ከጌታ መሌእክት
ሇመጋቢዎች (ሇፓስተሮች)፣ ሇጳጳሳት፣ እና ሇክርስቲያኖች
በድክተር አውጉስቶ ማኩኤንጎ (by Dr. Augusto Maquengo) www.end-times-prophecy.com
http://www.divinerevelations.info/amharic

በሜይ 6፣ 2011 ሊይ ድክተር አውጉስቶ ማኩኤንጎ መሌእክቱን ከጌታ የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበሇ:
መስሪያ ቤት ቢሮ ውስጥ ስዯርስ ጌታ በጠዋት ወዱያውኑ ጎበኘኝ። የእርሱ መገኘት ተሰማኝ እና ትከሻዎቼ ሊይ አንዴ እጅ መጣና እሳት
በሊዬ ሊይ ሲመጣ መስማት እችሊሇሁ (ይታወቀኛሌ) እና የጌታ ዴምጽ ሲናገረኝ ሰማሁ እና እርሱ እንዱህ እያሇ መናገር ጀመረ:

ፃፇውና ንገራቸው:

ኃያለ ጌታ አምሊክ እግዙአብሔር ሇመጋቢዎች (ፓስተሮች)፣ ሇወንጌሊውያን፣ ሇጳጳሳት፣ እና ሇላልች አገሌጋዮች እንዱህ ይሊሌ:- ቁጣዬ
ያጠፊችኋሌ እና በመነጠቅ አትወሰደም፣ ምክንያቱም እናንተ መንገዳን ትታችኋሌ እና በጎቼን (ክርስቲያኖችን) የግሊችሁ
ንብረትና የሀብታችሁ ምንጭ አዴርጋችኋሌ፣ ስሇዙህ እኔ ጌታ የንስሃን፣ የመሇወጥን፣ ቅጽበታዊ እጅግ በቅርብ ጊዛ መምጣቴን
እና የመነጠቅን መሌእክት ትተው (በእነዙህ መሌእክታት ፇንታ) ከብሌጽግና ጋር የተጋቡ እነዙህን መጋቢዎች፣ ወንጌሊውያንና
አገሌጋዮቼን አሌወስዴም። ሇእኔ ሁለንም ክብርና አክብሮት በመስጠት ፇንታ፣ ፓስተሮች አምሊካቸውን እና በእኔ በእግዙአብሔር ሀይሌ
የሰጠኋቸውን ክብር ረስተዋሌ። ነቢያት በሐሰት ትንቢት ይናገራለ፣ ካህናትም በእነዙህ እጅ ይገዚለ፣ ሕዜቤም እንዱህ ያሇውን ነገር
ይወዴዲለ በፍጻሜውስ ምን ታዯርጋሊችሁ? (ኤርምያስ 5:31)

