(The Good News Message – Amharic)
ምሥራቹ መልእክት
ኢየሱስ ሕያው ነው. ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሣ.1 ኢየሱስ ተመልሶ እየመጣ ነው.2 ኢየሱስ ወደ
ሰማይ ብቸኛው መንገድ ነው.3 ኢየሱስ ያድናል.4 ሉቃስ 4 ላይ እንደተጠቀሰው እንደ ኢየሱስ ሁሉንም
ነገር ማድረግ ይችላል.5 ኢየሱስ ንጉሥ ነው, እርሱም አንድ መንግሥት አለው.6 ይህ መንግሥት ወደ
ብቸኛው መንገድ ዳግመኛ መወለድ ነው.7
ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተ እና አካል ላይ ሁሉ ኃጢአት ወሰደ. የእሱ መጽናት: በማድረግ, እኛ ተፈወስን
ነው.8 እሱ እኛን ሁሉ እጅግ መከራ, ስለዚህ ለዘላለም ከእርሱ ጋር ለዘላለም ለማሳለፍ ይችላል.9
እግዚአብሔር እርሱ በእኛ ምትክ እንዲሞት ልጁን ኢየሱስ ላከ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዶአልና.10
እግዚአብሔር እኛ ዋጋ መክፈል እንደማይችሉ ያውቅ ነበር. ዋጋው ታላቅ ነበረች; እኛም አምላክ
ያወጣቸውን መሥፈርቶች ማሟላት ፈጽሞ አልቻሉም.11 ኢየሱስ መጣ ለዚህ ነው.
ኢየሱስ ቃልም ሥጋ ሆነ ነው. ኢየሱስ አንድ ሰብዓዊ ፍጡር ሆነ.12 ኢየሱስ በዚህ ምድር ተመላለሰ,
እንዲሁም በራሱ ላይ ህመም እና ተቀባይነት ከማንኛውም ዓይነት ደርሶባቸዋል.13 እሱም ውድቅ እና
የተናቀ ነበር. ማንም ሰው እንኳ በእርሱ ላይ ለማየት ፈልጎ,14 ገና እሱ ለእኛ ታላቅ ነገር አደረጉ: He ወደ
አብ ጋር ካስታረቀን. ኢየሱስ ያደረገው ነገር ስለ እኛ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር መለየት አለባቸው.
ኢየሱስ ስለዚህ እንደገና ከአብ ጋር ኅብረት አለን ይችላል ሞተ.15 ኢየሱስ እኛ ሕይወት ይኖራቸው ዘንድ
ሞተ.16 ኢየሱስ አማካኝነት, እኛ የዘላለም ሕይወት አለን.17 ኢየሱስ አማካኝነት, እኛ የኃጢአት ይቅርታ
አላቸው.18 ኢየሱስ ሕይወትን የሚሰጥ ማን ነው ምክንያቱም በኢየሱስ የሚያምኑ ሰዎች በእርግጥ,
የሚያምንብኝም ከቶ አይሞትም.19 ኢየሱስ በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ ሕይወትን ይሰጣል.20 እንዲሁም
የዘላለም ሕይወት እርስዎ ወደ ልብህ እርሱን ለመቀበል ቅጽበት ይጀምራል.21
አንተ ወደ ሰማይ ለማግኘት መልካም ሥራ ወይም ሥራ ማድረግ የለብዎትም.22 እርስዎ ማድረግ
የሚጠበቅብዎት በኢየሱስ ማመን ነው. ስሙን ላይ ይደውሉ. እርስዎ ለማስቀመጥ እርሱን ጠይቅ. አድንህ
ዘንድ እርሱን ጠይቅ. እሱ እዚህ ነው. የእርሱ መንፈስ በእናንተ ለማገዝ እዚህ ነው. የጌታን ስም የሚጠራ.
በኢየሱስ ላይ ይደውሉ እና ይድናል. አንተ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ውስጥ ኢየሱስ
ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር የሚያምኑ ከሆነ, እርስዎ ይድናል.23 አንተ የዘላለም ሕይወት ይኖረዋል.
