ያልገባቸው አይሁድ በበአለ ሃምሳ ዕለት “ይህ
ምንድነው?” ብለው የጠየቁት የመንፈስ ቅዱስ
ሙላት አይነተኛ ምልክት የሆነው ልሳን ዛሬም
ለአንዳንዶች ጥያቄ ሊሆን ይችላል።

በልሳን ለምን
እንጸልያለን?

የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አይነተኛ
ምልክት በልሳን መናገር ነው!

ፓስተር አስፋው በቀለ

ልሳን መጽሐፍ ቅዱስ ነውን?
“[  6 ô0̅˻Ύየሚለውን ቃል ገና ከመንፈስ ቅዱስ አማኞች
አንደበት ሲወጣ በአማኞችም ሆነ በማያምኑ መካከል የተለያየ
አመለካከቶች ይፈጠራሉ። በልሳን መናገርን የሚደግፉም ሆነ
የሚቃወሙ ብዙ መጣጥፎች በየስፍራው ይገኛሉ። አንዳንዶች
“በልሳን መናገር አሁን በዚህ ዘመን ላለነው አማኞች የተሰጠ
አይደለም” ብለው ይክዳሉ።
ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እንደምንመለከተው በልሳን መጸለይ

(glossolalia) በመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን ይዘወተር
የነበረና ከጊዜ በኋላ ግን ቤተ ክርስቲያን በመካከለኛው ዘመን
ወደ መንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ስትገባ የተዳፈነ እንጂ፤ ፈጽሞ
ልሳን የቀረ ነገር አልነበረም። አስገራሚው ነገር ግን በልሳን
መጸለይ ቀርቷል የሚሉት ወገኖች በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ
ማመናቸው ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን ክዶ የመንፈስ
ቅዱስ ፍሬዎችን ማመን ስር የለቀቀና የተዘባረቀ የስነ መለኮት
መረዳት ምልክት ነው።
ለመሆኑ በልሳን ለምን እንናገራለን?

ማር.16፡15-17 15XNÄ!HM x§cW¿ wd ›lM h#l#
£Ç¿ wNg@LNM lF_rT h#l# Sbk#¿ 16Ãmn
yt-mq YDÂL¿ Ã§mn GN YfrDb¬LÝÝ
17
y¸ÃMn#TN Xnz!H MLKèC Ykt§*cêL¿
bS» xUNNTN ÃwÈl#¿ bxÄ!S LúNM
18
YÂg‰l#¿
XÆïCN
bX©cW
YY²l#¿
y¸gDL mRZ b!--# XNµ* xYgÖÄcWM¿
X©cWNM b?mMt®C §Y Y+Âl#¿
XnRs#M Yfwúl#ÝÝ

የሐዋርያትን መልዕክት ከፍተን ስለመንፈስ
ቅዱስ ሙላት/ጥምቀትና ወዲያውኑ ለጥቆም
ሙላቱን
የሚጠቁመው
ልሳን
መሆኑን
የሚከተሉትን ሦስት ጥቅሶች በመመልከት
እንመርምር . . . ይህም ለመንፈስ ቅዱስ
ሙላት ማስረጃ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንድፍ ነው።

ሐዋ.1:4-5; 2:1-4, 4kXnRs#M UR b¥XD
tqMõ
úl
XNÄ!H
s!L
xz²cW¿
kx!y„úl@M xTW-#¿ ngR GN Xn@ SÂgR
ys¥Ch#TN½ xB ys-WN tSÍ -Bq$¿
5
×/NS bW¦ x_Mö nbRÂ½ XÂNt GN
k_qET qN b“§ bmNfS QÇS Tm”§Ch#ÝÝ.... [2:1] yb›l ^Mú qN bdrs
g!z@
h#l#M
bxNDnT½
bxND
SF‰
2
tsBSbW nbR¿
DNgTM XNd BRt$
;WlÖ nÍS Ãl DM} ks¥Y m_è tqMW ynb„bTN b@T XNÄl ä§WÝÝ 3yXúT
M§îC y¸mSl#M ¬†xcW¿ tkÍFlWM
bXÃNÄNÄcW §Y ;rûÝÝ 4h#l#M bmNfS
QÇS täl#¿ mNfSM XNÄ!Âg„ bsÈcW
m-N bl@lÖC ÌNÌãC/ YÂg„ jmRÝÝ
ሐዋርያት 1፡5 ና 2፡4ን ስናነጻጽር በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅና
በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ለአንድ ልምምድ በተለያየ ጊዜ
የተሰጡ ስሞች (synonyms) ናቸው። ይህኑን አይነት ተመሳሳይ
አሳብ በቁጥር 10 እና 19 ላይ እንመለከታለን።

