ሇሊንካስተርና ሇፓሌምዳሌ ቤተክርስቲያንና መሪዎች ምን መጸሇይ አሇብን
What to Pray for the Church and Leaders of Lancaster and Palmdale
ጌታ: ‚እነርሱን ወክሊችሁ በፊቴ ራሳችሁን ብታኖሩ፤ ሇትሌቁ ሊሇማዊ ፈቃዳና አሊማዬ እንዱታወቅና እንዱገነብ በግሊችሁ
ወዯ እኔ ብትመጡና ከፊቴ ብትቆሙ፥ ከዚ እኔ የሚየቃጥሌ መንፈስ ጥምቀት (ኢሳይያስ4፥4) በእናንተ ሊይ አፈስሳሇሁ እና
የሚሌክያስ 3፥1-5 ፍጻሜም ሇእናንተ ይሆንሊችኋሌ።
እናንተ ከእኔ ጋር በሌብ አንዴ ትሆናሊችሁ እኔም በምዴረበዲ ፏፏቴዎችን እከፍታሇሁ። የሞገስንና የማንባትን መንፈስ
ወዯፊት አፈስሳሇሁና ዯረቅ ቦታዎቻችሁ የምንጮች መሬት ይሆናለ። እናንተ የመሻቴ እቃ ትሆናሊችሁ እኔም
በረካው(በተዯሰተው) ሌባችሁ እዯሰታሇሁ።‛ አሇ።
1. በክርስቶስ (ሇሙሽራው በቅዴስና ውበት የተጋጀች ሙሽራ) የእግዙአብሔር ሊሇማዊ አሊማ

እንዱገሇጥ(ጽ)።
ራእይ 19:7 ‚የበጉ ሰርግ ስሇ ዯረሰ ሚስቱም ራስዋን ስሊጋጀች ዯስ ይበሇን ሐሤትም እናዴርግ ክብርንም ሇእርሱ
እናቅርብ።‛
ቆሊስያስ 1:28 ‚እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁለ እናቀርብ ንዴ ሰውን ሁለ እየገሠጽን ሰውንም ሁለ
በጥበብ ሁለ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ(ኢየሱስ ክርስቶስ) ነው።‛
ማቴዎስ 25:10 ‚(ሇመብራታቸው ይት) ሉገዘም በሄደ ጊዛ(ሰነፎቹ ዯናግሊን/ቆነጃጅት) ሙሽራው መጣ፥
ተጋጅተው የነበሩትም ከእርሱ ጋር ወዯ ሰርግ ገቡ፥ ዯጁም ተጋ።‛ ቅዴስት ሙሽራ እንዴትኖር የሆነውን
የእግዙአብሔርን ጥሪ በማያውቁ ወይም በማይረደ መካከሌ መቀስቀስ(መነቃቃት) እንዱኖር ጸሌዩ።
2ኛ ቆሮንቶስ 11:2-3 “በእግዙአብሔር ቅንዓት እቀናሊችኋሇሁና፥ እንዯ ንጽሕት ዴንግሌ እናንተን ሇክርስቶስ
ሊቀርብ ሇአንዴ ወንዴ አጭቻችኋሇሁና፤ ነገር ግን እባብ በተንኮለ ሔዋንን እንዲሳታት፥ አሳባችሁ ተበሊሽቶ
ሇክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽሕና ምናሌባት እንዲይሇወጥ ብዬ እፈራሇሁ።‛
ሁለም ቅደሳን ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዯሚሆን ንጹሕ ፍቅር ተመሌሰው ይመጡ ንዴ፥ እና ሇእርሱ
እንዯተጋጁ ንጹሕ ዴንግልች ሆነው ይኖሩ ንዴ ጸሌዩ።

2. የኢየሱስ ምስክርነት መሌሶ እንዱያዜ (The testimony of Jesus to be recaptured)
ኢዩኤሌ 2:17 ‚. . .ከአሕዚብ መካከሌ:- አምሊካቸው ወዳት ነው? ስሇ ምን ይሊለ?‛ ኢየሱስ ክርስቶስ በከፍታ
ይሞገስ ንዴ የእግዙአብሔር ክብር እና የተገሇጠው ኅሌውናው ፈውሱም፣ ማዲኑም፣ አዲኝ ፍቅሩና ኃይለም
በቤተክርስቲያኖች ውስጥ አንዳ በዴጋሜ እንዱታይ ጸሌዩ።
በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ውስጥ ባሇችው ቤተክርስቲያን ‚ዓሇም‛ የእግዙአብሔርን ክብር አይቷሌ። የሐዋርያት
ሥራ 5:16 ‚ዯግሞም በኢየሩሳላም ዘሪያ ካሇችው ከተማ ዴውያንንና በርኵሳን መናፍስት የተሣቀዩትን እያመጡ
ብዘ ሰዎች ይሰበስቡ ነበር፤ ሁለም ይፈወሱ ነበር።‛ ሸሇቆአችን ኢየሱስን በተግባር ሊይ ሆኖ እንዱያየው ጸሌዩ።

