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ይህ መጽሐፍ ተሰራጭቶ የሚገኘው ገቢ በቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም፣ በቦሌ
ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል፣ በቦሌ ሰሚት መካነ ሰላም መድኃኔዓለም Eና ወደ
ፊትም በተለያዩ Aጥቢያዎች ለሚከናወኑ የሕፃናት፣ Aዳጊዎች፣ ወጣቶችና ወላጆች
Oርቶዶክሳዊ ትምህርትና ተመሳሳይ Aገልግሎቶች የሚውል ይሆናል፡፡
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ግብር Aስፈላጊነት በመረዳትና መመሪያ በመስጠት
የሚጀመርበትን ሁኔታ ላመቻቹ ለብፁE Aቡነ ሳሙኤል
በI/O/ተ/ቤ/ክ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድO ኮሚሽን ሊቀ
ጳጳስ ይሁንልኝ፡፡
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ይህ የመማሪያ መጽሐፍ ሲዘጋጅ በቀጥተኛ ተሳታፊነት የተሰለፉትን ዲ. ዘላለም ረድኤትና ዲ.
ዮናታን Iያሱን፣ መጽሐፉን በማረም የተባበሩትን መጋቤ ብሉይ AEመረ Aሸብርን፣ መጋቤ Aዲስ
Eሸቱ መምህር ካሕሳይ ገብረ EግዚAብሔርን፣ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን፣ Eና Aቶ Aስራት ከበደን
Eንዲሁም

በኮምፒዩተር የለቀማ ሥራ ያገለገሉትን ልደት Aስፋውን፤ መጻሕፍቱን ለማጠናቀቅ ሳደርግ

በነበረው ጥረት ውድ ባለቤቴና ልጆቼ የEንቅልፍና የEረፍት ሰዓታቸውን ሳይቀር መሥዋEት በማድረግ
ስላሳለፉ ስለ ከፈሉት መሥዋEትነት EግዚAብሔር ዋጋ ከፋይ ነውና ዋጋቸውን ይክፈላቸው Eላለሁ፡፡
በመጨረሻም የሚያስፈልገውን ሁሉ የሚያከናውኑ የመርሐ ግብራችን Aስተባባሪ የጻድቁ Aቡነ ተክለ
ሃይማኖት ሰንበቴ የሥራ Aስፈጻሚ Aባላትን EግዚAብሔር በቸርነቱ ይጠብቅልኝ ሳልል Aላልፍም፡፡
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መቅድም
በAሁኑ ወቅት በAገር ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ የሚገኙ Oርቶዶክሳውያን ሕፃናት፣
Aዳጊዎችና ወጣቶች ቤተ ክርስቲያናቸውን Eያወቁ በመልካም ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ
የሚያደርግ፣ ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ ብሎም ችግሮቻቸውን የሚፈታ መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት
የመኖሩ Aስፈላጊነት በብዙዎቻችን ዘንድ ይታመንበታል፡፡ ቤተ ክርስቲያናችንም በዚሁ ዙሪያ በርካታ
ተግባራትን Eንደምታከናውን Eምነቴ ነው፡፡
ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመላክ ለተስተካከለ Eድገታቸው AስተዋጽO
በማድረግ የወላጅነት ሓላፊነታቸውን ለመወጣት ፍላጐቱ Aላቸው፡፡ ሆኖም በAንዳንድ ሁኔታዎች
Aለመመቻቸት የተነሣም ይሁን በሌላ ምክንያት ከሕፃንነታቸው ጀምሮ Eንዲማሩላቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን
የሚያቀርቡ ምEመናን Eጅግ ጥቂቶች መሆናቸውን የተለያዩ Aጋጣሚዎች ማሳያዎች ሆነውኛል፡፡
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፡፡
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ይሁን Eንጂ ሁሉንም ልጆች በየትምህርት ደረጃቸው በመመደብ ማስተማር የሚያስችል
መንፈሳዊ ሥርዓተ ትምህርት ማዘጋጀቱ Aስፈላጊ ነበር፡፡ በመሆኑም ቀድመው የተዘጋጁትን ትምህርቶች
ተካተውበት ለዚሁ ሥራ Eገዛ የሚያደርጉ ወንድሞች ጋር በመመካከር ዲያቆን ዮናታን Iያሱ Eና
ዲያቆን ዘላለም ረድኤት ተገኝተውበት ለትምህርቱ Aጋዥ የሆኑ መጻሕፍትን ለማዘጋጀት ጥረት
ተጀመረ፡፡ EግዚAብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከAራት ዓመታት ጥረት በኋላ፤ ለሥርዓተ ትምህርቱ Aጋዥ
የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ በኋላ Aጋዥ የሆኑ ከሙዓለ ሕፃናት Eስከ Aሥራ ሁለተኛ
ክፍል ድረስ የሆኑ Aሥራ ሦስት ጥራዝ የማስተማርያ መጻሕፍት ዝግጅት ተጠናቅቆ ለኅትመት
Eንዲበቁ ለማድረግ ወደ ማተሚያ ቤት ገብተዋል፡፡
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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
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ያዩትን በተግባር ማሳየትን ይወዳሉ፡፡

ልጆች ቤተ ክርስቲያን መምጣታቸው ደስታን Eንዲፈጥርላቸውና ፈጽመውም የሚወደዱ
መሆናቸውን Eንዲሰማቸው ማድረግ Eንጂ ቶሎ ሊያስደነግጣቸው ወደ ሚችል Aቀራረብና

ቅጣት

ማዘንበል Aይገባም፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ልጆችን የሚያስተምሩ መምህራን በተፈጥሮ ለልጆች ፍቅር
ያላቸውና ፍቅራቸውንም መግለጽ የሚችሉ መሆን ይገባቸዋል፡፡ በዚህ ትምህርት የሚጠበቁ መልካም
ውጤቶችም በሚቀርቡላቸው መርጃዎችና በመምህራኑ ጥረት ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ መምህራኑ
ልጆችን ለመሳብ ብሩህ ፈገግታና ፍቅር ያለው Aቀራረብ Eንዲሁም፤ ደመቅ ያሉ ቀለማትን፣
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ድምፅና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ቢጠቀሙ መዝሙራትንም ቢያዘምሩላቸው ለትምህርቱ ታላቅ ኃይል
ይሆናል፡፡ ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር መምህራን ልጆቹን

በየEለቱ የትምህርት መርሐ ግብሮች

መዝሙራትን ሊዘምሩላቸውና ሊያስጠኑAቸው ያስፈልጋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜም ከትምህርቱ ጋር ተዛማጅ
የሆኑ ሥEላትን ቢያሳዩAቸዉ፣ ቢሰጡAቸው የተማሩትን ትምህርት በቀላሉ ለማስታወስና ለሌሎችም
ለማስረዳት የበለጠ Eድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን Eንዲመጣ
ልጆች ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና፡፡ ይህንኑ ለማገዝም

በቀለም የሚቀቡ ሥEሎችና የመዝሙር

ጥራዞችን ዝግጅት Aጠናቀናል፡፡ በሙዓለ ሕፃናት ደረጃ የሚገኙ ልጆች ከትምህርታቸዉ ጋር ተያያዥነት
ያለውን ርEሰ ጉዳይ ሥEሉን ቀለም በመቀባት የሚቀስሙት ትምህርት የበለጠ ስለሚሆን የተዘጋጁትን
ሥEሎች በAግባቡ ቀለም EንዲቀቡAቸው የወላጆች Eገዛ Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡
በዓመቱ

ውስጥ

ባልተካተቱት

ሁለት

ሳምንታትም

ገዳማትንና

Aብያተ

ክርስቲያናትን

መጐብኘታቸውና ክትትል ባለበት ሁኔታ በማኀበራዊ ነገሮች ተሳታፊ መሆናቸውም Eጅግ ጠቃሚ
ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን መምህራን ለዚህ Aገልግሎት በትጋት መጸለይና በየመካከሉ የሚቀሩ
ወይም ጨርሰው ያልመጡ ልጆችንም መጐብኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡ መምህራንን ማግኘት በማይቻልባቸው
ሥፍራዎች

ወላጆች

በሥርዓተ

ትምህርቱ

በመመራት

ልጆችን ማስተማር ይችላሉ፡፡

ልጆች

በመንፈሳዊው ትምህርት EስከAሁን ድረስ ያደጉበት ሁኔታ ያልተመጣጠነ ስለሆነ የክፍል ደረጃቸው
ከፍ ቢልም ከሙዓለ ሕፃናት መጽሐፍ ደረጃ ጀምረው መማራቸው ለመንፈሳዊዉ Eዉቀታቸዉ
መሠረት ስለሆነ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በዚህ Aጋጣሚም በየAብያተ ክርስቲያናቱ የተከፈቱ
ትምህርት ቤቶችም ይህንን ሥርዓተ ትምህርት መጠቀማቸው ልጆች በየደረጃው ቤተ ክርስቲያናችንን
Eያወቁ፣ ሃይማኖታቸውን ተረድተውና በበጐ ሥነ ምግባር ታንጸው Eንዲያድጉ የሚረዳቸው ይሆናል
ብዬ Aምናለሁ፡፡
በመጨረሻም ይኽን ዝግጅት የበለጠ ለማሻሻል የሁሉም Aስተያየትና ምክር በጣም Aስፈላጊ
ስለሆነ

Eገዛችሁ

www.zeorthodox.org
Eንዳይለየኝ

Eያልኩ

Aስቀድሞ

Eንድትልኩልኝ ስል በታላቅ ትሕትና Eጠይቃለሁ፡፡

202
IV

በተጠቀሱት

Aድራሻዎች

Aስተያየቶቻችሁን

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት
Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ከEያዳንዳችን የሚጠበቅብንና
ማድረግ

ያለብንን

ነጥቦች

ያውቃሉ፤

የሚሰጣቸውን

ጥያቄዎች

ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡-“ መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር Aስተያይተን መንፈስ
በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ Eንናገራለን Eንጂ የሰው ጥበብ
በሚያስተምረን ቃል Aይደለም፡፡” 1ኛ ቆሮ.2.03

ተጨማሪ ምንባብ ‹‹የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት›› ክፍል1 Eና 2፣ ዲያቆን ዓባይነህ ካሴ

መግቢያ፡-

በዛሬው ትምህርታችን መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ለመረዳት

ምን ማድረግ Eንዳለብን Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡የሚከተሉትን ነጥቦች መገንዘብ መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ይጠቅሙናል፡፡
1. በፊደል ሳይሆን በመንፈስ መረዳትና መተርጐም፡- “ፊደል ይገላልና መንፈስ ግን ሕይወትን

ይሰጣል፡፡” 2ኛቆሮ.3÷6 ቃሉን በመንፈሳዊ ትርጒሙ ለመረዳት፤ ከፊደል ባለፈ ያስጻፈውን
የመንፈስ ቅዱስን ትምህርት ፈቃድ Eና ሓሳብ መረዳት ነው፡፡
2. በገዛ ራስ መረዳት Aለመተርጐም ፡- በደምና ሥጋ ፍላጐት (በራስ ስሜት) Eና Aስተሳሰብ
መጽሐፍ ቅድስን መረዳት Aይቻልም፡፡ ጌታችን ለቅዱስ ጴጥሮስ “ሥጋና ደም Aልገለጠልህም
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በሰማያት ያለው የAባቴ መንፈስ Eንጂ” ማቴ.06÷08 Eንዳለው በራሳችን መረዳት Eና
በሥጋዊና ደማዊ Eውቀት ብንተረጒመው Eንሳሳታለን፡፡ “ማንም ለገዛ Eራሱ ሊተረጉም
Aልተፈቀደለትምና፡፡” 2ጴጥ 1÷09-!1
3. ጸጋና Eውቀት ያስፈልጋል፡- “የጸጋ ስጦታ

ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን Aንድ ነው…ነገር

ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለEያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል፤ ለAንዱም በዚያው መንፈስ
Eውቀትን መናገር ይሰጠዋል፡፡” 1ኛ ቆሮ 02÷8 “EግዚAብሔርም በቤተ ክርስቲያን
Aንዳንዶችን

Aስቀድሞ ሐዋርያትን ሁለተኛም ነቢያትን ሦስተኛም Aስተማሪዎችን …

Aድርጓል፡፡”

02÷!8 ተብሎ Eንደተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስን Eውቀትና ትርጓሜ የመግለጥ
1

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ጸጋን መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን Aበው ሰጥቷል፡፡ በሌላ ቦታ “ነገር ግን Eንደ ክርስቶስ

ስጦታ መጠን ለEያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን፡፡” ኤፌ 4÷7 ያለውንም በሮሜ 02÷3-8
Aጽንቶታል፡፡ በዚህ መሠረትም የመተርጐም ጸጋ የተሠጣቸውን “መምህራን” “ሊቃውንት”
ወ.ዘ.ተ….. Eንላቸዋለን፡፡ ከEነርሱም የመጻሕፍትን ምስጢር Eንሰማለን፡፡
4. የAባቶችን (ቅዱሳን ሊቃውንት) የትርጉም ዘዴ መከተልና በመሠረታዊ ሐሳቦች Aለመለየት፡
ሚልክ 4÷6፡፡ Eነ ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ፣ ቅዱስ Aትናቴዎስ የመሳሰሉ…Eውነተኛይቱን
ሃይማኖት

ያጸኑ፣

የመጻሕፍት

ምስጢር

የተገለጠላቸው

Eና

ተመስክሮላቸው

ያለፉ

Aባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት መጽሐፍ ቅዱስን ተርጒመዋል፡፡ ፍለጋቸውን ተከትሎ
መተርጎም በተሻለ ለመረዳት ያግዛል፡፡ ከዚህ ወጥቶ Aዲስ መረዳት Aግኝቻለሁ ብሎ Aዲስ
ትምህርተ ሃይማኖት ሊዘጋጅ Aይችልም፡፡
5. መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበትን ቋንቋ Eና ባህል መረዳት፡- ከለመድናቸው የተለዩ Aገላለጾችና
ባህሎች መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ባህልና ቋንቋ ውስጥ Aለ፡፡ ለምሳሌ፡- ቃላት መድገም
Eውነት Eውነት፣ Aብርሃም Aብርሃም … ፤ ወንድም ብሎ የሀገር ልጅ መጥራት፣ ጫማ
በማውለቅ

ሓላፊነትን

ማስተላለፍ፣

Eኔነት…የመሳሰሉትን

መረዳት

መጽሐፍ

ቅዱስን

በሚገባ ለመረዳት ያስችላል፡፡
Eያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምክንያተ ጽሑፍ፣ የተጻፈበት ዘመንና የተገለጸበት ባህል
Aለው፡፡ ለምን? ለማን? Eንዴት? ተጻፈ Eና ተነገረ የሚሉትን ነጥቦች ማጥናት Eና መልሶቻቸውን
ማግኘት Eንደተጻፈበት ዘመንና ሁኔታ ሆነን መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ያግዛል፡፡ ትንቢተ
ኤርሚያስን

ለመረዳት

የባቢሎን

መንግሥት፣

የAይሁድን

ነባራዊ

ሁኔታና

ታሪኮች

ማወቅ

ያስፈልጋል፡፡

ታዲያ ከEኛ ምን ይጠበቃል?
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ሀ. ጸሎት፡- ጸሎት ከEግዚAብሔር ጋር የምንገናኝበት ፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን የምንቀበልበት ነው፡፡
መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ያስጻፈውን የEግዚAብሔር ፍቃድ Eና ሐሳብ መረዳት ያስፈልጋል፡፡
ይህንን መረዳት ለማግኘትም በጸሎት መጠየቅ ይገባል፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ Eውቀቱና ጸጋው Eያለው

‹‹EግዚAብሔር የቃሉን ደጅ ይከፍትልን ዘንድ ስለኛ ጸልዩ›› ቆላ 4፥2 ብሏል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስን
የምንረዳበትን የመንፈስ ኃይል Eና ጥበብ ለማግኘት የቃሉን ባለቤት በጸሎት መጠየቅ Aለብን፡፡

‹‹ከEናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን EግዚAብሔርን ይለምን
ለEርሱም ይሰጠዋል፡፡” ያE 1፥5

ዳዊትም ‹‹ከሕግህ ተAምራትን Aያለሁና ዓይኖቼን Aብራ፡፡››

መዝ )08÷)3 Eያለ መለመኑ EግዚAብሔር ሳይገልጽለት መረዳት ስለማይቻል ነው፡፡
2

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ጌታ ለሐዋርያት ‹‹የEውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ Eውነት ሁሉ ይመራችኋል›› ዮሐ. 06፥03
Eንዳላቸው መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ የተሰወረው ተገልጦላቸው መጻሕፍትን ተረጎሙ፡፡
ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ተስፋ ከመቁረጥ ተመልሶ ‹‹Aቤቱ ዓይነ ልቦናዬን Aብራልኝ›› ብሎ ከጸለየ
በኋላ ነው ፤ ብሉያት ከሐዲሳት ተገልጸውለት ተAምራዊ ድርሰቶቹን ያዘጋጀው፡፡ Eኛም መጽሐፍ
ቅዱስን

የምንረዳበት

ጥበብ

ለማግኘት

የጥበባት

ጌታ

ልUል

EግዚAብሔርን

Eንለምነው፡፡

የEግዚAብሔርን ሐሳብ በሰውኛ ጥበብ መረዳት Aይቻልምና፡፡
ለ. ማንበብ፡- መጽሐፍ ቅዱስ ሕይወት Eንዲሆንልን ተጽፎልናል፡፡ ሕይወትን የሚፈቅድ ሁሉ
ሊያነበው ይገባል፡፡ በማንበብ በየEለቱ ከEግዚAብሔር ጋር Eናገኛለን፡፡ ከEግዚAብሔር Eንማራለን፡፡
Iትዮጵያዊው ጃንደረባው በመንገዱ ሁሉ በሰረገላው ላይ ተቀምጦ የIሳይያስን የትንቢት መጽሐፍ
ያነብ ነበር፡፡ EግዚAብሔርም ፊልጶስን ልኮ ተረጎመለት፡፡ የሐዋ.ሥራ 8.!6-#
መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ያልለመደ ሰው ፡- ከዳር Eስከ ዳር ከመጀመሪያ Eስከ መጨረሻ
በማንበብ ፤ የሚቀለውን መርጦ በማንበብ /ለምሳሌ ታሪክ የሚስበው ታሪካዊ ክፍሎችን፣ ቀጥተኛ
ትምህርት የሚፈልግ መልEክታቱን በማንበብ/ ቢጀምር መልካም ነው፡፡ Aንድ ርEሰ ጉዳይ መርጦ
በርEሱ ዙርያ የሚናገሩትን ከህዳግ (foot note) Eየመረጡ ማንበብም ጠቃሚ የንባብ መንገድ ነው፡፡
የተወሰነ ጥቅስ በየቀኑ ማንበብም ጊዜ መስጠትን ያለማምዳል፡፡
በEነዚህና በሌሎች Eኛ በመረጥናቸው መንገዶች ስናነብ ማስታወሻ መያዝ Eና በተቻለ መጠን
ሐሳብ በማይበተንበት ሁኔታ መሆንም ይመረጣል፡፡ ይህም ለማስተዋል ያግዘናል ፤ በማስታወሻ
መያዛችንም ያልተረዳነውን ከመጻሕፍት ለማየት Eና ለመጠየቅ ይጠቅመናል፡፡
ሐ. መጠየቅ፡- ያልተረዳነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከEውነተኛ መምህራን በመጠየቅ መረዳት
ይቻላል፡፡ መጠየቅ የEውቀት መንገድ ነው፡፡ ሐዋርያት ጌታችንን ‹‹ፈክር ለነ-ተርጉምልን›› ይሉት
ነበር፡፡

ማቴ.03፥0፣07፥"6

‹‹የሚመራኝ

ሳይኖር

ይህ

Iትዮጵያዊው

Eንዴት

ጃንደረባም

ሀብቱና

ይቻለኛል፡፡….Eባክህ

ነቢዩ

ሥልጣኑ

ይህን

ኩራት

ስለማን

www.zeorthodox.org

ሳይሆኑበት

ይናገራል?››

የሐዋ.8."1-"4 Eንዳለ Eኛም ከEውነተኛዎቹ Aባቶች መምህራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን
መጠየቅ ይገባናል፡፡

1. ከEውነተኛ መምህራን Eንጠይቅ፡- በEውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ትምህርታቸው Eና
ሕይወታቸው ከተመሰከረላቸው መምህራን በመጠየቅ የቅዱሳት መጻሕፍትን ምስጢር መረዳት
ይቻላል፡፡ ‹‹Aባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል፤ ሊቃውንት ጠይቅ ይነግሩህማል›› ዘዳ."2፥7 Eንደተባለም
ቅዱሳት መጻሕፍትን በEውቀት Eና በሕይወት ልምድ ከበሰሉት መጠየቅ ጠቃሚ ነው፡፡
2.የትርጓሜ መጻሕፍት Eናንብብ፡- በቀደምት የቤተ ክርስቲያን Aባቶች የተጻፉ ፣ የመጽሐፍ
ቅዱስ ትርጓሜዎች (interpretation)፣ ሐተታዎች (Homilies)፣ በተለያዩ ርEሰ ጉዳዮች የተሰጡ
3
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ትምህርቶች Eና ማብራሪያዎችን የያዙ መጻሕፍት Aሉ፡፡ Eነዚህን መጠቀም ያልተረዳንን ለመገንዘብ
Eና የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጒም Eና የትርጒም መንገዶች ለመረዳት ያስችለናል፡፡ ለምሳሌም፡- የቅዱስ
Aትናቴዎስ፣ የቅዱስ ባስልዮስ፣ የቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጒሞች Eና
ማብራሪያዎችን ማንበብ፤ የቤተ ክርስቲያናችንን የትርጓሜ መጻሕፍት መመልከት ወደ Eውነተኛው
መረዳት ያደርሳሉ፡፡
መ. መተግበር፡ከመጽሐፍ

ቅዱስ

ለመተግበር፣
ውሎAችን

ጋር

ትEዛዛቱን
በተገበርነው

ያለን

ግንኙነት

ለመከተል፣
ቁጥር

መጽሐፉን

ራሳችንን

በልባችን

ለማወቅ

ለማስለመድም

ይታተማል

ብቻ
ነው፡፡

ይረዳናልም፡፡

Aይደለም፡፡

የተጻፈውን

የምናነበውን

ቅዱሳን

በEለታዊ

ዓለምን

የቀየሩት

የEግዚAብሔርን ቃል በሕይወታቸው በማሳየት ነው፡፡ ለቅዱስ ቃሉ ያለንን ታማኝነት ከሕይወታችን
ጋር Aዛምደን በመተግበራችን ይታወቃል፡፡ “ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ Eንጂ ራሳችሁን Eያሳታችሁ

የምትሰሙ ብቻ Aትሁኑ” ያE.1.!2፡፡
Aይሁድን ያህል መጽሐፍ ቅዱስን የመረመረ Aልነበረም፤ ወደ EግዚAብሔር መቅረብ Aቃታቸው
Eንጂ፡፡ ለዚህም ነው ጌታችን፡-“ ለEናንተ በመጻሕፍት የዘላለም ሕይወት Eንዳላችሁ ይመስላችኋልና

Eነሱን ትመረምራላችሁ Eነርሱም ስለኔ የሚመሰክሩ ናቸው፡፡ ነገር ግን ሕይወት Eንዲሆንላችሁ
ወደኔ ልትመጡ Aትወዱም ” ዮሐ 5፥"9 ያላቸው፡፡ ሐዋርያው ‹‹በመጽናትና መጻሕፍት በሚሰጡት
መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ Aስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና›› ሮሜ 05፥4
Eንዳለን የተጻፈው ሁሉ Eኛን ሊያጸናንና ሊያጽናናን ተጽፎAል፡፡ Eናም ‹‹ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው

ቤቱን በመልካም Aለት ላይ ያነፀ ልባም ሰውን ይመስላል፡፡›› ማቴ.7፥!4 Eንደተባለው ለመሆን
መጣር Aለብን፡፡ ይህን በማድረግ ስናነብ ቃሉ ምን Eንደሆነ ከቃላት በላይ ትርጉም ይሰጠናል፡፡

ማጠቃለያ፡መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት፡- በራስ ሐሳብ Aለመደገፍ Eና በጸሎት EግዚAብሔርን፣
በትሕትናም ከEኛ የተሻሉትን መጠየቅ ያስፈልጋል፡፡ የተረዳነውንም መተግበርም ቅዱስ ቃሉ

www.zeorthodox.org

የሕይወታችን Aካል Eንዲሆን ያስችለናል፡፡

ተግባር፡-

የተማራችሁትንና

ያነበባችሁትን

ቃል

በጥቂት

በመተግበር

በብዙ

በሚሾመው

በEግዚAብሔር ፊት ታመኑ፡፡
ጥያቄዎች፡1. መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት የሚጠቅሙ Aምስት Aበይት ነጥቦችን ግለጽ
2. መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ተገንዝቦ ለመረዳት Eና ቅዱስ ቃሉ የሕይወታችን Aካል
Eንዲሆን ከEኛ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ዋና ዋና ነጥቦችን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡
4
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ምልክት
ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡-

ተማሪዎች የኃጢAትን ውጤት Eና የመዳንን ምልክት Aውቀው፤

በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ፥ ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጠሃቸው።›› መዝ.".4
ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘኁ.!1.4-9

መግቢያ፡መጽሐፍ ‹‹የኃጢAት ደመወዝ ሞት ነው ›› ሮሜ.6.!3 ሰዎች የEግዚAብሔርን ምክር ትተው
የዲያብሎስን ሽንገላ በመከተላቸው ሞት ወደ ዓለም ገባ፡፡ ለዘመናትም በዲያብሎስ Aገዛዝ በነፍስ
ባርነት መኖር ቅጣታቸው ሆነ፤በዚያን ዘመን ተስፋውን ለሰው ልጆች ያለውን የማዳን ዓላማ
የገለጠባቸው ምርጦቹም ነበሩ፤ Eስራኤል ዘሥጋ፡፡
በመከራችን ሁሉ የማይለየን ታዳጊያችን EግዚAብሔር የሕዝበ Eስራኤልን በባርነት መኖር
ተመልክቶ Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ነጻ ለማውጣት Aሥር ምልክቶችን Aድርጎ ፈርOንንም
በተAምራት ድል በማድረግ ነጻ Aወጣቸው፡፡
ከግብጽ ሲወጡም በሲና በረሓ ከቀኑ የፀሐይ ሐሩር በደመና Eየጋረደ፣ሌሊቱንም በብርሃን
ዓምድ Eየመራ AብሮAቸው ይጓዝ ነበር፡፡ ሕዝቡም የEግዚAብሔርን ኃይል ዘንግተው Eያጉረመረሙ
EግዚAብሔርን ያሳዝኑ ሙሴንም ያበሳጩ ነበር፡፡ ከጥፋታቸው ሲመለሱም የሙሴን ምልጃ ተቀብሎ
የሚድኑበትን Eየሰጠ ታደጋቸው፡፡
በዛሬው

ትምህርታችንም

በEግዚAብሔር

Aለመታመን

Eና

በEርሱ

ላይ

ማመፅ

ምን

Eንደሚያስከትል፣ ንስሐ ሲገቡም የEግዚAብሔር Eንዴት Eንደሆነ Eንማራለን፡፡
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የሳምንቱ ትምህርት

Aባታችን ልUል EግዚAብሔር Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ነጻ Aውጥቶ፤በበረሐው መና
Eየመገበ መራቸው፡፡ ሆኖም ሕዝበ Eስራኤል EግዚAብሔር ስላደረገላቸው ድንቅ ነገር ከማመስገን
ይልቅ ሲፈተኑ ትEግሥት Aጥተው ያጉረመርሙ ነበር፤
ቀድሞ ያደረገላቸውን Aስበው Eርሱን ከመለመን ይልቅ Aሳዘኑት፤ በበረሐው ጥም Eንዳይዝሉ ውኃ
ከAለት Aፍልቆ ያጠጣቸውን EግዚAብሔርን ረስተው Aሁንም Aመፁ፡፡ በዚህም የEግዚAብሔርን
ቁጣ Aስነሡ፡፡
5

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ይህን ታሪክ የዘገበልን Aራተኛው የሙሴ መጽሐፍ ዘጸAት Eንዲህ ይለናል፡-‹‹ ከሖርም ተራራ

ከኤዶምያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባሕር መንገድ ተጓዙ፤ የሕዝቡም ሰውነት ከመንገዱ
የተነሣ ደከመ። ሕዝቡም በEግዚAብሔርና በሙሴ ላይ፤ በምድረ በዳ Eንሞት ዘንድ ከግብጽ ለምን
Aወጣችሁን? Eንጀራ የለም፥ ውኃ የለም ሰውነታችንም ይህን ቀላል Eንጀራ ተጸየፈ ብለው ተናገሩ።
EግዚAብሔርም በሕዝቡ ላይ Eባቦችን ሰደደ፥ ሕዝቡንም ነደፉ ከEስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ።
ሕዝቡም ወደ ሙሴ መጥተው። በEግዚAብሔርና በAንተ ላይ ስለ ተናገርን በድለናል Eባቦችን ከEኛ
ያርቅልን ዘንድ ወደ EግዚAብሔር ጸልይልን Aሉት። ሙሴም ስለ ሕዝቡ ጸለየ። EግዚAብሔርም
ሙሴን፦ Eባብን ሠርተህ በዓላማ ላይ ስቀል የተነደፈውም ሁሉ ሲያያት በሕይወት ይኖራል Aለው።
ሙሴም የናሱን Eባብ ሠርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ Eባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን Eባብ ባየ ጊዜ
ዳነ።›› ዘኁ.!1.4-9
ማየት ያልቻሉትም የናሱን ድምፅ ሰምተው ዳኑ፡፡ ያ የናስ Eባብ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ
ምሳሌ ነበር፡፡‹‹ ሙሴም በምድረ በዳ Eባብን Eንደ ሰቀለ Eንዲሁ በEርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም

ሕይወት Eንዲኖረው Eንጂ Eንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል። በEርሱ የሚያምን ሁሉ
የዘላለም ሕይወት Eንዲኖረው Eንጂ Eንዳይጠፋ EግዚAብሔር Aንድያ ልጁን Eስኪሰጥ ድረስ
ዓለሙን Eንዲሁ ወዶAልና። ›› ዮሐ. 3.04-06፡፡
የናሱ Eባብ ተሰቅሎ Eስራኤል ዘሥጋን ከምድሩ Eባብ Eንዳዳናቸው፤ ጌታችንም ተሰቅሎ
፤ዓለሙን በቀደመው Eባብ Eርሱም ዲያብሎስ ተንኮል ካመጣብን የዘላለም ሞት Aድኖናል፡፡
የነሐሱን Eባብ ያዩት Eና ድምፁን የሰሙት Eንደዳኑም ጌታችን ስለኃጢAታችን ተሰቅሎ የEጁን
ተAምራት፣ የቃሉን ትምህርት፣ የማዳን ሥራውን ያዩት ሐዋርያት Eንዲሁም በዘመናት ሒደት
ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰምተን ያመንነውም ድነናል፡፡
ለዚህም ነው Aባ ሕርያቆስ ‹‹ከEርሱ ጋር Aብረን በላን Aብረን ጠጣንም›› ሲል የሐዋርያትን
ከጌታችን ማEድ መካፈል(ማቴ.!6.!6) የEኛን መቁረብ Aድርጎ ያስተማረን፡፡
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ዛሬም በመስቀሉ ምልክትነት ክፉውን ድል የምናደርግበት ኃይላችን ነው፡፡ “የመስቀሉ ቃል

ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፡፡ ለEኛ ለምንድን ግን የEግዚAብሔር ኃይል ነው፡፡” 1ኛ.ቆሮ.1፡18 ጌታችን
የተሰቀለበት መስቀል ከሦስት መቶ ዓመታት በኋላ የተፈለገው Eና የተገኘበትን Eለት Eንደ ድል
በዓል በየዓመቱ በዓለ መስቀል ብለን የምናከብረውም

ለዚህ ነው፡፡

ማጠቃለያ
የነሐሱ Eባብ በዘመነ ብሉይ የተሰጠ የሐዲስ ኪዳን ምሳሌያችን ነበር፡፡ ፍጻሜውን
በጌታችን መሰቀል AግኝቶAል፡፡
6

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
መስከረም 07 ቀን የምናከብረው በዓል የጌታችን መስቀል ከተቀበረበት ቦታ ሦስት መቶ
ዓመታት ቆይቶ የወጣበት ቀን ነው፡፡
በነዚህ

ታሪኮች

የEውነትን

ድል፣

የመስቀልን

ኃይል፣

ለEግዚAብሔር

መታመንን፤

ትEግሥት ፣ ንስሐንና የጸሎትን ጥቅም ተምረናል፡፡ የተማርነውን ለፍሬ ያብቃልን፡፡

ተግባር
በሕይወታችን ሁሉ በEግዚAብሔር Eንታመን:መዝሙረኛው ዳዊት በEግዚAብሔር ታመን ሲል ይመክረናል፡፡ Eስራኤል ከግብጽ ወደ
ከነዓን ያደረጉት ጉዞ Eኛ ከዚሕች ዓለም ወደ መንግሥተ ሰማያት የምናደርገው ጉዞ ምሳሌ ነው፡፡
መልካም Eና ክፉ፤ ድል Eና ሽንፈት Eንዳጋጠማቸው Eኛም በብዙ Eንፈተናለን፡፡
በዚህ ጉዞAችንም EግዚAብሔር ስላደረገልን ሁሉ ማመስገን ፣ በፈተናችን በEርሱ ብቻ
መታመን Eና Aምላካችንን በፍጹም ልባችን መውደድ Aለብን፡፡ ይህን ስናደርግም ጠላታችን
ከሚያመጣብን ክፉ ነገር ያወጣናል፡፡‹‹ኃይላችን ነውና፡፡››
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በፍጹም ልቡ በEግዚAብሔር የሚታመን ክርስቲያንም ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ‹ ነገር ግን
ዓለም ለEኔ የተሰቀለበት Eኔም ለዓለም የተሰቀልሁበት ከጌታችን ከIየሱስ ክርስቶስ መስቀል
በቀር ሌላ ትምክህት ከEኔ ይራቅ።›› ገላ.6፡04 ይላል፡፡
ትEግሥተኞች Eንሁን: Aንዳንዴ በረከት የምንቀበልበት መንገድ Eና በምናስበው ጊዜ ላይሆን ይችላል፡፡ ወይም ሊረዝም

ይችላል፡፡

ይህም

የEግዚAብሔርን

ፍቃድ

ስላልተረዳን

ወይም

በድካማችን

መከራችንን

Aርዝመነው ይሆናል፡፡ የዚህ ምክንያቱም ከEግዚAብሔር ጋር በትEግሥት መጓዝ ሲያቅተን Eና
Eምነታችንን ስናጣ ይሆናል፡፡ መጽሐፍ ‹‹ቆይቼ EግዚAብሔርን ደጅ ጠናሁት Eርሱም ዘንበል

Aለልኝ ጩኸቴንም ሰማኝ፤›› Eንዳለ በትEግሥት ከጠበቅነው መልካም ስጦታዎችን ይሰጠናል፡፡

www.zeorthodox.org

 የAርባ ቀኑ ጉዞ በAርባ ዓመት የተፈጸመው የEግዚAብሔርን ሥራ በሙሉ ልባቸው Eና

በትEግሥት ስላልጠበቁት ነው፡፡ ወደ ተስፋይቱ ምድር ያልገቡትም ብዙዎቹ ሲሆኑ፤ የታገሰ

ፍሬዋን ይበላል Eንደተባለ ምድሪቱን ከመጀመሪያው ትውልድ የወረሱት ሁለት ሰዎች ብቻ
ነበሩ፡፡
 ትEግሥት

ማጣት

የEግዚAብሔርን

መንግሥት

ሊያሳጣ

ይችላል፡፡

ትEግሥት በማሳጣት በተለያዩ መንገዶች ሲፈትነን፤ 1ኛ. ጴ ጥ. 5፡6-01

ጠላታችን

ሰይጣን

የEግዚAብሔር ቃል

ማስታወስ መቻል መልካም ነው::‹‹የቅዱሳን ትEግሥት Eና Eምነት በዚህ ነውና፡፡›› ራE. 03.0
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 ሰዎች

በከንቱ

ሲቆጡንም

‹‹በትEግሥት

Aለቃ

ይለዝባል

››

ምሳ.!5.05

Eንደተባለ

ከትEግሥታችን መልካምነትን Eናስተምር፡፡ ከዚሁም ጋር፡- ‹‹መልካም Aድርጋችሁ መከራን

ስትቀበሉ ብትታገሡ፤ ይህ ነገር በEግዚAብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባዋል፡፡›› 1ኛ ጴጥ.2.!
Eንደተባልንም በነገር ሁሉ

ታጋሾች Eንሁን፡፡

ንስሐ፡
ሕዝበ Eስራኤል ኃጢAታቸውን Aምነው ተጸጸቱ፤ ወደ ሙሴ መጥተውም EግዚAብሔርን
ለምንልን

ሲሉት

በትሕትና

Eና

ኃጢኣታቸውን

በማመንም

ነበር፡፡

ለዚህም

ነው፡፡‹‹

በEግዚAብሔርና በAንተ ላይ ስለ ተናገርን በድለናል …… ›› ያሉት፡፡
‹‹ንስሐ


Eኛም

ግቡ

ኃጢAታችሁም

ይሰረይ

ዘንድ››…የሐዋ.ሥ.2."3

Eንደተባልን

በበደላችን ልንጸጸት ንስሐም ልንገባ ይገባል፡፡

ንስሐ የEግዚAብሔርን ቁጣ ታበርዳለች ምሕረትንም ታሰጣለች፡፡ ‹‹ኃጢAቱን የሚሰውር

Aይለማም፤የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል፡፡›› ምሳ.!8.03
ጸሎት Eና ምልጃ

ሕዝበ

Eስራኤል በቀጥታ ወደ EግዚAብሔር ከመጠየቅ ሙሴን ‹‹..ወደ EግዚAብሔር

ጸልይልን….።›› ያሉት፤ በEግዚAብሔር ፊት መቆም Aይገባንም፤ ከሚል ትሕትና Eና
ኃጢAትን ከማወቅ ነው፡፡ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስተምሩን በምልጃ ውስጥ ያለ ትሕትናም
ይህ ነው፡፡ ጌታችንም በዚህ ሕይወት የሚኖሩትን ታላቅ Eምነት ሲል AመስግኖAቸዋል፡፡
ሉቃ.7፡1-0፣08፡9-04

በተጨማሪም

EግዚAብሔር በኃጢAታቸው ቢለያቸውም ሞገስ Aግኝቶ ከፈጣሪው ጋር

የነበረውን ሙሴን በመሰላልነት ተጠቅመው ከEግዚAብሔር ጋር ታርቀዋል፡፡ Eኛም ‹‹

www.zeorthodox.org

የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ Eጅግ ኃይል ታደርጋለች ›› ያE.5፡06 Eንደተባለ፤ ከEኛ ይልቅ
በሃይማኖት፣

በቅድስና

የበረቱትን

‹‹Aስቡን››

ማለት

ዓለሙን

ያሸነፉትን

ቅዱሳንንም

‹‹Aማልዱን›› ብለን መማጸን ይገባናል፡፡
የመዳን ምልክት
 የነሐስ

Eባብ በምድር Eባብ ለተነደፉት የመዳን ምልክት Eንደሆነ ለEኛም መስቀል

የመዳኛችን ምልክት ነው፡፡ ጌታችን ከወንበዴዎች ጋር ተቆጥሮ የሞተልን ከኃጢAት ባርነት
ነጻ ሊያወጣን ነው፡፡
 ጠላታችን
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ሲዋጋን

በEምነት

ሆነን

ቀድሞ

ድል

በተነሳበት

መስቀል

ከተቃወምነው

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ይሸነፋል፡፡

በክፉ

ሐሳቦች፣

በኃጢAት

Eና

በክህደት

ሲፈታተናችሁ

የሥላሴን

ስም

በመጥራት፣በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ መስቀል Aማትቡ፡፡ታሸንፉታላችሁ፡፡‹‹ የመስቀሉ

ቃል ……. ለEኛ ለምንድን … የEግዚAብሔር ኃይል ነው፡፡›› 1ኛ ቆሮ. 1.08


‹‹ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ፥ ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጠሃቸው።››

መዝ.60፡4 ተብሎ

Eንደተጻፈ፤መስቀል ማፈሪያ ሳይሆን ድል ማድረጊያ ጦራችን መመከቻ ጋሻችን ነው፡፡
የዲያብሎስ ቀስት ድል ማድረጊያችንም ነው፡፡


‹‹Eኔ ለዓለም ዓለምም ለEኔ ከተሰቀለበት መስቀል ውጪ ሌላ ትምክህት ከEኔ ይራቅ››
ማለት Eና በምድር ሳይሆን በEግዚAብሔር ብቻ መመካትን ልንለምድ ይገባል፡፡

 የመስቀል ምልክት Eና በዓል

በዓይናችን ፊት Iየሱስ ክርስቶስ Eንደተሰቀለ ሆኖ Eንዲሳል

(ገላ.3.1) ይረዳናል፡፡ ውለታውን Eንድናስታውስም ያግዘናል፤Eውነት በሐሰት ላይ ድል
ያገኘችበት መንፈሳዊ በዓላችንም ነው፡፡ Aሜን!!
ጥያቄ፡1. ሕዝበ Eስራኤልን ከግብጽ ባርነት ነጻ Eንዲወጡ የመራቸው በEግዚAብሔር የተሾመው
ነቢይ ማነው?
2. ሕዝበ

Eስራኤል

በሲና

በረሓ

ሲጓዙ

EግዚAብሔር

ምን

ያደርግላቸው

ነበር?

