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ሰንበቴ የሥራ Aስፈጻሚ Aባላትን EግዚAብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልኝ ሳልል Aላልፍም፡፡ 
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 በAሁኑ ወቅት በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ የሚገኙ Oርቶዶክሳውያን ሕፃናት፣ 

Aዳጊዎችና ወጣቶች ቤተ ክርስቲያናቸውን Eያወቁ በመልካም ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ 

የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት 
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በEግዚAብሔር ፈቃድም በኅዳር ወር ፲፱፻፺፱ ዓ.ም. በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም መጥምቀ 

ዮሐንስና Aቡነ Aረጋዊ ቤተክርስቲያን የልጆች መርሐ ግብር በሃያ Aራት ልጆች ተጀመረ፡፡ Aሁን 
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ቅዳሜና Eሑድ ቀን ከAራት Eስከ ስድስት ሰዓት በAማርኛና በEንግሊዝኛ ቋንቋ የሚሰጠውን 

መንፈሳዊ ትምህርት ይከታተላሉ፡፡ በርካታ ምEመናንም በየሳምንቱ ረቡE ከምሽቱ Aሥራ ሁለት 

Eስከ ሁለት ሰዓት ለAዋቂዎች በተዘጋጀው  የትምህርት መርሐ ግብር ተሳታፊዎች ናቸው፡፡  

   ይሁን Eንጂ ሁሉንም ልጆች በየትምህርት ደረጃቸው በመመደብ ማስተማር የሚያስችል 

መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀቱ Aስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ቀድመው የተዘጋጁትን ትምህርቶች 

ተካተውበት ለዚሁ ሥራ Eገዛ የሚያደርጉ ወንድሞች ጋር በመመካከር ዲያቆን ዮናታን Iያሱ Eና 

ዲያቆን ዘላለም ረድኤት ተገኝተውበት ለትምህርቱ Aጋዥ የሆኑ መጻሕፍትን ለማዘጋጀት ጥረት 

ተጀመረ፡፡ EግዚAብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከAራት ዓመታት ጥረት በኋላ፤ ለሥርዓተ ትምህርቱ Aጋዥ 

የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ በኋላ Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ 

ክፍል ድረስ የሆኑ Aሥራ ሦስት ጥራዝ የማስተማርያ መጻሕፍት ዝግጅት ተጠናቅቆ ለኅትመት 
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Eንዲበቁ ለማድረግ ወደ ማተሚያ ቤት ገብተዋል፡፡   

 በማስተማርያ መጻሕፍቱ ዝግጅት፤ ለመረጃ የምንገለገልባቸው ምንጮች፣ የምEመናን የኑሮና 

የትምህርት ደረጃ፣ የመኖሪያ ሥፍራዎችና የባህል ልዩነቶች፣ Eንዲሁም በAገር ውስጥ Eና ከሀገር 

ዉጪ በሚገኙ Iትዮጵያዊያን መካከል ያሉ የAኗኗርና የሥራ ሁኔታዎችና Aካባቢያዊ ልዩነቶችን 

ታሳቢ በማድረግ ከግንዛቤ ውስጥ Eንዲገቡ ተሞክሮAል፡፡  በዚህ ሥራ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላደረጉት ለዲያቆን 

ዮናታን Iያሱ Eና ለዲያቆን ዘላለም ረድኤት፤ EግዚAብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ረጅም Eድሜ 

ይስጥልን Eላለሁ፡፡  

  ይኸው የEግዚAብሔር ፈቃድ ሆኖ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ላሉ 

ወጣቶች ለሚሰጠዉ ‹‹መሠረተ ሕይወት›› መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማስተማሪያ የሚሆኑ 

መጻሕፍት ለኀትመት በቅተዉ ለAገልግሎት የተዘጋጁ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ Eገልጻለሁ፡፡ 

“Eስከ Aሁን ድረስ EግዚAብሔር ረድቶናል፡፡” ፩ኛ ሳሙኤል ፯ ፥ ፲፪ 
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መግቢያ 

  የዚህ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን 

መጻሕፍትና ትውፊተ ቤተክርስቲያን ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት ጥርት ያለውን የቅድስት ቤተ 

ክርስቲንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓትና ታሪክ ከመልካም ሥነ ምግባር ጋር፤ በዓለማዊ ትምህርት 

ቤት ለሚማሩ ሕፃናት፣ Aዳጊዎችና ወጣቶች Eንዲደርስ ለማድረግ፤ በየትምህርት ደረጃቸው Eና 

EድሜAቸው Eንዲመጥን ሆኖ የሥርዓተ ትምህርት Aዘገጃጀትን ስልት በመከተል ለማዘጋጀት 

ተሞክሮAል፡፡ Aንዳንዶቹ ትምህርቶች ልጆች ትምህርቱን በሚገባ ተረድተዉ ማስታወስ Eንዲችሉ 

በየደረጃዉ በሚገኙ የተለያዩ ክፍሎች ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ በድጋሚ ተካትተዋል፡፡ 

  ትምህርቶቹ በየወሩ ተከፋፍለው በቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩ በዓላትም ጋር Eየተቀራረቡ 

Eንዲዘጋጁ ጥረት ተደርጎAል፡፡ በየመካከሉ ለሚኖሩ ክፍተቶች በሁሉም Aጥቢያ Aብያተ ክርስቲያናት 

በቅደም ተከተል Aገልግሎት ላይ Eንዲውል ሆኖ የማሟያ ትምህርቶቹ ተወስደው ተካትተዋል፡፡ ያም 

ሆኖ Eንደየ ጊዜው ሁኔታ ዘመኑን Eንዲዋጅ መሻሻልና መዳበር ያለበት መሆኑ ግን የማይዘነጋ ነው፡፡ 

  በሙዓለ ሕፃናት የሚገኙ ልጆች በጣም Aጫጭር ታሪኮችን ብቻ ሰምተው ጥቂቶቹን ብቻ 

ማስታወስ የሚችሉ ናቸው፡፡ ረጅም ጽሑፍና ሐሳብ በትኩረት Aንብበዉ በቀላሉ ለመረዳትም ሆነ 

ለማስታወስ ስለማይችሉ ወይም ስለሚቸገሩ በመምህራን Eንዲሁም በወላጆች መታገዝ ያስፈልጋቸዋል፡፡ 

በተረት፣ በታሪክ፣ በሕልምና በEውነታ መካከል ያለውን ልዩነት Aገናዝቦ ለመረዳት ይቸገራሉ፡፡ 

በጣም ፈጠራ የታከለባቸው የማስተማሪያ መርጃ መሣሪያዎች የሚያስፈልጓቸው ቢሆኑም መምህራ 

ኖቻቸው የሚዘምሩላቸዉን መዝሙሮች ማስታወስና በAEምሮAቸው መያዝ፣ በትምህርታዊ 

ጨዋታዎቻቸውም ሆነ በማንኛውም ሁኔታ መምሰልና ማስመሰል ይችላሉ፡፡ በዚህ ደረጃ የሚገኙ 

ልጆች የሚንቀሳቀሱና የተለያዩ ድምፆች ያሉባቸውን ነገሮች Eንዲሁም ከሌሎች ጋር መጫወትንና 

ያዩትን በተግባር ማሳየትን ይወዳሉ፡፡  

  ልጆች ቤተ ክርስቲያን መምጣታቸው ደስታን Eንዲፈጥርላቸውና ፈጽመውም የሚወደዱ 

መሆናቸውን Eንዲሰማቸው ማድረግ Eንጂ ቶሎ ሊያስደነግጣቸው ወደ ሚችል Aቀራረብና  ቅጣት 

ማዘንበል Aይገባም፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ልጆችን የሚያስተምሩ መምህራን በተፈጥሮ ለልጆች ፍቅር 

ያላቸውና ፍቅራቸውንም መግለጽ የሚችሉ መሆን ይገባቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርት የሚጠበቁ መልካም 

ውጤቶችም በሚቀርቡላቸው መርጃዎችና በመምህራኑ ጥረት ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ መምህራኑ 

ልጆችን ለመሳብ ብሩህ ፈገግታና ፍቅር ያለው Aቀራረብ Eንዲሁም፤ ደመቅ ያሉ ቀለማትን፣ 
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ድምፅና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ቢጠቀሙ መዝሙራትንም ቢያዘምሩላቸው ለትምህርቱ ታላቅ ኃይል 

ይሆናል፡፡ ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር መምህራን ልጆቹን  በየEለቱ የትምህርት መርሐ ግብሮች 

መዝሙራትን ሊዘምሩላቸውና ሊያስጠኑAቸው ያስፈልጋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜም ከትምህርቱ ጋር ተዛማጅ 

የሆኑ ሥEላትን ቢያሳዩAቸዉ፣ ቢሰጡAቸው የተማሩትን ትምህርት በቀላሉ ለማስታወስና ለሌሎችም 

ለማስረዳት የበለጠ Eድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን Eንዲመጣ 

ልጆች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና፡፡ ይህንኑ ለማገዝም  በቀለም የሚቀቡ ሥEሎችና የመዝሙር 

ጥራዞችን ዝግጅት Aጠናቀናል፡፡ በሙዓለ ሕፃናት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ከትምህርታቸዉ ጋር ተያያዥነት 

ያለውን ርEሰ ጉዳይ ሥEሉን ቀለም በመቀባት የሚቀስሙት ትምህርት የበለጠ ስለሚሆን የተዘጋጁትን 

ሥEሎች በAግባቡ ቀለም EንዲቀቡAቸው የወላጆች Eገዛ Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ 

  በዓመቱ ውስጥ ባልተካተቱት ሁለት ሳምንታትም ገዳማትንና Aብያተ ክርስቲያናትን 

መጐብኘታቸውና ክትትል ባለበት ሁኔታ በማኀበራዊ ነገሮች ተሳታፊ መሆናቸውም Eጅግ ጠቃሚ 

ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መምህራን ለዚህ Aገልግሎት በትጋት መጸለይና በየመካከሉ የሚቀሩ 

ወይም ጨርሰው ያልመጡ ልጆችንም መጐብኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ መምህራንን ማግኘት በማይቻልባቸው 

ሥፍራዎች ወላጆች በሥርዓተ ትምህርቱ በመመራት ልጆችን ማስተማር ይችላሉ፡፡ ልጆች 

በመንፈሳዊው ትምህርት EስከAሁን ድረስ ያደጉበት ሁኔታ ያልተመጣጠነ ስለሆነ የክፍል ደረጃቸው 

ከፍ ቢልም ከሙዓለ ሕፃናት መጽሐፍ ደረጃ ጀምረው መማራቸው ለመንፈሳዊዉ Eዉቀታቸዉ 

መሠረት ስለሆነ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በዚህ Aጋጣሚም በየAብያተ ክርስቲያናቱ የተከፈቱ 

ትምህርት ቤቶችም ይህንን ሥርዓተ ትምህርት መጠቀማቸው ልጆች በየደረጃው ቤተ ክርስቲያናችንን 

Eያወቁ፣ ሃይማኖታቸውን ተረድተውና በበጐ ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ የሚረዳቸው ይሆናል 

ብዬ Aምናለሁ፡፡ 

  በመጨረሻም ይኽን ዝግጅት የበለጠ ለማሻሻል የሁሉም Aስተያየትና ምክር በጣም Aስፈላጊ 

ስለሆነ Eገዛችሁ Eንዳይለየኝ Eያልኩ Aስቀድሞ በተጠቀሱት Aድራሻዎች Aስተያየቶቻችሁን 

Eንድትልኩልኝ ስል በታላቅ ትሕትና Eጠይቃለሁ፡፡ 

IV 
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የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም(Aንድ) 

Aንደኛ ሳምንት 
 

የትምህርት ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም Eና ከቋንቋ ወደ ቋንቋ 

ስለተተረጎመበት ሂደት ይገነዘባሉ፤መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች 

ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “የተጻፈው ሁሉ ለEኛ ተጻፈ”  ሮሜ.05.4  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት››፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፤ 

‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ››፤ ከልደተ 

ክርስቶስ Eስከ ፳፻(2000) ዓ.ም   
 

የትምህርቱ መግቢያ፡- 
መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ዓይነት ይተረጐማል፡- 

 የመጀመሪያው ከቋንቋ ወደ ቋንቋ የሚደረግ ሲሆን በልዩ ልዩ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስን 

ለማዳረስ የሚደረግ ትርጓሜ ነው፡፡  

 ሁለተኛው የመጽሐፍ ቅዱስን ምስጢር ለመረዳት የሚያስችለን ትርጓሜ ነው፡፡  

ይህንንም በግEዝ፡- ‹‹ትርጉም›› Eና ‹‹ፍካሬ›› ብለው ሲለዩት፤ በEንግሊዝኛ፡- (Translation 

and Interpretation) የሚሉ ገላጭ ቃላት Aሉት፡፡ በዚህ ትምህርታችንም ከቋንቋ ወደ ቋንቋ 

ለሚደረገው ትርጓሜ ‹‹ትርጉም›› (Translation) ለምስጢራዊው ፍቺም ‹‹ፍካሬ›› (intertpretation) 

የሚሉትን የግEዝ ቃላት Eንጠቀማለን፡፡ 

በመላው ዓለም በብዛት በመታተም Eና በመሠራጨት መጽሐፍ ቅዱስን የሚያህለው መጽሐፍ 

የለም፡፡ ከ2200 ቋንቋዎች በላይ በመተርጎም ተወዳዳሪ የለውም ፤ በብዙ ቅጂዎች (copies) ብዛትም 

ቀዳሚው ነው፡፡ ከ09)((1970)ዎቹ Eስከ 09)((1990)ዎቹ ዓመታት ታትሞ የተሠራጨው ብቻ 

ከAራት ቢልየን በላይ ነው፡፡ በዚህ ምክንያትም ለAብዛኛው የዓለም ክፍል (99 በመቶ) መድረስ 

ችሏል፡፡ 

በሌላ በኩልም መጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ መጽሐፍ ስለሆነ ምስጢሩን ለመረዳት የሚያስችል 

ትርጓሜ ያስፈልገዋል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ“EግዚAብሔር የቃሉን ደጅ ይከፍትልን ዘንድ ስለ Eኛ ደግሞ 

ጸልዩ፤” ቈላ.4÷3 Eንዳለ የEግዚAብሔር ቃል የተዘጋ ደጅ ነውና መክፈቻ ያስፈልገዋል፡፡ መክፈቻውም 

ፍካሬ መጻሕፍት (Interpretation) ይባላል፡፡ 
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በዛሬው ትምህርታችንም ሁለቱንም የትርጉም ዓይነቶች ምንነት Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
 

1.የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም (Translation)፡-  

መጽሐፍ ቅዱስ በEብራይስጥ፣ በግሪክና በAረማይክ ቋንቋዎች የተጻፈ ሲሆን፤ በAሁኑ ወቅት 

ከ2200 በላይ ቋንቋዎች ተተርጉሟል፡፡ ለዘመናት በተደረገው ትርጉም ሥራ መጽሐፍ ቅዱስ 

በመላው ዓለም በሚገኙ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች በየቤቱ፤ Eንዲዳረስ Aስችሎታል፡፡ 
 

1.1. መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጐምበት መንገድ፡-  

መጽሐፍ ቅዱስን ከቋንቋ ወደ ቋንቋ ለመተርጎም፡- የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ Eና ረድኤት ፤ የቋንቋ 

ክህሎት Eና Eውቀት፤ የገንዘብ Aቅም፣ ጊዜ Eና ጽናት ያስፈልጋል፡፡  

መጽሐፍ ቅዱስ የሚተረጎምበት መርሖዎች Aሉ፡፡ Eነርሱም፡- ትክክለኛነት፣ ግልጽነት፣ 

ታማኝነት፣ ሕያውነት፣ የቋንቋ ወጥነት፣ ተነባቢነት Eና የቋንቋ ክቡርነት ናቸው፡፡  

ስልቶች፡- የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች በተናጠል ወይም በተለያየ Aገባብ የሚከተሉትን 

ስልቶች ይጠቀማሉ፡፡ 

1. ቃል በቃል (word by word)፡- ቃላቱን በተመሳሳይ ሁኔታ ወደሌላ ቋንቋ ቃላት መተርጎም ነው፡፡   

2. መስመራዊ(linear)፡- በሐረግ Eና በAረፍተ ነገር የተገለጠውን ሐሳብ ዋና ጭብጥ መተርጎም 

ላይ ያተኩራል፡፡  

3. ቀጥተኛ (Literal)፡- ከAቀባይ ቋንቋ ወደ ተቀባይ ቋንቋ በቀጥታ የመተርጐም ስልት ሲሆን 

ከተነባቢነት Eና የቋንቋ ውበት ይልቅ ቃል በቃል ለመተርጐም ትኩረት ይሰጣል፡፡ 

4. ገላጭ (Dynamic)፡- በተቀባይ ቋንቋ ሐሳብን በመግለጽ Eና ተነባቢነት ላይ ያተኩራል፡፡ 

Aብዘኛዎቹ “ቀለል ባለ …..” የሚሰኙት የዘመናችን ትርጓሜዎች ይህን ስልት ይከተላሉ፡፡ 

በEነኚህ መርሖዎች Eና ስልቶች መሠረትም መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ኖሯል ይተረጎማልም፡፡ 

1.2 ጥንታውያን ትርጓሜዎች፡- መጽሐፍ ቅዱስን Eንከተላለን በሚሉና በEውነትና በሐሰት 

ወዳጅነት የተሰለፉ ብዙ ክፍሎች Aሉ፡፡ Eነዚህ ክፍፍሎች ሳይፈጠሩ በፊት የተደረጉ ትርጓሜዎች 

ወይም መጽሐፍ ቅዱስ በጥንቱ ዘመን የተተረጐመባቸው ቋንቋዎች Eና የትርጉም ሥራዎች 

ጥንታውያን ትርጓሜዎች ተብለው ይታወቃሉ፡፡ Eነዚህም፡- 

በIትዮጵያው ግEዝ፡- ግEዝ በዓለማችን ቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከተተረጎመባቸው ቋንቋዎች 

Aንዱ ነው፡፡ ብሉይ ኪዳን ከEብራይስጥ Eና ከግሪክ ቋንቋዎች Aስቀድሞ ወደ ግEዝ ቋንቋ የተተረጐመ 

ሲሆን፤ የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትም ከ4ኛ-6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በAቡነ ሰላማ Eና በዘጠኙ 

ቅዱሳን Aማካኝነት ከግሪክ ፣ ሱርስት Eና Eብራይስጥ ቋንቋዎች ወደ ግEዝ ተተርጉሟል፡፡ 
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በጥንቱ ሶሪያ (ሱርስት)፡- የሮሃው ራቡላ፣ የመንበጉ ፊልክስዮስ Eና ቶማስ ዘሄራክል ከሁለተኛው 

Eስከ ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ሱርስት (ሲርያክ)ቋንቋ ተርጉመዋል፡፡ 
 

በግብጹ ኮፕቲክ፡- ከሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በሦስት የAነጋገር ስልቶች (Dialectic) 

መጽሐፍ ቅዱስ ተተርጉሟል፡፡ 
 

በAርመንያ፡- በቅዱስ ሜስሮኝ Eና ቅዱስ ስሀክ በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የAርመኖቹ 

Aርማኒያ መጽሐፍ ቅዱስን AግኝቶAል፡፡  
 

በጥንቱ ላቲን፡- Aባ ጀሮም በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ጥንቱ ላቲን መጽሐፍ ቅዱስን 

ሲተረጉም ትርጓሜውም ቩልጌት ይባላል፡፡ 
 

ገት፡- በAሁኑዋ ሮማንያ ይኖሩ የነበሩት ገቶች መጽሐፍ ቅዱስን ውልፊላ የተባለ ሰው 

በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተርጉሞላቸው ነበር፡፡ 

በዚህ መሠረትም Eነዚህ ከላይ ባየናቸው ቋንቋዎች  Eስከ ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ 

መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመባቸው ናቸው፡፡ 

በኋላኛው ዘመንም ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ ተተርጉሟል፡፡ ከEነዚህም፡-  

_ ወደ Eንግሊዝኛ ዊልያም ቴንዳየል በ05)!5(1525) ዓ.ም  

_ ወደ ጀርመንኛ ሉተር በ05)#5(1545) ዓ.ም ተርጉመዋል፡፡ 

_ የንጉሥ ጀምስ ትርጉም (King James Version) በ06)01(1611) ዓ.ም ተተርጉሞAል፡፡  

_ በዚህ ሒደት ነው በAሁኑ ወቅት ከ2200 በሚበልጡ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ በመላው 

ዓለም የተተረጎመው፡፡  

በሀገር ውስጥም፡-  

_ Aባ Aብርሃም ከ08)(1800)-05)0(1810) ዓ.ም ገደማ ወደ Aማርኛ፤  

_ Aናሲሞስ ነሲቡ ወደ Oሮምኛ በ08)(2(1892) ዓ.ም፤   

_ Aለቃ ተወልደ መድኀን ገብሩ ወደ ትግርኛ በ09)#8(1948) ዓ.ም ተርጉመዋል፡፡ 

_ ጉራግኛ Eና ወላይትኛ ቋንቋዎችም መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጐመባቸው የሀገራችን ቋንቋዎች 

ናቸው፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ በክፍል በክፍል የተተረጐመባቸው ከሃያ በላይ የሀገራችን ቋንቋዎችም Aሉ፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- በምድራችን በብዙ ቋንቋዎች፣ ለረጅም ዘመናት በመተርጎም Aቻ የሌለው 

መጽሐፍ ቅዱስ ከ2,200 ቋንቋዎች በላይ የተተረጐመ ለAብዛኛው (98%) የዓለም ሕዝብ የተዳረሰ 

መጽሐፍ ነው፡፡  



www.zeorthodox.org

4 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

 

ተግባር፡- ወደ Iትዩጵያ ቋንቋዎች (ግEዝ፣ Oሮምኛ፣ Aማርኛ…) የተረጐሙ Aባቶችንም 

ታሪክ ጠይቃችሁ ለሳምንት Aቅርቡ፡፡  
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. መጽሐፍ ቅዱስ በስንት ዓይነት መንገዶች ይተረጎማል? Aብራሩ፡፡ 

2. መጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው? 

3. የመጽሐፍ ቅዱስ ጥንታውያን ትርጉሞች የሚባሉት በምን ቋንቋ የተተረጎሙ ናቸው? Eስከ 

ስንተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ተተረጎመ? 

4. የኋለኛው (ቅርብ ጊዜ) መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመባቸው ቋንቋዎች Eና ተርጓሚዎችን ከነ 

ዘመኑ ጥቀሱ? 

5. መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ውስጥ ከስንት በላይ በሆኑ ቋንቋዎች ተተርጉሞAል? 
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የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም (ሁለት) 

ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርት ዓላማ፡- ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ የትርጉም ስልት ያውቃሉ፤ በመምህሩ 

የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም Aልተፈቀደለትም ” 2ኛ ጴጥ.1.! 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፤ ከልደተ 

ክርስቶስ Eስከ ፳፻(2000) ዓ.ም›› ገጽ 174-209፤ ‹‹የቤተ ክርስቲያን 

ታሪክ በዓለም መድረክ›› በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ   
 

የትምህርቱ መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም 

የመጀመሪያ ክፍል Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ስለ ፍካሬ መጻሕፍት ( የመጽሐፍ ቅዱስ 

ምስጢራዊ ትርጉም ) Eንማራለን፡፡  
 

2. ፍካሬ መጻሕፍት (Bible Interpretation)  

መጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ መጽሐፍ ነው፡፡ የEግዚAብሔር ቃል የተዘጋ ደጅ ከፋች Eና 

መክፈቻ ያስፈልገዋል፡፡ ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በተዘጋ ደጅ የመሰለው፡፡“ EግዚAብሔር የቃሉን 

ደጅ ይከፍትልን ዘንድ ስለ Eኛ ደግሞ ጸልዩ”  ቈላ.4.3 ጌታችንም በምሳሌ ሲያስተምር ደቀ 

መዛሙርቱ ‹‹ስለምን በምሳሌ ትነግራቸዋለህ?›› በማለት ጠይቀውታል፡፡ Eርሱም ለEናንተ የመንግሥተ 

ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቶAችኋል ለEነርሱ ግን Aልተሰጣቸውም፡፡ በማለት ለሁሉም 

ያልተሰጠውን ምስጢር ነግሯቸዋል፡፡ የጠርሴሱ ጳውሎስም በኤፌሶን መልEክቱ “የወንጌልን ምስጢር” 

ሲል Eናነባለን፡፡  

ይህንን ምስጢር ለመረዳት በዘመነ ብሉይ የEግዚAብሔር ቤተሰቦች መጽሐፍ ቅዱስን ይተረጉሙ 

ነበረ፡፡ “ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውንም Eናገራለሁ ” ማቴ.03."5 መዝ.&8(&9).2 

የተባለው ይፈጸም ዘንድ የቅዱሳት መጻሕፍት ትክክለኛ ትርጎሜ የተገለጠውም በጌታችን በIየሱስ 

ክርስቶስ ነው፡፡ በEርሱ የማያምኑ ምስጢሩን Aይረዱም፡፡ “Eርሱም የላከውን Eናንተ Aታምኑምና 

በEናንተ ዘንድ የሚኖር ቃሉ የላችሁም፤ Eናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት Eንዳላችሁ 

ይመስላችኋልና Eነርሱን ትመረምራላችሁ፤ Eነርሱም ስለ Eኔ የሚመሰክሩ ናቸው፡፡ ነገር ግን 

ሕይወት Eንዲሆንላችሁ ወደ Eኔ ልትመጡ Aትወዱም፡፡” ዮሐ.6."9  
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በጌታችን Eውነተኛ Eምነት ያላቸውና Eርሱም ሊገልጥላቸው የመረጣቸው የEግዚAብሔርን 

ምስጢር ያውቃሉ፡፡“ደቀ መዛሙርቱም ቀርበው። ስለ ምን በምሳሌ ትነግራቸዋለህ? Aሉት፡፡ Eርሱም 

መልሶ Eንዲህ Aላቸው፦ ለEናንተ የመንግሥተ ሰማያትን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቶAችኋል፥ ለEነርሱ 

ግን Aልተሰጣቸውም” ማቴ.03.01 ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ “የወንጌልን ምስጢር በግልጥ 

Eንዳስታውቅ Aፌን በመክፈት ቃል ይሰጠኝ ዘንድ ስለ Eኔ ለምኑ፤” ኤፌ.6.09 ያለው፡፡ ቤተ 

ክርስቲያንም ይህንን ሐዋርያዊ ትርጓሜ Aቆይታለች፡፡    

2.1 Aስፈላጊነቱ፡- በዘመናችንም መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ Aያስፈልገውም የሚሉ Eንዳሉ 

ሁሉ ፤ ጥንታውያን Aብያተ ክርስቲያናትም መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጐማል ብለው ያምናሉ፡፡ ለዚህም 

በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም ፤ በዚህ ትምህርታችን የሚከተሉትን ምክንያቶች ማየት ይበቃናል፡፡    

 የሰው ልብ በኃጢAት ስለታወረ የEግዚAብሔርን መልEክት መረዳት Aልቻለምና የቃሉን 

ትርጎሜ የሚያስረዱ Aስፈለጉ፡፡ 

 መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈበት ቋንቋ ፣ ባሕል Eና የAጻጻፍ ስልት Aንጻር ለማወቅ፡፡  

 በምሳሌዊ Aቀራራብ የተጻፉትን ለመረዳት ትርጎሜ ያስልጋል፡፡ 
 

2.2 ፍካሬ በመጽሐፍ ቅዱስ፡- መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም ያስተማረን ራሱ መጽሐፍ 

ቅዱስ ነው፡፡ ለምሳሌም የሚከተሉትን ተመልከቱ፡- 

“መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር Aስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን 

ደግሞ Eንናገራለን Eንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል Aይደለም፡፡” 1ኛ. ቆሮ.2.03 በዚህ 

መንገድም መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጎማል፡፡ ከላይ Eንዳየነውም ጌታችን በብሉይ ኪዳን የተጻፉት 

ትንቢቶችን Eና ምስጢሮችን በተግባር Eና በቃል ተርጉሞልናል፡፡  

ቅዱስ ጳውሎስም ብሉያትን የተረጎመበት መንገድ ነበር፡፡ ሁለት ምሳሌዎችን Eንይ፡- 

“Eናንተ ከሕግ በታች ልትኖሩ የምትወዱ ሕጉን Aትሰሙምን? Eስኪ ንገሩኝ፡፡ Aንዱ 

ከባሪያይቱ Aንዱ ከጨዋይቱ  የሆኑ ሁለት ልጆች ለAብርሃም Eንደነበሩት ተጽፎAልና፡፡ ነገር ግን 

የባሪያይቱ ልጅ Eንደ ሥጋ ተወልዶAል የጨዋይቱ ግን በተስፋው ቃል ተወልዶAል፡፡ ይህም ነገር 

ምሳሌ ነው Eነዚህ ሴቶች Eንደ ሁለቱ ኪዳኖች ናቸውና፡፡” ገላትያ.4.!1-!4 ይህንን ጥቅስ የሚያነብ 

በዘፍ.06.08፣!1 የተጻፈውን የAብርሃምን ታሪክ ያስታውሳል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም በዚህ መንገድ 

ተርጉሞታል፡፡ 

“ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ Eወዳለሁ፡፡ Aባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፡፡ 

ሁሉም በባሕር መካከል ተሻገሩ፤ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባሕር ተጠመቁ፤ ሁሉም 

ያን መንፈሳዊ መብል በሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፤ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ  
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ድንጋይ  ጠጥተዋልና ያም ድንጋይ ክርስቶስ ነበር፡፡”  1ኛ ቆሮ.0.1-5 ይህም በዘጸAት Eና ዘኁልቁ 

የሚገኝ ታሪክ ነው፤ ቅዱስ ጳውሎስ Eንዲህ ተርጉሞታል፡፡ 
 

2.2 ፍካሬ በቤተ Aይሁድ፡- በዘመነ ብሉይ ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚተረጉሙ ነበሩ፡፡ 

ነህ.8.8 በጌታችን ዘመን የነበሩት Aይሁድም በተለያየ ዓይነት ትርጓሜ የሚመሩ ክፍሎች ነበሩዋቸው፡፡ 

ፈሪሳውያን ለፊደል፣ ኤስያውያን ለመንፈሳዊ ትርጉም ትኩረት ይሰጡ ነበር፡፡ 
 

2.3 ፍካሬ መጻሕፍት በጥንታዊቷ ቤተ ክርስቲያን፡- ከጥንት Eስከ ዛሬ የተለያየ 

የAተረጓጐም ስልት የሚከተሉ የትርጓሜ ትምህርት ቤቶች Eና መምህራን ነበሩ፡፡ በመጀመሪያዎቹ 

Aራት መቶ ዓመታት የEስክንድርያው ትምህርት ቤት ለመጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ Eና ምሳሌዊ 

ትርጓሜ ትኩረት ሲሰጥ፤ የAንፆኪያው ትምህርት ቤት ለቀጥተኛ ትርጉም ትኩረት ይሠጥ ነበር፡፡  
 

3. የፍካሬ ዓይነቶች 
 

3.1. መሠረታዊ የትርጓሜ ዘዴዎች፡፡ የተለያዩ የትርጓሜ ዘዴዎች ያሉ ሲሆን፤ በሁለት 

ይጠቃለላሉ፡፡ 

ሀ.ቀጥተኛ የትርጓሜ ዘዴ፡- ይህ የትርጓሜ ዘዴ ቃል በቃል የመጽሐፍን ቃል መተርጐም 

Aለብን የሚል ሲሆን÷ ቃሉን በንባቡ ብቻ ይተረጒማል፡፡ በዚህ ትርጓሜ የAንፆኪያ ትርጓሜ ትምህርት 

ቤት በዋናነት በታሪክ ይታወቃል፡፡ መንገዳቸው ከAንፆኪያ ቢለይም ፈሪሳውያን Eና የዘመናችን 

ፕሮቴስታንቶች ቀጥተኛ ትርጓሜን ይጠቀማሉ፡፡ 

ለ.ኀብረ ምሳሌያዊ /ውስጠ ወይራዊ/፡- ይህ ትርጓሜ የመጽሐፉን መንፈስ የምንረዳበትና 

ምስጢሩን የምንመረምርበት የትርጓሜ ስልት ነው፡፡ (2ኛ ቆሮ 3÷6) በመጽሐፍ ቅዱስ ንባብና 

ትምህርት ለሚነሡ ጥያቄዎችም መልስ ይሰጣል፡፡ ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ “ፊደል ይገድላል 

መንፈስ ሕይወት ይሰጣል፡፡” ያለው፡፡ በዚህ ትርጓሜ ከኤስያውያን ብዙዎቹ ወደ ክርስቶስ 

መጥተዋል፤ የEስክንድርያን ትምህርት ቤት ሃይማኖትም Aጽንቷል፣ ቤተ ክርስቲያናችንም በተለያዩ 

ስልቶች ትጠቀምበታለች፡፡ 
 

3.2 የቤተ ክርስቲያናችን የትርጉም ስልቶች የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት መጽሐፍ ቅዱስን 

የሚተረጉሙባቸው በተለያዩ Aድባራት Eና ገዳማት የተመሠረቱ የመጻሕፍት ቤቶች የሚባሉ 

ትምህርት ቤቶች Aሉ፡፡ Aንድ ተማሪ ወደ Eነዚህ ትምህርት ቤቶች ከመግባቱ በፊት ቅኔ ቤት ገብቶ 

የቋንቋ Eና ትርጓሜ ስልቶችን ይማራል፡፡ ከዚያም በAራት መደብ (ሐዲሳት፣ ብሉያት፣ ሊቃውንት 

Eና መነኮሳት) የተባሉትን መጻሕፍት Eንደ Aቅሙ Eና በተሰጠው ጊዜ መሠረት በጥልቀት 



www.zeorthodox.org

8 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

Eየተነተኑ ይማራል፡፡ Eነዚህን ትንታኔዎች የያዙ መጻሕፍትም የትርጓሜ መጻሕፍት ይባላሉ፡፡ 

በትምህርት ቤቶቹ የሚሰጠውና በየመጻሕፍቱ ከምናገኛቸው የትርጉም ስልቶች የሚከተሉት 

ይገኙባቸዋል ፡-  

1.) ዘይቤያዊ፡-ይህ ሁለት ዓይነት ሲሆን ቀጥታ በቋንቋው Aማራጭ ቃላትና Aገባብ 

(vocabulary) የሚያስረዳ Eና ከቋንቋ ወደ ቋንቋ በተደረገ ትርጉም የተከሠተን የቋንቋ 

ስሕተት ለማረም የሚጠቀሙበት ስልት ነው፡፡ 

2.) ምሳሌያዊ፡-በምሳሌነት የተቀመጡትን በAማናዊ ፍቺያቸው መተርጐም ነው፡፡ ለምሳሌ፡- 

የፋሲካው በግ (ዘጸ.02.!1-!8) ምሳሌነቱ ለክርስቶስ መሆኑን መተንተን ፤“ ባለመቶ ባለ 

ስድሳ Eና ባለ ሠላሳ ”  (ማቴ.03.1-!3) ብሎ ጌታችን የመሰለውን ባለመቶ Eነ Eገሌ፣ 

ባለስድሳ Eነ Eገሌ ወዘተ….ብሎ መተርጎም ነው፡፡ 

3.) ምስጢራዊ፡- በኃይለ ቃሉ ውስጥ ያለውን መንፈሳዊ ምስጢር ለማወቅ የሚረዳ የትርጉም 

መንገድ ሲሆን በምሳሌ፣ በታሪክ፣ በAንድምታ፣ በሐተታ Eና በመሳሰሉት… መንገዶች 

ማመስጠር ነው፡፡ በዚህም ወርቅና ሰሙን Eንለይበታለን፡፡  

4.) Eርቅ፡-የሚጋጩ የሚመስሉንን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት በመንፈሳዊ ትርጉም የምንረዳበት 

ነው፡፡ ለምሳሌ፡-ጌታችን በደብረ ታቦር ሦስቱን ደቀ መዛሙርቱን ይዞ የወጣበትን 

ቀን“ከስድስት ቀንም በኋላ”  ማቴ.07.1 Eና“ስምንት ቀን ያህል ቆይቶ” ሉቃ.9.!8 

ብለው ሁለቱ ወንጌላውያን የጠቀሱትን በማቴዎስ በኋላ የተባለችው ቃል ስምንተኛ ቀንን 

Eንደምታመለክት ማስረዳት ነው፡፡ 

5.) Aንድም፡- መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉልንን ነቢያትንና ሐዋርያትን የመራቸው መንፈስ ቅዱስ 

ያስተላለፈልን መልEክት፡- በተለያየ ጊዜ የሚፈጸም Eና የሚተረጐም፣ ለዓለም በሙሉ 

የሚሆን ቃል ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ተመሳሳይ ትርጉም የያዘውን ቃል 1,2,3, ሳይሉ፤ 

Aንድም Eንዲህ ማለት ነው፤ Aንድም ይሄን ለማለት ነው Eያሉ Eስከ Aሥር የሚደርሱ 

ትርጉሞች የሚብራሩበት ስልት ነው፡፡ 

6.) ሐተታ፡- ለEያንዳንዱ ጥቅስ Eና ቃል ፤ ከቃል ትርጉም Eስከ Aገባቡ ከመጽሐፍ ቅዱስ 

ቃልና ከታሪክ ጋር Eያነፃፀሩ ሐተታ በመስጠት መተርጎም ነው፡፡  

7.) ንጽጽር፡- ተመሳሳይ ጥቅሶችንና የቀደምት Aባቶችን ትርጓሜ በAብነት በመጠቀምና 

በማነጻጸር “Eገሌ” Eንዲህ ብሎታል Eያሉ መተርጎም ነው፡፡ 
 

3.3 ሌሎች የትርጉም ዓይነቶች Eነዚህ የትርጓሜ መንገዶች Aብዛኛዎቹ ከላይ በጠቀስናቸው 

የትርጓሜ መንገዶች ይካተታሉ፡፡ ሆኖም በዘመናዊዎቹ የነገረ መለኮት ምሁራን የሚተነተኑትንና 

በምEራባውያን የሚዘወተሩትን ለማወቅ Eናየዋለን፡፡ 
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1. ባለ Aምስቱ ጥያቄያዊ ዘዴ (The five w’s. Method)፡- በቀላሉ ለማስታወስ የሚረዳ ስልት 

ነው ይሉታል፡፡ Where(የት)፣ when(መቼ )፣ who(ማን)፣ To whom(ለማን)፣ why

(ለምን) የሚሉትን በመመለስ የሚደረግ ትርጓሜ ነው፡፡ 

2. ከፋፍሎ ማጥናት (Sectioning)፡- Aንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በቁጥር፣ በAንቀጽና 

በታሪክ Eየከፋፈሉ የማጥናት ዘዴ ነው፡፡ 

3. ንጽጽራዊ ጥናት (Comparative Study)፡- መጻሕፍትን፣ ጥቅሶችን፣ ትንቢትና ፍጻሜን …

በማነጻጸር ማጥናት ነው፡፡ 

4. መሠረታዊ የAጠናን ዘዴ (Basic method) ወይም Exegetical method በመባልም 

ይጠራል፡፡ ይህም የሚከተሉት ክፍሎች Aሉት፡-  

 መዋቅር(structure) በቡድን፣ በክፍል ወይም በተመሳሳይ ነገሮች መድቦ በማዋቀር 

ማጥናት ነው፡፡  

 ሐተታ (comment) ፍቺ ለሚያስፈልገው ቃልና ሐሳብ ከተለያዩ የመጻሕፍት ትርጓሜ 

ማየት ነው፡፡ 

 ዓውደ ንባብ (context) ሙሉ ሐሳቡን ከዓውደ ንባቡ በመውሰድ ማጥናት ነው፡፡  

 ማገናዘቢያ /ትግበራ (Application) ከራስ ሕይወት ጋር Eያገናዘቡ÷በመተግበር ማጥናት 

ናቸው፡፡  

በማገናዘብ ለመተግበር Eና በዚህ ጥናት ውጤታማ ለመሆን የሚከተለውን ባለ Aሥር 

ደረጃዎች ቅደም ተከተል መጠቀም ይመክራሉ፡፡  

1. ከቃሉ ጋር መነጋገር ፣             6. የጽሑፉን ዓይነት መለየት ፣ 

2. ዓውደ ንባቡን ማስተዋል ፣          7. ቁልፍ ቃላትን መፍታት ፣ 

3. ምክንያተ ጽሑፉን ማጥናት ፣       8. ከሌሎች ትርጓሜዎች ጋር ማመሳከር ፣  

4. የተለያዩ Eትሞችን ማገናዘብ ፣      9. በርEስና ማውጫ መዘርዘር Eና  

5. ማመሳከሪያ መጻሕፍት መጠቀም ፣  10. Eነዚህን ዘጠኝ ሂደቶች መከለስና መጻፍ ናቸው፡፡  
 

ማጠቃለያ ፡-  
 መጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ መጽሐፍ ነውና ለመረዳትም ምስጢራዊ ትርጉሙን ማወቅ 

ያስፈልጋል፡፡ የመጽሐፍቅ ቅዱስን ምሥጢር የመተርጎም ስልት በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ 

ነው፡፡ በቤተ Aይሁድ Eና በቀደመችዋ ቤተ ክርስቲያንም ነበር፡፡ 

 ቀጥተኛ Eና ኅብረ Aምሳላዊ የተባሉ ሁለት ዋና ዋና የትርጉም ስልቶች Aሉ፡፡ ቤተ ክርስቲያናችንም 

በEነዚህ ስልቶች ተመሥርታ መጽሐፍ ቅዱስን የምትተረጉምበት መንገዶች Aሏት፡፡ 



www.zeorthodox.org

10 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

 መጽሐፍ ቅዱስን Eናምናለን የሚሉ የዓለማችን ክፍሎችም ለዘመናት የተጓዙባቸው 

ትርጎሜዎች Aሉ፡፡ 

 የቀደሙት Aባቶች በጥንቃቄ ሲመረምሩት ኖረው፤ ረቂቁ ገዝፎ ስውሩ ጎልቶ ተገልጾላቸዋል፡፡ 

Eኛም Aባቶቻቸውም ለመረመሩት ነገር በመትጋት፤ Iዮ.8.8-9 የመጻሕፍትን ትርጓሜ 

ለማወቅ Eንጣር፡፡  
 

ተግባር፡-  
 የማቴዎስ ወንጌል ምE.01፣02 Eና የዮሐንስ ወንጌል ምE.1.1-03 የቃላቱን ፍቺ ከቤተ 

ክርስቲያናችን ትርጓሜ ወንጌል ተመልክታችሁ Aጭር ማስታወሻ ጽፋችሁ ሳምንት 

ለመምህር Aስገቡ፡፡  

 መምህር፡- በተሰጡት ጥቅሶች፡- ግፈኞች፣ ይናጠቅዋታል፣ ከዮሐንስ Eስከ Aሁን፣ በመጀመሪያ፣ 

ቃል፣ ሁሉ በEርሱ ሆነ … ወዘተርፈ በሚሉ ቃላት Aሉ፡፡ የEነዚህ ቃላት ትርጓሜ Eና 

በዓውዱ ያላቸውን Aገባብ ተማሪዎችን ከፋፍለው በቡድን Eና በግል Eንዲሠሩ ይመዱቡዋቸው፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. መጽሐፍ ቅዱስን የመተርጎም Aስፈላጊነት ከሚጠቀሱት ምክንያቶች ቢያንስ ሦስቱን ግለጹ፡፡ 

2. መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም ያስተማረው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፡፡ ይህንን Aባባል 

በምሳሌ Aብራሩ፡፡ 

3. የቤተ ክርስቲያናችን የትርጉም ስልቶች ምን ምን ናቸው? Aብራሩ፡፡ 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(Aንድ) 

መግቢያ 

ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች የሮሜ መልEክት ለማን? የት? Eንደ ተጻፈ Eንዲሁም 

የመልEክቲቱን ዋና ዓላማ ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች 

ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ስለዚህም በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለEናንተ ደግሞ ወንጌልን 

ልሰብክ ተዘጋጅቼAለሁ።” ሮሜ.1.05 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ››፣‹‹የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት››፣ 

‹‹የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት›› መማሪያ ሞጅሎች፡፡ 
 

መግቢያ፡-ይህ በተከታታይ የምንማረው የሮሜ መልEክት የመግቢያ ጥናታችን የመጀመሪያው 

ክፍል ነው፡፡ ዛሬ ስለ ሮሜ ከተማ፣ ስለ ሮሜ ቤተ ክርስቲያን Eና የመልEክቲቱን መግቢያ (ለምን 

ተጻፈ?፣ ዋና መልEክቱ ምንድ ነው? የት? Eና በማን? ተጻፈ) የሚሉትን Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡-ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጻፋቸው Aሥራ Aራት መልEክታት 

Aንዱ የሮሜ መልEክት ነው፡፡ ወደ መልEክቲቱ ከመግባታችን በፊትም የሚከተሉትን ማጥናት ስለ 

መልEክቲቱ የተሻለ ግንዛቤ ይሰጠናልና Eነዚህን Eናስቀድማለን፡፡ 

1. ሮሜ፡- በ753 ዓ.ዓ ከክርስቶስ ልደት በፊት በመንታ ወንድማማቾቹ ሮሙለስ Eና ሙለስ 

የተቋቋመች ከተማ ነች፡፡ በ509 የሮም ሪፐብሊክ ማEከል ሆና ተሠራች፡፡ በ%3(63) ዓ.ም 

ሮም ልEለ ኃያል ሆና Aካባቢውን ተቆጣጠረች ፤ በኋላም ከግዛቱ ክፍሎች ጋር የሚያገናኝ 

መንገድ ተሠራላት፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ተገልጦ በተመላለሰበት ዘመን የሮም 

ግዛት ከዛሬዋ Eንግሊዝ Eስከ Aረቢያ ምድር ያለውን ያጠቃልል ነበር፡፡ በ%3(63) ዓ.ም 

የነበረው የሮም መንግሥት ምድረ ፍልስጥኤምን በቁጥጥር ሥር ሲያደርግ Eስራኤል 

የግዛቱ Aካል ሆነች፡፡ የተወሰኑትን Aይሁድም በምርኮ ሌሎቹም በንግድና በሥራ ወደ ሮም 

ገቡ ፡፡ Eነኚህ Aይሁድም በሮም ከተማ ምኩራቦቻቸውን በመሥራት ሥርዓተ Oሪትን 

Eየፈጸሙና ከAሕዛብ Aንዳንዶቹን ወደ ይሁዲነት Eያስገቡ ተስፋፉ፡፡ 
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2. የሮሜ ቤተ ክርስቲያን፡- ሐዋርያት በበዓለ ሃምሳ ሲያስተምሩ ከሮሜ የመጡ Eና ወደ 

ይሁዲነት የገቡም Eንደነበሩበት ሉቃስ በግብረ ሐዋርያት ጽፎAል፡፡ የሐዋ.ሥ 2÷0 

Eነዚህም ወደ ሮሜ ተመልሰው ክርስትና መስበክ Eንደ ጀመሩ ይታመናል፡፡ በኋላም 

ሐዋርያት ተመላልሰው Aስተምረዋል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ቤተ ክርስቲያን የሄደው 

በEስራቱ ወቅት ነው፡፡ በቁም Eስር ሁለት ዓመት ሲኖርም ወንጌልን በሮም Aስፋፍቷል፡፡ 

ከቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ ቅዱስ ጴጥሮስ በሮም Aስተምሮ ነበር፡፡ 

3. የሮሜ ቤተክርስቲያን ፈተና፡- በሮሜ ቤተ ክርስቲያን ከይሁዲነት የመጡ Eና 

ከAረማዊነት የተመለሱ ክርስቲያኖች በኀብረት ይኖሩ ነበር፡፡ በኋላም በAንፆኪያ ቤተ 

ክርስቲያን የተፈጠረውን ዓይነት ልዩነት ተፈጠረ፡፡ (የሐዋ.ሥ 05.1-5) ልዩነቱ Aድጎም 

Aንዱ በሌላው ይታበይበት ጀመር፣ የልዩነቶቻቸው ዋና ዋና ሐሳቦች የሚከተሉት ናቸው፡፡  

Aይሁድ፡- Aሕዛብን ሕገ ሙሴን፣ ሥርዓተ Oሪትን  ልማደ ረበናትን ካልጠበቃችሁ ተስፋ 

ክርስቶስን Aታገኙም ከማለት Aልፈው፤  ከAብርሃም ዘርE የተገኙ ግዙራን Eንደ ሆኑና 

ከጥንት ጀምሮ EግዚAብሔር የታወቀው በይሁዳ መሆኑን ለማስረዳት፤ ከግብጽ ተAምራት 

Eስከ ክርስቶስ መመላለስ ያለውን Eየተረኩ ተስፋው ለEኛ ነው፡፡ ወደ Eናንተ ነቢያት 

Aልተላኩም፤ ክርስቶስም በEናንተ Aልተወለደም፡፡ Eንዲያውም ውሾች Aላችሁ Eንጂ ሰዎች 

Aላላችሁም፤ ከተፈጠራችሁ ጀምሮ ለጣOት ተገዢዎች የነበራችሁ Eናንተ በክብር ከEኛ ጋር 

Aትተካከሉም Aሉ፡፡  

Aሕዛብም ፡- Aይሁድ ለEግዚAብሔር ቸርነት የመለሱት መልስ ክህደት Eንደ ነበር Aንሥተው ፤ 

በሲና ሙሴ ታቦት ሲቀበል ጣOት ሲያመልኩ፣ ነቢያትን ሲገድሉ Eንደነበር ተረኩ፡፡ በኋላም 

ክርስቶስ በሥጋ ተገልጦ ሲወለድ ተመቅኝታችሁት ፣ ሰቅላችሁ ገደላችሁት Aሉ፡፡ Eኛ ግን 

ዜናውን ከሰማን ጀምሮ Aምነናል ፣ Eርሱም Eኛን መርጦናል Eናንተን Aልፈለገም Aሉ፡፡  

ቅዱስ ጳውሎስም ከሁለቱም ወገን ምክንያት ሲያጠፋ ይህችን መልEክት ላከላቸው፡፡  

4. ምክንያተ ጽሒፍ፡- ሐዋርያው የሮሜን መልEክት የጻፈበትንም ምክንያት በዋናነት 

መልEክቱ ይነግረናል ፡፡ በዚህ መሠረትም የሐዲስ ኪዳን ሊቃውንት Eና Aጥኝዎች 

በይዘቱና በታሪካዊ ዳሰሳዎች ተመርኩዘው የሚከተሉትን ምክንያቶች ያስቀምጣሉ ፡፡ 

4.1 መከፋፈሉን ለማጥፋት Eና ፍቅር ለማምጣት፡- በሮም ቤተ ክርስቲያን የነበረውን ፍቅር 

ለመመለስ Eና ሰላም ለማውረድ መልEክቱን ጽፏል፡፡ ከሁለቱም የትምክህታቸውን ምክንያት 

ሲያጠፋ ሁለቱም የEግዚAብሔርን ክብር ትተው መበደላቸውን Aስረዳ፡፡ (1÷08 ፣ 2÷!9) ነገር ግን 

ሁለቱም ለሰው ያልተቻለውን የEግዚAብሔርን ጽድቅ - “ምሕረተ ክርሰቶስን Eንዳገኙ” ም ሰበከ፡፡ 
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በክርስቶስ የተሰጠን የልጅነት ሥልጣንና ጥሪ ሁለቱንም ማስተካከሉንም በEግዚAብሔር ፊት 

በEኩልነት መጠራታቸውን ከመጻሕፍት Aስረዳ ፤ ጸብን Aጥፍቶ የሰላምን ሕንፃ ለመመሥረትም 

ጻፈ፡፡ (የጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው ገጽ 7-10) 

4.2 Aገልግሎቱን በጽሑፍ ለመስጠት፡- ይህንን የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት 

በሮሜ.1.9-05 ያለውን መሠረት Aድርገው፤ ሐዋርያው ወደ ሮም በAካል ባይሄድም ለAሕዛብ 

ሐዋርያነት ስለተሾመ Aገልግሎቱን በጽሑፍ ለመስጠት የጻፈው ነው ይላሉ፡፡ (Pulpet Bible com-

mentary The Epistle of paul to the ROMAN intr. pp. ii)  
 

5. የተጻፈበት ዘመን ፣ ቦታና ቋንቋ ፡-  

ቅዱስ ጳውሎስ በሦስተኛው ሐዋርያዊ ጉዞው÷ በኤፌሶን የAርጤምስ ጣOት ነጋድያንና 

Aምላክያን ሁከት ካነሡበት በኋላ በመቄዶንያ በኩል ወደ ግሪክ ገባ፡፡ በግሪኳ የቆሮንቶስ ከተማም 

ሦስት ወር ተቀመጠ፡፡ የሐዋ.ሥ !.1-3:: ይህ የሆነውም በ57 ወይም በ58 ዓ.ም Eንደ ሆነ የታሪክ 

Aጥኝዎች Aርጋግጠዋል፡፡  

በዚህ ጊዜ Iየሩሳሌም በረኃብ ስለተጠቃች ክርስቲያኖችም በAይሁድ ስለተገለሉ Aይሁዳዊ 

ክርስቲያኖች ተቸግረው ነበር ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ በAሕዛብ ከተሞች ካሉ Aብያተ ክርስቲያናት 

በIየሩሳሌም ለሚገኙ ክርስቲያኖች Eርዳታ Aሰባስቦ ነበር፡፡ ይህንንም በመልEክቱ Aንሥቶታል፡፡ 

ሮሜ.05.!5-!7   

በEነዚህ ታሪካዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ Eውነታዎች መሠረት፡- ቅዱስ ጳውሎስ መልEክቲቱን 

የጻፈው በቆሮንቶስ ከተማ፣በ$8(58) ዓ.ም ገደማ፣ በወቅቱ የሮም ነዋሪዎች Eና የሮም ግዛት ዋና 

የመግባቢያ ቋንቋ የነበረውን ግሪክኛ ተጠቅሟል፡፡ ያደረሰችለትም ፌበን የተባለች Eናት ናት፡፡ ሮሜ. 

06.1-2 
 

6. የመልEክቲቱ ዋና ዓላማ፡-  

1. የEግዚAብሔርን ጽድቅ ማስተማር ነው፡፡ የEግዚAብሔርን ሕግ Aውቀው መጠበቅ 

ያልቻሉትን Eስራኤልንና በጣOት Aምልኮ የተያዙትን Aሕዛብን መሐሪው ልUል 

EግዚAብሔር ለዘላለማዊ ድኀነት መጥራቱን በዋናነት Eንዲህ በማለት AስተምሮAል፡፡ 

የEግዚAብሔርን ጽድቅ ለመፈጸምና ለማግኘት፡- ማመን ፣ የEግዚAብሔር ጸጋ ፣ 

በመንፈስ ቅዱስ መመራት Eና ለEግዚAብሔር መታዘዝ ይገባል፡፡ 

2. ክርስቲያናዊ Aኗኗርን ማስተማር፡፡ ይህም ራሳቸውን ለEግዚAብሔር በመስጠት በቤተ 

ክርስቲያንና በዓለም የሚኖራቸውን የፍቅርና የመከባበርን ሕይወት ይዟል፡፡ 
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7. የመልEክቱ Aከፋፈል - 

 የሮሜ መልEክትን ለማጥናት Eንዲመች በሚከተለው ሁኔታ ይከፋፈላል፡፡ 

1. መግቢያ (1.1-07) ሰላምታ፣ ምሥጋናና  ሕዝብ Eና Aሕዛብ ለመዳን መጠራታቸውን 

የሚገልጸው - የመልEክቱ ዋና ሓሳብ፤ 

2. ሁሉም የEግዚAብሔር ክብር ጐድሎታል፡፡ (1÷08-3÷!3)፡- Eስራኤል የተሰጣቸውን ሕግ 

ባለመጠበቅ፤ Aሕዛብም EግዚAብሔርን ባለማወቃቸው የEግዚAብሔር ክብር ጐድሎAቸዋል ፡፡ 

3. መሠረታዊ ትምህርት-ጽድቅ Eና ቅድስናን ስለማግኘት፡፡ (3÷!4 - 8÷"9) የEግዚAብሔርን 

ክብር ለመጎናጸፍ (ጽድቅ Eና ቅድስናን ለማግኘት) የተቻለው :- በክርስቶስ ቤዛነት ነው፡፡ 

ይህንንም በማመን Eና ከመጠመቅ ከመንፈስ ቅዱስ Eንቀበለዋለን፤ የጽድቅ ፍሬም በዚያ Aለ ፡፡  

4. የEስራኤል Aለመታዘዝ Eና የAሕዛብ መጠራት፡፡(9.01-"6) Eስራኤል በAባቶች በኩል 

በEግዚAብሔር ምርጫ ቢጠሩም ለEግዚAብሔር Aልታዘዙም፤ Aሕዛብም በወንጌል 

በEምነት ተጠሩ፡፡ 

5. ተግባራዊው ክርስቲያናዊ ሕይወት (02.1-04.!3) በዚህም የተለወጠ ክርስቲያናዊ 

ሕይወት፣በጸጋ መሰማራት፣የሌሎችን ሸክም መሸከም Eና በማያምኑ መሐል የሚኖረን 

ኑሮ ተገልጦAል፡፡ 

6. ማጠቃለያና የስንብት ሰላምታ (05.1-06.!7) የሌሎችን ሸክም በመሸከም በAንድ ሐሳብ 

መሆንን ፣ ሕዝብና Aሕዛብ በተሰጣቸው ተስፋ Eንዲጸኑ Aሳስቧል፡፡ Aሕዛብን ለማስተማር 

የደከመው ጳውሎስ ወደ ሮም መሄድ Aልተሳካለትም፡፡ 

በይሁዳ ያሉትን ድሆች Eንዲያግዙ በመጠየቅም ማጠቃለያ ሰጥቷል፡፡ (05.1 Eስከ ፍጻሜ 

ምEራፍ) ሲያጠቃልልም በAደራ ሰላምታ Eና ከስሕተት Eንዲጠበቁ በተሰጠ ማስጠንቀቂያ ዘግቶታል፡፡ 

(06.1-ፍ/ም) 
 

ማጠቃለያ፡-  
 የሮም ቤተ ክርስቲያን ከመጀመያዎቹ Aብያተ ክርስቲያናት Aንዱዋ ናት፡፡ በዚያም 

ከAሕዛብና ከAይሁድ ያመኑ ይኖሩባት ነበር፡፡ በንቀትና በትEቢት የተነሣውን Eውቀት 

የጎደለውን ልዩነት በማጥበብ ሰላም Eና Eርቅ ለማምጣት ሐዋርያው መልEክቱን ጽፏል፡፡  

 በቆሮንቶስ በ$8(58) ዓ.ም ገደማ የተጻፈችው መልEክት ዋና ዓላማ የEግዚAብሔርን 

ጽድቅና ክርስቲያናዊ ኑሮን ማስተማር ነው፡፡ 
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ተግባር 
 

1. ሰውን ሁሉ Aክብሩ፡፡ EግዚAብሔር ሁሉንም ሰው በEኩል ፈጥሮታል በAንድነትም 

ለዘላለማዊ ሕይወት ጠርቶናልና በንቀት፣ በስድብ Eና ባልተሟላ Eውቀት ክፉ መነጋገር 

Aይገባም፡፡ 

2. ከዛሬ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት (ለ06 ቀናት) የሮሜን መልEክት በቀን Aንድ 

ምEራፍ Aንብቡ፡፡   

                                                                   ይቆየን… 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፋቸው መልEክታት ስንት ናቸው? 

2. የጥንቷ ሮሜ Aሁን የት የምትገኝ ከተማ ናት? መቼ? Eና በማን? ተመሠረተች በወቅቱ 

የነበራት ግዛት ከየት Eስከ የት ነበር? Aይሁድ ወደ ሮም የሔዱበት ምክንያት ለምን ነበር? 

3. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮም የሔደው መቼ? Eና በምን ምክንያት ነበር? 

4. በወቅቱ የሮሜ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ምን ነበር? Aብራሩ፡፡ 

5. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሮሜን መልEክት የጻፈበት ምክንያት ምንድነው? ዓላማውስ? 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(ሁለት)  

Aራተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- EግዚAብሔር ሁሉንም ለድኅነት Eንደጠራ መማር የትምህርቱ ዋና 

ዓላማ ነው፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “ ለሚያምኑ ሁሉ የEግዚAብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ።” ሮሜ.1.05 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ሮሜ.1.1-07፣ ‹‹ቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ››  በመሐሪ ትርፌ፣ ‹‹The 

Epistle of Saint Paul to the Romans››: Father Tadros Yakob 

Malaty: 2007-2008  
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የሮሜ መልEክትን የጥናት መግቢያ Aይተናል፤ 

መልEክቲቱ በሰባት Aበይት ክፍሎች Eንደምትከፈልም ተምረናል፡፡ በዛሬው ጥናታችንም የመልEክቲቱን 

የመግቢያ (ሮሜ.1÷1-07) ክፍል Eናያለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት፡-  
ሀ. የመልEክቲቱ የመግቢያ ክፍል፡- ይህ የሮሜ መልEክት የመግቢያ ክፍል የወንጌልን ጥሪ 

ምንነት ፣ ሰላምታ ፣ ምሥጋና Eና የመልEክቲቱ ዋና ሐሳብ የሆነውን የሁሉም መዳንን ይዟል፡፡ 

የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች ‹‹ዋና ዓላማ›› የሁሉም መዳን ነው፡፡ 
 

1. የወንጌል ጥሪ Eና መልሱ (1÷1-6)፡-  

ቅዱስ ጳውሎስ ለወንጌል ሐዋርያነት የተጠራ ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ጥሪውን በማስቀደም 

ራሱን ያስተዋውቃል፡፡ ይህንንም ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ በማለት ገልጦታል፡፡  

ጌታችን ጸጋንና ሐዋርያነትን በመስጠት ዓለሙን ጠርቷል፡፡ ዓለም ለመዳን የተጠራበት 

Aገልግሎት የተፈጸመው ክርስቶስ ጸጋንና ሐዋርያነትን በመስጠቱ ነው፡፡ ‹‹ጸጋንና ሐዋርያነትን 

ተቀበልን፤›› ሐዋ.1.5 ይህንን ጸጋና ሐዋርያዊ ተልEኮ ቤተ ክርስቲያን በትውልድ ሁሉ 

ስታስተላልፍ ኖራለች፡፡ 

የወንጌል ጥሪ ለሚታዘዙ ሁሉ ነው፡፡ የወንጌልን ጥሪና ዓላማ ‹‹በEርሱም ስለ ስሙ በAሕዛብ 

ሁሉ መካከል ከEምነት የሚነሣ መታዘዝ Eንዲገኝ›› 1.5 Eንዳለ በEምነት ለሚታዘዙ የሚተላለፍ 

ጥሪ ነው፡፡ 
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ጥሪው ቅድስናን ለመስጠት ነው፡፡የወንጌል ዓላማ ሰዎች የIየሱስ ክርስቶስ ወይም ቅዱሳን 

Eንዲሆኑ ነው፡፡ ‹‹የIየሱስ ክርስቶስ ልትሆኑ የተጠራችሁ Eናንተ ደግሞ ናችሁ፡፡ በEግዚAብሔር 

ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ፡፡›› ሮሜ.1.6-7 ሆኖም የተጠሩ ብዙዎች፥ የተመረጡ 

ግን ጥቂቶች ናቸውና፡፡ ማቴ.!2.04 ከጥቂቶቹ የተመረጡት ጋር ለመቆጠር ለጠሪው ራስን 

መስጠትና ለጥሪው ከማይሆኑት ነገሮች መለየት ያስፈልጋል፡፡  

ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን ለEግዚAብሔር ፈጽሞ የሰጠ ነው፡፡ ሰዎች ክርስቲያን መሆን 

በሚያፍሩበት ዘመን፤ Eርሱ  “የIየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ” ሮሜ.1.1 ብሎ ራሱን ለሰጠለት 

ታመነ፡፡ ሐዋርያው ራሱን የሰጠበት መጠን የበለጠ የተገለጠው በገላትያ መልEክቱ ነው፡፡ “ከክርስቶስ 

ጋር ተሰቅዬAለሁ፤ Eኔም Aሁን ሕያው ሆኜ Aልኖርም ክርስቶስ ግን በEኔ ይኖራል፤ Aሁንም 

በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ Eኔ ራሱን በሰጠው በEግዚAብሔር ልጅ ላይ ባለ Eምነት 

የምኖረው ነው።” ገላ.2.! ቅዱሳን ለታላቅ ክብር የበቁት ራሳቸውን በመስጠታቸው ነው፡፡ ሆኖም 

ብዙዎቻችን ኃጢAትና የዓለም ልምምዶቻችን ራሳችን ለEግዚAብሔር ባርያ (Aገልጋይ) Eንዳንሆን 

ይይዙናል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ Eንደ መፍትሔ የሚያመለክተን መለየትን ነው፡፡  

ወጣቶች ሆይ ውጤታማ ስፖርተኛ የAልኮል መጠጥ፣ የAደንዛዥ Eፅ ሱሰኛ መሆን 

Aይችልም፡፡ ከሱሱ ሊለይ ይገባዋል፡፡ የወንጌል ጥሪም ከኃጢAትና ከዓለም ፍቅር መለየትን 

ትፈልጋለች፡፡ ‹‹Aመንዝሮች ሆይ፥ ዓለምን መውደድ ለEግዚAብሔር ጥል Eንዲሆን Aታውቁምን? 

Eንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የEግዚAብሔር ጠላት ሆኖAል፤›› ያE.4.4  ከጥቂት 

የተመረጡት ጋር ለመቆጠር ከሚያስፈልጉት Aንዱና ቀዳሚው ከኃጢAትና ከዓለም ፍቅር መለየት 

ነው፡፡ ይህም በቀጣይነት በEለታዊ ሕይወት መገለጥ Aለበት:: ሐዋርያው መንፈሳዊ ልምምዱን 

“ለEግዚAብሔር ወንጌል ተለየ” በማለት Aስተምሮናል፡፡ (ሮሜ.1.1-2) በመሆኑም ለወንጌል ያለን 

መልስ ዉጫዊ ሳይሆን ከልብና በሕይወት የሚገለጥ መሆን Aለበት፡፡ Eመቤታችን ስትበሰር 

‹‹Eንደቃልህ ይደረግልኝ›› Aለች፤ Eንደቃሉ ኖረች፡፡ 

ወንጌል ምንድናት? ሐዋርያው ወንጌል ምን Eንደሆነች Aብራርቶልናል፡፡ 

ወንጌል Aስቀድሞ በነቢያት ተነግሮላታል፡፡ ታሪካዊ Aጋጣሚ Aይደለችም ፡፡“በነቢያቱ Aፍ 
በቅዱሳን መጻሕፍት Aስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለEግዚAብሔር ወንጌል ተለየ፡፡” ሮሜ.1.1-2  

ወንጌል በEግዚAብሔር ልጅ መገለጥ ተመሠረተች፡፡ ዓላማዋም የEግዚAብሔር ልጅ ሆኖ ስለ 
ተገለጠ ስለ ልጁ ማብሰር ነው፡፡“የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የEግዚAብሔር ልጅ ተገለጠ” 1ኛ. 
ዮሐ.3.9  

ወንጌል የክርስቶስን ሰው የመሆን ምስጢር መረዳት ነው፡፡ ሐዋርያው “በሥጋ ከዳዊት ዘር 

ስለተወለደ” (ከድንግል ማርያም)“Eንደ ቅድስና መንፈስ ግን…..የEግዚAብሔር ልጅ ሆኖ ስለ ተገለጠ 
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ስለ ልጁ ነው ”  ካለ በኋላ“Eርሱም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡” (1÷3-4) ይላል፡፡ Iየሱስ 

ክርስቶስ የተዋሕዶ ስም ነው፡፡ ለዚህ ነው ወንጌል የEግዚAብሔር ልጅ ከAምላካዊው ክብሩ 

ሳይጎድል፣ በሥጋ መገለጡን ማመን፣ መረዳትና ማስተላለፍ ነው፤ የምንለው፡፡ ተዋሕዶ ከሁለት 

Aካል (የሰው Eና የAምላክ Aካላት) Aንድ Aካል ነው፤ ከሁለት ባሕርይ የሰው Eና የAምላክ ባሕርያት 

Aንድ ባሕርይ ነው፤ (በተዋሕዶ) ብሎ የልጁን መገለጥ ማመን ነው፡፡ ሐዋርያው በዚህ ክፍል 

ያስተማረንም ይህንኑ የወንጌልን መሠረታዊ Eምነት ነው፡፡  

በተጨማሪም ከዳዊት ዘር (ከድንግል ማርያም) የተወለደ Eና የEግዚAብሔር ልጅ፤ በማለት 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሁለት ልደታት Eንዳሉት ገልጧል፡፡ 
 

2. ሰላምታ Eና ምሥጋና፡፡ (1.7-8)  

በዚህ ክፍል የተደራሾቹን ማንነት “በሮሜ ላላችሁት ሁሉ”  በማለት ይገልጣል፡፡ Aባታዊ 

ቡራኬውን ከሰላምታ ጋር ሲያስተላልፍ “ጸጋና ሰላም ለEናንተ ይሁን፡፡” ቁጥር 7 ይላል፡፡ ይህም 

በቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት የምናገኘው የተለመደ ሰላምታ ነው፡፡  

ከዚያም የተመሰከረላትን Eምነታቸውን ያመሰግናል፡፡ “Eምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለ ተሰማች 

Aስቀድሜ ስለ ሁላችሁ Aምላኬን በIየሱስ ክርስቶስ Aመሰግናለሁ፡፡” (1÷8) በማለት በጎውን 

በማመስገን ጀመሯል፡፡ 
 

የቅዱስ ጳውሎስ ተልEኮ፡፡ (ሮሜ.1.9-05) 

የቅዱስ ጳውሎስን መንፈሳዊ ተልEኮ ጌታችን ለሐናንያ ገልጦለት ነበር፡፡ ‹‹በAሕዛብም 

በነገሥታትም በEስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለEኔ የተመረጠ Eቃ ነው፡፡ 

የሐዋ.9.05 ሐዋርያው ይህንን በEግዚAብሔር የተመሰከረለትን መንፈሳዊ ሓላፊነት ሲወጣ ኖሯል፡፡ 

ሐዋርያው በዚያን ዘመን Aሕዛብ ዋና ከተማ በነበረችውና ከ1.2 ሚልዮን በላይ ሕዝብ 

በነበረባት በሮሜ ተልEኮውን ለመፈጸም Eንዲችል ይናፍቃል፡፡ በሮሜ ያሉትን ክርስቲያኖችንም 

ለማየት ጓጉቷል፡፡ (ቁ.01 Eና 02)  ይህንን ፍላጎቱንም በጸሎት Aሳስቧል፡፡“በልጁ ወንጌል በመንፈሴ 

የማገለግለው EግዚAብሔር ምስክሬ ነውና፤ ምናልባት ብዙ ቆይቼ ወደ Eናንተ Aሁን Eንድመጣ 

በEግዚAብሔር ፈቃድ መንገዴን Eንዲያቀናልኝ Eየለመንሁ ሁልጊዜ ስጸልይ ስለ Eናንተ ሳላቋርጥ 

Aሳስባለሁ።” ቁ. 9-0 ሆኖም በሮሜ በAካል ተገኝቶ ተልEኮውን መፈጸም Aልቻለም፤“ወንድሞች 

ሆይ፥ በሌሎቹ Aሕዛብ ደግሞ Eንደ ሆነ በEናንተም ፍሬ Aገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ Eናንተ ልመጣ 

Eንዳሰብሁ Eስከ Aሁን ግን Eንደ ተከለከልሁ ታውቁ ዘንድ Eወዳለሁ።” ሮሜ.1.03፡፡  

በAካል ለመገኘት ያልተቻለውን በመልEክት ለማስተላለፍ ተዘጋጀ፡፡“ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩም ፥ 

ለጥበበኞችና ለማያስተውሉም Eዳ Aለብኝ፤ስለዚህም በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለEናንተ 
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ደግሞ ወንጌልን ልሰብክ ተዘጋጅቼAለሁ፡፡” ሮሜ.1.04-05 ልጆች EግዚAብሔር ለሁሉም ምክንያት 

Aለው፡፡ ይህች መልEክት ቅዱስ ጳውሎስ በAካል ተገኝቶ የተፈጠረውን ችግር መፍታት ባይችልም 

በመልEክት ለመፍታት በመፈለጉ የተጻፈች ናት፡፡ በAካል ቢገኝ መልEክቲቱን ላናገኛት Eንችል 

ነበር፡፡ EግዚAብሔር ይህ ትምህርት ለትውልድ ሁሉ በጽሑፍ Eንዲዳረስ ስለ ፈቀደ ይህን Aደረገ፡፡  

ሌላው መንፈሳዊ ሓላፊነት በጥቃቅን ምክንያቶች፣ በቦታ Eና በምድራዊ ኃይል Aይገታም፡፡ 

Eኛም ከሐዋርያው በAገልግሎታችን በጸሎት ከመትጋት ጋር በAጋጣሚው ሁሉ መበርታትን Eንማራለን፡፡ 
 

4. የሁሉም መዳን - የመልEክቲቱ ዋና ጭብጥ ነው፡፡ (ሮሜ.1.06-07) 
 

ይህን በመልEክቲቱ ተከታይ ክፍሎች የምናየው ሲሆን፤ Aሁን ዋና ሐሳብ መሆኑን በማንሣት 

Eናልፈዋለን፡፡ “በወንጌል Aላፍርምና፤ Aስቀድሞ ለAይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው፥ ለሚያምኑ ሁሉ 

የEግዚAብሔር ኃይል ለማዳን ነውና።” 1.06 ክርስትና የዓለማችን ትልቁ Eና ብዙ ተከታይ ያለው 

ሃይማኖት ሳይሆን በፊት፤ ክርስቲያን መሆን ለAንዳንዶች ወንጀል ለሌሎችም AEምሮን ማጣት 

ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ብዙዎች የወንጌልን ቃል መመስከርና ክርስቲያን ነኝ ማለትን ይፈሩ ነበር፡፡ 

ጳውሎስም ክርስቲያን ከመሆኑ በፊት Eንዲሁ ነበር፡፡ የሐዋ.ሥ.!6.9-!9 Aሁን ግን በወንጌል 

የተሰበከው የመስቀል ኃይል የሰው ልጆች የሚድኑበት ኃይል Eንደሆነ ተረድቷልና፤ ከራሱ Aልፎ 

ለሌሎችም Aርዓያ በመሆን “በወንጌል Aላፍርም” ሲል ያስተምራል፡፡ 

የሚያድነው የEግዚAብሔር ኃይል፡፡ ሐዋርያው በዚህ የEግዚAብሔር ኃይል ተጠቅሟል፡፡ 

ሌሎችም Eንዲጠቀሙ ይተጋል፡፡ “Aስቀድሞ ለAይሁድ ደግሞም ለግሪክ ሰው…የEግዚAብሔር 
ኃይል ለማዳን ነው፡፡” ሮሜ.1÷06 ይህ የEግዚAብሔር ማዳን በዘርና በድንበር ሳይወሰን “ለሚያምኑ 
ሁሉ” ነው፡፡ 

ሁሉ፡፡ በሮሜ መልEክት ከስልሣ ጊዜ በላይ የምናገኘው ቃል ነው፡፡ ይህ ቃል Aይሁድንና 

Aሕዛብን (የሰው ዘርን ሁሉ) ልዩነት ሳይኖር መበደላቸውንና ለመዳን መጠራታቸውን ለመወከል 

ተገልጧል፡፡ 

ስናምን የEግዚAብሔርን የማዳን ኃይል Eናገኛለን፡፡ በነቢያቱ ጻድቅ በEምነት ይኖራል ተብሎ 
Eንደተጻፈ፤ ክርስትና “የEግዚAብሔር ጽድቅ ከEምነት ወደ Eምነት፡፡” የሚገለጥበት ነው፡፡ 

ሮሜ.1÷07  

Aይሁድ በሕግ Eየተመኩ ሕግን Aለመፈጸማቸውና መተላለፋቸው ፣ Aሕዛብም EግዚAብሔርን 

Aለማወቃቸው ከEግዚAብሔር ጽድቅ Aርቋቸው ነበር፡፡ Aሁን ግን ሰዎችን ሁሉ ለማዳን የተዘረጋ 

የEግዚAብሔር ኃይል Aለ፡፡ Eርሱም በክርስቶስ ቤዛነት የተገኘ ጽድቅ ነው፡፡ Aሕዛብ Eና Aይሁድ 

በልዩነት ይኖሩ ነበር ፤ Aሁን ግን ሁለቱም በEግዚAብሔር ኃይል ለመዳን ተጠሩ፡፡ መሠረቱም 

Eምነት ነው፡፡ የሰው ልጆች መዳን የሚችሉት በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ሲያምኑ ነው፡፡  



www.zeorthodox.org

20 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

 

ማጠቃለያ፡- የሮሜ መልEክት ከምE.1.1-07 የወንጌል ጥሪ ሁሉንም ለመዳን መሆኑን 

ያስተምረናል፡፡  
 

ተግባር፡- የተማርነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል Aንብቡ፡፡  
 

መዝሙር 

Aቀድም AEኩቶቶ ለEግዚAብሔር  

በEንተ EግዚEነ Iየሱስ ክርስቶስ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. የወንጌል ጥሪ Eና መልስ ምንድ ነው? ዓለም ለመዳን የተጠራበት Aገልግሎት የተፈጸመው 

Eንዴት ነው? የወንጌል ጥሪ ለማን ነው? ለምን? Eንዴት? ምሳሌ በመጥቀስ Aብራሩ፡፡ 

2. ‹‹ወንጌል›› ምንድን ናት? Eንዴት ተመሠረተች? Aብራሩ፡፡ 

3. Iየሱስ ክርስቶስ የተዋሕዶ ስም ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ጌታችን ስንት ልደታት 

Aለው? 

4. የሮሜ መልEክት ዋና ዓላማ Eና ጭብጥ ምንድነው? 

5. የሮሜ ክርስቲያኖች የተመሰገኑት ለምንድነው? 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(ሦስት) 

Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በEግዚAብሔር ቸርነት(ጸጋ) ለበደለኞች ሁሉ የተከፈተውን 

የጽድቅን በር ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት 

ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ፥ በIየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው 

የEግዚAብሔር ጽድቅ ነው፤ ልዩነት የለምና፤ ሁሉ ኃጢAትን ሠርተዋልና 

የEግዚAብሔርም ክብር ጐድሎAቸዋል” ሮሜ. 3÷!2-!3 

ተጨማሪ ምንባባት፡-ሮሜ.2.08-3.!4፣ ‹‹ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው›› 

1988 ዓ.ም፣ The Epistle of Saint Paul to the Romans:Father 

Tadros Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ባለፉት ሁለት የትምህርት ክፍሎች፤ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልEክት 

ወደ ሮሜ ሰዎች መግቢያ ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም Aሕዛብ Eና Aይሁድ ያጡት ጽድቅ 

፤ በክርስቶስ ቤዛነት Eንደተሰጣቸው Eንማራለን፡፡   

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ.1.08-3.!4 ሁሉም የEግዚAብሔር ክብር Eንደጎደላቸው 

Aስተምሯል፡፡ ምክንያቱም በኃጢAት መከሰሳቸው ነበር፡፡ በክሱም በሁሉም ተፈረደባቸው፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

1. ሁሉም የEግዚAብሔር ክብር ጐድሎAቸዋል፡፡(1÷08-3÷!3)  

Aይሁድም ሆኑ Aሕዛብ በኃጢAት ስለወደቁ፣ጽድቅን መፈጸምና ማግኘት Aልቻሉም፡፡ ‹‹ልዩነት 

የለምና ሁሉ ኃጢAትን ሠርተዋልና የEግዚAብሔርም ክብር ጐድሎAቸዋል” ሮሜ.3÷!2 ቅዱስ 

ጳውሎስ በዚህ ክፍል፤በAሕዛብ ጀምሮ የAይሁድን መንፈሳዊ ክብር ማጣት ያብራራል፡-    

Aሕዛብ፡- የጽሑፍ ሕግ Aልተቀበሉም ሆኖም፤ ከባሕርያቸው የሕግን ትEዛዝ ሲያደርጉ፥ ሕግ 

ባይኖራቸው Eንኳ ለራሳቸው ሕግ ናቸው፡፡ Eነርሱም ሕሊናቸው ሲመሰክርላቸው፥ Aሳባቸውም Eርስ 

በርሳቸው ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው የተጻፈውን የሕግ ሥራ ያሳያሉ፡፡›› ሮሜ.2.04-05  

EግዚAብሔር ለሁሉም AEምሮ ሰጥቷል ፣ EግዚAብሔርን Eንደ EግዚAብሔርነቱ መጠን ለማምለክ 
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ተፈጥሮም Aስተማሪ ናት፡፡ Aሕዛብም ጥበብ Aለን Eንደማለታቸው ከሕሊናቸውና ከተፈጥሮ 

ተረድተው Aምላካቸውን Aላወቁትም፣ Aላመለኩትምም፡፡ ሮሜ.1.08-! ይልቁንም በEንስሳትና 

በፍጥረታት ምስል ያዘጋጇቸውን፣ የEጆቻቸውንም ሥራ Aመለኩ፡፡ ሮሜ.1.!1-!5 EግዚAብሔርም 

ለAምላክነቱ ስለሚቀና ተዋቸው፡፡ ይህም Aሳዛኝ መንፈሳዊ ውድቀት Aስከተለባቸው፡- የማይረባ 

ሰይጣናዊ AEምሮ ሠልጥኖባቸው፣ በAመጽ ኖሩ፡፡ ከተፈጥሮ ፍቃድ ውጪም በተመሳሳይ ጾታ 

ዝሙት ወደቁ፡፡ ክፉ Eና Aመጽ የሆነው ሁሉ ሠለጠነባቸው፡፡ ይህም EግዚAብሔርን ባልወደዱት 

መጠን ለማይረባ AEምሮ ተላልፈው ስለተሰጡ ነው፡፡ ሮሜ.1.!5-!8 

Aይሁድ ኃጢAትን ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል፤ ሮሜ.1."2 የሚለውን Eያወቁ፤ 

በመሥራትና ከሠሪዎቹ ጋር በመስማማት ፍርድ የተገባቸው ሆነው ተገኙ፡፡ ይህን ሆኖ በሌላው 

በመፍረድ ኃጢAትም ወደቁ፡፡ Aንተ የምትፈርድ ሰው ሁሉ ሆይ፥ የምታመካኘው የለህም፤ በሌላው 
በምትፈርድበት ነገር ራስህን ትኰንናለህና፤ Aንተው ፈራጁ Eነዚያን ታደርጋለህና፡፡ … Eንደዚህ 
በሚያደርጉትም Eውነተኛ የEግዚAብሔር ፍርድ Aለ፡፡… Eርሱ ለEያንዳንዱ Eንደሥራው 
ያስረክበዋል፡፡ ሮሜ 2.1-6 ሐዋርያው በዚህ መልEክቱ ይህንኑ የAይሁድን ግብዝነት ሲያብራራ፡- ‹‹ 
Aንተ ግን Aይሁዳዊ ብትባል በሕግም ብትደገፍ በEግዚAብሔርም ብትመካ ፣ ፈቃዱንም ብታውቅ 
ከሕግም ተምረህ የሚሻለውን ፈትነህ ብትወድ ፤ በሕግም የEውቀትና የEውነት መልክ ስላለህ፥ 
የEውሮች መሪ፥ በጨለማም ላሉ ብርሃን፥ የሰነፎችም Aስተማሪ፥ የሕፃናትም መምህር Eንደ ሆንህ 
በራስህ ብትታመን፤Eንግዲህ Aንተ ሌላውን የምታስተምር ራስህን Aታስተምርምን ? Aትስረቅ ብለህ 
የምትሰብክ ትሰርቃለህን@ Aታመንዝር የምትል ታመነዝራለህን ? ጣOትን የምትጸየፍ ቤተ መቅደስን 
ትዘርፋለህን? በሕግ የምትመካ ሕግን በመተላለፍ EግዚAብሔርን ታሳፍራለህን ? በEናንተ ሰበብ 
የEግዚAብሔር ስም በAሕዛብ መካከል ይሰደባልና ተብሎ Eንደ ተጻፈ፡፡›› ሮሜ.2.07-!4 

የAይሁድ ብልጫ፡- Aይሁድ በAባቶችና የቃሉን Aደራ በመቀበል ብልጫ (ቅድሚያ) 

ነበራቸው፡፡“Eንግዲህ የAይሁዳዊ ብልጫው ምንድር ነው ? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድር ነው? 
በሁሉ ነገር ብዙ ነው፡፡ Aስቀድሞ የEግዚAብሔር ቃላት Aደራ ተሰጡAቸው።” ሮሜ.3.1-2 ሕይወት 

የሚገኝበትን ቃል ቢረከቡም፣ Aይሁድ የዘላለምን ሕይወት Aላገኙም፤ ምክንያቱም Oሪት Eና ነቢያት 

ወደ ተናገሩለት Eውነት ወደ ክርስቶስ መምጣት Eና ማመን Aለመቻላቸው ነበር፡፡ (ዮሐ.5."8-#7) 

ጥላውን (Oሪትንና የነቢያትን ትንቢት) ይዘው Aካል ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ Aልደረሱምና 

ብልጫቸው Eንደ ዔሳው ብኵርና ሆናባቸው Aልተጠቀሙባትም፡፡  

ሁሉም በደለኞች ሆነው EግዚAብሔር የሚታገሰው ለንስሐ Eንዲበቁ ነው፡፡ Eርስ በርስ 

Eየተካሰሱ መመጻደቃቸው ግን የባሰው በደል ነበር፡፡ ለዚህ ነው ሐዋርያው የEግዚAብሔር ቸርነት 

ወደ ንስሐ Eንዲመራህ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትEግሥቱንም ባለጠግነት ትንቃለህን? 

ሮሜ.2.4 ያለው፡፡  
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ሁሉም ተከሰዋል፡- በመሆኑም የጽሑፍ ሕግ የተቀበሉት Aይሁድም ሆኑ ፣ በተፈጥሮ ሕግ 

(ሕገ ሕሊና ወይም ሕገ ልቦና) የነበሩት Aሕዛብ ወድቀዋልና ፍርድ ነበረባቸው፡፡ ያለ ሕግ ኃጢAት 

ያደረጉ ሁሉ ያለ ሕግ ደግሞ ይጠፋሉና፤ ሕግም ሳላቸው ኃጢAት ያደረጉ ሁሉ በሕግ ይፈረድባቸዋልና፡፡ 

ሮሜ.1.02 ማንም መመካት Aይችልም፡፡ ጠላታችን ሰይጣን Aሳሳችና Eና ከሳሽ ነው፡፡ (ዘካ.3.1፣ 

Iዮ.1.6-01፣ ራE.02.0) ሁሉንም በኃጢAት Aሰናክሎ፣ ራሱ ስለከሰሳቸው ኩነኔ ነበረባቸው፡፡ 

Aይሁድም የግሪክ ሰዎችም ሁሉ ከኃጢAት በታች  Eንደሆኑ Aስቀድመን ከሰናቸዋልና፡፡ ሮሜ.3.9 

ጻድቅ የለም Aስተዋይም የለም ፤ EግዚAብሔርንም የሚፈልግ የለም ሁሉ ተሳስተዋል በAንድነትም 

የማይጠቅሙ ሆነዋል፤  ሮሜ.3.01-08 EግዚAብሔርም ሰው Eንደሌለ  Aየ ፥ ወደ Eርሱ የሚማልድ 

Eንደሌለ ተረዳ ተደነቀም፤  Iሳ.$9.05 ሁሉ ኃጢAትን ሠርተዋልና የEግዚAብሔርም ክብር 

ጐድሎAቸዋል፡፡ ሮሜ.3.!4  

ሁሉ - የሚለው ቃል ቅዱሳንን ያካትታል@ “ልዩነት የለምና ሁሉ ኃጢAትን ሠርተዋልና 

የEግዚAብሔርም ክብር ጐድሎAቸዋል” ሮሜ 3÷!2 የሚለውን ክፍል ስናነብ፤ ከዓውደ ምንባቡ 

የምንረዳው በሮሜ ቤተ ክርስቲያን በትEቢት የተለያዩትንና በEነርሱ የተወከሉትን Aይሁድን Eና 

Aሕዛብን ነው ፤ ሁለቱም ጽድቅን ማምጣት Aልተቻላቸውምና፡፡  

ሆኖም ጻድቅ የተባሉና በEግዚAብሔር ፊት ሞገስ ያገኙ ቅዱሳን ከጌታ ልደት በፊት ነበሩ 

ለምሳሌ፡- Aካሄዱን ከEግዚAብሔር ጋር ያደረገው - ሔኖክ፤ ዘፍ.5.!4፣ በEግዚAብሔር ፊት ሞገስ 

ያገኘውና ጻድቅ ፍጹምም ነበር የተባለው - ኖኅ፤ ዘፍ.6.8-9 ፣ የተባረከው Aብርሃም፤ ዘፍ.02.1-3 ፣ 

ፍጹምና ቅን፥ EግዚAብሔርንም የሚፈራ፥ ከክፋትም የራቀ ሰው፤ Iዮ.1.8 ብሎ EግዚAብሔር 

የመሰከረለት - Iዮብ ፣ በቅድስና ከሴቶች ከተወለዱት የሚበልጥ የተባለው - ዮሐንስ (ማቴ.01.01) 

Eና ሌሎችም ቅዱሳን ክርስቶስ በሥጋ ከመገለጡ ቀድመው ነበሩ፡፡ ሆኖም Eነዚህ ሁሉ በEምነታቸው 

ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጠውን የተስፋ ቃል Aላገኙም፥ ያለ Eኛ ፍጹማን Eንዳይሆኑ EግዚAብሔር 

ስለ Eኛ Aንዳች የሚበልጥ ነገርን Aስቀድሞ Aይቶ ነበርና ፤ Eብ.01."9-# የዘላለም ሕይወት 

ማግኘት ገነት መግባት Aልቻሉም፤ ለዚህ ነው Iሳይያስ፤ ጽድቃችንም Eንደ መርገም ጨርቅ ነው 

ያለው፡፡ Iሳ.%4.6 

በሌላም በኩል በሰው Eና በሕግ ፊት የነጻ ሁሉ በEግዚAብሔር ፊት መንጻት Aልተቻለውም፡፡ 

‹‹በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ፥ ያለ ነቀፋ ነበርሁ››  ፊልጵ.3.6 ያለው ጳውሎስ በሌላ ቦታ 

‹‹ከኃጢAተኞችም ዋና Eኔ ነኝ›› 1ኛ ጢሞ.1.05 ብሎ ነበር፡፡ ምንም በሕግ ያለ ነቀፋ ቢኖርም 

በኃጢAት የተያዘበት ምክንያትም ነበር፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅም Eንዲህ ይላል፡- በEግዚAብሔር 

የጽድቅ ብርሃን ፊት ሁሉም ኃጢAተኛ ነው፣ በሕግ ፊት ንጹሕ የሆኑት Eንኳን ንጹሐን 
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Aይደሉም፡፡ ይህም በድሆች ፊት ባለጸጋ ሆኖ በነገሥታት ሀብት ፊት ምስኪን ደሃ ወይም የድሆች 

Aለቃ የሆነን ሰው ይመስላል፡፡ (ser.on N.T lesson 30:4 / Malaty comm.on epi. To.Raman 

p.63) ያEቆብም ‹‹ሕግን ሁሉ የሚጠብቅ፥ ነገር ግን በAንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ 

ይሆናል፤ Aታመንዝር ያለው ደግሞ። Aትግደል ብሎAልና፤›› ያE.2.0 ያለው ለዚህ ነው፡፡  

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን፤ ከሁሉ ተለይታ የተባረከች፤ ሉቃ.1.!8 ናት፡፡ 

ይህም EግዚAብሔር Aስቀድሞ ላቀደው ማዳን ያዘጋጃት Eና ከኃጢAት የተረፈች ዘር በመሆንዋ 

ነው፡፡ Iሳ.1.9  Eርስዋም Aንጽቶ የጠበቃትን መንፈሴም በAምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፤ 

ሉቃ.1.#7 ስትል Aመስግናዋለች፡፡  
 

2. የEግዚAብሔር ማዳን፡፡  

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ጭንቅ ስለሆነችው ጽድቅ ሲያስተምር፤ Eንግዲህ ማን ሊድን 
ይችላል@ ተብሎ ሲጠየቅ፤ በሰው ዘንድ የማይቻል በEግዚAብሔር ዘንድ ይቻላል Aለ ፡፡ ሉቃ.08.!

5-!6 የሰው ልጅ ጠላቱን ዲያብሎስን ማሸነፍ ፣ ኃጢAትን ድል በመንሳት መቆምና ጽድቅን በራሱ 

ማምጣት Aልቻለም፡፡ የሰውን ድካም የሚያውቀው ሰማያዊው Aባትም የሰውን ልጅ Eንዲሁ 

Aልተወውም፡፡ ዮሐንስ Aፈወርቅ Eንዲህ ይላል፡-ርጉም በሆነ ከይሲ ምክር ትEዛዙን ባፈረስን ጊዜ 
ከተድላ ገነት ወደ ጥፋት፣ ከሕይወት ወደ ሞት፣ ከነጻነት ወደ መገዛት ወጣን ፤ ለኃጢAት ቀንበር 
ተገዛን፤ Eርሱ ግን ፍጥረቶቹን Aልተወንም ቸልም Aላለንም፤ Eርሱን Eንደበደልነው መጠን 
ፈጽመን Eንጠፋ ዘንድ በኃጢAታችን Aልተቀየመንም፤ ወደደን Eንጂ ማረን ይቅርም Aለን 
ከሚገዛንም Eጅ Aዳነን፡፡(ቅዳሴ ቁ.15)  

Eናም ልUል EግዚAብሔር ለሰው ልጅ ጽድቅ Eና መዳን ሊሰጥ ወደደ፡፡ ስለዚህ  የገዛ ክንዱ 
መድኃኒት Aመጣለት ፥ ጽድቁም Aገዘው፤ Iሳ.$9.06 ተብሎ “በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት 
የEግዚAብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገለጠ” ሮሜ. 3÷!1 ይህም ማለት ሰዎች የተፈጥሮን Eና 

የመጽሐፍን ሕግ በመጠበቃቸው ሳይሆን፤ EግዚAብሔር ባቀደው Eቅድ በነቢያት Eንዳናገረው ጽድቅ 

ተሰጠን፡፡  (Eነዚህን ጥቅሶች Aንብቡ Iሳ.#6.02-03፣ $1.5-፣$6.1) “Eርሱም ለሚያምኑ ሁሉ 
የሆነ በIየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የEግዚAብሔር ጽድቅ ነው” ሮሜ. 3÷!2  

በሌላም ቦታ የEምነት የማዳን ኃይል ተጠቅሷል፡፡ የEስር ቤቱ Aለቃ፤ Eድን ዘንድ ምን 
ማድረግ ይገባኛል@ ሲል ጳውሎስ Eና ሲላስ የመለሱለት ‹‹በጌታ በIየሱስ ክርስቶስ Eመን Aንተና 
ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ›› ብለው ነው፡፡ የሐዋ.06."1 ፊልጶስም Iትዮጵያዊውን ጃንደረባ፤ ‹‹Eነሆ 
ውኃ Eንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማነው?›› ሲለው፤ በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅዶAል፤ Aለው፡፡ 

Eርሱም፤‹‹Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጅ Eንደሆነ Aምናለሁ ›› Aለ፡፡ ተጠመቀ የሐዋ.8."7 
 

Eምነት ብቻ ለምን ተጠቀሰ@ 
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Eምነት መሠረት ነው፡፡ያላመነ ሌላ ሥራ ቢታዘዝ Aይጠቀምበትም፤ ያለ Eምነት EግዚAብሔርን 
ደስ ማሰኛት Aይቻልምና፡፡ Eብ.01.6፡፡ ያመነ፡- ይጠመቃል፣የመልካም Eምነቱ ፍሬ የሆነ መልካም 

ሥራም Aለው፡፡ በIየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ ጽድቅ ሲልም የክርስትናውን መሠረት Eየነገረን ነው፡፡ 
   

ማጠቃለያ  

Aሕዛብ በጣOት Aምልኮ Eና በማይረባ AEምሮ ተይዘው ከጽድቅ ሲወጡ፤ Aይሁድ Aውቀው 

Aጥፊዎች በመሆን ከፍርድ Aልዳኑም፡፡ ሮሜ.1.08-3-!4 Aለማመንም ሆነ ኃጢAትን መሥራት 

ከEግዚAብሔር ክብር ያጎድላል፡፡ የEግዚAብሔር የማዳን ኃይል ያስፈለገውም ለዚህ ነው፡፡ 

EግዚAብሔር ጽድቃችን ነው፡፡ ኤር.!3.6 ተብሎ Eንደተጻፈ በክርስቶስ በማመን የሚገኘውን ጽድቅ 

ሰጠን፡፡  

ጠላታችን ሰይጣን ለማሳት Eና ለመክሰስ የቆመ ነው፡፡ EግዚAብሔር ሰው ሆኖ ሲያድነን 

በEምነት ሁሉንም ድል የማድረግ ኃይል ሰጥቶናል፡፡ በከይሲ ምክር ሳንታለል ፣ ኃጢAትን በEምነት 

ድል Aድረገን በጽድቅ Eንኑር፡፡ ‹‹ለሚያምን ሁሉ ይቻላልና››  ማር.9.!3 

Aይሁድ የቃሉን Aደራ በመቀበል ፣ ብልጫ ቢኖራቸውም የሁሉ ፍጻሜ በሆነው በክርስቶስ 

Aላመኑምና Aልተጠቀሙበትም፡፡ Eኛም ‹‹ለፍጥረቱ የበኵራት ዓይነት Eንድንሆን በEውነት ቃል 
Aስቦ ወለደን፡፡›› ያE.1.08 ተብሎ Eንደተጻፈ የቃሉ Aደራ ተሰጥቶናል፣ የEግዚAብሔርን ልጅነትም 

ተቀብለናልና በቃሉ መኖርና በEምነት መታዘዝ ይጠበቅብናል፡፡ 
 

ተግባር፡-  
በተፈጥሯዊም ሆነ፣ በጽሑፍ ከEግዚAብሔር ለተሰጠን መታዘዘ Aለብን፡፡ ለEግዚAብሔር 

መታዘዝ ማመን Eና መልካም መሆን ነው፡፡ ለEግዚAብሔር ቃል Eና ለሕሊናችሁ ታማኝ ሁኑ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
1. ሁሉም የEግዚAብሔር ክብር የጎደላቸው ለምንድነው? Aሕዛብ Eና Aይሁድ ያጎደሉት  

ምንድነው? Aብራሩ፡፡? 

2. የEግዚAብሔር ጽድቅ የሚገኘው በምንድነው? 

3. የAይሁድ ብልጫ በምን ነበር? ያልተጠቀሙበትስ ለምንድን ነው? 

4. ሰዎች የተከሰሱት ለምንድን ነው? ማነው ከሳሻቸው? 

5. ‹‹ሁሉ የEግዚብሔር ክብር ጎድሎAቸዋል›› ሮሜ.3.!2 የሚለውን ኃይለ ቃል በምሳሌና 

በጥቅስ Aብራሩ፡፡ 

6. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ‹‹ከሁሉ ተለይታ የተባረከች›› ሉቃ.1.!3 የሚለውን 

በምሳሌ Aብራሩ፡፡ 

7. መዳን በEምነት ነው፤ ሲባል ምን ማለት ነው? Aብራሩ፡፡ 



www.zeorthodox.org

26 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

 

የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(Aራት) 

ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች ስለ EግዚAብሔር ጽድቅ Eና ስለ ቅድስና ምንነት Eና ኑሮ 

ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች Aብራርተው ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠኑ ጥቅሶች፡-“በIየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል Eንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ፡፡”  

ሮሜ 3÷!4 “Eንግዲህ ሕግን በEምነት Eንሽራለንን ? Aይደለም፤ ሕግን 

Eናጸናለን Eንጂ፡፡” ሮሜ.3."1 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ሮሜ.3፡24-8፡39; ‹‹ ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው›› 

1988 ዓ.ም፣ The Epistle of Saint Paul to the Romans: Father 

Tadros Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ይህ የሮሜ መልEክት ጥናታችን ቀጣይ ክፍል ነው፡፡ ባለፈው ሳምንት 

ትምህርታችን ቅዱስ ጳውሎስ በዚሁ መልEክቱ ከምE.1.08-3.!4 ሁሉም የEግዚAብሔር ክብር 

Eንደጎደለው ማስተማሩን፣ ምክንያቱም Aሕዛብ Eና Aይሁድ በኃጢAት መከሰሳቸው Eንደነበር ፣ 

የጎደላቸውን የEግዚAብሔር ጽድቅ፤ በክርስቶስ በማመን Eንደተሰጣቸውም ተምረናል፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችንም  የጽድቅ ሥራ መግቢያ ስለሆኑት Eምነትና ጥምቀት በሮሜ መልEክት መሠረት 

Eናያለን፡፡    
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

ጽድቅ የተገኘው በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ነው፡፡ በጌታችን Eስከ ሞት 

በተከፈለልን ቤዛነት የጽድቅ በር ተከፍቶልናል፡፡  Aይሁድ የጽሑፍ ፣ Aሕዛብ የተፈጥሮን ሕግ 

መጠበቅ ስላልቻሉ የEግዚAብሔር ክብር ቢጎድላቸውም፡- “ በIየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት 

በኩል Eንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ፡፡” ሮሜ.3.!4 Eንዲያው ሲል ዋጋ ያልከፈሉበት መሆኑን 

ያሳያል ፤ ጸጋ ማለትም ስጦታ ማለት ነውና፡፡ በEግዚAብሔር የቸርነት ስጦታ ይጸድቃሉ ማለት ነው፡፡ 
 

ጽድቅ በEምነት ይገኛል፡፡ Eምነት መሠረት ነው፡፡ ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ የጌታችንን 

ማዳን፡-“በEምነት የሚገኝ” ሮሜ.3.!5 ያለው፡፡ ምክንያቱም፡-  
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 ያመኑ ተነሳሕያን ናቸው፡፡ በኃጢAታቸው ተጸጽተው ንስሐ ይገባሉ፡፡ Eውነተኛው ንስሐ 

ስርየት ያሰጣል፡፡ EግዚAብሔር በደሙ የሆነ ማስተስሪያ Aድርጎ Aቆመው፤ በተባለው 

በወልድ ቤዛነት ስርየት ያገኛሉ፡፡ ለዚህ ነው ዮሐንስ፤ ‹‹የልጁም የIየሱስ ክርስቶስ ደም 

ከኃጢAት ሁሉ ያነጻናል፡፡ ኃጢAት የለብንም ብንል ራሳችንን Eናስታለን፥ Eውነትም በEኛ 

ውስጥ የለም፡፡ በኃጢAታችን ብንናዘዝ ኃጢAታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን 

የታመነና ጻድቅ ነው፡፡ 1ኛ ዮሐ. 1.7-9 ያለው፡፡ Eናም ኃጢAታችንን Aምነን 

በEግዚAብሔርና በካህኑ ፊት በመናዘዝ ፣ በEምነት Eና በEውነተኛ ንስሐ የሚገኘውን 

Aዲስ ሕይወት መጓዝ Eንጀምር፡፡“ ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢAት በEግዚAብሔር 

ችሎታ ..መተው …ነው፥ ” ሮሜ.3.!5   

 መዳንና ጽድቅ የሚገኘው Aይሁድ መፈጸም ሳይችሉ በሚመኩበት በሕግ ሥራ ሳይሆን 

በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በማመን ነው፡፡ትምክህት Eንግዲህ ወዴት ነው ? 

