ሳራንግ ሇተባሇች ሇአንዱት ኤዢያዊት ሴት ሌጅ የተሰጠ፣
የኢየሱስ መመሇስና የፍርዴ ቀን ራእይ።
ቀጣዩ ሳራንግ ያየችውን ሁለ አስመሌክቶ ከሳራንግ እና ከእናቷ ጋር የተዯረገ ቃሇ መጠይቅ ነው።
የተጨመሩት ስዕሊት ሳራንግ እንዴታይ የተዯረገችውን አስመሌክቶ የሳሇቻቸው ናቸው።
በቅርቡ፣ ጌታ ሇአንዱት ሳራንግ ሇተባሇች ትንሽዬ ኮሪያዊት ሴት ሌጅ በቅርቡ የሚሆነውን
አሳይቷት ነበር። እርሱ ታሊቅ መንፈሳዊ ሌምምዴ ሰጥቷታሌ እና አሁን በምዴር ሊይ ሊለ
ሇሁለም ሰዎች በእሷ በኩሌ እየተናገረ ነው። እሷ በመተኛትና በመንቃት መሃሌ እያሇች
የዓሇምን የመጨረሻዎቹን ቀናት እንዴታይ ተዯርጋሇች። (ትንቢተ ኢዩኤሌ 2:28) በምዴር
ሊይ የቀሩት ላልች ሰዎች በፀሀይ እየተቃጠለ እያሇ፣ ጥቂት ሰዎች ብቻ ወዯ መንግሥተ
ሰማይ ሲወሰደ ተመሌክታሇች።
በልጥ ጊዛያት እንዯነበረው ይመስሌ ነበር፣
የሚነዴ ሰሌፈር ከሰማይ ንቦ ሰድምና
ገሞራን እንዲጠፋው። (ፍጥረት 19) ሳራንግ
ሳራንግ እያነባች
በባሕር ጠረፍ እንዲሇ አሸዋ ብዘ ሰዎች
የሚነዯው ሰሌፈር በሊያቸው ሊይ ወዯታች
ከነበ በኋሊ ወዯ ሲኦሌ ሲወዴቁ ተመሌክታሇች።
ጌታ ኢየሱስ በሲኦሌ እየነዯዯ ባሇ ሰሌፈር ሇሇዓሇም ሇሚነደት ሰዎች ሁለ ሀኑን ገሌጿሌ። ሳራንግ የኢየሱስን ሀን በመወከሌ
እንባዋን እያፈሠሠች፣ መንፈሳዊ ሌምዶን አካፍሊሇች። የእርሷ እንባዎች እየነዯዯ ባሇ ሰሌፈር ሇሚቃጠለ ሰዎች የእግዙአብሔርን
ሀን ያመሇክታሌ።
የጌታን መሌእክት እየሰማችሁ ያሊችሁ እናንተ፣ እባካችሁን የጌታን ሀን አካፍለ። እያንዲንዲችሁ ጌታን ሇመቀበሌና ነቅታችሁ
ሇመቆየት የቻሊችሁትን ያህሌ እንዴታዯርጉ እጸሌያሇሁ፣ ስሇዙህ በክንድቹ ወዯሊይ ትነሳሊችሁ።

