እኛ የእግዚአብሔር ሌጆች ነን
ዱሴምበር 1፥ 2010

የብርሃኖች በዓሌ በሆነው ወይም ዯግሞ ሃኑካህ በመባሌ በሚታወቀው የመቅዯስ መታዯስ በዓሌ ሊይ
(የሚጀምረውም ዱሴምበር 1 ከምሽቱ 12 ሰዓት ሊይ) “እናንተ አማሌክት ናችሁ፥ እናንተ
የእግዚአብሔር ወንዶች ሌጆች ናችሁ፥ እናንተ የእግዚአብሔር ሌጆች ናችሁ።” በማሇት ኢየሱስ ጮኸ።
(ዮሐንስ 10:34-35) ኢየሱስም እንዱህ ብል መሇሰሊቸው። እኔ። አማሌክት ናችሁ አሌሁ

ተብል በሕጋችሁ የተጻፈ አይዯሇምን? መጽሐፉ ሉሻር አይቻሌምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃሌ
የመጣሊቸውን አማሌክት ካሊቸው፥
Jesus answered, Is it not written in your Law, I said, You are
gods? So men are called gods [by the Law], men to whom
God's message came and the Scripture cannot be set aside or
cancelled or broken or annulled (AMP)
የብርሃኖች በዓሌ ማርያም የዓሇምን ብርሃን ስትፀንስና ስትወሌዯው( brought forth) እንዯሆነ
በግላ አምናሇሁ። ይህ የሌዯት(የገና) በዓሌ እውነተኛው ትርጉም እንዯሆነ አምናሇሁ። ይህ ብርሃን
የጀመረው በውሌዯት ጊዜ ሳይሆን በፅንሰት ጊዜ ነው። የሰው ሌጅ እስከዛሬ ከተቀበሇው ወዯፊትም
ከሚቀበሇው ስጦታ(ጥቅሌሌ) ሁለ እጅግ በጣም ትሌቁ የጸጋ ስጦታ(package) ይህ ነበረ።
ክርስቶስ (የተቀባው) ከእርሱ ጋር እኛ እንኖር ዘንድ ብርሃን ሉሰጠን በእኛ መሐሌ ኖረ።
ክርስቶስ ማሇት የተቀባ ማሇት ነው! እርሱ ወንድሞች ብል ጠራን፥ ከእርሱ ጋር አብረን ወራሾች
የሆንን። ስሇዚህ ይህ የሁለም ጊዜ እጅግ በጣም ትሌቁ ስጦታ ነው ብዬ አምናሇሁ። ሕይወት በፅንስ
ነው የሚጀምረው እናም ይህ ፍጹም ንጹሕ ፅንስ ከሁለም ስጦታዎች እጅግ በጣም ትሌቁ ስጦታ ነበረ።

እኛ የተቀባን የእግዚአብሔር ሌጆች እንሆን ዘንድ፥ መሢሕ ወይም የተቀባው ሌጅ የተባሇውን
ክርስቶስን ከሁሊችንም ጋር ሇመካፈሌ እርሱ ፈሇገ።
በዚህ ወቅት ጊዜ የእግዚአብሔርን ሌጆች ወዯፊት መምጣት ማየት ሌንጀምር እንዯሆነ አምናሇሁ።
እንዯ እግዚአብሔር ሌጆች በምናዯርጋቸው ነገሮች አባታችንን እያከበርን በምድር ሊይ መግዛት
እንጀምራሇን። በብለይ ኪዲን በተነገረሇት በአዱስ ኪዲንም በተገሇጠው በተቀባው በሌጁ በመሢሑ
በክርስቶስ ስም ይሆናሌ።
ስሇዚህ በዚህ የብርሃናት በዓሌ በውስጣችሁ ያሇው ክርስቶስ በዙሪያችሁ ሊለት ሁለ ብርሃኑን
መግሇጥ ይጀምር። አሜን። Amen.
ላልች የመጽሐፍ ቅደስ ማጣቀሻዎች:
(መዝሙር 82:6) “እኔ ግን። አማሌክት ናችሁ፥ ሁሊችሁም የሌዑሌ ሌጆች ናችሁ፤ አሌሁ።”
(ሮሜ 8:14-16) በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁለ እነዚህ የእግዚአብሔር ሌጆች
ናቸውና። አባ አባት ብሇን የምንጮኽበትን የሌጅነት መንፈስ ተቀበሊችሁ እንጂ እንዯገና ሇፍርሃት
የባርነትን መንፈስ አሌተቀበሊችሁምና። የእግዚአብሔር ሌጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ
ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራሌ።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
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!
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/

