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ትሕዛቶ

1ይ ትምህርቲ ፣ መጽሓፍ ቅደስ
2ይ ትምህርቲ ፣ ህሊወ እግዘኣብሄር ብኸመይ ንፈሌጥ፧
3ይ ትምህርቲ ፣ ሰብ
4ይ ትምህርቲ፣ ምስ ክርስቶስ ምምሌሊስ
5ይ ትምህርቲ፣ ጥምቀት ብማይ
6ይ ትምህርቲ፣ ምሌኣት መንፈስ ቅደስ
7ይ ትምህርቲ፣ ኣገሌግልት

መእተዊ
ትምህርቲ ዴሕነት እትመሃር፣ ብእኡ ምእንቲ ክትዴሕን ኣይኮንነን። ግናኸ፣ ሓንሳእ ወንጌሌ ሰሚዔካ፣
ምዴሓን ብክርስቶስ የሱስ ብምእማን ጥራይ ከም ዘርከብ ምስ ኣመንካ፣ ሽዐ ንጏይታ የሱስ ከም ጎይታኻን
ብብሕትኻ መዴሓኒኻን ከም ዛኾነ ምስተቐበሌካዮ ዴሒንካ ኢኻ። እዘ ዴማ፣ ብምኽንያት ብዯም ክርስቶስ
እተገብረ ምስ ኣምሊኽ ኪዲን ኣልካ። እዘ፣ ዖይፈርስ ዖሇኣሇማዊ ኪዲን እዩ። ኣብ ወንጌሌ ዮሃንስ 10፣6
“እቲ ዯገ ኣባጊዔ ኣነ እየ” ዘብሌ ቃሌ ንረክብ። ብሓቂ እቲ ምስ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ነቲ ብዯም ክርስቶስ
ዘግበር ኪዲን ዛገበረ፣ በዘ ዯገ ዛኾነ ክርስቶስ ኪኣትው መሰሌ ኣሇዎ።
ኪዲን፣ ኣብ መንጎ ክሌተ ኣካሊት ዘግበር እሞ ኣብዙ ምዴሪ ክሳዔ ዖሇዉ ዖይፈርስ ነገር እዩ። እዘ ሓቐኛ
ኪዲን ዋጋ ብምኽፋሌ ዘሕልን ዘጸንዔን እዩ እሞ፣ ክርስቶስ የሱስ እዩ ናብ ሕብረት እግዘኣብሄር ኣቦኡ
ምእንቲ ኬእትወና ኢለ ዋጋ፣ ማሇት ኣብ መስቀሌ ዛፈሰሰ ዯሙ ከፊለሌና። እዘ እዩ እቲ ዛሃበና ሓዴሽ
ኪዲን። ኣብ ወንጌሌ ለቃስ 22፣19-20 “…ነቲ ጽዋእ ኣሌዑለ እዙ ጽዋእ እዘኣ እቲ ምእንታኹም ብዘፈስስ
ዖል ዯመይ እተገብረ ሓዴሽ ኪዲን እያ፣” ኪብሌ ከል ነዘ ሓቂ እዘ የነጽረሌና።
ትምህርቲ ዴሕነት እምበኣር፣ ነዘ ብእምነት ዛረኸብናዮ ምዴሓን ኣብ ህይወት ክርስትና ከመይ ኢሌና
ክንነብሮን ክንፍጽሞን ኣጽኒዔና ዴማ ክንሕዜን ከምዘግበኣና ዘምህረና እዩ። ስሇዘ ኸኣ፣ ቅዴሚ ኣምሊኽ
ከመይ ዛበሇ ህይወት ኪህሌወና ከም ዖሇዎ ኣንፈት ዚትሕዖና እዩ። ክርስትና ጉዔዜ እዩ እሞ፣ እቲ ዘዒዛ
ዴማ ኩለ ጊዚ ኣበይ ኪበጽሕ ከም ዖሇዎ ነቲ ዛመዯቦ ጉዔዜኡ ኣንፈት ኪሕዛ ከምዘግባእ ርደእ እዩ።
እንተዖየል፣ ኣብታ ዖሇዋ ዔንኪሉሌ ካብ ምባሌ ይሓሌፍን እዩ። ክርስትያን ዴማ ከምኡ። ኣብ ምዴሪ ኴንካ
ናብ ሰማይ እትጉዒዜ ጉዔዜ እዩ። እምበኣርከ፣ ክርስትያን ተዒዙይ ኣንፈቱ ኪፈሌጥ ኣሇዎ። በዘ ትምህርቲ
ዴሕነት ጀሚርካ ናብ ዔቤት ምሌኣት ክርስቶስ ክሳዔ እትበጽሕ ኩለሳዔ ተመሃሪ ሌቢ የዴሌየካ።

1ይ ትምህርቲ

መጽሓፍ ቅደስ
መጽሓፍ ቅደስ፣ ብርግጽ መጽሓፍ እዩ፣ ግን ከኣ ተራ መጽሓፍ ኣይኮነን። ካብ ኣምሊኽ ዛተዋህበና መገዱ
ኣምሊኽ ዴማ ዚርእየናን ቃሌ ህይወት ዘህበናን ህይወት ዘኾነናን እዩ። ከም ክርስቲያናት እንታይነት
መጽሓፍ ቅደሰ ኣጸቢቕና ክንፈሌጥን ክንርዲእን የዴሌይና። ከምቲ ኹለ ፍሌስፍናዊ ስርዒተ ሓሳብ ነናቱ
መገዴን ኣመሇኻኽታን ዖሇዎ፣ መጽሓፍ ቅደስ ናይ ባዔለ መገዱ (ንሱ ዴማ ሰማያዊ መገዱ) ኣሇዎ። ነዘ
ንምብራህ ገሇ ነጥብታት ክንርኢ ኢና።

1. መጽሓፍ ቅደስ ካበይ መጺኡ?
መጽሓፍ ቅደስ ዯራሲኡ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ባዔለ እዩ። በዘ ዴማ ኢና ኣምሊኽ ዛሃበና መጽሓፍ እዩ
እንብሌ ዖልና። ነዘ ዚረጋግጸሌና ሓዯ ጥቕሲ “እግዘኣብሄር ግና በሇኒ፣ ናብ ዛሌእኸካ ዂለ ኪዴ፣ እቲ

ዛእዛዖካ ዂለ ዴማ ተዙረብ …” ዘብሌ እዩ። (ኤር 1፣17) ኤርምያስ ቃሌ ኣምሊኽ ንኺነግር ኪዴ ተባሂለ
ተኣዘ። (2ጴጥ 1፣20-21, 2ጢሞ 3፣15-16) ስሇዘ፣ መጽሓፍ ቅደስ ብቕደሳት ሰባት ኣቢለ ካብ
እግዘኣብሄር ዛተዋሀበና መጽሓፍ እዩ።

2. ንመጽሓፍ ቅደስ መን ጽሒፍዎ?
እግዘኣብሄር እተዙረቦም ቅደሳን ሰባት ብመንፈስ ተመሪሖም እዮም ጽሒፎሞ። (2ጴጥ 1፣20-21) ካብቶም
ንመጽሓፍ ቅደስ ዛጸሓፉዎ ሰባት ዛተፈሊሇየ ዯረጃ ናብራን ዛተፈሊሇየ ዯረጃ ትምህርትን ዛነበሮም፣ ኣብ
ኣዛዩ ዛተርሓሓቐ ዖመናትን ዛነበሩ እዮም። ኣብነት ናይዘኦም ምስእንርኢ፣- ሶት (ዲዊትን ኣሞጽን)፣
ነገስታት (ሰሇሞንን ዲዊትን)፣ ካህናት (ህዛቅኤሌን እዛራን)፣ መራሕቲ (ሙሴን እያሱን)፣ ገፈፍቲ ዒሳ
(ጴጥሮስን ዮሃንስን)፣ ሓካይም (ለቃስ) ነብያት (ሳሙኤሌ፣ ኢሳይያስን ዲንኤሌን ወ.ዖ.ተ.)። ብዛሖም ዴማ
ካብ ኣርብዒ ዖይውሕደ ሰባት እዮም ኔሮም።

3. እግዘኣብሄር ብኸመይ ዛበሇ ኣገባብ ተዙሪብዎም?
እዜም ኣብ ሊዔሉ ዛረኤናዮም ቅደሳት ሰባት፣ እግዘኣብሄር ብኸመይ ዛበሇ መገዱ እዩ ተዙሪብዎም ንመጽሓፍ
ቅደስ ጺሒፎምዎ?

 ቃሌ ብቃሌ፣- ሌክዔ ኣቦ ወይ ኣዯ ንዯቆም ዯብዲቤ ከም ዘጽሕፉ ብመሌክዔ ዯብዲቤ “ነዖን
ዛነገርኩኻ ቃሊት ኩሇን ኣብ መጽሓፍ ጸሐፈን” ይብሌ እቲ ካብ እግዘኣብሄር ናብ ኤርምያስ ዛመጸ

ቃሌ (ኤር 30፣1-2) ራእይ ዮሃንስ ዴማ ብመሌክዔ ዯብዲቤ እዩ ናብተን ናይቲ ዖመን ማሕበራት
ተጻሒፉ። (ራእይ 1፣11)
 ብምግሊጽ፣- ምግሊጽ ማሇት እግዘኣብሄር ብመሇኮታዊ ሓይለን ባህርዩን ንሰባት ዘህቦም ፍሌጠት
መንፈሳዊ ነገር እዩ። ካብቲ ዛተገሌጸልም ዴማ እግዘኣብሄር መን ምዃኑ ኪጽሕፉ ክኢልም።
ንኣብነት፣ እግዘኣብሄር ንሙሴ ሰማይን ምዴርን ዛፈጠረ ኣምሊኽ ምዃኑ ተገሉጹለ። (ዖፍ 17፣1)
 ብግሌጺ ብምዛርራብ፣- እግዘኣብሄር ምስ ሙሴ ብግሌጺ ይዖራረብ ከም ዛነበረ፣ እቲ

ዛተዙረቦ

ዴማ ከም ዛተጻሕፈ ነንብብ። “ሰብ ምስ ፈታዊኣኡ ከም ዛዖራረብ እግዘኣብሄር ዴማ ምስ ሙሴ
ገጽ ንገጽ ይዙረቦ ኔሩ።” (ዖጸ 33፣11) እግዘኣብሄር ከምዘ ኢለዎም፣- ዖረባይ ዯኣ ስምዐ ኣብ

ማእከሌኩም ነብዪ እንተል ኣነ ክግሇጸለ ብሕሌሚ እዙረቦ፣ ባርያይ ሙሴ ከምኡ ኣይኮነን፣ ንሱ
ኣብ ብዖሊ ቤተይ እሙን እዩ ብምስሉ ኣይኮነን፣ ብግሌጺ እምበር ኣፍ ንኣፍ እዙረቦ፣ ንሱ ምስሉ
እግዘኣብሄር ይርኢ።

 ብመንፈስ ምርዲእ (ኣእምሮ ቀዱሱ ብምጥቃም)፣- ኣምሊኽ፣ መሪሕነት መንፈስ ቅደስ ገይሩ
ንሰባት ሓሳብ ኣምሊኽ ዛሐዖ መሌእኽትታት ይህቦም። ንኣብነት፣ ሃዋርያ ጳውልስ መሌእኽትታቱ
ዲርጋ ኹለ ብምርሒት መንፈስ ቅደስ እዩ ጽሒፉዎ። ከምዘ ኢለ ንኣብነት፣- “ስሇዘ ኣነ ጳዉልስ

ምእንታኹም ኣህዙብ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሱር ቀዯሚ ኣሕጺረ ከም ዛጸሓፍኩ እቲ ምስጢር
ከመይ ኣቢለ ብራእይ ከም ዖፍሇጠኒ ብዙዔባ እቲ ስላኻትኩም እተዋህበኒ መጋቢንት ጸጋ ኣምሊኽ
ስሚዔኩም እንተዄንኩምሲ፣ ምስ ኣንቢብኩምዎ፣ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዖልኒ ፍሌጠት
ከተስተውዔሌዎ ይኾነሌኩም እዩ።” (ኤፌ 3፣1-4) እዘ ጳውልስ ካብ ኣምሊኽ ዛኾነ ኣብኡ ዛተነብረ
መጋቢነት ጸጋ፣ ሰብ ኤፌሶን ምእንቲ ኪፈሌጡ እሞ ነቲ ምስጢር ክርስቶስ ምእንቲ ኬስተውዔሌዎ
ብኣእምሮ ከም ዛጸሓፎ፣ ግናኸ መንፈስ ኣምሊኽ ዖሇዎ ስሇዛኾነ ህይወት ዯቂ ሰባት ኬስተኻኽሌ
ከል ንርኢ። ካሌእ ነዘ ዛኣመሰሇ መሌእኽትታት’ውን ኣል። (ዖጸ 31፣12 ንሙሴ፣ 2ሳሙ 23.1-3

ንዲዊት፣ 1ሳሙ 3፣19-21 ንሳሙኤሌ፣ ኤር 1፣1-10, 36፣4-6 ንኤርምያስ፣ ራእይ 1፣10-11
ንዮሃንስ፣ ህዛ 3፣10-11, 17፣2-7 ንህዛቅኤሌ። እዘ ከምኡውን ካሌእ፣ እግዘኣብሄር ኣእምሮኦም
ተጠዊሙ ቃለ ብእኦም ከምእተጻሕፈ የረዴኣና።
እቲ ንመጽሓፍ ቅደስ ፍሌይ ዖብል ቀንዱ ግና፣ ኣብ በበይኑ ዖመንን ብዛተፈሊሌዩ ሰባትን
ተጻሒፉ

ክነሱ፣

ንሓዴሕድም

ዘጋጮ

ሓሳብ

ዖይምህሊዉ

እዩ።

ነቲ

መንፈስ

ናይቲ

ቃሌ

እንተረኺብናዮ፣ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ሓዴነት ናይ ሓሳብን ዔሊማን ንረክብ - ንሱ ዴማ ኣምሊኽ
ኣብ ዯቂ ሰብ ዖሇዎ ሰናይ ሓሳብን ምዴሓንን እዩ። እዘ ዴማ እዩ ቃሌ ኣምሊኽ ዚብል ምኽንያት።

መጽሓፍ ቅደስ ርግጽ ቃሌ እግዘኣብሄር
ምዃኑ ዖረጋግጸሌና

1. ሓቅነቱ - ናይ ሓዯ ነገር ሓቅነት ብዛተፈሊሇየ መገዱ ኪረጋገጽ ይኽእሌ። ንኣብነት፣ ዘርኤን
ዘርምሰስን ክዉን ነገር ኪኽውን ከል፣ ዘጭበጥ ወይ ዘስትውዒሌ ወይውን ርትዒዊ ህሌውና ኪህሌዎ
ኸል። ብኻሌእ መገዱ ዴማ ረቂቕ ህሌውና ሃሌዩዎ ከም ዯራኺ ሓይሉ ኪግሇጽ ኪገሃዴ ከል።
መጽሓፍ ቅደስ ዘርኤን ዘርምሰስን ነገር ዘዙረብ መጽሓፍ እዩ። ብዖይክኡውን ዖመናት ሓሉፉ
ዘንበ ቃሌ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ እተረጋገጸ እዩ። እቲ ሌዔሉ ኹለ ዴማ ብእምነታዊ ክውንነት
ዘረጋገጽ ቃሌ እተመሌአ መጽሓፍ እዩ። ብፍሊይ ካብ ኣምሊኽን ብኣምሊኽን ዛኾነ ነገርን ገሇ
ካብኡ ምስእንምሌከት መጽሓፍ ቅደስ ፍለይ መሇኮታዊ መጽሓፍ ምዃኑ ንግንዖብ፣ ህይወት ሰባት ይሌውጥ - ሰብ ቃሌ እግዘኣብሄር ብዛሰምዒሊ ሰዒት ኣብ ህይወቱ ሇውጢ ይመጽእ
እዩ። ነቲ ዘሌውጥ ቃሌ ምቕባለ ግና ግዯ ናይቲ ሰብ እዩ ዘኸውን። ኣብነታት ዘኾናና
ማርያም መግዯሊዊት ኣብ ለቃ 7፣36-50 ከምኡውን እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ዮሃንስ 4
ንረክብ።
 ተኣምራታዊ ሇውጢ የምጽእ - ኣብ ምዴሪ እስራኤሌ ጌርጌሴኖን ዘበሃሌ ቦታ ብኣጋንንቲ
ተኣሲሩ ዛነበረ ሰብ ከምዛዯሓነ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። (ለቃስ 8፣26-30) እዘ ከምዘ
ዖመሰሇ

ተኣምራት ኣብ ዖመንናውን ህይወት ሰባት ይሌውጥን የዴሕንን ኣል።

 ትንቢታዊ ቃሊቱን ኣፈጻጽሙኡን ፍለይ እዩ

ኣብነት ናይዘ ዘኾነና፣-

ፍጻሜታት ትንቢት ብዙዔባ ምብታንን ምእካብን እስራኤሌ (1ነገ 9፣5-9)
ምብታን (ዖካ 8፣7-8) ምእካብ (ዖካ 9፣12)

-

ፍጻሜታት ትንቢት ብዙዔባ ምምጻእን ሞትን ትንሳኤን የሱስ ክርስቶስ። (ኢሳ 9፣6 ዖካ 9፣9
ሚሌ 3፣1 መዛ 22፣1, 16-18)

-

ብዙዔባ ኩነታት ዒሇም፣ ማሇት መወዲእታ መዒሌትታት፣ ጎይታ የሱስ ቅዴሚ 2000 ዒመት
፣ ዛተዙረቦ ሕጂ ኣብ ዖመንና ኪፍጸም ንርኢ ኣልና። ውግእን ወረ ውግእን በዘሑ፣ ሰባት
ዒመጻን ሓጢኣትን ኬብዛሑ ከምኡውን ናይ ስዴራቤታት ምፍሌሊይ ተዖውቱሩ ንረእኽቦ።
(ማቴ 24፣3-8).