ቃሇ መጠይቁ
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ሳራንግ፣ ስሇ መንፈሳዊ ሌምዴሽ እባክሽን ንገሪኝ።
ሳራንግ:
ከትንሽ ቀናት በፊት መጽሐፍ ቅደስ እያነበብኩ እያሇ፣ ሇአጭር ሰዓት ያህሌ በመተኛትና በመንቃት ሁኔታ መሃሌ ነበርሁ። በዚ
ጊዛ፣ መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦሌን አየሁ። እና ጌታ በምዴር ሊይ እየኖሩ ሊለ ሇእያንዲንደ ያየሁትን መናገር እንዲሇብኝ
ነገረኝ።
የሳራንግ እናት:
በቅርብ ጊዛ፣ ሳራንግ ወዯኔ መጣች እና እንዱህ አሇች፣ ‚እማ! መንግሥተ ሰማይን እና
ሲኦሌን አየሁ!‛ እና ያየችውን ትነግረኝ ጀመር። እኔም ታሪኳን አዲመጥሁ። እያዲመጥሁ
እያሇ፣ እሷ ህሌም ብቻ እንዲሊየች ተገነብኩ፣ ግን መንፈሳዊ ሌምምዴ። ኢየሱስ ይህን
ሌምዴ ሇእሷ እንዯሰጣት አምናሇሁ ስሇዙህ እሷ ስሇ ፍርዴ ቀን እያንዲንደን
ማስጠንቀቅ እንዴትችሌ።
ሳራንግ በየቀኑ ነው በእግዙአብሔር ቃሌ ያዯገችው፣ በ ጁ-ሳራንግ ቤተ ክርስቲያን
ውስጥ። እርሷ የእግዙአብሔርን ዴምጽ በግሌጽ መስማት ትችሊሇች። እንዯ ሳራንግ
ንጹሕ በሆኑ ሕፃናት በቅርቡ ሉሆን ስሊሇው ስሇ ፍርዴ ቀን በመናገር ጌታ ሕዜቦቹን
እያጋጃቸው እንዯሆነ እርግጠኛ ነኝ።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ምን አየሽ?
ሳራንግ:
በዯማቁ እያንጸባረቀ የነበረ አንዴ ትሌቅ፣ ረጅም ባስ አየሁ። 30
ሰዎች ያህሌ ከባሱ ፊት በተርታ ተሰሌፈው እየጠበቁ ነበሩ። በሩ
ሲከፈት፣ ተሰሌፈው የነበሩ ሁለም ሰዎች ወዯ ባሱ መግባት
ጀመሩ። ሁለም ባሱ ውስጥ ሌክ እንዯገቡ፣ በሩ ተጋ።
ወዱያውኑ፣ ግራጫ ሌብስ የሇበሱ ሰዎች መጡና በሩ እንዱከፈት እየጠየቁ፣ በሩን
በተዯጋጋሚ መዯብዯብ ጀመሩ። ነገር ግን፣ በሩ በፍጹም በዴጋሜ አሌተከፈተም።
(የለቃስ ወንጌሌ 13:25) ስሇዙህ አቆሙና በመጥፎ ሁኔታ ሰማያዊው ባስ ሊይ እየተኮሳተሩ ሄደ።
እየሄደ እያሇ፣ ወዯ ጥቁር ተሇወጡ።

ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
በባሱ በኩሌ ላሊ ምን አየሽ?
ሳራንግ:
ከባሱ አጠገብ መሊእክት ነበሩ። መሊእክቱ በርዜመት ከሰዎች አምስት እጥፍ የሚበሌጡ
ይመስለ ነበር። እነርሱ የሚያንጸባርቅ ነጭ ሌብስ ሇብሰው እና ነበሌባሌማ የእሳት
ሰይፎች በቀኝ እጃቻው ይው ነበረ። እነርሱ ባሱንና ባሱ ውስጥ ያለትን ሰዎች እየጠበቁ
ነበረ።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ሰዎቹ ባሱ ውስጥ ምን እያዯረጉ ነበረ?
ሳራንግ:
እያንዲንደ ሰው ፈገግ እያሇ ነበር። በቅርበት ስመሇከት፣ ላልቹ የሕይወትን ቃሌ በMP3 (ኤምፒ3) እያዲመጡ እያሇ፣
አንዲንድቹ መጽሐፍ ቅደስ እያነበቡ እንዯነበረ አየሁ።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
በሹፌሩ ቦታ ማን ተቀምጦ ነበር?
ሳራንግ:
መጋቢዬ በሹፌሩ ቦታ ተቀምጣ ነበረ። እና አንዴ በጣም አንጸባራቂ ብርሃን ነበረ፣ ከመጋቢዬ አጠገብ ብሩህ ሰው ተቀምጦ
ነበረ። በጣም ብሩህ በመሆኑ ሰው አይመስሌም ነበረ። ከመጋቢዬ ኋሊ እህት ሲኦን-ኢዩ ነበረች። ነጭ ሌብስ የሇበሱት ላልቹ
እነማን እንዯነበሩ አሊወቅሁም።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ከዚ በኋሊ ወዯ የት ሄዴሽ?
ሳራንግ:
ሰማያዊው ባስ ከመሊእክቱ ጋር ወዯ መንግሥተ ሰማይ በረረ። ግን ሌክ ወዯ ሊይ እንዯወጣ፣ እየነዯዯ ያሇ ሰሌፈር (ዱን) ከሰማይ
ወዯታች መዜነብ ጀመረ። እና መሬቱ ተከፈተ፣ እና እሳት እዙህም እዚም ወጣ። (የለቃስ ወንጌሌ 17:29)