3. በቤተክርስቲያን ምክንያት የጌታ ስም በአሕዚብ መካከሌ ከእንግዱህ ወዱያ እንዲይሰዯብ
በሸሇቆአችን ውስጥ ያሇችው ቤተክርስቲያን በመሐከሊችን ባሇው በኢየሱስ ምክንያት እግዙአብሔርን
እንዴታከብረው ጸሌዩ።
ማርቆስ 2:12 ተነሥቶም (ከሽባነት የተፈወሰው ሰውዬ) ወዱያው አሌጋውን ተሸክሞ በሁለ ፊት ወጣ፥ ስሇዙህም
ሰዎች ሁለ ተገረሙና። እንዱህ ያሇ ከቶ አሊየንም ብሇው እግዙአብሔርን አከበሩ።

4. የመንፈስ ቅደስና የእሳት ጥምቀት የንስሐን ጥምቀት ሲከተሌ፤
ትንቢተ ኢሳይያስ 6:1-7 ንጉሡ ዖዜያን በሞተበት ዓመት እግዙአብሔርን በረጅምና ከፍ ባሇ ዘፋን ሊይ ተቀምጦ
አየሁት፥ የሌብሱም ርፍ መቅዯሱን ሞሌቶት ነበር። 2፤ ሱራፌሌም ከእርሱ በሊይ ቆመው ነበር፥ ሇእያንዲንደም
ስዴስት ክንፍ ነበረው፤ በሁሇት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፥ በሁሇቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር፥ በሁሇቱም
ክንፍ ይበር ነበር። 3፤ አንደም ሇአንደ። ቅደስ፥ ቅደስ፥ ቅደስ፥ የሠራዊት ጌታ እግዙአብሔር፤ ምዴር ሁለ
ከክብሩ ተሞሌታሇች እያሇ ይጮኽ ነበር።
4፤ የመዴረኩም መሠረት ከጭዋኺው ዴምፅ የተነሣ ተናወጠ፥ ቤቱንም ጢስ ሞሊበት። 5፤ እኔም። ከንፈሮቼ
የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ፥ ከንፈሮቻቸውም በረከሱባቸው ሕዜብ መካከሌ በመቀመጤ ዓይኖቼ የሠራዊትን ጌታ
ንጉሡን እግዙአብሔርን ስሇ አዩ ጠፍቻሇሁና ወዮሌኝ! አሌሁ።
6፤ ከሱራፌሌም አንደ እየበረረ ወዯ እኔ መጣ፥ በእጁም ከመሠዊያው በጕጠት የወሰዯው ፍም ነበረ። 7፤ አፌንም
ዲሰሰበትና። እነሆ፥ ይህ ከንፈሮችህን ነክቶአሌ፤ በዯሌህም ከአንተ ተወገዯ፥ ኃጢአትህም ተሰረየሌህ አሇኝ።
ኢሳይያስ እንዯተሇማመዯው ንስሐን በሚያመጣ በቅዴስናው ውበት ጌታ ራሱን እንዱያስታውቅ ጸሌዩ።
የሐዋርያት ሥራ 19:18-20 “አምነውም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያዯረጉትን እየተናዘና እየተናገሩ ይመጡ ነበር።
19 ከአስማተኞችም ብዘዎቹ መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁለ ፊት አቃጠለት፤ ዋጋውም ቢታሰብ አምሳ
ሺህ ብር ሆኖ ተገኘ። 20 እንዱህም የጌታ ቃሌ በኃይሌ ያዴግና ያሸንፍ ነበር።‛ አንደ ብር 20$ ቢሆን፥ 1
ሚሉዮን$$ ዋጋ ያሊቸው ቆሻሻ መጽሐፍቶች ተቃጠለ!!
እግዙአብሔር ኃጢአትን ማሳየት(conviction of sin) በጣም በትሌቁ እንዱሌክ እና እኛም በጌታ ፊት ሇቅዴስና
የሚሆን በቤተክርስቲያን ሁለ በሕይወታችን(በኑሮአችን) በብዚት ንስሐ እንዱኖረን (ብዘዎች ኃጢአታቸውን
ተናውና ኃጢአትን ትተው በንስሐ ሕይወት በመዴኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴንኖር) ጸሌዩ።
የሐዋርያት ሥራ 2:1-4 በዓሇ ኀምሳ የተባሇውም ቀን በዯረሰ ጊዛ፥ ሁለም በአንዴ ሌብ ሆነው አብረው ሳለ፥ 2
ዴንገት እንዯሚነጥቅ ዓውል ነፋስ ከሰማይ ዴምፅ መጣ፥ ተቀምጠው የነበሩበትንም ቤት ሁለ ሞሊው። 3 እንዯ
እሳትም የተከፋፈለ ሌሳኖች ታዩአቸው፤ በያንዲንዲቸውም ሊይ ተቀመጡባቸው። 4 በሁለም መንፈስ ቅደስ
ሞሊባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ንዴ እንዯ ሰጣቸው በላሊ ሌሳኖች ይናገሩ ጀመር።

