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የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት
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ከዛሬ ሰባት ዓመት በፊት በEግዚAብሔር ፈቃድ በምሠራበት መሥሪያ ቤት በኩል ለተዘጋጀ
ሙያዊ ሥልጠና ከAገር ውጪ ባደረግሁት ጉዞ ዘወትር Aብረውኝ የሚቆሙ ቤተሰቦቼ ምክንያት
ሆነው ግብጽንና ገዳማቱን የመጐብኘት Eድል Aገኘሁ፡፡ ይህም የተቀደሰ Aጋጣሚ ስለ ልጆች፣ በቅድመ
ጋብቻ ስላሉ ወጣቶችና በትዳር ስለሚኖሩ Oርቶዶክሳዊያን የተናጠል መርሐ ግብር Eንዳስብ Aደረገኝ፡፡
በEግዚAብሔር ፈቃድም በኅዳር ወር ፲፱፻፺፱ ዓ.ም. በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም መጥምቀ
ዮሐንስና Aቡነ Aረጋዊ ቤተክርስቲያን የልጆች መርሐ ግብር በሃያ Aራት ልጆች ተጀመረ፡፡ Aሁን
ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ ክፍል የሆኑ ከሦስት ሺህ በላይ የሚሆኑ ልጆች፤ በየሳምንቱ
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
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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
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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፣
198
III

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

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፡፡
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የOርቶዶክስ ተዋሕዶና የሮማ ካቶሊክ ልዩነት
Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:- ተማሪዎች በትምህርቱ መጨረሻ ስለ ሃይማኖታቸው Aውቀው፤
በOርቶዶክስ ተዋሕዶና በሮማ ካቶሊክ መካከል ያለውን የሃይማኖት
ልዩነት ለይተው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ በመንገድ ላይ ቁሙ፤ ተመልከቱም፥
የቀደመችውንም
Eንደሆነች

መንገድ

Eወቁ፥

ጠይቁ

በEርስዋም

ላይ

መልካሚቱ
ሂዱ፥

መንገድ

ወዴት

ለነፍሳችሁም

Eረፍት

ታገኛላችሁ Eነርሱ ግን፦ Aንሄድባትም Aሉ።” ኤር.6.06

ተጨማሪ

ምንባብ፡-

Eውነተኛይቱ

ቤተ

ክርስቲያን

የትኛዋ

ናት?

(በቀሲስ

ሰሎሞን

ሙሉጌታ፤ ያልታተመ)

መግቢያ
የልዩነቱ ጥንተ ነገር
የመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን Aባቶቻችን ሐዋርያት ከጌታችን Eና ከመድኃኒታችን
ከIየሱስ

ክርስቶስ

ባገኙት

ትምህርት

Eና

በተሰጣቸው

ሰማያዊ

ሥልጣን

(ክህነት)

ማቴ.06.06-09፣08.08፣ ዮሐ.!.!2-!3 Eንደመመሥረቷ፣ የተለያዩ መናብርተ ፕትርክና
ተስፋፍተዋል፡፡ (መናብርተ ፕትርክና ማለትም የቤተክርስትያን Aባቶች ማEከላት ናቸው፡፡)
ከEነዚህም የሮም፣ የEስክንድሪያ፣ የቁስጥንጥንያ፣ የAንጾኪያ Eና የIየሩሳሌም ይጠቀሳሉ፡፡
በEነኚህ መናብርት የተቀመጡት Aባቶች በዓለም Aቀፍ ደረጃ በተደረጉ ጉባኤያት ተመሳሳይ
ውሳኔ Eያስተላለፉ Eስከ 4)$1(451) ዓ.ም ቆይተዋል፡፡
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የክርስቶስን የባሕርይ Aምላክነት Eና ከAብ ጋር መተካከል የካደው Aርዮስ በ3)!5(325)
ዓ.ም በኒቅያ ጉባኤ፤ የመንፈስ ቅዱስን Aካላዊነት Eና Aምላክነት የካደው መቅደንዩስ
በ3)'1(381) ዓ.ም በቁስጥንጥንያ ፤ ንስጥሮስ የተባለው የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጰስ ደግሞ
ክርስቶስ

ሁለት

ባሕርያት

ሁለት

Aካላት

Aሉት

የሚለውን

Eና

ድንግል

ማርያም

የወለደችው ሰው ነው የሚል የተሳሳተ ትምህርት በማስተማሩ Eና ባለመታረሙም በ4)"1
(431) ዓ.ም በኤፌሶን ተወግዘዋል፡፡
1
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የመጨረሻው ዓለም Aቀፍ ጉባኤ በኤፌሶን ከተካሄደ ከሃያ ዓመታት በኋላ የሮሙ ፓፕ
ልዮን በኬልቄዶን ይህንኑ የንስጥሮስን ትምህርት መልኩን ለውጦ Aስፋፍቷል፡፡ ክርስቶስ

ሁለት ባሕርይ ነው (diaphises) የሚል Aዲስ ሐሳብ Eና ሮም የጴጥሮስ መንበር ስለሆነና
ጴጥሮስ ደግሞ ከሁሉም ሐዋርያት ስለሚበልጥ የሮሙ ፓፕ ከሁሉም የበላይ ነው፤የሚል
ውሳኔ በኬልቆዶን Aስወሰነ ፡፡
ይህንን የተዛባ Aስተሳሰብ Eና የስሕተት ትምህርት ብዙዎች ቢደግፉትም ጥንታውያን
Aብያተ ክርስቲያናት ግን በኤፌሶን የተሸነፈው Eና የተወገዘው ኑፋቄ መልኩን ለውጦ
መምጣቱን በቃል Eና በጽሑፍ Aስረድተው ተቃውመውታል፡፡
EግዚAብሔር

በነቢዩ ከዚህ

ዓይነቱ ስሕተት Eንድንጠበቅ Aስቀድሞ Aስጠንቅቆናል፡፡ “

EግዚAብሔር Eንዲህ ይላል፦ በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም፥ የቀደመችውንም መንገድ
ጠይቁ መልካሚቱ መንገድ ወዴት Eንደሆነች Eወቁ፥ በEርስዋም ላይ ሂዱ፥ለነፍሳችሁም
Eረፍት ታገኛላችሁ Eነርሱ ግን፦ Aንሄድባትም Aሉ።” ኤር.6.06፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም EግዚAብሔር በAንድነት፣በEውነት Eና በፍቅር Eንድንሄድባት
የሰጠንን ቀናዋን የድኅነት መንገድ ትተው ሰዎች በራሳቸው መንገድ Eና ሐሳብ በመሄዳቸው
የተፈጠረውን Aሳዛኝ ክሥተት የሚያመለክት Aጭር ታሪክ Eና የሃይማኖት ልዩነት
Eንማራለን፡፡

የትምህርቱ ዋና ይዘት፡የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፡ስያሜ
ካቶሊካውያን የኒቅያን ጉባዔ 3)!5(325) ዓ.ም ተከትሎ ለቤተ ክርስቲያን ከተሰጣት ስም
(Oርቶዶክስ) ሌላ ካቶሊክ(የሁሉም ማለት ነው) የሚል ስም ለራሳቸው በ4)$1(451) ዓ.ም ሰጡ፡፡
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የመሠረተ Eምነቱ ልዩነት

የሮማው ፓፕ ልዮን በ4)"1(431) ዓ.ም የተወገዘውን የንስጥሮስን ኑፋቄ የሚቃወም
የሚመስል ነገር ግን በAቀራረብ ያልተለየ ሐሳብ Aቀረበ፡፡ ይህም ንስጥሮስ ሁለት ባሕርያት
በሁለት Aካላት Aሉ፤ ብሎ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሁለት ባሕርያት ሁለት Aካላት
Aለው፡፡ ሲል የተሳሳተውን ስሕተት ያረመ መስሎ ከሁለት Aካል Aንድ Aካል ሆኖዋል፤
በባሕርይ ግን ሁለት ነው ብሎ Aቀረበ፡፡
2
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በምክንያታዊ Aቀራረብ Eንኩዋን ብንመዝነው የተለያየ ባሕርይ ያላቸው Aካላት ተዋሕደዋል
ከተባለ Aካል የሌለው ባሕርይ የለምና በባሕርይም ተዋሕደዋል ማለት ነበረበት ፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከሁለት Aካላት(ግዙፉ የሰው Aካል Eና ረቂቁ የመለኮት ኣካል
ተዋሕደው) Aንድ Aካል ካልን፤ በተመሳሳይ የሰው Eና የመለኮት ባሕርያትም ከሁለትነት
በተዋሕዶ Aንድ ሆነዋል፡፡ ስለዚህ በክርስቶስ ሁለቱም ባሕርያት ለቅጽበተ ዓይን Eንኩዋን
ሳይጠፋፉ፣ሳይቀላቀሉ

Eና

ሳይለያዩ

በተዋሕዶ

Aሉ፡፡ልንል

ይገባናል

Eንጂ

በኤፌሶን

የተወገዘውን የስሕተት ትምህርት ልንደግም Aይገባም በማለት Oርቶዶክሳውያን ተከራከሩ፡፡

የመለያየቱ ታሪካዊ ሒደት Eና ውጤቶቹ
ካቶሊካውያኑም በዚህ ትምህርታቸው ዉስጥ የደበቁት የሮም የበላይነትን በሌሎች Aብያተ
ክርስቲያናት ላይ መጫን ነበር፡፡ ለዚህም ነው የጉባኤው መጨረሻ ከሁለት ባሕርይ
ትምህርቱ ጋር የሮምን መንበር የበላይነት የደነገገው፡፡
በዚህ መሠረት የሁለት ባሕርይ ትምህርታቸውን Eና የሮም መንበር የበላይ ነው የሚለውን
የተቀበሉላቸውን፤

የቁስጥንጥንያን

Eና

በምሥራቅ

ሮም

የነበሩ

በኋላም

የምሥራቅ

Oርቶዶክስ የተባሉትን (በምሥራቅ Aውሮጳ የሚገኙትን፡- ግሪክ፤ ሩሲያ፤ሩማኒያ…)ይዘው
Aንዲቱን ቤተክርስቲያን ለሁለት ከፍለው Eና Aስከትለው ወጡ፡፡
Eነዚህም የምድራዊውን ንጉሥ ፈቃድ (የሮም ቤተ መንግሥት ፍላጎት የነበረውን የሮም
መንበር የበላይነት) ለመፈጸም በሥጋ ሐሳባቸው ተጉዘዋልና ጉባኤያቸውም ሆነ ውሳኔው
በOርቶዶክሳውያን ተቀባይነት የለውም፡፡
የሮሙን ፖፕ ስሕተት የተቃወመው ዲዮስቆሮስም በሮማዋ ንግሥት ብርክልያ የቀረበለትን
ማግባቢያ የዶግማው ስሕተት ካልታረመ Eንደማይቀበለው ገለጠ፤ ምክንያቱም ቅዱስ
ዲዮስቆሮስ ዋነኛው ጉዳዩ ሃይማኖት ነበር፡፡ ሌሎችም Oርየንታል Oርቶዶክሶች(ግብጽ፤
ሶርያ፤

ሕንድ፤

Aርመን፤

Iትዮጵያ)

የዲዮስቆሮስን

ሐሳብ

ደገፉ፡፡

ካቶሊካውያኑም

በነበራቸው የሮም መንግሥት ድጋፍ Aባቶታችንን Aስገድደው ውሳኔያቸውን Eንዲቀበሉ

www.zeorthodox.org

ለማድረግ ሞክረው ነበር፡፡

የግብጽ ፓትርያርክ Eንደነበረው Eንደ ዲዮስቆሮስ ያሉት ቅዱሳን Aባቶች ግን፤ ጥርሳቸው
Eስኪነቀል፤ ጽሕማቸውም Eስኪነጭ ብዙ መከራ ተቀብለው፤ Aንዲቱን፤ ሐዋርያዊቱን፤
ቅድስቲቱንና ዓለም Aቀፋዊቱን ቤተክርስቲያን በምድራውያን ነገሥታት ሐሳብና ፈቃድ
ሳትበረዝ ትምህርቷና ትውፊቷ ተጠብቆ Eንዲኖር Aድርገዋል፡፡
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ክፍል

በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የሮሙ ፓፕ Aራፎን Aልተቀበሉትም Eንጂ
“የሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መንበር ነንና ሁሉም Aብያተ ክርስቲያናት የሮማን የበላይነት፣

Aለቅነት ወይም ራስነት; Eንዲቀበሉ ጥያቄ

Aቅርቧል፡፡ በስምንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን

የነበረው ፖፕ ስቴፋን “Eኔ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ነኝ ... በEግዚAብሔር ፈቃድ

የዓለም ብርሃን ሆኜ ተልኬላችኋለሁ…” ብሎ ነበር፡፡
ይህ የበላይነት ስሜት ወደ ለየለት Aምባገነንት Aድጎ Iክርስቲያናዊ ድርጊቶች Eና
ጦርነቶች በክርስትና ስም ይታወጁ ጀመር፡፡ በመስቀል ጦርነነት ስም የተፈጠሩ ስሕተቶችም
የዚህ ስሕተት መገለጫዎች ነበሩ፡፡

የሮማ ካቶሊክ Eና ምሥራቃውያን Oርቶዶክሶች
Eስካሁን ባየነው የሮማ ካቶሊክ Eንቅስቃሴ ምሥራቃውያኑ ከሮማ ካቶሊክ ሳይለዩ ፤ Eስከ
Aሥራ Aንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከቆዩ በኋላ በ0)$4(1054) ዓ.ም ተለያዩ፡፡
ለመለያየታቸውም ምክንያቶቹ የሮማ ካቶሊክ Eንደገና የጨመረቻቸው ስሕተቶች Eና Eንግዳ
ትምህርቶች ናቸው ይላሉ፡፡Eነዚህም ፡1. ከመጽሐፍ ቅዱስ ሓሳብ (ምክንያቱም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ
ሲያስተምር ከAብ የሚሠርጽ Eያለ በተደጋጋሚ Aስተማረ፤ ሐዋርያትም ይህንኑ Aጸኑ Eንጂ
በAንድም ቦታ መንፈስ ቅዱስ ከAብ Eና ከወልድ ይሠርጻል ብለው Aላስተማሩም፡፡) ካቶሊካውያን
ግን ከዚህ በተቃራኒ በጸሎተ ሃይማኖት ላይ መንፈስ ቅዱስ ከAብና ከወልድ የሠረጸ ነው የሚል
ጨመሩ፡፡
2. “ የሮም ፖፕ Aይሳሳትም የሁሉም Aለቃ ወይም ራስ ነው፤” ማለቷን ነው፡፡ ለዚህም Eንደ
ምክንያት የሚያቀርቡት በማቴ.06.08 “ Aንተ ጴጥሮስ ነህ፥ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን

Eሠራለሁ፥” በማለት የተነገረውን ነው፡፡
Eውነተኛ ትርጒሙ Iየሱስ ክርስቶስ የባሕርይ Aምላክ ነው በማለት ቅዱስ ጴጥሮስ

www.zeorthodox.org

በሰጠው ምላሽ Eንደተገለጠው፤ ቤተ ክርስቲያን በIየሱስ ክርስቶስ መሠረትነት ላይ
ትታነጻለች ማለት ነው፡፡

Eነርሱ ግን በጴጥሮስ ላይ Aጥንቱ ተከስክሶ ደሙ ሲፈስ ነው

የተመሠረተችው በማለት በቂ ማገናዘቢያ ምንጭ Eና መጽሐፍ ቅዱሳዊ Aብነት የሌለው
ትምህርት ይሰጣሉ፡፡
ከዚህ በተጨማሪም የሚከተሉት ነጥቦች የካቶሊካውያኑን ሐሳብ ስሕተትነት ያስረዱናል፡፡
4
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ሐዋርያት

ቅዱስ

ጴጥሮስን

Aለቃቸው

Aድርገው

ክፍል
Aልሾሙትም፡፡

በ$1(51)

ዓ.ም

በIየሩሳሌም በተደረገው የሐዋርያት የመጀመሪያ ሲኖዶስ ሰብሳቢው ሐዋርያው ቅዱስ
ያEቆብ ነበር፡፡ የሐ. ሥራ 05.1-#1፡፡

የቅዱስ ጴጥሮስን ሥልጣን በተመለከተ Eጁን በመጫን Aገልግሎቱን የፈጸመው በሮም ብቻ
ሳይሆን በEስክንድርያ፤ በAንጾኪያና በሌሎችም ጭምር ነበር፡፡

ሮማውያን ራሳቸው ቁልቁል ከሰቀሉት ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር በማገናኘት ራሳቸውን የበላይ
Aድርገው የቆጠሩት ለሥልጣን ከነበራቸው ጥማትና ከAንዲቱ ቤተክርስቲያን Aስቀድመው
ከመለየታቸው የተነሣ ነው፡፡ ይህም ትምህርት በAንዲቱ ቤተክርስቲያን Aስቀድሞ ያልነበረ
Eንግዳ ትምህርት ነው፡፡ ቅዱሳን ሐዋርያት በትምህርት ገና ልጆች ሆነው ማን ታላቅ ሆኖ
Eንዲቆጠር (ማን ይበልጣል?) ብለው ሲከራከሩ፤ ጌታችን ጠርቶ የAሕዛብ ነገሥታትን
የበላይነት መስሎ “Eናንተ ግን Eንዲህ Aትሁኑ ነገር ግን ከEናንተ ታላቅ የሆነ በመካከላችሁ

Eንደ ታናሽ÷ የሚገዛም Eንደሚያገለግል ይሁን፡፡” ሉቃ.!2.!6 Eንዳለ፡፡ በቅዱሳን ፓትርያርኮችም
መካከል የበላይ Eና የበታች የሚባል የሥልጣን የበላይነት Eና ክርክር መኖር የለበትም፡፡
የጴጥሮስ ምትክ Aይሳሳትም የሚሉትንም በተመለከተ Eንኳን ምትክ የሆነው ራሱ
ጴጥሮስ

Eንኳ

ከደካማ

ሐሳቡ

የተነሳ

በጌታችን

Eንደተገሠጸ፤

ቃሉንም

ለመጠበቅ

Aለመቻሉንም መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል፡፡ ማቴ.06.!3፣ ማቴ.!6."4-"5፣ ማቴ.!6.%
9-&5፡፡ EግዚAብሔር ካላገዘው Eንኳን መሬታዊው ሰው፤ ሰማያትም ንጹሐን Aይደሉም፡፡
Iዮብ.05.05
ይህ የካቶሊካውያን የተሳሳተ ከሥልጣን Eና ከጥቅም ጋር የተቆራኘ Aካሄድ ለሉተር
መነሣት ምክንያት ሆኗል፡፡
በሮማ ካቶሊክ ከመጻሕፍት Eና ከትውፊተ ቤተ ክርስቲያን የወጣ የተሳሳተ መንገድ የተነሣ
የምንለያይባቸው የEምነት መሠረቶች ወይም ትምህርቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡
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መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ
Oርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
1. Iየሱስ ክርስቶስ ከሁለት Aካላት Aንድ
Aካል Eንደሆነ በባሕርይም Aንድ ነው ብለን
Eናምናለን፡፡
2. መንፈስ ቅዱስ ከAብ ብቻ የሠረጸ ነው
ዮሐ.05.!6
3. የማይሳሳተው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው
ሰው ይስታል፡፡
4. የክርስትና ማEከል Iየሩሳሌም ነበረች፤
ከዚያ በኋላ Aልተወሰነም፡፡
5. የሐዋርያትን ጉባኤ Eንኩዋን ጴጥሮስ
Aልመራውም፡፡ የሐዋ.05.1-ፍጻሜው
6.

ሁሉም የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት
የ ሚ ፈ ጸ ሙ ት
በ ጳ ጳ ሳ ት
Eና በቀሳውስት ብቻ ነው፡፡ ዲያቆናቱ
ካህኑን ይራዳሉ፡፡
7. ሁሉም ቅዱስ ሥጋውን Eና ክቡር ደሙን
ካ
ል
ተ
ቀ
በ
ለ
ሕይወት የለውም፡ ፡ ዮሐ.6.$4፡፡
8. ሥጋውን የሚያቀብለው ቄሱ ብቻ ነው፡፡
9. በEለት የተሠዋው መሥዋEት Aያድርም፡፡
ዘጸ. 02.0
10. Oርቶዶክሳውያን መጋባት የሚችሉት
ከOርቶደክሳውያን ጋር ብቻ ነው፡፡
ነህምያ. 03.!7
11.
በዝሙት
ካልሆነ
መፋታት
Aልተፈቀደም፡፡ ማቴ.5."2፡፡
12. በቀን ከAንድ ጊዜ በላይ በመንበሯ
Aይቀደስም፡፡
13. ቅዳሴዋ ከጥንት Eንደነበረው በዓለሙ
ሁሉ ተጠብቆ ይኖራልና ሳንበላ
Eናስቀድሳለን Eንቀድሳለን፡፡
14. ጾም ከጥሉላት ምግብም መከልከል

ክፍል
የሮማ ካቶሊክ

1.

ክርስቶስ በAንድ
Aለው ይላሉ፡፡

Aካል

ሁለት

2. መንፈስ ቅዱስ ከAብና ከመንፈስ ቅዱስ
ሠርጾAል ይላሉ፡፡
3. ፖፑ Aይሳሳትም፤
4. ሮም የክርስትና ማEከል ናት፤
5. ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት Aለቃ ነውና
የሮሙም ፖፕ የዓለም Aብያተ ክርስቲያናትን
በበላይነት መምራት Aለበት ይላሉ፡፡
6.ጥምቀት፤ ተክሊል Eና ቅዱስ ቁርባን
በዲያቆናት ፡፡ ሌሎቹ
ምስጢራት ግን
በቀሳውስትና በካርዲናሎች ይፈጸማሉ፡፡
7. ሥጋውና ደሙን ለቀሳውስት፣ ምEመናኑን
ግን ሥጋውን ብቻ ያቆርቧቸዋል፡፡
8. ቁርባኑን ለወንዱም ለሴቱም Eንዲያቆርቡ
ይሰጣሉ፡፡ ወንድም ሴትም ያቀብላሉ፡፡
9.

መሥዋEቱን Aዘጋጅተው - Eያዋሉና
Eያሳደሩ ያቀብላሉ፡፡
10. ካቶሊካዊ
ካቶሊካዊ
ያልሆነን (ነችን)
ሊያገባ (ልታገባ) ይችላል (ትችላለች)፡፡
11. ፍቺ በዝሙትም የተነሣ ቢሆንም ፈጽሞ
Aይፈቀድም፡፡
12. በAንድ መንበር በቀን ከAንድ ጊዜ በላይ
ይቀድሳሉ፡፡
13. በልተው ጠጥተው ይቀድሳሉ፤ ይቆርባሉ፤
ያቆርባሉ፡፡

www.zeorthodox.org

6

ባሕርይ

14. በጾም ወተት መጠጣት… ይቻላል፡፡

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ምን ተማርን ?
1. በጥንታውያን Oርቶዶክስ Aብያተ ክርስቲያናት Eና በካቶሊካውያን መካከል ያለውን የነገረ
ሃይማኖት Eና የሥርዓት ልዩነት፤
2. ቤተክርስተያን Aገልግሎታችን ለራሳችን ጥቅም የምናስቀድመው ነገር መኖር የለበትም፡፡
3. በሃይማኖት ብዙ ልንከፍል Eንችላለን፡፡
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መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

መንፈስ ቅዱስን መቀበል Eና በEኛ ውስጥ ያለው የመንፈስ
ቅዱስ ሥራ
ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ስንጠመቅ ስለተቀበልነው የመንፈስ ቅዱስ ሀብት መማር፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ Eናንተስ ከEርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በEናንተ ይኖራል” 1ኛ. ዮሐ. 2.!7
ተጨማሪ ምንባባት፡- ግብረ ሐዋርያት ምE.2 በሙሉ፡፡

መግቢያ፡ስንጠመቅ የተቀበልነው መንፈስ ቅዱስ በቅብዓተ ሜሮን ተሰጥቶናል፤ ይህ የመንፈስ ቅዱስ
ኃይል በEኛ ውስጥ ይኖራል፡፡ ስንመራበት በመንፈሳዊ ሕይወታች ን Eናድጋለን፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም መንፈስ ቅዱስን መቼ Eንደተቀበልን Eንዴት Eንደተሠጠን Eና
በውስጣችን ያለውን Eርሱን በሕይወታችን መሪ ማድረግ Eንደሚገባን Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡በEኛ ውስጥ ያለ የመንፈስ ቅዱስ ሥራና ከEርሱ ጋር ያለን ግንኙነት
1. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን የመጀመሪያው ኅብረት የተወለድነው Aዲስ ልደት (ዳግም ልደት) ነው፡፡
መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ Eንዲህ ብሎታል፡፡ "… ሰው ከውኃና ከመንፈስ

ካልተወለደ በቀር ወደ EግዚAብሔር መንግሥት ሊገባ Aይችልም፡፡" ዮሐ.3.5፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
"…. ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ መንፈስ ነው፡፡" (ዮሐ.3.6) ብሎታል፡፡
ይህን Aዲስ ልደት በጥምቀት Eንደምናገኛውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ Eንዲህ በማለት
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ገልጦልናል፡- "…የመድኃኒታችን የEግዚAብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ Eንደ

ምሕረቱ መጠን ለAዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ Aዳነን…” ቲቶ
3.4-5፡፡
2. በዚህ Aዲስ ልደት መንፈስ ቅዱስ መታደስንና ይቅርታን ሰጥቶናል፡፡
ይህ ቀደም ባለው ጥቅስ ውስጥ ተገልጦAል፡፡ ቲቶ.3.5 "በAዲስ ሕይወት.." (ሮሜ.6.4)
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ክፍል

ውስጥ ስለመመላለስና ስለ Aሮጌው ሰዋችን የደማስቆው ሐናንያ ለጠርሴሱ ሳውል ከነገረው
በኋላ Eንዲህ ብሎት ነበር፡- "Aሁንስ ስለ ምን ትዘገያለህ? ተነሥና ስሙን Eየጠራህ

ተጠመቅ፣ ከኃጢAትህም ታጠብ፡፡" ሐዋ.!2.06፡፡
ቅዱስ ጴጥሮስም በበዓለ ሃምሳ Eለት Eንዲህ ብሎ ነበር፡፡ "ንስሓ ግቡ፣ ኃጢAታችሁም

ይሰረይ ዘንድ Eያንዳንዳችሁ በIየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም
ስጦታ ትቀበላላችሁ፡፡" የሐዋ.ሥ.2."8፡፡
3. በመቀጠልም በቅዱስ ሜሮን ምሥጢር በኩል መንፈስ ቅዱስ በEኛ ውስጥ ማደሩን
Eንመለከታለን፡፡
ይህን ምስጢር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ቅባት ብሎታል፡፡“ Eናንተ ከቅዱሱ ቅባት

ተቀብላችኋል፤ሁሉንም ታውቃላችሁ፡፡…Eናንተስ ከEርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በEናንተ
ይኖራል ..… ነገር ግን የEርሱ ቅባት ስለ ሁሉ Eንደሚያስተምራችሁ ” 1ኛ ዮሐ.2.!-!7
ይህን ቅባት ስንቀባ መንፈስ ቅዱስ በEኛ ውስጥ ሲያድር የEግዚAብሔር ቤተመቅደስ
Eንሆናለን ቅዱስ ጳውሎስም፡- "የEግዚAብሔር ቤተ መቅደስ Eንደሆናችሁ የEግዚAብሔርም

መንፈስ Eንዲኖርባችሁ Aታውቁምን?"(1ኛ.ቆሮ.3.06) ብሎናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
Eንዲህ ብሎናል፡- "ወይስ ሥጋችሁ ከEግዚAብሔር የተቀባላችሁት በEናንተ የሚኖረው

የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ Eንደሆነ Aታውቁምን?" 1ኛ ቆሮ.6.09፡፡
ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ይህ ማደሪያ ዘላቂና መጨረሻ የሌለው መሆኑን
Eንዲህ በማለት ገልጦAል፡- "… ለዘላለምም ከEናንተ ጋር Eንዲኖር ሌላ Aጽናኝ

ይሰጣችኋል፣ Eርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለ ሆነ ሊቀበለው የማይቻለው
የEውነት መንፈስ ነው፣ ነገር ግን ከEናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን
Eናንተ ታውቃላችሁ፡፡" ዮሐ.04.06-07፡፡
Eርሱም በAንድ ሰው ውስጥ ለዘላለም ስለሚኖር ምሥጢረ ሜሮን Aይደገምም፡፡
በሐዋርያት ዘመን መግቢያ ላይ የነበሩ Aማኞች መንፈስ ቅዱስን የሚቀበሉት (የሐዋ.ሥ.

www.zeorthodox.org

09.6) ሲያምኑ Eንደነበር ተገልጦAል፡፡
የAማኞች

ቁጥር

Eየባዛ

ሲሄድ

Eጆችን

ከመጫን

ይልቅ

ቅዱስ

ቅብዓት

መቀባት

ተጀመረ፡፡1ኛ. ዮሐ.2.!-!7፡፡
4. መንፈስ ቅዱስን መቀበላችን ብቻ በቂ ስላልሆነ ከEርሱ ጋር ኅብረት መፍጠራችን ግድ ነው፡፡
Eርሱ ከEኛ ጋርና በEኛ ውስጥ Eንደሚሠራ Eኛም ከEርሱ ጋር በመሆን በማንኛውም
ዓይነት ሥራችን ሁሉ ተካፋይ Eናደርገዋለን፡፡
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በመንፈሳዊ ሕይወታችን ውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ለመረዳት ሁለት ነጥቦችን Eንይ፡ሀ/ የሰው ሰብAዊ መንፈስ(ነፍስ) የሰውየውን ሥጋ ይመራል፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በማስመልከት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ Eንዲህ ብሏል፡- "በEርሱ

ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው ? … ” 1ኛ
ቆሮ.2.01 “….. Eንደ መንፈስ ፈቃድ Eንጂ Eንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ …" ፤ "ስለ
ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው፡፡" ሮሜ. 8.1-6፡፡
በሌላም ቦታ፡- "በመንፈስ ተመላለሱ፣ የሥጋንም ምኞት ከቶ Aትፈጽሙ፡፡” ገላ.5.06፡፡
ለ/ የሰውን መንፈስ(ነፍስ) የሚመራው Eግዚብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው፡፡
ይህን ነጥብ በማስመልከትም Eንዲህ ብሏል፡-"በEግዚAብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ Eነዚህ

የEግዚAብሔር ልጆች ናቸውና፡፡" ሮሜ.8.04፡፡
ስለሆነም Aንድ ሰው በሚሠራው ሥራ ሁሉ በEግዚAብሔር መንፈስ መመራቱ ግድ ነው
Eንላለን፣ ነውም፡፡ የEግዚAብሔር መንፈስም የሰውየውን ማንኛውንም ዓይነት ሥራ ይካፈላል፡፡

ማጠቃለያ፡በወልድ ውሉድ (በEግዚAብሔር ልጅ በIየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጆች) ተብለናል፡፡
በክርስቶስ ክርስቲያን የተባልን ሁላችን ስንጠመቅ ምስጢረ ሜሮን ተፈጽሞልናል፤ በዚህም
መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል፡፡
Eርሱም ኃጢኣት የማይስማማው ነውና Eያሳዘንነውም Aይለየንም፤ Eንዲያውም መመለሳችንን
Eና መታዘዛችን Eየጠበቀ ይታገሰናል፡፡
በመምህራን፣ በተለያዩ Aጋጣሚዎች Eና በመጻሕፍት Eየመከረን ወደ ሕይወት መንገድ
ይመራናል፡፡ በጸሎት፣ በንስሐ Eና Eርሱን በመታዘዝ ስንከተለውም በውስጣችን ይሠራል፡፡

ተግባር፡ቅዱስ

www.zeorthodox.org

ጳውሎስ ለልጁ ለጢሞቴዎስ፤ “Eሳት Eንደሚያቀጣጥል ሰው Eጆቼን በመጫኔ

በAንተ ያለውን የEግዚAብሔርን ስጦታ Eንድታነሣሣ Aሳስብሃለሁ፡፡” 2ኛ ጢሞ.1.6
Eንዳለው ወደ Aባቶቻችን ካህናት በመቅረብ በንስሐ Eና ጸሎት በመቀበል በልጅነት
የተሰጠንን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ Eንጠቀምበት፡፡
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መንፈስ ቅዱስ
የመንፈስ ቅዱስ Aሠራር በቤተ ክርስቲያን
ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡- ተማሪዎች ከትምህርቱ በኋላ፤ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን
ምስጢራት Eንዴት Eንደሚሠራ Eና ቤተ ክርስቲያንን ለማሳደግ Eና
በEምነት ለመጠንከር Eንዴት Eንደሚያግዘን ለይተው ያብራራሉ፡፡፡፡

የሚጠና

ጥቅስ፡- "ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ EግዚAብሔር መንግሥት
መግባት Aይችልም፡፡" ዮሐ.3÷5

ትምህርቱ፡ከዚህ በፊት Eንደተማርነው፤ ሰባቱንም ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ለመፈጸም ሦስት ነገሮች
ያስፈልጉናል፡፡
1. ምስጢራቱን ለመፈጸም የሚያስፈልጉ ነገሮች ለምሳሌ ውኃ ለጥምቀት…. ወዘተ
2. ምስጢራቱን የሚፈጽሙ ካህናት /ጳጳሳት/ ፡፡
በምስጢረ ጥምቀት፡ መንፈስ ቅዱስ የምንጠመቅበትን ውኃ በጸሎቱና በቡራኬው Aማካይነት
ለዳግመኛ ልደት የሚያበቃ Aድርጎ ይለውጠዋል፡፡ ተጠማቂውንም ነፍሱን በማንጻትና Aዲስ ሕይወት
በመስጠት ይቀድሰዋል፡፡
"ከክርስቶስ Iየሱስ ጋር Aንድ Eንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር Aንድ

Eንሆን ዘንድ Eንደተጠመቅን…. Eንግዲህ ክርስቶስ በAብ ክብር ከሙታን Eንደ ተነሣ

www.zeorthodox.org

Eንዲሁ Eኛም በAዲስ ሕይወት Eንድንመላለስ ÷ ከሞቱ ጋር Aንድ Eንሆን ዘንድ በጥምቀት
ከEርሱ ጋር ተቀበርን ፡፡ ሞቱንም በሚመስል ሞት ከEርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን
በሚመስል ትንሣኤው ደግሞ ከEርሱ ጋር Eንተባበራለን ፤….ክርስቶስ ከሙታን

ተነሥቶ

ወደፊት Eንዳይሞት ሞትም ወደ ፊት Eንዳይገዛው Eናውቃለንና፡፡" ሮሜ.6.3-9
"ሰው ከውኃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ EግዚAብሔር መንግሥት መግባት Aይችልም፡፡"
ዮሐ.3÷5
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"Aባ Aባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀብላችሁ…..የEግዚAብሔር ልጆች

መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል፡፡" ሮሜ.8.05-06
" ያመነ የተጠመቀ ይድናል ፤ ያላመነ ግን ይፈረድበታል፡፡" ማር.06.06
"ነገር ግን የመድኃኒታችን የEግዚAብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ፣ Eንደ

ምሕረቱ መጠን ለAዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ Aዳነን
Eንጂ፣Eኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ Aይደለም፤ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን
በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች Eንድንሆን፣በመድኃኒታችን በIየሱስ ክርስቶስ በEኛ ላይ
Aትርፎ Aፈሰሰው፡፡" ቲቶ.3.4-7

በምስጢረ
በመንፈሳዊ

ሜሮን፡- በዚህ ምስጢር የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ስናገኝ፣በዚህም በEምነትና

ሕይወት

ለማደግ

የሚያስችለንን

ኃይል

Eንቀበላለን፡፡

በተጨማሪም

Aካሎቻችንና

ስሜቶቻችን ይቀደሳሉ መንፈሳዊ Eውቀትም ይኖረናል፡፡

"በክርስቶስ

ከEናንተ

ጋር

የሚያጸናንና

የቀባን

EግዚAብሔር

ነው፣ደግሞም

ያተመን

የመንፈሱንም መያዣ በልባችን የሰጠን Eርሱ ነው፡፡" 2ኛ ቆሮ.1.!1-!2 "Eናንተም ከቅዱስ ቅባት
ተቀብላችኋል፣ ሁሉንም ታውቃላችሁ፡፡" 1ኛ ዮሐ.2.!

በምስጢረ ንስሓ፡- የሰው ልጅ ኃጢAት በመሥራት በመውደቁ Eና ጥምቀት ደግሞ ሰውን
የሚያድስ የማይደገምም ስለሆነ

EግዚAብሔር ስንወድቅ ዳግመኛ የሚያነጻንን ምስጢረ ንስሐን

በቤተክርስቲያን ሰጠን፡፡
"Eውነት Eላችኋለሁ፣ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም

የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል፡፡" ማቴ.08.08 "ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና፡መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፡፡ ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል የያዛች
ሁባቸውም ተይዞባቸዋል Aላቸው፡፡" ዮሐ.!.!2-!3

በምስጢረ ቁርባን፡- ካህኑ በሥርዓተ ቅዳሴው ሲጸልይ መንፈስ ቅዱስ ለሁለት ነገር ይመጣል ፡-
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ኅብስቱንና ወይኑን የጌታ ሥጋና ደም Aድርጎ ለመለወጥ፤

Eና የክርስቶስን ሥጋና ደም

ለመቀበል የበቃን Eንድንሆን ሊያስችለን፡፡

በምስጢረ ቀንዲል፡- ካህኑ ሕሙሙን በቅዱሱ ቅባት (ቀንዲል) ሲቀባው በመንፈስ ቅዱስ
ኃይልና ሥራ በሽተኛው በሥጋና በነፍስ ይድናል፡፡
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"የEምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል፤ ጌታም ያስነሣዋል፤ ኃጢAትም ሠርቶ Eንደሆነ
ይሰረይለታል" ያE. 5.04 "ብዙ ድውዮችንም ዘይት Eየቀቡ ፈወሱAቸው፡፡" ማር.6.03

በምስጢረ ተክሊል፡- ሁለቱ ሰዎች Aንድ የሚሆኑበት ይህ ምስጢር በቤተ ክርስቲያንና
በክርስቶስ ካለው Aንድነት ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡

"ለEያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ፡፡ ሚስቶች ሆይ፣ ለጌታ Eንደምትገዙ
ለባሎቻችሁ ተገዙ፡፡" ኤፌ.5.!1-!2 "ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል
ሁለቱም Aንድ ይሆናሉ፡፡" ማቴ.09.5 ይህ ምሉE የሚሆነውና የሚፈጸመውም በመንፈስ ቅዱስ
ነው፡፡ሁለቱ ሰዎች በEምነት፣በፍላጎት፣በዓላማቸውና በፍቅር Aንድ ይሆናሉና፡፡

በምስጢረ ክህነት፡- በቤተ ክርስቲያን ሦስት የክህነት መዓርጋት Aሉ፡፡ ዲያቆን፣ ቄስ ጳጳስ፤
መንፈስ ቅዱስ በሁሉም መዓርጋት ይሠራል፡፡ Eያንዳንዱ በሥራውና ለEግዚAብሔር በሚሰጠው
Aገልግሎትም Eንዲከናወንለት ይረዳዋል፡፡
ዲያቆናት፡- በጥበብና በብቃት ሕዝቡን የሚያገለግሉበትን ጸጋና ምክር ከመንፈስ ቅዱስ ያገኛሉ፡፡
ካህናት(ቀሳውስት)፡- ሕዝቡን ለማገልገል የሚያስችላቸውን መንፈሳዊ ምሪት Eና ብቃትን
ከመንፈስ ቅዱስ ይቀበላሉ
ጳጳሳት፡- Aብያተ ክርስቲያናትን የመከታተልና የማስተዳደር ሓላፊነትን Eንዲወጡ መንፈስ
ቅዱስ ያግዛቸዋል፡፡
መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ለማሳደግ ይሠራል፤ በሐዋርያት ሥራ የመንፈስ ቅዱስን
ኃይልና ሥልጣን የምናነብባቸው ታሪኮች ተጽፈዋል፡፡ የሐዋርያትን ስብከት ሲመራና ቤተ ክርስቲያንንም
ሲያሳድግ Eናገኛለን፡፡ የሚከተሉትን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡ የሐዋ.8.!6-#፣0.07-"3፣03.2-4
የመንፈስ ቅዱስ Aሠራር ምEመናን ለማሳደግ፡- ሦስቱ Aካላት (ሥላሴ) በEኛ መዳን ውስጥ
ይሳተፋሉ፡፡ Aብ በፍቅር፤ ወልድ በመሥዋEትነትና በጸጋ፤ መንፈስ ቅዱስ በመምራትና በተሰጥO፡፡
ለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ዻውሎስ “ የጌታ የIየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣የEግዚAብሔርም ፍቅር፣
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የመንፈስ ቅዱስም ኀብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን” ያለው፡፡ 2ኛ ቆሮ.03.04

በርግጥም ይሄን የሚደግፉ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች Eናገኛለን፡፡ ከሦስቱ (ሥላሴ)
ርዳታና Aሠራር ውጪ ማንም Eውነተኛ የEግዚAብሔር ልጅ መሆንና ሰማያዊ ርስት ማግኘት
Aይችልም፡፡
የሚከተሉት መንፈስ ቅዱስ በEኛ ውስጥ ያለውን Aሠራር ያሳዩናል፡፡
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የEግዚAብሔር ልጅነት፡- በመንፈሳዊ ልደት (ጥምቀትና ሜሮን) Eና በክርስቶስ Aዳኝነት
ስናምን በመንፈስ ቅዱስ Aሠራር የEግዚAብሔር ልጆች Eንሆናለን፡፡ “በEግዚAብሔር መንፈስ

የሚመሩ ሁሉ Eነዚህ የEግዚAብሔር ልጆች ናቸውና፡፡ Aባ Aባት ብለን….የምንጮኽበትን የልጅነትን
መንፈስ ተቀብላችሁ…..የEግዚAብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር
ይመሰክራል፡፡" ሮሜ. 8.05-06
ወደ

Eውነት

መምራት፡-

መንፈስ

ቅዱስን

በውስጣቸው

ያሳደሩ

ሰዎች

ፍላጎቶቻቸውን

ይቆጣጠራሉ፡፡ Eርሱም ወደ Eውነት መርቶ ያደርሳቸዋል፡፡"Eኔም Aብን Eለምናለሁ፤ ለዘላለም

ከEናንተ ጋር Eንዲኖር ሌላ Aጽናኝ ይሰጣችኋል፤ Eርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ
ሊቀበለው የማይቻለው የEውነት መንፈስ ነው፡፡ ነገር ግን ከEናንተ ዘንድ ሰለሚኖር በውስጣችሁም
ስለሚሆን Eናንተ ታውቃላችሁ፡፡" ዮሐ. 04.06-07
"Aብ በሰሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው Aጽናኝ Eርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፤
Eኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል፡፡" ዮሐ.04.!6 "የEውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ Eርሱ ስለ
Eኔ ይመሰክራል፤ Eናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከEኔ ጋር ኖራችኋልና ትመሰክራላችሁ፡፡" ዮሐ.05.!6
ጥበብን መግለጥ፡- መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው መንፈሳዊ ጥበብ Eና ሰማያዊ ነገርን መግለጥ
ይሰጠዋል፡፡ "የክብር Aባት….Eርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ Eንዲሰጣችሁ Eለምናለሁ፡፡

ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን Eንደሆነ በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት
ክብር ባለጠግነት ምን Eንደሆነ ለምናምንም ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን Eንዲሆን
ታውቁ ዘንድ ነው፤" ኤፌ. 1.07-#9
የመንፈስ ንቃትና ንጽሕና ይሰጠናል፡- መንፈስ ቅዱስ ያድለናል፣ ያነጻናል Eንዲሁም ጠባዮቻችን
ቀስ በቀስ ያድስልናል፡፡

"ወይስ Aመፀኞች የEግዚAብሔርን መንግሥት Eንዳይወርሱ Aታውቁምን ? Aትሳቱ ሴሰኞች
ቢሆኑ ወይም ጣOትን የሚያመልኩ ወይም Aመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር
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ዝሙትን የሚሠሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች
ወይም ነጣቂዎች የEግዚAብሔርን መንግሥት Aይወርሱም፡፡ ከEናንተም Aንዳንዶቹ Eንደ Eነዚህ
ነበራችሁ፤ ነገር ግን በጌታ በIየሱስ ክርስቶስ ስም በAምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፣
ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል፡፡" 1ኛ ቆሮ.6.9-01
Eንድንጸልይ ያደርገናል፡- መንፈስ ቅዱስ ሰዎች ከድካማቸው Eንዲበረቱ Eና ከEግዚAብሔር
ጋር Eንዴት Eንደሚገናኙ ያስተምራል፡፡ ለምሳሌ ስንጸልይ ፡14
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"መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ Eንዴት Eንድንጸልይ Eንደሚገባን Aናውቅምና ነገር ግን
መንፈስ ራሱ በማይናገር መቃተት ይማልድልናል (ባለማወቅና በድካም የምናደርገውን ጸሎት ተሰሚ
ያደርግልናል ያርምልናልም፡፡) ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ Aሳብ ምን Eንደሆነ ያውቃል፣
Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና፡፡ (Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ Eንዲጸልዩ
ያደርጋቸዋል)" ሮሜ.8.!6-!7
በመከራችን ያጸናናል፡- "Aጽናኙ" (በግሪክ - ጰራቅሊጦስ) መንፈስ ቅዱስ በኃዘናችን የሚያጸናንና
የሚያበረታንም ነው፡፡"Eኔም Aብን Eለምናለሁ ለዘላለም ከEናንተ ጋር Eንዲኖር ሌላ Aጽናኝ

ይሰጣችኋል፡፡" ዮሐ.04.06

ምን ተማርን ?
(1.) መንፈስ ቅዱስ በምስጢራት ይሠራልና የEግዚAብሔርን ጸጋዎች ሁሉ Eንቀበላለን፡፡
(2.) መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ Eየሠራ መሆኑን መርምሩ፡፡ ካልሆነ መንፈስ ቅዱስ
Eንዲመራችሁ ለምኑ፡፡
(3.) በመንፈሳዊ ሕይወት የመጀመሪያ ደረጃ ንስሓ ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስም ንስሓ Eንድንገባ
ይረዳናል፡፡ ከዚያም Eንደ ፍቅር፣ ራስን መካድ፣ ሰማያዊ Aንድነት… ወዳሉት የመንፈስ
ፍሬዎች ይመራናል፡፡ በዚህ ሁሉ ውስጥም ቅዱሳንን የረዳቸው Eና ወደ ጥልቅ መንፈሳዊ
ደረጃ ያበቃቸው መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል፡፡ መንፈስ ቅዱስ በEኛ ውስጥ Eንዲሠራ በትጋት
Eንለምን፡፡
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ሰማEትነት
Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በEምነት መጽናትን በትሕትና መሥራት የሚያስገኘውን
ድል Aውቀው ያስረዳሉ Eነርሱም በተግባር ይገልጣሉ፡፡

ጥቅስ፡-

“Eነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ድል ነሱት፤ ነፍሳቸውንም Eስከ ሞት ድረስ
Aልወደዱም፡፡”ራE. ዮሐ.02.01፡፡

የትምህርቱ ዝርዝር መግለጫ፡ሀ. Aሸናፊዎች Eነማን ናቸው ?
ሕይወታቸውን ለሞት Aሳልፈው የሠጡ ሰማEታት ናቸው፡፡
Eምነታቸውን ጠብቀው በወንጌል ቃል መሠረት ላይ የቆሙ፣ንሰሓ የገቡ ቅዱሳን ናቸው፡፡
የEግዚAብሔርን መስቀል የተሸከሙ መነኮሳት፣ባሕታውያን Eና ሰማEታት ናቸው፡፡
የቅድስና ሥራ የሠሩ፣ ለዓለማዊ ነገር ባለመንበርከካቸው በየቀኑ ስቃይ የሚደርስባቸው
Aማኞች ናቸው፡፡
ዓለምንና ሥጋዊ ፍላጎትን ፣ ዲያቢሎስን Eና ምኞቱን ያሸነፉ ናቸው፡፡ በንጽህና
በድንግልና፣ በጾም በጸሎት የተጋደሉ ናቸው፡፡
ጥላቻ፣በቀልን ያሸነፉ ናቸው፡፡ታድያ Eንዴት Aሸነፉ ?

1. በበጉ ደም Aማካኝነት
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ደም፣ሰማEታቱ የራሳቸውን ደም ስለ
ክርስቶስ

Eስከ

ማፍሰስ

ኃይል

ሰጣቸው፡፡

ይህም

ለሚያምኑበት

ሁሉ

ኃይልን

በመስጠት

ተጋድሎAቸውን Eንዲፈጽሙ የመንፈስ ጥንካሬ ሰጣቸው፡፡

www.zeorthodox.org

2. ያመኑበትን በተግባር በማሳየት Eና በመኖር

የሰማEታት Aኑዋኑዋር፡- Eውነተኛ ሕይወት፣ ፍቅር Eና ትሕትና ነው ፡፡ የEግዚAብሔር
ሰው Eንዴት መኖር Eንዳለበት በምስክርነት ፣ በAርAያነት የሚያሳዩበት ኑሮ ነው፡፡
የወንጌልን ቃል በተግባር በመተርጎም Eንደ ትEዛዙ Eና ሥርዓቱ በመኖር Aስመስክረዋል፡፡
ይህንንም ሕይወታቸውን ለሞት Aሳልፈው Eስከ መስጠት ደርሰዋል፡፡ Aባቶቻችን ቅዱሳን
16
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Eና ሰማEታት በምድር ሕይወታቸውን በተጋድሎና በብዙ መከራ ጸንተው በማሳለፋቸው
ደስተኛ የሆነ ሕይወት
መረጋጋት፣ ሰላም
ራሳቸውን

Aልነበራቸውም፡፡ ይሁን Eንጂ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ

Eና ደስታ ነበራቸው፡፡ በሕይወት

ገድለዋል፡፡፡

ስለሆነም

ራሳቸውን

ዘመናቸው ከዓለማዊ

ለሰማEትነት

(ለምስክርነት)

ምኞት

Aሳልፈው

ሰጥተዋል፡፡

ለ. ምሳሌዎች የሆኑ
ቅዱስ ዮሐንስ (መጥምቀ መለኮት)፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ መርቆሪዎስ፣ ቅድስት Aርሴማ ፡፡

ሐ. ሰማEትነት በAሁኑ ዘመን
ለAንዳንድ ሰዎች ይህ ዘመን የሰማEታት ጊዜ Aይደለም፡፡ ነገር ግን ራስን ከኃጢAት
መጠበቅ፣ የEግዚAብሔርን ትEዛዛት በታማኝነት

መጠበቅ፣ የሥጋ ምኞትን Eና ፍላጎትን

በመቆጣጠር

መቀበል

የሚደርስብንን

ፈተና

በምስጋና

በመሳሰሉት

ሁሉ

መትጋት

ሰማEትነት ናቸው፡፡

መ. ተግባር
Eንደ ሰማEታት

ለመኖር በጸሎትና በቅድስና ሕይወት ተግታችሁ ራሳችሁን በማሠልጠን

Eነርሱን መስሎ በመኖር ለሰዎች ምሳሌ ለመሆን ጥረት Aድርጉ፡፡
በሰማEታት ሕይወት ላይ ጥናት በማድረግ የሰማEታትን ሕይወት ለሌሎች Aስታውቁ፡፡
ተማሪዎች የAንድ ሰማEትን በዓል በመዘከር Aክብሩ)፡፡
የሰማEታትን ገድል Aንብቡ፡፡
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የቃል ኪዳኑ ታቦት
Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች፤ በመገናኛው ድንኳን በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የነበሩትን
Aውቀው፤የቃል ኪዳኑን ታቦት ትርጒም፣ Aገልግሎት Eና ታሪክ
በሚገባ ተገንዝበው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ በዚያም ከAንተ ጋር Eገናኛለሁ፡፡ በስርየት መክደኛውም ላይ ሆኜ
Eነጋገርሃለሁ፡፡ ” ዘጸ.!5.!2፡፡

መግቢያ፡በመገናኛው ድንኳን ከነበሩት ሥፍራዎች የተለየው ቅድስተ ቅዱሳን ነው፡፡
ቅድስተ ቅዱሳኑም ከሌሎቹ በመጋረጃ ተለይቶ በውስጡ የቃል ኪዳኑን ታቦት ብቻ ይዞ
ይኖር ነበር፡፡
የሕዝቡንም ኃጢAት ለማስተስረይ የመሥዋEቱን ደም ሊረጭ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን
ለመግባት የሚቻለው ሊቀ ካህናቱ ብቻ ነበር፡፡ ይኽም ብቸኛ ለሆነው ለጌታችን ለIየሱስ
ክርስቶስ መሥዋEትነት ምሳሌ ነበር፡፡

የትምህርቱ ዝርዝር መግለጫ
Eስራኤል በሲና ተራራ Eያሉ EግዚAብሔር ተገልጦ Aሥር ትEዛዛት የተጻፉበትን ጽላት
ለሙሴ ሰጠው፡፡
በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ልዩ የሆነው የቃል ኪዳኑ ታቦት ነው፡፡ Eርሱም የEግዚAብሔርን
መኖርና ለEስራኤላውያን የገባውን ቃል ኪዳን የሚያመላክት ነበር፡፡
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የቃል ኪዳኑም ታቦት ከግራር Eንጨት የተሠራ ሆኖ በውጭና በውስጥ በወርቅ የተለበጠ ነው፡፡
በታቦቱ ውስጥም በEግዚAብሔር ጣቶች የተጻፉ Aሥርቱ ሕግጋት የሚገኝባቸው ሁለት
ጽላቶች ነበሩ፡፡
የቃል ኪዳኑ ታቦት በስርየት መክደኛ ተሸፍኖAል፡፡ በላዩም የተዘረጋ ክንፍ ያላቸው ሁለት
የኪሩብ ሥEል Aለ፡፡ ክንፋቸውም Eርስ በርሱ በመነካካት የስርየት መክደኛውን ይሸፍነው
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ነበር፡፡ ይኸውም EግዚAብሔር ሙሴን ሲያነጋግረው ድምፁ የሚሰማበት ሥፍራ የEግዚAብሔር
ዙፋን ነበር፡፡
የቃል ኪዳኑ ታቦት Eስራኤላውያንን በምድረ በዳ ወደ ተስፋይቱ ምድር መርቷቸዋል፡፡ ሌዋውያኑ
ይሸከሙት ነበር፡፡ ከተፈቀደላቸው ካህናት በቀር ማንም ሰው ታቦቱን ሊነካ Aልተፈቀደለትም፤
ቢነካውም ይሞት ነበር፡፡

የቃል ኪዳኑ ታቦት ታሪክና ጉዞ
ሙሴም ሁለቱን ጽላቶች ወስዶ በታቦቱ ውስጥ Aኖራቸው፡፡ በቅድስተ ቅዱሳኑም ውስጥ
Aስቀመጠው፡፡ ቀጥሎም የEግዚAብሔር ክብር በደመና መልክ ሥፍራውን ሁሉ ሞላው፡፡
ከሰባት ሳምንታት በኋላም ደመናው ራቀላቸውና መጓዝ ጀመሩ፡፡ ዘወትርም ደመናው
በጠዋት፣ የEሳት Aምድ ደግሞ በማታ ሲታይ፤ በAንድ ቦታ ተሰብስበው በመቆየት ወደላይ
ሲመለስ ጉዞAቸውን ይቀጥሉ ነበር፡፡
ሕዝበ Eስራኤል የሲናን ተራራ ትተው ሲጓዙ፣ የዮርዳኖስን ወንዝ ሲሻገሩ Eንዲሁም
የIያሪኮን ቅጥር (ግንብ) ሲዞሩ የቃል ኪዳኑ ታቦት መሪያቸው ኃይላቸውም ነበር፡፡
ያለ EግዚAብሔር ፈቃድ Eስራኤላውያን ከፍልስጥኤማውያን ጋር ታቦቱን ይዘው መዋጋት
ፈለጉ፡፡1ኛ ሳሙ. 4.4፡፡ ነገር ግን ተሸንፈው ታቦቱ ተማረከ፡፡1ኛ ሳሙ.4.3
ፍልስጥኤማውያን ታቦቱን ወስደው በጣOት ቤት ዳጎን ከተባለው ጣOት ሥር ሲያስቀምጡት
ጣOቱ ተሰባበረ፡፡ 1ኛ.ሳሙ.5.2-7 ታቦቱን ጌት ወደ ተባለው የፍልስጥኤማውያን ከተማ
ሲያዞሩት፡፡ የጌት ሰዎች በAዲስ በሽታ ተመቱ፡፡1ኛ ሳሙ.5.8-9፡፡ በኋላም Aስቀሎና ወደ
ተባለው ከተማቸው Aዞሩት፤ በመጨረሻም በሁለት ላሞች ላይ ተቀምጦ ወደ Eብራውያን
በቤት ሳሚስ በኩል ተመለሰ፡፡1ኛ ሳሙ.6.03-06
የEግዚAብሔርም ታቦት በቂርያት ይዓሪም ወደሚገኘው ወደ Aሚናዳብ ቤት ተወሰደ፡፡
በዚያም ለሃያ ዓመታት ተቀመጠ፡፡ 1ኛ ሳሙ.7.1-2 በኋላም በንጉሥ ዳዊት ዘመን ወደ
Iየሩሳሌም ተወሰደ፡፡ 2ኛ.ሳሙ.6.1 Eስከ ፍፃሜ፡፡

www.zeorthodox.org

በመቀጠልም ንጉሥ ሰሎሞን ታላቁን የEግዚAብሔር ቤተ መቅደስ ሠርቶ ታቦቱን በቤተ
መቅደሱ በIየሩሳሌም Aኖሩት፡፡ ያ ታቦት ዛሬ በAገራችን በAክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን
በክብር ተጠብቆ ይገኛል፡፡
የቃል ኪዳኑ ታቦት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከቦታ ቦታ መዘዋወሩ ጌታችን ሰው ሆኖ
ሰውን ለማዳን ተAምራትን በማድረግ በየሥፍራው ሁሉ የመዘዋወሩ ምሳሌ ነው፡፡
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ውስጡ በወርቅ ተሞልቶ በውጭ በድንኳን የተሸፈነው የመገናኛው ድንኳን Aምላክ ሆኖ
ሳለ በፍጹም ትሕትና የባርያውንም መልክ ይዞ የተመላለሰው የጌታችን ምሳሌ ነው፡፡
Iሳይ.$3.2-3፡፡
ታቦቱ በወርቅ የተለበጠ ነበር፤ ወርቅ ንጹሕ Eንደሆነ ድንግል ማርያምም ንጽሕት ናት፡፡
የመገናኛው ድንኳን EግዚAብሔር ከሕዝቡ ጋር የሚገናኝበት ሥፍራ ነበር፡፡ በታቦቱ EግዚAብሔር
ይገለጥበት Eንደ ነበር በEውነተኛይቱ ማደርያው በድንግል ማርያምም ክርስቶስ ተገልጦ ዓለሙን
AድኖAል፡፡

ተግባር፡EግዚAብሔር በምድር ከርሱ ጋር የምንገናኝበትን ሥፍራ Eንድናዘጋጅ ካዘዘን ከርሱ ጋር
በAንድነት ሆኖ በተሰበሰበ ልብ ጸሎት ማድረግ ያስፈልገናል፡፡
የመገናኛውን ድንኳን ከቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ጋር በማነጻጸር ልዩነታቸውን ግለጹ፡፡
የቃል ኪዳኑ ታቦት በመገናኛ ድንኳን ውስጥ የተቀመጠበት ሥፍራ ምን ይባላል?
በቃል ኪዳኑ ታቦት ውስጥ የተቀመጠው ምንድር ነበር?
የቃል ኪዳኑ ታቦት

የተከበበው ወይም የተሸፈነው በምን ነበር?

የቃል ኪዳኑን ታቦት ወደ Iየሩሳሌም ያመጣው ማን ነበር?

www.zeorthodox.org
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ዓለም Aቀፍ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤያት(Aንድ)
ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- የሰማያዊውን ሥልጣነ ክህነት Aደራና ሓላፊነት Oርቶዶካሳዊት ቤተ
ክርስቲያን የምትቀበላቸውን ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት ለይተው ያመለክታሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ” ማቴ.08.07

መግቢያ፡ቅዱሳን ሐዋርያት ከጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ተምረው መዘጋጀታቸውን፤ ከዚያም

በኋላ

የማሰር የመፍታት ሰማያዊ ሥልጣን Eንደሰጣቸው በወንጌል ተጽፎAል፡፡ ማቴ.06.0609፤08.08፤ ዮሐ.!.!-!3
የዚህ ሐዋርያዊ ሥልጣን ወራሽ ቤተ ክርስቲያን ናት፤ ቤተ ክርስቲያንም ይህንኑ ፈለግ
ተከትላ የሰማያዊውን ሥልጣነ ክህነት Aደራና ሓላፊነት ለመፈጸም የሚያስችሉ Aበውን
የሚያፈሩ መምህራን፣ ትምህርት ቤቶች፣ ገዳማት Eና Aድባራት Aሉዋት፡፡
ቤተ

ክርስቲያንን

የመምራት

ሓላፊነት

የተሰጣቸው

Eና

የተመሰከረላቸው

Aባቶች

በትምህርት፣ በጸሎት Eና ለመንጋው ምሳሌ በመሆን ቤተ ክርስቲያንን ያስተዳድራሉ፣
ምEመናንን ይጠብቃሉ ይመራሉ፡፡ Eነዚህ Aባቶች በተለያየ መዓርገ ክህነት ያገለግላሉ፡፡
የመጨረሻው ማEረግም ጵጵስና ነው፡፡ የጳጳሳት ጉባኤም ቅዱስ ሲኖዶስ ይባላል፡፡
ይህ ጉባኤ ዓለም Aቀፋዊ Eና Aገራዊ ሲኖዶሳት (international and local synod)
የሚባሉ ጉባኤያትን ያካሂዳል፡፡ በEነዚህ ጉባኤያትም ትምህርተ ሃይማኖት፤ ቀኖና Eና
የቤተ ክርስቲያን Aቋማት የመጨረሻውን ውሳኔ ያገኛሉ፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም ከEነዚህ ጉባኤያት በዓለም Aቀፍ ደረጃ የተካሄዱትን Eና ቤተ
ክርስቲያናችን ከምትቀበላቸው ሦስት ዓለም Aቀፋዊ ጉባኤያት ስለመጀመሪያው ጉባኤ ኒቂያ

www.zeorthodox.org

Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ፡በዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ተቀዳሚና ተቀባይነት ያላቸው፤ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም የምትቀበላቸው በኒቅያ በ3)!5(325) ዓ.ም በቆስጥንጥንያ
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3)'1(381) ዓ.ም፣ በኤፊሶን በ4)"1(431) ዓ.ም የተደረጉትን ሦስት Aበይት ጉባኤያትን
ነው፡፡

1. ጉባኤ ኒቅያ
ኒቅያ በጥቁር ባሕር ወደብ Aካባቢ የምትገኝ ከተማ ናት፡፡ በተፍጻሜተ ሰማEት ቅዱስ
ጴጥሮስ

የተወገዘው

Aርዮስ

ከAንጾኪያ

ያመጣውን

የክህደት

ትምህርት

በEስክንድርያ

ለማስተዋወቅ ‹‹ታሊያ›› ማEድ የሚሰኘውን የግጥም መጽሐፉን ተጠቅሞ ትምህርቱን
ማሰራጨት ጀመረ፡፡
ይህን

የክህደት

ትምህርቱን

የEስክንድሪያው

ሊቀ

ጳጳስ

EለEስክንድሮስ

ሊያስተወው

ቢሞክርም Aሻፈረኝ Aለ፡፡ EለEስክንድሮስም በማለቱ ወደ Aንድ መቶ የሚጠጉ የሊብያንና
የEስክንድሪያን ኤጲስ ቆጶሳት ሰብስቦ በ3)!(320) ዓ.ም

Aርዮስ የኑፋቄ ትምህርቱን

ማስተማር በጀመረ በሁለት ዓመቱ Aውግዘው ለዩት፡፡
Aርዮስ ግን ከክህደቱ ራሱን ከማረም ይልቅ የEለEስክንድሮስን ስም ማጥፋት ጀመረ ፤
EለEስክንድሮስ የሰብAልዮስን ክህደት ያስተምራል Eኔንም Aውግዞ Aባረረኝ Aለ፡፡ የቀድሞ
ጓደኛው የነበረው የኔቆሚዲያ ኤጲስ ቆጶስ Aውሳቢዮስ የራሱን ተከታዮች ሰብስቦ Aርዮስ
ከEስክንድሪያ የተባረረው በግፍ ነውና ከውግዘቱ ፈተነዋል ብለው ተናገሩ፡፡
ይህን

ጉባኤ

Eስክንድሪያ

የመራው
በመመለስ

Eራሱ

Aውሳብዮስ

Eለስክንድሮስ

ነበረ፡፡

ቢያወግዘኝ

Aርዮስም
ተፈትቼ

በ3)!2(322)
መጣሁ

በማለት

ዓ.ም

ወደ

የክህደት

ትምህርቱን ማስተማር ቀጠለ፡፡ ብዙ ተከታዮችም Aፈራ፡፡
ይህ Aለመግባባት ሥር በመስደዱ ቆስጠንጢኖስ የEስፓኝን ጳጳስ ሆስዮስን ወደ Eስክንድሪያ
ልኮ ነገሩን Eንዲያጣራ Aደረገ፡፡ የEስፓኙ ጳጳስ ሆስዮስ ጠቡ የሃይማኖት Eንጂ የሥልጣን
Aለመሆኑን በመግለጹ ቆስጠንጢኖስ ያን ጊዜ የዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ጉባኤ Eንዲደረግ
ዓወጀ፡፡

www.zeorthodox.org

ጉባኤውም በመጀመሪያ በEንቆራ ሊካሄድ ታስቦ ነበር፡፡ ሆኖም ወደ ኒቅያ ተዛወረ፡፡ በዓዋጁ
መሠረት ብዙ ኤጲስ ቆጶሳት Eና ሊቃውንት በኒቅያ ተሰበሰቡ፤ ከምEራብ ከመጡት Aምስት
ኤጲስ ቆጶሳት ውጭ ሌሎቹ ከምሥራቅ የመጡ ናቸው፡፡ በጉባኤው ለመሳተፍ ከEስክንድሪያ
ከመጡት

Aባቶች

EለEስክንድሮስና

Aትናቴዎስ

ከAንጾኪያ

ኤዎስጣቴዎስ

Eንዲሁም

የEንጽቢን ያEቆብ ይገኙበታል፡፡
በጉባኤው ላይ ‹‹ወልድ ዋሕድ›› በማለት Eንደ Aንድ ልብ መካሪ Eንደ Aንድ ቃል ተናጋሪ
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3)08(318)
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ብቻ
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ነበሩና

ቤተክርስቲያን

ይህን

ቁጥር

ተቀብላዋለች፡፡ በፍትሐዊነት በጉባኤው ብዙ የAርዮስ ደጋፊዎች ተገኝተው ነበር፡፡
ጉባኤውን የመሩት ሊቀ ጳጳሳቱ EለEስክንድሮስና ኤዎስጣቴዎስ Eንዲሁም ኤጲስ ቆጶሱ
ሆስዮስ ነበሩ፡፡ ለምEመናኑ Aንድነት የመሰላቸውን Eንዲያደርጉ ንጉሡ ቆስጠንጢኖስ
ሥልጣን ሰጣቸው፡፡ ምልክትም ይሆናቸው ዘንድ Eስከ ጉባኤው ፍጻሜ ድረስ የነገሠበት
ዘውዱን ቀለበቱንና ሰይፉን ለጉባኤው Aስረከበ፡፡
ጉባኤው የAርዮስን ሓሳብ Aደመጠ፡፡ በዚሁ መሠረት፡ሀ/ Aርዮስ ያቀረባቸውን ጥቅሶች መረመረ
ለ/ ጥበብ የሚለውን ቃል Eንዴት Eንደተረጐመው Aጠና፣
ሐ/ ወልድ በባሕርዩ ፍጡር ከሆነ በመዳን ምስጢር ላይ ስለሚደርሰው Aደጋ ተወያየ፣
መ/ የEግዚAብሔር ቃል ለሰው ልጆች ሲል ወዶ ያደረገውን ተዋሕዶ Aርዮስ የባሕርይ
ተወራጅነት ቢኖርበት ነው Aለ፤
ሠ/

ወልድ በባሕርይው ፍጡር ሳለ Eንደሌሎች ፍጡራን በገድል በትሩፋት የAምላክነት ክብር
Aገኘ ስለማለቱ፡፡

Aርዮሳውያን ከግሪኮች ፍልስፍና ጋር በማዛመድ ለራሳቸው የሚመቻቸውን ጥቅስ በመጥቀስና
ጥያቄ በማቅረብ “Eሰጣ Aገባ” ውስጥ ገቡ፡፡ Eነ ቅዱስ Aትናቴዎስ ግን ጌታ Aዳኝ
ነው፣መድኃትነቱም የባሕርይ Aምላክነትን የሚያስረዳ ነው፡፡ የሚያድንም EግዚAብሔር ብቻ
መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ ዝርዝረው ተናገሩ፡፡
ክርስቶስ Aምላክ ካልሆነ Aሁን Aልዳንም ማለት ነው፡፡ በEርሱ መዳናችንን ካመንን ግን
ያዳነን Eርሱ Aምላክ መሆኑን ማወቅና ማመን Aለብን፤ ፍጡር ፍጡርን Aያድነውምና፡፡
ለምሳሌ የጠፋው በግ ምሳሌትን ሲያስረዳ የጠፋው በግ የሰው ዘር፣ ፈላጊው Aካላዊ ቃል
የEግዚAብሔር ልጅ ነው፡፡ Iሳ.#5.!1 ሆሴ.03.4 ማቴ.1.!1 ሉቃ.04.7 1ኛጢሞ.1.1
‹‹ጌታ በገድል በትሩፋት Aምላክ ስለሆነ Aምላክ ተብሎ ሊሰገድለት ይገባዋል፡፡›› ላለው፤

www.zeorthodox.org

Aትናቴዎስ ሲመልስ፤ ፍጡር ከሆነና ለEርሱ የAምልኮ ስገድት የምንሰገድ ከሆነማ Aምልኮ
ባEድ ነው ሲል ሐሳቡን ተቃውሟል፡፡ የጌታን የባሕርይ ልጅነት ሲናገር፤ ለEርሱ
ለEኛ ግን

‹‹

Aባታችሁ›› Aለ Eንጂ ‹‹Aባታችን›› Aላለምና ሲጠመቅ “ወልድን”

‹‹

Aባቴ››

“ወልድ” ብሎ

ለይቶ ጠርቶታልና›› ማቴ. 3፡፡ ከዚህ ሁሉ ክርክርና መልስ በኋላ በጉባኤው የነበሩ Aባቶች
የAርዮስ ሐሳብ ሰው ሠራሽ Eንጂ Aምላካዊ

Aለመሆኑን ተረድተው፤ የሃይማኖት Eንጂ
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የፍልስፍና ተገዥ Aለመሆናቸውን በAጭር Aገላለጥ ተናግረዋል፡፡
Aውሳብዮስ