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አንተ አምላክ, በአምላክ መንግሥት ውስጥ አንድ ዜጋ አንድ ሕፃን ይሆናል.24 የእግዚአብሔር መንግሥት
ዘላለማዊ ነው.25 የአምላክ መንግሥት አሁን እዚህ ነው እና ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ
የሚቀበሉ ሁሉ የሚገኝ ነው. ኢየሱስ ወደ ሰማይ ብቸኛው መንገድ ነው. እንድንበት ሊገኝ የሚችልበት
ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም.26
አንድ ቀን, ኢየሱስ ይመለሳል. እሱም እንደገና ተመልሶ እየመጣ ነው.27 እና አንድ ቀን, እርሱ ይገዛል እና
ከዚህ ከምድር ይነግሣሉ.28 ይህ መልዕክት, ውዴ አንተ ሊያስፈራራኝ አይደለም. ይህ መልዕክት በዚያን
ጊዜ አጭር ነው ለማሳወቅ ነው, እና የክርስቶስን መመለስ በቅርቡ ነው. ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና
ይመለሳል.29 እሱም አንድ ሕፃን ሆኖ አንድ ጊዜ መጣ; ምክንያቱም እኔም "እንደገና" ይላሉ, ነገር ግን እርሱ
ለሁለተኛ ጊዜ በመጣ ጊዜ, እርሱ ንጉሥ ድል ሆኖ ይመጣል.30
አሁን ዝግጁ, ውድ ጓደኛ ለመሆን ጊዜ ነው. አሁን ለማዳመጥ ጊዜ ነው. በአሁኑ ጊዜ ነው. ልባችሁ እልከኛ
አታድርጉ. በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ.31 ዛሬ: የመዳን ቀን አሁን ነው.32 አሁን አንድ አፍታ ወስደው
ወደ ጌታ ራስህን አቅርቡ. እርሱ ሕይወትህ ይስጡ. እርሱ ራስህን አሳልፈን. እሱ እዚህ ለእናንተ ዛሬ ነው.
በእርሱ ልባችሁ ፈውስ-እየፈወሰ, እና ከኃጢአት ሁሉ እናንተ የማጽዳት ጥልቅ ሥራ ለማድረግ ይፍቀዱ.
እሱ የሚችል ነው. እሱ እዚህ ነው. አብረን እንጸልይ:

ውድ ኢየሱስ, እኔ ኃጢአት ሁሉ የተነሳ እኔን ይቅር እርስዎ መጠየቅ. እኔን ለማዳን እርስዎ መጠየቅ. እኔ
አንተ ላይ ወደ ኋላ ተመለሱ; አሁን ግን እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ. ሁሉ ሊያነጻን አንጻኝ እባክህ.
እንዲፈውሰኝ እባክህ. በሕይወቴ ሁሉ አካባቢ እንዲፈውሰኝ እባክህ. በጣም በአስፈላጊ ሁኔታ, በእኔ
ውስጥ መኖር ይምጡ. አንተን ማወቅ እፈልጋለሁ. እኔ ከአንተ ጋር ዝምድና እንዲኖረው ይፈልጋሉ. እኔ
ያንቺ ነኝ. እኔ ለዘላለም አምላኬ, አምላኬ ንጉሥ የአንተ ነኝ; እኔም የእኔን ቀናት በቀሪው አንተ ለማገልገል
ይመርጣሉ. ስለ እኔ ስለሞትክልኝ እና እኔን ለማስቀመጥ, ጌታ ሆይ አንተ አመሰግናለሁ. እኔ አንተ ለእኔ
ያላቸው ሁሉ ይቀበላሉ. እኔ ከአንተ ጋር ለዘላለም መሆን በጉጉት እንጠብቃለን. አሜን.
ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ, አሁን ይህንን ጸሎት ጸለየ እና በእምነት, ወደ ልብህ ኢየሱስ የተቀበሉ
መሆኑን, አሁን በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ናቸው.33 ከአሁን በኋላ ተመሳሳይ ናቸው. ከአሁን በኋላ በጥቂት
ደቂቃዎች በፊት የነበሩ ሰው ናቸው; ኢየሱስ ልብህ ውስጥ አሁን ነው.34 ምን ድንቅ ነው የእርሱ መንፈስ
በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው. አዎን, መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው. እርሱ እናንተ ከእግዚአብሔር የመጣ
መሆኑን የእርሱን እውነት አማካኝነት መንገድ በማሳየት, እርስዎ መምራት እና ይመራችኋል.35
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አሁን, እናንተ ማድረግ ያለበት ጥቂት ነገሮች አሉ; ዘወትር የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን.36 አንድ
የመጽሐፍ ቅዱስ ያግኙ, እና የዮሐንስ መጽሐፍ ውስጥ ይጀምራል. ማንበብ እና ሐሳብህን በመለወጥ,
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ማጥናት.37 ሌላው ነገር: በየቀኑ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ጊዜ አሳልፉ.
እንዲሁም ለማዳመጥ ይወቁ. ይህ ኅብረት ነው. ይህ ከእርሱ ጋር ጊዜ በማሳለፍ ድምፅ-የእሱ መስማት
መማር ነው.38 እሱም ከእናንተ ጋር ማውራት ይፈልጋል, ስለዚህ እናንተም ለማዳመጥ መማር አለብን.
ክርስቶስ የማያስከብሩ እነዚህን ነገሮች ራቅ. አንተ ስለ ኢየሱስ የበለጠ ለማወቅ የሚችሉበት ቦታ
እንዲያገኙ ለመርዳት መንፈስ ቅዱስ ይጠይቁ.39 እኔ አብረን በዚህ ጊዜ ነበር በጣም ደስተኛ ነኝ. እኔ ወደ
ጌታ ወደ ሕይወት ሰጥቷል በጣም ደስተኛ ነኝ. አንተም ተመሳሳይ መሆን ፈጽሞ ይሆናል. በጌታችንና
በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ.40
የዮሐንስ ራእይ 1:18
የዮሐንስ 14:2, 3
3
የዮሐንስ 14:6
4
የሐዋርያት ሥራ 4:12
5
የሉቃስ 4:18, 19
6
የዮሐንስ 18:36, 37
7
የዮሐንስ 3:5, 6
8
የዮሐንስ 19:30, 1 የጴጥሮስ 2:24
9
ኢሳይያስ 53:3, 4
10
የዮሐንስ 3:16, ወደ ገላትያ ሰዎች 3:13
11
ወደ ሮሜ ሰዎች 3:23, 24
12
የዮሐንስ 1:14
13
ወደ ዕብራውያን 4:15
14
ኢሳይያስ 53:3
15
ወደ ሮሜ ሰዎች 5:10, ወደ ቆላስይስ ሰዎች 1:19-22
16
የዮሐንስ 10:10
17
የዮሐንስ 10:27-30
18
1 የዮሐንስ 2:2
19
የዮሐንስ 11:25, 26
20
1 የዮሐንስ 5:11-12
21
ወደ ሮሜ ሰዎች 10:9-10
22
ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:8-9
23
ወደ ሮሜ ሰዎች 10:9-10
24
የዮሐንስ 3:3, ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 3:20, 21
25
ዳንኤል 4:3, የሉቃስ 1: 32, 33
26
የሐዋርያት ሥራ 4:12
27
የዮሐንስ ራእይ 1:8
28
ዘካርያስ 14:4, 9
29
የዮሐንስ ራእይ 22:12, 13
30
የዮሐንስ ራእይ 1:5
31
ወደ ዕብራውያን 3:15
32
2 ቆሮንቶስ ሰዎች 6:2
33
2 ቆሮንቶስ ሰዎች 5:17
34
ወደ ገላትያ ሰዎች 4:6
35
የዮሐንስ 16:13, 14
1
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2 ጢሞቴዎስ 2:15
ወደ ዕብራውያን 4:12
38
የዮሐንስ 10:27
39
የዮሐንስ 14:15-17, ወደ ዕብራውያን 10:25
40
2 የጴጥሮስ 3:18
36
37

“ምሥራቹ መልእክት” © Susanna Ward —www.seersgate.com

4