-

ኩነታት ዯቂ ሰባት ኣብተን ዲሕሮት መዒሌትታት ከምቲ ሃዋርያ ጳውልስ ዛተነበዮ ኮይኑ
ንረኽቦ። (2ጢሞ3፣1-4)

 ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዘርከቡ ናይ ታሪኽ ቦታታትን ኣስማትን ፍጻሜታትን ምስ ታሪኽ ዒሇም
ኣይቃረንን - ንኣብነት ከተማ ዯማስቆን ሃገር ሶርያን፣ ግብጺ፣ ኢትዮጵያ፣ ሮም፣ ንኡስ እስያ
ወዖተ… ነገስታት ግብጺ ከም እኒ ፈርኦን ራዔምሴስ፣ ነገስታት ባቢልን ከም እኒ ነብካዴነጻርን
ቤሌሻጽርን፣ ነገስታት ሜድንን ፋርስን ከም እኒ ዲርዮስ፣ ቂሮስ፣ ኣሓሽዌሮስ (ዚርክሲስ)፣
ኣርታሕሻስታ (ኣርትዚርክሲስ)፣ ነገስታት ግሪኽ ከም እኒ ኣላክሳንዯር ዒብዪ፣ ነገስታት ሮም
ከም እኒ ኣውጉስጦስ፣ ጢበርዮስ፣ ክሊውዳዎስ፣ ነገስታት ይሁዲ ከም እኒ ሄሮዴስ ዒብዪ፣

ኣግሪጳ፣ ኣርኬሊዎስ፣ ፊሌጶስ፣ ጶንጦስ ጲሊጦስ ወዖተ ብትኽክሌ ተጠቒሶም ዙንታኦም ዴማ
ብርትዑ ንረኽቦ።
2. ጥንታውነቱ - ንመጽሓፍ ቅደስ ርግጽ ቃሌ ኣምሊኽ እዩ ካብ ዖብል ካሌእ እቲ ጥንታውነቱን
ብስነቅርሲ ምርግጋጹን እዩ። ኣምሊኽ ዖሇኣሇማዊ እዩ፣ ቃለ’ውን ከምኡ። ኣብ ዒሇም ብሕ
መጻሓፍቲ ይጸሓፍ። ንዛተፈሊሇየ ዒውዯ ፍሌጠት ዴማ ይውክሌ ከም እኒ ፍሌስፍና፣ ስነፍሌተት፣
ታሪኽ፣ ፖሇቲካ፣ ሌበ ወሇዴ ጽሑፋት፣ ወዖተ። ኣብ ዒሇምና ካብ ዛተጻሕፈ ጥንታዊ መጽሓፍ
ተባሂለ ዘፍሇጥ ሆሜር እተባህሇ ግሪኻዊ ዛጸሓፎ ኢሉያዴ እዩ። ግናኸ ምስ መጽሓፍ ቅደስ
ኣነጻጺርካ ብጥንታውነት ኪወዲዯር ኣይክእሌን እዩ። መበቆሊዊ ጽሑፍ ኢሉያዴ ኣይርከብን እዩ፣
ናቱ ቅዲሓት ጥራይ ይርከብ።

መጽሓፍ

ቅደስ

ግና

ዖይተሇወጠ መበቆሊዊ

ጽሒፉ

ዒቂቡ

ንመዋእሊት ይነብር ኣል። ትሕዛቶን ኣቃውማን መጽሓፍ ቅደስ ብመሰረቱ ኣይተሇወጠን። ሇውጢ
እንተል ዖመናውነትን ምቕያር ትጉም ቋንቋታት እዩ። ምስናይዘ ኹለ መጽሓፍ ቅደስ ንኹለ
ውለዴ ኣዲም ብማዔረ ዘምሌከቶ መጽሓፍ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብዘ ካሌእ ምጥቃሱ ዚዴሉ፣ መጽሓፍ
ቅደስ እቲ ኣብ ዒሇም ብብዛሒ ምሕታም ዛሇዒሇ ዯረጃ ዛሓዖ እዩ።
3. ምስክርነት የሱስ ክርስቶስ - ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ መዴሓኒ ዒሇም ንመጽሓፍ ቅደስ ከም
ቃሌ ኣምሊኽ ኣበርቲዐ ጸቒጡ ይምህረለ ነይሩ። ነዘ ዴማ ኣብ ናይ ምዴሪ ኣገሌግልቱ፣ ካብ
መጽሓፍ ቅደስ እናጠቐሰ ነቲ ቃሌ ሓቂ ካባ ኣምሊኽ እተዋህበ ቃሌ ምዃኑ እናኣስመረ ንብለይ
ኪዲን እናጠቐሰ ምሂሩ።

“ንሕጊ ኾነ ወይስ ንነብያት ክፍጽሞም እምበር፣ ክስዔሮም ዛመጻእኩ ኣይምሰሌኩም። ሰማይን
ምዴርን

ክሳዔ

ዘሓሌፍ፣

ኩለ

ክሳዔ

ዘፍጸም

ካብ

ሕግስ

የውጣ

ወይስ

ሓንቲ

ሕንጣጥ

ከምዖይትሓሌፍ፣ ብሓቂ እብሇኩም ኣልኹ።” (ማቴዎስ 5፣17-18)
“ብእኡ ዛኣመነ ኹለ ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ
ኣብ በረኻ ተመን ዛሰቐሇ ...።” (ዮሃ 3፣14-15 ካሌእ’ውን መዛ 82፣6 ማቴ 4፣4 ለቃ 24፣45-47
ዮሃ 10፣35 ተወከስ)
ስሇዘ ብለይ ኪዲን ይኹን ሓዴሽ ኪዲን ክሌቲኡ ካብ ኣምሊኽ ዛመጸ ወይ ቃሌ ኣምሊኽ ምዃኑ
ኣነጺሩ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ይገሌጸሌና። ብሓፈሻ ዴማ መጽሓፍ ቅደስ ካብ ኣምሊኽ ዛተዋህበና
ምዃኑ፣ ርግጽ ቃሌ ሓቂ ምዃኑን በዘ ኸምዘ ዛረኤናዮ ንግንዖብ።

ቀንዱ መሌእኽቲ መጽሓፍ ቅደስ
መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ መሌእኽቲ ዖሇዎ መጽሓፍ ኮይኑ ብዛተፈሊሇየ መገዱ ተገሉጹ ንረኽቦ። ካብ ኦሪት
ዖፍጥረት ጀሚርካ ክሳዔ ራእይ ዮሃንስ ቀንዱ መሌእኽቲ ወይ ሓሳብ መጽሓፍ ቅደስ ሰብ ከመይ ጌሩ ምስ
ኣምሊኽ ሕብረት ኪገብር ከምዘኽእሌን ከምዖሇዎን ምግሊጽ እዩ። እቲ ዔሊማ ዴማ ወዱ ሰብ ከም ሓሳብ

ኣምሊኽ ብጽዴቅን ሓጎስን ምእንቲ ኺመሊሇስ እሞ ዖሇኣሇማዊ ሕብረት ምስ ኣቦ ወዴን መንፈስ ቅደስን
ኪህሌዎ እዩ። እምበኣርከ ቀንዱ መሌእኽቲ መጽሓፍ ቅደስ ምንዲይ ኣምሊኽ ንሰብ እዩ።
ቃሌ ኣምሊኽ ካብ መጀመርታ ብዛተፈሊሇየ መገዱ ሓሳብ ኣምሊኽ ኮይኑ ብኸምዘ ዘስዔብ ተገሉጹ ንረኽቦ፣-



ብዴምጺ እግዘኣብሄርን ኣብ ባህርይ ሰብን - ብዖመን ገነት ኤዴን



ኣብ ሕሌና ወዱ ሰብ - (ናይ ሕሌና ዖመን) ብዖመን ኖህ



ኣብ ፍሌጠትን ጥበብን ወዱ ሰብ - ዖመን እዮብን ካሌኦትን



ብሕግን ትእዙዙትን እግዘኣብሄር - ካብ ሓርነት ዯቂ እስራኤሌ ጀሚሩ (ዖመን ሙሴ)



ብመንፈስ ዛዯረኾም መሳፍንቲ - ዖመነ መሳፍንቲ ክሳዔ ሳሙኤሌ



ብነገስታት - ከም እኒ ዲዊትን ሰሇሞንን



ብነብያት ከም እኒ ኢሳይያስን ኤርምያስን



ብስብከት ወንጌሌ - ኣርባዔተ ወንጌሊት



መሌእኽትታትን ራእያትን - መሌእኽታት ሃዋርያ ጳውልስ፣ ራእይ ዮሃንስ ወዖተ

እዘ ኹለ ንወዱ ሰብ ናብ ዴሕነት ምእንቲ ኪመጽእ እግዘኣብሄር ዛተጠቀመለ ኣገባብ እዩ። ኣብ
መወዲእታ ዴማ እቲ ውደእ ምኽሪ ኣምሊኽ ብናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ግብሪ መስቀሌ ተፈጺሙ።
እግዘኣብሄር ካብዘ ወጻኢ ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ዛኾነ ንሰብ ዘኸውን ምኽሪ ምዴሓን ኣይመኸረንን።

“ብእኡ ክንዴሕን ዘግባእ ካሌእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ፣ ምዴሓን ብሓዯ ኻሌእ
ከቶ የሌቦን።” (ግብ 4፣12)
“ነቲ ኸምቲ ውደእ ምኽሪ ኣምሊኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍሌጠቱን ኣሕሉፎም ዛሃቡዎ ወሲዴኩም ብኢዴ
እቶም ሕጊ ዚብልም ሰቐሌኩምዎን ቀተሌኩምዎን። ሞት ሒ ኬጽንዕ ስሇዖይከኣሇ ኸኣ፣ ኣምሊኽ ካብ
ማእሰረ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። … እምበኣርሲ ኣምሊኽ

ነዘ ንስኻትኩም ዛሰቀሌኩምዎ የሱስ፣ ንእኡ

ጎይታን ክርስቶስን ..ገበሮ …።” (ግብ 2፣23-24, 36)

ትሕዛቶ መጽሓፍ ቅደስ
መጽሓፍ ቅደስ፣ ሓዯ ጸሓፊ ዛጸሓፎ ዖይኮነስ ብመንፈስ ኣምሊኽ ዛተዯረኹ ቅደሳት ሰባት ዛጸሓፉዎ
ጥሙር መጻሕፍቲ እዩ። (2ጴጥ 1፣21) ብጠቕሊሊ 66 መጻሕፍቲ ዛሓዖ ኮይኑ ኣብ ክሌተ ዒበይቲ ክፍሉ
ይኽፈሌ - ብለይ ኪዲን ከምኡውን ሓዴሽ ኪዲን።
1. ብለይ ኪዲን - እዘ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ 39 ዒበይትን ንኣሽቱን መጻሕፍቲ ዛሓዖ እዩ።
ዛርዛራቱ ዴማ ከምዘ ዘስዔብ እዩ፣-



መጻሕፍቲ ኦሪት - ቀዲሞት ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ናይ መጽሓፍ ቅደስ “እቲ ሓሙሽተ”
(ፔንታቱክ) ተባሂለ ዘጽዋዔ፣ መጻሕፍቲ ኦሪት ወይ መጻሕፍቲ ሕጊ ወይ’ውን ሕጊ ሙሴ
ተባሂለ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ሙሴ ከምዛጸሓፎ ዴማ እዩ ዘንገር።



መጻሕፍቲ ታሪኽ - እዘ ክፍሉ ብለይ ኪዲን ካብ መጽሓፍ እያሱ ጀሚርካ ንታሪኽ ዯቂ
እስራኤሌ ምስ እግዘኣብሄር ዛነበሮም ሕብረት ዚዖንቱ መጻሕፍቲ እዩ። ከም እኒ መጻሕፍቲ
መሳፍንቲ፣

ሩት፣

ሳሙኤሌ፣

ነገስት፣

ዚና

መዋእሌ፣

እዛራ፣

ነህምያ፣

ኣስቴር

ዴማ

የጠቓሌሌ።


መጻሕፍቲ ቅኔ/ግጥሚ - እዘ ክፍሉ ዴማ ትንቢታዊ ዛኾነ መዛሙራት፣ መጽሓፍ እዮብ፣
መጽሓፍ ምሳላ፣ መሃሌየ መሃሌይ ከምኡውን መጽሓፍ መክብብ የጠቓሌሌ።



መጻሕፍቲ ትንቢት - ኣብ እስራኤሌ ዛተፈሊሇዩ ነብያት በብዖመኑ ተንሲኣኦም ነበሩ። ንህዛቢ
እስራኤሌን ይሁዲን ዴማ ናብ ኣምሊኽ ኪምሇሱ ብሕ ምሂሮም፣ ተነብዮም ከምኡውን
ኣጸናኒዕም። ናይዜም ዒበይቲ ነብያት ከም እኒ ኢሳይያስን ኤርምያስን፣ ከምኡውን ንኣሽቱ
ነብያት ከም እኒ እንባቆም፣ ዖካርያስ፣ ሚሌክያስ ወዖተ ትንቢታት ብመሌክዔ መጻሕፍቲ
ተሰኒደ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተሰኒደ ንረኽቦ።

ኹለ መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅደስ መንፈሳዊ መሌእኽታት ኣሇዎ። ኩለ ዴማ ብዙዔባ ናይ እግዘኣብሄር
ዔሊማ ምዴሓን ንዯቂ ሰብ ብወደ የሱስ ክርስቶስ ዚመሌክተና እዩ። በዘ ኸምዘ ንጹር ዛኾነ ትንቢታዊ
ሓሳብ ኣሇዎ። ስሇዘ ኸኣ እዩ መጽሓፍ ትንቢት ተባሂለ ዘጽዋዔ።
2. ሓዴሽ ኪዲን - እዘ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ 27 ዒበይትን ንኣሽቱን መጻሕፍቲ ዛሓዖ እዩ።
ዛርዛራቱ ዴማ ከምዘ ዘስዔብ እዩ፣

ወንጌሊት - ወንጌሌ ማቴዎስ፣ ወንጌሌ ማርቆስ፣ ወንጌሌ ለቃስን ወንጌሌ ዮሃንስን ብዙዔባ
ጎይታና የሱስ ክርስቶስ፣ ሌዯቱ፣ ናይ ምዴሪ ኣገሌግልቱ፣ ስቕሇቱ፣ ትንሳኤኡን ዔርገቱን
ዘነግረና ክፍሉ ናይ ሓዴሽ ኪዲን እዩ። ኣብኡ ክርስቶስ ዛገበሮን ዛበልን ተሰኒደ ኣል።



ግብሪ ሃዋርያት - እዘ መጽሓፍ ብዙዔባ ታሪኽ እታ ቀዲመይቲ ቤተ ክርስትያን ዖዖንቱ
መጽሓፍ ኮይኑ፣ ምምስራት እታ ኣካሌ ክርስቶስ ዛኾነት ማሕበር፣ ምስፋሕ ወንጌሌን፣
ንወንጌሌ ዛገጠሞ ብዴሆታት ከመይ ኢለ ዴማ ከምእተዖርግሐ የዖንቱ። ኣብኡ ሓፈሻዊ ስእሉ
ቀዲመይቲ ቤተክርስትያን፣ እምነታ፣ ስርዒታ ወዖተ ንረክብ።



መሌእኽትታት - እዘ ኽፍሉ፣ ካብቲ ብዙዔባ እምነት ክርስትና ዒበይቲ እምንቶታትን
እንታይነትን ብስነመሇኮታዊ ትንታነ ዖብርህ ኣገዲሲ ክፋሌ ናይ መጽሓፍ ቅደስ እዩ። እቲ
ዛበዛሐ ክፋሌ ናይዘ ዛጸሓፈ ሃዋርያ ጳውልስ እዩ። ኣብ ከም ንሰብ ሮሜ፣ ቌረንቶስ፣ ገሊትያ፣
ኤፌሶን፣ ፊሌጲ፣ ቌልሴ፣ ተሰልንቄ፣ እብራውያን ከምኡውን ናብ ጢሞቴዎስ፣ ቲቶስ፣
ፊሌሞን ዛጸሓፎ መሌእኽታቱ ዒበይቲ ምስጢራት ክርስትያናዊ ስነመሇኮት ጽሒፉ ንረኽቦ።

ካሌኦት ሃዋርያት ከም እኒ ጴጥሮስ፣ ዮሃንስ፣ ያዔቆብ ከምኡውን ይሁዲ ዴማ ናብ ናይቲ ዖመን
ክርስትያናት መሌእኽታት ጽሒፎም እዮም፣ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ዴማ ንረኽቦ። ቀንዱ ዔሊማ
መሌእኽታት ክርስትያናት ኣብዙ ምዴሪ ክሳዔ ዖሇዉ ከመይ ኢልም ኪምሊሇሱን ኣብ ክርስቶስ
ከመይ ኢልም ጸኒዕም ኪነብር ከምዘግብኦም ዔሙቕ ዛበሇ መንፈሳዊ ትምህርቲ ምሃብ እዩ።
ርግጽ ቃሌ እግዘኣብሄር ስሇዛኾነ ዴማ ቅዴሚ 2000 ዒመት ንዛነበሩ ክርስትያናት መገዱ
ኣርእዩዎም። ንዒና ዴማ ልሚ ትንቢታዊ መሌእኽቲ ይኾነና ኣል። ጠቓሚ ዛኾነ መንፈሳዊ
ትምህርቲ ዴማ ይህበና ኣል።


ራእይ ዮሃንስ - እዘ መጽሓፍ እዘ ሃዋርያ ዮሃንስ ካብ ክርስቶስ ንዛተዋህቦ ራእይ ብምስናደ
ዛተጻሕፈ ኮይኑ፣ ናይ ሓዴሽ ኪዲን ትንቢት ተባሂለ ይጽዋዔ። ኣብቲ ዖመን ንዛነበራ ኣብያተ
ክርስትያን እዋናዊ መሌእኽቲ ይህብ። ብዖይክኡ ዴማ ኣብ መወዲእታ ብዙዔባ ዘመጽእ ፍርዱ፣
ሓዴሽ ሰማይን ምዴርን፣ ምጽኣት ክርስቶስ፣ ንግስነቱን ኣብ መወዲእታ ምስ ንነገስታት ምዴሪ
ዘመርሕ ጸረ ክርስቶስ ዘህለ ውግእን ናይ ዖሇኣሇም ፍርዴን ትንቢት ይንበ።

እምበኣርከ፣ መጽሓፍ ቅደስ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ጀሚሩ ክሳዔ መወዲእታ ፍጥረት ዘዙረብ መጽሓፍ
እዩ። ተራ ዛኾነ ሓሳብ ዛሓዖ ዖይኮነስ ተፈጻሚ መሌኽእታትን ትንቢታትን ዛሓዖ፣ ብውሌቂ ንኹለ ሰብ
ዘምሌከት ትሕዛቶ ዖሇዎ እዩ።

2ይ ትምህርቲ

ፍሌጠት እግዘኣብሄር
ክሳዔ ሕጂ ክንርእዮ ዛጸናሕና ብዙዔባ መጽሓፍ ቅደስን ርግጽ ካብ ኣምሊኽ ዛኾነ መጽሓፍ ምዃኑን ኢና።
ግናኸ ኣንታይነት መጽሓፍ ቅደስ ተማሂርና፣ ብሓት ግን ኣሇዉ’ንድ፣ ኣምሊኽ ከምዖል ዖይኣምኑ? ነዘ
ግዴሌ እዘ ከመይ ጌርና ክንሰግሮ ወይስ ብዙዔባ ህሌውና እግዘኣብሄር ርግጽና ኪህሌወና ይኽእሌ? ከመይሲ
ልሚ ኣምሊኽ የልን ዘብለ ካብ ምሁራት ጀሚርካ ክሳዔ ዖይተማህሩ ኣዛዮም ብሓት እዮም። ወይውን
ንኣምሊኽ ከም ሓዯ ናይ ባዔለ ህሊወ ዖሇዎ ኣካሌ ዖይቅበለዎ ኣሇዉ። ነዘ ኹለ ክንምሌስ እምበኣር ብዙዔባ
ፍሌጠት እግዘኣብሄር ክንመሃር ኣገዲሲ እዩ።
ዋሊኳ ሰባት ንኣምሊኽ ከምዖል እንተዖይኣመኑ ወይውን እንተዖይፈሇጡ፣ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ግና ኩለ ሳዔ
ርእሱ ንዯቂ ሰብ ምስገሇጸ እዩ። እዘ ዴማ እዩ ኣቲ “ጸጋ” ኢሌና እንጽውዕ ነገር። መጽሓፍ ቅደስ ኣምሊኽ
ከምዖል ኬርኢ ኢለ ብሕ ኣይጋዯሌን እዩ። ግናኸ፣ ንህሌውናኡ ብውቁብ ጽባቐ ጥበብ ይገሌጾ። ገሇ
ካብዘ እስከ ንርአ፣-

“ኣምሊኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምዴርን ፈጠረ።” (ዖፍ 1፣1) ፍጥረት ካብ ርእሱ ኪመጽእ ኣይክእሌን እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ፣ ንፍጠረት ኣምሊኽ ከምዛፈጠሮ ይነግረና። ኣምሊኽ ኪንዮ ፍጥረት እዩ። በዘ ፍጥረታዊ
ኣእምሮና ክንግንዖቦ ኣይንኽእሌን፣ ባዔለ ርእሱ እንተዖይገሉጹሌና።

“እቲ ካብ ፍጥረት ዒሇም ጀሚሩ ብግብሩ ዘፍሇጥ ዖይረኤ ባህርዩ፣ እዘ ኸኣ እቲ ናይ ዖሇኣሇም ሓይለን
መሇኮቱን ኣጸቢቑ ይረኤ።” (ሮሜ 1፣20) እዘ ዚመሌክተና፣ እቲ ዖይረኤ ኣምሊኽ ነቶም ብሓቂ
ዚስተውዔለዎን ዘዯሌዩዎን ብግብሩ ከምዘረኣዮም እዩ።