በጣም ኀያሌ የመንፈስ ቅደስና የእሳት ጥምቀት በሸሇቆአችን ውስጥ ባለ ቤተክርስቲያኖች ሊይ እንዱመጣ
ጸሌዩ።

5. እግዙአብሔርን መፍራት እንዱሰጥ (The fear and terror of the Lord to be imparted)
መጽሐፈ ምሳላ 9:10 የጥበብ መጀመሪያ እግዙአብሔርን መፍራት ነው፤ ቅደሱንም ማወቅ ማስተዋሌ ነው።
ትንቢተ ኤርምያስ 32:40 . . . ከእኔም ንዴ ፈቀቅ እንዲይለ መፈራቴን በሌባቸው ውስጥ አኖራሇሁ።
የሐዋርያት ሥራ 2:43 ነገር ግን በሰው ሁለ ፍርሀት ሆነ፤ በሐዋርያትም እጅ ብዘ ዴንቅና ምሌክት ተዯረገ።
(የእግዙአብሔር ክብር እውነተኛ እግዙአብሔርን መፍራት ሁሌ ጊዛ ይከተሊሌ)
የሐዋርያት ሥራ 9:31 . . . አብያተ ክርስቲያናት በሰሊም ኖሩ ታነጹም፤ በእግዙአብሔርም ፍርሃትና በመንፈስ
ቅደስ መጽናናት እየሄደ ይበዘ ነበር።
2ኛ ቆሮንቶስ 5:10-11 መሌካም ቢሆን ወይም ክፉ እንዲዯረገ፥ እያንዲንደ በሥጋው የተሠራውን በብዴራት
ይቀበሌ ንዴ ሁሊችን በክርስቶስ በፍርዴ ወንበር ፊት ሌንገሇጥ ይገባናሌና። 11 እንግዱህ የጌታን ፍርሃት አውቀን
ሰዎችን እናስረዲሇን ሇእግዙአብሔር ግን የተገሇጥን ነን፤ በሕሉናችሁም ዯግሞ የተገሇጥን እንዯ ሆንን ተስፋ
አዯርጋሇሁ።

6. የእግዙአብሔር ክብር ጥማታኝን እንዱሆን
መጽሐፈ ዛና መዋዕሌ ካሌዕ 5:13-14 መሇከቱንም የሚነፉ መምራኑም በአንዴነት ሆነው እግዙአብሔርን
እያመሰገኑና እያከበሩ። እግዙአብሔር ቸር ነውና፥ ምሕረቱም ሇሊሇም ነውና እግዙአብሔርን አመስግኑ እያለ
በአንዴ ቃሌ ዴምፃቸውን ወዯ ሊይ ከፍ አዴገው በመሇከትና በጸናጽሌ በዛማም ዕቃ ሁለ እግዙአብሔርን
ባመሰገኑ ጊዛ፥ ዯመናው የእግዙአብሔርን ቤት ሞሊው። 14፤ የእግዙአብሔርም ክብር የእግዙአብሔርን ቤት
ሞሌቶት ነበርና ካህናቱ ከዯመናው የተነሣ መቆምና ማገሌገሌ አሌተቻሊቸውም።
2ኛ ተሰልንቄ 2:14 ሇዙህም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ሇማግኘት በወንጌሊችን ጠራችሁ።
2ኛ ቆሮንቶስ 3:7-8 ዲሩ ግን የእስራኤሌ ሌጆች ስሇዙያ ስሇ ተሻረው ስሇ ፊቱ ክብር የሙሴን ፊት ትኩር ብሇው
መመሌከት እስኪሳናቸው ዴረስ፥ ያ በፊዯሊት በዴንጋዮች ሊይ የተቀረጸ የሞት አገሌግልት (ሕጉ) በክብር ከሆነ፥
8 የመንፈስ አገሌግልት (አዱስ ኪዲን) እንዳት ይሌቅ በክብር አይሆንም?