EግዚAብሔርንስ Eንዴት Aሳዘኑት?
3. ሕዝበ Eስራኤል በሲና በረሐ በEባብ ሲነደፉና ሲሞቱ ሕዝቡ ምን Aደረጉ?
4. ሙሴ ስለ ሕዝቡ የጸለየው ለምን ነበር?
5. በEግዚAብሔር በታዘዘው መሠረት ሙሴ የነሐስ Eባብ ሠርቶ በዓላማ ላይ ሰቅሎ በEባብ
የተነደፈው ሁሉ ድኗል፡፡ የነሐሱ Eባብ ምሳሌ የማን ነው?
6. መስከረም 07 ቀን የመናከብረው በዓል ለምንድነው? Aብራሩ፡፡

www.zeorthodox.org
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የሉቃስ ወንጌል - (Aንድ) - ታሪክና መግቢያ
ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡-

ተማሪዎች

ስለወንጌላዊው

ቅዱስ

ሉቃስ

ታሪክና

ሥራ

ያውቃሉ፤

በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ያብራራሉ፡፡
የሚጠና

ጥቅስ፡-

“ስለ

ተማርኸው

ቃል

Eርግጡን

Eንድታውቅ

በጥንቃቄ

ሁሉን

ከመጀመሪያው ተከትዬ በየተራው ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ” /
ሉቃ.1.3-4/
ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹ወንጌል ትርጓሜ መግቢያ›› ‹‹ቤተ ክርስቲያንህን Eወቅ››፣ የመጽሐፍ
ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ መጽሐፈ ስንክሳር ጥቅምት !2፡፡

መግቢያ፡-

ይህ በተከታታይ የምንማረው የሉቃስ ወንጌል ጥናት የመጀመሪያው ክፍል

ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የወንጌላዊውን ታሪክና የወንጌሉን መግቢያ Eናያለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
1. ጸሐፊው
ሉቃስ በላቲን ሉካኖስ ይባላል፡፡ መብራት ማለት ነው፡፡ ከሰባ ሁለቱ AርድEት(ሉቃ.0.1) Aንዱ
ነው፡፡ (መጽሐፈ ስንክሳር ጥቅምት !2፤ወንጌል ትርጓሜ መግቢያ) በትውልዱ ሶሪያዊ የAንጾኪያ
ሰው ነበር፡፡ ሉቃስ ሠዓሊና ባለመድኃኒት (የሕክምና ባለሞያም

ነበር፡፡ቆላ 4፡04) በመጽሐፍ ቅዱስ

በስሙ የሚጠራውን ወንጌልና የሐዋርያት ሥራን ጽፏል፡፡
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በዮሐ.02.!-!1 ለበዓል ሊሰግዱ ወደ Iየሩሳሌም ከመጡት Aሕዛብ ወደ ፊልጶስ በጥተው

መጥተው… ‹‹ጌታ ሆይ፥ Iየሱስን ልናይ Eንወዳለን›› ካሉት ጋር ሉቃስ Eንደነበር ይታመናል፡፡
ከሁለቱ የኤማሑስ መንገደኞችም (ሉቃ.!4.03) Aንዱ ሉቃስ ነው፡፡ ሐዋርያት ለማስተማር ሲወጡ
ሉቃስ ዮሐንስን ተከትሎ በመቄዶንያ Eያስተማረ ወደ Aንጾኪያ Eና ጠርሴስ ሄደ፡፡
ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ከAይሁድ በተነሳበት ስደት ወደ ትውልድ ሀገሩ ጠርሴስ
ሄዶ ለረጅም ጊዜያት ኖረ፤ (የሐዋ.ሥ.9.")፡፡ ከሉቃስ ጋር የተገናኙትም ያኔ ነው፡፡ በAንጾኪያ ቤተ
ክርስቲያንም Aብረው ነበሩ፡፡ የሐዋ.03.1 ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ቅዱስ ጳውሎስን ተከትሎ Aገለገለ፡፡
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(የሐዋ.ሥ. 06.0-07፣!.5-05፣!1.1-08፣!7.1-!8፣06)
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሰማEትነት ካረፈ በኋላ፤በሮምና በዳርቻዋ ባሉት ደሴቶች ያስተምር
ጀመር፡፡ ከEነዚህ Aንዱዋ የድልማጥያ ደሴት ናት፡፡ ሉቃስ ከሮም ወደ ድልማጥያ ሸሽቶ የክርስቶስን
ወንጌል ማስተማር ቀጠለ፡፡ Eድሜው ገፍቶ ሰማንያ Aራት ዓመት ሆኖታል፡፡ Aይሁድና የAሕዛብ
የጣOት ካህናት ነገር ሠርተው በንጉሥ ኔሮን ፊት፤‹‹ሉቃስ ሕዝቡን Eያሳተ በድልማጥያ Aለ፤››
ብለው ከሰሱት፡፡ ንጉሡም ሁለት መቶ ወታደሮችን ወደ ሉቃስ ሰደደ፡፡
ሉቃስ ይህንን Aውቆ ሕዝቡን Aሰናበተና፤ ወደ ባሕር ዳርቻ ተጠጋ፡፡ በዚያም Aንድ ገበሬ ዓሣ
ሲያጠምድ Aገኘው፡፡ ሉቃስ ሰላም ብሎት

ወንጌልን ይሰብክለት ጀመር፡፡ በዚህ ጊዜ ወታደሮቹ ወደ

Eርሱ Eየቀረቡ ነው፡፡ ሉቃስ ስብከቱን ቀጥሏል፡፡ ያ ገበሬ በክርስቶስ Aምኖ ‹‹ምን ላድርግ?›› Aለው፡፡
‹‹Eነዚህ የሕይወትን መንገድ ይመሩሃል›› ብሎ ሉቃስ በEጁ ያሉትን መጻሕፍት ሰጠው፡፡ ከገበሬው
ዞር ብሎም ወታደሮች በሚመጡበት Aቅጣጫ ሄደ፡፡ ራሱንም ለወታደሮቹ ገለጠ፡፡ Eነርሱም
ተረባርበው ያዙት፡፡ ወደ ንጉሥ ኔሮንም ቀረበ፡፡
ኔሮን በፍርድ Aደባባይ ተቀምጦ ፍርድ ያጣምማል ፤ ቅዱስ ሉቃስን Eስከመቼ በሥራ ይህ
ታስታለህ? Aለው፡፡ ቅዱሱም “Eኔ መሰርይ Aይደለሁም፤የሕያው EግዚAብሔር ልጅ የIየሱስ

ክርስቶስ Aገልጋይ ነኝ፡፡” ብሎ መለሰ፡፡ ኔሮን Eጁን Eንዲቆርጡት Aዘዘ፡፡ ሆኖም የተቆረጠውን Eጁን
በተAምራት መለሳት፡፡ በዚያን ጊዜ 270 ወታደሮች ከAለቃቸው ጋር Aመኑ፡፡ ኔሮንም ሉቃስን
ጨምሮ ወታደሮቹ Eንዲሰየፉ Aዘዘ፡፡ ባለ ሰይፉ ወታደር Aንድ Aይና ነበር፡፡ ሌሎችን ሰይፎ ወደ
ሉቃስ ዘንድ ሲደርስ ዓይኑን Aበራለት፡፡ Eርሱም ክርስቲያን ሆነ፡፡ በመጨረሻም ጥቅምት !2 ቀን %
8 ዓ.ም ሉቃስን ሰይፈው Aካሉንም በAሸዋ በተሞላ ጆንያ Aስረው ወደ ባሕር ጣሉት፡፡

2. የወንጌሉ መጻፍ
ተደራሹ፡- ሉቃስ ወንጌሉንና ግብረ ሓዋርያትን ቴዎፍሎስ ለተባለ ሰው ጽፎለታል፡፡ ሉቃ.1.1፤
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የሐዋ.ሥ.1.1 ቴዎፍሎስ በEግዚAብሔር የተወደደ ማለት ሲሆን፤ ግሪካዊ ሀገረ ገዥ ነበር፡፡ በሉቃስ
ስብከት Aምኖ ክርስቲያን ሆነ፡፡(ወንጌል ትርጓሜ መግቢያ) ሉቃስም በቃል ያስተማረውን በጽሑፍ
ሊያስረዳው

ጻፈለት፡፡“ስለ

ተማርኸው

ቃል

Eርግጡን

Eንድታውቅ

በጥንቃቄ

ሁሉን

ከመጀመሪያው ተከትዬ በየተራው ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ” /ሉቃ.1.3-4/
Aጻጻፉ፡- ሉቃስ ወንጌሉን የጻፈው “ከመጀመሪያው በዓይን ያዩትና የቃሉ Aገልጋዮች

የሆኑት” ካስተላለፉለት “በጥንቃቄ” ወስዶ ነው፡፡ ሉቃ.1.2-3 ለዚህ ነው፤ በሌሎች ወንጌላት
የማናገኛቸውን (ለምሳሌ፡- የጌታ ጽንሰትና ልደት ፣ የዘካርያስና የኤልሳቤጥ ታሪክ ፣ ጠፍተው
የተገኙት ልጅ ድሪምና በግ ምሳሌ …) በሉቃስ ወንጌል Eናገኛለን፡፡ ይህም ወንጌሉን ሲጽፍ
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ከEመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም፣ ከሐዋርያትና ከመጀመሪያዎቹ የጌታችን ተማሪዎች
ሰምቶ መጻፉን ያስረዳናል፡፡ በተጨማሪም ሉቃስ ሠዓሊ ስለነበር ገላጭ በሆነ በሥEላዊ የAጻጻፍ
ስልት ጽፎልናል፡፡
ቦታና ዘመን፡-ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር በነበረው Aገልግሎት የመጻፊያ ጊዜ ያልነበረው ሉቃስ
በጳውሎስ የመጀመሪያ Eስር (ከ$8-% ዓ.ም) ጊዜ Aገኘ፤ (የሐዋ.ሥ.!1.07-!8፣"1) በዚህ ጊዜ
ሉቃስ በግሪክ-መቄዶንያ ነበርና በግሪክ ቋንቋ ለግሪካዊው ቴዎፍሎስ ጻፈለት፡፡
ከወንጌሉ ይዘት በመነሣት በሊቃውንቱ ዘንድ ሉቃስና ወንጌሉ በተለያዩ መጠሪያዎች
ይታወቃሉ፡፡

ሰባኬ መንፈስ ቅዱስ - ስለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ደጋግሞ ስላነሣ፡፡

የAንስት ወንጌል - የEመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምንና የሌሎች ሴቶችን
ቅድስና፣ Aገልግሎትና ተማኝነት በማንሣቱ፡፡(1.!6-$6፣1."9-#2፣0."3-#2፣!3.!7-")

የAሕዛብ ወንጌል - ለEነርሱ በመጻፉ፡፡ የተጻፈለት ቴዎፍሎስ ስሙም ሆነ ትውፊታዊ
ታሪኩ ከAሕዛብ ወገን Eንደነበር ያስረዳናል፡፡

የድሆችና የተናቁ ወንጌል- ስለEነዚህ በትምህርትና በታሪክ በብዛት ያነሣል፡፡(2.808፣06.9-"1፣04.03-!1፣3.0፣02.!1)

የጸሎት ወንጌል - ስለ ጸሎት ተደጋጋሚ ትምህርቶችን በመያዙ፡፡ (ሉቃ.01.5-8፣ $8፣
08.1-6;08፡9-04;) በሌሎች ወንጌላት የሌሉ Aራት ጸሎታትም Aሉት፡፡(1.#6-$5፣1.%8
-'፣2.04፣2.!9-"2)

የተጻፈበት ዓላማ፡1.ስለክርስቶስ Eርግጡን ለማሳወቅ፡፡ ሉቃ.1.1-4፡፡ ይህ ለጻፈለት ለቴዎፍሎስ ብቻ ሳይሆን
ለመላው ዓለምና ለመጭው ትውልድ የተሠራ የመንፈስ ቅዱስ ምስጢርና ፍቃድ ነው፡፡
2.Aሕዛብን በዝንባሌያቸው ወደ ክርስትና መጥራት የወንጌሉ ዓላማ ነው፡፡ በመሆኑም
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ለዓለም የሆነውን መዳን ያውጃል፤Aሕዛብ የማያውቁትን የነቢያትን ትንቢት በብዛት
Aልጠቀሰም፤ የEብራይስጥን ቃላት ተርጉሟል፡፡

ማጠቃለያ፡ሶርያዊው

ነበር፡፡

ሉቃስ ሁለት መጻሕፍትን ጽፎልናል፡፡ ከሰባ ሁለት AርድEት Aንዱ

በመጀመሪያ

ዮሐንስን

ተከትሎ

ወጣ፡፡

በኋላም

በማስተማር ኖረ፡፡ በመጨረሻም ተሰይፎ በሰማEትነት Aረፈ፡፡

12

ከቅዱስ

ጳውሎስ

ጋር

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

ተግባር፡ የሉቃስ ወንጌልን Aንብቡ፡፡ በትኅትናና በፍቅር የምታገለግሉ ሁኑ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሉቃስ ማለት ምን ማለት ነው? የተወለደበት ሀገር የት ነው? ምን ምን ዓይነት ሞያ
ነበረው?
2. ሉቃስ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር የተገናኙት የት ነው? የተገናኙበት ምክንያት ምንድነው?
3. ሉቃስ የጻፈው ስንት መጻሕፍትን ነው? ምን ይባላሉ? መጻሕፍቱን ለማን ነበር የጻፈው?
በምን ምክንያት ጻፈለት?
4. ከወንጌሉ ይዘት በመነሣት በሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ዘንድ ሉቃስ Eና ወንጌሉ በተለያዩ
መጠሪያዎች ይጠቀሳሉ፡፡ ዋና ዋናዎቹን ከነ ምክንያታቸው Eየጠቀሳችሁ Aብራሩ፡፡

www.zeorthodox.org
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የሉቃስ ወንጌል - (ሁለት) - መሠረታዊ ሐሳቡ ይዘቱና
Aከፋፈሉ
Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለሉቃስ ወንጌል ያላቸውን Eውቀት ያዳብራሉ፤ በመምህሩ
የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ይህም (ክርስቶስ) ለAሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም

ለEስራኤል ክብር ነው።” ሉቃ.2."2
ተጨማሪ ምንባብ፡- በክፍል Aንድ ትምህርት የተጠቀሱትን መጻሕፍት Eና የተሰጡትን
ጥቅሶች በሚገባ Aንብቡ፡፡

መግቢያ፡-

ይህ በተከታታይ የምንማረው የሉቃስ ወንጌል ጥናታችን ሁለተኛው ክፍል ነው፡፡

ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን፤ የወንጌላዊውን የቅዱስ ሉቃስን ታሪክ Eና የወንጌሉን መጻፍ
Aይተናል፡፡
የክለሳ ጥያቄዎች፡ሉቃስ ማለት ምን ማለት ነው ?
ሉቃስ Eንዴት Eና በማን ተጠራ ?
ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር የት ተገናኙ ?
ወንጌሉን የት ለማንና መቼ ጻፈው ? የወንጌሉ ዓላማ ምንድነው ?
ሉቃስ መንፈሳዊ ተጋድሎውን Eንዴት ፈጸመ?

www.zeorthodox.org

በዛሬው ትምህርታችንም የወንጌሉን ዋና ጭብጥ Eና ይዘት Eናያለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

የወንጌሉ ዋና ጭብጥ (መሠረታዊ ሐሳብ)፡ሉቃስ ስለ ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ በርካታ ጭብጦችን Aንሥቷል፡፡ ከሁሉም
በላይ የሆነውና ዋነኛው ጭብጥም የዓለም መዳን ነው፡፡ የሉቃስ ወንጌል ዋነኛ ጭብጥ ክርስቶስ
ሕዝብና Aሕዛብን የEግዚAብሔር ቤተሰቦች ሊያደርግ Eንደመጣ ማሳየት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም፡1. የEስራኤል መዳን፡14
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የሉቃስ ወንጌል መልሕቅ መጀመሪያ ያረፈው በብሉይ ኪዳን ትንቢት በተነገረላቸው ሕዝቦች ላይ
ነው፡፡ ክርስቶስ Eስራኤልን Eንደሚታደግ ቀድሞ ተተንብዮAል፡፡ (Iሳ.01.0-02፣#9.6፣ ሕዝ."9.!
5-!9) የወንጌሉ ዓላማ የትንቢቱ ፍጻሜ ክርስቶስ መሆኑን ማሳየት ነው፡፡ ይህንንም ክርስቶስ
ከዳዊት ዘር የተገኘ ንጉሥ መሆኑን በማሳየት Aስረግጧል፡፡ (ሉቃ. 1."3-%8፣ሉቃ

!2.!8-") ይህ

የወንጌሉ ዋና ጭብጥ Eስራኤል የሚለውን ቃል በተደጋጋሚ በመግለጡ ይታወቃል፡፡(ሉቃ. 1.$4፣%
8፣'፣2."2፣!4.!1) ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የተነገረላቸውን ሕዝቦች ሊሰበስብና በትንቢቱ መሠረት
ሊያድን Eንደመጣ ይገልጻል፡፡ የሳምራውያንን በክርስቶስ መወደድም ትኩረት ሰጥቶታል፡፡(ሉቃ.
0."3፣07.06)
2. የAሕዛብ መዳን፡ክርስቶስ ለEስራኤል ያደረገው ምሕረት ለሁሉም ነው፡፡ Aሕዛብ የቃል ኪዳኑ ሕዝቦች Eንዲሆኑ
ተጠርተዋል፡፡ ይህም የድኅነትን ዓለም Aቀፋዊነት ያሳያል፡፡ ስምOንም “ለAሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ

ብርሃን…” ሉቃ.2."2 መጥምቁ ዮሐንስም “ሥጋም የለበሰ ሁሉ የEግዚAብሔርን ማዳን ይይ”
ሉቃ.3.6 በማለት የክርስቶስ ማዳን ለሁሉም Eንደሆነ ሉቃስ ይጠቅሳል፡፡ ይህን ጭብጥ ጉልህ
የሚያደርገው ደወል ያለው ጌታችን ንስሐና ምሕረት ከIየሩሳሌም ጀምሮ “በAሕዛብ

ሁሉ

ይሰበካል” ባለው Aማናዊው ቃል ነው፡፡ ሉቃ. !4.#7
3. የተዋረዱት መዳን፡ለሕዝብና ለAሕዛብ የተላለፈው የክርስቶስ ማዳን መልEክት፤ ለድሆች ለተገለሉና ለተዋረዱትም
ሁሉ ነው፡፡ ይህ ወንጌል EግዚAብሔር የተዋረዱትን Eንደሚጎበኝ በትኩረት ጠቅሷል፡፡ (ሉቃ.1.$2$3፣4.08፣6.!-!6.04.7-01) በማኅበረሰቡ ዘንድ ሴቶች ለዘመናት ይናቁና ዝቅተኛ ቦታ ይሰጣቸው
ነበር፡፡ የሉቃስ ወንጌል ክርስቶስ የተገፉትን ማክበሩን ይገልጣል፡፡ ይህም ሴቶችን በተለየ ሁኔታ
በማሳያነት በማቅረቡ ይታወቃል፡፡
 Eመቤታችን

ቅድስት

ድንግል

ማርያምን

ሉቃስ

የገለጠበት

ሁኔታ

Eንደ

www.zeorthodox.org

Aንድ

ብስራት

Aልነበረም፤ በተለየ የAገላለጽ ውበትና ክብር Aሳይቶናል፡፡ (1.!6-$6፣2.09፣$1) በተጨማሪም
ድንግል፣ ቀዳማዊት ሔዋንን ወክላ፡- “የባሪያይቱን ውርደት ተመልክቶAልና።” ሉቃ.1.#8
ብላለች፤

በAጋንንትና

በሰዎች

የተዋረዱትን

ጌታ

Eንደሚታደግ

“ገዥዎችን

ከዙፋናቸው

AዋርዶAል፤ ትሑታንንም ከፍ AድርጎAል፤የተራቡትን በበጎ ነገር AጥግቦAል፤ ባለ ጠጎችንም
ባዶAቸውን ሰዶAቸዋል።” 1.$2-$3 ማለቷን ሉቃስ ጽፏል፡፡ ይህም የሰው ልጅ በቀዳሚት
ሔዋን ተዋረድን ብሎ ለሴቶች የነበረው ንቀት በዳግማዊት ሔዋን በድንግል ማርያም ክብር
መለወጡን ያሳያል፡፡
15
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 ሌሎች ሴቶችም የመሪነት ሚና ተሰጥቶAቸው ተጠቅሰዋል፡፡ ኤልሳቤጥ (ሉቃ.1."9-#5)፣
ነቢይት ሀና (ሉቃ.2."6-"8), የናይኖ መበለት (ሉቃ.7.01-07)፣ ኃጢAተኛዋ ሴት (7."6
-$)፣ መግደላዊት ማርያም፣ ዮሐና፣ሦስና (ሉቃ.8.2-3)፣ ማርያምና ማርታ (ሉቃ.0."8#2)፣ ድካም ያደረባት ሴት መዳን (ሉቃ.03.0-07)
 ሴቶች በክርስቶስ ምሳሌዎችም ዋና ተጠቃሽ ነበሩ፡- የጠፋውን ሳንቲም የፈለገችው(15፡8-10)
Eና Aመጸኛውን ዳኛ የለመነችው ሴት (08.1-8)………

ማጠቃለያ
የሉቃስ ወንጌል ዋና ጭብጥ (Theme) የዓለምን መዳን ማወጅ ነው፡፡ ቀድሞ ለተተነበየው
ድኅነት፡- Eስራኤል በመጠራት ይቀድማሉ፡፡ Aሕዛብም ተጠርተዋል፡፡ ወንጌሉ “ይህም ለAሕዛብ

ሁሉን

የሚገልጥ

ብርሃን

ለሕዝብህም

ለEስራኤል

ክብር

ነው።”

ሉቃ.2."2

ሲል

Aረጋግጦልናል፡፡
ክርስቶስ ለድሆች ፣ ለተናቁና ለተጠቁ ያዝን ፣ ይጎበኛቸውም ነበር፡፡ “የጌታ መንፈስ

በEኔ ላይ ነው፥ ለድሆች ወንጌልን Eሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን
ለEውሮችም
በተደጋጋሚም

ማየትን
ስለ

Eሰብክ

Eነርሱ

ዘንድ፥

Aስተምሯል፡፡

የተጠቁትንም
የሉቃስ

ነጻ

ወንጌል

Aወጣ
ልዩ

ዘንድ”

ትኩረትም

ሉቃ.4.08
ይህ

ነው፡፡

“ገዥዎችን ከዙፋናቸው AዋርዶAል፤ ትሑታንንም ከፍ AድርጎAል፤የተራቡትን በበጎ ነገር
AጥግቦAል፤ ባለ ጠጎችንም ባዶAቸውን ሰዶAቸዋል።” /ሉቃ.1.$2-$3 Eኛም በክርስቶስ
ክርስቲያን ተብለናልና በፍቅር Eና በEውነት ለድሆችና ለተናቁ ትኩረት ሰጥተን ልንታደጋቸው
ይገባል፡፡

ተግባር

www.zeorthodox.org

የተማርነውን ለሌሎች ስለምናዳርስበት መንገድ ተወያዩ፡፡

ይህንን በራሳችሁ በመተግበር ለሌሎች መትረፈንም ቀስ በቀስ ተለማመዱ፡፡
ጥያቄዎች፡1. የጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ማዳን ለሁሉም Eንደሆነ በሉቃስ
ወንጌል ተጠቅሷል፡፡ ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ በሉቃስ ወንጌል የሚገኙ ጥቅሶችን Eየጠቀሳችሁ
Aብራሩ፡፡
2. ስለ ሴቶች የመሪነት ሚና በሉቃስ ወንጌል የተጠቀሱ ጥቅሶችን በምሳሌነት Eያቀረባችሁ
ግለጹ፡፡
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የሉቃስ ወንጌል - (ሦስት) - ዝርዝር ይዘቱና Aከፋፈሉ
Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የሉቃስ ወንጌልን ይዘት በዝርዝር ያውቃሉ፤ መምህሩ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “Eርሱም፦ ከEናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴ ሕግና በነቢያት በመዝሙራትም

ስለ Eኔ የተጻፈው ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው Aላቸው።
በዚያን ጊዜም መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ AEምሮAቸውን ከፈተላቸው፤” /ሉቃ.!4.#4-#5/
ተጨማሪ ምንባብ፡- በክፍል Aንድ Eና ሁለት የተገለጹትን መጻሕፍትና የሉቃስ ወንጌልን
Aንብቡ፡፡

መግቢያ፡ይህ በተከታታይ የምንማረው የሉቃስ ወንጌል ጥናታችን ሦስተኛው ክፍል ነው፡፡ ባለፈው
ሳምንት ትምህርታችን፡- የወንጌሉን ዋና ሐሳብ (ጭብጥ) ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም
ከወንጌሉ ዋና ጭብጥ ጋር ይዘቱን Eናያለን፡፡
የክለሳ ጥያቄዎች፡1. የሉቃስ ወንጌል ዋና ሐሳብ ምንድነው?
2. የሉቃስ ወንጌል ስለ ሴቶች ምን ይነግረናል?

የሳምንቱ ትምህርት
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1. በሉቃስ ወንጌል ብቻ የተጠቀሱ ታሪኮችና ትምህርቶች፡፡

የሳምራዊው ምሳሌ (ሉቃ.0.!5-"7) የጠፋው ልጅ ምሳሌ (ሉቃ. 05.01-"2)፡፡ የመልAኩ
ብስራት (ሉቃ. 1.!6-"8) ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በልጅነቱ በቤተ መቅደስ ማሳለፉ(ሉቃ.2.#1$1) የEርገቱ ማብራሪያዎች (ሉቃ. !4.$-$3) ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምባቸው ጸሎትና
ምሥጋናዎች፤ ለምሳሌ የEመቤታችን ጸሎት(ሉቃ.1.#6-$5) ፣ የዘካርያስ ምሥጋና (1.%8-&9)
የስምOን

የስንብት

ጸሎት

(ሉቃ.2.!9-"5)

መላEክት

በልደት

ሌሊት

ያደረሱት

ምሥጋና

(ሉቃ.2.04) ይጠቀሳሉ፡፡
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2. ታሪካዊ ቅደም ተከተሉን የጠበቀው Aቀራረብ
የሉቃስ ወንጌል ሥነ ጽሑፋዊ ውበት ተላብሶ የተጻፈ Eና በምክንያታዊ Aደራደር የቀረበ
መጽሐፍ

ነው፡፡

በመግቢያው

“ከመጀመሪያው

ተከትዬ

በየተራው

ልጽፍልህ

መልካም

ሆኖ

ታየኝ” (ሉቃ.1.3) Eንዳለው፤ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስን በሥጋ የመገለጥ ታሪክ ከፅንሰቱ Eስከ
Eርገት Aስተምሮናል፡፡ ይህንንም፡በጥንታዊ ጽሑፎች በተለመደው መግቢያ ይጀምራል፡፡ (ሉቃ.1.04) የክርስቶስን የሕፃንነት
ዘመን መተረክን ያስቀድማል፡፡ (ሉቃ.1.5፣2.$2) የወንጌላት ሁሉ ዋና ማEከል የሆነው የክርስቶስ
ለዓለም መገለጥ ይከተላል፡፡ (ሉቃ.3.1-4፣03) ክርስቶስ ባደገበት በገሊላ በመጀመሪያ ማስተማሩ፡፡
(ሉቃ.4.04፣9.$) ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም ያደረገው ረጅም ጉዞ፡፡ (ሉቃ.
9.$1፣09.!7) መድኅኑ በክብር Iየሩሳሌም ገባ ፣ መከራ ተቀበለ ፣ በሞቱም ዓለምን Aዳነ፡፡
(ሉቃ.09.!8፣!3.$6) የወንጌሉ መጨረሻና ዋና ክፍል የክርስቶስ ድል - Eርሱም ትንሣኤና Eርገት
ነው፡፡ (ሉቃ.!4.1-$3)
በዚህ Aጠቃላይ ይዘቱ ከማቴዎስና ከማርቆስ ወንጌል ጋር ይመሳሰላል፡፡ በመሆኑም ሦስቱም
ወንጌላት ተመሳሳይ ወንጌላት (synoptic Gosples) ይባላሉ፡፡

3. ዝርዝር ይዘትና Aከፋፈሉ
1. መግቢያ(ሉቃ.1.1-4) በዘመኑ በነበሩ ግሪካዊ ጽሑፎች መግቢያ መስጠት የተለመደ ነው፡፡
ሉቃስም ከEርሱ ቀደም የተጻፉትን Aንሥቶ፣ የጽሑፉን ዓለማና ምንጭ ገልጾ፣የተደራሹን
ማንነት በመጥቀስ ይጀምራል፡፡
2. ከፅንሰት Eስከ ሕፃንነት ዘመን (ሉቃ.1.5፣2.$2) በዚህ ክፍል Aራት Aበይት ነገሮችን
Eናገኛለን፡፡ Eነርሱም፡- መልAኩ ቅዱስ ገብርኤል ካህኑን ዘካርያስን Eና Eመቤታችን ቅድስት
ድንግል ማርያምን ማብሰሩ (ሉቃ.1.5-"8) የድንግል የፅንስ ወራት (ሉቃ.1."9-') ልደተ
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ክርስቶስ (ሉቃ.2.1-!) Eና የክርስቶስ የሕፃንነት ዘመን (ሉቃ.2.!1-$2) ናቸው፡፡
3. የክርስቶስ ለዓለም መገለጥ (ሉቃ.3.1-4፣03) የዮሐንስ ትምህርት Eና Aገልግሎት(ሉቃ.1.1-!)
የጌታ ጥምቀት (ሉቃ.3.!1.!2) የጌታችን ትውልደ ሐረግ Eስከ Aዳም (ሉቃ.3.!3-"8)
የጌታ ጾምና መፈተን(ሉቃ.4.1-03)
4. ክርስቶስ የገሊላ ትምህርቱና ሥራዎቹ (4፡14-9፡50) በዚህ ሥፍራ በገሊላ Aውራጃዎች
Eየተዘዋወረ ማስተማሩና ተAምራት መሥራቱ ተገልጦAል፡፡
5. የIየሩሳሌም ጉዞው (ሉቃ.9.$1፣09.!7) በሉቃስ ወንጌል የምናገኘው ይህ ረጅም ጉዞ
ጌታችን በጉዞው ያስተማረው ትምህርትና የሠራቸውን ድንቅ ሥራዎች ይዟል፡፡
18
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6. የመጨረሻዋ ሳምንት (ሉቃ.09.!8፣!3.$6) ጌታችን በዚህ ምድር በሥጋ በተገለጠበት ዘመን
፤ በነበሩት የመጨረሻዎቹ ስድስት ቀናት (ከEሑድ Eስከ ዓርብ) የፈጸመውን ዓለምን የማዳን
ሥራ ይህ ክፍል ይተርክልናል፡፡
7. ትንሣኤና Eርገት (ሉቃ.!4.1-$3) በዚህ ክፍል በሌሎች ወንጌላት ያልተገለጡ የትንሣኤው
ሰሞን ታሪኮች Aሉ፡፡ የኤማሁስ መንገደኞችና የክርስቶስ Eርገትም በስፋት የተነሣበት ክፍል
ነው፡፡

ማጠቃለያ
 ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ በሌሎች ወንጌላት ያልተጠቀሱና ክርስቶስ ለተዋረደው የሰው ልጅ
ያለውን ፍቅርና ውለታውን የሚያስረዱ በርካታ ታሪኮችን በመተረክ ብዙዎችን ፤ የነፍስ
Eረፍት ወደ ሆነችው ንስሐ Aድርሷል፡፡ ይህም ቅዱስ ጳውሎስ በመልEክቱ “ስለዚህ

የላሉትን

Eጆች

Eንዳይናጋ፥

የሰለሉትንም

ለEግራችሁ

ቅን

ጉልበቶች

Aቅኑ፤

መንገድ

Aድርጉ።”

ያነከሰውም

Eንዲፈወስ

/Eብ.01.02-03/

Eንጂ
ያለውን

ያስታውሰናል፡፡ Eኛም “Eናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ Eኔ ኑ፥ Eኔም

Aሳርፋችኋለሁ።” /ማቴ.01.!8/ Eንደተባለ ድሆች፣ሕሙማን፣ ምስኪኖችንና ኃጢAት
የከበደባቸውን በክርስቶስ ትምህርት ማጽናናትና መመለስ ይገባናል፡፡
 በማራኪ

ሥነ

ጽሑፋዊ

ውበትና

Aደራደር

የተጻፈው

የሉቃስ

ወንጌል

፤

ክርስትናን

ለማስተላለፍ ያለንን ጥበብና ጸጋ መጠቀምን ያስተምረናል፡፡
 ሦስተኛው ወንጌል የሉቃስ ወንጌል ሃያ Aራት ምEራፎች፣ 1149 ቁጥሮች Aሉት፡፡

ተግባር
 ለሰዎች ሁሉ ለመዳን የምትተጉ ሁኑ፡፡ ባላችሁ ጸጋና Eውቀት ለሌሎች ትረፉ፡፡

www.zeorthodox.org

የተናቁትንና የተገፉትን ጎብኙ Eርዱም፡፡

 ወንጌሉን ከፋፍላችሁ በAንድ ሳምንት Aንብቡ፡፡
ጥያቄዎች፡-

1. በሉቃስ ወንጌል ብቻ የተጠቀሱ ትምህርቶችን ጥቅሶችን Eያቀረባችሁ Aብራሩ፡፡
2. ተመሳሳይ ወንጌላት (Synoptic Gospels) የሚባሉትን ወንጌሎች በዝርዝር ግለጹ፡፡
3. የሉቃስ ወንጌል ምን ያህል ምEራፎች Eና ቁጥሮች Aሉት?
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1ኛ ጢሞቴዎስ
ስድስተኛ ሳምንት
ዓላማ፡- ተማሪዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ ከላከው የመጀመሪያው
መልEክት

በEግዚAብሔር

ቤት

ስለመኖር

ይረዳሉ፤

በመምህሩ

የሚቀርቡላቸውን

ጥያቄዎች

ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “በEግዚAብሔር ማደሪያ ቤት መኖር Eንዴት Eንደሚገባ ታውቅ ዘንድ

Eጽፍልሃለሁ፤ ቤቱም የEውነት ዓምድና መሠረት፥ የሕያው EግዚAብሔር ቤተ ክርስቲያን
ነው” 1ኛ ጢሞ.3.05
ተጨማሪ ምንባብ፡- ሙሉ

መልEክቱን Aንብቡ፤ የቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ፤ የመጽሐፍ ቅዱስ

መዝገበ ቃላት፡፡

መግቢያ፡ቅዱስ ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ Aሥራ Aራት መልEክታትን ጽፎልናል፡፡ ከEነዚህ
Aራቱ በግል ለሰዎች የተላኩ ናቸው፡፡ ሁለቱ ለጢሞቴዎስ፣ Aንድ

ለቲቶና Aንድ ለፊልሞና ተላኩ፡፡

ከEነዚህ የመጀመሪያዎቹ ሦስት መልEክታት መልEክታት የቤተ ክርስቲያን ጠባቂነት /የኖላዊነት/
መልEክታት ይባላሉ፡፡ በEነዚህ የኖላዊነት መልEክታት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች Eንዴት መምራት
Eንዳለባቸው፤ የክህነትን Aሰጣጥና መዓርግ Aሳይቷል፡፡ ምEመናን Eንዴት ማገልገል Eንዳለባቸውም
Aስተምሯል፡፡

/1ኛ.ጢሞ.3.1-03፣

ቲቶ.1.5-9/፡፡

በፊልሞና

መልEክትም

ቅዱስ

ጳውሎስ

ያስታረቀበት መልEክት ነው፡፡
በዛሬው ትምህርታችን ቀዳማዊ ጢሞቴዎስን Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

1. ጢሞቴዎስ

ጢሞቴዎስ በሊቃOንያ Aውራጃ በልስጥራን ተወለደ፡፡ Aባቱ ግሪካዊ Eናቱ Aይሁዳዊት ነበሩ፡፡
(የሐዋ.06.1-3) ጢሞቴዎስን ለመጀመሪያው ጊዜ EግዚAብሔርን Eንዲያውቅ ያደረጉት Aያቱ
ሎይድና Eናቱ ኤውንቄ ናቸው፡፡(1ኛ ጢሞ.1.5፣3.05) የቅዱስ ጳውሎስ በኩር የመንፈስ ልጅ
ነው፡፡ ታላቁ ሐዋርያ ጳውሎስም በምግባሩና በሃይማኖቱ ይወደው ነበር፡፡ (1ኛ.ቆሮ. 4.07፣ 1ኛ.
ጢሞ.1.2፣ 2ኛ.ጢሞ.1.2)
ክርስቲያናዊ ትምህርትን በሚገባ ያገኘው ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ፣ ቅዱስ ጳውሎስ
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በሁለተኛ ሐዋርያዊ ጉዞው ወደ ልስጥራ ሲሄድና በመንፈሳዊ ቅንዓት ሲያስተምር Aገኘው፡፡
ጢሞቴዎስ Aዲስ Aማኒ Eና በEድሜውም ወጣት ነበር፡፡ በክርስቶስ ያለው Eምነቱ Eና Aገልግሎቱ
ፍጹም ነበር፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን Aይቶ ዲቁና ሾመው፡፡ 1ኛ ጢሞ.4.04
በ$1(51) ዓ.ም ጀምሮ ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር Aገልግሏል፡፡ በልዩ ልዩ ሃገሮች መልEክትን
በማድረስ

ተልኳል፡፡ በቃልም Eየተላከ ብዙ መንፈሳዊ ግዳጅን ፈጽሟል፡፡ በመጨረሻ ቅዱስ

ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ኤጲስ ቆጶስ Aድርጎ ሾመው፡፡ ከቅዱስ ጳውሎስ ሰማEትነት በኋላ
በሐዋርያነት ሥራ ለረጅም ዓመታት ደክሞ፤ ድምጥያኖስ የተባለው ከሐዲ ንጉሥ Aስገድሎት
በሰማEትነት በ(6(96) ዓ.ም ገደማ Aረፈ፡፡

2. የመልEክቲቱ መጻፍ፡፡
ምክንያተ ጽሒፍ
1.