“ሰማያት ክብሪ ኣምሊኽ የዖንቱ፣ ጠፈር ዴማ ግብሪ ኣእዲዉ የውሪ።” (መዛ 19፣1) በዘ ኸምዘ ንኣምሊኽ
ትፈሌጦ። ኩለ ፍጥረት ኣምሊኽ ኣል ዘብሌ መሌእኽቲ እዩ ዘህበና። ስሇዘ፣ ባዔሌና ብዙዔባ ኣምሊኽ
ክንዴንቁር እንተዖይዯሉና፣ ፍጥረት ብዖል እዩ ኣንጻር እቲ “ኣምሊኽ የሇን” ዘብሌ ሓሳብ ዘቐውም እሞ
ሕሌናና ዘኹሕኩሕ።

“ሓዯ እኳ ንኣምሊኽ ዛረኣዮ የሌቦን፣ እቲ ኣብ ሑቅፊ ኣቦኡ ዖል ሓዯ ወዱ፣ ንሱ ኣግሃድ።” (ዮሃ 1፣18)
“(የሱስ) ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህርዩን (እዩ)” (እብ 1፣3) እዘ ቃሊት እዘ ዘገሌጸሌና ንየሱስ ክርስቶስ
ምፍሊጥ ንእግዘኣብሄር ምፍሊጥ ምዃኑ እዩ። ከመይሲ የሱስ ክርስቶስ ባዔለ “ኣነን ኣቦን ሓዯ ኢና” ኢለ
ኣል። (ዮሃ 10፣30)

እምበኣርከ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ ብዙዔባ ህሊወኡ ንዒና ንኣእምሮና ዚዔግብ ሓሳብ ዖይኮነ ዘህበና፣ ህሊወኡ
እዩ ዘገሌጸሌና። ንሙሴ ንኣብነት “እቲ ዖሇኹ እየ ዖሇኹ” ብምባሌ ነቲ ኣብቲ እዋን ዚዴሌዮ ዛነበረ ናይ
ህይወት መሌእቲ ኪህቦ ንምሌከት። (ዖጸ 3፣14) እግዘኣብሄር፣ ንምርምራዊ ግዴሌና ኬዔግብ ኣይኮነ
ህሌውናኡ ዚርእየና፣ ንሓቀኛ ውሽጣዊ ህይወታዊ ግዴሌና እዩ ዘምሌስ፣ እዘ ዴማ ነእምሮ ብዘርዴኦ
ክሌሰ ሃሳብ ዖይኮነስ ብዘፍሇጠና መገዱ። ንገላና ኣብ ኣፍ ሞት ከልና ይበጽሓና፣ ንገላና ካብ ሕማም
ብምሕዋይ፣ ንገላና ካብ መከራ ብምንጋፍ፣ ንገላና ኣብ ጽምዋና ይበጽሓና፣ ንገላና ኣብ ስእነትና
ይበጽሓና። በበቲ ዚዴሌየና ኣምሊኽ “ብጸጋኡ” ይበጽሓና። ስሇዘ ንሱ ዛያዲ በቲ ኣነ ከምዘ እየ ኢለ ርእሱ
ዛገሇጸሌና እንተዖይኮይኑ ብገዙእ ርእስና ተመራሚርና ንኣምሊኽ ክረኽቦ ኣይንኽእሌን ኢና። (እዮ 11፣7
ማቴ 11፣25-26 ሮሜ 11፣33-34)

እግዘኣብሄር ርእሱ ብኸመይ ገሇጸሌና?
ንእግዘኣብሄር ክንኣምኖን ምስኡ ሕብረት ኪህሌወናን እንተኾይኑ፣ ብኸመይ ርእሱ ከምዘገሌጸሌና ክንፈሌጥ
የዴሌየና። ናይ ብሕ ክርስትያን ጎዯል ካብዘ እዩ ዘሇዒሌ፣ ኣምሊኽ ብኸመይ ከምዘዙረበካ ካብ ዖይምፍሊጥ
እዩ ዘነቅሌ። ስሇዘ ገና ነዊሕ ከይከዴና ዴምጺ ኣምሊኽ ምሌሊይ ኣዛዩ እዩ ዚዴሌየና። ብኸመይ መገዱ ግን
ኣምሊኽ ርእሱ ይገሌጸሌና?
1. በቲ ንዛተፈሊሇዩ ነብያት ዛሃቦም ትንቢታዊ ቃለ - እግዘኣብሄር ንሰባት ዛተዙረቦም፣ ዛሃቦም ሕጊ
ትንቢታዊ ቃለ ብምዃኑ ንዔኡ ብምብራህ እዩ ዛያዲ ዘግሇጸሌና። (ዚና 20፣20 ዮሃ 17፣20)
2. ብፍጥረቱ ገይሩ ይዙረበና - ፍጥረት ኩለ ተግባር ኣእዲው እግዘኣብሄር እዩ። በዘ ዴማ ንህሌውና
ጥራይ ዖይኮነ ንሓሳብ እግዘኣብሄር ንፈሌጥ። (መዛ 19፣1 ግብ 14፣15-17 ሮሜ. 1፣19-23)
ኣምሊኽ ብትእምርትታት ፍጥረት ገይሩ ንዒና ይዙረበና እዩ።
3. ብወደ የሱስ ክርስቶስ - ኣምሊኽ ስጋ ሇቢሱ ኣብ ማእከሌና ብምምሌሊሱ በቲ ብየሱስ ክርስቶስ
ዛተገብረ በጃ ምሕሊፍ ንዒና ጸጋኡ ገሉጹሌና። “ንሱ ብመሌክዔ ኣምሊኽ ክነሱ ...” (ፊሉ 2፣6) “እቲ
ቃሌ ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቅን መሉእዎ ኣባና ሓዯረ፣ ክብረቱ ዴማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓዯ ወደ
ነቦኡ ርኤና።” (ዮሃ 1፣14)
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ዘገሌጸሌና። ከመይሲ ኣምሊኽ ከም ቃለ እዩ።
ንሓይሌን ባህርያትን እግዘኣብሄር ኣመሌኪቱ፣ መጽሓፍ ቅደስ ከምዘ ዘስዔብ ገይሩ ይምህረና፣1. ሓይሉ እግዘኣብሄር - እግዘኣብሄር ሓዯ ካብቲ ባህርይ መሇኮቱ ኩለ ዘኽእሌ ሓያሌ ምዃኑ እዩ።
ነዘ ዘገሌጸሌና ቃሌ ኣምሊኽ፣ሀ. ፈጣሪ ኹለ እዩ - እግዘኣብሄር ንፍጥረት ኩለ ካብ ዖይምህሊው ናብ ምህሊው ኣምጺኡ። (ዖፍ 1
መዛ 146፣6 ኢሳ 40፣8 ዮሃ 1፣1-3 ቌል 1፣16-17)

ሇ. ኩለ ዘኽእሌ እዩ - እግዘኣብሄር ኪገብሮ ዖይክእሌ ነገር የሌቦን። ስሇዘ ኸኣ ኢና ብጸልት ናብኡ
ቀሪብና ዖይከኣሌውን ኪገብረሌና እንሌምኖ። (ዖፍ 17፣1 እዮ 42፣2 ኤር 32፣26-27)
ሐ. ኣብ ኩለ ዘርከብ እዩ - እግዘኣብሄር ቦታ ዖይውስኖ፣ ብሓንሳእ ኣብ ኩለ ኪርከብ ዘኽእሌ
ኣምሊኽ እዩ። (መዛ 139፣7-12 ኤር 23፣23-24)
መ. ኹለ ዘፈሌጥ እዩ - ንእግዘኣብሄር ኣብ ምሌኣት ፍሌጠት ዖል ኣምሊኽ እዩ። (መዛ 139፣1-4
ምሳ 15፣3 ዮሃ 2፣24-27 ዮሃ 21፣17)
ረ. ዖሇኣሇማዊ እዩ - እግዘኣብሄር መጀመርታ ኮነ መወዲእታ ዖይብለ ኣምሊኽ እዩ። እዘ ሓዯ ካብቲ
ንኣእምሮ ሰብ ኪርዴኦ ዖይክእሌ ሓቂ ብዙዔባ እግዘኣብሄር እዩ። (መዛ 90፣2 ኢሳ 9፣6 ኢሳ
40፣28)
2. ባህርያት እግዘኣብሄር - ባህርያት ሰብ ንሰብ ካብ ዘገሌጾ ሓቅታት ማሇትና እዩ። ባህርያት
እግዘኣብሄር ክንብሌ ከሇና ዴማ ንእግዘኣብሄር ዘገሌጾ ሓቅታት እዩ። እዘ ባህርያት እዘ ምስ ስም
እግዘኣብሄር ተሳንዩ ዘኸይዴ እዩ። ገሇ ካብኡ ንምጥቃስ፣ሀ. ቅደስ እዩ - እግዘኣብሄር ምስ ሓጢኣት ዋሊሓንቲ ርክብ ዖይብለ ኣምሊኽ እዩ። ምስ ባህርያቱ
ኣተሓሒዛና ሓጢኣት ዘብሌ ሓሳብ እኳ ከነምጽእ ኣይንኽእሌን ኢና። (ኢሳ 6፣3 1ጴጥ 15፣
16)
ሇ. ጻዴቕ እዩ - እግዘኣብሄር ዒመጻ ኪገብር ዖይኮነለ ኣምሊኽ እዩ። ንኹለ ከም ዘግብኦ እዩ ዘህብ
ዘፈዱ። (ዖዲ 32፣3-4 ነህ 9፣8-33 ኢሳ 5፣16 ዲን 9፣14)
ሐ. ፍጹም እዩ - ፈጺሙ ጎዯል ዘበሃሌ ዖይብለ ምለእ እዩ። (ዖዲ 32፣3-4 ማቴ.5፣48)
መ. ኣምሊኽ ሓቂ እዩ - ንእግዘኣብሄር ሓሶት ዘበሃሌ ኣይርከቦን እዩ። ኣብኡ እቲ ፍጹም ሓቂ እዩ
ዖል። (ዖሁ 23፣19 ኤር 10፣10 ዮሃ 14፣6 ዮሃ 17፣3)
ሰ. እግዘኣብሄር ፍቕሪ እዩ - ንእግዘኣብሄር ካብ ዘገሌጾ ዒበይቲ ባህርያት እቲ ፍጹም ፍቕሩ እዩ።
ንሱ ብዖይቅዴመኩነታዊ ፍቕሪ እዩ ዚፍቅር። ካብዘ እተሊዔሇ እዙ ጽሌኢ ዖይብሊ፣ ወይስ
ኩነታት ወይ እንታይነት ዖይትጥምት ፍቕሪ ኣምሊኻዊት ፍቕሪ ንብሊ። ንዯቂ ሰባት በዙ ፍቕሪ
እዩ ኣፍቂሩና። (ዮሃ 3፣16 ሮሜ.5፣8 1ዮሃ 4፣7-12)
ረ. ጻዴቕ ፈራዱ እዩ - እግዘኣብሄር፣ ንኹለ ሓጢኣትን ዖይምእዙዛን ዘቐጽዔ፣ ፍትሒ ዚውጽእ
ኣምሊኽ እዩ። ነቲ በዲሉ ከይቀጽዏ፣ ንተበዲሉ ዴማ ሕኒኡ ከይፈዯየ ኣይዒርፍን። (ዖፍ 18፣25
መዛ 7፣11-12 መክ 11፣9 12-14 ኢሳ 5፣16 ለቃ 18፣9 2ጢሞ 4፣8)
ቀ. መሓሪ ኣምሊኽ እዩ - እግዘኣብሄር ነቲ ሓጢኣት ዛገበረ እንተተናዖዖ ይቕረ ዘብሌ ኣምሊኽ
እዩ። ካብ ብዛሒ ምሕረቱ ዛተሊዔሇ ንዯቂ ሰብ ካሌኣይ ዔዴሌ ይህብ። እዘ መጽሓፍ ቅደስ
ኣብ ብሕ ቦታታት ዚረጋግጾ ሓቂ እዩ። (መዛ 86፣5 መዛ 136፣1 ኤፌ 2፣4-5)
በ. እግዘኣብሄር ምንጪ ህይወት እዩ - ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ሞት ዘበሃሌ የሌቦን። ንሱ
ምንጪ ኩለ ህይወት እዩ። (ዖዲ 30፣20 መዛ 36፣9 ዮሃ.5፣40)
ተ. እግዘኣብሄር ብርሃን እዩ - እግዘኣብሄር ኣብ ዖሇዎ ፍጹም ብርሃን ኣል። ኣብኡ ጸሌማት
ዛበሃሌ ኣይነብርን እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ዴማ “ኣቦ ብርሃናት” ኢለ ይገሌጾ። (መዛ 27፣1 ኢሳ
60፣19 ያእ 1፣17)

ትምህርቲ ስሊሴ
ብዙዔባ መንነት እግዘኣብሄር ክነጽንዔ እንተዄንና ዒብዪ ምስጢር ስነ መሇኮት ኢና ንፍትሽ ዖልና።
እግዘኣብሄር ብመሰረቱ ኪምርመር ዖይከኣሌ ኣምሊኽ እዩ። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ እዩ መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ
መንነት እግዘኣብሄር ኪዙረብ ከል፣ “እቲ ንወሰናት ምዴሪ ዛፈጠረ እግዘኣብሄር ዖሇኣሇማዊ ኣምሊኽ
ከምዛኾነ፣ ከም ዖይዯክምን ከም ዖይሕሇሌን፣ ኣእምሮኡ ዴማ ኸም ዖይምርመርን፣ ኣይትፈሌጥንድ
ኣይሰማዔካንድኸ ኢኻ” ይብሌ። (ኢሳ 40፣28)
ብሓፈሻኡ እግዘኣብሄር መሇኮታዊ ህሌውናኡ ብሓዴነቱ ዘፍሇጥ ኮይኑ ሓዯ ኣምሊኽ እዩ። (1ቌረ 8፣6)
ብምንም ተኣምር ዴማ ምስ ዛኾነ ይኹን ካሌእ ፍጥረት ከነመሳስል ኣይንኽእሌን ኢና፣ ወይ ብመገዱ
ፍጥረታት ክንገሌጾ ኣይንኽእሌን። (ኢሳ 40፣18) እግዘኣብሄር፣ ብኣካሊዊ ህሌውናኡ ሰሇስተ ኣካሌ ማሇት
“ስለስ” ወይ ዴማ “ስሊሴ” ምዃኑ ምህሮ መጽሓፍ ቅደስ ይገሌጸሌና። በዘ መሰረት ዴማ እዘ ሓዯ ኣምሊኽ፣
ብኣካሇ ህሊወ ኣቦን ወዴን መንፈስ ቅደስን ኮይኑ ተገሉጹ ኣል።
1. እግዘኣብሄር ኣቦ - ቀዲማይ ኣካሌ ናይ ስሊሴ እዩ። ምንጪ ኩለ ህይወትን ብርሃንን እዩ። ፍለይ
ኣካሇ ህሊወ ዖሇዎ፣ ሓዯ እኳ ዖይረኣዮ፣ ብባህርዩ ዖይረአ መንፈስ እዩ። እግዘኣብሄር መንፈስ እዩ።
(ዮሃ 4፣24) ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ ብፍሊይ እኳ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ብንጹር መገዴ እግዘኣብሄር
“ኣቦ” ተባሂለ ብሕ ጊዚ ተጠቒሱ ኣል። ጎይታ የሱስ ዴማ ኣቦይ እናበሇ ይጽውዕ። (ዖዲ 6፣4 ነህ
9፣6 ኢሳ 44፣8 ዮሃ 5፣17) ኣብ ዔዮ ፍጥረት እግዘኣብሄር ኣቦ ምንጪ እዩ። (ዖፍ 1፣1,26)
2. እግዘኣብሄር ወዱ - ካሌኣይ ኣካሌ ስሊሴ ወይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ኣቦ ሓዯ ኮይኑ ኣምሊኽ ብእኡ
ንዒሇም ፈጠረ። (ዮሃ 1፣2) ሌክዔ ከም እግዘኣብሄር ኣቦ የሱስ ክርስቶስ ህይወትን ብርሃንን ተባሂለ
ተጠቒሱ ኣል። (ዮሃ 1፣4) እግዘኣብሄር ወዱ ብስጋ ተገሉጹ ንኹለ ውለዴ ኣዲም ምዴሓን
ኣምጽአ፣ ንኣቦ ዴማ ኣርኣየና ወይስ ኣግሃድ። (ዮሃ 1፣14,18 ዮሃ 3፣16) ምእ እግዘኣብሄር ኣቦ
ሓዯ ምዃኑ ዴማ ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና። (ዮሃ 10፣30 ለቃ 3፣21-22) ኣብ ፍጥረት እግዘኣብሄር
ወዱ ዚኽውን ወይ ፍጻመ ዘህብ ቃሌ እዩ። (ዮሃ 1፣2, ቌል 1፣15-16)
3. እግዘኣብሄር መንፈስ ቅደስ - ሳሌሳይ ኣካሌ ስሊሴዛኾነ መንፈስ ቅደስ ብህሊወ ኣምሊኽ እዩ። ሌክዔ
ከምቲ ዋዑ ጸሓይ ዚሙቐና፣ ህሊወ መንፈስ ቅደስ መንፈሳዊ ምትንካፍ ይህበና፣ ህሌውና ኣምሊኽ
ዴማ የገንዛበና። ንኹለ ፍጥረት ሰብ ብዙዔባ ሓቂ፣ ሓጢኣት ከምኡውን ፍርዱ ይረትዔ። ንውለዴ
ኣምሊኽ ዖበለ ይመርሕ፣ የጸናንዔ ይምህር ዴማ ብዙዔባ ክርስቶስ ዴማ ይምስክር። ካብ ህሌውንኡ
ዛተሊዔሇ ሓይሉ ይገብር፣ ውህበታት ይህብ፣ ዔዮ ኣምሊኽ ኣብ ኣመንቲ የስሌጥ። መንፈስ ቅደስ
ኣብ ኣመንቲ ይሓዴር። (ግብ 2፣4 ዮሃ 14፣16 ዮሃ 16፣7-8 ዮሃ 15፣26 1ቆሮ 3፣16)

3ይ ትምህርቲ

ሰብ
ሀ. ፍጥረት ሰብ
መጽሓፍ ቅደስ ንፍጥረት ወዱ ሰብ ብዘምሌከት ብንጹር መገዱ ይገሌጸና። ብርግጽ ኣብ ዒሇም ብመሰረት
ዖል ክሌሰ ሓሳብ ፍጥረት ሰብ ስነፍሌጠታውያን ኣብ ክሌተ እዮም ዘምቀለ። እቶም ሓዯ ወገን ሰብ
ብዖገምታዊ ኣመዒባብሊ እዩ ካብ ዯቀቕቲ ታህዋስያን ናብ ሌዐሌ ርቀተ ዖሇዎ ኣካሌ ኪምዔብሌ ክኢለ
ዘብለ እዮም። እዘኦም ብመሰረቱ ንህሊዌ እግዘኣብሄር ዘኽሕደ እዮም። ነቲ እዜም ዯቀቕቲ ታህዋስያን
ወይስ

ንዔኦም

ዖመንጨዎም

ኣካሌ

ካበይ

መጺኡ

ንዘብሌ

“ንዴንገት”

(ቻንስ)

እዮም

ዘሓዴጉዎ።

ዖገምታውያን (ኢቮሌዩሽኒስትስ) ዴማ ይበሃለ። እቶም ካሌኦት ወገን ዴማ ፍጥረታውያን (ክሪኤሽኒስትስ)
ዘበሃለ ኪኾኑ ከሇዉ፣ እግዘኣብሄር ኣምሊኽ እዩ ንሰብ ካብ ዖይምህሊው ናብ ምህሊው ኣምጺኡዎ ኢልም
ዘኣምኑ ወገን እዮም። ክርስትና ዴማ ብመሰረቱ ምስዘ ዲሕረዋይ ክሌሰሓሳብ እዩ ዘሰማማዔ። ብቐንደ
ዴማ ብህሊወ እግዘኣብሄር

