The GOSPEL according to Paul፥ ወንጌል መንፈስ ቅደስ በጳውሎስ እንዯጻፈው
ኤፌሶን 1፥4 ዓሇም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅደሳንና ነውር የሌሇን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን።
ኤፌሶን 1:5 የመንግሥቱን ገዢነትና ኃይል ታምነን የሚሰጠን የእግዚአብሔር በሳል ልጆች(ወንዶችም ሴቶችም
ልጆች) እንድንሆን አስቀድሞ ወሰነን (ራእይ 3:21፥ ራእይ 21:7)
ሮሜ 8:28-29 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መልክ እንድመስል እንዯ እግዚአብሔር አሳብ ሇተጠራሁ ሇእኔ ነገር
ሁለ ሇበጎ ይዯረግልኛል።
ኤፌሶን 1:6-7 እርሱ በውድ ልጁ (በክርስቶስ) (በእግዚአብሔር)ተቀባይነት እንዲገኝ አዯረገኝ፥ በጌታ በኢየሱስ
ክርስቶስ ዯም ተቤዠሁ (ቤዛነቴን አገኘሁ) እንዯ ጸጋው ባሇጠግነትም መጠን የኃጢአቶቼን(የበዯሎቼን) ሁለ
ስርየት አገኘሁ።
ቆላስያስ 1:21 ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቄአሇሁ።
ሮሜ 5:1 በጌታ ኢየሱስ ጸድቄአሇሁ አሁንም በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን
ይዤአሇሁ።
ኤፌሶን 1:11 ጌታ ኢየሱስ ሇእኔ ካዯረገልኝ የተነሣ፥ እኔ ርስትን ተቀብዬአሇሁ። እግዚአብሔር ራሱ ከክርስቶስ
ጋር ርስቴ ነው። (ሮሜ 8:17)
ቆላስያስ 1:12 አብ በቅደሳን ርስት በብርሃን እንድካፈል አብቅቶኛል።
ቆላስያስ 1:13 በእርሱ ከጨሇማ ሥልጣን ድኜአሇሁ እና ወዯ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት ፈልሼአሇሁ።
ሮሜ 6:6-8 ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት፥ እኔ ከእርሱ ጋር ሞቼአሇሁ። አሮጌው ሰዌ ሞቶአል።
ቆላስያስ 2:12 በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብሬአሇሁ
ቆላስያስ 2:11 የሥጋንም (የኃጢአት)ሰውነት በመገፈፍ፥ በክርስቶስ መገረዝ በእርሱ ሆኜ ተገረዝሁ።
ሮሜ 6:6-7 ከእርሱ ጋር ተሰቅዬአሇሁ። ከኃጢአት ኃይል ነጻ ወጥቼአሇሁ (ተፈትቼአሇሁ)።
ቆላስያስ 2:12 እርሱ ጋር ከሙታን ተነሥቼአሇሁ።
ቆላስያስ 2:13 አሁን ከእርሱ ጋር ሕያው ነኝ።
ሮሜ 6:14 ክርስቶስ በእኔ (ዘንድ) ነውና ኃጢአት አይገዛኝም (ቆላስያስ 1:27) እኔም በሚሇውጥ ጸጋው አሁን
እየኖርሁ ነው (ኤፌሶን 2:8)
ቆላስያስ 2:10 በእርሱ ሆኜ ምለዕ(ሙለ) ነኝ።
1ኛ ቆሮንቶስ 6:17 እኔ ከጌታ ጋር ተባብሬአሇሁ።
ቆላስያስ 1:27 የክብር ጌታ ክርስቶስ በእኔ ነው።
ኤፌሶን 5:30 እኔ የአካለ፣ የሥጋው፣ እና የአጥንቶቹ ብልት(አባል) ነኝ።
ቆላስያስ 3: 3-4 ሕይወቴ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር (አሁን)ተሰውሮአል።
1ኛ ቆሮንቶስ 6:19-20 በዋጋ ተገዝቼአሇሁ። ሇክርስቶስ ነኝ። ሇራሴ(የራሴ) አይዯሇሁም።
ዮሐንስ 6:57 ጌታ ኢየሱስ ከአብ የተነሣ ሕያው እንዯሚሆን(እንዯሆነ)፤ በእኔ ውስጥ ባሇው በክርስቶስ አሁን
ሕያው ሆኜአሇሁ (እኖራሇሁ)። (ዮሐንስ 17:21)
ቆላስያስ 3:4 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴ ነው አሁን።
Hebrews 4:10 ከሥራዬ(ዎቼ) አርፌአሇሁ ወዯ እርሱ እረፍትም ገብቼአሇሁ
ፊልጵስዩስ 1:21 ሇእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው።
ፊልጵስዩስ 3:3 በክርስቶስ ኢየሱስ እመካሇሁ (እዯሰታሇሁ) በሥጋም መሥራት በምችሇው አልታመንም። “እኛ
በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ(የምንዯሰት) በሥጋም የማንታመን እኛ
የተገረዝን ነንና።”
ገላትያ 2:20 ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአሇሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤
አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወዯዯኝና ስሇ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባሇ እምነት
የምኖረው ነው።

1ኛ ቆሮንቶስ 1:30-31 ነገር ግን። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንዯ ተጻፈው ይሆን ዘንድ፥
ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበቤና ጽድቄ ቅድስናዬም ቤዛነቴም በተዯረገልኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆንሁ ከእርሱ
ነው።
ሮሜ 1:17 ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንዯ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወዯ እምነት በእርሱ
ይገሇጣልና።
ሮሜ 1:16 ይህ የክርስቶስ የምሥራች (እርሱን በማመን እንኖር ዘንድ) ሇሚያምኑ ሁለ ሇማዲን የእግዚአብሔር ኃይል
ነው።

ቅድስናዬ (MY SANCTIFICATION)
2ኛ ቆሮንቶስ 1:21 በክርስቶስ ያጸናኝ(የሚያጸናኝ) እግዚአብሔር ነው።
ፊልጵስዩስ 4:13 ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችላሇሁ።
ፊልጵስዩስ 3:3 በክርስቶስ ኢየሱስ ዯስ ይሇኛል(እመካሇሁ) በሥጋዬም አልታመንም።
ኤፌሶን 2:10 እኔ ፍጡሩ ነኝና፤ እመላሇስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ
ሇማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርሁ። እኔ የእርሱ ፍጡሩ ነኝ!
1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 ኢየሱስ ቀዲሼ ነው
1ኛ ተሰሎንቄ 5:23-24 የሰላምም አምላክ ራሱ ሁሇንተናዬን ይቀድስ፤ መንፈሴም ነፍሴም ሥጋዬም ጌታችን
ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያሇ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። የሚጠራኝም የታመነ ነው፥ እርሱም ዯግሞ
ያዯርገዋል።
ዕብራውያን 13:20-21 በዘላሇም ኪዲን ዯም ሇበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን
ያወጣው የሰላም አምላክ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ዯስ የሚያሰኘውን በእኔ እያዯረገ፥ ፈቃደን አዯርግ
ዘንድ በመልካም ሥራ ሁለ ፍጹማን ያድርገኝ፤ ሇእርሱ እስከ ዘላሇም ድረስ ክብር ይሁን፤ አሜን።
መዝሙረ ዲዊት፥ መዝሙር 138:8 እግዚአብሔር ብድራትን ይመልስልኛል፤ The LORD will perfect that
which concerns me
ፊልጵስዩስ 1:6 በእኔ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዱፈጽመው ይህን
ተረድቼአሇሁ
ሮሜ 5:5 በመከራዎች ሳይ፥ በተሰጠኝ በመንፈስ ቅደስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልቤ ፈስሶአል።
ዮሐንስ ወንጌል 15:10-12 ኢየሱስ የአባቱን ትእዛዛት ጠብቆ በአባቱ ፍቅር እንዯኖረ፥ ክርስቶስ በእኔ ስላሇ
እኔም የኢየሱስን ትእዛዛት መጠበቅና በፍቅሩ መኖር እችላሇሁ፥ ኢየሱስ እኚህን የነገረኝ የእርሱ ዯስታ በእኔ
እንዱሆን ዯስታዬም እንዱፈጸም(ፍጹም እንዱሆን) ነው። እርሱ እንዯወዯዯን እርስ በርሳችን እንዋዯድ ዘንድ
የእርሱ ትእዛዝ ይህች ናት።
1ኛ ዮሐንስ 4:16 እኛም እግዚአብሔር ሇእኛ ያሇውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር
ነው፥ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል።
ቆላስያስ 3:4 ክርስቶስ ሕይወቴ ነው።
ቆላስያስ 1:27 በእኔ ያሇው ክርስቶስ የክብር ተስፋ ነው። (የክብር ተስፋ ያሇው ክርስቶስ በእኔ ዘንድ ነው።)
ፊልጵስዩስ 4:13 ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁለን እችላሇሁ።
1ኛ ተሰሎንቄ 3:12-13 ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ስሇሆነ፥ ልቤ በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና ነቀፋ የሌሇበት ሆኖ
እስኪጸና ድረስ ፍቅሬን ሇሁለም (ሰው) ማብዛት መጨመርም እችላሇሁ።
http://www.shekinahworship.com/, https://www.youtube.com/user/angeltvsss
http://www.choothomas.org, http://www.divinerevelations.info/amharic
http://www.thelordshour.com

