


1 
 

 
ጴንጤቆስጤን ማወጅ 
 
 
 
 

ስሇ መንፇስ ቅደስ ኃይሌ100 የስብከት አስተዋጽዎች 
 
 

ማርክ አር. ተርኔይ 
አርታኢ 

 
 
 

ዳንዚሌ አር. ሚሇር 
ተባባሪ አርታኢ 

 

 
የጴንጤቆስጤ አስርት አመታት ህትመት 

 
 
 

ወዯ አማርኛ ተርጓሚ ጸሃየ ገ/ሚካኤሌ 
 

የአርትኦት ስራ መጋቢ ማቴዎስ ካሳዬ 
 
 



2 
 

ጴንጤቆስጤን ማወጅ፡ ስሇመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 100 የስብከት አስተዋጽዎች፡፡ © 2011 
ኤአይኤ ህትመት ሙለ መብቱ የተጠበቀ፡፡ በግምገማ ሇሚቀርብ ጥቂት ጥቅሶች 
ከመጠቀም በስተቀርና በቅዴሚያ በጽሐፌ የባሇቤትነት መብት ካሇው ፇቃዴ 
ካሌተጠየቀ በስተቀር የመጽሏፈን ክፌሌ ማባዛት፣ ቀዴቶ ማስቀመጥ ወይም በተሇየ 
መሌክ ወይም መንገዴ ማስተሊሇፌ - ይህም በኤሌክትሮኒክ፣ ሜካኒካሌ፣ ፍቶኮፒ፣ 
በዴምጽ ቅጂ ወይም በላሊ መንገዴ መጠቀም በሕግ የተከሇከሇ ነው፡፡ 
 
 
በተሇየ መንገዴ ካሌተመሇከተ በስተቀር ሁለም የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅሶች ከአዱሱ 
መዯበኛ ትርጉም መጽሏፌ ቅደስ ነው የተወሰዯው፡፡ ኮፒ ራይት © 1973፣ 1978፣ 
1984 ከኢንተርናሽናሌ የመጽሏፌ ቅደስ ማኅበር ፇቃዴ በማግኘት ተጠቅመናሌ፡፡ 
 
 
 
የተሟሊ ዝርዝር የህትመት ጭብጥ መረጃ ቤተመጻሏፌት 
ተርኒይ፣ ማርክ አር.፣ 1968- 
ሚሇር፣ ዳንዚሌ አር.፣ 1946- 
ጴንጤቆስጤን ማወጅ፡ ስሇ መንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሚናገሩ100 የስብከት ዝርዝሮች 
/ማርክ አር. ተርኔይ/ ዳንዜሌ አር. ሚሇር 
 
አይኤስቢኤን (ISBN): 978-0-7361-0452-4 

1. መጽሏፌ ቅደስ. 2. ተግባራዊ ስነመሇኮት፡   3. ስነስብከት   4.ጴንጤቆስጤ
  

    5. መንፇስ ቅደስ.  6. ተሌእኮ 
 
በዩናይትዴ እስቴትስ ኦፌ አሜሪካ ታተመ 
ኤአይኤ (AIA) ማተሚያዎች፣ እስፕሪንግፉሌዴ፣ MO, USA 
2011 

 
 

የጴንጤቆስጤ አስርት አመታት ህትመት 
Websites: www.DecadeofPentecost.org 
 www.ActsinAfrica.org 
 
 
 
 

http://www.decadeofpentecost.org/
http://www.actsinafrica.org/


3 
 

ማውጫ 

ማውጫ ......................................................................................................................... 3 

የስብከት ጥቅሶች ማውጫ .............................................................................................. 7 

መቅዴም ..................................................................................................................... 10 

መግቢያ ...................................................................................................................... 12 

ክፌሌ 1፡ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ............................................................................ 14 

1. ሏዋርያት ሥራ 1፡8 የኢየሱስ ተስፊ ........................................................... 15 

2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ............................................................................. 18 

3. የሚያስፇሌገን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ነው ............................................... 20 

4. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ............................................................ 22 

5. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ............................................................ 24 

6. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ............................................................ 26 

7.የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ ............................................................. 28 

8.አጽናኙ መጥቷሌ .......................................................................................... 30 

9.ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት የተሇመደ ጥያቄዎች ......................................... 32 

10.የጴንጤቆስጤ ቀን ....................................................................................... 34 

11.ባመናችሁ ጊዜ መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን? ........................................... 37 

12.ያሇ እርሱ ሥፌራችሁን አትሌቀቁ............................................................... 40 

13. የእግዚአብሔርን ስጦታ አቀጣጥሌ ............................................................. 42 

14.ባመናችሁ ጊዜ ተቀበሊችሁን? ..................................................................... 45 

15. መንፇስ ቅደስ በኃይሌ ያስታጥቃሌ .......................................................... 47 

16. ጌታ ኢየሱስ መንፇሱን ስሇመቀበሌ የሰጣቸው መመሪያዎች...................... 50 

17. ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ አጥማቂው ........................................................... 52 

18. ኢየሱስ አዲኝና አጥማቂ ............................................................................ 53 

19. እንዴትመሰክሩ ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ ይሞሊችኋሌ ........................ 55 

20. የሕይወት ውሃ ........................................................................................... 57 

21. በዛሬዋ ቤተክርስቲያን ዋናው አስፇሊጊ ነገር .............................................. 60 

22. ቸር አምሊካችን ......................................................................................... 62 

23. የተስፊ ቃለ ኃይሌ.................................................................................... 64 



4 
 

24. መንፇሱን የሚያወርዴ ጸልት .................................................................... 67 

25. የተስፊው ኪዲን ተፇፀመ ........................................................................... 69 

26. የጴንጤቆስጤው የተስፊ ኪዲን ................................................................... 71 

27. የመንፇስ ቅደስ የተስፊ ኪዲን ................................................................... 73 

28. የጴንጤቆስጤ ዓሊማው ............................................................................... 75 

29. መንፇስ ቅደስን ተቀበለ ........................................................................... 77 

30. የመንፇሱን ሙሊት መቀበሌ ...................................................................... 79 

31. መንፇሱ በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ ................................................................. 82 

32. የሚፇሌቅ የሕይወት ውሃ ምንጭ ............................................................... 84 

33. ዴንገት ከሰማይ ......................................................................................... 86 

34. ከጴንጤቆስጤው ጌታ ዘንዴ የሆነ የመታዯስ ዘመን .................................... 88 

35. የጴንጤቆስጤ ሁሇቱ ሙሊቶች ................................................................... 90 

36. በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ማሇት ምን ማሇት ነው? ................................... 92 

37. እውነተኛውን የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት መሇማመዴ ትችሊሇህ .................. 94 

ክፌሌ 2፡ በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ ተሌዕኮና አገሌግልት .......................................... 96 

38. የእግዚአብሔርን መንግሥት ማስፊት ........................................................ 97 

39. ሁለም የጌታ ህዝብ እንዯ ነብያት ........................................................... 100 

40. ቀንበርን የሚሰብረው ቅባት ..................................................................... 102 

41. ብቁ የሆኑ የመንፇሱ አገሌጋዮች .............................................................. 104 

42. ደናሚስ (ሀይሌ) - ማርተስ (ምስክሮች) ................................................... 106 

43. ሇመጨረሻው ቀናት ኃይለን የታጠቁ ...................................................... 108 

44. ኃይሌን የሚያስታጥቀው መንፇስና ታሊቁ ተሌዕኮ .................................... 110 

45. እግዚአብሔር ዯካማውን መርጧሌ ........................................................... 112 

46. የሁኔታዎች ሁለ አምሊክ ......................................................................... 114 

47. ታሊቁ ተሌዕኮ እና የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ........................................... 116 

48.  ከእነዚህም የሚበሌጥ ሥራ ..................................................................... 118 

49. መንፇስ ቅደስና ነፌሳትን ማዲን .............................................................. 121 

50. የመንፇስ ቅደስና የቤተክርስቲያን አገሌግልት ........................................ 123 

51. ጴንጤቆስጤያዊት ቤተክርስቲያንን ሇመትከሌ የጌታ ኢየሱስ ንዴፌ.......... 126 



5 
 

52. የጌታ ኢየሱስ “ያሌገነኑ” የመጨረሻ ቃልቹ ............................................. 128 

53. ከሏዋርያት ሥራ 2 የምንወስዯው ትምህርት ........................................... 130 

54. በሄደበት ሁለ ቃለን ሰበኩ ..................................................................... 132 

55. የጴንጤቆስጤ ሚሲዮናዊ ዓሊማው ............................................................ 134 

56. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ አብያተ ክርስቲያናትን ማሰማራት................... 136 

57. በመንፇሴ እንጂ በኃይሌና በብርታት አይዯሇም ....................................... 138 

58. ጴንጤቆስጤና ዓሇምዓቀፌ የወንጌሌ ስርጭት ........................................... 140 

59 የጴንጤቆስጤ ኃይሌ ................................................................................. 142 

60. ኃይሌ በዓሊማ .......................................................................................... 144 

61. ሇአህዛብ የመንፇሱ መሻት ....................................................................... 146 

62. ፌጹም ሌንረሳው የማይገባን ..................................................................... 148 

63. ያሇኝን እሰጥሃሇሁ .................................................................................... 150 

64 በመንፇሱ መመስከር ................................................................................ 152 

65. ሚሲዮናዊ አመሇካከታችንን መጠበቅ አሇብን፡ ......................................... 154 

66. ሇምን መንፇስ ቅደስ መጣ ...................................................................... 156 

67. ሴቶች ሌጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራለ ..................................................... 159 

ክፌሌ 3፡ ሕይወት በመንፇሱ .................................................................................... 161 

68. በሌሳን የመጸሇይ ስምንቱ ምክንያቶች ..................................................... 162 

69. እሳት፣ ነፊስና ርግብ ................................................................................ 165 

70. መሪያችን መንፇስ ቅደስን ማወቅ ........................................................... 167 

71. በሌሳን የመናገር ስጦታ ........................................................................... 169 

72. ረዲት....................................................................................................... 171 

73. በመንፇስ መመሊሇስ ................................................................................ 173 

74. ህይወት በመንፇሱ ................................................................................... 175 

75. በመነካቱ መኖር ...................................................................................... 177 

76. እንግዱህ በመንፇሱ ከተሞሊችሁ .............................................................. 179 

77. የመንፇሱን ዴምጽ መታዘዝ .................................................................... 181 

78. የእውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት እንቅስቃሴ ውጤት .................................. 183 

79. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትና በሌሳን መናገር ............................................. 185 



6 
 

80. በሌሳን የመናገር ትርጉም ........................................................................ 187 

ክፌሌ 4፡ የጴንጤቆስጤ አስፇሊጊነት ......................................................................... 189 

81. የሏዋርያት ሥራ 1÷8 ቤተክርስቲያን ..................................................... 190 

82. ሇቤተክርስቲያን የክርስቶስ ተቀዲሚው ነገር ............................................. 193 

83.  ህጻኑን ከእጣቢው ውሃ ጋር አትጣለት ................................................... 196 

84. የእግዚአብሔር መሌስ በእሳት ይመጣሌ .................................................. 198 

85. ይህ የሌዕሇ ተፇጥሯዊ ዓሇም ነው ............................................................ 201 

86. ተፇሊጊ፤የመንፇሱን ኃይሌ የታጠቁ ሰዎች ............................................... 203 

87. የሚነዴ ፌቅር እና ኃይሌ፤ሇቤተክርስቲያን የመንፇሱ ስጦታ ................... 206 

88.  የጴንጤቆስጤ የበሊይነት ......................................................................... 208 

89. መንፇስ ቅደስን መቀበሌ ሇምን? ............................................................ 211 

90. የጴንጤቆስጤውን ቅርሳችንን ማጠናከር ................................................... 213 

ክፌሌ 5፡ የኮንፇረንስ ትምህርቶች ............................................................................ 215 

91. መንፇስ ቅደስ እና የእግዚአብሔር ተሌዕኮ .............................................. 216 

92. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዲግም ሲታሰብ ................................................ 218 

93. የጴንጤቆስጢያዊ መሆን ምንነት ............................................................. 221 

94.  ጴንጤቆስጤና የሚመጣው ትውሌዴ ....................................................... 224 

95. ሴቶችና ጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት ........................................................ 227 

96. ጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ..................................... 229 

97. ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት አሰባበክ....................................................... 232 

98. መንፇሱን እንዱቀበለ ከአማኞች ጋር መጸሇይ ........................................ 234 

99. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ አብያተክርስቲናትን መትከሌ .......................... 237 

100. አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ወዯ ጴንጤቆስጤ መነቃቃት ማምጣት ............ 240 

የስብከት ጥቅሶች ማውጫ .......................................................................................... 243 

 
  



7 
 

የስብከት ጥቅሶች ማውጫ 

የስብከቱ ዯራሲዎች ማውጫ 
 
ሉብ ሉነዯሲ በሊክበርን፤ የሞሪሽየስ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የበሊይ ኃሊፉ፡፡ 

(ስብከት ቁ.69) 
ሊቻ ሊዛረስ ቻኩዌራ፤ የማሊዊ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የበሊይ ኃሊፉና የአፌሪካ 

አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ አሊያንስ ሰብሳቢ፡፡ (ስብከት ቁ.56፣65) 
ላባ ላሮይ ባርቴሌ፤ በሳውዘርን አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዩኒቨርሲቲ የኮላጅ ኦፌ 

ባይብሌ ኤንዴ ቸርች ሚኒሰትሪስ ዱን፡፡ (ስብከት ቁ.75) 
ማተ ማርክ ተርኒ፤ የአክትስ ኢን አፌሪካ ኢኒሸቲቭ ተባባሪ ዲይሬክተርና 

የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በካሜሩን አፌሪካ 
ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ.11፣12፣13፣19፣ 20፣38፣48፣57፣82፣86፣92፣94፣100) 

ሜሆ ሜሌቪን ሆጅስ፤ በአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ አሜሪካ የሊቲን 
አሜሪካ ሪጂናሌ ዲይሬክተር ከ1954 – 1973፡፡ (ስብከት ቁ.31፣58፣66) 

ሜሰ ሜሌ ሰርፋስ፤ በኖርዝ ቴክሳስ ዱስትሪክት አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የዱቪዢን 
ኦፌ አዯሌት ሚኒሰተሪስ ሰብሳቢ፡፡ (ስብከት ቁ.27) 

ሳሚ ሳንዱ ሚሇር፤ የአክትስ ኢን አፌሪካ ኢኒሸቲቭ ቡዴን አባሌና 
የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት 
ቁ.95) 

ሴኦአ ሴባስቲያን ኦቢያንግ አቤሶ፤ የኢኩዋቶሪያሌ ጊኒ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ 
የበሊይ ኃሊፉ፡፡ (ስብከት ቁ.84) 

ስኤ ስኮት ኤኒስ፤ የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ 
ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ.74) 

ብኔ ረቭረንዴ ብሬት ኔሌሰን፤ ከአሜሪካ የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ 
ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ. 77) 

ቻኦ ረቭረንዴ ድክ. ቻርሇስ ኦ. ኦሱዌከ፤ የናይጀሪያ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ 
ከ1988-2010 የበሊይ ኃሊፉ የነበሩ፡፡ (ስብከት ቁ. 50) 

ኔኦ ኔውብዌዘ ኦ. ኦቲ፤ በናይጀሪያ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ መጋቢ፡፡ (ስብከት 
ቁ.3፣26) 

ኤሌ ኤንሰን ሌዌሲያ፤ በማሊዊ ኦሌ ኔሽንስ ቲዮልጂካሌ ሴሚናሪ ዲይሬከተር፣ 
የየአፌሪካአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ አሊያንስዎርሌዴ ሚሽንስ ኮሚሽን 
ዲይሬክተርና የአክትስ ኢንአፌሪካ ኢኒሸቲቭ ቡዴን አባሌ (ስብከት 
ቁ.22፣46) 

ኤቺ ኤዴዋርዴ ቺትሶንጋ፤ የማሊዊ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዋና ጸሏፉና 
በሉልንግዌ ማሊዊ የግልሪየስ ቴምፏሌ አሰምበሉስ ኦፌ ጎዴ ዋና 
መጋቢ፡፡ (ስብከት ቁ. 49) 
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ኤጆ ኤሌዊን ጆንስተን፤ በአሜሪካ ቴከሳስ የቤተሌ አሰምብሉ ኦፌ ጎዴ ቴምፕሌ 
ዋና መጋቢ፡፡ (ስብከት ቁ. 72) 

ኬቤ ኬን ቤኒንቴንዱ፤ የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በኤሺያ 
ፓሲፉክ ሚሲዮናዊ፡፡ (ስብከት ቁ.8፣9) 

ኬክ ኬን ክራከር፤ የአፌሪካ ፊይናንሻሌ ኢምፓወርመንት ዲይሬክተር፣የአክትስ 
ኢን አፌሪካ ኢኒሼቲቭ የቡዴን አባሌና የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ 
ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ.14፣23) 

ዊካ ዊሉያም ካሌዴዌሌ፤ ጴንጤቆስጢያዊ አነቃቂ፡፡ (ስብከት ቁ.28) 
ዱዌኮ ዱ. ዌንዯሌ ኮቨር፤ በአሜሪካ፤ ስፕሪነግ ፉሌዴ፤ ቨርጂኒያ የወርዴ ኦፌ 

ሊይፌ ኢንተርናሽናሌ ቸርች አሰምብሉ ኦፌ ጎዴ ዋና መጋቢ (ስብከት ቁ. 
79) 

ዱጋ  ዱን ጋሉየን፤ ከአሜሪካ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ
 ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ. 51) 

ዲክ ዲግ ክላይ፤ የአሜሪካ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ አጠቃሊይ ሂሳብ 
ሹም፡፡(ስብከት ቁ. 36) 

ዲጆ ዲሪየስ ጆንሰተን፤ በአሜሪካ፤ ፍርት ዎርዝ፤ ቴክሳስ የክራይስት ቸርች 
አሰምብሉ ኦፌ ጎዴ ዋና መጋቢ (ስብከት ቁ. 70) 

ዳሜ ዳቪዴ ሜንሳ፤ የቤኒን አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የበሊይ ኃሊፉ፡፡ (ስብከት ቁ. 
25) 

ዳአርሚ ዳንዚሌ አር ሚሇር፤ የአክትስ ኢን አፌሪካ ኢኒሼቲቭ ዲይሬክተርና 
 የአሰምብሉስኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ.
 1፣2፣4፣7፣16፣18፣21፣24፣29፣30፣32-35፣39፣41፣43-45፣47፣52-55፣60፣62
 64፣67፣68፣73፣76፣88፣91፣93፣97-99) 

ዳዲማ ዳኒስ ዲብሉው ማርኩዋርት፤ በአሜሪካ የኖርዘርን ኒው ኢንግሊንዴ 
ዱስትሪከት አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዱሰትሪክት የበሊይ ኃሊፉ፡፡ (ስብከት ቁ. 
15) 

ድታ ድን ታከር፤ የአፌሪካ ኤጂ ኬር ዲይሬክተርና የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ 
ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ. 42) 

ድኖ ድን ኖርዱን፤ በአሜሪካ ሂውሰተን ቴከሳስ የክርስቲያን ቴምፕሌ አሰምብሉ 
ኦፌ ጎዴዋና መጋቢና በሳውዝ ቴክሳስ ዱስትሪክት አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ 
ምክትሌ የዱስትሪክት የበሊይ ኃሊፉ (ስብከት ቁ. 78፣89) 

ጂሬካ ጂ. ሬይሞንዴ ካርሰን፤ የአሜሪካ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ከ1986-1993 
የበሊይ ኃሊፉየነበሩ፡፡ (ስብከት ቁ. 59) 

ጂኩ ጂሚ ኩዎ፤ የሊይቤሪያ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የበሊይ ኃሊፉ፡፡ (ስብከት 
ቁ.81) 
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ጂዲላ ጂሚ ዲብሉው ላሞንስ፤ የአክትስ ኢን አፌሪካ ኢኒሸቲቭ ቡዴን አባሌና 
የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በካሜሩን አፌሪካ 
ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ. 17፣37) 

ጄፒ ጄፌ ፒተርሰን፤ በአሜሪካ ስፕሪንግ ፉሌዴ ሚዙሪ የሰንተራሌ አሰምብሉ 
ኦፌ ጎዴ ዋና መጋቢ፡፡ (ስብከት ቁ.83፣85) 

ጆሉ ጆን ሉንዯሌ፤ በአሜሪካ ስፕሪንግ ፉሌዴ ሚዙሪ የጄምስ ሪቨር አሰምብሉ 
ኦፌጎዴዋና መጋቢ፡፡ (ስብከት ቁ.10) 

ጆኢ ጆን ኢስተር፤ የፓን-አፌሪካ ቲዮልጂካሌ ሴሚናሪ ኤክዜኩቲቭ 
ቫይስፕሬዚዯንት፣የአክትስ ኢን አፌሪካ ኢኒሼቲቭ የቡዴን አባሌና 
የአሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዎርሌዴ ሚሺንስ በአፌሪካ ሚሲዮናዊ፡፡(ስብከት ቁ. 
61፣87፣96) 

ጆኢ ጆን ኢኮኒ፤ የናይጀሪያ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ዋና ጸሏፉና በልሜ ቶጎ 
የፓን አፌሪካ ቲዮልጂካሌ ሴሚናሪ ፕሬዚዯንት፡፡ (ስብከት ቁ. 
3፣26፣40፣90) 

ጆዉ ጆርጅ ኦ. ዉዴ፤ የአሜሪካ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ የበሊይ ኃሊፉ፡፡ (ስብከት 
ቁ. 71) 

ፌኪ  ፇሬዴሪክ ኪየሬኮ፤ የሳውዘርን ጋና ባይብሌ ኮላጅ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ
 ፕሪንሲፓሌ፡፡ (ስብከት ቁ. 80) 
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መቅዴም 

በሃያኛው ክፌሇ ዘመን በመጨረሻው አስርት ዓመታት የአፌሪካው አሰምበሉስ ኦፌ 
ጎዴ "የአስርቱ ዓመታት መኸር" በሚሌ መሪ ሃሳብ ሊይ ትኩረት በመስጠት በመሊው 
አህጉር ተንቀሳቅሷሌ፡፡ በእነዛ ወሳኝ በሆኑ አስርት ዓመታት እንዱሁም ቅጥል 
በተዯረገው ይህ እንቅስቃሴ እጅግ ታሊቅ በረከትንና እዴገትን አጎናጽፎሌ፡፡ በየ 
ቤተክርስቲያናችን የሚሳተፈ ሰዎች ከ 2 ሚሉዮን እስከ 16 ሚሉዮን ሲያዴግ፤ የአጥቢያ 
ቤተክርስቲያን ቁጥርም ከ12000 እስከ 65000 ገዯማ አዴጓሌ፡፡ ይህን እንቅስቃሴአችንን 
በትሩፊቱ ሇባረከሌን ሇአምሊካችን ባሇዕዲዎች ነን፡፡ ሆኖም ግን እኛ የዚህ የአፌሪካ 
አምሴብሉስ ኦፌ ጎዴ ቤተ ክርስቲያናት እንቅስቃሴ ሌጆች፡ ባሇፇው ስኬት ሳንዘናጋ  
የአሁኑንና የሚመጣውን ሇማየት በናፌቆት እንዴንጠባበቅ መርጠናሌ፡፡  

ስሇዚህ፡ በማርች 3-6 2009 በተዯረገው የአፌሪካ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ 
ህብረት(AAGA) ጠቅሊሊ ጉባኤ በየአገሩ ያለ ቤተክርስቲያናት በሙለ አንደ ከላሊው 
ጋር ከበፉቱ በበሇጠ ሚሲዮናዊ ትኩረት ያሇውን ሥራ በቁጭትና በመሰጠት እንዴንሰራ 
በሙለ ዴምጽ ውሳኔውን አሳሌፇናሌ፡፡ ውሳኔውን ዯግሞ "የጴንጤቆስጤ አስርቱ 
አመታት"(ከ2010-2020) በሚሌ መሪ ሃሳብ ስያሜ ሰጥተነዋሌ፡፡ ይህ የጴንጤቆስጤ 
አስርቱ ዓመታት መቶ ዓመት ገዯማ ባስቆጠረው በአፌሪካው እንቅስቃሴ ታሪክ ውስጥ 
ከነበረው እጅግ በጣም አስዯናቂና ፌሬያማ አስርት ዓመታት ይሆናሌ የሚሌ ተስፊን 
ሰንቋሌ፡፡ 

ሇዚህ ጅማሮ ዯግሞ በአህጉሩ ያለ የአሰምበሉስ ኦፌ ጎዴ ቤተክርስቲያናት 
በቁርጠኝነት የወንጌሌ ስርጭት በማዴረግ፣ በቤተክርስቲያን ተከሊና በሚሲዮናዊ ስራ 
ምሊሹን እየሰጡ ናቸው፡፡ በነዚህ ዓስርት ዓመታት 10 ሚሉዮን የሚሆኑ አዲዱስ 
መእመናን በመንፇስ ቅደስ ተጠምቀው በመንፇሱ ኃይሌ ተሞሌተው የተሰማሩ 
ምስክሮችን፣ ቤተክርስቲያን ተካዮችንና ሚሲዮናዊያንን ሇማየት ግብ አውጥቷሌ፡፡ 
ተጨማሪ ግቦችም የሚከተለት ናቸው፡- 

 ጴንጤቆስጢያዊው የመንፇሱ ዝናብ እንዱፇስ የሚማሌደ የሚጸሌዩ 
100000 ሰዎችን ማሰማራት፤ 

 በመሊው አፌሪካና በህንዴ ውቅያኖስ ሸሇቆ ባለ ሃገራት በአስር ሺዎች 
የሚቆጠሩ አዲዱስ ቤተክርስቲያናትን መትከሌ፤ 

 በመቶዎች የሚቆጠሩ በመንፇሱ የተሞለና የበረቱ ሚሲዮናውያንን 
ማሰማራት፤ 

 በአፌሪካ ከ900 በሊይ የሆኑ ገና ያሌተዯረሱ ጎሳዎችን መማረክ፡፡ 
እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ እንዱሆኑ እውነተኛ የሆነ ጴንጤቆስጢያዊው የመንፇሱ 

ዝናብ በቤተክርስቲያናችን ይፇስ ዘንዴ ያስፇሌገናሌ፡፡ ይህም ሚሲዮ ዳይ የምንሇውን 
የእግዚአብሔርን ተሌዕኮና የክርስቶስን ታሊቁ ትዕዛዝ ሇመፇጸም በመንፇሱ ሙሊት 
መበርታት ሊይ ያተኮረ አገሌግልት ማሇት ነው፡፡ ስሇዚህ የጴንጤቆስጢያዊውን 
መሌዕክት በዴፌረት ማወጅና በመንፇስ በተቃጠሇ ሌብ ህዝባችንን ወዯ መንፇስ ቅደስ 
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ሙሊት የተገኘውን አጋጣሚ በመጠቀም መምራት አሇብን፡፡ ያኔ ብቻ ሃገራትን በወንጌሌ 
ሇመዴረስ የተዘጋጀን እንሆናሇን፡፡ 
በተጨማሪም፡ በነዚህ የጴንጤቆስጤ አስርቱ አመታት የአአጎአ(AAGA) አመራር በመሊው 
አፌሪካ ያለትን መጋቢዎቻችንን በእንዲንደ የጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን በመንፇስ ቅደስ 
ሙሊት ሊይ ያተኮሩ የሚሲዮዊ መሌዕክቶች እንዱሰብኩ እንጠይቃሇን፡፡ (የጴንጤቆስጤ 
በዓሌ በየዓመቱ ከፊሲካ በዓሌ በኋሊ ሰባተኛው እሁዴ ሚውሇው ቀን ነው፡፡) እንዱሁም 
ሇመእመኖቻቸው ወዯፉት ወዯ መዴረኩ እንዱመጡ ጥሪ በማቅረብ ወንጌሌን ሇጠፈት 
ሇማዲረስ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዱቀበለ ይጸሌዩ ዘንዴ እንጠይቃሇን፡፡ይህ መጽሏፌ 
ሇእንዯነዚህ ዓይነት ወቅቶችና ተመሳሳይ በመንፇስ ቅደስ ሊይ ባተኮሩ አገሌግልቶች 
የሚጠቅም ትሌቅ ግብአት በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 
እኔም እንግዱህ፡ ከሌቤ ይህን የጴንጤቆስጤ አስርት ዓመት ህትመት የሆነውን 
"ጴንጤቆስጤን ማወጅ፤ ስሇ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 100 የስብከት አስተዋጽዎች" 
የተሰኘውን መጽሏፌ አቀርብሊችኋሇሁ፡፡ የተዘጋጀበት ምክንያትም መጋቢዎችን፣ 
አስተማሪዎችን፣ ወንጌሊውያንን፣ ሚሲዮናውያንንና ላልች በአፌሪካና በመሊው ዓሇም ያለ 
ሰባኪያንን በሚገባ የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ እንዱሰብኩና አንዱያስተምሩ ይረዲ ዘንዴ 
በማሰብ ነው፡፡ ይህን መጽሏፌ አዘውትራችሁ እንዯምትጠቀሙበትና በዚሁ ርእስም 
አማኞችን በማስተማር የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ ይቀበለ ዘንዴ እንዯምትጸሌዩሊቸው 
እተማመናሇሁ፡፡ 
          

  ሊዛረስ ቻኩዌራ  
                 የአፌሪካ አሴምብሉስ ኦፌ ጎዴ ህብረት    

      ሰብሳቢ 
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መግቢያ 

ባሇፈት 20 ዓመታት ከሁሇት ሚሉዮን እስከ አስራ ስዴስት ሚሉዮን ገዯማ 
በአፌሪካ የታየው የአሴምብሉስ ኦፌ ጎዴ አስገራሚ እዴገት እግዚአብሔር በአህጉሩ 
እየሰራ መሆኑን የሚያሳይ ኃይሇኛ ምስክር ነው፡፡ ሆኖም በዚህ ታሊቅ ዕዴገት ሏሴት 
ብናዯርግም እግዚአብሔር በአፌሪካ ቤተክርስቲያን ውስጥና በእርሷ በኩሌ ሉያዯርገው 
ከሚፇሌገው ጋር ስናስተያየው ይህ ገና ጅማሬው ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ 

አፌሪካ ብርቱ ሚሲዮናዊት ቤተክርስቲያን እንዯምትሆን የእግዚአብሔር ፇቃዴ 
መሆኑ ጥርጣሬ ሉገባን አይችሌም፡፡ ነገርግን ይህ እንዱሆን የአፌሪካ ቤተክርስቲያን 
እንዯ መጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን(ሏዋ. 1፡8) የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሇበሰች መሆን 
አሇባት፡፡ እንዱህ ዓይነቷ ቤተክርስቲያን በመቶዎች ያሌተዯረሱ ጎሳዎችንና በሚሉዮኖች 
የሚቆጠሩትን ያሌዲኑ የአፌሪካ ህዝቦችን መዴረስ ብቻ ሳይሆን ወዯ አህዛብ ሁለ 
ህይወት የሚሇውጠውን የክርስቶስን ወንጌሌ ይዛ ሇመሄዴ ኃይለን የተሊበሰች 
ትሆናሇች፡፡ 
በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ሊይ ያተኮሩ እነዚህ የስብከት ንዴፌ ስብስቦች፡ የአፌሪካ 
ቤተክርስቲያን የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ የተሊበሰች ሚሲዮናዊት ቤተክርስቲያን እንዱያዩ 
የሌብ ቅናት ሊቸውን ወንድችና ሴቶች አገሌጋዮችን ሇመርዲት የተዘጋጀ ነው፡፡ የአፌሪካ 
ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ መፇጸም እንዴትችሌ ከሆነ መጋቢዎቿ፣ 
የቤተክርስቲያን መሪዎቿና ላልች የተሰጡ ዯቀመዝሙሮቿ በየጊዜው ስሇመንፇስ ቅደስ 
ጥምቀት መስበክና ማስተማር እንዱሁም አዴማጮቻቸው ዯግሞ መንፇሱን እንዱቀበለ 
ዕዴሌ ይሰጡ ዘንዴ  ግዴ ይሊሌ፡፡ የጴንጤቆስጤን መሌዕክት ሇማወጅ ታማኞች 
ብንሆን፡ እግዚአብሔር ኃይሌን ከሊይ ብል የገባውን ተስፊ ይፇጽም ዘንዴ የታመነ 
ይሆናሌ፡፡ 

እነዚህ ስብከቶች የአፌሪካ ቤተክርስቲያን የጴንጤቆስጤ ኃይሌን ተቀብሊ 
እንዴትሇማመዴ ያስፇሌጋታሌ ብሇው በብርቱ ቅናት ከሚሹ በአፌሪካና በአሜሪካ ካለ 
ከተመረጡ የጴንጤቆስጢያዊ አገሌጋዮችና ሚሲዮናውያን የተውጣጡ ስብከቶች ናቸው፡፡ 
የእያንዲንደ መሌዕክት ምንም እንኳን በአብዛኛው ጭብጡ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ሊይ 
ቢሆንም በተሌዕኮ ሊይም ያተኩራሌ፡፡ እርግጥ ነው መንፇስ ቅደስ መገኘትና ኃይሌ 
ትሌቅ የግሌ በረከትን በህይወታችን ያመጣሌ፤ ነገርግን ስጦታው ሇዓሊማ እንዯተሰጠን 
መዘንጋት የሇብንም፡፡ የመንፇሱን ኃይሌ የምንፇሌገው የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ 
እንዴንፇጽም ያስችሇን ዘንዴ ነውና፡፡ 
የዚህ መጽሏፌ አጠቃቀም 

በዚህ መጽሏፌ ያለ መቶው የስብከት አስተዋጽዎች እያንዲንዲቸው በአርትኦት 
ሥራ ከሁሇት ገጽ የማይበሌጡ ሆነው ነው የተዘጋጁት፡፡ ይህን ማዴረጋችን ዯግሞ 
በእያንዲንደ አስተዋጽዎ  የሚያስፇሌገው ሃሳብ ሇማካተትና ሇአንባቢው አወቃቀሩና 
የመሌዕክቱ ፌሰት ጥርት ብል ይታይ ዘንዴ ነው፡፡ በተመሳሳይ መንገዴ ዯግሞ 
ሰባኪዎችና አስተማሪዎች መሌዕክቱን ሇማስፊትና ሇአዴማጮቻቸው አውዲዊ ሇማዴረግ 
አጠር አጠር ተዯርገው ተዘጋጅተዋሌ፡፡ አስተዋጽዎችን ስታጠኑ እየጸሇያችሁ ስበኩት፡፡ 
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በመንፇስ ቅደስ ኃይሌና በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ዙሪያ ያለትን መሌዕክቶች በታዯሰ 
ሃሳብ ራሳችሁ እንዳት እንዯምትሰሩት መንፇስ ቅደስ ይረዲችኋሌ ብሇን እናምናሇን፡፡  

በአግባቡ ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌንሰብክ ከፇሇግን ጸልትና ማጥናት ሊይ 
ጊዜ መውሰዴ አሇብን፡፡ ይህም መንፇስ ቅደስ የእኛን ሌብ በመሌዕክቱ እንዱሞሊን 
ስንፇቅዴሇት ነው፡፡ መሌዕክቶቹን ከዚህ በፉት ከተሰበከው በሊይ በታሊቅም ውጤት 
እንዯምትሰብኩት መንፇስ ቅደስ እንዯሚያስችሊችሁ እንተማመናሇን፡፡ ስሇመንፇስ 
ቅደስ ኃይሌ ስታጠኑና ሇመስበክ ስትዘጋጁ፤ ቃለን በሚገባ ማወጅ ትችለ ዘንዴ 
በመንፇሱ በኃይሌ እንዱሞሊችሁ ብዙ ጊዜ በጸልት እንዴትቆዩ እናሳስባችኋሇን፡፡ 
ይህ መጽሏፌ በአምስት ክፌልች የተከፊፇሇ ነው፡፡ የመጀመሪያዎቹ አራት ክፌልች 
ወጥ በሆኑ ጭብጦች የተሰሩ ሲሆኑ፤ የመጨረሻው ክፌሌ ግን በአክትስ ኢን አፌሪካ 
አህጉራዊው ቡዴን በተዘጋጀው የሏዋ.1፡8 ኮንፇረንስ የተሰበኩ መሌዕክቶችን የያዘ 
ነው፡፡ ይህን የመጨረሻ ክፌሌ የራሳችሁ የሆነ የሏዋ.1፡8 ኮንፇረንስ በማዘጋጀት 
ቤተክርስቲያናችሁን ወይም አብያተ ክርስቲያናትን ወዯ መንፇስ ቅደስ ኃይሌ የተሊበሰ 
አገሌግልት እንዱገቡ ሇማነሳሳት ሌትጠቀሙበት ትችሊሊችሁ፡፡  
 
መሌዕክቶችን ሊዋጡት 

በእያንዲንደ መሌዕክቶች አስተዋጽዎ መጨረሻ የሰባኪዎችን ስም መጀመሪያ 
ፉዯልች በቅንፌ ተቀምጠው ታገኛሊችሁ፡፡ ምናሌባት ሙለ ስማቸውን ሇማወቅ 
ቢያስፇሌጋችሁ በስብከቱ ምንጮች ማውጫ ገጽ አምስት መመሌከት ትችሊሊችሁ፡፡ 
በመጨረሻም የጴንጤቆስጤው መሌዕክት ጌታ ኢየሱስ እስኪመጣ ዴረስ በአፌሪካና ከዛም 
ባሇፇ እየታወጀ እንዱቀጥሌ ሇመርዲት መሌዕክቶቻቸውን ያበረከቱሌንን እያንዲንደን 
36ቱን ሰባኪዎች ሇማመስገን እወዲሇሁ፡፡ 
            ማርክ አርተርኒ 

ተባባሪ 
ዲይሬክተር 

   አክትስ ኢን አፌሪካ 
ኢኒሼቲቭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 

ክፌሌ 1 
የመንፇስ ቅደስ 

ጥምቀት 
 

ክፌሌ 1፡ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 
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1. ሏዋርያት ሥራ 1፡8 የኢየሱስ ተስፊ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ምስክሮቹ ይሆኑ ዘንዴ ጌታ ኢየሱስ ተከታዮቹን በኃይሌ 
እንዯሚያሇብስ ተስፊን ሰጥቷሌ፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ እንዱጠመቁና እነዯ ክረስቶስ ምስክሮች 
ኃይለን ይሇብሱ ዘንዴ፡፡ 

የምንባብ ክፌሌ፡- የሏዋ. 1፡4-8 
 
መግቢያ 
1. ሇወንጌሌ ስርጭትና ሇተሰጠን ተሌዕኮ ከሊይ ኃይለን እንዴንሇብስና በመንፇስ ቅደስ 

እንዴንጠመቅ በዚህ ሊሇ ሇእያንዲደ አማኝ ሁለ የእግዚአብሔር ፇቃዴ ነው፡፡ 
2. በሏዋ. 1፡8 የተጻፇው የጌታ ኢየሱስ ተስፊ ሇቤተክርስቲያን ዋና አስፇሊጊና 

የመጨረሻው ተስፊ ነው፡፡ 
ሀ. በጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን ሇመጀመሪያ ጊዜ ይህን ተስፊ ፇጸመው፤ 
ሇ. ጴንጤቆስጤ የመጀመሪያውን ምእተ ዓመት የሚሲዮናዊ እንቅስቃሴውን በኃይሌ
 ከፇተው፤ 
ሏ. አጀማመሩን ዯግሞ ለቃስ እንዱህ ገሇጸው፡- (ሏዋ.2፡1-4 አንብብ) 

3. ይህ ግን ምን ማሇት ነው? 
ሀ. ይህ ማሇት ጌታ ኢየሱስ በሏዋ.1፡8 የገባውን ይፇጽመው ጀመር ማሇት ነው፤ 
ሇ. መሇኮታዊው ኃይሌ በነዚህ ዯቀመዛሙርት ውስጥ ገባ፤ በውስጠኛው ማንነታቸው 

ተሇወጡ፤ 
መ. በመንፇሱ የተቀቡ ብርቱ ምስክሮች ሆኑ፡፡ 

4. የእኛም ጸልታችን ጌታ ኢየሱስ የሏዋ.1፡8 ተስፊውን ዛሬ በመካከሊችን ይፇጽመው 
ዘነዴ ነው፡፡ 

5. ከዚህ የጌታ ኢየሱስ ተስፊ አራት ጠንካራ እውነታዎችን እንማራሇን፡- 

፩.ጌታ ኢየሱስ የኃይሌን ተስፊ እንዯሰጠ እንማራሇን፤   
 ("ነገርግን….ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ፤") 
 ሀ. ጌታ ኢየሱስ አስፇሊጊ ሥራን ሰጥቶናሌ፤ 
  1. ይህም ሥራ ከቤታችን ጀምሮ እስከ ምዴር ዲርቻ ምስክር መሆን ነው፤
  2. በሰውኛ አነጋገር ይህ የማይቻሌ ተግባር ነው፤  
  3. እስኪ አስቡት የመጀመሪያ ዯቀመዝሙሮች እንዳት እንዯተሰማቸው፤ 

ሇ. እንዱሁም ዯግሞ ሥራውን እንዴንፇጽም ጌታ ኢየሱስ የኃይለን ተስፊ 
ሰጠን፤ 
 1. ይህም መሇኮታዊው ኃይሌ ነው፤     
 2. ይህም ተስፊ ሇአማኝ ሁለ ነው፡፡  
ሏ. ጥያቄ፤ ጌታ ኢየሱስ "በእናንተ" ብል በሏዋ.1፡8 የጠቀሳቸው እነማንን ነው?

  1. መጀመሪያ፡ ሏዋሪያቶቹን ነው፤       
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1.1. የዲኑትን፣ የተጠሩትንና የተሊኩትን ነበር፤   
 1.2. እኛም እነሱን እንመስሊሇን፤ እኛም ዴነናሌ፣ተጠርተናሌ    

                      ተሌከናሌም፤   
        2. "በእናንተ" የሚሇው ሁለም አማኞችን በሁለም ቦታ የሚገኙትን    
                ይጨምራሌ፤(ሏዋ.2፡38-39)       
  3. "በእናንተ" የሚሇው ቃሌ በዚህ ሥፌራ ያሇውን ሁለን ሰው    
                ይጨምራሌ፤  
            4. አንተን/አንቺንም ይጨምራሌ፤ (ሏዋ.2፡39)      

፪. ስሇ ኃይለ ምንጭ እንማራሇን፤       
 ("…መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በሚወርዴበት ጊዜ…")    
 ሀ. የኃይለ ምንጭ መንፇስ ቅደስ ነው፤      
 ሇ.መንፇስ ቅደስ የሚያቀርበው መሇኮታዊ አቅም፡-    
  1. የክርስቶስ ምስክሮች እንሆን ዘንዴ፤     
  2. በኃይሌ እንዴንሰብክና እንዴናስተምር፤    
  3. የጌታ ኢሱስን ሥራዎች እንዴንሰራ፤     
  4. ሇ እግዚአብሔር መንግስት ቅዴሚያ እንዴንሰጥ፡፡  

፫. የኃይለን መሰጠት ዓሊማ እንማራሇን፤      
 ("…በኢየሩሳላም፣ በይሁዲና በሰማርያ ሁለ፣ እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ ምስክሮቼ
 ትሆናሊችሁ፡፡")         
 ሀ. መንፇሱ ኃይሌን የሚሰጠን ወንጌለን ከቤታችን ጀምሮ እስከ ዓሇም  
        ዲርቻ ዴረስ እንዴሰብክ እና የክርስቶስን ትዕዛዝ እንዴንታዘዝ ነው፤  
 ሇ. አሳዛኙ ሁኔታ ግን በጣም ብዙ ጴንጤቆስጤያውያን ይህን እውነት  
         መሳታቸው ነው፤ 
      ሏ. ወንጌለን ሇማወጅ ሁሊችንም መረባረብ አሇብን፡፡ 

፬. እነዳትና መቼ ያን ኃይሌ እንዯምንቀበሌ እንማራሇን፤    
 ("…መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በሚወርዴበት ጊዜ…")    
 ሀ. ይህ ሇምስክርነት የሚሆን ኃይሌ በዲንን ጊዜ ወይም በውሃ ጥምቀት ጊዜ    
         ወዱያዌኑ አይመጣም፤ 

1.  ይህን ኃይሌ ሇመቀበሌ የምናዯርገው ነገር አሇ፤ 
2.  ኃይለን ሇመቀበሌ በእምነት መንፇስ ቅደስን መቀበሌ አሇብን፤ 

(ገሊ.3፡2፣14) 
 ሇ. እንዳት እንዯምንቀበሌ ጌታ ኢየሱስ አስተምሮናሌ፡(ለቃ.11፡9-13 አንብብ)
  1.  መጀመሪያ፤ በእምነት መጠየቅ (ለቃ.11፡9፣13) 

2.  ቀጥል፤ በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11፡10፤ማር.11፡24) 
3.  በኋሊም በእምነት መናገር ነው፤ (ሏዋ.2፡4፤ ዮሃ.7፡38) 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
 ኑ አሁን የጌታ ኢየሱስን የሏዋ. 1፡8 ተስፊን ተቀበለ፡፡ 
 
          (ዳአረሚ)  
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2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ዛሬ በመንፇስ ቅደስ ሌትጠመቁ ትችሊሊችሁ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ ሲጠመቁ ማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-የሏዋ. 1፡8፤ 2፡1-4 
 
መግቢያ 
1. እንዯ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ሇክርስቲያን አስፇሊጊ ነገር የሇም፤ 
2. በዚህ መሌዕክት ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሶስት ጥያቄዎችን እንመሌሳሇን፤ 
 
፩. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ምን ማሇት ነው?     
 ሀ. ኃያሌ የሆነ መሇኮታዊ ህይወት ሇዋጭ ሌምምዴና እግዚአብሔር አማኙን    
         በመገኘቱና በኃይለ የሚያሇብስበትና የሚሞሊበት  
         ነው፤(ለቃ.24፡49፤ሏዋ.1፡8፤ሏዋ.2፡1-4)   
      ሇ. ሇአማኞች ሁለ የተሰጠ ተስፊ ነው፤(ሏዋ.2፡4፤ሏዋ.2፡14-17፤ሏዋ.2፡38-39)
 ሏ. ሇአማኞች ሁለ የተሰጠ ትዕዛዝ ነው፡፡(ሏዋ.1፡4-5 ፤ ኤፋ.5፡18) 
   
፪.    የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በአማኝ ሁለ ህይወት ሇምን አስፇሊጊ ይሆናሌ?  

ሀ. ምክንያቱም ሇህይወትና ሇአገሌግልት የክርስቲያን የኃይለ ምንጭ ስሇሆነ 
ነው፤(ሏዋ.1፡8፣ ሏዋ.4፡31-33) 

ሇ. ምክንያቱም በመንፇስ ቅደስ ስትጠመቅ ሇመመስከር ኃይሌን ስሇምትቀበሌ፤፤ 
ሏዋ.1፡8)  

      ሏ. ምክንያቱም በመንፇስ ቅደስ ስትጠመቅ የሚከተለትን ሇማዴረግ ኃይሌን
 ትቀበሊሇህ፡- 

1. ፇተናን ሇማሸነፌና በቅዴስና ህይወት ሇመኖር፤ (ሮሜ.1፡4፤ 8፡13) 
2. በሥራዋ እጅግ ኃይሌን የምታዯርግ ጸልት ሇመጸሇይ፤ (ለቃ.11፡1-13፤ 

ሮሜ.8፡26-28) 
3. በጽኑ የፌቅር ሀይሌ እንዴንመሊሇስ፤ (ሮሜ.5፡5) 
4. ቃለን በተሻሇ መንገዴ እንዴንረዲ፤ (1ቆሮ.2፡14፤ዮሃ.14፡26፤16፡13) 
5. መንፇሱንና ኃይለን በመግሇጥ እንዴንሰብክ፤ (ሏዋ.4፡8፣31፤1ቆሮ.2፡4) 
6. የክርስቶስን የስራዎች እንዴንሠራ፤ (ዮሃ.14፡12 ከዮሃ.14፡16፤16፡7 ጋር) 
7. የእግዚአብሔርን ዴምጽ በጠራ መንገዴ እንዴንሇይ፤ (ሮሜ.8፡16) 
8. ሇማምሇክ ኃይሌን እንዴናገኝ፤ (ዮሃ.4፡24) 

  
፫. እንዳት ዛሬ በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ትችሊሇህ?    
 ሀ. በመንፇስ ቅደስ ከመሞሊትህ በፉት ሌታዯርጋቸው የሚገባህ ሶስት ነገሮች፡- 

1. በትክክሌ ዲግም መወሇዴ አሇብህ፤ (ሏዋ.2፡38፤ዮሃ.14፡17)  
 2. ጽዴቅን መራብና መጠማት አሇብህ፤ (ማቴ.5፡6፤ዮሃ.7፡37) 
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3. እግዚአብሔርን ሇመታዘዝና ምስክሩ ሇመሆን መዘጋጀት 
አሇብህ፤(ሏዋ.5፡32) 

 ሇ. መንፇሱን በእምነት ነው የምትቀበሇው፤ 
1. ማንኛውንም ነገር ከእግዚአብሔር ሇመቀበሌ እምነት በጣም     

               ወሳኙ ክፌሌነው፤ (ገሊ.3፡2፤5፤14) 
2. መንፇሱን ሇመቀበሌ እግዚአብሔርን ማመን ያስፇሌግሃሌ፤ (ዮሃ.7፡38) 

 ሏ. እነዚህን ሦስት የእምነት እርምጃዎችን ውሰደ፡- 
1. በእምነት መጠየቅ (ለቃ.11፡9፣13)     

 2. በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11፡10፤ማር.11፡24) 
3. በእምነት ከውስጠኛው ማንነትህ መናገር፤(ሏዋ.2፡4፤ዮሃ.7፡37) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
በመንፇስ ቅደስ እነዴትጠመቁ አሁን ኑ  ፡፡ 
        (ዳአረሚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  



20 
 

3. የሚያስፇሌገን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ነው 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-አካባቢያችንን እንዴንቋቋምና እንዴንሇውጥ ኃይሌ እንዱኖረን 
እያንዲንዲችን በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ አሇብን፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ የመሊበስ አስፇሊጊነትን ተረዴተው 
የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ይሹና ይቀበለ ዘንዴ ነው፡፡ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ለቃ.24፡49፤ የሏዋ.1፡4-8፤ 8፡14-17፤19፡1-7 
 
መግቢያ 
1. ዛሬ በህይወታችንና በቤተክርስቲያን ሊሇው ሇብታነት፣ ዓሇማዊነትና ግሌብ እምነት 

መፌትሄው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መቀበሌ ነው፡፡ 
2. ዛሬ የቤተክርስቲያን አምሌኮ ሁኔታ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዯሚያስፇሌጋት 

ያሳያሌ፡፡ 
 
፩. የታመመች ቤተክርስቲያን  
 ሀ. ጳውልስ ወዯ ኤፋሶን በዯረሰ ጊዜ የታመመች ቤተክርስቲያንን አገኘ፡፡ 

  1. ትንሽና ዯካማ ነበረች፤       
  2. ከተማዋን በክርስቶስ ተፅእኖ ሇማምጣት አሌተቻሇም፤ 
ሇ. ቤተክርስቲያኗ በአካባቢዋ ተውጣና ተጨቁና ነበር፡፡ 

  1. ከተማዋ በጣኦት አርጤምስ አምሌኮ የተሞሊች ነበረች፤ 
2. የጣኦቷ አርጤምስ አምሌኮ በጥንቆሊ፣ ሟርት፣ አስማትና ሴሰኝነት 

የተሞሊ ነበር፤ 
3. ቤተክርስቲያኗ በከተማዋ ያሇውን የአጋንንት ኃይሌ መቃወም 

አሌቻሇችም፤   
 ሏ. ብዙ አብያተክርስቲያናት ዛሬም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለት፡፡ 
   1. በአካባቢቸው ተውጠው ተቀምጠዋሌ፤ 

2. ስጋውያን፣ ዯካማና አቅመ ቢስ በመሆናቸው በአካባቢያቸው ያሇውን 
ክፊት መዋጋት አሌቻለም፤ 

            
፪.   ከበሽታው የመዲኛ መንገዴ  

ሀ. ሇቤተክርስቲያኗ በሽታ ጳውልስ መዴኃኒቱን ያውቅ ነበር፤እርሱም የመንፇስ 
ቅደስ ጥምቀት ነበር፤ 

ሇ. የኤፋሶን ቤተክርስቲያን ሁሇት መፌትሄዎች ያስፇሌጓት ነበር፡- 
   1. ዕውቀት፡- የነገረ መሇኮት ትምህርታቸውን ማቃናት ነበረባቸው፤ 
   2. ሌምምዴ፡- የመንፇሱ ኃይሌ ያስፇሌጋቸው ነበር፤ 
   3. ጳውልስም እነዚህን ሁሇቱን መፌትሄዎችን ሰጠ፡- 
    3.1. ዕውቀታቸውን በትክክሌ አቀና፤ (ሏዋ.19፡1-4) 
    3.2. የመንፇሱን ኃይሌ እንዱሇማመደ መራቸው፤(ሏዋ.19፡5-6) 
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 ሏ. ሇዛሬዋም ቤተክርስቲያን ይህ እውነት ያው ነው፤ 
1. ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መጽሏፌ ቅደስ የሚያስተምረውን ማወቅ 

አሇብን፡- 
   1.1. ከዴነት የተሇየ መሆኑን፤ 
   1.2. ሇአማኞች ሁለ መሆኑን፤ 
   1.3. ክርስቶስን ሇመወከሌና ምስክር ሇመሆን ኃይሌ መሆኑን፤ 
   1.4. የዚህ ኃይሌ ማስረጃው በሌሳን መናገር መሆኑ፤ 

2. ሌክ እንዯ 12ቱ የኤፋሶን ዯቀመዛሙርት እኛም እያንዲንዲችን 
የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን መሇማመዴ አሇብን፡፡  

      
፫.    የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ጥቅሞች፤            
 ሀ. መንፇሱን ከመቀበሌ ብዙ ጥቅሞች ይገኛለ፤ ከነሱም፡ 

1. የክርስቶስ ህሊዌ እውነታው በግሌ ህይወታችን በይበሌጥ መታየቱ፤ 
(ዮሃ.14፡15-17፤16፡14-15) 

2. የቅዴስናን ህይወት እንዴንኖር አቅም እናገኛሇን፤ (ሮሜ.8፡2፣13) 
 3. በጸልታችን ዕርዲታን እናገኛሇን፤ (ሮሜ.8፡26-27) 

4. በችግር ጊዜ እንጽናናሇን፤(ዮሃ.14፡16፣26፤15፡26፤16፡7፤ሏዋ.18፡9-11) 
ሇ. ከሁለ በሊይ ግን ትሌቁ በረከት ሇክርስቶስ ምስክር ሇመሆን ኃይሌ  

         ማግኘታችን ነው፤ (ሏዋ.1፡8)  
፬. መንፇስ ቅደስን መቀበሌ፤                     
 ሀ. መንፇሱን የምንቀበሇው በግሊችን ነው፤ (ሏዋ. 9፡17-18) 

ሇ. ይህን ኃይሌ ሇመሇማመዴ በብርቱ መጠማት አሇብን፤ (ማቴ.5፡6፤ዮሃ.7፡37) 
ሏ. መንፇሱን ሇማግኘት ንስሃ መግባትና መንፇስ ቅደስን መጠየቅ   

          አሇብን፤(ሏዋ.2፡38)  
      መ. እምነት እነዱኖረን ያስፇሌጋሌ፤(ዮሃ.7፡38፤ማር.11፡24) 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ፡-  

1. ቤተክርስቲያን የአካባቢዋን ተፅእኖ መቋቋም የምትችሇው አማኞች  
          በመንፇሱ ሲሞለ ብቻ ነው፤        
      2. ያኔ ብቻ ነው ሇክርስቶስ በከተሞቻችንና በመንዯሮቻችን ተፀእኖ እና ሇውጥ 

ሇማምጣት ኃይሌን የምናገኘው፤ 
3. በመንፇሱ እንዴትሞለ አሁን ኑ! 

(ጆኢ እና ኔኦ) 
ይህ ስብከት የመንፇስ ቅደስ አስፇሊጊነት ሇዛሬዋ ቤተክርስቲያን ከሚሇው የርቭረንዴ ጆን ኦ. ኢኮኒና ረቭረንዴ ኒውብዌዘ ኦ. ኦቲ 

(አቡጃ፤ናይጀሪያ፡ አሰምብሉስ ኦፌ ጎዴ ፕሬስ፤2009) መጽሏፌ "ክፌሌ 3፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አስፇሊጊነት" ከሚሌ ርዕስ 

የተወሰዯ ነው፡፡  



22 
 

4. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ 
ከአራቱ ክፌሌ 1ኛው 

የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ምንዴን ነው? 
ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇሁለም የክርስቶስ አማኞች ታሊቅ 

መንፇሳዊ ሌምምዴነው፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- እያንዲንደ አማኝ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ይፇሌግና ይቀበሌ 

ዘንዴ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ለቃ.3፡16 
 
መግቢያ 
1. በምንባብ ክፌሊችን መጥምቁ ዮሃንስ የክርስቶስ ተከታዮች ስሇሚሇማመደት የመንፇስ 

ቅደስ ጥምቀት ተናገረ፤ 
2. በዚህ መሌዕክት "የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ምንዴን ነው?" የሚሇውን አስፇሊጊ ጥያቄ 

እንመሌሳሇን፤ 
 
፩.  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አስዯናቂ ከእግዚአብሔር የሆነ ተስፊ ነው፡፡ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት "አብ የሰጠው ተስፊ" ብልታሌ፤ 
(ለቃ.24፡49፤ሏዋ.1፡4) 

ሇ. ስሇመንፇስ ቅደስ ስጦታ ጌታ ኢየሱስ አስገራሚ ተስፊን ሰጥቷሌ፡፡ 
(ለቃ.11፡9-13) 

ሏ. በበዓሇ ጴንጤቆስጤ ቀን ዯቀመዛሙርት የመንፇስን ተስፊ 
ተቀበለ፡፡(ሏዋ.2፡4፣33)  

 
፪.  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የታሊቅ ኃይሌና የአሁን ጊዜ ህይወት ሇዋጭ ሌምምዴ 

ነው፡፡            
 ሀ. የታሊቅ ኃይሌ ሌምምዴ ነው፤ 

1. ይህም እንዯ ኃይሌ ተገሌጧሌ፤(ለቃ.24፡49፤ሏዋ.1፡8)  
 2. የዚህ ኃይሌ ውጤት ታሊቅ አገሌግልት ይሆናሌ፤(ሏዋ.4፡33) 
ሇ. ይሄ የአሁን ጊዜ ሌምምዴ ነው፤ 

1. ሇሁለም ክርስቲያኖች ትውሌዴ፤ (ሏዋ.2፡39) 
2. በሏዋርያት ሥራ በተዯጋጋሚ የተከሰተ ነበር (2፡4፤8፡17-18፤9፡18-    

              20፡10፤ 44-46፤19፡6) 
ሏ. ይህ ህይወት ሇዋጭ ሌምምዴ ነው፤ 

1. ዯቀመዛሙርቱን ከፇሪነት ወዯ ዯፊር ምስክር መሆን ሇወጣቸው፤ 
2. እናንተንም እንዱሁ ይቀይራሌ! 
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፫. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ከሰማይ የሆነ ወረራ ነው፡፡    
 ሀ. በበዓሇ ጴንጤቆስጤ "ከሰማይ" የሆነ ዴምጽ ተሰማ፤ 

1. ይህ ሌምምዴ የሚመጣው ከሰማይ ነው (ይህም ከእግዚአብሔር ዘንዴ 
ነው) 

2. እነርሱም "ኃይሌን ከሊይ ሇበሱ" (ይህም ከእግዚአብሔር ዘንዴ ነው) 
ሇ. መንፇስ ቅደስ እንዯ "ቅደስ ወረራ" ከሰማይ ይመጣሌ፤ 

1. ከሏዋርያት ሥራ ምሳላዎች፡- 1፡8፤4፡31፤10፡44 
2. ሌክ ከሰማይ እንዯሚሆን ወረራ መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ እንዱመ

    መጠበቅ ትችሊሊችሁ፡፡ 
 

፬. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ወዯ ውስጥ ሰርፆ የሚገባ ነው፡፡(ይህ ማሇትም የአንዴን 
ሰው ሁሇንተናን በፌጹም መሞሊት ነው) 

ሀ. "በመንፇስ ቅደስ ተሞሌቶ"የሚሇው ቃሌ ብዙ ጊዜ ሌምምዴን የገሌጻሌ፤ 
1. በሏዋርያት ሥራ ይህ ቃሌ ስዴስት ጊዜ ተጠቅሞበታሌ፤ 
2. በሏዋ.2፡4 ዯግሞ ሇመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሞበታሌ፤ 

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ከውጭ የሆነ ቅደስ ወረራ ብቻ ሳይሆን ከውስጥ 
የሆነ ሥር ነቀሌ ሇውጥ አምጪ መሆኑንም ማሰብ አሇብን፤ 

1. ማብራሪያ፡- ሌክ በውሃ እንዯተሞሊ ሰፌነግ(ስፖንጅ)፡፡ 
ሏ. የመንፇሱን ሙሊት ሇመቀበሌ ራሳችንን ሇእግዚአብሔር ፇጽሞ መክፇት 

አሇብን፤ 
 
፭.  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የመጽሏፌ ቅደስ ትዕዛዝ ነው፡፡  

ሀ. ይህ ሌምምዴ ሇክርስቲያን ህይወት በጣም አስፇሊጊ ስሇሆነ መጽሏፌ ቅደስ 
እንዯ  ምርጫ አያስቀምጥሌንም፤ 

ሇ. ሁሇቱም፡ ጌታ ኢየሱስና ጳውልስ በመንፇስ እንሞሊ ዘንዴ ያዝዙናሌ(ሏዋ.1፡4-
5፤ኤፋ.5፡18) 

ሏ. ስንታዘዝ እንዳት የተባረክን ነን! 
 
፮.  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇሁለም አማኝ የሆነ ሌምምዴ ነው፡፡ 

ሀ.  መጽሏፌ ቅደስ ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሲናገር አስተውለ ምን ያህሌ 
ጊዜ “ሁለም" የሚሇው ቃሌ በብዛት እንዯተጠቀመ (ዘኁ.11፡29፤ኢዩ.2፡28፤ 
ሏዋ.2፡4፤4፡31) 

ሇ.  በለቃስ 11 ጌታ ኢየሱስ "ሁለም" የሚሇውን ቃሌ "ማንም" በሚሇው 
ቀይሮታሌ፤ (ለቃ.11፡10፤ አጣቃሽ ሏዋ.2፡39)  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
1. መንፇስ ቅደስ ህይወታችሁን ይሇውጥ ዘንዴ ዝግጁ ናቸሁ?     
2. ዛሬ ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ፡፡      (ዳአርሚ) 
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5. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ  
ከአራቱ ክፌሌ 2ኛው 

ሇእያንዲንደ አማኝ የመንፇስቅደስ ጥምቀት ሇምን ያስፇሌጋሌ?  
ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-እያንዲንደ አማኝ በመንፇስ ቅደስ ይጠመቅ ዘንዴ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ እንዱጠመቁሇማበረታታትና ሲጠመቁም 

ሇማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-የሏዋ. 1፡4-5፤ ኤፋ.5፡18 
 
መግቢያ 
1. ምንባቦቻችን አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይሞለ ዘንዴ የሚያዙ ሁሇት ትዕዛዞችን 

የያዙ ናቸው፤ አንደ ከጌታ ኢየሱስ ላሊው ዯግሞ ከሏዋርያው ጳውልስ ነው፤ 
2. እነዚህ ትዕዛዞች የአንዴን ሰው በመንፇስ ቅደስ የመጠመቅ አስፇሊጊነትን ያሳያለ፤ 
3. ዛሬ እያንዲንዲችን ሇምን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት እንዲሇብን እንወያያሇን፡፡  
 
፩. እያንዲንዲችን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት አሇብን፤ ምክንያቱም ከችልታችን በሊይ 

የሆነ ህይወት ስሇምንኖር ነው፡፡      
ሀ. እስኪ እግዚአብሔር ሌንኖረው የጠራንን ህይወት ተመሌከቱ፡- 

1. ኢየሱስ እንዯተመሊሇሰ ሌንመሊሇስ ይገባናሌ፤ (1ዮሃ.2፡6)  
 2. የቅዴስና ህይወት፤ (1ጴጥ.1፡15-16) 

3. የፌቅር ህይወት፤ (ማቴ.5፡43-44) 
ሇ. ይህን የመሰሇ ህይወት በራሳችን ብርታት ሇመኖር እጅግ ዯካማና አቅመ ቢስ 

ነን፤ 
1. በይበሌጥ ሇመጥሊት፣ ሇመቅናትና ሇማጉረምረም እናጋዴሊሇን፤ 
2. እንዯ ክርስቶስ ሳይሆን እንዯ ዓሇም መኖር ያምረናሌ፤ 
3. ሌክ እንዯ ጳውልስ፡-"እኔ ምን ዓይነት ጎስቋሊ ነኝ! ከዚህ ሇሞት ከተሰጠ 

ሰውነት ማን ሉያዴነኝ ይችሊሌ?" በማሇት እንጮኻሇን፡፡(ሮሜ.7፡24) 
4. ሇዚህ መሌሱ እንዱህ ነው፤ "ተስፊ አትቁረጥ፤ ከሊይ ዕርዲታ አሇን!" 

(ገሊ.5፡16)   
ሏ. አስፇሊጊ ጥያቄ፡- ይህን ዕርዲታ እንዳት ከእግዚአብሔር እናገኛሇን? 

  1. ጻዴቁን አምሊክ በይበሌጥ መራብና መጠማት መጀመር፤ (ማቴ.5፡6) 
2. በማቴ.5፡6 ያሇውን የእኛንና የጌታን ዴርሻ አስተውለ፤ 

2.1. የእኛ ዴርሻ፤ "መራብ እና መጠማት…" 
2.2. የጌታ ዴርሻ፤ "…መሙሊት፡፡" 
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፪.  እያንዲንዲችን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት አሇብን፤ ምክንያቱም የተሰጠን ሥራ 
ከአቅማችን በሊይ ስሇሆነ፡፡   

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ታሊቅ ሥራን ትቶሌን ሄዶሌ፤ 
1. እርሱም ታሊቁ ተሌዕኮ ይባሊሌ፡፡     

 2. ማቴ.28፡19-20 
3. ማቴ.24፡14 

ሇ. ያሇን አቅም ግን ሇሥራው የማይበቃ ነው፤ 
1. የጉሌበት አቅማችን አይበቃም፡፡ 
2. የገንዘብ አቅማችን አይበቃም፡፡ 

ሏ. ሆኖም ግን፤ ሥራውን እናጠናቅቅ ዘንዴ ጌታ ኢየሱስ ኃይሌን ተስፊ 
አዴርጎሌናሌ፤ 

1. በሏዋ. 1 ጌታ ሇዯቀመዛሙርቶቹ ተስፊና ትዕዛዝ ሰጣቸው፡- 
1.1. ተስፊው(1፡8)፡- "እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ ምስክሮቼ  

                       ትሆናሊችሁ፡፡" 
1.2. ትዕዛዙ(1፡4-5)፡- "ከኢየሩሳላም አትውጡ፡ነገር ግን…አብ    

የስጠውን ተስፊ ጠብቁ፤" 
2. በመጀመሪያ ትዕዛዙን እስካሌፇጸምን ዴረስ ተስፊውን አናገኝም፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ          
1.  አቅምህ ከሚፇቅዯው በሊይ የሆነ ህይወት ሌትኖር ተሰጥቶሃሌ፡፡    
2.  ከችልታህ በሊይ የሆነ ሥራን እንዴትሰራ ተሰጥቶሃሌ፡፡             
3.  የእግዚአብሔርን ኃይሌ ትቀበሌ ዘንዴ ያስፇሌግሃሌ፡፡     
4.  ዛሬ ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ፡፡ 
 

 
 
           (ዳአርሚ) 
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6. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ 
                            ከአራቱ ክፌሌ 3ኛው 
እንዳት የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት እንቀበሊሇን? 

 
ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ዛሬ መንፇስ ቅደስ እነዱሞሊችሁና ህይወታችሁን እንዱሇውጥ 

ፌቀደሇት፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይሞለ ወይም እንዯገና ይሞለ ዘንዴ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ለቃስ 11፡9-13 
 
መግቢያ 
1. በዚህ የንባብ ክፌሌ ጌታ ኢየሱስ ዯቀ መዛሙርቶቹን እንዳት የመንፇስ ቅደስን 

ስጦታ እንዯሚቀበለ አስተማረ፤ 
2. በዚህ መሌዕክት እንዳት ዛሬ መንፇስ ቅደስን እንዯምንቀበሌ እንማራሇን፤ 
 
፩. የመንፇስ ቅደስን መቀበያው ዓውዴ፤ 

ሀ. የመንፇስ ቅደስ መቀበያው ዓውዴ ጸልት ነው፤ 
1. በምንባባችን ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ "ጌታ ሆይ…መጸሇይን  

               አስተምረን" ሇሚሌ ጥያቄአቸው መሌስ የሰጠበት ነበር፤(ቁ.1) 
  2. ጌታ ኢየሱስ በመንፇሱ ከተቀባ በኋሊ ነበር የጸሇየው፤ (ለቃ.3፡21-22) 

3. ጳውልስም ከተሞሊ በኋሊ ነበር የጸሇየው፤ (ሏዋ.9፡11-12፣17)  
 4. ጸልት ቁሌፌ ነገር ነው፡፡ 
ሇ. የመንፇስ ቅደስ መቀበያው ዓውዴ ወንጌሌን ሇመስበክ መታዘዛችን ነው፤ 

(ሏዋ.5፡32) 
ሏ. የመንፇስ ቅደስ መቀበያው ዓውዴ ትህትና ነው፤ (1ጴጥ.5፡6) 
መ. የመንፇስ ቅደስ መቀበያው ዓውዴ እምነት ነው፤ (ገሊ.3፡2፣5፣14) 

1. ጌታ ኢየሱስ፡-"በእኔ የሚያምን፤ መጽሏፌ እንዲሇ የህይወት ውሃ 
ምንጭ ከውስጡ ይፇሌቃሌ፡፡" (ዮሃ.7፡38)  

      
፪.  መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ ይህን አዴርጉ፡-  

ሀ. በእግዚአብሔር ፌጹም ፇቃዴ ውስጥ መሆናችንን በማወቅ ወዯ ጸጋው ዙፊኑ 
በዴፌረት እንቅረብ፤ (ዕብ.4፡16፤1ዮሃ.5፡14-15) 

ሇ. በጌታ ዴፌረት በእምነት እንጠይቅ 
1. ተስፊዎቹ ሇአንተ እንዯሆኑ ተቀበሌ (ለቃ.11፡9-13) 
2. ጌታ እንዱሞሊህ በጉጉት ጠብቀው (ማር.11፡24) 
3. በሌሳን እነዴትናገር በእምነት ጠብቅ (ሏዋ.2፡4) 
4. የክርስቶስ ምስክር ሇመሆን ተዘጋጅ (ሏዋ.1፡8) 

ሏ. መንፇሱን በማመን ተቀበለት 
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1. መንፇሱን በማይሰራ ተገብሮ አንቀበሌም፤ 
2. ሇምሳላ፡- ሌክ ጴጥሮስ ከጀሌባ ወጥቶ በውሃ ሊይ እንዯተራመዯ እኛም 

ጌታ እንዱሞሊን አምነን እርምጃ መውሰዴ አሇብን (ማቴ.14፡25-29) 
መ. በውስጥህ የመንፇሱ መገኘት ይሰማህ፤ 

1. ትኩረትህ በእግዚአብሔር እና በሌብህ ውስጥ በሚሰራው ሥራ ሊይ 
ይሁን፤ 

2. መገኘቱ በሊይህና በውስጥህ እንዲሇ ይታወቅህ፡፡ 
ሠ. በእምነት ተናገር (ሏዋ.2፡4) 

1. ይህ ኃይለና መገኘቱ እንዱፇሌቅ ፌቀዴሇት፤ (ዮሃ.7፡37-38) 
2. ቃሊቶችን መንፇሱ እንዯሰጠህ ተናገር፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ         
 1.ዛሬ ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ፡፡ 
 

(ዳአርሚ) 
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7. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተከታታይ 
   ከአራቱ ክፌሌ 4ኛው     
ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌንወስዯው የሚገባው ኃሊፉነት 
 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-አንዳ በመንፇስ ቅደስ ከተጠመቃችሁ በኋሊ ሌትፇጽሙት 
የሚገባ ኃሊፉነት አሇባችሁ፤  

የስብከቱ ዓሊማ፡-ሰዎች በመንፇስ ቅደስ እንዱጠመቁ ሇማነሳሳትና በመንፇሱ 
የተጠመቁትን ዯግሞ በመንፇስ ማገሌገሌ እንዯሚገባቸው ሇማበረታታት፡፡ 

የምንባብ ክፌሌ፡-2ኛ ቆሮንቶስ 3፡7-10 (“የመንፇስ አገሌግልት” የሚሇውን ተመሌከቱ) 
 
መግቢያ 
1. በምንባባችን ጳውልስ ሁሇት ዓይነት አገሌግልቶችን የነጻጽራሌ፤ 

 1.1. እነርሱም፤ በህግ ስር ያሇና በመንፇስ የሆነ አገሌግልት ናቸው፤ 
 1.2. አንደ ሞትን ሲያመጣ ላሊው ዯግሞ ጽዴቅን ያመጣሌ፤ 
 1.3. የሁሇተኛው ክብር ከአንዯኛው ክብር ይበሌጣሌ፤  

2. የአዱስ ኪዲን አገሌግልት "የመንፇስ አገሌግልት" ተብል ተገሌጿሌ፤ 
2.1. የመንፇስ አገሌግልት፤ጎርድን ዱ. ፉ እንዲለት "በመንፇሱ የታጠቁና 

ውጤቱም ላልች መንፇሱን እንዱቀበለ የሚያዯርግ" አገሌግልት ነው፡፡ 
2.2. ይህ መሌዕክት ላልች የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት እንዱቀበለ የማበረታታት 

ኃሊፉነታችን ሊይ እንዴናተኩር ነው፡፡             
3.  መጽሏፌ ቅደስ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን በተመሇከተ አምስት የአማኞች 

ኃሊፉነቶችን ያስተምራሌ፡፡ 
 
፩. እኛ በግሊችን ሌንሇማመዯው ይገባሌ፡፡ 

ሀ. ሁሊችንም በመንፇስ እንሞሊ ዘንዴ ታዘናሌ፤(ሏዋ.1፡4-5፤ኤፋ.5፡18) 
1. ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ተሞሌቶ ነበር፤(ለቃ.3፡26፤ሏዋ.10፡38) 
2. ዯቀመዛሙርቱም በመንፇስ ተሞሌተው ነበር፤(ሏዋ.2፡4፤4፡31.33)  

ሇ. የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ተሇማምዯሃሌ? 
 
፪.  በእርሱ ዕሇት ዕሇት ሌንመሊሇስ የገባሌ፡፡       
 ሀ. መጽሏፌ ቅደስ "በመንፇስ እንዴንመሊሇስ" ያዘናሌ፤  

1. ሮሜ.8፡1፤ ገሊ.5፡16፣25 
2. ገሊ.3፡3 

ሇ. በውስጣችን ያሇውን የመንፇስ ቅደስ ስጦታ "ሌናነሳሳ" ይገባናሌ፤   
         (2.ጢሞ.1፡6) 
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ሏ. ሇክርስቲያን መሪዎች፤ የምትመራቸው ህዝብ ትሊቁ ፌሊጎት ያንተ እውነተኛ 
የሆነ በመንፇስ መመሊሇስ ነው፡፡      
  

፫. በታማኝነት ሌናውጀውና ሌናስተምረውም ይገባሌ፡፡ 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት መሌዕክት አስተምሯሌ እንዱሁም   

       አውጆታሌ፤(ለቃ.11፡9-13፤ዮሀ14-16፣ ሏዋ.1፡4-8)  
     ሇ. ጴጥሮስም ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሰብኳሌ፤ 

1. በመጀመሪያው የጴንጤቆስጤ ስብከቱ፤ (ሏዋ.2፡14-17፣38-39) 
 2. በሁሇተኛው ስብከቱ፤ (ሏዋ.3፡19) 
ሏ. ጳውልስም ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሰብኳሌ፡ አስተምሯሌም፤ 

1. በኤፋሶን (ሏዋ.19፡1-7) 
2. በመሌዕክቶቹ (ሇምሳላ፤ ኤፋ.5፡18) 

መ. ሇመሆኑ ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሰብከሃሌን? ከእንግዱህስ ትሰብካሇህን? 
  
፬.  ላልችን እንዳት ወዯዚህ ሌምምዴ መምራት እንዲሇብን ማወቅ፡፡  

 ሀ. ይህ የማንኛውም ጴንጤቆስጢያዊ መጋቢ ተቀዲሚ ኃሊፉነት ነው፤  
 ሇ. ጌታ ኢየሱስና ሏዋርያት ይህን መንፇሳዊ ሌምምዴ በትጋት ይመሩ ነበር፤ 

1. ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት፤ (ለቃ.24፡45-49) 
2. ሏዋርያት ዯግሞ በሰማሪያ፤ (ሏዋ.8፡15-17) 
3. ጳውልስ በኤፋሶን፤ (ሏዋ.19፡1-7) 

ሏ. እኛም የጌታ ኢየሱስና የሏዋርያት ተከታዮች መሆን አሇብን፡፡ 
 
፭.  ወገኖቻችን ይህን እንዱሇማመደ ዕዴለን ማመቻቸት አሇብን፡፡   
 ሀ. በቤተክርስቲያን ትክክሇኛ የሆነ ሁኔታ መፌጠር አሇብን፤   
 ሇ. በርዕሱ በየጊዜው መስበክ አሇብን፤      
 ሏ. ይቀበለ ዘንዴ ከአማኞች ጋር መጸሇይ አሇብን፤    
 መ. ላልችም ከወገኖቻቸው ጋር እንዱጸሌዩ ማስተማር አሇብን፡፡ 
 
ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ          
1. ይህን ክቡር ስጦታ ቸሌ ማሇት የሇብንም፡፡                   
2. ዛሬ ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ እንዯገናም ተሞለ፡፡ 

(ዳአርሚ) 
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8. አጽናኙ መጥቷሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ሇእርሱ እንዴንኖርና እንዴንመሰክር ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ 
ቅደስን መገኘት ተስፊን ሰጥቶናሌ 

የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው ምስክር ሲሆኑ ማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ዮሃ.14፡12-20፣ 16፡7፣ የሏዋ.1፡8 
 
መግቢያ 

1. ክርስትና በአራት ታሊሊቅ ክንዋኔዎች ሊይ የተመሰረተ ነው፡- 
1.1. የክርስቶስ ሌዯት - እግዚአብሄር በሌጁ በኩሌ በሰው ሌጆች ህይወት ውስጥ 

መግባት፤ 
1.2. የዓርብ ስቅሇት - የክርስቶስ የመገሇጥ፣ የማስታረቅና የማዲን ስራ፤ 
1.3. ፊሲካ - የእግዚአብሄር በኃጢአትና በሞት ሊይ በክርስቶስ በኩሌ ዴሌን 

መቀዲጀት፤ 
1.4. ጴንጤቆስጤ - በክርስቶስ የሰራው የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የእግዚአብሄር 

ሌጆችን ሲያስታጥቅ፡፡ 
2. ጴንጤቆስጤ "የመንፇስ ቅደስ በቤተክርስቲያን ሊይ መምጣትን" ይናገራሌ፡፡ 

2.1. አጽናኙ መጥቷሌ!! 
 

፩. እስኪ የመንፇሱን መምጣት ተስፊ እንመሌከት፡-     
 ሀ. በብዙ አጋጣሚዎች ጌታ ኢየሱስ ስሇዚህ ተስፊ ተናግሯሌ፤ 

1. ጌታ አየሱስ ማንም በእርሱ የሚያምን ቢኖር ይህን ሌክ እንዯ ወንዝ 
ውሃ የሆነውን መንፇሱን በህይወቱ እንዯሚቀበሌ 
ተናግሯሌ፡፡(ዮሃ.7፡37-39) 

2. ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን እንዯሚተዋቸው እና ነገር ግን በእርሱ 
ቦታ መንፇስ ቅደስን እንዯሚሌክሊቸው ነገራቸው፡፡ (ዮሃ.14፡16-17፣ 
16፡7) 

3. ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት የመንፇሱን ተስፊ እስኪያገኙ ዴረስ 
ዯቀመዛሙርቱን እንዱጠብቁ አዘዛቸው፡፡(ሏዋ.1፡4-5) 

ሇ.በጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን ጌታ ኢየሱስ ሇመጀመሪያ ጊዜ ተስፊውን 
ፇፀመ፡፡(ሏዋ.2፡1-4) 

ሏ. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ጴጥሮስ ሇተሰበሰበው ህዝብ የመንፇሱ ተስፊ ሇሁለም 
ነው አሇ፡፡ (ሏዋ. 2፡38-39) 

1. ይህም "የኃጢአት ይቅርታ" እና "የመንፇስ ቅደስ ስጦታ" ተስፊ 
ሇእነርሱ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ሇእኛም ጭምር ነው፡፡ 

   
  



31 
 

፪.  እስኪ የመንፇሱን መገኘት እንመሌከት፤ 
ሀ. መጀመሪያ፡ጌታ ኢየሱስ አጽናኙ ከእኛ ጋር ሇዘሊሇም እንዯሚኖር ተስፊን 

ሰጠን፤(ዮሃ.14፡16፣18) 
1. ወሊጆች እንዯላሊቸው አይተወንም፤(ቁ.18)  
2. ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ፡ አሌተዋችሁም ሇእናንተ ዘሇቄታ ያሇው 

ተስፊ አሇኝ፤ መንፇስ ቅደስም ይመጣ ዘንዴ እሄዲሇሁ አሊቸው፡፡ 
3. ይህን ማሇቱ ዯግሞ ወዯ ኋሊ ማፇግፇጉ አይዯሇም (ዮሃ.16፡7) 

i. ወንጌለ እስከ ምዴር ዲርቻ እንዱዯርስ ዋናው ዕቅደ ነው እንጂ፤ 
ii. የእርሱ መሄዴ የተሻሇ እንዯሆነም እንዱያውቁ ፇሌጎ ነው እንጂ፤ 
iii. በምዴር ቢቆይ ኖሮ፡- 

አንዯኛ፡ አገሌግልቱ በቦታ ይወሰን ነበር፤ 
ሁሇተኛ፡ እንዯ አሁኑ ዯቀመዛሙርቱን በአንዴ ሊይ በአንዴ 

ጊዜና በአንዴ ቦታ ማግኘት አይችሌም ነበር፤ 
ሇ. ሁሇተኛው፡ ጌታ ኢየሱስ ተስፊን የሰጠን መንፇስ ቅደስ ከእኛ ጋር እንዱሆን 

ብቻ ሳይሆን በእኛም ውስጥ እንዯሚኖር ነው፡፡ (ዮሃ.14፡17)  
1. እንዳት የሚያስገርም ተስፊ ነው፤ እግዚአብሄር ማዯሪያውን በእኛ 

ውስጥ ሲያዯርግ እና የማይካዯውን የመገኘቱን ሌምምዴ ሲሰጠን፤ 
2. ክርስቶስ ከእኛ ጋር መሆኑን የሚያረጋግጥም ነው፤ (ዮሃ.14፡20)  

 
፫.  እስኪ የመንፇሱን ኃይሌ እንመሌት፤       
 ሀ. ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው መንፇስ ቅደስ በእኛ ሊይ በመጣ ጊዜ ምስክር   
       እንዴንሆን ያስታጥቀናሌ፡፡(ሏዋ.1፡8) 

1. ጌታ ዯቀመኣሙርቱ እንዱውቁት የፇሇገውየአጽናኙ መምጣትንና 
ሇሰፉና ሇበሇጠ አገሌግልትም እንዯሚያስታጥቃቸው ነው፡፡ 
(ዮሃ.14፡12) 

2 አገሌግልታቸውም እንዱሰፊ እና ከእርሱ የበሇጠ ተጽእኖ እንዱያመጣ 
በብዙ ኃይሌ ሞሊቸው 

    ሇ. መንፇሱ የምስክርነት መንፇስ ነው፤ 
1 በኃይለ ሲሞሊን ሇክርስቶስ ብርቱ ምስክር ሇመሆን ሉያስታጥቀን 
ነው፡፡(ዮሃ.15፡26-27) 

ሏ. ዛሬ ሌክ በሏዋርያት ሥራ እንዯምናየው የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 
ይመራናሌ፣በቅዴስና ህይወት እንዴንኖር ያስችሇናሌ፡፡ እንዱሁም በተሻሇ 
መንገዴ እምነታችንን እንዴናካፌሌ ኃይሌ ይሆነናሌ፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
1.አሁን ኑ እና የመንፇስ ቅደስን ስጦታ በህይወታችሁ ተቀበለ፡፡  

(ኬቤ) 
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9. ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት የተሇመደ ጥያቄዎች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-መጽሏፌ ቅደስ ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት በተሇምድ 
የሚጠየቁትን ጥያቄዎች ይመሌሳሌ፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡-እንዯ ክርስቶስ ምስክር አማኞች በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዱታጠቁ 
መርዲት፡፡ 

መግቢያ 
እስኪ ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት በተሇምድ የሚጠየቁትን ጥያቄዎች እንመሌከት፤ 
 
፩. ክርስቲያኖች መንፇስ ቅደስን የሚቀበለት ሲዴኑ ነውን? 

ሀ.  ክርስቶስን ስትቀበለ መንፇስ ቅደስ በሥራ ሊይ መሆኑን እርግጠኛ መሆን 
ትችሊሊችሁ (ሮሜ.8፡9) 

ሇ.  ወዯ ክርስቶስ የመጣን እያንዲንዲችን የመንፇስ ቅደስን የዲግም መውሇዴ 
ሥራን ተሇማምዯናሌ፡፡ (ዮሃ.3፡3-6) 

   
፪.  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ታዱያ እንዳት ከዴነት ጋር ይሇያሌ? 