ይኣምን። ዴሒሩ ሓዯ

ሳሌሳይ ወገን ዛመጸ ኣል፣ ግናኸ ዋሊኳ እቲ

መዯምዯምታኡ ምስ ናይ ክርስትና ዘቀራረብ ዯኣ ይኹን እምበር ኣብ ስነፍሌጠታዊ ኣገባብ ዛተሞርኮሰ
ኮይኑ ንቕሓታዊ ህንዯሳ (ኢንተሉጀንት ዱዙይን) ተባሂለ ዘፍሇጥ እዩ።
በዘ ኾነ በቲ፣ መጽሓፍ ቅደስ እግዘኣብሄር ንሰብ ከምዛፈጠሮ እዩ ዘነግረና። ብዖል ፍጥረትና፣ ሕሌናና፣
ከምኡውን ህይወት ወዱ ሰብ ዴማ ነዘ ይምስክረሌና። ኣምሊኽ ብመሌክዐ ከም ምስለ ጌሩ ንሰብ ፈጠሮ።
(ዖፍ 1፣26) እዘ “ብመሌክዐ” ዘብሌ ሓሳብ ነቲ ባህርያት እግዘኣብሄር ዛወረሰ ምዃኑ የገንዛበና። ኣብነት
ናይዘ ፍቓዴ ገዙእ ርእስኻ ምህሊው፣ ኣእምሮ፣ ስምዑት (ጽቡቕ ምዴሊይ፣ ህይወት ምፍታው፣ ምሕስ፣
ምጐሃይ ውዖተ) ከምኡውን ሕሌና፣ ፍሌጠት መንፈስ ምህሊው ወዖተ እዩ። ንእግዘኣብሄር እምበኣር በቲ
ኣባና ዖንበሮ ውሽጣዊ ኩሇንትናዊ ህሊወ ኢና እንመስል።



ኣፈጣጥራ ሰብ

መጽሓፍ ቅደስ፣ ንኣፈጣጥራ ሰብ ኣመሌኪቱ ኪዙረብ ከል ከዘ ይብሌ፣-

“ኣምሊኽ ከኣ ብመሌክዔና ከም ምስሌና ሰብ ንግበር በሇ። ... ኣምሊኽ ከኣ ብመሌክዐ ሰብ ፈጠረ፣ ብመሌክዔ
ኣምሊኽ ዴማ ፈጠሮ፣ ተባዔታይን ኣንስታይን ጌሩ ፈጠሮም።” (ዖፍ 1፣26-27)
ሰብ ካብቲ ካሌእ ፍጥረት ብፍሌይ ዛበሇ መገዱ እዩ ተፈጢሩ። ካሌኦት እንስሳታት “ይኹን” እናተባህለ
ብሓይሉ ቃሌ እግዘኣብሄር ኪፍጠሩ ኸሇዉ፣ ኣምሊኽ ንሰብ ብፍለይ፣ ብመሌክዔን ምስሌን ኣምሊኽ ምፍጣሩ
የርእየና። መስርሕ ናይዘ ምፍጣር ዴማ ንባዔለ ንክብሪ ወዱ ሰብ ዚመሌክተና እዩ።

1. ኣእዲው እግዘኣብሄ ሓሉፍዎ - እግዘኣብሄር ነቲ ካብ ሓመዴ ምዴሪ ገይሩ ዛፈጠሮ ሰብ “ትንፋስ
ህይወት ዴማ ኡፍ” ምስ በሇለ ሽዐ እቲ ሰብ ብሓቂ ህያው ወይ ህይወት ዖሇዎ ነፍሲ ወይ ዴማ
ህሌውና ዖሇዎ ፍጡር ኮይኑ። ሰብ ብቓሌ “ይኹን” ተባሂለ ጥራይ ዛተፈጥረ ኣይኮነን። እቶም
እንስሳታትሲ ብዛሖም ብዖየገዴስ እዮም ብጅምሊ ግን ከኣ ብሓይሉ እግዘኣብሄር ተፈጢሮም። ቓለ
ምስተዙሪበ ኮይኖም፣ ይፈርዩ ይባዛሑ ዴማ። ሰብ ግና ኣብ ሓንቲ ፍሌይቲ መዒሌቲ ብኣገባብ እዩ
ተፈጢሩ።
2. ሰብ ኺገዛእ እዩ ተፈጢሩ - እግዘኣብሄር ንሰብ ገዙኢ ምዴሪ ኪኸውን ስሌጣን ሂቡዎ። ሰብ፣
ምስናይ ብሌሒ ኣእምሮ፣ ምስናይ ጥበብ፣ ምስናይ ፍሌጠት እዩ ተፈጢሩ። በዘ ዴማ ነታ
እተፈጥረሊ ምዴሪ ኪመሌኽ ኬመሓዴር ዘኽእሌ ገይሩ እዩ ኣምሊኽ ፈጢሩዎ። ስሇዘ ዴማ ዔዮ ናይ
ምምሕዲር ሂቡዎ። (ዖፍ 1፣26-28, መዛ 8፣4-8 መዛ 115፣16 እብ 2፣6-8)
3. ምስትውዒሌ ዖሇዎ ኮይኑ ተፈጢሩ - ሰብ ብምስትውዒሌ ካብ ከባቢኡን ካብ ኣምሊኽን ዘመሃር
ኣእምሮኡ ዴማ ዘምዔብሌ እዩ። እዘ ዴማ ኣብ ምዴሪ ዖመን፣ ኣገባብ ከምኡውን እንታይነቱ
ፈሉጡ ንኺመሊሇስ ኣኽኢለዎ። (ዖፍ 2፣20 እዮ 35፣10)
4. ፍቓዴ ርእሱ ዖሇዎ ኮይኑ ተፈጢሩ - ሰብ፣ ኺእዖዛን ከይእዖዛን ዖኽእል ነጻ ፍቓዴ ዖሇዎ ኮይኑ
እዩ ተፈጢሩ። ኣምሊኽ ነዘ ፍለይ ዛኾነ ትሕዛቶ ብፍሊይ ኣብ ወዱ ሰብ ወሳኒ ተራ ዖሇዎ ገይሩ
ኣቚሙዎ። ኣምሊኽ ኣብ ውሳኔ ናይ ሰብ ኢዴ ኣየእቱን እዩ። (ዖፍ 2፣26-27 ዖዲ 30፣15-19 እዮ
24፣15 ለቃ 9፣23)


መንፈስ፣ ስጋ፣ ነፍሲ፣ ዖሇዎ ጌሩ ፈጠሮ።

“ኣምሊኽ ሰሊም ከኣ ንኩሇንተናኹም ይቐዴስ፣ በቲ ምጽኣት የሱስ ክርስቶስ ብዖል መንፈስኩምን፣
ነፍስኹምን፣ ስጋኹምን ብዖይመንቅብ ኪርከብ ይተሓል።” (1ተሰ 5፣23 እብ 4፣12)
ሰብ ሓዯ ሰብነት ሃሌዩዎ፣ ብሰሇስተ ክፍሉ ወይስ ተግባራት ህይወት ዛቖመ እዩ። እዘ ዴማ መንፈስ፣ ነፍሲ
ከምኡውን ስጋ ተባሂለ ይፍሇጥ። ንሓዴሕደ እኳ ዘራኸብ እንተኾነ፣ ግናኸ ንሓዴሕደ ፍሌይ ዛበሇ
መሌክዔ ኣሇዎ። ብዖይካ ነፍሲ ሰብ ዴማ መንፈስን ስጋን ሰብ ኣብ ክሌተ ዛተፈሊሇየ ዒሇም ወይስ ባይታ
ህይወት ይነጥፍ። መንፈስ ኣብቲ በዑንቲ ሰብ ዖይረአ መንፈሳዊ ዒሇም ኪነጥፍ ከል፣ ስጋ ዴማ ኣብዘ ዘረአ
ምዴራዊ ዒሇም ይነጥፍ። ነፍሲ ሰብ ግና ኣብ ሓዯ ካብቲ ዛሓየሇ ካብዜም ክሌተ እዩ ዛያዲ ዘነጥፍ። ንቑሕ
መንፈስ ኣብ ዖሇዎ ሰብ ነፍሱ ብመንፈሳዊ ዒሇም እያ እትጽል፣ ብኣንጻሩ መንፈሱ ኣብ ዖይነቕሐ ሰብ ከኣ
ነፍሱ በቲ ነገራዊ ዒሇም ትግዙእ።



መንፈስ - እቲ ውሽጣዊ ዛኾነ ፍጥረታዊ ኣካሇ ሰብና እዩ። እዘ ዴማ ንኣምሊኽ ዘግዙእ ክሳዔ
ዛኾነ፣ ብናይ እግዘኣብሄር ሕጊ ክሳዔ ዛተጸሌወ ምስ ኣምሊኽ ርክብ ይህሌዎ። ብኣንጻሩ ዴማ
ንሰይጣናዊ ሕጊ ዘግዙእ መናፍስቲ ሰባት ኣል።



ነፍሲ - ቀንዱ ናይ ወዱ ሰብ ኣካሇ ህሊወ እቲ ነፍሱ ዘበሃሌ እዩ። ከመይሲ ኣምሊኽ ንሰብ ካብ
ሓመዴ ምዴሪ ምስፈጠሮ እሞ ትንፋስ ህይወት ኡፍ ምስበሇለ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ እዩ ኮይኑ።
(ዖፍ 2፣7) እዘ ነፍሲ እዘ ኣእምሮ፣ ስምዑት፣ ፍቓዴ ዘበሃሌ ተግባራት ህይወት ዖጠቓሌሇ ኣካሇ
ሰብና እዩ። ናይቲ ኣብ ምዴሪ እንነብሮ ትስብእታዊ ባህርያትና (ፐርሰናሉቲ) ዴማ ኣብዘ እዩ
ዘፍሇጥ። ነፍሲ ሰብ ኣቃውማኡ ማእከሊዊ ኮይኑ ከምቲ መጠን ጽሌዋ መንፈስ ወይ ስጋ እቲ ሰብ
ዴማ እዩ ዘመሊሇስ።



ስጋ - መጽሓፍ ቅደስ ነቲ ካብ ሓመዴ ምዴሪ ዛተፈጥረ ኣካሇ ሰብና ስጋ ኢለ ይጽውዕ። እዘ
ማሇት እቲ ምስ ነገራዊ ዒሇም ዚራኽበና ዯጋዊ ኣካሌና እዩ። ብናይ ስምዑት ሕዋሳትን ኣካሊትን
ዛቖመ ኮይኑ ዴማ መሌእኽታት ካብቲ ግኡዛ ዒሇም እናኣቐበሇ ምስ ነፍስና ምትሕብባር ይገብር
እሞ ንሕና ዴማ ህይወትና ንመርሕ። ዛያዲ ምስዘ ኣካሇ ሰብና እተጣበቕና ምስእንኸውን ነቲ
ካሌእ ዒሇም ማሇት ነቲ መንፈሳዊ ዒሇም ረሲዔና ንመሊሇስ፣ ስጋውያን ሰባት ዴማ ንኸውን።

ብሓፈሻኡ ብዙዔባ ፍጥረት ሰብ ክንሓስብ ከሇና፣ እግዘኣብሄር ንሰብ ንኽብሩ ኢለ ከምዛፈጠሮ ክንግንዖብ
የዴሌየና። (ኢሳ 43፣7 ኤፌ 1፣5-6) ብዖይ ገሇ መንቅብ ንጹሃት ገይሩ ዴማ እዩ ፈጢሩና። ካብታ
እተፈጠርናሊ መዒሌቲ ዴማ ብናይ ባዔሌና ውሳነ ብመሰረት እቲ እተሰርዒሌና ሕጊ ክንመሊሌስ ኢና
ተጸዊዔና። ንእግዘኣብሄር ፈቒዴና ክንእዖዜ ወይስ ፈቒዴና ትእዙ ክንጥሕስ ዴማ ናትና ምርጫ እዩ። እዘ
ክሳዔ ሕጂ ዖል ዖሇኣሇማዊ ሕጊ እዩ። (ዖፍ 2፣16-17 መክ 7፣29 መክ 11፣9)

ሇ. ውዴቀት ሰብ
ሰብ ዋሊኳ ብጽቡቕን ቅኑዔን መገዱ እንተተፈጥረ፣ ብምኽንያት እቲ ብገዙእ ርእሱ ዛገበሮ ውሳኔ ካብ
ኣምሊኽ ዒሌዩ ኪወዴቕ ክኢለ። እዘ ውዴቀት እዘ ነቲ ኣምሊኽ ዛኣዖዜ ትእዙዛ ምጥሓስ ዖምጽኦ ነገር እዩ።
ዒስቢ ዖይምእዙዛ ውዴቀት ምዃኑ ዚረዴኣና ሓቂ ዴማ እዩ። ሰብ እምበኣር ኣምሊኽ “ካብዘኣ ኣይትብሊዔ፣
ካብዘኣ ምስእትበሌዔ መዒሌቲ ግና ሞት ክትመውት ኢኻ” ኢለ ንዛሃቦ መጠንቀቕታ ዛነበሮ ትእዙዛ
ብምጥሓሱ፣ ነቲ እግዘኣብሄር ዛበል ብዖይምእዙ ወዱቑ። እዘ ምፍራስ ሕጊ እዘ ሓጢኣት ተባሂለ ይጻዔ።
(ዮሃ 3፣4 ዖፍ 3 ኤር 2፣12)
ከምቲ ኣብ መሌእኽቲ ናብ ሮሜ (ምዔራፍ 3፣23) “ኩልም ሓጢኦም ክብሪ ኣምሊኽ ስኢኖም” ኢለ ዘዙረብ፣
ሓጢኣት ካብ ናይ ኣምሊኽ ክብሪ እዩ ዚርሕቐካ። ኣዲም መጀመርያ ብኡ ኣቢለ ዴማ ኩለ ዖርኢ ኣዲም
ማሇት ኩለ ወዱ ሰብ ካብ ክብሪ ኣምሊኽ ርሒቑ ይነብር ኣል። ነፍሲ ወከፍ በብመዒሌቱ ብዘመርጾ ምጥሓስ
ሕጊ ኣምሊኽ ዴማ ነቲ ዖይምእዙዛ መሉሱ የጽንዕ ኣል።
እቲ ውዴቀት “ነጻነት” ወይ ብዖይ ኣምሊኽ በይንኻ ክትነብር ምዴሊይ ንሱ እዩ። እቲ ሱርን ዒንዴን ናይ
ሓጢኣት እዘ ኮይኑ ፍረ ናይ ውዴቀት ዴማ እዩ። ሓጢኣት ብግብሪ ኺገሃዴ ከል፣ ብኸም እኒ ቅትሇት፣
ምንዛር፣ ርኽሰት፣ ሓሶት፣ ቅንኢ፣ ስስዏ፣ ወ.ዖ.ተ... ይግሇጽ። (ማር 7፣22 ሮሜ 1፣29-31 ገሊ 5፣19-21
1ዮሃ 3፣4)



ሳዔቤናት ሓጢኣት
1. ሞት - ቀዲማይ ፍረ ናይ ሓጢኣት ሞት እዩ። (ዖፍ 2፣17 ሮሜ 6፣22) እዘ ሞት እዘ ካብ ህይወት
ኣምሊኽ ተፈሉኻ ምንባር ማሇት እዩ። ህሌውና ዖብቅዒለ ማሇት ዖይኮነስ ምፍሊይ ማሇት እዩ።
እግዘኣብሄር ንኣዲም ሞት ክትመውት ኢኻ ዛበል፣ ካብ ኣምሊኽ፣ ካብ ክብረቱ ክትፍሇ ኢኻ
ማሇቱ እዩ። በዘ ዴማ ኣዲም ዴሕሪ ሓጢኣቱ ካብ ኣምሊኽ ተፈሌዩ። ብስጋ ግና ህሌውናኡ
ኣየቋረጸን። ሞት ሰሇስተ ዯረጃታት ኣሇዎ። ንሱ ዴማ፣-

ስጋዊ ሞት - እዘ ነፍስን ስጋን ሰብ ዘፈሊሇየለ፣ ካብዙ ዒሇም ብኣካሇ ስጋ ካብ ዯቂ ሰብ ካብ
ህዛብኻ ምፍሊይ ዚመሌክት እዩ። ካብቲ “ሓመዴ ኢኻ’ሞ ናብ ሓመዴ ክትምሇስ ኢኻ” ዘብሌ
ዴሕሪ ውዴቀት ዛመጸ ሕጊ ተፈጥሮ ዴማ ይነቅሌ። (ዖፍ 3፣19 መክ 12፣7)

-

ነፍሳዊ ሞት - እዘ ሞት እዘ ሰብ ኣብዙ ምዴሪ ብህይወት ኣሇኹ እናበሇ፣ ብምኽንያት በዯሌን
ኣበሳን ካብ ኣምሊኽ ተፈሌዩ ኪነብር ከል ዘገሌጾ ሞት እዩ። ኣእምሮኡ፣ ስምዑቱ፣ ፍቓደ፣
ንትምኒት ገዙእ ርእሱን ንሓጢኣትን ኪግዙእ ከል፣ ወይውን ንዖይፈሌጦም መንፈሳውያን ሓይሌታት
ጸሌማት ኪግዙእ ከል እዩ። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ ካብ ኣምሊኽ ተፈሌዩ ብስጋ ይመሊሇስ። እዘ ሰብ
እዘ ብነፍሱ ዛሞተ ሰብ እዩ። እንተኾነ ፍቓዯኛ ክሳዔ ዛኾነን ብስጋ ክሳዔ ዖልን ብንስሓ ናብ
ኣምሊኽ ኪምሇስ ይኽእሌ እዩ። (ለቃ 15፣23-24 ኤፌ 2፣1-3 ቆል 2፣13)

-

መንፈሳዊ ሞት - መንፈሳዊ ሞት ዖሇኣሇማዊ ሞት ተባሂለ ዴማ ይጽዋዔ። ሰብ ሓጢኣት ምስ
ፈጸመ ቅዴሚ ዛኾነ መንፈሳዊ ሞት እዩ ዘመውት። ካብ ኣዲም ጀሚሩ ዴማ ኣብ ኩለ ሰብ እዘ
ኣጋጢሙ። እዘ ማሇት፣ እቲ ሰብ ምስ ኣምሊኽ ዚራኸብ ዛነበረ ዴሌዴሌ ህይወቱ ማሇት መንፈሳዊ
ፍጥረቱ ካብ ኣምሊኽ ተፈሌዩ ማሇት እዩ። ስሇዘ ዴማ እዩ ወርትግ ካብ ገጽ እግዘኣብሄር ርሒቑ
ዘነብር። መንፈሳዊ ሞት እምበኣር ህሌውና ነፍስኻ ዚብቕዒለ ማሇት ዖይኮነ ንዖሇኣሇም ካብ
ኣምሊኽ ተፈሉኻ ኣብ ስቓይን ጣዔሳን ምንባር ማሇት እዩ። (ለቃ 16፣19-31 ራእ 20፣14-15 21፣
8)



ናብ ዒሇም ዛኣተወ ክፉእ

እግዘኣብሄር ንፍጥረት ኩለ ኪፈጥር ከል ኣብ ኣፍሲ ወከፍ መዒሌቲ “ጽቡቕ ከምዛኾነ ረኣየ” እናበሇ
መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። ሓጢኣት ብሰሪ ምፍራስ እታ ሓንቲ ሕጊ ኣምሊኽ ንኣዲም ቅዴሚ ምፍጻማ፣
እግዘኣብሄር ዛፈጠሮ ኩለ “ብሕ ጽቡቕ” ከምዛነበረ ኢና እነስተውዔሌ። (ዖፍ 1፣31) ዴሕሪ እዘ ምፍራስ
ሕጊ ዛኣተወ ዖበሇ ክፉእ ምስእንርኢ ግና፣-

ፍርሂ - ኣዲም ዛፈርሆ ፍርሂ ብመሰረቱ ፍረ ናይ ሓጢኣት እዩ ዛነበረ። ነቲ እግዘኣብሄር ዛኣዖዜ
ብምጥሓሱ ኣብ ሌቡ ፍርሂ ኣተወ። (ዖፍ 3፣10 ምሳ 28፣1 እብ 2፣14)