Eርሱ ቀርቶAል። በየትኛው ሕግ ነው? በሥራ ሕግ ነውን? Aይደለም፥ በEምነት ሕግ ነው 

Eንጂ፡፡ … ይህ ማለት ሕግን መሻር ሳይሆን፤ ሕግን በEምነት ማጽናት ነው፡፡“ Eንግዲህ 

ሕግን በEምነት Eንሽራለንን ? Aይደለም፤ ሕግን Eናጸናለን Eንጂ ” ሮሜ.3."-"1  

 ሕግ በEምነት ሲጸና ጌታችን በተራራው ስብከት Eንዳስተማረን ከጻፎችና ከፈሪሳውያን 

በሚበልጥ ጽድቅ መገኘት ነው፡፡ማቴ.5.!፡፡ ለምሳሌ፡- የሚያምኑ Aትግደል የሚለውን ሕገ 

EግዚAብሔር ያከብራሉ፡፡ Eንዲሁም ለመግደል ምክንያት ከሆነውና ከመግደል 

በማይተናነሰው በስድብ ፣ በቂምና በቁጣ ተግባር Aይገኙም፡፡ በሥጋ Aለማመንዘር ብቻ 

ሳይሆን በኃልዮ Eና በርEይም Aለመውደቅ ነው፡፡ … Eነዚህንና ሌሎችን ሕጎች ማጽናት 

ከባድ ቢሆንም ለሚያምን ሁሉም ይቻላልና ሕግ በEምነት ይጸናል፡፡ ማቴ.5.07-#9   

የEምነት Aባት Eና Aርዓያ Aባታችን Aብርሃም (ምE.4)፡- ከላይ ለተነሣው ትምህርት (ስለ 

Eምነት) የAብርሃም ሕይወት Eና የዳዊት ትምህርት (በምEራፍ 4) በAስረጂነት ቀርበዋል፡- 

1. የAብርሐም Eምነት ጽድቅ የተቆጠረለት በEምነት ነው፡፡(4.1-8) “Aብርሃም በሥራ ጸድቆ 

ቢሆን የሚመካበት Aለውና፥ ነገር ግን በEግዚAብሔር ዘንድ Aይደለም። መጽሐፍስ ምን 

Aለ? Aብርሃምም EግዚAብሔርን Aመነ ጽድቅም ሆኖ ተቈጠረለት።” ሮሜ.4.2-3  

ዳዊትም በEምነት ሥርየተ ኃጢAት ስላገኘው ሰው መስክሯል፡፡ “ያለ ሥራ ጽድቅን 

ስለሚቆጥርለት ስለ ሰው ብፅEና ይናገራል ፤ዓመፃቸው የተሰረየላቸው ኃጢAታቸውም 

የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው፤” ሮሜ.4.6-7 (4.1-8)  

2. Aብርሃም  የAማንያን ሁሉ (የEምነት) Aባት ነው፡፡ Aብርሃም Aመነ ጽድቅ ሆኖም 
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ተቆጠረለት የተባለው ሳይገረዝ ነው፡፡ በኋላም ለEምነቱ ምልክት ተገረዘ፡፡ “የምድር 

ነገዶችም ሁሉ በAንተ ይባረካሉ።” ዘፍ.02.3 Eንደተባለ ለAይሁድና ለAሕዛብ የEምነት 

Aባት ሆነ፡፡ በመሆኑም Aባታችን Aብርሃም የሁላችንም የEምነት Aባትና በEምነት 

ለሚገኘው ጽድቅ Aርዓያ ነው፡፡ (4.9-06) 

3. Aብርሃም Eና Eኛ በተስፋ EግዚAብሔርን በማመን Aንድ ነን፡፡(4.07-!5) Aብርሃም ልጅ 

ሳይኖረው ዘርህ ይበዛል የተባለውን ተስፋ ይዞ Aመነ፡፡ (ቁ.08) Eንደምውት ከሆኑት 

ከEርሱና ከሳራ ማኅፀን በEምነት ፍሬ ጠበቀ፡፡ (ቁ.09) ይህም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት፡፡ (!-

!3)፡፡ “ነገር ግን። ተቈጠረለት የሚለው ቃል ስለ Eርሱ ብቻ የተጻፈ Aይደለም፥ ስለ Eኛም 

ነው Eንጂ ፤ ስለ በደላችን Aልፎ የተሰጠውን Eኛን ስለ ማጽደቅም የተነሣውን ጌታችንን 

Iየሱስን ከሙታን ባስነሣው ለምናምን ለEኛ ይቈጠርልን ዘንድ Aለው።” ቁ.!3-!5  
 

ሁሉም በAዳም ሞተው በክርስቶስ ሕይወት ተሰጥቷቸዋል፡፡(ምE.5)፡- 

Aይሁድም ሆኑ Aሕዛብ የAንዱ Aዳም ልጆች ናቸው፡፡ ይህ ምEራፍ ስለ Aዳምና ክርስቶስ 

ይነግረናል፡፡ ሁሉም በክርስቶስ በማመን ጽድቅና ሰላምን ያገኛሉ፡፡ ጸጋና ዘላለማዊ ክብርም 

ተሰጥቷል፡፡ በመከራ መጽናትና ማለፍም Eንችላለን፡፡ ጸጋን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር 

Aድሎናል፡፡ ኃጢAተኞች ሳለን በክርስቶስ መስቀል ታርቀናል፡፡ (5.1-01) ሁሉም በቀዳሚው Aዳም 

ሞተው (5.02-04) ፣ በዳግማዊው Aዳም - በክርስቶስ ሕይወትና ጸጋን Aግኝተዋል፡፡ (5.05-!1) 

ኃጢAት በበዛበት ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ፡፡ ሰዎች ጽድቅን መፈጸምና የዘላለምን ሕይወት 

ለማግኘት ብቃት Eንዲኖራቸው ጸጋ ከመጠን ይልቅ በዝቶ ተሰጠ፡፡ “በAንዱ ሰው Aለመታዘዝ 

ብዙዎች ኃጢAተኞች Eንደ ሆኑ፥ Eንዲሁ ደግሞ በAንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ።  

በደልም Eንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ፤ ዳሩ ግን ኃጢAት በበዛበት፥ ኃጢAት በሞት Eንደ ነገሠ፥ Eንዲሁ 

ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከIየሱስ ክርስቶስ የተነሣ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግሥ ዘንድ፥ 

ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ።” ሮሜ.5.!-!1                                       
 

ክርስቲያኖች የEግዚAብሔር ልጆች ናቸው፡፡ (ምE.6)፡-  

ሐዋርያው በምEራፍ Aምስት ያነሣውን፤ በዚህ ምEራፍ ይቀጥላል፡፡ በተለመደው በጥያቄና 

መልስ የማስተማር መንገዱም ያስረዳል፡፡ “Eንግዲህ ምን Eንላለን? ጸጋ Eንዲበዛ በኃጢAት ጸንተን 

Eንኑርን? Aይደለም። ለኃጢAት የሞትን Eኛ ወደ ፊት Eንዴት Aድርገን በEርሱ Eንኖራለን?” 6.1-2 

በEምነት የAብርሃም ልጆች መሆናችንን የነገረን ቅዱስ ጳውሎስ፣ በጥምቀት ወደሚገኘው 

የEግዚAብሔር ልጅነት ሥልጣን ከፍ ያደርገናል፡፡ ይህም ያመኑ Aይሁድም ሆኑ Aሕዛብ ክርስቲያን 
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ሲሆኑ የተቀበሉት ነው፡፡ “ከክርስቶስ Iየሱስ ጋር Aንድ Eንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ 

ጋር Aንድ Eንሆን ዘንድ Eንደ ተጠመቅን Aታውቁምን?” ቁ.3 Aማንያን በጥምቀት የክርስቶስን 

የትንሣኤ ድል በሕይወታቸው ያገኛሉ፡፡ ይህም፡-   

 ለኃጢAት ሞቶ ለጽድቅ መነሣት ነው፡፡ ቁ.4-01 

 ከዓመጻ Eቃነት ወደ ጽድቅ ጦር Eቃነት ማደግ ነው፡፡ቁ.02-09  

በክርስቶስ የሚገኘው ነጻነትም ይኽው ነው፡፡ ከAብርሃም ጋር Aንድ የሚያደርገንም ሥጋዊ 

ዝምድና Aይደለም፤ በቅድስና ሕይወት መለኮታዊ ጸጋና ልጅነትን መቀበል ነው፡፡ ቁ.!-!3  

በመሆኑም ይህ ምEራፍ በሁለት Aበይት ነገሮች ላይ ያተኩራል፡፡  

1. በጥምቀት የሚገኝ Aዲስ ሕይወት፡፡ (ምE.6.1-04) 

2. ክርስቶስን ለመምሰል ፤ በክርስቶስ የተገኘው ነጻነት ናቸው፡፡ (ምE.6.05-!3)  
 

ማጠቃለያ፡- በዚህ ሳምንት ትምህርታችን EግዚAብሔር የሚከተሉትን ዋና ዋና ነጥቦች 

Aስተምሮናል፡፡  

1. ዘላለማዊ ጽድቅ በክርስቶስ ቤዛነት የተገኘ ነው፡፡“ በIየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት 

በኩል Eንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ፡፡” ሮሜ.3.!4 

2. መዳን፡-“በEምነት የሚገኝ” ሮሜ.3.!5 ነው፡፡ ይህም የመልካም ሥራ ፍሬ Aለው፡፡  

3. በEምነት ለመኖር Aባታችን Aብርሃም Aብነታችን ነው፡፡ (ሮሜ.4) የAዳም ልጆች ሁሉ 

የክርስቶስን የትንሣኤ ድል Eንዲያገኙ በጥምቀት ሊመስሉት ይገባል፡፡ (ሮሜ.5 Eና 6)  
 

ተግባር፡- የተማራችሁትን Aንብቡ ፣ በጥቂት በጥቂቱ ለመተግበር ሞክሩ፡፡ 

Aባሪ 

በሮሜ መልEክት፡- ቤዛነት ፣ Eንዲያው ፣ ጸጋ Eና ጽድቅ የሚሉትን ቃላት በተደጋጋሚ 

Eናነባለን፡፡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጓሜያቸውን መረዳት ያስፈልጋልና Aሁን Eናያቸዋለን፡፡ 

ቤዛ፡- በEዳ የተያዘን ወይም የተወሰደን ለማስመለስ የሚከፈል ዋጋ ወይም ካሳ ነው፡፡ ይህም 

መቤዠት፣ መዋጀት በሚሉ Aማራጭ ቃላት ተገልጾ በመጽሐፍ ቅዱስ Eናነባለን፡፡ ዘሌ.!1.!4፣ 

ዘጸ.03.03፣ ገላ. 4.5 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ኃጢAታችንን በመስቀል ተሸክሞ ስለ Eኛ ሞቷል፣ 

ከተያዝንበት የሞት Eዳም በደሙ ነጻ ያወጣን ቤዛችን Eርሱ ነው፡፡ ማር.0.#5፣1ኛ.ጢሞ.2.6 

ኤፌ.1.7፡፡  

በIየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት ሲባልም Eርሱ ስለ Eኛ ኃጢAት በከፈለው መሥዋEትነት 

ማለት ነው፡፡ ይህ ለማንም ያልተቻለና በEርሱ ብቻ የተደረገ ነው፡፡ ራE.5.4-0 ፣ ገላ.3.03 
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Eንዲያው፡- በነጻ የሚገኝ ወይም የተሰጠን ነገር የሚገልጽ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው፡፡ ኤር.!

2.03፣ 2ኛ ተሰሎ.3.8፣ 1ኛ ቆሮ.2.02፣ ራE.!1.6፣!2.07 በክርስቶስ የተከፈለንን ዋጋ Eና 

ያገኘነው መዳን ፤ Eኛ ዋጋ ሳንከፍልበት Eንዲያው በነጻ የተሰጠን መሆኑን ያመለክታል፡፡  

ጸጋ፡- ስጦታ ማለት ነው፡፡ በዚህ መልEክት ከሃያ ጊዜ በላይ ተጠቅሷል፡፡ EንደAገባቡም 

EግዚAብሔር Eንዲያው ስለወደደን የተሠጠን መዳን በEኛ ጽድቅ ሳይሆን በEርሱ ስጦታ መሆኑን 

ያሳያል፡፡ ይህም የተሰጠን በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ነው፡፡ የመንፈስ ቅዱስ ተሰጥOዎችም 

(ማስተማር፣ ትንቢት መናገር፣ መፈወስ፣ ማስተዳደር… ) ጸጋ ይባላሉ፡፡ 

Eንዲያው ያለዋጋ ማግኘትን ፤ ጸጋ ያለዋጋ የተገኘውን ስጦታ ያመለክታል፡፡  

ጽድቅ፡- ቀጥተኛ ትርጉሙ Eውነት ማለት ነው፡፡ በዚህ የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ከሠላሳ 

ጊዜ በላይ የተነገረ ቃል ነው፡፡ በEምነት Eና በቅድስና መኖር ጽድቅ ነው፡፡ ክፉውን መተው በጎውን 

መሥራት ጽድቅ ነው፡፡ ለEግዚAብሔር መታዘዝም ጽድቅ ነው፡፡  

Iዮብ፡- ‹‹በEውነት Eንዲህ Eንደ ሆነ Aወቅሁ ሰውስ በEግዚAብሔር ፊት ጻድቅ መሆን 

Eንዴት ይችላል?›› Iዮብ.9.2 Eንዳለ፤ Iሳይያስም ‹‹በጽድቅ የሚጠራ በEውነትም የሚፈርድ 

የለም፡፡›› Iሳ.$9.4 ብሏል፡፡ ጳውሎስም ‹‹Aንዳች ጻድቅ የለም›› በማለት የሰው ልጅ ያጣውን ጽድቅ 

ገልጠዋል፡፡ በመሆኑም EግዚAብሔር ለAዳም ልጆች ጽድቅን ሊያጎናጽፍ ፈቀደ፡፡ Iሳ.#6.02-

03፣$1.5  በዚህ መሠረትም የሰው ልጆች ያጣነውን ጽድቅ በክርስቶስ ቤዛነት Aገኘን፡፡“Aሁን 

በደሙ ከጸደቅን በEርሱ ከቍጣው Eንድናለን፡፡” ሮሜ.5.9 ጽድቅን የሰጠ EግዚAብሔር ነው፡፡ 

የEግዚAብሔርን ጽድቅ በክርስቶስ ያመኑ ይቀበሉታል፣ይፈጽሙታልም፡፡ ኤር.9.!3-!4  
 

ጥያቄዎች፡-  

1. ጽድቅ Eንዴት ተገኘ @ 

2. Aብርሃም ጽድቅ በሮሜ መልEክት መሠረት Aብራሩ፡፡ 

3. የመጀመሪያው Aዳምና ሁለተኛው Aዳም በምን ይለያያሉ፡፡ 

4. ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ Aንድ የሚያደርገን ምንድነው @ 

5.ቅድስና ማግኘት ምንድነው @  

6. “ኃጢAት በበዛበት ፤… ጸጋ ከመጠን ይልቅ  በለጠ።” ማለት ምን ማለት ነው፡፡  Eንዴት ይገኛል @ 

7. ሕግ ምንድነው @ ለምን ተሰጠ @ 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(Aምስት) - 

ነፃነትና ቅድስና 

ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ከEርግማንና ከኃጢAት ቀንበር ነጻ ስለመውጣት፤ በቅድስና 

ስለ መኖር ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ Eኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል? 

በIየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለEግዚAብሔር ምስጋና ይሁን።” ሮሜ.7.!5 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ሮሜ.7፡1-8፡39; ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው›› 1988 

ዓ.ም፤ The epistle of Saint Paul to the Romans:Father 

Tadros Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ለሰው ያልተቻለው ጽድቅ በክርስቶስ ቤዛነት 

Eንደተገኘ Eኛም ስናምን ጽድቅን Eንደምናገኝ ፣ ለዚህ መሠረት ስለሆኑት Eምነት Eና ጥምቀትም 

ተምረናል፡፡ የAባታችንን የAብርሃምን Eምነት፣ መታዘዝና ስለ ሁለተኛው Aዳምም Aይተናል፡፡  

በዛሬው ትምህርታችንም ዓለምን ስለገዛው Eርግማን፣ ስለ ሕግና ከሕግ Eርግማን ነጻ 

ስለመሆን Eንማራለን፡፡ የትምህርታችን ዋና ክፍል የሆነውን ቅድስናን ገንዘብ ማድረግንም በሮሜ 

መልEክት መሠረት Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

1. ቅድስቲቱ ሕግና ከEርግማን ነጻ መሆን፡፡ (ምE.7.1-8.06) 

የዚህ ምEራፍ ዋና ትኩረት በሕግ Eየተመኩ ሌላውን የሚንቁትን Aይሁድ ፤ በሕግ Eርግማን 

መያዛቸውን  ትኩረት ሰጥቶ ያስተምራል፡፡ በምEራፉ መጀመሪያ “ወንድሞች ሆይ፥ ሕግን ለሚያውቁ 

Eናገራለሁና፡፡” ያለውም ለዚህ ነው፡፡ 7.1 “ሕጉ ቅዱስ ነው ትEዛዚቱም ቅድስትና ጻድቅት በጎም 

ናት።” ቁ.02 ሰዎች ግን ከኃጢAት በታች ሆኑ፡፡ “ሕግ መንፈሳዊ Eንደ ሆነ Eናውቃለንና ፤ Eኔ ግን 

ከኃጢAት በታች ልሆን የተሸጥሁ የሥጋ ነኝ።” ቁ.04 በመሆኑም ሕግን በመተላለፍ የሚመጣው 

Eርግማን ወደቀባቸው “Eንግዲህ በጎ የሆነው ነገር ለEኔ ሞት ሆነብኝን ? Aይደለም፥ ነገር ግን 
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ኃጢAት ሆነ፤ ኃጢAትም በትEዛዝ ምክንያት ያለ ልክ ኃጢAተኛ ይሆን ዘንድ፥ ኃጢAትም Eንዲሆን 

ይገለጥ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር ለEኔ ሞትን ይሠራ ነበር።” 7.03 በመሆኑም ይህ ምEራፍ ሦስት 

ዋና ነገሮችን ያነሣል፡፡ 

1. ከሕግ Eርግማን ነጻ መሆን (1-6) - ባል ያገባች ሴት ባልዋ በሕይወት Eያለ የታሰረች ናት 

፤ ባልዋ ቢሞት ነጻ ትሆናለች ፤ Eኛም በክርስቶስ ከሕግ Eርግማን ነጻ ወጣን፡፡  

2. በሕግ የታወቀው ኃጢAትና የሕግ ኃይል (7-03) - ሐዋርያው በዚህ ክፍል ኃጢAት Eንዴት 

በሕግ Eንደተገለጠች ያብራራል፤“በሕግ ባይሆን ኃጢAትን ባላወቅሁም ነበር፡፡ ሕጉ። 

Aትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቅሁም ነበርና። ኃጢAት ግን ምክንያት Aግኝቶ ምኞትን ሁሉ 

በትEዛዝ ሠራብኝ ፤ ኃጢAት ያለ ሕግ ምውት ነውና፡፡” 8-9  

3. የEግዚAብሔር ሕግና የኃጢAት ሕግ (7.04-!4) ቅዱስ ጳውሎስ ሕግን የሚያውቀውን 

Aይሁዳዊ ማንነት በራሱ መስሎ Aስተምሯል፡፡ ይህ ሰው ሕግን ያውቃል፤ ሆኖም ኃጢAት 

በምኞት ሞት የሠራበት ሰው ነው፡፡ የማይወደውን ኃጢAት ያደርጋል ፣ የሚወደውን ሕግ 

ግን Aይፈጽምም፡፡ Eናም ይህ ሰው ራሱን ለኃጢAት ከተሸጠው ማንነት ነጻ የሚያወጣው 

ይፈልጋል፡፡  

 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ምርጥ Eቃ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ሰው ሁለት መልሶችን 

ሰጥቷል፡፡  

ሀ.በክርስቶስ በማመን የሚገኘውን ድልና ቅድስና ማመን፡፡ ይህ በቀጣዩ ምEራፍ በስፋት 

ይብራራል፡፡ በዚህ ምEራፍ መደምደሚያም “Eኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ! ለዚህ ሞት ከተሰጠ ሰውነት  

ማን ያድነኛል? በIየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለEግዚAብሔር ምስጋና ይሁን።” ሮሜ.7.!5 ብሏል፡፡ 

በቆሮንቶስ መልEክቱም ይህንኑ Aረጋግጦልናል፡፡“የሞት መውጊያ ኃጢAት ነው፡፡ የኃጢAትም 

ኃይል ሕግ ነው፤ነገር ግን በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሣትን ለሚሰጠን 

ለEግዚAብሔር ምስጋና ይሁን።” 1ኛ. ቆሮ.05.$6-$7፡፡ ኃጢAትና Eርግማን፤ ዲያብሎስና ኃይሉ 

በጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ድል ተደርገዋል፡፡ Eኛም በEርሱ ስናምን በኃጢAት ከተጎሳቆለ ሕይወት 

በቅድስና EግዚAብሔርን ወደ መምሰል ክብር ይመልሰናል፡፡ በማንኛውም የቅድስና ድልም በሁሉ 

ማመስገን ይገባል፡፡ Eንዴት ለሚለውም ቀጣዩ ምEራፍ ምላሽ ይሰጠናል፡፡   

ለ.በፈተና መልካም ፍቃድን ለEግዚAብሔር ሕግ ማስገዛት፡፡ ጠላት በሥጋ ምኞት ፣ በAይን 

Aምሮት ያለማቋረጥ ይዋጋናል፡፡ በዚህ ውጊያ EግዚAብሔር የተወን ለክፉ ምኞት ተላልፈን 

የተሰጠን መስሎን ተስፋ ልንቆርጥ Eንችላለን፡፡ የጠላት ዓላማውም ተስፋ ቆርጠን መንፈሳዊውን ጉዞ 

Eንድንተው ለማድረግ ነው፡፡ በዚህ ወቅት የምንችለውን በማድረግ፤ EግዚAብሔር ለታላቁ ክብር 

Eንደሚያበቃን ማመንና መጽናት ይጠበቅብናል፡፡ ሐዋርያው ለዚህ ፈተና የሚሰጠውን መልስ 
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“በAEምሮዬ ለEግዚAብሔር  ሕግ፥ በሥጋዬ ግን ለኃጢAት ሕግ Eገዛለሁ።” 7.!5 በማለት 

ገልጦታል፡፡ ነብዩ ሚክያስም “ጠላቴሆይ፥ ብወድቅ Eነሣለሁና፥ በጨለማም ብቀመጥ EግዚAብሔር 

ብርሃን ይሆንልኛልና በEኔ ላይ ደስ Aይበልሽ።” ሚክ.7.8 Eንዳለ በEግዚAብሔር ማዳን ተስፋ 

በማድረግ መኖር የማታ ማታ መንፈሳዊ ድል ያመጣል፡፡ ቅዱሳንም በዚህ ተስፋ ጸንተው 

በመጋደላቸው ኃጢAትን ድል ነስተዋል፡፡ ለምሳሌም ድል ካደረገችው Eናት ታሪክ Eንማር፤ ይህች 

ቅድስት ሴት ማርያም ግብጻዊት ትባላለች፡፡ ማርያም ግብጻዊት ለAሥራ ሰባት ዓመታት በዝሙት 

ኖረች፡፡ በኋላም በንስሐ ተመለሰች፡፡ ለAርባ ሰባት ዓመታት በበረሓ በተጋድሎ Aሳለፈች፡፡ ለቅድስናም 

በቃች፡፡ ለቅድስና ከመድረስዋ በፊት የነበረባትን ፈተና ዞሲማስ ለተባለው Aባት Eንዲህ ገልጣለት 

ነበር፡፡“…ያለፈ ሕይወቴንና ያሳለፍኩትን ደስታ በማሰብ Eፈተን ነበር፡፡… ያለፈ ሕይወቴ ትዝታ 

ደጋግሞ ባሰቃየኝ ጊዜ  ደረቴን Eየደቃሁ ወደ በረሐው ስገባ የገባሁትን ቃል ለራሴ Aስታውሰው 

ነበር፡፡ ጌታዬም Eንዲረዳኝ Eለምነው ነበር፡፡…Eያስጨነቁኝ የነበሩትን ነገሮች Eንዴት ልገልጽልህ 

Eችላለሁ? ይፈትነኝ ስለ ነበረው የዝሙት Aሳብስ Eንዴት Aድርጌ ላስረዳህ Eችላለሁ? Eንዲህ 

ፈተናው Aብዝቶ ያስጨንቀኝ ነበር፡፡ በሠራሁት ኃጢAት ምስክር ሆኖ የሚያስፈርድብኝና 

የሚያስቀጣኝ ሆኖም ይታየኝ ነበር፡፡ Eኔም መሬት ላይ ወድቄ Eያለቀስኩ በEንባ Eታጠብ ነበር፡፡…. 

የሚያረጋጋና ደስ የሚል ብርሃን መጥቶ Eስኪያበረታታኝና የሚያስጨንቁኝን Aሳቦች ሁሉ 

Eስኪያባርራቸው ከመሬት Aልነሣም ነበር፡፡ Aንዳንዳዴም Aንድ ቀንና ሌሊት ሙሉ መሬት ላይ 

Eንደ ወደቅሁ Eቆያለሁ፡፡… ብዙ ካለቀስኩና ደረቴን ከደቃሁ በኋላ ከሁሉም Aቅጣጫ በEኔ ላይ 

የሚያበራ የሚመስል ብርሃን Eመለከት ነበር፡፡ ከAስጨናቂው ማEበል በኋላ ዘላቂ የሆነ ሰላም 

ይሰፍን ነበር፡፡” ገድለ ቅድስት ማርያም ግብጻዊት ገጽ 77-78 (በሐይቅ ቅዱስ Eስጢፋኖስ Aቡነ 

Iየሱስ ሞዓ Aንድነት ገዳም፤ሰኔ 1999 ዓ.ም፤ የታተመ) 

የሰውን ልጅ ውድቀት በምE.7 የተረከልን ቅዱስ ጳውሎስ ፤ በምEራፍ 8. በክርስቶስ ያገኘውን 

ክብርና ድል ያበስራል፡፡ ለዚህ ነው Aንዳንድ ሊቃውንት የሮሜን መልEክት ታላቅ ቤተ መቅደስ 

ብለው ምE. 8 ቅድስት ቅዱሳን ወይም መሠዊያና የድል ዓምድ የሚሉት፡፡  
 

ከክርስቶስ ጋር Aንድ በመሆን ፤ በመንፈስ ሕግ መመራት፡፡(8.1-07) 

ሰው የሥጋ ክፉ ምኞት ሠለጠነበት (7.04፣1.08-"2) የኃጢAት ባርያ ሆኖ ተዋረደ፡፡ ይህም  

በሥጋና በነፍስ ፍርድ (ኩነኔን) Aመጣበት፡፡ ሆኖም ክርስቶስ ኩነኔውን ሻረ፡፡ (ቁ.1-4) ከባርነት 

Aውጥቶም Aርነት Eና ሕይወትን ሰጠን፡፡(ቁ.2)  

በEርሱ የሚያምኑም በሥጋ ፈቃድ ሳይሆን በመንፈስ ፍቃድ Eንዲኖሩ ኃይልን ሰጣቸው፡፡ 

(ቁ.5-8)  
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በዚህ ሰው ወደ ሙሉ መንፈሳዊ ሰውነቱ ተመለሰ፡፡ ሰውም መንፈሳዊ ዝንባሌንም Aገኘ፡፡ 

ክርስቶስ የሰውን ልጅ ባርያ ያደረገውን የኃጢAትን ሕግ ደምስሶ፤ ነጻ የሚያወጣውን የመንፈስ ሕግ 

መሠረተ፡፡ ቅዱስ መንፈሱን Aሳደረብን፣ ከEርሱ ጋር Eንድንሆን ፈቀደልን፤ ከEርሱ ጋር ስንሆንም 

በጽድቅ ሕያዋን ሆነን ፤ ለኃጢAት Eንሞታለን፡፡ (ቁ. 9-01) 

ክርስቲያኖች የክርስቶስ Eዳ Eንዳለብን Eንረዳለን፡፡ በመሆኑም በመንፈስ የሥጋን ሥራ 

Eንገድላለን፡፡(ቁ.02-04) ይህንንም በጸሎት Eንድናገኝ Aባ Aባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት 

መንፈስ ሰጥቶናል፡፡ (ቁ.05-06) ልጆች በመሆንም የEግዚAብሔርን መንግሥት ወራሽነት ሥልጣን 

Aገኘን፡፡(ቁ.07) 
 

2. EግዚAብሔር ያዘጋጀልን ቅድስናና የEኛ መልስ 
 

የEግዚAብሔር ልጆች ክብር፡፡08-!5  

ይህ ክብር የፍጥረታት ሁሉ ናፍቆት ነው፡፡ Eኛም በተስፋ Eንጠብቀዋለን፡፡ ከምናገኘው ክብር 

Aንጻር የዚህ ዓለም መከራ ምንም Eንዳልሆነ Eንቆጥራለን፡፡ በመሆኑም መከራን Eንታገሳለን፡፡ 

የማናየውንም በEምነት ተስፋ Aድርገን Eንጠባበቃለን፡፡  

መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፡፡ !6-!7  

ለተዘጋጀው የEግዚAብሔር ልጆች ክብር Eንዳንበቃ የሚያደርገን ድካም Aለ፡፡ በዚህ የተነሣ 

ምንና Eንዴት መጸለይ Eንዳለብን Aናውቅም፡፡ መንፈስ ቅዱስ ጸሎታችንን በማረም በድካማችንም 

በማበርታት ያግዘናል፡፡  

የተጠራነው ለቅድስና ነው፡፡ !8-"  

ጠሪው EግዚAብሔር ነው፡፡ ቁ.!8 ጥሪውም ልጁን ለመምሰል ነው፡፡ ቁ.!9 Eዚህ ደረጃ ላይ 

ለመድረስ የEግዚAብሔርን ፈቃድ በመፈጸም Eርሱን መከተል ይገባል፡፡ ቁ."  

የEግዚAብሔር ምርጦች ኩነኔ የለባቸውም፡፡(8."1-"4) 

ሆኖም በቅድስና መኖራችንን የማይወደው ጠላት ሊያሰናክለንና ሊከሰን ይመጣል፡፡ ዘካ.3.1-0 

Iዮ.1.6-02 ሆኖም የሰይጣን ክስ Aይሠራም፡፡ ምክንያቱም EግዚAብሔር ከEኛ ጋር ነው፡፡ ቁ."1 

የሚጸድቅ Eርሱ ነውና ማንም ሊቃወመን Aይችልም፡፡ ቁ."2-"3 Eርሱ ያጸደቃቸውን ማንም 

Aይከሳቸውም፡፡ ፈራጁ (የሚኮንነውም) ክርስቶስ ነው፡፡ ቁ."4 Eርሱ ካጸደቀ የከሳሹ ክስ ኩነኔ 

Aያመጣብንም፡፡ Eርሱ ደግሞ ሊያጸድቀንና ቅድስናን ሊሰጠን ፈቃዱ ነው፡፡ 

ለክርስቶስ ያለን ፍጹም ፍቅር፡፡"5-"9  

ለወደደንና ምሕረቱን ላበዛልን ለAምላካችን የሚኖረን ፍቅር በፍጹም ልብ በመውደድ Eና Eስከ 
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ሞት በመታመንም የሚገለጥ ነው፡፡ በመሆኑም ከክርስቶስ ፍቅር መከራ Aይለየንም፡፡ቁ."5  

ፍጥረታትም ሆኑ፣ ከፍታና ዝቅታ Aይለዩንም፡፡ ቁ."8-"9 Eርሱም ከAሸናፊዎች የበለጠ ድል 

ይሰጠናል፡፡ ቁ."6-"7 Aጋንንት በመከራ፣ ገዳዮችን በማሰማራት ወይም የኃጠAትንና የሥጋ ምኞትን 

በማበርታት ድል ሊነሱን ይሞክራሉ፡፡ የሥጋና የነፍስ መከራም ያጸኑብናል፡፡ “በዚህ ሁሉ ግን 

በወደደን በEርሱ ከAሸናፊዎች Eንበልጣለን።” ቁ."7 በሞቱ ሞትን ድል የነሳው ጌታ የጽድቅን ድል 

ይሰጠናል፡፡ የሕይወትን Aክሊልም ያቀዳጀናል፡፡ ከAሸናፊዎች ያስበልጠናል፡፡ ለዚህ ነው ቅዱሳን የዚህ 

ዓለም  መከራና ክብሩን ማጣት ምንም ያልመሰላቸው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንኑ የቅዱሳን መንፈሳዊ 

Eውቀት Eና Eስከ ሞት ራሳቸውን የሰጡበትን ምስጢር Eንዲህ ገልጾታል፡፡ “ከፍታም ቢሆን፥ 

ዝቅታም ቢሆን፥ ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ Iየሱስ በጌታችን ካለ ከEግዚAብሔር ፍቅር 

ሊለየን Eንዳይችል ተረድቼAለሁ።” ሮሜ.8."9 ይህ ፍቅርና ስጦታ ለEኛም ነው፡፡ ፍቅሩን በምን 

ያህል መታመን መልሰንለታል? ሁላችንም ለEየራሳችን የምንመልሰው ይሆናል፡፡     
 

ማጠቃለያ 
 ሕግን የሚያውቁት Aይሁድ በሕግ የታዘዘውን ለመፈጸም በመፈለግና ለምኞት በመታዘዝ 

መሐል ነበሩ፡፡ ይህም  ሕግን በመተላለፍ የሚመጣውን Eርግማን Aወረደባቸው፡፡ 

 ለዚህ ለኃጢAት ሕግ ከመገዛት የሚያድነው፤ በክርስቶስ ቤዛነት ማመን ነው፡፡ በጌታችን 

ያመኑ በመንፈስ ሕግ መመራት ፣ በቅድስና መኖርና ከኩነኔ መዳን ይችላሉ፡፡ 

 የሕግ ሁሉ ፍጻሜ የሆነው ፍቅርን በመያዝ ይህንን የEግዚAብሔርን ፍቅር ያስተዋሉ 

ቅዱሳን ራሳቸውን በመስጠት በመከራ ሁሉ ታገሱ፡፡ 
 

ተግባር 
 ክርስትና ድካማችንን በትክክል የምንረዳበት ሃይማኖት ነው፡፡ Eናንተም ድካማችሁን 

ተረድታችሁ ጉድለታችሁን ሊሞላላችሁ በሚችለው ጌታ ፊት ራሳችሁን Aዋርዱ፡፡ 

 ፍጹም Eምነት ካለን በመንፈስ ሕግ በመመራታችን ይታወቃልና በመንፈስ ለመመራት 

የሥጋን ክፉ መሻት ለማሸነፍ ቁረጡ፡፡ 

 መልካም ለዋለላችሁ Aምላክ የምትችሉትን ሁሉ ለመስጠት Aትቆጠቡ፡፡   
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ጥያቄዎች፡- 

1. ቅድስቲቱ ሕግ ለምን Eርግማን Aመጣች @ 

2. ከEርግማን Eንዴት ይዳናል? በተማራችሁት መሠረት Aብራሩ፡፡ 

3. በመንፈስ መመራትና መኖር ማለት ምንድ ነው?  

4. ያለብንን ድካም የሚያግዘን ማነው@ Eንዴት @ 

5. ከጠላታችን ክስ ነጻ የሚያደርገን ማነው @ 

6. “በወደደን በEርሱ ከAሸናፊዎች Eንበልጣለን።” ማለት ምን ማለት ነው? Aብራሩ፡፡  
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(ስድስት)  

የEግዚAብሔር ጥሪ (የEስራኤልና የAሕዛብ Aጠራር) 

ስምንተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች EግዚAብሔር ዓለምን የጠራበትን መንገድ ያውቃሉ፤ 

ለጥሪው ሊኖረን ስለሚገባው መልስ ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “በAይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፤ Aንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ 

ነውና፥ ለሚጠሩትም ሁሉ ባለ ጠጋ ነው፤”  ያለው፡፡0.02  

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሮሜ. 9-01 ፣ ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጎሜው 1988 ዓ.ም 

፣ The epistle of Saint Paul to the Romans:Father Tadros 

Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ ቅድስቲቱ ሕግ፤ ሕግን ባለመጠበቅ 

ስለሚደርሰው Eርግማን፣ ከEርግማን ስለ ዳንበት የክርስቶስ ቤዛነትና የመንፈስ ኑሮ፤ በዚህ 

ስለሚገኘውም ቅድስና፤ ለወደደን Aምላክ ስለሚኖርን ፍጹም ፍቅር ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም 

ቀድመው በAባቶች ስለተጠሩት Eስራኤልና በኋላ በወንጌል ስለተጠሩት Aሕዛብ Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ሀ. የEስራኤል ውድቀት 

የEስራኤል ዘሥጋ  ዋናና መሠረታዊ ችግር ራሳቸውን በEግዚAብሔር የተመረጡ ብቸኛ 

ሕዝቦች Aድርገው መቁጠራቸው ነበር፡፡ ይህ ሐሳብ የAብርሃም ዘር ነን በሚል ትምክህት Eንዲሁም 

ሕግ የተሰጠንና የጠበቅን ብቸኛ ሕዝቦች ነን በሚል ትምክህት ይገለጥ ነበር፡፡ ሐዋርያው ይህን 

Aስተሳሰብ ተጋፍጦ Aስተማረ፡፡ በAስደናቂ ጥበብም Eውነታውን ከስሕተት Aስተሳሰብ ለይቶ 

Aስተማረ፡፡ Eስራኤል ቀድመው መመረጣቸውን Aላስተባበለም፤ Eንዲያውም Eውነቱን በሚገባ 

ገለጠው፤ ሆኖም ሁሉን ሊምር የወደደው ሕያው EግዚAብሔር Aሕዛብንም በምሕረቱ ብዛት 

ጠርቷቸዋል፡፡ 
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1. ሐዋርያው ስለ Eስራኤል ያለው በጎ ምኞትና ክብር፡፡9.1-5 ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ 

ቅዱስ ምሥክርነት ፣ በክርስቶስ ሆኖ ይህንን ሐሳብ ይነግረናል፡፡ በብዙ ኃዘን በማያቋርጥም 

ጭንቀት Eስራኤል Eንዲድኑ ወደ EግዚAብሔር ይጸልይ ነበር፡፡9.1-3 ለEስራኤል የነበረው 

ክብር የሥጋ ወገኖቹ ስለነበሩ ብቻ Aይደለም፡፡ ልጅነት፣ ክብር፣ የመቅደስ ሥርዓት ለEነርሱ 

ነበር፡፡ Aባቶችም ከEነርሱ ነበሩ፡፡ ለዘላለምም የተባረከው Aምላክ Iየሱስ ክርስቶስም 

ከEስራኤል Aባቶች ተወለደ፡፡ ቁ.4-5 ሆኖም Eስራኤል ከተስፋው ተለይተው በመውደቃቸው 

ጳውሎስ Aዝኖ ወደ Aምላኩ ለመነ፡፡ 

2. EግዚAብሔር Aባቶችን መረጠ፡፡ 9.6-03 Aብርሃምንና Aባቶችን የመረጠው EግዚAብሔር 

ነበር፡፡  Aይሁድ ይህንን Aልተረዱም፡፡ የይስሐቅ መወለድ፤ ያEቆብ ተወዶ ኤሳው 

መጠላቱ፤ ምርጫው ከEግዚAብሔር Eንደ ነበር ያስረዳናል፡፡ 

3. EግዚAብሔር Aሕዛብንም መርጧል፡፡9.04-!9 ቅዱስ ጳውሎስ Eንደ Eስራኤል Aሕዛብም 

መጠራታቸውን ለማስረዳት ብዙ ምሳሌዎችንና Aስረጅዎችን ጠቅሶAል፡፡ EግዚAብሔር 

ዓመጸኛ Aይደለም፡፡ የሚምረውንም ይምራል፡፡ ማንምም ይህንን Aደረግክ ብሎ 

EግዚAብሔርን ሊወቅስ Aይችልም፡፡  Aይሁድ ራሳቸውን የምሕረት ብቸኛ Eቃ Aድርገው 

መቁጠራቸው ስሕተት ስለሆነ “የምሕረቱ Eቃዎችም ከAይሁድ ብቻ Aይደሉም፥ ነገር ግን 

ከAሕዛብ ደግሞ የጠራን Eኛ ነን” ይላል፡፡ 9.!4 በተጨማሪም የAሕዛብን መጠራት 

ትንቢት ከተናገሩት ነቢያት ሆሴEን (ሆሴ.2.!2-!5፣1.0) Eና Iሳይያስን (Iሳ.0.!2-!

3፣ 1.9) ጠቅሷል፡፡ ሮሜ.9.!5-!9 “ሕዝቤም ያልሆነውን፦ Aንተ ሕዝቤ ነህ Eለዋለሁ 

Eርሱም፦Aንተ Aምላኬ ነህ ይለኛል።” ሆሴ.2.!5 ቅዱስ ጳውሎስ ይህን የAሕዛብ መጠራት 

‹‹Eንግዲህ ምን Eንላለን ? ጽድቅን ያልተከተሉት Aሕዛብ ጽድቅን Aገኙ፤›› ቁ." ብሎ 

ያደንቃል፡፡ ይህ ጽድቅ በEምነት የተገኘ ጽድቅ ነው፡፡  

4. የEስራኤል መሰናከል፡፡ 9."1-"3 ጽድቅን ያልተከተሉት Aሕዛብ በክርስቶስ በማመናቸው 

ጽድቅን Aገኙ፡፡ “Eስራኤል ግን የጽድቅን ሕግ Eየተከተሉ ወደ ሕግ Aልደረሱም።” ቁ."1 

ለምን? ለሚለው ሐዋርያው በቁ."2 Eና "3 ሁለት መሠረታዊ ምክንያቶችን ገልጾAል፡፡ 

Aንደኛው በሥራ Eየተመኩ በEምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ሲሆን ፤ ሁለተኛው በክርስቶስ 

ስለተሰናከሉ ነው፡፡ “ይህስ ስለ ምንድር ነው? በሥራ Eንጂ በEምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ 

ነው፤ Eነሆ፥ በጽዮን የEንቅፋት ድንጋይና የማሰናከያ ዓለት Aኖራለሁ፤ በEርሱም የሚያምን 

Aያፍርም ተብሎ Eንደ ተጻፈ በEንቅፋት ድንጋይ ተሰናከሉ።” 9."2-"3 

በተመረጠው የማEዘን ድንጋይ በIየሱስ ክርስቶስ Aይሁድ ተሰናከሉ፡፡ Eርሱ ግን ላመኑበት 



www.zeorthodox.org

39 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

የተመረጠና ድንቅ የማEዘን ራስ ነው፡፡ (መዝ.)07()08).!2-!3፣ 1ኛ.ጴጥ.2.6-7) ቀጣዩ 

ምEራፍ (0) Aይሁድ የተጣሉበትን ምክንያት በስፋት ያብራራል፡፡ Eነዚህ Eንደሚከተለው 

ቀርበዋል፡፡  
 

5. Eውቀት የሌለው ቅንዓት፡፡ 0.1-5 የEስራኤል መዳን ፍላጎቱና ልመናው የሆነው ቅዱስ 

ጳውሎስ የውደቀታቸውን ምክንያት በቀጣይነት Aብራራ፡፡ በዚህ ክፍልም፡- የEስራኤልን 

ቅናት መስክሮ ችግራቸው Eውቀት የጎደለው ቅናት Eንደነበር ያስተምራል፡፡ “በEውቀት 

Aይቅኑ Eንጂ ለEግዚAብሔር Eንዲቀኑ Eመሰክርላቸዋለሁና።” 0.2 ያላወቁት የEግዚAብሔርን 

ጽድቅ ነው፡፡ የEግዚAብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ፥ 

ለEግዚAብሔር ጽድቅ Aልተገዙም ፤ማንም በራሱ ጽድቅ የለውም፤ በራሱ ጻደቅ የሆነው 

EግዚAብሔር ብቻ ነው፡፡ Aይሁድ ባያምኑበትም“የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ 

የሕግ ፍጻሜ ነው፡፡” ሮሜ.1.4   

6. የEምነት መሠረታውያንን ጥለዋል፡፡ 0.6-08 የክርስቶስን ጌትነት ማመንና መመሰከር (6-

03 Eና 06-08)፣ሌላውንም መውደድ (02-03) የሚያድን መሰረታዊ Eምነት ነው፡፡ “Iየሱስ 

ጌታ Eንደ ሆነ በAፍህ ብትመሰክር EግዚAብሔርም ከሙታን Eንዳስነሣው በልብህ ብታምን 

ትድናለህና፤ ሰው በልቡ Aምኖ ይጸድቃልና በAፉም መስክሮ ይድናልና። ... በEርሱ የሚያምንም 

Aያፍርም፡፡” 0.9-01 Aይሁድ ግን Aፈሩበት ጠሉትም፡፡ ከዚያም Aልፈው የሰውን ልጆች 

ይንቁና ይጠሉ ነበር፡፡ ለዚህ ነው “በAይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፤ 

Aንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና፥ ለሚጠሩትም ሁሉ ባለ ጠጋ ነው፤”  ያለው፡፡ 0.02  

7. ለምሥራቹ ቃል Aልታዘዙም፡፡ 0.08-!1 ለማመንና ለመመስከር መማር ይቀድማል፡፡ 

Eናም ሐዋርያት በመጀመሪያ የተላኩት ለEነርሱ ነበር፡፡ ሆኖም Aልሰሙም ለምሥራቹም 

ቃል Aልታዘዙም፡፡ 0.08 በመሆኑም EግዚAብሔር ሕዝብ ያልነበረውን ጠርቶ Eስራኤልን 

Aስቀና፡፡ 0.09-! ምክንያቱም Eስራኤል EግዚAብሔር የማዳን Eጁን ቢዘረጋለትም የማይሰማ 

ሕዝብ ነበር፡፡ “ቀኑን ሁሉ ወደማይታዘዝና ወደሚቃወም ሕዝብ Eጆቼን ዘረጋሁ” ቁ.!1 
 

ማጠቃለያ 
Eኛ ብቻ የተመረጥን ነን የሚለውን የEስራኤልን ትምክህት ቅዱስ ጳውሎስ ተቃውሟል፡፡ 

ሆኖም በጥበብና በAድናቆት በመጀመር ችግራቸውን Eንዲረዱ Aድርጓል፡፡ 

ከክርስትናው ኑሮና Eምነት ውጪ የሆኑት ወገኖቹ ጉዳይ Aሳስቦት በEግዚAብሔር ፊት ቆመ፡፡ 

Eኛም የወገኖቻችን ከEምነት፣ ከመልካም ምግባርና ከበረከት መራቅ ሊያሳዝነን ይገባል፡፡ ስለ ቤተሰብ 



www.zeorthodox.org

40 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

Eምነት Eና መልካም ማግኘትስ ታሳስባላችሁ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ Aይሁድ ቢያሳድዱትም ስለ Eነርሱ 

ይጸልይ ነበር፡፡ Eኛም ለወገኖቻችን በEውነት የሚሰማን ልንሆን ይገባል፡፡ 

EግዚAብሔር Eስራኤልንና Aሕዛብን ጠርቷል፡፡ Eነኛ በAባቶች Eነኚህም በEምነት፡፡ ፍጻሜውም 

በክስቶስ ማመን ነበር፡፡ Eስራኤል ግን ለወንጌል ምሥራች Aልታዘዙም፡፡ Eኛም መንፈሳዊ ቅናታችን 

በEውቀት Eና በEምነት ይሁን፡፡ ለEግዚAብሔር ቃል የምትታዘዙ ሁኑ፡፡ 
 

ተግባር 
 በትምህርቱ መሠረት ተወያዩ፡፡ 

 መንፈሳዊ ቅናታችሁን Aዳብሩ ሆኖም ከEውቀት ጋር ይሁን፡፡ ለዚህ Eንዲረዳችሁም 

ጠያቂና Aንባቢ ሁኑ፡፡ 

 የEግዚAብሔርን ቃል መስማት Aታስታጎግሉ፡፡   
 

 ጥያቄዎች፡- 

1. የEስራኤል ጥሪ Eንዴት ነበር @ 

2. Eስራኤላውያን ከሕይወት ትምህርት Eንዴት ሳቱ @ ለውድቀት ያደረሳቸው ችግር ምን 

ነበር? Aብራሩ፡፡ 

3. Aሕዛብ በምን ተጠሩ @ 

4. በሮሜ ምE.0 የተጠቀሰው፤ የEስራኤል ዘሥጋ መንፈሳዊ ውድቀት ምክንያቶች  ምን ምን 

ናቸው? Aብራሩ፡፡ 

5. የEስራኤል ዘሥጋ ሃይማኖታዊ ፍጻሜ ምን ይመስላችኋል @ 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(ሰባት) - 

የEስራኤል መዳን ትንቢት 

ዘጠነኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች EግዚAብሔር የሁሉንም መዳን Eንደሚፈልግ መማር፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- “EግዚAብሔር በጸጋው ስጦታና በመጥራቱ Aይጸጸትምና።” ሮሜ.01.!9 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሮሜ.11፡1-36 ፣ ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው›› 1988 

ዓ.ም፣ The Epistle of Saint Paul to the Romans: Father 

Tadros Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የEስራኤልን መጣልና የAሕዛብን መጠራት 

ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ሁሉንም ሊምር የወደደው EግዚAብሔር “ቀኑን ሁሉ ወደ 

ማይታዘዝና ወደሚቃወም ሕዝብ ” የተባሉትን Eስራኤልን ሊያድንና Eና ዓለሙን በሙሉ ሊምር 

Eንደወደደ ከቅዱስ ጳውሎስ መልEክት Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ለ.Eስራኤል ይድናሉ፡፡ 

ሕያው EግዚAብሔር Eስራኤልን ባለመታዘዛቸው ሊተዋቸው Aልወደደም፡፡ Aይሁድ 

(Eስራኤል) በንስሐና በEምነት ወደ ክርስቶስ የሚመለሱበት ጊዜ Aለ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ በምEራፍ 01 

በዋናነት የሚያነሳውም ይህንኑ ነው፡፡ በተጨማሪም Aሕዛብ በመመካት ወንድሞቻቸው በAይሁድ 

ላይ Eንዳይፈርዱና Eንዳይወድቁ ይመክራል፡፡  

1. EግዚAብሔር ሕዝቡን ፈጽሞ Aልጣለም፡፡ (01.1-0) Aይሁድ ባላመታዘዛቸው ቢወድቁም  

“EግዚAብሔር Aስቀድሞ ያወቃቸውን ሕዝብ Aልጣላቸውም።” ቁ.01.2 ለዚህም ራሱን “Eኔ ደግሞ 

Eስራኤላዊና ከAብርሃም ዘር ከብንያምም ወገን ነኝና” ቁ.01.1 በማለት፤ በኤልያስ ዘመን “ለበAል 

ያልሰገዱትን ሰባት ሺሕ ሰዎች ለEኔ AስቀርቼAለሁ፡፡” 01.4 Eንደተባሉትም በክርስትና ዘመን ከቀሩ 

ክርስቲያን Aይሁድ ጋር Aሉ ፡፡ 

2. ንስሐ ሲገቡ ይቀበላቸዋል፡፡(01-06) ሌሎቹን Aይሁድ ሊያስቀናለAሕዛብ መዳን ሆነ፡፡ 

01.01 ይልቁንም መሙላታቸው የበለጠ ስለሆነ Aይሁድ ንስሐ ሲገቡ EግዚAብሔር ይቀበላቸዋል፡፡ 
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01.02 በመሆኑም ሐዋርያው ወገኖቹን ለማዳን ጥሯል፡፡ 01.03 Eስራኤል በንስሐ ይመለሳሉ 

“የEነርሱ መጣል ለዓለም መታረቅ ከሆነ ከሙታን ከሚመጣ ሕይወት በቀር መመለሳቸው ምን 

ይሆን?” 01.04 በሥራቸው በAባቶች ቅድስናን የማግኘትና የንስሐ Eድል Aላቸው፡፡ 01.05   

3. Aሕዛብ Eንዳይመኩ የተሰጠ ምክር፡፡(07-!4) ቅዱሳን Aባቶችን Aብርሐምና ሌሎችን ነቢያት 

በወይራ ዘይት መስሏቸዋል፡፡ የቀሩትን Aይሁድም በቅርንጫፍ፡፡ Aሕዛብንም በበረሓ የወይራ ዛፍ 

መሰለ፡፡ ሆኖም Aይሁድ ከግንዳቸው ተቆርጠው Aሕዛብ ገቡ፡፡ ማለትም በEነ Aብርሃም Eምነት 

Aምነው የተሰጠውን ተስፋ Aገኙ፡፡ Aሕዛብ በዚህ ተመክተው Eንዳይወድቁ “Eነርሱ ከAለማመን 

የተነሣ ተሰበሩ Aንተም ከEምነት የተነሣ ቆመሃል። ፍራ Eንጂ የትEቢትን ነገር Aታስብ።” ቁ.! 

በማለት ይመክራል፡፡ 

4. የAይሁድ ንስሐ ይጠበቃል፡፡ (!5-!8) ነቢያትን በማሳደድ፣ ጌታችንንም ለሞት Aሳልፈው 

በመስጠት Aይሁድን የሚከሱ ከAሕዛብ ወገን የሆኑ ክርስቲያኖች ነበሩ፡፡ Eነዚህንም “ወንድሞች 

ሆይ፥ ልባሞች የሆናችሁ Eንዳይመስላችሁ” ሲል ይመክራል፡፡ ቀጥሎም “ይህን ምስጢር ታውቁ 

ዘንድ Eወዳለሁ፤ የAሕዛብ ሙላት Eስኪገባ ድረስ ድንዛዜ በEስራኤል በAንዳንድ በኩል ሆነባቸው፤ 

Eንደዚሁም Eስራኤል ሁሉ ይድናል፤” ሮሜ.01.!5  

ምስጢር በሁሉም የማይታወቅ ነው፡፡ ሐዋርያውም ለAማንያን ይህንን ምስጢር Aብራርቷል፡፡ 

ከዚህ ቦታ ሦስት ነጥቦች በምስጢር Aካልነት ተገልጠዋል Eነርሱም፡-   

ሀ. EግዚAብሔር “የAሕዛብ ሙላት Eስኪገባ ድረስ” ይጠብቃል፡፡ 

ለ. Eስራኤል በሙሉ ከጸጋው ተለይተው Aልወደቁም፡፡ ሐዋርያትን ጨምሮ የተረፉ Aሉ፡፡“ 

ድንዛዜ በEስራኤል በAንዳንድ በኩል ሆነባቸው፤” የሚለው ቃል ይህን ያስረዳል፡፡ 

ሐ. ዋናው ምስጢርም “ Eስራኤል ሁሉ ይድናል፤” የሚለው ቃለ ትንቢት ነው፡፡  
 

EግዚAብሔር ቀድሞ በነቢያቱ ተናገሮ ነበር፡፡ ሮሜ.01.!6-!7፣ Iሳ. #5.07፣$9.!፣ !7.9፣ 

ኤርም. "1."4፤ የEስራኤል መጠራት በAባቶች በኩል ተወዳጅ ስለሆኑ ነው፡፡ ቁ.!8  

5. የላቀውና ታላቁ የEግዚAብሔር Eቅድ ሁሉንም (የሰውን ልጅ ሁሉ) ይምር ዘንድ ነው፡፡ 

“EግዚAብሔር በጸጋው ስጦታና በመጥራቱ Aይጸጸትምና።” 01.!9 ቀድሞ የወደዳቸውን Eስራኤልን 

ለማዳን ጠራቸው፡፡ Aሕዛብ ባልታዘዙበት ዘመን Eስራኤል ታዘዙ፤ Eስራኤል በወንጌል ባልታዘዙበት 

ዘመንም Aሕዛብ ታዘዙ፡፡ ቁ." Aሕዛብ ያገኙትን ምሕረት Eስራኤልም ያገኛሉ፡፡ የዚህ ዓላማውም 

“EግዚAብሔር ሁሉን ይምር ዘንድ” ነው፡፡ ሮሜ.01."1-"2  

6. ምሥጋና፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ድንቅ የEግዚAብሔር ምስጢር ተረድቶ ፣ ካስረዳ በኋላ 

የEግዚAብሔርን ድንቅ ሥራ Eንዲህ ሲል ያደንቃል፡፡ “የEግዚAብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ 
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Eውቀቱም Eንዴት ጥልቅ ነው፤ ፍርዱ Eንዴት የማይመረመር ነው፥ ለመንገዱም ፍለጋ የለውም፡፡ 

የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው? ወይስ Aማካሪው ማን ነበር? ወይስ ብድራቱን ይመልስ ዘንድ 

ለEርሱ Aስቀድሞ የሰጠው ማን ነው ? ሁሉ ከEርሱና በEርሱ ለEርሱም ነውና፤ ለEርሱ ለዘላለም 

ክብር ይሁን፤ Aሜን።” 01."3-"6 
 

ማጠቃለያ 
1. EግዚAብሔር ቀድሞ የጠራቸውን ሕዝቡን ፈጽሞ Aልተዋቸውም፡፡ ሊያድናቸውም መልካም 

ሐሳብ Aስቦላቸዋል፡፡ ከEስራኤል ዘሥጋ ከተወለዱት Eነ ቅዱስ ጳውሎስ ንስሐ ሲገቡ ክብር 

Eንዳገኙ፤ Eስራኤልም ንስሐ ሲገቡ ይድናሉ፡፡ ልጆች EግዚAብሔር የሚታገሰን በንስሐ 

Eንድንመለስ ነው፡፡ ይህንን Aጋጣሚ ከተጠቀምንበት Eንድናለን፡፡ 

2. በEስራኤል መውደቅ Aሕዛብ Eንዳይመኩ ተመክረዋል፡፡ Eኛም በሌላው ከመፍረድና 

ከመመካት ወጥተን Eንደ ክርስቲያን ውድቀታቸው ሊያሳዝነን ይገባል፡፡ 

3. Aይሁድ ንስሐ Eንደሚገቡ ነቢያት ተንብየዋል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም Aስተምሮናል፡፡ Eኛም 

ትኁታንና የሌሌቹ መዳን የሚያስደስተን ልንሆን ይገባል፡፡ 

4. ከEስራኤል መዳንና ዳግም መጠራት ጋር ያለው፤ የዓለም የAሕዛብ ሙላትና ሁሉንም 

ይምር ዘንድ EግዚAብሔር ያዘጋጀው ማዳን Aለ፡፡ Eናንተስ ምን ያህል ለዚህ የወንጌል 

ዓላማ ተዘጋጅታችኋል፡፡ ራሳችሁን በመመርመር ለታላቁ የመለኮት ዓላማ ተዘጋጁ፡፡  

5. ሁሉንም ማድረግ የሚችለውንም ጌታ Aመስግኑት፡፡ 
 

ተግባር 
 EግዚAብሔር ፈጽሞ Eንደማይጥለን Eንመን፡፡“ Aንተ ከምድር ዳርቻ የያዝሁህ ከማEዘንዋም 

የጠራሁህና። Aንተ ባሪያዬ ነህ፥ መርጬሃለሁ Aልጥልህም ያልሁህ ሆይ፥ Eኔ ከAንተ ጋር 

ነኝና Aትፍራ Eኔ Aምላክህ ነኝና Aትደንግጥ Aበረታሃለሁ፥ Eረዳህማለሁ፥ በጽድቄም ቀኝ 

ደግፌ Eይዝሃለሁ፡፡ ” #1.9-0 

 ለንስሓ  Eና EግዚAብሔር ለዓለም በሙሉ ላዘጋጀው Aገልግሎት ተዘጋጁ፡፡ 
 

ጥያቄ፡- 

1. ሕዝበ Eስራኤል (Aይሁድ) የሚድኑት Eንዴት ነው? በትምህርቱ የተረዳችሁትን 

በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ Eና ምሳሌ በማብራራት ግለጹ፡፡ 
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የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ሮሜ ሰዎች(ስምንት) - 

ተግባራዊ የክርስትና ትምህርቶች  

Aሥረኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ክርስቲያናዊ ስለሆኑት መልካም ምግባራት፤ በፍቅር 

ስለመኖር፣ ደካሞችን ስለማገዝ፣ ራስን ለEግዚAብሔር ስለመስጠት 

ይገነዘባሉ፡፡ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ሰውነታችሁን EግዚAብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መስዋEት 

Aድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በEግዚAብሔር ርኅራኄ Eለምናችኋለሁ፤ 

Eርሱም ለAEምሮ የሚመች Aገልግሎታችሁ ነው›› ሮሜ.02.1 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሮሜ. ከምEራፍ 02 Eስከ ምEራፍ 06፣ ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና 

ትርጓሜው 1988 ዓ.ም፣ The epistle of Saint Paul to the Ro-

mans:Father Tadros Yakob Malaty:2007-2008 
 

መግቢያ፡- ባለፉት ሳምንታት ተከታታይ ትምህርታችን ሰዎች ሁሉ ስለሚድኑበት፤ ስለ 

Eምነት ተምረናል፡፡ የEምነትንና የፍቅርን ሕይወት በዓለም Aቀፍ ደረጃ Aስተምሮናል፡፡ Eስራኤል 

ዘሥጋና ዘነፍስን ሊያድንና Aንድ ሊያደርግ የፈቀደውን መለኮታዊ ፍቅርና ሥራም Aይተናል፡፡ 

በቀጣዮቹ ምEራፎችም Eያንዳንዱ ክርስቲያን ሊኖረው ስለሚገባ የEምነት ፍሬ Eና የተግባር 

ክርስትና Eንማራለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
1. ክርስቲያንና Eለታዊ ኑሮው፡፡ምE.02.1-!1 ከEግዚAብሔር ያገኘነውን ጸጋና ቸርነት የነገረን 

ቅዱስ ጳውሎስ ውሳጣዊና AፍAዊ ኑሮAችን ምን መምሰል Eንዳለበት በዚህ ምEራፍ Aስተምሯል፡፡ 

ራሳችንን መሥዋEት Aድርገን ለEግዚAብሔር ማቅረብ፡፡ (ሮሜ.02.1) የክርስትና የመጀመሪያው 

ደረጃና በሒደትም የምናሳድገው ራሳችንን ለEግዚAብሔር በማቅረብ ነው፡፡ 

 የልብ Eና ውጫዊ ለውጥ፡፡ (02.2) በልቡ የተለወጠ ሰው ይህንን ዓለም Aይመስልም፤ 

በዓለማዊው ኑሮ ተጠምዶ ለሥጋ ፍላጎት ከማድላት ይልቅ፤ መንፈሳዊውን ሕይወት በማጠንከር 

መልካም የሆነውን ክርስቲያናዊ ተግባር ለመፈጸም ይተጋል፡፡ ወይም  ውጫዊ ለውጥም ይታይበታል፡፡ 
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በመጠን ማሰብና መታገል፡፡ (ሮሜ. 02.3) ሁላችንም በመጠናችን ልናስብና ልንኖር ይገባል፡፡ 

ከAቅም በላይ ማሰብ ትEቢት ነው፡፡ ጌታችን ጠላትን ያሸነፈው በትኅትና ነበር፡፡ ሉቃ. 4.9-02  

በተሰጠን ጸጋ ማገልገል ይገባል፡፡(ሮሜ. 02.4-8) ለAንዱ ትምህርት፣ ለሌላው ማገልገል፣ 

Aንዳንዶቻችንም ልግስና ልዩ ልዩ ጸጋ ተሰጥቶናል፡፡ ከEኛ የሚጠበቀው በተሰጠን ጸጋ መልካም 

የሆነውን ሁሉ ክርስቲያናዊ ተግባር ለመፈጸም መሰማራት ነው፡፡ ጌታም የሰጠንን መክሊት 

ይጠይቀናል፡፡ ማቴ. !5.05-"  

ግብዝነት በሌለበት ፍቅር መኖር፡፡ (ሮሜ. 02.9-!1) ይህ ፍቅር ለበጎ የሚተባበር፣ ክፉን  

የሚጸየፍ የሌላቸውን የሚረዳ፣ ትኁት፣ ሰላማዊ፣ ለጠላቶች ምሕረት የሚያደርግና ክፉን  

በመልካም የሚያሸንፍ ነው፡፡ ክርስቶስ በተግባር Aድርጎ ያሳየን ሲሆን ፍለጋውን Eንከተል ዘንድ 

ምሳሌ ትቶልናል፤ ኃይልም ሰጥቶናል፡፡ 

 ክርስቲያን Eነዚህን በEለታዊ ኑሮው ሁሉ ይገልጣቸዋል፡፡ 
 

2. ክርስቲያንና ምድራዊ መንግሥት፡- (03.1-7) ክርስቲያን የሥልጣን ምንጭ EግዚAብሔር 

መሆኑን ያምናል፤ ባለሥልጣናት ክፉውን በመቅጣት መልካሙን ሊያመሰግኑ ሥልጣን 

ተሰጥቷቸዋል፡፡ ክርስቲያኖች መልካም Eያደረጉ ለባለሥልጣናት ይገዛሉ፡፡ የሚገባቸውን ክብር 

ይሰጣሉ፡፡ የሚጠበቅባቸውን ግብርም ይከፍላሉ፡፡ 

3. ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው፡፡(ሮሜ. 03.8-0) ማንም የቂም Eዳ ሊኖርበት Aይገባም፡፡Aሥርቱ 

ትEዛዛት ባልንጀራህን ውደድ በሚለው ተጠቅልለዋል፡፡  

4. ለሰማያዊው ሀገር መዘጋጀት፡፡(ሮሜ. 03.01-04) ክርስቲያን መዳኑን Eየፈጸመ የሚኖር 

ነው፡፡ “ካመንንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደ Eኛ ቀርቦAልና” የጨለማን ሥራ ዝሙት፣ ክርክር፣ 

ዘፈን፣ ስካር ምቀኝነት፣ ስርቆት ወዘተ Eየፈጸምን መኖርን ትተን በAገባብ ለመመላለስ ክርስቶስን 

መልበስ ይገባናል፡፡  

5. ክርስቲያንና ባልንጀሮቹ፡፡ (ሮሜ. 04.1-!3) ክርስቲያን የደከሙትን Aይንቅም፤ ይሸከማል፡፡ 

ሮሜ.04.1-9  በደካማው መፍረድ Aይገባም፡፡ ከቁጥር 0-03 የEግዚAብሔር መንግሥት ጽድቅና 

ሰላም በመንፈስ ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት፡፡ ቁ.07 በመብል ወንድምን ማሳዘንና ማሰናከል የለብንም፡፡ 

የሚያደርጉም በEምነትም ያልሆነ ሁሉ ኃጢAት ነውና። ቁጥር 04-!3 ሁሉንም በEምነት ማድረግ 

ይገባል፡፡ 

6. በEምነት ከደከሙት ጋር ያለው ግንኙነት (ሮሜ. 05.1-"3) ኃይለኞች ደካሞችን ማገዝ 

Eና ደስ ማሰኘት Aለባቸው፡፡ ይህም የቤተ ክርስቲያንን Aንድነት ያመጣል፡፡ ከጌታችን የተማርነውም 

ይህንኑ ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ መልEክቱን ሲደመድም ወደ ሮም ለመምጣት መከልከሉን ጠቅሶ፤ 
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በቅርቡ Eንደሚያያቸው ተናግሯል፡፡ የወደፊት Eቅዱንም ስብከትና ድሆችን መርዳት መሆኑን 

ይገልጣል፡፡ 

7. የመልEክቱ መዝጊያ (ሮሜ. 06) በዚህ ምEራፍ ማስጠንቀቂያ፣ ስንብትና ሰላምታ ሰጥቶ ፈጸመ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ሐዋርያው በዚህ ክፍል በEለታዊ ሕይወታችን የሚገለጡ፣ ተግባራዊ ኑሮዎችን Aስተምሮናል፡፡ 

ከEነዚህም፡- በፍቅር መኖር፣ የደካማውን ሐሳብ መቻል ማገዝ፣ ራስን ለEግዚAብሔር መስጠትና 

ከሌሎች ጋር ያለንን ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና መንፈሳዊ ግንኙነታችንን Eንድናሻሻል ይመክራል፡፡ 
 

ተግባር፡- የተማራችሁት ተለማመዱ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

መምህር ተማሪዎቹን በAራት ቡድን በመከፋፈል ይመድቧቸው፡፡ ለEያንዳንዱ ቡድን Aንድ 

የመወያያ ርEስ በመስጠት በተሰጣቸው ርEስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን Eና በክፍል ውስጥ የተማሩትን 

መሠረት በማድረግ Eንዲሁም ሌሎች Aጋዥ መጻሕፍትን Aንብበው Aገናዝበው፣ መምህራንን 

ጠይቀው፤ በተሰጣቸው ርEስ ማብራሪያ ጽሑፍ Aዘጋጅተው Eንዲያቀርቡ Eና በክፍል ውስጥ ገለጻ 

Eንዲያደርጉ ይሁን፡፡ 
 

ቡድን 1፡- ክርስቲያን Eና Eለታዊ ኑሮው ምን መምሰል Aለበት? 

ቡድን 2፡- ‹‹ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው›› የሚለውን ኃይለ ቃል ‹‹ባልንጀራህን Eንደ ነፍስህ 

ውደድ በሚለው ቃል ተጠቅልሎAል፡፡ ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ Aያደርግም፤ ስለዚህ 

ፍቅር የሕግ ፍጻሜ ነው›› ሮሜ.03.9-0 

ቡድን 3- ‹‹ለሰማያዊው ሀገር መዘጋጀት›› ሲባል Eንዴትና በምን ይገለጻል? 

ቡድን 4፡- ክርስቲያን በEምነት ከደከሙት ጋር ያለው ግንኙነት ምን መምሰል Aለበት? 
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የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን - 

የቤተ ክርስቲያን ነጻነት(Aንድ) 

Aሥራ Aንደኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች፤ Eስከ Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረውን የቤተ 

ክርስቲያንን የመከራ ጉዞ Eና ነጻነቱን ያውቃሉ፡፡ መምህሩ የሚሰጧቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-  “Aባቶችህ ለመረመሩት ነገር ትጋ” 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› በዲያቆን መብራቱ ኪሮስ የቅድስት ሥላሴ 

መንፈሳዊ ኮሌጅ መማሪያ ፣ 
 

መግቢያ፡- ይህ በተከታታይ የምንማረው “የቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ዘመን” ታሪክ 

የመጀመሪያው ክፍል ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የቤተ ክርስቲያንን መከራና በAዋጅ የተሰጣትን 

የAምልኮ ነጻነት Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጌታችንና በመድኃኒታችን በIየሱስ 

ክርስቶስ ከተመሠረተች ጊዜ ጀምሮ ፈተና ነበረባት፡፡ የጌታችንን ትምህርትና ተAምራት ተመቅኝተው 

የተቃወሙት Aይሁድ ትንሣኤውን ሊያስክዱ ሞክረዋል፡፡ ሆኖም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ታላላቅ 

ተግባራትን የፈጸሙት Eና ያስተማሩት ሐዋርያት በመጽሐፍ፣ በቃል Eና በድንቆች በጌታችን 

በIየሱስ ክርስቶስ ስም Eውነቱን ገለጡ፡፡ Aይሁድም ቅዱስ Eስጢፋኖስን በድንጋይ ወግረው 

በመግደል፣ ሐዋርያትን በማሳሰር Eና በማስገረፍ ለማስቆም ሞክረዋል፡፡ ቅዱሳን ሐዋርያት ግን 

በAገልግሎታቸው ስለጸኑ ከIየሩሳሌም ውጪ ባሉ የEስራኤል ምድሮች Eና በAሕዛብ ከተሞች 

የምሥራቹ ተስፋፋ፡፡ በIየሩሳሌም ካመነው ስምንት ሺሕ ሕዝብ በላይ በተለያዩ ከተሞች Aማንያን 

በዙ፡፡ የወቅቱ ልEለ ኃያል በነበረችው የሮም ዋና ዋና ከተሞችም የወንጌል ትምህርት ተዳረሰ፤ 

Aብያተ ክርስቲያናትም ተመሠረቱባቸው፡፡  

ይህም ከAይሁድ ብቻ የነበረው ተቃውሞ Aድጎ ከጣOት Aምላኪያን፣ ከሮም ቄሳሮች Eና 

የተሳሳተ የሕይወት ግንዛቤ ከነበረባቸው የፍልስፍና ትምህርት ቤቶች የክርስትና ጠላት ሆነው 

Eንዲነሡ ምክንያት ሆነ፡፡ ክርስትና የEውነት Eና የፍቅር ሃይማኖት ነውና ክርስቲያኖች 
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ሰማያዊውን Eውነት በፍቅር Eስከ ሞት በሚታመን ጽናት ገለጹ፡፡ ይህን ተከትሎም የሮም 

መንግሥት ቄሳሮች Eና ሀገረ ገዢዎች  ከዚያም በታች ያሉ ሹማምንት በAዋጅ ቤተ ክርስቲያንን 

ሲያሳድዱ፤ ጣOት Aምላኪያኑ ለትምህርተ ክርስትና የኃይል መልስ በመስጠት ብዙ ክርስትያኖችን 

ገደሉ፤ Aሳደዱ፡፡ በዚህ ሂደት የተሻለ የነበረው የፍልስፍናው ዓለም ለመወያየት ቢሞክርም የሮምን 

መንግሥት ኃይልና የውስጥ ጠላቶችን በመጠቀም ክርስትናን የማፍረስ ተንኮልን Eንደ ጥበብ 

ተጠቀመ፡፡ 

ቤተ ክርስቲያን ከተመሠረተችበት ከመጀመሪያው ዘመን ጀምሮ Eስከ Aራተኛው መቶ ክፍለ 

ዘመን መግቢያ በሮም መንግሥት የAዋጅ Eና የኃይል ጥቃት፤ በAይሁድ የAድማ ተቃውሞ 

በመከራና በስደት ኖራለች፡፡ የሮም ቄሳሮች Eንደ Aማልክት ይቆጠሩና ይመለኩ ነበር፡፡ ክርስትና 

ደግሞ የሐሰት Aማልክትን ይቃወማል፡፡ Aይሁድም የEግዚAብሔርን ጽድቅ ትተው የራሳቸውን 

ጽድቅ ለማቆም ሲጥሩ ከAምላከ ሰማይ ወምድር ፈቃድና ማዳን መውጣታቸው በክርስትና 

መስታወትነት ተገለጠባቸው፡፡ ለወትሮው ጠላቶች የነበሩት የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው፤ ሆኖባቸው 

ከቄሳሮችና ጣOት Aምላኪዎች ጋር ተባብረው ክርስቲያኖችን በግፍ Eየገደሉ፣ ቅዱሳን መጻሕፍትንና 

Aብያተ ክርስቲያናትን Eያቃጠሉና Eየዘጉ ሰብAዊ መብቶችን ለክርስቲያኖች ነፈጉ፡፡ በዚህ 

ምክንያትም ክርስቲያኖች ከማኀበረሰቡ Eንዲገለሉ፣ በግፍ Eንዲገደሉም ተደረገ፡፡ 

ይህ የመከራ ዘመን “ዘመነ ሰማEታት” ሲባል፤ ክርስቲያኖች በEግዚAብሔር ኃይል፣በፍቅር 

ክርስቶስን Eየሰበኩ በጽናት ሰማEትነትን ይቀበሉ ነበር፡፡ በዚህ ዘመን በሰማEትነት የሞቱ 

ክርስቲያኖች ብዙ ሲሆኑ የመጀመሪያው የክርስትና ሰማEት ቅዱስ Eስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማEት ነው፡፡ 

የመጨረሻው ሰማEት ሊቀ ጳጳስ ጴጥሮስ - ተፍጻሜተ ሰማEት ይባላል፡፡ ሁሉም ብዙ መከራ 

ቢቀበሉም ከ 20-27 ዓመት ባለው የወጣትነት ዘመኑ በዓይነትና በተከታታይነት ብዙ መከራ 

የተቀበለው ቅዱስ ጊዮርጊስም ሊቀ ሰማEት (የሰማEታት Aለቃ)ይባላል፡፡ 

“Eንደ Eነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው  የባሪያዎቹ ባልንጀሮቻቸውና የወንድሞቻቸው 

ቁጥር Eስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን Eንዲያርፉ ተባለላቸው፡፡ ” ራE 6÷9-01 ጥቂት ዘመን 

የተባለው ያ የመከራ ዘመን የሚቆምበት EግዚAብሔርም ለቅዱሳን ጸሎት መልስ የሚሰጥበትና 

የሚፈርድበት ዘመን ደረሰና ቤተ ክርስቲያን የAምልኮ ነጻነትዋን Aገኘች፡፡ 

ታሪካዊ ሂደቱ ፡- EግዚAብሔር በሰው ይሠራል፡፡ በዚህ መሠረት Aብያተ ከርስቲያናት 

Eንዲታነጹና ክርስቲያኖች ነጻነት Eንዲያገኙ Aምላካችንና መድኃኒታችን ስለፈቀደ በሮም መንግሥት 

የሚከተለው ታሪክ ተፈጸመ፡፡ 
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ከንጋት በፊት ያለው ከባድ ጨለማ፡፡ 

በተፈጥሮ ሂደት ከሰርክ Eስከ ነግህ ፀሐይ የምትጠልቅበት ጨለማ የሚነግሥበት ቢሆንም 

ሊነጋ ሲል ያለው ጨለማ ግን ይበረታል፡፡ ቤተ ክርስቲያንም በAዋጅ ነጻነትዋን ከማግኘትዋ በፊት 

ከሰላሣ (30) ዓመታት ቀደም ብሎ በተነሣው በዲዩቅልጥያኖስ Eና በጓደኛው መክስምያኖስ Aመራር 

ከባዱ የቤተ ክርስቲያን የመከራ ዘመን ሆኖ በታሪክ ተመዝግቦዋል፡፡ 

ንጉሥ ጋሊያኖን ከ2)%-2)%8(260-268 ዓ.ም) በክርስቲያኖች ላይ ይደርስ የነበረውን መከራ ፣ 

Eንግልትና ግድያ Aስቆመ፡፡ በዚህ ዘመን ክርስቲያኖች በትምህርት፣ ምስጢራትን በመሳተፍ Eና  

Aብያተ ክርስቲያናትን በማሳነፅ ክርስትናን Aስፋፉ፡፡ ነገር ግን ይህ Eድገትና Eፎይታ በAራተኛው 

መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ ወደ Aስደንጋጭ መከራ ተለወጠ፡፡ የዚህ ምክንያቱም ዲዮቅልጥያኖስ Eና 

መክስምያኖስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ያስነሡት ስደት ነው፡፡ በዚህ ዘመን ለተነሣው መከራ ዋናው 

ምክንያት የክርስቲያኖች ቁጥር በከፍተኛ ፍጥነት መጨመሩ ነው፡፡ ቤተ  ክርስቲያን ለAሕዛብ ቤተ 

ጣOታትና ለሮማ መንግሥት ስጋት Eንደ ሆነች በማሰብ፤ የክርስቲያኖችን ጥንካሬ መስበርና ለንጉሡ 

ማስገዛት የዘመኑ የሮም መሪዎች ፍልስፍና Eና ውሳኔ ነበር፡፡ 
 

የዲዮቅልጢያኖስ Eና መክስምያኖስ ዘመን ፡- ከሮም መንግሥት ባላንጣ ከፋርስ ጋር 

በተደረገ ጦርነት በፈጸመው ጀብድ ለታላቅ ወታደራዊ መዓርግ የደረሰው ዲዮቅልጥያኖስ ከድሃ 

ቤተሰብ የተወለደ ሰው ነበር፡፡ በኋላም በ2)'4(284) ዓ.ም በሰፊው የሮም ግዛት ንጉሠ ነገሥት 

ሆነ፡፡ በጣም ተለጥጦ ሊወድቅ በነበረው የሮም ግዛት የመልሶ ማደራጀት ሥራን ሠራ፡፡ ግዛቱን 

ለሁለት ከፍሎ ምEራቡን ለጓደኛው ለመክስምያኖስ  ሰጥቶ Eርሱ ምሥራቁን ክፍል ያዘ፡፡ ከዚያም 

ሁለቱም Aውግስጦስ ተብለው ተሾሙ ፡፡ በምሥራቅ የዲዮቅልጥያኖስ Aማች ጋሊሪዮስ በምEራብ 

ኮንታንዲዮስ ክሎሪን ቄሳር በሚል ማEረግ በEንደራሴነት ተሾሙ፡፡ 

በተከታታይም ዲዮቅልጢያኖስ Aራት Aዋጆችን ከ3)2-3)4(302-304ዓ.ም) Aወጣ፡፡ የመጀመሪያው 

በፌብሩዋሪ 3)3(303) ዓ.ም የወጣው ሲሆን፤ የክርስቲያኖችን የAምልኮ ሥፍራዎች (Aብያተ 

ክርስቲያናትን) መፍረስ Eና ቅዱሳት መጻሕፍትን Eንዲቃጠሉ፤ የሚያዝዝ ነበር፡፡ ሁለተኛው የቤተ 

ክርስቲያን መምህራንን ማጥፋት Eና መንጋውን መበተን ነው፡፡ ሦስተኛውም ከሁለተኛው ጋር 

ተመሳሳይ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን ካህናትን የሚመለከት ዝርዝር መመሪያ የያዘ ነው፡፡ Aራተኛውና 

የመጨረሻው በ3)4(304) ዓ.ም መጀመሪያ የወጣው ሲሆን ሁሉም Aንድ Eንኳን ሳይቀር ንጉሡ 

ባዘዘው መሠረት ለጣOታት Eንዲሰግዱና መሥዋEት Eንዲሠው የሚያዝ Aዋጅ ነበር፡፡ 

ከዲዮቅልጢያኖስ ጋር በቄሳር መዓርግ ምሥራቁን የሚያስተዳድረው ጋሌሪዮስም የከረረ ፀረ 

ክርስቲያን Aቋም ስለ ነበረው፤ በምሥራቅ የሮም ክፍል የነበረው መከራ በደም የተሞላ ነበር፡፡ 
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ታዋቂና ባለ ሥልጣን ክርስቲያኖች ሥልጣንና ጥቅማቸውን Eንዲያጡና በግዛቱ ያሉ ክርስቲያኖችም 

ሕጋዊ መብታቸውን Eንዲያጡ ተደረገ፡፡ ዋናውና በገሀድ የነበረው መከራ ቅዱሳት መጻሕፍቱን 

Eንዲያስረክቡ የሚያዝዘውን Aዋጅ ባልፈጸሙ ካህናት ላይ ነበር፡፡ ይህን ተጋፍጠው መጻሕፍቱን 

በመደበቅ ሰማEትነት የከፈሉ፣ በድብቅ የተሰደዱና በየዋሻው ተቀምጠው መጻሐፍትን ባባዙት ካህናት 

Eና ምEመናን ጥረት መጽሐፍ ቅዱስ ለዘመናችን Eንዲደርስ ረድቶናል፡፡ በተቃራኒው በዚህ ፈተና 

የወደቁ Aንዳንድ ካህናት በሮም Eና በሰሜን Aፍሪካ Eንደ ነበሩም ታሪክ ይነግረናል፡፡ Eነዚህም በኋላ  

“የተሸነፉ” የሚል ስያሜ ተሰጥቶAቸዋል፡፡  

በምEራቡም ንጉሥ መክስምያኖስ በግሉ ፀረ ክርስቲያን Aቋም ይዞ ማሳደዱን ቢገፉበትም ቄሳሩ 

ኮንታንዲዮስ Aዋጁን ስላላመነበት መከራው የተሻለ ነበር፡፡ ለምሳሌ Aብያተ ክርስቲያናት ቢቃጠሉም 

ክርስቲያኖችን ማሠር Eና መግደል የምሥራቁን ያህል Aልነበርም፡፡ 
 

የነጻነት ምክንያቶች 
 

1. ግፈኞች ደከማቸው፡፡ በEድሜ የገፋው ዲዮቅልጢያኖስ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ብዙ 

ታግሎ በሕመም Eና ድካም በ3)5(305) ዓ.ም ሥልጣኑን ሲለቅ መክስምያኖስም ሥልጣኑን 

Aስረከበ፡፡ ጋሌርዮስና ኮንስታንድዮስ ከቄሳር ወደ Aውግስጦስ መዓርግ Aደጉ፡፡ ማክስምያስ Eና ሰቨረስ 

የተባሉ የጦር መሪዎችም በቄሳር መዓርግ ተተኩ፡፡ 

ምEራባዊውን ሮም የያዙት ኮንስታዲዮስ Eና ሰቨረስ Aዋጁን ተቃወሙው መከራው በምEራብ 

ቆመ፡፡ በምሥራቁ ግን በAውግስጦስ ጋሌርዮስ ምክንያት በስፋት ቀጠለ፡፡ ክርስቲያኖች የቀኝ 

ዓይናቸው Eየወጣ የግራ Eግራቸው በጋለ ብረት Eየተተኮሰ Aካለ ጐደሎ Eንዲሆኑ ተደረገ፡፡ 

መከራውን የታገሡት ክርስቲያኖች ጸሎትና ጽናት ከEግዚAብሔር መልስ Aስገኘና ጋሌርዩስ በጠና 

ታመመ፡፡ ይህም መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት (ፍትሕ) ጋሌርዮስን ወደ Eውነት የመመለስ Eድል 

ሰጠው፡፡ Eርሱም በክርስቲያኖች ላይ የደረሰው መከራ Eና Aዋጅ ስሕተት Eንደ ነበር Aምኖ 

የክርስትናን የAምልኮት ነጻነት “የመቀበል Aዋጅ”  በ3)01(311) ዓ.ም Aወጣ፡፡ ክርስቲያኖች 

ለAምላካቸው ስለ ንጉሡ Eንዲጸልዩም ጠየቀ፡፡ ይህም የሮም መንግሥት ከሁለት መቶ ዓመታት 

ክርስትናን የማሳደድ ጉዞው በኋላ የሰጠው የመጀመሪያው የAምልኮ ነጻነት ነበር፡፡ ይህም ለሮም 

መንግሥትና ለገዢዎቻቸውም ሰላም የሰጠ ሆነ፡፡ 

2. የነጻነት ጮራ ታየ፡፡ Eንደ Aውሮፖውያን Aቆጣጠር ሜይ 311 ዓ.ም ጋሌርዮስ ሲሞት 

Aራት ተፎካካሪዎች የሮምን ግዛት ተቆጣጠሩ፡፡ Eነርሱም የኮንስታንድዮስ ልጅ ቆስጠንጢኖስ ፣ 

ሊሲነስ ፣ ማክስሚነስ ዳያ Eና ማክስንትዮስ ናቸው፡፡ ማክስሚነስ ዳያ የ311ዱን የAምልኮ ነፃነት 
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የመቀበል Aዋጅ በኀቡE ሲቃወም ቆይቶ ክርስቲያኖችን ማሳደድ ጀመረ፡፡ ሦስቱም ግን ለክርስቲያኖች 

መሠረታዊ ነጻነት ሰጡ፡፡ 

3. የሕልም Eና የEውን ድል፡፡ በምEራባዊው የሮም ግዛት በ3)6(306) ዓ.ም ኮንስታዲዮስ 

ሞተና ልጁ ቆስጠንጢኖስ ተተካ፡፡ በዚህ ጊዜም፡- ብዙ ጦርነቶች በሰሜን ጣልያን ተደርገዋል፡፡ 

ከEነዚህም Aንዱ Eና ወሳኙ ቆስጠንጢኖስ ከማክስንትዩስ ጋር በሳክሳ ሩብራ ያደረገው ጦርነት ነበር ፡፡ 

ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ለቀጣዩ ቀን ጦርነት Eየተዘጋጀ በነበረበት ሌሊት ሕልም Aየ፡፡ ሕልሙም 

የክርስቶስ ስም የመጀመሪያ ፊደላት በግሪክ ፊደል ተመሳቅለው Aየ፡፡ በመስቀሉ ምልክት ድል 

Eንደሚያደርግም ተነገረው፡፡ Eርሱም ይህን ምልክት በሄልሜትና በወታደሮቹ ልብስ ላይ Aድርጐ 

ጥቅምት 20 ቀን 312 ዓ.ም በሚል ቪያን ድልድይ በተደረገው ጦርነት ድል ተቀዳጅቶ፣ 

ምEራባዊውን ሮም ጠቅልሎ ማስተዳደር ጀመረ፡፡ በምሥራቅ የነበረውና ክርስቲያኖችን የሚያሰቃየው 

ንጉሥ ማክሲንትዮስም በሊሲንየስ በ3)03(313) ዓ.ም ተተካ፡፡ 

4. የነጻነት Aዋጅ፡፡ በ3)03(313) ዓ.ም ቈስጠንጢኖስና ሊሲንየስ በሚላን ተገናኝተው የግዛት 

ውል ሲያደርጉ ለክርስትና ሙሉ ነጻነት ሰጡ፡፡ ይህም “የሚላኑ Aዋጅ”  የሚባለው ነው፡፡ ከዚህ 

በኋላ Aብያተ ክርስቲያናት ታነፁ፤ ክርስትና ነጻነቱን ሲያገኝ በAስደናቂ ፍጥነት ተስፋፋ፡፡ 

ይህ Eድገት ያላስደሰተው Eና ያልጠበቀው የሆነበት ሊሲንየስ የሚላኑን Aዋጅ መጣስ ጀመረ፡፡ 

በዚህ ምክንያት በ3)04(314) ዓ.ም በAድያናፖል ቆስጠንጢኖስ ድል ሲያደርገው ያደገበት ጥላቻ 

ክርስቲያኖች ላይ የሚያደርሰውን ግፍ Aባሰው፡፡ በምሥራቁ የሮም ግዛት ክርስቲያኖችን Aሳደደ ፣ 

ክርስቲያን ባሮችን ለAሕዛብ ሸጠ ፣ ክርስቲያን ሹማምንትን ሻረ ፣ ጳጳሳት Eርስ በርስ Eንዳይገናኙ 

Eግድ ጣለ ፣ የAደባባይ ሥርዓተ Aምልኮቶች ተከለከሉ ፣ ክርስቲያኖች በሃይማኖታቸው የታሰሩትን 

ወንድሞቻቸውን Eንዳይጠይቁም Aገደ፡፡ ይህም ከ 3)04-3)!3(314-323) ዓ.ም ቀጠለ፡፡ 

በ3)!3(323) ዓ.ም ቆስጠንጢኖስ ሊሲንየስን በክራስፖሊሰ Aሸንፎ ብቸኛው የሰፊው ሮም ግዛት 

ንጉሥ ሆነ፡፡ ይህም ለቤተ ክርስቲያን ሙሉ የነፃነትና ከመንግሥት ጋር መግባቢያ ጊዜ ሆነላት፡፡ 

ቆስጠንጢኖስ በ3)"(330) ዓ.ም ቁስጥንጥንያ የተባለችውን ከተማ መሥርቶ በዓይነቱ ልዩ የሆነ ቤተ 

ክርስቲያን ሐግያ ሶፊያ (ቅድስት ጥበብ) ብሎ Aሳነፀ፡፡ በርካታ Aብያተ ክርስቲያናትም በየከተሞቹ 

ታነፁ፡፡ 

ማጠቃለያ፡- ቤተ ክርስቲያን የሦስት መቶ ዓመታት ስደት Eና መከራ Aሳልፋ በEውነት 

ትምህርት፣ በፍቅር Eና በመሥዋEትነት ነጻነት Aገኘች፡፡ 
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ተግባር፡- 
1. ከቤተ ክርስቲያን የመከራ ጉዞ መልካም Eያደረግን መከራ ስንቀበል መጽናትን Eንማራለን፡፡ 

‹‹ነገር ግን መልካም Aድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሡ፤ ይህ ነገር በEግዚAብሔር 

ዘንድ ምስጋና ይገባዋል፡፡ የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን 

Eንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ Eናንተ መከራን ተቀብሎAልና፡፡ Eርሱም ኃጢAት 

Aላደረገም፤ ተንኰልም በAፉ Aልተገኘበትም ሲሰድቡት መልሶ Aልተሳደበም መከራንም 

ሲቀበል Aልዛተም፡፡ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን Aሳልፎ ሰጠ ለኃጢAት ሞተን 

ለጽድቅ Eንድንኖር Eርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢAታችንን በEንጨት ላይ ተሸከመ…”  1ኛ 

ጴጥ.2.!-!4 ስለዚህም መልካም በማድረግ መከራ ሲኖር የክርስቶስን Aርዓያት 

Eንደተከተሉት Aበው በመኖር EግዚAብሔርን ደስ Eናሰኘው፡፡  

2. መንፈሳዊ ጽናት በፍቅር በጸሎትና ለEውነት በመቆም ይፈጸማል፡፡ ይህም ዘላለማዊ 

ደስታን፣ ዓመጸኞችን በፍቅር ለEግዚAብሔር መማረክንና ሰማያዊ ዋጋንም Eንደሚያስገኝ 

ከትምህርቱ ተረድተናል፡፡ በተረዳነው መሠረት ሌሎችን የEግዚAብሔር ለማድረግ  በጸሎት 

Eና በAርዓነት ምሳሌ በመሆንም የክርስትና የክብር Eቃ ለመሆን ራሳችሁን ከኃጢAት 

Aንጹ፡፡›› 2ኛ ጢሞቴ.2.!-!2፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ‹‹ዘመነ ሰማEታት›› የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ዘመኑስ መቼ ነበር? 

2. የመጀመሪያው የክርስትና ሰማEት ማን ነው? የመጨረሻው ሰማEትስ ማን ይባላል? 

የሰማEታት Aለቃ የማባው (ሊቀ ሰማEት) ማነው? 

3. ከባዱ የቤተ ክርስቲያን የመከራ ዘመን ተብሎ በታሪክ የተመዘገበው ዘመን የሮም 

መንግሥት መሪዎች Eነማን ነበሩ? 

4. ዲዮቅልጥያኖስ ከ302-304 ዓ.ም በተከታታይ ያወጣቸው ዓዋጆች ምን ምን ናቸው? 

5. የ‹‹ሚላኑ ዓዋጅ›› የሚባለውን ለክርስትና ሙሉ ነጻነት የሰጠ ዓዋጅ ያወጁት ንጉሦች 

Eነማን ናቸው? መቼ? 

6. ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ በ330 ዓ.ም የመሠረታት ከተማ ማን ትባላለች? ዛሬ በየት ሀገር 

ትገኛለች? በዚህች ከተማ ያሳነፃት ልዩ ቤተ ክርስቲያን ማን ትባላለች? 
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የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን - 

የነጻነቱ ውጤቶች(ሁለት) 

Aሥራ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት ነጻነትን በዓዋጅ ማግኘትዋ 

ያስገኘውን ክፉና መልካም ውጤት ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚያቀር 

ቡላቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “Aንዱ ይዘራል Aንዱም ያጭዳል የሚለው ቃል በዚህ Eውነት ሆኖAልና፡፡ 

Eኔም Eናንተ ያልደከማችሁበትን ታጭዱ ዘንድ ሰደድኋችሁ4 ሌሎች 

ደከሙ Eናንተም በድካማቸው ገባችሁ፡፡”  ዮሐ.4."7-"8 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ›› በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ፤ 

‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› በዲያቆን መብራቱ ኪሮስ የቅድስት ሥላሴ 

መንፈሳዊ ኮሌጅ መማሪያ፡፡ 
 

መግቢያ፡- ክርስትና Eንደ ዱላ ቅብብል ከAባት ወደ ልጅ ሲተላለፍ የኖረ ሕይወት ነው፡፡ 

ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን Eንዳየነው በዘመነ ሰማEታት የሰው ልጅ AEምሮ ከሚያስበው በላይ 

Aሳዣኝ መከራዎች Aልፈው፤ ቤተ ክርስቲያን ነጻነትዋን Aገኘች፡፡ ዓለም ለቤተ ክርስቲያን የሰጠችው 

ነጻነት በዋናነት ዓለምን ከዚያም ቤተ ክርስቲያንን በብዙ የጠቀመ ሲሆን በተቃራኒው ነጻነቱን 

ተከትሎ የመጡ የቤተ ክርስቲያን ያልሆኑና Aሉታዊ ውጤቶችም ነበሩ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን 

Eነዚህን Eናያለን፡፡    
 

ነጻነቱ ያስገኛቸው በጎና ክፋ ውጤቶች 
 

በጎ ውጤቶች፡- ለቤተ ክርስቲያን የተገኙ በጐ ውጤቶች የምንላቸው፡- 

1. ለሦስት መቶ ዓመታት ያሳለፈችው መከራ ተቋጨ፡፡ 

2. Aብያተ ክርስቲያናት ታነፁ፡፡ ታላቁ ቆስጠንጢኖስ በAዲሲቱ ከተማው በቁስጥንጥንያ 

ያሳነፃት ‹‹ሐባያ ሶፊያ›› (ቅድስት ጥበብ) በመባል የምትታወቀው ቤተ ክርስቲያን Aንዷ ናት፡፡ 

3. በገሀድ የሚደረግ የጣOት መሥዋEት ቀረ፡፡ ከሰው ሰብEና የወረዱ Aስጸያፊ መሥዋEቶች 

ከቤተ ጣOታቱ ባዶ መሆን ጋር ቀሩ፡፡ 
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4. ከቤተ ጣOት ወደ ቤተ ክርስቲያን፡፡ በከተማና በቅርብ ቦታዎች የነበሩ Aብያተ ጣOታት 

ተለውጠው Aብያተ ክርስቲያናት ሆኑ፡፡ 

5. ድጎማ ፡፡ በግዛቱ ለነበሩት ጣOታት ይሰጥ የነበረው የመንግሥት ድጎማ ቀርቶ ለቤተ 

ክርስቲያንና  ለAገልጋዬችዋ ሆነ፡፡ 

6. ለካህናት ልዩ መብት ተሰጠ፡፡ የዜጐች የሥራ ግዴታዎች ፣ ግብር… ለካህናት ቀረ፡፡ 

በካህናት ላይ ክስ ቢኖር በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ፍርድ ቤቶች መታየት ጀመረ፡፡ ይህም 

Aገልጋዮች ከሀገሪቱ ሕግ በላይ Eንዲሆኑ Aስቻለ፡፡ 

7. ሰንበት መከበር ጀመረች፡፡ የEረፍትና የAምልኮ ቀን Eንድትሆን ቆስጠንጢኖስ ሲያውጅ 

ለወታደሮቹ በሰንበት Eረፍት ሰጠ፡፡ Eለቲቱ የበለጠ በበዓልነት Eንድትከበርም ሕዝባዊ 

ጨዋታዎች በሰንበት ተፈቀዱ፡፡ 
 

ለመንግሥት Eና ለሕዝብ የተገኙ መልካም ውጤቶች 
 

1. ስቅላት ቀረ፡፡ ሮማዊ ያልሆኑ የሚገደሉበት የስቅላት ቅጣት ቀርቶ፤ መስቀል የሰላምና ድል 

ምልክት ሆነ፡፡ 

2. የAካል ጉዳተኞች ግድያ ቀረ፡፡ ከAረማዊነት የተወሰደው Aካል ጉዳተኞችን በገደ ቢስነት 

Eየፈረጁ መግደል ቆመ፡፡ 

3. የባሪያ ንግድ ተሻሻለ፡፡ ባሪያን Eንደ Eንስሳ ቆጥሮ ማሰቃየትና ግድያ ቀርቶ ሰብAዊ ክብር 

Eንዲጠበቅላቸው ተደረገ፡፡ 

4. የግላዲያተሮች ግፈኛ ጨዋታ ተከለከለ፡፡ ሰውና Aራዊትን Eያታገሉ በዘግናኝ ሞት 

መዝናናት ተከለከለ፡፡ 
 

Aሳዛኝ ክስተቶች፡-  

ቤተ ክርስቲያን በመንግሥት Eውቅና ማግኘትዋን ተከትሎ፤ ክርስቲያኖች የበለጠ በAገልግሎታቸው 

Eና በሕይወታቸው ሲበረቱ Aብዛኛው ሕዝብ ክርስቲያን ሆነ፡፡ በቤተ መንግሥት Eና በባለ ጸጐች 

Aካባቢ ለቤተ ክርስቲያን Aባቶች የተሰጠው ክብርም የቤተ ክርስቲያን ጠላቶች የነበሩና ጥቅም 

ፈላጊዎችም በማስመሰል ወደ ቤተ ክርስቲያን Eንዲገቡ Aጋጣሚ ከፈተላቸው፡፡ 

Eነዚህም የAሕዛብ ጣOታት ልማድን፣ የዓለምን የሐሰት ፍልስፍናና ለክርስቲያን ያልተገባ 

ሕይወትን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው ገቡ፡፡ ይህም መልካም የሆኑት ትሕትና፣ የቅድስና ሕይወት 

ለክርስትና ዋጋ መክፈል ወዘተ Eየቀሩ፡፡ በፍቅረ ነዋይ፣ በክፉ ምኞት፣ በሥልጣን ግብግብ፣ 

በAካባቢያዊነት Eና በንቀት Eንዲተኩ Aደረገ፡፡ ስለዚህም Aለመግባባቶች ወደ ነገሥታት ፍርድ 
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ወንበር፣ ቀላል ጉዳዮች ወደለየለት ልዩነት Eንዲያድጉ ሲያደረግ ቆይቶ ቤተ ክርስቲያንን የከፋፈለ 

Aደጋ ለመሆን በቃ፡፡ ከEነኚህ መከፋፈሎች በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የታዩት የሚከተሉት 

ልዩነቶች በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡ 
 

1. የመላጥዬስ ሐሳብ፡- በዲዮቅልጢያኖስ ዘመን የካዱና ለጣOት መሥዋEት የሠው፣ ያጤሱ 

ንስሓ ቢገቡም መቀበል የለብንም፤ በሚል ከተፍጻሜተ ሰማEት ቅዱስ ጴጥሮስና ከተከታዩቹ ጋር 

የተፈጠረው ክርክር መወጋገዝ Aስከትሎ ነበር፡፡ 

2. የዶናቲስቶች ያልተገባ Aክራሪነት፡- በካርቴጁ ዶናቲስት መሪነት ጥንቃቄንና ቅድስናን በቤተ 

ክርስቲያን ለመጠበቅ ተነሥተው በሐሰተኛ መረጃዎች ምEመናኑን ግራ ማጋባትና ክርስቲያኖችን 

ማሳደድ ጀመሩ፡፡ በኋላም ቅዱስ ቁርባን የሚለወጠው ካህኑ ቅድስና ካለው ብቻ ነው፤ ብለው 

በማስተማራቸው የተወገዙ Eና ለAንድ ክፍለ ዘመን የቆየ መለያየት የፈጠሩ ነበሩ፡፡ 

3. ጵርስቅላውያን፡- ጵርስቅላና ተከታዮቹ ጥንቆላንና ፍልስፍናን ከክርስትና ጋር ቀላቅለው 

Eያስተማሩ፤ Aስከፊ ሁከት ፈጥረው ነበሩ፡፡ 

4. Aርዮሳውያን፡- በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በAርዮስ የተጀመረ Aዲስ ትምህርት ነው፡፡ 

Aርዮስ በግሪካውያን ፍልስፍና (በተለይም በፕሌቶ) ትምህርት ሁለት Aማልክት (ትልቅ Eና ትንሽ) 

የሚለውን በመጽሐፍ ቅድስ ሽፋን ያስተማረ ሰው ነው፡፡ በዚህ ትምህርቱም የክርስቶስን Aምላክነት 

ክዶ ፍጡር ነው Aለ፡፡ በድምፁ ማማርና ለሕዝቡ በቀረበ Aቀራረቡ በAጭር ጊዜ ተከታዮች Aፈራ፡፡ 

ተፍጻሜተ ሰማEት ቅዱስ ጴጥሮስ ከስሕተቱ Eንዲመለስ ቢመክረውም Aልሰማም፡፡ ከመላጥዩስAውያን 

ጋር በመተባበሩ ቢወገዝም ተፍጻሜተ ሰማEት ቅዱስ ጴጥሮስን የተካው Aኪላስ ከግዝቱ ፈታው፡፡  

Aኪላስ በመንበረ ማርቆስ በተሾመ በስድስተኛው ወር ሞተና 3)02(312) ዓ.ም Eለ Eስክንድሮስ 

ተተካ፡፡ Eለ Eስክንድሮስ Aርዮስ ከስሕተቱ Eንዲታረም ቢመክረውም Aልሰማም፡፡ ይባስ ብሎም Eለ 

Eስክንድሮስን በሰባልዮሳዊነት (EግዚAብሔር Aንድ ገጽ ነው በማለት) ሊከሰው ሞከረ፡፡ Eለ 

Eስክንድሮስ የAርዮስን ክህደት Aንድ መቶ ጳጳሳትን ይዞ ይህን ትምህርት ቢያወግዘውም በትምህርቱ 

የተሳሳቱ “Aባቶችን” Eና ተከታዩቹን ይዞ በስሕተቱ ቀጠለበት፡፡ 

Eነዚህና የመሳሰሉት ክህደቶችና መከፋፈሎችን ለመግታትም Aካባቢያዊ (local) Eና ዓለም 

Aቀፋዊ (Universal) ጉባኤያት ተካሂደዋል፡፡ የሮም መንግሥት ክርስቲያን መንግሥት ስለሆነም 

ነገሥታቱ በሕግና በAስተዳደር ለመፍታት ሞክረዋል፤ ብዙ ጊዜም ተሳስተዋል፡፡ Aባቶችም መጻሕፍት 

በመጻፍ፣ በማስተማር Eና በመንፈሳዊ ተጋድሎ በጾምና በጸሎት ለመፍታት ደክመዋል፡፡ ከዚህ 

በማስከተልም Eነዚህን ሂደቶች Eናያለን፡- 
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ጉባኤያት 

የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ሐዋርያት በIየሩሳሌም በሃምሳ ዓ.ም የሰበሰቡት ነው፡፡ 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ለቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች መልስ የሚሰጡ የተለያዩ ጉባኤያት ተደረገዋል፡፡ 

ከEነዚህም የመጀመሪያው ዓለም Aቀፋዊ ጉባኤ የኒቅያው ጉባኤ ነበር፡፡ 

1. ጉባኤ ኒቅያ፡- በAርዮስ የተሳሳተ ትምህርት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ስትታመስ የተጠራ 

የመጀመሪያው ዓለም Aቀፋዊ ጉባኤ ነው፡፡ ለቤተ ክርስቲያን ነጻነት የሰጠው የመጀመሪያው ንጉሥ 

ቆስጠንጢኖስ የክፍፍሉን Aደገኛነት ፈርቶ የጠራው ስብሰባ ሲሆን፤ ጉባኤው በኮርዶቫው ሊቀ ጳጳስ 

በሆስዩስና በAሌክሳንድርያው ሊቀ ጳጳስ በEለ Eስክንድሮስ ተመራ፡፡  

Aርዮስ “Aብ ወልድን ከወለደው የጊዜ መቀዳደም Aለና Aብ ይበልጣል ወልድ ያልነበረበት ጊዜ 

ነበር፡፡ Aምላክ የተባለው በስም ብቻ ነው፡፡”  Aለ፡፡ ከዚህም ጋር “ክርስቶስ ከፍጥረታት የሚልቅና 

በAብ ተፈጥሮ ሌሎችን ፍጥረታት የፈጠረበት ነው፡፡” ሲል Aስተማረ፡፡  

ነገር ግን “ልጅ”  ሰው በሚገባበት ቃል የተቀመጠ Eንጂ በተለምዶ Eንደሚቀዳደሙት የሰውና 

የEንስሳት ልደት Aልነበረም፤ Eንዲያውም ከሻማ ብርሃን ሌላ ሻማ ቢለኮስ የትኛውም ብርሃን 

ይቀድማል Eንደማይባለው ነው፡፡ በማለት ቅዱስ Aትናቴዎስ የAብና የወልድን Eኩልነት Aስረዳ፡፡ 

በመጨረሻም ጉባኤው “ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ÷ ከEውነተኛ Aምላክ የተገኘ Eውነተኛ Aምላክ 

የተወለደ Eንጂ የተፈጠረ ያይደል፡፡” ሲል ውሳኔ Aስተላለፈ፡፡ ከዚሁም ጋር የተለያዩ የቤተ 

ክርስቲያን ጉዳዮችንና ሥርዓታት ላይ ውሳኔ ሠጥቶ ተጠናቀቀ፡፡ Aርዩስ Eና ትምህርቱም ተወገዙ፡፡ 

ብዙም ሳይቆይ Eለ Eስክንድሮስ Aረፈ Eና ቅዱስ Aትናቴዎስ ተተካ፡፡ 

በዚህ ወቅት ነው Iትዮጵያን በወንጌል ብርሃን ያበራት፤ ሶርያዊው ፍሬምናጦስ ከIትዮጵያ 

ወደ Eስክንድርያ ሄዶ በቅዱስ Aትናቴዎስ “Aቡነ ሰላማ የAክሱም Eና የመላዋ Iትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ” 

በሚል መAርገ ክህነት ተሹሞ ወደ Iትዮጵያ የመጣው፡፡ 

በሌላ በኩል በጉባኤው የተሸነፉት Aርዮሳውያን በኒቆምዲያው Aውሳብዮስ መሪነት መንግሥትንና 

የተከታዮቻቸውን ሁከት Eየተጠቀሙ Oርቶዶክሳውያኑን በተለይም ቅዱስ Aትናቴዎስን ማሳደድና 

ማሳሰር ጀመሩ፡፡ ባይሳካላቸውም በተለያዩ ጉባኤያት Oርቶዶክሳውያኑን ለማውገዝ ሞክረዋል፤ በኋላም 

ተዳከሙ፡፡ Aርዮሳውያኑ ብዙ ተከታዮችን፤ሊቃነ ጳጳሳት Eና ነገሥታቱንም Eስከ ማሰለፍ ደረሱ፡፡ 

Eውነተኞቹም በትምህርት፣ በቃል Eና በኑሮ ለመንጋው ምሳሌ በመሆንና በመከራው በመጽናት 

የEውነት ሃይማኖትን ጠብቀው Aስተላላፉ፡፡ የኒቅያን ጉባኤ ውሳኔና የሐዋርያትን ትምህርት 

ለማስተላላፍ ከሐሰተኛ መምህራን ከስሑታንና ከዲያብሎስ ተንኮል ቤተ ክርስቲያንን ጠበቁ፡፡ ይህ 

ሒደት Aርዮሳውያኑን ጸረ ኒቂያውያን፤ Oርቶዶክሳውያኑን ኒቅያውያን የሚል ስያሜ Aሰጣቸው፡፡ 
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2. ጉባኤ ቁስጥንጥንያ፡-  
 

የጉባኤው ምክንያት፡- በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከAርዮሳውያን ሌላ በሎዶቂያው 

Aቡሊናርዩስ የሚመራውና፤ ‹‹ቃል ሥጋን Eንጂ ነፍስን Aልነሳም መለኮት ለሥጋ ነፍስ ሆነው›› 

የሚል Aዲስና የተሳሳተ ትምህርት ተነሣ፡፡ ይህም  ጌታችን “ነፍሴን በEጅህ Aደራ Eሰጥሀለሁ” 

ሉቃ.!2÷ ካለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የወጣ ነበር፡፡ የቁስጥንጥንያው ጳጳስ መቅዶንዮስም “መንፈስ 

ቅዱስ Aምላክ Aይደለም” ብሎ ተነሣ፣ የዚህ ትምህርት ተከታዮችም (Pneunatomachi) ተባሉ፡፡ 
 

የጉባኤው መጠራት፡- ጎርጎርዩስ ዘEንዚናዙ ንጉሥ ቴዎዶስዩስ Aንደኛ ጉባኤ Eንዲጠራ፤ ቤተ 

ክርስቲያንን Eያዳከመና Eየከፋፈለ ያለውን  ኑፋቄና ክርክሩን Eንዲያስቆም ጠየቀው፡፡ በዚህ መሠረት 

በግንቦት(may) 3)'1(381) ዓ.ም በቁስጥንጥንያ ከተማ ጉባኤ ተጠራ፡፡ የምሥራቅ Aብያተ 

ክርስቲያናት Aባቶች በሙሉ ሲገኙ በምEራቡ የሮም ግዛት ካሉት ማንም Aልተገኘም ነበር፡፡ ጉባኤው 

መጀመሪያ በሊቀ ጳጳሳት መላጥዩስ ተመራ፡፡ Eርሱ በመሞቱም ጎርጎርዮስ ዘEንዚናንዙ ተተካ፡፡ 

በኋላም የEስክንድርያው ጢሞቴዎስ ዘOልቦ ጥሪት ጉባኤውን መራ፡፡ የመቅዶንዮስ ትምህርት ተወገዘ፡፡ 

በኒቅያው ጉባኤ ሙሉ ውሳኔ ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በጸሎተ ሃይማኖት የምንደግመው ቃል 

ተጨመረበት፡፡ “በመንፈስ ቅዱስ Eናምናለን፤ Eርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከAብ የሠረጸ ከAብና 

ከወልድ ጋር በAንድነት Eንሰግድለታለን Eናመሰግነዋለንም፤ Eርሱም በነቢያት Aድሮ የተናገረው 

ነው፡፡” ከዚህም ጋር ጌታችን ፍጹም ሰው ሲሆን(ሥጋን) ሲነሣ ነፍስንም Eንደነሣ በማጽደቅ 

የAቡሊናርዮስን ትምህርት Eና ሌሎች ሠላሳ ስድስት መናፍቃንን Aውግዘው ጉባኤው ተጠናቀቀ፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- የክርስትና ነጻነት በርካታ መልካም Eና Aሳዛኝ ውጤቶችን Aሳይቶናል፡፡ ነገር 

ግን Aሁንም Eውነተኛ ክርስቲያኖች መልካሙን ሲያጸኑ ክፉን በEምነት ድል Aድርገውታል፡፡  
 

ተግባር፡- መልካም Aጋጣሚዎችንና ድሎችን ከመልካም Aስተሳሰብ ጋር በማስተዋል መያዝ 

Eና መጠቀም ያስፈልገናል፡፡ ግዴለሽነት Eና ማስመሰል የሌሎችን ድካም ከንቱ ማድረግና ቅጣትንም 

ያስከትላልና፡፡ “ንቁ በሃይማኖት ጎልምሱ” 1ኛ ቆሮ.06.03 
 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ቤተክርስቲያን በዘመነ ሰማEታት ካሳለፈችው መከራ ነጻ ከወጣች በኋላ የተገኙት መልካም 

ውጤቶች ምን ምን ናቸው? 

