ወዯ ፍቅር ስረ-መሠረት መመሇስ

ወዯ ፍቅር ስረ-መሠረት መመሇሻው ሰዓት አሁን ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እርሱም ብቸኛ
ተወዲጅ ሌጁን ሇሁለም ሰው ኃጢአት በሥቃይ(cruel) መስቀሌ ሊይ እንዱሞት ሊከው። ወዯ
እርሱ ብርሃን መሐከሌ መመሇስና በእርሱ ቃሌ ስር መስዯድ አሇብን። በከፍታ ጠርዝ ሊይ ያሇውን
ራእይ(መገሇጥ) በከፍተኛ ዯረጃ መድረስና ወዯ መስቀለ መመሇስ ያስፈሌገናሌ።
ቤተክርስቲያን የመስቀለ፣ የኢየሱስ ዯም፣ በድንግሌና መወሇደ እና መንግሥተ ሰማይ እና ሲኦሌ
ሊይ መሠረታዊ ትምህርት ያስፈሌጋታሌ። በጣም እየተወሳሰብን (ዓሇማዊ ሌምምዶችን እና የፋሽንና
የባህሌ እውቀትን እያሳየን) ከመምጣታችን የተነሣ ከመሠረታዎው(ከዋናው) የወንጌሌ እውነት ርቀን
ሄዯናሌ፤ ሁለም በመስቀለ ውስጥ ነው።
ጠሊት በእርሱ ሊይ ምንም ኃይሌ የላሇው አንደ መሣሪያ ፍቅር ነው። በፍቅር ስትመሌሱ ጠሊትን
በቀሊለ ትጥቅ ማስፈታት ትችሊሊችሁ። ማፍቀር ከተማራችሁ፥ ሁለንም ትእዛዛት ትፈጽማሊችሁ።
If you learn to love, you fulfill all the commandments.

እኔ እንደ ወደድኋችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት። ነፍሱን
ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። (ዮሐንስ
15:12-13)

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
ሃላ ለያ አሜን ሃላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር አብ ሇእግዚአብሔር ቃሌ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ቅደስ መንፈስ አሐደ አምሊክ አሜን።

ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያዯርግ
የሚገባውን ያዯረገ አንድ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዲሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዲንና ቅድስና ሇቡሩክ መሌካም ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረዯው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅደስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሑሹዋ ሐማሺያክ 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!!።

የቅደሳን ርስት ፍቅር ነው!!!
በእግዚአብሔር ሌጅና ቃሌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ቅደሳን ርስት ፍቅር ነው።
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.shekinahworship.com/ , http://www.theblazingholyfire.com/ , http://www.thelastreformation.com ,
http://www.bobjones.org/ , http://www.annarountree.com/ , http://www.beyondthephysicalrealm.com ,
http://www.shreveministries.org , http://www.blogtalkradio/tribulation-now , http://www.bullsere.kr/
http://www.blogtalkradio/thelordshour , http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth ,
http://www.be4thefire.com/ , http://www.e-sword.net/ , http://lamarzulli.net/ ,
http://www.blogtalkradio.com/coming-apocalypse , http://www.irisglobal.org/ ,
http://www.morningstarministries.org/