ሰዎች ሇእርዲታ እንዱህ እየጮኹ አሇቀሱ፣ ‚እኔን እርደኝ! እኔን እርደኝ!‛ ነገር ግን እሳቱ ሰማያዊው ባስ ውስጥ መግባት
ያሌቻለትን ሁለንም ሰዎች አቃጠሇ።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ባሱ ውስጥ የነበሩት ሰዎች እንዳት ይመስለ ነበር?
ሳራንግ:
እነርሱ ሁለም ሰሊማዊ ፈገግታዎች ነበሯቸው።
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
ሰማያዊው ባስ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ከበረረ በኋሊ አንቺ ወዳት ሄዴሽ?
ሳራንግ:
ባሱ ወዯ ሊይ ወጣና በመንግሥተ ሰማይ አንዴ ቦታ ሊይ ዯረሰ። አንዴ ብሩህ የሚያብረቀርቅ ዘፋን አየሁ፣ እና ጌታ ኢየሱስ
በዘፋኑ ሊይ ተቀምጧሌ።
ዯግሞ፣ ከዘፋኑ ጀርባ በመሊእክት
ብቻ መከፈት የሚችሌ አንዴ በር
ነበረ። ከጥቂት ጊዛ በኋሊ፣ መሊእክቱ
በሩን ከፈቱ፣ እና ባሱ ውስጥ የነበሩት
ሰዎች በውስጡ ተራመደ። ሁለም
በበሩ አሌፈው እንዯገቡ፣ በሩ ተጋ።
ከዚ
በሩ በፍጹም በዴጋሜ
እንዯማይከፈት ጠንካራ ስሜት
ተሰማኝ።

ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
በሩ ሲከፈት ምን አየሽ?
ሳራንግ:
በሩ ሲከፈት፣ አንዴ ብሩህ ብርሃን ወዯፊት አበራ፣ እና አንዴ የሚያምር
ተፈጥሮ ሥፍራ ታየ። በጣም ያምር ነበረ እኔም በፍጹም ተዯንቄ ነበረ።
ብዘ መሊእክት፣ እንስሳዎች፣ አበቦች እና ዚፎች አየሁ። መሊእክት አበቦቹ
ሊይ ፈገግ እያለ ነበረ እና እንስሳዎቹ እያረፉና እየተጫወቱ ነበረ።
አበባዎቹ ሙለ እንቡጥ / የፈኩ እና ዚፎቹ ያሇእንከን ነበሩ። ሇራሴ እንዱህ
ብዬ አሰብኩ፣ ‚ዋው! ይህ በጣም ሰሊማዊ ነው። እኔ እዙህ መኖር
እፈሌጋሇሁ!‛

ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
የቀሩት ሰዎች ሊይ ምን ሆነ?
ሳራንግ:
በባሕር ዲር እንዲሇ አሸዋ፣ ብዘ የሆኑ ሰዎች በእግዙአብሔር
ዘፋን ፊት ቆመው አየሁ። ይህን ሌክ እንዲየሁ፣ ‘የእግዙአብሔር
የፍርዴ ዘፋን’ እንዯሆነ አወቅሁ። አንዴ መሌአክ በጌታ አጠገብ
ቆሞ ነበረ። ወዱያውኑ፣ መሌአኩ ከጌታ የፍርዴ ዘፋን ፊት ቆሞ
የነበረ አንዴ ሰው ያና ወዯ ሲኦሌ ወዯሚመሇከተው ከፍታ ቦታ
ዴረስ እየጎተተ ወሰዯው። መሌአኩ ሰውየውን በከፍታው ቦታ
ሊይ ሇነበረ ሇላሊ መሌአክ አሳሌፎ ሰጠው። ከዚ ሰውየው ወዯ
ሲኦሌ ተወረወረ። (የዮሐንስ ራእይ 20:15) ከዚ በኋሊ፣ ጌታ የተቀሩት
ሰዎች ሊይ ፈረዯ። እነሱ ሁለም ወዯ ሲኦሌ ተወረወሩ። እነሱ ሇምሕረት ጮኹና እንዱህ እያለ አሇቀሱ፣ ‚ጌታ ሆይ! እባክህን
አዴነኝ! እባክህን አዴነኝ!‛ ነገር ግን ኢየሱስ እንዱህ አሇ፣ ‚ንስሃ ሇመግባት በጣም ግይቷሌ!‛
ቃሇ መጠይቅ አቅራቢ:
በሲኦሌ ውስጥ ምን አየሽ?
ሳራንግ:
ዯም የሚመስሌ የእሳት ባሕር በሲኦሌ ውስጥ እየፈሊ፣ እና ጭስ ወዯ ሰማይ እየወጣ
አየሁ። ሰማዩ በጣም ጨሇማና ፍርሃትን የሚፈጥር ተስፋ የሚያስቆርጥ ጨሇምሇም
ያሇ በመሆኑ መጨረሻውን ማየት አሌቻሌኩም ነበር። ባሇክንፍ አውሬዎች በሰማዩ
ውስጥ እየበረሩና እየጮኹ አየሁ። በጣም የሚያስፈራና
የሚያስዯነግጥ የሚያሰቅቅ ነበረ።
ባሇክንፍ አውሬዎቹ በሰዎቹ ሊይ መጥፎ ሇፋና ስዴብ
እንዱህ እያለ አወረደባቸው፣ ‚ምንም አሊዯረጋችሁም ነገር
ግን ኃጢአት ፈፀማችሁ!‛። ሰዎቹ በእሳት ባሕር ውስጥ እያሇቀሱ እንዱህ እያለ ይጮኹ ነበረ፣
‚እባካችሁ አዴኑኝ!‛ ነገር ግን የበሇጠ በጮኹ ቁጥር፣ ሥቃያቸው የበሇጠ ይጠነክር ነበረ። አውሬዎቹ
ሰዎቹን በሰይፎች ይወጓቸው ነበረ።
ሰዎቹን የሚበለ በጣም ብዘ ትንንሽ ትልች ነበሩ። (የማርቆስ ወንጌሌ 9:48) እኔ
የእውነት ፈርቼ ነበር፣ ግን ከዚ ወዯ ሰማይ ተመሇከትኩና መንግሥተ ሰማይን አየሁ፣ እና ከዚ በኋሊ ፍርሃት
አሌተሰማኝም። ሲኦሌን እያየሁ ፍርሃት ተሰምቶኝ ነበር፣ ነገር ግን መንግሥተ ሰማይን ሳይ፣ በዯስታ ተሞሌቼ ነበረ።
በቅርበት ስመሇከት፣ መሊእክት እንዱህ እየመሩ በሰማይ ሲበሩ አየሁ፣ ‚ጌታን አመስግኑ! ጌታን አምሌኩ!‛