2. በመንግሥትና በሕዝብ በኩል መልካም ውጤቶች ናቸው የሚባሉትስ ምንድን ናቸው? 
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3. ቤተክርስቲያን በመንግሥት Eውቅና ማግኘቷን ተከትሎ የተፈጠሩ Aሳዛኝ ክሥተቶች ምን 

ምን ናቸው? በዝርዝር Aብራሩ፡፡ 

4. የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ጉባኤ መቼ Eና የት ተካሔደ? ተሰብሳቢዎቹ Eነማን ነበሩ? 

5. የመጀመሪያው ዓለም Aቀፋዊ ጉባኤ ማን በመባል ይታወቃል? የት ተካሔደ? መቼ ተደረገ? 

6. ይህ ጉባኤ የተደረገበት (የተጠራበት) ዋናው ምክንያት ምንድነው? ጉባኤውን የጠራው

(የሰበሰበው) ማን ነው? ጉባኤውን የመሩት ማን ይባላሉ? በጉባኤው የተላለፈው ውሳኔ ምን 

ነበር? 

7. ‹‹Aቡነ ሰላማ የAክሱም Eና የመላዋ Iትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ›› በሚል መዓርገ ክህነት ተሾሞ 

ወደ Iትዮጵያ የመጣው ማን ይባላል? የየት ሀገር ሰው ነው? ሾሞ የላከው Aባት ማን 

ይባላል? የየት ሀገር ሰው ነው? 

8. ‹‹ጉባኤ ቁስጥንጥንያ›› መቼ ተካሔደ? የተጠራበት (ጉባኤው የተካሔደበት) ምክንያት ምን 

ነበር? ጉባኤውን የመሩት Aባቶች ማን ይባላሉ? በጉባኤው የተላለፈው ውሳኔስ ምንድነው? 
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የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን - 

የውስጥ መከራው መልካም ውጤቶች(ሦስት) 

Aሥራ ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የውስጥ ፈተናን በመልካም ስለ ማሸነፍ ግንዛቤ ይጨብጣሉ፤ 

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “EግዚAብሔርንም ለሚወዱት Eንደ Aሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ 

Eንዲደረግ Eናውቃለን፡፡”  ሮሜ.8.!8፡፡ 

ተጨማሪ ምንባባት፡- 
 

መግቢያ፡- ቤተ ክርስቲያን በውጭ ጠላቶቿ ከተፈተነችው በላይ የውስጦቹ ፈተናዎች 

Aውከዋታል፡፡ ነገር ሁሉ ለበጎ ሆኖ ፈተናዎቹ Aስደናቂ በረከቶችን ለቤተ ክርስቲያን Aስገኝተው 

Aልፈዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ከEነዚህ መልካም ውጤቶች ሦስቱን Eናያለን፡፡ 
 

1. ክርስትና - የመንግሥታት ሃይማኖት ሆነ፡- በ3)'7(387) ዓ.ም የምEራቡን ሮም 

ንጉሥ Aሸንፎ ቴዎዶስዮስ Aንደኛ ብቸኛው የሮም ንጉሥ ሆነ፡፡ ይህ ንጉሥ በOርቶዶክሳውያን Aበው 

የተጠመቀ Eና የሮም መንግሥት ሃይማኖት ክርስትና መሆኑን ያወጀ የመጀመሪያው ንጉሥ ነው፡፡ 

በሀገራችን የነበሩት Eና Iትዮጵያን ለሁለት ያስተዳድርዋት የነበሩት ነገሥታት Aብርሃ Eና 

Aፅብሃም በቅዱስ Aትናቴዎስ ተሹሞ በመጣው በAቡነ ሰላማ 3)"(330) ዓ.ም ተጠመቁ ፤ ከሃያ 

ዓመታት የAቡነ ሰላማ፣ ሌሎች Iትዮጵያውያንና የነገሥታቱም Aገልግሎት በኋላ በEግዚAብሔር 

ፍቃድ Eና ኃይል በ3)$(350) ዓ.ም ክርስትና በIትዮጵያ የመንግሥት Eና ብሔራዊ ሃይማኖት ሆኖ 

ታወጀ፡፡ 
 

2. የምንኩስና መጀመር፡- ዓለማውያን ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባታቸውና ክርስትና በሮም 

መንግሥት Eውቅና በማግኘቱ በሥልጣን Eና በAካባቢያዊነት የተጀመረው መከፋፈል መንፈሳዊ 

ሕይወታቸውን የረበሸባቸው ክርስቲያኖች ተለይተው መኖር ጀመሩ፡፡ ይህ ሂደትም ከጀማሪዎቹ 

Aባቶች በAንዱ በመቃርዮስ ስም“ የመቃርዮስ ንቅናቄ ” (Moritorious Movement) ተባለ፡፡ ይህ 

የምንኩስና ዓይነት ኑሮ ሲሆን በቡድንና በግል ከዓለም ተለይተው መንፈሳዊ ሕይወታቸውን 

በመንከባከብ ፣ በተመስጦ ፣ በጸሎት Eና በተባሕትዎ የሚኖሩት መንፈሳዊ ኑሮ ነበር፡፡ ይህ ዓይነት 
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የገዳማዊነት ኑሮ በሔኖክ ፣ በኤልያስ Eና በዮሐንስ መጥምቅ የታየ ነው፡፡ ጌታችንም Aርባ ቀንና 

ሌሊት በቆሮንቶስ በረሐ በመኖር ያሳየው Eና ባርኮ የሰጠው መንፈሳዊ Aኑዋኑዋር ነው፡፡(1ኛ 

ነገሥ.09.4-04፣ ማቴ.3.1-05፣ ማቴ.4.1-01) በዚህ Aርዓያነት በግብጽ የተጀመረው ገዳማዊ ኑሮ 

በAጭር ጊዜ በበረሐና በዋሻዎች ተስፋፋ፡፡  

ከEነዚህም በምንኩስና ሕይወትና ሥርዓተ ማኀበር ወጣኒነቱ የሚታወቀው ቅዱስ Eንጦንስ 

ነው፡፡ ከ2)$-3)$6(250-356) ዓ.ም Aባ Eንጦንስ “ፍጹም ልትሆን ብትወድ ያለህን ለድሆች ሰጥተህ 

ተከተለኝ ይህን በማድረግህ በሰማይ መዝገብ ይኖርልሃል” ማቴ 09÷!1 የሚለው ቃል ሲነበብ 

ሰምቶ፤ ያለውን ሁሉ ለድሆች ሰጥቶ ወደ በረሓ ወጣ፡፡ በዚያም በAንድ ዋሻ ለሠላሳ ስድስት 

ዓመታት ኖረ፤ Aርዓያውን የተከተሉት መነኮሳት ስለበዙ በAንድነት ገዳም መሥርቶ መኖር ጀመረ፡፡ 

Aባታችን Aንድ መቶ Aምስት ዓመታት በዚህች ምድር ኑሮ ፣ ብዙ ተከታዮችንም Aፍርቶ Aርፈ፡፡ 
 

የምንኩስና መስፋፋት፡- ብዙዎቹ የAባ Eንጦንስ ተከታዮች ምንኩስናን Aስፋፍተዋል፡፡ በዋናነት 

ታላቁ መቃርስ ገዳመ Aስቄጥስን በመገደም ገዳማዊ ኑሮን ሲያስፋፋ፤ Aባ ጳኩሚስ ሥርዓተ 

ምንኩስናን ሠርቶAል፡፡ በኋላም Eነቅዱስ ባስልዮስ ገዳማትንና ገዳማዊ ኑሮን Aጠናክረው የሥርዓተ 

ምንኩስና መጻሕፍትን Aዘጋጁ፡፡ ይህም በተለያዩ Aካባቢዎች ምንኩስና Eንዲስፋፋ AድርጎAል፡፡ 

በግብጽ በረሐዎችና በሮም ምሥራቅ ግዛት በተለይም በሶርያ የተስፋፋው ምንኩስና በፍጥነት ወደ 

Iትዮጵያ ገባ፡፡ ምEራባውያኑም በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገዳማትና ገዳማዊ ሕይወትን 

በAካባቢዎቻቸው Aስፋፉ፡፡ 
 

3. የትርጓሜ ትምህርት ቤቶቹ መስፋፋት 

የEስክንድርያ ፣ የAንጾኪያ ፣ የቂሣርያ ፣ የኤዴሳ Eና የIትዮጵያው በAክሱም ትምህርት 

ቤቶች ተስፋፉ፡፡ ዓለምን የለወጡ የነገረ መለኮት ምሁራንንም Aፈሩ፡፡ ይህም ክርስትና ነጻነት 

ማግኘቱ Eና ሕጋዊ ሃይማኖት መሆኑ ያስገኘው በጎ ፍሬ ነበር፡፡ በEስክንድርያ በAንደኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን  Eና በAንጾኪያ በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተቋቋሙት የቤተ ክርስቲያን የትርጓሜ 

ትምህርት ቤቶች ፤ በቀጥተኛና ምስጢራዊ የትርጉም ስልት ሲለያዩ፤ ከሁለቱም Aንዳንድ መናፍቃን 

የወጡ ቢሆንም ሂደቱ ትምህርት ሆኖ ከሁለቱም የተመሰከረላቸው Aባቶች ወጥተዋል፤ የቅዱሳን 

ሊቃውንት መገኛም ሆነዋል፡፡ 

የቂሣርያው ትምህርት ቤት በ2)"2(232) ዓ.ም ገደማ የተመሠረተ፣ ታላለቅ Aባቶችን ያፈራ 

Eና ትልቅ የክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት የነበረው ነው፡፡ ከEዚህ የወጡት ፡- ታላቁ ባስልዮስ ዘቂሣርያ ፣ 

ሁለቱ ቅዱሳን ጎርጎርዮሶች፣ የEነ ቅዱስ ኤፍሬም የኤዴሳው ትምህርት ቤትና የቅዱስ ዮሐንስ 

Aፈወርቅ የትርጉም ስልቶችም ሁለቱን ስልቶች ያስታረቁ ነበሩ፡፡ 
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4. የመንፈሳዊ ጽሑፎች መስፋፋት 

የAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሌላው በረከት የመጻሕፍት በብዛት መጻፍ ነው፡፡ ክርስትና 

በመንግሥት Eውቅና ማግኘቱን ተከትሎ በርካታ ምሁራን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው AስተዋጽO 

Aበረከቱ፡፡ ይህም ቤተ ክርስቲያን፡- ምሁራን፣ ተናጋሪዎችና በኀብረተሰቡ የተከበሩ ሰዎችንም 

Eንድታፈራ ምክንያት ሆነ፡፡ Eነርሱም ጥልቅና የተጠኑ ሥራዎችን ለቤተ ክርስቲያን Aበረከቱ፡፡ 

የመናፍቃኑም መነሣት የቤተ ክርስቲያን Aባቶች ትምህርታዊ መልስ የሚሰጡ በርካታ 

መጻሕፍትን Eንዲጽፉ Aነሣሣቸው፡፡ በተጨማሪም የምንኩስና ሕይወት የጸጥታ፣ የብቸኝነትና 

የጸሎት ሕይወት ጥልቀት ያላቸው መጻሕፍት በAባቶች Eንዲጻፉ Aደረገ፡፡ በዚህ ክፍለ ዘመን 

ማብቂያ ላይ በርካታ መጻሕፍት ተጽፈው ነበር፡፡ ከመጻሕፍቱና ከጸሐፊዎቹም የሚከተሉት በዋናነት 

ይጠቀሳሉ፡-  

1. Aውሳብዮስ ዘቂሣርያ 2)$6-3)#(256-340 ዓ.ም)፡- በቂሣርያ ተወልዶ ያደገውና ክርስትናን 

የተማረው Aውሳብዮስ በቤተ ክርስቲያን ላይ በተነሣው ስደት ወደ ፍልስጥኤም Eና ግብጽ መሰደዱ 

Eውቀት Eና ልምድ ጨምሮለታል፡፡ የቂሣርያ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ሲሾም በኒቂያ ጉባኤ ተግኝተው 

Aርዮስን ከተቃወሙት Aንዱ ነበር፡፡ የተለያዩ ታሪካዊ ጽሑፎችን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ፣ 

የቤተ ክርስቲያን ታሪክ Aባት ያሰኘውን Eስከ ዘመኑ የነበረውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሌሎችንም 

ጽፎAል፡፡ 

2. ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘEንዚናዙ 3)!9-3)( (329-390 ዓ.ም)፡- የEንዚናዙ ሊቀ ጳጳስ ከነበረው 

Aባቱ Eና ኖና ከተባለች ጠንካራ ክርስቲያን Eናቱ የተወለደው Eና ክስትናን የተማረው ጎርጎርዮስ 

በዘመኑ የነበረውን ትምህርት በፍልስጥኤም፣ በግሪክ Eና በAሌክሳንድርያ ተማረ፡፡ በEንዚናዙ፣ 

በሳሲማ Eና በቁስጥንጥንያ የተሾመ ሲሆን የታወቀበት Aገልግሎቱ ግን በEንዚናንዙ ነበር፡፡ 

የቁስጥንጥንያ ጉባኤ Eንዲካሄድ ንጉሡን ያማከረው Eና ምስጢረ ሥላሴን  በጉባኤው ቀድሞ 

ያስተማረውም Eርሱ ነበር፡፡ በመጨረሻም በEንዚናዙ Aገልግሎ AርፎAል፡፡ ጎርጎርዮስ በርካታ 

ጽሑፎችን ያስተላለፈ Aባት ሲሆን የነገረ መለኮት Aባት ያሰኙት Aምስት ትምህርቶች፣ ወደ ጽሑፍ 

የተቀየሩ Aርባ Aምስት የጽሑፍ ንግግሮች፤ 245 መልEክታት፣ ከ200 በላይ ግጥሞች AበርክቶAል፡፡ 

3. ቅዱስ Aትናቴዎስ ከ2)(5-3)&3(295-373)ዓ.ም፡- ከAረማውያን ቤተሰብ የተወለደውና 

በልጅነቱ ክርስቲያን የሆነው ቅዱስ Aትናትዮስ በወቅቱ የEስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ከነበረው ከEለ 

Eስክንድሮስ ተምሮ ዲቁና ተሾመ፡፡ በኒቅያ ጉባዔም Aርዮስን ረታው፡፡ ከEለ Eስክንድሮስ በኋላ 

የEስክንድርያ ፓትርያርክ ሆኖAል፡፡ በAርዮሳውያን ተንኮል ብዙ ጊዜ ከመንበሩ የተሳደደና መከራ 

የተቀበለ Aባት ነው፡፡ ቅዱስ Aትናቴዎስ ከስደት Eና ከመንፈሳዊ ሓላፊነት ጋር ሆኖ በርካታ 



www.zeorthodox.org

62 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

መጻሕፍትን ጽፎልናል፡፡ Eነዚህም፡- የመሠረተ Eምነት መጻሕፍት (የAርዮስን ትምህርት የተቃወመበት 

ሲሆን የወልድን Aምላክነት Eና የAካላትን ሕልውና ያብራራባቸው Aራት መጻሕፍት  Eና 

ለሰራጵየኑ ጳጳስ የክርስቶስን Aምላክነትና የመንፈስ ቅዱስን Aምላክነት ያብራራባቸው መጻሕፍት 

ናቸው፡፡) የጥብቅና መጻሕፍት፡፡ (ስለ ቤተ ክርስቲያን ጥብቅና የቆመባቸው ከAሕዛብ ጣOታት ጋር 

ክርስትናው Eንደሚለይ Eና ስለ EግዚAብሔር ቃል ሰው መሆን ያስተማረበት ለመናፍቃን ምላሽ 

የተሰጠባቸው መጻሕፍት ናቸው፡፡) የተለያዩ መልEክታት፡፡ (ለፋሲካ Eና በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ 

ለAባቶች የተላኩ መልEክታት) ከትርጓሜ መጻሕፍት፡፡ (መዝሙረ ዳዊትን የተረጎመበት በዋናነት 

ይታወቃል) ስለ ምንኩስና፡፡ (በቅዱስ Eንጦንስ ሕይወት ተመርኩዞ ምንኩስናን የገለጠበት) 

መጻሕፍት ናቸው፡፡ 

4. የIየሩሳሌሙ ቄርሎስ(ከ3)!-3)'6(320-386)ዓ.ም)፡- በጥያቄና መልስ (catechesies) 

የተዘጋጁ ሃያ Aራት ትምህርቶች ነበሩት፡፡ 

5. ባስልዮስ ዘቂሣርያ (ከ 3)!9-3)&9(329-379 ዓ.ም) ከክርስቲያን Eና ባለጠጋ ቤተሰብ 

የተወለደውና በቂሣሪያ ሊቀ ጳጳሳት የነበረው ባስልዮስ፤ ከካህን Aባቱ ከመነኩሲት Aኅቱ Eና ከሁለቱ 

ጳጳሳት ወንድሞቹ ጋር ቤተ ክርስቲያንን ያገለገለ Aባት ነው፡፡ ለክህደት Eና የመናፍቃን ትምህርት 

Eውነተኛውን መልስ የሰጠ፣ የተመሰከረለት ገዳማዊ፣ የተደነቀ መምህር Eና ሰባኪ ነበር፡፡ 

የተጣሉትን በተለይም የEስክንድርያንና የAንጾኪያን ክርስቲያኖች ለማስታረቅ የተጋ የበቃ Eና የነቃ 

Aባት Eንደነበር መጻሕፍት ይመሰክሩለታል፡፡ ከጻፋቸው መጻሕፍትም የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡ 

የትምህርተ ሃይማኖት መጻሕፍት፡፡ Eነኚህ መናፍቃንን የተቃወመባቸው ናቸው፡፡ ለምሳሌ፡- በሦስት 

መጽሐፍ ተከፍሎ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተጻፈው መጽሐፍ፤ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ስለ መንፈስ ቅዱስ 

ላሳለፈው ውሳኔ መሠረት ነበር፡፡ ስብከት Eና መልEክታት፡- ባስልዮስ Eስከ ዛሬ Aንደ Aዲስ 

የሚሆኑ ሃያ Aራት ስብከቶቹ በጽሑፍ ደርሰውናል፡፡ ለAባቶች (ለምሳሌ ለቅዱስ Aትናቴዎስ)፤ 

ለምEመናን (ለምሳሌ ለOሎምፒያ) ለAብያተ ክርስቲያናት Eና ለነገሥታት የጻፋቸው የመሠረተ 

ሃይማኖት ትምህርት፣ የሥነ ምግባር Eና የጊዜውን ችግር ፈቺ ሆነው የተጻፉ (3)%6)366 

መልEክታት AስተላልፎAል፡፡ Eነዚህም ዘመናትን ተሻግረው ለዛሬ ደርሰዋል፡፡ ሌላው ቅዳሴው ነው፡፡ 

ቅዱስ ባስልዮስ Aንድ የቅዳሴ መጽሐፍ Aዘጋጅቷል፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎችም የስድስቱ 

Eለታት ፍጥረታትን ያብራራበት የመዝሙርና የIሳይያስ ትርጓሜዎችም ይጠቀሳሉ፡፡ 

ቅዱስ ባስልዮስ የገዳማዊ ሕይወት መጻሕፍትን ማዘጋጀቱ በዘመኑ የተጀመረውን የምንኩስና 

ሥርዓት ያዳበረ ነበር፡፡ መጻሕፍቱ፡- ገዳማውያን የሚጠበቁባቸውን ነገሮች፣ የግብረ ገብ ትምህርቶች 

Eና የምንኩስና መመሪያ የሆኑ መጻሕፍትም ይገኙባቸዋል፡፡ Eነዚህም መነኮሳት በEለታዊ ኑሮዋቸው 

የሚመሩባቸው በዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ተቀባይነት ያገኙ ትምህርቶችን የያዙ ናቸው፡፡ 
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6. ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከ3)6-3)&3(306-373ዓ.ም)፡- ለቁጥር የሚያታክቱ መጻሕፍት፣ 

መልEክታትና ቅኔያዊ ዜማዎች የደረሰው ቅዱስ ኤፍሬም “የዓለም ዶክተር” “የመንፈስ ቅዱስ 

ዋሽንት” “ዓምደ ቤተ ክርስቲያን” የሚሉ ቅጽል ስሞችን ያገኘ ጸሐፊ ነው፡፡ የቅዱስ ኤፍሬምን 

መጻሕፍት Eንደሚከተለው Eንከፍላቸዋለን፡፡ የትርጓሜ መጻሕፍት (የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ 

ክፍሎችን ያብራራበት ነው፡፡) ለመሠረተ Eምነት ክርክሮች (Dogmatico polemica) በመልስ መልክ 

የተጻፉ መጻሕፍት፡፡ (ቅዱስ ኤፍሬም በዘመኑ ለነበሩ የስሕተት ትምህርቶች፡- ማሪያውያን፣ መርቅያን 

ለመሳሰሉት መልስ የሰጠባቸው ናቸው፡፡) መዝሙራት፡፡ (ስለ Eምነት፣ የድንግልና ሕይወት ፣ ስለ 

ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ስቅለትና ትንሣኤ ክርስቶስ፣ ውዳሴ ማርያምና የመሳሰሉት… ናቸው፡፡) 

ስብከቶች፡፡ በተለያዩ ርEሶች የሰበካቸው ገናና ትምህርቶችም Aሉት፡፡ 
 

7. ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ 3)"5-3)(5(335-395) ዓ.ም፡- የባስልዮስ ዘቂሣርያ ታናሽ ወንድም 

ሲሆን፤ በዘመኑ የነበረውን ትምህርት የተማረ Eና በጥልቅ Eውቀቱ የሚደነቅም ተናጋሪ ነበር፡፡ 

Aግብቶ ሚስቱ ወዲያው ስለ ሞተችበት ፣ በንጽሕና ኖሮ ክህነት ተቀብሎAል፡፡ በኋላም የኑሲስ ጳጳስ 

ሆኖ በ3)&1(371)ዓ.ም ተሾመ፡፡ Aርቶዶክሳውያን በAርዩሳውያን ሲሣደዱ ከ3)&5-3)&9(375-379) 

ከመንበሩ በAርዩሳዊው ንጉሥ ቫሌንሲ ተሰዶ የመከራውን ዘመን በገዳም Aሣለፈ፡፡ በቁስጥንጥንያው 

ጉባኤ 3)'1(381)ዓ.ም ከተገኙት Aባቶች Aንዱ ሲሆን በ3)(4(5)394(5)ዓ.ም ከዚህ ዓለም 

Aርፎዋል፡፡ Eንደ ሊቅነቱና Aባትነቱ በርካታ መጻሕፍት Aስተላልፎልናል፡- ፍካሬ መጻሕፍት፡-

(የሙሴን ሕይወት መሠረት Aድርጎ ስለ መንፈሳዊነት፤ 1ኛ Eና 2ኛ ነገሥትን ፤ መዝሙረ ዳዊትን 

፣ መክብብን Eና መኃልየ መኃልይንም ተርጉሞልናል፡፡) በመሠረተ Eምነት መጻሕፍቱ፡፡ መንፈስ 

ቅዱስ ላይ የተነሣውን ኑፋቄ የተቃወመባቸው Aሥራ ሁለት መጻሕፍት፣ ስለ ምስጢረ ሥላሴ፣ 

ሥጋዌ Eና ሌሎችንም የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ሲያብራራ ከመናፍቃን፣ ከAይሁድ Eና ከጣOት 

Aምልኮ ጋር Aነፃፅሮ Aብራርቶዋል፡፡ ከታላቅ Eኅቱ ማክሪና ጋር በወንድማቸው በባስልዮስ ሞት 

ምክንያት የተነጋገሩትን ተመርኩዞ ስለ ሞት Eና ትንሣኤ ያስተማረበት መጽሐፍም ከታዋቂ 

ሥራዎቹ መካከል ይጠቀስለታል፡፡ ስለገዳማዊ ሕይወት ሲጽፍ የድንግልና ሕይወትን ክብር 

Aስተምሮበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ ጉዳዩች የተነሡበት መጽሐፍ የግብረ ገብ፣ የመሠረተ 

Eምነት Eና የቅዱሳንንና የሰማEታትን ክብር የያዘ ነው፡፡ በተለያዩ ክርክሮች ላይ ተመሥርቶ 

የጻፋቸው ሃያ ዘጠኝ መልEክታትም ደርሰውናል፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ብዙ ውጣ ውረዶችን መልካምና 

Aሳዛኝ ክሥተቶችን የታዩበት ለቀጣዩ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ ጠቃሚ ማኀተም ትቶ ያለፈ ዘመን 

ነው፡፡ ሂደቶችን ጠቅልለን ስናስቀምጣቸውም፡- 
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1.  ቤተ ክርስቲያን የAምልኮት ነጻነትዋን በ3)03(313) ዓ.ም የመንግሥት ሃይማኖትነትን 

በ3)'7(387) ዓ.ም በAዋጅ Aገኘች ፡፡ 

2. ከጵርስቅላውያን፣ ከዶናቲስቶችና ከAርዮሳውያን የተነሣው የሃይማኖት Eና የሐሳብ ልዩነቶች 

የወቅቱ የቤተ ክርስቲያን ፈተናዎች ነበሩ፡፡  

3. በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከሚታወቁት ሦስት ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት ሁለቱ (የኒቅያ በ3)!5

(325) ዓ.ም Eና የቁስጥንጥንያ በ3)'1(381) ዓ.ም) ተካሂደዋል፡፡ 

4. የምንኩስናና ብሕትውና ገዳማዊ ኑሮ በግብጽ ተጀምሮ የተስፋፋው በዚህ ክፍለ ዘመን 

ነበር፡፡  

5. በቤተ ክርስቲያን Aባቶች Eና በቅዱሳን በሺሕ የሚቆጠሩ በርካታ መጻሕፍትም በዚህ ዘመን 

ተጽፈዋል፡፡ 
 

ተግባር፡- 
1. ከመጻሕፍት፣ ከድረ ገጽ Eና መምህራንን በመጠየቅ ከላይ ካየናቸው Aባቶች የAንዱን 

ትምህርት መርጣችሁ በጽሑፍ Aብራሩ፡፡ 

2. የAባቶችን ሕይወት Aርዓያ በማድረግ ክርስቶስን ለመምሰል ተለማመዱ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
1. በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን በገጠማት የውስጥ ፈተናዎች Aስደናቂ 

በረከቶችን (መልካም ውጤቶችን) Eንዳስገኙላት ተምራችኋል፡፡ Eነዚህ መልካም ውጤቶች 

የተባሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች Aራቱን በዝርዝር በመጥቀስ Aብራሩ፡፡ 

2. መምህር ተማሪዎችን በሰባት ቡድን በመክፈል፤ ከዚህ በታች በዝርዝር የተጠቀሱትን 

ታላላቅ Aባቶች (ለEየAንዳንድ ቡድን Aንድ Aባት) ይስጧቸው፡፡ ተማሪዎቹ ስለተሰጣቸው 

Aባት መምህራንን ጠይቀው፤ መጻሕፍትን Aንብበው ታሪካቸውን፣ Aገልግሎታቸውንና 

ጽሑፎቻቸውን ጽፈው Eንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ 

ሀ. Aውሳብዮስ ዘቂሣርያ 

ለ. ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘEንዚናዙ 

ሐ. ቅዱስ Aትናቴዎስ 

መ. የIየሩሳሌሙ ቄርሎስ 

ሠ. ባስልዮስ ዘቂሣርያ 

ረ. ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ 

ሰ. ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ 
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የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከAምስተኛው Eስከ ስድስተኛው 

መቶ ክፍለ ዘመን (Aራት) 

Aሥራ Aራተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ቤተ ክርስቲያን መከፋፈል Eና ውጤቱን ያውቃሉ፤ 

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች Aብራርተው ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡-  

 “Eርስ በEርሳችሁ ብትነካከሱ Eርስ በEርሳችሁ Eንዳትጠፋፉ”  .  

 “ ጌታ ሆይ መልካምን ዘር በEርሻህ ዘርተህ Aልነበርህምን? Eንክርዳዱንስ 

ከወዴት Aገኘ Aሉት፡፡ Eርሱም ጠላት ይህን Aደረገ Aላቸው፡፡”  

ማቴ.03.!7-!8 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ››፤ ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ 

(1978 ዓ.ም) 
 

መግቢያ፡- ባለፉት ተከታታይ ክፍሎች ስለ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተምረናል፡፡ ያለፉትን 

ሳምንታት ትምህርታችንን መሠረት በማድረግ ከAራተኛው Eስከ ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን 

ያለውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ Eንደማጠቃለያ በዛሬው ትምህርታችን Eናያለን፡፡ 
 

ዋናው የትምህርቱ ይዘት፡- 
Eነኚህ ሁለት መቶ ዓመታት የAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቀጣይ ታሪኮች ይመስላሉ፡፡ 

በEነኚህ ሁለት ክፍለ ዘመናት ታላላቅ Aባቶችና የሚከተሉት ዋና ዋና ታሪካዊ ክሥተቶች 

Aልፈዋል፡፡ 

ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ (3)#7-4)7(347- 407) ዓ.ም)፡- በEናቱ ጠንካራ Eምነት ተኮትኩቶ ፣ 

በEውቀት ታንፆ ያደገው Aንደበተ ርቱE ቅዱስ ዮሐንስ ብዙዎችን የለወጡና ዘመናት ተሻግረው 

የሄዱ ትምህርቶችን፤ በቃል ሰብኮ፣ በጽሑፍ ከትቦ ያስተላላፈልን ታላቅ Aባት ነው፡፡ የመጽሐፍ 

ቅዱስ ትርጓሜዎች፣ በተለያዩ ርEሶች ያስተማራቸው ትምህርቶች፣ የምንኩስናን Aስፈላጊነት 

Aስመልክቶ የጻፋቸው መጻሕፍት፣ ለመናፍቃንና ለAጽራረ ቤተ ክርስቲያን መለስ የሰጠባቸው ከ238 
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በላይ መልEክታትን ጽፎAል፡፡ ዝርዝሩን ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ በሚለው የትምህርት ርEስ 

ተመልከቱ፡፡ 

Aባ ጀሮም (ከ3)#7-4)!(347-420) ዓ.ም)፡- በድልማጥያ Aካባቢ የተወለደውና በሮሜ የነበሩትን 

ትምህርቶች ያጠናው ጀሮም፤ በ3)%6(366) ዓ.ም ገደማ ተጠመቀ፡፡ ከAቂላ ክርስትናን ሲማር 

የብሕትውናን ኑሮ ያዘወትር ነበር፡፡ ወደ ሶርያዋ Aንፆኪያ ሄዶ የEብራይስጥ Eና ግሪክ ቋንቋን፣ 

ቅዱሳት መጻሕፍትንም በጥልቀት Aጠና፡፡ በሶርያ በረሐዎች Eና በቤተልሔም በብሕትውና ተጋድሎ 

በመኖር ገዳም ገድሞAል፡፡ በEውነተኛ ንስሓ ኖሮ ቤተ ክርስቲያንን ያገለገለ ሲሆን በርካታ 

መጻሕፍትን ጽፎ AስተላልፎAል፡፡ ከEነዚህም በስፋት የሚታወቅበት የትርጉም ሥራው ነው፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስን ከEብራይስጥና ከግሪክ ወደ ጥንቱ ላቲን ተርጉሞAል፡፡ የሌሎችን ትንታኔዎችንም 

ወደ ላቲን መልሶዋል፡፡ ራሱም የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችና ትንታኔዎችን AዘጋጅቶAል፡፡ 

የመሠረተ Eምነት፣ ስለ ምንኩስናና ለሃይማኖታዊ ክርክሮች የተሰጡ መልሶችን የያዙ የምክር 

መጻሕፍትም Aዘጋጅቶ AስተላልፎAል፡፡ 

ቅዱስ ቄርሎስ (ከ3)&5-4)#4(375—444) ዓ.ም)፡- Aጐቱን ፓትርያርክ ቴዎፍሎስን ተከትሎ፤ 

የEስክንድርያ ፖትርያርክ የሆነው ቅዱስ ቄርሎስ በጥልቅ Eውቀቱና በትምህርቶቹ የሚታወቅ Aባት 

ነው፡፡ በኤፌሶን ጉባኤ የተወገዘውን የንስጥሮስ የክህደት ትምህርት ቀድሞ በመረዳት Eና በመቃወም 

የOርቶዶክሳዊት Eምነት ጠበቃ በመሆን ብዙ ተጋድሎ AድርጎAል፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ በወቅቱ ሁኔታ 

መነሻነትና በAባትነቱ ካዛጋጃቸው በርካታ መጻሕፍት፡- ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና የቆመባቸው 

መጻሕፍት፡- ለጁልያን ጸረ ቤተ ክርስቲያን ሦስት መጻሕፍት መልስ የሆኑ ሠላሳ መጻሕፍትን 

Aዘጋጅቶልናል፡፡ ትርጓሜ መጻሕፍት፡- Aብዛኛዎቹን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በAሌክሳንድርያ 

ትምህርት ቤት የትርጉም መንገድ ተርጉሞAቸዋል፡፡ ሌላው ለዶግማዊ ክርክሮች ፡- በቅድስት ሥላሴ 

፤ በክርስቶስ ባሕርይ (ሁለት Aካል፣ሁለት ባሕርይ ለሚለው የንስጥሮስ ኑፋቄ) ፣ በEመቤታችን 

የAምላክ Eናትነት ላይ ለሚነሡ ክርክሮች መልስ የሰጠባቸው መጻሕፍት Aሉ፡፡ መልEክታት Eና 

ስብከቶቹም በተለያዩ ርEሰ ጉዳዮች ላይ የተጻፉ ናቸው፡፡ 
 

1. ጉባኤ ኤፌሶን (4)"1(431)ዓ.ም)፡- ንስጥሮስ የተባለ የAንፆኪያ ሊቀ ጳጳስ፤ ‹‹ክርስቶስ 

ሁለት ባሕርይ ሁለት Aካል Aለው፡፡ ድንግል ማርያም የወለደችው ሰው ነው፤ Aምላክ Aይደለም›› 

ብሎ በማስተማሩ፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ Eመቤታችን የወለደችው Aምላክ የAምላክ ልጅ ነው፣ ከሁለት 

Aካል Aንድ Aካል ከሁለት ባሕርይ Aንድ ባሕርይ ሆኗል ብሎ መለሰ፤ በመጨረሻም በኤፌሶን ጉባኤ 

ተደርጐ ንስጥሮስ ተወገዘ፡፡ 

2. ጉባኤ ኬልቄዶን (4)$1(451)ዓ.ም)፡- ፖፕ ልዩን ከሁሉም (በወቅቱ ከነበሩት የIየሩሳሌም ፣ 

የEስክንድርያ ፣ የAንፆኪያ፣ የቁስጥንጥንያ Eና የቂሣርያ መናብርት ) የሮም መንበር ይበልጣል፤ ብሎ 

ለማጸደቅ Eና ክርስቶስ ሁለት ባሕርይ Aንድ Aካል ነው፤ የሚል Aዲስ የሃይማኖት ውሳኔ ሐሳብ 
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ይዞ Aስነበበ፡፡ የEስክንድርያው ቅዱስ ዲዩስቆሮስ ሁለት Aካል ካልን ሁለት ባሕርይ Eንላለን Eንጂ 

Aንድ ባሕርይ Aንልም፡፡ ነገር ግን ክርስቶስ ከሁለት Aካል Aንድ Aካል ከሁለት ባሕርይ Aንድ 

ባሕርይ ሆኖ በተዋሕዶ የከበረ ነው Aለ፡፡ ይህንንም በመጽሐፍ Eና በምክንያትያዊ Aቀራረብ Aስረዳ ፡፡ 

የሮም መንበርም የምትበልጥበት ምክንያት Eንደሌለም Aስረዳ፡፡ ነገር ግን በስብሰባው የነበሩት የሮም 

ወታደሮች ቅዱስ ዲዮስቆሮስንና በEምነት የሚመስሉትን Eየደበደቡ ከስብሳበው Aውጥተው Aሰሩዋቸው - 

የራሳቸውን የሃይማኖት ውሳኔም Aሳልፈው ትምህርታቸው በAግባበቡ ሳይሰማ የወጡትን Aወገዙዋቸው፡፡ 

የሶርያ፣ ሕንድ፣ Aርመንያ፣ ግብጽ Eና የIትዮጵያ ክርስቲያኖችም በተዋሕዶ ሲጸኑ፤ ሮም Eና ተከታዮችዋ 

ካቶሊክ (የሁሉም) የሚል ስያሜ ለራሳቸው በመስጠት ክርስቶስንም ሁለት ባሕርይ በማለታቸው 

ቤተ ክርስቲያንን ከፈልዋት፡፡ 

ከዚያም ካቶሊካዉያኑ በተዋሕዶ Eምነት የጸኑትን Oርቶዶክሳውያን የሮምን ጦር በማዝመት 

Aሳደዋቸዋል፡፡ ዲዮስቆሮስ ጢሙ ተነጭቶ ፣ ጥርሱ ተሰብሮ በEስር Aረፈ፡፡ በሶሪያ Eና በAካባቢዋ 

የነበሩ Oርቶዶክሳውያንም ከከተማ ወደ ገዳም ቢሸሹም ከዚያም Eያሳደዱዋቸው በመከራ ኖሩ፡፡ 

Aባቶችም በኬልቄዶናውያኑ ከመንበራቸው ተባረዋል፣ ታስረዋል፣ ተገድለዋልም፡፡ ለምሳሌ ማክሲሞ 

ሁለተኛ 4)#9-4)$5(449-455) ዓ.ም  የተባሉት የAንፆኪያ ፓትርያርክ በEስር ተጥለው ባሲል Eና 

Aቃክ የተባሉ ኬልቄዶናውያን 4)$6-4)$9(456-459)ዓ.ም ተተኩ፡፡ ለጥቅት ዓመታት Oርቶዶክሳዉያን 

በመንበራቸው ከተተኩ በኋላ ፓትርያርክ ቅዱስ ሰቨረስን Aስረው፣ ከ5)08-5)#6(518-546) ዓ.ም 

ካቶሊካዊ ጳጳሳትን ሾመውባቸው ነበር፡፡ ይህ ግፍ በAጠቃላይ ክርስትናን ያዳከምና Aረማዉያን 

ከጥንቱዋ ፐርሺያና ከደቡባዊ 0ረቢያ ተነሥተው ክርስትናን Eንዲያጠፉ በር የከፈተ ነበር፡፡ በተለይም 

ለEስልምና ምቹ በር የከፈተ ስሕተት ነበርና ክርስትና በመካከለኛው ምሥራቅ ተዳከመ፡፡ 

ዘጠኙ ቅዱሳንም በዚህ ስደት ነው ወደ Iትዮጵያ የገቡት፡፡ ከላይ ከገለጥነው በተቃራኒ ይህ 

ሂደት ያነሣው ስደት በEንግዳ ተቀባይዋ Iትዮጵያ መልካም Aጋጣሚን የፈጠረ ሆነ፡፡ ይህም ዘጠኙ 

ቅዱሳን በተዋሕዶ Eምነታቸው ምክንያት ከቢዛንታይን ተሰደው ወደ Iትዮጵያ በመምጣት የቅዱስ 

ጳኩሚስን ሥርዓተ ምኩስና Aስፋፉ፡፡ በIትዮጵያ የመጀመሪያዎቹን ገዳማት ደብረ ዳሞን፣ Eንዳ Aባ ገሪማ፣ 

ጰንጠሌዎን ገዳም ወ.ዘ.ተ… ገደሙ፡፡ በAባ ሰላማ የተጀመረውን ሓዋርያዊ ተልEኮና የቅዱሳት 

መጻሕፍትን ትርጉም Aስፋፉ፡፡ 

በዚህ ወቅት EግዚAብሔር ቅዱስ ያሬድን 5)5-5)&(505-570)ዓ.ም Aስነሥቶ ሰማያዊውን 

ዜማ ገልጦለት፣ ቅዱሳት መጻሐፍትን Eንዲደርስም Aድርጎታል፡፡ ድጓ፣ ዝማሬ መዋሥEት፣ 

ምEራፍ Eና Aንቀጸ ብርሃን የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ናቸው፡፡ በሌሎች ለተዘጋጁት የቅዳሴ 

መጻሕፍት Eና ለውዳሴ ማርያምም ዜማ AዘጋጅቶAል፡፡  

Aፄ ካሌብ በዛሬዋ የመን በጥንቷ ናግራን የነበሩ ክርስቲያኖች በግፍ በመገደላቸው ዘምቶ ነጻ 

Aወጣቸው፡፡ ከዚያም በኋላ ወደ መንበረ መንግሥቱ Aክሱም ሲመለስ ዘውዱን ወደ Iየሩሳሌም 

የጌታ መቃብር ልኮ Eርሱ በምናኔ ለመኖር ከቤተ መንግሥቱ ወደ Aባ ጰንጠሌዎን ገዳም የገባው 
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በዚህ ዘመን ነበር፡፡ የAፄ ካሌብ ተከታይ Aፄ ገብረ መስቀል በርካታ Aብያተ ክርስቲያናትን Aንፀዋል፡፡ 

ዘጠኙ ቅዱሳን ወንጌልን Aስፋፉ፡፡ ቅዱስ ያሬድም ቤተ ክርስቲያንን በሰማያዊ ዜማ Aስዋባት፡፡ ይህም 

ክርስትና በሕይወት የሚገለጥ Eምነት Eና ኑሮ Eንዲሆን Aስቻለ፡፡ 
 

ምን ተማርን? 
1. የቤተ ክርስቲያንን መከፋፈል ምንጩ የሥልጣን የበላይነት Eና የተሳሳተ መሠረተ Eምነት

(ኑፋቄ) ነበር፡፡ 

2. ሃይማኖትን በማስተዋል ካልያዝነው ጠላታችን ክፉ ፈተና Eና ውድቀትን ያመጣብናል፡፡ 

የመናፍቃኑ ችግር ይኸው ነበር፡፡ 

3. መጽሐፍ “ Eንግዶችን መቀበልን Aትርሱ በዚህ Aንዳንዶች ሳያውቁ መላEክትን Eንግድነት 

ተቀብለዋልና፡፡” Eብ.03.2 Eንዳለ፤ Aባቶቻችን Eንግዳ ተቀባዮች ስለ ነበሩ የቅዱሳኑን 

በረከት መቀበል ችለዋል፡፡ Eናንተም ቅዱሳንን ማክበር Eና Eንግዶችን መቀበልን Aትርሱ ፡፡  
 

ጥያቄዎች፡- 

1. መምህር ለተማሪዎችዎ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ቅዱሳን Aባቶች፣ ማንነት Eና 

ለቤተክርስቲያን የሠሩትን ታላቅ ሥራ፣ ትምህርትና ጽሑፎቻቸውን በAጠቃላይ ታሪካቸውን 

ጽፈው Eንዲያቀርቡ ያድርጉAቸው፡፡  

ሀ. ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ 

ለ. Aባ ጀሮም 

ሐ. ቅዱስ ቄርሎስ 

2. ጉባኤ ኤፌሶን መቼ Eና የት ተካሔደ? ጉባኤው የተካሔደበት ምክንያት ምን ነበር? 

በጉባኤው መጨረሻ ስለተወሰነው ውሳኔ Eና ውግዘት Aብራሩ፡፡ 

3. የኬልቄዶን ጉባኤ ምክንያቱ ምን ነበር? ውጤቱስ? በዝርዝር ግለጹ፡፡ 

4. ወደ Iትዮጵያ በስደት የገቡት ቅዱሳን ስንት ናቸው? Eነማን ይባላሉ? ከፈጸሙት 

ተግባራት ዋና ዋናዎቹን ግለጹ? 

5. ቅዱስ ያሬድ የኖረበት ዘመን መቼ ነበር? ለቤተክርስቲያን ምን ሠርቶAል? 

6. Aፄ ካሌብ ማን ነበር? ምን Aደረገ? መጨረሻው ምን ሆነ? 
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከ06ኛው-!ኛው  

መቶ ክፍለ ዘመን(Aንድ) 

Aሥራ Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች ከ0ኛው Eስከ 05ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፤ በተለይ ደግሞ 

ከ06ኛው Eስከ !ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረውን የቤተ ክርስቲያን 

ታሪክ ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት 

ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠኑ ጥቅሶች፡-“ቢቻላችሁስ በEናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፡፡”  ሮሜ.02.08 

“ በብርቱ ይፈልጉAችኋል ለመልካም Aይደለም ነገር ግን በብርቱ 

ትፈልጉAቸው ዘንድ በውጭ ሊAስቀሩAችሁ ይወዳሉ፡፡”  ገላ.4.07 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› በብፁE 

Aቡነ ጎርጎርዮስ ፤ 1974 ዓ.ም፤ ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ 

ቤተክርስቲያን ታሪክ ከልደተ ክርስቶስ Eስከ 2000 ዓ.ም፤ገጽ.18-22 
 

መግቢያ፡- ከ06ኛው - !ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጎና ክፉ 

የሚባሉ ክሥተቶች Aልፈዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ከEነዚህ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ክፍሎች 

መሠረታዊዎቹን Eንመለከታለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- Aባቶቻችን ሐዋርያት ከEስራኤል ወደ Aሕዛብ ባደረጉት ስብከተ 

ወንጌል የመጀመሪያው ተሰባኪና Aማኝ Iትዮጵያዊው ጃንደረባ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፡፡ 

የሐ.ሥ 8÷!6 ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ክርስትና በIትዮጵያ የተሰበከ ሲሆን በAራተኛው መቶ ክፍለ 

ዘመን በAቡነ ሰላማ ክህነት Eና ምስጢራትን መፈጸም ተጀመረ፡፡ ክርስትናም ከ3)$(350) ዓ.ም 

ጀምሮ የIትዮጵያ ሕጋዊ Eና ብሔራዊ ሃይማኖት ሆነ፡፡ 

ምንኩስናና ገዳማዊ ሕይወት በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተሰዓቱ ቅዱሳን ወደ Iትዮጵያ 

ገብቶ ተስፋፋ፡፡ በዚህም ገዳማቱ የትምህርት፣ የመንፈሳዊ ልምምድ Eና የተልEኮ ማEከላት 

Eንዲሆኑ Aስቻለ፡፡ ደብረ ዳሞ ፣ Eንዳ Aባ ገሪማ ፣ ሐይቅ Eስጢፋኖስ በምሳሌነት ይጠቀሳሉ፡፡ 

በስጦታው ባለጠጋ የሆነው ልUል EግዚAብሔር ለቅዱስ ያሬድ ተገልጦ ለቤተ ክርስቲያን 
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የሰጣት ሰማያዊው ዜማ Eና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድርሰቶቹም በዚህ ዘመን የተገኙ የቤተ ክርስቲያን 

መብራቶች ናቸው፡፡ 

የEስልምና ከደቡብ Aረቢያ ተነሥቶ መስፋፋት፣ የEርስ በርስ ጦርነት Eና የዩዲት የጥፋት 

Eጆች የቤተ ክርስቲያን ፈተናዎች ነበሩ፡፡ 

ከ0ኛው Eስከ 03ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የዛግዌ መንግሥት Aብያተ ክርስቲያናት 

በማነፅ ለክርስትና መጠንከር ጉልህ ሚና ተጫውቶAል፡፡ በሰሎሞናዊ ሥርወ መንግሥት ከ02)&

(1270) ጀምሮ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠው ሲሦ መንግሥት፣ በIትዮጵያውያን Aበው የተደረጉ 

ሐዋርያዊ ተልEኮዎች ፣ የመጻሕፍት መጻፍ Eና መተርጐም ክርስትናን መልሶ Aጠናከረ፡፡  

በ05ኛው መቶ ክፍለ ዘመን Eነ Aባ ጊዮርጊስን የመሰሉ ቅዱሳን ሊቃውንት በርካታ ድርሰቶችን 

በመድረስ መጻሕፍት Eንዲጻፉ፣ Eንዲተረጎሙ Aድርገዋል፡፡ ይህ ዘመን ስብከተ ወንጌል በመላ 

Iትዮጵያ የተደረሰበት፤ ገዳማዊ ሕይወት የተጠናከረበት፣ መንፈሳውያን መጻሕፍት ከAረብኛ ወደ 

ግEዝ የተተረጎመበት፣ በሀገሪቱ ታላላቅ ሊቃውንት ብዙ የቤተክርስቲያን መጻሕፍት የተጻፉበት 

ዘመን ነበር፡፡ Aብያተ ክርስቲያናት ታንፀዋል፣ በውጭ በነበረው መልካም ግንኙነት ነገሥታቱ Aፄ 

ዳዊት በኋላም ዘርዓ ያEቆብ የጌታችንን መስቀል Eና ንዋያተ ቅድሳት ወደ ሀገራችን Aስገብተዋል፡፡ 

በሌላ በኩል ለቃለ ወንጌል መስፋፋት ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን Eንዲከበር የተጋደሉ Aባቶች 

Aባ ኤዎስጣቴዎስ፣ Aባ Aሮንና ተከታዮቻቸው፣ Eነ Aባ ፊልጶስ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን መሪ 

የመንፈስ ቅዱስ በረከቶች ነበሩ፡፡ በዚህ ክፍለ ዘመን ማጠቃለያ ላይ የነበሩት Aፄ ናOድ ከስምንተኛው 

ሺሕ Aታድርሰኝ Eያሉ ኖረው ነሐሴ 7 ቀን 05) ዓ.ም Aረፉ፡፡ 

በዚህ መንገድ ለስምንተኛው ሺሕ መባቻ የደረሰው የIትዮጵያ ክርስትና ጉዞ Eንዴት ነበረ፡፡ 

የሚለውን የቀጣይ Aምስት መቶ ዓመታት ታሪክ በተከታታይ ሳምንታት Eንመለከታለን፡፡ ይህን 

ዘመን ለማጥናት Eንዲመቸንም Eንደሚከተለው ከፍለን Eናጠናዋለን፡-  

1) ከ05)-06)!3(1500 -1623) ዓ.ም ከAፄ ልብነ ድንግል Eስከ Aፄ ፋሲል ዘመነ መንግሥት  
2) ከ06)!3-07)&1(1623 -1771) ዓ.ም Iትዮጵያ በብቸኝነት የኖረችበት ዘመን፡፡   
3) ከ07)&1-08)#5(1771 -1845) ዓ.ም ዘመነ መሳፍንት ፡፡ 
4) ከ08)#5-09)%6(1845-1966) ዓ.ም በዘመናዊት Iትዮጵያ የነበረው የቤተ ክርስቲያን ሁኔታ፡፡ 
5) ከ09)%6(1966)-Aሁን - Oርቶዶክስ ተዋሕዶ የመንግሥት ሃይማኖት መሆኗ ቀረ፡፡ 
 

1) ከ05)-06)!31500 -1623) ዓ.ም ከAፄ ልብነ ድንግል Eስከ Aፄ ፋሲል ዘመነ መንግሥት 
 

Aፄ ልብነ ድንግል፡፡(ከ05)-05)"(1500-1530 ዓ.ም) ብዙ ቋንቋዎችን ከሚያውቅ ሊቅ ዘንድ 

የተማሩ ናቸው፡፡ የቤተ ክርስቲያን ሙያም ነበራቸው፡፡ መንፈሳዊ መጻሕፍትንም የደረሱ፣ በAንድ 
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ሚስት የታመኑና በሥርዓት የኖሩ ንጉሥ ስለነበሩ ቤተ ክርስቲያን መስከረም 5 ቀን ታስባቸዋለች፡፡ 

በዘመናቸው ቤተ ክርስቲያን በጎ Eና ክፉ የሚባል Aሳዛኝ ታሪካዊ ክሥተቶችን Aሳልፋለች፡፡ 

Eነዚህንም ከዚህ ቀጥሎ Eናያቸዋለን፡፡   

1. የቅዱሳት መጻሕፍት ዝግጅት፡- በዚህ ዘመን ከውጭ የተተረጎሙ Eና በIትዮጵያውያን 

ሊቃውንት የተጻፉ በርካታ መጻሕፍት Aሉ፡፡  የቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የEብራውያን ትርጓሜ 

(ተግማጽ ዘዮሐንስ Aፈወርቅ) ፣ ገድለ ጊዮርጊስ፣ Aረጋዊ መንፈንሳዊ፣ መጽሐፈ ሐዊ) የ16ኛው 

መቶ ክፍለ ዘመን ትርጉሞች ናቸው፡፡ በሰዓታት የሚባሉት ለኖኅ ሐመሩ ፣ ተፈስሒ ማርያም ፣ 

ስብሐተ ፍቁር ዘEግዝEትነ (በAፄ ልብነ ድንግል) ሲደረሱ፤ ገድለ ተክለ ሃይማኖትም በዚህ ወቅት 

ተጽፎAል፡፡ 

2. የAብያተ ክርስቲያናት ግንባታ፡- በዚህ ዘመን በርካታ Aብያተ ክርስቲያናት ታንፀዋል፡፡ 

3. ታላቁ የቤተ ክርስቲያን መከራ፡- (ከ05)!7-05)#2(1527-1542) ዓ.ም) በቱርክ Eና 

በሞንጐላውያን ሙስሊሞች Eርዳታ ከምሥራቅ Iትዮጵያ የተነሣው ግራኝ Aህመድ (ይማም 

Aህመድ ቤን Iብራሂም ኤልቃዜ) ከሰሜኑ የIትዮጵያ ክርስቲያን መንግሥት ጋር ጦርነት Aድርጎ 

ድል ሲቀናው፡- በርካታ Aብያተ ክርስቲያናትን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን፣ ንዋያተ ቅድሳትንና ትምህርት 

ቤቶችን Aቃጠለ፡፡ Aክሱም ጽዮን ማርያም፣ ደብረ ሊባኖስ፣ EግዚAብሔር Aብ፣ AርባEቱ Aንሰሳ 

ወ.ዘ.ተ ሌሎችም በርካታ Aብያተ ክርስቲያናት በውስጣቸው ካሉት ቅዱሳት መጻሕፍትና ንዋያተ 

ቅድሳት ጋር ተቃጥለዋል፡፡ ከትምህርት ቤቶችም የሐይቅ Eስጢፋኖስ ትምህርት ቤት ይገኝበታል፡፡ 

በዚህ የመከራ ዘመን የነበሩ ክርስቲያኖች ፡- 

1. ተሰደዱ፡፡ የተወሰኑት በዋሻ Eና በዱር ሲሰደዱ፤ ካህናቱም ንዋያተ ቅዱሳቱንና ቅዱሳት 

መጻሕፍትን ይዘው ስለተሰደዱ ዛሬ በቦረዳ ዋሻ ፣ በየረር ሥላሴ Eና በመሳሰሉት የተገኙት 

ነዋያተ ቅድሳት ምሥክሮች ናቸው፡፡ 

2. በሰማEትነት Aረፉ፡፡ በቀያቸው፣ በየAድባራቱና በየገዳማቱ የቀሩት ክርስቲያኖች ሃይማኖታችንን 

Aንቀይርም በማለታቸው Eና Aብያተ Aምልኮታቸው ሲቃጠሉ በመቃወማቸው ግራኝ 

መሐመድ Eና በወታደሮቹ ሰይፍ Eና Eሳት ብዙዎቹ በሰማEትነት Aረፉ፡፡ 

3. ሃይማኖታቸውን በግድ ቀየሩ፡፡ ሁሉም Aይጸናምና መሰደድ ያልቻሉና መጽናት ያቃታቸው 

ክርስቲያኖች ማተባቸውን በጥሰው ፣ ስማቸውን ቀይረው ካዱ፡፡  
 

ለAሥራ Aምስት ዓመታት የቆየው ጦርነት ማብቃቱን ተከትሎ በክርስቲያኖች ዘንድ ፡-  

1. I ክርስቲያናዊ ምግባራት ተበራከቱ ፡- ብዙ ማግባት፣ ቁባት ማስቀመጥ፣ ጥንቆላና Aምልኮ 

ባEድን Eየቀላቀሉ መፈጸም ተጀመረ፡፡ 
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2. የቤተ ክህነት የሙያ ደረጃ ዝቅ Aለ ፡- በካህናት ስደት Eና ሞት ምክንያት የቤተ መቅደሱን 

Aገልግሎት ለመሸፈን ሲባል ብቻ በትምህርት Eና በሕይወት ልምምድ ያልበሰሉ ከዝቅተኛ 

Eስከ ከፍተኛው መAርገ ክህነት ተሾሙ፡፡ 

3.  የታሪክ ክፍተት ተፈጠረ፡- በጦርነቱ ከወደሙት ሕንፃ Aብያተ ክርስቲያናት Eና መጻሕፍት 

ጋር በርካታ መረጃዎች ወደሙ፡፡ በዚህ ምክንያትም የነገረ ሃይማኖትና ሀገራዊ ፋይዳ 

ያላቸው የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች ተዛብተው ለዛሬ ስለደረሱ Eውነታው ከAፈ ታሪኩ ሊለይ 

Aልቻለም፡፡ ክርስቲያናዊ ስያሜ ያላቸው ቦታዎች ተቀይረው በሌላ መጠራት ጀመሩ፡፡ 

4. ክርስቲያናዊ ግንኙነቶች ተቋረጡ፡- በደረሰው ጥፋት ክርስቲያን የነበሩ Aካባቢዎችና ሕዝቦች 

መገናኘት ስላልቻሉ፤ በካህናትና Aገልጋይ Eጥረት በAንዳንዱ Aካባቢ ክርስትና ወደ ተረት 

Eና ባህል ተቀይሮ ሲከስም፤ ሌሎቹም ሰለሙ፡፡ Oርቶዶክሳዊ ሳይሆኑ መስቀልና ጥምቀት 

የሚያከብሩ ሕዝቦች በዙ፡፡ 
 

የጦርነቱ ፍጻሜ 
 

Aፄ ልብነ ድንግል በተለያዩ ቦታዎች Eየተዋጉና Eየሸሹ ቆይተው በመጨረሻ በደብረ ዳሞ ገዳም 

ሠፈሩ፡፡ በዚያም በዘመኑ ኃያላን ከነበሩት የካቶሊክ ክርስቲያን መንግሥታት ከAንዱና ከዋናው 

ከፓርቱጋላውያን ጋር በመጻጻፍ Eርዳታ ጠየቁ፡፡ የፓርቱጋል ጦር ሲደርስ ልብነ ድንግል በደብረ 

ዳሞ ሞተው፤ ልጃቸው Aፄ ገላውድዮስ ተተክቶ ነበር፡፡ በፓርቱጋሎች Eገዛ ጦርነቱ ቀጥሎ ግራኝ 

Aህመድ በሽንብራ ኩሬ ሞተ፡፡ ሠራዊቱም በሂደት ተሸነፈ፡፡ የተረፈውም በምሥራቃዊ የሀገሪቱ 

ክፍል ተቀመጠ፡፡ 

በተገኘው ጥቂት Eፎይታ Aብያተ ክርስቲያናትን ማደስ ፣ ክርስቲያኖችን ማጽናናት ተጀመረ፡፡ 

Aቡነ Eንባቆም የተባሉት የደብረ ሊባኖስ Eጨጌ መጽሐፈ ቄደር የተባለውን መጽሐፍ Aዘጋጅተው 

ፈርቶ የሰለመውን የንስሓ ጥምቀት Eያጠመቁ መለሱት፡፡ Aብያተ ክርስቲያናት ታነፁ፤ የተሰደዱት 

ተመለሱ፡፡ 

ፖርቱጋላዊ የካቶሊክ ቄስ ቬርሙዴዝ መሬት ተቆርሶ ለፖርቱጋል Eንዲሰጥና Oርቶዶክሳውያን 

ካቶሊካውያን Eንዲሆኑ ጠየቀ፡፡ ወጣቱ ንጉሥ ገላውድዮስም ከIትዮጵያ ሊቃውንት ጋር ተማክሮ 

Eምነቱን Aሳወቀ፡፡ ይህም Eስከ Aሁን የገላውድዮስ የሃይማኖት መግለጫ (Gelawdeows Confes-

sion) የሚባለው የታሪክ ሰነድ ሲሆን ÷ የOርቶዶክሳውያን ሙሉ መሠረተ Eምነት መግለጫም 

ነው፡፡ ይህ Eንዳልተሳካላቸው የተረዱት ካቶሊካውያን በቫቲካን የIትዮጵያ ኮሌጅ ከፍተው የሕዝቡን 

ቋንቋና ባህል Aጥንተው ወደ Iትዮጵያ የሚሰማሩ ምሁራንን ማሠልጠን ጀመሩ፡፡ 
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Aፄ ገላውድዮስም በግራኝ ሚስት ድል ወንበርዋ ትEዛዝ Aፈግፍጎ ከነበረበት Eንደገና 

የመጣውን የግራኝ ተከታዮች ጦር ለመግጠም በAርብ ስቅለት ባደረጉት የመጨረሻ ጦርነት ድል 

Aድርገው በመጨረሻ ተገደሉ፡፡ ተከታዮቻቸው Aፄ ሚናስ Eና Aፄ ሠርፀ ድንግል ሀገር በማረጋጋት 

ሥራና ግዛት በማስጠበቅ ተጠመዱ፡ 

ከAፄ ገላውድዮስ በኋላ ካቶሊካውያን “Iየሱሳውያን” በሚል የቡድን ስያሜ ወደ ሀገሪቱ ገቡ፡፡ 

ከEነዚህም በሁለተኛው ዙር መሪ የነበረው ጴጥሮስ ፖኤዝ Aማካኝነት ከፍተኛ ሁከት ተከሥቷል፡፡ 

የካቶሊካውያን ሁከት፡- በፖኤዝ የሚመራው የ “Iየሱሳውያን”  ቡድን ÷ ንጉሡ Aፄ ሱስንዮስ 

ይመኙት የነበረውን Iትዮጵያን የማሠልጠን ሐሳብ ተጠቅሞ፤ ካቶሊካውያን ቢሆኑ Eንደሚሳካ 

Aግባብቶ Aሳመናቸው፡፡ Eርሳቸውም ሥEላት በቅርጾች፣ ረቡE Eና Aርብ ጾም በማክሰኞ Eና ሐሙስ 

Eንዲተኩ፤ ካህናቱ Eንደገና Eንዲካኑ፣ Aብያተ ክርስቲያናቱም በድጋሚ Eንደ ካቶሊካውያን Eንዲባረኩ፣ 

የEስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ በሮማ ካቶሊኩ Eንዲቀየሩ፣ የተዋሕዶ Eምነትም በካቶሊካዊነት Eንዲተካ 

Aወጁ፡፡ ብዙ ክርስቲያኖች ይህን ተቃወሙ፡፡ በሂደቱም ከ 8,000 በላይ ክርስቲያኖች ደም ፈስሶ፣ 

ንጉሡ ከሥልጣናቸው ለቀቁ፡፡ ፖኤዝም ሞተ፡፡ የሱስንዮስ ልጅ ፋሲል ተተኩ፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- በተለይ ከ12ኛው - 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመነ የነበረው ዘመን Aብያተ ክርስቲያናት 

የታነፁበት፣ በርካታ ቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉበት፣ ዓለም Aቀፋዊ ትብብሮች የተደረጉበትም ዘመን 

በመሆኑ በበጎ ጎኑ Eናስታውሰዋለን፡፡ ከዚያ በኋላ በግራኝ መሪነት በደረሰው የAብያተ ክርስቲያናት፣ 

የንዋያተ ቅዱሳት Eና የቅዱሳት መጻሕፍት ውድመት የክርስቲያኖች Eልቂት Eና የIትዮጵያውን 

ደም መፋሰስ Aሳዣኝ ክሥተት የምንማርበት ነው፡፡ 
 

ተግባር፡- Aለመቻቻል፣ Aለመዘጋጀት Eና ክፉ Eና ጠቃሚ ዓለም Aቀፋዊ ተጽEኖን 

Aለመለየት ሀገራችንን Eና ቤተ ክርስቲያናችንን ዋጋ ያስከፈለ ነው፡፡ መጽሐፍ “ቢቻላችሁስ በEናንተ 

በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፡፡” ሮሜ.02.08 Eንዳለ፡፡ ከወንድሞቻቻን ጋር ልንኖርባት 

EግዚAብሔር በሰጠን ሀገር ለሌሎች ፍቅር በመስጠት Eና በጎ በመመኘት ልንኖር ይገባናል፡፡ 

 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. መጀመሪያ Iትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለችው Eንዴት? በማን Aማካኝነት ነው? 

2. ክህነት Eና ምስጢራተ ቤተክርስቲያን መፈጸም የተጀመረበት፤ ክርስትና የIትዮጵያ 

ብሔራዊ ሃይማኖት የሆነበት መቼ ነው? Eንዴት? በማን Aማካኝነት? 
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3. ምንኩስና Eና ገዳማዊ ሕይወት ወደ Iትዮጵያ ገብቶ የተስፋፋው Eንዴት ነው? መቼ? 

4. ከዮዲት ጉዲት ጥፋት በኋላ የAብያተ ክርስቲያናት መታነፅ Eና ክርስትና የተጠናከረበት 

ጊዜ ከስንተኛው Eስከ ስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው? በማንኛው ሥርወ መንግሥት? 

5. በተለይ ከ12ኛው Eስከ 15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለው ጊዜ በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን 

ታሪክ በምን ይታወቃል? ግለጹ፡፡ 

6. በቤተክርስቲያን ታሪክ ታላቁ የቤተ ክርብቲያን የመከራ ዘመን የሚባለው ከ05)!7-05)#2

(1527-1542) ዓ.ም ስለነበረው ዘመን መነሻው Eና ውጤቱ በማብራራት ግለጹ፡፡ 

7. በAፄ ሱስንዮስ ዘመን በጴጥሮስ ፓኤዝ (Iየሱሳውያን) Aማካኝነት የነተነሣውና በIትዮጵያ 

ቤተክርስቲያን በሊቃውንቷ Eና ክርስቲያኖች ላይ የደረሰው ፈተና ምን ነበር? Aብራሩ፡፡ 
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከ06ኛው-!ኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን (ሁለት) 

Aሥራ ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች በተለይም በዘመነ መሳፍንትን ወቅት ቤተ ክርስቲያን 

የደረሰባትን ችግሮችና ውጤቶቹን ያውቃሉ፤ በመምህሩ የማሰጧቸውን 

ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ፡፡ ”  ኤፌ.5.06 

ተጨማሪ ምንባባት፡-  ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› በብፁE Aቡነ 

ጎርጎርዮስ፤ 1982 

መግቢያ፡- ከ06ኛው - !ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በጎና ክፉ 

የሚባሉ ክሥተቶች Aልፈዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ከEነዚህ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ክፍሎች 

ከ06)!3-07)&1(1623-1771) ዓ.ም (ከAፄ ፋሲል - ዘመነ መሳፍንት መጀመር፡፡) Eና ከ07)&1-08)#5 

(1771 -1845) ዓ.ም (በዘመነ መሳፍንት) የነበረውን የቤተ ክርስቲያን ሂደት Eንመለከታለን፡፡ 
 

ትምህርቱ፡- 
 

1. ከ06)!3-07)&1(1623 -1771) ዓ.ም ከAፄ ፋሲል - ዘመነ መሳፍንት መጀመር፡፡ 
 

በ06)!3(1623) ዓ.ም Aፄ ፋሲል ሲነግሡ ‹‹Oርቶዶክስ ትመለስ›› የሚል Aዋጅ Aስነገሩ፡፡ 

የጎንደርን ከተማ መናገሻ ከተማ በማድረግ Aስደናቂውን ቤተ መንግሥታቸውን Aሳንፀዋል፡፡ 

በከተማይቱ ውስጥ(Aደባባይ Iየሱስ ፣ጎንደር መድኃኒ ዓለም፣ Eልፍኝ ጊዮርጊስ ፣ሌሎችም) Eና 

በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች (በተለይም በግራኝ የፈረሰቸውን የAክሱም ጽዮን ማርያም Eንደገና 

በማሳነፅ) Aብያተ ክርስቲያናትን Aስተክለዋል፡፡ በዘመናቸው መጻሕፍት Eንዲጻፉ Aበረታተዋል፡፡ 

በተጨማሪ Eስከዚያ ዘመን ድረስ በሚጻፉ መጻሕፍት ላይ ዘመናት Eየተጠቀሱ Aይጻፍም ነበር፡፡ 

ይህንን ችግር በማረም ጸሐፍያን ዘመን ጠቅሰው Eንዲጽፉ በማስገደዳቸው ታሪካዊ ውለታቸው የጎላ ነው፡፡ 

Eንደ ሰው ድካምም ለAባታቸው የመጣችውን ሚስት Eና Eኅቷን በማስነወር በድለው Eና 

የተቃወሙዋቸውን Aባቶች በማስገደላቸው ከEግዚAብሔር በተላከ Aባት ተግሣጽ ንስሐ ገብተው 

ለመካስ ጥረት Aድርገዋል፡፡  
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በዘመናቸው “Iየሱሳዉያን”  ከሀገር Eንዲወጡ ተደርገዋል፡፡ ሆኖም “Aልፎንሱ ሜንዴዝ” 

የተባለ ካቶሊካዊ (ፖኤዝን የተካ ነው) በሐማሴን Aሞኛል ብሎ ተኝቶ፤ ለጎጃሙ ኤዎስጣቴዎስ 

ዘሳንኳ ጊዮርጊስ ‹‹ቅብAት›› የተባለ Eምነትን፤ ለሸዋው ቁርንጭ ተክለ ሃይማኖት ‹‹የጸጋን›› Eምነት 

Aስተማረ፡፡ ያደረገው ክፉ ሥራ ተደርሶበት ከሀገር ሲባረርም “ሁለት Eሾህ ተክያለሁ” ማለቱ 

በትውፊት ይነገራል፡፡ 

ይህም ከ07ኛው-!ኛው መቶ ክፍላተ ዘመናት ቤተ ክርስቲያንን ያወዛገበ Eና ያዳከመ ፈተና 

ነበር፡፡ ሊቃውንቱ ሕዝቡን ማስተማር Eና ማጥመቅን ትተው ቅብAት፣ ጸጋ፣ ካራ በሚሉና 

ተዋሕዶን ለማስጠበቅ በሚደረግ ጥረት ተያዙ፡፡ በዚህ ምክንያትም በሩቅ ያሉ Aካባቢዎች በንግድ Eና 

በድንበር ገጠም ሙስሊም መንግሥታት ተጽEኖ ሰለሙ፡፡ (ስለ ቅባት Eና ጸጋ Eምነት Aባሪ 

ትምህርቱን ተመልከቱ፡፡)   

በጸጋ Eና ቅባቶች ምክንያት ወንድማማቾች Eርስ በርስ ሲተላለቁ፤ ነገሥታቱም በዚህ ክፍፍል 

ገብተው Eያከራከሩ Aንዱን በመደገፍ Eና ሌላውን በማሰር ተጠምደው ብዙ ጉባኤያትም ተደርገዋል 

፡፡ ተዋሕዶዎቹ Eያሸነፉ ጸጋ ፣ ቅባቶች Eና ካራዎች ተወግዘዋል ፡፡ ተዋሕዶዎቹን በክርክር ማሸነፍ 

ሲያቅትም በግፍ ለማስገደል የተሞከረበት ዘመንም ነበር፡፡ 

ከEነዚህ ቀዳሚው የAፈንጉ ጉባኤ (06)#6(1646) ዓ.ም) ሲሆን የተዋሕዶው Aፈ ጉባኤ Aዳም 

ዘEንፍራንዛ Eና በቅባቱ ዘIየሱስ Eውሩ መካከል ክርክር ተደርጎ ዘIየሱስ ተወግዞAል፡፡ በAፄ 

ዮሐንስ Aንደኛ ዘመን ቅባቶችና Eና ጸጐች በAንድነት መጥተው ተዋሕዶዎች ላይ በንጉሡ 

Aማካኝነት ጫና በማሳደራቸው ተዋሕዶዎቹ Eያዘኑ ወደ Aክሱም ተመልሰዋል፡፡  

በAፄ ዮሐንስ ተከታይ በAድያም ሰገድ Iያሱ ዘመን ክርክሮ ቀዘቅዞ በAፄ ተክለ ሃይማኖት 

ዘመን Aገረሸ፡፡ ጳጳሱ Eና ንጉሡ ባሉበት ጉባኤ ተካሂዶ ተዋሕዶዋቹ ሲያሸንፉ ከጎጃምና ከጎንደር 

የመጡት ቅብAትና ጸጎች በጳጳሱ ተወግዘው በንጉሡ ተጋዙ፡፡ ተተኪው ንጉሥ Aፄ ተክለ ቴዎፍሎስ  

ሳያከራክሩ Eና ጉባኤ ሳይጠሩ በAዋጅ ቅባትን Aስነገሩ፡፡ ለምን ሲባሉ የማይመስል መልስ ስለሰጡ 

ተዋሕዶዎቹ ወደ ፈጣሪያቸው በማሳሰብ በሐዘን ተቀመጡ ፡፡ ለየት ያለው ክርከር የAፄ ዳዊት ዘመን 

ነበር፡፡ ቅባቶች የንጉሡን ቢትወደድ ዘጊዮርጊስን ይዘው ጉባኤ Aስጠሩ፡፡ ጳጳሱም ጉባኤውን Eንዲመሩ 

ተደረገ፡፡  ነገር ግን ቢትወደዱን ለማስደሰት ከተሾሙበት ከEስክንድርያ ሃይማኖት በተቃራኒ ቆሙ፡፡ 

ይህም የEውቀት ማነስ ጥቅመኛነት ነበር፡፡ በዚህ ሰበብ በተፈጠረው ግርግር ቢትወደዱ 

ተዋሕዶዎችን በAረማውያን ሲያስጨፈጭፍ፤ በተዋሕዶ ወገን ከነበሩት Eጨጌ ተክለ ሃይማኖትም 

በሰማEትነት Aረፉ፡፡ ይህ ሁኔታ Eስከ Aፄ ተክለ ጊዮርጊስ (07)&2-07)&7(1772-1777) ዓ.ም) 

ዘመን ቀጠለ፡፡ Aባቶች ከግብጽ Aለመምጣታቸው ተጨመረና ቤተ ክርስቲያን Eጅጉን ተዳከመች፡፡  
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2. ከ07)&1-08)#5(1771 -1845) ዓ.ም ዘመነ መሳፍንት 
 

ይህ ዘመን ነገሥታቱ Eና የየAካባቢው ሹማምንት በጦር Aበጋዞቻቸው ሥር ወድቀው 

በመሳፍንቱ የተመሩበት የየራሳቸውን የAካባቢ መንግሥትም ያቋቋሙበት ዘመን ስለነበረ፤ በታሪክ 

‹‹ዘመነ መሳፍንት›› ተብሎ ይታወቃል፡፡ ካህናቱም በዚህ ተፅEኖ ሥር ሲወድቁ፤ ባራኪ ጳጳስም 

Aልነበረም፡፡ ሙስሊሞችም መምህራንን መድበው በቆላማና በድንበር Aካባቢ ያሉትን Iትዮጵያውያንን 

በትምህርት Eና በጥቅም Eየደለሉ ሲያሰልሙ፤ ምEራባውያንም ፕሮቴስታንቲዝምንና ካቶሊካዊነትን 

ለማስፋፋት ጥረዋል፡፡ ብዙ ቅርሶች Eየተዘረፉ ከሀገር ወጥተዋል፡፡  

በሀገሪቱ መዳከም ምክንያት በቱርክ መንግሥት ለግብጽ የተሾመው Aህመድ Iብን Eስከ 

መተማ (ሰሜን ምEራብ Iትዮጵያ) ወረራ Aደረገ፡፡ በሺሕ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን ገድሎ ከሁለት 

ሺሕ በላይ ክርስቲያኖችን በጉልበት ሥራ ለባርነት ወሰደ፡፡ ይህንንም በወቅቱ የነበሩት መሳፍንት Eና 

መኳንንት ከካህናቱ ጋር ለፈረንሳዩ ንጉሥ ከጻፉት ደብዳቤ መረዳት ይቻላል፡፡ መከፋፈሉ ከAገሪቱ 

Aልፎ የቤተ ክርስቲያንን Aገልግሎት Aዳክሟል፡፡ በዘመነ መሳፍንት ማገባደጃ ብዙ ክርስቲያኖች 

Aስታዋሽ በማጣት ሰለሙ፡፡ Aብዛኛዎቹ የዛሬ የIትዮጵያ ሙስሊም Aካባቢዎች ከግራኝ ወረራ ይልቅ 

በዘመነ መሳፍንት በንግድ Eና በስብከት በመጡት የሰለሙ ናቸው፡፡ ለምሳሌ በዚህ ዘመን በሰሜንና 

በምሥራቅ Eስልምናን ያስፋፋው መሐመድ Iትማን Aልማርጋኒ ቤን ነው፡፡ ይህ ሰው ከግብጹ 

ንጉሥ ተልኮ በንግድና በስብከት ብዙዎችን Aስልሟል፡፡  

Eንግሊዛዊው የታሪክ ጸሐፊ ባጅ Eስፔንሰር Eንደጻፈውም፤ Aባቶችን Eየጠበቁ በሰሜን Eና 

ሰሜን ምሥራቅ ጫፍ በደቡብ፣ በምEራብ Eና በምሥራቅ የነበሩ ሕዝቦች በየሰንበቱ Eየተሰባሰቡ 

ጸሎት ያደርጉ ነበር፡፡ Eንዲሁም በፈራረሱ Aብያተ ክርስቲያኖቻቸው ቢሰባሰቡም ፤ ለAራት ትውልድ  

ጥምቀት፣ ትምህርት Eና ምስጢራት ያልተፈጸሙለት ሕዝብ ተፅEኖውን መቋቋም Aቅቶት 

ሰለመ፤ሌላውም ተገልሎ ተቀመጠ፡፡  

በሌላ በኩል Aገር ለማሰስ የሚመጡት ፣ በAውሮፓ ደም የተፋሰሱት ካቶሊካውያንና 

ፕሮቴስታንቶቹ ምEራባውያን ፡- Aገሪቱን በመጎብኘት ሰበብ ጥናቶቻቸውን ለAገሮቻቸውና ለAብያተ 

ክርስቲያኖቻቸው በመላካቸው ከቀን ቀን ቁጥራቸው ጨመረ፡፡ የሀገር መሪዎችን በማማከር ፣ 

ወንጌል በመስበክ Eና ጥበበ Eድን በማስተማር ሰበብ ፤ ፕሮቴስታዊነት Eና ካቶሊክነትን ያስፋፉ 

ጀመር፡፡ በተለይ በዘመነ መሳፍንት ከመጡት ቀዳሚው ጀምስ ብሩስ (በ07)%2(1762) ዓ.ም) 

በIትዮጵያ ተቀምጦ ባደረገው ጥናት ባለ Aምስት ቅጽ መጽሐፍ ጽፎAል፡፡ በዚህ ምክንያት በሌሎች 

ዘንድ Iትዮጵያ ትኩረት Eንድታገኝ Eና ምEራባውያኑ በብዛት Eንዲመጡ በር ተከፍቶAል፡፡ Eነ 

ሄንሪ ሳልት(Hanry Salt)፣ ናትናኤል ፒርስ (natnael Piers) Eና ኮፊን (Coffin) በኋላም ሳሙኤል 
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ጎባት (Samuel Gobbat)፣ Iዘንበርገ ዎልፍ (Isenbureg wolf)፣ ብሉናር ክራፍ (Bluenard  

Craft) የሚባሉ ሚስዮናውያን ወደ Iትዮጵያ መጥተዋል፡፡ Aንቶን ዲባዲ Eና ወንድሙ Aርኖ ዲባዲ 

የቤተ ክስቲያንን ትምህርት Eና የሀገሪቱን ቋንቋ Aጥንተው ወደ ፈረንሳይ የላኩዋቸው መጻሕፍት 

ብዙ ነበሩ፡፡ ዛሬም ድረስ በፈረንሳይ ቤተ መጻሕፍት ይገኛሉ፡፡ በርካታ ንዋያትም ይፋዊ ባልሆነ መንገድ 

ከAገር ወጥተዋል፡፡ Iትዮጵያ በIየሩሳሌም የነበራትን ይዞታዎችም ያጣችው በዚህ ወቅት ነበር፡፡ 

በተቃራኒው የEኛ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የውጪውን ዓለም ቋንቋ፣ ይትበሀል Eና 

መንፈሳዊ ይዘት ከሚስዮናውያን Aጥንተው፤ ወደ ውጭ ጉዞ በማድረግ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም 

ሥራ የሠሩ Aባቶችም ነበሩ፡፡ ለምሳሌ የጎጃሙ ተወላጅ Iትዮጵያዊው Aባ Aብርሃም በቤተ 

ክርስቲያን የሚሰጠውን ትምህርት በሚገባ ከተከታተሉ በኋላ በጀምስ ብሩስ Aማካይነት በምጽዋ ወደ 

ሕንድ ከዚያም ወደ ግብጽ Eና Iየሩሳሌም ሄደዋል፡፡ በግብጽም ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ 

ጊዜ ወደ Aማርኛ ተርጉሞዋል፡፡ (ከ08)06-08")2(1816-1832) ዓ.ም) በኋላም ወደ Iትዮጵያ 

የገቡት Eነ ማርቲን ፍላድ የሀገሪቱን ቋንቋ Aጥንተው በAማርኛ መጽሐፍ ቅዱስን ለማሳተማቸው 

መሠረት ነበሩ፡፡  

ሌላው ችግር ካህናቱ በመሳፍንቱ ተይዘው ፤ የክፍፍሉ Aካላት ከመሆናቸው በተጨማሪ Aንዱ 

መስፍን የቅባት ሌላው የጸጋ ወዘተ ደጋፊ በመሆን የተሳሳቱ ትምህርቶችን ማስፋፋታቸው Eና 

ማEካላዊ ጉባኤ Aለመደረጉ የፈጠረው ክፍተት ትልቅ ነበር፡፡ 
 

ማጠቃለያ፡- በዛሬው ትምህርታችን ከIትዮጵያ ታሪክ ጋር በተያያዘ በቤተ ክርስቲያን 

የተፈጠረውን Aደጋ ተምረናል፡፡ ከEነዚህም፡-  

1. የፈረሱት Aብያተ ክርስቲያናት መታነፃቸው፣ Aባቶች መጻሕፍትን መጻፋቸው Eና 

መተርጎማቸው በጎ ተፅEኖዎች ነበሩ፡፡  

2. የካቶሊካውያን Oርቶዶክሳውያንን መከፋፈላቸው፣ የቅባት ጸጋ ክርክር፣ የዘመነ መሳፍንት 

መከፋፈል፣ ለስብከተ ወንጌል ትኩረት Eንዳይሰጥ ማድረጉ፤ ብዙ ምEመናንን ከቤተ ክርስቲያን 

ወጥተው Eንዲቀሩ ያደረገ Aሳዛኝ ክስተት ነው፡፡ 
 

ተግባር 
1. ክርስትና ከAካባቢያዊነት በላይ ማሰብን ሰማያዊ መሆንንም ይጠይቃል፡፡ “Aይሁዳዊ ወይም 

የግሪክ ሰው ደሀ ወይም ባለጠጋ የተማረ Eና ጨዋ ወንድ ወይም ሴት የለም፤ ሁሉም 

በክርስቶስ Iየሱስ Eንድ ነው” ገላ. 3፡ በቅዳሴ EግዚEም “በሰማይ ይሐሉ ልብክሙ … 

ልባችሁ በሰማይ ይሁን” የተባልነውን መዘንጋት የለብንም፡፡ ሰዎችን በምድራዊው ኑሮ፣ 
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በAካባቢ፣ በጎጥ Eና በቋንቋቸው Eየለየን ክፉ ብናደርግባቸው ክፉ ውጤቶች ይመጣሉ፡፡ 

Eናም ከEንዲህ ዓይነት ስሕተቶች  በመራቅ ሰውን ሁሉ በሰውነቱ በመውደድ ተጠበቁ፡፡ 

2. ክፉም ሆነ በጎ Aጋጣሚዎችን ለትምህርት AድርጉAቸው፡፡ Aባቶቻችን በማይመች ዘመንና 

ሁኔታ ጠቃሚ የሆኑ ታላላቅ ሥራዎችን ሠርተው ማለፋቸውንም በማስታወስ ለተሻለ 

ዓላማ ተዘጋጁ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. በAፄ ሱስንዮስ ዘመን በጴጥሮስ ፓኤዝ (Iየሱሳውያን) Aማካኝነት ካቶሊካዊነትን በዓዋጅ 

ሕዝቡ Eንዲቀበልና የመንግሥት ሃይማኖት Eንዲሆን ተሞክሮ በተፈጠረው ሁከት ብዙ 

ክርስቲያኖች ሰማEትነትን ተቀብለዋል፡፡ ከዚያ በኋላ ‹‹Oርቶዶክስ ትመለስ›› የሚል Aዋጅ 

ያስነገሩት ንጉሥ ማን ናቸው? መቼ? 

2. ለጎጃሙ ኤዎስጣቴዎስ ዘሳንኳ ጊዮርጊስ የ‹‹ቅብAት››፣ ለሸዋው ቁርንጭ ተክለሃይማኖት 

የ‹‹ጸጋ››› Eምነት ኑፋቄ Aስተምሮ የተባረረው ካቶሊክ ማን ይባላል? 

3. ‹‹ዘመነ መሳፍንት›› በመባል የሚታወቀው ጊዜ ከመቼ Eስከ መቼ ያለውን ዘመን 

ያካትታል? ስለዘመነ መሳፍንት መገለጫዎች፣ በወቅቱ የተከሠቱ ችግሮች፣ በቤተ 

ክርስቲያን Eና ምEመናኗ ላይ የደረሰውን ችግር Aብራሩ፡፡ 
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከ16ኛው-20ኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን (ሦስት) 

Aሥራ ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የAሥራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ Eና 

የሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ይገነዘባሉ፡፡ 

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡- “በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል፥ ጌታውንም የሚጠብቅ ይከብራል፡፡” 

ምሳ.!7.05. “ወይናችን AብቦAልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን 

ቀበሮች ፥ ጥቃቅኑን ቀበሮች Aጥምዳችሁ ያዙልን።” መኃ. 2.05 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› በብፁE Aቡነ 

ጎርጎርዮስ 1982፤‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› ሉሌ መልAኩ፡፡   
 

መግቢያ፡- በተከታታይ ክፍሎች ከ06ኛው - !ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት የነበረውን የIትዮጵያ 

ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ከ08)#5-08)%6(1845-1966) ዓ.ም 

ያለውን ታሪካዊ ጉዞ Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ Eንቃኛለን ፡፡  
 

ትምህርቱ፡- 
 

1. የAፄ ቴድሮስ መነሣት 08)#5-08)%(1845-1860) 
 

Eንደ ዘመኑ የንግሥና ባህልና ሕግ ይህ ነው የማይባል ንጉሣዊ የዘር ግንድ የማይቆጠርላቸው 

Eና በቆራ የተወለዱት ካሣ በጎንደር ቅድስት ሥላሴ ገዳም ተምረው ያደጉና፤ በመጨረሻው የዘመነ 

መሳፍንት ገዥ ራስ Aሊ ጦር ውስጥ የነበሩ ዝነኛ የጦር ሰው ናቸው፡፡ በኋላም Iትዮጵያን ከዘመነ 

መሳፍንት መከፋፈልና የEርስ በርስ ጦርነት የታደጉና Aንድ ያደረጉ መሪ ናቸው፡፡ በAንድ ሚስት 

የተወሰኑትና ቆራቢው Aፄ ቴዎድሮስ ለቤተ ክርስቲያን የሚበጁ Aዋጆችን ያወጡ ነበሩ፡፡ ለምሳሌ፡- 

የደብረ ታቦር ጉባኤ፡፡ የቤተ ክርስቲያን Aንድነት Eንዲጠበቅ ለማድረግ ሐምሌ 8 ቀን 08)#7 ዓ.ም 

በደብረ ታቦር ከተማ ማሜ ግራር በተባለው ሰበካ ፤ ሊቃውንቱ በAቡነ ሰላማ ሰብሳቢነት የሃይማኖት 

ጉባኤ ተጠሩ፡፡ በመጨረሻም የOርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ብሔራዊ ሃይማኖት ሆኖ Eንዲታወጅ 

Aደረጉ፡፡  
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Aፄ ቴዎድሮስ ሕዝቡ ከዘመነ መሳፍንት ክፍፍል ወጥቶ Aንድ Eንዲሆን ጥረዋል ፡፡ የቤተ 

ክርስቲያን ይዞታ በAግባቡ Eንዲሆን Aገልጋዩ ከበላተኛው Eንዲለይም ጥረት Aድርገዋል፡፡ 

በዘመናቸው የግብጹ ፓትርያርክ ወደ Iትዮጵያ የመጡ ሲሆን ይህም በታሪክ የመጀመሪያው ነበር፡፡ 

በመጨረሻም ከምEራባውያን ጋር በተፈጠረው Aለመግባባት በተነሣ ጦርነት Eንግሊዞች ንጉሡ 

በመቅደላ ያሰባሰቡዋቸውን በርካታ መጻሕፍት Eና ነዋያተ ቅድሳት ዘርፈው ወሰዱ፡፡ Eርሳቸውም 

ሞቱ፡፡ 
 

2. የAፄ ዮሐንስ ዘመን 08)%3-08)'1(1863-1881)ዓ.ም 
 

Aፄ ቴዎድሮስ በመቅደላ ጦርነት ሞተው Aፄ ዮሐንስ ሲነግሡ የካቶሊኮቹ ውጤቶች የሆኑት 

የቅባትና የጸጋ ተከታዮች ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ ከበፊቱ በበለጠ ተጠናክረው ተነሡ፤ በተለይ 

በቅብዓቶች የነበረውን ሙግት Eየቀዘቀዘ ሲመጣ የጸጐች Eንደ Aዲስ Aገረሸ፡፡ ቤተ ክርስቲያንን ስለ 

Aስቸገሯትም በ08)&8(1878) ዓ.ም በወሎ ክፍለ ሀገር ቦሩ ሜዳ ላይ ጉባኤ ተደረገ፡፡ 

በጉባኤው ላይ የተገኙት ንጉሠ ነገሥት Aፄ ዮሐንስ፤ ንጉሥ ምኒልክ Eና ንጉሥ 

ተክለሃይማኖት ከቤተ ክህነት Eጨጌ ቴዎፍሎስ ነበሩ፡፡ የተዋሕዶዎች Aፈ ጉባኤ Aለቃ ኪዳነ ወልድ 

ሲሆኑ ረዳታቸው የነበሩት Aለቃ ተክለ ሥላሴ Eና መልAከ ብርሃን ወልደ ዮሐንስ ናቸው፡፡ የጸጐች 

(የሦስት ልደት ባዮች) Aፈ ጉባኤ ሥነ ጊዮርጊስ Eና ረዳት Aለቃ ሀብተ ወልድ፣ Aለቃ ውቤና Aለቃ 

ቤተ ሌዊ ናቸው፡፡ ከዚህ በላይ ተዋሕዶዎች ከጸጐች ጋር ክርክር Aደረጉ፡፡ ጸጐችም ተረቱ፡፡ ንጉሥ 

ምኒልክ ‹‹ነገሩ ይደርና Eንመካከርበት›› ሲሉ፤ የተዋሕዶ Aፈ ጉባኤ የሆኑት መልAከ ብርሃን ‹‹ይህ 

ፍርድ Aይደርብን›› በማለት ንጉሡን ስለተማጸኑዋቸው፤ ‹‹ይፍረድ Aስፈርድ›› የሚል ትEዛዝ Aፄ 

ዮሐንስ ሰጡ፡፡ Eነ Aለቃ ሥነ ጊዩርጊስም ተወግዘዋል፡፡ የቅብዓትና ጸጋ ትምህርትም ውሎ Aድሮ 

ከምድረ Iትዮጵያ Eየጠፋ መጣ፡፡ 

የAፄ ዮሐንስ ጥረት በግድ የሠለሙትንና ከላይ ባየነው ታሪካዊ ክፍተት የተዘነጉትን ክርስቲያን 

ለማድረግ ጥረዋል፡፡ የተረሱ Eና ፈርሰው የቀሩ በርካታ Aብያተ ክርስቲያናትንም Aሳንፀዋል፡፡ 

ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ ይጠቀሳል፡፡ በIየሩሳሌም የነበረን ይዞታ Eንዲጠናከር Eና Aብያተ 

ክርስቲያናት Eንዲተከሉ Aስደርገዋል፡፡ ባይሳካም ዞረው የሚያስተምሩ Eና ክህነት የሚሰጡ Aራት 

ጳጳሳት ከEስክንድርያ Eንዲሾሙ ለማድረግ የተወጠነ ሂደት ነበር፡፡ 

በመጨረሻም ደርቡሾች ጎንደር ድረስ በመሄድ ለጥምቀት ቀን በርካታ Aብያተ ክርስቲያናትን 

Aጥፍተው ክርስቲያኖችን ገደሉ፡፡ ይህ በውጭ ኃይሎች በምEራብ Iትዮጵያ በEስልምና ስም 

የተከፈተውን ጦርነት በመተማ ተዋግተው ድል ቢያደርጉም በመጨረሻ ሞቱ፡፡ 
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3. ዘመነ ምኒልክ 

Aፄ ዮሐንስ በመተማ ሲሞቱ ንጉሥ ምኒልክ Aፄ ተብለው በንጉሠ ነገሥትነት ተሾሙ፡፡ 

ሥልጣን መያዛቸውን ተከትሎም በተለይ በደቡብ Iትዮጵያ ግዛት ሲያስፋፉ ፡- Aብያተ ክርስቲያናት 

ተክለዋል፤ ዘመናዊ የመንግሥት Aወቃቀር ሲደረግም ትምህርት ሚኒስቴርነት ለቤተ ክርስቲያን 

Eንዲሰጥ Aድርገዋል ፡፡ ዘመነ ምኒልክን በቤተ ክርስቲያን የሚጠቀሰው ሌላው ዓቢይ ጉዳይ የፍትሕ ፣ 

የEኩልነት Eና የሰብዓዊነት ልEልና ምልክት በሆነው በAድዋ ጦርነት ታቦተ ጊዮርጊስን ይዘው 

መዝመታቸው ነው፡፡ ጣልያናውያን በመሰከሩለት ባለ ነጭ ፈረሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ Eርዳታ ጥቁር 

ሕዝብ የጣሊያንን የሠለጠነ ጦር ድል Aድርጎ በምEራባውያን ላይ ያስመዘገበው ድል ነበር፡፡ 
 

4. ልጅ Iያሱ፡፡ 09)3-09)9(1903-1909)ዓ.ም 

Aፄ ምኒልክ የተናዘዙላቸው Eና በንጉሡ የጠና ደዌ መያዝ ሀገሪቱን በAልጋ ወራሽነት የመሩት 

ልጅ Iያሱ ናቸው፡፡ ልጅ Iያሱ ለEምነት ነጻነትና Eኩልነት ያሳዩት ዝንባሌ በAንድ በኩል 

Oርቶዶክሳዊውን የክርስቲያን መንግሥት መዳከም ለሚመኙት Eንደ ቱርክ ላሉት ወርቃማ Aጋጣሚ 

መሰላቸው፡፡ በሌላ በኩል የAዲስ Aበባውን ቀጨኔ መድኃኔ ዓለምንና የመሳሰሉትን በማሠራታቸው 

በበጎ ቢነሡም፤ ‹‹Eስላም Aገቡ ሰለሙ›› በሚለው Aወዛጋቢ ወሬ ለጥቃት በተመቻቸላቸው 

የሥልጣን ተቀናቃኞቻቸው መዳፍ ወደቁ ይህም ሆኖ ሕዝቡ ለIያሱ የነበረው መልካም ስሜት 

ነበር፡፡ በመጨረሻም ልጅ Iያሱ በግዞት ሞቱ፡፡  
 

5. Aዲስ የታሪክ ምEራፍ ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ 09)9-09)!2(1909-1922)ዓ.ም 
 

የAፄ ምኒልክ ልጅ ዘውዲቱ Aገሪቱን የመሩበት ዘመን በቤተ መንግሥት በነበረው የሥልጣን 

ሽኩቻ ምክንያት ያልተረጋጋ ቢሆንም Eንደ በAታ ለማርያም ያሉትን Aብያተ ክርስቲያናት 

Aሳንፀዋል፡፡ የበAታን የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ትምህርት ቤት በAባታቸው ስም ከፍተዋል፡፡ 

Aልጋ ወራሹ ራስ ተፈሪ መኮንን የኅትመት መሣሪያ Aስመጥተው (09)02-09)04(1912-0914) 

ዓ.ም) በርካታ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት ታትመዋል፡፡ በዘመናቸው የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ 

Aስተዳደር ጉባኤ ተቋቁሞAል፡፡ ይህንንኑ ተከትሎ Aምስት Iትዮጵያውን ኤጲስ ቆጶሳት መሾማቸው 

ከንግሥቲቱ መንፈሳዊነት ጋር ተዳምሮ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ቤተ መንግሥቱን ያስታውሱናል፡፡  
 

6. ዘመነ ተፈሪ መኮንን (Aፄ ኃይለ ሥላሴ) 09)!3-09)%6(1923-1966) ዓ.ም 
 

ይህን ዘመን (ዘመነ Aፄ ኃይለ ሥላሴ) ታሪካዊ ክሥተቶቹ ለቤተ ክርስቲያን ከነበራቸው ፋይዳ 

Aንጻር Eንደሚከተለው ከፍለን Eንመለከተዋለን፡፡ 
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6.1. ከ09)!3-09)!8(1923-1928)ዓ.ም፤ መልካም ጅማሮዎች 

ይህ ዘመን Aልጋ ወራሽ ተፈሪ - ንጉሠ ነገሥት Aፄ ኃይለ ሥላሴ በሚል ስመ መንግሥት 

የተሾሙበት የመጀመሪያዎቹ የሥልጣን ዓመታት ናቸው፡፡ በዚህ መሠረትም በወቅቱ ምሁራንና 

የምEራብ ቆንስላዎች ከፍተኛ ድጋፍና ምክር የነበራቸው ወጣቱ ንጉሥ ሕገ መንግሥት፣ 

ማEከላዊነቱን የጠበቀ ብሔራዊ ሠራዊት ፣ ምክር ቤት በማቋቋም ሕጋዊ መሠረት ያለው ዘመናዊ 

መንግሥት መሠረቱ፡፡  

ቤተ ክርስቲያኒቱም በሕገ መንግሥቱ ሕጋዊ Eውቅና Aገኘች፡፡ የበላይነቷንም Aጸናላት፡፡ 

የዘውዱን ሃይማኖትም ለOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን Aወጀላት፡፡ ይህም በዘመኑ 

በመላው Aውሮፓ Aሜሪካንን፣ ጨምሮ በክርስትና ስም፣ በAረቡ ምድርም Eስልምናን መሠረት 

Aድርጎ የሚሠራበት የመንግሥታት Aስተዳደር ስልት ነበር፡፡ በIትዮጵያም Oርዶክሳዊት ተዋሕዶ 

ቤተ ክርስቲያን Aብዛኛው ሕዝብ ስለሚከተላት፣ ከሕዝቡ ባህል Eና Aኗኗር ጋር የተዋሐደው ማራኪ 

ሥርዓትዋ Eና Aገራዊ ሚናዋ በማንም የማይተካ ነበር፡፡ Eንደ ሀገር በቀል ሃይማኖት (Indigineous 

Religion) የሚያስቆጥራትም ስለነበረ የመንግሥት ሃይማኖትነትዋ በAማካሪዎች የምEራብ 

ቆንስላዎች Eንኩዋን ከጥያቄ የሚገባ ጉዳይ Aልሆነም፡፡ 

ሌላው በዚህ ዘመን የተጀመረውና በፋሺስት ወረራ የተሰናከለው ወሳኝ የቤተ ክርስቲያን ሥራ 

“የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ኮሚቴ” መቋቋሙ ነው፡፡ ይህ የሊቃውንት ስብስብ የመጽሐፍ ቅዱስ 

ትርጉም ሥራውን Eያከናወነ በ09)!8(1928)ቱ የጣልያን ወረራ ተቋረጠ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
ከ08)%-09)!8(1860-1928)ዓ.ም Iትዮጵያ ከዘመነ መሳፍንት መከፋፈል ወጥታ ወደ 

Aንድነት Eና ዘመናዊነት የተጓዘችበት ወቅት ነው፡፡ ለዚህም በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተምረው 

ያደጉት ነገሥታትና ሊቃውንቱ ታላቅ ሚና ነበራቸው፡፡ 
 

ተግባር 
1. ከዘመናዊነት Eና ከለውጥ ጋር የሚመጡትን ገንቢ Eና ጎጂ ጎኖች ከክርስትና Aንጻር 

ተወያዩባቸው፡፡ 

2. ለቤተ ክርስቲያን ከEኔ ምን ይጠበቃል? ለሀገርስ? በሚለው ርEሰ ጉዳይ ላይ ሐሳባችሁን 

በማስታወሻ ለራሳችሁ Aስቀርታችሁ ለመምህር Aሳዩ፡፡ 

ይቆየን… 
 



www.zeorthodox.org

84 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. Aፄ ቴዎድሮስ Iትዮጵያን ያስተዳደሩበት ዘመን መቼ ነው? በEርሳቸው ዘመን የተደረጉትን 

ዋና ዋና ተግባራት ግለጹ፡፡ 

2. Aፄ ዮሐንስ በንጉሥነት Iትዮጵያን የመሩበት ጊዜ መቼ ነው? በAፄ ዮሐንስ ዘመን በቤተ 

ክርስቲያን ታሪክ የተደረጉት ዋና ዋና ሥራዎች ምንድን ናቸው? 

3. በመንግሥት Aወቃቀር ለቤተክርስቲያን ‹‹የትምህርተ ሚኒስቴርነት›› ተግባር Eና ሓላፊነት 

የተሰጣት በማን ዘመነ መንግሥት ነበር? Iትዮጵያውያን(ጥቁር ሕዝብ) በጣልያን የተደራጀ 

ጦር (ምEራባውያን) ላይ በመላው ዓለም ታሪክ ከፍተኛ ድል የተቀዳጁበት ጦርነት ምን 

ይባላል? የት? Aብራሩ፡፡ 

4. በAዲስ Aበባ በAታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ያሳነፁ Eና በበAታ የዳግማዊ ምኒልክ 

መታሰቢያ ካህናት ማሠልጠኛ ትምህርት ቤቱን የከፈቱ የIትዮጵያ መሪ ማን ናቸው? 