ሀ. ተጨማሪና ሌዩ የሆነ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የሚባሌ የመንፇስ ቅደስ 
አገሌግልት አሇ (ሏዋ. 1፡4-5፣8) 

1. ይህ ከእግዚአብሄር ዘንዴ ሇአማኝ ሁለ የተሰጠ ኃሌን የሚያስታጥቅ 
ስጦታ ነው፤ 

2. 2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የቅዴስና ኑሮን ሇመኖር፣ የጠሇቀ መንሳዊ 
ህይወትና ሇክርስቶስ የተሰጠ ህይወት እንዱኖረን ይረዲናሌ፤ 

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ዓሊማ ስሇእምነታችን ሇላልች 
እንዴንመሰክር ኃይሌና ዴፌረት እንዱሰጠን ነው፡፡(ሏዋ.1፡8) 

ሏ. ሁሊችንም ይህ ከእግዚአብሄር የሆነ "አስታጣቂ ስጦታ" የዴሌ ህይወትን 
እንዴንኖር እምነታችንን በሚገባ እንዴናካፌሌ ያስፇሌገናሌ፡፡ 

1. ይህ ሌምምዴ በጣም አስፇሊጊ ከመሆኑ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ 
ዯቀመዛሙርቱን ኃይለን ሳይቀበለ ከኢየሩሳላም እንዲይወጡ አዘዘ 
(ሏዋ. 1፡4-5) ፡፡ 

 
፫.   ሰው በሌሳን ሳይናገር በመንፇስ ቅደስ ሉሞሊ ይችሊሌ?  

ሀ. ይህን ሇመመሇስ መጽሏፌ ቅደሳዊውን ንዴፌ ጠጋ ብሇን ማየት 
ይጠበቅብናሌ፤ 

1. በጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን፤"ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተሞለ መንፇስም 
እንዯሰጣቸው መጠን በላልች ቋንቋዎች ይናገሩ ጀመር፡፡" (ሏዋ.2፡4) 

2. በቆርኔላዎስ ቤት፤"… ቃለን በሰሙት ሁለ ሊይ መንፇስ ቅደስ  
ወረዯባቸው…በሌሳን ሲናገሩና እግዚአብሄርን ሲያመሰግኑ ሰሟቸው ፡፡" 
(ሏዋ.10፡46) 
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  3. በኤፋሶን፤ "ጳውልስም እጁን በሊያቸው በጫነ ገዜ፡ መንፇስ ቅደስ  
   ወረዯባቸው፤ በላልች ቋንቋዎች ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ፡፡" 

(ሏዋ.19፡6) 
ሇ. እነዚህ የመጽሏፌ ክፌልች የሚያሳዩት በመንፇስ ቅደስ መጠመቃችን 

የሚታይና መነሻ የሆነው ማረጋገጫ ምሌክት በሌሳን መናገር እንዯሆነ ነው፡፡ 
 
፬. በአንዴ ሰው የግሌ የጸልት ህይወት በሌሳን የመጸሇይ ጥቅሙ ምንዴን ነው? 
 ሀ. መንፇስ ቅደስ መቀበሊችሁን ሇማረጋገጥ ይጠቅማሌ፤ 

ሇ. መንፇሳዊ ህይወታችሁንና ከእግዚአብሄር ጋር ያሇው ጉዟችሁን ያንጻችኋሌ፤ 
(1ቆሮ.14፡2፣4፣ይሁዲ 20)  

 ሏ. በሌሳን ስንጸሌይ መንፇስ ቅደስ በጸልታችን ያግዘናሌ፤ (ሮሜ.8፡26) 
1. አንዲንዴ ጊዜ ምዴራዊ ቋንቋችን የሌባችንን ሇእግዚአብሄር ሇመግሇጥ 

ውሱን ሲሆንብን በሌሳን መጸሇይ ከአእምሮ ውሱንነት በማሇፌ 
መንፇሱ በእኛ በኩሌ እንዱጸሌይ ይረዲናሌ፡፡  

 
፭. በመንፇስ ቅደስ ሊሌተጠመቁት የማበረታቻ ቃሊት፡- 

ሀ. እነዚህ ነገሮች አሁንም ገና ግሌጽ ካሌሆኑሊችሁ ቃለን በማጥናት ማስተዋሌን
    ከእግዚአብሄር እሹ፡፡ በዚህ ጊዜ… 

1. አስታውሱ ሇሁሊችንም የእግዚአብሄር ፌቅር አንዴ ነው፤ 
2. መንፇስ ቅደስ የመጣው ሉያጽናናን፣ ወዯ እውነት ሁለ ሉመራንና 

ምስክር እንሆን ዘንዴ በኃይለ ሉያስታጥቀን ነው፤  
  3. መንፇሱን ሇመቀበሌ እንጂ በሌሳን ሇመናገር ብቻ አትሹ፡፡ 
 ሇ. በመንፇሱ መሞሊት ገና የመጀመሪያው ነገር ነው፤ 

1. ከተሞሊችሁ በኋሊ ያገኛችሁትን ሌምምዴ በየጊዜው በውስጣችሁ 
እንዱታዯስና ህያው አዴርጎ መጠበቅ የእናንተ ዴርሻ ነው፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  

1. የሁሌጊዜ ጸልታችን "መንፇስ ቅደስ ሆይ ና እፇሌግሃሇሁ!!" ይሁንሌን፡፡ 
2. ከኔ ጋር መንፇስ ቅደስን ወዯ ህይወታችሁ ጋብዙት፤ 
3. የግሊችሁን ጴንጤቆስጤ የምትሇማመደ ያዴርጋችሁ!!               
           

           (ኬቤ) 
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10. የጴንጤቆስጤ ቀን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- የጴንጤቆስጤ ቀንን መረዲት በመንፇሱ መሞሊትን 
እንዴናምንና እንዴንሻው ያግዘናሌ፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ ፡- ሰዎች በመንፇሱ እንዱሞለና የተዋጣሊቸው ምስክሮች ይሆኑ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- (ሏዋ. 2÷1-12) 
 
፩. የመንፇሱን መምጣት ማብራራት (ሏዋ.2÷1) 

ሀ. ጴንጤቆስጤ በግሪኩ ሃምሳ ማሇት ነው፡፡ 
1. አይሁድች “የሳምንታት በዓሌ ይለታሌ” (ዘላዋ.23÷15-21) 
2. የብለይ ኪዲን የመስዋዕት ህጏች የክርስቶስ ስራ ጥሊዎች ነበሩ 

(ገሊ.3÷24 ፣ ቇሊ.2÷16-17) 
ሇ. የመጀመሪያው ምስሌ ፡- ፊሲካ (ዘላዋ.23÷5 1ቆሮ.5÷7)  

1. ፊሲካ እግዚአብሔር እስራኤሌን ከግብጽ ባርነት እንዲዲናት
 ያስታውሳቸዋሌ፡፡  
2. የፊሲካው በግ ክርስቶስ ከኃጢአት ያዴነን ዘንዴ በመስቀሌ  

የሠራውን ሥራ ምስሌ ነው፡፡       
ሏ. ሁተኛው ምስሌ፡- የበኩራት ስጦታ በዓሌ ዘላዋ.23÷9-10  

1. የፊሲካ ሳምንት በመጀመሪያው ቀን የሚከበር ነው፡፡  
2. ሰዎች የመከሩን በኩራት ሇአምሊካቸው ይወዘውዛለ፡፡  
3. ይህ ስጦታ ፡የበኩራት ስጦታ፡ የተባሇበት ምክንያት የሚሰበሰበውን 

መከር በመወከሌ የሚቀርብ ስሇሆነ ነው፡፡ 
4. ይህም የክርስቶስ ትንሣኤ ምሳላ ነው፡፡ ይህም የሚሆነው ከፊሲካ 

በኋሊ ባሇው ሳምንት የመጀመሪያው ቀን ነው፡፡ 1ቆሮ.15÷20-23 
መ. ሦስተኛው ምስሌ የመከር በዓሌ ወይም ጴንጤቆስጤ ይባሊሌ ዘላዋ.23÷15-

17፣ ሏዋ.2÷1  
ማስታወሻ ፡- ከዚህ በዓሌ ጋር ሁሇት ነገሮች ተገናኝተዋሌ  

1. የሚመጣውን የመከር ዘመን ያከብራሌ  
1.1 ጴንጤቆስጤ ስሇመከሩ ጉዲይ ነው ሏዋ.2÷14 ,16-17, 21  
1.2 በመንፇስ ቅደስ የመነዲታችን ዓሊማ እንዯ ጌታ ምስክር 

የጠፊውን ሰው ወይም መከር ሇጌታ ሇማምጣት 
ነው፡፡ሏዋ.1÷8   

2. አዱሱን በክርስቶስ የሆነውን ቃሌ ኪዲን ያከብራሌ  
2.1 እግዚአብሔር ከአብርሏም ጋር ቃሌኪዲኑን ዓሇምን ሁለ 

በእርሱ ይባርክ ዘንዴ አዯረገ፡፡ዘፌ.12÷3   
2.2 እግዚአብሔር የአይሁዴን ሕዝብ ሰዎች መሲሁን ወዯማመን
 እንዱመሩ አቀዯው ዘፀ.19÷5፣6  
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2.3 የአይሁዴ አስተማሪዎች ከፊሲካ ሃምሳ ቀን በኋሊ 
እግዚአብሔር በሲና ተራራ ሊይ ወረዯ በዛም ቃሌ ኪዲኑን 
ሰጠ ብሇው ያስተምራለ፡፡ 

2.4 ሆኖም እስራኤሌ ቃሌ ኪዲኑን መጠበቅ አሌቻሇችም ስሇዚህም
 እግዚአብሔር ላሊ አዱስ ኪዲን እንዯሚያዯርግ ቃሌ ገባ፡፡
 ኤር.31÷31-34  
2.5 ስሇዚህ በሏዋ.2÷1 ከፊሲካ ሃምሳ ቀን በኋሊ እግዚአብሔር 

እንዯገና ቃሌ የገባውን አዱስ ኪዲን ሇመፇጸም ወረዯ፡፡ 
፪. የመንፇሱ መምጣት ማስረጃዎች ሏዋ.2÷1-4 

ሀ. ነፊሱ ቁ.2  
1. ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስን ከነፊስ ጋር አነጻጸረው ዮሏ.3÷8  
2. በጴንጤቆስጤ ጊዜ ነፊሱ እንዯመጠነኛ ነፊስ አይዯሇም የተገሇጸው ሌክ 

እንዯ እግዚአብሔር እስትንፊስ በብርቱ ዏውል ነፊስ እንጂ  
3. ይህ ዴምጽ ዯግሞ ብዙ ሕዝብ እንዱሰባሰብ አዯረገ፡፡ ሏዋ.2÷6 

ሇ. እሳቱ ቁ.3  
1. ትክክሇኛው እሳት ባይሆንም እንዯ እሳት የሚመስሌ ነበር  
2. የሚታይ የመንፇስ ቅደስ ሀሌዎት መገሇጥ ነበር፡፡  

ሏ. ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተሞለ ቁ.4  
1. ተሞለ ሇሚሇው ቃሌ በግሪኩ ፕላሮ ይሇዋሌ ይህም የሚገሌጠው ሌክ 

የጀሌባ ሸራ በነፊሱ ተሞሌቶ ጀሌባውን እንዯሚያንቀሳቅስ ነው፡፡  
2. ትርጉሙም ዯቀመዛሙርቱ ሇመንፇሱ ቁጥጥር እራሳቸውን በማስገዛት 

ሇስራ መንቀሳቀሳቸውን ያሳያሌ፡፡  
3. የሏዋርያት ሥራ ይህ አይነት ዴርጊት በዯቀመዛሙርቱ ሊይ 

በተዯጋጋሚ እንዯተፇጸመ ይነግረናሌ፡፡ ሏዋ.4÷8,31  
መ. መንፇስም እንዱናገሩ በሰጣቸው መጠን በላልች ቋንቋዎች ይናገሩ 

ጀመር ቁ.4 
1. በማያውቁት ቋንቋ ተናገሩ፡፡  
2. ይህም መንፇስ እንዱያዯርጉ ያስቻሊቸው ተዓምራት ነበር፡፡ 

  
፫. የመንፇሱ መምጣትና ውጤቱ ሏዋ.2÷5-12 

ሀ. ሕዝቡ ከብዙ ሀገራት የተውጣጣ ነበር ቁ.5÷9-11  
ሇ. ግራ መጋባቱ ቁ.6÷8-12  

1. ሕዝቡ ያሌተማሩ ሰዎች በማያውቁት ቋንቋ የእግዚአብሔርን ታሊቅ 
ሥራ በአህዛብ ቋንቋ ሲናገሩ ሰማቸው፡፡  

2. እንዱህ አስበው ይሆናሌ “ይህ እንዳት ሉሆን ቻሇ? ይህ ተዓምር 
መሆን አሇበት? ይህ ምን ማሇት ነው?” 

ሏ. መዯምዯሚያው ሏዋ.2÷41  
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1. ይሄ ሇወንጌለ መሰጠትና የዴነትን በረከት ሇሕዝቦች እናቀርብ ዘንዴ 
የእግዚአብሔር ሥራ ነው፡፡  

መ. ይህ ዯግሞ አራት ዴምዲሜዎች ሊይ ያዯርሱናሌ  
1. የእግዚአብሔር ጊዜ ፌፁም መሆኑና ቃለ እንዯሚፇጸም  
2. እኛም ፇቃደን ብንታዘዝ ኃይለን እንዯምንቀበሌ  

2.1 መቶሃያዎቹ በመንፇስ ተሞለ ምክንያቱም ክርስቶስን ስሇታዘዙ 
ሏዋ.1÷4,13-14፣2÷1  

3. ይህ የመንፇስ ስጦታ ሇማንም ነው ሏዋ.2÷17,39  
4. እግዚአብሔር ይህንን ሁለ ያዯረገው ሇላልች ክርስቶስን በሚገባ 

አካፌሇን ወዯ ዴነት እንዴንመራቸው ነው፡፡  
 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
“ኑ በአንዴነት እንምጣና እግዚአብሔር በመንፇሱ እንዱሞሊን ምስክሩም 
እንዴንሆን ያስታጥቀን ዘንዴ እንጸሌይ”  
 

 
(ጆሉ) 
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11. ባመናችሁ ጊዜ መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን? 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚ ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም 
የእግዚአብሔር ዓሊማ ሇእያንዲንደ አማኝ ኃይለን ሰጥቶ ምስክር እንዱሆን 
ነው፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት እንዯሚያስፇሌግ አማኞችን ሇማሳመንና 
እንዱቀበለ ሇማዘጋጀት ነው  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.19÷1-12  
 
፩ . የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ቀዲሚነት 

ሀ. የጳውልስ ጥያቄ፡- ባመናችሁ ጊዜ መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን? 
1. ይህ ጥያቄ የሚያመሇክተው የሰዎችን ዯቀመዝሙር መሆንና ነገር ግን 

ገና በመንፇስ ቅደስ እንዲሌተሞለ ነው፡፡ 
2. እንዱሁም ነገሩ የሚያመሇክተው በክርስቲያኖች ዘንዴ ቀዲሚው 

ተግባር መሆኑን ነው  
3. ጳውልስ ይህን ጥያቄ የጠየቀው በእርግጥ እነዚህ በመንፇሱ 

መሞሊታቸውን ሇማወቅ ነው፡፡ ምክንያቱም የኤፋሶን ቤተክርስቲያን 
በትክክሇኛው የጴንጤ ቆስጤ ሌምምዴ እንዴትሆን ስሊሰበ ነበር፡፡  

ሇ. ይህ በመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ተግባር በሰማርያም ታይቷሌ 
ሏዋ.8÷14-17  

ሏ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በጣም አስፇሊጊ ስሇሆነ የአንዴ ጊዜ ሌምምዴ ብቻ 
ሳይሆን ቀጣይነት ያሇው ነው፡፡  

1. ከብዙ ዓመት በኋሊ ጳውልስ ሇኤፋሶን ቤተ ክርስቲያን በመንፇሰ 
እንዱሞለና በሙሊትም እንዱኖሩ ጻፇሊቸው፡፡ ኤፋ.5÷18  

2. “በመንፇስ ተሞለ” የሚሇው በግሪኩ በሙሊት እንዴንኖር የሚያዝ ቃሌ 
ነው፡፡  

መ. የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ይህንን ቀዲሚ ተግባሯ አዯረገችው እኛም 
እንዱሁ ማዴረግ አሇብን 

  
፪. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማው፡- ብርቱ የክርስቶስ ምስክሮች እንዴንሆን ነው፡፡  

ሀ. ጳውልስን ያሳስበው የነበረው የእግዚአብሔር ዓሊማ የመንፇስ ጥምቀት ስሇነበረ 
ሰዎቹ በመንፇስ ይሞለ ዘንዴ ነበር፡፡  

1. ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ዓሊማ ገሌጧሌ፡፡ ሏዋ.1÷8  
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇግሌ ጥቅምና በረከት ሳይሆን 

የእግዚአብሔር ተሌዕኮን በኃይለ እንዴናገሇግሌ ነው፡1  
3. ጳውልስ አሥራ ሁሇቱን ዯቀመዛሙርት ሇመመስከር ኃይሌ 

እንዲስፇሌጋቸው ያውቅ ነበር፡፡  
ሇ. የእነዚህ የአሥራ ሁሇቱ ሰዎች በመንፇስ የመሞሊት ውጤት  
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1. በመንፇስ ተሞሌተው በላልች ቋንቋዎች ተናገሩ ትንቢትም ተናገሩ 
ሏዋ.19÷6  

2. ውጤቱም ታሊቅ ምስክርነት በዚያ አገር ሆነ፡፡ ሏዋ.19÷8-10 
ሏ. በእስያ ሊለ ሁለ የጳውልስ እቅዴ ወንጌሌን ማዲረስ ነበር  

1. ሏዋ. 19÷9-10 የሚያሳየው ጳውልስ ብቻ እግዚአብሔር የተጠቀመበት 
ሰባኪ እንዲሌነበረ ነው፡፡  

2. ጳውልስ የመንፇሰ ቅደስ ጥምቀትን ቀዲሚው ተግባር በኤፋሶን 
ያዯረገበት ምክንያት መንፇሱን በተሞለ አማኞች ምስክርነት እስያን 
ሁለ በወንጌሌ ሇመዴረስ ዕቅዴ ስሇበረው ነው፡፡  

3. ላልች በእስያ ያለ ቤተክርስቲያናት በአዱስ ኪዲን የተጠቀሱት 
የተጀመሩት ምናሌባት ጳውልስ በኤፋሶን ከሰጠው አገሌግልት የተነሣ 
ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

4. ጳውልስ ክርስቶስ ሇቤተክርስቲያን የሰጠውን ንዴፌ እየተከተሇ ነበር፡፡ 
በመንፇስ ተሞለና ምስክሮች ሁለ ሏዋ.1÷8 

     መ.  የእግዚአብሔር እቅዴ አይሇወጥም እርሱ አሁንም የመንፇሱን ሀይሌ 
በመሻት ምስክሮቹ እንዱሆኑ ሰዎችን ይጠራሌ 

    
፫. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ሇመቀበሌ ዝግጅት  

ሀ. በመጀመሪያ ዯረጃ፡- ከኃጢአት ንስሏ መግባት  
1. የኤፋሶን ሰዎች የመጥምቁን ዮሏንስ የንስሏ መሌእክት ተቀብሇዋሌ፡፡  

ሇ. በሁሇተኛ ዯረጃ የክርስቶስ ጌትነትና አዲኝነትን መቀበሌ  
1. ጳውልስ የኤፋሶን ሰዎች የዮሏንሰን መሌእክት ብቻ እንዯሰሙ ባወቀ 

ጊዜ ዮሏንስ የመጣው ሰዎችን ሇክርስቶስ ሇማዘጋጀት እንዯነበር 
ገሇጠሊቸው፡፡  

2. መጥሙቁ ዮሏንስ ሁሇት ነገሮችን ሰብኳሌ፡፡  
2.1 የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባሇችና ንስሏ ግቡ ማቴ.3÷2  
2.2 የዓሇምን ኃጢአት የሚያስወግዴ መጥቷሌ ዮሏ.1÷29  

3. ከገባቸው በኋሊ ክርስቶስን ተቀበለት ሏዋ.19÷5  
ሏ. በሦስተኛው ዯረጃ ክርስቶስ በመንፇሱ እንዯሚሞሊችሁ እመኑ 

1. የዮሏንስ መሌእክት ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ እንዯሚያጠምቅም 
ይጨምራሌ፡፡ ለቃ.3÷16  

መ. በአራተኛ ዯረጃ በመንፇሱ እንዱሞሊችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ 
1. ሰዎቹም አመኑ ጳውልስም እጁን ጫነባቸው እነርሱም መጸሇይ ጀመሩ 

ሁለም መንፇስ ቅደስ ሞሊባቸው ሏዋ.19÷6  
2. እናንተም በጸልት ከጠየቃችሁ መንፇሱን መቀበሌ ትችሊሊችሁ፡፡  
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
1. እንዯ ኤፋሶን ዯቀመዛሙርት መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ ተዘጋጁ  
2. ሌባችሁን ክፇቱና እግዚአብሔር ይህን ሇእናንተ እንዯሚያዯርግ እመኑ  
3. እግዚአብሔር በእናንተ ሊይ እንዱያዯርገው ጠይቁት  

 
 

          (ማተ) 
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12. ያሇ እርሱ ሥፌራችሁን አትሌቀቁ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ክርስቶስ ዯቀመዛሙርቱን ሇመጨረሻ ጊዜ የሰጣቸው 
ትእዛዝ ታሊቁን ተሌዕኮ ሇመፇጸም የመንፇስ ቅደስ ኃይሌን መቀበሌ 
እንዲሇባቸው ነበር፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ ፡- አማኞች በንፇስ ቅደስ እንዱጠመቁና ኃይሌ እንዱቀበለ 
የተሰጣቸውን የክርስቶስን ተሌዕኮ ሲታዘዙ ማየት  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1÷4-5 ፣8 
 
መግቢያ  
1. የአንዴ ሰው የመጨረሻው ቃሌ (ኑዛዜ) ብዙ ጊዜ ከፌተኛ ስፌራ ይሰጠዋሌ 
2. ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት ሇቤተክርስቲያን የሰጠው የመጨረሻው 

ቃሌ ሇእያንዲንደ አማኝ የተሰጠ ትዕዛዝ ነበር፡፡  
3. በዚህም ትዕዛዝ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇእያንዲንደ የክርስቲያን ሕይወት 

ቀዲሚው ነገር መሆኑን ጌታ ኢየሱስ ጥርት አዴርጏ ተናግሯሌ፡፡ 
  

፩.  የክርስቶስ የመጨረሻው ትእዛዝ ሏዋ.1÷4-5  
ሀ. ያሇ ስጦታው የትም አትሄደ “ከኢየሩሳላም አትውጡ” (ጠብቁ) ቁ.4  
ሇ. የምንጠብቀው ስጦታ ምንዴነው? “በመንፇስ ቅደስ ትጠመቃሊችሁ” ቁ.5  
ሏ. ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት እንዱጠብቁ ከአንዴ ጊዜ በሊይ 
አዘዛቸው ለቃ.24÷49  
መ. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ማሇት ምን ማሇት ነው ? 

1. ኃይሌን ከሊይ በመሌበስ በእግዚአብሔር መንፇስ መሞሊት ነው 
ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷8 
  

፪. የክርስቶስ የመጨረሻው ትእዛዝ ምክንያት ሏዋ.1÷4,5,8 
ሀ. እግዚአብሔር አብ ይህንን ስጦታ ተስፊ አዴርጏ ሰጥቷሌ፡፡  

1. በነቢዩ ኢዮኤሌ በኩሌ ኢዮ.2÷28-29  
2. በመጥምቁ ዮሏንስ በኩሌ ተሰጥቷሌ ማር.1÷7-8  

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ስጦታ የክርስቶስ ኢየሱስ አገሌግልት ቀዲሚው ግብ ነበር፡፡  
1. መጥምቁ ዮሏንስ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ሰዎችን በመንፇስ ቅደስ 
ያጠምቃሌ ብል    
    ነበር፡፡ ማር.1÷7-8  
2. ብዙጊዜ ጌታ ኢየሱስ ስሇዚህ ነገር ከዯቀመዛሙርቱ ጋር ይነጋገር ነበር፡፡    
    ሏዋ.1÷4 “ ስናገር ከእኔ የሰማችሁትን …”  
3. ዮሏ. 7÷37-39 ከተናገራቸው ጊዜያቶች አንደ ምሳላ ነበር፡፡  

ሏ. ስጦታው ክርስቲያኖች ምስክሮቹ እንዱሆኑ የሚያስታጥቅ ነው፡፡ ሏዋ.1÷8  
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1. ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን ወዯ ዓሇም እንዱሄደና አህዛብን ሁለ
 ዯቀመዝሙር እንዱያዯርጉ አዘዛቸው ማቴ.28÷18-20  
2. ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት እንዱሹ 
አዟቸዋሌ ምክንያቱም ዯግሞ ተሌዕኮውን ይፇጽሙ ዘንዴ ኃይሌን እንዱያገኙ 
ነበር፡፡  
3. ዛሬም የእግዚአብሔር ተሌእኮ ሇቤተክርስቲያኑ አሌተሇወጠም፡፡ ስሇዚህ 
አሁንም ትእዛዙን ሇመፇጸም የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፡፡ 
  

፫. የክርስቶስን የመጨረሻ ትእዛዝ ትታዘዛሇህን? 
ሀ. መንፇሱ ስሇመጣ የክርስቶስ ምስክሮች እንዴንሆን ታዘናሌ ዮሏ.15÷26-27  
ሇ. ከወዯዴነው እንታዘዘዋሇን እርሱም መንፇሱም ከእኛ ጋር እንዱሆንና ኃይሌን
 በመስጠት ይሞሊናሌ፡፡ ዮሏ.14÷15-17  
ሏ. እግዚአብሔር መንፇሱን የሚሰጠው ሇሚታዘዙት ነው ሏዋ.5÷32  

1. ሏዋርያትም የክርስቶስ ምስክር እንዱሆኑ መታዘዝ እንዲሇባቸው ተናገሩ፡፡  
 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
የክርስቶስን ትእዛዝ በመቀበሌ የተሻሇ ምስክር እንዴትሆኑና እንዴታገሇግለት ዛሬ 
ኃይለን ሇመቀበሌ ኑ 
 

(ማተ)  
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13. የእግዚአብሔርን ስጦታ አቀጣጥሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የተዋጣሇት ክርስቲያን ሇመሆን የግሌና ቀጣይ የሆነ 
የጴንጤቆስጤ መነቃቃትን ሌንሇማመዴ ይገባናሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች ቀጣይ በሆነ መንገዴ ዯጋግመው በመንፇስ ቅደስ እንዳት 
እንዯሚሞለና ዛሬም ዯጋግመው ሉሞለ እንዯሚችለ ማወቅ  

የምንባብ ክፌሌ፡- 2ጢሞ. 1÷6-8 ,11-12,14 
  
መግቢያ 
1. በምንባብ ክፌሊችን ጳውልስ ጢሞቴዎስን እንዳት ይህንን ጴንጤቆስጢያዊ 

መነቃቃት በግሌ መሇማመዴ እንዯሚችሌና ሇምን ሉሻው እንዯሚገባው ነገረው፡፡  
2. ጢሞቴዎስን በእርሱ ዘንዴ ያሇውን የእግዚአብሔርን ስጦታ “እንዱያቀጣጥሌ” 

ይህም ስጦታ በጳውልስ እጅ መጫን እንዯተቀበሇው አስታወሰው፡፡  
3. ጳውልስ የሚናገረው ስጦታ ጢሞቴዎስ በመንፇስ ቅደስ ሲጠመቅ የተቀበሇውን 

የመንፇስ ቅደስ ስጦታን ነው 
4. ይህ ስጦታ ቀጣይ በሆነ መንገዴ መታዯስ አሇበት  
5. ጴንጤቆስጢያዊ የግሌ መነቃቃትን ሇመሇማመዴ የምናሟሇው ነገር አሇን  
6. ነገር ግን በመጀመሪያ ጳውልስ መነቃቃትን በዚህ ምንባብ እንዳት አዴርጏ 

እንዯሚገሌጠው እንይ  
 

፩. እንዯ ምንባቡ ጴንጤቆስጢያዊ የግሌ መነቃቃት ማሇት ሦስት ነገሮች ናቸው 
ሀ. ይህ ማሇት በግሌ በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ማሇት ነው 2ጢሞ.1÷6  

1. በዚህ ምንባብ የተነገረው “የእግዚአብሔር ስጦታ ማሇት የመንፇስ ቅደስ 
ጥምቀት ነው” ሏዋ. 1÷4, 8÷20, 11÷17  
1.1 በዚህ ዓውዴ ይህ የአገሌግልት ስጦታ አይዯሇም፤ 
1.2 ጳውልስም እራሱን ጨምሮ ስጦታውን እንዯተቀበሇ ይናገራሌ 

“እግዚአብሔር … መንፇስን ሰጥቶናሌና”፡፡ 
2. ጢሞቴዎስ መንፇስ ቅደስን የተሞሊው ጳውልስ እጁን ጭኖ ከጸሇየሇት 

በኋሊ ነበር፡፡  
2.1 ይህ የተከናወነው ጳውልስ በተከሇው በሌስጥራ በነበረችው 

ቤተክርስቲያን ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሏዋ.14÷8-20 ,16÷1-3  
3. በአዱስ ኪዲን ቤተክርስቲያን ከዲኑ በኋሊ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ 

የአሠራሩ ንዴፌ ነበር፡፡ ሏዋ.8÷15-17 ,9÷17 ,19÷6  
ሇ. ይህም ማሇት በአንዴ ሰው ሕይወት እንዱሠራ አስቦ ሇመንፇስ ቅደስ 

መፌቀዴ ነው፡፡ 2ጢሞ.1÷7  
1. የመንፇስ ቅደስ መገኘትና ስራ በሕይወታችን ሇውጥን ያመጣሌ፡፡  
2. በፌርሃት ቦታ እርሱ ኃይሌን ያመጣሌ ሏዋ.1÷8  
3. እርሱ  ፌቅርን ያመጣሌ ሮሜ.5÷5  
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4. እርሱ ራስን መግዛት ያመጣሌ ገሊ.5÷16  
ሏ. ይህም ማሇት ሇክርስቶስ በንቃት መመስከር ነው፡፡  

1. “እንግዱህ ስሇ ጌታችን ሇመመስከር … አትፇር” 2ጢሞ.1÷8  
2. ይህ ዯግሞ በሏዋርያት ሥራ 1÷8 ያሇውን የክርስቶስን ቃልች 

ያስታውሱናሌ፡፡ 
  

፪. ሇግሌ የመነቃቃት ሕይወት ሦስቱ ምክንያቶች 
ሀ. ምክንያቱ ወንጌሌን ስንሰብክ ተቃውሞ ስሇሚገጥመን 2ጢሞ.1÷8፣11-12  
ሇ. ምክንያቱም ሇወንጌሌ መሌእክትና ጤናማ ትምህርት ታማኝ እንዴንሆን 

የመንፇሱ እርዲታ ስሇሚያስፇሌገን 2ጢሞ.1÷14  
ሏ. ሇክርስቶስ አገሌግልት ያሇን ቅናት የመቀዝቀዝ አዝማሚያ ስሊሇው 

2ጢሞ.1÷6  
1. ጳውልስ ጢሞቴዎስን በአንተ ውስጥ ያሇውን የእግዚአብሔርን ስጦታ 

“አነሳሳ” ወይም“አንዴዯው” ወይም “አቀጣጥሇው” አሇው፡፡  
2. እሳት ማቀጣጠሌ እንጨት መማገዴ ያስፇሌገዋሌ አሇበሇዚያ መጥፊቱ 

አይቀርም፡፡  
3. ብዙዎች ጳውልስን በመከራው ትተውት ጀርባቸውን 

ሰጥተውታሌ፡፡2ጢሞ.1÷15፣ 4÷10  
4. ጢሞቴዎስ በያዘው ነገር ጸንቶ እንዱቆም ያስባሌ  
5. እኛም የመንፇሱን መገኘት በሕይወታችን በመጠበቅ ሇክርስቶስና 

ሇተሌዕኮው ያሇንንመሰጠት በንቃት መጠበቅ ያስፇሌገናሌ፡፡  
 

፫. የጴንጤ ቆስጤያዊ የግሌ መነቃቃትን ሇመሇማመዴ የምናዯርገው ነገር አሇን፡፡ 
ሀ. ሌክ እንዯጢሞቴዎስ በክርስቶስ ግብዝነት በላሇበት እምነት እንጀምር 

2ጢሞ.1÷5  
ሇ. በመገኘቱ እንዱሞሊን ስንሻ መንፇስ ቅደስ መነቃቃትን እንዯሚያመጣ ማወቅ 

አሇብን  
ሏ. ከጅማሬው መሞሊታችንን ማረጋገጥ አሇብን  

1. ዛሬ መሞሊት ትችሊሊችሁ  
መ. በእኛ ውስጥ ያሇውን የእግዚአብሔርን ስጦታ ማቀጣጠሌ አሇብን 

1. ተስፊውን በማመን ዮሏ. 7÷37-39  
2. በእምነት እርምጃ በመውጣትና ሇክርስቶስ በመመስከር ሏዋ.5÷32  
3. ያሇማቋረጥ እግዚአብሔርን መሻትና እንዱሞሊን መጠየቅ ለቃ.11÷9-

10,13  
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ኑ እግዚአብሔር በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊን እንጸሌይ  
2. ከዚህ በፉት ካሌተሞሊችሁ ተስፊው ሇእናንተም ነው ኑ እና እግዚአብሔር እሳቱን 

በሕይወታችሁ ይጫርባችሁ  
3. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀብሊችሁ ከሆነ ኑ እና ዯግማችሁ በመሞሊት እሳቱ 

ይቀጣጠሌ፡፡ ክርስቶስን ማገሌገሊችሁና በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሆነ 
ምስክርነታችሁ ይቀጥሌ ዘንዴ  

           
          (ማተ)  
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14. ባመናችሁ ጊዜ ተቀበሊችሁን? 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-በኤፋሶን የነበሩ ዯቀመዛሙርት ሊይ እንዯሆነ መንፇስ ቅደስን
  መቀበሌ ትችሊሊችሁ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇሱ ይሞለና ዯጋግመው ይሞለ ዘንዴ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-የሏዋ. 19፡1-7(በዴሮው ትርጉም) 
 
መግቢያ 
 
1. ጳውልስ ወዯ ኤፋሶን በመጣ ጊዜ ከተማዋ በጣኦትና በዝሙት የተሞሊች ነበረች፤ 

(አርጤምስ ብዙ ጡቶች ያሏት የሌምሊሜ አምሊክ የተሰኘች የሴት ጣኦት ያመሌኩ 
ነበር)     

2. የጳውልስ ዕቅዴ ኤፋሶንና የትንሹ እስያን በወንጌሌ ሇመዴረስ ነበር፤(ሏዋ.19፡10) 
3. ጳውልስ የጀመረው ጥያቄ በመጠየቅ ነበር፤ 
 
፩. የጳውልስ ጥያቄ፤         
 ሀ.ጳውልስ "ባመናችሁ ጊዜ መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን?" ብል ጠየቃቸው፤ 
 ሇ.ሇምንዴን ነው ጳውልስ ይህን ጥያቄ የጠየቀው? ተስፊ የተዯረገውን ስጦታ 
  እንዲሌተቀበለ እንዳት አሰበ? ምን በማዴረጋቸው ነው እንዱጠይቅ ያዯረገው? 
  1. ምናሌባት ባህሪያቸው ወይም ንግግራቸው ይሆናሌ፤ 
  2. ምናሌባት አምሌኳቸው ይሆናሌ፤ 
  3. ምናሌባት ጳውልስ በመንፇሱ ተረዴቶ ይሆናሌ፤ 

4. ምንም እንኳን ጳውልስ እንዯ አማኞች ቢያያቸውም ነገር ግን ላሊ ተጨማሪ 
ነገር በህይወታቸው እንዯሚስፇሌጋቸው ያውቅ ነበር፤ 

  5. የጎዯሊቸው የመንፇስ ቅደስ መረዲትና መሇማመዴ ነበር፤ 
ሏ. ሰው በአንተ ህይወት ውስጥ ያሇውን መነፇስ ቅደስ ያውቀዋሌን  

     
፪. የአስራ ሁሇቱ ዯቀመዛሙርት ምሊሽ፤   
 ሀ.  አስራ ሁሇቱ እንዱህ መሇሱ፡ "አሌተቀበሌንም እንዱያውም መንፇስ ቅደስ 

መኖሩን እንኳን አሌሰማንም አለት፡፡" 
 1. የመንፇሱ ኃይሌ እንዯሚረዲቸው አያውቁም ነበር፤ 
 2. ወይም ሇእነርሱ ያሇውን የመንፇስ ስጦታ አያውቁም ነበር፤ 
 3. ወይም ሇእነርሱ ያሇውን ምሪት አያውቁም ነበር፤ 
 4. መኖሩን እንኳን አያውቁም ነበር፤ 

ሇ.  የጳውልስን ጥያቄ እንዳት ትመሌሰው ነበር? 
 1. እንዯ ኤፋሶን ሰዎች ትመሌሳሇህን? 
 2. ተግባርህ ሌክ እንዯ ኤፋሶን ሰዎች "ባመናችሁ ጊዜ ተቀበሊችሁን?"ተብል 
    ያስጠይቀሃሌን?  
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      3. እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን የመንፇስ ቅደስ አገሌግልት በሙሊት እንቀበሊሇን? 
ሏ.ዛሬ ሇህይወት የሚሆነውን ኃይለን ሇመቀበሌ ዝግጁ ነህን? 
   
፫. የጳውልስ ዴርጊት 
 ሀ. መንፇስ ቅደስን እንዱቀበለ ከ እነርሱ ጋር ጸሇየ(ሏዋ.19፡6) 
 ሇ. ሌክ በጴንጤቆስጤ ቀን 120ው እንዯተቀበለት እነርሱም ተቀበለ(ሏዋ.2፡1-4)  
  1. ይህም የሆነው ከጴንጤቆስጤ 25 አመት በኋሊ ነበር 
 
፬. ዛሬ የእኛ ምሊሽ 
 ሀ. ዛሬም ይህን አንዴ ዓይነት ሌምምዴ መቀበሌ እንችሊሇን! 
 1. በተመሳሳይ መሌክ (ሏዋ.2፡38-39) 
 2. በተመሳሳይ ማስረጃ (ሏዋ. 2፡4፣19፡6) 
 3. ሇተመሳሳይ ዓሊማ (ሏዋ.1፡8) 
 ሇ. ነገር ግን ሇምንዴን ነው ይህ ሌምምዴ የሚያስፇሌገን? 

1. እንዯ ኤፋሶን በምግባረ ብሌሹ ማኅበረሰብ ውሰጥ ስሇምንኖር፤ 
2. የተዋጣሊቸው ምስክር ሇመሆን የመንፇሱ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፤ 
3. በተጨማሪም ከክርስቶስ ጋር የጠሇቀ ግንኙነት ይኖረን ዘንዴና ክርስቶስ 

በእኛ ከፌብል ይታወቅ ዘንዴ የመንፇሱ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፡፡   
    ሏ.ነገር ግን ይህ ሁለ አስቀዴመን በመንፇስ ቅደስ ሳንጠመቅ አይከናወንም 
 (ለቃ.24፡49፣ሏዋ.1፡4-8) 

1. በዯቀመዛሙርቱ ሊይ በጴንጤቆስጤ ቀን ሊይ ሆኗሌ፤ 
2. በ12ቱ በኤፋሶን በነበሩ ዯቀመዛሙርት ሊይ ተፇጽሟሌ፤ 
3. ዛሬም በአንተ ሊይ ሉፇጸም ይችሊሌ፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. በእግዚአብሔር ፉት ሌባችሁን አዘጋጁ 
2. በእምነትና በመጠባበቅ ኑ 
3. እንዱሞሊችሁ እግዚአብሔርን ጠይቁ (ለቃ.11፡13) 

 
 

        (ኬክ)  
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15. መንፇስ ቅደስ በኃይሌ ያስታጥቃሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-በመንፇስ ቅደስ ከተጠመቃችሁ ሇክርስቶስ ምስክር ሇመሆን   
       ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች የሚሇውጠውን የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዱረደና  
       እንዱቀበለ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-የሏዋ. 1፡8 
 
መግቢያ 
1. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ እንዯምናየው የጴንጤቆስጤ ኃይሌን ያክሌ ወንጌሌን 

ሇማስፊፊት ምክንያት የሚሆን ምንም ዓይነት ነገር አይገኝም፡፡ 
1.1. ዛሬ በዓሇም ሊይ ዘሌቆ የሚገባ ታሊቅ የሚስዮናዊ አገሌግልት የመጣው 

በጴንጤቆስጤያውያን መሆኑ አዱስ ነገር ያሌሆነው ሇዚህ ነው ፤ 
1.2. ነገር ግን የዚህን ሌምምዴ ባህሪ ብዙዎች አይረደትም፤ 
1.3. ይህ አሇመረዲት ሇዓሇም ያሇንን ምስክርነት እንቅፊት ይሆናሌ፤ 

2. በዚህ መሌዕክት የጴንጤቆስጤን ኃይሌ ባህሪና ዓሊማ ሇመረዲት እንሞክራሇን፤ 
3. ስሇ መንፇስ ቅደስ ኃይሌ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረውን ሶስቱን ነገሮች እስኪ 

እንያቸው፤(ሏዋ.1፡8) 
 
፩. ጌታ ኢየሱስ መንፇሱን እንዯሚሌክ ተስፊን ሰጠ     
 ሀ. በቁ.8 ምን ዓይነት ኃይሌን ነው ጌታ ኢየሱስ ተስፊን የሰጠው? 

1. ስሇ ሥሌጣን አይዯሇም የሚናገረው (ግሪኩ ኤክዙሲያ የሚሇው በቁ.7 
እንዯተጠቀመው) ነገር ግን ስሇ ኃይሌ(በግሪኩ ደናሚስ በቁ.8 
እንዲሇው) ነው፡፡ 

2. ጌታም ኃይሌን ተስፊን የሰጠው ሥራው እንዱሰራ ነው፡፡ 
ሇ. ጌታ ኢየሱስ አማኞቹ በራሳቸው ኃይሌና ብርታት ወዯ ዓሇም ሇመሄዴ ዝግጁ      
   እንዲሌሆኑ ያውቅ ነበር፡፡        

1. ሥሌጣንን አስቀዴሞ ስጥቷቸዋሌ(ለቃ.9፡1)፤ አሁን ግን እነርሱን 
የሚሇውጥ ኃይሌ ያስፇሌጋቸው ነበር፡፡     

2. ጌታ ኢየሱስ የሰጣቸውን ሥራ እንዱሰሩ የመንፇሱ ኃይሌ   
      በሚያስፇሌጋቸው መንገዴ ያስታጥቃቸዋሌ፡፡ 
3. ዛሬም ይህን ኃይሌ እኛም እንፇሌገዋሇን፡፡ 

 ሏ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት እውነተኛ የሆነ የሚታይ ሌምምዴ ነው 
     1. ከዴነት የተሇየ ነው፤ 
     2. እነዚህ ሰዎች መንፇሱን በዲግም ሌዯት ተቀብሇዋሌ (ዮሃ.20፡22) 

3. መንፇስ ቅደስ ነበራቸው፤ ነገርግን መንፇስ ቅደስ አሁን የራሱ 
ያዯርጋቸዋሌ፤ 
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     4. ዛሬም ይህን የመንፇስ መነካት እንፇሌጋሇን፡፡   
    
፪. የዯቀመዛሙርቱን አዱስ ቦታ ጌታ ገሇጸ፤ 
 ሀ. ጌታ ኢየሱስ ሇውጥን ተስፊ አዯረገ 
  1. አስተውለ፡ ጌታ ኢየሱስ ምስክሮቹ አንዱሆኑ ተናግሯሌ 
   1.1. ትኩረቱ በማዴረግ ሊይ ሳይሆን በመሆን ሊይ ነው፤ 
   1.2. ይህም የባህሪን ሇውጥ ያካትታሌ፤ 
  2. በሏዋርያት ሥራ ሰዎች በተሇወጠ ህይወት ነበር የሚያገሇግለት፤ 
   2.1. ጴጥሮስ የመጀመሪያው ምሳላ ነው (ማቴ.26፡69-75   
                       ከሏዋ.2፡14 ጀምሮ ያሇውን አወዲዴር) 
        2.2. ይህ ሰው የተሇወጠ ነበር…ሌሳን ብቻ አይዯሇም፤ 
       3. የመንፇሱ መጀመሪያ ሥራ እኛን መሇወጥ ነው፤ 
   3.1. ሇዚህ ነው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇአማኞች አስፇሊጊ  
                      የሆነው፤ 
 ሇ. ጌታ ኢየሱስ ስሇ ምስክርነት ግዴ ይሇዋሌ 
  1. የዯቀመዛሙርቱ ጥምቀት ኃይሇኛ ምስክርነትን አስገኘ፤ 
  2. ይህም ምስክርነት የሚያጠቃሌሇው፡- 
   2.1. ኃይሇኛ እወጃ (ሏዋ.2፡14-20) 
   2.2. ኃይሇኛ ምሌክቶችና ዴንቆች (ሏዋ.2፡43) 
   2.3. ኃይሇኛ ማኅበረሰብ (ሏዋ.2፡44-47) 
  3. ሁለም ሇጠፈት ብርቱ ምስክሮች ሆኑ፡፡ 
   
፫. ጌታ ኢየሱስ የመንፇሱን ሥራ ቦታዎች አሳየ     
 ሀ.ይህ ኃይሌ ስሌታዊ የሆኑ መገሇጫዎቹን ያገኛሌ 
  1. ይህም ማሇት ሁሇቱን ቦታውንና አዯራረጉን 

2. የመንፇሱ ኃይሌ ሇምስክርነት በአራት ምቹ ቦታዎች ራሱን 
ይገሌጣሌ፡- 

   2.1. በቤታችን 
   2.2. በመንዯራችንና በከተማችን(ኢየሩሳላም) 
   2.3. በጎረቤት መንዯርና ከተሞች(ይሁዲና ሰማርያ) 
   2.4. በዓሇም ሁለ(እስከ ምዴር ዲርቻ) 
  3. እግዚአብሄር ህዝቡን ይወስዲሌ፣ በኃይለ ይሞሊሌ ከዛም በጥማት ወዯ
     ሚፇሇጉበት ዓሇም ይሌካቸዋሌ፡፡  
 ሇ.ይህ ኃይሌ ከጊዜም ጋር ይገናኛሌ 

1. ታሊቁ ተሌዕኮ እስከ "ምዴር ዲርቻ" ብቻ ሳይሆን የሚሰፊው 
(ሏዋ.1፡8)፤ ግን እስከ"ዓሇም ፌፃሜም" ነው፡፡(ማቴ.28፡20) 
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2. ይህ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇአንዯኛው ምእት ዓመት ቅደሳን ብቻ 
ሳይሆን ሇሁለም አማኞች በሁለም ዘመን ጌታ ኢየሱስ ዲግም 
እስኪመጣ ዴረስ ነው፤ (ሏዋ.1፡11፣3፡19-20) 

  3. ሇዛሬም ነው የተሰጠው፤ 
 ሏ.በጴንጤቆስጤ ቀን"ሁለም መንፇስ ቅደስ ሞሊባቸው፡፡" 
  1. ሁለም ተስፊው እስኪመጣ ዴረስ ጠብቁ ተብሇው ነበር፤ 

2. እኛም "ኃይሌን ከሊይ እስክንሇብስ ዴረስ መጠበቅ 
አሇብን"(ለቃ.24፡49) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. መንፇሱ የክርስቶስ ምስክር በማዴረግ ይሇውጣችኋሌ፤ 
2. ዓሇማችሁን እንዴትሇውጡ እርሱ ይሇውጣችኋሌ፤ 
3. ኑ አሁን ተሞለ! 
         

(ዳውማ)  
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16. ጌታ ኢየሱስ መንፇሱን ስሇመቀበሌ የሰጣቸው መመሪያዎች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-እንዳት መንፇስ ቅደስን እንዯምንቀበሌ ጌታ ኢየሱስ  
       ይነግረናሌ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች መንፇስ ቅደስን ይቀበለ ዘንዴ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ለቃ.11፡9-13 
 
መግቢያ 
1. እዚህ ሊይ ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ እንዳት መንፇስ ቅደስን እንዯሚቀበለ 

ነገራቸው፡፡ 
2. አስተውለ የጌታ የትምህርቱ ትኩረት ሇዯቀመዛሙርቱ እንጂ ሇኃጢአተኞች 

አይዯሇም፡፡ 
 2.1. ቁ.1 "ዯቀመዛሙርት" 
 2.2. ቁ.13 "ሌጆች"  
3. መንፇስ ቅደስን ስሇመቀበሌ ጌታ ኢየሱስ ሶስት መመሪያዎችን ይሰጠናሌ፡- 
 
፩. መጠየቅ አሇብን         
 ሀ.ሶስት ጊዜ እንዴንሇምን ተነግሮናሌ (ቁ.9፣10፣13) 
 ሇ.ሌመናችን ዯግሞ በእምነት መሆን አሇበት (ማር.11፡24) 
 ሏ.እንሇምናሇን እርሱ ዯግሞ ይሰጣሌ እኛም በእምነት እንቀበሊሇን (ቁ.9-10) 
     
፪. ጠበቅ አዴርገን መሇመን አሇብን 
 ሀ. ከመሇመን ባሻገር "መፇሇግ" እና "ማንኳኳት" አሇብን (ቁ.9)  
  1. ይህም ጠበቅ አዴርገን መያዛችንን ያሳያሌ 
 ሇ. እግኢአብሄርን መራብና መጠማት አሇብን(ማቴ.5፡6፣ ዮሃ. 3፡37) 
 ሏ. ምሳላ፡- አጥብቆ ስሇሇመነው ወዲጅ ታሪክ መናገር(ቁ.5-8) 
   
፫. መፌራት የሇብንም 
 ሀ. አንዲንደ ፇርቷሌ 
  1. ...አይቀበሇንም ብሇው እግዚአብሄርን ፇርተዋሌ 
  2. …ሃሰትን ወይም አጋንንታዊ ሌምምዴን ፇርተዋሌ 
  3. …በዚህ ቦታ ሁሇቱንም መፌራት እንዯላሇብን አሳየ 
 ሇ. እግኢአብሄርን አትፌሩ 
  1. ምክንያቱም እርሱ ፌቅር የሆነ የሰማዩ አባታችን ነው 
 ሏ. የሃሰት ሌምምዴን አትፌሩ ምክንያቱም እግዚአብሄርን 
  1. ዓሣ ሲጠይቁት እባብ አይሰጥም 
  2. እንቁሊሌ ሲጠይቁት ጊንጥ አይሰጥም 
  3. የሃሰት ሌምምዴን አይሰጥም 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
 
ዛሬ መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ ኑ! 

1. ሇምኑ ይሰጣችኋሌ፤ 
2. ፇሌጉ ታገኛሊችሁ፤  
3. አንኳኩ በሩም ይከፇትሊችኋሌ፤  
         

(ዳርሚ)  
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17. ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ አጥማቂው 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-በመንፇስ ቅደስ ሇመጠመቅ ጌታ ኢየሱስን እዩ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች ወዯ ጌታ ኢየሱስ መጥተው በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ   

ዘንዴ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ለቃ.3፡16 
 
፩. በመንፇስ ቅደስ የሚያጠምቅ ጌታ ኢየሱስ ነው     
 ሀ. ጌታ ኢየሱስን እንዯ አዲኛችንና ፇዋሻችን ብቻ ሳይሆን እንዯ መንፇስቅደስ 
   አጥማቂአችን ሌናየው የገባሌ፡፡ 
    ሇ. ሇመሢሁ ብቸኛ ምሌክት በአራቱም ወንጌሌ፡ በመንፇስ ቅደስ ማጥመቁ ነበር
  (ማቴ.3፡11፣ ማር.1፡8፣ ለቃ.3፡16፣ዮሃ.1፡33) 
    ሏ. ዛሬም ጌታ ኢየሱስን እንዯ መንፇስ ቅደስ አጥማቂ እዩት፡፡    
፪.  ከጌታ ኢየሱስ የሆነውን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇመቀበሌ መዘጋጀት አሇብን፤
 ሀ. መንፇሳዊ ዝግጅት ያስፇሌገናሌ(ሏዋ.2፡38)፡፡ 
   1. ዲግም መወሇዴ አሇብን፤ 
   2. ማንኛውንም የሌምምዴ ኃጢአት ንስሃ በመግባት መተው አሇብን 
 ሇ. አእምሯዊ ዝግጅትም ያስፇሌገናሌ    
   1. የተሳሳተ መረጃ ሉያዯናግረን አይገባም፤ 
   2. ይሌቁንስ መጽሏፌ ቅደስ የሚያስተምረንን ማመን ይገባናሌ፤ 
  2.1. ዛሬም የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አሇ (ሏዋ.2፡14-17) 
  2.2. የመንፇስ ቅደስ ትምቀት ሇአማኞች ሁለ ነው (ሏዋ.2፡38-39) 

2.3. በሌሳን መናገር መንፇስ እንዴንናገር እንዯሚሰጥና በመንፇስ ቅደስ 
መጠመቃችን የመጀመሪያ የሚታይ ማረጋገጫ ምሌክት ነው፡፡   
(ሏዋ.2፡4) 

  2.4. ላልችም አስዯናቂ የጥምቀት ውጤቶችም ይከተሊለ፤ (ሇምሳላ፡-  
                ኃይሌ ሇምስክርነት፣ ከእግዚአብሄር ጋር ሇቀረበ ግንኙነት፣ ሇመንፇስ  
                ቅደስ ስጦታ፣ በአጋንንት ሊይ ኃይሌ ወዘተ…) 
  2.5. ይህ ሌምምዴ በቀጣነት ሉጠበቅ ይገባሌ (ኤፋ.5፡18)፤ 

ሏ. የስሜት መዘጋጀትም ያስፇሌጋሌ 
1. ሌባችንን ሇመቀበሌ ማዘጋጀት አሇብን፤ 
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ሇማግኘት መፇሇግ አሇብን (ማቴ.5፡6፣6፡33፣ 

ዮሃ.7፡37-39) 3. ጌታ ኢየሱስ በመንፇሱ እንዯሚያጠምቀን ማመን 
አሇብን፤ (ሏዋ.1፡4-5፣ማር.11፡24) 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ወዯ ክርስቶስ ኑ እና ዛሬ ያጥምቃችሁ! 
      

(ጂዲላ) 



53 
 

18. ኢየሱስ አዲኝና አጥማቂ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ዛሬ ጌታ ኢየሱስን እንዯ አዲኛችሁና እንዯ መንፇስ ቅደስ 
 አጥማቂአችሁ ማወቅ ትችሊሊችሁ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-ኃጢአታተኞች ወዯ ክርስቶስ በመምጣት እንዱዴኑና አማኞች ወዯ 
 ክርስቶስ በመምጣት ምስክር ይሆኑ ዘንዴ ኃይሌን እንዱታጠቁ፤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
የምንባብ ክፌሌ፡-ዮሃ.1፡29-34 
 
መግቢያ 
1. በምንባባችን መጥምቁ ዮሃንስ ሁሇት የጌታ ኢየሱስን የማዲን ሥራውን 

አውጇሌ(እርሱ)፡- 
1.1. "የዓሇምን ኃጢአት የሚያስወግዴ የእግዚአብሄር በግ"፤(ቁ.29) 
1.2. "በመንፇስ ቅደስ የሚያጠምቅ"፤ (ቁ.33) 

2. ዛሬም አዲኝነቱንና አጥማቂነቱን ሇማወቅ መምጣት አሇባችሁ! 
2.1. በመስቀለ ሊይ አዲኛችን ሆነ…ሇሰዎች ሁለ ኃጢአት ራሱን መስዋዕት አዴርጎ 

ሲሰጥ፤ 
2.2. በጴንጤቆስጤ ቀን በመንፇሱ አጥማቂአችን ሆነ…የመስቀለን ቃሌ ሇፌጥረት 

ሁለ ሇማዲረስ በቤተክርስቲያን ሊይ መንፇሱን በማፌሰስ በኃይለ ሲያስታጥቅ፤ 
3. ይህ መሌዕክት ሁለን የክርስቶስ ኢየሱስን ሥራ ዛሬ ሇእኛ ምን ትርጉም 

እነዯሚሰጠን እንመሇከታሇን፡፡ 
 
፩. የአሇምን አዲኝ ጌታ ኢየሱስን ተገናኙት       

ሀ. እርሱ የእግዚአብሄር በግ ነው፤ 
1. የዮሃንስ አዋጅ፡ "እነሆ የእግዚአብሄር በግ…"(ዮሃ.1፡29) 
2. እንዯ እግዚአብሄር በግ ሇኃጢአታችን እግዚአብሄር ያዘጋጀው መስዋዕት 

ነው፤(1ዮሃ.2፡2፣ ዮሃ.3፡16) 
3. ሁለም እንዱዴን ይወዲሌ፤(2ጴጥ.3፡9) 

ሇ. ህይወት እንዱሆንሌን እርሱ ሞተ፤ 
  1. በእኛ ቦታ እርሱ ሞተሌን(2ቆሮ.5፡21) 
  2. ሇሁሊችን ሞተሌን፤(1ዮሃ.2፡2) 

ሏ. ዛሬ እንዯ አዲኝ ተቀበሇው፤ (እንዳት?) 
  1. ንስሃ በመግባት በእምነት፤ ማር 1፡15፣ሏዋ.20፡21 
  2. በኃጢአትህ ተናዘዝ(ሏዋ.3፡19፣17፡30) 
  3. ሇመዲን እምነትህን በክርሰቶስ ሊይ ብቻ አዴርግ(ሏዋ.16፡31)  
      
፪.   በመንፇስ ቅደስ አጥማቂነቱ ጌታ ኢየሱስን ተገናኘው፤ 

ሀ. እርሱ መንፇሱን ይሰጣሌ 
  1. የዮሃንስ እወጃ፤ ቁ.33 "እርሱ…ያጠምቃችኃሌ" 
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2. እንዯ መንፇስ ቅደስ አጥማቂ ህዝቡ የዴነት መሌዕክት ይሰብክ ዘንዴ 
በኃይለ ያስታጥቃሌ፤ 

   2.1. ከጴንጤቆስጤ ቀን በፉት(ሏዋ.1፡8) 
   2.2. በጴንጤቆስጤ ቀን(ሏዋ.2፡4፣41፣47) 
   2.3. ከጴንጤቆስጤ ቀን በኋሊ(ሏዋ.4፡31፣33) 

3. ሁለም እንዱሰሙ ይፇሌጋሌ፤ (ለቃ.24፡47) 
ሇ. ኃይሌን እንዴናገኝ መንፇሱን ሰጠን 

  1. የዲኑት ሁለ ምስክሮች ይሆኑ ዘንዴ ታዝዘዋሌ፤ (ለቃ.24፡48) 
  2. ስሇዚህ የዲኑት ሁለ ኃይለ ያስፇሌጋቸዋሌ፤ ለቃ፣24፡49 
  3. ስሇዚህ ሁለም መንፇሱን ይቀበለ ዘንዴ አዝዟሌ፤(ሏዋ.1፡4-5) 

ሏ. ዛሬ እንዯ አጥማቂ ተቀበሇው፤ (እንዳት?) 
  1. በእምነት ጠይቁ (ለቃ.11፡9፣13) 
  2. በእምነት ተቀበለ (ለቃ.11፡10፣ ማር.11፣24) 
  3. በእምነት ተናገሩ (ሏዋ.2፡4፣ዮሃ.7፡37-39)  
  
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ዛሬ አዲኝህና በመንፇስ ቅደስ አጥማቂህ ወዯ ሆነው ጌታ ኢየሱስ ና! 
 
 
        (ዳአረሚ)  
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19. እንዴትመሰክሩ ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ ይሞሊችኋሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ክርሰቶስ ሇአማኝ ሁለ ቅዴሚያ የሚሰጠው በመንፇስ ቅደስ
  ተሞሌተው ምስክሮች ሇመሆን ኃይሌን ይታጠቁ ዘንዴ ነው፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-ይመሰክሩ ዘንዴ አማኞች ኃይለን እንዱሞለ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡- የሏዋ. 1፡8 
 
መግቢያ 
1. ጌታ ኢየሱስ ወዯዚህ ምዴር የመጣው ሇሁሇት ዋና ዋና ዓሊማዎች ነው፤ እነዚህን 

ዓሊማዎች ዯግሞ መጥምቁ ዮሃንስ አውጆታሌ(ዮሃ.1፡29-34)፤ 
1.1. የኃጢአት ይቅርታንና ዴነትን ሇመስጠት፤ 
1.2. ወንጌሌን እንሰብክ ዘንዴ በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊን፤ 

2. እንዯ ሏዋ.1፡8 በመንፇስ ቅደስ የመጠመቅ ዓሊማው አማኞች ኃይሌን ተቀብሇው 
የክርስቶስ ምስክር ይሆኑ ዘንዴ ነው፤ 

3. ማንኛውም ዲግም የተወሇዯ አማኝ የክርስቶስ ምስክር ይሆኑ ዘንዴ በመንፇሱ 
እንዱሞለና በሙሊትም እነዱኖሩ ነው፤ 

4. ጌታ ኢየሱስ የምዴር አገሌግልቱ መጨረሻ ጊዜ፡ ዯግሞ ዯጋግሞ ምስክር ሇመሆን 
የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ መቀበሌ ቀዲሚውን ትኩረት ሰጥቶበት ነበር፤ 

5. የጌታ ኢየሱስ ሇአማኝ ሁለ ቀዲሚው ነገር በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው ምሰክሮች 
ይሆኑ ዘንዴ መሆኑን በ3ቱ ጠንካራ እውነታዎች እንያቸው፡- 

 
፩. ጌታ ኢየሱስ ከተሰቀሇባት ላሉት በፉት ስሇ መንፇስ ቅደስ መምጣትና እንዳት 

ሏዋርያት ምስክሮቹ እንዯሚሆኑ ተናገራቸው፤      
ሀ.  ጌታ ኢየሱስ አሌፍ በተሰጠበት ምሽት ከሏዋርያቱ ጋር ዯጋግሞ የተነጋገረው 

ስሇ መንፇሱ መምጣትና መንፇሱም ምን እንዯሚያረጋቸው ነበር፤ 
(ዮሃ.ምእራፌ 13-17) 

ሇ.  ጌታ ኢየሱስ እኔ የማዯርገውን ሥራ እንዱያውም እኔ ወዯ አብ ስሇምሄዴ 
ከእነዚህም የሚበሌጥ ስራ(ማሇትም ከእነርሱ የሚበሌጥ) ታዯርጋሊችሁ 
አሊቸው፡፡ ዮሃ.14፡12 

1. በዚህ ክፌሌ ትሌቅ ትርጉም የተሰጠው ጌታ ወዯ አባቱ መሄደና 
በእርሱ ቦታ መንፇስ ቅደስ መምጣቱ ነበር፡፡ (ዮሃ.16፡7-8) 

ሏ. ትዕዛዙን ቢጠብቁ መንፇስ ቅደስን እንዯሚሌክሊቸው ተስፊን ሰጣቸው፤ 
    (ዮሃ.14፡15-20) 
  1. በኢየሩሳላም ጠብቁ የሚሇው ትእዛዝ ከትንሳኤው በኋሊ የሚመጣ ነው፤ 
  2. አብሯቸው የሚኖር መንፇስ በውስጣቸው እነዯሚሆን ነገራቸው፤(ቁ.17) 

መ. በኋሊም በዚህ ምንባብ ጌታ ኢየሱስ እንዯገና ስሇ መንፇስ ቅደስ መምጣት 
ተናገረ፡፡ በዚያን ጊዜ ዯቀመዛሙርቱን በመንፇስ ቅደስ ምስክሮች 
እንዯሚሆኑ ነገራቸው፡፡(ዮሃ.15፡26)  
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፪. በትንሳኤው ምሽት ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን በመንፇስ እንዱሞለ እና 

እንዱመሰክሩ አዘዛቸው፤ (ዮሃ.20፡19-22)  
ሀ. ጌታ ከሙታን የተነሳበት ቀን ሇሏዋርያቱ ሲገሇጥ መጀመሪያ የተናገራቸው፡
   ምስክሮቹ እንዱሆኑ መሊክ ነበር(ቁ.21) 
ሇ. መንፇስ ቅደስን ተቀበለ ብል እፌ አሇባቸው፤ (ቁ.22)                                                                            
ሏ. ከመሞቱ በፉት ጌታ በመንፇሱ ተሞሌተው እንዯሚመሰክሩ እንዯተነገራቸው

   አይተናሌ፤ ስሇዚህ ወዱያው እንዯተነሳ የተናገረውን ፇፀመው፡፡ 
 

፫. ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት ጌታ ዯቀመዛሙርቱን በመንፇስ ቅደስ ተጠምቀው 
ምስክር ሇመሆን ኃይሌን እስኪታጠቁ ዴረስ ከእየሩሳላም እንዲይወጡ ሁሇት ጊዜ 
አዘዛቸው፤ (ለቃ.24፡46-49፣ ሏዋ.1፡4-5) 

ሀ. ጌታ ይህንን ትዕዛዝ በሰጠ ጊዜ ለቃስ ሁለንም ወቅቶች አስፌሯቸዋሌ፡፡ 
እነርሱም የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻ ቃሊቶች እና ቀዲሚነታቸውንም 
ሇተከታዮቹ ያሳየበት ነበር፤  

   1. የጌታ ኢየሱስ ሇአማኞች ያሇው ዓሊማ ምስክሮቹ እነዱሆኑ ነው፤ 
2. ሇዚህ ነው የጌታ ቀዲሚው ነገር በመንፇሱ መሞሊት የነበረው፤ 

ምክንያቱም ተሌዏኮውን የመፇጸም ኃይሌ ስሇምናገኝ፡፡ 
ሇ. ጌታችንን ከወዯዴነው የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት እንዴንሻ የተሰጠንን ትዕዛዝ 

በሰማንና በታዘዝን ነበር፡፡ 
ሏ. የመጀመሪያዎቹ ዯቀመዛሙርት ጌታ ኢየሱስ ዯጋግሞ ትኩረት በመስጠት 

የመንፇሱ ሙሊት እንዯሚያስፇሌጋቸው ሲናገር የሰሙት ትዕዛዙን ተቀበለ እና 
በኢየሩሳላም ጠበቁ፤(ሏዋ.1፡12-14) 

መ. ከአስር ቀን በኋሊ በጴንጤቆስጤ ቀን ተስፊው ተፇጸመ፤ እግዚአብሄር 
መንፇሱን በጠበቁትና የመንፇሱን ኃይሌ በፇሇጉት ሊይ አፇሰሰው፡፡ 

ሠ. በጴንጤቆስጤ ቀን ዯቀመዛሙርቱ በመንፇሱ ከተሞለ በኋሊ ጴጥሮስ ይህ 
የመንፇስ ቅደስ ስጦታ ንሰህ ሇገቡና በክርስቶስ ሊመኑ ሁለ የሚሰጥ መሆኑን 
አወጀ (ሏዋ.2፡38-39) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ የሚያምኑትንና የመንፇስ ቅደስ ስጦታውን 
የሚቀበለትን ይፇሌጋሌ፤ 

2. ካመናችሁና ሇክርስቶስ ምስክር ሇመሆን ራሳችሁን ከሰጣችሁ እናንተም በመንፇስ 
ቅደስ ትሞሊሊችሁ፤ 

3. ኑ አሁን በእምነት ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊችሁ ጠይቁት፡፡ 
             

(ማተ) 
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20. የሕይወት ውሃ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ክርስቶስ የእግዚአብሄርን ኃይሌና መገኘት የተጠሙትን ሁለ 
ወዯ እርሱ እንዱመጡና በመንፇሱ እንዱሞለ ጥሪ አቅርቧሌ፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ ሲጠመቁ ማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ዮሃ. 7፡37-39 
 
መግቢያ 
1. ብዙ ሰዎች እውነተኛውን መንፇሳዊ ሌምምዴ ይናፌቃለ፤ ይህም ሌባቸውን 

የሚያረካና በኃይለ፣ በዓሊማውና በሰሊሙ የሚሞሊ ነው፤  
2. ይህን ፌሊጎት ሇማርካት ብዙ ቦታዎችን ዞረዋሌ፤ 
3. በዮሃ.7 ጌታ ኢየሱስ ህይወታቸው ባድ ናፌቆት የሆነባቸውን ሁለ ወዯ እርሱ 

በመምጣት የሚያረካውን እውነተኛ ስጦታ ይቀበለ ዘንዴ ጥሪ አቅርቧሌ፡፡ 
4. ጌታ ኢየሱስ ያዯረገውን ጥሪ እስኪ እንመሌከተው(ዮሃ.7፡37-39)፡- 
 
፩. ጌታ ኢየሱስ የህይወት ውሃ የሆነውን ስጦታ አቀረበ     
 ሀ. ስጦታው ምንዴን ነው? 
 1. የህይወት ውሃ የመንፇስ ቅደስ ምስሌ ነው(ቁ.39) 

2. ጌታ ኢየሱስ በተሇይ የሚያመሇክተው በጴንጤቆሰጤ ቀን ስሇሚፇሰው 
የመንፇስ ቅደስ መውረዴ ነው፤(ቁ.39) 

3. መጥተን እንዴንጠጣ ይጋብዘናሌ (ይህም በውስጣችን የመንፇሱን መገኘትና 
ኃይሌ እንዴንቀበሌ ነው፡፡ 

 4. እግዚአብሄር ይህንን ስጦታ ተስፊ አዴርጎ ሰጥቷሌ፤ "መንፇሴን….አፇሳሇሁ፡፡"
    (ኢዩኤ.2፡28-29) 

5. ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት ይህ ተስፊ በቶል እንዯሚፇጸም 
አረጋግጦ ነበር፤(ሏዋ.1፡4-5) 

 6. የህይወት ውሃ ስጦታ የእግዚአብሄር ስጦታ ነው፡፡ ይህም የሚቀበለት 
    የአግዚአብሄርን ዕቅዴ ማሇትም መንግስቱን እንዱገነቡ ነው፡፡(ሏዋ.1፡8) 

7. በጴንጤቆስጤ ቀን የህይወት ውሀ ፇሷሌ(ሏዋ.2፡1-4) 
ሇ. ስጦታው ሇማን ነው? 

 1. የመንፇስ ቅደስ ስጦታ ሇሁለም ህዝብ በሁለም ቦታ ነው፡፡ 
2. ጌታ ኢየሱስ "ማንም የተጠማ ቢኖር ወዯ እኔ ይምጣ" አሇ፡፡ እንዯገናም 

"ማንም በእኔ የሚያምን" ብል ተናገረ፡፡ 
 3. በጴንጤቆስጤ ቀን የተሰበሰቡት ሁለ ተሞለ፡፡ ጴጥሮስም ተነስቶ "ጌታ 
    አምሊካችን ወዯ እርሱ ሇሚጠራቸው ሁለ" ብል አወጀ፤(ሏዋ.2፡39) 
 4. የመንፇስ ቅደስ ስጦታ ሇእናንተ ነው፤ ዛሬ ተቀበለት፡፡    
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፪. የህይወት ውሃን ስጦታ የመቀበለ ውጤት 
ሀ. የህይወት ውሃ የተጠማችን ነፌስ ያረካሌ 

1. ጌታ ኢየሱስ የሚያቀርበው ውሃ ህያው ነው፤ የእግዚአብሄር የራሱ መንፇስ 
ስጦታ እኛን በህይወትና በክርስቶስ ኃይሌ የሚሞሊ ነው፡፡ 

 2. የመንፇስ ቅደስ መገኘትና በእኛ ሊይ ውጤቱ…. 
    2.1. የመንፇስ ፌሬ (ገሊ.5፡22-23) 
    2.2. ኃጢአትን የሚያሸንፌ ኃይሌ (ገሊ.5፡16) 
    2.3. የእግዚአብሄር ሌጅ መሆናችንን የሚያረጋግጥ (ሮሜ.8፡15-16) 
    2.4. ሇሚመጣው መዲናችን ማረጋገጫ (ኤፋ.1፡13) 

ሇ. የህይወት ውሃ የሚሞሊን ሇላልች በረከት እንዴንሆን ነው፤ (ዮሃ.7፡38) 
1. የህይወት ውሃ ምንጭ ከውስጥ ይፇሌቃሌ፤ 
2. እግዚአብሄር እኛን የመሙሊቱ ዓሊማ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ከእኛ ፇሌቆ 

ወጥቶ የላልችን ህይወት እንዴንነካ ነው፤ 
 3. ይህን ነው ጌታ ኢየሱስ በሏዋ.1፡8 የጠቀሰው፤ 

4. ክርሰቶስ የሚፇሌገው ህይወታችን መንፇሱን ተቀብል የሚያስተሊሌፌ አሸንዲ 
በመሆን ፇሌቆ የሚወጣው ህይወት በኃጢአታቸው የሞቱትን ወዯ ህይወት 
እንዱመጡ ነው፤  

ሏ. የእግዚአብሄር ዕቅዴ ይህ የህይወት ውሃ ቀጣይ የሆነ ሌምምዴ ይሆን ዘንዴ ነው
 (ዮሃ.7፡38) 

 1. የመንፇሱ መገኘት ቀጣይ የሆነ የሚፇሌቅ ምንጭ እንዱሆን ነው፡፡ 
    2. ሇዚህ ነው አዱስ ኪዲንም ሁሌጊዜ በመንፇስ እንዴንመሊሇስና እንዴንኖር 

የሚያበረታታን፤(ገሊ.5፡25፡- "በመንፇስ የምንኖር ከሆን በመንፇስ እንመሊሇስ") 
3. በተሳካ መንገዴ እግዚአብሄርን ሇማገሌገሌ ሁሌጊዜ በመንፇስ እንዯመሞሊት 

አስፇሊጊ ነገር የሇም፡፡ 
  
፫.  ወዯ ህይወት ውሃ ምንጩ መሄዴ አሇብን         

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ምነጩ ነው፤"ወዯ እኔ ይምጣ" (ዮሃ.7፡37) 
1. ጌታ ኢየሱስ ምንጩ ነው፤ ምክንያቱም መንፇስ ቅደስ የእርሱ መንፇስ ነው፤ 

ሇ. ጌታ ኢየሱስ የመንፇሱ ምንጭ ከሆነ ሇመቀበሌ ወዯ እርሱ መሄዴ አሇብን፤ 
ይህን ስጠታ ሉሰጥ የሚችሌ እርሱ ብቻ ነው፡፡  

ሏ. ጌታ ኢየሱስ "ማንም የተጠም ቢኖር ወዯ እኔ ይምጣ" አሇ 
1. እንዳት ነው የምንመጣው? በእርሱ በማመን ነው 
2. ጌታ ኢየሱስ "ማንም በእኔ ቢያምን" 

መ. በመጨረሻም፡- በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊን ማመን አሇብን፤ 
      1. ጌታ ኢየሱስ በግሌጽ ማንም ወዯ እርሱ መጥቶ እንዱጠጣ ጥሪ አቅርቧሌ 

ሉሞሊን ይፇሌጋሌ፤ 
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2. ጌታ ኢየሱስን በቃለ ያዘው፣ እመነው፣ ወዯ እርሱም ቅረብ እርሱም 
ይሞሊሃሌ፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. እግዚአብሔርን ከተጠማችሁ ኑ እና ጠጡ የሚሇው ጥሪ ሇእናንተ ነውና ኑ እና 
ተሞለ!! 

         
          (ማተ) 
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21. በዛሬዋ ቤተክርስቲያን ዋናው አስፇሊጊ ነገር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇእያንዲንደ ክርስቲያን እጅግ 
አስፇሊጊ ሌምምዴ ነው፤ 

የስብከቱ ዓሊማ ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ሏዋ. 1፡1-8 
 
መግቢያ 
1. በዛሬዋ ቤተክርስቲያን በጣም አስፇሊጊ ነገር ምንዴነው? 
2. በዛሬዋ ቤተክርስቲያን በጣም አስፇሊጊው ነገር በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መጠመቅ 

ነው፡፡  
 
፩. ዛሬ በቤተክርስቲያን አስፇሊጊው ነገር የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መሆኑን የሚገሌጡ 

አምስት ምክንያቶች፤ 
ሀ. ሇቤተክርስቲያን የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻው መሌዕክት ስሇሆነ 

1. ጌታ ኢየሱስ ብዙ ነገሮችን መናገር ይችሌ ነበር  
1.1 ሇምሳላ የቤተክርስቲያን ዕዴገት፣ ግንኙነት፣ አሥራት…  

2. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መታጠቅ አስፇሊጊነቱን መርጦ ተናገረ (ሏዋ.1÷8)   
ሇ. የአሥራ ሁሇቱ የኤፋሶን ዯቀመዝሙሮች የጳውልስ የመጀመሪያው መሌእክቱ   
   ነበር፤(ሏዋ.19÷1-7) 

1. የጳውልስ እቅደ ኤፋሶንና ትንሹ እስያን በወንጌሌ ሇማዲረስ 
ነበር(ሏዋ.19÷10)  

2. ጳውልስ ሇኤፋሶን ዯቀመዛሙርቱ የመጀመሪያው መሌእክቱ “ባመናችሁ ጊዜ 
መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን?” ነበረ፡፡ 

3. ኤፋሶንና ትንሹ እስያን ሇመዴረስ የሚሳተፈ ከሆነ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 
መታጠቅ አሇባቸው፡፡ 

ሏ. የጌታ ኢየሱስ እናት ማርያምም በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ያስፇሌጋት ነበር፤ 
1. ከጴንጤቆስጤ በፉት እንዯ ላልች መንፇሱን ሇመቀበሌ ትጠባበቅ ነበር 

ሏዋ.1÷13-14  
2. ክርስቶስን ሇመውሇዴ ከሴቶች ሁለ የተመረጠች ሴት መሆንዋን አስታውስ፤ 

ለቃ.1÷28,35  
3. እርሷን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ካስፇሇጋት እኛማ ምንያህሌ? 

መ. የእግዚአብሔር አብ ተስፊ ተብል የተሰጠን አንደ ተስፊችን ስሇሆነ  
1. ሏዋ. ሥራ 1÷4 አንብቡ 
2. ይህ ክፌሌ የሚያሳየው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ከእግዚአብሔር የሆነ ሌዩና 

አስፇሊጊ ሌምምዴ መሆኑን ነው፡፡  
  



61 
 

ሠ. ጌታ ኢየሱስ ራሱ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌና ቅባት ብቻ ነበር ሇማገሌገሌ 
የመረጠው፤ 
1. በጥምቀቱ ጊዜ ኃይሌን ታጠቀ ለቃ.3÷21-22 ከዛም በቀጣዩ ጥቅስ 

“ኢየሱስም ሉያስተምር ሲጀምር…” ይሊሌ፡፡ አገሇግልት ከመጀመሩ በፉት 
ኃይሌን ታጠቀ  

2. አገሌግልቱን በመንፇሱ ኃይሌ ጀመረ፤ ለቃ.4÷14,16-19  
3. አገሌግልቱን ያከናወነው በመንፇሱ ኃይሌ ነበር፤ (ሏዋ.10÷38) 
4. እንዱህ የዯረገው ሇኛ ሇአገሌጋዮቹ ምሳላ ይሆነን ዘንዴ ነው፤ (ዮሏ. 14÷26)  

ረ. እያንዲንደ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን እነዚህ እውነታዎች አስፇሊጊነት 
ያስረዲለ፡፡  

 
፪. ጥያቄ፤ ሇምንዴነው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇማንኛውም የክርስቲያኖች ሕይወት   
   አስፇሊጊ የሆነው? 

ሀ. ሇሕይወትና ሇአገሌግልት የክርስቲያን የኃይሌ ምንጭ ስሇሆነ (ሏዋ.1÷8) 
1. የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻው ትዕዛዝ “ኃይለን ከሊይ እስክትሇብሱ ዴረስ 

ከከተማው አትውጡ፡፡ (ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷4-5)  
ሇ. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ የክርስቲያኑን ጠቅሊሊ ሕይወት ይነካሌ  

1. ሇክርስቶስ ምስክር መሆንን (ሏዋ.1÷8፣ 4÷31) 
2. የእግዚአብሔርን ቃሌ መረዲትን (ዮሏ.14÷26፣ 16÷13)  
3. ሇእግዚአብሔርና ሇላልች ያሇን ፌቅርን (ሮሜ.5÷5) 
4. ሇእግዚአብሔር ያሇንን አምሌኮ (ዮሏ. 4÷23)  
5. የጸልት ሕይወታችንን (ሮሜ.8÷26-27) 
6. በፇተናና በኃጢአት ያሇንን ዴሌ (ሮሜ. 8÷4-8) 

 
፫. ዛሬም በዚህ መንገዴ መሞሊት ትችሊሇህ 

ሀ. እንዱሞሊህ እግዚአብሔርን መጠየቅ (ለቃ. 10÷9, 13) 
ሇ. ስጦታውን በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11÷10 ማር. 11÷24)  
ሏ. መገኘቱ በአንተሊይ እንዯሆነና እንዯሞሊህ በውስጥ ይሰማህ (ሏዋ.10÷44)  
መ. በእምነተ መንፇስ ቅደስ በአንተ እንዱናገር ፌቀዴሇት (ሏዋ.2÷4) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ክርስቲያን ሁለ ሉሇማመዯው የሚገባ አስፇሊጊ ነገር 

ነው፤ 
2. አሁን ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ!! 