ከዙህ ሌምዴ በኋሊ፣ እኔ በዴጋሜ ሙለ በሙለ ንቁ መሆን ጀመርኩ። ሌክ አሁን ከመንግሥተ ሰማይ እና ከሲኦሌ ተመሌሼ
እንዯመጣሁ ተሰማኝ። ከዚ መንፈሳዊ ሌምምዴ በኋሊ፣ ሇራሴ እንዱህ አሰብኩ፣ ‚በምንም አይነት ዋጋ ወዯ መንግሥተ ሰማይ
እሄዲሇሁ፣ እና ወዯ ሲኦሌ መሄዴ አሌፈሌግም።‛ እኔ እንዯማስበው በዓሇም ውስጥ በጣም ጥቂት ሰዎች ይዴናለ፣ ምክንያቱም
በሰማያዊው ባስ ውስጥ 30 ሰዎች ብቻ ነው ያየሁት፣ እና በምዴር ሊይ እየኖሩ ያለት የተቀሩት ሰዎች ወዯ ሲኦሌ ውስጥ
ተወርውረው ነበረ።

እንዯውም ከ30 ሰዎች በታች ሉሆን ይችሊሌ፣ ምክንያቱም በ ለቃስ ወንጌሌ 17:26 እንዱህ ይሊሌ፣ በሰው ሌጅ መን፣
ማሇትም የዓሇም ፍፃሜ፣ በኖኅ መን እንዯሆነ ይሆናሌ። እና በኖኅ መርከብ ውስጥ
የነበሩት የሰዎች ቁጥር 8 ብቻ ነበር። በኖኅ መን 8 ሰዎች ብቻ ነበር የዲኑት።
ስሇዙህ የሚዴኑት ሰዎች ቁጥር በጣም ጥቂት እንዯሚሆን አምናሇሁ።
ስሇዙህ፣ እኔ ከአሁን ጀምሮ ነቅቼ ሇመቆየት እና ዋጋው
ምንም አይነት ቢሆን ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሇመሄዴ
በቆራጥነት ተነስቻሇሁ። ጌታ መምጫው ቅርብ እንዯሆነ
ተናግሯሌ። ነገር ግን፣ ማንም ትክክሇኛ ቀኑንና ሰዓቱን
አያውቅም። (የማቴዎስ ወንጌሌ 24:36) ስሇዙህ እኛ ጌታን ሇመገናኘት የግዴ ሁሌ ጊዛ ንቁ መሆንና መጋጀት
አሇብን (የለቃስ ወንጌሌ 21:36)፣ ምክንያቱም ጌታ እንዯ ላባ በምሽት ሲመጣ፣ ጌታን የማይገናኝ ሰው፣ ወዯ
መንግሥተ ሰማይ አይሄዴም!
ጌታ ሆይ! ሇዙህ ውዴ ሇሆነው ሌምዴ አመሰግንሃሇሁ። እወዴሃሇሁ!

