ማስታወቂያ፥

ታሊቁ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦ በዯጅ ነው
ANNOUNCEMENT, THE GREAT DAY OF THE LORD IS AT HAND
ሁሊችሁም ጌታን እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንኳን በዯህና ወዯ Godshealer77 ቻነሌ (on youtube)
መጣችሁ። እኔ እህት ባርባራ ነኝ ወንዴማችን ዲን ዛሬ ከእኔ ጋር ነው። እርሱ የሚያመጣውን የእውነት በጣም
ከባዴ የትንቢት መሌእክቶችን እናነባሇን። ስሇዚህ አዱሱ ኪንግ ጄምስ ትርጉም የጥናት መጽሏፍ ቅደስ ሊይ
እሆናሇሁ፥ 2ኛ ተሰልንቄ ሊይ እሆናሇሁ፥ ይህ መሌእክት በተሇይ ሇአንዴ ግሇሰብ ነው - ሇጥፋት ሌጅ።
2ኛ ተሰልንቄ 2:2-12
ነገር ግን፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ስሇ ጌታችን ስሇ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወዯ እርሱ ስሇ መሰብሰባችን፥
በመንፈስ ወይም በቃሌ ወይም ከእኛ እንዯሚመጣ በመሌእክት። የጌታ ቀን ዯርሶአሌ ብሊችሁ፥ ከአእምሮአችሁ
ቶል እንዲትናወጡ እንዲትዯነግጡም እንሇምናችኋሇን።
ማንም በማናቸውም መንገዴ አያስታችሁ፤ ክህዯቱ አስቀዴሞ ሳይመጣና የዓመፅ ሰው እርሱም የጥፋት ሌጅ
ሳይገሇጥ፥ አይዯርስምና።
እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብል አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅዯስ እስኪቀመጥ ዴረስ፥ አምሊክ ከተባሇው
ሁለ፥ ሰዎችም ከሚያመሌኩት ሁለ በሊይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያዯርገው ተቃዋሚ እርሱ ነው።
ገና ከእናንተ ጋር ሳሇሁ፥ ይህን እንዲሌኋችሁ ትዝ አይሊችሁምን?
በገዛ ራሱ ጊዜም ይገሇጥ ዘንዴ፥ የሚከሇክሇውን አሁን ታውቃሊችሁ።
የዓመፅ ምሥጢር አሁን ይሠራሌና፤ ብቻ ከመንገዴ እስኪወገዴ ዴረስ አሁን የሚከሇክሌ አሇ።
በዚያም ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በአፉ መንፈስ የሚያጠፋው፥ ሲመጣም በመገሇጡ የሚሽረው ዓመፀኛ ይገሇጣሌ፤
ይዴኑ ዘንዴ የእውነትን ፍቅር ስሊሌተቀበለ ሇሚጠፉ፥ የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁለና በምሌክቶች
በሏሰተኞች ዴንቆችም በዓመፅም መታሇሌ ሁለ እንዯ ሰይጣን አሠራር ነው።
ስሇዚህም ምክንያት፥ በእውነት ያሊመኑ ነገር ግን በዓመፅ ዯስ ይሊቸው የነበሩ ሁለ ፍርዴን እንዱቀበለ፥
ሏሰትን ያምኑ ዘንዴ እግዚአብሔር የስሕተትን አሠራር ይሌክባቸዋሌ።
ወንዴም ዲን : በዴጋሜ በ Godshealer77 ሊይ እዚህ በመሆኔ ዯስተኛ ነኝ። ይህን ቃሌ በጁን 23/2013 አገኘሁ።

‚የሰው ሌጅ ሆይ፥ ስሇ ሕይወት ዛፍ ተናገር፥ ስሇ ጥበቡ ተናገር፥ የእርሱን እውነት ተናገር፥ ስሇ አብ መንገዴ
ተናገር። ቃላ በሰዎች ሌብ ውስጥ እውነት አይዯሇምን? ሇእውነቱ ዓይናችሁን ግሇጡ ላሊ ይኑር? የሰው ሌጅ
ሆይ ምንም ነገር ወዯ ኋሊ አታዘግይ፥ የነገርሁህን ሁለ ተናገር። ‘ታሊቁ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦ በዯጅ ነው’
ብሇህ አስታውቅ። የተናገርሁህ ነገር ቅደስ ነውና ጫማህን አውሌቅ። እኔ አውዴማውን ንጹህ አዯርጋሇሁ።
ታሊቅ ርኵሰት በምዴሩ ይነሣሌ። በዚህ የመጨረሻ ቀናት(ዘመን) ብዙ እገሌጣሇሁ። የጦርነት ነፋሶች የበሇስ
ዛፉ ፍሬውን እንዱያጣ አሊዯረጉትምን? የባሕሩ ሰይፍ ስሇቱን አስሎሌ። ሏሰተኛው በብሌሹ(በተበከሇ) ዙፋኑ
ሊይ ይቀመጣሌ። የእኔን ነቢያቶች አሠቃይተዋሌና ወዮ ሇእዚህ ክፉ ትውሌዴ። ስሇ መጨረሻ ዘመን(ቀናት)
ተናገር። ከሰማይ ስሇሚሆኑት እሳቶች ተናገር። ስሇ ጥፋቱ ተናገር። ሇጥፋት ሌጅ ተናገር። እኚህን ቃሊት ከጌታ
ስማ : - እኔ ሁለንቻይ አምሊክ ነኝና ቃላ ወዯ ታች ይመታሃሌ። በሰማይ እሳቶች ሲነሡ(ሲፈነደ) ታያሇህ።
ብዙ ሃያሊን ሰዎች እኚህን ቃሊት ሇመስማት ይጓዛለ። በዚህ የጌታ ቀን ብዙዎች አሌተንቀጠቀጡምን?።
አሜን።‛
እህት ባርባራ : ‚ታሊቁ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቦ በዯጅ እንዯሆነ አስታውቁ።‛ ይህ መሌእክት ሇጥፋት ሌጅ ነው። ይህን
በውጭ ሊለት ሇጓዯኞቻችሁና ሇቤተሰዎቻችሁ በዩቲዩብና በፌስቡክ ቻናልቻችሁ ሌታካፍለ ትችሊሊችሁ።
ምክንያቱም እኚህ መሌእክቶች (በኢንተርኔት ሊይ) ሇምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚቆዩ ወይም እንዳት እንዯሚዘጉ
አሊውቅም።
ስሇዚህ በዴጋሜ፥ ንሰሏ ግቡና በኢየሱስ ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅደስንም ስጦታ ትቀበሊሊችሁ፤
በሏዋርያት ሥራ 2:38 እንዯተዯነገገው። በዴጋሜም :- ታሊቁ የእግዚአብሔር ቀን ቀርቡ በዯጅ እንዯሆነ
እያስታወቅን ነው።
እኔም የተወዯዯችውን የእግዚአብሔርን ዓመት ከአሁን እስከ ሴፕቴምበር 23 2015 ያም ኪፑር የማስተስረያ
ቀን ዴረስ እያወጅሁ ነው።
ሇእርሱ መሌእክት ምሊሽ ሇሚሰጥ ሇማንኛውም ሰው፥ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሞትን ፈጽሞ
ይዯመስስሇታሌ(ሊታሌ)።
መሌእክቶቻችን ሇምን ያህሌ ጊዜ (በኢንተርኔት ሊይ) እንዯሚሆኑ አሊውቅም። ስሇዚህ በዴጋሜ እናመሰግናሇን
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በፌስቡክ ቻናሊችን በ Godshealer77 ሊይ ‚Like‛ እንዴታዯርጉን አስታውሱ።
አሜን።
ሻልም።
Joel_2:11 And the LORD shall utter his voice before his army: for his camp is very great: for he
is strong that executeth his word: for the day of the LORD is great and very terrible; and who
can abide it?
Joel_2:31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and
the terrible day of the LORD come.
Zephaniah_1:10 And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the
noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the
hills.