    (ዳአርሚ) 
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22. ቸር አምሊካችን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-  እግዚአብሔር ሇሚጠይቀው ሇማንም በቸርነት መንፇሱን 
ይሰጣሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡-  አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው ወንጌሌን ሇሕዝቡ ሁለ በመስበክ 
የተሰጡ እንዱሆኑ 

የምንባብ ክፌሌ፡-ሏዋ. 10÷34-47  
 
መግቢያ  

1. ምንባባችን የእግዚአበሔርን በሌግስና መንፇሱን በአህዛብ ሊይ የማፌሰሱን ታሪክ 
ይናገራሌ  

2. ሁሇት ሰዎችን ያማከሇ ነው እነርሱም ጴጥሮስ አይሁዲዊውና ቆርነሌዮስ አህዛቡ 
ነበር፡፡  
2.1 ሁሇቱንም እንዱገናኙ ያዘጋጀው መንፇስ ቅደስ ነበር  
2.2 ቆርነሌዮስን እምነት አዘጋጀ  
2.3 የጴጥሮስን አግባብ የላሇው ጥሊቻዎችን አስተካከሇ  

3. ይህ ታሪክ የሚያስረዲው የእግዚአብሔር ሌግስና በ3 መንገዴ ይገሌጸዋሌ  
   

፩. እግዚአብሔር ሰውን አይቶ አያዲሊም 
ሀ. እግዚአብሔር ጴጥሮስን ትምህርት አስተማረው  

1. ሇጴጥሮስ ራዕይን ሰጠው (ሏዋ. 10 ÷9-16)  
2. የጴጥሮስ ዴምዲሜ “እግዚአብሔር ማንንም ሰው እርኩስ እንዲሌሌ 

አሳይቶኛሌ” (ቁ.28)  
ሇ. እግዚአብሔር ሁለንም እንዯሚወዴ መዘንጋት የሇብንም  

1. አንዴን ህዝብ ከላሊው የተሇየ እይታ አይሰጥም  
2. አይሁዴንም አህዛብንም ሁለ ይወዴዲሌ  
3. የሚቃወሙትን ሣይቀር ይወዴዲሌ  
4. እኔንና እናንተንም በቸርነቱ ስሇጨመረን ሇእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን  

ሏ. ስሇዚህ እግዚአብሔርን የምንወክሌ አኛ አዴሌዎ ማሳየት የሇብንም፡፡  
1. ሁለንም ሰው መውዯዴ አሇብን  
2. በሌግስና ወንጌሌን ሇሁለም ማካፇሌ /ማዲረስ አሇብን  

 
፪. እግዚአብሔር መንፇሱን በሁለም ሰው ያፇስሳሌ 

ሀ. በመንባብ ክፌሊችን እግዚአብሔር መንፇሱን በነበሩት ሰዎች ሁለ አይሁዴም 
አህዛብም ሊይ አፇሰሰው  
1. ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን እንዳት እግዚአብሔር በመንፇስ ቅደስ እንዯቀባው 

ነገራችው (10÷38)  
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2. “ጴጥሮስም ገና እየተናገረ እያሇ መንፇስ ቅደስ መሌዕክቱን በሰሙት ሊይ 
ሁለ መጣ” (10÷44) (ይህም ከጴጥሮስ ጋር የመጡትን አይሁድችንና 
በቆርነላዎስ ቤት የነበሩትን አህዛብ ያጠቃሌሊሌ) 

3. አይሁዲውያን እግዚአብሔር “በአህዛብ ሊይም” መንፇሱን በማፌሰሱ በጣም 
ተገረሙ፡፡ (10÷45) 

4. አህዛብ በመንፇሱ እንዯተሞለ አውቀናሌ ምክንያቱም “በላሊ ቋነቋ ሲናገሩና 
እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ስሇሰሟቸው ነው 

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዳት ተግባራዊ እንዯሆነ አስተውለ  
1. ጌታ ኢየሱስ “መሌካም እያዯረገ በአጋንንት ኃይሌ የነበሩትንም ነጻ እያወጣ 

ዞረ” (10÷38) 
2. ጴጥሮስ በአንዴ ወቅት ፇሪ የነበረው አሁን በ ሀይሌ ይሰብክ ጀመር 
3. ይህም ጌታ ኢየሱስ እንዯሰጠው ተስፊ ነው (ሏዋ.1÷8) 

ሏ. በመንፇስ ቅደስ ስንጠመቅ ኃይሌን እንቀበሊሇን  
1. ወንጌሌን ሇሁለ እንዴንሰብክ  
2. ታምራትን ፇውስንና ነጻ ማውጣትን እንዴናዯርግ  
3. ቤተክርስቲያናትን እንዴንተክሌ   

፫. እግዚአበሏር ሇሁለም ሰው እንዴንሰብክ አዝዞናሌ 
ሀ. ጴጥሮስ በስብከቱ እንዱህ አሇ 

1. “ሊዯረገው ነገር ሁለ እኛ ምስክሮች ነን፡፡” (10÷39)  
2. “ሇሰው ሁለ እንዴንሰብክ እርሱ እግዚአብሔር ሇሙታንና ሇሕያዋን ፇራጅ 

አዴርጏ እንዯሾመው እንዴንመሰክር አዞናሌ” (10÷42ዓ  
ሇ. እኛ ሇሁለም ሰው የክርስቶስ ምስክሮች ነን (ሏዋ.1÷8)  

1. ሇሁለም ሰው ወንጌሌን ሌንሰብክ ይገባናሌ  
2. በሁለም ቦታ ወንጌሌን ሌንሰብክ ይገባናሌ  

ሏ. ሁለም ስሇሚፇረዴባቸው ሁለም እውነቱን መስማት አሇባቸው (10÷42) 
1. የተሰጠንን ሥራ ሇማከናወን ሇዘሊሇም የሚቆይ ጊዜ የሇንም ጌታ ኢየሱስ 

በቶል ይመጣሌ  
2. አሁን ወንጌሌን መስበክ አሇብን  
3. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መሄዴ አሇብን ( ሏዋ.1÷8)  

ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ 
1. ኑ ወንጌሌን ሇጠፈት ታዯርሱ ዘንዴ ኃይሌን ሇመቀበሌ ተሞለ  
2. ቸሩ አምሊካችን በሌግስናው ዛሬ መንፇሱን በሊያችሁ ሊይ ይፇስሳሌ 

                                       (ኤሌ) 
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23. የተስፊ ቃለ ኃይሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በነቢዩ ኢዩኤሌ እንዯ ተተነበየ እያንዲንዲችን የመንፇስ 
ቅደስን ተስፊ መቀበሌ አሇብን፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይሞሊለ 
የምንባብ ክፌሌ፡-ኢዩኤ. 2÷28-29  

መግቢያ  

1. ምን እንዴትሆን ትሊሇህ? ጤናማ ወይስ ኮስማና ፣ የዯኽየ ወይስ የተትረፇረፇ 
ሕይወት፣ የተሟሊ ወይስ ያሌተሟሊ አሊዋቂ ወይስ አዋቂ፣ የተዘጋጀ ወይስ 
ያሌታጠቀ፣ ዯካማ ወይሰ ዱያብልስን ተቃዋሚ ብርቱ ኃይሌ ያሇው ሕይወት  

2. ምንባባችን ስሇዚህ አስፇሊጊ ነገር ይናገራሌ  
3. ኢዩኤሌ የመንፇስ ቅደስ በስጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ መምጣቱን ተንብዩአሌ  
4. ትንቢቱን በሶስት መንገዴ እንየው  

፩. ይህ ተስፊ በቅደስ ታሪክ ውስጥ 

ሀ. በብለይ ኪዲን ጴንጤቆስጤ “የመከር በዓሌ” ተብል ይታወቃሌ (ዘፀ.34÷22)  

1. ከፊሲካ በዓሌ ሃምሳ ቀን በኋሊ ነበር የሚከበረው 
2. ጴንጤቆስጤ “ሃምሳ” ማሇት ነው  

ሇ. እንዱሁም ይህ በዓሌ የበኩራት ስጦታ በዓሌ ይባሊሌ (ዘፀ.23÷16,19)  

1. የስንዳ አዝመራ መሰብሰቢያ በዓሌን ያከበራለ  
2. በጴንጤቆስጤ ቀን ዯግሞ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ሇሌዩ 

የመከር ጊዜ ኃይሌን አስታጠቃት ዓሇማቀፊዊ የነፌሳት መከርን 
ሇእግዚአብሔር መንግሥት መሰብሰብ ነው (ሏዋ.1÷4-5,8፣2÷1-13)  

ሏ. ጴንጤቆስጤ የኢዩኤሌ ትንቢት ፌጻሜ ነው (ኢዩ. 2÷28-29)  

1. ጴጥሮስ ኢዩኤሌን በጴንጤቆስጤ ቀን ጠቀሰ (ሏዋ.2÷17-18)  
2. ዛሬ መንፇሱን የመቀበሊችን ውጤት 

2.1 … ትንቢታዊ ስጦታዎች በስራ ሊይ ይውሊለ  
2.2 … በመንፇሱ መሞሊት ይኖራሌ  
2.3 … ቅዴስና፣ መታዘዝ እና ጽዴቅ ይገሇጣሌ  
2.4 … ሇእግዚአብሔር የጠሇቀ ክብር ይኖረናሌ  
2.5 … ሇእግዚአብሔርና ሇሥራው በበሇጠ መሰጠት  
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2.6 … ሇክርስቶስ ፣ ሇቃለና ሇጠፊው ሕዝብ ፌቅርን ይጨምራሌ  
2.7 … ሇምስክርነትና ሇክርስትና ሕይወት ኃይሌ መቀበሌ 

መ. በመንፇሱ ከመሞሊታቸው የተነሣ ዯቀመዛሙርቱ በአዱስ ቋንቋ ተናገሩ                    
(ሏዋ.2÷4,10÷46,19÷6)  

1. ዛሬም ይህን በኛ እንዱሆን መጠበቅ አሇብን  
2. በክርስቶስ መንፇስ የማስታጠቁ ኃይሌ ምስክሮች እንዴንሆን የመቀባታችን 

ምሌክት ነው፡፡ (ሏዋ.1÷8) 

፪. ይህ ተስፊ በቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ 

ሀ. እግዚአብሔር በአዱስ መንገዴ መንፇሱን በ1906 (እ.ኤ.አ) አዙሳ ስትሪት ሚሸን 
የሚባሌ በልስ አንጀሇስ ካሉፍርኒያ አሜሪካ አፇሰሰው  

1. መነቃቃት የተመራው በአፌሪካ አሜሪካዊው ሰባኪ በዉሉያም ጄ ሲሞር 
ነበር፡፡  

2. በመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሊይ ሰበከ  
3. ውጤቱም ታሊቁ “የአዙሳ ስትሪት ሪቫይቫሌ” ነበረ፡፡  

ሇ. በአዙሳ የተጀመረው መነቃቃት ወዯ ዓሇም እየተስፊፊ ሄዯ  

1. ዛሬ ከ600 ሚሉዮን በሊይ የሚሆኑ ሰዎች በዓሇማቀፌ ዯረጃ  የመንፇስ ቅደስ 
ተስፊን ተቀብሇዋሌ፡፡  

የአርታኢው ማስታወሻ የዊሉያም ጄ. ሲሞርን እና የአዙሳ ስትሪት አውትፓሪንግ ታሪክና እንዳት 
ይህ ክስተት በአፌሪካ እንዳት ተጽዕኖ እንዲመጣ የሚያሳይ መጽሏፌን ማንበብ ትችሊሊችሁ 
የእሱም አዙሳ ወዯ አፌሪካና ወዯ ላልች ሃገራት ይባሊሌ፡፡ ይህን መጽሏፌ ከ 

http፡//www.decadeofpentecost.org/e-books.htm ማውረዴ ትችሊሊችሁ፡፡ 

፫. ይህ ተስፊ በግሌ ሕይወት ታሪክ ውስጥ 

ሀ. የመንፇስ ቅደስ ተስፊ የግሊችን ታሪክ ክፌሌ ማዴረግ ይገባሌ  

ሇ. ይህን ካዯረግን ታሊሊቅ በረከቶች ወዯ ህይወታችን ይመጣለ እነርሱም  

1. በአጋንንት ሊይ ኃይሌ ይኖረናሌ (ማቴ.12÷28 ኤፋ. 6÷12)  
2. ስሇ መንፇስ ቅደስ ታሊቅ የመረዲት ስሜት ይኖረዋሌ (ኢሳ. 30 ÷21)  
3. ሇከርስቶስ ብርቱ /ጠንካራ ምስክር መሆን  

3.1 የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ቀንዯኛ ዓሊማው ምስክር ሇመሆን 
(ሏዋ.1÷8)  

http://www.decadeof/
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3.2 ክርስቶስ በሁለም የሕይወት ክፌሊችን የእርሱ ምስክር እንዴንሆን 
ይፇሌጋሌ፡፡  

3.3 ከክርስቶስ ጋር ከተመሳሰሌን ያገኘነው ሁለ በኛ ሕይወት ክርስቶስን 
ያያሌ፡፡ 

ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ 

1. ሁሊችንም እንዴንሇወጥና የክርስቶስ ምስክሮች እንዴንሆን በመንፇሱ ኃይሌ 
መታጠቅ ያስፇሌገናሌ፡፡ 

2. የራሳችን የሆነ ጴንጤቆስጤ ያስፇሌገናሌ  
3. ኑ ዛሬ “የኃይለን ተስፊ” በሕይወታችሁ ተቀበለ 

 
 
 

          (ኬክ)  
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24. መንፇሱን የሚያወርዴ ጸልት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ብርቱና በመንፇስ የተነቃቃ ምስክር እንዴንሆን 
በሕይወታችንና በቤተክርስቲያናችን አገሌግልት መንፇስ ቅደስ እንዱወርዴ 
መፀሇይ አሇብን፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች ወዯ እግዚአብሔር እንዱጸሌዩና የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 
በመሇማመዴ ዴፌረት እንዱሰጣችው እና ሇክርስቶስ ምስክር ይሆኑ ዘንዴ 
ነው፡፡  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 4÷23-31 

መግቢያ  

1. በሏዋ. ሥራ ጸልት መንፇስ ቅደስን ከመቀበሌ ጋር የተያያዘ ነው፤ (ምሳላ፡ 
ሏዋ. 1÷14፣ 8÷17፣ 9÷11፣ 10÷2፣ 19÷6)  

2. የንባብ ክፌሊችን ብቻ ነው የአማኞች ስሇ መንፇስ ቅደስ መገሇጥ የጸሇዩትን 
ይዘት ያስቀመጠሌን፤ 

3. በሰዎች ሊይ መንፇሱ በኃይሌ ይወርዴ ዘንዴ የቻሇውና የቤተከርስቲያን በኃይለ 
ታጥቃ ብዙዎች ወዯ ጌታ ሉመጡ የቻለበት ምክንያት ፀልት ነው፤ 

4. ስሇዚህ ይህን ታሊቅ ፀልት ቀረብ ብሇን እስኪ እንየው፡- 
 

፩. “እያንዲንደ የሚሳተፌበት” ፀልት ነበር 
ሀ. ጸልቱ አንዴ ሰው የሚመራው ላሊው ዯግሞ ዝም ብል የሚከተሇው አሌነበረም፤ 
ሇ. ሁለም የሚሳተፌበት የነቃ ጸልት ነበር፤ (ቁ24)  
ሏ. በመካከሊችን በኃይሌ የሚገሇጥ የመንፇስ ቅደስ መውረዴን ማየት ከፇሇግን 

በፀልት መሳተፌ አሇብን፡፡  
 

፪. ፀልቱ እግዚአብሔርን ያማከሇ ነበር 
ሀ. ያኔ የነበረው ፀልት የእግዚአብሔርን ለዓሊዊነቱንና ኃይለን ያማከሇ እንጂ እንዯ 

ዛሬው መሻታችንንና ችግራችንን ያማከሇ አሌነበረም፤ (ቁ.24-25)  
ሇ. የመንፇስን ኃይሌ የሚያወርዴ ጸልት እግዚአብሔርን ያማከሇ ጸልት ነው፡፡  
 

፫. ጸልቱ ክርስቶስን የሚያከበር ነበር 
ሀ. የጸልታቸው አስኳሌ የክርስቶስ ፇቃዴና ሥራ ነበር፤ (ቁ.26-28)  
ሇ. መንፇሱን የሚያወርዴ ጸልት ትኩረቱ በክርስቶስ ፇቃዴና ሥራ ሊይ ነው፡፡ 
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፬. ጸልቱ ተሌዕኮ ሊይ ያዘነበሇ ነበር 
ሀ. ፀልታቸው ካለበት ችግር ነጻ እንዱሆኑ ሳይሆን የጌታን ተሌዕኮ ሇመፇጸም 

ዴፌረትን ያገኙ ዘንዴ ነበር፡፡ቁ 29 
ሇ. መንፇሱን ወዯ ሕይወታችንና ወዯ ቤተክርስቲያን አገሌግልት የሚያመጣ ፀልት 

ተሌዕኮ ሊይ ያዘነበሇ መሆን አሇበት፡፡  
 
፭. ፀልቱ መንፇስ ቅደስን የሚጋብዝ ነበር 

ሀ. ፀልታቸው መንፇስ ቅደስ በምሌክትና በዴንቅ ኃይለን እና መገኘቱን እንዱገሌጥ 
የሚጠራነበር፡፡  
1. ምሌክቶች በዴፌረት የሚሰብኩትን ወንጌሌ ያረጋግጥ ነበር (ቁ.30)  
2. አስተውለ “የእግዚአብሔር እጅ” ሲሌ ስሇመንፇስ ቅደስ መናገሩ ነው፡፡ (ህዝ. 

31÷1 ለቃ.11÷20 ሏዋ.13÷11 ተመሌከቱ)  
ሇ. የእግዚአብሔር መንፇስ እንዱሞሊንና ኃይለን በመካከሊችን እንዱገሌጥ በዴፌረት 

  መፀሇይ አሇብን፡፡ 
  
፮. ጸልቱ በእምነት የተሞሊ ነበር 

ሀ. እግዚአብሔር ጸልታቸውን እንዯሚሰማ እና እንዯሚመሌስ በሙሊት (በሙለ 
ሌብ) ይጠባበቁ ነበር፡፡  

ሇ. የእግዚአብሔር መንፇስ የሚያወርዴ ጸልት በእምነት የተሞሊ መሆነ አሇበት 
  

፯. ጸልቱ ከእግዚአብሔር መሌስ የተሰጠበት ነበር 
ሀ. እግዚአብሔር ኃይለንና መገኘቱን በመግሇጥና ዴፌረትንና ኃይሌን የተሞሊ 

ምስክርነትን ባመጣ መንፇስ በመሙሊት ፀልታቸውን መሇሰ (ቁ.31,33)  
ሇ. እኛም እግዚአብሔር ጸልታችንን ይህን መንፇሱን ሌኮ ምስክሮቹ እንዴንሆን 

ያስታጥቀን ዘንዴ እንዯሚሰማን መጠበቅ አሇብን፡፡ 
 
  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ ዛሬ በመንፇሱ እንዱሞሊን እንፀሌይ  
          
 

(ዳአርሚ)  
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25. የተስፊው ኪዲን ተፇፀመ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የመንፇስ ቅደስን የተስፊ ኪዲን በመቀበሌ የጌታ ኢየሱስን 
ስራ ሇመስራት በኃይለ ሌንታጠቅ እንችሊሇን፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው የእግዚአብሔርን ሥራ እንዱሠሩ 
በኃይለ ይታጠቁ ዘንዴ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- መሳፌንት 3÷10-11 ኢዩ. 2÷28-29 ሏዋ.1÷5  

መግቢያ 

1. በብለይ ኪዲን የእግዚአብሔር መንፇስ በሌዩ ሰዎች ሊይ በሌዩ ጊዜና ሇሌዩ ዓሊማ 
ይመጣባቸው ነበር፡፡  

2. ከመጽሏፇ መሳፌንት አራት ምሳላዎች፡- 
2.1 ጏቶንያሌ (መሳ.3÷10)  
2.2 ጌዳዎን (መሳ.6÷34)  
2.3 ዮፌታሔ (መሳ.11÷2)  
2.4 ሶምሶን (መሳ.13÷25 ፣14÷6፣19 ፣15÷14)  

3. እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሥራ ሇመፇጸም መንፇሱን በመስጠት ያስችሊቸው 
ነበር፡፡  

፩. ነብያት አንዴ ቀን እግዚአብሔር መንፇሱን በሥጋ ሇባሸ ሁለ ሊይ እንዯሚያፇሰ
 የተስፊውን ቃለን ተነበዩ፡፡  

ሀ. የኢዩኤሌ ተስፊ ቃሌ፤ (ኢዩ.2÷28-29)  
ሇ. የመጥምቁ ዮሏንስ ተስፊ ቃሌ፤ (ለቃ.3÷15-16)  
ሏ. የጌታ ኢየሱስ የእራሱ ተስፊ ቃሌ፤ (ሏዋ.1÷5)  
 

፪. የተስፊ ቃለ በመጀመሪያ በጴንጤቆስጤ ቀን ተፇጸመ (ሏዋ.2÷1-4) 
ሀ. አስተውለ እንዳት…. 

1. መንፇስ ቅደስ በሁለም ሊይ እንዯወረዯ (ሏዋ.2÷4)  
2. ሁለም በመንፇስ ቅደስ እንዯተሞለና መንፇስም እንዲገኙ በሰጣቸው መጠን 

በላልች ቋንቋዎች መናገር እንዯ ጀመሩ፡፡ (ሏዋ.2÷4) 
3. ሇ ኢየሱስ ሀይሇኛ ምስክሮች ሆኑ (ሏዋ.2÷14) 

ሇ. ከዚህ የምንማረው ጌታ ተስፊ የገባውን እንዯሚፇጽም  

፫. በሏዋርያት ሥራ መጽሀፌ  ይህ ተስፊ ሁለ ዯግሞ ዯጋግሞ ተፇጽሟሌ 
ሀ. ሇሁለም የእግዚአብሔር ህዝቦች ነው፤ (ሏዋ.2÷28-29)  
ሇ. ሇሁለም ቦታ ነው (ሏዋ.1÷8)  
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1. ተስፊው እንዯገና በሰማርያ ተፇጸመ፤ (ሏዋ.8÷17-18)  
2. እንዱሁም በቄሳርያ ተፇጸመ፤ (ሏዋ.10÷44-46)  
3. እንዱሁም በኤፋሶን ተፇጸመ፤ (ሏዋ. 19÷6)  

ሏ. እያንዲንደ የመንፇስ ቅደስ መውረዴ ታሊቅ ሚሲዮናዊ ምስክርነት አሳይቷሌ 
፬. ይህ ተስፊ በአዙሳ መንገዴም ተፇጽሟሌ፡፡ 

ሀ. የአዙሳ ስትሪት (መንገዴ) የመንፇስ ቅደስ መውረዴ ታሪክ፤ 
ሇ. የዘመኑ ጴንጤቆስጤያዊ እንቅስቃሴ ጅማሬ ነበር፤ 
ሏ. ይህም ዓሇም አቀፌ የሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ እንዱጀመር አዴርጓሌ፤ 
መ. በፌጥነትም ወዯ አፌሪካ ተስፊፌቷሌ፡፡ 
 

፭. አሁን የተስፊ ቃለ በአፌሪካ ከ ዲር እስከ ዲር እየተፇፀመ ነው 
   ሀ. በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ተሞሌተዋሌ 
   ሇ. የተስፊ ቃለ እዚህም------------------ 
   ሐ. ውጤቱም ቤተክርስቲያን በሀይሌ የተሞሊች የምስክር ሀይሌ ትሆናሇች  
 
፮. ይህ ተስፊ ዛሬም ሇአንተ ነው 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ይህን ተስፊ እንዴንጠብቅ አዝዞናሌ፤ (ሏዋ.1÷4)  
ሇ. ጌታ ተመሌሶ እንኪመጣ ዴረስ እያንዲንዲችን ወንጌሌን እንዴንሰብክ ኃይለን 

ማግኘት አሇበን፡፡  
   ሏ. አሁን ያንተ ተራ ነው፡- 

1. ዛሬ ተስፊውን ተቀበሌ፤ (ሏዋ.2÷38-39) 
2. ከዛም በዴፌረት ወንጌሌን ስበክ፡፡ (ሏዋ.1÷18) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. አሁን ኑ የተስፊውን ቃሌ መፇጸም በሕይወታችሁ እንዴታዩ፤ 
2. ጠይቁ ትቀበሊሊችሁ፤ (ለቃ.11÷9-10)  
3. ብታምኑ የእግዚአብሔርን ክብር ታያሊችሁ፡፡ 

           
          (ዳመ)  
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26. የጴንጤቆስጤው የተስፊ ኪዲን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-  የእግዚአብሔርን ሥራ የምንሠራ ከሆነ እንዯ እግዚአብሔር 
መንገዴ ይህም በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መሰራት አሇብን፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- የእግዚአብሔር ሥራ ይሰሩ ዘንዴ አማኞች በመንፇሱ ኃይሌ ይታጠቁ 
ዘንዴ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ኢዩኤሌ 2÷28-31 ሏዋ.1÷4-8 ፣ 2÷1-4  

መግቢያ  

1. እግዚአብሔር ሥራን እንዴንሠራ ሰጥቶናሌ፤ 
2. ያን ሥራ እንዴንሠራም ኃይሌን ሰጥቶናሌ፤ ያም የጴንጤቆስጤ ኃይሌ ነው፤ 
3. ይህ መሌዕክት የጴንጤቆስጤን ተስፊ ያሳያሌ፡፡ 

፩. የጴንጤቆስጤው የተስፊ ኪዲን ተሰጠ 
ሀ. ኢዮኤሌ አንዴ ቀን መንፇስ ቅደስ በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ እንዯሚፇሰ 

ተነበየ(ኢዩ.2÷28-29)  
1. “አፇስሳሇሁ” የሚሇው ቃሌ ከባዴ ዝናብን ያስታውሰናሌ  
2. “በሥጋ ሇባሽ፡ የሚሇው ሃረግ የሚያመሇክተው ተስፊው ሇሽማግላዎችና 

ሇወጣቶች፣ ሇወንድችና ሴቶች ፣ ሇዴሆች እና ሇሀብታሞች ሁለ ነው፡፡  
ሇ. ጌታ ኢየሱስም ተስፊውን ዯግሞ ሰጠ (ለቃ.24÷49) 
ሏ. እግዚአብሔር ተስፊነ ከሰጠ እንዯሚፇጽመው እርግጠኛ ነን፡፡ (ዘሁ.23÷19)  

፪. የጴንጤቆስጤ የተስፊ ኪዲን ተፇጸመ  
ሀ. የጴንጤቆስጤ የተስፊ ኪዲን በጴንጤቆስጤ ቀን ተፇጸመ (ሏዋ.2÷1-4) 

       1 ጴጥሮስም “ይህ …ነው”  (ሏዋ.2÷16)  
ሇ. ተስፊውም በሏዋርያት ሥራ መጽሀፌ ሊይ ሁለ ዯግሞ ዯጋግሞ ተፇጽሟሌ 

(ሏዋ.4÷8፣ 4፡31፣8÷17-18፣ 9÷17-18፣ 10፣44-46፣19፡6)  
ሏ. ዛሬም እግዚአብሔር የተስፊ ኪዲኑን ዯግሞ ዯጋግሞ መፇጸም ይፇሌጋሌ፡፡  
 

፫. የጴንጤቆስጤን የተስፊ ኪዲን የመቀበሌ ውጤቶች 
ሀ. ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተጠመቁ  

1. “መጠመቅ” ሲባሌ ሙለ በሙለ መስጠም ማሇት ነው  
2. አንዴን ሌብስ ቀሇም ውስጥ ተነክሮ ሲወጣ ቀሇሙን መስል እንዯሚወጣ ነው  
3. ዯቀመዛሙርቱ በዚህ ሌምምዴ ፌጹም ተሇውጠዋሌ  
4. እኛም በመንፇሱ እንሇወጣሇን፡፡  

ሇ. እንዯሚከተሇው ዓይነት ሇውጦች ይከናወናለ 
1. በሌሳን እንናገራሇን (ሏዋ.2÷4)  
2. ሇመመስከር ኃይሌን እንቀበሊሇን (ሏዋ.1÷ 8፣ 2÷40 -41፣47)  
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3. በተአምራዊ መገሇጦች መንፇሱ በእኛ ይሰራሌ (ሏዋ.2÷43)  
4. ክርስቶስን የሚመስሌ ሕይወት እናዲብራሇን (ገሊ.5÷22-23)  
5. የመንፇስ ቅደስ ስጦታዎች በሕይወታችን ይገሇጣለ (1ቆሮ.12÷8-10)  
6. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ከመታጠቃችን የተነሣ አገሌግልታችን ያዴጋሌ 

(በሏዋ.ሥራ መጽሀፌ እንዯ ሆነ)  
 

፬. የጴንጤቆስጤን የተስፊ ኪዲን ያሇማቋረጥ መያዝ 
ሀ. በመንፇስ የተሞሊ ሕይወት ያሇማቋረጥ መያዝ  

1. ከመንፇስ ቅደስ ጋር መመሊሇስን መማር አሇብን (ገሊ.5÷25)  
2. ከእግዚአብሔር ጋር ያሇንን የቀረበ ህብረት ማዲበር አሇብን  

ሇ. የመንፇስ ቅደስን ሙሊት ዯጋግመን መቀበሌ አሇብን  
1. ሏዋ. 2÷4፣ 4÷8፣ 31፣13÷9 ተመሌከት 
2. ኤፋ. 5÷18 ቀጣይ በሆነ የመንፇስ ቅደስ ሙሊት ሕይወት እንዴንኖር 

ያስተምረናሌ (ነጥብ “ተሞለ” የሚሌ ቃሌ በግሪኩ ቀጣይ የሆነ የአሁን ጊዜ 
ግሥ ነው)  

   ሏ. በመንፇስ የተሞሊ ህይወት ማረጋገጫው  
2.1 -----ሇጌታ የተሰጠ ሕይወት  
2.2 -----ቀጣይ የሆነ የሌሳን ፀልት ሌምምዴ (1ቆሮ. 1418)  
2.3 -----ተአምራዊ የሆነ የጠራ ሕይወት  
2.4 -----ተአምራዊ የሆነ የጠራ አገሌግልት  
2.5 -----በኃይለ የታጠቀ ምስክርነት (ሏዋ.1÷8)፡፡ 

 
ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ 

1. ዛሬ እያንዲንዲችን የመንፇሱን ተስፊ መቀበሌ አሇብን  
2. ኑ ጠይቁ በእምነተ ተቀበለ (ለቃ. 11÷8-13)  

 
         (ጆኢ እና ኔኦ)  
 

“በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ (ጴንጤቆስጤ)” ምዕ. 4 የመንፇስ ቅደስ አስፇሊጊነት አሁን ሊሇችው ቤተከርስቲያን 
ከሚሌ በድክ. ጆን ኦ. ኢኮኒና ቭ. ኒውብዌዘ ኦ. ከተጻፇ መጽሏፌ የተወሰዯ ነው፡፡ ሇአቡጃ ናይጄሪያ አስምብሉስ 
ኦፌ ጏዴ የታተመ 2009)  
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27. የመንፇስ ቅደስ የተስፊ ኪዲን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ዛሬ ሁሊችን የመንፇስ ቅደስ ተስፊን መቀበሌ አሇብን፤ 
የስብከቱ ዓሊማ ፡- አማኞች የመንፇሱን ተስፊ እሱም የመንፇስ ቅደስ መጠመቅን 

እንዱረደና እንዱቀበለ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1÷4-5፣ 2÷33  
 
መግቢያ፡-  
1. ምንባባችን የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት የመንፇስ ቅደስ “የተስፊ ኪዲን” ይሇዋሌ፡፡ 
2. ይህ ኃይሇኛ ሌምምዴ የዛሬውን የጴንጤቆስጤን እንቅስቃሴ የበሇጠ እንዱታይ 

ያዯርገዋሌ፤ እንዱሁም በትሌቁ ዓሇማቀፊዊ ዕዴገት መፇጠርም ምክንያትም ነው፡፡  
3. ዛሬ የምናየው ስሇዚህ ኃይሇኛ መንፇሳዊ ሌምምዴ የመንፇስ ቅደስ ተስፊ ነው፡፡  
4. በኋሊ ዯግሞ እኛ ራሳችን እንሇማመዯዋሇን፡፡ 

  
፩. የመንፇስ ቅደስ አካሌነት 

ሀ. የመንፇስ ቅደስ አካሌ ያሌሆነ ኃይሌ ግፉት፣ ስሜት አይዯሇም፡፡ ራሱ 
እግዚአብሔር እንጂ የስሊሴ 3ኛው አካሌ ነው (ማቴ.28÷19፣ ዮሏ.14÷16-17 
2ቆሮ.13÷14)  

ሇ. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ማሇት በ ግሊችን ከ እግዚአብሔር ጋር መገናኘት 
ማሇት ነው 
1. በመንፇስ ጥምቀት አማኝ አካሌ በሆነው በመንፇስ ቅደስ ይጠመቃሌ 

(ለቃ.24÷49)  
2. እርሱ የእግዚአብሔር መንፇስ በኃይለ አንተን /የእግዚአብሔር ሌጅን/ 

ያስታጥቅሃሌ፡፡  
     
፪. የመንፇስ ቅደስ የተስፊ ኪዲን 

ሀ. እንዳት ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት “ተስፊው” ብል እንዯጠራው 
ተመሌከቱ ተስፊ ሳይሆን ተስፊው - የአብ ተስፊ(ሏዋ.1÷4)  
1. በብለይ ኪዲን ተስፊ ተሰጥቶ ነበር (ኢዩ.2÷28-29)  
2. በመጥምቁ ዮሏንስ ተተንብዮ ነበር (ለቃ.3÷16)  
3. በጌታ ኢየሱስ ታውጆ ነበር (ሏዋ.1÷4-8) 

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በጣም አስፇሊጊ ነው ይህም  
1. … ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ የሚሻሇው መንፇስ ቅደስን በእርሱ ፇንታ 

ቢመጣ እንዯሆነ ነገራቸው ዮሏ.16÷7 
2. … ይህ ጌታ ኢየሱስ ዓሇምን በወንጌሌ ሇመዴረስ ሇዯቀመዛሙርቱ ከታሊቁ 

ተሌዕኮ  ጋር የሰጠው የመጨረሻው ትዕዛዝ ነው፡፡(ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷4-8 ) 
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፫. በመንፇስ ቅደስ የመጠመቅ አሊማ 
ሀ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ያሌሆነው  

1. ሇዴነት አይዯሇም  
2. በስሜት ራስን ሇማሳየት አይዯሇም  
3. በሌሳንም ሇመናገር ብቻም አይዯሇም  ( በመንፇስ ቅደስ ከተሞሊህ በሌሳን 

መናገር ቢኖርም ሌሳን ግን የመጨረሻ ዓሊማ መሆን የሇበትም) ፡፡  
ሇ. አራቱ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ጥቅሞች  

1. ክርስቶስን በተሻሇ መንገዴ ያሳያሌ  
2. የእግዚአብሔርን ቃሌ ክቡር ያዯርገዋሌ፡፡  
3. የመንፇስ ፌሬን በተሻሇ መንገዴ እነዱገሇጥ ያዯርገዋሌ፡፡  
4. ሇመሇኮታዊ ስጦታዎችና የአገሌግልት ችልታ በር ይከፌታሌ (1ቆሮ. 12-14 

ገሊ. 3÷5 ዕብ.2÷3-4)  
ሏ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ዓሊማ ሇክርስቶስ ምስክሮች መሆነ ነው
 (ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷8) 

1. ይህም ሇጠፈት ክርስቶስን መንገርና ሇዓሇም ኃይለንና ጌትነቱን 
በሕይወታችን በመተግበር ክርስቶስን ማሳየት  

2. ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ከታሊቁ ተሌዕኮ ዓሇምን በወንጌሌ 
ከመዴረስ ጋር አያይዞታሌ (ሏዋ.1÷8) 

፬. ሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አቅራቦቱ 
ሀ. ይህ ተስፊ አሊቆመም ሁለም የእግዚአብሔር ሌጆች በመንፇስ ቅደስ ሉሞለ 

ይችሊለ (ሏዋ.2÷38-39)  
ሇ. ሁለም ይህን ተስፊ መቀበሊቸው ብቻ ሳይሆን ሁለም ይህን የመንፇስ ቅደስ 

ተስፊ መቀበሌ እንዲሇባቸው ማሳየት (ለቃ.24÷49 ገሊ.3÷14)  
1. ሁለም የክርስቶስ ምስክሮች እንዱሆኑ ተጠርተዋሌ (ሏዋ.24÷46-48)  
2. ስሇዚህ ሁሊችንም የመንፇሱን ኃይሌ መቀበሌ አሇብን (ለቃ.24÷49፣ 

ሏዋ.1÷8) 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ ዛሬ የመንፇስ ቅደስን ተስፊ ተቀበለ  
          (ሜሰ) 
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28. የጴንጤቆስጤ ዓሊማው 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሇምን እግዚአብሔር ሉሞሊን እንዯፇሇገ በጠራ መንገዴ 
በመረዲት እያንዲንዲችን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት አሇብን 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች መንፇስ ቅደስን ይቀበለና ሇምን እግዚአብሔር መንፇሱን 
እንዯሚሰጣቸው ይገነዘቡ ዘንዴ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1÷8  
 
መግቢያ  

1. ብዙዎች የሌምምዲቸውን ዓሊማ ሳይረደ በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተዋሌ  
2. በዚህ ሁኔታም እግዚአብሔር እንዯሚፇሌጋቸው ሉጠቀምባቸው አሌቻሇም  
3. በዚህ መሌዕክትም ስሇጴንጤቆስጤ ዓሊማ እንወያያሇን  
4. ነገር ግን መጀመሪያ የምናገረው  

 
፩. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ያሌሆነው ነገር ምንዴ ነው፡- 

ሀ. እንዴንኩራራበት ያገኘነው አይዯሇም፡- 
1. የምናሳየው ዋንጫ አይዯሇም፤ 
2. የመጫወቻ አሻንጉሉት አይዯሇም፤ 
3. የምናከማቸው ሃብት አይዯሇም፤ 

ሇ. በቤተክርስቲያን ውስጥ የስሌጣን መወጣጫም አይዯሇም፡- 
1. ሇመስበክ ወይም ሇማስተማር በር መክፇቻ አይዯሇም፤ 
2. ይህ ዓይነት ምክንያት ትክክሇኛ ሌምምዴ አይዯሇም፡፡ 

ሏ. ሇመንፇሳዊ በሽታችን ፇዋሸ ወይም ችግር ፇቺ አይዯሇም ፡- 
1. ችግሮችህ ባንዳ አይሄደም፤ 
2. ዴንገት “ታሊቅ መንፇሳዊ” ሰው አትሆንም፤ 

መ. በክርስትና ሌምምዴ ጫፌ መዴረስም አይዯሇም፡- 
1. የክርስትና ሕይወት የጥረታችን ግብ መምቻም አይዯሇም፤ 
2. ወዯ ታሊቁ ግብ ሇመዴረስ መወጣጫ ነው እንጂ፡፡  

ሠ. በራሱ ቋሚ የሆነ “ጴንጤቆስጢያዊ” ተብሇን እንዴንጠራ የተሰጠን መብት 
አይዯሇም፡- 
1. “አሁን መንፇስ ቅደስ አሇኝ” የምንሇው ፇቃዴ አይዯሇም፤ 
2. ይህ ሌምምዴ ሁሌጊዜ መንከባከብ የሚጠይቅ ነው፡፡ 

 
፪. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ምንነት 

ሀ. የክርስቶስ ምስክር ሇመሆን መሇኮታዊ አቅም ነው፤ (ሏዋ.1÷8)  
1. ጌታ ኢየሱስ “ኃይሌን ከሊይ መሌበስ” ብልታሌ፤ (ለቃ. 24÷49)  
2. በእግዚአብሔር ሥራ ንቁ ተሳታፉና በዴፌረት እንዴናገሇግሌ የሚያስታጥቅ 

ነው፡፡ 
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ሇ. ሇመንፇስ ቅደስ የኃይሌ ስጦታዎች መግቢያ በር ነው፤ 
1. መጀመሪያ ግን መንፇስ ቅደስ ስጦታ መቀበሌ አሇብን (በሏዋ.2÷38-39)  
2. ከዛም የመንፇስ ቅደስ ስጦታዎችን በኛ እንዱገሇጡ ማዴረግ አሇብን 

(1ቆሮ.12÷8-10)  
ሏ. ከተራ ሕይወት ወዯ ሌዩ የሆነ ሕይወት የምንሻገርበት መግቢያ ነው፤ 

1. ከተሇመዯው ወዲሌተሇመዯው፤ 
2. ከተፇጥሯዊው ወዯ መሇኮታዊው፡፡ 

መ. የተነሳው ክርስቶስ በአገሌጋዮቹ ሊይ የሚጥሇው “የተአምር ካባ” ነው፡፡  
1. ይህ አይነቱ ካባ በክርስቶስ ሊይ አርፎሌ (ለቃ.4÷18 ሏዋ.10÷38)  
2. ይህን አገሌግልት ዯገሞ ወዯ ዯቀመዛሙርቱ አስተሊሇፇ (ዮሏ.20÷21-22 

2.1 ኃይለን በጴንጤቆስጤ ቀን ተቀበለ (ሏዋ.2÷1-4)  
2.2 ከዛም ወጥተው በተአምር ሰሪው ኃይሌ አገሌግለ  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ዛሬም ይህንን መንፇስ ቅደስ መቀበሌ ትችሊሊችሁ  
2. ኑ አሁን ተሞለ  

           
          (ዊካ)  

ጴንጤቆስጢያዊ ጥምቀት ከሚሇው ከዊሉያም ካሌዴዌሌ መጽሏፌ የተወሰዯ፤ 1963- ገጽ 37-39 
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29. መንፇስ ቅደስን ተቀበለ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ዛሬ መንፇስ ቅደስን መቀበሌና የክርስቶስ ምስክሮች መሆን 
አሇብን፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- እያንዲንደ በዚህ ያሇ አማኝ መንፇስ ቅደስን እንዱቀበሌና የክርስቶስ 
ምስክር እንዱሆን፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡-ዮሏ. 20፡21-22 

መግቢያ  

1. ይህ ዴርጊት ጌታ ኢየሱስ ከሙታን በተነሣበት ምሽት ተከናወነ፤ (ዮሏ.20÷1) 
2. ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ በመገሇጥ 2 ሌዩ የሆኑ ነገሮችን አዯረገ፡- 

2.1 ተሌዕኮን ሰጣቸው፤ (ቁ.21)  
2.2 እፌ አሇባቸውና እንዱህ አሊቸው “መንፇስ ቅደስን ተቀበለ”፤ (ቁ.22)  

3. ከነዚህ ሁሇት ጥቅሶች 3 ነገሮችን ስሇመንፇስ ቅደስ መቀበሌ እንማራሇን፡- 
  

፩. መንፇስ ቅደስን የመቀበሌ አስፇሊጊነትን እንማራሇን 
ሀ. ይህም ጌታ ኢየሱስ ከትንሣኤው በኋሊ ሇቤተክርስቲያን የመጀመሪያው መሌዕክቱ 

መሆኑን ያመሇክታሌ  
ሇ. አስተውለ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉትም የሰጠው ትዕዛዝ መንፇስ ቅደስን 

ስሇመቀበሌ ነበር (ለቃ.24÷49 ሏዋ. 1÷4-8)  
1. እያንዲንደ አማኝ በመንፇሱ እንዱሞሊ ታዝዟሌ (ኤፋ. 5÷18)  
2. እያንዲንደ አማኝ በመንፇሱ እንዱሞሊ ያስፇሌጋሌ ምክንያቱም እያንዲንደ 

አማኝ የክርስቶስ ምስክር እንዱሆን ተሌኳሌና፡፡  
 

፪. መንፇስ ቅደስን የመቀበሌ ዓሊማንም እንማራሇን 
ሀ. የጌታ ኢየሱስ በዯቀመዛሙርቱ ሊይ እፌ የማሇቱን አውዴ አስተውለ  

1. ዓውደ ሇተሌዕኮ መሊክ ነው 
2. “አብ እኔን እንዯ ሊከኝ እኔም እናንተን እሌካችኋሇሁ”  
3. ይህም የሚያስታውሰን ሏዋ.1÷8 ነው 

ሇ. ጌታ ኢየሰሰ እርሱ በአብ እንዯተሊከ እኛንም ቢሌከነ እርሱም እንዯተሞሊ እኛም 
በመንፇሱ እንዴንሞሊ የግዴ ነው፡፡ (ለቃ.3÷22-23 ፣ 4÷17-18 ሏዋ.10÷38)  

ሏ. በቤትና በዓሇም ዙሪያ የጠፊው እንዴንዯርስ በተሰጠን በክርስቶስ ተሌዕኮ 
እንዴንሳተፌ ኃይለን መታጠቅ አሇበን፡፡ 

 
፫. መንፇሱን መቀበሌ እንዳት ቀሊሌ እንዯሆነ እንማራሇን 

ሀ. የጌታ ኢየሱስ በዯቀመዛሙርቱ ሊይ እፌ ማሇት በተምሳላት የተሞሊ ነው  
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1. አየር እፌ ከማሇት በሊይ ነበር መንፇስን በውስጣቸው እፌ ያሇባቸው  
2. በግሪኩ “ኢን” የሚሇው ቃሌ “በሊይ” ተብል ይተረጏማሌ እንዱሁም “በውስጥ” 

ተብልም ይተረጏማሌ  
ሇ. ሌክ ሇሥጋዊ አካሊችን ትንፊሽ ያሇ ነገር እንዯሆነ በመንፇስ መሞሊት ዯግሞ 

ሇመንፇሳዊው አካሊችን ያሇ ነገር (የተሇመዯ) ነው፡፡  
1. ሇተፇጥሯዊው ማንነታችን ሰውነታችን በመንፇስ ያሇ ነገር ነው ሁለም 

ያዯረግዋሌ  
2. ሇመንፇሳዊ ማንነታችን ሕይወታችንም - በመንፇስ መሞሊት ያሇ ነገር ነው፡፡ 

ሁለም ክርስቲያን ያዯርገዋሌ፡፡  
2.1 መንፇሳዊ ሕይወታችን የማያቋርጥ ነው  
2.2 በመንፇስ የተሞሊ ሕይወት የተሇየ ነገር መሆነ የሇበትም - የሁለም 

ክርስቲያን ህይወት መሆን አሇበት  
3. አንዴ ሰው አንዴ ጊዜ እንዱህ አሇ “ብዙዎቻችን ከተሇምድው ነገር ዝቅ ብሇን 

ስሇኖርን የተሇምድው ነገር ያሌተሇመዯ ይመስሇናሌ፡፡”  

ሏ. በመንፇስ መሞሊት ሌክ እንዯመተንፇስ ያህሌ ቀሊሌ ነገር ነው  
1. መተንፇስ የተሇመድ ነገር ብቻም ሳይሆን ቀሊሌ ነው  
2. ሇመተንፇስ ሌዩ አቅም አያስፇሌገንም ሰውነታችን ይህን እንዱያዯርግ 

(ሇመተንፇስ) ተፇጥሯሌና፡፡  
3. እንዱሁም በመንፇሱ መሞሊትም ቀሊሌ ነው ምክንያቱም መንፇሳችን 

የተፇጠረው (ሕይወት ያገኘው) መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ ነው፡፡  
4. በሚፇሌገው ሰው በኩሌ ምንም ሌዩ ችልታ እንዱኖረው አይጠበቅም  
5. የጌታ ኢየሱስን የተስፊ ኪዲኖች ስሙ፡-  

5.1 ለቃ. 11÷13 “የሰማዩ አባታችሁ ታዱያ ሇሚሇምኑት መንፇስ ቅደስን 
እንዳት አብሌጦ አይሰጥ 

5.2 ቁ. 9 “ሇምኑ ይሰጣችኋሌ”  
5.3 ቁ. 10 “የሚሇምን ሁለ ይቀበሊሌ”  

6. መንፇሱን የምንቀበሇው በእምነት በቀሊለ ነው፡፡  

መ. የሚከተለትን 3 የእምነት እርምጃዎችን በመውሰዴ ዛሬ በመንፇሱ መሞሊት 
ትችሊሇህ  
1. በእምነት ጠይቅ (ለቃ.11÷9,13)  
2. በእምነት ተቀበሌ (ለቃ.11÷1ዏ፣ ማር.11÷24)  
3. በእምነት ተናገር (ሏዋ.2÷4)  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ዛሬ ኑና በመንፇስ ቅደስ ተንፌሱ                      

(ዳአርሚ) 
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30. የመንፇሱን ሙሊት መቀበሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የመንፇሱን ሙሊት በእምነት መቀበሌ ትችሊሊችሁ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- መንፇሱን መቀበሌ ምን እንዯሆነ ዓሊማውን በጠራ መንገዴ አማኞች 
እንዱረደትና እንዱሇማመደት  

የምንባብ ክፌሌ፡-ሏዋ. 1÷4 - 8፣ 2÷4  

መግቢያ  

1. የምንባቡ ክፌሊችን አራት ሏረጏችን በመጠቀም የመንፇስ ቅደስ መምጣት 
አማኞች ኃይለን ታጥቀው እንዱያገሇግለ እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡- 
1.1 ሏዋ. 1÷5 በመንፇስ ቅደስ “ይጠመቃለ”  
1.2 ሏዋ.1÷8 መንፇስ ቅደስ “በእነርሱ ሊይ ይመጣሌ” 
1.3 ሏዋ. 1÷8 “ኃይለን” ይቀበሊለ  
1.4 ሏዋ. 2÷4 ሁለም በመንፇስ ቅደስ “ተሞለ”  

2. ይህ መሌዕከት 4ቱን ሃረጏች ይመረምራሌ፤ 
3. ከዛም መንፇሱን በሙሊት ሇመቀበሌ እንመጣሇን፡፡ 

፩. መንፇሱ በአማኞች ሊይ ይመጣሌ 

ሀ. በሏዋርያት ሥራ አራት ምሳላዎች አለ፡- 

1. ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ መንፇስ ቅደስ በእነርሱ ሊይ ሲመጣ ኃይሌን 
እንዯሚቀበለ ተስፊ ሰጥቷቸዋሌ (ሏዋ. 1÷8)  

2. መንፇሱ በሰማርያ አማኞች ሊይ መጣ (ሏዋ.8÷16)  
3. መንፇሱ በቂሳርያ ሊይ መጣ (ሏዋ.10÷46)  
4. መንፇሱ በኤፋሶን ዯቀመዛሙርት ሊይ መጣ (ሏዋ.19÷6)  

ሇ. ከእነዚህ ምሳላዎች ምን እንማራሇን? 

1. ይህ በብለይ ኪዲን ነብያት ሊይ እንዳት መንፇሱ በሊያቸው መጥቶት 
እንዱተነበዩ ይረዲቸው እነዯነበር ያስታውሰናሌ፡፡  

2. እግዚብሏር ሇቤተክርስቲያን ያሇው ሃሳብ በመንፇሱ የተቀባች የነብያት 
ማኅበረሰብ እንዴትሆን ነው (ዘኁ. 11÷24 ሏዋ.2÷17-18 ያነጻጽሩ)  

ሏ. ሇነዚህ እውነቶች እንዳት አዴርገን ምሊሽ እንሰጣሇን? 

1. ወዯ እርሱ ስትመጡ መንፇሱ በእናንተ ሊይ እንዱመጣ ጠብቁ፤ 
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2. በእናንተ ሊይ ኃይለን በማስታጠቅ ሇጌታ ኢየሱስ በመንፇሱ ከተቀቡ 
ምስክሮች እንዯ አንደ ሉያዯርጋችሁ ይመጣሌ፡፡ 

፪. መንፇሱ አማኞችን “ይሞሊሌ” 

ሀ. “በመንፇሱ መሞሊት” የሚሇው ሏረግ በሏዋርያት ሥራ አምስት ጊዜ ተጠቅሷሌ 
እነሱም፡-  

1. በጴንጤቆስጤ ቀን (ሏዋ.2÷4)  
2. ጴጥሮስም እንዯገና መንፇስን ተሞሌቶ (ሏዋ.4÷8) 
3. ሇሁሇተኛ ጊዜ በ ኢየሩሳላም ፇሷሌ (ሏዋ.4÷31፣ 33) 
4. ጳውልስ በመንፇስ ተሞሌቶ ነበር (ሏዋ.9÷17) 
5. ጳውልስ እንዯገና በመንፇስ ተሞሌቶ ነበር (ሏዋ.13÷9) 

   ሇ. እነዚህ ምንባቦች ምን ያስተምሩናሌ? 

1. በእያንዲደ ጊዜ አማኞች በመንፇስ ይሞለ ነበር መንፇስ እንዲነሳሳቸው 
ሇእግዚአብሄር ይናገሩ ነበር 

2. ዯግመው ዯጋግመው ይሞለ ነበር 

   ሏ. ሇእነዚህ እውነታዎች እንዳት አዴርገን እንመሌስ? 

      1. ሇእርሱ እንዴትናገሩሇት መንፇሱ ይሞሊችኋሌ 
      2. ዯግሞ ዯጋግሞ እንዱሞሊን እግዚአብሔርን መሇመን አሇብን 

፫. አማኞች በመንፇስ ቅደስ “ይጠመቃለ” 

    ሀ. በሏዋርያት ሥራ ሶስት ምሳላዎች አለ 
       1. መጥምቁ ዮሃንስ ተንብዮታሌ (ለቃ.3÷16) 
       2. ኢየሱስ ሇተከታዮቹ አስቀዴሞ ተናግሮታሌ (ሏዋ.1÷5) 
       3. ጴጥሮስ የኢየሱስን ቃሊቶች አስታውሷል (ሏዋ.11÷16)  

    ሇ. ከእነዚህ ምንባቦች ምን እንማራሇን 

1. በመንፇስ ጥምቀት በኩሌ ወዯ እግዚአብሄር መገኘት እና ኃይለ እንገባሇን 
2. በተጨማሪም አህዛብን በወንጌሌ ሇመዴረስ ሇእግዚአብሄር ተሌእኮ እንነሳሳሇን 

    ሏ.  ሇእነዚህ እውነቶች ምሊሽ ሇመስጠት ምን ማዴረግ አሇብን? 

1.  አስታውሱ መንፇሱን ስትቀበለ ሇእግዚአብሄር በመንፇስ የተሞለ
 ሠራዊት ሇመሆን ትነሳሳሊችሁ 
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፬. አማኞች መንፇሱን መቀበሌ አሇባቸው 

    ሀ. መንፇሱን መቀበሌ የሚሇው ቃሌ አምስት ጊዜ በሏዋርያት ሥራ ሊይ ተጠቅሷሌ 

1. ኢየሱስ ሌምምደን ገሌጿሌ(ሏዋ.1÷8)  
2. ሁለም አማኞች የመንፇሱን ስጦታ መቀበሌ ይችሊለ(ሏዋ.2÷38-39) 
3. ጳውልስ መንፇሱን ተቀብሏሌ(ሏዋ.9÷15-17) 
4 የቂሳርያ አማኞች መንፇሱን ተቀበለ (ሏዋ.10÷47)  
5  የኤፋሶን ዯቀ መዛሙርት መንፇሱን ተቀበለ (ሏዋ. 19÷2)                           

ሇ. ከእነዚህ ምንባቦች ምን ዓይነት እውነቶችን እንማራሇን?  

1. ማንም የሚሇምን እንዱቀበሌ መጠበቅ ይችሊሌ (ለቃ.10÷10)  
2. መንፇሱን መቀበሌ የእምነተ እርምጃ ነው (ማር.11÷24)  

ሏ. ሇነዚህ ምንባቦች ምሊሻችን ምንዴን ነው?  

1. መንፇሱን በእምነት መቀበሌ  
2. በአንዴ ሊይም 3 የእምነት እርምጃዎችን እንወስዲሇን  

2.1 በእምነት እንጠይቃሇን (ለቃ.10÷9,13) 
2.2 በእምነት እንቀበሊሇን (ለቃ.10÷10 ማር.11÷24)  
2.3 በእምነት እንናገራሇን (ሏዋ. 2÷4 ዮሏ.7÷37)  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን የመንፇስ ቅደስን ሙሊት ተቀበለ! 

  

      (ዳአርሚ)  
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31. መንፇሱ በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር መንፇሱን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ ያፇሰሰ ስሇ 
ሆነ በዚህ ምክንያት ዛሬም መንፇሱን ሇማንም ይሰጣሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች መንፇሱ ሇእነርሱ መሆኑን እንዱገነዘቡና ዛሬ ሉቀበለት 
እንዯሚችለ ሇማሳየት  

የምንባብ ክፌሌ፡- ኢዩኤሌ 2÷28-29 ሏዋ. 2÷17-18 

መግቢያ 

1. ኢዩ. 2 የብለይ ኪዲን የጴንጤቆስጤያዊ ምዕራፌ ተብል ይጠራሌ  
2. ጴጥሮስ ይህን ምዕራፌ የጠቀሰው በጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን የተፇጸመውን ዴርጊት 

መጽሏፌ ቅደሳዊ መሰረት ሇመስጠት ነው  
3. ይህ የምንባብ ክፌሌ ስሇ መንፇሱ መውረዴ የሚያስተምረውን እስኪ እንወያይበት  

፩. የአወራረደ ገጽታ 
ሀ. የመጨረሻው ቀን መነቃቃት  

1. ኢዩኤሌ “ከዚያ በኋሊ” ያሇውን ቃሌ ጴጥሮስ “በመጨረሻው ቀን” ብል ቀየረው 
(ሏዋ.2÷17)  

2. ነቢዩ ትንቢቱ የሚፇጸምበትን ጊዜ ሌዩ የሆነ ታሊቅ አስጨናቂ ዘመን 
ይሇዋሌ፡፡  

3. ይህም አሁን የምንኖርበትን ዘመን ይገሌጻሌ፡፡  
ሇ. የመነቃቃቱ መሇኮታዊ ይዘቱ ሊይ ትኩረት ተሰጥቷሌ  

1. “እግዚአብሔር እንዱህ ይሊሌ በመጨረሻው ቀን መንፇሴን በስጋ ሇባሽ ሁለ 
ሊይ አፇሳሇሁ” የሚሇውን አስተውለ (ሏዋ.2÷17)  

2. የእግዚአብሔር ኃይሌ በሰው ዴካም ሊይ ይገሇጣሌ 
3. ተራ ሰዎች የታሊቁ አምሊክና የዓሊማው መሣሪያዎች ሆኑ፡፡ 

ሏ. በዚህ መንፇሳዊ መነቃቃት ወጣቶች ትሌቅ ሥፌራ አሊቸው  
1. “… ወንድችና ሴቶች ሌጆቻችሁ ትንቢት ይናገራለ፣ ጏሌማሶቻችሁ ራዕይ 

ያያለ፡፡” (ሏዋ.2÷17)  
2. ወጣቶች በመንፇሱ ተሞሌተው ወንጌሌን ማወጅ ይችሊለ፡፡  

መ. መንፇስ ቅደስ ያሇምንም መዯብ ሌዩነተ በሁለም ሊይ ይወርዲሌ  
1. እግዚአብሔር መንፇሱን “… በአገሌጋዮቼ ሊይ” እንኳ ያፇስሳሌ 
2. መንፇሱ ሇሰባኪዎች ብቻ ሳይሆን ሇአማኞች ሁለ የተሰጠ ነው፡፡  
3. ሁሊችንም ምስክሮቹ እንዴንሆን ተጠርተናሌ (ለቃ.24÷48)  
4. ስሇዚህ ሁሊችን የእግዚአብሔር ኃይሌ እንፇሌጋሇን (ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷8)  

ሠ. መንፇሱ ያሇ ፆታ ሌዩነት ተሰጥቷሌ  
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1. መንፇሱ “በወንድችና ሴቶች ሌጆቻችሁ … በሁለም ወንድችና ሴቶች” ሁለ 
ፇስሷሌ (ሏዋ.2÷17-18)  

2. ሴቶችም ጭምር በሰገነቱ ቤት ነበሩ (ሏዋ.1÷14)  
3. እግዚአብሔር ሴቶችን  በኃይለ ባስታጠቀበት ምክንያት ወንድችንም 

ወንጌሌን እንዱሰብኩ አስታጥቋቸዋሌ (ሏዋ.1÷8)  
ረ. ይህ ዓሇማአቀፊዊ እንቅስቃሴ ነው  

1. መንፇሱ “ስጋ በሰበሰ ሁለ” ሊይ ይፇስሳሌ (ሏዋ.2÷17)  
2. ወንጌሌም ሇሁለ መሰበክ አሇበት 
3. ወንጌለን የተቀበለ ሁለ ዯግሞ ሇላልች እንዱሰብኩ ኃይለን መታጠቅ 

ይችሊለ፡፡  
 

፪. ሇአወራረደ ዝግጅት (ኢዩ. 2÷12-17) 
(ሇመንፇሱ መውረዴ ሇመዘጋጀት አራት ነገሮችን እናዯርጋሇን)  

ሀ. መጀመሪያ በሙለ ሌባችን በኃጢአታችን ንስሏ መግባት አሇብን (ኢዩ.2÷12)  
1. ጴጥሮስም ሁሇት ጊዜ መንፇሱን ከመቀበሊቸው በፉት ንስሃ እንዱገቡ 

ተናግሯሌ (ሏዋ.2÷38,3÷19)  
ሇ. ሁሇተኛ ወዯ እግዚአብሔር በፌጹም ትህትናና በተሰበረ ሌብ መቅረብ አሇብን 

(ኢዩ.2÷13 መዝ.51÷17ን አንብቡ)  
1. ትዕቢትና የራስ ፇቃዴ የመንፇሱን መምጣት ይከሇክሊሌ  

ሏ. ሦስተኛ በአንዴነት መሆን አሇብን  
1. ሰዎች በንዴነት እንዱሆኑ ቃለ ያበረታታሌ (ኢዩ. 2÷15-16)  
2. በጴንጤቆስጤ ጊዜም ይህ ነበር የሆነው (ሏዋ.2÷1)  
3. የአንዴነታችን ምክንያትም የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ነው (ሏዋ.1÷8)  

መ. አራተኛ የእግዚአብሔር መንፇሰ እንዱወርዴ መማሇዴ (ሏዋ.1÷14)  
1. ነቢዩ ሕዝቡን እንዱፇሌዩ ይጠራሌ (ኢዩ.2÷17)  
2. ከጴንጤቆስጤ ቀን በፉት ህዝቡ በጸልት ነበር (ሏዋ.1÷14)  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ኑ ዛሬ መንፇሱን ተቀበለ  
2. እንዳት ? 

2.1 ሇምኑ (ለቃ.11÷9-10, 13)  
2.2 ተቀበለ (ማር.11÷24)  
2.3 ተናገሩ (ሏዋ.2÷4,17) 

         
(ሜሆ) 

- ከሜሌቪን ኤሌ ሆጅስ ፡መንፇሱ ሲመጣ” ከተባሇው በስፕሪንግፉሌዴ ሚዙሪ ጏስፏሌ ፓብሉሽንግ ሃውስ 1972 

መጽሏፌ ገጽ 3-13የተወሰዯ፡፡  
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32. የሚፇሌቅ የሕይወት ውሃ ምንጭ  

(ሁሇቱ ብርቱ የመንፇስ ቅደስ ሥራዎች በዮሏንስ ወንጌሌ) 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- መንፇስ ቅደስ በእናንተ ውስጥና በኩሌ ሉሰራ ይወዲሌ ይህም 
ሕይወትን ሇእናንተ በማካፇሌ እና በእናንተ በኩሌ ሇላልች በማዯሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- ኃጢተኞች ዯግሞ እንዱወስደና አማኞች በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ        
እንዱታጠቁ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሏ. 4÷10-14 ፣ ዮሏ.7÷37-39 

መግቢያ 

1. በምንባባችን ጌታ ኢየሱስ ሁሇት ስዕልችን በመጠቀም በሰዎች ህይወት ሊይ 
የመንፇሱን ሥራዎች እንዳት እንዯሆነ ገሌጾታሌ፡፡  
1.1 በዮሏ. 4 ጌታ ኢየሱስ የመንፇሱን ስራ እንዯ “የምንጭ ውሃ” በሰው ሕይወት 

ውስጥ “የዘሊሇም ሕይወት” እንዯሚያመጡ ገሌጿሌ 
1.2 በዮሏ.7 ጌታ ኢየሱስ የመንፇሱን ሥራ እንዯ “የህይወት ውሏ ወንዝ ” 

ከውስጥ እንዯሚፇሌቅና በሰዎች አሌፍ ሇላልች የሚዯርስ እንዯሆነ ገሌጿሌ፡፡  
2. ሁሇቱ ስዕልች የሚወክለት ሁሇቱን ታሊቅ የመንፇስ ስራዎች በእማኞች ሕይወት 

ነው፡፡  
2.1 መንፇሱ በ ሰው ውስጥ የዘሊሇም ህይወትን ሇማምጣት የሚሰራው ሥራ  

2.1.1 ይህም እዱስ ሌዯትን ነው  
2.1.2  ጌታ ኢየሱስ ይህንን በዮሏ.3÷1-7 ተናግሮታሌ  

2.2 የመንፇሱ በአማኙ ሕይወት በኩሌ ሇላልች በረከትንና ህይወትን 
የማስተሊሇፌ ሥራ  
2.2.1 የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት  
2.2.2 ይህም በዮሏ. 1÷33 ተነግሯሌ  

3. እስከ እነዚህን ሁሇት አስፇሊጊ ሌምምድችን የዮሏንስ እንዲቀረባቸው አንዴ 
በአንዴ እንያቸው  

፩. አዱስ ሌዯት፡- የሕይወት ምንጭ ውሃ (ዮሏ.4÷10-14) 

ሀ. ምንባባችን እንዳት ይህን ስጦታ እንዯምንቀበሌ ያሳያሌ  

1. ከእግዚአብሔር እንዯሚመጣ መገንዘብ (ቁ.10 “የእግዚአብሔር ስጦታ”)  
2. ሇማንም እንዯሆነ ማወቅ (ቁ.13 “ማንም የሚጠጣ ሁለ”)  
3. ክርስቶስን ሇስጦታው መሇመን (ቁ.10 “ትሇምኚው ነበር”)  
4. ከምንጩ ጥሌቅ መጠጣት (ቁ.14÷ “ማንም የሚጠጣ”)  
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ሇ.  ከምንባቡ ወጣ ያሇውም ክፌሌ ስጦታውን የመቀበሌ ውጤትን ይናገራሌ 

1. የዘሊሇምን ህይወት መቀበሌ ሊይ (ቁ.14 ሇዘሊሇም ህይወት የሚፇሌቅ የውሀ 
ምንጭ) 

2. ውጤቱም እንዯገና አይጠሙም (ቁ 13) 

፪. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የሕይወት ወንዝ ውሃ (ዮሏ.7÷37-38)  

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ይህን ስጦታ እንዳት እንዯምንቀበሌ ይናገራሌ  

1. መጠማት አሇብን (ቁ.37 “ማንም የተጠማ ቢኖር”)  
2. ወዯ ጌታ ኢየሱስ በመምጣት መጠጣት አሇብን (ቁ.37 “ወዯ እኔ ይምጣ 

ይጠጣ”)  
3. በእምነት መሇማመዴ አሇብን (ቁ.38 “ማንም የሚያምን”)  

ሇ.  ከዛም ጌታ ኢየሱስ የስጦታውን መቀበሌ ውጤት ይነግረናሌ  

1 በቁ. 38 “ከሆደ የህይወት ውሃ ምንጭ ይፇሌቃሌ”  
2 የአማኙ ህይወት ሇላልች የሕይወትና የበረከት ምክንያት መሆን አሇበት  
3 መንፇሱ በኃይለ ያስታጥቀናሌ  

3.1 የክርስቶስ ምስክሮች እንዴንሆን (በሏዋ.1÷8 ፣4÷8፣31)  
         3.2 መንግሥቱን እንዴናሰፊና ሰዎችን ከአጋንንት ሥራ ነጻ እንዴንወጣ
 (ማቴ.12÷28)  
         3.3 የክርስቶስን ሥራ ሇመስራት (ዮሏ.14÷12,16)  
 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. እንዳት የዘሊሇምን ሕይወት አገኛሇሁ? ብሇህ ጠይቅ  

1.1 በኃጢአትህ ተናዘዘ /ንስሃ ግባ  
1.2 እምነትህን በክርስቶስ አዴርግ  

2. ላልች ዯገሞ እንዳት የመንፇስ ጥምቀት አግኝቼ ሇምትለ  
2.1 በእምነት ጠይቅ (ለቃ.11÷9-13) 
2.2 በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11÷10 ማር.11÷24)  
2.3 በእምነት መናገር የሏዋ.2÷4 

          (ዳአርሚ) 
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33. ዴንገት ከሰማይ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሌክ እንዯ ጴንጤቆስጤ አማኞች በመንፇስ ቅደስ ሌትጠመቅ 
ትችሊሇህ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አዴማጮች በመጽሏፌ ቅደሳዊው ጴንጤቆስጤ መርህ መሰረት 
በመንፇስ ቅደስ እንዱሞለና ዯግመው እንዱሞለ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2÷1-4  

መግቢያ  

1. የጴንጤቆስጤ ሌምምዴ ዛሬም እንዯ ንዴፌ ያገሇግሇናሌ  
2. በጴንጤቆስጤ ቀን አማኞች በመንፇስ እንዯተሞለ አንተም መንፇስ ቅደስ 

በአንተ ሊይ እንዱመጣና እንዱሞሊህ መጠበቅ ትችሊሇህ  
3. ሌክ እንዯ ጴንጤቆስጤ ቀን በመንፇስ ቅደስ ስትሞሊ 7 ነገሮች እንዱሆኑ 

ትጠብቃሇህ፡፡  
፩.  መንፇስ ቅደስ በዴንገት በአንተ ሊይ እንዱወርዴ መጠበቅ ትችሊሇህ 

ሀ. አስተውለ እንዳት መንፇስ ቅዴስ በበዓሇ ሏምሳ ቀን እንዯወረዯ  
1. ቁ. 2 “ዴንገት እነዯ አውልነፊስ የሚነጥቅ ዴምፅ…”  
2. በቆርኖሌዮስ ቤት እንዯተፇጸመው ነው (ሏዋ.10÷44)  

ሇ. ስትጸሌዩ እንዱሆን የምትጠብቁት ይህ ነው  
1. የመንፇሱ መገኘት በሁሊችሁ ሲመጣ ይሰማችኋሌ  
2. በአመናችሁ ጊዜ መንፇሱን ትቀበሊሊችሁ  

፪. መንፇስ ቅደስ በመሇኮታዊ መንገዴ በአንተ ሊይ እንዱወርዴ ሌትጠብቅ ትችሊሇህ 
ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን የሆነውን እስኪ ተመሌከት  

1. ቁ.2 “ከሰማይ ዴምጽ መጣ (ይህም ከእግዚአብሔር ዘንዴ ነው)  
2. መንፇሱ በመሇኮታዊ ኃይለ የእግዚአብሔርን መገኘት ገሇጠ (እንዯ 

መሇኯታዊ የነፊስ ዴምጽ፣ እንዯ መሇኯታዊ እሳትና ሌሳን)  
ሇ. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ የመሇኮታዊ ኃይሌ ዴርጊት ነው  

1. ከሰማይ የሆነ ብርቱ መጏብኘት ነው  
2. ህያው እግዚአብሔርን ፉት ሇፉት መገናኘት  
3. ሕይወት ሇዋጭ የነቃ ዴርጊት ነው  

ሏ. የሀያለ ሀሌዎት እና ኃይሌ እንዱሰማን መጠባበቅ  
፫. መንፇስ ቅደስ በኃይሌ በእናንተ ሊይ እንዱመጣ መጠበቅ ትችሊሊቹ 

ሀ. አስተውለ በጴንጤቆስጤ ቀን መንፇስ ቅደስ እንዯ ነፊስ ሳይሆን “እንዯሚነጥቅ 
አውል ነፊስ” ነበር የመጣው (ሏዋ.2÷2)  

ሇ. መንፇሱ ሲመጣ በኃይለ ይመጣሌ ውጤቱም፡-  
1. … በኃይሌ መታጠቅ (ሏዋ.1÷8)  
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2. … የውስጥ ሇውጥ የሚያመጣ ኃይሌ (ሇምሳላ ጴጥሮስ)  
፬. መንፇስ ቅደስ በግሌ ሕይወታችሁ ሊይ እንዱወርዴ መጠበቅ ትችሊሊችሁ 

ሀ.  በጴንጤቆስጤ ቀን መንፇስ ቅደስ እንዳት እንዯመጣ ተመሌከቱ  
1. ቁ. 3 “ እንዯ እሳትም የተከፊገለ ሌሳኖች ታዩአቸው  በእያንዲንዲቸው ሊይ 

ዏረፈ” 
2. እያንዲንደ ሰው ከእግዚአብሄር ጋር የግለ የሆነ ሌዩ ሌምምዴ ነበረው፡  

፭. መንፇስ ቅደስ በአንተ ውስጥ ዘሌቆ እስኪገባ ዴረስ እንዱመጣ መጠበቅ ትችሊሇህ 
(ዘሌቆ ማሇት ሁሇንተናህን የሚሞሊ ማሇት ነው) 
ሀ. መንፇስ ቅደስ በአንተ ሊይ ሲመጣ ሁሇንተናህን ይሞሊሌ፡- 

1. ሥጋህን፣ መንፇስህንና ነፌስህን ይሞሊሌ፤ 
2. በሶስት መንገዴ ይመጣሌ፡-  

2.1 በውጭ እንዯሚመጣ ወረራ (እርሱ በእናንተ ሊይ ይመጣሌ) 
2.2 በእርሱ ውስጥ በጠቅሊሊ መንከር (እርሱ “ያጠምቃችኋሌ”)  
2.3 ወዯ ውስጥ ዘሌቆ የሚገባ እና የሚሰራጭ (እርሱ “ይሞሊችኋሌ”)  

3. ምሳላ ውሃ የስፖንጅን ሁሇንተና እንዯሚቆጣጠር ማሇት ነው፡፡  
ሇ. ሇመሞሊት ስትመጡ በእግዚአብሔር መገኘትና ኃይሌ ውስጥ እንዴትጠሌቁ 
(መጠበቅ አሇባችሁ) ጠብቁ፡፡  

፮. መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በተረጋገጠ መሌኩ እንዱመጣ መጠበቅ ትችሊሊችሁ፡፡ 
ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን “ሁለም መንፇስ ቅደስ ሞሊባቸው … በሌሳን ይናገሩ ዘንዴ 

ጀመሩ” (ሏዋ.2÷4)  
ሇ. እርሱ ሲሞሊችሁ ምንም ጥርጥር አይተውም  

1. ሌትክደት የማትችለትን ማስረጃ ይሰጣችኋሌ  
2. መንፇሱ እንዯሰጣችሁ በሌሳን ትናገራሊችሁ  

ሏ. ይህም ነገር በቂሳርያም በተመሳሳይ መንገዴ ተፇጽሟሌ (ሏዋ.10÷45-46)  
1. በሌሳን መናገራቸው አረጋጋቸው (ቁ.46-47)  

መ. እናንተም ስትሞለ መንፇሱ እንዯሰጣችሁ በአዱስ ቋንቋ ሇመናገር ተጠባበቁ፡፡ 
፯. መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በዓሊማ እንዯመጣ መጠበቅ ትችሊሊችሁ 

ሀ. ሁለም “መንፇስ እንዱናገሩ በሰጣቸው መጠን በሌሳኖች ይናገሩ ጀመር”  
ሇ. መንፇሱ መናገር ያስችሊቸው ዘንዴ መጣ 

1. ------መጀመሪያ መሌሳን ይናገሩ ዘንዴ  
2. ------ከዛም ምስክሮች ይሆኑ ዘንዴ መንፇሱ አስታጠቃቸው (ሏዋ.1÷8 

አነጻጽር)  
ሏ. መንፇሱ እኛን የመሙሊቱ ዓሊማ የክርስቶስ ምስክር እንዴንሆን መሆኑን 

አንዘንጋ  
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
አሁን ኑ እና ሌክ እንዯ ጴንጤቆስጤ ቀን በመንፇሱ ተሞለ  

 (ዳአርሚ)  
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34. ከጴንጤቆስጤው ጌታ ዘንዴ የሆነ የመታዯስ ዘመን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ከጌታ ዘንዴ የመታዯስ ዘመንን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት 
እንዱሰጣችሁ የእግዚአብሔር ፌሊጏት ነው፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.3÷19 
መግቢያ  

1. የምንባብ ክፌሊችን የመጣው ከሏዋርያት ሥራ ከጴጥሮስ ሁሇተኛው ስብከት ነው 
2. ይህም የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ይገሌጻሌ 

1.1 በዚህ ክፌሌ ጴጥሮስ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት “ከጌታ ዘንዴ የመታዯስ 
ዘመን” በማሇት ይገሌጸዋሌ 

1.2 እነዚህ ቃሊቶች የሏዋ.2÷38-39ን ያስታውሱናሌ  
3 ይህ መሌዕክት ጴጥሮስ በሰጠው መግሇጫ ሊይ ያተኩራሌ፡፡  

፩. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሰው ሰራሽ ሌምምዴ አይዯሇም 
ሀ. መንሻው ከሰው ፇቃዴ ወይም ሃሳብ አይዯሇም  

1. የዘመኑ ጴንጤቆስጢያዊው ወረራ አይዯሇም  
2. ከእግዚአብሔር ዘንዴ የሆነ ሌምምዴ ነው  

2.1 “ከጌታ ዘንዴ የመታዯስ ዘመን”  
2.2 ቀጥታ ቃለ “ከጌታ ፉት” ማሇት ነው  

3. ሏዋ. 2÷2 “ዴንገትም እንዯ ብርቱ ዏውል ነፊስ ያሇ ዴምጽ ከሰማይ 
መጥቶ…”  

4. “… ይህ የአብ የተስፊ ኪዲን ነው (ሏዋ.1÷4)  
ሇ. ከእግዚአብሔር ጋር ሕይወት ሇዋጭ ግንኙነት ነው  

1. መንፇስ ቅደስ በትክክሌ በመቀበሌ ስሇማንነቱ በጠራ መንገዴ ማወቅ 
አሇብን፡፡ 
1.1 መንፇስ ቅደስ በርግጥ እግዚአብሔር ነው  
1.2 ማንኛውም ስሇ እግዚአብሔር የተናገረው ሁለ መንፇስ ቅደስም 

ይመሇከተዋሌ (ሇምሳላ እግዚአብሔርና መንፇሱ ቅደስ ናቸው ሁለን 
ቻይና ዘሊሇማዊ ናቸው ወዘተ..)  

2. ስሇዚህ በመንፇሱ መሞሊት ማሇተ በራሱ በእግዚአብሔር መገኘትና ኃይሌ 
መሞሊት ነው 
2.1 ከጌታ ዘንዴ የመታዯስ ዘመን  
2.2 መንፇሱን መቀበሌ ሇእግዚአብሔር ኃይሌና ላልችን ሇመውዯዴ ቦይ 

ቀዲጅ ነው (ዮሏ.7÷37 ሏዋ.1÷8) 
፪. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዯረቅና ስሜት የላሇው ሌምምዴ አይዯሇም 

ሀ. የመታዯስ ዘመን ነው  
1. ዊሉያምስ ትርጉም “የመነቃቃት ዘመን” ይሇዋሌ፡፡  
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2. አዱሱ ሕያው ቃሌ ትርጉም “ነፌስህ ብርታትን የምትቀበሌበት ዘመን” 
ይሇዋሌ፡፡  

3. ጳውልስ በ1ቆሮ. 14÷3-4 “በሌሳን የሚናገር ራሱን ያንጻሌ” ብል ጽፎሌ፡፡  
ሇ. በመንፇሱ መሞሊት ከእግዚአብሔር ጋር ወዯ ጠበቀ ግንኙነት ያመጣሌ 

(ሮሜ.5÷5 መዝ.42÷1,2 ተመሌከቱ)  
1. የተሇያዩ መጽሏፌ ቅደሳዊ የመንፇስ ቅደስ ተምሳላቶች እንዳት እርሱ 

እንዯሚያዴስና ነፌስን እንዯሚያነቃቃ ይናገራለ፡፡  
1.1 ሌክ እንዯ ቀዝቃዛ ውሃ መንፇሳዊ ጥማትን ያረካሌ (ዮሏ.4÷13)  
1.2 ወዯ ሕይወታችን ሌክ እንዯሚያዴስ ዝናብ ይገባሌ (ዘካ.10÷1)  
1.3 እንዯ ሕይወት ሰጪ ወንዝ በእኛ ውሰጥ ይፇስሳሌ (ዮሏ.7÷37 

ሕዝ.47÷1-12) 
1.4 ሌክ ቀዝቀዝ እንዲሇ ነፊስ ወዯ ሕይወታችን ይነፌሳሌ (ዮሏ.3÷8) 

2. ዛሬም በሕይወታችሁ እርሱ እፌ ይበሌበት  
፫. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት የአንዴ ጊዜ ሌምምዴ ብቻ አይዯሇም 

ሀ. የመታዯስ “ዘመን” የሚሇው “ዘመናት” የሚሌ ብዛት ያሇው ቃሌ ነው ይህም 
የብዛት ሌምምዴን ያመሇክታሌ  

ሇ. አንዲንድች የመንፇስ ቅደስ ሌምምዴ አንዴ ጊዜ ብቻ በቂ ነው በማሇት 
ይሳሳታለ  
1. ምንም ያህሌ ኃይሇኛና ሕይወት ሇዋጭ ሌምምዴ ቢኖርህም አንዴ ጊዜ ብቻ 

በቂ አይዯሇም፡፡  
ሏ. በአዱስ ኪዲን ተዯጋጋሚ ሙሊቶችን እንገነዘባሇን  

1. ጴጥሮስ (ሏዋ.2÷4፣ 4÷8፣ 4÷31)  
2. የኤፋሶን ሰዎች (ሏዋ. 9÷6 ኤፋ. 5÷18)  
3. የለቃ. 11÷9-10 በቀጥታ ሲነበብ “መሇመንን ቀጥለ፣ መፇሇግን ቀጥለ 

እስኪሰጣችሁ ሇምኑ እስክታገኙ ፇሌጉ እስኪከፇት አንኳኩ ማንኳኳትን ቀጥለ” 
የሚሌ ቀጣይ የሆነ ዴርጊትን ያሳያሌ፡፡  

4. እኛም ሇተዯጋጋሚ የመንፇሱ ሙሊት ጌታን መፇሇግ አሇብን፡፡  
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. “እንዳት ዛሬ መንፇስ ቅደስን ሌቀበሌ ብሇህ ትጠይቅ ይሆናሌ  
2. ምንባባችን “እንግዱህ ኃጢአታችሁ እንዱዯመሰስ ንስሏ ግቡ ከመንገዲችሁም 

ተመሇሱ የመታዯስ ዘመን ይመጣሊችኋሌ” ይሊሌ  
3. ይህን አዴርጉ 

3.1 ወዯ ጌታ ተመሇሱ  
3.2 ንስሏ ግቡ  
3.3 እንዱሞሊችሁ ሇምኑት  
3.4 ተስፊውን እመኑ 

4. አሁን ኑ እና ተሞለ        (ዳአርሚ) 
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35. የጴንጤቆስጤ ሁሇቱ ሙሊቶች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በአገሌግልታችን የመንፇሱን መገኘትና በህይወታችን ዯግሞ 
ኃይለን መሇማመዴ እንችሊሇን  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች ሌባቸውን በመንፇሱ መገኘት እንዱከፌቱና በራሳቸው 
በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ ዘንዴ ሇማበረታታት  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 2÷1-4  

መግቢያ  

1. በጴንጤቆስጤ ስሇነበረው የመንፇሱ መውረዴ ታሪክ ተናገረ፤ 
2. በጴንጤቆስጤ ቀን ሁሇት የመንፇስ ቅደስ ሙሊቶች ነበሩ  

1.1 በቁ. 2 መንፇሰ “… የነበሩበትን ቤት እንዲሇ ሞሊው”  
1.2 በቁ.4 “ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተሞለ” 

3. ዛሬም እግዚአብሔር ይህን ሇእኛም ሉያዯርግ ይፇሌጋሌ፤ 
 

፩. እግዚአብሔር ይህን ቦታ እንዱሞሊው ይፇሌጋሌ (ቁ.2) 
ሀ. በመጽሏፌ ቅደስ ብዙ ጊዜ መንፇስ ቅደስ የታወቀ ሥፌራን ይሞሊሌ 
   1. በብለይ ኪዲን የእግዚአብሔር መገኘት መቅዯሱን ሞሊው (2ዜና.5፡13) 
   2. በሏዋርያት ሥራ ብዙ ጊዜ መንፇስ ቅደስ ሥፌራን ይሞሊሌ፤ኃይሇኛ የሆነ      

መገኘቱንም ገሌጿሌ፤ 
   2.1 በጴንጤቆስጤ ቀን (ሏዋ.2፡1-4) 
   2.2 እንዱሁም በኢየሩሳላም (ሏዋ.4፡31) 
   3. ዛሬም እግዚአብሔር ይህን ሥፌራ ሉሞሊው ይፇሌጋሌ 
ሇ. ሥፌራን ሇመሙሊት መንፇስ ቅደስ የሚመጣው ሇአንዲንዴ ዓሊማ ነው  

1. መገኘቱን (ህሊዊነቱን) ያሳውቅ ዘንዴ  
2. ሰውን በኃጢአቱ ይወቅስ ዘንዴ  
3. የሰይጣንን ኃይሌ ሇማጋሇጥና ሇማሸነፌ  
4. የህዝቡን ፌሊጏት ሇማሟሊት  
5. ቤተክርስቲያን በኃይሌ ታጥቃ ወንጌሌን ትሰብክ ዘንዴ  

ሏ. እንዳት አዴርገን የእግዚአብሔርን መገኘት እንሇማመዴ? 
1. መጸሇይ አሇብን  
2. ሇመንፇሱ ሌባችንን መክፇት አሇብን  
3. ሲመጣ ወዯ ሌባችን መጋበዝ አሇብን  

መ. ዛሬም የህን ሥፇራ እግዚአብሔር ሉሞሊው ይፇሌጋሌ  
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፪. እግዚአበሔር ሕዝቡን ሉሞሊ ይፇሌጋሌ (ቁ.4) 
ሀ. የእገዚአብሔር ዋነኛው ትኩረት ሰዎች ሊይ እንጂ ሥፌራ ሊይ አይዯሇም  

1. በጴንጤቆስጤ የነበረው ሙሊት ዋናው ሰዎች ሊይ ነው  
2. የእግዚአብሔር ፇቃዴ እያንዲንደን አማኝ በመንፇስ ቅደስ መሙሊት ነው  

2.1 ቁ. 4 “ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተሞለ”  
2.2 “ይህም ተስፊ … ሇሁለም ነው” ( ሏዋ. 2÷38-39)  

ሇ. መንፇሱ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች የሚሞሊበት ዓሊማዎቹ፡-  
1. ምስክር እንዱሆኑ በኃይለ ሇማስታጠቅ  
2. ሇመንፇሳዊው ውጊያ ያዘጋጅ ዘንዴ  
3. በቅዴስና ሕይወት ሇመኖር ያስችሊቸው ዘንዴ  

ሏ. እግዚአብሔር ህዝቡን ሲሞሊ…  
1. … ይበረታለ 
2. ----ዴፌረትም ያገኛለ  

 
፫. እግዚአብሔር ዛሬም ሉሞሊንና ዯጋግም ሉሞሊን ይፇሌጋሌ 

ሀ. ሇሕይወታችሁ እግዚአብሔር ዕቅዴ አሇው  
ሇ. እግዚአብሔር ይህን ዕቅዴ ሉፇፅም የተስፊ ኪዲን አዴርጓሌ (ሏዋ.1÷8)  
ሏ. ዛሬ በመንፇስ ቅደስ ተሞለ  

1. በእምነት ጠይቁ (ለቃ.11÷9፣13)  
2. በእምነት ተቀበለ (ለቃ.11÷10 ማር.11÷24)  
3. በእምነት ተናገሩ (ሏዋ.2÷4 ዮሏ.7÷37-38) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን በመንፇስ ቅደስ ተሞለ                          

(ዳአርሚ) 
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36. በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ማሇት ምን ማሇት ነው? 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ዛሬ መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ አእምሮአችንንና ሌባችንን 
መክፇተ አሇብን  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች ሌባቸውን ከፌተው በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሏ. 7÷37-39  

መግቢያ  

1. ምግብ መብሊት እምቢ የሚሌን ሕፃን ሇማብሊት ሞክረህ ታውቃሇህን? ሕፃኑ 
መብሊት እምቢ ይሊሌ፤ 

2. በተመሳሳይ ዯግሞ መንፇስ ቅደስ አስገዴድ “አይሞሊንም”፤ 
3. ሌክ ህጻን ምግብን እንዯሚፇሌግ እኛም የመንፇስ ቅደስን መገኘት 

በሕይወታችን መፇሇግ አሇብን፤ 
4. ይህ መሌዕክት ስሇመንፇስ ቅደስ መቀበሌ 3 አስፇሊጊ ጥያቄዎችን ይመሌሳሌ፡- 

 
፩. በመንፇስ ቅደስ ሇመጠመቅ ምን ምን የስፇሌጉናሌ ? 

ሀ. ሇመሇማመዴ የተከፇተ አእምሮ ያስፇሌገናሌ፤ 
1. ይህ ሌምምዴ ዛሬም መጽሏፌ ቅደሳዊና ተገቢ መሆኑን ማመን ያስፇሌገናሌ  

ሇ. የሌምምደን ዓሊማም ሌንረዲ ያስፇሌገናሌ፤ 
1. ዓሊማውም፡- ሇምስክርነት በኃይለ መታጠቅ ነው፤ ( ሏዋ.1÷8)  

1.1 ጌታ ኢየሱስ ከሙታን ከተነሣ በኋሊ ዯቀመዛሙርቱ ወዱያው ሄዯው 
ወንጌሌን ሇመስበክ ነበር የፇሇጉት፤ 

1.2 ጌታ ግን ገና እንዲሌተዘጋጁ ያውቅ ነበር፤ 
1.3 እንዱህ አሇ “ጥሪያችሁን ከመፇጸማችሁ በፉት በመንፇሱ መሞሊት 

አሇባችሁ”፤ (ለቃ.24÷46-49 ሏዋ.1÷4-8)  
2. ጴጥሮስም አማኞች ሁለ የመንፇስ ቅደስ ስጦታ እነዯሚያስፇሌጋቸው 

ሰብኳሌ፤ (ሏዋ.2÷38-39)  
3. ጳውልስ 12ቱን የኤፋሶን ዯቀመዛሙርት መንፇስ ቅደስ መቀበሌ 

እንዯሚያስፇሌጋቸው ነገራቸው፤ (ሏዋ.19÷1-7)  
ሏ. ክርስቶስ በመንፇስ እንዴንሞሊ እንዯሚፇሌግ ማመን አሇብን፡፡  
 
፪. ሇምን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ያስፇሌገናሌ? 