እነርሱ የእኔ (የጌታ አምሊክ ኢየሱስ ክርስቶስ) ቤት የሚለት፣ የመዜናኛ የቲያትር ቤት እየሆነ መጥቷሌ፣ እንዯ ዯራሲያን
ፓስተሮችን፣ ጳጳሳትን፣ እና የቤተክርስቲያን አስተናባሪዎችን ይዟሌ። እነሱ ያሇፍርሃት፣ ያሇመንቀጥቀጥ፣ ወይም ሇእኔ ምንም
አክብሮት ሳይኖራቸው በቤቴ ውስጥ እና በመገኘቴ እነሱ ይበሊለ፣ ይጠጣለ፣ እና ይዜናናለ። ኦህ፣ ክብሬ ቤተመቅዯሶቻቸውን
ትቶ ሄዶሌ እና የእኔ መገኘት ቤተክርስቲያኖቻቸውን ትቶ ከሄዯ ረጅም ጊዛ ሆኗሌ። እነሱ ወዯ እኔ ወዯ አምሊካቸው በንስሃ
በጸጸት አምርረው ካሊነቡና ካሊሇቀሱ በመነጠቅ አይወሰደም።
አገሌጋዮቼ በዓሇም ተበሊሽተዋሌ እና እነርሱ አሁን እጅግ በበሇጠ መሌኩ (በጥሌቀት) የዓሇምን የፓሇቲካ ይቤ (አስተሳሰቦች)
ቤተክርስቲያን ውስጥ ሇማስተዋወቅ እቅድችን እያዯረጉ ናቸው። እነሱ የቫሇንታይን ቀንን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያከብራለ እና
አሇምአቀፍ የውሸታሞችን ቀን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያከብራለ እና በሀን በሇቅሶ ቀን: ዚሬ የቀብር ቀን ነው ስሇዙህ ጥቁር ከሇር
ያሇው ሌብስ እንሌበስ ይሊለ። ሁለም ተበሊሽተዋሌ (ተበክሇዋሌ)።
ፓስተሮች፣ ወንጌሊውያን፣ እና ጳጳሳት ወዯ መሬት መቅሰፍት አዯጋ (ስጋት)፣ አሰቃቂ ህመም ሥቃይ፣ እና ውዴመት በመሬት መጥቶ ሳሇ
እነሱ ብዘ የመትረፍረፍ ጊዛያት፣ ነፃ የመውጣትና የባሇጸግነት ጊዛ እንዯሆነ ትንቢት ይናገራለ። አገሌጋዮቼ ብዘ ከእኔ

አይሰሙም። የእኔን መንገዴ በመተው (በሚያስተው አካሄዴ) ራሳቸውን በዓሇም በክሇዋሌ። በጸልት፣ በፆም እና ቃላን
በጥሌቀት በማሰብ እኔን አይፇሌጉኝም። እነሱ ፆምና ጸልት የሚያዯርጉት ከእኔ የመፇወስ ስጦታዎችን፣ ተአምራትን፣ እና
ትንቢቶችን ሇራሳቸው ጥቅም (ትርፍ) ሇመጠየቅ ነው። እና እነሱ ይህን እንኳ ይሊለ: ሇስብከት መሌእክት አጋጃሇሁ። ስብሰባ
አጋጃሇሁ። ታማኞችን በማማከር ሥራ በጣም በዜቶብኛሌ። ታማኞችን መጠበቅ (መንከባከብ) የግዴ አሇብኝ እና ሇእኔ (ጌታ የናዜሬቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ) ሇበጎቹ ባሇቤት ግን ጊዛ የሊቸውም። እኚህ ፓስተሮች አይነጠቁም ይሊሌ የሠራዊት ጌታ። (ስሇ መነጠቅ፤
የጌታችንና የመዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ሐዋርያው ቅደስ ማቴዎስ በመንፇስ ቅደስ መሪነት ጌታ አምሊክ የናዜሬቱ
ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን እንዯጻፇው 24:36-51፣ 1ኛ ተሰልንቄ 4:16-17)። እናንተ ሇእኔ ፍርሃት ቢኖራችሁ (እኔን

