። 

ሃላ ለያ!!! ክብር ሇታረዯው የእግዚአብሔር በግ 
የእግዚአብሔር ቃሌ የነገሥታት ንጉሥ 
የጌታዎች ጌታ ሇናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ይሁን አሜን ሃላ ለያ አሜን ሃላለያ አሜን ሃላ ለያ 

http://www.shekinahworship.com/
http://www.baptizingfire.com/
http://fireofgodservants.blogspot.com/
http://www.thelordshour.com/
http://www.choothomas.org/
http://www.jesusministries.org/
http://www.angeltv.org/
http://www.billygraham.org/
http://free.messianicbible.com/
http://www.levitt.tv/
http://www.divinerevelations.info/amharic
http://www.heavenvisit.com/
http://www.tribulation-now.org/
http://www.voe.org/
http://www.sidroth.org/
http://repentandpreparetheway.org/
http://www.theblazingholyfire.com/
http://www.thelastreformation.com/
http://www.be4thefire.com/
http://www.bobjones.org/
http://www.annarountree.com/
http://www.beyondthephysicalrealm.com/
http://www.shreveministries.org/
http://www.blogtalkradio/tribulation-now
http://www.blogtalkradio/thelordshour
http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth
http://www.e-sword.net/