ሀ. መንፇሳዊ ነገሮችን ሇማስቀዯም መሞሊት ያስፇሌገናሌ፤ 
1. ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ ስሇ እርሱ ሉመሰክር እንዯተሊከ አስተምሯሌ፤ 

(ዮሏ.15÷26)  
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2. የአማኞች ቀዯምት ተግባር ጌታ ኢየሱስ ማመስገንና ሇጠፊው ዓሇም እርሱን 
ማወጅ ነው፤ (ሏዋ.4÷8-12)  

ሇ. ሇመንፇሳዊ ንጽህና መሞሊት ያስፇሌገናሌ፤ 
1. መንፇስ ቅደስ በእኛ ውስጥ ሲሰራ ስሇ ኃጢአት ስሇ ጽዴቅና ስሇ ፌርዴ 

የምናውቅ እንሆናሇን፤ (ዮሏ.16÷8-11)  
2. ስሇዚህ በበሇጠ በንጽህና እንኖራሇን፤ 

ሏ. መንፇሳዊ ኃይሌን ሇማግኘት መሞሊት ያስፇሌገናሌ፤ 
1. ሁሊችንም መንፇሱ የሚሰጠንን ብርታትን፣ ዴፌረትንና ጥንካሬን 

እንፇሌጋሇን፤ (ሏዋ.4÷13 ፣ 18-20,31)  
 
፫. እንዳት ዛሬ በመንፇሱ ሌንሞሊ እንችሊሇን? 

ሀ. ፇቃዯኛ የሆነ ሌብ (መንፇስ) ሉኖረን ይገባሌ፤ 
1. ማመን ብቻ በቂ አይዯሇም ነገር ግን መሻትም አሇብን፤ 
2. መሻት ዯግሞ አስፇሊጊነቱን እንዴናውቅ ይረዲናሌ፤ 

2.1 ሌክ ሇ12 ዓመታት ዯም ይፇስሳት እነዯነበረችው ሴት(ማር.5፡28) 
2.2 ሌክ እንዯ ዓይነ ስዉሩ በርጤሜዎስ (ማር.10፡46-48) 

   3. በራሳችን ዯካሞች መሆናችንን ስንገነዘብ በብርቱ የመንፇስ ቅደስን ሙሊት 
እንሻሇን፤ 

   4. መንፇሱን ሇሚጠሙ እግዚአብሔር ይሞሊቸዋሌ፤ 
ሇ. ሰውነታችንን ሇእርሱ ማስገዛት አሇብን፤ 

1. ዮሃ. 7፡37-39 የሚያስተምረን መጠማትና መሰጠት እንዯሚያስፇሌግ ነው 
(መጠማት "ማንም የተጠማ ቢኖር" መሰጠት"ሇሚያምን ሁለ…." 

   2. ሁሇንተናችንን ሇእግዚአብሔር መስጠት አሇብን (ሮሜ.6፡13) 
      2.1 ሌሳናችንን ጭምር፤ 
      2.2 እኛ መጠቀሚያውን ስናቀርብ መንፇስ ቅደስ ዯግሞ ችልታውን
 ያዘጋጃሌ(ሏዋ.2፡4) 
      2.3 የዯቀመዛሙርቱ በሌሳን መናገር የመንፇስ ሙሊቱ ውጤት እንጂ ዓሊማው
 አይዯሇም፤ 
      2.4 ዓሊማው ክርስቶስን ሇማክበርና የተዋጣሇት የጌታ ምስክር 

ሇመሆን፤(ሏዋ.1፡8) 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. የክርስቶስ ምስክር ሇመሆን ፇሌጉ 
2. ሇመንፇሱ አሰራር ህይወትን መክፇት 
3. ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞለ.፡፡ 
                        (ዲክ) 
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37. እውነተኛውን የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት መሇማመዴ  
ትችሊሇህ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ዛሬ እውነተኛውን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መሇማመዴ 
ትችሊሇህ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ በእውነት ሲጠመቁ ማየት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 2÷1-4 
  
መግቢያ  

1. ዛሬ ብዙዎች ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ይናገራለ፤ 
2. ብዙዎች ተሞሌተናሌ ይሊለ ነግር ግን በትክክሌ አሌተሞለም፤ 
3. ስሇ ሌምምደ የጠራ ቃሌ ያስፇሌገናሌ፤ 
4. የምንባቡ ክፌሊችን 3 እውነታዎችን ስሇ እውነተኛ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ይሰጠናሌ፡- 

፩. የእውነተኛው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ከእግዚአብሔር የመከር ጊዜ ጋር የጠበቀ 
ግንኙነት አሇው (ሏዋ.2÷1)  

ሀ. በታሪክ ጴንጤቆስጤ የአይሁድች የመከር በዓሌ ነበር (ላዋ.23÷11-16 ፣ ዘዲ. 
16÷9-10)  

1. እግዚአብሔር በችሮታው በዚህ የመከር በዓሌ ጊዜ መንፇስቅደስን ሇመሊክ 
መረጠ፡፡  

2. ስሇዚህ ጴንጤቆስጤ የእግዚአብሔርን ዓሇማቀፊዊ የነፌሳት መከሩነ ጅማሬ 
ተምሳላት ነው  

ሇ. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ የቤተክርስቲያን ዕዴገት በዓሇማቀፌ ዯረጃ ያሰፊሌ ያፇጥናሌ
 (ሏዋ.1÷8)  

፪. እውነተኛው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዲግም ሇተወሇደት አማኞች ነው 
የእግዚአብሔር አዱስ መቅዯስ (ሏዋ.2÷2-3) 

ሀ. በብለይ ኪዲን ነፊስና እሳት የእግዚአብሔር መገኘት ተምሳላቶች ናቸው፤ 

1. የነፊሱ ዴምጽ በዛ ቦታ የነበሩትን ሰዎች እግዚአብሔር ሉያዯርገው ያሇውን 
ሥራ አስታወሳቸው፤ 

2. እሳቱ ዯግሞ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እንዯ አዱሱ መቅዯሱ 
እንዯተቀበሊት የሚያመሇክት ነው፤ (2ዜና. 7÷1-3 ፣ 1ቆሮ. 3÷16 
ኤፋ.2÷21-22)  
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3. በእያንዲንደ ሊይ የነበረው የእሳተ ሌሳን የሚያመሇክተው ዯግሞ እያንዲንደ 
አማኝ የመንፇስ ቅደስ መቅዯስ መሆኑን ነው፤ (1ቆሮ.6÷19)  

ሇ. እንዯ ህያዋን የመንፇስ ቅደስ መቅዯስ እያንዲንደ እውነተኛ አማኝ በመንፇስ 
ቅደስ ኃይሌ እንዯሚታጠቅ ያመሇክታሌ እንዯ ሕያዋን መቅዯስ፤ 

1. እያንዲንደ ምእመን የእምነት፣ የአምሌኮ፣ የመስዋዕት የምሰጋና፣ የምስክርና 
የመባ ቦታ መሆን አሇበት፤ 

2. እያንዲንደ በክርስቶስ እውነተኛ ምእመን በመንፇስ ቅደስ ሇመጠመቅና 
በኃይለ ሇመታጠቅ ዝግጁ ነው፤ 

3. ሌክ እንዯ ሰዓሉ አንዴ ባድ ወረቀት ወስድ በሥራው ወዯ ከበረ ታሊቅ ነገር 
እንዯሚቀይረው ሁለ እግዚአብሔር ዯግሞ አንዴን ኃጢአተኛ ወስድ 
በክርስቶስ ዯም አጥቦ፣ በመንፇሱ ሞሌቶ ሇዓሇም ሁለ በረከት እንዱሆን 
ያዯርገዋሌ፡፡  

፫. እውነተኛ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዛሬም ሇእናንተ ሉሆን ይችሊሌ (ሏዋ. 2÷4) 
ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተጠመቁ፤ 

1. ዛሬም የእግዚአብሔር ሇአማኞች ያሇው ዕቅዴ ሁለም ይሞለ ዘንዴ ነው፤ 
2. ይህም እናንተን ይጨምራሌ፡፡ 

ሇ. ይህን ሌምምዴ መጽሏፌ ቅደስ ብዙ ቃሊትን በመጠቀም ገሌጾታሌ፤ 
1. ሇምሳላ መሞሊት፣ መፌሰስ፣ መውረዴ፣ መቀበሌ፣ መጠመቅ  
2. እነዚህ ቃሊቶች በመንፇስ ቅደስ የተገኘውን የግንኙነት ሌምምዴ 

ይገሌጹታሌ፡፡  
ሏ. በመንፇሰ ቅደስ ስትሞለ መንፇሱ እንዯሚሰጣችሁ በሌሳናት ትናገራሊችሁ፤ 

1. በጴንጤቆስጤ ቀን መንፇሱ እንዯሰጣችው ተናገሩ (ሏዋ.2÷4)  
2. ብቸኛው በሏዋርያት ሥራ መፅሏፌ የመንፇሰ ቅደስ ጥምቀት ተዯጋግሞ 

የታየ ምሌክት ይህ ነው (ሏዋ.2÷4,10፡45-19÷6)  
3. የሌሳን ቃሊቶች የሚወጡት ከአእምሮአችሁ ሳይሆን ከመንፇሳችሁ (ከውስጥ) 

ነው፡፡ (1ቆሮ.14÷2)  
መ. ሇክርስቶስ ብርቱ ምስክር ትሆናሊችሁ (ሏዋ.1÷8)  
ሠ. ላልችም ብዙ ውጤቶች ይከተሊለ (ሇምሳላ ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ 

ግንኙነት ኃይሌ በአጋንንት ሊይ ፣መንፇሳዊ ስጦታዎች ወዘተ…)  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

ዛሬም ኑ እውነተኛውን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተሇማመደ  

         (ጂዲላ)  
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ክፌሌ 2 

በመንፇሱ ኃይሌ 
የታጠቀ ተሌዕኮና 

አገሌግልት 
ክፌሌ 2፡ በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ ተሌዕኮና አገሌግልት 
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38. የእግዚአብሔርን መንግሥት ማስፊት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ያስፊፊው 
በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዯሆነ እኛም በመንፇስ ቅደስ ስንሞሊ ይህን 

ማዴረግ አሇብን፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- የእግዚአብሔርን መንግሥት ይስፊፈ ዘንዴ ሰዎች በመንፇስ ቅደስ 

ኃይሌ ሲታጠቁ ማየት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ማቴ.12፡22-28፣ ሏዋ.1፡3-5፣8 

መግቢያ  

1. በእግዚአብሔር መንግሥትና በሰይጣን መንግሥት ፇሇካዊ (cosmic) ጦርነት 
እየተካሄዯ ነው፤ (ኤፋ.6÷12)  

2. ምንም እንኳን ሇማቆም ቢጣጣሩም የእግዚአብሔር መንግሥት ግን በኃይሌ 
እየገሰገሰ ነው፤ (ማቴ.11÷12) 

3. ጌታ ኢየሱስም የእግዚአብሔር መንግሥትን በቤተክርስቲያን መስፊትን የሰይጣን 
መንግሥት ሉቋቋማት እንዯማይችሌ ገሇፀ፤ (ማቴ.16÷18)  

4. በዚህ መሌዕክት “እንዳት የእግዚአብሔር መንግሥት  ይሰፊሌ?” ሇሚሇው ጥያቄ 
መሌስ እንሰጣሇን፡፡  

፩. ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መንግሥት ያሰፊው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ነው
 (ማቴ.12÷22-28) 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ብዙ ጊዜ በአጋንንት መንፇስ እስራት የነበሩትን ነጻ አወጣ 
ፇወሳቸውም፡፡  
1. ጌታ ኢየሱስ በአጋንንት ሊይ ያዯረገው ኃይሌ የእግዚአብሔር መንግሥት 

በሰይጣን መንግሥት ሊይ ያሳየውን ዴሌ ያመሇክታሌ፤ 
ሇ. በማቴዎስ ሊይ ያሇው የምንባብ ክፌሌ የጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት 

መስፊት የሚያሳይ ምሳላነው  
1. በዚህ ምንባብ ጌታ ኢየሱስ ሁሇት አስፇሊጊ እውነታዎችን በማወጅ ገሌጿሌ፡፡  

ሏ. መጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ የኃይለ ምንጭ መሆኑን ገሌጿሌ፤ 
(ቁ.28)  
1. “አጋንንትን የማወጣው በእግዚአብሔር መንፇሰ ከሆነ…”  
2. ጌታ ኢየሱስ በሥጋ በመወሇዴ ሰው መሆኑን አሳየ  
3. መንፇስ ቅደስ እንዯ ሰው በጌታ ኢየሱስ ሊይ በመምጣት ሇአገሌግልቱ 

አስታጠቀው (ለቃ.3÷21-22 ፣4÷1፣ 14-21)  
4. ማንኛውንም ጌታ ኢየሱስ ያገሇገሇበት አገሌግልት በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 

ነበር (ሏዋ.10÷38)   
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5. ይህ በጣም አስፇሊጊ እውነት ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔርን 
የማገሌገሌ ዋናው ምሳላአችን ነው፡፡ የእግዚአብሔር መንግሥት በመንፇስ 
ቅደስ ኃይሌ ነው የሚስፊፊው  

መ. ሁሇተኛ፡የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰፊው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ነው 
በማሇት ጌታ ኢየሱስ ገሌጾታሌ  

1. “እኔ አጋንንትን የማስወጣው በእግዚአብሔር መንፇስ ከሆነ የእግዚአብሔር 
መንግሥት ወዯ እናንተ መጥታሇች”  

2. የሰይጣንን ኃይሌ በሰዋዊ መንገዴ ማሸነፌ አይቻሌም፤ 
3. ሆኖም ሰይጣን የእግዚአብሔር መንግሥት በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መስፊት 

(መግፊት) ሉቋቋም አይችሌም፡፡ 

፪. ሌክ እንዯ ጌታ ኢየሱስ እኛም የእግዚአብሔርን መንግሥት በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ
 ማስፊፊት እንችሊሇን (ሏዋ.1÷3-5, 8)  

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱና ሇእኛም የእግዚአብሔር መንግሥትን 
ሇማስፊፊት የተጠቀመበትን የመንፇስ ቅደስ ኃይሌን ተስፊ ሰጥቶናሌ  

1. ከትንሣኤ በኋሊም ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን ስሇ እግዚአብሔር 
መንግሥት ማስተማሩን ቀጥሎሌ፤ (ሏዋ.1÷3)  

2. ትኩረት የሰጠበትንም ነገር በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የእግዚአብሔርን 
መንግሥት እንዯሚያስፊፈ ነበር፤ (ቁ.4-5, 8)  
2.1 መንፇስ ቅደስ ሇአማኝ በጣም አስፇሊጊ በመሆኑ ጌታ ኢየሱስ እስኪቀበለ 

ዴረስ እንዱብቁ ተናገራቸው፤ ቁ 4 
2.2 ይህን የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሚቀበለበት መንገዴ ዯግሞ በንፇሱ 

በመጠመቅ መሆኑን አስረዲ፤ (ቁ.5, 8)  
2.3 በጴንጤቆስጤ ቀን መንፇስ ቅደስ በሊያቸው መጣ በመገኘቱና በኃይለ 

ሌክ ጌታ ኢየሱስ ተስፊ እንዲዯረገው ተሞለ፤ (ሏዋ.2÷1-4)  
2.4 የቀረው የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌም የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን 

የእግዚአብሔርን መንግሥት ያሰፊችው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዯነበረ 
ያሳያሌ፡፡  

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ተስፊ ሌክ በመጀመሪያዎቹ ዯቀመዛሙርት እንዯነበር ዛሬም 
ሇእኛ ነው (ሏዋ.2÷38-39)  

1. ዛሬም ከአጋንንት ኃይሌ ጋር በውጊየ ሊይ ነን 
2. ብዙዎች በኃጢአት እስራትና በሰይጣን ኃይሌ ጭቆና ሊይ ናቸው  
3. ሇዚህች ዓሇም ብቸኛው ተስፊ በመንፇሱ ኃይሌ ታጥቃ የሰይጣንን ሥራ 

ሇማፌረስ የተነሣች ቤተክርስቲያን ብቻ ነው፡፡  
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ሏ. ዛሬም የክርስቶስን ተስፊ አምነን የእግዚአብሔር መንግሥትን ሇማስፊት 
በመንፇስ ቅደስ ይሞሊን ዘንዴ በእምነተ እንጠይቅ፡፡ 

1. በመንፇሱ ስንሞሊ ወንጌሌን በኃይሌ ሌናውጅና የእግዚአብሔር መንግሥትም 
በኃይሌ ሲመጣ እናያሇን፡፡  

2. በመንፇሱ ሇመሞሊት ብንፇሌግ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ምርኮኞችን ነጻ 
ሇማውጣትና ሌክ ጌታ ኢየሱስ እንዲዯረገው መንግሥቱን ሇማስፊት 
ይጠቀምብናሌ (ዮሏ.14÷12፣16-17) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
 

1. በእምነት ኑ የእግዚአብሔር መንግስት ሇማስፊፊት ራሳችሁን ስጡ፤ 
2. የእግዚአብሔር ከሇመንነው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ይሞሊንና መንግሥቱን 

ሇማስፊት አቅም ይሰጠናሌ፡፡ 
 

          (ማተ)  
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39. ሁለም የጌታ ህዝብ እንዯ ነብያት  

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- እግዚአብሔር በመንፇሱ የበረታ ምስክር እንዴትሆኑ 
ይፇሌጋሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- ማንኛውም አማኝ በመንፇሱ ይሞሊ ዘንዴና በእርሱም የክርስቶስ 
ትንቢታዊ ዴምጽ ሇጠፊው ወንጌሌን በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዴያውጅ  

የምንባብ ክፌሌ፡- ዘሁ. 11÷26-29  

መግቢያ፡-  

1. በዚህ በመጨረሻው ቀናት እግዚአብሔር የክርስቶስ መሌዕክትን ሇአህዛብ 
እንዱያውጁ በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ የነብያት ሰራዊት እያስነሳ ነው፡፡  

2. በመንፇሱ የተቀቡ የነብያት ጉባኤ እንዱሆኑ እግዚአብሔር ሇሕዝቡ ያቀዯው 
የሁሌጊዜ ዕቅደ ነው (ይህም በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ምስክሮች)  

3. እስኪ ወዯ መጽሏፌ ቅደስ ሄዯን የእግዚአብሔርን ዕቅዴ እንፇሌግ  

፩. ይህን ሙሴም ተመኝቶ ነበር 
ሀ. የሙሴንና የሰባዎቹን ሽማግላዎች ታሪክ ተናገር (ዘሁ.11÷16-30)  
ሇ. ሙሴ ሁለም የጌታ ህዝቦች በመንፇስ የተቀቡ ነብያቶች ይሆኑ ዘንዴ ምኞቱ 

ነበር (ዘሁ.11÷28-29)  
ሏ. ሇምንዴን ነው ሙሴ ይህን የተመኘው? 

1. በኃይለ ታጥቀው እርሱን በስራ ያግዙት ዘንዴ ነበር  
2. ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ወንጌሌን በመስበክ ሇሥራው እንዴንተባበር ዘንዴ 

ይመሇምሇናሌ  
3. ይህን ሇማዴረግ ግን በመንፇሱ መሞሊት አሇብን  

 
፪. ኢዩኤሌ አረጋግጦታሌ 

ሀ. ሙሴ የተመኘውን ኢዩኤሌ አረጋገጠው፡- 
1. ኢዩኤሌ 2÷28-29 አንብብ  
2. ነብዩም አንዴ ቀን እግዚአብሔር ሕዝቡን ሁለ ነብያት የሚያዯርግበተ ዘመን 

እንዯሚመጣ ተናግሯሌ፡፡  
3. እንዱሁም ይህ ተስፊ የሚፇጸመው ከታሊቅ መንፇሳዊ መከር በፉት 

እንዯሆነም ገሌጾታሌ (ኢዩ.2÷23-24)  
ሇ. እኛም የምንኖረው በዚያ መንፇሳዊ መከር ጊዜ ነው፡፡ 
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፫. ጴጥሮስም አውጆታሌ 
ሀ. የኢዩኤሌ ትንቢት በመጀመሪያ በጴንጤቆስጤ ቀን ተፇጽሟሌ፤ 

1. የጴንጤቆስጤን ታሪክ ተናገር (ሏዋ.2÷1-13)  
ሇ. ጴጥሮስም ሁለም የእግዚአብሔር ህዝቦች ነብያት የሚሆኑበት ጊዜ እንዯዯረሰ 

አወጀ፤ (ሏዋ.2÷14-17)  
1. ጴጥሮስም “ይህ … እንዱህ ነው” አሇ (ቁ.16)  
2. ጴጥሮስም ይህ በመንፇሱ የሚሆን ሙሊትና በአህዛብ ሌሳን መናገር ኢዩኤሌ 

የተነበየው ፌጻሜ ነው ማሇቱ ነበር፡፡  
ሏ. ከዚህ ዯግሞ 3 ኃይሇኛ እውነታዎችን እንማራሇን፡- 

1. ይህ የመንፇሱ መውረዴ በመጨረሻው ዘመን / ቀናት ይሆናሌ፡፡ (ሏዋ. 
2÷17)  

2. ዓሊማውም ሇተሌዕኮው በኃይለ ማሰታጠቅ (ሏዋ.1÷8)  
3. ይህም ሇሁለም የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነው እነርሱም ወንዴ ሌጆች፣ ሴት 

ሌጆች፣ ጏበዞችም ሽማግላዎችም፣ ባሪያዎችም ጨዋዎችም (ሏዋ.2÷17) 

፬. እኛም ሌንሇማመዯው እንችሊሇን 
ሀ. ቤተክርስቲያን በመንፇሱ ኃይሌ በመታጠቅ የምስክር ጉባኤ እንዴትሆን 

የእግዚአብሔር ሃሳብ ነው፡፡  
ሇ. በመንፇሱ በመሞሊትና ሇክርስቶስ ታሊቅ ተሌዕኮ ራሳችሁን አሳሌፊችሁ 

በመስጠት የእግዚአብሔር የመጨረሻው ዘመን ነቢያቶች ሌትሆኑ ትችሊሊችሁ 
ሏ. ይህ ተስፊ ዛሬም ሇእናንተ ነው (ሏዋ.2÷38-39)  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ኑ የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም ራሳችሁን ስጡ  
2. ሇተሌዕኮ በኃይለ ትታጠቁ ዘንዴ በመንፇሱ ትሞሊሊችሁ  

           
         (ዳአርሚ)  
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40. ቀንበርን የሚሰብረው ቅባት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ሰዎችን አስሮ የያዛቸውን ቀንበር ሇመስበር በመንፇሱ 
መቀባት አሇብን፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ እና ይቀቡ ዘንዴ እንዱሁም 
ሰዎችን ከእስራት ይፇቱ ዘንዴ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ኢሳ.10÷27  

፩. መሳፌንት ቀንበርን የሰበሩት ከቅባቱ የተነሣ ነው፤ 
ሀ. የፖሇቲካ እስራቶቻችን ከመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የተነሣ ሰብረውታሌ  
ሇ. አምስት በመሳፌንት ያለ ምሳላዎች  

1. ጏቶሌያሌ (መሳ.3÷10) 
2. ዱቦራ (መሳ.4÷4)  
3. ጌዳዎን (መሳ.6÷14,34) 
4. ዮፌታሔ (መሳ.11÷29)  
5. ሳምሶን  

5.1 መንፇሱ አነቃቃው (መሳ.13÷25)  
5.2 መንፇሱ በእርሱ ሊይ ወረዯ (መሳ.14÷14) 

  
፪. ጌታ ኢየሱስ ቀንበርን የሰበረው ከቅባቱ የተነሣ ነው፤ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ በመንፇሱ መንፇሳዊ ፣አካሊዊና ስሜታዊ እስራቶችን እንዯሚሰብር 
አወጀ፤ (ለቃ.4÷17-18)  

ሇ. ጴጥሮስም የጌታን በመንፇሱ የተቀባ አገሌግልትን በአጠቃሊይ ገሇፀ፤ 
(ሏዋ.10÷38)  

፫. ዯቀመዛሙርቱም ከቅባቱ የተነሣ ቀንበርን ሰበሩ፤ 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ ተከታዮቹ በእርሱ ሊይ እንዯነበረው ቅባት በእነርሱም እንዯሚሆን 

ተስፊ ገብቷሌ፤ (ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷4—5፤ 1÷8)  
ሇ. ያን ተስፊም በጴንጤቆስጤ ፇጸመው (ሏዋ.2÷1-4)   
ሏ. መንፇሱን ከተቀበለ በኋሊ ዯቀመዛሙርቱ ወጥተው በኃይሌ እና በመንፇስ ቅደስ 

ቅባት አገሌግሇዋሌ፡፡  
1. ሇምሳላ ጴጥሮስና ዮሏንስ ውብ በተባሇው የቤተ መቅዯስ በር የነበራቸው 

የተቀባ አገሌግልት፤ (ሏዋ.3 ÷1-10)  

፬. ዛሬም እኛም ከቅባቱ የተነሣ ቀንበርን እንዴንሰብር ተጠርተናሌ 
ሀ. ዛሬ ህዝቦች በብዙ እስራት ውስጥ ነው ያለት፡- 

1. በኃጢአት እስራት  
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2. በመተት እስራት  
3. በእስሌምና እስራት  

ሇ. ቀንበርን ሇመስበር እግዚአብሔር እንዱጠቀምብን ከተፇሇገ በመንፇሱ መቀባት 
አሇብን 

ሏ. ይህን ቅባት እንዳት ነው የምናገኘው? 
1. ሇሚቀባው (ኢየሱስ) ራሳችንን ማቅረብ አሇብን  
2. በአንዴነትም መሆን አሇብን  

2.1 አንዴነታችን የዓሊማ አንዴነት ነው … የዕዴገት … የቁርጠኝነት  
2.2 መዝ. 133÷1-3 (ተመሌከቱ አንዴነቱ ወዯ ቅባት ቅባቱም ወዯ በረከት)  

3. ጌታ ኢየሱስ ይቀባን ዘንዴ ሇእርሱ መገኘት አሇብን 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

በመንፇስ ቅደስ በመጠመቅ ቅባቱን ሇመቀበሌ ኑ 

           
          (ጆኢ)  

 

- እነዚህ ሃሳቦች ከ ድክተር ዩክ ኢኮኒ በአአጏአ አጠቃሊይ ጉባኤ በሃኒ ዱው ሳውዝ አፌሪካ ከ9-12 ማርች 
2009 ከተሰበከው የተወሰዯ ነው፤ 
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41. ብቁ የሆኑ የመንፇሱ አገሌጋዮች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሁሊችንም የመንፇሱ ብቁ አገሌጋዮች መሆን እንችሊሇን  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴና ብቁ የመንፇሱ አገሌጋዮች 
እንዱሆኑ ራሳቸውን ይሰጡ ዘንዴ  

የምንባብ ክፌሌ፡- 2ቆሮ 3÷5-6  

መግቢያ  

1. ብቁ የመንፇሱ አገሌጋዮች እንሆነ ዘንዴ ተጠርተናሌ  
2. ብቁ የመንፇሱ አገሌጋዮች ማሇተ በአራት ነገሮች እናየዋሇን  

፩. ይህ ማሇት የአገሌጋይ ራሱ (ራሷ) በመንፇስ ቅደስ መሞሊትና ከመንፇስ ቅደስ ጋር
 በየዕሇቱ መራመዴን መጠበቅ  

ሀ. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ መሰረታዊ የሆነ የመንፇሳዊ አገሌግልት አስፇሊጊው 
ነገር ነው (ለቃ.24÷49 ሏዋ.1÷1-8)  

ሇ. አገሌጋይ ዯግሞ ከመንፇሱ ጋር መመሊሇስን ጠብቆ መያዝ አሇበት (ገሊ.5÷16፤ 
25)  

1. በመንፇሱ ሁሌጊዜ ተሞሌቶ መኖር ዋናው ግባችን መሆን አሇበት  
2. ይህም የሚሆነው በጸልት ሇመንፇሱ ንቁ በመሆን፣ በመታዘዝና በቅዴስና 

ሕይወት ነበር 
 

፪. ይህ ማሇት አገሌጋዩ በሚገባ መንገዴና በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ቃለን ሲሰብክ ነው፤ 
ሀ. የአገሌጋይ ተቀዲሚ ኃሊፉነት ክርስቶስን በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መስበክ ነው 

(ማር.16፥ 15-16 ሏዋ. 1፥8) 
ሇ. ይህ የሏዋርያዊው ተምሳላት ነበር (ሏዋ.4፥8 -12)  

፫ . ይህ ማሇት አገሌጋይ ላልችን ወዯ መንፇሱ ሙሊት መምራት ሲችሌነው፤ 
ሀ. ይህ የጌታ ኢየሱስ እና የሏዋርያት ተቀዲሚው ግብ ነበር፡፡ 

1. ከትንሣኤው በኋሊ የጌታ ኢየሱስ ሥራ (ዮሏ.2ዏ፥21-22)  
2. የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻው ትዕዛዝ (ሏዋ.1፥1-8)  
3. የሏዋርያት በሰማርያ የመጀመሪያው ጉዲይ (ሏዋ.8፥17-18)  
4. የጳውልስ በኤፋሶን የመጀመሪያው ጉዲይ (ሏዋ.19፥1-2) 

   ሇ. ይህ በአገሌግልታችን አንደ እና ዋናው አሊማ ነው 
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፬. ይህ ማሇት አገሌጋይ በመንፇስ ቅደስ ስጦታዎች ማገሌገሌ ሲችሌና ላልችም
 በተመሳሳይ መንገዴ እንዱያዯርጉ ሲያስተምር ነው፤ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ ኃይሌን ይሰጠን ዘንዴ ተስፊ ሰጥቷሌ (ሏዋ.1፥8)  
1. ይህ ኃይሌ በመጀመሪያ የሚገሇጠው በመንፇሳዊ ስጦታዎች ነው፡፡ 

ሇ. መንፇሳዊ ስጦታዎችም  
1. -----ቤተክርስቲያን ሇማነጽ ያዘጋጁናሌ 
2. -----ወንጌሌን እንዯሚገባ አሇማሰራጨት ያስችለናሌ  
3. -----ሇመንፇሳዊ ውጊያ ያስታጥቁናሌ  

ሏ. የዚህ መንፇሳዊ ስጦታዎች በሚገባ ተጠቃሚ አገሌጋዮች መሆን አሇብን  
መ. ላልችንም እንዳት በመንፇሳዊ ስጦታዎች እንዯሚያገሇግለ ማስተማር 

አሇብን፡፡ 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

በሁሇት አስፇሊጊ ጥያቄዎች እዘጋሇሁ 
1. እንዳት ብቁ የመንፇሱ አገሌጋዮች መሆን እንችሊሇን? 

1.1 ብቃታችን የእግዚአብሔር መንፇስ ነው  
1.2 አስታውሱ “እኛ በራሳችን ብቁ አይዯሇንም (2ቆሮ. 3፥5)  
1.3 ነገርግን “ብቃታችን ከእግዚአብሔር ዘንዴ ነው”  

2. ስሇዚህ በዚህ ጉዲይ አሁን ምን እናዴርግ? 
2.1 መወሰን  
2.2 ራስን ማስገዛት  
2.3 በመንፇሱ መሞሊት /ዯጋግሞ መሞሊት 

  
(ዳአርሚ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

42. ደናሚስ (ሀይሌ) - ማርቱስ (ምስክሮች) 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሁሊችንም በእግዚአብሔር ደናሚስ(ኃይሌ) የእርሱ ማርተስ 
(ምስክሮች) ሇአህዛብ ሁለ እንዴንሆን መሞሊት አሇብን፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች ሇክርስቶስ ምስክሮች የመሆናቸውን ሚና በመረዲት 
ሚናቸውን የሚወጡበትን የመንፇሱን ኃይሌ ይቀበለ ዘንዴ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፥8 
መግቢያ  

1. ምንባባችን ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት የተናገራቸውን የመጨረሻ 
ቃሊትን የያዘ ነው (ሏዋ.1፥8)  
1.1 እነዚህ ቃሊቶች የቤተክርስቲያንን ተሌዕኮ በትክክሌ ይተረጉሙታሌ  
1.2 እንዱሁም የቤተክርስቲያን የወንጌሌ ተሌዕኮ ንዴፌን ይገሌጣለ ኃይለን 

መቀበሌ (ያኔ) ምስክሮች መሆን 
1.3 ጥቅሱ እንዱህ ሁሇት ቁሌፌ ቃሊቶችን ይዟሌ “ኃይሌ” እና “ምስክር”  
1.4 ሇነዚህ ቃሊቶች የግሪኩ አቻቸው ደናሚስ እና ማርተስ ነው  

2. በዚህ መሌዕክት ሁሇቱን የግሪክ ቃሊቶች በቅርበት በማየት ከምናገኘው ሃሳብ 
ዯግሞ አንዲንዴ አንዯምታዎችን እንወስዲሇን 

 
፩. ደናሚስ (ኃይሌ) 

ሀ. አስተውለ እዚህ ሊይ የምንናገረው ስሇ የእግዚአብሔር ዱናሚስ ነው፤ 
1. የዚህ ደናሚስ  ባሇቤቱ እግዚአብሔር ነው፤ 
2. ባሇቤትነቱ የእግዚአብሔር ስሇሆነ እርሱ ብቻ መስጠት ይችሊሌ፤ 

ሇ. በግሪኩ አዱስ ኪዲን “ደናሚስ” የሚሇውን ቃሌ 120 ጊዜ ተጠቅሞበታሌ  
1. 77 ጊዜ “ኃይሌ” በሚሇው ቃሌ ተተርጉሟሌ፤ 
2. በተጨማሪም “ታሊቅ ሥራ” ብርታት “ታምራት” “ፀጋ” ተብል ተተርጉሟሌ፡፡ 

ሏ. ሰፊ ባሇው ትርጉሙ ደናሚስ የሚሇው ቃሌ ብርታት፣ ኃይሌ ወይም ችልታ 
ይባሊሌ፤ 
1. ተፇጥሯዊ ኃይሌ ወይም የውስጥ ኃይሌ ነው፤ 
2. በጸጋው ባህሪ በውስጥ የተቀመጠ ኃይሌ ነው፤ 
3. የተአምር ሥራ ኃይሌን፣ የሞራሌ ኃይሌ የገንዘብና የውትዴርና ኃይሌ 

የሚለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡  
መ. ይህ ኃይሌ በሚሰማንና በማይሰማን በምናዯርገውና በማናዯርገው አይወሰንም  

1. ሙለ በሙለ የሆነ የእግዚአብሔር ደናሚስ ነው፤ 
2. የሚገሇጠውም በኃይሌ በሆነ ምስክርነት፣ ምሌክቶችና ፣ዴንቆችን የሞራሌ 

ኃይሌንና የነፌስ ሌቀትን በሚያጠቃሌሌ መሌኩ ነው፤ 
3. ጌታ ሉሰጠን የሚፇሌገው ኃይሌ ነው፤ 
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ሠ. በዓሇም በሃገራት መካከሌ የሚሠራው የእግዚአብሔር ደናሚስ በአፌሪካ አህጉር 
የሚሠራ፣ የነገዴና የቋንቋ መሰናክልችን አሌፍ የሚሠራ፣ በቤተሰባችን የሚሠራ፣ 
በዚህ ባሇንበት ክፌሌ የሚሠራ ዛሬ በሕይወትህ የሚሠራ ኃይሌ ነው፡፡  

፪. ማርተስ (ምስክሮች) 
ሀ. በግሪኩ አዱስ ኪዲን ማርተስ የሚሇውን ቃሌ 34 ጊዜ ተጠቅሞበታሌ  

1. 29 ጊዜ “ምስክር” ተብል ተተርጉሟሌ፤ 
2. እንዱሁም “ሰማዕት” ወይም “መረጃ” ተብል ተተርጉሟሌ፤ 
3. ምስክር ማሇት ያወቀውን በቃሊት፣ በተግባርና በመስዋዕትነት የሚመሰክር 

ነው፡፡ 
ሇ. ይህን ቃሌ የምንረዲበት ብዙ መንገድች አለ፡፡  

1. ሇምሳላ በፌርዴ ቤት ያሇ ምስክር  
2. ወይም አንዴን ነገር ሲፇጸም የተመሇከተ (ተመሌካች)  
3. ወይም ሕይወቱን ሇአንዴ ምክንያት አሳሌፍ የሚሰጥ (ሰማዕት)  
4. ማርተስ በእርግጥ ስብከትንና የቃሌ ምስክርነትንም ያጠቃሌሊሌ እርሱ ብቻ 

አይዯሇም፤ ከዚህም የበጠ ነው እንጂ፡፡ 
ሏ. በሏዋርያት ሥራ ያለትን ሁሇት ማርተሶች (ምስክሮች) እንመሌከት 

1. እስጢፊኖስ በብዙ መንገዴ ምስክር ነበር፤ 
1.1 በእምነትና በመንፇስ ቅደስ የተሞሊ ነበር፤ (6፥5)  
1.2 በሰዎች መካከሌ ታሊቅ ዴንቅ ታምራትን አዯረገ፤ ( 6፥8)  
1.3 ንግግሩ በኃይሌ ነበር፤ (6፥10) 
1.4 በሞቱም ጊዜ መሌካም የምሳላ ሕይወትን አሳየ፤ (7፥56-60) 

2. ጳውልስ (የጠርሴሱ ሳውሌ) ሌዩ የሆነ ነገር ግን የማይተናነስ የሚታይ ሇውጥ 
የሚያመጣ ምስክርነትን አቀረበ፡- 
2.1 በእስጢፊኖስ መሞት ተባበረ፤ (ሏዋ.8፥1) 
2.2 የእስጢፊኖስ ምስክርነት ሇሇውጡ አስተዋጽኦ ነበረው፤ 
2.3 በአገሌግልቱ ሁለ ጳውልስ በኃይሌ በመስበክ፣ በምሌክትና ዴንቅ 

ታምራቶች እንዱሁም በክርስቲያናዊ ባህሪ ምስክር ነበር፤ 
2.4 ሌክ እንዯ እስጢፊኖስ ሳውሌ ህይወቱን ሰጠ ይህም በኖረበት ዘመን ሁለ 

“ሇራሱ በመሞት” እና “ሇክርስቶስ በመኖር” ነበር፡፡  
መ. ስሇዚህ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በደናሚስ ብርታት 
 ሇክርስቶስ ማርተስ ሇመሆን ራሷን ያስገዛች ነበረች፡፡  

1. በዚህም ምክንያት ወንጌሌ በኢየሩሳላም ፣ በይሁዲ፣ በሰማርያና በምዴር 
ዲርቻ ሁለ ተሠራጨ፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. አሁንም ኑ ራሳችሁን የክርስቶስ ማርተስ አዴርጋችሁ አቅርቡ  
2. ጌታ ከሰማይ እስኪመጣ ዴረስ መሌዕክቱን እንዴታውጁ ደናሚስን ተቀበለ፡፡ 

(ድተ) 



108 
 

43. ሇመጨረሻው ቀናት ኃይለን የታጠቁ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የመጨረሻውን ቀን ተሌዕኮ ሇመፇጸም በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 
መታጠቅ አሇብን 

የስብከቱ ዓሊማ፡- ሇታሊቁ የመጨረሻው ቀን መከር ተካፊዮች እንዱሆኑና በመንፇስ 
ቅደስ ሲጠመቁ ሇማየት  

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 2፥17  
 
መግቢያ  
1. ሇማንኛውም ተግባር የመጨረሻው የዝግጅት ቀናት ሁሌጊዜ የሚጨምር እና 

የሚፇጥን ዘመን ነው፡- 
1.1 ሇምሳላ የሠርግ ዝግጅት  

2. ምንባባችን ስሇ “መጨረሻው ቀን” በመንፇሳዊው ሥፌራ የመጨመርና የፌጥነት ጊዜ 
መሆኑን ይናገራሌ፡፡  

3. በምንባባችን መሠረት ስሇ መጨረሻው ቀናት ሶስት ነገሮችን እንጠይቅ እና መሌስ 
እንሰጣሇን፡- 
 

፩. “የመጨረሻዎቹ ቀናት” ስንሌ ምን ማሇታችን ነው? 
ሀ. የቀዴሞ አይሁድች የመጨረሻውን ቀን የሚያዩት የመሢሁ በረከት ዘመን ብሇው 

ነው፤ 
1. እግዚአብሔር በክፈዎች ሊይ ፌርዴን የሚያመጣበት ዘመን፤ 
2. ህዝቡንም ነጻ ያወጣቸዋሌ፡፡ 

ሇ. በአዱስ ኪዲን የመጨረሻው ቀንን ሙለ መገሇጥ እናገኛሇን  
1. ጴጥሮስ ይህን የመጨረሻውን ቀን የእግዚአብሔር መንፇስ በሰው ሌጅ ሊይ 

የመውረዴ ዘመን እንዯሆነ ተናገረ (ምንባቡን ተመሌከት)  
2. የጠቅሊሊውን የቤተክርስቲያን ዘመን ያሳያሌ  

2.1 ይህም የጀመረው በጌታ በኢየሱስ መምጣትና በጴንጤቆስጤ በዓሌ 
በመንፇስ ቅደስ መውረዴ ነው  

2.2 ይህም ዘመን እስከ ክርስቶስ ዲግም ምጽአት ዴረስ ይሄዲሌ 
3. የምንኖረው በመጨረሻው ቀን ነው  

3.1 እኛ የመጨረሻው ቀን ህዝቦች ነን  
3.2 የምንኖረውም በሁሇት ዘመናት መካከሌ ነው (ይህም የክርስቶስ 

የመጀመሪያውና ሁሇተኛው ምጽአት ነው)  
3.3 ስሇዚህ ጊዜው አጭር እንዯሆነና በመጠባበቅ ሌብ መኖር አሇብን 

(ሏዋ.1፥10-11)  
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፪. የመጨረሻው ቀን ዋናዋና ባህሪያቶች ምንዴን ናቸው? (ብዙ ናቸው፡፡ ነገር ግን
 አራቱን እናያሇን) 

ሀ. እግዚአብሔር ሇአህዛብ ያቀዯውን ሃሳብ የሚያገባዴዴበት ዘመን ነው (ሏዋ.3፥19-
21)  

ሇ. ዓሇማቀፊዊ የሆነ መንፇስ ቅደስ በስጋ ሇባሽ ሁለ የሚወርዴበት ዘመን ነው 
(በሰው ዘር ሁለ)  

ሏ. ወንጌሌ በኃይሌ ሇአህዛብ ሁለ የሚሰበክበት ዘመን (ማቴ.24፥14 ሏዋ.1፥8 
፣2፥21) 

መ. የእግዚአብሔር የኃይለ መገሇጥ በታሊቅ ትንቢታዊ ሥራ በዱያብልስ 
መንግሥት ሊይ የሚነሳበት ዘመን ነው (ሏዋ.2፥14-18 ከማቴ.12፥28 ጋር 
ማወዲዯር)  

 
፫. እንዯ ጴንጤቆስጢያዊ ሰዎች የዚህ እውነታ አንዯምታው ምንዴን ነው? 

ሀ. እግዚአብሔር ይህን ሇአህዛብ ሁለ ያሇው ዕቅዴ ሇማስፇጸም በእርሱ ኃይሌ 
ታጥቀን በሥራው እንዴንሳተፌ እንዯጠራን እንወቅ  

ሇ. እንዯ እግዚአብሔር “የመጨረሻ ቀን ህዝቦች” የተሰጠንን ሥራ አስቸኳይነት 
መረዲት አሇብን፡፡ (ዮሏ.9፡4)  

ሏ. እያንዲንዲችን አገሌግልታችንን ሇመወጣት በመንፇሱ ኃይሌ መታጠቅ አሇብን፡፡ 
(ለቃ.24፥49፣ ሏዋ.1፥4-5)  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. “እንዳት አዴርጌ በእግዚአብሔር ታሊቅ የመጨሻው ቀን ተሌዕኮ ሌሳተፌ 
እችሊሇሁ? ብሊችሁ ጠይቁ 
1.1 የእግዚአብሔር “የመጨረሻው ቀን ህዝቦች” አንደ መሆናችንን እንረዲ  
1.2 ዛሬ በመንፇሱ ተሞለ 

2. አንዴ ሰው በመንፇሱ ሇመሞሊት ምን ያዴርግ? 
2.1 በእምነት መሇመን(ለቃ.11፥9-13) 
2.2 በእምነት መቀበሌ(ማር.11፡24)  
2.3 በእምነት መናገር (ሏዋ.2፥4) 

 
(ዳአርሚ) 
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44. ኃይሌን የሚያስታጥቀው መንፇስና ታሊቁ ተሌዕኮ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ታሊቁን ተሌዕኮ ሇመፇፀም በመንፇሱ ኃይሌ ሌንታጠቅ 
ያስፇሌገናሌ፤ 

ስብከቱ ዓሊማ፡- ታሊቁን ተሌዕኮ ሇመፇጸም እንዱያስችሌ አማኞች በመንፇሱ ይሞለ 
ዘንዴ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡-ሏዋ.1፥4-8  
 
መግቢያ፡- 
1. በምንባብ ክፌሊችን ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅን የታሊቁ ተሌዕኮን 

ሇማስፇጸም የሚያስታጥቅ ሌምምዴ እንዯሆነ ገሌጾታሌ፤ 
2. በትክክሌ የመንፇሱ ኃይሌ ማስታጠቅ ሇወንጌሌ ስርጭትና ተሌዕኮ ምን እርዲታ 

ይሰጣሌ? የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ ይችሊሌ፤ 
3. ይህ ሌምምዴ ቢያንስ በ6 አስፇሊጊ መንገድች ይረዲሌ፡፡ 

 
፩. በመንፇሱ ኃይሌማስታጠቅ ክርስቶስን ሇጠፊው ሇማወጅ ያነሳሳሌ 

ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀንና በኋሊም በዯቀመዛሙርቱ የሆነው ይህ ነው፡- 
1. ምሳላ ጴጥሮስ(ሏዋ.2፥14)  
2. አማኞች ከጴንጤቆስጤ በኋሊ (ሏዋ.2፥47)  
3. የጴጥሮስ ገሇጻ ( ሏዋ.11፥12) 

ሇ. ሇዚህ ነው እያንዲንዲችን በመንፇሱ መሞሊት የሚያስፇሌገን 
 

፪. በመንፇሱ ኃይሌ የአጋንንትን ኃይሌ እንዴናፇርስና እንዴንቋቋም ይረዲናሌ 
ሀ. የወንጌሌ እወጃን ሰይጣንና አጋንንቶቹ በብርቱ ይቃወሙታሌ (2ቆሮ.4፥4) 
ሇ. ይህን የገሃነም ጭፌራ ሌናሸንፇው የምንችሇው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ብቻ ነው 

(ማቴ.12፥28)  
 

፫. በመንፇሱ ኃይሌ በመታጠቅ በታሊቅ ኃይሌና በተሳካ መንገዴ እንዴንሰብክ   
  ያስችሇናሌ 

ሀ. ከጴንጤቆስጤ በኋሊ ዯቀመዛሙርቱ በታሊቅ ኃይሌና በተሳካ መንገዴ ሰበኩ  
1. ምሳላ ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ ቀን (ሏዋ.2፥41)  
2. ምሳላ በኋሊም በኢየሩሳላም (ሏዋ.4፥31-33) 

ሇ. እኛም በተመሳሳይ መሌኩ እንዴናዯርግ እግዚአብሔር ያስታጥቀናሌ 
  

፬. በመንፇሱ ኃይሌ ስንታጠቅ በታሊቅ አዯጋ ፉት በዴፌረት ክርስቶስን እንሰብካሇን 
ሀ. ክርስቶስን ማወጅ ብዙ ጊዜ አዯገኛ ሥራ ነው  

1. ምሳላ ጴጥሮስ በኢየሩሳላም (ሏዋ.12፥1-5) 
2. ምሳላ ጳውልስ በገሊትያ (ሏዋ.14፥19-20)  
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ሇ. በአዯጋ ፉት መንፇሱ ዴፌረትን ይሰጠናሌ 
  

፭. ከመንፇሱ ኃይሌ መታጠቅ ጋር መሇኮታዊ ምሪት መጠባበቅን ያመጣሌ 
ሀ. የአዱስ ኪዲን ሚሲዮናውያንን ብዙ ጊዜ መንፇሱ ይመራቸው ነበር፡፡ 

1. ምሳላ ፉሉጶስን በመንፇሱ መራው (ሏዋ.8፥29-31)  
2. ምሳላ ጳውልስን በመንፇሱ መራው (ሥራ.16፥6-9) 

ሇ. ዛሬም መንፇሱ ይመራናሌ  
 

፮. በመንፇሱ ኃይሌ ከመታጠቅ ጋር በነፌሳት መዲንና ቤተክርስቲያናት መተከሌ
 ታሊቅ መተማመን ይመጣሌ 

ሀ. ከመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ጋር እግዚአብሔር መከናወንን እንዯሚሰጠን 
መተማመን ይመጣሌ፡፡ (ለቃ.5፥10) 

ሇ. ይህ መተማመን በሥራችን በማበረታታት ይረዲናሌ፤  
1. ምሳላ ጳውልስ (ሏዋ.18፥10-11) 

ሏ. ይህ ሁለ ጥቅም የሚጨመርሌን ከሆነ በመንፇስ እንዴንሞሊ ጌታ ኢየሱስ 
ሲያዘን ብዙ አይገርምም ወይም የሚዯንቅ አይዯሇም፡፡  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ኑ አሁን ተሞለ  
2. እንዳት? 

2.1 በእምነት መሇመን (ለቃ.11፥9፤13) 
2.2 በእምነት በቀበሌ (ለቃ.11፥10 ማር.11፥24) 
2.3 በእምነት መናገር (የሏዋ.2፥4-14 ዮሏ. 7፥38) 

(ዳአርሚ) 
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45. እግዚአብሔር ዯካማውን መርጧሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ በዓሇም አይን ዯካማ የሆኑትን 
ሰዎችንና ቤተክርስቲያናትን በመምረጥ ኃይለን አስታጥቆ ታሊቅ ሥራ 
እንዱሠሩ ያዯርጋሌ፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች እግዚአብሔር እንዯሚጠቀምባቸው ያውቁ ዘንዴ ይህም 
በመንፇሱ ከተሞለ ሇዓሊማው ራሳቸውን ከሰጡ በመንፇሱ ተሞሌተው 
ሥራውን እንዱሰሩ ያስታጥቃቸዋሌ፡፡   

የምንባብ ክፌሌ፡-1ቆሮ.1፥26-29 
 
መግቢያ  

1. ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ገንዘብ ያሊቸውን ኃይሌ ወይም ሌዩ ተሰጥኦ ያሊቸውን 
ብቻ የሚጠቀም ይመስሇናሌ፤ 

2. ምንባባችን ግን እውነታው ተቃራኒ እንዯሆነ ያሳየናሌ፤ 
2.1 ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር በዓሇም ዓይን እዚህ ግቡ የማይባለትንና ዯካማ 

ሰዎችንና ነገሮችን በመጠቀም ነው ዓሊማውን የሚፇጽመው  
2.2 ይህም ማሇት እራሳችሁን ሇእግዚአብሔር ፇቃዴ ካስገዛችሁና በመንፇሱ 

ከተሞሊችሁ እግዚአብሔር በታሊቅ መንገዴ ይጠቀምባችኋሌ፡፡ 
3. ይህ እንዳት እንዯሚሠራ በቅርበት እንየው፡- 

 
፩. በዴካማችን ሊይ የማተኮር ዝንባላ አሇን፤ 

ሀ. ይህ ሇእኛ በግሇሰብ ዯረጃ እውነት ነው፤ 
1. የማንበቃ ሆነን ይሰማናሌ፤ 
2. በዚህም ምክንያት ከአገሌግልት እንሸሻሇን፡፡ 

ሇ. በማህበር ዯረጃው ይህ እውነታ አሇ 
1. ቤተክርስቲያናችንን ዯካማና የማትረባ ሆና እናያታሇን  
2. ስሇዚህም ወዯ ውጪ ወጥተን ማህበረሰባችንን ማገሌገሌ አሌቻሌንም  

ሏ. ሇእኛ ሇአፌሪካኖችም ይህ እውነት ነው  
1. አንዲንዴ ጊዜ አፌሪካን እንዯ ዯሀ እና አቅም እንዯላሊት እናያታሇን 
2. ስሇዚህም ይመስሊሌ የሚሲዮናውያን ስራ ሇላልች አሳሌፇን የሰጠነው 

  
፪. እግዚአብሔር ፇቃደን እንዱፇጽም ዯካማውን እንዯመረጠ መርሳት የሇብንም 

ሀ. ጳውልስ አስዯናቂ እውነታን እንዱህ ገሌጿሌ “ብርቱንም ነገር እንዱያሳፌር 
እግዚአብሔር የዓሇምን ዯካማ ነገር መረጠ” (1ቆሮ. 1፥27) 

ሇ. መጽሏፌ ቅደስ በዚህ መሇኮታዊ መርህ የተሞሊነው  
1. ከታሊሊቅ የዓሇም ግዛቶች ኃያለ እግዚአብሔር በዓሇም እንዴትወክሇው 

ትንሽዋን አገር እስራኤሌን መረጠ (ዘዲ.7፥6-10)  
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2. እግዚአብሔር ከእሴይ ሌጆች ታናሹን መርጦ በእስራኤሌ ሊይ ንጉሥ 
አዯረገው (1ኛሳሙ.16፥11-13) 

3. ጌታ ኢየሱስ ተራ ሰዎችን መርጦ ዯቀመዛሙርት አዯረገ  
ሏ. ስሇዚህ እራስህን ዯካማና የማይረባ አዴርገህ የምትቆጥር ከሆንህ ዯስ ይበሌህ  

1. ምክንያቱም እግዚአብሔር መርጦሃሌ… ሉቀባህና ሉጠቀምብህ ይፇሌጋሌ  
2. በተጨማሪም እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን መርጧታሌ … ዛሬም 

የሚፇሌገው በኃይለ ሉያስታጥቀንና ማህበረሰባችንን እንዴንዯርስ ነው፡፡  
3. ይህ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የአፌሪካን ቤተክርስቲያን መርጧሌና፡፡ 

ሇአህዛብ የአገራት ብርሃን እንዴትሆን መንፇሱን በአፌሪካ ቤተክርስቲያን ሊይ 
ይሌካሌ፡፡ 
 

፫. እግዚአብሔር የኃይለን ተስፊ ስሇሰጠን ሌንዯሰት ይገባሌ 
ሀ. ይህ ተስፊ ሏዋ.1፥8 ሊይ ይገኛሌ  
ሇ. ሇምንዴነው እግዚአብሔር ዯካማውን ሇመጠቀም የመረጠው? 

1. ምክንያቱም ዯካሞች ጌታ እንዱጠቀምባቸው በቅርብ ስሇሚገኙ  
2. ክብሩን ሇራሱ ይወስዴ ዘንዴ (1ቆሮ.12፥9)  

ሏ. እግዚአብሔር እንዳት ዯካማውን ይጠቀምበታሌ? 
1. ስሙን ሇእነርሱ በመስጠት(ዮሏ.14፥13 ሏዋ.3፥6) 
2. በመንፇሱ ኃይሌ በማስታጠቅ (ሏዋ.1፥8)  
3. እንዱሄደ በመሊክና መገኘቱንም ከእነርሱ ጋር በአገሌግልታቸው በማዴረግ 

(ማቴ.28፥18-20) 
4. የሚያስፇሌጋቸውን በመሙሊት(ፉሌ.4፥19)  
5. ቃለን በማረጋገጥ(ማር.16፥17-18 ሏዋ.4፥33)  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. እግዚአብሔር ካሰባችሁት እና ካሇማችሁት በሊይ ሉጠቀምባችሁ ይወዲሌ 
2. ሇዓሊማው ራሳችሁን ማስገዛትና በመንፇሱ መሞሊት አሇባችሁ 
3. አሁን ኑ ǃ 

(ዳአርሚ) 
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46. የሁኔታዎች ሁለ አምሊክ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በከባዴ ተቃውሞ ወቅትም እግዚአብሔር ተሌዕኮውን 
እንፇጽም ዘንዴ በኃይለ ያስታጥቀናሌ  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በስዯት መካከሌ ወንጌለን ያውጁ እና በመንፇሱ ይሞለ 
ዘንዴ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.4፥23-31, 5፥17-20,29 
 
መግቢያ  

1. እንዯ እግዚአብሔር ሌዐካን ሕዝቦች ወዯ ብዙ ቦታዎች በመሄዴ ወንጌሌን 
እንዴናውጅና አብያተ ክርስቲያናትን እንዴንተክሌ ይፇሌግብናሌ  

2. ሌክ እንዯ ሏዋርያትና ወንጌሊውያን በሏዋርያት ሥራ  ተቃውሞ  
እንዯሚገጥመን መጠበቅ አሇብን፡፡  

3. ከምንባባችን በተቃውሞ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳት እንዯሚረዲን የምንማረው 
ሦስት ነገሮች አሇን 
  

፩. የተቃውሞን እውነታ መረዲት አሇብን 
ሀ. እውነተኛ የሆነ የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ መረዲት ወንጌሌን ሇመስበክ ወዯ መስኩ 

ይሌከናሌ  
ሇ. ተሌከን ስንሄዴ ግን ሰይጣናዊ ተቃውሞ እንዯሚገጥመን መጠበቅ እንችሊሇን  

1. በምንባባችን ሏዋርያት ተቃውሞ ገጥሟቸዋሌ(ሏዋ.4፥18-21,5፥27-28,ቁ.33) 
2. ጌታ ኢየሱስ ራሱም በሰይጣን ተቃውሞ ገጥሞታሌ  
3. እኛም ሰይጣናዊ ተቃውሞ ሉገጥመን ይችሊሌ፡፡ 

ሏ. ተቃውሞ በተሇያየ አቅጣጫ ይመጣሌ፡፡ ነገር ግን ምንጩ አንዴ ነው 
1. ከኃይማኖት ሰዎች፣ ከፖሇቲካ መሪዎች፣ ከቤተሰብ አባሊትና ከላልች 

አቅጣጫዎችም  
2. የዚህ ሁለ ምንጭ ግን ሰይጣን ነው (ኤፋ.6፥12) 

መ. ሰይጣናዊ ተቃውሞ ቢኖርም ወንጌሌን መስበክ አሇብን  
1. ተቃውሞ ጌታ ኢየሱስን ከመስበክ አሊስቆመውም  
2. ተቃውሞ ሏዋርያትን ከመስበክ አሊቆማቸውም  
3. ተቃውሞ እኛንም ከመስበክ ሉያቆመን አይገባም  
4. የመሌአኩ ማሳሰቢያ “ሂደ … ቁሙ.. ንገሩ” (ሏዋ.5፥20) 

 
፪. ተቃውሞ በሚገጥመን ወቅት መጸሇይ አሇብን 

ሀ. ተቃውሞ ሲመጣ አማራጮች አለን  
1. አገሌግልታችንን አቁመን መሸሽ  
2. ወይም መጸሇይ እንችሊሇንǃ 
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ሇ. በሏዋርያት ሥራ በስዯትና በተቃውሞ ጊዜ ቤተክርስቲያን ጸሇየች (ሏዋ.4፥23-  
   30) 
ሏ. በዚህ ጸልት አማኞች ስሇምን ጸሇዩ (ሏዋ.4፥23-30) 

1. ነጻ ስሇመሆን አሌጸሇዩም  
2. እንዯ ቃለ ነበር የጸሇዩት (ሏዋ.4፥25-26)  
3. የእግዚአብሔር ፇቃዴ እንዱከናወን ጸሇዩ  
4. የእግዚአብሔር ኃይሌ እንዱገሇጥ ጸሇዩ  
5. ወንጌሌን ይሰብኩ ዘንዴ ዴፌረትን እንዱያገኙ ጸሇዩ  

መ. እግዚአብሔርም ጸልታቸውን በኃይሌ መሇሰ ሏዋ.4፥31 
1. መገኘቱን ገሇጠ 
2. ሁለንም በመንፇሱ ሞሊቸው 
3. የክርስቶስንም ወንጌሌ በዴፌረት ሰበኩ (ሏዋ.4፥31-33 ,5፥29-32)  
4. ሇእኛም እግዚአብሔር እንዱሁ ያዯርጋሌ ከጸሇይንǃǃ 

 
፫. በብዙ ተቃውሞ ውስጥ የእግዚአብሔርን ኃይሌ መሇማመዴ አሇብን (ሏዋ.4፥31) 

ሀ. በዚህ ጊዜ ጌታ ሏዋርያትን አሌተወም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር በተቃውሞ 
ጊዜ አይሸሽም፤ 
1. ሏዋርያትን አሌተወም፤በአዯጋውም ጊዜም ወንጌሌን ይሰብኩ ዘንዴ 

በመንፇሱ፣ በኃይለ፣ በዴፌረት ሞሊቸው እንጂ፤ 
2. ሇእኛም እንዱሁ ያዯርጋሌ፤ 
3. አንዲንዴ ጊዜ እግዚአብሔር ከአዯጋ ነጻ ያወጣናሌ ላሊ ጊዜ ዯግሞ ስዯትን 

እንዴንቋቋምና ወንጌሌን በመስበክ እንዴንቀጥሌ ብርታትን 
ይሰጠናሌ፡፡(ዕብ.11፥32-38) 

ሇ. የእግዚአብሔርን ኃይሌ የምንሇማመዯው በመንፇስ ቅደስ በመሞሊትና ዯግመንም
 በመሞሊት ነው፡፡ 

1. ይህ ነበር ሇሏዋርያት የሆነው(ሏዋ.4፥31,5፥29-32) 
2. በመንፇሱ መሞሊት አሇብን እንዱሁም አባልቻችን መሞሊታቸውን ማረጋገጥ 

አሇብን  
ሏ. ዛሬም በመንፇሱ በመሞሊትና ዯጋግመን በመሞሊት ኃይለን መቀበሌ 

ትችሊሊችሁ፡፡ 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. አሁን ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ! 
2. እንዳት አዴርገን ዛሬ እንሞሊ? 

2.1 በእምነት መሇመን (ለቃ.11፥9)  
2.2 በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11፥10፣13 ማር. 11፥29) 
2.3 በእምነት ተናገሩ (የሏዋ.2፥4 ዮሏ.7፥38) 

(ኤሌ)  
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47. ታሊቁ ተሌዕኮ እና የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ጌታ ኢየሱስ ያዘዘውን ሇአህዛብ እና ህዝቦች ሁለ ወንጌሌን 
እንዴንሰብክ ያዘዘው ተሌዕኮ በሚገባ ሇመፇጸም በመንፇስ ቅደስ መሞሊት 
አሇብን፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው ታሊቁን ተሌዕኮ እራሳቸውን ሰጥተው   
      ይታዘዙ ዘንዴ፤ 
የምንበብ ክፌሌ፡- ማቴ.28፥18-20፣ ማር.16፥15-16 ፣ለቃ.24፥46-49 ፣ዮሏ.20፥21-22
 ሏዋ.1፥4-8፡፡ 
መግቢያ፡-  

1. በጌታ ኢየሱስ ትንሣኤና እርገቱ መካከሌ ባሇው 40 ቀኖች ታሊቁን ተሌዕኮ 5 
ጊዜ ዯጋግሞ ተናግሮታሌ፤ 
1.1 አምስቱን ክፌልች በምንባባችን ሊይ አይተናቸዋሌ፤ 
1.2 ከእያንዲንደ ጋር ጌታ ታሊቁን ተሌዕኮ ከመንፇስ ቅደስ ኃይሌና መገኘት 

ጋር አገናኝቶታሌ፤ 
2. እያንዲንደ ምሳላዎች እንያቸውና የምናገኛቸውን ብርቱ ትምህርቶች 

በማጠቃሇሌ እናስቀምጣቸው፤ 
 

፩. ከትንሣኤ በኋሊ የተነገሩትን የታሊቁ ተሌዕኮዎች እስኪ እንያቸው 
ሀ. ቅዯም ተከተለን በመጠበቅ መናገር፡- 

1. በትንሣኤው ምሽት (ዮሏ.20፥21)  
2. ከጊዜ በኋሊ በገላሊ (ማቴ.28፥18-20) 
3. በላሊ ጊዜ አስራ አንደ በምግብ ሊይ እያለ ተገሇጠሊቸው (ማር.16፥15-16) 
4. ከእርገቱ በፉት (ለቃ.24፥46-48 ሏዋ.1፥8) 

ሇ. የእነዚህን አረፌተ ነገሮች አስፇሊጊነት ተመሌከቱ  
1. በትንሣኤውና በእርገቱ መካከሌ የነበሩ አርባ ቀናት ታሊቁ ተሌዕኮ የጌታ 

ኢየሱስ ታሊቅ የሆነ ጭብጥ መሌዕክት ነበረ  
1.1 ቸር ማሇት የማይገባቸው አንዴነገር ነበረ 

2. ዲግም ከመምጣቱ በፉት የእኛም ታሊቁ የጭብጥ መሌእክታችን መሆን 
አሇበት (ሏዋ.1፥9 ማቴ. 24፥14) 
2.1 ይህ ቸሌ ሌንሇው የማይገባ አንዴ ነገር ነው፡፡  

፪.  በእያንዲንደ ታሊቅ ተሌዕኮውን በሰጠ ቁጥር ከመንፇሱ ኃይሌ ወይም መገኘት
 ተስፊጋር ያያይዘው ነበር፡፡ 

ሀ. እስኪ እንዯገና እያንዲንደን የታሊቁን ተሌዕኮ ነጥቦች እንያቸው 
1. ዮሏ.20፥21-22 

1.1 ኢየሱስ አስቀዴሞ አባቴ እንዯሊከኝ አሇ  
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1.2 ከዛም በሁለም ሊይ እፌ ብል ተቀበለ አሊቸው  
2. ማቴ.28፥18-20 

2.1 ጌታ ኢየሱስ እንግዱህ ሂደ አሊቸው  
2.2 ከዛም “እነሆ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ …” ብል ተስፊን ሰጣቸው 

     (ይህ ስሇ ሚመጣው መንፇስ የተሰጠ ተስፊ ነበር፡፡ ከዮሏ.14፥16-18     
     ጋር ያነጻጽሩ) 
3. ማር. 16፥15-16  

3.1 ጌታ ኢየሱስ “ወዯ ዓሇም ሁዴ ሂደ…” ብል አዘዘ 
3.2 ከዛም “እነዚህ ምሌክቶች ይከተሎቸዋሌ…” ብል ተስፊ ሰጠ፡፡ (ይህ 

የመንፇሱን ኃይሌ በሏዋርያት ሥራ ሊይ እንዯ ተገሇፀው 
የሚያመሇክት ነው)  

4. ለቃ. 24፥46-49  
4.1 ጌታ ኢየሱስ በመጀመሪያ “ንስሃንና ይቅርታን… ገሇጸ  
4.2 ከዛም ትዕዛዝ ሰጠ “በከተማው ቆዩ…”  

5. ሏዋ. 1፥8 
5.1 ጌታ ኢየሱስ “ምስክሮቼም ትሆናሊችሁ…” አሇ፡፡  
5.2 አስቀዴሞ ግን “ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ…” አሇ (እንዱሁም ሏዋ.1፥4-5) 

ሇ. ተመሌከቱ እንዳት ከእያንዲንደ የታሊቁ ተሌዕኮ ማዘዝ ጋር የኃይለን ወይም   
መገኘቱን ተስፊ ከሚታዘዙት ጋር እንዯሰጠ፤ 

1. ያ ተስፊ አሁንም የጸና ነው፡፡ 

፫. ሇእነዚህ ጽኑ እውነታዎች እንዳት ምሊሽ እንስጥ? 
ሀ. የክርስቶስን ትዕዛዝ ማሇትም ወንጌለን ሇዓሇም ሁለ ሇማዲረስ ራሳችንን   

እንዯገና መስጠትይገባናሌ፤ 
ሇ. በተሳካ መንገዴ የክርስቶስን ትዕዛዝ ሇመፇጸም በመንፇሱ በመሞሊትና 

ዯጋግመን በመሞሊት መታጠቅ አሇብን፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. አሁን ኑ! 
2. የክርስቶስን ተሌዕኮ ሇመፇጸም ራሳችሁን አስገዙ፤ 
3. በመንፇሱ ተሞለ! 

(ዳአርሚ) 
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48.  ከእነዚህም የሚበሌጥ ሥራ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሁለም አማኞች በክርስቶስ ተሌዕኮ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ       
መሳተፌ አሇበት፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው አህዛብን ሇክርስቶስ ሇመዴረስ ንቁ 
ተስፊ እንዱሆኑ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሏ.14፥12 

መግቢያ  

1. ጌታ ኢየሱስ ይህን የተናገረው በምዴር ተሌዕኮው መጨረሻ ተሊሌፍ ከመሰጠቱና 
ከመስቀለ ትንሽ ሰዓታት ቀዯም ብል ነው 

2. ጌታ ሉሆን ስሊሇው ነገር አስቀዴሞ ዯቀመዛሙርቱን እያዘጋጀ ነበር፡፡ 
3. ይህን እውነታ በመገንዘብ በዛን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ብርቱና አስፇሊጊ የሆኑ 

እርምጃዎቹን እንመሌከት 
4. ዛሬ ከዚህ እወጃ አንዲንዴ አስፇሊጊ እውነቶችን ሇሕይወታችን እንማራሇን፡፡  

፩. የኢየሱስ እወጃው አስፇሊጊነት  
ሀ. የተሇያዩ የመጽሏፌ ቅደስ ትርጉሞች የግሪኩን “አሜን” የሚሇው ቃሌ 

“በእርግጠኝነት”፣ “እውነት እውነት” ወይም “እውነት እሊችኋሇሁ” በማሇት 
ይተረጉሙታሌ፡፡  
1. የከበረ እወጃውን ሇማዴመቅና ሇማጠናከር የተነገራቸው ተጽዕኖ አምጪ 

ቃልች ነበሩ 

ሇ. ማንኛውም ጌታ ኢየሱስ የተናገረው አስፇሊጊ ነው ነገር ግን ሌዩ ትኩረት 
እንዴንሰጣቸው ነው ጌታ ጏሊ አዴርጏ የተናገረው፡፡  

፪. የጌታ ኢየሱስ እወጃው ዓሇማቀፊዊነት ባህሪው 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ እነዚህን ቃሊቶች ሇአስራ ሁሇት ዯቀመዛሙርቱ የተናገረው በተከዲ 

ምሽት ነበር፡፡ “እውነት እሊችኋሇሁ…”  
ሇ. ግን ይህ አዋጅ የታሰበው ሇሁለም ሇክርሰቶስ ተከታዮች ነበር (“በእኔ 

የሚያምን…”)  
 

፫. የጌታ ኢየሱስ አዋጅ ግብ 
ሀ. የጌታ ግቡ አማኝ ሁለ በሥራው ተሳታፉ ይሆን ዘንዴ ነው (በእኔ የሚያምን እኔ 

የማዴረገውን ሥራ ይሠራሌ) 
ሇ. ጌታ ኢየሱስ ምን ሥራ ነው የሠራው? 
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1. የእግዚአብሔርን መንግሥት የምስራች ሰበከ ሰዎችም ንስሏ ገብተው 
እንዱዴኑ ጥሪ አዯረገ፡፡ 

2. የታመሙትን ፇወሰ እንዱሁም አጋንንትን አስወጣ 
3. የሰዎችን ሕይወት ሇወጠ  

ሏ. የጌታ ግቡ ግን ከተሳትፍ በሊይ እርሱ ካዯረገው በይበሌጥ እንዴናዯርግ ነው 
እንጂ፡፡ “እንዱያውም ከዚህም የሚበሌጥ ያዯረጋሌ” 

፬. የጌታ ኢየሱስን አዋጅ ሇማስፇጸም የኃይሌ ተስፊ 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ ሥራውን እንዯምንቀጥሇው ተናገረ“… እኔ ወዯ አብ ስሇምሄዴ…”  

1. ነገር ግን በገዛ ኃይሊችን አይዯሇም  
ሇ. የዚህ አባባለ ቁሌፌ ነገር ቀጥል ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ በገሇጸው 

ይገኛሌ፡፡ 
1. ዮሏ.14፥16-18 አንብብ፤ 
2. ዮሏ.16፥7 “… መሄዳ ይበጃችኋሌ እኔ ካሌሄዴሁ አጽናኙ ወዯ እናንተ 

አይመጣም”  
3. ነገር ግን መንፇሱ በመጣ ጊዜ በሁለም ቦታ በሚገኙ አማኞች ሁለ ይወርዲሌ 

በእግዚአብሔር ኃይሌም ይሞሊቸዋሌ፡፡  
4. መሄደ ሇእኛ መሌካም ነበር ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ በአካሌ 

ከዯቀመዛሙርቱ ጋር ብቻ በአንዴ ቦታ ይወሰን ነበር፡፡ 
ሏ. ጌታ ኢየሱስ የሰጠውን ተስፊ ፇፀመ፡፡ 

1. በጴንጤቆስጤ ቀን የመንፇስ ቅደስን ተስፊ በቤተክርስቲያን ሊይ ጌታ ኢየሱስ 
አፇሰሰው፤ 

2. የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌም ይህን ንዴፌ በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን 
ያሳየናሌ ሰዎች የክርስቶስ ተከታዮች ሲሆኑ በመንፇስ ቅደስ በኃይሌ 
ይጠመቃለ ከዛም የክርስቶስን ሥራ ሇመቀጠሌ እግዚአብሔር 
ይጠቀምባቸዋሌ፤ 

3. አሁንም ጌታ ኢየሱስ ተከታዮቹ ሁለ በመንፇሱ ተሞሌተው ሥራውን 
እንዱቀጥለ ይፇሌጋሌ፡፡ 
  

፭. ሇእነዚህ እውነታዎች ምሊሻችን እንዳት ነው? 
ሀ. መጀመሪያ በእምነት መመሇስ አሇብን  

1. ጌታ ኢየሱስ “ የሚያምን ሁለ…” ብሎሌ  
2. እምነት ሇእግዚአብሔር በትክክሌ ምሊሽ የምንሰጥበት ቁሌፌ ነው  
3. ሌናምነው የሚገባን…  

3.1 … የክርስቶስ ሥራ አለ ከሚባለ ሥራዎች እጅግ የበሇጠ እንዯሆነ  
3.2 …  እንዴንመሰክርና ነፌሳት እንዱዴኑ እግዚአብሔር በመንፇስ ቅደስ 

ሞሌቶ በእኛ ውስጥ እንዯሚሠራ 
ሇ. ቀጣዩ ሇክርስቶስ ተሌዕኮ በሙሊት ራሳችንን መስጠት አሇብን  
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ሏ. በመጨረሻም በመንፇስ ቅደስ እንዴንሞሊ መጸሇይ አሇብን 
1. ጌታ ኢየሱስ በስሙ የምንጠይቀውን ማንኛውንም ነገር እንዯሚያዯርገው 

ተስፊ ሰጥቶናሌ (ቁ. 13-14)  
2. ስሇዚህ እኛም በመንፇስ ቅደስ እና በኃይለ ተሞሌተን ሥራውን እንዴንሰራ 

ጌታን በመጠየቅ ሌንጀምር ይገባናሌ (ለቃ.11፥9-13)  
3. መንፇስ ቅደስ ከተቀበሌን በኋሊ በመገኘቱ ሁሌጊዜ ሇመኖር ዘወትር በፉቱ 

መፀሇይ ያስፇሌገናሌ፡፡  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

ኑ እና በመንፇሱ እንዱሞሊንና ወንጌሌን በማወጅ የክርስቶስን ሥራ እንዴንቀጥሌ 
እግዚአብሔርን እንሇምነው ፡፡ 

(ማተ)  
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49. መንፇስ ቅደስና ነፌሳትን ማዲን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ሇተሳካ ኃጢአተኛን ወዯ ንስሏና    
        ዴነት የሚያመጣ ስብከት አስፇሊጊው ነገር ነው፡፡ 
የስብከት ዓሊማ፡- ሰባኪዎች ቀጣይ የሆነን የመንፇስ ቅደስ ሙሊትን ኃይሌ ካሁኑ ጀምሮ 

እንዱሹት ማበረታታት  
የምንባብ ክፌሌ፡-ሏዋ.2፥14-41 
 
መግቢያ፡-  

1. ብዙ ሰባኪዎች በትውሌዲችን እንዲለ ሁሊችን እናውቃሇን  
1.1 ነገርግን መስበክ አንዴ ነገር ነው በተሳካ መንገዴ መስበክ ዯግሞ ላሊ ነገር 

ነው  
1.2 የተሳካ ስብከት የነፌሳትን መኸር ወዯ እግዚአብሔር መንግሥት የሚያስገባ 

ስብከት ነው  
1.3 ያሇ መንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሰባኪው የተሳካ ስብከት በችልታው የተወሰነ 

ይሆናሌ  
1.4 የተሳካ ስብከት እንዱሰብክ ሰባኪው በመንፇስ ቅደስ መዯገፌ አሇበት እርሱም 

የመከሩ ጌታ ነውና 
2. በጴንጤቆስጤ ቀን ጴጥሮስ በመንፇስ  ቅደስ ተጠመቀ ከዛም ቆሞ በመንፇሱ 

ኃይሌ ቅባት ብርቱ ስብከት ሰበከ ውጤቱም 3000 ሰዎች ዲኑ፡፡ 
3. ነፌሳትን ሇማዲን መንፇስ ቅደስ የሚያስችሇን 3 መንገድች አለ 

፩. በሰዎች ሌብ የተሰወረን ይገሌጣሌ 
ሀ. በእግዚአብሔር መሌዕክት መገሇጥ ተወቀሱ ስሇዚህ ንስሏ በመግባት ጌታ ኢየሱስ      

ክርስቶስን ተቀበለ (ሏዋ.2፥37 1ቆሮ. 14፥25)  
ሇ. ብዙዎች ሲመሰክሩ የወንጌለ ቃሌ ሲሰብክ የሰሙት ስሇ እነርሱ ሕይወት 

ሰባኪዎች አውቀው እስኪመስሊቸው ዴረስ በቀጥታ እንዯተነገራቸው ይናገራለ 
ሏ. መንፇስ ቅደስ ሁለን ያውቃሌ ሇኃጢአተኞችም በመንፇሱ በተቀቡ ሰባኪዎቹ 

ይናገራቸዋሌ(1ቆሮ.2፥10-13)  

፪. የእግዚአብሔርን ኃይሌን እንዯ እግዚአብሔር የመገኘቱ ምሌክት ይገሌጸዋሌ፤ 

ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን 120ዎቹ በመንፇስ ቅደስ ሲሞለ ተአምር ሆነ ይህም ሁለም 
ከዚህ በፉት በማያውቁት በሌሳኖች መናገር ጀመሩ፡፡ 

1. ይህን ሰዎች ሲሰሙ “ይህ ምንዴነው”ብሇው ጠየቁ  
2. ይህ ዯግሞ ሇጴጥሮስ ወንጌለን እንዱያውጅ በር ከፇተሇት፡፡ 

ሇ. ኢየሱስ ያ ምሌክት የቃለ ስባኪዎችን እንዯሚከተሌ ተስፊ ሰጥቷሌ(ማር.16፡17)፡፡  
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ሏ. ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ምክንያት ታሊሊቅ ነገሮችን አዴርጓሌ
 (ሏዋ.10፥38) 

1. ሰዎች እንዯዚህ ምሌክቶችን ሲያዩ ከዚህ በፉት ተጠራጥረው ቢሆን አሁን ግን 
እንዱያምኑ ግዴ ይሇዋሌ፡፡  

2. በመንፇስ ቅደስ ከተሞሊችሁ በአገሌግልታችሁ እግዚአብሔር ምሌክትን 
ያዯርጋሌ ያም ህሊዌነቱንና መገኘቱን በመግሇጽ የሚያምኑት ተወቅሰው ንስሏ 
ይገባለ (ሏዋ.1፥8)  

፫. በእግዚአብሔር ቃሌ በተሰጡ ተስፊዎች ምሊሽ መስጠት እንዱችለ ሇሰዎች 
በመንፇሳዊ መረዲትን ይሰጣሌ፤ 
ሀ. ኤፋ.1፥17-18 አንብብ  
ሇ. ሇተፇጥሯዊ ሰው ሇእውነት እውር ነው መንፇስ ቅደስን ግን የዕውሩን ዓይን 

በመክፇት መረዲት እንዴንችሌ የእግዚአብሔርን እውነት ይገሌጻሌ (1ቆሮ.2፥12-
16) 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

ኃይለ በእኛ ስብከት እንዱሠራና የተጠቁትን በክርስቶስ ወንጌሌ እንዴንዯርሳቸው ኑ 
እና እንዯ አዱስ በመንፇስ ቅደስ እንሞሊ፡፡ 

          (ኤኪ)  
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50. የመንፇስ ቅደስና የቤተክርስቲያን አገሌግልት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ቤተክርስቲያን አገሌግልቷን እንዴታከናውን መንፇስ ቅደስን     
       ሌትረዲና ሌትቀበሌ ይገባታሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች መንፇስ ቅደስን በቤተክርስቲያን የሚገባውን ሥፌራ ትሰጥ  
       ዘንዴ ሇማበረታታት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሏ.16፥7-15 ሏዋ.5፥3-4 ፣ 13፥2  
መግቢያ  

1. መንፇስ ቅደስ በቤተክርስቲያን ውስጥና በኩሌ የእግዚአብሔር ዓሊማ የሚሠራ 
“የግጻዌ መሇኯት አስተዲዲሪ” ነው፤ 
1.1 እርሱን ወዯ ኋሊ መግፊት በቤተክርስቲያን ሊይ መፌረዴ ነው፤ 

2. በዚህ መሌዕክት ስሇ መንፇስ ቅደስ ማንነት በኋሊም አስፇሊጊነቱ እና ሥራውን 
ሇራሳችን እናስተዋውቃሇን፤ 

፩. መንፇስ ቅደስን መረዲት 
ሀ. መንፇስ ቅደስ አካሌ ነው (ይህም ማሇት እውቀት፣ ስሜትና ፇቃዴ ነው)  

1. መጽሏፌ ቅደስ መንፇስ ቅደስን የሚያቀርበው 
1.1 … ሀሳብና ፇቃዴ እንዲሇው (ሮሜ. 8፥27 1ቆሮ. 12፥11) 
1.2 … ያስተምራሌ (ዮሏ.14፥26) 
1.3 … ይመሰክራሌ (ቆሊ.4፥6 ሮሜ.8፥15-16)  
1.4 … ይማሌዲሌ (ሮሜ.8፥26) 
1.5 … ይናገራሌ ያዝዛሌ (ራዕ.2፥7 ሏዋ.16፥6-7)  
1.6 … ይመሰክራሌ (ዮሏ.15፥26) 

2. ሉያዝን ይችሊሌ (ኤፋ.4፥30)  
3. ሉዋሽበት ይችሊሌ (ኤፋ.4፥30)  

ሇ. መንፇስ ቅደስ አምሊክ ነው  
1. መሇኮታዊ ባህሪያቶች አለት  

1.1 ዘሊሇማዊ ነው ( ዕብ.9፥14)  
1.2 በሁለም ቦታ ይገኛሌ (መዝ.139፥7-10)  
1.3 ሁለን  ቻይ ነው (ለቃ.1፥35) 
1.4 ሁለን አዋቂ ነው(1ቆሮ.2፥10፣11) 

2. መሇኮታዊ ስራን ይሠራሌ፡- 
2.1 ፇጣሪ ነው (ዘፌ.11፥2 እና 33፥4) 
2.2 ትንሣኤን ይሰጣሌ (ሮሜ.8፥11) 

3. ከእግዚአብሔር አብና ወሌዴ ጋር እኩሌ ሥሌጣን አሇው (1ቆሮ.12፥4-6 
2ቆሮ. 13፥14 ማቴ. 28፥19 ራዕ.1፥4)  
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፪. ቤተክርስቲያን የመንፇስ ቅደስ አስፇሊጊነትና ሥራው 
ሀ. የዴነት ወኪሌ ነው፡- 

1. ስሇ ኃጢአት ይወቅሳሌ (ዮሏ.16፥7-8) 
2. የክርስቶስን እውነታ ይገሌጣሌ (ዮሏ.14፥16,26)  
3. አዱስ ሌዯትን ይሰጣሌ (ዮሏ.3፥3-6)  
4. አማኞች ወዯ ክርስቶስ አካሌ ያመጣሌ (1ቆሮ.12፥13) 

ሇ. የቅዴስናም ወኪሌ ነው፡- 
1. አማኞች የመንፇሱ ማዯሪያ በመሆን በቅዴስናው ተጽዕኖ ውስጥ ይሆናለ 

(ሮሜ.8፥9 1ቆሮ. 6፥19) 
2. እርሱ አማኞችን በቅዴስና ሕይወት እንዱኖሩ ይቀዴሳሌ፣ ያነጻሌ፣ ይመራሌ 

እንዱሁም ያነቃቃሌ  
3. ከኃጢአት አርነት ያወጣሌ(ሮሜ. 8፥2-4 ገሊ.5፥16-17 2ተሰ.2፥13) 
4. አማኞች የእግዚአብሔር ሌጆች መሆናቸውን ይመሰክርሊቸዋሌ (ሮሜ.8፥16) 
5. አማኞችን በአምሌኮአቸው ይረዲሌ (ሏዋ.10፥46)  
6. እንዴንጸሌይና እንዴንማሌዴ ይረዲናሌ (ሮሜ.8፥26-27) 
7. ክርስቶስን የሚያከብር ያም ክርስቶስን የሚመስሌ ባህሪ እንዱያፇሩ ይረዲሌ 

(ገሊ.5፥22-23 1ጴጥ.1፥2)  
8. የአማኞች መሇኯታዊ አስተማሪ ነው (1ቆሮ. 2፥9-16) ወዯ እውነት ሁለም 

ይመራሌ (ዮሏ.16፥13 ,14፥26.1) 
9. ክርስቶስን ሇአማኞች በመግሇጽ ወዯ ጠበቀ ግንኙነት አንዴ እንዱሆኑም 

ይመራሌ (ዮሏ.14፥16-18 ,16፥14)  
10. የእግዚአብሔርን ፌቅር ቀጣይ በሆነ መንገዴ ይሞሊናሌ (ሮሜ.5፥5) 
11. ዯስታን፣ ማጽናናትን እና እርዲታን ይሰጣሌ (ዮሏ.14፥16 1ተሰ. 1፥6)  

ሏ. የአገሌግልት ወኪሌ ነው፡- 
1. አማኞች ምስክር ይሆኑ ዘንዴ ኃይሌን ይሰጣሌ (ሏዋ.1፥8) 
2. መንፇሳዊ ስጦታዎችን ሇአማኞች ይሰጣሌ 

2.1 የመንፇሱን ፀጋ ኃይሌና ፌቅር በህዝቡ መካከሌ እንዱገሇጥ (1ቆሮ.12፥4-
7 ,12፥25 ሮሜ.15፥15 ,18.19 ኤፋ.4፥8) 

2.2 የወንጌሌ ስብከትን በመሇኮታዊ ሥራው በማረጋገጥ የተሳካ እንዱሆን 
ያዯርገዋሌ፡፡ (ማር.16፥15-20 ሏዋ.14፥8-18 , 16፥16-18,19፥4-20)  

2.3  የሰውን ፌሊጏት ሇመሙሊትና ቤተክርስቲያንንና ግሇሰቦችን ሇማጠንከርና 
ሇማነጽ (1ቆሮ.12፥7, 14-30, 14፥3,12,26 1ጢሞ.1፥5)  

2.4 በሰይጣንና በክፈ ኃይልች ሊይ ጦርነት ይከፌታሌ (ኢሳ.61፥1 ሏዋ.3፥5-
7, 26፡18 ኤፋ.6፥11-12)  

3. የቤተክርስቲያንን ተሌዕኮ ይመራሌ፤ (ሏዋ.13፥2,4)  
4. ሇመከሩ ሠራተኞችን ይሾማሌ፤ (ሏዋ.20፥28)  
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

በዚህ እውነት ብርሃን ቤተክርስቲያን መንፇስ ቅደስን የሚገባውን ሥፌራ መስጠት 
አሇባት፡፡ እኛም የሚገባውን ክብር ሰጥተን በሙሊት እንዱሠራ እንፌቀዴሇት፡፡ 

          (ቻኦ)  
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51. ጴንጤቆስጤያዊት ቤተክርስቲያንን ሇመትከሌ የጌታ  ኢየሱስ 
ንዴፌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ቤተክርስቲያኑን ሇመትከሌ የክርስቶስን ፇቃዴ መከተሌ   
        አሇብን፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ቤተ ክርስቲያንን ሇመትከሌ የክርስቶስን ዕቅዴ አማኞች አንዱገንዘቡ
  መርዲት እና ዕቅደን ሇመከተሌ እንዱችለ በመንፇሱ እንዱሞለ ሇማሳየት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ለቃ. 24፥45-49 
  
መግቢያ  

1. ንዴፌ ስንሌ ህንጻን ሇመሥራት የሚኖረን ፕሊን ነው፡፡ 
2. በምንባብ ክፌሊችን ጌታ ኢየሱስ የጴንጤቆስጤያዊት ቤተክርስቲያንን ሇመትከሌ 

ንዴፈን ሰጥቶናሌ፡፡ 
3. ንዴፈን ቢከተለ ጌታ ቤተክርስቲያኑን በኛ በኩሌ ይሰራሌ  
4. ይህ ንዴፌ 3 መሠረታዊ ነገሮችን ያጠቃሌሊሌ 

፩. ቤተክርስቲያን ሌታውጀው የሚገባው መሌዕክት (ቁ.46-47) 
ሀ. ወንጌለን በሚከተለት መንገዴ ማወጅ አሇብን፤ 

1. ክርስቶስ ስሇ ኃጢአታችን መከራን ተቀበሇ ሞተም (ቁ.46)  
2. በሶስተኛውም ቀን ከሙታን ተነሣ (ቁ.46)  
3. በኃጢአታቸው ንስሏ የሚገቡት በክርስቶስ የሚያምኑት ይቅርታውን ያገኛለ 

(ቁ.47 ሮሜ.10፥9)  
ሇ. ይህ መሌዕክት ሁሌጊዜ የስብከታችን ማዕከሌ ሉሆን ይገባሌ ምክንያቱም…  

1. … የእግዚአብሔር ኃይሌ ሇማዲን ስሇሆነ (ሮሜ.1፥16 1ቆሮ.1፥18)  
2. … ሇኃጢአተኛው ብቸኛ ተስፊ ስሇሆነ (ዮሏ.14፥6 ሏዋ.4፥12)  

፪. ቤተክርስቲያን ሌትፇጽመው የሚገባት ተሌዕኮ (ቁ.47-48) 
ሀ. መሌዕክቱን በክርስቶስ ስም መስበክ አሇብን (ቁ.47)  

1. በራሳችን ስምና ስሌጣን መስበክ የሇብንም በጌታ በኢየሱስ ስምና ስሌጣን 
እንጂ (ማቴ. 28፡18-20)  

ሇ. ይህን መሌዕክት ሇአህዛብ ሁለ መስበክ አሇብን (ቁ.47)  
1. በእኛ “ኢየሩሳላም” ጀምረን ወዯ ምዴር ዲርቻ ሁለ መሄዴ አሇብን 

(ሏዋ.1፥8) 
ሏ. የእግዚአብሔር ቀዲሚው ተሌዕኮ እያንዲንዲችን ምስክሮች እንዴንሆን ነው 

(ቁ.48)  
መ. በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ዴርሻችሁን ትቀበሊሊችሁ? 