ብትፇሩ)፣ ከዚ ከእንባ ጋር በጸጸት በንሰሃ ሌብሳችሁን ገንጥለ (ቅዯደ)፣ ሌባችሁን ገንጥለ፣ አሳባችሁን ገንጥለ። እኔ ብሄራዊ
የቤተክርስቲያን ንሰሃ፣ ሇቅሶና እንባ እፇሌጋሇሁ። ትቢያ ሌበሱና በጸጸት (በንሰሃ) አሌቅሱ፣ እና ያሇበሇዙያ ከእኔ ጋር ወዯ
ሠማያት አትመጡም።
ከአገሌጋዮቼ ብሌጽግና መሌእክታት የተነሳ በጎቼ የበሰበሰ፣ የተመተተበት ምግብ በሌተዋሌ። እነዙህ ፓስተሮች በቤተክርስቲያን
ግንባታ ፕሮጀክቶች በወዯፉቱ ሊይ እያዋለ ናቸው እና እነሱ እኝህ ሁለ ፕሮጀክቶች በዴንገት በውዴመትና በአዯጋዎች
እንዯሚቋረጡ አያውቁም። እኔ ሙሽራዬን ከዙህ መሬት (ምዴር) ካተረፍኩኝ (ካዲንኩኝ) በኋሊ፣ እኚህ እየተገነቡ ያለ ሕንፃዎች
ወዯ ምንም ይሇወጣለ። እኚህ ምንም የማያፇሩ ባድ ሆነው ሥራ ሊይ የዋለ ናቸው። ንፁህ የሕይወት ቃሌ፣ እውነቱን በመስበክ
ፇንታ ገንብ ወጪ በማዴረግ ሕንፃ ይገነባለ። በዚ ፇንታ፣ በንሰሃና በሊሇም ሕይወት ውስጥ የነፍስና የመንፇስን ብሌጽግና

ስበኩ። እንግዱህ ጌታ እንዱህ ይሊሌ፣ በየቀኑ የምትፇሌገኝን እና ቅደስ ስሜን የምትፇራውን ሙሽራዬን ምን ያህሌ ነው
የምወዲት!!
ሰዓት ተጠናቋሌ። ሰዓቱ አሌቋሌ። አሁን ሙሽራዬን ከእኔ ጋር የምወስዴበት ሰዓት እየመጣ ነው። ከዙህ ዴርጊት (ሁኔታ) በኋሊ
ወዱያውኑ፣ መቅሰፍት ጥፊት፣ አዯጋ፣ እና አስከፉ ሥቃዮች፣ ከዙህ በፉት ምዴር (እዙህ መሬት) ሊይ በፍፁም እንዲሌነበሩ
ሆነው፣ ሕይወቶችን እና ሕይወቶችን ያጠፊለ። ጠሊቴ ሲቆጣጠር፣ ብዘ ንሰሃ አይኖርም፣ እኔን የመፇሇጊያ ሰዓት አይኖርም፣
ምክንያቱም ምንም ጸልት አሌመሌስም፣ እና ጸጋ ይወሰዲሌ እና የእኔ ቅደስ መንፇስ በመሬት ሊይ አይሆንም። ጠሊት
ይቆጣጠራሌ እና እናንተ ጥርሳችሁን ታፊጫሊችሁ እና በሌባችሁ፣ በሥቃያችሁና በመሰበራችሁ ታሇቅሳሊችሁ። አሁን
ሌቦቻችሁን ስበሩ እና ሇንሰሃ የፇሰሰ ዯም አዴርጉት። በዙህ በቀረችው የመጨረሻ ሰከንዴ ሌባችሁን በንሰሃ ቀዲችሁ አውጡ
(ቅዯደ)፣ አሇበሇዙያ አስከፉ ቁጣ እናንተን ያጋጥማችኋሌ።
ግን ይህ ህዜብ የሚያሰቅቅ (የሚያስጠሊ) እና አመጸኛ ሌብ አሇው፤ እነሱ አምጸዋሌ እና ሄዯዋሌ። በሌባቸውም። የፉተኛውንና የኋሇኛውን
ዜናብ በጊዛው የሚሰጠውን፥ ሇመከርም የተመዯቡትን ወራት የሚጠብቅሌንን አምሊካችንን እግዙአብሔርን እንፍራ አሊለም። በዯሊችሁ
እነዙህን አስቀርታሇች፥ ኃጢአታችሁም መሌካምን ነገር ከሇከሇቻችሁ። በሕዜቤ መካከሌ ክፈዎች ሰዎች ተገኝተዋሌ፤ እንዯ አጥማጆችም
ያዯባለ፥ ወጥመዴንም ይረጋለ ሰዎችንም ያጠምዲለ። ቀፎ ወፎችን እንዯሚሞሊ፥ እንዱሁ ቤታቸው ሽንገሊን ሞሌታሇች፤እንዱሁም
ከብረዋሌ ባሇ ጠጎችም ሆነዋሌ። ወፍረዋሌ ሰብተውማሌ፥ ክፊታቸውንም ያሇ ሌክ አብዜተዋሌ፤ የዴሀ አዯጎች ነገር መሌካም እንዱሆን
አሌተምዋገቱሊቸውም፥ የችግረኞችንም ፍርዴ አሌፇረደሊቸውም። (ኤርምያስ 5:24-28)። መንገዲችሁን እስካሌቀየራችሁና ንስሃ

