ጌታችንና መዴሃኒታችን የሕያው ቅደስ አብ ቅደስ ቃሌ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ በቅርቡ በእርሱ ሇሚያምኑና እንዯ ቃለም እየኖሩ ሊለ
ቅደስ ሰዎች ብቻ ይመጣሌ፣ አስመሳዮችና እውነተኞች የሚሇዩበት ሰዓት፣ እናንተ ግን የተወዯዲችሁ ወንዴሞቼ፣ ከሌባችሁ ወዯ ጌታ
በመጮህ ይቅርታን ሇምኑ፣ የበዯሎችሁንም ይቅር በለ፣ ከዚያም፥ የሌጁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ከኃጢአት ሁለ ያነጻችኋሌ።
1 ተሰልንቄ 4:16-17
ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በእግዚአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀዴመው ይነሣለ፤
ከዚያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዜ ከጌታ ጋር
እንሆናሇን።

ከኢየሱስ ጋር ወዯ ገነት ዯስታና ሰሊም ወዯሞሊበት ፍቅርና መተሳሰብ ወዲሇበት ወዯ እግዚአብሔር ቤት የሚወስዯን ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅደስ የሆኑትንና በቃለ ያለትን ብቻ ከዓሇም ውስጥ ሇይቶ አውጥቶ ወዯ አባቱ ይወስዲቸዋሌ፣ የመከራውንም ዘመን ያሳሌፋቸዋሌ።