1. ሇጠፊው የወንጌሌ መሌዕክት ትሰብካሊችሁ? 
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2. ይህን መሌዕክት ወዯ አህዛብ ሁለ ሇማዴረስ ትሳተፊሊችሁ? 

፫. ቤተክርስቲያን ሌትቀበሌ የሚያስፇሌጋት ኃይሌ 
ሀ. የዚህ ኃይሌ ምንጩም መንፇስ ቅደስ ነው፤ 

1. ወዯ አማኞች መጥቶ በኃይለ ይሞሊቸዋሌ 
2. እግዚአብሔር አብ መንፇስ ቅደስን ሉሌክ ተስፊ ሰጥቷሌ (ኢዩኤሌ 2፥28) 
3. በጴንጤ ቆስጤ ቀን ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስን ሊከ  
4. ይህ የመንፇስ ቅደስ ስጦታ ሇሁለም አማኝ የተሰጠ ተስፊ 

ነው(ሏዋ.2፥17,38-39)  
5. በሏዋርያት ሥራ እንዯ ነበሩት አማኞች እኛም በመንፇስ ቅደስ እንዴንሞሊ 

ያስፇሌገናሌ  
ሇ. ሁሊችንም የመንፇሱ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፤ 

1. ኃይለን ከሊይ እስኪሇብሱ ዴረስ ከኢየሩሳላም እንዲይወጡ ጌታ ኢየሱስ 
ዯቀመዛሙርቱን ተናገራቸው፤ (ለቃ.24፥49)  

2. ሰው ሳይሇብስ ወዯ ውጭ መውጣት የሇበትም እንዱሁ ክርስቲያንም የመንፇስ 
ቅደስን ኃይሌ ሳይሇብስ ወዯ ዓሇም መውጣት የሇበትም፤ 

3. ካሇመንፇሱ ኃይሌ በሚገባ መሌዕክቱን መስበክና የክርስቶስን የሰጠንን 
ተሌዕኮ መፇፀም አንችሌም፡፡  

ሏ. የመንፇሱ ኃይሌ የገንዘብ፣ የዕውቀት ወይም የማህበራዊ ኃይሌ ሳይሆን መንፇሳዊ       
ኃይሌ ነው፡፡ 
1. መንፇሱ አስተሳሰባችንንና አሰራራችንን ይቀይራሌ፤ 
2. የመስቀለን መሌዕክት በሚገባና በዴፌረት እንዴናውጅ ያስችሇናሌ፤ 
3. መሇየትን እና ጥበብን እንዱሁም ላልች አስፇሊጊ ስጦታዎችን ይሰጠናሌ፤ 
4. ቃሊችንና ሥራችን ሇክርስቶስ ምስክር ይሆን ዘንዴ በቅዴስና ሕይወት 

እንዴንኖር ይረዲናሌ፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ክርስቶስን ሇዓሇም ሁለ እንዴንሰብክ ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ ራሳችንን 
ሇመስጠት ኑ! 

2. ስሇዚህም ኃይሌን እንዴታገኙ በመንፇስ ቅደስ ተሞለ! 
 

(ዱጋ)  
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52. የጌታ ኢየሱስ “ያሌገነኑ” የመጨረሻ ቃልቹ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-የጌታ ኢየሱስን “ያሌገነኑ” የመጨረሻ ቃልች ሌንረዲና   
        ሌንታዘዛቸው ይገባሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ክርስቲያኖች የመንፇስ ቅደስን ጥምቀትን አስፇሊጊነት እንዱያውቁና     
        ዛሬ እንዱሇማመደት  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፥1-11 
  
መግቢያ  

1. ይህ ክፌሌ ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከመመሇሱ በፉት የተናገራቸውን የመጨረሻ 
ቃልች ዘግቧሌ፤ (ቁ.4-8)  

2. “ያሌገነኑ”ማሇቴ ብዙ ክርስቲያኖች ወይ አያውቁትም ወይም ሊሇመታዘዝ 
ወስነዋሌ፡፡  

3. ዛሬ እነዚህን ቃልች እንማራቸዋሇን እንዯምንታዘዛቸውም ተስፊ እናዯርጋሇን፤ 
4. ስሇእነዚህ ቃሊቶች ስዴስት አስፇሊጊ እውነታዎች ሌንገነዘብ ይገባናሌ 

(እነርሱም…) 
 

፩. በመንፇሱ እስትንፊስ የተነገሩ ቃልች ናቸው (ቁ.2 ”… በመንፇስ ቅደስ አማካኝነት
 ከሰጣቸው ትዕዛዛት በኃሊ፡፡”)  

ሀ. ጌታ ኢየሱስ አገሌግልቱን ሁለ የፇጸመው በመንፇስ ቅደስ ምሪት ነበር፡፡ 
(ለቃ.4፥17-18 ሏዋ.10፥38)  

ሇ. እዚህ ሊይ ከትንሣኤው በኋሊም በመንፇስ ቅደስ ነበር የሚናገረው  
ሏ. እኛም በመንፇሱ እንዴናገሇግሇው ተጠርተናሌ (ሏዋ.1፥8) 
  

፪. የመንግሥቱ ቃልች ናቸው (ቁ.3 “… ስሇ እግዚአብሔር መንግሥት ነገራቸው”) 
ሀ. ጌታ ኢየሱሱ የእግዚአብሔርን መንግሥት እያወጀ ነው የመጣው (ማር.1፥15)  
ሇ. የእግዚአብሔር መንግሥት የምትመጣው በኃይሌ ነው (ማር.9፥1 1ኛ ቆሮ. 

4፥20)  
ሏ. የእኛም ሥራ የእግዚአብሔርን መንግሥት በምዴር ማስቀዯም ማስፊት ነው 

(ማቴ.24፥14)  
 

፫. በሥሌጣን የተነገሩ ቃልች ናቸው (ቁ.4 “… እንዱህ ሲሌ አዘዛቸው…) 
ሀ. ጌታ ኢየሱሱ በመንፇስ ቅደስ እንዴንሞሊ አዝዞናሌ (ቁ.4 ኤፋ. 5፥18)  
ሇ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌምምዴ እጅግ አስፇሊጊ ስሇሆነ ሇምርጫም መቅረብ 

የሇበትም  
ሏ. ዛሬም ይህን ትዕዛዙን መፇጸም አሇብን (ዮሏ.14፥15 ማቴ.28፥20)  
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፬. በሀይሌ የማስታጠቅ ቃሊቶች (ቁ.8፡ መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በመጣ ጊዜ    
   ሀይሌን ትቀበሊሊቹ)  
  ሀ. ክርስቶስ እያንዲንደ ክርስቲያን የእርሱ ምስክር እንዱሆን አዟሌ(ለቃ. 24፡44-46) 
  ሇ. በመንፇስ ቅደስ የመጠመቅ ዋነኛ አሊማ ሇምስክርነት መታጠቅ ነው 
      (ሏዋ.1፡8፣ 4፡31)፡፡ 
  ሏ. በሀይሌ መታጠቅ የሚመጣው መንፇስ ቅደስ በእኛ ሊይ በመጣ ጊዜ ነው፡፡ 
 
፭.  የተሌዕኮ ቃልች ናቸው (ቁ.8 “… እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ ምስክሮች  
   ትሆናሊችሁ፡፡” 

ሀ. ታሊቁን ተሌዕኮ መፇጸም እንዴንችሌ ክርስቶስ ኃይለን ሉያስታጥቀን ይፇሌጋሌ 
(ለቃ. 24፥47-49)  

ሇ. ታሊቁ ተሌዕኮ ወንጌሌን ሇዓሇም እንዴናዯርስ የክርስቶስ ትዕዛዝ ነው 
(ማቴ.28፥19-20፣ማር.16፥1-16) 

ሏ. በዚህ የክርስቶስ ተሌዕኮ ሇመሳተፌ አያንዲንዲችን በመንፇሱ መሞሊት አሇብን 
(ሏዋ.1፥4-5)  

 
፮. የመሰናበቻ ቃልች ናቸው (ቁ.9 “ይህን ካሇ በኋሊ እያዩት ወዯ ሊይ አረገ ዯመናም
 ከዓይናቸው ሰወረችው”) 

ሀ. እነዚህ ነበሩ የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻ ቃልች፤ 
ሇ. ስሇዚህ በጣም አስፇሊጊ ቃልች ነበሩ፤ 
ሏ. ዛሬም ቃልቹን መታዘዝና ወንጌሌን ሇጠፊው እንዴንሰብክ በመንፇስ ቅደስ 

መሞሊት አሇብን፡፡ 
  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. አሁን መንፇስ ቅደስ ሇመሞሊት ኑ! 
2.  እንዳት በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ይቻሊሌ? 

2.1 በእምነት መሇመን (ለቃ.11፥9,13)  
2.2 በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11፥10 ፣ ማር. 11፥24)  
2.3 በእምነት መናገር (ሏዋ.2፥4 ፣ ዮሏ. 7፥37-38)  
          
 

(ዳአርሚ)  
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53. ከሏዋርያት ሥራ 2 የምንወስዯው ትምህርት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በሏዋርያት ሥራ ዯቀመዛሙርቱን መንፇስ ቅደስ በኃይለ   
ሞሌቶ እንዯሇወጣቸው እናንተንም እንዱሁ ዛሬ እንዱሞሊችሁና    
እንዱሇውጣችሁ ፌቀደሇት፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- እንዯ ክርስቶስ ምስክሮች አማኞች በመንፇስ ቅደስ እንዱሞለ ወይም 
ዯግመው እንዯሞለና በኃይለ እንዱታጠቁ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2፥1-46 
 
መግቢያ  
1. ስሇ ጴንጤቆስጤው ቀን ታሪክ አንብበናሌ፤ 
2. ጴንጤቆስጤ ሇቀሪው የመንፇሱ ዘመን ሁለ ምሳላ ሆኗሌ፤ 
3. በጴንጤቆስጤ ቀን ስሇሆነው ነገር ምንና ምን ትምህርቶች እንወስዲሇን? 
 
፩. ሌክ ከጴንጤቆስጤ በፉት እንዯነበሩት ዯቀመዛሙርት እኛም የመንፇስ ቅደስ
 ኃይሌ በቤተክርስቲያንና በግሌ ሕይወታችን ሌንናፌቅ ይገባናሌ፡፡ 

ሀ. በመካከሊችን ራሱን እንዱገሌጥ መጓጓት አሇብን (ቁ.1-3)  
ሇ. በኃይለና በመገኘቱ እንዱሞሊን መጓጓት አሇብን (ቁ.4) 
ሏ. እነዚህን ነገሮች ካዯረግን ሌክ ኢየሩሳላም እንዯነቃች የኛም ከተማ ትነቃሇች
  (ቁ.5-13)  
 

፪. ሌክ ከጴንጤቆስጤ በፉት እንዯነበሩት ዯቀመዛሙርት የመንፇሱ በሕይወታችንና
 በቤተክርስቲያን መምጣት ትርጉምን መገንዘብ አሇብን፡፡ 

ሀ. ይህም ማሇት ሇአማኞች ሁለ እግዚአብሔር ያስቀመጠሌንን መጽሏፌ ቅደሳዊ
 ምሳላነት መከተሌ ነው፤ (ቁ.14-18)  
ሇ. ይህም ማሇት በሕይወታችንና በአገሌግልታችን የጌታ ኢየሱስ አዱስ መገሇጥን 

መጠበቅ እንችሊሇን፤ (ቁ.22-24፣ 32-33. 36)  
ሏ. ይህም ማሇት የእግዚአብሔር ታሊቅ የመጨረሻው ቀን የነብያት ማህበር አካሌ
 እንሆናሇን፤ (ቁ.17-18 ፣4 ከቁ.14 ጋር)  
 

፫. ሌክ ከጴንጤቆስጤ በፉት እንዯነበሩት ዯቀመዛሙርት ቤተክርስቲያናችንና 
 ህይወታችን በመንፇሱ በኃይሌ መምጣት ሇውጥ እንዱኖር እንጠብቃሇን፡፡ 

ሀ. ኃጢአተኞች በመካከሊችን የመንፇሱን መገኘት ታውቋቸው ኃጢአታቸውን 
አምነው ይወቀሳለ፤ (ቁ.37)  

ሇ. መዴረኮቻችን የክርስቶስን ስም በሚጠሩ ይሞሊለ፤ (ቁ.41)  
ሏ. ቤተክርስቲያችን ጠንካራና ብርቱ ይሆናሌ፤ 

1. ጠንካራ በአንዴነት፤ (ቁ.42)  
2. ጠንካራ በመንፇሳዊ ኃይሌ፤ (ቁ.43)  
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3. ጠንካራ በፌቅር፤ (ቁ.44-45)  
4. በዯስታ መሞሊት፤ (ቁ.46)  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ሌክ እንዯ ጴንጤቆስጤ ቀን አማኞች መሆን አሇብን፤ 
2. አሁን በመንፇስ ቅደስ ሇመጠመቅ ኑ! 
 
            (ዳአርሚ) 
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54. በሄደበት ሁለ ቃለን ሰበኩ 

 የእግዚአብሔርን መንግሥት ሇማስፊት በመንፇሱ የተቀቡ ምእመኖች ኃሊፉነት 
ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር ምእመኖችን በመንፇሱ ሞሌቶ በሄደበት ሁለ     
        ወንጌሌን በመስበክ ይጠቀምባቸው ዘንዴ ይፇሌጋሌ  
የስብከቱ ዓሊማ፡- ክርስቲያን ምእመኑ በመንፇሱ ተሞሌቶ ወንጌሌን ሇጠፈት ያካፌሌ   
        ዘንዴ  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 8፥1-5 
መግቢያ  
1. ዛሬ በመንፇሱ የተሞሊ ምእመን በቤተክርስቲያን ኃሊፉነቱ ምን መሆን አሇበት? 
2. በተሇምድ በጣም የተወሰነ ነበር ነገር ግን መጽሏፌ ቅደስ ምን ያስተምረናሌ? 
3. ከሰማርያው የመነቃቃት ታሪክ 3 ትምህርቶችን እንማራሇን፡- 
 
፩. እግዚአብሔር የቃለን “የስብከት ጥሪ” በእያንዲደ ምእመን ሊይ አዴርጓሌ፤ 

ሀ. “የተበተኑትም በሄደበት ሁለ ቃለን ሰበኩ” የሚሇው የምንባብ ክፌሊችን 
ሏዋርያትን ሳይሆን በመንፇስ የተሞለ ምእመንን ያመሇክታሌ (ቁ.4)  

ሇ. የሏዋርያት ሥራ በመንፇስ የተቀቡ ምእመን በኃይሌ ወንጌሌን ሇጠፈት 
እንዯሰበኩ ይናገራሌ፡፡ 
1. እስጢፊኖስ የጳውልስ ሌብ ወንጌሌን እንዱቀበሌ ያዘጋጀ የእግዚአብሔር 

መሣሪያ ነበር (ሏዋ.6-7) 
2. ፉሉጶስ በሰማርያ የነበረውን ታሊቅ መነቃቃት መራ (ሏዋ.8፥4-17)  

ሏ. ወንጌሌን ሇመስበክ ወዯ እውነተኛው የጴንጤቆስጢያዊ መረዲት መምጣት 
አሇብን 
1. ወዯ ሙለ ጊዜ አገሌግልት እውነተኛ የሆነ ሌዩ ጥሪ አሇ፡፡  
2. ቢሆንም ሁለም ክርስቲያን ዯግሞ የክርስቶስ ምስክር እንዱሆን መጠራቱም 

እውነት ነው፡፡ 
3. በዚህ ሃሳብ ማንኛውም በመንፇስ ቅደስ የተጠመቀ ሁለ ወንጌሌን እንዱሰብክ
 ተጠርቷሌ (ሏዋ.1፥8) 
 

፪. እግዚአብሔር ሕይወታችንን ወንጌሌ ሌንሰብክበት ወዯሚፇሌገን ቦታ በመምራት
 እየሠራነው፡፡ 
ሀ. ምንባባችን “በሄደበት ሁለ ቃለን ሰበኩ” ይሊሌ፤ 

1. ሇእነርሱ  “በሄደበት” የሚሇው “በይሁዲና በሰማርያ አውራጃዎች ሁለ” ማሇት 
ነበር፡፡(ሏዋ.8፥1) 

2. ሇእናንተ “በሄደበት” የሚሇው በቤተክርስቲያናችሁ ያለትን ሌጆች ፣ ሰፇራችሁ 
፣ በከተማችሁ ያሌተዯረሱ ህብረተሰብ፣ ባጠገባችሁ ያሇው የኮላጅ ግቢ ወይም 
ላሊ ስሇክርስቶስ ሉሰሙበት ያሇ ቦታ ሉሆን ይችሊሌ፤ 
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3. ሇጌታ ኢየሱስ “በሄደበት” የሚሇው “እስከምዴር ዲርቻ” የሚሇውን 
ያጠቃሌሊሌ፡፡ (ሏዋ.1፥8 ፣ማር.16፥15-16)  

ሇ. የት ቦታ ወንጌሌን እንዯምትሰብኩ መንፇሱ ራሱ ይመራችኋሌ፤ 
1. የኢየሩሳላምን ዯቀመዛሙርት ስዯትን በመፌቀዴ መራቸው (ቁ.1)  
2. እናንተንም በተሇያዩ መንገድች ሉመራችሁ ይችሊሌ፤ 

2.1  በቀጥታ ሉናገራችሁ ይችሊሌ፤ 
2.2  አስፇሊጊ ወዯ ሆነው አቅራቢያ ሉያስቀምጣችሁ ይችሊሌ፤ 
2.3 ሁኔታዎችን ተጠቅሞ ስሇሚፇሌገው ቦታ ሉያስታውቃችሁ ይችሊሌ፤(ማቴ. 

9፡36-37) 
2.4 አንዲንዳም የኑሮ ሥራችንን ተጠቅሞ ክርስቶስ ሉሰብክበት ወዯሚገባ 

ሉወስዯን ይችሊሌ፡፡  
 

፫. በህይወታችን የእግዚአብሔር ጥሪ እንዱፇጸም በመንፇስ ቅደስ መሞሊት አሇብን፤ 
ሀ. የመንፇስ ቅደስ ሙሊት በምንባባችን ያየናቸውን ምእመን ያዯረጉትን 

እንዱያዯርጉ ኃይሌን ሰጣቸው፤ 
1. ስዯተኛ (የተባለት) ቢሆኑም “በሄደበት ሁለ ቃለን ሰበኩ”፤ (ቁ.4)  
2. ይህን ያዯረጉት ሇክርስቶስና ተሌዕኮው ራሳቸውን ስሇሰጡና በመንፇስ 

በመሞሊታቸው ነበር (ሏዋ.2፥4፣ 4፥31)  
3. በእስጢፊኖስና በፉሉጶስም ህይወት ተመሳሳይ እውነታ ነበር፡፡ (ሏዋ.6፥3-10)  

ሇ. እኛም እንዯ ክርስቶስ ምስክሮች በመንፇስ ቅደስ ተጠምቀን በኃይለ መታጠቅ 
አሇብን፤ (ሏዋ.1፥8)  

ሏ. ዛሬስ እያንዲንዲችን እንዳት በመንፇሱ እንሞሊሇን? 
1. ክርስቶስ እንዱሞሊን በመሇመን (ለቃ.11፥9-13) 
2. የክርስቶስን ተስፊ በማመን (ማር.11፥24) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1.  ዛሬ ኑ በመንፇሱ ተሞለ! 
2.  ከዛም ወንጌሌን ሇጠፈት ባገኛችኋቸው ሁለ ሇመስበክ ሂደ! 
 
     
           (ዳአርሚ)  
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55. የጴንጤቆስጤ ሚሲዮናዊ ዓሊማው 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የጴንጤቆስጤ መጽሏፌ ቅደሳዊ መግሇጫ የሚያሳየው   
        የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማ ሇምስክርነት ተሌዕኮው ኃይሌን     
        ሇመታጠቅ ነው፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው የክርስቶስ ምስክሮች ይሆኑ ዘንዴ   
        ነው፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፥8 ፣2፥1-12  
 
መግቢያ፡-  
1. የመንፇስ ቅደስ ዓሊማ በሰፇራችንና በዓሇም ዙሪያ በኃይለ ታጥቀን ምስክር እንሆን 

ዘንዴ ነው፤ (ሏዋ.1፥8)  
2. ይህ እውነት በጴንጤቆስጤ ቀን በነበረው ዴርጊት በምሳላነት ተገሌጿሌ፤ 
3. የጴንጤቆስጤ ዓሊማ ሇዓሇማቀፊዊ ምስክርነት ኃይሌን ማስታጠቅ እንዯሆነ በስዴስት 

እውነታዎች ይገሇጻለ፡- 
 

፩. የጴንጤቆስጤ ተስፊ 
ሀ. የጴንጤቆስጤ ተስፊ በሏዋ. 1፥8 ይገኛሌ፤ 
ሇ. እንዯ ጌታ ኢየሱስ ተስፊ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ዓሊማ 

ክርስቲያኖች በሰፇርና በዓሇም ሁለ ምስክር ይሆኑ ዘንዴ በኃይለ ማስታጠቅ 
ነው፡፡ 

  
፪. ጴንጤቆስጤና ጊዜው 

ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን መንፇስ ቅደስ የወረዯበት ጊዜ ነበር፤(ሏዋ.2፥1)  
ሇ. በብለይ ኪዲን የጴንጤቆስጤ ቀን የመከር በዓሌ ነበር፤ (ዘፀ. 23፥16፣ 34-22)  
ሏ. ጊዜው ዝም ብል አጋጣሚ አሌነበረም፤ ጴንጤቆስጤ የእግዚአብሔር ታሊቅ 

ዓሇማቀፊዊ የመከር ጅማሬን ያመሇክታሌ፡፡ 
 

፫. ጴንጤቆስጤ እና አካባቢው 
ሀ. ሏዋ. 2፥5 ተመሌከቱ “… ከሰማይ በታች ካሇው ሕዝብ ሁለ …አይሁዴ 

በኢየሩሳላም ነበሩ”  
ሇ. በጴንጤቆስጤ ቀን እግዚአብሔር ዓሇማቀፊዊ ስብሰባ አዘጋጀ፡፡ ምክንያቱም ጌታ 

ሉያስረዲን የፇሇገው የጴንጤቆስጤው ዓሊማ ቤተክርስቲያን አህዛብን ሁለ 
ሇመዴረስ ኃይሌን ሇማስታጠቅ እንዯሆነ ነው፤ 

ሏ. መንፇስ ቅደስ ከተቀበለ በኋሊ ወዱያው ተሌዕኮው ተጀመረ፡፡ (ይህም ጴጥሮስ 
ሰበከ ሦስት ሺህ ሰዎች ከተሇያዩ ሃገራትም ዲኑ - ሏዋ.2፥41) 
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፬. የጴንጤቆስጤ ምሌክት 
ሀ. ሏዋ. 2፥4 “ሁለም በላልች ቋንቋ መናገር ጀመሩ”፤ 
ሇ. እግዚአብሔር የአህዛብን ቋንቋ መምረጡ በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው 

የተሌዕኮው ምስክር ይሆኑ ዘንዴ ነበር፡፡  
 
፭. የጴጥሮስ ጴንጤቆስጤን ማስረዲት       
 (ተመሌከቱ ጴጥሮስ 3 ነገሮች ሊይ ትኩረት ሰጥቷሌ)  

ሀ. የጴጥሮስ የመጀመሪያው ትኩረት “የመጨረሻው ቀን” የሚሇው ነበር፤ ሏዋ.2፥17  
1. ቤተክርስቲያን “የመጨረሻው ቀን” ማህበር ናት፤ 
2. የመጨረሻው ቀን የመከሩ ጊዜ ነው፤ 

ሇ. የጴጥሮስ የሁሇተኛው ትኩረት “በሥጋ ሇባሽ ሁለ”የሚሇው ነበር(ሏዋ.12፥17,39)  
1. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇሁለም ሰው በሁለም ቦታ ነው፤ 
2. እግዚአብሔር የሚፇሌገው ሇሁለም ሚሲዮናዊ ምስክሮቹ ኃይለን ማስታጠቅ 

ነው፤ 
ሏ. የጴጥሮስ የሦስተኛው ትኩረት የመንፇሱን መፌሰስ እወጃ ነበር፤ (ሏዋ.2፥17-18)  

1. ቤተክርስቲያን በመንፇሱ የተቀባች የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ነች፤ 
(ሏዋ.2፥21) 

 
፮. የጴንጤቆሰጤ ውጤት 

ሀ. በጴንጤቆስጤ ቀን ወዱያው የዯቀመዛሙርት መንፇስ ቅደስን መቀበሌ ውጤቱ 
በመንፇሱ የተቀባ ኃይሇኛ ምስክር መሆን ነበር፡፡  
1. ጴጥሮስ ሰበከና 3000 ሰዎች ዲኑ፤ (ሏዋ.2፥41)  
2. የሰዎች መዲን እየቀጠሇ ሄዯ፡፡ (ሏዋ.2፥47)  

ሇ. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ በሁለ መንፇሱ በወረዯበት ጊዜ ሁለ ውጤቱ ኃይሇኛ 
የሆነ የክርስቶስ ምስክር መሆን ነበር፡፡  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. በተሌዕኮው እንዴትሳተፈ እግዚአብሔር ይፇሌጋሌ፤ 
2. ነገር ግን መጀመሪያ በመንፇሱ መሞሊት አሇባችሁ፤ 
3. ኑ አሁን መንፇስ ቅደስን ተቀበለ!! 
 
 
           (ዳአርሚ)  
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56. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ አብያተ ክርስቲያናትን ማሰማራት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሁሊችንም አብያተ ክርስቲያናችንን እንዯ ውጤታማ፣ 
በመንፇስ ኃይሌ እንዯታጠቁና ቤተ ክርስቲያን ተካይ አብያተ ክርስቲያናት  

        ማሰማራት  አሇብን፡፡  
የስብከቱ ዓሊማ፡- የቤተክርስቲያን መሪዎች አብያተ ክርስቲየናትን ወዯ ውጤታማ 

ቤተክርስቲያን ተካይ መሆን ሇመምራት ራሳቸውን እንዱሰጡ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዘኁ.11፥16-17፣ ለቃ.24፥46-49  
 
መግቢያ  
1. እያንዲንደ ቤተክርስቲያን በወንጌሌ ስርጭትና ቤተክርስቲያን ተከሊ ውጤታማ 

እንዱሆን የእግዚአብሔር ፇቃዴ ነው፤ 
2. በዚህ መሌዕክት ሌንመሌሰው የምንፇሌገው ጥያቄ “እንዳት መጋቢዎችና 

የቤተክርስቲያን መሪዎች አብያተ ክርስቲያናቸውን በመንፇሱ ኃይሌ ሇታጠቀ 
የወንጌሌ ስርጭትና ቤተክርስቲያን ተከሊ ማሰማራት ይችሊለ?” 

3. ሁሇት ተከታዮቻቸውን በመንፇሱ ኃይሌ ታጥቀው እንዱያገሇግለ ያሰማሩትን ታሊቅ 
መሪዎች እንዯምሳላ እናያሇን፡- 
3.1 መጀመሪያው ሙሴ የእስራኤሌ ታሊቁ መሪ፤ 
3.2 ሁሇተኛው ጌታ ኢየሱስ የቤተክርስቲያን ታሊቁ መሪያችን፡፡ 

4. እያንዲንደ በታሊቅ ምሳላነት ያገሇግለናሌ፤ 
4.1 እንዳት እያንዲንደ ተከታዮቻቸውን እንዲሰማሩ እናያሇን፤ 
4.2 ከዛም የምንማረውን ወዯ እኛ ሁኔታ እንተገብረዋሇን፡፡ 

 
፩. ሙሴ የእስራኤሌ ሽማግላዎችን አንቀሳቀሰ (ዘኑ.11፥1-30) 

ሀ. ሙሴ ችግር አጋጠመው፡- 
1. ህዝቡ ያጉረመርም ነበር፤ (ቁ.1-9)  
2. በዛ ሏዘን ሙሴ ወዯ እግዚአብሔር ጮኽ፡፡ (ቁ.10-15) 

ሇ. ሇዛ ችግሩም እግዚአብሔር በአራት የተከፇሇ መሌስ ሰጠው፡- 
1. መጀመሪያ ሙሴ ራሱ በመንፇሱ መሞሊቱን ማረጋገጥ ነበረበት፤ ( ቁ.25)  
2. ሁሇተኛ በጥንቃቄ የሚረደትን ሰዎች መምረጥ ነበረበት፤ (ቁ.16)  
3. ሦስተኛ እግዚአብሔርም በመንፇሱ በመሙሊት ሙሴን በሥራው እንዱያግዙ 

በኃይለ አስታጠቃቸው፤ ቁ.17 
4. በመጨረሻም እስከ መጨረሻው በሚያስፇሌጋቸው ነገር ሁለ እግዚአብሔር 

በመሇኮታዊው አሠራሩ እንዱያዘጋጅሊቸው እርሱን ማመን ነበረባቸው፡፡ 
(ቁ.17-23)  

ሏ. ሙሴም እግዚአብሔርን ታዘዘ ሥራውም ተከናወነ፡- 
1. እግዚአብሔር መጥቶ መንፇሱን ከሙሴ ወዯ 70 ሽማግላዎች አኖረ፤ (ቁ.25)  
2. ትንቢት ተናገሩ ሙሴንም ሇመርዲት በኃይሌ ታጠቁ፡፡ 



137 
 

መ. ከዚህ ታሪክ አንዲንዴ አሰፇሊጊ ትምህርቶችን እንወስዲሇን፡- 
1. እንዯ ሙሴ እኛው እራሳችን በመንፇስ መሞሊት አሇብን፤ 
2. እንዯ ሙሴ ሇምሪቱ እግዚአብሔርን መፇሇግ አሇብን፤ 
3. እንዯ ሙሴ ሇሥራው አንዱረደን በጥንቃቄ መሪዎችን መምረጥ አሇብን፤ 
4. እንዯ ሙሴ መሪዎች በመንፇሱ ኃይሌን እንዱታጠቁ ማዴረግ አሇብን፤ 
5. እንዯ ሙሴ መሪዎችን ስሇ እግዚአብሔር ተሌዕኮ ማስተማር አሇብን፤ 
6. እንዯ ሙሴ ሥራውን እንዱፇጽሙ ሁለንም በማሰማራት መጠቀም አሇብን፡፡ 
 

፪. ጌታ ኢየሱስ ቤተክርስቲያኑን በተመሳሳይ መንገዴ አሰማራ፡- 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ በጥንቃቄ የሚረደትን መሪዎች መረጠ፤ 

1. አህዛብን በወንጌሌ እንዱዯርስ ሰዎች እንዯሚያስፇሌጉት ያውቅ 
ነበር፤(ለቃ.24፥46-48)  

2. የሚያግዙትን ከመምረጡ በፉት ላሉቱን በጸልት አሳሇፇ፡፡ (ለቃ.6፥12-13)  
ሇ. የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም ጌታ ኢየሱስ አሰማራቸው፡- 

1. እርሱ ራሱ በመንፇሱ ተሞሊ፤ (ለቃ.4፥17-18)  
2. ስሇ መንገደ ፣ ስሇ ተሌዕኮውና ስሇ ሥራው ከእነርሱ ጋር ጊዜ በመውሰዴ

 አስተማራቸው፤ 
3. ሁለም በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዱታጠቁ አዯረገ፤ (ለቃ.24፥49፤ 

ሏዋ.1፥4-8)  
4. ትዕዛዝ ሰጥቶ ሇሥራው ሊካቸው፡፡ (ለቃ.24፥48 ማር.16፥15-16)  

ሏ. ዛሬም ያው ወንጌሌ ወዯእኛ ተሊሌፍ መጥቷሌ፤ 
1. ሌክ  እንዯ ጌታ ኢየሱስ፤ ቤተክርስቲያንን ወንጌሌን ወዯ ላልች 

እንዴታዯርስ ማሰማራት አሇብን፡፡  
2. እንዱሁም እኛ አብያተ ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስ ባሌታወቀበት ቦታዎች
 ቤተክርስቲያንን እንዱተክለ በመንፇሱ መሞሊታቸውን ማረጋገጥ አሇብን፡፡  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
 
1. አሁን ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ ዯግማችሁም ተሞለ! 
2. ኑ እና ላልች በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ አብያተክርስቲያናት ሇመትከሌ 

ራሳችሁን ሇጌታ አስገዙ፡፡  
  
           (ሊቻ) 
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57. በመንፇሴ እንጂ በኃይሌና በብርታት አይዯሇም 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ማሇትም የጠፊውን ማዲንና  
        ቤተክርስቲያን መትከሌ የሚቻሇው የመንፇሱ ኃይሌ በህዝቡ  
         በኩሌ ሲሰራ ነው፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-ሰዎች በመንፇስ ሲሞለና ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ በኃይለ ሲታጠቁ   
        ማየት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዘካርያስ 4፥1-14 
መግቢያ፡-  
1. የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ከሃገራት ሁለ ህዝብን ማዲንና መንግሥቱን በእነርሱ    
     በኩሌ ማስፊት ነው፤ (ሏዋ.1፥8)  
2. በዘሩባቤሌ መሪነት አይሁድች ከባቢልን ምርኮ በመመሇስ አዱስ ቤተ መቅዯስ  

መስራት ጀመሩ፤ ነገር ግን ተስፊ በመቁረጥ ሥራውን ተውት ከ18 ዓመት     
በኋሊም ገና ምንም አሌተሰራም ነበር፤ 

3. በምንባብ ክፌሊችን እግዚአብሔር በዘሩባቤሌ መቅዯሱን እንዯገና ሇመስራትና    
 ሇመፇጸም በእግዚአብሔር መንፇስ ማመን እንዲሇበት ገሇጸሇት፤ (ዘካ.4፥6)  
4. በዚህ ክፌሌ የእግዚአብሔር ኃይሌ እንዳት በእኛ አዴርጎ ሥራውን 

እንዯሚያከናውን አራት አስፇሊጊ እውነታዎችን እንማራሇን፡- 
 
፩. የእግዚአብሔር ቤተመቅዯስ መሰራት የሚችሇው በመንፇሱ ኃይሌ ብቻ መሆኑን
 (ቁ.1-6) 

ሀ. መቅረዙ በዚህ ክፌሌ የእስራኤሌን ህዝብ ያመሇክታሌ ይህ ህዝብ ዯግሞ ሇሃገራት 
ሁለ ብርሃን እንዱሆን በእግዚአብሔር የተሾመ ነበር፡- 
1. እግዚአብሔር አብርሃምንና ዘሩን ሉባርካቸው ጠራቸው በእርሱም በኩሌ 

አህዛብን ይባርክ ዘንዴ፤ (ዘፌ.12፥1-3)  
2. እስራኤሌ ግን አሌታዘዘችም ብርሃኗም አሌበራም፤ 
3. አሁን ዯግሞ በቅሬታዎቹ ብርሃኑን ሇአህዛብ ሇማብራት እየሠራቸው ነው፤ 
4. ነገር ግን ይህን ሥራ ሇመሥራት ብርታት አጡ፡፡ ሇ18 ዓመታትም መቅዯሱ 

ተጀምሮ ቀረ፡፡  
ሇ. ከእግዚአብሔር ዘንዴ ቃሌ ወዯ ዘሩባቤሌ መጣ፤ (ቁ.6)  

1. ይህ የእግዚአብሔር ምክር አይዯሇም፤ 
2. እንዳት እንዯሚሠራ የሚናገር መሌዕክት እንጂ፤ 
3. ይህም ቃሌ “በኃይሌና በብርታት አይዯሇም በመንፇሴ እንጂ” ነው፡፡ 

ሏ. የእግዚአብሔር መቅዯስ የሚሠራው በመንፇሱ ኃይሌ ብቻ ነው፡- 
1. መቅዯሱን መሌሶ መስራት የጀመረው ዘሩባቤሌ ነበር፤ 
2. አሁን ዯግሞ እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅዯስ ነን፡፡ (ኤፋ.2፥19-22) 
  

መ. ሇዘሩባቤሌ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃሌ ዛሬም ሇእኛ እውነት ነው፤ 
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1. ጌታ ኢየሱስ “ቤተክርስቲያኔን … እሠራሇሁ” አሇ፤ (ማቴ.16፥18)  
2. ይህ የሚከናወነው የእግዚአብሔር ሰዎች የመንፇሱን ኃይሌ ሲዯገፈና      
   ሲፇሌጉ ነው፤ 
3. ሇዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሇአማኝ ሁለ የመንፇስ ቅደስን ተስፊ  
   የገባው፡፡(ለቃ. 24፡49፣ ሏዋ. 1፡4-5፣ 8) 
 

፪. በመንፇስ ቅደስ ስትሞለ ትሌቅ የሚሆንብን መሰናክሌ የሇም፤(ቁ. 7-9) 
ሀ. ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ ራሳችንን ስንሰጥ ይህም የጠፈትን ስንመሌስና 

ቤተክርስቲያኑን ሥንሠራ መሰናክሌ ሉመጣ የግዴ ነው፤ 

ሇ. ሌክ እንዯ ዘሩባቤሌና የእስራኤሌ ህዝብ ተስፊ ሇመቁረጥና ሥራውን ሇመተው 
ቀሊሌ ነው፤ 

ሏ. እግዚአብሔር መሰናክሌ እንዱገጥመን ይፇቅዲሌ……… 
  1….. የመንፇሱን ኃይሌ መፇሇግን ያስተምረን ዘንዴ፤ (ቁ.6)  

2. … ሇእኛ መሰናክሌ የሆኑት ነገሮች ከእግዚአብሔር የተሰጡ መሌካም 
አጋጣሚዎች መሆናቸውን እናይ ዘንዴ፡፡ 

መ. በመንፇስ ቅደስ ስንሞሊ ታሊቅ የምንሇው መሰናክሌ በእኛ ሊይ አይሰሇጥንም፡፡ 
 

፫. ሇመንፇስ ቅደስ ስትሞለ ጅማሬ ትንሽ አይሆንብንም (ቁ.10፥ሏጌ 2፥2-5፣ 9) 
ሀ. “የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው?” (ቁ.10)  
ሇ. “የአሁኑ ቤት ክብር ከቀዴሞው ቤት ክብር ይበሌጣሌ”፤ (ሏጌ 2፥9)  
ሏ. እግዚአብሔር ሥራውን ሇመስራት ትንሽ ጅማሬን ነው የሚጠቀመው፡፡ 

 
፬. በመንፇስ ቅደስ ስትሞለ ማንም ብትሆኑም እግዚአብሔር ይጠቀምባችኋሌ(ቁ.11-14) 

ሀ. ሇ18 ዓመት እያሱና ዘሩባቤሌ ተሌዕኳቸውን ማከናወን አሌቻለም፤ 
1. እግዚአብሔር ግን በእነርሱ ተስፊ አሌቆረጠም፤ 
2. ሇእነርሱ የሰጣቸው ቃሌ በመንፇስ ቅደስ እንዱዯገፈ ነበር፡፡ 

ሇ. እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ የሚጠቀመው ዯካማውንና አንችሌም የሚለትን ነው፤ 
1. በመንፇስ ቅደስ ስትሞለ ያሇፇው ሕይወታችሁ ምንም ይሁን እግዚአብሔር

 ይጠቀምባችኃሌ፡፡  
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. የእግዚብሔር ዕቅዴ የጠፊውን ማዲንና ቤተክርስቲያኑን ማነጽ ነው፤ 
2. እርሱ የሚፇሌገው ሕዝብ “በመንፇሱ እንጂ በኃይሌና በብርታት አይዯሇም” ብል
 የሚያምነውን ነው፡፡  
3. ዛሬም የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም በእግዚአብሔር ኃይሌ መሞሊት  
     እንችሊሇን፤ 
4. ኑ ሇምኑ፣ እመኑ እግዚአብሔርም በመንፇሱ ይሞሊችኋሌ!   
           (ማተ) 
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58. ጴንጤቆስጤና ዓሇምዓቀፌ የወንጌሌ ስርጭት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ዓሇምን ሇክርስቶስ የምንዯርስ ከሆነ እያንዲንዲችን በመንፇሱ  
 ኃይሌ መታጠቅ አሇብን፡፡  
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴና በቤትና በዓሇም አካባቢ የጠፈትን  
       በማዲን ሥራ እንዱሳተፈ ራሳቸውን ይሰጡ ዘንዴ፡፡  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 1፥8፣ 2፥1-4 
  
መግቢያ  
1. በጴንጤቆስጤ እግዚአብሔር መንፇሱን የሊከው ቤተክርስቲያን የዯህንነት ዕቅደን 

ሇዓሇም እንዴታዯርስ በኃይለ ሇማስታጠቅ ነው፤ (ሏዋ.1፥8፣ 2፥1-4)  
2. የዚህ ዘመን ፌጻሜ በዯረሰ ጊዜ ላሊ የጴንጤቆስጤያዊ ሞገዴ ኃይሌ ተሊከ፤ 
3. ዓሊማውም ቤተክርስቲያን ታሊቁን ተሌዕኮ ጌታ ኢየሱስ ዲግም ከመምጣቱ በፉት 

ትፇጽም ዘንዴ በኃይለ ሇማስታጠቅ ነው፤ (ማቴ.24፥14)  
4. ዛሬም እንዯ መጀመሪያው በእግዚአብሔር ተሌዕኮ እንዴንሳተፌ እያንዲንዲችን 

በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ አሇብን፡፡  
5. ከዚህ እውነታ ጋር አብረው የሚሄደ ሶስት አስፇሊጊ ሃሳቦችን እንይ፡- 

 
፩. የጴንጤቆስጤያዊ ሌምምዴ አስፇሊጊነት 

ሀ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት እውነታ፡- 
1. ከድክትሪን በሊይ ነው፤ 
2. መሇኮታዊ ኃይሌ የሆነ ሇውስጥ ማንነታችን ጉሌበት በመሆን መሇኮታዊውን 

ዓሊማ ማስፇጸሚያ ነው፡፡ 
ሇ. በዯቡብ አሜሪካ ከወንጌሊውያን ክርስቲያኖች ሁሇት ሶስተኛው የጴንጤቆስጢያዊ 

ዲራ አሇው ተብል ይገመታሌ፤ 
1. እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት እንዱበዙና እንዱያዴጉ የሚያዯርገው ይኽው

 የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ነው፡፡ 
2. አዱስ አማኞች በመንፇስ ቅደስ ሲጠመቁ ወዱያው ወንጌሌን የሚያውጁ 

ይሆናለ፡፡  
 

፪. የጴንጤቆስጢያዊ አገሌግልት አስፇሊጊነት 
ሀ. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ጠሊትን መግጠምና ማሸነፌ እንችሊሇን፤ 

1. የክርስቶስ ምስክሮች በየጊዜው የሰይጣንን ኃይሌ መጋጠም ያሇ ነገረ ነው፤ 
2. ጴንጤቆስጢያዊ ሚሲዮናውያን እና ቤተክርስቲያን ተካዮች ይህን የክፊት 

ኃይሌ ሇመግጠም በእምነት ይወጣለ፤ 
3. ምሳላ ሌክ ኤሌያስ በቀርሜልስ ተራራ ሊይ እንዲዯረገው፤ (1ነገ. 18፥24)  
4. እግዚብሔር በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ዴሌ ሲነሳ የሰዎች ሌብ ወንጌሌን 

ሇመቀበሌ ይከፇታሌ፡፡  
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ሇ. የጴንጤቆስጢያዊው መንፇስ መውረዴ ሃገር በቀሌ ቤተክርስቲያንን ያበዛሌ፤ 
1. በዓሇማችን ታሊሊቅ ሃገር በቀሌ የቤተክርስቲያን እንቅስቃሴዎች ብዙዎቹ
 ጴንጤቆስጢያውያን ናቸው፤ 
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ከተሇማመደ፡ አማኞች መንፇሳዊ ምሪትንና 

ወዯፉት የሚሄደበት አስፇሊጊ ኃይሌ ያገኛለ፡፡ 
 

፫. ጴንጤቆስጢያዊነታችን ሊይ ትኩረት በመሰጠት የመጠበቅ አስፇሊጊነቱ 
ሀ. እኛ ጴንጤቆስጢያውያን ትናንት ዴሌና በረከት ያመጡሌንን ሌምድች 

አስተባብረን በመያዝና ግባችንን በመጠበቅ ወዯፉት መገስገስ ይገባናሌ፡፡  
1. የእምነት ሕይወትን ትቶ በራስ አቅም የመዯገፌን ፇተና መቋቋም አሇብን፤ 
2. ያሇንን በኃይለ ችልት መታጠቅና ሥራውን እንዴንሠራ በሚያስችሇን

 በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መታመናችንን ሁሌ ጊዜ መጠበቅ አሇብን፡፡  
ሇ. እኛ ጴንጤቆስጢያውያን አንዲንዴ አዯጋዎች ይገጥሙናሌ  

እርሱም፡-  
1. የድክትሪን መሳት አዯጋ፡- 

1.1 ብዙ ጊዜ በጴንጤቆስጤ ቤተክርስቲያን የአዱስ ድክትሪን ነፊስ ይነፌሳሌ፤ 
1.2 ቢሆንም የእግዚአብሔር ቃሌን የትምህርትና የሌምምዲችን ምንጭ 

መሆኑን አጥብቀን መያዝ አሇብን፡፡ 
2. “የፌጽምና በሽታ” አዯጋ፡- 

2.1 የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መቀዯስንና በረከትን ያመጣሌ፤ 
2.2 ሆኖም መርሳት የላሇብን ግን ተቀዲሚው ዓሊማ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ወዯ ጠፊው የሰው ሌጅ ፌሊጏት ማተኮር እንዯሆነ ነው፡፡  
3. ህያው የሆነውን የመንፇስ አሰራር ሇሰዋዊ መዋቅር የመተው አዯጋ፡- 

3.1 መዋቅር ጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፤ 
3.2 ሆኖም ሰዋዊን መዋቅር ትሌቅ ትኩረት ሰጥተን የመንፇስ ቅደስን አሠራር 

ቸሌ እንዲንሌ እንጠንቀቅ፡፡ 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
አሁን በመንፇሱ ትሞለ ዘንዴና የጠፊውን ዓሇም ሇመዴረስ ክርስቶስ ባዘዘው ተሌዕኮ 
ሇመሳተፌ ኃይለን ሇመታጠቅ ኑ! 
       
            (ሜ ሆ)  
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59. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የጴንጤቆስጤ ኃይሌ ወዯ ተቀጣጠሇ የክርስቶስ ወንጌሊዊነት
ይሇውጣችኋሌ፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ እና የክርስቶስ የተቀጣጠለ ወንጌሊውያን 
      ይሆኑ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2፥1-4 

መግቢያ 
1. የጴንጤቆስጤው ኃይሌ ዯቀመዛሙርቱን ካሌታወቁ ገበሬዎች በመንፇሱ የተቀቡ

ነቢያት፣ ከተራ አሳ አጥማጆች ወዯ ተቀጣጠለ ወንጌሊውያን ሇወጣቸው፤
2. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ አሁን ካሇህበት ወዯ ክርስቶስ ኃይሇኛ ምስክር ሉሇውጥህ

ይችሊሌ፤
3. ዛሬም እያንዲንዲችን የጴንጤቆስጤን ኃይሌ መሇማመዴ ያስፇሌጋሌ፤
4. ስሇ ጴንጤቆስጤ ኃይሌ እነዚህን ሶስት ጉሌህ እውነታዎች ተመሌከቱ፡፡

፩. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ በአዯባባይ ነበር 
ሀ. መንፇሱ የወረዯው በግሊጭ በአዯባባይ ነበር፡- 

1. በሁለም በ120 ዯቀመዛሙርት ሊይ ወረዯ፤
2. “ሁለም ተሞለ” የሚሇውን ተመሌከት፡፡ (ቁ.4)

ሇ. በጴንጤቆስጤ የነበረው ሁኔታ ብዙዎች እንዱሰሙና በወንጌሌ እንዱያምኑ ሳበ፡- 
1. ብዙ ህዝብ ተሰበሰበ፡
2. ጴጥሮስም ሲሰብከ 3000 ሰዎች ዲኑ፡፡

ሏ. ስሇዚህ የጴንጤቆስጤ ዓሊማ ብዙዎች እንዱሰሙና ወንጌሌን በሰፇርና በዓሇም 
ዙሪያ እንዱያምኑ ነው፡፡ (ሏዋ.1፥8) 

፪. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ ሇግሌም ነበር 
ሀ. 120ቹ ዯቀመዛሙርት እያንዲንዲቸው በግሊቸው የጴንጤቆስጤያዊ ሌምምዴ 

በመንፇሱ ነበራቸው፡- 
1. ሁለም ከተሞለ እያንዲንደም ተሞሌቷሌ ማሇት ነው፤
2. ተመሌከቱ እንዳት “በእያንዲንደ” ሊይ የእሳት ሌሳን እንዯነበረ፡፡ (ቁ.5)

ሇ. በጴንጤቆስጤ ቀን ንዴፈ ታወቀ፡- 
1. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇአማኞች ሁለ የተሇመዯ ተግባር ነበር፤
2. ምስክር ሇመሆን በኃይሌ መታጠቅ ነበር፤ (ሏዋ.1፥8)
3. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዛሬም ሇእናንተ ነው፡፡
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፫. የጴንጤቆስጤ ኃይሌ የጌታ መገኘት ነበር 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ ሁሌጊዜ ከእነርሱ ጋር እንዯሚሆነ ተስፊን ሰጥቷሌ 

1. የታሊቁን ተሌዕኮ ትዕዛዝ ሲሰጥ “እኔም እስከ ዓሇም ፌጻሜ ዴረስ ሁሌጊዜ
ከእናንተ ጋር ነኝ” ብል ተስፊ ሰጠ፡፡ ማቴ.28፥18-20 (በተሇይ ቁ.20)

2. ጌታ ኢየሱስ ከመስቀለ በፉት “ወሊጅ እንዯላሊቸው ሌጆች አሌተዋችሁም ወዯ
እናንተ እመጣሇሁ” አሊቸው፤ ዮሏ.14፥16-18 (ቁ.18)

3. እነዚህ ተስፊዎች በሙለ በጴንጤቆስጤ ቀን ተፇጸሙ፤
4. መንፇስ ቅደስ ክርስቶስን ሁላ የሚገኝ ያዯርገዋሌ፡፡

ሇ. ቤተክርስቲያን የመንፇስ ቅደስ እንቅስቃሴን በፇቀዯች ቁጥር ምስክርነት 
ይከናወናሌ፡፡ 
1. ጌታ ኢየሱስ ሇምስክርነት ኃይሌን ተስፊ ገብቷሌ (ሏዋ.1፥8)
2. 120 ዎቹ ከሊይ ኃይሌን ሲሇብሱ የተቀጣጠለ ወንጌሊውያን ሆነው ተሇወጡ፤

(ለቃ.24፥49)
ሏ. ያ ንቁ የሆነው በጴንጤቆስጤ የጀመረው የቤተክርስቲያን ምስክርነት ዛሬም 

ይቀጥሊሌ፡፡ 
1. በእናንተም እንዱቀጥሌ ፌቀደሇት፡፡

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. እግዚአብሔር ይህን ምስክሩ እንዴትሆኑ የሚያስችሌ የጴንጤቆስጤ ኃይሌ

ሉሰጣችሁ ይፇሌጋሌ፡፡
2. ኑ ዛሬ በመንፇስ ቅደስ ተሞለ፡-

2.1 መንፇስ ቅደስን በእኛ ሊይ እንዱመጣ እንጋብዘው፤
2.2 መንፇስ ቅደስን በእያንዲንዲችን ሊይ እንዱመጣ እንጋብዘው፤
2.3 መንፇስ ቅደስን በግሌ ሕይወትህ እንዱመጣ ጋብዘው፡፡

(ጂሬካ)  
ኮ ሬይሞንዴ ጂ . ኮርሶን ከጻፈት የሏዋ. ሥራ ታሪክ የመንፇስ ቅደስ ሥራ በመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ስፕሪንግ 
ፉሌዴ ሚዙሪ በጎስፕሌ ፓብሉሺንግ ሃውስ የታተመ 1978 ገጽ 13



144 

60. ኃይሌ በዓሊማ

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር ምስክሩ እንዴንሆን በመንፇሱ ኃይሌ 
በመስጠት    ሉያስታጥቃችሁ ይፇሌጋሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማ ያውቁ እና እንዯ ክርስቶስ 

ምስክሮች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 1፥1-8  

መግቢያ 
ሀ. በእነዚህ የመጨረሻ የጌታ ኢየሱስ ቃሊት ቤተክርስቲያኑን ዓሊማንና ኃይሌን 
   ሰጥቷት ሄዯ፤ 

1. ዓሊማው፡- “እስከ ዓሇም ፌጻሜ ምስክሮቼ ትሆናሊችሁ (ሏዋ.1፥8 ፤
ማር.15፥15-16)

2. ኃይሌ፡- “መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ ሲመጣ ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ”
(ሏዋ.1፥8 ለቃ.24፥48-49)

ሇ. ይህ የንባብ ክፌሌ ሦስት ጥያቄዎች ስሇ “ኃይሌ በዓሊማ” ይመሌሳሌ፡- 

፩. ኃይለ ሇማን ነው? 
ሀ. ኃይለ “ሇእናንተ” ነው (ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ) 
ሇ. ይህ ሀሳብ ሇሶስት “የእናንተ” ይሠራሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያው እናንተ የመጀመሪያዎችን ዯቀመዛሙርት (ሏዋ.1፥8)
2. ሁሇተኛው “እናንተ” ጠቅሊሊ አማኞችን ይይዛሌ (ሥራ.2፥38-39)
3. ሦስተኛው “እናንተ” እግዚአብሔር ዛሬ ያሊችሁትን  ይወክሊሌ፡፡

ሏ. ኃይለ ሇእናንተ ብቻ ሳይሆን በእናንተ ወንጌሌን ሇዓሇም ሇማዲረስ እንጂ፡፡ 

፪. ኃይለን መቀበያው መቼ ነው? 
(መቀበያው “መንፇስ ቅደስ በእናንተ ሊይ በመጣ ጊዜ”) 

ሀ. በመጀመሪያ ጊዜ በዯቀመዛሙርቱ ሊይ መንፇስ ቅደስ በጴንጤቆስጤ ቀን መጣ፤
(ኃይለን ተቀበለ ሏዋ. 2፥1-4)  

ሇ.ይህ ኃይሌ ዴነት በኋሊ የሚሰጥ ነው፡- 
1. ዯቀመዛሙርቱ ኃይለን ከመቀበሊቸው በፉት ዴነው ነበር፤
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌምምዴ ከዴነት ይሇያሌ፤
3. ዓሊማው ተሌዕኮ ኃይሌን ሇማስታጠቅ ነው፡፡

ሏ. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ሁለ የመንፇስ ቅደስ መውረዴ በአማኞች ሊይ 
እንዯቀጠሇና ውጤቱም አንዴ ዓይነት ይህም ታሊቅ ምስክርነት ነበር፡፡  
1. የሁሇተኛው በኢየሩሳላም መውረዴ፤ (ሏዋ.4፥31-33)
2. በተርሴሱ ሳውሌ ሊይ፤ (ሏዋ.9፥17-20)
3. በኤፋሶን አማኞች ሊይ፤ (ሏዋ.19፥6-7፣ 10)



145 

መ. ዛሬም መንፇሱ በእናንተ ሊይ ይመጣሌ፡፡ 

፫. ኃይለ ሇምን ተሰጠ? 
(ሏረጉን ተመሌከቱ “ምስክሮቼ ትሆናሊችሁ”) 

ሀ. ኃይለ የተሰጠው ዯቀመዛሙርቱ ሇምስክርነት ኃይሌን እንዱታጠቁ ነበር፡- 
1. በጴንጤቆስጤ ቀን ታሊቅ በመንፇሱ የተቀባ የምስክርነት ጊዜ ሆነ፤
2. 3000 ሰዎችም ዲኑ፡፡ (ሏዋ.2፥39-41)

ሇ. በመንፇሱ የተቀባ ምስክርነት የሏዋርያት ሥራ መሪ ጭብጥ ነበር፡፡ 
1. ሏዋ. 1፥21፣ 2፡32 ፡5፥32፣ 10፡38-41 ተመሌከት

ሏ. ሁሊችንም የክርስቶስ ምስክሮች እንዴንሆን ተጠርተናሌ ስሇዚህ ሁሊችንም 
የመንፇሱን ኃይሌ መቀበሌ አሇብን፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ዛሬም ኃይለን በዓሊማ በመቀበሌ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ትችሊሊችሁ
2. ይህን ኃይሌ እንዳት ትቀበሊሊችሁ?

2.1 በእምነት መሇመን (ለቃ.11፥9፣ 10፣ 13)
2.2 በእምነት መቀበሌ (ለቃ.11፥10 ፣ ማር.11፥24)
2.3 በእምነት መናገር ( ሏዋ.2፥4)

(ዳአርሚ) 
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61. ሇአህዛብ የመንፇሱ መሻት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- መንፇስ ቅደስ እያንዲንደን አማኝ አህዛብን በወንጌሌ  
        በመዴረስ እንዱሳተፌ በኃይለ ሉያስታጥቅ ይፇሌጋሌ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ እንዱሞለና አህዛብን ሇክርስቶስ እንዱዯርሱ  
        ይሳተፈ ዘንዴ  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፥8  
 
መግቢያ፡-  

1. መንፇስ ቅደስ የተሌዕኮ መንፇስ ነው፤ 
2. የምንባብ ክፌሊችን ስሇ መንፇስ ቅደስ ሇአህዛብ ያሇውን ፌሊጏት በአራት 

እውነታዎች ያሳየናሌ፡- 
 

፩. መንፇስ ቅደስ አህዛብን ይፇሌጋሌ 
ሀ. በሏዋ. 1፥8 ያሇው የክርስቶስ ተስፊ የሚያመሇክተው መንፇስ ቅደስ አህዛብ ሁለ
 ወንጌሌን እንዱሰማ ነው፡- 

1. በቂ ምክንያቱ፡- አህዛብን ሇመዴረስ መንፇስ ቅደስ ኃይሌን የሚሰጥ ከሆነ 
አህዛብ በወንጌሌ እንዱዯረሱ ይፇሌጋሌ ማሇት ነው፡፡ 

ሇ. የመንፇሱ መምጣት ሇጠፊው ክርስቶስን ማወጅ የግዴ ይሊሌ፤ 
1. መንፇሱ የክርስቶስን ኃይሌ ወዯ ዯቀመዛሙርቱ አስተሊሇፇው፤ 
2. እንዱሁም መንፇሱ የክርስቶስን ስሇጠፈት ያሇውን ቅናት ከቤታቸው እስከ 

ምዴር ዲርቻ እንዱዯርሱ ወዯ እነርሱ አስተሊሌፍታሌ፡፡ 
  

፪. መንፇስ ቅደስ የምዴር ዲርቻን ሇመዴረስ የክርስቶስ ዯቀመዛሙርትን ነው 
 የሚጠቀመው፤ 

ሀ. በዛን ጊዜ የነበረውን ዓሇም ሇመዴረስ የመጀመሪያዎችን ዯቀመዛሙርት 
ተጠቅሟሌ፡- 
1. የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ታሪካቸውን ይነግረናሌ፤ 
2. በዛን ጊዜ በወንጌሌ ዓሇሙን ሁለ አውከዋሌ (ገሌብጠዋሌ) ሏዋ. 17፥6  

ሇ. ዛሬ ይህ መንፇስ እኛን ተጠቅሞ የምዴርን ዲርቻ እንዴንዯርስ፡- 
1. መርጦናሌ፤ (ዮሏ. 15፥6)  
2. በኃይለ ሞሌቶ አስታጥቆናሌ፤ (ሏዋ.1፥8)  
3. ሇሰዎች የሚኖረንን ፌቅር ሰጥቶናሌ፤ (ሮሜ.5፥5)  
4. ሌኮናሌ፤ (ዮሏ.20፥21-22) 

፫. መንፇስ ቅደስ ሇክርስቶስ ዯቀመዛሙርት ኃለን የሰጠው ሇዓሇምዓቀፊዊ የወንጌሌ
 ሥርጭት ነው፡፡ 

ሀ. አህዛብን ሌንዯርስ ከሆነ የመንፇሱ ኃይሌ እጅግ አስፇሊጊነው (ለቃ.24፡46-
49፣ሏዋ.1፡4-5) 
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ሇ. መንፇስ ቅደስ ታሊቁ የመከሩ የበሊይ ተቆጣጣሪ ነው፡፡ 
 

፬. ዛሬም መንፇስ ቅደስ ሇተመሳሳይ ዓሊማ ኃይለን ያስታጥቀናሌ፤ 
ሀ. ዛሬም የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ መቀበሌ አሇብን (ሏዋ.2፡39) 
ሇ. ኃይለ የተሰጠው መጀመሪያ እንዯነበረው ሇተመሳሳይ ዓሊማ ነው 

  1. የህም ኃይሌ በቤታችንና በዓሇም ዙሪያ የክርስቶስ ምስክር እንዴነሆን ነው  
     የተሰጠው (ሏዋ.1፡8) 

ሏ. ሌክ በመጀመሪያዎቹ ዯቀመዛሙርት እንዯሆነው ዛሬም በእኛ ሊይ መንፇሱ     
ይመጣብናሌ፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ሇመቀበሌ ዝግጁ ናችሁ? 
2. አሁን አህዛብን በወንጌሌ ሇመዴረስ ታጥቃችሁ ትሳተፈ ዘንዴ መንፇሱን   

ሇመቀበሌ ኑ! 
             
             
           (ጆኢ)  
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62. ፌጹም ሌንረሳው የማይገባን 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ፌፁም መርሳት የላሇብን ነገር እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን እኛ 
የእግዚአብሔር የመጨረሻው ቀን በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቅን ሚሲዮናዊ 
ሕዝቦች መሆናችንን ነው፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ተሞሌተው የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም  
        ራሳቸውን ያስገዙ ዘንዴ ነው፡፡  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፥8  
 
መግቢያ  

1. የምንባብ ክፌሊችን “የእውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት መግሇጫ ጥቅስ” ተብል 
ተጠርቷሌ፡፡  

2. ከማንኛውም ጥቅስ በሊይ ማን መሆናችንን እና ሇምን እንዯምንኖር 
የሚያስታውሰን የንባብ ክፌሌ ነው፤ 

3. እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን የሚከተለትን ሌንረሳ አይገባንም፡-  
 

፩. ማንነታችንን መርሳት የሇብንም - እኛ ጴንጤቆስጢያውያን ነን 
ሀ. በታማኘነት ክርስቶስን የሚሰብኩትን ወንጌሊውያን ወንዴሞችና እህቶቻችንን

 እንወዲቸዋሇን እናከብራቸዋሇን፤ 
ሇ. ነገር ግን እኛ እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን ሇየት ያሌን ወንጌሊውያን ነን፤ 

1. የእግዚአብሔር ኃይሌ ዛሬም ሇቤተክርስቲያን ነው ብሇን እናምናሇን፤ 
2. እግዚአብሔር ሇእያንዲንደ አማኝ ኃይለን ይሰጣሌ ብሇን እናምናሇን፤ 

ሏ. ስሇዚህም ዛሬ እግዚአብሔር የጴንጤቆስጢያዊውን እንቅስቃሴ እየባረከው 
ይገኛሌ፡፡ 

መ. ያም ሆኖ ግን በጴንጤቆስጤዎች ዘንዴ የጴንጤቆስጢያዊ ትርጉም ብዥታ 
አሇ፡፡ ስሇዚህ፡- 

 
፪. እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ምን መሆኑን መገንዘብ አሇብን 

ሀ. ጴንጤቆስጢያዊነት ከ“ባርከን” ከሚሌ እንቅስቃሴ በሊይ ነው፡፡  
ሇ. ትክክሇኛው ትርጉም ጴንጤቆስጢያዊነት “ህዝባዊ፣ የመጨረሻው ቀን፣ በመንፇስ 

ኃይሌ የታጠቀ ሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ” ነው፡፡  
ሏ. እነዚህን ትርጉሞች አንዴ በአንዴ “ከፌተን” እንያቸው፡- 

1. “እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት እንቅስቃሴ ነው” 
1.1 የሃይማኖት ተቋም አይዯሇም፤ 
1.2 እንቅስቃሴ ነው፤(ሌክ እንዯ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ወይም ንቅናቄ ነው)  

2. እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ ነው 
2.1 በምንባብ ክፌሊችን ጌታ ኢየሱስ እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነትን 

የሚሲዮናዊ አንቅስቃሴ መሆኑን አሳይቶናሌ፤ (ሏዋ.1፥8)  



149 
 

2.2 በእግዚአብሔር ተሌዕኮ የተካፇለ ብቻ ናቸው እውነተኛ 
ጴንጤቆስጢያዊያን፤ 

3. “እውነተኛጴንጤቆስጢያዊነት በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ ሚሲዮናዊ 
እንቅስቃሴ ነው” 
3.1 እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ማሇት በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ ነው፤ 
3.2 ይህ የኃይሌ መታጠቅ የሚመጣው በመንፇስ ቅደስ ስንጠመቅ 

ነው፤(ሏዋ.1፥8. 2፥4) 
3.3 ጌታ ኢየሱሱን ከሇመንነው መንፇስ ቅደስን ይሰጠናሌ(ለቃ.9-10,13) 

4. “እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ሇመጨረሻው ቀን በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ
 ሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ ነው”  

4.1 እግዚአብሔር በመጨረሻው ቀን መንፇሱን አፌስሷሌ፤(ሏዋ. 2፥17-18)  
4.2 በመጽሏፌ ቅደስ የመጨረሻው ቀን ተመሣሣይ ትርጉም የመንፇስ 

ቅደስ ዘመን ነው፡፡  
4.3 ጌታ ኢየሱሱ በቅርብ ስሇሚመጣ በጌታችን ሥራ መጠመዴ አሇብን፤ 

(ምሳላ ሏዋ.1፥9-11)  
5. “እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ህዝባዊ የመጨረሻው ቀን በመንፇሱ ኃይሌ 

የታጠቀ ሚሲዮናዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡  
5.1 “ህዝባዊ” ማሇት የተራው ሰው እንቅስቃሴ ነው፤ 
5.2 እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት “ትሌቅና አሳታፉ” ነው፤ 
5.3 ዛሬ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ሁለ በመንፇሱ የተቀቡ ነብያት ማሇትም
 በመንፇሱ የተቀቡ ወንጌሌን የሚያውጁ መሆን ይችሊለ፡፡ (ዘኁ.11፥29
 ሏዋ.2፥17-18 ሏዋ. 1፥8)  
 

፫. እንዯ ትክክሇኛ ጴንጤቆስጢያዉያን እምነታችንን በተግባር መኖር አሇብን፡፡ 
ሀ. ሌክ በታሪክ መጨረሻ እንዲሇን ሰዎች መኖርና ማገሌገሌ አሇብን  
ሇ. የጌታ ኢየሱስን ታሊቁን ተሌዕኮ ሇመፇጸም በሙሊት መሳተፌ አሇብን፡፡  
ሏ. ሁሊችንም የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌንፇሌግና ኃይለን ሌንሇማመዴ 

ያስፇሌገናሌ 
መ. ሁለንም የእግዚአብሔር ህዝቦች እንዱያገሇግለ ማዴረግ አሇብን፡፡  

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞሌተን የእግዚአብሔርን የመጨረሻው ቀን ተሌዕኮን ሇመፇጸም 
ራሳችንን እናስገዛ፡፡  
      
            (ዳአርሚ)  
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63. ያሇኝን እሰጥሃሇሁ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር በረከቱንና መንፇሱን የሰጠን ላልችን  
       እንዴንባርክ ነው፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴና እግዚአብሔር መንፇሱንና ስጦታውን
   የሚሰጣቸው ሇላልች በረከት እንዱሆኑ መሆኑን እንዱረደ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 3፥1-10  
  
መግቢያ  
1. የምንባብ ክፌሊችን ውብ በተባሇው የቤተመቅዯስ መግቢያ ስሇነበረው ሽባ ሰው 

መፇወስ ታሪክ ይናገራሌ፡፡  
2. ጴጥሮስ ያሇውን አስተውለ “ እኔ ብርና ወርቅ የሇኝም ነገር ግን የሇኝን እሰጥሃሇሁ 

በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሥተህ በእግርህ ተመሊሇስ” ሏዋ.3፥6  
3. ጴጥሮስ መስጠት የቻሇው ምንዴነው? እንዳት እኛስ የእርሱ ነገር ይኑረንና እንዱሁ 

ዯግሞ እናዴርግ? 
 

፩. ጴጥሮስ የነበረው ምንዴን ነበር? 
ሀ. ጴጥሮስ የመንፇሱ ኃይሌ ነበረው፡- 

1. ጴጥሮስ “ያሇኝን” ሲሌ በበዓሇ ጴንጤቆስጤ ስሊገኘው ነው፤ 
2. በጴንጤቆስጤ ቀን ጴጥሮስ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌን ተቀበሇ (ሏዋ.1፥8 2፥4)  
3. የጴንጤቆስጤያዊ ሌምምደ ወዯዚህ አስዯናቂ የመንፇሳዊ ኃይሌ መሇቀቅን 

አመጣ ይህም ሇታሊቅ የነፌሳት መከር ምክንያት ሆነ፡፡ 
ሇ. ጴጥሮስ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥሌጣን ነበረው፡- 

1. የጴጥሮስን ቃሊት ስሙ “በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስተህ በእግርህ
  ተመሊሇስ” ፤(ሏዋ.3፥6)  

2. የጌታ ኢየሱስን ስም ሌንጠቀም የምንችሇው ሇፇቃደ ስንገዛና በንቃት 
ተሌዕኮውን ሇመፇጸም ስንሳተፌ ነው፡፡  

ሏ. ጴጥሮስ በእግዚአብሔር እምነት ነበረው  
1. ውብ በተባሇው የቤተ መቅዯስ መግቢያ ጴጥሮስ ዴፌረት ባሇው እምነት 

ተንቀሳቀሰ፤ ሏዋ.3፥6  
2. በእምነት ባይሠራ ኖሮ በእምነት ባይናገር ኖሮ ሥራው ባሌተሰራም ነበር፤ 
3. በመንፇሱ ከመሞሊቱ የተነሣ፣ ሇክርስቶስ ፇቃዴ ራሱን ስሊስገዛና በእምነት

  ስሇተመሊሇሰ አስገራሚ ተአምር ተከናወነ፡፡  
4. እኛም ጴጥሮስ እንዲዯረገው ብናዯርግ በአገሌግልታችን ዛሬም ተመሣሣይ 

ውጤት እንጠብቃሇን፡፡ 
፪. ጴጥሮስ ያሇውን ምን አዯረገው? 

