በመንፈስ አርነት መውጣት
ጌታ ግን መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባሇበት በዙያ አርነት አሇ። (2 ቆሮ 3፡17)
1. መንፈስ ቅደስ ማን ነው?
መንፈስ ቅደስ እንዯ እግዙአብሔር አብና እንዯ እግዙአብሔር ወሌዴ (ኢየሱስ ክርስቶስ)
ከመሇኮት አካሊት አንደ የሆነ ፍፁም አምሊክ ነው።

እንግዱህ ሂደና አሕዚብን ሁለ በአብ በወሌዴና
እያጠመቃችኋቸው፥ ያዜኋችሁንም ሁለ እንዱጠብቁ
መዚሙርት አዴርጓቸው፤ (ማቴ 28፡19)

በመንፈስ ቅደስ
እያስተማራችኋቸው

ስም
ዯቀ

እርሱም ዓሇም የማያየውና የማያውቀው ስሇ ሆነ ሉቀበሇው የማይቻሇው የእውነት
መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ ንዴ ስሇሚኖር በውሥጣችሁም ስሇሚሆን እናንተ
ታውቃሊችሁ። (ዮሐ 14፡ 17)
መንፈስ ቅደስ በስሙ ፣ በባህርያቱና በሚፈፅማቸው ሥራዎች ፍፁም መሇኮታዊ የሆነ እንዯ
እግዙአብሔር አብና እንዯ እግዙአብሔር ወሌዴ ሁለ የአምሊክነት ክብር ፣ ሃይሌና ሥሌጣን
ያሇው ነው።
በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ መንፈስ ቅደስ በእሳት፣ ነፋስ፣ ቅባት፣ ውሃ እና እርግብ
ተመስልአሌ። ይህ ማሇት ግን እርሱ እነዙህን ግዑዚን ነገሮች ነው ሇማሇት ሳይሆን ባህርዩንና
ስራውን በሚገባን መንገዴ ሇእኛ ሇመግሇጽ ነው።
2. የአማኝ የመንፈስ ቅደስ ማዯርያ መሆን
በክርስቶስ ኢየሱስ እና በመስቀሌ ሊይ በሰራው አስዯናቂ የማዲን ስራ በማመን በክርስቶስ ዯም
የተዋጁ አማኞች በሙለ እግዙአብሔር በሰጠው የተስፋ ቃሌ መሰረት የመንፈስ ቅደስን ስጦታ
ተቀብሇዋሌ። የመንፈስ ቅደስ ማዯርያ ሆነዋሌ።

መንፈሴንም
በውስጣችሁ
አኖራሇሁ
በትእዚዛም
አስሄዲችኋሇሁ፥
ፍርዳንም
ትጠብቃሊችሁ ታዯርጉትማሊችሁ። (ሕዜ 36፡27)
መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳዴራሇሁ፥ እናንተም በሕይወት ትኖራሊችሁ፥ (ሕዜ 37፡14)
ጴጥሮስም፦ ንስሐ ግቡ፥ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ንዴ እያንዲንዲችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ
ስም ተጠመቁ፤ የመንፈስ ቅደስንም ስጦታ ትቀበሊሊችሁ። (ሐዋ 2፡38)
የእግዙአብሔር ቤተ መቅዯስ እንዯ ሆናችሁ የእግዙአብሔርም መንፈስ እንዱኖርባችሁ
አታውቁምን? (1 ቆሮ 3፡16)
ወይስ ሥጋችሁ ከእግዙአብሔር የተቀበሊችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅደስ
ቤተ መቅዯስ እንዯ ሆነ አታውቁምን? (1 ቆሮ 6፡19)

3. አማኝ በማያቋርጥ ሁኔታ በመንፈስ ቅደስ መሞሊት አሇበት
አማኝ ሉገነበው የሚገባው የመንፈስ ቅደስ ማዯርያ መሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ ሁሌጊዛ በመንፈስ
ሉሞሊ የተገባው መሆኑን ነው።

መንፈስ ይሙሊባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነውና፤ (ኤፌ 5፡18)
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
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ይህ የሚያመሇክተው አማኝ እንዯገና ላሊ መንፈስ ቅደስ ይቀበሊሌ ማሇት ሳይሆን በውስጡ
ሊሇው የእግዙአብሔር መንፈስ ራሱን በማስገዚት መንፈስ ቅደስ እንዱቆጣጠረውና እንዱገዚው
ሁሌጊዛ መፍቀዴ እንዲሇበት ሇማሳየት ነው።
4. መንፈስ ቅደስ የአርነት መንፈስ ነው
መንፈስ ቅደስ ሰዎችን ከተሇዩ እስራቶች በመፍታት አርነት የሚያወጣ መንፈስ ነው። ሇመሆኑ
አርነት የሚያወጣን ከምንዴን ነው?
4.1 ከአጋንንት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣሌ

እግዙአብሔር የናዜሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅደስ በኃይሌም ቀባው፥ እርሱም መሌካም
እያዯረገ ሇዱያብልስም የተገዘትን ሁለ እየፈወሰ ዝረ፥ እግዙአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና፤
(ሐዋ 10፡38)
እነሆም፥ ከአሥራ ስምንት ዓመት ጀምሮ የዴካም መንፈስ ያዯረባት ሴት ነበረች፥ እርስዋም
ጏባጣ ነበረች ቀንታም ሌትቆም ከቶ አሌተቻሊትም። ኢየሱስም ባያት ጊዛ ጠራትና። አንቺ
ሴት፥ ከዴካምሽ ተፈትተሻሌ አሊት፥ እጁንም ጫነባት፤ያን ጊዛም ቀጥ አሇች፥
እግዙአብሔርንም አመሰገነች። … ይህችም የአብርሃም ሌጅ ሆና ከአሥራ ስምንት ዓመት
ጀምሮ ሰይጣን ያሰራት በሰንበት ቀን ከዙህ እስራት ሌትፈታ አይገባምን? አሇው። (ለቃስ
13፡11-13፤16)
4.2 ከመንፈሳዊ እስራት/ባርነት አርነት ያወጣሌ
መንፈስ ቅደስ ሰዎችን ከመንፈሳዊ እስራት ማሇትም ከሰይጣንና ከጣዖታት አምሌኮ ነጻ
በማውጣት አርነት ያወጣሌ፡፡

ወንጌሊችን በኃይሌና በመንፈስ ቅደስ በብዘ መረዲትም እንጂ በቃሌ ብቻ ወዯ እናንተ
አሌመጣምና፤ በእናንተ ንዴ ስሇ እናንተ እንዳት እንዯ ነበርን ታውቃሊችሁ። ዯግሞ እናንተ
ቃለን በብዘ መከራ ከመንፈስ ቅደስ ዯስታ ጋር ተቀብሊችሁ፥ እኛንና ጌታን የምትመስለ
ሆናችሁ፤ . . . ሇሕያውና ሇእውነተኛ አምሊክም ታገሇግለ ንዴ፥ ከሙታንም ያስነሳውን
ሌጁን እርሱንም ኢየሱስን ከሚመጣው ቍጣ የሚያዴነንን ከሰማይ ትጠብቁ ንዴ፥ ከጣዖቶች
ወዯ እግዙአብሔር እንዳት ወር እንዲሊችሁ ይናገራለ። (1 ተሰ 1፡5-6፣10)
4.3 ከስጋ፣ ከአሇማዊነትና ከኃጢአት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣሌ

እንዯ ሥጋ ፈቃዴ ብትኖሩ ትሞቱ ንዴ አሊችሁና፤ በእግዙአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁለ
እነዙህ የእግዙአብሔር ሌጆች ናቸውና። በመንፈስ ግን የሰውነትን ሥራ ብትገዴለ በሕይወት
ትኖራሊችሁ። (ሮሜነ8፡13-14)
ነገር ግን እሊሇሁ፥ በመንፈስ ተመሊሇሱ፥ የሥጋንም ምኞት ከቶ አትፈጽሙ። (ገሊ 5፡16)
4.4 ከዯዌና ከሕማም አርነት ያወጣሌ

ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ፥ የመንግሥትንም ወንጌሌ እየሰበከ፥ በሕዜብም ያሇውን
ዯዌና ሕማም ሁለ እየፈወሰ፥ በከተማዎችና በመንዯሮች ሁለ ይዝር ነበር። (ማቴ 9፡35)
ዯንቆሮና ኯሌታፋም የሆነ ሰው ወዯ እርሱ አመጡ፥ እጁንም ይጭንበት ንዴ ሇመኑት።
ከሕዜቡም ሇይቶ ሇብቻው ወሰዯው፥ ጣቶቹንም በጆሮቹ አገባ እንትፍም ብል መሊሱን ዲሰሰ፤
ወዯ ሰማይም አሻቅቦ አይቶ ቃተተና። ኤፍታህ አሇው፥ እርሱም ተከፈት ማሇት ነው።
ወዱያውም ጆሮቹ ተከፈቱ የመሊሱም እስራት ተፈታ አጥርቶም ተናገረ። (ማር 7፡32-35)
በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
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4.5 ከአመሇካከት እስራት/ባርነት አርነት ያወጣሌ

