
25 

   

ከዚጢ በiት እንደገጤ]ኩት| ጴንgስ ቅዱስ ጤእግዚአብሔፊ ጩጆች በጨላ ቋንቋ እንዲናገሩ 

ችጪታን ይፍCጩ{ እግዚአብሔፊ እንዳጤው| ከጹጩክቶች ሁጥ አንደኛው| አማኞችን በጴ፣@ጩ 

የሚከተጤው  በአዲስ ቋንቋ ጴናገፊ ጴቻጩ እንዳጤባቸው ነው( የማፊቆስ ወንጌጩ 16: 17){ 

  ይጢ ጴንgሳዊና ጴጤኮታዊ ችጪታ በጴንgስ ቅዱስ ጤአማኞች የሚፍE ስFታ ነው| ይጢጹ 

አማኞች በ፣Eታ ከእግዚአብሔፊ ጋፊ የሚነጋገሩበት ቋንቋ ነው{ በጨላ ቋንቋ ጴናገፊ አንዳንዴ በጴንgስ 

ጴXጤይ ተብጪ ይ@ፈጩ{ በጩሣን ቋንቋ ስንናገፊ በ፣Eታ ከእግዚአብሔፊ ጋፊ ነው የጹንነጋገረው (1 ኛ 

ቆፋንFስ 14:28){ ጴንgሳችንጹ ይታነ[ጩ (የይሁዳ  ጴጩእክት 20){ ጴንgሳችን ይበረታታጩ 

እንዲሁጹ ይታደሳጩ (ትንቢተ ኢሳይያስ  40:3){ 

ጴንgስ ቅዱስን ከተ፣በጩክ በኋላ| በጴረEክበት ግዜ በጩሣን ቋንቋ ጩትናገፊ ትችላጤጢ{  በአንተ 

ዉስE ጣኖ አይናገፊጹ ነገፊ ግን የጴናገፊ ችጪታን ይፍEኃጩ{ ስጤዚጢ በgጤክበት ጊዜ በጩሣን ቋንቋ 

ከእግዚአብሔፊ ጋፊ ጴነጋገፊ ትችላጤጢ{ 

በጩሣን  ቋንቋ ጴናገፊ ስትጀጹፊ| በጴጤማጴድ በCጹ ፣ጩCj ተናጋሪ ትጣናጤጢ{ ይጢጹ ጩክ 

ጢ[ን ጩጅ የጴጀጴሪያዉን ቃጩ እንደሚጤማጴድ ማጤት ነው{ በብዛት ከተጤማጴደ| በCጹ ቀጩCj 

ተናጋሪ ይጣናጩ{ በጩሳን ጴናገፊጹ እንደዚሁ ነው{ አዲስ ቋንቋ ነው| ነገፊ ግን ጴማፊ አያስgጩግጢጹ| 

በጴደጋገጹ በCጹ ፣ጩCj ተናጋሪ ትጣናጤጢ{ በጩሣን ቋንቋ ሁጩግዜ ከተናገፊክ|  ጴንgሳዊ እድገትጢ 

ይj@ናጩ| ይጢጹ ወደ ጨላ ስFታዎችና ወደ እግዚአብሔፊ ጴንgስ ጴገጤE ይጴፈሃጩ{ 
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በማቴዎስ ወንጌጩ 16:18 | እየፎስ ስጤ ቤተክፊስቲያን እንዲጢ ሲጩ ተናግፌጩ| ይጢጹ የእፊፎን 

አካጩ በጹድፊ ሳጤ ይወክላጩ{  

��             

           ጴንgስ   

       (1 ኛ ቆፋንFስ 12: 12-14){ 

እየፎስ እፈስ ሲጣን እኛ ደግሞ ጨላኛው የፍዉነት ክlጩ  ነን{  ክፊስቲያኖች (ዳግጴኛ የተወጤዱ 

)| የእየፎስ  አካጩ ናቸው| እንዲሁጹ አንደኛው ከጨላኛው ጋፊ (1 ኛ ቆፋንFስ 12: 27){ ጩክ የፍው 

ፍውነት በተና@ጩ እንደማይፍፈው ሁጥ| የተጤያዩ የእየፎስ አካላት በተና@ጩ በትክክጩ ጦፍሩ 

አይችጥጹ {ይጢጹ ጹክንያቱ እግዚአብሔፊ የተጤያየ ስFታና Eሪ ጤቤተክፊስቲያን  አባላት ስጤፍ@ ነው 

| በዛጹ ቤተክፊስቲያኗ ተ@ቃሚ ትጣናጤች(1 ኛ ቆፋንFስ 12: 18-24| ወደ ኤkሶን ፍዎች 4:11-

12){

ስጤዚጢ ቤተክፊስቲያን ጴካgጩ የእግዚአብሔፊን gቃድ ማሟላት ነው{ ይጢጹ በተጤያዩ 

የእግዚአብሔፊ ስFታዎች ጤጹሳጨ ታኣጹፈት| ጴዳን| ትንቢትን በጴናገፊ በጨጪችጹ እፊስበፊሳችን 

እንድንባረክና እንድንXና ያስችጤናጩ{ የጹንማረዉንጹ ቃጩ በተሻጤ ሁኔታ እንረዳጤን | ጹስክፊነት 

እንፍማጤን አስደና፥ ነገፋችንጹ እንታዘባጤን{ በኅብረት ጴXጤይና ማጹጤክ| Eጹፊ የጴንgስ ቅዱስ 

ጴ፣ባትን ያስገኛጩ ይጢጹ ጤጉባኤዉ አባላት በተጤያየ ጴጩኩ እንድናገጤግጩ ይረዳናጩ( ዕብፈውያን 

10:25| የሓዋፊያት ስፈ 1:14| ጴዝጵረ ዳዊት 133:1-2){ 

በጴንgስ በተሞላ ቤተክፊስቲያን በማትካgጩበት ጊዜ| በቃጥ በፈስጢ ጤጴጓዝ ከባድ ስፈ 

ይጣንብጠጩ| ነገፊ ግን በጴንgስ በተሞላ ቤተክፊቲያን ጴካgጩ| ስጤ ቤተክፊስቲያኑና ስጤ አባጪቹ 

እንድታውቅ ይረዳጠጩ{ ጴንgስጢንጹ ማሳደግ ትችላጤጢ ( የዉስ@ኛው ፍው){ ይጢጹ ቃጥን በ፣ላጥ 

እንድትማፊና ዉDታማ እንድትጣን ያደፊጋሃጩ{ 

 እንደ ክፊስቲያን| በኣከባቢጢ በሚገኝ ቤተክፊስቲያን ጴሳተl አጤብጢ| ዕዉ፣ትጢንጹ ማዳበፊ 

አጤብጢ{ አጤበጤዚያ| እፈስጢን ከእግዚአብሔፊ በረከት ትከጤክላጤጢ| ከቃጥጹ ትፊቃጤጢ{ 

አሁን ዳግጴኛ ተወጩደሀጩ እፈስጢን በማወቅ ተጴላጤስ{