ይናገራል።

ሐዋ.10:44-47 44’@_éS YHN XytÂgr úl½
”l#N bsÑT h#l# §Y mNfS QÇS
45
wrdÆcWÝÝ
k’@_éS
UR
ym-#T½
ktgrz#T wgN yçn#T x¥®C½ ymNfS
QÇS Sõ¬ bx?²BM §Y dGä mFss#N
s!Ã† tgrÑ¿ 46Y,WM bLúN; s!Âg„Â
XGz!xB/@RN s!ÃmsGn# SlsàcW nWÝÝ
bz!Ã g!z@ ’@_éS XNÄ!H xl¿ 47 Xnz!H
sãC
XNdX¾
mNfS
QÇSN
Sltqbl#½XNGÄ!H
bW¦
XNÄY-mq$
y¸klK§cW ¥N nW)

1.

በልሳን መናገር አስፈላጊ ሆነ ለሚለው ጥያቄ ምላሻችን

በቆርኖሌዎስ ቤትም ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአህዛብ

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በልሳን መናገርን ስላበረታታ

መካከል ወንጌል በሰበከ ጊዜ ይሰሙት በነበሩት ሁሉ ላይ

(endorsed) ነው።”

መንፈስ ቅዱስ እንደሞላባቸውና የመንፈስ ቅዱስ ሙላታቸውም

በዚህ ጥቅስ እንደምንመለከተው ወደ ዓለም ሁሉ ሄደው
ወንጌልን እንዲሰብኩ ያዘዛቸው ጌታ ኢየሱስ በልሳን መናገር
ወደ አለም ሁሉ የተላኩት የአማኞች አንዱ ምልክት እንደሆነ

ምልክት ልሳን እንደነበረ ከሐዋ.2፡46 እናነባለን።
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በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 1 እና 2 አማኞች በመንፈስ ቅዱስ



ሲጠመቁ ወይንም በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ተመልክተናል።
በሐዋርያት 10 ደግሞ ጴጥሮስ እነዚህ አህዛብ ልክ እንደ በዓለኀምሳው ቀን ሐዋርያት የተቀበሉትን ያንኑ መንፈስ እንጂ ሌላ

የውሃ ጥምቀትና የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት የተለያየ
ነው።



በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ አማኞች የሙላቱን
ማስረጃ በልሳን ይናገራሉ።