እስካሌገባችሁ ዴረስ አትነጠቁም ይሊሌ ጌታ።
ብዘ ጊዛያችሁን የሚይዘትን ቴላቪዠን፣ ፉሌሞችን፣ እና መዜናኛዎችን ያገቡትን እና ሇእኔ ሇአምሊካችሁ እና ሇቃላ ጊዛ የላሊችሁን
አሌነጥቅም።

እግዙአብሔርን ቤተክርስቲያን በእሁዴ ብቻ እያዯረጉ ቁጣዬን በሕይወታቸው ሊይ እንዲፇስስ የሚሇማመጡትን አሌነጥቅም፣ እና
እነሱ፣ እኔ እግዙአብሔር፣ ይህን የማሊይና የማሊውቅ አዴርገው ያስባለ። በእሁዴ፣ ሇእረፍት ጊዛያት ያሊቸውን ምርጥ ሌብሶች
ሇማሳየት እና ከጓዯኞቻቸው ጋር ወሬዎችን ሇማውራት ብቻ ነው ወዯ ቤተክርስቲያን የሚሄደት። የእኔ ቤት የማሕበረሰብ መገናኛ ክሇብ
(ሶሻሌ ኔትዎርኪንግ ክሇብ) እየሆነ መጥቷሌ።

እኔ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የእናንተ ጌታ ከቴላቪዠን ፉት በሌቦሇድችና በላልች ነገሮች ሊይ ሰዓታትና ሰዓታትን የሚያጠፈትን አሌነጥቅም፣
ምክንያቱም መንፇስ ቅደስን እንዯ ምርጥ ጓዯኛ አዴርገው መያዜ ሲገባቸው፣ እነዙህ ነገሮች እንዯ አማካሪዎቻችሁ፣ ሌቦሇድች፣ እና
ሳይንሳዊ ትምህርቶቻችሁ ሆነው ተቀይረዋሌ።
የእኔን ቅደስ መንፇስ መፇሇግ የረሳ እያንዲንደ አማኝ እና በቃላ ፇንታ ቲቪና ላልች ሰይጣናዊ ሳይንሳዊ አስተሳሰቦችን እንዯ ምርጥ ጓዯኛ
ያዯረጉ የክርስቶስ ተቃዋሚውንና የአውሬውን ምሌክት ሇመጋጠም (to face፣ ሇመገናኘት) ይቀራለ።
አጋንንት ቀስ በቀስ ቤተክርስቲያን መሃሌ ውስጥ በመግባት ስኬታማ ሆነዋሌ እና ዚሬ ቤተክርስቲያን በቃላና በእኔ በጌታ ክርስቶስ ጠባይ
ፇንታ በአጋንንታዊ የቲኦልጂ አስተሳሰቦች ጠባይ ተቀርፀዋሌ። እንዯዙህ አይነት ቤተክርስቲያን ይቀራለ (አይነጠቁም)።