7. እግዙአብሔር የእርሱን ሕሌውና(ፊቱን) የሚወዴደ ሰዎች እንዱኖሩት
መዜሙር 16:11 የሕይወትን መንገዴ አሳየኸኝ፤ ከፊትህ ጋር ዯስታን አጠገብኸኝ፥ በቀኝህም የሊሇም ፍሥሐ አሇ።
ኤፌሶን 2:20-22 ‚በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ሊይ ታንጻችኋሌ፥ የማዕኑም ራስ ዴንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ
ነው፤ 21 በእርሱም ሕንጻ ሁለ እየተጋጠመ በጌታ ቅደስ ቤተ መቅዯስ እንዱሆን ያዴጋሌ፤ 22 በእርሱም እናንተ
ዯግሞ ሇእግዙአብሔር መኖሪያ ሇመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሠራሊችሁ።‛

8. ያ በግዳሇሽ ባህሪ የሚመጣ ተግባረ ሌክስክስነት እና ዴብሌቅ ይወገዴ (That compromise and
mixture be removed)
ማርቆስ 12:30
አንተም በፍጹም ሌብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም አሳብህ በፍጹምም ኃይሌህ ጌታ
አምሊክህን ውዯዴ የምትሌ ናት። ፊተኛይቱ ትእዚዜ ይህች ናት።

ራእይ 3:14-21
በልድቅያም ወዲሇው ወዯ ቤተ ክርስቲያን መሌአክ እንዱህ ብሇህ ጻፍ። አሜን የሆነው፥
የታመነውና እውነተኛው ምስክር፥ በእግዙአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዱህ ይሊሌ። 15 በራዴ
ወይም ትኩስ እንዲይዯሇህ ሥራህን አውቃሇሁ። በራዴ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መሌካም በሆነ ነበር። 16 እንዱሁ
ሇብ ስሊሌህ በራዴም ወይም ትኩስ ስሊሌሆንህ ከአፌ ሌተፋህ ነው። 17 ሀብታም ነኝና ባሇጠጋ ሆኜአሇሁ አንዴም
ስንኳ አያስፈሌገኝም የምትሌ ስሇ ሆንህ፥ ጏስቋሊና ምስኪንም ዴሀም ዕውርም የተራቆትህም መሆንህን
ስሇማታውቅ፥ 18 ባሇ ጠጋ እንዴትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጏናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዲይገሇጥ
ነጭ ሌብስን፥ እንዴታይም ዓይኖችህን የምትኳሇውን ኵሌ ከእኔ ትገዚ ንዴ እመክርሃሇሁ። 19 እኔ የምወዲቸውን
ሁለ እገሥጻቸዋሇሁ እቀጣቸውማሇሁ፤ እንግዱህ ቅና ንስሐም ግባ። 20 እነሆ በዯጅ ቆሜ አንኳኳሇሁ፤ ማንም
ዴምፄን ቢሰማ ዯጁንም ቢከፍትሌኝ፥ ወዯ እርሱ እገባሇሁ ከእርሱም ጋር እራት እበሊሇሁ እርሱም ከእኔ ጋር
ይበሊሌ። 21 እኔ ዯግሞ ዴሌ እንዯ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዘፋኑ ሊይ እንዯተቀመጥሁ፥ ዴሌ ሇነሣው ከእኔ ጋር
በዘፋኔ ሊይ ይቀመጥ ንዴ እሰጠዋሇሁ።
1ኛ ዮሐንስ 2:15-17 ዓሇምን ወይም በዓሇም ያለትን አትውዯደ፤ በዓሇም ያሇው ሁለ እርሱም የሥጋ ምኞትና
የዓይን አምሮት ስሇ ገንብም መመካት ከዓሇም ስሇ ሆነ እንጂ ከአባት ስሊሌሆነ፥ ማንም ዓሇምን ቢወዴ የአባት
ፍቅር በእርሱ ውስጥ የሇም። 17 ዓሇሙም ምኞቱም ያሌፋለ፤ የእግዙአብሔርን ፈቃዴ የሚያዯርግ ግን ሇሊሇም
ይኖራሌ።
ያዕቆብ 4:4 አመንዜሮች ሆይ፥ ዓሇምን መውዯዴ ሇእግዙአብሔር ጥሌ እንዱሆን አታውቁምን? እንግዱህ የዓሇም
ወዲጅ ሉሆን የሚፈቅዴ ሁለ የእግዙአብሔር ጠሊት ሆኖአሌ።

