
 

 

በሌሳን መጸሇይ 
 

 



 

 

ሰይጣን ክርስቲያኖችን የጸልትን ቋንቋ (ሌሳንን) 
ከመቀበሌ እንዳት እንዯሚከሇክሌ፡፡



 

 

 

ሰይጣን ክርስቲያኖችን የሌሳንን ጸጋ እንዲይቀበለ 
ስኬታማ መቻ ይዟሌ፡፡ 

ስሇዙህ ጸጋ ብዘ ውሸቶችና አሇመረዲቶች 
በቤተክርስቲያን ውስጥ አለ፡፡



 

 

 

በአጭሩ፥ ሰይጣን ቤተክርስቲያን እንዱነጋገሩበት፥ 
እንዱወያዩበት፥ እንዱያጠኑት፥ ጥሩ የሆነ 
ትምህርታዊ ውይይት እንዱያዯርጉበት ይፈቅዲሌ፥ 
ነገር ግን ፈጽመው እስካሌተቀበለት ዴረስ፡፡



 

 

 

አንዴ ወታዯር ስሇመሣሪያ አጠቃቀም ብዘ እውቀት 
ቢኖረው ነገር ግን ምንም (መሣሪያ) ከላሇው  ምን 
ጥቅም አሇው።



 

 

 

ይህን ጸጋ አሇመጠቀሟ ቤተክርስቲያንን 
አሽመዴምዶታሌ፥ አብዚኞቹን አማኞች ከፍ 
ወዲሇው የጸጋ ስጦታዎች እንዲያዴጉ አግዶቸዋሌ፡፡ 
እግዙአብሔር የሰጠንን ጸጋ የምንጠቀምበት ጊዛ 
አሁን ነው፡፡



 

 

 

ክርስቲያን ከሆኑና እስካሁን ጸጋው ከላልት…  

አግኙት! (ተቀበለት! )



 

 

 

ሇምን እንዯማትፈሌጉት  አሌያም  እንዳት 
ሇማግኘት እንዲሌተሳካሊችሁ ምክንያት 
መዯርዯራችሁን አቁሙ፥ 

በቃ አግኙት!



 

 

 

እናም ስጦታው ያሊችሁ ከሆነ… 

ተጠቀሙበት፡፡ 

አጎሌብቱት 

ዜም ብል ከተቀመጠ ምንም ጥቅም አይኖረውም፡፡



 

 

 

እስቲ ክርስቲያኖችን ይህን ጸጋ እንዲይቀበለ 
ያገዲቸውን አንዲንዴ ውሸቶች እንመሌከት፡፡



 

 

 

ውሸት ቁ.1፡ 

ከሰይጣን ነው፥ ሰይጣን ነው በእናንተ አዴሮ 
እየተናገረ ያሇው፡፡



 

 

 

በመጸሏፍ ቅደስ ሊይ በሌሳን የመናገር ጸጋ ከሰይጣን ነው 
የሚሌ ምንም ዓይነት ምሳላ የሇም፡፡ 

ማንም በእግዙአብሔር መንፈስ ሲናገር “ኢየሱስ 
የተረገመ ነው” የሚሌ እንዯላሇ፥ በመንፈስ ቅደስም 
ካሌሆነ በቀር “ኢየሱስ ጌታ ነው” ሉሌ አንዴ ስንኳ 
እንዲይችሌ አሁን አስታውቃችኋሇሁ፡፡ 1ኛ ቆሮንቶስ 
12፥3 

በሌሳን ብጸሌይ መንፈሴ ይጸሌያሌ 1ኛ ቆሮንቶስ 14፥14 

ስሇዙህ የሌሳን ጸጋ ከሰይጣን አይዯሇም፡፡



 

 

 

ውሸት ቁ.2 

ሇሁለም አይዯሇም፡፡



 

 

 

በዙህ አስተሳሰብ ሊይ ያሇው ስህተት፥ በመጀመሪያዋ 
ቤተክርስቲያን ሁለም በሌሳን የመጸሇይን ጸጋ 
ተቀብሇዋሌ፡፡



 