በአእምሮአችሁም መንፈስ ታዯሱ፥ (ኤፌ 4፡23)
የእግዙአብሔር ፈቃዴ እርሱም በጎና ዯስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንዯ ሆነ
ፈትናችሁ ታውቁ ንዴ በሌባችሁ መታዯስ ተሇወጡ እንጂ ይህን ዓሇም አትምሰለ። (ሮሜ
12፤2)
እንዯ ምሕረቱ መጠን ሇአዱስ ሌዯት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅደስ በመታዯስ
አዲነን እንጂ፥ እኛ ስሊዯረግነው በጽዴቅ ስሇ ነበረው ሥራ አይዯሇም፤(ቲቶ 3፤5)
4.6 የአምሌኮ ነጻነት ይሰጣሌ

ነገር ግን በእውነት የሚሰግደ ሇአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግደበት ጊዛ ይመጣሌ
አሁንም ሆኖአሌ፤ አብ ሉሰግደሇት እንዯ እነዙህ ያለትን ይሻሌና፤ እግዙአብሔር መንፈስ
ነው፥ የሚሰግደሇትም በመንፈስና በእውነት ሉሰግደሇት ያስፈሌጋቸዋሌ። (ዮሐ 4፡23-24)
4.7 የጸልት ነጻነት ይሰጣሌ

እናንተ ግን፥ ወዲጆች ሆይ፥ ከሁለ ይሌቅ በተቀዯሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ሇማነጽ
እየተጋችሁ በመንፈስ ቅደስም እየጸሇያችሁ፥ (ይሁዲ 1፡20)
4.8 ከፍርሃት ባርነት ነጻ በማውጣት የአገሌግልት ነጻነት ይሰጣሌ

ስሇዙህ ምክንያት፥ እሳት እንዯሚያቀጣጥሌ ሰው፥ እጆቼን በመጫኔ በአንተ ያሇውን
የእግዙአብሔርን ስጦታ እንዴታነሣሣ አሳስብሃሇሁ። እግዙአብሔር የኃይሌና የፍቅር ራስንም
የመግዚት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አሌሰጠንምና። (2 ጢሞ 1፡6-7)
አባ አባት ብሇን የምንጮኽበትን የሌጅነት መንፈስ ተቀበሊችሁ እንጂ እንዯገና ሇፍርሃት
የባርነትን መንፈስ አሌተቀበሊችሁምና። (ሮሜ 8፡15)
አሕዚብ እንዱታዘ ክርስቶስ በቃሌና በሥራ፥ በምሌክትና በዴንቅ ነገር ኃይሌ፥ በመንፈስ
ቅደስም ኃይሌ በእኔ አዴርጎ ከሠራው በቀር ምንም ሌናገር አሌዯፍርም፤ ስሇዙህ
ከኢየሩሳላም ጀምሬ እስከ እሌዋሪቆን ዴረስ እየዝርሁ የክርስቶስን ወንጌሌ ፈጽሜ፤
ሰብኬአሇሁ። (ሮሜ 15፡18-19)
በመንፈስ አርነት በመውጣት በዙህ ሃጢአተኛ ዓሇም ሰማያዊውን ሕይወት በሁሇንተናችን
ስንሇማመዴ በዙያው መንፈስ ከክብር ወዯ ክብር እንሇወጣሇን፤ ክርስቶስንም እንመስሊሇን።

ጌታ ግን መንፈስ ነው፤ የጌታም መንፈስ ባሇበት በዙያ አርነት አሇ። እኛም ሁሊችን
በመጋረጃ በማይከዯን ፊት የጌታን ክብር እንዯ መስተዋት እያብሇጨሇጭን መንፈስ ከሚሆን
ጌታ እንዯሚዯረግ ያን መሌክ እንመስሌ ንዴ ከክብር ወዯ ክብር እንሇወጣሇን። (2 ቆሮ
3፡17-18)
ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ዯግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ሇእግዙአብሔር ሌጆች
ወዯሚሆን ክብር ነፃነት እንዱዯርስ ነው። (ሮሜ 8፡21)

እግዙአብሔር በመንፈስ ቅደስ አማካይነት ሁሇንተናዊ አርነት ሰጥቶናሌና በጽዴቅና በቅዴስና
እየኖርን አርነት እንዯወጣ ወይም እንዯተፈታ ሕዜብ እንመሊሇስ።

በነጻነት ሌንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዱህ ጸንታችሁ ቁሙ እንዯ ገናም በባርነት
ቀንበር አትያዘ። (ገሊ 5፡1)

በመምህር ማዕረጌ ሐብቱ
+251 911 47 58 42

በመንፈስ አርነት መውጣት
ህዲር 2003 ዓ. ም.
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