የቀራችሁ ብትሆኑም እንኳ፣ ስጋችሁን ቢሌጡት አጋንንት፣ እጃችሁን ቢከትፉት፣ ነዲጅ ቢያፈሱባችሁ፣ መከራም ቢያጸኑባችሁ፣
አንገታችሁን ቢቆርጧችሁ፣ ሰይፍና መሮ ስሇትም መጥረቢያ ቢያሳይዋችሁ፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያገኛችሁትን እምነት
እንዲትሇቁ እንዲትናወጡ፥ የጠራችሁ እርሱ ሕያው እግዚአብሔር የታመነ ነውና መንፈሳችሁና ነፍሳችሁን ያዴናሌ በሥጋም
የሚገዴሎችሁን አትፍሩ ፥ ሥጋንና ነፍስን በአንዴ ሊይ መቅጣት የሚቻሇውን እርሱን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አባት አብን ብቻ
ፍሩ፣
አስታውሱ ይህ መከራ ሇ7 አመት ብቻ ነው፣ የአውሬውን ምሌክት 666ን ተቀብሊችሁ ሇዘሇአሇሙ በእሳት ባህር ከሰይጣን ጋር
ከምትጣለ፣ ሇጥቂት ጊዜ መከራ በጸናባችሁ ጊዜ ብትታገሱ እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወትና ዯም ብሩካን ጻዴቃን ናችሁ፣
የአውሬውን ምሌክት 666 በጭራሽ አትቀበለ!!!፣ ኢየሱስም የዓሇም ብርሃን የዘሊሇም ሕይወትን እንዯገና ሇዘሊሇም ይሰጣችኋሌ።
በአጋንንት ትምህርት፣ በሀሰተኛ ጥምጥምና ካባ፣ በትእቢትም ሰዎችን በመከተሌ አትመሩ፣ እከላና እከላን፣ እነአባን፣ እነ እገላ ፓስተርን
አትከተለ፣ ሁሌ ጊዜ በመጽሏፍ ቅደስ እውነት ጽኑ ዕሇት ዕሇትም አንብኑትም አሰሊስለትም አባታችን ጌታ እግዚአብሔር እንዲዘዘን።
ሁላም አይናችሁን የካህናት አሇቃ የነገስታት ንጉስ ፍቅርና ቅደስ ዯግና መሌካም እረኛ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሊይ ብቻ አዴርጉ፣
የትኛውም ጻዴቅ አያዴናችሁም፣ ብቸኛው ስሇኃጢአታችሁ የተሰዋው የእግዚአብሔር ቃሌ የእግዚአብሔር በግ በመስቀሌ ሊይ ስሇናንተ
ሞቶ ከሞትም በሦስተኛው ቀን የተነሣው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን የዘሇአሇም ሕይወትን የሚሰጥ እርሱ ብቻ ነው! ንሰሃ ግቡ፣
ይቅር በለ፣ በየቤተ ክርስቲያኑ ሇሀጢአት የምትሄደ ሁለ ንሰሃ ግቡ፣ አመንዝሮች ሴሰኞች፣ አሊጋጮች፣ አዯንዛዠ እጽ ተጠቃሚዎች፣
አስመሳይ ጻዴቃን መሳዮች፣ አስመሳይ አምሊኪ መሳዮች፣ አስመሳይ ካህናት፣ አስመሳይ ዱያቆናት፣ አስመሳይ ፓስተሮች፣ አስመሳይ
አስቀዲሾች፣ ጣኦት አምሊኪዎች፣ ገንዘብ ወዲጆች፣ ዓሇምን ወዲጆች ሁሊችሁም፥ ሌቡናንና ኩሊሉትን እግዚአብሔር ይመረምራሌና፣
እናንተ አሁን ከሌባችሁ የሆነ እንባንና ጸጸትን አፍስሱ፣ አባታችን ኢየሱስ ፍቅርና ዯግ ነውና እጆቹንም ከፍቶ እየጠበቃችሁ ነውና ንሰሃ
ግቡ፣ የንሰሃን ፍሬ አፍሩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ምሰለ! አደስ ሰው ሁኑ! ብዙ ሀሰተኛ ፓስተሮች፣ ብዙ ሀሰተኛ ጳጳሳት አስመሳዮች፣ ብዙ
የጌታ አገሌጋይ ነን ባዮች በሲኦሌ አለ፣ ሁለም ኢየሱስ ክርስቶስን አንቀበሌም ብሇው የሞቱ አሕዛብ በሲኦሌ እየነዯደ ናቸው፣ ስሇዚህ
ፌዙንና አስመሳይነቱን ትታችሁ ወዯ እውነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሌጅ ተመሇሱ! ሁሊችሁም። እግዚአብሔር እንዯ ዲዊት
ከሌቡ ንሰሃ የሚገባና በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በቅዴስና የጌታን ቃሌ እየጠበቃና እያዯረገ የሚኖር ሰው በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዯም
የታጠበ ንጽሕናውንም ጠብቆ የሚኖር ሰው ይፈሌጋሌ! ሃላ ለያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በቅዴስና ያሇነቀፋ ተገኝታችሁ የመከራውን
ዘመን እንዴታመሌጡ አሁን ንቁ! ሃላ ለያ። እጆቹና እግሮቹ በቀራንዮ መስቀሌ ሊይ በመሮ የተበሱት ስሇናንተ ፍቅር ሲሌ ነው!! ማንም
እውነትን አይውሰዴባችሁ! በእናንተና በጌታ ፊት ማንም ገብቶ አያሇያያችሁ! እጆቻችሁን አንስታችሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ታስፈሌገኛሇህ
እኔ ራሴን ማዲን አሌችሌም ፥ የምታዴነኝ አንተ ብቻ እንዯሆንም ከቃሌህ አምኛሇሁ፥ አባቶቼ ሏዋርያት የሰበኩትም የእግዚአብሔር ሌጅ
በሆንም ባንተ እንዲምንና በእምነት ጽንቼ እንዯቃሌህ እንዴኖር በአንተም ተጣብቄ መሌካም ፍሬ በመንፈስ ቅደስ እንዲፈራ ነው፥
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፥ ጌታ ኢየሱስ ሆይ እኔን ሇማዲን ስትሌ የእኔን ቦታ ሁለ ወስዯህ በእኔ ፈንታ ሆነህ ስሇ ኃጢአቴ በመስቀሌ
ሊይ መሞትህን አምኛሇሁ፥ ከሞትም በሦስተኛው ቀን አባትህ እግዚአብሔር አብ በመንፈስ ቅደስ እንዲስነሣህ በሌቤ አምኛሇሁ፥ ጌታ
ሆይ የበዯለኝን ሁለ ይቅር ብዬአሇሁ፥ ኃጢአቴን ሁለ ይቅር በሇኝ፥ በመስቀሌ ሊይ በፈሰሰው ቅደስ ዯምህ መንፈሴን ነፍሴን ሥጋዬን
ሁለ አንጻኝ፥ በእኔ ውስጥ በሌቤ ውስጥ አሁን ኑርሌኝ ሇዘሊሇሙም፥ ጌታ ሆይ ስሊዲንከኝ ስሇወዯዴከኝ በቁስሌህ ስሇፈወስከኝ