 

 

በሏዋርያት ሥራ ምዕ. 2 ሊይ ያሇውን እስኪ 
እንመሌከት 

በዓሇ ኀምሳ የተባሇውም ቀን በዯረሰ ጊዛ፥ ሁለም 
በአንዴ ሌብ ሆነው አብረው ነበሩ… በሁለም መንፈስ 
ቅደስ ሞሊባቸው፥ መንፈስም ይናገሩ ንዴ 
እንዯሰጣቸው በላሊ ሌሳኖች ይናገሩ ጀመር፡፡ 

የሏዋርያት ሥራ 2፥1-2



 

 

 

እናም አንዴ መጋቢ (ፓስተር) ጓዯኛዬ እንዯነገረኝ፥ 
የማነቃቂያ (ሪቫይቫሌ) ጉባኤ እየመራ ሳሇ 300 
ሰዎች ወዯ ፊት መጥተው ይህንን ጸጋ ተቀበለ፡፡ 
እናም ሲጸሌይ፥ 300ውም ሰዎች ጸጋውን ተቀበለ፡፡ 
ታዱያ ይህ ጸጋ ሇአንዲንድች ብቻ የሚሆንበት ግን 
ሇሁለም የማይሆንበት አጋጣሚዎች ምንዴን 
ናቸው፡፡ ሇመቀበሌ እምነት ሊሇው ሇሁለም 
ይሰጠዋሌ፡፡



 

 

 

ውሸት ቁ.3፡ 

አንዳ ሞክሬያሇሁ፥ አሌሠራም፥ ሌቀበሇው 
አሌችሌም፡፡



 

 

 

በእኔ ሌምዴ፥ ቀሇሌ ያሇ የ5 ዯቂቃ ጸልት ይህን ጸጋ 
ሇመቀበሌ በቂ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ምንኣሌባት 
አንዲንዴ የተቀቡ መጋቢዎች በዚ ፍጥነት 
ሉያዯርጉት ይችሊለ፥ ነገር ግን ሇእኔ፥ ያ ሰው 
ሇመቀበሌ ብዘ መግፋትና አጠንክሮ መጸሇይ 
እንዲሇበት:አይቻሇሁ፡፡ [በመንፈስ ቅደስና በእሳት 
የሚያጠምቀው የናዜሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ 
ነው። የጌታ አገሌጋዮች ሇሚቀበሇው ሰው 
ሉጸሌዩሇት:ይችሊለ።]



 

 

 

ሰዎችን ይህን ጸጋ እንዱቀበለ ማስተማር እንዱቀበለት 
እምነታቸውን ያጠነክረዋሌ፡፡ ሇመቀበሌ ከ1 ሠዓት 
በሊይም መጸሇይ ሉኖርባችሁ ይችሊሌ፡፡ 

ስሇዙህ ታገሱ፡፡ 

[ተርጓሚው፡ እኔ ይህን ጸጋ የተቀበሌኩ እሇት በቤቴ 
ውስጥ ሆኜ ስጸሌይ ወዯ 1ሠዓት አካባቢ ያህሌ ቆይታ 
ውስጥ ነበር፡፡ ስሇዙህ በአንዴ ጊዛ ካሌተሳካ 
እንዲትታክቱ፡፡ መጾምና እምነትን ሙለ በሙለ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ሊይ መጣሌ ዯግሞ አስፈሊጊ ነው፡፡]



 

 

 

በተሇምድ ይህን ጸጋ ሇመቀበሌ የሚያስቸግራቸው 
ሃይማኖታዊ ሰዎች ናቸው፥ ምክንያቱም 
አእምሮኣቸው እንዳት ሉቀበለት እንዯማይችለ፥ 
አሌያም ሇምን እንዯማያስፈሌጋቸው፥ አሌያም 
ሇምን ጠቃሚ እንዲሌሆነ፥ ብዘ ዓይነት መንፈሳዊ 
በሚመስለ መከራከሪያዎች ስሇተሞሊ ነው፡፡