የቤተ

ክርስቲያንን

Aጋጠመው፡፡ይህንንም

Aስተዳደር
ለቅዱስ

ለማሳወቅ፡፡

ጳውሎስ

ጢሞቴዎስ

ገልጦለታል፡፡

ቅዱስ

ሲሾም

ብዙ

ጳውሎስም

Eንቅፋት

ለAገልግሎቱ

መመሪያ Eንዲሆነው Eነዚህን መልEክቶች ጻፈለት፡፡(1ኛ ጢሞ.3.3 Eና 05) ይኽንንም
ከጻፈለት በኋላ Eራሱ መጥቶ Eንደሚጎበኘው ተስፋ ሰጠው፡፡ (1ኛ ጢሞ.3.04) በትጋትና
በንቃት Eንዲሠራ (4.04) ጤናውን Eንዲጠብቅ (5.!3) በሕፃንነቱ የሚንቀው Eንዳይኖር
Aሳሰበው (4.02) ሊሰራው የሚገባውን ዘርዝሮ ጻፈለት፡፡
2.

ከሐሰተኞች

ትምህርት

Eንዲጠነቀቅና

ምEመናንን

Eንዲጠብቅ

ሊያሳስበው፡፡

(1ኛ

ጢሞ.1.08-!፣4.1-6)

መቼና የት ተጻፈ? ይህች መልEክት በ66 ዓ.ም Aካባቢ ኤፌሶን ተጻፈች፡፡

3. Aከፋፈሉ
1. መግቢያ 1.1-2

www.zeorthodox.org

2. ከሐሰተኛ ትምህርት Eንዲጠበቁ፡፡ 1.3-!
3. ሥርዓተ ጸሎት፡፡ 2.1-05

4. ስለ ኤጲስ ቆጶሳት Eና ዲያቆናት ምርጫ፡፡3.1-06
5. የሐሰት ትምህርት Eና መፍትሔው፡፡ 4.1-06

6. ሁሉንም በEድሜ በሚገባቸው ቀረቤታ ስለመርዳት፡፡5.1-06
7. ልዩ ልዩ ምክሮች፡፡ 6.3-!1

ማጠቃለያ፡-

ጢሞቴዎስ የቅዱስ ጳውሎስ የመንፈስ ልጅ ነው፡፡ የAባቱን ምክር Eና

ትምህርት ሰምቶ ለታላቅ ክብር በቃ፡፡ Eኛም የመንፈስ Aባቶቻችንን በምግባር Eንምሰላቸው፡፡
የጢሞቴዎስ መልEክት ብዙ ምክሮችን የያዘች ናት፡፡ ለሁላችንም በEግዚAብሔር ቤት
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በንጽሕናና በEውነት ማገልገልን ያስተምረናል፡፡

ተግባር
 መልEቲቱን Aንብቡ፡፡ ተወያዩበት፡፡ ያልገባችሁን ከመምህራን ጠይቁ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ቅዱስ

ጳውሎስ

በመጽሐፍ

ቅዱስ

ውስጥ

የጻፋቸው

መልEክታት

ስንት

ናቸው?

ዝርዝራቸውን ግለጹ፡፡
2. ጢሞቴዎስ የተወለደበት ቦታ የት ነው? Eናትና Aባቱ የምን ሀገር ሰዎች ናቸው?
EግዚAብሔርን Eንዲያውቅ ያደረጉት Eነማን ናቸው?
3. ስለጢሞቴዎስ Aገልግሎት Eና መዓርጋት በዝርዝር Aብራሩ፡፡
4. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመጀመሪያውን መልEክት የጻፈለት ምክንያት
ለምንድነው?Aብራሩ፡፡

www.zeorthodox.org

22

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

2ኛ ጢሞቴዎስ
ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ከሁለተኛው የቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ መልEክት
በፈተና ወቅት ስለሚኖረን ቅድስናና የክርስትና ኑሮ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች
በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “በቶሎ ወደ Eኔ Eንድትመጣ ትጋ” /2ጢሞ.4.9/
ተጨማሪ ምንባብ፡- ሙሉ

መልEክቱን Aንብቡ፤ ጳውሎስ ትርጓሜ፤ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ

ቃላት፡፡

መግቢያ፡-

ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ከቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት በግል ለAገልጋዮች

(ሰዎች) የተላኩትን ማየት ጀምረናል፡፡ በዚህ መሠረትም 1ኛ ጢሞቴዎስን ተምረናል፡፡
የክለሳ ጥያቄዎች
1. በግል የተላኩ መልEክታት የምንላቸው የትኞችን ነው? ዘርዝሩ፡፡
2. የኖላዊነት መልEክታት ማለት ምን ማለት ነው? ለምን በዚህ ስም ተጠሩ፡፡
3. 1ኛ ጢሞቴዎስ ለምን ተጻፈ?
በዛሬው ትምህርታችንም ተከታዩን መጽሐፍ 2ኛ ጢሞቴዎስን Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
1. መቼና የት ተጻፈ
ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን መልEክት ለጢሞቴዎስ የጻፈው በመጨረሻውና በሁለተኛው Eስራቱ
ነው፡፡ ይህንንም ከመልEክቱ Eንረዳለን፡፡ ለዚህ ነው የሕይወት ጉዞውን Eንደፈጸመ፣ ሩጫውን
Eንደጨረሰ፣ ሁሉን Eንዳደረገ፣ የሚቀረው ነገር ቢኖር ከEውነተኛው ዋጋ ከፋይ ከEግዚAብሔር
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ዘንድ የሕይወት Aክሊልን ማግኘት Eንደሆነ የገለጠው፡፡ (2ኛ.ጢሞ.4.8) ይኽም ከመሞቱ ትንሽ
ቀደም ብሎ በመጨረሻ ሕይወቱ በ%8(68) ዓ.ም ገደማ የጻፈው Eንደሆነ ያመለክተናል፡፡
Eርሱ በችግርና በEስራት ሳለ ወዳጆች ሁሉ ጥለውት በመሄዳቸው Aዘነ፡፡ በዚህም ሃይማኖታዊ
ልጁ ጢሞቴዎስ በፍጥነት ክረምት ሳይገባ ወይም ሳይሞት Eንዲደርስ Eንዲያየው ቸኩሎ የጻፈው
መልEክት ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ በሮም ሳለ Eንደጻፈው ያስረዳል፡፡

2. ምክንያተ ጽሒፍ
2.1. ለማጽናት፡- ብዙ መናፍቃን ጢሞቴዎስን Eንደሚቃወሙት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
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በሰማ ጊዜ ምንም በEስር ቤት ቢሆን ሊታገስ Aልቻለም፡፡ ስለዚህ በማንኛውም ጊዜና ቦታ
ጢሞቴዎስ ዝም ማለት

Eንዳይገባው፤ ተግቶ

ነቅቶ

Eንዲያስተምር፤ የክርስቶስ ወታደር

Eንደመሆኑ መጠን ጠንክሮ Eንዲዋጋ /2.3/ የተሰጠውን ቃል ኪዳን በትክክል Eንዲፈጽም
ለመምከር ነው፡፡ /3.0-04/
2.2.

ጢሞቴዎስ

Eንዲመጣለት

ፈልጎ፡-

ቅዱስ

ጳውሎስ

Eረፍቱ

Eንደደረሰ

Aውቋል፡፡ /4.4-6/ በመሆኑም ሳይሞት የሚወደውን ደቀ መዝሙሩን ጢሞቴዎስን ለማየት
ናፍቋል፡፡/1.4/ Eቃዎችንም በተለይም መጻሕፍትን Eንዲያመጣለት ስለፈለገ፡፡/4.03/ “በቶሎ

ወደ Eኔ Eንድትመጣ ትጋ” /4.9/ይላል፡፡

3. ዝርዝር ሐሳቡና ይዘቱ
ትምህርተ ኖሎት ነው፡፡ ጢሞቴዎስ Aገልጋይ ነው፡፡ ያውም በከፍተኛው የጵጵስና መዓርግ ያለ
Aገልጋይ ነው፡፡ ሆኖም በቤተ ክርስቲያን ሁሉ የደረሰው የውጭና የውስጥ ፈተና በEርሱም ላይ
ደርሶበታል፡፡ በመሆኑም ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ፍቅሩን ይገልጥለታል፡፡ (1.1-05) በውስጡ
ያለውን ጸጋ Eንዲያነሣሣ ይመክረዋል፡፡(2ኛ ጢሞ.1.6-04) ለሚያስተምሩ Aደራ ስጥ ይለዋል፡፡
(2.1-2) Eንደወታደር ለመከራና ለመንፈሳዊ ጦርነት Eንዲዘጋጅ ይመክረዋል፡፡ (2.3-8)
ለAገልጋይ ከማይገቡ ከከንቱ መለፍለፍ ከዝሙትና ከጥል Eንዲርቅ ይመክረዋል፡፡ ይልቁንም
Aደራውን Eንዲወጣ ያሳስበዋል፡፡ (2.9-!4) በመጨረሻው ዘመን ስለሚነሡ ገልጦ ከEነርሱ
Eንዲርቅ፤በተማረው Eንዲጸና ያዘዋል፡፡/3.1-07/ መጽናት በጊዜውም Aለጊዜውም ነው፡፡ /4.1-5/
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መሄጃው ደርሷል፡፡ መከራውም ጸንቷል፡፡ /4.6-9/ በዚህ መከራ
ሉቃስ ብቻ ሲቀር ሌሎቹ የሉም፡፡ Eናም Eውነተኛ ወዳጁንና ልጁን ጢሞቴዎስን ከማርቆስ ጋር
Eንዲመጣ ፈልጎታል፡፡ /4.0-!2/

4. Aከፋፈሉ
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4.1. መግቢያ 1.1-5

4.2. በፈተና Eንዲጸና 1.6-08

4.3. ለAገልግሎቱ Eንዲጠነቀቅ 2.1-!6
4.4. ስለ መጨረሻው ዘመን የተነገረ ትንቢታዊ ማስጠንቀቂያ (3.1-07)
4.5. ማጠቃለያ (4.1-!2)

ማጠቃለያ፡-

ሁልጊዜም ፈተና Aለ፡፡ የAንድ ክርስቲያን ጽናት የሚታየው በፈተና ጊዜ ነው፡፡

ቅዱስ ጳውሎስ ማንም Aጠገቡ ባልነበረበት ጊዜ Eውነተኛ ወዳጆቹንና የሚያገኘውን Aክሊል Aየ፡፡
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ክርስትና Eንደ ወታደር ዘወትር በተጠንቀቅ ሆኖ መጋደል ነው፡፡ ከEኛም ይህ ይጠበቃል፡፡ ግራ
በሚያጋቡን ሰዎች መሐል ሆነን ከማይገባ ንግግርና ድርጊት በመቆጠብ በመንፈሳዊነት Eንጽና፡፡
በዘመኑ መጨረሻ የሚነሡ “ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥

ትምክህተኞች፥ ትEቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያመሰግኑ ቅድስና
የሌላቸው፥

ፍቅር

የሌላቸው፥

ጨካኞች፥

መልካም

Eርቅን

የሆነውን

የማይሰሙ፥

የማይወዱ

ሐሜተኞች፥

ከዳተኞች፥

ራሳቸውን

ችኩሎች፥

የማይገዙ፥

በትEቢት

የተነፉ፥

ከEግዚAብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤የAምልኮት መልክ Aላቸው ኃይሉን ግን
ክደዋል፤” ናቸው፡፡ 2ኛ ጢሞ. 3.1-4
የታዘዝነው ከEነዚህ መራቅን ነው፡፡ /2ኛ ጢሞ.3.5/ Aብረናቸው ብንሆን ልንመስላቸው
Eንችላለን፡፡ ከዚሁም ጋር Eንደ ቅዱስ ጳውሎስ “Aንተ ግን ትምህርቴንና Aካሄዴን Aሳቤንም

Eምነቴንም ትEግሥቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ስደቴንም መከራዬንም ተከተልህ፤” Eንደተባለ
የበረቱተን Eንከተላቸው፡፡ /2ኛ ጢሞ.3.0/

ተግባር
 የተማራችሁትን

በንባብ

Aዳብሩ፡፡

መልካም

AርAያቸውን

በመከተል

Eውነተኞችን

ለመምሰል ተለማመዱ፡፡ ከክፉ ሰዎችና ድርጊታቸው ተጠበቁ፡፡
ጥያቄ፡1. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጢሞቴዎስ የላከውን ሁለተኛውን መልEክት የጻፈው የት
ሆኖ መቼ ነው? ይህን መልEክት የጻፈለት ቅዱስ ጳውሎስ በምን ሁኔታ ላይ Eያለ ነበር?
Aብራሩ፡፡
2. ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛውን መልEክት ለጢሞቴዎስ የጻፈበት ምክንያት ለምንድነው?
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3. ሁለተኛውን የጢሞቴዎስ መልEክት ዝርዝር ሐሳብና ይዘት Aብራሩ፡፡
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ወደ ቲቶ
ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀመዝሙሩ ለቲቶ ከጻፈው መልEክት፤
በEግዚAብሔር

ቸርነት

ስለማመንና

በመልካም

ሥራ

ስለ

መጽናት

ይገነዘባሉ፤

በመምህሩ

የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የEግዚAብሔር ጸጋ ተገልጦAልና፤ይህም ጸጋ፥

ኃጢAተኝነትንና

ዓለማዊን

ምኞት

ክደን፥

የተባረከውን

ተስፋችንን

Eርሱም

የታላቁን

የAምላካችንንና የመድኃኒታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ Eየጠበቅን፥ራሳችንን
በመግዛትና በጽድቅ EግዚAብሔርንም በመምሰል በAሁኑ ዘመን Eንድንኖር ያስተምረናል፤” /
ቲቶ. 2.01-03/
ተጨማሪ ምንባብ፡- መልEክቱን በሙሉ Aንብቡ፤ የቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት ትርጓሜ

መግቢያ፡ተከታታይ

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በግል ለሰዎች ከላካቸው መልEክታት ውስጥ ባለፉት

የትምህርት

ክፍሎች

ለጢሞቴዎስ

የላካቸውን

መልEክቶች

ተምረናል፡፡

በዛሬው

ትምህርታችንም ከቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት ሦስተኛውን Eና በግል ወደ ቲቶ ስለላከው መልEክት
Eንማራለን፡፡
የክለሳ ጥያቄዎች
1. 2ኛ ጢሞቴዎስ ለምን ተጻፈ?

2. በመጨረሻው ዘመን ምን ዓይነት ሰዎች ይነሣሉ?

3. ጢሞቴዎስ ያጋጠመው ፈተና ምን ነበር?

4. Eኛስ ምን ማድረግ Aለብን?

የሳምንቱ ትምህርት

www.zeorthodox.org

1. ቲቶ

ቲቶ ቅዱስ ጳውሎስ ከሚወዳቸው ደቀ መዝሙሮቹ መካከል Aንዱ ነው፡፡ በሥራ ረዳቱ፣
በመከራውም ጊዜ Aብሮት የቆመ ነው፡፡(ገላ.2.3) ትውልዱ Aረማዊ የAንጾኪያ ሰው ነው፡፡ በቅዱስ
ጳውሎስ ስብከት ስለ Aመነ Eውነተኛ የመንፈስ ልጁ ይባላል፡፡(ቲቶ.1.4) ቲቶ ከጳውሎስና ከበርናባስ
ጋር ከAንፆኪያ ወደ Iየሩሳሌም በ$(50) ዓ.ም ሄዶAል፡፡ /የሐዋ.05.2/ የቅዱስ ጳውሎስ ተላላኪ
ሆኖ በብዙ ቦታዎች ረድቷል፡፡ በተለይም ወደ ገላትያ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበር፡፡(ገላ.2.2) ወደ
ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን በመልEክት Eንደተመላለሰ ሐዋርያዊ ተግባሩንም Eንደፈጸመ ተጽፏል፡፡
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(2ኛ.ቆሮ.8.08)
በዚህ በሐዋርያዊ ሥራ ሁሉ የተጋ የነቃ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ በኩል ተረድቶ
የቀርጤስን ቤተ ክርስቲያን Eንዲያስተዳድርለት ኤጲስ ቆጶስነት ሾመው፡፡ ሕግም ሠርቶ Aስቀመጠው
(ቲቶ.1.5)
ቲቶ በተሾመበት ቦታ በትጋት Aገለግለ፡፡ ሐዋርያዊ ተግባሩንም በሚገባ ፈጸመ፡፡ Eድሜ ጠግቦና
Aርጅቶ Aረፈ ሲል የቤተ ክርስቲያን ትውፊት በሰፊው ያስረዳል፡፡

2. የቀርጤስ ቤተ ክርስቲያን
ቀርጤስ በታላቁ ባሕር (ሜድትራንያን ባሕር) በAፍሪካና በግሪክ መካከል ትገኛለች፡፡ ተራራማና
ሰፊ ደሴት ናት፡፡ “የቀርጤስ ሰዎች ዘወትር ውሸተኞች፥ ክፉዎች Aራዊት፥ በላተኞች፥ ሥራ

ፈቶች ናቸው” (ቲቶ.1.02) ተብሎ በራሳቸው ሰዎች ተነግሮባቸው ነበር፡፡ በቀርጤስ Aይሁድ
በብዛት ይኖሩባት ነበር፡፡ የቀርጤስ ሰዎች በበAለ ኅምሳ ተገኝተው ነበር፡፡ (የሐዋ.2.01) ቅዱስ
ጳውሎስ ታስሮ በመርከብ ሲጓዝ በቀርጤስ Aልፏል፡፡ (የሐዋ.!7.7) Eንዳስተማረ የሚተርኩ
ትውፊቶችም Aሉ፡፡

3. የመልEክቲቱ መጻፍ
በይዘት ከመጀመሪያው የጢሞቴዎስ መልEክት ጋር ይመሳሰላል፡፡ በተመሳሳይ ቦታና ዘመን
የተጻፈ መልEክት ነው፡፡ የተጻፈበትም ምክንያት በቀርጤስ Aብያተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ ቦታዎች
ተቋቁመው

በቁጥር

በዝተው

ቢገኙም

ገና

Aልደረጁም

ነበር፡፡

ይህን

ሁሉ

መልክ

ሰጥቶ

Eንዲያስተዳድር መመሪያ ለመስጠት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ ጻፈለት፡፡
ከላይ Eንዳየነው የቄርጤስ ሰዎች ጠባያቸው የከፋ ስማቸው የጠፋ ነበር፡፡ መከራ Eንዳይበዛበት
በመጣበት ጊዜም Eንዲታገሥ Aስቀድሞ የሰዎቹን ጠባይ ይገልጥለታል፡፡ (ቲቶ.1.02) ደግሞም
ዓለማዊ ጠባያቸውን ይዘው ወደ ቤተ ክርስቲያን የገቡ ነበሩ፡፡ በመካከላቸውም መናፍቃን ነበሩና ቲቶ
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ከነርሱ Eንዲርቅና ምEመናንንም Eንዲጠብቅ ቅዱስ ጳውሎስ ጻፈለት፡፡ (ቲቶ. 1.0-02፤2.05፤3.901) ከዚህ ሌላ የተገለጠው ዋና ዓላማ የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ የሆኑትን Eየመረጠ Eንዲሾምና
Eርሱም በትጋት Eንዲጠበቅ ነው፡፡ (ቲቶ. 1.5-9፣0)

4.

Aጠቃላይ

ይዘት፡-

ሓላፊነቱን በAግባብ Eንዲወጣ፡፡ ከስሕተት ትምህርት ጠብቆ

ምEመናንን “በሃይማኖት ጤናሞች Eንዲሆኑ በብርቱ” Eንዲወቅሳቸው፤ ስለ ቀሳውስትና የኤጲስ
ቆጶሳት ሹመት መስፈርት፤ ስለ መልካም ሥራ ፣ ሃይማኖትና ሥርዓተ ኖሎት Aብራርቷል፡፡

5. Aከፋፈል
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መግቢያ (1.1-4)
በዚህ ቦታ ጳውሎስ ራሱንና ኃላፊነቱን ገልጦ ፤ ሰላምታ ለቲቶ ያቀርባል፡፡
ሥርዓተ ኖሎት (1.5-9)

የኤጲስ ቆጶሳትና የቀሳውስት ሹመት መመዘኛ፡፡
ከስሕተት ትምህርት መጠበቅ

(1.0-06)


ስሕተቱ ርኩስ Aለ Eያሉ ያመኑትን የሚገለብጡ ናቸው፡፡ ዓላማቸውም ክርስቲያኖችን
ወደ ይሁዲነት መመለስ ነበር፡፡ Eነዚህ መናፍቃን የማይታዘዙ ነውረኛ ረብ የለሽና ለበጎ
ሥራ

የማይበቁ

ናቸው፡፡

በመሆኑም

ከEነዚህ

ራሱንና

መንጋውን

Eንዲጠብቅ

ይመክረዋል፡፡
ክርስቲያናዊ Aኗኗር (2.1-0)

በተለያየ Eድሜና ኑሮ የሚገኙ ምEመንን ሊኖራቸው ስለሚገባው ሕይወትና ስለቲቶን
ሓላፊነት፡፡
የመዳንና የነገረ ሥጋዌ መሠረታዊ ትምህርት (3.1-01)

ሰዎችን

የሚያድን

የEግዚAብሔር

ጸጋ

ተገልጦAል፡፡

/2.01-05/

ይህ

ድኅነት

በEግዚAብሔር ቸርነት ነው፡፡ /3.1-7/ ሆኖም በመልካም ሥራ መጽናት ከAማንያን
ይጠበቃል፡፡ /3.8-01/
መዝጊያ (3.02-05)

በዚህ ቦታ ምክርና የማጠቃለያ ሰላምታ በማቅረብ ዘግቶታል፡፡

ማጠቃለያ፡-

ቤተ ክርስቲያን በመንፈሳዊ Aግባብ የምትመራ ናት፡፡ ከሃይማኖት ስሕተት

መጠበቅ ይገባል፡፡ መዳን በEግዚAብሔር ቸርነት ተደርጎልናል፡፡ ለEግዚAብሔር ቸርነት የሚኖረን
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መልስ በመልካም ሥራ በመጽናት Eርሱን በማሳየትም መሆን Aለበት፡፡

ተግባር፡-

መልካም Aኗኗርን በተግባር Eና በቀጣይነት የምትሳዩ ሁኑ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሚወዳቸው ደቀመዛሙርት Aንዱ የሆነው ቲቶ ትውልዱና
ሀገሩ የትነው? በየት ሀገር(በማን) ቤተክርስቲያን ተሾመ?
2. የቲቶ መልEክት Aጠቃላይ ይዘት ምንድነው? Aብራሩ፡፡
3. በቲቶ መልEክት ስለ ሥርዓተ ኖሎት
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ወደ ፊልሞና
ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልሞና ከላከው መልEክት ተማሪዎች ስለ
ይቅርታና ስለ ፍቅር ይገነዘባሉ፤ በመምህሩ የሚሰጧቸው ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ስለ ፍቅር Eለምናለሁ” ፊልሞ.9
ተጨማሪ ምንባብ፡- መልEክቱን በሙሉ ፤ የቅዱስ ጳውሎስ መልEክታት ትርጓሜ ፤

መግቢያ፡-

ባለፉት ተከታታይ የትምህርት ክፍለ ጊዜያት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በግል

የላካቸውን መልEክታት ተምረናል፡፡ ከEነዚህም ውስጥ ወደ ጢሞቴዎስ Eና ወደ ቲቶ የላካቸው
መልEክታት ይገኙባቸዋል፡፡ ዛሬም ትምህርታችንን በመቀጠል ወደ ፊልሞና ስለላከው መልEክት
Eንማራለን፡፡
የክለሳ ጥያቄዎች
ወደ ቲቶ የተላከው መልEክት ዋና ሐሳብ ምን ነበር?
ቀርጤስ የት ትገኛለች? የቀርጤስ ሰዎች ችግር ምን ነበር?

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ፊልሞና ማነው ?
ፊልሞና በቆላስይስ የሚኖር ባEለ ጸጋ ነው፡፡ ወደ ክርስቶስ ትምህርት የተመለሰው በቅዱስ
ጳውሎስ ስብከት ነው፡፡

Eርሱም ከሚስቱ Aምጵፍያና ከልጁ Aርክጳ ጋር የሚያገለግል ብርቱ

ክርስቲያን ነበር፡፡ የቆላስይስ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተችው በፊልሞና ቤት ነው፡፡ ፊልሞና ደግ
ባለጸጋ

ስለነበር

www.zeorthodox.org

ማንኛውንም

ክርስቲያን

በቤቱ

ያስተናግድ፣

ምስኪኖችን

የሚረዳ፣

የተቸገሩ

ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆችንም ያሳድግ ነበር፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ ማስተናገጃ ቤት Eንዲያዘጋጅ
ጠይቆታል፡፡ ብዙ Aገልጋዮችም ነበሩት ከAገልጋዮቹ መካከል Aንዱ Aናሲሞስ ነው፡፡
2. Aናሲሞስ
Aናሲሞስ የፊልሞና Aገልጋይ ነበር፡፡ ሆኖም የጌታውን ገንዘብ Aጥፍቶና ከድቶት ሄደ፡፡ ቅዱስ
ጳውሎስ በቁም Eስር Eያለ Aግኝቶት፡፡ Aናሲሞስ ቀርቦ ያገለግለው ጀመር፡፡ ከዚያም ራሱን
ገለጠለት፡፡ Aናሲሞስ በሥራው መጸጸቱንም ተናዘዘ፡፡ ሐዋርያው Aማላጅ Eንዲሆነውም ለመነው፡፡
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ቅዱስ ጳውሎስም Aናሲሞስ Eውነተኛ ተነሳሂ ክርስቲያን መሆኑን መርምሮ ከተረዳ በኋላ

Aናሲሞስ

ከወዳጁ ተጣልቶ፣ ከቤቱ ወጥቶ ሊቀር Aልፈቀደም፡፡ ከዚሁም ጋር በሮም ሕግ የኮበለለ ባርያ በሞት
ይቀጣል፡፡ በመሆኑም ሁለቱን

በማስማማት ፍቅር ለማውረድ ይህችን ደብዳቤ ጻፈ፡፡

3. መልEክቱ የት Eና መቼ ተጻፈ?
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮም በEስር በነበረበት ጊዜ፡፡ ስለ ቆላስያስ ቤተ ክርስቲያን ሰምቶ
መልEክት ጻፈ፡፡ /ቆላስ.4.7-0/ Aብሮም ይህችን መልEክት በግል ለፊልሞና Eንድትደርስ Aዘጋጀ፡፡
ከቲኪቆስም ጋር Aናሲሞስን Aብሮ ላከው፡፡ ጳውሎስ Aናሲሞስን ለራሱ ሊያስቀረው ይፈልግ ነበር፡፡
ሆኖም የፊልሞናን ፍቃድ ሳያገኝ ማስቀረት Aልፈለገም፡፡ በመሆኑም ይህች መልEክት በቁም Eስራቱ
በ%3(63) ዓ.ም ገደማ ተጻፈች፡፡

4. የመልEክቱ ይዘት፡4.1. Eርቅና ፍቅር ማውረድ ነው፡- ፊልሞና Aናሲሞስን ይቅር ብሎ Eንዲቀበለው ከቁ.9-22

ስለ ፍቅር Eለምናለሁ…..ተቀበለው …በማለቱ በሁለቱ መካከል Eርቅና ፍቅር መለሰ፡፡
4.2. የባሮችን ነጻነት ያስተማረበት ነው፡- ክርስትና የባርያ Aሳዳሪ ሥርዓትን Aይፈቅድም፡፡
ምክንያቱም ሁሉም

ፍጥረት Eኩል ነው፡፡ ሆኖም በታላቁ የሮም መንግሥት ፤ ሥር

የሰደደውን ይህን ሥርዓት በቀጥታ መቃወም ከፍተኛ ማኅበራዊ ቀውስ መፍጠር ነው፡፡
ለባሮችም በወቅቱ ከጥቅሙ ጉዳቱ ሊያይልባቸው ይችላል፡፡ የፊልሞናን ዓይነት ታዛዥ
ክርስቲያን ሲገኝ ይህን ማስተማር ስለሚገባ ሐዋርያው “ከEንግዲህ ወዲህ Eንደ ባሪያ

Aይሆንም፥ ነገር ግን ለEኔ በተለየ የተወደደ ወንድም ከሆነ፥ ለAንተማ ይልቅ
በሥጋውም በጌታም ዘንድ ከባሪያ የሚሻል የተወደደ ወንድም Eንዴት Aይሆንም”
ቁ.06 ብሎታል፡፡
4.3. ወደ ቆላስያስ ስለሚሄድ Eንዲዘጋጁ ለማሳሰብ ነው፡- የቆላስያስ ክርስቲያኖች የመንፈስ

www.zeorthodox.org

Aባታቸው ጳውሎስ Eንዲመጣላቸውና ቡራኬና ትምህርት Eንዲቀበሉ ይጸልዩ ነበር፡፡
ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ፊልሞና ማረፊያ ቤት Eንዲያዘጋጅለት ለማዘዝ ጻፈ፡- “ደግሞ

ከዚህም ጋር የማስተናገጃ ቤት Aዘጋጅልኝ፤ በጸሎታችሁ ለEናንተ Eንድሰጥ ተስፋ
Aደርጋለሁና” ቁ.!2

5. Aከፋፈል
የመግቢያ ሰላምታ (ከቁጥር 1 Eስከ 7)
የEርቅ ልመና (ከቁጥር 8 Eስከ !2)
የመዝጊያ ሰላምታና ቡራኬ (ከቁጥር !3 Eስከ !5)
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ማጠቃለያ
ደግና Eውነተኛ ክርስቲያን የነበረው ፊልሞና በAናሲሞስ ክህደትና ስርቆት Aዝኗል፡፡ ይህ
የAናሲሞስ ድርጊት ከክርስትና ትምህርት Aንጻር ስሕተት ነው፡፡ በሮም ሕግም በሞት
ወይም በሌላ ከባድ ቅጣት ያስቀጣዋል፡፡ ከስርቆትና ሰዎች ሲያምኑን ከማጉደል መጠበቅ
Aለብን፡፡
የAናሲሞስ ጸጸትና መመለስ የEውነት ነበር፡፡“Eንደ EግዚAብሔር ፈቃድ የሆነ ኀዘን

ጸጸት የሌለበትን፥ ወደ መዳንም የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋልና፤ የዓለም ኀዘን ግን
ሞትን

ያመጣል።”

2ኛ.ቆሮ.7.0

Eኛም

በጥፋታችን

የEውነት

ተነሳሕያን

መሆንን

Eንማርበታለን፡፡
ይቅርታ የክርስትና መሠረታዊ ትምህርት ነው፡፡ “Eንግዲህ መባህን በመሠዊያው ላይ

ብታቀርብ፥

በዚያም

ወንድምህ

Aንዳች

በAንተ

ላይ

Eንዳለው

ብታስብ፥በዚያ

በመሠዊያው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፥ Aስቀድመህም ከወንድምህ ጋር ታረቅ፥በኋላም
መጥተህ መባህን Aቅርብ።” /ማቴ.5.!3-!4/ በEለታዊ ጸሎታችን በደላችንን ይቅር በለን
Eኛም የበደሉንን ይቅር Eንደምንል የምንለውም ለዚህ ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ በመልEክቱ
የለመነውም ይህንኑ ነው፡፡
Aስታራቂነት ክርስቲያኖች በመስቀል ከተሰቀለው ጌታ የተማርነው የተቀደሰ ተግባር ነው፡፡
ማስታረቅ ብጽEና ነው፡፡ “የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፥ የEግዚAብሔር ልጆች

ይባላሉና።” ማቴ.5፡9 ቅዱስ ጳውሎስም ስለፍቅር Aለምናለሁ ቁ.9 ብሎ Aስታረቀ፡፡
በማስታረቅ ፍቅርን Eናነግሣለን፡፡ Eውነተኛ ፍቅር ባለበት EግዚAብሔር Aለ፡፡

ተግባር

www.zeorthodox.org


ክርስትና የንስሐ ሃይማኖት ነው፡፡ ከጥፋታችሁ ታረሙ፡፡ከተቀያየማችሁት ጋር ዛሬውኑ
ይቅር ተባባሉ፡፡
ጥያቄዎች፡1.

ፊልሞና የየት ሀገር ሰው ነበር? Eንዴት ክርስቲያን ሆነ?

2.

ስለፊልሞና ማንነትና Aገልግሎት ግለጹ፡፡

3.

የፊልሞና Aገልጋይ የነበረው Aናሲሞስ ከጌታው ከፊልሞና ጋር የተጣሉት /የተለያዩት/
በምን ምክንያት ነበር?

4.