Zephaniah_1:14 The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the
voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly.
Zecharias_14:13 And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the LORD shall
be among them; and they shall lay hold every one on the hand of his neighbour, and his hand
shall rise up against the hand of his neighbour.
Malachi_4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and
dreadful day of the LORD:
Act_2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and
notable day of the Lord come:
2Peter_3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens
shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also
and the works that are therein shall be burned up.

የእስራኤሌ አምሊክ የሕያው የቅደስ

እግዙአብሔር ቃሌ

በሐዋርያው በጴጥሮስ አንዯበት

2ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3
ወዲጆች ሆይ፥ አሁን የምጽፍሊችሁ መሌእክት ይህች ሁሇተኛይቱ ናት። በቅደሳን ነቢያትም
ቀዴሞ የተባሇውን ቃሌ በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችኋትን የጌታንና የመዴኃኒትን ትእዚዜ
እንዴታስቡ በሁሇቱ እያሳሰብኋችሁ ቅን ሌቡናችሁን አነቃቃሇሁ።
በመጨረሻው መን እንዯ ራሳቸው ምኞት የሚመሊሇሱ ባቾች በመበት እንዱመጡ ይህን
በፊት እወቁ፤
እነርሱም። የመምጣቱ የተስፋ ቃሌ ወዳት ነው? አባቶች ከሞቱባት ጊዛ፥ ከፍጥረት መጀመሪያ
ይዝ ሁለ እንዲሇ ይኖራሌና ይሊለ።
ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምዴርም በእግዙአብሔር ቃሌ ከውኃ ተጋጥማ በውኃ መካከሌ እንዯ
ነበሩ ወዯው አያስተውለምና፤
በዙህም ምክንያት ያን ጊዛ የነበረ ዓሇም በውኃ ሰጥሞ ጠፋ፤
አሁን ያለ ሰማያትና ምዴር ግን እግዙአብሔርን የማያመሌኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ
ፍርዴ ቀን ዴረስ ተጠብቀው በዙያ ቃሌ ሇእሳት ቀርተዋሌ።
እናንተ ግን ወዲጆች ሆይ፥ በጌታ ንዴ አንዴ ቀን እንዯ ሺህ ዓመት፥ ሺህ ዓመትም እንዯ
አንዴ ቀን እንዯ ሆነ ይህን አንዴ ነገር አትርሱ።
ሇአንዲንድች የሚገይ እንዯሚመስሊቸው ጌታ ስሇ ተስፋ ቃለ አይገይም፥ ነገር ግን ሁለ
ወዯ ንስሐ እንዱዯርሱ እንጂ ማንም እንዲይጠፋ ወድ ስሇ እናንተ ይታገሣሌ።

የጌታው ቀን ግን እንዯ ላባ ሆኖ ይመጣሌ፤ በዙያም ቀን ሰማያት በታሊቅ ዴምፅ ያሌፋለ፥
የሰማይም ፍጥረት በትሌቅ ትኵሳት ይቀሌጣሌ፥ ምዴርም በእርስዋም ሊይ የተዯረገው ሁለ
ይቃጠሊሌ።
ይህ ሁለ እንዱህ የሚቀሌጥ ከሆነ፥ የእግዙአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና
እያስቸኯሊችሁ፥ በቅደስ ኑሮ እግዙአብሔርንም በመምሰሌ እንዯ ምን ሌትሆኑ ይገባችኋሌ?
ስሇዙያ ቀን ሰማያት ተቃጥሇው ይቀሌጣለ የሰማይም ፍጥረት በትሌቅ ትኵሳት ይፈታሌ፤
ነገር ግን ጽዴቅ የሚኖርባትን አዱስ ሰማይና አዱስ ምዴር እንዯ ተስፋ ቃለ እንጠብቃሇን።
ስሇዙህ፥ ወዲጆች ሆይ፥ ይህን እየጠበቃችሁ ያሇ ነውርና ያሇ ነቀፋ ሆናችሁ በሰሊም በእርሱ
እንዴትገኙ ትጉ፥
የጌታችንም ትዕግሥት መዲናችሁ እንዯ ሆነ ቍጠሩ። እንዱህም የተወዯዯው ወንዴማችን
ጳውልስ ዯግሞ እንዯ ተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈሊችሁ፥ በመሌእክቱም ሁለ ዯግሞ እንዯ ነገረ
ስሇዙህ ነገር ተናገረ።
በእነዙያ ንዴ ሇማስተዋሌ የሚያስቸግር ነገር አሇ፥ ያሌተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች
ላልችን መጻሕፍት እንዯሚያጣምሙ እነዙህን ዯግሞ ሇገዚ ጥፋታቸው ያጣምማለ።
እንግዱህ እናንተ፥ ወዲጆች ሆይ፥ ይህን አስቀዴማችሁ ስሇምታውቁ፥ በዓመፀኞቹ ስሕተት
ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዲትወዴቁ ተጠንቀቁ፤
ነገር ግን በጌታችንና በመዴኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እዯጉ። ሇእርሱ
አሁንም እስከ ሊሇምም ቀን ዴረስ ክብር ይሁን፤ አሜን።