መንፈስ እንዳልተቀበሉ ይመሰክራል (ቁ.47)። በተጨማሪም
በዚህ ልምምድ (ልሳን) መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበሉ ማስረጃ
አድርጎ ያቀርባል።
ሐዋርያት ስራ 19፡4-6 4 ÔWlÖSM½ y×/NS
_MqT¥ yNSˆ _MqT nbR¿ ×/NSM
‰s# sãC kXRs# b“§ b¸mÈW bx!ys#S
XNÄ!ÃMn# tÂGéxL x§cWÝÝ 5XnRs#M
YHN bsÑ g!z@ bg@¬ bx!ys#S SM tmq$ÝÝ 6ÔWlÖSM X°N b§ÃcW bÅn g!z@½
mNfS QÇS wrdÆcW¿ bl@lÖC ÌNÌãCp
tÂg„¿ TNb!TM tÂg„ÝÝ 7sãc$M bx”§Y ;|‰ h#lT ÃHL nb„ÝÝ
2. እነዚህ ከላይ ከሐዋርያት ስራ 2፣10ና 19 የጠቀስናቸው
ሦስት ምሳሌዎች በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት አይነተኛ
ምልክቱ ልሳን መሆኑን በእግዚአብሔር ቃል ምስክሮች
ናቸው።
ሐዋ.19፡1-3 ደግሞ - xelÖS böéNèS bnbrbT
g!z@½ ÔWlÖS b§Y¾W xgR ;Læ wd
x@ØîN
mÈ¿
bz!ÃM
xNÄND
dq
2
f
m²ÑRTN xG"è ÆmÂCh# g!z@ mNfS
QÇSN tqb§Ch#N) x§cWÝÝ XnRs#M½
xLtqbLNM¿ XNÄ!ÃWM mNfS QÇS
mñ„N XNµ* xLs¥NM xl#TÝÝ 3ÔWlÖSM½
¬Ä!Ã½
bMN
t-m”Ch#)
x§cWÝÝ
XnRs#M½ y×/NSN _MqT xl#TÝÝ”
እነዚህ የዳኑ አማኖች ቢሆኑም ገና በመንፈስ ቅዱስ
አልተሞሉም፤ መንፈስ ቅዱስም ማንና ምን እንደሚሰራ
አያውቁም። ጳውሎስም መጥቶ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትን
አስተዋወቃቸው። ስለዚህ ሰው ክርስቶስን አዳኝ አድርጎ
በተቀበለ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ተወለደ እንጂ በመንፈስ
ቅዱስ ተጠመቀ ማለት እንዳልሆን በግልጥ ያስረዳናል።

ሐዋ 2:4 4h#l#M bmNfS QÇS täl#¿
mNfSM XNÄ!Âg„ bsÈcW m-N bl@lÖC
ÌNÌãC/ YÂg„ jmRÝÝ

• በልሳን ለምን እንናገራለን? — ራስችን ለመንፈስ ቅዱስ
መሪነት፣ አለቅነትና ብቃት እንድንሰጥ እድል ይሰጠናል። ልሳን
በትህትናና

በፈቃዳችን

አንደበታችንን

ለመንፈስ

ቅዱስ

ስናስማርክ ያለምንም ችግር ከተሞላው ቅባት ኮለል ብሎ
ይተረተራል።
ሐዋ. 11:15-18,15፤ Xn@M gÂ mÂgR SjMR½
mNfS QÇS½ bmjm¶Ã bX¾ §Y XNd
wrd h#l# bXnRs#M §Y wrdÝÝ
16
bz!H g!z@½ ×/NS bW¦ x-mq¿ XÂNt
GN bmNfS QÇS T-m”§Ch# s!L g@¬
ytÂgrW ”L TZ xl"ÝÝ 17XNGÄ!H
XGz!xB/@R bg@¬ bx!ys#S KRSèS SÂMN
lX¾ ys-NN Sõ¬ lXnRs#M ksÈcW½
¬Ä!Ã½ XGz!xB/@RN
mÌÌM
XCL
18
zND Xn@ ¥N n") YHN bsÑ g!z@M
y¸l#TN
x_tW
XNÄ!H
XÃl#
XGz!xB/@RN xmsgn#¿ YH¥ kçn½
x?²BM wd ?YwT Ym-# zND½
XGz!xB/@R NSˆN s_acêL ¥lT nêÝÝ
• ልሳን በተናጋሪው ህይወት ውስጥ የእግዚአብሄርን ዕውንነት
ስለሚያረጋግጥ
ሐዋርያት ከአይሁድ ውጪ ወደ አህዛብ ሄደው ወንጌል መናገር
ይኑርባቸው ወይ አይኑርባቸው ገና የተገለጠ መረዳት በሌላቸው
ጊዜ ጴጥሮስ በቆርኔሌዎስ ቤት ገብቶ የገጠመውን አስገራሚ
መለኮታዊ ልምምድ ለሃዋርያት ሲተርክላቸው፤ ሃዋርያትም
የመንፈስ ቅዱስ መውረድና የልሳናቱን ምልክት ነገር ሲሰሙ፤
እግዚአብሄር ለአህዛብም የደህንነት እቅድ እንዳለው እንዲረዱ