ሀ. ያሇውን ሰጠ፡- 



151 
 

1. ጴጥሮስ የገባው ነገር አሇ፤ ይህም ከእግዚአብሔር የተቀበሇው ነገር ሇራሱ 
ሇግለ ፌሊጏት ሉጠቀምበት እንዲሌሆነ ነበር፤ 
1.1 ዛሬ በብዙ አብያተክርስቲያናትና በብዙ ክርስቲያኖች ህይወት ያሇው 

ችግር ይህ ነው፤ 
1.2 ያዕቆብ ይህን ችግር ነክቶታሌ፤ (ያዕ.4፥2-3)  

2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚ ዓሊማው ሇላልች እንሰጥ ዘንዴ ነው፤ 
(ሏዋ.1፥8 ፤ 4፥31፤33)  

ሇ. እንዳት ነው ጴጥሮስ ያሇውን በመስጠት የዞረው? 
1. በመንፇሱ ዘወትር ሙለ ነበር (ሏዋ.4፥8 ተመሌከቱ)  
2. የክርስቶስን ተሌዕኮ ወንጌሌን ሇጠፈት በመስበክ ታዝዟሌ፤ (ማር.16፥15)  
3. የእግዚአብሔርን መንፇስ ዴምጽ ይሰማና ይታዘዝ ነበር፤ 
4. በዴፌረትና በእምነት ይሠራ ነበር፡፡ 
 

፫. በእነዚህ ጉዲዮች ሊይ ምን ማዴረግ አሇብን? 
ሀ. ከእግዚአብሔር አንዴ ነገር መቀበሊችንን እርግጠኞች መሆን አሇብን፤ 

1. በእውነት ዲግም መወሇዲችንን ማረጋገጥ፤ (ዮሏ.3፥7)  
2. በትክክሌ በመንፇስ ቅደስ መጠመቃችንን ማረጋገጥ፤ (ኤፋ.5፥18)  
3. የጌታ ኢየሱስን ስም እንዳት መጠቀም እንዲሇብህ እርግጠኛ መሆን፤ 

ሇ. ሇክርስቶስ ተሌዕኮ ታዛዦች መሆን አሇብን፤ 
1. በቤትም በውጭም ወንጌሌን ማሰራጨት ስራችን መሆን አሇበት፤ 
2. ስንታዘዝ መንፇሱ በኃይሌ ሇማስታጠቅ ይቀባናሌ፡፡ (ዮሏ.20፥21-22) 

ሏ. የተቀበሌነውን መስጠት አሇብን፤ 
1. ወንጌሌን በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ሇመስበክ ዝግጁ መሆን አሇብን፤ ሮሜ.1፥15  
2. በመንፇስ ቅደስ ስጦታዎች መገሇጥ ጌታ እንዱጠቀምብን ዝግጁ መሆን 

አሇብን፤ (1ቆሮ.12፥31፣ 14፥1)  
3. በጌታ በኢየሱስ ስም በእምነት በመዞር ሇመስራት ዝግጁ መሆን አሇብን፡፡  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ኑ በመንፇሱ ሇመሞሊትና ዯጋግማችሁ ሇመሞሊት፤ 
2. ከዛም የተቀበሊችሁትን ሇመስጠት ወዯ ውጭ ውጡ፡፡ 
 

            (ዳአርሚ)  
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64. በመንፇሱ መመስከር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እግዚአብሔር በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ ምስክር እንዴትሆኑ 
ይፇሌጋሌ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ተጠምቀው በሌሳን ይናገሩ ዘንዴ እና 
በመንፇሱ የተመራ ምስክር ይሆኑ ዘንዴ 

የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 1፥8 ፣ 2፥1-4 ፣ 14  
መግቢያ  
1. እኛ እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን ይህን ምንባብ (ሏዋ.2፥1-4) ሇእኛ የታወቀ ነበር

በተሇይ ቁ.4
2. ብዙ ጊዜ ትኩረት የምንሰጠው 120ዎቹ ዯቀመዛሙርት ሁለም በሌሳን የተናገሩት

በመንፇስ ቅደስ ከመሞሊታቸው የተነሣ ነው ብሇን ነው፡፡
2.1 ይህ መሌካም ነው ነገር ግን ይህ በጴንጤቆስጤ ቀን ነገሮች እንዳት እንዯነበሩ

የሚገሌጽ የተሟሊ ሃሳብ አይዯሇም  
2.2 በዛን ጊዜ ዯቀመዛሙርቱ በሌሳን መናገር ብቻ ሳይሆን በመንፇስ የተቀባ ስሇ 

ክርስቶስ ምስክርነትን ሰጡ እንጂ 
3. ይህ መሌዕክት በወሳኙ ጉዲይ ነገር ግን ቸሌ የተባሇውን በመንፇስ የተቀባ

ምስክርነት ሊይ ያተኩራሌ፡፡
፩. ሰው በሚገባ ሏዋ.2ን ፇትኖ ካጠናው በመንፇስ ቅደስ ሁሇት ዓይነት ንግግር 

በጴንጤቆስጤ ቀን እንዯተከናወነ ነው የሚገሌጸው  
ሀ. መጀመሪያ አማኞች መንፇስ እንዯሰጣቸው በሌሳን ተናገሩ 

1. በሌሳን መናገራቸው በመንፇስ መሞሊታቸው እና…
1.1 ሇክርስቶስ እንዱናገሩ ኃይለን እንዲስታጠቃቸው ነው
1.2 ሇአህዛብ ወንጌሌ እንዱነግሩ ሥሌጣንን ሰጣቸው (አስተውለ እንዳት

በአህዛብ ቋንቋ እንዯተናገሩ ቁ.5-11) ይህ ጌታ ኢየሱስ ከሰጠው ተስፊ 
ከሏዋ.1፥8 ጋር ይስማማሌ)  

2. በመንፇሰ ስትሞለ…
2.1 መንፇስ እንዯሰጣችሁ በሌሳን ትናገራሊችሁ
2.2 ሇምን በመንፇሱ እንዯተሞሊችሁ ዓሊማውን ትገነዘባሊችሁ ይህም

በቤታችሁና እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ በክርስቶስ መንፇስ የተቀባ ምስክር 
እንዴትሆኑ ነው (ሏዋ.1፥8)  

ሇ. ቀጥል ጴጥሮስ ቆሞ በመንፇስ ሇሁሇተኛ ጊዜ ተናገረ (ቁ.14) 
1. በዚህ ጊዜ ግን በሌሳን አሌነበረም የተናገረው፡-

1.1 ሁለም ሰው በሚያውቀው የመግባቢያ ቋንቋ ነበር የተናገረው 
1.2 ሆኖም የተናገረው ሌክ እንዯ ሌሳኑ መንፇስ እንዯሰጠው ነበር 
እያንዲንደን ቃሌ የተናገረው 

2. አስተውለ በ2፥14 “ሇህዝቡ ተናገረ” የሚሇው እና በ2፥4 ያሇው “ይናገሩ
ጀመር” ሁሇቱም ተመሣሣይ ትርጉም አሊቸው፡፡
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2.1 በዚህ ጊዜ ጴጥሮስ እንዯገና “መንፇስ እንዲስቻሇው” ነበር የተናገረው  
2.2 ሌክ በሏዋ. 1፥8 ክርስቶስ ተስፊ እንዯሰጠው በክርስቶስ መንፇሰ የተቀባ
 ምስክር መሆኑ ነበር፡፡  

3. እግዚአብሔር በእናንተ ሕይወትም እንዱሁ ማዴረግ ይፇሌጋሌ  
3.1 በመንፇሱ ሉሞሊችሁ ይፇሌጋሌ  
3.2 በሌሳን እንዴትናገሩ ይፇሌጋሌ  
3.3 ነገር ግን ከሁለ በሊይ የእርሱ መንፇስ ኃይሌን የታጠቀ ምስክር 

እንዴትሆኑ ይፇሌጋሌ፡፡  
፪. ብዙ ጊዜ ሰሇመጀመሪያው ንግግር መንፇስ እንዯሰጠን የሚሆነውን ብንናገርም ስሇ 

ሁሇተኛ ንግግር ብዙ አንሰማም  
ሀ. የዚህ መረዲት ውጤተ ዯግሞ አሳዛኝ ሁኔታ ነበር  

1. አብያተ ክርስቲያናችን ብዙውን ጊዜ በሌሳን ተናጋሪዎች ነገር ግን አንዲንዴ 
ጊዜ ላሊው ስሇ ክርስቶስ የሚናሩ ይሆናለ፡፡  

2. የመጀመሪያ አማኞች በእንዯዚህ ነገር በፌጹም ሉያስቡ አይችለም ነበር  
ሇ. እውነተኛውን የመንፇሰ ቅደስ ጥምቀት ትርጉምና ዓሊማ መሌሰን መረዲት 

አሇብን  
1. ዓሊማው ምስክር ሇመሆን በኃይለ መታጠቅ ነው (ሏዋ.1፥8)  
2. የሏዋ. ሥራ መጽሏፌ ዲሰሳ የሚገሌጸው በመንፇስ መሞሊት የሚከተለት 

ውጤቶችን  ማስገኘት ነው፡፡  
2.1 ሇጠፈት አስዯናቂ የሆነ ክርስቶስን የመስበክ፤ 
2.2 በአዯጋም ጊዜ ቢሆን በዴፌረት ሇክርስቶስ ምስክር መሆን፤ 
2.3 መሇኮታዊ ምሪት፤ 
2.4 በመንፇሱ የተቃኘ በመንፇሱ የተመራ ንግግር፡፡ 

፫. ስሇዚህ እውነት ታዱያ ምን እናዴርግ ? 
ሀ. እኛ ሁሊችን በመንፇሱ መሞሊትና ዯግመን መሙሊት አሇብን 

1. ይህ ሇአማኝ ሁለ የእግዚአብሔር ፇቃዴ ነው (ኤፋ.5፡18) 
ሇ. በመንፇሱ ስንሞሊ በሌሳን መናገርን መጠበቅ አሇብን 

1. ይህ የተሇመዯ መጽሀፌ ቅደሳዊ ምሌክት ነው፡ 
2. በጣም አስዯናቂ መንፇሳዊ መሇቀቅን ያመጣሌ፡፡ 

ሏ. ከዛም በተጨማሪ ዯግሞ በክርስቶስ መንፇስ የተቃኙ ምስክሮች እንዴንሆን 
መጠበቅ አሇብን፡ 
1. ሇእያንዲንደ አማኝ ይህ ጥሪው ነው (ለቃ.24፡48) 
2. ይህ የመንፇስ ጥምቀት ዓሊማውና የምንጠብቀው ውጤትም ነው  

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን በመንፇስ ተሞሌተን የክርስቶስ መንፇስ ኃይሌ የታጠቁ ምስክሮቹ እንሁን 

 
(ዳአርሚ) 
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65. ሚሲዮናዊ አመሇካከታችንን መጠበቅ አሇብን፡ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ እና እግዚአብሔር ሊስነሳን ዓሊማ  
       ትኩረት መስጠትን አሇብን  
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇሱ ኃይሌ ታጥቀውና የጠፊውን በማዲን የእግዚአብሔር
  ተቀዲሚ በሆነው ሊይ እንዱያተኩሩ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.6፡1-5፣ 8፡1-5፣ 26-29፣ 39-40፣ 21፡8-9  
 
መግቢያ 

1. አፌሪካ ብዙ ቸሌ ሌንሇው የማይገባን ፌሊጎቶች ቢኖራትም የእግዚአብሔር 
ተቀዲሚውን ነገር መርሳት የሇብንም፤ 

2. ሌክ እንዯ አዱስ ኪዲን ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ትኩረታችንን 
ማጽናት አሇብን፤ 

3. ከፉሉጶስ ህይወትና አገሌግልት የሚሲዮናዊ አመሇካከታችንን እንዴንጠብቅ 
አንዴ አንዴ አስፇሊጊ የሆኑ ትምህርቶችን እንወስዲሇን፡- 
 

፩. እንዯ ፉሉጶስ በዝቅተኛ ቦታ እንዴናገሇግሌ ብንጠየቅም ሁሌጊዜ የሚሲዮናዊ
 ትኩረታችን ሊይ መጽናት አሇብን (ሏዋ.6፡1-5) 

ሀ. ፉሉጶስ ጅማሬው ዝቅ ባሇ ቦታ ነበር፡- 
1. ዝቅ ብል እንዱያገሇግሌ ሲጠየቅ ተቀበሇ፤ 
2. በተጠየቀበት ቦታ ሁለ ታማኝ አገሌጋይ ነበር፤ 
3. ሏዋርያቶች ሌክ እንዯ ፉሉጶስ ዓይነት ሰዎች በማግኘታቸው በቃለ ስብከት 

እንዱያተኩሩ ተረዴተዋሌ፤ (ሏዋ.6፡3-4) 
ሇ. ሇአንዲንድች እንዯ ፉሉጶስ ዝቅ ብል ማገሌገሌ ይከብዲቸዋሌ፡ 

1. ነገር ግን ሁሌጊዜ ትንሽ ጅማሬን መናቅ የሇብንም፤ 
2. ፉሉጶስ በመንፇስ ቅደስ እና በእምነት የተሞሊ ስሇነበር እኔ በተሻሇና በበሇጠ 

ቦታ ነው ሊገሇግሌ የሚገባኝ ባሇ ነበር፤ 
3. ቢሆንም ግን በራሱ የግሌ ጉዲይ ሊይ ሳይሆን በተሌዕኮው ሊይ በማትኮር ጸና፤ 
4. በመንፇስና በጥበብ የተሞሊም ነበር፡፡ (ሏዋ.6፡3) 

፪. እንዯ ፉሉጶስ ሁኔታዎች ሥራችንን ቢቀይሩትም ሁሌጊዜ የሚሲዮናዊ ትኩረታችን
 ሊይ መጽናት አሇብን (ሏዋ.8፡1-5) 

ሀ. በቤተክርስቲያን ስዯት ሲመጣ የተበተኑት “በሄደበት ቦታ ሁለ ቃለን ሰበኩ፡” 
(ሏዋ.8፡4) 
1. ፉሉጶስ ከተበተኑት ሰዎች አንደ ቢሆንም በተሌዕኮው ሊይ ያተኮረ ሰው ነበር፤ 

(ሏዋ.8፡5) 
2. አፌሪካ በሩጫ ሊይ ያሇች አህጉር ነች፤ 
3. እኛ አፌሪካውያን የስዯትን ትርጉም ጠንቅቀን እናውቀዋሇን፤ 
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ሇ. ምንም ቢሆን የሚሲዮናዊ አመሇካከታችንን ከጠበቅን በሄዴንበት ሁለ ኢየሱስ 
ክርስቶስን እንሰብካሇን፡ 
1. ስዯት በፇጠረብን ሊይ ማትኮር ቀሊሌ ነው፡ ነገር ግን በሏዋርያት ሥራ 

የነበረች ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ትኩረቷን አዯረገች፤ 
2. ሚሲዮናዊ አመሇካከታችንን ከጠበቅን በዓሇም ዙሪያ የአፌሪካ እንቅስቃሴም 

ሇአህዛብ በረከትን ያመጣሌ፡ 
3. ይህን የሚሲዮናዊ አመሇካከትንም በእኛ ሰዎች ሊይ ሇመቅረጽ ሆን ብሇን 

መሥራት አሇብን፡፡ 
 

፫. እንዯ ፉሉጶስ በተሇይ መንፇስ ቅደስ መሇኮታዊ (ሇዕሇተፇጥሯዊ) ምሪቱን ሲሰጠን
 የሚሲዮናዊ ትኩረታችን ሊይ መጽናት አሇብን፡ (ሏዋ. 8፡26-29፣ 39-40) 

ሀ. ፉሉጶስ በመሇኮታዊ መንገዴ ተመርቶ መነቃቃት የነበረበትን ሰማርያን ትቶ 
አንዴ ሰውን ሇመስበክ ወዯ ምዴረበዲው መንገዴ ሄዯ፤ (ሏዋ. 8፡26-29) 

ሇ. በተፇጥሯዊ መንገዴ ይህ ምንም ትርጉም አይሰጥም፤ 
ሏ. የእግዚአብሔር ሚሲዮናውያን ህዝቦች መሆን ካሇብን መንፇስ ቅደስ ወዯ 

ሚመራን ሇመሄዴ መዘጋጀት አሇብን ምንም እንኳን ሽግግሩ ቢጎዲንም፤ 
1. ፉሉጶስ ሁለን ዕቅደን ሳያውቅ መንፇስ ቅደን ተከተሇ፤ 
2. እኛም እንዱሁ ሇመመራት ፇቃዯኞች መሆን አሇብን፤ 
 

፬. እንዯ ፉሉጶስ ሇቀጣዩ ትውሌዴ የሚሲዮናዊ ትኩረት ያሇውን ህይወት እንዯ 
 ቅርስ መተው አሇብን (ሏዋ.21፡8-9)፤ 

ሀ. ይህ ታሊቅ ነገር ነው፡ ፉሉጶስ 4 ሴቶች በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው በትንቢት 
አገሌግልት የሚሳተፈ ሌጆች ነበሩት፤ (ሏዋ.21፡9) 

ሇ. የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ወዯፉት እንዱሄዴ ከሆነ የሚቀጥሇው ትውሌዴም 
በተሌዕኮው ሊይ ያተኮረ እንዱሆን መሥራት አሇብን፤ 

ሏ. የሚሲዮናዊ ውርስ ሇሚቀጥሇው ትውሌዴ እንዱተሊሇፌ ከፇሇግን አንደ ቁሌፌ 
የመንፇሱ መውረዴ ወጣቱንና ህጻናትን ጨምሮ በቤተክርስቲያን ሊይ ሲሆን ማየት 
አሇብን፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ዛሬም በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ትኩረታችን እንዱቀጥሌ እንወስን፤ 
2. ሇዚህ ዓሊማም አዱስ የመንፇስ ቅደስ መውረዴን ሇመፇሇግ በአንዴ ሊይ 

እንምጣ፡፡ 
 
(ሊቻ) 
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66. ሇምን መንፇስ ቅደስ መጣ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- መንፇስ ቅደስ የመጣው በኃይለ ሉሞሊንና ታሊቁን ተሌዕኮ
  እንዴንፇጽም ሉያስችሇን ነው፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇስ ሲሞለና እንዯ ምስክሮች በኃይለ ሲታጠቁ ማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡1-8 
 
መግቢያ 

1. በምንባባችን ክፌሌ ዯቀመዛሙቱ ትሌቅ ተግዲሮት ነበረባቸው፡ እስከ ምዴር 
ዲርቻ የክርስቶስ ምስክር መሆን ቢኖርባቸውም በራሳቸው አቅም ግን ሇዚህ 
ተሌዕኮ ብቁ አሌነበሩም፤ 

2. እኛም ሌክ እንዯእነርሱ በተመሣሣይ ሁኔታ ነው ያሇነው፤ 
3. እስኪ የመንፇስ ቅደስ መምጣት ምክንያት ምን እንዯነበርና እኛም ሌክ እንዯ 

ቀዯሙት ዯቀመዛሙርት የአገሌግልት ስኬት እንዳት እንዯምናገኝ ፇትነን 
እንወቅ፡- 
 

፩. መንፇስ ቅደስ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማሰብ እንችሌ ዘንዴ መጥቷሌ(1ቆሮ2፡10-12) 
ሀ. እግዚአብሔርና ሰው ሃሳባቸው ሇየቅሌ ነው፤ (1ቆሮ.2፡14፣ ኢሳ.55፡9)   

   ሇ. ይህንንም በክርስቶስና በዯቀመዛሙርቱ ንግግር እናየዋሇን፤ (ሏዋ.1፡6-8) 
1. የዯቀመዛሙቱ መሻት ከጌታ ኢየሱስ ጋር ሌዩነት ነበረው፤ 
2. እነእርሱ በኢየሩሳላም ሉነግሱ ሲያስቡ ክርስቶስ ዯግሞ በዓሇም ሁለ 

እንዳት ምስክሮቹ እንዯሚሆኑ እያቀዯሊቸው ነበር፡፡ 
ሏ. ሇዚህ ነው መንፇስ ቅደስ መምጣት የነበረበት፡- 

1. ተፇጥሮዊ አስተሳሰባችን ራስወዲዴ ሲሆን እግዚአብሔር ዯግሞ ሇላልች 
ያስባሌ፤ 

2. አስተሳሰባችን እንዱሇወጥ አንዴ ገነር መሆን አሇበት፤ 
3. የመንፇሱ መምጣት ይህን ሇማዴረግ ነውና፤ (ዮሏ.16፡13-14) 
4. ምሳላ፡- ጴጥሮስ በመንፇሱ ስሇተሞሊ የእግዚአብሔርን ሃሳብ ማስተናገዴ ቻሇ 

ስሉዘህም ወዯ ቆርኖላዎስ ቤት ሄዯ ዴነትንም ወዯ አህዛብ ቤት ይዞ 
ገባ፤(ሏዋ.10) 

መ. እንዯገና ሇመናገር ያህሌ የእግዚአብሔርን ሃሳብ ማሰብ በጣም በሚያስፇሌገን 
ጊዜ ነው ያሇነው፤ 
1. ቤተክርስቲያን በአሁኑ ጊዜ ብዙው ትኩረቷ ራሷን ባማከሇ ሰዋዊ አስተሳሰብ 

ሊይ ትገኛሇች፤ 
2. ጴንጤቆስጤ የግሌ በረከት መቀበያ መሌዕክት ሆኗሌ እንጂ የምስከርነት 

ኃይሌ አይዯሇም፤ 
3. የዴነት መሌዕክት ክርስቶስ ሊይ ያተኮረ ሳይሆን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ
 ንቅናቄ ሊይ አትኩሯሌ፤ 
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4. የእግዚአብሔር መርሏ ግብር የሰው መርሏ ግብር አይዯሇም፡ ሇዓሇም ችግር 
ጌታ የራሱ የሆነ መሌስ አሇው፤ 

5. እርሱን መስማትና ከእርሱም ጋር መወዲጀት አሇብን፡፡  
 

፪. መንፇስ ቅደስ የእግዚአብሔር ስሜትን መካፇሌ እንዱያስችሇን መጥቷሌ፤
 (ሮሜ.5፡5-8) 

ሀ. ሰው ራሱንና ላልች የዯስታው ምክንያትና የግሌ ፌሊጎቱን የሚያሟለሇትን 
ይወዴዲሌ፤ 
1. እግዚአብሔር ፌቅርነውና ሰውን ራስወዴዴ ባሌሆነ ፌቅር ይወዲሌ፤ 
2. ገና ኃጢአተኞች ስሊን ወዯዯን፡፡ (ሮሜ 5፡6-8) 

ሇ. ይህን ዓይነት ፌቅር በውስጣችን ሉያመጣሌን የሚችሇው የእግዚአብሔር መንፇስ 
ብቻ ነው፤ (ሮሜ 5፡5) 
1. ተፇጥሯዊው ሰው የጠፊውን መውዯዴና እርሱን ሇማዲን ራሱን 

ሇመስዋዕትነት አሳሌፍ አይሰጥም፤ 
2. መንፇስ ቅደስ የመጣው የስነ ሌቦናችንንና የስሜታችንን ክሌሌና ውሱንነት 

ሰብሮ ገብቶ ሌባችንን በማስፊት የፌቅሩ አሸንዲ ሉያዯርገን ነው፤ 
 

፫. መንፇስ ቅደስ በእግዚአብሔር የሆነውን ጸልት መጸሇይ ያስችሇን ዘንዴ መጥቷሌ
 (ሮሜ 8፡26-27) 

ሀ. በራሳችን አቅም የምንጸሌየው ጸልት ውሱን ነው፤ (ሮሜ 8፡26) 
ሇ. መንፇስ ቅደስ በጸልታችን ይረዲናሌ ወዯ እግዚአብሔር መገኘት ቀጥታ 

እንዴንገባ ይረዲናሌ፤ (ሮሜ.8፡26-27፣ ኤፋ.2፡18) 
1. በሌሳን መጸሇይ አንደ አስፇሊጊው መንገዴ ነው፤ 
2. ጳውልስ እንዲሇው በሌሳን ስንጸሌይ መንፇሳችን ይጸሌያሌ፤ (1ቆሮ.14፡14) 

ሏ. ወንጌለ እንዱታወጅና ዓሇም እንዱዴን መንፇሱ እንዳት እንዴንጸሌይ ይረዲን 
ዘንዴ ያስፇሌገናሌ፡፡ 
1. ጳውልስ የኤፋሶን ቤተክርስቲያን በመንፇስ ቅደስ እንዴትጸሌይሇት ይህም 

ወንጌለን በሚገባ ያውጅ ዘንዴ እንዯሆነ ጠይቋሌ፤ (ኤፋ.6፡18-20) 
 

፬. መንፇስ ቅደስ የእግዚአብሔርን ሥራ እንዴንሠራ ያስችሇን ዘንዴ መጥቷሌ
 (ሏዋ.1፡8) 

ሀ. እግዚአብሔር ሁሌጊዜ በመንፇሱ ነው የሚሠራው፤ (ዘካ.4፡6) 
1. ይህም ማሇት በመንፇሱ ኃይሌ በሚሠራው እግዚአብሔር እንጂ በላሊ 

መዯገፌ አንችሌም፡፡ 
ሇ. እግዚአብሔር የዚህን ዓሇም ጥበብና ብርታት አሌፍ እርሱ በቀባቸው ባሪያዎቹ 

ይሠራሌ፡ 
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1. ተሌዕኮው ሥራው እጅግ ታሊቅና ተግዲሮቱም ብርቱ በሰው ጥበብ ወይም 
ብርታት የማይቻሌ ነው፤ 

2. ዯቀመዛሙርቱን በመንፇሱ ሲሞሊቸው እዚህ ግቡ የማይባለትን ታናናሾች
 ታሊቅ ኃያሌ አዴርጎ አቆማቸው፤ 

ሏ. እግዚአብሔር ሁሌጊዜ ህዝቡን ከአቅም በሊይ በሆነው መሰናክሌ ፉት ዴሌ 
በመስጠት እንዲዞራቸው አሁንም እንዯገና ያዯርገዋሌ፤ 
1. ጌታ በመንፇሱ ሞሌቶ ሇሥራው በኃይለ የሚያስታጥቃቸውን ሰዎች አሁንም
 ይፇሌጋሌ፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞሌታችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ኃያሌ ምስከር እንዴትሆኑ ፉቱን 
ፉሌጉ፡፡ 

 
(ሜሆ) 
 

 የአርታኢው ማስታወሻ፡- ይህ የስብከት ንዴፌ የተወሰዯው በሜሌሺን ሆጅ ከተጻፇው ጳራቅላጥ ዊንተር 
1970 መጽሄት ክፌሌ ነው፡፡ 
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67. ሴቶች ሌጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራለ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ሴቶች በመንፇሱ ሉሞለና እግዚአብሔር ሉጠቀምባቸው  
        ኃይለ እንዲስታጠቃቸው ምስክሮቹ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሴቶች በመንፇስ እንዯሚሞለ እንዱሁም እግዚአብሔር መንግስቱን  
        ሇማስፊት በኃይሌ እንዯሚጠቀምባቸው ያውቁ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2፡17-18 21፡8-9 
 
መግቢያ 
1. እግዚአብሔር መንፇሱን ሇሴቱም ሇወንደም በአንዴነት ይሰጣሌ፡- 

1.1. “ሴቶች ሌጆቻችሁ ትንቢትን ይናገራለ” (ሏዋ.2፡17) 
1.2. ፉሉጶስ አራት ሴት ሌጆች ትንቢትን የሚናገሩ ነበሩት፤ (ሏዋ.21፡9) 
1.3. በጴንጤቆስጤ በዓሌ ቀን ሴቶችም ነበሩ በመንፇሱም 

ተሞሌተዋሌ፤(ሏዋ.1፡14፣2፡4) 
2. እግዚአብሔር ሇሴቶች መንፇሱን የሚሰጠው ሇወንድችም እንዯሚሰጠው ምክንያት 

ነው፤ ይህም የእርሱ ምስክሮች እንዱሆኑ ኃይሌን ታጥቀዋሌ፤(ሏዋ.1፡8) 
3. ይህ መሌዕክት እንዳት ሴቶች በመንፇስ መሞሊት እንዯሚችለና መንግስቱን 

ሇማስፊት እግዚብሔር እንዯሚጠቀምባቸው ይናገራሌ፡- 
 

፩. እያንዲንዶ ሴት ስሇመንፇስ ቅደስ መቀበሌ ማወቅ የሚገባት 5 ነገሮች፡- 
ሀ. መጀመሪያ፤ እያንዲንዶ ሴት መንፇስ ቅደስ ያስፇሌጋታሌ፤ (ኤፋ.5፡18) 
ሇ. ሁሇተኛ፤ የሰማዩ አባታችን ሇምትሇምነው ማንም ሴት መንፇሱን ሇመስጠት 

ዝግጁ ነው፤ (ለቃ.11፡13) 
ሏ. ሦስተኛ፤ ሴቶች መንፇሱን መጠማትና መራብ አሇባቸው፤ (ማቴ.5፡8፣ 

ዮሏ.7፡37-38) 
መ. አራተኛ፤ በመንፇሱ ሇመሞሊት ቀሊሌ ነው፤ (በርግጥ ሌክ እንዯ መተንፇስ ቀሊሌ 

ነው) (ዮሏ.20፡21-22) 
ሠ. አምስተኛ፤ እግዚአብሔር ማንንም ሴት በመንፇሱ የተሞሊችና የክርስቶስ 

የወንጌሌ ስብከት ትዕዛዝ እስከ ፇጸመች ዴረስ በኃይለ ይጠቀምባታሌ፤ 
(ለቃ.24፡45-48) 

 
፪. ማንም ሴት መንፇስ ቅደስ እንዴቀበሌ የሚያስፇሌጋት እንደ ነገር እምነት ነው፡፡ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ “በእኔ የሚያምን መጽሏፌ እንዲሇ የሕይወት ውሃ ምንጭ ከውስጡ 
ይፇሌቃሌ” አሇ፤ (ዮሏ.7፡38) 

ሇ. በገሊ.3 ጳውልስ እንዱህ ብል አስተማረ፤ 
1. … “መንፇስን የተቀበሊችሁት… በማመን?” (ቁ.2) 
2. …. “እግዚአብሔር መንፇሱን የሚሰጣችሁ… ስሊመናችሁ” (ቁ.5) 
3. …. “በእምነት የመንፇሱን ተስፊ የእንዴንቀበሌ ነው፡” (ቁ.14) 
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፫. ማንም ሴት ዛሬ መንፇስ ቅደስ እንዴትቀበሌ የምትውሰዯው ሶስቱ የእምነት
 ዯረጃዎች፤ 

ሀ. በእምነት መሇመን፡- 
1. ጌታ ኢየሱስ “ሇምኑ ይሰጣችኋሌ” ብል ተስፊ ሰጥቷሌ፤ (ለቃ.11፡9) 
2. በተጨማሪም “…. የሰማይ አባታችሁ ታዱያ ሇሚሇምኑት መንፇስ ቅደስን 

እንዳት አብሌጦ አይሰጥ!” (ለቃ.11፡13) ብል ተናግሯሌ፡፡ 
ሇ. በእምነት መቀበሌ፡- 

1. ጌታ ኢየሱስ “የሚሇምን ሁለ ይቀበሊሌ” ብል ተስፊ ሰጥቷሌ፤(ለቃ.11፡10) 
2. በተጨማሪም “ስሇዚህ በጸልት የምትሇምኑትን ሁለ እንዯ ተቀበሊችሁት 

አዴርጋችሁ ብታምኑ ይሆንሊችኋሌ፡፡” ብል ተስፊ ሰጥቷሌ፤ (ማር.11፡24) 
ሏ. በእምነት መናገር፡- 

1. በጴንጤቆስጤ ቀን “ሁለም በመንፇስ ቅደስ ተሞለ… ይናገሩ ጀመር” 
(ሏዋ.2፡4) 

2. ጌታ ኢየሱስ “በእኔ የሚያምን መጽሏፌ እንዲሇ የሕይወት ውሃ ምንጭ 
ከውስጡ ይፇሌቃሌ፡፡” ብሎሌ፤ (ዮሏ.7፡38) 
 

፬. መንፇስ ቅደስን ከተቀበሇች በኋሊ አንዱት ሴት ሌታዯርገው የሚገባት አንዴ ነገር፡- 
ሀ. እያንዲንዶ ሴት ሇክርስቶስ ምስክር መሆን አሇባት፤ (ሏዋ.1፡8) 
ሇ. ያው መንፇስ ሴቶችን ቀብቶ በሌሳን እንዱናገሩ ያዯረገ እንዱሁ ዯግሞ ሇላልች 

ስሇ ክርስቶስ እንዱናገሩ ይቀባቸዋሌ፡፡ 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ ዛሬ እና በመንፇስ ቅደስ ተሞለ፡፡ 

(ዳአርሚ) 
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ክፌሌ 3 
ሕይወት 
በመንፇሱ 

ክፌሌ 3፡ ሕይወት በመንፇሱ 
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68. በሌሳን የመጸሇይ ስምንቱ ምክንያቶች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- አማኞች በየቀኑ በሌሳን እንዱናገሩ ብዙ በጎ ምክንያቶች 
አለ፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁና የሌሳን መናገር ስጦታንም 
በግሌየጥሞና ጊዜና በህብረት አምሌኮ ጊዜም ይጠቀሙ ዘንዴ፤ 

የምንባብ ክፌሌ፡- 1ቆሮ.14፡18 
 
መግቢያ 
1. ጴንጤቆስጢያውያን በብዙ ነገሮች ይሇያለ (ሇምሳላ፡-በቅናት፣ በአምሌኮና 

በስብከት)፡፡ ላሊው መሇያቸው ግን በሌሳን መናገር ነው፡፡ 
2. አንዲንድች የሚጠይቁት ጥያቄ፤ “ሇምንዴን ነው ጴንጤቆስጤናውያን በሌሳን መናገር 

ሊይ የሚያተኩሩት? ምን ጥሩስ አሇበት?” ይሊለ፤ 
3. እንግዱህ ወዯ ስምንት ሇምን በየቀኑ በሌሳን መጸሇይ እንዲሇብን የሚያሳዩ 

ምክንያቶችን አንይ፡- 
 

፩. ምክንያቱም በሌሳን መናገር በመንፇስ ቅደስ የመጠመቃችን መጽሏፌ ቅደሳዊ የሆነ
 ምሌክት ስሇሆነ፤ 
 ሀ. በሏዋርያት ሥራ ተዯጋግሞ የታየ ምሌክት ነው፤(ሏዋ.2፡4፣ 10፡46፣19፡6) 
 ሇ. በመንፇስ ቅደስ ስትጠመቁ ታውቁታሊችሁ፡- 

1. ከትክክሇኛው ነገር ውጪ ማንም አያታሊችሁ፤ 
2. ምሳላ፡- አንደ ሲጠይቅ “በመንፇሱ ሇመሞሊት የግዴ በሌሳን መናገር አሇብኝ 

አንዳ?” አሇ፡ ሰባኪውም ሲመሌስ “የተሳሳተ ጥያቄ እየጠየቅህ ነው፡፡ 
ትክክሇኛው ጥያቄ “በሌሳን መናገር እችሊሇሁን?ነው፡፡” አሇው፤ በሌሳን መናገር 
የማንም በመንፇሱ የተሞሊ አማኝ መብት ነው፡፡ 

 
፪. ምክንያቱም በሌሳን መጸሇይ መንፇሳዊ መታነጽን ስሇሚያመጣ (1ቆሮ.14፡4) 

ሀ. ሌክ እንዯ አካሊዊ ሰውነታችን መንፇሳዊው ክፌሊችንም ሌምምዴ ያስፇሌገዋሌ፤ 
ሇ. ከመንፇሳዊ ሇምምዲችን አንደ በሌሳን መጸሇይ ነው፡፡ 
 

፫. ምክንያቱም በሌሳን መናገር ከእግዚአብሔር የተሰጠን ኃይሇኛው የምሌጃ ጸልት
 መሳሪያ ነው (ሮሜ 8፡26-27) 

ሀ. ይህ የምንባብ ክፌሌ ስሇጸልት ህይወታችን አራት ነገሮችን ይነግረናሌ፡- 
1. እንዳት መጸሇይ እንዯሚገባን አናውቅም፤ 
2. መንፇስ ቅደስ በጸልት ያግዛናሌ፤ 
3. መንፇስ ቅደስ በኛ ውስጥ “በቃሊት ሉነገር በማይቻሌ መቃተት ሇእኛ 

ይማሌዴሌናሌ፤”  
4. በእኛ ሆኖ “እንዯ እግዚአብሔር ፇቃዴ” ይማሌዲሌ፤ (ይጸሌያሌ) 



163 
 

ሇ. የሚሰራውም እንዯዚህ ነው፡- 
1. መንፇስ ቅደስ እንዱገዛችሁ መጸሇይ ጀምሩ፤ 
2. አንዲንዳ የማታውቁት የጸልት ርዕስ ሉኖር ይችሊሌ፤ 
3. አንዲንዳ ዯግሞ የምታውቁት ርዕስ ቢኖርም እንዳት እንዯምትጸሌዩ 

አታውቁም፤ 
4. ራሳችሁን ሇመንፇስ ቅደስ አስገዙ በእናንተም በኩሌ እንዱጸሌይ ፌቀደ፡፡ 
 

፬. ምክንያቱም በሌሳን መጸሇይ በውስጣችን ሊሇው የእግዚአብሔር መገኘት ንቁ
 እንዴንሆን ያዯርገናሌ፡፡ 

ሀ. መጽሏፌ ቅደስ አስዯናቂውን የእግዚአብሔርን መገኘት ተስፊ ይሰጠናሌ፡- 
1. ሇምሳላ፡- ማቴ.28፡20 ሏዋ.17፡27-28 እና ዕብ.13፡5 
2. ሆኖም አንዲንዳ እግዚአብሔር ሩቅ እንዲሇ ሆኖ ይሰማናሌ፡ በሌሳን መጸሇይ

 ሇእንዯዚህ ዓይነት ችግሮች ትሌቁ መፌትሔ ነው፡፡ 
 

፭. ምክንያቱም በሌሳን ስንጸሌይ እምነታችን ይታነጻሌ (ይሁዲ 20) 
ሀ. መጽሏፌ ቅደስ እምነታችንን የምናንጽበትን መንገድች ይናገራሌ፡- 

1. የእግዚአብሔርን ቃሌ በማንበብና በመተግበር፤ 
2. ያሇንን እምነት ስንሰራበት፡፡ 

ሇ. ብዙ ጊዜ ቸሌ ከተባለት ነገሮች አንደ በሌሳን መጸሇይ ነው፡፡ (ይሁዲ 20) 
 

፮. ምክንያቱም በሌሳን መጸሇይ በእግዚአብሔር ፌቅር ውስጥ መታቀፉያ መንገዴ ነው
 (ይሁ.20-21፣ ሮሜ.5፡5) 

ሀ. እንዱህ እንዘምራሇን “ኢየሱስ እንዯ ወዯዯኝ አውቃሇሁ በቃለ ስሇነገረኝ፡፡” 
1. ቢሰማኝም ባይሰማኝም ይህ እውነት ትክክሌ ነው፡ 
2. ነገር ግን የእግዚአብሔርን ፌቅር መሇማመዴ እንዳት አስዯናቂ ነው! 

ሇ. በመንፇስ መጸሇይ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፌቅር ውስጥ እንዴንጠበቅ 
ይረዲናሌ፡ 

 
፯. ምክንያቱም ይህ ሌሳን ሲተረጎም እግዚአብሔር ሇጉባኤ የሚያስተሊሌፇበት
 ትንቢታዊ መሌዕክት ስሇሆነ (1ቆሮ.14፡5) 

ሀ. እንዲንዴ ጊዜ እግዚአብሔር ጉባኤውን በቀጥታ በሌሳንና በመተርጎም ስጦታ 
ሉናገር ይፇሌጋሌ፤ 

ሇ. በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን ትታነጻሇች ትገነባሇችም፡፡ 
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፰. ምክንያቱም በሌሳን መጸሇይ በዯስታ ሇሆነ ምስጋና እና አምሌኮ ፌጹም
 ማስተሊሇፉያ አሸንዲ ነው (ዮሏ.4፡24) 

ሀ. በሀሳሴትና በምስጋና ተሞሌታችሁ ይህንን ሇመግሇጽ ቃሊት አጥሯችሁ ያውቀሌ? 
ሇ. በሌሳን መጸሇይና መዘመር ይህን ሃሴትና ምስጋና መግሇጫ ሌዩ የሆነ ስጦታ 

ነው፡፡  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ጳውልስ “ከሁሊችሁ የበሇጠ በሌሳን ስሇምናገር እግዚአብሔርን አመሰግናሇሁ፡፡” 

(1ቆሮ.14፡18) ማሇቱ ታዱያ ያስገርማሌን? 
2. ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞለ!! 

(ዳአርሚ) 
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69. እሳት፣ ነፊስና ርግብ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እንዯ እሳት፣ ነፊስና እርግብ መንፇስ ቅደስ ከኃጢአት 
ያጠራናሌ፣ ወዯ እውነት ሁለ ይመራናሌ፣ ወዯ ህብረት ያመጣናሌ፣ ወዯ መከሩ 
ይወስዯናሌ፤ እንዱሁም ከእግዚብሔር ጋር የጠበቀ ግንኑኝነት እንዱኖረን 
ይጠራናሌ፡፡ 

የስብከቱ ዓሇማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለና የመንፇስንም አሰራር በህይወታቸው  
        እንዱያውቁ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ለቃ.11፡11-13 
 
መግቢያ 
1. በምንባብ ክፌሊችን ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ በእኛ ህይወት እንዱሰራ ሇመፌቀዴ 

እንዲንፇራ ይነግረናሌ፤ 
2. ይህ እውነት ነው ምክንያቱም፡- 

2.1. እግዚአብሔር እኛን የሚጎዲ ነገር አይሰጠንም፤ (እንዯ ዴንጋይ እባብ ወይም 
ጊንጥ) 

2.2. … እግዚአብሔር የሚሰጠን እኛን የሚጠቅም ነገር ብቻ ነው፤ (እንዯ ዲቦ፣ አሣ 
ወይም እንቁሊሌ) 

2.3. …. መንፇስ ቅደስ ኢየሱስን፣ የህይወት እንጀራ የሆነውንና ሇዓሇም ህይወት 
ሰጭ የሆነውን ጌታ ይሰጠናሌ፡፡ 

3. ይህን በማዴረግ መንፇስ ቅደስ ወዯ እኛ በ3 መንገዴ ይመጣሌ እንዯ እሳት፣ እንዯ 
ነፊስ እና እንዯ እርግብ፡፡ 

 
፩. መንፇስ ቅደስ እንዯሚነዴ እሳት ይመጣሌ፡ 

ሀ. በመጽሏፌ ቅደስ መንፇስ ቅደስ አንዲንዳ እንዯ እሳት ወይም እንዯሚነዴ  
      ነበሌባሌ ተገሌጿሌ፤ 

1. ይህ ዮሃንስ ስሇክርስቶስ በተነበየው ሊይ ታይቷሌ፤ (ለቃ.3፡16) 
2. እንዱሁም በጴንጤቆስጤ ቀን በተገሇጸው በእሳት ምሊሶች ታይቷሌ፤ (ሏዋ.2፡3) 

ሇ. ሌክ እንዯ እሳት መንፇስ ቅደስ ሲመጣ ይሇውጠናሌ እንዯ ቀዴሞው መሆን  
   አንችሌም፡፡ 

1. መንፇሱ በኃጢአታችን ይወቅሰናሌ፤ (ዮሃ.16፡8-11) 
1.1. ሌክ እንዯ ጴንጤቆስጤ ቀን፤ (ሏዋ.2፡37) 

2. መንፇሱ ወዯ መሇኮታዊው እውነት ይመራናሌ፤ 
2.1. እርሱ የእውነት መንፇስ ነው፤ (ዮሃ.14፡7፣ 15፣ 26፣ 16፡13) 
2.2. ጌታ ኢየሱስ መንገዴ፣ እውነትና ህይወት እንዯሆነም ይገሌጣሌ፤ 
(ዮሃ.14፡6) 

3. መንፇሱ ሇእኛና ሇቤተክርስቲያን መነቃቃትን ያመጣሌ፡፡ 
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፪. መንፇስ ቅደስ ሌክ እንዯ ብርቱና ኃይሇኛ ነፊስ ይንቀሳቀሳሌ፡ 
ሀ. መንፇሱ በጴንጤቆስጤ ቀን ሌክ እንዯ ኃይሇኛ ነፊስ መጣ፤ (ሏዋ.2፡2) 
ሇ. ሌክ እንዯ ኃይሇኛ ነፊስ መንፇሱ ሰው የሠራውን አጥር ይህም በክርስቶስ አንዴ 

አካሌ እንዲንሆን የሚከሇክሇንን ይዯረምሰዋሌ፡- 
1. እያንዲንደ ብሔር የራሱ የሆነ መከፊፇሌን የሚያመጣ ጉዲት ፣ ሌማዴና ወግ 

አሇው፤ 
2. ሇምሳላ፡- አይሁድች እግዚአብሔር የእነርሱ ብቻ እንዯሆነ የማመን ችግር 

ነበራቸው ነገር ግን መንፇስ ቅደስ ጴጥሮስን በኢየሩሳላም የነበሩትን 
አይሁዴ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሁለም ህዝብና አህዛብ አምሊክ መሆኑን 
አሳያቸው፤ (ሏዋ.10፡1-46) 

3. ሌክ እንዯ ነፊስ መንፇሱ ወዯ መከሩ ይወስዯናሌ፤ 
3.1. መንፇስ ቅደስ በርናባስንና ሳውሌን ሊካቸው፤ (ሏዋ.13፡1-4) 
3.2. መንፇሱ የክርስቶስን እውቀት በዓሇም ሁለ እንዱሰራጭ እና ሰዎች 

እንዱዴኑ በኃይለ ያስታጥቀናሌ (ሏዋ.1፡8) 
 

፫. መንፇስ ቅደስ ሌክ እንዯ እርግብ በዕርጋታ ይወርዲሌ 
ሀ. መንፇሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሊይ እንዯ ዕርግብ ወረዯ፤ (ለቃ.2፡22-23) 
ሇ. እርግብ ገር የሆነ ፌጥረት ነው፡- 

1. ሇኖህ እርግብ በምዴሪቱ ውሃው እንዯቀነሰ፣ በቶል አዱሱ መሬት ብቅ 
እንዯሚሌና ምዴር ከሃጢአቷና ከጭካኔዋ መንጻቷን የምታበስር ነበረች 
(ዘፌ.8፡8-12) 

2. የመንፇሱ በኢየሱስ ሊይ እንዯ እርግብ መምጣት፤ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዱስ 
ዓሇምን ተስፊ አምጪ መሆኑን የሚያመሇክት ነው (ለቃ.3፡22፣ ሮሜ.5፡4-5) 

ሏ. አንዲንዴ ጊዜ መንፇስ ቅደስ በሇሆሳስ ዴምጽ ወዯ እኛ መጥቶ ይመራናሌ ወዯ
 እግዚአብሔር እንዴንቀርብም ይረዲናሌ፤ 

1. በኤሌያስ እንዲዯረገው ፤(1ነገ.9፡19) 
2. ጌታ ኢየሱስ ሇጴጥሮስ እንዲዯረገው፤ (ዮሃ.21፡15-17) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. መንፇስ ቅደስ ወዯ እናንተ እንዯሚነዴ እሳት፣ እንዯ ብርቱ ነፊስ እና እንዯ ገር 

እርግብ ይመጣሌ፡፡ 
2. አሁን ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ!! 

 
(ሉብ) 
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70. መሪያችን መንፇስ ቅደስን ማወቅ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡ - መንፇስ ቅደስ ከመንፇሳዊ ኃይሌና ክርስቲያኖች 
እንዯፇሇጉት ከሚያዯርጉት መሣሪያቸው በሊይ ነው፤ እርሱ መሇኮታዊ አካሌ 
ያሇው አማኞችን ማዯሪያው አዴርጎ ሇአገሌግሇት በኃይለ የሚያስታጥቅ ነው፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- በመንፇስ ቅደስ በመጠመቅ አማኞች የመንፇስ ቅደስ መገኘትንና  
               ኃይሌን እንዱያውቁ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሃ.14፡16፣ 15፡26፣ 16፡7-8 
 
መግቢያ፡- 
1. እንዯ አማኞች አንደ ተቀዲሚው ኃሊፉነታችን የመንፇስ ቅደስን ምሪት መከተሌ 

ነው፤ 
2. መንፇስ ቅደስን በሚገባ ከመከተሊችን በፉት ስሇእርሱ ማንነት በዯንብ ማወቅ 

አሇብን፤ 
3. ይህ መሌዕክት መሪያችንን መንፇስ ቅደስን እንዴናውቅ ይረዲናሌ፡፡ 
 
፩. መንፇስ ቅደስ ማን ነው ? 

ሀ. ሰዎች ስሇመንፇስ ቅደስ ማንነት በተሇያየ መንገዴ ያስባለ፡- 
1. እንዯ ምሥጢራዊ ኃይሌ እንዯነፊስ ወይም የስበት ኃይሌ፤ 
2. ሇራስ ጥቅም እንዯሚውሌ ኃይሌ ሌክ እንዯ ኤላክትሪክ አንዲንዳም እንዯ 

ጥንቆሊ ይታሰባሌ፡፡ 
ሇ. እንዯ መጽሏፌ ቅደስ ሃሳብ መንፇስ ቅደስ ስብእና ያሇው አካሌ ነው፡ 

1. ስሇዚህ እርሱ ሇራስ ጥቅም እንዯፇሇግን የምንጠቀምበት ኃይሌ አይዯሇም፤ 
2. እርሱ መሇኮታዊ ስብእና ያሇውን በእኔ ማዯሪያውን አዴርጎ የእግዚአብሔርን 

ፇቃዴ እንዴኖር የሚያስችሇኝ ጌታ ነው፡ 
3. ስብእና እንዲሇው አካሌ መንፇስ ቅደስ ከእያንዲንዲችን ጋር ህያው የሆነ 

ግንኙነት እንዱኖረን ይፇሌጋሌ፡፡ 
ሏ. ዛሬ ቤተክርስቲያን የምትፇሌገው ቆንጆ ፕሮግራምን ወይም መሣሪያን ሳይሆን 

ከመንፇስ ቅደስ ጋር የጠሇቀ ግንኙነትን ነው፡፡ 
1. ሇቤተክርስቲያን ህይወት የሚሰጥ እርሱ ብቻ ነው፡፡ 
2. ምሳላ፡- ሇሞተች ቤተክርስቲያን አዱስ ፕሮግራም ማሇት ሇሞተ በሽተኛ የሌብ 

ማሽን እንዯመግጠም ነው፡፡ 
 

፪. እንዳት መንፇስ ቅደስ ከመሇኮት ጋር ይተካከሊሌ? 
ሀ. እግዚአብሔር አብ ፇጣሪ ነው፡- 

1. ከእርሱ ዘንዴ ሌጅነትን አገኘን፤ 
2. ስሇፇጠረን እኛ የእርሱ ነን፤ 

ሇ. እግዚአብሔር ወሌዴ አዲኝ ነው፡- 
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1. ከእርሱ ዘንዴ ማንነትን አገኘን፤ 
2. እርሱ ሰሇሞተሌን እኛ ክቡር ነን፤ 

ሏ. ዛሬ የእግዚአብሔር መንፇስ የእግዚአብሔር መገኘት በኛ አገኘን፡- 
1. ከእርሱ ዘንዴ ዴፌረትን አገኘን፤ 
2. እርሱ ከእኛ ጋር ስሇሆነ ብቻችንን አይዯሇንም፡ 

 
፫. ጌታ ኢየሱስ ስሇመንፇስ ቅደስ ምን አሇ? 
 (ተመሌከቱ ብዙ ነገር ነው የተናገረው ነገር ግን የምንባብ ክፌሇችንን ባማከሇ ጌታ 

ኢየሱስ ስሇመንፇስ ቅደስ በሁሇት መንገዴ ገሌጿሌ፡፡) 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ “አጽናኝ” አሇው (ዮሃ.14፡16) 

1. “አጽናኝ” የሚሇው በግሪኩ “ጰራቅሉጦስ” ይባሊሌ፡፡ ቀጥታ ትርጉሙ 
“ሇመርዲት ከጎን የሚሄዴ” ማሇት ነው፡፡ 

2. መንፇስ ቅደስ ያሇእኛ አይሠራም ወይም በእኛ ቦታ አይሠራም ነገር ግን 
ከእኛ ጋር እና በእኛ ይሠራሌ እንጂ፤ 

3. ከእኛ ጋር ሲሠራ መንፇስ ቅደስ ሁሇት ነገሮችን ያዯርጋሌ፡- 
3.1. ኃጢአታችንን በህይወታችን ወዯ ብርሃን በማምጣት 

ይወቅሰናሌ(ዮሃ.16፡7-8) 
3.2. እግዚአብሔር ሌንሆን የሚፇሌገንን መንፇስ ቅደስ ያስሇጥነናሌ፡ 

4. በጴንጤቆስጤ ጊዜ ጴጥሮስን እንዯተጠቀመው አሁንም መንፇስ ቅደስ 
የጠፊውን ሰው ሇመውቀስ በመንፇሱ የተሞለትን አማኞች ተጠቅሞ 
ይናገራሌ፤ (ሏዋ.2፡14 ፣ 37-41) 

5. እውነተኛ የመንፇሱ ምሪት የሚታወቀው በቅዴሚያ በቤተክርስቲያን ውስጥ 
በሚሆነው ሳይሆን በውጭ በዓሇም የሚሆነው ነው፡፡ 

ሇ. ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስን “መሪ” አሇው፡ 
1. እንዯ የእውነት መንፇስ ወዯ እውነት ሁለ ይመራናሌ፤ (ዮሃ.16፡13) 
2. ያሇመሪያችን ህይወትን በራሳችን መምራት ከባዴ ነው፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ከጌታ ጋር ያሊችሁን ግንኙነት ዛሬ በመንፇስ ቅደስ መሞሊት ማጠንከር 
ትችሊሊችሁ፤ 

2. እንዱሁም የተዋጣሇት የጌታ ምስክርም መሆን ትችሊሊችሁ፤ 
3. ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞለ ዯጋግማችሁም ተሞለ! 

 
 (ዲጆ) 
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71. በሌሳን የመናገር ስጦታ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በሌሳን በመናገር ስጦታ ብዙ ጊዜ የተሣሣተ መረዲት አሇ፡፡ 
በዚህ ምክንያት ብዙዎች በህይወታቸው ሉያገኙት የሚችለትን መንፇሳዊ 
በረከት ያጣለ፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች እግዚአብሔር በመንፇሱ ሉሞሊችውና የሌሳን ስጦታን     
        ሉሰጣቸው እንዯሚፇሌግ አውቀው ይቀበለ ዘንዴ ሇመርዲት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- 1ቆሮ.12፡8-11 
 
መግቢያ፡- 
1. ሇአዱስ ኪዲን ቤተክርስቲያን በሌሳን መናገር የተሇመዯ ነበር፤ 
2. በዚህ መሌዕክታችን በሌሳን ስጦታ ሊይ ሇሚነሱ 3 ጥያቄዎች መጽሏፌ ቅደሳዊ 

መሌስ እንሰጣሇን፡፡ 
 

፩. በሌሳን መናገር ምንዴ ነው? 
ሀ. በመጀመሪያ በሌሳን መናገር ያሌሆነውን እንይ፡- 

1. ፌሬ ከርስኪ፣ መቀባጠር ወይም የህጻን ንግግር (ሏዋ2፡5፣ 6፣ 8፣11) 
1.1. ሌሳን የሰው ወይም የመሊዕክት ቋንቋ (1ቆሮ.13፡2) 

2. የፌንዯቃ ንግግር ወይም የራስን መሳት ዓይነት ሌምምዴ አይዯሇም፤ 
2.1. በአይምሮህ ቁጥጥር ስር ነህ (1ቆሮ.14፡27-33) 

3. በሏዋርያት ዘመን ያቆመ ስጦታም አይዯሇም፡ 
3.1. 1ቆሮ.13፡8 ብዙ ጊዜ የተሣሣተ ትርጉም ይሰጠዋሌ፡ 
3.2. ይህ ክፌሌ የሚናገረው ጌታ ሲመጣ ስሇሚሇወጠው ነገር ነው፡ 

4. ጳውልስን ያሳፇረው መንፇሳዊ ስጦታ አይዯሇም፡ 
4.1. በ1ቆሮ.12-14 ጳውልስ ሉያስረዲ የሞከረው ስሇሚያሳፌረው ጉዲይ ሳይሆን
 በቤተክርስትያኑ የነበረውን የስጦታዎች አጠቃቀም ሇማስተካከሌ እንጂ  
4.2. በሌሳን በመናገር ምንም አሊፇረም ሌክ የጌታ እራትን የተሳሳተ አጠቃቀም 

በምዕ.11 እንዲስተካከሇ እንዱሁ አዯረገ እንጂ፡ 
4.3. እኛም ማፇር የሇብንም ሌሳን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ነው  

እግዚአብሔር በጎ ስጦታን ነው የሚሰጥ፡ 
ሇ. በሌሳን መናገር ምንዴን ነው ? 

1. በመንፇስ የተነዲ ንግግር ነው፤ (ሏዋ.2፡4) 
2. የእግዚአብሔርን ታሊቅ ሥራ ማወጅ መናገር ነው፤ (ሏዋ.2፡11) 
3. ሇእግዚአብሔር መናገር ነው፤ (1ቆሮ.14፡2) 
4. በመንፇሱ የተነካ ጸልት ነው፤ (1ቆሮ.14፡15-16፣ ሮሜ 8፡26-27) 
5. በመንፇሱ የተመራ ውዲሴና ምስጋና ነው፤ (1ቆሮ.14፡14) 
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፪. ይህ ሌምምዴ ሇሁለም የተሰጠ ነው ? 
ሀ. በግሌ ጸልትነቱን ስናየው ለቃስና ጳውልስ እንዯሚያሳዩት ሇአማኞች ሁለ ታስቦ 

የተሰጠ መሆኑን ነው፡- 
1. በጴንጤቆስጤ ቀን ሁለም በመንፇስ ቅደስ የተጠመቁ በሌሳን ተናገሩ፤ 

(ሏዋ.2፡4) 
2. በቆርኔላዎስ ቤት ሁለም በመንፇሱ የተሞለ በሌሳን ተናገሩ፤ (ሏዋ.10፡44-46) 
3. ጳውልስ ሌሳን በመናገሩ እግዚአብሔርን አመሰገነ እንዱሁም ሁለም በሌሳኖች
 እንዱናገሩ ተመኘ፤ (1ቆሮ.14፡5፣ 18) 
4. ጳውልስ ሌሳን የተሰጠው አማኞች በጸልት ራሳቸውን ማነጽ እንዱችለ 

እንዯሆነ አስተማረ፤ (1ቆሮ.14፡4) 
4.1. መንፇስ ቅደስ የክርስቲያን ዋና አማካሪ ነው፡ 
4.2. ጌታ ይህን ስጦታ የሰጠን ሉያጠናክረን እና መንፇሳችንን ሇማገሌገሌ 

ነው፡፡  
ሇ. ነገር ግን ሌሳኖች እንዯ መንፇሳዊ ስጦታ ሇጉባኤ የሚሆን ሇሁለም አማኞች
 አሌተሰጠም፡፡ 

1. ጳውልስ “ሁለም በሌሳኖች ይናገራለን?” ሇሚሇው ጥያቄ (1ቆሮ.12፡29) ይህም 
የሚናገረው በጉባኤ ስሇምንሇማመዯውና ትርጉም ስሇሚያስፇሌገው ዓሊማውም 
ጉባኤው ሇማነጽ ስሇተሰጠው ነው፡፡ 

 
፫. በጉባኤ ሇምንጠቀመው ሌሳን ምን ዓይነት መመሪያ ነው የምንከተሇው? 

ሀ. በቤተክርስቲያናችን አገሌግልቶች ይህን የመንፇስ መገሇጥ ማበራታታት 
አሇብን፡፡ 
1. ጳውልስ እንዯጻፇው “መንፇሳዊ ስጦዎችን ፇሌጉ እና በሌሳን መናገርንም
 አትከሌክለ፡፡” 1ቆሮ.14፡1፣ 39፤ 
2. ስሇዚህ በሌሳን መናገርን ማበራታት ነገር ግን መጽሏፌ ቅደሳዊ መመሪያን 

በማዴረግ ይሁን፤ (1ቆሮ.14፡33፣40) 
ሇ. በጉባኤ ስንጠቀም በሌሳን ስጦታ ከመተርጎም ስጦታ ጋር መሄዴ አሇበት፤ 

በዚህም ጉባኤው በጠቅሊሊ ይታነጻሌ (1ቆሮ.14፡4-6፣ 13፣28) 
ሏ. የሌሳን ስጦታ ከመተርጎም ጋር ቢሆንም በአንዴ በአምሌኮ ጊዜ ከሁሇትና 

ሶስትመሌዕክቶች መብሇጥ የሇበትም (1ቆሮ.14፡26-27) 
መ. ሇሁለም የመናገር ስጦታዎች (ሌሳን፣ መተርጎምና ትንቢት) ቁሌፈ በእምነት 

የታጀበ ጸልት ነው፡ 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. እግዚአብሔር ሇእኛ የሚፇሌገውን ሁለ መሻት አሇብን፤ 
2. ኑ ወዯ እግዚአብሔር አሁን በመንፇሱ እንዱሞሊችሁና በእናንተ በኩሌም 

እንዱማሌዴ ፌቀደሇት! 
 (ጆው) 
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72. ረዲት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በመንፇስ ቅደስ ከተሞሊን እርሱ ራሱ ስኬታማ የክርስትና  
        ህይወት እንዴንኖር ይሆናሌ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይሞለና የተሳካ የክርስትና ህይወት  
        እንዱኖሩ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዮሏ.14፡16 (በዴሮው ትርጉም) 
 
መግቢያ 
1. መንፇስ ቅደስ በማህበረሰባችን ዛሬ “ጥሩ ያሌሆነ ስም” ተሰጥቶታሌ፤ሇዚህም በከፉለ 

እኛም በዯሇኞች ነን፡፡ 
1.1. ምክንያቱም ኃይለን እንጂ ማንነቱን አሇመፇሇጋችን፤ 
1.2. ምክንያቱም ከእግዚአብሔር እንጂ እግዚአብሔርን ራሱን አሇመፇሇጋችን፤ 
1.3. ምክንያቱም ስጦታውን እንጂ ፌሬውን አሇመፇሇጋችን፤ 
1.4. ምክንያቱም መንፇስ ቅደስ እንዱሠራሌን እንጂ ሇእርሱ መገዛትን 

አሇመፇሇጋችን፤ 
1.5. ምክንያቱም እኛ ጴንጤቆስጤዎች መንፇስ ቅደስ እንዯ ሌዩ መሇያ አዴርገን 

በላሊው ሊይ የበሊይነትን ስሜት በማሳየት እንጂ ራሳችንን ሇእርሱና ሇፇቃደ 
አሇማስገዛታችን፡፡ 

2. እነዚህን ስናዯርግ ጳውልስ ያሇውን “እንዯሚጮህ ናስ ወይም እንዯሚንሿሿ 
ጸናጽሌ…፡” (1ቆሮ.13፡1) እንሆናሇን፡፡ 

3. በምንባብ ክፌሊችን ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ “ላሊ ረዲት” ብልታሌ፡ 
3.1. በዚህ ክፌሌ አውዴ ጌታ ኢየሱስ ዯጋግሞ ስሇመንፇስ ቅደስ ተናግሯሌ፡ 

(ዮሏ.14፡15-21፣ 25-27፣ 15፡26-27፣ 16፡7-15) 
3.2. መንፇስ ቅደስን እንዯ እረዲታችን እንዯምንፇሌገው አራት ምክንያቶች 

ተገሌጾሌናሌ፡- 
 
፩. መንፇስ ቅደስ የሚወቅሰን እርሱ ነው  

ሀ. በዮሏ.16፡8-11 መሠረት ጌታ መንፇስ ቅደስ በ3 መንገዴ ይወቅሳሌ፡- 
1. ስሇ ኃጢአት ይወቅሳሌ (እርሱ፡- አይሆንም… አይሆንም… ይሊሌ) 
2. ስሇ ጽዴቅ ይወቅሳሌ (አዎን… አዎን… ይሊሌ) 
3. ስሇ ፌርዴ ይወቅሳሌ (ያንተ ምርጫ ነው ይሊሌ) 

ሇ. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ኃጢአትን ማሸነፌ እንችሊሇን (ሮሜ 8፡1-4፣ ገሊ.5፡16) 
1. መንፇስ ቅደስ የተሻሇ ህይወት እንዱኖረን ይወቅሰናሌ (ዮሏ.10፡10) 
2. የእርሱ ወቀሳ ወዯ ዘሊሇም ህይወት ይመራናሌ፤ 
 

፪. መንፇስ ቅደስ የእውነት መንፇስ ነው (ዮሏ.14፡17፣ 15፡26፣ 16፡13) 
ሀ. ማህበረሰባችን ኃጢአት ምንም አይዯሇም ብል ያስተምረናሌ፡- 
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1. ውሸት እንዯ እውነት ሆኖ ቀርቧሌ፤ 
2. ነገር ግን መንፇስ ቅደስ ወዯ እኛ በትክክሇኛው እውነት ይመጣሌ፡፡ 

ሇ. ከእውነት መንፇስ ጋር ስንኖር ምን ይሆናሌ ? 
1. መሇኮታዊ የሆነ አርነትን ይሰጠናሌ፤ (ዮሏ.8፡32) 
2. ሇወንጌሌ እውነት ኃይሇኛ ምስክሮች እንሆናሇን፤ (ሏዋ.1፡8) 
 

፫. መንፇስ ቅደስ መሪያችን ነው (ዮሏ.16፡13) 
ሀ. ወዯ በሇጠ ፌሬያማ ህይወት ይመራናሌ (ዮሏ.15፡5፣ 8) 
ሇ. ወዳት እንዯምንሄዴና ሇማን እንዯምንመሰክር ይነግረናሌ (ሏዋ.10፡19-20) 
ሏ. ብርቱ የሆነ አመራር እየሰጠን ከዚህ በፉት ሄዯን በማናውቀው ቦታዎች 

ይወስዯናሌ፡ 
መ. ሌንታዘዘውና ሌንከተሇው ይገባናሌ (ሏዋ.5፡32) 
 

፬. መንፇስ ቅደስ አስተማሪያችን ነው፡ 
ሀ. መንፇስ ቅደስ ሲመጣ እኛን ያስተምረናሌ (ዮሏ.14፡26) 
ሇ. ነገር ግን እኛን ከማስተማሩ በፉት 

1. … ከእርሱ ሇመማር ፇቃዯኞች መሆን አሇብን 
2. … ትሁታን ሆነን እርዲታን እንዯምንሻ እስበን መቀበሌ  

ሏ. እንዯ አስተማሪያችን መንፇስ ቅደስ….. 
1. ….. በዋጋ የማይገኙ ትምህርቶችን ይሰጠናሌ 
2. …. ከዚህ በፉት ያሌተማርናቸውን ነገሮች ያስተምረናሌ፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ከመንፇስ ቅደስ ጋር የሚኖረን ግንኙነት የሚጀምረው ከጌታ ኢየሱስ ጋር 
በሚኖረን ግንኙነት ነው፤ (ዮሏ. 3፡3-7) 

2. አንዳ ዯግሞ ከተወሇዴን በመንፇሱ ዯግሞ መሞሊት አሇብን፤ (ኤፋ.5፡18) 
3. ኑ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስን እንቀበሌ! 
4. ኑ አሁን በመንፇሱ እንሞሊ! 

 
(ኤጆ) 
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73. በመንፇስ መመሊሇስ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- አንዳ በመንፇስ ቅደስ ከተጠመቅን በኋሊ “በመንፇሱ  
        መመሊሇስ” ይገባናሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ እና በመንፇሱ ሇመመሊሇስ ህይወታቸውን  
        ያስገዙ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ገሊ.5፡25 
 
መግቢያ፡- 
1. ወዱያው ከዲግም ሌዯት በኋሊ እያንዲንደ አማኝ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ አሇበት፤ 
2. ይህ መጽሏፌ ቅደሳዊው ተሇምድ ነው፤ 
3. ነገር ግን በመንፇሱ መሞሊት ብቻ መጨረሻው አይዯሇም፣ በመንፇስ ሇመመሊሇስ 

አዱስ የሕይወት ጉዞ ጅማሬ አንጂ፤ 
4. በመንፇስ ሇመመሊስ አማኞች ሉያውቁትና ሉኖሩበት የሚገባ ሰባት መርሆች አለ፡- 
 
፩. በመንፇስ መመሊሇስ የጸልት ህይወት ነው፡ 

ሀ. በመንፇሱ የተሞሊ ህይወት በጸልት ይጀምራሌ፤ 
1. ስሇመንፇስ ቅደስ መጸሇይ አሇብን፤ (ለቃ.11፡9-13) 
2. ከጴንጤቆስጤ በፉት ሰዎች ጸሇዩ፤ (ሏዋ.1፡14 ከ2፡4 ጋር) 

ሇ. በመንፇሱ የተሞሊ ሕይወት የሚጠበቀው በጸልት ነው፡ 
1. መተንፇስ ሇተፇጥሯዊ ህይወታችን እንዯሆነ ሁለ ጸልት በመንፇሱ ሇተሞሊ  

ሰው ህይወት ነው፤ (ዮሏ.20፡22) 
 

፪. በመንፇስ መመሊሇስ የቅዴስና ህይወት ነው 
ሀ. ያሌተቀዯሰ ኑሮ መንፇስ ቅደስን ያሳዝናሌ፤(ኤፋ.4፡30-31) 
ሇ. የተቀዯሰ ህይወት እንዴንኖር መንፇሱ በኃይለ ያስታጥቀናሌ፡ (ሮሜ 8፡1-2፣ 

ገሊ.5፡16) 
 

፫. በመንፇስ መመሊሇስ የእምነት ህይወት ነው፡ 
ሀ. ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻም ህይወት በእምነት ነው፡ 
1. በእምነት ይጀምራሌ (ዮሏ.7፡38፣ ገሊ.3፡14) 
2. የሚጠበቀውም በእምነት ነው፡፡ 

ሇ. እምነታችንም የሚገነባው በመንፇስ በመጸሇይ ነው (ይሁ 20) 
 

፬. በመንፇስ መመሊሇስ የመንፇሳዊ እዴገትና ጥሌቀት ያሇው ቀጣይ ግንኙነት ነው፡ 
ሀ. አንዳ በመንፇሱ ከተሞሊ በኋሊ በመንፇስ ነገርም እያዯግን መሄዴ አሇብን፡  
1. በመንፇስ ቅደስ ስጦታዎች ማዯግ አሇብን (1ቆሮ.12፡1፣ 31) 
2. በመንፇስ ቅደስ ፌሬ ማዯግ አሇብን (ገሊ.5፡22-23) 
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ሇ. በመንፇስ የሆነው ህይወትም የጠሇቀ ዘሊቂ የሆነ ግንኙነትን ያካትታሌ 
1. ከእግዚአብሔር አብ፣ ወሌዴና መንፇስ ቅደስ ጋር፤ 
2. በክርስቶስ ከሆኑ አማኞች ጋር፤ 
3. ክርስቶስ ከሚያስፇሌጋቸው ሰዎች ጋር፤ 

ሏ. እንዯማንኛውም ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ያሇንን ግንኙነት ሌንመግበውና
 ሌንጠብቀው ያስፇሌጋሌ፡ 
 

፭. በመንፇስ መመሊሇስ በዴፌረት የተሞሊ የምስክርነት ህይወት ነው 
ሀ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ቀዲሚው ዓሊማ ምስክር ሇመሆን ኃይሌ እንዱሰጠን 

ነው፤ (ሏዋ.1፡8፣ 4፡31) 
ሇ. በራሳችን ተነሳስተን መመስከር ብንጀምር መንፇሱ መጥቶ ምስክርነታችንን 

ጉሌበት ይሰጠው ነበር፤ 
  

፮. በመንፇስ መመሊሇስ በሁሇት ኃይሇኛ መንፇሳዊ ሌምምድች ይጀምራሌ፡ ከዛም በብዙ
 ቀጣይ መንፇሳዊ ሌምምድች ይጠበቃሌ፡ 

ሀ. በመንፇስ የሆነ ህይወት በሁሇት ኃይሇኛ ሌምምድች ይጀምራሌ፡ 
1. ዲግም ሌዯት ነው፤ (ዮሏ.3፡3-7) 
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ነው፤ (ሏዋ.2፡1-4) 

ሇ. በብዙ ቀጣይ መንፇሳዊ ሌምምድች ይጠበቃሌ፡ እነሱም፡- 
1. ዲግም በመሞሊት፤ (ሏዋ.4፡31፣ ኤፋ.5፡18) 
2. በመቀባት፤ (ሏዋ.4፡8፣ 10፡38) 
3. መሇኮታዊ ምሪት፤ (ሏዋ.16፡6-10) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ኑ እና በመንፇሱ ዲግም ሌዯት አግኙ፤ 
2. ኑ እና በመንፇሱ ተሞለ፤ 
3. ኑ እና በመንፇስ የመመሊሇስን ህይወት ሇመኖር ራሳችሁን ስጡ፡፡ 

 
 
(ዳአርሚ) 
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74. ህይወት በመንፇሱ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- መንፇሱ ኃይሌ ማግኘት ብቻ በቂ አይዯሇም፡ የቅዴስናችንም  
        መንፇስም በህይወታችን ሉኖር ይገባሌ እንጂ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇሱ ሲሞለና እንዯተቀዯሱ የእግዚአብሔር ሌጆች    
        በየዕሇቱ በመንፇስ ሲመሊሇሱ ማየት  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሮሜ 8፡1-39 
 
መግቢያ 
1. እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ኃይለና ቅዴስና ሊይ ያተኩራሌ፤ 
2. መንፇስ ቅደስ “ቅደስ” እና “መንፇስ” ነው፡፡ 

2.1. “ቅደስ” የሚሇው ስሙ በአማኝ ህይወት የሚሰራውን የመቀዯስ ሥራ 
ያስታውሰናሌ፡፡ “መንፇስ” የሚሇው ስሙ ዯግሞ በአማኝ ህይወት የኃይለን 
ማስታጠቅ ሥራ ያስታውሰናሌ፡ 

2.2. “ቅደስ” የሚሇው የክርስቶስን ወዯ መምሰሌ እንዯምንሇወጥ ሲያስታውሰን 
“መንፇስ” የሚሇው ዯግሞ ሥራውን መቀጠሌ እንዲሇብን የሚስታውሰን ስም 
ነው፡ 

3. የክርስቲያኖች ትግሌ በስጋና በመንፇስ መካከሌ ነው፡ 
3.1. ጳውልስ ይህን ትግሌ በሮሜ 7-8 አስረዴቷሌ፡፡ 
3.2. ምዕራፌ 7 የሥጋን ብርቱ ጎን ሲያሳይ፤ 
3.3. ምዕራፌ 8 ዯግሞ በክርስቶስ ዯምና በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ክርስቲያን በሥጋ 

ሊይ ያሇውን ዴሌ ያሳየናሌ፡፡ 
4. ሮሜ 8፡1 የሚገሌጸው በአንዴ የተወሰነ ወቅት የተከናወነ ያሇፇ ዴርጊትን ነው፤ 

4.1. ይህ ዴርጊትም ክርስቶስ በቀራንዮ የሠራው ሥራ ነው፤ (ገሊ.5፤1) 
4.2. ይህ ሥራ አሁን በክርስቶስ ሊሇን ነጻነት መሠረቱ ነው፡፡ 

5. በዚህ መሌዕክታችን በመንፇስ ስሇሆነው ህይወት እንነጋገራሇን፡ 
6. እንዱህ ዓይነት የመንፇስ ህይወት ሁሇት ዋና ባህሪያት አለት፡- 
 
፩. የመንፇሱ ህይወት የቅዴስና ህይወት ነው (ሮሜ 8፤5-13) 

ሀ. በመጀመሪያ በሥጋ እንዯተሰቀሌን ማመን (ገሊ.5፤16-20) 
1. አማኝ በመንፇስ እንጂ በሥጋ መመሊሇስ የሇበትም፡- 

1.1. በመንፇስ መመሊሇስ ሇመንፇስ ቅደስ መገዛት ማሇት ነው፤ 
1.2. ከእርሱ ጋር በህብረት መኖር እና ከእርሱ ባህሪ እንጻርም ውሳኔአችንን 
 በማስተካከሌ መኖር ነው፡፡ 

2. በኃጢአትና በክርስቶስ በአንዴ ሊይ ሌንያዝ አንችሌም፤ 
3. የአማኞች ኃሊፉነት ሇመንፇሱ መሰጠትና የሥጋን ሥራ መቋቋም ነው፡፡ 

ሇ. ከዛም የመንፇሱን ሥራ በውስጣችን መኮትኮት ነው፤ (ገሊ.5፤22-25)  
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1. ጳውልስ በሥጋ ሥራና በመንፇስ ፌሬ መካከሌ ሌዩነቱን አሳይቷሌ፤(ገሊ.5፤22-
23) 

2. ሥራ በሰው ጉሌበት የሚገኝ ሲሆን ፌሬ ግን ቅርንጫፌ ከወይኑ ግንዴ ጋር 
ሲጣበቅ የሚያዴግ ነው፤ (ዮሏ.15፤5) 

3. “ፌሬ” የሚሇው ቃሌ ነጠሊ መሆኑን አስተውለ መንፇስ ቅደስ የሚያፇራው 
ዓይነት ፌሬ ክርስቶስን መምስሌ ነው፡፡ 

 
፪. የመንፇሱ ህይወት የኃይሌ ህይወት ነው (ሮሜ 8፤14-30) 

ሀ. መንፇሱ የእግዚአብሔር ሌጆች እንዴንሆን ኃይሌን ይሰጠናሌ፤ (ሮሜ 8፤14-16) 
1. ሁሌጊዜ የእርሱ መሆናችንን መንፇስ ቅደስ ዋስትና ይሰጠናሌ፤ 

1.1. የትናንትን የአሁንን እና የነገውን ሁለ አከናውኖታሌ፤ 
1.2. የእግዚአብሔር ሌጆች በመሆናችን ሊይ ምንም ጥርጥር ሉኖር አይገባም፡፡ 

2. የእግዚአብሔር ሌጆች መሆናችንን የሚመሰክርሌንና የሚያረጋግጥሌን ወኪሌና 
ረዲት እርሱ ነው፡፡ 

3. በዚህ ጥቅስ ሊይ ያሇውን ዴርብ ምስክርነት ተመሌክቱ፡- 
3.1. እርሱ ብቻውን ሌጅ አዴርጎ ከቤተሰቡ ጋር እንዯቀሊቀሇን የእግዚአብሔር 

ምስክር አሇን፤ 
3.2. አሁን እያንዲንዲችን የራሳችን ሌምምዴ ከመንፇሱ ጋር አሇን፡፡ (መንፇሱ 

ያስታውቀናሌ) እኛ አሁን የእግዚአብሔር ሌዩ ሌጆች ነን  
ሇ. መንፇሱ እንዴንጸሌይ ኃይሌ ይሰጠናሌ፡ (ሮሜ 8፤26-27) 

1. ራሳችንን መርዲት ሲያቅተን ያግዘናሌ፤ 
2. የህይወት ሸክማችንን ከእኛ በመውሰዴ ያግዘናሌ፤ 
3. በጸልታችንም ያግዘናሌ፡፡ 

ሏ. መንፇሱ በዓሊማ ኃይለን ይሰጠናሌ፤ (ሮሜ 8፤28-30) 
1. ኃይለን የሚሰጠን የህይወት ዓሊማችንን መፇጸም እንዴንችሌ ነው፤ (ሮሜ 

8፤29-39) 
2. እግዚአብሔር እያንዲንችንን ሇክብር ወስኖናሌ፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. በመንፇሱ የቅዴስናና የኃይሌ ህይወት መኖር እንችሊሇን፤ 
2. ኑ አሁን ህይወታችሁን ሇመንፇስ ቅደስ አስገዙ፤ 
3. ኑ እና ሥራውን እንዴትሰሩ በኃይለ ያስታጥተቃችሁ! 

 
(ስኤ) 
 
 
 



177 
 

75. በመነካቱ መኖር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እያንዲንዲችን “በመነካት መኖርን” ማወቅ አሇብን፤ ይህም 
በመንፇስ መመሊሇስ ነው፡ 

የስብከቱ ዓሊማ ፡- አማኞች በመንፇስ እንዯሞለና በመንፇሱ ሇመኖር ራሳቸውን  
        እንዱሰጡ፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሮሜ 8፡1-17 
 
መግቢያ 
1. በእያንዲንዲችን ህይወት የመንፇስ ቅደስ ሥራ ተቀዯሚ መሆን አሇበት፤(ገሊ.5፤25) 
2. መሌዕክቱ በመንፇስ ስሇመኖርና መመሊሇስ ትርጉም ይናገራሌ፤ 
3. በምንባብ ክፌሊችን ጳውልስ እንዯመንፇስ ፇቃዴ እንዴንኖር ያስገነዝበናሌ፡፡ 

በመጀመሪያ የሚወያየው…. 
 
፩. የክርስትና ህይወታችንን በሁሇት መንገዴ መኖር እንችሊሇን፡- 

1. “እንዯ ሥጋ ባህርይ መኖር እንችሊሇን፤ (በግሪኩ ካታ ሳርካ) 
2. ወይም “እንዯመንፇስ ፇቃዴ” መኖር እንችሊሇን፤ (በግሪኩ ካታ ኒውማ፤ ቁ.4-5)፡ 

ሁሇቱን አንዴ በአንዴ እስኪ እንመሌከታቸው፡- 
ሀ. ህይወታችንን በካታ ሳርክ ሌንኖር እንችሊሇን፡ ይህም እንዯ ሥጋ ባህርይ (“እንዯ 

ሥጋ ሥራ ፇቃዴ” ቁ. 1-4፤7) 
1. ይህ ዓይነት ህይወት እግዚአብሔርን አያስዯስትም፤ 
2. ውጤቱም ራስ ወዲዴነት፣ ጠሊትነትና ተቀውሞ በእግዚአብሔር ሊይ ይሆናሌ፤ 
3. ወዯ ባርነትና ከዚያም ወዯ ሞት ይመራሌ፤ 
4. የተሻሇ መንገዴ አሇ፡- 

ሇ. ህይወታችንን በካታ ኒውማ ሌንኖር እንችሊሇን ይህም እንዯ መንፇስ ፇቃዴ ነው፤ 
1. በካታ ኒውማ መኖር ውጤቱ የጽዴቅ ህይወት፣ ሰሊምና ከኩነኔ ዓርነት ነው፤ 
2. ከምንም ዓይነት የህይወት ዲራ እንምጣ (ህግ አጥባቂ ወይም ጣኦት አምሊኪ) 

በመንፇሱ ኃይሌ በጽዴቅ መኖር እንችሊሇን፡፡ 
 

፪. እንዳት ብሇን እንዯ መንፇስ ፇቃዴ መኖር እንዯምንችሌ፡- 
ሀ. አስቀዴመን ከመንፇስ መወሇዴ አሇብን፤ (ዮሃ.3፡3-8) 
ሇ. ቀጥልም ስሇ መንፇስ ቅደስ ትክክሇኛ እይታ ሉኖረን ይገባሌ፤ 

1. ምንም እንዯማያዯርግ በህይወታችን ዴብቅ ተጽእኖ ፇጣሪ አዴርገን ሌናየው
 አይገባንም፤ 

2. እንዱሁም በእኛ አንዲንዳ ብቻ እንዯሚሰራ (ሌክ በመነቃቂያ ጊዜ) አዴርገን 
ሌናየው አይገባም፤ 

3. ነገር ግን እንዯሚሠራ በህይወታችን ሁሌጊዜ ንቁ ተሳታፉ የሆነ አካሌ 
አዴርገን መንፇስ ቅደስን ሌናየው ይገባሌ፡፡ 
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ሏ. በተጨማሪም “በመንካቱ መኖርን” ሌንማር ይገባሌ፤ 
1. “መንካቱ” ስንሌ በጎሊና በሚታወቅ መንገዴ ውስጣችንን በሚሰማን መሌኩ 

የሆነ የመንፇስ ቅደስ ሥራ፤ ያም እንዴንናገር፣ እንዴናገሇግሌና እንዯ 
እግዚአብሔር የማዲኑ ዓሊማ እንዴንቀሳቀስ የሚዯርገን መነካት ማሇት ነው፤ 

2. የዴሌ ነሺ ክርስቲያን ህይወት ምስጢር ነው፤ 
3. የብርቱ ክርስቲያን ምስክር ምስጢር ነው፡፡ 

መ. በመነካቱ መኖር ማሇት ሇመንፇስ ቅደስ ንቁ የሆነና ቶል መሌስ ሰጭ የሆነ 
ህይወት መኖር ነው፤ይህንን በ3 ዓውዴ እንየው፡- 
1. በኛ የክርስትና ህይወት ዓውዴ ውስጥ፡ መንፇስ ቅደስ ይነካናሌ ወዯ በሇጠ 

ስኬት፣ ብስሇትና በኃጢአት ሊይ ዴሌንእንዴናዯርግ ይነካናሌ፤ 
2. ሇአምሌኮ በተሰበሰበ ቤተ ክርስቲያን ዓውዴ ውስጥ፡ እርስ በርስ 

እንዴናገሇግሌ ይነካናሌ፡ 
3. በገበያ ቦታ ዓውዴ ውስጥ፡ የጠፊውን በወንጌሌ እንዴንዯርስ ይነካናሌ፡ 

ሠ. “እንዳት አዴርጌ ህይወቴን በካታ ኒውማ ሌኑር?” ብሇህ ትጠይቅ ይሆናሌ፤ 
ሰባት ተግባራዊ ሃሳቦችን እንይ፡- 

1. በህይወት የመንፇስ ቅደስ መገኘት እንዲሇ እውቅና ስጥ፤ 
2. መንፇስ ቅደስ በዙሪያህ እንዲሇ በውስጥህና በአንተ በኩሌ በህይወትህ ሁኔታ

 እንዯሚሠራ መገንዘብ፤ 
3. በላልች ሇመታወቅ ያሇህን ፌሊጎት አስወግዴ፤ 
4. እያንዲንደን ቀንህን በጸልት መንፇስ ቅደስን እንዯመጣ፣ እንዱመራህና 

 እንዯጠቀምብህመሇመን፤ 
5. ሇመንፇስ ቅደስ መነካት ሁሌጊዜ ንቁ ሁን፤ 
6. ሇላልች በረከት ሇመሆን ጣር፤ 
7. ባሇፈት ጊዜያት ምን ያህሌ ሇመንፇሱ ንቁ መኖርህን አስብ፡ ከዛም 

ሇሚመጣው በበሇጠ መንገዴ ምሊሽ ሇመስጠት ተማር፡፡ 
 

ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ 
 

1. በመንፇስ በመመሊሇስ በህይወትህ ዝግጁ ነህ? 
2. ና አሁን ራስህን ሇመንፇስ ምሪት ህይወት አስገዛ፤ 
3. ዛሬ በመንፇስ ቅደስ በመሞሊት ጀምር እንዯገናም ተሞሊ! 

 
(ላባ) 
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76. እንግዱህ በመንፇሱ ከተሞሊችሁ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- አንዴ ሰው በመንፇሱ ከተሞሊ በኋሊ በዛ በተሞሊ ህይወት    
        መመሊሇስና ሇክርስቶስ ምስክር መሆን በጸጋውም ማዯግ ይገባዋሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ይሞለና እንዳት በመንፇስ የተሞሊ ህይወት 

እንዯሚኖሩ ሇማስተማር፤ 
የንባብ ክፌሌ፡- ገሊ.3፡2-3፣5፡25 
 
መግቢያ 
1. ማንኛውም አማኝ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ያስፇሌገዋሌ፤ 
2. ነገር ግን ችግር አሇ፤ ብዙ ጊዜ ክርስቲኖች በመንፇስ ቅደስ ከተሞለ በኋሊ እንዳት 

በመንፇሱ ቁጥጥር ያሇው ህይወት እንዯሚኖሩ አያውቁም፤ 
3. የምንባብ ክፌሊችን የክርስትና ህይወትን በእግዚአብሔር መንፇስ በተሞሊ እና 

በቁጥጥሩሥር የሚኖር ህይወትአስፇሊጊነትን ያሳያሌ፤ 
4. ይህ መሌዕክት አንዴ ሰው በመንፇስ ከተሞሊ በኋሊ የሚዯረገውን አራትነገሮችን 

ያወያያሌ፡- 
 

እንግዱህ አሁን በመንፇስ ከተሞሊችሁ… 
፩. በመንፇስ እንዯተሞሊችሁ መኖር አሇባችሁ፤ 

ሀ. ሁሌጊዜ አዱስ የመንፇስ ሙሊትን መሻት አሇባችሁ፤ 
1. በመንፇሱ መሞሊት የአንዴ ጊዜ ሌምምዴ አይዯሇም፤ (ሏዋ.2፤4፣ 4፡8፣ 31ን 

አወዲዴር) (ሏዋ.9፤6፣ ኤፋ.5፡18 አወዲዴር)፤ 
2. ሁሌጊዜ በመንፇስ ዯጋግማችሁ ተሞለ! 

ሇ. ያሇማቋረጥ ጸሌዩ፤ (1ተሰ.5፡17) 
1. በመንፇስ የተሞሊን ህይወት ሇመጠበቅ ጸልት ቁሌፌ ነገር ነው፤ 
2. የጸልት ጊዜያችንም በመንፇስ መጸሇይንም ያካትታሌ፡፡(ኤፋ.6፡18)  

ሏ. የቅዴስና ህይወት ኑሩ፤ 
1. ያሌተቀዯሰ ኑሮ የእግዚአብሔር መንፇስን ያሳዝናሌ፤ (ኤፋ.4፡3) 
2. መንፇሱ ህይወታችሁን እንዱቀዴስ ፌቀደሇት፤ (ሮሜ 15፡16) 

መ. የተገዛ ህይወት ኑሩ፤ (ያዕ.4፡17-18) 
1. ሇእግዚአብሔር ፇቃዴ በየዕሇቱ መገዛት አሇብን፤ 
2. ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ በየዕሇቱ መሰጠት አሇብን፤ 

 
እንግዱህ አሁን በመንፇስ ከተሞሊችሁ… 
፪. ሇክርስቶስ ብርቱ ምስክር መሆን አሇባችሁ፤ 

ሀ. በመንፇስ ቅደስ መሞሊታችን ዋናው ዓሊማው ብርቱ ምስክር እንዴንሆን 
ነው፤(ሏዋ.1፡8) 
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ሇ. በታማኝነት ላልችን ስሇክርስቶስ መናገርና በህወይታቸው ምን ማዴረግ 
እንዯሚችሌ መንገር፤ (ለቃ.24፡46-48፣ ሏዋ.5፡32) 

 
እንግዱህ አሁን በመንፇስ ከተሞሊችሁ… 
፫. በመንፇሳዊ ስጦታ አገሌልት እግዚአብሔር እንዱጠቀምባችሁ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ሀ. ስጦታዎች በመንፇሱ ስሊለ በመንፇሱ ስንሞሊ ስጦታዎችንበአገሌግልታችን 
ሇመጠቀም ዝግጁ ነን፡ 

ሇ. የመንፇሳዊ ስጦታዎች ዝርዝር በ1ቆሮ.12፡8-10 ይገኛለ፡፡ 
ሏ. መንፇሱ ሉጠቀምባችሁ ይፇሌጋሌ፡ 

1. እንዱናገራችሁ (የመገሇጥ ስጦታዎች) 
2. በእናንተ እንዱናገር (ትንቢታዊ ስጦታዎች) 
3. በእናነተ እንዱሠራ (የኃይሌ ስጦታዎች) 

መ. እያንዲንዲችን ስጦታዎችን ሌንሻቸው ይገባናሌ፡፡ (1ቆሮ.14፡1) 
 
እንግዱህ አሁን በመንፇሱ ከተሞሊችሁ… 
፬. መንፇስ ቅደስ መንፇሳዊ ፌሬን በህይወታችን እንዱያፇራ እንፌቀዴሇት፤ 

ሀ. የመንፇስ ፌሬ በህይወታችን የሚፇራው፡- 
1. …. በመንፇስ ስንመሊሇስ ነው፤ (ገሊ.5፡22-35፡ ቁ.25) 
2. ….. በክርስቶስ ስንኖር ነው፤(ዮሃ.15፡4-6) 

ሇ. ዘጠኙ የመንፇስ ፌሬ የክርስቶስ ባህሪን ይገሌጻሌ፡- 
1. ክርስቶስ ሌክ እንዯኖረው እንዴንኖር ይፇሌጋሌ፤ (1ዮሃ.2፡6) 
2. ይህን ማዴረግ የምንችሇው ግን በመንፇሱ ኃይሌ ነው፡፡ 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ኑ አሁን በመንፇሱ ሇመሞሊትና ዯግሞም ሇመሞሊት፤ 
2. ይህን ስታዯርጉ…. 