በሚሌክያስ እጅ ሇእስራኤሌ የሆነ የእግዙአብሔር ቃሌ ሸክም ይህ ነው።
ምዕራፍ 4።
እነሆ፥ እንዯ ምዴጃ እሳት የሚነዴዴ ቀን ይመጣሌ፤ ትዕቢተኞችና ኃጢአትን የሚሠሩ ሁለ
ገሇባ ይሆናለ፤ የሚመጣውም ቀን ያቃጥሊቸዋሌ፥ ሥርንና ቅርንጫፍንም አይተውሊቸውም፥
ይሊሌ የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር።
ነገር ግን ስሜን ሇምትፈሩት ሇእናንተ የጽዴቅ ፀሐይ ትወጣሊችኋሇች፥ ፈውስም በክንፎችዋ
ውስጥ ይሆናሌ፤ እናንተም ትወጣሊችሁ፥ እንዯ ሰባም እምቦሳ ትፈነጫሊችሁ።
በምሠራበት ቀን በዯሇኞች ከእግራችሁ ጫማ በታች
ትረግጡአቸዋሊችሁ፥ ይሊሌ የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር።

አመዴ

ይሆናለና

እናንተ

ሇእስራኤሌ ሁለ ሥርዓትንና ፍርዴን አዴርጌ በኮሬብ ያዜሁትን የባሪያዬን የሙሴን ሕግ
አስቡ።
እነሆ፥ ታሊቁና የሚያስፈራው የእግዙአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤሌያስን እሌክሊችኋሇሁ።
መጥቼም ምዴርን በእርግማን እንዲሌመታ እርሱ የአባቶችን ሌብ ወዯ ሌጆች፥ የሌጆችንም
ሌብ ወዯ አባቶች ይመሌሳሌ።

ወዯ ሶፎንያስ የመጣ የእግዙአብሔር ቃሌ ይህ ነው።
በይሁዲ ንጉሥ በአሞጽ ሌጅ በኢዮስያስ መን ወዯ ሕዜቅያስ ሌጅ ወዯ አማርያ ሌጅ ወዯ
ጎድሌያስ ሌጅ ወዯ ኵሲ ሌጅ ወዯ ሶፎንያስ የመጣ የእግዙአብሔር ቃሌ ይህ ነው።
ነገርን ሁለ ከምዴር ፊት ፈጽሜ አጠፋሇሁ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር።
ሰውንና እንስሳን አጠፋሇሁ፤ የሰማይን ወፎችና የባሕርን ዓሣዎች ማሰናከያንም ከኃጢአተኞች
ጋር አጠፋሇሁ፤ ሰውንም ከምዴር ፊት እቇርጣሇሁ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር።
እጄንም በይሁዲ ሊይ በኢየሩሳላምም በሚኖሩት ሁለ ሊይ እረጋሇሁ፤ ከዙህም ስፍራ የበኣሌን
ቅሬታና የጣዖታቱን ካህናት ስም አጠፋሇሁ፤
በሰገነትም ሊይ ሇሰማይ ሠራዊት የሚሰግደትን፥ በእግዙአብሔርና በንጉሣቸው በሚሌኮም
ምሇው የሚሰግደትን፥
እግዙአብሔርንም ከመከተሌ የተመሇሱትን፥ እግዙአብሔርንም ያሌፈሇጉትንና ያሌጠየቁትን
አጠፋሇሁ።
የእግዙአብሔር ቀን ቀርቦአሌና፥ እግዙአብሔር መሥዋዕትን አጋጅቶአሌና፥ የጠራቸውንም
ቀዴሶአሌና በጌታ በእግዙአብሔር ፊት ዜም በለ።
በእግዙአብሔርም መሥዋዕት ቀን አሇቆችንና የንጉሥን ሌጆች እንግዲ ሌብስ የሚሇብሱትንም
ሁለ እቀጣሇሁ።
በዙያም ቀን በመዴረኩ ሊይ የሚሌለትን፥ የጌታቸውን ቤት ዓመፃንና ሽንገሊን የሚሞለትን
እቀጣሇሁ።
በዙያ ቀን፥ ይሊሌ እግዙአብሔር፥ ከዓሣው በር የጩኸት ዴምፅ፥ ከከተማውም በሁሇተኛው
ክፍሌ ውካታ፥ ከኮረብቶቹም ታሊቅ ሽብር ይሆናሌ።

እናንተ በመክቴሽ የምኖሩ ሆይ፥ የከነዓን ሕዜብ ሁለ ጠፍተዋሌና፥ ብርም የተሸከሙ ሁለ
ተቇርጠዋሌና አሌቅሱ።
በዙያም መን ኢየሩሳላምን በመብራት እመረምራሇሁ፤ በአተሊቸውም ሊይ የሚቀመጡትን፥
በሌባቸውም። እግዙአብሔር መሌካምን አያዯርግም፥ ክፉም አያዯርግም የሚለትን ሰዎች
እቀጣሇሁ።
ብሌጥግናቸውም ሇምርኮ ይሆናሌ፥ ቤቶቻቸውም ይፈርሳለ፤ ቤቶችንም ይሠራለ፥ ነገር ግን
አይቀመጡባቸውም፤ ወይንንም ይተክሊለ፥ የወይን ጠጁን ግን አይጠጡም።
ታሊቁ የእግዙአብሔር ቀን ቀርቦአሌ፤ የእግዙአብሔር ቀን ዴምፅ ቀርቦአሌ እጅግም ፈጥኖአሌ፤
ኃያለም በዙያ በመራራ ሌቅሶ ይጮኻሌ።
ያ ቀን የመዓት ቀን የመከራና የጭንቀት ቀን፥ የመፍረስና የመጥፋት ቀን፥ የጨሇማና
የጭጋግ ቀን፥ የዯመናና የዴቅዴቅ ጨሇማ ቀን፥
በተመሸጉ ከተሞችና በረሙ ግንቦች ሊይ የመሇከትና የሰሌፍ ጩኸት ቀን ነው።
በእግዙአብሔርም ሊይ ኃጢአት ሠርተዋሌና እንዯ ዕውር እስኪሄደ ዴረስ
አስጨንቃሇሁ፤ ዯማቸውም እንዯ ትቢያ፥ ሥጋቸውም እንዯ ጕዴፍ ይፈስሳሌ።

