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መ

ስለመዳናችን

አማርኛ

“መዳንም በሌላ የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች ሁሉ የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና፡፡ ሐዋ፡4÷12”
በዚህ ወር ደግም ይዘን የምንቀርበው ምስጋና ስለመዳናችን ጉዳይ ነው፡፡ እኛም እንደ ዳንን ሌሎችም አህዛቦች ይድኑ ዘንድ የፀሎት
ርዕሶቻችንን ይዘን በፊቱ እንቀርባለን፡፡ እግዚአብሔር ራሱ በመንፈሱ ያልዳኑትን አእምሮ እንዲከፍትና ወደ ዘላለም ሕይወት
እንዲያመጣቸው መፀለይ ነው፡፡ በፍርሃት ውስጥ ያሉትን እስራታቸውን በጥሶ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲያመጣቸው እኛን በጠራን መንገድ
እነርሱንም እንዲጠራ፡፡
የእግዚአብሔር ትልቁ ስጦታ እኛን ከኃጢአት ማንፃትና ለዘላለም ሕይወት ማዘጋጀት ነው፡፡ ስለኛ የከፈለው መስዋዕትነት በኃጢአት ላይ
በመፍረድ ነው ይህ መስዋዕትነት የተፈፀመው በኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አማካኝነት ነው፡፡ የኢየሱስ ሞት ከኃጢአት እዳ ዋጀን፡፡
ለሚያምኑት በሙሉ ነፃነትን ሰጠ፡፡
ጳውሎስ በመልእክቱ ውስጥ እንዳወጀው እርሱ ከኃጢያታችን ሁሉ ያነፃናል፡፡ ምን አይነት የደህንነት ጥሪ ነው፡፡ ለጎረቤት ለጓደኞች፣
ለአህዛብ ሁሉ በእርሱ በኩል ምን አይነት መዳን ነው የሆነልን?
አሁንም እግዚአብሔር እኛን ማዳን አላቋረጠም ስለፅድቃችን ሳይሆን ስለበጎ ፈቃዱ እርሱ ከበደላችን አጠበን በልጁ ደም በመንፈሱ በኩል
አዲስ ልደትን ሰጠን፡፡ ቲቶ 3÷4-6 ምንኛ ታላቅ ሥጦታ ነው፡፡ ይህንን የጠራንን ፃድቅ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ እንጠራዋለን፡፡ አንዳንድ
ጊዜ ራሳችንን በኃጢአት ውስጥ እናገኘዋለን ከሃሳቦቻችን ጋር እንጋጫለን እንታገላለን እንጨነቃለን ነገር ግን ቃሉ ወደርሱ እንድንመለስ
ያደርገናል ጥሩ ሕይወት እንድንኖር ይረዳናል፡፡ ከእርሱ ጋር ስንጣበቅ ደግሞ እግዚአብሔራዊ የሆነ ኑሮ እንኖራለን፡፡ ቲቶ 2÷11-14
ያሰረን ነገር (አስጨናቂ ጉዳይ) የሚበጥስ የኢየሱስ ስም ትልቅ ኃይል አለው፡፡ ለእግዚአብሔር የተሰበረውን ልባችሁንና የተጎዳ ነገራችሁን
ለእርሱ አሳዩ፡፡ ለእርሱ ታዘዙ በእርሱ ስር ሰዳችሁ ኑሮ የእርሱን የማዳን ሥራ በሕይወታችሁ አውጁ፡፡ ሸክማችሁን ለእርሱ ስጡ እንጂ
ተሸክማችሁ አትኑሩ፡፡ ሊያድነን ወደሚችል ወደ እግዚአብሔር እንጠጋለን፡፡ እርሱ ደግሞ በምህረቱ ይሞላናል፡፡

“ሕያው የሆንክ እግዚአብሔር ዓለት የሆንክ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ አንተ ተባረክ፡፡ መዝ 18÷46 ”
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የጸሎት ርዕስ

ስለመዳናችን

ታህሳስ 2012

1. አምካችን እግዚአብሔር ሆይ ያላመኑት

2. ጌታ ሆይ በስርቢያን ሀገር ስለተጀመረው

3. አባታችን ሆይ ስውር ጥቃት የሚለውን

ሰዎች ልባቸው እንዲነሳሳና ተስፋ ለሴቶች
የሬዲዮ ፕግራም እንዲያዳምጡ፣ ልባቸው
ተከፍቶ ባንተ የዘላለም ሕይወት ሰጪነት
እንዲያምኑ በጎ ፈቃድህ ይሁን በኢየሱስ ስም
አሜን ፡፡

የፀሎት ፕሮግራም እናመሰግናለን እንዲሁም
ደግሞ ተስፋ ለሴቶች የሬዲዮ አገልግሎትም
በፍጥነት በዚያ ሀገር እንዲጀመር እንፀልያለን፡፡
አሜን፡፡

ድራማ ሊሰሩ በአልቤኒያ ተዘጋጅተዋልና የሬዲዮ
ድራማው ፍሪያማ እንዲሆን አንተ እርዳቸው
ይህ ሴቶችን እንዳያድጉ የሚከለክል መንፈስ
እንዲቆም ጸለይን አሜን፡፡