2.1  ሇክርስቶስ በመንፇስ የተሞለ ምስክር ሇመሆን ራሳችሁን ስጡ፤ 
2.2  መንፇስ ቅደስ መንፇሳዊ ስጦዎችን በህይወታችሁ እንዱሇቅ ሇምኑት፤ 
2.3  መንፇሱ በህይወታችሁ እንዱሰራና መንፇሳዊ ፌሬ እንዱያፇራ ራሳችሁን 

አሳሌፊችሁ ስጡ፡፡ 
 
 

(ዳአርሚ) 
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77. የመንፇሱን ዴምጽ መታዘዝ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር ፡- ሁሊችን በመንፇሱ መሞሊትና የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ  
        መታዘዝ መማር አሇብን፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ይሞለና ዴምጽን ሇመታዘዝ ራሳችውን እንዱሰጡ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.8፡26-29 
 
መግቢያ 

1. ሁሊችን በመንፇስ ቅደስ መሞሊት አሇብን፣ ግን እሱ ብቻ በቂ አይዯሇም፤ 
2. እንዳት አዴርገን የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ እንዯምንታዘዝ መማር አሇብን፤ 
3. የምንባብ ክፌሊችን በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ብዙ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ 

ሰምተው ከሚታዘዙ ምሳላዎች አንደ ነው፤ 
4. ከእነዚህ ምሳላዎች ሶስቱን እንያቸው፡- 

 
፩. ፉሉጶስ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ታዘዘ፤ (ሏዋ.8፡26-27) 

ሀ. ፉሉጶስ ሁሇት ጊዜ የመንፇስ ቅደስ ትዕዛዝ ሰምቶ ፇጽሟሌ፡- 
1. መንፇስ ቅደስ “ሂዴ” ብል ወዯ ጋዛ መንገዴ ሲያዘው፤ (ቁ.26) 
2. መንፇስ ቅደስ “ወዯ ሰረገሊው ተጠጋ” ብል አዘዘው፤ (ቁ.29) 
3. ፉሉጶስ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ መስማት ይችሌ ነበር፡ ምክንያቱም 

በመንፇስ የተሞሊ እና የሚታዘዝ ሌብ ነበርው፡፡ (ሏዋ.6፡1-6) 
ሇ. ፉሉጶስ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ሲታዘዝ ሥራው ተቃናሇት፡- 

1. ኢትዮጵያዊው ክርስቶስን አገኘ (ሏዋ.8፡36-39) 
2. እግዚአብሔር በመንፇሱ የሚሞሊን ዴምጹን በመስማት እንዴንታዘዝና 

በክርስቶስ ያሇው ምስክርነታችን የቀና እንዱሆን ነው፡ 
 

፪. ሏናንያ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ታዘዘ፤ (ሏዋ.9፡10-18) 
ሀ. መንፇስ ቅደስ ሏናንያን ወዯ ሳውሌ ሄድ እንዱጸሌይሇት ነገረው፤ 

1. ሏናንያ ምንም እንኳ ቢፇራም ታዘዘ 
2. 9፡11 እና 15ን አንብብ 

ሇ. ይህን በመታዘዙ ታሊቅ ሥራ ተሰራ፡- 
1. ጳውልስ በመንፇሱ ተሞሌቶ የአሕዛብ ሏዋርያ ሇመሆን ተሊከ፤ 
2. በዚህም ምክንያት ብዙዎች ወዯ ክርስቶስ መጡ 

ሏ. እኛም በከባዴ ሁኔታም ብንሆን የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ መታዘዝ አሇብን፡ 
 

፫. ጴጥሮስ የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ታዘዘ፤ (ሏዋ.10፡1-48) 
ሀ. መንፇስ ቅደስ ጴጥሮስን “ሂዴ” ብል አዘዘው፤ 
ሇ. ጴጥሮስ ምንም እንኳን ከባህለና ከሃይማኖት ሥርዓቱ ጋር ቢያጋጨውም    

       የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ታዘዘ፤ 
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ሏ. የጴጥሮስ መታዘዝ ወንጌሌን ሇአህዛብ ሇመንገር በር ከፇተ፡፡ 
 

፬. እኛም የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ መታዘዝ አሇብን፤ 
ሀ. ሌክ እንዯእነዚህ ሶስቱ ሰዎች እኛም እያንዲንዲችን በመንፇስ መሞሊት አሇብን፤ 
ሇ. ሌክ እንዯነዚህ ሶስቱ ሰዎች እኛም እያንዲንዲችን የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ 

መታዘዝ አሇብን፤ 
1. በመንፇሱ መሞሊት መንፇስ ቅደስን መታዘዝ ነው፤ 
2. የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ብትሰሙ ወዯ እግዚብሔር ተሌዕኮ ይመራችኋሌ፡፡ 

ሏ. ከእነዚህ ሶስት ሰዎች ታሊሊቅ መንፇሳዊ ትምህርቶችን እናገኛሇን፡- 
1. ሁሊችንም በመንፇስ መሞሊት አሇብን፤ (ሏዋ.1፡4-5፣ ኤፋ.5፡18) 
2. ሇመንፇስ ቅደስ ዴምጽ ከፌት መሆን አሇብን፤ 
3. ምንም እንኳን በከባዴ ሁኔታ ብንሆንም የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ መታዘዝ 

አሇብን፤ 
4. መንፇስ ቅደስ ወዯ አንዴ ሰው ሲሌከን የምንሊክበትን ሰው አስቀዴሞ
 እንዯሚያዘጋጀው እርግጠኞች መሆን አሇብን፤ 
5. የመንፇስ ቅደስ ዴምጽን ብንታዘዝ አስዯናቂ ውጤቶች ይከተለናሌ፡፡ 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. በመንፇስ ቅደስ እንዴትሞለ አሁን ኑ፤ 
2. የመንፇስ ቅደስን ዴምጽ ሇመስማትና ሇመታዘዝ ራሳችሁን አስገዙ፡፡ 

 
  (ብኔ) 
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78. የእውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት እንቅስቃሴ ውጤት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ምንም እንኳን አንዲንድች ጴንጤቆስጤያዊነትን መጥፍ ስም  
        ቢሰጡትም ሰዎችንና ቤተክርስቲያንን የሚሇውጥ እውነተኛ    
        ጴንጤቆስጤያዊነት አሇ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች እንዲንድች ክፈ ቃሌ ስሇተናገሩበት ጴንጤቆስጤን  
        እንዲይቃወሙ ይሌቁንስ በመንፇስ ኃይሌ መሞሊቱን እንዱሹ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2፡1--4፣ 14-18 
 
መግቢያ፡- 

1. ጴንጤቆስጢያዊነት በአንዲንዴ ቦታዎች መጥፍ ስምን ተቀብሎሌ፡ 
1.1. ምክንያቱም ከሚገባው በሊይ ሌምምደ በመፇቀደ፤ 
1.2. ምክንያቱም የጴንጤቆስጤን ኃይሌ ሇማሳየት አሇመቻለ፤ 
1.3. ምክንያቱም በሌምምደ ወግ አጥባቂነትን በማራመዴ፤ 
1.4. ምክንያቱም በተንኮሇኞችና አጭበርባሪዎች አስተሳሰብ፡፡ 

2. ይህም ቢሆን ግን ቤተክርስቲያን ከዚህ በፉት ወዯ አሌነበረችበት ከፌታ 
የሚያመጣ አቅምን የሚሰጥ እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት አሇ፤ 

3. እስኪ አራት የእውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ማረጋጫዎችን እንመሌከት፡- 
 

፩. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት የአማኞችን የጸልት ህይወት ከፌ ያዯርጋሌ 
ሀ. ጴንጤቆስጤያውያን በታሪክ የሚታወቁት በጸልታቸው ነው፤ 
ሇ. ጌታ ኢየሱስ ታሊቅ ምሳላያችን ሌንከተሇው የሚገባንን ንዴፌ ሰጥቶናሌ፡- 

1. ጌታ ሁሌጊዜ በጠዋቱ ይጸሌይ ነበር፤ (ማር.1፡35) 
2. የላሉት ጸልትም በመጸሇዩ ይታወቅ ነበር፤ (ለቃ.6፡12) 
3. ታሊሊቅ ውሳኔዎችን ከመወሰኑ በፉት ይጸሌይ ነበር፤(ለቃ.6፡12-13) 
4. መንፇስ ቅደስ ጌታ ኢየሱስን እንዱጸሌይ በታሊቅ ኃይሌ አስቻሇው፤ እኛንም 

ሌክ እንዯእርሱ እንዴንጸሌይ ያስችሇናሌ፡፡ 
ሏ. በመንፇሱ መሞሊት የጸልት ህይወታችሁን ይሇውጣሌ፡- 

1. ሮሜ 8፡26-27 እና ይሁዲ 1፡20 አንብቡ፤ 
2. ከሊይ እንዲሇው ምንባብ በመንፇሱ ስንሞሊ የጸልት ቋንቋን እንቀበሊሇን፤ 

ሰማይን በመገናኘት ከቋንቋችን መዝገበ ቃሊት ከፌ ባሇ ዯረጃ እንዴንጸሌይ 
ይረዲናሌ፤ 

3. ይህ ዓይነት ጸልት እምነትን ያንጻሌ፡፡ 
 

፪. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት አማኝን በመሇኮታዊ የእግዚአብሔር ኃይሌ
 እንዱመሊሇስ ያዯርገዋሌ፤ 

ሀ. ጴንጤቆስጤያዊት ቤተክርስቲያን የኃይሌ ቤተክርስቲያን መሆን አሇባት፤ 
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1. እውነተኛ ጴንጤቆስጢያውያን ከሆንን አገሌግልታችንን ተአምራትና ዴንቅ 
ይከተሇዋሌ፤ (ማር.16፡14-19) 

ሇ. አንዴ ሰው በመንፇስ ቅደስ ሲጠመቅ እርሱ ወይም እርሷ መሇኮተታዊ በሆነ 
መንገዴ በላሊ ቋንቋ ይናገራለ፤ (ሏዋ.2፡4) 
1. አስተውለ የተናገሩት መንፇሱ እንዯተሰጣቸው ነበር፤ 
2. ላልች የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የሚገሇጡበት ማረጋገጫዎች ምስክርነት፣ እርስ 

በእርስ በመዋዯዴና የቃለ ፌቅር፣ የክርስትና ህይወት ኃይሌን፣ ተአምራት፣ 
ምሌክቶችና ዴነቆች ናቸው፡፡ 

ሏ. ከላሊው ኃይሌ የማይመሳሰሇው የጴንጤቆስጤያዊው ኃይሌ አይወሰንም 
ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይሌ ነውና፡፡ 

 
፫. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት በጽናት እንዱመሊሇሱ የወሰኑ ሰዎችን ያፇራሌ፡ 

ሀ. የቀዯሙ አማኞች በመንፇሱ ኃይሌ ተሞሌተው በታሊቅ ተቃውሞ ፉትም 
ክርስቶስን በታማኝነት አገሌግሇውታሌ፤ 

ሇ. የአስራ ሁሇቱን ሏዋርያት ጽናት አስብ፡- 
1. እንዯ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከዮሃንስ በስተቀር ሁለም ስሇወንጌሌ ሰማዕት 

ሆነዋሌ፤ 
2. ሌክ እንዯ ጳውልስ ያለ ሰዎች ቀጣይ የሆነ ታሊቅ ተቃውሞ ገጥሟቸዋሌ ነገር 

ግን በመንፇሱ ኃይሌ እየታገለ ጸንተው አሌፇዋሌ፡ (ቆሊ.1፡29) 
 

፬. እውነተኛ የሆነ ጴንጤቆስጤያዊነት ላሊ ጴንጤቆስጤያዊ ትውሌዴን በማፌራት
 ቀጣይ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤  

ሀ. የቀዴሞው ቤተክርስቲያን እንዳት ላሊ ጴንጤቆስጤያዊ ትውሌዴ 
እንዯምታስቀጥሌ ታውቅ ነበር፤ 
1. ሏዋርያት በሰማርያ ያለ አማኞችን የመንፇስ ቅደስ ስጦታውን መቀበሊቸውን 

አረጋገጡ (ሏዋ.8፡17-18) 
2. የጳውልስ ሇአስራሁሇቱ የኤፋሶን አማኞች ያቀረበው የመጀመሪያ ጥያቄ 

“ባመናችሁ ጊዜ መንፇስ ቅደስን ተቀበሊችሁን?” ነበር፡፡ (ሏዋ.19፡1-2) 
ሇ. በእያንዲንደ ትውሌዴ የጴንጤቆስጤ ዲግም ሌዯት ያስፇሌጋሌ፡፡ 
ሏ. እውነተኛውን ጴንጤቆስጤያዊነት ሇሌጆቻችን ማስተሊሇፌ ኃሊፉነታችን ነው፡፡ 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ ሇመሆንና ጴንጤቆስጤያዊ ኃይሌን ሇመግሇጽ 

እግዚአብሔር መንገደን አዘጋጅቶሌናሌ፤ (ሏዋ.1፡8) 
2. ኑ እና በመንፇሱ እንሞሊ፤ 
3. ያኔ እንወጣሇን ወንጌለን በመንፇሱ ኃይሌ እናውጀሇን! 

 
(ድኖ) 
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79. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትና በሌሳን መናገር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የሰማዩ አባታችሁን ከሇመናችሁት መንፇስ እንዴትናገሩ  
        በሰጣችሁ በሌሳን መናገር የሚረጋገጠውን የመንፇስ ቅደስ  
        ስጦታ ይሰጣችኃሌ                     
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴና በሌሳን የመናገርን ባህሪና ዓሊማ   

እንዱያውቁ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.2፡1-4፣ 17-18 
 
መግቢያ፡- 
1. ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት ዯቀመዛሙርቱን መንፇስ ቅደስን 

እንዱጠብቁ አዘዛቸው፤ (ሏዋ.1፡4-5) 
2. እነርሱም መንፇሱን ተቀበለ እንዱሁም መንፇስ ቅደስ እንዯሰጣቸው በሌሳን 

ተናገሩ፤ (ሏዋ.2፡4) 
3. ጴጥሮስም ቆሞ ሌምምደን አስረዲ፤ (ሏዋ.2፡17-18) 
4. ይህ ሌምምዴ ሇአማኞች ሁለ እንዯሆነ ተናገረ፤ (ሏዋ.2፡38-39) 
5. ይህ መሌዕክት ስሇሌሳን መናገር ሌምምዴ አራት ጉዲዮችን ያትታሌ፡- 

 
፩. በሌሳን መናገር ምን ማሇት ነው? 

ሀ. በሌሳን መናገር ያሌሆነውን እንመሌከት፡- 
1. የመንፇሳዊነት መሇኪያ ምሌክት አይዯሇም፤ 
2. ሇመንፇሳዊ ዕዴገት አቋራጩ መንገዴ አይዯሇም፤ 
3. በሰመመን ወስድ አእምሮን የሚያጠፊ ሌምምዴ አይዯሇም፤ 

ሇ. በሌሳን መናገር ማሇት በመንፇስ ቅደስ መነዲት የሆነ ንግግር ተናጋሪው 
የማይግባው ቋንቋ ነው፡፡ 

 
፪. ሌሳን በዚህ ዘመን ይሰራሌ ወይ? 

ሀ. በዓሇም ሁለ በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ አማኞች በመንፇሱ እየተሞለ መጽሏፌ 
ቅደሳዊው ማስረጃ በሆነው በሌሳን እየተናገሩ ነው፡ 

ሇ. ቢሆንም አንዲንዴ ሰዎች ሌሳን አቁሟሌ ብሇው ያስተምራለ፡- 
1. በ1ኛ ቆሮ.13፡8-10 ያሇውን ክፌሌ ተጠቅመው “ፌጹም የሆነው…” የሚሇው 

ሏረግ ፌጹም የሆነውን የመጽሏፌ ቅደስ ቀኖናን ያመሇክታሌና አሁን ግን 
መጽሏፌ ቅደስ ሙለው ስሊሇን ስጦታው አያስፇሌገንም ይሊለ፤ 

2. ነገር ግን “ፌጹም የሆነ…” የሚሇው ሏረግ ስሇ ጌታ ኢየሱስ ዲግሞ ምጽአት 
ነው የሚያመሇክተው፤ 

3. ጌታ ኢየሱስ እስኪመጣ ዴረስ፡፡ 
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፫. በሌሳን መናገር እንዳት ነው ዛሬ የሚሠራው? 
ሀ. ከመጽሏፌ ቅደስ 3 የሌሳን ስጦታ መግሇጫዎች፡- 

1. ሌሳን እንዯ ምሌክት፤ (ሏዋ.2÷4 ፣10÷46 ፣19÷6)  
2. ሌሳን እንዯ ምሌጃ ጸልት፤ (ሮሜ. 8÷26-27)  

2.1 መንፇሱ በእኛ ውስጥ “በማይነገር መቃተት ይማሌዴሌናሌ”፤ ቁ. 26  
2.2 እንዯ እግዚአብሔር ፌቃዴ ይጸሌያሌ፡፡ 

3. ሌሳን እንዯ መንፇሳዊ ስጦታ ነው፡-(1ቆሮ.12፡10) 
3.1 ይህም የሚከናወነው በመተርጏም ስጦታ አማካኝነት ሇቤተክርስቲያን 

የሚተሊሇፌ መሇኯታዊ መሌእክት ነው፤ 
3.2 በ1ቆሮ.14÷1-32 የዚህን ስጦታ ትክክሇኛ አጠቃቀምን ይነግረናሌ፡፡ 

 
፬. በሌሳን ስሇመጸሇይ አንዲንዴ ሰዎች ዛሬ የሚጠይቁት ጥያቄ፡- 

ሀ. ሌሳን ሇቤተክርስቲያን የተሰጠው ወንጌሌን በውጭ አገር ቋንቋ እንዴንሰብክ 
ነውን? 
1. አይዯሇም ይሌቁንስ አንዴ ሰው በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የክርስቶስ ምስክር 

እንዱሆን እንዯታጠቀ ምሌክቱ እንጂ፤ (ሏዋ.1÷8)  
ሇ. ሌሳን ሁሌጊዜ የሰው ቋንቋ ነው? 

1. አይዯሇም አንዲንዳ በሰው ቋንቋ አንዲንዳ በመሊእክት ቋንቋ ነው 
እንጂ፤(1ቆሮ.13÷1)  

ሏ. ጌታ ኢየሱስ በሌሳን ተናግሯሌ ወይ? 
1. አናውቅም መጽሏፌ ቅደስ አይናገርም፤ 
2. ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ ይጸሌይ እንዯነበር እናውቃሇን፡፡ 

ለቃ. (10÷21-22 ዮሏ.11÷33)  
መ. ሌሳን ሉፇራ ይገባሌን? 

1. ጌታ ኢየሱስ መፌራት እንዯላሇብን አስተማረን (ለቃ11÷13)  
2. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አስገራሚ የእግዚአብሔር ስጦታ ነውና በዯስታ 

ሌንቀበሇው እንጂ ሌንፇራው አይገባም፡፡  
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  

1. እግዚአብሔር በመንፇሱ እስኪሞሊችሁ ዴረስ አትርኩ፤ 
2. ስጦታውን ሇሚሇምኑ እግዚአብሔር አብ መንፇስ ቅደስን ይሰጣሌ፤ (ለቃ.11.÷9-

10,13)  
3. አሁን በመንፇስ ቅደስ እንዴትሞለ ኑ! 

(ዱዌካ)  
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80. በሌሳን የመናገር ትርጉም 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሁሌጊዜ በመንፇሱ ተሞሌተን በሌሳን በተናገርን ቁጥር  
      ትርጉሙ ምን እንዯሆነ ማስታወስ አሇብን፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለና ዯጋግመውም ይሞለ ዘንዴ  
      መሞሊታቸውን በሌሳን መናገር የተረጋገጠ የሌምምደንም ትርጉም    
      በበሇጠ እንዱረደ ማዴረግ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1÷12-18፣ 31-33 
  
መግቢያ  
1. እንዯ ጴንጤቆስጤያውያን በሌሳን በመናገር እናምናሇን፤ 

1.1 ነገር ግን በሌሳን ሇመናገር ትርጉሙን ጠይቃችሁ ታውቃሊችሁ? 
1.2 በጴንጤቆስጤ ቀን 120ዎቹ በሌሳን ሲናገሩ አይሁዴም ሰሟቸው አይሁዴም 

የጠየቁት ይህን ተመሳሳይ ጥያቄ ነበር፤ (ቁ.12)  
2. በምንባብ ክፌሊችን ጴጥሮስ ይህን ጥያቄ መሇሰ፤ 
3. እንዯ ጴጥሮስ መሌስ በሌሳን መናገር ማሇት ቢያንስ አራት ነገሮች ናቸው፡- 

 
፩. በሌሳን መናገር፤ መጽሏፌ ቅደስ እውነት ነው ማሇት ነው፡፡ (ቁ.16-17፣ 33) 
  ሀ. መጽሏፌ ቅደስ እውነት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የገባውን የተስፊ ቃሌ
     ይፇጽማሌና፤ (ቁ.16)        
  ሇ. መጽሏፌ ቅደስ እውነት ነው ምክንያቱም በነቢያቱ በኩሌ የተናገረው  
         እግዚአብሔር ነው፤ (ቁ.17)       
  ሏ. መጽሏፌ ቅደስ እውነት ነው ምክንያቱም ተግባራዊ ስሇሆነ ፤(ቁ.33)  
  መ. በሌሳን መናገር መጽሏፌ ቅደስ አሁንም የሚሠራ መሆኑን የሚያረጋግጥ  
          ነው፡፡ 
 
፪. በሌሳን መናገር ፤ ጊዜው አጭር ነው ማሇት ነው፡፡ (ቁ.17)     

ሀ. ጊዜው አጭር ነው ምክንያቱም የመንፇስ ቅደስ መውረዴ የመጨረሻውን   
       መጀመሪያ ስሇሚያመሇክት ነው፡፡  

1. የመጨረሻ 730,000 ቀናቶችን ጨርሰነዋሌ፤ (ከጴንጤቆስጤ ቀን እስከዛሬ 
ጊዜ ያሇውን ተቀራራቢ ጊዜ)  

2. ይህ ማሇት ዯግሞ የጌታ መምጣት በጣም በቅርቡ ነው፡፡   
ሇ. በሌሳን መጸሇይ ከእንግዱህ ሌናጠፊ የምንችሇው ጊዜ እንዯላሇን ነው 

የሚያሳየው፡- 
1. ጌታ ኢየሱስ ዲግም ሉመጣ ስሇሆነ ወንጌሌን ሇዓሇም መስበክ አሇብን፤ 

(ሏዋ.1.÷8 ማቴ. 24.÷14) 
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፫. በሌሳን መጸሇይ ፤ በቤተክርስቲያን ውስጥ እያንዲንዲችን አስፇሊጊዎች
 መሆናችንን የሚገሌጥ ማሇት ነው፡፡ ቁ.17-18 

ሀ. ሁሊችንም ጠቃሚዎች ነን፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር በኃይለ 
ስሇሚያስታጥቅና ዓሊማውን እንዱፇጽሙ ሁለንም ስሇሚጠቀም፡- 
1. ወንድችንና ሴቶችን ሁለ አስታጥቆ ይጠቀማሌ፤(ቁ. 17-18) 
2. ወጣቱንና ሽማግላውን ሁለ በኃይለ አስታጥቆ ይጠቀምባቸዋሌ(ቁ. 17)፡፡ 

ሇ. ማንኛውም በሌሳን የሚናገር ሰው በቤተክርስቲያን ጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡- 
1. ማንኛውም በሌሳን የሚናገር በመንፇስ ቅደስ መጠመቁንና 

የእግዚአብሔርን ሥራ እንዱሠራ በኃይለ የታጠቀ በመሆኑ ነው፤ 
2. ስሇዚህ ሁለም የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ሉሹ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
 

፬. በሌሳን መጸሇይ ማሇት ጌታ ኢየሱስ ሕያው ነው ማሇት ነው (ቁ.31-33) 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ ሕያው እንዯሆነ እናውቃሇን፡- 

1. ምክንያቱም መቃብሩ ባድ ነው፤ (ቁ.31-32)  
2. በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጧሌ፤ (ቁ.33)  

ሇ. በተጨማሪም ጌታ ኢየሱስ ሕያው ነው ምክንያቱም በጴንጤቆስጤ ቀን 
መንፇስ ቅደስን ስሊወረዯሌን፤ (ቁ.33)  
1. ዛሬም እንዱሁ እያዯረገ ነው፤ 
2. ዛሬም በተመሳሳይ መንገዴ ማሇትም በሌሳን መናገርና በመንፇሱ ኃይሌ 

የታጠቀ ምስክርነትን እንዯማረጋገጫ በማሳየት ነው፡፡  
ሏ. እናንተም ዛሬ በመንፇስ ቅደስ ሌትሞለ ትችሊሊችሁ፡- 

1. በሌሳን ትናገራሊችሁ፤ 
2. የክርስቶስ ምስክር ትሆናሊችሁ፡፡ 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
1. በመንፇሱ በተሞሊን ወይም ዯግመን በተሞሊን ጊዜ በሌሳን ስንናገር 

የምናስታውሰው ነገር… 
1.1 … መጽሏፌ ቅደስ እውነት እንዯሆነና ተስፊውን ሌናምን እንዯምንችሌ 

ነው፤ 
1.2 ጊዜው አጭር እንዯሆነ ስሇዚህም ክርስቶስን በሰፇርና በሁለም ቦታ 

ሇጠፈት በማወጅ ሥራ መጠመዴ እንዲሇብን ነው፤ 
1.3 ሁሊችንም በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ስጦታንም ተቀብሇናሌና 

ሇእግዚአብሔር ጠቃሚ ሠራተኞች ነን፤ 
1.4 ጌታ ኢየሱስ ሕያው ነው ስናገሇግሇው ይረዲናሌ ይጠብቀናሌም፡፡ 

2. አሁን በመንፇሱ እንዴትሞለ ኑ! 
 

(ፌኪ)  
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ክፌሌ4 
የጴንጤቆስጤ 
አስፇሊጊነት 

 

ክፌሌ 4፡ የጴንጤቆስጤ አስፇሊጊነት 
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81. የሏዋርያት ሥራ 1÷8 ቤተክርስቲያን 

የሰብከቱ ዓረፌተ ነገር፡- የሏዋ.1÷8 ቤተክርስቲያን መሆን ያስፇሌገናሌ፡፡ ምክንያቱም  
        ያቺ ቤተክርስቲያን በመንፇስ የተሞሊችና ሁለንም በወንጌሌ  
        የምትዯርስ ናትና፡፡  
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇስ ተሞሌተው ማየትና ሁለንም ሕዝቦች ሇመዴረስ 
   ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ ራሳቸውን የሰጡ እንዱሆኑ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1÷8 ሏዋ.11÷19 -21 ፣13÷1-3) 
  
መግቢያ  
1. በሏዋርያት ሥራ 1÷8 ጌታ ኢየሱስ ሇዯቀመዛሙርቱ ጥርት ያሇ መመሪያ ሰጣቸው፤ 
2. እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑ የሏዋ.1÷8 እንዴትሆን ይፇሌጋሌ ያም በመንፇሱ 

ኃይሌ የታጠቀችና በንቃት ጏሣዎችንና ሕዝቦችን የምትመሰክር ናት፡፡  
3. በጣም ጏሌቶ የሚታየው ቃሌ በሏዋ.1÷8 “እና” የሚሇው ቃሌ ነው “በኢየሩሳላም 

እና በይሁዲ እና በሰማርያ ሁለ እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ…”  
3.1 ጌታ ኢየሱስ “በኋሊ” ሳይሆን “እና” ነበር ያሇው፤ 
3.2 ሃሳቡ የሚያሳየው ሁለንም በአንዴ ጊዜ በወንጌሌ እንዯሚዯርሳቸው ነው፤ 

4. በዚህ መሌእክት በኢየሩሳላም እና አንጾኪያ ያለትን አብያተ ክርስቲያናት እንዯ 
ሏዋ.1÷8 ምሳላ አዴርገን እናቀርባሇን፡- 
 

፩. የሏዋ. 1.÷8 ንዴፌ በኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን 
ሀ. የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ እውነተኛ የሏዋ. 1÷8 ቤተክርስቲያን  
   ሇመሆን በጣም ዘገምተኛ ነበረች፡፡  

1. ሏዋ. 2-7 የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን በመንፇስ ስትሞሊ ያሳያሌ፤ 
1.1 ነገር ግን ወዯ አህዛብ ሇመሄዴ ዘገየች፤ 
1.2 በአጠቃሊይ በአይሁዴ ሊይ አተኮሩ፡፡ 

2. እግዚአብሔር ግን ስዯት እንዱመጣ ፇቅድ ሰማርያ በወንጌሌ እንዴትዯረስ 
አዯረገ፡፡ (ሏዋ.8÷1-5)  

ሇ. በአይሁዴና አሕዛብ ያሇው ሌዩነት የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን የሏዋ. 1÷8
 ቤተክርስቲያን እንዲትሆን ከሌክሎት ነበር፡፡  

1. መጀመሪያ በስዯቱ ምክንያት ኢየሩሳላምን የተዉ ወንጌሌን የሰበኩት 
አይሁዴን እንጂ አህዛብን አሌነበረም፤ (ሏዋ.11÷19)  

ሏ. ቤተክርስቲያንን ወዯ አህዛብ አገሌግልት እንዴትሄዴ መሇኯታዊ ጣሌቃ ገብነት
 እንዱኖር አስፇሇገ፤ (የቆርኖሉዮስ ታሪክ ሏዋ.10÷1-46)  

1. የጴጥሮስ ሊሌነጹ እንሰሶች ያሇው አመሇካከት የአይሁዲውያን ሇአህዛብ 
ያሊቸውን አስተሳሰብ ያመሇክታሌ፤ (ሏዋ.10÷9-15)  

2. የኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን ጴጥሮስ ቅጥሩን ጥሶ አህዛብን ስሊገሇገሇ 
በመጀመሪያ ተቃውመውት ነበር፡፡ (ሏዋ.11÷1-3) 
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መ. በመጨረሻም ከጴንጤቆስጤ ትንሽ ዓመታት በኋሊ የተወሰኑ ሰዎች ይህን 
እሽክርክሪት ጥሰው በመውጣት ሆነ ብሇው አስበውበት በአንጾኪያ ያለትን አህዛብ 
ሰበኩሊቸው፡፡ (ሏዋ.11÷20) 

 
፪. የሏዋ 1.÷8 ንዴፌ በአንጾኪያ ቤተክርስቲያን 

ሀ. ከኢየሩሳላም ቤተክርስቲያን በተቃራኒ የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን በፌጥነት 
የእውነተኛው የሏዋ. 1.÷8 ቤተክርስቲያን ሆነች፡- 
1. በአንጾኪያ ብዙ ሕዝብ በአማኞች የወንጌሌ ስብከት ዲኑ፤ (ሏዋ.11÷20-21)   
2. በርናባስና ሳኦሌ ቤተክርስቲያኗን በማስተማርና በማበረታት ሇአንዴ ዓመት 

ቆዩ፤ (ሏዋ.11÷22-26)  
3. የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን ወዱያው እንዯተወሇዯች ሚሲዮናውያንን ወዯ 

አህዛብ በመሊክ የመጀመሪያዋ ቤተከርስቲያን ሆነች፤ (ሏዋ.13÷1-3)  
4. ውጤቱም ወንጌሌ በአህዛብ አገራት በፌጥነት ተሰራጨ፤ 
5. ቀጣዩ በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ የምያተኩረው ወዯ አህዛብ በተዯረገው 

ሏዋርያዊ ተሌዕኮ ሊይ ነው፡፡  
ሇ. እንዳት የአንጾኪያ ቤተክርስቲያን እውነተኛው የሏዋ.1÷8 ቤተክርስቲያን መሆን 

ቻሇች? 
1. ቤተክርስቲያኗ ሰዎቿን በአገሌግልት ጥሪያቸው እንጂ በዘር የምታሰማራ 

ባሇመሆኗ፤ (ሏዋ.13÷1)  
2. ቤተክርስቲያኗ በመንፇስ ቅደስ የተሞሊች ስሇነበረች፡- 

2.1 ነቢያትና አስተማሪዎች ነበሩ፤ (ሏዋ.13÷1)  
2.2 ቤተክርስቲያኗ በጾምና በጸልት የእግዚአብሔርን ፉት ከፇሇገች በኋሊ 

መንፇስ ቅደስ መሌዕክትን ተናገረ፤ (ሏዋ.13÷2)  
3. ቤተክርስቲያኗ ነበረች የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሰምታ ኃሊፉነት ባሇው  
   መንገዴ የታዘዘችና ወንጌሌን ሇአህዛብ የወሰዯች፤ (ሏዋ.13÷3)  

3.1 ቤተክርስቲያኗ እጅዋን ጭና ሊከቻቸው ሲሌ ቤተክርስቲያን ኃሊፉነቱን 
ወስዲ ሇሊከቻቸው ሰዎች ትጸሌይና በገንዘብም ትረዲ እንዯነበር ነው፡፡ 
 

፫. ሏዋ.1.÷8 ንዴፌ ዛሬ በእኛ ቤተክርስቲያን 
ሀ. ዛሬም እግዚአብሔር እኛ እውነተኛዋ የሏዋ.1÷8 ቤተክርስቲያን እንዴንሆን 

ይጠራናሌ፤ 
ሇ. ሌክ እንዯ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን የሚከተለትን ማዴረግ አሇብን፡- 

1. እግዚአብሔርን በጸልት መፇሇግና በመንፇሱ መሞሊት አሇብን፤ 
2. ራሳችንን ሇተሌዕኮ አሳሌፇን ሇመስጠት የእግዚአብሔርን ጥሪ በጥራት 

መስማትና መቀበሌ አሇብን፤ 
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3. ተሌዕኮውን እስከ ግማሽ ማሇት የእኛን ኢየሩሳላምና ይሁዲ ዴረስ ብቻ 
መፇጸም አይዯሇም ያሇብን፤ ክርስቶስን መታዘዝ ወንጌሌን ሇሁለም ነገዴና 
ሕዝብ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ማዲረስ እንጂ፡፡  
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
1. አሁን በአንዴ ሊይ እንምጣና ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ ራሳችንን እንስጥ፤ 
2. የተሰጠንን ሥራ ሇመፇጸም በመንፇሱ እንሞሊ፡፡ 

 
(ጂኩ)  
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82. ሇቤተክርስቲያን የክርስቶስ ተቀዲሚው ነገር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻ ቃልቹ የእርሱን ተቀዲሚ የሆኑ  
        ነገሮችን ያሳዩናሌ፡፡ እነርሱም በመንፇስ መሞሊት እና  
        ወንጌለን ወዯ ዓሇም ሁለ መውሰዴ ነው፡፡                 
የስብከቱ ዓሇማ፡- ሰዎች በመንፇስ ተሞሌተው ምስክር ይሆኑ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡8 
 
መግቢያ 
1. ጌታ ኢየሱስ ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት ተቀዲሚውን ተግባር አስረዲ፤(ሏዋ.1፡8) 
2. የእርሱ ተቀዲሚ ተግባር ፖሇቲካዊ መንግስትን ማቋቋም ሳይሆን የጠፈ ነፌሳትን 

በመንፇሱ ኃይሌ ማስታጠቅ በተሰበከ ወንጌሌ ማዲን ነው (ቁ.6-8) 
3. እነዚህ የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻ አስፇሊጊ ቃሊቶች የሚናገሩን ስሇ ሁሇቱ አካሊት 

ተስፊ፣ ዓሊማውና መርሃ ግብሩ ናቸው፡፡ 
 
፩. ሉተኮርባቸው የሚገባ ሁሇት አካሊት 

ሀ. ሏዋ.1፡8 ትኩረታችንና ህይወታችንን በሁሇቱ አካሊት ግንኙነት ሊይ እንዴናዯርግ
 ይመራናሌ፤ እነርሱም ክርስቶስና መንፇስ ቅደስ ናቸው፡፡ 
  1. ጌታ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ባሇው የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ምስክሮቹ እንዴሆን

    ተናግሯሌ፤ 
  2. ክርስቶስ ተሌዕኮን ሲሰጠን፤ መንፇስ ቅደስ ዯግሞ ተሌዕኮውን ማስፇጸሚያ    
     ኃይሌ ይሰጠናሌ፡፡ 
ሇ. እግዚአብሔር አብን የምናገሇግሇው ከክርስቶስና ከመንፇስ ቅደስ ጋር ሕብረት 

በማዴረግ ነው፡፡ 
  1. እግዚአብሔር አብ ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ አዴርጎታሌ፤ ስሇዚህ እኛም
    መታዘዝ አሇብን፤ (ኤፋ.1፡22፣ዮሃ.14፡15፣ 21) 
  2. እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ ሇቤተክርስቲያን ህያው መገኘትና ኃይሌ  
         እንዱሆን መንፇሱን ሌኮሌናሌ፤ (ዮሃ.14፡23፣26፣ሏዋ.2፡33) 
  3. ስሇዚህ ቤተክርስቲያን ክርስቶስን በመታዘዝና በመንፇሱ በመኖር ሊይ ማትኮር
     አሇባት፤ 
     3.1 በመንፇስ ቅደስ ክርስቶስ በእኛ፡ እኛም በእርሱ ነን፤(ዮሃ.14፡16-18፣19) 
     3.2 ከመንፇሱ ጋር ባሇን በጠበቀ ግንኙነት ከክርስቶስ ጋር እንገናኛሇን፡፡ 
 
፪. በሙሊት የምንቀበሇው ተስፊ 

ሀ. ክርስቶስ ዯቀመዛሙርቱ መንፇስ ቅደስን እንዯሚቀበለና በኃይለ ተሞሌተው 
እግዚአብሔርን እንዯሚያገሇግለ ተስፊን ሰጠ፤ 
1. ይህ የእግዚአብሔር አብ ተስፊ ነው፤ (ሏዋ.1፡4-5) 
2. ይህ ተስፊ በጣም አስፇሊጊ ነው፤ 
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3. ኢየሱስ ስሇዚህ ተስፊ ብዙ ጊዜ ተናግሯሌ(ዮሃ.7፡38-39፣14፡16-17፣20፡21-22) 
ሇ. በጴንጤቆስጤ ቀን እግዚአብሔር ተስፊውን ፇጸመ (ሏዋ.2፡4) 
ሏ. ጌታ ኢየሱስ እንዲሇው የመንፇሱ ተስፊ በሁለም ዘመን ሇሚኖሩት ክርስቲያኖች 

ነው (ዮሃ.7፡38) 
1. በጴንጤቆስጤ ቀን ጴጥሮስ ተስፊው ሇሁለም ነው በማሇት ገሇጸ(ሏዋ.2፡38-39) 
2. በእምነት ከሇመናችሁ ሌክ በሏዋርያት ሥራ እንዯነበሩ ዯቀመዛሙርት 

በእግዚአብሔር ኃይሌትሞሊሊችሁ፡፡ 
 

፫. የሚፇጸም ዓሊማ 
ሀ. ዓሇምን ማዲን የሆነው የክርስቶስ ተሌዕኮ የእግዚአብሔር የዘሊሇም ዓሊማ ነው፡፡ 

1. ከዚህ የበሇጠ ሌንኖርበት የሚገባን ዓሊማ የሇም፤ 
2. ስሇዚህ ሇክርስቶስ ተሌእኮ ራሳችንን በሙሊት እናስገዛ፡፡ 

ሇ. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በአማኞች ሕይወት ታሊቅ በረከት ቢያመጣም፤ 
ተቀዲሚው ዓሊማ ግን የክርስቶስን ተሌዕኮ ማሇት ወንጌሌን ሇመስበክ በኃይለ 
ያስታጥቀን ዘንዴ ነው፤ 
1. የክርስቶስ ተሌዕኮ እንዲሌተሇወጠ ሁለ እንዱሁም የመንፇስ ቅደስ ስጦታ 

ዓሊማውም አሌተሌወጠም፤ (ማቴ.24፡14) 
2. ሌክ እንዯ ሏዋርያት ሥራ ዯቀመዛሙርት የወንጌሌ ስብከት ሥራ ሇመፇጸም 

መንፇሱ እንዲስፇሇጋቸው ሁለ እኛም የመንፇሱ ኃይሌ ያስፇሌገናሌ፤ 
3. ሇዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስን ኃይሌ ሳይቀበለ እዲይወጡ 

ያዘዛቸው፤(ሏዋ.1፤4) 
4. ሥራው ትሌቅ ስሇሆነ በራሳችን አቅም ሌንፇጽም አይቻሇንም፡፡ 
 

፬. የሚከተለት መርሏ ግብር 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱ ስብከታቸውን በኢየሩሳላም እንዱጀምሩ ነገራቸው፤ 

1. ነገር ግን በዚያ ስፌራ ብቻ እንዱቆሙ አሌነበረም፤ 
2. አገሌግልታቸውን ወዯ ይሁዲና፣ ሰማርያ እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ 

እንዱያሰፈት እንጂ፤ 
ሇ. ይህ መርሏ ግብር ወዯ ውጪ ተኮር የሆነ ማሇትም በውጭ ያለ ወንጌሌ 

ያሌሰሙትን መዴረስ ነው፤ 
ሏ. የክርስቶስ መርሏ ግብር አሁንም አሌተሇወጠም፤ 

1. በራሳችን ኢየሩሳላምና ይሁዲ እንዴንሰብክ ኃሊፉነታችን ነው(ያም የራሳችንን 
አካባቢ ማሇት ነው) 

2. በተጨማሪም ሁሌጊዜ የወንጌሌን ስብከት ወዯ ውጭ በሰፉው ማዴረግ 
አሇብን("ወዯ ሰማርያ እና እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ") ይህም ወዯ ላልች 
ክሌልች፣ ባህልችና ህዝቦች ወንጌሌ ሊሌዯረሰባቸው ማሇት ነው፡፡ 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ክርስቶስ ሇቤተ ክርስቲያንና ሇእናንተ ያሇውን ተቀዲሚ ትግባር ትቀበሊሊችሁ? 
2. ኑ በመንፇሱ ኃይሌ ተሞለና የተሌዕኮው ተካፊይ ሁኑ፤ 
           (ማተ) 
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83.  ህጻኑን ከእጣቢው ውሃ ጋር አትጣለት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በጴንጤቆስጤያዊነት ሊይ ያሇ ከሌክ ያሇፇ ነገር በማዴረግ 
በህይወታችን የሚሠራውን የመንፇስ ቅደስን ሥራ ሌንቃወም አይገባም፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች ሇእውነተኛው የመንፇሱ ሥራ ህይወታቸውን እንዱከፌቱ እና  
         ዛሬ በመንፇሱ እንዱሞለ። 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡4-8፣ 2፡1-4 
 
መግቢያ፡- 
1. ዛሬ ብዙ ሰዎች በጴንጤቆስጤያዊነት የሚያዩት ነገር አሳዝኗቸዋሌ፡- 

1.1. አንዲንደ ከሌክ ሲያሌፈ ያዩአቸዋሌ፤ 
1.2. አንዲንደ ትክክሌ ያሌሆነ ትኩረት ሲሰጡ በላልች ይታዘባለ፤ 
1.3. በዚህ ምክንያት በህይወታቸው ከሚሆን የመንፇስ ቅደሰ ሥራ ሇመራቅ 

ይፇተናለ። 
2. አሜሪካኖች ከዚህ ሃሳብ ጋር የሚስማማ አባባሌ አሊቸው፡- 

2.1. “ህፃኑን ከእጣቢው ውሃ ጋር አትጣለት፡፡” ይሊለ። 
2.2. ይህ እንዯገና ሲብራራ “መሌካምና ክቡር የሆነውን አፇር ካበሊሸውና ከቆሸሸው 

ጋር አትጣሇው፡፡” ማሇት ነው። 
2.3. በጴንጤቆስጤያዊነት ስም እየሆነ ያሇው ክፈውን ከመጸየፊችን የተነሳ 

እውነተኛና የተገሇጠውን ነገር መጣሌ የሇብንም። 
3. የምንባብ ክፌሊችን በጴንጤቆስጤ ቀን መጀመሪያው በቤተክርስቲያን የመንፇስ ቅደስ 

መውረዴን ይናገራሌ። 
3.1. ጌታ ኢየሱስ እስኪመጣ በየዘመኑ ሁለ ሇቤተክርስቲያን የተሰጠ ንዴፌ ነው። 
3.2. እውነተኛ የሆነ የጴንጤቆስጤያዊ ሌምምዴን ይወክሊሌ፤ 
3.3. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነትን ካወቅን ይህ ታሪክ ይረዲናሌ፣ ግን መጀመሪያ 

የሚከተለትን እንይ፡- 
 

1. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት ያሌሆነው ነገር፡- 
ሀ. የአምሌኮ ዘይቤ አይዯሇም፡- 

1. ምንም እንኳ እኛ ጴንጤቆስጤያውያን አምሌኳችን የተነቃቃ ሌምምዲችን 
ቢሆንም እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት ከዚህ በሊይ ነው፤ 

2. እውነተኛ የሆነ የህያው እግዚአብሔር ጉብኝት እንጂ፡፡ 
ሇ. አዱስን ሌምምዴ መፇሇግ ብቻም አይዯሇም፡- 

1. እንዯ ጴንጤቆስጤያውያን ጌታን በአዱስ መሌክ በህይወታችን ሌንሇማመዯው 
ብንጠማም እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት አዱስ ሌምምዴን “መንፇሳዊን 
ሌምምዴን” ከመፇሇግ በሊይ ነው። 

2. ሌምምዲችን ሁሌጊዜ በአዱስ ኪዲን መሰረት መሆን አሇበት። 
ሏ. በላሊ ሌሳን ከመናገር በሊይ ነው፤ 
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1. ምንም እንኳን እኛ ጴንጤቆስጤያዊያን በሌሳን መናገርን በአጽንኦት 
ብናምንበትም እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት ግን ከዚህ በሊይ ነው። 

2. በሌሳን መናገር በውስጥ ሊሊው ታሊቅ እውነታ ምሌክት ነው። (ሏዋ.2፡4) 
 

፪. እውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊነት ምንዴን ነው? 
ሀ. የጎሊ ዕሇታዊ ከመንፇስ ቅደስ ጋር የሆነ ግንኙነት ነው፤ 

1. መንፇስ ቅደስ ኃይሌ ወይም ተጽዕኖ አይዯሇም እርሱ መሇኮታዊ አካሌ 
ያሇው አምሊክ ነው! 

2. ከእርሱ ጋር ዕሇታዊ ህብረት ማዴረግ እንችሊሇን፡፡ (2ቆሮ.13፡14) 
ሇ. ሇእግዚአብሔር ቃሌ በሙሊት መገዛት ነው፤ 

1. ጴንጤቆስጤያዊያን የመጽሏፈ ሰዎች ናቸው፤ ይህም መጽሏፌ ቅደስ ነው። 
2. እያንዲንደ የምናምነውና የምናዯርገው ከቃለ ጋር መስተካከሌ አሇበት፡፡ 

ሏ. ሇመኖር ሌዕሇ መሇኮታዊ ኃይሌ ነው፤ 
1. መንፇስ ቅደስ የክርስቶስን ህይወት እንዴንኖር ኃይሌን ያስታጥቀናሌ፤ 
2. በርህራሄ፣ ቅዴስና እና ኃይሌ የሚታወቅ ህይወት ነው፡፡ 

 
፫. የጴንጤቆስጤ ተቀዲሚው ዓሇማ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ እንዲሇው የጴንጤቆስጤ ተቀዲሚው ዓሊማ ሇመመስከር ኃይለን 
መታጠቅ ነው፤ (ሏዋ.1፡8) 

ሇ. ይህ ኃይሌን መታጠቅ የሚመጣው ኃይሇኛ፣ ህይወት ሇዋጭ በሆነው ሌምምዴ 
ጌታ ኢየሱስ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ባሇው ነው፤(ሏዋ.1፡4-5) 

ሏ. ታሊቁ ዜና ዛሬም እናንተ በመንፇሱ ኃይሌ መታጠቅ ትችሊሊችሁ የሚሇው 
ነው፡፡(ለቃ.11፡9-13) 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. ስሇዚህ ህጻኑን ከእጣቢው ውሃ ጋር አትጣለት፤ 
2. ኑ አሁን እውነትኛውን የመንፇስ ቅደስ ሥራ በህይወታችሁ ተሇማመደ። 

 
(ጄፒ) 
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84. የእግዚአብሔር መሌስ በእሳት ይመጣሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በችግር ሊሇችው ዓሇም ብቸኛው መፌትሔ አማኞች  
        በማስታጠቅና ሰዎች ክርስቶስን እንዱከተለ በሚወቅስ የመንፇስ ቅደስ እሳት 

ነው። 
የስብከቱ ዓሊማ፡-  ሰዎች በመንፇስ ቅደስ ሲሞለና ምስክር እንዱሆኑ በኃይለ ሲታጠቁ  
        ማየት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡-1ነገስት 18፡18-40 
 
መግቢያ፡- 

1. በኤሌያስ ዘመን የእግዚአብሔር ህዝቦች በታሊቅ ችግር ውስጥ እያሇፈ ነበር። 
1.1. የኑሮ ችግር ነበር ፡- እግዚአብሔርን ስሇተዉ ጌታም ዝናብን ከሌክል 

ስሇነበር በዴርቅ ተመቱ፤ 
1.2. መንፇሳዊ ችግር ነበረባቸው፡- እግዚአብሔርን ትተው ጣኦትን ስሊመሇኩ፤ 
1.3. ዛሬም የእኛ ማህበረሰብ- እንዱሁም ብዙ የቤተክርስቲያን አማኞች መንፇሳዊ 

ችግር ነው ያለት ሌክ እስራኤሌ በዘመናቸው እንዯነበሩት። 
2. በመጽሏፌ ቅደስ ታሪካችን የኤሌያስ መሌስ በእሳት መጣ 

2.1. ዛሬም ይህ እውነት ነው፤ የችግራችን ሁለ መሌስ በመንፇስ ቅደስ እሳት
 ይመጣሌ። 

2.2. ከዚህ የኤሌያስ ታሪክ እንግዱህ እኛ አራት ትምህርትን እናገኛሇን፡- 
 

1. መንፇሳዊ ችግር የሚመጣው ሰው እግዚአብሔርን ሲተው ነው፤ 
ሀ. እስራኤሌ አንደን እውነተኛውን አምሊክ ትታ በዓሌ እና አሼራን አገሇገሇች፤ 

1. አምሌኳቸው ምንዝርናንና እርኩሳትን ያጠቃሌሊሌ።     
ሇ. ዛሬም ስማቸው ቢቀየርም እነዚሁ አማሌክት ይመሇካለ፤ 

1. በእኛ ማህበረሰብ ምንዝርና እና ሴሰኝነት ሞሌቷሌ፤ 
2. ቤተክርስቲያንን ዓሇም ሁለ ከዚህ እስራት ወጥቶ እውነተኛውን አምሊክ 

እንዱያገሇግሌ ሇማሳመን የእግዚአብሔር ኃይሌ ያስፇሌጋታሌ፤ 
3. የመንፇሱ እሳት ብቻ ነው ይህን መሌስ የሚያመጣው፡ 

 
2. ሁሇት አማሌክትን በአንዴነት ማገሌገሌ አንችሌም 

ሀ. እስራኤሌ በሁሇት ሃሳቦች ትዋዥቅ ነበር (ቁ.21) 
1. በበዓሌና በያህዌህ መካከሌ መዋዠቁ ነበር፤ 
2. ይህም በሏሰትና በእውነት፣ በብርሃንና ጨሇማ፣ በከንቱ አምሌኮና በእውነት 

መካከሌ ነው፤           
ሇ. እኛም ሇሁሇት ጌቶች መገዛት አንችሌም፤ 

1. ስንወሊውሌ ሇላልች ዕንቅፊት እንሆናሇን፤ 
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2. እግዚአብሔር እንዯ ኤሌያስ በጽናት ሇቆመ መንፇሱን ተስፊ አዴርጎ 
ሰጥቷሌ። 
  

፫ የእግዚአብሔር መሌስ በእሳት ይመጣሌ (ቁ. 24) 
ሀ. የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መገኘት ምሳላ ነው። 

1. እግዚአብሔር ሇሙሴ በእሳት ራሱን ገሇጠሇት፤ (ዘፀ.3፡2) 
2. እግዚአብሔር እስራኤሌን በእሳት ዓምዴ መራቸው፤ (ዘፀ.13፡21፣ ዘሁ.14፡14) 
3. የእግዚአብሔር እሳት የእስራኤሌን መስዋዕት በሊው፤ (ላዋ.9፤23-24) 
4. ዮሃንስ መጥምቁ ጌታ ኢየሱስ አማኞችን በመንፇስ ቅደስና በእሳት 

እንዯሚያጠምቅ ተናገረ፤ (ለቃ.3፡15) 
5. በጴንጤቆስጤ ቀን በአማኞች ሊይ የእሳት ሌሳናት ታዩባቸው፤ (ሏዋ.2፡3) 
6. በምንባብ ክፌሊችንም እሳት ከሰማይ ወርድ የኤሌያስ መስዋዕትን በሊች፤ 

(1ነገ.18፡38) 
ሇ. እሳቱ ሲወዴቅ ሰዎች ይሇወጣለ መንፇስ ቅደስ መገሇጥን ያመጣሌ፤ ንጽህና፣ 

ከኃጢአት ባርነት ነፃነትን እና የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ የሚያስፇጽም ኃይሌ 
ይሆናሌ። 

ሏ. ከመቼውም በሊይ እኛም ይህ እሳት የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ እንፇጽም ዘንዴ
 ያስፇሌገናሌ፤ 

1. ከእስራት ነፃ መሆን አሇብን ይህም ከኃጢአትና ክፈ ምግባር፣ ከምንዝርና እና 
ምቾቶቻችን፤ 

2. ይህ ከእግዚአብሔር የሆነ እሳት በህይወታቸሁ ሲመጣ እንዯ ዴሮ አትሆኑም። 
3. የእግዚአብሔርን እሳት እንፇሌጋሇን! 

  
፬  ሇእሳቱ ራሳችንን ማዘጋጀት አሇብን 

ሀ. ኤሌያስ የጌታን መስዋዕት አዯሰ (1ነገ.18፡30) 
1. እኛ የእግዚአብሔር ቤተመቅዯስ፣ የመንፇስ ቅደስ ማዯሪያዎች ነን 

(1ቆሮ.3፡16-17፣ 6፡19) 
2. የሌባችንን መሰዊያ በኃጢአታችን ንስሃ በመግባትና ህይወታችንን 

ሇእግዚአብሔር በማስገዛት ማዯስ አሇብን (ሏዋ.2፡38) 
ሇ. ከዛም ኤሌያስ ወዯ እግዚአብሔር ፀሇየ (1ነገ.18፡36) 
 1. የእግዚአብሔርን እሳት ሇመቀበሌ እንዱያዘጋጀን ጸልት እጅግ ጠቃሚ ነው፤ 
 2. እግዚአብሔር መንፇሱን የሚሌከው አጥብቆ ሇተጸሇየ ጸልት መሌስ ነው፡፡ 
ሏ. ኤሌያስ ከጸሇየ በኋሊ እሳት ከሰማይ ወረዯ  

1. በተመሳሳይ መንገዴ እግዚአብሔር የመንፇሱን እሳት ይሰዴዲሌ፤ 
2. በእሳቱ ያጠራችኋሌ በኃይለም ይሞሊችኋሌ። 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. ኑ እራሳችሁን በመሰዊያው ሊይ አዴርጉ 
2. ሇተሌዕኮው እና ሇፇቃደ ራሳችሁን ስጡ። ከዛም የመንፇሱን እሳት ሇመሇማመዴ 

ተዘጋጁ 
3. ዛሬ እግዚአብሔር በመንፇሱ እንዱሞሊን እንመነው። 

 
(ሰአአ) 
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85. ይህ የሌዕሇ ተፇጥሯዊ ዓሇም ነው 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-  ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ መሇኮታዊ ሥራን    
        ሉሰራ ይወዴዲሌ። 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁና መሇኮታዊ የሆነውን  
   የእግዚአብሔር ኃይሌ ይሇማመደ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- 1ቆሮ.2፡1-5 
 
መግቢያ 
1. በምንባባችን ጳውልስ አገሌግልቱን በመሇኮታወዊ ምሌክቶች እንዯተሞሊ ይገሌፀዋሌ፤ 
2. በላልችም ቦታዎች በተመሳሳይ መንገዴ ገሌፆታሌ፤ (2ቆሮ.12፡12፣ ሮሜ 15፡18-19) 
3. ሌዕሇ ተፇጥራዊው ኃይሌ በጳውልስ ህይወትና አገሌግልት በሥራ ሊይ እንዯነበረ  
   ዛሬም የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ በእኛም ሕይወትና አገሌገልት ሊይ ይሰራሌ፤ 
4. የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የእያንዲንደ በክርስቶስ የሆነው ህይወታችን ማዕከሌ እንዳት  
   እንዯሆነ እንይ፡- 

 
፩. በዲንን ጊዜ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ተገሇጠ 

ሀ. እስኪስንዴን መንፇሱ በህይወታችን ያዯረገውን እንመሌከት፡- 
1. በመንፇሱ በኃይሌ ተወሇዴን፤ (ዮሃ.3፡3-7) 
2. ከመንፇሳዊ ሞት በመንፇሱ ኃይሌ ሇህይወት ተነሳን፤ (ኤፋ.2፡1፣4-5) 
3. ከሰይጣን አገዛዝ በኃይሌ አስመሇጠን፤ (ቆሊ.1፡13) 
4. በኃይለ እናንተን በክርስቶስ ኢየሱስ አዱስ ፌጥረት አዯረጋችሁ፤ (ቲቶ.3፡5፣ 

1ቆሮ.6፡11፣ 2ቆሮ.5፡17) 
5. በሌዕሇ በመሇኮታዊ አሰራሩ አትሞ የክርስቶስ አካሌ አዯረገን፤ (ኤፋ.1፡13፣ 

1ቆሮ.12፡13) 
ሇ. ስሇዚህ አዱስ ሌዯታችን ከመጀመሪያ አስከመጨረሻው ሌዕሇ መሇኮታዊ የሆነ 

አሰራር ነው ብሇን እንዯመዴማሇን ነገር ግን ተጨማሪ ነገር አሇ፤ 
 

፪. የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እኛን በመቀዯስ ሥራው ተገሇጠ 
ሀ. ክርስቶስ ሲያዴናችሁ መንፇሱ ዯግሞ ቀዯሳችሁ(1ቆሮ.6፡11) 

1. ይህም ማሇት ቀዯሳችሁ 
2. ሇእግዚአብሔር ብቻ ዕቃዎች እንዴትሆኑ ሇያችሁ 

ሇ. መንፇሱ ሇእናንተ ምን እንዲዯረገ ስሙ 
1. በኃይለ ሇቅዴስና ህይወት ሇያችሁ፤ (ሏዋ.26፡18፣ 2ተሰ.2፡13) 
2. በኃይለ ክርስቶስን እንዴትመስለ አዯረገ፤ (1ዮሏ.2፡6፣ 2ቆሮ.3፡18) 
3. አሁንም በዚያው ኃይሌ የእግዚአብሔር ሌጆች መሆናችንን ያስታውሰናሌ፤ 

(ሮሜ.8፡16) 
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ሏ. አስቡት አስኪ አሁንም የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ በእናንተ እየሠራ ነው ! ነገር ግን 
ላሊም አሇ… 

 
፫. የመንፇሱ ኃይሌ በመንፇስ ቅደስ ስንጠመቅ ተገሇጠ 

ሀ. የዴሌ ህይወት ሇመኖር በኃይሌ ያስታጥቃችኋሌ፤ (ገሊ.5፡16፣ ሮሜ 8፡13) 
ሇ. ሇክርስቶስ የተዋጣሇት ምስክር እንዴንትሆኑ በኃይሌ ያስታጥቃችኋሌ፤ (ሏዋ.1፡8) 
ሏ. በስጦታዎች እንዴታገሇግለ በኃይሌ ያስታጥቃችኋሌ፤ (1ቆሮ.12፡8-10) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. አሁን ራሳችሁን ሶስት አስፇሊጊ ጥያቄዎችን ጠይቁ፡- 

1.1. እግዚአብሔር መሇኮታዊ አምሊክ ነው ብዬ አምናሇሁ? 
1.2. ዛሬም ከዚህ በፉትም እንዲዯረገው ይሠራሌ ብዬ አምናሇሁ? 
1.3. እንዯ ቃለ አምኜ ዛሬ በመንፇሱ እንዯምሞሊ አምናሇሁ? 

2. እንግዱህ አሁን ኑ በመንፇስ ተሞለ 
2.1. በእምነት ሇምኑ፤ (ለቃ.11፡9-13) 
2.2. በእምነት ተቀበለ፤ (ቃለ.11፡10፣ ማር.11፡24) 
2.3. በእምነት ተናገሩ፡፡ (ሏዋ.2፡4)  

 
(ጄፒ) 
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86. ተፇሊጊ፤የመንፇሱን ኃይሌ የታጠቁ ሰዎች 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የሙሴ ህይወትና አገሌገልት ምሳላ የሚሆነን፡ እንዳት 
ሁለም የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መሞሊት እንዲሇባቸው 
ነው። 

የስብከቱ ዓሊማ፡- የቤተክርስቲያን አባልችና መሪዎች የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ  
       እንዱፇፅሙ መንፇሱንና ኃይለን እንዱሹ ሇማበረታታት፡፡ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ዘሁ.11፡1-6፣ 10-17፣ 24-29 
 
መግቢያ 
1. ሇቤተክርስቲያን ታሊቁ አስፇሊጊ ነገር በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሰዎች ናቸው፤ 
2. ከሙሴ ህይወት በመንፇሱ ኃይሌ ስሇታጠቀ የእግዚአብሔር ሰዎች አስፇሊጊነት  

ሌንማራቸው የምንችሊቸው ጠቃሚ ትምህርቶች አለ፡- 
 

1. የእግዚአብሔር ተሌዕኮ በሰው ብርታት ብቻ ሉፇጸም አይችሌም (ዘሁ.10፡33፣  
11፡1-15) 
ሀ. አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይመጣለ (ዘሁ.11፡1-9) 

1. እነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እግዚአብሔር እምነታችንን ሉፇትንና ሉያንጽ 
ይጠቀምባቸዋሌ። 

2. በዚህ ጊዜ እኛን የሚስበን ሥጋዊነት፣ ዓሇማዊነትና ምስጋና ቢስነት ነው። 
2.1. ከዚህ በፉት እግዚአብሔር የሰራቸውን ቶል እንረሳሇን፤ 
2.2. በላልች አሇማመንም ብዙ ጊዜ እንሳባሇን ተስፊም እነቆርጣሇን፤ 
(ዘሁ.11፡4) 

ሇ. ሙሴ ተስፊ በመቁረጥ ሩጫውን ሉያቆም ፇሇገ (ቁ.10-15) 
1. እስኪ አስቡት፤ ህዝቡ የፇሇጉትን እንዱሰጣቸው ሲያሇቅሱ ሙሴን ምን 

እንዯሚሰማው አስቡት፤ 
2. የሙሴን ቃሊቶች በጥንቃቄ አስቡት፤ 
3. ከሥጋውያን ጋር ሇመታገሌ በመንፇስ መመራት አሇብን። 

ሏ. ነገር ግን ሙሴ እንዳት ተስፊ መቁረጡን እንዲሸነፇ እዩ፡- 
1. ችግሩን በፀልት ወዯ እግዚአብሔር አቀረበ፤ (ዘሁ.11፡11) 
2. በመንፇሱ የተሞለ ቅደሳን ችግራቸውን በመንፇሳዊ መንገዴ ይፇቱታሌ፤ 
3. የእግዚአብሔር መሌስ ሇሙሴ፤ ሇህዝቡ የማያስፇሌገውንና ሇቤተክርስትያንም 

የመከናወን ቁሌፌ የሚሆን ነበር። 
 

፪. የእግዚአብሔር መሌስ ከአንዴ የተቀባ ሰው ይሌቅ በመንፇስ ኃይሌ የታጠቁ
 ማኅበረሰብ ነበር። (ዘሁ.11፡16-17) 

ሀ. ሙሴን በርታ ጽና ብል እንዯ መንገር እግዚአብሔር መንፇሱን ሉረደት 
በሚችለት 70 ሽማግላዎች ሊይ አኖረባቸው። 
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ሇ. ከዚህ ብዙ ትምህርት እናገኛሇን፡- 
1. ማንም መሪ ብቻውን/ዋን ሁለን ሇመስራት አሌተመረጠም/ችም፤ 
2. መሌስ መሪዎችን መጨመር ብቻ ሳይሆን ይሌቁንስ ተጨማሪ በመንፇሱ 

ኃይሌ የታጠቁ መሪዎች አንጂ፤ 
3. ሁሌጊዜ በመንፇሱ ያሌተሞለ መሪዎችን መሾምን መቃውም አሇብን፤ 
4. በመንፇሱ የተሞለ ሰዎች ከላለ ህዝቡን ወዯ መንፇስ ሙሊት መምራት ሊይ 

ማትኮር አሇብን፡፡ 
ሏ. ነገር ግን የሙሴን መሻት አስተውለ በመሪዎች ሊይ መንፇሱ እንዱኖርባቸው 

ብቻ ሳይሆን ሁላም የእግዚአብሔር ህዝብ በመንፇሱ ኃይሌ ቢታጠቅ ነበር።  
1. እግዚአብሔር  በላሊ ጊዜ እቅደንና ተስፊውን ገሇጠ (ኢዮኤሌ 2፡28-29) 
2. ሆኖም ሙሴ የሚመራው ህዝብ የሚያስፇሌገው መሆኑን ተረዴቶ ነበር። 

መ. ሙሴ ራሱ ይህን ዓይነት ሇውጥ በህይወቱ ማምጣት የቻሇው በመንፇስ ቅደስ 
ኃይሌ በመታጠቁ ነበር (ዘሁ.11፡17) 

1. ሙሴ በራሱ ጉሌበት መስራት ሲጀምር አሌተሳካሇትም (ዘፀ.2፡11-15) 
2. ሙሴ ግን በሌዕሇ ተፇጥሯዊው የእግዚአብሔር መንፇስ ኃይሌ ነበር 

የተመራው። 
ሠ. ሙሴ በትዕቢት እኔን ብቻ ነው እግዚአብሔር ሉጠቀም የቻሇው ብል የተሳሳተ   

አስተሳሰብ አሌያዘም (ዘፀ.11፡26-29 በተሇይ ቁ. 29) 
1. ሰዎች የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ በህይወታቸው እንዱፇጽሙ ከፇሇጉ የመንፇሱ 

ኃይሌ እንዯሚያስፇሌጋቸው ተገንዘብ 
2. ያሇመንፇስ ቅደስ ኃይሌ በራሳችን ምንም የተቃና ነገር ማዴረግ (መኖር፣ 

መሥራት፣ መፀሇይ፣ መምራት፣ ወዘተ…) አንችሌም፡፡ 
ረ. ከጴንጤቆስጤ ጀምሮ ሙሴ የናፇቀውና ኢዮኤሌ የተነበየው ተችሎሌ፤ (ሏዋ.1፡4-

5፣ 8፣2፡17-18) 
1. የመንፇስ ስጦታ ሇሁለም ነው፤ (ሏዋ.2፡38-39) 
2. ቤተክርስቲያን ሇዓሇም ሁለ ወንጌሌን የመስበክ ተሌዕኮአዊ የመፇፀም ቁሌፈ 

ነገር የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ነው። 
  

፫. ዛሬ ሇቤተክርስቲያን ትሌቁ የሚያስፇሌጋት ነገር ቢኖር በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀ 
ህዝብ ነው። 
ሀ. ሰዎች በመንፇሱ ተሞሌተው ማየት ሊይ ከሰራን ቤተክርስቲያን በኃይሌ ወዯፉት 

በመገስገስ አህዛብን በወንጌሌ የመዴረስ  ተሌዕኮዋን ፌፃሜ ሊይ ታዯርሳሇች። 
ሇ. እግዚአብሔር እንዯ ሙሴ ዓይነት ሰዎች በመንፇስ ተነስተው ሁለም 

የእግዚአብሔር ህዝቦች በመንፇሱ እንዱሞለ ወንጌለን በማወጅ ወዯ አገሌግልት 
እንዱሰማሩ የሚሹ ሰዎችን ይፇሌጋሌ። 
1. አፌሪካ እንዴትዴን ከሆነ ሰዎች መንፇሱን እንዱቀበለ ሇማስተማር፣ 

ሇመስበክና ሇመፀሇይ ራሳችንን መስጠት አሇብን። 
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2. እያንንዲደ የክርስቶስ አካሌ በመንፇሱ እስኪሞሊ ዴረስ ሇመስራት መወሰን 
አሇብን፤ 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. መንፇስ ቅደስ እንዯሚያስፇሌጋችሁ እግዚአብሔር ያውቃሌ እንዯሚሞሊችሁም 

ተስፊን ሰጥቷሌ፤ 
2. ኑ በእምነት ዛሬ ተቀበለ!! 

 
 
           (ማተ) 
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87. የሚነዴ ፌቅር እና ኃይሌ፤ሇቤተክርስቲያን የመንፇሱ ስጦታ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- መንፇስ ቅደስ አህዛብን እንዴንዯርስ የሚነዴ ፌቅርንና  
        ኃይሌን ይሰጠናሌ፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሰዎች በመንፇሱ ኃይሌ ተሞሌተው እና በሚነዴ ፌቅር አህዛብ ዴነው
   እንዱያዩ ሲሹ ማየት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ. 1፡8 
 
መግቢያ፡- 
1. ኢየሱስ ክርስቶስ ዲግም ከመምጣቱ በፉት ወንጌሌ ሇአህዝብና ሇህዝቦች ሁለ 

እንዱሰብኩ ቤክርስቲያኑን አዝዟሌ፤ (ማቴ.24፡14) 
2. ሌክ እንዯ ጌታ ኢየሱስ መንፇስ ቅደስ በኃይለ ሁለም ጉሳ፣ ቋንቋ፣ ህዝብና አህዛብ 

አምሊካቸውን ወዯ ማወቅና ማገሌገሌ እንዱዯርሱ ይፇሌጋሌ፤ 
3. ወንጌሌ ሇሰዎች ሁለ መዴረሱን ሇማረጋገጥና ሇዓሇምአቀፊዊ የወንጌሌ ስርጭት ጌታ 

ኢየሱስ መንፇስ ቅደስን በዯቀመዛሙርቱ ሊይ ኃይሌን ሇማስታጠቅ አወረዯ፤ 
4. እንዳት ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ መንፇስ ቅደስ የሚነዴ ፌቅርንና ኃይሌን 

እንዯሚሰጠን አራት አስፇሊጊ እውነታዎችን እንዴንገነዘብ ያስፇሌጋሌ፡- 
 

1. መንፇስ ቅደስ ሇሰው ሁለ ኃይሇኛ ፌቅር አሇው 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ እንዯሚከናወንሌን አረጋግጦሌናሌ። እርሱም “እስከ ምዴር ዲርቻ 

በወንጌሌ መዴረስ” (ቁ.8) 
ሇ. ይህን መከናወን ሇማረጋገጥ የኃይለን ተስፊ ሰጠ (ቁ.8) 
ሏ. ይህ ኃይሌ የሚጨምረው ኃይሌን እና ሇጠፈት የሚነዴ ፌቅርን ነው (ምሳላ፡
 ሏዋ.4፡8፣13፣ 20፣ 31) 
 

2. መንፇስ ቅደሰ አህዛብን ሇመዴረስ ዯቀመዛሙርትን ይጠቀማሌ 
ሀ. በመንፇሱ የተሞለ ዯቀመዛሙርት ጌታ አህዛብን የሚዯርስበት ተቀዲሚ 

መሣሪያዎቹ ናቸው፤ 
ሇ. የዯቀመዛሙርቱ ተቀዲሚ ዓሊማ አህዛብን በማዲን ሥራ ውስጥ ከመንፇሱ ጋር 

መተባበር ነው፤ 
ሏ. የዯቀመዛሙርቱ ተቀዲሚ ተግባር ዯግሞ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የክርስቶስን 

መሌዕክት ማወጅ ነው። 
 

3. መንፇስ ቅደስ ዓሇምን ሇመዴረስ ኃይሌን ይሰጣሌ 
ሀ. መንፇስ ቅደስ የእግዚአብሔር ዕቅዴ ሇሆነው ዓሇምአቀፊዊ የወንጌሌ ስርጭት 

መሇኮታዊ አቀነባባሪ ነው፤ 
ሇ. ቤተክርስቲያን ይህን እቅዴ በዯምንብ የምትተገብረው ከሆነ የእግዚአብሔር ህዝብ
 በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መታጠቅ አሇበት፡ 
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1. ሇማንኛውም ሥራ መከናወን አስፇሊጊው ነገር ኃይሌ ነው። 
2. የመንፇስ ቅደስ ኃይሌን መታጠቅ አህዛብን ሇማዲን ሇሆነው የእግዚአብሔር 

እቅዴ ማዕከሌ ነው። 
3. የኃይለን የመታጠቁ ግብ ቤተክርስቲያን በተቀባ የወንጌሌ ስብከት በሚገባ 

የጠፊውን መዴረስ ነው። 
 

4. መንፇስ ቅደስ ዛሬም ሇእኛ የሚነዴዴ ፌቅርና ኃይሌን ይሰጠናሌ 
ሀ. የመንፇሱ ተስፊ ሇሁለም የእግዚአብሔር ሰዎች በሁለም ቦታ እንዱሁም እስከ 

ዘመን መጨረሻ ነው 
1. ዛሬም ይህ በጎ ስጦታ አሇ (ሏዋ.2፡38-39) 
2. ሇእኛ በጸልት ሇምንሇምን ነው (ለቃ.11፡1፣ 13) 

ሇ. የመንፇሱ ስጦታ በአዱስ ኪዲን ጅማሬ እንዯነበረ አሁንም ያው ነው። 
1. ሇቤተክርስቲያን የተሰጠ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ አሁንም ያው ነው። 
2. የመንፇሱ ኃይሇኛ ፌቅር ሇአህዛብ ሁለ ያው ነው። 

ሏ. እያንዲንዲችን ጌታ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፉት አህዛብን ሇመዴረስ በመንፇስ 
ቅደስ ኃይሌ መሞሊትና የሚነዴዴ ፌቅር ሌንቀበሌ ያስፇሌጋሌ። 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 

1. በመንፇስ ስንሞሊ የሚነዴዴ ፌቅርንና የመንፇስ ቅደስ ኃይሌን እንሇማመዲሇን፤ 
2. ኑ ዛሬ ይህን መንፇስ ተሇማመደ፡፡ 

 
                                                            (ጆኢ) 
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88.  የጴንጤቆስጤ የበሊይነት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ሌክ እንዯ ጌታ ኢየሱስና የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን 
ሇእኛና ሇአሁኗ ቤተክርስቲያን ተቀዲሚውና አስፇሊጊው ነገር የመንፇስ ቅደስ 
ጥምቀት መሆኑን ማጉሊት አሇብን። 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞችና አብያተክርስቲያናት በህይወታቸውና በአገሌገልታቸው  
        ጴንጤቆስጤን እንዱያጎለ ሇማበረታታትና አማኞች በመንፇስ ቅደስ  
        እንዱጠመቁ ጥሪን ሇማቅረብ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡1-8 
መግቢያ 
1. በቅርብ ዓመታቶች በአብያተ ክርስቲያናችን የጴንጤቆስጤ ሌምምዴና አሰራር 

ቀንሷሌ 
2. በቅንነት ራሳችንን ሌንጠይቅ የሚገባን “እኛ እንዯ የእንቅስቃሴው ሰዎች 

ሇጴንጤቆስጤ የሚነዴዯው ጥማት ጠፌቶብን ይሆን?” 
3. ይህ መሌዕክት ይህን አስፇሊጊ ርዕስ ይመሌሳሌ። 
4. “ሇምንዴን ነው ይህ የጴንጤቆስጤው የሚነዴ ጥማት በጌታ ኢየሱስና በሏዋርያት 

ያቆመው?” ብሇን እንጠይቅ 
5. አስቀዴመን ጌታ እየሱስና ሏዋርያት የጴንጤቆስጤን ሌምምዴ እንዳት እንዲዩት 

እንመሌከት 
 

1. የጴንጤቆስጤ የበሊይነት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገሌግልት ታይቷሌ። (እነዚህን 
ሰባት አስዯናቂ እውነታዎችን እዩ) 
ሀ. ጌታ ኢየሱስ በመጀመሪያ በመንፇስ ቅደስ ከመቀባቱ በፉት አገሌጋልት 

አሌጀመረም (ለቃ.3፡21-23) 
1. የእርሱ በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ ውጤቱ በመንፇስ የተቀባ አገሌግልት 

ነበር፤ (ለቃ.4፡1፣ 14)  
ሇ. የመንፇስ ቅደስ ቅባት የክርስቶስ የመጀመሪያው የንግግሩ ማዕከሌ ነበር 

(ለቃ.4፡17-18) 
ሏ. ጌታ ኢየሱስ ዯቀመዛሙርቱን እንዳት በመንፇስ ቅደስ እንዯሚሞለ 

አስተማራቸው (ለቃ.11፡9-13) 
መ. ጌታ ኢየሱስ ወዯ መስቀለ ከመሄደ በፉት የመጨረሻው ስብከቱ በሚመጣው 

መንፇስ ቅደስ ትምህርት ሊይ ያተኮረ ነበር ፤(ዮሃ.14፡12-17፣ 26፣ 15፡26፣ 
16፡13-15)  

ሠ. የጌታ ኢየሱስ ከትንሳኤው በኋሊ ያዯረገው የመጀመሪያ ተግባር በዯቀመዛሙርቱ 
ሊይ እፌ ብል “መንፇስ ቅደስን ተቀበለ” (ዮሃ.20፡21) አሊቸው። 

   ረ. ወዯ ሰማይ ከማረጉ በፉት የመጨረሻው ትዕዛዙ ዯቀመዛሙርቱ የመንፇስ ቅደስን
 መምጣት እንዱጠብቁ ነው፤ (ለቃ.24፡49፣ ሏዋ.1፡4-5) 
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   ሰ. የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻው ተስፊ ሇቤተክርስቲያኑ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ  
           ተስፊ ነበር፤(ሏዋ.1፡8) 
 

፪. የጴንጤቆስጤ የበሊይነት በጴጥሮስ አገሌገልት ተገሇጠ (እነዚህን ሶስት የጎለ
 እውነታዎችን ተመሌከት) 

ሀ. የጴጥሮስ የመጀመሪያ ስብከት በመንፇሱ ሥራ ሊይ ያተኮረ ትምህርት ነበር፤ 
(ይህም ሏዋ.2፡17-18፣ 33፣38-39) 

ሇ. የጴጥሮስ ሁሇተኛው ስብከት በሏዋርያት ሥራም ጴንጤቆስጤን ጠቋሚ የሆነ 
ይዘት ነበረው፤ (ሏዋ.3፡19) 

ሏ. የጴጥሮስ የቂሳርያው ስብከት ስሇመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ይናገራሌ፤ (ሏዋ.10፡38) 
ይህም ውጤቱ የመንፇሱ መውረዴ ሆነ፡፡ 

 
፫. የጴንጤቆስጤ የበሊይነት በሰማርያ የሏዋርያት ዴርጊት ሊይ ተገሇጠ (ሏዋ.8፡4-17) 

ሀ. በሰማርያው መነቃቃት አንዴ የጎዯሇ ነገር ነበር፤ 
1. ብዙዎች ዲኑ፣ ተፇወሱ ከአጋንንትም እስራት ነፃ ወጡ፤ 
2. ነገር ግን ማናቸውም በመንፇስ ቅደስ አሌተሞለም ነበር (ቁ.4-13) 

ሇ. ሏዋርያት ይህን ነገር በጥንቃቄ ተመሇከቱት ስሇዚህም ጴጥሮስንና ዮሏንስን 
ነገሩን እንዱያስተካክለ ሊኳቸው፤ (ቁ.14-17) 

 
፬. የጴንጤቆስጤ የበሊይነት በጳውልስ አገሌገልት ተገሇጠ (እነዚህ ሶስቱን እውነታዎች
 ተመሌከቱ) 

ሀ. ጳውልስ ኤፋሶን ሲዯርስ የመጀመሪያ አሳሳቢ ጉዲዩ አስራሁሇቱ ዯቀመዛሙርት 
በመንፇስ ቅደስ እንዱሞለ ነው፤ (ሏዋ.19፡1-10) 

ሇ. የጳውልስ ቀጣይ የሆነ ሇኤፋሶን ቤተክርስቲያን ያሇው ሃሳብ በመንፇሱ 
ተሞሌተው እንዱኖሩ ነበር፤ (ኤፋ.5፡18) 

ሏ. ጳውልስ ሇጢሞቴዎስ ሲጽፌ የመጀመሪያው አሳሳቢ ጉዲይ የነበረው በመንፇስ 
ቅደስ ሙሊት እንዱኖር ነበር፤ (2ጢሞ.1፡6) 

 
፭. ሇዚህ እውነት አንዳት ብሇን እንመሌስ ?(ሶስት ጥያቄዎችን መጠየቅ አሇብን) 

ሀ. ሇምንዴን ነው ጌታ ኢየሱስና ሏዋርያት ስሇጴንጤቆስጤ ብዙ የተቃጠሇ ስሜት
 የነበራቸው? 

1. አማኞች የተዋጣሇት የክርስትና ህይወት እንዱኖሩ ተቀዲሚው መንገዴ 
ስሇሆነ፤ 
1.1. የክርስቲያን ህይወት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመንፇስ ቅደስ 

ኃይሌ የሆነ ህይወት ነው (ገሊ.3፡3) 
2. ሇቤተክርስቲያን ታሊቁን ተሌዕኮ የምትፇጽምበት ተቀዲሚው መሳሪያዋ ስሇሆነ 

ነው (ሏዋ.1፡4-8) 
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ሇ. እንዳት ስሇጴንጤቆስጤ ያሇን የነዯዯ ፌቅር በጌታ ኢየሱስና በሏዋርያት ሊይ 
አቆመ? 

ሏ. ስሇዚህ ምን እናዴርግ? 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. የጴንጤቆስጤን መሌዕክት ሇመስበክ ራሳችንን እንስጥ፤ 
2. ኑ ዛሬ የጴንጤቆስጤን ኃይሌ እንቀበሌ! 

(ዳአርሚ) 
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89. መንፇስ ቅደስን መቀበሌ ሇምን? 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- አንዳ በመንፇስ ቅደስ ስንሞሊ ወዯ ክርስትና ህይወታችን 
የሚመጡ ብዙ ትሩፊቶች አለ፤ 

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇስ ቅደስ ይጠመቁ ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ኤፋ.5፡15-20 
 
መግቢያ፡- 
1. በዚህ መሌዕክት ጳውልስ አማኞችን “በመንፇስ እንዱሞለ” ያበረታታሌ። 
2. በመንፇሱ ዛሬ የመሞሊታችንና ዲግምም መሞሊታችን ሰባት ምክንያቶች ከመጽሏፌ 

ቅደስ እናገኛሇን፡- 
 

1. መንፇሱን እንዴንቀበሌ ታዝዘናሌ 
ሀ. በምንባባችን ክፌሌ ጳውልስ አማኞችን በመንፇሱ እንዱሞለ አዝዟሌ (ኤፋ.5፡18) 
ሇ. ጌታ ኢየሱስም አማኞችን በመንፇሱ እንዱሞለ አዘዘ (ለቃ.24፡49፣ ሏዋ.1፡4-5) 
 

2. መንፇስ ቅደስ አስተማሪያችን እንዱሆን ተሹሟሌ። 
ሀ. የተዋጣሊቸው አስተማሪዎች በሚፇጥሩት ጥሩ ግንኙነት ላልችን እንዯ አባት 

መካሪ ይሆናለ። 
1. መንፇስ ቅደስ ሇእያንዲንደ አማኝ አስተማሪና መካሪ እንዱሆን ተሌኳሌ 

(ዮሃ.14፡26) 
ሇ. መንፇስ ቅደስን ስንቀበሌ 

1. የእግዚአብሔር ፇቃዴ ዕውቀታችንን ያሰፊሌናሌ፤ 
2. ሇእግዚአብሔር ዴምጽ ያሇን ግንዛቤ ያሳዴግሌናሌ፤ 
3. የእግዚአብሔርን ቃሌ ዯጅ ይከፌትሌናሌ፡፡ 

 
3. መንፇስ ቅደስ መሪያችን እንዱሆን ተሹሟሌ 

ሀ. መሪ መንገደን የሚያውቅ ነው፤ 
1. መንፇስ ቅደስም እንዱህ ዓይነት መሪ ነው (ዮሃ.16፡13-15) 

   ሇ. መንፇስ ቅደስ እንዲንዳ በመገሇጥ ይመራናሌ፤ 
1. የእግዚአብሔር አብን ፇቃዴ ስሇሚያውቅ ሇኛ ይገሇጥሌናሌ 
2. በአገሌግልትም ይመራናሌ (ሏዋ.13፡1-4) 

 
4. መንፇስ ቅደስ ሇአገሌግልት ኃይሌን ያስታጥቀናሌ 

ሀ. ጌታ ኢየሱስ እንዱያገሇግሌ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ አስፇሇገው (ለቃ.4፡17
 18፣ሏዋ.10፡38) 
ሇ. ጳውልስ በአገሌግልቱ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ያስፇሌገው ነበር (2ቆሮ.3፡2-6) 
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ሏ.ጌታ ኢየሱስና ጳውልስ የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ማስታጠቅ ካስፇሇጋቸው እኛስ
 (ዮሏ.15፡5፣ ሏዋ.1፡8) 
 

5. መንፇስ ቅደስ የምንጸሌየውን ስናውቅ በኛ በኩሌ ይጸሌያሌ 
ሀ. መንፇስ ቅደስ የጸልት ህይወታችንን ያሳዴገዋሌ (ሮሜ 8፡26-27) 
ሇ. በራሳችን ቋንቋና እርሱ በሚሰጠን ቋንቋ እንዴንጸሌይ ይቀባናሌ (1ቆሮ.14፡15) 
 

6. መንፇስ ቅደስ አጽናኛችን ይሆናሌ (ዮሏ.15።16) 
ሀ. “አጽናኙ” በግሪኩ “ጰራቅሉጦስ” ይባሊሌ 

1. ይህም ማሇት “…ሇመርዲት ከጎን የሚሰሇፌ” ነው፤ 
ሇ. እንዯ ጰራቅሉጦስ፡- 

1. መንፇስ ቅደስ በእግዚአብሔር ፉት ይማሌዴሌናሌ፤ 
2. መንፇስ ቅደስ ሁሌጊዜ በህይወታችን በመገኘቱ የሚኖር ነው፤ 
3. መንፇስ ቅደስ በዴካማችን ያግዘናሌ፤ 

ሏ. ከእግዚአብሔር አባታችን ሙለ የሆነ እርዲታ እንዴናገኝ በመንፇስ ቅደስ 
መሞሊት አሇብን፤ 

 
7. መንፇስ ቅደስ በኃጢአታችን ይወቅሰናሌ 

ሀ. የመንፇስ ቅደስ አንደ ሥራው ኃጢአተኛን በኃጢአቱ መውቀስና ወዯ ክርስቶስ 
ማቅረብ ነው(ዮሏ.6፡44፣ 16፡5-8) 

ሇ. መንፇስ ቅደስ በአማኞችም ሌብ ሆኖ ከስህተት እንዱመሇሱ ይወቅሳሌ። 
ሏ. ስሇዚህ አስፇሊጊው ነገር በመንፇስ ቅደስ መሞሊትና በየዕሇቱ በመንፇስ 

መመሊሇስ ሇህይወታችን ወሳኝ ነገር ነው። (ገሊ.5፡16፡ 24-25) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ኑ አሁን በመንፇስ ቅደስ ተሞለ፡፡ 

 
(ድኖ) 
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90. የጴንጤቆስጤውን ቅርሳችንን ማጠናከር 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እኛ እንዯ ጴንጤቆስጤያውያን እንዯ እግዚአብሔር መንፇስ 
ኃይሌ እንዯታጠቀ ቅርሳችንን ማጣት የሇብንም።  

የስብከቱ ዓሊማ፡- አማኞች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴና ሇጴንጤቆስጤያዊ ሌምምዴና 
ተግባራት እውነተኛ ታማኞች እነዴንሆን 

የምንባብ ክፌሌ፡- መዝ.85፡6 
 
መግቢያ፡- 
1. እኛ እንዯ ጴንጤቆስጢያውያን ትሌቅ ቅርስ ተሰጥቶናሌ። 
2. እኛ ታሪካችን ወዯ ኋሊ ሄዯን በሏዋ.1፡8፣ 2፡4 እናገኘዋሇን። 
3. ይህንን ጴንጤቆስጤያዊ የሆነ ቅርስ አጥብቀን መያዝ አሇብን 
4. እንዯዘማሪው “ሕዝብህ በአንተ ሏሴት ያዯርግ ዘንዴ፤መሌሰህ ሕያዋን አታዯርገንም?” 

መዝ.85፡6 
5. እስኪ ይህን ታሊቅ ቅርስ እንይ? 