ዘቂሣርያና

Aውሳብዮስ

ዘኒቆሚዲያ

Aርዮስን

ለመደገፍ፤

‹‹ወልድ

Aብን

ይመስለዋል›› ቢሉም ጉባኤው ይህን Aመለካከታቸውን ከAርዮስ Aመለካከት ልዩ ሆኖ
ስላላገኘው Aልተቀበለውም፡፡
ጉባኤው የሁለቱን ወገን ማስረጃዎች ከተመለከተ በኋላ፤ Aርዮስ ወልድን ፍጡር ለማለት
ያበቃው ፍልስፍና Eንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት Aለመሆኑን Eንዲረዳው ተደረገ፡፡
ሆኖም ከክህደቱ ካልተመለሰ በቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ማስተማር Eንደማይቻልና ወደ
Eስክንድርያም Eንዳይመለስ ተወገዘ፡፡
Aርዮስን ካወገዙ በኋላ የቤተ ክርስቲያንን Eምነት ከፍልስፍና ለይተው፤ ወልድ፣ ቃል
የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ Aነጋገር Aንድ መሆኑን Aብራሩ፡፡ የወልድ መገኘትም Aትናቴዎስ
Eንዳቀረበው ‹‹ዋሕደ ባሕርይ ምስለ Aብ፡- ከAብ ጋር Aንድ ባሕርይ›› ነው በማለት፤
የመለኮትን Aንድነት፣ የAካላት ሦስትነት፣ የወልድን የባሕርይ Aምላክነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ
በሆነ Aንቀጸ ሃይማኖታቸው Aጽድቀዋል፡፡
Aሁን በቤተ ክርስቲያን የሚሠራበት የሃይማኖታችን ቀኖና ይህ ነው፡፡ ይህም Aሥራ ሁለት
Aንቀጾች ያሉት ሲሆን ሰባቱ በዚህ ጉባኤ የተረቀቁ ናቸው፡፡ ሌሎቹ Aምስቱ ደግሞ
በሁለተኛው ጉባኤ የቀረቡ ናቸው፡፡

በኒቅያ የቀረቡት ሰባቱ የAንቀጸ ሃይማኖት ክፍሎች፡1. “ ሁሉን የፈጠረ Aንድ Aምላክ በሚሆን በEግዚAብሔር Aብ Eናምናለን”›
2. ‹‹ ከብርሃን የተገኘ ብርሃን

Eውነተኛ ብርሃን፤ ከAምላክ የተገኘ Eውነተኛ Aምላክ፤

የተወለደ Eንጂ ያልተፈጠረ፤ በባሕርይው ከAብ ጋር የሚተካከል በEግዚAብሔር ልጅ
በIየሱስ ክርስቶስም Eናምናለን፡፡ ብቻውን ከAብ የተወለደ ሁሉ በEርሱ የሆነ፤››
3. “ስለ Eኛ ስለሰዎች ስለመዳናችንም የወረደ ሥጋ የሆነ ሰውም የሆነ፡፡”
4. “ታመመ ሞተ ተቀበረ፡፡”

www.zeorthodox.org

5.“ በሦስተኛው ቀን የተነሣ፡፡”
6. “ወደ ሰማያት Aረገ፡፡”

7. “ሕያዋንንና ሙታንን ይገዛ ዘንድ ዳግመኛ የሚመጣ” የሚሉት ሲሆኑ “ በመንፈስ ቅዱስ
Eናምናለን፡፡” የሚለው በዚህ ጉባኤ ተጀምሮ በቁስጥንጥንያ ጉባኤ የተፈጸመ ነው፡፡
ከዚህ ትምህርት ወጥተው ወልድን ከAብ ለይተው፤ ‹‹ያልነበረበት ጊዜ ነበረ›› የሚሉ
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ወይም ‹‹ከመወለዱ በፊት Aልነበረም›› የሚሉ ወይም ‹‹ወልደ EግዚAብሔር ከባEድ
ባሕርይ የተገኘ ነው›› የሚሉ ወይም ‹‹በባሕርይ መለወጥ Aለበት›› የሚሉትን Eነዚህን
ሁሉ ‹‹በሁሉ ያለች ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ታወግዛቸዋለች›› ሲሉ ውሳኔያቸውን
Aስተላልፈዋል፡፡

ማጠቃለያ
ለጉባኤው መሰባሰብ ዋናው ምክንያት የሆነው የAርዮስ ጉዳይ ቢሆንም፤ ሠለስቱ ምEት Eግረ
መንገዳቸውን ቤተ ክርስቲያን በውጭ Eና በውስጥ ስላላት የAስተዳደር ሥርዓት፣ ስለበዓላትና
Aጽዋማት፣ ስለ ኤጴስ ቆጶሳት መብትና ሥልጣን፣ ስለ ሀገረ ስብከት ክልል Aስፈላጊነት
ውሳኔ Aስተላልፈዋል፡፡
በAጠቃላይ ይህ የኒቅያ ጉባኤ የተካሔደው በ3)!5/325/ ዓ.ም ነው በዘመነ ቆስጠንጢኖስ 3)
08/318/ ሊቃውንት Aባቶች በጉባኤው ተሰብስበው ተሳታፊዎች ሆነዋል፡፡ በEለ Eስክንድሮስ
ሊቀመንበርነት የIየሱስ ክርስቶስን Aምላክነት በቅዱሳት መጻሕፍት ቃል
በማረጋገጥ

“ወልድ

ፍጡር”

ሲል

የሳተውን

ቀንደኛ

መናፍቅ

/ዮሐ. ፩.፩-፬/

Aርዮስን

Aውግዘው

ለይተውታል፡፡

ተግባር
ጸሎተ ሃይማኖትን በቃል Aጥኑ፡፡

www.zeorthodox.org
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ዓለም Aቀፍ የቤተክርስቲያን ጉባኤያት(ሁለት)
ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡-

ተማሪዎች ቤተ ክርስቲያን የምትቀበላቸውን ዓለም Aቀፍ ጉባኤያት
በሚገባ Aውቀው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ” ማቴ.08.07

መግቢያ

ካለፈው ትምህርታችን በመቀጠል በዚህ ክፍል ጉባኤ ቁስጥንጥንያን Eና ጉባኤ ኤፌሶንን
Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
2. ጉባኤ ቁስጥንጥንያ
ጉባኤው የተካሔደው በ3)'1/381/ ዓ.ም የታናሽ Eስያ ክፍል በሆነችው በቁስጥንጥንያ ነው፡፡
ይህ ጉባኤ መቅዶንዮስ ከተባለ ከAርዮሳውያን የመናፍቃን ጐራ ወገን የሆነ፤ ‹‹መንፈስ ቅዱስ
ሕፁፅ ነው›› በማለት የክህደት ትምህርቱን ስላስተማረ የተጠራ ነው፡፡
ይህ ክህደት ሲነሣ የቁስጥንጥንያ ንጉሥ የነበረው ቴዎዶስዩስ ቀዳማዊ ይህ የቤተ ክርስቲያን
ችግር በጉባኤ Eንዲሚፈታ ባስተላለፈው መልEክት መሠረት Aንድ መቶ ሃምሳ ሊቃውንት
ተሰብስበዋል፡፡
ጉባኤውንም በየጊዜው የተለያዩ Aባቶች መርተውታል፡፡ በመጀመሪያ ጎርጎርዩስ ዘEንዚናዙ
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ቀጥሎ ኔክታሪዎስ በመጨረሻም የEስክንድርያው ጢሞቴዎስ ጉባኤዉን በሊቀመንበርነት
መርተውታል፡፡

በዚህ ጉባኤ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የተወያዩባቸው መሠረታውያን

ጉዳዩችም የሚከተሉት

ናቸው፡፡
1.
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ቅዱስ ሕፁፅ ነው›› የሚለውን ክህደትን ማውገዝ፡፡
2. Aቡሊናርዮስንና ትምህርቱን፤ ‹‹በምስጢረ ሥጋዌ ቃለ EግዚAብሔር ሰው በሆነ ጊዜ ሥጋን
Eንጂ ነፍስን Aልተዋሐደም›› የሚለውን ክህደትን ለማውገዝ፡፡
3. የEግዚAብሔር ልጅ የተዋሐደው የAዳምን ሥጋ Aይደለም ሌላ በቅድምና የነበረ ሥጋ ነው
Eንጂ፤ የሚሉ መናፍቃንን ለማውገዝ፡፡
4. በኒቅያ ጉባኤ ላይ በተረቀቀው ጸሎተ ሃይማኖት /የሃይማኖት ቀኖና/ ላይ የተጨመሩ
Aምስት Aንቀጾች ያሉት የሃይማኖት ቀኖና ማርቀቅ ሲሆኑ፤ የኒቅያውን ረቂቅ ንባቡን
ለማስተካከል የገቡ Aንዳንድ ቃላትንም ጭምር ተመልክቷል፡፡
ጉባኤው

በሎዶቅያ

የተወለደውን

የAቡሊናርዮስን

የክህደት

ትምህርትም

Aውግዟል፡፡

ትምህርቱም የኘላቶንን የሥጋዊ ፍልስፍና ወስዶ፤ ሰውን ለማወቅ የምትችለው ነባቢት
ለባዊትና ሕያዊት ነፍስ ከመለኮት ተከፍላ የመጣች ነች፣ ቃልም ሥጋ ሲሆን የተዋሐደው
ሥጋን Eንጂ ነፍስን Aይደለም፣ መለኮትም ለሥጋ ነፍስ ሆናት፤ ይል ነበር፡፡ በዮሐንስ
ወንጌል፤1.1-04 ላይ ‹‹ቃል ሥጋ ሆነ›› የሚለውን ቃል በመጥቀስ በትክክል የቃልና የሥጋን
ተዋሕዶ

መጽሐፍ

ቅዱሳዊነት

ሊቃውንቱ

Aስረድተዋል፡፡

ከሊቃውንተ

ቤተክርስቲያን

መካከልም ቀዳማዊ ጎርጎርዮስ ዘEንዚናዙ /ነባቢ መለኮት/ ሰው ማለት ነፍስና ሥጋ ነው፡፡
Iየሱስ ክርስቶስ ሥጋን Eንጂ ነፍስን Aልነሣም ከተባለ ያዳነው ሥጋን Eንጂ ነፍስን
Aይደለም፤ ብሎ በመመለስ የAቡሊናርዮስን ክህደት ተናግሯል፡፡
Aቡሊናርዮስ ከግኖስቲኮች በወረሰው የክህደት ትምህርቱ 3)%2/362/ ዓ.ም በEስክንድሪያ
ሲኖዶስ

በ3)&9/379/

ዓ.ም

በAንጾኪያ

ሲኖዶስ

Eና

በመጨረሻ

በ3)'1/381/

ዓ.ም

በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ሦስት ጊዜ ተወግዟል፡፡
በቁስጥንጥንያ ጉባኤ የሠለስቱ ምEት ትምህርተ ሃይማኖትን Aጽድቆ መናፍቃንን Aውግዞ
ሲለይ፤ በጉባኤ ኒቅያ Aንቀጸ ሃይማኖት ከተጠቀሱት ተጨማሪ የሚከተሉትን Aምስት
Aንቀጾች Aስቀምጠዋል፡፡ Eነርሱም፡1. ‹‹በጌታ በAዳኝ ከAብ በሰረጸ Eንሰግድለት Eናመሰግነውም ዘንድ ከAብና ከወልድ ጋር
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በነቢያት በተናገረ በመንፈስ ቅዱስ Eናምናለን፡፡››

2. ‹‹በሁሉ ባለች በሐዋርያዊት ጉበኤ በAንዲት ቤተ ክርስቲያን Eናምናለን፡፡››
3. ‹‹የኃጢAት ማስተሰሪያ በምትሆን በAንዲት ጥምቀት Eናምናለን፡፡››
4. ‹‹የሙታንን ትንሣኤ ተስፋ Eናደርጋለን፡፡››
5. ‹‹የሚመጣውን ሕይወት Eንጠባበቃለን ለዘላለሙ Aሜን፡፡››
27

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ከዚህ በላይ ያየነው በጉባኤ ቁስጥንጥንያ የተረቀቀው Aንቀጸ ሃይማኖት በኒቅያ ጉባኤ ከተወሰነው
ጋር Aንድ ሆኖ ዛሬም Eኛ በሐዋሪያዊት ቤተ ክርስቲያናችን ሥር የምንኖር የተዋሕዶ ልጀች
የምናምነው የምንቀበለው Aንቀጸ ሃይማኖት ነው፡፡

3. ጉባኤ ኤፌሶን፡
ይህ ጉባኤ ሦስተኛው ዓለም Aቀፍ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ በመባል ይታወቃል፡፡ ለጉባኤው
መሰብሰብ ምክንያት የሆነው የንስጥሮስ የክህደት ትምህርት ነው፡፡

በAንጾኪያ ትምህርት ቤት የጠርሴስ ሊቀ ጳጳስ ከሆነው ከዲያድርስ የክህደት ትምህርትን
የተማረው ንስጥሮስ ይኖር የነበረው በግሪክ በሚገኝ ገዳም ነው፡፡

ንስጥሮስ የዲያድርስን Eምነትና የክህደት ትምህርት ማለትም፤ በምስጢረ ሥጋዌ ክርስቶስን
በሁለት ከፍሎ Aንዱን ወልደ ዳዊት ሁለተኛውን ወልደ EግዚAብሔር ነው ብሎ ያምንና
ያስተምር ነበር፡፡ በEርሱ Aባባል ከማርያም የተወለደው የዳዊት ልጅ ከEግዚAብሔር Aብ
የተወለደው ወልደ EግዚAብሔር ነው ብሏል፡፡ ስለዚህም Eመቤታችን የወለደችው ሰው Eንጂ
Aምላክ Aይደለም በማለት በAደባባይ የክህደት ትምህርቱን ያስተምር ነበር፡፡

ንስጥሮስ ለክህደት ትምህርቱ የተጠቀመበት (ዮሐ.1.04) ‹‹ቃል ሥጋ ሆነ›› የሚለውን
መለወጥን ያስከትላል፣ (ፌል.2.5-6) ‹‹ነሥዓ AርAያ ገበረ›› ያለውን፤ ቃል በሥጋ Aደረ፤
ብሎ Eንዲመቸው Aድርጐ በመተርጐም መሪ ጥቁሱን ነበር፡፡

ለንስጥሮስና ለክህደት ትምህርቱ በሚገባ ምላሽ የሰጠው በ3)&5/375/ ዓ.ም በEስክንድርያ
የተወለደው የEስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ቄርሎስ ነው፡፡ መዓርገ ዲቁናና ቅስናን ከቴዎፍሎስ
ተቀብሎ፤ ቴዎፍሎስ በ4)02/412/ ዓ.ም ሲያርፍ፤ የEስክንድርያ ሃያ Aራተኛ ፓትርያርክ ሆኖ
የተሾመውና የEስክንድሪያን ቤተ ክርስቲያን ለ"2 ዓመታት የመራው ታላቁ Aባት ቅዱስ
ቄርሎስ፤

የቃልና

የሥጋን

ተዋሕዶ

በሚገባ

በማስረዳት

ስለውላጤና

ኅድረት

ተንትኖ

በማብራራት ድል AድርጎAል፡፡

የንስጥሮስን

www.zeorthodox.org
ትምህርት

በመጀመሪያ

የተቃወመች

የሚባለውም በቅዱስ ቄርሎስ Aማካይነት ነው፡፡
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ቤተክርስቲያን

ነች፡፡

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ማጠቃለያ፡ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሦስት ታላላቅ ዓለም Aቀፍ ጉባኤያትን ስታደርግ፤ የሃይማኖት
ትምህርቷን፣ ሥርዓቷንና ትውፊቷን Eንድትለይ Eና በትክክል Eንድታስተምር ያደረጋት ከምንም
በላይ የምትደነቅበት ጊዜ ነው፡፡
በነዚህ ጉባኤያት ትምህርተ ሃይማኖትን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን
Aባቶቻችንንም በትክክል Aውቀናል፡፡ በክህደታቸውና የተወገዙትንም Aስተምህሮ ለይተናል ፡፡

www.zeorthodox.org
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የክብር Aካል (Aንድ)
ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ስለክርስቶስ ትንሣኤና ስለተሰጠን ተስፋ Aውቀው ያስረዳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “የሙታን ትንሣኤ ደግሞ Eንዲሁ ነው፡፡ በመበስበስ ይዘራል÷ባለመበስበስ
ይነሣል፤ በውርድት ይዘራል÷ በክብር ይነሣል፡፡” 2ኛ ቆሮ. 05÷#2

መግቢያ
ይህ ክፍለ ትምህርት ሁለት ተከታታይ ክፍሎች Aሉት፡፡ ከትንሣኤ በኋላ ስላለው
የክርስቶስ ክቡር Aካል የምንማረው የመጀመሪያው ክፍል ነው፡፡
Eንደ ክርስቶስ የክብር ትንሣኤ Eንደምንነሣ መሠረታዊ የክርስትና ትምህርታችን ሲሆን
የጌታችን ተስፋም ተሰጥቶናል፡፡

የሚተኮርባቸው ነጥቦች ፡ሀ.ጥያቄ፡- ጌታ ሲነሣ ምን ዓይነት Aካል ይዞ ተነሣ? Eንደ Eኛ ተራ Aካል ይዞ ነው የተነሣው
ወይስ የክብር Aካል? ክቡር Aካል ይዞ ከተነሣ “ተቀብሎም በፊታቸው በላ” ሉቃ. !÷#3 “Eኔን

ዳስሳችሁ Eዩ Aላቸው፡፡ ይህንም ብሎ Eጆቹንና Eግሮቹን Aሳያቸው፡፡” ሉቃ.!4÷"9 የሚሉት ቃላት
ትርጓሜ ምንድን ነው? ክርስቶስ ሲነሣ የነበረው Aካል ከድንግል ማርያም ከነሣው Aካል ጋር Aንድ
ነው ? በክብር Aካል ተወለደ ለምን Aንልም?
ለ. መልስ፡1. ካለ ጥርጥር የተነሣው ክቡር Aካል ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ የክብር Aካል ሲገልጽ

www.zeorthodox.org

Eንዲህ ብሏል፡፡“የሙታን ትንሣኤ ደግሞ Eንዲሁ ነው፡፡ በመበስበስ ይዘራል÷ባለመበስበስ

ይነሣል፤ በውርደት ይዘራል÷ በክብር ይነሣል፡፡ በድካም ይዘራል÷ በኃይል ይነሣል፤
ፍጥረታዊ Aካል ይዘራል÷ መንፈሳዊ Aካል ይነሣል፡፡ ፍጥረታዊ Aካል ካለ መንፈሳዊ Aካል
ደግሞ Aለ፡፡” 1ኛ ቆሮ.05÷#2-#4
2.

Eኛ በክብር Aካል የምንነሣ ከሆነ÷የክርስቶስ ትንሣኤ ምን ያህል ይልቃል? Eኛ የEርሱን
ትንሣኤ መስለን በክብር ስለምንነሣበት ግልጥ ትምህርትን የጻፈልን ቅዱስ ጳውሎስ ነው፡፡
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መልEክቱ

3÷!1

ላይ

Eንዲህ

ክፍል

ጽፎAል፡፡“ክቡር

ሥጋውን

Eንዲመስል

የተዋረደውን ሥጋችንን ይለውጣል፡፡”
3. ታዲያ ይህ ከሆነ ክርስቶስ ከተነሣ በኋላ “በላ”“Aጥንትና ሥጋ” Aለው፡፡ “ዳስሱ” ለምን
ተባለ? ቅዱስ ሉቃስ በጻፈልን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሠረት ይህ ሓሳብ Eጅግ
ግልጥ ሆኖ ቀርቧል፡፡
ወንጌላዊው፤ ጌታችን

ከትንሣኤው በኋላ ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ መግለጡን ሲጽፍ፤ “ነገር

ግን ደነገጡና ፈሩ፤ መንፈስም ያዩ መሰላቸው፡፡ Eርሱም፡- ስለምን ትደነግጣላችሁ? ስለ ምንስ Aሳብ
በልባችሁ ይነሣል? Eኔ ራሴ Eንደሆንሁ Eጆቼንና Eግሮቼን Eዩ በEኔ Eንደምታዩት መንፈስ ሥጋና
Aጥንት የለውምና Eኔን ዳስሳችሁ Eዩ Aላቸው፡፡ ይህንም ብሎ Eጆቹንና Eግሮቹን Aሳያቸው፡፡”
ሉቃ. !4."7-# በተመሳሳይ ቦታና ጊዜም “የተጠበሰ ዓሣ ከማር ወለላ ጋር በፊታቸው በልቷል፡፡”
ሉቃ. !4.#2-#3

ይህንንስ Eንዴት Eንገልጸዋለን?
1. ሐዋርያት ስለ መንፈሳዊው Aካል ምንነትና ክብር Aላወቁም ነበርና÷ሥጋው ከሙታን
መነሣቱን

ሲያረጋግጥላቸው፤

በርግጥም

በመብላትና

Aካሉን

Eንዲዳስሱ

በማድረግ

ባያረጋግጥላቸው ኖሮ ሥጋ የሌለው መንፈስ ያዩ መስሏቸዋልና ትንሣኤውን ይጠራጠሩ ነበር፡፡
2. በትንሣኤ በጣም Aስፈላጊው ነገር የሥጋ መነሣት ነው፡፡ ከላይ Eንደተገለጸው ደቀ መዛሙርቱ
መንፈስ ያዩ የመሰላቸው የሥጋ ትንሣኤ ከAEምሮAቸው Eጅግ የራቀ ሐሳብ ስለነበር ነው፡፡
 ምክንያቱም መንፈስ በተፈጥሮው የማይሞት ሕያው ነው፡፡ ሥጋ የሚሞተውም ከመንፈስ
ሲለይ ነው፤ ከዚያም ወደ Aፈርነት ይቀየራል፤ ነገር ግን መንፈስ በመቆያ ሥፍራው (ገነት
ወይም ሲOል) ይቆያል፡፡ Eንግዲህ ትንሣኤ የሥጋ መነሣትና ከመንፈስ / ነፍስ / ጋር
መዋሐድ ነው፡፡
ስለዚህም ከዚህ Eምነት የራቀ AEምሮAቸውን ለማሳመንና ሌሎቹንም Eንዲያሳምኑ
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ለማድረግ መብላት Eና Aካሉን Eንዲዳስሱ ማድረግ Aስፈልጓል፡፡

መንፈስ ብቻውን ሙሉ የሰውን ተፈጥሮ Aይወክልም፡፡ ለዚህም ነው የሥጋን ትንሣኤ
ማስረገጥ ያስፈለገው፡፡ ደቀ መዛሙርቱን ዳስሳችሁ Eዩ ብሎ የፈቀደላቸውም ለዚህ ነው፡፡
(ሉቃ.!4."9 ዮሐ. !.!7)
3. ይህ መንፈሳዊ ክቡር Aካል ነው ወደ ሰማይ የወጣው፡፡ ሥጋ ከAየር የሚበልጥ ክብደት
ስላለው ነገረ Eርገት ከመሬት የስበት ኃይል ሕግ ጋር ላይስማማ ይችላል፡፡ ነገር ግን በክብር
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ከመንፈሳዊው Aካል ጋር ወደ ሰማይ AርጎAል፡፡ በተመሳሳይ ክብርም በAብ ቀኝ ተቀምጦAል፡፡
ተመሳሳይ የክብር Aካልም ይመጣል፡፡/ማቴ.!5."7/
4. ይህ የክብር Aካል ነው ለሳውል በጠርሴስ መንገድ ላይ የተገለጠለት፤ (የሐዋ.9÷3-5)፡፡
5. የተነሣው ሥጋ ከተወለደው ጋር Aንድ ነው፤ ሲለወጥ…ምን Eንደሚመስል ግን በደብረ ታቦር
ምሳሌሰጥቶናል፡፡ ‹‹ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን Aወጣቸው፡፡ በፊታቸውም ተለወጠ÷››
ማር.9÷2-3 ክርስቶስ በትንሣኤ የነበረው ሥጋ ሲወለድ ከነበረው ሥጋ ጋር Aንድ ነው፡፡
በክብር Eና በመለወጥ ግን ሥጋውን በክቡር ባሕርዩ Eና በመንፈሳዊ ኃይሉ ገልጦታል፡፡ ይህ
ተመሳሳይ ነገርም በEኛ ይሆናል፡፡
6. Aንዳንዶች የክርስቶስ Aካል ክብርን ያገኘው ከትንሣኤው ወይም ከEርገቱ በኋላ ነው? ብለው
ይጠይቃሉ፡፡ መልሳችን የክርስቶስ Aካል ያን ክብር የተላበሰው በትንሣኤው ነው፡፡ ሰውኛ
ባሕርዩን ለማረጋገጥ ያደረጋቸው ልዩ ምክንያቶችም ለደቀ መዛሙርቱ ሥጋው መነሣቱን
ለማሳመንና በሙሉ ልብ ወንጌልን Eንዲያስፋፉ ነበር፡፡/1ኛ ዮሐ.1÷1 የሐዋ.ሥ.0÷#1)
ከዚህ ምክንያት ውጪ ግን የተነሣው የክብር Aካል መብልና መጠጥ Aያስፈልገውም ፡፡
Aይራብም÷ Aይጠማም፡፡ በክብር Aካል ድካም የለም፣ Aይታመምም፤ Aይሞትምም፤
ሕያው፣ መንፈሳዊና ክቡር Aካል ነውና፡፡

ማጠቃለያ፡1. የተለያዩ Aካላት Aሉ፡፡ Eጅግ Aስፈላጊው Aካል ከሞት ስንነሣ ይዘን የምንነሣው የክብር
Aካል ነው፡፡ በምድር የጽድቅ ኑሮ ከኖርን፣ ከጌታችን ጋር Aንድ ሆነን (በሥጋና ደሙ)
ከኖርን÷በዳግም ምጽAቱ ስናገኘውም ከክርስቶስ ጋር (ከተነሣበት ሥጋ ጋር) ተመሳሳይ
የሆነ የክብር Aካል ይኖረናል፡፡
2. ትንሣኤ የክርስትና ክብር ነው፡፡ ምክንያቱም መጻI ሕይወታችንን የደስታ Aድርጎ ዘላለማዊ
ሕይወትን ከEግዚAብሔር ጋር ያኖረናል፡፡
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የክብር Aካል (ሁለት)
ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡- ተማሪዎች ክርስቶስ የክብር Aካል በትንሣኤው ይዞ Eንደተነሣ
ተገንዝበው ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ፣ Iየሱስ መጣ፤ በመካከላቸውም ቆሞ….” ዮሐ.!.09

መግቢያ፡
ካለፈው ትምህርታችን ክርስቶስ የተነሣው በክብር Eንደሆነ ተገንዝበናል፡፡ Eኛም ስንነሣ
የክብር Aካል Eንደሚኖረን፤ “ክቡር Aካሉን Eንዲመስል የተዋረደው ሥጋችንን Eንደሚለውጥ፡፡”
ፊልጵ.3.05 Aይተናል፡፡

ባለፈው ክፍል ትምህርታችን ይሄንኑ የሚገልጡ ነጥቦች ተብራርተው የቀረቡ ሲሆን ዛሬም
ስለ ክርስቶስ የክብር Aካል የምንማረው ተከታታይ ትምህርት ክፍል ሁለት ነው፡፡

ትምህርቱ
በተዘጋ በር መግባት Eና ከተዘጋ ቦታ መውጣት፤ የተነሣው Aካል የክብር Aካል
Eንደሆነ ግልጽ ማረጋገጫዎች ናቸው፡፡
“ደጆቹ ተዘግተው ሳለ ” ዮሐ.!.1

Eና !6፤ በትንሣኤውም ከታተመ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል

ወጥቶAል፡፡ ሰዎች መቃብሩ ባዶ መሆኑን Eንዲያዩ ድንጋዩን ያንከባለለው ከትንሣኤው በኋላ ነው፡፡
ከተዘጋ መቃብር ለመውጣቱ ምሳሌ ከሚሆኑን Aንዱም ከዚያ በፊትም ከድንግል ማርያም ማሕፀን
በኅቱም ድንግልና መወለዱ ነው፡፡ ይሄን ስንል Aንዳንዶች ክርስቶስ Eንደተነሣበት ዓይነት ክቡር
Aካል ይዞ ተወልዷል? ብለው ይጠይቃሉ፡፡ መልሱ Eንደሚከተለው ተገልጿል፡፡
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ክርስቶስ የተወለደው የEኛን ዓይነት Aካል ይዞ ነው፡፡ ከኃጢAት በስተቀር Eኛን መስሎAል፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የEኛን የሰው ልጆችን ባሕርይ ሲወርስ፡- “የሰው ልጅ” ተብሎAል፤
በዚህም

Aድኖናል፡፡

“Eንደኛም

በሕፃንነት

Aድጓል”

ሉቃ.1.'፡፡

“ተርቧል”

/ማቴ.4.2/፡፡

ተጠምቷል፡፡ /ዮሐ. 09.!8/፡፡ ደክሞት ያውቃል (ዮሐ.4.6)፡፡ “ተኝቷልም” /ማቴ. 8.!4/

የሰዎችን ባሕርይ ባይነሣ ሕመም Aይስማመውም ነበር፡፡ ሥጋ የሚሰማውን ሕመም
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ይሰማው ነበር፡፡
በሕመም ተሰቃይቶAል፡፡ ማለትም ተሰድቦ፣ ተገርፎ፣ ተንገላቶ፣ ተቸንክሮ ስቃይን ተቀብሏል፡፡
ይህም በመስቀል ሳለ በተደጋጋሚ ሆኖAል፡፡ የቀሬናው ሰው ስምOን መስቀሉን በመሸከም ያገዘውም
ለዚህ ነበር፡፡ የተዋሓደው ሥጋ ባሕርይ መዋቲ /ሟች/ ነበርና ስለ Eኛ ሞቷል፡፡ ለEኛ ሲል ሞቶ
Aድኖናልም፡፡ የክብር Aካል ግን Aይታመምም Aይሞትምም፡፡ ጌታችን ሲወለድ በታማሚ፣ሟች፣
የሚሠቃይ የሰውን ባሕርይ ይዞ ተወልዷል፡፡ በዚህ መንገድ ይህን የሰውን ባሕርይ ለብሶ ማዳንን
ፈጽሞAልና ከዚያም በክብር ተነሥቷል፡፡

ዓለምን ከማዳኑ በፊት የነበረው የባሕርይ ክብሩ ኃጢAት የማይሰማማው ነበር፡፡
ጌታችን ሲወለድ፣ በተፀነሰም ጊዜ፣ በምድር ሲመላለስም በመንፈሳዊ ክብር የፈጸማቸው ነገሮች
የተከናወኑት በመልካም ፈቃዱ ሲሆን ሥጋው ግን ከኃጢAት በቀር EንደEኛ ነበር፡፡ ራሱንም ባዶ
Aድርጎ የAገልጋዩን ባሕርይ ይዞ ተገኘ፡፡

ከመለኮት ጋር የነበረውም ተዋሕዶ የክብሩ Aንዱ መሣሪያ ነው፡፡
ይህ ተዋሕዶ ሰውኛ ባሕርዩን Aላስቀረውም፡፡ የሥጋን ድካም መራብ፣መጠማት፣ድካም Eና
ሞትም Aላስወገደውም፡፡ይህ ቢሆን መዳን Aይፈጸምም፤ ዋጋውንም ያጣ ነበር፡፡ ሕማሙ የEውነት
ስለነበረም ነው ማዳኑ Eውነት የሆነው፡፡ ራሱን ባዶ ስላደረገም በትንሣኤው ክብር ሰጠን፡፡ ከመሞቱ
በፊት ራሱን ባዶ ስላደረገ “Aባት ሆይ ልጅህን Aክብረው ልጅህ Eንዳከበረህ፡፡” “Aሁንም Aባት ሆይ

ዓለም ከመፈጠሩ በፊት በነበረው ክብር Aክብረኝ“ ዮሐ.07.1፣5 ብሏል፡፡ ይህም ስለ ትንሣኤው
የተነገረው ነው፡፡

ደቀ መዛሙርቱ ይህን ክብር Aይተው መቋቋም Aልቻሉም፡፡
ወንጌላዊው ዮሐንስ በራEዩ የEግዚAብሔርን ክብር Aይቶ፤ “Eንደሞተ ሰው ሆነ“ ለምን?

“ምክንያቱም ፊቱ Eንደ ፀሐይ የበራ ዓይኖቹም የሚንበለበል Eሳት ይመስሉ ነበርና“ ነው፡፡

ለዚህም ነው ጌታችን ለደቀመዛሙርቱ ሲገለጥ በተለያየ ደረጃና ቀስ በቀስ የትንሣኤውን

www.zeorthodox.org
ክብር ያሳያቸው፡፡


ለመግደላዊት ማርያም መጀመሪያ ሲገለጥ Aትክልት ጠባቂ መስሏት ነበር፡፡ በመጨረሻም
ራሱን ገለጠላት፡፡ /ዮሐ.!÷04፣06/

ለኤማሁስ መንገደኞች ሲገለጥም ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው፡፡ AብሮAቸው Eየሄደ
Aላወቁትም፡፡ /ሉቃ.!4.06/

ለደቀ መዛሙርቱም የታያቸው ተመሳሳይ Eድገት ባለው Aገላለጥ ነው፡፡ ይህ ባይሆን
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ከትንሣኤው በኋላ ያለውን የክብር Aካል ማየት ባልቻሉ ነበር፡፡

ይህ ማለት ጌታችንን በክብሩ ሆኖ ማየት Aንችልም ማለት ነው? ካየነውስ Eንዴት Eና መቼ?
የEኛ ሰውኛ ባሕርይ ከሞት ስንነሣ ይለወጣል፡፡ የክብር Aካል Eንዲሆንም ሥጋችን ይቀየራል፡፡
/ፊልጵ.3÷!1/

Eኛም

Eናየዋለን፡፡

ለዚህም

ነው፤

ሐዋርያው“Aሁን

በድንግዝግዝ

Eንደምናይ

ነን፣ያኔም ፊት ለፊት Eናያለን፡፡” (1ኛ.ቆሮ.03.02) ያለው፡፡
“ፊት ለፊት” የሚለው ቃል ትርጒም ምንድነው? Eንዴትስ ይፈጸማል? ይህ ዝምታን
ያስመርጣል በሙታን ትናሣኤ ግን ይሄን Eናያለን፡፡

ማጠቃለያ
1. ጌታችን Eንደ Eኛ ሕማምና ሞት የሚስማማው ሆኖ ተገልጾAል፡፡ መለኮቱ ከሥጋው
ለቅጽበት Eንኳን Aልተለየም፡፡
2.

በሰውኛ

ባሕርዩ

ከኃጢAት

በቀር

Eኛን

መስሎኣልና

መዳንን

ፈጽሞAል፤

ከዚያም

በትንሣኤው ከብሮAል፡፡

ይቆየን፡፡

www.zeorthodox.org
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Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም
Aሥረኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማዎች፤ ስለ Eመቤታችን የሥጋ ወራት የሕይወት ታሪኳን፣
Eረፍቷን Eና Eርገቷን Eንዲሁም በበAለ AስተርEዮ ማርያም ላይ
በመመርኮዝ ስለEመቤታችን መገለጥ Aውቀው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ ለልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽን ያሳስባሉ” መዝ. #4(5)÷07


“ Eነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅEት ይሉኛል” ሉቃስ 1÷#8

መግቢያ፡Eመቤታችን

ቅድስት

ድንግል

ማርያም

ትንቢት

የተነገረላትና

ጌታችንን

ለመውለድ

የተመረጠች፤ ከሴቶች ሁሉ ተለይታ የተባረከች፤ ከሰው ሁሉ ተለይታ የEግዚAብሔር ጸጋ
የሞላባት መሆንዋን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፡፡ “ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ጌታ

ካንቺ ጋር ነው Aንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ ” ሉቃ 1÷!8 Eንዲል፡፡
ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም የክርስቶስን የማዳን ሥራ፤ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት Eና
በዘመናት ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሆኖ Eንደሚሠራ ታስተምራለች፡፡ ‹‹Eስከ ዓለም

ፍጻሜ Eኔ ከEናንተ ጋር Eሆናለሁ፡፡›› !8÷08 ብሎ ቃል በገባው መሠረት፤ በEመቤታችን
ቃል ኪዳን ምልጃና መገለጥ የተፈጸሙትን መሠረት በማድረግ Eመቤታችንን ታስባለች
ክብር ትሰጣለች፡፡ ይሄንም ለትውልድ ሁሉ ታስተላልፋለች፡፡ ‹‹ለልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽን

ያሳስባሉ›› መዝ #4(5)÷07
በዛሬው ትምህርታችንም በዚህ መሠረታዊ ሐሳብ ላይ ተመርኩዘን Eመቤታችን በምድር
የነበራትን ሕይወት Eና Eረፍቷን Eንማራለን፡፡
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ትምህርቱ
1. ታሪክ

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም Iያቄም Eና ሐና ከተባሉ ቅዱሳን፤ በጸሎት፣ በስEለት
Eና በቅድስና ኑሮም ግንቦት 1 ቀን $)4)'5/5485/ ዓ.ዓ (ከክርስቶስ ልደት በፊት) ተወለደች፡፡

“ O ድንግል Aኮ በፍትወተ ደነስ ዘተነፀነስኪ Aላ በሩካቤ ዘበሕግ Eም ሐና ወIያቄም
ተወለድኪ - ድንግል ሆይ በኃጢAት ፍትወት የተፀነስሽ Aይደለሽም በሕግ በሆነ ሩካቤ ከሐና
ከEያቄም ተወለድሽ Eንጂ ”

(Aባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም 38) ዳዊትም “መሠረቶችዋ

በተቀደሱ ተራሮች ነው ” መዝ. 86(7)÷1 ሲል ተንብዮኣል፡፡

ወላጆቿ በተሳሉት

ስEለት መሠረትም በሦስት ዓመቷ ወደ ቤተ መቅደስ ገባች፡፡ በዚያም

Aሥራ ሁለት ዓመት ኖረች፡፡

በAሥራ Aምስት ዓመቷ ዘመዷ የሆነው Aረጋዊው ዮሴፍ Eንዲጠብቃት በAደራ ተቀብሎ
ወሰዳት፡፡

በትሕትና Eያገለገለችው ሳለ መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ Aበሠራት፡፡


ቅዱስ ገብርኤል ከEግዚAብሔር ተልኮ በAክብሮት፤ ‹‹ጸጋ የሞላብሽ ደስ ይበልሽ ከሴቶች

ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ EግዚAብሔር ካንቺ ጋር ነው›› Aላት፡፡ ሉቃ.1÷!8 Eመቤታችን ግን
በትሕትናና በድንጋጤ፤ ‹‹ይህ Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው?›› Aለች፡፡

መልAኩም

በEግዚAብሔር

ፊት

የተወደደችና

የተመረጠች

መሆኗንና

ጌታችን

Iየሱስ

ክርስቶስን Eንደምትወልደውም Aበሠራት፡፡

Eመቤታችን ወንድ Aላውቅም፤ ስትለውም፤ ያለወንድ ዘር በመንፈስ ቅዱስ Eንደሚወለድ
ለEግዚAብሔር የሚሳነው ነገር የለም፤ ብሎ Aበሠራት፡፡ በዚህ ጊዜ በፍጹም ትሕትና፤ Eነሆኝ
የጌታ ባርያው Eንደቃልህ ይሁንልኝ፤ Aለች፡፡ ጌታችንንም ፀንሳ በይሁዳ ቤተልሔም በከብቶች
ግርግም ወለደችው፡፡

Eመቤታችን ጌታችንን በAርባኛው ቀን ወደ መቅደስ ስትወስደው Aረጋዊው ስምOን ከባረካቸው
በኋላ Eመቤታችንን ‹‹በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል›› Aላት፡፡ ሉቃ 2÷"5

www.zeorthodox.org


ጌታችን በተወለደ በሁለተኛው ዓመት ሄሮድስ ሊገድለው ስለፈለገ፤ Eመቤታችን ልጅዋን ይዛ
ከEስራኤል ወደ ግብጽ ተሰድዳለች፡፡ ጌታችንን ከወታደሮችና ከክፉ ሰዎች ሰይፍና Aደጋ
ለማዳን በረሓ ለበረሓ ተንከራታለች፡፡

ነፍስን የሚወጋ የሐዘን መከራዎችም Aሳልፋለች፡፡


ስደቱ በሦስት ዓመት ከመንፈቅ ተፈጸመና ናዝሬት ተመልሰው ኖሩ፡፡

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በሠላሳ ዓመቱ ሲገለጥም በቃና ሰርግ ቤት ተAምራት የፈጸመው
በEመቤታችን ጥያቄ ነበር፡፡ ዮሐ. 2÷1-01፡፡ ጌታችን መከራ ሲቀበልና በመስቀል ሲሰቀል፤
37
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‹‹የሐዘን ሰይፍ የተወጋው የEመቤታችንን ልቧን በርኅራኄ ያየው ጌታ በመስቀል ላይ ይወደው
ለነበረው ደቀ መዝሙር፤ ‹‹Eነኋት Eናትህ››

ዮሐ 09.!7 Aለው፡፡


መንፈስ ቅዱስ ለAንድ መቶ ሃያው ቤተሰብ ሲወርድም Eመቤታችን ባለችበት ነበር፡፡ የሐዋ.ሥ
1÷04 Eና 2÷1-2

ከጌታችን Eርገት በኋላ Eመቤታችን ወደ ጎልጎታ (የጌታ መቃብር) Eየሄደች በመጸለይ ለAሥራ
ስድስት ዓመታት ኖራለች፡፡ በመጨረሻም ጌታችን ቃል ገብቶላት ከዚህ የመከራ ዓለም ጥር !1
ቀን #9 ዓ.ም Aርፋለች፡፡ ‹‹ውዴ Eንዲህ ብሎ ተናገረኝ ፤ወዳጄ ሆይ ተነሽ ውበቴ ሆይ ነይ፣

Eነሆ ክረምት Aለፈ ዝናቡም Aልፎ ሄደ (የመከራው ጊዜ Aለፈ ማለት ነው)›› መኃ. 2÷0-01

ከዚያም በነቢዩ ዳዊት፤ “Aቤቱ ወደ Eረፍትህ ተነሥ Aንተና የመቅደስህ ታቦት” መዝ )"1(2)÷8
ተብሎ የተነገረው ትንቢት Eንዲፈጽም፤ ጌታ Eንደተነሣ Eመቤታችንም ተነሥታለች፡፡ ስልሣ
Aራት ዓመታት በምድር ኖራለች፡፡

ምን Eንማራለን?
ከEመቤታችን ሕይወት በዋናነት ፍቅር፣ ታዛዥነት Eና ትሕትናን Eንማራለን፡፡
ፍቅር፡- Eመቤታችን ለEግዚAብሔር ፍጹም ፍቅር ነበራት ስለነበር በቤተ መቅደሱም በሙሉ
ልብዋ ታገለግለው ነበር፡፡ በመከራ ሁሉ የጸናችው ከፍቅርዋ የተነሣ ነው፡፡ ዛሬም ልጆችዋን በዚህ
ፍቅር ትረዳናለች፡፡
ታዛዥነት፡- መልAኩ በEግዚAብሔር ስም የነገራትን ቃል ተቀብላ፤ ምንም Eንኳን ከዚህ ቀደም
የተፈጸመም ባይሆን በፍጹም ታዛዥነት ‹‹Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ›› ነበር ያለቸው፡፡ Eኛም በሕይወታችን
ሁሉ Eንደ EግዚAብሔር ቃል Eንዲፈጸምልን በቅንነት መታዘዝን ያስተምረናል፡፡
ትሕትና፡- Eመቤታችን በንጽሕና መኖርዋን Eያወቀች፤ ‹‹Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው?›› ነበር
ያለቸው፡፡

ጌታችንን

ፀንሳ

የEግዚAብሔር

Eናት

ሆናም

Eንኳን፤

‹‹የባርያይቱን

ውርደት

ተመልክቶልና›› ሉቃ.1÷#8 በማለት በትሕትና ራሷን ዝቅ Aድርጋ ኖራለች፡፡ Eኛም EግዚAብሔር
ሲያከብረን ትሕትናን መጎናጸፍ Eንደሚገባን ያስተምረናል፡፡

www.zeorthodox.org

Eመቤታችን በማንኛውም ዘመን ቦታና Aኗኗር ለክርስቲያኖች ሁሉ ምሳሌያችን

ናት፡፡

የEመቤታችን ፍቅር፣ ትሕትናና ታዛዥነት ከEናታችን ከሔዋን ጋር በማነጻጸር የሔዋንን
ስሕተት Eንዴት Eንዳረመችው Eንመልክት፡፡
ሔዋን የራሷን ክብር ስትፈልግ Eንደ EግዚAብሔር Eሆናለሁ ብላ በኃጢAት ወድቃለች፡፡
የተከለከለውን Eፅ በEባብ ምክር ተሸንፋ በልታለች፡፡ ውጤቱም Eርሷን፣ Aዳምንና ልጆቻቸውን
ሁሉ ወደ ሞት ጥሎAል፡፡
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የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ግን መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል Eመቤታችንን ሲያበሥራት፤
‹‹Eነሆ የጌታ ባርያው›› ስትል፤ በትሕትና በቅን ታዛዥነት ቃሉን ተቀብላ፤ በትሑታን
የሚያድር መንፈስ ቅዱስ Aደረባት፡፡ ጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስን
ፀንሳ ወለደች፡፡

AስተርEዮ ማርያም
የማርያም መገለጥ ማለት ነው፡፡ የጌታችንን መገለጥ በምናስብበት ወራት ውስጥ ያለ በዓል
ስለሆነ፤ Eንዲሁም በጥር !1 ቀን በሚነበበው መጽሐፈ ስንክሳር፤ Eመቤታችን ከቅዱስ
ዮሐንስ ጋር በደብረ ማኅው የተገለጠችበትም ነው፡፡ ስለዚህ AስተርEዮ ማርያም ብለን
Eናከብረዋለን፡፡
Eመቤታችን ብዙ ጊዜ Eየተገለጠች በግልና በማኅበር ትታያለች፤ Eኛን ልጆቿን ትባርከናለች፡፡
ትራዳለችም፡፡ ለዚህም ዓለም Aቀፍ የመገናኛ ብዙኃን የዘገቡትን የEመቤታችንን መገለጥ
http://www.Zeitun-eg.org/warrag.html/ ድረ ገጽ ላይ ይመልከቱ፡፡

www.zeorthodox.org
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ገዳማዊ ሕይወት
Aሥራ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ተማሪዎች፤ ስለ ገዳማዊ ሕይወት Aውቀው ስለ Aንድ ገዳም ሥርዓት ይጽፋሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡“ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጒር ልብስ ነበረው፤ በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር፤

ምግቡም Aንበጣና የበረሓ ማር ነበረ፡፡” ማቴ.3.4

ተጨማሪ ምንባብ Eና ምንጭ፡
1ኛ ቆሮ . 7.1-# ፤ የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን Aመሠራረት Aጭር ታሪክ፡፡

መግቢያ፡
ገዳም የሚለው ቃል በቁሙ ሲፈታ፤ በረሓ ጫካ ማለት ነው፡፡

" ገዳማዊ " በተግባራዊ ዘይቤ" የላመ ሳይቀምስ፣ የደመቀ ሳይለብስ፣ ጤዛ ልሶ፣ ድንጋይ

ተንተርሶ፣ ድምፀ Aራዊትን ግርማ ሌሊትን ታግሦ፣ ከዓለማዊ ኑሮ ርቆ ፣ ከሥጋዊ ሥራ
Eና ተድላ ደስታ ተጠብቆ፣ በEለታዊ ኑሮው ሁሉ…፣

ራሱን በራሱ Eየረዳ ዘወትር

በጾምና በጸሎት፣ በገድልና ትሩፋት ተጠምዶ የሚኖር የEግዚAብሔር ሰው "

ማለት

ነው ፡፡

ትምህርቱ፡Aጀማመሩ፡
ገዳማዊ

www.zeorthodox.org

ሕይወትን

ኤልያስ

በኮሬብ፤ዮሐንስ

በዮርዳኖስ

ማዶ

ባለች

በረሓ

በመኖር

Aሳይተዋል፡፡ 1ኛ ነሥት.09.1-8፣ ማቴ.3.1-ፍጻሜው፡፡ ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎAል፡፡

በተለይም የመጥምቁ ዮሐንስ የገዳም ኑሮው በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ነበር፡፡ ከዚሁም ጋር
Aለባበስ Eና Aመጋገቡም ከዓለማዊ ምቾትና ተድላ ደስታ የራቀ የተለየም ነበር፡፡ “ራሱም

ዮሐንስ የግመል ጠጒር ልብስ ነበረው፣ በወገቡም ጠፍር ይታጠቅ ነበር፤ ምግቡም Aንበጣና
40
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የበረሓ ማር ነበረ፡፡” ማቴ.3.4

ጌታችንም የሥራውን መጀመሪያ ያደረገው በገዳመ ቆሮንቶስ Aርባ ቀን Eና Aርባ ሌሊት
በማሳለፍ ነው፡፡ ማቴ.4.1-01

ይህንኑ መሠረት በማድረግ ዓለማዊ ክብርን የናቁ Eና ራሳቸውን ለክርስቶስ ያጩ Aባቶች
Eና Eናቶች በገዳም ኖረዋል፡፡ የኑሮው ሥራዓት Eና የገዳማቱ Aመሠራረት ከላይ ባየናቸው
የመጽሐፍ ቅዱስ Aባቶች Eና በጌታችን መከራ Eና ትምህርት ላይ በመመርኮዝ ነው፡፡

ገዳማውያን ኑሮAቸው ከሴት ርቀው (ከተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ተለይተው)፤ በበኣታቸው
በጾም በጸሎት ተወስነው፣ ለማኅበር ሥርዓት ታዘው ቅዱሳት መጻሕፍትን በመመርመር ነው፡፡

የዚህ ዓይነቱ ገዳማዊ ሕይወት መሥራች በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የተነሣው
ግብጻዊ መናኝ Aባ Eንጦንስ ይባላል፡፡ የገዳማውያን ኑሮ በቀዋሚ ሕግና ሥነ ሥርዓት
Eንዲመራ የተደረገው ደግሞ በዚሁ ዘመን በተነሣው ግብጻዊ መናኝ Aባ ጳኲሚስ ነው፡፡

ስለ ሆነም ገዳማዊው ሕይወትና ቀኖና(ሥርዓት) Aሁን ያለው ይዘትና ቅርጽ Eንዲኖረው
የተደረገው በEነዚሁ ሁለት Aንጋፋ Aበው መሆኑ የሁሉም Aብያተ ክርስቲያናት Eምነት ነው፡፡

የEነዚህን ታላላቅ ታሪክ መነሻ Aድርጎ መግለጽ ግዴታ ቢሆንም ከEነዚህ ገዳማውያን Aበው
በፊትም "የዋሕ ጳውሊ" የተባለ መናኝ Eንዲህ ዓይነቱን የበረሓ ኑሮ ይኖር ነበር ፡፡

በገዳም ሕግና ሥርዓት ወንዶችና ሴቶች መናንያን በAንድ ገዳም ራሳቸውን ለEግዚAብሔር
ሰጥተው መኖራቸው የክርስትናውን ዓለም ትኩረት ስለሳበ በቅጽበት Eየተስፋፋ ሄደ፡፡

ይህን ትውፊት ከተቀበሉት የክርስትና ሀገራት Aንዷ Iትዮጵያ ናት፡፡

ሀ. የገዳማት Aመሠራረት በIትዮጵያ

Iትዮጵያ የብዙ Aብያተ ክርስቲያናት ባለቤት Eንደሆነች ሁሉ Aያሌ ገዳማትም የሚገኙባት
Aገር ናት፡፡

የEነዚህ ገዳማት ምሥረታ ሂደት የተጀመረውም በAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ
Aካባቢ ከሶርያ ግብጽና ከሌላውም የግሪኮ-ሮማን ግዛት በመጡ ዘጠኝ ቅዱሳን ነው፡፡

www.zeorthodox.org


በAሁኑ ጊዜ "ተሰዓቱ ቅዱሳን - ዘጠኙ ቅዱሳን" Eየተባሉ የሚጠሩትም Eነዚህ Aበው
ናቸው፡፡


ቅዱሳኑ ወደ Iትዮጵያ የመጡት በኑፋቄ ምክንያት በAካባቢያቸው ከተፈጠረው Aደገኛ
ሁከት በመሸሽ ነው፡፡ ወደ Iትዮጵያ ለመፍለስ የመረጡትም Iትዮጵያ የኑፋቄውን
ትምህርት የምትቃወም Eና Eንግዶች የሚያርፉባት ነጻ የክርስትና ሀገር የመሆንዋን ዜና
በመስማታቸው ነበር፡፡ ከቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ ማረጋገጥ Eንደሚቻለውም የEነዚህ
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ክፍል

ቅዱሳን ስም፡- Aባ Aሌፍ፣ Aባ Aረጋዊ፣ Aባ ሊቃኖስ፣ Aባ Aፍጼ፣ Aባ ገሪማ፣ Aባ ጉባ፣
Aባ ይምዓታ፣ Aባ ጰንጠሌዎን፣ Aባ ጽሕማ ይባላሉ፣

ከEነዚህ ቅዱሳን በፊትና በኋላም Eንደ Aባ ሊባኖስ Eና Aቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያሉ
ቅዱሳን ወደ Iትጵያ በመግባት ለገዳማዊ ሕይወት የበኩላቸውን AስተዋጽO Aድርገዋል፡፡

Eነዚህ ቅዱሳን ወደ Iትዮጵያ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የገዳማዊ ኑሮ መሠረት በመጣሉ
በገዳማቱ መመሥረት የቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ ሕይወት ትናንት የነበረውንና ዛሬም
ያለውን ስፋትና ጥልቀት Eንዲያገኝ Aድርጎታል፡፡

የገዳማዊ ሕይወት መጀመር በንጥቂያ፣ በግፍEና ዓመፅ ተግባር ተሰማርተው ለነበሩ ወገኖች
ሁሉ Aስተማሪ ነበር፤ ነውም፡፡

በIትዮጵያም የመጀመሪያው ገዳም ደብረ ዳሞ ሲሆን መሥራቹም ጻድቁ Aቡነ Aረጋዊ
ናቸው፡፡

ለ. ገዳማዊ Aኗኗር በIትዮጵያ
ገዳማዊ ኑሮ በሁለት ይከፈላል፡፡ Aንደኛው የAንድነት ገዳም ሲባል፤ሁለተኛው ደግሞ የቁሪት
ገዳም ይባላል፡፡
1. የAንድነት ገዳም የሚባለው፤ በAንድነት ሠርቶ በAንድነት መመገብ፣ በAንድነት መጸለይና
ገዳማዊ Aገልግሎትን በኅብረት መፈጸም የሚቻልበት የገዳም ሥርዓት ነው፡፡
በዚህ ዓይነቱ ገዳም ምንም ዓይነት የግል ንብረት ይዞታ Aይፈቀድም፡፡ ያለ ጸሎትና
ተግባር ሥራ ፈት ሆኖ መቀመጥም በጥብቅ የተከለከለ ነው፡፡
ያለ በቂ ምክንያትና ከገዳሙ ማኅበር ፈቃድ ውጪ ከገዳሙ መውጣት ወደ ሌላ ቦታ
መሔድ Aይፈቀድም፡፡ Aመጋገቡም የገዳሙ ቀኖና የሚፈቅደውን የምግብ ዓይነትና መጠን
ብቻ ነው፡፡
በሞት ለሚለይ የገዳሙ Aባል ማልቀስና ማዘን፣ በሥራ መለገም፣ ስሕተትን መደበቅ፣
ሌሎችም የገዳሙ ሥርዓት የማይፊቅዳቸውን በዓለማዊ ኑሮ የሚታዩ ነገሮችን መፈጸም

www.zeorthodox.org

Aይቻልም፡፡ በጠቅላላ የዓለማዊና ሥጋዊ ፍላጎት ተገዥ መሆን የገዳማዊ ሕይወት
መገለጫ Aይደለም፡፡


ከመገልገል ይልቅ ለማገልገል መፋጠን የገዳማዊ ኑሮ ሌላው ግዴታ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ገዳም
የሥራ Eንጂ የሰነፍ ቦታ ባለመሆኑ ማንኛውም ገዳም የሚተዳደረው ገዳማውያኑ ሠርተው
በሚያገኙት ገቢ ነው፡፡ Aንድ ገዳም ከራሱ የልማት ሥራ Eና ገቢ Aልፎ በAካባቢው
ለሚኖሩ ሕዝቦች ሁሉ የልማት AርAያ ነው፡፡

ሥራ Aለመፍታትም ራሱ የምናኔ ሕይወት ሌላው ገጽታ ነው፡፡ በEርጅና ወይም በሕመም
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የማይችል

Aቅመ
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ካልሆነ

በቀር

በተረጅነት

Eንዲኖር

የሚፈቅድም ሆነ የሚፈቀድለት ገዳማዊ የለም፡፡ Aቅመ ደካማ Eንኳ ቢሆን ማኅበሩ
ድካሙን Aይቶ ከሥራ ነጻ Eንዲሆን ካላደረገው በቀር Eሱ ራሱ ደክሜያለሁ ልረፍ ብሎ
Aያርፍም፣ ልረፍ ብሎም Aይጠይቅም፡፡

የAንድነት ገዳም ከቅዱስ Eስጢፋኖስ ሰማEትነት በፊት Eንደነበረችው ቤተ ክርስቲያን
የAንድነት ኑሮን መኖር ማለት ነው፡፡

ከገደማውያኑ መካከል ወደ ብቃት የደረሱ ገዳማውያን በማኅበረ ገዳሙ ፈቃድና ቡራኬ
ከገዳሙ Aንድነት ሳይለዩ በልዩ ቦታ ተወስነው የተባሕዎት (የብቸኝነት) ኑሮ መኖር
ይችላሉ፡፡ Eነዚህ መናንያን የተባሕትዎ ኑሮ የሚያስከትለውን ፈተና ሁሉ መቋቋም
የሚችሉበት መንፈሳዊ ብቃት ስላላቸው ለክፉ መንፈስ የተጋለጡ Aይሆኑም፡፡

ከፍራፍሬና ከሥራ ሥር በቀር ሌላ Eህል የማይቀመስባቸው ገዳማትም Aሉ፡፡
2. የቁሪት ገዳም የሚባለው፤ ከAንድነት ገዳም የሚለየው በግል መመገብ Eና የተወሰነ ንብረት
መያዝ ስለሚፈቀድ ነው፡፡ ከዚህ በቀር ከAንድነት ገዳም ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡

ተባሕትዎ
ስለ ገዳማት ስናነማ የማይታለፍ ዓቢይ ነገር ተባሕትዎ ነው፡፡
ከገዳማት ርቀው በሚገኙ ጫካዎችና ዋሻዎች Eንደ መልከ ጼዴቅና Eንደ ዮሐንስ መጥምቅ
የተለየ Aለባበስና Aስፈሪ ግርማ ሞገስ ያላቸው ባሕታውያን የሚከሠቱበት ጊዜ Aለ፡፡
Eነዚህ

ባሕታውያን በኅበረተሰቡ Aጠራር "ግሑሳን" ይባላሉ፡፡ "ግሑስ" ማለትም "ከሰው

ርቆ የሚኖር ስውር ባሕታዊ" ማለት ነው፡፡
Eነዚህ ግሑሳን ባሕታውያን ራሳቸውን ግልጽ ለማድረግ ካልፈለጉ በቀር ማንም ሰው
ፈልጎ ሊያገኛቸውም ሆነ ሊያያቸው Aይችልም፡፡ በሚታዩበት ጊዜም ግርማቸው Aስፈሪ
ነው፡፡ ኅብረተሰቡ ታዲያ ይህን ምስጢር ስለሚያውቅ ሰው በማይደርስበት በረሐም ሆነ
ዋሻ የወደቀ Aጽምና Eንዲሁም መጽሐፍ፣መስቀል፣መቋሚያ፣ ጭራ ሌሎችም ለተመሳሳይ
የብሕትውና Aገልግሎት የሚውሉ ነገሮችን ሲያገኝ የEነዚህ ቅዱሳን ቅሪት ነው ብሎ

www.zeorthodox.org

በክብር ይጠብቀዋል፡፡

ተግባር

ከመጻሕፍት ወይም፣ ከሊቃውንት Aባቶች ወይም ከቦታው ድረስ ሔዳችሁ በመጠየቅ ስለ
Aንድ ገዳም ሥርዓት ጻፉ Eና Aቅርቡ፡፡
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ኀልዎተ EግዚAብሔር
Aሥራ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ተማሪዎች፤ ስለ EግዚAብሔር ህልውና በቂ ግንዛቤ Aግኝተው በክፍል ውስጥ Eና
ለቤተሰባቸው ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡‹‹ወደ EግዚAብሔር የሚደርስ EግዚAብሔር Eንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ Eንዲሰጥ
ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና፡፡›› Eብ.01.6

መግቢያ
Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር ከዓለም Aስቀድሞ የነበረ ዓለሙን Aሳልፎ የሚኖር
ዘለዓለማዊ ነው፤ የፈጠረን የሚመግበን Eና የሚንከባከበን Eርሱ ነው፡፡ ‹‹የሚታዩትና

የማይታዩትም፣ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም Aለቅነት ወይም ሥልጣናት፣
በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ

በEርሱ ተፈጥረዋልና. . . ሁሉ በEርሱና ለEርሱ

ተፈጥሮAል፡፡ Eርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በEርሱ ተጋጥሞAል፡፡›› ቆላ.1.05-06
ከዚህ በፊት በነበረው ትምህርታችን ስለ ሃይማኖት ስንማር ስለ ዶግማ፣ ቀኖና Eና
ትውፊት Aንሥተን፤ ዶግማ ስለ

EግዚAብሔር ያለን

ትክክለኛ Eምነት

ምንድነው

የሚለውን Eንደሚያሳውቀን ተምረናል፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም ስለ EግዚAብሔር ህልውና ወይም መኖር Eንማራለን፡፡

የትምህርቱ ዋና ትኩረት

www.zeorthodox.org


ሀልዎተ EግዚAብሔር ስንል የEግዚAብሔር መኖር ማለታችን ነው፡፡ EግዚAብሔር Eንዳለ
Eና ለሚፈለጉትም Eንደሚገለጥላቸው Eና ዋጋ Eንደሚሰጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎAል፡፡

‹‹ወደ EግዚAብሔር የሚደርስ EግዚAብሔር Eንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ Eንዲሰጥ ያምን
ዘንድ ያስፈልገዋልና፡፡›› Eብ.01.6

EግዚAብሔር ራሱን በብዙ መንገድ ገልጦAል፡፡ ‹‹ከጥንት ጀምሮ EግዚAብሔር በብዙ

ዓይነትና በብዙ ጎዳና ለAባቶቻችን በነቢያት ተናግሮAል፡፡›› Eብ.1.1
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ስለምናመልከው Eና ስለምንከተለው EግዚAብሔር መኖር ከሚያስረዱን የሚከተሉትን
በዋናነት Eንመለከታለን፡፡

1. ፍጥረት፡‹‹ዓለሞች

በEግዚAብሔር

ቃል

Eንደ

ተዘጋጁ፣

ስለዚህም

የሚታየው

ነገር

ከሚታዩት

Eንዳልሆነ በEምነት Eናስተውላለን፡፡›› Eብ.01.3

ሸክላ ባለሞያውን፣ሥEል ሠዓሊውን፣ ወንበር Eና ጠረጴዛ Aናጺውን፣ ጽሑፍ ጸሓፊውን
Eንደሚያመለክቱ ፍጥረታትም Aስገኚያቸውን EግዚAብሔርን ያመለክታሉ፡፡

ለዚህም ነው በመጽሐፈ Iዮብ ‹‹. . . Aሁን ግን Eንስሶችን ጠይቅ፣ ያስተምሩህማል፤

የሰማይንም ወፎች ጠይቅ፣ ይነግሩህማል፡፡ ወይም ለምድር ተናገር፣ Eርስዋም ታስተምርሃለች
የባሕርም ዓሣዎች ይነግርሃል፡፡ የEግዚAብሔር Eጅ ይህን Eንዳደረገ ከEነዚህ ሁሉ
የማያውቅ ማን ነው?›› Iዮ.02.7-9 ሲል የገለጠውን በማጉላት፤ ነቢዩ ዳዊትም ‹‹ሰማያት
የEግዚAብሔርን ክብር ይናገራሉ፣ የሰማይም ጠፈር የEጁን ሥራ ያወራል፡፡ ቀን ለቀን
ነገርን ታወጣለች፣ ሌሊትም ለሌሊት Eውቀትን ትናገራለች፡፡›› መዝ.08(09).1-2 በማለት
ፍጥረታት ስለ EግዚAብሔር Eንደሚመሰክሩ ገልጿል፡፡

ምክንያት የሌለው ፍጥረትና የማያስፈልግ Aካል Aለመኖሩን Eንዲሁም Aንዱ ለሌላው
የግድ Aስፈላጊ ከመሆኑ ጋር የፍጥረታትን ድንቅ ነገር Eናስተውላለን፡፡ ይህን መሠረት
በማድረግ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር Eንዲህ Eንላለን፡፡ ‹‹የማይታየው ባሕርይ Eርሱም የዘላለም

ኃይሉ ደግሞም Aምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ
ይታያል፤›› ሮሜ.1.!

2. የልቡና ሕግ ወይም የሕሊና ዳኝነት
‹‹ሕግ የሌላቸው Aሕዛብ ከባሕርያቸው የሕግን ትEዛዝ ሲያደርጉ፣ Eነዚያ

ሕግ ባይኖራቸው

Eንኳ ለራሳቸው ሕግ ናቸውና፤ Eነርሱም ሕሊናቸው ሲመሰክርላቸው፣ Aሳባቸውም Eርስ በርሳቸው
ሲካሰስ ወይም ሲያመካኝ በልባቸው የተጻፈውን የሕግ ሥራ ያሳያሉ፡፡›› ሮሜ.2.04-05

www.zeorthodox.org


በየትኛውም ዓለም ያለ ሰው ከEንስሳት ተለይቶ ሲሳሳት የሚወቅሰው መልካም ሲያደርግም
የሚያስደስተው ስሜት Aለው፡፡ ይህንንም የሕሊና ዳኝነነት ወይም በቅዱስ ጳውሎስ
ትምህርት በልብ የተጻፈ ሕግ Eንለዋለን፡፡

ሰዎች በዚህ ሕግ ተመርተው ፈጣሪያቸውን ማወቅ፣ ማምለክ Eና ማስደሰት ይችላሉ፡፡
ዳግመኛም EግዚAብሔር የሰጣቸውን ተጠቅመው በEውነት ያወቁትን ቅዱሳን በማለት
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በEግዚAብሔር ቤት Eናከብራቸዋለን፡፡ በተቃራኒው ደግሞ EግዚAብሔርን ያገኙ መስሎAቸው
በብዙ መንገድ የተሳሳቱንም ታሪክ Eና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግሩናል፡፡
መምህር፡-

የAብርሃምን

EግዚAብሔርን

ፍለጋ

ከትውፊተ

ቤተ

ክርስቲያን

Eንዲሁም

የልስጥራን ሰዎችን ታሪክ ከግብረ ሐዋርያት 04.8-08 ለተማሪዎች ይተርኩላቸው፡፡

3. ቅዱሳት መጻሕፍት፡‹‹ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ Iየሱስን በማመን፣ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ
የሚችሉትን ቅዱሳት 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 ቆሮ.3.05-07
EግዚAብሔርን

በማመን፣ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡን የሚችሉትን ቅዱሳት

መጻሕፍትን ስንማር Eና ስናነብ ወደ EግዚAብሔር ያደርሱናል፡፡
ምክንያቱም የተጻፉት በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የEግዚAብሔር መንፈስ Aለባቸው Eና
EግዚAብሔርን ለማወቅ ይጠቅማል፡፡ ይህንን ያስረዳን ሐዋርያ በሌላ ቦታ ‹‹. . .መንፈስም

የEግዚAብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለEኛ EግዚAብሔር
በመንፈሱ በኩል ገለጠው፡፡ በEርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን
የሚያውቅ ሰው ማን ነው? Eንዲሁም ደግሞ ከEግዚAብሔር መንፈስ በቀር ለEግዚAብሔር
ያለውን ማንም Aያውቅም፡፡ Eኛ ግን ከEግዚAብሔር Eንዲያው የተሰጠንን Eናውቅ ዘንድ
ከEግዚAብሔር የሆነውን መንፈስ Eንጂ የዓለምን መንፈስ Aልተቀበልንም፡፡›› 1ኛ ቆሮ.1.0
-02፡፡ Eና EግዚAብሔር በመንፈሱ Eንዲጻፉ ባደረጋቸው ቅዱሳት መጻሕፍት ራሱን
ገልጦAል፡፡

‹‹EግዚAብሔር ለሕዝቡ፣ በውስጥዋም ለተወለዱት Aለቆችዋ በመጽሐፍ

ይነግራቸዋል›› መዝ.'6('7).6
በዚህ መሠረት EግዚAብሔር ስለ Eርሱ Eንድናውቅ የሰጠን ቅዱሳት መጻሕፍት ስለEርሱ
ይነግሩናል፡፡

ማጠቃለያ

www.zeorthodox.org

EግዚAብሔር የነበረ ያለ Eና የሚኖር ነው፡፡ በፍጥረቱ፣ በሕገ ልቦና Eና በቅዱሳት
መጻሕፍት ይታወቃል፡፡
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ተግባር
1. ተማሪዎች፤ EግዚAብሔርን የሚያስታውሳችሁን ነገር ለመምህር Eና ለቤተሰብ Aስረዱ፡፡
2. ‹‹ወደ EግዚAብሔር የሚደርስ EግዚAብሔር Eንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ Eንዲሰጥ ያምን
ዘንድ ያስፈልገዋልና፡፡›› Eብ.01.6 በማመን ወደ EግዚAብሔር ስንቀርብ ዋጋ Eናገኛለን፡፡
3.