4. ጌታ ሆይ በፊንላንድ የሚካሄደውን ተስፋ

5. አምላካችን ሆይ በወንጌል ስለማናፍር

6. እግዚአብሔር ሆይ በዩኬሬን ሀገር የሚኖሩ

ለሴቶች የሬዲዮ ስርጭት ብዙዎች
እንዲሳተፉበትና ብዙ በጎ ፈቃድ አገልጋዮች
እንዲነሱ እየጸለይን ብዙ ወንዶችና ሴቶች በዚህ
አገልግሎት እየተሳተፉ ስለሆኑ እናመሰግንሃለን፡፡
አሜን

እናመሰግንሃለን፡፡ ወንጌሉም የማዳን ኃይል
ስላለው በወንጌል ኃይል ደግሞ መኖርና
መመስከር እንድንችል በጉልበትህ እርዳን፡፡
አሜን ሮሜ 1÷16

አማኞች በቃልህ ጠንክረው ለህብረተሰቡ
መልካም ምሳሌ እንዲሆኑ አንተ በመንፈስህ
ብርታትን ስጣቸው፡፡ የመዳን መንገድ እንዲሆኑ
እርዳቸው፡፡ አሜን

7. እግዚአብሔር በሰርቢያን ሀገር ያሉት ሴቶች

8. እግዚአብሔር ሆይ የአፍሪካ ሴቶች አንተን

9. አምላካችን ሆይ የፍራንስ ሕዝብ ወዳንተ

ከችግራቸው ይልቅ ለወንጌል ስፍራ እንዲሰጡ
የተሰጣቸውን የዘላለም ሕይወት እንዲጠባበቁ
እርዳቸው፡፡ አሜን፡፡

ብቻ እንዲያገለግሉ ሕይወታቸው ባንተ ትእዛዝ
ላይ ብቻ የተመሰረተ እንዲሆን አንተ
እርዳቸው፡፡ አሜን ዘፀ. 20÷3

እንዲመለሱ አንተ ደግሞ በችግራቸው አምላካዊ
መልስ እንድትሰጣቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች
ከመንገድ የሚያነሳቸውን እንዲያገኙ ለመንን፡፡
አሜን

10. አምላካችን ሆይ የኖርዌጂያን ሴቶች

11. አምላካችን ሆይ የታሚሊ መንደር ሰዎች

12. ጌታ ሆይ በጀርመን ውስጥ የተስፋ ለሴቶች

በድህነት ከመጨነቅ ወዳንተ ተመልሰው አንተን
እንዲከተሉ መከራቸውን ባንተ እንዲረሱ
እንጸልያለን፡፡ በየቀኑ ወዳንተ ተመልሰው ካንተ
ጋር እንዲጣበቁ አድርግ በኢየሱስ ስም፡፡ አሜን.
13. አምላካችን ሆይ ሕዝቡ በፀጋህ መዳናችንን
እንዲገነዘቡ ይህም ደግሞ በጽድቅ ስራችን
ሳይሆን በምህረትህ መሆኑን እንዲገነዘቡ የአንተ
ሥራ እኛን ለማዳን መሆኑን እንዲረዱ
እንለምንሃለን በምልልሳችን ያንተን የማዳን ሥራ
እንድንሰብክ እንጸልያለን፡፡ አሜን

በጥንቆላ ሥራ ያምናሉ ይህ የጨላማ ስራ
በኢየሱስ ስም እንዲፈርስ ከሀገሪቱ ላይ
የታወረው አይናቸው ተከፍቶ ወዳንተ
እንዲመለሱ እንለምንሃለን ፡፡ አሜን
14. እግዚአብሔር ሆይ በደቡብ ኮሪያ
አማኞችና የሰሜን ኮሪያ ስደተኞች በመልካም
ጓደኝነት እንዲረዳዱ እንለምንሃለን ልባቸውን
ለስደተኞች አንተ አራራላቸው በጌታ በኢየሱስ
ስም፡፡ አሜን፡፡

የፀሎት ቡድን እንዲበዛ አንተ እንድትቀሰቅሳቸው
እንለምንሃለን በዚሁም ደግሞ ያለው አገልግሎት
እንዲጠናከር እንለምንሃለን፡፡ አሜን

16. እግዚአብሔር ሆይ በኑሮአችንና

17. አምላችን ሆይ በፊንላንድ ሀገር ያሉት ሰዎች

18. ጌታ ሆይ የተስፋ ለሴቶች አለም አቀፍ

በምልልሳችን ሁሉ ልክ እንደቃልህ በአዲስ
ፍጥረት በአዲስ ማንነት በፊትህ እንድንመላለስ
እንድትረዳን እንለምንሃለን አሜን፡፡ 2ኛ ቆሮ
5÷17
19. ጌታ አምላካችን ሆይ ለየት ያለ መረዳትና
ማስተዋል በሩማኒያ ሴቶች ሕይወት ውስጥ
እንድታስቀምጥና በሚሰሙት ቃል እንዲጽናኑ
የተስፋ ለሴቶች የሬዲዮ ፕሮግራም ለነሱ ልዩ
ለውጥ እንዲሰጣቸው እንለምንሃለን፡፡ አሜን