እነዙያ፣ በነውረኛ የሌብስ ዱዚይን ገሊቸውን እያስተዋወቁና እየሸጡ (እየገበዩ) ያለ፣ ጡታቸውን እያሳዩና አካሊቸውን (ሰውነታቸውን)
እያጋሇጡ ያለ፤ ይህ በእርግጥ የዓሇም ሞዳሌ (አርአያ) ነው። እኝህ ክርስቲያኖች አምሊካቸው እኔን እንዱህ ይነግሩኛሌ: እግዙአብሔር፣
አስቀዴሜ ሌቤን ሰጥቼሃሇሁ እና ይህ በቂ ነው። የውጭኛው ክፍላ ግን፣ ሇእኔ ፍቀዴሌኝ፣ ራሴው እንዲሻሁት እየሇበስኩ እንዴቆጣጠረው
ፍቀዴሌኝ። እኔ አስቀዴሜ ከዓሇም ጋር እንዴትኖሩ፣ እንዴትዯሰቱና እንዴትቆዩ እንዯተውኳችሁ በእርግጥ ይታወቅ። እኔ ቀናተኛ

አምሊክ እንዯሆንኩኝ አታውቁም? እኔ በሁሊችሁም እቀናሇሁ ግን እናንተ ከዓሇም ጋር ተካፇሊችሁኝ፣ እኔ በእርግጥ ይህን
አሌቀበሇውም።
እኔን አሻንጉሉቱ ያዯረገኝ እያንዲንደ ክርስቲያን እና በአእምሮዋቸው እንዱህ የሚለትን: ዚሬ በ21ኛው መቶ ክፍሇ መን እንዯምንኖርና ያም
እንዯዚ ባሇ ዓሇም እንዯምንኖር ሊሇመረዲት እግዙአብሔር በጣም መጥፎ አይዯሇም። በኖህ ጊዛ፣ ከዚሬ በትንሹ ያነሰ መጥፎ ነበር፣

በልጥ ጊዛ ከዚሬ በትንሹ ያነሰ መጥፎ ነበር፣ ስሇዙህ ንስሃ ግቡ ያሇበሇዙያ ምንም ይቅርታ / ምክንያት አይኖራችሁም።
በተቀዯሰው የአምሌኮ ቀኔ የሚገዘትን፣ የሚሸጡትን እና ጌሞችን የሚጫወቱትን አሌወስዴም - እኔን እንዴታመሌኩኝ
መሪዎቻችሁ ያስቀመጡሊችሁ የትኛውም ቀን እሁዴ ወይም ቅዲሜ ሇእኔ ብቻ መሆን አሇበት፣ እኔ ጌታችሁ ነኝ። ይህ ቀን ሇእኔ
ብቻ የግዴ መቀዯስ አሇበት። ሰዎች ጌታቸውና አምሊካቸው የሆንኩ እኔን አያከብሩኝም። ሇእኔ እንዱህ ይነግሩኛሌ እና
ከእውነተኛ አገሌጋዮቼ ጋር እንዱህ ይከራከራለ: ይህ ህግ ነው ግን እኛ በጸጋ ጊዛ ሊይ ነን። ጌታችሁ መከበርና መወዯስ
አይችሌም? ጸጋ ማሇት አምሊካችሁን የማታከብሩ መሆን ማሇት ነው? (ጸጋ ማሇት ሇአምሊካችሁ ክብር የምትነፍጉ መሆን ማሇት
ነው?) ይህን መሌእክት ስታዩ በምትከራከሩበት መንገዴ ተመሳሳይ በሆነ መሌኩ ከእኔ ጋር በጸልት እንኳ ትከራከራሊችሁ።