ቅዱሳት

መጻሕፍትን

ማንበብ

ለሕይወታችን

Aስፈላጊ

ከመሆኑም

በተጨማሪ

ስለ

EግዚAብሔር Eንድናውቅ ያስችለናል፡፡ ወጣቶች ስትተኙ Eና ከEንቅልፋችሁ ስትንቁ
የቻላችሁትን ያህል መጽሐፍ ቅዱስ ማንበቢያ ጊዜ ይኑራችሁ፡፡

www.zeorthodox.org
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
Aሥራ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡ተማሪዎች በትምህርቱ መጨረሻ፤ የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ Aውቀው ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡
‹‹Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጅ Eንደሆነ Aምናለሁ›› የሐዋ.ሥ. 0.V8

መግቢያ

Iትዮጵያውያን በሕገ ልቦና፤ በሕገ Oሪት Eና በሕገ ወንጌል EግዚAብሔርን ሲያመልኩ
የኖሩ ሕዝቦች ናቸው፡፡

ዋናው ርEሰ ጉዳያችን ወደ ሆነው ሕገ ወንጌል የተሰጠችባትን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
ስንመለከት፤ ክርስትና በ"4(34)ዓ.ም ወደ Iትዮጵያ የገባበትን ታሪክ ወንጌላዊው ቅዱስ
ሉቃስ

በግብረ

ሐዋርያት

Eንደሚከተለው

ዘግቦልናል፡፡

‹‹የጌታም

መልAክ

ፊልጶስን

ተነሥተህ በደቡብ በኩል ከIየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደ ሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆነ
መንገድ ሂድ Aለው፡፡ ተነሥቶም ሄደ፡፡ Eነሆም ሕንደኬ የተባለች የIትዮጵያ ንግሥት
Aዛዥና ጃንደረባ የነበረ፣ በገንዘቧ ሁሉ የሠለጠነ Aንድ የIትዮጵያ ሰው ሊሳለም ወደ
Iየሩሳሌም መጥቶ ነበር፤ ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነቢዩን የIሳይያስን መጽሐፍ
ያነብ ነበር፡፡ መንፈስም ፊልጶስን ወደዚህ ሠረገላ ቅረብና ተገናኝ Aለው፤ ፊልጶስም ሮጦ
የነቢዩን የIሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና የምታነበውን ታስተውለዋለህን? Aለው
Eርሱም፡- የሚመራኝ ሳይኖር Eንዴት ይቻለኛል? Aለው፡፡ ወጥቶም ከEርሱ ጋር ይቀመጥ
ዘንድ ለመነው፡፡ . . . Eባክህ ነቢይ ይህን ስለማን ይናገራል? ስለራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ

www.zeorthodox.org

Aለው፡፡ ፊልጶስም Aፉን ከፈተ፤ ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ ስለ Iየሱስ ወንጌልን ሰበከለት፡፡
በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውኃ ደረሱ ጃንደረባውም፡- Eነሆ ውኃ Eንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ
ምንድር ነው? Aለው፡፡ ፊልጶስም በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅዶAል Aለው፡፡ መልሶም
Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጅ Eንደሆነ Aምናለሁ Aለ፡፡ ሰረገላውም Aንዲቆም Aዘዘ፤
ፊልጶስና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ውኃ ወረዱ Aጠመቀውም፡፡›› የሐዋ.ሥራ. 8.!6-"8
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የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጸሐፊዎቹ Aውሳብዮስ ዘቂሳርያና ሄሬኔዎስ Eንዲሁም ሊቁ ቅዱስ
ዮሐንስ Aፈወርቅ ይህ ጃንደረባ ወደ Iትዮጵያ መጥቶ ክርስትናን Eንደሰበከ ጽፈዋል፡፡
የክርስትና Eምነት ወደ Iትዮጵያ የገባው በዚህ መልኩ በ"4(34) ዓ.ም ነበር፡፡

ይሁን Eንጂ Eስከ Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ግን ክህነት Aልመጣም፤ ምስጢራተ
ቤተ ክርስቲያንም /ጥምቀት፣ቁርባን፣. . ./ መፈጸም Aልተጀመረም ነበር፡፡ በ3)"(330) ዓ.ም
በAክሱም ቤተ መንግሥት ያደገውና በትውልድ ግሪካዊ የሆነው ፍሬምናጦስ በAሥራ
ሰባተኛው የEስክንድርያ ፓትርያርክ ቅዱስ Aትናቴዎስ Aማካኝነት ጵጵስናን ተሹሞ ከመጣ
በኋላ ግን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን መፈጸም ጀምረዋል፡፡

ከዚህ በኋላ በነበሩት ዘመናት የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ወርቃማና
የስኬት

ዘመናትን

Eንዲሁም

Aሳዛኝ

የውድቀትና

የጥፋት

ዘመናትን

በማፈራረቅ

Aሳልፋለች፡፡ ከAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ያለውን የቤተ
ክርስቲያኒቱን ታሪክ በAጭሩ ቀጥለን Eንመለከታለን፡፡

የትምህርቱ ዋና ይዘት
ከ4ኛ— 6ኛ መቶ ክፍለ ዘመን

Aባ ሰላማ (ከሣቴ ብርሃን) ከIትዮጵያውያን ሊቃውንትና መምህራን ጋር በመሆን ስብከተ
ወንጌልን በሁሉም የIትዮጵያ Aካባቢዎች ወደ ምEራብ Eስከ ዛሬዋ ሱዳን ድረስ፣ ወደ
ደቡብ Eስከ ዛሬዋ ሶማልያ ድረስ ወደ ምሥራቅ Eስከ ደቡብ Aረቢያ/የዛሬዋ የመን ድረስ/
Aስፋፍተዋል፡፡ በርካታ ቅዱሳት መጻሕፍትም በዚህ ዘመን ወደ ግEዝ ተተርጉመዋል፡፡

በ4)$1(451)ዓ.ም

የተደረገውን

የኬልቄዶንን

ጉባኤ

ባልተቀበሉ

Oርቶዶክሳውያን

ላይ

ካቶሊካውያን መከራ ባጸኑባቸው ጊዜ ዘጠኙ ቅዱሳን በስደት ወደ ሀገራችን ገቡ፡፡

Eነርሱም

በሰሜኑ

የIትዮጵያ

ክፍል

ወንጌልን

ሰበኩ፤

ገዳማዊ

ሕይወትን

Aስፋፉ፣

መጻሕፍትንም ከተለያዩ ቋንቋዎች ወደ ግEዝ ተረጎሙ፡፡

በዚሁ ዘመንም ቅዱስ ያሬድ ተነሥቶ ቤተ ክርስቲያናችን Eስከ ዛሬ ድረስ የምትጠቀምበትን

www.zeorthodox.org

ዜማ Eና የዜማ መጻሕፍት ደርሷል፡፡


ሌላው የክርስትና ፍሬ በዘመኑ ከነበረው Aስተሳሰብ Aንጻር በሃይማኖት የማይመስሉንን
የEስልምና Eምነት ስደተኞች Aገራችን በEንግድነት ተቀብላቸዋለች፡፡ ጥቂቶቹ ክርስቲያን
ሲሆኑ ሌሎቹ በሰላም በEንግድነታቸው ቆይተዋል፡፡ የሄዱትም በሰላም ተሸኝተዋል፡፡ ይህ
መልካም ተግባር ስለ Iትዮጵያ ክርስትና በሌላው ዓለም የነበረው ዝና Eና ሕያው ክርስትና
መገለጫ ነበር፡፡
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ከ7ኛው—10 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን
በዚህ ዘመን ከAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ Eያበበ መጥቶ የነበረው ክርስትና
በከፍተኛ ሁኔታ በሚከተሉት ሁለት ምክንያቶች ተዳክሟል፡፡
1. በAረቢያ ምድር የEስልምና መነሣትና በEስልምና ኀይሎች ምክንያት የIትዮጵያ የባሕር
በሮች መዘጋት፤ የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከሌሎች የክርስትና ዓለም ጋር የነበራት
ግንኙነት መዳከም፡፡
2. ዮዲት በተባለች ሴት መሪነት በIትዮጵያ ውስጥ የነበሩ Aይሁዳውያን ተነሥተው
ክርስቲያኖችን

ማሳደዳቸውና

መግደላቸው፣

Aብያተ

ክርስቲያናትንና

መጻፍትንም

ማውደማቸው ነው፡፡
ከ10ኛው—15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን

ይህ ዘመን የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልEኮ Eንዲሁም
መንፈሳዊ Aገልግሎት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ዘመን ነው፡፡

የዛግዌ ነገሥታት (ሀርቤይ፤ ላል ይበላ፤ ነAኩቶ ለAብ፤ ይምርሀነ ክርስቶስ) የሠሩዋቸው
ድንቆቹ ፍልፍል Aብያተ ክርስቲያናት የዚህ ዘመን ፍሬዎች ናቸው፡፡ ከመሪዎቹ Eስከ
ሕዝቡ የነበረው የመንፈሳዊ ሕይወት Eድገት ከፍተኛ ነበር፡፡

Aባ Iየሱስ ሞA የሐይቅ Eስጢፋኖስ ገዳምን መሥርተው በገዳሙ ውስጥ በርካታ ደቀ
መዛሙርትን Aስተምረዋል፡፡ ከገዳሙ የወጡ በርካታ Aባቶች ወደ ተለያዩ Aቅጣጫዎች
Aሰማርተው

ወንጌልን

Iትዮጵያን፣

Aባ

ሰብከዋል፡፡

ጊዮርጊስ

ቤተ

ለምሳሌ

ያህልም

Aምሃራን፣

Aቡነ

Aቡነ

ተክለ

Aስትንፋሰ

ሃይማኖት

ክርስቶስ

ደቡብ

ዳውንትንና

Aካባቢውን፣ Aቡነ ዜና ማርቆስ መካከለኛው Iትዮጵያን Aስተምረዋል፡፡

Eነዚህ Aባቶች ደግሞ የተለያዩ ገዳማትን መሥርተው ደቀ መዛሙርትን በማፍራታቸው
የEነርሱ ደቀ መዛሙርትም ወደ ተለያዩ ቦታዎች Eየሄዱ ወንጌልን ሰብከዋል፤ ክርስትናን
Aስፋፍተዋል፡፡

www.zeorthodox.org


በሰሜን ክፍል Aቡነ መድኒነ EግዚE ከዋክብት በመባል የሚታወቁት ደቀ መዛሙርታቸው
በኤርትራ ጫፎች በትግራይ፤ በጎንደር Eና በዛሬው Aፋር Aካባቢ ክርስትናን Aስፋፍተዋል፤
ገደማትን መሥርተዋል፡፡

በዚህም ምክንያት ዘመኑ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ሕይወት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት፣
Aገልግሎቷ የተስፋፋበት Eና ነገሥታት ሳይቀሩ ለክህነትና ለቅድስና የበቁበት ዘመን ሊሆን
ችሏል፡፡
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ከ11ኛው—21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን
ይህ ዘመን በተከታታይ በተፈጠሩ /በደረሱ/ ሁኔታዎች ምክንያት የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
መከራ የተቀበለችበትና የተዳከመችበት ዘመን ነው፡፡

የAክራሪ Eስልምና ወረራ

በ0)5)(1500) ዓ.ም Aካባቢ በዘመኑ ኀያል በነበረው በቱርክ መንግሥት Aስታጣቂነት
የዘመተው Aህመድ ግራኝ በርካታ ክርስቲያኖች ገደለ፤ ብዙዎችን በግዳጅ Aሰለመ፣
ካህናትን ጨፈጨፈ፣ Eጅግ በጣም ብዙ ገዳማትን፣ Aብያተ ክርስቲያናትን፣ መጻሕፍትን
Eና ንዋያተ ቅድሳትን Aቃጠለ፡፡

የካቶሊኮች መምጣት
የAህመድ ግራኝ ወረራ ሌላ ችግርን ወለደ፡፡ በAህመድ ግራኝ ወረራ ጊዜ የIትዮጵያ መሪ
የነበሩት Aፄ ልብነ ድንግል ወራሪውን ለመቋቋም የሚሆን ድጋፍ ከፖርቹጋል መንግሥት
ጠይቀው ነበር፡፡
ርዳታው በተለያዩ ምክንያቶች ሲጓተት ከቆየ በኋላ የፖርቹጋል መንግሥት ወታደሮች
መጥተው በEርሱ ድጋፍ ግራኝ Aህመድ ድል ሆነ፡፡
ይሁን Eንጂ ከዚህ በኋላ ከፖርቹጋል መንግሥት ወታደሮች ጋር የመጡት የካቶሊክ
መልEክተኞች ‹‹ካቶሊክ የIትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት ይሁን›› የሚል ጥያቄ Aቀረቡ፡፡
ጥያቄው በጊዜው ተቀባይነት ባያገኝም ከዚያ ቀጥሎ ባሉት ዘመናት ብዙ የካቶሊክ
ሚሲዮናውያን ወደ ሀገራችን ለመምጣት Aጋጣሚ ተፈጥሮላቸዋል፡፡
‹‹መሣሪያና ርዳታ Eናስመጣላችኋለን›› በማለትም ነገሥታቱን ያባብሉ ነበር፡፡ በመጨረሻም
Aፄ ሱስንዮስ የተሰበከላቸውን የጦር መሣሪያ ርዳታ ለማግኘት ሲሉ የካቶሊክን Eምነት
መቀበላቸውን ዓወጁ፤ ሕዝቡም በግዴታ የካቶሊክ Eምነትን Eንዲቀበል ለማድረግ ሞከሩ፡፡
በዚህም ምክንያት ጦርነት ተከፍቶ በርካታ ምEመናን በሰማEትነት Aለቁ፡፡ በመጨረሻም
Aፄ ሱስንዮስ የነገሩን Aለመሳካት Aይተው ‹‹የካቶሊክ ሃይማኖት ይርከስ፣ ተዋሕዶ

www.zeorthodox.org

ትመለስ›› ብለው ዓወጁ፡፡ ሥልጣናቸውንም ለልጃቸው ለAፄ ፋሲል Aስረከቡ፡፡

ቅብዓትና ጸጋ


Aፄ ፋሲል Eንደነገሡ ካቶሊካውያንን ከሀገር Aባረሩ፡፡ የካቶሊካውያኑ መሪ የነበረው
Aልፎንዙ ሜንዴዝ ግን ‹‹ቅብዓት›› Eና ‹‹ጸጋ›› የሚባሉ ሁለት የስሕተት ትምህርቶችን
ለሁለት Iትዮጵያውያን Aስተምሮ ወጣ፡፡ Eነዚህ ሁለቱ የስሕተት ትምህርቶች ቤተ
ክርስቲያንን የበለጠ Aዳከሟት፡፡
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ዘመነ መሳፍንት

ይህ ዘመን በIትዮጵያ ጠንካራ ማEከላዊ Aስተዳደር የጠፋበትና ሀገሪቱ ተከፋፍላ በተለያዩ
መሳፍንት Eጅ የወደቀችበት ዘመን ነው፡፡

ይህ መሆኑ ቤተ ክርስቲያን ማEከላዊነት ያለው ጠንካራ Aገልግሎት Eንዳትፈጽምና
በEስልምና ወረራ ለተጠቁት ክርስቲያኖች Eንዳትደርስ ከማድረጉም በላይ ሚሲዮናውያን
ወደ ሀገራችን Eንዲገቡ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል፡፡

ከዘመነ መሳፍትን በኋላ 08)$5-09)$1/1855-1951/ ዓ.ም
በካቶሊኮች የተረጨው የቅብAትና የጸጋ መርዝ፤ Aፄ ዮሐንስ በቦሩ ሜዳ Eንዲካኼድ
ባደረጉት ክርክር በተዋሕዶ ድል Aድራጊነት ተደመደመ፡፡
ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልEኮዋ በመጠኑም ቢሆን ማንሠራራት ጀመረ፡፡ ሆኖም የብዙ
ዘመን Aረም የወረሰውን ክርስትና ለመፈለግ ቀላል Aልነበረም፡፡
ይህንኑ ችግር ቀርፎ የቤተ ክርስቲያኒቱን ሐዋርያዊ ተልEኮ ለማጠናከር በ09)!1(1921)
ዓ.ም Aራት Iትዮጵያውያን ካይሮ ላይ ጵጵስና ተሾሙ፡፡ Eነርሱም፡- Aቡነ Aብርሃም፣
Aቡነ ይስሐቅ፣ Aቡነ ጴጥሮስ Eና Aቡነ ሚካኤል ናቸው፡፡
ካቶሊካውያን በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ Eጃቸውን መዘርጋታቸውን በጽናት ቀጠሉ፡፡
የዚህ ማሳያ የሆነው Eና በካቶሊኩ ፖፕ መሣሪያዎቹ ተባርከውለት Iትዮጵያን ለመውረር
በመጣው በጣሊያን ፋሺስት የሞሶሎኒ ጦር ከሁለት ሺሕ በላይ Aብያተ ክርስቲያናት
ተቃጥለዋል፤ ካህናት መነኮሳት ተገድለዋል፡፡

ከወረራው በኋላ

ጣሊያኖች Iትዮጵያን ለቀው ከወጡ በኋላ በቤተ ክርስቲያን የተወሰነ የማገገም ሁኔታ
ታይቷል፡፡

በ09)$1(1951) ዓ.ም ቤተ ክርስቲያን የሊቀ ጵጵስናን መዓርግ ከልጆቿ Aገኘት፡፡ ብፁE
Aቡነ ባስልዮስ የመጀመሪያው Iትዮጵያዊ ሊቀ ጳጳስ ተብለው ካይሮ ላይ በብፁE ወቅዱስ
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Aቡነ ዮሳብ ተሾሙ፡፡


የሐዋርያዊ Aገልግሎት Aድማስ Eየሰፋ መጠነኛ Eንቅስቃሴዎች ነበሩ፡፡ በካሪቢያን ደሴቶችና
በAካባቢያቸው ባሉ ሀገሮች የሚገኙ ብዙ ወገኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን መንጋ ተቀላቀሉ፡፡

በግEዝ ብቻ የነበሩ መጻሕፍት ወደ Aማርኛ Eየተተረጎሙ መታተም ጀመሩ፡፡

Eስከ Aሁንም በርካታ Aብያተ ክርስቲያናት ተተክለዋል፤ በየጊዜው Aምስት ፓትርያርኮች
Eና ብዙ ጳጳሳት ተሹመዋል፡፡
52

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

Aዲሱ ሥሪት
ከ09)%6(1966) ዓ.ም የመንግሥትን ለውጥ ተከትሎ ቤተ ክርስቲያን የነበሩዋትን የመተዳደሪያ
የቦታ ይዞታዎች Eና ቤት ንብረቶች Aጣች፡፡ ይህንኑ ተከትሎ የሰበካ ጉባኤ፣ ሰንበት ትምህርት
ቤቶች Eና የወጣቶች መንፈሳዊ ማኅበራት መቋቋማቸው ቤተ ክርስቲያን ምEመናንን Eንደ ዘመኑ
ቋንቋ Eንድትደርስ Eና በምEመናን AስተዋጽO Eንድትተዳደር AስችሎAታል፡፡

ማጠቃለያ

ጥንታዊቷ

የIትዮጵያ

Oርቶዶክስ

ተዋሕዶ

ቤተ

ክርስቲያን

ለIትዮጵያ

ሕዝቦች፡-

Eውነተኛይቱን ሃይማኖት፣ መልካም ሰብEናን፣ ኪነ ጥበበን፣ ፊደልን ከነጽሑፍ ሥርዓቱ፣
ሥነ ሕንፃን ያስተማረች ታሪክን ያስተላለፈች ናት፡፡

ተግባር
ተማሪዎች፤ ስለ Iትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የተጻፉ መጻሕፍትን Aሰባስቡ Eና
Aንብቡ፡፡ የመወያያ ርEስ በመምረጥ በክፍል ውስጥ ተወያዩ፡፡
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መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን
Aሥራ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች፤ ስለ መኃልየ መኃልየ ዘሰሎመን መጽሐፍ በማጥናት
መንፈሳዊ ይዘቱን ለይተው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ሳበን ከAንተም በኋላ Eንሮጣለን፡፡›› መኃ.መኃ. 1.4
ተጨማሪ ምንባባት፡- መጽሐፈ ሲራክ ወሰሎሞን ትርጓሜ

መግቢያ
የሰሎሞን መዝሙር በመባል የሚጠራውን ‹‹መኃልየ መኃልየ ዘሰሎሞን›› ብዙ ሰዎች በተዛባ
መንገድ ሲረዱት ማየት የተለመደ ነው፡፡
ይህም ብዙዎቻችንን በተለይም ወጣቶችን ግራ ሲያጋባ የኖረ ነው፡፡ ከፍቅር ቃላቱ ጀርባ
ያለውን መንፈሳዊ ትርጉም በሚገባ መረዳት Aስቀድሞ የወደደንን EግዚAብሔርን ለመውደድ
ያስችላል፡፡ 1ኛ ዮሐ.4.9

የትምህርቱ ዝርዝር
ሰሎሞን 1005 መኀልያት (መዝሙራት) ጽፎAል፡፡ (1ኛ ነገ.4."2) ይህ መንፈሳዊ ትርጉም
ያለው ቅኔያዊ መኃልየ ግን ከሌሎቹ ተለይቶ መኅልየ መኃልይ- ከመዝሙራት የሚበልጥ
ተብሎAል፡፡

ይህ መዝሙር በሰሎሞን የተደረሰ ጥንታዊ Aቀራረብ ያለውና በምልልስ መልክ የተዘጋጀ
ነው፡፡ በታሪክ ስንመለከተው መዝሙሩ በሰሎሞን Eና በወዳጁ መካከል የተደረገ የፍቅር
ምልልስ ይመስላል፡፡
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በመንፈሳዊው ትርጉም ግን Eስራኤል በመጽሐፍ ቅዱስ የEግዚAብሔር ሙሽራ ሲሳሉ
Eናያለን፡፡ (Iሳ $4.5፣ኤር.2.2፣ሕዝቅ. 06.8-04፣ ሆሴ.2.06-!)፡፡ በሐዲስ ኪዳንም ቤተ
ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ተብላለች፡፡ (2ኛ ቆሮ.01.2፣ኤፌ. 5.!3-!5፣ራE.09.7.9፣!
1.9) መጽሐፈ መኃልየ ያለፈውን የሚናገር ስለ ወደፊቱም የሚተነብይ መጽሐፍ ነው፡፡
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የሰው ልጆች ሰውኛ ኑሮ በወንድ Eና በሴት ፍቅር የመጨረሻውን ግብ Eንደሚያገኝ፤
በመንፈሳዊው ሕይወትም ሰው ብቃት ላይ የሚደርሰው EግዚAብሔር ለሰው ልጆች በሙሉ
Eና ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ያለውን ፍጹም ፍቅር ሲረዳ Eና ሲያገኝ ነው፡፡

መጽሐፉ በሦስት ከያንያን የሚነገር ተውኔት ይመሰላል፡፡ ሙሽራዋ(ሱላማጢስ፤ ቤተክርስቲያን
Eና የሰው ልጆች ነፍስ)፣ ንጉሡ ሰሎሞን፤ የEግዚAብሔር Eና ቆነጃጅት የIየሩሳሌም ልጆች፤
ነቢያት ሐዋርያት Eና መላEክት

በመጽሐፉ ቅጽበታዊ የተናጋሪዎች ልውውጥ ያለው ሲሆን የተናጋሪው ማንነት በቀጥታ
Aልተገለጠም፡፡ ሙሽራዋ ንጉሡን ‹‹ውዴ›› ስትለው፤ Eርሱም ‹‹ወዳጄ፣ ርግቤ፣ ሙሽራዬ››
ይላታል፡፡

ይህ ጥበባዊ መጽሐፍ ስምንት ምEራፎች ሲኖሩት፤ በሚማርኩ ቃላት የጥንዶችን ፍቅር
Eየመሰለ መንፈሳዊውን ፍቅር ይገልጣል፡፡ የፍቅር መጀመሪያ (1.1-5) ፍቅሩ ሰፍቶም
(ከ5.2-8፣04) Eናነባለን፡፡

1. የፍቅሩ መጀመሪያ (1.1-5)
ንጉሡ በሱላማጢስ ሀገር ታላቅ የወይን Eርሻ ነበረው፡፡ (6.03፣8.01) ሱላማጢስ በEርሻው
ከወንድሞችዋ ጋር ትሠራ ነበር (1.6፣8.01-02) ንጉሡ የወይኑን Eርሻ ሲጎበኝ ልብዋ
ተሸነፈ Eርሱም ወደ Iየሩሳሌም ወሰዳት፡፡ መልክዋ ጥቁር ቢሆንም የተዋበች ናት፡፡ (1.6-8)
ሁሉን Aዘጋጅቶ የፈጠረን Eና በኃጢAት ስንጠቁር መጥቶ የፈለገን፤ ወደ ገነት መንግሥተ
ሰማያት (Iየሩሳሌም ሰማያዊት) ያስገባንን የጌታችንን ዘለዓለማዊ ፍቅር የሚነግረን ክፍል
ነው፡፡
በዚያም በወይን ጠጅ ቤት ሙሽራዋ ቆይታ Aድርጋለች 1.2-8፡፡ የሁለቱንም ፍቅር በAዳራሹ
Eናያለን፡፡ 1.9፣2.7
Aዳም Eና ልጆቹ ወደ ገነት ገብተው ተድላ ገነትን ከAምላካቸው ጋር ያሳልፋሉ፡፡
ሙሽራው የሚጎበኝበት የጸደይ ወራት ደረሰ፡፡ 2.8-07
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ሙሽራዪቱ ከውዷ በመለየትዋ Eየፈለገችው ነው፡፡ 3.1-5
‹‹መንፈሱና ሙሽራይቱም ና ይላሉ›› ራE.!2.07

Eንደ ተባለ ቤተ ክርስቲያን ተስፋዋን

Iየሱስ ክርስቶስን በተስፋ ትጠብቀዋለች፡፡
ሰርጉ ከሙሽራይቱ ቤት ወደ ሙሽራው ቤት Iየሩሳሌም ተቀየረ፡፡ 3.6-01
በምEራፍ 4 ንጉሡ ሙሽራዋን ከራስ ጸጉርዋ Eስከ Eግር ጥፍርዋ ያወድሳታል፡፡
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2. የፍቅሩ መስፋት ከ5.2-8.04

ከሰርጉ በኋላ ሙሽራይቱ የሚረብሽ ሕልም Aየች (5.2) በቤትዋ ተኝታ ንጉሡ Aንኩዋኩዋ
Eርስዋ ግን ለመክፈት ዘገየች፤

ቆይታም ከፈተችለች፤ በዚህ ጊዜ ግን ንጉሡ ፈቀቅ ብሎ ነበር፡፡ ልትፈልገው ወጣች
Aላገኘችውም፤ ብቻዋን ነበረች Eና ከተማይቱን የሚዞሩ ጠባቂዎች መጥተው Aቆሰሉዋት፡፡

ይህንኑ ናፍቆት Eና ጉዳትዋን ለIየሩሳሌም ቆነጃጅት ካገኙት Eንዲነግሩት ነገረቻቸው፡፡ 5.8-6.3

በሌሊት ተመልሶ ፍቅሩን Eያረጋገጠ Eና Eያወደሳት መጣ፡፡(6.4-7.01-8.4) ጉዞው ተፈጸመ
(8.5-7) ፍቅራቸውም ጥልቅ ሆነ፡፡

ተግባር
የመጽሐፉን መንፈሳዊ ትርጉም በሚገባ ለማወቅ የትርጓሜ መጻሕፍትን Aንብቡ፡፡

ማጠቃለያ
EግዚAብሔር ለሰው ልጆች Eና ለቤተ ክርስቲያን ያለው ፍቅር ከማንኛውም ፍቅር
መግለጫ በላይ ነው፡፡
ይህም ሆኖ ማንኛውም ሰው ይህን ፍቅር ሊገልጠው Aይችልም፤ በተረዳነው የፍቅር
መንገድ Eንናገረዋለን Eንጂ፡፡

www.zeorthodox.org
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የምሥራች
Aሥራ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡-

ወጣቶች፤ EግዚAብሔር ቅዱሳን

መላEክትን Eየላከ ያሰማንን

የምሥራች Aውቀው Eምነታቸውን ያጠነክራሉ ለሌሎችም ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ የምሥራቹን የሚያወሩ Eግሮቻቸው Eንዴት ያማሩ ናቸው፡፡” ሮሜ.0.05
ተጨማሪ ምንባብ፡- ሉቃ.1.5 - ፍጻሜ ምEራፍ፤ ሉቃ.2.0-01፣ማቴ.!8.5-6

መግቢያ፡መላEክት “ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉም” Eብ.1.04 የEግዚAብሔር መልEክተኞች
ናቸው፡፡

ስለኛ ይጸልያሉ፣ በብዙ መንገድም ይረዱናል፡፡

መላEክት ዛሬ ለኛ /ለሰው ልጆች በሙሉ/ መልካም ዜና ያበሠሩባቸውን ታሪኮች Eንማራለን፡-

ትምህርቱ
መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል የሰው ልጆች ድኅነት ሲታወጅ የተላከ መልAክ ነው፡፡
1. በዚህ መሠረት መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል መጀመሪያ የተላከው ወደ ካህኑ ዘካርያስ ነበር፡፡
Aባታችን ዘካርያስ Eና ሚስቱ ኤልሳቤጥ EግዚAብሔርን የሚፈሩ ቅዱሳን ነበሩ፡፡ ልጅ
ሳይወልዱ ለረጅም ዘመናት ኖሩ፡፡
ከEለታት Aንድ ቀን መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ Eያጠነ ሳለ
ተገለጠለት፡፡ መንገድ የሚጠርግ ልጅ Eንደሚወልድ Eና ስሙንም ዮሐንስ Eንደሚለው
Aበሠረው፡፡
በመልAኩ ብሥራት መሠረት ኤልሳቤጥ ልጅ ወለደች፤ ስሙንም ዮሐንስ Aሉት፡፡

www.zeorthodox.org

2. መልAኩ ለዘካርያስ በተገለጠለት በስድስተኛው ወር ለEመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም
ተገልጦ፤ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንደምትፀንስና Eንደምትወልደው Aበሠራት፡፡
“ደስ ይበልሽ ! ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከAንቺ ጋር ነው፡፡ Aንቺ ከሴቶች መካከል

የተባረክሽ ነሽ” Aላት፡፡ Eርስዋም ‹‹ይህ Eንዴት ያለ ሰላምታ ነው›› ብላ Aሰበች፡፡
መልAኩም፤ ማርያም ሆይ በEግዚAብሔር ፊት ጸጋ Aግኝተሻልና Aትፍሪ፡፡ Eነሆ
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ትፀንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም Iየሱስ ትይዋለሽ፡፡ Eርሱ ታላቅ ነው፤
የልUል ልጅም ይባላል፤ ጌታ Aምላክም የAባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፡፡ በያEቆብ
ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል፡፡ ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም፡፡ ማርያምም ወንድ
ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል Aለችው፡፡
መልAኩም፤ መንፈስ ቅዱስ በAንቺ ላይ ይመጣል፤ የልUልም ኃይል ይጸልልሻል፡፡ ስለዚህ

ደግሞ ከAንቺ የሚወለደው ቅዱሱ

የEግዚAብሔር ልጅ ይባላል፡፡ Eነሆ... ኤልሳቤጥ

በEርጅናዋ ወራት ወንድ ልጅ ፀንሳለች ፡፡ይህ ስድስተኛ ወር ነው፡፡ ለEግዚAብሔር
የሚሳነው ነገር የለምና፡፡ Eርስዋም Eነሆኝ የጌታ ባርያ Eንደ ቃልህ ይሁንልኝ Aለች፡፡”
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ከEርስዋ ተፀነሰ፡፡
3. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ሌሊት መላEክት ለEረኞች ልደተ ክርስቶስን
Aብሥረዋቸዋል፡፡
በዚህ ጊዜ መልAኩ ተገልጦ Eንዲህ ነበር ያላቸው፤ "ዛሬ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ

ደስታ የምሥራች Eነግራችኋለሁ፡፡ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሚሆን ጌታ ክርስቶስ
ተወልዶላችኋልና Aትፍሩ፡፡"

ጌታ ሲወለድም "በሰማይ ለEግዚAብሔር ክብር ይሁን

በምድር በጎ ፈቃድ ለሰው ልጆች …" ሲሉ ዘምረዋል፡፡
4. በትንሣኤም ታሪክ መላEክት ምን Eንደሠሩ ታስታውሳላችሁ? Aዎን! መላEክት የክርስቶስን
ትንሣኤ ለሴቶች Aብሥረዋል፡፡
ጌታ በተቀበረበት ቦታ ጎልጎታ Eያዘኑ ለተገኙት Eናቶች መላEክ፤ት "Aትፍሩ Eናንተስ

ክርስቶስን Eንድትፈልጉ Aውቃለሁና ከዚህ የለም ተነሥቷል፡፡" ነበር ያሉዋቸው፡፡

ማጠቃለያ፡ቅዱሳን መላEክት የEግዚAብሔር መልEክተኞች Eንደመሆናቸው መልካሙን የምሥራች
ከEግዚAብሔር ለሰው Aሰምተዋል፤ ዛሬም መልካሙን ያሰሙናል፡፡

ተግባር

www.zeorthodox.org

የEግዚAብሔርን ፍቃድ Eና ማጽናናት Eንደቃልህ ይደረግልኝ ብለን ማመን ይገባናል፡፡
መዝሙር
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ትርጉም

ወEዘ ትፈትል(2) ወረቀ ወሜላተ

Eያስማማች ስትፈትል(2) ሀር Eና ወርቁን

Aስተርኣያ ገብርኤል AስተርAያ ለማርያም

ታያት ገብርኤል ማርያምን ታያት
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የቅዱስ ጳውሎስ መልክታት ዳሰሳ (Aንድ)
Aሥራ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ
ተማሪዎች፤

የሐዲስ

ኪዳን

Aካላት

የሆኑትን

Aሥራ

Aራቱን

የቅዱስ

ጳውሎስን

መልEክታት Eና የተጻፉበትን ምክንያት ለይተው በማወቅ ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ
“ ነገር ግን በEግዚAብሔር ጸጋ የሆንሁ Eኔ ነኝ፤ ለEኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ

Aልነበረም ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምሁ÷ዳሩ ግን ከEኔ ጋር ያለው የEግዚAብሔር ጸጋ
ነው Eንጂ Eኔ Aይደለሁም፡፡” 1ኛ ቆሮ.05.0

ተጨማሪ ምንባባት
በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው Aሥራ Aራቱ መልEክታተ ጳውሎስ ፤ ትርጓሜ ጳውሎስ፡፡

መግቢያ
ቅዱስ ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ መጻሕፍትን በመጻፍ የመጀመሪያው ነው፡፡ በEያንዳንዱ
መልEክቱም በዚያን ዘመን በቤተ ክርስቲያን የነበረውን ችግር ፈትቶበታል፡፡
በመልEክታቱ

ለክርስቶስ

ወንጌል

ጥብቅና

በመቆም

የተሾመበትን

Aገልግሎት

በተግባር

ሲገልጥ Eናገኘዋለን፡፡ Eያንዳንዱ መልEክታት የተለያየ ይዘት Aላቸው፡፡
በጠቅላላው ይዘታቸው መሠረት ስንከፋፍላቸውም፡ሀ. ስለ ምጽAት የተጻፉ መልEክታት

www.zeorthodox.org

1ኛ ተሰሎንቄ፡- በክርስቶስ ምጽኣት ብርሃን ውስጥ ያለ ሕይወት፤
2ኛ ተሰሎንቄ፡- የክርስቶስ መምጣት ምልክቶች፤
ለ. ዋና መልEክታት
3ኛ.

ሮሜ፡- EግዚAብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጽድቅ፡፡

4ኛ.1ኛ ቆሮንቶስ ፡- የክርስቶስ Eና የቤተ ክርስቲያን Aንድነት Eና ባሕርይ፡፡
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5ኛ.2ኛ . ቆሮንቶስ፡- የክርስቶስ ማስታረቅ፡፡
6ኛ.ገላትያ፡- በክርስቶስ የሆነ ነጻነት (ገላ.5.1)
ሐ. የEስር ቤት መልEክታት
7ኛ.ኤፌሶን፡- ዓለም Aቀፋዊቷ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ የሆኑ የEግዚAብሔር ሕዝቦች፡፡
8ኛ. ፊልጵስዩስ፡- በክርስቶስ የሚገኝ ደስታ፤
9ኛ.ቆላስያስ፡- የክርስቶስ ሁሉን ቻይነት፡፡
0ኛ. ፊልሞና፡- በEግዚAብሔር ሁሉም Aንድ ቤተሰብ ነው፡፡
መ. መልEክታተ ኖሎት
01.1ኛ ጢሞቴዎስ፡- ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ የተሰጣት ማረጋጋጫ፡፡
02. 2ኛ ጢሞቴዎስ፡- በክርስቶስ መታመን፡፡
03.ቲቶ፡- ክርስቶስን ለማገልገል መብቃት፡፡
04. Eብራውያን፡- ክርስትና በይሁዲነት ላይ መሠልጠንዋ፡፡

የትምህርቱ ዋና ይዘት
1. ሮሜ
የሮሜ መልEክት በቆሮንቶስ ከ$5-$7(55-57) ዓ.ም ባለው ጊዜ ተጽፎAል፡፡ በሮሜ ቤተ
ክርስቲያን የነበረውን ችግር ለመቅረፍ የተጻፈች መልEክት Aይደለችም፤ ሆኖም Eንደ
ትምህርት Eና ማግባቢያ የተጻፈ መልEክት ነው፡፡

ምክንያተ ጽሒፍ
ቤተ ክርስቲያንን ከይሁዲነት

መከላከል ፡- Aይሁድ ክርስቶስ በሙሴ ሕግ ላይ ያስተማረ

Eንጂ የብሉይ ኪዳን ፍጻሜ Aይደለም ይሉ ነበር፡፡ ከዚሁም ጋር ከAሕዛብ ያመኑትን ክርስትያን
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ለመሆን Eንደ ሙሴ ሕግ ፈጽሙ ይሔንን ካላደረጋችሁም Aትድኑም፤ ትንቢት የተነገረው ተስፋ
የተሰጠው ለEኛ ነውና በEኛ ወግ ሂዱ ይሉ ነበር፡፡ ስለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ያመጣው
የEነርሱ ጽድቅ Eንዳይደለ Aስተምሮዋል፡፡ 3.!1-"1

የAሕዛብንም ትEቢት ሊያርም ተጽፎAል፡- ከAሕዛብ ወገን የሆኑትም EግዚAብሔር Eስራኤልን
ትቶ Eነርሱን Eንደፈለገ በማሰብ ይመኩ ስለነበር፤ “የEነርሱ መጣል ለዓለም መታረቅ ከሆነ
ከሙታን ከሚመጣ ሕይወት በቀር መመለሳቸው ምን ይሆን? በኩራቱም ቅዱስ ከሆነ ቡሆው ደግሞ
60

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ነው፣ሥሩም ቅዱስ ከሆነ ቅርንጫፎቹ ደግሞ ቅዱሳን ናቸው፡፡ ነገር ግን ከቅርንጫፎቹ Aንዳንዱ
ቢሰበር Aንተም የበረሐ ወይራ የሆንህ በመካከላቸው ገብተህ ከEነርሱ ጋር የወይራ ዘይት
ከሚወጣው ሥር ተካፋይ ከሆንክ በቅርንጫፎች ላይ Aትመካ…” 01.05-!2 ብሎ ሁለቱንም
ሊያስተምር ጽፎታል፡፡
በመጨረሻው ፍቃድ Eና ኪዳን ላይ የተጻፈ ነው፡፡
ወደ ዛሬዋ Eስፔን ላቀደው ጉዞ የሚያስፈልገውን Aገልግሎት

Eንዲያግዙት፤

ተገኝቶ በማስተማሩ ምትክ Eንድትሆንለት ፈልጎ ይህችን መልEክት ጽፎዋታል፡፡ቅዱስ
ጳውሎስ ከAሕዛብ የሰበሰበውን ስጦታ ለማድረስ ወደ Iየሩሳሌም ሲሄድ በሰማEትነት
ሊያልፍ Eንደሚችል ስላሰበ ይህችን መልEክት ጽፎAታልም፤ ይላሉ፡፡ የሐዋ.ሥ.!1.8-05፡፡
የመልEክቲቱ ዋና መልEክት

“ በቸርነቱ ጸንተህ ብትኖር የEግዚAብሔር ቸርነት በAንተ ላይ ነው፡፡” ሮሜ.01.!2
ይህም በምE.1.06 Eና 07

ተገልጦAል፡፡ የEግዚAብሔር ማዳን በጌታችን Iየሱስ

ክርስቶስ ለሚያምኑ በሙሉ ነው፡፡
ሁላችንም ወደ EግዚAብሔር የቀረብነው በEኛ ጽድቅ Aይደለም፡፡ በሕይወት የምንኖረው
በEግዚAብሔር ቸርነት Eና ጽድቅ ነው፡፡
በሥራ

ሕግ Aይጸድቅም በEምነት ሕግ Eንጂ፤ በተጨማሪም ቅዱስ ጳውሎስ ለኃጢAት

ከሞትን Eንዴት በኃጢAት Eንኖራለን ? ሲል ይጠይቃል፡፡

2. 1ኛ ቆሮንቶስ
ቀዳሚት

የቆሮንቶስ

መልEክት

በኤፌሶን

ከ$5-$6(55-56)ዓ.ም

ተጽፋለች፡፡

መልEክቲቱ

በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን የነበሩትን በርካታ ችግሮች Aዳርሳለች፡፡ Eነርሱም፡- መለያየት Eና
መከፋፈል፤ የጥበብ Aካሄድ፤ ሥነ ምግባራዊ ሕግጋት (በቤተ ክርስቲያን የታየ የዘመዳሞች ግቢ)፤
ለጣOት የተሠዋን ስለመብላት፤ ጋብቻና የብቸኝነት (የምንኩስና)ኑሮ፤ በሥርዓተ Aምልኮት የሴቶች

www.zeorthodox.org

ተሳትፎ፤ በጌታ ራት (ቅዱስ ቁርባን) በAግባቡ መሳተፍ፤ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች Eና ትንሣኤ
ሙታንን Aስመልክቶ ናቸው፡፡

3. 2ኛ ቆሮንቶስ
ሁለተኛይቱ የቆሮንቶስ መልEክት በቲቶ የተላከች ናት፡፡
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ሀ. 2ኛ ቆሮንቶስን ለመላክ ምክንያት የሆኑትም፡Aንዳንዶች ከውጭ መጥተው የAይሁድን ትምህርት ስላስተማሩ፤
Aንዳንድ የቆሮንቶስ ምEመናን ራሳቸውን ልዩ ሐዋርያት Aድርገው ይቆጥሩ ነበር፡፡
ከዚያም Aልፈው AርAያቸው ሙሴ ብቻ Eንደሆነ ስለቆጠሩ፡፡
Eነዚሁ

ራሳቸውን

የበላይ

ሐዋርያ

Aድርገው

የቆጠሩ

የቆሮንቶስ

ምEመናንን

ልብ

ለውጠው፤ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስ የተገለጠለት፣ መሳጭ፣ ስብከት የሚሰብክ Eና ቃላት
ያሉት Aይደለም ስላሉ፤
ቅዱ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ሥልጣን የለውም ብለው ስለከሰሱት፡፡
ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ Eድገት Eና ጥልቀት የለውም ብለው ስላስተማሩ፡፡
ለ. በሁለተኛይቱ ቆሮንቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ሦስት የነገረ መለኮት ትምህርቶች ላይ መልEክት
AስተላልፎAል፡፡
የመጀመሪያው ሰዎች የEግዚAብሔርን ፈቃድ በራሳቸው ፍቃድ መዘወር Aይችሉም፤
ሁለተኛው የበላይ ነን የሚሉት ከሥጋ ብቻ ነው፡፡ (5.07) ክርስቶስን Aሁን ካለው የክፋት
ዓለም ውጪ Aድርገው ማየታቸው፡፡
ሦስተኛው ሐዋርያው የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች Aዲስ Aማኞች መሆናቸውን ስለተረዳ፤
ሕይወታቸውን በክርስቶስ Eና ስለክርስቶስ Eንጂ በራሳቸው Eንዳይኖሩ ሊመክራቸው፡፡
4. ገላትያ
¾ÑLƒÁ u?ተ ክርስቲያን:ገላትያ - ³_ ¾~`¡ ª“ Ÿ}T ›”"^ ¾UƒÑ˜uƒ ›"vu= ’¨<:: የገላትያ ቤተ ክርስቲያን
Nª`Á¨< pÆe ä¨<KAe uመጀመሪያ¨< Nª`Á© Ñ<μው ¾SW[ታƒ ቤተ ክርስቲያን ናት::
የመልEክቲቱ መጻፍ
 በpÆe ä¨<KAe ፤ u#5(45) ¯.U ገደማ ፤ uf`Á ›”ëŸ=Á ተጽፋለች ፤
ምክንያተ ጽሒፍ
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u=ç Nd¨<Á” pÆe ä¨<KAe Ñ@ታችንን አላየውም ፤ ŸNª`Áƒ እኩል ›ÃqÖ`U፡፡ uTKƒ
ምእመናን ƒUI`~” እንዳይቀበሉ እና ወደ አይሁድ ግብር እንዲመለሱ ያደርጉ ስለነበር መልስ ለመስጠት êፏM::
Ã²~

u}Óሣê“ u¨kd ¾}cÖ ¾Y’ UÓv`“ ¾HÃT•ƒ ƒUI`ƒ ’¨<::
›ŸóðK<

¾ÑLƒÁ SMእ¡ƒ ስድስት U°^ö‹ c=•\ƒ uአምስት ¯uÃƒ ¡õKA‹ ÃŸðLM::
1— U°ራፍ 1 SÓu=Á ሰLUታ እና KእÓ²=›wN?` የተሰጠ UYÒ“
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2— ŸU°ራፍ 1-2 pÆe ä¨<KAe Nª`Á’~” እÁe[Ç Nሰ}™‡” እ¾}n¨S ¾éð¨<
ƒUI`ƒ
3— ŸU°ራፍ 3-4 eK Qገ ኦሪት እና ወንጌል እያነጻጸረ eK ¡`e„e Áስተማረው ትምህርት፤
4— ŸU°ራፍ 5-6 የሥነ ምግባር ትምህርቶች፡፡
5— U°ራፍ 6 TÖnKÁ፡- ¾Nc}™‹ ¯LT ¾pÆe ä¨<KAe ƒUI`ƒ“ u<^Ÿ?
5. ›?ôf”
›?ôf” uታ“i እeÁ u›?ÏÁ” vQ` ›ÖÑw ¾UƒÑኝ ¾እeÁ ›¨<^Í ª“ Ÿ}T “ƒ፡፡
¾›`Ö?Ue u?} ×±ƒ“ ¾›ÃG<É UŸ<^w ’u[uƒ:: ³_ u~`¡ ›Ñ` ›ÁcKA”
¾UƒvM Ÿ}T “ƒ Á” Ñ>²? 350,000 c¨< ¾T>•`vƒ ታLp ¾”ÓÉ Ÿ}T ’u[‹::
¾›?ôf” u?}¡`e+Á”
የዚህች ቤተ ክርስቲያን SY^ች pÆe ä¨<KAe c=J” ፤ ሐዋርያው ሦስት ¯Sƒ u›?ôf” ›e}
UbM:: የሐዋ. ሥ. !.07 እና "1 ይህም በሦሰተ—ው Nª`Á© Ñ<μው ¨pƒ መሆኑ ’¨< ::
መልእክቲቱ የተጻፈችው
በpÆe ä¨<KAe ፤ u%7(67) ¯.U ÑÅT ፤ uaU እe` u?ƒ dK ’¨< ::
¾}éðuƒ U¡”Áƒ

ŸÚKT Y^ እ”Ç=K¿ ፣ uHÃT•ƒ“ u¡`eƒ“ QÃ¨ƒ እ”Ç=Ö’¡\ ›Q³w
u=J’<U Ÿ›ÃG<É Ò` ›”É J’¨< uእÓ²=›wN?` ጸÒ SÇ“†¨<” KSÓKê ’¨<::
Ã²~
Ÿ¨kd“ Ÿ}Óሣê ¾}K¾ ƒUI`} HÃT•ƒ“ ¾Y’ UÓv` ƒUI`ƒ ’¨<::
›ŸóðK<
¾›?ôf” SMእ¡ƒ ስድስት U°^ö‹ c=•\ƒ uአራት ¯uÃƒ ¡õKA‹ ÃŸðLM::
U°ራፍ

1

SÓu=Á ¾pዱስ ä¨<KAe cLUታ እና KእÓ²=›wN?` Ák[u¨< UስÒ“፤

www.zeorthodox.org

ŸU°ራፍ 2-3 እÓ²=›wN?` እ”Èƒ እ”ÇÇ“†¨<፤
ከምዕራፍ 4-6 eK ¡`e+Á“© Y’ UÓv`፤
ምዕራፍ 6 TÖnKÁ፡፡

6. òMåe¿e
የፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን
ፊልጵስዩስ ¾SoÊ”Á Ÿ}T ናት:: u (358) ዓ.ዓ (ከክርስቶስ ልደት በፊት) ¾ታLl እe¡”É`
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›vƒ òMæe ’Óሦvƒ òMåe¿e wLDታM::
የፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን መሥራች pÆe ä¨<KAe c=J”፤ u²=Iች Ÿ}T MÉÁ ፣ ¾¨ኅ’> u?~
Övm እና በጥንቆላ ለጌቶችዋ ገቢ የምታስገኘው ሴት አምነዋል:: የሐዋ.ሥራ. 06.02-"4

መልEክቲቱ
በpÆe ä¨<KAe፣ u %3(63) ¯.U uSËS]Á እስራቱ ጊዜ በሮም ተጽፋለች ፡፡

ምክንያተ ጽሒፍ
ይህች መልእክት የተጻፈችበት ምክንያት ሦስት ነው ፡1ኛ በአፍሮዲጡ እጅ ለላኩለት ስጦታ ለማመስገን፤ 4:.08
2— uSŸ^¨< ¨<eØ dK< ê“ታ†¨<” ›Ã„ ¾}cT¨<” Åeታ KSÓKê ’¨<፡፡
3— SKÁ¾ƒ” ›Øõ}¨< እንዲስማሙ እና ŸNc}™‹ እንዲጠበቁ ለመምከር ነው፡፡ 2.2
Ã²~
ደስታን እና ፍቅርን የተሞላ የሥነ ምግባር እና የሃይማኖት ትምህርት ነው ::
›ŸóðK<፡- ¾òMåe¿e SMእ¡ƒ አራት U°^ö‹ c=•\ƒ ፤ uስድስት ¯uÃƒ ¡õKA‹ ÃŸðLM::
ምዕራፍ 1 መግቢያ፤ ላኪው ለተቀባዮቹ ያስተላለፈው የፍቅር መልካም ምኞት መግለጫ እና የሰላምታ መልእክት፤
ከምዕራፍ 1.02-" የነበረው ደስታ እና መታመን፤
ከምዕራፍ 2.1-08 በመልካም ኑሮ እንዲኖሩ የተሰጠ ምክር፤
ከምዕራፍ 2.09-"4 ደቀ መዛሙርቱን (Ö=V‚−e“ ›õaÇ=Ö<”) እንደሚልክላቸው፡፡
ምዕራፍ 3 ከሓሰተኛ ምክር እንዲጠበቁ

7.ቈላስያስ
ቈLeÃe:Ÿ›?ôሶ” 100 TÃM `n ue} UY^p uõ`ÓÁ ¾UƒÑ˜ Ÿ}T eƒJ” ፣ uçÑ<` U`ቷ
¾Uƒታ¨p Ÿ}T “ƒ ፤ ¾ቈLeÃe c−‹ ¨”Ñ@Mን Ÿ›?äõ^ }U[ªM::

መልእክቲቱ

www.zeorthodox.org

Ÿ%2-%4(62-64) ¯.U፣ uaU ¾pÆe ä¨<KAe ¾SËS]Á እe^~ ¨pƒ ’¨<::

ምክንያተ ጽሒፍ
1— ›?åõ^ KpÆe ä¨<KAe eK õp^†¨< eK’Ñ[¨< K=ÁSWÓ”“ K=Áu[ታ†¨< 0:3.7
2— uS"ŸL†¨< uõMeõ“ ¾}SW[} ƒUI`ƒ ’u`“ Ÿ²=Á እንዲጠነቀቁ KTdcw ’¨<:፡
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Ã²~
KS“õn” ¾}cÖ SMe c=J” ƒUI`} HÃT•ƒን“ ¾Y’ UÓv` ƒUI`ƒን Ã³DM::
›ŸóðK<
¾ቈLeÃe SMእ¡ƒ አራት U°^ö‹ c=•\ƒ በአምስት ¯uÃƒ ¡õKA‹ ÃŸðLM::
1— U°ራፍ 1 SÓu=Á፤
2— ŸU°ራፍ 1.9-2.7 eK ¡`e„e c¨< SJ”፤
3— ŸU°ራፍ 2.8-3 Nc}™‹ እ”ÇÃማ`"D†¨< ¾éð¨< Tdcu=Á፤
4— ŸU°ራፍ 3-4 eK Y’ UÓv`፤
5— U°ራፍ 4 TÖnKÁ፡፡

www.zeorthodox.org
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የቅዱስ ጳውሎስ መልክታት ዳሰሳ (ሁለት)
Aሥራ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ
ወጣቶች ከትምህርቱ በኋላ፤ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት ግንዛቤያቸውን Aዳብረው
ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ
“ ነገር ግን በEግዚAብሔር ጸጋ የሆንሁ Eኔ ነኝ፤ለEኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ Aልነበረም

ከሁላቸው ይልቅ ግን ደከምሁ÷ዳሩ ግን ከEኔ ጋር ያለው የEግዚAብሔር ጸጋ ነው Eንጂ
Eኔ Aይደለሁም፡፡” 1ኛ ቆሮ.05.0
ተጨማሪ ምንባባት
በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኛቸው Aሥራ Aራቱ መልEክታተ ጳውሎስ፤ ትርጓሜ ጳውሎስ፡፡

መግቢያ
ባለፈው ሳምንት የጀመርነውን ትምህርት ሁለተኛ ክፍል Eንቀጥላለን፡፡

ትምህርቱ
8. 1ኛ ተሰሎንቄ
ተሰሎንቄ የመቄዶንያ ዋና የንግድ ከተማ ነበረች፡፡ ቀድሞ ቴርማ (ፍል ውኃ ማለት ነው፡፡)
ትባል ነበር፡፡ ዛሬ የግሪክ ግዛት ናት፡፡

www.zeorthodox.org

የተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን


ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛው ሐዋርያዊ ጉዞው ከሲላስ Eና ጢሞቴዎስ ጋር ለሦስት
ሳምንታት AስተምሮAል፡፡

መልEክቲቱ
በቅዱስ ጳውሎስ በ$(50) ወይም $1(51) ዓ.ም በAቴና ተጽፋለች፡፡
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ምክንያተ ጽሕፈት
1ኛ. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ወደ ተሰሎንቄ ልኮት ነበርና Eምት Eና
ፍቅራቸውን ቢነግረው ደስታውን ለመግለጥ ነው፡፡
2ኛ. Aንዳንድ ምEመናን ስለ ትንሣኤ ሙታን Aልተረዱም ነበርና ስለሙታን ትንሣኤ

Eና

ዳግም ምጽAት ለማስተማር ነው፡፡
ይዘቱ

Eና Aከፋፈሉ

1ኛ ተሰሎንቄ Aምስት ምEራፎች ሲኖሩት በAምስት Aበይት ክፍሎች ይከፈላል፡፡
1ኛ ምEራፍ 1.1 መግቢያ Eና ሰላምታ
2ኛ ከምEራፍ 1.2-3.03 ሐዋርያው ስለ ተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ያለውን ፍቅር Eና በEነርሱ
ስላለው መልካምነት የገለጠበት፡፡
3ኛ. ምEራፍ 4.1-02 ስለ ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባር
4ኛ. ከምEራፍ 4.03-5.01 ስለ ዳግም ምጽAት ያስተምራል
5ኛ ልዩ ልዩ ምክሮች 5.02-!8

9. 2ኛ ተሰሎንቄ
መልEክቲቱ
በ$(51) ዓ.ም በሎዶቅያ ተጽፋለች፡፡
ምክንያተ ጽሕፈት
1ኛ. “የጌታ ቀን ሌባ በሌሊት Eንደሚመጣ Eንዲሁ ይመጣ ዘንድ…” 1ኛ ተሰ.5.2 ብሎዋቸው
ስለነበር በዘመናቸው ይመጣል ብለው ታውከው ነበርና የምጽAቱን ምልክት ለመግለጥ፡፡
2ኛ. Eንዲሁም ሥራ መሥራት የተዉ Eና የሰነፉም ነበሩና “ሊሠራ የማይወድ Aይብላ” ብሎ
ለማስተማር ነው፡፡

www.zeorthodox.org

ይዘቱ Eና Aከፋፈሉ

 2— }cKA”o ሦስት U°^ö‹ c=•\ƒ uአራት ¯uÃƒ ¡õKA‹ ÃŸðLM::

ምEራፍ.1 ላኪው ቅዱስ ጳውሎስ ከጢሞቴዋስ Eና ስልዋኖስ ጋር ያቀረበው ሰላምታ፡፡
ምEራፍ. 2.1-02

ስለ ዳግም ምጽAት Eና ምልክቶቹ የጻፈው ትምህርት፤

ምEራፍ. 2.03-07 ያስተማራቸውን ወግ Eና ሥርዓት Eንዲጠብቁ የሰጠው ምክር፤
ምEራፍ 3 የማጠቃለያ ሰላምታ Eና ቡራኬ
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የኖላዊነት ትምህርቶች
ከቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት ውስጥ ትምህርተ ኖሎትን (የEረኝነት ትምህርት) የያዙ
የኖላዊነት ትምህርቶች የሚባሉ

ሦስት መልEክታት Aሉ፡፡

ጢሞቴዎስ
ጢሞቴዎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በልስጥራን ያገኘው በAባቱ ግሪካዊ በEናቱ Aይሁዳዊ
የነበረ ወጣት ነው፡፡ የሐዋ.ሥ.06.1-3 ሴት Aያቱ Eና Eናቱ ክርስትያኖች ነበሩ፡፡ Eርሱም ቅዱሳት
መጻሕፍትን ተምሮAል፡፡ 2ኛ ጢሞ.1.5 Eና 3.04-06 ቅዱስ ጳውሎስን ተከትሎ EግዚAብሔርን
Eና ቤተክርስትያኑን AገልግሎAል፡፡

10. 1ኛ ጢሞቴዎስ
ሐዋርያው

ቅዱስ

ጳውሎስ

በመቄዶንያ

ሆኖ

በኤፌሶን

ለነበረው

ለጢሞቴዎስ

የጻፈለት

መልEክት ነው፡፡ ጢሞቴዎስ የሐሰት ትምህርት በሚያስተምሩ ሰዎች ምክንያት ብዙ ሰዎች ከቤተ
ክርስቲያን ስለወጡ ብዙ መከራ ተቀብሎAል፡፡

ምክንያተ ጽሕፈት
1ኛ. ከሐሰተኛ መምህራን (ከግኖስቲኮች) ትምህርት Eንዲጠበቅ Eና መንጋውን Eንዲጠብቅ፡፡
Eነዚህ ሐሰተኛ ትምህርቶችም ፡
በተረት Eና በትውልዶች ታሪክ የተወሳሰበ ነበር፤ 1.4 Eና 4.7፡፡

ሕግን ሳይረዱ የሚያስተምሩ፤ 1.7

ጋብቻን Eና ምግብን Eንደ ክፉ ነገር የሚከለክሉ ናቸው፡፡4.3

ለዓለማዊ ነገር የሚመች በከንቱ Eውቀት የሚከራከሩ ናቸው፡፡ 6.!

www.zeorthodox.org

ይህም የAይሁድ Eና ግኖስቲካውያን ትምህርት ስለሆነ ጢሞቲዎስ በAገልግሎቱ ታማኝ
Eንዲሆን Eና ከሐሰት ትምህርት Eንዲጠበቅ ቅዱስ ጳውሎስ ይመክረዋል፡፡
2ኛ. የቤተክርስትያን Aስተዳደርን Eና ትምህርተ ኖሎትን Eንዲያውቅ ፡፡

በቃል Eና በኑሮ በEምነትም ለሚያምኑቱ ምሳሌ Eንዲሆን Eንጂ ማንም ታናሽነቱን

Eንዳይንቅበት ይመክረዋል፡፡ 4.01
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ከዚሁም ጋር ጸሎት Eና ሥርዓቱ 2.1 ማEርጋተ ክህነት 3.1-03 የቤተ ክርስቲያንን
ማንነት፣ በቤተ ክርስቲያን Eንዴት Eንደሚኖር (3.04-06) ከምEመናን ጋር ስለሚኖረው
ቀረቤታ Eና Aገልግሎቱ 5.6 Eንዲያውቅ ይጽፍለታል፡፡

Aጠቃላይ ይዘቱ Eና Aከፋፈሉ
1ኛ ጢሞቴዎስ ስድስት ምEራፎች ሲኖሩት በAምስት Aበይት ክፍሎች ይከፈላል፡፡
ምEራፍ 1 ሰላምታ Eና

መግቢያ፤

ምEራፍ 2 ሥርዓተ ጸሎት፤
ምEራፍ 3 Eና 5.1-6.09 ሥርዓተ ኖሎት፤
ምEራፍ 4 ለሐሰት ትምህርቶች የተሰጠ መልስ፤ ጢሞቴዎስ ከሐሰተኛ መምህራን Eንዲጠበቅ
Eና የቀናውን ትምህርት Eንዲያስተምር፡፡
ምE.6.!-!1 ማጠቃለያ፡፡

11. 2ኛ ጢሞቴዎስ
መልEክቲቱ
በ%6(66) ዓ.ም በሮም የመጨረሻ Eስራቱ ተጽፋለች፡፡

ምክንያተ ጽሑፍ
ምEመናን Aምነው በመካዳቸው፣ በመከራው ብዛት Eና በቅዱስ ጳውሎስ Eስራት ያዘነው
ጢሞቴዎስ መከራውን ታግሶ Aገልግሎቱን Eንዲፈጽም፤ቅዱስ ጳውሎስ በሰማEትነት ከማረፉ በፊት
የመጨረሻውን ምክር Eና ትEዛዝ ሊሰጠው Eና ሊያየው ስለፈለገ፤ Eንዲሁም ቅዱስ ማርቆስን Eና
ቅዱሳት መጻሕፍቱን ይዞለት Eንዲመጣ ለማሳሰብ የጻፈው መልEክት ነው፡፡

ይዘቱ Eና Aከፋፈሉ
2ኛ ጢሞቴዎስ Aምስት ምEራፎች ሲኖሩት በAራት ዓበይት ክፍሎች ይከፈላል፡፡

www.zeorthodox.org

1ኛ ምEራፍ 1.1-7

ሰላምታ Eና መግቢያ

2ኛ ከምEራፍ 1.7-4.5

የAገልግሎት ትምህርት

3ኛ ከምEራፍ 4.6-08 ቅዱስ ጳውሎስ ማረፉን ስላወቀ ከመሞቱ በፊት Eንዲያየው የጻፈለት
መልEክት
4ኛ ምEራፍ 4.09-! ማጠቃለያ Eና የስንብት ሰላምታ
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12. ቲቶ
ቲቶ የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ነው፡፡
መልEክቲቱ ፡- በ%3(63) ዓ.ም ገደማ በኒቆጵልዮን ተጻፈች ::
ምክንያተ ጽሕፈት ፡- ስለ ቤተ ክርስቲያን Aገልግሎት Eና ስለ ክህነት መመዘኛ ለማሳወቅ ፤
Aስተዳደርን

ለማስተማር

Eና

ጢሞቴዎስ

ወደ

Eርሱ

Eንዲመጣ

ለመጥራት የተጻፈ ነው፡፡
ይዘቱ፡- ባለ ሦስት ምEራፍ የሆነችው የቲቶ መልEክት Aራት ዓበይት ነገሮችን ይዛለች፡፡
ምEራፍ 1 መግቢያ Eና ሰላምታ፤
ከምEራፍ 1.5-01 የቤተ ክርስቲያን ሥርዓት Eና Aስተዳደርን የሚመለከት ትምህርት፡፡
ከምEራፍ 2.01-3.01 ስለ መዳን፤
ከምE.3.02-05 ሰላምታ Eና ቡራኬ

13. ¨Å òMV“
òMV“፡-ማለት ስውር ቦታ ማለት ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ፊልሞና ለተባለ ባለጸጋ ክርስቲያን
በሮም Eስራቱ ወቅት የጻፈው

መልEክት ነው፡፡

ምክንያተ ጽሑፍ፡-Aናሲሞስ የተባለው ክርስቲያን ከፊልሞና ጋር በEዳ ስለተጣሉ ለማስታረቅ ፡፡
በEነ ፊልሞና ጸሎት ወደ Eነሱ ለማሄድ ማሰቡንም ገልጦ ማደሪያ Eንዲያዘጋጅለት ለማሳሰብ
የተጻፈ ነው፡፡
ይዘቱ Eና Aከፋፈሉ፡-ይህ መልEክት Aንድ ምEራፍ ሲኖረው በሦስት ዓበይት ክፍሎች ይከፈላል፡፡
1ኛ. ከቁጥር 1-7 ሰላምታ
2ኛ. ከቁጥር 8-!1 ቅዱስ ጳውሎስ ስለ Aናሲሞስ ያቀረበው ምስጋና Eና ጥያቄ/
3ኛ. ከቁጥር !2-!5 ማጠቃለያ፡፡

www.zeorthodox.org
14. ¨Å °w^¨<Á” c−‹

Eብራውያን የተባሉት በስደት የሚኖሩ ቤተ Aይሁድ ሲሆኑ በAብርሃም ቅድመ Aያት በኤቦር
Eብራውያን ተብለዋል፡፡
ቅዱስ ጳውሎስ በ%4(64) ዓ.ም ገደማ በሮም የጻፈው መልEክት ነው፡፡
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ምክንያተ ጽሑፍ ጌታችን ከነቢያት፣ ከOሪት ካህናት Eና ከመላEክት Eንደሚበል፤ Eንዲሁም
Aምላካቸው

መሆኑን

ለመግለጥ

Eና

ከመሥዋEተ

Oሪት

መሥዋEተ

ሐዲስ

Eንደሚበልጥ

ለማስተማር፤ በደረሰባቸው መከራ Eንዲጽናኑ ለመምከር ነው፡፡
ይዘቱ Eና Aከፋፈሉ፡የEብራውያን መልEክት ሦስት ምEራፎች ሲኖሩት በዚህ ጥናታችን በAምስት ከፍለን Eናያለን፡፡
ምEራፍ 1-2 መግቢያ ሲሆን EግዚAብሔር በብዙ መንገድ Eና ምሳሌ ስለ ልጁ በሥጋ መገለጥ
ነግሮናል፡፡
ምEራፍ 3-4 ክርስቶስ የEግዚAብሔር ልጅ ነው፤ የመላEክት Eና የነቢያትም ጌታቸው ነው፡፡
ምEራፍ 5-0 ስለ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት Eና Aንድ ጊዜ ለዘለዓለም ስለ ፈጸመው ማስታረቅ፤
ምEራፍ 01-02 በEምነት ለመጽናት በምሳሌ የቀረቡ Aበው፤ ባለቤቱ ክርስቶስ Eና ለተግሣጽ
የሚሰጠው መከራ፡፡
ምEራፍ 03 የሥነ ምግባር ትምህርት፡፡

www.zeorthodox.org
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ቀዳም ስUር
Aሥራ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ

ተማሪዎች፤ ሰሙነ ሕማማት Eና ትበንሣኤ መካከል ስለምናከብረው ቀዳም ስUር
Aውቀው ያብራራሉ፤ Eነሱም ሰላምን ያደርጋሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ
‹‹ገብረ ሰላመ በመስቀሉ፤በመስቀሉ ሰላምን መሠረተ››

መግቢያ
በየዓመቱ ከፋሲካ በፊት ያለችውን ቅዳሜን በዓመቱ ካሉት ቅዳሜ ቀናት በተለየ ሁኔታ
Eንጾማታለን፡፡ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይፈጸማሉ፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ስለዚህችው ቅዳሜ Eንማራለን፡፡

የትምህርቱ ዋና ይዘት
Eለተ ቅዳሜ EግዚAብሔር የሚታዩትንና የማይታዩትን፣ በEግር የሚሔዱትን Eና በክንፍ
የሚበሩትን በባሕር የሚዋኙትን Eንስሳትን በመጨረሻም ሰውን በAርAያውና በAምሳሉ ከፈጠረ
በኋላ ያረፈበት Eለት ነች፡፡ ዘፍጥ. 2.1-3
ይህች የመጀመሪያው ቅዳሜ ለEግዚAብሔር የEረፍት
ፍጥረትን

ፈጥሮ

ስላረፈበት

ሰንበት

Aቢይ /ታላቋ

Eለተ ናት፡፡ EግዚAብሔር ሥነ

ሰንበት/

ትባላለች፡፡

ታላቋን

ሰንበት

Eስራኤላውያን Eንዲያከብሯት ታዟል፡፡ ዘጸ.!.8
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Eለተ ቀዳሚት /ሰንበት Aቢይ/ በዘመነ ሐዲስም የተለየ የድኅነት ሥራ ተከናውኖባታል፡፡ ጥንተ
ሥነ ፍጥረትን በመፍጠር Eረፍት Eንደ ተደረገባት ሁሉ የፍጥረት ሁሉ ቁንጮ የሆነውን
Aዳምን ለማዳን ሕማምና ሞት የተቀበለው ቸሩ Aምላክ በመቃብር Aርፎባታል፡፡ ማቴ.!7.%1፡፡
በዚህች Eለት ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በከርሰ መቃብር Aርፎ የዋለባት Eለት በመሆኗ
‹‹ቀዳም ስUር፤ የተሻረችዋ ቅዳሜ›› ትሰኛለት፡፡ ስUር ቅዳሜ የተባለችው
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ስለምትጾም ነው፡፡ ምክንያቱም Eናቱ ድንግል ማርያምና ወዳጆቹ ቅዱሳን

ሐዋርያት ጌታ

ተላልፎ ከተሰጠበት Eለት Aንሥተው ብርሃነ ትንሣኤውን Eስከሚያዩ ድረስ Eህል ውኃ
በAፋቸው Aልዞረም፡፡ ይመኩበትና ተስፋ ያደርጉት የነበረ Aምላካቸው በመቃብር ስላረፈ
Eለቱን ሞቱን በማሰብ ትንሣኤውን በመናፈቅ በጾም Aክብረዋታል፡፡
ከቅዱሳን ሐዋርያት ሲወርድ ሲወራረድ በመጣው ትውፊት መሠረት ቅዱሳን ሐዋርያት
በማዘን፣ በመጾምና በመጸለይ Eለቷን Eንዳከበሯት የተዋሕዶ ልጆችም፤ የተቻላቸው ከዓርብ
ጀምረው የሚያከፍሉ /የሚጾሙ/ ለሁለት ቀን Eህል ውኃ ሳይቀምሱ ያድራሉ፡፡ ያልተቻላቸው
ደግሞ ዓርብ ማታ በልተው ቅዳሜን በመጾም ትንሣኤን ያከብራሉ፡፡
በዚህ Eለት ከሰኞ ከሆሣEና ማግሥት ጀምረው Eስከ ስቅለተ ዓርብ ድረስ በስግደት Eና በጾም
ያሳለፉ ምEመናን በEለተ ቅዳሜ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ፡፡ የጠዋቱ ጸሎት ሲፈጸም
ካህናቱ ‹‹ገብረ ሰላመ በመስቀሉ፤ በመስቀሉ ሰላምን መሠረተ›› የምስራች Eያሉ

በቤተ

ክርስቲያን ለተሰበሰቡት ምEመናን ቄጠማ ይታደላል፤ ቄጠማው የምስራች ምልክት ነው፡፡
ቄጠማው የምስራች ምልክት ተደርጎ የተወሰደው በኖኅ ዘመን ከተፈጸመው ታሪክ ጋር
በማቆራኘት ነው፡፡ ቅዱስ መጽሐፍ Eንደሚነግረን በጻድቁ ኖኅ ዘመን የነበሩ ሕዝቦች ከሕገ
EግዚAብሔር

ውጪ

ሆነው

Eጅግ

የሚያሳዝን

ኃጢAት

በሠሩ

ጊዜ

በንፍር

ውኃ

ተጥለቅልቀዋል፡፡ በወቅቱ ጻድቁ ኖኅ ወደ መርከብ ይዞAቸው ከገባው Eንስሳት መካከል
የውኃውን መጉደል ለመረዳት ርግብን በመርከብ መስኮት Aሾልኮ ለቋታል፤ Eርሷም ቄጠማ
በAፍዋ ይዛ ተመልሳለች፡፡ ዘፍ. 9.1-!9

ማጠቃለያ

‹‹ቄጠማ››፣ለጥፋት ውኃ መድረቅ የምስራች መንገሪያ Eንደሆነ Aሁንም በክርስቶስ ሞት ሞተ
ነፍስ ከሰው ልጆች ተወገደ ስትል ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ቄጠማ ታድላለች፡፡ ምEመናንም
የምስራች ተምሳሌት የሆነን ቄጠማ በግንባራቸው ያስሩታል፡፡
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የክርስቶስ ተከታዮች ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን፤ ከሚያቃጥለው ዋEየ ሲOል/የሲOል ቃጠሎ/
ወደ ልምላሜ ገነት ጥንተ ማኅደራቸው መመለሳቸውን፤ በዚህ Aኳኋን Eየገለጡ በዓለ
ትንሣኤን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያከብራሉ፡፡
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ተግባር

ገብረ ሰላም ስንል Eኛም ሰላማውያን Eየሆን ነውና ከተጣላናቸው ጋር በመታረቅ ሰላምን
Eናድርግ፡፡ ማቴ.5.!3-!6

በኃጢAት ከEግዚAብሔር ተጣልተን የምንኖርም ሰላምን በንስሐ የምናደርግበት ዘመን ነው፡፡
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ነቢዩ ዮናስና ነገረ ድኅነት
Aሥራ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ ፡
ተማሪዎች ከትምህርቱ በኋላ በነቢዩ ዮናስ ታሪክ ምሳሌት የEግዚAብሔርን

ምሕረትና

የማዳን ሥራ Aውቀው ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ ፡
“Aቤቱ ማዳንህን ናፈቅሁ፤ሕግህም ተድላዬ ነው፡፡” መዝ.)08()09)÷)&4
ተጨማሪ ምንባባት ፡
ትንቢተ ዮናስና ትርጓሜው

