የፈውስ ጸልት
እነሆ ፈውስ እና መዴሃኒት አመጣሊታሇሁ፤ እፈውሳቸውማሇሁ የሰሊምንና የእውነትን ብዛት እገሌጥሊቸዋሇሁ፡፡
ትንቢተ ኤርምያስ 33፡6
እግዚያብሄር ይባርካችሁ! እዚህ ቦታ ሊይ በህይወቴ ውስጥ ሇመጸሇይ የምጠቀምባቸውን የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች አሰባስቤ
አስቀምጫሇሁ፡፡ ሇመጀመርያ ጊዜ የጡት ካንሰር እንዲሇብኝ ሳውቅ፤ (ሙለ ቀን ካሇቀስኩ በኋሊ) እነዚህን የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች
ሌክ እንዯመዴሃኒት ሇመውሰዴ ወሰንኩ፡፡ ህክምናውን በምከታተሌበት ወቅት፤ ሀኪሜ ሇካንሰሩ መዴሃኒት ሲያዝሌኝ፤ ሌክ በታዘዘው
መሰረት ነበር መዴሃኒቱን የምወስዯው፡፡
መዝሙረ ዲዊት 107፡20 ሊይ እግዚያብሄር ሉፈውሰን እና ከጥፋታችንም ሉያዴነን ቃለን እንዯሊከ ይነግረናሌ፡፡ ስሇዚህ እግዚያብሄር
ቃለን ሉፈውሰን እና ሉያዴነን ከሊከ እኔም ይሄን ቃሌ ሇእራሴ ፈውስ ሇመጠቀም በሌቤ ወሰንኩ፡፡ ሌክ እንዯመዴሃኒት፤ በቀን ሶስት
ጊዜ ቃለን መውሰዴ ጀመርኩ፡፡ ይሄንን ቃሌ ዴምጼን ከፍ እዴርጌ በመናገሬ መሇኮታዊ የሆነው እግዚያብሄር ሀይሌ በውስጤ
የነበረውን ካንስር እንዯሚያጠፋው እጠባበቅ ነበር፡፡ እግዚያብሄር የተባረከ ይሁን ከካንሰር ጋር የነበረኝ መከራ አሁን አብቅቷሌ፡፡
ስሇዚህ እናንተም እነዚህን የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች ሌክ እንዯ መዴሃኒት እንዴትጠቀሙባቸው ሊበረታታችሁ እወዲሇሁ፡፡ እነዚህ
ጥቅሶች ሇአማኞች ሌክ እንዯ (በገሌዓዴ የሚቀባ) መዴሃኒት ናቸው፡፡ የእግዚያብሄር ቃሌ በህይወታችን እንዱሰራ መጸሇይ እና ማመን
ብቻ ነው ከእኛ የሚጠበቀው፡፡ ትንቢተ ኤርምያስ 1፡12 ሊይ እግዚያብሄር የተናገረውን ቃሌ ሇመፈጸም እንዯሚተጋ ይነግረናሌ፡፡ ስሇዚህ
ቃለን በእምነት እና በዴፍረት እየተናገራችሁ በህይወታችሁ ሲሰራ እዩት፡፡
እነዚህን የመጽሏፍ ቅደስ ጥቅሶች ከፍ ባሇ ዴምጽ መጸሇያችሁ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ መዝሙረ ዲዊት145፡18 ሊይ እግዚያብሄርን
ሇሚጠሩት ሁለ በእውነት ሇሚጠሩት ሁለ ቅርብ ነው ይሊሌ እዚህ ጋር ሇሚጠሩት ሲሌ ከፍ ባሇ ዴምጽ ሇሚጠሩት ማሇቱ ነው፡፡
እንዯአማኖች ስንጸሌይ ከፍ ባሇ ዴምጽ እንጸሌያሇን፤ ስሇዚህ ቃለንም ከፍ ባሇ ዴምጽ እየተናገርን እንጸሌይ፡፡
በመጨረሻም፤ እምነት ይኑራችሁ፡፡ የእግዚያብሄር ሌጆች እንዯመሆናችሁ እርሱ ስሇእናንተ እንዯሚያስብ እመኑ፡፡ ሇእርሱ ካሊችሁ
መውዯዴ የተነሳ ስሙን አክብሩ፡፡ ሉያዴነን፤ ጸልታችንን ሉመሌስ፤ ከመከራ ሇታዯገን፤ሉያከብረን፤ ሇጅም እዴሜ ሉያጠግበን፤ ማዲኑን
ሉያሳየን ቃሌ ገብቶሌናሌ፡፡ እንዳት ዴንቅ አምሊክ ነው እኛ የምናመሌከው!
እግዚያብሄር ይባርካችሁ!