 
1. ታሊቅ የሆነ የጴንጤቆስጤያዊ ቅርስ አሇን 

ሀ. የጴንጤቆስጢያዊያችን ቅርስ የጀመረው በጴንጤቆስጤ ቀን ነው። 
1. መንፇሱን ዯቀመዛሙርቱ ጠበቁት ኃይለም መጣ (ሏዋ.2፡1-4) 
2. በመንፇስ ቅደስ መጠመቅ በሌሳን በመናገር ማረጋገጫና ውጤቱም 

ሇምስክርነት ኃይለን መታጠቅ የሆነው ሌምምዴ በጣም ውብ 
የጴንጤቆስጢያዊ ቅርስ ነው (መዝ.16፡6) 

ሇ. ሏዋርያቱም ይህን ቅርስ አስተሊሇፈ፡- 
1. ወዯ ሰማርያ አስተሊሇፈ (ሏዋ.8፡17-18) 
2. ወዯ ቂሳርያ አስተሊሇፈ (ሏዋ.10፡44-46) 
3. ወዯ ኤፋሶን አስተሊሇፈ (ሏዋ.19፡1-16) 

ሏ. የጴንጤቆስጤው ኃይሌ በቤተክርስቲያን ታሪክ ጠፌቶ ነበር 
1. ቤተክርስቲያን በመንፇስ ቅደስ ሥራ ሊይ ያሊትን ትኩረት አጣች፤ 
2. ምንም እንኳ አንዴ አንዴ ጊዜ መነቃቃቶች ቢኖሩም ጴንጤቆስጤን 

የሚመስሌ ግን አሌነበረም፤ 
መ. በዚህ መጨረሻው ዘመን የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንዯገና ታዴሷሌ። 

1. ሲጀመር በአዙሳ ስትሪት ሪቫይቫሌ አሜሪካ ውስጥ በልስ አንጀሇስ ካሉፍርንያ  
በ1906 እና ላልች ቦታዎች፤ 

2. በኋሊም ወዯ አፌሪካ መጣ፤ 
3. አሁን በአህጉሩ እየተስፊፊ ይገኛሌ። 

ሠ. አንዴ ነገር መርሳት የላሇብን በጴንጤቆስጤ የመጣው ኃይሌ እና በአዙሳ 
የዯገመው በእኛ ዛሬ እንዲሇ ማወቅ አሇብን። 
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፪. የተሰጠንን ቅርስ መተው የሇብንም 
ሀ. በቅርብ አመታቶች የጴንጤቆስጣዊ ቅርሶቻችን ተዯክመዋሌ። 

1. የሚያሳዝነው አሁን ከቅርሳችን እየዞርን እየሄዴን  
2. እንዯላልች መሆን እያማረን ነው 

   ሇ. ይህ የጴንጤቆስጢያዊ ቅርስ መዲከም አብያተክርስቲያናችንን አዲከመብን 
1. አስታውሱ ይህ ኃይሌ ይመጣሌ ሉሄዴም ይችሊሌ 

1.1. ሇምሳላ ሳምሶንን እዩት (መሳ.16፡20) 
2. ባድ የሆኑ ዴምጾች ሆነን ይሆን? 

ሏ. በጴንጤቆስጢያዊው ቅርሳችን መቀሇዴ እናቁም  
1. መንፇሱን በአእምሮ ብቻ ማብጠሌጠለን ከመካከሊችን እናውጣ  
2. የሏሰት ትምህርትን ወዯ ቤተክርስቲያናችን ማምጣት እናቁም 
3. አብያተ ክርስቲያናችንን ማነቃቃት አሇብን 

(ራዕ.3፡2፣ መዝ.119፡28) 
 

፫. ጴንጤቆስጢያዊ ቅርሳችንን ሇማጠናከር የምናዯርጋቸው ነገሮች፡- 
ሀ. እንዯገና የእግዚአብሔርን ቃሌ መቀበሌ አሇብን 
ሇ. የቅዴስና ህይወት መኖር አሇብን 
ሏ. የጴንጤቆስጤያውያን መሪዎችንና የእግዚአብሔርን ህዝብ ማክበር አሇብን 
መ. እውነተኛ የጴንጤቆስጤያዊውን ስብከት ማነቃቃት አሇብን 
ሠ. የወንጌሌ ስርጭት ቅናታችንን ማነቃቃት አሇብን 
ረ. መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤቶቻችንን ጴንጤቆስጤያዊ ማዴረግ አሇብን 
ሰ. ሇጴንጤቆስጤያዊው እምነታችን መጋዯሌ አሇብን (ይሁዲ 3) 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ፡- 
1. የእኛ የጴንጤቆስጣዊ ቅርሳችን በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የመታጠቃችን ትኩረት 

ነው፤ 
2. ቅርሳችንን ካጣን ነፌሳችንን እናጣሇን፤ 
3. የጴንጤቆስጤን እሳት በህይወታችን፣ በቤተሰባችንና በአብያተክርስቲያናችን 

ማቀጣጠሌ አሇብን፤ 
4. ኑ አሁን በመንፇሱ ተሞለ ዯግማችሁም ተሞለ፡ 

(ጆኢ) 
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ክፌሌ 5 

የኮንፇረንስ 
ትምህርቶች 

ክፌሌ 5፡ የኮንፇረንስ ትምህርቶች 
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91. መንፇስ ቅደስ እና የእግዚአብሔር ተሌዕኮ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-  አህዛብን ማዲን እና የክርስቶስን መሌዕክት ሇአህዛብ  
        እንዴንወስዴ በኃይለ ያስታጥቀን ዘንዴ መንፇሱን ሊከሌን።  
የስብከቱ ዓሊማ፡- አዴማጮች የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ እና የእግዚአብሔር ተሌዕኮ  
                ሇመፇፀም የመንፇስ ቅደስ ዴርሻ በተሻሇ መንገዴ ያውቁ ዘንዴ ነው  
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡1-8 
 
መግቢያ፡- 

1. ይህ ትምህርት ሁሇት አስፇሊጊ ጥያቄዎችን ይመሌሳሌ  
1.1 የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ምንዴን ነው? 
1.2 ይህን ተሌዕኮ ሇመፇፀም የመንፇስ ቅደስ ዴርሻ ምንዴን ነው? 
 

1. “የእግዚአብሔር ተሌዕኮ” ስንሌ ምን ማሇታችን ነው? 
ሀ. ይህ የእግዚአብሔር ተሌዕኮ (አንዲንዴ ጊዜ “ሚሲዮ ዳይ” ተብል በሊቲን 

ሏረግ ይጠራሌ) በዓሇም ከሰው ሌጅ ጋር ባሇው ሥራው የእግዚአብሔር ዓሊማ 
ተብል ሉተረጎም ይችሊሌ። 
1. የእግዚአብሔር ዓሊማ ሰዎችን ማዲንና ወዯ እርሱ ከዘር ከነገዴ፣ ከቋንቋ፣
 ከህዝብና ከምዴር አህዛብ መጥራት ነው (ራእ.5፡9) 
2. ተሌዕኮው የሚያጠቃሌሇው “ዓሇምን ሁለ” እና “አህዛብን ሁለ” ነው 

(ማቴ.24፡14) 
3. የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ወዯ መጨረሻው ዯረጃ እየሄዯ ነው “…የዓሇም 

መንግሥት የጌታችንና የእርሱ ክርስቶስ መንግስት ሆነች፤ እርሱም 
ከዘሊሇም እስከ ዘሊሇም ይነግሣሌ፡፡” (ራዕ.11፡15) 

ሇ. ከመጀመሪያው አህዛብን መዋጀት የእግዚአብሔር ዕቅዴ ነበር 
1. እግዚአብሔር አዲምን (ይህንም የሰውን ሌጅ ሁለ) በራሱ መሌክ ፇጠረ 

(ዘፌ.1፡27) ስሇዚህ እግዚአብሔር በሰው ሌጅ ሊይ ሀሳቡ ፌቅር ነው 
(ዮሏ.3፡16) 

2. አዲም ኃጢአትን ሲሰራ የሰው ሌጅም ከእርሱ ጋር ወዯቅ (ዘፌ.3፡6፣ ሮሜ 
5፡12) ስሇዚህ ሰው ሁለ መዋጀትን ይፇሌጋሌ (2ቆሮ.5፡14-15) 

3. እግዚአብሔር “አህዛብን ሁለ” በአብርሃም ዘር በኩሌ እንዯሚባርክ ተስፊን 
ሰጠ (ዘፌ.12፡3) ይህም በክርስቶስ መዋጀት ነው (ገሊ.3፡16) 

4. የመንፇስ ቅደስ ጠቅሊሊ ክፌሌ ይህን ዕቅዴ ይገሌፀዋሌ ያብራራዋሌም። 
ሏ. እንዯ “እግዚአብሔር ሚሲናዊ ህዝቦች” እኛም በእግዚአብሔር ተሌዕኮ 

እንዴንተባበር ተጠርተናሌ (ዮሏ.20፡21-22) 
2. የእግዚአብሔር የሚሲዮናዊ ባህሪው 

ሀ. ስሇተሌዕኮ ስናሰብ ብዙ ጊዜ የምናስበው ታሊቁን ተሌዕኮ ነው 
1. ማቴ.28፡18-20 (የማር.16፡15-16፣ ለቃ.24፡46-49) አንብብ 
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2. ይህ እጅግ አስፇሊጊ ቢሆንም የእግዚአብሔር ተሌዕኮ መረዲታችን ከዚህ 
በጠሇቀ መንገዴ መሆን አሇበት። 

ሇ. እግዚአብሔር በባህሪው ሚሲዮናዊ አምሊክ ነው ምክንያቱም። 
እርሱ ሚሲዮናዊ አምሊክ የሆነበት… 
1. ….. ሰውን ባምሳለ በመፌጠሩ፤ 
2. …. ራሱን ሇሰው ሇመግሇጥ መጽሏፌ ቅደስን በመስጠቱ፤ 
3. …. እስራኤሌን ሇአህዛብ ብርሃን እንዴትሆን ማስነሳቱና መጥራቱ፤ 
4. …. ሇዓሇም ኃጢአት ሁለ ይሞት ዘንዴ ሌጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መሊኩ፤

 (2ቆሮ.5፡15፣ 1ዮሏ.4፡14) 
5. …. ሇዓሇም ሁለ የምስራቹን እንዴትሰብክ ቤተክርስትያኑን መሊኩ 

(ዮሏ.20፡22) 
6. … ክርስቶስ ዯግሞ ከመምጣቱ በፉት ሇአህዛብ ሁለ እንዴትመሰክር 

ኃይለን ሇማስታጠቅ መንፇሱን መሊኩ፤ (ቃለ.24፡46-49) 
3. መንፇስ ቅደስ ሚሲዮናዊ መንፇስ ነው 

ሀ. ይህ እውነት በመጽሏፌ ቅደስ ክፌልች ሁለ ተገሌጧሌ። 
1. በጌታ ኢየሱስ አገሌግልት ታይቷሌ (ለቃ.4፡17-18፣ 10፡38) 
2. በተሇይም በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌም በጥራት ተገሌጧሌ(ሏዋ.1፡8) 

ሇ. እኛ እንዯ እግዚአብሔር ሚሲዮናዊ ህዝቦች በንቃት በእግዚአብሔር ተሌዕኮ
 እነዴንሳተፌ ከሆነ እኛና ሁለም የቤተክርስቲያኑ አካሌ በመንፇሱ ኃይሌ
 መታጠቅ አሇብን። 

1. የጌታ ኢየሱስ የመጨረሻው አዯራ 
1.1. ሇአህዛብ ሁለ ወንጌሌን እነዴንሰብክ (ሏዋ.1፡8) 
1.2. በመንፇሱ ኃይሌ እንዴንታጠቅ (ሏዋ.1፡8) 

2. የተሌዕኮችን ሥራ መንፇስ ቅደስን በተመሇከ፡- 
2.1. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ሚሲዮናዊ ዓሊማን በጠራ መንገዴ 

መረዲት ይኑራችሁ (ሏዋ.1፡8) 
2.2. የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የግሌ ሌምምዴ ይኑራችሁ 
2.3. በመንፇሱ የማስታጠቅ ሥራ ዙሪያ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን 

ተሌዕኮ እንዴትፇጽም መሆኑን በሚገባ መስበክና ማስተማር 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
የእግዚአብሔር ተሌዕኮ በቤትና በዓሇም ዙሪያ በሚገባ እንዴናራምዴ በግሊችን በመንፇሱ 
ኃይሌ ታጥቀን ቤተክርስቲያንን በመንፇሱ እንዴትታጠቅ ሇመምራት ራሳችንን 
እንስጥ፡፡ 

(ዳአርሚ) 
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92. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዲግም ሲታሰብ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የታሊቁን ተሌዕኮ የምንፇጽም ከሆነ የመንፇስ ቅደስ  
        ጥምቀትን ቸሌ ማሇት ትተን እንዯገና አማኞች ሁለ በመንፇሱ      
        እስኪሞለ ዴርስ ትኩረት መስጠት አሇብን። 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሇቤተክርስቲያን ይህን ሌምምዴ ቸሌ እንዲትሌ እንዯገና እንዴታይና   
        ትኩረት እንዴትሰጥ ጥሪ ሇማቅረብ እንዱሁም የመንፇስ ቅደስ  
        ጥምቀትን ዓሊማ ማሇት የሚሰዮናዊ ምስክርነትን በኃይለ ሇማስታጠቅ  
        በትክክሌ እንዱረደ ጥሪ ሇማቅረብ ነው። 
   
የምንባብ ክፌሌ፡- ሏዋ.1፡8 
 
1. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማ 

ሀ. ሏዋ.1፡8 ጥርት አዴርጎ የሚያሳየው የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማው አማኞች
 የተዋጣሊቸው ምስክር እንዱሆኑ ኃይሌን ሇማስታጠቅ ነው። 
ሇ. የሏዋርት ሥራ የሚያሳየን የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መተግባር ውጤቱን ነው፤ 
ሏ. የመንፇስ ቅደስ ስጦታ አሁንም አማኞችን ሇክርስቶስ እንዱመሰክሩ ኃይሌን
 ሇማስታጠቅ አሇ (ሏዋ.2፡38-39)  
 

2. ችግሩ፤  የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ቸሌ ማሇት  
ሀ. መረጃዎች እንዯሚያሳዩን በአፌሪካ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሇመንፇስ

 ቅደስ ጥምቀት ያሇው ትኩረት እየወረዯ መምጣቱን ነው፤ 
ሇ. ይህ እጅግ ከባዴ ችግር ነው ምክንያቱም፡- 

1. …. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ዓሊማው ታሊቁን ተሌዕኮ የማስፇጸሚያ ኃይሌ 
ስሇሆነ፤ 

2. … በመንፇሱ የተሞለ ሰዎች እየቀነሱ መምጣታቸው፤ 
3. ጥያቄው፤ ይህን ሌምምዴ ትኩረት የማንሰጠው ከሆነ እንዳት አዴርገን 

የጠፊውን በሚገባ መዴረስ እንችሊሇን? 
ሏ. ይህን አስዯንጋጭ ሁኔታ የፇጠሩ የተሇያዩ ነገሮች ይኖራለ፡- 

1. የትኩረት መሇወጥ፤ እርሱም ከእግዚአብሔር ተሌዕኮ ወዯራስ ብሌጽግና፤ 
2. እንዯ ወንጌሊውያንና የታወቁ አብያተክርስቲያናት ሇመምሰሌ መሞከር፤ 
3. ከመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ይሌቅ በራስ አቅም መዯገፌ ሲቃጣን፡፡ 

መ. ሌክ እንዯገሊትያ ሰዎች ሞኞች አንሁን (ገሊ.3፡1-5) 
1. የመንፇስ ቅደስን ስጦታ ቸሌ ካሌነው ራሱን ዓሇምን ሇማዲን የሚረዲንን 

የእግዚአብሔርን ኃይሌ ቸሌ እንዲሌን ነው የሚቆጠረው። 
2. ዓሊማውንና ችግሩን ተረዴተን በመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሊይ እንዯገና 

ትኩረት መስጠት አሇብን፡፡ 
 



219 
 

፫. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሊይ እንዯገና ትኩረት ሇማዴረግ ተማጽኖ 
ሀ. የመንፇስ ቅደስ መውረዴን በአዱስ መሌክ እንዴንሇማመዴ ያስፇሌገናሌ። 

1. ይህ እንዱሆን ዯግሞ እኛ ማዴረግ ያሇብን….  
1.1. … ስጦታውን በፀልት መፇሇግን መጀመር፤ 
1.2. … በርእሱ በየጊዜው መስበክና ማስተማር መጀመር፤ 
1.3. … በቤታችን እንዲንደ አማኝ መንፇሱን እንዱቀበሌ ማበረታታት። 

2. ጴንጤቆስጤያዊ ቤተክርስቲያን ያሇ መነቃቃት መኖር አትችሌም። 
ሇ. የእግዚአብሔር ቃሌ ሁለ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን እንዯገና ትኩረት 

እንዴንሰጠው ይጠራናሌ፡-  
1. ብለይ ኪዲን በመንፇስ ቅደስ ኃይሌን መታጠቅ አስፇሊጊነቱ እንዯሚመጣና 

ሌምምደም ሇሁለ አማኞች እንዯሚሆን አስቀዴሞ በትንቢት መሌዕክቱ 
ገሌጿሌ (ዘሁ.11፡25-29፣ ዘካ 4፡6፣ ኢዮኤሌ 2፡28-29) 

2. ወንጌሊት ጌታ ኢየሱስ በምሳላነቱ፣ በተስፊውና በትዕዛዙ የመንፇስ ቅደስ 
ጥምቀት አስፇሊጊነት አሳይተዋሌ። (ማቴ.12፡28፣ ለቃ.3፡21-22፣ 4፡1-2፣ 14-
19፣ 24፡49፣ ሏዋ.1፡4-8) 

3. በሏዋርያት ሥራና በመሌዕክቶች የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን የመንፇስ 
ቅደስ ጥምቀትን ተሇማምዲዋሇች ትኩረትም ሰጥታዋሇች፤ (ሏዋ.2፡38-
39፣8፡15-17፣19፡1-6) 

ሏ. አንዲንድች ዛሬ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሇመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ብቻ 
ነው ይሊለ፡- 
1. እነዚህ ሰዎች የሌምምደን ዓሊማ አሇማወቃቸውን ያሳያሌ፤ 
2. የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን መንፇሱን የፇሇገቸው በክርስቶስ ምስክርነቷ 

እንዴትበረታ ነበር፤ 
3. እኛም ሇተመሳሳይ ምክንያት መንፇሱን እንፇሌጋሇን። 

መ. በዓሇም ያሇው ችግር ዛሬ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ትኩረት እንዴሰጠው 
ይጠራናሌ። 

  
፬. ወዯ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት እንዯገና እንዴናተኩር የሚረዲን ዕቅዴ 

ሀ. ወዯዚህ ቸሌ ወዯ ተባሇ ሌምምዴ ሁሌጊዜ ትኩረት ሇማስጠት እኛ ራሳችን 
ከውስጥ አስፇሊጊነቱን ማመን አሇብን፤ 

ሇ. በህይወታችን ቀጣይ የሆነ የመንፇሱ ሙሊት እንዱኖረን ራሳችንን መስጠት 
አሇብን፤ 

ሏ. ሇታሊቁ ተሌዕኮ ራዕይ መስፊትና ሇመንፇሱ በኃይሌ መገሇጥ ሇመፀሇይ ራሳችንን
 መሰጠት አሇብን፤ 
መ. ስሇ መንፇስ ቅደስ እና ታሊቁ ተሌዕኮ ሁሌጊዜ ሇመስበክና ሇማስተማር 

ራሳችንን መስጠት አሇብን፤ 
ሠ. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ምስክሮች እንዴንሆን ራሳችንን መስጠት አሇብን፤ 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. በመንፇሱ ሇመሞሊት ሁሊችን እንምጣ እንፇሌገውም፤ 
2. ሁለም አማኞች የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ተቀብሇው ሇክርስቶስ ምስክር መሆን 

እንዱጀምሩ ሇመርዲት ራሳችንን ሇጌታ እንስጥ። 
 

(ማተ) 
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93. የጴንጤቆስጢያዊ መሆን ምንነት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በሏዋርያት ሥራ እንዯተገሇጠው እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ  
        ሇመሆን ራሳችንን ማስገዛት አሇብን 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ክርስቲያኖች እውነተኛ ጴንጤቆስጤያውያን ሇመሆን ራሳቸውን    
        እንዱያስገዙና ላልችንም እንዱሳቡ እንዯነሱ እንዱሆኑ መምራት  
        እንዱችለ። 
 
መግቢያ፡- 

1. የጴንጤቆስጤያዊነት ራዕያችሁ ምንዴነው ነው? 
2. እየተወዲዯሩ ያለ የጴንጤቆስጤያዊነት ራዕዮች አለ፡ 

1.1. የግሌ በረከት ጴንጤቆስጤያውያን 
1.2. ወዯኋሊ የሚያዩ ጴንጤቆስጤያውያን 
1.3. የምስጋናና አምሌኮ ጴንጤቆስጤያውያን 
1.4. ሇማዲ የሆኑ ጴንጤቆስጤያውያን 
1.5. ታዛቢ የሆኑ ጴንጤቆስጤያውያን 
1.6. ገና ይመጣሌ የሚለ ጴንጤቆስጤያውያን 
1.7. እውነተኛ የሆኑ ጴንጤቆስጤያውያን 

3. የእውነተኛ የሆነ ጴንጤቆስጤያዊነትንና ትርጉም ከሏዋርያት ሥራ እንይ፡- 
3.1. ሏዋርያት ሥራ የታሪክ መጽሏፌ ብቻ አይዯሇም፤ 
3.2. የጴንጤቆስጤያውያን የህይወትና የሌምምዲቸው መመሪያ መጽሏፌ 

እንጂ፤ 
3.3. መጽሏፌ ቅደሳዊ ትርጉም እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነት ታዋቂ፣ 

የመጨረሻው ዘመን በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናውያን እንቀስቃሴ 
ነው። 

4. እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መሆን አራት ነገሮች ናቸው፡- 
 
እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ ማሇት… 

1. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ እንዯነበረችው ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ የሆነ 
መሌዕክትን የምናውጀው 
ሀ. በእውነተኛ ጴንጤቆስጢያዊ ሌብ መሌእክት አሇ እርሱም ወንጌሌ ነው 

1. ይህም የኢየሱስ ክርስቶስ መሌዕክት ነው፤ 
2. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ አንዲንዳ ኬሪግማ ተብል ይጠራሌ፤ 

2.1. የግሪክ ቃሌ ነው ትርጉመም “እወጃ” ማሇት ነው፤ 
2.2. ይህም በሏዋርያት ሥራ ይሰበክ እንዯ ነበረው ይዘት ነው፤ 

ሇ. የቀዴሞው ጴንጤቆስጤያውያን “ሙለ ወንጌሌ” (አራቱ አምድች) ብሇው 
ይጠሩታሌ፤አራቱም፡- 
1. ጌታ ኢየሱስ ያዴናሌ፤ 
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2. ጌታ ኢየሱስ ይፇውሳሌ፤ 
3. ጌታ ኢየሱስ በመንፇስ ቅደስ ያጠምቃሌ፤ 
4. ጌታ ኢየሱስ እንዯገና ይመጣሌ ናቸው። 

ሏ. የሚያሳዝነው ግን ብዙ ጴንጤቆስጤያውያን ነን የሚለ ዛሬ ወንጌለን
 ማመቻመቻቸው ነው። 

  
እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መሆን ማሇት… 
፪. ሌክ እንዯ ሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ አንዴ ዓይነት ተሌዕኮን የምንካፇሌ ማሇት
 ነው። 
 ሀ. ያም ተሌዕኮ በሏዋርያት 1፡8 በጠራ መንገዴ ተገሌጿሌ “እስከ ምዴር ዲርቻ 

ዴረስ ምስክሮቼ ትሆናሊችሁ”፡፡ 
 ሇ. የቀዴሞ ጴንጤቆስጤያውያንን እስከ ምዴር ዲርቻ ዴረስ ወንጌሌን እንዱሰብኩ 

የገፈአቸው ሶስት ጥሌቅ የሆኑ እምነቶች ነበሯቸው፡- 
1. ጌታ ኢየሱስ በየትኛውም ሰዓት ይመጣሌ፤ 
2. ከመምጣቱ በፉት በወንጌሌ ዓሇምን እንዴንዯርስ ተሌዕኮ ተሰጥቶናሌ፤ 
3. ይህን ተሌዕኮ ሇመፇፀም ጴንጤቆስጤ የሚያስፇሌገንን ኃይሌ ሰጥቶናሌ 

የሚለት ናቸው።  
 

እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መሆን ማሇት…  
፫. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ እንዲሇችው ቤተክርስቲያን አንዴ ዓይነት ሌምዴ የያዝን 

ማሇት ነው። 
 ሀ. ጴንጤቆስጢያዊነት በሞተ ሃይማኖታዊ ሥርዓት ሊይ የተነሳ እንቅስቃሴ ነው 
 ሇ. በሏዋርያት ሥራ ምን ዓይነት ሌምምድችን እናገኛሇን? 

1. አዱስ ሌዯት ኃይሇኛ ሕይወት ሇዋጭ ሌምምዴ መሆኑን  
2. የህይወት መቀዯስ 
3. ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘትf 
4.  ውሳኙ ሌምምዴ፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ሏ. ጴንጤቆጢያውያን እንዳት የመንፇስ ጥምቀትን እንዯሚተርጉሙት፡- 
1. ሇአማኞች ሁለ የሆነ ኃይሇኛ ሌምምዴ፤ 
2. … ከዴነት የተሇየ ሌምምዴ፤ 
3. … ዓሊማው ሇተሌዕኮ ኃይሌን ማስታጠቅ የሆነ፤ 
4. … የሌምምደ ምሌክት በሌሳን መናገር የሆነ፤ 

መ. ይህ ድክትሪናዊ አሰራር በዓሇም ያሇውን የጴንጤቆስጤዊ ቤተክርስቲያን ገዢ 
ሆኗሌ፡  
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እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መሆን ማሇት… 
፬. በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ያሇችውን ቤተክርስቲያን ስሌቶች ሁለ የምንጠቀም 

ማሇት ነው፡ 
ሀ. ውይይት፡- “የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን የተከናወነሊት ምን ነበር”  
ሇ. የሚከተለትን ስሌቶች ይጠቀሙ ስሇነበረ ነው፡- 

1. ኃይሇኛ የሆነ በመንፇሱ የተቀባ የወንጌሌ እወጃ 
2. የእግዚአብሔር ኃይሌና መገኘት በምሌክቶች በማስከተሌ 
3. በመንፇሱ ኃይሌ የተሞለ ሚሲዮናውያን አብያተክርስቲያናት መተከሊቸው 
 

ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
1. በእውነት ጴንጤቆስጤያዊ ናችሁ; 
2. ጴንጤቆስጤያዊ መሆን ትሻሊችሁ; 
3. እንግዱያውስ እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ ሇመሆን ራሳችንን እናስገዛ፡፡ 
 

(ዳአርሚ) 
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94.  ጴንጤቆስጤና የሚመጣው ትውሌዴ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ሌምምዴ በወጣቶቻችን እና  
        በሌጆቻችን መተሊሇፌ አሇበት፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- መጋቢዎችን ወሊጆችን እና የቤተክርስቲያን መሪዎችን መጨረሻው  
        ትውሌዴ በመንፇሱ የተሞሊ መሆኑን እንዱያረጋግጡ ሇማበረታታት፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ኢዮኤሌ 2፡28 ሏዋ.2፡17፣ 38-39  
 
መግቢያ፡- 
1. በደሊ ቅብብልሽ ሩጫ ደሊውን የመቀባበለ ጊዜ የሩጫውን ሁኔታና ውጤት ፌጹም 

ሉቀይር የሚችሌበት ጊዜ ነው፤ 
2. ይህ መሌዕክት ስሇ ጴንጤቆስጤ ደሊ ቅብብልሽ ይናገራሌ፡፡ 

 
፩. ተስፊው፤ ሇወጣቱም ሇሽማግላውም  (ኢዩ.2፡28 ፣ሏዋ.2፡17) 

ሀ. የኢዮኤሌ ትንቢትና ፌጻሜው በሏዋርያት ሥራ እንዯሚያሳየው የመንፇስ ቅደስ 
ስጦታ ሇወጣቱም ሇሽማግላውም ሁለ ነው፡ 
1. ይህም ወንድችና ሴቶች ሌጆችን ወጣትና ሽማግላዎችን ያጠቃሌሊሌ፤ 
2. ሏዋ.2፡38-39 በትክክሌ የሚያሳየው የትውሌዴ ዯረጃን ነው፤ 

ሇ. እግዚአብሔር ሁለም አማኝ መንፇሱን እንዱቀበሌ ይፇሌጋሌ፡  
 “መንፇሴን በሥጋ ሇባሽ ሁለ ሊይ አፇስሳሇሁ” ይህ ማሇትም በሁለም ሰው ነው፤
 (ሏዋ.2፡17) 
ሏ. ጌታ ኢየሱስ “የእግዚአብሔር መንግስት እንዯነዚህ ሊለት ናትና” አሇ 

(ለቃ.18፡15-16) 
1. የእግዚአብሔር መንግስት ሇሌጆች ከሆነ ሇምን ታዯ የእግዚብሔር አብ 

ተስፊም ሇእነርሱ ይሆንም; 
መ. ሌጆችም የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ሉሇማመደ ይችሊለ፡- 

1. ስሇ ሌምምደ ሌናስተምራቸው ይገባሌ፤ 
2. … ከዛም መንፇስ ቅደስ እንዱቀበለ ሌንጸሌይሊቸው ይገባሌ፤ 
3. መጥምቁ ዮሃንስ ገና “በእናቱ ማህጸን” እያሇ በመንፇስ ቅደስ ተሞሊ፤ 

(ለቃ.1፡15) 
4. የመጥምቁ ዮሃንስ ምንም አንኳን ሇየት ያሇ ቢሆንም ማንም ህጻን ሇመንፇሱ 

ሙሊት ግን ሌጅ ነህ አይባሌም፡፡ 
 

፪. ኃሊፉነቱ፤ ጴንጤቆስጤን ሇመጪው ትውሌዴ ማስተሊሇፌ 
ሀ. በቤተክርስቲያን ታሪክ ብዙ አስፇሊጊ አውነቶች ሇዘመናት ሉጠፈ የቻለት 

ሇመጪው ትውሌዴ ባሇመተሊሇፊቸው ነበር፡፡ 
ሇ. ዘዯ.4፡9ን ያንብቡ፡- 



225 
 

1. ካሌተጠነቀቅን የእግዚአብሔር ኃይሌና የመገኘቱ ሌምምዴ “ከሌባችን 
ሉወዴቅ” ይችሊሌ፤ 

2. ከሌባችን እንዱወዴቅ ከፇቀዴንሇት ምን ማስተሊሇፌ እንችሊሇን? 
3. ሇሌጆቻችን የማስተሊሇፌ ኃሊፉነታችን ያሇንን የመንፇስ ቅደስ ኃይሌና 

መገኘቱን ሌምምዴ በማቀጣጠሌ መጠበቅ ስንችሌ ነው፡፡ 
ሏ. ዘዲ.6፡1-2፣7 ሙሴ ሇመጪው ትውሌዴ የእግዚአብሄርን ቃሌ እውነት 

ስሇማስተሊሇፌ፤ ያንበማዴረግም ሌጆቻችን ከእግዚአብሄር ጋር በመመሊሇስ 
የሚገኘውን በረከትና ጥቅም እንዱያጣጥሙ አስፇሊጊነቱ ሊይ በማትኮር 
ይናገራሌ፡፡ 
1. ሌጆችን ሇማስተማር የተሻሇው ቦታ ቤታችን ነው፤ 
2. ወሊጆች ይህ ነገር በሌጆቻቸው ሌብ እንዱታተም የማዴረግ ኃሊፉነት 

አሇባቸው፡፡ 
መ. እንዱሁም ይህን ስጦታ ወዯ ቤተክርስቲያን ሇሚመጡ ሌጆች ወሊጆቻቸው በጌታ
 ሊሌሆኑ  ማስተዋወቅ አሇብን፡፡ 

1. የእግዚአብሄር መንፇስ ኃይሌና መገኘትን ከመሇማመዴ የበሇጠ ሇሌጁ ትሌቅ 
አሻራ የሚጥሌ ላሊ ምን አሇ? 
 

፫. ማስጠንቀቂያ፤ መጪው ትውሌዴ በመንፇስ ቅደስ ካሌተሞሊ የጴንጤቆስጤያውያን
 አብያተክርስቲያናት ይሞታለ፡፡ 

ሀ. ሆነ ብሇን አስበንበትና አውቀን ወጣቶችንና ህጻናት ሌጆቻችንን ወዯ መንፇስ 
ቅደስ ሙሊት መምራት አሇብን፤ 
1. መሳ.2፡10-13ን ተወያዩበት፤ 
2. ሌጆችና ህጻናት ወዯ ቤተክርስቲያን በመምጣታቸው ብቻ በጌታ እንዱያዴጉና 

በታነማኝነት እንዱያገሇግለ ማሰብ ሞኝነት ነው፡፡ 
ሇ. በእግዚአብሔር ተሌእኮ መጭው ትውሌዴ ሲሳተፌ ሇማየት ከፇሇግን የመንፇስ 

ቅደስ ኃይሌ ያስፇሌገዋሌ፤ 
1. አሁንም ሌጆችና ወጣቶች የጌታ ምስክሮች መሆን ይችሊለ፤ 
2. አስታውሱ፤ የመንፇስ ቅደስ ተቀዲሚው ዓሊማ ምስክር ሇመሆን ኃይሌን 

ሇማግኘት ነው፡፡(ሏዋ.1፡8) 
 

፬. ዕቅዴ፤ ሇመጪው ትውሌዴ ጴንጤቆስጤን ሇማስተሊሇፌ ምን እናዴርግ? 
ሀ. ሇመጪው ትውሌዴ ስሇመንፇስ ቅደስ ማስተማር አሇብን፤ 
ሇ. ሇመጪው ትውሌዴ መንፇስ ቅደስን እንዱቀበለ መጸሇይ አሇብን፤ 
ሏ. እንዳት ሌጆቻቸውን ስሇ መንፇስ ቅደስ ሙሊት እንዯሚያስተምሩ ሥሌጠናን 

መስጠት አሇብን፤ 
መ. መጪው ትውሌዴ መንፇስ ቅደስን እንዱቀበሌ አጋጣሚዎችን ማመቻቸት፡፡ 
 



226 
 

 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ   

1. የእኛ ትውሌዴ መጪውን ትውሌዴ ወዯ ጴንጤቆስጤ ማሻገር ያሌቻሇ ትውሌዴ 
አይባሌብን፤ 

2. ኑ የጴንጤቆስጤን ደሊ ሇማቀበሌ ራሳችንን ሇጌታ እናስገዛ፡፡ 
 

(ማተ) 
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95. ሴቶችና ጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀችን ቤተክርስቲያን ሇማነጽ  
        በእግዚአብሔር ዕቅዴ ውስጥ ሴቶች አስፇሊጊዎች ናቸው፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- ሴቶች በመንፇስ ቅደስ ተሞሌተው በቤተክርስቲያን ጴንጤቆስጢያዊ
   መነቃቃት እንዱመጣ የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ እንዱያዯርጉ፤ 
 
መግቢያ 
በቤተክርስቲያን የጴንጤቆስጢያዊ መነቃቃት እንዱመጣ ከፇሇግን… 
 
፩. ሴቶች ከፌተኛ ሥፌራ የሚሰጣቸው ናቸው፤       

ሀ. በእግዚአብሔር ቃሌ ሴቶች ሇእግዚአብሔር ሥራ ትሌቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው፡፡ 
1. ከጴንጤቆስጤ በፉት ትሌቅ ሥፌራ ነበራቸው፤ 

1.1 ዱቦራ በእስራኤሌ ነብይትና መስፌን ነበረች(መሳ.4፡4-15) 
1.2 ማርያም በመንፇስ ቅደስ ጸነሰች(ለቃ.1፡35) 
1.3 ኤሌሳቤጥ ትንቢትን ተናገረች(ለቃ.1፡41-45) 
1.4 ማርያም ትንቢት ተናገረች(ለቃ.1፡46-55) 
1.5 ሃና ስሇ ጌታ ኢየሱስ ትንቢትን ተናገረች(ለቃ.2፡36-38) 

2. በጴንጤቆስጤ ቀን ሴቶች መንፇስ ቅደስን ተቀበለ(ሏዋ.1፡14) 
3. ጵርስቅሊ ከባሇቤቷ ጋር በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀች አገሌጋይ 

ነበረች(ሏዋ.18፡26) 
3.1 አጵልስን ወዯ መንፇስ ቅደስ ሌምምዴ የመራችው እህት ነበረች፤ 

4. የፉሉጶስ አራቱ ሴት ሌጆቹ ነብያት ነበሩ(ሏዋ.21፡9) 
ሇ. ጴንጤቆስጤያዊነትን በዓሇም በማስፊፊት ሴቶች ትሌቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው፤ 

1. በአዙሳ ስትሪት አመራር ሴቶች ነበሩ፤ 
2. ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚሲዮን ሥራውን ይመሩ ነበር፤ 

2.1 አግነስ ኦስሞንዴ በቶፔካው የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መገሇጥ የመጀመሪው 
ሌሳን ተናጋሪዋ ነበረች፤ 

2.2 ብዙ ሴቶች ከአሱዛ ስትሪት ወጥተው ቤተክርስቲያን ተካዮች፣ 
ወንጌሊውያን፣ መጋቢዎችና ሚሲዮናውያኖች ነበሩ፡፡ 

3. በቡርኪና ፊሶ 100000 ሴቶች ሇመንፇስ ቅደስ ኃይሌ መገሇጥ በየቅዲሜው 
አጥብቀው ይጸሌያለ፤ 

፪. ሴቶች እጅግ አስፇሊጊዎች ናቸው 
ሀ. ሴቶች ከግማሽ በሊይ የሚሆነውን የአፌሪካን ቤተክርስቲያን የሚወክለ ናቸው 
ሇ. ከእግዚአብሔር ሌዩ የሆነ ስጦታ አሊቸው፡- 

1. ጌታ ቆራጥነትን ሰጥቷቸዋሌ 
2. ጌታ ርህራሄን ሰጥቷቸዋሌ 
3. ጌታ ሇመንፇሱ ንቁ መሆንን ሰጥቷቸዋሌ 
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ሏ. ወንጌሌን ሇማካፇሌ ሴቶች ሌዩ የሆነ አጋጣሚዎች አሎቸው 
1. ሇወንድች ከባዴ በሆነው ቦታ ይሄዲለ 
2. ሇመናገር ከበዴ የሚለ ጉዲዮችን እርስበእርስ መነጋገር ይችሊለ 

፫. ሴቶች መሳተፌ አሇባቸው 
ሀ. ሴቶች የጠራ (እና መጽሏፌ ቅደሳዊ) የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት መረዲት 

ሉኖራቸው ይገባሌ፤ 
1. በጴንጤቆስጤ ቀን ሴቶች፡- 

1.1 እንዯ ወንድች ተመሳሳይ ትዕዛዝ ተሰጣቸው፤“መንፇሱን ጠብቁ” 
(ሏዋ.1፡4) 

1.2 በተመሳሳይ መንገዴ የኃይለን ተስፊ ተቀበለ፤(ሏዋ.1፡8) 
1.3 ተመሳሳይ ሌምምዴም ነበራቸው(ሏዋ.2፡4) 
1.4 መንፇሱንም ሇተመሳሳይ ዓሊማ ተቀበለ፤ ያም ሇጠፈት የክርስቶስ 

ምስክር መሆን(ሏዋ.1፡8፣2፡18-19) 
2. በሌሳን መናገር በመንፇስ ሇተሞሊ ክርስቲያን ብዙ ጥቅሞች ቢኖሩትም፡ 

የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ዓሊማው ግን አይዯሇም፡፡ የመንፇስ 
ቅደስ ጥምቀት ተቀዲሚው ዓሊማ ሇምስክርነት በኃይለ መታጠቅ ነው፡፡   

ሇ. ሴቶች ከመንፇስ ቅደስ ጋራ እውነተኛ የሆነ ሌምምዴ ሉኖራቸው ይገባሌ፤ 
1. ክርስቶስን በበሇጠ ሇማገሌገሌ በንጹህ ፌሊጎት መምጣት፤ 
2. ከኋሊ ሆኖ የመታየትን ፌሊጎት መተው፤ 
3. በኃያለ እግዚአብሔር ፉት ራሳችሁን አዋርደ እርሱም በጊዜው ከፌ 

ያዯርጋችኋሌ (1ጴጥ.5፡6)  
4. እግዚአብሔር የሌባችሁን መሻት እንዯሚሰጣችሁ ማውቅ፡፡ 

ሏ. ጴንጤቆስጤን ወዯ አፌሪካ ሇማምጣት ሴቶች እንዳት መሳተፌ አሇባቸው? 
1. የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ምንነት መረዲት(ለቃ.24፡46-49) 
2. በመንፇስ እንዴንሞሊ የተሰጠንን የክርስቶስን ትዕዛዝ መፇጸም፤ 
3. ጌታ ሇእርሱ እንዴትመሰክሩ የሚሰጣችሁን አጋጣሚዎች መጠቀም፤ 

3.1 አትፌሩ እግዚአብሔር እንዴትሰብኩ ከጠራችሁ በሩን ራሱ ይከፌታሌ፣ 
ሇሥራውም በኃይለ ያስታጥቃችኋሌ፤ 

3.2 እግዚአብሔር ሇጸልት ወይም ሇላሊ አገሌግልት ይጠራችኋሌ፡፡ 
4. አስታውሱ፤ ሁለም የክርስቶስ ምስክር እንዱሆኑ ተጠርተዋሌሇ 
5. የእግዚአብሔር ሴት ሌጆች፤ በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ እንነሳና ክርስቶስን 

እንዯጠራን እንሁን፡፡ 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
ኑ ጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት በቤተክርስቲያንችሁና በአፌሪካ እንዱመጣ የእግዚአብሔር 
መሳሪዎች ሇመሆን ራሳችሁን አስገዙ፡፡ 

                     (ሳሚ) 
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96. ጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- ቤተክርስቲያን በሚገባ የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ 
እንዴታገሇግሌ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤቶቻችን ጴንጤቆስጤያዊ መሆን     

        አሇባቸው፡፡ 
የስብከቱ ዓሊማ፡- አስተዲዲሪዎችና አስተማሪዎች የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ  
        ትምህርት ቤት ምን እንዯሚመስሌ ተረዴተው ትምህርት ቤታቸውን  
        እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊና እውነተኛ ሚሲዮናዊ እንዱሆን ይፇሌጉ  
        ዘንዴ፤ 
የምንባብ ክፌሌ፡- ማቴ.28፡19-20፣ ዮሃ.14፡12፣15-18፣ 26 
 
በመግቢያ   
1. መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤቶቻችን እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መሆኑን ማረጋገጥ፤ 
2. የእውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት አራቱ ነገሮች፡- 
 
፩. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ተሌዕኮ፤ 

ሀ. ተሌዕኳችንንና ግባችንን አጥርተን ማወቅ ያሇብን፤ እንዯመሇኪያ ሆነው 
ከዓሊማችን እንዲንዛነፌ እንዱረደን ነው፤ 

ሇ. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ተቀዲሚው ተሌዕኮ 
ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም እንዴትችሌ መርዲት ነው፤  

ሏ. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ግብ የሚከተለትን 
ያካትታሌ፡- 
1. ቤተክርስቲያን ጴንጤቆስጤያዊነቷን እንዴትጠብቅ ማዴረግ፡ 

1.1 ጴንጤቆስጤያዊ አስተማሪዎች “የእምነት ጠባቂዎች” ናቸው፤ 
1.2 የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ ሇመፇጸም ቤተክርስቲያን የመንፇሱ ኃይሌ 

ያስፇሌጋታሌ፤ 
2. ታሊቁን ተሌዕኮ መፇጸም፡- 

2.1 ሥሌጠና የታሊቁ ተሌዕኮ ክፌሌ ነው፤(ማቴ.28፡20) 
2.2 “በጴንጤቆስጤያዊ” መንገዴ ማሰሌጠንን መማር አሇብን፤ 

3. ቤተክርስቲያን መጽሏፌ ቅደሳዊ እነዴትሆን መጠበቅ፤ 
3.1 ጴንጤቆስጤያዊ ሌምምድችና አሰራሮች በጤናማ መጽሏፌ ቅደሳዊ 
አተረጓጎም የተመሠረተ መሆን አሇበት፤ 

      4. ክርስቶስን የሚመስለ አገሌጋዮችን ማፌራት፤ 
 5. ሇመከሩ ሠራተኞችን ማብዛት፤ 
 
፪. የጴንጤቆስጢያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ኤቶስ፤ 

ሀ. “ኤቶስ” የሚያመሇክተው የአንዴን ማኅበረሰብ መንፇስን ወይም ባህሌን ነው፡፡ 
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ሇ. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት “የመንፇስ ባህሌን” ማዲበር 
አሇበት፡፡ 
1. የእግዚአብሔር መንፇስ መገኘት በእያንዲንደ ክፌሌና ተግባሮች መኖር 

አሇበት፤ 
2. ይህ ባህሌ በዕዴሌ አይመጣም፤ሆነ ብሇን አስበንበትና አውቀን የምንሰራውና 

የምንጠብቀው መሆን አሇበት፤ 
ሏ. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት “የተሌዕኮ ባህሌን” ማሳዯግ 

አሇባት፤ 
1. የተሌዕኮ ባህሌን ሇመፌጠር ስሇ እግዚአብሔር ተሌዕኮ የጠራ ግንዛቤ ሉኖረን 

ይገባሌ፤ 
2. እግዚአብሔር “ሇሚታዘዙት መንፇስ ቅደስን ይሰጣሌ፡፡” (ሏዋ.5፡32) 

እነርሱም በተሌዕኮው ውስጥ ገብተው የሚሰሩት ናቸው፡፡ 
3. ሇእግዚአብሔር ተሌዕኮ ካሌተሰጠን ሥሌጠናችን ዕውቀት ብቻ ይሆንና 

ትምህርት ቤቶቻችን የሚኖሩበት ዓሊማ ዱፕልም ሇመስጠትና “የሰሇጠኑ” 
የቤተክርስቲያን አገሌጋዮች፣ የእግዚአብሔር መንግስትን በማነጽ ሥራ ውስጥ 
አስተዋጽኦ የማያዯርጉ ሰዎችን ማፌራት የሆናሌ፡፡ 

መ. መሪዎች የመንፇስ ባህሌን መፌጠርና መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 
       
፫. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት ሥርዓተ ትምህርት፡- 

ሀ. ትምህርቱ ጴንጤቆስጤያዊ የሆነ ሥርዓተ ትምህርት ያስፇሌገዋሌ  
1. “ሥርዓተ ትምህርት” የሚያጠቃሌሇው ማናኛውንም በትምህርት ቤቱ 

የምናዯርገውና የምናስተምረው ነው፤ 
2. ሥርዓተ ትምህርቱ ጴንጤቆስጤያዊ ነው የምንሇው የጴንጤቆስጢያዊ ጉዲይን 

በሙሊት ሲያካትት ነው፤ 
ሇ. ሥርዓተ ትምህርታችንን“ጴንጤቆስጤያዊ” የምናዯርገው የሚከተለትን ጉዲዮች 

ስናሟሊ ነው፡- 
1. መርሃ ግብሩ መንፇስ ቅደስን ያጎሊሌ ወይ?  
2. ስንት ኮርሶች በተሇይ ስሇ መንፇስ ቅደስ ማንነትና ሥራው ይናገራለ? 
3. ሥርዓተ ትምህርቱ አገሌጋዮችን ሲያሰሇጥን እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊነትን 

ሉረደ፣ ሉሇማመደና በውጪው ዓሇም ሉተገብሩት የሚችለት ነው ወይ? 
4. ተማሪዎችን ወዯ ተግባራዊ አገሌግልት ማሰማራት አሇብን፡፡ 

ሏ.  በጴንጤቆስጤያዊ ሥሌጠና ውስጥ ወሳኙን ሚና የሚጫወተው ጴንጤቆስጤያዊ
 አስተማሪው ነው፡፡ 

 1. ሥርዓተ ትምህርት አንዴን ትምህርት ከመጽሏፌ ማስተማር ባሻገር ነው፡፡ 
 2. በተማሪዎች ሊይ ትሌቁን ተጽእኖ የሚመጣው ከአስተማሪዎች ህይወት ነው፡፡ 
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3. መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤቶች በመንፇሱ የተሞለ ሌክ ጌታ ኢየሱስ 
እንዲዯረገው እንዳት እንዯሚያስተምሩ የሚያውቁና በመንፇሱ ኃይሌ 
የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ሉኖሯቸው ይገባሌ፡፡ 

 
፬. የመጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት መንፇሳዊ ሕይወት 

ሀ. የጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤት የእግዚአብሔር መንፇስ 
በመገኘቱ የሚገሇጥበት ቦታ መሆን አሇበት፡ 

ሇ. የቻፕሌ(የጸልት ቤት) አገሌግልቱ በመንፇስ ቅደስ መገኘት የተሞሊና 
የእግዚአብሔርን ተሌዕኮ በመፇጸም ሊይ ያተኮረ መሆን አሇበት፡፡  

 1. መንፇሳዊ ስጦታዎችና አሰራራቸው መዲበር አሇባቸው፡፡ 
 2. ቦታው በጸልት መንፇስ የሞሊ መሆን አሇበት፡፡ 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ትክክሇኛ የሆነ ጴንጤቆስጤያዊ መጽሏፌ ቅደስ ትምህርት ቤቶች ሇማሳዯግና ሇመጠበቅ 
ራሳችንን ሇመስጠት እንወስን፡፡ 
 
           (ጆኢ) 
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97. ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት አሰባበክ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በኃይሌና በጠዋጣሇት መንገዴ  
        መስበክ ይቻሊሌ፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-አገሌጋዮችና ክርስቲያን ሰራተኞች የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን እንዳት
   በተዋጣሇት መንገዴ እንዯሚሰብኩ ማወቅ፤ 
 
መግቢያ 
1. በጴንጤቆስጤ ቀን ጴጥሮስ የመጀመሪያው የክርስቲያን ዘመን ስብከትን ሰበከ፤ 

(ሏዋ፣2፡14-17፣32-33፣37-39 እና 47) 
2. ምንም እንኳን ስብከቱ በወንጌሌ ሰበካ ሊይ ቢያተኩርም ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት 

ግን ተናግሯሌ፤ 
 2.1 ከ10-25 ጥቅሶች ማሇትም (የስብከቱ 40%) በርዕሱ ሊይ ይናገራሌ፤ 
 2.2 በሁሇተኛውም ስብከት እንዱሁ ተመሳሳይ ነበር፤ (ሏዋ.3፡19-21) 
3. ይህ መሌዕክት፡ ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት አሰባበክ፤ 
 
፩. የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት መስበክ አስፇሊጊነቱ፡- 
  ሀ. "ምትሰብከውን ታገኛሇህ" የሚሇው አባባሌ እውነት ነው፤ 
  ሇ. ስሇመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በሚገባ አሇመስበክ መዘዙ፡- 
  1. አማኞች በመንፇሱ አይሞለም፤ ስሇዚህ… 
       1.1 …ሇጠሊት ውጊያ የተጋሇጡ ይሆናለ 
       1.2 …ምስክርነታቸው ዯካማ ይሆናሌ 
  2. የቤተክርስቲያን ሕይወት የማያረካ ይሆናሌ(ጣዕም እንዯላሇው ጨው) 
  3. ተሌዕኮው በራስ አቅም በመፌጨርጨር ይሆናሌ፡፡ 
    ሏ. የዚህ ዓይነት ቸሌታው ምክንያቱ፡- 
  1. የዕውቀትና የጸና እምነት እጦት.… 
           1.1 …የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አስፇሊጊነቱ፣ ዓሊማውና ባህሪው፤ 
       1.2 … የእግዚአብሔር ተሌዕኮና ኃሊፉነታችን፡፡ 

2. የሥነ መሇኮትና ሌምምደ መሸርሸር… 
2.1 …ምክንያቱም እንዯ ዴሮው በመንፇስ ቅደስ ጥምቀት በጽኑ 

ስሇማናምን እና ስሇማንሰብክ፤ 
2.2 …ምክንያቱም ስሇማንሰብከው ጥቂት ብቻ ተሞሌተዋሌ፤ 

      2.3 …ምክንያቱም ጥቂቶች ብቻ በመሞሊታቸው በሌምምደ የጸናው  
             እምነታችን ተሸርሽሯሌ፤ 

     2.4 …ስሇዚህ ከጴንጤቆስጤያዊ ሌምምዴና ተግባር ተጥመዝምዘን    
ወዯቅን፡፡ 

3. ያሇመሳካት ፌርሃት: መጋቢዎች ሰዎቻቸው ሊይሞለ ይችሊለ ብሇው 
ስሇሚፇሩና ሳይሳካ ሲቀር ስሇሚያፌሩ፤ ስሇመንፇስ ቅደስ መስበክ ያቆማለ፡፡  
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 4. ሇዚህ አገሌግልት ብቁ ሆኖ አሇመገኘት፤ 
    4.1 መጋቢዎች እንዳት አዴርገው በተሳካ መንገዴ በርዕሱ ስሊሌተማሩና  
           ህዝቡ መንፇሱን እንዱቀበሌ ስሇማየጸሌዩ ፤ 
    4.2 ስሇዚህ ከርዕሱ ይሸሻለ፡፡ 
መ. በመንፇስ ጥምቀትን መስበክ በተሌዕኮ አውዴ ሉገኙ የሚችለት ጥቅሞች፡- 

    1. አማኞች ሉገነዘቡ፣ ሉራቡና ሉሞለ ይጀምራለ፤ 
 2. ቤተክርስቲያኗ ትበዛሇች እንዱሁም ታዴጋሇች፤ 
 3. ቤተክርስቲያን ኃይለን ትታጠቃሇች እንዱሁም በታሊቁ ተሌዕኮ ሇመሳተፌ
    ትነቃቃሇች፡፡ 

  ሠ. እያንዲንዲችን በግሌ የመንፇስ ቅደስን ጥምቀት ሇመስበክ ኃሊፉነት  
  አሇብን፡፡(1ቆሮ.9፡16) 
  
፪. ስሇ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት እንዳት በተሳካ መንገዴ እንዯምንሰብክ፡ 

ሀ. በአስተሳሰባችን ቅዴሚያ ሌንሰጠው የሚገባን ነገር የእኛ ሰዎች በመንፇሱ  
     ተሞሌተው ምስክር ሇመሆን ኃይሌን ሲታጠቁ ነው፡፡ 

ሇ. የተሳካ ስብከት ሶስቱ ዓይነተኛ ጠባዮች፡- 
  1. ግሌጽነት: ሌትሇው ያሰብከውን ጥርት ባሇ መንገዴ መግሇጽ፤ 
  2. እምነት: ስትሰብኩ እግዚአብሔር እንዯሚሰራ በማመን መሆን አሇበት፤ 
  3. ሚዛናዊ: በዴፌረትና በትህትና መካከሌ ሚዛናዊ መሆን፤ 
 ሏ. ስሇ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት ስትሰብክ እንዚህን ሶስት ግቦች በሃሳብህ ይሁኑ፡- 
  1. ሰዎች በመንፇሱ ይሞለ ዘንዴ በሌባቸው ፌሊጎትን እየፇጠርክ እነዯሆነ፤ 
     (ማቴ.5፡6፣ዮሃ.7፡37) 
  2. መንፇስ ቅደስን እንዱቀበለ በሰዎች ሌብ እምነትን በስብከትህ እያነሳሳህ   
         እንዯሆነ፤ (ዮሃ.7፡38፣ገሊ.3፡2፣14) 
  3. ሇሰዎች ግሌጽ የሆነ መረዲትን ሇመስጠት እየሞከርክ እንዯሆነ፡- 
     3.1 ስሇ ሌምምደ  
     3.2 መንፇሱን ስሇመቀበሌ 
     3.3 ሉቀበለ ሲመጡ ምን ሉጠብቁ እንዯሚገባቸው 
 መ. ስሇ ጸልት ጥሪው ጉዲይ 
  1. ሁሌጊዜ የጸልት ጥሪን አቅርብ 
  2. ይሆናሌ የሚሌ እምነት ይኑርህ 
  3. ውጤትንም ጠብቅ 
 
ማጠቃሇያና የጸልት ጥሪ 
ወዯ መንፇስ ቅደስ ጥምቀት ህዝቡን ሇመምራት እግዚአብሔር ይጠቀምብሃሌ፡፡ 

                                                                    
(ዳአርሚ) 
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98. መንፇሱን እንዱቀበለ ከአማኞች ጋር መጸሇይ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-አማኞች በመንፇስ ቅደስ እንዱጠመቁ በተሳካ መንገዴ 
ከእነርሱ ጋር መጸሇይ ትችሊሇህ፡፡ 

የስብከቱ ዓሊማ፡-በመንፇሱ የተሞለ ሰዎች ላልች አማኞች መንፇስ ቅደስን እንዱቀበለ 
መርዲት እንዱችለ ሇማገዝና ላልች እንዱቀበለ አብረው ይጸሌዩ ዘንዴ 
ሇማበረታታት፡፡ 

 
፩. በቅዴሚያ ሉታሰቡ የሚገባቸው ነገሮች 
 ሀ. ማን በመንፇስ ቅደስ ሉሞሊ ይችሊሌ? 
  1. ማንም በትክክሌ ዲግም የተወሇዯ፤ 
 ሇ. ላልች በመንፇሱ እንዱሞለ ከእነርሱ ጋር ማን ይጸሌያሌ? 
  1. ማንኛውም በመንፇስ ቅደስ የተሞሊ፤ 
  2. ዋናው አስፇሊጊው ነገር ሰዎች ሲባረኩና እግዚአብሔር ሲጠቀምባቸው የማየት
     ፌሊጎት፤ 
 ሏ. መንፇስ ቅደስን ሇመቀበሌ ትክክሇኛው የእግዚአብሔር ቃሌ አውዴ፤ 
  1. ፇሊጊው የእግዚአብሔር ተሌዕኮ ምን እነዯሆነ ሉገባውና ሇሱም ሉቆም  
         ያስፇሌገዋሌ፤(ሏዋ.5፡32) 
  2. ፇሊጊው እግዚአብሔርን ከሌቡ ሉሻው ያስፇሌጋሌ፤ (ማቴ.5፡6፣ዮሃ.7፡37) 
  3. ፇሊጊው በእምነት መቅረብ አሇበት፤ (ገሊ.3፡5፣14) 
  4. መጸሇይ አሇብህ፡፡(በሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ መንፇሱን የሚቀበለት በጸልት  
        ዓውዴ ነበር፡፡) 
 
፪. አዯራረጉ: በመንፇስ ቅደስ ይሞሊ ዘንዴ ከአንዴ ሰው ጋር እንዳት እንዯምትጸሌይ፡
 (ሶስት ዯረጃዎች አለት) 
 ሀ. የመጀመሪያው ዯረጃ፡- ከሚጸሇይሇት አማኝ ጋር ቃሇ መጠይቅ ማቅረብ፤ 
  1. አማኙን እያዯረገ ያሇው ነገር ትክክሌ እንዯሆነና ጌታ በእርሱ ዯስ እንዲሇው
     በመንገር ማበረታታት፡ 
  2. እንዱህ አማኙን እምነት ማነሳሳት፡፡ እንዱህ ማሇት ትችሊሇህ፡- 
     2.1 “ይህ ጊዜ በህይወትህ ዘመን ታሊቅ ከሚባለት ቀናት አንደ ነው፡፡” 
     2.2 “እግዚአብሔር ሇአንተ ሌዩ የሆነ ነገር አሇው፡፡” 
  3. ሁሇት ግቦችን ታሳቢ በማዴረግ መመሪያን ስጥ: የሚጠብቅን እምነት   
          ሇማነሳሳት ግሌጽ የሆነ መረዲትን እንዱያገኝ፤ 
     3.1 የፇሊጊውን ሌብ እንዳት በእመነት ማነሳሳት ይቻሊሊሌ? 
   3.1.1 ጌታ ኢየሱስ ያሇውን ንገራቸው፡ “ሇምኑ የስጣችሁማሌ…” (ለቃ    
                  11፡9፣13) 
   3.1.2 እንዱህ በሇው፡”ይህ ማሇት ጌታን ስትሇምነው እርሱ ዯግሞ መንፇስ
    ቅደስን ይሰጥሃሌ፡፡” (ለቃ.11፡9-10) 
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     3.2 እንዳት ፇሊጊውን ወዯ ግሌጽ መረዲት ሌታመጣው ትችሊሇህ፡- 
   3.2.1 ምን እንዯምታዯርግ ሇፇሊጊው በትክክሌ ንገረው፤ 
   3.2.2 ፇሊጊው ምን መጠበቅ እንዲሇበት ይወቅ፤ 
   3.2.3 የጸልት ምሳላ፡”ሁሇት ጸልትን እንጸሌያሇን፡፡ መጀመሪያ ጌታን  
                 በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊን እንጸሌያሇን፡፡ ይህን ስናዯርግ  
                 እግዚአብሔር መንፇሱን በመስጠት ይመሌሳሌ፡፡ ቀጥልም የእምነት  
                 እርምጃ ወስዯን መንፇስ ቅደስን እንቀበሊሇን፡፡እንዱህ ብሇን፡-“በጌታ  
                 በኢየሱስ ስም መንፇስ ቅደስን እቀበሊሇሁ፡፡” ይህን ጸልት   
                 ስትጸሌይ፡በሌብህ እመን ከዛም የመንፇስ ቅደስ መገኘት  

ሲሞሊህ ይሰማሃሌ፡፡ ያኔ መንፇስ ቅደስ እንዯሰጠህ በላሊ ቋንቋ 
ከዚህ በፉት ተናግረኸው በማታውቀው መናገር ጀምር፡፡” 

 ሇ. ሁሇተኛ ዯረጃ፡- ወዯ ጸልት መሄዴ፡- 
  1. ፇሊጊውን በእምነት እንዱሇምን ምራው(ለቃ.11፡9፣13) 

1.1 ምሳላ፡ “ጌታ ሆይ በመንፇስ ቅደስ እንዴሞሊ ወዯአንተ 
መጥቻሇሁ…ከዚህ የበሇጠ የምፇሌገው የሇኝም፡፡…ተስፊ እንዯገባኸው 
የሚሇምን ሁለ ይሰጠዋሌ እንዲሌክ…እሇምንሃሇሁ ሌቀበሌም 
እጠብቃሇሁ…መንፇስ ቅደስን ስጠኝ፡፡” 

1.2 ከዛም ፇሊጊውን ንገረው"የእግዚአብሄርን መገኘት በአንተ ሊይ ሲመጣ 
 ይሰማሃሌ፡፡”  

  2. በእምነት እንዱቀበሌ ምራው ፤(ለቃ.11፡10፣ማር.11፡24) 
     2.1 “ይህ ዯረጃ በዴፌረት የእምነት እርምጃ የሚወሰዴበት ነው” ትሇዋሇህ፡፡ 
     2.2 “ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም መንፇስ ቅደስን እቀበሊሇሁ፤” 
     2.3 “አሁን ተቀበሌ በእምነት…መገኘቱ በውስጥህ ይሰማህ፤” 
  3. ፇሊጊውን በእምነት እንዱናገር አበረታታው፤(ሏዋ.2፡4) 
     3.1 በውስጥህ የመንፇሱ መገኘት ይሰማህ፤ 
     3.2 መገኘቱ ከሚሰማህ ቦታ ተናገር፤ 
  4. አስፇሊጊ ከሆነ እስካሁን ያዯረካቸውን አካሄድች ዴገማቸው፤ 
     4.1 እንዳት አዴርገው ሇመንፇሱ ምሊሽ እንዯሚሰጡ በተሻሇ መንገዴ  
            አሳያቸው፡፡ 
 ሏ. ሶስተኛ ዯረጃ፡- ከጸልት በኋሊ ያሇው ምክር፤ 
  1. በመንፇሱ ከተሞለ፤ ይህን ንገራቸው፡- 
     1.1 ወዱያው ሇክርስቶስ ምስክር እንዱሆኑ     
     1.2 ይህ በመንፇስ የሆነው ሕይወታቸው እንዳት እንዯሚጠበቅ፤ 
  2. በመንፇሱ ካሌተሞለ፤ እንዱህ በማሇት አበረታታቸው፡- 
        2.1 “ተስፊ አትቁረጡ፣ መሇመናችሁን ቀጥለ፣ በቅርቡ ትሞሊሊችሁ፤ ጌታ  
              ተስፊን ሰጥቷሌ፤” 
     2.2 ምናሌባት እንዯገና ሉጸሌዩም ይፇሌጉ ይሆናሌ፡፡ 
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፫. ላልች ሉታሰቡ የሚገባቸው ነገሮች 
 ሀ. መጽሏፌ ቅደስ በርዕሱ ጉዲይ የሚሇውን ከእግዚአብሔር ቃሌ አጥና፤ በተሇይ     
     ዯግሞ የሏዋርያት ሥራን፤ 
 ሇ. ከሰዎች ጋር ሇመጸሇይ መንፇሳዊ ዴካምን አንሳ፤ 
 ሏ. ሰዎች እነዱቀበለ ስትጸሌይ፡ የስሜትህን ግሇት ዯረጃ ተመሌከት፤ሞቅታ 

ቢሰማህም ብዙ አትጫን፡፡  
  
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
ሰዎች የእግዚአብሔርን መንፇስ ሇመሇማመዴ እንዯመርዲት የሚያረካ ነገር የሇም፡፡ 
 
           (ዳአርሚ) 
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99. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ አብያተክርስቲናትን መትከሌ 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡-በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናውያን አብያተ 
ክርስቲያናትን ሆነ ብሇን በማሰብ መትከሌ አሇብን፡፡  

የስብከቱ ዓሊማ፡-የቤተክርስቲያን ተካዮች እንዳት በመንፇሱ የተሞለና በእግዚአብሔር  
        ተሌዕኮ ሊይ ያተኮሩ አብያተ ክርስቲያናትን መትከሌን እንዱያውቁ፡፡ 
 
መግቢያ 
1. ክርሰቶስ አብያተ ክርስቲያናትን እንዴንተክሌ ጠርቶናሌ፤ 
2. ወሳኝ ጥያቄ፡ ምን ዓይነት አብያተ ቤተክርስቲናትን እንትከሌ? 
   2.1 ዯካማና ተዯጋፉ አብያተ ክርስቲያናትን እንትከሌን? 
   2.2 እንዯሚመስሇኝ፤”በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናውያን አብያተ  
       ክርስቲያናትን!” እንተክሊሇን፡፡ 
3. ይህን የሚመስሌ ቤተክርስቲያን ከየት እንይ? 
   3.1 የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ 
 
፩. የሏዋርያት ሥራ ምሳላ፡ በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናት 
 ሀ. ሏዋ.1፡8 የሏዋርያት ሥራ መጽሏፌ ቁሌፌ ቃሌ፤ 
  1. ይህ የሚያመሇክተው ጌታ ኢየሱስ እንዱተከለ የሚፇሌጋቸው አብያተ  
         ክርስቲያናት ሁሇት ዓይነት ባህሪያት እንዲለአቸው ነው፡- 

1.1 በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ መሆን አሇባቸው(“መንፇስ ቅደስ በመጣ ጊዜ  
ኃይሌን ትቀበሊሊችሁ…”  

     1.2 በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ያተኮሩ መሆን አሇባቸው፤(“…እስከ ምዴር  
             ዲር ዴረስ መስክሮቼ ትሆናሊችሁ፡፡” 
  2. አብያተ ክርስቲያናትን ስንተክሌ፤ ሆነ ብሇን በማቀዴ በመንፇሱ ኃይሌ  
         የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተክርስቲያናት መሆን አሇባቸው፡፡ 
     2.1 እነዚህም በፌጥነት ላልች በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ አብያተ  
             ክርስቲያናትን ይተክሊለ፤ 
     2.2 ይህ ዕቅዴ “በፌጥነት የሚራቡ አብያተ ክርስቲያናትን” ያፇራሌ፡፡ 

ሇ. እንዯ ጳውልስ እኛም አብያተ ክርስቲያናትን ቁሌፌ በሆኑ ቦታዎች መትከሌ 
አሇብን፤ 

  1. ምሳላዎች፡- ጳውልስ አብያተ ክርስቲያናትን በቆሮንቶስ፣ በአቴንስና እና  
          በኤፋሶን ተክሎሌ፤(ሏዋ.17፡15፣ 18፡1፣ 19፡1) 
  2. ነገርግን የምንተክሊቸው አብያተ ክርስቲያናት እንዱባዙ መንፇሳዊ ብርታትን  
          ካሊገኙ ዓሊማው ምንዴን ነው? 

ሏ. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን በመትከሌ መጽሏፌ
  ቅደሳዊውን ንዴፌ እየተከተሌን ነው፤ 

  1. ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንዯዚሁ ዓይነት ቤተክርስቲያን ነው የተከሇው(ሏዋ.1፡8) 
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  2. ሏዋርያቶችም በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን  
         በምትከሌ ጸኑ፤ 
     2.1 የሏዋርያቶችን በሰማርያ ያሳሰባቸ ነገር(ሏዋ.8፡17-18) 
     2.2 የጳውልስ ዕቅዴ በኤፋሶን(ሏዋ.19፡1-10) 
 
፪. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን ሆነ ብሇን በማቀዴ
 መትከሌ፤ 
 ሀ. በስህተት የምናስበው ነገር ቢኖር ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በመሆናችን  
     ብቻ በኦቶማቲክ የጴንጤቆስጢያዊ ቤተክርስቲያን የምንተክሌ ይመስሇን  
     ይሆናሌ፡፡ 
    1. ወይም ጉባኤ እግዚአብሔር ሚሲዮናዊ ሕብረት ስሇሆንን በኦቶማቲክ  
        ሚሲዮናዊ አብያተክርስቲያናትን የምንተክሌ ይመስሇን ይሆናሌ፡፡ 
    2. እንዯዚህ ማሰብ ግን ፌጹም ስህተት ነው፡፡ 
 ሇ.አዱስን አብያተ ክርስቲያናትን ስንተክሌ “ሆን ብሇን በማቀዴ” መንቀሳቀስ አሇብን፤ 
    1. እያንዲንደ ውሳኔ ታስቦበት መሆን አሇበት፤ 
    2. እያንዲንደ እንቅስቃሴ ሆን ብል የታቀዯ መሆን አሇበት፤ 
    3. ሁለም የተወሰነውን ግብ እንዱመታ ውጤት ተኮር መሆን አሇበት፤ይህም  
         በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን መትከሌ፡፡ 
 
፫. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን ሇመትከሌ ዕቅዴ
 ማውጣት፤ 
 ሀ. የምትተክለትን የቤተክርስቲያን ዓይነት ሥዕሊዊ እይታ ይኑራችሁ፡፡ 
    1. በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ያተኮረ ቤተክርስቲያን፤ 
    2. ላልችን አብያተ ክርስቲያናትን የምትተክሌ ቤተክርስቲያን፤ 
    3. በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀች ቤተክርስቲያን፡፡ 
  ሇ. እንዯዚህ ዓይነት ቤተክርስቲያን ተተክል ሇማየት ቁርጠኛ እርምጃ መውሰዴ፤ 
    1. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ የታጠቀች ቤተክርስቲያን፤ 
    (የክፌሌ ወይይት፤ የምንተክሇው ቤተክርስቲያን በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቀች
    እንዴትሆን ምን ዓይነት እርምጃ እንውሰዴ?) 
    2. ላልች አብያተ ክርስቲያናትን በፌጥነት የምትተክሌ ቤተክርስቲያን፤ (የክፌሌ 

ወይይት፤ የምንተክሇው ቤተክርስቲያን ላልች አብያተ ክርስቲያናትን በፌጥነት 
የምትተክሌ እንዴትሆን ምን ዓይነት እርምጃ እንውሰዴ?) 

    3. በእግዚአብሔር ተሌዕኮ ሊይ ያተኮረች ቤተክርስቲያንን፤ 
   (የክፌሌ ወይይት፤ ቤተክርስቲያናችን በሃገራዊው ሚሲዮናዊ መርሃ ግብር 
   እንዴትሳተፌ ምን ዓይነት እርምጃ እንውሰዴ?) 
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ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ  
 
 በመቶዎች የሚቆጠሩ በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ ሚሲዮናዊ አብያተ ክርስቲያናትን 
ሇመትከሌ አንውጣ!! 
          
       
             (ዳአርማ) 
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100. አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ወዯ ጴንጤቆስጤ መነቃቃት 
ማምጣት 

ስብከቱን በዓረፌተ ነገር፡- እያንዲንደ ቤተክርስቲያን የጴንጤቆስጢያዊ መነቃቃትን  
        ተሇማምድ የጠፈትን ወዯ ክርስቶስ ማምጣት ሥራ ሊይ መጠመዴ አሇበት፤ 
የስብከቱ ዓሊማ፡-መጋቢዎች አብያተ ክርስቲያናቸውን ወዯ ጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት  
        እንዱመሩና እንዳት እንዯሚያዯርጉትም ዕቅዴ በመስጠት ማበረታታት፤    
 
መግቢያ 
1. በየጊዜው የመንፇስ ቅደስ መነቃቃት ከላሇ የጴንጤቆስጤያውያን ቤተክርስቲያን  

እንዯ እውነተኛ ጴንጤቆስጤያዊ ቤተክርስቲያን መኖር አትችሌም፡፡  
2. በዚህ መሌዕክት አንዳት የጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃትን ወዯ ቤተክርስቲያን 

እንዯምናመጣ እንማራሇን፤ 
 
፩. መነቃቃት(ሪቫይቫሌ) ማሇት ምን ማሇት ነው? 
   ሀ. መነቃቃት ሇሞተ ወይም ሉሞት ሊሇ ነገር ሕይወትን ማዯስ ማሇት ነው፤ 
   ሇ. ሰዎች ስሇ መነቃቃት የተሇያየ ሃሳቦች አለአቸው፤ ሇምሳላ… 
  1. መነቃቃት ማሇት መጨፇር፣ መዘመር፣ መጮህና ግርግር ነው፤ 
  2. መነቃቃት በረከትና ብሌጽግና ነው፤ 
  3. ብዙ ጊዜ ትርጉሞቻንን ከግሌ ሌምምዲችን ጋር እናያይዘዋሇን  
  4. ነገር ግን ትርጉሙን ከመጽሏፌ ቅደስ ማግኘት አሇብን  
   ሏ. የሏዋርያት ስራ መጽሏፌ እንዳት የመጀመሪያው መነቃቃት እንዯተከናወነ 
  ይገሌጽሌናሌ፤ 
 1. ሏዋ. 1፡8 ሶስት አስፇሊጊ ነገሮችን ስሇመነቃቃት ሇይቶ ያሳየናሌ 

1.1 ዴነት በንስሀና በክርስቶስ በማመን  
1.2 የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት 
1.3 ሇምስክርነት ኃይሌ 

2. ላልች የመነቃቃት ማረጋገጫዎች እሚያጠቃሌለት ታእምራትን፣ ፇውስን፣ 
ህያው የሆነ ጉባኤን እና የቤተክርስቲያን እዴገት ናቸው፡፡ 
2.1 ነገር ግን ዴነት፣ የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት እና ምስክርነት የመነቃቃት
  አስፇሊጊ ነገሮች ናቸው፡፡ 

3. እውነተኛ የሆነ መነቃቃት ከሊይ የተጠቀሱትን ሶስቱን አስፇሊጊ ነገሮች 
እስከያዘና እስከሰሩ ዴረስ ቀጣይ ይሆናሌ፡፡ 

 
፪. የመነቃቃት ምሳላው ከሏዋርያት ሥራ ምዕራፌ 2 
   ሀ. ሏዋ.2 የሚያሳየን አማኞች በመንፇስ ተሞሌተው ምስክር መሆን እንዯጀመሩ፤ 
   ሇ. ሏዋ.2፡37-47 እንዯ እሽክርክሪት የሆነ ቀጣይ መነቃቃትን ይገሌጻሌ፤ 
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  1. ቁ.38-41 የዲኑት በመንፇሱ እንዯተጠመቁ የሚያሳይ ይመስሊሌ፤ 
  2. በመንፇስ ቅደስ ኃይሌ ህያው የሆነች ቤተክርስቲያን ላልችን የመነቃቃት
     ምሌክቶችን ታሳያሇች፡፡(ሏዋ.2፡42-47ን ተመሌከት)  
   ሏ.እውነተኛ የጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት የሚከናወነው ሰዎች ስሇ ጌታ ኢየሱስ 
  የተነገረውን መሌዕክት አምነው ሲቀበለ፣ በመንፇሱ ሲሞለና ወጥተው ወንጌሌን  
      ሇላልች ሲመሰክሩ ነው፡፡ 
 
፫. የማያቋርጠው የመነቃቃት አስፇሊጊነቱ 
   ሀ. ሇብዙ ዓመታት ሰርቶ ትንሽ ወይንም ፌሬ አሌባ መሆን በጣም ተስፊ  
      ያስቆርጣሌ፤ 
  1. ሇመጀመሪያ ጊዜ ትዕግስትና ጽናት አስፇሊጊ ናቸው፤ 
  2. አንዴ ነገር ማወቅ ያሇብን ግን ጌታ ኢየሱስ ከእኛ መêርን እንዯሚጠብቅ 
     ነው፤(ዮሃ.4፤35) 
  3. እውነተኛ መነቃቃት ሲኖር ይህ ሉሆን ይችሊሌ፤ 
   ሇ. ቀጣይ የሆነ የመንፇስ ቅደስ እንቅስቃሴ ከላሇ ቤተክርስቲያን ትሞታሇች፡፡ 
 
፬. በመነቃቃት ውስጥ የመሪዎች ዴርሻ 
   ሀ. መነቃቃትን ወዯ ቤተክርስቲያን ሇማምጣት የመሪው ሕይወትና ሥራ በጣም  
      ወሳኝ ናቸው፤ 
  1. አጥቢያ ቤተክርስቲያን የመሪዎቿን የህይወት ዘይቤ ታንጸባርቃሇች፤ 
  2. እግዚአብሔር መሪዎችን በየአጥቢያ ቤተክርስቲያኑ ያስቀመጣቸው ምክንያት  
         በመንፇሱ ኃይሌ የታጠቁ መንግስቱን ሇመገንባት የሚጠቀምባቸውን  
         ዯቀመዛሙርትን ሇማስነሳት ነው፡፡(ኤፋ.4፡11-12) 
   ሇ.ቅደሳንን ሇአገሌግልት በማስታጠቅ ውስጥ የዝርዝሩ ቁንጮ የሆነው ወዯ መንፇስ  
      ቅደስ ጥምቀት ይህም በመንፇሱ ኃይሌ ወዯ ታጠቀ ህይወት መምራት ነው፡፡ 
 
፭. መነቃቃትን ሇማነሳሳት ተግባራዊ ምክር 

ሀ. መነቃቃትን ሇማነሳሳት የሰማሪያው መነቃቃት አንዲንዴ ተግባራዊ የሚሆኑ 
ዯረጃዎችን በማሳየት ይረዲናሌ፤(ሏዋ.8፡1-8፣ 12፣ 14-17፣ 25) 
1. መንፇሱን የተሞሊ መሪ ሇመሆን እሻ (እንዯ ፉሉጶስ (ሏዋ.6፡3-5)፣ 

ጴጥሮስ(4፡8)፣እና ጳውልስ(9፡17-18፣13፡9)) 
  2. መነቃቃት እንዯሚቻሌ እመንና እምነት ይኑርህ 
     2.1 በምንም ዓይነት ሁኔታ ሁን፤ አሁን ጀምር፤ 
     2.2 እግዚአብሔር አስቸጋሪ የሆኑትን ጊዜ መነቃቃት ሇማምጣት 
       ይጠቀምባቸዋሌ፤ (ሏዋ.8፡1-4) 
  3. ሇጠፈት ክርስቶስን በዴፌረት አውጅ (ቁ.4-5) 
     3.1 ስብከታችን በዲኑት ሊይ ብቻ ከሆነ መነቃቃት አይመጣም፤ 
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  4. ክርስቶስ ሲሰበክ መሌዕክቱን በምሌክት እንዱያጸና እግዚአብሔርን  
         እመን፤(ቁ.6-7) 
  5. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀት አስፇሊጊነት ሊይ ትኩረት ማዴረግና ሰዎች  
          እንዱቀበለ ዕዴሌን ስጥ፤ (ቁ.15-17) 
  6. የመንፇስ ቅደስ ጥምቀትን ዓሊማ ራስህ ምስክር በመሆን በምሳላነት  
          አሳይ፡፡(ቁ.25) 
 
ማጠቃሇያ እና የጸልት ጥሪ 
  1. እውነተኛ የጴንጤቆስጤያዊ መነቃቃት በቤተክርስቲያናችሁ እንዱመጣ  
         ሇመስራት ወስኑ፤ 
  2. ጌታ እንዯገና በመንፇስ ቅደስ እንዱሞሊንና ሇሥራው በኃይለ  
         እንዱያስታጥቀን በአንዴ ሊይ በጸልት እንሇምን፡፡  
 
            (ማተ) 
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የስብከት ጥቅሶች ማውጫ 

ብለይ ኪዲን                                      የስብከቱ ቁጥር 
 
ዘሁሌቁ 11፡1-6፣10-17      86 
ዘሁሌቁ 11፡16-17       56 
ዘሁሌቁ 11፡24-29       86 
ዘሁሌቁ 11፡26-29       39 
 
መሳፌንት 3፡10-11        25 
 
1 ነገስት 18፡18-40        84 
 
መዝሙረ 85፡6            90 
 
ኢዩኤሌ 2፡28      94 
ኢዩኤሌ 2፡28-29      23፣ 25፣ 31 
ኢዩኤሌ 2፡28-31      26 
 
ኢሳያስ 10፡27      40 
 
ዘካርያስ 4፡1-14      57 
 
አዱስ ኪዲን 
 
ማቴዎስ 12፡2-28      38 
ማቴዎስ 28፡18-20      47 
ማቴዎስ 28፡19-20      96 
 
ማርቆስ 16፡15-16      47 
 
ለቃስ 3፡16       4፣ 17 
ለቃስ 11፡9-13      6፣ 16፣ 69 
ለቃስ 24፡46-49      47 
ለቃስ 24፡49       3 
ለቃስ 24፡45-49      51፣ 56 
 
ዮሃንስ 1፡29-34      18 
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ዮሃንስ 4፡10-14      32 
ዮሃንስ 7፡37-39      20፣ 32፣ 36 
ዮሃንስ 14፡12       48፣ 96 
ዮሃንስ 14፡15-18      96 
ዮሃንስ 14፡16       70፣ 72 
ዮሃንስ 14፡12-20      8 
ዮሃንስ 15፡26       70፣ 96 
ዮሃንስ 16፡7       8 
ዮሃንስ 16፡7-8      70 
ዮሃንስ 16፡7-15      50 
ዮሃንስ 20፡21-22      29፣ 47 
 
ሏዋርያት ሥራ 1፥1-8     21፣ 38፣ 60፣ 66፣ 88፣ 91 
ሏዋርያት ሥራ 1፥4-5     5፣ 12፣ 25፣ 27 
ሏዋርያት ሥራ 1፥4-8     1፣ 3፣ 26፣ 30፣ 44፣ 47፣ 83 
ሏዋርያት ሥራ 1፥8      2፣8፣12፣15፣19፣28፣42፣55፣58፣61 
         62፣64፣81፣82፣87፣92 
ሏዋርያት ሥራ 1፥1-11     52 
ሏዋርያት ሥራ 1፥12-18፣31-33    80 
ሏዋርያት ሥራ 2፥1-4     2፣26፣33፣35፣37፣58፣59፣64፣78፣ 
         79፣83 
ሏዋርያት ሥራ 2፥4      30 
ሏዋርያት ሥራ 2፥1-12     10፣55 
ሏዋርያት ሥራ 2፥14-18     78 
ሏዋርያት ሥራ 2፥17     94 
ሏዋርያት ሥራ 2፥17-18     79 
ሏዋርያት ሥራ 2፥14-41     49 
ሏዋርያት ሥራ 2፥17     43 
ሏዋርያት ሥራ 2፥17-18     31፣67 
ሏዋርያት ሥራ 2፥33     27 
ሏዋርያት ሥራ 2፥38-39     94 
ሏዋርያት ሥራ 2፥1-46     53 
ሏዋርያት ሥራ 3፥1-10     63 
ሏዋርያት ሥራ 3፥19     34 
ሏዋርያት ሥራ 4፥23-31     24፣46 
ሏዋርያት ሥራ 5፥3-4     50 
ሏዋርያት ሥራ 5፥17-20፣29    46 
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ሏዋርያት ሥራ 6፥1-5     65 
ሏዋርያት ሥራ 8፥1-5     54፣65 
ሏዋርያት ሥራ 8፥14-17     3 
ሏዋርያት ሥራ 8፥26-29     65፣77 
ሏዋርያት ሥራ 8፥39-40     65 
ሏዋርያት ሥራ 10፥34-47     22 
ሏዋርያት ሥራ 11፥19-21     81 
ሏዋርያት ሥራ 13፥1-3     81 
ሏዋርያት ሥራ 13፥2     50 
ሏዋርያት ሥራ 19፥1-7     3፣14 
ሏዋርያት ሥራ 19፥1-12                          11 
ሏዋርያት ሥራ 21፥8-9     65፣67 
 
ሮሜ 8፥1-17       75 
ሮሜ 8፥1-39       74 
 
1ቆሮንቶስ 1፥26-29      45 
1ቆሮንቶስ 2፥1-5      85 
1ቆሮንቶስ 12፥8-11      71 
1ቆሮንቶስ 14፥18      68 
 
2ቆሮንቶስ 3፥5-6      41 
2ቆሮንቶስ 3፥7-10      7 
 
ገሊቲያ 3፥2-3      76 
ገሊቲያ 5፥25       73፣76 
 
ኤፋሶን 5፥15-20      89 
ኤፋሶን 5፥18      5 
 
2ጢሞቴዎስ 1፥6-8፣11-12፣14    13 
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