ሰዎችን

በእግዙአብሔርም ቍጣ ቀን ብራቸውና ወርቃቸው ሉያዴናቸው አይችሌም፤ እርሱም በምዴር
የሚኖሩትን ሁለ ፈጥኖ ይጨርሳቸዋሌና ምዴር ሁለ በቅንዓቱ እሳት ትበሊሇች።
እናንተ እፍረት የላሊችሁ ሕዜብ ሆይ፥ ትእዚዜ ሳይወጣ፥ ቀኑም እንዯ ገሇባ ሳያሌፍ፥
የእግዙአብሔርም ቍጣ ትኵሳት ሳይመጣባችሁ፥ የእግዙአብሔርም ቍጣ ቀን ሳይዯርስባችሁ
ተሰብሰቡ፥ ተከማቹም።
እናንተ ፍርደን የጠበቃችሁ የምዴር ትሑታን ሁለ፥ እግዙአብሔርን ፈሌጉ፤ ጽዴቅንም ፈሌጉ፥
ትሕትናንም ፈሌጉ፤ ምናሌባት በእግዙአብሔር ቍጣ ቀን ትሰወሩ ይሆናሌ።
ጋዚ ትበረበራሇች፥ አስቀልናም ባዴማ
ያሳዴደአታሌ፥ አቃሮንም ትነቀሊሇች።

ትሆናሇች፤

አዝጦንንም

በቀትር

ወዯ

ውጭ

በባሕር ዲር ሇሚኖሩ ሇከሉታውያን ሕዜብ ወዮሊቸው! የፍሌስጥኤማውያን ምዴር ከነዓን ሆይ፥
የእግዙአብሔር ቃሌ በአንተ ሊይ ነው፥ የሚቀመጥብህም ሰው እንዲይኖር አጠፋሃሇሁ።
ቀርጤስም የእረኞች መኖሪያና የመንጎች በረት ይሆናሌ።
የባሕሩም ዲር ሇይሁዲ ቤት ቅሬታ ይሆናሌ፥ በዙያም ይሰማራለ፤ አምሊካቸው እግዙአብሔር
ይጏበኛቸዋሌና፥ ምርኮአቸውንም ይመሌሳሌና በአስቀልና ቤቶች ውስጥ ማታ ይተኛለ።

በሕዜቤም ሊይ ያሊገጡባትን፥ በዴንበራቸውም ሊይ እየታበዩ የተናገሩባትን የሞዓብን ማሊገጥና
የአሞንን ሌጆች ስዴብ ሰምቻሇሁ።
ስሇዙህ የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር እንዱህ ይሊሌ። እኔ ሕያው ነኝና
በእርግጥ ሞዓብ እንዯ ሰድም፥ የአሞንም ሌጆች እንዯ ገሞራ፥ የሳማ ስፍራና የጨው
ጕዴጓዴ ሇሊሇምም ምዴረ በዲ ሆነው ይኖራለ፤ የሕዜቤም ቅሬታ ይበብዚቸዋሌ፥ ከወገኔም
የተረፉት ይወርሱአቸዋሌ።
በሠራዊት ጌታ በእግዙአብሔር ሕዜብ ሊይ አሊግጠዋሌና፥ እየታበዩም ተናግረዋሌና ይህ ስሇ
ትዕቢታቸው ያገኛቸዋሌ።
እግዙአብሔር በእነርሱ ሊይ የተፈራ ይሆናሌ፥ የምዴርንም አማሌክት ሁለ ያከሳቸዋሌ፤
በአሕዚብም ዯሴቶች ሁለ ሊይ የሚኖሩ ሰዎች ሁለ በስፍራቸው ሆነው ሇእርሱ ይሰግዲለ።
እናንተም ኢትዮጵያውያን ዯግሞ፥ በሰይፌ ትገዯሊሊችሁ።
እርሱም በሰሜን ሊይ እጁን ይረጋሌ፥ አሦርንም ያጠፋሌ፤ ነነዌንም ባዴማ፥ እንዯ በረሃም
ዯረቅ ያዯርጋታሌ።
መንጎችም የምዴርም አራዊት ሁለ በውስጥዋ ይመሰጋለ፤ ይብራና ጃርት በዓምድችዋ መካከሌ
ያዴራለ፤ ዴምፃቸው በመስኮቶችዋ ይጮኻሌ፤ የዜግባም እንጨት ሥራ ይገሇጣሌና
በመዴረኮችዋ ሊይ ጥፋት ይሆናሌ።
ተሌሊ የተቀመጠች፥ በሌብዋም። እኔ ነኝ፥ ከእኔም በቀር ላሊ የሇም ያሇች ዯስተኛይቱ ከተማ
ይህች ናት፤ አራዊት የሚመሰጉባት ባዴማ እንዳት ሆነች! በእርስዋ በኩሌ የሚያሌፈው ሁለ
እጁን እያወዚወ ያፍዋጫሌ።
ሇዓመፀኛይቱና ሇረከሰች ሇአስጨናቂይቱም ከተማ ወዮሊት!
ዴምፅን አሌሰማችም፥ ተግሣጽንም አሌተቀበሇችም፤ በእግዙአብሔርም አሌታመነችም፥ ወዯ
አምሊክዋም አሌቀረበችም።
በውስጥዋ ያለ አሇቆችዋ እንዯሚያገሡ አንበሶች ናቸው፤ ፈራጆችዋም እስከ ነገ ዴረስ ምንም
እንዯማያስቀሩ እንዯ ማታ ተኵሊዎች ናቸው።
ነቢያቶችዋ ቅላታሞችና ተንኯሇኞች ሰዎች ናቸው፤ ካህናቶችዋም መቅዯሱን አርክሰዋሌ፥
በሕግም ሊይ ግፍ ሠርተዋሌ።
እግዙአብሔር በውስጥዋ ጻዴቅ ነው፤ ክፋትን አያዯርግም፤ ፍርደን በየማሇዲው ወዯ ብርሃን
ያወጣሌ፥ ሳያወጣውም አይቀርም፤ ዓመፀኛው ግን እፍረትን አያውቅም።