ውሸታሞችን፣ ትዕቢተኞችን፣ እና እንዯ ምርጥ ጓዯኛ ዓሇማዊ ሰዎች ያሊቸው ከንቱ አማኞችን ከእኔ ጋር አሌወስዴም፣ እና እነሱ
ራሳቸውን በዓሇም ይበክሊለ። እኔ፣ የእናንተ ጌታ እና አምሊክ ከእነሱ (ከዓሇማዊ ሰዎች) እንዴትሇዩና ከማያምኑ ጋር በማይመች
አካሄዴ እንዲትጠመደ በቃላ አዜዣችኋሇሁ። 2ኛ ቆሮንቶስ 6:14-17 አንብቡ።
ወዯ እውነቱ እና እውነታው ሊይ ቃሊቸውን የሚጨምሩትን (ከፍ የሚያዯርጉትን)፣ አገሌጋዮቼንና የእውነት የሚያገሇግለኝንና
ቃላን የሚሸከሙትን ፓስተሮቼን የሚአሙትን እኔ አሌወስዴም። ከቃላ የትንቢት ቃሌ ሊይ የሚጨምርና የሚቀንስ ሇእርሱ
ወዮሇት።
ይህ የእኔ አቋም ነው፣ ተቀበለት፣ እና አስቀምጡት፤ ይሊሌ ጌታ።

እኔ፣ የሹኣህ መሲህ፣ አምሊካችሁ እና ላሊ... ላሊ ማንም የሇም።
ተጋጁ፣ ተጋጁ፣ በቅርቡ እዯርሳሇሁ!

[ጌታ አምሊክ መዴኃኒት የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱህ አሇ:ስሇ ትንሣኤ ሙታን ግን። እኔ የአብርሃም አምሊክ፥ የይስሐቅም አምሊክ የያዕቆብም አምሊክ ነኝ የሚሌ ከእግዙአብሔር ንዴ ወዯ
እናንተ የተባሇውን አሊነበባችሁምን? የሕያዋን አምሊክ ነው እንጂ የሙታን አይዯሇም። Matthew 22:31-32
ኢየሱስም እንዱህ አሊቸው። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ፤ ወዯ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምንም ሁሌጊዛ ከቶ
አይጠማም። (ዮሐንስ 6:35)
ከሰማይ የወረዯ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ሰው ከዙህ እንጀራ ቢበሊ ሇሊሇም ይኖራሌ፤ እኔም ስሇ ዓሇም ሕይወት የምሰጠው
እንጀራ ሥጋዬ ነው። John 6:51
ዯግሞም ኢየሱስ። እኔ የዓሇም ብርሃን ነኝ፤ የሚከተሇኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንሇታሌ እንጂ በጨሇማ አይመሊሇስም ብል
ተናገራቸው። John 8:12
የሊከኝ አብ ከእኔ ጋር ነው እንጂ ብቻዬን አይዯሇሁምና እኔ ብፇርዴ ፍርዳ እውነት ነው። John 8:16
በዓሇም ሳሇሁ የዓሇም ብርሃን ነኝ። John 9:5
ኢየሱስም ዯግሞ አሊቸው። እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፥ እኔ የበጎች በር ነኝ። John 10:7
በሩ እኔ ነኝ፤ በእኔ የሚገባ ቢኖር ይዴናሌ፥ ይገባሌም ይወጣሌም መሰማሪያም ያገኛሌ። ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ ሉያጠፊም እንጂ
ስሇ ላሊ አይመጣም፤ እኔ ሕይወት እንዱሆንሊቸው እንዱበዚሊቸውም መጣሁ። መሌካም እረኛ እኔ ነኝ። መሌካም እረኛ ነፍሱን ስሇ
በጎቹ ያኖራሌ። John 10:9-11
መሌካም እረኛ እኔ ነኝ፥ አብም እንዯሚያውቀኝ እኔም አብን እንዯማውቀው የራሴን በጎች አውቃሇሁ የራሴም በጎች ያውቁኛሌ፤
ነፍሴንም ስሇ በጎች አኖራሇሁ። John 10:14-15
ነፍሴን ዯግሞ አነሣት ንዴ አኖራሇሁና ስሇዙህ አብ ይወዯኛሌ። እኔ በፇቃዳ አኖራታሇሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዲትም።
ሊኖራት ሥሌጣን አሇኝ ዯግሞም ሊነሣት ሥሌጣን አሇኝ ይህችን ትእዚዜ ከአባቴ ተቀበሌሁ። John 10:17-18
እኔና አብ አንዴ ነን። John 10:30
ኢየሱስም። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፤ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናሌ፤ ሕያው የሆነም የሚያምንብኝም ሁለ
ሇሊሇም አይሞትም፤ ይህን ታምኚያሇሽን? አሊት። Joh 11:25 -26
ኢየሱስም። እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም። John 14:6