-

በዯሌካ ዖይምእማንን ንሓዴሕዴካ ምክሳስን - ኣዲም ኮነ ብዙዔባ ሓጢኣቶም ሓሊፍነት ክንዱ ዘወስደ
ንሓዴሕድምን ንኻሌእ ኣካሌን እዮም ከሲሶም። እዘ ባህርይ ናይ ሓጢኣት እዩ። (ዖፍ 3፣12-13
ቲቶ 3፣3)

-

ቅንኢ፣ ኩራ፣ ባእሲ፣ ቅትሇት - እዘ ኹለ ፍረ ሓጢኣት እዩ። (ዖፍ 4፣1-8)

-

መከራ፣ ውርዯት፣ ናይ ጻዔሪ ናብራን - ሓጢኣት ኣብ ምዴሪ ብሕ ፍረ መርገም ኣምጺኡ (ዖፍ
3፣16-19, 23 ምሳ 14፣3-4)

-

ካብ ገነት ምስግ - ቅጽበታዊ ፍረ ናይ ኣዲም ሓጢኣት ካብቲ ዛተዋህቦ ገነት ምስግ እዩ ነይሩ።
ሕጂውን ሓጢኣት ነዘ ዘመስሌ ውርዯት የስዔብ ኣል። (ዖፍ 3፣22-24)



ባህርይ ናይ ሓጢኣት ናብ ኩለ ሓሇፈ

እቲ ሓጢኣት ዘገብር ዖበሇ ሓጥእ ተባሂለ ይጽዋዔ። ባህርይ ናይዘ ናይ ሓጥእ ዴማ፣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ
ሞገስ ዖይብለ ህይወት ከምዘህሌዎ እዩ ዘገብሮ። ንሰብ፣ ሓጥእ ብዯገ ጥራይ ሓጢኣት ከም ዘገብር እዩ
ዘመስል። እቲ ሓቂ ግን፣ ሰብ ብምኽንያት እቲ ዛወረሶ ናይ ሓጢኣት ህይወት፣ ኣብ ውሽጡ ባህርይ
ሓጢኣት ከምዖሇዎ እዩ ቃሌ ኣምሊኽ ዘምህረና። ሰብ ሓጥእ ብምዃኑ፣ ፈትዩ ወይ ተፈቲኑ ሓጢኣት
ይገብር። (ኢሳ 1፣4 ሮሜ 5፣18 ያእ 1፣14-15 ያእ 4፣1)

ሐ. ምዴሓን ሰብ
ሰብ ብሓጢኣት ኣብ ህይወት ኣምሊኽ ተፈሌዩ ከምዛርሓቐ ርኢና። እዘ ዴማ ውዴቀት ሰብ ኢሌና
ንጽውዕ። ኣምሊኽ ግን ንሰብ በቲ ዛወዯቖ ኪኸይዴ ኣይሓዯጎን። ብተስፋ ዯኣ ከምዚዴሕኖ ብዛተፈሊሇየ
መገዱ ገኢጹ ኣል። ምዴሓን ኪበሃሌ ከል ህይወት ምስኳዔ፣ ምፍዋስ፣ ምጥዒይ፣ ምሕዲስ፣ ምምሊስ ሓራ
ምዃን ዖጠቓሇሇ እዩ። እግዘኣብሄር ንሰብ ካብ ዛነበሮ ፍቕሪ እተሊዔሇ፣ ካብቲ ዛወዯቖ ኩለ ከተንስኦን
ካብቲ ዘመጽእ ፍርዴን ቁጥዒን ኬዴሕኖ ኢለ ንሰብ ብብሕ መገዴታት ይዯሌዮ ነበረ። ኣብ መወዲእታ
ግን ነዘ ዖሇኣሇማዊ ፍቕሩ ኪገሌጽ ነቲ ሓዯ ወደ ሰብ ኮይኑ ስጋ ሇቢሱ ኪግሇጽ ሌኣኾ። ኣብ ክንዱ
ሓጢኣት ሰብ መስዋእቲ ኪኸውን፣ ብዯሙ ዔርቂ ኪገብር ፈቐዯ። እዘ ዔዴሌ እዘ እቲ እግዘኣብሄር ንሰብ
ዛመዯበለ ናይ መወዲእታ መገዱ ምዴሓን እዩ። ሰባት እምበኣር፣ ብፍቓዴ ርእሶም ምኻዴ ሓዱጎም ነዘ
ሓዯ በይኑ ዛኾነ መገዱ ምዴሓን፣ ንሱ ዴማ የሱስ ክርስቶስ ከም መገዱ ምዴሓን ብምቕባሌን ኣብ
ህይወቶም ዴማ ጎይታን ንጉስን ኪኸውን ርእሶም ኬግዛኡ ኸሇዉ ዴሒኖም ይበሃሌ። (ዘንበብ ጥቕስታት ማቴ 1፣21 ለቃ 15፣11-14 ዮሃ 3፣16-21 1ጢሞ 1፣15)
እምበኣርከ፣ ሰብ ንኺዴሕን ኬማሌኦ ዘግብኦ ከም ሕጊ ዖይኮነ ከም ናይ ውሳኔ መገዱ፣1. ምእማን - የሱስ ክርስቶስ ጎይታን መዴሓንን ምዃኑ ኪኣምንን ንዔኡ ዴማ ንብሕቱ መዴሓኒኡ
ምዃኑ ኪእመኖን (ኣፍሌጦ ኪህቦ፣ ኪቕበል) ይግባእ። (ዮሃ 3፣16-21 1ጢሞ 1፣15 ሮሜ 3፣21
ዮሃ 1፣12)

2. ምንሳሕ - ንጎይታ የሱስ ክትእመን ከሇኻ፣ ገና ሓጥእ ከልኻ ንየሱስ ስሇእተኣመንካዮ፣ ነቲ ኣብ
ዒሇም ከልኻ እትነብሮ ዛነበርካ ኣነባብራ ብምሕዲግን ካብኡ ብምምሊስን (ብምንሳሕን) ዯጊምካ
ንኸይትገብሮ ቃሌ ብምእታው፣ ንስሓ ትገብር። ንስሓ ካብ ዛነበረካ ናይ ሓጢኣት መገዱ ምምሊስ
ማሇት እዩ። (ኢሳ 55፣6-7 ግብ 2፣38 ግብ 19፣18-19 ምሳ 28፣13)



ብዙዔባ ምዴሓን ኪፍሇጥ ዘግባእ
-

ምዴሓን ሰብ ብዘገብሮ ግብሪ ጽዴቂ ዘርከብ ኣይኮነን። ምዴሓን ክርስቶስ ብዛኸፈል ዋጋ ብናጻ
ነቲ ዘኣምን ሰብ ዘወሃብ ህያብ ኣምሊኽ እዩ። በዘ ዴማ እዩ ምዴሓን ብእምነት ብጸጋ እዩ ዘወሃብ
ኢለ መጽሓፍ ቅደስ ዘነግረና። (ሮሜ 3፣24, 6፣23 ኤፌ 2፣8-9 2ጢሞ 1፣9)

-

ምዴሓን ብዖይካ ብየሱስ ክርስቶስ ብኻሌእ ከቶ የሌቦን። ሃይማኖት፣ ግብሪ፣ ፍሌስፍና፣ ዛተፈሊሇየ
ወግዔታት ናብ ዴሕነት ኬብጽሓና ኣይክእሌን እዩ። ሓዯ በይኑ መዴሓኒ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ
እዩ። (ዮሃ 10፣9-14 ግብ 4፣12)



ፍረ ምዴሓን

ምዴሓን ኣብ ሰብ ዚምጽኦ ቅጽበታዊ ረብሓታት ኣል። እዘ ዴማ ከምቲ ብምኽንያት ሓጢኣት ብሕ
ክፉእ ሳዔቤን ዛመጸ፣ ከምኡ ብምዴሓንካ ዘስዔበካ ነገር ምህሊዉ የመሌክተና፣-

ሕዴገት ሓጢኣት - (ኤፌ 1፣7 ዮሃ 1፣9 ሮሜ 8፣1)

-

ጽዴቂ ኣምሊኽ - (ሮሜ 3፣24 ለቃ 18፣9-14)

-

ሰሊም ምስ ኣምሊኽ - (ሮሜ 5፣1 ቌል 1፣20)

-

ሓዴሽ ፍጥረት - (2ቆሮ 5፣17 ኤፌ.2፣10)

-

ጎይታ ኣብ ህይወትካ ይሓዴር - (ዮሃ 14፣23 1ቆሮ 6፣9-20)

-

ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ትውንን - ዮሃ 3፣16, 5፣24 1ዮሃ 5፣11-13)

-

ሓርነት ይስመዒካ - (ዮሃ 8፣32-36 2ቆሮ 3፣16-17 ገሊ 5፣1)

-

ኣብ ህይወት ዘዴህሰስ ሰሊም ትረክብ - (ሮሜ 14፣17 ዮሃ 14፣27 ፊሉ 4፣7 ኢሳ 26፣3 ሮሜ 8፣6
ኤፌ 2፣14-17)

-

ሓጎስ ኣምሊኽ ኣብ ህይወት ይገሃዴ - (ግብ 14፣48, 16፣34 1ተሰ 1፣6)

-

እቲ ሓዯኳ ክረኽቦ ዖይክእሌ መሰሌ ውሌዴነት ኣብ ኣምሊኽ ትረክብ። (ሮሜ 8፣14-15 ገሊ 4፣6
ዮሃ 1፣12)

 ንምጥቕሊሌ እቲ ኣብ መንጎ ሰብ ባዔለ ብግብሩ ኺረኽቦ ዘዯሉ ጽዴቅን ካብ ኣምሊኽ ዘርከብ ጽዴቅን
ዖል ፍሌሌይ ንምዴሓን ዘትንክፍ ኮይኑ ከምዘ ዘስዔብ ምዃኑ ምጥቃሱ ኣገዲሲ እዩ።
ጽዴቂ ኣምሊኽ - ናይ እምነት ጽዴቂ እዩ - ብክርስቶስ ኣቢሌካ ናብ ኣምሊኽ ምምጻእ ዴማ እዩ።

ጽዴቂ ሰብ - ናይ ግብሪ ሕጊ (ባዔሌኻ እትጽዔሮ ጽዴቂ) እዩ - ሰብ ብሕጋጋት ናብ ኣምሊኽ ኪመጽእ
ይዯሉ።
ጽዴቂ እምበኣር ሰብ ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ዖሇዎ ኣቃውማ ወይ ኣመጻጽኣ የመሌክት። እቲ
መገዱ ዴማ ብክርስቶስ ወይ ብገዙእ ርእስኻ ነይሩ። ሰብ፣ በቲ ዲሕረዋይ ማሇት ብሰናይ ግብሪ
ዘርከብ ጽዴቂ ስሇዖይተዒወተ እዩ፣ ክርስቶስ ጽዴቅና ኪኸውን መጺኡ። (1ቌረ 1፣31)

4ይ ትምህርቲ

ምምሌሊስ ምስ ክርስቶስ
ሰብ ሓንሳእ ብክርስቶስ ኣሚኑ ምስዯሓነ ናብ ናብራ ክርስትና እዩ ዘኣቱ። ብርግጽ፣ ሓንሳእ ናይ ምዴሓን
እምነት ምስረኸበ፣ ሰብ ናይ ዖሇኣሇም ህይወት ብምርካቡ ኣብ ምዴሪ እቲ ዚዴሉ ዔሊማ ህይወት ጨቢጡ
ብምዃኑ ዋሊ እንተሞተ ኣይመገዯሰን። (ፊሌ 1፣20) ግናኸ ፍቓዴ እግዘኣብሄር ክሳዔ ዖይኮነ ሰብ ብህይወት
ብስጋ ይጸንሕ። እዘ ዴማ ክሳዔ እታ ኣምሊኽ ኣብ ምዴሪ ኪጸንሕ ዛወሰነለ እዩ። ስሇዘ፣ ኣብዘ ምዴራዊ
ናብራ፣ ብየሱስ ክርስቶስ ምዴሓን ምስ ረኸብና ምስኡ ኽንመሊሇስ እዩ ዘዴሇየና። እዘ ምምሊስ እዘ፣ ሌክዔ
ከም ተዒዛቲ ኣብዙ ምዴሪ እንነብሮ ናይ ጉዔዜ ህይወትና እዩ። ኣብ ሑቕፊ ጎይታ እንበጽሕ፣ ኣብ መገዱ
ኢና ዖልና። ንክርስቶስ መሲሌና ምእንቲ ክንጎዒዛ እምበኣር፣ ከምቲ ንሱ ዛተመሊሇሶ ኴንና ኽንምሊሇስ
የዴሌየና። ጉዔዜና ንኽንፍጽም ስንቂ የዴሌየና፣ እዘ ስንቂ እዘ ከም ምንባብ ቃሌ ኣምሊኽ፣ ጸልት፣
ሕብረት ኣሕዋትን ዛኣመሰሇ ኮይኑ ናብ ምሌኣት ዴማ የብጽሓና።

1. ቃሌ ኣምሊኽ
ኣብቲ ምስ ክርስቶስ እንመሊሇሰለ እዋን ቃሌ እግዘኣብሄር ምንባብን ምጽናዔን ብእኡ ንኽንዒብይ፣ ባህርይ
ኣምሊኽ ዴማ ኣባና ኺንጸባረቕ ይረዴኣና። ከመይሲ ቃሌ ኣምሊኽ ይምግበና፣ ከም እንዒቢ ይገብረና፣
ከምኡውን የዏርየና፣ የሇብመናን ጥበብ ይህበናን እዩ።

“ሙሴ ኸኣ እዘ ነገር እዘ ንኹለ እስራኤሌ ተዙሪቡ ወዴኤ፣ በልም ዴማ፣ እዘ ልሚ ኣነ ዛምስክረሌኩም
ዖሇኹ ቃሊት እዘ ሕጊ ተጠንቂቕኩም ንዯቅኹም ክትእዛዛዎም፣ ኩለ ቃሊት እዘ ሕጊ እዘ ኣብ ሌብኹም
ኣንብርዎ። እዘ ነገር እዘ ህይወትኩም እዩ።” (ዖዲ 32፣45-47 ቌል 3፣16-17)
-

ከምቲ እዘ ቃሌ ዘብል ዖል፣ ቃሌ ኣምሊኽ ንዛጠመየ ዚጽግብ ናይ ህይወት መግቢ እዩ።
ብእንጌራ ዴማ ይምሰሌ። (ዖዲ 8፣3 ኣሞ 8፣11 ዮሃ 6፣35 ዮሃ 6፣63 ማቴ 4) በዘ ዴማ ክንምገቦ
እሞ መንፈስና ከነሕይሌ ይግባእ።

-

ቃሌ ኣምሊኽ ንህይወት ዯቂ ሰባት ኣጐሉሑ ዚርኢ ብምዃኑ ብመስትያት ይምሰሌ እዩ። እዘ ዴማ
ከምቲ ኣብ ዔሇታዊ ህይወትና መስትያት ከይርኤና ዖይንወጽእ፣ ከምኡ ንህይወትና ኩለ ጊዚ
ብቓሌ ኣምሊኽ ክንርእያ ከምዚዴሌየና የረዴኣና።

-

ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ሕሉና ሰባት ንዖል ምስ ሓሳብ ኣምሊኽ ዘጻረር ዖበሇ ሓሳብ ቆሪጹ ስሇዘኣሉ፣
ከም ሰይፊ ይምሰሌ እዩ። (እብ 4፣12) ኣብ ካሌእ ስፍራውን “ኣብ የማናይ ኢደ ሸውዒተ

ከዋኽብቲ ኣሇዎ፣ ካብ ኣፉ’ውን ክሌተ ዛኣፉ ሰይፊ ይወጽእ፣ ትርኢቱ’ውን ከምታ ብሓይሉ
እተብርህ ጸሓይ እዩ።” (ራእ 1፣16)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንተሪር ዛኾነ ሌቢ ዘሰብር ማሇት ዚእምን ብምዃኑ ከም ሞድሻ ይምሰሌ እዩ።

“ቃሇይ ከምቲ ንኸውሒ ሓሸምሸም ዖብሌ ሞድሻ ኣይኮነን?” (ኤር 23፣29)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንህይወት ሰብ ኣጐሉሑ ብምርኣይ ጉዴሇትካ ከምእትኣሉ ይገብረካ፣ ኮሉዐ የጽርየካ
እዩ ኣሞ ብሓዊ ይምሰሌ እዩ። “ግናኸ ንሱ ከም ናይ ኮሊዑ ሓውን ከም ናይ ሓጻቢ ሳሙናንን

እዩ’ሞ ነታ መዒሌቲ ምምጻኡ መን ይጽመማ። ንሱ ኪግሇጽ ከልስ መን ይቐውም።” (ሚሌ 3፣2-3
ኤር 23፣29)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንመንፈስ ሰብ የሐዴስ የሇምሌም፣ የርውን የንጽህን እዩሞ ብማይን ዛናብን ይምስሌ
እዩ። “ዛናብን ውርጭን ካብ ሰማይ ከምዘወርዴ እሞ ንምዴሪ ከየስተዮ ከምዖይተርፍ፣ ... ዖርኢ

ንዖራኢ፣ መግቢ ንተቐሊቢ ዴማ ከይሃቦ ከምዖይተርፍ ከምኡ ዴማ እቲ ካብ ኣፈይ ዘወጽእ ቃሌ
ክኸውን እዩ። ነቲ ኣነ ዛዯሌዮ ኬስሌጥ ኣብቲ ኣነ ዛሌእኾ ኬቕንዔ እዩ፣ እምበር ብኸንቱ ናባይ
ኣይምሇስን እዩ።” (ኢሳ 55፣10-11)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንመገዱ ህይወትካ ይመርሕ እዩሞ ከም መገዱ ይምሰሌ እዩ። “ጎበዛ ንነብሱ

ብምንታይ የህዴእ፣ ኸም ቃሌካ ብምጥንቃቕ።” (መዛ 119፣9, 105 ዮሃ 4፣14 ዮሃ 15፣3 ኤፌ 5፣
25-27 ዖዲ 17፣20)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንዛሓመመ ብዛተፈሊሇየ መገዱ ኪፍውስ ዘኽእሌ እዩሞ፣ ከም ፈውሲ ይምሰሌ እዩ።

“ቃለ ሌኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉዴድም ከኣ ኣናገፎም።” (መዛ 107፣20 ማቴ 8፣5-13)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ኣብ ህይወት ሰብ ጽዴቂ የብቁሌ፣ ከም ዖርኢ ይምሰሌ። “በሇ ዴማ፣ መንግስቲ

ኣምሊኽ ዖርኢ ንምዴሪ ከም ዛዖርአ ሰብ እሞ ንሱ ሇይትን መዒሌትን ይትንስእን ይዴቅስን፣ እቲ
ዖርኢ ዴማ ንሱ ከይፈሇጦ ይበቁሌ፣ ይዒቢ’ውን፣ እታ ምዴሪ ባዔሊ ትፈሪ፣ ቅዴም ጮማ፣ ዯሓር
ሰዊት፣ ዯሓር በጽሒ፣ ስርናይ ምስ በጽሓ ቀውዑ ኣትዩ እዩ’ሞ፣ እቲ ሓረስታይ ማዔጺደ
ይሰዴዴ።” (ማር 4፣26-27 1ቆሮ 3፣17 ማቴ 8፣13-15)
-

ቃሌ ኣምሊኽ ንሓጢኣትን ፈተናን ስዑርካ ክትወጽእ ይሕግዖካ። (ለቃ 4፣1-12 1ዮሃ 2፣14)

-

ቃሌ ኣምሊኽ፣ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምቕናዔ፣ ይጠቅም። (2ጢሞ 3፣4-17 ዖዲ 17፣19-20 ዖዲ
30፣19-20)

2. ጸልት
ኣብ ምዴሪ ኸሇና ካሌእ ምስ ክርስቶስ እንመሊሇሰለ መገዱ ንህይወት ኣማኒ ዴማ ኣዛዩ ዚገዴሶ ጸልት እዩ።
ብሕጽር ዛበሇ፣ ጸልት ምስ እግዘኣብሄር ምዛርራብ ማሇት እዩ። እዘ ነቲ ብክርስቶስ ዛረኸብካዮ ምዴሓን
እተጽንዒለን ቃለ ፈሉጥካ ምስኡ እትሓብረለን መገዱ እዩ። ከምቲ ንሓዯ ሰብ ንኽትፈሌጦ ምስኡ

ተራኺብካ ጊዚ ከተሕሌፍ ዖልካ ከምኡ ዴማ ንኣምሊኽ ክትፈሌጦ ምስኡ ብመገዱ ወደ የሱስ ክርስቶስ
ክትራኸብ የዴሌየካ። እዘ ዴማ ምስ እግዘኣብሄር ጥቡቕ ዛኾነ ፍሌጠት ወይ ሕብረት ኪህሌወና ብጸልት
ምትጋህ ማሇት እዩ። እምበኣርከ፣ ንሱ ብቓለን መንፈሱን ይዙረበና፣ ንሕና ብጸልት ምስኡ ንዖራረብ። ካብ
ጸልት እንረኽቦ ረብሓ ኣዛዩ ብሕ እዩ። ካብ እግዘኣብሄር ፍትሒ ይወጸሌና፣ ምጽንናዔ ንረክብ፣ ኣብ
ምዴሪ ወይ ሃገር ብሰሊም ንነብር ወ.ዖ.ተ። ስሇዘ ጸልት ሌዐሌ ሓይሉ ዖሇዎ መንፈሳዊ መሳርሒና እዩ። እቲ
ዖይጽሉ ሰብ ንኼጥቅዕ እዩ ንሰይጣን መገዱ ዘኸፍተለ። (ዘንበብ ጥቕስታት - ለቃ 18፣1-8 21፣36
1ጢሞ 2፣1-4)


መኣዛ ኢና ክንጽሉ ዘግባኣና?