Aናሲሞስ ከፊልሞና ጋር Eንዴት ሊታረቅ ቻለ?
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ(ከ5 Eስከ 6ኛ መ.ክ.ዘ) - (Aንድ)
Aሥረኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡-

ተማሪዎች በAምስተኛው Eና በስድስተኛው መቶ ክፍል ዘመን ስለነበረው
የቤተ

ክርስቲያንን

ታሪክ

ያውቃሉ፡፡

በመምህሩ

የሚቀርቡላቸውን

ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-

“ለIትዮጵያ ሰዎች ምግብቸውን ሰጠሃቸው” /መዝ.&4.04/

ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› ፤ Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ) ፣
ሉሌ መልAኩ

መግቢያ፡-

ከዚህ በፊት ስለ Iትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተምረናል፡፡ በትምህርታችንም

ክርስትና በጃንደረባው Aማካኝነት በ"4(34) ዓ.ም ወደ Iትዮጵያ Eንደ መጣ፤ በAባ ሰላማ Aማካኝነት
ከሰሜን Eስከ ደቡብ መስፋፋቱንም ተመረናል፡፡
ከዚህ የትምህርቱ ክፍል ጀምሮ በቀጣዮቹ ክፍላተ ዘመናት በታዩት ዋና ዋና ታሪካዊ
ክሥተቶች ላይ ትኩረት Eናደርጋለን፡፡ ዛሬ የዘጠኙ ቅዱሳንን ወደ ሀገራችን መግባት Eና የቅዱስ
ያሬድን ታሪክ በማስቀደም ለሰባት ተከታታይ ክፍሎች የምንማረውን ትምህርት Eንጀምራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ዘጠኙ ቅዱሳን፡ዘጠኙ ቅዱሳን በ4)$1(451) ዓ.ም የተካሄደውን የኬልቄዶን ጉባዔ ተከትሎ የቢዛንታይን
መንግሥት የሚያራምደውን የሁለት ባሕርይ ትምህርት Aንቀበልም በማለታቸው የደረሰባቸውን

www.zeorthodox.org

መከራ ሸሽተው ወደ ሀገራችን የገቡ ቅዱሳን Aባቶች ናቸው፡፡

ስማቸው፡- Aባ ሊቃኖስ ፣ Aባ Aረጋዊ ፣ Aባ ጰንጤሌዎን ፣ Aባ Aፍጼ ፣ Aባ Aሌፍ ፣ Aባ
ጽሕማ ፣ Aባ ገሪማ ፣ Aባ ይምዓታ ፣ Aባ ጉባ ይባላሉ፡፡
ሥራዎቻቸው፡- ገዳማትን Eና ገዳማዊነትን መሥርተዋል Aስፋፍተዋል ፣ የሀገራችንን ግEዝ
ቋንቋ ተምረው በጽርE Eና ሱርስት ቋንቋዎች የተጻፉ ወደ ግEዝ ቋንቋ ተርጉመዋል፡፡ ስለዚህ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ዘጠኙንም ቅዱሳን Aባቶች ታስባቸዋለች ፣ ታከብራቸዋለች፡፡

Aፄ ካሌብ፡ክርስትናን በማስፋፋ ረገድ ከAብርሃ Eና Aጽብሃ ቀጥሎ የሚጠራ ንጉሥ ነው፡፡ ንጉሥ ካሌብ
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Iትዮጵያን ይመራ በነበረበት ጊዜ የሀገራችን ግዛት Eስከ ደቡብ Aረቢያ ድረስ ነበር፡፡ በዚያ የሚኖሩ
ክርስቲያኖች

በAይሁዳውያን

ተጽEኖ

ስር

ነበሩ፡፡

Aይሁዳውያኑ

በተለያየ

ጊዜ

ክርስቲያኖቹን

ያሰቃዩAቸው ይፈጇቸው ስለነበር ካሌብ Eዚያው ድረስ ሄዶ ነጻ Aውጥቷቸዋል፡፡
Aፄ ካሌብ ወደ ዛሬዋ የመን (የጥንትዋ ዚፋር) ክርስቲያኖችን Aይሁዳውያኑ ከሚያደርሱባቸው
ስቃይና መከራ ነጻ ለማውጣት ወደ ጦርነት ከመሔዱ በፊት ከዘጠኙ ቅዱሳን Aንዱ ወደ ሆኑት Aባ
ጰንጠሌዎን ዘንድ ሄዶ ቡራኬ ተቀብሏል፡፡ ጦርነቱን ድል Aድርጎ ክርስቲያኖችን ነጻ ካወጣም ቀሪ
ዘመኑን በምንኩስና ሕይወትን Eንደሚመራ ስEለት ተስሎ ነበር፡፡ Aፄ ካሌብ በየመን የሚኖሩ
ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ የነበረውን Aይሁዳዊ ፊንሐስን ድል ካደረገ በኋላም በቃል ኪዳኑ መሠረት
በምናኔ ለመኖር ወደ ገዳም ገብቷል፡፡ ከዚያም በEርሱ ፈንታ ልጁ Aፄ ገብረ መስቀል ዙፋኑን
ተረክቧል፡፡

Aፄ ገብረ መስቀል፡Aፄ ገብረ መስቀል ቅዱስ ያሬድ በነበረበት ጊዜ የIትዮጵያ ንጉሥ የነበሩ ናቸው፡፡ ንጉሡ ለቤተ
ክርስቲያን

Eጅግ የተለየ ፍቅር ነበራቸው፡፡ ቅዱስ ያሬድ

ሲያዜም

መስማት

ደግሞ በጣም

ያስደስታቸው ነበር፡፡ ከEለታት Aንድ ቀን ቅዱስ ያሬድ በጸናጽል Eና በመቋሚያ Eያሸበሸበ ሲዘምር
ንጉሡ በጣም ተደሰቱ፡፡ በዜማውም ተመስጠው ሳያውቁት በያዙት ጦር የቅዱስ ያሬድን Eግሩን
ወጉት፡፡ ነገር ግን ሁለቱም የሆነውን ነገር ያወቁት ዜማው ሲያልቅ ነበር፡፡ ቅዱስ ያሬድ ራሱ
በዜማው ተመስጦ ስለነበር መወጋቱን Aላወቀም ነበር፡፡

ቅዱስ ያሬድ፡ሚያዚያ 5 ቀን 5)5 ዓ.ም በAክሱም ከተማ ተወለደ፡፡ Aባቱ Aብድዩ Eናቱ ደግሞ ታውክልያ
ይባላሉ፡፡ Aባቱ በልጅነቱ ስለሞተበት Eድሜው ለትምህርት ሲደርስ ወደ Aጎቱ ጌዴዎን ዘንድ ሊማር
ሄደ፡፡ ጌዴዎን በወቅቱ የታወቀ መምህር ነበር፡፡ ቅዱስ ያሬድ ግን ትምህርት Aይገባውም ነበር፤

www.zeorthodox.org

በዚህም የተነሣ ተበሳጭቶ ትምህርቱን ተወውና ጠፍቶ ሄደ፡፡ በመንገድ ላይም በትል ዛፍ ሥር
Aረፍ ብሎ Eንዳለ Aንዲት ትል በዛፉ ወደላይ ለመውጣት Eየሞከረች በተደጋጋሚ ስትወድቅ Aየ፡፡
ያቺ ትል ተስፋ Aልቆረጠችም፡፡ ከወደቀችበት Eየተነሣች ደጋግማ ሞክራ በመጨረሻው ተሳክቶላት
በዛፉ

ወደ

ላይ

ወጣች፡፡

ቅዱስ

ያሬድም

ከዚያች

ትል

ተደጋጋሚ

ጥረት

ተስፋ

Eንደማይገባው ተማረ፡፡ ቅዱስ ያሬድ በAንድ ወቅት መላEክት በሦስት ወፎች ተመስለው

መቁረጥ
ዜማን

Aስተማሩት፡፡ Eርሱም ለዓለም ግEዝ፣ Eዝል፣ Aራራይ የተባሉ የዜማ ስልቶችን Aስተዋወቀ፤ ታላቅ
የዜማ ሰውም ሆነ፡፡
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ቅዱስ ያሬድ የሠራቸው ሥራዎች በርካታ ናቸው፡፡ ድጓ ፣ ጾመ ድጓ ፣ ዝማሬ ፣ መዋሥEት
፣ ምEራፍ የተባሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ Eና ሥነ ምግባርን የሚያስተምሩ፣ ታላላቅ ሥነ መለኮታዊ
መልEክት ያዘሉ መጻሕፍትን Aዘጋጅቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ቅዱስ ያሬድ ብዙ ደቀ መዛሙርትን
በማስተማር Eስከ Aሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያናችን የምትገለገልበትን ዜማ Aበርክቷል፡፡ ቅዱስ ያሬድ
በሰሜን ራስ ዳሸን ተራራ ላይ በምናኔ ሳለ ግንቦት 01 ቀን ተሰውሯል፡፡

ማጠቃለያ
 ሀገራችን የOሪትን Eምነት ቀድማ የተቀበለች በመሆኗ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ
በኋላ በሐዲስ ኪዳን ክርስትና ሲሰበክላት በሰላም የተቀበለች ሀገር ናት፡፡ ስለዚህም በውጭ
ከሚገኙ ልዩ ልዩ ሀገሮች ክርስቲያኖች በስደት ሲመጡ መጠጊያቸው ነበረች፡፡
 በተጨማሪም ሀገራችን Iትዮጵያ በዓለም ላይ ከሚያሳወቃት ነገሮች Aንዱ የቀዳሚው ዜማ
ሊቅ የቅዱስ ያሬድ ሀገር መሆኗ ነው፡፡

ተግባር፡ Aፄ ካሌብ ወደ ናግራን ከመሄዱ በፊት Aባቶችን በጸሎት Eንዲረዱት Eንደ ጠየቀ ሁሉ፤
ማንኛውንም ሥራ ከመጀመራችን በፊት Aባቶችን ማማከርንና EግዚAብሔርን በጸሎት
መጠየቅን Aትርሱ፡፡
 ለEግዚAብሔር የገባችሁት ቃል ካለ ቃል ኪዳናችሁን ጠብቃችሁ ማድረግን Aትርሱ፡፡

መዝሙር 1
መሠረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህን
ያሬድ ካህን ጥUመ ልሳን
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መዝሙር 1

Aልቦ Eምቅድሜሁ ወAልቦ Eምድኅሬሁ ማሕሌታይ ሰብE ዘከማሁ

ያሬድ ካህን ይኬልል ትንሣኤሁ IየAዱ Eንስሳ ወሰብE Eምነ ሰላስ ዜማሁ
ጥያቄዎች፡1. ክርስትና መጀመሪያ ወደ Iትዮጵያ የገባው በማን Aማካኝነት ነበር? መቼ ? ከሰሜን
ወደ ሌሎቹ የIትዮጵያ Aካባቢዎች ክርስትናን ያስፋፋው Aባት ማን ይባላል?
2. ዘጠኙ ቅዱሳን ተብለው በቤተ ክርስቲያናችን የሚከበሩትና የሚታሰቡት Aባቶች Eነማን
ናቸው? ስማቸውን ዘርዝሩ፡፡
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3. ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ Iትዮጵያ የመጡት በምን ምክንያት ነው? Aብራሩ፡፡
4. Aፄ ካሌብ ወደ የመን የዘመተው ለምን ነበር ? ለጦርነት ከዘመተበት የመን ሲመለስ
ምን Aደረገ? ሥልጣኑን ያስረከበው ለማን ነበር?
5. ቅዱስ ያሬድ የት Eና መቼ ተወለደ? Eናትና Aባቱ ማን ይባላሉ?
6. ቅዱስ ያሬድ መላEክት በሦስት ወፎች ተመስለው ባስተማሩት መሠረት ለዓለም
ያስተዋወቃቸው የዜማ ሥልቶች ምን ምን ናቸው?
7. ቅዱስ ያሬድ ያዘጋጃቸው መጻሕፍት ስንት ናቸው? ዝርዝራቸውን ግለጹ፡፡
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ7ኛው Eስከ 03ኛው መ/ክ/ዘ) – (ሁለት)
Aሥራ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለAክሱም መንግሥት መዳከም Eንዲሁም ከዚያ በኋላ
ስለተነሡት የዛጉዬ ሥርወ መንግሥት ነገሥታት Eና በወቅቱ ስለነበረው
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች
ይመልሳሉ፡፡
የሚጠኑ ጥቅሶች፡- “ምክር ከሌለች ዘንድ የታሰበው ሳይሳካ ይቀራል መካሮች በበዙበት ዘንድ

ግን ይጸናል” /ምሳ.05.!2/ “Aንተ መብራቴን ታበራለህና EግዚAብሔር
Aምላኬ ጨለማዬን ያበራል።” /መዝ.08.!8/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያ ታሪክ››፤ Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ሉሌ
መልAኩ

መግቢያ፡-

ባለፈው ሳምንት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትምህርታችን በEምስተኛው Eና

በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረውን የቤተ ክርስቲያን Eድገት Eና በጎ ገጽታ Aይተናል፡፡
በዚህም የዘጠኙ ቅዱሳን ከቢዛንታይን መንግሥት ሸሽተው ወደ ሀገራችን በመምጣት የተለያዩ
ቅዱሳት መጻሕፍትን ተርጉመው፣ ገዳማትን በመገደም፣ ክርስትናን Eንዳስፋፉ ተምረናል፡፡ የAፄ
ካሌብ የናግራን(የመን) ክርስቲያኖችን ነጻ ማውጣቱን Eና የቅዱስ ያሬድን ታሪክና የዜማ ድርሰት
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ሌሎች ታላላቅ መጻሕፍትን ማዘጋጀቱንም ተመልክተናል፡፡ በዛሬውም ትምህርታችንም ቀጣዩን የቤተ
ክርስቲያን ታሪክ Eንማራለን፡፡ የሚቀጥለው ታሪክ በEስልምና

መስፋፋት ፣ በAክሱም መንግሥት

መዳከምና ከውስጥ በተነሡት የዮዲት Eና መሰል ወረራዎች ክርስትና በIትዮጵያ የተዳከመበት
ዘመን ነው፡፡ ሆኖም በጨለማ ብርሃን ይሁን ያለ ጌታችን ልUል EግዚAብሔር Aሁንም ጨለማውን
በሌላ ብርሃናዊ ታሪክ በቅዱሳኑ ነገሥታት ድንቅ ሥራዎች ሲቀይር Eንመለከታለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡የጨለማው ዘመን፡- ይህ ዘመን ከሰባተኛው Eስከ Aሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለውን
36
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ያጠቃልላል፡፡ በታሪክ ምሁራን የጨለማው ዘመን የተባለበት ምክንያት ታሪካዊ መረጃዎች የሌሉበት
ዘመን በመሆኑና ገናናው የAክሱም መንግሥት የወደቀበት ዘመን በመሆኑም ነው፡፡

የAክሱም ዘመነ መንግሥት መዳከም ምክንያቶች፡የAክሱም መንግሥት የባሕር በሮቹን ለንግድ Eንቅስቃሴ የሚጠቀም መንግሥት ነበር፡፡ ነገር
ግን በEስልምና መነሣት የተጠናከሩት Aረቦች መሉ በሙሉ የባሕር በሮቹን በመቆጣጠራቸው የተነሣ
ከፍተኛ መዳከም ደረሰበት፡፡ መንፈሳዊ መሪ የሚሆን ጳጳስ ከEስክንድርያ Aለመምጣቱ፡፡ መጽሐፍ“

መልካም ምክር ከሌለ ዘንድ ሕዝብ ይወድቃል በመካሮች ብዛት ግን ደኅንነት ይሆናል።” ምሳ.
01.04 የክርስቲያኑ የAክሱም መንግሥትም መንፈሳዊ ምክር በማጣቱ የተፈጠረው ክፍተት
የወድቀቱ ምክንያት Eንደሆነ የሚተነትኑ የታሪክ ሊቃውንት Aሉ፡፡
የEርስ በEርስ (የሀገር ውስጥ) ጦርነት ፤ የውጭ ጠላትን የሚመከቱት Iትዮጵያውያን
ከፍተኛ ጥቃት Eንዲሁም የሀብትና ንብረታቸው ይድርስባቸው የነበረው በEርስ በEርስ ግጭቶች
ነበር፡፡ በዚህ ዘመን ገናናውን የAክሱምን መንግሥት በጣም የጎዳውም ይኸው ነበር፡፡ ከEነዚህ
ጦርነቶች፡- ከይሁዲ ቤተሰብ የተወለደችው ዮዲት ክርስትናን Aዳክማ ይሁዲነትን ለማስፋፋት
በዳረገችው ጦርነት የደረሰው ከፍተኛ ጥፋት ይጠቀሳል፡፡ Eንዲሁም ቤጃና የመሳሰሉት ጎሳዎች
ባነሡት የውስጥ ጦርነትና ቅራኔ የAክሱም መንግሥት Eና ክርስትናም በIትዮጵያ ክፉኛ ተዳከመ፡፡
በነገደ ዛጕዬ Eና በሰሎሞናዊ ሥርወ መንግሥት መካከል የተነሣው የሥልጣን ይገባኛል ትግል
የፈጠረውና ያስከተለው ችግርም ሌላው ተጠቃሸ ምክንያት ነው፡፡

ዮዲት ጉዲት፡- ዮዲት የAገው ተወላጅ Eና የAይሁድ Eምነት ተከታይ ነበረች፡፡ ዮዲት
ከግብረ Aበሮቿ ጋር በመሆን ብዙ ክርስቲያኖችን ገድላለች ፤ Aብያተ ክርስቲያናትን Aፈራርሳለች ፣
ንዋያተ ቅድሳትን Aጥፍታለች፡፡ ዮዲት በነበረችባቸው Aርባ ዘመናት ሙሉ ክርስቲያኖች ነጻነታቸውን
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Aጥተው ኖረዋል፡፡ ነገር ግን Aባቶች የቃል ኪዳኑን ታቦትና ንዋያተ ቅድሳትን ቆፍረው በመቅበር ፣
ዋሻ ውስጥ በመደበቅ …ወዘተ ከዮዲት Eጅ Aድነዋቸዋል፡፡ ለምሳሌ ታቦተ ጽዮን ከAክሱም ተሰዳ
ወደ ደቡብ Iትዮጵያ በዝዋይ ሐይቅ ደሴቶች መጥታ በዚያ ቆይታ ነበር፡፡
ዮዲት ትግራይ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን Aቃጥላ ስትመለስ “Aዲ ነፋስ” የተባለ ቦታ ስትደርስ
ዓውሎ ነፋስ ተነሥቶ ከዓለት ጋር Aጋጭቶ ገድሏታል፡፡ በAስከሬኗም ላይ የተወረወረው ድንጋይ
ክምር ሆኖ Eስከ Aሁን ድረስ ይገኛል፡፡

የዛጕዬ ዘመነ መንግሥት፡- የAክሱም ሰሎሞናዊ ሥርወ መንግሥት የመጨረሻ ንጉሥ
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የድልነዓድን ሴት ልጅን ያገባው የጦር መሪው መራ ተክለ ሃይማኖት ድል ነዓድን በጦርነት Aሸንፎ
ሲነግሥ የሰሎሞን ሥርወ መንግሥት በዛጕዬ ሥርወ መንግሥት ተተካ፡፡
መራ ተክለ ሃይማኖት፡- የዛጕዬ ሥርወ መንግሥት የመጀመሪያው ንጉሥ ነበር፡፡ መናገሻ
ከተማውን ከAክሱም ወደ ሮሃ የAሁንዋ ላሊበላ Aካባቢ Aዛወረ፡፡
በዛጕዬ ዘመነ መንግሥት የነገሡ Aራቱ ቅዱሳን ነገሥታት፡-“ሌሊትም Eንደ ቀን ታበራለችና

Eንደ ጨለማዋ Eንዲሁ ብርሃንዋ ነው፡፡” /መዝ.)"9.02/ የጨለመውን የሀገሪቱንና የቤተ
ክርስቲያንን ጉዞ የሚያበሩ ደገኛ ነገሥታትን EግዚAብሔር Aስነሥቶ መልካሙን Aደረገ፡፡Aራቱ
ቅዱሳን ነገሥታት…….

Aፄ

ይምርሐነ

ክርስቶስ

0)&7-01)07(1077-1117)፡-

ከንጉሥነቱ

በተጨማሪ

ሃይማኖታዊ ተግባራትን ያዘወትር Eና ይፈጽም ነበር፡፡ Aፄ ይምርሐነ ክርስቶስ ባEድ Aምልኩ
ያመልክ የነበሩትን ከልክሏል፡፡ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ከAንድ በላይ Eንዳያገባ Aድርጓል፡፡ በዘመኑ
የነበረው የግብጽ መሪ በዚያ ያሉትን ክርስቲያኖችን ሲበድል የዓባይን ወንዝ Aቅጣጫ Eንደሚቀይር
Aስፈራርቶ ክርስቲያኖቹን ከመከራ ታድጓል፡፡

ንጉሥ ሀርቤ /ገብረ ማርያም 01)07-01)$7(1117-1157)፡- ስለ ስብከተ ወንጌል
መስፋፋት የተጋ ንጉሥ ነበር፡፡ በመላ ሀገሪቱ ስብከተ ወንጌል Eንዲዳረስ ከIትዮጵያ ሊቃውንት
ጳጳሳት Eንዲሾሙ ንጉሥ ሀርቤ የEስክንድርያውን ፓትርያርክ ቢጠይቅም ፣ ጥያቄው መልስ
Aላገኘም ነበር፡፡

ንጉሥ

ላሊበላ

01)$7-01)(7(1157-1197)፡- ቅዱስ ላሊበላ በነገሠባቸው ዘመናት

የተለያዩ Aብያተ ክርስቲያናትን AንጾAል፡፡ ከEነዚህም Aብያተ ክርስቲያናት በጣም የሚታወቅበት
ከAንድ ወጥ ዓለት ተፈልፍሎ የተሠራው የሮሃው ቤተ ክርስቲያን ነው፡፡ ቅዱስ ላሊበላ ካነጻቸው
Aብያተ ክርስቲያናት ብዙዎቹ ከወጥ ዓለት ተፈልፍለው የተሠሩ ናቸው፡፡ ቅዱስ ላሊበላ በሀገር
Aመራር

ዙሪያ

www.zeorthodox.org

የምታግዘው

ሚስቱ

መስቀል

ክብራ

ነበረች፡፡

ቤተ

ክርስቲያናችን

ለEነዚህ

ባለውለታዎች የቅድስና ማEረግ ሰጥታ ታስባቸዋለች፡፡

Aፄ ነAኩቶ ለAብ፡- የዛጕዬ ዘመነ መንግሥት የመጨረሻው ንጉሥ ነው፡፡ Eጅግ በጣም
መንፈሳዊ የሆነ ጾም ፣ ጸሎት ፣ ምጽዋት Eና ስግደት የሚያበዛ ሰው ነበር፡፡ ከጌታችንም ቃል ኪዳን
Eንደተቀበለ በገድሉ ተጽፏል፡፡ Eርሱም Aብያተ ክርስቲያናትን AንጾAል፡፡
 Eነዚህ የዛጉዌ ነገሥታት ከሀገር መሪነቱ ጎን በፈጸሟቸው መንፈሳዊ ተግባራት ቤተ ክርስቲያን
የቅድስና ማEረግ ሰጥታቸዋለች፡፡
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ማጠቃለያ፡-

ቤተ ክርስቲያናችን በተደጋጋሚ መከራ ደርሶባታል፡፡ ነገር ግን የሃይማኖት

ፍቅር በነበራቸው ነገሥታት Aማካኝነት ልታገግም ችላለች፡፡ በተለይም በዛጕዬ ዘመነ መንግሥት
Eስከ Aሁን ድረስ የቱሪስት መስሕብ የሆኑት Aብያ ክርስቲያናት ታንጸዋል፡፡

ተግባር፡-

Aራቱ ቅዱሳን ነገሥታት የሀገር መሪ ከመሆናቸው ባሻገር የቤተ ክርስቲያን ፍቅር

ያላቸውና ዘወትር ለቤተ ክርስቲያን የሚለፉ Eንደ ነበሩ፡፡ ሁሉ Eኛም Eውቀት፣ሥልጣን፣ ክብር፣
ሀብት ወዘተ

በEግዚAብሔር ፊት ምንም ማለት Eንዳልሆነ ተገንዝበን ለመንፈሳዊ ተግባር መፋጠን

ይገባናል፡፡

መዝሙር፡Eቀቡኒ Aበውየ Eም Aፈ Aንበሳ ወተኩላ
ነAኩቶ ለAብ ይምርሐ ገብረማርያም ወላሊበላ
ጥያቄዎች፡1.

ለAክሱም ዘመነ መንግሥት መዳከም Eንደ ምክንያት የሚጠቀሱት ምን ምን ናቸው?
Aብራሩ፡፡

2.

በዛጉዬ ሥርወ መንግሥት የመጀመሪያው ንጉሥ ማን ይባላል?

3.

ከዛጉዬ ሥርወ መንግሥት Aራቱ ቅዱሳን ነገሥታት ተብለው የሚጠቀሱት Eና ቅድስት
ቤተክርስቲያን ያከበረቻቸው ነገሥታት Eነማን ናቸው?

4.

በዓለም ድንቅ ሥራነቱ ተመዝግቦ በከፍተኛ ደረጃ የቱሪስት መስሕብ የሆነው ከAንድ

www.zeorthodox.org

ወጥ Aለት ተፈልፍሎ የተሠራው ቤተክርስቲያን ማን ይባላል? ያሠራውስ ማን ነው?
የት ይገኛል?
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ7ኛው Eስከ 03ኛው መ/ክ/ዘ) – (ሦስት)
Aሥራ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡-

ተማሪዎች

በተሰዓቱ

ቅዱሳን

የተመሠረተው

ገዳማዊ

ኑሮ

ዳግም

ስለማንሰራራቱ Eና ስለ Aራቱ Iትዮጵያውያን ቅዱሳን Aባቶች ታሪክና
ሥራ

ያውቃሉ፤

በመምህሩ

የሚሰጧቸውን

ጥያቄዎች

በመመለስ

ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ሁሉን Eያጡ መከራን Eየተቀበሉ Eየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው

ዞሩ ፤ ዓለም Aልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ፥ በዋሻና በምድር
ጕድጓድ ተቅበዘበዙ። ” /Eብ.01."7-"8/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያ ታሪክ››፤ Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ሉሌ
መልAኩ

መግቢያ፡-

ባለፈው ትምህርታችን ስለ Aክሱም መንግሥት መዳከም ተምረናል፡፡ የAክሱም

መንግሥት በዮዲት ጉዲት ለAርባ ዓመታት ያህል በደረሰበት ጥቃት የነበረውን ኃይል ካጣ በኋላ
ዳግመኛ ለመመለስ በማንሠራራት ላይ ሳለ በዛጉዬ ሥርወ መንግሥት ተተክቷል፡፡ የዚህ Eለት
ትምህርታችን ደግሞ በዘጠኙ ቅዱሳን የተጀመረው Eና በሰሜን Iትዮጵያ የነበረው የገዳማዊነት Eና
የብሕትውና ኑሮ ዳግም ማንሠራራቱንና በመካከለኛው ፣ በደቡብ በምEራብ Eና ምሥራቅ ሀገሪቱ
መስፋፋቱን Eንመለከታለን፡፡

www.zeorthodox.org

የሳምንቱ ትምህርት፡-

የብሕትውና ኑሮ፡- ባሕታዊ ማለት ብቸኛ ፣

የራሱ የሆነ ኃብት የሌለው Eና ከምቾት ኑሮ

የራቀ፣ ጤዛ ልሶ፣ ድንጋይ ተንተርሶ የሚኖር ነው፡፡ ቅዱስ ጰውሎስ “ሁሉን Eያጡ መከራን

Eየተቀበሉ Eየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ ፤ ዓለም Aልተገባቸውምና በምድረ በዳና
በተራራ፥ በዋሻና በምድር ጕድጓድ ተቅበዘበዙ። ” Eብ.01."7-"8 በማለት Eንደገለጣቸው የመጽሐፍ
ቅዱስ Aባቶች፤ Aባቶቻችን ከሰው ተለይተው በዱር ፣ በበረሐ የAራዊትን ድምፅ ሳይፈሩ፣
ፈተናዎችን በጾም፣ በጸሎት Eና በስግደት ድል የሚያደርጉበት የብሕትውና ኑሮን የተማሩት
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ከጌታችን

ከIየሱስ

ሕይወታቸውን

ክርስቶስ

በብሕትውና

ነው፡፡
Eየኖሩ

/ማቴ.
ወንጌልን

በIትዮጵያ

4.1-01/
በሀገሪቱ

ያዳረሱ

ብዙ

ቤተ

ክርስቲያን

ቅዱሳን

Aባቶች

ታሪክ
Aሉ፡፡

ከEነዚህም በAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩት ለAብነት ይጠቀሳሉ፡፡

ምንኩስናና ገዳማዊ ኑሮ፡- በAራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን Eንደ Aዲስ Eና በሥርዓተ ገዳም
የተጀመረው ይህ ሕይወት ወደ Iትዮጵያ የገባው በAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዘጠኙ ቅዱሳን
ነው፡፡ በIትዮጵያውያን Aባቶች ሲስፋፋ ኖሮ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር የሚጠቅም ማEከልነትን
በመያዝ በAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን Eንደ Aዲስ Aንሰራራ፡፡ በዚህ ታሪክ ግንባር ቀደም
ከሆኑት የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡

Aባ ዮሐኒ፡- በAሥራ ሦስተኛው ክፍለ ዘመን የደብረ ዳሞ Aበምኔት የነበሩ ቅዱስ ናቸው፡፡
በመንፈሳዊ ተጋድሎዋቸው Eና በEውቀታቸው የተመሰከረላቸው Aባት ስለነበሩ ታላላቅ Aባቶችን
በቆብና በትምህርት ወልደዋል፡፡ ከEነዚህም የሐይቁ Aቡነ Iየሱስ ሞዓ ፣ የደብረ ሊባኖሱ Aቡነ
ተክለ ሃይማኖት………. ይጠቀሳሉ፡፡

Aባ Iየሱስ ሞዓ 02)01-02)(2(1211-1292 ዓ.ም)፡- Aባ Iየሱስ ሞዓ በ02)01
(1211)ዓ.ም

ከEናታቸው

EግዚA

ክብራ

Eና

Aባታቸው

ዘክርስቶስ

ተወለዱ፡፡

Eድሜያቸው

ለትምህርት ሲደርስ Aጎታቸው መንፈሳዊ ትምህርትን AስተማሩAቸው፡፡ በመቀጠል ወደ ደብረ ዳሞ
ገዳም ሄዱ፡፡ ሌሊቱን በስግደትና በጸሎት፤ ቀኑን Eህል በመፍጨት፣ Eንጨት በመልቀም፣ ውኃ
በመቅዳት፣ Aባቶችን በመታዘዝ በትሕትና ያሳልፉ ነበር፡፡
Aባ Iየሱስ ሞዓ ገዳሙን በሥራ ከማገልገል በተጨማሪ የቁም ጽሕፈት Aዋቂ ስለ ነበሩ
የተለያዩ ቅዱሳት መጻሕፍትን በብራና ላይ ጽፈዋል፡፡ ከዚያም ተመልሰው የሐይቅ Eስጢፋኖስን
ገዳም

Eና

መንፈሳዊ

ትምህርት

ቤትን

መሥርተዋል፡፡

ሐይቅ

Eስጢፋኖስ

በርካታ

የቤተ

ክርስቲያናችንን Aባቶች መነኮሳትን ያፈራ ገዳም ሲሆን ፤ የተደራጀ የሥነ መለኮት ት/ቤት Eንደነበር

www.zeorthodox.org

ምሁራን ይጠቅሳሉ፡፡

Aባ ተክለ ሃይማኖት 02)05-03)03(1215-1313 ዓ.ም)፡- ከEናታቸው EግዚE ሐረያ
Eና ከAባታቸው ጸጋ ዘAብ በ02)05(1215) ዓ.ም ተወለዱ፡፡ በትግራይ ክልል የሚገኙትን ተሰዓቱ
ቅዱሳን የመሠረቷቸውን ገዳማት የጎበኙ ሲሆን ሥርዓተ Aስኬማን ከAቡነ ዮሐኒ ተቀብለዋል፡፡
ትምህርታቸውን የተከታተሉት በታላቁ ሐይቅ Eስጢፋኖስ ገዳም ነው፡፡
ከትምህርታቸውም መልስ የዜጋመል ማርያም Eና ደብረ Aሰቦ ገዳምን Eንደ ገና Aጠናክረዋል፡፡
በርካታ ጣOት ያመልኩ የነበሩ ሕዝቦችን Aስተምረው በማጥመቅ ክርስትና Eንዲቀበሉ Aድርገዋል፡፡
ስብከተ ወንጌልን በሀገራችን በማስፋፋታቸውም “የIትዮጵያ ሐዋርያ” የሚል ስም ተሰጥቷቸዋል፡፡
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በሀገራችን Iትዮጵያ ጳጳሳት በቀሩባቸው ሰፊ ዘመናት በቅዱስ ሚካኤል ተቀብተው የጳጳስን ተግባር
ሲያከናወኑ

የቆዩ

ታላቅ

የቤተ

ክርስቲያናችን

ባለውለታ

ቅዱስ

Aባት

ናቸው፡፡

በመንፈሳዊ

ሕይወታቸውም Aብዝተው ይጸልዩ የነበሩ ሲሆን፤ Aንድ Eግራቸውን በዚህ ምክንያት ቢያጡም
በEግዚAብሔር

ክንፍ

ተሰጥቶAቸው

ጸሎታቸውን

ሳያቋርጡ

ቆይተው

በ03)03(1313)

ዓ.ም.

Aርፈዋል፡፡
Aቡነ ኤዎስጣቴዎስ 02)&3-03)$2(1273-1352 ዓ.ም)፡- Aቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከልጅነታቸው
ጀምሮ መንፈሳዊ ትምህርትን የተማሩት ከAጎታቸው ከAባ ዳንኤል ነው፡፡ በርካታ የጣOት ማምለኪያ
ስፍራዎችን በትምህርተ ወንጌል Aፍርሰው ሕዝቡን ወደ ክርስትና የመለሱ ታላቅ Aባት ናቸው፡፡
ኤርትራ ውስጥ ሰራዬ በተባለ ቦታ በስማቸው የሚጠራ ገዳምን መሥርተዋል፡፡ Aቡነ ኤዎስጣቴዎስ
በጣም የሚታወቁት ቅዳሜን Eንደ Eሑድ ሰንበት ተደርጋ Eንድትከበር በማድረጋቸው ነው፡፡ በዚህ
ምክንያት በተነሣባቸው ስደት ወደ Aርመን ሲጓዙ የመርከብ መሳፈሪያ ስላልነበራቸው የለበሱትን ቆዳ
በባሕር ላይ በማንጠፍ ተሻግረዋል፡፡ Aቡነ ኤዎስጣቴዎስ በዚያው በAርመን Eያስተማሩ ቆይተው
Aርፈዋል፡፡ Aባ ኤዎስጣቴዎስ በርካታ ደቀ መዛሙርትን በማፍራት ወንጌል በሀገራችን Eንዲስፋፋ
ያደረጉ Aባት ናቸው፡፡ የAባታችንን ዓጽም በAፄ ዮሐንስ Aንደኛ ዘመን 06)$9-06)&4/1659-1674/
ዓ.ም

በAንድ Aርመናዊ ኤጲስ ቆጶስ Aማካኝነት ወደ Iትዮጵያ መጥቷል፡፡

ማጠቃለያ፡ የብሕትውና ኑሮ በሀገራን በዘጠኙ ቅዱሳን Aማካኝነት ቢጀመርም በመካከል ተፈጥረው
በነበሩት Eንደ ዮዲት ወረራ Eና የAክሱም መንግሥት መዳከም ምክንያት ከሰሜኑ
የሀገራችን ክፍል በቀር ወደ ሌላው Aልተስፋፋም ነበር፡፡ ከAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ
ዘመን

Aጋማሽ

ጀምሮ

ግን

የተለያዩ

ገዳማት

ተገድመዋል፤

የብሕትውና

ኑሮም

ተስፋፍቷል፡፡ በዚህ ጊዜ ገዳማትን ካስፋፉት Aባቶችም በቀዳሚነት የሚጠቀሱት Aቡነ

www.zeorthodox.org

Iየሱስ ሞዓ፣ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት Eና Aቡነ ኤዎስጣቴዎስ ናቸው፡፡

 ከሰው ተለይቶ ያለ ምንም ምቾት ከEግዚAብሔር ጋር የሚኖሩት ኑሮ ዛሬም በዘመናችን
Aለ፡፡ Aባቶቻችን በበረኃ ሆነው ለEኛ Eና ለሀገራችን በAጠቃላይ ለዓለም ሁሉ EግዚAብሔር
ሰላም Eና ጤናን ይሰጥ ዘንድ ይለምናሉ፡፡ EግዚAብሔርም ስለ Eነርሱ ሲል ይምረናል፡፡

ተግባር፡ Aባቶቻችን ከወገኖቻቸው Eና ከሥጋቸው ምቾት ይልቅ EግዚAብሔርን Eንደ ወደዱ ሁሉ
Eኛም EግዚAብሔርን ከሁሉም በፊት ማስቀደም Aለብን፡፡ Aባቶቻችን ይታዘዙ Eና በትሕትና
ይኖሩ Eንደነበር ሁሉ Eኛም ታዛዥ Eና ትሑት መሆን ይጠበቅብናል፡፡
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መዝሙር፡Aባ Aቡነ መምህርነ Aባ ተክለ ሃይማኖት /Iየሱስ ሞዓ፣ ኤዎስጣቴዎስ/
Eም AEላፍ ኅሩይ Aብ Aባ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት/Iየሱስ ሞዓ ፣ ኤዎስጣቴዎስ /

ጥያቄዎች፡1. የብሕትውና ኑሮ ሲባል ምን ማለት ነው? ከቃሉ ትርጉም ጀምሮ Aብራሩ፡፡
2. ምንኩስና Eና ገዳማዊ ሕይወት ወደ Iትዮጵያ የገባው በማን Eና መቼ ነው?
3. ከAራቱ

Iትዮጵያውያን

ተክለሃይማኖት፣

Aቡነ

ቅዱሳን

Aባቶች፤

ኤዎስጣቴዎስ፤

Aባ

ዮሐኒ፣

Aባ

Iየሱስ

ሁለቱን

Aባቶች

መርጣችሁ

ሞዓ፣

Aባ

ታሪካቸውንና

ሥራዎቻቸውን (ለቤተክርስቲያን ያበረከቱትን ተግባራት) ግለጹ፡፡
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ5ኛው Eስከ 05ኛው መ/ክ/ዘ) – (Aራት)
Aሥራ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ መካከለኛው ዘመን የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ
Aገልግሎት

ታሪክ

Eና

በወቅቱ

ስለተከሠቱት

ውዝግቦች

ያውቃሉ፤

መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “Eንግዲህ፥ ልጄ ሆይ፥ Aንተ በክርስቶስ Iየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ

ሰዎች የመሰከሩለትን ከEኔም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ
ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች Aደራ ስጥ። Eንደ Iየሱስ ክርስቶስ በጎ
ወታደር ሆነህ፥ Aብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ ለጦር
ያስከተተውን

ደስ

ያሰኝ

ዘንድ

ትዳር

በሚገኝበት

ንግድ

ራሱን

Aያጠላልፍም። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን፥ Eንደሚገባ
Aድርጎ ባይታገል፥ የድሉን Aክሊል Aያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን
ከሚበሉት መጀመሪያ Eንዲሆን ይገባዋል። የምለውን ተመልከት፤ ጌታም
በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ።” 2ኛ ጢሞ. 2.1-7
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያ ታሪክ››፤ Aቡነ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ) ፤
ሉሌ መልAኩ

መግቢያ፡-
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ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን በAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የገዳማዊ

ሕይወትን ዳግም ስለመስፋፋቱ ተምረናል፡፡ ገዳማቱ የስብከተ ወንጌል ማሰማርያ፣ የAስተዳደር
ማስተማርያ ማEከላት ሆነው Eንደተነሡም Aይተናል፡፡ ከEነዚህም ዋናዎቹ ደብረ ዳሞ Eና ሐይቅ
Eስጢፋኖስ ነበሩ፡፡ ከEነኚህ ገዳማት የተገኙትና ቦታውን ካቀኑት መካከልም፡- Aቡነ ዮሐኒ ፣ Aቡነ
Iየሱስ ሞዓ Eና Aቡነ ተክለ ሃይማኖትን Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም የዚህን ዘመንና
የተከታዮቹን Aዝማናት ታሪክ Eንቀጥላለን፡፡ በቅዱሳን ጸሎት
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የሳምንቱ ትምህርት፡ዘመን በገዳማት Eና በገዳማዊ

በሀገራችን Iትዮጵያ በተለይም በAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ
ኑሮ የታየው መነቃቃት በተወሰኑ Aካባቢ Eና Aበው የተገደበ

Aልነበረም፡፡ በAራቱም ማEዘናተ Iትዮጵያ የተከናወነ ነበር፡፡ ከEነኚህም የሚከተሉት በዋናነት
ይጠቀሳሉ፡፡
የሰሎሞናዊው መንግሥት ዳግም ማንሠራራት የመጀመሪያው ንጉሥ ይኩኖ Aምላክን ፤
ንጉሥ ዓምደ ጽዮን ተኩት፡፡ ዓምደ ጽዮን በዚህ ዘመን ከተነሡት ነገሥታት ገናና ስም ያለውና
ለሀገሪቱ Eና ለቤተ ክስቲያን በነበረው ፍቅር በርካታ ውለታዎችን ያስተላለፈ ነው፡፡
ከAክሱም ውድቀት ጋር የጠፋው የጽሑፍ ሥራ Eንደ Aዲስ ተነሣ፡፡ በርካታ መጻሕፍት
የተተረጎሙት፣ ወጥ ጽሑፎች Eንደ Aዲስ መጻፍ የተጀመረው በዓምደ ጽዮን ዘመነ መንግሥት
ነው፡፡ ገድለ ሰማEታት ፣ ግብረ

ሕማማት ፣ ዜና Aይሁድ ፣ መጽሐፈ ኪዳን ፣ መጽሐፈ

ግንዘት…… ከAረብኛ ተተረጎሙ፡፡ ክብረ ነገሥት ፣ የታሪክ መጽሐፍ ፣ ገድላት ተጻፉ፡፡
ሊቀ

ጳጳስ

ከግብጽ

Aስመጣ፡፡

ለዘመናት

የተቋረጠው

የግብጽና

Iትዮጵያ

Aብያተ

ክርስቲያናት ግንኙነት በይኩኖ Aምላክ ዘመን ከኮፕት(ግብጽ) በመጡት Aቡነ ዮሐንስ Eንደ Aዲስ
ቀጠለ፡፡ በAባቱ ዘመን የመጡት Aቡነ ዮሐንስ ሲያርፉ፣ Aቡነ ያEቆብ ከኮፕቲክ Oርቶዶክስ
ቤተክርስቲያን ተሹመው የመጡት በንጉሡ ዓምደ ጽዮን ጥረት ነበር፡፡
ሊቀ ጳጳስ Aቡነ ያEቆብ Eና Eጨጌ Aቡነ ፊልጶስ፡- Aቡነ ያEቆብ ለሐዋርያዊ ተልEኮ ትኩረት
ስለሰጡ ዘመኑን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ልዩ ያደረገው ሐዋርያዊ ተልEኮ በAራቱም ማEዘን ጎመራ፡፡
Aቡነ ያEቆብ Eጨጌ ፊልጶስን “Iትዮጵያ ሰፊ ሀገር በመሆንዋ በAንድ ጳጳስ መወሰን የለባትም ፤