አሕዚብን አጥፍቻሇሁ፤ ግንቦቻቸው ሁለ ፈርሰዋሌ፤ መንገዲቸውን ማንም እንዲያሌፍባት ምዴረ
በዲ አዴርጌአሇሁ፥ ከተሞቻቸውም ማንም እንዲይኖርባቸው፥ አንዴስ እንኳ እንዲይቀመጥባቸው
ፈርሰዋሌ።
እኔም- ይፈሩኛሌ፥ ተግሣጽንም ይቀበሊለ፤ ካዜኋትም ሁለ ከዓይንዋ ምንም አይጠፋም ብዬ
ነበር፤ እነርሱ ግን በማሇዲ ተነሥተው ዴርጊታቸውን ሁለ አረከሱ።
መዓቴንና የቍጣዬን ትኵሳት ሁለ አፈስስባቸው ንዴ ፍርዳ አሕዚብን ሇመሰብሰብ፥
መንግሥታትንም ሇማከማቸት ነውና፥ ምዴርም ሁለ በቅንዓቴ እሳት ትበሊሇችና ስሇዙህ
ሇመበዜበዜ እስከምነሣበት ቀን ዴረስ ጠብቁኝ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር።
በዙያን ጊዛም አሕዚብ ሁለ አንዴ ሆነው እግዙአብሔርን ያገሇግለት ንዴ ስሙን እንዱጠሩ
ንጹሐን ሌሳን እመሌስሊቸዋሇሁ።
ከኢትዮጵያ ወንዝች ማድ የሚማሌደኝ፥ የተበተኑት ሴቶች ሌጆቼ፥ ቍርባኔን ያመጡሌኛሌ።
በዙያን ጊዛ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከሌሽ አወጣሇሁና፥ አንቺም በቅደስ ተራራዬ
ዲግመኛ አትኯሪምና በዙያ ቀን በእኔ ሊይ ተሊሌፈሽ በሠራሽው ሥራ ሁለ አትፍሪም።
በመካከሌሽም የዋህና ትሑት ሕዜብን አስቀራሇሁ፤ በእግዙአብሔርም ስም ይታመናለ።
የእስራኤሌ ቅሬታ ኃጢአትን አይሠሩም፥ ሐሰትንም አይናገሩም፥ በአፋቸውም ውስጥ ተንኯሇኛ
ምሊስ አይገኝም፤ እነርሱም ይሰማራለ፥ ይመሰጉማሌ፥ የሚያስፈራቸውም የሇም።
የጽዮን ሌጅ ሆይ፥ ምሪ፤ እስራኤሌ ሆይ፥ እሌሌ በሌ፤ የኢየሩሳላም ሌጅ ሆይ፥ በፍጹም
ሌብሽ ሐሤት አዴርጊ ዯስም ይበሌሽ።
እግዙአብሔር ፍርዴሽን አስወግድአሌ፥ ጠሊትሽንም ጥልአሌ፤ የእስራኤሌ ንጉሥ እግዙአብሔር
በመካከሌሽ አሇ፥ ከእንግዱህም ወዱህ ክፉ ነገርን አታዪም።
በዙያን ቀን ሇኢየሩሳላም። ጽዮን ሆይ፥ አትፍሪ፥ እጆችሽም አይዚለ።
አምሊክሽ እግዙአብሔር በመካከሌሽ ታዲጊ ኃያሌ ነው፤ በዯስታ በአንቺ ዯስ ይሇዋሌ፥
በፍቅሩም ያርፋሌ፥ በእሌሌታም በአንቺ ዯስ ይሇዋሌ ይባሊሌ።
ከጉባኤው ርቀው የሚያዜኑትን፥ ከአንቺም የሆኑትን እሰበስባሇሁ፤ ስዴብ እንዯ ሸክም
ከብድባቸው ነበር።
በዙያ መን እነሆ፥ ባስጨነቁሽ ሁለ ሊይ አዯርግባቸዋሇሁ፤ አንካሳይቱንም አዴናሇሁ፥
የተጣሇችውንም እሰበስባታሇሁ፤ ባፈሩባትም ምዴር ሁለ ሊይ ሇምስጋናና ሇከበረ ስም
አዯርጋቸዋሇሁ።

በዙያ መን አስገባችኋሇሁ፥ በዙያም መን እሰበስባችኋሇሁ፤ ምርኮአችሁንም በዓይናችሁ ፊት
በመሇስሁ ጊዛ በምዴር አሕዚብ ሁለ መካከሌ ሇከበረ ስምና ሇምስጋና አዯርጋችኋሇሁ፥ ይሊሌ
እግዙአብሔር።