 

 

 

በሌሳን የመጸሇይን ጸጋ ከተቀበሌኩ በኋሊ፥ 
በሚቀጥሇው ቀን ሇመጀመር ተቸገርሁ፡፡ ስሇዙህ 
እንዲጣሁት አጥብቄ አሰብሁ፡፡ 

“ኦህ አይሆንም፥ የሆነ ኃጢአት ሠርቼ መሆን 
አሇበት፥ አሌያም የሆነ ስህተት እናም አሁን ጸጋውን 
አጣሁ፡፡”



 

 

 

ነገር ግን መጽሏፍ ቅደስ ሮሜ 11፥29 ሊይ እንዱህ 
ይሊሌ፥ የእግዙአብሔር ጸጋዎች የሚዯንቁ ናቸው፥ 
ማሇትም መሌሶ አይወስዲቸውም፡፡ የሆነ ስህተት 
ሠርታችኋሌ ማሇት ጸጋውን ታጡታሊችሁ ማሇት 
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም፥ አንዴ ክርስቲያን በኃጢአት 
ሉኖር ይችሊሌ፥ እንዯዚም ሆኖ ግን የሚያስዯንቁ 
የጸጋ ስጦታዎችን ሉሇማመዴ ይችሊሌ፡፡ [እሇት እሇት 
በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑሩ በቅዴስና በጽዴቅና 
በንጽህና። ክርስቲያን ሁለ ጌታ ኢየሱስን በፍጹም ሌቡ 
በፍቅርና እንዯ እግዙአብሔር ቃሌ መኖር አሇበት።]



 

 

 

የሌሳን ጸጋ መዲናችሁን አያረጋግጥም፡፡  

አንዴ ክርስቲያን ጸጋው ሊይኖረው ነገር ግን ገነት ሉገባ 
ይችሊሌ፥ እናም ላሊ ክርስቲያን ዯግሞ፥ ጸጋው ኖሮት ወዯ 
ሲዖሌ ሉገባ ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ መንፈሳዊ ጸጋዎች 
በትምክህት የተሞሊችሁ እንዱያዯርጓችሁ አትፍቀደ፡፡ 

እናም አስታውሱ፥ ጸጋውን ሌታጡ አትችለም፥ ነገር ግን 
ሇረዥም ጊዛ ካሌተጠቀማችሁበት፥ እንግዱያው በ(2ኛ 
ጢሞቲዎስ 1፥6) እንዯተገሇጸው የእግዙአብሔርን ጸጋ 
ሌታነቃቁ ይገባሌ፡፡



 

 

 

እንዯጓዯኛዬ ምስክርነት፥ በቺካጎ ጎዲናዎች ሊይ 
እየሰበከ ሳሇ አንዴ ሴተኛ አዲሪ አጋጠመችው፥ 
ምናሌባትም በእጽ ዯንዜዚ ነበር፡፡ ይህች ሴት 
ኢየሱስን ተቀበሇችና በቅጽበት በሌሳን መናገር 
ጀመረች፡፡



 

 

 

እናም ወዱያውኑ፥ እጇን ወዯ ሊይ ርግታ በተሰጣት 
የጸልት ቋንቋ ተጠቅማ እግዙአብሔርን እያመሰገነች 
በመንገደ ወዯ ሊይና ወዯ ታች ትመሊሇስ ጀመር፡፡ 

 

እርሷ ሌትቀበሇው ከቻሇች፥ እናንተም ትችሊሊችሁ!