[ማስታወሻ በ Spiritlessons.com:
ጥቂት ሰዎች ብቻ ወዯ መንግሥተ ሰማይ ሲወሰደ ያየችበት የሳራንግ ምስክርነት ጥቂት ሰዎች ብቻ ይዴናለ የሚሇውን አያመሊክትም። የዮሐንስ
ራእይ 7:9,13 እና 14 ይህን ይነግረናሌ ‚አንዴ እንኳ ሉቆጥራቸው የማይችሌ ከሕዜብና ከነገዴ ከወገንም ከቋንቋም ሁለ እጅግ ብዘ ሰዎች‛
ይዴናለ እና በመንግሥተ ሰማይ በሚገኘው ዘፋን ፊት ይቆማለ። **ሳራንግ፣ የኮሪያ ቃሌ ሲሆን ፍቅር ማሇት ነው።]
ኢየሱስም ወዯ ውጭ እንዲወጡት ሰማ ሲያገኘውም:- አንተ በእግዙአብሔር ሌጅ ታምናሇህን? አሇው። እርሱም መሌሶ:- ጌታ ሆይ፣ በእርሱ አምን ንዴ ማን
ነው? አሇ። ኢየሱስም:- አይተኸዋሌም ከአንተ ጋርም የሚናገረው እርሱ ነው አሇው። እርሱም:- ጌታ ሆይ፣ አምናሇሁ አሇ፤ ሰገዯሇትም። (John 9:35-38)
እግራቸውንም አጥቦ ሌብሱንም አንሥቶ ዲግመኛ ተቀመጠ፣ ኢየሱስም እንዱህ አሊቸው:- ያዯረግሁሊችሁን ታስተውሊሊችሁን? እናንተ መምህርና ጌታ
ትለኛሊችሁ እንዱሁ ነኝና መሌካም ትሊሊችሁ። እንግዱህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብሁ፣ እናንተ ዯግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን
ትተጣጠቡ ንዴ ይገባችኋሌ። (John 13:12-14)
ኢየሱስም:- እናንተስ እኔን ማን እንዯ ሆንሁ ትሊሊችሁ? አሊቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መሌሶ:- አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዙአብሔር ሌጅ ነህ አሇ። ኢየሱስም
መሌሶ እንዱህ አሇው:- የዮና ሌጅ ስምዖን ሆይ፣ በሰማያት ያሇው አባቴ እንጂ ሥጋና ዯም ይህን አሌገሇጠሌህምና ብፁዕ ነህ። (Matthew 16:15-18)
በሰማያት ያሇውን የአባቴን ፈቃዴ የሚያዯርግ እንጂ፣ ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ የሚሇኝ ሁለ መንግሥተ ሰማያት የሚገባ አይዯሇም። በዙያ ቀን ብዘዎች:- ጌታ
ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ በስምህ ትንቢት አሌተናገርንምን፣ በስምህስ አጋንንትን አሊወጣንምን፣ በስምህስ ብዘ ተአምራት አሊዯረግንምን? ይለኛሌ። የዙያን ጊዛም:ከቶ አሊወቅኋችሁም እናንተ ዓመፀኞች፣ ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋሇሁ። ስሇዙህ ይህን ቃላን ሰምቶ የሚያዯርገው ሁለ ቤቱን በዓሇት ሊይ የሠራ ሌባም
ሰውን ይመስሊሌ። ዜናብም ወረዯ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንም ቤት ገፋው በዓሇት ሊይም ስሇ ተመሠረተ አሌወዯቀም። ይህንም ቃላን ሰምቶ
የማያዯርገው ሰው ሁለ ቤቱን በአሸዋ ሊይ የሠራ ሰነፍ ሰውን ይመስሊሌ። ዜናብም ወረዯ ጎርፍም መጣ ነፋስም ነፈሰ ያንም ቤት መታው፣ ወዯቀም፣
አወዲዯቁም ታሊቅ ሆነ። (Matthew 7:21-27)
ሌጆች ሆይ፣ ማንም አያስታችሁ፣ እርሱ ጻዴቅ እንዯ ሆነ ጽዴቅን የሚያዯርግ ጻዴቅ ነው። ኃጢአትን የሚያዯርግ ከዱያብልስ ነው፣ ዱያብልስ ከመጀመሪያ
ኃጢአትን ያዯርጋሌና። ስሇዙህ የዱያብልስን ሥራ እንዱያፈርስ የእግዙአብሔር ሌጅ ተገሇጠ። (1 John 3:7-9)
የእግዙአብሔር አብ ሌጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አሇ:- ያመነ የተጠመቀም ይዴናሌ፣ ያሊመነ ግን ይፈረዴበታሌ። (Mark 16:16)

አብንና ወሌዴን የሚክዴ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። ወሌዴን የሚክዴ ሁለ አብ እንኳ የሇውም፤ በወሌዴ የሚታመን አብ ዯግሞ አሇው። (1 John 2:2224)
የጥበብ መጀመሪያ እግዙአብሔርን መፍራት ነው፤ ሰነፎች ግን ጥበብንና ተግሣጽን ይንቃለ። (Proverbs 1:7) (Please read the Word of God YHWH
Adonai Yahushua HaMashiach on Proverbs 2-5 and Daniel 12)
በመጀመሪያው ቃሌ ነበረ፣ ቃሌም በእግዙአብሔር ንዴ ነበረ፣ ቃሌም እግዙአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያው በእግዙአብሔር ንዴ ነበረ። ሁለ በእርሱ
ሆነ፣ ከሆነውም አንዲች ስንኳ ያሇ እርሱ አሌሆነም። በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨሇማ ይበራሌ፣ ጨሇማም
አሊሸነፈውም። ቃሌም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተመሌቶ በእኛ አዯረ፣ አንዴ ሌጅም ከአባቱ ንዴ እንዲሇው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። እኛ ሁሊችን
ከሙሊቱ ተቀብሇን በጸጋ ሊይ ጸጋ ተሰጥቶናሌና፤ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። (John 1:1-5, 1: 14, 1:16-18)