1

የሀኪም ትእዛዝ ስሇ ፈውስ የእግዚያብሄርን ፈቃዴ መጸሇይ(በቀን 3 ጊዜ)

ሀኪም ኢየሱስ
የማሇዲ ጸልት፡
1.

ጥቅስ፡ ትንቢተ ኢሳያስ 41፤10-14
እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፤ እኔ አምሊክህ ነኝና አትዯነግጥ አበረታሃሇሁ እረዲህማሇሁ፤ በጽዴቄም ቀኝ ዯግፌ እይዝሃሇሁ፤
እነሆ የሚቆጡህ ሁለ ያፍራለ ይዋረደማሌ የሚከራከሩህም እንዲሌነበሩ ይሆናለ ይጠፉማሌ፤ የሚያጣለህንም ትሸሻቸዋሇህ
እታገኛቸውም፤ የሚዋጉህም እንዲሌነበሩ እና እንዯምናምን ይሆናለ፡፡ እኔ አምሊክህ እግዚያብሄር፡- አትፍራ እረዲሃሇሁ ብዬ
ቀኝህን እይዛሇሁና፡፡ አንተ ትሌቅ ያዕቆብ የእስራኤሌም ሰዎች ሆይ አትፍሩ እረዲሃሇሁ ይሊሌ እግዚያብሄር
የሚቤዥህም የእስራኤሌ ቅደስ ነው፡፡

ጸልት፡ እግዚያብሄር ከእኔ ጋር ስሇሆነ አሌፈራም፤ እግዚያብሄር አምሊኬ ስሇሆነ አሌረበሽም (ፍርሃትና መረበሽ በውስጣችሁ
ካሇ ሇእግዚያብሄር በግሌጽ ንገሩት ከዛም ሊሇመፍራት በሌባችሁ ወስኑ፤ መንፈስ ቅደስም ያሊችሁበትን ፍርሃት እና በረበሽ
ወዯ እግዚያብሄር ሊይ መተማመን፤ ሰሊም እና ዯስታ መቀየር እንዯሚችሌ እመኑ) እግዚያብሄር ይዯግፈኛሌ ያግዘኛሌ በቀኝ
እጁም ይይዘኛሌ፡፡ ይሄ በሽታ በፌቴ ይዋረዲሌ የጠሊት ፍሊፃ ሁለ ይከሽፋሌ፡፡ እግዚያብሄር ከእኔ ጋር ስሇሆነ በቀኝ እጁም
ስሇያዘኝ ስሇሚረዲኝ እኔም ስሇማምነው አሌፈራም፡፡

2. ጥቅስ፡ ትንቢተ ኢሳያስ 53፤4-5
በእውነት ዯዌያችንን ተቀበሇ ህመማችንንም ተሸክመ እኛ ግን እንዯ ተመታ በእግዚያብሄርም እንዯተቀሰፈ እንዯተቸገረም
ቆጠርነው፡፡ እርሱ ግን ስሇመተሊሇፋችን ቆሰሇ ስሇበዯሊችንም ዯቀቀ የዯህንነታችንም ተግሳጽ እርሱ ሊይ ነበረ በእርሱ ቁስሌ
እኛ ተፈወስን፡፡

ጸልት፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ህመሜንና በሽታዬን ተሸክሞ የሃጥያቴን ዋጋ ከፍልሌኛሌ፡፡ ስሇ እኔ በዯሌ ተወግቶ ስሇ ሀጥያቴ
ዯቋሌ ኢየሱስ እኔ ንጹህ እንዴሆን ተዯብዴቧሌ እኔ እንዴፈወስ ተገርፏሌ፡፡ ይህ ሇእኔ የከፈሇውን የእርሱ የመስዋእትነት ዋጋ
የሆነውን ፈውስ እቀበሊሇሁ፡፡

