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   ? 

በጴ]ሓl እንደተገጤXው ጴንgስ ቅዱስ በኃይጩ| በነjስ| በዘይትና በፊግብ  ተጴስጪ  ብናይጹ 

እፊፎ  ኃይጩ| ነjስ| ዘይትና ፊግብ  እንዳጩጣነ ማስታወፎ Eቅጹ አጤው{  የጴናገፊ ችጪታ ቢፍEጹ| 

እፊፎ ጹላስ አይደጤጹ{ እፊፎ ኃይጩ አደጤጹ|  ነገፊ ግን የእግዚአብሔፊን ኃይጩ ወደኛ ያጴCጩ{ 

የባፊነት ጴንgስ አይደጤጹ (ወደ ፋጸ ፍዎች  8:15)| ነገፊ ግን የአፊነት እንጂ (2 ኛ ቆፋንFስ 3:17){ 

   ? 

ጴንgስ ቅዱስ ጴጤኮታዊ ኃይጩ ይፍ@ናጩ (የሓዋፊያት ስፈ 1:8)z ይጢ ቃጩ ��ኃይጩ��  ከግሪክ 

ቃጩ ��ዱናሚስ��  (Dunamis),  የተተረጎጴ ነው | ትፊጉጵጹ ጤዉEzጦያስገኝzየሚችጩ እንቅስቃሴ 

(ግiት) ማጤት ነው{  ጴንgስ ቅዱስ ወደኛ ዉስE ጦኖፊ በጴC ግዜ { እፊፎ በጢይወታችን ዉስEና 

በጨላ ፍዎች ሕይወት  ዉስE ነገፋችን የጴጤወE ችጪታን ይፍ@ናጩ { 

− ወንጌጩን ጴስበክ እንድንችጩ ድlረቱን ይፍ@ናጩ (የማቴዎስ ወንጌጩ 28: 18-20| የማፊቆስ 

ወንጌጩ 16: 15-18)| 

− እፊፎ ይጴፈናጩ እናጹ } ጴንገድ ያሳየናጩ (ዮሐንስ 16:13| ወደ ፋጸ ፍዎች 8:14)| 

− እፊፎ ጴ]ናናትን ይፍ@ናጩ (ዮሐንስ 14:18| የሓዋፊያት ስፈ 9:31)| 

− ያሳስበናጩ እናጹ ያስተጹረናጩ  ( ዮሐንስ 14:26| 1 ኛ ቆፋንFስ 2:11-16)z 

− ከኛ ጋፊ ይጴላጤሳጩ| የሕይወታችንጹ አካጩ ይጣናጩ (ዮሐንስ 14:17)| 

− የእግዚአብሔፊ ጩጆች እንደጣንን ይጴፍክፈጩ| እናጹ ስጤዚጢ በእየፎስ ክፊስቶስ ከፊስቱ 

(ከXጋው) ተካjዮች ነን (ወደ ፋጸ ፍዎች  8:16| ወደ ኤkሶን ፍዎች 1:13-14)| 

− እፊፎ እግዚአብሔፊን  ሳንgፈ እንድን፣ፊበው ነ[ነቱን ይፍ@ናጩ (ወደ ፋጸ ፍዎች  8:15|2ኛ 

ቆፋንFስ 3:17 | 2ኛ ወደ Bሞቴዎስ ፍዎች 2:1-7){ 
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   ዝጹድና   

በዮሐንስ 14:17| እየፎስ እንዲጢ ይላጩ ��       

           

  `{ 

ከጴንgስ ቅዱስ ጋፊ ዝጹድና ማድረግ ማጤት| ጴኖሩንና  በሕይወትጢ ዉስE አገጩግጪቱን 

ጴ፣በጩ ነው{ ስጤዚጢ በእፊፎ ጴኖፊ ጴካከጩ ጊዜ ማሳጤlና ጴ፣ፈረብ  አጤብጢ| እንዲሁጹ እንደ 

ጓዋደኛጢ ጩታዉ፣ው ያስgጩጋጩ{ ይጢንን ዝጹድና ከእፊፎ ጋፊ በXጪት ጊዜ በማሳጤl | ቃጥን 

በማEናት | Eሪዉን በጴ፣በጩ ታገኘዋጤጢ{ 

እንደገና  ከተወጤድክ | በእግዚአብሔፊ ጴንgስ ተ@ጹ፣ኃጩ{ ጴ@ጴቅ ማጤት ጵጥ በጵጥ 

ጴEጤቅ ማጤት ነው{ ጤጹሳጨ አንድ የላስቲክ ኳስ ዉፍድ እናጹ  ወደ ዉጠ ገንዳ ዉስE  እስከሚ@ጩቅ 

ድረስ ወደ ዉስE Hጹረው{ ዳግጴኛ ስትወጤድ እንደዚሁ ነው የሚጣነው | ጩክ እንደ ኳፎ በጴንgስ 

ቅዱስ ዉስE ት@ጩቃጤጢ{ ነገፊ ግን እንደጹታዉ፣ው| በዉጠ ዉስE ጴሸgን አንድ ነገፊ ነው | እናጹ 

በዉጠ ጴሞላትና ጴሸgን ደሞ ጨላ ነገፊ ነው{ ኳፎ በዉጠ እንዲሞላ  ዉጠው የሚያጩlበት ፣ዳዳ 

ጦኖረው  ይገባጩ{  በጨላ አነጋገፊ  ኳፎ የተፍፈበት ነገፊ ዉጠን ወደ ዉስE ማስገባት የሚgቅድ ጴጣን 

አጤበት{ በተጴሳሳይ ጴጩኩ| ዳግጴኛ በተወጤድክ ግዜ| ጴንgስ ቅዱስን የግድ በዉስEጢ ጴ፣በጩ 

አጤብጢ እናጹ በፊፎ ጴሞላት አጤብጢ{ 

እንደገና በጴንgስ ቅዱስ ጴሞላት በሕይወትጢ አንድ ግዜ የሚጣን ጩጹድ አይደጤጹ{ ነገፊ ግን 

፣Cይና ፣ን በ፣ን የሚደረግ ጩጹጹድ ነው (ወደ ኤkሶን ፍዎች 5:18){ ይጢ የእፊፎን ጴኖፊ 

ማወቅጢንና  አገጩግጪቱን  በሕይወትጢ ጴ፣በጩጢን ያጴጤክታጩ{ ከፎ ጋፊ የጹታደፊገው ጴ፣ፈረብ 

በጹስጋና| በXጪት| ቃጥን በማEናትና ትእዛዙን በ]ናት በማክበፊ በጴንgፎ ጩትጴፈ ትችላጤጢ{ 