ብርግጽ ኹለ ጊዚ ኢና ክንጽሉ ዘግብኣና። እዘ ምስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሌምምዴን ዔሇታዊ ሰላዲ ጊዚን
ኪፈሊሇ ዘኽእሌ እዩ፣ ብዛተፈሊሇየ መገዱ ዴማ ኪኽውን ይኽእሌ። ንኣብነት፣1. በብጊዚኡ ብምስትንታን - ስራሕካ ከይገዯፍካ ምስ ጎይታ ኣብ ዛኾነ ቦታን ጊዚን ንኣምሊኽ
ብምዛካርን ብምሕሳብን ክትጽሉ ዘከኣሌ እዩ። (ምሳ 3፣6) ነዘ ዘዴግፈና እቲ ከየባተኽኩም ጸሌዩ
ዘብሌ ናይ ሃዋርያ ጳውልስ ምኽሪ ኣልና። (1ተሰ 5፣17)
2. ከከም ኩነታቱ ብጾም ኣሰኒኻ ጸልትን ክትገብር ይከኣሌ።
3. ኣንጊህካ ብምትንሳእ ናይ ወጋሕታ ጸልት ክትጽሉ ትኽእሌ። (መዛ 5፣1-3 መዛ 55)
4. ብኻሌእ መገዱ ዴማ ኣብ ናይ ሇይቲ ሰዒታት ብምንቃሕ ምጽሊይ ይከኣሌ። “ኮነ ዴማ የሱስ በቲ
ወርሓት እቲ ኺጽሉ ናብ ከረን ዯየበ፣ ሇይቲ ብምሌእታ ብጸልት ናብ ኣምሊኽ ነቒሑ ሓዯረ።”
(ለቃ 6፣12 መዛ 119, 62, 147-148)
ጸልት ንህይወት ክርስትያን ኣማኒ ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ሌክዔ ከም ማይ ክትጸምኦ ዖልካ ነገር እዩ። ኣብ
መጽሓፍ ቅደስ፣ ዲዊት “እራብ ናብ ዒይኒ ማይ ከምእትናፍቕ ከምኡ ዴማ ዎ እግዘኣብሄር ነፍሰይ ንዒኻ
ትናፍቅ ኣሊ” ኢለ ከምዛዖመሮ፣ ምስ ኣምሊኽ ሕብረት ንምግባር ክርስትያን ኪጸምእ ኣሇዎ። (መዛ 41፣1)
እዘ እዩ ጥዐይ መንፈሳዊ ህይወት ከምዖልካ ምሌክት ዘኸውን። ብጸልት ናብራኻ ኪሌወጥ፣ ዒሚቚ
መንፈሳዊ ህይወት ኪህሌወካን ይኽእሌ።


ከመይ ኢሌና ንጽሉ?

ከምዘ ወይስ ከምቲ ኢሌካ ጸሌይ ዘብሌ ሕጊ የሌቦን። ጸልት ምጽሊይ ዯኣ ኣምበር፣ ዒይነት ኣጸሊሌያ
የሌቦን። ከም ሌማዴ ሰባት ግና ከምዘ ዘስዔብ ጌሩ ሰብ ይጽሉ። እዘ ዴማ ከከም ዘሰማምዒና ክንትግብሮ
ንኽእሌ።



ተንበርኪኽና ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ብናይ ትሕትና ክንጽሉ ንኽእሌ። (ዲን 6፣10)



ቀስ ኢሌና ብሌብና ንጽሉ። (1 ሳሙ 1፣13)



ተዯፊእና ብስግዯት ክንጽሉ ንኽእሌ። (ማቴ 26፣39)



ዒው ኢሌና ዴምጽና ኣውጺእና ክንጽሉ ንኽእሌ። (1ነገ 8፣22-61)



ኮፍ ኢሌና ብምስትንታን ክንጽሉ ንኽእሌ። (ማር 11፣25)



በቲ ውህበት መንፈስ ቅደስ ዛኾነ ካሌእ ቋንቋታት (ሌሳን) ብመንፈስ ክንጽሉ ንኽእሌ። (1ቆሮ
14፣2-15 ኤፌ 6፣18)



ጸልት ምጽሊይ ግን ኣቃውማ ናይ ኣካሊት ዖይኮነስ ኣቃውማ ሌብናን መንፈስናን ኣብ ቅዴሚ
ኣምሊኽ ምዔራይ እዩ። ስሇዘ ጸልት ኣገባብ ወይ ፎርሙሊ የብለን።



ኣበይ ክንጽሉ ይግባኣና

ጸልት ከምቲ ጊዚ ዖይውስኖ፣ ከምኡ ቦታውን ኣይውስኖን እዩ። ስሇዘ ኣብዘ ዘስዔብ ኴንና ክንጽሉ
ንኽእሌ፣-





ኣብ ኩለ ስፍራ - (1ጢሞ 2፣8)



ኣብ ዔጹው ቤትና (ብሕት ኢሌና) - (ማቴ 6፣6)



ኣብ ማሕበር (ቤተ ክርስቲያን) ምስ ኣሕዋት - (ግብ 4፣23-31)



ኣብ ኣባይቲ፣ ከም ጉጅሇ ዋህዮ (ግብ 12፣12)

ዒይነት ጸልት

ብመሰረት እቲ እንጽሌዮ ዒይነታት ኣርእስቲ፣ ዒይነታት ጸልት ዴማ ይፈሊሇ። ኣብ ሌብና እንታይ ሒዛና
መጺና እምበኣር ወሳኒ እዩ ነቲ ዒይነት ጸልትና። በዘ መሰረት እዘ ዘስዔብ ዒይነታት ጸልት ኣል፣1. ናይ ምስጋና ጸልት - ከም ውለዴ ኣምሊኽ፣ ስሇ ኹለ ሰናይ ውህበታት እግዘኣብሄር ኣምሊኽ
ብናይ ምምስጋና መንፈስ ክንጽሉ ንኽእሌ። (መዛ 50፣14 እብ 13፣15)
2. ናይ ኣምሌኾ ጸልት - ንኣምሊኽ ዖልና ኣዴናቖትን ክብርን ብምግሊጽ፣ ንእግዘኣብሄር ናይ
ኣምሌኾ ጸልት ነዔርገለ። (ራእ 7፣9 ኢሳ 6፣3)
3. ናይ ሌመና ጸልት - ኣምሊኽ ዚዴሌየና ዖበሇ ዘመሌኣሌና ኣቦና ስሇዛኾነ ካብ እግዘኣብሄር ገሇ
ምእንቲ ኽንቅበሌ ኢሌና ሌማኖና ብጸልት ነቕርብ። (ማቴ 7፣7-11 ዮሃ 16፣24 ፊሌ 4፣6)
4. ናይ ንስሓ ጸልት - ሓጢኣትን ዖይምእዙዛን ዖበሇ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ይነቕፈና እዩ። ብዙዔባ እቲ
ኣብ ቅዴሚ እግዘኣብሄር ዛሓጣእናዮ ብምንዙዛ ክንጽሉ ንኽእሌ። (መዛ 38፣13 መዛ 51 እብ 4፣
16 1ዮሃ 1፣8-9, 2፣1-2 ነህ 9 ዲን 9)
5. ናይ ምምሊዴ ጸልት - ብዙዔባና ጥራይ ኣይኮንናን ኣንጽሉ። ኣብ ክንዱ ኻሌኦት ሰባት ብምጽሊይ
መዒይይቲ ኣምሊኽ ንኸውን። ንኣብነት፣-

o

ስሇ ህዛብን፣ ሃገርን፣ መራሕትን - (1ጢሞ 2፣1-4 ለቃ 16፣24)

o

ስሇ ዔዮ ወንጌሌ - (ማቴ 9፣37)

o

ስሇ ህዛቢ ኣምሊኽ - (ኤፌ 6፣18)

6. ናይ መንፈሳዊ ውግእ ጸልት - እዘ ነቲ ኣብ መንፈሳዊ ዒሇም፣ ማሇት እቲ ዖይረአ ዒሇም
ብምግንዙብ፣ ብእምነት ኣንጻር ሓይሌታት ጸሌማት እንገብሮ ውግእ እዩ። ከመይሲ ጸሊእቲ ጽዴቂ
ዛኾኑ መንፈሳዊ ሓይሌታት ኣሇዉ። ሰይጣንን መሊእኽቱን ካብ ኣምሊኽ ምስዒሇዉ ኣንጻር ጽዴቅን
ሓቅን ዖበሇ ኣንጻር መንግስቲ ኣምሊኽ ውግእ ይገብሩ ኣሇዉ። ንሕና ምስ እግዘኣብሄር ኣቦን ወደ
የሱስ ክርስቶስን ክንሓብር ከሇና ምስዘኦም ሓይሌታት ኣብ ውግእ ኢና ዖልና። (መዛ 35 1ጴጥ
5፣8 ኤፌ 6፣11-18 ያእ 4፣7)

3. ሕብረት ምስ ኣሕዋት
ኣብ ሌዔሉ ቃሌ ኣምሊኽን ጸልትን ሳሌሳይ ምስ ክርስቶስ እንመሊሇሰለ እሞ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና
እንዒብየለ ሕብረት ምስ ኣሕዋት (ቅደሳን) እዩ። እግዘኣብሄር ሕብረት ዘፈቱ ኣምሊኽ እዩ። በዘ ዴማ እዩ
ኣብ መዛሙር 133 “እነሆ ኣሕዋት ብሓዯ ሓቢሮም ኺነብሩስ ክንዯይ ሰናይን ጥዐምን እዩ፣ … ኣብኡ
እግዘኣብሄር በረኸትን ህይወትን ንዖሇኣሇም ኣዘ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዘወርዴ ጠሉ ሄርሞን
እዩ።” እግዘኣብሄር ሕብረት ስሇዘፈቱ እዩ ንኣዲም ዛፈጠረ፣ ዯሓር ዴማ ሰብ ምስወዯቐ ንወደ ሌኢኹ
ብመገዱ መስቀሌ ምስኡ ዛተዒረቐና። እምበኣር፣ ክርትያን ዛዯሓነ ምስ ኣምሊኽን ምስ ኣመንቲ ጎይታን
ሕብረት ምእንቲ ኽንገብር እዩ። ኹሌና ክርስትያናት ኣመንቲ ናይ ጎይታ ማሕበር ኢና። ኣካሌ ክርስቶስ
ተባሂሌና ዴማ ንጽዋዔ። ጎይታ ኸኣ ኣብ ሕብረት ይግሇጽ እዩ። (ማቴ 18፣18-20) ጎይታና የሱስ ክርስቶስ
ባዔለ ዴማ ንኣና ምስ ኣምሊኽ ኬሕብረና ስሇዘ እዩ መጺኡ። (ዮሃ 17፣20-23)
ምስ ኣሕዋት ክርስትያናት ብዛተፈሊሇየ መገዱ ሕብረት ንገብር። ከም ኣብነት ዴማ፣-



ብሓዯ ንኣምሊኽ ብምምሊኽ፣ ቃሌ ኣምሊኽ ሓቢርና ብምንባብ፣ ሓቢርና እንጌራ ብምቚራስ
ከምኡውን ምስ ሓዴሕዴና ናይ ሌብና ብምክፋሌ።



ጾር ሓዴሕዴካ ብምጽውዋር፣ ብጸልትን ምምኽኻርን።



ንሓዴሕዴና ብመንፈሳውን ንስጋና ዚዴሌን ሞራሊዊ ነገራትን ብምትሕግጋዛ።



ጸጋ ሓዴሕዴካ ብምምቓሌ።



ነዘ ኹለ ዘንበብ ጥቕስታት - ግብ 2፣41-47 ግብ 4፣32-35 ኤፌ 5፣18-19 እብ 10፣24-25

5ይ ትምህርቲ

ጥምቀት
ጥምቀት ሓዯ ካብ ኣገዯስቲ ስርዒታት ቤተ ክርስትያን እዩ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብፍሊይ ክሌተ
ስርዒታት ሂቡዋ ንቤተ ክርስትያን። ንሳተን ከኣ ጥምቀት ከምኡውን ቅደስ ቁርባን እየን። ንሕጂ እንርእዮ
ጥምቀት እዩ። ጥምቀት ብእንግሉዛኛ ባፕቲዛም ተባሂለ ዘጽዋዔ፣ ባፕቲዜ ካብ ዘብሌ ናይ ግሪኽ ቃሌ
ዛመጸ እዩ። ትርጉሙ ዴማ ምቕባር ወይ ምጥሊቕ ወይ ምጥሓሌ ማሇት እዩ። ኣብ ክርስትና ጥምቀት
ብማይ ዘግበር ኪኸውን ከል እቲ ዘጥመቕ ምለእ ሰብነቱ ጥሒለ ብምውጻእ ይፍጸም። ብሓፈሽኡ
መጽሓፍ ቅደስ ብዙዔባ ጥምቀት ኪዙረብ ከል ናይ ማይ ጥምቀት ሰባት ብክርስቶስ ኣሚኖም ዘፍጽምዎ
ቅደስን መንፈሳውን ስርዒት ኢዩ። ኣገባቡ ኸኣ ከምቲ ኣብ ሊዔሉ ዛገሇጽናዮ እዩ። ማሇት፣ ብዖል ኣካሊትካ
ኣብ ማይ ኣቲኻ ብማይ ተቐቢርካ ምውጻእ ማሇት ኢዩ።

ጥምቀት ከመይ ኢለ ተጀሚሩ /ታሪኽ/
ጥምቀት ከም ቃሌ ናይ ግሪኽ መበቆሌ ከም ዖሇዎ ርኢና ኣልና። እዘ ዴማ ጥምቀት ኣብ ኣይሁዴ ጥራይ
ዖይኮነስ ኣብ ካሌኦት ህዛብታት ዴማ ዘዛውተር ዛነበረ ስርዒት ምዃኑ የረዴኣና። ብመሰረት ግሪኻዊ ኮነ
ምብራቃዊ ከምኡውን ዴሒሩ ዛመጸ ኣይሁዲዊ ስርዒተ ጥምቀት፣ ሰብ ንሓዯ ዒይነይ ምስጢራዊ እምነት
ኪስዔብ ኢለ ወይስ ናይ ሓዯ መምህር ሰዒቢ ወይስ ወዯመዛሙር ኪኸውን እዩ በቲ መምህር ዘጥመቕ
ዛነበረ። ንኣብነት፣ ኣብ ናይ ቀዯም ባቢልናውያን ከምኡውን ግብጻውያን ህዛብታት ማይ የንጽህ እዩ
ኢልም ይኣምኑ ብምንባሮም ኣብ ከም እኒ ጢግሪስ ከምኡውን ናይሌ ዛኣመሰለ ኣፍሊጋት የጥምቑ
ነይሮም። ብኻሌእ ወገን ዴማ ናይ ሶቅራጥስ ፍሌስፍና ተኸታሉ ንምዃን ብስም ሶቅራጥስ ሰብ ይጥመቕ፣
ናይ ሙሴ ሰዒቢ ንምዃን ፈሪሳውያን ብስም ሙሴ ይጥመቑ ነበሩ። እዜም ፈሪሳውያን ንዛኾነ ሰብ
ኣይሁዲዊ ኪገብሩዎ ኸሇዉ ብማይ ጥምቀት የጥምቑዎ ነይሮም።
ዴሕሪ እቲ ናይ ብለይ ኪዲን ዖመን፣ ብፍሊይ ዴማ ኣብቲ ክርስቶስ ኣጋ ምምጽኡ ዛነበረ ዖመን ስርዒተ
ጥምቀት ብፍለይ መገዱ ኣብ ምዴሪ ይሁዲ ይትግበር ነበረ። ኣብ መወዲእታ ዴማ ዮሃንስ መጥምቕ ባዔለ
ሰባት ብዙዔባ ንስሓ ንሕዴገት ሓጢኣት ኪእመኑ ኢልም ይጥመቑ ነበሩ። እዘ ኪኸውን ከል እቲ ማይ
የንጽሆም ነይሩ ማሇት ዖይኮነስ፣ ዮሃንስ ባዔለ ከምዘ እንተኾይኑስ “ንንስሓ ዘበቅዔ ፍረ ግበሩ” እናበሇ እዩ
ዚማሕጽኖም ዛነበረ። እምበኣርከ፣ ስርዒተ ጥምቀት መገዴኻ ከምዛቐየርካ ንዒሇም እትእውጀለ ኣገባብ
ምንባሩ ቃሌ ኣምሊኽ የረዴኣና። (ኢሳ 40፣3 ዮሃ 1፣23)
ዋሊኳ ኣይሁዴ ንምንጻህ ኢልም ይጥቀሙለ እንተነበሩ፣ ኣብ ክርስትና እዘ ዒይነት ጥምቀት ኣይኮነን
ቀጺለ። ክርስትናስ ንወዯመዛሙርነት እዩ ንስሓ ኣሰንዩ ኬጥምቕ ዛጀመረ። መጀመርያ ንስርዒተ ጥምቀት
ከም ኣገዲሲ ስርዒት ዛፈቐዯ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። የሱስ ንዮሃንስ “ኩለ ጽዴቂ ክንፍጽም ይግበኣና

እዩ” ኢለ ኬጥምቖ ፈቒደለ። (ማቴ 3፣13-17 ለቃ 7፣29-30) እዘ ዴማ ብዯቀ መዙሙርቲ ኣብ ኩለ
ክርስትያን ቀጺለ። ስሇዘ ንምንታይ ንጥመቕ ንዘብሌ ሕቶ ዘወሃበና መሌሲ፣

ብማይ ክንጥመቕ ትእዙዛ ኣምሊኽ ብምዃኑ - (ማር 16፣16)



ምፍጻም ጥምቀት ንስርዒት ኣምሊኽ ምእዙዛ፣ ዖይምፍጻሙ ዴማ ምንዒቕ እዩ - (ለቃ 7፣29-30)



የሱስ’ውን ብማይ ተጠሚቑ እዩ፣ ንሕና ዴማ ከም ዯቀ መዙሙርቱ ንጥመቕ - (ማቴ 3፣13-17)



ኩልም ሃዋርያትን ኣመንቲ ቅደሳንን ብማይ ተጠሚቖም እዮም፣ ንሕና ዴማ ናይ ልሚ ቅደሳን
ኢና - (ግብ 2፣41 ግብ 8፣12 ግብ 8፣26-40)



ከመይ ዛበሇ ሰብ ኢዩ ኪጥመቕ ዖሇዎ?

