ከእግዚአብሔር ቃል የጸሎት እቅዶች
የመዲንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር ቃሌ ነው። 18 በጸልትና በሌመናም ሁለ ዘወትር
በመንፈስ ጸሌዩ፤ በዚህም አሳብ ስሇ ቅደሳን ሁለ እየሇመናችሁ በመጽናት ሁለ ትጉ፤ 19 ዯግሞ የወንጌሌን ምሥጢር
በግሌጥ እንዲስታውቅ አፌን በመክፈት ቃሌ ይሰጠኝ ዘንዴ ስሇ እኔ ሇምኑ፤ ኤፌሶን 6:17-19
እግዚአብሔርም የይሁዲን አሇቃ የሰሊትያሌን ሌጅ የዘሩባቤሌን መንፈስ፥ የታሊቁንም ካህን የኢዮሴዳቅን ሌጅ
የኢያሱን መንፈስ፥ የቀሩትንም ሕዝብ ሁለ መንፈስ አስነሣ፤ . . . የአምሊካቸውንም የሠራዊትን ጌታ የእግዚአብሔርን ቤት
ሠሩ። ትንቢተ ሐጌ 1:14
ቁጥር 1።

* እግዚአብሔርን በሙለ ሌባችን እንዴናፈቅረው ሁለም አካሌ በጌታ እንዱነሣ ጸሌዩ።. . .
በማንኛውም መንገዴ ሇብ ያሌን እንዲንሆን፥ ነገር ግን ከጌታ ጋር ሇመራመዴ (አካሄዲችንን ከጌታ ጋር ሇማዴረግ) በሙለ
ቅንዓት እንዴንሞሊ ጸሌዩ።

ስሇዚሁ እኛ ዯግሞ ይህን ከሰማንበት ቀን ጀምረን የፈቃደ እውቀት መንፈሳዊ ጥበብንና አእምሮን ሁለ
እንዱሞሊባችሁ እየሇመንን፥ ስሇ እናንተ ጸልትን አሌተውንም። 10-11 በበጎ ሥራ ሁለ ፍሬ እያፈራችሁ በእግዚአብሔርም
እውቀት እያዯጋችሁ፥ 12 ከዯስታም ጋር በሁለ ሇመጽናትና ሇመታገሥ እንዯ ክብሩ ጉሌበት መጠን በኃይሌ ሁለ
እየበረታችሁ፥ በቅደሳንም ርስት በብርሃን እንዴንካፈሌ ያበቃንን አብን እያመሰገናችሁ፥ በነገር ሁለ ዯስ ሌታሰኙ ሇጌታ
እንዯሚገባ ትመሊሇሱ ዘንዴ እንሇምናሇን። ቆሊስያስ 1:9-12
ቁጥር 2።

* ከእግዚአብሔር ጋር ሊሇን አካሄዴ፣ የቤተሰባችን ግንኙነቶች፣ ትምህርት ቤታችን፣ ሥራችን፣ የሥራ ዘርፋችን፣ እና በዚህ
አካሌ(ስብስብ) የእያንዲንዲችን ሥራ ምን እንዯሆነ የእርሱን ፈቃዴ፤ የት እና እንዳት እግዚአብሔርን እንዯምናገሇግሌ
የእግዚአብሔር አሊማዎችን መገሇጥ/ራእይ(በጥበብና በመረዲት) እያንዲንደ ሰው እንዱያገኝ ጸሌዩ።
* ሇጌታ የተገባ(የሚገባ) አካሄዴ በትሕትና፣ በፍቅር፣ በአንዴነት መሄዴን(መራመዴን) ያጠቃሌሊሌ(ይጨምራሌ) (ኤፌሶን
4:1-3)። ዯግሞም መትጋትና “ሁሌጊዜ መጸሇይን” የአኗኗር ዘይቤ አዴርጎ ማጎሌመስንም ይጨምራሌ (ለቃስ 21:36)።
* ጌታ እያንዲንዲችንን እንዴንሠራ በጠራን ሥራዎች ሁሊችንም ፍሬያማ እንዴንሆን ጸሌዩ። በግሌ ሕይወታችን ብቻ
አይዯሇም ነገር ግን ዯግሞ እንዯስብስብም፤ ሇጌታ በሚሆን አገሌግልት ፍሬያማ እና በምሌጃ ጸልት እንዯ “የጸልት ቤት”
ፍሬያማ።
ቁጥር 3። የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምሊክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገሇጥን መንፈስ እንዱሰጣችሁ

እሇምናሇሁ። 18-19 ይህም የሌባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዱሆን በቅደሳንም ዘንዴ ያሇው የርስት ክብር
ባሇ ጠግነት ምን እንዱሆን ሇምናምን ከሁለ የሚበሌጥ የኃይለ ታሊቅነት ምን እንዱሆን ታውቁ ዘንዴ ነው፤ ኤፌሶን 1:17-18
* ይህ ሕሌሞችን፣ ራእዮችን እና መገሇጦችን ይጨምራሌ፤ ትንቢታዊ ጥሌቅ ማስተዋልች፣ ብርሃን፣ እና ጌታን ራሱን እና