 

 

 

ውሸት ቁ.3፡ 

አያስፈሌገንም፡፡ 

እናም እውነታው፥ ይህ የከፋው የሰዎች ጥበብ ነው፡፡ 
እግዙአብሔር ሇቤተክርስቲያን የማያስፈሌጋትን ጸጋ 
ሉሰጣት ግራ አሌተጋባም፡፡ በእውነት 
በቤተክርስቲያን የማያስፈሌገን ነገር የሰዎች ጥበብ 
ነው፡፡



 

 

 

አብዚኞቹ አብያተ ክርስቲያናት ከተፈጥሮኣዊ በሊይ 
በሆነው (ሰማያዊ ኃይሌ) እየሠሩ አይዯሇም፡፡ 

ምንም ራዕይ የሇም፥ 

ምንም ትንቢት የሇም፥ 

ምንም ተአምር የሇም፥ 

ምንም ፈውስ የሇም፥ 

ምንም ነጻ መውጣት የሇም፥ 

ምንም መታዯስ (መነቃቃት) የሇም



 

 

 

1ኛ ቆሮንጦስ 4፥20 የእግዙአብሔር መንግሥት 
የወሬ ጉዲይ አይዯሇም፥ ነገር ግን የኃይሌ ነው፡፡ 

የእግዙአብሔር ኃይሌ በአቢያተ ክርስቲያናት 
እንዱሠራ ያስፈሌገናሌ፡፡



 

 

 

ውሸት ቁ.4፡ 

ጸጋው ከቀዯመችው ቤተክርስቲያን በኋሊ አብቅቷሌ 
(አቁሟሌ)። 

 

አይዯሇም አሊቆመም፡፡ 

ሚሉየኖች ክርስቲያኖች ጸጋው አሊቸው፡፡



 

 

 

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱህ አሇ: - ያመኑትን 
እነዙህ ምሌክቶች ይከተሎቸዋሌ፤ በስሜ አጋንንትን 
ያወጣለ፤ በአዱስ ቋንቋ ይናገራለ፤ (ማርቆስ 
16፥17) 

ስሇዙህ፥ የሌሳን ጸጋ አሊሇቀም (አሊቆመም፡፡)



 

 

 

ውሸት ቁ.5፡ 

ሇየት ያሇ (ያሌተሇመዯ) ነው! 

እውነታው ግን፥ እንዳት ክርስቲያን ሌትሆኑና 
ከተፈጥሯዊው የሊቀውን ነገር ሌትፈሩ ትችሊሊችሁ፡፡ 
ይህ ማሇት ሌክ ዓሣ አጥማጅ ሆኖ ውኃን 
እንዯመፍራት ያህሌ ነው፡፡ ክርስቲያን ከተፈጥሯዊው 
የሊቀውን መቋቋም መቻሌ አሇበት፡፡



 

 

 

ይህ ሰዎችን መፍራት ብቻ ነው፡፡ 

ሰውን መፍራት፥ ክርስቲያኖችን ከተፈጥሯዊው 
በሚሌቀው:እንዲይሠሩ:ያግዲቸዋሌ፡፡



 

 

 

የእህቴ የጸልት ቋንቋ ወጣ ያሇ ይመስሊሌ፥ ከተሇመዯው ቋንቋ ጋር 
ፈጽሞ አይመሳሰሌም፡፡ እናም ብዘ ሰዎች ፌክ እንዯሆነ ሳይገምቱ 
አሌቀሩም፤፤ ነገር ግን አንዴ ቀን በኢኒዩት ( Inuit ) ቋንቋ፥ 
ያሌተሇመዯ የኢስኪሞ ኢንዱያን ቋንቋ፥ የሚናገር ሰው አጠገብ 
ተቀመጠች፡፡ የእህቴን የጸልት ቋንቋ ከሰማ በኋሊ እንዱህ አሊት፥ “አንቺ 
ሴት፥ ሇመሆኑ የምትናገሪውን ነገር ታውቂዋሇሽ?... ሇእግዙአብሔር 
እጅግ ዯስ የሚሌ ጸልት እያቀረብሽ ነው፡፡” ስሇዙህ፥ ምንም እንኳ 
የጸልት ቋንቋዋ ያሌተሇመዯ ቢመስሌም፥ ነገር ግን ትክክሇኛ ነበር፡፡ 
ስሇዙህ የጸልትን ቋንቋ በሰው ጥበብ አትመሌከቱ (አትፍረደ፥) 
ምክንያቱም እንዯተሇመዯው ዓይነት አይዯሇም፡፡ 