ሰብ ዘጥመቕ ንርእሱ እዩ፣ ንኻሌእ ወይ ብኻሌእ ተገዱደ ኣይኮነን። ሰብ ባዔለ እዩ ብዙዔባ እምነቱ
ዘውስን፣ ባዔለ ዴማ ብዙዔባ ጥምቀቱ ይውስን። ከመይሲ ኣገዱደ ክርስትያን ኪገብረካ ዘኽእሌ ከምዖየል
ኣገዱደ ዴማ ኬጠምቐካ ዘኽእሌ የሌቦን። ዖይኣመንካለ ነገር ምግባር ናይ ክርስትና ምህሮ ኣይኮነን። ስሇዘ
ኸኣ እዩ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ “ዛኣመነን ዛተጠምቀን ኪዴሕን እዩ፣ እቲ ዖይኣመነ ግን ኪኹነን እዩ፣”
ዘብሇና (ማር 16፣15) ስሇዘ እቲ ወንጌሌ ሰሚዐ ዛኣመነ እዩ ኪጥመቕ ዘኽእሌ። (ሮሜ 10፣14-17 ማር
16፣16 ግብ 8፣36-37 ግብ 18፣8)



በዘ ምኽንያት ህጻናት ዛጥመቕዎ ጥምቀት ብኸመይ ይርኤ?

ህጻን ኪኣምን ወይስ ከይኣምን ኣይክእሌን እዩ። ህጻን፣ ንርእሱ ኪውስን ዖይክእሌ ብምዃኑ፣ ፈትዩ ሓጢኣት
ኪገብር ወይስ ከይገብር ኣይክእሌን። ከምኡ ዴማ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ ብእምነት ክርስቶስ ኪዴሕን
ኣይክእሌን። በዘ ዴማ እዩ ኣምሊኽ ከም ንጹሃት ስሇዘፈሌጦም “ህጻናት ናባይ ይምጽኡ ሕዯጐዎም” እምበር
“ይነስሑ” ዖይብሌ። ንሳቶም ጽቡቕን ክፉእን ክሳዔ ዖይፈሇጡ ኣዲማዊ ሓጢኣት ንኹነኔ ዖሇኣሇማዊ ጥፍኣት
ዘምሌከቶም ኣይኮነን። ስሇዘ ንህጻን ምጥማቕ ኣየዴሌዮን እዩ ትርጉም ዴማ የብለን፣ ኣየዴሕኖ ኣየኾንኖ።
ሰባት ንስርዒተ ጥምቀት ብግጉይ መገዱ ኺትርጉምዎ ኸሇዉ ግን፣ ጥምቀት ከም ንምንጻህ ኢሌካ እትገብሮ
እዮም ዘሓሰብዎ። እዘ ጌጋ እዩ፣ ከምኡ እንተዘኸውን ንክርስቶስ ምጥማቕ ኣይመዴሇዮን፣ ከመይሲ
ሓጢኣት ኣይገበረን እሞ ምንጻህ ኣይመዴሇዮን። ክርስቶስ ግን ተጠሚቑ እዩ። ንምንታይ? ነቲ ናይ ዮሃንስ
መጥምቕ ኣገሌግልት ካብ ኣምሊኽ ዛኾነ ኣገሌግልት ምዃኑ ንኺምስክር እዩ። ነቲ ሓሳብ ኣምሊኽ
ፈጺሙዎ እምበር ኣይነዒቖን።
ብኻሌእ መገዱ ዴማ፣ ጥምቀት ክርስቶስ፣ ንጎይታ ምስ ኣቦ ሕብረት ከምዖሇዎ፣ ሓዴነቱ፣ ክብሩ ዖርኣየ
ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። እግዘኣብሄር ኣቦ ኣብቲ እዋን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ “እቲ ፍቁር ወደ” ምዃኑ
መስኪሩለ እዩ። (ማቴ 3፣16-17) እዘ፣ ጥምቀት ክብሪ ኣምሊኽ ዘግሇጸለ ነገር ምዃኑ፣ ንሕናውን ንኽብሪ
ኣምሊኽ ኢሌና እንገብሮ ስርዒት ምዃኑ ዴማ የመሌክተና።

ህጻናት ኣብ ታሪኽ ኬጥምቑዎም ዛጀመሩ ኣብ ኣውሮጳ (ኣብ ማእከሊይ - ናይ ጸሌማት - ዖመን)፣ ኣብቲ
ህጻናት ብዛተፈሊሇየ ምኽንያት (ንኣብነት ፌራ) ብብዛሒ ይሞቱ ብምንባሮም ሓዯ ሕቶ ተሊዑለ። እዜም
ዛሞቱ ዖሇዉ ህጻናት እንታይ ኪኾኑ እዮም ዘብሌ ሕቶ። ነዘ ዛሃቡዎ መሌሲ ኸኣ ነቲ ቅኑዔ ሓቂ ማሇት
“ህጻን ንጽቡቕ ምምራጽ ንኽፉእ ዴማ ምእባይ ክሳዔ ዖይፈሇጠ ንጹህ እዩ” ዘብሌ ዘጻረር ነበረ። ዛተዋህበ
መሌሲ ግን ብምኽንያት ኣዲማዊ ሓጢኣት ኪጠፍኡ፣ ፍርዱ ገሃነም ኪፍረደ እዮም ዘብሌ እዩ። ካብዘ
ዛተሊዔሇ ዴማ “ንህጻናት ዖይነጥምቖም” ብዘብሌ ሓሳብ መሉሶምዎ። ኣምሊኽ ዖይተሸገረለ ነገር ሰብ
ኪሽገረለ ኣየዴሌን። ክርስቶስ ንህጻናት ኣጥምቑ ኢለ ኣይኣዖዖን፣ ከመይሲ ጥምቀት ምስ እምነት
እተተሓሓዖ እዩ። ከምቲ “ብጥምቀትውን ምስኡ ተቐበርኩም፣ ብግብሪ እቲ ኻብ ምዉታት ዖተንስኦ ኣምሊኽ
ዴማ ምስኡ ተንሳእኩም” ዘብሌ ቃሌ ዖል፣ ጥምቀት ብክርስቶስ ኣሚንና ከምዛዯሓንና ምስክር እዩ። (ቌል
2፣12) ንዒሇም ከምቲ ኖህ ዛገበሮ ንምስክረሊ። እዘ ዒበይቲ ዘገብርዎ ዯኣ እምበር ህጻናት ዘገብሩዎ
ኣይኮነን።
ሰባት ከም ባህሉ ንህጻናት፣ ንወዱ ኣብ ኣርብዒ ንሌ ዴማ ኣብ ሰማንያ መዒሌቲ የጥምቑዎም። እዘ ግጉይ
ትርሜ መጽሓፍ ቅደስ እዩ። ኣብ ኦሪት ዖላዋውያን 12 ንዖል ስርዒት ምንጻህ ሰበይቲ ዴማ ይጠቕሱ።
እቲ ጽሑፍ ግን ብዙዔባ ምንጻህ እታ ሰበይቲ ነቲ ሕጻን ዴማ ናብ ቤት ኣምሊኽ ምምጻኣ እዩ ዚርእየና።
ኣብቲ ዖመን እትስ ጥምቀት ማይ ዘበሃሌውን ኣይነበረን። ንህጻን ምውፋይ ግና ካብ ጥንቲ ዛጸንሐ ሰናይ
ነገር እዩ፣-

ህጻን ከተወፍዮ ከልኻ ኣምሊኽ ብውሊዴ ስሇዛባረኸካ ከተመስግኖን፣ እዘ ህጻን ናትካ እዩ ስሇዘ
ባርኸሌና ምባሌካ እዩ።

-

ህጻን ከተወፍዮ ከልኻ፣ ወሇዱ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽን ህዛቢ ኣምሊኽን፣ ብዙዔባ ግቡእ ሓሊፍነቶም
ኪዲን ከምዘኣትዉን ንምግባር እዩ።

እምበኣርከ፣ ኣብ ብለይ ኪዲን ማሇት ቅዴሚ ናይ ፈሪሳውያን ስርዒት ዛኾነ ስርዒተ ጥምቀት ኣይነበረን።
ህጻን ምጥማቕ ዴማ ዖይመጽሓፍ ቅደሳዊ ባህሉ ሰብ እዩ።



ጥምቀት ናይ ሓዴሽ ኪዲን ስርዒት ኢዩ

ኣብ 1ቆሮ 10፣1-4 “ብዯመናን ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ” ዘብሌ ቃሌ ኣል። ሃዋርያ ጳውልስ ነዘ ከም
ምሳላ ይጥቀመለ። እቲ ብእምነት ንሙሴ ኣሚኖም ንባሕሪ ኤርትራ ምስጋሮም ንሞት ከምዛተወፈዩ ዚርኢ
ነገር እዩ። ካብ ኣመኑ ዴማ ብትሕቲ ማይ ብምህሊፎም ንጥምቀት ዘገሌጽ ነገር ኮይኑ። እዘ ናይ ዯቂ
እስራኤሌ ምስ ሙሴ ዛገበሩዎ ነቲ ናይ ክርስቶስ ንዒሇም ኪፈርዲ ኸል ንሕና ግና ዛዯሓንናለ ዚርኢ
ጥምቀት ዒብዪ ኣብነት እዩ። ከመይሲ ግብጻውያን እቶም ንዒሇም ዘውክለን ፈርኦን ንሰይጣን ከም ገዙኢ
እዙ ዒሇም ዘውክሌን ሙሴ ኪፈርድም ኢና ንርኢ።



ዘጥመቕ ሰብ ብስም መን ክጥመቕ ኣሇዎ?

ብመሰረት ትእዙዛ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንዛኣመነ ሰብ ብስም ኣቦን ወዴን መንፈስ ቅደስን ኢኻ ወዯ
መዛሙር ጎይታ ኪኸውን ከተጥምቖ ዘግባእ። እዘ ዴማ ንክርስቶስን ትምህርቱን ንኺስዔብ፣ ካብ ዒሇም
ወጺኡ ናብ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ምእታዉ ዘምስክሮ ምስክር እዩ። እዘ ምስክር እዘ ሓዯ ኣቦ፣ ሓዯ
ጎይታ፣ ሓዯ መንፈስ ከምዖልና ዘምስክር ሓቂ፣ ብዙዔባ ስለሳዊ ሓዴነት (ስሊሴ) ዘምስክር ሓቂውን እዩ።
(ማቴ 28፣19-20 ግብ 10፣48 ግብ 19፣15)



ሰብ ክንዯይ ሳዔ ብማይ ይጥመቕ

ኣብ ክርስትና ሓንቲ ጥምቀት እያ ዖሊ። ንሳ ዴማ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ከምዛገበርካ እሞ ብሞቱ
ከምዛሞትካ ስሇዘ ዴማ ብጥምቀት እትቕበረሊ ዖልኻ ምዃና እትምስክረሊ ፈቲኻ እትውስና እያ። ስሇዘ
እዘኣ እታ ዴሕሪ እምነት እትፍጸም ጥምቀት ንሳ ሓንቲ እያ። (ኤፌ 4፣4 ግብ 19፣1-7) ኣሚኑ ሓንሳእ
ባዔለ ወሲኑ ብግቡእ መገዱ በዘ ዛተገሌጸ ኣገባብ ዛተጠምቀ ሰብ ብዴኻም ናብ ዒሇም እንተተመሌሰ ዴሞ
ዴማ ተጣዑሱ ብንስሓ ናብ ጎይታ እንተተመሌሰ ካሌኣይ ጥምቀት ኣየዴሌዮን እዩ።



ንሓዴሽ ኣማኒ ብማይ ዖጠምቑ መን ኢዮም?

ኩለ ሰብ ብማይ ኬጥምቕ ኣይክእሌን እዩ። ከምቲ ኣብነታት ናይ መጽሓፍ ቅደስ ዖልና ግን ሃዋርያት፣
ወንጌሊውያን፣ ሶት፣ መማህራን፣ ብሓፈሻ ብጹሓት ኣገሌገሌቲ እዮም ኬጥምቑ ዘግባእ። (ማቴ 28፣19-28)
እዘኣቶም ኣብ ዖየሇዉለ፣ እሞ ዴማ እቲ ሰብ ብግዱ ኪጥመቕ ዛወሰነ እንተኾነ፣ ዛተጠምቀ ክርስትያን
ኣማኒ ኬጥምቖ ይኽእሌ። እዘ ግና ኣብ ኣገዲዱ ዛኾነ እዋን እዩ። እተጥምቕ ማሕበር ክሳዔ ዛሃሇወት ግና
ብስርዒት እታ ማሕበር ኪኸውን ይግባእ።



ምስጢር ጥምቀት

ምርዲእ ምስጢር ጥምቀት ኣዛዩ ኣገዲሲ እዩ። ብሓት ሰባት ትርጉም ናይ ጥምቀት ሰኣን ምርዲእ ነዊሕ
እዋን ከይተጠመቑ ይጸንሑ። እዘ ግና ግቡእ ክርስትያናዊ ስርዒት ዖይምፍጻም እዩ። ገሇውን ኣብ ጥምቀት
ግጉይ ኣመሇኻኽታ ስሇዛጸንሖም በቲ ግቡእ መገዱ ከይተጠመቑ ይጸንሑ። ግናኸ ምስጢር ጥምቀት ዒብዪ
እዩ።


ካብ ኣረጊት ባህርይ ናይ ስጋዊ ሰብነት ብእምነት ኣቢሌካ ምስ ክርስቶስ ምስቃሌካ ከምእትእውጅ፣
እሞ ብሞትን ትንሳኤን ከምዛሓበርካዮ ንዒሇም እትነግራ ብስርዒት ጥምቀት እዩ። (ግብ 2፣19 ሮሜ
7፣1-6 ቌል 2፣11-12) በዘ ዴማ እዮም ሰባት ዴሕሪ ጥምቀት ስዯት ዚሇዒዔለሌካ።



ክርስቶስ ኪስቀ ኸል ነቲ ሓጢኣተኛ ሰብነት ስጋ ዛኾነ ኣረጊ ሰብ ኹለ ግብሩን ውዴቀቱን ኣብ
መስቀሌ ምስኡ ከምዛሰቐል ንሕና ዴማ ብተምሳሌ ጥምቀት ንገሌጾ። (ኤፌ 4፣21-23 ቌል 3፣810)



ብሓዲስ ህይወት ምእንቲ ክንመሊሇስ ብትንሳኤኡ ምስኡ ኣተሲኡና እዩ። ንሕና ኸኣ ከም
ዛሓበርናዮ ብምእማን ዴሕሪ ዯጊም ናይ ሓጢኣት ባህርይን፣ እቲ ኣዲማዊ ሰብ ምስ ኩለ ግብሩ
ከም ዛሞተ ፈሉጥና ንፍቓዴ ኣምሊኽ ንኽንነብር ብጥምቀት ተቐቢርና ንትንስእ። (ሮሜ 6፣3-5)



ኣገዲሲ ነገር ብዙዔባ ጥምቀት

ጥምቀት ምስቲ መምህርካ ወይ መራሒኻ ሓዯ ምዃንካ ንምምስካር ኢኻ እትፍጽሞ እዩ። ከምኡ ኻብ ኮነ
ዴማ፣ ካብ ግብሪ ዒሇም ወጺእካ ኣባሌ ናይታ ኣካሌ ክርስቶስ (ማሕበር) ምዃንካ እትምስክረለ እዩ። (ገሊ
3፣27-28 ሩት 1፣16-17 ግብ 2፣41-42) እዘ ጥምቀት እዘ ንዒሇም ብግህድ እትምስክረሊ ነገር እዩ።
እንተዖይተጠመቕካ፣ ብጎይታ ኣሚንካ ኸሇኻ’ውን ዒሇም ከም ናታ እያ ኣትርእየካ። ካብዘ እተሊዔሇ ዴማ
እዩ ኣብ ዒሇም ሰብ ካብ ዛኾነ ዒይነት እምነት ናብ ክርስቶስ እንተመጸ፣ ፈሇማ ሰብ ግዱ ዖይገብረለ ወይ
ብሕ ዖይጻረሮ። ሓንሳእ እቲ ሰብ ከምእተጠመቐ እንተተፈሉጡ ግን፣ ሂንደ ኣንተነበር ተነጽል ካብ
ሕብረተሰብ ይወርድ፣ ኦርቶድክስ እንተኾይኑ ይውገዛን ይስጎግን፣ እስሊም እንተኾይኑ ክሳዔ ቅትሇት
ይበጽሖ፣ ካቶሉክ ኣንተኾይኑ ይውገዛ፣ ኣይሁዲዊ እተኾይኑ ስዯት ይወርድ ከምኡውን ካሌእ ካብ ካሌእ
እምነታት። ጥምቀት ናይ ዒውታ ምስክርነት እምነት ብክርስቶስ እዩ።



ጥምቀት ኣበይ ይፍጸም?