ወዯ ባቱኤሌ ሌጅ ወዯ ኢዩኤሌ የመጣው የእግዙአብሔር ቃሌ ይህ ነው።
ምዕራፍ 2።
የእግዙአብሔር ቀን መጥቶአሌና፥ እርሱም ቀርቦአሌና በጽዮን መሇከትን ንፉ፥ በቅደሱም
ተራራዬ ሊይ እሪ በለ፤ በምዴርም የሚኖሩ ሁለ ይንቀጥቀጡ፤ የእግዙአብሔር ቀን
መጥቶአሌና፤
የጨሇማና የጭጋግ ቀን፥ የዯመናና የዴቅዴቅ ጨሇማ ቀን ነው፤ ታሊቅና ብርቱ ሕዜብ
በተራሮች ሊይ እንዯ ወገግታ ተርግቶአሌ፤ ከሊሇምም ጀምሮ እንዯ እነርሱ ያሇ አሌነበረም፥
ከእነርሱም በኋሊ እስከ ብዘ ትውሌዴ ዴረስ እንዯ እነርሱ ያሇ ከእንግዱህ ወዱህ አይሆንም።
እሳት በፊታቸው ትባሊሇች፥ በኋሊቸውም ነበሌባሌ ታቃጥሊሇች፤ ምዴሪቱ በፊታቸው እንዯ
ዔዴን ገነት፥ በኋሊቸውም የምዴረ በዲ በረሃ ናት፤ ከእነርሱም የሚያመሌጥ የሇም።
መሌካቸው እንዯ ፈረስ መሌክ ነው፥ እንዯ ፈረሶችም ይሮጣለ።
በተራራ ሊይ እንዲለ ሰረገልች ዴምፅ፥ ገሇባውንም እንዯሚበሊ እንዯ እሳት ነበሌባሌ ዴምፅ፥
ሇሰሌፍም እንዯ ተጋጀ እንዯ ብርቱ ሕዜብ ያኯበኵባለ።
ከፊታቸው አሕዚብ ይንቀጠቀጣለ፤ የሰውም ፊት ሁለ ይጠቍራሌ።
እንዯ ኃያሊን ይሮጣለ፥ እንዯ ሰሌፈኞችም በቅጥሩ ሊይ ይወጣለ፤ እያንዲንደም በመንገደ
ሊይ ይራመዲሌ፥ ከእርምጃቸውም አያፈገፍጉም።
አንደ ካንደ ጋር አይጋፉም፥ እያንዲንደም መንገደን ይጠበጥባሌ፤ በሰሌፍ መካከሌ ያሌፋለ፥
እነርሱም አይቇስለም።
በከተማም ያኯበኩባለ፥ በቅጥሩም ሊይ ይሮጣለ፤ ወዯ ቤቶችም ይወጣለ፥ እንዯ ላባም
በመስኮቶች ይገባለ።
ምዴሪቱም ከፊታቸው ትናወጣሇች፥ ሰማያትም ይንቀጠቀጣለ፤ ፀሐይና ጨረቃም ይጨሌማለ፥
ከዋክብትም ብርሃናቸውን ይሰውራለ።
እግዙአብሔርም በሠራዊቱ ፊት ዴምፁን ይሰጣሌ፤ ሰፈሩ እጅግ ብዘ ነውና፥ ቃለንም
የሚያዯርግ እርሱ ኃያሌ ነውና፤ የእግዙአብሔርም ቀን ታሊቅና እጅግ የሚያስፈራ ነውና ማንስ
ይችሇዋሌ?

አሁንስ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር፥ በፍጹም ሌባችሁ፥ በጾምም፥ በሌቅሶና በዋይታ ወዯ እኔ
ተመሇሱ።
ሌባችሁን እንጂ ሌብሳችሁን አትቅዯደ፤ አምሊካችሁም እግዙአብሔር ቸርና መሐሪ፥ KWTaው
የገየ፥ ምሕረቱም የበዚ፥ ሇክፋትም የተጸጸተ ነውና ወዯ እርሱ ተመሇሱ።
የሚመሇስና የሚጸጸት እንዯ ሆነ፥ ሇአምሊካችሁም ሇእግዙአብሔር የእህሌና የመጠጥ KWrባን
የሚሆነውን በረከት የሚያተርፍ እንዯ ሆነ ማን ያውቃሌ?
በጽዮን መሇከትን ንፉ፥ ጾምንም ቀዴሱ፥ ጉባኤውንም አውጁ፥
ሕዜቡንም አከማቹ፥ ማኅበሩንም ቀዴሱ፥ ሽማግላዎቹንም ሰብስቡ፥ ሕፃናቱንና
የሚጠቡትን አከማቹ፤ ሙሽራው ከእሌፍኙ፥ ሙሽራይቱም ከጫጉሊዋ ይውጡ።

ጡት

የእግዙአብሔርም አገሌጋዬች ካህናት ከወሇለና ከመሠዊያው መካከሌ እያሇቀሱ። አቤቱ፥
ሇሕዜብህ ራራ፥ አሕዚብም እንዲይነቅፉአቸው ርስትህን ሇማሊገጫ አሳሌፈህ አትስጥ፤ ከአሕዚብ
መካከሌ። አምሊካቸው ወዳት ነው? ስሇ ምን ይሊለ? ይበለ።
እግዙአብሔርም ስሇ ምዴሩ ቀና፥ ሇሕዜቡም ራራሇት።
እግዙአብሔርም መሌሶ ሕዜቡን። እነሆ፥ እህሌንና ወይንን ይትንም እሰዴዴሊችኋሇሁ፥
እናንተም በእርሱ ትጠግባሊችሁ፤ ከእንግዱህም ወዱያ በአሕዚብ መካከሌ መሰዯቢያ
አሊዯርጋችሁም።
የሰሜንንም ሠራዊት ከእናንተ ንዴ አርቃሇሁ፥ ወዯ በረሃና ወዯ ምዴረበዲ፥ ፊቱን ወዯ
ምሥራቁ ባሕር ጀርባውንም ወዯ ምዕራቡ ባሕር አዴርጌ አሳዴዯዋሇሁ፤ እርሱም ትዕቢትን
አዴርጎአሌና ግማቱ ይወጣሌ፥ ክርፋቱም ይነሣሌ አሇ።
ምዴር ሆይ፥ እግዙአብሔር ታሊቅ ነገር አዴርጎአሌና አትፍሪ፥ ዯስም ይበሌሽ፥ እሌሌም በዪ።
እናንተ የምዴር እንስሶች ሆይ፥ የምዴር በዲው ማሰማርያ ሇምሌሞአሌና፥ ዚፉም ፍሬውን
አፍርቶአሌና፥ በሇሱና ወይኑም ኃይሊቸውን ሰጥተዋሌና አትፍሩ።
እናንተ የጽዮን ሌጆች፥ አምሊካችሁ እግዙአብሔር የፊተኛውን ዜናብ በጽዴቅ ሰጥቶአችኋሌና፥
እንዯ ቀዴሞውም የፊተኛውንና የኋሇኛውን ዜናብ አዜንቦሊችኋሌና በእርሱ ዯስ ይበሊችሁ፥
ሇእርሱም እሌሌ በለ።
አውዴማዎችም እህሌን ይሞሊለ፥ መጥመቂያዎችም የወይን ጠጅንና ይትን አትረፍርፈው
ያፈስሳለ።