5. በዘመነ Aፄ ኃይለ ሥላሴ የተደረጉ በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚጠቀሱ ተግባራትን 

በAጭሩ ግለጹ፡፡ 
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፤ ከ06ኛው-!ኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን (Aራት) 

Aሥራ ስምንተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንን የቅርብ ጊዜ ዘመናዊ ታሪክ 

ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ ሁሉም ያልፋል”  
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን Eስከ 09)!8(1928)ዓ.ም ድረስ ያለውን የቤተ 

ክርስቲያን ታሪክ Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የማጠቃለያውን ታሪክ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

6.2. ቤተ ክርስቲያን በAምስቱ ዓመታት የፋሺስት ጣልያን ወረራ ዘመን  

09)!8-09)"3(1928-1933) ዓ.ም  
 

ጣልያን በAድዋ ጦርነት ተሸንፎ ከAርባ ዓመታት ሰፊ ዝግጅት በኋላ ጣልያን Iትዮጵያን 

ዳግመኛ ወረረ፡፡ የሮም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንም ፖፕ የጦር መሣርያውን በመባረክ፣ የሰውና 

የገንዘብ መዋጮ በማድረግ ፋሽስት ጣልያንን ረዳች፡፡ የIትዮጵየ Aርበኞች ለነጻነታቸው በዱር 

በገደል ሲዋደቁ ከተሜውም በከተማ Aርበኛነት ተሰለፈ፡፡ ግፉን መቃወም ያለባት Oርቶዶክሳዊት ቤተ 

ክርስቲያንም በመሪዎችዋ (Aቡነ ሚካኤል Eና Aቡነ ጴጥሮስ) Aማካይነት ተቃወመች፡፡ በዚህ 

ተቃውሞ የተበሳጨው የጣልያን ጦር መሪ ግራዝያኒ ብዙ ሕዝብ ሲያስገድል ገዳማትና Aድባራትን 

Aስመዘበረ፡፡ (ለምሳሌ የAዲስ Aበባው ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያንን Aቃጠለ)፡፡ ብዙ 

ቅርስም ዘረፈ (የAክሱም ሐውልት ያኔ ተወስዶ ነው በስልሣኛ ዓመቱ በ!)(2000) ዓ.ም የተመለሰው፡፡) 

በAጠቃላይ በAምስቱ ዓመት  የፋሽስት ጣልያን ወረራ ብዙ ሕዝብ ሲሞት ከሁለት ሺሕ በላይ 

Aብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል፡፡ የወደመውና የተዘረፈው ቅርስ ለቁጥር የሚታክት ነበር፡፡ 

የተሰደዱት የሀገሪቱ መሪም ከዲፕሎማሲያዊው ሀገራዊ ሓላፊነታቸው ጎን፡- ታቦት የያዙ ፣ 

ጸሎት የሚያደርጉ Aበው ይዘው ስለሄዱ፤ ዛሬ በተለምዶ ስደተኛ የሚባለውን ምስካየ ኅዙናን 

መድኃኔ ዓለም (የኃዘንተኞች መጠጊያ) የሚባለውን ታቦት በመማጸን ኖሩ፡፡ “በመጽሐፍ ቅዱስ 
ኮሚቴ” የተዘጋጁትን ቅዱሳት መጻሕፍት ወደ ለንደን በመውሰድ በAማርኛ ቋንቋ Aሳተሙ፡፡ 
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የጳጳሳት ሹመት፡- ቀደም ብለን Eንዳየነው ለመጀመሪያ ጊዜ Iትዮጵያውያን ጳጳሳት 

ለመጀመሪያ ጊዜ (09)!1(1921) ዓ.ም) ተሾመው ነበር፡፡ ይህ ለሕዝቡ የሰጠውን ደስታ የተረዳው 

ጣልያንም ከግብጻውያን ጋር በመነጋገር ሌሎች Aባቶች Eንዲሾሙ AደርጎAል፡፡ የዚህንም ምክንያት 

ታሪክ ያጠኑ፤ በAባቶች Eና በወገኖቹ መገደልና በAብያተ ክርስቲያናት መቃጠል ያዘነውን 

Iትዮጵያዊ ልብ ለማባባል ነው፤ ይላሉ፡፡    
 

6.3. ከ09)"3-09)$1(1933 - 1951) ዓ.ም፤ መልሶ ግንባታ 
 በEግዚAብሔር ቸርነት ፣ በAርበኞች ተጋድሎ Eና በሕዝቡ በጸሎት በዓለም Aቀፉ ማኅበረሰብ 

ድጋፍም ፋሺስት ጣልያን ተሸንፎ ንጉሡ ለሀገራቸውና ለዙፋናቸው በቁ፡፡ ከዚያም ከፋሺስት በኋላ 

ቤተ ክርስቲያን ራሷን ለመቻል ጥረት ተጀመረ፡፡ ጣሊያን ያፈረሳቸው Aብያተ ክርስቲያናት ታነፁ 

(ለምሳሌ፡- ደብረ ሊባኖስ )፣ ሌሎቹም የተጎዱቱን Aሳደሱ (ምሳሌ፡- ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ)፡፡ 

ተቋርጦ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ዝግጅት ኮሚቴ ሥራ ቀጥሎ በ09)#8(1948) ዓ.ም መጽሐፍ 

ቅዱስ በAማርኛ ታተመ፡፡   
 

7. ከ09)$1-09)%6(1951-1966) የቤተ ክርስቲያን Aዲስ የታሪክ ምEራፍ፡፡  
 

09)$1(1951) ዓ.ም ለIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን Aዲስ የታሪክ ምEራፍ የተከፈተበት ዘመን 

ነው፡፡ ከሺሕ ዓመታት ጥረት በኋላ የመጀመሪያው Iትዮጵያዊ ፓትርያርክ ብፁE ወቅዱስ Aቡነ 

ባስልዮስ ተሾሙ፡፡ ከEርሳቸውም ጋር ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት ተሾሙ፡፡ መንፈሳዊ ኮሌጅ በ09)$3

(1953) ዓ.ም ተከፈተ፡፡ ሰንበት ትምህርት ቤት Eና የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤም ተቋቋመ፡፡ Aብያተ 

ክርስቲያናት ታነፁ፡፡ መንፈሳውያን መጻሕፍትም ታተሙ፡፡  

በAንጻሩም ፕሮቴስታንታዊ የሚሲዮናውያን Eንቅስቃሴ Eንደ Aዲስ ተጠናከረ፡፡ በመጨረሻም 

በ09)%6(1966)ቱ ዓ.ም ንጉሡ ከሥልጣናቸው ሲወርዱ Iትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዘውዳዊ 

ሥርዓት ወጣች፡፡ 
 

8. ከ09)%6-09)'3(1966 - 1983) ዓ.ም 
 

ወታደራዊው ደርግ ሥልጣን ሲይዝ የተከተለው ርEዮተ ዓለም ሶሻሊዝምን ነበር ፡፡ ይህም ጸረ 

ቤተ ክርስቲያን Aቋም Eንዲያራምድ ምክንያት ሆኖት ከቤተ ክርስቲያኒቱ በተቃራኒ Aሰለፈው፡፡ 

የለውጥና የራEይ Aባት የነበሩትን ሁለተኛውን ፓትርያርክ ብፁE ወቅዱስ Aቡነ ቴዎፍሎስን ገደለ፡፡ 

ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት ታሰሩ፡፡ በግልጥ የሚደረጉ የወጣቶችን መንፈሳዊ ጉባኤያት ስም ከማስቀየር 

Eስከ ማገድ ተደረሰ፤ የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የፊት መግቢያው በር ተዘጋ፡፡ በዚህ ዘመን ሁለት 

ፓትርያርኮች ሦስተኛው ፓትርያርክ ብፁE ወቅዱስ Aቡነ ተክለሃይማኖት Eና Aራተኛው ብፁE 

ወቅዱስ Aቡነ መርቆርዮስ ተሾመዋል፡፡  
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በዘመኑ ሌላው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚጠቀስ በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ በዝዋይ የተጀመረው 

ሰፊ ሥራ ነው፡፡ ብፁEነታቸው ወጣቶችን በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም Eያሰባሰቡ 

በማስተማር ለሐዋርያዊ ተልEኮ Aዘጋጁ፡፡ Aሁን የሚታየው የሰንበት ትምህርት ቤቶች Eና 

የማኅበራት ጠንካራ Eንቅስቃሴ መሠረቱን ከዝዋዩ ገዳም ትምህርት ቤት ይጥላል፡፡ 
 

9. ከ09)'3(1983) ዓ.ም - Eስከ Aሁን 
 

ደርግ ባነሣው ሰይፍ በ09)'3(1983) ዓ.ም ወደቀ፤ ሕዝበ ክርስቲያኑም ወደ ቤተ ክርስቲያን 

ጎረፈ፡፡ ሰንበት ትምህርት ቤቶች Eንደ Aዲስ ተጠናከሩ፡፡ በAዲስ Aበባ የቅድስት ሥላሴ Eና 

የመቀሌው ከሣቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጆች በድጋሚ ተከፈቱ፡፡ ከኮሌጆቹና ከሌሎች የቤተ 

ክርስቲያን ማሠልጠኛ ማEከላት በወጡ ሰባክያን  ስብከተ ወንጌል ተስፋፋ፡፡ በAባቶች Eና በሕዝቡ 

ጥረት በርካታ Aብያተ ክርስቲያናት፣ ትምህርት ቤቶች Eና የልማት ሕንፃዎች ተሠርተዋል፡፡ 

በደቡብ፣ በምEራብና በምሥራቅ የሀገሪቱ ገጠራማና ጠረፋማ Aካባቢዎች የሚኖሩ ልዩ ልዩ 

ብሔረሰቦች ሕዝቦች ወደ Eናት ቤተ ክርስቲያናቸው መጥተው ተጠምቀዋል፡፡  

Aምስተኛው ፓትርያርክ ብጹE ወቅዱስ Aቡነ ጳውሎስ የዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት 

ፕሬዚዳንት መሆናቸውና ዘመናዊው Eውቀታቸው ቤተ ክርስቲያኒቱ በዓለም Aቀፍ መድረኮች ያላትን 

ተቀባይነት ከፍ Aድርጎታል፡፡ ብፁE ወቅዱስ Aቡነ ጳውሎስ ለሃያ ዓመታት ቤተ ክርስቲያኒቱን 

Aገልግለው በ!)4(2004) ዓ.ም ሲያርፉ ቀጣዩ ጉዞ በሚጀመርበት የታሪክ ምEራፍ ላይ Eንገኛለን፡፡ 

መደራጀት በመቻሉ በርካታ መንፈሳውያን ማኅበራት ለተለያየ Aገልግሎት በቤተ ክርስቲያን 

መሰባሰብ ችለው የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን Eምነትና ሥርዓት Aክብረው 

Eያገለገሉ ነው፡፡ በርካታ መንፈሳዊ መጻሕፍት በትርጉም Eና በወጥ ዝግጅትነት ሲታተሙ፣ 

ተጀምረው የተቋረጡና በሥርጭት ላይ ያሉ መንፈሳዊ መጽሔት Eና ጋዜጦችም Aሉ፡፡  

ብፁE ወቅዱስ Aቡነ ጳውሎስ ባደረባቸው ሕመም ነሐሴ 0 ቀን !)4 ዓ.ም Aረፉ፡፡ ብፁE 

ወቅዱስ Aቡነ ማቲያስ ስድስተኛው ፓትርያርክ ሆነው፤ የካቲት !4 ቀን !)5 ዓ.ም ተሾሙ፡፡  
 

ማጠቃለያ 
 

ያለፉት Aምስት መቶ ዓመታት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በAጭሩ ይህን ይመስላል ፡፡ Aስደሳች 

Aሳዛኝና የሚያወያዩ ታሪካዊ ሒደቶችም Aልፈዋል፡፡ የግራኝ Aህመድ ሰይፍ ፣ የካቶሊካውያን ሴራ ፣ 

የዘመነ መሳፍንት Aካባቢያዊነት፣ በነገሥታቱ Aካባቢ የነበረው በቤተ ክርስቲያን ስም መጠቀም፣ 

በደርግ ሥርዓት የነበረው ተፅEኖ፣ የዘመናችን ወገንተኛነት ቤተ ክርስቲያን ያጋጠሙዋት ፈተናዎች 

ናቸው፡፡ 

በፈተናዎቹ ያገኘቸው ድል፣ የጉባኤያቱ ክርክሮች ያሰገኙዋቸው የሊቃውንት ጥልቅ ትምህርቶች፣ 

ነገሥታቱ ለቤተ ክርስቲያን የነበራቸው ወገንተኝነት ፣ የወጣቶች መነቃቃትና ወደ ቤተ ክርስቲያን 
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መምጣት፣ የስብከተ ወንጌል መስፋፋት፣ የIትዮጵያውያን ጳጳሳት ሹመት፣ በዓለም Aብያተ 

ክርስቲያናት ያለን ውክልና ከፍ ማለት ከመልካም ጎኖች ይጠቀሳሉ ፡፡ 
 

ተግባር 
 ከዘመናዊነት Eና ከለውጥ ጋር የሚመጡትን ገንቢ Eና ጎጂ ጎኖች ከክርስትና Aንጻር 

ተወያዩባቸው፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. በፋሽት ጣልያን የወረራ ዘመን (ከ09)!8-09)"3)ዓ.ም ወቅት የIትዮጵያ Oርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የደረሰባትን ግፍና መከራ ዋና ዋናዎቹን ግለጹ፡፡ 

2. በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በፓትርያርክነት የተሾሙት Aባቶች (Eስከ 

Aሁን ድረስ ያሉት) ስንት ናቸው? ዝርዝራቸውን ግለጹ፡፡ 
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ካቶሊክ Eና ክፍፍሎቹ(Aንድ) 

Aሥራ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ካቶሊካውያን ክፍፍል ያውቃሉ፤ ለሃይማኖት ከማይጠቅሙ 

Aካሄዶች መጠበቅን ይገነዘባሉ፤ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፤ 

ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡- “ ጠላት ይህን Aደረገ ”  ማቴ.03.!8 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ›› ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ፤ 

‹‹የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር›› ቀሲስ ዶ/ር ምክረ ሥላሴ፤ 

‹‹General Church History››; Dn.Mebrahtu Kiros(unpublished) 
 

መግቢያ፡- በዓለማችን በክርስትና ስም ከሚጠሩት ሃይማኖቶች ትልቁን የሕዘብ ቁጥር 

የምትይዘው ካቶሊክ ናት፡፡ ካቶሊካውያን በብዙ ታሪካዊ ስሕተቶች ከየማEዘናተ ዓለሙ ይወቀሳሉ፡፡ 

የተወሰኑትን Aምነው ይቅርታ ሲጠይቁባቸው ፣ በዝምታ ያለፉዋቸውም Aሉ፡፡ ከEነኚህ ታሪካዊ 

ስሕተቶች መሠረታዊውና ምናልባትም ለሌሎቹ ስሕተቶች በር የከፈተው በክርስትናው ዓለም 

ለተፈጠረው መከፋፈል የነበራቸው Aደገኛ ሚና Eና ይህንኑ ጉዳይ የያዙበት መንገድ ያስተላለፈው 

ክፉ ልማድ ነው፡፡ ለምሳሌም ፡- የEስክንድርያውን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በጉባኤ ክርክር ሳይደረግ 

Aስወግዘው በግዞት Eንዲሞት Aድርገዋል፡፡ ይህ ክፉ ተግባር ለሁዋለኞቹ ጭካኔዎችና I ክርስቲያናዊ 

ግድያዎች ክፉ ትምህርት Eና ልምድ ነበር፡፡ በዚህ መነሻነት፡- የተሳሳቱ መሠረተ Eምነቶች፣ የተበላሸ 

Aስተዳደርንና ቋንቋን መሠረት ባደረገ ጎሰኝነት ምክንያት ካቶሊክ መከፋፈልን Aስተናግዳለች፡፡  

ከላይ በዓላማው Eንደተገለጠው Eነኚህ ክፉ ድርጊቶች በክርስትና ስም የተፈጸሙ በመሆናቸው ፣ 

ለክርስቲያናዊ ሕይወታችንና ለቤተ ክርስቲያን Aገልግሎታችን በጥንቃቄ የሚያግዙ ከክፉ ተግባራት 

የምንጠበቅበትን ትምህርቶች ይሰጡናል፡፡ የዛሬው ትምህርታችንም የመጀመሪያውን ክፍል ያስቃኘናል፡፡ 

መምህር፡- Aባሪ ሆኖ የተያያዘውን ትምህርት ተማሪዎች በክፍልና በቤት ሥራ መልክ 

Eንዲያነቡና የተረዱትን Eንዲያብራሩ ያድርጉ፡፡ 
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የሳምንቱ ትምህርት  
 

የሚተኮርባቸው ነጥቦች 

 የሮማ ቤተ ክርስቲያን ‹‹ካቶሊክ›› የሚለውን ስያሜ መጠሪያዋ ያደረገችው መቼ ነው? 

 በዚህ ስያሜ ዙርያ የተሰባሰቡት የትኞቹ Aብያተ ክርስቲያናት ነበሩ? 

 የክፍፍሎቹ መልክ ምን ይመስል ነበር ?  
 

ዋናው ክፍለ ትምህርት 
ስያሜው 

ካቶሊክ ፡- ማለት ‹‹የሁሉም››፣ ‹‹ዓለም Aቀፋዊት›› ማለት ነው፡፡ ይህንን ቃል የቅዱስ ዮሐንስ 

ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር Eና የAንጾኪያ (ሶሪያ ) ሊቀ ጳጳስ የነበረው ቅዱስ Aግናጥዮስ ስለ ቤተ 

ክርስቲያን ሲያብራራ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሞበታል፡፡ ካቶሊክ የቤተ ክርስቲያን መሠረታዊ ባሕርይ 

መገለጫና ስያሜዋም ነው፡፡ ነገር ግን ሮማውያን ይህን ስያሜ ለራሳቸው የሰጡት ከቃሉ መሠረታዊ 

ፍቺ በተቃራኒ፤ የሮምን የበላይነት ተቀበሉ በሚል Aስተሳሰብ Aጅበው ነበር፡፡ 

በ4)$1(451) ዓ.ም በኬልቄዶን በተደረገው ጉባኤ ክርስቶስ ሁለት ባሕርይ ነው፣ የሮሙ ፖፕ 

የበላይ ነው የሚሉ ውሳኔዎችን በሮም የበላይነት የተደረገው የኬልቄዶን ጉባኤ Aሳለፈ፡፡ ይህ 

ስሕተት መሆኑን የተቃወሙትን የEስክንድርያና የAንጾኪያ Aባቶችንም በውግዘት፣ በEስርና በግድያ 

Aሳደዱ፡፡ ከዚያም ካቶሊክ የሚለውን ስያሜ ለራሳቸው ሰጡ ፡፡ ከላይ ሲታይ፤ የሁሉም የሆነች ቤተ 

ክርስቲያን፤ የሚል ሲመስል ፤ ሒደቱ Eና የውሳኔው ሐሳብ የሚነግረን ግን፤ ሮም የሁሉም የበላይ 

ነች፤ የሚል ነው፡፡ 

በግብጽ፣ በሶሪያ፣ በሕንድ፣ በAርመንና በIትዮጵያ የነበሩት Aብያተ ክርስቲያናትም ከኒቂያ 

ጉባኤ (3)!5(325) ዓ.ም) ጀምሮ ዓለም Aቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን በምትጠራበት  ‹‹Oርቶዶክስ›› 
ስያሜ ቀጠሉ፡፡ (መምህር ፡- የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከ5ኛ-6ኛ መ/ክ/ዘ፤ በሚለው ትምህርት ያለውን 

ድኅረ ኒቂያ ታሪክ Eንዲያነቡና Eንዲከልሱ በማድረግ ያወያዩዋቸው፡፡) 

ከ5ኛው - 8ኛው ክፍላተ ዘመናት በሁለቱም ወገን የነበሩ ደጋግ Aባቶች ልዩነቱን ለማጥበብ ፣ 

ስሕተቱንም በመቃወም Eና መከፋፈሉን በማስወገድ ወደ Aንድነት ለመመለስ ጥረዋል፡፡  
 

በሮም ካቶሊክ የሚመሩት - ምEራባውያንና ምሥራቃውያን 
ከ4)$-0)$4(451-1054) ዓ.ም በሰሜናዊ Eስያ፣ በምEራብና በምሥራቅ Aውሮፓ የነበሩት 

Aብያተ ክርስቲያናት፤ በሮም መንበር Eና ፖፕ Eየተመሩ ራሳቸውን ‹‹ካቶሊክ›› ሲሉ፤ 

በOርቶዶክሳውያኑ ‹‹መለካውያን›› (ተገዢዎች ወይም የንጉሥ ፈቃድ ፈጻሚ) ይባሉ ነበር፡፡ 
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መከፋፈሉ፡- Eነኚህ ከላይ ያየናቸው Aብያተ Eስከ 11ኛው መ/ክ/ዘ Aብረው ቆይተው 

ተለያይተዋል፡፡ ለመከፋፈላቸው ከ8ኛ-11ኛው መ/ክ/ዘ የተከሠቱ  ዓለማዊና መንፈሳዊ ምክንያቶች 

ነበሩት፡፡  
 

1. ዓለማዊ ምክንያቶቹ፡- ከAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በሮም Eና በቁስጥንጥንያና 

ለሁለት በተከፈለችው የሮማ ግዛት የበላይ ለመሆን በሚደረገው ጥረት የሮም ፖፖች መግባታቸውና 

ማባባሳቸው በምሥራቅ ያሉትን ከAንድነት የሚያሸሽ ነበር፡፡ 

ይህን ተከትሎም በወቅቱ ብዙዎች ይጠቀሙበት የነበረውን የግሪክን ቋንቋ የበላይነት በላቲን 

ለመተካት ሮማውያን ያደረጉት ጥረት የባህልና የማንነት ጥያቄ Aስነሥቶ ያለመግባባቱ Eንዲሰፋ 

Aድርጎታል፡፡ 
 

2. መንፈሳዊ ምክንያቶች፡- የሮሙ ፖፕ የበላይና ትክክል ነው የሚለው የልዮ ሐሳብ 

Eየሰፋ ሄዶ በምድር ላይ ያለች ማንኛዋንም ቤተ ክርስቲያንን ይቆጣጠራል በሚል በቢዛንታይን 

Aብያተ ክርስቲያናት የውስጥ ጉዳይ የሮም ፖፕ መግባትና ውሳኔ ማሳለፍ ጀመረ፡፡  የቁስጥንጥንያ 

ፖትርያርኮች ለስምምነት Eና ስሕተቶችን ለማረም ቢጥሩም ሮማውያን ከበላይነት ስሜቱ ጋር 

የተሳሳቱ ትምህርቶችን ጨምረው ተቀበሉን በማለታቸው ልዩነቱ ሰፋ፡፡ ከEዚህም ዋናው መንፈስ 

ቅዱስ ከAብና ከወልድ ይሠርጻል ማለታቸው ነው፡፡  

በካቶሊክ Eና በዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ተቀባይነት ባላቸው ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት 

ስለመንፈስ ቅዱስ መሥረጽ የተወሰነው ‹‹መንፈስ ቅዱስ ከAብ ይሠርጻል›› የሚል ነው፡፡ በመጽሐፍ 

ቅዱስ ጌታችን ያስተማረን ‹‹ከAብ የሚወጣ የEውነት መንፈስ›› ዮሐ.05.!6 ብሎ ነው፡፡ ነገር ግን 

የሮሙ ፖፕ ከዚህ በተቃራኒው መንፈስ ቅዱስ ከAብና Eና ከወልድ ይሠርጻል የሚል ማሻሻያ 

በማድረግ Aዲስ የሃይማኖት መግለጫ Aዘጋጅተው በመላው ዓለም ያሉ ክርስቲያኖች Eንዲቀበሉት 

በማስገደድ ላኩ፡፡   

ምሥራቃውያኑም ከመጽሐፍ ቅዱስ፣ ከAባቶች ትምህርትና ጉባዔያት የወጣ ስለነበር 

ተቃወሙት ፡፡ በዚህ ባለመስማማታቸውም በ0)$4(1054) ዓ.ም ተወጋግዘው ተለያዩ፡፡ ካቶሊካውያን 

Eዚህ ላይ የፈጸሙት ስሕተት በ4)$1(451) ዓ.ም ከፈጸሙት ጋር  በዓላማና በAካሄድ ተመሳሳይ ነው፡፡ 

የሚለያየው በሰዎቹና በዘመኑ ነው፡፡ ዋናው ዓላማው የሮም የበላይነት ሲሆን Aካሄዱ በዓለም 

Aብያተ ክርስቲያናት ውይይት ተደርጎ ውሳኔ ሳይሰጥበት በማውገዝና በማስገደድ ላይ የተመሠረተ 

መሆኑ ነው፡፡ 

Eዚህ ላይ ካቶሊካውያኑ ለሚከሠቱ ችግሮች በመንፈሳዊው መንገድ (ጸሎት Eና ትምህርት)፣ 

ውይይት፣ Eርቅ Eና በሰላም ከመፍታት ይልቅ፤ ኃይል Eና የበላይነት በመምረጣቸው ወደ Aደገኛ 
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ስሕተት ሄደዋል፡፡ በዚህ ምክንያትም ምEራባውያኑ ካቶሊክ ምሥራቃውያኑም የምሥራቅ Oርቶዶክስ 

ተብለው ተለያዩ፡፡  

ካቶሊክ በሚለው ስያሜ Eና Eምነት የቀጠሉት የምEራብ Aውሮፓ ሀገሮች (ከሮም Eስከ 

Eንግሊዝ) ያሉ Aብያተ ክርስቲያናት ሲሆኑ በኋላም ባደረጉት ስምምነትና መስፋፋት በምሥራቅ 

Aውሮፓ በደቡብ Aሜሪካ በEስያ Eና በAፍሪካ ተስፋፍተዋል፡፡  

የምሥራቅ Oርቶዶክስ በሚል መጠሪያ ዋና መንበራቸውን በቁስጥንጥንያ ያደረጉትም፣ 

ራሳቸውን የቻሉ Eና በየፓትርያርኮቻቸው የሚመሩ Aብያተ ክርስቲያናት ናቸው፡፡ ሲሰባሰቡ ከEኩዮቹ 

ፓትርያርኮች የመጀመሪያው በሚል ማEረግ የቁስጥንጥንያው Aባት ስብሰባውን በማስተባበር ይመራል፡፡ 

ዋናው ውሳኔም በሲኖዶሱ ይሰጣል፡፡ ሁሉም ፓትርያርኮች Eኩል Aንድ Aንድ ድምፅ Aላቸው፡፡ 

ከካቶሊክ ጋር የሚቀበሉዋቸው ሰባት ዓለም Aቀፍ Eና በራሳቸው ያደረጉዋቸው ከAሥር የሚበልጡ 

ጉባኤያትም Aሉ፡፡ 

በምሥራቅ Eና ደቡብ ምሥራቅ Aውሮፓና በመካከለኛው ምሥራቅ የሚገኙት Eነዚህ Aብያተ 

ክርስቲያናት በሚገኙበት ሀገሮች ስም፡- ግሪክ፣ ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ዩክሬይን፣ ሚልዶቫ፣ ጆርጂያ፣ 

ሩማንያ፣ ሰርቢያ፣ ሞንቴኔግሮ፣ ቡልጋሪያ፣ ሜቄዶንያ፣ ቆጵሮስ፣ ሊባኖስ፣ ሶሪያ፣ ዮርዳኖስ  Oርቶዶክስ 

Aብያተ ክርስቲያናት ይባላሉ፡፡ Aሁን ያላቸው የተከታዮቻቸው ብዛትም ሦስት መቶ ሚልዮን ነው፡፡ 

ልዩነቱን ለማጥብብ Eና ወደ Aንድነት ለማምጣት ብዙ ጥረት ቢደረግም መንፈሳዊ Eና 

ዓለማዊ ምክንያቶች ላይ በተደራረቡት ክሥተቶች Aልተሳካም፡፡ ከEነዚህም ፡- በሰባተኛው መ/ክ/ዘ 

የተነሣው Eስልምና ከደቡብ Aረቢያ ተነሥቶ Eስከ ግብጽ፤ ከዚያም Aልፎ Iየሩሳሌምን ሲወር፤ 

በምEራብ Aውሮፓ ነገሥታት መሪነት Eና በምሥራቃውያኑና በሮም ፖፖች ጥሪ የመስቀል 

ጦረኞች ከAውሮፓ ተነሥተው ቅድስት ሀገር Iየሩሳሌምን ተከላክለዋል፡፡ በምሥራቃውያኑ ላይም 

ጉዳት Aድርሰዋል፡፡ በተለይም በ02)4(1204) ዓ.ም የቁስጥንጥንያ  የሀግያ ሶፍያ ቤተ ክርስቲያን 

መበዝበዛቸው ልዩነቱን Aስፍቶታል፡፡ (ለዚህ ፖፕ ጆን ፖል 2ኛ E.A.A በ!)4 (2004)ዓ.ም ይቅርታ 

ጠይቀውበታል)   

የምሥራቁ የቁስጥንጥንያ መንግሥት በ1453 ዓ.ም በEስልምና ተሸነፈ፡፡ በታላቁ ቆስጠንጢኖስ 

የተሠራችው ውቧ የሀግያ ሶፊያ ቤተ ክርስቲያንም መስጊድ ሆነች ፡፡ የምEራቡ ሮምም የረባ ድጋፍ 

ማድረግ Aልፈለገም፡፡ የEርቁ ጉዳይም በዚያው ሲቀር በምሥራቅ ያሉ ጥቂት Aብያተ ክርስቲያናት 

በፍሎሬንስ ጉባኤ (04)"9(1439) ዓ.ም) ማስተካከያ Eና ቀድሞ በነበራቸው ግንኙነት ከሮም ጋር 

ተቀላቀሉ፤ Aብዛኛዎቹም በEምነታቸው ጸኑ፣ የቀሩትም ሰለሙ፡፡ 
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ማጠቃለያ 

1. ካቶሊክ በ4)$1(451) ዓ.ም በሮም መንግሥት Eና ርEዮት ላይ ተመሥርታ የበላይ ለመሆን 

ያመጣችው ሐሳብ ክርስትናን ከፋፍሎAል፡፡ 

2. ካቶሊካውያን በመንፈሳዊና ዓለማዊ ጉዳዮች ሲወዛገቡ ኖረው በ0)$4(1054) ዓ.ም 

ተለያይተዋል፡፡  

3. የመለያየቶቹ ምክንያቶችም የበላይ የመሆን ፣ የዶግማ Eና የፖለቲካ ልዩነቶች ነበሩ፡፡ 
 

ተግባር 
1. ክርስትና የትህትና ሃይማኖት ነው፡፡ ጌታችን፤ ‹‹ደግሞም ማናቸውም ታላቅ ሆኖ Eንዲቈጠር 

በመካከላቸው ክርክር ሆነ፡፡ Eንዲህም Aላቸው … Eናንተ ግን Eንዲህ Aትሁኑ፤ ነገር ግን 

ከEናንተ ታላቅ የሆነ በመካከላችሁ Eንደ ታናሽ፥ የሚገዛም Eንደሚያገለግል ይሁን፡፡ በማEድ 

የተቀመጠ ወይስ የሚያገለግል ማናቸው ታላቅ ነው? የተቀመጠው Aይደለምን? Eኔ ግን 

በመካከላችሁ Eንደሚያገለግል ነኝ፡፡›› ሉቃ.!2.!4-!6 Eንዳለ ከጌታችን ተምረን የምንኖረው 

የክርስትና ሕይወት በትሕትና ራስን ዝቅ ማድረግ Eንጂ ትEቢት Aይደለም፡፡ ከዚሁም ጋር 

ሊዮን Eና ተከታዮቹ Eንዳሉት፤ ጴጥሮስ Eና መንበሩ ይበልጣሉ ብሎ፤ ጌታችን Aላስተማረም፡፡ 

Eኛም በሕይወታችን ሌላውን ማክበር Eንጂ በበላይነት ስሜት ፣ በንቀትም ሌላውን ማወክ 

መንጋውንም መረበሽ Aይገባንም ፡፡ 

2. ሃይማኖት በጥንቃቄ የሚሠራ ነው፡፡ የሃይማኖትን ሥራ በግድ የለሽነት፣ በይሉኝታ ወይም 

በEልህ Aይሠራም፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ የተከፋፈሉትን ምEመናን Eንዲህ ይመክራል፡፡ 

የEግዚAብሔር ጸጋ Eንደ ተሰጠኝ መጠን Eንደ ብልሃተኛ የAናጺ Aለቃ መሠረትን መሠረትሁ፥ 

ሌላውም በላዩ ያንፃል። Eያንዳንዱ ግን በEርሱ ላይ Eንዴት Eንዲያንፅ ይጠንቀቅ፡፡ 

ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት Aይችልምና፥ Eርሱም Iየሱስ ክርስቶስ 

ነው፡፡ ማንም ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በEንጨትም 

በሣርም ወይም በAገዳ ቢያንፅ፥ የEያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል፤ በEሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን 

ያሳያልና፥ የEያንዳንዱም ሥራ Eንዴት መሆኑን Eሳቱ ይፈትነዋል፡፡ ማንም በEርሱ ላይ 

ያነፀው ሥራ ቢጸናለት ደመወዙን ይቀበላል፡፡ የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፥ 

Eርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በEሳት Eንደሚድን ይሆናል፡፡ 1ኛ ቆሮ.3.)0-05 Eኛም 

ሃይማኖትን ከዓለማዊ ልምዶቻችንና Aስተሳሰባችን ለይተን፣ በEግዚAብሔር ብቻ በመታመን 

ልንይዘው ይገባናል ፡፡ 
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Aባሪ ጽሑፍ (ከቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መማሪያ የተወሰደ፡፡) 

ካቶሊካውያን ከ11ኛው መ/ክ/ዘ በኋላ በAንድነት መዝለቅ Aልቻሉም ፡፡ ከ8ኛው-11ኛው መቶ 

ክፍለ ዘመን በሂደት Eና በቅጽበት በተከሠቱ Aለመግብባቶችና በሃይማኖታዊ ልዩነቶች ለሁለት 

ተከፈሉ፡፡ Eነዚህ Aለመግባባቶች ዓለማዊ Eና መንፈሳዊ ሲሆኑ የሚከተሉት ዋና ዋና ምክንያቶች 

ነበሩ፡፡ በምEራባዊው የሮም ግዛት የተሞከረውን ፖለቲካዊ የበላይነት የሮም መንበር መደገፉ ፣ 

የባህልና ቋንቋ ልዩነትን ማስተናገድ Aለመቻል፣ የቤተ ክርስቲያናቱ የመናብርት Eኩለነት ላይ 

ውስጣዊ Aለመግባባት መከሠቱና Eና በመንፈስ ቅዱስ መሥረጽ ላይ የተነሣው ሃይማኖታዊ ልዩነት 

Eንደ ምክንያት በዋናነት ይጠቀሳሉ ፡፡ Eነዚህንም በመቀጠል Eናያለን ፡- 
 

1. ዓለማዊ ምክንያቶች፡- ለካቶሊካውያን ለሁለት መከፈል ፖለቲካውን መሠረት ያደረጉ 

መከፋፈሎች ይቀድማሉ፡፡ የዚህ መነሻውም የግዛቱ መከፋፈል ነበር፡፡ ከሦስተኛው መ/ክ/ዘ ጀምሮ 

ከሰሜናዊ Aውሮፓ Eየተነሡ ሮምን የሚያጠቁት የበርበራውያንን ወረራ ለመከላከል Eና የተለጠጠውን 

ሰፊ ግዛት ለማስተዳደር Eንዲመች የሮም ግዛት በምEራብ Eና በምሥራቅ ለሁለት ተከፈለ፡፡ ይህን 

የAስተዳደር ስልት ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በሁለት ቄሳሮች Eንደራሴነት Eና በሁለት Aውግስጦሶች 

ንጉሥነት በማደራጀት ጀምሮታል፡፡ ታላቁ ቆስጠንጠኖስም የቁስጥንጥንያን ከተማ በመመሥረት Eና 

ሌላኛዋ የሮም መንግሥት ማEከል በማዘጋጀት Aጠናከረው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮም ቁስጥንጥንያ የሮም 

መንግሥት ሌላኛዋ ማEከል ሆነች፡፡ ከዚያም ምEራቡ በሮም ከተማ፤ ምሥራቁም በቁስጥንጥንያ 

ከተማ ማEከልነት ይተዳደሩ ጀመር፡፡  

በዚህ መንገድ Eስከ 8ኛው መ/ክ/ዘ የኖረው የሮም መንግሥት Eያደር መዳከም ጀመረ፡፡ 

በተለይም የሮሜ ከተማ ማEከላዊነት በበርበራውያን ተደጋጋሚ ወረራ ይበልጥ ተዳከመ፡፡ የሮምን 

መንግሥት ለማጠናከር Eና የሮምን የበላይነት ለመመለስ የጣሩ በርካታ የጦር መሪዎችና 

ነገሥታትም ነበሩ፡፡ ከEነዚህም ከጀርመን የተነሣውና ቅዱስ የሮም ልEለ መንግሥት ለመመሥረት 

የተነሣው ቻርልስ ምሥራቁን ለመጠቅለልና ለማስተባበር ያደረገው ጥረት በምሥራቃውያኑ 

Aልተወደደለትም፡፡ ይህንን በመደገፍም የሮም ፖፕ በ8)(800) ዓ.ም በዓለ ልደት ቅብA መንግሥት 

በመቀባት ያሳየው ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ምሥራቃውያኑን Aስከፋ፡፡ ይህና ሌሎች መሰል ዓለማዊ 

ምክንያቶች ካቶሊካውያን በሂደት Eንዲከፋፈሉ ያደረገ ቀዳሚ ምክንያት ሆነ፡፡ 

2. የባህል ተቃርኖ ፡- የተለያየ የማንነት መገለጫ ያላቸው ሕዝቦች በAንድነት ለመኖር የባህል 

Eና የቋንቋ መወራረስ Eና መከባበር Aስፈላጊ ነው፡፡ በተለይም በሮም - ቁስጥንጥንያ መንግሥት፤ 

የላቲን ቋንቋ ተናጋሪው የሮም መንግሥት በስፋት የሚነገረውን ግሪክን መጠቀሙና የግሪክ 

መስፋፋት የAንድነቱ ጠንካራ መሠረት ነበር፡፡ Eየቆየም ላቲን የሮም፣ ግሪክ የቁስጥንጥንያ ቋንቋ 
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ሆነው Aደጉ፡፡ በምEራብ ግሪክን፣ በምሥራቅም ላቲንን የማያውቁም Eየበዙ መጡ፡፡ በቋንቋ 

Aለመወራረስና Aለመዋሐድን ተከትሎም ምሥራቃውያኑ በላቲን ምEራባውያኑም በግሪክ የተጻፉትን 

መጻሕፍትና ሐሳቦችን ለመረዳት Aስተርጓሚ ያስፈልጋቸው ነበር፡፡ ይህ Aለመግባባት Aድጎም Aንዱ 

የሌላውን ወደ Aለመፈለግ Aደረሰው፡፡ በተለይም ቅዱስ የሮም ልEለ መንግሥትን የመመሥረት 

ሓሳብና ጥረት መነሣቱን ተከትሎ የምሥራቁ የቢዛንታውያን ክፍል ማንኛውንም ምEራባዊ ተፅEኖ ፣ 

ባህልና ቋንቋ Eንዳይቀበሉ ገፋቸው፡፡ ይህም በምሥራቅና በምEራብ የነበረው የሮም ክፍል 

Eንዲሰነጠቅ የገፋ ተጨማሪ ምክንያት ነበር ፡፡ 

3. የAብያተ ክርስቲያናት Eውቅና፡- በመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን የIየሩሳሌም፣ 

የEስክንድርያ፣ የሮም፣ የቁስጥንጥንያ፣ የAንጾኪያ Eና የቂሣርያ መናብርት ይታወቃሉ፡፡ Eነዚህም 

በሐዋርያት ትምህርት የተመሠረቱ ሲሆኑ፤ በዘመነ ሐዋርያትም ሆነ Eስከ 4)$1(451)ዱ ዓ.ም 

ጉባኤ በEኩልነት ይታዩ ነበር፡፡ በኬልቄዶን ጉባኤ ፖፕ ልዮ ሮም በቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ተመሠረተች 

የበላይ መንበር ናት፤ ብሎAል፡፡ ይህንኑ ተከትሎ የሮሙን ፖፕ የበላይነት የተቃወሙት 

የጥንታውያን የOርቶዶክስ Aባቶች ( Eነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ )፤ ሁሉም መናብርት Eና ፓትርያርኮች 

Eኩል ናቸው፡፡ የበላይ Eና የበታች መንበር የለም ሐዋርያት ‹‹ማን ይበልጣል?›› ብለው 

ሲጠይቁትም ጌታችን ያላቸው፤ ታላቅ ለመሆን የሚፈልግ ታናሽ ይሁን ነው Eንጂ የበላይና የበታች 

መንበር Aልሠጠንም፣ ሌላው ቀርቶ ክርስቶስ ያስተማረባትና መንፈስ ቅዱስ የወረደባት የIየሩሳሌም 

ቤተ ክርስቲያን Eንኩዋን የበላይ Aልተባለችም ብለው መከሩ፡፡  

ነገር ግን ምEራባውያኑና ምሥራቃውያኑ ምክሩን ሳይቀበሉ ለቤተ ክርስያን የማይገባ የግፍ 

ድርጊት ፈጽመው Eና Aውግዘው ተለዩ፡፡ የሐሰት ትብብር ቢዘገይም በEውነት ይበተናልና የፖለቲካና 

የባህል ተቃርኖው ማደጉን ተከትሎ ምሥራቃውያኑ የሮሙን ፖፕ የበላይነትና የሌሎችን መንበረ 

ፓትርያርኮች Eኩልነት Aነሡ፡፡ 

ምሥራቃውያኑ፤ ሐዋርያዊ መንበር Eና Aባቶች ያሉዋቸው ራሳቸውን የቻሉ Aብያተ 

ክርስቲያናት ሁሉ Eኩል ናቸው ሲሉ፤ ሮማውያኑ፤ ሐዋርያዊ መሠረት ያላት የሮም መንበር ብቻ 

ናት Aሉ፡፡ በቁስጥንጥንያውያን ዓለማዊው የሥጋ Aስተዳደር በንጉሥ ሲመራ፤ በበርበራውያን 

ተደጋጋሚ ወረራ በተዳከመችው ሮማ በፖፑ የበላይነት የሚመራው Aስተዳደር ከቤተ ክርስቲያን 

መንፈሳዊ Aመራር ጋር ጠቅሎ ማዘዝ ጀመሩ፡፡ ይህንን ተከትሎም የሮሙ ፖፕ ፍጹም የበላይት 

ገነነ፡፡ የቁስጥንጥንያ Aባቶችም ጣልቃ ሳይገቡ ዝም Aሉ፡፡ ነገር ግን ፖፑ የበላይነቱን በምሥራቅ 

ለማስፋት በመጣሩና የAብያተ ክርስቲያናቱን ነጻነትና Eኩልነት ባለመቀበሉ የፖፑ የበላይነትና 

ውሳኔዎችን የተቃወሙት ምሥራቃውያን የሮሙ ፖፕ የክብር ቅድምና Eንጂ የሁሉም የበላይነት 
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Aልተቀበሉም፡፡ የመጨረሻው ሃይማኖታዊ ውሳኔም በዓለም Aቀፍ ጳጳሳት በሚካሄደው ጉባኤ 

መወሰን Aለበት Eንጂ በሮሙ ፖፕ Aይደለም Aሉ፡፡ በሂደትም ፖፑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች 

በምEራቡ ብቻ ተወሰነው በምሥራቅ ቀባይነት Aጡ፡፡ ይህም ልዩነቱን የEኩልነት (በEኩልነት Eውቅና 

የማግኘት) Aደረገው፤ ይህንኑ የAብያተ ክርስቲያናትን ነጻነት ሮም Aለመቀበልዋን ተከትሎም 

የመከፈል መሰንጥቅ ሁኔታ በገሀድ ታየ፡፡ 

4. የመሠረተ Eምነት ልዩነት - ሥርጸተ መንፈስ ቅዱስ፡- በካቶሊካውያኑም ሆነ በጥንታውያን 

Oርቶዶሳውያን Eስከ 8ኛው መ/ክ/ዘ ማብቂያ በጸሎተ ሃይማኖት ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ የነበረው 

Eምነት፣ ትምህርትና ውሳኔ ዛሬ Eኛ Eንደምንጸልየው፤ ከAብ በሠረጸ በመንፈስ ቅዱስም Eናምናለን፤ 
የሚል ነበር፡፡ መንፈስ ቅዱስ ከAብ Eና ከወልድ ይሠርጻል፤ የሚል Aዲስ ትምህርት በስፔን 

ተጀምሮ በፈረንሳይና በጀርመን ተስፋፋ፡፡ በኋላም በቻርሊማኝ በሥEላት በተደረገው ጉባኤ ከAብ 

በሚለው ላይ ከAብና ከወልድ የሚሠርጽ የሚል ተጨመረበት በ8)8(808) ዓ.ም የነበሩት የሮም 

ፖፕ ሊዮ 3ኛ በዋናው የሃይማኖት ውሳኔ ላይ መጨመር ስሕተት ነው ሲሉ ተቃወሙ፡፡ ይህ 

በምሥራቅና በምEራብ ካቶሊካውያን ስሕተትነቱ ተረጋግጦ ውድቅ ከተደረገ ከሥልሳ ዓመታት በኋላ 

የሮሙ ፖፕ ኒኮላስ ይህን ለሚያቀነቅኑት ለጀርመናውያን ሙሉ ድጋፍ Eና Eውቅና ሰጠ፡፡ ይህን 

Aዲስ ትምህርት ምሥራቃውያኑ፡- በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ፣ በካቶሊክና በሌሎቹም ተቀባይነት 

ባላቸው ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት ያልተወሰነና በAባቶች ትምህርት የሌለ ፍጹም ስሕተት በመሆኑ 

ተቃውመው Aወገዙ ፡፡   

ከሦስት መቶ ዓመታት በኋላ - በ0)$4(1054) ዓ.ም ካቶሊክ በጸሎተ ሃይማኖት Aካተተችው፡፡ 

የሮሙ ፖፕ ሊዮ 9ኛ በምሥራቅ ለነበሩት ይህንኑ Aዲስ ውሳኔ Aስተላለፈ፡፡ የቁስጥንጥንያው 

ፓትርያርክ ሰርግዮስም የAባቶች ዝርዝር ካለበት መዝገብ ሊዮ 9ኛን ሰረዘው፡፡ ይህን ተከትሎም 

ቢዛንታይንና ሮም የቅዱስ ቁርባን Aንድነታቸው ተቋረጠ፡፡ በዚህ ያላቆሙትና የሮምን የበላይነት ብቻ 

የፈለጉት ሮማውያን በቢዛንታይን ግዛት ያሉት የግሪክ ተናጋሪዎች ላቲንን Eንዲጠቀሙ ማስገደድ 

ጀመሩ፡፡ የቁስጥንጥንያው ፓትርያርክ ሚካኤልም ላቲኖችም ግሪክ Eንዲጠቀሙ ጠየቀ፡፡ በስምምነት 

ለመፈጸም የፖፑን ስም በAባቶች ዝርዝር መልሶ Aካተተና ለውይይት ተዘጋጀ፡፡ ሊዮም ወዲያው 

ለውይይቱ መልEክተኞችን ላከ፡፡ ውይይቱም ካለ ውጤት ተበተነ፡፡ ሁለቱም ተወጋግዘው ተለያዩ ፡፡ 

በተጨማሪም የቀሳውስት ጋብቻ በምሥራቅ ተፈቅዶ በምEራብ መከልከሉና በምስጢረ ቁርባን 

ዝግጅት መለያየታቸውም ይጠቀሳል፡፡ በመስቀል ጦርነት ከምEራባውያኑ የተነሡት የመስቀል ጦረኞች 

ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት፣ የምሥራቅ ክርስቲያኖች ላይ የፈጸሙት ማግለልና ግፍ ዘላቂውንና 

Eስከ Aሁን የቀጠለውን ልዩነት Aመጣ፡፡  

ይህም የመጨረሻውና ዋናው የመለያየት ምክንያት ሆነና በቤዛንታይን (በምሥራቅ) ያሉት ዋና 

መንበራቸው ቁስጥንጥንያ ሆኖ ‹‹የምሥራቅ Oርቶዶክስ›› ተባሉ፡፡ ምEራባውያኑም በሮም ማEከላዊነት 

‹‹ካቶሊክ›› የሚለውን መጠሪያ ይዘው በ0)$4(1054) ዓ.ም ተለያዩ፡፡  
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ጥያቄዎች፡- 

1. ካቶሊክ ማለት ምን ማለት ነው? 

2. ካቶሊካውያን የተከፋፈሉበትን ምክንያቶች  

ሀ. ዓለማዊ ምክንያቶች  

ለ. ባህላዊ ምክንያቶች  

ሐ. የAብያተ ክርስቲያናትን Eውቅና በተመለከተ  

መ. የመሠረተ Eምነት ልዩነት፤ Aራቱን ርEሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ Aጭርና ዋና 

ዋና ጉዳዮችን በማብራራት ግለጹ፡፡ 
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ካቶሊክ Eና ክፍፍሎቹ(ሁለት) 

ሃያኛ ሳምንት 
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለካቶሊክ Eና ፕሮቴስታንት መከፋፈል ታሪክ ያውቃሉ፤ 

Aንድ ስሕተት በሌላ የባሰ ስሕተት Eንደማይታረም ተገንዝበው መምህሩ 

የሚሰጧቸውን ጥያቄ በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡- “ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eስኪገለጥ ድረስ ያለ Eድፍና ያለ ነቀፋ ሆነህ 

ትEዛዙን ጠብቅ ”  1ኛ ጢሞ.6.04 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ››፣ ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ፤ 

‹‹የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር›› ቀሲስ ዶ/ር ምክረ ሥላሴ፤ 

‹‹General Church History;›› Dn. Mebrahtu Kiros(unpublished) 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የካቶሊካውያንን መከፋፈል የመጀመሪያውን 

በምEራብ Eና በምሥራቅ የካቶሊክ Aብያተ ክርስቲያናት የተከሰተውን መከፋፈል Aይተናል፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችንም የፕሮቴስታንትንና የካቶሊክን መከፋፈል Eንማራለን፡፡ 

Aሥራ ስድስተኛው መ/ክ/ዘ በAውሮፓ ሀገሮች በሁሉም ዘርፎች መነቃቃት የታየበትና ብዙ 

ግኝቶችና ለውጦች የተካሄዱበት ነው፡፡ በዚህ ምክንያትም ዘመነ ህዳሴ (renaissance age) 

ይባላል፡፡ በዚህ ዘመን በታሪክ ከታዩት ክሥተቶች Aንዱ ከካቶሊካውያን የወጣው የፕሮቴስታንቲዝም 

ንቅናቄ ነው፡፡ ይህን ተከትሎም የAንግሊካን Eና ሌሎች በርካታ የፕሮቴስታንት ክፍልፋዮች ወጥተዋል፡፡  

በዚህ ክፍል ሁለቱ ጽንፎች (ካቶሊክና ፕሮቴስታንት) የሠሩትን ሌላ ስሕተት Eናያለን፡፡ 

በዘመናት ያልታረመውና የባሰበት የካቶሊካውያን Aስተዳደር፣ የመሰረተ Eምነት Eና የAካሄድ 

ስህተት በAንዱ Aቅጠጫ፤ የፕሮቴስታንቶች የተሳሳተ ስሌት በሌላው ማEዘን ተሰልፈው የዘመኑን 

መልካም Eድሎች Aባከኑ፡፡ ከታሪካዊው ዳራ ለመነሣት Eንዲያመቸን የAውሮፓውያንን ዘመነ ሕዳሴ 

Eናስቀድማለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ዘመነ ህዳሴ በAውሮፖ፡- ከAሥራ Aምስተኛው መ/ክ/ዘ ጀምሮ Aውሮፓ በኪነ ጥበብ፣ በፖለቲካ 

Eና በሳይንሳዊ ግኝቶች ለውጦችን ያስተናገደችበት ዘመን ነው፡፡ በ04)$6(1456) ዓ.ም (E.ኤ.A) 

የኅትመት ማሽን በጉተንበርግ በመሠራቱ ዓለማዊና መንፈሳዊ መጻሐፍት በብዛት ተሰራጩ፡፡ 
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ውጤቱም Aብዛኛው ሕዝብ Eንዲነቃና በEውቀት Eንዲመራ ምክንያት ሆነ፡፡ ይህም ንቅናቄዎችን 

Aስነሣ፡፡ ሕዝቡም በንጉሡና በፖፑ ላይ ጥያቄና ተቃውሞ Eንዲያነሣ Aደረገው፡፡ ይህም ካቶሊክን 

ከውስጥ ለሚቃወሙ የሃይማኖታዊ ለውጥ Aራማጆች ወርቃማ Aጋጠሚ የፈጠረላቸው ሆነ፡፡ 

በወቅቱ የነበረው የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሁኔታ Aስተዳደር በሥነ ምግባር ጉድለት፣ 

በዘረኝነት የተሞላ መሆኑ ፤ ብዙዎችን የሚያሳዝን ነበር፡፡ የካቶሊክ ምሁራን በAስተዳደር ችግሮች 

ሳይገደቡ በቤተ ክርስቲያኒቱ Aስተምህሮ ፣ ሥርዓት Eና ትውፊት ላይ ጥያቄ ሲያነሡ Eና ለውጥ 

ሲሞክሩ በAካልና በሞት ተቀጡ ፡፡ ዊልያም ቴንዳየል ከEነዚህ Aንዱ ነው፡፡  

Eነ ሉተርም ምንኩስናን፣ የቅዱሳንን ምልጃ፣ ትውፊትን፣ ክህነትን ይቃወሙ ነበር፡፡ የካቶሊክ 

ቤተ ክርስቲያንም ለEነዚህ መልስ ከመስጠት ይልቅ በኃይል ለማሸነፍ ሞከረች፡፡ Aብዛኛው ሕዝብ 

በዚህ ሂደት በተሰላቸበትና ግራ በተጋባበት ወቅት ፖፕ ሊዮ ከዓለማችን ድንቅ ቅርሶች Aንዱ 

የሆነውን የቅዱስ ጴጥሮስን ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ለመፈጸም Aቅም ስላጠራቸው ‹‹ የመንግሥተ 

ሰማያት መግቢያ ሰርትፊኬት ›› ብለው መሸጥ ጀመሩ ፡፡ ይህም ውስጥ ውስጡን ሲታመስ ለነበረው 

የለውጥ Eንቅስቃሴ መልካም Aጋጣሚ ሆኖ ተገኘና ፕሮቴስታንቶች የተሓድሶ ለውጥን በማቀንቀን 

ተነሡ፡፡ 
 

ፕሮቴስታንቲዝም - ተቃውሞ 

ፖፕ ሊዮ Aሥረኛ የመንግሥተ ሰማያት መግቢያ የተባለችዋን ሰርተፍኬት Eንዲሸጥ ወደ 

ጀርመንዋ ዊተንበርግ ጆን ቴዝልን ላኩት፡፡ ቴዝል በዊተንበርግ ተገኝቶ ሰርተፊኬቱን የያዘ ኃጢAቱ 

Eንደሚሰረይና መንግስተ ሰማያት Eንደሚገባ Eየገለጸ፤ በሲOልና በመካነ ንሥሓ ላሉት ወገኖቻቸው 

ሰርተፊኬቱን ለመግዛት ገንዘባቸው ባወጡበት ቅጽበት ወደ ገነት Eንደሚገቡ Aስተማረ፡፡ ሉተር 

ይህንን ድርጊት ተቃውሞ፤ ‹‹የሚያድን Eምነት ነው Eንጂ ትኬት መግዛት Aይደለም›› Aለ ፡፡ በAንድ 

Eሑድም ሉተር ባለ ዘጠና Aምስት Aንቀጾች የEምነት Aቋሙን በከተማይቱ በተነ፤ በየAብያተ 

ክርስቲያናቱም ለጠፈ፡፡ ይህን ተከትሎ ብዙ ውዝግብና ግጭቶች ተስተናገዱ፡፡ ሉተር በካቶሊኩ ፖፕ 

ሲወገዝ፤ Eርሱም የውግዘቱን ደብዳቤ በAደባባይ Aቃጠለ፡፡ በሂደትም ሰሜናዊ ጀርመን የሉተር 

ደቡባዊው የካቶሊክ ሆነ፡፡  

በ05)!9(1529) ዓ.ም በስፒረስ(ቆጵሮስ) በካቶሊካውያን ተጽEኖ ጉባኤ ተካሄደ፡፡ የሉተራውያንን 

Aስተምህሮ ኮንነው፤ የሉተር ተከታዮች በማይበዙበት ብቻ የተሐድሶ Aራማጆቹ Eንዲያስተምሩ 

Eግድ ተጣለ፡፡ በዚህ ወቅት ተሐድሶውያኑ የሉተር ተከታዮች ተቃወሙ፡፡ በዚህ መነሻነትም 

‹‹ፕሮቴስታንት - ተቃዋሚዎች›› ተባሉ፡፡     
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በስዊዘርላንድ በዊልያም ፋሬል Eና በጆን ካልቪን፣ በስካንድኒቪያን ሀገሮች (ዴንማርክ፣ ኖርዌይ 

Eና ስዊድን) የሉተር ተከታዮች በንጉሥ ክርስቲያን ሁለተኛ ትብብር፣ በፈረንሳይና በኔዘርላንድ በጆን 

ካልቪን፤ በኋላም በEንግሊዝ በዊልያም ቴንዳየል መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መነሻነት፤ በካልቪንስቱ 

በቶማስ ክራንመር መሪነት ፕሮቴስታንቲዝም በተሐድሶ ንቅናቄ Aራማጆች ተስፋፋ፡፡  

ካቶሊክ በመጀመሪያ በማውገዝ፣ ከዚያም Iንኩዚሽን (inquisition) በተባለ የቅጣት ተቋም 

Aማካይነት ከተጠየቅ Aካሄድ Eስከ ፍርድ ከዚያም Eስከ Aካል ቅጣትና ግድያ የሚደርስ Eርምጃ 

በመውሰድ፣ የተሐድሶ ንቅናቄ Aራማጆችን (ፕሮቴስታንቶችን) ለመግታት ሰፊ ዘመቻ Aካሄደች፡፡  

በኋላም ሕልውናዋን ለማስጠበቅ ለተሐድሶዎቹ Aጸፋ ( counter reformation ) የሚሰጡ 

ተቋማትን Aደራጅታ በዓለም በማዝመትና ሰፊ ክርክር የተደረጉባቸው ረጃጅም ጉባኤያት Aደረገች፡፡ 

ለምሳሌም፡- የIየሱሳውያን ተልEኮና ለAሥራ ስምንት ዓመታት የተካሄደው የትሬንቱ ጉባኤ 05)#5

-05)%3(1545-1563)ዓ.ም ይጠቀሳሉ፡፡  

በዚህ የካቶሊክ Eርምጃ Eና በትሬንትና ከዚያ በኋላ ባካሄደቻቸው ጉባኤያት ውሳኔ ላቲናዊ 

ሥርዓተ ቅዳሴ Eና የምሥራቅ ሥርዓተ ቅዳሴ፤ (ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ካካቶሊክ ጋር 

ስምምነት የፈጸሙ ያልናቸው የምሥራቅ Aብያተ ክርስቲያናትን Aስታውሱ) የሚከተሉ ሁለት 

ክንፎችን በሃያ ሦስት ሥርዓታት Aሰባስባ የዓለማችን ከፍተኛ ቁጥር ያላት ሃይማኖት ለመሆን 

Aስችሎታል፡፡ በተጨማሪም በAንዳንድ የካቶሊክ ዋና ዋና ቦታዎች ለምሳሌ በሰሜን ጀርመን፣ 

በደቡብ Aሜሪካ ፕሮቴስታንቶችን ማገድ ችላለች፡፡  

ሆኖም በካቶሊካውያን ውስጥ የተፈጠረውን ክፍተት Eና ክፍፍል ማስቆም Aልተቻለም ነበር፡፡ 

ስለዚህ ራሳቸውን ካቶሊክ ብለው የሚጠሩ ከካቶሊክ የወጡ Aሥራ ስምንት Aብያተ ክርስቲያናት 

በዓለም Aሉ ፡፡ Eነዚህ በቀጥታ በፖፑ የማይታዘዙ ናቸው፡፡ ከዚህም ጋር ሮም ዓለም Aቀፋዊውን 

የተሐድሶAውያንን ንቅናቄ ማስቆም Aልቻለም፡፡ ይልቁንም በAውሮፓ ዘግይቶም በAሜሪካንና ሌሎች 

የዓለም ክፍሎች በዝተዋል፡፡ 

የተሐድሶ (Reformation) Aራማጆቹ በዋናነት በሉተር ፣ በጆን ካልቪንና በመሰሎቻቸው 

የካቶሊካውያንን ስሕተት ሲቃወሙ መሠረታዊ ትምህርቶችንም Aዛብተዋል፡፡ ለምሳሌም፡- ክህነትን ፣ 

ክብረ ቅዱሳንን፣ ምንኩስናንና የመልካም ሥራን Aስፈላጊነት መቃወማቸው፤ መጽሐፍ ቅዱስን 

ማንም በራሱ መረዳት ይችላል… ማለታቸው ከፋፍሎAቸዋል፡፡ ፕሮቴስታንት፡- ሉተራውያን፣ 

ካልቭኒስቶች፣ ፐሪስቢተራውያን፣ ኮንግሪጌሽናል፣ Aናባፕቲስት፣ ሜቶዲስት፣ ባፕቲስት፣  

ጴንጠቆስጤያውያን … ወዘተ የሚባሉ  ከሃያ ሁለት ሺሕ በላይ ክፍልፋዮችን ፈጥሯል፡፡ የካቶሊክን 

የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚ ካህናት Aስወጥተው የተኩዋቸው Aስጠኝዎች የትችት (Bible Criticism) 
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ስልት Aመጡ ይህም Aድጎ ወደ Aፍራሽ ትችት (Distructive Bible Criticism) ተሸጋገረና መጽሐፍ 

ቅዱስን በEምነት ከመቀበል ወጥተው ቅዱስ ጴጥሮስ ‹‹ በEነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚቸግር ነገር 

Aለ ፡፡ … ሌሎችን መጻሕፍት Eንደሚያጣምሙ Eነዚህን ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው የሚያጣምሙ ›› 

2ኛ.ጴጥ.3.06 Eንዳለው ሆኑ፡፡ የሚገርመው ይህ ፈጣን መከፋፈልና ማፈንገጥ ብዙ ክፍላተ 

ዘመናትን ሳይፈጅ በAንድ Eና በሁለት ክፍለ ዘመን ታላቅ ደረጃ መድረሱ ነው፡፡ 

የዚህ ችግር መነሻና ማሳያ ከሚሆኑን Eና ሉተር በዘጠና Aምስቱ Aንቀጽ ያነሣቸው ካልቪንና 

ተከታዮቹም ካስተማሩዋቸው የተወሰኑትን Eንይ፡- 

1. ከቁርባንና ከጥምቀት ውጪ ያሉ ምስጢራትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ Aይደሉም በሚል 

Aልተቀበሉዋቸውም፡፡ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው፡፡ ለምሳሌም የሚከተሉትን ጥቅሶች 

Aነጻጽሩ፡- ሜሮን (1ኛ ዮሐ.2.!)፣ ንስሓ (ዮሐ.!.!3)፣ ተክሊል (ኤፌ.5.!2-"2) ፣ 

ቀንዲል (ያE.5.04-05) ፣ ክህነት (ማቴ.06.06-08)  

2. መጽሐፍ ቅዱስን ተርጓሚ Aያስፈልገውም ማንም በራሱ መረዳት መተርጎም ይችላል፡፡ 

ብለዋል፤ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ‹‹ ይህን በመጀመሪያ Eወቁ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ማንም 

ለገዛ ራሱ ሊተረጉም Aልተፈቀደለትም›› 1ኛ ጴጥ.1.09 ይላል፡፡ ትንቢተ Iሳይያስን Eያነበበ 

‹‹ የምታነበውን ታስተውለዋለህ..›› ሲባል፤ የሚመራኝ ሳይኖር ይህ Eንዴት ይቻለኛል፤ 

በማለቱ ከተተረጎመለት፤ የIትዮጵያዊው ጃንደረባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ Aስተምህሮ ጋርም 

Aይስማማም፡፡  

ይህ ስልት መከፋፈልን የሚፈጥር Aደገኛ ትምህርት ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ Aስጠኚዎቻቸውና 

Aጥኚዎቹ በመሰላቸው Eየተረጎሙ በግለሰቦች መረዳት ላይ የተመሠረቱ ብዙ ክፍልፋዮች 

Eንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል፡፡ በተጨማሪም ይህ መርሕ ጸረ ክርስትና Aቋም ያላቸው Eና 

በቅድስት ሥላሴ የማያምኑ ቡድኖችን ፈጥሯል፡፡ ለምሳሌ ጅሆቫ ዊትነሶች ፣ የሐዋርያት ቤተ 

ክርስቲያን Eና ሞርሞኖችም መጽሐፍ ቅዱስን በግል መረዳት በመተርጎም ሂደት 

ከፕሮቴስታንት የተገኙ ናቸው፡፡ 

3. ምንኩስና የሰው ሥርዓት ነው፤ Aያስፈልግም፤ ብለዋል፡፡ ነገር ግን ምንኩስና መጽሐፍ ቅዱሳዊ 

መሠረት ያለው Aኗኗር ነው፡፡ ኤልያስ ፣ ዮሐንስ መጥምቅ ፣ ወንጌላዊው ዮሐንስ ፣ ቅዱስ 

ጳውሎስ በብቸኝነት Eና በድንግልና ኖረዋል ፡፡ ጌታችንም ሐዋርያት ሳያገቡ መኖር ይሻላል? 

ሲሉት፤ ለተሰጣቸው ነው Eንጂ ለሁሉም Aይደለም፤ ብሎAል፡፡ ለEግዚAብሔር መንግሥት 

ሲሉ ጃንደረባነትን መምረጥንም፤ ሊቀበለው የሚወድ ይቀበለው፤  Aለ Eንጂ Aልተቃወመውም፡፡ 

ማቴ.09.2-02 የቅዱስ ጳውሎስ ምርጫ ይኸው ኑሮ ነበር፡፡ 1ኛ ቆሮ.7.7 ከዚህም የመረጡት 

የሚገቡበት ሕይወት መሆኑን Eንረዳለን፡፡ 
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ከEነዚህና በሌሎችም ምክንያቶች ፕሮቴስታንቶች ትክክለኛ ጉድለቶችንና ስሕተቶች በመቃወም 

ያገኙትን ድጋፍና ኃይል መልካሙን ነገር ለማጥፋት Aዋሉት፡፡  

ወደ ተነሣንበት ታሪክ ስንመለስ፤ ካቶሊካውያኑ በAምባገነንነት፣በፖለቲካ በተቃኘና ሃይማኖታዊነት 

በጎደለው መንገድ፣ በስለላ በማጥቃትና በስሕተት ላይ ስሕተት በደራረበው Aካሄዳቸው በAንድ ጽንፍ 

ገፉ፡፡ የፕሮቴስታንት Aራማጆችም በሌላ በኩል ሉተራውያን፣ ካልቪኒስት ወዘተ… በሚሉ የተለያዩ 

ቡድኖች ካቶሊክን በሌላው ጽንፍ ተቃወሙ፡፡ ከሁለቱም ጽንፍ መካከል(via media) ነን፤ ብለው 

Aንግሊካውያን ተነሡ::  

Aንግሊካን ፡- ሄነሪ ሦስተኛ ሚስቱን ፈትቶ ለማግባት በመፈለጉ የካቶሊኩ ፖፕ ሲቃወሙት፣ 

ካልቪኒዝምን በሚደግፈው ሊቀ ጳጳስ ቶማስ ክራንመር ድጋፍ Aግኝቶ ሁለተኛ ሚስቱን Aገባ፡፡ በAጋጣሚው 

ቀና ያሉት Eና ድጋፍ ያገኙት ካልቪኒስቶች በEንግሊዝ ተስፋፉ፡፡ በካቶሊካውያኑና በፕሮቴስታንቶች 

መካከል ያለው ሽኩቻ Aድጎ በEንግሊዝ ምድር ብዙ ደም Aፋሰሰ፡፡ በ05)$9(1559) ዓ.ም የሄነሪ 

ሦስተኛ ልጅ ንግሥት ኤልሳቤጥ ከሁለቱም ያልሆነና መሐከለኛ (via media) የተባለውን መንገድ 

መርጣ የAንግሊካን ቤተ ክርስቲያንን መሠረተች፡፡ Aንግሊካውያን ሁለቱንም ማለትም ካቶሊካውያንና 

ተሐድሶኣውያን (ካልቪኒስቶች) Eንደሆኑ ያምናሉ፡፡ ምስጢራትን ይቀበላሉ፣ በኤጲስ ቆጶስም ይመራሉ፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባላቸው የትርጉም መንገድም ከፕሮቴስታንቶች በተለይም ከካልቪኒስቶች ጋር 

ይመሳሰላሉ፡፡ በዚህ ዘመን የሴቶችን ክህነት የሰዶማውያንን ጋብቻ በመፍቀድዋም ከካቶሊክ 

ትለያለች፡፡ በAንግሊካን ኅብረት የሚቆጠሩ Eና Aብዛኛዎቹ በEንግሊዝ ቅኝ ግዛት የተመሠረቱ ከAርባ 

ሁለት በላይ Aንግሊካን Aብያተ ክርስቲያናት በዓለማችን Aሉ ፡፡  

በዚህ መንገድ የቀጠለው የካቶሊካውያንና የክፍልፋዮቹ ታሪክ የዛሬውን የምሥራቅና Eና 

ምEራብ ካቶሊክ የምሥራቅ Oርቶዶክሶች፣ Aንግሊካንና ከሃያ ሁለት ሺሕ የሚበልጡ የፕሮቴስታንት 

ክፍልፋዮችን በክርስትና ስም ይዞ Eስከ Aሁን Aለ፡፡ በዘመናችን ካቶሊክ ዓለም Aቀፍ ጉባኤያትን 

በማካሄድ፤በላቲን Aሜሪካ፣በሰሜን Aሜሪካ፣በEስያና በAፍሪካ ራስዋን በማስፋፋት፤ በተሐድሶAውያን 

የተወሰደባትን ለመመለስ በመጣርና ለማኅበራዊ Aገልግሎቶች ትኩረት በመስጠት ቀጥላለች፡፡   
 

ማጠቃለያ 
1. የAውሮፓው ዘመነ ሕዳሴ ሃይማኖታዊ የለውጥ ጥያቄዎችንም Aስነሥቷል፤ ነገር ግን 

ካቶሊካውያኑና የለውጥ Aራማጆቹ የያዙበት መንገድ በክርስትናው ስም የተከሠቱ ደም 

መፋሰሶችን Aስከሥቷል፡፡ 

2. በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከካቶሊክ በወጣው ሉተር የተጀመረው የተሐድሶ ንቅናቄ በርካታ 

ተከታዮችን ያፈራና ከሃያ ሁለት ሺሕ በላይ ክፍልፋዮች በክርስተና ስም የፈጠረ ነው፡፡ 
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3. Aንግሊካን የመሐሉን መንገድ ስትመርጥ ፖለቲካዊ ሁነቶች ስለዘወሩት ትክክለኛ መፍትሔ 

Aልሆነም፡፡  
 

ተግባር 
1. ለውጥ Aይቀርም፤ ሁሌም Aለ፤ የነበረና የሚኖርም ነው፡፡ Eኛ Eንደ ክርስቲያን ለውጥን 

ማየት Eና ማስተናገድ ያለብን መሠረታዊውንና የቤተ ክርስቲያንንና መጽሐፍ ቅዱሳዊውን 

ትምህርት ጠብቀን ነው፡፡ ይህን ከሳትን ሁሉንም Aዲስ ከሚያደርገው ከክርስቶስ መሰረት 

ልንወጣ Eንችላለን፡፡“Eያንዳንዱ ግን በEርሱ ላይ Eንዴት Eንዲያንጽ ይጠንቀቅ፡፡ 

ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠርት Aይችልምና፥Eርሱም Iየሱስ 

ክርስቶስ ነው፡፡ ” 1ኛ ቆሮ.3.0-01 

2. Eውነተኛው ለውጥ የልብ ለውጥ ነው፡፡ “ የEግዚAብሔር ፈቃድ Eርሱም በጎና ደስ 

የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን Eንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ 

ተለወጡ Eንጂ ይህን ዓለም Aትምሰሉ ” ሮሜ.02.2 ይህ ለውጥ በንስሐ ይገኛልና፡፡ ንስሓ 

በመግባት ለመለወጥ ተዘጋጁ ፡፡ 

3. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ፡-“ Eድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም Eንዲህ ያለ ነገር 

ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ 

Eንዲያቀርብ ፈለገ…”  ኤፌ.5.!7 በገዛ ደሙም የዋጃትን ቤተ ክርስቲያንን ከስሕተት 

መጠበቅም ለጳጳሳት የተሰጠ ሓላፊነት ነው፡፡ የሐዋ.!.!8 ይህን የሚያደርገው የጳጳሳት 

ጉባኤም ሲኖዶስ ይባላል፡፡ Eኛም Eንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን ለቤተ ክርስቲያን 

የማይገቡ ነገሮችን ስናይ ደረጃውን ጠብቀን ለካህናት፣ ይጠብቅዋት ዘንድ Aደራ ለተሰጣቸው 

ለጳጳሳትና ለጉባኤው (ቅዱስ ሲኖዶስ) Eናቅርብ፡፡ ሥጋና ደም በሚያመለክተን ወይም 

ዓለምን በሚመስለው የAመጽ መንገድ Aንገኝ፡፡   
 

ጥያቄ፡- 

1. መምህር ተማሪዎችዎ፤ የካቶሊክ መከፋፈል Eና የፕሮቴስታንት መፈጠር ምክንያት ታሪክ Eና 

ያስከተለው ውጤት፤ በሚለው ርEሰ ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስን፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክን 

መሠረት በማድረግ፤ መጻሕፍትን መርምረው መምህራንን ጠይቀው ጽሑፍ Eንዲያቀርቡ 

ያድርጉ፡፡ ባቀረቡት ጽሑፍ ላይ በክፍል ውስጥ ይወያዩበት፡፡
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ጥንታዊ Oርቶዶክሳውያን(Aንድ) 

ሃያ Aንደኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የጥንታውያን Oርቶዶክሳውያንን ታሪክ ማንነታቸውን Eና 

መሠረተ Eምነታቸውን ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች 

Aብራርተው ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡- “በጠበበው ደጅ ግቡ፤ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ፥ መንገዱም 

ትልቅ ነውና፥ ወደ Eርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው፤ ወደ ሕይወት 

የሚወስደው ደጅ የጠበበ፥ መንገዱም የቀጠነ ነውና፥ የሚያገኙትም 

ጥቂቶች ናቸው፡፡”  ማቴ.7.04 “ነገር ግን ጽና፥ Eጅግ በርታ ባሪያዬ 

ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ጠብቅ፥ Aድርገውም በምትሄድበትም ሁሉ 

Eንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም Aትበል።”  Iያ.1.7 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ይሁ.1.3 ፤ ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ››፣ ብፁE Aቡነ 

ጎርጎርዮስ ፤ ‹‹የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር›› ቀሲስ ዶ/ር ምክረ 

ሥላሴ፤ General Church History; Dn. Mebrahtu Kiros

(unpublished) ‹‹Syrian Sunday school curriculum.›› 
 

መግቢያ፡- በዓለማችን ጥንታውያን የOርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት የሚባሉ ስድስት 

Aብያተ ክርስቲያናት Aሉ፡፡ Eነዚህ Aብያተ ክርስቲያናት ከሮማ ካቶሊክ Eና ከምሥራቅ Oርቶዶክስ 

Aብያተ ክርስቲያናት በEምነት ይለያሉ፡፡ 

1. የሮም ካቶሊክና የምሥራቅ Oርቶዶክሳውያን ክርስቶስን ሁለት ባሕርይ ሲሉት ጥንታውያን 

Oርቶዶክሳዉያን ‹‹Aንድ ባሕርይ›› Eንላለን፡፡ 

2. ካቶሊካውያን ‹‹መንፈስ ቅዱስ ከAብ Eና ከወልድ ይሠርጻል›› ሲሉ Eኛ ‹‹ከAብ ብቻ 

ይሠርጻል›› ብለን Eናምናለን፡፡ 

3. ከላይ በተጠቀሱትና በሌሎችም ምክንያቶች ጥንታዉያን Aብያተ ክርስቲያናት ከካቶሊክና 

የምሥራቅ Oርቶዶክሳውያን በቅዱስ ቁርባንና በAምልኮት Aንድነት Aይተባበሩም፡፡ 
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የሳምንቱ ዋና ትምህርት 
ቤተ ክርስቲያን የAምልኮ ነጻነትዋን በታላቁ ቆስጠንጢኖስ Aማካይነት Aገኘች፡፡ ይህን 

ተከተሎም ወደ ቤተ ክርስቲያን የገቡት በንስሓ ያልተለወጡ ዓለማዉያን በማስመሰል ፤ ሌሎችም 

ለሥልጣን Eና ለክብር ሲሉ የክርስቲያን ያልሆኑ Eምነቶች Eና ድርጊቶችን ለማስገባት ሞክረዋል፡፡ 

የAርዮስ ትምህርት ከግሪካውያኑ የሁለት Aምላክ ፍልስፍና የተቀዳና በመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት የታጀበ 

ነበር፡፡  

ሌላው ችግርም ዋና የመሆን ትግል ነው፡፡ የሮም መንበር ራስዋን Eንደ ክርስትና የበላይ 

ትቆጥር ነበር፡፡ በቁስጥንጥንያ Eና በኤፌሶን ጉባኤያት የቤተ ክርስቲያንን መሠረተ Eምነት ለመጠበቅ 

ትግል ሲደረግ ቀጥታ Aልተሳተፈችም፡፡ በመልEክተኛ የውሳኔው Aካል ትሆን ነበር፤ ይሕም ራስዋን 

Eንደ መጨረሻ ውሳኔ ሰጭ በማስቀመጥ Aስማሚ ሆና በሮም መንግሥት ፊት ለመታየት ከመፈለግ ነው፡፡  

በEስክንድርያና በAንጾኪያ በኩልም የቁስጥስጥንያን መንበር ለመያዝ ከፍተኛ ትግል ነበር፡፡ 

ይህን የሚያስረዳን ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ የቁስጥንጥንያን መንበር በEስክንድርያ ሥር ለማድረግ 

ሞክሮ መንበረ ቁስጥንጥንያ ላልፈለጋት ለቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ሆነች፡፡ በኋላም ቴዎፍሎስ 

Aጋጣሚ ሲፈልግ ኖሮ በቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ላይ ስደት Aስነሥቷል፡፡ 

ለበላይነት በተደረገው ጥረት ከሁሉም ጎልቶ የወጣው በሮሙ ፖፕ ልዮ Aደገኛ ፍላጎትና 

ድርጊት የተደረገው ጥረት ነው፡፡ ለዚህም Aዲሶቹን ነገሥታት በሮም የበላይነት ሐሳብ በማናወዝ 

በፖፕ ሊዮ Aስተባባሪነት በ4)$1(451) ዓ.ም በኬልቄዶን ጉባዔ ተጠራ፤ የEስክንድርያ Eና የAንጾኪያን 

ፓትርያርኮች ጨምሮ ስድስት መቶ ሠላሳ ስድስት ጳጳሳት ሲገኙ የሮሙ ፖፕ Aልተገኘም፡፡ 

ስብሰባው በቅድስት Aፎሚያ ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር በሮሙ ፖፕ ሊዮ የተዘጋጀው ሰነድ ተነበበ፡፡ 

በይዘቱም ክርስቶስን ሁለት ባሕርይ፣ የሮሙን ፖፕ የሁሉም የበላይ ነው፤ ሌሎች ፓትርያርኮች 

በEርሱ ይታዘዛሉ፡፡ ወዘተ የሚል፤ በዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ታሪክ የማይታወቅ የሃይማኖት 

መግለጫ ተነበበ፡፡ 

የጉባኤውን Aካሄድና የይዘቱን ስሕተትነት የተቃወሙት Aባቶች በፈርጣማዎቹ የሮም 

ወታደሮች Eየተደበደቡ ከቤተ ክርስቲያን ወደ ወኅኒ ተጣሉ፡፡ በመቀጠልም በሌሉበትና ሐሳባቸው 

ሳይሰማ ተወገዙ፡፡ Eነዚህ Aባቶች የትምህርተ ሃይማኖቱን ኑፋቄ ፣ የድርጊቱን ሥጋዊነት በEስርም 

ሆነው በAፍ Eና በመጽሐፍ Aስረድተው፤ Aወገዙ፡፡ Eነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በግዞት ሞቱ፤ ሌሎችም 

ከመጀመሪያው Eስር ተርፈው በስደትና በግዞት ኖሩ፡፡    
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Aባቶቻቸው በሮማ የተጋዙባቸውና የተገደሉባቸው የEስክንድርያ፣ የAንጾኪያ (ሶርያ) Eና 

የAርመንያ Aብያተ ክርስቲያናት ከሕንድ Eና ከIትዮጵያ Aብያተ ክርስቲያናት ጋር በጥንታዊው 

የቤተ ክርስቲያን መጠሪያ - Oርቶዶክስ ፤ ክርስቶስን Aንድ ባሕርይ በሚለው በተዋሕዶ Eምነታቸው 

ጸኑ!!! በዚህ ትምህርታችን Eነኚህ  Oርቶዶክሳውያን Aብያተ ክርስቲያናትን ከሌሎቹ ለመለየት 

ጥንታዊ Oርቶዶክስ ይባላሉ፡፡   

Aሁን ባለንበት ዘመን ጥንታዊ Oርቶዶክስ (Oriental Orthodox) የሚባሉት የሚከተሉት 

ናቸው፡- 

1. የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 

2. የግብጽ ኮፕቲክ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 

3. የያEቆባዊት የሶሪያ (ሲርያክ) Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 

4. የኤርትራ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 

5. የሕንድ-ማላንካራ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 

6. የAርመንያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 
 

ማጠቃለያ፡-  

በዓለማዊ ምክንያት Eውነተኛውን መሠረተ Eምነት ለመለወጥ Eና ኑፋቄAቸውን ለመትከል 

በኃይል ቢንቀሳቀሱም በEውነተኛ መንፈሳዊነትና በቅዱሳት መጻሕፍት Eውቀት ተመሥርቶ በተጋድሎ 

የጸናው Eውነተኛው Eምነት ነው፡፡ Eኛም Iያሱ “ነገር ግን ጽና፥ Eጅግ በርታ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን 

ሕግ ሁሉ ጠብቅ፥ Aድርገውም በምትሄድበትም ሁሉ Eንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም 

Aትበል።”  Iያ.1.7 ተብሎ Eንደተመከረ በEውነተኛ ሕይወትና በመንፈሳዊው የትምህርተ ሃይማኖት 

Eውቀት Aባቶቻችንን ልንመስል ይገባል፡፡  

ከላይ ያየናቸው Aብያተ ክርስቲያናት Aኃት Aብያተ ክርስቲያናት ይባላሉ፡፡ በክርስቶስ ላይ 

ባላቸው የቀና የተዋሕዶ Eምነት Eና Oርቶዶክስ በሚለው መጠሪያቸው ይታወቃሉ፡፡  
 

ተግባር 

 የትምህርተ ሃይማኖት በተለይም የነገረ ሥጋዌ መጻሕፍት Aንብባችሁ ስለ ተዋህዶ ተረዱ፡፡ 

 ያናበባችሁት በቡድን በመወያየት በሁለት ተወካዮቻችሁ ለ10 ደቂቃዎች Aቅርቡ፡፡ 
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ጥያቄዎች፡- 

1. ጥንታውያን Aኀት (Eኅትማማቾች) Oርቶዶክስ ተዋሕዶ Aብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት 

ስንት ናቸው? ማን ማን ይባላሉ? (ዝርዝራቸውን ጥቀሱ) 

2. ጥንታውያን Aኀት Oርቶዶክስ ተዋሕዶ Aብያተ ክርስቲያናት ከካቶሊካውያን Eና ከምሥራቅ 

Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት በEምነት የሚለያዩበትን Aስረዱ፡፡ 

3. በጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት መሠረተ Eምነት ‹‹ተዋሕዶ›› የሚለውን 

መጠሪያ ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው? ‹‹ተዋሕዶ›› ማለት ምን ማለት ነው? 

4. ካቶሊካውያን ከጥንታዊ Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት የተለዩት መቼ ነው? ለምን? 
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ጥንታዊ Oርቶዶክሳውያን (ሁለት) 
ሃያ ሁለተኛ ሳምንት 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት Aጭር 

የመግቢያ ታሪክ ያውቃሉ፡፡ ጥያቄዎችን ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ በEውነትም በክርስቶስ Iየሱስ EግዚAብሔርን Eየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ 

ሁሉ ይሰደዳሉ። ነገር ግን ክፉዎች ሰዎችና Aታላዮች፥ Eያሳቱና Eየሳቱ፥ 
በክፋት Eየባሱ ይሄዳሉ። Aንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር 
ጸንተህ ኑር፥ ከማን Eንደ ተማርኸው ታውቃለህና፤”  2ኛ ጢሞ.3.02-04  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ይሁ.1.3 ፤ ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ›› ብፁE Aቡነ 

ጎርጎርዮስ ፤ ‹‹የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር›› ቀሲስ ዶ/ር ምክረ 

ሥላሴ፤ ‹‹General Church History››; Dn. Mebrahtu Kiros

(unpublished)፤ ‹‹Syrian Sunday school curriculum›› ፤ ‹‹Introduction 

to Coptic orthodox Church›› ; Father Tadros Y Malaty 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ ጥንታውያን Aብያተ ክርስቲያናት ስምና 

ታሪክ መግቢያውን Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የIትዮጵያን ፣ የግብጽንና የሶርያን Aብያተ 

ክርስቲያናት Aጭር ታሪክ Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 

የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን 

Iትዮጵያውያውን Oሪትን Aስቀድመው የተቀበሉ ናቸው፡፡ 1ኛ.ነገሥ.0.1-01 ሥርዓተ 

Aምልኮታችን፣ የሕዝቡ ልማድና ቅርሶቻችን ይህንኑ ያረጋግጡልናል፡፡ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቸኛ የታቦት ሥርዓት፣ ከOሪቱ የሚመሳሰል ልብሰ ተክህኖ ሌሎችም 

ንዋያተ ቅድሳትና Aፈጻጸም ሥርዓት Aላት፡፡ ክርስቲያኑ ሕዝብ በክርስትና ክልክል ያልሆኑትን 

Aይበላም፣ ሥርዓተ ግርዘት ይፈጽማል፡፡ በAክሱም፣ በጣና ቂርቆስ፣ በተድባበ ማርያም፣ በደቡብ ብርብር 

ማርያም ያሉት Oሪታዊ ምልክቶችና መሠዊያዎችም የዚህ ምስክር ናቸው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስም 

Iትዮጵያውያን ወደ Iየሩሳሌም ለOሪት በዓል የሚሄዱና የሚያከብሩ መሆናቸው ተጽፏል፡፡ 

የሐዋ.8.!6፡፡ ነቢያቱ የEስራኤልን Eምነት ከIትዮጵያ Eምነት ጋር Aስተሳስረው ገልጠዋል፡፡ 

“የEስራኤል ልጆች ሆይ፥ Eናንተ ለEኔ Eንደ Iትዮጵያ ልጆች Aይደላችሁምን? ይላል EግዚAብሔር ” 
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Aሞ.9.7 ዳዊትም “ Iትዮጵያ Eጆችዋን ወደ EግዚAብሔር ትዘረጋለች” መዝ. %8."1 የሚል 

ጽኑE ትንቢት ተናግሯል፡፡   

Iትዮጵያውያን በበዓለ ጰራቅሊጦስ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከተሰባሰቡት Eና ወደ ይሁዲነት 

የተመለሱ ከተባሉት መሐል ነበሩ፡፡(የሐዋ.2.7-02) የሐዋርያትን ሥራ የጻፈው ሉቃስ ያልጠቀሳቸው 

ቁጥራቸው ትንሽ ስለነበር ነው፡፡ (ቅዱስ ዮሐስን Aፈወርቅ) Eነኚህ ሰዎች ክርስትናን የሰሙና ወደ 

Iትዮጵያችን ይዘው የመጡ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ናቸው፡፡  

በ"4(34) ዓ.ም ያመነውና የተጠመቀው Iትዮጵያዊው ጃንደረባ ለሕዝቡ ሐዋርያ ሆኗል፡፡

(Aውሳብዮስ) በ3)"(330) ዓ.ም ክህነትና ሥርዓትን ወደ Iትዮጵያ ያመጣው Aቡነ ሰላማ(ከሳቴ 

ብርሃን) ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከግብጽ በሚሾሙ ጳጳሳት Eስከ 09)$1(1951)ዓ.ም ቆይታ 

የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የራስዋን ፓትርያርክ Eና Aባቶች መሾም 

ጀምራለች፡፡ (የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክን በቦታው Eንመለስበታለን) 
 

የግብጽ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን  
ወደ ጥንትዋ የግብጽ መዲና Eስክንድርያ በመዝለቅ ወንጌልን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበከው ቅዱስ 

ማርቆስ ነው፡፡ Aንያኖስ በተባለ ጫማ ሰፊ ቤት የEስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን ተጀመረች፡፡ ማርቆስ 

ብዙዎችን Aሳምኖ በሰማEትነት Aረፈ፡፡ Aንያኖስም Eርሱን ተካው፡፡ ጥንታዊው የEስክንድርያ 

ትምህርት ቤትም በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ተቋቋመ፡፡ ታላላቅ የቤተ ክርስቲያን Aባቶችንና 

ሊቃውንትን Aፍርቷል፡፡ Eስክንድርያ ሦስቱም ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት ሲካሄዱ በAባቶችዋ መሪነት 

የቀናውን ትምህርት Aስጠብቃለች፡፡ ምንኩስና የተጀመረው በግብጽ በረሐዎችና Aባቶች ነው፡፡ በ4)$1

(451) ዓ.ም በተደረገው ጉባኤ የታሰረውና በግፍ የሞተው ታላቁ ቅዱስ ጎርጎርዮስ የEስክንድርያ 

ፓትርያርክ ነበር፡፡ በብዙ ተጽEኖ የሁለት ባሕርይን ትምህርት Eንዲቀበሉ ቢገደዱም ሕዝቡ 

ከAባቶች ጋር ባደረገው መንፈሳዊ ተጋድሎ ተዋሕዶ ሃይማኖቱን Aጽንቷል፡፡ ዲዮስቆሮስን የተካው 

የተዋሕዶ Aባት ጢሞቴዎስን ወደ Eስክንድርያ ላለማስገባት በሩን ሲዘጉ ሕዝቡ ከሮም ወታደሮች 

ጋር ታግሎ Eውነተኛውን Aባቱን Aስገብቷል፡፡ 

ዜኖን የመሳሰሉ ጥቂት ነገሥታት ለማግባባት ካደረጉት ጥረት በስተቀር፤ በተከታታይ 

የተነሡት ነገሥታት በኃይል ‹‹ኬልቄዶንን ተቀበሉ›› Aሉ፡፡ ይህ ድርጊት ከ6)2-6)01(602-611) 

Eስከ ነገሠው ፎካስ ዘመነ መንግሥት ድረስ ቀጠለ፡፡ ሕዝቡ Eንዲያምጽ ከማድረጉ በስተቀር የAቋም 

ለውጥ Aልመጣም፡፡ ክርስትና በውስጥ Eንዲህ ተዳክሞ የፋርስ ጦር የሮምን ጦር Aሸንፎ 

Eስክንድርያ ገባ፡፡ የፋርስ ሰዎች ፀሐይ Aምላኪዎች ነበሩ፡፡ በEነርሱ ግዛት የተቀመጠውን፤ 

የንስጥሮሳውያንን ትምህርት ተቀበሉ፤ በማለት በAንድ ቀን ብቻ ስምንት መቶ ሺሕ ክርስቲያኖችን 

በEስክንድርያ Aስገደሉ፡፡ በኋላም Eስልምና ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ባደረገው መስፋፋት 
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Aብዛኛው የግብጽ ሕዝብ ሰለመ፡፡ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ በገዳማቱ ቅዱሳን Eየተነሡ ነበር፡፡ 

የግብጽ ቤተ ክርስቲያንም በቁጥር መንምና በጥንካሬ ቀጠለች፡፡ Aሁን በ118ኛ ፓትርያርክዋ 

የምትመራው የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ፤ Aሥራ Aንድ ሚሊዮን ክርስቲያኖች ያሉዋትና በታላቅ 

መንፈሳዊ Eድገት ላይ የምትገኝ Eኅት ቤተ ክርስቲያን ናት፡፡ 
 

የሲርያክ (ሶርያ) Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን 

የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን በAንጾኪያ መንበር ተመሠረተች፡፡ በAንጾኪያ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት 

ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲያን ተባሉ፡፡ የሐዋ.01.!6፤ በሮም መንግሥት ሦስተኛ የAስተዳደር 

ማEከልነት፣ የAካባቢው የጦር መምሪያ በመሆንና በነበራት ከፍተኛ የንግድ Eንቅስቃሴ ቁስጥንጥንያ 

ዝነኛና ታላቅ ከተማ ነበረች፡፡ ታላቁ ቆስጠንጢኖስ ውብ ቤተ ክርስቲያን በመሥራቱ ተከታዮቹ 

ነገሥታትም በAንጾኪያ በርካታ Aብያ ክርስቲያናትን ሠሩ፡፡ ታዋቂው የAንጾኪያ የነገረ መለኮት 

ትምህርት ቤት በጥንታዊነቱ የሚታወቅና ታላላቅ Aባቶችን ያፈራ ነበር፡፡ Eነቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ 

የዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነበሩ፡፡ በመሆኑም Aንጾኪያ ከዋናዎቹ የክርስትና ማEከላት Aንድዋ 

ሆነች፡፡ 

ከAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የAንጾኪያ ክርስትና ተዳከመ፡፡ ለዚህም የሚከተሉት 

ምክንያች ነበሩት፡- ካቶሊካውያን ከኬልቄዶን ጉባኤ በኋላ ያስነሡት መከራ፣ በከተማይቱ የደረሰው 

ከፍተኛ የመሬት መናወጥ፣ ፋርሳውያን በ5)"8(538) ዓም ያደረሱት ጥቃት፣ የAረብ ሙስሊሞችም 

በ6)"8(638)ዓ.ም Aንጾኪያን ወርረው ሕዝቡን ማስለማቸውና ክርስትና ላይ የፈጠሩት ጫና 

በዋናነት የAንጾኪያ ቤተ ክርስቲያንን ያዳከሙ ናቸው፡፡ በዚህ ሂደት Eውነተኛ ትጋትና የቀና 

ሃይማኖት ያላቸው Aባቶች ተመናመኑ፡፡ የAንጾኪያ ቤተ ክርስቲያንም ከሌላው ዓለም ተለይታ 

ተዳከመች፡፡ በዚህ ዘመን ያEቆብ ዘEልበረዲ ተነሣ፡፡ ቤተ ክርስቲያንንም ታደገ፡፡ በEርሱ Aማካይነትም 

ክርስትናና ክህነት በሶሪያ መቀጠል ቻለ፡፡ 

ሲርያክ ጥንታዊ የAካባቢው ቋንቋ ነው፡፡ የሶሪያ ቤተ ክርስቲያንም ይህንን ቋንቋ የምትጠቀምና 

ዓለም Aቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን ናት፡፡ ወደ ሕንድና Aካባቢው Aባቶችን በመላክ፣ በውስጥ 

በክርስቲያናዊ ጽናት በገዳማዊ ሕይወትም ተጠናክራ የቆየችው የሲርያክ(ሶርያ) ቤተ ክርስቲያን 

በ20ኛው መ/ክ/ዘ  በAሜሪካ፣ በAውሮፓ በብራዚልና በAውስትራሊያ ጳጳሳትንና ኤፒስ ቆጶሳትን 

በመሾም በዓለምAቀፋዊ Aገልግሎት ተጠናክራለች፡፡ ቅዱስነታቸው ሞራን ሞር (ብፁE ወቅዱስ) 

Aግናጥስ ዛካ Aንደኛ Iዋሲ የሶርያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን በፓትርያርክነት ይመራሉ፡፡  
 

ማጠቃለያ    

 ጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት የAባቶች ሐዋርያትና የዓለም Aቀፍ ጉባኤያትን 

መሠረተ Eምነት የያዙ ናቸው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የIትዮጵያን የግብጽንና የሶርያን 
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Aብያተ ክርስቲያናት Aጠቃላይ ታሪክ Aይተናል፡፡ መከራ ከቤተ ክርስቲያን ተለይቶ 

Aያውቅም፡፡ ሆኖም ቤተ ክርስቲያን Eውነት ይዛ ቀጥላለች፡፡ 
 

ተግባር 
 በተጨማሪ Eንድታነቡዋቸው የተጠቆሙትን ስለ ጥንታውያን Aብያተ ክርስቲያናት 

የሚያስረዱ ጽሑፎችን Aጥኑ፡፡   
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. Iትዮጵያውያን Oሪትን Aስቀድመው ለመቀበላቸው ማረጋገጫዎች የሆኑትን በዝርዝር 

ግለጹ፡፡ 

2. መጀመሪያ የተጠመቀው Iትዮጵያዊ ማነው? መቼ? በማን ተጠመቀ? 

3. ክህነትን፣ ሌሎች የቤተ ክርስቲያን ሥርዓትና ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን በIትዮጵያ 

የጀመረው የመጀመሪያው Aባት ማን ይባላል? 

4. በግብጽ Eስክንድርያ ወንጌልን መጀመሪያ የሰበከው Aባት ማነው? 

5. የሶርያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተችው የት(በማን) መንበር ነው? ታዋቂው 

የAንጾኪያ የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ካፈራቸው ታላላቅ መምህራን Aባቶች ታዋቂውን 

ጥቀሱ፤ 
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ጥንታዊ Oርቶዶክሳውያን(ሦስት) 

ሃያ ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናትን  ታሪክ 

መግቢያ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ በEውነትም በክርስቶስ Iየሱስ EግዚAብሔርን Eየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ 

ሁሉ ይሰደዳሉ። ነገር ግን ክፉዎች ሰዎችና Aታላዮች፥ Eያሳቱና Eየሳቱ፥ 

በክፋት Eየባሱ ይሄዳሉ። Aንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር 

ጸንተህ ኑር፥ ከማን Eንደ ተማርኸው ታውቃለህና፤ ”  2ኛ ጢሞ.3.02-04  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ይሁ. 1.3 ፤ ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ›› ብፁE Aቡነ 

ጎርጎርዮስ፤ ‹‹የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር›› ቀሲስ ዶ/ር ምክረ 

ሥላሴ፤ ‹‹General Church History›› Dn. Mebrahtu Kiros

(unpublished)፤ ‹‹Syrian Sunday school curriculum››፤ Chris-

tian in Asia before 1500›› pp 90-107; Ian Gillman, Hans-

Joachim Klimkeit ፤  
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለ ጥንታውያን Aብያተ ክርስቲያናት ታሪክ 

ማጥናት ጀምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ይህንኑ በመቀጠል የAርመንያን Eና የሕንድን Aብያተ 

ክርስቲያናት Aጭር ታሪክ Eናያለን፡፡ 
 

የAርመንያ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ “ሂዱና Aሕዛብን ሁሉ በAብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም 

Eያጠመቃችኋቸው፥ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ Eንዲጠብቁ Eያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት 

Aድርጓቸው፡፡” ማቴ.!8.09 ባለው መሠረት ሐዋርያት በዓለም ዞረው Aስተምረዋል፡፡ ከEነዚህም 

ቅዱስ ታዴዎስ ከ#3-%6(43-66) ዓ.ም፤ በርተሎሜዎስም ከ%6-%8(66-68) ዓ.ም በAርመኒያ ሰበኩ፡፡  

Aርመኒያ በምሥራቅ Aውሮፓ የምትገኝ የሙት ባሕርና የካስፒያን ባሕር የሚያዋስኗት ሀገር 

ናት፡፡ ከጆርጂያ፣ Iራን፣ ቱርክ Eና Aዘርባጃን ጋርም ትዋሰናለች፡፡ በርተሎሜዎስና ታዴዎስ 

ወደዚህች Aገር ገብተው ወንጌልን Aስተማሩ፡፡ በሐዋርያቱ ስብከት ብዙ ሰዎች Aምነው ተጠመቁ፡፡ 

በክርስቲያኖች ሕይወትና በሚደረገው ተAምራትም ብዙ ሰው ክርስቲያን ሆነ፡፡ ይህ ያስቆጣቸው 
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Aረማውያን ታዴዎስን በ%6(66) ዓ.ም፤ በርተሎሜዎስንም በ%8(68) ዓ.ም ገደሉ፡፡ ብዙ 

ክርስቲያኖችም በሰማEትነት Aረፉ፡፡ ሆኖም ክርስትና ከላይ Eየተመታም ውስጥ ውስጡን Eንደ ሰደድ 

Eሳት መስፋፋቱን ቀጠለ፡፡ መከራውም Eንዲሁ ይከፋ ነበር፡፡  

በሦስተኛው መ/ክ/ዘ (በ2)'(280) ዓ.ም ገደማ) በሮሙ ንጉሥ ዲዮቅልጢያኖስ ስለ ፊት ስለ 

ሃይማኖታቸው በጽናት የመሰከሩት ቅዱሳት Aንስት በቅድስት Aርሴማ መሪነት ከሮም ወደ 

Aርመኒያ ተሰደዱ፡፡ በወቅቱ በAርመኒያ የነበረው ንጉሥ ድርጣድስ ሦስተኛ ነው፡፡ ዲዮቅልጥያኖስ 

ከሮም ስለመጡት ደናግላን ደብዳቤ ላከለት፡፡ ድርጣድስም Aስጠርቶ Aናገራቸው፤ ሃይማኖታቸውን 

Eንዲለውጡና ቅድስት Aርሴማንም ንግሥት Aድርጎ Eንደሚያገባት በመናገር ሊያግባባቸው ሞከረ፡፡ 

ሆኖም Eርስዋም ሆነች ሌሎቹ በሃማኖታቸው ጸንተው መሰከሩለት፡፡ በመጨረሻም ቅዱሳቱንና 

ሌሎቹን ክርስቲያኖችን ጣOት ይሠዋበት በነበረበት ተራራ በሰይፍ Aስገደላቸው፡፡ Eነርሱም 

በክርስቶስ Eምነት ጸንተው፤ ስለ Oርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ሃይማኖታቸው Eየመሰከሩ Aረፉ፡፡  

ንጉሡ ብዙ ሳይቆይ ታመመ፡፡ ክርስቲያን የሆነቸው Eኅቱ ክርስትናን Eንዲቀበል መከረችው፡፡ 

ክርስቲያን በመሆኑ የታሰረው ጎርጎርዮስም በተAምራት ፈወሰው፡፡ በመጨረሻም ንጉሡ ክርስቲያን 

ሆኖ ተጠመቀ፡፡ ጎርጎርዮስም በስብከት ቤተ መንግሥቱንና ሕዝቡን Aስተምሮ Eስከ ዛሬዋ ጆርጂያ 

ግዛት ድረስ ሕዝቡን Aሳመነ፡፡ የቂሳርያው ሊዮረንስ ጎርጎርዮስን ጵጵስና ሾመው፡፡  

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መዶሻ ይዞ በዚህ ሥፍራ (Iችሚያዚን) Eያለ ቦታውን ሲመታ 

ለጎርጎርዮስ ተገለጠለት፡፡ ያች ስፍራ ቅድስት Aርሴማና ሠላሳ ሰባቱ ቅዱሳት የሞቱባት ቦታ ናት፡፡ 

Eርሱም በዚያች ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ሠራ፡፡ ስምዋንም ጌታ በተናገረው ቃል ‹‹Iችሚያዝን›› ብሎ 

ሰየማት፡፡ ይህች ቦታ Eስከ Aሁን የAርመናውያን መንበረ ፓትርያርክ ናት፡፡  

በ3)1(301) ዓ.ም ድርጣድስ ክርስትናን የግዛቱና የመንግሥቱ ሃይማኖት Aድርጎ Aወጀ፡፡ 

ይህም በዓለማችን የመጀመሪያዋ ክርስቲያን ሀገር ያደርጋታል፡፡ ጎርጎርዮስ ፓርቶቭ(ብርሃን ገላጭ) 

ተብሎ ተሰየመ፡፡ ጎርጎርዮስ የAርመንያን ቤተ ክርስቲያን በAህጉረ ስብከት፣ በጳጳሳትና በካህናት 

Eንዲሁም በወንጌል ትምህርት Aስፋፍቶ ጎርጎርዮስ በ3)!5(325) ዓ.ም Aረፈ፡፡ ከዚያም ተከታዮቹ 

ክርስትናን Aስፋፉ፡፡  

በ3)%5(365) ዓ.ም በተደረገው የAርመኒያ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ሲኖዶስ Aረማዊነትንና 

የዘመድ ጋብቻን ከለከለ፡፡ ሁሉም ሰው በAግባቡ ግብር Eንዲከፍልና የተሰበሰበው ገንዘብም 

የህሙማንና የደካሞች መርጃ ማEከላት የሆኑ ገዳማት Eንዲቋቋሙበት ወሰነ፡፡ መንግሥትም ይህንን 

ፈጸመ፡፡ በAጭር ጊዜ ሁለት ሺሕ ማEከላት ተቋቁመው ክርስትና በሀገሪቱ ሁሉ ተስፋፋ፡፡  
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ከ3)'7-4)"9(387-439) ዓ.ም በተሾመው Aባት Aቡነ ይስሐቅ ዘመነ ፕትርክናም መጽሐፍ 

ቅዱስና ሌሎችም ቅዱሳት መጻሕፍት በቅዱስ መስሮኝ በተመሩ Aንድ መቶ ሊቃውን ተተረጎመ፡፡ 

ይህም Aርመኒያ መጽሐፍ ቅዱስን ቀድመው ካገኙ ጥንታዊ ቋንቋዎች Aንዱ Eንዲሆን Aስቻለ፡፡ 

ቋንቋውም የጽሑፍ ቋንቋ ሆኖ Aደገ፡፡  

በ4)$1(451) ዓ.ም የተደረገውን የኒቅያ ጉባኤ የAርመኒያ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ በ5)6(506) 

ዓ.ም Eና በ5)%4(564)ዓ.ም ድዊን በተባለ ቦታ በተደረጉ ጉባኤያት Aልተቀበለውም፤ Aወገዘው፡፡ 

ጆርጂያ ካቶሊክ፣ Aርመኒያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ሆነው ተለያዩ፡፡ ካቶሊካውያንና መለካውያን 

በተደጋጋሚ Aርመኒያን በሁለት ባሕርይ Eምነት ለማሳመን ጥረት Aድርገዋል፡፡ ሆኖም በAርመናውያን 

ጽናት Aልተሳካም፡፡ Aርመኒያን በርካታ ኃያላን ገዝተዋታል፡፡ ከፋርስ ፣ ከOቶማን ቱርክና ከAውሮጳ 

የተነሡ በተለይም የፈረንሳይ ካቶሊኮች ሃይማኖታቸውን ለማስቀየር ጥረት Aድርገዋል፡፡ ከላይ 

በተጠቀሱትና በሩሲያው ኮሚኒስታዊ IAማኒ መንግሥት የክርስቲያኖች ደም Eንደ ውኃ ፈሷል፡፡ 

ሆኖም ሕዝቡ ሃይማኖቱን በማወቁና በEምነቱ በመጽናቱ Oርቶዶክሳዊነትን በደሙና በሕይወቱ 

መሥዋEትነት ጠብቆ Aቆየ፡፡ ቤተ ክርስቲያኒቱም የሕዝቡ የማሕበራዊ ሃይማኖታዊ Eሴት ምልክት 

Eና ማEከል ሆና ኖረች፡፡ 

የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መንበር በAርመኒያ Iችሚያዚን ነው፡፡ በሲሊቅያ(ሊባኖስ)፣ 

በቁስጥንጥንያና በIየሩሳሌምም መናብርት Aሉ፡፡ የመናብርቱ መብዛት ዋናው ምክንያት የሕዝቡ 

መሰደድ ነው፡፡ ሆኖም ዋናዋንና Eናት መንበር የሆነችውን የIችሚያዝንን መንበር የበላይነት 

Aክብረው ሦስቱም በIችሚያዝን መንበር ይመራሉ፤ ለEናት መንበሯም ቅድምናም ይሰጣሉ፡፡  

Eኛ ፓትርያርክ የምንለውን Eነሱ ‹‹ካቶሊኮስ›› ብለው ይጠራሉ፡፡ በውጭ ያሉት Aርመናውያን 

በቁጥር ይበልጣሉ፡፡ Aሥር ሚሊዮን ከሚሆኑት Aርመናውያን 85 በመቶው ሕዝብ Oርቶዶክሳዊ ነው፡፡  
 

የሕንድ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን (የማላንካራ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን) 
 

በሐዋርያው ቶማስ በ$2(52) ዓ.ም በማላበር ተመሠረተች፡፡ ዋናው መንበር በካራላ ግዛት

(ማላበር) ይገኛል፡፡ በመጀመሪያዎች ክፋላተ ዘመናት ከሶርያ ቤተ ክርስቲያን ጋር በAንድነት ትጠራ 

ነበር፡፡ ከሶሪያ ቤተ ክርስቲያን ከAንጾኪያ መንበር Aባቶች ይላኩ ነበር፡፡ በ8)!2(822) ዓ.ም ሳፖር 

Iሶ በተባለ ነጋዴ የተመሩ፤ Aባ ሳቦር(ማር ሳፕሮ) Eና Aባ Aፍራት(ማር ፕሮድ) የተባሉ ጳጳሳት 

ያሉበት ቡድን በስደት ኮላም(Quilon) በተባለ ቦታ ደረሱ፡፡ ይህች ቦታ የካራላ ግዛት ክፍል ናት፡፡ 

በኮላም ቤተ ክርስቲያን ሠርተው በንግድና በሌሎችም ሥራዎች ተስፋፍተው ተቀመጡ፡፡ ክርስቲያን 

የAካባቢ መንግሥት ተቋቋመ፡፡ Oርቶዶክሳዊውን የቀና ሃይማኖትም Aስፋፉ፡፡ ነገር ግን ከዘመናት 
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በኋላ ከሶሪያ የሚላኩት Aባቶች ቀሩ ፤ ክፍተት ተፈጠረ፡፡ በ16ኛው መ/ክ/ዘ ንስጥሮሳውያን ሰርገው 

መግባት ቻሉ፡፡ ሆኖም ትምህርታቸው ብዙም ሥር ሰዶ ተቀባይነት Aላገኘም፡፡  

ካቶሊካውያን በቫስኮ ደጋማ Aሳሽነት ወደ ሕንድ ገቡ፡፡ በተለይም ከ05)"9(1539) ዓ.ም ጀምሮ 

የጎE ጳጳስ Aልቡርኩርኩ በAካባቢው ነገሥታት ትብብር የሮማን ካቶሊክ ያልተቀበሉትን ስደት 

Aስነሣባቸው፡፡ በትምህርትና በገንዘብ ድጎማም ብዙ ሕዝብ ካቶሊክ Aደረጉ፡፡ ከዚህ ውጭም 

በAረማውያን በሚደርስባቸው መከራ ቁጥራቸው ተመናመነ፡፡  

በሜይ 22 ቀን 1653 ዓ.ም ሊቀ ዲያቆናት ማር ቶማ(ቶማስ) Aንደኛ ሊቀጳጳስ ተብሎ በAሥራ 

ሁለት Aባቶች ንቡረ Eድነት ተሾመ፡፡ በካቶሊካውያን ሴራ ብዙዎች ሹመቱን Aልተቀበሉትም፤ 

የተወሰኑትም ካቶሊክ ሆኑ፡፡ ወደ Eስክንድርያና Aንጾኪያ Aባት ሹመቱን Eንዲያጸኑ ደብዳቤ ተላከ፡፡ 

ከAሥራ ሁለት ዓመታት በኋላ የሶርያ Oርቶዶክስ ፓትርያርክ ማር ቶማ ጎርጎርዮስ Aብዱል ጃሊል 

ከIየሩሳሌም መጥተው የማር ቶማ Aንደኛን ሊቀ ጵጵስና Aጸኑ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሕንድ 

Oርቶዶክስ (ማላንካራ) ቤተ ክርስቲያን በማር ቶማ ተከታይ Aባቶች ትመራ ጀመር፡፡ 

በ09)&5(1975) ዓ.ም ታላቋ ብሪታንያ የማላባር ግዛትን ቅኝ ግዛት ያዘች፡፡ ከAንግሊካን ቤተ 

ክርስቲያንም ጋር ግንኙነት ተጀመረ፡፡ በAንግሊካን ቀሳውስት Aነሣሽነትም በ08)03(1813)ዓ.ም  

የማላንካራ ቤተ ክርስቲያን በኮታያም የAንግሊካኖችን ፕሮቴስታንታዊ ተልEኮ የሚያስፈጽም 

ሴሚናል መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ከፈተች፡፡ በዚህ Aጋጣሚ Aንግሊካኖች ቤተ ክርስቲያኒቱን 

በፕሮቴስታንት የተሐድሶ ትምህርት ለመቀየር ስለጣሩ ግንኙነቱ ተቋረጠ፡፡ ሆኖም ውስጥ ውስጡን 

የተፋፋመው Eሳት በ19ኛው መ/ክ/ዘ ማብቂያ ቤተ ክርስቲያኒቱን በተሐድሶAውያንና በጥንትዊት 

Oርቶዶክስ ተዋሕዶ Eምነት ጠባቂዎች ከፈላት፡፡  

 Aብዛኛው ሕዝብ ተሐድሶዎችን ትቶ ፤ በማላንካራ ቤተ ክርስቲያን ቀጠለ፡፡  

 ጥቂቶች በAንግሊካን ቤተ ክርስቲያን ክፍልነት የደቡብ ሕንድ ቤተ ክርስቲያን ተባሉ፡፡  

 በፕሮቴስታንት የኑፋቄ ትምህርት የተሐድሶ Eንቅስቃሴን ይዘው የቀሩትም ራሳቸውን የማር 

ቶማ ቤተ ክርስቲያን ብለው ጠሩ፡፡ በተሐድሶ ኑፋቄያቸው በቅዳሴው Eና ሌሎች 

ሥርዓቶችም ለውጥ Aድርገው ከውጭ ጣልቃ ገብነት ነጻ የሆነች ቤተ ክርስቲያን ብለው 

ለብቻቸው  ቀጠሉ፡፡   

ዋነኛዋ የሕንድ ማላንካራ ቤተ ክርስቲያን ከሶሪያ የAንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን የሚላክላትን Aባት 

በራስዋ ለመሾም ጠይቃ መስከረም !3 ቀን 09)02 ዓ.ም ባስልዮስ ጳውሎስ Aንደኛ በሚል ማEረግ 

ሚሪታማሂ ጳውሎስ ማር Iቫኖስ ተሾሙ፡፡ ፓትርያርክ የሆኑት Aባቶች Eንደ Aርመኒያ ካቶሊኮስ 

ብለው ይጠሩዋቸዋል፡፡ በዚህ መሠረት Aሁን ያሉት Aባት ዘጠነኛው ናቸው፡፡ የማላንካራ ቤተ 

ክርስቲያን ሦስት ሚሊየን የሚሆኑ Oርቶዶክሳውያን የያዘች ናት፡፡ 
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ማጠቃለያ 
 የAርመኒያና የሕንድ Aብያተ ክርስቲያናት ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ጸንቶ የቆየውን 

ክርስትናና የቀና ሃይማኖት ይዘው የኖሩ ጥንታዊ የOርቶዶክስ ተዋሕዶ Aብያ ክርስቲያናት 

ናቸው፡፡  

 በተለያዩ ዘመናት በፖለቲካኞች በAረማውያንና በተሸነፉ ሰዎች በደረሰባቸው መከራ 

ቁጥራቸው ቢያንስም ክርስትናን ከሐዋርያዊ Aኗኗር ጋር ማስቀጠል ችለዋል፡፡  

 ክርስትና መጀመሪያ ነጻነት ካገኘባቸውና የመንግሥት ሃይማኖት መሆን ከቻለባቸው ሀገሮች 

የመጀመሪያዋ Aርመንያ ናት፡፡ 

 መጽሐፍቀ ቅዱስ መጀመሪያ ከተረጎሙ ስድስት ቋንቋዎች Aራት (ሶርያ ፣ ኮፕቲክ ፣ 

Aርመንና የIትዮጵያ ግEዝ) በጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት የተተረጎሙ 

ናቸው፡፡ 

 በጌታችን Aምላካችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ መሠረትነት የጸናው Oርቶዶክስ 

ተዋሕዶ ክርስትና ሃይማኖት Eንዲሁ Aልተላለፈም፡፡ በብዙ መከራ ያለፉት Aባቶች ድካም 

Eና ተጋድሎ ብዙ መሥዋEትነት ከፍለውበት በEምነት ጽናታቸው ተጠብቆ ለትውልድ 

የተላለፈ ነው፡፡ 
 

ተግባር 
 በAባሪነት የተሰጡትን መጻሕፍት Eና ሌሎች ጽሑፎች Aንብቡ፡፡  

 ሃይማትን ለመጨው ትውልድ ማስተላለፍና ማስፋፋት Eንዴት Eንደሚጫል ተወያዩ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. Aርመንያ የት የምትገኝ ሀገር ናት? የሚያዋስኗት Eነማን ናቸው? በመጀመሪያ በዚች ሀገር 

ወንጌልን ያስተማሩት ሐዋርያት Eነማን ናቸው? 

2. በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሮሙ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ፊት ስለ Oርቶዶከሳዊት 

ተዋሕዶ ሃይማኖታቸው በጽናት መስክረው ከሮም ወደ Aርመንያ የተሰደዱት ቅዱሳት 

Aንስት በማን ይመሩ ነበር? የEነዚህን ቅዱሳት Aንስት ፍጻሜና ምክንያት ግለጹ፡፡ 

3. የAርመንያ መንበረ ፓትርያርክ (Eናት መንበር) የት ትገኛለች? ማን ትባላለች? 

የመሠረታት Eና ይህን ስያሜ የሰጣት Aባት ማን ነበር? 

4. የሕንድ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መቼ ተመሠረተች? ማን መሠረታት? 

የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያኒቷ ሊቀጳጳስ ማን ይባላሉ?
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ቅንዓት /Zeal and Jealousy/ 

ሃያ Aራተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ቅንዓት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግንዛቤ ይኖራቸዋል፤ 

መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡- ‹‹ጽድቅንም Eንደ ጥሩር ለበሰ፥ በራሱም ላይ የማዳንን ራስ ቍር Aደረገ 

የበቀልንም ልብስ ለበሰ፥ በቅንዓትም መጐናጸፊያ ተጐናጸፈ›› Iሳይ.$9.07 

“የቤትህ ቅንዓት በልታኛለችና፥ የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቆAልና።” 

መዝ. %8፥9 ‹‹ቅንዓትም Eንደ ሲOል የጨከነች ናትና። ፍንጣሪዋ Eንደ 

Eሳት ፍንጣሪ፥ Eንደ EግዚAብሔር ነበልባል ነው፡፡›› መኃ.መኃ.8.6 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ቅንዓት›› በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ፤ በትምህርቱ የተሰጡትን 

ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ 
 

መግቢያ፡- ስለ ቅንዓት ሰዎች የተለያየ Aመለካከት Aላቸው፡፡ ክፉ ቅናቶችን Eንደ ጥንቃቄና 

መከላከያ ዘዴ የሚቆጥሩም Aሉ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስም ስለ ቅንዓት ያስተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን 

ስለ ቅንዓት Eንማራለን፡፡ 

 ቀንዓ ፣ ይቀንE ፡- መቅናት፣ መመቅኘት፤ ማዘን መቆጣት መበሳጨት በሌላው Eድልና 

ሀብት፡፡ ወይም Eንደርሱ ለመሆን መንቃት መትጋት፣ Aብነት ማድረግ (መዝ."6፣ 

ምሳ.7.6፣ ራE.3.09) ቀናI Eውነተኛ ማለትም ነው፡፡ ኪ.ወ.ክ መዝገበ ቃላት፡፡ 

 የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት “ቅንዓት”ን ለሌላ ሰው የሆነውን ለራስ መፈለግ፣ ክብር 

ወይም ፍቅር ወደ ሌላ ሲያልፍ መቆጣት፣ የEግዚAብሔር ቅንዓት ማለት ለEርሱ የሚገባውን 

ክብርና ፍቅር ለሌላ Eንዳይሰጥ መፈለጉ ሲል ይፈታዋል /ይተረጉመዋል/። 

 በመሆኑም በግEዝ ቅንዓት መመቅኘት ማለት ሲሆን ፤ ቅንዓት ቅን ፍርድ መፍረድ ማለት ነው፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት  
 

መለኮታዊ /Aምላካዊ/ ቅንዓት 
 

EግዚAብሔር በAምላክነቱ ቀናI Aምላክ ነው፡፡ EግAብሔር በAምላክነቱ፣ ንጉሥ በመንግሥቱ፣ 

ጎልማሳ በሚስቱ Eንደሚባለው። መለኮታዊው ቅንዓት ከEግዚAብሔር ፍጹምነት የተነሣ ነው። 
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ከፍጹም ፍቅሩ የተነሣ Aባት በቅንዓት ተነሣሥቶ ልጁን Eንደሚቀጣ Eየቀጣ ያስተካክለናል። 

Eስራኤልን የቀጣበት ቅንዓት Eንዲታረሙ ነበር፡፡ “Eነሆ፥ Aንተን ከሩቅ ዘርህንም ከምርኮ Aገር 

Aድናለሁና ባሪያዬ ያEቆብ ሆይ፥ Aትፍራ፥ ይላል EግዚAብሔር፥ Aንተም Eስራኤል ሆይ፥ Aትደንግጥ 

ያEቆብም ይመለሳል ያርፍማል ተዘልሎም ይቀመጣል ማንም Aያስፈራውም። Aድንህ ዘንድ ከAንተ 

ጋር ነኝና፥ ይላል EግዚAብሔር፤ Aንተንም የበተንሁባቸውን Aሕዛብን ሁሉ ፈጽሜ Aጠፋለሁ፥ 

Aንተን ግን ፈጽሜ Aላጠፋህም በመጠን Eቀጣሃለሁ፥ ያለ ቅጣትም ከቶ Aልተውህም” ኤር."፥0-01  

ሐዋርያውም EግዚAብሔር Eንድንታረም ለEኛ ጥቅም ብሎ Eንደሚቀጣን ነግሮናል። “Eንደ 

ልጆችም ከEናንተ ጋር። ልጄ ሆይ፥ የጌታን ቅጣት Aታቅልል፥ በሚገሥጽህም ጊዜ Aትድከም፤ ጌታ 

የሚወደውን ይቀጣዋልና፥የሚቀበለውንም ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነጋገረውን ምክር 

ረስታችኋል። ለመቀጣት ታገሡ፤ EግዚAብሔር Eንደ ልጆች ያደርግላችኋልና፤ Aባቱ የማይቀጣው 

ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኖAልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች Eንጂ 

ልጆች Aይደላችሁም። ከዚህም በላይ የቀጡን የሥጋችን Aባቶች ነበሩን Eናፍራቸውም ነበር፤ 

Eንዴትስ ይልቅ ለመናፍስት Aባት Aብልጠን ልንገዛና በሕይወት ልንኖር በተገባን?Eነርሱ መልካም 

ሆኖ Eንደ ታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፥ Eርሱ ግን ከቅድስናው Eንድንካፈል ለጥቅማችን 

ይቀጣናል። ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን Eንጂ ደስ የሚያሰኝ Aይመስልም፥ ዳሩ ግን በኋላ 

ለለመዱት የሰላምን ፍሬ Eርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል።” Eብ.02፥5-01 

EግዚAብሔር ከፍጹምና ቅን ፈራጅነቱ የተነሣ ቀናተኛ ነው፡፡ “ስሙ ቀናተኛ የሆነ 

EግዚAብሔር ቅንዓት ያለው Aምላክ ነውና ለሌላ Aምላክ Aትስገድ” ዘጸ."4፥04 የሚለውን ትEዛዙን 

የሚተላለፉትንና ፈጽመው የማይመለሱትን ለAምላክነቱ ቀንቶ ይቀጣቸዋል። የEስራኤል መንግሥት 

መከፈል Eና ምርኮAቸው ለAምላክነቱ ቀንቶ ያመጣባቸው ቅጣቶች ነበሩ። ናቡከደነፆርን Eንደ 

Eንስሳት ሣር Eስኪበላ ድረስ ከሰው ያሳነሰውም ለAምላክነቱ ቀንቶ ነው፡፡ “በዚያም ሰዓት ነገሩ 

በናቡከደነፆር ላይ ደረሰ ጠጕሩም Eንደ ንስር፥ ጥፍሩም Eንደ ወፎች Eስኪረዝም ድረስ ከሰዎች 

ተለይቶ ተሰደደ፥ Eንደ በሬም ሣር በላ፥ Aካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ” ዳን. 4፥"3   

የEግዚAብሔር ቅናት ለማዳን ነው፡፡ Iሳይያስ EግዚAብሔር ወልድ ዓለሙን ስለማዳኑ 

ሲናገር፤ ‹‹ጽድቅንም Eንደ ጥሩር ለበሰ፥ በራሱም ላይ የማዳንን ራስ ቍር Aደረገ የበቀልንም ልብስ 

ለበሰ፥ በቅንዓትም መጐናጸፊያ ተጐናጸፈ›› Iሳይ.$9.07 ያለው ይህንን ያስረዳል፡፡ ቅዱሳንም በEርሱ 

መንፈስ ስለሚመሩ ለEግዚAብሔር Eና ለሰው መዳን ይቀኑ ነበር፡፡  
 

የሰው ቅናት 

 የሰው ቅናት ሁለት ዓይነት ነው፡፡  
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Aንደኛው - ክፉ (ሰይጣናዊ) ቅናት፡- ክፉ ሁሉ ከዲያብሎስ ነው፤ “ኃጢAትን የሚያደርግ 

ከዲያብሎስ ነው፥ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢAትን ያደርጋልና” 1ኛ ዮሐ.3፥8 ይህ ቅንዓት የሌላውን 

ከመመኘት ከምቀኝነትና ከጨካኝ ልብ የሚነሣ ነው፡፡ ‹‹ቅንዓትም Eንደ ሲOል የጨከነች ናትና። 

ፍንጣሪዋ Eንደ Eሳት ፍንጣሪ፥ Eንደ EግዚAብሔር ነበልባል ነው፡፡›› መኃ.መኃ.8.6 ዳዊት 

‹‹በክፉዎች Aትቅና›› Eንዳለም የማይገባ ቅንዓት Aለ፡፡ ከሥር የተገለጡትን ታሪኮች Aጥኑ፡-    

 የዲያብሎስ ቅንዓት:- ዲያብሎስ በትEቢቱ ከክብሩ ከተዋረደ በኋላ በተፈጠረው Aዳም ክፉ 

ቅንዓት ስላደረበት Eሱ በወደቀበት Aምላክ የመሆን ክፉ ምኞት Eንዲሳብና Eንዲወድቅ 

ምክንያት ሆኗል። ዘፍ.3፥1 

 የቃየን ቅንዓት:- ቃየን በቸልቸኝነት ያቀረበውን ንጹሕ ያልሆነውን መሥዋEት 

EግዚAብሔር Aልተቀበለም፡፡ ወንድሙ Aቤል ከበጎ ሕሊና የተነሣ በንጹሕ መንፈስ 

ያቀረበውን ንጹሕ መሥዋEት EግዚAብሔር ስለተቀበለለት በቅናት ተነሣሥቶ ወንድሙን 

ገድሎታል። ቃየላዊ ቅንዓት ሌሎች ጸጋን ሲያገኙና ሲደሰቱ መከፋት፤ ጥላቻን Eያሰቡ 

የራስን ልቦና ማቍሰል ነው፤ “ትሑት ልብ የሥጋ ሕይወት ነው፤ ቅንዓት ግን Aጥንትን 

ያነቅዛል” (ምሳ.04፥")  

 የዮሴፍ ወንድሞች:- የዮሴፍ ወንድሞች በAባቱ ዘንድ ይወደድ በነበረው በወንድማቸው 

በዮሴፍ ላይ በቅንዓት ይንገበገቡ ነበር፡፡ የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍ በሕልሙ፤ የEነሱ 

ነዶዎች ለEርሱ ነዶ Eየሰገዱ፤ ማየቱን ሲነግራቸው ደግሞ ቅናታቸው Aይሎ ወንድማቸውን 

ለባርነት ሸጠውታል። ዘፍ."7፥1-!8 

 የሄሮድስ ቅንዓት:- የገሊላ ገዥ የሆነው ሄሮድስ በዘመኑ “የAይሁድ ንጉሥ” መወለዱን 

በመስማቱ በቅንዓት ተገፋፍቶ ያንን በቅናት ያንገበገበውን ንጉሥ ለማግኘት ሲል ሕፃናትን 

Aስፈጅቷል። 

 ሌላውን ሆን ብሎ ማስቀናትም ክፉ ነውና Aይገባም፡፡ ለምሳሌ Aንዳንዶች Aጋራቸውን 

ያስቀናሉ፡፡ ይህም ግን Aይገባም፡፡ “ክፉ ትምህርትን Eንዳትማርብህ ባጠገብህ የምትተኛ 

ሚስትህን Aታስቀናት” ሲራ.9.1 ይህ ዓይነቱ ማስቀናት በጓደኝነት Eና በጾታዊ ትንኮሳዎችም 

ይገለጣል፡፡ ለዚህ ነው ሲራክ “በምተስቀናት ገንዘብ ከሴት ጋር Aትናገር፡፡” "7.01 

ከላይ ያየናቸውን ቅንዓቶች በቅዳሴ EግዚE ‹‹ቅንዓት ጥቅም Aያግኝ›› ተብለዋል፡፡ 
 

ሁለተኛው የሰው ቅንዓት በጎ (መንፈሳዊ) ቅንዓት ነው፡፡  
 

በጎ ቅንዓት የሚባለው በAንድ በኩል ሕገ EግዚAብሔር በሰው ሁሉ Eንዲከበርና መንግሥተ 

EግዚAብሔር በምድር Eንዲሰፍን ከመፈለግ የተነሣ የሚኖር የመፍቀርያነ EግዚAብሔር /የቅዱሳን/ 
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ቅንዓት ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች መልካም የሠሩትን በማየትና በመስማት ለመልካም ሥራ 

ሲነሣሡ በጎ ቅናት ይባላል።  

የዳዊት ቅናት:- ንጉሡ ዳዊት ለAምልኮተ EግዚAብሔርና ለቤተ EግዚAብሔር በEጅጉ 

የሚቀና ነበር። ራሱ በዝግባ በተሠራ ቤት በመኖሩ ከመደሰት ይልቅ ታቦተ ጽዮን በድንኳን በመኖሯ 

ልቡ በቅንዓት ይቃጠልበት ነበር።“Eኔ ከዝግባ በተሠራ ቤት ተቀምጬAለሁ፥ የEግዚAብሔር ታቦት 

ግን በመጋረጆች ውስጥ Eንደ ተቀመጠ Eይ” 2ኛ.ሳሙ.7፥2 በማለት በነቢዩ ናታን ፊት ተናግሯል። 

በመዝሙሩም “በEውነት ወደ ቤቴ ድንኳን Aልገባም፥ ወደ ምንጣፌም Aልጋ Aልወጣም፥ለዓይኖቼም 

መኝታ ለሽፋሽፍቶቼም Eንቅልፍ፥ ለጕንጮቼም Eረፍትን Aልሰጥም፥ለEግዚAብሔር ስፍራ፥ ለያEቆብ 

Aምላክ ማደሪያ Eስካገኝ ድረስ” መዝ.)"1፥3-5 ሲል Eንሰማዋለን። ቅዱስ ዳዊት በEግዚAብሔር ስም 

በሚነሣሡት ላይም “የቤትህ ቅንዓት በልታኛለችና፥ የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቆAልና።” መዝ.%

8፥9 ሲል Eንሰማዋለን። 

የኤልያስ ቅንዓት:- ነቢዩ ኤልያስ Aምልኮተ EግዚAብሔር ሲጠፋ፣Eስራኤል ቃል ኪዳኑን 

ትተው መሠዊያዎችን ሲያፈርሱ፣ ብቻውን የቀረ Eስኪመስለው ድረስ ነቢያት ሲገደሉ Eጅግ 

በቅንዓት ይቃጠል ስለነበረ Eንዲህ ይል ነበር፡፡ “ለሠራዊት Aምላክ ለEግዚAብሔር Eጅግ ቀንቻለሁ 

የEስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንህን ትተዋልና፥ መሠዊያዎችህንም Aፍርሰዋልና፥ ነቢያትህንም በሰይፍ 

ገድለዋልና Eኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ ነፍሴንም ሊወስዱAት ይሻሉ” 1ነገ.09፥0 

የዮሐንስ ቅናት:- መጥምቁ ዮሐንስ Aይሁድን “Eናንተ የEፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቍጣ 

Eንድትሸሹ ማን Aመለከታችሁ? ...መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቈረጣል” ማቴ.3፥1-0 Eያለ 

ይገሥጻቸውና መንገድ የተባለውን ልቦናቸውን ለወንጌል ያቀና የነበረው፤ ለሕገ EግዚAብሔር፣ 

ለመንግሥተ EግዚAብሔር ከነበረው ጥልቅ ቅንዓት የተነሣ ነው። ለሰማEትነት ያበቃው በሰይፍ 

የመቀላት ቅጣት የተወሰነበትም በቅናት ሄሮድስን ሳይፈራ በመገሠጹ ነው፡፡ ማቴ.04፥1-02 

የጳውሎስ ቅንዓት:- Aስቀድሞ በቅንዓት ቤተ ክርስቲያንን ያሳድድ የነበረው ቅዱስ ጳውሎስ 

በኋላ ደግሞ ወንጌልን ለማስፋፋት ጥልቅ የሆነ ቅንዓት በልቡ ተቀጣጠለበት፡፡ “ስለ ቅንዓት 

ብትጠይቁ፥ ቤተ ክርስቲያንን Aሳዳጅ ነበርሁ፤ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ፥ ያለ ነቀፋ ነበርሁ። 

ነገር ግን ለEኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ Eንደ ጉዳት ቈጥሬዋለሁ” ፊልጵ.3፥6-7 ለዚህም 

ነው መከራውን ሁሉ ሳይሰቀቅ ስለ ቤተ ክርስቲያን Eለት Eለት በቅንዓት ያስብ የነበረው፤ 

“የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር፥ Eለት Eለት የሚከብድብኝ የAብያተ ክርስቲያናት ሁሉ Aሳብ ነው” 

2ኛ.ቆሮ.01.!8  
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ማጠቃለያ 
 መለኮታዊው ቅናት ሰዎችን ለመጥቀም Aምላክ የሚቀጣበትና የሚያድንበት መንገድ ነው፡ 

 

ተግባር 
 መንፈሳዊውን ቅናት ለማዳበር ክፉውን ለማስወገድ ጣሩ፡፡ 

 

ጥያቄዎች፡- 

1. ቅንዓት ማለት ምን ማለት ነው? 

ሀ. በግEዝ (ኪዳነ ወልድ ክፍሌ) መዝገበ ቃላት 

ለ. በመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት መሠረት ግለጹ፡፡ 

2. መለኮታዊ ቅንዓት ምንድ ነው? Aብራሩ፡፡ 

3. የሰው ቅንዓት በስንት ይከፈላል? ምን Eና ምን? 

4. በክፉ ቅንዓት የሚጠቀሱትን ምሳሌዎች በማቅረብ Aብራሩ፡፡ 

5. መልካም (መንፈሳዊ) የሆነው ቅንዓት ምሳሌዎች ምን ምን ናቸው? ግለጹ፡፡ 
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ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ 

ሃያ Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅን ሕይወት ታሪክ፣ Aገልግሎት 

Eና መንፈሳዊ ተጋድሎ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ”  2ኛ ጢሞ.4.6 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹መጽሐፈ ስንክሳር››፣ ‹‹ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ሕይወቱና 

ትምህርቱ›› (ያረጋል Aበጋዝ) 
 

መግቢያ፡- በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና በAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን 

መግቢያ የነበረው፤ ከAንፆኪያ የተገኘውና በቁስጥንጥንያ ፕትርክና የተሾመው ቅዱስ ዮሐንስ 

Aፈወርቅ፣ በሕይወቱ፣ በትምህርቱ Eና በመንፈሳዊ ቅንዓቱ ብርሃን ሆኖ ያለፈ Aባት ነበር፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችን ከሕይወቱ Eና ከትምህርቱ በAጭሩ ለEኛ ሕይወት የሚሆነንን ያህል Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡-  
1. ውልደቱ Eና Eድገቱ 

ከዝነኛ ወታደር Aባቱ ሴኮንዶስ Eና በቅድስና ሕይወቷ ለሌሎች Aርዓያ ከሆነች ክርስቲያን 

Eናቱ Aንቱዛ በ3)#7(347) ዓ.ም በAንፆኪያ የተወለደው ዮሐንስ Aንዲት Eኅት ያለችው ሁለተኛ Eና 

የመጨረሻ ልጅ ነበር፡፡ 

Aባቱ በልጅነቱ ስለሞተ Eናቱ በጠንካራ Eምነት ፣ በወቅቱ (የፍልስፍናና የንግግር ጥበብ 

ትምህርቶችን) Eንዲማር በማድረግ Aሳደገችው፡፡ በወጣትነቷ ባልዋ ሞቶባታል፡፡ ሆኖም ሌላ ጋብቻ 

ሳያምራት ለልጆቿ Aርዓያ ሆና Aሳደገቻቸው፡፡ ዮሐንስ መምህራኑ Eንዲተካቸው Eስኪመኙ በጥሩ 

Aቀባበል ትምህርቱን ፈጸመ፡፡ በAንፆኪያ በጥብቅና ሥራ በተሰማራበት ወቅት ከትምህርቱ ቀጥሎ 

ለEውነት ለመቆም የተዘጋጀበት የተግባር ትምህርት ቤቱ ነበር፡፡ በዮሐንስ ንግግር ክህሎት  የሚደነቁ 

ብዙዎች በፍርድ ቤቶች የርሱን የጥብቅና ክርክር ሊሰሙ ይሰበሰቡ ነበር፡፡ በታላቋ ሮም ሥርዓተ 

መንግሥት ከወታደርነት ቀጥሎ ለመንግሥት ከፍተኛ ሥልጣን የሚያበቃው የጥብቅና ሞያ ነበር፡፡ 

ነገር ግን Eውነት Eና EግዚAብሔርን መፍራት ከEናቱ ለተማረው ለዮሐንስ ለሐሰት ቆሞ መከራከር 

በሠለጠነበት ዘመን በንጹሐን ላይ የሚፈጸመውን ግፍ Eያየ በዝምታ ማለፍ (መኖር) የሚመች 
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Aልነበረም፡፡ Eናም ጥብቅናውን ትቶ በገዳም ለመኖር ቢመኝም Eንዳይለያት በምትፈልገው Eናቱ 

ልመና Aብሮዋት ቆየ፡፡ 

ዮሐንስ በሃያ ሦስት ዓመቱ ተጠመቀ፡፡ Eናቱ Aንቱዛ በልጅነቱ ዮሐንስን ያላጠመቀችበት 

ምክንያት በብዙ ታሪክ ጸሐፊያን ሐሳብ የተሰጠበት ሲሆን፤ ዋናው ምክንያት ግን በወቅቱ 

Aርዮሳውያን ከOርቶዶክሳውያን Aለመለየታቸው ነበር፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ ከተጠመቀ በኋላ በፍጹም ልቡ 

Aምላኩን ተከተለ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ “Eንግዲህ ክርስቶስ በAብ ክብር ከሙታን Eንደተነሣ Eንዲሁ 

Eኛም በAዲስ ሕይወት Eንድንመላለስ ከሞቱ ጋር Aንድ Eንሆን ዘንድ በጥምቀት ከEርሱ ጋር 

ተቀበርን፡፡” ሮሜ.6÷4 Eንዳለው፤ ዮሐንስም ዓለማዊውን ኑሮ ንቆ በመተው በAዲሱ Eውነተኛ 

የክርስትና ሕይወት ኖረ፡፡ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ የጻፈልን ጳላድየስ ዮሐንስ ከተጠመቀ በኋላ የነበረውን 

ሕይወት ሲገልጥ፤ “ፈጽሞ Aልማለም፣ Aልረገመም፣ በሐሰትም Aልተናገረም፣ ረብ ጥቅም የሌለው 

ነገር ታግሦ Aልሰማም፣ ጥምቀቱ ይህንን ዓለም ፈጽሞ የካደበትና ክርስቶስን ለማገልገል ራሱን 

የሰጠበት፣ ከዓለም ለክርስቶስ የተለየበት፣ ፍጹም የሕይወት ለውጥ ያደረገበት ነበር፡፡ ለውጡም 

ፍጹምና ዘላቂ ነበር፡፡” ብሏል፡፡ 
 

2. ገዳማዊ ሕይወቱና Aገልግሎቱ 
 

ሀ. ጥሪና ገዳማዊ ሕይወት 

የAንፆኪያው ጳጳስ መላጥዬስ ዮሐንስን በAናጉንስጢስነት ሾመው፡፡ ዮሐንስ ግን የEናቱን ቤት 

ገዳም Aድርጐ ገዳማዊ ሕይወትን ጀመረ፡፡ ራሱን ከሌላው ዓለም ለይቶ ብሕትውናን ተለማመደበት፡፡ 

በጾም፣ በጸሎት፣ መሬት በመተኛት ኖረ፡፡ በሕፃንነቱ Aባቱን፣ በወጣትነቱ ተወዳጅ Eናቱን ቢያጣም 

ወደ ገዳማዊ ሕይወቱ ሄዶ በAንፆኪያ Aቅራቢያ ባለ ተራራ በሚገኝ ገዳም ለAራት ዓመታት ከAባቶች 

ጋር፣ ለሁለት ዓመታት በዋሻ ለብቻው ኖረ፡፡ “Eውነተኛ ፍልስፍና”  በሚለው ገዳማዊ ሕይወት 

ሰባት ዓመት ሲኖር በተጋድሎው ብዛት ሰውነቱ ስለተጐዳ ወደ Aንፆኪያ ተመለሰ፡፡ ይህም ሰፊውን 

የስብከተ ወንጌል Aገልግሎቱን የሚሰጥበት Aጋጣሚ ሆነ፡፡  
 

ለ. በስብከት Eና ቅስና የነበረው Aገልግሎት 

ሊቀ ጳጳስ መላጥዬስ ዲቁና ሾመው፡፡ በዚሁ መዓርግም በታማኝነት Aገለገለ፡፡ በ3)'6(386) 

ዓ.ም ከጳጳሱ ከፍላቪያን ቅስና ተቀበለ፡፡ Eስከ 3)(7(397)ዓ.ም በቅስና መዓርገ ክህነት በሰባኪነት 

Aገለገለ፡፡ ይህንንም ዋናው ሥራው Aድርጎ ዓለምን የለወጡ ትምህርቶችን Aስተላለፈበት፡፡ በAቢይ 

ጾም ተከታታይ ሰንበታትም ያስተምር ነበር፡፡  
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ሐ.Aስታራቂው ቅዱስ ዮሐንስ  

በAንፆኪያ በተቀሰቀሰው ዓመጽ የምEራቡን ሮም በAንፆኪያ ሆኖ የሚመራው ንጉሥ ከተማዋን 

ለማጥፋት ሲወስን፤ ሕዝቡም በግብር ተማሮ የንጉሡንና የቤተሰቡን ሐውልት Aፈረሰ፡፡ Aረጋዊው 

ጳጳስ ፍላቪያኖስ ንጉሡን ለመማለድ በታሪክ ጸሐፊያን በዮሐንስ Eንደተረቀቀ የሚታመን ደብዳቤ ይዞ 

ቁስጥንጥንያ ሄደ፡፡ ዮሐንስም የAንፆኪያን ሕዝብ የሚያጽናና፣ ተስፋ የሚሰጥና የተግሣጽ ትምህርት 

Aስተማረ፡፡ ይህ Aጋጣሚ የቅድሱን Eውቀት፣ ጥልቅ መንፈሳዊነትና Aርቆ Aሳቢነት ያሳየበት፤ 

በሕዝቡም መወደድን ያተረፈለት ነበር፡፡ ደብዳቤው ንጉሡን ሲያስለቅስ ስብከቱ ሕዝቡን ወደ Aምላኩ 

የመለሰና ከተለመዱ ክፉ ድርጊቶች ያረመበት ነበር፡፡ 

Aርዮሳውያን የሮምን ነገሥታት በመያዝ የፈጠሩት ክፍፍል የAንፆኪያ ቤተ ክርስቲያንን 

AውኮAታል፡፡ ኤዎስጣቴዎስ የተባለው ጳጳስ ታስሮ ጳጳስ መላጥዩስ ተተካ፡፡ ይህም የኤዎስጣቴዎስ 

ደጋፊዎችን ኤዎስጣቴዎሳውያን በሚል Eንዲደራጁ በር ከፈተ፡፡ መላጥዮስንም ተቃወሙት፤ ነገር 

ግን ብዙም ሳይቆይ መላጥዮስ በግዞት ወርዶ ጳውሊኖስ ተሾመ፡፡ ከጥቂት ጌዜያት በኋላ Aዎስጣቴዎስ 

Aርፈ፡፡ መላጥዮስም ወደ Aንፆኪያ ተመለሰ፡፡ ነገር ግን ከጳውሊኖስ ጋር Aልተስማሙምና፤ መንበሩን 

ለማን ይሁን? የሚለው ሲያወዛግብ Eስክንድርያና ሮም ለጳውሊኖስ Eውቅና ሰጡ፡፡ ይህም ልዩነቱን 

Aባባሰው፡፡ መላጥዮስ ሲያርፍ ፍላቪያንን ተካ፡፡ በAንድ መንበር ማገልገል ያለባቸውን Aባቶች ጸብ 

Aስቀርቶ ሰላም ለማምጣት ብዙ Aባቶች ጥረት Aድርገዋል፡፡ በኋላም ቅዱስ ዩሐንስ በመላጥዩስ 

የተተካውን ፍላቪያንን ከሮም Eና Eስክንድርያ ጋር Aስታረቀው፤ በፍላቪያን በ4)05(415) ዓ.ም 

የተተካው Aሌክሳንደር ኤዎስጣቴዎሳውያንን ወደ ቤተ ክርስቲያን መለሰ፡፡ በዚህም ጸቡ Eንዲቆም 

በማድረግ ዋና የነበረው Eና በማስተማር፣ በምክር፣ በማስታረቅም የደከመው ቅዱስ ዮሐንስ 

Aፈወርቅ ነበር፡፡ 
 

3. በጽሑፍ የደረሱን የቅዱስ ዮሐንስ ሥራዎች 

ቅዱስ ዮሐንስ ዛሬ ድረስ ተወዳጅ የሆኑትን ስብከቶች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎችና 

በተለያዩ AርEስት ከተጻፉት መጻሕፍት Aብዛኛዎቹን AዘጋጅቶAል፡፡ የተወሰኑትም ሲያስተምር 

በነበሩት በሰማEያን የተጻፉ ናቸው፡፡ Eነዚህንም ጸሐፍያን Eንደሚከተለው ይከፍሉዋቸዋል ፡- 

3.1. በመጽሐፍ መልክ ያዘጋጃቸው ሥራዎቹ ፡፡ Eነዚህ ገዳማዊ ሕይወትን በተመለከተ ፣ ስለ 

ክህነት፣ ስለ ድንግልናዊ ሕይወት፣ ስለ ንጽሕናና ራስን ስለመግዛት ፣ ስለ ሃይማኖትና ስለ 

EግዚAብሔር መለኮታዊ ጥበቃ የተጻፉ ናቸው፡፡ ለጳጳሳት Eና ለሌሎች ወዳጆቹ የተላኩ የማጽናኛ 

መልEክታት Eና የቅዳሴ መጻሕፍትም ይገኙባቸዋል፡፡ 
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3.2. በተለያዩ ርEሰ ጉዳዩች ላይ የሰበካቸው ስብከቶቹ Eንደሚከተለው ይከፈላሉ፡፡ 

በታሪካዊ ክሥተቶች የተጻፉ ለምሳሌ ‹‹በEንተ ሐውልት›› ሕዝቡ የንጉሡንና የቤተሰቦቹን 

ሐውልት ማፍረሱን ምክንያት Aድርጎ የመከረበት፤ ንግሥት Aውዶክስያ በቤተ ክርስቲያኑ ፊት 

ሐውልት Aቁማ Eንዲዘፈንበት በማድረግዋ ለቤተ ክርስቲያን ክብር ቆሞ ያስተማረው ትምህርቶች 

ሌሎችም ይጠቀሳሉ፡፡  

በAጽራረ ቤተ ክርስቲያንና በAጽራረ ሃይማኖት ላይ ያስተማራቸው ትምህርቶች ፤ በዘመኑ 

ለተነሡ መናፍቃን የተሰጡ መልሶች ናቸው፡፡ 

ስለ ግብረ ገብነት፤ ስለ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን፤ ስለ ቅዱሳንና ሰማEታት የሰበካቸው 

ስብከቶቹ Eስከ ዘመናችን የሚነበቡ Eና የሚሰበኩ ናቸው፡፡   

በመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ክፍሎችና ርEስ ጉዳዩች ላይ ያስተማራቸው Aሉ፡፡ Eነዚህ የተለያዩ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን (ለምሳሌ ፡- የሳምራዊቷን ታሪክ ፣ ዘመዶቹ በጣራ ያስገቡትን በሽተኛ ፣ 

በማቴዎስ ወንጌል !6 ጌታችን የጸለየውን ጸሎት ተንትኖ ያስተማረባቸው፡፡) Eና መጽሐፍ ቅዱስን 

(ወንጌላትን ፣ መልEክታትን) ያብራራባቸው ትርጓሜዎች ናቸው፡፡  
 

1. ዘመነ ፕትርክና 

የሮም ግዛት ምሥራቅ Eና ምEራብ ተብሎ ለሁለት ሲከፈል ፤ የምEራቡ ሮም የምሥራቁ ዋና 

ከተማም ቁስጥንጥንያ ሆኑ፡፡ በተለይ Aዲስ ከተማ የነበረችው ቁስጥንጠንያ ውብ፣ ባለፀጋና ተወዳጅ 

ከተማ ሆነች፡፡ ለሁለቱም ሊቀ ጳጳሳት ተሾመ፡፡ በዚህ Aዲስ መንበር የራሳቸውን ሰው ለማስቀመጥ 

Eስክንድርያና ሮም ይፎካከሩ ነበር፡፡ በዚህ መሓል የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳሳት ኔክታርዩስ Aረፈ፡፡ 

በዚህ የተነሣ በመንበሩ ላይ Aባት ለመተካት ክፍተት ተፈጠረ፡፡ Aንዳንዶቹም የራሳቸውን ሰው 

ለመሾም ሲጥሩ ንጉሡ Aርቃዲዎስ ግን ቅዱስ ዮሐንስን በድብቅ ከAንፆኪያ ወደ ቁስጥንጥንያ 

የካቲት !6 ቀን 3)(8 ዓ.ም Aስመጥቶ Eንዲሾም Aደረገ፡፡ ዮሐንስ ከAንጾኪያ ሲወጣ የሚያውቀው 

ቤተ ክርስቲያን  Eንደሚመርቅ ብቻ ነበር ፡፡  

ቅዱስ ዮሐንስ በቁስጥንጥንያ ያጋጠመው የተለየ ነገር ነበር፡፡ ሀብት፣ ሥልጣንና ምቾት 

የፈጠሩዋቸው የቅምጥልነት ኑሮዎች ከባለ ሥልጣናትና ባለ ጠጐች Aልፎ ከቤተ ክርስቲያን Aባቶች 

ሕይወትም ውስጥ ገብቶ ነበር፡፡ ሕዝቡም Iክርስቲያናዊ Aኗኗር ይጐላበት ነበር፡፡ የAርዮሳውያን 

Eንቅስቃሴም በስድብ የተሞላና በሁከት የሚገለጥ ሆኖ Aገኘው፡፡ ይህ ሁሉ ለውጥ ይፈልግ ነበርና፡፡ 

ቅዱስ ዮሐንስም ይህንኑ Aስፈላጊ ለውጥ ከመንበረ ፖትርያርኩ Eና ከካህናቱ ጀመረ፡፡  

ለቤተ ክርስቲያን የማያስፈልጉ ጌጣጌጦች ፣ ድግሶችና ሌሎች ተመሳሳይ ድርጊቶችን ለነዳያንና 

ለሕሙማን Eንዲውሉ በማድረግ Eንዲስተካከለ Aደረገ፡፡ ራሱም በገዳም የነበረውን ሕይወት 
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በመቀጠል Aርዓያ ሆነ፡፡ በምግባር የሚታሙ ካህናትን በተግሣጽ ፣ በተጨባጭ የተመሰከረባቸውንም 

ክህነታቸውን በመሻር Aረመ፡፡ መነኮሳት በገዳም ካህናት መንጋውን በማገልገል Eንዲጠመዱ Aደረገ፡፡  

ምEመናንንም በሃይማኖት Eንዲጸኑ የAርዮሳውያንን ክህደት በትምህርት Aስረዳ ፤ በከተማ 

Eየዞሩ የሚያውኩትን Aርዮሳውንንም Aስቆመ፡፡ 

የማይገባ ምግባር ፣ Aለባበስና ኑሮ የነበራቸውን በግልጽ ገሠጸ፡፡ ድሆችን የሚረዳ ሆስፒታል 

Aቋቋመ፡፡ ከቤተ ክርስቲያን ድሆች ቀድመው Eንዲረዱ Eና ሐብታሞች ለድሆች ያለባቸውን ኃላፊነት 

Aስረዳ፡፡ 

ይህ በጎ ለውጥ ያላስደሰታቸው ግን Aልጠፉም፡፡ ሥልጣነ ክህነታቸው በጥፋታቸው 

የተያዘባቸው፣ ጥቅማቸው የተነካባቸው ካህናት Eና ተግሣጹን Eንደ ስድብ የቆጠሩት ወይዛዝርት 

ከቤተ መንግሥቱ ጋር ሊያጋጩት ነገር ይሠሩበት ጀመር፡፡ በተለይም ንግሥቲቷ Aውዶክስያ 

በተቀማጠለ Aኗኗርና Aለባበሷ Eንዲሁም በኃይለኛነቷ ትታወቅ ነበር፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ 

በቅምጥልነት ኑሮ Eና ድሆችን ባለማሰብ ላይ Aዘውትሮ ያስተምራል፡፡ Eነዚህን ትምህርቶቹን 

ንግሥት Aውዶክስያ ቀድሞም Aትወዳቸውም ነበር፡፡  ንግሥቲቷ ለቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ያላትን 

ጥላቻ የሚያውቁ ጠላቶቹ ሁሉ የሚያስተምረውን ትምህርት ንግሥቲቷን ለመንካት ለማሳጣት 

Eንደሚያስተምር ይነግሯት ጀመር፡፡ Eሷም የበለጠ ጥላቻዋ Eየከፋ በጠላትነት ታየው ጀመር፡፡ 

በኋላም መሬትዋን በግፍ የተነጠቀች ደሃ ከቤተ መንግሥቱ ፍትሕ ስላጣች ቅዱስ ዮሐንስን 

በሽምግልና ላከችው፡፡ ዮሐንስም በሽምግልና ወደ ንግሥቲቱ ሄዶ የደሀዋን መሬት Eንድትመልስ 

ሊያግባባት ሞከረ፡፡ ንግሥት Aውዶክስያ ግን ፈጽሞ ፈቃደኛ Aልነበረችም፡፡ ከብዙ ጥረት በኋላ 

በድሀዋ ላይ ግፍ የፈጸመችዋን ንግሥት ከቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ ለያት፡፡ ይህም ከታላቅ ድፍረት 

ተቆጠረና በቅዱሱ ላይ ከቤተ መንግሥቱ ቁጣ ቀሰቀሰ፡፡ 

በዚህ መሐል የEስክንድርያው ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ ባልሠሩት ሥራ Aጥፍታችኋል ብሎ 

ያባረራቸው መነኮሳት Eንዲያስታርቃቸው ወደ ዮሐንስ መጡ፡፡ ዮሐንስም Aባቴ ነው ከሚለው 

ከቴዎፍሎስ ጋር መነኮሳቱን ለማስታረቅ ጥረት Aደረገ፡፡ ሆኖም ቴዎፍሎስ  Eንቢታውን በዝምታ 

ስላሳየ መነኮሳቱ ለንጉሡ Aመለከቱ፡፡ ንጉሡም በዮሐንስ ሰብሳቢነት ቴዎፍሎስ ወደ Aንጾኪያ መጥቶ 

መፍትሔ Eንዲሰጡ Aዘዘ፡፡ ይህም ለክብሩ ልዩ ትኩረት የሚሰጠውን ቴዎፍሎስን በዮሐንስ ላይ 

Eንዲነሣ Aደረገ፡፡ የEስክንድርያው ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ ወደ ቁስጥጥንያው መንበረ ፓትርያርክ 

Aልሄደም፡፡ ከቅዱስ ዮሐንስ ጋርም Aልተገናኘም፡፡ በቁስጥንጥንያ ከተማ የሰነበተው ቴዎፍሎስ 

ንግሥቲቱን Eና Aኩራፊዎቹን ካህናት Aሰባስቦ ሲመክሩበት ቆየ፡፡ በኋላም ቅዱስ ዮሐንስ ከመንበሩ 

ተነሥቶ Eንዲሰደድ የሐሰት ምስክሮችን ተጠቅሞ Aስወሰነበት፡፡  
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ሕዝቡ በዚህ ውሳኔ Eጅግ ተቆጣ፡፡ በቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ላይ በተላለፈው የግፍ ውሳኔና 

ቅጣት የEግዚAብሔር ቁጣ በልዩ ልዩ ተAምራት ተገለጸ፡፡ በዚህ ምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ወደ 

መንበሩ Eንዲመለስ ተደረገ፡፡ ንግሥቲቱም በድንጋጤ የተመለሰች መሰለች፡፡ ቆይታም ወደ ቀደመ 

ግብርዋ ስለተመለሰች ሐውልቷን በቤተ ክርስቲያኑ ፊት Aቁማ ይጨፈርበት ነበር፡፡ ይህም ቤተ 

ክርስቲያንን መድፈር ስለሆነ ዮሐንስ ድርጊቱን በስብከቱ ተቃወመ፡፡ ጸቡ Eንደገና Aገረሸና ቅዱሱ 

ወደ በረሓ ተጋዘ ፤ በመንገድም ላይ በ4)7(407) ዓ.ም Aረፈ፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
 ቅዱስ ዮሐንስ ከቤተሰቡ የተማረውን መልካም Aኗኗር በተግባር የተከተለ Aባት ነው፡፡ 

Eኛም መልካም Aርዓያዎቻችንን ማወቅ Eና መከተልን Eንማራለን፡፡ 

 ቅዱስ ዮሐንስ በጾም Eና በጸሎት መልካሙን ገድል የተጋደለ፤ ለማስታረቅ የተጋ Aባት 

ነው፡፡ Eኛም ይህን የEግዚAብሔር ኃይል ብንታጠቅ በመንፈሳዊው ተጋድሎ የክብር ዘውድ 

Eንቀዳጅበታለን፡፡ 

 ቅዱስ ዮሐንስ ለEውነት የቆመ Eና የተጋደለ Aባት ነው፡፡የEውነትን Eና የቅድስናን ኑሮም 

AሳይቶAል፤ ለEኛም Aርዓያ ነው፡፡ 
 

ተግባር 
1. ለነገ ዛሬ ተዘጋጁ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ በልጅነቱ ከትምህርት ቤት Eና ከቤተሰቡ በAግባቡ 

መማሩ ጠቅሞታል፡፡ ሰውን የሚጠቅም Eና EግዚAብሔርን የሚያስደስት ታላቅ ሰብEና ላይ 

የምንደርሰው ዛሬን በAግባቡ ስንዘጋጅ ነው፡፡ መማር፣ EግዚAብሔርን በመውደድና በመፍራት ማደግ 

ዛሬ የምንተጋባቸው፤ ነገ በዚህ ዓለምና በEግዚAብሔር መንግሥት ታላቅ የሚያደርጉን ናቸው፡፡ 

“ Aንተ ጐበዝ፥ በጕብዝናህ ደስ ይበልህ፥ በጕብዝናህም ወራት ልብህን ደስ ይበለው፥ በልብህም 

መንገድ ዓይኖችህም በሚያዩት ሂድ፤ ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ EግዚAብሔር ወደ ፍርድ 

Eንዲያመጣህ Eወቅ። ሕፃንነትና ጕብዝና ከንቱዎች ናቸውና ከልብህ ኀዘንን Aርቅ፥ ከሰውነትህም 

ክፉን ነገር Aስወግድ።”  መክ.01.9-0  

2. ጾምና ጸሎትን ቅዱሳት መጻሕፍት ከማንበብ ጋር ተለማመዱ፡፡ “ከሕፃንነትህም ጀምረህ 

ክርስቶስ Iየሱስን በማመን፥መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን 

Aውቀሃል። የEግዚAብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የEግዚAብሔር 

መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር 

ደግሞ ይጠቅማል።” 2ኛ ጢሞ.3.06 ቅዱስ ዮሐንስ ከጾምና ጸሎት ጋር ማንበቡ ቅዱሳት 

መጻሕፍትን Eና ይህን ዓለም ተረድቶ ታላቁ Aባት Eና መምህር ለመሆን Aብቅቶታል፡፡ 
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3. ለመልካም ነገር ተፈላጊ ሁኑ፡፡ ከታሪኩ Eንደተማርነው ቅዱስ ዮሐንስ የተጣሉ ለEርቅ ፣ 

የተበደሉ Aቤት Eንዲልላቸው ፣ ለወሳኝ የAገልግሎት መስክ ተመራጭ Eና ተፈላጊ ነበር፡፡ Eኛም 

‹‹የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የEግዚAብሔር ልጆች ይባላሉና›› ማቴ.5.9 Eንደተባለ ለማስታረቅ፣ 

ለመፍትሔ፣ ለመልካም ምክር፣ ለጸሎት የምንፈለግ Eንድንሆን፤ ሰላማዊ Eና መንፈሳዊነትንም 

በEውነት የያዝን መሆን Aለብን፡፡ 

4. ለEውነትና ለተሻለ ሥራ ተሰለፉ፡፡ መልካምነት Eና Eውነት ዋጋ ያስከፍላሉ፤ Eንደ 

ውጤታቸው ግን Aይሆንም፡፡ Eናም ለEግዚAብሔር Eና ለEውነት ኑሩ፡፡ ይህንንም ማድረግ 

የዘላለምን Aክሊል ለመቀዳጀት ያበቃል፡፡ 
 

ጥያቄዎች 
 

1. የቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ Eናትና Aባት ማን ይባላሉ? የት ተወለደ? ማን Aሳደገው? 

2. ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ገዳማዊ ሕይወትን የጀመረው Eና የተለማመደው የት ነበር? 

Eንዴት? 

3. ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ዲቁና የተቀበለው ከማን ነበር? የቅስና ሥልጣነ ክህነት 

የተቀበለውስ ከማን ነው? መቼ? 

4. ከቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የማስታረቅ መልካም ሥራ ዋና ዋናዎቹን ግለጹ፡፡ 

5. የቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅን የጽሑፍ ሥራዎች በልዩ ልዩ ርEሰ ጉዳዮች ይከፍሏቸዋል፡፡ 

በምን በምን ርEሰ ጉዳዮች Eንደሆኑ በተማራችሁት መሠረት ግለጹ፡፡ 

6. ስለ ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የፓትርያርክነት ሹመት ግለጹ፡፡ በማን? Eንዴት ተሾመ?  

7. በፓትርያርክነት Aገልግሎቱ ያጋጠመው ፈተና ምን ነበር? 
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Aባ ባሕርይ Eና ሥራዎቹ 

ሃያ ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ከAባ ባሕርይ ሕይወት፣ ታሪክና ሥራዎች ስለ ቤተ 

ክርስቲያንና መንፈሳዊ ሰብEና ይገነዘባሉ፡፡ መምህሩ የሚያቀርቡ 

ላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“Eኔ ክርስቶስን Eንደምመስል Eኔን ምሰሉ”  1ኛ ቆሮ.01.1 

ተጨማሪ ምንባባት፡- የAባ ባሕርይ ድርሰቶች (በጌታቸው ኃይሌ 1997 ዓ.ም)፤ ‹‹የቤተ 

ክርስቲያን መረጃዎች›› ዳንኤል ክብረት (1998ዓ.ም) 
 

መግቢያ፡- 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን፤ ከምሥራቅ Iትዮጵያ የተነሣው ግራኝ Aህመድ ፣ 

ከደቡብ ምEራብ Iትዮጵያ የተነሣው የOሮሞ መስፋፋትና የሰሜኑን የክርስቲያን መንግሥት Eንደ 

Aዲስ ያዋቀረው የAፄ ሠርፀ ድንግል ታሪክ የተከሠተበት ዘመን ነው፡፡ Aባ ባሕርይም በዚህ ዘመን 

የነበረ መንፈሳዊ ደራሲ Eና የታሪክ ጸሐፊ ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ስለAባ ባሕርይ Eና 

ድርሰቶቻቸው Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ዋና ትምህርት፡- 
Aባ ባሕርይ:- በ05)!8(1528) ዓ.ም በጋሞ ጐፋ ተወለዱ፡፡ ከዚያም ወደ ብርብር ማርያም 

ሄደው ተማሩ (ብርብር ማርያም በደቡብ Iትዮጵያ ከጨንቻ ከተማ 30 ኪ.ሜ ርቃ የምትገኝ በብሉይ 

ኪዳን የOሪት ሥርዓት ይሠጥባት የነበረች ጥንታዊት ገዳም ናት፡፡) በዚያም Aባ ባሕርየ በመነኮሳቱ 

ሕይወት ተማርከው መነኮሱ፤ በትውልድ ቦታቸው በተከሠተ ችግር ምክንያትም ወደ ምድረ Aምሐራ 

ሄደው ኖሩ፡፡ በነበራቸው የሥነ ጽሑፍ ተሰጥO Eና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በAፄ ሠርፀ ድንግል 

ቤተ መንግሥት Aገልግለዋል፡፡ ካሉን መረጃዎች ስለ Aባ ባሕርይ የሚከተሉትን Eንረዳለን፡፡ 
 

1. የAባ ባሕርይ ድርሰቶች፡- EግዚAብሔር በሰጣቸው የድርሰት ፀጋና በቤተ ክርስቲያን በሚገባ 

ባጠኑት ትምህርት Eውቀትን Eና መንፈሳዊነትን Aስተባብረው የያዙት Aባ ባሕርይ፤ ከጻፉዋቸው 

መጻሕፍት Aራቱ በግጥም መልክ የተዘጋጁ ናቸው፡፡ Eነርሱም፡- መዝሙረ ክርስቶስ፣ Aጭሩ 

መዝሙረ ክርስቶስ፣ መልክA ገብርኤል፣ ሰላመ ቅዱሳን ናቸው ፡፡ (Eዚህ ላይ Aባ ባሕርይ መዝሙረ 

ክርስቶስ ብለው የሰየሙዋቸው ሁለት ድርሰቶች Aሉዋቸው፡፡ Aንዳንድ ምሁራን ‹‹መዝሙረ 
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ክርስቶስ›› Eና ‹‹Aጭሩ መዝሙረ ክርስቶስ›› በማለት ይለዩዋቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርታችን ይህንኑ 

ስያሜ ተከትለን በተጻፉበት ዘመን ቅደም ተከተል Eናያቸዋለን፡፡)   
 

1.1 Aጭሩ መዝሙረ ክርስቶስ በ05)$3(1553) ዓ.ም Aባ ባሕርይ የ!5 ዓመት ወጣት ሆኖ 

የደረሰው ነው፡፡ Eንደ መዝሙረ ዳዊት )$1(151) መዝሙራት ሲሆኑ፤ Eያንዳንዳቸው ባለ Aምስት 

መስመር ግጥሞችን የያዙ ናቸው፡፡ ይህም Aይሁድ በAምስት Eየከፈሉ ከሚያደርሱት የመዝሙር 

ጸሎት Eና ከቤተ ክርስቲያናችን  የጸሎተ ቅዳሴ ምስባክ Aምስት ጊዜ መባል ጋር ይመሳሰላል፡፡ 

ለድርሰታቸው የቅዱስ Aትናቴዎስን የመዝሙረ ዳዊት ትርጓሜ ተጠቅመዋል፡፡ ይህ መዝሙር 

በAምስቱ ሕዋሳት ምሳሌ ለAምስት ተክፍሎ ለክርስቶስ የቀረበ ምሥጋና ነው፡፡ የክርስቶስን 

Aምላክነት፣ መድኃኒትነት Eና ፍቅር የሚሰብክ፣ Oርቶዶካሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስለ 

ጌታችን ያላትን ትምህርት የሚገልጥና ወደ ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ የሚማጸንም 

መጽሐፍ ነው፡፡ Eኛም ተስፋችንን ክርስቶስን ከAባ ባሕርይ ጋር ፡- 

ፍዳ Aስተሐመምኩ በEንቲAከ ተርጉሞ መዝሙር ቅዱስ                 

ሀበኒ Aስበ ዘሥጋ ወነፍስ ፡፡              

ትርጉም 

ስለAንተ የተቀደሰውን መዝሙር በመተርጎም ስለደከምኩ  

የሥጋና የነፍስ ዋጋ ስጠኝ  Eንላለን፡፡ 
 

1.2 መዝሙረ ክርስቶስ በ05)&4(1574) ዓ.ም የተጻፈ ሲሆን ፡- በተጻፈበት ዘመን ፣ በይዘቱ 

Eና በመጠኑም ከመጀመሪያው ይለያል፡፡ )$1(151) መሆኑ መዝሙረ ክርስቶስ በሚለው ስያሜውና 

ስለክርስቶስ የተደረሰ መሆኑም ያመሳስለዋል፡፡ በዚህኛው መዝሙሩ Aባ ባሕርይ ስለ ሚያደንቃቸው 

ንጉሥ ስለ Aፄ ሠርፀ ድንግል ለክርስቶስ ያቀረበው ጸሎት Aለበት፡፡  

Eንደ መዝሙረ ዳዊት )$1(151) መዝሙራትን የያዘ በመዝሙረ ዳዊት መስመር Eና የፊደል 

ቁጥር ልክ የተዘጋጀ ነው፡፡ ዓላማውም ከግራኝ በኋላ የጠፉ መጻሕፍትን Eንደ Aዲስ የመገልበጥ 

ሥራ በሊቃውንቱ ይሠራ ስለ ነበር የግEዙን መዝሙረ ዳዊት ልክ ማሳወቅ  ነው፡፡  

Aባ ባሕርይ የዚህን መዝሙረ ክርስቶስ ሆሄያት ለAሥራ ሁለቱ ወራት፣ ለAሥራ ሁለቱ 

ከዋክብት ፣ ለሰባቱ Eለታት Eና ለዓመቱ ቀናት Eኩል Aካፍለው ሁለት ቀሩባቸው፡፡ ይህን 

ሲገልጡም “Eነሱን ለራሴ Aደረግኋቸው፡፡ Eንዳልረሳቸውም ከፊቴ ጻፍኳቸው፡፡ የነዚያ ኆኄያት 

ስምም ሞት ነው፡፡ ከEነሱ ሩቅ የሆነው EግዚAብሔር Eስከ Aስደሰተው ድረስ ከኔ ያርቃቸው፡፡” 

ብለዋል፡፡ 
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1.3 ሰላመ ቅዱሳን፡- በመጽሐፈ ስንክሳር ለተጻፉት ቅዱሳን ከEሱ በፊት የነበሩትን Aርከ 

ሥላሴን Aብነት Aድርጎ ባለ Aምስት መስመር ሰላምታ በ05)&6(1576) ዓ.ም ጽፎAል፡፡ Aባ ባሕርይ 

ቅዱሳንን “ለባስያነ መስቀል ዘዓርብ-የዓርብ መስቀል ለባሾች” ይላቸዋል፡፡ ስለ Eራሱ ሲማጸንም 

“ወዳጃችን… ባሕርይ ሆይ ” በሉኝ ይላል፡፡ 
 

1.4 መልክA ገብርኤል፡- “የብስራት ወራት ቀረበ፣የወንጌል ዘመን ደረሰ ብለህ የሐዲስ ኪዳን 

መጋብያን መጀመሪያ ሆንክ”  ብሎ የሚጀምረው መልክE ለቅዱስ ገብርኤል ወዳጅነት የቀረበ ፣ 

የሚገባ ምሥጋና ነው፡፡ ይህም በሉቃ 1÷!6 Eና Eብ 1÷04 ላይ ያለውን የEግዚAብሔር ቃል 

ያስታውሰናል፡፡ 

2. የAባ ባሕርይ ታሪካዊ ሰነዶች፡፡ ስለ Oሮሞ፡- የተጻፈው በኀብረተሰብE ጥናት 

(Anthropology) መልክ የቀረበ የቤተ ክርስቲያንን ብሔራዊ ሚና የምናስተውልበት ሲሆን ፤ 

የOሮሞን ሕዝብ ታሪክና ባህል ይዞAል፡፡ ስለ Aፄ ሠርፀ ድንግል ታሪክም በተለይ በዜና መዋEላቸው 

የተጻፈው Aስገራሚ ታሪክ ጸሐፊ Aባ ባሕርይ ነው፡፡ 

3. የAባ ባሕርይ ሰብEና መገለጫዎች፡፡ ከላይ ካየናቸው መጻሕፍት ስለ Aባ ባሕርይ 

የሚከተለውን Eንገነዘባለን፡- 
 

3.1 መጻሕፍት Aንባቢ ነበሩ፡- Aባ ባሕርይ ብዙ መጻሕፍትን ያነበቡ ሲሆኑ ፤ ይህንንም 

በድርሰቶቻቸው በሚያነሡAቸው (በሚጠቅሷቸው) ኃይለ ቃላት Eናስተውላለን፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

ራሳቸው “የጻፍኩት በራሴ ቃል ሳይሆን ከመጻሕፍት Eያመጣሁ ነው፡፡” ብለዋል፡፡ ‹‹መዝሙረ ክርስቶስ›› 

ለተባለው ድርሰታቸው ብቻም ዘጠና መጻሕፍትን በዋቢነት ጠቅሰዋል፡፡ ይህም መጻሕፍትን Aንባቢ 

ብቻ ሳይሆኑ Aስተዋይ Eና በAግባቡ መጠቀም የሚችሉ Eንደነበሩም ያመለክተናል፡፡ 
 

3.2 ትሑት ነበሩ፡- የዚህ ሁሉ Eውቀት ባለቤትና ደራሲ የነበሩት Aባ ባሕርይ፤ ሌሎችን 

Aክብረው ራሳቸውን በትኅትና ዝቅ የሚያደርጉ ነበሩ፡፡ ጌታችን  “በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ 

የሚበልጥ ማን ይሆን?”  ተብሎ ሲጠየቅ  “Eንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ 

ሰማያት የሚበልጥ Eርሱ ነው፡፡”  ማቴ 08÷1-4 Eንዳለን፡፡ Aባ ባሕርይም በምናኔ በብርብር ማርያም 

Eያሉ ስለ ነበረው ሕይወት ሲጽፍልን “Eኔ የደብረ ማርያም መናኝ ከካህናት የማንስ የመነኮሳት 

Aገልጋይ ነኝ፡፡” ይላሉ፡፡ የዚህንም ምክንያት “Eኔስ ችሎታ ከEሱ ለሆነ ለEግዚብሔር ምስጋና ይሁን 

Eላለሁ፡፡” በማለት የቅዱሳኑን የትኅትና ሕይወት EግዚAብሔርን ማወቅ መሆኑን Aስተምረውናል፡፡ 

3.3 የሥነ መለኮት ሊቅም ናቸው፡- ምስጢረ ሥላሴን ፣ ምስጢረ ሥጋዌን ፣ ስለ ሞትና ትንሣኤ 

የቅዱሳንንም ክብር በድርሰቶቻቸው በብዛት ያስተምራሉ፡፡ ለምሳሌ የሚከተለውን ስንኝ ተመልከቱ፡- 
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ብፁE ብEሲ ዘIሐረ ኀበ ፍኖተ ካሕድ        ወደ ክህደት መንገድ ያልሄደ ሰው ምስጉን ነው 

ወዘቆመ በEምነተ Aብ ወወልድ             በAብ Eና በወልድ Eምነት የቆመ 

ወበ ሃይማኖተ መንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ዋሕድ  በሃይማኖተ መንፈስ ቅድስም Aንድ የሆነ ሥላሴ 

 

 የቅድስና ሕይወት ከጥልቅ Eውቀት ጋር ሲሆን ፍሬው ብዙ ነው፡፡ 
 

3.4 ታሪክ ጸሐፊው መነኩሴ ፡- Aባ ባሕርይ በድርሰት ሥራዎቻቸው ብቻ ሳይሆን የታሪክ Eና 

የማኀበረሰብ ጥናቶችም በማዘጋጀታቸው ይታወቃሉ፡፡ Eነዚህም በIትዮጵያ ታሪክ የተለየ ክሥተት 

ባስተናገደው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩትን ታሪካዊ ሁነቶች የጻፉባቸው ናቸው፡፡ በሰሜኑ 

ዘውዳዊ ሥርዓት በድጋሚ ያንሰራራውን Eና ግራኝን ያሸነፈውን የAፄ ሠርፀ ድንግልን ታሪክ፤ 

በሌላም በኩል በዚያው ዘመን ከደቡባዊ ምEራብ Eስከ ሰሜን የተንቀሳቀሰውን የOሮሞ ሕዝብ ባህል ፣ 

ታሪክ Eና ኀብረተሰብAዊ መዋቅር በስፋት ዘግቦልናል፡፡ ይህም የቤተ ክርስቲያኒቱ Aባቶች 

የነበራቸውን ገንቢ Eና ሀገራዊ ሚና የሚወክል ነው፡፡ 
 

4. የAባ ባሕርይ ትንቢት፡- Aካባቢያችንን በመረዳት በሃይማኖት መኖር Eና ለመጪው 

ትውልድ ጠቃሚ ነገር ማስተላለፍን Aስተምረውናል፡፡ “ለEመ ሞትኩ ካልAን ይጽሐፉ ዜናየ - ስሞት 

ታሪኬን ሌሎች ይጽፋሉ፡፡”  Eንዳሉን ይሄንኑ ታሪክን ፈጸምን፡፡ 

“ለይትፈሥሑ ወይትሐሠዩ ዘይዜክሩ ስምየ በሠናይ - ስሜን በመልካም ለሚያነሡ ደስ 

ይበላቸው”  ብለው ወደ ክርስቶስ በጸለዩት ጸሎት ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ደስታ ያድልን፡፡ 

Aሜን!!  
 

ማጠቃለያ፡-  
Aባ ባሕርይ በ16ኛው መቶ ክፍል ዘመን የነበሩ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በሚገባ የተማሩና 

Eስከ Aሁን የታወቁ Aምስት ድርሰቶች Eና የታሪክ መዛግብትን ያስተላለፉልን Aባት ናቸው፡፡ 
 

ተግባር፡-  
ስለ Aባ ባሕርይ ተጨማሪ መረጃዎች በተጨማሪ ምንባባት ከተሰጡዋችሁ Aንብቡ፡፡ 

ከመምህራንም ጠይቁ፡፡ በሥራችሁ ትኁታን Eና ሁሉን የሚያስችል EግዚAብሔርን የምታመሰግኑ ሁኑ፡፡ 
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ጥያቄዎች፡- 
 

1. Aባ ባሕርይ የተወለዱት የት ነው? መቼ ተወለዱ? የት ተማሩ ? Aባ ባሕርይ የተማሩባት 

ገዳም የት ትገኛለች? በምን ትታወቃለች? 

2. Aባ ባሕርይ በግጥም መልክ ያዘጋጁAቸው መጻሕፍት ስንት ናቸው? ዝርዝራቸውን ግለጹ፡፡ 

3. Aባ ባሕርይ በኅብረተሰብE ጥናት መልክ Eና በታሪክ ረገድ ስለ ጻፏቸው የጽሑፍ 

ሥራዎቻቸው ምንነት Aብራሩ፡፡ 

4. የAባ ባሕርይን መገለጫዎች በተማራችሁት መሠረት ግለጹ፡፡ 
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Aዋልድ መጻሕፍት 

ሃያ ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ Aዋልድ መጻሕፍት ምንነት ያውቃሉ፤ በመምህሩ 

የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-‹‹የEግዚAብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ 

ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል፡፡›› 2ኛ ጢሞ 3፥06 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹Aዋልድ መጻሕፍት›› ዲ/ን ዳንኤል ክብረት ፤  
 

መግቢያ፡- ልጆች ስለ Aዋልድ መጻሕፍት ምን ታውቃላችሁ@ ለምን Aስፈለጉ@  
 

የሳምንቱ ትምህርት  
 

1. የቃሉ ትርጉም፡- ‹‹Aዋልድ መጻሕፍት››፡- በሴት Aንቀጽ፣ በብዙ ቁጥር፣ በሦስተኛ መደብ 

ያለ የግEዝ ቃል ሲሆን፤ ትርጉሙም ‹‹ልጆች›› ማለት ነው፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ለማለት ይህ 

ስያሜ ተሰጥቶታል፡፡ 
 

2. Aስፈላጊነታቸው (በቤተ ክርስቲያን ያላቸው Aገልግሎት Eና ቦታ) 
 

ሀ. ለትምህርት:- የሃይማኖት ትምህርትን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜን ለማወቅ፤ 

ከዋነኞቻችን ሕይወት Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ መኖርን ለመማር፣ Aዋልድ መጻሕፍት 

ያስፈልጉናል፡፡ ‹‹ወኩሉ ዘተጽሕፈ ለተግሣጽ ዚAነ ተጽሕፈ-የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን 
ተጻፈ›› ሮሜ 05፥4 

ለ. ለምሥጋና Eና ለጸሎት:- በማኅበር Eና በግል EግዚAብሔርን ለማመሥገን፣ በጸሎት 

ለመለመን፣ በሥርዓትና በAገባብ AምልኮAችንን ለመፈጸም Aዋልድ መጻሕፍት ያስፈልጋሉ፡፡  

ሐ. ለተዘክሮ:- በዘመናት የተፈጸሙ የEግዚAብሔርን ሥራ Eና የቅዱሳንን ተጋድሎ ለማሰብ፡፡ 
 

4. መመዘኛቸው  

   ሀ. ከAሥራው መጻሕፍት (ከመጽሐፍ ቅዱስ) ትምህርት ያልወጡ መሆን Aለባቸው፡፡ 

   ለ. በቤተ ክርስቲያን መሠረታዊ ትምህርት፣ ሥርዓት Eና ትውፊት የተመሠረቱ መሆን 

Aለባቸው፡፡ 

ሐ. ሰማያዊ ዓላማ ሊኖራቸው ይገባል፡፡ 
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5. ዓይነታቸው 

ሀ. የጉባኤ ቤት መጻሕፍት ፡- 

በቤተ ክርስቲያን ጉባኤያት(መጻሕፍት ቤት) ከመጽሐፍ ቅዱስ(ብሉያት Eና ሐዲሳት)ቀጥሎ 

የሚተረጎሙ ናቸው፡፡ ከAሥራው መጻሕፍት ጋር ለAስረጅነት ይጠቀሳሉ፡፡ ለምሳሌ፡- የቦሩ ሜዳ 

ጉባኤ የተዋሕዶ ሊቃውንት በምንጭነት ይጠቅሱዋቸው መናፍቃኑንም ይጠይቁባቸው ነበር፡፡ 

Aብዛኞቹ የተጻፉት በመጀመሪያዎቹ Aምስት ክፍለ ዘመናት ሲሆን ምንጫቸውም የቤተ 

ክርስቲያን ጠበቆች Eና ጉባኤያት ነበሩ፡፡ 

Eነዚህም ሁለት ዓይነት ሲሆኑ ሊቃውንት Eና መነኮሳት ይባላሉ፡፡ 

1. ሊቃውንት፡-ሃይማኖተ Aበው፣ 14ቱ መጻሕፍተ ቅዳሴያት፣ቄርሎስ፣ፍትሐ ነገሥት 

የመሳሰሉት ናቸው፡፡ 

2. መነኮሳት፡- ማር ይስሐቅ፣ ፊልክስዮስ፣ Aረጋዊ መንፈሳዊ የሚባሉት ናቸው፡፡  
 

ለ. የመታሰቢያ መጻሕፍት፡- 

‹‹… EግዚAብሔርንም ለሚፈሩ  ስሙንም  ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ በፊቱ ተጻፈ 

…›› ሚልክ. 3.06 ተብሎ Eንደተተነበየ EግዚAብሔርን ለሚፈሩ ቅዱሳን መላEክት Eና ጻድቃን 

ሰማEታት መታሰቢያ የተጻፉ መጻሕፍት ገድላት፣ ድርሳናት፣ ተAምራት Eና የመሳሰሉት ናቸው፡፡ 
 

ሐ.የጸሎት መጻሕፍት፡- 

በቤተ ክርስቲያን በግል Eና በማኅበር ለመጸለይ የሚሆኑ ናቸው፡፡ ከይዘታቸው Eና 

Aገልግሎታቸው Aንጻርም የግል Eና የማኅበር ጸሎት ናቸው፡፡ 

 በግል የሚጸለይባቸው፡- መልካ መልክ፣ውዳሴ ማርያም፣ውዳሴ Aምላክ 

 በማኅበር የሚጸለይባቸው፡-Eነዚህም ለልዩ Aገልግሎት Eና ለEለታዊ Aገልግሎት የሚውሉ 

ናቸው፡፡ ለEለታዊ Aገልግሎት የምንገለገልባቸው፡- መጻሕፍተ ቅዳሴ፤ጸሎተ ኪዳን፤ ለልዩ 

Aገልግሎት የምንገለገልባቸው፡-መጽሐፈ ተክሊል፣ግብረ ሕማማት ናቸው፡፡ 

 መ. የታሪክ መጻሕፍት  

የቤተ ክርስቲያንን ሂደት የሚያትትቱ መጻሕፍት ሲሆኑ፤ በAባቶች ሕይወት፣ በገዳማት Eና 

Aድባራት ታሪክ Eና በሁነቶች (ጉባኤያት፣ ስደት፣ የነገሥታት ዓዋጆች…) ተመሥርተው የቤተ 

ክርስቲያንን ድል Eና መከራ የሚያስቃኙን በይዘታቸው ታሪካዊ Aቀራረብ ያላቸው ናቸው፡፡ የዋልድባ 

ገዳም ታሪክ፣ የበረሓው ኮከብ፣ የቤተ ክርስቲያን ጉባዔያት ውሳኔዎች፣ ወዘተ… ናቸው፡፡ 
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ሠ.የትርጓሜ መጻሕፍት 

የመጽሐፍ ቅዱስን፣የሊቃውንትን፣የመነኮሳትን፣የሌሎች መጻሕፍትን ምስጢራዊ ትርጓሜ የያዙ 

ናቸው፡፡ ወንጌል ትርጓሜ፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ሠለስቱ ሐዲሳት፣ ቅዳሴ ትርጓሜ ይጠቀሳሉ፡፡ 
 

6. Aዋልድ መጻሕፍት በቤተ ክርስቲያን ያላቸው ቦታ Eና ቁጥራቸው፡-  
Aዋልድ መጻሕፍት Eንደ ስያሜያቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ናቸው፡፡ በቤተ ክርስቲያን 

ያላቸው ቦታም የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች የሚለው ነው፡፡ ለAንዳንዶች Eንደሚመስላቸው ከመጽሐፍ 

ቅዱስ Eኩል Eና በላይ Aይደለም፡፡ 

ቁጥራቸውም በየዘመናቱ የሚጻፉ ስለሆኑ ይህን ያህል ተብለው Aይወሰኑም፡፡ የAዋልድ 

መጻሕፍትን የሃይማኖት መጻሕፍትነት የሚያረጋግጠው ቤተ ክርስቲያን ስትቀበላቸው ነው፡፡  
 

Aዋልድ መጻሕፍትን ለመቀበላችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች  

ይሁ 1፥9 ቅዱስ ሚካኤል Eና ዲያቢሎስ ስለ ሙሴ ሥጋ ያደረጉት ክርክር የሚገኘው 

በመጽሐፍ ቅዱስ Aይደለም፡፡ በገድለ ሙሴ /Assumption of Mosses/ ነው፡፡ ‹‹Aንተ ጎልማሳ ሳለህ 

ወገብህን በገዛ ራስህ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር፡፡ ነገር ግን በሸመገልህ ጊዜ Eጆችህን 

ትዘረጋለህ ሌላውም ያስታጥቅሃል፡፡ ወደ ማትወደውም ይወስድሃል Aለው፡፡ በምን ዓይነት ሞት 

EግዚAብሔርን ያከብር ዘንድ Eንዳለው ሲያመለክት ይህን Aለ፡፡›› ዮሐ.!1.08፣ የቅዱስ ጴጥሮስ 

Aሟሟት Eንዴት ነበር? በሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት የለም፡፡ ከAዋልድ በገድለ ሐዋርያት Eና 

በመጽሐፈ ስንክሳር ላይ Eናገኘዋለን፡፡  
 

ማጠቃለያ 
 Aዋልድ መጻሕፍት የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ማለት ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱ 

ሲሆን ለትምህርት፣ ለጸሎትና ለAገልግሎት ያስፈልጋሉ፡፡ 
 

ተግባር 
 Aዋልድ መጻሕፍት የማንበብ ልምድ ይኑራችሁ፡፡ 

ጥያቄዎች፡- 

1. ‹‹Aዋልድ መጻሕፍት›› ማለት ምን ማለት ነው? ስያሜው የተሰጠበት ምክንያት ምንድነው? 

2. ‹‹Aዋልድ መጻሕፍት›› ለምን ያገለግላሉ? በቤተ ክርስቲያን ያላቸው ቦታ Eና Aገልግሎት 

ምንድነው? Aብራሩ፡፡ 

3. ‹‹Aዋልድ መጻሕፍት›› ለመባል መመዘኛው ምን ምን ናቸው? 

4. የAዋልድ መጻሕፍት ዓይነቶች ስንት ናቸው? በዝርዝር ግለጹ፡፡ 

5. ‹‹Aዋልድ መጻሕፍትን›› ለመቀበላችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎችን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡ 
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ትውፊት 

ወግ፤ ባህል፤ ትውፊት - በመጽሐፍ ቅዱስ (Aንድ) 

ሃያ ስምንተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ትውፊት ምንነት ያውቃሉ፤ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች 

በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ጸንታችሁ ቁሙ በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልEክታችን የተማራችሁትን 

ወግ ያዙ፡፡›› 1ኛ ተሰ. 2፥05  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› Aቡነ ጎርጎርዮስ           

/BIBLE DICTIONARY; ZONDERVAN’S; 1987; p.1031/Patrology 

Holy Trinity College lesson/ 
 

መግቢያ 
የማንነት ጉዳይ የሰው ልጆች ጥያቄ ሆኖ የኖረና የሚኖርም ነው፡፡ በግለሰብም ሆነ በማኅበረ 

ሰብE ሰዎች ካሏቸው የማንነት መገለጫዎች Aንዱ የEኔ፣ የወገኔ የምንለው ወግ Eና ባህል÷ 

Eንዲሁም በሃይማኖት የምንቀበለው ትውፊት ነው፡፡ 

Aንዳንዶች የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ማንነታቸውን Eንደሚያጠፋ ሲቆጥሩት ÷ ሌሎቹ 

ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ሆነው ለወግ፣ ባህልና ትውፊት ጀርባቸውን የሰጡና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ 

የሚሉም Aሉ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የቃሉን ፍቺና Aስፈላጊነቱን ከመጽሐፍ ቅዱስ Aንጻር 

Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ትውፊት፡-ቅብብል ማለት ሲሆን ÷ ከAባቶች ወደ ልጆች በቃል፣ በጽሑፍ Eና በተግባር 

የሚተላለፍ ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ትርጉሞች "ወግ" "ባህል" "የተቀበላችሁት" 

"የተቀበልኩት" (በግEዝ ትውፊት ማለት ነው፡፡) ተብሎ ተገልጾAል፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ 

ቃላት /Eንግሊዘኛ/ የሚከተለውን ትርጉም ይሰጠዋል፡፡ Tradition/Greece Paradosis, a giving 

over, by word of mouth or in writing./ ትርጉም፡- በግሪክ ባራዶሲስ ሲባል በቃልና በጽሑፍ 

የሚተላለፍ ነው፡፡ የነገረ መለኮት/ ቲዎሎጂ/ ዘርፍ የሆነው ፓትሮሎጂ (Patrology) ምሁራንም 

የሚከተለውን ትርጉም ይሰጡታል፡- 
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Tradition the Dictionary of the word tradition is a custom or belief idea handed 

down from ancestors to postery. (and this is written in small letter tradition but…

TRADITION (is the source of the orthodox churches) is a belief (faith) which our lord 

Jesus Christ has taught (imported) to the Apostles and which since the Apostles 

time handed down from generation to generation in the church. ትርጉም፡- የtradition 

(ባህል) መዝገበ ቃላታዊ ትርጉሙ ልማድ ወይም Eምነት ሆኖ ከAባቶች ወደ ልጆች (ተከታዮች) 

የሚተላለፍ ነው፡፡ TRADITION (በካፒታል ሲገለጽ ግን) ከጌታችን ለሐዋርያት ከዚያም በAባቶች 

ለቤተ ክርስቲያን የተላለፈ መሠረታዊ ትምህርት ነው፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ ከAባቶች ወደ ልጆች የሚተላለፉ ልዩ ልዩ ቅብብሎሾች Eንዳሉ ያስተምረናል፡፡ 
 

ትውፊታዊ መረጃ በብሉይ ኪዳን  

ትውፊት መጽሐፍ ቅዱስ ከመጻፉ በፊት ነበር፡፡ EግዚAብሔር የመጀመሪያውን ትምህርት 

ለAዳም ያስተማረውን ተስፋ የሰጠው በቃል ነው፡፡ ዘፍ.1.!8 ፣2.5-07 የAዳም ልጆችም ተስፋውን 

በቃል ሲቀባበሉ ኖረው ነው በመጽሐፍ የተሰጣቸው፡፡ Aቤልና ቃየል መሥዋEት ያቀረቡት (ዘፍ 4፥3-5) 

ዮሴፍ ዝሙትን ኃጢAት ያለው (ዘፍ. "9፥6) ከጹሑፍ በሚቀድመው የሕሊና ሕግና በትውፊት 

በተቀበሉት ትምህርት ስለተማሩ ነው፡፡ ነብዩ ሙሴ ከAዳም Eስከ ዮሴፍ የነበረውንና (ከ400-4000) 

ዓመታት ከሙሴ ቀድሞ የተፈጸመውን ታሪክ የጻፈው ከAባቶቹ በትውፊት ተቀብሎና በAለብዎተ 

መንፈስ ቅዱስ ነው፡፡  
 

ትውፊታዊ መረጃ በሐዲስ ኪዳን  

ሐዋርያት ወንጌልን ሲሰብኩ በጽሑፍ ያልሰፈሩ ግን በቃል ይተረኩ የነበሩ ትውፊታዊ መረጃዎችን 

ይጠቅሱ Eንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ የሚያረጋግጠው ሐቅ ነው፡፡ ከሐዋርያት የተቀበልናቸው 

ትውፊቶች ሐዋርያዊ ትውፊቶች ሲባሉ ምንጫቸው ጌታችን ነው፡፡ ‹‹የተቀበልሁትን … Aሳልፌ 

ሰጠኋችሁ›› 1ኛ ቆሮ 05፥3-01 

ጌታችን ያስተማረው በቃል ሲሆን በጽሑፍ ያሰፈሩልን ሐዋርያት ናቸው፡፡ Eነርሱም በመጽሐፍ 

ካሰፈሩልን ያልተጻፈው Eንደሚበልጥ በዮሐ. !1፥!5 ላይ ተገልጾAል፡፡ ሉቃስ በቃል የተቀበለውን 

በጥንቃቄ ጽፎAል፡፡ ሉቃስ 1፥1-4 ሐዋርያት በትውፊት የተቀበሉትን ትንቢት ጠቅሰዋል፡፡ ማቴ 2፥!3 

በነብያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ትንቢት በጽሑፍ Aልተገኘም፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ከቀደሙ Aባቶች 

ያገኘውን ይዞ ‹‹Eያኔስና Eያንበሬስም ሙሴን Eንደተቃወሙት Eንዲሁ Eነዚህ ደግሞ AEምሮAቸው 

የጠፋባቸው ስለ Eምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው Eውነትን ይቃወማሉ፡፡›› 2ኛ ጢሞ 3፥6 ብሎዋል፡፡ 

በጳውሎስና በሙሴ ዘንድ ያለው የዘመን ርቀት Eጅግ በጣም ብዙ ሆኖ ሳለ ቅዱስ ጳውሎስ ሙሴን 
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በፈርOን ፊት ተAምር ሲያደርግ የተቃወሙትን ጠንቋዮችና Aስማተኞች(ዘጸ 7፥01-03) ሙሴ ስማቸውን 

ሳይገልጸው Eርሱ ግን ስማቸውን ጠቅሶ መናገሩ በትውፊት ያገኘው መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡  
 

ትውፊታዊ መረጃን መቀበል ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው፡፡  

ቅዱስ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች ‹‹በቃላችንም በመልክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ›› ሲል 

ትውፊትን ማለቱ Eንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ ሐዋርያው“ ከEኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም 

Eነዚህን Aድርጎ የሰላም Aምላክ ከEናንተ ጋር ይሆናል፡፡” ፊልጵ 4፥9 ዛሬም Eኛ በትውፊት 

የደረሰንን ሁሉ ልንቀበል Eና ልንጠብቅ ሃይማኖታዊ ግዴታ Aለብን ፡፡ በሃይማኖት ጸንቶ ለመቆም 

ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ትውፊትን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ ‹‹ጸንታችሁ ቁሙ በቃላችንም ቢሆን 

ወይም በመልክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ፡፡›› 1ኛ ተሰ. 2፥05  

Eውነተኛውን ትውፊት (ወግ) ከተረት፣ ከምድራዊ Aፈ ታሪክ Eና ሰውኛ ወግ መለየት Eንዳቃታቸው 

ሉተርና ተከታዮቹ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ /Sola scriptura-the bible alone/ ሳንል Eንደ ቅዱስ ጳውሎስ 

ተረቱን ተረት ትውፊቱን ትውፊት ለማለት መጽሐፍ ቅዱስ Eና ቤተ ክርስቲያን ማረጋገጫዎቻችን ናቸው፡፡ 
 

ማጠቃለያ 
1. ትውፊት ቅብብል ማለት ሲሆን ከEግዚAብሔር የተገኙ መንፈሳዊ ትውፊቶች Eና 

በማኅበረሰብ ሒደት ያገኘናቸው ባህሎችን ያካትታል፡፡ 

2. ቤተ ክርስቲያንም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘንን መንፈሳዊ ትውፊት Aጥብቃ ታስተምራለች፡፡ 
 

ተግባር 
1. በመንፈሳዊ ትውፊት Eና በማኅበረሰብ ወግ መካከል ያለውን ልዩነት ተንትናችሁ በቡድን 

ሥሩ Eና ሳምንት Aቅርቡ፡፡ 

2. ከክርስቶስ ተገኝቶ በሐዋርያት የተላለፈልንን የመልካም ኑሮ በተግባር መግለጥን ተለማማዱ፡፡ 

ለምሳሌ የጽዋ ማኅበር ሲጠጣ ድሆች ተጠርተው መሆን Aለበት፡፡ ማኅበርተኞችም መንፈሳዊ 

ፍቅር Eና መግባባት ያስልጋቸዋል፡፡  
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ‹‹ትውፊት›› ማለት ምን ማለት ነው? 

2. ስለ ትውፊት ያሉትን ማስረጃዎች ከብሉይ ኪዳን Eና ሐዲስ ኪዳን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡ 

3. ‹‹ትውፊታዊ መረጃን መቀበል ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው›› ሲባል ምን ማለት ነው? 

ሐሳባችሁን በማስረጃ በማቅረብ Aብራሩ፡፡ 
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ወግ ፤ ባህል ፤ ትውፊት በመጽሐፍ ቅዱስ (ሁለት) 

 ሃያ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱስን መሠረት በማድረግ ከAባቶቻችን ስለ 

ምንወርሳቸው መልካም ባህልና ትውፊት ግንዛቤ ያገኛሉ፤ የሚቀርቡላቸውን 

ጥያቄዎች በማብራራት ይገልጻሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ ለEናንተ ደግሞ Aሳልፌ የሰጠሁትን Eኔ ከጌታ ተቀብያለሁና፤ ” 1ኛ 

ቆሮ.01.!3-!6 

ተጨማሪ ምንባባት፡- በትምህርቱ የተዘረዘሩትን ጥቅሶች በሚገባ Aጥኑ፡፡ 
 

መግቢያ፡- የመጽሐፍ ቅዱስ መሠረታዊ ዓላማ ሰዎች EግዚAብሔርን Aምነውና ተስፋ 

Aድርገው በመኖር የዘላለም ሕይወት Eንዲወርሱ ነው፡፡ ይህንንም Aስመልክቶ በቅዱስ መጽሐፍ 

Eንዲህ ተጽፏል፡፡"Aምናችሁ በስሙ የዘላለም ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል፡፡" ዮሐ. !

÷!5 ቅዱስ ጳውሎስም "በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ 

Aስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና፡፡" ሮሜ 05÷4 

በዚህም መሠረት የመጽሐፍ ቅዱስ መሠረታዊ ዓላማ የዘላለም ተስፋችንን ማሳወቅ ÷ Eንዴት 

መኖር? ማንን ማመን? Eንዳለብንም ማስተማርና ማሳየት ነው፡፡ ከዚህ መሠረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ 

ዓላማ Aንጻርም ስለተነሣንበት ርEሰ ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ከዘላለማዊው ሕይወት፣ የEግዚAብሔርን 

ፈቃድ ከማወቅና ከመፈጸም Aንጻር የሚቃወመው፣ የማይቃወማቸውና Eንድንጠብቅ የሚያስገድደን 

ወጎች፣ ባህሎች Eና ትውፊቶች Aሉ፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 

መጽሐፍ ቅዱስ Eኛ በሃይማኖትም ሆነ በኅብረተሰባዊ ሂደት ከቀደሙት 

ስለምንወርሰው ምን ይለናል ? 
 

1. መጽሐፍ ቅዱስ የሚቃወማቸው ወግና ባህሎች፡-Eነዚህ ከEግዚAብሔር ፍቃድ ውጪ የሆኑ ፤ 

በቀጥታም ይሁን ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ የEግዚAብሔርን ትEዛዝ የሚሽሩ ከAምልኮተ 

EግዚAብሔር የሚያስወጡ ናቸው፡፡ ይሄንንም Aስመልክቶ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ የተሰጠው 

ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም Eንዲህ ይለናል፡፡"የAሕዛብን ፍቃድ ያደረጋችሁበት ዘመን ይብቃችሁ፡፡ 
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በዝሙትና መዳራት፣ በዘፈንም ጣOትም በማምለክ የኖራችሁበት ዘመን ይበቃልና፡፡ በዚህም ነገር 

ወደዚያ ከEነርሱ ጋር ስለማትሮጡ Eየተሳደቡ ይደነቃሉ…" 1ኛ ጴጥ 4÷3-4 በሌላ ቦታ "ስለዚህ 

የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ Iየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ 

ፈጽማችሁ ተስፋ Aድርጉ፡፡ Eንደሚታዘዙ ሰዎች ባለማወቃችሁ Aስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት 

Aትከተሉ… ከAባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሮAችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ 

ሳይሆን÷ ነውርና Eድፍ Eንደሌለው Eንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም Eንደተዋጃችሁ 

ታውቃላችሁ፡፡ ዓለም ሳይፈጠር Eንኳ Aስቀድሞ ታወቀ÷..." 1ኛ ጴጥ. 1÷08-09 

ከAባቶች የተወረሰ ከንቱ ኑሮ፣ ቀድሞ በትውልዶች ሁሉ ሲወደስ የኖረ ክፉ ምኞት፣ 

የAሕዛብንም ፍቃድ Eያደረጉ መኖርንም Aቁሙ ተው ነው የሚለው ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ፡፡ 

ምርጡ Eቃ ቅዱስ ጳውሎስም Eንደ Aምላክ ሊያመልኩትና ሊሠዉለት የተዘጋጁትን ልማዳቸው ነው 

ብሎ Aልተወውም፤ ተቃወማቸው Eንጂ፡፡ የሐዋ.ሥ 04÷8-08 Eነኚህ ከቀደሙት ትውልዶች 

የተወረሱ ወጎች፡- ጣOት Aምልኮ፣ ዛር፣ ጨሌ፤ ሞራ በመግለጥ፣ ኮከብ በመቁጠር መጠንቆልና 

የመሳሰሉትም ናቸው፡፡ ብዙዎች የቤተሰቦቼ ልማድ ነው፤ ይህን ብተው Eንዲህ ወይም Eንዲያ Eሆናለሁ፤ 

ብለው ከፈቃደ EግዚAብሔር ወጥተው ይጠመዱባቸዋል Eና መጽሐፍ ቅዱስ ይቃወማቸዋል፡፡ 

በተጨማሪም በEግዚኣብሔር ስም የሰው ወግና ሥርዓት የሚያስተምሩ፣ የEግዚAብሔርን 

ጽድቅ ትተው የራሳቸውን ወግ የሚያቆሙም Aሉ፡፡ Eነዚህንም የEግዚAብሔር ቃል ይወቅሳቸዋል 

Eነኚህ የEግዚAብሔርን ቃል በተሳሳተ Aመለካከት የቀየሩ ናቸው፡፡ Aባትህን ስደብ Eያሉ የEግዚA 

ብሔርን ቃል ስለ ወጋቸው የሚያስሽሩም ነበሩ፡፡ ማቴ.05÷1 Eስከ ፍጻሜ ምEራፍ ማር. 7÷1-03 

ቤተ ክርስቲያን በራስዋ በክርስቶስ ተመሥርታ ከEነኚህ የስሕተት ትምህርቶች ትጠበቃለች፡፡ 

ልጆችዋንም ታስተምራለች፡፡ 

ይሄንኑ Aስመልክቶም ቅዱስ ጳውሎስ፡-"Eንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን Eንደ ሰው ወግና 

Eንደ ዓለማዊ Eንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም መታለል ማንም 

Eንዳይማርካችሁ ተጠበቁ፡፡" ቆላ. 2÷8 ይለናል፡፡ ከቅዱስ ቃሉ Eንደምንረዳው የEነኚህ ሰዎች 

ትምህርት፡- Eንደ ክርስቶስ ትምህርት Aይደለም፡፡ የሰው ወግ ነው፡፡ ዓለማዊ ትምህርት ፍልስፍናም 

ናቸው፡፡ ሰዎችንም በከንቱ (በልማዶቻቸው) የሚያታልሉም ናቸው፡፡ ማድረግ ያለብንን ሲያሳስበንም 

"ተጠበቁ!" ብሏል ፡፡ ነቢዩ Iሳይያስም የዚህ ዓይነት መምህራን Eንደሚነሡ ገልጿል፡፡"ይህ ሕዝብ 

በከንፈሩ ያከብረኛል÷ልቡ ግን ከEኔ በጣም የራቀ ነው፤ የሰውም ሥርዓት የሆነ ትምህርት 

Eያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል፡፡" Iሳ !9÷03 ጌታችንም "Iሳይያስ ስለEናንተ… በEውነት 

ትንቢት ተናገረ፡፡" ማቴ. 05÷7-9 ሲል ይህንኑ ትምህርት Aጽንቶታል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስም ይህን 

የቀደመ ፀረ ቤተ ክርስቲያን ወጉን ራሱን በመውቀስ ሲቃወም Eናነባለን፡፡ ገላ 1÷04 
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Aይሁድን ለዚህ ስሕተት ያበቃቸው ደግሞ በፊደል የተመረኮዘ የመጽሐፍ ንባብና ሐተታ ፣ 

ከEግዚAብሔር ፍቃድ ይልቅ የራሳቸውን ክብር ማስቀደማቸውም ነበር፡፡ ለዚህም ነው በደማስቆ 

የተጠራው ሐዋርያ "የEግዚAብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ÷ 

ለEግዚAብሔር ጽደቅ Aልተገዙም፡፡" ሮሜ 0÷3 ያለው፡፡ በዚህ መሠረትም "ስለ ወጋቸው 

የEግዚAብሔርን ትEዛዝ ይተላለፉ ነበር፡፡" ማቴ 05÷3-9 

በዘመናችም Eነርሱ ቡና መጠጣት ስላልፈለጉ ከመሠረታዊውና ከመጽሐፍ ቅዱሳዊው የሥነ 

ፍጥረት ታሪክና ትምህርት ጋር በሚጋጭ ሁኔታ ቡና የበቀለው በAርዮስ ከርስ ነው፡፡ ሲሉ 

Eንደሰማን ሁሉ፡- በጭምትነት መኖርን ኋላ ቀርነት፤ ዘመናዊ ወግን ጽድቅ ብለው ሊጽፉ 

የሚሞክሩና የEግዚAብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ የሚፈልጉም Aሉ፡፡ 

በተለይም Eነዚህ ሴት ትካን፣ የጽድቅ መገለጫው ሀብት ነው፣ ድህነት ቅጣት ነው ወ.ዘ.ተ…. 