Aሥራ ሁለት Aበው ምረጥና ከAንተ ጋር Aጲስ ቆጶሳት ተሹመው Eናገልግል” Aሏቸው በዚህ
መሠሰረት፡- Aቡነ ፊልጶስ በደብረ ሊባኖስ በEጨጌነት ተቀምጠው ፤ Aቡነ Aድኅነኒ ዘዳሞት ፣ Aቡነ
ሳሙኤል ዘወገግ ፣ Aቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘድም ፣ Aቡነ Iዮስያስ ዘወጅ ፣ Aቡነ Aኖሬዎስ ዘሞረት
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፣ Aቡነ Aኖሬዎስ ዘወረብ ፣ Aቡነ መርቆሬዎስ ዘመርሐ ቤቴ ፣ Aቡነ ቀውስጦስ ዘመሀገል ፣ Aቡነ
ማትያስ ዘፈጠጋር፣ Aቡነ ታዴዎስ ዘጽላልሽ፣ Aቡነ ዮሴፍ ዘEናርያ ተሾሙ፡፡ Eነሱም በምሥራቅ ፣
በምEራብ ፣ በደቡብ Eና በማEከላዊው የሀገሪቱ ክፍል ክርስትናን Aስፋፉ፡፡
በሌላ Aቅጣጫ በዘመኑ የነበሩት የሐይቅ ገዳም Aበው Eንደ Aባቶቻቸው ገዳሙን ከማጠናከር
ጎን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋትና ገዳማትን በማቅናት ተጋድለዋል፡፡
ለምሳሌ፡- Aባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ያስተማረው Aባ ሠረቀ ብርሃን የገዳሙን የትምህርት ማEከልነት
በማስቀጠል Aቃቤ ሰዓት ነበር፡፡ Aቡነ ሒሩተ Aምላክ ዳጋ Eስጢፋኖስን ያቀኑት ከሐይቅ ሄደው
ነበር፡፡
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የደብረ በንኮሉ Aቡነ መድኃኒነ EግዚE፡- ከAክሱም ከተማ በሠላሳ ኪሎ ርቀት የምትገኘውን
የደብረ በንኮልን ገዳም የመሠረቱት Aቡነ መድኃኒነ EግዚE በገዳማቸው ከነበረው የጾምና ጸሎት
ተጋድሎ

በተጨማሪ፣

ቦታውን

Eፀዋት

በመትከል

ጫካ

ያደረጉ

Aባትም

ናቸው፡፡

ደቀ

መዝሙሮቻቸውን በማስተማር፣ በማመንኮስና ለሐዋርያዊ ተልEኮ በማሰማራትም ሰባቱ ከዋክብት
Eና Aምስቱ ቅዱሳን የሚባሉትን በማፍራት ያን ዘመን ወርቃማ ያደረጉ Aባት ናቸው፡፡ ሰባቱ
ከዋክብት፡- ሳሙኤል ዘቆየፃ ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ያሳይ ዘምንድባ፣ ታዴዎስ
ዘባልተዋር፣ ያፍቅረነ EግዚE ዘጉብጉቤ ሲሆኑ፤ Aምስቱ ቅዱሳን Aሮን ዘክቱር ፣ መርቆሬዎስ
ዘዳባ፣ ዘካርያስ ዘከፋ ፣ ገብረ ክርስቶስ ዘቢታንያ ፣ ዳንኤል ዘጸAዳ ናቸው፡፡ Eነዚህ Aባቶች በሰሜን
Eና በምሥራቅ Iትዮጵያ ያገለገሉ Aበው ናቸው፡፡
Aወዛጋቢው ጋብቻ፡- በጦርነት ድልና በመልካም ሥራዎቹ ገናና የነበረው ንጉሥ ዓምደ ጽዮን
የወንድሙን ሚስት Aገባ፡፡ ሊቀ ጳጳሱ Aቡነ ያEቆብና Eጨጌ ፊልጶስ ክርስቲያን ሆኖ ይህን መፈጸም
Aይገባም በሚል ተቃወሙት፡፡ ከEነርሱም ጋር በርካታ Aባቶች ተባበሩ፡፡ ንጉሡም የEነዚህን Aባቶች
ምክርና ተቃውሞ ከድፍረት ቆጥሮት በግርፋት በEስር Eና በግዞት Aስቀጣቸው፡፡ በዚህ በጣም
የሚታወቁት Aቡነ ፊልጶስና Aቡነ Aሮን ናቸው፡፡ በመጨረሻም ንጉሡ ይቅርታ ጠይቋል፡፡
የሰንበት Aከባበር ውዝግብ፡፡ ሌላው በዚህ ዘመን የተነሣው ጉዳይ ቅዳሜ ከEሑድ Eኩል ትከበር
የሚለው ጥያቄ ነበር፡፡ የዚህን መቋጫ በሚቀጠለው ክፍል Eናያለን፡፡ ሆኖም Aቡነ Aዎስጣቴዎስ
ሁለቱም ሰንበታት(ቅዳሜና Eሑድ) Eኩል ይከበሩ ሲሉ፤ ሌሎቹ በተለይም የደብረ ሊባኖስ Aበው፤
ቅዳሜ ከEሑድ Eኩል Aትከበርም በማለታቸው ለረጅም ጊዜ ያወዛገበ ጉዳይ ነበር፡፡ የቅዳሜ ትከበር
ደጋፊዎች ቤተ ኤዎስጣቴዎስ ሲባሉ ፣ Eኩል Aትከበርም ያሉት ቤተ ተክለ ሃይማኖት ተባሉ፡፡
ግማደ መስቀል የመምጣቱ ጅምር፡፡ Aፄ ዳዊት የግብጽ ክርስቲያኖችን በመታደጋቸው ፤
በርካታ ነዋያተ ቅድሳትና ጌታችን የተሰቀለበት የቀኝ Eጁ ያረፈበት ግማደ መስቀል በስጦታ መልክ
መጣ፡፡ ንጉሡ Aፄ ዳዊት ግማደ መስቀሉን ለመቀበል በዛሬዋ ሱዳን ድንበር ሲደርሱ ከፈረስ ወድቀው
Aረፉ፡፡ መስቀሉም ወደ Iትዮጲያ ገባ፡፡ የቀዳሚት ሰንበት Aከባበርና የግማደ መስቀሉን መግባት

www.zeorthodox.org
ማጠቃለያ

ታሪክ በሚቀጥሉት የትምህርት ክፍሎች Eንመለከታለን፡፡

Aሥራ Aራተኛ መቶ ክፍለ ዘመን በመጻሕፍት መጻፍ Eና መተርጎም ፣ በገዳማት Eና
ስብከተ ወንጌል መስፋፋት የሚታወስ ዘመን ሲሆን

Aወዛጋቢ ታሪኮችንም Aሳልፏል፡፡

ተግባር

ተማሪዎች በAቡነ ያEቆብ የተሾሙት ንቡራነ Eድ ያስተማሩባቸውን ቦታዎች Aሁን የት
Eንደሚገኙ ጠይቃችሁ ከተረዳችሁ በኋላ በክፍል ውስጥ ግለጹ፡፡
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ጥያቄዎች፡1.

በAፄ ዓምደ ጽዮን ዘመነ መንግሥት ከተፈጸሙት የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዋና ዋናዎቹን
ተግባራት ግለጹ፡፡

2.

በወቅቱ ሊቀጳጳስ የነበሩት Aቡነ ያEቆብ ለሐዋርያዊ ተልEኮ ትኩረት በመስጠት ከAቡነ
ፊልጶስ ጋር በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከፍተኛ ሥራ ሠርተዋል፡፡ ለዚህ ሥራ መሠረት
የሆነው ሊቀ ጳጳሱ Aቡነ ያEቆብ Aቡነ ፊልጶስን ያሏቸው ምን ነበር? በAቡነ ፊልጶስ
Eጨጌነት ለኤጲስ ቆጶስነት ተመርጠው የተሾሙትን Aባቶች ዝርዝር ግለጹ፡፡

3.

ከAክሱም ሠላሳ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን ደብረ በንኮል ገዳም የመሠረቱት
Aባት ማን ይባላሉ? ከAከናወኗቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹን ጥቀሱ፡፡ ሰባቱ ከዋክብት
Eና Aምሥቱ ቅዱሳን በመባል የሚታወቁት Aስተምረው ያመነኮሱAቸውና በሰሜን Eና
በምሥራቅ Iትዮጵያ ያሰማሩAቸውን Aባቶች በዝርዝር ግለጹ፡፡

4.

Aፄ ዓምደ ጽዮንን በAበው ያስወቀሳቸው Eና Eነዚህን Aባቶች ስለተቃወሟቸው በEስርና
በግዞት Eስከመቅጣት ያደረሳቸው ጉዳይ ምን ነበር?

5.

ጌታችን የተሰቀለበት ግማደ መስቀል ወደ Iትዮጵያ Eንዴት Eና በማን ጥረት መጣ?

6.

ስለ ሰንበት Aከባበር ውዝግብ Aብራሩ፡፡ በውዝግቡ የተከፋፈሉት ወገኖች መጠሪያ ማን
ማን ይባላሉ?

www.zeorthodox.org
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ5ኛው Eስከ 05ኛው መ/ክ/ዘ) – (Aምስት)
Aሥራ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለመካከላኛው ዘመን የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቀጣይ ታሪክ
ይገነዘባሉ፤ በተለይም በዘመኑ ስለነበሩት ታላቅ የቤተክርስቲያን ሊቅና
Aባት ስለ Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ ታሪክና ሥራዎች ያውቃሉ፡፡ በመምህሩ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣልና። ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ

የAማልክት Aምላክ በጽዮን ይታያል፡፡” /መዝ. '4.6/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወርቃማ ዘመናት››፤ በዲ/ን ሰሎሞን ዮሐንስ
፣ ‹‹የቤተክርስቲያን መረጃዎች›› በዲ/ን ዳንኤል ክብረት

መግቢያ፡-

ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን በAሥራ Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስለገዳማዊ

ሕይወት፣ ስለስብከተ ወንጌልና ስለቤተ ክርስቲያን ሥነ ጽሑፍ ዳግም መስፋፋት ተምረናል፡፡
ስለቀዳሚት ሰንበት Aከባበርና ጌታችን የተሰቀለበት ግማደ መስቀል ወደ Iትዮጵያ የገባበበትን ታሪክ
የመጀመሪያ ክፍል Aይተናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም በዚህ ዘመን

የተነሳውን Aባ ጊዮርጊስን

ታሪክ Eና ሥራዎቹ ላይ ትኩረት Aድርገን Eንማራለን፡፡
Aምላካችን ልUል EግዚAብሔር በቅዱሳን ጸሎት ከታሪኩ ፍሬ የምናፈራበትን ትምህርት
Aግኝተን መልካሙን ገድል ለመፈጸም የበቃን ያድርገን Aሜን፡፡

www.zeorthodox.org

የሳምንቱ ትምህርት -

Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ፡፡

ትውልዱና Eድገቱ፡- Aባ ጊዮርጊስ Aባቱ ሕዝበ ጽዮን Eናቱ Eምነ ጽዮን ይባላሉ፡፡ Aባቱ
በመጀመያ የትግራየ በኋላ ደግሞ የሰግላ/Aሁን በደቡብ ወሎ የሚገኘው ጋሥጫ/ ገዥ ነበረ፡፡
የቤተክርስቲያን ሊቅ፣ የEግዚAብሔር ፍቅር ያደረበት በቤተ መንግሥት በነበረችው ሥEል ቤት
የሚያገለግል ካህን ነበር፡፡ Eናቱ ወለቃ /ዛሬ ደቡብ ወሎ፣ ቦረና የነበሩ መኳንንት ወገን የሆነች ናት፡፡
Aባ ጊዮርጊስ ከEነዚህ የEግዚAብሔር ወዳጆች በ03)$7(1357) ዓ.ም በጋሥጫ የተወለደ ብቸኛ
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ልጃቸው ነው፡፡ Eናቱ በታላቁ ሰማEት ስም ጊዮርጊስ Aለችው፡፡ የመጻሕፍት Eና የድጓ ሊቅ ከነበረው
Aባቱ የመጀመሪያ የቤተክርስቲያን ትምህርት ተማረ፡፡ ከዚያም Aባቱ ከጳጳሱ ዘንድ ወስዶ ዲቁና
Eንዲሾም Aድርጎታል፡፡
ወደ ሐይቅ ለትምህርት፡- መሔድ ጊዮርጊስ በEድሜ ከፍ ሲል

ሐይቅ Eስጢፋኖስ ለትምህርት

ሄደ፡፡ በዚያን ጊዜ በገዳሙ የነበረው Aባት Aባ ሠረቀ ብርሃን ይባላል፡፡ Aባ ሠረቀ ብርሃን ጥልቅ
Eውቀትና ፍጹም መንፈሳዊነት የነበረው Aባት ነው፡፡ ከዚህ Aባት መማር ታላቅ Eድል ነበር፡፡
ጊዮርጊስ በገዳሙ ትምህርቱን ቢቀጥልም ከታሪኩ Eንደምንረዳው ትምህርት Aልያዝልህ ብሎት
ተቸገረ፡፡ ነገር ግን ያEቆብ “ከEናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ

የሚሰጠውን EግዚAብሔርን ይለምን፥ ለEርሱም ይሰጠዋል።” Eንዳለ ተስፋ ሳይቆርጥ በጸሎት
EግዚAብሔርን

በመለመንና

የEመቤታችንን

ምልጃ

በመማጸን

ተጋ፡፡

Aባ

ጊዮርጊስ

Eውቀት

ስለተሠወረው ሁልጊዜ በEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሥEል ሥር Eየተንበረከከ ይጸልይ
ነበር፡፡ በEመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ፣ መንፈስ ቅዱስ Eውቀት ገለጠለትና ፣ ጎበዝ
ተማሪ ሆኖ ትምህርቱን መከታተል ቻለ፡፡
ሊቁ ጊዮርጊስ በመምህርነት፡- በAስደናቂ ትምህርቶቹ ፣ በድርሰቱና በቅድስናው የሚታወቀው
ጊዮርጊስ በፍጥነት ትምህቱን ያዘ፤በሐይቅ Eስጢፋኖስ የሚያውቁት መነኮሳት ሁሉ በትምህርቱና
በEውቀቱ ይደነቁበት ነበር፡፡ የሚደነቅ Aስተማሪም ሆነ፡፡ ዝናውን የሰሙ ብዙዎችም ወደ Eርሱ
ለመማር ይመጡ ነበር፡፡ በዘመኑ የነበሩት ንጉሥ Aፄ ዳዊት ልጆቻቸውን Eንዲያስተምርላቸው ወደ
ቤተ መንግሥት ወሰዱት፡፡ ከEነዚህም ለቤተ ክርስቲያን Eና ለሀገር የሚጠቅም ሥራ የሠሩት የAፄ
ዳዊት

የመጀመሪያ

ልጅ

ቴዎድሮስ

Eና

የመጨረሻ

ልጅ

ዘርዓ

ያEቆብ

ይጠቀሳሉ፡፡

ንጉሡ

በልጆቻቸው ባዩት የEውቀትና የመልካም ጠባይ ለውጥና Eድገት በሊቁ ቅድስናና Eውቀት ተማርከው
ሴት ልጃቸውን Eሌኒን ሊድሩለት ፈለጉ፡፡ ሆኖም የሊቁ ጊዮርጊስ ምርጫ ምንኩስና ስለነበር ይህንን
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ጥያቄ Aልተቀበለውም፡፡

ክህነትና ምንኩስና፡- ሊቁ Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ ከግብጻዊው ጳጳስ ከAቡነ በርተለሜዎስ

ቅስና

ተቀበለ፡፡ በመቀጠልም ወደ Aቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ገብቶ ምንኩስና ተቀበለ፡፡ በEውነተኛ
የምንኩስና ሕይወት የኖረው Aባ ጊዮርጊስ ሕይወቱን፡- ወንበር ዘርግቶ በማስተማር ፣ Aስደናቂዎቹን
ድርሰቶችን በማዘጋጀት ፣ በጾምና በጸሎት ተጠምዶ በንጽሕና በማገልገል ፣ ለEውነተኛው ትምህርተ
ቤተ ክርስቲያን ጥብቅና በመቆም የኖረ Aባት ነው፡፡
ሥራዎቹ፡- የAባ ጊዮርጊስን ሥራዎች ለመዘርዘር ሳምንታዊው ክፍለ ትምህርት Aይበቃም፤
ሆኖም በጥቅሉ የሚከተሉት ናቸው ፡49
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በትምህርቱ፡- የቅዱስ ያሬድን ድርሰቶች ያስተማረና ያስፋፋ ሲሆን ፤ ከዚህ በተጨማሪም
በርካታ መነኮሳት ፣ ሊቃውንትና ሀገር መሪዎችን Aፍርቷል፡፡ ከEነዚህም ነገሥታቱ
ቴዎድሮስና ዘርዓ ያEቆብ ይጠቀሳሉ፡፡

ከAርባ በላይ ድርሰቶች Aዘጋጅቷል፡፡ ከEነዚህም መጽሐፈ ሰዓታት የመሰሉት የAገልግሎት
መጻሕፍት ሲሆኑ፤ መጽሐፈ ምስጢር፣ ውዳሴ መስቀል፣ ፍካሬ ሃይማኖት፣ መጽሐፈ
Aርጋኖን የቀሩትም በዘመኑ በተነሡ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ለቤተ ክርስቲያን ትምህርት
ጥብቅና የቆመባቸውና መሠረታዊ ትምህርቶችን ያስተላለፈባቸው መጻሕፍት ናቸው፡፡

በEውነተኛ ሕይወት የሚኖር EንደመላEክት በጸሎት Eና በጾም የሚጋደልም Aባት ነበር፡፡
ለዚህም ነው የሃያ Aራት ሰዓታት የጸሎት መጻሕፍት ያዘጋጀው፡፡ Aባ ጊዮርጊስ ቀጥተኛ
Aባት ነበርና በዘመኑ በቅዳሴ ሰዓት ቁርባን ሲሰጥ ሌላው ሕዝብ ወደ ቅድስት ሄዶ ሲቀበል
ለንጉሡ Eና ንግሥቲቱ ግን ወደ ቆሙበት ሄደው ያቆርቧቸው ነበር፡፡ Aባ ጊዮርጊስ ተራ
ደርሶት ሲቀድስ ድርገት ላይ ንፍቁ ካህን ‹‹ንጉሡንና ንግሥቲቱን ሄደን Eናቁርብ›› Aሉት፡፡
‹‹ለምን?›› Aለ፡፡ ‹‹ንጉሥ ስለሆኑ ነው›› የሚል መልስ ተሰጠው፡፡ ቅዱሱ Aባ ጊዮርጊስም
ቅዱስ ቁርባኑን Eያሳየ

“ንጉሠ ነገሥት ውEቱ ሥጋ ወደሙ ለክርስቶስ - ንጉሠ ነገሥት

የIየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ነው፡፡” Aለ፡፡
በመጨረሻም በጋስጫ Aካባቢ Eራሱ ከAንድ Aለት ፈልፍሎ በሠራው ገዳም በተጋድሎ መኖር
ጀመረ፣ ከተማሪዎቹ Aንዱ Aፄ ይሥሐቅም ቤተ ክርስቲያን Aሠራለት፡፡ Aባ ጊዮርጊስ በEውነተኛ
መንፈሳዊነት ኖሮ ሐምሌ 7 ቀን 04)07 ዓ.ም Aረፈ፡፡

ማጠቃለያ፡
ከ03)$7 Eስከ 04)07 ዓ.ም የኖረው Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ በቅድስና ሕይወት ፣
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በመምህርነት ፣ በርካታ መጻሕፍት በመጻፍና ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና በመቆም የኖረ
Aባት ነው፡፡

ተግባር፡-

50

በተጠቀሱት መጻሕፍት ያለውን ዝርዝር ታሪክ Aንብቡ፡፡
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ጥያቄዎች፡1. Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ መቼ፣ የት ተወለደ? Eናትና Aባቱ ማን ይባላሉ?
2. Aባ

ጊዮርጊስን

ከፊደል

ቆጠራ

Aንሥቶ

የመጀመሪያውን

የቤተክርስቲያን

ትምህርት

ያስተማረው ማነው? ከዚያ በኋላ Eድሜው ከፍ ሲል ለትምህርት የሄደው የት ነው?
መምህሩ ማን ይባላሉ?
3. Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ Eውቀት የተገለጠለት Eንዴት ነው? Aብራሩ፡፡
4. Aባ ጊዮርጊስ ልጆቻቸውን Eንዲያስተምርላቸው ወደ ቤተመንግሥታቸው የወሰዱት ንጉሥ
ማን ይባላሉ? ካስተማራቸው የንጉሡ ልጆች ሁለቱን ጥቀሱ፡፡
5. ስለ Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ ሥራዎች ዋና ዋናዎቹን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡
6. Aባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ ያረፉት መቼ ነው?
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ7ኛው Eስከ 03ኛው መ/ክ/ዘ) – (ስድስት)
Aሥራ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎተ ቀጣዩን የመካከላኛውን ዘመን የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
ታሪክ ይረዳሉ፤ በተለይ Aሥራ Aምስተኛውን መቶ ክፍለ ዘመን ልዩ ከሚያደርጉት ታሪካዊ
ክስተቶች ዋና ዋናዎቹን ስለ Aፄ ዘርዓ ያEቆብ ሥራዎች ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “የቀረውንም ነገር ሳልቆጥር፥ Eለት Eለት የሚከብድብኝ የAብያተ ክርስቲያናት

ሁሉ Aሳብ ነው፡፡” 2ኛ ቆሮ.01.!8
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያ ታሪክ››፤ በብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)
፤ ‹‹የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወርቃማ ዘመናት››፤ በዲ/ን ሰሎሞን ዮሐንስ ፣ ‹‹የቤተክርስቲያን
መረጃዎች››፤ በዲ/ን ዳንኤል ክብረት፡፡

መግቢያ፡ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን በAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁለተኛ Aጋማሽና
በAሥራ Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ የተነሣውንና በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
ታላቅ ክሥተት በመሆን ጉልህ ሥራ የሠራውንና በቅድስናው የተመሰከረለትን የAባ ጊዮርጊስ
ዘጋስጫን ታሪክና ሥራዎች Aይተናል፡፡

www.zeorthodox.org

በዛሬው ትምህርታችንም የተከታዩን ዘመን ታሪክ Eንቀጥላለን፡፡ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ Aሥራ
Aምስተኛውን መቶ ክፍለ ዘመን ልዩ ከሚያደርጉት ዋና ዋናዎቹ፡- የAፄ ዘርዓ ያEቆብ ዘመነ
መንግሥት መልካምና Aወዛጋቢ ታሪካዊ ክሥተቶች ናቸው፡፡ ለዚህ ርEሰ ጉዳይ ዋና ትኩረት
በመስጠት Eና ሌሎች በክፍለ ዘመኑ የተከናወኑ ታሪኮችንም በመጨመር Eናያለን፡፡

Aምላካችን

ልUል EግዚAብሔር በቅዱሳን ጸሎት ከታሪኩ ለመማርና መልካሙን ገድል ለመፈጸም የበቃን
ያድርገን Aሜን፡፡
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ከAፄ ቴዎድሮስ Eስከ Aፄ ይስሐቅ
Eስከ 04)!6(1426) ዓ.ም ወንድማማቾች ነገሥታት ለAጫጭር ጊዜያት ሀገሪቱን መርተዋል፡፡
በEነዚህ ነገሥታት ዘመን የተከናወኑ ዋና ዋና የቤተ ክርስቲያን ታሪኮችም የሚከተሉት ናቸው፡፡
የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ተብሎ በትክክል Aገልግሎት ላይ ያልዋለውን መሬት ፣ ለድሆች
ያከፋፈለው Aፄ ቴዎድሮስ ቀዳማዊ የAባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ ተማሪ ነበር፡፡ በቅዱስ ጋብቻ Eና
በታረመ ሕይወት በመኖሩ ያገኘውን ቅድስና በሰኔ !9 ቀን የሚነበበው መጽሐፈ ስንክሳር
ይገልጣል፡፡
Aፄ ዘርዓ ያEቆብ
ከ03)(9(1399) Eስከ 04)%(1460) ዓ.ም የኖረው ዘርዓ ያEቆብ ፤ በመጀመሪያ ከAባ ጊዮርጊስ
ዘጋሥጫ በሕፃንነቱ ፣ ከዚያም Aክሱም ሄዶ ከAንድ መነኩሴ ዘንድ ትምህርቱን ተምሮAል፡፡ የደብረ
ቢዘኑ Aባ ፊልጶስም Eንዳስተማሩት ገድለ ፊልጶስ ይተርካል፡፡ በዘመኑ ባህል የሥልጣን ተቀናቃኞች
የሚቀመጡበት ግሽን Aምባ ውስጥም ለተወሰኑ ጊዜያት ኖሯል፡፡ ከ04)!6(1426) ጀምሮ ለሠላሳ
Aራት ዓመታት የነገሠው Aፄ ዘርዓ ያEቆብ ካከናወናቸው ተግባራት የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡
በዓላትን ማስከበሩ፡-በዘመኑ ሠልጥኖ የነበረውን ጥንቆላንና ደስቅ የተባለውን ጣOት Aምልኮ
ለማስቀረት፣

ሕዝቡ

በቤተ

ክርስቲያን

ተሳባስቦ

የሚማርባቸውን

በዓላት

Eንዲከበሩ

AድርጎAል፡፡
ግማደ መስቀሉን ማስገባቱ፡- Aፄ ዳዊት ጌታችን Iየሱስ የተሰቀለበትን ግማደ መስቀሉን
ለመቀበል ስናር ሄደው በዚያ ከሞቱ በኋላ የተቋረጠው መስቀሉን ወደ Iትዮጵያ
የማስገባት ጥረት ተቋርጦ ነበር Aፄ ዘርዓ ያEቆብ Eንደነገሠ ስናር ሄዶ በማስመጣት
በሕልም በተረዳው መሠረት ግማደ መስቀሉን በመስቀልኛ ቦታ - በግሸን ማርያም በክብር
Eንዲቀመጥ AድርጎAል፡፡
ወጥ ድርሰቶች ተጻፉ ፣ ከውጭ ቋንቋዎችም ተተረጎሙ፡- ዘመነ ዘርዓ ያEቆብ ከዘመነ
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Aክሱም Eና ከAፄ ዓምደ ጽዮን ዘመን በኋላ ሦስተኛው የሥነ ጽሑፍ ዘመን ያሰኘው
ተብሎAል፡፡

ምክንያቱም

በራሱ

በAፄ

ዘርዓ

ያEቆብና

በሌሎች

ሊቃውንት

በርካታ

መጻሕፍት ተተርጉመዋል፣ Aዲስ ተጽፈዋል፣ ተዘጋጅተዋል፡፡ ለምሳሌ፡- ከገድላት ገድለ
ተክለ ሃይማኖት ፣ ገድለ ፊልጶስ ፣ የተስዓቱ ቅዱሳን ገድሎች…… ፤ ከመልኮች መልክA
ማርያምና መልክA Iየሱስ ፤ ከትርጉም ተAምረ ማርያም ፣ ስንክሳር ፣ ፍትሐ ነገሥት
ይጠቀሳሉ፡፡
የሥርዓት መወሰንና ማስከበር፡- ከAንድ ክፍለ ዘመን በላይ የኖረው የቀዳሚት ሰንበት
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መከበር ውዝግብ በደብረ ቁስቋም ጉባኤ ተወሰነ፡፡ ማተብ ማሰር፣ የመስቀል ምልክት
ማድረግ ፣ Eያንዳንዱ ክርስቲያን ንስሐ Aባት Eንዲኖረው ፣ ቅዳሜና Eሑድ Eንዲያስቀደስ
፣ በEየ Aጥቢያው ቤተ መጻሕፍት Eንዲቋቋም ግዴታ መሆኑ በዘመኑ የተደነገጉ
ሥርዓቶች ነበሩ፡፡

ስብከተ ወንጌልን ማስፋፋት፡- በዘመኑ Aቡነ ሚካኤልና Aቡነ ገብርኤል የተባሉ ሁለት
ጳጳሳት ፣ Aባ ዮሐንስ የተባለ Aንድ ኤጲስ ቆጶስ Aስመጥቶ ፤ ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት
ጥረት Aድርጓል፡፡ Eያንዳንዱ ካህን የበለጠ መማር ካልቻለ ገዳም ገብቶ Eንዲማር ወይም
ክህነቱ Eንዲሻርና ካህን በመሆኑ የሚያገኘው ርስት Eንዲቀር ያወጀውም ለዚህ ነበር፡፡
ይህን

ሁሉ

በማድረጉ

በመልካም

የሚነሣው

Aፄ

ዘርዓ

ያEቆብ

ከAባ

Eስጢፋኖስና

ከተከታዮቻቸው ጋር በተፈጠረው Aለመግባባት ፣ በወሰዳቸው ከባድ Eርምጃዎች የሚነሡ Aወዛጋቢ
ታሪኮችም Aሉ፡፡
Aባ Eስጢፋኖስና ልጆቹ ፤ ‹‹ሥርዓተ ምንኩስና ይከበር፣ ለንጉሡ Aንሰግድም›› በማለታቸው
፣ መከራ መቀበላቸውን ስለ ራሳቸው ሲጽፉልን ፤ ዘርዓ ያEቆብና በEርሱ በኩል ያሉት ደግሞ ‹‹Aባ
Eስጢፋኖስና

ተከታዮቹ

ለEመቤታችንንና

ለመስቀል

የሚሰጠው

የጸጋ

ስግደት

Aይገባም››

በማለታቸው መወገዛቸውን ያብራራሉ፡፡ በመሠረቱ ለቅዱሳን የሚሰጠውን የሚገባ ክብር ፣ ስግደትን
ጨምሮ መቃወም ከOርቶዶክሳዊነት የወጣ ትምህርት ነው፡፡ ይህም ሆኖ በAካላዊ ጉዳት የተፈጸመው
ቅጣት ተመጣጣኝነት የሌለውና ከዘመነ ዘርዓ ያEቆብ 01)(1100) ዓመታት ቀድሞ በAረማውያኑ
የሮም ነገሥታት ከሚፈጸመው ቅጣት ጋር ይመሳሰላል፡፡
የAሥራ Aምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጨረሻው ንጉሥ Aፄ ናOድ ነበሩ፡፡ ይህ ወቅት
በቤተ ክርስቲያን የዘመን Aቆጣጠር የሰባተኛው ሺሕ ማብቂያ የስምንተኛው ሺሕ መጀመሪያ ነበር፡፡
ንጉሡ ከስምንተኛው ሺሕ ከውኃው Aታጠጣኝ ከEህሉም Aታብላኝ፡፡ ይሉ ነበርና መስከረም ላይ
05)1(1501)ኛው ዓ.ም ከመጀመሩ በፊት ነሐሴ 7 ቀን 05) ዓ.ም Aረፉ ይባላል፡፡

ማጠቃለያ
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Aሥራ Aምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በድርሰት፣ በሥርዓትና
በሐዋርያዊ Aገልግሎት Eድገት የታየበት ዘመን ነው፡፡

በሰንበት Aከባበር ላይ የተነሣው ክርክር ሲቋጭ ፤ የደቂቀ Eስጢፋኖሳውያን Aከራካሪ ታሪክ
የተከሠተበትም ነው፡፡
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ተግባር
ስለተማራችሁት ታሪክ

ተወያዩ፡፡

ጥያቄዎች፡1. የቤተክርስቲያን ይዞታ ነው Eየተባለ በትክክል Aገልግሎት ላይ ያልዋለውን መሬት ለድሆች
ያከፋፈለ፣ በቅዱስ ጋብቻ በAንዲት ሚስት ተወስኖ

በታረመ ሕይወት የኖረ Iትዮጵያዊ

ንጉሥ ማን ይባላል? የዚህ ንጉሥ መምህር ማን ይባላል?
2. Aፄ ዘርዓ ያEቆብ የኖረበት ዘመን ከመቼ Eስከ መቼ ነው? ለስንት ዓመታት Iትዮጵያን
በንጉሥነት AስተዳድሮAል?
3. Aፄ ዘርዓ ያEቆብ ያናወናቸውን ዋና ዋና ተግባራት Eየጠቀሳችሁ Aብራሩ፡፡
4. የAሥራ Aምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጨረሻው ንጉሥ ማን ነበሩ? Eኚህ ንጉሥ
የሚታወቁበትን ነገር ግለጹ፡፡

www.zeorthodox.org
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የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ
(ከ7 Eስከ 03ኛው መቶ ክፍለ ዘመን)- (ሰባት)
Aሥራ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ Aብነት ትምህርት ቤት Aመሠራረት፣ ዓይነትና ደረጃዎች
Eንዲሁም

ያበረከቱትን

AስተዋጽO

ያውቃሉ፤

በመምህሩ

የሚቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“ ከEነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ፥ ጢራኖስም በሚሉት በትምህርት ቤት

Eለት Eለት ይነጋገር ነበር፡፡ ” /የሐዋ.09.9/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ›› ፤ በሉሌ መልAኩ

መግቢያ፡-

ባለፉት ተከታታይ ትምህርቶቻችን በመካከለኛው ዘመን የነበረውን የቤተ

ክርስቲያን ታሪክ Aጥንተናል፡፡ የEለቱ ትምህርት የሚሆነው የAብነት ትምህርት ቤቶችን ታሪክ Eና
Aከፋፈል ማጥናት ነው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡1. የAብነት ትምህርት ቤት ታሪክ
በዓለማችን

ከነበሩት

ቀደምት

የትምህርት

ማEከላት

የመጀመሪያውን

www.zeorthodox.org

ቦታ

የሚይዙት

ሃይማኖታዊ ትምህርት ቤቶች ናቸው፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ የነቢያት ልጆች የሚማሩባቸው ትምህርት
ቤቶች ነበሩ፡፡ /2ኛ.ነገሥ.6.1-/ Aይሁድ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን የሚያስተምሩባቸው ጥንታዊ
ትምህርት ቤቶችም ነበሩ፡፡ /የሐዋ.5."4/ በክርስትናው ዓለም በታሪክ ታዋቂ የትምህርት ማEከላት
የነበሩት የEስክንድርያ Eና የAንጾኪያ ትምህርት ቤቶች ናቸው፡፡ Eነዚህ ትምህርት ቤቶች የተለያዩ
ስልቶችን በመጠቀም መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉሙና ክርስትናን ሲያስተላልፉ ኖረዋል፤ የEነዚህ
ትምህርት ቤቶች ተጽEኖ በመላው የክርስትና ዓለም Eና በዘመናውያኑ የትምህርት ተቋማትም Aለ፡፡
የIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ከሁሉም የወሰደችው በጎ ልምድ Eና በራስዋ ሊቃውንት ያደራጀችው
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የትምህርት ሥርዓት Aላት፡፡
የIትዮጵያ ትምህርት ቤቶችም፡- Aብነት ፣ የወንበር ትምህርት ቤት፣ ጉባኤ ቤት በሚል
መጠሪያ ይታወቃሉ፡፡ Eነዚህ ትምህርት ቤቶች ከክርስቶስ ልደት በፊት Eንደተጀመሩ ትውፊታዊው
ታሪክ Eና ግዙፋኑ ቅርሶች ያረጋግጣሉ፡፡ ከቀዳማዊ ምኒልክ ጋር በመጡት ሌዋውያን Eንደተጀመረ
የሚነገርለት የOሪት ትምህርት ቤት የወንበር መምህራንን Eያተካካ Eስከ ክርስትና ደርሷል፡፡ Aቡነ
ሰላማ ከሣቴ ብርሃንና ተሰዓቱ ቅዱሳን ግEዝ የተማሩትና ቋንቋውን በማደራጀት መጻሕፍት
መተርጎም የቻሉት ከነበሩት ትምህርት ቤት ሊቃውንት ነው፡፡ Eነርሱም የምሥራቁን ክርስቲያናዊ
የትርጉምና የትምህርት ስልት ከመጻሕፍት ጋር Aበርክተዋል፡፡ Eነ ቅዱስ ያሬድ የተገኙትም ከዚህ
ትምህርት ቤት ነው፡፡
የቅዱስ ያሬድ መነሳት ትምህርት ቤቶቹን ቀይሯቸዋል ፤ የመጽሐፍ ትምህርት ቤት የነበረው
የAክሱም ትምህርት ቤት የትምህርት ስልቱና ዓይነቱ ተሻሻለ፡፡ የዜማ ፣ የቅኔ Eና የAቋቋም
ትምህርቶች በየዘርፋቸው ተጀመሩ፡፡ በኋላም ከAክሱም ሥልጣኔ መውደቅ ጋር ትምህርት ቤቶቹም
ተዳከሙ፡፡
በመካከለኛው ዘመን የተነሡት Aበው በተለይም Aባ Iየሱስ ሞዓ Eና Aባ ጊዮርጊስ

ዘጋሥጫ

ለትምህርት ቤቶቻችን ዳግም ትንሣኤ የዘሩባቸው ናቸው፡፡ Aባ Iየሱስ ሞዓ በቤተ መጻሕፍት
በማደራጀት ሐይቅ ላይ የጀመሩት የትምህርት ስልት ከነበረው የተወለደ ቢሆንም ብዙ መምህራንን
በማፍራት Eና ከመንፈሳዊው ትምህርት ጎን የAስተዳደር ትምህርትን ማካተቱ ልዩ ያደርገዋል፡፡
የAብነት ትምህርት ቤቶች ሌላው ልዩ ጊዜ የጎንደር ዘመነ መንግሥት ነው፡፡ በዚህ ዘመን
የተነሡት ሊቃውንት ትምህርት ቤቶቹን Aሁን ባላው መልክ Aደራጅተዋል፡፡ ለምሳሌ Eነ Aዛዥ ጌራ
ወርቅ የAቋቋምን ምስክር ፣ መምህር ኤስድሮስ ትርጓሜን Aሁን ባለው መልክ Aደራጅተዋል ፡፡
Eንደ Aሁኑ ዘመናዊ ትምህርት ባልተስፋፋበት ጊዜ በIትዮጵያ የነበረው ትምህርት ሲካሄድ Eና
ሲመራ

የነበው

ሃይማኖታዊ

በሆነው

ሥርዓተ

ትምህርት

በAብነት

ትምህርት

www.zeorthodox.org

ቤት

ነው፡፡

Aስተማሪዎቹም “የኔታ” ተማሪዎቹ ደግሞ “ቆሎ ተማሪዎች” ይባሉ ነበር፡፡ Eነዚህም ተማሪዎች
ለብርድ መከላከያ ደበሎ ከበግ ቆዳ የሚሠራ ይደርባሉ፡፡ ከቤተሰቦቻቸው ርቀው ስለሚኖሩ Eና ስንቅ
ስለሚያልቅባቸው “በEንተ ስማ ለማርያም” በማለት Eየለመኑ ቁራሽ Eንጀራ የሚያጠራቅሙበት
Aቁፋዳ Eና የውሻ ማባረሪያ ዱላ /በትር/ Aላቸው፡፡ መኖርያቸውም የሳር ክዳን ያላቸው ትንንሽ
ጎጆዎች ሲሆኑ ቤቶቹ ከትንሽነታቸው የተነሣ ጎጆ ውስጥ የሚገባ ሰው ማጎንበስ ይኖርበታል፡፡
2. የAብነት ትምህርት Eርከኖች
ሀ. ፊደል ቤት፡-ሆሄያትን ከመለየት በመጀመር Eስከ ዳዊት Eና የመጻሕፍት ምንባባትን
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ያካትታል፡፡
ለ. ዜማ ቤት፡-የቃል ትምህርቶችን ከውዳሴ ማርያም ጀምሮ ይማሩበታል፡፡ የቅዳሴ ዜማ፣ጾመ
ድጓ፣መዋሥEት፣ዝማሬ፣Aቋቋምን ያጠቃልላል፡፡
ሐ. ቅኔ ቤት፡-የግEዝ ሰዋስው በማጥናት ቅኔ የሚቀኙበት ነው፡፡ ይህ ክፍል የመጻሕፍትን
ትርጉም ለመማር መሠረታዊ ነው፡፡
መ. መጽሐፍ ቤት፡-በዚህ ክፍል ብሉያት፣ሐዲሳት፣ሊቃውንት Eና መጻሕፍተ መነኮሳት
ይተረጎማሉ፡፡
3. የAብነት ትምህርት ቤቶች ያደረጉት AስተዋጽO
 የቤተ ክርስቲያንና የሀገር ትምህርት በጎ ባህልና ትውፊት Eንዲጠበቅ Aድርገዋል፡፡
 ፊደል ፣ ቅኔ Eና ሥነ ጽሑፍን Aበርክተዋል፡፡
 የEውቀት

ማEከላት

በመሆን

ለሀገርና

ለቤተ

ክስቲያን

የሚጠቅሙ

ቅዱሳንን

፣

ነገሥታትንና ሊቃውንትን Aፍርተዋል፡፡

ማጠቃለያ፡የAብነት ትምህርት ቤቶች ለሀገራችን Eና ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ጠቀሜታ
ያላቸው መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ በEነዚህ ትምህርት ቤቶች ንባብ ቤት፣ ዜማ ቤት፣ ቅኔ Eና
መጻሕፍት ቤት የሚባሉ ክፍሎች ያሉ ሲሆን፤ የቆሎ ተማሪዎች ቁራሽ Eየለመኑ Eና በትሕትና
ተከባብረው ሲማሩ ይስተዋላሉ፡፡ በቆሎ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች Eርስ በርሳቸው
ተከባብረው የሚኖሩ ሲሆን Eንግዳ ሰው ሲመጣ Eግሩን ለማጠብ ይሽቀዳደማሉ፡፡ ይህ ሥርዓት Eና
ትምህርት ብዙ ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡

ተግባር፡-

www.zeorthodox.org

የቆሎ ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ረኀብን፣ በሽታን Eና መራቆትን ሳይፈሩ ቃለ
EግዚAብሔርን Eንደሚማሩ ሁሉ Eኛም ከዘመናዊው ትምህርት ጎን ለጎን Aብነት ትምህርትን
መማር ይጠበቅብናል፡፡
በቆሎ ትምህርት ቤት ያለውን ትሕትና Aብነት በማድረግ Eኛም ከጓደኞቻችን Eና
ከቤተሰባችን ጋር በመከባበር ይገባል፡፡
ለቤተ ክርስቲያናችን Eና ለሀገር ታላቅ ቅርስ የሆኑ ትምህርት ቤቶች፤ በAሁኑ ሰዓት
በAቅም Eጦት ምክንያት ችግር Eያጋጠማቸው Eየተበተኑ ስለሆነ በጸሎታችሁ ጊዜ ትምህርት
ቤቶቹንና ተማሪዎቹን Aስቧቸው፡፡
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ጥያቄዎች፡1.