የሰዯዴሁባችሁ ታሊቁ ሠራዊቴ አንበጣና ዯጎብያ ኩብኩባና ተምች የበሊቸውን ዓመታት
እመሌስሊችኋሇሁ።
ብዘ መብሌ ትበሊሊችሁ፥ ትጠግቡማሊችሁ፤ ከእናንተም ጋር ተአምራትን የሠራውን
የአምሊካችሁን የእግዙአብሔርን ስም ታመሰግናሊችሁ፤ ሕዜቤም ሇሊሇም አያፍርም።
እኔም በእስራኤሌ መካከሌ እንዲሇሁ፥ እኔም አምሊካችሁ እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ፥ ከእኔም
በቀር ላሊ አምሊክ እንዯላሇ ታውቃሊችሁ፤ ሕዜቤም ሇሊሇም አያፍርም።
ከዙህም በኋሊ እንዱህ ይሆናሌ፤ መንፈሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፈስሳሇሁ፤ ወንድችና ሴቶች
ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ ሽማግላዎቻችሁም ሕሌምን ያሌማለ፥ ጏበዝቻችሁም ራእይ
ያያለ፤
ዯግሞም በዙያ ወራት በወንድችና በሴቶች ባሪያዎች ሊይ መንፈሴን አፈስሳሇሁ፤
በሊይ በሰማይ ዴንቆችን አሳያሇሁ፥ በታች በምዴርም ዯምና እሳት የጢስም ጭጋግ።
ታሊቁና የሚያስፈራው የእግዙአብሔር ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወዯ ጨሇማ፥ ጨረቃም ወዯ ዯም
ይሇወጣሌ።
እንዱህም ይሆናሌ፤ የእግዙአብሔር ስም የሚጠራ ሁለ ይዴናሌ፤ እግዙአብሔርም እንዯ
ተናገረ፥ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳላም መዴኃኒት ይገኛሌ። ዯግሞም እግዙአብሔር የጠራቸው፥
የምስራች የሚሰበከሊቸው ይገኛለ።

የመንፈስ ቅደስ ሥራ በሐዋርያት
ምዕራፍ 2
በዓሇ ኀምሳ የተባሇውም ቀን በዯረሰ ጊዛ፥ ሁለም በአንዴ ሌብ ሆነው አብረው ሳለ፥
ዴንገት እንዯሚነጥቅ ዓውል ነፋስ ከሰማይ ዴምፅ መጣ፥ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁለ
ሞሊው።
እንዯ እሳትም የተከፋፈለ ሌሳኖች ታዩአቸው፤ በያንዲንዲቸውም ሊይ ተቀመጡባቸው።
በሁለም መንፈስ ቅደስ ሞሊባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ንዴ እንዯ ሰጣቸው በላሊ ሌሳኖች
ይናገሩ ጀመር።
ከሰማይም በታች ካለ ሕዜብ ሁለ በጸልት የተጉ አይሁዴ በኢየሩሳላም ይኖሩ ነበር፤

ይህም ዴምፅ በሆነ ጊዛ ሕዜብ ሁለ ተሰበሰቡ፥ እያንዲንደም በገዚ ቋንቋው ሲናገሩ ይሰማ ስሇ
ነበር የሚለትን አጡ።
ተገርመውም ተዯንቀውም እንዱህ አለ። እነሆ፥ እነዙህ የሚናገሩት ሁለ የገሉሊ ሰዎች
አይዯለምን?
እኛም እያንዲንዲችን የተወሇዴንበትን የገዚ ቋንቋችንን እንዳት እንሰማሇን?
የጳርቴና የሜዴ የኢሊሜጤም ሰዎች፥ በሁሇት ወንዜም መካከሌ በይሁዲም በቀጰድቅያም
በጳንጦስም በእስያም፥
በፍርግያም በጵንፍሌያም በግብፅም በቀሬናም በኩሌ ባለት በሉቢያ ወረዲዎች የምንኖር፥
በሮሜም የምንቀመጥ፥ አይሁዴም ወዯ ይሁዱነትም የገባን፥
የቀርጤስና የዓረብ ሰዎች፥ የእግዙአብሔርን ታሊቅ ሥራ በሌሳኖቻችን ሲናገሩ እንሰማቸዋሇን።
ሁለም ተገረሙና አመንትተው እርስ በርሳቸው። እንጃ ይህ ምን ይሆን? አለ።
ላልች ግን እያፌዘባቸው። ጉሽ የወይን ጠጅ ጠግበዋሌ አለ።
ነገር ግን ጴጥሮስ ከአሥራ አንደ ጋር ቆመ፥ ዴምፁንም ከፍ አዴርጎ እንዱህ ሲሌ
ተናገራቸው። አይሁዴ በኢየሩሳላምም የምትኖሩ ሁሊችሁ፥ ይህ በእናንተ ንዴ የታወቀ ይሁን፥
ቃልቼንም አዴምጡ።
ሇእናንተ እንዯ መሰሊችሁ እነዙህ የሰከሩ አይዯለም፥ ከቀኑ ሦስተኛ ሰዓት ነውና፤
ነገር ግን ይህ በነቢዩ በኢዩኤሌ የተባሇው ነው።
እግዙአብሔር ይሊሌ። በመጨረሻው ቀን እንዱህ ይሆናሌ፤ ሥጋ በሇበሰ ሁለ ሊይ ከመንፈሴ
አፈሳሇሁ፤ ወንድችና ሴቶች ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ ጎበዝቻችሁም ራእይ ያያለ፥
ሽማግላዎቻችሁም ሕሌም ያሌማለ፤
ዯግሞም በዙያች ወራት በወንድችና በሴቶች ባሪያዎቼ ሊይ ከመንፈሴ አፈሳሇሁ ትንቢትም
ይናገራለ።
ዴንቆችን በሊይ በሰማይ፥ ምሌክቶችንም በታች በምዴር እሰጣሇሁ፤ ዯምም እሳትም የጢስ
ጭጋግም ይሆናሌ፤
ታሊቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወዯ ጨሇማ ጨረቃም ወዯ ዯም
ይሇወጣለ።