በመጠቅለልም፤ ከላይ የተመለከትናቸው የሃዋ.2፣10ና 19

አደረጋቸው። የአህዛብም በልሳን መጸለይ ለሃዋርያት ጸረ-አህዛብ

ትክክለኛ የሆነን ቅደም ተከተሎች ያስተምሩናል፡

የሆነ አመለካከታቸውን እንዲለውጡ አስገድዷቸዋል።
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ሐዋ.19:2a,6 2ÆmÂCh#f g!z@ mNfS QÇSN
tqb§Ch#N)
x§cWÝÝ
XnRs#M½
xLtqbLNM¿ XNÄ!ÃWM mNfS QÇS
mñ„N
XNµ*
xLs¥NM
xl#TÝÝ.
.
6
. ÔWlÖSM X°N b§ÃcW bÅn g!z@½
mNfS QÇS wrdÆcW¿ bl@lÖC ÌNÌãCp
tÂg„¿ TNb!TM tÂg„ÝÝ

1ቆሮ. 14:4 በመንፈስ የሚጸልይ ራሱን ያንጻል፤

ትንቢትን

የሚናገር ግን ቤተ ክርስቲይንን ያንጻል።
3. በልሳን የሚናገር ይታነጻል።

edified, built up.

አንዳንዶች ይህንን ጥቅስ አዛብተው ስለሚረዱት የልሳንን
ጠቃሚነት አቅልለው ይመለከቱታል።

•የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ለሌሎች የጸጋ ስጦታዎች በርን
ይከፍታል። በቁ.6 ላይ “p ] p  k ô, ̅ΎÚ ł 

ጳውሎስ የሚናገረው፦

ጌታ ኢየሱስ የተጸነሰው በመንፈስ ቅዱስ (ማቴ. 1:20) ነበር።

(1) በልሳን መናገር ተናጋሪውን ያንጻል (2) በቤተ

ነገር ግን የ30 አመት ሲሆነው በዮርዳኖስ ወንዝ በውሃ

ክርስቲያን የሚነገር ትንቢት ጉባኤን ያንጻል። በዚህም

ሲጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልም ተቀባ (ዮሐ.1:32-33 . . .

መሰረት ልሳንም ትንቢትም ያንጻልም።

ሐዋ.10:38). ከዚህም የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ልምምድ በኋላ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃና ዘገሊላ የመጀመሪያውን ተዓምራት
አደረገ (ዮሐ. 2:11).
በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ውስጥ የሚለቀቀው ጸጋ የመንፈስ
ቅዱስ ቅብዓት ነው። ይህም አማኝን ከፍ ወዳለ የህይወት
ልምምድ ያሸጋግረዋል።

1ቆሮ.12፡7፤10 7ngR GN mNfS QÇSN mGl_
lXÃNÄNÇ sW y¸s-W lU‰ _QM nWÝÝ
... [10] 10lxNÇ ¬M‰TN y¥DrG½ ll@§W
TNb!TN ymÂgR½ ll@§W dGä mÂFSTN
ymlyT½ lxNÇ bL† L† LúN ymÂgR½
ll@§W dGä bL† L† LúNß ytngrWN
ymtRgÖM Sõ¬ Ys-êLÝÝ.