መግቢያ፡ከዘመናት በፊት ሰዎች ከEግዚAብሔር ራቁ፤ራሳቸውን Eና Aምላካቸውን EግዚAብሔርን
ረስተው በኃጢAት ወደቁ፡፡ EግዚAብሔር ግን Aልረሳቸውም፡፡
ሁሉም ሰዎች በሙሉ Eንዲድኑና Eውነቱን ወደ ማወቅ Eንዲደርሱ ካለው ፈቃድ የተነሣ
ከጎናቸው Aልራቀም፡፡ ነቢያቱን Eየላከ ምርጦቹን Eስራኤልንና ሌሎችን ሕዝቦች ከጣOታት
Aምልኮ Eና ን ባለማወቅ

ከመኖር Eንዲወጡ ጠራቸው፡፡

Eስራኤልን ሲጠራም በወገንተኝነት Aልነበረም፤ Eርሱን ያወቀውና የተባረከው የAብርሃም
ዘር ስለነበሩ Eንጂ፡፡
Eስራኤል ግን EግዚAብሔር Eንደጠራቸው መሆን Aልቻሉም፡፡ ጣOት በማምለክ Eና
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በAሕዛብ ልማድ ረከሱ፡፡

ከተያዙበት የኃጢAት ወጥመድ Eንዲሁም EግዚAብሔር Aምላክን በመካድ ከጣOታት ባEድ
Aምልኮ መላቀቅ ያቃታቸው ሕዝበ Eስራኤል Eና ነቢያቶቻቸው Aዳኛቸውን EግዚAብሔርን
ተስፋ ከማድረግ የተሻለ Aማራጭ Aልነበራቸውም፡፡
ይህም ሆኖ የሰዎች መከራ ሲበዛና ሕዝቡም ከEግዚAብሔር በራቁ መጠን በጉስቁልናቸው
ሊተው ያልፈቀደው የሠራቸው EግዚAብሔር ሊያድናቸው ፈቀደ፡፡ ለEነርሱ ያለው ፍቅርም
ብርቱ ሆኖ ቀጠለ፤ክንዱም Aዳኛቸው ነበር፡፡
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የትምህርቱ ይዘት ፡ሀ. EግዚAብሔር ዮናስን Aዳነው፡፡

ይህ ነቢይ የዋህ Eና የEምነት ልብ ያለው ነበር፡፡ Eንደ ሌሎቹ ሕዝቦች የEግዚAብሔርን ቃል
ሲሰማ ሸሽቶAል፡፡

ይህም “ድምፅህን ሰምቼ ሸሸሁ Eርቃኔንም ስለሆንኩ ተደበቅሁ” ዘፍ.3÷0 የተባለውን ቃል
ያስታውሰናል፡፡ Eንደ Aይሁድ ነቢይነቱ ከሌሎቹ የበለጠ ለEግዚAብሔር መታዘዝ ይጠበቅበታል፤

ዮናስ ለርሱ የሚሆን ሰላም በተርሴስ ወይም በመርከቡ ውስጥ የሚገኝ መስሎታል::“ከመንፈስህ

ወዴት Eሄዳለሁ?” የሚለውን የዳዊት ቃል (መዝ.)"9÷7) ያነበበ፤ የሚያውቀው ዮናስ ግን
ሰላም ወደሌለበት ሸሸ፡፡
ለ . EግዚAብሔር ዮናስን Eንዴት Aዳነው?
EግዚAብሔር Aምላክ ዮናስ የታዘዘውን በመፈጸም Eንዲድን የሚከተሉትን ተጠቅሟል፡፡
1. ምቾት መንሣት፡- የባሕር ሞገድ፣ የቅሊቱ መጥፋት(በዚህም EግዚAብሔር መልEክቱን
በምልዓት Eንዲረዳ Aደረገው)
2. በመለማመድ፡- EግዚAብሔር የዮናስን ሕይወት ባሕር ሰጥሞ ከመሞት Eና ከዓሣ ነባሪ
ሲያድናት

ምሕረቱን

Aሳይቶታል፡፡

በተግባራዊ

ትምህርትም

ምሳሌ

ሰጥቶታል፡፡ (ቅሊቱ ተልEኮውን Eንዲፈጽም Eና ሐዘኔታ Eንዲኖረውም
ረድታዋለች፡፡)
3. የተፈጥሮ ኃይል ፡- ትምህርትነቱ ለዮናስ ነበር፡፡

ሀ. በመታዘዝ ፡
Aውሎ ንፋሱ ለጌታ ሲታዘዝ የEግዚAብሔርን ዓላማ ለመፈጸም ነበር፡፡

ዓሣ ነባሪውም Eንደ መርከብ ሆኖ ዮናስ መገኘት ከAለበት ቦታ Aድርሶታል፡፡

www.zeorthodox.org


ትሉም ዛፉን በመብላት ታዝዞAል፡፡

ለ. የEግዚAብሔርን ችሎታ Eና ኃይል በማሳየት ፡-


EግዚAብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል፤ሁሉም ፍጥረታትም ይታዘዙታል፡፡

የሰው ልጅ ግን ለመታዘዝም ሆነ ለEንቢታ ነጻ ፈቃድ Aለው፡፡
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ሐ. EግዚAብሔር መርከበኞቹንም AድኖAል፡ከAሕዛብ ወገን የሆኑት መርከበኞች ከሸሸው ነቢይ ተሽለዋል፡፡ Eንዴት?
1. ወደ Aማልክቶቻቸው ጸልየዋል፡፡
2. በጓደኝነት መንፈስ ጸልየዋል፡፡
3. Aለመረጋጋቱ ከEነርሱ መካከል በተሠራ ኃጢAት መሆኑን Aምነዋል፡፡(ተAምኖ ኃጣውE
ነበራቸው፡፡)
4. በAክራሪነት መንፈስ ሳይታወሩ ዮናስ Eንዲጸልይ ለምነውታል::
5. ሩኅሩኅ Eና ጠንቃቃ Aስተሳሰብ ነበራቸው፡፡ ብዙ ንብረታቸውን ከጣሉ በኋላ ዮናስን ሞት
የሚገባው መሆኑን Eያወቁም ተጠንቅቀዋል፡፡
6. ዮናስን ወደ ባሕር ከመጣላቸው በፊት ምሕረትና ቸርነትን Eየለመኑ፤“ንጹሕም ደም በEኛ

ላይ Eንዳታደርግ Eንለምንሃለን፡፡” Eያሉ ጸልየዋል፡፡
7. ከዚህ መንገድም ፍትሕ Eና ምሕረትን የተሞላ ልብን Eናያለን፡፡
8. በEግዚAብሔር ተAምራዊ ኃይል ያምኑ ነበር፡፡
መ. EግዚAብሔር ነነዌን Aዳነ፡
በመጨረሻም EግዚAብሔር ነነዌን የሚያድንበትን መልEክት የሚያደርስለት ሰው Aገኘ፡፡
ልጆቹን Eንደሚወድ Aባት ይጠነቀቅላቸው ነበርና፡፡

EግዚAብሔር ሊቀጣቸውና ሊያጠፋቸው ቢፈልግም ከቁጣው የሚመለስ ቸር የምሕረት Aምላክ
Eንደመሆኑ ታገሳቸው፡፡ ዮናስ ወደነዚህ ክፉ ሕዝቦች ለመሄድ Aልፈለገም ነበር፡፡

EግዚAብሔር ግን ንስሐቸውን ሊቀበል ፈቀደ፡፡ ታግሷቸውማል፡፡ IAማንያን Eና ኃጢAተኞች
ቢሆኑም ፈጣሪያቸው Aልተዋቸውም፡፡ EግዚAብሔር ልጆቹ ምንም ቢበድሉትም Aይተዋቸውም፡፡

የነዚህ

(የነነዌ

ሰዎች)

ንስሓም

የEውነት

ነበር፡፡ዮናስ

የተናገራቸውን

ቃል

ሰምተው

EግዚAብሔርን በመፍራት Aለቀሱ፡፡ ንጉሡም ማቅ ለብሶ በAመድ ላይ ተኛ፡፡ ሕዝቡም በጾምና
ራሳቸውን በማዋረድ ንስሐ ገቡ፡፡ Eንስሳቱም ጾሙ፡፡ EግዚAብሔር Eውነተኛ ንስሐን Eና

www.zeorthodox.org

የተሰበረን ልብ ይቀበላል፡፡

ሠ. ዮናስ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ፡-


EግዚAብሔር ዮናስን ወደ ነነዌ ሰዎች ላከው፤ የነነዌ ሰዎችም ንስሐ ገብተው ዳኑ፡፡
በተመሳሳይም EግዚAብሔር ከፍቅሩ የተነሳ Aንድያ ልጁን ላከ ፤ ጌታችን ሥጋን ተዋሕዶ ሰው
ሆነ፤ስለ ዓለም ሞቶ ተነሣ፤ ላመኑበትም የዘላለም ሕይወት ሰጠ፡፡
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ዮናስን ወደ ባሕሩ መጣል መርከበኞቹን በሙሉ ከሞት ጥፋት Aድኗል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም
ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ለዓለም ሁሉ ከዘላለም ሞት መዳንን Aድሏል፡፡

ዮናስ በዓሣ ነባሪው ሆድ ሦስት ቀንና ሌሊት Aድሮ በመውጣት በሕይወት ኖሯል፡፡ Aሁንም
በተመሳሳይ ሁኔታ ጌታችን በመስቀል ላይ ሞቶ ሦስት ቀንና ሌሊት በከርሠ መቃብር Aድሮ
ከሙታን ተነሥቷል፡፡ ሕያው ሆኖ የዘላለምን ሕይወት ሰጥቶናል፡፡

በዮናስ ጸሎት የሞትን ድል መነሳትና ዳግም ልደትን የሚያስተምር ግልጽ መልEክት Aለ፡፡

“በሲOልም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮኽሁ÷ቃሌንም Aዳመጥህ…በምድርና በመወርወሪያዎችዋ
ለዘላለም ተዘጋሁ፤Aንተ ግን Aቤቱ Aምላኬ÷ሕይወቴን ከጉድጓዱ Aወጣህ፡፡” ዮና.1÷2-7
ይህንንም ከጌታችን ሞት Eና ትንሣኤ ጋራ በማነጻጸር ለቅዱሳን ሐዋርያቱ ያላቸውን
ማስተዋል ይገባል፡፡ “…የሰው ልጅም ለካህናት Aለቆችና ለጻፎች Aልፎ ይሰጣል÷የሞት

ፍርድም ይፈርዱበታል÷ ለAሕዛብም Aሳልፈው ይሰጡታል÷ ይዘብቱማል÷ ይተፉበትማል÷
ይገርፉትማል÷ ይገድሉትማል÷ በሦስተኛውም ቀን ይነሣል Aላቸው፡፡” ማር.0÷"3-"4

ማጠቃለያ፡
EግዚAብሔር የሰው ልጆችን በነቢያት ቃል Eያዘጋጀ ነበር፡፡ በተጨማሪም ብዙ ምልክቶች Eና
ትንቢቶችን በመግለጥ የዓለምን ድኅነት Eንዲጠብቁ Aድርጓል፡፡ የትንቢቱን መፈጸም (ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስን) የተጠባበቁና ያመኑም ድነዋል፡፡

ተግባር፡1. በEኛ ያለ መንፈስ ቅዱስን ፈቃድ Eና የEኛን ተግባር Aስተውለን ለመታረም ጥረት
ማድረግ Aለብን፡፡

2. “መገሠጽስ EግዚAብሔር ገሠጸኝ÷ለሞት ግን Aልሰጠኝም፡፡” መዝ.)07()08)÷08. ይህን
ቃል ከነብዩ ዮናስ ታሪክ ጋር Aነጻጽሩት፡፡
3. ተስፋ መቁረጥን ከEናንተ Aርቁ፤ በዚህም ስሕተታችሁን በማረም የቀና ሕይወት ትጓዛላችሁ፡፡

www.zeorthodox.org

4. EግዚAብሔር Eንደፍቃዱ ሕይወታቸንን Eንዲመራው Eና Eንዲያርመን Eንጸልይ፡፡
5. EግዚAብሔር ለድኅነታችን ያዘናልና፤EግዚAብሔር ለሚያዘን ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ልብ
ሊኖረን ይገባል፡፡
6. EግዚAብሔር ቀጥቷቸው መልካምን ያገኙና የዳኑ ቅዱሳንን ታሪክ Aስረዱ፡፡
7. EግዚAብሔር ምሕረቱን Eና ትEግሥቱን ለሰዎች ከሚያሳይባቸው ሁኔታዎች የተወሰኑትን ግለጡ፡፡
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የጾም ጥቅም (1)
ሃያኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች ስለ መንፈሳዊ ጾም Eና ጸሎት ምንነትና ጥቅም Aውቀው
ከቤተሰቦቻው Eና ከጓደኞቻቸው ጋር ይወያያሉ፤ የጾምና የጸሎት
ሕይወታቸውን ቀስ በቀስ ለማሳደግ ይለማመዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- "Aርባ ቀንና Aርባ ሌሊትም ከጦመ በኋላ ተራበ፡፡" ማቴ 4÷1-2

መግቢያ
ይህ ትምህርት ስለ ጾም መንፈሳዊነት Eና ጥቅም ለተከታታይ ሦስት ሳምንታት የምንማረው
ሲሆን፤ በዛሬው የመጀመሪያው ክፍል ትምህርታችንም የጾምን ጥቅም Eናያለን፡፡
የጾም ትርጉም
ጾመ ተከለከለ ማለት ሲሆን፤ ከምግብና መጠጥ ለተወሰነ ሰዓታት Eንዲሁም ከቅባት(ጽሉላት)
ምግቦች (ሥጋ፣ወተት፣ቅቤ) ደግሞ በጾም ወቅት ፈጽሞ መከልከል ነው፡፡
በተጨማሪም ክርስቲያኖች ሁል ጊዜም መጾም ያለባቸው ክፋት፣ ኃጢAትና ክፉ ምኞቶችም Aሉ፡፡
 ጾም የሥጋ ፍላጎቶችን በማዳከም የነፍስን ፍቃድ ለመፈጸም የምንችልበት ነው፡፡
ጾም የመንፈሳዊ Eድገት መንገድ ነው፡፡ ከመንፈሳዊ Eድገት ጋር ያልሆነ ጾም የምግብ ለውጥ
ብቻ ነው፡፡

የሚተኮርባቸው ነጥቦች

www.zeorthodox.org

ጾም ቀዳሚው ሕገ EግዚAብሔር ነው፡፡


EግዚAብሔር ለAዳም የሰጠው የመጀመሪያው ሕግ ከAንድ የዛፍ ዓይነት Eንዳይበላ መከልከል
ነበር፡፡ /ዘፍጥ. 2÷06-07/

በዚህም EግዚAብሔር Aዳምን ሊያስተምረው የፈለገው የሥጋን ፍላጎት በሙሉ መፈጸም
Eንደማይገባና ራስን መግዛትን ነው፡፡

በምድራዊና ቁሳዊ ነገሮች ላይ ያለውንም መልካምነትና ደረጃ ለማስተማር ነው፡፡
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Aዳም በፈተናው ተሸነፈ፤ በዚህም Aዳም ከነፍሱ ይልቅ ለሥጋው ማስቀደሙን Eናስተውላለን፡፡

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የሥራው መጀመሪያ ያደረገው ጾምን ነው፡፡ "ከዚያ ወዲያ Iየሱስ

ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው፡፡ Aርባ ቀንና Aርባ ሌሊትም
ከጦመ በኋላ ተራበ፡፡" ማቴ 4÷1-2

የዘመነ ብሉይ ነቢያት ጾመዋል

መዝሙረ ዳዊት መዝ "4("5)÷03፣%8(%9)÷0፣ )08/)09/÷!4፣ ትንቢተ ዳንኤል ዳን. 0÷3

የመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትም ይጾሙ ነበር፡፡ "Eኛና ፈሪሳውያን ብዙ

ጊዜ የምንጾመው ደቀ መዛሙርትህ ግን የማይጾሙት ስለምንድን ነው? Aሉት፡፡" ማቴ 9÷04

ጌታችንም ሐዋርያት Eንደሚጾሙና የጾምንም Aስፈላጊነት በጥያቄያቸው ላይ ተመሥርቶ
AስተምሮAል፡፡ "ሚዜዎች ሙሽራው ከEነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን

ሙሽራው /ክርስቶስ/ ከEነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል (በሞት፣ በEርገት) በዚያን ጊዜም
ይጾማሉ፡፡" ማቴ 9÷05 በዚህም መሠረት ሐዋርያት ጾመዋል፡፡

ሐዋርያት ጾመዋል

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eንደ ጾመ፣ ሐዋርያትም ጾመዋል፡፡

ቅዱስ ጴጥሮስ “በስድስት ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራው ወጣ፡፡ ተርቦም ሊበላ

ወደደ" የሐዋ.0÷9-0

ቅዱስ ጳውሎስ "በሁሉ Eንደ EግዚAብሔር Aገልጋዮች ራሳችንን Eናማጥናለን… በመጾም፣

በንጽሕና፣ በEውቀት 2ኛ ቆሮ.6÷4-01 "በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም Eንቅልፍ በማጣት፣
በረኃብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጦም ነበርሁ፡፡" 1ኛ ቆሮ.01÷!7

ሐዋርያት በAንድነት "Eነዚህ ጌታን ሲያመልኩና ሲጾሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስንና

ሳውልን ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ Aለ፡፡ በዚያን ጊዜም ከጾሙ ከጸለዩም Eጃቸውንም
ከጫኑ በኋላ AሰናበቱAቸው፡፡" ዮሐ.ሥ.03÷2

www.zeorthodox.org


የጽድቅ መምህራችን መድኃኔዓለም Iየሱስ ክርስቶስም የጾምን ኃይል፤ "ይህ ዓይነት ግን

(ጋኔን) ከጸሎትና ከጾም በቀር Aይወጣም Aላቸው፡፡"ማቴ 07÷!1

የዓዋጅ ጾም በጉባኤ ሁሉም የሚጾመው ጾም ነው

የነነዌ ሰዎች Eንዲጾሙ ታውጆ ጾመዋል፤ ጌታም የንስሐና የዓዋጅ ጾማቸውን ተቀብሎ
ምሮAቸዋል፡፡ ዮና.3÷5-6
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Aይሁድ ጾመው Aስቴር በንጉሡ ፊት Eንድትቆምና ሕዝቡን Eንድታድን ረድቶAታል፡፡ Aስቴ.
4÷05-07

ለዚህም ነው ነብዩ፤ "ጾሙን ቀድሱ ጉባኤውንም Aወጁ፡፡" Iዩ 2÷05 ያለው፡፡

የሕግ Aጽዋማት

የጾም ሕግን መሥራት ያስተማረ EግዚAብሔር ነው፡፡(ዘፍ. 2÷06-07)

በሕግ የተወሰኑ የጾም ቀናት Eንደነበሩም ተጽፎAል፡፡ "በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ Eጾማለሁ"
ሉቃ.08÷02

በዚህና ከላይ በተገለጡት መሠረት ቤተ ክርስቲያን በዓመት ሰባት Aጽዋማትን በሕገ ቤተ
ክርስቲያን ደንግጋለች፡፡

Eነርሱም፡- Aቢይ ጾም፣ ጾመ ነነዌ፣ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ ሐዋርያት፣ ጾመ ፍልሰታ፣ጾመ
ድኅነት/ረቡEና Aርብ/ Eና ገሀድ ናቸው፡፡

ጾም ከመንፈሳዊ በረከቶች ቀድሞ የሚፈጸም ነው፡፡
የEግዚAብሔርን በረከቶች በመንፈሳዊ ብቃት ለመቀበል በጾም መዘጋጀት Aለብን
ስለዚህም ነው ከቤተ ክርስቲያን በዓላት ሁሉ በፊት ያለው፡፡ በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት
መሠረት Eንደ ልደት፣ጥምቀት፣ትንሣኤ የመሳሰሉትን Aበይት በዓላት ከማክበራችን በፊት
ጾምን Eየጾምን Eንቆያለን፡፡
ከመቁረባችን በፊት ለ08 ሰዓታት የምንጾመውም ለዚህ ነው፡፡

ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጾምን በማስቀደም ይፈጸማሉ፡፡

መጾም ለማይችሉ ሕሙማን ቀንዲል ሲፈጸም ካልሆነ፤ ምስጢራት ሁሉ ጾምን በማስቀደምና
ከጾም ጋር ይፈጸማሉ፡፡
EግዚAብሔርን ለማገልገል ከመውጣት በፊት ጾም ይቀድማል፡፡

www.zeorthodox.org

ጌታችን ያስተማረን ይህንኑ ነው፡፡/ማቴ.4፥1-01/
ሐዋርያትም

ለማስተማር

ከመውጣታቸውና

ማቲያስን

በይሁዳ

ከመተካታቸው

በፊት

ጾመዋል፤ /የሐዋ.ሥ.1፥1-!6/


ጳውሎስና በርናባስም ለሐዋርያዊ ተልEኮ ከመውጣታቸው በፊት ጾመዋል፡፡/የሐዋ.ሥ.03፥2-3/
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ማጠቃለያ
Oርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱሳዊው ትምህርትና ሐዋርያዊ ትውፊት ላይ
ተመርኩዛ ለጾም ልዩ ትኩረት ትሰጣለች፡፡ ይህም በሌሎች Eየቀረ የመጣ መንፈሳዊ ኃይልና
ትውፊት ነው፡፡
የሥጋ ፍላጎታችን ድርጊቶቻችንን ሁሉ ይቆጣጠራል፡፡ የሥጋ ፍላጎታችንን ሁሉ በAግባቡ
መቆጣጠርና መግታት ካልቻልን በመንፈሳዊ ሕይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽEኖ ያሳድራል፡፡
ስለዚህ በጾምና ጸሎት የሥጋ ፍላጎቶታችንን መቆጣጠር Eንችላለን፡፡
ጾም ለመንፈሳዊ Eድገት Aስፈላጊው መንገድ ነው፡፡

ተግባር

የጾምና ጸሎት ሕይወትን ቀስ በቀስ Eያዳበሩ ማሳደግ ይቻላል፡፡ ተማሪዎች የጾምና የጸሎት
ሕይወታችሁን ለማሳደግ ከትንሽ ወደ ብዙ ሰዓታት ቀስ በቀስ ለማሳደግ ተለማመዱ፡፡

Aቢይ ጾምን ከነፍስ Aባታችሁ ጋር ምክር በመቀበል ጀምሩት፡፡

ከቤተሰብና ከጓደኞቻችሁ ጋር ስለጾም ጥቅምና መንፈሳዊ ነገር በመወያየት ትርፍ ጊዜያችሁን
መልካም ነገር በማድረግ Aሳልፉ፡፡

መዝሙር
ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ
ወንትፋቀር(5) በበይናቲነ
ትርጉም
ጾምን Eንጹም ወንድሞቻችንንም Eናፍቅር
Eርስ በርሳችንም Eንዋደድ

www.zeorthodox.org

82

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

የጾም መንፈሳዊነት /ሁለት/
ጾምና ሥጋዊ Aካል
ሃያ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ከትምህርቱ በኋላ ጾም ከሥጋዊ Aካላችን ጋር ስለAለው
Aንድነትና ለመንፈሳዊ Eድገት ስለሚሰጠን ጥቅም Aውቀው ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- " ዳንኤልም በንጉሡ መብልና መጠጥ Eንዳይረክስ በልቡ Aሰበ፡፡" ትን.ዳን 1÷8
ተጨማሪ ምንባባት፡- ዳንኤል 1

የሚተኮርበት ነጥብ
በትንቢተ ዳንኤል ተጽፎ Eንደምናጠናው ዳንኤልና ሦስቱ ጓደኞቹ በንጉሡ ከሚቀርበው
መብልና ጠጅ ይልቅ በጾምና ጸሎት ተወስነው ጥራጥሬን ይመገቡ ነበር፡፡ በዚህም ከሌሎቹ
ይልቅ ፊታቸው Aምሮ ሥጋቸው ወፍሮ ታይተዋል፡፡ ትንቢተ ዳንኤል 1÷1-06
ከዚህም ዓለም ምኞት፣ ከሥጋ ፈቃድ ምግብና መጠጥ ይልቅ የነፍስና ፈቃዶቿን መፈጸም
Aስፈላጊ መሆኑን ከEግዚAብሔር ጋር በAንድነት Eንደሚጠብቀን Eንረዳለን፡፡ በEግዚAብሔር
የማያምነው ንጉሥ ለዳንኤልና ለሠለስቱ ደቂቅ ለጤቸውና ለAካላቸው ብቃት የተሻለ ነው
ብሎ ያቀረበላቸው ምርጥ ምግብ ብቻ ነበር፡፡

ይህን ያደረገው ሰው ሥጋዊ ብቻ ነው ብሎ

ስለAሰበም ነው፡፡ በተቃራኒው EግዚAብሔርን በEውነት የሚያመለኩት፣ ሰው ከሥጋ ብቻ
Eንዳልተፈጠረና ቁሳዊ ምግብ ብቻ የሚያስፈልገው Eንዳልሆነ ይረዳሉ፡፡ ስለዚህ ዳንኤልና
ጓደኞቹ ግን ከሥጋ ፍላጎትና መብልና መጠጥ ይልቅ ነፍስና ፈቃዶችዋ ዋናው Aስፈላጊ
ነገሮች መሆናቸውን ተረድተው÷ ለሥጋቸው የሚያስፈልጋቸውን መብልና መጠጥ ተቆጣጠሩት፡፡

www.zeorthodox.org

የዳንኤልና የጓደኞቹ ጾም ምን ውጤት Aስገኘ? ከሌሎቹ በተሻለ ጤነኞች፣ ጠንካሮች Eና
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ትርጉም ከሥጋ Aንጻር
የጾምን መንፈሳዊ ትርጉም በሚቀጥለው ትምህርታችን Eናየዋለን፡፡ ከሥጋ Aንጻር ግን
በዛሬው ትምህርታችን ሁለት ነጥቦችን Eናያለን፡፡
1. ከምግብ መጠጥ ለተወሰኑ ጊዚያት /ሰዓታት/ ተከልክሎ መቆየት፡፡
2. ከጥሉላት ምግቦች (ማለትም ከሥጋና ከወተት ውጤቶች) በጾም ወራት መከልከል ነው፡፡
ቀጥሎ Eነዚህን ሁለት ነጥቦች Eንወያያለን፡፡
1. ከምግብና መጠጥ ተከልክሎ መቆየት፡- በጾም ወቅት ከማንኛውም መብልና መጠጥ
ተከልክሎ መቆየት የግድ ነው፡፡ Aትክልቶችን ብቻ Eየበሉ ከመብልና መጠጥ ሳይከለከሉ መቆየት
ይቻላል፡፡ ሆኖም ይህን ማድረግ Aትክልት ብቻ በሊታነት (Vegetarian) Eንጂ ጾም Aይደለም፡፡

ከመብልና

መጠጥ

መጾም

ከሰውየው

መንፈሳዊ

ሕይወት

ደረጃ

Aንፃር፤

ከEድሜው፤

ከጤናውና፤ ከሥራው ዓይነትና ከሌሎችም ጉዳዮች Aንጻር Eየታየ በተለይ ከAንድ ክርስቲያን
ምEመን ከንስሐ Aባቱ ጋር በመነጋገር የሚፈጸም ነው፡፡

ይህም ሆኖ ግን Eያንዳንዱ EንደየAቅሙ የሚጠበቅበት Aነስተኛ ደረጃ Aለ፡፡ ይህም ከንሰሐ
Aባት ጋር በመመካር ይፈጸማል፡፡ መራብ በጾም Aንዱ የሚፈለግ ነገር ነው፡፡ ይሄንንም
በሚከተሉት ምሳሌዎች ማየት Eንችላለን፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ "Aርባ ቀንና Aርባ ሌሊትም ከጾመ በኋላ ተራበ፡፡" ማቴ.4÷2

ቅዱስ ጴጥሮስ"

ጴጥሮስም በስድስት ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራው ወጣ፡፡

ተርቦም ሊበላ ወደደ፤ ሲያዘጋጁለት ሳሉም ተመስጦ መጣበት፤…" የሐዋ.ሥ.0፣9-0

ቅዱስ ጳውሎስ "መዋረድንም Aውቃለሁ መብዛትንም Aውቃለሁ፤ በEያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ

መጥገብንና መጉደለን ተምሬAለሁ፡፡ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን Eችላለሁ፡፡" ፊልጵ. 4÷!2

" በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም Eንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም፣

በብርድና በራቁትነት ነበርሁ፡፡" 1ኛ ቆሮ.01÷!7

በጾም ወቅት በረኃብ ሆነን በምንጸልየው ጸሎት መንፈሳዊ ደረጃ ላይ Eንደርስበታለን፡፡ በዚህም

www.zeorthodox.org

የተራቡትን በማሰብና በመመጽወት ታላቅ በረከት Eንቀበልበታለን፡፡

2. ከጥሉላት መከልከል፡- EግዚAብሔር ሰውን ሲፈጥረው ሊበላ ያዘዘው Aትክልትና AዝርEት
ብቻ ነበር፡፡ " EግዚAብሔርም Aለ፡- Eነሆ መብል ይሆናችሁ ዘንድ በምድር ፊት ሁሉ ላይ ዘሩ በEርሱ

ያለውን ሐመልማል ሁሉ የዛፍን ፍሬ የሚያፈራውንና ዘር ያለውንም ዛፍ ሁሉ ሰጠኋቸሁ፤"
1÷!9 Eንስሳትም Eንዲሁ ነበሩ፡፡ ዘፍ1÷"
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ከAዳም ውድቀት በኋላ ተከታዮቹ ከኖኅ መርከብ ከወጡ በኋላ ነው ሥጋ ብሉ የተባሉት፡፡
(ዘፍ.9÷1-3)
EግዚAብሔር ሕዝቡን Aርባ ዓመት በበረሐ ሲመራቸው÷መብል Eንዲሆናቸው የሰጣቸው

"የድንብላል ዘር የሚመስል÷ Eንደማርም የሚጣፍጥ ነበር" ዘጸ.06÷"1 ሥጋ ሲሰጣቸው ግን
ከቁጣ ጋር ነበር፡፡ (ዘኁል.01÷"3-"4)
ዳንኤልና ሠለስቱ ደቂቅ ሲጾሙም ‘በጥራጥሬ ነበር’ (ዳን. 1÷8-02፣0÷3)
ሕዝቅኤል Eንዲበላ የታዘዘው AዝርEትን ነበር፡፡ (ሕዝቅ. 4÷9) ነብዩና
ንጉሥ ዳዊትም በጾሙ ቅቤና ሥጋ Aልበላሁም ብሏል፡፡መዝ.)8 ()9) ÷!4
Aትክልትና AዝርEት ምግቦች ለሰውነታችን ቀላል ናቸው፤ Eንድንተጋም ያደርጉናል፡፡

ጾም ለሥጋችን የሚያስገኘው ጥቅም
ለሰውነታችን ዋና ዋና Aካላት የEረፍት ጊዜ ይሰጣል፡፡ ለምሳሌ ጉበት፣ ልብ…. ኮሌስትሮል
ይቀንሰላቸዋል፡፡
ክብደት መቀነስ፤ ይህም ለልብና ለጠቅላላ ጤናችን ተመራጭና ተፈላጊ ነው፡፡ ንቁና
ቀልጣፋም ያደርገናል፡፡
የጾም ምግቦች የAንድን ሰው ጤንነት ያጠናክራሉ (ይጠብቃሉ፡፡) ሕመም የሚያመጡትም
ከባድ ምግቦች Eና ስቦች ናቸው፡፡

ጾም ከሥጋ ይልቅ ለነፍስ የበለጠ ይቀርባል፣ ይጠቅማልም፡፡
በሥጋችን ስንጾም ለነፍሳችን መንፈሳዊ ተግባር ማዘጋጀታችን ነው፡፡ በዚህም ጾም የሥጋ
መራብ ብቻ ሳይሆን የነፍስ ብልፅግና መንገድም ነው፡፡ ለዚህም ነው የጾም ወቅት የሥጋና
የነፍስ መንፈሳዊ ተግባር መተባበር ነው የሚባለው፡፡

ቅድሚያ ለነፍስ መስጠት

www.zeorthodox.org


“ ሰው ከEግዚAብሔር Aፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ Eንጂ በEንጀራ ብቻ Aይኖርም ተብሎ

ተጽፎAል፡፡” ማቴ. 4÷2


"Eንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና÷ Eንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን

የመንፈስን ነገር ያስባሉ፡፡" ሮሜ 8÷5
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ማጠቃለያ፡1. ስንጾም የሥጋችን ጤና ይጠበቃል፣ ይሻሻላል Eንጂ Aይጎዳም፡፡
2.

ጠቃሚው ነጥብ ደግሞ ፣ ስንጾም ለመንፈሰዊ Eድገት ራሳችንን Eናዘጋጃለን፡፡ በዚህ ደረጃ
ላይ ስንሆንም ዲያብሎስን በጾምና ጸሎት ማሸነፍ Eንችላለን፡፡

3. በጾም ራስን መግዛት Eናገኛለን፡፡ ራስን በመግዛትም የተሻለ ስብEና Eንዲኖረን ያደርገናል፡፡
ራሱን

የገዛ

ሰው

በመንፈሳዊ

ሕይወቱ

ጠንካራ

ነው፡፡

የሚናገረውን፣

የሚሠራውን የሚያውቅና በAግባብ የሚፈጽም ነው፡፡ ስለዚህ Aንጹም፡፡

www.zeorthodox.org
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የጾም መንፈሳዊነት (ሦስት)
ጾምን መቀደስ
ሃያ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ

ተማሪዎች ጾምን ስለመቀደስ ትርጉሙንና Aፈጻጸሙን ለይተው ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ

"ጾምን ቀድሱ÷ጉባኤውንም ዓውጁ" Iዮኤል 2÷05

መግቢያ
ይህ በሦስት ተከታታይ ክፍሎች ስለጾም መንፈሳዊነት ያቀረብነው ትምህርት የመጨረሻው
ክፍል ነው፡፡

የትምህርቱ ትኩረት
ጾምን መቀደስ ማለት፤ ልዩ ማድረግ፣ ማንጻት፣ ማክበር ማለት ነው፡፡ በዚህም መሠረት
ጾማችን ለEግዚAብሔር የተለየ መሆን Aለበት፡፡ ጾም በንጽሕና ሆነን EግዚAብሔርን በማክበር
የምንፈጽመው ነው፡፡
የጾም ቀናት የተቀደሱ ናቸው፡፡ ለEግዚAብሔር ለይተን የምንጾመው ቤተ ክርስቲያን የጾም
ወቅት ብላ ስለወሰነች ብቻ ነው፡፡

Eያንዳንዳችን ደግሞ የራሳችን ዓላማና ግቦች በጾም ወቅት ሊኖረን

ይገባል፡፡ በጾም ወቅት የሚኖረን የተመረጠ ዓላማ ለEግዚAብሔር ካለን ፍቅር የሚመነጭና ወደ
Eርሱም መቅረቢያ ነው፡፡

www.zeorthodox.org

ስንጾም ነፍሳችን ወደ EግዚAብሔር ትቀርባለች የሥጋ ፍላጎቶቻችንንም በመግዛት መሆን
Aለበት፡፡

ስለዚህም ጾም በሰውና በምግብ መካከል ብቻ የተመሠረተ ግንኙነት ሳይሆን መንፈሳዊ ዓላማ
ያለው በEግዚAብሔርና በሰው መካከል ያለ Aንድነት ነው፡፡

ጾም Eንዴት ይቀደሳል?
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1. ጾምን ከንሰሐ ጋር በመፈጸም
ንስሐ Eለታዊ ተግባር ቢሆንም፤ንስሐ ገብተን መጾም ጾማችንን ይቀድስልናል፡፡
ጾም ግፍንና በሌሎች ላይ የሚፈጸም በደልን በመተውና መካስ መሆን Aለበት፡፡ የተቀደሰ ጾም፤

"Eኔስ የመረጥሁት ጾምይህ Aይደለምን? የበደልን Eስራት ትፈቱ ዘንድ÷ ቀንበርንስ ትለቅቁ ዘንድ
የተገፉትንስ Aርነት ትሰድዱ ዘንድ÷ቀንበሩንስ ሁሉ ትሰብሩ ዘንድ Aይደለምን?" Iሳ. $8÷6

2. Aብዝቶ በመጸለይ
ጌታችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ፤ "የዚህ ዓይነቱ Aብሮ Aደግ ሰይጣን በጾምና ጸሎት

ካልሆነ በቀር Aይወጣም፡፡" ማቴ.07÷!1 ብሎ Aስተምሮናል፡፡ ይህም በዲያብሎስ ፈተና ላይ ድል
ለመቀዳጀት፤ በAሸናፊነት ለመኖር የጾምና የጸሎት ተያያዥነት Eና Aስፈላጊነትን ያመለክተናል፡፡
በተለይም በጾም ወቅት Aብዝቶ መጸለይ ይገባል፡፡ ለዚህም ነው በቤተ ክርስቲያን ረጃጅም
ጸሎቶች በተለይ በጾም ወራት የሚፈጽሙት፡፡
ከጸሎት የተለየን ጾም በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ Aናገኝም፡፡ Aይፈጸምም፡፡ ሳይታክቱ

ዘወትር ሊጸልዩ Eንዲገባቸው…. EግዚAብሔር ቀንና ሌሊት ወደ Eርሱ ለሚጮኹ ለሚታገሳቸውም
ምርጦቹ Aይፈርድላቸውምን? Eላችኋለሁ÷ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል፡፡ "ሉቃ.1-8

3. የብቻችን ጊዜ በመስጠትም ጾማችንን Eንቀድሳለን፡
ጌታችን በተግባር ያስተማረንም ይሄንኑ ነው፡፡ Aርባ ቀንና ሌሊት ብቻውን ነበር፡፡ ማቴ. 4÷101 በተጨማሪም፤ "በነዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ÷ ሌሊቱንም ሁሉ

ሲጸልይ Aደረ፡፡" ሉቃ.6÷02
Eኛም በመንፈሳዊ ሕይወታችን ጥልቀት Eንዲኖረን ጸጥታንና የብቸኝነት ጊዜን ልንለማመድ
ያስፈልገናል፡፡ ይህም በተለምዶ በጾም ወቅት Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ ለምሳሌ፡-በፊልም፣ ጌም፣፣
በቀልድና በጨዋታ የምናሳለፈውን ሰዓት በዚህ የጾም ወቅት ለEግዚAብሔር ብንሰጥ ጾማችንን
Eየቀደስን ነው፡፡

www.zeorthodox.org

4. በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ Aገልግሎትና መርሐ ግብሮች በብዛት በመሳተፍ፡

ቤተ ክርስቲያን በጾም ወቅት ከሌላው ጊዜ የበለጠ የቅዳሴ፣ የመዝሙር፣ የስብከት፣ ሌሊት
በሰዓታት Aገልግሎት ትሰጣለች፡፡

Eኛም ከትምህርትና ጥናታችን ውጪ Eነዚህን Aገልግሎቶች ብንሳተፍ ራሳችንን የምናንጽበት
የተቀደሰ ጾም ይሆንልናል፡፡
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የማይገቡ Aጽዋማት

የፈሪሳውያን

የግብዝነት

ጾም፤

(ሉቃ.

08÷9-04)

ይህም

በንቀት

የተሞላ፣

ለመታየት

የሚፈጸም ነው፡፡ ማቴ.6÷06-08

ሌላውን ለመጉዳት ተማምሎመጾም ቅዱስ ጳውሎስን ለመግደል የጾሙ ሰዎች ነበሩ፡፡ የሐዋ.
ሥራ !3÷02-03

በኤርምያስ ዘመን የነበሩ ሰዎችም Eንዲሁ EግዚAብሔር የማይወደውን ጾም ይጾሙ ነበር፡፡
(ኤር. 04÷01-02)

ማጠቃለያ
ጾም የመንፈሳዊ Eድገት ደረጃ Eና መገለጫ ነው፡፡ ይሄን መንፈሳዊ Eድገት ለማሳካትም ጾምን
መቀደስ Aለብን፡፡
ጾም ከንስሐ /ከመጸጸት ጋር/ Aብዝቶ በመጸለይና ራስን ለመንፈሳዊ ሕይወት ከማያስፈልጉ
ነገሮች በመቆጠብ ይፈጸማል፡፡

ተግባር
ተማሪዎች በጾም ወቅት መንፈሳዊ ኃይልን ለማግኘት የሚከተሉትን መንፈሳዊ ተግባራት
ተለማመዱ መንፈሳዊ ትርፍ ታገኛላችሁ፡፡
(1) ብዙ ጊዜ ንሰሐ የገባችሁበትን፤ የተዋችሁትን Eና ብዙ ጊዜ የጣላችሁን ኃጢAት በተለይ
በጾም ወቅት ታገሉት፣ ፈጽማችሁም ተውት፡፡
(2) ከመዝሙረ ዳዊት በተለይም ለሕይወታችሁ በጎ ተፅEኖ ያለውን መርጣችሁ መርጣችሁ
በየቀኑ ጸልዩ፡፡
(3) መጽሐፍ ቅዱስ በየቀኑ ማንበብ፡፡ በክፍል /በምEራፍ/ ከፋፍላችሁ፣ በማሰላሰልና በመጸለይ
በየቀኑ Aንብቡ፡፡
(4) የሕሊና ጸሎትን ማድረግ መለማመድ፡፡ በሥራ፣ በመንገድም ሆነ በማንኛውም ሰዓት ፈጣሪን

www.zeorthodox.org

ማሰብና የተማራችሁትን ማሰላሰል፡፡

(5) Eነዚህን ጸሎቶች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችና መዝሙራት ስትጸልዩ፤ በሕይወታችሁ
በጥልቀት ለመረዳት Eንድትችሉ AሰላስሉAቸው፡፡
(6)መንፈሳዊ ምንባብ Aዳብሩ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን በተከታታይነት ማንበብ፤ የቅዱሳንን ሕይወት
ታሪክ ማንበብ፤ ወይም ሌሎች መንፈሳዊ መጻሐፍትን ማንበብ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህን
ማድረግ ጥሩ Aንባቢ Eንድትሆኑ ይረዳችኋል ፡፡
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(7) በጾመ ሁዳዴ የጾም መዝሙራትንና የሕማማት ምንባባትን Aጥኑ፣ ተለማመዱ ዘምሩም
ደጋግሟቸውም፡፡ ይህን ማድረግም ከዘፈን Eና ከሌሎችም Aልባሌ ድርጊቶች Eንድትጠበቁ
ይደርጋችኋል ፡፡
(8) ስትጾሙ በተለያዩ ደረጃዎችና ሁኔታዎች ለመፈጸም፤ ከንስሐ Aባታችሁ Eና ቤተሰብ ጋር
በመመካከር Aድርጉት፡፡ ቁርስን መመጽወት፣ የነግህ ኪዳን ማድረስ፣ የጾም ሰዓትን ማሻሻል
(ከስድስት ወደ ዘጠኝ ሰዓት ወዘተ…)
(9) ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ልንፈጽማቸው የሚገባን በርካታ ተግባራትም Aሉ፡፡
ለምሳሌ፡-

ጨዋነት፣

ትEግሥት፣

የሌሎችን

ድክመት

መሸከም፣

ቁጣን

መቆጣጠር፣

የምሥጋናና ማበረታቻ ቃላት መጠቀም ሌሎችን ማገልገልና መርዳት፣ ደግነት Eርቅና ሰላም
የመሳሰሉት ናቸው ፡፡
(10) ሌላው ተግባር የልብ ንጽሕና ነው ፡፡ የልብ ንጽሕናን የሚጠብቁልንን ትሕትና ፣ ውሳጣዊ
የመንፈስ ሰላም፣ EግዚAብሔርን መውደድ ፣ Aለማማረርና ባለን ነገር መደሰት፣ ከረብሸኝነት
የተለየ ውስጣዊ ጸጥታ፣ Aለመቀየም Eምነት Eና ተስፋ የመሳሰሉት ናቸው፡፡ ከዳዊትም ጋር

"ንጹሕ ልብ ፍጠርልኝ " ብለን በጾማችን Eንጸልይ፡፡

www.zeorthodox.org
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ለከፍተኛ ትምህርት መዘጋጀት
ሃያ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች በትምህርታቸው ስኬታማ የሚሆኑበትንና ለከፍተኛ ትምህርት
Eንዴት መዘጋጀት Eንዳለባቸው በቂ Eውቀት ጨብጠው Aስፈላጊውን
ዝግጅት ያደርጋሉ፣ ለጓደኞቻቸው ልምዳቸውን ያካፍላሉ፣ ያስረዳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ተዘጋጅታችሁ ኑሩ” ማቴ. !4÷#4
ተጨማሪ ምንባባት፡ለከፍተኛ ትምህርት የሚያዘጋጁ Eና መረጃ የሚሰጡ መጻሕፍትን Aንብቡ

መግቢያ፡
ወጣቶች በሚከተሉት AርEስተ ጒዳዮች ላይ Eንዲወያዩ መምህሩ Eገዛ ያድርጉላቸው፡
ወጣቶች ለምንድነው መማር ያስፈለጋችሁ ባልማር ምን ልሆን Eችላለሁ ብላችሁ
Aስባችሁ ታውቃላችሁ

በትምህርታችሁ Eና በተማሪነት ሕይወታችሁ ደስተኛ ናችሁ

የትምህርት ዝንባሌያችሁን ለይታችሁ ታውቃላችሁ

በትምህርታችሁ ሰኬታማ ነኝ ብላችሁ ታምናላችሁ ካልሆናችሁ ለምን Eንዳልሆናችሁ
ምክንያታችሁን ጻፉ፡፡

ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት ምን ዓይነት ዝግጅት Eያደረጋችሁ ነው ስለ ከፍተኛ
ትምህርት በቂ መረጃ ወይም ግንዛቤ Aላችሁ

www.zeorthodox.org

የሳምንቱ ትምህርት፡-

በዚህ በሃያ Aንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዓለማችን ላይ የምናያቸው ከፍተኛ

Eድገትና

ፈጣን ለውጦች መሠረታቸው ትምህርት ነው፡፡ ብዙ ሀገራት በዓመት ከፍተኛ ገንዘብ የሚመድቡት
ለትምህርት፣ ለጥናት Eና ምርምር ነው፡፡ ወላጆች የልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለመምረጥ ጊዜ
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ሰጥተው ያስባሉ፤ ልጆቻቸውን ለማስተማር ጊዜያቸውን፣ ጒልበታቸውንና ገንዘባቸውን መሥዋEት
ያደርጋሉ፡፡ የተለያዩ መንግሥታዊ Eና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ትምህርትን ለEያንዳንዱ
ሰው ለማዳረስ Eና ድንቁርናን Eንዲሁም መሐይምነትን ለማጥፋት ተግተው ይሠራሉ፡፡ ስለዚህ
ያለምንም ማጋነን ትምህርት በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁን ሥፍራ Eንደያዘ Eንመለከታለን፡፡
መጽሐፍ ቅዱስም የሚነግረን Eውነት ከዚህ የተለየ Aይደለም፡፡ የትምህርቱን Aስፈላጊነት
ከትምህርት የሚገኘውን ጥበብ Eና Eውቀትን የሰው ልጅ ሁሉ Eንዲያገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ
ይሰብካል፡፡ ነቢያት በበረሐ ትምህርት ቤቶች ነበሩAቸው፡፡ ሐዋርያት ከጌታ Eግር ሥር ቁጭ ብለው
ተምረዋል፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የገማልያል ደቀ መዝሙር ነበር፡፡ “ከመጠምጠም መማር
ይቅደም” የሚለው የሀገራችን Aባባል ትምህርት የሁሉ ነገር ቀዳሚ Eና መሠረት መሆኑን
የሚገልጽ ነው፡፡ ከማስተማር መማር፣ ከመናገር መስማት፣ ከማሳመን ማመን ይቀድማል፡፡ ወጣቶች
በኅሊናችን ስለትምህርት ሊኖረን የሚገባው ግንዛቤ Eና ሥEል ይህ ነው፡፡ Aንዳንድ ሰነፎች
ከሚናገሩት “የተማሩት የት ደረሱ” የተሳሳተ Aባባል፤ ራሳችሁን መጠበቅ Aለባችሁ፡፡
ከዚህ በመቀጠል ወጣቶች በትምርታችሁ ስኬታማ Eንድትሆኑ የሚያስችሉAችሁን ነገሮች Eና
ለከፍተኛ ትምህርት Eንዴት መዘጋጀት Eንዳለባችሁ በቅደም ተከተል Eናያለን፡፡
በትምህርት ስኬታማ ለመሆን የሚያስችሉን ነገሮች ምንድ ናቸው

ሀ. የትምህርትን ጥቅም መገንዘብ፡የሰው ልጅን ከጎዱት ጦርነቶች Eና የተፈጥሮ Aደጋዎች በላይ Aለማወቅ ወይም ድንቁርና
የጎዳው ይበልጣል፡፡ ትምህርት ይህን ያለማወቅ ጨለማ ከላያችን ላይ የሚገፍ Eና AEምሮAችንን
በEውቀት Eንዲሁም በጥበብ ብርሃን የሚያበራ ስለሆነ ለትምህርት በጎ የሆነ ግንዛቤና ክብር ሊኖረን
ይገባል፡፡ ይህ በጎ የሆነ ግንዛቤ በውስጣችን ከፍተኛ የሆነ የመማር ፍላጎት Eንዲኖረን ከማድረጒም
በላይ ለትምህርት ያለንን ዝንባሌ Eና የማወቅ ጒጒታችን Eንዲጨምር ይረዳናል፡፡ በዚህ የተነሣ
በማንኛውም

የትምህርት

ዓይነት

ስኬታማ

ለመሆን

ቀዳሚው

ነገር

ለትምህርት

www.zeorthodox.org

ያለን

በጎ

Aመለካከት፣ ለመማር የተዘጋጀ ኅሊና Eንዲሁም የማወቅ ጒጒት መሆኑን Eንገነዘባለን፡፡ ትምህርት
ጨለማችንን Eና ድንቁርናችንን ከመግፈፉም በላይ በሕይወታችን የተሻለ የሥራ Eድል Eንዲኖረን
Eና ጥሩ ክፍያ (ደመወዝ) Eንዲከፈለን የሚያስችለን መንገድ ነው፡፡ በተማርነው ትምህርት የበለጠ
ማኅበረሰቡን

የምናገለግልበትን

Eድል

Eናገኛለን፡፡

Eንዲሁም

በቀሪው

የሕይወት

ዘመናችን

የማንወደውን ሥራ Eየሠራን መራራ ኑሮን Eንዳንጎነጭ ይጠብቀናል፡፡ በAጠቃላይ ትምህርት
Iኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ፣ ሥነ ልቡናዊ፣ ፖለቲካዊ፣ መንፈሳዊ . . . ወዘተ. ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች
92

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ያሉት መሆኑን ተገንዝበን፤ ስለትምህርት የነበረንን የተሳሳተ ፍልስፍና በመቀየር ውጤታማ ተማሪ
ለመሆን ጠንክረን መሥራት ይገባናል፡፡

ለ. በዓላማ በመማር፡ለምን Eንደሚማር Eና ተምሮ ምን Eንደሚሆን የማያውቅ ተማሪ፤ ውኃ ላይ Eንደሚንሳፈፍ
Eና መድረሻውን Eንደማያውቅ የውሃ ላይ ኩበት ነው፡፡ Aንዳንድ ተማሪዎች ለምን Eንደሚማሩ Eና
ተምረው ምን ደረጃ Eንደሚደርሱ ራEይ ስለሌላቸው ያገኙትን ትልቅ የትምህርት Eድል በዋዛ ፈዛዛ
ሲያባክኑ ይስተዋላል፡፡ Aንዳንዶቹም መሔጃ ስለሌላቸው ሌሎች ደግሞ ጊዜ ለማሳለፊያ Eና
በዘልማድ ትምህርት ቤት የሚመላለሱ ብዙ ናቸው፡፡ ስለዚህ ወጣቶች ነገ መሆን የምትመኙትንና
የምትፈልጒትን ዛሬ ላይ ሆናችሁ በማየት ዓላማና ራEይ ኖሮAችሁ መማር Aለባችሁ፡፡

ሐ. ወደፊት ለመሆን ያሰብነውን መልካም ነገር ለማሳካት፣
ራስን በመግዛት ሕልማችን Eውን Eንዲሆን Eና ዓላማችን ግቡን Eንዲመታ ከወዲሁ የዓላማ
ጽናትና ራስን መግዛትን ልንለማመድ ይገባል፡፡ Aለበለዚያ ሕልማችን ቅዠት ዓላማችን የማይጨበጥ
ደመና ሆኖ ይቀራል፡፡ ስለዚህ ተማሪዎች ብዙ ጊዜያችንን ለትምህርት Eና ለጥናት ልንሰጥ ይገባል፡፡
ሰነፍና ጎበዝ ተማሪዎችን የሚለያቸው የጊዜ Aጠቃቀማቸው Eና ለትምህርታቸው የሚኖራቸው
የዓላማ

ጽናት

ነው፡፡

ሰኬታማ

ተማሪዎች

ራሳቸውን

ለትምህርት

የሰጡ

ናቸው፡፡

የጊዜ

Aጠቃቀማቸው ዘመናዊ Eና በጣም የተጠበቀ ነው፡፡ ከመምህሮቻቸው ጋር መልካም ግንኙነት
Aላቸው፡፡ በጣም ከAቅማቸው በላይ ካልሆነ በስተቀር ከትምህርት ቤት Aይቀሩም፡፡ ክፍል ውስጥ
ከመምህራቸው

ፊት

ለፊት

ነው

የሚቀመጡት፡፡

ያልገባቸውን

ማንኛውንም

ጥያቄ

Eፍረት

ሳይሰማቸው ይጠይቃሉ፡፡ ከጓደኞቻቸው ጎጂ ተጽEኖ Eና ከተለያዩ ብርቅርቅ ነገሮኝ ራሳቸውን
ይጠብቃሉ፡፡

የቤት

ሥራዎቻቸውንና

ጥናታቸውን

በAግባቡ

Eና

በጊዜው

ያከናውናሉ፤

በትምህርታቸው በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ Aስቀድመው በጥንቃቄ ይዘጋጃሉ፡፡
Eነዚህን ከላይ የተዘረዘሩትን የስኬታማ ተማሪዎች ፈለግ የምንከተል ከሆነ Eኛም ሰኬታማ

www.zeorthodox.org

የማንሆንበት ምንም የተለየ ምስጢር የለም፡፡ በትምህርት ስኬተማ የመሆን ምስጢሩ ከምንም ነገር
መጀመሪያ ትምህርትን ማስቀደም፣ መዘጋጀትና ለትምህርት ራስን ማስገዛት ነው፡፡
2. በትምህርት ስኬታማ Eንዳንሆን የሚያደርጒን ነገሮች ምንድን ናቸው

የትምህርት ፍላጎት ማነስ፡፡

ከትምህርት ቤት ያለ በቂ ምክንያት መቅረት፡፡
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ጊዜን በAግባቡ Aለመጠቀም፡፡

መምህሩ ሲያስረድ በAግባቡ Aለመከታተል፡፡

ስልታዊ የጥናት ዘዴ Aለመጠቀም ለነገ ማለት Eና ባለቀ ሰዓት ለማጥናት መሞከር፡፡

ያለAግባብ Iንተርኔት፣ ፊልም፣ ቴሌቪዥን፣ ጨዋታ Eና መዝናናትን ማብዛት፡፡

ራስን Aለመግዛት፣ ከሰነፍ ተማሪዎች ጋር ማዘውተር . . . ወዘተ፡፡
3. ለከፍተኛ ትምህርት Eንዴት Eንዘጋጅ፡ወታደሮች ለጦርነት፣ ስፖርተኞች ለውድድር፣ Eጮኛሞች ወይም Aዲስ ተጋቢዎች ለጋብቻ .
. . ወዘተ ራሳቸውን Aስቀድመው Eንደሚያዘጋጁ ሁሉ፤ ወጣቶችም ራሳቸውን ለከፍተኛ ትምህርት
የሚያዘጋጁት Aሥራ ሁለተኛ ክፍልን ሲጨርሱ መሆን የለበትም፡፡ Aትሌቶች ራሳቸውን ለሩጫ
ውድድር የሚያዘጋጁት የሩጫው

Eለት Aይደለም፡፡ በቂ ጊዜ ወስደው የAካል ብቃት Eና የሥነ

ልቡና ዝግጅት ለረዥም ጊዜ ያደረጋሉ፡፡ Eንደዚሁ ሁሉ ለከፍተኛ ትምህርት ዝግጅት ወጣቶች
ማድረግ ያለባቸው ረዘም ላለ ጊዜ ነው፡፡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከጀመሩ ጀምሮ ለከፍተኛ
ትምህርት መሠረት የሚሆናቸውን Eውቀትና ትምህርት መቅሰም Aለባቸው፡፡ ከክፍል ወደ ክፍል
በተዘዋወሩ ቁጥር፣ የAጠናን ዘዴያቸው፣ ማጥኚያ ጊዜያቸው Eና የንባብ ልምዳቸው Eየጨመረ
መምጣት Aለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ወጣቶች የበለጠ ሓላፊነት Eና ተጠያቂነት የሚሰማቸውን
ራሳቸው፣ የገዙ Eና የዓላማ ጽናት ያላቸው መሆን Aለባቸው፡፡
ከወላጆቻቸው Eና ከመምህሮቻቸው ጋር በመመካከር የትምህርት ዝንባሌያቸውን ለይተው
ማወቅ Aለባቸው፡፡ ስለ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቂ Eውቀትና ግንዛቤ መያዝ Eንዲሁም ምን
ዓይነት ትምህርት Eንደሚያጠኑ ከወዲሁ Aስቀድመው መለየትና ማቀድ ይገባቸዋል፡፡ በከፍተኛ
ትምህርት ተቋማት ከሚያስተምሩ መምህራን፣ ትምህርታቸውን ጨርሰው በሥራ ላይ ከሚገኙ
ሰዎችና ትምህርታቸውን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት Eየተከታተሉ ካሉ ተማሪዎች ልምድ
መቅሰም፤ ወጣቶች የሚፈልጒትን ነገር Aጥርተው Eንዲያውቁ Eና ትክክለኛ ውሳኔ Eንዲወስኑ
ያደርጋቸዋል፡፡ ስለዚህ ወጣቶች የከፍተኛ ትምህርት ዝግጅት በቂ ጊዜ Eና ጥልቅ ማስተዋል

www.zeorthodox.org

Eንደሚፈልግ Aውቃችሁ ከወዲሁ በቂ ዝግጅት Aድርጒ፡፡

ማጠቃለያ፡-

ትምህርት Eራሳችንን Eና Aካባቢያችንን የምንለውጥበት መሣሪያ ነው፡፡ ትምህርት በሰው ልጅ
ሕይወት ውስጥ ያለውን ቁልፍ ሚና ተምረናል፡፡ በትምህርት ስኬታማ የምንሆንበትን ምስጢር፣
ለከፍተኛ ትምህርት Eንዴትና መቼ መዘጋጀት Eንዳለብን Aውቀናል፡፡ ስለዚህ ወጣቶች በትምህርት
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ራሳችሁን፣ ቤተሰባችሁን፣ ሃገራችሁን Eንዲሁም ዓለምን መቀየር Eንደምትችሉ ተገንዝባችሁ፤
በEግዚAብሔር በመተማመን በዓላማና በራEይ ታታሪ ልትሆኑ ይገባል፡፡ ስኬታማ ተማሪዎች
በመሆናችሁ ራሳችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ Eና EግዚAብሔር በEናንተ ሕይወት Eንደሚከብር ስሙም ከፍ
Eንደሚል Aውቃችሁ ለመማር ለመመራመር ትጒሃን ሁኑ፡፡

ተግባር፡መምህሩ ስኬታማ ተማሪዎች ለጓደኞቻቸው ልምዳቸውን Eንዲያካፍሉ ያድርግ፡፡
መምህር በመንፈሳዊ ሕይወታቸው Eና በትምህርታቸው የተመሰከረላቸውን ሰዎች ጋብዘው
ለወጣቶች ልምዳቸውን Eንዲያካፍሉ ያድርጓቸው፡፡
ስለ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወጣቶች ልምድ Eንዲቀስሙ የተለያዩ መምህራንን፣ የከፍተኛ
ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን የመሳሰሉትን በመጋበዝ ልምዳቸውን Eንዲያካፍሉ ልዩ ልዩ
ፕሮግራሞችን ያመቻቹላቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ቁማርተኛነት
ሃያ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች፤ ቁማር በመንፈሳዊ Eና በማኅበራዊ ሕይወታቸው ላይ
የሚያመጣውን

ከፍተኛ

ጉዳት

ተገንዝበው

ራሳቸውን

ከቁማር

ይጠብቃሉ፤ ቁማር ስለሚያስከትለው ጉዳት ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ለEግዚAብሔርና ለገንዘብ መገዛት Aትችሉም” ማቴ. 6÷!4
ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ. 6÷!4፣ የሐዋ/ሥራ. 5÷1-01፣ 1ጢሞ. 6÷0፣ Eብ. 03÷5፣
ማቴ. 4÷2-0፣ ሉቃ. 06÷9-01

መግቢያ፡
መምህሩ ወጣቶችን ስለ ቁማርተኛነት በቂ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ የጽሑፍ Eና የምስል
መረጃዎችን ያሳዩዋቸው፡፡

ወጣቶች ስለ ቁማር የሚያውቁትን ነገር Eና በከተማችን ያሉትን የቁማር ዓይነቶች
Eንዲናገሩ Eድል ይስጧቸው፡፡

ወጣቶች በAካባቢያቸው የሚያውቁትን ቁማርተኛ Eንዲሁም ሕይወቱን ለጓደኞቻቸው
Eንዲያካፍሉ ያድርጉ፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡Aንዳንድ ሰዎች ሀብታም የመሆን ሕልማቸውን Eውን ለማድረግ Eና በAቋራጭ ለመክበር

www.zeorthodox.org

ቁማርን ቀላል Eና Aቋራጭ መንገድ Aድርገው ሲያዘወትሩ ይታያል፡፡ በEርግጥ ቁማር ሀብታም
የመሆን ሕልማችንን Eውን የሚያደርግ Aቋራጭ መንገድ ነው ስንቱንስ ሀብታም Aድርጓል
የሚሉት ጥያቄዎች የዚህ ትምህርት ዋና መወያያ ይሆናሉ፡፡

1. ቁማር ምንድን ነው
ቁማር ሰዎች በውስጣቸው ያለውን ከፍተኛ የገንዘብ ፍቅር Eና ባለጸጋ የመሆን ሕልም
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በAቋራጭ ለማሳካት የፈለሰፉት Eና የፈጠሩት ነገር (ጨዋታ) ነው፡፡

የራስ ያልሆነን ገንዘብ ብዙ

ድካምና ጥረት ሳያደርጉ በቀላሉ በAጭር ጊዜ የሌሎችን ገንዘብ ለማግኘት የሚደረግ በሞራልም
በሃይማኖትም ተገቢ ያልሆነ ሕገ ወጥ መንገድ ነው፡፡ ቁማር ብዙ ድካምና ልምምድ የሚያስፈልገው
Aይደለም፡፡ በቀላሉ መልመድ የሚቻል ነገር በመሆኑ Aንዳንድ ሰዎች ገንዘብን ሠርተውና ደክመው
ከማግኘት ይልቅ በAቋራጭ የመክበርና የመበልጸግ ሕልማቸውን ለማሳካት የሚመርጡት ሕገ ወጥ
ዘዴ ነው፡፡

Eነዚህ ሰዎች የተለያዩ Aሳሳች ስልቶችን Eና የብልጠት መንገዶችን በመጠቀም ከሥራ

ይልቅ ቁማርን ምርጫቸው Aድርገው ይንቀሳቀሳሉ፡፡ በዚህ የተነሣ ቁማር የብዙ ሰዎችን ቀልብ
መግዛት የቻለ ሲሆን ኅብረተሰቡ የሚቀበላቸው Eና በተለያየ ስያሜ የሚጠራቸው የቁማር ዓይነቶች
Aሉ፡፡ ሎተሪ፣ ቢንጎ፣ ፑል፣ ኳስ፣ ካርታ፣ ከረንቡላ . . . በመሳሰሉት ጨዋታዎች ገንዘብ
በማስያዝና በማወራረድ የሚፈጸሙ የቁማር Aይነቶች ናቸው፡፡
ቁማር መጀመሪያው የሚያጓጓ ሲሆን መጨረሻው ግን Aሳዛኝ ነው፡፡ መጀመሪያው ድል ተስፋ
ቢሆንም

መጨረሻው

ግን

ሽንፈትና

ተስፋ

መቁረጥን

የሚያመጣ

ነው፡፡

ቁማር

መጀመሪያ

Aትራፊዎች የሚያደርገን ቢመስለንም በኋላ ግን የማንወጣው የቁማር ሱሰኛ ከማድረጉም በላይ
ጊዜያችንን፣ ሀብትና ንብረታችንን Eያባከነ ለከፍተኛ ክስረት Eና ድህነት የሚዳርገን ነገር ነው፡፡
በተለያዩ ብዙኃን መገናኛ ቁማር Eንደ ጥሩ ነገር ስሙን ቀይሮ ስለሚሰበክና በየቀኑ ስለሚቀነቀን
ብዙ ሰዎች ስለ ቁማር ያላቸው ግንዛቤ የተዛባ ሊሆን ይችላል፡፡ ዛሬ ዛሬ የIንተርኔት የመረጃ
መረብም ቁማርን በሀገር ውስጥ ሆነ በዓለም Aቀፍ ደረጃ ከማንኛውም ሰው ጋር በተመቸንና
በመረጥነው መልኩ የቤታችንን ወንበር ሳንለቅ ሊያጫውተን የሚያስችል Aማራጭ ይዞልን ቀርቧል፡፡
ነገር ግን በብዙዎች ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጤናቸው፣ በማኅበራዊ ግንኙነታቸው፣
በጊዜያቸውና በገንዘባቸው ላይ ጉዳት Eያስከተለ ነው፡፡

2. ቁማር የሚያሳድራቸው Aሉታዊ ተጽEኖዎች፡ቁማር በAንድ ሰው ላይ የሚያሳድራቸው መንፈሳዊ፣ ማኅበራዊ፣ Iኮኖሚያዊ፣ ሥነ ልቡናዊ
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ብዙ Aሉታዊ ተጽEኖዎች፤ በዚህ ትምህርት ጥቂቶቹን Aቢይ ተጽEኖዎች ለማየት Eንሞክራለን፡፡

2.1. መንፈሳዊ ክስረት፡-

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ፤ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት Eንደማይችል፤ ልገዛ ቢል Eንኳን
Aንዱን ሲያስደስት ሌላውን Eንደሚያስከፋ፤ በግልጽ በራሱ ሕይወትና በወንጌል Aስተምሯል፡፡ ማቴ.
4÷2-0 “ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም፤ ወይም Aንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም
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ይወዳል፤ ወይም ወደ Aንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል፤ ለEግዚAብሔርና ለገንዘብ መገዛት
Aትችሉም፡፡” ማቴ. 6÷!4
ቁማር ሲጀመር በቀልድና በደስታ ቢሆንም Eያደረ ግን በቀላሉ ለመተው በማንችልበት
ሱሰኝነት ውስጥ ይከተናል፡፡ በመጨረሻም የቁማር ሱስ ተገዢ Eንሆናለን፤ ቁማር በEኛ ላይ
ይሠለጥናል ማለት ነው፡፡ ለመንፈሳዊ ሕይወት የምንሰጠው በቁማር ስለሚያዝ የEግዚAብሔርን
ቃል የምንሰማበትና ለመንፈሳዊ Aገልግሎት የምንተጋበት ጊዜ Eያደር ይመነምናል፡፡ በEግዚAብሔር
በመታመን ለሥራ ከመትጋት ይልቅ በቁማር መታመን ስለምንጀምር ሕልማችን ሁሉ ገንዘብ
ይሆናል፡፡ የቁማር ሱስ ተገዢ ስለምንሆን ለEግዚAብሔር Eና ለቃሉ መገዛትና ታማኝ መሆንን
Eንተዋለን፡፡ ይህ ደግሞ መንፈሳዊ ሕይወታችንን ኪሳራ ውስጥ ይከተዋል፡፡

2.2. ማኅበራዊ Eና Iኮኖሚያዊ ቀውስ፡ከመንፈሳዊ ክስረት በተጨማሪ ቁማር በማኅበረሰቡ ዘንድ ያለንን ተቀባይነት Eና ተAማኒነት
ያሳጣናል፡፡ “ቁማርተኛ” በሚለው Aዲስ መጠሪያ ስማችን Eንታወቃለን፡፡ በተጨማሪም በሓላፊነት
በተለይ

ከገንዘብ

ጋር

በተያያዙ

ጒዳዮች

Aመኔታ

ስለማይጣልብን

Eና

ለAደራ

ሰለማንበቃ

ከሕብረተሰቡ Eንድንገለል ያደርገናል፡፡ በቁማር የተነሣ ትዳራቸው የተፈታ፣ ልጆቻቸውን የበተኑና
ከፍተኛ ብድር ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎች ብዙዎች ሲሆኑ የማኅበረሰቡ Eዳዎች ናቸው፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ቁማርተኛ Eኔ ላሸንፍ፣ ልበልጽግ በሚል ስሜት የግለኝነት መንፈስ ያድርበታል፡፡ ሌላው
በቁማር ጨዋታው ሲሸነፍ ይደሰታል፡፡ ይህ Aመለካከት በልቡ ስለሠረፀ Eና ሽንፈቱን መቀበል
ስለሚሳነው ለሐሰት፣ ለስርቆት፣ ለድብድብ ለተለያዩ ወንጀሎች ይጋለጣል፤ Eንዲሁም ለEስር
ይዳረጋል፡፡ በዚህም ለተለያዩ ማኅበራዊ Eና Iኮኖሚያዊ ቀውሶች Eራሱን Eና ቤተሰቡን ያጋልጣል፡፡

2.3. ሥነ-ልቡናዊ ቀውስ፡የቁማር

መዘዝ

በማኅበራዊና

Iኮኖሚያዊ

ቀውሶች

የሚያቆም

Aይደለም፡፡

ሥነ-ልቡናዊ

ቀውሶችንም ያስከትላል፡፡ Aንድ ቁማርተኛና ሕሊናው በቁማር በሚገኝ በጣም ብዙ ብር ስለሚያዝ

www.zeorthodox.org

Eና ቀንና ሌሊት ቁማር ተጫውቶ የሚያገኘውን ገንዘብ ብቻ ስለሚያስብ ሙሉ በሙሉ የቁማር
ጥገኛ ይሆናል፡፡ ሌላ Aማራጭ የሚያይበት የሚያስተውልበት ዓይነ ኅሊናው በቁማር ስለሚታወር
በጎ Eድሎች ያመልጡታል፡፡ የሚፈልገውን ሁሉ በተግባር ለማግኘት ስለማይችል Eንዲማረር
ያደርገዋል፡፡ በመጨረሻም ተስፋ ያደረገው ቁማር ሁሉን Eንዳሳጣው ሲረዳ የመኖር ሕልሙ
ስለሚጨልም ራሱን ለማጥፋት ገመድ ይዞ ይነሣል፡፡ በቁማር Aንገታቸውን ለገመድ ሰጥተው ወደ
መቃብር የወረዱ፣ የተበደሩትን መክፈል ተስኖAቸው ለEስር ቤት የተዳረጉ፣ ለዘመናት የደከሙበትን
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Eና ያፈሩትን ሀብት ሀብትና ንብረት በAንድ ምሽት ቁማር የተነጠቁ ብዙ ናቸው፡፡ Eነዚህ ሁሉ
ቁማር የሚያመጣቸውን መጠነ ሰፊ መዘዞችና ቀውሶች የምናይባቸው ማስረጃዎቻችን ናቸው፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ጥሩ ቤትና፣ መኪና፣ የተደላደለ ኑሮ . . . ወዘተ መመኘት በራሱ ክፉ ነገር
Aይደለም፡፡ ገንዘብ ለዚህ ዓለም ኑሮAችን Aስፈላጊ መሆኑም Eውነት ነው፡፡ ነገር ግን ፍላጎታችንን
ለማሟላት ከሥራ ይልቅ ከመልካም ሥነ ምግባር Eና ከሕግ ውጪ ቁማርን EንደAማራጭ ወስደን
ቁማርተኛ መሆን ግን ከስሕተት ሁሉ የከፋ ስሕተት ነው፡፡ ቁማር ለምን ይህን ያህል Aጠያያቂ ሆነ
 ወጣቶች Eናንተስ ቁማር ተጫውታችሁ ታውቃላችሁ? ወይስ ለመጫወት ትፈልጋላችሁ?