እኔ በአብ እንዲሇሁ አብም በእኔ እንዲሇ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃሌ ከራሴ አሌናገረውም፤ ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ
እርሱ ሥራውን ይሠራሌ። እኔ በአብ እንዲሇሁ አብም በእኔ እንዲሇ እመኑኝ፤ ባይሆንስ ስሇ ራሱ ስሇ ሥራው እመኑኝ። John
14:10-11
እውነተኛ የወይን ግንዴ እኔ ነኝ፤ ገበሬውም አባቴ ነው። ፍሬ የማያፇራውን በእኔ ያሇውን ቅርንጫፍ ሁለ ያስወግዯዋሌ፤ ፍሬ
የሚያፇራውንም ሁለ አብዜቶ እንዱያፇራ ያጠራዋሌ። John 15:1-2
እኔ የወይን ግንዴ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ። ያሇ እኔ ምንም ሌታዯርጉ አትችለምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ፥ እርሱ
ብዘ ፍሬ ያፇራሌ። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንዯ ቅርንጫፍ ወዯ ውጭ ይጣሊሌ ይዯርቅማሌ፤ እነርሱንም ሰብስበው ወዯ እሳት
ይጥለአቸዋሌ፥ ያቃጥለአቸውማሌ። በእኔ ብትኖሩ ቃልቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወደትን ሁለ ሇምኑ ይሆንሊችሁማሌ። ብዘ
ፍሬ ብታፇሩና ዯቀ መዚሙርቴ ብትሆኑ በዙህ አባቴ ይከበራሌ። አብ እንዯ ወዯዯኝ እኔ ዯግሞ ወዯዴኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ። እኔ
የአባቴን ትእዚዜ እንዯ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንዯምኖር፥ ትእዚዛን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራሊችሁ። ዯስታዬም በእናንተ እንዱሆን
ዯስታችሁም እንዱፇጸም ይህን ነግሬአችኋሇሁ። እኔ እንዯ ወዯዴኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋዯደ ንዴ ትእዚዛ ይህች ናት። ነፍሱን
ስሇ ወዲጆቹ ከመስጠት ይሌቅ ከዙህ የሚበሌጥ ፍቅር ሇማንም የሇውም። እኔ ያዜኋችሁን ሁለ ብታዯርጉ እናንተ ወዲጆቼ
ናችሁ። ከእንግዱህ ወዱህ ባሮች አሌሊችሁም፤ ባርያ ጌታው የሚያዯርገውን አያውቅምና፤ ወዲጆች ግን ብያችኋሇሁ፥ ከአባቴ
የሰማሁትን ሁለ ሇእናንተ አስታውቄአችኋሇሁና። እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አሌመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ
የምትሇምኑትን ሁለ እንዱሰጣችሁ፥ ሌትሄደና ፍሬ ሌታፇሩ ፍሬአችሁም ሉኖር ሾምኋችሁ። እርስ በርሳችሁ እንዴትዋዯደ ይህን
አዚችኋሇሁ። ዓሇም ቢጠሊችሁ ከእናንተ በፉት እኔን እንዯ ጠሊኝ እወቁ። ከዓሇምስ ብትሆኑ ዓሇም የራሱ የሆነውን ይወዴ ነበር፤
ነገር ግን እኔ ከዓሇም መረጥኋችሁ እንጂ ከዓሇም ስሇ አይዯሊችሁ ስሇዙህ ዓሇም ይጠሊችኋሌ። ባርያ ከጌታው አይበሌጥም ብዬ