የእግዙአብሔር አብ ሌጅ፣ ወሌዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም አሇ:- በዙያን ጊዛ ከዓሇም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዚሬ ዴረስ ያሌሆነ እንግዱህም ከቶ
የማይሆን ታሊቅ መከራ ይሆናሌና። (Matthew 24:21-22)

እንግዱህ ሉመጣ ካሇው ከዙህ ሁለ ሇማምሇጥ፣ በሰው ሌጅም ፊት ሇመቆም እንዴትችለ ስትጸሌዩ ሁሌ ጊዛ ትጉ። (Luke 21:36)
ነገር ግን፣ ወንዴሞች ሆይ፣ ተስፋ እንዯላሊቸው እንዯ ላልች ዯግሞ እንዲታዜኑ፣ አንቀሊፍተው ስሊለቱ ታውቁ ንዴ እንወዲሇን። ኢየሱስ እንዯ
ሞተና እንዯ ተነሣ ካመንን፣ እንዱሁም በኢየሱስ ያንቀሊፉቱን እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋሌና። በጌታ ቃሌ የምንሊችሁ ይህ ነውና እኛ
ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ዴረስ የምንቀር ያንቀሊፉቱን አንቀዴምም ጌታ ራሱ በትእዚዜ በመሊእክትም አሇቃ ዴምፅ በእግዙአብሔርም
መሇከት ከሰማይ ይወርዲሌና፣ በክርስቶስም የሞቱ አስቀዴመው ይነሣለ ከዙያም በኋሊ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፣ ጌታን በአየር ሇመቀበሌ
ከእነርሱ ጋር በዯመና እንነጠቃሇን እንዱሁም ሁሌ ጊዛ ከጌታ ጋር እንሆናሇን። ስሇዙህ እርስ በርሳችሁ በዙህ ቃሌ ተጽናኑ። (1 Thessalonians
4:13-18)

ስሇዙያች ቀንና ስሇዙያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መሊእክትም ቢሆኑ ሌጅም ቢሆን የሚያውቅ የሇም። የኖኅ መን እንዯ ነበረ
የሰው ሌጅ መምጣት እንዱሁ ይሆናሌና። በዙያች ወራት ከጥፋት ወኃ በፊት፣ ኖኅ ወዯ መርከብ እስከገባበት ቀን ዴረስ፣ ሲበለና ሲጠጡ
ሲያገቡና ሲጋቡም እንዯ ነበሩ፣ የጥፋት ውኃም መጥቶ ሁለን እስከ ወሰዯ ዴረስ እንዲሊወቁ፣ የሰው ሌጅ መምጣት ዯግሞ እንዱሁ ይሆናሌ።
በዙያን ጊዛ ሁሇት ሰዎች በእርሻ ይሆናለ፣ አንደ ይወሰዲሌ አንደም ይቀራሌ ሁሇት ሴቶች በወፍጮ ይፈጫለ አንዱቱ ትወሰዲሇች አንዱቱም
ትቀራሇች። ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዱመጣ አታውቁምና እንግዱህ ንቁ። (Matthew 24:36-42)
የሰሊምም አምሊክ ራሱ ሁሇንተናችሁን ይቀዴስ፤ መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ሥጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዛ ያሇ ነቀፋ
ፈጽመው ይጠበቁ። የሚጠራችሁ የታመነ ነው፣ እርሱም ዯግሞ ያዯርገዋሌ። (1 Thessalonians 5:23)። ኢየሱስም:- እኔ መንገዴና እውነት
ሕይወትም ነኝ በእኔ በቀር ወዯ አብ የሚመጣ የሇም። እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ዯግሞ ባወቃችሁ ነበር። (John 14:6-7)

ጌታ መሢሕ ኢየሱስ ክርስቶስም አሇ:- በእርሱ የሚያምን ሁለ የሊሇም ሕይወት እንዱኖረው እንጂ እንዲይጠፋ እግዙአብሔር አንዴያ ሌጁን እስኪሰጥ ዴረስ