ጥምቀት ከምቲ ዛገሇጽናዮ ምስክር እዩ። ንዒሇም ብሓፈሻ ኢኻ እትምስክረሊ ዖልኻ እሞ፣ ንዒሇም ወኪልም
ሰባት ዘሳተፉዎ ወይስ ዘርእዩዎ ኪኸውን ከል ሰናይ እዩ። ብዛኾነ ግን ጥምቀት፣

ኣብ ግሁዴ ወይ ቃሌዔ ቦታ ከም ሩባ፣ ባሕሪ ወ.ዖ.ተ ዛኣመሰሇ ማይ ዖሇዎ ኺካየዴ ይኽእሌ።



እቲ ኸባቢ ስዯት ወይስ ብርቱዔ ምጽራር ዖሇዎ እንተኾነ ግን ኣብ ክውሌ ዛበሇ ቦታ ኺካየዴውን
ይከኣሌ።



ጥምቀት ቅኑዔ ዛኾነ ምስክርነት እንገብረለ ኣገዲሲ ስርዒት እዩ። ክርስትያን ኣማኒ፣ ኪጥመቕ ከል
ዯጊም ወዯ መዛሙር ክርስቶስ ምዃኑ ዘምስክሩ ሰባት፣ ዒሇም ባዔሊ፣ ከምኡውን ሰይጣን ባዔለ ኣሇዉ።
እዘ ዴማ ብክርስቶስ ኣሚንካ ምዴሓን ከምዛረከብካ እትእውጆ ምስክርነት ናይ ምዴሓንካ እዩ ዘኸውን
እሞ፣ ኣብ ዒሇም ግሁዴ ናይ ክርስቶስ ዒቀይታይ ገይሩ የርእየካ።

6ይ ትምህርቲ

ምሌኣት መንፈስ ቅደስ
ክርስትና ካብ ናይ ብለይ ኪዲን ይሁዴነት ካብ ዘፈሌዮ ሓዯ ንጡፍ ዔዮ መንፈስ ቅደስ ምህሊዉ እዩ። ኣብ
ዖመን ነብያትን ነገስታትን እስራኤሌ መንፈስ ኣምሊኽ “ኢዴ እግዘኣብሄር” እናተባህሇ ብቅጽበታዊ ምግሊጽ
ኣብ ሌዔሉ እቶም ኣገሌገሌቲ ኣምሊኽ ኣቢለ ይዒዪ ነይሩ። እዘ ዴማ ከም ፍለይ ተርእዮ ናይቲ እዋን እዩ
ዘረአ ዛነበረ። ጸናሒ ዛኾነ ምሌኣት መንፈስ እግዘኣብሄር ግና ኣይነበረን። የሱስ ክርስቶስ ዴሕሪ ምምጻእ
የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣምሊኻዊ መንነቱን ግለጽ ዔዮኡን ኪፍሇጥ ዛጀመረ። ብፍሊይ እኳ “የሱስ ምስ ከበረ”
ማሇት ምስ ተንስአ እሞ ናብ የማን ግርማ ኣምሊኽ ምስ ዒረገ “ተስፋ ኣቦ” ተባሂለ ናብ ምዴሪ ወሪደ። ኣብ
ግብሪ ሃዋርያት ምዔራፍ 2 ከምእንርዮ ዴማ መንፈስ ቅደስ ብምሌኣታዊ ኪዒዪ ንረኽቦ።

 መንፈስ ቅደስ መን እዩ?
መንፈስ ቅደስ ሳሌሳይ ኣካሌ ስሊሴ እዩ። “ስሊሴ” ዘብሌ ቃሌ ኣብቲ ፍሌጠት እግዘኣብሄር ዘብሌ ኣርእስትና
ርኢናዮ ኣልና። ስሇዘ ስሊሴ ንመንነት ኣምሊኽ ዘገሌጽ እዩ እሞ ኣብዘ ዴማ ንመንፈስ ቅደስ ኣካሌ ስሊሴ
እዩ ካብ በሌናዮ፣ ንሱ ኣምሊኽ ምዃኑ ኢና ንገሌጽ ዖልና። (ማቴ 28፣19-20 ግብ 5፣1-4) መንፈስ ቅደስ
ካብ መጀመርያ ኣብ ግብሪ ፍጥረት ብንጡፍ ዛዒየየ እዩ። ካብቲ ንዔዮኡ ዘገሌጾ ነገር ዴማ እቲ “ሰራጺ”
እናተባህሇ ዘፍሇጠለ እዩ። ንፍጥረት ኩለ ህሌውናኣዊ ውቃበ ወይስ ቅርጺ ዘህብ እዩ። መጀመርታ ኮነ
መፈጸምታ የብለን (እብ 9፣14)፣ ኩለ ይኽእሌ (ለቃ 1፣35)፣ ኣብ ኩለ ኣል (መዛ 139፣7)፣ ኩለ
ይፈሌጥ (1ቌረ 2፣10-11) እምበኣርከ ንመንነት መንፈስ ቅደስ እንተኣጽናዔና ከምዘ ዘስዔብ ባህርያት
ንረኽበለ፣1. መንፈስ ቅደስ ንሰብ ፈጠረ - ወዱ ሰብ ብመንፈስ ኣምሊኽ እዩ ምለእ ህሌውና ዛረኸበ። “እቲ
ብመሌክዔና ከም ምስሌና ሰብ ንግበር” ዘብሌ ቃሌ ኣቦ ንወዴን መንፈስ ቅደስን ዛበል እዩ። (ዖፍ 1፣26
ዖፍ 2፣7 እዮ 33፣4)
2. መንፈስ ቅደስ ይዙረብ - ኣብ ብሕ ክፍሌታት መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ብለይ ኮነ ኣብ ሓዴሽ መንፈስ
ኣምሊኽ ንሰባት ኪዙረቦም ከል ንርኢ። ሃዋርዋያት እኳ “መንፈስ ክርስቶስ በሇና” “እቲ መንፈስ ብግሁዴ
ይዙረብ ኣል” ወዖተ እናበለ ጽሒፎም ኣሇዉ። ኣምበኣርከ መንፈስ ቅደስ ይዙረብ እዩ። (ግብ 13፣2 ግብ
9፣10, 13፣12 1ጢሞ 4፣1 ራእ 2፣7)
3. መንፈስ ቅደስ ይምህር - ብዙዔባ ክርስቶስ ሓቂ ዖበሇ ኹለ ዚፍሌጠና መንፈስ ኣምሊኽ እዩ። ንሰባት
ኣምሊኻዊ ፍሌጠት ኣብ መንፈስና ዚቐምጥ ንሱ እዩ። (ነህ 9፣20 ዮሃ 14፣26 1ዮሃ 1፣ 20-21, 27)
4. መንፈስ ቅደስ ይመርሕ - መንፈስ ቅደስ “ናብ ኩለ ሓቂ” ይመርሕ። ብሓቂ ውለዴ ኣምሊኽ ንዛኾኑ
ኸኣ እዩ ዘመርሕ። (ዮሃ 16፣13 ሮሜ 8፣15)

5. መንፈስ ቅደስ ይጉሂ - እግዘኣብሄር ሓጢኣት ብእትገብር ነፍሲ ባህ ከምዖይብል መጽሓፍ ቅደስ
ይነግረና። መንፈስ ቅደስ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ኪኣቱ ኸል ኣብ ውሽጢ መንፈሱ ኾይኑ ይምስክረለ፣
ሂኡ ዴማ ይገሌጸለ። በዘ ዴማ እዩ ንሰብ ስሇ ሓጢኣቱ ዘረትዕ። (ኤፌ 4፣30 ኢሳ 63፣10)
6. መንፈስ ቅደስ ማሕተም ተስፋ ምዴሓን እዩ - መንፈስ ቅደስ ብዙዔባ እቲ ክርስትያን ኣመንቲ ኪወርሱዎ
ዖሇዎም ናይ ዖሇኣሇም ምዴሓን ዔርቡን ርስቲ ኮይኑ ኣብ ኣመንቲ ይሓዴር። (ኤፌ 1፣13 ዮሃ 16፣13)

 መንፈስ ቅደስ ኣብ ብለይ ኪዲን
ኣብ ብለይ ኪዲን መንፈስ ቅደስ፣ “መንፈስ ኣምሊኽ” “ኢዴ እግዘኣብሄር” እናተባህሇ ኣብ ፍለያት ሰባት፣
ንኣብነት ኣብ ነብያት፣ ካህናት፣ ነገስታት፣ መሳፍንቲ፣ ንፍለይ ዔዮ ይወርዴ ምንባሩ ርኢና ኣልና። (ዖዲ
31፣3) ገሇ ካብቲ ዘዒዮ ዛነበረ ዴማ፣-

ጥበብን ክእሇትን ምሃብ - (ዖሁ 11፣25)

-

ናይ ምምሕዲር ክእሇት ምሃብ - (መሳ 6፣34 መሳ 11፣29, 15፣24)

-

ሓይሌን፣ ትብዒትን ምሃብ - (2ሳሙ 23፣2 2ዚና 20፣14-17)

-

ቃሌ ኣምሊኽ ምሃብ፣ ኣብ ማእከሌ እስራኤሊውያን’ውን ማሕዯሩ ገይሩ ነበረ - (ኢሳ 63፣11)

 መንፈስ ቅደስ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን
መንፈስ ቅደስ፣ ክርስቶስ ዴሕሪ ምትንስኡን ምዔራጉን ኣብ መዒሌቲ በዒሌ ሓምሳ እዩ ብጋህዱ ወሪደ።
ካብ ሽዐ (ቅዴሚኡውን ብየሱስ) “መንፈስ ቅደስ” እናተባህሇ ኣብታ ብክርስቶስ ዛኣመነት ማሕበር ንፍለይ
ዔዮ ኣብ ፍለያት ሰባት ጥራይ ዖይኮነስ፣ ኣብ ኣማኒ ክርስቶስ ዖበሇ ማሕዯሩ ገይሩ ይርከብ። ብውሌቂ ዴማ
ንሰባት ኪመርሕ፣ ኪምህር፣ ኪኣሉ ከምኡውን ብናይ ምግሊጽ ሓይለ ኪገሃዴ ንርእዮ። (ዮኤ 2፣26-32, ማቴ
3፣11 ዮሃ 1፣29-31 ዮሃ 7፣37-39, 14፣16-26, 16፣5-15 ግብ 1፣4-5)
ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምዴሓንና ፈጺሙ፣ ኣብ የማን ኣምሊኽ ምስተቐመጠ፣ ብበዒሌ ሓምሳ መንፈስ ቅደስ
ኣብ ሌዔሉ ኩልም ሃዋርያትን ኣመንትን ካብ ዘወረዯ ጀሚሩ፣ ወንጌሌ ክርስቶስ ኣብ መሊእ ዒሇም ብሓይሉ
ይግስግስ ኣል። ኣብ ዖመንና ዴማ ብሕ ዒበይቲ ዔዮታት ናይ መንፈስ ቅደስ ይዔየ ኣል። ዛተፈሊሇየ
መገዱ ዴማ ኣብ ዛተቐበሌዎን፣ ዛእዖዛዎን፣ ዛፈቀደለን ኣመንቲ ክርስቶስ ብሓይሇ መሇኮቱ ይዒዪ። (ግብ
2፣1-4, 2፣14-21, 4፣31, 8፣14-17, 10፣44-48, 19፣1-7)
ንነዊሕ እዋን ኣብ ታሪኽ፣ ተራ ናይ መንፈስ ቅደስ ብሰባት ተዖንጊዐ እዩ ነይሩ። ዴሒ ዖመናት ግና ኣብ
መበሌ 20 ክፍሇ ዖመን መንፈስ ቅደስ ከም ኣብ ዖመን ሃዋርያት ሕጂውን ብንጥፈት ኣብ ሰባት ከምዛዒዪ
ፍሌጠት ተረኺቡ። ካብዘ ዛተሊሇ ዴማ ካብ ዛሓሇፈ ዖመን ጀሚሩ፣ ዖመን መንፈስ ቅደስ ተባሂለ
ይፍሇጥ። ሰባት ተነስሒም ንጎይታ ተቐቢልም ከም ብሓዴሽ ዴሕሪ ምውሊድም ብዙዔባ መንፈስ ቅደስ
ኪግዯሱ ጀሚሮም፣

ኪመሌኦም ዴማ ኪጽሌዩ ክኢልም። ብመንፈስ ቅደስ ኪምሊእ ዴማ ንክርስትያን

እተዋህበ ጸጋ እዩ። ካብዘ ዛተሊዔሇ ናይ ህያብ ህያቡ ዴማ ይህብ ኣል።

 ኩለ ጊዚ ብመንፈስ ቅደስ ክንምሊእ ዖዴሌየና፣
ክርስትያን ብዯገፍ መንፈስ ቅደስ ጥራይ እዩ ህያው ኮይኑ ዘነብር። እምበኣርከ፣ ኣብ ኩለ ህይወትና
ማሇት፣ ቃሌስና፣ ሽግርና፣ ሓዖንና፣ ንሱ እዩ ዯጋፍን መጸናንዔን ዘኾነና። ብዖይዯገፍ መንፈስ ቅደስ፣
ህይወትና ሓይሉ ዖይብለ እዩ ዘኸውን። (ግብ 16-25 ዮሃ 14፣16 ዮሃ16፣7 ግብ 5፣41) ካሌእ ካብ ሓይሉ
ሓሉፉ መንፈስ ቅደስ ዘገብረሌና ነገር ከኣ፣-

ንሰይጣን ክንቃወም ይሕግዖና። (ኤፌ 6፣18)

-

ኣብ ሌዔሉ ሓጢኣትን ስጋን ዒወትን ምስሊጥን ኪህሌወና ይሕግዖና። (ሮሜ 8፣12-13 ገሊ 5፣16-17)

-

ኣብ ኣገሌግልት ወንጌሌ (ምስክርነት) ሓይሉ ይህበና። (ግብ 1፣8)

-

ኣብ ጸልትና፣ ከም ፍቓዴ ኣምሊ ክንጽሉ ምርሒት ይህበና። (ሮሜ 8፣26 1ቆሮ14-13-15 ኤፌ 6፣
18 ይሁ 20)

-

ኹለ ይምህረና፣ እቲ ቃሌ ኣምሊኽ ዘነገረና ዖበሇውን የዖክረና፣ ነቲ ዘመጽእ የፍሌጠና፣ ናብ ኩለ
ሓቂ ይመርሓና። (ዮው 14፣26, 16፣13) ብፍሊይ ቃሌ ኣምሊኽ ከነንብብ ከልና፣ ምግሊጽ ይህበና።

-

ኣብ ህይወትና ፍቓዴ ኣምሊኽ ከነሇሉ፣ እቲ ካብ ኣምሊኽ ዛተዋህበና ክንፈሌጥ ይሕግዖና። (1ቆረ
2፣10-12 ዮሃ 2፣20-27)

-

መንፈስ ቅደስ ብዙዔባ ሓጢኣት ኮነ ካሌእ ነገር ይረትዒና። (ዮሃ 16፣8)

-

ኣብ ክንዲና ኮይኑ ይማሌዯሌና። (ሮሜ 8፣27 ዖካ 12፣10)

 መንፈስ ቅደስ ንምምሊእ ኬማሌኦ ዖሇዎ
መንፈስ ቅደስ ኣምሊኽ ብጸጋ ዘህበና እዩ። ንዔኡ ንኽንረክብ ክንገብሮ ዖልና ነገር የሌቦን። ግናኸ ኣምሊኽ
ዴማ ጸጋኡ ንትሑታት ከምዘህቦም ቃሌ ኣምሊኽ እዩ እሞ፣ ብኸመይ ዛበሇ መንፈስ ክንቅበል ከምዖልና
ዚዴሌየና፣-

ምጽማእን፣ ምዴሊይን - (ዮሃ 7፣37-39 ለቃ 1፣9-13)

-

ምእዙዛ - እግዘኣብሄር ነቶም ዘእዖዛዎ ምስጢሩ የፍሌጦም - (ግብ 5፣32, 2፣37, 42)

-

መንፈስ ቅደስ ዛተመሌኡ ኣገሌገሌቲ ወይ ኣሕዋት ኢድም ኣንቢሮም ኪጽሌዩሌካ ምሕታት (ግብ 8፣14-24, 9፣17-19, 19፣1-7)

እዘ ኪበሃሌ ከል ግን ብዖይ ኢዴ ምንባር ናይ ሰባት፣ ሰብ መንፈስ ቅደስ ኪምሊእ ኣይክእሌን እዩ ማሇት
ኣይክነን። ሰብ ሓንሳእ ንጎይታ የሱስ ከም መዴሓኒኡ ምስተቐበል ዴሮ ማሕዯር መንፈስ ቅደስ እዩ።
መመሉሱ ኪምሊእ ዴማ የዴሌዮ። ምሌኣት መንፈስ ቅደስ፣ ሓይሉ ካብ ሊዔሉ ምቕባሌ እዩ። ብናይ ኣምሊኽ
መሇኮታዊ መንፈስ ምምሊእ እዩ። እዘ ዴማ ንኹለ ኣማኒ ክርስቶስ የዴሌዮ።
ሰብ መንፈስ ቅደስ ምስተመሌአ፣ ኣብ ህይወቱ ካብ ዘገሃዴ ነገራት ምስእንርኢ፣-

-

ብሓዴሽ ሌሳን ወይ ብኻሌእ ቋንቋታት ይዙረብ - (ግብ 2፣4, 10፣44-46 ማር 16፣17)

-

መንፈስ ቅደስ ኣብ ህይወቱ ብሓይሉ ይሓዴር እዩ እሞ ገሇ ክእሇታት ይወሃቦ - (ሮሜ 8፣9)

-

ናይ መንፈስ ቅደስ ሓጎስ ይወሃቦ፣ መንፈስ ኣምሊኽ ኣብ ህይወቱ ከም ሩባታት ማይ ይውሕዛ።
(ዮሃ 7)



ሰብ ሓንሳእ መንፈስ ቅደስ ምስተመሌአ ብኡ ኺኣኽል እሞ ትም ኪብሌ ዖይኮነ፣ ዔሇት ዔሇት ኣብ
ቅዴሚ ኣምሊኽ እናቐረበ ብመንፈስ ኣምሊኽ መመሉሱ ኺምሊእ እዩ ዖሇዎ። ነዘ ዴማ እዩ ንመንፈስ
ኣምሊኽ ኩለ ጊዚ ኪጽምኦ ዘግባኣ። (ኤፌ 5፣15-19 ቆል 3፣16 ዖሇ6፣13)

7ይ ትምህርቲ

ኣገሌግልት
ክርስትና ዔቤት ዖሇዎ ጉዔዜ ህይወት እዩ። ሰብ ተወሉደ ኣዒበየ ክሳዔ ናብ ብጽሕና ዯረጃ ከምዘዒቢ መጠን፣
ክርስትያን ዴማ ብእምነት ምስተወሌዯ ካብኡ ቀጺለ ቃሌ ኣምሊኽ እናተመገበ ኪዒቢ ክሳዔ “ምሌኣት
ብጽሕና ክርስቶስ የሱስ” ኪዒቢ ይግብኦ እዩ። ግናኸ መንፈሳውነት ማሇት ክርስትና መወዲኣታ ዖይብለ ጉዔዜ
ዔቤት እዩ እሞ፣ ኩለ ክርስትያን ተመሃሪ ሌቢ ኪህሌዎ ኣሇዎ። ካብቲ ሓዯ ናይ ዯረጃ ብጽሕና ክርስትና
ዛኾነ ነገር ናብ ዯረጃ “ኣገሌግልት ክርስቶስ” ምብጻሕ እዩ።
ብርግጽ ሓዯ ሰብ ብክርስቶስ ኣሚኑ ምስዯሓነ፣ ዲግም ተወሉደ እዩ እሞ ዴሮ ኣገሌጋሉ ክርስቶስ እዩ።
ናይዘ ኣብነት ዘኾነና ሃዋርያ ጳውልስ እዩ። በታ ብወንጌሌ ኣሚኑ ዛዯሓነሊ እዩ ተሇዊጡስ ወንጌሌ
ክርስቶስ ኪሰብኽ ዛጀመረ። እናዒበኻ ምግሌጋሌ እምበኣር ናይ ክርስትና ሓቂ እዩ።
ኣብ ህይወት ሰብ ዴሕሪ እምነት ብክርስቶስ ዘፍጸም ነገራት ምስእንርኢ፣ ኣካሌ ናይ ሓዯ ስጋ፣ ኣካሌ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ።
 ነፍሲ ወከፍ ኣካሌ ዘፍጽሞ ነገር ይፍጽም ማሇት ኣገሌግልት ኣሇዎ።
 ነፍሲ ወከፍ ኣካሌ በቲ ናቱ ውህበት ወይ ዴማ ተግባር ከምዚገሌግሌ፣ በቲ ዛተዋህቦ ጸጋ
የገሌግሌ።
 ኣገሌግልት ካብ ህይወት እዩ ይጅምር። ሰብ በቲ ዘኣምነለ ምንባር ምስጀመረ ሽዐ እዩ
ዚገሌግሌ።
 ብህይወትካ ዴሕሪ ምጅማርካ ቀጺሌካ ናብ ካሌእ ዯረጃ ኣገሌግልት ማሇት ኣገሌግልት ንኻሌኦት
ገጹ ይሰፍሕ።
 ገሇ ካብቲ ዘግሌገሌ ኣገሌግልት፣-

o

ምስፋሕ ወንጌሌ

o

ንጽጉማት ምሕጋዛ

o

ትሕት ዛበሇ ዔዮታት ምዔያይ

o

ምምዒዴ (ምትብባዔ)

o

ምምራሕ (ምምሕዲር)

o

ምዴንጋጽ (ምሕረትን ሇውሃትን ምግባር)

ከነስተውዔል ዘግበኣና ኣገሌግልት ብሕ ምዃኑ እዩ። ኩለ ክርስትያን ኣብ ማሕበር ኣምሊኽ ኣገሌጋሉ
እዩ። በበቲ ዛተዋህቦ ጸጋ ዴማ ኩለ የገሌግሌ። ኣገሌጋሌን ተገሌጋሌን ዘበሃሌ ነገር ኣብ ክርስትና ኣይዒዪን

እዩ። ገሇ ካብቲ ኣብ ሊዔሉ ዛተገሌጸ ንኹለ ኪህሌዎ ዘግባእ ነገር እዩ። ካብዘ ሓሉፉ ንገሇ ሰባት ፍለይ
ህያብ ኪህሌዎም በቲ ጸጋኦም እናዒበዩ፣ ዖገሌግለ ዴማ ኣሇዉ። ኣገሌግልት፣ ከም መጠን ጸጋ ኮይኑ ኣብ
ቅዴሚ ኣምሊኽ ግና ሓዯ ሚዙን ኣሇዎ። ስሇዘ ነቲ ኣባኻ ዖል ናይ ኣገሌግልት ጸጋ ክትተግሃለን ከተዔብዮን
እዩ ዘግባእ።
____________________________