3. ጥቅስ፡ ትንቢተ ኤርምያስ 1፡2
እግዚያብሄርም፡- እፈጽመው ዘንዴ በቃላ እተጋሇሁ መሌካም አይተሃሌ አሇኝ፡፡
ጸልት፡ የእግዚያብሄር ቃሌ በህይወቴ እንዯሚሰራ አየጠበኩ እና እንዯሚፈውሰኝ እያመንኩ ቃለን መናገሬን እቀጥሊሇሁ፡፡

4. ጥቅስ፡ የማቴዎስ ወንጌሌ 21፤21-22
ኢየሱስም መሌሶ እውነት እሊችኋሇሁ እምነት ቢኖራችሁ ባትጠራሩም በበሇሲቱ እንዯሆነባት ብቻ አታዯርጉም ነገር ግን ይህን
ተራራ ተነቀሇህ ወዯ ባህር ተወርወር ብትለት ይሆናሌ፤ አምናችሁም በጸልት የምትሇምኑትን ሁለ ትቀበሊሊችሁ አሊቸው፡፡
ጸልት፡ ዛሬ፤ በሰውነቴ ሊይ ያሇውን ህመም እናገረዋሇሁ (የህመማችሁን ስም) በጌታ በኢየሱስ ሰም እዝሃሇሁ ከስርህ
ተነቀሇሀ ጥፋ ሁኑኑ ከሰውነቴ ወጥተህ ሂዴ፡፡ አሁን የጸሇየኩት በሰውነቴ ሊይ እንዯሚሆን አምናሇሁ፡፡ በጌታ በኢየሱስ ሰም፡፡

5. ጥቅስ፡ የማርቆስ ወንጌሌ 11፤22-26
ኢየሱስም መሌሶ እንዱህ አሊቸው በእግዚያብሄር እመኑ፡፡ እውነት እሊችኀሇሁ ማንም ያሇው ነገር እንዱዯረግሇት ቢያምን
በሌቡ ሳይጠራጠር ይሁንን ተራራ ተነቀሇህ ወዯባህር ተወርወር ቢሌ የሆንሇታሌ፡፡ስሇዚህ አሊችኋሇሁ የጸሇያችሁትን
የሇመናችሁትን ሁለ እንዲገኛችሁት እመኑ የሆንሊችሁማሌ፡፡ ሇጸልትም በቆማችሁ ጊዜ በሰማያት ያሇው አባታችሁ ዯግሞ
ሀጥያታችሁን ይቅር እንዱሊችሁ በማንም ሊይ አንዲች ቢኖርባችሁ ይቅር በለት፡፡ እናንተ ግን ይቅር ባትለ በሰማያት ያሇው
አባታችሁም ሀጥያታችሁን ይቅር አይሊችሁም፡፡

2

ጸልት፡ አባት ሆይ መመርያ እንዯሰጠኸኝ ያሳዘኑኝን እና የጎደኝን ሰዎች ይቅር ሇማሇት ወስኛሇሁ(የሰዎቹ ስም) መንፈስ
ቅደስ ሆይ እባክህ ላሊ ይቅር ማሇት ያሇብኝ ሰው ካሇ አስታውሰኝ (መንፈስቅደስ እንዯመራችሁ ወዯውስጣችሁ
የሚመጡትን ሰዎች ሁለ ይቅር በሎቸው ይህንንም መንፈስ ቅደስ በውስጣችሁ ያሇውን ቁስሌ እና ጠባሳ ሁለ
እንዯሚያዴነው እያመናችሁ ከሌባችሁ አዴርጉት ተጨማሪ ክርስትያናዊ ምክር የሚስፈሌጋችሁ ከሆነ ማማከር ያሇባችሁን
ሰው አማክሩ፡፡ ዯግሞም መንፈስ ቅደስ እነዯመራችሁ ይቅር ያሊችኋቸውን ሰዎች አናግሯቸው ይቅርታ እነዲረጋችሁሊችውም
ንገሯቸው በተጨማሪም ይቅርታ መጠየቅ ያሇባችሁ ሰው ካሇ እነርሱንም ይቅርታ ጠይቁ ይህን ሁለ ስታዯርጉ መንፈስ ቅደስ
ይረዲችኋሌ መንገደንም ያሳያችኋሌ ምክነያቱም የክርስቶስ የማዲን ስራ ይቅር እነዴንሌና ይቅር እንዴንባሌ ነው፡፡ አስታውሱ
ከሁለም በሊይ ሃጥያተኞች ሳሇን ነው እግዚያብሄር እኛን ይቅር ያሇን ስሇዚህ እኛም ላልችን ይቅር ማሇት መቻሌ አሇብን፡፡
ላልችን ይቅር ስሇማሇት ከጸሇይን በኋሊ ሰሇ ፈውሳችን እንጸሌይ፡፡)