ለምን በልሳን? — ታላቁ የአዲስ ኪዳን ሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ
ስጦታ በታላቅ ክብር ተናግሯል፤ በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ልሳን
ከብዙ አብያተ ክርስቲያናት የተከለከለ ወይንም የማይሰበክ
ጉዳይ ነው።
o 1I 1 ˷̰̳˶̴ȯ˴Ύ ̸̲ "ሁላችሁም በልሳን እንድትጸልዩ

እወዳለሁ....በልሳን ከመናገር አትከልከሉ"
ለምን በልሳን? — የልሳን ስጦታ (1ቆሮ.12:10)፤

ከልሳን

መተርጎም ስጦታ ጋር ሲጎዳኝ ቤተ ክርስቲያን ትታነጻለች
(1ቆሮ.12:10)
o ትንቢት የሚናገር ልሳን ከሚናገር ይበልጣል ማለቱ፤
ስጦታዎቹን ማወዳደሩ ሳይሆን በሰው ህይወት ላይ

• ጥምር የመንፈስ ቅድስ ስጦታዎች — ልዩ ልሳንና ትርጉም

የሚያመጣውን መንፈሳዊ ለውጥና ፍሬን በማየት

ስጦታ — በቤተ ክርስቲያን አምልኮ ውስጥ አብረው

ነው።

ይገለጣሉ። ለመንጋው ጥቅም 1ቆሮ.14፡2

•በልሳን መጸለይ በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆኖ ወይንም

o 1ቆሮ. 14:14-15 - በልሳን የሚጸልይ ሰው በመንፈሱ

እየጸለየ ነው።

ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ መጸለይ ማለት ነው። praying “in”

ለምን በልሳን? በጸሎት ህይወታችን ሚዛናዊ እንድንሆንና

or “with the spirit.” በተወለድንበት ቋንቋ ስንጸልይ

ሚዛናዊ የሆነ አምልኮ እንድንለማመድ ያደርገናል።

በአእምሮአችን እየጸለይን ሲሆን በልሳን ስንጸልይ ደግሞ
በመንፈስ መጸለያችን ነው።

o ጳውሎስ በመንፈስ መጸለይና በአዕምሮ መጸለይን
ያበረታታል።በዚሁም ክፍል ጳውሎስ በመንፈስና በ
አዕምሮ መዘመርን ያስተምራል። 1ቆሮ. 14:16-17
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ለምን

በልሳን? — በልሳን ስንጸልይ “መልካም አድርገን

እንድንባርከው ያደርገናል።"

በሃዋ.2:4 እንደተጠቀሰው ልሳን

በመንፈስ ቅዱስ መነዳት የምንናገረው ቋንቋ ነው። ተናጋሪው
የንግግሩን ይዘት ላይረዳ ይችላል፤ እግዚአብአብሔር ግን

2. ልሳን አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ የመሞላቱ ምልክት
(evidence) ስለሆነ (ሐዋ. 1:5፤ 2:1-4፤ 10:44-46፤
11:15-17፤ 19:1-6).
3. በልሳን መናገር በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት የተመቻቸ
መንገድ ስለሚከፍት (ሐዋ. 2:4).

ያውቀዋል።

4. ልሳን በአማኙ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ህያው
እንደሆነ ስለሚገልጥ (ሐዋ. 11:15-18).

o ከሁላችሁ ይልቅ በልሳናት እናገራለሁ......1ቆሮ.

5. በልሳን በመጸለይ የተረጋገጠ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት

14:18

ለመንፈስ ቅዱስ ሌሎች ስጦታዎች አይነተኛ በርን

ለምን በልሳን? — ሃዋርያዊ ልምምድ ስለሆነ.... ጳውሎስ
በልሳን ጸልዩአል፤ በበዓለ ሃምሳ ቀን የኢየሱስ 12ቱ ሃዋርያት
በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው በልዩ ልሳናት ጸልየዋል (ሃዋ. 2:1-

6. ልሳናት ከነትርጉማቸው ለቤተ ክርስቲያን የጋራ ጥቅም
ስላላቸው (1ቆሮ. 12:7, 10).
7. በልሳን መናገር ለእግዚአብሔር መናገር ስለሆነ

4) 1ቆሮ. 14:26
ሃዋርያው

ስለሚከፍት (ሐዋ.19:2,6).

(1ቆሮ.14:2).