የሚሉና የዘመኑን ወግ -"motivation speaking" ከስብከተ ወንጌል የማይለዩ ናቸው፡፡ 

ቤተ ክርስቲያን ያላስተማረችውን ትምህርት የሚያስተምሩ÷ Eንደነሱ የማያስብ Eና የማይኖረውን 

የEግዚAብሔር Aይደለም ብለው የሚያሳድሙም ናቸው፡፡ ሌሎቹ ደግሞ ለቤተ ልሔም የሚሆን 

ትምህርትን ከሞዓብ የሚቃርሙ፤ ማለትም በሰው ፊት ለመደመጥ ብቻ የኑፋቄውን ዓለም መሠረተ 

ትምህርትና Aነጋገር የEግዚAብሔር ነው ብለው ዳዊት የጎልያድን ሠይፍ ካልታጠቀ ጽድቅ የለውም 

ባዮች ናቸው፡፡ Eውነቱ ግን ለዳዊት ኃይል በEግዚAብሔር ስም የተወረወረዉ ወንጭፍ ነው ለዚህም 

ነው መምህረ Aሕዛብ ቅዱስ ጳውሎስ፤‹‹መንፈስ ግን በግልጥ በኋለኞቹ ዘመናት Aንዳንዶች 

የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የAጋንንት ትምህርት Eያዳመጡ÷ 

ሃይማኖትን ይክዳሉ… ›› ብሎ ትምህርታቸውን ከገለጠ በኋላ ‹‹ ነገር ግን ለዚህ ዓለም ከሚመችና 

የAሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስለው ተረት ራቅ፡፡ EግዚAብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን 

Aስለምድ፡፡›› ሲል ይመክራል፡፡ 1ኛጢሞ.4÷1-7 

በዚህ መሠረትም ከመሠረታዊው የክርስትና ትምህርትና ቃለ EግዚAብሔር ጋር የሚጋጩ 

ሰውኛ፣ ሰይጣናዊና ዓለማዊ ትውፊት፣ ባህሎችና ትምህርቶችን ቤተ ክርስቲያን ትቃወማለች፡፡ 

Aትቀበልምም፡፡ ለምሳሌ፡- የዝግመታዊ ለውጥ Aስተሳሰብ (Iቮሉሽን ቲዎሪ)፣ "ቡና ልዩ ፍጥረት" 

መሆኑን የሚተርኩ ሐሳቦች፤ መንፈሳዊና Aካላዊ ጉዳት ያላቸው ባህሎች ወ.ዘ.ተ… ማንነት፣ 

Eውቀትና ውርስ ናቸው ሳትል የተሳሳቱ ናቸው ብላ ቤተ ክርስቲያን ታወግዛለች፡፡ 

2. የኅብረተሰብ ባህሎች፡- Eነኚህ በAንድ ኀብረተሰብ Eንደ ማንነት መግለጫ ፣ የኅብረተሰቡ 

የጥንቃቄና ሕግ ውጤቶች፣ወ.ዘ.ተ….. ሆነው ሲተላለፉ የሚኖሩ በተለያዩ ታሪካዊ ክሥተቶች 

የሚጀመሩና የሚሻሻሉ ናቸው፡፡ ለምሳሌም በመጽሐፍ ቅዱስ Eጅን የመታጠብ ባህልን ፈሪሳዊያን 
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ሲያነሡ Eናነባለን፡፡ ማቴ.05÷1-2፡፡ ጌታም ይህንኑ Aልተቃወመም፤ ችግራቸው የጤናውን ጉዳይ 

ጽድቅ ማለታቸው ነበር፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ባህል ከመሠረታዊው የEግዚAብሔር ትምህርት ጋር ካልተጋጨ 

Aይቃወመውም፡፡ ለምሳሌ- በለቅሶ ቤት ተገኝቶ ሐዘንተኛን ማጽናናትና ሐዘንን መካፈል የAይሁድ 

ባህል ነበር፡፡ ክርስቶስም ተባብሮAል፡፡ ዮሐ 01÷ 1 ትንሣኤ Eንደሌላቸው ማዘንን ግን" ወንድሞች 

ሆይ ÷ ተስፋ Eንደሌላቸው Eንደሌሎች ደግሞ Eንዳታዝኑ ÷ Aንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ ዘንድ 

Eንወዳለን፡፡" 2ኛ ተሰ. 4÷03 ሲል ይቃወማል፡፡ በAንድ ኅብረተሰብ ያለውን በጎ ልማድም ያከብራል 

Eንጂ መጽሐፍ ቅዱስ Aይቃወምም፡፡ በጥንት ዘመን የነበረ የልውውጥ መገለጫ የሆነን ልማድ 

Aልተቃወመም፡፡ ሩት 4÷7-8 
 

ማጠቃለያ 
1. መጽሐፍ ቅዱስ የEግዚAብሔርን ፍቃድ የሚቃወሙ፡-ሰውኛ ሰይጣናዊና ኋላቀር ልማዶችን 

ይቃወማል፡፡ 

2. መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጆችን ጠቃሚ ባህሎች ያከብራል፡፡ 

3. በዘመናችን ከሚሰጡ የስሕተት ትምህርቶች ለመጠበቅም ሆነ በትክክለኛው Eምነትና 

መንፈሳዊ ሕይወት ለመጽናት ቤተ ክርስቲያናችን ከመጽሐፍ ቅዱስ Eንደምታስተምረን፤ 

ተረቱን ተረት መንፈሳዊውን ትውፊት የጽድቅ ትምህርት ብለን Eንለያለን፤ Eንጂ Eንደ 

ሉተር Aንዱን ጥለን Aንዱን Aንጠልጥለን (sola scriptura) ጽሑፍ ብቻ Aንልም፡፡ ወይም 

ሰውኛ ወግ ሁሉ በሚጥመን መንገድ ስለመጣልንና የAባቶች ወግ ስለሆነ ብቻ 

Eንቀበለውም፡፡   
 

ጥያቄ፡- 

1. መጽሐፍ ቅዱስ የሚቃወማቸውን ወጎች Eና ባህሎች ከኅብረተሰብ ባህሎች ጋር በማነጻጸር 

በመጽሐፍ ቅዱስ የሚኖራቸውን ተቀባይነት Eና ተቃውሞ በማስረጃ Eያቀረባችሁ Aብራሩ፡፡ 

መምህር ተማሪዎችዎ በጽሑፍ Aዘጋጅተው Eንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ 
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መንፈሳዊው ትውፊት - በመጽሐፍ ቅዱስ Eይታ (ሦስት) 
 ሠላሳኛ ሳምንት 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መንፈሳዊው ትውፊት የሚያስተምረውን 

ይረዳሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄ በማብራራት ይገልጻሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ ለEናንተ ደግሞ Aሳልፌ የሰጠሁትን Eኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ፤” 1ኛ 

ቆሮ.01÷!3-!6 

ተጨማሪ ምንባባት፡- በትምህርቱ የተዘረዘሩትን ጥቅሶች በሚገባ Aጥኑ፡፡ 
 

መግቢያ፡- የመጽሐፍ ቅዱስ መሠረታዊ ዓላማ ሰዎች EግዚAብሔርን Aምነውና ተስፋ 

Aድርገው በመኖር የዘላለም ሕይወት Eንዲወርሱ ነው፡፡ ይህንንም Aስመልክቶ በቅዱስ መጽሐፍ 

Eንዲህ ተጽፏል፡፡"Aምናችሁ በስሙ የዘላለም ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል፡፡" ዮሐ. !÷!5 

ቅዱስ ጳውሎስም "በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ Aስቀድሞ 

የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና፡፡" ሮሜ 05÷4 

በዚህም መሠረት የመጽሐፍ ቅዱስ መሠረታዊ ዓላማ የዘላለም ተስፋችንን ማሳወቅ ÷ 

በEምነት Eንዴት መኖር Eንዳለብንም ማስተማርና ማሳየት ነው፡፡ ከዚህ መሠረታዊ የመጽሐፍ 

ቅዱስ ዓላማ Aንጻርም መጽሐፍ ቅዱስ Eንድንጠብቅ የሚያስተምረንን መንፈሳዊ ትውፊት በዛሬው 

ትምህርታችን Eናያለን፡፡ 
 

3. መንፈሳዊ ትውፊት፡-  

ይህ ትውፊት ሐዋርያዊ ትውፊት ይባላል፡፡ ከላይ Eንደተገለጠው ከEግዚAብሔር የተገኘና ቤተ 

ክርስቲያን በቃል፣ በተግባርና በጽሑፍ ያሸጋገረችው ነው፡፡ ለምሳሌ፡- መጽሐፍ ቅዱስ፣ ያሬዳዊ ዜማ ፣ 

ገዳማዊው ሥርዓት… Eነዚህ ከEግዚAብሔር የተገኙ ናቸው፡፡ የጽሑፎቹም ሆኑ በቃልና በተግባር 

የሚገለጡት በቤተ ክርስቲያን Eኩል ክብርና ተቀባይነት Aላቸው፡፡ በቤተ ክርስቲያን ማረጋገጫና 

መጠበቂያችንም የቃሉን በጽሑፍና ተግባር፤ የጽሑፍና ተግባሩን በቃል ፤ ጽሑፉንም በተግባርና 

በቃል በተላለፈልን ትውፊት ነው፡፡ ቤተ ክርስቲያን Aንዱን ትታ ሌላውን Aንጠልጥላ Aታውቅም፡፡ 

ይህን ሐሳብም መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል፡፡ Eነዚህን በምሳሌዎች Eንይ ፡- 

 "ወንድሞች ሆይ በሁሉ ስለምታስቡኝና Aሳልፌ Eንደሰጠኋችሁ ወግን ፈጽማችሁ 

ስለያዛችሁ Aመሰግናችኋለሁ፡፡" 1ኛ ቆሮ.01÷2  ከዚህ ኃይለ ቃል የምንረዳውም፡-  
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1. ይህ የቅዱስ ጳውሎስ መልEክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች የመጀመሪያው ነውና፡፡ ቅዱስ 

ጳውሎስ በመጀመሪያ ከጌታ ተቀብሎ ያሳለፈላቸው በጽሑፍ ሳይሆን በቃልና ተግባር ነበር፡፡ 

2. "Aሳልፌ Eንደሰጠኋችሁ" ነውና የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ ከጌታው የተቀበለውን ለደቀ 

መዛሙርቱ Aስተላልፏል፡፡ ይሄንኑ ነው ቤተ ክርስቲያን ትውፊት የምትለው፡፡ 

3. የተረከቡትን ወግ ፈጽመው ይዘው ተገኝተዋል፡፡ “Aሳልፌ Eንደሰጠኋችሁ ወግን ፈጽማችሁ 
ስለያዛችሁ Aመሰግናችኋለሁ፡፡” ከዚህም የመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን ለሐዋርያዊ 

ትውፊት የነበራትን ትኩረት Eናስተውላለን፡፡ 

 "Eንግዲያስ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ÷በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልEክታችን 
የተማራችሁትን ወግ ያዙ፡፡" 2ኛ ተሰ. 2÷05 ክርስቲያኖች መጠበቅ ያለብን ከሐዋርያት 

በጽሑፍና በቃል የተላለፈልንን ወግ፤ትውፊት ሁሉ Eንጂ Aንዱን ነጥለን ብቻውን 

Aይደለም፡፡ 

 "ወንድሞች ሆይ ከEኛ Eንደተቀበለው ወግ ሳይሆን ያለ ሥርዓት ከሚሄድ ወንድም ሁሉ 

ትለዩ ዘንድ በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም Eናዛችኋለን፡፡" 2ኛ ተሰ. 3÷6 

1. ከሐዋርያት የተቀበልነው("በከመ Aወፈየኒ" Eንዲል ሥርዓተ ቅዳሴ) ወግ፣ትውፊት Aለ፡፡ 

2. በፊትም ከዚህ ወግ የሚወጡ ስለነበሩ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የተቃወመው፡፡ 

3. የEነዚህ ሰዎች መገለጫም ያለ ሥርዓት መሄድ ናቸው፡፡ 

4. ይህን ሐዋርያዊ ወግ፣ ትውፊት ከሚያፈርሱ Eንድንለይም በጌታችን ስም ታዘናል፡፡ ለዚህም ነው  

ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊውን ትውፊት ከዓለማዊ ወግ ፣ ከሰውኛ ፍልስፍና፣ ከሰይጣን 

Aስተሳሰብም ለይታ የምታስተምረው፡፡  

 " በሩቅ ሳለን በመልEክታችን በኩል በቃል Eንዳለን በሥራ Eንዲሁ ነን፡፡" 2ኛ ቆሮ. 0÷01 

በዚህ መንፈሳዊ ትውፊትም የመጻሕፍት ትርጓሜ ይቃናል ፣ ሥርዓት ይጠበቃል፣ ትምህርተ 

ቤተ ክርስቲያን ይሸጋገራል፤ ቤተ ክርስቲያንም ሐዋርያዊ ትውፊቶችን፣ ክርስቶሳዊ ትምህርቶችን 

ጠብቃ Eንድትቆይ Aስችሏታል፡፡ 

 "ስለ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ Eርሱ ስለ መሰብሰባችን በመንፈስ ወይም 
በቃል " 

የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያንና ሕግ በጽሑፍ ከመሰጠቱ በፊት የነበሩት Aበው ይመሩ 

የነበረው በEግዚAብሔር መንፈስ መገለጥ፣ በቃል ትውፊትና በኅሊና ሕግ ነበር፡፡ በEግዚAብሔር 

የተወደደው የኖኅ መሥዋEት፤ ዘፍ.9÷!-!2 የዮሴፍ በEግዚAብሔር ስም  ከኃጢAት መጠንቀቅ 

ዘፍ."9÷7-0፤ ሐዋርያት ተሰባስበው በይሁዳ ምትክ ማትያስን በጸሎትና በEጣ መተካታቸው ፤ 

ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ቅዱስ ቁርባን ሥርዓት ሲያስተምር  “ ለEናንተ ደግሞ Aሳልፌ የሰጠሁትን Eኔ 
ከጌታ ተቀብያለሁና ፤ ጌታ Iየሱስ Aልፎ በተሰጠባት በዚያች ሌሊት…” 1ኛ ቆሮ.01÷!3-!6 ጌታ 
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በተያዘበት ቀን ጸሎተ ሐሙስ ቅዱስ ጳውሎስ በሳዉላዊው ስሙ በፈሪሳዊው ግብሩ ነበር፡፡ታዲያ 

ከየት Aምጥቶ ከጌታ ተቀብያለሁ Aለ ስንል ዛሬም በቤተ ክርስቲያን Eንዳለው የቀደመችዋ ቤተ 

ክርስትያን በቃልና በተግባር የምታስተላልፈው የክርስቶስ ትምህርት Eንደነበራት Eናስተውላለን፡፡ 

በቅዳሴያችንም በከመ Aወፈየኒ Aወፈይኩከ - Eንዳቀበለኝ Aቀብልሃለሁ የሚል ክፍል Aለ፡፡ 

 በEግዚAብሔር ትምህርትና ፈቃድ የሚያኖሩን መልካም ትምህርቶችን ለማጽናት 

ዋኖቻችንን ሐዋርያትንና ያስተላለፉትን መንፋሳዊ ትምህርት Eንድንጠብቅ መጽሐፍ ቅዱስ 

ያስተምረናል፡፡ ‹‹Eናንተስ ከመጀመሪያ የሰማችሁት በEናንተ ጸንቶ ይኑር፡፡ ከመጀመሪያ የሰማችሁት 
በEናንተ ጸንቶ ቢኖር ÷ Eናንተ ደግሞ በወልድና በAብ ትኖራላችሁ፤….›› 1ኛ ዮሐ.2÷!4 በሌላም 

ቦታ Eንዲህ ተብሎዋል፡፡ ‹‹የEግዚAብሔርን ቃል የተናገሩኣችሁን ዋኖቻችሁን Aስቡ፤ 
የኑሮAቸውንም ፍሬ Eየተመለከታችሁ በEምነታቸው ምሰሉAቸው፡፡ Iየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ 
Eስከ ለዘላለምም ያው ነው፡፡ ልዩ ልዩ ዓይነት በሆነ በEንግዳ ትምህርት Aትወሰዱ፤›› Eብ.03÷7 
ይህንን ነው ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ትውፊት ብላ የምትጠብቀው፡፡  

 

ማጠቃለያ 
1. መጽሐፍ ቅዱስ የEግዚAብሔርን ፍቃድ የሚቃወሙ፡- ሰውኛ ሰይጣናዊና ኋላቀር ልማዶችን 

ይቃወማል፡፡ 

2. መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጆችን ጠቃሚ ባህሎች ያከብራል፡፡ 

3. በጥንታውያን Aብያተ ክርስቲያናት Eንደሚታመነውና Eንደሚታየው ከክርስቶስ በቃል 

የተላለፈ፤ በተግባር ሐዋርያት ያዩት፤ ከዚያም በየጊዜው ለነበሩት Aበው፤ Eስከ ዓለም 
መጨረሻ ከEናንተ ጋር Eሆናለሁ፤ ባለው መሠረት የገለጻቸው በርካታ መንፈሳዊ 

ትውፊቶች Aሉ፡፡ Eነዚህንም መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ትምህርት ጸንትን ለመቆም 

Eንድንችል ያዙ ይለናል፡፡ 

4. በዘመናችን ከሚሰጡ የስሕተት ትምህርቶች ለመጠበቅም ሆነ ለመጽናት ቤተ ክርስቲያናችን 

ከመጽሐፍ ቅዱስ Eንደምታስተምረን ተረቱን ተረት መንፈሳዊውን ትውፊት የጽድቅ 

ትምህርት ብለን Eንለያለን፡፡ Eንጂ Eንደ ሉተር Aንዱን ጥለን Aንዱን Aንጠልጥለን (sola 

scriptura) ጽሑፍ ብቻ Aንልም፡፡ ወይም ሰውኛ ውግ ሁሉ በሚጥመን መንገድ 

ስለመጣልንና የAባቶች ወግ ስለሆነ ብቻ Eንቀበለውም፡፡   
 

ጥያቄ፡- 

1. መምህር ተማሪዎችዎ ስለ መንፈሳዊ ትውፊት በተማሩት መሠረት መጽሐፍ ቅዱሳዊ 

ማስረጃዎችን Eያቀረቡ በማብራራት ጽሑፍ Aዘጋጅተው Eንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡



www.zeorthodox.org

147 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 

ሠላሳ Aንደኛ ሳምንት 
የትምርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከልደት Eስከ 

Eርገት ያለውን ታሪክ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች 

ይመልሳሉ፡፡ ማስጠናት Eና ከታሪኩም መማር የትምህርቱ መሠረታዊ 

ዓላማ ነው፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡-“መሠረቶቹ (ችዋ) በተቀደሱ ተራሮች ነው” መዝ.'6('7).1 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ነገረ ማርያም››፣ መጽሐፈ ስንክሳር የግንቦት 1፣ የጥር !1 Eና 

የነሐሴ 06፣ ‹‹The Holy virgin saint Mary››; by Pope Shenoda; 

pp 4-8;1999 Cairo. 
 

መግቢያ፡- ይህ ስለ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሦስት ተከታታይ ክፍሎች 

ከቀረበው ትምህርት የመጀመሪያው ክፍል ነው፡፡ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የጌታችን 

የIየሱስ ክርስቶስ Eናት በመሆኗ የAምላክ Eናት፣ Eመቤታችን፤ ብለን Eንጠራታለን፡፡ መጽሐፍ 

ቅዱስ ፡- ንግሥት ፣ ድንግል ፣ ቅድስት ፣ የተለየሽ ፣ የተባረክሽ Eና ጸጋ የሞላብሽ በሚሉ ለማንም 

ሰው ባልተሰጡ ቃላት ያከብራታል፡፡ ቤተ ክርስቲያንም በቃል Eና በመጽሐፍ በተረዳችው ታሪኳን 

በወር Eና በዓመት በዓላት ታስባለች፤ ታከብራለች፡፡ የEመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን 

ታሪክ በዛሬው ትምህርታችን Eንመለከታለን፤ ምልጃዋ Eና በረከቷ ከሁላችንም ጋር ይሁን Aሜን፡፡  
 

ትንቢት ይቀድሞ ለነገር 

Aባቶቻችን ትንቢት ይቀድሞ ለነገር - ድርጊትን ትንቢት ይቀድመዋል ይላሉ፡፡ በመጽሐፍ 

ቅዱስ ቀድሞ ትንቢት ከተነገረላቸው ሰዎች በብዛትም ሆነ በክብር የላቀ ምሳሌ የተመሰለላት፣ 

ትንቢትም የተነገረላት Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት፡፡ 

1. ለAዳም በተሰጠው ተስፋ ስለ Eመቤታችን ተነግሮ ነበር፡፡ Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር 

የሰው ልጆችን ያሳተውን Eባብን ሲረግመው ፤ ለAዳም የሰጠው ተስፋ “ ሴቲቱ ” ነበረች፡፡“ 

ከሴቲቱ የሚወለደው Eርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል …” ዘፍ.3.!1  ሴት ከተባለቸው 

ከድንግል ማርያም የተወለደው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የዘንዶውን ራስ ቀጥቅጦ ድል Eና 

ነፃነት ሰጥቶናል፡፡ ለዚህም ነው በቅዳሴ ማርያም ፡- “ የAዳም ተስፋው Aንቺ ነሽ  ” 

የተባለው፡፡ 
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2. የተቀደሱ ተራሮች፡፡ ዳዊት ጌታችን የተገኘባቸውን የEመቤታችንን ቤተሰቦች “ የተቀደሱ 

ተራሮች ” መዝ.'6('7).1 ብሎAቸዋል፡፡ Eመቤታችንም ከEነዚህ ቅዱሳን የተገኘችና 

በቅድስናም የኖረች ናት፡፡ Iያቄም Eና ሐና በቅድስና EግዚAብሔርን ያገለገሉና ደስ ያሰኙት 

ነበሩ፡፡ 

3. በንጉሡ ቀኝ የምትቆመው የተከበረች ንግሥት፡፡ መዝሙረኛው ዳዊተ ለንጉሡ በዘመረው 

ትንቢታዊ መዝሙር ከንጉሡ ቀኝ በወርቅ ልብስ ተሸልማ በቀኙ ስለምትቆመው ንግሥት 

ሲተነብይ “ንግሥቲቱ በወርቅ ልብስ ተሸፋፍናና ተጎናጽፋ በቀኝህ ትቆማለች” መዝ.#4

(#5).9-01 ብሎ ነበር፡፡  

4. ንግሥቲቷ የምትመጣው (የምትወለደው) በሊባኖስ ነው፡፡ ጠቢቡ ሰሎሞን በመኃልዬ 

መኃልይ “ከሊባኖስ ነይ” መኃ.መኃ. 4.9 ብሏት ነበር፡፡ ይህም በኋላ በታሪኩ Eንደምን 

መለከተው Eመቤታችን የተወለደችበትን ሊባኖስን ያመለክተናል፡፡ 

5. መሲሑን የምትወልደው በድንግልና ነው፡፡ Eመቤታችን ጌታችንን የምትወልደው በድንግልና 

Eንደሆነ “Eነሆ ድንግል ትፀንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች” Iሳ.7.4 ሲል ነብዩ 

Iሳይያስም ተናግሮ ነበር፡፡ 

6. ለEመቤታችን በቀጥታ የተነገሩ ትንቢቶች፡፡ ለEመቤታችን በዚህ ምድር የሚያጋጠማትን 

ሐዘን Eና ዘለዓለማዊ ክብርዋን ከሦስት ቅዱሳን ሰምታ ነበር፡፡ ቅዱስ ገብርኤል ጌታችንን 

Eንደምትወልድ ፣ በጸጋ Eና በክብር የተሞላች Eና ከሴቶች ተለይታ የተባረከች Eንደሆነች 

ትንቢት Eና ምስክርነት ሰጥቶAል፡፡ ኤልሳቤጥም ይህንኑ Aጽንታ ብፅEት ብላታለች፡፡ 

Aረጋዊው ስምOንም በልብዋ ሰይፍ (ሐዘን) Eንደሚያልፍ ለAሥራ Aምስት ዓመቷ ብላቴና 

ቀድሞ ነግሯት ነበር፡፡ ሉቃ.1.!6-2.!8 

ከላይ ለAብነት ያየናቸው ትንቢቶች ከብዙ Eጅግ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ ከሰው ዘር Eንደ 

Eመቤታችን ያለ ክብር የተሰጠው Eና ብቸኛ ምርጫ (የAምላክ) Eናትነት ያገኘ የለም፡፡ ለመሆኑም 

Eመቤታችን መቼ ? Eና Eንዴት? ተወለደች፡፡ ኑሮዋስ ምን ይመስል ነበር? Eንዴትስ  ከዚህ ምድር 

ወደ ሰማያዊው ሀገር Aለፈች? የሚሉትን በታሪኳ Eናያለን፡፡ 
 

ልደት Eና Eድገት 

የEመቤታችንን ልደት ለማወቅ የቤተ ክርስቲያንን Aዋልድ መጻሕፍት ፣ የታሪክ ሰነዶች Eና 

ትውፊት ላይ ማተኮር ጠቃሚ ነው፡፡ በተለይም ነገረ ማርያም የተባለውና በሁለተኛው መቶ ክፍለ 

ዘመን Eንደተጻፈ የሚታመነው መጽሐፍ ብዙ Eና ጠቃሚ መረጃዎችን Eናገኝበታለን፡፡  
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በዚህ መሠረት Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደችው፤ በ5485 ዓመት ከጌታ 

ልደት በፊት ሲሆን ፤ Aባትዋ Iያቄም Eና Eናትዋ ሃና በቅድስና የሚኖሩ የተባረኩ ቤተሰቦች ነበሩ፡፡ 

ልጅ ስላልነበራቸውም EግዚAብሔር ልጅ Eንዲሰጣቸው ተሳሉ፡፡ ሁሉን ቻይ ጌታም Eመቤታችንን 

ሰጣቸው፡፡ በተሳሉት መሠረትም Eመቤታችንን በሦስት ዓመቷ ወደ ቤተ መቅደስ ሰጥዋት፡፡ 

ከሦስት Eስከ Aሥራ Aምስት ዓመትዋ ያሉትን Aሥራ ሁለት ዓመታት ውኃ በመቅዳት Eና 

መጋረጃ በመስፋት Eያገለገለች ፣ በጾምና በጸሎት ጸንታ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን Eየተማረች Eና 

Eያነበበች ኖረች፡፡ ለAቅመ ሔዋን ስትደርስም ካህናቱ ከቤተ መቅደስ ሊያስወጡዋት Aሰቡ፡፡ 
 

ብስራት ፣ ልደት Eና ስደት 

ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ›› ገላ.4.4 በማለት የገለጸው ጌታ ዓለምን 

የሚያድንበት ጊዜ ሲደርስ መልAኩን ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ድንግል ላከው፡፡ Eርሱም በክብር ‹‹ጸጋን 

የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ›› Aላት፡፡ Eርስዋም ‹‹Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው?›› ብላ በልብዋ ስታስብ 

መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል፤ ‹‹ማርያም ሆይ Aትፍሪ Eነሆ ትፀንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፤ 

ስሙንም Iየሱስ ትይዋለሽ፤ Eርሱም ሕዝቡን ከኃጢAታቸው ያድናቸዋል፡፡›› Aላት፡፡ Eርስዋም 

‹‹ወንድ ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል?›› Aለች፡፡ መልAኩም ከEርስዋ የሚወለደው ቅዱሱ 

የEግዚAብሔር ልጅ መሆኑንና በመንፈስ ቅዱስ ሥራ Eንደምትወልድ ነገራት፡፡ Aክስቷ ኤልሳቤጥ 

የመውለጃዋ ወራት ካለፈ በኋላ መውለዷን ጠቅሶ፤ የEርስዋም ያለ ወንድ ዘር መፅነስ ሁሉም 

በማይሳነው በEግዚAብሔር ፈቃድ መሆኑን Aስረድቶ፤ ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር የለም Aላት፡፡ 

Eርስዋም Eንደቃልህ ይሁንልኝ ስትል፡፡ የEግዚAብሔር ልጅ ተፀነሰ፡፡ ሉቃ.1.!6-$1 ይህ 

የተደረገው መጋቢት 29 ቀን 5500 ዓመት (ከክርስቶስ ልደት በፊት) ነበር፡፡  

በዘጠነኛው ወር ድንግል ማርያም ፣ ከጠባቂዋ ከዮሴፍ ጋር በገሊላ Eያለች ሕዝቡ Eንዲቆጠር 

ከሮሙ ቄሳር ዓዋጅ ወጣ፡፡ በዚህ መሠረት ለመቆጠር Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 

ከዮሴፍ ጋር ሆና ወደ ቤተልሔም ሄዱ፡፡ በዚያም የማደርያ ስፍራ Aልተገኘምና በከብቶች በረት 

ተጠጉ፡፡ ጌታችንንም በዚያ በከብቶች በረት ውስጥ ሆና ወለደችው፡፡ በጨርቅ ጠቅልላም በግርግም 

Aስተኛችው፡፡ መላEክት Eና Eረኞች መጥተው Aመሰገኑ፡፡ Eንደ ሥርዓቱም በስምንተኛው ቀን 

ሊሰየም ወደ ቤተ ግዝረት፣ ሄዶ በመልAክ Eንደተነገረው ስሙ Iየሱስ ተባለ፡፡ በAርባኛው ቀንም 

የመንጻት ሥርዓት ለመፈጸም ልጅዋን ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች፡፡ ስለEርስዋና ስለ ልጅዋ 

ከነብይት ሐና ሰማች፡፡ Eርስዋም ሁሉንም በልብዋ ትጠብቀው ነበር፡፡ 

በሁለተኛው ዓመት ኮከብ የመራቸውና ከምሥራቅ የተነሡ የጥበብ ሰዎች ፣ ለተወለደው 

ለAይሁድ ንጉሥ ሊሰግዱ ወደ Iየሩሳሌም መጡ፡፡ በዚህ የታወከው ንጉሥ ሄሮድስ ሥልጣኑን 
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የሚቀማው ንጉሥ የተወለደ መስሎት፤ ሕፃኑን ንጉሥ ለመግደል በርካታ ሕፃናትን Aስፈጀ፡፡ 

ድንግል ማርያምም በመልAኩ መገለጥ ልጅዋን ታቅፋ በ07 ዓመቷ የሲናን በረሐ Aቋርጣ ወደ 

ግብጽ ሸሸች፡፡ ከሦስት ዓመት ከመንፈቅ በኋላ ወደ ናዝሬት ገብታ ኖረች፡፡ ማቴ. ምE.2.1 Eስከ 

ፍጻሜ ምEራፍ በዚህ ወቅት ድንግል ማርያም የሃያ ዓመት ወጣች ነበረች፡፡ 
 

AስተርEዮ - የጌታ ለዓለም መገለጥ 

ልጅዋን ተንከባክባ ማሳደግ Eና ለዓለም ማቅረብን በንጽሕናና በትጋት ፈጽማ፤ ጌታችን በሠላሳ 

ዓመቱ ራሱን ለዓለም ሲግልጽ፤ የጌታችን Eናቱ Aርባ Aምስት ዓመቷ ነበር፡፡ በቃና ዘገሊላ ሰርግ 

የተደረገው ጌታችን ከተጠመቀ ከAርባ ሦስት ቀናት በኋላ ነበር፡፡ ዮሐ.2.1-01 በሰርጉ ቤት 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ጋር Aብራ ነበረች፡፡ የወይን 

ጠጅ Aልቆበት ለተቸገረው ደጋሽ፣ ችግሩን ለጌታ Aሳወቀችለት፡፡ ተመልሳም የሚላችሁን Aድርጉ 

በማለት ሁሉን ቻይነቱን ቀድማ ለዓለም የገለጠችው Eርስዋ Eመቤታችን ናት፡፡ በመዋEለ 

ትምህርቱም (ጌታችን በሚያስተምርበት ሁሉ Eመቤታችንም) ትገኝ ነበር፡፡ ማቴ. 02.#7 

ጌታችን በተሰቀለበት ቀን ከEናትነት ሐዘንዋ ጋር ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ 

በተሰቀለበት በቀራንዮ Aደባባይ ነበረች፡፡ ጌታችንም በመስቀል ላይ ሆኖ ‹‹ተፈጸመ›› ከማለቱ በፊት 

ከተናገራቸው የመጨረሻ ቃላት፤ ይወደው ለነበረው ደቀ መዝሙር ለዮሐንስ ‹‹Eነኋት Eናትህ›› ብሎ 

ለEርስዋም ‹‹Eነሆ ልጅሽ›› ብሎ የሰጠበት ቃል ነው፡፡ ዮሐ.09.!6-!7 ደቀ መዝሙሩም ከዚያች 

ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ፡፡ በዚህ ጊዜም Aርባ ዘጠኝ ዓመትዋ ነበር፡፡ 

ቀጣዩ የEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታሪክ የጸሎት ነው፡፡ በሐዋርያት ሥራ 

ምE.1.04 Eና 2.1 Eንደተገለጠው፤ በAንድ ልብ ሆነው ሐዋርያት በተጉበት ጸሎት ምEራገ ጸሎት 

ማኅደረ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ነበረች፡፡ በሌሎች መጻሕፍት Eንምናነበውም በልጅዋ 

የመቃብር ሥፍራ በጎልጎታ Eየጸለየች Aሥራ Aምስት ዓመታት ኖረች፡፡  
 

ቃል ኪዳንና Eረፍት 

Eንዳስለመደች ለጸሎት ስትሄድ ልጅዋ ተገልጦላት፣ ከዚህ ምድር የምትወሰድበት ቀን 

Eንደደረሰም ነገራት፡፡ ቃል ኪዳን ገብቶላትም ጥር ሃያ Aንድ ቀን በስልሣ Aራት ዓመቷ Aረፈች፡፡ 

ከሐዋርያት ይህንን የሚያውቀው Aደራ ዮሐንስ ብቻ ነበር፡፡ ሌሎቹ ሐዋርያት ሲሰሙ ፤ በነሐሴ 

ተሰባስበው ሱባዔ ያዙ፤ በሁለተኛ ሱባዔ ሥጋዋ ተሰጥቷቸው በክብር ቀበርዋት፡፡ ቀብርዋን 

በተቃወሙና Eንደ ልጅዋ ተነሣች Eንዳትባል ባሉት Aይሁድ ግፊት Eጁ የተቆረጠውን ቴዎፍሎስን 

ጸሎቷ ፈውሶታል፡፡ ነሐሴ Aሥራ Aምስት ተቀብራ፣ ነሐሴ Aሥራ ስድስት ቀን ተነሥታ Aርጋለች፡፡ 

በረከትዋ ይደርብን፡፡ Aሜን፡፡  
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ማጠቃለያ 
1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም Iያቄም Eና ሀና ከተባሉ ቅዱሳን በ5486 ዓመተ 

ዓለም(ከክርስቶስ ልደት በፊት) በAሥራ Aምስት ዓመት ቅድመ ልደት ክርስቶስ ተወለደች፡፡ 

በዚህ ምድር የኖረችው ለስልሣ Aራት ዓመታት ነው፡፡ 

2. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንደምትወልድ በAሥራ Aምስት ዓመቷ መልAኩ ቅዱስ 

ገብርኤል Aበሰራት፤ በዘጠነኛው ወር በይሁዳ ቤተ ልሔም ወለደችው፤ በሁለተኛው ዓመት 

ወደ ግብጽ ተሰደዱ ፤ በዚያም ለሦስት ዓመት ከመንፈቅ ኖራለች፡፡  

3. ጌታችን በሠላሳ ዓመቱ ሲገለጥ ‹‹ስሙት›› ብላ ስለ Eርሱ ለሕዝቡ ነግራለች ፣ በምልጃዋም 

ውኃውን ወይን Eንዲሆን Aስደርጋለች፡፡ በመዋEለ ትምህርቱም Aልተለየችም፡፡ በመስቀል 

ሥር ነበረች፡፡ የቤተ ክርስቲያን የልደት ቀን በሆነው በበዓለ ጰራቅሊጦስ ሐዋርያት በጸሎት 

ሲተጉ ምልክት Eና ምEራገ ጸሎት ነበረች፡፡ 

4. ከEርገት በኋላ ለAሥራ Aምስት ዓመታት በጸሎት ኖራ፤ ጥር ሃያ Aንድ ቀን Aርፋለች ፤ 

ነሐሴ Aሥራ Aራት ቀን ተቀበረች ነሐሴ Aሥራ ስድስት ቀን Aረገች፡፡ 
 

ተግባር:- ስለ Eመቤታችን የተጻፉ መጻሕፍትን Aንብቡ፡፡  
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመወለዷ Aስቀድሞ ትንቢት ተነግሮላታል፡፡ ለAዳም 

የተሰጠው ተስፋ ምን ነበር? በቅዳሴ ማርያም ‹‹የAዳም ተስፋው Aንቺ ነሽ›› የተባለው 

ስለምንድን ነው? Aብራርታችሁ ግለጹ፡፡ 

2. በመዝሙረ ዳዊት ስለ Eመቤታችን የተነገሩት ትንቢቶች ምን ምን ናቸው? 

3. Eመቤታችን ጌታችንን የምትወልደው በድንግልና ስለመሆኑ የተናገረው ነቢይ ማን ነው? 

ትንቢቱንም ግለጹ፡፡ 

4. የEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም Eናትና Aባት Aነማን ናቸው? Eመቤታችን 

ያደገችው የት ነው? Eስከ ስንት ዓመቷ ድረስ? 

5. Eመቤታችን ጌታችንን Eንደምትወልድ ያበሠራት ማነው? በAበሠራት ጊዜ መልAኩ ያላትን 

Eና Eመቤታችን የመለሰችለትን ግለጹ፡፡ 

6. Eመቤታችን ጌታችንን የወለደችው የት ነው? Eንዴት Eና ለምን በዚያ ቦታ ወለደችው? 

7. የEመቤታችን ጠባቂ ማን ይባላል? 
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8. Eመቤታችን ልጇን ይዛ የተሰደደችው ወዴት ነበር? ልጇ ስንት ዓመቱ ነበር? 

የተሰደደችበት ምክንያት ምንድነው? 

9. Eመቤታችን ከልጇ ከጌታችን ጋር ተጠርተው የተገኙበት ቦታ የተ ነው? በዚየ ምን ነበር?

Eመቤታችን ያደረገችውስ ምንድን ነው? ግለጹ፡፡ 

10. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው የት ነው? በተሰቀለበት ጊዜ ‹‹ተፈጸመ›› ከማለቱ 

በፊት የተናገራቸው የመጨረሻ ቃላት ምንድን ናቸው? ለማን? 

11. Eመቤታችን በምድር ስንት ዓመት ኖረች? ያረፈችበት? የተቀበረችበት? Eና ከሞት 

ተነሥታ ያረገችበት? Eለታት መቼ መቼ ናቸው?
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ክብረ ቅዱሳን 

ሠላሳ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱሳን ማንነት Eና ያላቸውን ክብር 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት መማር፡፡  

የሚጠኑ ጥቅሶች፡-  “ ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ Eንደምናይ ነን፤ በዚያን ጊዜ ግን 

ፊት ለፊት Eናያለን፤ ዛሬስ ከEውቀት ከፍዬ Aውቃለሁ በዚያን ጊዜ 

ግን Eኔ ደግሞ Eንደ ታወቅሁ Aውቃለሁ” 1ኛ ቆሮ.03.02 “ቅዱሳን 

በክብር ይመካሉ በምንጣፋቸውም ላይ ሐሴትን ያደርጋሉ፡፡” መዝ.)

#9.6  

ተጨማሪ ምንባባት፡- የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ ‹‹ክብረ ቅዱሳን›› በዲያቆን ያረጋል 

Aበጋዝ፡፡  
 

መግቢያ፡- “ቅዱስ” የሚለው ቃል “ቀደሰ” ከሚል የግEዝ ግሥ የወጣ ሲሆን  Aመሰገነ፣ 

ለየ፣ መረጠ፣ Aከበረ የሚል ትርጉም ይኖረዋል፡፡ ቅድስና የባሕርይ Eና የጸጋ ተብሎ በሁለት ይከፈላል፡፡ 
 

የባሕርይ ቅድስና፡- በባሕርዩ ቅዱስ የሆነ EግዚAብሔር ብቻ ነው፡፡ ቅድስናው ከEርሱ የማይለይ ፣ 

ከማንም ያልተቀበለው ፣ ማንም ሊወስድበት የማይችል የራሱ የሆነ ነው፡፡ ቅድስና ከEግዚAብሔር፤ 

EግዚAብሔር ከቅድስና ተለይተው የማይታሰቡ ናቸው፡፡ “ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ የሠራዊት ጌታ 

EግዚAብሔር፤ ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች፡፡” Iሳ. 6.3፣ ራE.4.8  “Eንደ EግዚAብሔር 

ቅዱስ የለምና Eንደ Aምላካችንም ጻድቅ የለምና ከAንተ በቀር ቅዱስ የለም፡፡” 1ኛ ሳሙ.2.2 “ሁሉን 

የምትገዛ ጌታ ሆይ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው፤ Aንተ ብቻ ቅዱስ ነህና” ራE.05.4 
 

የጸጋ ቅድስና፡- በባሕርዩ ቅዱስ ከሆነ EግዚAብሔር በጸጋ /በስጦታ/ የተገኘ ወይም የተሰጠ 

ማለት ነው፡፡ የቅድስና ምንጭ Eርሱ EግዚAብሔር ብቻ ነው፤ የEጆቹ ሥራዎች የሆንን ሰዎች 

የEርሱን ቅድስና AርAያ Eንድናደርግ “Eኔ ቅዱስ ነኝና Eናንተም ቅዱሳን ሁኑ” በማለት Aባታዊ 

ጥሪን Aቅርቧል፡፡ ዘሌ.09.2 ቅዱስ ጴጥሮስም “ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን 

ኖራችሁ Iየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ Aድርጉ፡፡ Eንደሚታዘዙ 

ልጆች ባለማወቃችሁ Aስቀድሞ የኖራችሁበትን ሕይወት Aትከተሉ፡፡ ዳሩ ግን Eኔ ቅዱስ ነኝና 

ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ Eንደ ሆነ Eናንተም ደግሞ በኑሮAችሁ ሁሉ 

ቅዱሳን ሁኑ፡፡” በማለት ተመሳሳይ መለኮታዊ ጥሪን ጽፏል፡፡ 1ኛ ጴጥ.1.03-05 
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 የዛሬው ትምህርታችን ለዚህ መለኮታዊ ጥሪ Aዎንታዊ መልስ ሰጥተው ለክብር የበቁ 

ቅዱሳንን ክብር Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
ቅዱሳን ምን የፈጸሙ ናቸው? 

ራሳቸውን ለEግዚAብሔር የሰጡ ናቸው፡-  

ስለ EግዚAብሔር ፍቅር ሲሉ ያላቸውን ነገር ሁሉ ትተው ራሳቸውን ለEግዚAብሔር የሰጡ፤ 

ምድራዊ ተስፋቸውን በሰማያዊ ተስፋ፣ የጊዜያዊውን ዓለም ደስታ በዘላለማዊ ሕይወት ለውጠው 

Iየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ Aባቶችና Eናቶች ናቸው፡፡ “Eውነት Eላችኋለሁ ይህች ድሀ ከሁሉ 

ይልቅ Aብልጣ ሰጠች፤ Eነዚህ ሁሉ ከትርፋቸው ወደ EግዚAብሔር መዝገብ ጥለዋልና፡፡ ይህች ግን 

ከጉድለቷ የነበራትን ትዳርዋን ሁሉ ጣለች፡፡” ሉቃ.!1.4 ነቢዩ ኤልሳE ሁለት ጥማድ በሬ፤ 1ኛ 

ነገ.09.09 ፣ ሩት ሀገሯን Eና ወገኗን፤ ሩት.1.06 ትተው በመሄዳቸው የተመሰገኑ ሆነዋል፡፡ 
 

ሕይወታቸውን በተጋድሎ ያሳለፉ ናቸው፡-  

መንፈሳዉያን ጠላት ስላለባቸው ሁሌም ለዚህ ተዘጋጅተው ይኖራሉ፡፡ ቅዱሳንም ይህንን 

ጦርነት Aውቀው ራሳቸውን ለመንፈሳዊ ተጋድሎ Aዘጋጅተው በEግዚAብሔር ኃይል ዲያብሎስን 

ያሳፈሩና በፈተና የጸኑ፣ ኃጢAትን Eስከ መጨረሻው የተቃወሙ ናቸው፡፡ ተጋድሎAቸውም ከራስ 

ፍላጎት Eና ከውጭ ፈተና ጋር ነው፡፡ ሮሜ.8.02፣ 1ኛ ቆሮ.9.!7  
 

ሩጫውን በድል የተወጡ ናቸው፡- 

መንፈሳዊ ተጋድሎ በሩጫ ይመሰላል፤ መንፈሳዊ ሰው ደግሞ በመንፈሳዊ ሯጭ ይመሰላል፡፡ 

መንፈሳዊ ሕይወት ከAጋንንት ጋር የሚደረግ የማያቋርጥ ሰልፍ ነው “መጋደላችን ከደምና ከሥጋ 

ጋር Aይደለም ከAለቆችና ከሥልጣናት ጋር ከዚህም ዓለም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊው 

ሥፍራ ካሉ ከክፋ መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው Eንጂ፡፡”ኤፌ.6.02 በዚህ ሰልፍ ያሸነፈ 

Aክሊልና ክብርን ይቀዳጃል፡፡ “በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው… የሕይወትን Aክሊል ይቀበላልና፡፡” 

ያE.1.02 “መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውንም ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቄAለሁ ወደ ፊት 

የጽድቅ Aክሊል ተዘጋጅቶልኛል፡፡” 2ኛ. ጢሞ.4.6-8 
 

2. ክብረ ቅዱሳን፡-  
ይህ በተለያዩ ነገሮች የተገለጸ  ሲሆን ለAብነትም የሚከተሉትን Eንመለከታለን፡፡ 

በፍጥረታት የተሰጣቸው ሥልጣን 

“ኤልያስ Eንደኛ የሆነ ሰው ነበረ፤ ዝናም Eንዳይዘንብ Aጥብቆ ጸለየ በምድርም ላይ ሦስት 

ዓመት ከስድስት ወር Aልዘነበም፡፡ ሁለተኛ ጸለየ ሰማዩም ዝናብን ሰጠ” ያE.5.07 “በገባOን ላይ 
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ፀሐይ ትቁም በኤሎንም ሸለቆ ጨረቃ፣ ሕዝቡም ጠላቶቻቸውን Eስኪበቀሉ ድረስ ፀሐይ ቆመ ጨረቃም 

ዘገየ፡፡ Aንድ ቀንም ያል ለመግባት Aልቸኮለም፡፡”Iያ.0.02 “Aሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ወደ 

Eርሱ ጠርቶ Eንዲያወጧቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ሥልጣን ሰጣቸው፡፡” ማቴ.0.1  

በጸጋ Aምላክ በመሆን፡- 

“ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት Aምልጣችሁ ከመለኮቱ ባሕርይ ተካፋዮች በተስፋ ቃል 

Eንድትሆኑ በEነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና Eጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን፡፡” 2ኛ ጴጥ.1.4 

EግዚAብሔር በባሕርዮ የሚሠራውን ሥራ ቅዱሳን ደግሞ ከAምላካቸው በተሰጣቸው ጸጋ የተነሣ 

የAምካቸውን ስም ጠርው መሥራት መቻላቸውን የሚገልጽ ነው፡፡ ዮሐ.04.02 ‹‹EግዚAብሔርም 

ሙሴን … Eኔ ለፈርOን Aምላክ Aድርጌሃለሁ፡፡›› ዘጸ.7.1 Eንዳለው ቅዱሳን የጸጋ Aማልክት 

Eስኪባሉ AክብሮAቸዋል፡፡ Eኔ ግን። Aማልክት ናችሁ፥ ሁላችሁም የልUል ልጆች ናችሁ መዝ.'1

('2).6 ተብሎ Eንደተጻፈ ነብዩ ሙሴ ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን ሁሉ በዚህ ክብር ተከብረዋል፡፡ ለዚህ 

ነው ልUል EግዚAብሔር ‹‹የAማልክት Aምላክ››  መዝ.#9($).1 የተባለው፡፡ መዝ.'1('2).1 
 

3. ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳንን Eንዴት ታከብራለች? 
 

ቤተ ክርስቲያን በስማቸው በማነፅ፡- 

“EግዚAብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም 

ስለሚይዙ ጃንደረቦች Eንዲህ ይላልና፡- በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ 

የሚበልጥ መታሰቢያና ስም Eሰጣቸዋለሁ የማይጠፋም የዘላለም ስም Eሰጣቸዋለሁ፡፡ …በጸሎቴም 

ቤት ደስ Aሰኛቸዋለሁ፡፡” Iሳ.$6.4-7 በዚህ ቤተ መቅደስ የሚፈጸመው ሥርዓት ሁሉ Aንድ ነው፤ 

የሚመሰገነው EግዚAብሔር፣ የሚሰዋው የከርስቶስ ቅዱስ ሥጋ ክቡር ደም ሲሆን መታሰቢያው 

ለወዳጆቹ Eንዲሆን ያዘዘውም ራሱ ባለቤቱ EግዚAብሔር ነው፡፡ 
 

በሚገባቸው ታከብራቸዋለች፡-  

Aክብሮት በብዙ መልኩ ሊገለጽ ይችላል፤ EግዚAብሔር ያከበራውቸን ቅዱሳንን ቤተ ክርስቲያን 

የAክብሮት ስግደት በመስገድ Aክብሮቷን ትገልጻለች፡፡ “የወኅኒ ጠባቂውም Eየተንቀጠቀጠ ከጳውሎስና 

ከሲላስ ፊት ተደፋ ወደ ውጭም ወጥቶ ጌቶች ሆይ Eድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል?›› Aላቸው 

ሐዋ.06.!5-"1 ቆርነሌዎስም ለቅዱስ ጴጥሮስ ሰግዷል፡፡ ሐዋ.0.!5-!6 ቅዱስ ጴጥሮስ “ተነሣ Eኔ 

ደግሞ ራሴ ሰው ነኝ” ማለቱ የትሕትና Aነጋገር ነው፡፡ ቅዱሳንን “ቅዱስ” ያሰኛቸው Aንዱ ራሳቸውን 

በመናቅ ፍጹም ትሑት በመሆናቸው ነው “EግዚAብሔር ትEቢተኞችን ይቃወማልና ለትሑታን ግን 

ጸጋን ይሰጣል፡፡” 1ኛ ጴጥ.5.5 
 

በቃል ኪዳናቸው የማማለድ ክብር Eንደተሰጣቸው ታምናለች፡-  
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EግዚAብሔር ለቅዱሳን ከሰጣቸው ቃልኪዳኖች መካከል Aንዱ ‹‹ምልጃ›› ነው፡፡ ምልጃ Aንዱ 

ስለሌላው የሚያቀርበው ልመናና ጸሎት ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ምልጃ የEግዚAብሔር ፈቃድ 

መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ ‹‹ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ 

ነገሥታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ Eንዲደረጉ ከሁሉ በፊት Eመክራለሁ›› 1ኛ ጢሞቴ.2.2 

ኤቤሜሌክ Eንዲድን Aብርሃም Eንዲጸልይለት EግዚAብሔር Aዟል፡፡ ዘፍ.!.1-7 Iዮብ ስለ ወዳጆቹ 

ያቀረበውን ጸሎት EግዚAብሔር ተቀብሏል “EግዚAብሔርም የIዮብን ፊት ተቀበለ” Iዮ.#2.7-9 

Aብርሃም ስለ ሰዶምና ገሞራ ያቀረበው ልመና፣ ዘፍ.08.!2 ሙሴ ለEስራኤላውያን “Eንዳያጠፋቸው 

ቁጣውን ይመልስ ዘንድ የተመረጠው ሙሴ በመቅሰፍት ጊዜ በፊቱ ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ 

ተናገረ፡፡” መዝ. )5.!3 ፣ ዘጸ."2.0 

በሥጋ መሞትም ክብራቸውን ከፍ ያደርገዋል Eንጂ Aያስቀረውም ፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ከሞት 

በኋላ ስላለው ሕይወት ሲያስተምር “ ዛሬስ በመስተዋት በድንግዝግዝ Eንደምናይ ነን፤ በዚያን ጊዜ 

ግን ፊት ለፊት Eናያለን፤ ዛሬስ ከEውቀት ከፍዬ Aውቃለሁ በዚያን ጊዜ ግን Eኔ ደግሞ Eንደ 

ታወቅሁ Aውቃለሁ” 1ኛ ቆሮ.03.02 ብሏል፡፡ ጌታችንና መድኃኒታችንም ሞት ሁሉንም Eንደሚያስቀር 

ለሚያምኑትና ትንሣኤ የለም ብለው ለሚያስተምሩት“ ስለ ሙታን ግን Eንዲነሡ EግዚAብሔር፦ 

Eኔ የAብርሃም Aምላክ የይስሐቅም Aምላክ የያEቆብም Aምላክ ነኝ Eንዳለው በሙሴ መጽሐፍ 

በቍጥቋጦው ዘንድ የተጻፈውን Aላነበባችሁምን ? የሕያዋን Aምላክ ነው Eንጂ የሙታን Aይደለም። 

Eንግዲህ Eጅግ ትስታላችሁ፡፡” ማር.02.!6 በጌታችን Aምኖ የሞተ ከሞት ወደ ሕይወት 

ተሻግሯል፡፡“ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት Aለው፥ ከሞትም ወደ ሕይወት 

ተሻገረ Eንጂ ወደ ፍርድ Aይመጣም” ዮሐ.5.!4 

ቤተ ክርስቲያንም በክርስቶስ ባላት Eምነት በAካለ ነፍስ ካሉ ነገር ግን በሥጋ በዚህ ምድር 

ከሌሉ ቅዱሳን ጋር Aንድ ናት፡፡“ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው EግዚAብሔር ከተማ 

ደርሳችኋል፥ ወደ ሰማያዊቱም Iየሩሳሌም፥ በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ AEላፋት መላEክት፥ 

በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኵራት ማኅበር፥ የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ EግዚAብሔር፥ 

ፍጹማንም ወደ ሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች፥የAዲስም ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ Iየሱስ፥ 

ከAቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል።” Eብ.02.!2-!4 

Eናም ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ጸሎት ፣ ምሥጋናና ምልጃ (1ኛ ጢሞ.2.1-2) በሰማይና በምድር 

ምሉE በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ስላለ Eነርሱ ስለ Eኛ ይጸልያሉ ፣ ምልጃም ያቀርባሉ፡፡ Eኛም 

በክርስቶስ ባለን Eምነት ከEነርሱ ጋር ሕብረት Aለን፡፡ ይህን ጸጋ Eና ክብር ለቅዱሳን ያደለው፣ 

ሁለቱን (ሰማያውያንንና ምድራውያንን) Aንድ ያደረገው ክርስቶስ ነው፡፡ ኤፌ.2.8-!  

ሆኖም ይህንን ባለመረዳት በቅዱሳን የሚደረግ ጸሎት በመስኮት መግባት፣ ወይም የAምላክ 

ብቻ የሆነውን ሁሉን Aዋቂነት ለፍጡራን መስጠት የሚመስላቸው Aሉ፡፡ ከዚሁም ጋር ‹‹ሕያዋን 
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Eንዲሞቱ ያውቃሉና ሙታን ግን Aንዳች Aያውቁም መታሰቢያቸውም ተረስቶAልና ከዚያ በኋላ 

ዋጋ የላቸውም።›› መክ.9.5 የሚለውን በመጥቀስ Eንዴት ሊሰሙ ይችላሉ ፍጡራን Aይደሉም 

ወይ ሲሉም ይጠይቃሉ፡፡ ነገር ግን በዚህ ምድር በጨካኝ ልብና በምቾት ኖሮ ሲOል የገባው ባለጠጋ 

ስለወንድሞቹ Aውቆ ሲናገር ፤ ታላቁ የEምነት Aባት Aብርሃምም በሥጋ ከሞተ ከዓመታት በኋላ 

የተደረጉትን ታሪኮች፡- የሙሴና የነቢያትን መነሣት Aውቆ የተናገረው ለፍጥረቱ ድንቅ ጸጋ በሰጠው 

በEግዚAብሔር ቸርነት ነው፡፡ ሉቃ.06.09-"1 በምልጃ ያለው የቅዱሳን Eውቀትም ቅዱሳኑን 

ያከበረው የጌታችን ጸጋ ነው፡፡    
 

ማጠቃለያ፡- 
 የቅዱሳን ክብር በባሕርይው ቅዱስ ከሆነው ከEግዚAብሔር ቸርነት የተገኘ ነው፡፡ Eነርሱም 

ከሥጋ ምኞት ፣ ከኃጢAትና ከዲያብሎስ ከሚመጣው፤ ፈተና ጋር ታግለው ድል ያደረጉ 

ናቸው፡፡  

 በጸጋ EግዚAብሔር ተገኝቶ፣ በተጋድሎ የጸናው ቅድስና፤ በዚህ ምድር Eና በሰማይ ታላቅ 

ክብር AስገኝቶAል፡፡ ሥነ ፍጥረትን በማዘዝ፣ በጸጋና በመንፈሳዊ ኃይል በመመላለስ፣ 

በምልጃም የቅዱሳን ክብር ተገልጾAል፡፡ የላቀው የክብራቸው መጠን የጸጋ Aማልክት 

መባላቸው ነው፡፡ ዘጸ.7.1፣ 2ኛ ጴጥ.1.4 
 

ተግባር፡- 
 የተወደዳችሁ የEግዚAብሔር ልጆች “EግዚAብሔር ጻድቅ ነውና፥ ጽድቅንም ይወድዳል 

ቅንነት ግን ፊቱን ታየዋለች፡፡” መዝ.0(01).7 Eናንተም ቅድስናን በማግኘት EግዚAብሔርን 

ለመምሰል ቅዱሳንን AርAያ በማድረግ Eደጉ፡፡ 

 “ክብር ለሚገባው ክብር ስጡ” ሮሜ.03.7 Eንደተባለ ቅዱሳንን ማክበር ይገባል፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ‹‹ቅዱስ›› ማለት ምን ማለት ነው? ‹‹ቅድስና›› በስንት ይከፈላል? ምን Eና ምን? 

2. የባሕርይ ቅድስና ማለት ምንድን ነው? በባሕርዩ ቅዱስ የሆነው ማን ነው? Eንዴት? 

Aብራሩ፡፡ 

3. የጸጋ ቅድስና ማለት ምንድን ነው? ከየት ይገኛል? Eንዴት? Aብራሩ፡፡ 

4. ቅዱሳን የሚባሉ Eነ ማን ናቸው? በማስረጃ ግለጹ፡፡ 

5. ቤተክርስቲያን ቅዱሳንን የምታከብረው Eንዴት ነው? በማስረጃ Aብራሩ፡፡ 

6. ለቅዱሳን ከEግዚAብሔር ከተሰጣቸው ቃልኪዳኖች መካከል Aንዱ ‹‹ምልጃ›› ነው፡፡ ‹‹ምልጃ›› 

ማለት ምንድነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በተማራችሁት መሠረት በማቅረብ ግለጹ፡፡
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ደብረ ዘይት - የዳግም ምጽAቱ መታሰቢያ 

ሠላሳ ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስን ዳግም መምጣት 

ምልክቶች Eና ምን ማድረግ Eንደሚገባን ይገነዘባሉ፤ ስለ በዓሉና 

መታሰቢያው ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በማብራራት 

ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “Eርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ፥ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ 

Eርሱ ቀርበው፡- ንገረን፥ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም 

መጨረሻ ምልክቱስ ምንድር ነው ? Aሉት፡፡ ”  ማቴ.!4.3 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ.!4 Eና !5፣ ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ››፤ ብፁE 

Aቡነ ጎርጎርዮስ  
 

መግቢያ፡- መምህር ተማሪዎችዎን ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምE. !4 Eና !5 በየተራ 

Eንዲያነቡ ያድርጉAቸው፡፡ ከምንባቡ የተረዱትን ሐሳብ Eንዲገልጹና Eንዲወያዩበት ያድርጉ፡፡  

ጌታችንና መድኃኒችን Iየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳግም ምጽAቱ ያስተማረበት ነው፡፡ ጌታችን 

ዳግመኛ ሲመጣም በዚህ ተራራ Aንጻር ዓለም ሁሉ Eያየው Eንደሚመጣ በቤተ ክርስቲያን 

ስለሚታመን የዳግም ምጽAቱ መታሰቢያ በዓል ደብረ ዘይት ይባላል፡፡  

የዛሬው ትምህርታችንም በቤተ ክርስቲያናችን Aቢይ ጾም በመባል የሚታወቀው ጊዜ የEኩለ 

ጾሙን መጠሪያ Eና መታሰቢያ በሆነው ‹‹ደብረ ዘይት›› ላይ ያተኩራል፡፡ የቅዱሳን Aምላክ ይግለጽልን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
ደብረ ዘይት - ‹‹የዘይት ተራራ›› የሚል ቀጥተኛ ትርጉም Aለው፡፡ ይህ ተራራ ዘይት 

የሚወጣበት የወይራ ዛፍ በብዛት ስለሚገኝበት ይህ ስያሜ ተሰጥቶታል፡፡ ከIየሩሳሌም በምሥራቅ 

Aቅጣጫ፣ በቅርብ ርቀት (የሐዋ.ሥ.1.02) በሚገኘው በዚህ ተራራ ጌታችን ብዙ ጊዜ Eየወጣ 

ሲጸልይ ያድር Eንደነበር ከወንጌል Eናነባለን፡፡ ሉቃ. !1."7፣ !2."9 ፣ ዮሐ.8.1፡፡ 

ጌታችን በዚህ ምድር በተመላለሰበት የመጨረሻ ሳምንት Eንደ ልማዱ በደብረ ዘይት Aድሮ 

ጠዋት ሲወርድ፤ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ Eርሱ ቀርበው። ‹‹ንገረን ፥ ይህ መቼ ይሆናል? 

የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድር ነው? ›› Aሉት፡፡ ማቴ.!4.3 Eርሱም የዓለም 
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መጨረሻ ምልክቶችን፣ ያን ጊዜ ማድረግ የሚገባንን፣ የዳግም ምጽAቱን ሁኔታ ፣ የቀኒቱና የሰዓቲቱ 

Aለመታወቅ Eና ተዘጋጆቶ መጠበቅ Eንደሚገባም በተለያዩ ምሳሌዎች Aስተማራቸው፡፡ ማቴ.!4 

Eና !5፡፡ Eነዚህንም ቀጥለን Eናያለን ፡- 
 

1. የዳግም ምጽAቱ መድረስ ምልክቶች፡፡ 

የምጥ ጣር መጀመሪያዎቹ :- Eኔ ክርስቶስ ነኝ የሚሉ ሐሰተኛ ክርስቶሶች ፣ ሐሰተኛ 

ነቢያትም ይነሣሉ፣ ብዙ ምልክቶችንም ያደርጋሉ፣ ብዙዎችም ይስታሉ፡፡ ጦርነት፣ ሕዝብ በሕዝበ ፣ 

መንግሥት በመንግሥት ላይ መነሣቱ ፣ ራብ Eና ቸነፈር የምድርም መናወጥ የመጀመሪያዎቹ 

የምጥ ጣሮች ናቸው ፡፡ ማቴ. !4.5-7 ፣ 2ኛ.ተሰሎ.2.3-0 ፣ ራE.03.2-08  

የEነዚህ ሁሉ ውጤት የሆነውና የከፋው መከራ የፍቅር መቀዝቀዝ ነው፡፡ ለዚህም ጌታችን 

“ከዓመፃም ብዛት የተነሣ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ” ማቴ.!4.02 ያለን፡፡ ሌላው ምልክት 

የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ሥፍራ ማየት ነው፡፡ 

የEግዚAብሔር ቃል Eውነት ነው ፣ የማይሆነውን Aይነግረንምና ይህን ሁሉ Eያየን ነው፡፡ Eኔ 

ክርስቶስ ነኝ የሚሉ ሐሰተኛ መሲሆችና በቅዱሳን ስም የተነሡ ሐሰተኛ ነቢያት በተለያዩ ዘመናት 

ተነሥተዋል፡፡ በተለይ በዚህ ክፍለ ዘመን ከAሜሪካ Eስከ ጃፓን ከAውሮጳ Eስከ Aፍሪካ የተነሡት 

ሐሰተኛ ነቢያት Eጅግ ብዙዎች ናቸው፡፡   

በዓለማችን በርካታ ጦርነቶች፣ ራብና ቸነፈር ተከሥተው በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሕዝቦች 

Aልቀዋል፡፡ Aሁንም የታላላቅ ብዙኃን መገናኛ (ሚዲያዎች) ዋና ዜና ይኸው Aሰቃቂ ሰው ሠራሽና 

ተፈጥሮAዊ Aደጋ ነው፡፡ ወንድማማቾች፣ ቤተሰብ፣ በፍቅራቸው የሚያስደንቁ ወዳጆች ዓይንህን 

ላፈር ሲባባሉ ማየት የተለመደ ሆኖAል፡፡ በቤተ መቅደሱ የምናየው የማይገባ ድርጊትም የጥፋቱ 

ርኩሰት ዋዜማና ልምምድ ይመስላል፡፡ ታዲያ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ማዘን፣ መደንገጥ፣ 

ችግሩን ማወቅ ብቻ Aይጠቅምም፡፡ ማድረግ የሚገባንን ጌታችን በወንጌል Aስተምሮናል፤ ቅዱሳንም 

Aብራርተውታል፡፡ ከዚህ በመቀጠል የምናየውም ይህንኑ ነው፡፡      
 

2. ማድረግ የሚገባን  

ብዙ ሰዎች የዳግም ምጽAቱን ምልክቶች ሲያዩ ይጨነቃሉ፣ Aንዳንዶቹም በማያተርፍ ጥላ 

ተስፋ ያደርጋሉ፡፡ ነገር ግን ጌታችን Iየሱስና ቅዱሳን ሐዋርያቱ የመከሩን ተጠንቀቁ፣ ተጠበቁ፣ ጽኑ 

Eና Aስተውሉ፤ ብለው ነው፡፡  

ተጠንቀቁ ፡- ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ነቢያት Eንደሚነሡ ቀድሞ የተነገረን Eንድንጠነቀቅ ነው ፡፡ 

በሐሰተኛ ትምህርትና ተAምራቸው የሚስቱት ብዙዎች ናቸውና፡፡ Eኛም Eንዳንስት ነው፤ ማንም 
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Eንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፤ የተባልነው፡፡ ጠንቃቃ ለሚሰማው፣ ለሚያየውና፣ ለሚያምነው ነገር ሁሉ 

ይጠነቀቃል፡፡ ዘመናችን የመረጃ ዘመን ስለሆነ ብቻ ጥንቃቄ በጎደለው የመረጃ Aወሳሰድ ከሚጎዱ 

ሰዎች ጋር መሰለፍም የለብንም፡፡ በሐሰተኞቹ ትምህርት Eና በዲያብሎስ ሐሳብ ዘላለማዊ ተስፋችንን 

Eንዳናጣ፡- በመንፈሳዊ Eውቀት፣ በጸሎትና EግዚAብሔር በሰጠን AEምሮ ተጠቅመን ጠንቃቃ መሆን 

ይገባል፡፡ Eዚህ ላይ ያልጠረጠረ ተመነጠረ የሚለውን Aገርኛ ብሂል ማስተዋል ጠቃሚ ነው፡፡   

ተጠበቁ ፡- ጠንቃቃ ከጥፋት ደቀ መዝሙርነት፣ ከሐሰተኛ ትምህርት፣ ከመንፈሳዊ ዝለት፣ 

መጨረሻው ሞት ከሆነው ሁሉ ይጠበቃል፡፡ መጠበቅ ማለት በመንፈሳዊ ሕይወታችን በምናደርገው 

ጉዞ በድርጊትና በንግግርም በሌላም በምናደርገው ድርጊት ሁሉ ተጠንቅቀን ከኃጢAት Eንድንጠበቅ 

ልናደርገው የሚገባንን ጥንቃቄ የሚያመለክት ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የምናየው፣ የምንሰማው 

Eና የሚያጋጠመን ሁሉ Eንዳያስደነግጠንና ከመልካም Aቋማችን Eንዳያናውጠን፡፡ መጠበቅም ነው፡፡ 

ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፤ Aትደንግጡ ፤ ማቴ.!4.6  

ጽኑ፡- በመከራው ሁሉ ውስጥ፤ ‹‹Eስከ መጨረሻው የሚጸና Eርሱ ይድናል፡፡›› ማቴ.!4.0 

ፈተናውን በመሻገር በድል ለመቆም የምንችለው በሃይማኖት፣ በምግባር Eና በፍቅር መጽናት 

ስንችል ነው፡፡ ጽኑE ለመሆንም Eምትና ትEግሥት ያስፈልገናል፡፡ ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲነሣ ድል 

ማድረግ የሚችሉ ቅዱሳንን ጽናት የነገረን ዮሐንስ፤ ‹‹የቅዱሳን ትEግሥት Eና Eምነት በዚህ ነው፡፡›› 

ራE.03.0 Eንዳለው Eኛም መጽናትን መለማመድ ይገባናል፡፡ 

Aስተውሉ፡- ከማንጠብቃቸው Aቅጣጫዎች የሚመጡና Eውነት የሚመስሉ ትምህርቶች፣ 

ድንቆችና ክስተቶች ያጋጥሙናል፡፡ በቅድስናው ቦታ የማይገባ ድርጊት ወዘተ ይኖራል፡፡ በዚህ ዘመን 

በቅዱሳት መጻሕፍት ያለውን ትምህርት ማስተዋል ከስሕተት ይጠብቀናል፡፡ ለዚህም ነው ጌታችን፤ 

‹‹በነብዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ሥፍራ ሲያይ Aንባቢው ያስተውል ፡፡ 

ማቴ !4.05 ያለን በመሆኑም፤ በቅዱሳት መጻሕፍት የተነገረንን በማስተዋል ሚዛናችንንም በEርሱ 

ላይ በማድረግ ዘመኑን ማስተዋል ያለብን ፡፡ 

ወደ  ተራሮች መሸሽ ወደ ኋላ Aለመመለስ፡- “በዚያን ጊዜም በይሁዳ ያሉት ወደ ተራሮች 

ይሽሹ ፣ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ Aይውረድ፣ በEርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ 

ወደ ቤቱ Aይመለስ፤ በዚያን ጊዜ ለሚያጠቡና ለEርጉዞች ወዮላቸው ” ማቴ.!4.06-09 ተራራ ከፍ 

ያለ ቦታ ነው፡- ክርስቲያንም በመንፈስ ልEልና ከፍ ብሎ (በቅድስና) ይኖራል፤ ወደ መንፈስ ውርደት 

(በኃጢAት Aዘቅት) Aይግባ፤ ከሰማይ ካለው Aባቱ ጋር ይኑር ማለት ነው፡፡ ተራራ ቤተ ክርስቲያንም 

ናት፡፡ ከኃጢAት Eና ከክህደት ያመለጡ ወደ ኋላ፤ ማለትም ወደ ክህደት፣ ኃጢኣት Eና ዓለማዊነት 

መመለስ የለባቸውም፡፡ በEግዚAብሔር ቤት በቅድስና ኖሮ መጽናት Eንጂ፡፡  
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Eርጉዞችና የሚያጠቡ፡- በስደት Eና በመከራ መፅነስም ሆነ ወልዶ ማጥባት ለመሸሽ Aይመችም፡፡ 

በመንገድ ላይ Eያሉ መውለድና የተወለዱትን መከባከብ ወተት ምግብ ሲሉ ለልጅ Eንዲስማማ 

Aድርጎ ማቅረብ Aይቻልም፡፡ በዚህ ምሳሌያዊ ትምህርትም Eርጉዞችና የሚያጠቡ ማለት  ኃጢAትን 

በማሰብ (በኃልዮ) ፀንሶ፤ በመናገር (በነቢብ) ወልዶ፤ በተግባር (በገቢር) መፈጸም ነው፡፡ Eናም 

ኃጢAትን ቆርጠው መተው ያስፈልጋል፡፡ በመንፈሳዊነት መለወጥ ያልቻሉ፤ ንስሐ ለመግባት 

ስለሚሰንፉ - በኃጢAት ይሞታሉ Eነዚህን ወዮላቸው Aለን፡፡  

ጸሎት፡-ሁሉንም በጽናት ለማለፍና ላለመታለል ወይም በስሕተት ውስጥ Aለመወድቅ፤ በሰው 

Aቅም Aንችልም፡፡ መውጫውን የሚያሳየን ጽናትንም የሚሰጠን EግዚAብሔር ነው፡፡ ከEግዚAብሔር 

ጋር ለመቆምም ድካማችንን Aውቀን በጸሎት መትጋት Eና መጽናት Aለበን፡፡ ጌታችን ደቀ 

መዛሙርቱን፤ ወደ ፈተና Eንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፤ Aላቸው፡፡ በAቡነ ዘበሰማያት ጸሎታችንም፤ 

Aቤቱ ወደ ፈተናም Aታግባን፤ ብለን Eንጸልያለን ፡፡ ይህም መከራውን Aሳልፈን ወደ መንፈሳዊ 

ፈተናዎች (ክህደት ፣ ጥርጥር ፣ ኃጢAት…) Aታግባን ማለት ነው፡፡  

ጌታችን የመከራውን ጊዜ በክረምትና በሰንበት መስሎ፤ ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት 

Eንዳይሆን ትጉና ጸልዩ ፤ Aለ፡፡ ክረምት ለስደት Aይመችም፣ በሰንበት የሚጓዝም Aስቸጋሪ ነው፡፡ 

በEስራኤል ልማድ ሰው የማይንቀሳቀስበት ወቅት ነውና፤ ረዳት የሌለው ሽሽት ነው፡፡  መከራውን 

ማለፍ Eና Aለመሰናከል፣ ክረምቱን በሚያስጠልል Eና ከብቸኞች ጋር በሚሆን በEግዚAብሔር 

ጥበቃና Eርዳታ ካልሆነ Aንችለውም፡፡ ይልቁንም በጸሎት መትጋትና የEግዚAብሔርን Eርዳታ 

መጠየቅ ከከፋ መከራ ያድነናል ፡፡      

ስለ ቅዱሳን ፡- ጥንቃቄ፣ መጠበቅ፣ ማስተዋል፣ Eምነት፣ ትEግሥትና ጸሎት መከራውን 

ማስቀረት ባይችሉም፤ ሁሉን የሚያይ Eና የሚያውቀው ጌታ ስለተመረጡት ቅዱሳን ሲል 

የመከራዎቹን ቀናት ያሳጥራቸዋል፡፡ ማቴ.!4.!2 
 

3. የጌታችን ዳግም መምጣት Eንዴት ነው ? 

ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች የመምጣቱ ዋዜማዎች ናቸው፡፡ ጌታችን ዳግም ሲመጣም 

የሚከተሉት Eንደሚደረጉ መጽሐፍ ይነግረናል፡፡  
 

በግልጥ ዓለም በሙሉ Eያየው ይመጣል ፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ፤ ‹‹ከዚህ Aለ ወይም 

ከዚያ Aለ ቢሉAችሁ Aትመኑ፤›› ካለን በኋላ፣ ‹‹መብረቅ ከምሥራቅ ወጥቶ Eስከ ምEራብ Eንደሚታይ 

የሰው ልጅ መምጣትም Eንዲሁ ይሆናል፡፡›› ማቴ.!4.!5-!7 ብሎ ክርስቶስ በዚህ ቦታ፣ በዚያ 

Aገር ታየ፣ መጣ የሚሉትን Eንዳናምን ነግሮናል፡፡ Aዎን ጌታችን ሲመጣ የወጉት ሁሉ፤ ዓለምም 

በሞላው Eያየው ነው፡፡ መዝ.#9.1-4 ፣ ማቴ. !5."1-"2  
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መላEክቱን በመለከት ድምፅ ይልካቸዋል፡፡ መለከት ይነፋሉ፤ ሙታን በAራቱ ንፋሳት 

ይሰበሰባሉ፡፡ ማቴ.!4."1 ፣ 1ኛ.ተሰሎ.4.06 

የፍጥረት መናወጥ Eና ማለፍ ይሆናል፡፡ ፀሐይ ጨረቃ ይጨልማሉ ፣ ከዋክብት ይረግፋሉ 

በታላቅ ትኩሳትም ይፈታሉ፣ የሰማይ ኃይላትም ይናወጣሉ፡፡ ማቴ.!4.!9-"፡፡ ምድርም በታላቅ 

ትኩሳት ይቃጠላል፡፡ 2ኛ ጴጥ.3.9-0 ፣ ራE.!.01 

ጌታችን በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ይፈርዳል ፡፡ ጻድቃንን በቀኝ ኃጥAንንም በግራ ያቆማቸዋል፡፡ 

ለጻድቃን የዘላለም ሕይወትና ርስትን ለኃጥAንም ለሰይጣንና ለሠራዊቱ በተዘጋጀውን በገሀነም 

Eንዲኖሩ ይፈርድባቸዋል፡፡ ማቴ. !5."- Eስከ ፍጻሜ ምEራፍ፣ ራE. !1.1 Eስከ ፍጻሜ ምEራፍ 

፣!.9 Eስከ ፍጻሜ ምEራፍ፡፡ 
 

4. መቼ ይመጣል ? ዘመኑ ፣ ቀኑ ወይም ሰዓቲቱ ትታወቃለች ? 

የመጨረሻው ዘመን ስምንተኛው ሺሕ መሆኑን የመዝሙረ ዳዊት ርEስ ይነግረናል፡፡ ዳዊት 

የዘመኑን ክፋት በትንቢት መነጽር Aይቶ Aድነኝ ሲል፤ በመዝ.01(02).7-8 Eናነባለን፡፡ የቤተ 

ክርስቲያን መጻሕፍትም ስምንተኛው ሺሕ የፍጻሜ ዘመን መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ ስምንተኛው ሺሕ 

ከተጀመረም Aምስት መቶ ዓመታትን AስቆጥሮAል፡፡ ሆኖም ከስምንተኛው ሺሕ ከሚገኙት Aንድ 

ሺሕ ዓመታት የትኛው ዓመት Eንደሆነ Aይታወቅም፡፡ ጌታችንም በምን ሰዓት Eንደሚመጣ 

Eንደማይታወቅ፡- ጌታቸው በምን ሰዓት Eንደሚመጣ ስለማያውቁ ታምነው የተሰማሩትን Aገልጋዮች 

ምሳሌን ደጋግሞ AስተምሮAል፡፡ ማቴ. !4."9-$1 ፣!5.1-" ፡፡ ለዚህም ነው ጌታችሁ በምን 

ሰዓት Eንዲመጣ Aታውቁምና ንቁ! ያለው፡፡ በዚህ መሠረትም የጌታችን ዳግም መምጫ 

Eንደማይታወቅ፤ ‹‹ስለዚያች ሰዓትና ስለዚያች ቀን ግን ከAባት ብቻ በቀር የሚያውቅ የለም 

መላEክትም ቢሆኑ የሰው ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም፡፡›› ማቴ. !4."6 ብሎ በግልጥ ነግሮናል ፡፡ 
 

5. ተዘጋጅቶ መጠበቅ  
 

በንስሐ መዘጋጀት ፡- ጌታችን ስለዳግም መምጣቱ Aስተምሮ ሲፈጽም፤ ተዘጋጅተን Eንድንኖር 

በቀጥታ ትምህርትና በምሳሌ Aስተምሮናል፡፡ ከEኛ የሚጠበቀው በንስሐ መዘጋጀትና የምንችለውን 

መልካም ነገር መሥራት ነው፡፡ ማቴ.!4."7 Eስከ ፍጻሜ ምEራፍ፡፡ 

ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም በዚህ የወንጌል ቃል ተመሥርታ ዳግም ምጽAቱን በዓመት ሁለት 

ጊዜ በAቢይ ጾም መሐል (በEኩለ ጾም) Eና በጳጉሜን ሦስት ቀን ታስበዋለች፡፡ ሌሎቹ በዓላት ከዚህ 

ቀደም በተደረጉ ተፈጽመው ባለፉት ሁኔታዎች ተመሥርቶ የሚከበሩ ሲሆን ይህ በዓል ከሌሎቹ 

ተለይቶ ወደፊት ለሚሆነው በተስፋ የሚከበር በዓል ነው ፡፡ በመሆኑም በEለቱ ፡-  
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የምጽAቱ መታሰቢያ ይነበባል፣ ይዘመራልም ፡፡ ከላይ ያየናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች Eና 

ስለዳግም ምጽAቱ የሚያስተምሩ ምንባባት ሲነበቡ፤ መዝሙራቱም ይህንኑ ያመለክታሉ፡፡ ለምሳሌ፡- 

1ኛ.ተሰሎ.4.03፣ 2ኛ. ጴጥ.3.7፣ የEለቱ መዝሙር፤ Eንዘ ይነብር EግዚEነ በደብረዘይት - ጌታችን 

በደብረ ዘይት ተቀምጦ፤›› ይባላል፡፡ 

ስለ በጎ Aድራጎት ትምህርት ይሰጣል፤ በተግባርም ይፈጸማል፡፡ ነዳያንን መመገብ፣ 

ህሙማንንና የታሠሩትን መጠየቅ፣ ያዘኑትን ማጽናናትም ጌታ ሲመጣ የሚጠይቀው ነውና፡፡ 

ማቴ. !5."1-#6 ይኽንኑ በማሰብም ይፈጸማል ፣ ትምህርትም ይሰጥበታል ፡፡ 
 

 

ማጠቃለያ 
በዓሉን ስናከብር ጌታችን የሰጠንን ተስፋ በEምነት መጠበቅ ፣ መልካም በማድረግ ለጌታችን 

ቃል መታዘዝን፣ ዘመኑን ማስተዋልና ጌታ ተጠንቀቁ ባለን መሠረት ከኃጢAት ተጠንቅቀን 

ለዘላለማዊው ሕይወት ተዘጋጅተን መኖርን Eንማራለን፡፡  
 

ተግባር 
1. ከዘመኑ ክፋት Eና ጥፋት ለመጠበቅ ፍርሀት መፍትሔ Aይደለም፡፡ ይልቁንም መዝሙረኛው 

ዳዊት ‹‹Aቤቱ Aድነኝ›› Eንዳለ፤ በጸሎት መበርታት፣ በፍቅር መኖር፣ ከስሕተት ትምህርት 

ለመጠበቅም መንፈሳዊ ትምህርትን Aጥብቆ መማር ይጠቅማል፡፡ 

2. ቅዱስ ጳውሎስ “ የወንድማማች መዋደድ ይኑር። Eንግዶችን መቀበል Aትርሱ፤በዚህ 

Aንዳንዶች ሳያውቁ መላEክትን Eንግድነት ተቀብለዋልና ” Eብ.03.1-2 Eንዳለን ለሌሎች 

መልካም የማድረግ ቃላችንንና ተግባራችንን የምናጸናበት Eለት ነው፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ‹‹ደብረ ዘይት›› ማለት ምን ማለት ነው? ስያሜው የተሰጠበት ምክንያት ምንድነው? 

‹‹ደብረ ዘይት›› ተራራ በምን ይታወቃል? ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ Aስረዱ፡፡ 

2. የጌታችን Aምላካችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽAት የመድረሱ ምልክቶች 

ምን ምን ናቸው? ማድረግ የሚገባንስ ምንድነው? በተማራችሁት መሠረት ከመጽሐፍ 

ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ Aብራሩ፡፡ 

3. በቤተ ክርስቲያናችን ‹‹ደብረ ዘይት›› በዓል መቼ ይከበራል የሚከበርበት ምከንያትና 

መታሰቢያነቱ ለምንድ ነው? 

 



www.zeorthodox.org

164 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

Eኔ የማን ነኝ? 

ሠላሳ Aራተኛ ሳምንት  
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች መንፈሳዊ ይዘታችንን ለመፈተሽ፣ ለማወቅ Eና 

ከEግዚAብሔር ጋር ያለንን Aንድነት ለማሳደግ ምን ማድረግ Eንደሚገባን 

የሚያስፈልጉ መሠረታዊ ነጥቦችን ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧ 

ቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-"Aንተ የማን ነህ? ወዴትስ ትሄዳለህ? በፊት ያለው ይህስ የማን ነው?" ዘፍ. 

"2÷06 
 

መግቢያ፡- በቃለ EግዚAብሔር በመመርኮዝ ራሳችንን መጠየቅ፤ በEግዚAብሔር ፊትና 

ለኅሊናችን Eውነተኛ መልስ  በመስጠት የትምህርቱን መሠረታዊ ዓላማ ማሳካትም ከEያንዳንዳችን 

ይጠበቃል፡፡ መንፈሳዊ ደረጃዎቻችንና፣ ከEግዚAብሔር ጋር ያለን ኅብረት Eንዴት ነው? Eያተረፍን 

ነው? ወይስ Eየቀበርን?.... ለሚሉት ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥበት ነው፡፡ 

ራስን መፈለግ በጣም ጠቃሚና ውጤታማ የሆነ መንፈሳዊ ጥረት ነው፡፡ የጠፋው ልጅ ምሳሌን 

Aስታውሱ፡፡ ወደ Aባቱ ለመመለስ ያበቃው የመጀመሪያ ደረጃ "ወደ ልቡም ተመልሶ Eንዲህ Aለ…." 

ሉቃ. 05÷07 የሚለው ነው፡፡ ይህም ራሱን Eንዲያውቅና ወደ Eውነተኛው የሕይወት መንገድ 

Eንዲመለስ Aስቻለው፡፡ ያEቆብ ከወንድሙ ጋር ለመገናኘት ሲጓዝ የተጠቀመበትን ጉዞ በጥልቀት 

ከልሱ፡፡ ያEቆብ ወንድሙን በጣም ፈርቶታል፡፡ EግዚAብሔርን ጠይቆና ተገልጦለትም ጥሩ  ዝግጅት 

Aድርጎ ተጓዘ፡፡ ዘፍ."1÷3፣ "2÷1-02 

የEቅዱ Aንድ ክፍል መልEክተኞችን ወደ ሌላው መላክ ነበር፡፡ ዘፍ. "2÷03-!1፡፡ ለኤሳው 

ስጦታ Aስይዞ Aዘጋጃቸው፡፡"Aንተ የማን ነህ? ወዴት ትሄዳለህ?በፊትህ ያለው ይህስ የማን 

ነው?"የሚሉ ሦስት ቁልፍ ጥያቄዎችንም ከትክክለኛ መልሶቻችው ጋር Aዘጋጀ፡፡ በዘፍ. "2 ና "3 

Eንደተገለጠውም የሁለቱ ወንድማማቾች ግንኙነት የተሳካ ሆነ፡፡  

Eነዚህን ሦስት መሠረታዊ ጥያቄዎች በትክክል ጠይቀን በEውነትና በድርጊት ከመለስናቸው 

ከAምላካችንና ከጌታችን ጋር ያለንን ግንኙነትና መንፈሳዊ ሕይወታችንን Eናሻሽላለን፡፡ በጌታ ፊት 

የምንመልሰው ፣ የምናቀርበው በጎ ነገር ፣ ትርፍም ይኖረናል፡፡  
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የትምህርቱ ዋና ይዘት  
የመጀመሪያው ጥያቄ፡ Aንተ የማን ነህ? 

የዚህ ጥያቄ ሐሳብ በነፍስህ፣ በልብህና በፍላጎቶችህ ሥልጣን ያለው ማነው? ሕይወትህንና 

ጠባይህን Eንዲመራው የፈቀድክለትስ ለማን ነው? የሚል ነው፡፡  
 

ገንዘብ በEናንተ ላይ ሥልጣን Aለው? 

በመጽሐፍ ቅዱስ ገንዘብን የሚያመልኩና ሙሉ ሥልጣን በላያቸው ስለነበረው ሰዎች በብዙ 

በምሳሌ ተጽፎAል፡፡ የAስቆሮቱ ይሁዳ ጌታውን የሸጠው ለገንዘብ ነበር፡፡ በኋላም ተጸጽቶ ራሱን 

AጥፍቶAል፡፡ የዘላለም ሕይወት Eንዳገኝ ምን ላድርግ? ብሎ የጠየቀው ባለጠጋም ጌታችን ለድሆች 

Eንዲመጸውት ሲነግረው ገንዘቡን መርጦ “Eያዘነ ተመለሰ" ማር. 0.07-!2 

ስለዚህ ገንዘብ ከEግዚAብሔር መንግሥት የሚያወጣን ሌላ ጌታ ሳይሆን፤ ጽድቅ የምንሠራበት፣ 

ለመልካም ፍላጎቶቻችን መሟላት የምንጠቀምበት መሣሪያ ሊሆን ይገባል ስለዚህ በገንዘብ ተጠቅመን 

መልካም ሥራ ልንሠራበት Eንጂ ለገንዘብ ተገዝተን ክፉ ልናደርግበት Aይገባም፡፡  

ውጤት ገንዘብ ኃይለኛ ጌታ ነው፡፡ በድካም ይሰበሰባል፣ በፍርሃት ይጠበቃል፣ በሐዘን ትቶ 

ይሄደል፡፡ 

ኃጢAት በEናንተ ላይ ሥልጣን Aለው?  

"ለኃጢAት የተገዛ የኃጢAት ባርያ ነው፡፡ "ይህም ማለት "ዲያብሎስ በኃጢAተኛ ነፍስ ላይ 

ሥልጣን Aለው ማለት ነው፡፡ ያ ሰውም የኃጢAትና ዲያብሎስ ባርያ ነው፡፡" 

ምሣሌዎች፡የሶምሶንን ታሪክ ተመልከቱ፡፡ /መሳፍንት 06/ ሶምሶን የEግዚAብሔር መንፈስ 

በርሱ ላይ ነበርና Eጅግ ጠንካራ ነበር፡፡ በAንድ ወቅትም Aንድ ሺሕ ፍልስጥኤማውያንን ድል 

AድርጎAል፡፡ ከገሊላ ጋር በኃጢAት ሲወድቅና ምስጢሩን ሲያወጣ ግን ደካማ ሆነ፤ ፀጉሩን 

ቆረጠችው Aይኑን Aሳወሩትና በEስር Aስቀመጡት፡፡  

ውጤት፡ ኃጢAትና ዲያብሎስ ጨካኝ ጌቶች ናቸው፤ በባርነት ይዘው ከEግዚAብሔር ይለያሉ፡፡  

Eኔ የፈጣሪዬና የመድኃኒቴ ነኝ፡- EግዚAብሔር ፈጣሪዬ ነውና ለርሱ ብቻ Eገዛለሁ፡፡ 

EግዚAብሔር Eስከ መስቀል ወዶኛል፤ በሙሉ ልቤ የምወደውና የማመልከው Eርሱን ብቻ ነው፡፡ 

በዚህም የሕይወቴ ጌታና ንጉሥ የነገሥታት ንጉሥ EግዚAብሔር ነው፡፡  

ውጤቱ፡- የሰላም ሕይወት Eኖራለሁ ምክንያቱም የሠላም ንጉሥ EግዚAብሔር ለሕይወቴ 

ንጉሥዋ ነውና፡፡ በሰማይም ከEግዚAብሔር ጋር ሥፍራ Aለኝ ምክንያቱም በቃል ኪዳኑ Aምናለሁና፡፡  

ሁለተኛው ጥያቄ ወዴት ትሄዳለህ? ሁላችንም ከምድር የምንሄድበት ቀን Aለና ይህን ጥያቄ 

መመለስ Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ይሄን ጥያቄ ሲጠየቁ ብዙ ሰዎች የሚከተሉትን መልሶች ይሰጣሉ፡፡  
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የት Eንደምሄድ Aላውቅም - Aደገኛ መልስ ነው፡፡ 

 ዓላማ ሳይኖረው፤ መድረሻውን ሳያውቅ የሚጓዝ ሰው የትም Aይደርስም፡፡ ጊዜውን በከንቱ 

ያባክናል፡፡ 

 መኪና የሚነዳ የሚደርስበትን ካላወቀ፤Aስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው፡፡  
 

EግዚAብሔር ያውቃል Eኔ Aላውቅም፡፡  

 ይሄም ጥሩ መልስ Aይደለም፡፡ በርግጥ EግዚAብሔር ሁሉን Aዋቂ ነው፡፡ ነገር ግን ሁለት 

መንገዶች Eንዳሉም ነገሮናል፡፡ ወደ ሲOል የሚያደርሰው ቀላል፤ ወደ ገነት የሚያደርሰው 

ከባዱ መንገድ ናቸው፡፡ ማቴ. 7÷03-04፡፡EግዚAብሔር Eንደፈቃደ ሁላችንም Eንድንድን 

ይፈልጋል፡፡ "ወደ Eኔ ተመለሱ Eኔም ወደ Eናንተ Eመለሳለሁ" ብሏልና፡፡ 

Eንደ ሥራዬ Eሄዳለሁ፡፡  

 የEኛ ሥራ ብቻውን Eንደማያድነንም ቅዱስ ጳውሎስ "ማንም Eንዳይመካ ከሥራ 

Aይደለምና" ኤፌ. 2፤9  

ወደ መንግሥተ ሰማያት Eንደምገባ ተስፋ Aደርጋለሁ፡፡ 

 ተስፋ ብቻውን ግን በቂ Aይደለም፡፡ 

የEግዚAብሔር ቸርነት ወደ ሲOል Aይተወኝም፡፡  

 በዚህ ምድር ምሕረት የለመኑ ይቅርታ Eንዳገኙ ተጽፎAል፡፡ ከሞት በኋላ ምሕረት 

የለመነው ካለ በጣም ዘግይቶ ነበርና ይቅርታ Aላገኘም፡፡ ሉቃ 06÷09-"1 ከኃጢAት ጋር 

መሞት፤ የዘለዓለም ሞት ነውና፡፡ ራE. !÷04 

ገነት Eንደምገባ Eርግጠኛ ነኝ፡፡ ይሄንን በተስፋ Eየጠበቅሁ የታዘዝኩትንም Eፈጽማለሁ፡፡ 

 Aይገባኝም በመጽሐፍ ቅዱስ Eንደተጻፈው ቃል ግን Eኖራለሁ፡፡ የጌታዬ ደም ከኃጢAቴ 

ያነጻኛልና Eቆርባለሁ፡፡   

 Aይገባኝም ግን በEግዚAብሔር ፍቅር Aምናለሁ፡፡ ባይገባኝም Eስከ መጨረሻይቱ ሕቅታ 

ሕይወቴን ሙሉ Eታገላለሁ፡፡ 

 Aይገባኝም ነገር ግን ሰማያዊ ሕይወትና ተስፋ ለማግኘት በምድራዊ ሕይወቴ 

Eጥራለሁ፡፡ በጸሎት፣ በሰማያዊ ፍቅርና ቅዱሳንንም በመማጸን Eኖራለሁ፡፡  
 

ሦስተኛው ጥያቄ ይህስ የማን ነው? 

 ያለን በሙሉ ከEግዚAብሔር የተሰጠን ነው፡፡ ጥያቄው Eንዴት Eንጠቀምበታለን ነው? 

Aንዳንድ የEግዚAብሔር ስጦታዎችን Aንሥተን Eንይ፡፡ 

ጤና"ሥጋችሁ ከEግዚAብሔር የተቀበላችሁት በEናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ 
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መቅደስ Eንደሆነ Aታውቁምን?" 1ኛ.ቆሮ.6÷09 ጤናው የተጠበቀለትን ሥጋዊ Aካላችንንና 

Aቅማችንን ለመንፈሳዊ Eድገታችን (ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ትጋት…) ለቤተ ክርስቲያን Eድገት 

በመድከም Eና ለኅብረተሰባችን Eድገትና ለውጥ ጠቃሚ ነገሮችን ለመፈጸም Eናውለው፡፡ "የጭንቀት 

ቀን ሳይመጣ በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን Aስብ፤ ደስ Aያሰኙም የምትላቸውም ዓመታት ሳይረደርሱ፤" 

መክ. 02÷1 ተብሎ Eንደተጻፈ፡፡ ጤናችንን፤ የወጣትነት ኃይላችንን Eና ዘመናችንን በAደንዛዥ 

Eፆች፣ በስካር፣ በዝሙትም ልናባክነው Aይገባም፡፡ በመልካም ምግባርና በክርስቲያናዊ ሕይወት 

ተጠብቆ የባለቤቱ መጠቀሚያ ቤተ መቅደስ ይሁን Eንጂ፡፡  
 

ገንዘብ፡- Aሥራት በማውጣት፣ በAግባቡ ለሚያስፈልገን መልካም ነገር በማዋል የምንጠቀምበት ነው፡፡ 

ይሄን ስናደርግም “በቤቴ ውስጥ መብል Eንዲሆን Aሥራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ Aግቡ …በረከቴንም 

Aትረፍርፌ ባላፈስባችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል÷ የሠራዊት ጌታ EግዚAብሔር፡፡" ሚልክ. 3÷0 

ጊዜ መጽሐፍ ስለ ጊዜ "ለሁሉ ዘመን Aለው÷ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ Aለው፡፡" 

መክ. 3÷1 በማለት ያስተምረናል፡፡ Eኛስ ጊዜያችንን Eናባክናለን ? ወይስ በAግባቡ Eንጠቀማለን ? 

ጊዜ Aጠቃቀም በጣም Aስፈላጊ ነገር ነው፡፡ በAንድ ከተማ የቆመ ሰዓት ሥር "በፍጹም ወደኋላ 

Aይሄድም" ተብሎ ተጽፎAል፡፡ የተሰጠንን መክሊት ልናተርፍበት የተሰጠን ነውና፤ ጊዜያችንን 

በAግባቡ በመጠቀም ውጤታማ ማድረግ Aለብን፡፡ 
 

ማጠቃለያ  

1. ራሳችንን በግልጽ Eንወቅ፡፡ የEግዚAብሔር ልጆች ከሆንን በጥንካሬ Eንከተለው፡፡ የልባችን 

መሪም Eናድርገው፡፡ በየትኛውም የሕይወታችን Aቅጣጫም EግዚAብሔርን በመሪነት 

Eንዲቀድመን Eንጥራው፡፡ 

2. የEግዚAብሔር መሪነት ለሕይወታችን ወሳኝና Aለኝታችን፣ ጥቅማችን፤ Aስፈላጊያችንም 

መሆኑን ካመን፡፡ ሌሎቹን ከልባችን Eናውጣ፡፡"መንገዱን ጥረጉ ጥርጊያውንም Aቅኑ፡፡"  

ተብሎልና፡፡ ማቴ. 3÷3 

3. ለዘላለማዊ ሕይወታችን Eንሥራ፡፡ ሰማያዊ ሕይወታችንን የሚያቃናልን ሥራ በየEለቱ 

Eናከናውን፡፡ ዛሬስ ለዘላለማዊ ሕይወታችን ምን ሠራን? 

4. ያለንን ሁሉ የሰጠን EግዚAብሔር ነው፡፡ በመጨረሻው ቀንም ‹‹ምን ሠራችሁበት?›› ብሎ 

ሊጠይቀን ይመጣል፡፡ የተሰጠንን Eንደ ገብር ኄር  በጥንቃቄ ተጠቅመንበታል? ወይስ 

ቀብረነዋል? በAፋጣኝ ለራሳችን መልስ ሰጥተን ዛሬ መልካሙን ሁሉ ለማድረግ Eንነሳ፡፡ ነገ 

የኛ Aይደለም፡፡ "ለነገ Aትጨነቁ ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል፡፡" ማቴ 6÷"4 
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5. "ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን Eናንተም ጌታቸው መጥቶ ደጁን 

ሲያንኳኳ ወዲያው Eንዲከፍቱለት፤ ከሰርግ Eስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ፤ 

ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው Eነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው፤ Eውነት 

Eላችኋለሁ÷ ታጥቆ በማEድ ያስቀምጣቸዋል ቀርቦም ያገለግላቸዋል፡፡" ሉቃ. 02÷"5-"7 

Eንደተባልን ሁሌም የተዘጋጀን፣ጌታችንን በፍቅርና በመታመን የምንጠብቅም መሆን Aለብን፡፡  
 

መዝሙር 

EግዚAብሔር Eረኛዬ ነው ይጠብቀኛል 

በEረፍት ውኃ በለምለም መስክ Eኔን ይመራኛል፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡-  

መምህር ተማሪዎችዎ ከዚህ በታች በቀረቡት ጥያቄዎች ላይ ምላሽ የሚሆኑ ሐሳባቸውን 

ጽፈው Eንዲያቀርቡና በክፍል ውስጥ Eንዲወያዩበት ያድርጉ፡፡ 

1. ከፈጣሪያችን ከEግዚAብሔር የተሰጠን ምንድን ነው? 

2. ራሳችንን መመርመር Eና ስለማንነታችን ስለራሳችን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው? 

ማወቅ ያለብንስ ምንድን ነው?  

3. ከEግዚAብሔር ጋር በመኖር ለዘላለማዊው ሕይወት ለመብቃት ምን ማድረግ Aለብን? 
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ሰው ምንድን ነው ? 

ሠላሳ Aምስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡-  ተማሪዎች፤ ሰዎች የከበርን ፍጡራን መሆናችንን ተረድተን ከፈጣሪያችን ጋር ያለንን 

መንፈሳዊ ግንኙነት Eንዴት ማጠናከር Eንዳለብን ይገነዘባሉ፤ የሚቀርብላቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

ጥቅስ፡- “ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬAለሁና Aመሰግንሃለሁ፡፡” መዝ.)"8()"9).4 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ሰው ምንድነው›› በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ፤ ‹‹ክርስቲያን 

Aንትሮፖሎጂ›› 
 

መግቢያ፡- የሳይንሱ ዓለም የከበረውን የሰውን ልጅ በዝግመተ ለውጥ /Evolution/ Aሁን 

ያለበት ደረጃ የደረሰ ፍጡር Eንጂ በEግዚAብሔር የተፈጠረ Aለመሆኑን በድፍረት ይናገራል፡፡ ቅዱስ 

መጽሐፍ ግን የሰው ልጅ ምድራዊውን Eና ሰማያዊውን ዓለም/Physical and Spiritual world/ 

የሚወክል ክቡር ፍጡር፤ የፍጥረታት ሁሉ ራስ መሆኑን በግልጽ ያስተምረናል፡፡ 

“የሰው ልጅ ተገልጦ የማያልቅ መጽሐፍ ነው” ቢባልም ስለራስ ማወቅ ከፈጣሪያችን ጋር 

ለሚኖረን ግንኙነት መሠረት ስለሆነ ስለ Oርቶዶክሳዊ ስነ-ሰብE /Orthodox Anthropology/ 

Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
1. የሰው Aፈጣጠር 

ሰው የሁሉ Aስገኚ በሆነ በEግዚAብሔር በስድስተኛው የሥነ ፍጥረት ቀን የተፈጠረ ክቡር 

ፍጡር ነው፡፡ Aፈጣጠሩም Eንደ ሌሎች ፍጥረታት በቃል ወይም በAርምሞ /በዝምታ/ ሳይሆን 

በፈጣሪው Eጅ ከምድር Aፈር የተፈጠረ በመሆኑ ከሌሎቹ የከበረና የተለየ ያደርገዋል፡፡ “EግዚAብሔርም 

ሰውን ከምድር Aፈር Aበጀው” ዘፍ.2.7 EግዚAብሔርም ሰውን መፍጠሩ “Eጅግ መልካም” Eንደነበር 

መግለጹ፤ የሰውን ክቡርነት የሚያሳይ ነው፡፡ ሰው የተፈጠረው በEግዚAብሔር AርAያና Aምሳል 

ነው፡፡ “EግዚAብሔርም Aለ፡- ሰውን በመልካችን Eንደ ምሳሌያችን Eንፍጠር… EግዚAብሔርም 

ሰውን በመልኩ ፈጠረ፤ በEግዚAብሔር መልክ ፈጠረው ወንድ Eና ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው፡፡” 

ዘፍ.1.!6-!8 ይህ AርAያና ምሳሌ የሚገለጠውም፡- 
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ሀ. በገዢነቱ፡-“ ምድርንም …ግዙAት ፤ የባህር ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ 

የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙAቸው፡፡” ዘፍ.1.!8 

ለ. በAዋቂነቱ፡-Aብዛኛውን ጊዜ Eውቀቱን በAግባቡ Aይጠቀምም Eንጂ ከፍጥረታት ያለፈውን 

የሚያስታውስ የሚመጣውን የሚገነዘበው ሰው ብቻ ነው፡፡ “AEምሮ Eንደ ሌለው ክቡር 

ሰው Eንደሚጠፋ Eንስሶች መሰለ፡፡” መዝ. #8(#9).! 

ሐ. በቅድስናው፡-“Eኔ ቅዱስ ነኝና Eናንተም ቅዱሳን ሁኑ” 1ኛጴጥ.1.05  

መ. በሕያውነቱ፡- “ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት Aለው፤ Eኔም 

በመጨረሻ ቀን Aስነሣዋለሁ፡፡” ዮሐ.6.$5 

ሰው የሚለው የወል መጠሪያ ስም ወንድንም ሴትንም የሚያመለክት ነው፡፡ “በEግዚAብሔር 

መልክ ፈጠረው ወንድ Eና ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው፡፡” ዘፍ.1.!6-!8 ምንም Eንኳን ወንድና ሴት 

በAንድ ቀን የተፈጠሩ ባይሆንም፣ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሴት ህልውና በAዳም ውስጥ Eንደ 

ነበረና ወደ ፊት Eንደምትፈጠር በትንቢት መልክ የሚያስረዳ ነው፡፡ በጾታ ለይቶ ግን “…

EግዚAብሔር Aምላክም ከAዳም የወሰዳትን Aጥንት ሴት Aድርጎ ሠራት፤ ወደ Aዳምም Aመጣት፡፡” 

ሲል የሔዋን Aፈጣጠር ከAዳም Aካል Eንደሆነ ይገልጻል፡፡ ዘፍ.2.!2 ስለዚህ መጽሐፍ “ሰው” ሲል 

የሚያመለክተው ወንድንም ሴትንም መሆኑን ልብ ልንል ይገባል፡፡ 
 

2. የሰው ባሕርያት 

ከምድር Aፈር የተበጀው የሰው ልጅ ሰባት ባሕርያት Eንዳሉት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት 

ያስረዳሉ፡፡ Eነዚህም ሰባት የሚባሉት ባሕርያት Aራቱ የሥጋ ባሕርያት /ነፋስ፣ Eሳት፣ ውኃ፣ 

Aፈር/ ሲሆኑ ሦስቱ ደግሞ የነፍስ ባሕርያት /ሕያውነት፣ ተናጋሪነት፣ Aሳቢነት/ ናቸው፡፡ Eነዚህን 

ሰባቱን Aጠቃለው የያዙት ሥጋ Eና ነፍስ ስለሆነ በመቀጠል Eነርሱን Eንመለከታለን፡፡ 

ሀ. የሥጋ ባሕርያት፡- ሰው Aካል ያለው ፍጡር መሆኑ ለሁሉም ግልጽ ነው፡፡ Aካሉም 

የዳበረው ከላይ በጠቀስናቸው በAራቱ ባሕርያት (elements) ነው፡፡ Eነዚህም በሰው ልጅ የEድገት 

ሂደት /developmental process/ የራሳቸው የሆነ Aሻራቸውን Eንደሚተዉ የቤተ ክርስቲያችን 

የሥነ ፍጥረት መጽሐፍ የሆነው መጽሐፈ Aክሲማሮስ ያትታል፡፡  

ይህ ከምድር የተገኘው የሰው Aካል /ሥጋ/ ደካማ Eና ለኃጢAት በቀላሉ የሚያዘነብል ሲሆን፤ 

ነፍሳችን ከሥጋችን በተለየ ጊዜ በመቃብር ይበሰብሳል፡፡ በትንሣኤ ዘጉባኤ ደግሞ Aዲስ መንፈሳዊ 

Aካልን በመላበስ ለዘላለም የሚኖር ነው፡፡  
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ለ. ባሕርያተ ነፍስ፡- EግዚAብሔር ሰውን ከAፈር ብቻ Aበጅቶት ዝም Aላለም፤ ሕያው ሆኖ 

Eንዲኖር ነፍስንም ፈጠረለት Eንጂ፡፡ “… በAፍንጫውም የሕይወት Eስትንፋስን Eፍ Aለበት ሰውም 

ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ፡፡” ዘፍ.2.7  ነፍስ በተፈጥሮዋ የማትታይ ፣ ረቂቅ ግን ደግሞ የራሷ የሆነ 

Aካል ያላት ስትሆን፤ Aፈጣጠሯም Eም ኀበ Aልቦ ነው፡፡ ነፍስ ሦስት መገለጫዎች Aላት፡፡ Eነዚህም፡- 

ሕያውነት፡- ሰውን ዘላለማዊ ነው የሚያሰኘው ይህ የነፍስ ሕያውነት ባሕርይ ነው፤ ነፍስ 

Aትሞትም፡፡ “ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን Aትፍሩ፣ ይልቅስ 

ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ፡፡” ማቴ.0.!8 

ለባዊነት፡-የሰው ልጅ Aዋቂ የሚያደርገው ይህ የነፍስ ባሕርይ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከላይ 

Eንደተመለከትነው፡፡ ይህ የነፍስ የAዋቂነት ባሕርይ ሰውን የፈጣሪው Aምሳል ያደርገዋል ፡፡ 

ነባቢት፡- ሕያው ሆኖ Eንዲኖር የተፈጠረው ሰው በለባዊነቱ ያሰበውን ፣ Eውቀት የሚናገርበት 

ባሕርዩን ከነፍስ ያገኘው ነው፡፡ ከላይ Eንደ ተመለክትነው ምንም Eንኳን የሰው ልጅ የነፍስ Eና 

የሥጋ ጥንቅር ቢሆንም Aንድ ሰው ይባላል Eንጂ ሁለት Aይባልም፡፡ ከሁለት Aንዱ የተለየው ሰው 

“ሰው” ተብሎ Aይጠራም፡፡ “ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ Eንደ ሆነ Eንዲሁ ደግሞ ከሥራ የተለየ 

Eምነት የሞተ ነው፡፡” ያE.2.!6 
 

3. ሰው ለምን ተፈጠረ? 