ቁማር

ጊዜያችንን፣ ገንዘባችን፣ ጤናና ሰላማችንን ሁሉ የሚነጥቀን ክፉ ነገር ነው፡፡ ስለዚህ ወጣቶች
ራሳችንን ከዚህ ክፉ ተግባር ልንጠብቅ Eና በሥራ የሚያምን ማንነት ሊኖረን ይገባል፡፡

ተግባር፡
መምህሩ ወጣቶች በቁማር Eና በሚየስከትላቸው ክፉ መዘዞቹ ላይ መጠነኛ ጥናት Eና
ምርም Eንዲያደርጒ የቤት ሥራ ይስጣቸው፡፡

በቁማር ሱስ የተያዙ ወጣቶች ካሉ መንፈሳዊ ምክርና የሥነ-ልቡና ርዳታ Eንዲያገኙ
መምህሩ ሁኔታዎችን ያመቻቹላቸው፡፡

ወጣቶች በቁማር Eና በመዘዞቹ ላይ ጥልቅ ግንዛቤ Eንዲኖራቸው የተለያዩ ጥናቶችን Eና
መጻሕፍትን Eዲያነቡ ይጠቁሙAቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ወርቃማው ሕግ
ሃያ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ከትምህርቱ በኋላ፤ ስለፍቅር ምንነት Eንዲሁም ሌሎችን
Eንዴት ማፍቀር፣ ይቅር ማለት፣ መቀበል Eና ማበረታታት Eንዳለባቸው
ተገንዝበው ለጓደኞቻቸው በክፍል ውስጥ ያብራራሉ፤ በEለት ተEለት
Eንቅስቃሴያቸው ተግባራዊ ልምምድ ያደርጋሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ሰዎች ሊያደርጒላችሁ የምትወዱትን ሁሉ Eናንተ ደግሞ Eንዲሁ
Aድርጒላቸው፣ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና” ማቴ. 7÷02

ተጨማሪ ምንባባት፡- ሉቃ 6÷"1፣ ማቴ. 5÷ #3-#8፣ ሮሜ. 02÷ 9-!1

መግቢያ፡
መምህሩ ወጣቶችን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ከትምህርቱ በፊት ይጠይቋቸው፡፡

ወጣቶች ሌሎች ሰዎች Eንዲያደርጒላችሁ የምትፈልጒትና የምትወዱት ነገር ምንድነው

በEናንተም ሆነ በሌሎች ሰዎች በተለይ በምትወዷቸው ሰዎች ላይ Eንዲደረግ የማትፈልጒት
ነገር ምንድነው

መምህሩ ወጣቶች የጥያቄዎቹን መልሶች በማስታወሻ ደብተራቸው ላይ ለየብቻ Eንዲጽፉ
ያድርጓቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡-

www.zeorthodox.org

Eለት Eለት ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ብዙ ነገሮች ይገጥሙናል፡፡ በብዙ ነገሮች የበሰሉ፣
የሰከኑ Eና የተረጋጋ ሕይወትን የሚመሩ ሰዎች Eንደሚገጥሙን ሁሉ፤ ገና በAመለካከታቸው
ያልበሰሉ፣ ራሳቸውን Eና ስሜታቸውን ያልገዙ፣ ችኩል ሰዎችም ይገጥሙናል፡፡ በዚህ የተነሣ ከሰዎች
ጋር የሚኖረን ግንኙትም በብዙ ገጠመኞች የተሞላ ነው፡፡ Eጅግ ጥንቁቅ፣ ታታሪ ሠራተኛ Eና
ባለራEይ ሰዎችን ባየንበት ዓይናችን፤ ዝርክርኮችን፣ ሰነፎችን Eና ወሬ ወዳጆችን ደግሞ Eናያለን፡፡
ሰው Aክባሪዎችን፣ ትሑታንን Eና EግዚAብሔርን የሚፈሩ ሰዎች Aይተን Aድንቀን ሳንጨርስ፤
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ሰውን የሚንቁና የሚያንቋሽሹ፣ በትEቢት ልባቸው ያበጠ፣ ከመነጋገርና ከመወያየት ይልቅ ዱላ
የሚቀናቸው፣ በጭንቅላታቸው ሳይሆን በጉልበታቸው የሚያስቡ ሰዎችን ደግሞ Eንታዘባለን፡፡
የተጣሉትን የሚያስታርቁ በበጎ ነገሮች Eና ሰላምን በመስበክ የተጠመዱ Eንዳሉ ሁሉ፤
በAሉባልታና በሐሜት ሰዎችን ሲያጋጩ፣ ጓደኛሞችን ሲያበጣብጡ Eና የሰው ትዳር ሲያፋቱ
የሚኖሩ ዘመናቸውን በወሬ Eና በAሉባልታ የሚያባክኑ ብዙ ሰዎች Aሉ፡፡
ጤነኛ AEምሮ Eና ንጹሕ ሕሊና ያለው ሰው መወደድ፣ መከበር፣ መፈቀር፣ ይቅርታ ማግኘት
Eና በሰላም መኖርን ይፈልጋል፡፡ መጠላት፣ መዋረድ፣ መናቅ፣ መንቋሸሽ፣ መታማት፣ መዘረፍ
ወዘተ በAጠቃላይ ክፉ ነገሮች ሁሉ በEርሱ ላይ Eንዲደርሱበት Aይፈልግም፡፡ ለዚህ ነው ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስ ከሰዎች ሁሉ ጋር በሰላም የምንኖርበትን ምስጢር በወንጌል የነገረን፡፡
Eንግዲህ “ሰዎች ሊያደርጒላችሁ የምትወዱትን ሁሉ Eናንተ ደግሞ Eንዲሁ Aድርጒላቸው፤
ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና” ማቴ. 7÷02 በተባለው መሠረት ሁላችንም ቃሉን ወደተግባር
ለመለወጥ Eንጣር፡፡
ወጣቶች በትምህርቱ መግቢያ ላይ ሰዎች ምን Eንዲያደርጒላችሁ ትፈልጋላችሁ ተብላችሁ
ተጠይቃችሁ ነበር፡፡ ሰዎች Eንዲወዷችሁ፣ ፍቅር Eንዲሰጥዋችሁ፣ Eንዲያከብሯችሁ፣ Eንዲንከባ
ከቡዋችሁ፣ ይቅር Eንዲሏችሁ፣ መልካምና በጎ ነገር Eንዲያደርጒላችሁ . . . ወዘተ ትፈልጋላችሁ
Eናንተስ

ሌሎችን

የሚወድና

የሚያፈቅር

Eንዲሁም

ስሕተቶቻችንን፣

ውድቀቶቻችንን፣

ነውራችንን

Eንዲሸፍኑልንና

Eንዲሸከሙልን፣

ይቅርታ

ይቅር

Eንዲሁም

የሚል

ደካማ

Eንዲያደርጒልንና

ልብ

Aላችሁ

ጎናችንን

ሁለተኛ

.

Eድል

.

.

ሌሎች
ወዘተ

Eንዲሰጡን

Eንፈልጋለን፡፡ Eኛስ ሌሎችን የመሸከም፣ ምስጢራቸውን የመጠበቅ፣ ከስሕተታቸው Eንዲማሩ
በማድረግ

Eድል Eንሰጣቸዋለን Eነዚህ ጥያቄዎች ሁላችንንም የሚመለከቱ ናቸው፡፡ በቅን ልቡና

ከመለስናቸው ደግሞ ከሰዎች ጋር ከዚህ በኋላ የሚኖረን ግንኙነት ከዚህ ቀደሙ የተለየ መልካም
ይሆናል፡፡ ከሰዎች ጋር በሰላም Eና በፍቅር Eንዴት መኖር Eንደምንችል ጥበቡ Eና ምስጢሩ

www.zeorthodox.org

ይገለጥልናል፡፡ ሌሎችን ስናከብር Eንከበራለን፣ ስንወድ Eንወደዳለን፣ ይቅር ስንል ይቅር Eንባላለን፣
ሌሎችን ከነደካማ ጎናቸው ማፍቀር Eና መሸከም ስንጀምር Eኛንም ይሸከሙናል፣ የሌሎችን መብት
ስናከብር የEኛ መብት ይጠበቃል . . . ወዘተ፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሌሎች ፍላጎቶቻችንን
Eንዲያሟሉልን፣ ስሜታችንን Eንዲሁም የውስጣችንን መሻት Eንዲያውቁልን Eኛን Eንዲረዱን
መፈለግ ብቻ በቂ ስላልሆነ Eናንተም ይህን Aድርጒ ብሎ Aስተማረን፡፡
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1. ሌሎችን ማፍቀር፡የEግዚAብሔር ፍቅር በልባችን Eንዲፈስ Eና በኑሮAችን Eንዲታይ ሌሎችን ማፍቀር መልመድ
Eንዲሁም መማር Aለብን፡፡ ጌታችን Iየሱሱ ክርስቶስም ይህን AጽንOት ሰጥቶ Aስተምሯል፡፡
“Eርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ Aዲስ ትEዛዝ Eሰጣችኋለሁ፣ Eኔ Eንደወደድኋችሁ Eናንተም
Eንዲሁ Eርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፡፡ Eርስ በርሳችሁም ብትዋደዱ ደቀ መዛሙርት Eንደሆናችሁ በዚህ
ሁሉ ያውቋችኋል፡፡” ዮሐ. 03÷ "4-"5
EግዚAብሔር ፍቅር ነው፣ Eኛም የEግዚAብሔር የሆኑትን ሁሉ በመውደድና በማፍቀር
ውስጥ የEግዚAብሔርን ፍቅር Eናያለን፡፡ በተቃራኒው ሰዎችን ሳንወድና ሳናፈቅር የEግዚAብሔርን
ፍቅር ማየት Aንችልም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመሰክረው Eውነትም ይህ ነው፡፡
“ማንም፡- EግዚAብሔርን Eወዳለሁ Eያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው፣ ያየውን ወንድሙን
የማይወድ

ያላየውን

EግዚAብሔርን

ሊወደው

Eንዴት

ይችላል

EግዚAብሔርንም

የሚወድ

ወንድሙን ደግሞ Eንዲወድ ይህች ትEዛዝ ከEርሱ Aለችና፡፡” 1ዮሐ. 4÷!-!1
በሥጋዊ ዓይናችን የምናያቸውን ሰዎች ስንወድና ስናፈቅር የማይታየውን Aምላክ ፍቅር
በመንፈሳዊ ዓይን ማየት Eንችላለን፡፡ በክርስትና ሕይወታችን ውስጥ ፍቅር ትልቁን ስፍራ ይይዛል፡፡
ይህም ማለት ያለ ፍቅር የምንኖረው ኑሮ፣ የምናገለግለው Aገልግሎትና AምልኮAችን በAጠቃላይ
ከንቱ ነው፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር በመንፈሳዊ ሕይወታችን ውስጥ ያለውን ትልቅ
ሥፍራ Eንድንገነዘብ በመልEክቱ መክሮናል፡፡
“በሰዎችና

በመላEክት

ልሳን

ብናገር

ፍቅር

ግን

ከሌለኝ

Eንደሚጮህ

ናስ

ወይም

Eንደሚንሸዋሸው ጸናጽል ሆኛለሁ፡፡” 1ቆሮ. 03÷ 1-03
ወጣቶች ሰዎች የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት Eንደሆንን Eንዲያውቁ፤ Eንዲሁም በEኛ Eርስ
በEርስ መዋደድ ውስጥ የEግዚAብሔርን ፍቅር Eንዲያዩ፤ Aገልግሎታችንና AምልኮAችን የሰመረ

www.zeorthodox.org

Eንዲሆን፤ ሌሎችን ማፍቀርን መማር Aለብን፡፡ ሌሎችን ማፍቀርን ስንለማመድ ፍቅር ሌሎችን
መርዳት የምንችልበት Aቅም Eና የመንፈስ ትስስር Eንዲሁም ሕብረት Eንዲኖረን ያደርጋል፤
ልባችን በደስታ ይሞላል የEግዚAብሔርንም ፍቅር በጥልቀት ሌሎችን በመውደድ ውስጥ Eናያለን፡፡

2. ይቅርታ፡በየቀኑ ከሰዎች ጋር በሚኖረን መስተጋብር ከሰዎች ጋር ልንጣላ Eና ልንጋጭ የምንችልባቸው
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Aጋጣሚዎች ብዙ ናቸው፡፡ ሰዎች ሊበድሉን፣ ሊያስቀይሙን፣ ቃላቸውን ሊያጥፉ፣ ሊክዱን Eና ልብ
የሚሰብር ክፉ ቃል ሊናገሩን . . . ወዘተ ይችላሉ፡፡ Eኛም በጊዜው ስሜታዊ ልንሆንና ብዙ
ሐሳቦችን ልናስብ፤ ክፉ በክፉ የሚሸነፍ መስሎን የሰደቡንን ለመስደብ፣ የረገሙንን ለመርገም፣
የገፉንን ለመግፋት፣ የደበደቡንን ለመደብደብ. . . ወዘተ Eንዘጋጅ ይሆናል፡፡ ነገር ግን በተረጋጋ
AEምሮ Eና በሰከነ ኅሊና ማሰብ ስንጀምር ይህ ስሕተት ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ምክንያቱም የሰደቡንን
ስንሰድብ መልሰን Eንሰደባለን፡፡ ክፉ ላደረጒብን ክፉ ለማድረግ Eና ለመበቀል ስንነሣ ክፉ ነገር
ይጠብቀናል፡፡ ስለዚህ ክፋት ክፋትን Eየወለደ Eንጂ መቼም ሰላም Aይመጣም፡፡ ለዚህ ነው ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስ ክፉ ነገሮች የሚሸነፉበትን Eና የሚቆሙበትን ምስጢር ያስተማረን፡፡ የጥል ግድግዳ
የሚፈርሰው፤ ጦርና ጎራዴ በሰላማዊ ነገር ወደ ማረሻነት የሚቀየረው፣ የክፋት፣ የEርግማን Eና
የበቀል ምንጭ የሚደርቀው በይቅርታ ነው፡፡ ጌታ Iየሱስ ጠላቶቹን ወዶ፣ ክፉውን በመልካም
Aሸንፎ፣ Eና ለሰቀሉት ይቅርታ ለምኖ፤ Eኛም ክፉውን በመልካም Eንድናሸንፍ፣ Eንዲሁም
በይቅርታ Eጅ ለEጅ ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ ልብ ለልብ Eንድንጨባበጥ Aስተምሮናል፡፡
የሚከተሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃዎችን ይህን Eውነት የሚገልጹ በመሆናቸው ወጣቶች በጸሎት
Eና በተመስጦ Aንብቧቸው፡፡ (ማቴ.$4÷3-#8፣ ማቴ. 08÷!1-"5፣ መዝ. "1("2)÷1-2 ሉቃ.
05÷01-!4፣ ኤፌ. 4÷ "1-"2፣ ሮሜ. 02÷ 04-!1)

ማጠቃለያ፡ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን Eንዴት ማፍቀር፣ ማክበር፣ መቀበል Eና ይቅር ማለት
Eንደምንችል በሕይወቱ Aስተምሮናል፡፡ ይህን Eውነት መቀበል Eና በኑሮAችን ክርስቶስን መምሰል
ደግሞ

የEያንዳንዳችን

የሕይወታችሁ

መርሕ

ሓላፊነት

Eና

ተግባር

በማድረግ

በኑሮAችሁ

ነው፡፡
Eና

ስለዚህ

በየEለት

ወጣቶች

ተEለት

ወርቃማውን

EንቅስቃሴAችሁ

ሕግ
የሰላም

ሰባኪዎች Eና የሰላም Aምባሳደሮች ሁኑ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

መምህሩ ወጣቶች ወርቃማውን ሕግ በየEለት ተEለት Eንቅስቃሴያቸው Eንዴት መተግበር
Eንደሚችሉ ተግባራዊ ምሳሌዎችን ከሰጡ በኋላ ወጣቶች Eንዲወያዩበት ያድርጉ፡፡
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የጄሆቫ (የይሆዋ) ምስክሮች
ሃያ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ከትምህርቱ በኋላ፤ የጄሆቫ ምስክሮችን Eምነትና Aስተምህሮ
Eና የቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት ተገንዝበው ልዩነታቸውን
ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “Eኔ Eና Aብ Aንድ ነን፡፡” ዮሐ. 0÷"
ተጨማሪ ምንባባት፡- መምህሩ ወጣቶች ስለ ጄሆቫ ምስክሮች Eምነት መረጃ የሚሰጡ
መጻሕፍትን Eንዲያነቡ Eገዛ ያድርጉላቸው፡፡

መግቢያ፡
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ Eንደሚነግረን ሰዎች በክርስቶስ ላይ የሐሰት Eና የክህደት ትምህርትን
የጀመሩት ዛሬ በዚህ ዘመን ሳይሆን በመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት ዘመን ነበር፡፡
ሐዋርያት Eውነትን ሲሰብኲ Eና በክርስቶስ Iየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ሲያውጁ፤ ሐሰትን
የሚሰብኲ፣ ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ፣ ልዩ ልዩ የሆነ Eንግዳ ትምህርትን የሚያስተምሩ
መናፍቃን ነበሩ፡፡ በዚህ የተነሣ ቅዱሳን ሐዋርያት ክርስቲያኖች በEውነት Eንዲቆሙ፣
በሃይማኖት Eንዲጸኑ፣ በቃልና በጽሑፍ ይመክሯቸው Eና ደጋግመው ያሳስቧቸው ነበር፡፡
መጽሐፍ ቅዱስ የሚመሰክረውም Eውነት ይህ ነው፡፡

“ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ Aትመኑ፤ ነገር ግን መናፍስት ከEግዚAብሔር ሆነው Eንደሆነ

www.zeorthodox.org

መርምሩ፤ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና፤” 1ዮሐ. 4÷ 1-2

“ክርስቶስ Aይደለም ብሎ Iየሱስን ከሚክድ በቀር ውሸተኛው ማን ነው Aብንና ወልድን
የሚክድ ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው፡፡ ወልድን የሚክድ ሁሉ Aብ Eንኳ የለውም፡፡ በወልድ
የሚታመን Aብ ደግሞ Aለው፡፡” 1 ዮሐ. 2÷ 08-!5

“የሚያናውጡAችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ Aንዳንዶች Aሉ Eንጂ፡፡ ነገር
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Eኛ

ብንሆን

ቢሰብክላችሁ

ወይም

የተረገመ

ከሰማይ

ይሁን፡፡

መልAክ

Aስቀድመን

ክፍል

ከሰበክንላችሁ
Eንዳልን

ወንጌል

Eንዲሁ

Aሁን

የሚለይ
ሁለተኛ

ወንጌልን
Eላለሁ

ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን፡፡” ገላትያ 1÷ 7-9

ወጣቶች Eነዚህ ከላይ የምትመለከቷቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶች፤ መጽሐፍ ቅዱስን Eና
ወንጌልን

ማጣመም

ዛሬ

የተጀመረ

ሳይሆን

በሐዋርያትም

ዘመን

የነበረ

መሆኑን

የምንረዳባቸው ማስረጃዎቻችን ናቸው፡፡ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን በብዙ
የሐሰት Eና የክህደት ፍልስፍናዎች ስትፈተን ቆይታለች፡፡ መሠረቷ Iየሱስ ክርስቶስ
ስለሆነም Eውነተኛውን ሃይማኖት Eየሰበከች Eና ምEመናንን ከሐሰት ትምህርት Eየጠበቀች
Eዚህ ዘመን ላይ ደርሳለች፡፡ ዛሬም ከቤተ ክርስቲያን Aስተምህሮ Eና ከሐዋርያት ትምህርት
ውጪ ወንጌልን ለራሳቸው ፍላጎት የሚያጣምሙ፣ Eንደገዛ ምኞታቸው የሚተረጒሙና ልዩ
ልዩ የሆነ Eንግዳ ትምህርትን የሚያስተምሩ መናፍቃን በምድራችን በዝተዋል፡፡ ነገር ግን
በዚህ ሳንደናገጥ Eና ግራ ሳንጋባ Eንደ Aባቶቻችን Eውነተኛውን ሃይማኖት Eየመሰከርን
ምEመናንን ከሐሰት ትምህርት Eየጠበቅን ልንጓዝ ይገባናል፡፡ በዚህ ትምህርት የጄሆቫ
ምስክሮችን የሐሰት Aስተምህሮ Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
የጄሆቫ ምስክሮች ሃይማኖት በ08)&2(1872) E.ኤ.A በAሜሪካን ሀገር በቻርለስ ራስል
ተመሠረተ፡፡ ቻርለስ ራስል ፌብርዋሪ 06 ቀን 08)$2 E.ኤ.A በፔንስልቫኒያ የተወለደ ሲሆን
በጋዜጠኝነት ሞያ ሀገሩን Eያገለገለ ነበር፡፡ በ08)&5(1875) E.ኤ.A ሲያገለግልበት የነበረውን
የኮንግሪጌሽናል ቤተ ክርስቲያን ትቶ ዓለም Aቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ማኅበር መሪ ሆነ፡፡
መሥራቹ ቻርለስ ራስል የተነሣበት ዓላማ፤ ‹‹መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ መነሻ በማድረግ በሌሎች
ሳይመራ Aንድ ሰው ራሱ Aንብቦ፣ Aጥንቶ Eና ተመራምሮ ትክክለኛው ውሳኔ ላይ መድረስ
ይችላል›› የሚል ነበር፡፡ በዚህ መሠረት ዓለም Aቀፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ማኅበር ተቋቁሞ

www.zeorthodox.org

ጥናቱ ተጀመረ፡፡ ጄሆቫ የሚለውን ስም ይዘው በመነሣት EግዚAብሔር ስለሠራቸው ሥራዎች
Aማኞቹ በምስክርነት Eንደሚናገሩ ያስተምራሉ፡፡

1. ከቤተ ክርስቲያን Aስተምህሮ የሚለዩባቸው የሐሰት ትምህርቶች፤
ሀ. ምስጢረ ሥላሴን Aይቀበሉም፡፡
ይህም Aብ የሁሉ ፈጣሪ መንፈስ Eንደሆነ፤ መንፈስ ቅዱስም የAብ ኃይል ሲሆን፤ ወልድ ግን
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መጀመሪያ ማለትም ከAዳም በፊት በAብ የተፈጠረ መንፈስ ነው ሲሉ ያምናሉ፤ ያስተምራሉ፡፡ ይህ
ትምህርታቸው ከAርዮስ ትምህርት ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡
ለ. ስለ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ያላቸው Eምነትና ትምህርት የተዛባ ነው፡፡
የጄሆቫ ምስክሮች ሰው ከነAካሉ ነፍስ ይባላል Eንጂ ነፍስ ከሥጋ ውጪ Aይደለችም ብለው
ያምናሉ፡፡ ሰው ሲሞትም ነፍስ ሞተች ይላሉ፡፡ ትንሣኤ Eንዳለ ቢያምኑም ነፍስ ይህን ሥጋ ሳይሆን
ሌላ ተመሳሳይ Aካል ለብሳ Eንደምትነሣ፤ ደግ የሠሩ ነፍሳት Eና ባለማወቅ ክፉ የሠሩ ነፍሳት
ትንሣኤ ሲኖራቸው፤ ኃጢAተኛ ሰዎች ግን Eንደሞቱ Eንደሚቀሩ ያምናሉ ያስተምራሉ፡፡ መንግሥተ
ሰማያትን የሚወርሷት 144,000 ሰዎች ብቻ ናቸው ብለው የሚያምኑ ሲሆን ከፍርድ በኋላ ክርስቶስ
ሥልጣኑን ለAብ ያስረክባል ይላሉ፡፡ የክርስቶስን ትንሣኤ ቢቀበሉም Eርገቱን ግን Aይቀበሉም፡፡
ሐ. ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን Aይቀበሉም፡ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ክቡር ስለሆነ ለመስቀል ክብር Eና የጸጋ
ስግደትን ትሰግዳለች፡፡ ነገር ግን የጄሆቫ ምስክሮች ለመስቀል ያላቸውን ጥላቻ Eና ንቀት ደጋግመው
ይገልጻሉ፡፡ ለEነርሱ የዛሬው መስቀል ቅርጽም ሆነ ትርጒም ተቀባይነት የለውም፡፡ ሌላው መንፈስ
ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ዛሬም Eንደሚሠራ Aያምኑም፡፡ በAጠቃላይ በምስጢረ ክህነት፣ በምስጢረ
ጥምቀት፣ በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንና በቅዱሳን Aማላጅነት Aያምኑም፡፡ Eመቤታችን ሌሎች ልጆች
EንዳሉAት፤ ሔዋን ለሰው ልጆች ውድቀት ምክንያት ስለሆነች EግዚAብሔር ከሴቶች ጋር
Eንደማያወራ ያምናሉ ያስተምራሉ፡፡

ማጠቃለያ፡የጂሆቫ ምስክሮችን Eምነት Eና Aስተምህሮ በጥልቀት ስንመረምረው ፍጹም ከEውነት የራቀና
ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ያፈነገጠ መሆኑን Eንገነዘባለን፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ Eምነት ከመስማት
Eንደሆነ Eና የሰባኪን Aስፈላጊነት ይመሰክራል፡፡ ቻርለስ ራስል ግን ማንኛውም ሰው ራሱ መጽሐፍ
ቅዱስን Aንብቦ፣ Aጥንቶ Eና ተመራምሮ ትክክለኛ Eምነት ላይ መድረስ Eንደሚችል በድፍረት

www.zeorthodox.org

ያስተምራል፡፡ የሚከተሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃዎች ግን ይህን የድፍረት Aስተምህሮ ውድቅ
የሚያደርጒ Eና የቻርለስ ራስልን ፍልስፍና በዜሮ የሚያባዙ ሆነው Eናገኛቸዋለን፡፡
“Eንግዲህ ያላመኑበትን Eንዴት Aድርገው ይጠሩታል ባልሰሙትስ Eንዴት ያምናሉ ያለ
ሰባኪስ Eንዴት ይሰማሉ” ሮሜ. 0÷04
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“ሕይወትም የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን
የሚያሳክክ

ስለሆነ

Eንደገዛ

ምኞታቸው

ለራሳቸው

Aስተማሪዎችን

ያከማቻሉ፡፡

Eውነትንም

ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ፡፡” 2 ጢሞ 4÷3-4
“ይህን በመጀመሪያ Eወቁ፤ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጒም
Aልተፈቀደም፤ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ Aልመጣምና ዳሩ ግን በEግዚAብሔር ተልከው ቅዱሳን
ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ፡፡” 2ጴጥ 1÷!-!1
ቻርለስ ራስል በመጀመሪያ ማወቅ የነበረበት መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጒመው
Eንደማይችልና Eንዳልተፈቀደ ነበር፡፡ ነገር ግን Aምላካዊ ቃል Eርሱና ተከታዮቹ ባለመታዘዛቸው
ከላይ በዝርዝር ለተማርናቸው የሐሰት Eና የክህደት ትምህርቶች ሰለባ ሆነዋል፡፡ ስለዚህ ወጣቶች
የጄሆቫ ምስክሮች Eምነት Eና Aስተምህሮ በመሥራቹ በነቻርለስ ራስል ፈቃድ ላይ የተመሠረተ
የሐሰት Eና የምንፍቅና Aስተምህሮ መሆኑን ተገንዝባችሁ ራሳችሁን Eና ሌሎችን ከዚህ የክህደት
ትምህርት ጠብቁ፡፡ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን መልEክት ዘወትር Aስታውሱ፡- “የEግዚAብሔርን
ቃል የተናገሩAችሁን ዋኖቻችሁን Aስቡ፤ የኑሮAቸውንም ፍሬ Eየተመለከታችሁ በEምነታቸው
ምሰሉAቸው፤ Iየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ Eስከ ለዘላለም ያው ነው፡፡ ልዩ ልዩ ዓይነት በሆነ
በEንግዳ ትምህርት Aትወሰዱ፡፡” Eብ. 03÷7-9

ተግባር
መምህሩ

ወጣቶች

የጄሆቫ

ምስክሮች

ሃይማኖታቸውን

ለማስፋፋት

የሚጠቀሙባቸውን

ስልቶችና መንገዶች Eንዲያውቁና ራሳቸውን Eንዲጠብቁ በተግባራዊ ምሳሌዎች የተደገፈ ገለጻ Eና
ውይይትም Eንዲያደርጒ ሁኔታዎችን ያመቻቹላቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ሌሎችን ለክርስቶስ መማረክ
ሃያ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች በትምህርቱ መጨረሻ በክርስቶስ የማያምኑ ሰዎችን Aስተምሮ
Eና ወንጌልን ሰብኮ የክርስቶስ ማድረግ የሁሉንም ሓላፊነት Eና ግዴታ
መሆኑን Aውቀው Eንዴት በተግባር መግለጽ Eንዳለባቸው በክፍል
ውስጥ ውይይት ያስረዳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ከዚህም በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች Aሉኝ፤ Eነርሱን ደግሞ
ላመጣ ይገባኛል፡፡” ዮሐ. 0÷06

ተጨማሪ ምንባባት፡-

ማቴ. !8÷09-!፣ ማር.06÷05፣ ሉቃ. 4÷07-09፣ ሮሜ. 0÷9-03

መግቢያ፡
ወጣቶች Aንድ ሰው ክርስቶስን Aለማወቁ Eና Aለመዳኑ ያስጨንቃችኋል

በAገኛችሁት Aጋጣሚ Eምነታችሁን ለማያምኑ ሰዎች ትመሰክራላችሁ

Eስካሁን ስንት ሰዎችን ክርስቶስን Aምንው Eንዲከተሉ Aድርጋችኋል

ያላመኑና

ያልተጠመቁ

ጓደኞች

Aሉዋችሁ

Eስካሁን

በክርስቶስ

Eንዲያምኑ

Eና

Eንዲማረኲ ያደረጋችሁት ጥረት ምንድነው

የሳምንቱ ትምህርት፡-

www.zeorthodox.org

ያላመኑ በክርስቶስ Eንዲያምኑ፣ ያልተጠመቁ Eንዲጠመቁ Eና የEግዚAብሔር ልጆች Eንዲሆኑ፣
የራቁት Eንዲቀርቡና በክርስቶስ ፍቅር Eንዲማረኲ ቤተ ክርስቲያን ያለመታከትና ያለመሰልቸት
ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ መስበክ Aለባት፡፡ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ Eንደሚነግረን ቤተ ክርስቲያን
ራሷን ከስደት Eንዲሁም Eውነተኛ Eምነቷን ከመናፍቃን Eየተከላከለች ጎን ለጎንም የክርስቶስን
መንግሥት በማስፋፋት Eለት Eለት ነፍሳትን ለክርስቶስ ትማርክ ነበር፡፡ የሐዋ/ሥራ. 2÷#7
108

መሠረተ ሕይወት Aሥራ ሁለተኛ

ክፍል

ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ Eስኪመጣ ድረስ የAመኑት በሃይማኖት በምግባር
Eንዲጸኑ፣ ያላመኑ ደግሞ Eንዲያምኑና Eንዲጠመቁ ታደርጋለች፡፡ በትጋት በማገልገል ለፍጥረት
ሁሉ ወንጌልን መስበክ በክርስቶስ የተቀበለችው ትልቅ Aደራ Eና ሥራዋ ነው፡፡ ይህን የክርስቶስን
ሥራ ሐዋርያት ተከታዮችቻቸው Eና በየዘመናቱ የነበሩ የቤተ ክርስቲያን Aባቶች Eየሠሩ Aልፈው
የሥራቸው ፍሬ

ዛሬ ላይ ሊደርስ ችሏል፡፡ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ Eንደምንረዳው Eያንዳንዳችን

ሌሎችን ለክርስቶስ የመማረክ ሓላፊነት Eንዲሁም ግዴታ Aለብን፡፡
ወንጌላዊነት፡ወንጌል ማለት የምሥራች ማለት ሲሆን፤ ወንጌላዊ ደግሞ ይህን የምሥራች ለሰዎች የሚነግር
የሚመሰክር ማለት ነው፡፡ ይህን የምሥራቹን ቃል መመስከር Eና ማገልገል ደግሞ ወንጌላዊነት
ይባላል፡፡ ወንጌል በሥጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው፣ የEግዚAብሔር ልጅ ስለሆነውና ሞትን ድል
Aድርጎ በኃይሉና በሥልጣኑ ስለተነሣው ስለ Iየሱስ ክርስቶስ መመስከር፣ ማስተማር ማለት ነው፡፡
ወንጌላዊ፤ ክርስቶስ የEግዚAብሔር፣ ልጅ EግዚAብሔር የፈጣሪ ልጅ ፈጣሪ፣ የAምላክ ልጅ
Aምላክ፣ Eንደሆነ የሚሰብክ ሞትን ድል Aድርጎ Eንደተነሣ የሚመሰክር ማለት ነው፡፡ Eያንዳንዱ
ክርስቲያን ይህን Eውነት Aምኖ የማሳመን፣ ተቀብሎ የማቀበል፣ ተረድቶ የማስረዳት Eና ጠብቆ
የማስጠበቅ

ሃይማኖታዊ

ግዴታ

Aለበት፡፡

ጌታችን

Iየሱስ

ክርስቶስ

ወንጌልን

በመመስከር

መንግሥቱን ማስፋት የEያንዳንዳችን ሓላፊነት Eና ግዴታ መሆኑን በወንጌል በተራራው ስብከት
AጽንOት ሰጥቶ Aስተምሯል፡፡ (ማቴ. 5÷03-06)
በAንድ ሀገር ስንኖር Eንደ Aንድ ዜጋ ሰው በደል ሲደርስበት Eና ሲገደል Aይተን ዝም ብለን
Aልፈን መሔድ የለብንም፡፡ Eያንዳንዱ ዜጋ ለሚመለከተው Aካል የመጠቆም Eና ወንጀለኞችን
ለፍርድ የማቅረብ ሓላፊነት Eና ግዴታ Aለበት፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ Aንድ ሰው Aደጋ ደርሶበት
ወድቆ ርዳታ Eየጠየቀ Aይተን ዝም ብለን Aናልፈውም፤ የሕክምናም ሆነ ሌላ Aስፈላጊ ርዳታ
Eንዲያገኝ Eናደርጋለን፡፡ ልክ Eንደዚህ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን (የመንግሥተ ሰማያት) ዜጋ የሆንን
ክርስቲያኖች፤

Eውነትን

ሳያውቁ

በጨለማ

ሕይወት

ለሚኖሩ

ሰዎች

Eውነትን

www.zeorthodox.org

በመመስከር

ወደብርሃን ማውጣት ሃይማኖታዊ ግዴታ Aለብን፡፡ ምክንያቱም Eምነታችን Eዚህ ዘመን የደረሰው
የቀደሙ Aባቶች Eምነታቸውን ያለማቋረጥ ስለመሰከሩ ወንጌልን ሰብከው የማያምኑትን ለክርስቶስ
መማረክ ስለቻሉ ነው፡፡ (Eብ.02÷1-3፣ የሐዋ/ሥራ. 4÷!) ስለዚህ ዘላለማዊ Eውነት የሆነውን
የክርስቶስን መንግሥት የመመስከር ሥራ ሥራችን በማድረግ ክርስቶስን Eና ቤተ ክርስቲያንን
ልናገለግል ይገባል፡፡ (2ጢሞ. 4÷$1) ወንጌላዊነት EግዚAብሔር Eኛን ተጠቅሞ በሌሎች ሕይወት
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ውስጥ ትልቅ ሥራ የሚሠራበት Aገልግሎት ነው፡፡ የEግዚAብሔር መንግሥት በዓለም ሁሉ
Eንዲስፋፋ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ይሠራል፤ የተለያዩ የጸጋ ስጦታዎችን ያድላል፡፡
Eነዚህን የጸጋ ሰጦታዎች የተቀበልን ሁላችን Eንደታማኙ Aገልጋይ ልንጠቀምባቸው Eና ሌሎችን
ለክርስቶስ

ልናተርፍበት

ይገባል፡፡

(ማቴ.!5÷!1-!5)

EግዚAብሔር

ሥራ

Eንድንሠራለት

ሲመርጠን ወደኋላ ማለት የለብንም Eንደሰነፍ Aገልጋይም መፍራት የለብንም፡፡ Eንደ ዮናስ
ወደተርሴስ መኮብለል ከEኛ የሚጠበቅ ተግባርም Aይደለም፡፡ ጌታ ቅዱሰ ጳውሎስን Eንዴት
ለAገልግሎት Eንደመረጠ፤ ሐዋርያው ጳውሎስም ለጥሪው ታማኝ በመሆን Eንዴት ወንጌልን
ለAሕዛብ በብዙ ድካም Eንዳገለገለ Aውቀን Eኛም በትጋት ልናገለግል ይገባናል፡፡
2. የወንጌል Aገልግሎት Eንቅፋቶች፡የወንጌል Aገልግሎት የከበረ Aገልግሎት ነው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጠውን Eውነት ለሰዎች
በመመስከር ነፍሳትን ለክርስቶስ የምንማርክበት ትልቅ የEግዚAብሔር ሥራ ነው፡፡ የምንመሰክረው
በብልሃት የተፈጠረ ተረት ሳይሆን የEግዚAብሔርን Eውነት ነው፡፡ የሰው Aጀንዳ ሳይሆን መለኮታዊ
Aጀንዳ ነው፤ የሰው ፍቃድና ሐሳብ ሳይሆን መለኮታዊ ፈቃድ ነው፡፡ Eውነቱ ይህ ሆኖ ሳለ ይህን
ባለመገንዘብ Eና Aንዳንዴም የAዋቂ Aጥፊ በመሆን ሰዎች የወንጌልን Aገልግሎት ለራሳቸው ክብር፣
መታወቂያ

Eና

የራሳቸውን

Aገልግሎት

Eንቀፋቶች

Aጀንዳ

ናቸው፡፡

ማስፈጸሚያ

የሲሞንን

ክፉ

ሲያደርጉት
ግብር

ይስተዋላል፡፡

Eንዳንከተል

Eነዚህ

ራሳችንን

የወንጌል

መጠበቅ

Eና

EግዚAብሔር የሚከብርበትን Aገልግሎት ለመፈጸም መትጋት Aለብን፡፡ (የሐዋ/ሥራ. 8÷08-!4)

ማጠቃለያ፡ወጣቶች የወንጌል Aገልግሎት Aንገታችሁን የምትደፉበት Eና የምታፍሩበት Aገልግሎት
Aይደለም፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ “በወንጌል Aላፍርም” Eንዳለ (ሮሜ.1÷06) Eናንተም ላላመኑና ላልተጠመቁ
ሰዎች ሳታፍሩ Eና ሳትሸማቀቁ ሃይማኖታችሁን ስበኲ፣ Eውነትን መስክሩ፣ የምሥራቹን ወንጌል

www.zeorthodox.org

ተናገሩ፡፡ የEግዚAብሔርን ሥራ ለመሥራት ትጒ፤ ነፍሳትን ለክርስቶስ ማርኲ፡፡ ይህን በማድረጋችሁ
EግዚAብሔር Aገልጋዮቹን በባረከበት በረከት ይባርካችኋል፤ በAገልግሎታችሁም EግዚAብሔር ይከብራል፡፡

ተግባር፡ወጣቶች በዚህ ዘመን ነፍሳትን Eንዴት ለክርስቶስ መማረክ Eንደሚችሉ Eና ወንጌልን
መስበክ ሥራቸው Eንዲያደርጒት መምህሩ ያወያያቸው፡፡
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ግብረ ሰዶማዊነት
ሃያ ስምንተኛ ሳምንት
የትምርቱ

ዓላማ፡- ወጣቶች EግዚAብሔር ግብረ ሰዶማዊነትን Eንደማይፈቅድ Eና
Eንደሚጸየፍ Aውቀው ከዚህ ክፉ ግብር ራሳቸውን ይጠብቃሉ፤
ለሌሎችም ያስረዳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ” ሮሜ. 1÷!2
ተጨማሪ ምንባባት፡- ዘፍ. 09÷1-2፣ ሮሜ. 1÷ 08-"2
Aባ ሳሙኤል ሰዶማውያንና የኃጢAት ደሞዝ 09)(8(1998) ዓ.ም Aዲስ Aበባ፡፡
መምህሩ ወጣቶች በጒዳዩ በቂ መረጃ የሚያገኙባቸውን ምንጮች ይጠቁሟቸው፡፡

መግቢያ፡
ወጣቶች ስለ ሰዶማዊነት (Homosexuality) ምን ያህል ታውቃላችሁ

ወንድ ለወንድ Eና ሴት ለሴት ጋብቻን የፈቀዱ ሀገራት Eነማን ናቸው

ራሳችሁን ከዚህ ክፉ ግብር Eንዴት ትጠብቃላችሁ

የሳምንቱ ትምህርት፡በዚህ ዘመን ግብረ ሰዶማዊነት Eንደ ጥሩ ነገር Eየታየ በመምጣቱ ጠዋትና ማታ በተለያዩ ማስ
ሚዲያዎች፣ ድረ ገጾች፣ ፊልሞች፣ ጋዜጦች Eና መጽሔቶች ይቀነቀናል፤ ይሰበካልም፡፡ Aንዳንዶችም
ከሰው ልጅ ሥልጣኔ ጋር Aብሮ የመጣ Aድርገው ሲመለከቱት Eና ሲያናፍሱት Eናስተውላለን፡፡

www.zeorthodox.org

በሰለጠነው ዓለም በወንድና በወንድ መካከል ያለው የግብረ ሰዶማዊ ግንኙነት (Gays) በሴትና በሴት
መካከል ያለው የግብረ ሰዶማዊ ግንኙነት (Lesbians) Eንደ ጥሩ ነገር Eየታየ መምጣቱ ብቻ
ሳይሆን ሕጋዊነት Eያገኘ መጥቷል፡፡
በርካታ ሀገሮች የወንድ ለወንድ Eና የሴት ለሴት ጋብቻን ከፈቀዱ ሰንብተዋል፤ በሒደት ላይ
ያሉም ብዙ ናቸው፡፡ በAሜሪካና በAውሮፓ የሚገኙ Aንዳንድ የEምነት ተቋማትም ከመሪዎቻቸው
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ጀምሮ በዚህ ግብረ ሰዶማዊ ግብር ስለቆሸሹ በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን ግብረ ሰዶማዊነትን ደግፈው
ሲሰብኲ Eንዲሁም ወንድ ለወንድ ሲያጋቡ ታዝበናል፡፡ ይህ Aስደንጋጭ Eና Aሳፋሪ ክስተት
ብዙዎቻችንን ሊያስደነግጠን ቢችልም መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሰዶማዊነት ዛሬ የተጀመረ ክፉ ግብር
ሳይሆን ጥንትም የነበረ ብዙዎችን ያረከሰ ነውር Eና Aስጸያፊ ተግባር መሆኑን ይመሰክራል፡፡

1. ግብረ ሰዶማዊነት በEግዚAብሔር ቃል ሲመዘን፡መጽሐፍ ቅዱስ፡- የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ መጽሐፍ በሆነው በOሪት ዘፍጥረት መጽሐፍ
ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ይናገራል፡፡ የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ግብረ ሰዶማውያን ነበሩ፡፡ ሰዶምና ገሞራ
በዮርዳኖስ ሸለቆ የተቆረቆሩ ከተሞች ነበሩ፡፡ በEነዚህ ሁለት ከተሞች ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ግብረ
ሰዶማውያን ማለትም ወንድ ከወንድ፣ ሴት ከሴት ጋር ዝሙት የሚያደርጒ ይህ ኃጢAትም በEነርሱ
ይበዛ ስለነበር ስያሜው የቦታውን ስም በመያዝ ግብረ ሰዶም ተባለ፡፡ በዘመናት ሁሉ ይህን ኃጢAት
የሚሠሩ መጠሪያ ሆኖ Aገለገለ፡፡ ዛሬም በግብር የሚመስሉAቸው ሰዎች ግብረ ሰዶማዊ ወይም
ሰዶማውያን Eየተባሉ ይጠሩበታል፡፡
የሰዶምና የገሞራ ሰዎች ወንድ ከወንድ፣ ሴት ከሴት ጋር የሚፈጽሙት ዝሙት Aጸያፊ
ስለነበር EግዚAብሔር ሊያጠፋቸው ወሰነ፡፡ (ዘፍ. 08÷!፣ ዘፍ.09÷5-9)፡፡ ሁለት መላEክትን ወደ
ሰዶም ላከ፡፡ ሁለቱ መላEክት የEግዚAብሔር ሰው Eና ከሰዶማዊነት ግብር ንጹሕ የነበረውን ሎጥን
ከከተማው Eንዲወጡ ካደረጉ በኋላ EግዚAብሔር ሰዶምንና ገሞራን በEሳትና በዲን Aጠፋ፡፡
(ዘፍ.09÷0-!6) ሰዶምና ገሞራ Aሁን በጨው ባሕር Eንደተሸፈኑ የሥነ-ምድር ተመራማሪዎች
ይናገራሉ፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዶምና ገሞራ የክፋት ሁሉ የፍርድም ምሳሌ በመሆን ተጠቅሰዋል፡፡
(Iሳ. 1÷9-0፣ Iሳ. 3÷9፣ ኤር. !3÷04፣ ሰ.ኤ.4÷6፡፣ ሕዝ. 06-#6፣ ማቴ.0÷05፣ ራE. 01÷8)
1.1. ሰዶማዊነት ነውር ነው፡መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሰዶማዊነት ነውር Eና Aጸያፊ Eንደሆነ ይመሰክራል፡፡ ነውር የሆነበትም
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ምክንያት ይህ ነው፡፡

ሀ. EግዚAብሔር የመሠረተውን የጋብቻ ሥርዓት ማለትም Aንድ ወንድ ለAንዲት ሴት
የሚለውን ሕግ የሚያፈርስ በመሆኑ፤
ለ. በሁለት ተቃራኒ ጾታ ማለትም በAንድ ወንድና በAንዲት ሴት መካከል የሚደረገውን
ተፈጥሮAዊ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚያቆሽሽ Aዲስ ልምድ ስለሆነ፤
ሐ. የሰው ልጅ ዘሩን የመተካት ከፊጣሪ የተሰጠውን መብቱን የሚገፋ (የሚያሳጣ) ተግባር በመሆኑ፤
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መ. ሰዶማዊነት በAንድ ወንድ ወይም በAንዲት ሴት ብቻ የሚቆም ግብር ስላልሆነ፤ ወንዱ ብዙ
ወንዶችን ሴቷ ብዙ ሴቶችን ሲለምዱ ለተለያዩ በሸታዎች ስለሚያጋልጥ፤
ሠ. ሰዎች ስለ ፍቅር ትክክለኛ ሥEል Eንዳይኖራቸው Eና በስሜት የሚነዱ ራስ ወዳዶች Eና
ሓላፊነት የማይሰማቸው ዜጎችን ስለሚፈጥር፤
ረ. የተለያዩ Aካላዊ፣ ሥነ ልቡናዊ Eና መንፈሳዊ ክስተቶችን ስለሚያስከትል በEግዚAብሔር
የተናቀ

Eንዲሁም

የተጠላ

ግብር

ነው፡፡

ከተፈጥሮ

ሥርዓትና

ሕግ

ውጪ

በመሆኑ

በኅብረተሰቡም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ማኅበራዊ መገለልን የሚያስከትል ክፉ ተግባር ነው፡፡
ይህ ክፉ ግብር ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር ብቻ ሳይሆን ከEንስሳትም ጋር ግንኙነት
Eንዲፈጽሙ በር የሚከፍት ነውረኛ ሕይወት ነው፡፡
“ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር Eንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር Aድርገዋል፤
ፈጽመው ይገደሉ፤ ደማቸው በላያቸው ነው፡፡” (ዘሌ. "÷03)
“የሰዶም ሰዎች ግን ክፉዎችና በEግዚAብሔር ፊት Eጅግ ኃጢAተኞች ነበሩ፡፡” (ዘፍ. 03÷03)
“Eንዲሁም Eንደ Eነርሱ ዝሙትን ያደረጒና ሌላን ሥጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸው
የነበሩ ከተማዎችም በዘላለም Eሳት Eየተቀጡ ምሳሌ ሆነዋል፡፡” (ይሁዳ. ቁ. 7)
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በሮሜና በቆሮንቶስ መልEክቱ ግብረ ሰዶማዊነትን “Aስነዋሪ”፣
“ለባሕርይ የማይገባ”፣ Eንዲሁም “ከተፈጥሮ ሕግና ሥርዓት ውጪ” Eንደሆነ AጽንOት ሰጥቶ
ያስተምራል፡፡ በዚህ ሰዶማዊ ግብር ኃጢAት የሠሩት ወንዶች ብቻ ሳይሆኑ ሴቶችም Eንደሆኑ
ይናገራል፡፡
“ . . . ስለዚህ Eርስ በርሳቸው ሥጋቸውን ሊያዋርድ EግዚAብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ
ርኲስነት Aሳልፎ ሰጣቸው . . ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው
በማይገባው ለወጡ፤ Eንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶች መገናኘት ትተው
Eርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ፤ ወንዶችም በወንዶች ነውር Aድርገው በስሕተታቸው
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የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ፡፡” (ሮሜ. 1÷!4-!7)

“. . . ወይስ ዓመፀኞች የEግዚAብሔርን መንግሥት Eንዳይወርሱ Aታውቁምን Aትሳቱ
ሴሰኞች ቢሆኑ ወይም ጣOትን የሚያመልኲ ወይም Aመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ
ጋር ዝሙት የሚያደርጒ . . . የEግዚAብሔርን መንግሥት Aይወርሱም፡፡” (ቆሮ. 6÷9-0)
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ወጣቶች “ቀላጭ” ማለት ወንዳገረድ ለጾታው የማይገባ ዝሙትን ለመፈጸም Eንደ ሴት ሆኖና
ከወንድ ዘርን የሚቀበል ማለት ነው፡፡ Eንደዚሁም ሴት ከወንዳ ወንድ ሴት ጋር ዝሙት ስትፈጽም
‹‹ቀላጭ›› ትባላለች፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ግብረ ሰዶማዊነት በEግዚAብሔር የተጠላ ክፉ ግብር መሆኑን ተገንዝባችሁ ራሳችሁን
ከዚህ ክፉ ተግባር ጠብቁ፡፡ ብዙ ንጹሐን ሰዎች በEነዚህ ክፉ ሰዎች Eንዳይበላሹና ሰዶማውያን
Eንዳይሆኑ Eውነታውን ማስተማር ግንዛቤ መፍጠር የሁላችሁም ሓላፊነት መሆኑን Aትዘንጒ፡፡

ተግባር፡መምህሩ ወጣቶች ግብረ ሰዶማዊነት የሚያስከትለውን Aካላዊ፣ ማኅበራዊ፣ Iኮኖሚያዊ፣
ሥነ-ልቡናዊና መንፈሳዊ ቀውስ Eንዲወያዩበት ግንዛቤያቸውንም Eንዲያሰፉ ያድርጓቸው፡፡
በግብረ ሰዶማውያን ክፉ ሥራ ላይ ጥልቅ ጥናትና ምርምር ያደረጒ ሰዎችን በመጋበዝ
ወጣቶች ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ በመስጠት ወጣቶች ግንዛቤ Eንዲኖራቸው
ያድርጉ፡፡
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ሱሰኝነት
ሃያ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ራሳቸውን ከተለያዩ ሱሶች Eንዲጠብቁ የሚያስችላቸውን በቂ
Eውቀት ጨብጠው ለሌሎችም ያስረዳሉ፤ ራሳቸውንም ይጠብቃሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “በEኔ ላይ ግን Aንድ ነገር Eንኳ Aይሠለጥንብኝም” 1 ቆሮ. 6÷02
ተጨማሪ ምንባባት፡መምህሩ ወጣቶች ስለ ተለያዩ ሱሶች ምንነት Eንዲሁም የሚያስከትሉትን ጉዳት በጥልቀት
Eንዲረዱ በጒዳዩ ዙሪያ የተጻፉ መጻሕፍትን Eንዲያነቡ Eገዛ ያድርጉላቸው፡፡

መግቢያ፡
ወጣቶች ሱስ የሚያሲዙ ነገሮች ምንድን ናቸው

ሰዎች Eንዴት ሱሰኛ ይሆናሉ

ለተለያዩ ሱሶች ተገዢ የሆኑ ሰዎች የሚያሳዩAቸው ጠባያት ምን ምን ናቸው

የሳምንቱ ትምህርት፡Aንድ ሰው ራሱን የመግዛትና የመቆጣጠር Aቅሙን ሲያጣ ለተለያዩ ደባል ልማዶች መገዛት
ይጀምራል፡፡ ያለEነዚህ ነገሮች መኖር Aልችልም የሚል Aመለካከት ሲያዳብር ሱሰኛ ሆኗል ይባላል፡፡
ብዙ ሰዎችን የሱስ ተገዢ ከሚያደርጒ ነገሮች መካከል Aልኮል መጠጥ፣ Aደንዛዥ Eፆች፣ ጫት፣

www.zeorthodox.org

ሲጋራ፣ ቡና፣ ሻይ . . . ወዘተ ይገኙበታል፡፡

Eነዚህ ከላይ በዝርዝር የተመለከትናቸው Aንድን ሰው ለሱስ ተገዢ የማድረግ Aቅማቸው
ከፍተኛ ነው፡፡ በተለይ Aልኮል መጠጥ፣ Eንደ ሐሺሽ፣ ጫት፣ ሲጋራ ያሉ Aደንዛዥ Eፆች Aጥብቀን
ልንርቃቸው የሚገባ በጤናችን፣ በAEምሮAችን (ሥነ ልቦና)፣ በገንዘባችን፣ በሥራና ትምህርት
ጊዜያችን፣ በማኅበራዊ ግንኙታችን ወዘተ ላይ ክፉ ጉዳት የሚያስከትሉ ሱስ Aስያዥ ነገሮች ናቸው፡፡
Eንደ ቡና፣ ሻይ የመሳሰሉት ደግሞ በመጠኑ ራሳችንን በመቆጣጠርና በመግዛት ካልተጠቀምናቸው
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የማንወጣው የሱሰኝነት ሕይወት ውስጥ ቀስ በቀስ ይከቱናል፡፡ ለምሳሌ ቡና Eና ሻይ መጠጣት
በሀገራችን የተለመደ ነገር ነው፡፡ በሃይማኖታችንም የተከለከሉ ነገሮች Aይደሉም፡፡ ነገር ግን የEነርሱ
ተገዢ ሱሰኛ ካደረጒን ግን ችግሩ Eዚህ ላይ ነው፡፡ Aንዳንድ ሰዎች ቡና ካልጠጡ ያማቸዋል፣
ይጨናነቃሉ፣ ሥራቸውንም በAግባቡ Aይሠሩም፡፡ በመንፈሳዊ ሕይወታቸውም የነፍሳቸውን ስንቅ
የEግዚAብሔርን ቃል Eንዳይሰንቁ፣ በጾም ጊዜ Eንዳይጾሙና ለጸሎት Eንዳይተጒ የቡና፣የሻይ ሱሰኛ
መሆናቸው Eንቅፋት ይሆንባቸዋል፡፡

1. ሰዎች ሱሰኛ የሚሆኑባቸው ምክንያቶች፡ሰዎች ለተለያዩ ሱሶች ተገዢ የሚሆኑባቸው በርካታ ምክንያቶች ያሉ ሲሆን በዛሬው
ትምህርታችን ጥቂቶቹን ለማየት Eንሞክራለን፡፡
1.1. የባዶነት፣ የብቸኝነት ስሜት
1.2. የግንዛቤ Eጥረት
1.3. ከችግር ለመሸሽ
1.4. ከጭንቀት ለመራቅ
1.5. በጓደኞቻችን ተጽEኖ
1.6. መጠጥና Aደንዛዥ Eፆችን Eንደመዝናኛ መቁጠር . . . ወዘተ

2. ሱሰኝነት የሚያስከትላቸው ችግሮች፡ብዙ ሰዎች መጠጥን፣ ሲጋራን፣ ጫትና Aደንዛዥ Eፆችን የጀመሩት ለመዝናናት በሚል Eሳቤ
ነበር፡፡ ነገር ግን ቀስ በቀስ የሱስ ተገዢ ከመሆን Aልፈው ሱሰኝነት የሚያመጣቸውን በርካታ
ችግሮችን መቀበል ግድ ሆኖባቸዋል፡፡ ሱሰኝነት ከሚያስከትላቸው በርካታ ቀውሶች Eና ችግሮች
መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡፡
2.1. ለሱሰኝነት የሚያጋልጡት Eንደ Aልኮል መጠጥ፣ Aደንዛዥ Eፆች፣ ጫት፣ ሲጋራ

www.zeorthodox.org

የመሳሰሉትን ነገሮች ለመጠቀም ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ይጠይቃሉ፡፡ በርካታ ገንዘብ
ሱሰኛ ለሆንበት ነገር ስለሚባክን ለIኮኖሚያዊ ቀውስ የመጋለጥ Eድላችን ሰፊ ነው፡፡
2.2. ሱሰኝነት ለሥራና ለልማት የሚኖረንን ተነሳሽነት፣ ፍላጎትና ቅልጥፍና ይቀንሳል፡፡
2.3. በሕብረተሰቡ ዘንድ Aለመታመንን Eና ንቀትን ያስክትላል፡፡
2.4. ቀድሞ የነበረንን ጥሩ ስምና ሰብEናችንን ያበላሻል፡፡
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2.5. ለተለያዩ በሽታዎች Eንደ ጒበት፣ ኲላሊት፣ ሳንባ፣ ካንሰር . . .ወዘተ በሽታዎች
ከማጋለጡም በላይ ለAEምሮ መታወክ፣ የማስታወስ ችሎታ መቀነስና ለዓይነ ስውርነት
ወዘተ

መጥፋት ምክንያት ይሆናል፡፡

2.6. ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ፌዘኛና ለቁም ነገር የማንበቃ ያደርገናል፡፡
2.7. ለትዳራችን መፈታት፣ ለልጆቻችን መበታተን ምክንያት ይሆናል፡፡ Eንዲሁም ለቤተሰብ
ያለን

ፍቅር

Eንዲቀዘቅዝ

ያደርጋል፡፡

ለተለያዩ

የወንጀልና

ሕገ

ወጥ

ሥራዎች

ያጋልጠናል፡፡
2.8. በራሳችን የመተማመን ስሜታችንን ይቀንሳል፡፡ በማኅበራዊ ግንኙነታችን መገለልን
ያስከትላል፡፡
2.9. በመንፈሳዊ ሕይወታችን ክስረትን ያመጣል፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ከዚህ ትምህርት ሰዎች Eንዴት ወደ ሱሰኝነት ሕይወት Eንደሚገቡና ሱሰኝነት
በAንድ ሰው ሕይወት ላይ ማኅበራዊ፣ Iኮኖሚያዊ፣ ሥነልቡናዊ፣ Aካላዊና መንፈሳዊ ችግሮችን
Eንደሚያስከትል ተምራችኋል፡፡ በተለይም ሱሰኝነት የEግዚAብሔርን መንግሥት Eና ዘላለማዊ
ሕይወትን የሚያሳጣን የኃጢAት ባሪያ የሚያደርገን ተግባር ነው፡፡ ስለዚህ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን
ቅዱሱን የEግዚAብሔርን መንፈስ Eንዳናሳዝንና የEግዚAብሔር ቤተ መቅደስ የሆነውን ሰውነታችን
Eንዳናቆሽሽ ከሱሰኝነት ሕይወት ልንርቅ ይገባል፡፡

ተግባር፡ሱሰኝነት Eንዴት የጤና ቀውስ Eንደሚያስከትል Aንድ የሕክምና ባለሙያ በመምህሩ
Aማካኝት ተጋብዞ ለወጣቶች

ገለፃ ያድርግላቸው፡፡

www.zeorthodox.org

መምህር ከዚህ በፊት በተለያዩ ሱሶች ተይዘው የነበሩ Eና ከዚያ ሱስ የተላቀቁ ወጣቶችን
በመጋበዝ ልምዳቸውን ለጓደኞቻቸው Eንዲያካፍሉ ያደርጓቸው፡፡

ወጣቶች ራሳቸውን Eና ሌሎችን Eንዴት ከተለያዩ ሱሶች Eንደሚጠብቁ ያወያዩAቸው፡፡
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የሐዋርያት ሥራ
ሠላሳኛ ሳምንት
የትምህርት ዓላማ፡- ወጣቶች ከትምህርቱ በኋላ፤ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን ዓላማ
በጥልቀት

ተረድተው

የመጀመሪያዋን

ቤተ

ክርስቲያን

መንፈሳዊ

ጥንካሬ በመገንዘብ ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በEናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን
ትበላላችሁ በIየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም Eስከ ምድር
ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ Aለ፡፡” የሐዋ/ሥራ 1÷8

ተጨማሪ ምንባባት፡የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ
የሐዋርያት ሥራ የትርጓሜ መጽሐፍ

መግቢያ፡የሐዋርያት ሥራ ከጌታችን ከIየሱስ ክርስቶስ Eርገት በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮም
Eስከገባበት ጊዜ ያለውን የመጀመሪያይቱን ቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚናገር መጽሐፍ ነው፡፡ ስለሆነም
የሐዲስ ኪዳን የታሪክ መጽሐፍ በመባል ይታወቃል (ይጠራል)፡፡ ይህ የሐዲስ ኪዳን የታሪክ
መጽሐፍ ከ"4/34/ ዓ.ም Eስከ %4/64/ ዓ.ም ያለውን የሠላሳ ዓመት የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን
ታሪክ

ይተርካል፡፡

የቤተ

ክርስቲያንን

Aመሠራረት፣

መስፋፋትና

የሐዋርያትን

www.zeorthodox.org

Aገልግሎትም

ይገልጣል፡፡ ጠለ ምሕረት (የሐዋርያት ሥራ) ጸሓፊ ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ ነው፡፡ ሉቃስ ወንጌሉን
ቴዎፍሎስ ለሚባል ሰው Eንደተጻፈ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍንም ለዚሁ ሰው ደግሞ ጽፏል፡፡
(የሐዋ ሥራ 1÷1-02) የሐዋርያት ሥራን ሉቃስ በግሪክ ቋንቋ በሮም ሀገር በ%4/64/ ዓ.ም
መጨረሻ ወይም በ%5/65/ ዓ.ም መጀመሪያ Eንደጻፈውይታመናል፡፡
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የሳምንቱ ትምህርት፡1. የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ዓላማ፡የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ዓላማ የክርስቶስ ወንጌል በሐዋርያት Aማካኝነት ከIየሩሳሌም
ጀምሮ በቅርብና በሩቅ ባሉ ሃገሮች Eንዴት Eንደተሰበከ Eና ክርስትና Eንዴት Eንደተስፋፋ መግለጥ ነው፡፡

2. የሐዋርያት ሥራ Aጠቃላይ ይዘት፡የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የሐዲስ ኪዳን የታሪክ መጽሐፍ Eንደመሆኑ ሐዋርያት በሀገሩ
Eየተዘዋወሩ፣ ወንጌልን Eየሰበኲ Eና ተAምራትን Eያደረጒ ብዙዎችን ለክርስቶስ Eንደማረኲ
የሚገልጽ መጽሐፍ ነው፡፡
በተለይ ሐዋርያት በየሀገሩ ያስተማሯቸው ትምህርቶች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተመዝግበው
ይገኛሉ፡፡ Eነርሱም፡ሀ. በበዓለ ሃምሳ Eለት ቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠው ትምህርት፡፡ (የሐዋ/ሥራ 2÷04-"6)
ለ. ቅዱስ ጴጥሮስ በመቅደስ ከሽባው መፈወስ በኋላ የሰጠው ትምህርት (የሐዋ/ሥራ 3÷01-!6)
ሐ. Eስጢፋኖስ የሰጠው ሰፊ ትምህርት (የሐዋ/ሥራ 7÷1-60) ቅዱስ ጳውሎስ በምኲራብ
ውስጥ ያስተማረው ትምህርት፡፡ (የሐዋ/ሥራ 03÷04-#1)
ሠ. ቅዱስ ጳውሎስ በAቴና ውስጥ በAርዮስፋጎስ Aደባባይ ቆሞ ያስተማረው ትምህርት (የሐዋ/
ሥራ 07÷!2-"1)
ረ. ቅዱስ ጳውሎስ በማሉጢን ለኤፌሶን ሽማግሌዎች (ቀሳውስት) የሰጠው ትምህርት (የሐዋ/
ሥራ !÷07-"5)

3. የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ Aከፋፈል፡የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሃያ ስምንት ምEራፎች ያሉት ሲሆን መጽሐፉ በሦስት Aበይት

www.zeorthodox.org

ክፍሎች ይከፈላል፡፡

3.1. መግቢያ፡-

የሐዋርያት ሥራ ምEራፍ Aንድ ከቁጥር Aንድ Eስከ Aሥራ Aራት ያለው ክፍል የመጽሐፉ
መግቢያ ነው፡፡ ይህም የመጽሐፉ ጸሐፊ ቅዱስ ሉቃስ መጀመሪያ ለቴዎፍሎስ ከጻፈለት ወንጌል
ቀጥሎ ይህን የሐዋርያት ሥራን Eንደጻፈለት፣ ሐዋርያት ጌታን በAይናቸው Eያዩት Eንዳረገና
ዓሥራ Aንዱ ሐዋርያት ከEመቤታችን ጋር ለጸሎት ይተጒ Eንደነበር ይተርካል፡፡
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3.2. የሐዋርያት ምስክርነት በIየሩሳሌም፤ (የሐዋ.ሥራ 1-8)፡በEነዚህ

ስምንት

ምEራፎች

ውስጥ

ሐዋርያት

በAስቆሮቱ

ይሁዳ

ምትክ

ማትያስን

Eንደመረጡ፤ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት የወረደላቸው Eለት ቅዱስ ጴጥሮስ በሰጠው ምስክርነት
ሦስት ሺሕ ሰዎች Eንዳመኑ፤ ጴጥሮስና ዮሐንሰ ከAርባ ዓመት በላይ ሽባ ሆኖ ይኖር የነበረውን
ሰው በመፈወሳቸው Aምስት ሺሕ ሰዎች Eንዳመኑ፤ የመጀመሪያይቱ የIየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን
የኅብረት Aኗኗር፤ ሐዋርያት በAንድነት መከራ Eየተቀበሉ በIየሩሳሌም Eንደሰበኲና የሰባቱን
ዲያቆናት ምርጫና የEስጢፋኖስን Eና የፊልጶስን Aገልግሎት ይዘረዝራል፡፡

3.3. የሐዋርያት ምስክርነት በይሁዳና በሰማርያ፤ (የሐዋ/ሥራ 8-02)፡በEስጢፋኖስ

ሞት

የተበተኑ

ክርስቲያኖች

ክርስትናን

በይሁዳና

በሰማርያ

Eንዳስፋፉ፤

የሳሙኤልን መጠራት ጴጥሮስ በልዳ፣ በIዮኤልና በቂሳርያ ወንጌልን Eንዳገለገሉ፤ ስለ Aንጾኪያ
ቤተ ክርስቲያን መመሥረትና ማደግ፤ ሄሮድስ ሐዋርያው ያEቆብን Eንዳስገደለው Eና ጴጥሮስን
Eንዳሰረው ይናገራል፡፡

3.4. የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያዊ ጒዞ፤(የሐዋ/ሥራ. 03-!8)፡Eነዚህ ምEራፎች ሐዋርያው ጳውሎስ በAንደኛ ሐዋርያዊ ጒዞው የሠራቸውን ሥራዎች፤
በIየሩሳሌም የተደረገውን የሐዋርያት ጒባኤ፤ የጳውሎስን ሁለተኛውን ሐዋርያዊ ጒዞ፤ የሐዋርያው
ቅዱስ ጳውሎስን ሦስተኛውን ሐዋርያዊ ጒዞ፤ ጳውሎስ በIየሩሳሌም ከተያዘ በኋላ በቂሳርያ ሁለት
ዓመት Eንደታሰረ በኋላም ይግባኝ በጠየቀው መሠረት ወደ ሮም Eንደተወሰደ፤ በሮም በነጻነት
ክርስቶስን Eንደሰበከ ይተርካል፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች የሐዋርያት ሥራን ቅዱስ ሉቃስ Eንደጻፈው፣ የመጀመሪያውን የሐዋርያት ቤተ

www.zeorthodox.org

ክርስቲያን ሕይወት Eና Aገልግሎት ምን Eንደሚመስል ተምራችኋል፡፡ Eናንተም Eንደ Aባቶቻችሁ
ቅዱሳን ሐዋርያት በEምነታችሁ ለመጽናት በዚህ ዘመን የክርስቶስ ምስክሮች ሆናችሁ በEግዚAብሔር
የተወደደውን Aገልግሎት Eያገለገላችሁ ነፍሳትን ለክርስቶስ ማርኲ፡፡
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ተግባር፡
ወጣቶች

የሐዋርያት

ሥራ

መጽሐፍን

በጥልቀት

Eንዲያነቡና

መልEክቱን

Eንዲረዱ

በመምህሩ Eገዛ ይደረግላቸው፡፡

ወጣቶች

መጽሐፍን

Eንዲፈጠር፣

ካነበቡ

ጥያቄዎቻቸው

በኋላ

ትርጓሜውንም

Eንዲመለሱላቸውና

ጨምረው

ቅዱሳት

የሚያነቡበት

መጻሕፍትን

Eድል

የመመርመር

ፍላጎታቸውን Eንዲጨምር መምህሩ የተቻላቸውን ሁሉ ያድርጉላቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ክርስቲያን Eና መገናኛ ብዙኃን (ሚዲያ)
ሠላሳ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ሚዲያ በስብEናቸው ላይ ተጽEኖ ፈጣሪ መሆኑን ተረድተው
በAግባቡ Eንዲጠቀሙበት መርዳት ነው፡፡

በቃልና የሚጠና ቅጥስ፡- “ሁሉ ተፈቅዶልናል፤ ሁሉ ግን Aይጠቅምም” 1 ቆሮ 6÷02
ተጨማሪ ምንባባት፡- 1ቆሮ 6÷02-05፣ 2 ቆሮ. 6÷04-06

መግቢያ፡ወጣቶች ስለ ሚዲያ (መገናኛ ብዙኃን) ያላችሁ ግንዛቤና የመገናኛ ብዙኃን Aጠቃቀም
ባህላችሁ ምን ይመስላል
መገናኛ ብዙኃን (ሚዲያ) በሕይወታችሁ ተጽEኖ ፈጣሪ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ
መልሳችሁ Aዎን ከሆነ Eንዴት