6. ጥቅስ፡ ወዯ ሮሜ ሰዎች 4፡17
ሇብዙ እሕዛብ አባት አዯረኩህ ተብል እንዯተጻፈ ሇሙታን ህይወት በሚሰጥ የላሇውንም እነዲሇ አዴርጎ በሚጠራ ባመነበት
በእምሊክ ፊት የሁሊችን አባት ነው፡፡
ጸልት፡ እንዯ አብርሃም ሌጅነቴ፤ ሇእርሱ የተሰጡትን የተስፋ ቃሊቶች ሁለ እቀበሊሇሁ ፈውስን ጨምሮ፡፡ የእግዚያብሄር ሌጅ
እንዯመሆኔ እና እርሱን ሇመምሰሌ እንዯመጠራቴ፤ አሁን የላለትን እና የማየታዩትን ንገሮች እንዲለ አዴርጌ እጠራሇሁ
ፈውስን በሰውነቴ ሊይ አዛሇሁ፡፡ ዛሬ እግዚያብሄር የሰጠኝን የፈውስ ተስፋ ቃሌ አሌጠራጠርም ነገር ግን እግዚያብሄር ሙለ
ሇሙለ እንዯሚፈውሰኝ አውቄ በእምነት እቆማሇሁ፡፡ ስሇ መሌካምነቱ እና ስሇ ታማኝነቱ ሇእግዚያብሄር ክብርን እየሰጠሁ
በእምት እራመዲሇሁ፡፡

7. ጥቅስ፡ ወዯ ሮሜ ሰዎች 8፡11
ነገር ግን ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንዴ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው እርሱ
በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ሇሚሞተው ሰውነታችሁ ዯግሞ ህይወትን ይሰጣሌ፡፡
ጸልት፡ ዛሬ፤ የእግዚያብሄርን መንፈስ አውጃሇሁ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ዛሬም በእኔ ውስጥ ይኖራሌ፡፡
በውስጤ የሚኖረው መንፈስ ቅደስ በሰውነቴ ውስጥ በሽታ እያጠቃው ያሇውን አካላን ህይወትን እነዯሚሰጠው አምናሇሁ፡፡
ሰውነቴ ሆይ፡- በእኔ ውስጥ ካሇው ህይውት ሰጪ የሆነው የእግዚያብሄር መንፈስ የተነሳ ተፈውሰሃሌ፡፡

የቀትር ጸልት

8. ጥቅስ፡ ወዯ ሮሜ ሰዎች 8፡12-14
እንግዱህ ወንዴሞች ሆይ እዲ አሇብን እንዯስጋ ፈቃዴ ግን እንኖር ዘንዴ ሇስጋ አይዯሇም፡፡እንዯስጋ ፈቃዴ ብትኖሩ ትሞቱ
ዘንዴ አሊችሁና በመንፈስ ግን የሰውነትን ስራ ብትገዴለ በህይወት ትኖራሊችሁ፡፡ በእግዚያብሄር መንፈስ የሚመሩ ሁለ
እነዚህ የእግዚያብሄር ሌጆች ናቸውና፡፡
ጸልት፡ እኔ የእግዚያብሄር ሌጅ ነኝ ስሇዚህ ህይወቴን እንዱመራ ፈቃዴ የሰጠሁትና ህይወቴንም እየመራ ያሇው መንፈስ
ቅደስ ነው፡፡