በክርስትናው ዓለም ቀደምትና ታዋቂ ትምህርት ቤቶች የነበሩት Eነማን ናቸው? ዐበይት
ሥራዎቻቸውን ግለጹ፡፡

2.

በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤቶች የሚታወቁበትን ልዩ መጠሪያዎች ግለጹ፡፡

3.

በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች እንዴትና በየትኛው ዘመን ተጀመሩ?

4.

በመካከለኛው ዘመን ከተነሡት አባቶች በተለይም የኢትዮጵያን ትምህርት ቤቶች ዳግም ትንሣኤ
ዘርተውባቸዋል በመባል የሚታወቁትን አባቶች ስም ግለጹ፡፡

5.

አባ ኢየሱስ ሞዓ በዘመናቸው ያደራጁት ትምህርት ቤት የት ነበር? ትምህርት ቤቱን ልዩ የሚያደርገው
ምን ነበር?

6.

የአብነት ትምህርት እርከኖች ወይም የትምህርት ቤቶቹ የአከፋፈል ደረጃዎች ምን ምን ናቸው?
በየደረጃዎቹ የሚሰጡትን የትምህርት ዓይነቶች አብራሩ፡፡

7.

የአብነት ትምህርት ቤቶች ካደረጉት አስተዋጽዖዎች ዋና ዋናዎቹን አብራሩ፡፡

www.zeorthodox.org
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ጠፍተው የተገኙት
Aሥራ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በትምህርቱ ከተጠቀሱት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ስለ
EግዚAብሔር ፍቅር ይገነዘባሉ፤መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-"ጠፍቶ ነበር ተገኘ"

/ ሉቃ. 05÷!4/

ተጨማሪ ምንባብ፡- /ሉቃ.05÷3-"2/

መግቢያ፡ጌታችንና መድኃኒችን Iየሱስ ክርስቶስ ጠፍተው ስለተገኙ ሦስት ነገሮች ምሳሌ መስሎ
Aስተምሮናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችን የEነዚህን ጠፍተው የተገኙት ሦስት ነገሮች መንፈሳዊ
ትርጉምና በሕይወታችን ያላቸውን ትምህርት Eናያለን፡፡

ትምህርቱ
የፈሪሳውያንና የጻፎች ማንጎራጎር
ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን ለማንም ልዩነት ሳያደርግ ይሰጥ ነበር፡፡
በደካማ ጠባያቸው ፣ በኃጢAተኝነታቸውና በኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛነት ከማኅበረሰቡ የተገለሉም
ትምህርቱን ሊሰሙት ይመጡ ነበር፡፡ Eርሱም ኃጢAተኞች ንስሓ Eንዲገቡ ፣ ድሆች Eንዲመገቡ ፣
ሕሙማን Eንዲፈወሱ ያደርግ ስለነበር፡፡ “ቀራጮችና ኃጢAተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደ Eርሱ

ይቀርቡ ነበር።” /ሉቃ.05÷1/ ነገር ግን ብዙዎች ጻፎችና ፈሪሳውያን ለምን ኃጢAተኞችን ይቀበላል
ብለው

Aንጎራጎሩበት፡፡

/ሉቃ.05÷2/

ክርስቶስ

ኃጢAትን

Eንጂ

በኃጠAት

www.zeorthodox.org

የወደቀውን

ሰው

Aይጠላም፡፡ Eንዲያውም ለንስሓ ይጠራዋል፡፡

የጌታችን ምሳሌያዊ ትምህርቶች
1. የጠፋው በግ

ይህ በግ የጠፋው በመንገድ ስሕተት ነው፡፡ ከዘጠና ዘጠኙ በጎችና ከEረኛው መንጎች ተለይቶ
መንገድ ሳተ፡፡ በዚያውም ጠፋ፡፡ ሆኖም Eረኛው ፈልጎ Aገኘው፤ ተሸክሞም ወደ በረቱ ቀላቀለው፡፡
የጠፋው በግ Aዳም ነው፡፡ የፈለገውም ክርስቶስ ነው፡፡ ዘጠና ዘጡኙ ያጠፉትም መላEክት ናቸው፡፡
Eኛ መንገድ ስተን የምንሄድበት ወቅት Aለ፡፡ ሆኖም ቸር Eረኛችን በትምህርት Eና በፍቅሩ
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ትክክለኛውን መንገድ ስተን ከጠፋንበት ወይም ከገባንበት ጉድጎድ ሊያወጣን ከተሳሳትንበት መንገድ
ሊመልስን ይፈልገናል፡፡
2. የጠፋው ድሪም
ይህ

ድሪም

የጠፋው

በቸልተኝነት

ነው፡፡

የድሪሙ

ባለቤት

የሆነችው

ሴት

የት

Eንዳስቀመጠችው Aታውቅም፡፡ ሆኖም ከሌሎች Aሥር ድሪሞች ተለይቶ ጠፍቷል፡፡ መፍትሔው
መፈለግ ነበር፡፡ ሴትዮዋ ቤትዋን ሁሉ በርብራ ፈለገችው Aገኘችውም፡፡
በቸልተኝነታችን የምናጣው ብዙ ነው፡፡ በቸልተኛ Aስተዳደግ ልጆ ች ይበላሻሉ፡፡ በቸልተኛ
ካህናት ምEመናን ይጠፋሉ፡፡ Eኛም በቸልተኝነታችን የትምህርት ውጤታችን ሊበላሽ ይችላል፡፡
በቸልተኛነት የሚጠፉ ብዙ ነገሮች Aሉ፡፡ ሆኖም መፍትሔው ጌታ Eንደነገረን
ሀ. ማጽዳት ነው፡፡ ይህም ማለት ንስሓ መግባት Eና ራስን ማንጻት ነው፡፡
ለ. መፈለግ፡፡ ከወዴት Eንደ ወደቅንና የት ላይ Eንዳጠፋን መፈለግ፡፡ ከቤተ ክርስቲያን
የወጡትንም በስብከት መፈለግ ነው፡፡
3. የጠፋው ልጅ
ሁለት ልጆች የነበሩት ሀብታም ሰው ነበር፡፡ Aንድ ቀን ታናሽ ልጁ "ከገንዘብህ የሚደርሰኝን

ስጠኝ" Aለው፡፡ Aባቱ ከሰጠው በኋላም ሩቅ Aገር ሄደ፤ ከAባቱ የወሰደውንም ገንዘብ በከንቱ
Aባከነውም፡፡ ብዙ ጓደኞችን ያዘ፡፡ በሂደትም ገንዘቡን ጨረሰ፡፡ ገንዘቡ ሲያልቅም በጣም ተቸግሮ
ስለተራበ ለሚበላው ምግብ ልመና ጀመረ፡፡ ነገር ግን ገንዘብም ሆነ ሥራ Aላገኘም፡፡ በኋላም Aሳማ
Aርቢ Aሳማዎችን ሊጠብቅለት ቀጠረው፡፡ ከመራቡም የተነሣ የAሳማ ምግብ ሊበላ ይመኝ ነበር፡፡
Aሳማዎቹ ሲበሉ Aይቶም፣"Eንጀራ የሚተርፋቸው የAባቴ ሙያተኞች ስንት ናቸው? Eኔ ግን ከዚህ

በራብ Eጠፋለሁ፡፡ ተነሥቼም ወደ Aባቴ Eሄዳለሁና÷Aባቴ ሆይ÷ በሰማይና በፊትህ በደልሁ
ወደፊትም

ልጅህ

ልባል

Aይገባኝም

ከሞያተኞችህ

www.zeorthodox.org

Eንደ

Aንዱ

Aድርገኝ Eለዋለሁ፡፡" ብሎ Aሰበ፡፡

ከረጅሙ ጉዞ በኋላም Aባቱ ቤት ደረሰ፡፡ Aባቱ ከሩቅ Aይቶትም÷ ከጠፋበት ቀን ጀምሮ
ይጠብቀው ነበርና Aቅፎ ሳመው፤ "Eነሆ ይህ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኝቶAል" Aለ፡፡ ልጁም "ልጅህ

ልባል Aይገባኝም ከባሮችህ Eንደ Aንዱ ቁጠረኝ" Aለው፡፡
Aባቱ ግን ሳይቆጣ በፍቅርና በይቅርታ Aገልጋዮቹን "ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለ ልብስ Aምጡና

Aልብሱት፣ ለEጅ ቀለበት ለEግሩም ጫማ ስጡ፤ የሰባውንም ፍሪዳ Aምጥታችሁ Eረዱለት÷
Eንብላም ደስም ይበለን፤ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና ሕያው ሆኖAል ፤ ጠፍቶም ነበር ተገኝቶAልም ::"
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Aላቸው፤ ደስም Aላቸው፡፡

ማጠቃለያ
የጠፋው በግ መንገድ ሲስት፣ የጠፋው ድሪም የት Eንደተቀመጠ Aልታወቀም፡፡ የጠፋው
ልጅም በጥጋቡ የሄደ ትEቢተኛ ሰውን ይመስላሉ፡፡ ሆኖም በትጉሁ Eረኛ ምክንያት ሁሉም ጠፍተው
Aልቀሩም ተገኝተዋል፡፡ ለመገኘት ፍቃድን መስጠት ከEኛ ይጠበቃል፡፡
የጠፋው ልጅ Aባካኝ ልጅ ነበር፡፡ ከቤተሰቡ ገንዘብን ወስዶ ያጠፋውም ለዚህ ነበር፡፡ ስሕተቱ
ከAባቱ ቤት መኮብለሉ ብቻ ሳይሆን ገንዘቡን ማባከኑና ግድ የለሽነቱም ነበር፡፡
ሁላችንም ስሕተት Eንሠራለን፡፡ ይህ Aባት የልጁን መመለስ ይጠባበቅ Eንደነበረም÷ Eኛም
ጥፋታችንን Aውቀን በንስሐ ስንመለስ EግዚAብሔር መመለሳችንን ይጠብቃልና - ይቅር ይለናል፡፡
ነገር ግን Eኛ ኃጢAታችንን በማመን Eንደጠፋው ልጅ "በድያለሁ" ብለን ለካህናት መናዘዝም
ይገባናል፡፡ የEግዚAብሔር ቃል "በAንድ ኃጢAተኛ መመለስ በEግዚAብሔር መላEክት ፊት ደስታ

ይሆናል፡፡" / ሉቃ.05÷0/ ያለውም ለዚህ ነው፡፡

ተግባር
 የተሳሳቱትን ወደ Eውነት ለመመለስሰ ጥረት Aድርጉ፡፡

www.zeorthodox.org
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ዘመነ AስተርEዮ
Aሥራ ስምንተኛ ሳምንት
ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ክብሩንም ገለጠ፥ ደቀ መዛሙርቱም በEርሱ Aመኑ።” / ዮሐ.2÷01/
ተጨማሪ ምንባባት፡- /ማቴ 3፣ ማር.1፣ ሊቃ. 3÷፣ ዮሐ 1÷!9-"4/

መግቢያ፡በግEዝ ‹‹AስተርEዮ›› የሚለው ቃል ቀጥተኛ የAማርኛ ትርጉሙ ‹‹መገለጥ›› ማለት ነው፡፡
EግዚAብሔር በብዙ መንገድ ተገልጧል፡፡
የመጀመሪያው የEግዚAብሔር መገለጥ በፍጥረቱ ነበር፡፡ “EግዚAብሔር ስለ ገለጠላቸው፥ ስለ

EግዚAብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በEነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባሕርይ Eርሱም
የዘላለም ኃይሉ ደግሞም Aምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ
ይታያልና፤” / ሮሜ.1÷09-!/
EግዚAብሔር

በብዙ

መንገድ

ራሱን

ለቅዱሳን

ገልጦAል፡፡

በሕልም፣በራEይ፣በሰውና

በመላEክት፣ድምፁን በማሰማትም ተገልጦ ነበር፡፡“ከጥንት ጀምሮ EግዚAብሔር በብዙ ዓይነትና በብዙ

ጎዳና ለAባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፥” / Eብ.1÷1/
የEነኚህ

መገለጦች

ምሳሌነትና

Aስፈላጊነት

ግን

Aምላክ

በሥጋ

ለመገለጡ

ትንቢት

www.zeorthodox.org

የተነገረባቸው፣ ምሳሌ የተመሰለባቸው ናቸው፡፡ ዋናው AስተርEዮተ EግዚAብሔር የAንድ ልጁ
የጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ መወለድ Eና ራሱን መግለጥ ነው፡፡ ወልድ በመገለጡ፡1. ስለ EግዚAብሔር በትክክል Aውቀናል፡፡ “መቼም ቢሆን EግዚAብሔርን ያየው Aንድ ስንኳ

የለም፤ በAባቱ Eቅፍ ያለ Aንድ ልጁ Eርሱ ተረከው።” /ዮሐ.1÷08/
2. የዲያብሎስ ሥራ ፈርሷል፡፡ ጠላታችን ዲያብሎስ በEባብ Aድሮ ዓለምን Aስቶ ነበር፡፡
ክርስቶስ በሥጋ ማርያም Aድሮ ዓለምን Aዳነ፡፡ የዲያብሎስንም ሥራ ሻረ፡፡ “ስለዚህ

የዲያብሎስን ሥራ Eንዲያፈርስ የEግዚAብሔር ልጅ ተገለጠ።” 1ኛ.ዮሐ.3÷9
3. ከኃጢAት ድነን በጽድቅ ለመኖር ጸጋን Aግኝተናል፡፡“ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የEግዚAብሔር
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ጸጋ ተገልጦAልና፤ይህም ጸጋ፥ ኃጢAተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን፥ የተባረከውን
ተስፋችንን Eርሱም የታላቁን የAምላካችንንና የመድኃኒታችንን የIየሱስ ክርስቶስን ክብር
መገለጥ Eየጠበቅን፥ ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ EግዚAብሔርንም በመምሰል በAሁኑ
ዘመን Eንድንኖር ያስተምረናል፤” ቲቶ 2÷01-03
በOርቶዶክሳውያን Aብያተ ክርስቲያናት የክርስቶስ መገለጥ በታላቅ ክብር ይታሰባል፡፡ ቤተ
ክርስቲያናችንም ከልደት Eስከ ነነዌ ጾም ያለውን ጊዜ ዘመነ AስተርEዩ ወይም የመገለጥ ወራት
ብላ ታስበዋለች፡፡ የዛሬው ትምህርታችንም ስለዚህ ወቅት ያስተምረናል፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ጌታችን ከEመቤታችን ሲወለድ በሥጋ ተግለጦAል፡፡
Eረኞቹ መላEክት የክርስቶስን መወለድ ሲገልጡላቸው Eንዲህ ብለው ነበር፡፡“Eንግዲህ Eስከ

ቤተ ልሔም ድረስ Eንሂድ EግዚAብሔርም የገለጠልንን ይህን የሆነውን ነገር Eንይ ተባባሉ።”
ሆኖም ይህን መገለጥ ሰዎች ሁሉ Aልተረዱትም፡፡

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን

Eረኞች ሲሰግዱና ሲያመስግኑ ፣ Aረጋዊው ስምOን

ሲተንብይ ፣ ነቢይት ሀና ስትመሰክር …..

“በልብዋ Eያሰበች ትጠብቀው ነበር።” ሉቃ.2÷09 Eና $1
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eስከ ሠላሳ ዓመቱ ራሱን Aልገለጠም፡፡ “Iየሱስም ሊያስተምር

ሲጀምር Eድሜው ሠላሳ ዓመት ያህል ሆኖት ነበር” /ሉቃ.3÷!3/
በጥምቀት የተገለጠው፡፡
የዘመነ ብሉይ የመጨረሻው ነቢይ ፣ የሊቀ ካህኑ የዘካርያስ Eና ኤልሳቤጥ ልጅ ፣ ዮሐንስ
ስለ ንስሐ Eየሰበከና Eያጠመቀ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ነበር፡፡ ብዙ ሕዝብ ወደ Eርሱ Eየሄዱ
ንስሐ ይገቡ፤ይጠመቁም ነበር፡፡ Eርሱም ያስተምራቸው ነበር፡፡ ለሚጠይቁትም መልስ ይሰጥ
ነበር፡፡

Eርሱ

www.zeorthodox.org
ክርስቶስ

መስሏቸው

የጠየቁትም

ነበሩ፡፡

Eርሱም

"Eኔ

ለንሰሐ

በውኃ

Aጠምቃችኋላሁ፡፡ ከEኔ በኋላ የሚመጣው ከEኔ በፊት ነበር፡፡ የEግሩን ጫማ ልፈታ የማይገባኝ
ነው ያልኳችሁ ይሄ ነው፡፡ Eርሱም በውኃና በመንፈስ ያጠምቃችኋል፡፡ Eኔ በበረሐ ለጌታ
መንገድን Aቅኑ ብሎ የሚጮኽ ድምፅ ነኝ" Aላቸው፡፡ ጌታ ራሱን ለሕዝቡ ከሚገልጥበት ዘመን
ስድስት ወር ቀደም ብሎ መጥምቁ ዮሐንስ ተነሣ፡፡ ሕዝቡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስን Eንዲቀበሉና
Eንዲዘጋጁ መንፈቀ ዓመት ቀድሞ መንገድ ጠርጓል፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሠላሳ ዓመት ሲሞላው በዮሐንስ Eጅ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ
ሄደ፡፡ ዮሐንስ ግን Eኔ ባንተ ልጠመቅ ይገባኛል ብሎ ከለከለው፡፡ ጌታችን ግን" Aሁንስ ፍቀድልኝ
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Eንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና "Aለው፡፡ማቴ.3÷05 ዮሐንስም Aጠመቀው፡፡ ጌታችን
ተጠምቆ ከውኃ ሲወጣም÷ሰማያት ተከፈቱ፡፡
1. መንፈስ ቅዱስ በርግብ Aምሳያ ከሰማይ ወረደ፡፡
2. ይህ የምወደው ልጄ ነው Eርሱንም ስሙት የሚል ድምፅ ከሰማይ ተሰማ፡፡
Iየሱስ

ክርስቶስ

በተጠመቀበት

Eለት

EግዚAብሔር

በAንድነት

በሦስትነቱ

ተገለጠ፡፡

EግዚAብሔር Aብ ስለ ልጁ Iየሱስ ክርስቶስ በመመስከር ተገለጠ፡፡ ወልድ በዮርዳኖስ ባሕር
በመጠመቅና በAባቱ Eየተመሰከረለት በሥጋ ሲገለጥ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ Aምሳል በወልድ
ላይ በማረፍ ተገለጠ፡፡
በዚህም

ጌታችን

Aምላክነቱን

በመግለጥ

የሰው

ልጆችን

በትሕትና

ማገልገል

ጀመረ፡፡

የተጠመቀበት Aንዱ ምክንያትም ራሱን Aባቱንና መንፈስ ቅዱስን ለመግለጥ ነበር፡፡ ሌላው ምክንያት
ደግሞ ምሳሌ ሊሆነንና ትንቢቶችን ለመፈጸም ነበር፡፡
በEኛ ቤተክርስቲያን በዓለ ጥምቀት ጥር 0 Eና 01 ሲከበር! ከልደት በኋላ ያለውን ወቅትም
Eስከ ጾመ ነነዌ ዘመነ AስተርEዮ የመገለጥ ዘመን ብለን Eናከብረዋለን፡፡
በምEራብውያን (Epiphany) መገለጥ ተብሎ ይከበራል፡፡ ይህም መገለጥ የAምላክ ሦስትነት ፣
የጌታ ማስተማር በገሀድ መውጣት የመሳሰሉትን የሚያካትት ነው፡፡

የምልክቶች መጀመሪያ፡፡
ሌላው የመገለጥ በዓል ቃና ዘገሊላ ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Aርባ ቀንና ሌሊት ከጾመ
በኋላ የዲያብሎስን ፈተናና ኃይል ድል Aደረገልን፡፡ ከዚያም ወደ Eናቱ ቤት ወደ Aደገበትም መንደር
ወደ ገሊላ ተመለሰ፡፡ ሁለቱንም ቀናት ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ፡፡
ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ Eንድርያስ፣ ያEቆብ ናትናኤል፣ ፊልጶስ በEርሱ Aምነው ተከተሉት፡፡ ይሁዳም
በዚህ ወቅት Eንደተጠራ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት ያስረዳሉ፡፡ በሦስተኛው ቀንም በገሊላ
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በምትገኘው ቃና በተባለች መንደር ሰርግ ነበር፡፡ ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ከEናቱ Eና
ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተጠርቶ በሰርጉ ቤት ተገኘ፡፡

በሰርጉ የታደሙት Eንግዶች ሳይስተናገዱ

ወይን Aለቀባቸው፡፡ ሰዎቹም በጣም Aዘኑ፡፡ በዚህ ጊዜ Eመቤታችን ወደ ጌታ ሄዳ “የወይን ጠጅ Eኮ

የላቸውም Aለችው።” ዮሐ. 2÷3 ለሰዎቹም የሚላችሁን Aድርጉ Aለቻቸው፡፡ Eርሱም ጋኖቹን ውኃ
ሙሉ ብሎ ውኃውን ወይን Aድርጎ ቀየረው፡፡ ይህ የምልክቶች መጀመሪያ ነበር “ክብሩንም ገለጠ፥

ደቀ መዛሙርቱም በEርሱ Aመኑ።” ዮሐ. 2÷01 በዚህ Eለት ፡1. Eናቱ Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሚላችሁን Aድርጉ ብላ ሁሉን ቻይ ጌታ
መሆኑን የገለጠችበት ነው፡፡
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2. ጌታችን ከተጠመቀ በኋላ የፈጸመው የምልክቶች መጀመሪያው ቀን ነው፡፡
3. ክብሩን ለደቀ መዛሙርቱ ለመጀመሪያ የገለጠበትና ያሳመነበት ቀን ነው፡፡
የቃና ዘገሊላ ተAምር ጥንተ Eለት የካቲት !3 ነው፡፡ ሆኖም ወደ ጥር 02 ተዛውሮ ይከበራል፡፡
ምክንያቱም፡- የመገለጥ በዓል ስለሆነ ቃናን ከውኃ በዓል ከጥምቀት ጋር ለማክበር ነው፡፡

ማጠቃለያ
ከዚህ ትምህርት የሚከተሉትን ነጥቦች Eንማራለን፡ንስሐ፡- መጥምቁ ዮሐንስ "መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ" በማለት AስተምሮAል፡፡
ንስሐ

ከልባችን

በመጸጸት

ኃጢAትን

መተው፣

መወሰንም ነው፡፡ በዚህም በክርስቶስ Aዲስ ሕይወት

ለካህን

(ንስሐ

Aባት)

መናዘዝና

ላለመመለስ

Eናገኛለን፡፡

ትሕትና፡- ዮሐንስ Eንደገለጠው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከEርሱ (ከመጥምቁ ዮሐንስ)
ይበልጣል÷ ብቻም ሳይሆን ጌታውና Aምላኩም ነበር፡፡ የሰማይና የምድርም ፈጣሪ ነው፡፡ ነገር ግን
Eርሱ ወደ ዮሐንስ ሄዶ ሲጠመቅ ትሕትናን ሊያስተምር ነበር፡፡ ለዚህም ነው "ጽድቅን ሁሉ

ልንፈጽም ይገባናል" ያለው፡፡ ከጌታ ትሕትናን ከዮሐንስ መታዘዝን ተምረናል፡፡
በምሳሌ ማስተማር፡- ጌታችን በቃል ብቻ Aላስተማረንም፤ በተግባርና በቃልም ምሳሌ በመሆን
Aስተማረን Eንጂ፡፡ በዚህም በEለታዊ ኑሮAችን መልካም ምሳሌ Eንድንሆን Aርኣያ ሆኖናል፡፡
AስተርEዮ፡- መገለጥ ማለት ነው፡፡ የEግዚAብሔር ሦስትነት ፣ የጌታችን ለሕዝቡ መገለጥ ፣
በቃና የተደረገው የመጀመሪያ ተAምራት ናቸው፡፡ Eነዚህ በሙሉ በምድረ Eስራኤል ራሱን ዝቅ
Aድርጎ የተወለደው Aምላክ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ራሱን የገለጠባቸው ናቸው፡፡

ተግባር
ክርስቶስን በማስተማር ፣ በሕይወታችሁ የEርሱ መሆናችሁን በማሳየትና በሚቻለው ጥበብ
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ግለጡት፡፡
ጥያቄዎች፡1.

‹‹ AስተርEዮ›› የሚለው የግEዝ ቃል የAማርኛ ትርጉም ምንድነው?

2.

የመጀመሪያው የEግዚAብሔር መገለጥ በምን ይታወቃል? በተማራችሁት መሠረት
ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በመጥቀስ Aብራሩ፡፡

3.

የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዘመነ AስተርEዮ ወይም የመገለጥ ወራት
ብላ የምታስበው ከመቼ Eስከ መቼ ያለውን ጊዜ ነው?
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4.

EግዚAብሔር

በAንድነት በሦስትነቱ የተገለጠበት Eለት ምን ተብሎ ይታወቃል? የዚህን

መገለጥ መነሻና Aጠቃላይ ሁኔታ በዝርዝር Aብራሩ፡፡
5.

በቤተ ክርስቲያናችን ይህ በዓል ምን ተብሎ ይጠራል? የሚከበርበት Eለትስ መቼ ነው?

6.

ጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ከተጠመቀ በኋላ የፈጸመው ተAምር
ምንድነው? የት?
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ትንቢተ ዮናስ
Aሥራ ዘጠነኛ ሳምንት
ዓላማ፡- ተማሪዎች ከነቢዩ ዮናስ ታሪክ፤ EግዚAብሔርን ስለመታዘዝ፣ በንስሐ ስለመጸለይ Eና
ስለ ኃጢAታችን ስለመጾም Eንዲሁም በንስሐ፣ በጾምና በጸሎት የሚገኘውን በረከት ያውቃሉ፤
መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “በመከራዬ ሳለሁ ወደ Aምላኬ ወደ EግዚAብሔር ጮኽሁ Eርሱም ሰማኝ
ዮና. 2÷3
ምንባብ፡- ከመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ዮናስን በሙሉ Aንብቡ

መግቢያ፡-

በዛሬው ትምህርታችን ትንቢተ ዮናስን Eናጠናለን፡፡

ነነዌ፡- በጢግሮስ ወንዝ ዳርቻ በናምሩድ ተመሠረተች፡፡ ይህች ቦታ በዘመናችን Iራቅ ተብሎ
በሚጠራው ሀገር ስትገኝ ሞሱል ትባላለች፡፡ በዙሪያዋ ረጅም ግንብ ያላት ታላቅ ከተማ ነበረች፡፡
ከጌታችን ልደት ዘጠኝ መቶ ዓመታት በፊት ፤ Aንድ መቶ ሃያ ሺሕ ሕዝብ ይኖርባት ነበር፡፡
ሆኖም ሕዝቡ በኃጢAት የሚኖሩ ነበሩ፡፡ EግዚAብሔር የAማቴ ልጅ ዮናስን “ወደ ታላቂቱ

ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፥ ክፉታቸውም ወደ ፊቴ ወጥቶAልና በEርስዋ ላይ ስበክ።” ዮና.1.2
Aለው፡፡ የነነዌ ሰዎች ከEግዚAብሔር ርቀው ለረጅም ጊዜ ኖሩ÷Aምላካቸውን EግዚAብሔርንም
ረስተው በብዙ ኃጢAቶች ተጠመዱ፡፡ EግዚAብሔር ግን ፍጹም Aልረሳቸውም፣ ከጥፋታቸው
ተመልሰው Eንዲድኑና ወደ Eውነተኛው Eውቀት Eንዲመጡ ይፈልግ ነበር፡፡ ሁሌም ከAጠገባቸው
Aልተለየም፡፡
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የነነዌ ሰዎች ለራሳቸው ጣOታትን ፈጥረዋል፡፡ ስለ EግዚAብሔር ያላቸው መሠረተ Eምነት
Eና

Aመለካከትም

የተዛባ

ነበር፡፡

በቀጥተኛ

መንገድ

በEርሱ

Eንዲያምኑ

፣

ለEግዚAብሔር

የማይቻለው Aልነበረም፡፡ ነገር ግን ስሙን Eንዲያውቁ፣ ክብሩን Eንዲያወድሱና በቀና Aምልኮ
Eንዲኖሩ በነቢያት ትምህርት ጠራቸው፡፡

ነቢዩ ዮናስ፡ዮናስ ማለት ርግብ ማለት ነው፡፡ ዮናስ በገሊላ ውስጥ ከምትገኘው ከጋትሔፌር የተነሣ ነቢይ
ነው፡፡ 2ኛ.ነገሥ.04.!5፡፡ Aባቱ Aማቴ ይባላል፡፡
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ከትንቢተ ዮናስ ውጭ በ2ኛ ነገ.04.!3-!5 ላይ ብቻ ስለ ዮናስ ተጠቅሶAል፡፡ ከዚህ ጥቅስ ዮናስ
የነበረው

በዳግማዊ

Iዩርብዓም

ዘመን

7)'3-7)#3(783-743)

መሆኑን

Eንረዳለን፡፡

ዮናስ

ከመጀመሪያዎቹ የሥነ ጽሑፍ ነቢያት Aንዱ ነው፡፡
ነቢዩ ዮናስ ትንቢት የተናገረው

በAሦራውያን ዋና ከተማ በነነዌ ነበር፡፡

ዮናስ በነነዌ

ያስተማረው በራብዓዊ ስልምናሶር በነገሠበት ዘመን 7)'1-7)&2(781-772 ቅ.ል.ክ) ነበር፡፡ ዮናስ
ከትውልድ ሀገሩ ወጥቶ በAሕዛብ ሀገር የEግዚAብሔርን ቃል የሰበከ ብቸኛ ነቢይ ነው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
1. የመጽሐፉ ዓላማ
ትንቢተ ዮናስ ከEስራኤል ወደ Aሕዛብ የተላከ የብሉይ ኪዳን መልEክት ነው፡፡ ይህም
EግዚAብሔር

ለAሕዛብ

ያለውን

ፍቅር

ያስረዳል፡፡

መጽሐፉ

የነቢዩን

የAገልግሎት

ሕይወት

ይገልጻል፡፡
የነብዩ ታሪክ ስለ ክርስቶስ ይነግረናል፡፡ ዮናስ ሦስት መAልትና ሦስት ሌሊት በዓሣ Aንበሪ
ሆድ Aድሯል፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ሦስት መዓልትና ሦስት ሌሊት በከርሠ መቃብር
ማደሩን ያመለክታል፡፡ ማቴ.02."9-#1፤ ሉቃ.01.!9-"፡፡ ከነቢያት መካከል ለክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ
በቀጥታ የተጠቀሰ ዩናስ ብቻ ነው፡፡ ወደ Aሐዛብ የሆነው የዩናስ ተልEኮ የመሲሕ ተልEኮ Eና
Aድኅኖት ለEስራኤል ብቻ ሳይሆን ለAሕዛብም መሆኑን ያመለክታል፡፡

2. Aከፋፈሉ
መጽሐፈ ዮናስ በAምስት ይከፈላል፡፡
1. ምEራፍ.1.1-3 EግዚAብሔር ዮናስን ወደ ነነዌ ላከው፤ ዮናስ ኮበለለ፡፡
2. ምE 1.4-07 የዮናስ ወደ ቴርሴስ መኰብለልና የተከተለው EግዚAብሔር Eጅ፡፡
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3. ምE 2.1-0 ዮናስ በከርሠ Aንበሪ የጸለየው ጸሎት፡፡

4. ምE 3.1-9 የEግዚAብሔር ትEዛዝ ለዩናስ Eንደገና መምጣቱ፡፡
5.