የሳምንቱ ትምህርት፡ሃያ Aንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ የፈጠራ ችሎታ ጎልቶ የወጣበት ምድራችን
በተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ መጠቀም የቻለችበት ዘመን ነው ቢባል
ማጋነን Aይሆንም፡፡ ብዙኃኑ የዓለማችን ኅብረተሰብ በEነዚህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች Eየተገለገለም
ይገኛል፡፡ የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም መረጃዎችን ማግኘት፣ መለዋወጥና ሕይወትን በቀላሉ
መምራትም ተችሏል፡፡ በዚህም የተነሣ ዓለማችን በፈጣን የለውጥ ጒዞ ላይ ስትሆን የሰው ልጅ

www.zeorthodox.org

ፈጠራ የሆኑትን የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማስተዋወቅ Eና መረጃዎችን በፍጥነት ለማኅበረሰቡ
በማድረስ ትልቁን ሚና Eየተጫወተ ያለው ደግሞ መገናኛ ብዙኃን (ማስሚዲያ) ነው፡፡ መገናኛ
ብዙኅን (ማስ ሚዲያ) በAንድ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎችና በስፋት የሚገኘውን ብዙኃኑን ሕዝብ
የመድረስ Eና የማገናኘት Aቅም ያለው ዘዴ Eና መሣሪያ ነው፡፡ ድረ ገጾች፣ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣
ጋዜጣ መጽሔት፣ መጽሐፍ፣ ፊልም ወዘተ የሚያጠቃልል Eና በብዙ መረጃዎች የበለጸገ ነው፡፡
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ዓለማችን Eና በውስጧ የሚኖሩ የሰው ልጆች በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያ) ተጽEኖ
ሥር መሆናቸው ከማናችንም ያልተሰወረ ሐቅ ነው፡፡ ክርስቲያኖች የተለያዩ ሚዲያ መጠቀማችን
ወይም Eነዚህ ሚዲያ Eቤታችን በመገኘታቸው በራሱ ችግር የለውም፤ ስሕተትም Aይደለም፡፡
ክርስቲያኖች ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው በEነዚህ መገናኛ ብዙኃን (ሚዲያ) የሚተላለፉትን
የተለያዩ

መረጃዎች

መርጠው

መጠቀም

መቻላቸው

ላይ

ነው፡፡

ክርስቲያኖች

የሚሰሙትን፣

የሚያነቡትንና የሚያዩትን መምረጥ መቻል Aለባቸው፡፡
በተለይ በክርስትና ሕይወታቸው ላይ የሚፈጥረውን ተጽEኖ ተገንዝበው ጤናማ Eና በሥነ
ምግባር በታነጸ ሰብEና የመገናኛ ብዙኃን ውጤቶችን (ሚዲያ)ን መጠቀም Aለባቸው፡፡

1. የመገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያ) ተጽEኖዎች (The Influences of Media)
መገናኛ

ብዙኃን

(ማስ

ሚዲያ)

በቀጥታም

ሆነ

በተዘዋዋሪ

በሰብEናችን

Eና

በዘወትር

Eንቅስቃሴያችን ላይ በጎም ይሁን ክፉ ተጽEኖ የሚያሳድር ሲሆን ጥቂቶቹን በዚህ ትምህርት
ለመጠቆም ተሞክሯል፡፡
1.1. መንፈሳዊ ሕይወትን ይረብሻል
በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያ) የሚተላለፉ መረጃዎችን ወጣቶች Eንደወረደ በቀጥታ
የሚቀበሉ ከሆነና መርጦ Aጣርቶ የመጠቀም ባህል ከሌላቸው መንፈሳዊ ሕይወታቸው ይረበሻል፡፡
ወጣቶች የተለያዩ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ድራማ፣ ፊልም፣ ስፖርት . . . . ወዘተ Aዘውትረው
ሊመለከቱ ይችላሉ፡፡ ሆኖም ሙሉ ጊዜያቸውን በዚያ ላይ የሚያውሉ ከሆነ የትምህርት፣ የጥናት፣
የሥራ፣ የቤተ ክርስቲያን Aገልግሎት ወዘተ ውድና ወርቃማ ጊዜያቸው በEነዚህ ፕሮግራሞች
ይባክናል፡፡

ስለዚህ

ወጣቶች

ለትምህርት፣

ለጥናት፣

ለሥራ፣

ለመንፈሳዊ

ሕይወታቸው፣

ለጓደኞቻቸው Eና ለቤተሰባቸው የሚሰጡት ጊዜ Eየቀነሰና Eየተወሰደ Aጠቃላይ Eንቅስቃሴያቸው
የተረበሸ ይሆናል፡፡ በተለይም በመገናኛ ብዙኃን (በማስ ሚዲያ) በAብዛኛው የሚተላለፉት ልዩ ልዩ

www.zeorthodox.org

ፕሮግራሞች፤ ከመጽሐፍ ቅዱስ Aስተምህሮ ጋር የሚጣላ Aስተምህሮን የሚያራምዱ፣ ከመልካም
ሥነ-ምግባር የሚቃረኑ ድርጊቶችን Eንደጥሩ ነገር የሚሰብኲ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ወጣቶች በEነዚህ
ከመልካም ሥነ ምግባር ጋር በሚቃረኑ Eና I-ክርስቲያናዊ በሆኑ ፍልስፍናዎች የመመሰጥ ዝንባሌ
ስለሚያድርባቸው የነበራቸውን በጎ ነገር ሳያውቁት Eየተነጠቁ ይመጣሉ፡፡ Eምነታቸውም ቀስ በቀስ
ይሸረሸራል፡፡
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1.2. ሥነ ልቡናዊና ማኅበራዊ ቀውሶችን ያመጣል፡፡
Eለት Eለት በምናያቸው Eና በምንሰማቸው Aዳዲስ የAኗኗር ዘይቤዎች ለማኅበራዊ ሕይወት
የነበረን በጎ ነገር Eያደር Eየተሸረሸረ ስለሚሄድ ከዚህ በፊት ያልተለመዱ ነገሮችን ከመልካም ባህልና
ሥነ ምግባር Eንዲሁም ከክርስቲያናዊ Eምነትና ሥርዓት ጋር የሚጋጭ ነገር ስንናገር ስንሠራ
Eንገኛለን፡፡ የሌሎችን በሥልጣኔና በዘመናዊነት ሽፋን በተለይም በምEራቡ ዓለም ባህል ሳናውቀው
በሚዲያ Aማካኝነት ስለምንላበስ የራሳችንን መልካም ባህል Eና ማንነት Aውልቀን Eንጥላለን፡፡
ለሀገራዊ ፍቅር ያለው ስሜት መሳሳት፣ ለትዳር ያለው መልካም Aመለካከት Eየተለወጠ መምጣት፣
የተለያዩ Aደንዛዥ Eፆችን Eና የAልኮል መጠጦችን ማዘውተር፣ ከመንፈሳዊ ሥርዓትና ከመልካም
ባህል ውጪ Eያፈነገጠ የመጣ የጠባይ፣ የAኗኗር ሁኔታ፣ Aለባበሳችን መቀየሩና የተደበላለቀ ቋንቋ
መናገራችን ሚዲያው የፈጠረብን ተጽEኖ ነው፡፡
በተለይ በቴሌቪዥን መስኮት የምንመለከታቸው የጦርነት፣ የተለያዩ ወንጀሎች፣ የዝሙት፣
የዘፈንና የዳንኪራ ፊልሞች በማንነታችን ላይ የሚያሳድሩት ሥነ ልቡናዊ ተጽEኖ ጉዳት ዘርፈ ብዙ
ነው፡፡ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት በAብዛኛው በልጆች Eና በወጣቶች የሚፈጸሙ ከመልካም ሥነምግባር ያፈነገጡ ድርጊቶች Eና ወንጀሎች መንሥኤያቸው ዘወትር ከሚመለከቷቸው ልዩ ልዩ
የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችና ፊልሞች Eንደሆነ ይጠቁማሉ፡፡ ስለዚህ ወላጆች ለልጆች የሚመለከቱትን
የቴሌቪዥን ፕሮግራም፣ የሚያነቡትን መጽሐፍና የሚጠቀሙትን ድረ ገጽ ሊመርጡላቸው፣
ሊከታተሉAቸው Eና የመገናኛ ብዙኃን (ሚዲያ) ውጤቶች Aጠቃቀም ሥነ-ምግባር ሊያስተምሯቸው
ይገባል፡፡

2. የመገናኛ ብዙኃን ተጽEኖዎችን Eንዴት ማሸነፍ ይቻላል?
በተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን የሚተላለፉትን ክርስቲያናዊ ያልሆኑ ተግባራት መቆጣጠርና
ማስቆም ባይቻለንም ራሳችንን ከEነዚህ ክፉ ተግባራት መካከል Eንዲሁም በEምነት ጸንተን ክፉውን
በመቃወም ከሞት Aስተምህሮ መጠበቅ ግን Eንችላለን፡፡ የሚዲያን ተጽEኖዎች ከምንከላከልባቸው
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መንገዶች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡፡
2.1. በመንፈሳዊ ሕይወት መርካት፤

ጠቢቡ ሰሎሞን “የጠገበች ነፍስ የማር ወለላ ትረግጣለች ለተራበች ነፍስ ግን የመረረ ነገር
ሁሉ ይጣፍጣታል” ምሳሌ. !7÷7 ይላል፡፡ ወጣቶች ሕይወታችሁ ወይም ነፍሳችሁ የመንፈሳዊ
ነገሮች ራብተኛ ከሆነች በመገናኛ ብዙኃን(ሚዲያ) የሚተላለፉ መራራ የኃጢAት ትEይንቶች ሁሉ
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ይጣፍጡAታል፡፡ ነፍሳችን በክርስቶስ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል፣ በቅዱሳን ታሪክ ፣ በዝማሬና
በመንፈሳዊ Aገልግሎት ከረካች ግን የመገናኛ ብዙኃኑን (የማስ ሚዲያውን) ጎጂ ተጽEኖ በድል
Aድራጊነት ማሸነፍ Eንችላለን፡፡
2.2. በማንነታችን Eና በባህላችን በመኲራት፡Iትዮጵያውያን Eንደመሆናችን በሀገራችን፣ በሕዝባችን፣ በባህላችንና በቋንቋችን ልንኮራ Eና
ራሳችንን ልናከብር ይገባል፡፡ ከሌሎች ሥልጣኔን፣ Eውቀትንና መልካም ነገሮችን Eንጂ ከEኛ ማንነት
Eንዲሁም ባህል ጋር የሚጣረሱ ነገሮችን መውሰድ የለብንም፡፡ ስለዚህ ራሳችንን በሚገባ ልናከብር
በባህላችንና በቋንቋችን በመኲራት የመገናኛ ብዙኃንን (ሚዲያ) ጎጂ ተጽEኖን ማሸነፍ ይቻላል፡፡
2.3. በጎ ነገሮችን ብቻ በመምረጥ፡ሁለንተናችንን ለክርስቶስ ስናስገዛ Eና Eንደ ቃሉ መኖር ስንጀምር በጎ ኅሊና ይኖረናል፡፡ በጎ
ሐሳብም ከልባችን ስለሚመነጭ በጎ መጻሕፍትን፣ ጋዜጦችን፣ ጓደኞችን . . . ወዘተ የመምረጥ
ፍላጎትና ችሎታችን ጠንክሮ ከፍተኛ Aቅም Eናገኛለን፡፡ በዚህም ከመገናኛ ብዙኃን (ሚዲያ)
ተጽEኖዎች ነጻ መሆን Eንችላለን፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች በዚህ ትምህርት የመገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያን) በጎ ገጽታዎች Eና በማንነታችን
ላይ የሚፈጥሩትን Aሉታዊ ተጽEኖዎች በዝርዝር ተመልክተናል፡፡ ስለዚህ በመገናኛ ብዙኃን (ማስ
ሚዲያ) የሚተላለፉትን የተለያዩ ፕሮግራሞችን Eና መረጃዎችን መምረጥ የሁላችንም ሓላፊነት
መሆኑን Aውቃችሁ፤ መገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያን) በሥነ-ሥርዓት ለበጎ ሥራ የመጠቀም ባህልን
Aዳብሩ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

መምህሩ ወጣቶች ስለ መገናኛ ብዙኃን (ማስ ሚዲያ) Eና ተዛማጅ ጒዳዮች ሰፋ ያለ ግንዛቤ
Eንዲኖራቸው የሚያግዛቸውን መረጃ Eንዲያገኙ ያድርጉ፡፡

ወጣቶች በማስ ሚዲያ (መገናኛ ብዙኃን) ጥቅምና ጒዳት ላይ ክርክር Eንዲሁም ውይይት
Eንዲያደርጒ ሁኔታዎችን ያመቻቹላቸው፡፡
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ውርጃ (Abortion)
ሠላሳ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለ ውርጃ ምንነት Eና የሚያስከትለውን Aካላዊና መንፈሳዊ
ጉዳቶች Aውቀው ያስረዳሉ፤ ራሳቸውንም ይጠብቃሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “የሰውን ደም የሚያፈስስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል፡፡” ዘፍ. 9÷6
ተጨማሪ ምንባባት፡- መዝ. )"8()"9)÷03-04፣ ኤር. 1÷4-5፣ Iሳ.#4÷24፣ Iዮ. "1÷05
የሞት ደወል፣ የትውልድ ድምፅ በIትዮጵያ ፅንስና የማሕፀን ሐኪሞች ማኅበር የተዘጋጀ
መጽሐፍ መስከረም 09)(6 ዓ.ም
መምህሩ ስለ ውርጃ የተጻፉ መጻሕፍትን ወጣቶች Eንዲያነቡ የመጻሕፍቱን ዝርዝር
ይንገሯቸው፡፡

መግቢያ፡ወጣቶች ስለ ውርጃ ያላችሁን Aመለካከት ለመምህራችሁ ንገሩ፡፡
በAካባቢያችሁ ስላሉ በውርጃ የታወቁ ባህላዊ ሐኪሞችንና ሆስፒታሎችን ለመምህራችሁና
ለጓደኞቻችሁ ትዝብታችሁን Aካፍሉ፡፡
በውርጃ ጊዜ ሕይወታቸው ያለፈ ሴቶችን Aስታውሱና የምታውቁት Eውነተኛ ታሪክ ካለ
ለክፍሉ ተናገሩ፡፡

www.zeorthodox.org

የሳምንቱ ትምህርት፡-

በAንደኛውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከፈሰሰው የሰው ልጅ ደም በላይ ዛሬ በዓለማችን
በውርጃ ምክንያት የሚፈሰው የሕፃናት ደም ምድራችንን የደም መሬት (Aኬልዳማ) Aድርጓታል
ቢባል ማጋነን Aይሆንም፡፡ በዓለማችን በየዓመቱ Eስከ ሃምሳ ሚሊዮን የሚደርስ ሕጋዊ ውርጃ
ይካሔዳል፡፡ ሲሆን በAጠቃላይ ውርጃ በሕግ ከተፈቀደ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ በውርጃ የሞቱት
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ሕፃናት ቁጥር ከAንድ ቢሊዮን በላይ ይሆናል ተብሎ ይገመታል፡፡ ሆን ተብሎ የሚፈጸም ውርጃ Eና
በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሠት ውርጃ መጨንገፍ ተብሎ በሁለት ይከፈላል፡፡

1. ሆን ተብሎ የሚፈጸም ውርጃ
የውርጃ ደጋፊዎች Eና Aራማጆች ዘወትር ስለ ውርጃ ጠቃሚነት በAገኙት Aጋጣሚ ሲሰብኲና
ተጽEኖ

ሲፈጥሩ

ይታያሉ፡፡

በዚህ

የተነሣ

በAደጒት

ሀገሮች

ውርጃ

ሕጋዊ

ሆኖ

በሕገ

መንግሥታቸው ከተፈቀደ ዓመታት Aስቆጥሯል፡፡ Eነዚህ የውርጃ ደጋፊዎች ውርጃን ከሴቶች
መብት ጋር በማገናኘት የመብት ጥያቄ Aድርገው ይከራከራሉ፡፡ በዚህ የተነሣ ውርጃን የሚያበረታቱ
ሴቶች (I have a right over my body) ‹‹በራሴ ሰውነት ላይ መብት Aለኝ›› ሲሉ ይደመጣሉ፡፡
ከዚሁ ጎን ለጎን ውርጃን የሚደግፉ ሰዎች በማሕፀን ውስጥ ያለውን ሕፃን ግማሽ ሰው (SubHuman) Eንደሆነ፣ ሕይወትም Eንደሌለውና የሰው ልጅ Eንዳልሆነ ያምናሉ ያስተምራሉ፡፡

2. በተለያዩ ተፈጥሮAዊና ተፈጥሮAዊ ባልሆኑ ነገሮች የሚከሠት መጨንገፍ
(miscarriage)
Aንድ በEናቱ ማሕፀን ውስጥ ያለ ሕፃን ተፈጥሮAዊና ተፈጥሮAዊ ባልሆኑ ምክንያቶች
ለማደግ የማይችልባቸው ሁኔታዎች ስለሚፈጠሩ የመጨንገፍ Eድል ይገጥመዋል፡፡ ከማሕፀን ውጪ
Aንድ ሴት ስትፀንስ፣ የEናትየዋና የሕፃኑ ደም ሳይጣጣም ሲቀር፣ በተለያዩ የጤና Eክሎችና ልዩ
ልዩ Aደጋዎች የEናትየዋ ሕይወት Aስጊ ሁኔታ ላይ ሲወድቅ ፅንስ ሊጨነግፍ ይችላል፡፡ ይህ
ዓይነቱ መጨንገፍ ሆን ተብሎ ታስቦበት ታቅዶ የሚደረግ ስላልሆነ በEግዚAብሔር ዘንድ ተጠያቂ
Aያደርገንም፡፡

3. በማሕፀን ውስጥ ስላለው ፅንስ ማወቅ የሚገባን Eውነታ፤

www.zeorthodox.org

በማሕፀን ውስጥ ያለው ሕፃን ፍፁም ሰው ነው፡፡ የውርጃ ደጋፊዎች Eንደሚሰብኲት ሕይወት
የሌለውና ግማሽ ሰውም Aይደለም፡፡ በማሕፀን ውስጥ ያለው ፅንስ ሰው ካልሆነ ምንድን ነው የሰው
ልጅ ካልሆነ የማን ልጅ ነው ሕይወትስ ከሌለው ለምን Eያደገ ይሔዳል የውርጃ Aራማጆች
መመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው፡፡ በሰው ሕይወት ላይ የተደረጒ በርካታ ጥናቶች Eና
ምርምሮች የሰው ሕይወት ከፅንስ Eንደሚጀምር Aረጋግጠዋል፡፡
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4. ውርጃ የሴቶችን መብት የሚጋፋ ድርጊት ነው፡ከላይ Eንደተመለከትነው የውርጃ ደጋፊዎች ውርጃን የሴቶች የመብት ጥያቄ Aድርገው
ይከራከራሉ፡፡ ነገር ገን ውርጃን ሕጋዊ ያደረጒ ሰዎች ያልተረዱት Eውነት ውርጃ የሴቶች መብት
የሚከብርበት ሳይሆን የሴቶችን መብት የሚጋፋ ክፉ ድርጊት መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም ሴቶች
በማሕበረሰቡ ዘንድ የሚከበሩት በውርጃ ሳይሆን ለዓለም፣ ለሀገር፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቀምና
ታሪክ የሚሠራ ልጅ በመውለዳቸው ነው፡፡ ሌላው ያልተረዱት Eውነት ቢኖር በማሕፀን ውስጥ
ለውርጃ የሚጋለጠው ፅንስ ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴቶች ጭምር መሆናቸውን ነው፡፡ ጥናቶች
Eንደሚያመለክቱት

በውርጃ

ከሚሞቱት

ሕፃናት

ሃምሳ

በመቶውን

ቁጥር

የያዙት

ሴቶች

መሆናቸውን ነው፡፡ ታዲያ ውርጃ የሴቶች የመብት ጥያቄ ከሆነ የሴቶች መብት መከበር Aለበት
የሚለው ክፍል በማሕፀን ውስጥ ያለችውን ሴት ሕፃን መብቷን Aያከብርም ማለት ነው?

5. ሴቶች ውርጃን የሚፈጽሙባቸው ምክንያቶች፤
ሆን ተብሎ ለሚፈጸም ውርጃ ዋነኛ ምክንያቶች ከሆኑት መካከል፡5.1. ልጅ መውለድን Aለመፈለግ
5.2. ይሉኝታ
5.3. የሚመጣውን ልጅ የማሳደግ Aቅም ማጣት፣ በቂ መተደደሪያ ወይመ ገቢ የሚያስገኝ
ሥራ Aለመኖር፡፡
5.4. ከጋብቻ ውጪ፤ ሳያገቡ ቢሚከሠት ፅንስ ወይም ከትዳር ውጪ በመማገጥ ፅንስ ሲከሠት፡፡
5.5. ሌሎች ልዩ ልዩ ምክንያቶች

6. ውርጃ በሴቶች ላይ የሚያሳድራቸው Aሉታዊ ተጽEኖዎች፤
ውርጃ በሕፃናት ላይ ከሚያደርሰው ሰብዓዊ የመኖር መብት ጥሰት በተጨማሪ በሴቶች ላይ
ሥነ ልቡናዊ፣ Aካላዊና መንፈሳዊ ቀውሶችን ያስከትላል፡፡

www.zeorthodox.org

6.1. ሥነ ልቡናዊ ቀውስ

Aንድ ሴት ውርጃን ከፈጸመች በኋላ ትልቅ የሥነ-ልቡና ቀውስ የሚገጥማት ሲሆን ሰላማዊና
የተረጋጋ ኑሮዋን ስለሚረብሸው የEለት ተEለት ተግባሯን በስኬት Eንዳታከናውን ያደርጋታል፡፡
መረበሽ፣ ድንጋጤ፣ የኅሊና Eረፍት ማጣት፣ የEጦትና የኃዘን ስሜት፣ ጸጸትና የጥፋተኝነት ስሜት
ይፈራረቅባታል፡፡ ከEነዚህ ሥነ-ልቡናዊ ቀውሶች ለመውጣትና ላለማስታወስ ሲሉ በተለያዩ ሱሶች
የሚጠመዱም Aሉ፡፡
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6.2. Aካላዊ ቀውስ
ውርጃን ተከትሎ Aንዲት ሴት የሚደርስባት ቀውስና የጤና ችግር የከፋ ነው፡፡ ይህም
መካንነት፣ የወሲብ ፍላጎት መቀነስ፣ የጡት ነቀርሳ (ካንሰር)፣ለኤች Aይ ቪ/ኤድስ፣ የተዛባ የወር
Aበባ መከሠት፣ ወቅቱን ያልጠበቀ ምጥና ወሊድ በAጠቃላይ Eርግዝናን ተከትሎ ለሚመጡ
የተወሳሰቡ ችግሮች የተጋለጠች ትሆናለች፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የማሕፀን መቀደድ፣ በበሽታ
መያዝ፣ ውርጃን በሚፈጽሙ ሐኪሞች (የልምድ Aዋላጆች) በሚፈጠር ስሕተት የራሷን ሕይወት
Eስከማጣት ትደርሳለች፡፡
6.3. መንፈሳዊ ቀውስ፡EግዚAብሔር

የሕይወት

ምንጭ

ነው፡፡

ሆን

ተብሎ

የሚፈጸም

ውርጃን

EግዚAብሔር

ይጸየፋል፤ በድርጊቱ ፈጻሚዎችና ተባባሪዎች ላይም ይፈርዳል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውርጃ የተከለከለ
ነው ተብሎ ቃል በቃል ባይጻፍም “Aትግደል” የሚለው ሕግ ውርጃንም የሚጨምር መሆኑን
መረዳት ይገባል፡፡ ውርጃ በAንድ ሰብAዊ ፍጡር ላይ ከተፀነሰበት ጊዜ ጀምሮ Eስከሚወለድበት ባለው
ጊዜ

ውስጥ

በቀጥታ

ሆን

ተብሎ

የሚፈጸም

ግድያ

ነው፡፡

ስለዚህ

“Aትግደል”

የሚለውን

የEግዚAብሔር ሕግ የሚቃወም ተግባር ከመሆኑም በላይ በሌላው የመኖር ሕልውና ውስጥ ጣልቃ
በመግባት የመኖር መብቱን የሚጋፋ ድርጊት ነው፡፡ ስለዚህ ሆን ብለው ውርጃን የፈፀም ሰው Eና
ተባባሪዎቹ ሁሉ የEግዚAብሔር ፍርድ ይጠብቃቸዋል፡፡ (ዘፍ. 9÷6)

ማጠቃለያ፡በዚህ ትምህርት ሆን ተብሎ የሚፈጸምን ውርጃ EግዚAብሔር Eንደማይፈቅድ Eና ውርጃ
የሚያስከትላቸውን

የተለያዩ

ቀውሶች

ተምራችኋል፡፡

በተጨማሪም

በውርጃ

የሴቶች

መብት

Eንደማይከብር የተገነዘባችሁበት ጥሩ Aጋጣሚ ነው፡፡ ስለዚህ ወጣቶች የሰው ሕይወት ክቡር
መሆኑን Aውቃችሁ ውርጃን Aጥብቃችሁ በመቃወም Eና ራሳችሁን ከዚህ ክፉ ግብር በመጠበቅ
EግዚAብሔርን በሕይወታችሁ Aክብሩ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

መምህሩ ወጣቶች በውርጃ Eና በተዛማጅ ጒዳዮች ላይ ግንዛቤያቸውን Eና የEውቀት
Aድማሳቸውን Eንዲያሰፉ በጒዳዩ በቂ ልምድ ያላቸውን የማሕፀን Eና የፅንስ Eስፔሻሊስት
ገለጻ Eንዲያደርጉላቸው ይጋብዙላቸው፡፡
ወጣቶች የውርጃን ጎጂ ተጽEኖዎች የሚያሳየውን ቪዲዮ (Video) Eንዲመለከቱ ያድርጉ፡፡
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ከሁሉ ጋር በሰላም መኖር
ሠላሳ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለ ሰላም ያላቸውን ግንዛቤ በማዳበር የግጭት Aፈታት
ዘዴዎችን Aውቀው በክፍል ውስጥ ያስረዳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ከሰው ሁሉ ጋር ሰላም ኑሩ” ሮሜ 02÷08
ተጨማሪ ምንባባት፡- ሮሜ. 02÷9-!1፣ ዮሐ !4÷!7-!8
ስለEርቅ Eና ሰላም የተጻፉ መጻሕፍትን ወጣቶች Eንዲያነቡ መምህሩ Aስፈላጊውን
ትብብር ያድርጉላቸው

መግቢያ፡ወጣቶች በሕይወት ለመኖር Eና የEለት ተEለት ተግባራችንን ለማከናወን ሰላም Aስፈላጊ
ነው ብላችሁ ታምናላችሁ Eንዴት
የተለያዩ ግጭቶች Eና ጦርነቶች መንሥኤዎቻቸው ምን ይመስላችኋል
ግጭቶችን ለመፍታትና ሰላምን ለማስፈን ምን ዓይነት መንገዶችን ተጠቅማችሁ ታውቃላችሁ

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ሰላም ምንድ ነው
ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር ከማቀዳችን በፊት ስለ ሰላም ያለን ግንዛቤ ግልጽና ትክክለኛ
መሆን Aለበት፡፡ ሰላም የሚለው ቃል ዘወትር ከሰዎች ጋር ሰላምታ ስንለዋወጥ የሚነሣ Eና

www.zeorthodox.org

የሚዘወተር ነው፡፡ ነገር ግን ሁላችንም ተመሳሳይ ግንዛቤ Eንዲሁም Aንድ ዓይነት የሰላም ትርጒም
Aለን ወይ የሚለውን ጥያቄ ስናነሣ፤ ሰዎች ስለ ሰላም የተለያየ ትርጒም Eንዳላቸው Eንገነዘባለን፡፡
ለAንዳንዶች ሰላም ማለት የጦርነት Aለመኖር ሲሆን ሌሎች ደግሞ ሰላም የሚሆነው ጥሩ
የተዝናኑና የተደሰቱ Eለት ነው፡፡ Aንዳንዶች ደግሞ፤ ‹‹ምን ሰላም Aለኝ Aሜሪካን ሀገር ሳልሔድ፣
ሳላገባ፣ በቂ ገንዘብ ሳይኖረኝ? . . . ወዘተ›› ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ ለEንደዚህ ዓይነት ሰዎች ሰላም
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የሚሆነው ወይም ሰላም Aለ ብለው የሚያምኑት ቁሳዊ ፍላጎቶቻቸው ሲሟሉ ብቻ ነው፡፡ በመጽሐፍ
ቅዱስ ሰላም በስምምነትና በAንድነት Aብሮ መኖር ማለት ነው፡፡ ሰላም የEረፍት ስሜት ነው፡፡ ሰላም
የEግዚAብሔር መንግሥት Eና የመንፈስ ፍሬ ነው፡፡ ሰላም በሕግና በሥርዓት መኖር ነው፡፡
ጦርነት፣ ጥል፣ ጭቅጭቅ፣ መለያየት Eና ክፍፍል Aብሮ የመኖር ባህልን Eንዲሁም ሰላምን
የሚያደፈርሱ የሰላም ተቃራኒዎች ናቸው፡፡

2. ሰላም Eንዴት ይደፈርሳል
2.1.

ሃይማኖትን
የተቀሰቀሱ፣

በትክክለኛው
የብዙ

ንጹሐን

መንገድ
ሰዎችን

ካለመረዳት፤
ደም

ዓለማችን

ያፈሰሱ

Eና

በሃይማኖት

ብዙዎችን

ምክንያት

ለEልቂት

የዳረጒ

ጦርነቶችን Aስተናግዳለች፡፡ ዛሬም ታሪክ ራሱን Eየደገመ ሃያ Aንደኛው መቶ ክፍል ዘመን
በሃይማኖት Aክራሪነት በሚቀሰቀሱ ጦርነቶች Eና ግጭቶች የብዙ ሰዎች ሰላማዊ ኑሮ
ሲናጋ ይታያል፡፡ ይሄም የብዙዎች ኑሮ በጭንቀትና በሰቀቀን Eንዲሁም በፍርሀት የተከበበ
Eንዲሆን ከማድረጉ ባሻገር ብዙ ደም Aፋሳሽ ጦርነቶችን በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች
Eየቀሰቀሰ

ይገኛል፡፡

ሐዋርያው

ቅዱስ

ጳውሎስ

ከላይ

Eንደተጠቀሰው፤

ሃይማኖትን

በተመሳሳይ ሁኔታ በተዛባ መንገድ ተረድቶ ስለነበር ብዙዎችን ያሳድድ ነበር፤ ነገር ግን
ደማስቆ ላይ EግዚAብሔር ወደ ትክከለኛው መንገድ Aስገባው፡፡ የሐዋ. 9÷1-05፤ የቆሮንጦስ
ቤተ ክርስቲያን የክርስትና ሃይማኖት በደንብ ስላልገባቸው Eኔ የጳውሎስ ነኝ፣ Eኔ
የAጵሎስ፣ Eኔ የክርስቶስ ነኝ Eያሉ Eርስ በርሳቸው ይጣሉና ይከፋፈሉ ነበር፡፡
ይህን

ድርጊታቸውን

በመውቀስ

Eና

በመገሠጽ

ወደ

ትክክለኛ

የክርስትና

ትምህርት

Eንዲመጡ ቅዱስ ጳውሎስ በመልEክቱ መክሯቸዋል፡፡ 1ቆሮ 1÷0-05 Aይሁድ የAብርሃም
ልጆች ነን Eያሉ ነገር ግን Aብርሃም Eንደ Aመነ የማያምኑ፤ Aብርሃም በጎ ሥራ Eንዲሠራ
ለበጎ ነገር የማይተጒ፤ ሃይማኖትን በትክክለኛው መንገድ ያልተረዱ ስለነበሩ፤ ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስ መክሮAቸዋል፡፡ (ዮሐ 8÷!1-#7) ስለዚህ ሃይማኖትን በትክክለኛው
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መንገድ ካለመረዳት Eና በጭፍን ቅንነት Eንዲሁም ለEግዚAብሔር ቀናተኛ ነኝ ከሚል
ስሜታዊነት የተነሣ ሰላም ይደፈርሳል፡፡

2.2. ሕግንና ሥርዓትን ባለማክበር፡- ሕግ የሁላችንም የመኖር ዋስትና Eንዲሁም ደኅንነት
የሚረጋግጥበት ነው፡፡ ወንጀለኞች የሚቀጡበት ሕገ ወጦች የሚታረሙበት ሕግና ሥርAት
ከሌለ የEያንዳንዳችን የመኖር ዋስትና Aደጋ ላይ ይወድቃል፡፡ ሕግ የማይከበርበት Eና
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ለሥርAት ተገዢ ያልሆነ ሕዝብ ምንጊዜም ቢሆን ለዝርፊያ፣ ለጦርነት Eንዲሁም ለግጭት
የተጋለጠ ነው፡፡ ስለዚህ የEያንዳንዱ ኅብረተሰብ መብት Eንዲከበር፣ የሁሉም ደኅንነት Eና
ጸጥታ Eንዲረጋገጥ፣ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል በሕግና ለሥርዓት የሚገዛ፣ የሕግ
የበላይነት የሚያምን፣ ፍትሕን ለማስፈን የሚጥር መሆን Aለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
በተለያዩ

ጥቅመኞች

Eና

ስስታሞች

የሚቀሰቀሱ

ግጭቶችን

Eና

ጦርነቶችን

የሕግ

የበላይነትን በማስፈን መከላከል ይቻላል፡፡

3. የተለያዩ ግጭቶችን የማስወገጂያ ዘዴዎች፤
የሰው ልጆች በመካከላቸው የሚፈጠረውን ጤናማ ያልሆነ የAለመግባባት ስሜት Eንዲሁም
የተለያዩ ግጭቶችን የሚፈቱበት ዘዴ Eንደየ ሀገሩ Eና Eንደ ባህሉ የተለያየ ሲሆን በዚህ ትምህርት
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዘዴዎችን ለመመልከት Eንሞክራለን፡፡
3.1. ውይይት፡በግልና በሥራ የሚፈጠሩ Aለመግባባቶችንና ግጭቶችን በመነጋገር በተለይ በግልጽ መወያየት
መፍታት ይቻላል፡፡ (ማቴ.08÷05-!) ብዙ ጊዜ Aንዱ የAንዱን ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣
ሥነልቡና ወይም ፍላጎት ካለመረዳት Aለመግባባት፣ ግጭት ወይም ጠብ ይመጣል፡፡ ከመረጃ
Eጥረትም ብዙ ሰዎች ለተለያዩ ግጭቶች ይጋለጣሉ፡፡ ስለዚህ በጠረጴዛ ዙሪያ በመቀመጥ በግልጽነት
Eና በቅንነት በመወያየት በግለሰቦች ወይም በሕዝብ መካከል የተከሠቱ ግጭቶችን Eንዲሁም
ችግሮችን መፍታት ይቻላል፡፡ Aብርሃምና ሎጥ በመወያየት ችግሮቻቸውን ፈተዋል፡፡ (ዘፍ.03÷1-08)
3.2. ሽምግልና፡በብዙ ሃይማኖቶች Eና ባህሎች በEድሜ የበለፀጒ ሰዎች ያካባቱት ሰፊ ልምድ Eንዲሁም ጥበብ
Aላቸው ተብሎ ይታመናል፡፡ በዚህ የተነሣ በኅብረተሰቡ ልብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያላቸው ሲሆን
በብዙ ጒዳዮች ሽማግሌዎች ተጽEኖ ፈጣሪዎች Eና Aስታራቂዎች ችግር ፈቺዎች ናቸው፡፡
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3.3. ይቅርታ፡-

የበደሉንን ይቅር በማለት የበደልናቸውን ይቅርታ በመጠየቅ ግጭቶችን መፍታት ይቻላል፡፡
(ማቴ 08÷!1፣ ማቴ 5÷!1-!6)
3.4. በጸሎትና ለEግዚAብሔር በመተው፡EግዚAብሔር የሰላምና የፍቅር ምንጭ ነው፡፡ Eውነተኛ ሰላም ከEርሱ ይገኛል፡፡ Eርሱ
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የሚሰጠን ሰላም ዓለም Eንደሚሰጠን ሰላም Aይደለም፡፡ ስለዚህ ዘወትር ስለ ሀገር፣ ስለ ዓለምና ስለ
Eያንዳንዳችን ሰላም ለመጸለይ Eንዲሁም በቀልን ለEግዚAብሔር በመተው በAጠቃላይ ሰላምን
ከሚያደፈርሱ ክፉ ተግባራት በመሸሽ ግጭቶችን መፍታት ይቻላል፡፡ Eዚህ ጋር ልብ ልንለው
የሚገባ ጒዳይ ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት የምንሰራቸው የሰላም ሥራዎች በኋላ ግጭቶች
ከተከሰቱ በኋላ ከምንሠራው የEሳት Aደጋ ሥራዎች የተሻሉ መሆናቸውን ነው፡፡

ማጠቃለያ፡ሰላም የEግዚAብሔር መንግሥት ነው፡፡ ክርስቶስ የሰላም Aለቃ Eና ሰላምን ሰጪ ጌታ ነው፡፡
በዚህ ምክንያት Eያንዳንዳችን የሰላም መልEክተኛ Eና የሰላም Aምባሳደር መሆን ይገባናል፡፡ ከሁሉም
ጋር በሰላም Eንድንኖርም ታዝዘናል፡፡ ክርስቲያኖች ከራሳቸው፣ ከፈጣሪ ጋር፣ ከወንድሞቻቸው Eና
ከተፈጥሮ ጋር በመታረቅ Eውነተኛ ሰላም ያገኛሉ፡፡ ከምንም ነገር መጀመሪያ ለሰላም ቅድሚያ
መስጠትን፣ ሰላምን መቀበልና መከተል የሁሉም ሰው ሓላፊነት ነው፡፡ Aስተማማኝ ሰላም Eንዲኖር
ሁላችንም የሚገባንን AስተዋጽO ባላበረከትን ቁጥር ለሰላም መደፍረስም ተጠያቂዎች ነን፡፡ ስለዚህ
በመተሳሰብና በመከባበር በመኖር፣ ግጭትን የማስወገድ ባህላችንን Aዳብረን፤ የሰላም መልEክተኞች
በመሆን፤ ሰላም በምድራችን Eንዲሰፍን ተግተን መሥራት በተለይ ከወጣቶች ይጠበቃል፡፡

ተግባር፡መምህሩ ወጣቶች ስለ ሰላም ያላቸውን ግንዛቤ Eንዲያዳብሩ Eና የተለያዩ የግጭት Aፈታት
ዘዴዎችን

ለማወቅ

የሚያስችላቸውን

ልምድ

የሚቀሰሙበት

Aውደ

ጥናት

ወይም

የውይይት መድረክ ያዘጋጁላቸው፡፡
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Aትፍረዱ
ሠላሳ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለራሳቸው ማንነትና በሌሎች ላይ ስለመፍረድ ለይተው
በማወቅ ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “Eንዳይፈረድባችሁ Aትፍረዱ” ማቴ. 7÷1
ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ. 7÷1-5፣ ሮሜ. 04÷4፣ ዘፍ. 08÷!5፣ 1 ቆሮ. 4÷5

መብራቱ ኪሮስ፣ ‹‹Aትፍረድ››፣ ትርጒም፤ በAቡነ ሺኖዳ ሦስተኛ የተጻፈ መጽሐፍ

“Don Not Judge” by Pope Shenouda III

መግቢያ፡ወጣቶች ስለ ራሳችሁ በቂ ግንዛቤና መረጃ Aላችሁ
ጥቂት ጊዜ ወስዳችሁ ጠንካራና ደካማ ጎናችሁን በዝርዝር ጿፏቸው
በሌሎች ላይ ፈርዳችሁ ታውቃላችሁ
ስለ ሐሜት ያላችሁን ግንዛቤ ለመምህራችሁና ለጓደኞቻችሁ Aስረዱ

የሳምንቱ ትምህርት፡በሌሎች ላይ መፍረድ ብዙዎቻችን ለረጅም ጊዜ የተለማመድነው Eና Aብሮን የኖረ ባህላችን
ሆኖAል፡፡ EግዚAብሔር የማይወደው ክፉ ተግባር Eንደሆነና ትልቅ ኃጢAት መሆኑን Aናስተውልም፡፡

www.zeorthodox.org

በሌሎች ላይ መፍረድ ዘወትር የራሳችንን ድካምና ጒድለት Eየመረመርን በሕይወታችን Eድገትና
መሻሻል Eንዳይኖረን የሚያደርግ Eንቅፋት ነው፡፡ ሁል ጊዜ የሌሎችን ነውር፣ ድካምና ኃጢAት
Eያነሱ መናገር ተገቢ Aይደለም፡፡ ከዚያ ይልቅ ስለራሳችን ድካምና ጉድለት Aውቀን ንስሓ መግባት፣
መሻሻልና መለወጥ Eንደሚያስፈልገን፤ ክርስቶስ በራሳችን ላይ Eንጂ በማንም ላይ Eንዳንፈርድ
Aስተምሮናል፡፡ በEኛ ዓይን ውስጥ ምሰሶ Eያለ የሌሎችን ጒድፍ መመልከት ስሕተት መሆኑንም
Aስረድቶናል፡፡ (ማቴ. 7÷1-5)
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1. ሰዎችን Eና ክፉ ሥራቸውን መለየት መቻል፡ዘወትር ደጋግመን የምንሠራው ስሕተት ሰዎችን Eና ክፉ ሥራቸውን Aንድ Aድርገን
መመልከታችን ነው፡፡ ትክክለኛው ምልከታ ግን፤ ኃጢAተኛውን ሰው ሳይሆን ኃጢAትን፣ ክፉ ሥራ
የሠራውን ሰው ሳይሆን ክፉ ሥራውን፣ በክፉ ሐሳብ የሚያምጸውን ሰው ሳይሆን ክፉ ሐሳቡን
መቃወም መጥላት Eና ተግባራቸው ላይ መፍረድ፤ ከክፉ ሥራቸው ተቆጥበው ታርመው ወደ ንስሐ
Eንዲቀርቡ መምከር መርዳት ነው፡፡ ሰዎችን Eና ክፉ ሥራቸውን ቀላቅለን የምናይበት ዓይናችን
ተቀይሮ ክፉ ሥራን Eና ክፉ ሰውን ለይተን ማየት ወደምንችልበት ብስለት ማደግ Aለብን፡፡
2. በሌሎች ላይ ፈራጅ የሚያደርጒን ምክንያቶች፡በሌሎች ላይ ፈራጅ የሚያደርጒን ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም በዚህ ትምህርት ጥቂቶቹን
ለማየት Eንሞክራለን፡፡
2.1. ራስን በAግባቡ Aለማወቅና Aለመገንዘብ፡ብዙዎቻችን የራሳችንን ጠንካራና ደካማ ጎን ለይተን ስለማናውቅ Eና ስለ ራሳችን በቂ ግንዛቤ
Eንዲሁም መረጃ ሰለሌለን ዘወትር ሌሎችን መኮነን ይቀናናል፡፡ ራሳችን Eያመነዘርን፣ Eየሰረቅን፣
Eየዋሸን፣ ሌሎችን Eያማን Eና በወሬ ተጠምደን Eየዋልን፤ Eንዲህ የሚያደርጒትን ስንፈርድባቸው
Eንውላለን፡፡

ስለዚህ

በሰዎች

ላይ

የተጠቆመውን

ጣታችንን

መልሰንና

ዓይናችንን

Aንሥተን

የራሳችንን የበደል የክፉ ሥራ ምሰሶ ማየት ግድ ይለናል፡፡
2.2. የፍቅር Eጦት፡EግዚAብሔር ፍቅር ነው፡፡ EግዚAብሔርን የሚያውቅ ሰው ሰውን ሁሉ መውደድና መንከባከብ
Aለበት፡፡ ፍቅር ከAስቸጋሪ ሰዎች ጋር Eንኳን መኖር የሚያስችለን ኃይል ነው፡፡ ክርስቲያኖች
ጠላቶቻችንንም ጭምር Eንድንወድ ታዘናል፡፡ (ማቴ. 5÷#3-#8) ፍቅር ሰዎችን ከነ ድካማቸው
Eንድንወዳቸው Eና Eንድንሸከማቸው የሚያስችለን ጒልበት ነው፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ፍቅር

www.zeorthodox.org

ብዙ ኃጢAትን Eንደሚሸፍን Aስተምሯል፡፡ (1ጴጥ 4÷8) ስለዚህ ለሰው ያለን ፍቅር Eየቀነሰ
ሲመጣ ፈራጆችና ሐሜተኞች Eንሆናለን ማለት ነው፡፡
2.3. ራስን ማጽደቅ፡ራስን ማጽደቅ ማለት Eኛ ከሌሎች የተሻልን ነን በማለት፤ ራስን ከፍ Aድርጎ የማየት ስሜት
ነው፡፡ ይህ ስሜት ሥር Eየሰደደ ከመጣ የራሳችንን ድካምና ኃጢAት ማየት የማንችልበት ደረጃ ላይ
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ያደርሰናል፡፡ ይህ ደግሞ ነገሮችን በትክክል ተገንዝበን በማስተዋል ከመመርመር Eና መልካሙን
ከማድረግ

ይልቅ፤

ራሳችንን

በማጽደቅና

ከፍ

በማድረግ

ከሌሎች

ጋር

Eያነጻጸርን

ፈራጆች

Eንሆናለን፡፡ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት በቤተ መቅደስ ፈሪሳዊው Eና ቀራጩ የጸለዩት ጸሎት
ነው፡፡ ቀራጩ ስለራሱ ኃጢAት ብቻ Eያሰበ ከEግዚAብሔር ምሕረትን ለማግኘት ሲጸልይ፤
ፊሪሳዊው ግን ራሱን ጻድቅና ከፍ Aድርጎ ከቀራጩ ጋር Eያነጻጸረ በEርሱም ላይ ይፈርድ ነበር፡፡
ራስን ማጽደቅ Eውነተኛና ቅን ፈራጅ የሆነውን የጌታችንን ሥራ ቀምተን በትEቢት ፈራጅ
የሚያደርገን በመሆኑ ከዚህ ክፉ ተግባር Eንጠበቅ፡፡ (ሉቃ. 08÷9-04)

ማጠቃለያ፡በሰዎች ላይ ሳይሆን በክፉ ምግባራቸው ላይ መፍረድ ተገቢውን ግሣጼ፣ ምክርና ቅጣት
መስጠት

በEግዚAብሔር

የተፈቀደ

ነው፡፡

ወላጆች

ልጆቻቸው

ሲያጠፉ

Eርምት

መስጠት

በEግዚAብሔር የተፈቀደ ነው፡፡ ወላጆች በልጆቻቸው ክፉ ምግባር ላይ፣ Aባቶች ካህናት በንስሓ
ልጆቻቸው ኃጢAት ላይ Eንዲሁም ዳኞች በሕገ ወጥ ሥራዎች ላይ ይፈርዳሉ፣ ፍትሕን ያሰፍናሉ፡፡
ስለዚህ ወጣቶች ሰዎችን Eና ክፉ ምግባራቸውን ለይታችሁ የምታዩበትን ጥበብ በመያዝ፤ ክፉ
ሰዎችን ሳይሆን ክፉ ሐሳባቸውንና ተግባራቸውን Eየተቃወማችሁ በቅንነት Eና በክርስቶስ ፍቅር
ከክፉ ምግባራቸው Eንዲወጡ Eርዷቸው Eንጂ በማንም ላይ Aተፍረዱ፡፡ የደከመውን ማበርታት፣
የሌሎችን ሸክም መሸከምን Eና በሰዎች ተስፋ ሳትቆርጡ ራሳቸውን ወደ መልካም ምግባር
የሚለውጡበትን Eድል መስጠትን በሕይወታችሁ ተለማመዱ፡፡ (1ጢሞ.5÷!4፣ ገላቲያ.6÷1-3)
ከዚህ ቀደም በሌሎች ላይ በፈረዳችሁት ፍርድ Eንዳይፈረድባችሁ ንስሓ ግቡ፤ ከዚህ በኋላም
Eንዳትፈተኑ ራሳችሁን ጠብቁ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

ወጣቶች ራሳቸውን የሚያዩበት የጽሞና ጊዜ Eንዲኖራቸው Eና በየEለቱ ውሎAቸውን
የሚመዝኑበት ልምድ Eንዲያዳብሩ መምህሩ ከተግባራዊ ምሳሌዎች ጋር ይንገሯቸው፡፡
ወጣቶች

ራሳቸውን

ማየት

የሚያስችሏቸውን

መንፈሳዊና

ሥነ

ልቡናዊ

መንገደችን

መምህሩ ይጠቁሟቸው፡፡
 የሚከተሉትን ዘዴዎች በመጠቀም ወጣቶች በሌሎች ላይ ከመፍረድ ራሳችሁን መጠበቅ
ትችላላችሁ፡፡
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ሌሎችን ማክበር፣ መውድድን Eና ማመስገንን ልመዱ፡፡
ሁል ጊዜ ስለሌሎች ጥሩ ነገር መናገርን ልመዱ፡፡
ሐሜተኞችን ከማዳመጥ ራቁ፡፡
የራሳችሁን የየEለት Eንቅስቃሴ መፈተሽ Eና ድከመትና ጥንካሬያችሁን መመዘንን
ተማሩ፡፡
ወሬኞች የሚነግሩAችሁን ሁሉ Aትመኑ፡፡
ለደካሞች መጸለይን ልመዱ፡፡
Eውነታውን ሳትረዱ በስማ በለው ሰዎችን መጥላትን Aስወግዱ፡፡

www.zeorthodox.org
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¡`e+Á”“ ¾”êQ“ QÃ¨ƒ
WLd ›Ue}— dU”ƒ
¾ƒUI`~ ¯LT፡- ¨×„‹ ¡`eƒ“ ¾”êQ“ QÃ¨ƒ SJ’<” }Ñ”´uው K Ó²=›wN?`
ðnÉ uS ²´ Ã•^K<& KK?KA‹U Áe[ÇK<::

unM ¾T>Ö“ Øpe' # “”} Ó” ¾እግዚአብሔር S”ðe በ “”} ዘንድ K=•` uS”ðe
”Í= uYÒ ›ÃÅL‹G<U:: /aT@ 8.9

}ÚT] U”vw፡- 2 }cKA 1.02፣ 1 qa 6.02-! ፣ 1 qa 7.1-9 ÑLƒÁ 5.06-!6

SÓu=Á
¨×„‹ ¯KT© J’¨< ŸT>•\ ŸTÁU’< c−‹
wL‹G<
upÉe“

“”}” M¿ ¾T>ÁÅ`Ó ’Ñ` ›K

evL‹G<? U”É’¨<?
“ u”êQ“ S•` KU” ›eðKÑ?

¾dU”~ ƒUI`ƒ
—” ¡`e+Á•‹” ዓለT© J’¨< ŸT>•\ c−‹ M¿ ¾T>ÁÅ`Ñ” ¾U”•`uƒ u?ƒ'
¾U”uL¨< UÓw' ¾U”Kwc¨< Mwe. . . ¨.².} ›ÃÅKU:: u²=I ¯KU ¡`e+Á•‹
¾U”•`uƒ ¾}K¾ Åc?ƒ ¨ÃU "Uý ¾K”U፤ ¾U”•[¨< u²=I‹ UÉ` LÃ ’¨<::
¾U”SÑu¨< c−‹ ¾T>SÑu<ƒ” ¾²=I” ¯KU UÓw ”Í= ŸcTÃ ¾T>¨`É ¾}K¾ S“
›ÃÅKU:: Mwf‰‹” “ K?KA‹ KS•` ¾T>ÁeðMÑ<” ’Ña‹ G<K< Ÿ²=I ¯KU ¾}Ñ–<
“†¨<:: ÃI w‰ dÃJ” u²=I UÉ` uc−‹ LÃ ¾T>J’¨< G<K< u —U QÃ¨ƒ ÃJ“M::
” STK”' ”cÅÇK”' ”^vK”' ”ÖTK”' Åe
N²” ÁÓØS“M' ” STK”'
”V K”:: ¡`e+Á” eKJ”” w‰
’²=I ’Ña‹ ›ÃSKŸ~”U M”M ›”‹MU::
¡`e+Á•‹” Ÿ²=I ¯KU c−‹ M¿ ¾T>ÁÅ`Ñ” u²=I ¯KU ¾•`” ¯KU” “ U™…”

www.zeorthodox.org

›KS¨<ÅÇ‹”
“ Ÿ¡ñ }Óv` Ÿ Ö=›ƒ S^n‹” c=J”& ¾”êQ“ QÃ¨ƒ uS•`
¾QÃ¨ƒ M¿’ƒ SõÖ^‹” ŸK?KA‹ ¯KT¨<Á”“ ¾TÁU’< c−‹ M¿ ÁÅ`Ñ“M::

1. ¾”êQ“ QÃ¨ƒ U”É’¨<?
¡`e+Á•‹ u’õeU uYÒU ”èQ J’¨< ”Ç=•\ ¾እግዚአብሔር ðnÉ ’¨<:: ¾YÒ
”êQ“ TKƒ c¨<’ ‹”” Ÿ´S<ƒ “ Ÿ`Ÿ<cƒ u›ÖnLÃ c¨<’ ‹”” K=Áqig< ŸT>‹K<
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¾ Ö=›ƒ Y^−‹ SÖup TKƒ ’¨<:: ¾’õe ”êQ“ ÅÓV ’õd‹” ²¨ƒ` Kእግዚአብሔር
”ÉƒÑ³ nK<” uSeTƒ' uëU“ uçKAƒ' uuÑA ’Ña‹ G<K< SƒÒƒ' ’õd‹”” Ÿ Ö=አƒ
SÖup ’¨<:: u}KÃ w²< ¨×„‹ ¾T>ð}’<uƒ ¾´S<ƒ Ö=አƒ eKJ’ Ÿ´S<ƒ uS^p “
uSgi ¾YÒ“ ¾’õe” ”êQ“” SÖup ÃÑvM::

2. ¾É”ÓM“ QÃ¨ƒ:›”É ¨”É ¨ÃU c?ƒ ^d†¨<” Ÿ´S<ƒ Öwk¨< K?L u”êQ“ ¾T>•\ƒ QÃ¨ƒ
’¨<:: SêNõ pÆe K›”É c¨< G<Kƒ ›T^à‹ ”ÇK<ƒ Ã“Ñ^M:: ÃIU ›”É ¡`e+Á”
¾É”ÓM“ QÃ¨ƒ ¨ÃU ¾Òw‰ QÃ¨ƒ” S`Ù ¡`e+Á“© QÃ¨~”
”Ç=S^
ÃS¡^M:: ¾É”ÓM“ QÃ¨ƒ” ’u=¿ ›?MÁe' SØUl ÄN”e' pÆe ä¨<KAe“ K?KA‡U
¾•\ƒ c=J” KðnÅ ’õe uSÑ³ƒ ¾uKÖ እግዚአብሔር”
“ c−‹” KTÑMÑM c−‹
¾T>S`Ö<ƒ ¾QÃ¨ƒ S”ÑÉ ’¨<::

3. ¾Òw‰ QÃ¨ƒ:SêNõ pÆe ›”Ç=ƒ c?ƒ K›”É ¨”É' ›”É ¨”É K›”Ç=ƒ c?ƒ ¾J’” Òw‰
ÃðpÇM:: eK²=I ›”É c¨< °ÉT@¨< KÒw‰ c=Å`e ¾እግዚአብሔር” ðnÉ ÖÃq uHÃT•ƒ
u¡`e+Á“© QÃ¨ƒ ÃUƒSeK¨<” “ T>eƒ ¾UƒJ’¨<” c?ƒ ðMÑA ÁÑvM:: u?}cw
ÃSW` M' MÐ‹” Ã¨MÇM& uÒw‰ QÃ¨~U እግዚአብሔር” ÁŸw^M:: ’Ñ` Ó” ŸÒw‰
uòƒ “ ŸÒw‰ u%EL ¾T>ðçU” ´S<ƒ እግዚአብሔር ¾T>ŸK¡M c=J” ”èQ ¾J’¨<” ¾Òw‰
QÃ¨ƒ ¾T>Áqiሽ }Óv`U ’¨<::

TÖnKÁ:¨×„‹ ¡`eƒ“ ¾”êQ“ QÃ¨ƒ SJ’<” Ÿ²=I ƒUI`ƒ }Ñ”´v‹%EM:: u¯KU
ŸT>•\ c−‹ M¿ ¾T>ÁÅ`Ñ<›‹G<” ’Ña‹U ›¨<n‹%EM:: eK²=I uTÁU’< S"ŸM
¾•^‹G< “”} Ó” u Ó²=›wN?` uTS”'u›SK"Ÿƒ'uQÃ¨ƒ “ u’<a›‹G< uSK¾ƒ
Ó²=›wN?` Åe ¾T>c˜uƒ” ¾”êQ“ QÃ¨ƒ KS•` ƒÑ<:: ¯KS<” “ U™~” dÃJ”

www.zeorthodox.org

Ó²=›wN?`” ¾UƒŸ}K< ðnÆ”U ¾U Å`Ñ< G<’<:: /›?ô. 5.1' 1ÄN 2.05-07/

}Óv`:-


SUI\ ¨×„‹ u¾°Kƒ }°Kƒ ’<a›†¨< ¾”êQ“ QÃ¨ƒ”
¾T>Áe‹LD†¨<” UdK?−‹ ŸpÆd” QÃ¨ƒ Ò` Á³SÆ Ã”Ñb†¨<::

¨×„‹ K¯KU U™ƒ dÃJ” K Ó²=›wN?` ðnÉ S ²´
Á¨Á¿›†¨<::

”Èƒ

”Ç=•\
”ÅT>‹K<
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¡`e+Á”“ Y’ Mu<“© Ö?”’~
ሠላሳ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ክርስትና የተለያዩ ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቻችንን በጥልቀት
Eንደሚያሟላ Aውቀው በክፍል ውስጥ ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ፍጹም ፍቅር ፍርሐትን Aውጥቶ ይጥላል Eንጂ በፍቅር ፍርሐት
የለም

ፍርሐት

ቅጣት

Aለውና

የሚፈራም

ሰው

ፍቅሩ

ፍጹም

Aይደለም፡፡›› 1 ዮሐ.4.08-09

ተጨማሪ ምንባብ፡- 1ዮሐ. 4.7-!1፣ 1ዮሐ 5.1-3 1ቆር፣ 03፡1-8

መግቢያ፡
ወጣቶች ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቻችሁን ለይታችሁ ታውቃላችሁ?

Eነዚህን ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶች የሚያረካቸው ምንድነው?

የAንድ ሰው ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቹ ካልተሟሉለት ምን ሊሆን ይችላል?

የሳምንቱ ትምህርት፡Aንድ ሰው ጤናማ ሥነ ልቡና Aለው የሚባለው በተግባሩ፣ በሐሳቡና በስሜቱ መካከል ጤናማ
የሆነ ውሕደት ሲኖር Eና ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቹ በትክክለኛ መንገድ ተሟልተው ሲገኙ ነው፡፡ ብዙ
ጊዜ በፍላጐታችን Eና በሐሳባችን መካከል ስምምነት ከሌለ ውስጣችን ስለሚረበሽ ጭንቀት፣
ፍርሐት፣ Aለመረጋጋት Eና በራስ Aለመተማመን Eንዲሰማን ያደርገናል፡፡
ክርስትና ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቻችን ተሟልተው ሰላማዊ Eና የተረጋጋ ሕይወት Eንዲኖረን
ያደርጋል፡፡ ሰው ሥጋ ብቻ Aይደለም፣ መንፈስም ነው፡፡ ለAንድ ሰው የሥጋ ፍላጐቶች ብቻ
መሟላት

ጤናማ

www.zeorthodox.org
ሥነ

ልቡና

Eንዲኖረው

Aያስችለውም፤

መንፈሳዊ

ፍላጐቶቹም

መሟላት

Aለባቸው፡፡ በሥጋ Eና በነፍስ መካከል ስምምነት Eንዲኖርና የተረጋጋ ሕይወትን Eንድንመራ
ክርስትና ትልቁን ሚና ይጫወታል፡፡ የEግዚAብሔር ጸጋ የሰዎችን ጒድለት ይሞላል፡፡ /2ቆሮ
02.9፣ ሉቃ 3.5/፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ሥነ ልቡናዊ ፍላጐቶቻችንን በዝርዝር Eንመለከታለን፡፡
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1. የደኅንነት ስሜት Eንዲሰማን መፈለግ፡ማንኛውም ሰው በሚኖርበት Aካባቢ Eና በሥራው ዋስትና Eንዲኖረው Eንዲሁም ደኅንነቱና
ሰላሙ Eንዲረጋገጥ ይፈልጋል፡፡ ክርስትና ስዎች በመዋደድና በመከባበር ከኖሩ ደኅንነነታቸውን
Eንዲሁም ሰላማቸውን ማረጋገጥ Eንደሚችሉ ያስተምራል፡፡ በተለይ ነፍሳችን በEግዚAብሔር
Eንድትታመን Eና ደኅንነት Eንዲሰማት ያደርጋል፡፡ የEግዚAብሔር ሰላም ስለሚጠብቃት ነፍሳችን
ከፍርሐት ነፃ ትሆናለች፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስ በEስር ቤት ሆኖ ጥሩ Eንቅልፍ የተኛውና ያልተጨነቀው
ነፍሱ በEግዚAብሔር ትታመን ስለነበር ነው፡፡ (የሐዋ.ሥራ 02÷1-02)

2. መወደድን መፈለግ፡ሁላችንም በሌሎች መወደድንና መፈቀርን Eንፈልጋለን፡፡ በሌሎች Eንደተወደድን ስናውቅ
ውስጣችን በደስታ ይሞላል፣ የደኅንነት ስሜትም ይሰማናል፡፡ መንፈሳዊ ሕይወታችን ይህን የፍቅር
ፍላጐታችንን ያሟላልናል፡፡ EግዚAብሔር ፍቅር ነው፤ በEግዚAብሔር ስንታመን የEግዚAብሔር
ፍቅር

በልባችን

ስለሚፈስ

የፍቅር

ፍላጐታችን

ሞልቶ

ይተርፋል፤

ሌሎችንም

ጭምር

Eናፈቅራለን፡፡ /ሮሜ 5÷5/

3. መመስገንን መፈለግ፡ከልጅነታችን ጀምሮ ለEያንዳንዱ EንቅስቃሴAችን የሌሎች Aስተያየት፣ይሁንታ Eና ምስጋና
የማወቅና የመፈለግ ዝንባሌ Aለን፡፡ Aንዳንዶች የሌሎችን ምስጋና በጣም ከመፈለጋቸው የተነሣ
በራስ

መተማመናቸውን

Aጥተው

በሌሎች

ላይ

ጥገኛ

ሆነዋል፡፡

ሌሎች

የሚያመሰግኗቸው፣

የሚያበረታቷቸው Eና የሚያደንቋቸው ከሆነ በሕይወታቸው ሙሉ ሆነው የኖሩ ይመስላቸዋል፡፡
ሌሎች የማያመሰግኗቸውና የማያጨበጭቡላቸው ከሆነ ደግሞ በEንቅስቃሴያቸው ሁሉ ጉድለት
ያለባቸው መስሎ ስለሚታያቸው በሕይወታቸው ሙሉ ሆነው የሚኖሩ Aይመስላቸውም፡፡ ክርስቲያን
ግን ይህ ፍላጐቱ በEግዚAብሔር ስለሚሟላ ራሱን የEግዚAብሔር ልጅ Eንደሆነ Aድርጎ ያምናል፡፡

www.zeorthodox.org

የመንግሥቱ ወራሽ Eንደሆነ ስለሚያምንም Aምልኮውና ሥራው በሰዎች ምስጋና ላይ የተመሠረተ
Aይደለም፡፡ ክርስቲያን ለምን Eንደሚኖር? ማንን Eንደሚያገለግል? ያውቃል፡፡

4. ነጻነትን መፈለግ፡በዓለማችን ብዙ መሥዋEትነት የተከፈለባቸው Eልህ Aስጨራሽ የነጻነት ትግሎች ተካሒደዋል፡፡
Eነዚህ ትግሎች ሰው ለነጻነት ያለውን ከፍተኛ ፍላጐት Eና የሚሰጠውን ዋጋ የምናይባቸው
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መስታዎቶቻችን ናቸው፡፡ ማንኛውም ሰው ነጻ መሆን፣ በነጻነት መንቀሳቀስና መኖርን ይፈልጋል፡፡
ክርስትና EግዚAብሔር የሰው ልጅን በAምሳሉ ነጻ Aድርጐ Eንደፈጠረው ይሰብካል፡፡ Eውነተኛ
ነጻነትም በሕግና በሥርዓት መኖር ነው፡፡ ሰው ሕግን ሲተላለፍ ከሥርዓት ሲወጣና ኃጢAትን
ሲያደርግ ነጻነቱን ስለሚያጣ የኃጢAት ባሪያ ይሆናል፡፡ (ዮሐ 8÷"1-"6) ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ
ከኃጢAት ባርነት ነጻ Eንዳወጣን በነጻነት Eንድንኖር Eንደፈቀደልን ክርስቲያኖች Eናምናለን፡፡ /ሮሜ
5-6፣ ገላትያ 5÷1-3፣ ሮሜ 8÷05-07/

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ሥነ-ልቡናዊ ፍላጐቶቻችሁ Eንዴት ጤናማ በሆነ መንገድ መሟላት Eንደሚችሉ Eና
በነጻነት መኖር ማለት በሕግና በሥርዓት መኖር ማለት Eንደሆነ ከዚህ ትምህርት Aውቃችኋል፡፡
ስለዚህ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ጠንካራ በመሆን፣ በጸሎትና በበጐ ነገሮች በመትጋት የተረጋጋ Eና
ሰላማዊ የሆነ ኑሮን ለመኖር ትጒ፡፡

ተግባር፡መምህሩ ወጣቶች ሥነ-ልቡናዊ ፍላጐቶቻቸውን ከመንፈሳዊ ሕይወታቸው ጋር Aጣጥመው
ሰላማዊ

ኑሮን

Eንዴት

መኖር

Eንደሚችሉ

ተግባራዊ

ልምዶችን

በመጠቀም ያወያዩAቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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በዓላት(1) - መግቢያ
ሠላሳ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ በዓላት ምንነት፣ Aከባበርና መንፈሳዊ በረከት Aውቀው
በጽሑፍ ያቀርባሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርሁ ፡፡ ” ራE.1.0
ተጨማሪ ምንባባት፡የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ (በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ) ገጽ 106 - 122
‹‹በዓላት›› ምን? ለምን? Eንዴት?፤(ዲያቆን ብርሃኑ Aድማስ)፣ 09)(9 ዓ.ም

መግቢያ
በዓል፡- ማለት “ የደስታ፣ የEረፍት ቀን በዓመት በወር በሳምንት የሚከበር፣ ያለፈ ነገር
የሚታሰብበት

ተዝካር፤

ሕዝብ

ተሰባስቦ

የበዓሉን

ምስጢር

Eያሰበ

ደስ

ብሎትና

Aጊጦ….