9. ጥቅስ፡ ወዯ ሮሜ ሰዎች 8፡15-17
አባ አባት ብሇን የምንጮህብትን የሌጅነት መንፈስ ተቀበሊችሁ እነጂ እነዯገና ሇፍርሃት የባርነትን መንፈስ አሌተቀበሊችሁምና
የእግዚያብሄር ሌጆች መሆናችንን ያመንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራሌ ሌጆች ከሆንን ወራሾች ዯግሞ ነን ማሇት
የእግዚያብሄር ወራሾች ነን አብረንም ዯግሞ እንዴንከብር አብረን መከራ ብንቀበሌ ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን፡፡
ጸልት፡ በክርስቶስ የተቀበሌኩት የፍርሃት መንፈስን ሳይሆን የእግዚያብሄርን መንፈስ ነው፡፡ እግዚያብሄር አባቴ ነው፤
ከሌጆቹ አንደ በመሆኔ የወራሽነት መብት አሇኝ በእኔ ውስጥ ከሚኖረው ከክርስቶስ የተነሳ የክብሩ ወራሽ ነኝ ይህ ክብር
ፈውሴን ያካትታሌ እኔም ተቀብዬዋሇሁ፡፡ ከእግዚያብሄር ከተቀበሌኩት ክብር የተነሳ የክርስቶስን ወንጌሌ ሇቤተሰቤ፤ ሇስራ
3

ባሌዯረቦቼ፤ሇጓዯኞቼ፤ሇማገኘውስው ሁለ እመሰክራሇሁ፡፡ ከእግዚያብሄር ክብር ስካፈሌ ከስቃዩም እንዯምካፈሌ አውቃሇሁ
ይህንንም በማዯርግበት ጊዜ መንፈስ ቅደስ እንዯሚረዲኝ አምናሇሁ፡፡