ዓሇሙን እንዱሁ ወድአሌና። ዓሇም በሌጁ እንዱዴን ነው እንጂ፣ በዓሇም እንዱፈርዴ እግዙአብሔር ወዯ ዓሇም አሌሊከውምና። በእርሱ በሚያምን
አይፈረዴበትም፤ በማያምን ግን በአንደ በእግዙአብሔር ሌጅ ስም ስሊሊመነ አሁን ተፈርድበታሌ። ብርሃንም ወዯ ዓሇም ስሇ መጣ ሰዎችም ሥራቸው ክፉ
ነበርና ከብርሃን ይሌቅ ጨሇማን ስሇ ወዯደ ፍርደ ይህ ነው። ክፉ የሚያዯርግ ሁለ ብርሃንን ይጠሊሌና፣ ሥራውም እንዲይገሇጥ ወዯ ብርሃን አይመጣም፣
እውነትን የሚያዯርግ ግን ሥራው በእግዙአብሔር ተዯርጎ እንዯ ሆነ ይገሇጥ ንዴ ወዯ ብርሃን ይመጣሌ። (John 3:16-21)
ከእርሱም የሰማናት ሇእናንተም የምናወራሊችሁ መሌእክት:- እግዙአብሔር ብርሃን ነው ጨሇማም በእርሱ ንዴ ከቶ የሇም የምትሌ ይህች ናት። ከእርሱ ጋር
ሕብረት አሇን ብንሌ በጨሇማም ብንመሊሇስ እንዋሻሇን እውነትንም አናዯርግም፤ ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዲሇ በብርሃን ብንመሊሇስ ሇእያንዲንዲችን
ኅብረት አሇን፣ የሌጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ከኃጢአት ሁለ ያነጻናሌ። ኃጢአት የሇብንም ብንሌ ራሳችንን እናስታሇን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የሇም።
በኃጢአታችን ብንናዜ ኃጢአታችንን ይቅር ሉሇን ከዓመፃም ሁለ ሉያነጻን የታመነና ጻዴቅ ነው። ኃጢአትን አሊዯረግንም ብንሌ ሐሰተኛ እናዯርገዋሇን
ቃለም በእኛ ውስጥ የሇም። (1 John 1:5-10)

ሰሊማችን፣ ንጉሣችን፣ መሌካም እረኛችን ጌታችን መዴኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዙአብሔር አብ ሌጅ የአብ ቃሌ እግዙአብሔር በሥጋ
መጣ፣ የምሥራቹን የሕይወትን ወንጌሌ ነገረን፣ የምሥራቹም እርሱ ራሱ ኢየሱስ መሢሕ የእግዙአብሔር ሌጅ እንዯሆነ፣ መንገዴ፣ እውነት እና
ሕይወት እንዯሆነ፣ በእርሱ ብቻ በኩሌ ወዯ አብ መሄዴ እንዯምንችሌ ነገረን፤ እኛንም ሉያዴን፣ ስሇኛም በቀራንዮ ኃጢአታችንን ተሸክሞ
በመስቀሌ ሊይ ተሰቀሇ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተነሣ፣ በእግዙአብሔር ፈቃዴ ሇቅደሳን ታያቸው፣ ወዯ ቅደስ ጻዴቅ
አባቱም አረገ በአባቱም ቀኝ በኃይሌ በክብር ተቀመጠ፣ በስሙም ሇሚያምኑት ሁለ፣ ከውኃና ከመንፈስ ቅደስ ዲግም ሇተወሇደት፣ የጨሇማን
ሥራ ሁለ ትተው ብርሃን መሌካም ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን ሇሇበሱት፣ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቅሇው ራሳቸውን ክዯው መስቀለን
ተሸክመው እሇት እሇት ሇተከተለት፣ በቅዴስናና በጽዴቅ እርሱን መስሇው በእምነትና በቅደስ ተግባር በጸጋው ኃይሌ ሇተከተለት ሁለ ሇእነርሱ
የሊሇምን ሕይወት በእግዙአብሔር መንግሥት ሰጣቸው ይሰጣቸዋሌም። ሃላ ለያ። በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በያሁሹኣ ሃማሺኣክ ቁስሌ እኛ
ተፈወስን። እኛ ፍጥረቱ ነንና፤ እንመሊሇስበት ንዴ እግዙአብሔር አስቀዴሞ ያጋጀውን መሌካሙን ሥራ ሇማዴረግ በክርስቶስ ኢየሱስ
ተፈጠርን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶል ና። (John 1 and 3, Galatians 5:24, John 14:6, Matthew 27-28, Isaiah 53, Ephesians 2:110, Revelation 22:20) ሇአምሊካችን ሇአንዴ እግዙአብሔር (አብ ወሌዴ መንፈስ ቅደስ) ክብር ምስጋና አምሌኮ ይሁን። አሜን። ሃላ ለያ።