የሚዘምርበት Eልል የሚልበት ሽብሸባ ጭብጨባ የሚያደርግበት ” ነው፡፡ ሰዋስወ ግስ ወመዝገበ
ቃላት ሐዲስ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ
በዓላት ከመደበኛ ሥራ Aርፎ ለበዓሉ ይገባዋል የሚሉትን መልካም ነገር መንፈሳዊ ሥራ
በመሥራት፤ EግዚAብሔርን በማመስገን፣ በማሕሌት፣ በምፅዋት፣ በጸሎት፣ ሊጎበኙ የሚገባቸውን
Aቅመ ደካሞች ረዳት ደጋፊ የሌላቸውን፣ በሽተኞችን Eሥረኞችን በመጎብኘት፣ የተጣሉ በማስታረቅ
የሚያሳልፉበት የሚከበሩበት Eለት ነው፡፡
በዓላት ከሌሎቹ ቀናት የሚለዩበትም የEረፍት ቀናት በመሆናቸው ነው፡፡ ለዚህም መሠረቱ
የAይሁድ ሰንበት (ቀዳሚት ሰንበት) ናት፡፡ ‹‹ሰማይና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ፡፡

www.zeorthodox.org

EግዚAብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ፤ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ
Aረፈ፡፡ EግዚAብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም፤ EግዚAብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው
ሥራ ሁሉ በEርሱ AርፎAልና፡፡›› ዘፍ. 2.1-3፡፡
በዓላት የመታሰቢያ Eለታትም ናቸው፡፡ EግዚAብሔር ለሠራው ድንቅ ሥራና በቅዱሳኑ Aድሮ
በቸርነቱ ለሠራው ሁሉ መታሰቢያ ይደረግለታል፡፡ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ፤‹ ‹ለተAምራቱ
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መታሰሲያ Aደረገ፤›› ሲል፤መዝ.)8.4 Eንደተናገረ፤ EግዚAብሔር ተAምራቱን ድንቅ ሥራውን
በበዓላት Eንዲታሰቡ Aድርጓል፡፡
EግዚAብሔር ለሠራቸው ሥራዎችም ሆነ ለቅዱሳኑ ከሰጣቸው መታሰቢያዎች መካከል በዓላት
መገለጫዎች ሆነው፤ የEግዚAብሔር ድንቅ ሥራ Eና የቅዱሳኑ ተጋድሎ የሚታሰቡበት Eለታት ናቸው፡፡
ጌታችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስም መታሰቢያ Eንድናደርግ በወንጌል Aዝዞናል፡፡ ‹‹ይህን
ለመታሰቢያዬ Aድርጉት Aለ፡፡›› ሉቃ.!2.09፡፡ ‹‹የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል፤›› መዝ.)01
ተብሎ በነቢዩ ዳዊትም ተጽፎAል፡፡
ቅዱስ ዳዊት የበዓላት Eለታትን መታሰቢያነት፤ ‹‹EግዚAብሔር የሠራት ቀን ይህች ናት፤
ሐሴትን Eናድርግ፣ በEርሷም ደስ ይበለን፤›› መዝ.)07.!4 በማለት Aጉልቶ ገልጾታል፡፡
የበዓል ትርጉም ይህ ከሆነ፤ ብዙ ሰዎች ስለበዓላት ዓላማ Eና Aስፈላጊነት ላይ ጥርጥር
Aላቸው፡፡ ለምን ? Eንዴት ? መከበር Eንዳለባቸው የሚጠይቁም ብዙ ናቸው፡፡
በዓላት በልማድ የሚከበሩ ወይም ቁጭ ብሎ መዋልን የወደደ ሰነፍ የፈጠራቸው
Aይደሉም፣ ምንጫቸው ሃይማኖት ነው፡፡
በብሉይ ኪዳን ብዙ በዓላት ነበሩ፡፡ ከEነዚህ በዓላት ቀዳሚዋ፤ EግዚAብሔር ሰማይና
ምድርን ፍጥረታትን ሁሉ ፈጥሮ ሲያርፍ የተጀመረችው ቀዳሚት ሰንበት የመጀመሪያዋ
ስትሆን፤ በሙሴ ሕግ የተሰጡ በዓላትም ነበሩ፡፡

(ዘሌዋ.!3) ሁሉም በማኅበር የሚፈጸሙ

Aምልኮተ EግዚAብሔር ያሉባቸው ሲሆኑ የየራሳቸው ሥርዓት Eና Aከባበርም ነበራቸው፡፡
Eነርሱም፡1. ቀዳሚቱ "ቀዳም ሰንበት" ዘፍ.2.2-3፣ዘሌ.!3.32. በዓለ ፋሲካ፤ ዘጸ.02.1-!፣ ዘሌ.!3.5-8

ሁለቱ ተከታታይ በዓላት ስለሆኑ Eንደ

3.የቂጣ በዓል፤ ዘሌ.!3.6

Aንድ ይቆጠራሉ፡፡

4. በዓለ መከር፤ ዘሌ.!3.05-06
5. በዓለ መጥቅE (መለከቶች የሚነፉበት በዓል)፤ ዘሌ.!3.!3-!5

www.zeorthodox.org

6. የማስተሰረያ ቀን (በዓል)፤ ዘሌ.!3.!6-!7

7. የዳስ በዓል (በዓለ መጸለት)፤ ዘሌ.!3.V4-"6 ናቸው፡፡
ከባቢሎን ምርኮ በኋላም ሁለት በዓላትን ጨመሩ፡፡
8. ፉሪም፡፡ Aስቴ. 9.06
9. የመቅደስ መታደስ መታሰቢያ በዓል፤ዮሐ.0.!2
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በAረማዊነት የሚኖሩት Aሕዛብም በAካባቢያቸው Aንድ ለውጥ ሲያዩ ብቻ ቶሎ መሥዋEት
ያቀርቡ ነበር፡፡ "ነፋስ ሲነፍስ፣ የነፋስ Aምላክ (ኤዎሎስ) ተቆጥቶናል፡፡

የፀሐይ ሙቀት

ሲያይል የፀሐይ Aምላክ (Aጵሎስ) ተቆጥቶ ነው፡፡ ባሕር ስትታወክ የባሕር Aምላክ
(ፓሲዶን) ተቆጥቶ ነው ” በማለት ካህናተ ጣOቱ በዓል ያዘጋጁ መሥዋEት ይሰው ነበር፡፡
በነዚህ ቀናት ሥራ ቢሠሩ በዓላት Eንደሻሩ Aይቆጥሩትም፡፡
Aይሁድ Eና Aረማውያን ወደ ክርስትና ሲገቡ የበዓላትን መንፈሳዊነት ለመረዳት ከብዶAቸዋል፡፡

በክርስትና በዓላት የሚከበሩት መንፈሳዊ ተግባራትን በመፈጸም Eና ቀናቱን ለEግዚAብሔር
በመቀደስ ነው፡፡ ለዚህም ነው በOሪት “የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ Aስብ”

ዘጸ.!.8

የተባለው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም፤ “በሰንበት መልካም መሥራት ተፈቅዶAል” ማቴ.02.02
በማለት Aከባበሩን Aስተምሮናል፡፡ ፍቁረ EግዚE ዮሐንስም፤ “በጌታ ቀን (በሰንበተ ክርስቲያን)
በመንፈስ ነበርሁ” ራE.1.0 በማለት የሰንበትን ልEልና፣ Aከባባር Eና የፍጽምና ደረጃ
AስተምሮAል፡፡ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት መንፈሳዊ ተግባራትን በመፈጸም መሆኑን AስተምሮAል፡፡

ቅዱሳን

ሐዋርያትም

ልማድ

መሰናክል

Eንዳይሆን

ሁሉንም

Eንዳመሉ

ተቀበሏቸው፡፡

ከAይሁድ ወደ ክርስትና የተመለሱት የክርስቶስን Aዳኝነት Aምነው ከተቀበሉና ክርስቲያን
ከሆኑ

በኋላ

በባህላቸው

ያደርጉት

የነበረውን

ከማድረግ

Aልተከለከሉም፡፡

ለምሳሌ፡-

በAይሁድነት ሳሉ ቅዳሜን ብቻ ያከብሩ ነበር፤ ክርስቲያን ከሆኑ በኋላ ግን ቅዳሜንም ፣
Eሑድንም ያከብራሉ፡፡

ግዝረትና የመሳሰለውም የብሉይ ኪዳን ትውፊት ከቤተ Aይሁድ በተመለሱት ክርስቲያኖች
ዘንድ Eስከ Aሁን ይሠራበታል፡፡ ከAረማዊነት የተመለሱት ደግሞ Eንደዚሁ የክርስቶስን
Aዳኝነት Aምነው ከተቀበሉና ክርስቲያን ከሆኑ በኋላ ልማደ Aረማውያንን Aልተውም፡፡
የቅዳሜን በዓልነት Aያውቁም፣ ግዝረት የላቸውም፡፡

ሊቃውንቱና መምህራኑ የረጅም ዘመናት Eድሜ ያስቆጠረውን ልምድ ከማስተው ይልቅ
በጣOታቱ ተሰይሞ ይከበር የነበረውን ሁሉ በቅዱሳኑ ስም Eየለወጡ Eንዲያከብሩ Aደረጉ፡፡

www.zeorthodox.org

ለምሳሌ ፡- በጣOት Aምልኮ በነበሩበት ጊዜ "ፓሲዶን"

የሚባለው ጣOት የባሕር Aምላክ ነበር፣

በክርስትና ዘመናቸው ግን "ኒኮላዎስ" የሚባለውን ቅዱስ የባሕር ጠባቂ ብለው በየዓመቱ
ያከብሩታል፡፡ በ "Oሪስ" ምትክ ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስን የወታደሮች ጠባቂ ብለው በየዓመቱ ያከብራሉ፡፡

በጠቅላላው Aረማውያን ለEያንዳንዱ ድርጊት (ፍጥረት) Aምላክ መድበውለት ስለነበር፤ ዛሬ
በቤተ ክርስቲያናቸው የሚከበሩት ቅዱሳን መላEክት ጻድቃን ሰማEታት ሁሉ የAንዳንድ ነገር
ጠባቂዎች Eየተባሉ ተሰይመዋል፡፡
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ስለ በዓላት Aጀማመር Eና ሥርዓቶች የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ Eና ትምህርት መሠረት
Aድርገን ለመግቢያ ያህል ከላይ ተመልክተናል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ
ክርስቲያን ያሉትን በዓላት Eና Aከባበር Eናያለን፡፡ በቅድሚያ በዓላቱን Eንይ ፡-

ትምህርቱ
በዓላት
በቤተ ክርስቲያናችን በሳምንት፣ በወርኅ Eና በዓመት የምናስባቸው EግዚAብሔር ሥራ
የሠራባቸው ቀናት Aሉ፡፡ ከዓመት Eስከ ዓመት ባሉት ቀናት በሙሉ የሚታሰቡ የየራሳቸው
በዓላትም Aሉዋቸው፡፡ Aንዳንዶቹ ቀናትም ከAንድ በላይ በዓላት ይታሰቡባቸዋል፡፡
ከዚሁም ጋር ሊቃውንቱ ለEመ ኮነ Eና ወበዛቲ Eለት የሚሏቸው መታሰቢያዎች Aሉ፡፡
ከሁለቱም Eለታዊ፤ ሳምንታዊ፤ ወርኃዊ Eና ዓመታዊ የምንላቸው በዓላት Aሉ፡፡

ለመሆኑ

ለEመ ኮነ Eና ወበዛቲ Eለት ማለትስ ምንድን ነው ?.....
ለEመ ኮነ፡- የሚባሉት ቋሚ ቀን ሳይኖራቸው ከፍ Eና ዝቅ Eያሉ ፤ በበዓለት Eና Aጽዋማት
ወቅት ሰንበታትን Eና ወቅቶችን Eየጠበቁ ይከበራሉ፡፡ በዚህ ወር፣ በዚህ ቀን በማለት ብቻ
የማይወሰኑት Eንደ ስብከት፤ ኖላዊ፤ ብርሃን፤ የAቢይ ጾም፣ በዓለ ሃምሳ፣ ሰንበታት
የመሳሰሉት ናቸው፡፡
ወበዛቲ Eለት፡- የሚሏቸው ደግሞ በዚህ ወር፣ በዚህ ቀን፣ ተብለው ተወስነው የሚታሰቡትን
ናቸው፡፡ ልደት፣ ጥምቀት፣ ወርኃዊ Eና ዓመታዊ የቅዱሳን መታሰቢያዎች በዚህ ሥር
ከሚካተቱት ውስጥ ይጠቀሳሉ፡፡
Eነዚህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ግጻዌ ተሠርተዋል፡፡ Aዋድያቱ (በሐሳበ ቀመር
ያሉት) በየዓመቱ መጀመሪያ ቀን ይታወጃሉ፡፡ (መምህር በAዲስ ዓመት ስለሚታወጀው Eና
ዘየAርግ Eና ይወርዱ ምን Eንደሆነ? ተማሪዎች ጠይቀው Eንዲመጡ Eና Eንዲያብራሩ፤
የቤት ሥራ Eና የማብራርያ ጊዜ በክፍል ውስጥ ይስጥዋቸው፡፡)
በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የበዓላት ቀኖና የራሱ የሆነ መልክ Aለው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ከሳምንት

www.zeorthodox.org

Eስከ ዓመት ያሉትን Eንመልከት፡፡

ሳምንታዊ በዓላት
ከሁሉ በፊት ቤተ ክርስቲያናችን ቅዳሜና Eሑድን Eንደ Aንድ ቀን ታከብራለች፡፡
የቅዳሜ መከበር በብሉይ ኪዳን የታዘዘ ሲሆን፣(ዘጸ.!.6) Eሑድ ደግሞ ጌታ ከሙታን
ተለይቶ ስለተነሣባት "የጌታ ቀን" ተብላ በሐዲስ ኪዳን የከበረች ናት፡፡ (ራE.1.0)
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ወርኃዊ በዓላት

ወሩን በሙሉ የሚታሰቡ የባለቤቱ የልUል EግዚAብሔር Eና ሥራ የሠራባቸው የቅዱሳን
መታሰቢያዎች Aሉ፡፡

ከEነዚህም የጌታን በዓላት (በስድስት Iየሱስ፣ በሰባት

ሥላሴ፣ በሃያ ሰባት መድኃኔ

ዓለምን…..) በመወከል በየወሩ በሃያ ዘጠኝ ይከበራሉ፡፡

የቅዱሳንን ሁሉ መታሰቢያ ማድረግ በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጸም ዘለዓለማዊ
ትንቢት መዝ.)01 በመሆኑ Eና የቅዱሳን መታሰቢያም ለበረከት ስለሆነ ምሳ.0.7 የበጎ
ትንቢት ፈጻሚዎች ለመሆን Eና EግዚAብሔር ከቅዱሳን በረከት Eንዲያሳትፈን በየወሩ
Eናስባቸዋለን፡፡

የሁሉንም

ቅዱሳን

Eና

የEመቤታችንን

የተለያዩ

በዓላት

በመወከልም

በቅድስተ ቅዱሳን በEመቤታችን ቅድስት ማርያም መታሰቢያ ቀን በየወሩ በ!1 ይከበራሉ፡፡

የቅዱሳን መላEክት መታሰቢያንም በሊቀ መላEክት በቅዱስ ሚካኤል Eለት በየወሩ በ02
Eናከብራለን፡፡

ይህ ማለት ግን ከጌታችን በዓላት Eንደ 6 Iየሱስ፣ 7 ሥላሴ፤ !7 መድኃኔዓለም፤
ከቅዱሳንም Eንዲሁ የምናስባቸው በዓላት Aይከበሩም ማለት Aይደለም፡፡ በሦስቱ Eለታት
ግን ሁሉም በዋናነት ይታሰባሉ፡፡

ከዚሁም ጋር በAጥቢያው ባለው ታቦት መታሰቢያ መሠረትም የAጥቢያው ምEመናን
በክርስቶስ Aምነው Eና ተስፋ Aድርገው ይህን ዓለም ያሸነፉትን ለማሰብ Eና ከበረከታቸው
ለመሳተፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፣ Aቡነ Aረጋዊ ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሌሎቹም መታሰቢያቸው
ባለበት ወርኃዊ Eና ዓመታዊ በዓሎቻቸው ታስበው ይከበራሉ፡፡

ዓመታዊ በዓላት
ከላይ Eንደተገለጠው ለEመ ኮነ Eና ወበዛቲ Eለት በሚለው የሚታሰቡት ናቸው፡፡
Eነዚህ በዓላት ፡-የጌታ Aበይት በዓላት

Eና የጌታ ንUሳን በዓላት

በመባል ይታወቃሉ፡፡

ዓመታዊ የንግሥ በዓላት ብለን የምናከብራቸው ከላይ በተገለጠው ዝርዝር የሚካተቱ Eና

www.zeorthodox.org

የማይካተቱ በዓላትም Aሉ፡፡ ለምሳሌ፡- በዓለ መድኃኔዓለም ከጌታ ዓበይት በዓላት በAንዱ
በስቅለት (በሰጊድ Eና በሐዘን) ሲታሰብ መጋቢት !7 ቀን ታቦት ወጥቶ ይነግሣል፡፡
ይከበራልም፡፡
ሌላው ደግሞ Eንደ ፍልሰታ ለማርያም፣የጥር ሥላሴ….. በዓመት የሚነግሡ ሆነው
ሲከበሩ በAበይት Eና ንUሳኑ Aልተካተቱም፡፡ ነገር ግን መጽሐፈ ስንክሳር ያስባቸዋል፤
መጽሐፈ ግጻዌውም ያውጃቸዋል፡፡
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ዓበይት Eና ንUሳን የጌታ በዓላት በተለየ ሁኔታ መከበራቸው፤ ግን የቅድስት ቤተ
ክርስቲያንን

Eምነት

ወይም

ትምህርተ

ሃይማኖትና

ሥርዓተ

Aምልኮዋን

በሚገባ

ያልተረዷት ክርስቶስን Aታውቅም፣ Aትሰብክምም ብለው ከሚተችዋት በላይ፤ ለጌታችን
ለIየሱስ ክርስቶስ ሥጋዌ Eና የማዳን ሥራ የምትሰጠውን የላቀ ክብር ያመለክተናል፡፡
ለመሆኑ Eነዚህ የጌታ Aበይት በዓላት Eነማን ናቸው፡፡ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖርም የሳምንት
ሰው ይበለንና፣ በሚቀጥለው የትምህርት ክፍለ ጊዜ Eናያቸዋለን፡፡

ማጠቃለያ
በዓላት ከEግዚAብሔር የተሰጡን የመንፈሳዊ በረከት መቀበያዎቻችን ናቸው ፡፡ በAግባቡ
ስናከብራቸው Eንጠቀምባቸዋለን፡፡
ቤተ ክርስቲያን በሳምንት ሰንበታትን፤ Eንዲሁም በወር Eና በዓመት የምታስባቸው በዓላት
በለEመ ኮነ (Eንዱ በዓል በ…ቀን ከዋለ) በሚል ስሌት Eና ታሪኩ በተፈጸመበት Eለት
የሚታሰቡ የሚከበሩ ናቸው፡፡
ክርስቲያኖች Eንደ Aሕዛብ በፍርሐት Eና Aጋጣሚ፤ Eንደ Aይሁድ ደግሞ በፊደል ሳይሆን
በመንፈስ የምናከብራቸው በዓላት የሥራ ፈትነት ምክንያት Aይደሉም፡፡

ተግባር
ተማሪዎች በ02 ቡድን ተከፍለው፤ በየወሩ ተመድበው ከAንድ Eስከ ሠላሳ ባሉት ቀናት
የየEለቱን መታሰቢያዎች ከመጽሐፈ ስንክሳር ወይም ከመጽሐፈ ግጻዌ በመመልከት
በሰንጠረዥ ያቅርቡ፡፡ መምህርም የጳጉሜን በሰንጠረዥ ያምጡላቸው፡፡
Eያንዳንዱ ቡድንም በደረሰው ወር ከሚከበሩት መካከል Aንድ በዓል Eየመረጠ ከAንድ ገጽ
ያልበለጠ ታሪክ ያዘጋጅ፡፡
ተማሪዎች የበዓላትን መንፈሳዊ ትርጉም ከመምህራን ተረዱ፤

www.zeorthodox.org
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በዓላት (2) - Aበይት የጌታ በዓላት
ሠላሳ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜ ሳምንት ስለ በዓላት ምንነት
የጀመርነውን

ትምህርት

ስለ

ጌታችን

ዓበይት

በዓላት

Aውቀው

በዝርዝር ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “EግዚAብሔር የሠራት ቀን ይህች ናት፤ሐሴትን Eናድርግ በEርስዋም ደስ
ይበለን፡፡” መዝ.)07()08)÷!4

መግቢያ
በየወሩ የተከፋፈላችሁትን የቤት ሥራ ለEያንዳንዱ ቡድን Aምስት ደቂቃ ብቻ ተሰጥቶት
ስድስት ቡድኖች ብቻ በዚህ ሳምንት ያብራሩ፡፡ ቀሪዎቹ ቡድኖች ለሚቀጥለው ሳምንት
ይዘጋጁ፡፡
በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሠረት የጌታ በዓላት ዘጠኝ Aበይት በዓላት

Eና ዘጠኝ ንUሳን

በዓላት ይባላሉ፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ስለEነዚህን በዓላት Eንማራለን፡፡
ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜ በብሉይ ኪዳን ስለሚታሰቡ በዓላት የተማርነውን ከልሱ፡፡
(Aሥር ደቂቃዎች)
ከEነዚህ በዓላትም በጌታ በዓላት ፍጻሜቸውን ያገኙትን የነቢያትን ትንቢት የያዘችው
Eውነተኛይቱ የክርስቶስ ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን ጌታዋን Eንዴት ፍጹም በሆነ ክብር
Eንደምታስበው Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ

www.zeorthodox.org

1ኛ. ብሥራት፡- ጥንተ Eለቱ መጋቢት !9 ቀን ነው፡፡ ከልደት ጋር ለማክበር ተብሎም
ታኅሣስ !2 ይከበራል፡፡ መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል፤ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመንፈስ
ቅዱስ ኃይል ክርስቶስን Eንደምትወልድ ያበሠራት Eለት ነው፡፡ በመንጸፈ ደይን ወድቆ ለነበረው
የሰው ዘር ታላቅ የምሥራች የመጣበት ነውና የምሥራች ቀን (ብሥራት) ተብሏል፡፡
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ልደት፡-

በትንቢተ
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የሰውን

ልጆች

ጥንተ

ተፈጥሮ

የፈጠረ

የEግዚAብሔር ልጅ Aሁን ደግሞ በሐዲስ፣ ተፈጠሮ ለመፍጠር ማለት ሰውን ለማዳን ሰው ሁኖ
የተወለደበት Eለት ነው፡፡ ልደት በየዓመቱ የሚከበረው ታኅሣሥ !9 ቀን ነው፡፡ በዘመነ ዮሐንስ ግን
(የሉቃስ ጳጉሜን ስድስት ስለሆነች) ልደት ታኅሣሥ !8 ቀን ይሆናል፡፡
3ኛ. ጥምቀት፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በV ዓመቱ የማዳን ሥራውን በጥምቀቱ ጀምሯል፡፡
በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ Eጅ ሲጠመቅ Aብ በደመና ሁኖ ‹‹የምወደው የምወልደው
ልጄ ይህ ነው›› ብሎ መስክሮለታል፡፡ መንፈስ ቅዱስም በጸዓዳ ርግብ Aምሳል ወርዶ በራሱ ላይ
ተቀምጧል፡፡
ይህ በዓል በዋዜማው ታቦታቱ ከየቤተ ክርስቲያናቸው ወጥተው በወንዝ ዳር (በሰው ሠራሽ
የውኃ ግድብም ቢሆን) በዳስ በድንኳን ሆነው ያድራሉ፡፡ ሌሊት ስብሐተ EግዚAብሔር
ደርሶ፣ ሥርዓተ ቅዳሴው ይፈጸማል፡፡
ቤተ ክርስቲያን ጌታችን ለኛ ብሎ ያሳየውን ትሕትና ለመመስከር Eና ለምEመናን የጌታን
በረከተ ጥምቀት ለማስተላለፍ፤ በነጋታው ማለዳ በወንዝ (በግድቡ) ዳር ጸሎተ Aኮቴት
ተደርሶ Aራቱም ወንጌላት ከተነበቡ በኋላ ውኃው ተባርኮ ለተሰበሰበው ሕዝብ ይረጫል፡፡
በበዓለ ጥምቀት የታቦታቱ ወደ ወንዝ መውረድ ጌታ በEደ ዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ
ዮርዳኖስ የመሔዱ ምሳሌ ነው፡፡ በመጽሐፈ Iያሱ.3.3 “የቃል ኪዳኑን ታቦት ካህናቱ

ተሸክመውት ስታዩ ….ተከተሉት” በሚለው ቃል መሠረት ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው
ተነሥተው ስለ ክርስቶስ ማዳን Eና ትሕትና Eየመሰከሩ ሲባርኩን Eኛም ተከትለን በክብር
Eናጅባቸዋለን፡፡
በOሪትዋ በዓለ መጸለት (የዳስ በዓል) Aከባበር ድንኳን ተተክሎ ዳስ ተጋርዶ ይከበራል፡፡
የOሪት የዳስ በዓል በጥምቀት ተተክቷል፡፡
4ኛ. ደብረ ታቦር፡- ጌታችን በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን የገለጠበት Eለት ነው፡፡ (ማቴ.07.1-8)
ይህ በዓል በየዓመቱ ነሐሴ 03 ቀን ይከበራል፡፡ በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምEመናንም -‹‹ቡሄ››
ይባላል፡፡
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5ኛ. ሆሣEና፡- ከትንሣኤ Aንድ ሳምንት ቀድሞ በሚውለው Eሑድ የሚከበር ነው፡፡ ታሪኩ
በወንጌል Eንደተመዘገበው፤ (ማቴ. !1.1-01) ጌታችን ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ሆሣEና (ሆሣEና
ማለት መድኃኒት ማለት ነው) Eያሉ ስላመሰገኑ Eለቱ ተጠርቶበታል፡፡ "የፀበርት (የዘንባባ) Eሑድም

ይሉታል" ዘንባባ Eየተባረከ ለሕዝቡ ይታደላል፤ ምEመናንም

ዘንባባውን Eየተቀበሉ Eንደ መስቀል

Eየሠሩ በየቤታቸው፣ በጣታቸው Eና በግንባራቸው ያደርጉታል፡፡
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ከቅዳሴ በኋላ በቤተ ክርስቲያን በAራቱም ማEዘናት Aራቱ ወንጌላት ይነበባሉ፡፡ ሆሣEና ሰርክ
Eስከ ትንሣኤ ያሉት Eለታት የዓመተ ፍዳ መታሰቢያ (ሰሙነ ሕማማት) ስለሆኑ ጸሎተ ፍትሐት
Aይፈጸምባቸውም፡፡ ጸሎተ ፍትሐትና ጸሎተ Aስተስርዮ የሚደረገው በዚህ የሆሣEና በዓል Eለት
ነው ፡፡ በAክሱምና በAንዳንድ ቦታዎች በAህያ ሥርዓተ Uደት ይፈጸማል፤
6ኛ ስቅለት ፡-የስቅለት በዓል ለዓለም ቤዛ ሊሆን መድኃኔ ዓለም የተሰቀለበት Eለት ነው፡፡ ከላይ
Eንደተገለጠው ከሆሣEና ሰርክ ጀምሮ Eስከ ትንሣኤ ያሉት Eለታት የዓመተ ፍዳ መታሰቢያ ናቸው፡፡
በነዚህ ቀኖች Aብዝቶ በመጾም፣ በስግደት፣ የጌታን መከራ ሞት የሚያስታውሱ ምንባባት ከቅዱሳት
መጻሕፍት Eየተነበቡ ይሰነብታሉ፡፡
ሐሙስ - ጸሎተ ሐሙስ ይባላል፣ ጌታ በፍጹም ትሕትና የደቀ መዛሙርትን Eግር ያጠበበት፣
ከሐዋርያት ጋር የመጨረሻዋን ራት የበላበት፣ ምስጢረ ቁርባንንም ያሳየበት Eለት ነው፡፡ በዚህ Eለት
ካህናት የጌታችንን ምሳሌ በመከተል የምEመናንን Eግር ያጥባሉ፡፡ ከጸሎተ ቅዳሴው በኋላ ምEመናን
ወደየቤታቸው ሔደው ዳቦና ጉልባን ይበላሉ፡፡
ዓርብ ስቅለት የጌታችን የስቅለቱ መታሰቢያ Aጎበር ተሠርቶ፤ ስነ ስቅለቱን የሚመለከቱ
ምንባባት Eየተነበቡ ሲሰገድ ይዋላል ፣ ሰርክ ሲሆን ምEመናን ወደ ካህናት Eየመጡ ፡፡ በወይራ
ቅጠል Eየተጠበጠቡ ቀን ሲሰግዱ ከዋሉት ሌላ ስግደት ይሰጣቸዋል፡፡ ጥብጣቤው የተግሣጽ ምሳሌ
ነው፡፡ Aሥራ ሁለት ሰዓት ሲሆን ሠርሆተ ሕዝብ ይሆናል፡፡
7ኛ. ትንሣኤ፡- ጌታችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eኛን ለማዳን በመስቀል ተሰቅሎ
ከሞተ በኋላ በሦስተኛው ቀን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ፣ ሳይል ከሙታን ተለይቶ
የተነሣባት Eለት ትንሣኤ ትባላለች፡፡ ይህች Eለትም የOሪቷን በዓለ ፋሲካ ተክታለች ማብራሪያውን
Eንደሚከተለው Eናያለን፡፡
በዚያች Eስራኤል ከባርነት ወጥተው የነጻነት ጉዞ ያደረጉባት ነበረች፤ በዚህችኛዋም(በሐዲስ
ኪዳን) Aዳም Eና ልጆቹ ከሲOል ባርነት ነጻ ወጥተው ገነት የገቡባት ናት፡፡
በዚያችኛዋ ፋሲካ ነውር የሌለበት በግ ታርዶ ሥጋውን ጠብሰው በልተውት ለነጻነት ጉዞ
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በረቱበት፤ ደሙንም የበሮቻቸውን ጉበን Eና መቃን ቀብተውበት ሞት Aለፈ፡፡ በዚህችኛዋ
ፋሲካም በልቡ ተንኮል የሌለበት በAፉ ኃጢAት ያልተገኘበት ጌታችን Aንድ Eንኩዋን ስለ
ኃጢAት

የሚከስሰው

ሳይኖር፤

መጥምቁ

ዮሐንስ

“የዓለምን

ኃጢAት

የሚያስወግድ

የEግዚAብሔር በግ” (ዮሐ.1.!9) Eንዳለው፤ ኃጢAታችንን Aስወግዶ በደመ መኅተሙ
ከዘላዓለም ሞት ያዳነን ፋሲካችን ክርስቶስ ተሠዋባት፡፡
ያኛው በግ ሲበላ ጥሬ Eና ቅቅል ሳይሆን ከEሳት ጋር የተዋሐደ ጥብስ ነበር፡፡ በዚህኛው
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ፋሲካም ነፍስ የተለየው Eሳተ መለኮት የተዋሐደውን፤ በመቃብር መፍረስ መበሰስበስ
ያላገኘውን፤ሥጋውን

በልተው

ደሙንም

ጠጥተውባት

ምEመናነ

ወንጌል

የዘለዓለም

ሕይወት Aገኙባት፡፡ በዚህም “ ፋሲካችን ክርስቶስ ” ተባለ፡፡1ኛ ቆሮ.5.7
ትንሣኤ ለክርስቲያኖች የድል ቀን ነው፡፡ የትንሣኤ በዓል ከሌሎች በዓላት ሁሉ በደመቀ
Aኳኋን ይከበራል፤ መንፈሳዊ ተመስጦም Aለበት፡፡
በትንሣኤ ሳምንት በቤተ ክርስቲያን የሚሰጠው ሰላምታ ልዩ ነው ፡ክርስቶስ ተንሥኣ Eሙታን ….. በAቢይ ኃይል ወሥልጣን
(ክርስቶስ ከሙታን ተነሣ፤

በታላቅ ኃይል Eና ሥልጣን)

Aሰሮ ለሰይጣን ….AግAዞ ለAዳም

(ሠይጣንን Aሰረው፤ Aዳምን ነጻ Aወጣው)

ሰላም….Eም ይEዜሰ

(ሰላም፤

ከAሁን በኋላ)

ኮነ…..ፍሥሓ ወሰላም

(ደስታ Eና ሰላም

ሆነ)

ከEሑድ ጀምሮ Eስከ ዳግም ትንሣኤ ያሉት Eለታት Eንደ Aንድ ቀን ይቆጠራሉ ፤
መዝሙሩም፣ ጸሎቱም Aይለወጥም፡፡
8ኛ.

Eርገት

ጌታ

ከሙታን

ተለይቶ

ከተነሣ

በኋላ

Aርባ

ቀን

ለሐዋርያት

Eየተገለጠ

ታይቷቸዋል፡፡ ትምህርትም Aስተምሯቸዋል፡፡የሐዋ.ሥ.1.3 በAርባኛውም ቀን ከAርያም ኃይል
Eስኪያገኙ በIየሩሳሌም ቆዩ ብሎAቸው ወደ ሰማይ ያረገበት ቀን ነው፡፡ ይህ በዓል በቤተ ክርስቲያን
በጸሎት፣ በማሕሌት ይከበራል፡፡
9ኛ. ጰራቅሊጦስ፡- ጌታ ባረገ በAርባኛው፣ በተነሣ በሃምሳኛው ቀን ለሐዋርያት በነገራቸው
የተስፋ ቃል መሠረት መንፈስ ቅዱስን ላከላቸው፡፡ ይህ በዓል፡በዓለ ጰራቅሊጦስ- የAጽናኙ በዓል ይባላል፡፡ ጰራቅሊጦስ በጎን የሚቆም፣የሚረዳ፣ የሚያጽናና
ማለት ነው፡፡
"ጰንጠቆስጤ - ሃምሳኛ ቀን "ተብሎም ይከበራል፡፡ ይህ በዓል በብሉይ ኪዳን የEሸት በዓል

www.zeorthodox.org

ነበር፤ ከፋሲካ ጀምረው ሃምሳውን ቀን በዓል Aድርገው ይሰነብታሉ፡፡

በሃምሳኛይቱ ቀን በዓለ ሰዊትን (የEሸት በዓላቸውን ያከብራሉ፡፡) በOሪት Eሥራኤላዊ ገበሬ
ከዘራው ሁሉ በየዓይነቱ Eሸቱን ቆርጦ ተሸክሞ ወደ ምኩራቡ ይመጣል፡፡ በቤተ መቅደስ
የሚያገለግል ካህን ተቀብሎ ባርኮ የሚጠበሰው Eየተጠበሰ፣ የሚታሸው Eየታሸ በማኅበር
Aንድነት ይበላል፡፡ ይህም “ቀዳምያት” ይባላል፡፡
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ከማንኛውም በረከት የመጀመሪያውን በEግዚAብሔር ፊት ማቅረብ፤ ለEግዚAብሔር መስጠት
Eንደሚገባ ታዟልና ይኸው የሚፈጸምበት በዓል ነው፡፡
በዓለ ፋሲካን ለማክበር ከዝርወት ተሰብስበው የሰነበቱ Aይሁድ ሁሉ ወደ የመጠቡት
የሚመለሱት ይህን በዓለ ሰዊትን ካከበሩ በኋላ ነው፡፡
በጽርሐ ጽዮን መንፈስ ቅዱስ ለAንድ መቶ ሃያው ቤተሰብ Eመቤታችን ባለችበት የተሰጣቸው
በዚህች Eለት ነበር፤ ከዝርወት የተሰበሰቡና በዚያውም የሚኖሩ Aይሁድ የዳዊት ከተማ
በነበረችው Eና የዳዊት መቃብርም በሚገኝባት በደብረ ጽዮን መሲሕ ይመጣል ብለው
ይጠብቁ ነበር፡፡ በዚች በደብረ ጽዮን በዓለ ሰዊትን ለማክበር ተሰብስበው Eንዳሉ ሐዋርያት
ደግሞ በዚሁ በደብረ ጽዮን በማርቆስ Eናት በማርያም ቤት ውስጥ ይጸልዩ ነበር፡፡
ጌታ ባረገ በAሥረኛው ቀን ጧት መንፈስ ቅዱስ ወረደ ፤ ጌታ የነገራቸው የተስፋ ቃልም
ተፈጸመ፡፡ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው የሞቱና የትንሣኤው ምስክሮች ሆኑ፤
የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በነሱ ላይ ሲያድር ለቤተ ክርስቲያን ጉዞ Aዲስ ምEራፍ ተከፈተ፡፡ ሊቁ
ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ Eንዳለው "መንፈስ ቅዱስ ባይወርድላት ኖሮ የቤተ ክርስቲያን

ሕልውና ኮስምኖ ቀጭጮ ይቀር ነበር፣ ስለዚህም በሚገባ Aነጋገር ይህች Eለት የቤተ
ክርስቲያን የልደት ቀን ትባላለች፤” ሌሎችም ይህችን Eለት የበዓላት ሁሉ Eመቤት
ይሏታል፡፡ የጰራቅሊጦስ በዓል በክርስቲያን ዓለም ሁሉ ከትንሣኤ በኋላ በሃምሳኛው ቀን
ይከበራል፡፡ የትንሣኤው ቀለም Eና የሃምሳ ቀን ፋሲካ የሚፈጸመው የጰራቅሊጦስ Eለት ነው፡፡

ማጠቃለያ

ከEነዚህ ውስጥ ሆሣEና፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ፣ Eርገትና ጰራቅሊጦስ በዓላት Aዋድያት ስለሆኑ
ወደላይ Eና ወደታች ይወጣሉ ይወርዳሉ Eለታቸው ግን Aይፋለስም ፡፡ ማለትም በቀን
Aቆጣጠር መባቻ ሐመርን ተከትለው የሚውሉበት ቀን ከመጋቢት Eስከ ሐምሌ ወራት ባሉት
ቀናት ከፍ Eና ዝቅ ቢሉም ፤ ሆሣEና፣ ትንሣኤ፣ ጰራቅሊጦስ Eሑድን፤ ስቅለት Aርብን፤

www.zeorthodox.org

Eርገት ሐሙስን Aይለቁም፡፡


ሌሎቹ ፡- ፅንስ፣ ልደት፣ ደብረ ታቦር፣ ጥምቀት ግን Aዋድያት Aይደሉም፡፡ Eለታቸው ግን
የተፋለሰ ነውና ፤ ከሰኞ Eስከ Eሑድ ባሉት ቀናት ሊውሉ ይችላሉ፡፡

የጌታችን ዓበይት በዓላት ዓለም የዳነባቸው ስለሆኑ የክርስቶስ Aካሉ Eና Eንደራሴው ቤተ
ክርስቲያን በታላቅ ክብር ታስባቸዋለች፡፡
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ቀድሞ ስለ ክርስቶስ ትንቢት በተነገረው፣ ምሳሌ በተመሰለው Eና ተስፋ በተሰጠው
መሠረትም Aካሉ ክርስቶስ ዓለሙን AድኖAል፡፡ Eነዚህ በዓላትም ትንቢት Eና ምሳሌ
ከብሉይ ያመጡ Eና Aካሉ መድረሱን የሚነግሩን ናቸው፡፡

ተግባር
1. Eነዚህን በዓላት ስናስብ የጌታችንን ፍቅር Eና ውለታ Eናስታውሳለን፡፡ የዚህ ሁሉ ተሳታፊ
መሆንም Aለብን፡፡

2.

‹‹በAንዳንዶች

ዘንድ

ልማድ

Eንደሆነ

በከንቱ

Aትመላለሱ››

Eንደተባልን፤

በዓላት

የሚከበሩበትን ምክንያት Eየተረዳን፣ የምንማረውን ትምህርት Eና የምናገኘውን በረከት
Eያመንን ማክበር ይገባናል፡፡

www.zeorthodox.org
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በዓላት(3)
የጌታ ንUሳን በዓላት፤ ሌሎች ዓመታዊ በዓላት Eና

Aካባበራቸው

ሠላሳ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡
ተማሪዎች ስለ ጌታችን ንUሳን በዓላት Eና ሌሎች ዓመታዊ በዓላትን ምንነትና Aከባበር
ሥርዓት Aውቀው ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡
“ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግሜ Eላለሁ ደስ ይበላችሁ፡፡” ፊልጵ.4.4

“ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ….የሚበልጥ መታሰቢያና ስም Eሰጣቸዋለሁ፡፡ ” Iሳ.$6.5

ምንባባት
የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ (በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ) ገጽ 106 - 122

መግቢያ
ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜ፤ ስለ ዘጠኙ ዓበይት በዓላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት
Eና መንፈሳዊ መሠረት የAከባበራቸውንም ሥርዓት Aይተናል፡፡
ከዘጠኙ Aበይት በዓላት ሌላ ዘጠኝ ንUሳን የጌታ በዓላት Aሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በዓመት
ስለምናከብራቸው ዘመን መለወጫ Eና የንግሥ በዓላትን በዛሬው ትምህርታችን Eንመለከታለን፡፡
የበዓላት Aከባበራችንንም በዛሬው ትምህርታችን Eንዳስሳለን፡፡

ትምህርቱ

www.zeorthodox.org

ሀ. ዘጠኙ ንUሳን የጌታ በዓላት

1. የመስቀል በዓል፡- በየዓመቱ መስከረም 07 ቀን በመላው ዓለም የሚገኙ ክርስቲያኖች
የሚከያብሩት በዓል ነው፡፡ ምክንያቱም ንግሥት Eሌኒ የጌታችንን መስቀል ለሦስት መቶ ዓመታት
ከተቀበረበት ያወጣችበት ነው፡፡
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2. ስብከት፡- ነቢያት ‹‹ይወርዳል ይወለዳል ያድነናል›› ብለው የሰበኩለት የEግዚAብሔር ልጅ
Eንደተወለደ ይዘመራል ፤ቅዱስ ያሬድም ለዚህ ሰሞን ባዘጋጀው መዝሙሩ፤ ከነቢያቱ ጋር“ወልደ

መድኅነ ንሰብክ - Aዳኝ የሆነውን ልጁን Eንሰብካለን ”

ይላል፡፡ የነቢያቱን ስብከት የሚያመለክቱ

ምንባባትም ይነበባሉ፡፡ መዝ.)#3.7
3. ብርሃን፡- ነቢያቱ “ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ - ብርሃንህን Eና ጽድቅህን ላክልን” መዝ.#2.3
ብለው የተነበዩለት፤ “ ለሰው ሁሉ የሚያበራው Eውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር፡፡”
ዮሐ.1.9 ተብሎ ከልደቱ በፊት Eንደ ዋዜማ የሚታሰብበት ሳምንት ነው፡፡ ያ ብርሃን “ በዓለም ነበረ

ዓለሙም በEርሱ ሆነ ዓለሙም Aላወቀውም፡፡” ዮሐ.1.9-0 ነበርና፤ ቤተ ክርስቲያን የማሳወቅ
ሥራዋን ሳታቆም በንባብ Aጉልታ፣በስብከት Aስፍታ፣በልUል ዜማም “ Aቅዲሙ ነገረነ በOሪት -

Aስቀድሞ በOሪት ነገረን ” ትላለች፡፡
4. ኖላዊ፡- ነቢያት ትንቢት የተሰበከለት የዓለም ብርሃን፣ የነፍሳት ጠባቂ ቸር Eረኛ Eንጂ
ከEርሱ በፊት Eና በኋላ Eንደመጡት ነጣቂ ተኩላ Aይደለም፡፡ ለማለት በቤተ ክርስቲያናችን
በመዝሙርና በጸሎት ሥርዓት ሳምንቱ ይታሰባል፡፡
የሦስቱም (ስብከት፣ ብርሃን Eና ኖላዊ) Aከባበራቸውም በቤተ ክርስቲያን ቀለም(ምንባባት Eና
መዝሙራት) Eንጂ ልዩ ሥርዓት የላቸውም፡፡
5. ግዝረት፡- ይህ በዓል የሚውለው ጥር ስድስት ቀን ነው፤በሙሴ ሕግ Eንደተጻፈ፡፡ ዘሌ.02.3
ሕፃን ሲወለድ በስምንት ቀኑ ይገረዛል፡፡ይህን የሙሴን ሥርዓት ለመፈጸም ጌታ በተወለደ በስምንት
ቀኑ ወደ ቤተ ግዝረት መሄዱ ይታሰባል፡፡
6. ልደተ ስምOን፡- ጌታችን ሕግ መጽሐፋዊን መፈጸሙን የምናስብበት በዓል ነው፡፡Eለቱም
በተወለደ በAርባ ቀኑ የሚከበር ነው፡፡ ሉቃ.2.!2-"5፣ ዘሌ.02፣ ዘጸ.03.2
የEሥራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ የነበረው ስምOን Aረጋዊ የተባለ የEግዚAብሔር ሰው
በIየሩሳሌም ነበር፡፡ Eሱም መሲሕን ሳያይ Eንዳይሞት ከመንፈስ ቅዱስ ተረድቶት ነበርና፤
ጌታችንን Aይቶ EግዚAብሔርን Aመሰገነ፡፡ ስለጌታ Eና ስለ Eመቤታችንም ተነበየ፡፡

www.zeorthodox.org

ጌታችን ወደ ቤተ መቅደስ የገባበትና በስምOን Eቅፍ የታየበት Eለት በቤተ ክርስቲያን
ይከበራል፡፡ ስምOን ጌታን በታቀፈ ጊዜ ከEርጅናው መታደሱ ስለሚነገር በዓሉ የጌታ ሁኖ ሳለ
‹‹ልደተ ስምOን››

Eያልን Eንጠራዋለን ፡፡ ሌሎቹ "የጌታ ወደ ቤተ መቅደስ መቅረብ" ይሉታል፡፡

7. ቃና ዘገሊላ፡-ቃና በገሊላ የምትገኝ ቀበሌ ናት፤በዚች ቀበሌ ውስጥ ጌታ በሰርግ ቤት ተገኝቶ
የመጀመሪያውን ተAምር፤ ውኃውን ወደ ወይን የለወጠበት ቀን ስለሆነ Eናከብረዋልን፡፡
8. ደብረ ዘይት ወይራ የሞላበት ተራራ ማለት ነው፡፡ የሚገኘውም ከIየሩሳሌም በስተ
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ምሥራቅ ጥቂት ኪሎ ሜትሮች ራቅ ብሎ ነው፡፡ ጌታ ቀን በቤተ መቅደስ ሲያስተምር፤ደቀመዛርቱ
የዳግም ምጽAቱን ምልክት በጠየቁት መሠረት የመምጣቱን ምልክት ያስተማረበት ቦታ ነው፡፡

ይህ

በዓል

ክርስቲያናችን

ከሌሎቹ
ሊቅ

ተለይቶ
ቅዱስ

ወደ

ያሬድም

ፊት

የሚሆነው

የዓቢይ

ጾምን

የሚታሰብበት
Eኩሌታ

Eሑድ

ሲሆን፤

የቤተ

የጌታ

ዳግም

ምጽAት መታሰቢያ Aድርጎ መዝሙሩን በዳግም ምጽAት ጽፏል፡፡

በዚህ ቀን ጌታችን ሲመጣ ‹‹ብራብ Aብልታችሁኛል›› የሚለውን በማሰብ ለሌላቸው
በማካፈል ይታሰባል፡፡
9. የመጋቢት መስቀል የሚውለው መጋቢት Aሥር ቀን ሲሆን፤ ንግሥት Eሌኒ በመስከረም
ወር ማስቆፈር ጀምራ መስቀሉ የወጣበት ነው፡፡
ለ. Aውደ ዓመት

በብሔራዊ ደረጃ የሚከበረው ይህ በዓል፤ በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል፡፡
በIትዮጵያ ዘመን Aቆጣጠር Aዲስ ዓመት የሚጀመረው መስከረም Aንድ(1) ቀን ነው፡፡
በዓሉ፡- ርEሰ Aውደ ዓመት፣ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ዘመን መለወጫ፣ Eንቁጣጣሽ የሚሉ
መጠሪዎች Aሉት፡፡

ርEሰ Aውደ ዓመት በዓመቱ ውስጥ የሚገኙ በዓላት ሁሉ ርEስ መሆኑን ለመግለጥ
የተሰጠው ስያሜ ነው፡፡

ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በዘመነ ብሉይ Eና በዘመነ ሐዲስ መሸጋገሪያ የነበረ በመሆኑ
የዘመናት ለውጥ በEርሱ ተሰይሞAል፡፡ ዘመን መለወጫ Aዲሱን ዓመት፤Eንቁጣጣሽ ደግሞ
የAበቦችን ማሸብረቅ የሚያመለክት ስያሜ ነው፡፡

በዘመነ ብሉይ በEኛ መስከረም Eና ጥቅምት ወራት Aካባቢ መለከቶች የሚነፉበት በዓል
(በዓለ መጥቅE) ሲከበር፡፡ Aዋጅ የሚነገርበት Eና Eህል የሚከማችበት በዓል ነበር፡፡
ዘኁል.!.1-ፍጻሜ ምEራፍ፤ ዘሌዋ.!3.!5-!8

በዘመነ ሐዲስም፤ የዘመነ ብሉይ መደምደሚያ የዘመነ ሐዲስ መንገድ ጠራጊ ዮሐንስ
የጌታን መንገድ ጥረጉ የሚል Aዋጅ Eየነገረ መጣ፡፡ በቤተ ክርስቲያንም መምህራን
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በመስከረም 1 ቀን ስለዓመቱ በዓላት Eና Aጽዋማት ያውጃሉ፤ ጸሎተ Aስርቆት ያደርጋሉ፡፡
በዚህም የዘመኑን መለወጥ ያበሥራሉ፡፡


ከዚህም ጋር Aሮጌውን Aሳልፎ Aዲስ የተስፋ Eና የሥራ ዘመን የሰጠንን የዘመናት ፈጣሪ
Eና ሰጪ EግዚAብሔርን Eናመሰግንበታለን፡፡
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ሐ. ዓመታዊ የንግሥ በዓላት
በቤተ ክርስቲያን በዓመታዊ በዓልነት የሚታሰቡ የንግሥ በዓላት Aሉ፡፡ Eነዚህም “ Eስከ

ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከEናንተ ጋር ነኝ ” ማቴ.!8.! ያለን ጌታ ራሱ ተገልጦ
Eና በቅዱሳኑ Aማካይነት የሠራቸው ድንቅ ሥራዎች የሚታሰቡባቸው በጌታችን Eና
በቅዱሳን ስም የሚከበሩ በዓላት ናቸው፡፡
በቤቱ ስማቸው Eንዲጠራ Eና መታሰቢያቸው Eንዲደረግ የፈቀደውም Eርሱ EግዚAብሔር
ነው፡፡“በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ….የሚበልጥ መታሰቢያና ስም Eሰጣቸዋለሁ፡፡ ” Iሳ.$6.5
በዚህ

መሠረት

በዓመት

"3

የEመቤታችን

መታሰቢያ

በዓላት፤

Eንዲሁም

የመላEክት፣የቅዱሳን Aበው Eና Eማትም በዓላት Aሉ፡፡ ታቦታቸው በተቀረጸበት ስማቸው
በተሰየመበት ይከበራሉ፡፡
መ. የበዓላት Aከባበር
Aንዳንዶች በዓላት ሥራ ፈት ያደርጋሉ ሲሉ ሌሎቹም በዓል ማክበር ተቀምጦ መዋል
ይመስላቸዋል፡፡
የAይሁድ ሊቃውንት ስለ ሰንበትም ሆነ ስለሌሎች በዓላት ክብር ብዙ ዓይነት Aተረጓጎም
ነበራቸው፡፡ “ሰንበትን Aክብር" የሚለውን ቃል ለመፈጸም የጉልበት ሥራ መሥራት ቀርቶ
መንቀሳቅስ Aይፈቅዱም ነበር፡፡
ዮሴፍ ወልደ ኮርዮን፡-"Aይሁድ በEለተ ሰንበት ወደ ሽንት ቤት Eንኳን Aይሄዱም ነበር"
ይላል ፡፡ Aከባበራቸው "IታንሥE Eደዊክ ወEገሪክ - Eጅ Eና Eግርህን Aታንሣ" ነውና
Aደጋ ቢደርስ ፣ ሰው ቢሞት፣ጦር ቢመጣ ሰንበት ከሆነ መንቀሳቀስ ክልክል ነው፡፡ ለምሳሌ
በመቃብያን ዘመን ብዙ ሺሕ Aይሁዳውያን በAንድ ቀን ያለቁት በሰንበት ነበር፡፡
Aረማውያንም Aማልክቶቻቸው ብዙ Eንደመሆናቸው ብዙ በዓላት Aሏቸው፡፡ Aከባበራቸውም
Eንደ Aምልኮታቸው ከፍርሃት የመነጨ Eንጂ መጽሐፋዊ ስላልሆነ

በዘፈን፣ ዝሙትን

በመፈጸም፣ ሰውነትን በመጥባት Eና ለጣOታት በመሠዋት ያከብራሉ፡፡ ስጦታ መለዋወጥ

www.zeorthodox.org

Eና ግብዣም የክብረ በዓላቱ Aካላት ናቸው፡፡

"Eጅ Eና Eግርህን Aታንሣ" የሚል ትEዛዝ ያልነበራቸው ከAረማዊነት የተመለሱት
ክርስቲያኖች በዓል የሚያከብሩት ሥራ ፈትቶ ተቀምጦ በመዋል Aይደለም ፡፡ ለምሳሌ፡በዓሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ከሆነ የጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ባለበት ቅዳሴ ይቀደሳል ምEመናንም
ያስቀድሳሉ ፣ ቅዱስ ቁርባን ይቀበላሉ፣ ከጸሎተ ቅዳሴው ፍጻሜ በኋላ በጊዮርጊስ ስም
የተሰየሙት ከቤታቸው ተቀምጠው ወዳጅ ዘመዶቻቸው"የከርሞ ሰው ይበልህ" Eያሉ
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የሚያመጡላቸውን

ስጦታ

ሲቀበሉ

ሲመጸውቱ፣

ክፍል

ሲያስታርቁ

መልካም

ተግባራትን

ሲያከናውኑ ይውላሉ፡፡

ቤተ ክርስቲያን የበዓላት Aከባበር Eንደ Aይሁድ በጫና Eንደ Aሕዛብ በገቢረ ኃጢAት
Eንዳይሆን ታስተምራለች፡፡ "Iይደልዎሙ ለክርስቲያን ከመ ያፅርU ተገብሮ በEለተ ሰንበት

ከመ Aይሁድ፣ Aላ ይትገበሩ በውEቱ Eለት ከመ ክርስቲያን፡፡ ወለEመ ተረክቡ Eምሕዝብ
ንዘ ይገብሩ ግብረ Aይሁድ ውEቶሙ ይከውኑ ስዱዳነ Eምቅድመ ገጹ ለክርስቶስ፤
ክርስቲያን Eንደ Aይሁድ በEለተ ሰንበት ተግባርን ማጉደል Aይገባቸውም በዚያች ቀን Eንደ
ክርስቲያን ይሥሩ Eንጂ፡፡ ከሕዝቡ ወገን የAይሁድን ሥራ ሲሠሩ ቢገኙ Eነርሱ ከክርስቶስ
ፊት የተለዩ ይሆናሉ ፡፡"

“ ወIትትዓቀቡ ሰንበተ ከመ Aይሁድ - Eንደ Aይሁድ ሰንበትን

Aትጠናቀቁ ” (ፍ.ነ. 19፡713)ሲል ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ያዝዘናል፡፡ ቅዱስ Aትናቴዎስም
በቅዳሴው፤

"ወEረፍትሰ Aኮ በሰኪብ ከመ ዘሀመ በደዌ ፣Aላ በትጋህ መዓልተ ወሌሊተ

ከመ ንኩን ፍቁራኒሃ ለዛቲ Eለት፤ Eረፍት Eንደታመመ በመተኛት ሳይሆን ቀን Eና ሌሊት
በመትጋት የEለቲቱ ወዳጆች በመሆን ነው " ይለናል፡፡

ከዚህ ወጪ Aያት ቅድመ Aያቱ የሚያከብሩትን ልጁ የልጅ ልጁ የAባቴ፣ የAያቴ ታቦት
ነው Eያሉ በየወሩ ቢያከብሩ በግል ፍቅራቸው Eንጂ የቤተ ክርስቲያን ውሳኔ Aይደለም፡፡

ቤተ ክርስቲያን በቀኖናዋ ሰፍራ ቆጥራ ያስተማረችው የጌታ፤የEመቤታቸን ፤ የመላEክትና
የቅዱሳን በዓላት የተወሰኑ ናቸው፡፡ ሁሉም በዓላት ሥራ በመተው ይከበሩ Aልተባለም፤
ምክንያት Eየፈጠሩ ተቀምጦ መዋልም የቤተ ክርስቲያን ትምህርት Aይደለም፡፡

በበዓላት ማናቸውንም ሥራ የማይሰሩ፡፡ ሌላው ቀርቶ በሰንበታት የተቀዳ ውኃ ፣ የተወቀጠ
ቡና የማይጠጡ፣ ወንዝ የማይሻገሩ፣ የግብርናውንም ሆነ የባለሞያን ሥራ በቤት ውስጥ
የሚሠራውንም ሥራ መሥራት (ቅጠል መበጠስ፣ መጽሐፍ መጻፍ፣ መደጎስ፣ ልብስ
ማጠብ) በዓል Eንደመሻር Eየቆጠሩ

ቁጭ ብለው የሚያሳልፉ ክርስቲያኖች Aሉ፡፡ ይህ

ሁሉ Aይሁዳዊ ልማድን የያዘ የሕዝብ ልማድ Eንጂ በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሠረት

www.zeorthodox.org

የተደነገገ Aይደለም፡፡

በቤተ ክርስቲያን ትውፊት በዓላት የሚከበሩት፡- ዋዜማ ተቁሞ፣ሌሊት በማኅሌት፣ቀን በቅዳሴ
Eና ታቦት ወጥቶ ነው ፡፡ ምEመናንም Eንደሚከተለው ይሳተፋሉ፡፡
1. በንግሥ፤ ከዋዜማው ጀምሮ በማኅሌት ፤ በቅዳሴ ፤በታቦት Uደት፤ በዓሉን የሚመለከት
ቃለ

EግዚAብሔር

በማስተላለፍ

ተከናውኖ

በሰርሆተ

ሕዝብ

ይፈጸማል፡፡

በዚህም

ምEመናን

ይሳተፋሉ፤ ቡራኬ ይቀበላሉ፤ በቃለ EግዚAብሔር የነፍሳቸውን ስንቅ ይይዛሉ፡፡
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ክፍል

2. በምሥጋና፤ በመዝሙር “በዓል የሚያደርጉ ሰዎች የደስታና ምስጋና ቃል Aሰሙ፡፡”
መዝ.#1(#1).4 ተብሎ Eንደተጻፈ፤ EግዚAብሔር በEለቱ የሠራውን በማሰብ የሚቀርብ ምሥጋና
Aለ፡፡ ካህናቱ Eና መዘምራኑ በቅዳሴ Eና በቅዱስ ያሬድ ጸዋትወ ዜማ ሲያመሰግኑ ምEመናን
በEልልታ Eና በሽብሸባ Aምላካቸውን ከካህናቶቻቸው ጋር ያከብሩታል፡፡
3. መልካም በማድረግ፤ መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ“ በሰንበት መልካም መሥራት

ተፈቅዶAል” ማቴ.02.02 ሲል በቃሉ Aስተምሮ በተግባር ድሆችን Eየጎበኘ፣ ቅዱስ ቃሉን
Eያስተማረ፣ ሕሙማንን Eየፈወሰ Eንዳሳየን፤ በዓላት በባለቤቱ በEግዚAብሔር ወይም በሚታሰበው
ቅዱስ

ስም

ምጽዋት

በመስጠት፣

በማስታረቅ፣

የታመመን

በመጠየቅ፣

የታሰረን

በመጎብኘት

ይከበራሉ፡፡
4. በጸሎት በማሰብ፤ በEለቱ የሚታሰበውን በዓል ምክንያት በማድረግ የቻለ በቤተ ክርስቲያን
የሚደረገውን የማኅበር ጸሎት፤ ያልቻለም ባለበት በማመስገን ምልጃን በመማጸን ያከብራል፡፡
5. በመዘከር፤ ጌታ “ማንም ከEነዚህ ከታናናሾቹ ለAንዱ ቀዝቃዛ ጽዋ ውኃ ብቻ በደቀ

መዝሙር ስም የሚያጠጣ ÷Eውነት ዋጋው Aያጠፋበትም ” ማቴ.0.# ባለን Aማናዊ ቃል መሠረት
በEለቱ በሚታሰበው ቅዱስ(ት) ስም EንደAቅም ከጣሳ ውኃ ጀምሮ በመስጠት የቅዱሱ ወይም የበዓሉ
መታሰቢያን በረከት ለማግኘት በመማጸን ይታሰባል፡፡
6. በቅድሳት ሥEላት ፊት መብራት በማብራት የEግዚAብሔርን የባሕርይ ብርሃንነት Eና
ቅዱሳን በተጋድሎ Eና በጸጋ የደረሱበትን ብርሃንነት በማሰብ Eና በመመስከር ይታሰባል፡፡

ማጠቃለያ

ዘጠኙ ንUሳን በዓላት፣ የንግሥ በዓላት Eና ዘመን መለወጫ በቤተ ክርስቲያን Eና በሀገር
ደረጃ በዓመት የሚከበሩ በዓላት ናቸው፡፡

በዓላት መንፈሳዊ በረከት የምናገኝባቸው፣ Eረፍተ ነፍስ የምናደርግባቸው፣ የደስታ Eና
የምሥጋና ቀናት ናቸው፡፡

www.zeorthodox.org


Aከባበራችንም Eንደ በዓላቱ ቢለያይም በመንፈሳዊ ሥራዎች የሚታሰቡ ናቸው፡፡

ተግባር


ተማሪዎች የበዓለ መስቀልን Aከባበር ጠይቃችሁ የተረዳችሁትን በክፍል ውስጥ Aብራሩ፡፡

ዘጠኙን Aበይት Eና ንUሳን በዓላት Aጥንታችሁ በቃላችሁ ያዙ፡፡
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Aባሪ ትምህርት
በዓለ መጥቅE
በዘመን ብሉይ ሕዝበ Eሥራኤል ከግብጽ ነጻ የወጡበትን ወር የመጀመሪያ ወር ብለው ያከብሩ
ነበር፡፡ ይህንንም ወር Aቢብ (ኒሳን) ይሉታል፡፡ በEኛ መጋቢት Eና ሚያዚያ ወራት ላይ ይውላል፡፡
ከዚህ ወር ጀምሮ ያለውን ሰባተኛ ወር ኤሉል ወይም ኤታኔም (ቶስሪ) የተባሉት ወራት መሐል
(በOሪት ሰባተኛው ወር ተብሎAል) የEኛን መስከረም Eና ጥቅምት ወራት Eናገኛለን፡፡ በዚህ
በሰባተኛው ወር Aራት በዓላት Eንዲያከብሩ ልUል EግዚAብሔር “በሰባተኛው ወር በመጀመሬያው

ቀን Eረፍት÷በመለከት ድምፅ መታሰቢያ÷የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ፡፡” ብሎ ባዘዛቸው መሠረት
የሚከበሩ Eና የሐዲስ ኪዳን ምሳሌ ጥላ የሆኑ በዓላት ነበሩ፡፡ Eነርሱም፡1. መለከቶች የሚነፉበት ቀን (በዓለ መጥቅE)፡- በወሩ የመጀመሪያው ቀን ነው፤ መለከት ዓዋጅ
መንገሪያ Eንደሆነ ለንስሐ የሚዘጋጁበት ወቅት ነበር፡፡ በምሥራቹ ዘመንም ዓዋጅ ነጋሪው መጥምቁ
ዮሐንስ የጌታን መንገድ Aዘጋጁ ብሎ Eየጮኸ በዮርዳኖስ ማዶ ጮኸ፡፡ ሉቃ.3.1-07፣ ማር.1.1-8
2. የማስተስረያ ቀን በወሩ በAሥረኛው ቀን ራሳቸውን በማዋረድ ሰውነታቸውን በንስሐ
የሚያስጨንቁበት Eና የማስተስርያ ቁርባን የሚያቀርቡበት ቀን ነው፡፡ ዘኁ.!9.7-01 ዮሐንስም
ለሥጋ Aስጨናቂ የሆነችውን ንስሐ ሕዝቡ Eንዲገቡ AድርጎAል፡፡ ራስን በEግዚAብሔር ፊት
ማዋረድንም AስተማሮAል፡፡ ማቴ.3.1-04
3. የዳስ በዓል በወሩ ከ05-!1ኛው ቀናት፡፡ Eህል ከተከማቸ በኋላ ለEግዚAብሔር በዳስ ውስጥ
ለሰባት ቀናት ምሥጋና የሚቀርብበት በዓል ነው፡፡ ዳስ ጊዜያዊ ቤት ነው፣ በበረሐው ውስጥ
የሚታረፍበት Eና ምሥጋና የሚቀርብበት ነበር፡፡ ንስሐ የገቡ

ምEመናን ድንኳን በሆነው ምድራዊ

መኖሪያቸው ያከማቹትን ለEግዚAብሔር ክብር ያውሉታል፤ በቤተ ክርስቲያን ጥላ ይኖራሉ፡፡
2ኛ.ቆሮ.5.1-5፣ ዘሌ.!3."3፣ዘኁ.!9.02

www.zeorthodox.org

የተቀደሰ ጉባኤ በወሩ በሃያ ሁለተኛው ቀን፤ “ በስምንተኛውም ቀን (ለዳስ በዓል መጀመሪያ)

የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ÷…..ዋና ጉባኤ ነው፡፡ የተግባር ሥራ ሁሉ Aታድርጉበት፡፡” ዘሌ.!3."6
Eንደተባለ፤ በስምንተኛው ሺሕ ጌታችን ሲመጣ የተቀደሰው ትንሣኤ ዘጉባኤ ይደረጋል፡፡ ያን ጊዜም

“Eንግዲያስ

የሰንበት

Eረፍት

ለEግዚAብሔር

ሕዝብ

ቀርቶላቸዋል፡፡”

Eብ.4.9

የተባለውን

Eውነተኛውን Eረፍት የመጠበቅ በዓል ነው፡፡
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በጠቅላላው ወሩ በመለከት ዓዋጅ የሚጀመር፤ ስርየት በንስሐ የሚጠይቁበት Eና Eህል
ከተከማቸ በኋላ ለሰባት ቀናት በድንኳን ውስጥ Aምላካቸውን Eያመሰገኑ ሰንብተው በስምንተኛው
ቀን የተቀደሰ ጉባኤ የሚያከብሩበት የረጅም ቀናት በዓል ወቅት ነበር፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም
ይህን በዓል ለማክበር ወጥቶ ነበር፡፡ ዮሐ.7.2 Eና 0
ቤተ ክርስቲያንም የዘለዓለምን Eረፍት Eንድናገኝ ከጌታችን ምርጥ Eቃ ጋር ሆና፤ “Eንግዲህ

Eንደዚያ Eንደ Aለመታዘዝ ምሳሌ ማንም Eንዳይወድቅ ወደዚያ Eረፍት ለመግባት Eንትጋ፡፡”
Eብ.4.02 ትለናለች፡፡

www.zeorthodox.org
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በዓለ ሃምሳ በወጣቶች ሕይወት
Aርባኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ከትምህርቱ በኋላ፤ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን ለይተውና
በሕይወታችን Eንዴት መቀበል Eንደምንችል Aውቀው በክፍል ውስጥ
ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የEግዚAብሔር ፍቅር በልባችን ስለ
ፈሰሰ ተስፋ Aያሳፍርም፡፡›› /ሮሜ 5.5/

ተጨማሪ ምንባባት፡- የሐዋ.ሥራ 2÷1-02፣ ገላትያ 5÷06-!6

መግቢያ፡ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በተነሣ በሃምሳኛው ቀን በAረገ ደግሞ በAሥረኛው ቀን ቅዱሳን
ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን Eንደ ተቀበሉ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ይነግረናል፡፡ ጌታ ሐዋርያት
ኃይልን Eስኪለብሱ ድረስ በIየሩሳሌም Eንዲቆዩ Aስቀድሞ ነግሯቸው ነበር፡፡ “Eናንተ ግን ከላይ
ኃይል Eስክትለብሱ ድረስ በIየሩሳሌም ከተማ ቆዩ፡፡” /ሉቃ !4÷#9/ ቅዱሳን ሐዋርያት በEምነትና
በጸሎት Eየተጒ ጌታ የሚልክላቸውን Aጽናኙን መንፈስ ይጠባበቁ ጀመር፡፡ EግዚAብሔር በቃሉ
ታማኝ ስለሆነ ጌታ Eንደተናገረው Aጽናኙ መንፈስ ወደ ሐዋርያት መጣ፣ ልዩ ልዩ ጸጋንም
ተቀበሉ፡፡ መንፈስ ቅዱስም ከEነርሱ ጋር ይሠራ ስለነበር ወንጌልን ሳይፈሩ ሰበኲ፣ብዙ ሕሙማንን
ፈወሱ፣ ብዙ ድንቃድንቅ ተAምራትንም Aደረጒ፡፡ በAገልግሎታቸውም EግዚAብሔርን Eያከበሩ ብዙ
ነፍሳትን ለክርስቶስ ማረኲ፡፡ በዚህ ትምህርት መንፈስ ቅዱስ ዛሬም በEኛ ሕይወት Eንደሚሠራ
Eንማራለን፡፡

www.zeorthodox.org

የሳምንቱ ትምህርት፡-

1. ወጣቶች መንፈስ ቅዱስን Aታሳዝኑ /Aትቃወሙ/፡፡
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ ነገሮችን በመሥራት መንፈስ ቅዱስን ማሳዘን Eንደማይገባ
በመልEክቱ

ይመክረናል፡፡

“ለቤዛም

ቀን

የታተማችሁበትን

ቅዱሱን

የEግዚAብሔር

መንፈስ
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Aታሳዝኑ፡፡” /ኤፌ 4."/ Oርቶዶክሳዊያን ክርስቲያኖች ወንዶች በAርባ ቀን ሴቶች በሰማኒያ ቀን
ቅዱሱን የEግዚAብሔርን መንፈስ በጥምቀት ተቀብለናል፡፡ መንፈስ ቅዱስ ዘወትር ለጸሎትና
ለምስጋና Eንዲሁም ለበጐ ነገሮች Eንድንተጋ ይረዳናል፡፡ የተለያዩ ስጦታዎችንም ይሰጠናል፡፡ ነገር
ግን ለመንፈስ ቅዱስ የማንታዘዝና በገዛ ምኞታችን የምንመራ ስንሆን መንፈስ ቅዱስ ያዝናል፡፡ ክፉ
ነገሮችን በማድረጋችንም በውስጣችን ያለውን ቅዱሱን የEግዚAብሔርን መንፈስ Eንቃወማለን፡፡
ኃጢAት ስንሠራ፣ ሐሰትን ስንናገር፣ ክፉ ቃል ስንናገር፣ ስንቆጣና ስንሳደብ በውስጣችን ያለው
የEግዚAብሔር መንፈስ Eንደሚያዝን ተረድተን ከEነዚህ ተግባራት ልንርቅ ይገባል፡፡
ወጣቶች Eውነትን ከመከተል ሐሰትን ምርጫችሁ ስታደርጒ፣ ከፍቅር ጥላቻን፣ በጐ ቃልን
ከመናገር ስድብን ስትከተሉ መንፈስ ቅዱስን Eየተቃወማችሁ Eንደሆነ ተገንዘቡ፡፡

2. መንፈስ ቅዱስን Eንዴት Eንቀበላለን
መንፈስ ቅዱስን የምንቀበልባቸው የተለያዩ መንገዶች ቢኖሩም ዋና ዋናዎቹን በዚህ ትምህርት
Eንመለከታለን፡፡
2.1. በጸሎት፡ዘወትር በጸሎት በመትጋት EግዚAብሔር ቅዱስ መንፈሱን Eንዲሰጠን Eንጠይቃለን፡፡ ቅዱስ
ዳዊት በጸሎት የEግዚAብሔርን መንፈስ ጠይቋል፡፡ “Aቤቱ ንጹሕ ልቡና ፍጠርልኝ፤ የቀናውንም
መንፈስ በውስጤ Aድስ፤ ከፊትህ Aትጣለኝ፤ ቅዱስ መንፈስህን ከEኔ ላይ Aትውሰድብኝ፡፡” (መዝ. $/
$1/÷0-01) ስለዚህ በጸሎት የEግዚAብሔርን መንፈስ ልንጠይቅና ልንቀበል ይገባናል፡፡
2.2. መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ፡መጽሐፍ ቅዱስ በEግዚAብሔር መንፈስ ተነድተው ቅዱሳን ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ ነው፡፡
ቃሉ

የፈጣሪ

ድምፅ

በመሆኑ

ስናነበው

መንፈሱ

ያድርብናል፣

በቃሉ

ይወቅሰናል፣

በቃሉ

ያድነናል፣ሕይወትም ይሰጠናል፡፡

www.zeorthodox.org

2.3. ሥርዓተ Aምልኮን ስንፈጽም፡-

በቤተ ክርስቲያን የሚፈጸሙትን ሥርዓተ Aምልኮዎች ለምሳሌ ቅዳሴ ስናስቀድስ፣ ቅዱስ
ቁርባን ስንቀበል፣ በጸሎትና በምስጋና ስንካፈል EግዚAብሔር ቅዱስ መንፈሱን ይሰጠናል፡፡
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3. መንፈስ ቅዱስን ለመቀበል የሚያስፈልጒ ዝግጅቶች
3.1. ለEግዚAብሔር ቃል Eና ለሕጒ በመገዛት፡ክርስትና Eንደ EግዚAብሔር ቃል መኖር ነው፡፡ Eንደ ቃሉ መኖር ለመጽሐፍ ቅዱስ ሕግ
መገዛትን፣ ለቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት ተገዢ መሆንን Eና ለንስሓ Aባታችን ታዛዥ መሆንን
ያጠቃልላል፡፡
3.2. ክርስቶስን በመውደድና በማፍቀር፡ለክርስቶስ ያለን ጥልቅ ፍቅር ዘወትር ከEርሱ ጋር በጸሎት በመነጋገር፣ በቃላችን Eና
በሥራችን ስሙን በመመስከር Eንዲሁም ድሆችን በመውደድና በመንከባከብ ይገለጻል፡፡
3.3. ራሳችን በመግዛትና Eኔነትን በመካድ፡ሐሳባችን፣ ስሜታችንና ተግባራችን በመግዛት Eንዲሁም Eኔነትን በመካድ መንፈስ ቅዱስን
ለመቀበል ራሳችንን Eናዘጋጃለን፡፡

4. የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች
ለቤዛ
የምናውቀው

ቀን

የታተምንበት

በፍሬው

Eንቅስቃሴያችሁ

ነው፡፡

የመንፈሱ

ቅዱስ

መንፈስ

ወጣቶች

ፍሬ

የሚታይ

Eንዳለን

የመንፈስ
ሲሆን

Eና

ቅዱስ

በሕይወታችን
ማደሪያ

በተቃራኒው

Eየሠራ

ከሆናችሁ

መንፈሱ

Eንደሆነ

በEያንዳንዱ

ከሌላቸሁ

Eንዲሁ

በንግግራችሁ Eና በሥራችሁ ይታወቃል፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከፍሬAቸው ታውቋቸዋላችሁ
Eንዳለ የEግዚAብሔር መንፈስ ያለበትና የሌለበት ሰውም በተግባሩ ይታወቃል፡፡ (ማቴ 7÷06-!)
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም የሥጋና የመንፈስ ሥራዎችን በመልEክቱ ላይ ዘርዝሯቸዋል፡፡ (ገላትያ
5÷06-!6) ስለዚህ የመንፈስ ፍሬዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
4.1. ፍቅር
4.2. ሰላም
4.3. ደስታ

www.zeorthodox.org

4.4. Eምነት

4.6. ቸርነት

4.7. በጎነትና ልግስና

4.8. የዋህነት

4.9. ራስን መግዛት

4.5. ትEግሥት
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ማጠቃለያ፡ወጣቶች

በዚህ

በEግዚAብሔር

ትምህርት

የተወደደ

ሐዋርያት

Aገልግሎትም

በሃምሳኛው

Eንዳገለገሉ

ቀን

መንፈስ

ተምራችኋል፡፡

ቅዱስን

Eናንተም

Eንደተቀበሉ
EግዚAብሔር

የሚከብርበትን ሥራ Eንድትሠሩ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የEግዚAብሔርን መንፈስ
ከሚያሳዝን ክፉ ተግባር በመራቅ የመንፈሱን ሥራ ለመሥራት ትጒ፤ በሕይወታችሁም የመንፈስን
ፍሬ Aፍሩ፡፡

ተግባር፡ወጣቶች

በመንፈስ

ፍሬዎች

ላይ

Aንድ

በAንድ

Eንዲወያዩ

መምህሩ

ሁኔታዎችን

ያመቻቹላቸው፡፡
የክፍሉን ተማሪዎች በተለያዩ ምድቦች በመክፈል በመንፈስ ፍሬዎች ስያሜ Eንዲጠሩ
በማድረግ በቤተ ክርስቲያን የተለያዩ በጐ ሥራዎችን Eንዲሠሩ ያድርጓቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ማሽኮርመምና መሽኮርመም
Aርባ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች

EግዚAብሔር

Eንዲሁም

የሚፈቅደውን

የማሽኮርመም

Eና

የወንድና

መሽኮርመምን

የሴት

ግንኙነት

ምንነት

Aውቀው

ያብራራሉ፤ ራሳቸውንም ይጠብቃሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ፤ በንጹሕ ልብ ጌታን ከሚጠሩ
ጋር

ጽድቅን፣

Eምነትን፣

ፍቅርን፣

ሰላምን

Aጥብቀህ

ተከተል፡፡”

2ጢሞ. 2.!2

ተጨማሪ ምንባባት፡-ዘፍ. "9.1-02፣ ዘፍ. !9. 9-"

መግቢያ፡ወጣቶች የወጣትነት Eድሜ በሕይወታችን ውስጥ ወሳኝ Eድሜ ነው፡፡ በወጣትነት Eድሜያችን
የተለያዩ Aካላዊ ለውጦች ይከሠታሉ፡፡ ከEነዚህ ለውጦች መካከል ወጣቶች በተቃራኒ ጾታ መሳብ፣
ለመወደድና

Aድናቆትን

ለማግኘት

ልዩ

ጥረት

ማድረግ

ይገኙበታል፡፡

ይህ

ክሥተት

ገደብ

ካልተበጀለት Eና ወጣቶች ራሳቸውን መግዛት ካልቻሉ ወደ Aልተፈለገ ምግባር ሊመራቸው
ይችላል፡፡

በተለይ

በዚህ

ዘመን

ወጣቶች

ከተለያየ

Aቅጣጫ

በሚደርስባቸው

ተፅEኖ

Eና

Aካባቢያቸውን ለመምሰል ሲሉ በመሽኮርመምና በማሽኮርመም ሕይወት ውስጥ ገብተው ይገኛሉ፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ክርስቲያናዊ ያልሆነ ማሽኮርመምና መሽኮርመም

www.zeorthodox.org


ጊዜያዊ ደስታ ለማግኘትና ስሜትን ለማርካት ከተቃራኒ ጾታ ጋር የሚመሠረት ጊዜያዊ
ግንኙነት ነው፡፡


በፍጥነት ወደ ወሲባዊ ግንኙነት የሚያመራ ነው፡፡

ዘላቂ ዓላማ Eና ሓላፊነት የሌለበት ግንኙነት ነው፡፡

በጊዜያዊ የሥጋ ጥቅምና ፍላጎት ላይ ብቻ የሚመሠረት ነው…. ወ.ዘ.ተ፡፡
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2. ክርስቲያናዊ ያልሆነ ማሽኮርመም Aደጋዎች

የተቃራኒ ጾታ Aካላዊ ማንነት ወይም ውጫዊ ውበት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ፡፡

ተቃራኒ ጾታን የስሜት ማብረጃ Eና መጠቀሚያ Eቃ Aድርጎ ማሰብ፡፡

ሌሎችን ለመሳብ Eና ጎልተን ለመታየት በምናደርገው ጥረት ሥርዓት ያጣ Aለባበስን
ስለምናዘወትር ለተለያዩ ጾታዊ ትንኮሳዎች መጋለጥ፡፡

ለትምህርታችን ትኩረት ማጣት Eና በውጤት መቀነስ፡፡

ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ቸልተኛ መሆን፡፡

3. በሐሳብ (በልብ) ማመንዘር
ማንኛውም ተግባር የሚጀምረው ከሐሳብና ከምኞት ነው፡፡ ምኞት Eያደር ወደ ኃጢAት
የሚያድግ የኃጢAት ፅንስ ነው፡፡ /ያE. 1.04-05/ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ምኞት የAመንዝራነት
ፅንስ መሆኑን AጽንOት ሰጥቶ Aስተምሯል፡፡ ይህ የብዙ ወጣቶች ችግርም ነው፤ ብዙ ወጣቶች
ራሳቸውን ሥጋዊ ፈቃድን ከመፈጸም ቢቆጥቡም ዘወትር በወሲባዊ ሐሳብና ምኞት ተጠምደው
ይገኛሉ፡፡ /ምሳል 6.!5 ፣ማቴ. 5.!8/

4. ወሲባዊ ምኞቶችን Eንዴት መዋጋት Eንችላለን?
የEግዚAብሔርን ፈቃድ በማድረግ፤
ሕገ EግዚAብሔርን በማክበርና በመጠበቅ፤
ጓደኞቻችንን በጥንቃቄ በመምረጥ፤
በጸሎትና በጾም Eንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ፤
በመንፈሳዊ Aገልግሎት በመትጋት፤
ራሳችንን በመግዛት፤
ስሜታችንን ከሚቀሰቅሱ ነገሮች በመራቅ፤
ንስሐ በመግባት…. ወ.ዘ.ተ፡፡

www.zeorthodox.org

5. ክርስቲያናዊ ማሽኮርመምና መሽኮርመም፡ክርስቲያናዊ

ማሽኮርመምን

የሚገልጹ

ታሪኮች

በመጽሐፍ

ቅዱስ

Eናገኛለን፡፡

የያEቆብና

የራሔል ታሪክ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው፡፡ /ዘፍ. !8.1-2፣ ዘፍ. !9.!1/ ክርስቲያናዊ ማሽኮርመም፡ዓላማው ወደ ጋብቻ ለማምራት ነው፡፡
የEግዚAብሔርን ፈቃድ በመጠየቅ የሚጀመርና ወደ ፍጻሜ የሚያመራ ነው፡፡
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በቅድመ ጋብቻ ግንኙነት ወቅት ሥጋዊ መፈቃቀድ Aይኖርም፡፡
ሁሉም ነገር በንስሓ Aባት ምክርና በቤተሰብ ፈቃድ የሚፈጸም ነው፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ክርስቲናዊ ካልሆነ ማሽኮርመምና መሽኮርመም ራሳችሁን ጠብቁ፡፡ ሁሉም ነገር
በጊዜው Eንደሚሆን Aውቃችሁ የEግዚAብሔርን ጊዜ በEምነትና በትEግሥት ጠብቁ፡፡

ተግባር፡
ወጣቶች

የዝሙት

ስሜት

ሲፈታተናችሁ

መጸለይን፣

መጽሐፍ

ቅዱስ

ማንበብን

ተለማመዱ፡፡

ውሎAችሁን፣ የምትሰሙትንና የምታዩትን በተለይ ሥጋዊ ፍላቶታችሁን ከሚቀሰቅሱ
ፊልሞችና መጻሕፍት ራቁ፡፡

www.zeorthodox.org
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ወጣትነት Eና ቤተሰባዊ ሕይወት
Aርባ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ከቤተሰባቸው ጋር መልካምና ጤናማ ግንኙነት Eንዲኖራቸው
የሚያስችሏቸውን ነጥቦች ተገንዝበው በክፍል ውስጥ ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “በወንድማማች መዋደድ Eርስ በEርሳችሁ ተዋደዱ Eርስ በርሳችሁ
ተከባበሩ፡፡” ሮሜ. 02.0

ተጨማሪ ምንባባት፡Bishop Mussa; Youth and family life.
ዲ/ን Aካለ ወልድ ተሰማ፤ ወጣትነት Eና ቤተሰባዊ ሕይወት፤

መግቢያ፡ወጣቶች ከቤተሰባችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ጤናማ ነው? ካልሆነ በምን ምክንያት?
ብዙ ጊዜ ከወላጆቻችሁ ጋር የሚያጋጫችሁ ነገር ምንድነው?
ከቤተሰብ ጋር በመኖራችሁ የሚሰማችሁ ስሜት ምንድነው?