EግዚAብሔር የማንንም ድጋፍ የማይሻ በራሱ ቀዋሚ የሆነ Aምላክ ነው፡፡ መላEክትን Eና 

Eኛን Eንዲሁም ሌሎች ፍጥረታትን የሚያመሰግነው Aጥቶ Eናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን Aይደለም፤ 

በባሕርዩ ምስጉን ነውና፡፡ ዮሐ.07.5 ፣ !4 EግዚAብሔር Eኛን የፈጠረን ፡- 

 ለሰው ካለው ፍጹም ፍቅሩ የመነጨ ነው፡- ከዓለም Aስቀድሞ EግዚAብሔር ባሕርዩ 

ባሕርዩን Eያመሰገነው ይኖር ነበር፡፡ ከፍጹም ፍቅሩ የተነሣ በEርሱ ያለውን ቅድስና 

ንጽሕና ይወርስ ዘንድ ሰውን ፈጠረ፡፡ ይህም ለሰው ያለውን ፍቅር ይገልጻል፡፡ የEግዚAብሔርን 

ሕግ Aክብሮ ቢቆይ ዘላለማዊ ደስታንም Aዘጋጅቶለት ነበር፡፡ 

 ስሙን ለመቀደስ መንግሥቱን ለመውረስ፡- የተፈጠርንበት ዋና ዓላማ Eና ግብ የፈጠረንን 

EግዚAብሔር Eያመሰገንን Eንድንኖር ነው፡፡ የEኛ ምስጋና ፈጣሪያችን ባለው ክብር ላይ 

የሚጨምር ሳይሆን፤ ማመስገናችን ከEርሱ ቅድስና ተካፋዮች ስለሚያደርገን ነው፡፡ በኋላም 

ከትንሣኤ ዘጉባኤ በኋላ የክብር ትንሣኤ የሚነሡ ኑሮAቸው ለዘለዓለም ከመላEክት ጋር 

EግዚAብሔርን Eያመሰገኑ ነው፡፡ ይህም የመፈጠራችን ምክንያት Eርሱን በማመስገን 

የሚገኘውን ቅድስና መካፈል መሆኑን ያስረግጣል፡፡ 
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ተግባር፡- 
 በክብር የተፈጠርን መሆናችንን ተገንዝባችሁ ለራሳችሁ Eንዲሁም ለሰው ሁሉ Aክብሮት 

ስጡ፡፡ 

 EግዚAብሔርን መምሰላችን በቅድስና መኖራችን ስለሆነ የቅድስናን ሕይወት ተለማመዱ፡፡ 

 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ሰውን የፈጠረው ማን ነው? ሰው Eንዴት ተፈጠረ? 

2. ‹‹ሰው የተፈጠረው በEግዚAብሔር AርAያና Aምሳል ነው›› ሲባል ምን ማለት ነው? 

ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ በተማራችሁት መሠረት Aብራሩ፡፡ 

3. የሰው ባሕርያት ስንት ናቸው? በስንት ይከፈላሉ ምን ምን ናቸው? በማብራራት ግለጽ፡፡ 

4. ሰው የተፈጠረው ለምንድ ነው? 
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መንፈሳዊው ሰው 

ሠላሳ ስድስተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለመንፈሳዊነትና የመንፈሳዊውን ሰው መገለጫዎች ግንዛቤ ያገኛሉ፤ 

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይገልጻሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን Eችላለሁ፡፡” ፊልጵ.4.03 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹መንፈሳዊው ሰው›› (ብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ሣልሳዊ) 
 

መግቢያ፡- ብዙዎቻችን መንፈሳዊ ሰው ማለት Aንገቱን የደፋ፤ መንፈሳዊ Aለባበስ የምንለውን 

ያልነውን የለበሰ ይመስለናል፡፡ ለAንዳንዶችም በቦታውም Aለቦታውም የEግዚAብሔርን ስም 

መጥራት ይመስላቸዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ስለ መንፈሳዊ ሰው ማንነት Eናያለን፡፡   
 

 

የሳምንቱ ትምህርት - የመንፈሳዊ ሰው መገለጫዎች 
 

1. በነገሮች ሁሉ EግዚAብሔርን ያስቀድማል 

በሁሉ ነገር የመጀመሪያው EግዚAብሔር ነው፡፡ “Aልፋና Oሜጋ ÷ ፊተኛውና ኋለኛው÷ 

መጀመሪያውና መጨረሻው Eኔ ነኝ፡፡” ራE.1.08፣!2.03፣ Iሳ.#4.6 ስለዚህ ከሁሉ ነገር 

የመጀመሪያውን ለEርሱ Eንዲሆን Aዟል፡፡ ዘጸ.03.2፣ ዘሌ.!3.0 መንፈሳዊው ሰውም በሕይወቱ 

ሁሉ EግዚAብሔርን ያስቀድማል፡፡ ለፈጣሪው ያለውን ፍቅር Eና ተገዢነት Eንዳያሰናክልበት 

ከEግዚAብሔር ይልቅ ሌላ የሚያስቀድመው ነገር Aይኖርም፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ “ማርታ፥ 

ማርታ፥ በብዙ ነገር ትጨነቂAለሽ ትታወኪማለሽ፥ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም Aንድ ነገር 

ነው፡፡ ማርያምም መልካም Eድልን መርጣለች ከEርስዋም Aይወሰድባትም Aላት።” ሉቃ.0.#1  

በማለት Eንደ ተናገረ፤ ሰዎች ቅድሚያ የሚሰጡት ነገር ይለያያል፡፡ 

በሕይወታችን EግዚAብሔርን Aናስቀድማለን? መንፈሳዊው ሰው ከሁሉ በፊት EግዚAብሔርን 

ከፊቱ ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ Aብርሃም ልጅህን ሠዋልኝ በተባለ ጊዜ ልጁን ለመሥዋEትነት ለማቅረብ 

ዳግመኛ ማሰብ Aላስፈለገውም፡፡ ዘፍ.!2.2 Eንዲሁም ሐና Eመ ሳሙኤል መካን ሆና ያገኘችውን 

የመጀመሪያ ልጇን ለEግዚAብሔር ለመስጠት Aላንገራገረችም፡፡  
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በሕይወታችን መጀመሪያ ለEግዚAብሔር ቅድሚያ ልንሰጥ ተገቢ Eንደ ሆነ ቅዱሳን ሐዋርያት 

Aስተምረውናል፡፡ “ከሰው ይልቅ ለEግዚAብሔር ልንታዘዝ ይገባል፡፡” ሐዋ. 5.!9 የራስን ፍላጎት 

ከEግዚAብሔር ጋር Aለማወዳደር የመንፈሳዊ ሰው መለያ ነው፡፡ ስለዚህም “Eርሱ ሊልቅ Eኔ ግን 

ላንስ ያስፈልጋል” ይላል፡፡ ዮሐ.3." 
 

2. ልቡ ከEግዚAብሔር ጋር ነው 

መንፈሳዊው ሰው ሕይወቱ AፍAዊ Eና ለይምሰል (Eንደ ፈሪሳውያን) ሕግጋትን በመፈጸም 

ላይ ብቻ ያተኮረ Aይደለም፡፡ይልቁንም ጌታ “ልጄ ሆይ÷ ልብህን ስጠኝ÷ ዓይኖችንህም መንገዴን 

ይውደዱ” Eንደሚል ልቡን ከEግዚAብሔር ጋር ያደረገ ነው፡፡ ምሳ.!3.!6 የሰው መንፈሳዊነት 

የሚመነጨው ከልቡ ነው፤ ስለዚህ የልቡን ንጽሕና (ንጽሐ ልቡና) ይጠብቃል፡፡ ልብ ንጹሕ ከሆነ 

መንገድን Aጥርቶ ለማየት Eና ለመለየት ያስችላል፡፡ ከዚያም Aልፎ EግዚAብሔርን ማየት የምንችለው 

ልባችን ንጹሕ ሲሆን ነው “ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው EግዚAብሔርን ያዩታልና፡፡” ማቴ.5.8 

መንፈሳዊው ሰው ልቡ ከEግዚAብሔር ጋር ስለሆነ የሚፈጽማቸው ድርጊቶች በሙሉ በቀናነት 

ከEውነት ነው፡፡ ሰውን ሲያመሰግን፣ ይቅርታ ሲጠይቅ፣ ሲጸልይም Eንዲሁ ከልቡ ነው፡፡ ዘወትር 

በEግዚAብሔር ፊት Eንዳለ ስለሚያስብ ሥራው ሁሉ ከማስመሰል የራቀ ነው፡፡ “ቃሉን የምታደርጉ 

ሁኑ Eንጂ ራሳችሁን Eያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ Aትሁኑ፡፡ ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ቢኖር 

የተፈጥሮ ፊቱን በመስተዋት የሚያይን ሰው ይመስላል፤ ራሱን Aይቶ ይሄዳልና፡፡” ያE.1.!2-!3 
 

3. ጠንካራ Eና በኃይል የተመላ ነው 

መንፈሳዊው ሰው ጠንካራ ነው ሲባል Aካላዊ ጥንካሬ ሳይሆን የመንፈሳዊ ሕይወቱን 

ጠንካራነት የሚያመለክት ነው፡፡ ብርቱ የሆነውም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ስለሆነና ከመንፈስ ቅዱስ 

ካገኘው ኃይል የተነሣ ነው፡፡ 1ኛ ቆሮ.3.06 የጥንካሬው መሠረትና ምንጭ EግዚAብሔር ነው፡፡ 

“ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን Eችላለሁ፡፡” ፊልጵ.4.03 “ኃይሌም ዝማሬዬም EግዚAብሔር 

ነው÷ Eርሱም መድኃኒት ሆነልኝ፡፡” መዝ. )07()08).04 ጥንካሬውም በAቅም የደከሙትን 

በመጨቆንና በማሰቃየት ሳይሆን በጽናት፣ ለይቅርታ ባለው ልብ፣ ሌሎችን በመርዳት…ወዘተ 

የሚገለጥ ነው፡፡ “Eኛም ኃይለኞች የሆንን የደካሞችን ድካም Eንድንሸከም ራሳችንንም ደስ Eንዳናሰኝ 

ይገባናል።” ሮሜ.05.1 
 

4. ራሱን የሚገዛ ነው 

መጽሐፍ “በመንፈሱም ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል።” ምሳ.06."2 Eንደሚል 

ራሱን ከልዩ ልዩ ሥጋዊ ፍላጎቶች ራሱን የገዛ ነው፡፡ ወደ ኃጢAት Eንዳያመራም ራሱን 
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ይጠብቃል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ መመራት መንፈሳዊ ሰው ከሚገለጥባቸው ድርጊቶች ናቸው፡፡ ራስን 

መግዛት በልዩ ልዩ መልክ ይገለጻል፡፡ ለAብነትም፡- 

ሀ. Aንደበትን በመግዛት፡- መንፈሳዊ ሰው በኅሊናው ያሰበውን ሁሉ በAንደበቱ Aያወጣውም፡ 

Eያንዳንዱን ቃል ከመናገሩ በፊት በሚገባ ይመዝናል፡፡“…Aነጋገርህ ይገልጥሃል” Eንደተባለ 

የሚናገራቸው ቃላት ማንነቱን ስለሚያሳዩ፤ በሰሚዎች ዘንድ በጎም ሆነ ክፉ ተፅEኖ 

Eንደሚኖራቸው በመረዳት ጥንቃቄ ይወስዳል፡፡ ሁሌም“Eንዲሁም ደግሞ Aንደበት ትንሽ 

ብልት ሆኖ በታላላቅ ነገር ይመካል፡፡  Eነሆ ትንሽ Eሳት Eንዴት ያለ ጫካ ያቃጥላል፡፡ 

Aንደበትም Eሳት ነው፡፡” የሚለውን ቃል ያስባል፡፡ ያE.3.5-6 

ለ. ሕሊናን በመግዛት፡- መንፈሳዊ ሰው ሕሊናው ስለ ምድራዊ ነገሮች በማሰብ Eንዳይባክን፣ 

የሐሳብ ኃጢAቶች Eንዳያሸንፉት ይጠነቀቃል፡፡ ሀሳቦች በEውንም ሆነ በEቅልፍ ሊመጡ 

ይችላሉ፡፡ Eነዚህ ሐሳቦች ልቡ Eንዳይቀበላቸው ያደርጋል፡፡  ብፁE Aቡነ ሽኖዳ በ‹‹መንፈሳዊ 

ውጊያዎች›› መጽሐፋቸው፤ “ዲያብሎስ ያለ ሰው ፈቃድ በሕሊና ውስጥ Aንድ Aሳብ 

ሊያስተዋውቅህ ይችላል፡፡ ይሁን Eንጂ Aሳብ ወደ ሕሊናህ Eንዲገባ ሓላፊነቱን ባትወስድም 

ልትቀበለው ሓላፊነቱን የምትወስደው ግን Aንተ ነህ፡፡” ይላሉ፡፡ ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው 

Aሳቦቹን ለመምራት ራሱን ያለማምዳል Eንጂ በAሳቦቹ Aይመራም፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ 

Eንደተናገረው “በሰይጣን ሐሳብ Eንዳንታለል፤ የEርሱን Aሳብ Aንስተውምና፡፡” 2ኛ ቆ.2.01 

ሐ. ሕዋሳትን በመግዛት፡- ሕዋሳት የክፉ ሐሳቦች መግቢያ በር ናቸው፡፡ ስለዚህም መንፈሳዊ 

ሰው የኃጢAት Aስተሳሰቦች ወደ Eርሱ Eንዳይመጡ ሕዋሳቱን ከክፉ ነገሮች ያርቃል፡፡“…

ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር Eቃ Aድርጋችሁ ለEግዚAብሔር Aቅርቡ፡፡” ሮሜ.6.03 

መ. ስሜቱን በመግዛት፡-“ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ 

ይሁን፤ የሰው ቁጣ የEግዚAብሔርን ጽድቅ Aይሠራምና” መንፈሳዊ ሰው ስሜቱን ከቁጣ 

ለማራቅ ይተጋል፡፡ ያE.1.! 
 

5. በሁሉ Aሸናፊ ነው 

መንፈሳዊ ሰው በሁኔታዎች ሁሉ EግዚAብሔርን ከፊት ስለሚያደርግ፣የሥጋ ፈቃዱን  

ለፈቃደ ነፍሱ በማስገዛት በAጋንንት ላይ ድል ይቀዳጃል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተመላ ጠንካራ 

ስለሆነም የAሸናፊነት ኃይል ከEርሱ ጋር ነው፡፡  

ዘወትር ራሱን ለማሸነፍ ይተጋል፡፡ ራሱን ከውስጥ የሚያሸንፍ ሰው ዓለሙንና ዲያብሎስን 

ማሸነፍ ይችላል፡፡ በራሱ የሚሸነፍና በራሱ ፊት በድካም የሚቆም ከሆነ ግን በማንኛውም ዓይነት 

ኃጢAት ይወድቃል፡፡ ጻድቅ ዮሴፍ Eጅግ ከባድ የሆነ ውጭያዊ ውጊያ ቢገጥመውም Aስቀድሞ 
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ራሱን ያሸነፈ ስለነበር በቀረበለት የኃጢAት ግብዣ Aልወደቀም “በEግዚAብሔር ፊት Eንዴት 

ኃጢAትን Eሠራለሁ?” በማለት ዲያብሎስን Aሳፈረ Eንጂ፡፡ ዘፍ."9.9  

ክፋትን Eንጂ ክፉ ሰዎችን ለማሸነፍ Aይጥርም፤  ለደካሞች መትጋት ዓይነተኛ መገለጫው  ነው፡፡ 

“Eኛም ኃይለኞች የሆንን የደካሞችን ድካም Eንድንሸከም ራሳችንንም ደስ Eንዳናሰኝ ይገባናል፡፡” 

ሮሜ.05.1 
 

ማጠቃለያ፡- በዛሬው ትምህርታችን መንፈሳዊው ሰው ፡- EግዚAብሔርን የሚያስቀድም ፣ ልቡ 

ከEግዚAብሔር ጋር የሆነ፣ በጠንካራ ኃይል የተሞላ፣ ራሱን የሚገዛ Eና  በሁሉ Aሸናፊ መሆኑን 

ተምረናል፡፡ 
 

ተግባር፡-  
 የተማራችሁትን ለብቻችሁ ሆናችሁ ከጸሎት ጋር ወይም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ Aሰላስሉት ፣ 

 ራሳችሁን መርምራችሁና Aይታችሁ ለተግባር ተዘጋጁ፡፡  
 

ጥያቄዎች፡- 

መምህር ተማሪዎችዎ በሚከተሉት ርEሰ ጉዳዮች ላይ ጽሑፍ Aዘጋጅተው Eንዲያቀርቡና 

በክፍል ውስጥ Eንዲወያዩበት Aድርጉ፡፡ 

1. መንፈሳዊነት ምንድነው? 

2. የመንፈሳዊነት መገለጫዎች ምን ምን ናቸው? 
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መንፈሳዊ Eድገት (ክፍል Aንድ) 

ሠላሳ ሰባተኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ መንፈሳዊ ሕይወት ምንነት Eና በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ የሚኖሩ 

ሂደቶችን ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይገልጻሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“…በፊታችን ያለውን ሩጫ በትEግሥት Eንሩጥ፡፡” Eብ.02.2 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹Ascending the Hights ; A Lay Man Guide to the Ladder 

of Divine ascent (Father John Mark) 
 

መግቢያ፡- መንፈስ ከEግዚAብሔር ከባሕርዩ የሚገኝ (የAምላክነቱ ባሕርይ) ነው፡፡ ረቂቅ፣ 

የማይዳሰስ፣ የማይታይ፣ በመንፈስ የምንረዳው Eና ህልውናው በሥራው የሚታወቅ Aካላዊ ነው፡፡ 

“ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል ድምፁንም ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት Eንደ መጣ ወዴትም 

Eንዲሄድ Aታውቅም፤ ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ Eንዲሁ ነው፡፡” ዮሐ.3.8 ሰው በተፈጥሮው 

መንፈሳዊ ነው፤ ይህም ባሕርዩ የማይጠፋ Eና ዘላለማዊ ነው፡፡ 

መንፈሳዊነት ዓለምን በEግዚAብሔር ዓይን መመልከት ነው፡፡ በተጨማሪም መንፈሳዊነት 

ከስሜታዊነት የራቀ ውሳጣዊ ሕይወት ነው፡፡ ይህ የመንፈሳዊነት ሕይወትም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eያደግን፣ 

ፈተናዎችን Eያለፍን Eና በስተመጨረሻም ከEግዚAብሔር ጋር Aንድ ለመሆን የምንሄድበት የጉዞ 

መስመር ነው፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
 

1. ሰው Eንዴት መንፈሳዊ መሆን ይችላል? 

ሰው መንፈሳዊ ከመሆኑ በፊት ክርስቲያን መሆን ይገባዋል፡- ክርስቲያን የሚኾነው ከመንፈስ 

ቅዱስና Eና በEለተ ዓርብ ከጌታ ጎን በፈሰሰው ውኃ ስንጠመቅ ነው፡፡ በዚያ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ 

ማደሪያ Eንሆናለን፤ መንፈሳዊ ሕይወትንም Eንጀምራለን፡፡ 

መንፈሳዊ ሀብትን Eና ጸጋን ሁል ጊዜ በመሻት፡-  ያለ EግዚAብሔር ረዳትነት ምንም ማድረግ 

Eንደማይችል መረዳት Aለበት፡፡“…ሁላችሁም Eርስ በርሳችሁ Eየተዋረዳችሁ ትሕትናን Eንደ ልብስ 

ታጠቁ፤ EግዚAብሔር ትEቢተኞችን ይቃወማልና ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል፡፡” 1ኛ ጴጥ.5.5  

በትምህርት፡- ቃለ EግዚAብሔርን ዘወትር በመስማት ፣ በሁሉ ነገር Eና በማንኛውም ነገር 

ለመማር የተዘጋጀ መሆን Aለበት፡፡ 
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2. የመንፈሳዊ ሕይወት ደረጃዎች 

ክርስቲያናዊ ሕይወት በሂደት ላይ ያለ በመንፈሳዊ ተጋድሎ ተስፋችን ወደ Aለበት ቦታ 

የሚገሰግስ ሰማያዊ ጉዞ ነው፡፡ ይህንን በክርስቲያናዊ ሕይወት ውስጥ የሚታይ መንፈሳዊ ጉዞ 

በተቻለ መጠን ተስፋ ሳይቆርጡ በEግዚAብሔር ረድኤት መቀጠል ያስፈልጋል፡፡ የክርስቲያን 

መንፈሳዊ ሕይወት በሦስት ዋና ዋና ደረጃዎች ይከፈላል፡፡ Eነርሱም፡- ወጣኒ፣ ማEከላዊ Eና 

ፍጹማን ናቸው፡፡ 
 

ወጣኒ (ጀማሪ)፡- 
 

በመጀመሪያ ደረጃ የሚገኙ Aማኞችን ወይም ገና ክርስቲያናዊ ሕይወታቸውን የጀመሩትን 

ያመለክታል፡፡ በክርስትና መሠረተ ትምህርት ላይ Eንደዚሁም ገና በትምህርተ ክርስትና Eውቀት 

ያላደጉትን ፣ በEምነትና በምግባር ያልጸኑትን ሁሉ ያካትታል፡፡  በዚህ የመንፈሳዊ ሕይወት የሚገኙ 

ክርስቲያኖች የሚፈጽሟቸው ተግባራት የሚከተሉት ናቸው፡፡ 
 

ከዓለም መለየት፡- ከዓለም መለየት ማለት ቁሳዊ ክብርን መናቅ፣ Aሁን ከምናየው ምድራዊ Eና 

ዓለማዊ ኑሮ በላይ ያለውን ለማግኘት ሲባል ይህን ዓለም መካድ ማለት ነው፡፡“ዓለምን ወይም 

በዓለም ያሉትን Aትውደዱ፤ በዓለም ያለው ሁሉ Eርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን Aምሮት ስለ 

ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለ ሆነ Eንጂ ከAባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የAባት ፍቅር 

በEርሱ ውስጥ የለም፡፡” 1ኛ. ዮሐ.2.05 

“መለየት” ሲባል ለAበው መነኮሳት Eና ባሕታውያን የዚህን ዓለም ኑሮ በጠቅላላው መተው Eና 

ኑሮን ከፈጣሪ ጋር ብቻ ማድረግ ነው፡፡ በAንድም በሌላም መልኩ ኑሮAችን ከቁሳዊው ዓለም ጋር 

ለተገናኘን ሰዎች ግን ራሳችንን ከራስ ወዳድነት፣ ከከንቱ ድርጊቶች Eና ለዓለማዊው ነገሮች ከፍተኛ 

ግምት ከመስጠት መለየት Eንዳለብን የሚያመለክት ነው፡፡ “ወዳጆች ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ 

ምኞት ትርቁ ዘንድ Eንግዶችና መጻተኞች Eንደ መሆናችሁ Eለምናችኋለሁ፡፡” 1ኛ ጴጥ.2.01 

ውዳሴ (ምስጋና) ከመሻት መለየት፡- ውዳሴን የሚሻ ስለ ተወደሰ ብቻ Eርካታ ይኖረዋል ማለት 

Aይደለም፡፡ ስለሆነም ምስጋናን የሚፈልግ፣ ራሱን ከፍ Aድርጎ ማየት የሚሻ ሰው ስለ ራሱ ብዙ 

ማውራቱን በመቀጠል ራሱን በሰው ፊት ማወደስ ይጀምራል፡፡ ስለ ራሱም Eውነት የሆነውን ነገር 

ሁሉ Aይናገርም፡፡ የሚናገረው ስለ መልካም ጎኑ፣ ስለ ማሸነፉና ስለ ክብሩ ነው፡፡ ይህን በማድረጉም 

ጉድለቶቹን ይሸሽጋል፡፡ ስለዚህ በመንፈሳዊ ሕይወታችን የመጀመሪያው ደረጃ ከዓለም መለየት ነው 

ሲባል ውዳሴ ከንቱ ከመፈለግ መለየትን ያካተተ ነው፡፡(የቅዱስ መቃርዮስ ታሪክ) 
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ማEከላዊ፡- 

በወጣንያን Eና በፍጹማን መካከል ያለ የክርስቲያናዊ ሕይወት ደረጃ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ያሉ 

ክርስቲያኖች መገለጫ በጎ ምግባራትን በመፈጸም የሚደረግ ተጋድሎ Eና የራስ ፍላጎቶቻችንን 

ለማሸነፍ የምንጋደልበት የEድገት ደረጃ ነው፡፡ 

በጎ ምግባራትን መፈጸም፡- በመንፈሳዊ ሕይወት ስናድግ የማEከላዊው Eርከን መሠረታውያን 

በጎ ምግባራትን Aብዝተን መፈጸም ነው፡፡  
 

መሠረታውያን በጎ ምግባራት፡- 
 

ሀ. ታማኝነት፡-ታማኝ በመሆናችን በክርስቶስ Iየሱስ የተሰጠንን ፍጹም ፍቅር ለመቀበል 

ዝግጁዎች Eንሆናለን፡፡ ታማኝ ባለመሆናችን ገነትን Aጥተናል፡፡ መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ 

የሚያስፈልገን ደግሞ ታማኝ መሆን ነው፡፡ “በሔዋን ምክንያት የገነት ደጅ ተዘጋ፤ ዳግመኛ ስለ ድንግል 

ማርያም ተከፈተልን፡፡” ውዳሴ ማርያም፡፡ ታማኝነት ለሕሊና፣ ለቃለ EግዚAብሔር Eና ለሰዎች ነው፡፡  

ታማኝነት ከበላያችን ላሉ ሁሉ፡- “ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ሥርዓት ሁሉ ተገዙ፤ ለንጉሥም 

ቢሆን ከሁሉ በላይ ነውና፤ ለመኳንንትም ቢሆን ክፉ የሚያደርጉትን ለመቅጣትም በጎም የሚያደርጉትን 

ለማመስገን ከEርሱ ተልከዋልና ተገዙ፡፡” 1ኛ ጴጥ.2.03-04  
 

ለ. የንስሐ ሕይወት፡- ኃጢAትን ማመን፣ ስለ ሠራነው ኃጢAት ማዘን፣መጸጸት፣ ዳግመኛ ወደ 

ኃጢAት Aለመመለስ፣ Eንደገና መወለድ ነው፡፡ ንስሐ የሚከተሉትን ነጥቦች ያካተተ ሊሆን ይገባል፡፡ 

 ራስን መውቀስና መጸጸት፡-ንስሐ የAንድ ጊዜ ቅጽበታዊ ድርጊት ሳይሆን ሁልጊዜ 

ከሕይወታችን Eስትንፋስ ጋር ተዛምዶ ሊኖርና ሊለይ የማይገባው ነው፡፡ በልብ ማዘንና መተከዝ 

ከሰው ሕሊና ሊለይ Aይገባም፡፡ “ኃጢAቴም ሁል ጊዜ በፊቴ ነው” መዝ.$.3 

 ለEግዚAብሔር መናዘዝ፡- የሠራነውን ለEግዚAብሔር የምንነግረው Eርሱ የማያውቀው ሆኖ 

ሳይሆን Eርሱን ያሳዘንን መሆናችንን Eና መጸጸታችንን ለመግለጽ ነው፡፡ የጠፋው ልጅ ወደ 

Aባቱ ሲመለስ “Aባቴ ሆይ በሰማይና በምድር በደልኩ ወደ ፊትም ልጅህ ልባል Aይገባኝም” 

Eንዳለ፡፡ ሉቃ. 05.08 

 ለካህን መናዘዝ፡፡ ጌታችን ራስህን ለካህን Aሳይ Eንዳለን፡፡ ሉቃ.07.0፤ በካህኑ ፊት፣ ለካህኑ 

መናዘዝ፡፡ 

ሐ. ተዘክሮተ ሞት፡- Eለተ ሞቱን የሚያስብ ሰው በዚህ ዓለም ከሚያደርገው ተጋድሎ 

የሚያርፍበት ነው፡፡ በሕይወቱ ተስፋ የሚያደርጋት መንግሥተ ሰማያትን ለማግኘት የሚሸጋገርባት 

ድልድይ ስለሆነች፤ ከኃጢAት ጋር ለሚያደርገው ብርቱ ትግል የዘወትር ብርታቱ ስለሆነች ነው፡፡ 
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ከዚህ በተጨማሪም ተዘክሮተ ሞት ኃጢAት ምን ያህል ክፉ Eንደ ሆነች በAንጻሩ በጎ ሥራ ምን 

ያህል የከበረ ዋጋ Eንደሚያሰጥ Aንድ ሰው Eንዲረዳው ያደርጋል፡፡ ተዘክሮተ ሞት ለመንፈሳዊ ሕይወት 

ያለው ጠቀሜታ ጉልህ ነው፡፡ “በተናገርከው ነገር ሁሉ ፍጻሜህን Aስባት ሁልጊዜም Aትበድል፡፡” 

ሲራ.7."6 
 

ማጠቃለያ፡- መንፈሳዊው Eድገት ከEግዚAብሔር ጋር Aንድ ለመሆን የምንሄድበት የጉዞ 

መስመር ነው፡፡ በተፈጥሮAችን መንፈሳውያን ነን፡፡ የክርስቲያናዊ የሕይወት ደረጃዎች ሦስት 

ናቸው፡፡ በEያንዳንዱ የሕይወት ደረጃ የምንፈጽማቸው መንፈሳዊ ድርጊቶች Eና ተጋድሎዎች Aሉ፡፡ 
 

ተግባር፡- Aሁን ባላችሁበት ሁኔታ በጣም የምትቸገሩበትን ፈተና በመለየት Eነርሱን ለማሸነፍ 

የተጠቀሱትን ምግባራት ተለማመዱ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ሰው መንፈሳዊ ለመሆን የሚችለው Eንዴት ነው? Aብራሩ፡፡ 

2. የመንፈሳዊ ሕይወት ደረጃዎች ስንት ናቸው? Eያንዳንዳቸውን ግለጹ፡፡ 

3. የበጎ ምግባራት መሠረታዊ የሆኑ Aበይት ነገሮች ምን ምን ናቸው? Aብራሩ፡፡ 
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መንፈሳዊ Eድገት (ክፍል ሁለት) 

ሠላሳ ስምንተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የመንፈሳዊ ሕይወት ሂደቶችን ይረዳሉ፤ መምህሩ 

የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “… በፊታችን ያለውን ሩጫ በትEግሥት Eንሩጥ፡፡” Eብ.02.2 

ተጨጫሪ ምንባባት፡- ‹‹Ascending the Hights; A Lay Man Guide to the Ladder 

of Divine Ascent (Father John Mark) 
 

መግቢያ፡- ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን መንፈሳዊ ደረጃዎችን ተመልክተናል፡፡ የመንፈሳዊው 

ሕይወት ደረጃዎች ወጣኒነት፣ ማEከላዊነት Eና ፍጹምነት መሆናቸውን ተምረናል፡፡ በማEከላዊነት 

የመጀመሪያውን ክፍል በጎ ምግባራትን መፈጸም Aይተን በይደር Aቁመን ነበር፡፡ በዛሬው ትምህርታችን 

ቀጣዩን ክፍል Eናያለን፡፡ 
 

 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

ከራስ ስሜቶች ጋር የሚደረግ ተጋድሎ፡- ከራሳችን ስሜቶች ጋር የሚደረጉትን ተጋድሎዎች 

Aካላዊ የሆኑና ያልሆኑ ብለን ለሁለት Eንከፍላቸዋለን፡፡ 

1. Aካላዊ ያልሆኑ ስሜቶች:- በብዙ መንገድ ይገለጣሉ፤ ለምሳሌ Eንዲሆነንም የሚከተሉትን Eንይ፡-  

ሀ. ቁጣ፡- ቁጠኝነት የEግዚAብሔርን መንፈስ ከውስጣችን Eንዲሸሽ የሚያደርግ Eና በAንጻሩ 

ሰይጣናዊ Aስተሳሰቦች ውስጣችንን Eንዲቆጣጠሩት መንገድ የሚከፍት፤ Eኔ ብቻ ትክክል ነኝ ከማለት 

የሚመጣ ሰሜት ነው፡፡ “የሰው ቁጣ የEግዚAብሔርን ጽድቅ Aይሠራምና፡፡” ያE.1.!  

የቁጠኝነትን ስሜት ለመተው፡- ለቁጣ የሚያነሣሡንን ነገሮች ለመተው መለማመድ Aለብን፡፡ 

በሕሊናችን የሚያስቆጣ Aሳቦች ቢኖሩም በንግግር ከመግለጽ መቆጠብ (የቁጣ Aሳባችንን ማሸነፍ)፡፡ 

ማንንም (ተቆጥቶ ለመጣ Eንኳን) በቁጣ መንፈስ Aለማናገርን መምረጥ ሊተኮርባቸው የሚገባ 

ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

ለ. ቂመኝነት፡-በመንፈሳዊ ሕይወታችን ከሚያጋጥሙን ፈተናዎች Aንዱ ከቂመኛነት ለመላቀቅ 

የምናደርገው ተጋድሎ ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ቂመኛ የምንሆነው በጣም ስላሳዘኑን ሰዎች Aተኩረን ስናስብ ነው፡፡  
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Eናም ከዚህ ፈተና ለመውጣት፡- ክፉ ባደረጉብን ሰዎች Aለመናደድ Eና ያደረጉብንን 

Aለማስታወስ፡፡  ይቅር ለመባል የይቅርታ ልብ ሊኖረን ይገባል፤ ይቅር ባይነት የፍጹም ተነሳሒነት 

Aንዱ መገለጫ ነውና፡፡ በንስሐ ሕይወት ውስጥ ነው ያለነው Eያልን ራሳችንን ከቂመኛነት ካላጸዳን 

Eየሮጠ የሚያንቀላፋን ሰው Eንመስላለን፡፡ “ለሰዎች ኃጢAታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማዩ Aባታችሁ 

Eናነተን ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፤ ለሰዎች ግን ኃጢAታቸውን ይቅር ባትሉ የሰማዩ Aባታችሁ 

Eናንተን ደግሞ ይቅር Aይላችሁም፡፡” ማቴ.6.04-05 ይቅር ባይ ሰዎች ካልሆንን ራሳችን የክፋትና 

የኃጢAት ምንጮች Eንደሆንን መዘንጋት የለብንም፡፡ የይቅርታ ሂደት ይቅር ለማለት ውስጣችን 

Aልሸነፍ ያለንን ሰው በትሑት ሰብEና “የበደልከኝን ይቅር ማለት ስላልቻልኩ ማረኝ” Eስከ ማለት 

የሚደርስ ነው፡፡ ድርጊቱ ከባድ ቢመስልም መንፈሳዊነታችን ወደ ኋላ ከሚጓዝና ከነቂማችን በሲOል 

ከምንሆን ግን የተሻለ ነው፡፡ 
 

ሐ. ሐሜተኝነት፡- ስለ Aንድ ሰው ድክመት Eና መጥፎነት ማውራት ነው፡፡ ሐሜተኞች 

የሚያሙት ሰው Eንዲስተካከል ብቻ ስለርሱ Eንደሚያወሩ ይናገራሉ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ 

“የምትወደውን ሰው የምታማው Eንዲስተካከል ከሆነ በAደባባይ ከምታወራበት በሥውር ጸልይለት” 

በማለት ይመክራል፡፡ 

ሐሜተኝነት ግብዝ መሆናችንን ይገልጻል፡-ሰዎችን በሌሉበት ስለ ጥፋታቸው ማውራት 

የራሳችንን “Eውነተኛነት Eና ጽድቅ” Eየመሠከርን ነው፡፡ ድርጊቱን የምንፈጽመው ከፍቅር Aንጻር 

ከሆነ ግን “ፍቅር የኃጢAትን  ብዛት ይሸፍናልና” ወዳጆቻችንን ከማማት መራቅ ይገባል፡፡ 1ኛ 

ጴጥ.4.8 

ሰውን ስናማ ፍርድ Eየሰጠን ነው፡- በሰው ላይ ስንፈርድ ራሳችንን ከEግዚAብሔር Eኩል 

Eያደረግን፣ በEርሱም ሥራ ጣልቃ Eየገባን ነው፡፡ “ወንድሙን የሚያማ በወንድሙም ላይ 

የሚፈርድ ሕግን ያማል በሕግም ይፈርዳል፤ በሕግም ብትፈርድ ፈራጅ ነህ Eንጂ ሕግ Aድራጊ 

Aይደለህም፡፡ ሕግን የሚሰጥና የሚፈርድ Aንድ ነው፤ Eርሱም ሊያድን ሊያጠፋም የሚችል ነው፤ 

በሌላው ግን የምትፈርድ Aንተ ማ ነህ?” ያE.4.01-02 የሰውን ልቡና የሚያውቀው EግዚAብሔር 

ብቻ ስለሆነ ምናልባት Eኛ Eየፈረድንበት ያለው ሰው በEርሱ ይቅር የተባለ ሊሆን ይችላልና 

የEግዚAብሔርን ምሕረት በEኛ ፍርድ መቃወም Eንዳይሆንብን Eንጠንቀቅ፡፡ “ምሕረትን ለማያደርግ 

ምሕረት የሌለበት ፍርድ ይሆናልና፤ ምሕረትም በፍርድ ላይ ይመካል፡፡” ያE.2.03 
 

Aካላዊ ስሜቶች /physical passions/፡-  

ሀ. ስግብግብነት፡- በመንፈሳዊ ሕይወት ጉዞAችን ያሉ ስሜቶቻችንና ፍላጎቶቻችን Eርስ በEርስ 

የተያያዙ በመሆናቸው፤ Aንደኛውን ካላሸነፍን ሌላውን ማሸነፍ Aንችልም፡፡ Eንዲሁም ደግሞ 
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Aንደኛውን ካሸነፍን ሌሎቹን ማሸነፍ ቀላል ይሆናል፡፡ ስግብግብነት ለሌሎች ኃጢAቶች በር ከፋች 

ነው፡፡ በንስሐ ሕይወት ሂደት ከፍተኛ ፈተና ከገጠመህ፤ የጠገበ ሆድ Eንባን ለማፍሰስ ይቸገራልና 

መብልህን Aስተካክል፡፡ በዝሙት ምክንያት ጾር የሚበዛብህ ከሆነ፤ የሆዱን ፍላጎት Eና የዝሙት 

ጾሩን ለማጥፋት የሚፈልግ ሰው Eሳትን ለማጥፋት ጋዝ የሚጠቀም ሰውን ይመስላል፡፡  

ለ. ንጽሕና፡- ንጽሕና ስንል ከጋብቻ በፊትም ሆነ ከጋብቻ ውጪ የሚደረግ የግብረ ሥጋ 

ግንኙነትን Aለመፈጸም ማለት ነው፡፡ ንጽሕናችንን ጠበቅን ማለት የሥጋ ፈቃዳችንን Eያሸነፍን 

ለፈቃደ ነፍሳችን መኖር ጀመርን ማለት ነው፡፡ ንጽሕና ከሕሊና ይጀምራል፡፡ ስለ ዝሙት ከመስማት፣ 

ከማየት፣ ከማንበብ በመከልከል ፈተናውን መጋደል ይገባል፡፡ 2ኛ ሳሙ.01  
 

ፍጹማን፡- 

በክርስትና Eውቀታቸው ይልቁንም በሃይማኖታቸው የበቁ ምግባርና ትሩፋት የሚሠሩት፤ 

በመንፈሳዊ ገድላቸው ከራሳቸው Aልፈው ለሌላ የሚተርፉት ክርስቲያኖች በከፍተኛው የEድገት 

ደረጃ የደረሱ ናቸው፡፡ ይህ የፍጹምነት ደረጃ ስለሆነ ቅዱሳንን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው፡፡ በዚህ 

የሕይወት ደረጃ ያሉ ቅዱሳንን መገለጫ Eንደሚከተለው Eመለከታለን፡፡ 
 

ከEግዚAብሔር ጋር Aንድ መሆን፡- የፍጹማን Aባቶች ሕይወት ላይ ስንደርስ የEግዚAብሔርን 

ፈቃድ ብቻ በመፈጸም Eንኖራለን፡፡ በነገሮች ሁሉ EግዚAብሔር ከEኛ ጋር Eንደሆነ የምናውቅበት 

ደረጃ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ  ከሚገኙት ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡  
 

መረጋጋት፡- ርጋታ ሲባል Eረፍተ ነፍስ፣ መንፈሳዊ ውጊያ የሚጠፋበት ፍጹም ሰላማዊ 

ሕይወት ማለት ነው፡፡ ከላይ የተመለከትናቸውን ተጋድሎዎች የምንፈጽመው ይህንን ፍጹም ሰላም 

ለማግኘት ነው፡፡ ቅዱስ ዳዊት “ሰላምን Eሻ ተከተላትም” Eንዳለ፡፡ መዝ."3("3).04 
 

ጸሎት፡- ከEግዚAብሔር ጋር ያለንን Aንድነት የምናጠናክረውና የምንገልጸው በጸሎት 

Aማካኝነት ነው፡፡ ጸሎት የማድረግ የመጨረሻ ግብ ከEግዚAብሔር ጋር Aንድነት ለመመሥረት 

ነው፡፡ ጸሎት ራስን በEግዚAብሔር ፊት ማዋረድ ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ራሳችን ለጸሎት Eንተጋለን ፤ በመጨረሻ ግን የተለማመድነው የጸሎት ሕይወት 

ራሱ Eንድንጸልይ ይገፋፋናል፡፡ የጸሎት ሕይወትን Eየለመድን ስንመጣ Aንደበታችን፣ ሕሊናችንና 

ልባችን በጸሎት ጊዜ Aንድ ይሆናሉ፡፡ 

ምንም Eንኳን በጎ ምግባራትን ሁሉ የምትፈጽም ብትሆንም Aሁንም ስለ ኃጢAትህ 

መጸለይህን Aታቁም፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ “ከኃጢAተኞችም ዋና Eኔ ነኝ” 1ኛ ጢሞ.1.05 በማለት 

Eንደተናገረ Eርሱን Aብነት Aድርግ፡፡ 
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ፍቅር፡-  የመንፈሳዊነት መጨረሻው ማፍቀር ነው፡፡ “ከEነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው፡፡” 

1ኛ. ቆሮ.03.03 በትክክል የEግዚAብሔርና ከEግዚAብሔር ጋር መሆናችን የሚታወቀው የፍቅር 

ሰዎች ስንሆን ነው፡፡ ፍቅር EግዚAብሔር ነው ፤ ማፍቀር ደግሞ EግዚAብሔርን መምሰል ነው፡፡ 

ፍቅር ከEግዚAብሔር ባሕርያት የሚመደብ ሳይሆን EግዚAብሔር ራሱ ነው፡፡ Eርሱ የሚያደርጋቸው 

ነገሮች ቅጣት፣ ቁጣም ቢሆን Eንኳን ከፍጹም ፍቅሩ የተነሣ ነው፡፡  

ፍቅር ከEግAብሔር የሚሰጥ ነው፤ መንፈሳዊ ሕይወት ደግሞ ይህን የEግዚAብሔር ፍቅር 

ለመቀበል የሚደረግ ዝግጅት ነው፡፡ “Eርሱ Aስቀድሞ ወዶናልና Eኛ Eንወደዋለን፡፡” 1ኛ ዮሐ.4.09 
 

ማጠቃለያ፡- ከላይ የተመለከትናቸው የመንፈሳዊ ሕይወት የEድገት ደረጃዎችንና በየEርከኑ 

ያለውን የተጋድሎ ሕይወት ነው፡፡ በሦስቱም የሕይወት ደረጃዎች የምናገኛቸው ማEርጋት Aሉ፡፡ 

Eነዚህም Aሥሩ ማEርጋተ ቅዱሳን የሚባሉት ናቸው፡፡ 
 

ተግባር፡- ሁሌም ራሳችሁን ለማሳደግ ጥረት Aድርጉ፡፡ 
 

ጥያቄ፡- 

1. ከራሳችን ስሜቶች ጋር የምናደርጋቸው ተጋድሎዎች Aካላዊ የሆኑ Eና ያልሆኑ ተብለው 

በትምህርቱ ተረድታችኋል፡፡ 

ሀ. Aካላዊ የሆኑ ስሜቶች 

ለ. Aካላዊ ያልሆኑ ስሜቶች 

በማለት የተከፈሉትን በዝርዝር Eየጠቀሳችሁ ግለጹ፡፡
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ቅዱስ ቁርባን 

ሠላሳ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ቅዱስ ቁርባን ያውቃሉ፤ የሚሰጣቸውን ጥያቄዎች 

ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ ለዘላለም ሕይወት Aለው ÷ Eኔም 

በመጨረሻው ቀን Aስነሣዋለሁ፡፡ ሥጋዬ  Eውነተኛ  መብል  ደሜም  

Eውነተኛ  መጠጥ  ነውና ፡፡” ዮሐ.6.$4-$6 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ. !6.!6፤ ዮሐ.4.03-04 
 

መግቢያ፡- ቁርባን፡- የሱርስት ቃል ሲሆን፤ ለAምላክ የሚቀርብ ስጦታ፤ የሚል ትርጉም 

Aለው፡፡ ጥንታዊ ግብጻውያን ‹‹ኤውክሪስት›› ሲሉት “ምሥጋና ማቅረብ ” ማለት ነው፡፡ በክርስትና 

ትምህርትም ቅዱስ ቁርባን Eኛ ለAምላክ የምናቀርበው Eርሱም ለEኛ የሚሰጠን Aምኃ (ስጦታ) 

ነው፡፡ ይኽው ቁርባን የተለያዩ ስሞች Aሉት፡፡ Eነርሱም፡- “የጌታ ራት” ፣ “ምስጢራዊው ራት ” ፣ 

“Aንድ የመሆን ምስጢር” ፣ “ክቡር ሥጋውና ቅዱስ ደሙ” ወ.ዘ.ተ…..ተብሎ ይጠራል፡፡ በዛሬው 

ትምህርታችን ስለ ቅዱስ ቁርባን Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
የምስጢረ ቁርባን Aጀማመር  ፡- ቅዱስ ቁርባን በጌታችን የተመሠረተ ነው፡፡ 

1. በትምህርት፡- “ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት Aለው፡፡…. Eኔ ከEርሱ ጋር 

Eኖራለሁ Eርሱም ከEኔ ጋ ይኖራል ”  “ ሥጋዮ Eውነተኛ መብል ደሜም Eውነተኛ 

መጠጥ ነው ፡፡ ”  ዮሐ.6.#7-$1 

2. በተግባር፡- በምሴተ ሐሙስ “ የመጨረሻውን ራት ” ለደቀ መዛሙርቱ ሲያበላቸው በተግባር 

ያደረገውና ያስተማረው Eንዲህ ተጽፎልናል፡፡“ ሲበሉም Iየሱስ Eንጀራን Aንሥቶ ባረከ 

ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና፡- Eንካችሁ ብሉ ይህ ሥጋዬ ነው Aለ ፡፡ ጽዋንም Aንሥቶ 

Aመስግኖም ሰጣቸው Eንዲህም Aለ፡-ሁላችሁ ከEርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለኃጢAት 

ይቅርታ የሚፈስ የAዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው፡፡” ማቴ.!6.!6-!8 
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3. ካህናት በመሾም፡- ጌታችን Aሥራ ሁለቱን ሐዋርያት ብቻ ሰብስቦ ነው፡፡ ይህንን ምስጢር 

የመሠረተው፡፡ ማቴ.!6.!6 ንስሐንና የኃጢAት ሥርየትን Eንዲሰጡም የክህነት ሥልጣን Eና 

ትEዛዝ ሰጥቶAቸዋል፡፡ (ማቴ.!8.09-!፣1ኛቆሮ.01.!3-!6፣ሉቃ.!4.#7፣!2.09-!) 
 

ቅዱስ ቁርባን ምንድነው ? 
 

1. Eውነተኛ የጌታችን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ነው፡፡  “ Eንጀራን Aንሥቶ ባረከ ቆርሶም….  

ይህ ሥጋዬ ነው፡፡ ጽዋንም Aንሥቶ …. ደሜ ይህ ነው፡፡Aለ” ማቴ.!6.!6 

2. ሥጋው Eውነተኛ መብል ደሙም Eውነተኛ መጠጥ ነው፡፡  ይህም ማለት በልተን Eና 

ጠጥተን ነገ Eንደሚርበን ሳይሆን፤ ለዘላለም ከEኛ ጋር ሆኖ ዘለዓለማዊ ምግብ Eና መጠጥ 

የሚሆነን ነው፡፡ “ከሰማይ የወረደ ሕያው Eንጀራ Eኔ ነኝ፤ ሰውም ከዚህ Eንጀራ ቢበላ 

ለዘላለም ይኖራል፤ Eኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው Eንጀራ ሥጋዬ ነው፡፡ … Eውነት 

Eውነት Eላችኋለሁ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ 

ሕይወት የላችሁም፡፡ ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ ለዘላለም ሕይወት Aለው÷Eኔም 

በመጨረሻው ቀን Aስነሣዋለሁ፡፡ ሥጋዬ Eውነተኛ መብል ደሜም Eውነተኛ መጠጥ 

ነውና፡፡” ዮሐ. 6.$1-$6 

3. መለኮት የተዋሐደው ነፍስ የተለየው ነው፡፡ የምንቀበለው ሥጋና ደም በEለተ ዓርብ 

የተሠዋውን ነው፤ ጌታ በዚህች ቀን በነፍስ ወደ ሲOል ሲወርድ በሥጋ በመስቀል ነበር፡፡ 

መለኮት ደግሞ ከሁለቱም ጋር የተዋሐደ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም መለኮት የተዋሐደው 

ነፍስ የተለየው ብለን በማመን Eንቀበላላን፡፡ ምሳሌ፡- Eስራኤል የበሉት የፋሲካ በግ ሲበሉ 

የታዘዙት “ ጥሬውን በውኃም የበሰለውን Aትብሉ ነገር ግን… በEሳት የተጠበሰውን ብሉት ”  

ዘጸ.02.9 ተብለው ነበር፡፡ ያም በግ የክርስቶስ ምሳሌ ነበር፡፡ 1ኛ.ቆሮ.5.7 Eሳቱም 

የመለኮቱ፡፡   

ይህ ምስጢር ደም Aልባ መሥዋEት Eንደሆነና ለመዳናችንም Eንደሚቀርብ Eናምናለን፡፡ 

ጌታችንም Eንዲሁ ብሎናል“ስለ Eናንተ የሚሰጠው /የሚሠዋው/ ሥጋዬ ይህ ነው፡፡  ይህ ጽዋ 

ስለEናንተ የሚፈሰው / የሚሠጠው / በደሜ የሚሆን Aዲስ ኪዳን ነው፡፡” ሉቃ.!2.09-!፡፡ ቅዱስ 

ጳውሎስም በAሕዛብ Eና በክርስቲያኖች መሥዋEትና መሠዊያ መካከል ሲያነፃፅር (1ኛቆሮ.0÷08-!

1) የጌታን ማEድ (ቅዱስ ቁርባንን) Eውነተኛ መሥዋEት መሆኑን ማረጋገጫ ሰጥቶናል፡፡ 

በEብራ.03÷0 ላይም Eውነተኛውን የክርስቲያኖች መሠዊያ ሲል ጠቅሶታል ፡፡ 

ይህ የሐዲስ ኪደን መሥዋEት በብሉይ ኪዳን ተተንብዮለት ነበር ፡፡“ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ 

Eስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ በAሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና ፤ በየስፍራውም ለስሜ Eጣን ያጥናሉ ፤ 
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ንፁሕም ቁርባን ያቀርባሉ፣ ስሜ በAሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና፣ ይላል የሠራዊት ጌታ 

EግዚAብሔር ፡፡”  ሚልክ. 1÷01 ነብዩ ስለ ሐዲስ ኪዳነ መሥዋEት Eየተናገረ Eንደሆነ ግልፅ ነው፤ 

ይህም በወንጌል የቀረበው የጌታ ሥጋና ደም ነው፡፡ ይህን ጥቅስ የተረጐሙ የተለያዩ ተርጓምያንም 

ይህንኑ ነው ያረጋገጡት፡፡ 

ይህ መሥዋEትም ጌታ በመስቀል ላይ ካቀረበው መሥዋEት ጋር Aንድ ነው ፡፡ ቅዱስ ዮሐንስ 

Aፈወርቅም “ሊቀ ካህናችን Eኛን የሚያነጻ መሥዋEት Aቀረበ ፤ከዚያ ጀምሮም Eኛ ተመሳሳይ 

መሥዋEት Eናቀርባለን፡፡” ሲል በመስቀል የተሠዋውን ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ሁሉ Eንደምትፈጽመው 

ገልጿል፡፡ 

Eንደ ካቶሊካውያን ሥጋውን ብቻ Aንቀበልም ምክንያቱም ጌታ “ ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም 

የሚጠጣ”  ዮሐ.6÷$6 ነው Eንጂ ያለው፤ ሥጋዬን ብቻ Aላለም፡፡ ለሐዋርያት ሲሰጣቸውም ሕብስቱን 

ቆርሶ ብሉ Eንዳላቸው ጽዋውንም ቀድቶ “ሁላችሁም ከEርሱ ጠጡ፡፡” ማቴ.!6.!7 ነውና ያለው፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖችም በሐዋርያት Aማካኝነት ሁለቱንም ይቀበሉ Eንደነበር ጳውሎስ 

“የሚበላና የሚጠጣ  ይበላልና ይጠጣልምና ”  በማለት ስለ ቅዱስ ቁርባን ሲናገር ጽፎልናል ፡፡ 

ሌሎቹ ደግሞ መታሠቢያ Eና ምሳሌ ብቻ ነው ይላሉ፡፡ ለመሆኑ ጌታ ለመታሠቢያዬ Aድርጉት 

ሲል ምን ማለቱ ነው? መከራ መስቀሌን Eያሰባችሁ ፈጽሙት ማለት Eንደሆነ ፤“ሥጋዬ Eውነተኛ 

መብል ደሜም Eውነተኛ መጠጥ ነው“ ዮሐ.6.$4 ሲል Aረጋግጦልናል፡፡ ለሐዋርያት ሲሰጣቸውም“ 

ነገ የሚፈስ ሥጋዬ” “ ደሜም” ማቴ.!6.!6-!7 ሉቃ.!2.!9 Aለ Eንጂ ምሳሌው Aላላቸውም ፡፡ 

ቅዱስ ጳውሎስም“ ከጌታ ሥጋ ጋር ኅብረት ያለው Aይደለምን” ብሎ Aንድነቱንና Aማናዊነቱን 

Aስተምሮናል፡፡ 

ይህን ምስጢር መፈጸም የሚችለው ማነው ? ጌታ Aሥራ ሁለቱን ሐዋርያት ብቻ መርጦ 

‹‹ይህን ለመታሰቢያ Aድርጉት›› ሉቃ.!2.09 ብሎም Aዝዟቸዋል፡፡ ሐዋርያትም ለተከታዮቻቸው 

ጳጳሳት Aስተላለፉ፡፡ ክርስትና Eየተስፋፋ ሲሄድም፤ ካህናት Eንዲፈጽሙት ተፈቅዷል፡፡ ዲያቆናት 

በመራዳት ብቻ ያገለግላሉ፤ ምEመናን ግን ቀድሶ ማቁረብ Aይችሉም ፡፡ 

ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ያለበት ማነው ? ጥሙቃን ክርስቲያኖች Eንዲቀበሉ ታዟል፡፡ ቀደምት 

ክርስቲያኖችም “ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በEኔ ይኖራል Eኔም በEርሱ Eኖራለሁ፡፡” ዮሐ. 

6÷$6 ያለውን ይዘው በየሳምንቱ ይቆርቡ ነበር፡፡  

በዓመት ሦስቴ መቁረብ ለEያንዳንዱ ክርስቲያን ይገባል፡፡ ኃጢAት ከተፈጸመም ወዲያው ንስሐ 

በመግባት ልንቀበል ይገባናል፡፡ ቅዱስ ቁርባን ስለ ኃጢAት ሥርየት የሚቀርብ ነውና፡፡ ነገር ግን 

ከመቁረባችን በፊት ራሳችንን ማዘጋጀት ይገባናል፡፡ “ ሰው ግን ራሱን ይፈትን Eንዲሁም ከEንጀራው 
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ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ፤ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ 

ይበላልና ይጠጣልምና፡፡”  1ኛ ቆሮ.01÷!8-!9 ተብሎ Eንደ ተጻፈ መቀበል የሚገባቸው በንስሐ 

የታጠቡ Aማንያን ናቸው፡፡  

 ጥምቀት የተፈጸመላቸው ሕፃናትም ይህን የነፍስ ምግብም ሊከለከሉ Aይገባምና ቅዱስ 

ቁርባን መቀበል Aለባቸው ፡፡  
 

ማጠቃለያ፡- ቅዱስ ቁርባን የጌታችን ሥጋና ደም ነው፡፡ ስንቀበለውም ከEርሱ ጋር 

Eንሆናለን፡፡ የዘላለምንም ሕይወት Eናገኛለን፡፡ ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል የEድሜ፣ የኑሮ ሁኔታ 

Eንዲሁም የEውቀትና ብቃት መመዘኛ Aልተቀመጠም፡፡ 
 

ተግባር 
 ከቅዱስ ቁርባን የተለየ ሕይወት ሊኖረን Aይገባም፡፡  

 የሞት መውጊያ ኃጢAት በንስሐ ይወገዳል፡፡ የዘለዓለም ሕይወት የሚሰጠን ቅዱስ 

ሥጋውንና ክቡር ደሙን Eንቀበል፡፡ 
 

 

ጥያቄዎች፡- 

1. ቅዱስ ቁርባን ምንድን ነው? 

2. ቅዱስ ቁርባንን የመሠረተው ማን ነው? Eንዴት መሠረተው? በዝርዝር ግለጹ 

3. ቅዱስ ቁርባን፤ ‹‹Eውነተኛው የጌታችን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ነው›› ‹‹ሥጋው 

Eውነተኛ መብል ደሙም Eውነተኛ መጠጥ ነው›› የሚሉትን ኃይለ ቃላት በመጽሐፍ 

ቅዱስ ማስረጃ Eያቀረባችሁ Aብራሩ፡፡ 

4. የቅዱስ ቁርባንን ጌታችን ለመታሰቢያዬ Aድርጉት ሲል ምን ማለቱ ነው?በቤተ 

ክርስቲያናችን ትምህርት መሠረት ግለጹ፡፡ 

5. የቅዱስ ቁርባንን ምስጢር መፈጸም የሚችለው ማን ነው? 

6. ቅዱስ ቁርባን መቀበል ያለበት ማን ነው? ለመቀበል ምን ማድረግ Aለበት? 



www.zeorthodox.org

189 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

ጾታዊ ቀጠሮ 

Aርባኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ጾታዊ ቀጠሮ ትክክለኛ ግንዛቤ ያገኛሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

ጥቅስ፡- “… ይህንን ዓለም Aትምሰሉ፡፡” ሮሜ. 02.2 

ምንባባት፡- መሳፍ.04-06፣‹‹መሽኮርመምና ማሽኮርመም›› በቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ - zeor-

thodox.org 
 

መግቢያ፡-  
ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ጾታዊ ግንኙነት ወጣቶች ንጽሕናቸውን Eንዲያጡ ከሚያደርጓቸውን 

ድርጊቶች Aንዱ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ፣ ካህናት፣ Eንዲሁም ማንኛውም ክርስቲያን የሚመሰክሩት 

ነው፡፡ የዚህ ውድቀት የድግስ ቦታው ጾታዊ ቀጠሮ ነው፡፡ ጾታዊ ቀጠሮ በዓላማ ጥንካሬና በጥንቃቄ 

ካልተመራ፤ የልብና የሁኔታዎች Aጥር ካልተሠሩለት ለመንፈሳዊ ሕይወታችን Aደገኛ ይሆናል፡፡ 

ንጽሕናችንን የሚያጎድፍ ነው፤ ሥነ ልቦናዊ ጫናም ይፈጥርብናል፤ ለመንፈሳዊ Eድገታችንም ማነቆ ነው፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
1. ጾታዊ ቀጠሮ ምንድን ነው?  

ጾታዊ ቀጠሮን “ጊዜያዊ ደስታን Eና መዝናናትን በመፈለግ በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል 

የሚደረግ 'የፍቅር' ግንኙነት ነው፡፡”  የሚለው ትርጉም ይገልጸዋል፡፡ ስለዚህ ጾታዊ ቀጠሮ፡- ዘላቂ 

ሳይሆን ጊዜያዊ ፣ የፍቅር ግንኙነት ነው፡፡ ከመዝናናት ባለፈ ለወደፊት ሕይወት ታቅዶ የሚደረግ 

Aይደለም፡፡ 

2. ጾታዊ ቀጠሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ Aይደለም፡፡ 

ጾታዊ ቀጠሮ ከEግዚAብሔር ሐሳብ Eና ፈቃድ ውጭ መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠ 

ነው፡፡ ሶምሶን ከጋብቻ በፊት ባደረገው የፍቅር ግንኙነት EግዚAብሔርን Aሳዝኗል ፤ ቀሪ ሕይወቱም 

የተመሰቃቀለ ሆኗል፡፡ መሳፍ. 04-06 የያEቆብ ልጅ ዲና ደስታን በመሻት ባደረገችው ድርጊት Aሳዛኝ 

ሕይወት ውስጥ ወድቃ ነበር፡፡ ዘፍ."4.1-3  

በምEራባውያን ዘንድ ጾታዊ ቀጠሮ የተለመደና በጣም Eየጨመረ የመጣ ባህል ነው፡፡ የዚህም 

ምክንያት፡- የሴቶች Eኩልነት Aመለካከት ሴቶችን ከቤተሰባቸው Eቅፍ ወጥተው ተቃራኒ ጾታ 
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ከሚያገኙበት የሥራ ቦታ Eንዲሠማሩ ስለገፋፋቸው፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተቃራኒ ጾታ 

ግንኙነትን በመፍቀዳቸው፣ የመገናኛ ብዙኃን (ቴሌቪዥን፣ ራዲዮ፣ ድረ- ገጾች፣ ፊልም…) ተጽEኖ፣ 

በከተሞች መስፋፋት የተነሣ በAንድ ሥፍራ በርካታ ማኅበረሰቦች በመኖራቸው የሚፈጠር የተቀራረበ 

የሕይወት ልምምድ Eንዲሁም የቤተሰብ ሓላፊዎች ክትትል ማነስ ጉዳዩን Eንዲጨምር Aድርጎታል፡፡  
 

3. ጾታዊ ቀጠሮ ስሕተት የሆነበት ምክንያት 
 

ሀ. ለፈተና የሚጋብዝ በመሆኑ፡-  

ከላይ የጠቀስናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች Eንደሚያስረዱን ከጋብቻ በፊት ያደረጉት ጾታዊ 

ግንኙነት ለኃጢAት Eና ለዝሙት Eንደዳረጋቸው ይገልጻሉ፡፡ (ዘፍ."4.1-3፣ መሳ.04-06) ከዝሙት 

ለመጠበቅ ጋብቻ ዓይነተኛ መፍትሔ ሲሆን ጾታዊ ቀጠሮ ግን ለፈተና ይገፋፋናል፡፡ ወደ ሰማዩ 

Aባታችን ስንጸልይ “ከክፉም Aድነን Eንጂ ወደ ፈተና Aታግባን” Eንለዋለን፡፡ ማቴ.6.03 “ ከሴት 

ጋር Aለመገናኘት ለሰው መልካም ነው፡፡ ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለEያንዳንዱ ለራሱ ሚስት 

ትኑረው ለEያንዳንዲቱ ደግሞ ለራስዋ ባል ይኑራት፡፡” 1ኛቆሮ.7.1-2   
 

ለ. ከትEዛዘ EግዚAብሔር የሚያሸሽ በመሆኑ 

ጾታዊ ቀጠሮ ስሜታችንን፣ ፍቅራችንን፣ ኃይላችንን በሙሉ ተቆጣጥሮ የEግዚAብሔርን 

ትEዛዝ ከመጠበቅ ይልቅ በስሜት ተገፋፍተን ወደ ተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ይስበናል፡፡ ስለዚህ 

ከመንፈሳዊ ድርጊቶች ኅሊናችንን Aርቆ የEግዚAብሔርን ሕግ መመልከት Aስትቶ ምድራዊ ነገሮችን 

ብቻ Eንድናሰላስል ስለሚያደርገን ስሕተት ነው፡፡ “… በላይ ያለውን Eሹ፤ በላይ ያለውን Aስቡ Eንጂ 

በምድር ያለውን Aይደለም፡፡” ቆላስ. 3.2 በዚህ የወጣትነት ዘመናችን Aብዝተን ልናስብ የሚገባን ስለ 

ፈጣሪያችን ነው፤ “በጉብዝናህ ወራት ፈጣሪህን Aስብ፡፡” መክ.02.1 
 

ሐ. የድርጊቱን ፈጻሚዎች ሕሊና ስለሚጎዳ 

ጾታዊ ቀጠሮ በዘላቂ ዓላማ ላይ የማይመሠረት Eና የEግዚAብሔርን ትEዛዝ Aክብሮ በጥንቃቄ 

ስለማይመራ ለውድቀት ይዳርጋል፡፡ በጊዜያዊ ስሜት የሚመራ Eንደመሆኑ መጠን ግንኙነቱ ሲቋረጥ 

በድርጊቱ ተካፋይ የነበሩ ወጣቶች ሕሊናቸው ይጎዳል፡፡ ወጣቶች የብስለት ደረጃቸው ከፍተኛ 

ባለመሆኑ ያልጠበቁት ነገር ሲከሰት በከፍተኛ የሥነ ልቡና ችግር ውስጥ ይወድቃሉ፡፡ Aንዳንድ 

ጊዜም ራስን Eስከ ማጥፋት ድረስ ሙከራ ያደርጋሉ፡፡ ክርስቲያን በሰዎች ጉዳት የሚደሰት 

ባለመሆኑ Aላስፈላጊ ጾታዊ ቀጠሮን ባለማድረግ ወገኖቹን ከጉዳት ይከላከላል፡፡ በክርስቶስ Iየሱስ 

ወንድሞቻችን Eና Eኅቶቻችንን ከልብ የምንወዳቸው ከሆነ ከጉዳት ልንጠብቃቸው ይገባል፡፡ 
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መ. ከፈቃደ EግዚAብሔር የሚለየን በመሆኑ 

የEግዚAብሔር ፈቃድ ሰውነታችን ንጹሕና ቅዱስ Eንዲሆን ነው፡፡  ጾታዊ ቀጠሮ ሰውነታችንን 

በማጉደፍ ከዘላለማዊ ሕይወት የሚያርቀን Eና ፈጣሪያችን ደስ የማያሰኝ ስለሆነ ስሕተት ነው፡፡  

“Eንግዲህ ወንድሞች ሆይ÷ሰውነታችሁን EግዚAብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም 

መሥዋEት Aድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በEግዚAብሔር ርኅራኄ Eለምናችኋለሁ÷” ሮሜ.02.1-2 
 

ሠ. መንፈሳችንን የሚያጎድፍ በመሆኑ 

ሰውነታችን በክርስቶስ የከበረ ደም ፈሳሽነት የተዋጀ በመሆኑ በሰውነታችን EግዚAብሔርን 

ማክበር Aለብን፡፡ በሰውነታችን ብቻ ሳይሆን በመንፈሳችንም EግዚAብሔርን ልናከብር ይገባል፤ 

መንፈሳችን የሰብEናችን ማEከል ነውና፡፡ “ወይስ ሥጋችሁ ከEግዚAብሔር የተቀበላችሁት በEናተ 

የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ Eንደ ሆነ Aታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ 

Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን Aክብሩ፡፡” 1ኛ ቆሮ.09.09-! 
 

ማጠቃለያ፡-  
 ጊዜያችንን፣ ኃይላችንን ጾታ ዊ ግንኙነት ላይ በማተኮር Aናባክን፡፡ ይልቁንም ለሥጋዊም 

ሆነ ለመንፈሳዊ Eድገታችን Eንጠቀምበት፡፡ 

 ሰውነታችንን Eና መንፈሳችንን ለEግዚAብሔር ንጹሕ Eናድርግ፡፡ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት 

ከሚወስደን መንገድ Eንዳንወጣ ጥንቃቄ Eናድርግ፡፡  

 ራሳችንን ንጹሕ በማድረግ Eስከ ቅዱስ ጋብቻ ድረስ Eንቆይ፡፡ 
 

ተግባር፡-  
 ምን ግንዛቤ ወሰዳችሁ፡፡ በክፍልና በቤተሰብ ተወያይታችሁ ሐሳቡን Aዳብሩት፡፡ 

 

 

ጥያቄዎች፡- 

1. ጾታዊ ቀጠሮ በቤተ ክርስቲያን ሥርዓትና ትምህርት መሠረት ስሕተት የሚሆነው ለምንድን 

ነው? 

2. ወጣቶች ራሳቸውን ጠብቀው Eስከ ቅዱስ ጋብቻ ለመድረስ ምን ማድረግ Aለባቸው? 
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ቁማር 

Aርባ Aንደኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማዎች ስለ ቁማር Aደገኛነት ግንዛቤ ያገኛሉ፤ የሚቀርብላቸውን 

ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“በጽድቅ የሚገኝ ጥቂት ነገር በዓመጽ ከሚገኝ ከብዙ ትርፍ ይሻላል፡፡” 

ምሳ.06.8 

ተጨማሪ ምንባባት፡- በትምህርቱ  ውስጥ የተሰጡትን ጥቅሶች በሚገባ Aንብቡ፡፡ 

የመወያያ ነጥቦች፡- የቁማር ጨዋታ  Eንደ መዝናኛ ሊታይ ይችላል ? መልካም ነገርን 

በማሰብ ቁማር መጫወትስ ተገቢ ነው? 
 

መግቢያ፡- ቁማር በትንሽ ድካም ብዙ ትርፍ Eና ሀብት በማግኘት ለመበልጸግ የሚደረግ 

የስሕተት መንገድ ነው፡፡ በዓለማችን ላይ በርካታ የቁማር ዓይነቶች ሲኖሩ፤ Aሁን Aሁን ቴክኖሎጂን 

በመጠቀም በድረ-ገጾች ላይ ቁማርን ማካሄድ የተለመደ ክሥተት ሆኗል፤ በበርካታ ሀገራትም 

ሕጋዊነትን Aግኝቷል፡፡ 

የቁማር ጨዋታ ሲጀመር ራስን ለማዝናናት በሚል ሲሆን በሂደት ግን Eየቆየ ከጨዋታነቱ 

በማለፍ ሱስ ይሆናል፡፡ ጊዜን በከንቱ ያባክናል፡፡ በትክክለኛ ጥረት ሠርቶ ከማግኘት ይልቅ በAቋራጭ 

በሰው ገንዘብ መበልጸግን ቀዳሚ ምርጫ ያደርጋሕ፡፡ ለሥራ Aያነሣሣም፡፡ ያሰንፋል፡፡ በርካታ ቤተሰብ 

በቁማር ምክንያት ተበትኗል፡፡ ይህም የሚሆነው በቁማር ያጣውን ገንዘብ ለማስመለስ በሚያደርገው 

ተደጋጋሚ የቁማር ጨዋታ ሀብቱን ንብረቱን ያጣል፣ ሚስቱን ያጣል፣ ልጆቹን ይበትናል በጣም 

ሲከፋም ራሱን Eስከ ማጥፋት የሚያስደርስ ከባድ ሱስ ነው፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
 

1. ከሥነ Aመክንዮ /Logic/ Aንጻር ቁማር ትክክል Aይደለም 
 

በAንዳንድ ሀገራት ካለው ሕጋዊነት በመነሣት ከሥነ-Aመክንዮ Aንጻር “ቁማር ትክክል 

Aይደለም” የሚለውን ሐሳብ የሚቃወሙ Aሉ፡፡ ነገር ግን ቁማር ብቻ ሳይሆን በAንዳንድ ማኅረሰቦች 

ዘንድ ውርጃ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ የAልኮል መጠጦችን መጠጣት፣ Aደንዛዥ Eፆችን መጠቀም 
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ወዘተርፈ…. ተቀባይነት ያላቸው ድርጊቶች ቢሆኑም፤ ይህ የድርጊቶቹን ትክክለኛነት Aያመለክትም፡፡ 

ቁማርም የሚታየው ከዚህ Aንጻር ነው፡፡ 

 ቁማር በራሱ ሱስ ከመሆኑም ባሻገር ፤ ለበርካታ ተያያዥ ሱሶች የሚያጋልጥ ነው፡፡  

 ለወንጀል መስፋፋት ምክንያት ነው፡- መቆመሪያ ሥፍራዎች ብዙ ወንጀል Eንደሚፈ 

ጸምባቸው ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ 

 ለሴተኛ Aዳሪነት ሕይወት መስፋፋት ምክንያት ነው፡፡ ይህም ለፍቺ Eና ለቤተሰብ መበተን 

ዓይነተኛ ምክንያት ነው፡፡ 

 ብዙዎች ራሳቸውን ለማጥፋታቸው ምክንያት ሆኗል፡፡ 
 
 

2. EግዚAብሔርን የማያስደስት ተግባር ነው 
 

EግዚAብሔርን ደስ ከማያሰኙ ተግባራት መካከል ቁማር Aንደኛው ሲሆን፤ ከEግዚAብሔር 

ያልሆነ ምድራዊና የዚህ ዓለም ሥራ ነው፡፡“በዓለም ያለው ሁሉ Eርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን 

Aምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለሆነ Eንጂ ከAባት ስላልሆነ÷ ማንም ዓለምን ቢወድ 

የAባት ፍቅር በEርሱ ውስጥ የለም፡፡” 1ኛ ዮሐ.2.06 “በቀረውስ ወንድሞች ሆይ÷ Eውነተኛ 

የሆነውን ነገር ሁሉ÷ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ÷ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ÷ ፍቅር 

ያለበትን ነገር ሁሉ÷ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ÷ በጎነት ቢሆን ምስጋና ቢሆን÷ Eነዚህን 

Aስቡ፤” ፊልጵ.4.8 ቁማር Eነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን መሆን የሚገቡንን ነገሮች Eንዳንሆን 

የሚያደርገን በመሆኑ ፈጣሪያችንን ደስ Aያሰኘውም፡፡ 

 ቁማር መንፈሳዊ ተግባር ባለመሆኑ EግዚAብሔር Aይደሰትበትም፡፡ ኤፌ.2.2 

 ቁማር ለመንፈሳዊ Eድገታችን ምንም የማይጠቅምና በጸጋና በEውቀት Eንዳንበለጽግ 

የሚያደርገን ነው፡፡ “በጌታችንና በመድኃኒታችን በIየሱስ ክርስቶስ ጸጋና Eውቀት Eደጉ፡፡” 

2ኛ ጴጥ.3.08 

 ቁማር EግዚAብሔርን የሚያከብር ሥራ Aይደለም፡፡ “ወይስ ሥጋችሁ ከEግዚAብሔር 

የተቀበላችሁት በEናተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ Eንደ ሆነ Aታውቁምን? 

በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን 

Aክብሩ፡፡” 1ኛ ቆሮ.6.09-! 
 

3. የቁማር ጨዋታ ሥጋዊ ፍላጎት  ለማርካት Eና ለመበልጸግ ብቻ የሚደረግ የAመጽ ጉዞ ነው 
 

“ከማንም ብር ወይም ወርቅ Aልተመኘሁም፤ Eነዚህ Eጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለEኔና ከEኔ 

ጋር ላሉት Eንዳገለገሉ Eናንተ ታውቃላችሁ…” ሐዋ.!."3 “ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር 
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ነውና÷ Aንዳንዶችም ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ፡፡” 1ኛ 

ጢሞ.6.0 

ቁማር ራስን ለማዝናናት ብቻ የሚደረግ ባለመሆኑ “ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና÷ 

ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች ትEቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ 

ቅድስና የሌላቸው…. ከEግዚAብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፡፡” 2ኛ ጢሞ.3.2 
 

4. EግዚAብሔር ስለ ቁማርተኞች ምን ይላል? 
 

“ከሴሰኞች ጋር Eንዳትተባበሩ በመልEክቴ ጻፍኩላችሁ፡፡ በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሴሰኞችን÷ 

ወይም ገንዘብን የሚመኙትን ነጣቂዎችንም ወይም ጣOትን የሚያመልኩትን Aላልሁም፤ ይህስ 

ቢሆን ከዓለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር፡፡ Aሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት Aንዱ ሴሰኛ ወይም 

ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጠOት የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን 

ከEርሱ ጋር Eንዳትተባበሩ Eጽፍላችኋለሁ፤ Eንደዚህ ካለው ጋር መብል Eንኳን Aትብሉ፡፡” 1ኛ 

ቆሮ.5.0-01“..ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች 

የEግዚAብሔርን መንግሥት Aይወርሱም” 1ኛ ቆሮ.6.0፣ መዝ.0.2፣ 1ኛ ጢሞ.3.3 
 

5. ቁማርተኝነት ለስንፍና ይዳርጋል 
 

ቁማርተኝነት ሰዎች ሳይለፉና ሳይደክሙ የሌላ ሰውን ሀብትና ገንዘብ በማጭበርበር ለማግኘት 

የሚደረግ ክፉ ተግባር ነው፡፡ በማይገባ መንገድ በሰው ሀብትና ንብረት በAቋራጭ ለመበልጸግ 

የሚደግ ጥረት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ሠርተን መብላት የምንችል ስንሆን ራሳችንን ወደ ስንፍና መንገድ 

የሚመራ ክፋ ድርጊት ነው፡፡“በችኮላ የተከማቸች ሀብት ትጎድላለች፤ ጥቂት በጥቂት የተከማቸች ግን 

ትበዛለች፡፡” ምሳ.03.01፣!1.!5-!6 “በAሁኑ ዘመን ባለ ጠጎች የሆኑት የትEቢትን ነገር 

Eንዳያስቡ፥ ደስም Eንዲለን ሁሉን Aትርፎ በሚሰጠን በሕያው EግዚAብሔር Eንጂ በሚያልፍ ባለ 

ጠግነት ተስፋ Eንዳያደርጉ Eዘዛቸው።” 1ኛ ጢሞ.6.07፣ ኤፌ.4.!8 

ያለድካማችን ምንም Aይነት ዋጋ Eንድናገኝ ፈጣሪያችን Aይፈልግም፤ በሚሠራ ሰው ግን 

ደስተኛ ነው፡፡ “ለሠራተኛ ደመወዙ ይገባዋልና፡፡” ሉቃ.0.7 
 

6. ለመልካም ነገር ታስቦ የሚደረግ ቁማር ኃጢAት ነው 
 

ብዙ ጊዜ መልካም ነገር Aስበን የምንሠራቸው ድርጊቶች ‹‹ውጤቱ ለመልካም ከሆነ ክፋቱ 

ምንድን ነው?›› ልንል Eንችላለን፡፡ ነገር ግን የድርጊቶች መልካምነትና ክፋት የሚመዘነው ድርጊቶቹ 

ባላቸው Aቅዋም Eንጂ ከሚፈጸሙበት ምክንያት Aንጻር Aይደለም፡፡ ስለዚህም ቁማርም ለመልካም 

ነገር ታስቦ ቢደረግ Eንኳን ኃጢAትና የሚያስጠይቅ ድርጊት ነው፡፡ ‹‹ Eንዲህ Aይሁን፤ Eንዲህ 
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ቢሆን EግዚAብሔር በዓለም Eንዴት ይፈርዳል? ስለ ምንስ መልካም Eንዲመጣ ክፉ Aናደርግም?›› 

ሮሜ. 3.8-0፡፡ 

ተግባር፡- 
 ቁማር ሱስ የሚሆን Aደገኛ ድርጊት በመሆኑ በጨዋታ መልክ በድርጊቱ ከመዝናናት 

ተቆጠቡ፡፡ 

 ለመልካም ተብሎ የሚደረግ ቁማር ባለመኖሩ ለመልካ ነው በሚል ስሜት ከሚደረግ ቁማር 

ራሳችሁን ከልክሉ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ቁማር ከሥነ Aመክንዮ (Logic) Aንጻር ትክክል Aለመሆኑን Aስረዱ፡፡ 

2. ቁማር EግዚAብሔር የማይደሰትበት ተግባር የሆነው ለምንድነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ 

ማስረጃ በማቅረብ በተማራችሁት መሠረት ግለጹ፡፡ 

3. ቁማር ለስንፍና የሚዳርገው Eንዴት ነው? Aብራሩ፡፡ 
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የሕይወት ምርጫ(Aንድ) 

Aርባ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ሕይወት ምርጫ ይገነዘባሉ፤ ጥያቄዎችን በማብራራት 

ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “Aንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ ”  ዘዳ.".09 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ዘዳ.".9-! ፣ ገላ. 6.7-9፣ መዝ. "4.02-!2 
 

መግቢያ፡- ይህ በተከታታይ የምንማረው የሕይወት ምርጫ ትምህርታችን የመጀመሪያ 

ክፍል ነው፡፡  

 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

መሠታዊው የሕይወት ምርጫ 
 

የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ሕይወቱ በምርጫ የተመላ ነው። ሰው ነጻ ፈቃድ ያለው 

Eና ለባዊ (Aስቦ Aስተውሎ መሥራት የሚችል) ፍጡር ስለሆነ ሕይወቱ በምርጫ የተሞላ ነው። 

ይህም ከEግዚAብሔር ለሰው ልጆች የተሰጠ ልዩ ጸጋ ነው፡፡ EግዚAብሔር ሰውን ፈጥሮ በገነት 

ሲያኖረው የሕይወት ምርጫ በማሳየት ነበር፡፡ (ዘፍ. 2.06-07)። ሰው ሕይወትን ወይም ሞትን 

መምረጥ በነጻ ፈቃዱ ላይ የተመሠረተ ነበር፡፡  

ሰው ለዘላለም በሕይወት የመኖርና የመሞት ምርጫ Aለው፡፡ ሰው በከይሲ ምክር ሞትን 

መርጦ ከገነት ተባረረ፡፡ በዚህ የፍዳ ምድር ሲኖርም ይህ ምርጫው Aልተገታም፡፡ ሕይወትን ያገኝ 

ዘንድ ሌላ ምርጫ ተሰጥቶታል፡፡ ይህም በወልደ EግዚAብሔር ማመን ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ሕይወት 

የለም። “በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት Aለው፤ በልጁ የማያምን ግን የEግዚAብሔር ቍጣ 

በEርሱ ላይ ይኖራል Eንጂ ሕይወትን Aያይም" ዮሐ.3."6 

ለሕይወትና ለሞት ያለን ምርጫ በEለታዊ ድርጊታችንም ይገለጣል፡፡ ከEግዚAብሔር ፍቃድ 

ውጪ፣ ኃጢAትን የሚፈጽም በIየሱስ ክርስቶስ Aምናለሁ በማለት ብቻ ሕይወትን Aያገኝም፡፡ 

“ በሰማያት ያለውን የAባቴን ፈቃድ የሚያደርግ Eንጂ፥ ጌታ ሆይ፥ ጌታ ሆይ፥ የሚለኝ ሁሉ 

መንግሥተ ሰማያት የሚገባ Aይደለም።” ማቴ.7.!1 ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስም “ Aትሳቱ፤ 
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EግዚAብሔር Aይዘበትበትም። ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና፤ በገዛ ሥጋው 

የሚዘራ ከሥጋ መበስበስን ያጭዳልና፥ በመንፈስ ግን የሚዘራው ከመንፈስ የዘላለምን ሕይወት 

ያጭዳል፡፡ ባንዝልም በጊዜው Eናጭዳለንና መልካም ሥራን ለመሥራት Aንታክት፡፡” ገላ.6.7-9 

ለዚህ ነው መዝሙረኛው ዳዊት ሕይወትን Eንድንመርጥ፡-  “ሕይወትን የሚፈቅድ ሰው ማን ነው? 

በጎንም ዘመን ለማየት የሚወድድ @ Aንደበትህን ከክፉ ከልክል፥ ከንፈሮችህም ሽንገላን Eንዳይናገሩ፡፡ 

ከክፉ ሽሽ መልካምንም Aድርግ ሰላምን Eሻ ተከተላትም፡፡“ ሲል የመከረን፡፡ መዝ."4.02-04  
 

ምድራዊ ኑሮAችንም በምርጫችን የተመሠረተ ነው፡፡ ምድራዊ ባለጠግነት Eና ድኅነት፣ 

Eውቀትና መሀይምነት፣ የኑሮ ዘይቤ በምርጫችን በተመሠረተው ድርጊት ይወሰናል፡፡ በርትቶ 

የተማረ፣ ተግቶ የሠራ፣ Aጋጠሚዎችን ለመልካም ያዋለ፣ የሚያስቀድመውንና የሚያስከትለውን 

የሚያውቅ፣ Aስተውሎ የሚያደርግ ይዘገያል Eንጂ ታላቅ ቦታ መድረሱ Aይቀርም፡፡ ዳዊት Eረኛና 

የምስኪን ቤተሰብ ልጅ ነው፡፡ Aስተውሎ ያደርግ ነበርና - ታላቅ ንጉሥ ለመሆን በቃ፡፡ 

1ኛ.ሳሙ.08.5 በተቃራኒው የጠፋው ልጅ Aባካኝ ስለነበር ከAባቱ የወረሰው ኃብት Aልጠቀመውም“ 

ከጥቂት ቀንም በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ Aገር ሄደ፥ ከዚያም Eያባከነ 

ገንዘቡን በተነ፡፡ ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች Aገር ጽኑ ራብ ሆነ ፥ Eርሱም ይጨነቅ ጀመር፡፡ 

ሄዶም ከዚያች Aገር ሰዎች ከAንዱ ጋር ተዳበለ ፥ Eርሱም Eሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው፡፡ 

Eሪያዎችም ከሚበሉት Aሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር፥ የሚሰጠውም Aልነበረም፡፡” ሉቃ.05.03-06 

ሰዎች በሐሳብና በድርጊት የሚመርጡትን ይቀበላሉ፡፡ Aጋጣሚዎችንም በAግባቡ ከተጠቀምን 

መልካም ምርጫ Eየመረጥን ነው፡፡ ለምሳሌ Eናንተ ተማሪዎች ናችሁ፡፡ ቤተሰብ Aላቸው የምትማሩበት 

ትምህርት ቤት Eና በሰላም ወጥታችሁ የምትመለሱበት ሁኔታ የተመቻቸ ነው፡፡ ይህንን Eድል Eንደ 

ዳዊት በAግባቡ ተጠቅማችሁ ታላቅ ሰው መሆን ወይም Eንደጠፋው ልጅ ጊዜ፣ ጉልበትና ገንዘብ 

በማባከን መጎዳት በEጃችሁ ያለ ምርጫ ነው፡፡ መንፈሳዊነት መልካም የሆነውን ምርጫችንን 

ለማስተካከል Aማራጭ የሌለው መንገድ ነው፡፡ 
 

የሚበልጠውና ተፈትኖ የታየው መልካም ምርጫ የEግዚAብሔርን ቃል መስማት Eና መታዘዝ ነው፡፡ 
 

በቃሉ በመኖር የዘላለም ሕይወትና የምድር በረከት Aለ፡፡“የAምላክህንም የEግዚAብሔርን ቃል 
ብትሰማ፥ በዚህም ሕግ መጽሐፍ የተጻፉትን ትEዛዙንና ሥርዓቱን ብትጠብቅ፥ በፍጹምም ልብህ 
በፍጹምም ነፍስህ ወደ Aምላክህ ወደ EግዚAብሔር ብትመለስ፥ EግዚAብሔር በAባቶችህ ደስ 
Eንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ Eንደ ገና በAንተ ደስ ይለዋልና Aምላክህ EግዚAብሔር በEጅህ 
ሥራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በEርሻህም ፍሬ Eጅግ ይባርክሃል፡፡ Eኔ ዛሬ የማዝዝህ 
ይህች ትEዛዝ ከባድ Aይደለችም፥ ከAንተም የራቀች Aይደለችም፡፡ ሰምተን Eናደርጋት ዘንድ ስለ Eኛ 
ወደ ሰማይ ወጥቶ Eርስዋን የሚያመጣልን ማን ነው? Eንዳትል በሰማይ Aይደለችም፡፡ ሰምተን 
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Eናደርጋት ዘንድ ስለ Eኛ ባሕሩን ተሻግሮ Eርስዋን የሚያመጣልን ማን ነው? Eንዳትል ከባሕሩ 
ማዶ Aይደለችም፡፡ ነገር ግን ታደርገው ዘንድ ቃሉ በAፍህና በልብህ ውስጥ ለAንተ Eጅግ ቅርብ 
ነው። ተመልከት ዛሬ በፊትህ ሕይወትንና መልካምነትን፥ ሞትንና ክፋትን AኑሬAለሁ። በሕይወትም 
Eንድትኖር Eንድትባዛም፥ Aምላክህም EግዚAብሔር ልትወርሳት በምትገባባት ምድር Eንዲባርክህ፥ 
Aምላክህን EግዚAብሔርን ትወድድ ዘንድ፥ በመንገዱም ትሄድ ዘንድ ትEዛዙንና ሥርዓቱን ፍርዱንም 
ትጠብቅ ዘንድ ዛሬ Eኔ Aዝዝሃለሁ፡፡ ልብህ ግን ቢስት Aንተም ባትሰማ፥ ብትታለልም፥ ለሌሎችም 
Aማልክት ብትሰግድ ብታመልካቸውም፥ ፈጽማችሁ Eንድትጠፉ Eኔ ዛሬ Eነግራችኋለሁ፡፡ ዮርዳኖስን 
ተሻግረህ ትወርሳት ዘንድ በምትገባባት ምድር ዘመናችሁን Aታስረዝሙም፡፡ በፊታችሁ ሕይወትንና 
ሞትን በረከትንና መርገምን Eንዳስቀመጥሁ Eኔ ዛሬ ሰማይንና ምድርን በAንተ ላይ Aስመሰክራለሁ፡፡ 
Eንግዲህ Aንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ሕይወትን ምረጥ፤EግዚAብሔርም ለAባቶችህ 
ለAብርሃምና ለይስሐቅ ለያEቆብም Eንዲሰጣቸው በማለላቸው በምድሪቱ ትቀመጥ ዘንድ፥ Eርሱ 
ሕይወትህ የዘመንህም ርዝመት ነውና Aምላክህን EግዚAብሔርን ትወድደው ትጠባበቀውም ቃሉንም 
ትሰማ ዘንድ ምረጥ፡፡” ዘዳ.".9-!9 

 

ማጠቃለያ 
1. የሰው ልጅ ከEግዚAብሔር የተሰጠው መልካምና ክፉን ለመመረጥ የሚያስችል AEምሮ 

Aለው፡፡ በዚህ ውድ የEግዚAብሔር ስጦታ ሕይወትን መምረጥ በዚህ ምድር በረከትን፣ 

በሰማይም የዘላለምን ሕይወት ያስገኛል፡፡ 

2. በዚህ ምድር የሚኖረን የወደፊት Eጣ ፋንታችንና ዘላለማዊ ሕይወታችን የምርጫችን 

ውጤት ነው፡፡ 
 

ተግባር 
ምርጫችንን ቃሉን በመስማትና Eና በማንበብ ከEግዚAብሔር ጋር Eናድርግ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 
1. ሰው ከተፈጠረ በኋላ በገነት ሲኖር ከEግዚAብሔር የተሰጠው የመጀመሪያው የሕይወት 

ምርጫ ምን ነበር? ከመጽሐፍ ቅዱስ Eና በተማራችሁት መሠረት ማስረጃ በማቅረብ መልስ 

ስጡ፡፡ 

2. ሰው ከገነት የተባረረበት ምርጫው ምን ነበር ? በማን ምክር? 

3. ለሕይወት Eና ለሞት ሊኖረን የሚችለው ምርጫችን Eንዴት ይገለጣል? በተማራችሁት 

መሠረት ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ Aብራሩ፡፡   

4. በምድር ያለው ኑሮAችን በምርጫችን ላይ የተመሠረተ ሊሆን የሚችለው Eንዴት ነው?

Aብራሩ፡፡ 
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የሕይወት ምርጫ(ሁለት) 

Aርባ ሦስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በክርስቲያናዊው ሕይወት ስላሉት የሕይወት መንገድ 

ምርጫዎች ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ 

ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ሰው ሁሉ Eንደ Eኔ ሊሆን Eወዳለሁና፤ ነገር ግን Eያንዳንዱ 

ከEግዚAብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ Aለው፥ Aንዱ Eንደዚህ ሁለተኛውም 

Eንደዚያ” 1ኛ ቆሮ.7.7 

ተጨማሪ ምንባባት፡- የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ 
 

መግቢያ፡- ይህ በተከታታይ መማር የጀመርነው የሕይወት ምርጫ ትምህርታችን 

ሁለተኛው ክፍል ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ምርጫ፤ በክርስትና ያለውን የAኗኗር 

ምርጫ Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
በAርባ Eና በሰማንያ ቀን የተጠመቁ Eና የመንግሥተ ሰማያት ተስፈኞች ሆነው የሚኖሩ 

ክርስቲያኖች በክርስቶስ Aምኖ በመኖር በሚገኝ ሕይወት ውስጥ ተጨማሪ የሕይወት ምርጫ 

ያከናውናሉ። ይህም በድንግልና (በምንኩስና) ወይም በጋብቻ የመኖር ምርጫ ናቸው። 

የክርስትና የመጨረሻው ግብ ርስተ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። መንግሥቱን 

መውረስ የሚቻለው በክርስትና  ሕይወት መኖር ሲቻል ብቻ ነው። በክርስትና ሕይወት ለመኖር 

ደግሞ በክርስትናው ዓለም ከሚታወቁት ከEነዚህ ሁለቱ የሕይወት ምርጫዎች/መስመሮች/ Aንዱን 

መምረጥ ሲሆን፤ የመረጥነው የሕይወት መስመር በሚፈቅደው መንገድ መጓዝ ይገባል። 

በዘመነ ብሉይ Aካሄዱን ከEግዚAብሔር ጋር በማድረጉ ወደ EግዚAብሔር የተወሰደው ሄኖክ 

Eና “Aበ ብዙኃን፣ Aርከ EግዚAብሔር” Eየተባለ የሚጠራው Aብርሃም በተቀደሰ የጋብቻ ሕይወት 

ኖረዋል፡፡ ሄኖክ በረዥም Eድሜው የሚታወቀውን ማቱሳላን፤ Aብርሃምም በታዛዥነቱ 

የተመሰከረለትን ይስሐቅን Aፍርተዋል፡፡ ዘፍ.5.!1-!5፤ ዘፍ.!2.1-9 
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በሌላው መንገድ ለAምልኮተ EግዚAብሔር Eጅግ ቀናI የሆነውና ዝናብ Eንዳይሰጥ ሦስት 

ዓመት ከመንፈቅ ሰማይን መለጎም የቻለው ነቢዩ ኤልያስ በድንግልና ሕይወት የኖረ ነበር።  

በሐዲስ ኪዳንም ከተመሰከረላቸው ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በጋብቻ ሕይወት የኖረ ሲሆን 

ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ድንግላዊ ነው፡፡ ማቴ. 8፥04፣ 1ቆሮ. 7፥8 

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ጋብቻንና በድንግልና የመኖርን ሕይወት Aስተምሮናል፡፡ ማቴ.09.1-02 

‹‹መጋባት Aይጠቅምም?›› ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄም ‹‹ለተሰጣቸው ነው፡፡›› ሲል መልሷል፡፡ 

(ማቴ.09.0-01) ቅዱስ ጳውሎስም “ዳሩ ግን ይህን Eንደ ፈቃድ Eላለሁ Eንጂ Eንደ ትEዛዝ 

Aይደለም። ሰው ሁሉ Eንደ Eኔ ሊሆን Eወዳለሁና፤ ነገር ግን Eያንዳንዱ ከEግዚAብሔር ለራሱ 

የጸጋ ስጦታ Aለው፥ Aንዱ Eንደዚህ ሁለተኛውም Eንደዚያ ላላገቡና ለመበለቶች ግን Eላለሁ። Eንደ 

Eኔ ቢኖሩ ለEነርሱ መልካም ነው፤ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን 

መግዛት ባይችሉ ያግቡ።” 1ኛ ቆሮ.7.7 በማለት ሰዎች የተሰጣቸው Eና የAቅማቸውን Eንዲመርጡ 

Aስተምሯል፡፡ በዚህ መሠረትም ከሁለቱ Aንዱን በመምረጥ ካለው መርሖ ተነሥተን Eንማራለን፡፡    
 

የሕይወት ምርጫ መርሖዎች 
 

ሀ/ በቅድመ ምርጫ መጠንቀቅ 

የሕይወት ምርጫችንን Eስከ ሕይወታችን ፍጻሜ የምንኖርበትና የምንጠብቀው ስለሆነ 

ውስጣችንን በሚገባ ሳንረዳ፣የEግዚAብሔርን ፈቃድ ሳንጠይቅ፣ በAባቶች ምክርና ጸሎት ሳንታገዝ 

በስሜታዊነት Eንዳንገባበት መጠንቀቅ ያስፈልገናል። የሕይወት ምርጫችን ምድራዊ ዓላማን ከማሰብ 

ብቻ Eንዳይሆንም ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። 
 

ለ/ በመረጡት ምርጫ መኖር 

ከመረጡ በኋላ በምርጫው መጽናት Eንጂ ፈተና በመጣ ቁጥር ከፈተና ያመለጥን Eየመሰለን 

ምርጫችንን መለዋወጥ Aንችልም። በዓለም ስንኖር በሁለቱም የሕይወት ምርጫዎች ፈተናና መከራ 

Aለ። ጋብቻን የሕይወት ምርጫቸው ያደረጉ ከAብሮነት የሚመነጩ ፈተናዎችን ለማለፍ ራሳቸውን 

ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። የጋብቻ Aብሮነት የራስ ፍላጎቶችን ከትዳር Aጋር ፍላጎቶች ጋር 

በማጣጣም ራስን ለትዳር Aጋር ማስገዛትን የሚጠይቅ የAንድነት ኑሮ ነው።  

ሰዎች Aንድ ለAንድ ጸንተው Eንዳይኖሩና ለትዳር Aጋራቸው ራሳቸውን Eንዳያስገዙ ልዩ ልዩ 

ፈተናዎች ያጋጥሙAቸዋል። Eነዚህን ፈተናዎች ሲያልፉ ነው ሰማያዊ ክብርን ሊጎናጸፉ የሚችሉት። 

ስለዚህ ጋብቻ ከብቸኝነት በረከቶችና ፈተናዎች ወጥተን ወደ Aብሮነት በረከቶችና ፈተናዎች 

የምንገባበት ሕይወት ነው።  
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በድንግልና /ምንኩስና/ ለመኖር የወሰኑትም ይህንን ሕይወት በመምራት የሚገኙ በረከቶችን 

ለማግኘት ጽኑ የብቸኝነት ፈተናዎችን ማለፍ Eንደሚጠበቅባቸው Aስቀድመው ማወቅ Aለባቸው። 

ስለዚህ ያልመረጥነው የሕይወት መንገድ መልሶ Eንዳያጓጓን ምርጫችንን ከፈቃደ EግዚAብሔር ጋር 

በጥንቃቄ መመርመር Eና መወሰን Aለብን፡፡ በቅድመ ምርጫ ወቅት በሁለቱም የሕይወት 

ምርጫዎች ሊኖር የሚችል የሕይወት መርሕና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ፈተናዎች በሚገባ መረዳት 

ያስፈልጋል። በማንኛውም መልኩ መርጠን የገባንበትን ሕይወት Aክብረን በመያዝ ሰማያዊ ርስት 

ለማግኘት መጋደል ያስፈልጋል፡፡ ሁለቱም የሕይወት ምርጫዎች በተጋድሎ የEግዚAብሔር 

መንግሥት የምንወርስባቸው መንገዶች ናቸውና።  
 

ሐ/ የሌሎችን ምርጫ ማክበር 

ሁለቱም የሕይወት ምርጫዎች በEግዚAብሔር ኅብረት Eንድንኖርና መንግሥቱን Eንድንወርስ 

የሚያስችሉ ስለ ሆኑ Aንዱ የሌላውን ምርጫ በማክበር የመኖር ግዴታ ይጣልበታል። ከዚህ Aልፎ 

የራስን Eያሞጋገሱ የሌላን Eያጣጣሉ ቅድስና Aይገኝም።  ይልቁንም ወንድማችን ከEኛ የተሻለ 

መሆኑን ማሰብ Eና ትሕትና Eንጂ ራሳችንን በትEቢት ከፍ ማድረግ Aይገባም። “ራሱን የሚያዋርድ 

ሁሉ ከፍ ይላል” ማቴ.08.1-4 “በከንቱ ውዳሴ ምክንያት Aንድ Eንኳ Aታድርጉ፥ ነገር ግን 

Eያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ Eንዲሻል በትሕትና ይቍጠር፤… ” ፊልጵ. 2.3-4። 
 

መ/ በቂ የትምህርት Eና የዝግጅት ጊዜ መኖር 

ለጠቅላላ Eውቀታችን፣ በምንወስነው በAግባቡ ለመኖር፣ ለማስተዋል Eንድንችል Eና ለነገ 

ሕይወታችን ፍሬያማነት ዛሬ በትምህርታችን የምናደርገው ጠንካራ ዝግጅታችንና ጥረታችን ወሳኝ 

ነው፡፡ ወጣቶች ዛሬ በተሰጣችሁ ጊዜ ጠንክራችሁ በሚገባ ተማሩ፣ Aስፈላጊውን መረጃና Eውቀት 

ጨብጡ፡፡  
 

ማጠቃለያ 
1. EግዚAብሔር Eንድንኖረበት የፈቀደልን ሁለት የሕይወት መስመሮች Aሉ፡፡ Eነርሱም 

በጋብቻ Eና በድንግልና መኖር ናቸው፡፡  

2. ከሁለቱ Aንዱን ለመምረጥ መሠረታዊ ግንዛቤዎችን (መርሖዎችን) Aይተናል፡፡ Eነርሱም፡- 

በቅድመ ምርጫ ወቅት መጠንቀቅ፣ በምርጫ መኖር Eና የሌሎችን ማክበር ናቸው፡፡ 
 

ተግባር 
በተጠቀሱት ነጥቦች ተወያዩባቸው፡፡ 
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ጥያቄዎች፡- 

1. ክርስቲያኖች በሃይማኖታቸው ጸንተው በመኖር ያላቸው የሕይወት ምርጫ ምን ምን 

ናቸው? 

2. በብሉይ ኪዳን በተቀደሰ ጋብቻ በመኖር የተመሰከረላቸውን ሁለት Aባቶች ጥቀሱ? የተቀደሰ 

ጋብቻቸውን ፍሬዎች ገለጹ? 

3. በብሉይ ኪዳን በድንግልና ሕይወት ኑሮው የታወቀ Aባት ማነው? በምን ይታወቃል? 

4. በሐዲስ ኪዳን በተቀደሰ የጋብቻ ሕይወት Eና በድንግልና ሕይወት የተመሰከረላቸውን 

Aባቶች፤ በተማራችሁት መሠረት ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ ጥቀሱ፡፡ 

5. በተማራችሁት መሠረት የሕይወት ምርጫ መርሖዎች የተባሉትን በመግለጽ Aብራሩ፡፡ 
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የሕይወት ምርጫ(ሦስት) 

Aርባ Aራተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የሕይወት መንገድን ለመምረጥ ስለሚያስችሉ መመዘኛዎች 

ተገንዝበው፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፤ ያብራራሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ሰው በሚኖርበት ዓለም ላይ ያዘዘውን ሁሉ ያደርግ ዘንድ ፈቃዱ ወደ 

መራችው ይዞራል” Iዮ."7.01-02 

ተጨማሪ ምንባባት፡- የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ 
 

መግቢያ፡- ይህ በተከታታይ የምንማረው የሕይወት ምርጫ ትምህርታችን ሦስተኛው ክፍል ነው፡፡ 

በዛሬው ትምህርታችንም የሕይወትን መስመር ለመምረጥ የሚያስፈልጉንን መስፈርቶች Eንመለከታለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

2. የምርጫ መስፈርቶች 
 

ሀ/ የራስን ፍላጎት መገንዘብ:-  

ሰው ከስሜታዊነት ወጥቶ በትክክለኛው የልቡ ትርታ ምርጫውን ማከናወን Aለበት። ልቡ 

(ውሳጣዊ ስሜቱ) በጋብቻ Eንዲኖር Eየገፋፋው፣ በልጅ ፍላጎት ልቡ Eየነደደ፣ የምንኩስና /የድንግልና/ 

ሕይወትን ቢመርጥ ኋላ በከባድ ፈተና መውደቁ Aይቀሬ ነው፡፡ ምንኩስናውን ጥሎ ወደ ትዳር 

ዓለም ለመግባትም ሊወስን ወይም በድብቅ በዝሙት ፈተና ሊወድቅ ይችላል። ልቡናው በድንግልና 

መኖርን Eየሻተ ደግሞ በተለያዩ  Aጋጣሚዎች ተገፋፍቶ ሕግ ቢገባ ከጋብቻ የሚገኘውን የደስታ 

ሕይወት ማግኘት ሳይችል ቀርቶ Eድሜውን በመወላወል ሊጨርስ ይችላል። ከዚህ Aልፎም ትዳርን 

ጥሎ ልጆችን በትኖ ወደ ገዳም በመግባት ሕይወቱን ሊያመሰቃቅል ይችላል። ስለዚህ ሰው 

ከማግባቱም ይሁን ከመመንኮሱ በፊት ወደ ኋላ የማይመለስበትን ውሳኔ ሊወስን የሚያስችለውን 

የልቡን መሻት ማወቅ ፈቃደ EግዚAብሔርን በጸሎት በመጠየቅና የሕይወት ጉዞውን በጥንቃቄ 

መመርመር Eና በዛም ለመመራት መጽናት Eና ጥረት ማድግ ይኖርበታል። 
 

ለ/ፈቃደ EግዚAብሔርን መጠየቅ:-  

ሰው ሕይወቱ መልካም ሊሆን የሚችለው በፈቃደ EግዚAብሔር ሲመራ ነው፡፡ “ሰው 
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በሚኖርበት ዓለም ላይ ያዘዘውን ሁሉ ያደርግ ዘንድ ፈቃዱ ወደ መራችው ይዞራል” Iዮ."7.01-02 

ጌታችን “EግዚAብሔርን የሚፈራ ፈቃዱንም የሚያደርግ ቢኖር ያንን EግዚAብሔር ይሰማዋል”  (ዮሐ. 