የመልካም ሕይወት አቅጣጫ በየት እንደሚገኝ
እየፈለጉ ስለሆነ አንተ የሕይወትና የኑሮን
አቅጣጫ እንድታሳያቸው እንፀልያለን፡፡ አሜን

የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በተስፋ ለሴቶች
የፀሎት ቡድን ውስጥ ተነቃቅተው እንዲሳተፉ
እንለምንሃለን፡፡ ሌሎችም አዳዲሶች
እንዲጨመሩላቸው እንጸልያለን፡፡ አሜን

የሬዲዮ ስርጭት በሰዎች ሕይወት ውስጥ
ደስታንና ተስፋን እንዲጨምር ይህንን የሬዲዮ
አገልግሎት እንድትባርክ እንጸልያለን በኢየሱስ
ስም አሜን፡፡
21. አባት ሆይ በዓለም ዙሪያ ወንዶችም
ሴቶችም ባንተ ስም አምነው እንዲድኑ ወደ
ዘላለም ሕይወት እድትጠራቸው ዓለምን ሁሉ
ሊያድን ተገለጠውን ልጅህን መከተል እንዲችሉ
እንፀልያለን፡፡ አሜን ዮሐ፡ 3÷16

22. ጌታችን ሆይ በዚህ በታህሣስ ልደትህ

23. እግዚአብሔር ሆይ በጀርመን ሀገር

24. አምላካችን ሆይ የአፍሪካ ሴቶች

አይኖቻችን በአንተ ላይ የተተከሉ ናቸውና አዲስ
ልደትን በዚህ ጊዜ እንድትሰጠን እንለምንሃለን፡፡
አሜን

የተጠለሉትን የሙስሊም እምነት ተከታዮችን
በሬዲዮ አገልግሎት ሕይወታቸው እንዲለወጥ
የልጅህ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች እንዲሆኑ
ሕይወታቸውን እንድትለውጥ በስምህ
እንለምንሃለን፡፡ አሜን

ሕይወታቸውን ላንተ ሰጥተው እንዲከተሉህ
ባንተ ፀጋ ውስጥ እንዲታቀፉ ከሚያስፈራቸው
ነገር ሁሉ እንዲላቀቁና እንዲከተሉህ
እንድትረዳቸው በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን፡፡
አሜን

25. እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ የዘላለም

26. እኛ ዛሬ ማንም ያለ ኢየሱስ ማዳን የሚችል

27. ጌታ ሆይ በሲውዘርላንድ ያሉትን ሴቶች

መንገድ መሆኑን አለም ሁሉ እንዲያውቅ ማንም
ያለ እርሱ ወደ ሕይወት መንገድ መምጣት
እንደማይችል እንዲረዱ እንፀልያለን፡፡ አሜን
ዮሐ 14÷6

እንደለሌ እንመሰክራለንና ልንድንበት
የምንችለው በርሱ ብቻ እንዲሆን አለም ሁሉ
እንዲያውቅ ፀለይን ፡፡ አሜን ሐዋ 4÷12

መንፈስ ቅዱስህ ልባቸውን እንዲማርክ ከውርጃ
ራሳቸውን እንዲጠብቁና ወልደው ማሳደግ
የሚችሉበትን አቅም እንድትሰጣቸው ፀለይን፡፡
አሜን

28. ጌታ ሆይ በፓራጉዋ ሀገር ስላሉት

29. አምላካችንና አባታችን ሆይ አንተ

30. ጀርመን ውስጥ ክርስትናቸውን ለረሱት

አድማጮች እናመሰግንሃለን፡፡ አይናቸው
ተከፍቶ ሁልጊዜ አንተን ብቻ በማየት
ለፍላጎታቸው ካንተ እንዲጠባበቁ ኢየሱስን
ደግሞ እንደግል አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ
እንፀልያለን፡፡ አሜን

መጠጊያችንና ኃይላችን ነህና አንተውክም፡፡
ስለዚህ ለዘላለም እናመሰግንሃለን፡፡ አሜን መዝ
62÷2

አማኞች እንጸልያለን አንተ ወደ ዘላለም ሕይወት
መልሳቸው፡፡ አሜን

31. አምላክ ሆይ ሴትንም ሆነ ወንድ

በሚያድነው ስምህ በልጅህ በኢየሱስ በኩል
አምነው እንዲድኑ እንለምንሃለን በኢየሱስ ስም
አሜን ዮሐ 1 ÷17

20. እግዚአብሔር በሲዊድን ሀገር ያሉት

15. ጌታ ሆይ በእኛ የሕይወት ምስክርነት

ሌሎች ሴቶች እንዲድኑ የመዳኛ መንገድ
እንድንሆን አንተ እርዳን ሕይወታችን ለውጥ
ሕይወታችን ያለነቀፋ እንዲሆን እርዳን በኢየሱስ
ስም አሜን፡፡.