አንዲንዳ ክርስቲያኖች የጸልት ቋንቋ ኖሮኣቸው ሊያውቁት ይችሊለ፡፡



 

 

 

እናም ተጠንቀቁ፥ ሰይጣን አካባቢያቹ ያለትን ሰዎች 
ተጠቅሞ ጸጋችሁን ከመጠቀም ሉያሳንፋችሁ 
ይችሊሌ፡፡



 

 

 

ውሸት ቁ.6፡ 

የእኛ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ስጦታዎች ሊይ 
አታተኩርም፡፡ 

ይህ “እኛ መንፈሳዊ ስጦታዎችን ቸሌ እያሌን ነው” 
እንዯማሇት ያሇ ሀይማኖታዎ አገሊሇጽ ነው፡፡



 

 

 

አንዴ ቤተክርስቲያን “እኛ ይቅርታ ሊይ 
አናተኩርም” ወይም “እኛ ቅዴስና ሊይ አናተኩርም” 
ስትሌ አስቡት (ሳለት፡፡)



 

 

 

እስቲ አንዲንዴ የጸልት ቋንቋን ጥቅሞች 
እንመሌከት፡፡ 

መንፈሳችሁን ያንጻሌ ይገነባሌ፡፡



 

 

 

በሌሳን የሚናገር ራሱን ያንጻሌ፤… (1ኛ ቆሮንቶስ 
14፥4) 

እናንተ ግን ወንዴሞች ሆይ፥ ከሁለ ይሌቅ በተቀዯሰ 
ኃይማኖታችሁ ራሳችሁን ሇማነጽ እየተጋችሁ 
በመንፈስ ቅደስም እየጸሇያችሁ፥ (ይሁዲ 1፥20) 
(የእንግሉኛው መጽሏፍ ቅደስ (KJV) በመንፈስ 
ቅደስ እየጸሇያችሁ ራሳችሁን ገንቡ ይሇዋሌ፡፡)



 

 

 

እስቲ ጳውልስን እንመሌከት፥ እምነቱ በጣም 
ጠንካራ ነበረ፥ እንዱህ አሇ ……. 

ከእናንተ ይሌቅ በሌሳኖች ስሇምናገር 
እግዙአብሔርን አመሰግነዋሇሁ፡፡ 1 ቆሮንቶስ 14፥18 

ሇጳውልስ መሌካም ከሆነ ሇእናንተ ዯግሞ መሌካም 
ነው፡፡



 

 

 

እንዯ ብዘ ምስክርነቶች፥ የሌሳን ጸጋ ክፉ 
መናፍስትን ያግዲሌ፡፡ እናም ይህ ስጦታ ብዘ ጊዛ ነጻ 
ሇማውጣት፥ ክፉ መናፍስትን ሇማስወጣት 
ይጠቅማሌ፡፡ መሌካሙን ውጊያ ከሰይጣን ጋር 
ሇመዋጋት ከፈሇጋችሁ፥ በመንፈስ ቅደስ መጸሇይ 
ታሊቁ:መሣሪያ: ነው፡፡  



 

 

 

የጸልት ቋንቋ ጌታ የመጀመሪያዋን ቤተክርስቲያን 
የጀመረበት ነው፡፡ 

በሏዋርያት ሥራ 2 ሁለም ሏዋርያት በአንዴ ቦታ 
በአንዴነት ነበሩ፥ በመንፈስ ቅደስ ተሞለ በሌሳንም 
ተናገሩ፡፡ 

እናም በዚ 1 (፩)  ቀን፥ 3000 የሚያህለ ሰዎች ወዯ 
ኢየሱስ መጡ፡፡



 

 

 

መሌካም፥ እንግዱህ እግዙአብሔር የመጀመሪያዋን 
ቤተክርስቲያን የጀመረበት መንገዴ ያ ከሆነ፥ ስሇዙህ 
ሇእኛም ይህን የመጀመሪያውን ዯረጃ መዜሇሌ 
አስተዋይነት:አይዯሇም፡፡