ምE

3.0፣4.01

በEግዚAብሔር

ምሕረት

የዮናስ

Aለመደሰትና

የEግዚAብሔር

ተግሣጽ፡፡
3. ታሪኩ
ዮናስ ነነዌ በኃጢAትዋ ልትጠፋ ሲፈረድባት ሕዝቡን ለንስሐ Eንዲጠራ በEግርዚAብሔር
ተላከ፡፡(1.1) ዮናስ ግን EግዚAብሔር መሐሪ ስለሆነ ከጥፋት ቢያድናቸው ውሸታም Eባላለሁ ብሎ
ፈርቶ በጀልባ ከነነዌ ወጣና ከEግዚAብሔር ፊት ሸሸ፡፡(1.2-3)
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EግዚAብሔር

ታላቅ

የነፋስ

ሞገድ

Aስነሣ

ባሕሩም

ተናወጠ

በመርከብዋ

የነበሩት

ለሕይወታቸው ፈሩ፣ Eጅግም ተሸበሩ፤ ሁሉም ወደ Aምላክ ጮኹ፡፡ ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ዮናስ
ከመርከቡ ውስጠኛ ክፍል ተኝቶ ነበር፡፡ የመርከቡ መሪ ግን ዮናስ ተነሥቶ Eንዲጸልይ ቀሰቀሰው፡፡
በመርከብዋ የነበሩት በAንድ ሰው ኃጢAት ይህ Aግኝቶናልና ማን Eንደሆነ Eርስ በርሳችን Eጣ
Eንጣጣል Aሉ፡፡(ዮና.1.4-7)
Eጣው በዮናስ ላይ ወደቀ፤ ምን በደል Eንደሠራ ጠየቁት፡፡ ዮናስም ከEግዚAብሔር ፊት Eንደ
ኮበለለ፣ በርሱ ምክንያት ነዉጡ Eንደመጣ ቢጥሉትም ሞገዱ ጸጥ Eንደሚል ነገራቸው፡፡ ሰዎቹ ግን
ወደ ምድሩ ሊመለሱ Aጥብቀው ቀዘፉ ሆኖም ሞገዱ Aየለባቸው፡፡(ዮና.1.8-03) EግዚAብሔር
በንጹሕ ደም Eንዳይፈርድባቸው ጸልየው ጣሉት፡፡ ባሕሩም ጸጥ Aለ፡፡ ሰዎቹም EግዚAብሔርን
ፈርተው መሥዋEት Aቀረቡ፡፡(1.04-06)
EግዚAብሔርም ዮናስን የሚውጥ ታላቅ ዓሣ Aሰናዳ፡፡ ዮናስንም ዋጠው፤
ሌሊት

በዓሣው

ሆድ

ነበር፡፡

ዮናስ

በዓሣው

ሆድ

ውስጥ

ሆኖ

ወደ

ሦስት ቀንና ሦስት
EግዚAብሔር

ጸለየ፤

EግዚAብሔርም መለሰለት፡፡ EግዚAብሔርም ዓሣውን Aዘዘው ዮናስንም በየብስ ላይ ተፋው፡፡
(ዮና.2.1-01)
ጌታ EግዚAብሔር ዮናስን ወደ ነነዌ ተመልሶ በሕዝቡ ኃጢAት በሦስት ቀን ትጠፋለች ብሎ
Eንዲናገር ላከው፡፡ ዮናስም የታዘዘውን ፈጸመ፡፡ ይሄን የሰሙ የነነዌ ሰዎች ጾም ዓወጁ፤ ማቅ
ለብሰውም Aለቀሱ፡፡ የነነዌ ንጉሥ ከዙፋኑ ወርዶ ማቅ ለበሰ፤ Aመድ ነሰነሶም ተቀመጠ፡፡ ከAዋቂ
Eስከ ሕፃን Eንስሳት ጭምር ለሦስት ቀን Eንዲጾሙ Aዘዘ፡፡ ከክፋ መንገዳቸው መመለሳቸውን ያየ
ጌታ መAቱን መለሰ፡፡ (ዮና.3.1-0)
ዮናስ

ግን

በዚህ

ደስ

Aልተሰኘም

፤

EግዚAብሔር

የነነዌን

ሕዝብ

Aጠፋለሁ

ብሎ

Aላጠፋቸውምና ከከተማው ወጥቶ ዳስ ሠርቶ ተቀመጠ፡፡ EግዚAብሔር የቅል ዛፍ Aብቅሎ፤ ዮናስን
ከፀሐይ የሚከልለው ማረፊያ ጥላ Aዘጋጀለት፡፡ ሲነጋ ቅሉን ትል በልቶት ወደቀ፡፡ ዮናስ ተቆጣ
መሞትንም

www.zeorthodox.org

ተመኘ

በቁጣ

Aማረረ፡፡

EግዚAብሔርም፤

Aንተ

ትበቅል

ዘንድ

ላልደከምህባት

ላላሳደግሃትም፣ በAንድ ሌሊት ለበቀለች፣ በAንድ ሌሊትም ለደረቀችው፣ ቅል Aዝነሃል፡፡ Eኔስ
ቀኛቸውንና ግራቸውን የማይለዩ ከመቶ ሃያ ሺህ የሚበልጡ ሰዎችና ብዙ Eንስሳት ላሉባት
ለታላቂቱ ከተማ ለነነዌ Aላዝንምን Aለው፡፡ (ዮና.4.1-01)
4. ዮናስ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ፡EግዚAብሔር ዮናስን ወደ ነነዌ ሰዎች ላከው፤ የነነዌ ሰዎችም ንስሐ ገብተው ዳኑ፡፡
በተመሳሳይም EግዚAብሔር ከፍቅሩ የተነሳ Aንድያ ልጁን ላከ፤ ሥጋን ተዋሕዶ ሰው ሆነ÷ስለ
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ዓለም ሞቶ ተነሣ÷ላመኑበትም የዘላለም ሕይወት ሰጠ፡፡
ዮናስን ወደ ባሕሩ መጣል መርከበኞቹን በሙሉ ከሞት ጥፋት Aድኗል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም
ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ለዓለም ከዘላለም ሞት መዳንን Aድሏል፡፡
ዮናስ በዓሣ ነባሪው ሆድ ሦስት ቀንና ሌሊት Aድሮ ወጥቷል፤ በሕይወት ኖሯል፡፡ Aሁንም
በተመሳሳይ ሁኔታ ጌታችን በመስቀል ላይ ሞቶ፤ ሦስት ቀንና ሌሊት በከርሠ መቃብር Aድሮ፤
ከሙታን ተለይቶ 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 ይሄንንም ከጌታችን
ሞት Eና ትንሣኤ ጋራ በማነጻጸር ለቅዱሳን ሐዋርያቱ ያላቸውን Aስተውል፡፡“…የሰው ልጅም

ለካህናት Aለቆችና ለጻፎች Aልፎ ይሰጣል÷የሞት ፍርድም ይፈርዱበታል÷ ለAሕዛብም Aሳልፈው
ይሰጡታል÷ይዘብቱበትማል÷ይተፉበትማል÷ይገርፉትማል÷ይገድሉትማል÷በሦስተኛውም

ቀን

ይነሣል Aላቸው፡፡” ማር.0."3-"4

ማጠቃለያ
EግዚAብሔር መሐሪ ነው፡፡ ሕዝቡ Eንዲጠፋ Aይፈልግም፡፡ ስለዚህም መልEክቱን በነቢያትና
መምህራን Eየላከ በኃጢAታችን Eንዳንጠፋ ያሳስበናል፡፡ በኋጢAት Eንኳን ሆነን የንስሐ ጊዜ
ይሰጠናል፡፡ ዮናስን ወደ ሕዝቡ የላከው የነነዌ ሰዎችን ከጥፋት ለማዳን ነበር፡፡ ከኃጢAታቸው
ሲመለሱም ማራቸው፡፡
የነነዌ ሰዎች ንስሐ በጾምና ጸሎት ነበር፡፡ ንጉሡ ሕዝቡ Eንዲጾሙ AዝዞAል፡፡ ይህም ከልብ
የሆነ ጾምና ጸሎት የEግዚAብሔርን ልብ የሚያራራና ምሕረትን የሚያመጣ መሆኑን Eንገነዘባለን፡፡
የትም ብንሆን ከEግዚAብሔር Aንደበቅም፤ የEርሱን ጥሪ ሰምተን ልንመልስ ይገባል፡፡ ዮናስ

www.zeorthodox.org

ከEግዚAብሔር ፊት ለመሸሽም ሞክሯል ግን Aልቻለም፡፡ EግዚAብሔር ልናደርገው የሚፈልገውን
መፈጸም ይገባናል፡፡

EግዚAብሔር የሰው ልጆችን በነቢያት ቃል ያዘጋጀ ነበር፡፡ በተጨማሪም ብዙ ምልክቶች Eና
ትንቢቶችን በመግለጥ የዓለምን ድኅነት Eንዲጠብቁ Aድርጓል፡፡ የትንቢቱን መፈጸም (ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስን) የተጠባበቁና ያመኑም ድነዋል፡፡
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ተግባር ፡1. በEኛ ያለውን የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ Eና ሓላፊነታችንን Eንወጣ፡፡
2. ተማሪዎች ስሕተታችሁን በማረም የቀና ሕይወት ለመጓዝ፤ ተስፋ መቁረጥን ከEናንተ
Aርቁ፤
3. ለEግዚAብሔር ትEዛዝ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ልብ ሊኖረን ይገባል፡፡
4. EግዚAብሔር ቀጥቷቸው መልካም ያገኙና የዳኑ ቅዱሳንን ታሪክ Aስረዱ፡፡
5. EግዚAብሔር

ምሕረቱን

Eና

ትEግሥቱን

ለሰዎች

ከሚያሳይባቸው

ሁኔታዎች

የተወሰኑትን ግለጡ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ነነዌ በየት የምትገኝ ከተማ ነች?
2. ወደ ነነዌ የተላከው ነቢይ ማን ይባላል?
3. ነቢዩ ወደ ነነዌ ሰዎች የተላከበት ምክንያት ምንድነው?
4. ወደ ነነዌ የተላከው ነቢይ ምን ደረሰበት? ምክንያቱን Eና Aጠቃላይ ታሪኩን Aብራሩ፡፡
5. የነነዌ ሰዎች ከEግዚAብሔር ቅጣት የዳኑት በምንድነው? Aብራሩ፡፡
6. ዮናስ የክርስቶስ ምሳሌ Eንደሆነ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ይገልጻል፡፡ ምሳሌነቱን
በማብራራት ግለጽ፡፡

www.zeorthodox.org
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ጾም Eና Aስፈላጊነቱ
ሃያኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡-

ተማሪዎች

ስለጾም

ጥቅምና

መንፈሳዊት

ያውቃሉ፤

በመምህሩ

የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "ጾምን ቀድሱ ጉባኤውንም Aውጁ፡፡" Iዩ 2÷05
ምንባባት፡- ማቴ.4÷1-01 ፣ዳን. 0÷3

መግቢያ፡ጾመ ተከለከለ ማለት ሲሆን፣ ከምግብና መጠጥ ለተወሰነ ሰዓታትና ከቅባት ምግቦች ደግሞ
በጾም ወቅት መከልከል ነው፡፡ ክርስቲያኖች ሁሌም 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፡፡
ሁዳዴ በመባል የሚታወቀው Aቢይ ጾም ከሰባቱ Aጾዋማት Aንዱ ነው፤ ጌታችን Aርባ ቀንና
Aርባ ሌሊት የጾመው ስለሆነም Eንጾመዋለን፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም ጾም በሕይወታችን ውስጥ ያለውን ጠቀሜታና መንፈሳዊ ይዘቱን
Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ጾም በመንፈሳዊ ሕይወታችን Aስፈላጊው ተግባር ሲሆን፤ በብሉይ ኪዳን በጾም ብዙ መንፈሳዊ

www.zeorthodox.org

ሥራ የሠሩ የEግዚAብሔር ሰዎችን Eናገኛለን፡፡
ለምሳሌ :-


ሙሴ Aሥርቱን ትEዛዛት ከEግዚAብሔር ከመቀበሉ በፊት Aርባ ቀንና ሌሊት ጾሞAል፡፡
ዘጸ. !4

ዳንኤል በዓለም ወደፊት የሚፈጸመውን ሲገለጽለት በጾም ነበር፡፡ዳን.0÷3

ነኅምያ ስለ Iየሩሳሌም ጥፋት ሲሰማ ጾሟል፡፡ ኑኃ.1

ዳዊት ይጾም ነበር፡፡ "ነፍሴን በጾም Aስመረርኳት" መዝ. )8/)9÷!4

Iሳይያስ ይጾም ነበር፡፡ ስለጾምም AስተምሮAል፡፡ (Iሳ.$8÷3)
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ነቢዩ ኤልያስ Aርባ ቀንና ሌሊት ጾሞAል፡፡ 1ኛነገ.09÷8

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም Eስኪራብ በበረሐ Aርባ ቀንና ሌሊት ጾሟል፡፡ ማቴ.4÷1-01
በተራራው ስብከትም ስለ ጾም AስተምሮAል፡፡ /ማቴ.6÷06-08/ ዲያብሎስ Eንዴት
Eንደሚሸነፍ "ይህ ወገን በጸሎትና ጾም ካልሆነ ሊወጣ Aይችልም" /ማር.9÷!9/ብሎናል፡፡

በሐዋርያት ሥራ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ስትጾም Eናነባለን፡፡/የሐዋ.ሥ.03÷3-4/

የቤተ ክርስቲያን Aባቶች ለEኛ በደረሱን ጽሑፎቻቸው ስለ ጾም ጥቅም ጽፈዋል፣
ደንግገዋልም፡፡

ጾምና መንፈሳዊ Eድገት
ጾም የነፍሳችንን ፈቃድ ለመፈጸም የሥጋን ፍላጎት ለማሸነፍ የምንፈጽመው ተግባረ ነፍስ
ነው፡፡ በሕይወታችን በሥጋ ክፉ Aምሮትና መንፈሳዊነት መካከል ትግል Aለብን፡፡
ለዚህም ነው! ቅዱስ ጳውሎስ "ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና÷

Eነዚህም Eርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉት Aትችሉም፡፡" ያለው
ገላ.5÷07
ሶርያዊው ይስሐቅ "በኃጢAትና ምኞቶቹ የሚፈጸም መንፈሳዊ ትግል ሁሉ በጾም መጀመር

Aለበት በተለይም ይህ ትግል ከውስጣዊ ኃጢAት /ምኞት/ ጋር ከሆነ " ይላል
ከምግብ መካከል ጎን ለጎን መንፈሳዊ Eድገት መኖር Aለበት፡፡
የሥጋ ጾም ከልብ ንጽሕና ፣ ከነፍስና ከሥጋ ቅድስና ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ከዚህም ጋር Aንድ

"በኃጢAትና በግፍ ተይዘን ከምግብ በመከልከል ብቻ ከጾምን÷ የሥጋችን መጾም ብቻ

ቅዱስ

Aይጠቅመንም÷ ውድ የሆነውን ተግባር Eናረክሰዋለን፡፡ ስለዚህም የውጭ ሰውነታችን Eንደሚጾም
ውሳጣዊ

ሰብEናችንንም

መቆጣጠር

Eና

ከሚጎዱት

ነገሮች

በመቆጠብ

ጾማችንን

ከክፋት፣

ካለመታመን፣ ከጥላቻ በማንጻት Eውነተኛ ማድረግ Aለብን፡፡ ብሏል፡፡

www.zeorthodox.org

የጾምና የጸሎት Aለመነጣጠል፡፡

ቅዱሳን ጾምን በጠንካራ ምሽግ ፣ ጸሎትን ደግሞ በጠንካራ ምሽግ ውስጥ ያለ ሰው
በሚያጠቃበት መሣሪያ ይመስሉታል፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ ጸሎት ከጾም ጋር በኅበረት ሲፈጸም
Eንመለከታለን፡፡
የነነዌ ሰዎች ጾም ፣ የAስቴር ጾም Eና Aይሁድ ከጥፋት ለመዳን የጾሙት ጾም ሁሉ ከጸሎት
ጋር ነበር፡፡ ዮና.2 Aስቴር 2-3 ያገኙት መልስና ውጤቱም ጾም ከጸሎት ጋር ያለው Aንድነት ማሳያ
ነው፡፡
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ጾምና ምጽዋት Aይነጣጠሉም
ጾም ከፍቅርና ቸርነት ጋር የተያያዘ ነውና፣ ጿሚዎች ሲራቡ ለድሆችና የሚበሉት ለሌላቸው
በጾም የተዉትን ምግብ Eና ሌላም ለነዳያን የሚያስፈልገውን ይመውታሉ፡፡ EግዚAብሒርም ለነብዩ
ለIሳይያስ "Eኔ የመረጥሁት ጾም

ይህ Aይደለምን?.... Eንጀራህን ለተራበ ትቆርስ ዘንድ÷

ስደቶኞችን ድሆችን ወደ ቤትህ ታገባ ዘንድ፤የተራቆተውንስ ብታይ ታለብሰው ዘንድ፤ከሥጋ ዘመድህ
Eንዳትሸሽግ Aይደለምን? የዚያን ጊዜ ብርሃን Eንደ ንጋት ይበራል÷ ፈውስህም ፈጥኖ ይበቅላል÷
ጽድቅህም በፊትህ ይሄዳል÷ የEግዚAብሔርም ክብር በኋላህ ይጠብቅሃል፡፡" /Iሳይ.$8÷6-8/

ማጠቃለያ
ጾምና ጸሎት ራስን መግዛትን ለማዳበርና ለመንፈሳዊ Eድገት የሚያስፈልጉ፣ የማይነጣጠሉ
ተግባራዊ Aምልኮቶች Eና የጽድቅ መሣሪያዎች ናቸው፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሊሆነን ጾሟል፡፡ Eኛም ምሳሌውን ተከትለን መንፈሳዊ
መሣሪያዎችንን ልንታጠቅ ይገባል፡፡

ተግባር
 የጾም ፈተናዎች Eንዴት Eንደሚታለፉ ተወያዩ፡፡
ጥያቄዎች፡1. ጾም ማለት ምን ማለት ነው? ከትርጉሙ ጋር ምንነቱንና Aፈጻጸሙን Aብራሩ፡፡
2. በብሉይ ኪዳን በጾም መንፈሳዊ ሥራ ከሠሩ የEግዚAብሔር ሰዎች ሦስቱን በመጥቀስ
Aብራሩ፡፡
3. ሁዳዴ በመባል የሚታወቀውን Aቢይ ጾም የምንጾመው ለምንድነው?

www.zeorthodox.org
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ቅዱስ ቄርሎስ
ሃያ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የቅዱስ ቄርሎስን ታሪክ ያውቃሉ፤ ከሕይወቱና ሥራዎቹ ቤተ
ክርስቲያንን ስለመጠበቅ ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“በገዛ ደሙ የዋጃትን የEግዚAብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁAት ዘንድ

መንፈስ ቅዱስ Eናንተን ጳጳሳት Aድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ።”
የሐዋ.!.!8፡፡
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንታሪክ ከልደት Eስከ !)
ዓ.ም/ ገጽ 178፤ Patrology: Father Tadros Malaty. ‹‹ሃይማኖተ Aበው፤››

መግቢያ፡ከ375(8)– 444 ዓ.ም የኖረው ቅዱስ ቄርሎስ፡- ዓምደ ሃይማኖት ፤ ቅዱስ ፤ ሊቅ ፤ የቤተ
ክርስቲያን

ጠበቃ

በሚሉት

ቅጽል

ክርቲያናችንም የዓለም መምህር

ስያሜዎች

በዓለም

Aብያተ

ክርስቲያናት

ይጠራል፡፡ ቤተ

ትለዋለች፡፡ ይህ የAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን Aባት ቅዱስ

ቄርሎስ ከAይሁድ፣ ከAረማውያንና ከመናፍቃን ጋር የታገለ የሃይማኖት Aባት ነው፡፡
የኤፌሶን ጉባኤ ሰብሳቢ Eርሱ ነበር፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ የነገረ መለኮት ትምህርት ታላቅ ሊቅ
ሲሆን፤

የቤተ

ክርስቲያንን

ቃላት

ያዳበረ

ምሁርም

ነበር፡፡

ከEውቀቱ

ጎን

በቅድስናውም

የተመሰከረለት Aባት ነው፡፡

www.zeorthodox.org

በቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ መሰደድ፣ በፈላስፋዋ ሂፓቲያ ሞት Eና በኤፌሶን ጉባኤ Aካሄድ
Aወዛጋቢ ታሪኮች ምክንያት ከተለያዩ ወገኖች ጥያቄዎች ይነሣሉ፡፡ ለመሆኑ ቅዱስ ቄርሎስ ማነው ?
…..Eኛስ ከታሪኩ ምን Eንማራለን? የሚሉትን ነጥቦች ይህ ትምህርት የሚዳስሳቸው ጉዳዮች
Aድርገን መርጠናቸዋል፡፡ ጌታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ማስተዋልና ጥበብን ይስጠን
Aሜን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ስሙ፡-በግሪክ Eና ኮፕት ኪሪሊዮስ፣ሲሪል፣በግEዝ ቄርሎስ ተብሎ ይጠራል፤ መምህር(Aለቃ)
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ማለት ነው፡፡

ትውልድ Eና Eድገቱ
ቀድሞ ቴዎዶስየስ ተብላ በምትጠራ ፤ በዛሬዋ Iል መኻላ Iል ኩበራ በተባለችው ከተማ
Aካባቢ በግብጽ ተወለደ:: Eናቱ በልጅነቱ ሞተች፡፡ Aጎቱ (የEናቱ ወንድም) ቴዎፍሎስ Aሳደገው፡፡
ቴዎፍሎስ በEስክንድርያ የነበረ ካህን ሲሆን በኋላ ፓትርያርክ ሆኗል፡፡
ከAሥራ ሁለት Eስከ Aሥራ Aራት ዓመቱ የቋንቋ Aገባብ ተማረ፤ Eስከ ሃያ ዓመቱ የዘመኑን
የንግግር ጥበብ Aጠና፡፡ ከዚያም ለAምስት ዓመታት በግብጽ ገዳማት በገዳማዊ ሕይወት ኖረ፡፡
በዚያም በርካታ መጻሕፍትን Aንብቧል፡፡

Aገልግሎቱ
ቄርሎስ ጥሩ Aንባቢ Eና Aስተማሪ ነበር፡፡ ይህን የሚያውቀው Aጎቱ ወደ Eስክንድርያ
Aስመጣው፡፡ በዚያም በንባብ Eና በትምህርት ማገልገል ጀመረ፡፡ በEውቀቱ Eና በንጽሕናው
የሚደሰትበት Aጎቱ -ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ ክህነት ሰጠው፡፡ በAገልግሎቱም በርትቶ ማስተማር
ቀጠለ፡፡

የOክ ጉባኤ
በ4)2(402) ዓ.ም በOክ የተደረገው ጉባኤ ታላቅ ስሕተት የተሠራበት ጉባኤ ነበር፡፡ ቄርሎስ
ከAጎቱ ጋር Eስክንድርያን ወክለው ተገኙ፡፡ በቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ ላይ በስሕተትና በሐሰት ግዝት
ካስተላለፉት ጋር ተባበረ፡፡ ይህም የቴዎፍሎስ ያልተገባ ድርጊትና በንግሥቲቱ ተጽEኖ ነበር፡፡ ሆኖም
ቅዱስ ቄርሎስ 4)07(በ417)ዓ.ም ለቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የቅድስና መዓርግ በመስጠት ስሕተቱን
Aርሟል፡፡

ፕትርክና
ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ በ4)02(412) ዓ.ም ሞተ፡፡ በወቅቱ በEስክንድርያ የነበረው ትውፊት
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Aዲስ ፓትርያርክ የሚሾመው በኃላፊው ፓትርያርክ ኑዛዜ መሠረት ነው፡፡ የነበረው ፓትርያርክ
Eከሌን ሹሙት ብሎ ከመሞቱ በፊት ይናዘዛል፡፡ ያንን Aባት ይሾሙታል፡፡ በዚህ መሰረት
ፓትርያርክ ቴዋፍሎስ ቄርሎስ Eንዲተካው ተናዞ ነበር፡፡ Eርሱ ጥቅምት 05

ቀን Aርፎ ቅዱስ

ቄርሎስ ጥቅምት 08 ቀን ተተካ፡፡
የቅዱስ ቄርሎስ ዘመነ ፕትርክና የመጀመሪያዎቹ ሥራዎች በEስክንድርያ ከገነኑት Aጽራረ
ቤተ ክርስቲያን ጋር መታገል ነበር፡፡ Eነዚህም በዋናነት ሦስት ነበሩ፡-
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1. ኖቫቲስቶች
ከ2)$(250) ዓ.ም ጀምሮ የነበረው የሮም ጳጳስ በመፍራት ለጣOት የሠዉ ክርስቲያኖችን
ተቀበለ፡፡ ይህን ኖቫቲና ተከታዮቹ ተቃወሙት፡፡ የዚህ Eንቅስቃሴ ተከታዮች መሪያቸው ኖቫቲ
በሰማEትነት ሲሞት ወደ ተለያየ ቦታ ተሰደዱ፡፡ ዋና መነኻርያቸውም Eስክንድርያ ነበረች፡፡ የንስሐን
ትምህርትና የEግዚAብሔርን መሐሪነት የዘነጉ ናቸው፡፡ በቴዎፍሎስ ዘመነ ፕትርክና በቸልታ
የታለፉ ሲሆን በቄርሎስ ዘመነ ፕትርክና ዋነኛ ኃይሎች ሆነው ወጡ፡፡ የራሳቸውን ቤተ ክርስቲያን
Aቋቋሙ፡፡ ይህ ድርጊት ቤተ ክርስቲያንን የሚከፋፍል በመሆኑ ቄርሎስ Aጥብቆ ተቃውሞ፡፡ ቤተ
ክርስቲያናቸውን ዘጋው፡፡

2. Aይሁድ
ከታላቁ Eስክንድር ዘመን 3)"(330 ዓ.ዓ ቅልክ) ጀምሮ Aይሁድ በEስክንድርያ ይኖሩ ነበሩ፡፡
በዘመነ ክርስትናም በተለይም በ&(70) ዓ.ም Iየሩሳሌም በጥጦስ ባድማ ስትሆን ፤ ከAይሁድ ዋና
መነኻሪያዎች Aንድዋ Eስክንድርያ ነበረች፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ በፕትርክና Eንደተቀመጠ ክርስትናን በበጎ
የማይመለከቱት Aይሁድ ከክርስቲያኖች ጋር የነበራቸው Aለመግባባት Aይሎ ክርስቲያኖችን መግደል
Eና Aብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ጀመሩ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ድርጊቶቻቸው በትEግሥት ታለፉ፡፡
ቄርሎስ የAይሁድን ስሕተት በትምህርት ብቻ ለማረም ሞከረ፡፡ ሆኖም የAይሁድ ጭፍን ጉዞ Eየባሰ
መጣ፡፡ Aደጋው በማየሉም Aይሁድ ከEስክንድርያ Eንዲወጡ ተደረገ፡፡

3. Aረማዊነት
ጣOት Aምልኮንና የግሪክን (በተለይም ኒዎ ፕላቶኒዝምን) መሠረት ያደረገ ትምህርት Eና
Aምልኮ በEስክንድርያ ነበር፡፡ Eነዚህም ሰይጣናዊ Aምልኮ ፣ ኮከብ ቆጠራ Eና የመሳሰሉትን ሕዝቡን
በማለማመድ Eና በማስፈጸም የታወቁ ነበሩ፡፡ ከEነዚህም የኒዮ ፕላቶኒዝም ፣ የሒሳብ ፣ ኮከብ
ቆጠራ

መምህርት የነበረችው ሂፓቲያ ከ3)$-4)05(350-415) ዓ.ም ትጠቀሳለች፡፡ ይህች ሴት በሮም
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ሕግ የተከለከለውን ጣOት Aምልኮ ከመፈጸምዋም ባሻገር የከተማዋን ገዥ (Oሪተስ) በመምከር
ከፓትርያርክ ቄርሎስ ጋር Aጋጨቻቸው፡፡ ይህ ነገር በሕዝቡ ዘንድ ሲሰማ ከፍተኛ ቁጣ ቀሰቀሰ፡፡
ጴጥሮስ በተባለ Aናጉንስጢስ መሪነት በAቢይ ጾም የተነሣው ሁከት ሂፓትያን በጥንታዊው የጣOት
ማምለኪያ በመግደል ተጠናቀቀ፡፡ የEስክንድርያ ቤተ ክርስቲያን መዛግብት Eንደሚጠቁሙት ቄርሎስ
በቁጣ የተነሣሣውንና በግድያ የተፈጸመውን I ክርስቲያናዊ ድርጊት ተቃውሞ ነበር፡፡ ሆኖም ከEርሱ
ፈቃድ ውጪ በሕዝባዊ ቁጣ ተመርቶ ድርጊቱ ተፈጸመ፡፡
ቅዱስ ቄርሎስ Aረማዊነትን የታገለው በጽሑፍ Eና በትምህርት ነበር፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ
በገዳማዊ ሕይወቱ በብዛት ካነበባቸው መጻሕፍት Aንዱ የቀጰዶቅያ Aበው ጽሑፎች (በተለይም
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የቅዱስ ባስልዮስን) ነበር፡፡ በተቃራኒውም የAሕዛብን ፍልስፍናም Aጥንቷል፡፡ በዚህ መሠረት
ከቀጰዶቂያ Aባቶች ጋር ወደ ውዝግብ የገባውና Aረማዊነትን ለመመለስ ጥሮ ያልተሳካለት ንጉሥ
ጁልያን ከ3)%1-3)%3(361-363)ዓ.ም Aረማዊነትን ደግፎ ክርስትናን ተቃውሞ ያስጻፋቸው ሦስት
መጻሕፍት ነበሩት፡፡ Eነኚህ መጻሕፍት ለማንሰራራት ለሚጥረው Aረማዊነት ማጣቀሻዎች ነበሩ፡፡
ቅዱስ ቄርሎስ ለEነዚህ መጻሕፍት በምክንያታዊ Aቀራረብ የመለሰባቸው ሠላሳ ክፍል ያለው
መጽሐፍ ጽፏል፡፡
Eነዚህ የቅዱስ ቄርሎስ የመጀመሪያዎቹ የዘመነ ፕትርክና ፈተናዎች ነበሩ፡፡ የቅዱስ ቄርሎስን
ስም

በዓለም

Aብያተ

የሚከተሉትን ታሪካዊ
መንበረ

ክስቲያናት

ታሪክ

የኤፌሶን

ጉባኤ

ነው፡፡

ይሄንን

ለመረዳት

ሂደቶች ማየት ያስፈልጋል፡-

ቁስጥንጥንያ፡፡ በታላቁ

ቁስጥንጥንያ

ያገነነው

ቆስጠንጢኖስ ዘመን

Eንደ Aዲስ በተቋቋመችው ከተማ

ንስጥሮስ ተሾመ ፡፡ በምንኩስናው ሕይወቱ የተመሰገነው ንስጥሮስ በቁስጥንጥያ

ተሹሞ ጥቂት Eንደቆየ ‹‹Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ Aምላክ

Aትባልም››

የሚለውን ትምህርት ደግፎ A ስተማረ፡፡ በዚህ ምክንያት ከቁስጥንጥያ ክርስቲያኖች ተቃውሞ
ተነሣ፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ ይህንን ተቃውሞ ለንስጥሮስ ሁለት የጽሑፍ መልEክቶች ላከ፡፡ የሮሙ
ፓትርያርክ ሲላስቲን ፣ የAንጾኪያው ወዳጁ ዮሐንስ ቢመክሩትም ንስጥሮስ ስሕተቱን Aልተቀበለም፡፡
ይህ ውዝግብ የዓለም Aብያተ ክርስቲያናት ሆነና ንጉሡም ገብቶበት በኤፌሶን ጉባዔ ተጠራ፡፡
ነገረ

ክርስቶስ፡፡

ንስጥሮስ

‹‹Aምላክ

ከሰው

Aይወለድም፤

ድንግል

ማርያም

የወለደችው

ክርስቶስን ነው Eንጂ Aምላክን Aይደለም›› Aለ፡፡ ይህም ክርስቶስ ሁለት ባሕርይ ሁለት Aካል Aለው
፤ ወደ ሚል መደምደሚያ Aደረሰው፡፡ ይህም ሐሳብ ሁለት ባሕርይ (Duaphysis) በሚል ቃል
ሲገለጥ Aምላክ በሰው Aደረበት የሚል ድምዳሜ ላይ Aደረሰ ፡፡ ይህን የተቃወሙ የመሰላቸው
Aንዳንዶችም በተቃራኒው መለኮት ሥጋን፡- ውጦታል መጦታል ሲሉ (Monophysis) የሚለውን
ቃል ተጠቀሙ፡፡
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ቅዱስ ቄርሎስ ግን ከሁለት Aካል Aንድ Aካል ከሁለት ባሕርይ Aንድ ባሕርይ በተዋሕዶ ሆነ
ሲል (Miaphisis) የሚለውን ሐሳብ Eና Eውነተኛ መሠረተ Eምነት Aቀረበ፡፡ ይህም የዓለም Aብያተ
ክርስቲያናት ሁሉ Eምነት መሆኑ ተረጋገጠ፡፡ የንስጥሮስ ትምህርት በEስክንድርያ ጉባኤ ተወገዘ Eና
ባለ Aሥራ ሁለት Aንቀጽ ውሳኔ Aሳልፎ ለንስጥሮስ ተላከለት ፤ ይህንንም Aልተቀበለውም፡፡
ጉባኤ ኤፌሶን፡፡ ይህ ጉባኤ ሦስተኛው ዓለም Aቀፋዊ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ይባላል፡፡ ከላይ
ያየነውን የንስጥሮስን የተሳሳተ ትምህርት ያወገዘ ጉባኤ ነው፡፡
ከጉባኤው በኋላ የነበረው ከንስጥሮስ ተከታዮች ፣ ከሐሳቡ ደጋፊዎች Eና ቄርሎስን በጉባኤው
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ምክንያት ከሚቃወሙት ጋር የተደረገ ትግል ነበር፡፡ በተለይም Aንጾኪያውያን በብርቱ ተቃውሞ
በቄርሎስ ላይ ተነሥተው ነበር፡፡ Eርሱም በቃል Eና በጽሑፍ መልሶAል፡፡ ከEነኚህም የAንጾኪያው
ዮሐንስ የቄርሎስን ሐሳብ ተቀብሎ በ4)"3(433) ዓ.ም ደብዳቤ ጽፎለታል፡፡
ቅዱስ ቄርሎስ በተከታዮቹ Eና በንስጥሮሳውያኑ ያለው ትግል በክፉ ቢተረጎምበትም፤ Eርሱ
ግን፡- “ሰላምን Eወዳለሁ ጠብና ግጭትን Eጠላለሁ ሁሉንም ሰው Eወዳለሁ ያለኝን ሀብትና ንብረት

ሁሉ ለወንድሜ ሰጥቼ ቁስሉን መፈወስን ብችል በደስታና ያለማቅማማት Aደርገው ነበር፡፡ ነገር ግን
Eምነት Eና በጎ ምግባርን በተመለከተ …. የምንወደው ከሆነ ከክፋት ጋር Eንዴት ተስማምተን
መቀጠል Eንችላለን? Eኔም Eምነትን የሚጎዳ ማንኛውንም ነገር ያለማጉረምረም

Eቀበላለሁ

….የንስጥሮስ ፍቅር በEኔ ዘንድ ምሉE ነው፡፡ Eኔ የምወደውን ያህል ንስጥሮስን የሚወድ የለም፡፡
Eንደ ክርስቶስ ትEዛዝ …….Eውነትን ለመናገር ከፈራን ለነፍሳችንም ለሥጋችንም ደኅንነትን
Aያመጣልንም” Aለ፡፡

ሥራዎቹ
ቅዱስ ቄርሎስ በርካታ ጽሑፎችን ያዘጋጀ ምሁር የቤተ ክርስቲያን Aባት (ፓትርያርክ) ነው፡፡
በወቅቱ ሁኔታ መነሻነትና በAባትነቱ በርካታ መጻሕፍትን Aዘጋጅቷል፡፡ መጻሐፍቱን Eንደሚከተለው
መድበን Eናያቸዋለን፡ለቤተ ክርስቲያን ጥብቅና የቆመባቸው መጻሕፍት፡- ለጁልያን ሦስት ጸረ ቤተ ክርስቲያን
መጻሕፍት ጽፎ ነበር ፤ ቄርሎስ መልስ የሆኑ ሠላሳ መጻሕፍትን Aዘጋጅቷል፡፡
ትርጓሜ መጻሕፍት፡- Aብዛኛዎቹን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በEስክንድርያ ትምህርት ቤት
የትርጉም መንገድ ተርጉሟቸዋል፡፡
በዶግማ ጉዳዮች ላይ ለተነሡ ክርክሮች የተሰጡ መልሶች፡- በቅድስት ሥላሴ ፤ በክርስቶስ
ባሕርይ (ሁለት Aካል፣ ሁለት ባሕርይ ለሚለው የንስጥሮስ ኑፋቄ)፣ በEመቤታችን የAምላክ
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Eናትነት ላይ ……… ለሚነሡ ክርክሮች መልስ የሰጠባቸው መጻሕፍት Aሉ፡፡

መልEክታት Eና ስብከቶቹም፡- በልዩ ልዩ ርEሰ ጉዳዮች ላይ የተጻፉ ናቸው፡፡
ከEነዚህም መጻሕፍት መካከል የነገረ ሃይማኖት ትምህርቶቹ በተጻፉበት ክፍለ ዘመን ፣
በዘጠኙ ቅዱሳን ወደ Iትዮጵያ ገብተዋል፡፡ ለዚህም ነው ቤተ ክርስቲያን ከAራቱ የመጽሐፍ ቤት
ትምህርቶች በሊቃውንት ዝርዝር የቅዱስ ቄርሎስን መጽሐፍ በትርጓሜ ቤት መጻሕፍት ዝርዝር
ውስጥ Aስገብታ የምታስተምረው፡፡
በመጨረሻም ቅዱስ ቄርሎስ በ4)#4(444) ዓ.ም Aረፈ፡፡
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ምን Eንማራለን
1. ራስን በትምህርትና በEውቀት ለAገልግሎት ማዘጋጀት፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ በቀጥተኛ ትምህርት
፣ በንባብ Eና EግዚAብሔር ጥበብ Eንዲሰጠው በመለመን በEውቀት Aድጎ በተሻለ ግንዘቤም
መጥቆ የተገኘ Aባት ነበር፡፡ Eውቀት በቀጥተኛው የትምህርት መስክና በግል ጥረት በንባብም
ይገኛል፡፡
2. ጽናት፡፡ ቄርሎስ የተካው ቴዎፍሎስን ነው፡፡ ቴዎፍሎስ ደግሞ ለEስክንድርያ የበላይነት ሲል
የማይገቡ ነገሮችን የፈጸመ ነው፤ በሌላው Aቅጣጫ Aንጾኪያ Eና የEስክንድርያ ልዩነት Aለ፡፡
ይሕ ሁሉ የተዛባ Eይታ Eና ትርጉም የሚያሰጥበት ቢሆንም ቅዱስ ቄርሎስ ስሕተቱን
በስሕተትነት ከመቃወምና Eውነቱን ከመግለጥ Aላደከመው ነበር፡፡ Eንዲያውም በጽናት
ገፋበት፡፡

ቢዘገይም ሰዎች Eውነቱን መረዳታቸው Aልቀረም፡፡ Eኛም ስለ Eውነተኛው

ትምህርት የምናደርገውን ትግል Aውቀው በሚያጣምሙ፣ ባልገባቸው Eና የተለየ ዓላማ
ባላቸው ተቃውሞ ሲደርስብን Eንዳንዝል ያስተምረናል፡፡
3. ራስን ማረም፡፡ ብዙዎችን የሚያርሙ ሰዎች ለራሳቸው ጊዜ Aይሰጡም፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ
ከዚህ በተለየ መልኩ የሠራቸውን ቀደምት ስሕተቶች በሚገባ AርሞAል፡፡ ለምሳሌ ቄርሎስ
ቴዎፍሎስን ተከትሎ በOኩ ጉባኤ ቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅን ለማውገዝ ቢገኝም በኋላ ይህንን
ስሕተቱን ተረድቶ ስሕተቱን በማረም ለቅዱስ ዮሐንስ Aፈወርቅ የቅድስና መዓርግ ሰጥቷል፡፡
Eኛም

በሰዎች

ወይም

በራሳችን

የምንሠራቸው

ስሕተቶች

ይኖራሉ፡፡

በጊዜ

ማረም

Aስተዋይነት ነው፡፡ ቅዱስ ጳውሎስ Eንዲህ ይላል፡- “ስለዚህ Eኔ ያለ Aሳብ Eንደሚሮጥ ሁሉ

Eንዲሁ Aልሮጥም፤ ነፋስን Eንደሚጎስም ሁሉ Eንዲሁ Aልጋደልም ፤ነገር ግን ለሌሎች
ከሰበክሁ በኋላ

ራሴ የተጣልሁ Eንዳልሆን ሥጋዬን Eየጎሰምሁ Aስገዛዋለሁ፡፡” 1ኛ

ቆሮ.9.!6-!7 “Eንደተገለጠልኝም ወጣሁ ምናልባትም በከንቱ Eንዳልሮጥ ወይም ሮጬ

Eንዳልሆን…ዋኖች መስለው ለሚታዩ….Aስታወቅኋቸው፡፡” ገላ.2.2
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4. በቀናው መንገድ ለማረም መጣር፡፡ ቄርሎስ ከAገረ ገዢው Oሪተስ ፣ ከንስጥሮስ Eና
ከሌሎች ጋር በነበረው ትግል Aግባብነት ያላቸውን መንገዶች ተጠቅሞ ሌሎችን ለማረም
ጥረት Aድርጓል፡፡ በAካል Eና በደብዳቤ በመጠየቅ ሲጀምር ከዚያም ለማረም በጥብAት ሲጓዝ
Aይተነዋል፡፡ ሌሎችን ለማረም በምናደረገው ጉዞ መንፈሳዊው Eና ሕጋዊውን መንገድ
መከተል Eውነትም ብልሀትም ነው፡፡
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ማጠቃለያ
ከ3)&5-4)#4(375-444) ዓ.ም የነበረው ቅዱስ ቄርሎስ የነገረ መለኮት ምሁር ፣ የቤተ
ክርስቲያን ጠበቃ ፣የEውነት መምህርም ነበር፡፡

ተግባር
 ለትምህርትና ለAገልግሎት ትኩረት ስጡ፡፡
በEግዚAብሔር የተጠሩና የልጁን የጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስን
AርAያዊ