የእርሱን ጥሪ መረዲትን ይጨምራሌ። በዚህ መንገዴ ሌባችን በብርሃን ሲጥሇቀሇቅ፥ የእግዚአብሔርን ፈቃዴ ፈሌጎ
ሇመከታተሌ መንፈሳችን ተነቃቅቶ ዯስተኞችና ብርቱዎች እንሆናሇን። “ሩጫውን ሇመሮጥ” የተበረታታን፣ ሥሌጣንና ኃይሌ
የታጠቅን እና ያተኮርን እንሆናሇን።

በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይሌ እንዴትጠነክሩ ክርስቶስም በሌባችሁ በእምነት እንዱኖር እንዯ ክብሩ
ባሇ ጠግነት መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንዴ፥ 18-19 ከቅደሳን ሁለ ጋር ስፋቱና ርዝመቱ
ከፍታውም ጥሌቅነቱም ምን ያህሌ መሆኑን ሇማስተዋሌ፥ ከመታወቅም የሚያሌፈውን የክርስቶስን ፍቅር ሇማወቅ ትበረቱ
ዘንዴ፥ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙሊት ዯርሳችሁ ትሞለ ዘንዴ። ኤፌሶን 3:16-19
ቁጥር 4።

“ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅደሳኑ ሁለ ጋር ሲመጣ፥ በአምሊካችንና በአባታችን ፊት በቅዴስና ነቀፋ የላሇበት አዴርጎ
ሌባችሁን ያጸና ዘንዴ፥ እኛ ዯግሞ ሇእናንተ እንዯምንሆን ጌታ እርስ በእርሳችሁ ያሊችሁን ሇሁለም የሚሆን ፍቅራችሁን
ያብዛ ይጨምርም።” 1ኛ ተሰልንቄ 3:12-13
ቁጥር 5። ወንዴሞች በኅብረት ቢቀመጡ፥ እነሆ፥ መሌካም ነው፥ እነሆም፥ ያማረ ነው።

2 ከራስ እስከ ጢም እንዯሚፈስስ፥ እስከ አሮን ጢም፥ በሌብሱ መዯረቢያ እንዯሚወርዴ ሽቱ ነው።
3 በጽዮን ተራሮች እንዯሚወርዴ እንዯ አርሞንዔም ጠሌ ነው፤ በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ሕይወትንም እስከ ዘሊሇም
አዝዞአሌና። መዝሙር 133
“ሌባቸው እንዱጸናና፥ በፍቅርም ተባብረው በማስተዋሌ ወዯሚገኝበት ወዯ መረዲት ባሇ ጠግነት ሁለ እንዱዯርሱ
የእግዚአብሔርንም ምሥጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዱያውቁ እጋዯሊሇሁ። 3 የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁለ
በእርሱ ነውና።” ቆሊስያስ 2:2-3
* በጋብቻዎች(በትዲሮች)፣ በቤተሰዎች፣ በቤት ቡዴኖች፣ በሌጆች ቤተክርስቲያን፣ በውዲሴ ቡዴን፣ እና በአባሊት ውስጥ
አንዴነት(ኅብረት) እንዱኖር ጸሌዩ። ኅብረትን የሚከሇክለ(የሚያስቀሩ) ነገሮችን(ምኞት፣ ሁከት(ጥሌ)፣ ኩራት(ትዕቢት)፣
ነቀፌታ(ትችት)፣ ፍርሃት፣ መፍረድች፣ ወዘተ፣) እግዚአብሔር ከሌባችን እንዱያወጣ ጸሌዩ።

እግዚአብሔር ይሊሌ። በመጨረሻው ቀን እንዱህ ይሆናሌ፤ ሥጋ በሇበሰ ሁለ ሊይ ከመንፈሴ አፈሳሇሁ፤
ወንድችና ሴቶች ሌጆቻችሁም ትንቢት ይናገራለ፥ ጎበዞቻችሁም ራእይ ያያለ፥ ሽማግላዎቻችሁም ሕሌም ያሌማለ፤
ቁጥር 6።

18 ዯግሞም በዚያች ወራት በወንድችና በሴቶች ባሪያዎቼ ሊይ ከመንፈሴ አፈሳሇሁ ትንቢትም ይናገራለ። የሐዋርያት ሥራ
2:17-18
ቁጥር 7። እረኛ(መጋቢ) “የክርስቶስ አእምሮ” እንዱኖረው ጸሌዩ። የእግዚአብሔር ቃሌ በአጥንቶቹ ውስጥ እንዯ እሳት
እንዱቀጣጠሌ ጸሌዩ፤ የጌታን ቃሌ በመገሇጥ ሇቅደሳን ይናገር ዘንዴ። በእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃዴ መሠረት
የቤተክርስቲያን ስብስባችን(ጉባዔያችን) “በቃለ ውኃ የታጠበ እንዱሆን” ጸሌዩ።
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.be4thefire.com/
http://www.blogtalkradio/thelordshour , http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth

ክብር፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ማዲን፥ ቅዴስና፥ ውዲሴ፥ አምሌኮ እጅግ በከበረ ቅደስ ቡሩክ
ዙፋኑ ሊይ ሊሇ የእስራኤሌ ኃያሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇእግዚአብሔር አብ
ሇእግዚአብሔር ወሌዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ሇመንፈስ ቅደስ ይሁን አሜን። ማራናታ ጌታ
የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብ ቃሌ የአብ ሌጅ ቶል ና። ሃላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር አብ ሃላለያ
ሉያዯርግ የሚገባውን ያዯረገ፥ የማይጠቅም ባሪያ ተረጎመው።

ሃላ ለያ