ይህን እወቁ፤ አመንዜራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመሌክ በክርስቶስና በእግዙአብሔር መንግሥት ርስት የሇውም።
ከዙህ የተነሣ በማይታዘ ሌጆች ሊይ የእግዙአብሔር ቁጣ ይመጣሌና ማንም በከንቱ ንግግር አያታሌሊችሁ። እንግዱህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ
ቀዴሞ ጨሇማ ነበራችሁና፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ፤ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽዴቅ በእውነትም ሁለ ነውና ሇጌታ ዯስ የሚያሰኘውን
እየመረመራችሁ፣ እንዯ ብርሃን ሌጆች ተመሊሇሱ ፍሬም ከላሇው ከጨሇማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፣ ይሌቁንም ግሇጡት እንጂ፣ እነርሱ በስውር
ስሇሚያዯርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና፤ ሁለ ግን በብርሃን ሲገሇጥ ይታያሌ የሚታየው ሁለ ብርሃን ነውና። ስሇዙህ:- አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም
ተነሣ ክርስቶስም ያበራሌሃሌ ይሊሌ። (Ephesians 5:5-14)
ስሇዙህ የሌቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገሇጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አዴርጉ። እንዯሚታዘ ሌጆች
ባሇማወቃችሁ አስቀዴሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተለ። ዲሩ ግን:- እኔ ቅደስ ነኝና ቅደሳን ሁኑ ተብል ስሇ ተጻፈ የጠራችሁ ቅደስ እንዯ ሆነ እናንተ
ዯግሞ በኑሮአችሁ ሁለ ቅደሳን ሁኑ። (1 Peter 1:17)

የእግዙአብሔር አብ ቃሌ፣ የእግዙአብሔር አብ ሌጅ፣ ንጹሕ የእግዙአብሔር በግ፣ ቅደስ ጻዴቅ ጌታ አዲኝ መዴኃኒት የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን

ሃላ ለያ። በጠበበው ዯጅ ግቡ፣ ወዯ ጥፋት የሚወስዯው ዯጅ ሰፊ መንገደም ትሌቅ ነውና፣ ወዯ እርሱም የሚገቡ ብዘዎች ናቸው ወዯ ሕይወት የሚወስዯው ዯጅ የጠበበ፣
መንገደም የቀጠነ ነውና፣ የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው። (Mathew 7:13-14)። 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። (Acts 2:38-39) ክብር፣
ኃይሌ፣ ጥበብ፣ ውዲሴ፣ አምሌኮ፣ መወዯዴ፣ መፈቀር፣ ቅዴስና ሇእግዙአብሔር (አብ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅደስ) ይሁን። የናዜሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያመኑ ቅደሳንን ወዯ
ቅደስ መንግሥቱ ሉወስዴ እጅግ በቅርቡ ይመጣሌና በንስሃ ወዯ ጌታ ኢየሱስ በመመሇስ በቅዴስና ሙለ በሙለ ሕይወታችሁን ሇእርሱ በማስገዚት በመታዜ ተጋጁ። የአባታችን
የእግዙአብሔር አብ ምሕረት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅደስ ሕብረት ከሁሊችሁ ጋር ይሁን። አሜን። በእስራኤሌ አምሊክ በሠራዊት ጌታ፣ በነገሥታት ንጉሥና በጌቶች ጌታ
በናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙለ እርዲታ ከእንግሉዜኛ ወዯ አማርኛ የተረጎመው፣ ቶማስ ጌታቸው። Translated to Amharic by Thomas Getachew, hithomasgetachew@gmai1.com
ክብር ሁለ ሇወዲጄ ሇወንዴሜ ሇአምሊኪዬ ሇሙሽራዬ ሇናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንሌኝ። ጌታዬ ሆይ እወዴሃሇሁ፤የቅደስ አባትህን ቅደስ ፈቃዴ ሁሌ ጊዛ እንዴጠብቅ እርዲኝ፣ ቤተ
መቅዯሶችህ ቅደሳን አማኝ ክርስቲያኖችን ሁለ እባክህን በፍቅር አበርታ። ህዜብህን አዴን ርስትህንም ባርክ። መንገዴ፣ እውነትና ሕይወት የሆንክ ኢየሱስ አንተን ይመሇከቱና በአንተ
የእግዙአብሔር አብ ሌጅነት አምነው ንሰሃ ገብተው፣ ከውሃና ከመንፈስ ቅደስ ዲግም ተወሌዯው በፍጹም ሌባቸው ይወደህ፣ ይከተለህና ይዴኑ ንዴ አህዚብን አንቃ። በናዜሬቱ ኃያሌ ጌታ
የነገሥታት ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም።አሜን።ክብር ሁለ ሇእግዙአብሔር፣ ቅደስ ቅደስ ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ ሌዑሌ እግዙአብሔር ያሇህ የነበርህ የምትመጣ። ሃላ ለያ።