ጳውሎስ

ቤተ

ክርስቲያንን

የሚያንጹ

ብሎ

የጠቀሳቸው አንዱ የጸጋ ስጦታዎች በተለይም ልሳን፣ትርጉምና
ትንቢት ናቸው። አምልኮን እየተለማመድን ልሳናትን መቃወም
አንችልም፤ አብንና ወልድን ያለምንም ጥርጥር እየተቀበልን
መንፈስ ቅዱስንና ስጦታውን መግፋት አንችልም። መንፈስ
ቅዱስ ቃል፣ አምልኮና ስጦታዎችን የሚሰጠን ቤተ ክርስቲያንን

8. በልሳን መጸለይ በመንፈስ “in” ወይንም “with the

Spirit” መጸለይ ስለሆነ (1ቆሮ. 14:2, 14-15).
9. በልሳን የሚናገር ሰው የታነጸ (edified) ስለሚሆን
(1ቆሮ.14:4).
10. ሐዋርያው ጳውሎስ በልሳን መናገርን በግልጥ ይደግፍ
ስለነበር (1ቆሮ.14:5, 39).
11. ልሳን ሲተረጎም ቤተ ክርስቲያንን የሚያንጽ ስለሆነ

ለማነጽና ለጥቅም ነው።

(1ቆሮ.14:5, 12-13).
• “አዲስ ልሳናት” (ማርቆስ 16:17)፤ • “ሌሎች ልሳናት” (ሐዋ.

12. ልሳን በመንፈስም ሆነ በአዕምሮ ስንጸልይ ሚዛናዊ

2:4)፤“ልዩ አይነት (kinds) ልሳናት” (1ቆሮ.12:10, 28)፤ ልዩ ልዩ

የሆነ የጸሎትና የአምልኮ ህይወት ስለሚሰጠን፤

(diversities) ልሳናት” (1ቆሮ.12:28)፤ “የስውና የመላእክት

(1ቆሮ.14:14-15).

ልሳናት” (1ቆሮ.13:31) ይህም የሰው ቋንቋና ሰማያዊ ወይንም
የመላእክት ቋንቋ ነው፤

“የማይታወቅ ልሳን (unknown)...

ማንም ሰው ሊረዳው የማይችለው” (1ቆሮ.14:2)።

እናበረታታለንን? የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር፦
ኢየሱስ

ክርስቶስ

እውነተኛ

አማኞች

እንደሚናገሩ ስለተናገረ (ማር.16:17).
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መንገድ

ለእግዚአብሔር

የሚገባውን

ማቅረብ

ስለሚያስችለን (1ቆሮ.14:16-17).

ለማጠቃለል ያህል፦ ቅዱሳን ለምን በልሳናት እንዲጸልዩ

1.

13. በልሳን ስንጸልይ የሚገባው ምስጋና በትክክለኛው

በልሳን

14. ልሳን መናገር የክርስቶስ ሃዋርያትም ልምምድ ስለነበረ
(1ቆሮ.14:18 እና በበዓለ ኀምሳ).
15. 1ቆሮ.14፡5 “ሁላችሁ በልሳናት እንድትናገሩ እወዳለሁ”

የጸጋ ስጦታዎች



ሊረዳው አይችልም)


በድምጽ የሚገለጡ ስጦታዎች
1.

ልሳን

=

በመንፈስ

ቅዱስ

በማይታወቅ

ልሳን

በመንፈስ

መነዳት

ጉባዔን

የሚመክርና የሚያንጽን ቃል መናገር፤ማነጽ
1. የልሳን መናገር ስጦታ አይነቶች - 1ቆሮ.12፡10 "....ለአንዱም
በልዩ አይነት ልሳን መናገር..."