የጌታን ስም የሚጠራም ሁለ ይዴናሌ።
የእስራኤሌ ሰዎች ሆይ፥ ይህን ቃሌ ስሙ፤ ራሳችሁ እንዯምታውቁ፥ የናዜሬቱ ኢየሱስ
እግዙአብሔር በመካከሊችሁ በእርሱ በኩሌ ባዯረገው ተአምራትና በዴንቆች በምሌክቶችም
ከእግዙአብሔር ንዴ ሇእናንተ የተገሇጠ ሰው ነበረ፤
እርሱንም በእግዙአብሔር በተወሰነው አሳቡና በቀዯመው እውቀቱ ተሰጥቶ በዓመፀኞች እጅ
ሰቅሊችሁ ገዯሊችሁት።
እግዙአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሣው፥ ሞት ይይው ንዴ አሌቻሇምና።
ዲዊት ስሇ እርሱ እንዱህ ይሊሌና። ጌታን ሁሌጊዛ በፊቴ አየሁት፥ እንዲሌታወክ በቀኜ ነውና።
ስሇዙህ ሌቤን ዯስ አሇው፥ ሌሳኔም ሐሤት አዯረገ፥ ዯግሞም ሥጋዬ በተስፋ ያዴራሌ፤
ነፍሴን በሲኦሌ አትተዋትምና፥ ቅደስህንም መበስበስን ያይ ንዴ አትሰጠውም።
የሕይወትን መንገዴ አስታወቅኸኝ፤ ከፊትህ ጋር ዯስታን ትሞሊብኛሇህ።
ወንዴሞች ሆይ፥ ስሇ አባቶች አሇቃ ስሇ ዲዊት እንዯ ሞተም እንዯ ተቀበረም ሇእናንተ
በግሌጥ እናገር ንዴ ፍቀደሌኝ፤ መቃብሩም እስከ ዚሬ በእኛ ንዴ ነው።
ነቢይ ስሇ ሆነ፥ ከወገቡም ፍሬ በዘፋኑ ያስቀምጥ ንዴ እግዙአብሔር መሐሊ እንዯ ማሇሇት
ስሇ አወቀ፥
ስሇ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀዴሞ አይቶ፥ ነፍሱ በሲኦሌ እንዲሌቀረች ሥጋውም መበስበስን
እንዲሊየ ተናገረ።
ይህን ኢየሱስን እግዙአብሔር አስነሣው ሇዙህም ነገር እኛ ሁሊችን ምስክሮች ነን፤
ስሇዙህ በእግዙአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብልና የመንፈስ ቅደስን የተስፋ ቃሌ ከአብ ተቀብል
ይህን እናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው።
ዲዊት ወዯ ሰማያት አሌወጣምና፥ ነገር ግን እርሱ። ጌታ ጌታዬን። ጠሊቶችህን የእግርህ
መረገጫ እስካዯርግሌህ ዴረስ በቀኜ ተቀመጥ አሇው
አሇ። እንግዱህ ይህን እናንተ የሰቀሊችሁትን ኢየሱስን እግዙአብሔር ጌታም ክርስቶስም
እንዲዯረገው የእስራኤሌ ወገን ሁለ በእርግጥ ይወቅ።
ይህንም በሰሙ ጊዛ ሌባቸው ተነካ፥ ጴጥሮስንና ላልችንም ሐዋርያት። ወንዴሞች ሆይ፥ ምን
እናዴርግ? አለአቸው።

ጴጥሮስም። ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ንዴ እያንዲንዲችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅደስንም ስጦታ ትቀበሊሊችሁ።
የተስፋው ቃሌ ሇእናንተና ሇሌጆቻችሁ ጌታ አምሊካችንም ወዯ እርሱ ሇሚጠራቸው በሩቅ ሊለ
ሁለ ነውና አሊቸው።
በብዘ ላሊ ቃሌም መሰከረና። ከዙህ ጠማማ ትውሌዴ ዲኑ ብል መከራቸው።
ቃለንም የተቀበለ ተጠመቁ፥ በዙያም ቀን ሦስት ሺህ የሚያህሌ ነፍስ ተጨመሩ፤
በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውንም በመቍረስ በየጸልቱም ይተጉ ነበር።
ነገር ግን በሰው ሁለ ፍርሀት ሆነ፤ በሐዋርያትም እጅ ብዘ ዴንቅና ምሌክት ተዯረገ።
ያመኑትም ሁለ አብረው ነበሩ፤
ያሊቸውንም ሁለ አንዴነት አዯረጉ። መሬታቸውንና ጥሪታቸውንም እየሸጡ፥ ማንኛውም
እንዯሚፈሌግ ሇሁለ ያካፍለት ነበር።
በየቀኑም በአንዴ ሌብ ሆነው በመቅዯስ እየተጉ በቤታቸውም እንጀራ እየቇረሱ፥ በዯስታና
በጥሩ ሌብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር፤
እግዙአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዜብ ሁለ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚዴኑትን ዕሇት
ዕሇት በእነርሱ ሊይ ይጨምር ነበር።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዚሬ እስከ ሇሊሇምም ያው ነው።
ሃላ ለያ አሜን ሃላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር አብ ሇእግዚአብሔር ቃሌ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ቅደስ መንፈስ አሏደ አምሊክ አሜን።

ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያዯርግ
የሚገባውን ያዯረገ አንዴ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዲሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዲንና ቅዴስና ሇቡሩክ መሌካም ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረዯው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅደስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሐሹዋ ሏማሺያክ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና አሜን!
በእግዚአብሔር በግ ዯም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ታጥቦ የመንፈስ ቅደስ ሌጅ የሆነው አገሌጋይ እግዚአብሔርን ያፈቅራሌ ቃለንም ያዯርጋሌ!!።
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