 

 

 

ይሌቁንም፥ ጌታ እንዱህ አሇ፥ 

…ከሰማይ ኃይሌን እስክትቀበለ ዴረስ ጠብቁ፡፡  

ለቃስ 24፥49



 

 

 

እውነታው ይህ ነው ብዘ ክርስቲያኖች ተዲክመዋሌ፥ 
ምክንያቱም ከሰማይ ኃይሌን ስሊሌተቀበለ! 
በራሳቸው ጥንካሬ ነው እየሠሩ ያለት፥ 
በእግዙአብሔር አይዯሇም፡፡ ስሇዙህም ምንም እንኳን 
ኢየሱስ ሸክሜ ቀሊሌ ቀንበሬ ሌዜብ ነው (ማቴዎስ 
11፥30) ቢሌም፥ እግዙአብሔርን ሲያገሇግለ 
ዴካምና ከአቅማቸው በሊይ የተጫነባቸው ያህሌ 
ይሰማቸዋሌ፡፡ እነዙህ ክርስቲያኖች ከሰማይ ኃይሌን 
ሉታጠቁ ይገባቸዋሌ! ያ ነው የእግዙአብሔር አሊማ፡፡



 

 

 

በአብዚኞቹ ሁኔታዎች፥ (በሁለም አይዯሇም) 
ታሊሊቅ መንፈሳዊ ስጦታዎች ያሎቸው ክርስቲያኖች 
መጀመሪያ የጀመሩት በጸልት ቋንቋ ነው፡፡ 
ምክንያቱም ስሇሚያንጽና እምነታቸውን ስሇሚገነባ፡፡



 

 

 

የጸልት ቋንቋ ሰውየውን ሇብዘ ሠዓታት እንዱጸሌይ 
ያግዋሌ፡፡ 

ከጸልት ቋንቋው ጸጋ በፊት፥ የእኔ የጸልት ጊዛ 15 
ዯቂቃ አካባቢ ብቻ ነበር፡፡ ከ15 ዯቂቃ በኋሊ፥ 
አእምሮዬ ሉያስበው የሚችሇውን ሁለ ብዬ 
ጨርሳሇሁ፥ የምጸሌየው ነገር ያሌቅብኛሌ፡፡ 

ነገር ግን በዙህ ጸጋ ሇብዘ ሠዓታት ሇመጸሇይ 
ችያሇሁ፥ አንዳ በሌሳን አንዳ በተፈጥሮ ቋንቋዬ 
እያቀያየርኩ፡፡



 

 

 

ብዘ የሙለ ላሉት ጸልቶች ሊይ ተካፍያሇሁ፥ 
ብዘውን ጊዛ በእነዙህ የሙለ ላሉት ጸልቶች ሊይ 
መጸሇይ የሚችለት ይህ የሌሳን ጸጋ ያሊቸው 
ክርስቲያኖች:እንዯሆኑ:ተረዴቻሇሁ፡፡



 

 

 

እናም የዙህ የጸልት ቋንቋ መኖር ላሊው ጥቅም፥ 
አንዴ ጊዛ ካገኛቹት፥ ላልችም እንዱያገኙት 
መጸሇይ ትችሊሊችሁ፡፡ ሌክ ኢየሱስ በዮሏንስ 3፥6 
እንዯተናገረው፥ መንፈስ መንፈስን ይወሌዲሌ፡፡ 
እንዯውም ክርስቲያኖች፥ ሇላልች ሇማካፈሌ 
የሚያካፍሎቸውን መፈሇግ አሇባቸው፥ ኢየሱስ 
እንዲሇው፥ በነጻ ተቀብሊችኋሌ፥ በነጻ ስጡ፡፡



 

 

 

የጸልትን ቋንቋ እንዳት ማግኘት ይቻሊሌ?