9."1) ብሎ ሲያስተምር፤ ወንጌላዊው ዮሐንስም በመልEክቱ “በEርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ 

ነው፤ Eንደ ፈቃዱ Aንዳች ብንለምን ይሰማናል” (1ዮሐ. 5፥04) በማለት ጽፏል። ስለዚህ የሕይወት 

ምርጫችንን ከመወሰናችን በፊት ፈቃደ EግዚAብሔርን መጠየቅ ፈቃዱን ማወቅ ያስፈልጋል። ይህም 

የሚሆነው ልቦናችንን ወደ በጎ መንገድ Eንዲመራልን በጸሎት በመጠየቅ ነው። 
 

ሐ/ የAበው ምክርና ጸሎት:-  

በመግቦቱ ሁሌም የማይለየን Aምላካችን የመግቦቱ መገለጫ የሆኑ በምክራቸው የሚመሩን 

በጸሎታቸው የሚደግፉን Aበው ካህናትን ሰጥቶናል። ጸሎታቸውን መጠየቅና ምክራቸውን መቀበል 

ይጠቅማል፡፡ Aባቶቻችን “ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው” የሚለውን የወንጌልን ቃል ሲተረጉሙ “በምክረ 

ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖር ሰው ነው” ብለው ተርጉመውታል። ሲያብራሩትም “ልመንኩስ” የሚላቸውንም 

ሆነ “ላግባ” የሚላቸውን “ትንሽ ቆይ” Eያሉ ትክክለኛውን የሕይወት ምርጫውን Eስኪያውቅ ድረስ 

ያረጋጉታል፡፡ ትክክለኛ ሕይወት Eንዲመራም ይጸልዩለታል። ይህ የሚያሳየን የሕይወት ምርጫችንን 

ለመወሰንና ለማስተካከል የAባቶቻችን ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ነው። 
 

መ/ Aስገዳጅ ተፈጥራዊ ሁኔታዎች:-  

ምንም Eንኳ የሰው ተፈጥሮ Aንድ ቢሆንም Aንዳንድ ሰዎች ሲወለዱ በጋብቻ ሕይወት 

ለመኖር የማያስችላቸው ተፈጥሮAዊ ሁኔታ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በEንደዚህ ዓይነት ሰዎች 

ልቡና በጋብቻ የመኖር ፍላጎት ቢበቅል ልቦናቸውን በማባከን ንጽሕና ከማሳጣት ውጭ በጋብቻ 

የሚገኙትን በረከቶች ማግኘት Aይችሉም። ስለዚህ ከEናታቸው ማኅፀን ጀምሮ ጃንደረባ የሆኑትም 

ሆነ በሰው Eጅ Aካላዊ ጃንደረባነት ያጋጠማቸው ሰዎች ሕሊናቸውን ንጹሕ Aድርገው በሚኖሩበት 

በምንኩስና በገዳም ቢኖሩ ይመረጣል።  
 

ሠ/ በቃለ EግዚAብሔር ማደግ፡-  

Eንደ ክርስቲያን የድርጊቶቻችን Eና የEምነታችን መሠረት የEግዚAብሔር ቃል ነው፡፡ 

የEግዚAብሔርን ቃል በሚገባ መማር፣ መመሪያ ማድረግ Eና በጸሎት ማንበብ ውሳኔዎቻችን Eንደ 

EግዚAብሔር ፍቃድ Eንዲሆኑ ይረዳናል፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍትን መማር ሕይወትን በዓላማ ለመምራት 

ያግዛል፡፡ የEግዚAብሔርን ፍቅር Eና ምስጢር የተረዳ፣ በEግዚAብሔር ቃል መነጽርነት ራሱን 

የፈተሸ ትክክለኛ ውሳኔ ለመወሰን Aይቸገርም፡፡ ከዚህም ጋር በጸሎት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ 

መዝሙረኛው፤ ‹‹EግዚAብሔር ለሕዝቡ፥ በውስጥዋም ለተወለዱት Aለቆችዋ በመጽሐፍ ይነግራቸዋል።›› 

መዝ.'6('7).6 Eንዳለ፤ በEኛ ሕይወት ውስጥ Aምላካችን ያለውን ዓላማ Eና ፍቃዱን በመጽሐፍ 



www.zeorthodox.org

205 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

Eንድናውቅ ይረዳናል፡፡ ታላቁ Eንጦንስ ‹‹ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንስ ቢያጎድል ምን 

ይረባዋል፤›› የምትለው ቃል ማርካው ወደ ገዳም ገባ፡፡ 
 

ረ/ ትክክለኛ Eውቀት Eና ግንዛቤ መያዝ፡፡  

ምንኩስናና ጋብቻ በEግዚAብሔር የተፈቀዱ፣ ጠቃሚና ለብቃት የሚያደርሱ የሕይወት መንገዶች 

ናቸው፡፡ ሆኖም Aንዳንድ ሰዎች Aንደኛውን ሲመርጡ፣ ሌላኛው ስሕተት ይመስላቸዋል፡፡ ከዚህ 

ስሕተት የሚጠብቀንና መልካም ውሳኔ Eንድንወስን የሚያደርገን የጋብቻን ቅድስና ከምንኩስና ቅድስና 

ጋር Eኩል መሆኑን መረዳት፣ የሁለቱን ሕይወት Aኗኗር ማወቅ፣  Aርዓያ የሚሆኑትን Aበው Eና Eማት 

ሕይወት Eና ዓላማቸውን ማጥናት ናቸው፡፡ ይህን ማድረግ ከተሳሳተ ግንዛቤና መረጃ ወጥተን 

ትክክለኛውን የሕይወት መንገድ Eንድንወስን ይረዳናል፡፡   
 

ማጠቃለያ 
1. EግዚAብሔር Eንድንኖረበት የፈቀደልን ሁለት የሕይወት መስመሮች Aሉ፡፡ Eነርሱም 

በጋብቻ Eና በድንግልና መኖር ናቸው፡፡ 

2. ከሁለቱ Aንዱን ለመምረጥ ዝንባሌን መረዳት፣ ጸሎት፣ ምክረ Aበው Eና ተፈጥሯዊ 

ሁናቴዎች ለምርጫችን ወሳኝ ናቸው፡፡  
 

ተግባር 
 ስለ መመዘኛዎቹ ተወያዩ፡፡  

 

ጥያቄዎች፡- 

መምህር ተማሪዎችዎ ከዚህ በታች በተሰጠው ርEሰ ጉዳይ ላይ በተማሩት መሠረት ጥናት 

Aድርገው ሐሳባቸውን በመግለጽ ጽሑፍ Aቅርበው በክፍል ውስጥ Eንዲወያዩበት ያድርጉ፡፡ 

1. የሕይወት ምርጫ መስፈርቶች 

_ የራስን ፍላጎት መገንዘብ 

_ ፈቃደ EግዚAብሔርን መጠየቅ 

_ የAበው ምክርና ጸሎት 

_ የተፈጥሮAዊ ሁኔታዎች Aስገዳጅ ተፅEኖ 

_ በቃለ EግዚAብሔር ማደግ መኖር 
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የሕይወት ምርጫ(Aራት) 

Aርባ Aምስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ጋብቻና ምንኩስና ሕይወት ያውቃሉ፤ መምህሩ 

የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠኑ ጥቅሶች፡-“መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹሕ ይሁን” Eብ.03፥4 

“ Eንደ Iየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ፥ Aብረኸኝ መከራ ተቀበል። 

የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት 

ንግድ ራሱን Aያጠላልፍም፡፡” 2ኛ ጢሞ.2.3-4  

ተጨማሪ ምንባባት፡- ስለ ጋብቻ የተሰጡ ተከታታይ ትምህርቶች፤ በቀሲስ ሰሎሞን 

ሙሉጌታ (Zeorthodox.org) ፤ የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ 
 

መግቢያ፡- ይህ በተከታታይ ስለ ሕይወት ምርጫ የምንማረው ትምህርታችን Aራተኛው 

ክፍል ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ጋብቻና ምንኩስና ምን መሆናቸውን Eንመለከታለን፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት 
1. የጋብቻ ሕይወት 

“መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹሕ ይሁን” Eብ. 03፥4 

“Eኛስ ጋብቻ ንጹሕ Eንደሆነ ልደትም ርኵሰት Eንደሌለበት Eንናገራለን” Aመክንዮ 

ዘሐዋርያት፡፡ ከሁለቱ የክርስትና የሕይወት ምርጫዎች Aንዱ የጋብቻ ሕይወት ነው። የጋብቻ 

ሕይወት የሚባለው Aንድ ወንድ Eና Aንዲት ሴት ተስማምተውና ተፈቃቅደው የሚመሠርቱት   

የAንድነት ኑሮ፣ የተቀደሰ ሕይወት ነው። EግዚAብሔር በኪነ ጥበቡ Eና በAምላካዊ መግቦቱ 

የመሠረተው ይህ የAብሮነትና የAንድነት ሕይወት መለኮታዊ ዓላማ ያለው ታላቅ ምስጢር ነው። 

ይህን ታላቅ ምስጢር ጌታችን Iየሱስ፤“ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፥ 

ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል Aላነበባችሁምን? ስለዚህ Aንድ ሥጋ ናቸው Eንጂ 

ወደ ፊት ሁለት Aይደሉም። EግዚAብሔር ያጣመረውን Eንግዲህ ሰው Aይለየው” ማቴ.09.5-6 

በማለት ሲገልጠው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ “ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል ከሚስቱም 

ጋር ይተባበራል ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ። ይህ ምስጢር ታላቅ ነው፡፡” ኤፌ.5."1-"2 ሲል 

ያደንቀዋል። 
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መፋታት Aይፈቀድም፡፡ “ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን ፈትቶ ሌላዪቱን የሚያገባ ሁሉ 

ያመነዝራል፥ የተፈታችውንም የሚያገባ ያመነዝራል Aላቸው፡፡” ማቴ.09.9 

የጋብቻ ዓላማ - የጋብቻ ዓላማዎች ሦስት ናቸው 
 

ሀ/ ዘርን መተካት፡- ይህ የጋብቻ ዓላማ የEግዚAብሔር መለኮታዊ መግቦቱ (Providence) 

ጥበቃና Aብሮነት /Preservation and Concordance/ መገለጫ ነው። EግዚAብሔር ሰውን ሲፈጥረው 

ራሱን Eንዲጠብቅ /ዘርን በመተካት/ Eና ከሱ በታች ያሉትን ሌሎች ፍጥረታትን Eንዲጠብቅ ነው። 

“EግዚAብሔርም Aለ፦ ሰውን በመልካችን Eንደ ምሳሌAችን Eንፍጠር የባሕር ዓሦችንና የሰማይ 

ወፎችን፥ Eንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። EግዚAብሔርም 

ሰውን በመልኩ ፈጠረ በEግዚAብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው። EግዚAብሔርም 

ባረካቸው፥ Eንዲህም Aላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉAት፥ ግዙAትም የባሕርን ዓሦችና 

የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙAቸው” ዘፍ.1.!6-!8 “EግዚAብሔር 

Aምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በዔድን ገነት Aኖረው” ዘፍ. 2፥05 

ለ/መረዳዳት፡- የሰው ልጆች ከEግዚAብሔር ያገኙት ታላቅ ሀብት ነው፡፡ ጋብቻም የዚህ 

ማስፈጸሚያ ዋናው ተቋም ነው፡፡ ይህንንም በሚከተሉት ማስረጃዎች ታያላችሁ፡፡  

መጽሐፍ ቅዱስ፤ “EግዚAብሔር Aምላክም Aለ፦ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም Aይደለም 
የሚመቸውን ረዳት Eንፍጠርለት” ዘፍ. 2፥08 በማለት ይመሰክራል። ጳውሎስም ባልና ሚስት 

Eየተረዳዱ Eና Eየተፈቃቀዱ Eንዲኖሩ፤ “ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፥ Eንደዚሁም ደግሞ 
ሚስቲቱ ለባልዋ። ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም፥ ሥልጣን ለባልዋ ነው Eንጂ፤ Eንዲሁም 
ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም፥ ሥልጣን ለሚስቱ ነው Eንጂ” 1ቆሮ.7፥3-4 በማለት 

ያዛቸዋል። በመክብብም Eንዲህ ተጽፏል፡- “ ድካማቸው መልካም ዋጋ Aለውና Aንድ ብቻ ከመሆን ሁለት 
መሆን ይሻላል። ቢወድቁ Aንዱ ሁለተኛውን ያነሣዋልና Aንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን 
የሚያነሣው ሁለተኛ የለውምና ወዮለት፡፡” መክ.4.9-0  

የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት Oሪት ዘፍጥረትን ሲተረጉሙ የባልና ሚስትን መረዳዳት 

በAራት ከፍለውታል። Aንደኛው ስሜትን /ፍላጎትን/ የመጋራት ርዳታ ሲሆን “በAቅልሎተ ክበደ 
ዋEይ”  በማለት ተገልጿል። ሁለተኛው ልጅን መውለድ ነው፡፡ ይህ መረዳዳት የመጀመርያው ውጤት 

ነው። Eንዳቸው ከሌሉ ራስን መተካት Aይቻልም፡፡ ሦስተኛው መረዳዳት የሥራ መረዳዳት ሆኖ 

Iኮኖሚያዊ ርዳታ ተብሎ ሊገለጥ የሚችል ነው። Aራተኛው ደግሞ “ብቻ ከመኖር” መዳን ነው፡፡ 

ብቸኝነት ከባድ መከራ ነው፡፡ ከትዳር Aጋር ጋር በመኖር የሚገኝ በመጋራት መረዳዳት Aለ፡፡ Aበው፤ 

ብቻ መኖር ጽኑE ገድል ነው፤ ሲሉ ገልጠውታል። (Oሪት ዘፍጥረት Aንድምታ) ይህም በጠቢቡ 

ሰሎሞን የተባለውን ያስታውሰናል፡፡ “Aንድ ሰው ብቻውን Aለ፥ ሁለተኛም የለውም ልጅም ሆነ 
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ወንድም የለውም ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም፥ ዓይኖቹም ከባለጠግነት Aይጠግቡም። ለማን 
Eደክማለሁ፥ ሰውነቴንስ መልካሙን ነገር ለምን Eነፍጋታለሁ? ይላል። ይህም ደግሞ ከንቱ ነገር 
ክፉም ጥረት ነው፡፡” መክ.4.8 

የማኅበረ ሰብ ሳይንስ ምሁራን፤ “ሰው ማኅበራዊ Eንስሳ ነው” ይላሉ። ይህ ማለት Aብሮ 

Eየተረዳዳ Eየተጋገዘ የሚኖር ማለት ነው። EግዚAብሔር Aምላክም ሲፈጥረው ሰው ለሰው ጠላቱ 

ምቀኛው Aድርጎ ሳይሆን ረዳቱ Aድርጎ ነው። 
 

ሐ/ ከፈተና ለመራቅ 

ሰው ወደ EግዚAብሔር መንግሥት መግባት Eንዲችል ከፈተና መጠበቅ Aለበት። ከፈተናዎች 

Aንዱ ደግሞ የዝሙት ፈተና ነው። ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ገዝተው ንጽሕናቸውን ጠብቀው 

መኖር የማይችሉ ከሆነ በዝሙት ከሚመጣ ፈተና ለመጠበቅ መጋባት Eንዳለባቸው መጽሐፍ ያዛል። 

“ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር፥ ከሴት ጋር Aለመገናኘት ለሰው መልካም ነው። ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ 

ለEያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው ለEያንዳንዲቱ ደግሞ ለራስዋ ባል ይኑራት” 1ቆሮ. 7፥1-2 

“ላላገቡና ለመበለቶች ግን Eላለሁ። Eንደ Eኔ ቢኖሩ ለEነርሱ መልካም ነው፤ነገር ግን በምኞት 

ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ፡፡” 1ቆሮ7፥8-9 
 

2. የድንግልና /የምንኩስና/ ሕይወት 

“ላላገቡና ለመበለቶች ግን Eላለሁ። Eንደ Eኔ ቢኖሩ ለEነርሱ መልካም ነው” 1ቆሮ7፥8 

የድንግልና ሕይወት ታሪኩ ከብሉይ ኪዳን ዘመን ጀምሮ Eንደነበረ የEነ ኤልያስ ሕይወት 

ምስክር ነው። ይሁን Eንጂ በጋራ Eና በተደራጀ መልኩ በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በታላቁ 

ቅዱስ Eንጦንስ ተጀምሮ በቅዱስ መቃርስ/መቃርዮስ/ Eና በቅዱስ ጳኩሚስ ተስፋፍቷል። 

ድንግልና /የምንኩስና/ ሕይወት መላEክትን የሚመሰል የትሩፋት ሕይወት ነው። “መነኮሳት 

ምድራውያን መላEክት ሰማያውያን ሰዎች ናቸው፡፡ ... Monks are earthly angels and heavenly 

humans ” ይህም የሆነው ተገደው ሳይሆን ወደው ከሴት /ከወንድ/ ርቀው ንጽሕ ጠብቀው ፈቅደው 

የሚኖሩት ሕይወት ስለሆነ ነው። የምንኩስና መነሻው “ፍጹም ልትሆን ብትወድ፥ ሂድና ያለህን 

ሸጠህ ለድሆች ስጥ፥ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ” (ማቴ.09፥!1) ያለው 

የጌታችን ቃል ነው። 

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በድንግልና/ሳያገቡ/ መኖር መልካም Eንደሆነ Eና ያላገቡ ሰዎች 

Eንደ Eርሱ በድንግልና Eንዲኖሩ፤ “Eንደ Eኔ ቢኖሩ ለEነርሱ መልካም ነው” 1ቆሮ.7፥8 ብሎ 

ከመከረ በኋላ፤ ምክንያቱን “ነገር ግን ያለ Aሳብ ልትኖሩ Eወዳለሁ። ያላገባው ጌታን Eንዴት ደስ 
Eንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፤ያገባው ግን ሚስቱን Eንዴት ደስ Eንዲያሰኛት የዓለምን ነገር 
ያስባል፥ ልቡም ተከፍሎAል። ያልተጋባች ሴትና ድንግል በሥጋም በነፍስም Eንዲቀደሱ የጌታን ነገር 
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ያስባሉ፤ የተጋባች ግን ባልዋን Eንዴት ደስ Eንድታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች” (1ቆሮ. 7 ፥ "2-"4) 

ሲል ገልጦታል። ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ የመከረውም ይህንኑ ነው፡፡ “ Eንደ Iየሱስ ክርስቶስ 
በጎ ወታደር ሆነህ፥ Aብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ 
ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን Aያጠላልፍም፡፡” 2ኛ ጢሞ.2.3-4 

የምንኩስና መርሖዎች /Principles of Monasticism/ 

ሀ/ ከጋብቻ መራቅ /Celibacy/ 

ለ/ መታዘዝ ወይም Eሺ ማለት/Obedience/ 

ሐ/ ለብቻ ሆኖ መመሰጥ/Meditation in Seclusion/ 

መ/ የEጅ ሥራ መሥራት /Manual Labor/ 

ሠ/ ራስን ድሀ ማድረግ(የግል ሀብት Aለመሰብሰብ) /Self chosen poverty/ 

በተጨማሪም በመጽሐፈ መነኮሳት የሚከተለውን የምንኩስና Aኗኗር የውዴታ ግዴታ Aለ፡፡ 

“Eስመ ሥርዓተ ምንኵስና በኀበ Aበው ለኀበ ሠለስቱ ክፍል። ኅድዓት ምስለ ተጋድሎ፣ ወደዌ ምስለ 

Aኰቴት፣ ወተልEኮ ምስለ ፍስሐ ወጥብዓት - በAባቶች ዘንድ ያለች ሥርዓተ ምንኩስና በሦስት 

ክፍል ናት ብቸኝነት ከተጋድሎ ጋር፣ መከራን ከምስጋና ጋር መቀበል፣ በደስታና በትጋት 

መታዘዝ” (ፊልክስዩስ ክፍል ፩፣ ተስEሎ ፩፣ ገጽ 5) 
 

ማጠቃለያ 
 ጋብቻና ምንኩስና ፣ መንፈሳዊ Eና ዓለማዊ ግዴታና በረከት Aላቸው  

 

ተግባር 
 በትምህርቱ ዙሪያ ተወያዩ፡፡ 

ጥያቄዎች፡- 

1. የጋብቻ ሕይወት ምንድነው? በተማራችሁት መሠረት ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ 

Aብራሩ፡፡ 

2. የጋብቻ ዓላማዎች ስንት ናቸው? ምን ምን? Eያንዳንዱን Aብራሩ፡፡  

3. የድንግልና (የምንኩስና ሕይወት) ምንድነው? በማብራራት መልሱ፡፡ 

4. ድንግልና በተደራጀ ሁኔታ ሥርዓት ይዞ የተጀመረው መቼ ነው? ማን ጀመረው? ያስፋፉትስ 

Eነማናቸው? 

5. የምንኩስና ሕይወት መርሖዎች ምን ምን ናቸው? 
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ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት 

Aርባ ስድስተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ራስን ለEግዚAብሔር ስለ መስጠት ግንዛቤ ያገኛሉ፤ 

መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“Aምላካችሁን EግዚAብሔርን ትፈልጉ ዘንድ ልባችሁንና ነፍሳችሁን ስጡ” 

1ዜና.!2.09 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ምሳ.!3.06 ፣ ሮሜ.02.1 
 

መግቢያ 
ሰው ልዩ የEግዚAብሔር ጥበብ Aርፎበት በራሱ በEግዚAብሔር መልክና Aምሳል የተፈጠረ 

ነው። EግዚAብሔር ይህንን ያደረገው ሰው ሁሌም የEግዚAብሔርን ፈቃድ Eየፈጸመ ከEግዚAብሔር 

ጋር Eንዲኖር ነው፡፡ EግዚAብሔር ኤልሻዳይ (ከሐሌ ኵሉ) መሆኑን በመረዳት ሰው ፈጽሞ 

ለEግዚAብሔር መታዘዝና መገዛት Aለበት። 
 

ለEግዚAብሔር የምንሰጠው ምንድን ነው? ሀብታችንን ወይስ ራሳችንን ? 

ከEኛ Aንዳች ይቀበል ዘንድ EግዚAብሔር ድሀ Aይደለም፤ ቁሳዊ ስጦታችንን ይመኝ ዘንድም 

ቁሳዊ Aይደለም፡፡ “ሕዝቤ፥ ስማኝ፥ ልንገርህ Eስራኤልም፥ ስማኝ፥ ልመስክርብህ Aምላክስ Eኔ 

Aምላክህ ነኝ። ስለ ቍርባንህ የምዘልፍህ Aይደለሁም፤ የሚቃጠል መሥዋEትህ ሁልጊዜ በፊቴ ነው። 

ከቤትህ ፍሪዳን ከመንጋህም Aውራ ፍየልን Aልወስድም፣ የምድረ በዳ Aራዊት ሁሉ በሺህ ተራራዎች 

ያሉ Eንስሶችም የEኔ ናቸውና። የሰማይን AEዋፍ ሁሉ Aውቃለሁ፥ የምድረ በዳ Aራዊትም በEኔ 

ዘንድ ናቸው። ብራብም ለAንተ Aልነግርህም፥ ዓለምና ሞላው የEኔ ነውና”  መዝ. #9፥7-02  

በዛሬው ትምህርታችንም ራስን ለEግዚAብሔር ስለ መስጠትና ምሳሌ ስለሚሆኑን ቅዱሳን 

Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ወደ ቤተ EግዚAብሔር ስጦታችንን ይዘን የምንሄደው የመታዘዛችንና ራሳችንን ለEግዚAብሔር 

የመስጠታችን ማረጋገጫ /መግለጫ/ ነው። ስለዚህ EግዚAብሔር Eንድንሰጠው የሚፈልገው ራሳችንን 

ነው። “Aባቶቻችሁም Eንደ ነበሩ Aንገተ ደንዳና Aትሁኑ፤ Eጃችሁንም ለEግዚAብሔር ስጡ፥ 

ለዘላለም ወደ ተቀደሰው ወደ መቅደሱም ግቡ፥ ጽኑ ቍጣውም ከEናንተ Eንዲመለስ Aምላካችሁን 
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EግዚAብሔርን Aምልኩ።” 2ዜና.".8 “Aምላካችሁን EግዚAብሔርን ትፈልጉ ዘንድ ልባችሁንና 

ነፍሳችሁን ስጡ” 1ዜና. !2፥09 
 

ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት የAምልኮ መገለጫ ነው። ሰው EግዚAብሔርን የሚያመልክ 

ከሆነ ራሱን ለEግዚAብሔር መስጠት Aለበት፤ ሰው ግን ራሱን ለEግዚAብሔር መስጠት ካልቻለ 

Aምልኮተ EግዚAብሔር በውስጡ የለም ማለት ነው። 
 

ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት ማለት ሐሳብንና ፍቃድን ለEግዚAብሔር ማስገዛት ነው፡፡ 

ሐሳብንና ፍቃድን ስለ መስጠት፤“ልጄ ሆይ፥ ልብህን ስጠኝ፥ ዓይኖችህም መንገዴን ይውደዱ፡፡” 

ምሳ.!3.!6 በማለት ያስተምረናል፡፡ 
 

ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት በንስሐ Eና በAገልግሎት መቅረብ ነው፡፡“Eንግዲህ፥ ወንድሞች 

ሆይ፥ ሰውነታችሁን EግዚAብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋEት Aድርጋችሁ 

ታቀርቡ ዘንድ በEግዚAብሔር ርኅራኄ Eለምናችኋለሁ፥ Eርሱም ለAEምሮ የሚመች Aገልግሎታችሁ 

ነው፡፡” ሮሜ.02.1 

ራስን ለEግዚAብሔር የመስጠት መገለጫዎችና ፍሬዎችም Aሉ፡፡ ኃጢAትን ድል ማድረግ 

መቻል፣ ትEግሥት፣ በመከራ መጽናት፣ ያለንን በEምነት ማካፈል፣ ትሕትናና የመሳሰሉት ራስን 

የመስጠት መገለጫዎች ናቸው፡፡   
 

ራሳቸውን ለEግዚAብሔር የሰጡ  

Aቤል:- Aቤል ከሚጠብቃቸው በጎች መርጦ ለEግዚAብሔር ያቀረበው መሥዋEት ሰማየ 

ሰማያት ሊደርስለት የቻለው Aስቀድሞ ራሱን ለEግዚAብሔር የሰጠ ስለ ነበረ ነው። ለዚህ ነው 

መጽሐፍ “EግዚAብሔርም ወደ Aቤልና ወደ መሥዋEቱ ተመለከተ” (ዘፍ. 4፥4) ብሎ የመሰከረለት።  

የወንድሙ የቃየን መሥዋEት ቅድመ EግዚAብሔር ሊደርስ ያልቻለውም Aስቀድሞ ቃየን ራሱን 

ለEግዚAብሔር የሰጠ ስላልነበረ ነው፡፡ “ወደ ቃየንና ወደ መሥዋEቱ ግን Aልተመለከተም ” (ዘፍ.4፥5) 

ተብሎ Eንደተጻፈ። 

Aብርሃም:- “Aበ ብዙኃን” Eየተባለ የሚጠራው Aብርሃም ፍጹም ራሱን ለEግዚAብሔር የሰጠ 

ነበር። EግዚAብሔር ይፈትነው ዘንድ፤ “የምትወደውን Aንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም 

ምድር ሂድ፤ Eኔም በምነግርህ በAንድ ተራራ ላይ በዚያ መሥዋEት Aድርገህ ሠዋው” (ዘፍ. !2፥2) 

ባለው ጊዜ ሳይሰስት በፍጹም Eምነት በመታዘዝ የሚወደው ልጁን በልቡ ሠውቷል። ቅዱስ ጳውሎስ 

“Aብርሃም በተፈተነበት ጊዜ ይስሐቅን በEምነት Aቀረበ፤ የተስፋን ቃል የተቀበለው፣ በይስሐቅ ዘር 

ይጠራልሃል የተባለለት Eርሱም Aንድ ልጁን Aቀረበ፤ EግዚAብሔር ከሙታን Eንኳ ሊያስነሣው 
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Eንዲቻለው” Eንዳለ፤ Aብርሃም Aባታችን በፍጹም Eምነትና መታዘዝ Eንዲሁ ነጭ በግ በEፀ ሳቤቅ 

ታስሮ ከሰማይ Eስኪወርድለት በመታገሥ ራሱን ለEግዚAብሔር ማስገዛቱን Aሳይቷል። 

ድንግል ማርያም:-  Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሳቸውን ለEግዚAብሔር በመስጠት 

ከሚታወቁ ቅዱሳን ቀዳሚ ምሳሌ ናት። Eመቤታችን ፍጹም ራሷን የሰጠች መሆኗን መልAኩ 

ባበሠራት ጊዜ ሕገ ተፈጥሮን መሠረት በማድረግ “ወንድ ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆንልኛል?”  

ብትለውም “ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር የለም” በማለት መልሶላታል፡፡ Eመቤታችንም “Eነሆኝ 

የጌታ ባሪያ Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ” (ሉቃ.1."-"8) በማለትዋ በፍጹም ቀናነትና ታዛዥነት ራሷን 

ለEግዚAብሔር በመስጠቷ ቀዳሚ AርAያችን ሆና ትጠቀሳለች፡፡ ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት 

የመጨረሻው ደረጃ ነው። 
 

ማጠቃለያ 
 “ራስን ለEግዚAብሔር መስጠት ማለት EግዚAብሔር በEኛ  Eንዲሠራ Eና ሕይወታችንን 

Eሱ Eንዲመራው ራስን Aሳልፎ በፍጹም Eምነት ለርሱ መስጠት ማለት ነው” Eናም 

ከጊዜAችንና ከገንዘባችን Eኩል ቀድሞ Eኛነታችንን ለEርሱ Eንስጠው፡፡ 

 ራሳቸውን የሰጡ ኃጢAትን ድል ለማድረግና ያላቸውን ለመስጠት Aይቸገሩም፡፡ 
 

ተግባር 
 ራሳችሁን ለEግዚAብሔር መስጠትን ተለማመዱ፡፡ 

 

ጥያቄዎች፡- 
 

1. ለEግዚAብሔር የምንሰጠው ቀዳሚ ስጦታ ምንድነው? ማረጋገጫውስ ምንድነው? 

2. በተማራችሁት መሠረት ራሳቸውን ለEግዚAብሔር የሰጡ ሁለት AርAያዎቻችንን ከመጽሐፍ 

ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ ጻፉ፡፡ 

3. ከAቤል Eና ከቃየን መሥዋEት ሰማየ ሰማያት ደርሶ EግዚAብሔር የተቀበለው የትኛውን 

መሥዋEት ነው? ለምን? 
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ትEግሥት 

Aርባ ሰባተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ትEግሥት ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ትEግሥትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና ምሉዓን ትሆኑ 

ዘንድ ሥራውን ይፈጽም።” ያE. 1፥4 

ተጨማሪ ምንባባት፡- የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ የማቴ.4.1-01 ትርጓሜ ወንጌል፡፡ 
 

መግቢያ፡- Aለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ “ትEግሥት”ን  በቁሙ፣ መታገሥ፣ መቈየት፣ ታጋሽነት፣ 

Aንኆ መንፈስ” የሚል ፍቺ ሰጥተውታል። ብዙውን ጊዜ ወጣቶች በትEግሥት ማጣት ይፈተናሉ፡፡ 

በዚህ ምክንያትም ነገ ሊመልሱት የማይችሉትን ስሕተት ይሠራሉ፡፡ ሆኖም በክርስትናችን በሚገባ 

መረዳት ካለብንና ከምንፈጽማቸው ጉዳዮች Aንዱ Eና ዋናው ትEግሥት ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስ 

ክርስቶስ በበረሐ ሰይጣንን ድል የነሳው በትEግሥት ነው፡፡ ከEኛም ትEግሥት ይጠበቃል፡፡ የዛሬው 

ትምህርታችንም ስለዚህ ይሆናል፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
ትEግሥት የEግዚAብሔር ባሕርይ ነው፡፡ Aምላካችን EግዚAብሔር ከሚታወቅባቸው 

መገለጫዎቹ Aንዱ ታጋሽነቱ ነው። ሁሉን ማድረግ ሲችል ዝም ይላል፤ ፈጥኖ መቅጣት ሲችል 

ይራራል። ሰው Eንደሚቸኩል EግዚAብሔር ቢቸኩል ኖሮ ከቅጣት የሚያመልጥ ሰው ባልተገኘም 

ነበር።“EግዚAብሔር ታጋሽና ምሕረቱ የበዛ፥ Aበሳንና መተላለፍን ይቅር የሚል” ዘኍ.04፥07 

“EግዚAብሔር የEውነት ዳኛ ነው፥ ኃይለኛም ታጋሽም ነው፥ ሁልጊዜም Aይቈጣም” መዝ.7፥01“Aንተ 

ቸርና ይቅር ባይ፥ ታጋሽም፥ ምሕረትህም የበዛ፥ ከክፉው ነገርም የተነሣ የምትጸጸት Aምላክ Eንደ 

ሆንህ Aውቄ ነበርና” ዮና.4፥2 “የትEግሥትና የመጽናናት Aምላክ” ሮሜ.05፥6“ጌታም ወደ EግዚAብሔር 

ፍቅር ወደ ክርስቶስም ትEግሥት ልባችንን ያቅናው” 2ተሰ. 3 ፥ 5“ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ 

በውኃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ፥ የEግዚAብሔር ትEግሥት በኖኅ ዘመን በቈየ ጊዜ ቀድሞ 

Aልታዘዙም።” 1ጴጥ. 3፥! 
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ቅዱሳን ለክብር የበቁት በመታገሣቸው ነው።፡- ቅዱሳን መላEክት የቅድስናን መዓርግ ያገኙት 

EግዚAብሔር ፈጥሮ በተሰወራቸው ጊዜ፤ “ንቁም በበሕላዌነ Eስከ ንረክቦ ለAምላክነ” በማለት 

በትEግሥት ስለጸኑ ነው። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማEታት የክብርን Aክሊል ሊቀዳጁ 

የቻሉትም በትንቢት፣ በስብከት፣ በገዳም፣ በተጋድሎ፣ በትEግሥት ስለጸኑ ነው። “Eንግዲህ Eንደ 

EግዚAብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ፥ ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ 

ትሕትናን፥ የዋህነትን፥ ትEግሥትን ልበሱ።” ቆላ. 3፥02 “ወንድሞች ሆይ፥ የመከራና የትEግሥት 

ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። Eነሆ፥ በትEግሥት የጸኑትን ብፁዓን 

Eንላቸዋለን፤ Iዮብ Eንደ ታገሠ ሰምታችኋል፥ ጌታም Eንደ ፈጸመለት Aይታችኋል፤ ጌታ Eጅግ 

የሚምር የሚራራም ነውና።” ያE. 5፥0-01 
 

መቼ ነው የምንታገሠው? 
 

ሀ/ በመከራ ጊዜ 

የትEግሥት Aባት Eየተባለ የሚጠራው Iዮብ መከራ ቢደራረብበትም Eሱ ግን ሳያቋርጥ 

በማመስገን EግዚAብሔር የሚያደርገውን በትEግሥት ይጠብቅ ነበር። “Eነሆ፥ ቢገድለኝ ስንኳ Eርሱን 

በትEግሥት Eጠባበቃለሁ ነገር ግን መንገዴን በፊቱ Aጸናለሁ።” Iዮ. 03፥05 

ከሐዋርያት ሁሉ Aብዝቶ መከራ የተቀበለ ቅዱስ ጳውሎስ መከራና ፈተና Eንዲያልፉ ተስፋ 

Eያደረገ በመታገሥ በደረሰበት መከራ ይመካ Eንደነበረና የወንጌል Aገልግሎቱን መከራን ፈርቶ 

Eንዳላቋረጠ፡፡ “ይህም ብቻ Aይደለም፥ ነገር ግን መከራ ትEግሥትን Eንዲያደርግ፣ ትEግሥትም 

ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋን Eንዲያደርግ Eያወቅን፥ በመከራችን ደግሞ Eንመካለን” ሮሜ.5፥3-4 

በማለት ሲነግረን Eኛንም “በተስፋ ደስ ይበላችሁ፤ በመከራ ታገሡ፤ በጸሎት ጽኑ” ሮሜ.02፥! Eያለ 

መከራን Eንድንታገሥ ይመክረናል። 
 

ለ/ በተበደልን ጊዜ 

በደል በደረሰብን ጊዜ ከመማረር Eና ለበቀል ከመነሣሣት ይልቅ በትEግሥት Eንድናሳልፍ 

መጻሕፍት ይመክሩናል፡፡ ትEግሥት የይቅርታ ልብ Eንዲኖረን ታደርጋለች። “Eርስ በርሳችሁ 

ትEግሥትን Aድርጉ፥ ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው፥ ይቅር ተባባሉ። ክርስቶስ 

ይቅር Eንዳላችሁ Eናንተ ደግሞ Eንዲሁ Aድርጉ።” ቆላ.3፥03 
 

ሐ/ የEግዚAብሔር መልስ የዘገየ በመሰለን ጊዜ 

EግዚAብሔር ምን Eንደሚያስፈልገንና መቼ Eንደሚያስፈልገን ያውቃል። ለEያንዳንዱ 

ሥራውም የሚሠራበት ጊዜ Aለው (መዝ.)08፥)!6)። Aዳም ስሕተቱን Aምኖ በተጸጸተ ጊዜ ወዲያው 

Eንዲድን ፈልጎ የነበረ ቢሆንም EግዚAብሔር ግን 5500 ዘመን Aስጠበቀው። 
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መታገሥ ለምን ይጠቅማል ? 

ሀ/ ፍጹማን ምሉዓን ያደርገናል፡- “ትEግሥትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማንና 

ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ ሥራውን ይፈጽም።” ያE.1፥4 

ለ/ ከፈተና ለመውጣት፡- “ትታገሡም ዘንድ Eንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ 

ያደርግላችኋል።” 1ቆሮ.0፥03 

ሐ/ ምኞታችንን ለመቆጣጠር፡- “ልባሞች ስለምትሆኑ በደስታ ሞኞችን ትታገሣላችሁና፤ ማንም 

ባሪያዎች ቢያደርጋችሁ፥ ማንም ቢበላችሁ፥ ማንም ቢቀማችሁ፥ ማንም ቢኮራባችሁ፥ ማንም 

ፊታችሁን በጥፊ ቢመታችሁ ትታገሣላችሁና።” 2ቆሮ. 01፥09-! 

መ/ በEግዚAብሔር ለመመስገን፡- “ነገር ግን መልካም Aድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሡ፥ 

ይህ ነገር በEግዚAብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባዋል።” 1ጴጥ. 2፥! 

ሠ/ ነፍሳችንን ለማግኘት፡-“በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ” ሉቃ. !1፥09 
 

ማጠቃለያ 
 የትEግሥት መምህራችን EግዚAብሔር ነው፡፡ ቅዱሳን ለክብር የበቁትም በዚህ ነው፡፡ 

 ክርስቲያን ሁሌም ትEግሥተኛ መሆን Aለበት፡፡  

 መታገሥ፡- ምሉE ያደርገናል፣ ከፈተና በድል ያወጣል፣ ክፉ ምኞቶችን ድል ማድረጊያ 

መሣሪያ ነው፡፡ ይህንን በማድረግም ከEግዚAብሔር ክብርና ምስጋናን Eንቀበልበታለን፡፡ 
 

ተግባር 
በAራት ቡድን በመከፋፈል የትEግሥት ፍሬ የሚያሳዩ ታሪኮችን Aቅርቡ፡፡   
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ትEግሥት ማለት ምን ማለት ነው? 

2. Aምላካችን EግዚAብሔር የባሕርይው በሆነው በታጋሽነቱ ይታወቃል፡፡ Eንዴት? ከመጽሐፍ 

ቅዱስ ማስረጃ በማቅረብ በተማራችሁት መሠረት ግለጹ፡፡ 

3. ቅዱሳን ለክብር የበቁት በምንድነው? ምክንያቱን በማብራራት ግለጹ 

4. ትEግሥት ለምን ይጠቅማል? 

5. መታገሥ የሚገባን መቼ ነው? 

 

 

 



www.zeorthodox.org

216 

Aሥራ Aንደኛ  ክፍል   
 

ትሕትና 

Aርባ ስምንተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች የመንፈስ ፍሬ ስለሆነው ስለትሕትና ግንዛቤ ያገኛሉ፤ 

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡  

የሚጠና ጥቅስ፡-“EግዚAብሔርን መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው፤ ትሕትናም ክብረትን 

ትቀድማለች”  ምሳ.05፥"3  

ተጨማሪ ምንባብ፡- የተሰጡትን ጥቅሶች Aንብቡ 
 

መግቢያ፡- የAማርኛ መዝገበ ቃላት “ትሕትና” በቁሙ፣ ትሑትነት፣ ዝቅታ፣ ውርደት፣ 

የልEልና Aንጻር የሚል ፍቺ ይሰጡታል። የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትም፤ ራስን ዝቅ ማድረግ ፣ 

ሌላው ሰው Eንዲጠቀም መፈለግ፣ ከራስ ይልቅ ሌላ ሰው Eንደሚሻል መቍጠር፤ በማለት 

ይፈታዋል። ዛሬ ስለትሕትና Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
 

ትሕትና በEግዚAብሔር ፊት 
ሰው የራሱ የሆነ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ሁሉም ነገር ካለውና ለሁሉም Eንደሚያስፈልገው 

ከሚሰጥ ጌታ ፊት ራሱን ሊያዋርድ ይገባዋል። በEግዚAብሔር ፊት ራሳቸውን በትEቢት ከፍ ያደረጉ 

Eነ ፈርOን Eነ ናቡከደነፆር ተዋርደዋል፡፡ ኃይላቸው EግዚAብሔር መሆኑን Eየመሰከሩ ራሳቸውን 

ያዋረዱ Eነ ዳዊት ግን በEግዚAብሔር ፊት ከብረው ከፍ ከፍ ብለዋል። “ሰው ሆይ፥ መልካሙን 
ነግሮሃል EግዚAብሔርም ከAንተ ዘንድ የሚሻው ምንድር ነው? ... ከAምላክህም ጋር በትሕትና 
ትሄድ ዘንድ Aይደለምን?” ሚክ.6፥8 የተባለው ለዚህ ነው፡፡ 

ራሱን በትሕትና ከEግዚAብሔር በታች የሚያዋርድ ከፍ ይላል፡፡“Eንግዲህ በጊዜው ከፍ 
Eንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከEግዚAብሔር Eጅ በታች ራሳችሁን Aዋርዱ” 1ጴጥ. 5፥6 በሌላም 

ቦታ “በጌታ ፊት ራሳችሁን Aዋርዱ ከፍ ከፍም ያደርጋችኋል” ያE.4፥0 ተብሏል፡፡ 
 

ትሕትና በሰው ፊት 
ብዙ ሰዎች በEግዚAብሔር ፊት ራሳቸውን Aዋርደው በሰው ፊት ትሑት መሆን ያቅታቸዋል፡፡ 

ነገር ግን “Eኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ነኝና፥ የEግዚAብሔርን ቤተ ክርስቲያን ስላሳደድሁ ሐዋርያ 
ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ” 1ቆሮ. 05፥9 ከሐዋርያው ቃል በEግዚAብሔር AርAያና Aምሳል 

በተፈጠረው በሰው ፊትም ትሑት መሆን Eንደሚገባን Eንማራለን። Aዋቂ ከEርሱ በላይ የሚያውቅ 
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Eንደሌለ Eያሰበ በEውቀቱ ሊታበይ Aይገባም፡፡ ካወቀው ይልቅ ያላወቀው ነገር Eንደሚበዛ Eያሰበ፣ 

ይልቁንም በባሕርዩ Aዋቂ የሆነው EግዚAብሔርን Eያሰበ ራሱን ዝቅ ያደርጋል። ባለጸጋም በሀብቱ 

ከመመካትና ከመታበይ ወጥቶ በባሕርዩ ባEል የሆነውን EግዚAብሔርን Eያሰበ ሰውነቱን ትሑት 

ሊያደርግ ይገባዋል።“Eርስ በርሳችሁ በAንድ Aሳብ ተስማሙ፤ የትEቢትን ነገር Aታስቡ፥ ነገር ግን 
የትሕትናን ነገር ለመሥራት ትጉ” ሮሜ.02፥06 

 

ትሕትናን ከክርስቶስና ከEናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም Eንማር 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ “ከEኔም ተማሩ፥ Eኔ የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና” ማቴ.01፥29 

ብሏል። በEውቀታቸውና በጽድቃቸው የሚመኩትን ጸሐፍት ፈሪሳውያንን ሲገሥጽም “Aባታችሁ 
Aንዱ Eርሱም የሰማዩ ነውና በምድር ላይ ማንንም Aባት ብላችሁ Aትጥሩ። ሊቃችሁ Aንድ Eርሱም 
ክርስቶስ ነውና። ሊቃውንት ተብላችሁ Aትጠሩ። ከEናንተም የሚበልጠው Aገልጋያችሁ ይሆናል። 
ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል፥ ራሱንም የሚያዋርድ ሁሉ ከፍ ይላል” ማቴ.!3፥9-02 

ሐዋርያት በAንድ ወቅት ስለ ታላቅነት ተከራክረው ጌታችንን፤ “በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ 
የሚበልጥ ማን ይሆን?” ማቴ. 08፥1 ሲሉ ጠየቁት፡፡ ጌታችን ግን “Eውነት Eላችኋለሁ፥ ካልተመለሳችሁ 
Eንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ፥ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ Aትገቡም። Eንግዲህ Eንደዚህ ሕፃን 
ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ፥ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ Eርሱ ነው።” ማቴ. 08፥3-4 

በተግባርም ጌታችን ሥጋን ነሥቶ ሰው መሆኑ ፍጹም ትሕትናውን ያሳያል። ኃያል Aምላክ 

ሲሆን በለበሰው ሥጋ በመስቀል Eስከ መሞት ድረስ ትሕትናውን Aሳይቶናል። “በክርስቶስ Iየሱስ 
የነበረ ይህ Aሳብ በEናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። Eርሱ በEግዚAብሔር መልክ ሲኖር ሳለ 
ከEግዚAብሔር ጋር መተካከልን መቀማት Eንደሚገባ ነገር Aልቈጠረውም፥ ነገር ግን የባሪያን መልክ 
ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ Aደረገ፥ በምስሉም Eንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን Aዋረደ፥ ለሞትም 
ይኸውም የመስቀል ሞት Eንኳ የታዘዘ ሆነ።” ፊልጵ. 2፥5-8 

ጌታችን በዘመነ ስብከቱ በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ካስተማረባቸው በEለተ ሐሙስ 

ያደረገው ቀዳሚ ምሳሌ ነው፡፡ የደቀ መዛሙርቱን Eግር ካጠበ በኋላ Eነሱም Eንደርሱ Eንዲያደርጉ 

Aዟል። “Eግራቸውንም Aጥቦ ልብሱንም Aንሥቶ ዳግመኛ ተቀመጠ፥ Eንዲህም Aላቸው፦ 
ያደረግሁላችሁን ታስተውላላችሁን? Eናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ፤ Eንዲሁ ነኝና መልካም 
ትላላችሁ። Eንግዲህ Eኔ ጌታና መምህር ስሆን Eግራችሁን ካጠብሁ፥ Eናንተ ደግሞ Eርስ በርሳችሁ 
Eግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። Eኔ ለEናንተ Eንዳደረግሁ Eናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ 
ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና።”  ዮሐ. 03፥02-05 

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በትሕትናቸው ከታወቁ ፍጥረታት ቀዳሚዋ መምህርት 

ናት። ትሕትናዋ በንግግሯና በሥራዋ ብቻ ሳይሆን፤ በሕሊናዋም ነበር፡፡ መልAኩ “ደስ ይበልሽ፥ ጸጋ 

የሞላብሽ ሆይ፥ ጌታ ከAንቺ ጋር ነው፤ Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ” ብሎ ሲያመሰግናት 

“ይህ Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው?” ብላ ታስብ ነበር፡፡  
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የትሕትና መገለጫዎች 

ሀ/ ወንድማችን ከEኛ Eንዲሻል ማሰብ፡- “ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ 

ምክንያት Aንድ Eንኳ Aታድርጉ፥ ነገር ግን Eያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ Eንዲሻል 

በትሕትና ይቍጠር” ፊልጵ. 2፥3 

ለ/ በAንድ ሐሳብ መስማማት፡- “Eርስ በርሳችሁ በAንድ Aሳብ ተስማሙ፤ የትEቢትን ነገር 

Aታስቡ፥ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመሥራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ Aይምሰላችሁ” 

ሮሜ.02፥06 

ሐ/ ለሌሎች መታዘዝ (መገዛት)፡- “Eንዲሁም፥ ጐበዞች ሆይ፥ ለሽማግሌዎች ተገዙ፤ ሁላችሁም 

Eርስ በርሳችሁ Eየተዋረዳችሁ ትሕትናን Eንደ ልብስ ታጠቁ፥ EግዚAብሔር ትEቢተኞችን 

ይቃወማልና፥ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል።” 1ጴጥ.5፥5 
 

ማጠቃለያ 
 ሰዎች ሁሉ በEግዚAብሔር Eና በሰው ፊት በትሕትና ራሳቸውን ዝቅ ሲያደርጉ ፣ 

ይከበራሉ፡፡ ትሕትና መንፈሳዊና ሥጋዊ ክብርን ያሰጣል፡፡ በተቃራኒው ትEቢት ያዋርዳል፡፡ 

 ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eና Eናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የትሕትና Aርዓያዎቻችን ናቸው፡፡ 
 

ተግባር 
 በጸሎት Eና በሕሊናችሁ የሚኖራችሁ ትሕትና በሰው ፊትም ሊገለጽ ይገባዋል፡፡ 

 ትሕትና ራስን የማወቅ ማሳያ ነው፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. የ‹‹ትሕትና››ን ትርጉም ግለጹ፡፡ 

2. በEግዚAብሔር ፊት ራሳቸውን በትEቢት ከፍ Aድርገው የነበረና በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ 

የሚጠቀሱ ምሳሌዎች Eነማን ናቸው? መጨረሻቸው ምን ሆነ? 

3. ራሳቸውን Aዋርደው በፍጹም ትሕትና ኃይላቸውና መመኪያቸው EግዚAብሔር መሆኑን 

የመሰከሩ ምሳሌዎችን ጥቀሱ? ምን ሆኑ? 

4. ጌታችን መድኃኒታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ትሕትናን በተግባር ያስተማረበት 

Eለት መቼ ነው? በዚህ Eለት ምን Aደረገ? ምንስ Aዘዘ?  

5. ስለ Eመቤታችን የትሕትና ቀዳሚ AርAያነት Eና መምህርነት በማስረጃ ግለጹ፡፡ 

6. የትሕትና መገለጫዎች ምን ምን ናቸው? 
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ደብረ ታቦር - ግርማ መለኮት የተገለጠበት 

Aርባ ዘጠነኛ ሳምንት 
 

ዓላማ፡- ተማሪዎች ጌታችን ግርማ መለኮቱን በደብረ ታቦር Eንደገለጠ ያውቃሉ፤ መምህሩ 

የማሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ ፡- "የEርሱን ግርማ Aይተን Eንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል 

የጌታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት Aስታወቅናችሁ " 

2ኛ.ጴጥ.1.06 
 

መግቢያ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ዮሐንስንና ያEቆብን ደብረ ታቦር /የታቦር ተራራ/ 

ወደ ተባለው ሥፍራ ይዞAችው ወጣ፡፡ በዚያም Aንድ Aስደናቂ ነገር ተከሠተ፡፡ የጌታችን ፊት Eንደ 

ፀሐይ ሲያበራ ልብሱም Eንደ መብረቅ ብርሃን Aንጸባርቆ ነጭ ሆነ፡፡ በዚህ ክብሩ ጌታችን በደቀ 

መዛሙርቱ ፊት ሲገለጥ ፣ ሙሴና ኤልያስ ተገልጠው ስለ ክርስቶስ ይመሰክሩ ነበር፡፡ 

ሦስቱ ሐዋርያት ባዩት ነገር ተደነቁ፤ ጴጥሮስም Eንዲህ Aለ፡- " ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለEኛ 

መልካም ነው፤ ብትወድስ በዚህ ሦስት ዳስ Aንዱን ለAንተ፣ Aንዱንም ለሙሴ፣ Aንዱንም ለኤልያስ 

Eንሥራ Aለ፤ " ጴጥሮስ Eየተናገረም ደመና ጋረዳቸውና ከደመናው ድምፅ ወጣ፡፡ "የምወደው ልጄ 

ይህ ነው ፤ Eርሱን ስሙት የሚል ድምፅ ወጣ፤" 

ደቀ መዛሙርቱ ይህን ድምፅ ሲሰሙ በግንባራቸው ተደፍተው ወደቁ Eጅግም ፈሩ፡፡ ጌታችንም 

ቀርቦ "ተነሡ Aትፍሩ" Aላቸው፡፡ ከክርስቶስም በቀር ማንንም Aላዩም፡፡ በየዓመቱ ነሐሴ 03 ቀን 

‹‹ደብረ ታቦር›› ብለን በዓሉን Eናከብራለን፡፡ 
 

ትምህርቱ 
1. ጴጥሮስ ዮሐንስ Eና ያEቆብ፡- ከላይ በመግቢያ ታሪኩ Eንደተማርነው ጌታችን ከተከታዮቹና 

ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ሦስቱን ብቻ መርጦ ወደ ተራራ ይዞAቸው ወጥቶል፡፡ Eነዚህ 

ሐዋርያትም የምስጢር ሐዋርያት ይባላሉ፡፡ በተያዘበት ሐሙስ ምሽት ጌቴ ሴማኒ በተባለ 

ቦታ ሲጸልይም ሦስቱን ሐዋርያተ ብቻ ይዞ ነበር የሄደው፡፡ 

2. ደብረ ታቦር፡- በምሥራቃዊ የIይዝራኤል ሸለቆ ጫፍ ከገሊላ በስተ ምEራብ 17 ኪ.ሜ. 

ርቆ የሚገኝ 562 ሜትር ከፍታ ያለው በምድረ Eስራኤል የሚገኝ ተራራ ነው፡፡ 
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3. ኤልያስ Eና ሙሴ፡- በዚህ ታሪክ የተገለጡት ሁለቱ ነቢያት ሙሴና ኤልያስ ናቸው፡፡ ሙሴ 

Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ነጻ Aውጥቶ የመራ ነቢይ ነው፡፡ ኤልያስ ደግሞ ከሙሴ በኋላ 

የተነሣ ነቢይ ነው፡፡ ወደ EግዚAብሔር የተወሰደውም በEሳት ሰረገላ ነበር፡፡ ስለዚህ ጌታ 

በሞት ካለፉት ነቢያት Eና በሕይወታቸው ከተሰውሩት መርጦ AምጥቶAል፡፡ 

4. ግርማ መለኮት፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ "Eርሱ በEግዚAብሔር መልክ ሲኖር ሳለ 

ከEግዚኣብሔር ጋር መተካከልን መቀማት Eንደሚገባ ነገር Aልቆጠረውም፡፡ ነገር ግን 

የባርያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ Aደረገ፡፡ በምስሉም Eንደ ሰው ተገኝቶ 

ራሱን Aዋረደ ÷ " ፊልጵ.2.6-8 ተብሎ Eንደ ተጻፈ፤ በዚህ ምድር ሲመላለስ ፍጹም ሰው 

ሆኖ በደካማ Aካል ያየነው ክርስቶስ ማንም ከፊቱ ሊቆም የማይቻለው የክብር ጌታ ነው፡፡ 

ግርማ መለኮቱን ለመጀመሪያ የገለጠውም በደብረ ታቦር ነበር፡፡ ይህን የተመለከተው ቅዱስ 

ጴጥሮስም Eንዲህ ሲል ጽፎልናል ፡-" የEርሱን ግርማ Aይተን Eንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት 

ሳንከተል የጌታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት Aስታወቅናችሁ ከገናናው ክብር ፡- 

በEርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ያ ድምፅ በመጣለት ጊዜ ከEግዚAብሔር Aብ 

ክብርንና ምስጋናን ተቀብሎAልና ፤ Eኛም በቅዱሱ ተራራ ከEርሱ ጋር ሳለን ይህን ድምፅ ከሰማይ 

ሲወርድ ሰማን፡፡ " 2ኛጴጥ.1.06-08 

ጌታችን ሙሉ መለኮታዊ ኃይሉን ቢገልጥ ማንም ማየትና በፊቱ መቆም የሚችል የለምና 

በደብረ ታቦር የተገለጠውም ደቀ መዛሙርቱን ለማስተማር ነበር፡፡"Eርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም 

ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል፤ Aንድ ሰው Eንኳ Aላየውም ሊያይም Aይቻልም፤ ለEርሱ 

ክብርና የዘላላም ኃይል ይሁን Aሜን፡፡" 2ኛ.ጢሞ.6.06 ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም ያየውና 

በተግባር የተረጋገጠውም ይኸው Eውነት ነው፡፡ "በመቅረዞቹም መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን 

Aየሁ ÷ Eርሱም Eግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር፡፡ ራሱና 

የራሱ ጠጉርም Eንደ ነጭ የበግ ጠጉር Eንደ በረዶም ነጭ ነበሩ፡፡ ዓይኖቹም Eንደ Eሳት ነበልባል 

ነበሩ፡፡ Eግሮቹም በEቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር፡፡ ድምፁም Eንደ ብዙ ውኃዎች ድምፅ 

ነበረ፡፡ በቀኝ Eጁም ሰባት ከዋክብት ነበሩት፤ ከAፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ፤ 

ፊቱም በኃይል Eንደሚበራ Eንደ ፀሐይ ነበረ፡፡ ባየሁትም ጊዜ Eንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከEግሩ በታች 

ወደቅሁ፡፡ ቀኝ Eጁንም ጫነብኝ Eንዲህም Aለኝ፡፡ Aትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም Eኔ 

ነኝ፤ ሞቼም ነበርሁ Eነሆም ከዘላለም Eስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲOል መክፈቻ 

Aለኝ፡፡ Eንግዲህ ያየኸውን Aሁንም ያለውን ከዚህም በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ፡፡" ራE.1÷03-09  

5. Eንዴት Eናከብረዋለን ? ፡- ከዘጠኙ የጌታችን በዓላት Aንዱ ደብረ ታቦር ነው፡፡ በቅዳሴ ፤ 

በመዝሙር Eና የተገለጠልንን ብርሃነ መለኮት ለማስታወስ ችቦ በማብራት Eናከብረዋለን፡፡  
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ማጠቃለያ 
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በመለኮታዊ ክብሩ ሲገለጥ ይህ የመጀመሪያው 

ነበር፡፡ ከEርሱም ጋር ሁለት ታላላቅ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ነበሩ፡፡ ሐዋርያት ቅዱሳንን ያከብሩና 

ይወዱ ስለነበረም ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ለAንተ ለኤልያስ Eና ለሙሴ ሦስት ድንኳን Eንሥራ ያለው፡፡ 

ቤተ ክርስቲያናችን የቅዱሳን ድንኳን፣ የጌታችን የAምላካችን የEግዚAብሔር ማደሪያ ናት፡፡ 

ለዚህም ነው EግዚAብሔርን በቤተ ክርስቲያን የምናመልከው፡፡ ቅዱሳንንም በሚገባቸው ክብር 

Eናከብራለን፤ Eንዲረዱንም Eንማጸናለን ፡፡ "ማንም ከEነዚህ ከታናናሾቹ ለAንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውኃ 

ብቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ Eውነት Eላችኋለሁ ዋጋው Aይጠፋበትም፡፡" ማቴ. 0÷#2 

ጴጥሮስ ድንኳን ለመሥራት የፈለገው ከEግዚAብሔር ጋር Eና ከቅዱሳን ጋር ለመኖር ስለፈለገ 

ነው፡፡ Eኛም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ከEግዚAብሔር ጋር፤ ኅልቆ መሳፍርት ከሌላቸው 

ቅዱሳንና መላEክት ጋር ለመኖር መዘጋጀት Aለብን፡፡                                             
 

ተግባር 
በመንፈሳዊ በዓላትና በትውፊታዊ Aከባባራቸው ተሳትፎ ይኑራችሁ፡፡ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘትም 

መምህራንን ጠይቁ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ደቀመዝሙሮቹን ጴጥሮስን፣ ዮሐንስን Eና ያEቆብን 

ይዞAቸው የወጣበት ቦታ ማን ይባላል? የት ይገኛል? በዚያ ቦታ ምን ተደረገ? በዚህ ታሪክ 

ከነቢያት የተገለጡት Eነማን ናቸው? 

2. ይህ በዓል በቤተ ክርስቲያናችን ማን ተብሎ ይጠራል? የሚከበርበት Eለት መቼ ነው? 

3. የምስጢር ሐዋርያት ተብለው የሚታወቁት Eነማን ናቸው? 

4. ጌታችን መድኃኒታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ግርማ መለኮቱን ለመጀመሪያ ጊዜ 

የገለጠው የት ነው? ይህንን Aስመልክቶ ቅዱስ ጴጥሮስ የጻፈልን ምን ብሎ ነው? 

5. ይህንን Eለት በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት Eንዴት Eናከብረዋለን? 
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ሥርዓተ ማሕሌት 

ሃምሳኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓተ ማሕሌት ግንዛቤ ያገኛሉ፤ 

መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ Eርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ 

በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤”  ኤፌ.5.09 

ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹ያሬድና ዜማው›› በጥUመ ልሳን 
 

መግቢያ፡-  
ማሕሌት “ሐለየ” ከሚለው የግEዝ ግስ የወጣ  ነው፡፡ ትርጉሙም Aሰበ፣ Aመሰገነ፣  የብዙ 

ሰው ዜማ ማለት Eንደሆነ Aለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ በተባለው 

መጽሐፋቸው ተርጉመዋል።  

በሥርዓተ ያሬድ ‹‹ማሕሌት›› የሚባለው በበዓላት Eና በEለተ ሰንበት የድጓና የAቋቋም 

ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ተገኝተው ለEግዚAብሔር የሚያቀርቡት ምስጋና ነው። 

በዛሬው ትምህርታችን ስለ ማሕሌት Eንማራለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት 
Aብዛኛውን ጊዜ ማሕሌት የሚባለው በሦስቱ ንዋያተ ማሕሌት ማለትም በከበሮ፣ በጸናጽልና 

በመቋሚያ ተቀነባብሮ የሚቀርበውን ነው። ያለ ከበሮና ያለ ጸናጽል በመቋሚያ ብቻ የሚፈጸመው 

Aገልግሎት ደግሞ የስብሐተ ነግህ የጾመ ድጓ ቁመት Eየተባለ ይጠራል። ይህም በየምEራፉ ውስጥ 

የሚገባውን ድጓ ከምEራፉ መጀመርያ ወይም መጨረሻ ጋር በማያያዝ በመቋሚያ ዝማሜ 

ስለሚፈጸም ነው። ማሕሌት በሦስቱ የማሕሌት ንዋያት (ማለትም ከበሮ፣ መቋሚያና ጸናጽል) 

ተቀነባብሮ የሚቀርብ ሲሆን ማሕሌቱ በሚቀርብበት ጊዜ መሠረት በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። 

1/ ዋዜማ/መኃትው/:- ዋዜማ የበዓሉን ታላቅነት የሚያበሥር ከዋናው በዓል በፊት የሚውለው 

ቀን ነው።  የዋዜማ Aገልግሎት /ማሕሌት/ ሊከናወን የሚችለው (ዋዜማ ዘሠርክ ስለሚል) ከሰዓት 

በኋላ ባለው ጊዜ ነው። ሆኖም በዓሉ በጾም ወቅት ከሆነና በዋዜማው Eለት ቅዳሴ ካለ  Eንዲሁም 

በታላላቅ ገዳማትና Aድባራት ቀለሙ ስለሚረዝም ከቅዳሴ በፊት ሊከናወን ይችላል። ሥርዓተ 

ዋዜማው ደግሞ Eንደሚከተለው ይከናወናል። 
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የዋዜማ ደወል:- ዋዜማው ከመጀመሩ በፊት የዋዜማውን መጀመር የሚያበሥርና ሊቃውንት 

ወደ ቤተ ክርስቲያን Eንዲገቡ የሚያነቃቃ ደወል ይደወላል። ቤተ ክርስቲያን ተከፍቶ ማሕሌት 

ከመጀመሩ በፊት የሚሰማው የደወሉ ድምፅ የተለየና የራሱ የሆነ ዜማ ያለው ነው።  

Aስርቆት:- ደወል ተደውሎ ሊቃውንት ወደ ቤተ ክርስቲያን Eንደገቡ ከሊቃውንቱ ወይም 

ከካህናቱ መካከል በEድሜ ተለቅ ያሉት Aስርቆት በማድረስ ማሕሌቱን በጸሎት ይከፍታሉ። 

ጸሎተ ኪዳን:- ከAስርቆቱ በኋላ ደግሞ የሰርክ ጸሎተ ኪዳን ይደረሳል፡፡ 

የዋዜማ ቀለም:- ኪዳን ከተደረሰ በኋላ የዋዜማው ቀለም ተቃኝቶ ይጀመራል። Eንደ ሥርዓቱም 

በዓሉን የተመለከቱ ቀለሞች ተራ በተራ ደርሰው ዋዜማው በሰላምታ (ሰላም ተብሎ) ይጠቃለላል። 

2/ የሌሊት ማሕሌት:- የሌሊቱ ማሕሌት Aገልጋዮቹ ከዋዜማ በኋላ ትንሽ Eረፍት Aድረገው 

Eንደተመለሱ ጀምረው ሌሊቱን ሙሉ የሚያከናውኑት ሥርዓት ነው። በዚህ Aገልግሎትም ሊቃውንተ 

ቤተክርስቲያን ሌሊቱን ሙሉ ያለ ድካም Eንደ ቅዱሳን መላEክት Aምላካቸውን ሲያመሰግኑ 

ያድራሉ። በሌሊቱ ሥርዓተ ማሕሌት የሚከናወኑ ይትበሃሎች የሚከተሉት ናቸው። 

የሌሊቱ ማሕሌት ደወል:- Aፈጻጸሙ Eንደ ዋዜማው ደወል ነው። 

የሕብረት ጸሎት:- ይህ ጸሎት ማሕሌት ከመጀመሩ በፌት በታላቅ Aባት የሚከናወን የመክፈቻ 

ጸሎት ነው። 

ሚካኤል:- በመሪ/Aንሺ/ ወገን “ሚካኤል ሊቀ መላEክት ሰAል በEንቲAነ” ይባላል። ይህ 

መቅድመ ማሕሌት ተብሎ ይታወቃል። 

ስምዓኒ:- በትልቁ Aባት ወይም በAንሺው “ስምዓኒ EግዚO ጸሎትየ” የሚለውን የዳዊት 

መዝሙር ተመርቶ በግራና በቀኝ በመቀባበል ይደረሳል። 

ስቡሕ:- “ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኵሎ ዓለመ በAሐቲ ቃል” የሚለው ከሲኖዶስ የተወሰደ 

የምስጋና ቃል በቁም ዜማ ተብሎ Eንዳበቃ በጸናጽል በቁምና በመረግድ ይደረሳል። Eነዚህ መርገፎች 

ከተደረሱ በኋላ በዓሉን የተመለከቱ የEለቱ ቀለም ቅደም ተከተሉን ጠብቆ ደረጃ በደረጃ የሚጸነጸለውን 

Eየተጸነጸለ የሚመረገደውም Eየተመረገደ Eስከ ፍጻሜው ይደርሳል።(ማሕሌት በስቡሕ ተጀምሮ 

“ተሣሃልከ EግዚO ምድረከ” ተብሎ በሰላም ይፈጸማል። ተሣሃልከ መስመሩ ሃያ ሰባት ሲሆን ሃያ 

Aራት የAመስጋኞቹ የካህናተ ሰማይ ምሳሌ ሲሆን፤ ሦስት ደግሞ የተመስጋኞቹ የቅድስት ሥላሴ 

ምሳሌ ነው።) ጥንት ግን ማሕሌት የሚጀመረው Oሪት ዘፍጥረት የመጀመርያው ምEራፍ በማንበብ 

Eንደነበረ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ይናገራሉ። 

Aመላለስ/ለዘብ/:- የሌሊት መዝሙርና Eስመ ለዓለም ተጸንጽሎ፣ ተመርግዶ Eና ተጸፍቶ ካለቀ 

በኋላ የሚዘመር የማሕሌቱ ክፍል ነው። 
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ወረብ:- መልክ ወይም ዚቅ በAግባቡ ተጸንጽሎና ተመርግዶ ካለቀ በኋላ የሚዘመረው 

የማሕሌቱ ክፍል ነው፡፡ ያለ ከበሮና ጸናጽል ለተወሰነ ጊዜ ከተባለ በኋላ Aስረጋጮቹ ካህናትና 

መርጌቶች /ደብተሮች/ ወደ መካከል ገብተው፤ በከበሮና በጸናጽል Aስማምተው፤ መቋሚያቸውን 

በትከሻቸው Aድርገው፤ በAጽሕሶ/በሽብሸባ/ Aምላካቸውን ያመሰግናሉ። ምEመናንም ደስታቸውን 

በEልልታና በጭብጨባ Eየገለጡ ከሊቃውንቱ ጋር Aብረው ያመሰግናሉ/በረከቱን ይካፈላሉ/። በዚህ 

Aኳኋንም ከጣEመ ዝማሬውና ከማሕሌቱ ድምቀት የተነሣ ካህናቱም ሆኑ ምEመናኑ ድካመ ሥጋና 

ድካመ ሕሊና Aይሰማቸውም፡፡ የቀኑ ትኩሳት የሌሊቱ ርዝመት ሳይገታቸው በAርያም ያሉ 

መላEክትን መስለው መላ ሕይወታቸውን የተቀደሰ መሥዋEት Aድርገው ለAምላካቸው ያቀርባሉ። 

Aጽሕሶ/ሽብሸባ/:- የጣEመ ዝማሬ Eንቅስቃሴ ሆኖ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀሉን 

የሚያስታውሰን Eንቅስቃሴ ነው። በAጽሕሶ ጊዜ የሚታየው የካህናቱ Aለባበስ (መታጠቂያቸው)፣ 

የመቋሚያው Aያያዛቸው፣ የEግራቸው Eንቅስቃሴ፣ ወደ ፊትና ወደ ኋላ መንቀሳቀሳቸው፣ የከበሮው 

Aመታት ሁሉ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በAይሁድ የደረሰበትን መከራ የሚያሳይ ነው።  
 

ተግባር 
በቤተ ክርስቲያን በሚደርሰው የማሕሌት Aገልግሎት ቀርባችሁ በመስማት (በድምጫ) Eና 

በትምህርት ራሳችሁን በማሳደግ በAገልግሎቱ በምስጋናው ተሳተፉ፡፡ 
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ‹‹ማሕሌት›› ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? 

2. በቅዱስ ያሬድ ትምህርትና ሥርዓት መሠረት ‹‹ማሕሌት›› ምንድነው? 

3. የ‹‹ማሕሌት›› ሦስቱ ንዋያት የሚባሉት ምን ምን ናቸው? 

4. ያለ ከበሮ Eና ያለ ጸናጽል በመቋሚያ ብቻ የሚፈጸመው Aገልግሎት ምን ይባላል? 

5. ማሕሌት በሚቀርብበት ጊዜ መሠረት ሁለት ክፍሎች Aሉት? ማን ማን ይባላሉ? 

በማብራራት ግለጹ፡፡ 
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በንጽሕና መኖር ይቻላል! 

ሃምሳ Aንደኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ከዝሙት ርኩሰት ራሳቸውን ጠብቀው በንጽሕና በመኖር 

ቅድስናን መካፈልን Eንደሚችሉ ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን 

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡- “ትEግሥት ታላቁን ኃጢAት ጸጥ ያደርጋልና” መክ.0.4 

ምንባባት፡- ‹‹ወጣትነትና የቅድስና ኑሮ›› ፤ በAቡነ ሙሳ የተዘጋጀና በመምህር ወንድወሰን 

ሶርሳ የተተረጎመ፡፡ 
 

መግቢያ፡- Aንዳንዶች ከዝሙት በመራቅ ሕይወታቸውን በንጽሕና የሚመሩ ወጣቶችን  

Eንደ Aላዋቂ፣ ዘመናዊነት Eንዳልገባቸው ኋላ ቀሮች በመቁጠር Eያገለሉ ወደዚህ ሕይወት Eንዲገቡ 

ይገፋፋሉ፡፡ በዚህም ምክንያት ብዙ ወጣቶች በEድሜ Eኩዮቻቸው በመገፋፋት ወደ ዝሙት ሕይወት 

ሳያስቡት ይገባሉ፡፡ በሕይወታቸው ከEግዚAብሔር Eንዲርቁ፣ ከማኅበረሰቡ በጎ ወግና ባህል Eንዲጋጩ 

ይሆናል፡፡ ውጤቱም ለብዙ ችግር Eየዳረጋቸው ለጋ ዘመናቸው የተመሳቃቀለ ይሆንባቸዋል፡፡ 

ወሲብ ተፈጥሯዊ ቢሆንም ጠቢቡ ሰሎሞን “ለሁሉም ጊዜ Aለው” Eንዳለ ፤ በጊዜውና በሰዓቱ 

የሚፈጸም ነው፡፡ ወጣቶች ከፊታቸው የሚጠብቋቸው በርካታ ሓላፊነቶች Aሉ፡፡ ስለዚህ ሕይወታቸውን 

በሰከነ መልኩ ሊመሩ ይገባል፡፡ በዚህ ትምህርታችን ንጽሕና የምንለውም ከትዳር ውጭ ከሚፈጸም 

ሩካቤ ሥጋ መጠበቅን ነው፡፡  
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- 
 

1. በንጽሕና መኖር ይቻላል! 

ሰው በመጀመሪያ ሲፈጠር በውስጡ ካለከፍተኛ ፍላጎት /desire/ ጋር ነው፡፡ በዚህ ፍላጎት 

Aማካኝነትም መልካም ድርጊቶችን ይፈጽማል፡፡ የኃጢAት ሥራዎችንም Eንዲሁ ያደርጋል፡፡ Aምላክ 

Eስከ መሆን የተመኘውም ይኸው ፍላጎቱ በውስጡ ስላለ ነው፡፡ ስለዚህ ሩካቤን የመፈጸም ፍላጎትም 

በተፈጥሮ የሰው ልጅ ከሚሰማው ስሜቶች Aንዱ ነው፤ ጤናማ ፍላጎትም ነው፡፡ 

ነገር ግን በተፈጥሮ ሰው ሩካቤን የመፈጸም ፍላጎት ቢኖረውም፤ ይህንን በመቋቋም ሕይወቱን 

መምራት Eንደሚችል “ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች Aሉ፡፡” በማለት 

ጌታችን የEግዚAብሔርን መንግሥት ለመውረስ ራሳቸውን ከሩካቤ ሥጋ በመጠበቅ ስለሚኖሩ 

ቅዱሳን መነኮሳት /ደናግላን/ ተናግሯል፡፡ ማቴ. 09.02 
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ሩካቤ ሥጋ ምንም Eንኳን ተፈጥሮAዊ ቢሆንም፤ በተፈጥሮ ለሰው ልጅ ህልውና 

Eንደሚያስፈልጉት Eንደ Aየር፣ ውኃ Eና ምግብ ተደርጎ መወሰድ የለበትም፡፡ ሰው Aየር በማጣት 

ይሞታል፡፡ ሩካቤን ባያደርግ ግን ይፈተናል Eንጂ Aይሞትም፡፡ ስለዚህ ከወሲብ በመቆጠብ በንጽሕና 

መኖር የማይቻል ተደርጎ መወሰድ የለበትም ፤ ውድቀት የሚጀምረው “Aይቻልም” ብሎ ከማሰብ ነውና፡፡ 

ክርስትና በሰው የማይቻል በEግዚAብሔር ዘንድ ይቻላል፤ ብሎ ማመን ነው፡፡ ሉቃ.08.!7 

በክርስቶስ በማመናችን ኃጢAት፣ ዲያብሎስና ክፉ የሥጋ ምኞትን ድል የማድረግ ኃይል Aግኝተናልና፡፡ 

ከሐዋርያው ጋር “ነገር ግን በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሣትን ለሚሰጠን 

ለEግዚAብሔር ምስጋና ይሁን ” 1ኛ.ቆሮ.05.$7 Eንላለን፡፡  

የሥጋ ምኞትም ሆነ የሰይጣን ፈተና Eንደጥላ ጊዜያዊ ነው፡፡ ጥቂት በመታገስ ያልፋል፡፡ 

ኃጢAትን በመፈጸም ከሚገኘው ደስታ ይልቅ ድል በማድረግ የሚገኘውን ደስታ በEምነት ተለማመዱት፡፡ 

ይህን በማድረግም ‹‹በክርስቶስ Iየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ Aምላክ ለጥቂት 

ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል ያጸናችሁማል ያበረታችሁማል፡፡ 1ኛ 

ጴጥ.5.0 
 

2. ንጽሕናን በማጣት የሚከሠቱ ችግሮች 
 

ሀ. ከEግዚAብሔር ጋር ያለንን ኅብረት ያሳጣናል 

ቅዱስ ጳውሎስ የEግዚAብሔርን መንግሥት ከሚያሳጡን የኃጢAት ሥራዎች በመጀመሪያ 

ያስቀመጠው ዝሙትን ነው፡፡ “የሥጋም ሥራ የተገለጠ ነው Eርሱም ዝሙት÷ ርኵሰት…Eንደነዚህ 

ያሉትን የሚያደርጉ የEግዚAብሔርን መንግሥት Aይወርሱም፡፡” ገላ.5.09 

የEግዚAብሔርን መንግሥት ከመውረስ በፊት ቀዳሚው ነገር ከEግዚAብሔር ጋር መሆን ነው፡፡ 

ስለዚህ ሰማያዊ ኅብረትን ከሚያሳጠን ሥራ በመቆጠብ በጥምቀት ከAምላካችን ጋር የመሠረትነውን 

Aንድነታችንን ማጠናከር ያስፈልጋል፡፡ “…ብልቶቻችሁን የዓመፃ የጦር Eቃ Aድርጋችሁ Aታቅርቡ÷ 

ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት Eንደምትኖሩ ራሳችሁን ለEግዚAብሔር Aቅርቡ” ሮሜ. 

6.02 
 

ለ. ከማኅበራዊ ሕይወት ይለያል 

ከጋብቻ በፊት ከተራክቦ መጠበቅ ከEግዚAብሔር ጋር ያለንን Aንድነት ማጠንከር ብቻ ሳይሆን 

ማኅበረሰባዊ ተቀባይነት ያለው ሕግ ነው፡፡ ሰለዚህም በቤተሰባችን ብሎም በAካባቢያችን ንጽሕናን 

ጠብቆ Eስከ ጋብቻ መቆየት የሚያስመሰግን ምግባር ነው፡፡ በተቃራኒው ደግሞ ንጽሕናቸውን ያጡ 

ሰዎች ደግሞ የተናቁ Eና Eንደ Aመንዝራ የሚታዩ ናቸው፡፡ 
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ቅዱስ ጳውሎስ “በEናንተ መካከል ዝሙት Eንዳለ ይወራል፤ የዚያም ዓይነት ዝሙት 

በAሕዛብስ Eንኳ የማይገኝ ነው… ይህን ሥራ የሠራው ከመካከላችሁ ይወገድ፡፡” 1ኛ ቆሮ.5.1-2 

በማለት ዝሙት ከክርስቲያን ኅብረት Eንደሚለይ ሥርዓት ሠርቶAል፡፡ 

በመጽሐፍ ቅዱስም በነበሩበት ማኅበረሰብ ተቀባይነት Eና ተፈላጊነት የነበራቸው ሰዎች 

በንጽሕና የኖሩ Aባቶች ናቸው፡፡ ነቢዩ ሳሙኤል በወጣትነት Eድሜው ራሱን በመግዛት EግዚAብሔርን 

ደስ ስላሰኘ ከራሱ Aልፎ Eስራኤልን ለመምራት ተመረጠ፡፡ 1ኛ. ሳሙ. 2 
 

ሐ. ክርስቶስን ማሳዘን ነው፡፡  

“ሥጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች Eንደ ሆነ Aታውቁምን? Eንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ 
የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን?  Aይገባም፡፡” 1ኛ ቆሮ.5.05 “ወይስ ሥጋችሁ ከEግዚAብሔር 
የተቀበላችሁት በEናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ Eንደ ሆነ Aታውቁምን ? በዋጋ 
ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ Aይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ EግዚAብሔርን Aክብሩ፡፡” 1ኛ 

ቆሮ.6.09-!  ዝሙት መስራት በክርስቶስ Eና በመንፈስ ቅዱስ ላይ ኃጢAትን መሥራት ነው፡፡ 
 

መ. የጤና ቀውስ ያመጣል፡፡ 

ለAካላዊ Eና ሥነ ልቡናዊ የጤና ችግሮች ያጋልጣል፡- በሩካቤ ሥጋ የሚተላለፉ በሽታዎች 

በዚህ ዓይነቱ በቅድመ ጋብቻ Eና በችኮላ በሚፈጸሙ ሩካቤዎች ይብሳል፡፡ ከዚሁም በተጨማሪም 

Aብዛኞቹ ሩካቤን ቀድመው የሚጀምሩ ሰዎች Aግባብነት ያለውን ደስታ ያጣሉ፡፡ ይህም ራሳቸውን 

በማደንዘዝና ለሰው ወደማይገባ ግብር ይገፋቸዋል፡፡ ጤናማ Eርካታ ስለማያገኙም ለሥነ ልቦናዊ 

ችግሮች ይጋለጣሉ፡፡  
 

3. በንጽሕና ለመኖር ምን Eናድርግ? 
 

ሀ. ወደ ዝሙት ከሚያመሩን ማንኛውም ድርጊቶች መከልከል፡-  

ራስን ለኃጢAት በሚዳርግ መንገድ Eየተጓዝን EግዚAብሔር ያድነኛል ማለት EግዚAብሔርን 

በክፉ መፈታተን ነው፡፡ ስለዚህ ወደ ዝሙት ከሚያመሩን ፊልሞች፣ ድረ-ገጾች፣ ጓደኞች፣ ቦታዎች 

ወዘተ መከልከል፤ ራሳችንን በንጽሕና ለመጠበቅ ይረዳናል፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን ዲያብሎስ 

“የEግዚAብሔር ልጅስ ከሆንክ÷ ወደ ታች ራስህን ወርውር” ሲለው ፤ ክርስቶስ ከመቅደሱ ጫፍ 

መውረድ ይችል ነበር፡፡ ሆኖም ለፈተናው የሰጠው ምላሽ፤ ራስን ወደ ፈተና Eየከተቱ EግዚAብሔር 

ያድነኛል ለሚሉ ሰዎች ትምህርት ይሰጣል፡፡ “Iየሱስም ፡- ጌታን Aምላክህን Aትፈታተነው ተብሎ 
ደግሞ ተጽፎAል Aለው” ማቴ.4.6-7    

 

ለ. ሕሊናን ከኃጢAት ንጹሕ ማድረግ 

ሕሊናን በሥራ መያዝ፡-“የሰውንም Aሳብ በEግዚAብሔርም Eውቀት ላይ የሚነሣውን ከፍ 

ያለውን ነገር ሁሉ Eናፈርሳለን፤ለክርስቶስም ለመታዘዝ AEምሮን ሁሉ Eንማርካለን” 2ኛ ቆሮ.0.5 
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Eንደሚል በሐሳብ የሚመጡ ኃጢAቶችን ቅዱሳት መጻሕፍትን በማንበብ፣ በመጸለይ፣ በመጾም፣ 

በማጥናት፣ ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍ ድል ማድረግ ይቻላል፡፡ 

ብቸኝነትን Aለማዘውተር፡- ሕሊናን ለኃጢAት የሚጋብዘው Aንደኛው ብቸኝነት ማብዛት ነው፤ 

ሰው ብቸኛ ሲሆን ለኃጢAት Aሳቦች ይጋለጣል፡፡ ስለዚህ ጊዜያችንን በAግባቡ ለመጠቀም መርሐ 

ግብር /Schedule/ ነድፈን በሥራ የተሞላ ጊዜ ሊኖረን ይገባል፡፡ 

ከኃጢAት ምክንያቶች መሸሽ፡- ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፥ በኃጢAተኞችም መንገድ 

ያልቆመ፥ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ፡፡ ነገር ግን በEግዚAብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፥ ሕጉንም 

በቀንና በሌሊት ያስባል፡፡ መዝ.1.1 Eንደተባለ ዝሙትን የሚያወሩ ጓደኞች ካሉ መራቅ 

ያስፈልጋል፡፡ ዝሙት ቀስቃሽ ከሆኑ ቦታዎች፣ ፊልሞች Eና ድረ ገጾች ራስን ማሸሽ መልካም ነው፡፡ 

ዝሙትን መጋፈጥ ትEቢት ነው፡፡ መሸሽ ድል ይሰጣል፡፡“ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ፥ 

በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን Eምነትን ፍቅርን ሰላምን Aጥብቀህ ተከተል” 2ኛ 

ጢሞ.2.!2   
 

ማጠቃለያ 
 ንጽሕና ራስን የመግዛት ውጤት ነው፤ “ራስን መግዛት” ደግሞ ከመንፈስ ፍሬዎች Aንዱ 

በመሆኑ ራሳችንን በመጠበቅ የነፍሳችንንም የሥጋችንን ደኅንነት መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ 

  “Aይቻልም” የሚለው Aመለካከት ለውድቀት መንደርደር በመሆኑ፤ ይህንን ክፉ Aሳብ 

“ለሚያምን ሁሉ ይቻላል” ማር.9.!3 በሚለው የEግዚAብሔር ቃል መሠረትነት ራስን 

ለEግዚAብሔር ንጹሕ Aድርጎ ማቅረብ ለክርስቲያን ተገቢ Eና Aስፈላጊ ተግባር ነው፡፡  
 

ተግባር፡- 
 ለዝመት የሚገፋፉAችሁን ነገሮች ለይታችሁ Eወቁ፣ ብትችሉ ማስታወሻ ያዙ ካልሆነም 

በድንብ ጊዜ ሰጣችሁ ተረዱት፡፡ 

 ከላይ በተጠቀሱትና Eናንተ በምትረዱት የተሻለ Eና መንፈሳዊ መንገድ የዝሙትን ጦር 

ሽሹ በሩንም ዝጉበት፡፡    
 

ጥያቄዎች፡- 

1. ራስን ከዝሙት ጠብቆ በንጽሕና መቆየት ይቻላል? Eንዴት? ሐሳባችሁን ግለጹ፡፡  

2. በንጽሕና ራስን ጠብቆ ለመኖር ምን ማድረግ ይገባል? 

3. ከተቀደሰ ጋብቻ በፊት በሩካቤ በመውደቅ ንጽሕናን በማጣት የሚከሠቱ ችግሮች ምን ምን 

ናቸው? 
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በንጽሕና ያሉ ወጣቶች መገለጫ 

ሃምሳ ሁለተኛ ሳምንት 
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ንጽሕና ትልቅ ዋጋ ያለው መዝገብ Eንደሆነና ለሥጋችንም 

ሆነ ለነፍሳችን የደስታና የመረጋጋት ምንጭ ስለመሆኑ ይገነዘባሉ፤ 

መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡ 

የሚጠና ጥቅስ፡-“EግዚAብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ÷ ሥራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ፡፡” 

ዘፍ."9.2 

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ቅድመ ጋብቻ››፤ በቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ - zeorthodox.org 
 

መግቢያ፡- ከዚህ በፊት በንጽሕና ስለመኖር ተምረናል፡፡ በንጽሕና መኖር ማለትም ከዝሙት 

ርኩሰት ተጠብቆ መኖር መሆኑን ተረድተናል፡፡ ይህ Eንዴት Eንደሚቻልም ከመንፈሳዊው Aስተምህሮ 

Aንፃር ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የመንፈሳዊው ሰው መገለጫ የሆኑትን Eናያለን፡፡ 
 

የሳምንቱ ትምህርት፡- በወጣትነት Eድሜ የኃጢAት ማEበል በከፍተኛ ደረጃ የሚያናውጠን 

ጊዜ ነው፡፡ በመሆኑም የEግዚAብሔር ምሕረት Eንዲጎበኘን፣ ቅድስናን፣ ንጽሕናን Eንዲያድለን 

ዘወትር ለEኛም ሆነ ለፍጥረት ሁሉ መለመን Aለብን፡፡ 

በተጨማሪም በረከትን ከፈጣሪ ከዚህ ቀደም Eንደ ተቀበላችሁና ፍጹም የደስታ ስሜት 

ተስምቷችሁ Eንደምታውቁ Eርግጥ ነው፡፡ ይህ Aጋጥሟችሁ ካልሆነም በዚህ ዙሪያ ሊያስተምሩን 

የሚችሉትን የቅዱሳን Aባቶቻችንን ገድል በማንበብ ስለ ጉዳዩ ለመረዳት ሞክሩ፡፡ ይህን ስታደርጉም 

የምትረዱት ንጽሕና ለነፍስም ሆነ ለሥጋችን ምን ያህል የደስታ  ምንጭ መሆኑን ነው፡፡  
 

በንጽሕና ያሉ ወጣቶች መገለጫ፡- 
 

1. ስኬታማ ናቸው፡-  

በንጽሕና ያሉ ወጣቶች Aካላዊ ኃይላቸውን በመጠበቅ AEምሮAዊ ኃይላቸው Eንዲዳብር 

ያደርጋሉ፡፡ ይህም ለነገሮች ትኩረት Eንዲሰጡ Eና ለሚያደርጉት ጥናት ይረዳቸዋል፡፡  Aካላዊ Eና 

AEምሮAዊ ኃይላት ለትምህርታዊ Eና ሙያ ነክ /professional/ ስኬቶች መሠረታዊ ናቸውና፡፡ 

“EግዚAብሔርም ከዮሴፍ ጋር ነበረ÷ ሥራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ፡፡” ዘፍ."9.2 Eንደሚል፤ 

ዮሴፍ ስኬታማ የሆነው ንጽሕናውን ባለማጉደፉ ነበር፡፡ 
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በንጽሕና ያሉ ወጣቶች ጥንካሬያቸው ያልተፍረከረከ Eና ዘወትር ምሉE፣ ጤናማ፣ በAEምሮ 

ንቁና ውጤታማ ሆነው የሚገኙ ናቸው፡፡ ንጽሕናቸውን በመጠበቅ ጠንካራ ሰብEናን የገነቡ ሆነው 

ይገኛሉ፡፡ በሁሉ ነገር ቁጥብና ራሳቸውን ጊዜያዊ ለሆኑ ፍላጎቶቻቸው ስለማያስገዙ ስሜታዊነት 

የማይነበብባቸው በረጋ መንፈስ በማስተዋል የሚመሩ ሚዛናዊ ናቸው፡፡  
 

2. ግርማ ሞገስን የተላበሱ ናቸው 
 

ኃጢAትን ማዘውተርና መለማመድ ውሳጣዊ ዝለትን (በመንፈስ መዛልን)፣ Eውነትን ለመጋፈጥ 

Aለመቻልንና ፍርሃትን ያመጣል፡፡ “ኃጥE ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል፤ ጻድቅ ግን Eንደ Aንበሳ ያለ 

ፍርሃት ይኖራል፡፡” ምሳ.!8.1 በንጽሕናና በቅድስና ሕይወቱ ከሴት ከተወለዱ ሁሉ በላይ Eንደ ሆነ 

የተመሠከረለት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የEውነትን ቃል ንጉሥ ሄሮድስን ሳይፈራ “የወንድምህ 

ሚስት ለAንተ ልትሆን Aልተፈቀደም” በማለት ይገሥጸው ነበር፡፡ ነገር ግን ምንም Eንኳ በሥጋዊ 

Eይታ በንግሥና ከፍ ብሎ የሚታየውና የሚከበረው ሄሮድስ ቢሆንም በዘማዊነቱ ምክንያት ያ 

የንግሥና ሞገስ ከEርሱ ጋር Aልነበረም፡፡ ይልቁንም መጽሐፍ ቅዱስ Eንደሚነግረን “ሄሮድስ ዮሐንስ 

ጻድቅና ቅዱስ ሰው Eንደ ሆነ Aውቆ ይፈራውና ይጠባበቀው ነበር፡፡” ማር.6.08-! በሕይወቱ ሁል 

ጊዜ በEድገት መስመር ላይ ነው፤ ጥፋተኝነት ስለማይሰማው የሚያስፈራው ነገር የለም፡፡ 
 

3. በነጻነት የተመሉ ናቸው 
 

ኃጢAት ነፍሳችንን በባርነት ቀንበር Eንድትያዝ ያደርጋታል፡፡ ጌታችን “ኃጢAት የሚያደርግ 

ሁሉ የኃጢAት ባርያ ነው፡፡” Eንዳለ ዮሐ.8."4፤ ንጹሐነ ልብ ከልማድና ከማንኛውም Eስራት 

የተፈቱ ናቸው፡፡ መንፈሳቸውን ንጹሕ በማድረግ የጠላትን ወጥመድ Aልፈው በነጻነት ስሜት ወደ 

መንግሥተ EግዚAብሔር ጉዞAቸውን ያቀኑ ናቸው፡፡ በAንድ ወቅት ጌታችን “ልጁ Aርነት ቢያወጣችሁ 

በEውነት Aርነት ትወጣላችሁ፡፡” በማለት Eንደ ተናገረ፤ Eውነተኛ ነጻነት ከኃጢAት በመላቀቅ 

የሚኖር ሕይወት ነው፤ ኃጢAትን ለመረጠ ግን በባርነት ቀንበር ለዘላለም Eንደተያዘ ነው፡፡ ዮሐ.8."3 
 

4. ደስተኞች ናቸው 
 

ፍጹም በEርጋታ የተሞላ፣ ቀጥተኛ Eና ያልተወሳሰበ ሰብEና የተላበሱ ናቸው፡፡ በኃጢAት 

መውደቅን ተከትሎ ከሚመጣው Eንደ ድብርት /depression/ ያሉ ነገሮች Aይታዩባቸውም፡፡ 

ይልቁንም Aካላቸው፣ ልቡናና ድርጊታቸው በሙሉ ተስፋን የሚረጩ ናቸው፡፡ ደስተኝነታቸው Eና 

ሰላማዊነታቸው ከEነርሱ ጋር ለተገናኘ ሁሉ የሚዳረስ በመሆኑ ከEነርሱ ጋር መሆን ደስተኞች 

የሚያደርጋቸው ብዙዎች ናቸው፡፡ 
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በንጽሕና ያሉ ወጣቶች ፍጹም ሰላማዊና በEርጋታ የተመላን ሕይወት የሚመሩ ናቸው፡፡ የዚህ 

ምክንያትም ኃጢAታቸው በክርስቶስ Iየሱስ ደም Eንደ ተሰረየላቸው ዘወትር ስለሚያስቡ Eና 

Aካሄዳቸውን ዘወትር በEግዚAብሔር ፊት ስለሚያደርጉ ነው፡፡ 

በተቃራኒው ንጽሕናችንን ካለመጠበቃችን በጭንቀት የተሞላን፣ በውስጣችን ያለውን መክሊት 

Eዳንጠቀም ሰነፍ፣ ለተለያዩ ሥነ ልቡናዊ Eና መንፈሳዊ ሕይወታችንን ሊያውኩ የሚችሉ የተሳሳቱ 

ድርጊቶችን ባርያ Eንድንሆን ያደርገናል፡፡ 
 

5. መልካም ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው 
 

በኃጢAት ያለ ሰው መልካም ፍሬን ማፍራት Aይቻለውም፡፡ “Eንግዲህ ዛሬ ከምታፍሩበት ነገር 

ያን ጊዜ ምን ነበራችሁ?” ሮሜ.6.!1  

ንጽሐ ነፍስ ያደረበት ሰው የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ ያፈራል፡፡ በሕይወቱም ግልጽ ሆኖ 

ይታያል፡፡ “የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር÷ ደስታ÷ ሰላም÷ ትEግሥት÷ ቸርነት÷ በጎነት÷ Eምነት÷ 

የውሃት÷ ራስን መግዛት ነው፡፡” 
 

ማጠቃለያ፡- በንጽሕና መኖር፡- ስኬትን፣ ነጻነትን፣ ግርማ ሞገስንና መልካም ፍሬን 

የሚሰጠን ከሆነ፤ Eኛም ለራሳችንና ለሌላው ታምነን በንጽሕና Eንኑር፡፡ 
 

ተግባር፡- 
 በጎ ልምድ ያላቸውን Aርዓያ በማድረግ ራሳችሁን በንጽሕና መጠበቅን Aስለምዱ፡፡ 

 

ጥያቄዎች፡- 

1. በንጽሕና መኖር ማለት ምንድነው? 

2. በንጽሕና ራሳቸውን የጠበቁ ወጣቶች መገለጫዎቸው ምን ምን ናቸው? 

3. የመንፈስ ፍሬዎች ምን ምን ናቸው? 
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ዋቢ መጻሕፍት 
- ሃብተማርያም ወርቅነህ (ሊቀ ሥልጣናት)፣ ጥንታዊ የIትዮጵያ ሥርዓተ ትምህርት፣ Aዲስ 

Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ ማተሚያ ቤት፣ 1963 ዓ.ም 

- ሃይማኖተ Aበው፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣ 1986 ዓ.ም 

- Aባ መልከ ጼደቅ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ትምህርተ ክርስትና፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባዔ ማተሚያ 

ቤት፣ 1984 ዓ.ም፡፡ 

- Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1974 ዓ.ም፡፡ 

- ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ 

ቤተክርስቲያን Eምነት፣ ሥርዓት Aምልኮና የውጭ ግኝኙነት፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም. 

- ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንትና ዛሬ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ንግድ ማተሚያ ቤት፣ 1990 ዓ.ም. 

- ሉሌ መልAኩ (መምህር)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1997 ዓ.ም፡፡ 

- መሐሪ ትርፌ (ሊቀ ሊቃውንት)፣ መጽሐፈ ሐዲሳት ሠለስቱ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ 

Aርትስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1989 ዓ.ም፡፡ 

- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም  

- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም፡፡ 

- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም 

- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም 

- ወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1988 ዓ.ም 

- ዳኛቸው ካሳሁን (መልAከ ሰላም)፣ ክርስቲያናዊ ሥነ-ምግባር፣ Aዲስ Aበባ፣ ማኅበረ ቅዱሳን፣ 

2003 ዓ.ም 

- ደረጀ ጅማ (መጋቤ AEላፍ)፣ ምን ያስጨንቃችኋል ክፍል ፪፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ 

ድርጅት፣ 2002 ዓ.ም፡፡ 

- መጽሐፍ ቅዱስ፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1980 ዓ.ም 

- ሐረገ ወይን ቸርነት፣ ሴትና Aህያ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2005 ዓ.ም፡፡ 

- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ዶ/ር)፣ ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2000 ዓ.ም 

- ኅሩይ ኤርምያስ (መምህር)፣ መዝገበ ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2002 ዓ.ም 

- የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ Aዲስ Aበባ፣ የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፣ 1996 ዓ.ም፡፡ 
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- ቸርነት Aበበ (መምህሩ)፣ የመጽሐፍ ቅድስ ጥናት፣ Aዲስ Aበባ፣ 2003 ዓ.ም 

- H.G. Bishop Moussa@ The Characteristics of Orthodox Teaching@ Bishopric of 
Youth@ Harmony Press, 2007. 

- H.G. Bishop Mouusa, An Introduction to the New Testament, Bishopric of 
youth, Dar EL Geel Press, 2001. 

- H.G. Bishop Raphail, The Meaning of Miracles, Bishopirc of Youth, 2010. 
- Sunday School Curriculum, Grade 1 to Grade 12. The Coptic Orthodox Diocese 

of The Southern USA. 
- Sunday School Lessons, Class 1 to Class 10, E.O.T.C Latin America Diocese. 

-  በጠቅላይ ቤተ ክህነት፡፡ 2000 ዓ.ም፡፡ የIትዮ. Oርቶ.ተዋ. ቤ.ክ ታሪክ ከልደተ ክርስቶስ  

Eስከ ፳፻ ዓ.ም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ሜጋ ማተሚያ ቤት  

- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ቀሲስ ፤ ዶ/ር )፡፡ 2000፡፡ በIትዮጵያ የመጀመሪያው 

 የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በግEዝ ቋንቋ ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ 

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ  

- የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፡፡ 1996 ዓ.ም፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፡፡  

Aዲስ Aበባ፡፡ ንግድ ማተሚያ ቤት፡፡   

- ጎርጎርዮስ(ብፁE Aቡነ)፡፡ 1996  ዓ.ም፡፡ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ፡፡  

Aዲስ Aበባ፡፡ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፡፡  

- መሐሪ ትርፌ (በሊቀ ሊቃውንት)፡፡ 19   ዓ.ም፡፡ የጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው፡፡ 

 Aዲስ Aበባ፡፡    

- ዳንኤል ተሾመ፡፡ 19   ዓ.ም፡፡ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሊታወቁ የሚገባቸው መሠረታዊ  

ጉዳዮችና የትርጉም ስልቶች፡፡ A.A   

- Pulpet ; 19   A.D;  Bible commentary The Epistle of paul to the ROMAN;   

-  

-Tadros Yakob Malaty (Father); 2007-2008 A.D; The Epistle of Saint Paul to the 

 Romans; Alexandria,Egypt. 

- መብራቱ ኪሮስ (ዲያቆን)፡፡ Aጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፡፡ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ 

ኮሌጅ ያልታተመ መማሪያ፡፡ 
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- ጎርጎርዮስ (በብፁE Aቡነ):: 1981 ዓ.ም:: የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ፡፡  

Aዲስ Aበባ፡፡  

- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ቀሲስ ፤ ዶ/ር )፡፡ 2001፡፡ የEግዚAብሔር መንግሥት ታሪክ 

 1ኛ Eና 2ኛ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ 

- Lule Melaku (Asst. Professor); 2010; History of the Ethi. Orthodox Tewahido  

Church; A.A ; Elleni p.p.plc.  

- ሰሎሞን መላኩ(ዲያቆን)፡፡ 2001ዓ.ም፡፡ የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ዘመናት፡፡  

Aዲስ Aበባ፡፡ ባናዊ ማተሚያ፡፡  

- Syrian Sunday school curriculum. 

- Introduction to Coptic orthodox Church ; Father Tadros Y Malaty 

- Ian Gillman,Hans-Joachim Klimkeit ; Christian in asia before 1500 ;  

- ዜና ሐዋርያት 

- ገድለ ቅድስት Aርሴማ 

- ሺኖዳ(ብጹE ወቅዱስ Aቡነ) ቅንዓት   

- የIትዮፕያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤ.ክ ፤ ስንክሳር ፤ በትንሳኤ ዘጉባዔ ማተሚያ  

- ያረጋል Aበጋዝ (ዲ/ን)፡፡ ቅዱስ ዩሐንስ Aፈወርቅ ሕይወቱና ትምህርቱ ፤ Aዲስ Aበባ  

- በጌታቸው ኃይሌ(ፕሮፌሰር)፡፡ 1997 ዓ.ም፡፡ የAባ ባሕርይ ድርሰቶች    

- ዳንኤል ክብረት(ዲ/ን)፡፡ 1998ዓ.ም፡፡ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ ሜጋ 

ማተሚያ ቤት፡፡   

- ………፡፡ Aዋልድ መጻሕፍት፡፡ ሐመረ ተዋሕዶ፡፡  

- Douglas J.D and Tenney M.c (1987) New International BIBLE DICTIONARY. 

 ZONDERVAN’S.Grand Rapids,MICHIGAN USA 

- Holy Trinity College.(2004) Patrology፡ Holy Trinity College module/ unpublished./ 

- Malaty T.Y( Father)Patrology ;   
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- Malaty T.Y( Father).(199). Tradition and Orthodoxy. Alexandria .Egypt. 

- ማኅበረ ቅዱሳን፡፡ 2004 ዓ.ም፡፡ ቤተ ክርስቲያንህን Eወቅ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ የማEረግ ቃል 

ማተሚያ ቤት፡፡   

- ነገረ ማርያም   

- Shenoda - Pope (1999). The Holy virgin Saint Mary. Cairo,Egypt. 

- ትንሣኤ ማሳተሚያ ድርጅት፡፡ (1988) ወንጌል ቅዱስ ትርጎሜ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ ብሃንና ሰላም  

ማተሚያ ድርጅት 

- የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት መማሪያ ፤ ካናዳ  

- ሺኖዳ ሰው ምንድነው ፤ በብጹE ወቅዱስ  ፤  

- ክርስቲያን Aንትሮፖሎጂ 

- ሺኖዳ (ብጹE ወቅዱስ ፤ Aቡነ)፡፡ መንፈሳዊው ሰው  

- John Mark (Father). 19   . Ascending the heights ; A lay man guide to the 

ladder of divine ascent  

- Aበራ  (በሊቀ ጉባዔ ፤ Aባ)፡፡ 1996 ዓ.ም፡፡ ትምህርተ ሃይማኖትና ክርስቲያናዊ ሕይወት፡፡ 

Aዲስ Aበባ፡፡ ማኅበረ ቅዱሳን፡፡  

- ሰሎሞን ሙሉጌታ (ቀሲስ)፡፡ 200  ዓ.ም፡፡ መሽኮርመምና ማሽኮርመም፡፡ በቦሌ ደብረ ሳሌም 

የረቡE ጉባዔ የተሠጠ ስብከት በzeorthodox.org የተለቀቀ ጽሑፍ፡፡ Aዲስ Aበባ 

- ሰሎሞን ሙሉጌታ (ቀሲስ)፡፡ 2000  ዓ.ም፡፡ ቅድመ ጋብቻ፡፡ በቦሌ ደብረ ሳሌም የረቡE ጉባዔ 

የተሠጠ ስብከት በzeorthodox.org የተለቀቀ ጽሑፍ፡፡ Aዲስ Aበባ 

- ተስፋ ገብረ ሥላሴ፡፡ 1988፡፡ መጽሕፍተ መነኮሳት፡፡ Aዲስ Aበባ   

- ኪዳነ ወልድ ክፍሌ፡፡ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላት፡፡    

- ጥUመ ልሳን፡፡() ያሬድና ዜማው፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡   

- ሙሳ (ሊቀ ጳጳስ)፡፡ ወጣትነትና የቅድስና ኑሮ፡፡ በመምህር ወንድወሰን ሶርሳ የተተረጎመ፡፡  