10. ጥቅስ፡ 2 ወዯ ቆሮንቶስ ሰዎች 10፡ 3-5
በሰው ሌማዴ ምንም እንኳን ምንመሊሇስ ብንሆን እነዯሰው ሌማዴ እንዋጋም የጦር አቃችን ስጋዊ እይዯሇምና ምሽግን
ሇመስበር ግን በእግዚያብሄር ፊት ብርቱ ነው የሰውንም ሃሳብ በእግዚያብሄርም እውቀት ሊይ የሚነሳውን ከፍ ያሇን ነገር ሁለ
እናፈርሳሇን ሇክርስቶስም ሇመታዘዝ አእምሮን ሁለ እንማርካሇን፡፡
ጸልት፡ ሰው እንዯመሆኔ ላልች ሰዎች ህመምን በሚዋጉበት መንገዴ ህመሜን አሌዋጋም ነገር ግን ብርቱ የሆነውን
የእግዚያብሄርን ቃሌ ተጠቅሜ ሉያስፈራራኝ እና ጥርጣሬ ውስጤ ሉያስገባ የሚሞክረውን ነገር ሁለ አሸንፋሇሁ፡፡ የህንን
ብርቱ የሆነውን የእግዚያብሄርን ቃሌ ማንኛውንም የእግዚያብሄር የተስፋ ቃሊቶች በህይወቴ እንዲሌመሰክር የሚያግዯኝን
ውሸት አፈርስበታሇሁ፡፡ ውስጤ ያሇውን ማንኛውንም የኩራትና ያሇመታዘዝ መንፈስ አውጥቼ እግዚያብሄርን መታዘዝ ራሴን
አስተምራሇሁ እግዚያብሄርን እንዯፈዋሽ አምሊክ ብቻ ሳይሆን እንዯ አባት፤ ወንዴም፤ አጽናኝ፤ አስተማሪ ሁለነገር መሆኑን
ሇመረዲት ሌቤን እከፍታሇሁ፡፡
11. ጥቅስ፡ ወዯ ገሊትያ ሰዎች 3፡13-14
በእንጨት የሚሰቀሌ ሁለ ተረገመ ነው ተበል ተጸፏሌና ክርስቶስ ስሇኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጀን የመንፈስን
ተስፋ በእምነት እንዴቀበሌ የአብርሃም በረከት ወዯ አህዛብ በኢየሱስ ክርሰቶስ ይዯርስሊቸው ዘንዴ፡፡
ጸልት፡ በኢየሱስ ክርስቶስ ዴኛሇሁ ስሇዚህም ከዚህ በሽታ ነፃ ነኝ በህግ እርግማን ውስጥ አሌኖርም በህመም እርግማን
ውስጥ አሌኖርም እንዯተፈወስኩ፤ ሙለ ሇሙለ ነፃ እንዯሆንኩ አውጃሇሁ፡፡ እግዚያብሄር አብርሃምን በጤንነት እና በሙሊት
እንዯባረከው እኔም በረከቴን እወስዲሇሁ፡፡
12. ጥቅስ፡ ወዯ ኤፌሶን ሰዎች 6፡10-16
በቀረውስ በጌታና በሀይለ ችልት የበረታችሁ ሁኑ፡፡ የዱያብልስን ሽንገሊ ትቃወሙ ዘንዴ እነዱቻሊችሁ የእግዚያብሄርን እቃ
ጦር ሁለ ሌበሱ፡፡ መጋዯሊችን ከዯምና ከስጋ ጋር እያዯሇምና ከአሇቆች እና ከስሌጣናት ጋር ከዚህም ከጨሇማ አሇም ገዢዎች
ጋር በሰማያዊውም ስፍራ ካሇ ከክፋት መንፈሳዊያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ፡፡ ስሇዚህ በክፉ ቀን ሇመቃወም ሁለንም
ፈጽማችሁ ሇመቆም እንዴትችለ የእግዚያብሄርን እቃ ጦር ሁለ አንሱ፡፡ እንግዱህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ
የጽዴቅንም ጥሩር ሇብሳችሁ በሰሊም ወንጌሌም በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ፡፡ በሁለም ሊይ ጨምራችሁ
የሚንበሇበለትን የክፉ ፍሊጻዎች ሁለ ሌታጠፉ የምትችለበትን የእምነትን ጋሻ እንሱ፡፡
ጸልት፡ ከእግዚያብሄር ሀይሌ እና ብርታት የተነሳ ጠንካራ ሰው ነኝ ይሄንን ህመም ሆነ ማንኛውንም የጠሊት ስራ እቋቋማሇሁ
ከስጋ ስሜት እና ፍሊጎት ጋር አሌታገሌም በእግዚያብሄር ቃሌ ተዯግፌ ከዚህ ምዴር ሃይሊትና ስሌጣናት ጋር ነው የምዋጋው
በመጨረሻም አሸንፋሇሁ፡፡
ስሇዚህ ወገቤን እውነት በሆነው የእግዚያብሄር ቃሌ እታጠቃሇሁ ቃለን ቀን እና ላሉት በፌቴ አዯርጋሇሁ፤ እምነቴን
እሴቶቼን እና ስሜቴን ሇመጠበቅ የጽዴቅን ጠሩር አሇብሳሇሁ፤ በዚህ መከራ ውስጥ እያሇፍኩ ቢሆንም ሁሌጊዜ መሌካም እና
ሰሊማዊ የሆነውን ነገር ሇማዴረግ እመርጣሇሁ፡፡ እግዚያብሄር ሆይ በህይወቴ ማስተካከሌ ያሇብኝ ነገር ካሇ በመንፈስህ
ማስታወስ እና ማስተካከሌ እንዴችሌ አርዲኝ፡፡ ምንም ያህሌ ዴካም እና ህመም ቢሰማኝም እግዚያብሄር እንዯሚፈውሰኝ
አምናሇሁ የእግዚያብሄር ቃሌ ሰውነቴን እየፈወሰው ነው ተፈውሻሇሁ፡፡
13. ጥቅስ፡ ወዯ ፊሉጵስዮስ ሰዎች 1፡6
በእናንተ መሌካምን ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ዴረስ እንዱፈጽመው ይህን ተረዴቻሇሁና፡፡
ጸልት፡ ስራውን በእኔ የጀመረ እግዚያብሄር እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ መምጫ ዴረስ እነዯሚጨርሰው አምናሇሁ፡፡
14. ጥቅስ፡ወዯ ፊሉጵስዮስ ሰዎች 2፡13
ስሇ በጎ ፈቃደ መፈሇግንም ማዴረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚያብሄር ነውና፡፡