አመሰግንሃሇሁ፥ ስሜን በሕይወት መጽሏፍህ ሊይ ስሇጻፍክሌኝ አመሰግንሃሇሁ፥ አሁን በአንተ በማመኔ ጌታዬና መዴኃኒቴ ስሊዯረኩህ
ሕይወትም ስሇሆንከኝ የእግዚአብሔር ሌጅ ሆኜአሇሁ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፤ አሜን ቅደስ ሰማያዊ አባት ሆይ በሌጅህ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስሊዲንከኝ አመሰግንሃሇሁ እባርክህማሇሁ። ሃላ ለያ
ወንዴሞቼ ሆይ መጽሏፍ ቅደስን ዕሇት ዕሇት አንብቡ፥ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሆኑ በእግዚአብሔር በግ ዯም ከታጠቡ ከቅደሳንም ጋር
ኅብረት አዴርጉ። ከሁለ በሊይ እግዚአብሔርን በሙለ ሌባችሁና ነፍሳችሁ ብርታታችሁም አፍቅሩ ውዯደ፥ ወዯ ጌታ ጸሌዩ፥
ወንዴሞችንም ሁለ ውዯደ፥ ሇሚያሳዴደአችሁ ጸሌዩ። ጌታ ሆይ ተባረክ ተመስገን ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን
የጌታችንና የመዴሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ መንፈስ ቅደስ በሏዋርያው ዮሏንስ እንዯጻፈው ምዕራፍ 14
1 ሌባችሁ አይታወክ፤ በእግዚአብሔር እመኑ፥ በእኔም ዯግሞ እመኑ።
2 በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አሇ፤ እንዱህስ ባይሆን ባሌኋችሁ ነበር፤ ስፍራ አዘጋጅሊችሁ ዘንዴ እሄዲሇሁና፤
3 ሄጄም ስፍራ ባዘጋጅሊችሁ፥ እኔ ባሇሁበት እናንተ ዯግሞ እንዴትሆኑ ሁሇተኛ እመጣሇሁ ወዯ እኔም እወስዲችኋሇሁ።
4 ወዯምሄዴበትም ታውቃሊችሁ፥ መንገደንም ታውቃሊችሁ።
5 ቶማስም። ጌታ ሆይ፥ ወዯምትሄዴበት አናውቅም፤ እንዳትስ መንገደን እናውቃሇን? አሇው።
6 ኢየሱስም። እኔ መንገዴና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም።

1 ተሰልንቄ 4
13 ነገር ግን፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ተስፋ እንዯላሊቸው እንዯ ላልች ዯግሞ እንዲታዝኑ፥ አንቀሊፍተው ስሊለቱ ታውቁ ዘንዴ እንወዲሇን።
14 ኢየሱስ እንዯ ሞተና እንዯ ተነሣ ካመንን፥ እንዱሁም በኢየሱስ ያንቀሊፉቱን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋሌና።
15 በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና፤ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ዴረስ የምንቀር ያንቀሊፉቱን አንቀዴምም፤
16 ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በእግዚአብሔርም መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፥ በክርስቶስም የሞቱ አስቀዴመው
ይነሣለ፤
17 ከዚያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን፤ እንዱሁም ሁሌጊዜ ከጌታ
ጋር እንሆናሇን።
18 ስሇዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃሌ ተጽናኑ።