ትንቢት

ለእ/ር ይናገራል

ለሰው ይናገራል

ሰው የማይረዳው

ሰው የሚረዳው ነው

ራሱን ያንጻል

ቤ/ክንን ያንጻል

ያልተተረጎመ ልሳን

=

1ቆሮ.14፡14 = የአማኝ መንፈስ ቀጥታ ወደ እ/ር ሲጸልይ

ልሳን
 የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አይነተኛ ምልክት ነው በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሐዋ.2፡4፤ 10፡44-46፤
19፡16-17

አዕምሮው ያለፍሬ ነው።
1ቆሮ.2፡11-15፤ 16-17 = መንፈስ የሰው የውስጠኛው ክፍል ሆኖ
ከጌታ ጋር ቀጥታ መነጋገር የሚችል ነው፤ መንፈስ ለመንፈስ
ይናገራል፤ ዕብ.4፡12

 ይህ ጥምቀት ወደ መለኮታዊ ልምምድ
 በጸሎት መንፈስ ሆነን ከእ/ር ጋር የምንነጋገርበት
ቋንቋ
 ተሞልተው የማይናገሩ ጥቂት ሰዎች ነበሩ -----ዝሆን ኩምቢ ባይኖረው


የማታወቅ ልሳን
የተነገረውን

ሰው ወደሚረዳው ቋንቋ መተርጎም
3. ትንቢት =

ራሱን ያንጻል

አማካይነት

በማያውቁት ቋንቋ መናገር
2. ትርጉም =

ምስጢርን (ሰው በአዕምሮው

ዮሃ.7፡38፤ ኢዮብ32፡8፤18-19፤ ምሳ.18፡8፤14 = የሰው መንፈስ
አንዳንዴ ልብ፤ ውስጠኛ፤ ሆድ ተብሎ ይጠራል።
ምሳሌ.20፡27 = የሰው መንፈስ የእ/ር መብራት ነው።
መዝ.51፡6
1ቆሮ.14፡15-16 = በማይታወቅ ልሳን መጸለይ አዕምሮን ያለፍሬ
(መረዳት) ነው

ልዩ አይነት (የማታወቅ) ልሳናት =

ኤፌ.6፡18 = ሳናቋርጥ እንድንጸልይ ይረዳናል
ሮሜ.8፡26-27 = መንፈስ ቅዱስ በጸሎት ጊዜ መለኮታዊ

 ሳያዘወትር የሚመጣ ነው


ርዳታን ይሰጣል።

ለማያምኑ ምልክት ነው - 1ቆሮ.14፡21-

ይሁዳ 20-21 = ራስን በእ/ር ፍቅር እንድንጠብቅ ይረዳናል።

22፤ሃዋ.2፡7-8፤11፤ ኢሳ.28፡11-12


ውጤቱ =ሰዎች ይለወጣሉ፤

በልሳን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች፦

 አዘውትሮ ሲመጣ
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1.

=

ለእ/ር

2. ምልጃ

=

ለሌሎች

የሚጸልይ

3. ተግሳጽ

=

የጠላትን ስራ



4. የሚያንጽ

=

ለጉባዔ

1ቆሮ.14፡2፤4

=

አዘውትሮ

በልሳን

ለእግዚአብሔር ይናገራል

ምስጋና

 1ቆሮ.12፡30 =

በግል ልሳን የሚጸልዩ የጉባዔው

አላቸው ማለት አይደለም
 1ቆሮ.14፡18-19 = ከላይ የተጠቀሱት በስተቀር የግል ልሳን
ማጉላቱ ጥቅም የለውም
 1ቆሮ.14፡28 = በጉባዔ ለራስና ለ እ/ር ልሳን መናገር
ይቻላል
ትርጉም
 ትርጁማን መሆን ማለት አይደለም
 በልሳን የተነገረውን በመንፈስ መረዳትና መግለጥ
 በልሳን የተነገረውን በሰው ቋንቋ ማሳለፍ
 ለጉባዔ መታነጽን ያመጣል
 ሲተረጎም- ረጅም/አጭል ሊሆን ይችላል
o ማኔ ቴቄል ፋሬስ
 ትክክለኛ ትርጉም ነው።

PASTOR ASFAW BEKELE
www.zionsglorychurch.com
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