9. ሌቦች የእውነትና ሙለበሙለ ወዯ እርሱ ዝረው እንዱመሇሱ
ኢዩኤሌ 2:12
ተመሇሱ።‛

‚አሁንስ፥ ይሊሌ እግዙአብሔር፥ በፍጹም ሌባችሁ፥ በጾምም፥ በሌቅሶና በዋይታ ወዯ እኔ

ኤርምያስ 3:10 ‚በዙህም ሁለ አታሊይቱ ይሁዲ በሐሰት እንጂ በፍጹም ሌብዋ ወዯ እኔ አሌተመሇሰችም።‛ ይሊሌ
እግዙአብሔር።
ኤርምያስ 24:7 እኔም እግዙአብሔር እንዯ ሆንሁ የሚያውቅ ሌብ እሰጣቸዋሇሁ፤ በፍጹምም ሌባቸው ወዯ እኔ
ይመሇሳለና ሕዜብ ይሆኑኛሌ እኔም አምሊክ እሆናቸዋሇሁ።
10. እርሱን ሇማወቅ ጥሌቅ ፍሊጎት በውስጣችን እርሱ እንዱቀጣጠሌ (That He burn within us a deeper
longing to know Him)
መኃሌየ መኃሌይ ሰልሞን 1:4 ሳበኝ፥ (ጸሌዩ ‘ጌታ ሆይ፥ ወዯ አንተ ሳበኝ’ )
ፊሌጵስዩስ 3:10-12 እርሱንና የትንሣኤውን ኃይሌ እንዲውቅ፥ በመከራውም እንዴካፈሌ፥ ወዯ ሙታንም ትንሣኤ
ሌዯርስ ቢሆንሌኝ፥ በሞቱ እንዴመስሇው እመኛሇሁ። 12 አሁን እንዲገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንዯ ሆንሁ
አይዯሇም፥ ነገር ግን ስሇ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዜሁበትን ያን ዯግሞ እይዚሇሁ ብዬ እፈጥናሇሁ።
ዮሐንስ 17:20-21 ‚ሁለም አንዴ ይሆኑ ንዴ፥ ከቃሊቸው የተነሣ በእኔ ስሇሚያምኑ ዯግሞ እንጂ ስሇ እነዙህ
ብቻ አሌሇምንም፤ አንተ እንዯ ሊክኸኝ ዓሇም ያምን ንዴ፥ አንተ፥ አባት ሆይ፥ በእኔ እንዲሇህ እኔም በአንተ፥
እነርሱ ዯግሞ በእኛ አንዴ ይሆኑ ንዴ እሇምናሇሁ።”

11. የጌታ

ትሌቅ ሸክም በመሪዎች ሊይ ትኩስ መሇቀቅ እንዱመጣ (That a fresh release of the Lord’s
great burden come upon leaders)
2ኛ ቆሮንቶስ 11:27-28
በዴካምና በጥረት ብዘ ጊዛም እንቅሌፍ በማጣት፥ በራብና በጥም ብዘ ጊዛም
በመጦም፥ በብርዴና በራቁትነት ነበርሁ። 28 የቀረውንም ነገር ሳሌቆጥር፥ ዕሇት ዕሇት የሚከብዴብኝ የአብያተ
ክርስቲያናት ሁለ አሳብ ነው።
2ኛ ጢሞቴዎስ 2:10 ስሇዙህ እነርሱ ዯግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሇውን መዲን ከሊሇም ክብር ጋር እንዱያገኙ
ስሇ ተመረጡት በነገር ሁለ እጸናሇሁ።
ሁለም መሪዎች ሇእግዙአብሔር ሕዜብ ‚ጥሌቅ አሳብ‛ እንዱኖራቸው፥ እናም በዙህ ምክንያት፥
ሇእነርሱ(ሇእግዙአብሔር ሕዜብ) ብሇው ሁለንም ነገሮች እንዱቋቋሙ(እንዱጸኑ) ጸሌዩ።