4

ጸልት፡ እግዚያብሄር በቃለ በእኔ ውስጥ እየሰራ እነዯሆን እና በሌቤ ያሇውን እርሱን ዯስ የሚያሰኘውን ሇመዲን የሇኝን
ፍሊጎት እርሱ እንዯሰጠኝ አምናሇሁ፡፡

የምሽት ጸልት

15. ጥቅስ፡ ወዯ እብራውያን 10፡19-23
እንግዱህ ወንዴሞች ሆይ በመረቀሌን በአዱስና በህያው መንገዴ ወዯቅዴስት በኢየሱስ ዯም በመጋረጃው ማሇት በስጋው
በኩሌ እንዴንገባ ዴፍረት ስሊሇን በእግዚያብሄርም ቤት ሊይ የሁለ ታሊቅ ካህን ስሊሇን ከክፉ ህሉና ሇመንጻት ሌባችንን
ተረጭተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዲነበት እምነት በቅን ሌብ እረቅረብ የተስፋን ቃሌ ሰጠው የታመነ ነውና
እንዲይነቃነቅ ተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ፡፡
ጸልት፡ በክርስቶስ ኢየሱስ ሙለ ሇሙለ እንዯ ተፈወስኩ በእግዚያብሄር ሊይ እምነት አሇኝ ህሉናዬ በክርስቶስ ኢየሱስ ዯም
ስሇፀዲ ምንም አይነት የሀጥያት ውንጀሊ የሇብኝም፡፡ አዱስ ሰው ነኝ ሰውነቴም በክርስቶስ ኢየሱስ ዯም ንጹህ ነው፡፡
16. ጥቅስ፡ወዯ እብራውያን 10፡35-39
እንግዱህ ታሊቅ ብዴራት ያሇውን ዴፍረታችሁን አትጣለ የእግዚያብሄርን ፈቃዴ አዴርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃሌ
እንዴታገኙ መጽናት ያስፈሌጋችሃሌና፡፡ ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሉመጣ ያሇውም ይመጣሌ አይዘገይምም ጻዴቅ ግን
በእምነት ይኖራሌ ወዯኋሊም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ዯስ አይሊትም፡፡ እኛ ግን ነፍሳቸውንን ሉያዴኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ
ወዯጠፉት ከሚያፈገፍጉት አይዯሇንም፡፡
ጸልት፡ እምነቴ ሙለ ሇሙለ በእግዚያብሄር ሊይ ነው ሰውነቴም ሙለ ሇሙለ ይፈወሳሌ ስሇዚህ ሇእምሮዬ፤ ሇስጋዬ፤ ሇነፍሴ
እና ሇመንፈሴ እናገራሇሁ እግዚያብሄርን በትእግስት ተጠባበቁ እንዯጻዴቅ ሰው በእምነት እኖራሇሁ ሙለ ሇሙለ
ተፈውሻሇሁ፡፡
17. ጥቅስ፡ወዯ እብራውያን 11፡11-12 እና 13፡8
ተስፋ የሰጠው የተታመነ እንዯሆነ ስሇቆጠረች ሳራ ራስዋ ዯግሞ ዕዴሜዋ እነኳ ካሇፈ በኋሊ ዘርን ሇመፀነስ ሀይሌን በእምነትን
አገኘች፡፡ ስሇዚህ ዯግሞ በብዛታችው እንዯ ሰማይ ኮከብ እነዯ ማይቆጠር በባህር ዲር እነዲሇ አሸዋ የበዙት የሞተን ሰው
እንኳ ከመሰሇው ከእንደ ተወሇደ፡፡
ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንተና ዛሬ እስከ ሇዘሊሇም ህያው ነው፡፡
ጸልት፡ ሇፈውሴ በእምነት ጸንቼ አቆማሇሁ ኢየሱስ አንተ ትናነት ዛሬም ነገም ሇዘሊሇም ያው ነህ ሰሇዚህ የሞተውን የሳራን