የሳምንቱ ትምህርት፡ቤተሰብ የተከበረ ማኅበራዊ ነው፡፡ Aንድ ቤተሰብ ባልና ሚስትን፣ ልጆችን Eንዲሁም ሌሎች
በAንድ ጣሪያ ሥር የሚኖሩትን ሁሉ የሚያጠቃልል ነገር ነው፡፡ ቤተሰብ የሀገር፣ የቤተ ክርስቲያን
በAጠቃላይ የሰው ልጅ መሠረት ነው፡፡ ይህም ማለት ቤተሰብ ካለ ሀገር፣ ሕዝብ፣ ቤተ ክርስቲያን….
ወ.ዘ.ተ Aለ ማለት Eንችላለን፡፡ ነገር ግን ቤተሰብ ከሌለ Eነዚህ ነገሮች ሁሉ የሉም፡፡ በዚህ የተነሣ

www.zeorthodox.org

መጽሐፍ ቅዱስ ለቤተሰባዊ ሕይወት ትልቅ ክብር Eንድንሰጥ ቤተሰባችንን ከሚረብሹ ክፉ ተግባራት
Eንድንርቅ ይመክረናል፡፡ ቤተሰብ መንፈሳዊ Aንድነት ያለበት፤ ፍቅር፣ መተሳሰብና መቻቻል የሚታይበት፤
Eኔ የሚል መንፈስ ሳይሆን Eኛ የሚል ቋንቋ የሚነገርበት የኅብረት Eና የጋራ ኑሮ ነው፡፡

1. የቤተሰብ Aስፈላጊነት፡ሀ. ቤተሰብ የፍቅር ትምህርት ቤት ነው፡፡
ለ. ብዙ ተባዙ የሚለው Aምላካዊ ቃል የሚፈጸምበት ነው፡፡
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ሐ. የመኖር ዋስትናችን የሚረጋገጥበት ነው፡፡
መ. በሥነ-ምግባርና በሃይማኖት የምንቀረጽበት ነው፡፡
ሠ. ለሌላ መኖርን፣ መካፈልንና መተሳሰብን የምንማርበት ነው… ወ.ዘ.ተ፡፡
2. ወጣቶችን ከቤተሰባቸው ጋር የሚያጋጫቸው ምንድነው?
በተለይ በወጣትነት Eድሜ ብዙ ወጣቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲጣሉ Aንዳንዶች ከቤት
ወጥተው ሲኮበልሉ ይስተዋላል፡፡ ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በዚህ ትምህርት
ወጣቶችን የሚመለከቱ ምክንያቶችን ብቻ Eናያለን፡፡
ሀ. ለቤተሰብ ሕግና ሥርዓት Aለመገዛት፤ በትምህርት ደካማ መሆን፤
ለ. ቤተሰብ የሚሰጠንን ሓላፊነት በታማኝነት Aለመወጣት፤
ሐ. በተለያዩ Aጉል ሱሶች መያዝ፤ Aልኮል መጠጥ፣Aደንዛዥ Eፅ ወዘተ ማዘውተር፤
መ. ያልተጠበቀ Eና ከጋብቻ ውጪ የሆነ Eርግዝና፤
ሠ. የቤተሰብን ገንዘብ Aልባሌ ለሆኑ ነገሮች ማጥፋት፤
ረ. የተለያዩ ቤተሰብን የሚያሳዝኑና ቅር የሚያሰኙ ተግባራትን ማከናወን.. ወ.ዘ.ተ፡፡

ማጠቃለያ
ወጣቶች

ከቤተሰባችሁ ጋር Eንድትኖሩ Eድል ስለሰጣችሁ በመጀመሪያ EግዚAብሔርን

ማመስገን Aለባችሁ፡፡ በዚህ ትምህርት የቤተሰብን Aስፈላጊነት Eና ከቤተሰብ ጋር በስምምነት መኖር
የሚሰጠውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ተምራችኋል፡፡ የክርስቲያን ቤተሰብ ማለት “ትንሿ ቤተ ክርስቲያን”
ማለት ነው፡፡ (ፊል. 1.2) ስለዚህ ወጣቶች ከቤተሰባችሁ ጠንካራ ሠራተኛነትን፣ መልካም ሥነ
ምግባርን፣

ሃይማኖትን፣

ፍቅርና

መተሳሰብን

ተምራችሁ

ወደ

ፊት

ከEግዚAብሔር

ጋር

ለምትመሠርቱት ቤተሰብ ራሳችሁን Aዘጋጁ፡፡ ቤተሰባችሁን ከሚያሳዝን Eንዲሁም የቤተሰቡን ሰላም
ከሚያውክ ተግባር ሁሉ ራሳችሁን ጠብቁ፡፡

ተግባር

www.zeorthodox.org


ወጣቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመኖራቸው ያገኙትን በጎ ነገር ለጓደኞቻቸው Eንዲያካፍሉ
መምህሩ ይፍቀዱላቸው፡፡

ለብቻቸው በጎዳና ላይ የሚኖሩ ወጣቶች ከቤተሰብ ጋር ባለመኖራቸው የሚገጥሟቸውን
በርካታ ችግሮች መምህሩ ይግለጹላቸው፡፡

ወጣቶች በቤተሰብ ውስጥ ስለAላቸው ሚና Eንዲወያዩ ያድርጓቸው፡፡
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ራስን ማክበር (Self Respect)
Aርባ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓለማ፡- ወጣቶች ራሳቸውን የሚያከብሩበትን፣ የሚቀበሉበትን Eና በራስ
የመተማመን

ችሎታቸውን

የሚያዳብሩባቸውን

መንገዶች

Aውቀው

ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “በሥጋችሁ EግዚAብሔርን Aክብሩ” 1ቆሮ. 6.!
ተጨማሪ ምንባባት፡- 1ቆሮ.6÷03-!፣ መዝ."8("9)÷9፣ መዝ. (4÷3፣ መዝ. )"8()"9) ÷04፣
ዘፍ. 1÷!6-!7

መግቢያ፡
ወጣቶች ስለ ራሳችሁ ያላችሁ Aመለካከት (ሥEል) ምን ይመስላል?

በማንነታችሁ Eንዲሁም በተፈጥሮAችሁ ደስተኛ ናችሁ?

ስለ ውበታችሁስ ተጨንቃችሁ ታውቃላችሁ?

ራሳችሁን ምን ያህል ትወዳላችሁ?

መስታወት ፊት ቆማችሁ በቀን ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ታጠፋላችሁ?

ራሳችሁን ከሌሎች ጋር ታወዳድራላችሁ?

የሳምንቱ ትምህርት፡መጽሐፍ

ቅዱስ

ሰው

በEግዚAብሔር

AርAያ

Eና

Aምሳል

የተፈጠረ

ክቡር

Eንደሆነ

ይመሰክራል፡፡ ሰው ግን ብዙ ጊዜ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ Eንዲሁም በተለያዩ ተጽEኖዎች ይህን
ክብሩን ሲዘነጋ Eና የማይገባውን ሥራ ሲሠራ ይታያል፡፡ መዝሙረኛው ዳዊት ይህን ሲገልጽ

www.zeorthodox.org

በመዝሙሩ፤ “ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ Aላወቀም፤ Eንደሚጠፋ Eንስሶች መሰለ፡፡” ብሏል፡፡ /መዝ. #8/
#9/÷02/ ስለዚህ EግዚAብሔር Eንዳከበረን ተገንዝበን ስለራሳችን በጎ Aመለካከት ሊኖረን ይገባል፡፡

1. ለራሳችን ጥሩ የሆነ Aመለካከት ካለን፡
ለሕይወት ትርጉም Eንሰጣለን፤

በተፈጥሮAችን ደስተኞች Eንሆናለን፤
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ለሌሎች ተፈላጊዎች Eንደሆንና Eኛም ሌሎች Eንደሚያስፈልጉን Eናምናለን፤

በሚገጥሙን ችግሮች ሳንማረር Eና ተስፋ ሳንቆርጥ ነገ የተሻለ Eንደሚሆን Eናስባለን፤

በጎ ነገሮችን የማሰብና ደስተኛ የመሆን Eድላችን ሰፊ ነው…ወ.ዘ.ተ፡፡
2. ለራሳችን ጥሩ የሆነ Aመለካከት ከሌለን፡
ሕይወታችን ትርጉም ስለሚያጣ ተስፋ Eንቆርጣለን፤ መኖርን Eንጠላለን፤

ራሳችንን የማንጠቅምና የማናስፈልግ Aድርገን Eናያለን፤

ራሳችንን Aስቀያሚ Aድርገን ስለምንመለከት ራሳችንን Eንጠላለን፤

በሌሎች ተወዳጆች Eንዳልሆንና ፈላጊ Eንደሌለን Eናስባለን፤

በራሳችን ውበትና ተፈጥሮ ስለማንረካ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ማረጋገጫ ለማግኘትና፤ ራሳችንን
ከሌሎች ጋር በማነጻጸር Eንጠመዳለን… ወ.ዘ.ተ፡፡

3. ራስን ማክበር በመጽሐፍ ቅዱስ Eይታ
ሰው የEግዚAብሔር ፍጡር Eንደሆነ የሚናገረው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፡፡ የሰው ልጅ
በEግዚAብሔር AርAያ Eና Aምሳል ስለተፈጠረ EግዚAብሔር የሰጠውን ክብርና ማEረግ በመጽሐፍ
ቅዱስ ተዘርዝሮ Eናነባለን፡፡ “EግዚAብሔርም Aለ፡- ሰውን በመልካችን EንደምሳሌAችን Eንፍጠር…
EግዚAብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ፤ ወንድና ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው፡፡” (ዘፍ. 1.!6)
በEግዚAብሔር AርAያ Eና Aምሳል መፈጠራችንን Aምነንና ተቀብለን ራሳችንን ማክበር
የሁላችንም ሓላፊነት ነው፡፡ ጠቢቡ ሰሎሞን በEግዚAብሔር ውብ ሆኖ Eንደተፈጠረ ሲመሰክር፡“Eኔ ጥቁር ነኝ፤ ነገር ግን ውብ ነኝ” ብሏል፡፡ /መኃልየ መኃልይ 1÷5/ መዝሙረኛው ዳዊትም
ክብሩን ስላወቀ ስለ ተፈጥሮው EግዚAብሔርን “ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬAለሁና Aመሰግንሃለሁ፤
ሥራህ ድንቅ ነው ነፍሴም Eጅግ ታውቀዋለች” (መዝ.)"8()"9)÷04) በማለት Aመሰግኗል፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ሰው ሆኖ በመምጣቱ Eና የEኛን ሥጋ በመልበሱ፤
ሰው የከበረ ፍጡር መሆኑን በሥጋዌው Aስተማረን፡፡ ፈሪሳውያንም ለሰው የተዛባ Aመለካከት

www.zeorthodox.org

ስለነበራቸው Eና ሰውን ከሰንበት Aሳንሰው ያዩ ስለነበር የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ Eንደሆነም
Aስተማረ፡፡

(ማቴ.

02.1-04)

ባልንጀራችንን

Eንደራሳችን

Eንድንወድ

ታዘናል፡፡

ነገር

ግን

ባልንጀራችንን Eንደራሳችን መውደድ ማለት Eንዴት Eንደሆነ ለብዙዎቻችን ግልጽ Aይደለም፡፡
ራሱን ያልወደደ፣ ያላከበረ፣ ጤንነቱን፣ ንጽሕናውን የማይንከባከብ፣ ለሕይወቱ ዋጋ የማይሰጥና
ራሱን ያልተቀበለ ሰው ሌላውን ሊያፈቅር፣ ሊንከባከብ፣ ስለሌላው ጤንነት Eና ንጽሕና ለማሰብ
ለመጨነቅ ስለማይችል ጌታችን፤ ‹‹ባልንጀራችሁን Eንደራሳችሁ ውደዱ›› Aለ፡፡ ሰውነቱን ያከበረ
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ሰው ሌላውን ሰው ያከብራል፡፡ ራሱን የተቀበለ ሰው ሌላውን ለመቀበል Aይከብደውም፤ በራሱ
የሚተማመን ሰው ሌላውን ለማመን በሌላው ላይ Eምነት ለመጣል Aይከብደውም፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች

EግዚAብሔር

የሰውነታችን

ፈጣሪና

ወዳጅ

ነው፡፡

ሰውነታችን

የEግዚAብሔር

ቤተመቅደስ ነው፡፡ (1ቆሮ. 3÷06) EግዚAብሔር የሰውነታችን ወዳጅ መሆኑን፤ Aንደኛ ሰው ሆኖ
ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ፤ ሁለተኛ ሰውነታችንን ከተለያየ በሽታዎች በማዳኑና በመፈወሱ፤ ሦስተኛ
ሥጋችንን ከሞት በማንሣቱ ሰውነታችንን ምን ያህል Eንዳከበረው Eና ለEኛ ያለውን ፍቅር
Aሳይቶናል፡፡ ስለዚህ ወጣቶች EግዚAብሔር ያከበረውንና የወደደውን ማንነታችሁን Aትጥሉ፤
ይልቁንም ራሳችሁን በማክበር፣ በመውደድና በራሳችሁ በመተማመን EግዚAብሔርን በኑሮAችሁ
Aክብሩ፡፡

ተግባር፡ወጣቶች ራስን በማክበርና በትሕትና መካከል ያለውን ልዩነት Eንዲገነዘቡ መምህሩ
በምሳሌ ያብራሩላቸው፡፡
ወጣቶች በራስ መተማመናቸውን የሚያዳብሩባቸውን ልዩ ልዩ ዘዴዎች ይንገሯቸው፡፡
ወጣቶች ማንነታቸውን ተገንዝበው ራሳቸውን በማከበርና በመቀበል በራስ የመተማመን
ችሎታቸውን

ስለሚያዳብሩባቸው

መንገዶች

ያወቁትን

በክፍል

ውስጥ

ያድርጓቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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ከተቃራኒ ጾታ ጋር መቀላቀል
Aርባ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ለተቃራኒ ጾታ ያላቸው Aመለካከት በበጎነት Eና በAክብሮት
ላይ የተመሠረተ ሆኖ ራሳቸውንም ከክፉ ምኞት የሚጠብቁበትን
መሠታዊ ነጥቦች ተገንዝበው በክፍል ውስጥ ያስረዳሉ፤ ይወያያሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “በማንም ላይ ፈጥነህ Eጅህን Aትጫን፤ በሌሎችም ኃጢAት
Aትተባበር፤ ራስህን በንጽሕና ጠብቅ፡፡” 1ጢሞ. 5÷!2

ተጨማሪ

ምንባባት፡-

መምህሩ

ወጣቶች

ከተቃራኒ

ጾታ

ጋር

ጤናማ

ግንኙነት

Eንዲኖራቸው የሚያግዙ መጻሕፍትን Eንዲያነቡ ያድርጓቸው፡፡

መግቢያ፡
ወንዶች ሴቶችን Eንዴት ነው የምትመለከቷቸው? ሴቶችም Eንዲሁ?

ስለ ሴቶች በጎ ነገር Aላችሁ? ሴቶችስ ስለ ወንዶች ያላቸው Aመለካከት ምን ይመስላል?

ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያላችሁን ግንኙነት Eንዴት ታዩታላችሁ?

የሳምንቱ ትምህርት፡በዚህ ዘመን ከተቃራኒ ጾታ ጋር የምንገናኝባቸው Eድሎችና Aጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው፡፡
በቀድሞው ዘመን ሴቶች በAብዛኛው በባህልና በሃይማኖት ሰበብ ከቤት ይውሉ ስለነበር ከቅርብ
ዘመዶቻቸውና

ከቤተሰቦቻቸው

ባለፈ

ከሌላ

ሰው

ጋር

የመገናኘት

Aጋጣሚው

Aልነበረም፡፡

ከIንዱስትሪው ዘመን በኋላ ግን ይህ ታሪክ ቀስ በቀስ Eየተቀየረ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ላይ ሊደርስ
ችሏል፡፡ ከIንዱስትሪው መስፋፋት ጋር በተያያዘ ከተሞች በመቆርቆራቸውና ሰዎች በጋራ መኖር
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በመጀመራቸው፣ ሴቶች ለሥራና ለትምህርት ከቤት መውጣት ጀመሩ፡፡ የተለያዩ የጋራ መኖሪያ
ቤቶች በመገንባታቸው ከተቃራኒ ጾታ ጋር የመገናኘቱን Eድል የዚያኑ ያህል ሰፊ Aድርጎታል፡፡
ስለዚህ Eለት Eለት በትምህርት ቤት፣ በትራንስፖርት፣ በሥራ ቦታ፣ በመዝናኛ ቦታዎችና በቤተ
ክርስቲያን… ወ.ዘ.ተ ሴቶች ከወንዶች ጋር ወንዶች ደግሞ ከሴቶች ጋር Eንገናኛለን፡፡ ይህን Aጋጣሚ
ለበጎ ነገሮች ወይም ለኃጢAት ሥራዎች መጠቀም የEኛ ምርጫና ሓላፊነት ጭምር ነው፡፡
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ከተቃራኒ ጾታ ጋር Eንዴት ጤናማ ግንኙነት ሊኖረን ይችላል?
ከተቃራኒ ጾታም ሆነ በAጠቃላይ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማ የሚሆነው
ለግንኙነታችን በምንሰጠው ክብርና በጎ Aመለካከት ነው፡፡ ለሰዎች የምንሰጠው ክብር፣ ጥንቃቄ Eና
በጎ Eይታችን ለግንኙነታችን ጤናማ መሆን ከፍተኛ AስተዋጽO Aለው፡፡ ወንዶች ሴቶችን Eንዴት
ነው

የምትመለከቷቸው?

ሴቶችን

ለምንድነው

የምትፈልጓቸው?

ሴቶችስ

ወንዶችን

Eንዴት

ትመለከቷቸዋላችሁ? ወንዶች ለምን ያስፈልጓችኋል? Eነዚህን ጥያቄዎች ቆም ብለን ማሰብ Eና
በጥልቀት መመርመር ያስፈልገናል፡፡ ወንዶች ስለ ሴቶች ሊኖራችሁ የሚገባ ጤናማ Aመለካከት፤
ሴቶች Eናት፣ Eኅት፣ ጓደኛ፣ ሚስት፣ የሥራና የትግል Aጋር መሆናቸውን በማመንና በመቀበል
ላይ የተመሠረተ መሆን Aለበት፡፡ ሴቶችም ስለወንዶች ሊኖራችሁ የሚገባው በጎ Aመለካከት፤
ወንዶች Aባት፣ ወንድም፣ ባል፣ ጓደኛ፣ የሥራና የልማት Aጋር ናቸው ብሎ በማመንና በመቀበል
ላይ የተመሠረተ መሆን Aለበት፡፡ ሴቶችን ዝቅ Aድርጎ የወንዶች ስሜት ማብረጃ Eንደሆኑ ማሰብ
ትልቅ ስህተት ነው፡፡ ስለዚህ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ጤናማ ግንኙነት Eንዲኖረን የሚከተሉትን ሦስት
ነገሮች ማጤን ግድ ይላል፡፡
ሀ. Eንደ EግዚAብሔር ቃል በመኖር፤
ለ. ዓላማችንን ባለመዘንጋት፤
ሐ. ቁጥብ በመሆንና ግንኙነታችንን በመወሰን፤

ማጠቃለያ፡ወጣቶች በዚህ ትምህርት ለተቃራኒ ጾታ ሊኖራችሁ ስለሚገባው በጎ Aመለካከት Eንዲሁም
ግንኙነታችሁ ጤናማ Eንዲሆን ለማድረግ የሚገባችሁን ጥንቃቄ ተገንዝባችኋል፡፡ ስለዚህ ከተቃራኒ
ጾታ ጋር የሚኖራችሁን Aጋጣሚ ለኃጢAት ሥራ በማዋል ግንኙነታችሁ Eንዳይበላሽ ራሳችሁን
ጠብቁ፡፡ ያገኛችሁትን ነጻነትና Aጋጣሚ ሌሎችን ለማባለግ ከመጠቀም ተከልከሉ፡፡ Eንደ ዮሴፍ
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በተለያዩ Aጋጣሚዎች ከተቃራኒ ጾታ የሚቀርቡላችሁን የዝሙት Eና የኃጢAት ግብዣዎች
በዓላማችሁ በመጽናት Eንቢ ማለት Eና መሸሽን ተማሩ፡፡
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ተግባር፡
መምህሩ ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሊኖራቸው ስለሚገባ ጤናማ
የAገልግሎት ሕይወት AፅንOት ሰጥቶ ይንገሯቸው፡፡

ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን Eያሳበባችሁ Aልባሌ ቦታ Eንዳትገኙ EግዚAብሔርን Eና
ቤተሰቦቻችሁን Eንዳታሳዝኑ ራሳችሁን ጠብቁ፡፡

በቤተ ክርስቲያን Eያሳበቡ ክፉ ሥራ ከሚሠሩ ጓደኞች ራቁ፡፡

መምህር፤ ወጣቶች ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሊኖራቸው ስለሚገባ ጤናማ ግንኙነት Eና
ራሳቸውን ከክፉ ምኞትና ሥራ ስለመጠበቅ ዋና ዋና ነጥቦችን በማንሣት በክፍል ውስጥ
Eንዲገልጹና Eንዲወያዩ ያድርጉ፡፡
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ጊዜን በAግባቡ መጠቀም
Aርባ Aምስትኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለ ጊዜ ምንነት ዋጋ Eንዲሁም ጊዜያቸውን በAግባቡ Eንዴት
መጠቀም Eንዳለባቸው ተገንዝበው በክፍል ውስጥ ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ከሰማይ በታች ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ Aለው” መክብብ. 3÷1
ተጨማሪ ምንባባት፡- መክብብ 3÷1-9 (ዮሐ 9÷4) ኤፌ 5÷07-07

መግቢያ፡
ወጣቶች ስለ ጊዜ ምንነት Eና ዋጋ ያላችሁ ግንዛቤ ምን ያህል ነው?

ጊዜያችሁን በAግባቡ ትጠቀማላችሁ?

Aብዛኛው ጊዜያችሁ የሚባክነው በምንድን ነው?

የሳምንቱ ትምህርት፡Aንዳንድ ሰዎች ውድ ጊዜያቸውን በዋዛ ፈዛዛ ሲያባክኑ ይስተዋላል፡፡ ሌሎች ደግሞ “ጊዜው
Eንዲሔድልኝ” በሚል ሐሳብ ካርታ ሲጫወቱ፣ መጠጥ ሲጠጡና ጫት ሲቅሙ… ወ.ዘ.ተ ይውላሉ፡፡
ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት በጎ ሥራ ስለሌላቸው ቀኑ Eንዲመሽላቸው ጊዜው Eንዲሔድ ወይም
በEነርሱ Aባባል “ጊዜ ለመግደል” በተለያዩ ሱሶች ተጠምደው ለራሳቸው፣ ለሀገራቸውና ለቤተ
ክርስቲያን የሚጠቅም መልካም ነገር ሳይሠሩበት ዘመናቸው ያልፋል፡፡

1. ጊዜ ምንድነው?
ጊዜ በዚህ ምድር የምንኖረውን ኑሮ Eና ሥራችንን በሰዓት፣ በቀን፣ በሳምንት፣ በወር Eና
በዓመት መለኪያ፣መመዘኛና መሥፈሪያ ነው፡፡ EግዚAብሔር በጊዜ የማይለካ ከጊዜ ውጪ ሲሆን
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ከሰማይ በታች ለፈጠረው የሰው ልጅ ግን ጊዜን ሰጥቷል፡፡ ስለዚህ ሁላችንም በቀን ውስጥ Eኩል
ሃያ Aራት ሰዓት Aለን፣ ዘመናችንም የተሠፈረ Eና የተለካ ነው፡፡ ጊዜን በAግባቡ መጠቀም ወይም
በስንፍና ማባከን የEኛ ምርጫ ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ጊዜ Eንዳለውና ጊዜ የከበረ
የEግዚAብሔር ስጦታ Eንደሆነ ይመክረናል፡፡

2. የጊዜ ባሕርያት፡የጊዜ ባሕርያት የሚከተሉት ናቸው፡፡
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2.1. ወደፊት በፍጥነት መጓዙ፤ ጊዜ ማንንም ቆሞ Aይጠብቅም፡፡
2.2. Aንዴ ካለፈ Aይመለስም፤ ጊዜን ወደ ኋላ ማጠንጠን Aይቻልም፡፡
2.3. በምንም ገንዘብ ወይም ዋጋ የማይተመን ውድ መሆኑ፤ ጊዜ ወርቅ ነው፡፡
የተሳካለትና ያልተሳካለት ሰው በማለት ለይቶ EግዚAብሔር Aልፈጠረም፡፡ ለስኬታማ ሰዎችም
EግዚAብሔር ጭማሪ ሰዓት ሰጥቶ Aያውቅም፡፡ ሰዎችን ስኬታማ ያደረጋቸው ለሁሉም Eኩል
Eንደተሰጠ ሁሉ ለEነርሱም የተሰጣቸውን ጊዜን በAግባቡ በመጠቀማቸው ነው፡፡

3. ጊዜን በAግባቡ Eንዳንጠቀም የሚያደርጉን ነገሮች፡3.1 የጊዜን ምንነት Eና ዋና Aለማወቅ፤
3.2 ጊዜ የEግዚAብሔር ስጦታ መሆኑን Aለመገንዘብ፤
3.3 ጊዜን መርገም (መስደብ)፤
3.4 ሥራን ለነገ ማለት፤
3.5. ማድረግ ያሉብንን ነገሮች ለይተን Eና በቅደም ተከተል Aድርገን EንደየAስፈላጊነታቸው
ቅድሚያ በመስጠት በመርሐግብር ወይም ፕሮግራም Aውጥተን ሥራችንን በወቅቱ
Aለማከናወን፡፡
3.6. በሕይወት ቅድሚያ የምንሰጣቸውን ነገሮችን Aለማወቅ… ወ.ዘ.ተ፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ከዚህ ትምህርት ጊዜ ውድና የከበረ የEግዚAብሔር ስጦታ መሆኑን ተገንዝባችኋል፡፡
ጊዜን በዋዛ ፈዛዛ ማባከን ሕይወትን ማባከን ነው፡፡ ጊዜን መግደል ራስን መግደል ነው፡፡ ሰነፎች ብዙ
ጊዜ Eንደማይመቻቸውና ጊዜ Eንደሌላቸው ያወራሉ፡፡ ችግሩ የጊዜ Aለመኖር ሳይሆን ጊዜን በAግባቡ
መጠቀም Aለመቻላቸው ነው፡፡ ስለዚህ ወጣቶች EግዚAብሔር በሰጣችሁ Eድል ለመጠቀም Eና
በዘመናችሁ ቁም ነገር ለመሥራት የጊዜ Aጠቃቀም ባህላችሁን ቀይሩ፣ ስለ ጊዜ ያላችሁን
Aመለካከትም ለውጡ፡፡ በጊዜና በEቅድ በፕሮግራም መመራትን ልመዱ፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

መምህሩ ወጣቶች ስለ ጊዜ ያላቸው ግንዛቤ Eንዲሰፋ Eና ጊዜያቸውን በAግባቡ መጠቀም
የሚችሉበትን ዘዴ Eንዲያውቁ በጉዳዩ ጥሩ መረጃ የሚሰጡ መጻሕፍትን Eንዲያነቡ
ይጠቁሙAቸው፡፡
ጊዜያቸውን በምን Eንደሚያሳልፉ የጊዜ Aጠቃቀማቸውን በክፍል ውስጥ ለጓደኞቻቸው
Eንዲነግሩና ልምድ Eዲለዋወጡ ያድርጓቸው፡፡
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ሞርሞኒዝም
Aርባ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች የሞርሞኖች Aስተምህሮ ኑፋቄ መሆኑን ተገንዝበው መጽሐፍ
ቅዱሳዊ ማስረጃዎችን በመጥቀስ በክፍል ውስጥ ዘርዝረው ያስረዳሉ፤
ራሳቸውንም ከክህደት ትምህርት ይጠብቃሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “Eነሆም በቶሎ Eመጣለሁ የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል
የሚጠብቅ ብፁE ነው፡፡” ራEይ.!2÷7

ተጨማሪ ምንባባት፡- 1ዮሐ 4÷1-6 (ገላትያ 1÷1-9) Eብ. 03÷7-9

መግቢያ፡ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የምታውቋቸውን መናፍቃን Eና የክህደት Aስተምህሮዎቻቸውን
ዘርዝሩ
ለብዙ ሰዎች የክህደት Aስተምህሮ መነሻ የሆናቸው ነገር ምንድ ነው?
ከሐሰት ትምህርቶች Eንዴት ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ?

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ሞርሞንስ
ይህ Eምነት በመጀመሪያ በAሥራ ዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተወለደውና ያደገው
በAሜሪካን ሀገር ጆሴፍ ስሚዝ በሚባል ሰው ነው፡፡ ይህ ሰው በዓለማዊም ሆነ በመንፈሳዊ
ትምህርት በቂ Eውቀት ያልነበረው ቢሆንም ራሱን ነቢይ በማድረግ EግዚAብሔር Eውነተኛውን

www.zeorthodox.org

ክርስትና Eንዲመሠርት Eንዲላከው መስበክ ጀመረ፡፡ በ1820 E.ኤ.A ጆሴፍ ስሚዝ ከEግዚAብሔር
ጋር የነበረውን Aለመግባባትና ከሦስት ዓመት በኋላም ሞሮኒ የሚባል መልAክ Eንደተገለጠለት
ይናገራል፡፡ በጥንት ዘመን በሰሜን Aሜሪካ በሚኖሩ ሰዎች የተጻፉ ጽሑፎችን የያዙ የወርቅ ሳህኖች
የተቀበሩበትን ስፍራ Eንዳሳየው Eና የEነዚህን ጽሑፎች ተርጉሞ በ1830 E.ኤ.A የሞርሞንስን
መጽሐፍ ሊጽፍ Eንደቻለ ይገልጻል፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሞርሞንስ የኋለኛው ዘመን ቅዱሳን Eየተባሉ
የሚጠሩ ሲሆን ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ተከታዮችም Aሉዋቸው፡፡
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2. የሞርሞንስ መጽሐፍ
የጆሴፍ ስሚዝ ተከታዮች የሞርሞንስን መጽሐፍ Aሥራ Aምስት መጻሕፍትን የያዘ ትልቅ
መጽሐፍ Eንደሆነ ይናገራሉ፡፡ ይህ መጽሐፍ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከመካከለኛው ምሥራቅ
ተሰደው በAሜሪካ መኖር ስለጀመሩ የጥንት ሰዎች ይናገራል፡፡ Eነዚህ ሰዎች Aይሁዶች Eንደነበሩና
በጫካ ይኖሩ ለነበሩት ሕንዶች መገኛ Eንደሆኑም ይገልጻል፡፡ Eነዚህ ሰዎች ጥበበኞች የነበሩ ሲሆን
ጆሴፍ ስሚዝ የሕንፃ ጥበብን Eንዳፈለቁ ከተሞችንም መገንባት የጀመሩት Eነርሱ Eንደሆኑ
ተናግሯል፡፡ በኋላም Iየሱስ Eንደጎበኛቸው ያትታል፡፡ Iየሱስ Eነዚህን ሰዎች በጎበኛቸው ጊዜ
ያስተማረው ትምህርት ሞርሞን በተባለው ነቢይ በወርቅ ሳህን ላይ Eንደተጻፈ የሞርሞን ተከታዮች
ይመሰክራሉ፡፡ በAጠቃላይ ሞርሞንስ የጆሴፍ ስሚዝን መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ Eኩል የሚቀበሉ
ሲሆን፤ ጆሴፍ ስሚዝ Eንደሙሴ ቅዱስ ነው Eንዲያውም Iየሱስን ይስተካከለዋል፤ ሲሉ ይደመጣሉ፡፡

3. የሞርሞንስ የክህደት ትምህርቶች

ምስጢረ ሥላሴን Aይቀበሉም፡፡

ሁሉም ሰው የEግዚAብሔር ልጅ Eንደሆነ ከመወለዳችንም በፊት Eንደነበርን ያስተምራሉ፡፡

ገና ያልተወለዱ ነፍሳት Eስኪወለዱና ሰው Eስኪሆኑ መላEክት ሆነው EግዚAብሔርን
Eያገለገሉ ነው ይላሉ፡፡

ሰው ከሞተ በኋላ የመጨረሻውን ፍርድ በገነት ሆኖ Eንደሚጠብቅ፣ ሙታን በገነት ውስጥ
ኃጢAታቸውን

የመናዘዝ

Eንዲሁም

ንስሓ

የመግባት

ሁለተኛ

Eድል

Eንዳላቸው

በመጨረሻም ቅዱሳን Eንደሚሆኑ ያስተምራሉ፡፡

በገነት ውስጥ ያሉ ነፍሳት የEነርሱ ቤተ ክርስቲያን Aባል Eንዲሆኑ ለመርዳት ሞርሞንስ
የሙታን ጥምቀት Aስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች ሰዎች ለገዛ ምኞታቸው Eውነተኛውን ቃል Eንደሚያጣምሙና Eንደገዛ ፍላጎታቸው
መጽሐፍ ቅዱሱን Eንደሚተረጉሙ ተገንዝባችሁ Eናንተ ግን በEውነተኛ Eምነታችሁ Eስከ መጨረሻው

www.zeorthodox.org

ድረስ በመጽናት በሃይማኖት ቁሙ ጎልምሱ፡፡ በሃይማኖት በመጽናት ራሳችሁን ከክህደት ትምርቶች ጠብቁ፡፡

ተግባር፡-


ወጣቶች የክርስቶስን Aምላክነት Eና ምስጢረ ሥላሴን የሚገልጹ የመጽሐፍ ቅዱስ
ጥቅሶችን ፈልጉና ተወያዩባቸው፡፡

የሞርሞንስ Aስተምህሮ ከመጽሐፍ ቅዱስ የራቀ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረጃዎችን
በመዘርዘር Aስረዱ፡፡
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የሕይወት Aጋሬን Eንዴት ልምረጥ?
Aርባ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለ ፍቅር ግንኙነት በቂ ግንዛቤ Aግኝተው በትክክል የሕይወት
Aጋራቸውን የሚመርጡበትን ጊዜና ሁኔታ Aውቀው ያብራራሉ፡፡

በቃል በሚጠና ጥቅስ፡- “በሥራና በEውነት Eንጂ በቃልና በAንደበት Aንዋደድ፡፡”
1ዮሐ 3÷08

ተጨማሪ ምንባባት፡- 1ቆሮ 7÷1-06/1ቆሮ. 03÷1-03/ዘፍ. !4÷1-%7/ዘፍ. 2÷08-!5
መምህሩ ወጣቶች ስለ ተቃራኒ ጾታ ሊኖራቸው የሚገባውን በቂ ልምድ Eንዲቀስሙ
ስለዚህ ጉዳይ የተጻፉ ጥሩ ጥሩ መጻሕፍትን መርጠውላቸው Eንዲያነቡ ይጠቁማቸው፡፡

መግቢያ፡ወጣቶች ፍቅርን Eንዴት ነው የምትረዱት?
ፍቅር ይዞAችሁ ያውቃል?
የፍቅር ጓደኛ ለምን Eንዳስፈለጋችሁ ምክንያታችሁን በግልፅ Aስቀምጡ?

የሳምንቱ ትምህርት፡“ፍቅር ይዞኛል” “AፍቅሬAለሁ” ማለት በብዙ ወጣቶች ዘንድ የተለመደ ነገር ነው፡፡ ወጣትነት
ወንዶች ሴቶችን ሴቶችም ወንዶችን ለፍቅር የሚመርጡበት Eድሜ ነው፡፡ በወጣትነት ዘመን
በተቃራኒ ጾታ መሳብ፤ የራስን ሰው ለማግኘት ጊዜ ወስዶ ማሰብና መጨነቅ የተለመደ ክስተት
ነው፡፡ መፈላለግ ተፈጥሮAዊ ቢሆንም ሁሉም ለቁም ነገር ነው ለማለት ግን Aያስደፍርም፡፡ በዚህ
የተነሣ

ወጣቶች

ተቃራኒ

ጾታን

ለጓደኝነት

የሚመርጡባቸውን

ምክንያቶች

www.zeorthodox.org

በሚገባ

Aስፈላጊያቸው ነው፡፡ የተወሰኑትን ምክንያቶች በዚህ ትምህርት ለማየት Eንሞክራለን፡፡

1. ወጣቶች የተቃራኒ ጾታ ጓደኛ የሚይዙባቸው ምክንያቶች
ሀ. ጓደኛ የለውም (የላትም) Eንዳይባሉ፤
ለ. ሌሎች ሲይዙ በማየት፤
ሐ. ለሩካቤ ሥጋ ፍላጎት (ለዝሙት) (2 ሳሙ 03.01)፤
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መ. በፍቅር ስለወደቁ (ዘፍ. "4.3)፤
ሠ. የትዳር ጓደኛ ፈልገው (ዚፍ. !9.18)፤
ረ. ለቁሳዊ ጥቅም ብለው (መሳ. 06.5)
ሰ. በፉክክር ስሜት፣ ሌሎችም ለማናደድ ሲፈልጉ …

ወ.ዘ.ተ፡፡

2. የሕይወት Aጋርን የምንመርጥባቸው ደረጃዎች፡ወጣቶች የፍቅር ጓደኛ መፈለጋችሁ ኃጢAት ሳይሆን ተፈጥሮAዊ Eና ጤናማ ስሜት ነው፡፡
ነገር ግን ይህን የተቀደሰ ፍላጎት ያለ ጊዜው፣ በተሳሳተ ምርጫ Eና ጤናማ ባልሆነ ፍላጎት
Eንዳናበላሸው ጥንቃቄ ማድረግ Aለብን፡፡ ስለዚህ የሚከተሉትን መመዘኛዎችና ደረጃዎችን ማጤን
ትክክለኛ ውሳኔ Eንድንወስን ያስችለናል፡፡ Eንዲሁም ያለጊዜው ባደረግነው ያልተገባ ግንኙት ወይም
በተሳሳተ ምርጫችን Eንዳንጸጸት ያደርገናል፡፡
2.1. Aካላዊ ብቃት (Physical Maturity)፡ወንዶች ለAቅመ Aዳም ሴቶች ለAቅመ ሔዋን መድረሳችንን፤ ሰውነታችን ሌላ ሰውን ለመቀበል
የተዘጋጀ መሆኑን ማወቅ Aለብን፡፡
2.2. መንፈሳዊ ብስለት (Spiritual Maturity)፡በመንፈሳዊ ሕይወት ጠንካራ መሆናችንን Eንዲሁም ከAንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ መንፈሳዊ
ብስለት Eንዳለን ለማረጋገጥ ራሳችንን ማየት ተገቢ ነው፡፡ በሕይወታችን ወይም በኑሮAችን ሁሉ
EግዚAብሔርን Eንደምናስቀድም፣ የጸሎት ሕይወታችን ምን Eንደሚመስል፣ መጽሐፍ ቅዱስን
የማንበብና ለቃሉ ያለንን ፍቅር፣ የመንፈሳዊ ሕይወታችንን ጥንካሬ … ወ.ዘ.ተ ያጠቃልላል፡፡
2.3. የIኮኖሚ ብቃት /Economical Maturity/
ፍቅር ሓላፊነት Eና ተጠያቂነት ያለበት ግንኙነት ነው፡፡ ገንዘብ ለዚህ ዓለም ኑሮ Aስፈላጊ ነገር
ነው፡፡ ስለዚህ ከራሳችን Aልፈን ሌላ ሰው ማኖር Eንዲሁም መንከባከብ የሚያስችል Aቅም Aለኝ ወይ
ብለን ራሳችንን መፈተሽ Aለብን፡፡ ለመተዳደሪያ የሚሆን በቂ ገቢ የሚያስገኝ ሥራ Aለን ወይ?

www.zeorthodox.org

የሚለውን ጥያቄ በAስተማማኝ ሁኔታ መመለስ ይገባናል፡፡

2.4. የሥነ ልቡና ዝግጅት /Psychological Maturity/
Aንድን

ሰው

ለማፍቀር

ከመነሣታችን

በፊት

ሥነ

ልቡናዊ

ዝግጅት

ማድረግ

Aለብን፡፡

ፍላጎታችንን መመርመር፣ ሌላ ሰውን ለመቀበል የመንፈስ ዝግጅት ማድረግ፣ በስሜት ሳይሆን
በEርጋታና በሰከነ መንፈስ ምርጫችንን ማጤንን Aስፈላጊ ነው፡፡
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ማጠቃለያ፡ወጣቶች

የሕይወት

Aጋራችሁን

ስትመርጡ

Eነዚህ

ከላይ

የተዘረዘሩትን

መመዘኛዎች

ማሟላታችሁን Aረጋግጡ፡፡ ፍቅር የከበረ የEግዚAብሔር ስጦታ መሆኑን ተገንዝባችሁ በስሜታዊነት
የፍቅር ጓደኛ ከመምረጥና በኋላ ከመጸጸት ራሳችሁን ጠብቁ፡፡ ከክፉ የጎልማሳነት (የወጣትነት)
ምኞት በመራቅና በመሸሽ Eያንዳንዱን ጉዞAችሁን በEግዚAብሔር ቃል Eየመረመራችሁ Eና
ፈቃዱን Eየጠየቃችሁ በመንፈስ የምትመሩ ሁኑ፡፡

ተግባር፡መምህሩ ወጣቶች ትክክለኛ የፍቅር ጓደኛ የሚመርጡበትን ጊዜ Eና ሁኔታ Eንዲያውቁ
Eንዲሁም ብዙ ጊዜ ወጣቶች የሚፈጽሟቸውን ስሕተቶች በግልጽ በመንገር ራሳቸውን
ከስሜታዊነት Eንዲጠብቁ ይንገሩAቸው፡፡

www.zeorthodox.org
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Eምነትና ትEግሥት
Aርባ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች የEምነትን፣ትEግሥትን Eና ጽናትን ምንነት በመገንዘብ
በመንፈሳዊ ሕይወት የሚገኘውን ድልና በረከት Aውቀው ያብራራሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ፡፡” ሉቃ. !1÷09
ተጨማሪ ምንባባት፡-Eብ. 01. 1-3 /Eብ. 02.1-3 / Iዮ. 2.7-0 / 1ጴጥ. 1÷5-6

መግቢያ፡
መምህር ከትምህርት በፊት Eምነትና ትEግሥት በሕይወታችን ያላቸውን ጠቀሜታ
ወጣቶች Eንዲወያዩበት

ያድርጓቸው፡፡


ወጣቶች በትEግሥት ጠብቃችሁ ያገኛችሁት መልካም ነገር ምንድነው?

ባለመታገሣችሁ በችኮላ ሠርታችሁት በኋላ ያስቆጫችሁ ነገርስ ምንድነው?

በEምነትና በጥርጣሬ በምታደርጓቸው ነገሮች መካከል ያለውን ልዩነት Aስተውላችሁ
ታውቃላችሁ?

የሳምንት ትምህርት፡1. Eምነት ምንድነው?
የEምነት መሠረቱ የሰው ልጅ የምርምር ውጤት Aይደለም፡፡ የEምነት መሠረቱ EግዚAብሔር
ራሱ ነው፡፡ EግዚAብሔር ራሱን በፍጥረታቱ፣ በመልEተኞቹና በልጁ በIየሱስ ክርስቶስ ገልጧል፡፡
ለዚህ መገለጥ Eኛ የምንሰጠው ተግባራዊ ምላሽ ‹‹Eምነት›› ይባላል፡፡ EግዚAብሔር በቃሉ ታማኝ
Aምላክ ነው፡፡

www.zeorthodox.org

በመሆኑም በፍጹም ልብ ተቀብሎ በEግዚAብሔር የተስፋ ቃል ላይ ማረፍ Eምነት

ይባላል፡፡ (ቲቶ. 3÷8፣ 2ጢሞ. 2ጢሞ. 2÷03) EግዚAብሔር በሰጠው የተስፋ ቃል መተማመንና
መደገፍ Eምነት ነው፡፡ ስለዚህ Eምነት የEግዚAብሔርን መልEክት መታዘዝ ነው፡፡ (ሉቃ. 1÷"8)
Eምነት ዛሬ ላይ ሆነን ነገን በተስፋ የምናይበት የመንፈስ ዓይናችን ነው፡፡ EግዚAብሔር ሰማይና
ምድርን Eንደፈጠረ ይህ የሚታየው ዓለም ከማይታየው Eንደሆነ የምናስተውለውም በEምነት ነው፡፡
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(Eብ. 01÷1-3) Eምነት ለመንፈሳዊ ሕይወት ጉልበታችን ሲሆን EግዚAብሔርንም ደስ የምናሰኝበት
ነገር ነው፡፡ (Eብ. 01÷6)

2. ትEግሥት ምንድነው?
ትEግሥት የመንፈስ ፍሬ፣ በሚገጥሙን የተለያዩ ፈተኛዎችና ችግሮች ጽናትን፣ መቻልንና
ብርታትን የሚሰጠን የመንፈስ ጉልበት Eና ጥንካሬ Eንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጧል፡፡ (ገላትያ.
5.!2፣ Iያሱ 04.01፣

ሮሜ 5÷3-4) ትEግሥተኛ ሰው ለረጅም ጊዜ በመከራ ይጸናል፣ ተስፋ

ያደርጋል፣ ምሕረትንም ያያል፡፡ EግዚAብሔር ለሰዎች ብዙ ትEግሥት Aሳይቷል፡፡ (ሮሜ 2.4፣
1ጴጥ. 3.!) ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eኛን ለማዳን የመስቀልን መከራ Eንዲሁም ሞትን
ታግሷል፡፡ (Eብ 02÷!1) ስለዚህ ለEግዚAብሔር የሚሳነው ምንም ነገር Eንደሌለ በመተማመን Eና
በትEግሥት የጸሎታችንን መልስ Eንጠብቃለን፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ በEምነትና በትEግሥት ሆነው
በመከራ የጸኑ፣ በሕይወት የገጠማቸውን ፈተና የታገሡ ብዙ የEግዚAብሔር ሰዎችን Eናያለን፡፡
ለምሳሌ ዮሴፍ የወንድሞቹን ጥላቻ፣ ከቤተሰቡ ተለይቶ በባEድ ሀገር መኖርን፣ የጲጥፋራን ሚስት
የሐሰት ክስንና Eስር ቤትን በEምነት በመታገሡ በመጨረሻ EግዚAብሔር የትEግሥቱን መልካም
ፍሬ Aብልቶታል፡፡ Iዮብም ሀብቱን ሲያጣ፣ ልጆቹ ሲሞቱበት፣ የሕመሙን ስቃይ፣ የሚስቱንና
የጓደኞቹን ነቀፋ ሁሉ በEምነት ታግሷል፡፡ EግዚAብሔርም Eንደገና Iዮብን ባርኮታል፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች Aንዳንድ ጊዜ ከሚገጥማችሁ ችግርና መከራ የተነሣ EግዚAብሔር ለጸሎታችሁ
መልስ ለመስጠት የዘገየ መስሎ ሊሰማችሁ ይችላል፡፡ EግዚAብሔር ለጥያቄAችን መልስ ለመስጠት
የሚዘገየው Eምነታችን Eና ትEግሥታችንን ለመፈተን፣ ክብሩ Eዲገለጥ Eንዲሁም EግዚAብሔር
ትክክለኛውን ጊዜ Aዋቂ ስለሆነ ነው፡፡ ስለዚህ በሕይወታችሁ በሚገጥሟችሁ ችግሮች ሳትደናገጡ
Eና ተስፋ ሳትቆርጡ በEምነትና በትEግሥት ሆናችሁ የEግዚAብሔርን መልስ ጠብቁ፡፡ ቢዘገይም
ጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ይመጣል፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

ወጣቶች Eምነታችሁን Eና ትEግሥታችሁን የሚፈታተን ችግር ሲገጥማችሁ በመጽሐፍ
ቅዱስ የEነ Iዮብን፣ የAብርሃምንና የዮሴፍን… ወ.ዘ.ተ የሌሎችንም ቅዱሳን ታሪክ
በማንበብ Eነርሱን ያበረታ Aምላክ ጉልበት Eንዲሆናችሁ ጸልዩ፡፡
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ባለ ራEይ ወጣት
Aርባ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ወጣቶች ስለ ራEይ ምንነት Aውቀው በክፍል ውስጥ ለጓደኞቻቸው
ያስረዳሉ፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- “ጎበዞቻችሁም ራEይ ያያሉ” ት/Iዮኤል 2.28
ተጨማሪ ምንባባት፡-

ት.Iዮ. 2÷!8-"2፣ የሐዋ/ሥራ 2÷09-!፣ ዘፍ. 02.6

መግቢያ፡ወጣቶች ራEያችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ወጣቶች

ታስታውሱ

Eንደሆነ

ልጆች

ሆናችሁ

ምን

መሆን

ትፈልጋለህ?

ምን

መሆን

ትፈልጊያለሽ? ተብለን ስንጠየቅ የብዙዎቻችን መልስ Iጂኒየር፣ ፓይለት፣ ዶክተር… ወ.ዘ.ተ ነበር፡፡
Aሁንስ ምን መሆን Eንደምትፈልጉ ታውቃላችሁ? በሕይወታችሁ Eውን ልታደርጉትና ልታሳኩት
የምትፈልጉት ነገር ምንድነው? ወጣቶች ራEይ ሊኖራችሁ ይገባል፡፡ ለወጣቶች የሚያስፈልገው
ራEይ ነው፡፡ ራEይ የሌለበት ጉብዝና ከንቱ ነው፡፡ ራEይ የሌለበት ትምህርት ከንቱ Eውቀት ነው፡፡
መኪና ኃይል(ጉልበት) Aለው፤ ኃይሉን ወይም ጉልበቱን ጠቃሚ የሚያደርገው ግን መሪው ነው፡፡
ለትልቁ መኪና መልካም መድረሻ ፍጻሜውን የሚወስንለት መሪው Eንጂ ኃይሉ(ጉልበቱ) ብቻ
Aይደለም፡፡ ልክ Eንደዚሁ ሁሉ ወጣቶች ጥሩ የመማር ፍላጎት፣ ብዙ Eውቀትና ጥሩ መረዳት
ቢኖራችሁ ራEይ ግን ከሌላችሁ Eውቀታችሁን Eንዴት መጠቀም Eንዳለባችሁ በተለይም መድረሻችሁን

www.zeorthodox.org

ስለማታውቁ መንገድ ላይ ትቀራላችሁ፡፡ ስለዚህ ለምን Eንደምትኖሩ? ለምን Eደምትማሩ? ወደፊት
ምን መሆን Eንደምትፈልጉ? ግልጽ የሆነ ዓላማ Eና ራEይ ሊኖራችሁ ይገባል፡፡

1. ራEይ ምንድነው?
ራEይ ምንም በማይታይበት ስፍራ ላይ የሚታየን ክቡር ነገር ነው፡፡ ራEይ በEግዚAብሔር
ይጀመራል፤ በEግዚAብሔር ይከናወናል፤ በEግዚAብሔር ይፈጸማል፡፡ ራEይ በመቻላችን ወይም ዛሬ
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ባለን ማንነት ላይ Aይደገፍም፡፡ Eንዲያውም በማንችለው ነገር ላይ EግዚAብሔር Eንደሚያስችለን
Eናይበታለን፡፡ ራEይ ከሕልም የተለየ ሆኖ EግዚAብሔርን ለሚያውቁና የEግዚAብሔር መንፈስ
ላደረባቸው የሚሰጥ ነገር ነው፡፡ በብሉይ ኪዳን ራEይ የታያቸው ነቢያት ብዙ ሲሆኑ በተለይ
ሕዝቅኤልና ዳንኤል ብዙ ራEይ Aይተዋል፡፡ በሐዲስ ኪዳንም የEግዚAብሔር ፈቃድ ለዘካርያስ፣
ለሐናንያ፣ ለቆርኒልዮስ፣ ለጴጥሮስ፣ ለጳውሎስና ለዮሐንስ በራEይ ተገልጦAል፡፡ (ሉቃ.1.!2፣
የሐዋ.ሥራ 9.0፣ 0.3፣ 0.9-07፣ 01.5፣ 08.9፣ ራE. 1.07-09፣ 4.01)

EግዚAብሔር

Eያንዳንዱ ሰው ራEይ Eንዲኖረው ይፈልጋል፡፡ ምክንያቱም ራEይ የሌለው ትውልድ ወይም ሕዝብ
መድረሻውን የማያውቅ መረን ስለሚሆን ነው፡፡ ትልቁ የሕይወት ምስጢር ያለው በማየት ውስጥ
ሲሆን ይህም ራEይ ነው፡፡ Eግር ዓይን ወደ Aየበት ይራመዳል፡፡ መሪ መሆን የሚችለው ቀድሞ ያየ
ሰው ነው፣ ምክንያቱም መሪነት ሹመት ሳይሆን የማየት (ባለራEይ) የመሆን ጉዳይ ነው፡፡ ራEይ
ሁሉን ሰው Eንደጠቃሚው Eንደ ለውጥ Aጋሩ ያየዋል፡፡

2. የባለ ራEይ ባሕርይ
መጽሐፍ ቅዱስ Eንደሚነግረን ዮሴፍ ባለ ራEይ ወጣት ነበረ፡፡ /ዘፍ. "7÷1-01/ ዮሴፍ
በወጣትነት Eድሜው በጉብዝናው ወራት በAሥራ ሰባት ዓመቱ ከEግዚAብሔር ራEይን ተቀበለ፡፡
የራEይን ምንነትና ባሕርይ በዮሴፍ ሕይወት Eንመለከታለን፡፡ ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ሥነ ምግባር
Aለው፡፡ Aንድ መምህር በማስተማር ሥራው ውጤታማ ለመሆን የAስተማሪነት ሥነ ምግባሮችን
ማክበር Aለበት፡፡ ያለ ሥነ ምግባር ካሰቡት ግብ መድረስ Aይቻልም፡፡ ምክንያቱም ሥነ ምግባር
ከሌለን ሥራችንን በተቀላጠፈ ሁኔታ በAግባቡ ለማከናወን Aንችልም፡፡ ስለዚህ ባለ ራEይ ከሌሎች
የሚለይበት የሚከተሉት መመዘኛዎች Aሉት፡፡
2.1. ባለ ራEይ Aርቆ ተመልካች ነው፡፡
EግዚAብሔር ዮሴፍ የሆነውን ሳይሆን ወደ ፊት የሚሆነውን ስላየለት ራEይ ሰጠው፡፡ ባለ
ራEይ ዓይኑ በፍጹም ልቡ የሚያምነው Eና ተስፋ የሚያደርግበት የEግዚAብሔር ዓይን ስለሆነ
ዛሬ የሆነውን ሳይሆን ነገ የሚሆነውን ያያል፡፡
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2.2. ባለ ራEይ Eምነቱን በEግዚAብሔር Aድርጎ ራሱን ለሌሎች የሰጠ ነው፡፡
2.3. ባለ ራEይ ሓላፊነት ይሰማዋል፡፡

2.4. ባለ ራEይ ጉዳቱን Aይቆጥርም፤ ለመሥዋEትነት የተዘጋጀ ነው፡፡
ዮሴፍ ጉዳቱን Aልቆጠረም፤ በዚህ የተነሣ ወንድሞቹ ሲጨክኑበት፣ በሐሰት ሲከሰስና ወደ
Eስር ቤት በግፍ ሲወርድ ጉዳቶቹን Eየቆጠረ Aላጉረመረመም፡፡ ዮሴፍ የዛሬ ጉዳቱን ሳይሆን ነገ
የሚሆነውን Eየተመለከተ ጸና ታገሰም፡፡ ሙሴ የፈርOንን ቤተመንግሥት የተወው ባለ ራEይ ስለነበረ ነው፡፡
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ማጠቃለያ፡ወጣቶች በዚህ ትምህርት የሚያስፈልጋችሁ ኃይል ሳይሆን ራEይ Eንደሆነ ተምራችኋል፡፡
ራEይ የሌለበት ጉብዝና ከንቱ ጉብዝና መሆኑን፤ ራEይ የሌለው Eውቀትም ከንቱ መሆኑን
ተገንዝባችኋል፡፡ ስለዚህ ዛሬ ካላችሁ Aቅምና ችሎታ በላይ EግዚAብሔር ባለ ዓላማ ሲያደርጋችሁ
የሚኖራችሁ Aቅም Eንደሚበልጥ Aውቃችሁ በራEይ ማደግን Eና መኖርን ተማሩ፡፡

ተግባር፡መምህሩ ወጣቶች ስለ ራEይ ያላቸውን ግንዛቤ የበለጠ የሚያስፋፉበትን ሥልጠናዎችን
Eንዲገኙ ያድርጓቸው፡፡
መምህር ወጣቶች ስለ ራEይ ምንነትና ባሕርይ የተገነዘቡትን በክፍል ውስጥ Eንዲገልጹና
Eንዲወያዩበት ያድርጉ፡፡
ወጣቶች EግዚAብሔር ራEይ Eንዲሰጣችሁ በጸሎት ጠይቁት፡፡
ወጣቶች የባለ ራEይ ሰዎችን ሕይወት ታሪክ ዘወትር Eንዲያነቡ መምህሩ ጥሩ ጥሩ
መጽሐፍትን ይጠቁማቸው፡፡
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የEግዚAብሔርን መንግሥት መገንባት
ሃምሳኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ለወጣቶች ስለ EግዚAብሔር መንግሥት Eና በEግዚAብሔር የEነርሱን
ሱታፌ ማስተማር፡፡

በቃል የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ፡፡›› /ማቴ.0.7-8/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ. 3÷1-02፣ ራE. !1

መግቢያ፡Aዳምና ሔዋን በኃጢAት ወድቀው ከገነት ከተባረሩ በኋላ በሰይጣን መንግሥት Eና ግዛት ሥር
ወደቁ፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሞታችንን በሞቱ ሽሮ የባርነታችንን ቀንበር ሰባብሮ ነጻ
Eስኪያወጣን ድረስ ሰው ሁሉ በሰይጣን ግዛት ውስጥ የኃጢAት ባሪያ ሆኖ ይኖር ነበር፡፡ በክርስቶስ
ወደዚህ ዓለም መምጣት የEግዚAብሔር መንግሥት ተመሠረተ፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ ሰዎችን
ለEግዚAብሔር መንግሥት የንስሓ ጥምቀት Eያጠመቀ ያዘጋጅ ነበር፡፡ (ማር. 1÷1-9) መጥምቁ
ዮሐንስ

Aልፎ

ከተሰጠ

በኋላ፤

ጌታ

Iየሱስ

ክርስቶስ

የEግዚAብሔርን

መንግሥት

ወንጌል

Eየሰበከና፤ ዘመኑ ተፈጸመ፤ የEግዚAብሔርም መንግሥት ቀርባለችና ንስሓ ግቡ፤ በወንጌልም
Eመኑ፤ Eያለ ወደ ገሊላ መጣ፡፡ (ማር. 1÷04-05)

የሳምንቱ ትምህርት፡1. የEግዚAብሔር መንግሥት በምድር ላይ
የEግዚAብሔር

መንግሥት

EግዚAብሔር

የሚነግሥበት

መንግሥት

ማለት

ነው፡፡

EግዚAብሔር የሚከብርበት Aምልኮ፣ Aገልግሎትና Eርሱ የሚገዛው ሕይወት የEግዚAብሔር
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መንግሥት ይባላል፡፡ የEግዚAብሔርን መንግሥት የሚገዛ ጌታ Iየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ክርስቶስ
ባለበት የEግዚAብሔር መንግሥት Aለ፡፡ በዚህ መሠረት “የEግዚAብሔር መንግሥት በመካከላችሁ
ናት፡፡” (ሉቃ. 07÷!1) ብሎ ክርስቶስ Aስተማረ፡፡ ስለዚህ ሰዎች ወደ EግዚAብሔር መንግሥት
Eንዲገቡ በጥምቀት ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋቸዋል፡፡ (ዮሐ. 3. 3-5) ቤተ ክርስቲያን በዚህ
ምድር የEግዚAብሔር መንግሥት ናት፡፡ Iየሱስ በዚህ ምድር ሳለ መንግሥቱ ነበረ፣ Aሁንም Aለ፡፡
በመጨረሻም መንግሥቱ ይገለጣል፡፡ በመንግሥቱ Eውነተኞችና ሐሰተኞች ለጊዜው Aንድ ላይ
ይኖራሉ፤ በዓለም መጨረሻ ክርስቶስ ዳግመኛ ሲመጣ ግን ይለያሉ፡፡ (ማቴ. 03÷!4-"፣ 03÷"6-#3)
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2. ልባችን የEግዚAብሔር መንግሥት ዙፋን ነው
የሰማዩ መንግሥት የሚጀምረው በዚህ ምድር ክርስቶስን በልባችን ስናነግሠው ነው፡፡ ክርስቶስ
በልባችን ሊነግሥ ዘወትር ልባችንን ያንኳኳል፡፡ /ራE. 3÷!

ጌታ “ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ

ዓይኖችህም መንገዴን ይውደዱ” ምሳሌ !3÷!6 ይላል፡፡ ነገር ግን ክርስቶስ የተለየ ንጉሥ ነው፡፡
ክርስቶስን የተለየ ንጉሥ የሚያደርገው በመንግሥቱ ማንንም ስለማያስገድድ Eና በፍቅር ስለሚገዛ ነው፡፡

3. የሰማዩን መንግሥት ለመገንባት የEኛ ተሳትፎ (ሱታፌ) ምንድነው?
የEግዚAብሔርን መንግሥት ከመገንባታችን በፊት መንግሥቱ ከምን Eንደሆነ ማወቅ Aለብን፡፡
በዮሐንስ

ራEይ

የEግዚAብሔር

መንግሥት

ምን

Eንደሆነ

Eና

ከምን

Eንደሚገነባ

በግልጽ

ተቀምጧል፡፡ “Eነሆ የEግዚAብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፤ ከEነርሱም ጋር ያድራል፤
Eነርሱም

ሕዝቡ

ይሆናሉ፤

EግዚAብሔርም

Eርሱ

ራሱ

ከEነርሱ

ጋር

ሆኖ

Aምላካቸው

ይሆናል፡፡” (ራEይ !1÷3-4) ከዚህ ቅዱስ ቃል Eንደምንረዳው የEግዚAብሔር መንግሥት የተገነባው
በሰዎች ነው፡፡ ስለዚህ ሌሎች ሰዎችን ወደ EግዚAብሔር መንግሥት Aምጥተናል? ብለን ራሳችንን
ልንጠይቅና የEኛ መዳን ብቻ ሳይሆን የሌሎች መዳንም ሊያስጨንቀን ይገባል፡፡
የEግዚAብሔርን

መንግሥት

ለመገንባት

ጠንካራ

ሠራተኛ

መሆንን፣

በዓላማ

መጽናትን

Eንዲሁም ትልቅ መሥዋEትነትን ይጠይቃል፡፡ ለሰዎች ሳንሰለች ስለ ክርስቶስ መመስከርን፣
ጊዜያችንን ለማስተማርና ለማገልገል መስጠትን፣ ያለንን ለሌሎች ማካፈልንና የሥጋ ምቾታችንን
መተውን ሁሉ ያጠቃልላል፡፡ ቅዱሳን ሐዋርያት የክርስቶስን መንግሥት ለመገንባትና ለማስፋት
ያላቸውን ሁሉ ሰጥተዋል፡፡ የቤተ ክርስቲያን ጌጦች የሆኑ ቅዱሳንም ዓለምን ንቀው ያገለገሉትና
ዋጋ የከፈሉት የክርስቶስን መንግሥት ለመገንባት ነው፡፡ ስለዚህ ወጣቶች የክርስቶስን ሥራ
በመሥራት መምጣቱን ልትጠባበቁ ያስፈልጋል፡፡

ማጠቃለያ፡ወጣቶች Eለት Eለት በኑሮAቸው ክርስቶስን በመግለጽ ወንጌልን በመስበክ ለመንግሥቱ ብዙ
ሰዎችን ልታመጡ Eንደሚገባ በዚህ ትምህርት ተረድታችኋል፡፡ ስለዚህ በኑሮAችሁ ክርስቶስን
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በመምሰል ለሰዎች Eውነትን፣ ፍቅርንና ሰላምን በመስበክ ወደ EግዚAብሔር መንግሥት Eንዲገቡ
መሪ ሁኑ፤ ራሳችሁን ለሌሎች መሰናክል ከመሆን ጠብቁ፡፡

ተግባር፡ወጣቶች

ከትምህርቱ

ያገኙትን

ግንዛቤ

መነሻ

በማድረግ፤

Eንዴት

የEግዚAብሔርን

መንግሥት Eንደሚያስፋፉ ውይይት Eንዲያደርጉ መምህሩ Eገዛ ያድርጉላቸው፡፡
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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
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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;
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-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፡፡
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- Douglas J.D and Tenney M.c (1987) New International BIBLE DICTIONARY.
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