12. የሚወቅሰው መንፈስ በሌቦች ሊይ እንዱመጣ፥ እና በስብከትና በትምህርትም ወዯ ፊት እንዱመጣ
(The Spirit of conviction to come upon hearts, and to come forth in preaching and
teaching)
የሐዋርያት ሥራ 2:36-37
አሇ። እንግዱህ ይህን እናንተ የሰቀሊችሁትን ኢየሱስን እግዙአብሔር ጌታም
ክርስቶስም እንዲዯረገው የእስራኤሌ ወገን ሁለ በእርግጥ ይወቅ። 37 ይህንም በሰሙ ጊዛ ሌባቸው ተነካ፥
ጴጥሮስንና ላልችንም ሐዋርያት። ወንዴሞች ሆይ፥ ምን እናዴርግ? አለአቸው።
ዮሐንስ ወንጌሌ 16:8
ይወቅሳሌ፤

እርሱም(መንፈስ ቅደስ) መጥቶ ስሇ ኃጢአት ስሇ ጽዴቅም ስሇ ፍርዴም ዓሇምን

13. ሇሕዜቡ እውነተኛ ምጥ ከሰማይ እንዱሇቀቅ
ገሊትያ 4:19 ሌጆቼ ሆይ፥ ክርስቶስ በእናንተ እስኪሣሌ ዴረስ ዲግመኛ ስሇ እናንተ ምጥ ይዝኛሌ።
ኢሳይያስ 66:8 ከቶ እንዱህ ያሇ ነገር ማን ሰምቶአሌ? እንዱህስ ያሇ ነገር ማን አይቶአሌ? በውኑ አገር በአንዴ
ቀን ታምጣሇችን? ወይስ በአንዴ ጊዛ ሕዜብ ይወሇዲሌን? ጽዮን እንዲማጠች ወዱያው ሌጆችዋን ወሌዲሇችና።

14. ሙሽራዋ እርሷን ዜግጁ እንዱያዯርጋት ሇበጉ እንዴትፈቅዴሇት እና እርሷም ራሷን ሇእርሱ ዜግጁ
እንዴታዯርግ። (That the bride will allow the Lamb to make her ready and she will
make herself ready for Him.)
ራእይ 19:7 የበጉ ሰርግ ስሇ ዯረሰ ሚስቱም ራስዋን ስሊጋጀች ዯስ ይበሇን ሐሤትም እናዴርግ ክብርንም ሇእርሱ
እናቅርብ።
ለቃስ 1:38 ማርያምም። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንዯ ቃሌህ ይሁንሌኝ አሇች። መሌአኩም ከእርስዋ ሄዯ።
ጊዛው እንዳት አጭር እንዯሆነ የክርስቶስ አካሌ መገሇጥ እንዱኖራት፤ እኛም ‚መኑን(ሰዓቱን/ጊዛውን)
እንዴንዋጅ‛ እና እርሱ እንዱመራን፣ እንዱቀርፀን እና ሇመሌካም ፈቃደና ሇክብሩ እቃዎች እንዱያዯርገን
እየፈቀዴንሇት ሁሊችንም ራሳችንን ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙለ በሙለ እንዴናስገዚ(እንዴንሰጥ) 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.tribulationnow.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.be4thefire.com/
http://www.annarountree.com/ , http://www.beyondthephysicalrealm.com ,
http://www.shreveministries.org , http://www.blogtalkradio/tribulation-now ,
http://www.blogtalkradio/thelordshour, http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth

ክብር፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ማዲን፥ ቅዴስና፥ ውዲሴ፥ አምሌኮ እጅግ በከበረ ቅደስ ቡሩክ
ዘፋኑ ሊይ ሊሇ የእስራኤሌ ኃያሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ አንዴ አምሊክ ሇሆነ ሇእግዙአብሔር አብ
ሇእግዙአብሔር ወሌዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዙአብሔር ሇመንፈስ ቅደስ ይሁን አሜን። ማራናታ ጌታ
የናዜሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብ ቃሌ የአብ ሌጅ ቶል ና። ሃላ ለያ ክብር ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሃላለያ

ሉያዯርግ የሚገባውን ያዯረገ፥ የማይጠቅም ባሪያ ተረጎመው።

ሃላ ለያ