ማህጸን ሕያው ያዯረክ በሌጅም የባረካት ያሇምንም ጥርጣሬ የእኔንም ህመም ማጥፋት እንዯምትችሌ አምናሇሁ በውስጤ
ካሇው መንፈስህ የተነሳ ተፈውሻሇሁ ሰውነቴ፤ በጌታ በኢሱስ ክርስቶስ ስም ተፈወስ፡፡
18. ጥቅስ፡ የያዕቆብ መሌእክት 5፡14
ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተከርስትያንን ሽማግላዎች ወዯ እርሱ ይጥራ በጌታም ሰም እርሱን ዘይት ቀብተው
ይጸሌዩሇት፡፡
ጸልት፡ ሇዚህ ጥቅስ የሚሇውን አዴርጉ በእግዚያብሄር የበረታ እምነት ያሇው ሇህማችሁ በእምነት ሉጸሌይ የሚችሌ ሰው
ፈሌጋችሁ በዘይት ቀብቶ ይጸሌየሊችሁ፡፡ በተጨማሪም ንሰሃ መግባት ያሇባችሁ ነገር አነዲሇ ከተሰማችሁ የመጀመርያው
የዩሏንስ መሌእክት 1፡9 ሊይ እነዯሚሇው እግዚያብሄር ሀጥያታችሁን የቅር እናዯሚሌ አምናችሁ ንሰሃ ግቡ፡፡
19. ጥቅስ፡ 1ኛ የጴጥሮስ መሌእክት 2፡24
ሇሏጥያት ሞተን ሇጽዴቅ እነዴንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ሏጥያታችንን በእንጨት ሊይ ተሸከመ፡፡
ጸልት፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀጥያቴን በመስቀሌ ሊይ ተሸክሞሌኛሌ ሇሀጥያት ሞቻሇሁ ሇጽዴቅ አኖራሇሁ በእርሱ ቁስሌ
ተፈውሻሇሁ፡፡
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20. ጥቅስ፡ 1ኛ የዩሏንስ መሌእክት 5፡14
በእርሱ ዘንዴ ያሇን ዴፍረት ይህ ነው እንዯፈቃደ አንዲች ብንሇምን ይሰማናሌ፡፡
ጸልት፡ እግዚያብሄር ጸልቴን እንዯሰማኝ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የእርሱ ፈቃዴ የሆነውን ቃለን ነው የጸሇይኩት
እንዯሰማኝ ስሇማውቅም ተፈውሻሇሁ፡፡
21. ጥቅስ፡ የየሏንስ ራእይ 12፡10-11
ታሊቅም ዴምጽ በሰማይ ሰማሁ እንዱህ ሲሌ አሁን ያምሊካችን ማዲንና ሀይሌ መንግስትም የክርስቶስም ስሌጣን ሆን ቀንና
ላሉትም በእምሊካችን ፊት የሚከሳቸው የወንዴሞቻችን ከሳሽ ተጥሎሌና፡፡
ጸልት፡ ሰይጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ዯም እንዯተሸነፈ እና እኔም እንዯተፈውስኩኝ አውጃሇሁ የእኔ ምስክርነት እንዯተፈወስኩ
ነው እንዯተፈወስኩ የማያምኑ ሰዎች አያስፈሩኝም፡፡ በተጨማሪም የእግዚያብሄርን መሌካምነት እና በህይወቴ ያየሁትን
የእርሱን በረከት ሇሁለም እናገራሇሁ፡፡ የጠሊት ስራ ሁለ በሰውነቴ ሊይ ያቀዯው ነገር ሁለ ፈርሷሌ፡፡

የሀኪም ኢየሱስ መዴሃኒት ማዘዣ እዚህ ጋር ያበቃሌ
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