 

 

 

…መንፈሳዊ ስጦታዎችንም በብርቱ ፈሌጉ 

1 ቆሮንቶስ 14፥1



 

 

 

ጸጋውን እየተጠቀመ ያሇ ቤተክርስቲያን ወይም 
ቡዴን መፈሇግ 

የእኔ ቤተክርስቲያን ይህንን ጸጋ እያከፋፈሇች 
አሌነበረም፥ ስሇዙህ ጸጋውን ሇመቀበሌ ወዯ ላሊ 
ቤተክርስቲያን መሄዴ ነበረብኝ፡፡ 

(አስተውለ፤ ይህ ጸጋ ከእግዙአብሔር ነው፥ 
ስሇዙህም ትቀበለት ንዴ ሙለ በሙለ 
እምነታችሁን በእርሱ ሊይ አዴርጉ እንጂ ሰዎችን 
አትመሌከቱ፡፡)



 

 

 

ጸጋውን እንዴትቀበለ እንዱጸሌዩሊችሁ ጠይቋቸው፡፡



 

 

 

ነገር ግን እንዲትታክቱ፥ እኔ እንዲየሁት ሰዎች 
ጸጋውን እንዱቀበለ ማዴረግ ሌክ ሌጅን 
እንዯመውሇዴ ያህሌ ነው፡፡ ሇብዘ ሰዎች በ5 ዯቂቃ 
ብቻ አይሆንሊቸውም፡፡ እኔ አንዴ ሰው ጸጋውን 
ከመቀበለ በፊት ብዘ ጊዛ ከላልች ጋር ሇ1 ሠዓት 
ያህሌ አጽንቼ መጸሇይ አሇብኝ፡፡



 

 

 

“ሌሳንን ማስቆም” ከተባሇ አጋንንት ተጠንቀቁ፥ ይህ በብዘ 
ክርስቲያኖች መካከሌ ያሇ የኃይማኖት መንፈስ ነው፡፡ 
አንዴ ሰው የሌሳንን ጸጋ ሉቀበሌ ሲሌ፥ ይህ ክፉ መንፈስ  
የጸልትን ቋንቋ እንዲይቀበለ ኃይማኖታዊ በሚመስለ 
መከራከሪያዎች አእምሯቸውን ያጥሇቀሌቀዋሌ፥ የሌሳንን 
ጸጋ እንዲይቀበለ ከማስፈራራትና ከመረበሽ ጋር፡፡ 
አብዚኞቹ የኃይማኖት መሪዎች በእናንተ ቤተክርስቲያን 
ይህ የኃይማኖት መንፈስ ቢኖራቸው አይግረማችሁ፡፡ 

እኔ ራሴ ነበረብኝ፡፡



 

 

 

አንዴ መጋቢ የሌሳንን ጸጋ እንዴቀበሌ እየጸሇየሌኝ ሳሇ፥ 
ወዱያው መጠቀም እንዯጀመርኩኝ፥ ኃይሇኛ ዴምጽ ወዯ 
አእምሮዬ መጣ፥ የኃይማኖት መንፈስ “አቁመው፥ ኦ ይሄ 
እኮ የውሸት ነው፥ የማይመስሌ ነገር ነው፥ ይህ 
ከእግዙአብሔር አይዯሇም፥ ራስህ ነህ እያዯረግኸው 
ያሇኸው፡፡ ዜም ብሇህ እየተንተባተብህ ነው፥ እንዯዙህ 
አይዯሇም የሚጸሇየው! ” ይሇኝ ነበር፡፡ 

ይህን ዴምጽ ዜም ሇማሰኘት መታገሌ ነበረብኝ፥ እናም 
ፍርሀቶቼን ሁለ ቸሌ ማሇት፡፡ ይህንን ስጦታ 
እንዴትቀበለ የሰይጣንን ዴምጽ ቸሌ ማሇት አሇባችሁ፡፡



 

 

 

 

ታዱያ ምን እየጠበቃችሁ ነው?



 

 

ሰበብ መዯርዯር አቁሙና አሁኑኑ  

ተቀበለት! 
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