1 ቆሮንቶስ 15
40 ዯግሞ ሰማያዊ አካሌ አሇ፥ ምዴራዊም አካሌ አሇ፤ ነገር ግን የሰማያዊ አካሌ ክብር ሌዩ ነው፥ የምዴራዊም አካሌ ክብር ሌዩ ነው።
41 የፀሏይ ክብር አንዴ ነው የጨረቃም ክብር ላሊ ነው የከዋክብትም ክብር ላሊ ነው፤ በክብር አንደ ኮከብ ከላሊው ኮከብ ይሇያሌና።
42 የሙታን ትንሣኤ ዯግሞ እንዱሁ ነው። በመበስበስ ይዘራሌ፥ ባሇመበስበስ ይነሣሌ፤

43 በውርዯት ይዘራሌ፥ በክብር ይነሣሌ፤ በዴካም ይዘራሌ፥ በኃይሌ ይነሣሌ፤
44 ፍጥረታዊ አካሌ ይዘራሌ፥ መንፈሳዊ አካሌ ይነሣሌ። ፍጥረታዊ አካሌ ካሇ መንፈሳዊ አካሌ ዯግሞ አሇ።
45 እንዱሁ ዯግሞ። ፊተኛው ሰው አዲም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብል ተጽፎአሌ፤ ኋሇኛው አዲም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ።
46 ነገር ግን አስቀዴሞ ፍጥረታዊው ቀጥልም መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይዯሇም።
47 የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፤ ሁሇተኛው ሰው ከሰማይ ነው።
48 መሬታዊው እንዯ ሆነ መሬታውያን የሆኑት ዯግሞ እንዱሁ ናቸው፥ ሰማያዊው እንዯ ሆነ ሰማያውያን የሆኑት ዯግሞ እንዱሁ ናቸው።
49 የዚያንም የመሬታዊውን መሌክ እንዯ ሇበስን የሰማያዊውን መሌክ ዯግሞ እንሇብሳሇን።
50 ነገር ግን፥ ወንዴሞች ሆይ፥ ይህን እሊሇሁ። ሥጋና ዯም የእግዚአብሔርን መንግሥት ሉወርሱ አይችለም፥ የሚበሰብሰውም
የማይበሰብሰውን አይወርስም።
51-52 እነሆ፥ አንዴ ምሥጢር እነግራችኋሇሁ፤ ሁሊችን አናንቀሊፋም ነገር ግን የኋሇኛው መሇከት ሲነፋ ሁሊችን በዴንገት በቅጽበት ዓይን
እንሇወጣሇን፤ መሇከት ይነፋሌና ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሣለ እኛም እንሇወጣሇን።
53 ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሉሇብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሉሇብስ ይገባዋሌና።
54 ዲሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲሇብስ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሲሇብስ፥ በዚያን ጊዜ። ሞት ዴሌ በመነሣት
ተዋጠ ተብል የተጻፈው ቃሌ ይፈጸማሌ።
55 ሞት ሆይ፥ መውጊያህ የት አሇ? ሲኦሌ ሆይ፥ ዴሌ መንሣትህ የት አሇ?
56 የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው የኃጢአትም ኃይሌ ሕግ ነው፤
57 ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩሌ ዴሌ መንሣትን ሇሚሰጠን ሇእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን።
58 ስሇዚህ፥ የተወዯዲችሁ ወንዴሞቼ ሆይ፥ ዴካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዲይሆን አውቃችኋሌና የምትዯሊዯለ፥ የማትነቃነቁም፥ የጌታም
ሥራ ሁሌጊዜ የሚበዛሊችሁ ሁኑ።
ራእይ 13-21።

በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁለ በክርስቶስ ኢየሱስ የተባረከ የእግዚአብሔር አብ ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተነዴቶ ጻፈው።
ክብር ሁለ ኃይሌም ምስጋናም ባሇጠግነትም ውዲሴም ሇቅደስ እግዚአብሔር፥ ክቡር አዲኝና መሢሕም ሇሆነ ሇእግዚአብሔር ቃሌ
ሇናዝሬቱ ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ሇቅደስ መንፈሱም ይሁን አሜን።