የነገርኋችሁን ቃሌ አስቡ። እኔን አሳዯውኝ እንዯ ሆኑ እናንተን ዯግሞ ያሳዴደአችኋሌ፤ ቃላን ጠብቀው እንዯ ሆኑ ቃሊችሁን ዯግሞ
ይጠብቃለ። ዲሩ ግን የሊከኝን አያውቁምና ይህን ሁለ ሰሇ ስሜ ያዯርጉባችኋሌ። John 15:5-21
እኔ ቃሌህን ሰጥቻቸዋሇሁ፤ እኔም ከዓሇም እንዲይዯሇሁ ከዓሇም አይዯለምና ዓሇም ጠሊቸው። John 17:14
ጲሊጦስም። እንግዱያ ንጉሥ ነህን? አሇው። ኢየሱስም መሌሶ። እኔ ንጉሥ እንዯ ሆንሁ አንተ ትሊሇህ። እኔ ሇእውነት ሌመሰክር
ስሇዙህ ተወሌጃሇሁ ስሇዙህም ወዯ ዓሇም መጥቻሇሁ፤ ከእውነት የሆነ ሁለ ዴምፄን ይሰማሌ አሇው። John 18:37
ከገናናው ክብር። በእርሱ ዯስ የሚሇኝ የምወዯው ሌጄ ይህ ነው የሚሌ ያ ዴምፅ በመጣሇት ጊዛ ከእግዙአብሔር አብ ክብርንና
ምስጋናን ተቀብልአሌና፤ እኛም በቅደሱ ተራራ ከእርሱ ጋር ሳሇን ይህን ዴምፅ ከሰማይ ሲወርዴ ሰማን። 2Peter 1:17-18
ተፇጽሞአሌ። አሌፊና ዖሜጋ፥ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ሇተጠማ ከሕይወት ውኃ ምንጭ እንዱያው እኔ እሰጣሇሁ።
Revelation 21:6
አሌፊና ዖሜጋ፥ ፉተኛውና ኋሇኛው፥ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። Revelation 22:13
እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ንዴ ይህን እንዱመሰክርሊችሁ መሌአኬን ሊክሁ። እኔ የዲዊት ሥርና ር ነኝ፥ የሚያበራም
የንጋት ኮከብ ነኝ። Revelation 22:16
መንፇሱና ሙሽራይቱም። ና ይሊለ። የሚሰማም። ና ይበሌ። የተጠማም ይምጣ፥ የወዯዯም የሕይወትን ውኃ እንዱያው
ይውሰዴ። በዙህ መጽሐፍ የተጻፇውን የትንቢት ቃሌ ሇሚሰማ ሁለ እኔ እመሰክራሇሁ፤ ማንም በዙህ ሊይ አንዲች ቢጨምር
እግዙአብሔር በዙህ መጽሐፍ የተጻፈትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታሌ፤ ማንምም በዙህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፈት ቃልች
አንዲች ቢያጎዴሌ፥ በዙህ መጽሐፍ ከተጻፈት ከሕይወት ዚፍና ከቅዴስቲቱ ከተማ እግዙአብሔር ዕዴለን ያጎዴሌበታሌ። ይህን
የሚመሰክር። አዎን፥ በቶል እመጣሇሁ ይሊሌ። አሜን፥ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፥ ና። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁሊችን ጋር
ይሁን፤ አሜን። Revelation 22:17-21 ]

በእስራኤሌ አምሊክ በሠራዊት ጌታ፣ በነገሥታት ንጉሥና በጌቶች ጌታ በናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እርዲታ ከእንግሉዜኛ ወዯ
አማርኛ የተረጎመው፣ ቶማስ ጌታቸው። Translated to Amharic by Thomas Getachew Tuta, hithomasgetachew@gmai1.com