መልክ

በኑሮና

በቃል

መስለው

የኖሩትን

ቅዱስ

የሚል

የግብር

ስያሜ

በቤተ ክርስቲያን ይሰጣል፡፡ በዚህ መሠረትም ቅዱስ ቄርሎስ በጥንታውያን Oርቶዶክስ ፣ በምሥራቅ
Oርቶዶክስ Eና በሮም ካቶሊክ Aብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ተብሎAል፡፡ /ሮሜ.8.!9-"/
Oሪተስ በወቅቱ የግብጽ ሀገረ ገዥ የነበረ የAውግስጦስ ቄሳር Eንደራሴ ነው፡፡ ከቅዱስ ቄርሎስ
ጋር የነበረው Aለ መግባባት የጀመረው ቄርሎስ Eንደ ተሾመ ነው፡፡ በተለይም በኖቫቲስቶች Eና
በAይሁድ የወሰደው Eርምጃ የርሱን ሥልጣን Eንደመጋፋት Aስቆጥሮበት ነበር ፡፡ ይህ ልዩነት
የጎላው Aይሁድ በከተማዋ ታላቅ ስብሰባ ሲያደርጉ Eና Oሪስተስ ለAዋጅ ሲቀመጥ የቅዱስ ቄርሎስ
የቅርብ ሰው በምስጢር ለመታዘብ መገኘቱ Aይሁድን ሲያስቆጣ Oሪስተስ Eንደ ሥልጣን ማሳያ
በAደባባይ Aስገረፈው፡፡ Aይሁድም በቁጣ ክርስቲያኖችን ገደሉ፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ ገዳዮቹ ወይም
Aይሁድ ከEስክንድርያ Eንዲወጡ ጠየቀ፡፡ Oሪስተስ በነገሩ ስላልተስማማ ከንጥርያ ገዳም የመጡ
መነኮሳት Eና ክርስቲያኖች Oሪስተስን ተቃወሙ፡፡ በዚህ መካከል Aሞንዮስ የተባለ መነኩሴ
የወረወራት ድንጋይ Oሪስተስን ክፉኛ Aቆሰለችው፡፡ Oሪስተስም መነኩሴውን Aስገደለ፡፡ ቅዱስ ቄርሎስ
የመነኩሴውን Aስከሬን በቤተ ክርስቲያን በማስቀመጥ Eና ከሰማEታት ዝርዝር በመቁጠሩ በOሪስተስ
Eና በቅዱስ ቄርሎስ መካከል ያለው ልዩነት ሰፋ በመጨረሻም ሁለቱም የየራሳቸውን ደብዳቤ
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ለቴዎዶስዮስ 2ኛ ጻፉ፡፡ የሂፓቲያ ሚና ተብሎ የታሪክ ሰነዶች የሚያነሡት ይህንን ልዩነት ተጠቅማ
Oሪስተስን ጸረ ቤተ ክርስቲያን ምክር መምከርዋ ነው፡፡
ጥያቄዎች፡1. ‹‹ቄርሎስ›› የሚለውን ስም ትርጉም ግለጽ፤ ቅዱስ ቄርሎስ የተወለደው በየት ሀገር ነው?
ያሳደገው ማን ነው?
2. ቅዱስ ቄርሎስ የማን ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ነበር ? ቅዱስ ቄርሎስ በሰብሳቢነት
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የመራው ታላቅ ዓለም Aቀፍ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ምን ይባላል? ይህ ጉባኤ የተካኼደበት
ምክንያት ምን ነበር? በጉባኤው ስለተላለፈው ውሳኔ Aብራሩ፡፡
3. ቅዱስ ቄርሎስ በዘመነ ፕትርክናው የመጀመሪያ ጊዜያት ያጋጠሙት ዋና ዋና ፈተናዎች
Eና ስለAደረጋቸው ትግሎች ሦስቱን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡
4. ቅዱስ ቄርሎስ ያረፈበት ዘመን መቼ ነው?
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ሰዓታት
ሃያ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ሰዓታት ጸሎት ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚቀርቡላቸውን
ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “Eነሆ፥ EግዚAብሔርን ባርኩ፥ በAምላካችን ቤት Aደባባዮች የምትቆሙ

Eናንተ የEግዚAብሔር ባሪያዎች ሁላችሁ፤ በሌሊት በቤተ መቅደስ ውስጥ Eጆቻችሁን Aንሡ፥
EግዚAብሔርንም ባርኩ።” መዝ.)"3()"4)1-2፡፡
ተጨማሪ ምንባብ፡- ጥንታዊ የIትዮጵያ ሥርዓተ ትምህርት፤ሊቀ ሥልጣናት ሀብተ ማርያም

መግቢያ፡-

Eናታችን

ቅድስት

ቤተ

ክርስቲያን

Aምላክዋን

የምታመልክባቸውና

የምታመሰግንባቸው የማኅበር ጸሎቶች፣ ምሥጋናዎች፣ Aጽዋማትና በዓላት Aሉ፡፡ ከEነዚህም
ማሕሌት፣ ቅዳሴ፣ ንግሥ፣ የሰርክና የነግሕ ጸሎት የምንላቸው ይገኙበታል፡፡ ሰዓታትም ቤተ
ክርስቲያን ለAምላክዋ የምታቀርበው ምሥጋና፣ ጸሎትና ምልጃ ያለበት የጸሎት ዓይነት ነው፡፡
በዛሬው ትምህርታችን ስለ ሰዓታት Aጀማመርና ይዘት Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ስያሜው
‹‹ሰዓታት›› የሚለው ቃል በየሰዓቱ የሚደረስ ማለት ነው፡፡ ሃያ Aራቱን ሰዓታት ከፋፍሎ
ለጸሎት የሚያዘው መጽሐፍ ያለው ይዘትም ይህንኑ ያመለክተናል፡፡ በሌሎች Aብያተ ክርስቲያናትም

www.zeorthodox.org

(Horologium, Hours, Oris የሚባሉ) ለተመሳሳይ Aገልግሎት የሚውሉ መጻሕፍት Aሉ፡፡
በIትዮጵያ ሰዓታት የሚባሉ ሁለት መጻሕፍት Aሉ፡፡ Aንዱ ከውጭ የተተረጎመ ሲሆን
ሁለተኛው በሀገር ውስጥ የተደረሰ ነው፡፡ በየገዳማት Eና Aድባራቱ Aገልግሎት የሚሰጠው መጽሐፍ
በሀገራችን ሊቃውንትና ቅዱሳን Aበው የተደረሰ ነው፡፡
የመዓልትና የሌሊት ሰዓታት የሚባሉ ሁለት ዋና ክፍሎች Aሉት፡፡ በጎላ የታወቀውና በብዛት
የሚደረሰውም የሌሊት የሰዓታት ጸሎት ነው፡፡ ይህ ጸሎት በብዙ ገዳማትና Aድባራት በAቢይ ጾምና
፣ በፍልሰታ Eንዲሁም በጥቂት ገዳማትና Aድባራት ከዓመት Eስከ ዓመት ሳይቋረጥ ሰዓታት
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ይቆማል፡፡
መቼና Eንዴት ተጀመረ ?
ሰዓታት በAሥራ Aምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በAባ ጊዮርጊስ ዘጋሥጫ የተዘጋጀ መጽሐፍ
ነው፡፡ ሆኖም በረጅሙ የሰዓታት ጸሎት የሚደረሱ Aንዳንድ ክፍሎች በሌሎች ሊቃውንት የተደረሱም
Aሉበት፡፡
ከAAትብ ጀምሮ Eስከ ሚካኤል ሊቀ መላEክት መጨረሻ ድረስ ያለው የAባ ጊዮርጊስ ድርሰት
ነው፡፡

ከኖኅ

ሐመሩ

ጀምሮ

ያለው

በየጊዜው

በሌሎች

የተደረሰ

ነው፡፡

ለኖኅ

ሐመሩን

፣

የEመቤታችንን ሰብሐተ ፍቁር ፣ ተፈሥሒ ማርያምን ፣ ለAዳም ፋሲካሁ ፣ O ርኅርኅተ ሕሊናን
Aፄ ልብነ ድንግል ደርሰውታል፡፡ የቅዱሳንና የመላEክት ስብሐተ ፍቁርም በየጊዜው Eየተደረሰ
የተጨመረ ነው፡፡
የሰዓታት ድርሰት በግጥም መልክ የተዘጋጀ ግሩም መጽሐፍ ነው፡፡
የሰዓታቱ ክፍል
የሌሊት ሰዓታት ክፍል ሦስት ነው፡፡ ይኸውም፡1ኛ/ AAትብ ወEትነሣA
2ኛ/ ሚካኤል ሊቀ መላEክት
3ኛ/ ለኖኅ ሐመሩ ነው፡፡
መስተብቁE በየ ምEራፉ Eየተገባ ይጸለያል፡፡ በዚህ ክፍል ለነጋድያን ፣ ለገበሬ ፣ ለመንገደኞች
፣ ለሕሙማን ፣ ለነገሥታት ፣ ለሙታን ፣ ለቤተ ክርስቲያን Aባቶች ለምEመናን ይጸለይበታል፡፡
መጽሐፈ ሰዓታት በግEዝ፣ በEዝልና በAራራይ ተቀላቅሎ የተዘጋጀ ዜማ ሲሆን፤ የሚበዛው
Aራራይ

ዜማ

ነው፡፡

የEግዚAብሔርን

የምሥጋና

መንገድ

Aብዝቶ

ያሳያል፡፡

ያመሰግናልም፡፡

Eመቤታችንን በሰፊው ሌሎች ቅዱሳንንም በAማላጅነታቸው በመማጸን ያመሰግናል፡፡

www.zeorthodox.org

ከሰዓታት በኋላ ተAምራት ከነመርገፎቻቸው ተብሎ ፤ ኪዳን ይደርሳል፡፡ ይህ መንፈስን ማራኪ
የሆነ ድርሰት ከስድስት ክፍለ ዘመናት በላይ Aስቆጥሯል፡፡

ማጠቃለያ
በሀገራችን ቤተ ክርስቲያን ያለው ሰዓታት በAባ ጊዮርጊስ ተዘጋጀ፡፡ ለEግዚAብሔር የAምልኮ
ምሥጋና ለቅዱሳን የጸጋ Eና የሚገባቸውን ምሥጋና ያቀርባል፡፡ ጸሎትና ተማጽኖም ያቀርባል፡፡
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ተግባር፡ከቤተሰብ ጋር በመመካከር ሰዓታት ተሳተፉ፡፡
 መምህር መጽሐፈ ሰዓታት Aምጥተው ይዘቱንና Aከፋፈሉን ለተማሪዎች ያሳዩAቸው፡፡

ጥያቄዎች፡1. ቅድስት

ቤተክርስቲያን

EግዚAብሔርን

ከምታመልክባቸው

Eና

ከምታመሰግንባቸው

የማኅበር ጸሎቶችና ምሥጋናዎች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን ግለጹ፡፡
2. ‹‹ሰዓታት›› ማለት ምን ማለት ነው? ስለዓይነቱና Aገልግሎቱ ምንነት Aብራሩ፡፡
3. ሰዓታት በስንት ይከፈላል? በስፋት የሚታወቀውና በብዛት የሚደርሰው የትኛው የሰዓታት
ጸሎት ነው?
4. በሀገር ውስጥ የተደረሰው Eና በቤተ ክርስቲያን Aገልግሎት የዋለውን መጽሐፈ ሰዓታት
Aብዛኛውን ክፍል ያዘጋጀው ማነው?
5. የሌሊት ሰዓታት ክፍሎች ስንት ናቸው? Aብራሩ፡፡

www.zeorthodox.org
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ምስጢረ ሥላሴ
ሃያ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ ፡- ተማሪዎች የEግዚAብሔርን Aንድነት Eና ሦስትነት ምስጢር ያውቃሉ፤
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“ Eኔና Aብ Aንድ ነን ”

ዮሐ.0."

ተጨማሪ ምንባባት፡- ማቴ.3.06-07፣2ኛ ቆሮ.03.04

መግቢያ፡-

በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ከመሠረተ Eምነቶች የመጀመሪያው ምስጢረ

ሥላሴ ነው፡፡ ሥላሴ ሦስትነት ማለት ነው፡፡ ይህም EግዚAብሔር በAካል ፣ በስም Eና በግብር
ያለውን ሦስትነት የሚያመለክት ቃል ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን Eነዚህን Eንመለከታለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡የEግዚAብሔር Aንድነት፡EግዚAብሔር Aንድ ነው፡፡ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሠረት የምናምነው

በAንዱ

EግዚAብሔር ብቻ ነው፡፡ ብዙ Aማልክት የሉንም ፤ ቤተ ክርስቲያን ይህንኑ “ ነAምን በAሐዱ

Aምላክ -በAንድ Aምላክ Eናምናለን ” ስትል ትመሰክራለች፡፡ “በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ”
ብለን ስናጠናቅቅም

“ Aሐዱ Aምላክ - Aንድ Aምላክ Aሜን ” የምንለውም Aምላካችን ልUል

EግዚAብሔር Aንድ መሆኑን ለመመስከር ነው፡፡ የቅድስት ሥላሴ Aንድነት በምንድነው ?
1. በመለኮት (በAገዛዝ) Aንድ ነው፡፡ ሦስቱም ልዩነት በሌለው መለኮታዊ Aንድነት ፈጥረው
ይገዛሉ፡፡

www.zeorthodox.org

2. በሥልጣን የAብ የሆነ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ያልሆነ ሥልጣን የለም፡፡ ለዚህ Eንደ
ምሳሌ የክርስቶስ ትንሣኤ ያለውን Aንድነት Eንይ፡፡ ጌታችን ስለ ትንሣኤው ከመሞቱ በፊት
ሞቶ Eንደሚነሣ ሲገልጥ “Eኔ በፈቃዴ Aኖራታለሁ Eንጂ ከEኔ ማንም Aይወስዳትም፡፡

ላኖራት ሥልጣን Aለኝ ደግሞም ላነሣት ሥልጣን Aለኝ ይህችን ትEዛዝ ከAባቴ
ተቀበልሁ፡፡”
“EግዚAብሔርም

Aለ፡፡

ዮሐ.0.08

ከሙታን

በሌላም

ባስነሣው”

በሐዋ

ቦታ
ሥ.

Aብ
4÷0

Aስነሣው

ተብሎ

ተብሎAል፡፡መንፈስ

Aስነሣውም ተብሎም ተጽፎAል፡፡ “Iየሱስን ከሙታን ያስነሣው

የEርሱ መንፈስ”

ለማለት
ቅዱስ
ሮሜ
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8÷01 ከዚህም የሥልጣናቸውን Aንድነት Eናስተውላለን፡፡
3. በፈቃድ፡- በAብ ልብነት Aስበው በወልድ ቃልነት የሚናገሩ በመንፈስ ቅዱስ ሕይወትነት
የሚኖሩ ናቸው፡፡ የAንዱ የሆነ የሌላው ያልሆነ ፈቃድ የለም፡፡ ለዚህም ክርስቶስ “የላከኝን

ፈቃድ ልፈጽም መጥቻለሁ፡፡” ዮሐ.6."7 ያለው በዚህም መሠረት በመፍጠር፣ ፍጥረቱን
በመመገብ Eና በማሳለፍም Aንዲት ፈቃድ፣ሥልጣን Eና Aገዛዝ Aላቸው Eንጂ፡፡
4. በሕልውና፡- (መኖር ማለት ነው፡፡) የሰማይና የምድርን ሕልውና
በጽንIት ሥልጣናቸው

በቅድስት ፈቃዳቸው

የሰጡ ቅድስት ሥላሴ፤ ከጊዜ በፊት የነበሩ ሕያዋን ዓለምን

Aሳልፈው የሚኖሩ ዘላለማውያን ናቸው፡፡ በዚህ መሠረትም Aንዱ ከሌላው ተለይቶ
የነበሩበት

ጊዜ

Aልነበረም፤

Aይኖርምም፡፡

“ከAብርሃም

ሳይወለድ

Eኔ

ነበርኩ፡፡”

ዮሐ.8.$8
ከዚሁም ጋር Aብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሕልው ነው፡፡ ወልድም በAብ Eና በመንፈስ ቅዱስ
ህልው ነው፡፡ መንፈስ ቅዱስም በAብ Eና በወልድ ህልው ነው፡፡ Aንዳቸው በሌላቸው ይኖራሉ፡፡ “Eኔ
በAብ Eንዳለሁ Aብም በEኔ Eንዳለ Eመኑ ፡፡ ” ዮሐ 04÷0
የተለያየ ህልውና ወይም Aኗኗር Aለ፡፡ ቅዱስ Aውግስቲን ግUዝ ፍጥረታት፣ ከEፀዋት፣
Eፀዋት ከEንስሳት፣Eንስሳት ከሰው፣ሰው ከመላEክት በህልውና Eንደሚለያዩ ፣ የEግዚAሔርም
ህልውና ከEነዚህ የረቀቀ ነው ይላል፡፡
በዚህና በመሳሰሉት EግዚAብሔር Aንድ ነው፡፡ በቅዳሴ ማርያምም

EግዚAብሔር

ነው”

ቁጥር

$4፡፡

Aማልክቶቻቸው

ብዙ

የሆኑ

“ሦስቱ ስም Aንዱ

በጣOት

Eንደሚያመልኩ

Aረማወያን…. ከAንድ በላይ Aማልክት Eንደሚያመለኩ ሦስት Aማልክት Aንልም፡፡ “መለኮት ግን

Aብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስም ነው፡፡ Aንድ Aምላክ Aንዲት መንግሥት Aንዲት ሥልጣን Aንዲት
Aገዛዝ ነው” EግዚAብሔር በመመለክ፣በሥልጣን ፣ በAገዛዝ በፍቃድም Aንድ ነው፡፡
Aንድ ገጽ Aንድ Aካል ብለው Eንደሚያምኑት Eና የEግዚAብሔርን Aንድነት Eንደካዱትም
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በገጽ በስም Eና በግብርም Aንድ ነው ብለን Aናምንም፡፡ Aንድ ሲሆኑ ሦስት ሦስት ሲሆኑ Aንድ
ነው፡፡ ብለን Eናምናለን፡፡ በሰይጣን ተንኮል Eንዳንሳሳት የሚጠነቀቅልን EግዚAብሔር ሦስትነቱ
በመጽሐፍ ፣ በፍጥረታት Eና በተሰጠን AEምሮ Eንድንረዳ AድርጎAል፡፡

የEግዚAብሔርን ሦስትነት የሚያስረዱ ጥቅሶች፡
“የEግዚAብሔር ቀኝ ኃይልን Aደረገች ÷ የEግዚAብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ Aደረገችኝ ፤

የEግዚAብሔር ቀኝ ኃይልን Aደረገች ፡፡” መዝ )07()08)÷05-06
“EግዚAብሔር
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EግዚAብሔር ፊቱን ወደ Aንተ ያንሣ ሰላምንም ይስጥህ፡፡”

ዘኁል. 6÷!4-!6 ሦስት ጊዜ

EግዚAብሔር ማለቱ ሦስትነትን ለመግለጥ ነው፡፡

“ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ ጸጋ÷የEግዚAብሔርም ፍቅር ÷የመንፈስ ቅዱስም ኀብረት

ከሁላችንም ጋር ይሁን፡፡” 2ኛ ቆሮ 03÷04 ብሎ ቅዱስ ጳውሎስም ሦስትነት Aስተምሮዋል፡፡
“ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ EግዚAብሔር”

Iሳይ. 6÷3 ሦስት ጊዜ ቅዱስ ማለቱም ለAብ ለወልድ

Eና ለመንፈስ ቅዱስ ነው፡፡

“መንፈስ ቅዱስ በAንቺ ላይ ይምጣል ÷የልUል ኃይልም ይጸልልሻል፡፡ስለዚህ ደግሞ ከAንቺ

የሚወለደው ቅዱሱ የEግዚAብሔር ልጅ ይባላል፡፡” ሉቃ 1÷"8 ወልድን የEግዚAብሔር ልጅ
ብሎ ÷ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ሦስተኛውን Aካል ÷ልUል ብሎ Aብን Eየጠቀሰ ቅዱስ ገብርኤል
Aስተምሮዋል፡፡
የቅድስት ሥላሴን Aንድነት Eና ሦስትነት የሚያስረዱ ምሳሌዎች፡1.

ሰው፡-

ሰው

በነፍሱ

Eስትንፋስነት(ሕያውነት

ሦስትነት
)፤

Aለው፡፡

ሰው

ልብነት(Eውቀት)፣

ሲፈጠር

ሦስቱም

ቃልነት(ተናጋሪነት)

Aብረው

ተሰጥተውታል፤

Aይቀዳደሙም፡፡ሥላሴም በAብ ልብነት ያስባሉ፣በወልድ ቃልነት ይናገራሉ፣ በመንፈስ
ቅዱስ ሕይወትነት ይኖራሉ፡፡ ሰው EግዚAብሔርን በዚህ ስለሚመስለውም የፈጠረው
EግዚAብሔር “ ሰውን በመልካችን Eንደ ምሳሌያችን Eንፍጠር Aለ፡፡” ዘፍ 1÷!6
2. ፀሐይ Eና Eሳት፡- ሁለቱም ሙቀት፣ Aካል Eና ብርሃንነት Aላቸው፡፡ በAንዱ
EግዚAብሔርም ሦስትነት Aለ፡፡ ነገር ግን ሦስት Eሳት ሦስት ፀሐይ Eንደማንል
EግዚAብሔርም

በግብር፣በAካል

Eና

በስም

ሦስትነት

Aለው፤

ነገር

ግን

Aንድ

EግዚAብሔር ነው፡፡
3. Aቶም (Atom)፡- Aንድ Aቶም (Atom) ኒውትሮን (neutron) ፣ ፕሩቶን (proton) ፣
ኤሌክትሮን

(electron)

Aሉት፡፡

ሦስቱም

በዓይን

Aይታዩም፡፡

ኃይል

ሲሰጡ

ግን

ያታወቃሉ፡፡ ስለ EግዚAብሔር Aንድነት ሦስትነት የማንማረውንም በዚህ ምሳሌነት
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መረዳት Eንችላለን፡፡ በAንዱ EግዚAብሔር ሦስትነት Aለ፤ EግዚAብሔርንም በፍጥረቱ
Eና በሥራው Eናውቀዋለን Eንጂ በሥጋ Aይናችን Aናየውም፡፡ የነዚህ ሁሉ ምሳሌነት
ምሉE መገለጫ ሆነው÷ሳይሆን Aባቶቻችን “ምሳሌ ዘየሐጽጽ-ጐዶሎ ምሳሌ” Eንደሚሉት
ለEኛ ለማስረዳት የተመሰሉ ናቸው፡፡

ማጠቃለያ
1. የምናመልከው Aባታችን EግዚAብሔር Aንድ ነው፡፡ Aንድነቱም በመለኮት በሥልጣን
በፍቃድ Eና በህልውና ነው ፡፡ Eንዲሁም ሦስትነቱ በAካል፣በግብር Eና በስም ነው፡፡
2. በAብ ልብነት ያስባሉ ፤ በወልድ ቃልነት ይናገራሉ፤በመንፈስ ቅዱስ ሕያዋን ይሆናሉ፡፡
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ተግባር

የተሰጡAችሁን ጥቅሶች Aንብቡ፡፡

ያልገባችሁን ከመምህራን ጠይቁ Eርስ በEርስም ተወያዩ፡፡

ጥያቄዎች፡1. በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርተ ሃይማኖት፤ ከመሠረተ Eምነቶች የመጀመሪያው ‹‹ምስጢረ
ሥላሴ›› የሚያመለክተው ምንድ ነው?
2. Aምላካችን EግዚAብሔር Aንድ መሆኑን ለመመስከር ምን Eንላለን?
3. የቅድስት ሥላሴ Aንድነት በምን ይገለጣል? ሦስትነቱስ? Aብራሩ፡፡
4. የEግዚብሔርን ሦስትነት የሚያስረዱ ጥቅሶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ በተማራችሁት መሠረት
Eየጠቀሳችሁ ግለጹ፡፡
5. የቅድስት ሥላሴን Aንድነት Eና ሦስትነት የሚያስረዱ (የተሟሉ መገለጫ Eና ምሳሌዎች
ባይሆኑም) ምሳሌዎቹን በማቅረብ Aብራሩ፡፡
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ልባሞቹና ሰነፎቹ ደናግል
ሃያ Aራተኛ ሳምንት
ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ የመንፈሳዊ ሕይወት ዝግጁነት፣ Eምነትና መልካም ሥራ Aስፈላጊነት
ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-"ከሁሉ ከሚያንሱ ከEነዚህ ወንድሞቼ ለAንዱ Eንኳ ስላደረጋችሁት ለEኔ

Aደረጋችሁት" /ማቴ.!5."1/

መግቢያ፡ምሳሌ ቀለል ተደርጎና መልEክት ለማስተላለፍ የሚቀርብ የማስተማሪያ የማመላከቻ መንገድ /
ዘዴ/ ነው፡፡ ጌታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ሁለት ምሳሌዎችን ለደቀ መዛሙርቱ በደብረ
ዘይት ነግሮAቸዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም Aንዱን Eናያለን፡፡ ከነዚህ ምሳሌነት በኋላም ጌታችን
ስለምጽAትና ስለ ፍርድ ቀን ነግሮAቸዋል፡፡ በክብሩ ሲገለጥም በሕያዋንና በሙታን ይፈርዳል፡፡

ትምህርቱ
መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ Aሥር ቆነጃጅትን
ትመስላለች፡፡ ከEነርሱም Aምስቱ ሰነፎች Aምስቱም ልባሞች ነበሩ፡፡ ሰነፎቹ መብራታቸውን ይዘው
ከEነርሱ ጋር ዘይት Aልያዙም ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሮAቸው ዘይት ይዘዋል፡፡
ሙሽራውም በዘገየ ጊዜ ሁሉም Aንቀላፉ /ተኙ/፡፡ Eኩለ ሌሊትም ሲሆን፤ Eነሆ ሙሽራው
ይመጣል፣ ትቀበሉት ዘንድ ውጡ፤ የሚል ሁካታ ሆነ፡፡ በዚያን ጊዜም ቆነጃጅቱ ሁሉ ተነሡና
መብራታቸውን Aዘጋጁ፡፡

www.zeorthodox.org

ሰነፎቹም ልባሞቹን፡- ‹‹መብራታችን ሊጠፋብን ነው፤ ከዘይታችሁ ስጡን›› AሉAቸው፡፡
ልባሞቹ ግን፡- ‹‹ምናልባት ለEናንተና ለEኛ ባይበቃስ፤ ይልቅስ ሄዳችሁ ግዙ›› AሉAቸው፡፡
ሰነፎቹ ሊገዙ በሄዱ ጊዜ ሙሽራው መጣ፡፡ Aስቀድመው ለመብራታቸው ዘይት የያዙትና
የተዘጋጁት ገቡ፣ ደጁም ተዘጋ፡፡ ከረፈደ በኋላ ዘይት ሊገዙ የሄዱት ሰነፎች ተመልሰው መጥተው

ክፈትልን Aሉ፡፡Eርሱ ግን “Eውነት Eላችኋለሁ፣ Aላውቃችሁም" Aለ፡፡

ቀኒቱንና ሰዓቲቱን Aታውቁምና Eንግዲህ ንቁ፡፡
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ማጠቃለያ
ከዚህ ምሳሌ የሚከተለውን Eንማራለን፡፡

ዝግጁነት
ከAምስቱ ልባሞች ደናግላን በመጨረሻው ሰዓት የምናገኘውን Eድል Eንዳናጣ በተሰጠን ጊዜና
Eድል በመጠቀም Aስቀድመን መዘጋጀት Eንዳለብን Eንማራለን፡፡ ሰነፎቹ ከሙሽራው ጋር ያልገቡት
ተጨማሪ

ዘይት

ይዘው

ስላልተዘጋጁ

ነበር፡፡

ይህ

ምሳሌ

ጌታችን

በመግቢያው

Eንደነገረን

የመንግሥተ ሰማያት ምሳሌ ነው፡፡

ሙሽራው ክርስቶስ ነው፡፡

ልባሞቹ

ደናግላን

በቅድስና፣

ሕገ

EግዚAብሔርን

በመጠበቅና፣

Eርሱን

በማምለክ፣

ችግረኞችን፣ በመርዳትም የሚኖሩ ቅዱሳን ምሳሌ ናቸው፡፡

ሰነፎቹ ቆነጃጅትም የቅድስና ኑሮ የሌላቸውና ለEግዚAብሔር መንግሥት ራሳቸውን
ያላዘጋጁ ናቸው፡፡

የሙሽራው መምጣትም የጌታ ዳግም ምጽAት ነው፡፡

መብራቱ Eምነት ዘይቱ የምግባራቸው ምሳሌ ነው፡፡
ከዚህ በኋላም ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ምን Eንደሚደረግ ለደቀ መዛሙርቱ
AስተምሮAቸዋል፡፡ "Eናንተ የAባቴ ብሩካን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥት

ውረሱ፤ ተርቤ Aብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ Aጠጥታችሁኛልና፣ Eንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና፣
ታርዤ Aልብሳችሁኛልና፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛልና፣ ታሥሬ ወደ Eኔ መጥታችኋልና፡፡….Eውነት
Eላችኋላሁ፣ ከሁሉ ከሚያንሱ ከEነዚህ ወንድሞቼ ለAንዱ ስንኳ ስላደረጋችሁት ለEኔ Aደረጋችሁት
ይላቸዋል፡፡"
በግራው ያሉትንም ደግሞ "Eናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላEክቱ ወደተዘጋጀው
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ሂዱ፡፡

ተርቤ Aላበላችሁኝምና፣ተጠምቼ Aላጠጣችሁኝምና ፣ Eንግዳ ሆኜ Aልተቀበላችሁኝምና ፣ ታርዤ
Aላለበሳችሁኝምና፣ታምሜ ታስሬም Aልጠየቃችሁኝምና…Eውነት Eላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ
ከEነዚህ ለAንዱ ስላደረጋችሁት ለEኔ ደግሞ Aላደረጋችሁትም ብሎ ይመልስላቸዋል፡፡"
ለሰነፎቹ

ሴቶች

Eንዳላቸውም

Eነዚህንም

"Aላውቃችሁም"

ብሏቸዋል፡፡

ጌታ

ዳግም

ሲመጣ የሚክዳቸው Aሉ ማለት ነው፡፡ ስለዚህ በEምነት ከመልካም ምግባርና ሥራ ጋር በመኖር
የመንግሥቱ

ወራሾች

ለመሆን

መዘጋጀት

Aለብን፡፡

ክርስቶስ፤

ዓለም

ከተፈጠረ

ጀምሮ

የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ውረሱ፤ Eንደሚለንና ሲፈጥረንም የመንግሥቱ ወራሾች ሊያደርገን
Eንደሆነም ያስረዳናል ፡፡ በዚህ ካልኖርን ግን ‘ለሰይጣንና ለመላEክቱ ወደ ተዘጋጀ የዘላላም Eሳት’
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Eንሄዳለን ፡፡

ማጠቃለያ
ክርስትና
በሃይማኖታችን

የተስፋ
ጸንተን

ሃይማኖት
በመልካም

ነው፡፡
ሥራ

በዚህ

ምድር

ተግተን

በተሰጠን

Aስቀድመን

ጊዜና

ከተዘጋጀን

Eድል

ተጠቅመን

ከዘላለማዊ

ፍርድ

Eንድናለን፡፡ ተማሪዎች Eንደ ልባሞቹ ደናግላን ሁሌም የተዘጋጃችሁ ሁኑ፡፡

ተግባር
የተሰጡትን ጥቅሶች ከቤተሰብ ጋር Aንብቡ፡፡

ጥያቄዎች
1. Aምስቱ ጎበዞች ደናግላን የተባሉት ለምንድ ነው? የማን ምሳሌ ናቸው?
2. Aምስቱ ሰነፎች የተባሉትስ ለምንድ ነው? የማን ምሳሌ ናቸው? Aብራሩ፡፡
3. Aምስቱ ሰነፎች ከሙሽራው ጋር ያልገቡበት ምክንያት ምንድ ነው?
4. ሙሽራው ማን ነው? የሙሽራው መምጣት ማለት ምንድ ነው?
5. መብራቱ የምን፣ ዘይቱስ የምን ምሳሌዎች ናቸው?
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ገብር ኄር
ሃያ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች፤ EግዚAብሔር
በተሰጣቸው

ጸጋ

ስለ ሰጠን ጸጋዎች (ተሰጥO) ይገነዘባሉ፤

(ተሰጥO)

ስለመጠቀም

ያውቃሉ፤

መምህሩ

የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት የመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-"ልጄ ሆይ Aንተ በክርስቶስ Iየሱስ ባለው ጸጋ በርታ፡፡" 2ኛ ጢሞ 2÷1
ተጨማሪ ምንባብ፡- ማቴ. !5÷04-"

መግቢያ፡-

ባለፈው ሳምንት ጌታችን ስለ ዳግም ምጽAቱ በተለያዩ ምሳሌዎች ማስተማሩን

Aይተናል፡፡ ከነዚህ ምሳሌዎች ስለ ታማኞች Eና ሰነፍ ባርያዎች መስሎ ያስተማረው ይገኝበታል፡፡
ማቴ.!5÷04-"፡፡ ይህ Aንቀጽ በቤተ ክርስቲያን "ገብር ኄር" ተብሎ ሲታወቅ፤ የAቢይ ጾም
ስድስተኛ ሳምንት ነው፡፡
ገብር ኄር - ታማኝ Aገልጋይ ማለት ሲሆን፤EግዚAብሔርን በመታመን ስለማገልገል በተሰጠን
ተሰጥO ተጠቅመን ውጤታማ ስለ መሆንና በታማኝነት በማገልገል ስለሚገኘው ክብርና ዋጋ
Eንማርበታለን፡፡

የትምህርቱ መገለጫ
ጌታችን ስለ Aንድ ባለ ጠጋና ባሮቹ ምሳሌ Aስተማረ፡፡ ወደ ሌላ Aገር የሚሄድ Aንድ ሰው
ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ ለEያንዳንዱ EንደየAቅሙ፤ ለAንዱ Aምስት፣ ለAንዱም ሁለት፣
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ለAንዱም Aንድ መክሊት ሰጠና ሄደ፡፡ ባለ Aምስቱ

ሄዶ ነገደና Aምስት ፣ ባለ ሁሉቱም ሁለት

Aተረፉ፡፡ ባለAንዱ ግን የተሰጠውን ቆፍሮ ቀበረው፡፡

ከብዙ ዘመንም በኋላ ለEነዚያ ባሮች ጌታ የሰጣቸውን ሊቆጣጠር መጣ፡፡ ባለAምስቱና ባለ
ሁለቱ ጌታቸው በሰጣቸው መክሊት ሠርተውበት ያተረፉትን ይዘው ሲቀርቡ፤ ባለ Aንዱ ግን ጌታዬ
ጨካኝ ነው ብሎ Eንደፈራና

የሰጠኝን መክሊት ምንም ሳላደርግ ባስቀምጠው ይሻላል ብሎ

Eንደቀበረውም ነገረው፡፡
ጌታቸውም ያተረፉትን Eያንዳንዳቸውን "መልካም Aንተ በጎ ታማኝም ባሪያ በጥቂቱ ታምነሃል
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በብዙ Eሾምሃለሁ ወደ ጌታህ ደስታ ግባ" Aለ፡፡
Eንዲሠራበትና Aትርፎ Eንዲጠብቅ የተሰጠው መክሊት ሳይሠራበት የቀበረውንም "Aንተ ክፉና

ሃኬተኛ Eኔ ካልዘራሁበት Eንደማጭድ ታውቃለህን? ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች Aደራ ልትሰጠው
በተገባህ ነበር፣ Eኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር Eወስደው ነበር፡፡ ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት
Aሥር መክሊትም ላለው ስጡት" Aለ፡፡ ሰነፉን Aገልጋይ ወደ ውጪ Aውጥተው Eንዲጥሉትም
Aዘዘ፡፡ በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፉጨት ይሆናል፡፡
ይህ ምሳሌ ጌታችን ስለ ዳግም ምጽAቱ ሲያስተምር የተናገረው ነው፡፡ ምሳሌነቱም የባለጠጋው
የክርስቶስ፤ ባሮችም ጌታችን በሰጣቸው ጸጋ፣ Eውቀት፣ ሀብት፣ መንፈሳዊ በረከቶች የተጠቀሙና
ያልተጠቀሙ ሰዎች ምሳሌ ነው፡፡

ከዚህም ምን Eንማራለን?
ጌታችን ሲመጣ ለEያንዳንዳችን የሰጠንን ጸጋ ተጠቅመን በሚገባ የሠራንበትን መልካም ነገር
Eንደሚቀበለንና Eንዲሚጠይቀን ለዚህም መዘጋጀት Eንደሚገባን Eንማራለን፡፡

ማጠቃለያ
ማድረግ የሚገባንን በጠቅላላው Eንዲህ ከተገነዘብን የምንፈጽምባቸውን መንገዶች Eንይ ፡1. EግዚAብሔር የተለያዩ ስጦታዎችን ሰጥቶናል፡፡ በተፈጥሮ የተሰጠን Eውቀት፣በጥምቀትና
ሜሮን

የተቀበልነው

ጸጋ፣

የምንቆርብባትና

የምንማርባት

ቤተ

ክርስቲያን፣

ካህናትና

መምህራን፣ የሚወዱንና የሚንከባከቡን ቤተሰቦቻችንና ወዳጆቻችንን መልካም ምክራቸውን
ከሰማናቸውና በAግባቡ ከተጠቀምንባቸው ከEግዚAብሔር የተሰጡን ስጦታዎች /መክሊቶችም/
ናቸው፡፡ በመጽሐፍ "ልጄ ሆይ Aንተ በክርስቶስ Iየሱስ ባለው ጸጋ በርታ፡፡" 2ኛ ጢሞ 2÷1
2. ተሰጥዎቻችንን Eንጠቀምባቸው፤ ከላይ የተጠቀሱትን Eና Eውቀታችንን፣ ተሰጥOዎቻችንን
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በAግባቡ ተጠቅመን፣ መንፈሳዊና ሥጋዊ ሕይወታችንን በቀና መንገድ ብንመራና ብናሳድግ
EግዚAብሔር

"Aንተ

ታማኝ

በሰላም

ወደ

ጌታህ

ደስታ

ግባ"

ይለናል፡፡

በበለጠውም

ይሾመናል÷ያከብረናልም፡፡
3. ጌታችን ሥራችንን

ሊመዝን የሚመጣበት ጊዜ Aለ፡፡ "ከብዙ ዘመንም በኋላ የEነዚያ ባሮች

ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው፡፡" ማቴ. !5÷09 ተብሎ Eንደተመሰለ ሁሉንም ስለሥራው ዋጋ
ሊሰጥ ጌታችን ይመጣል፡፡ "Eነሆ በቶሎ Eመጣለሁ ለEያንዳንዱም Eንደ ሥራው መጠን

Eከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከEኔ ጋር Aለ፡፡" ራE. !2÷08 Eንዲል፡፡ ስለዚህ በEግዚAብሔርና በሰው
ፊት የሚታይ፣ የሚመሰገንም ሥራ ልንሠራና ዋጋችንን ጌታችን Eንደሚከፍለን Aምነን
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ልንሠማራ ይገባል፡፡
4. EግዚAብሔር በሰጠን ጊዜ በEድሜAችን በAግባቡ ከሠራንበት፣ ከተማርን፣ ለቤተሰባችን
ከታዘዝንና

ከተመረቅን

በEግዚAብሔር

ፊትም

በEውነትና

በትጋት

ካገለገልን

በነገው

ሕይወታችን "በጥቂት ታምነሃልና በብዙ Eሾምሃለሁ፡፡" ማቴ. !5÷!1 Eና !3 በማለት
Eንደሚባርከንና ለቤተ ክርስቲያን፣ ለሀገር Eና ለሕዝብ ጠቃሚ ሰው Eንደሚያደርገንም
መገንዘብ Aለብን፡፡
5. ታዛዥነት ሌላው ከዚህ ምሳሌ የምንማረው መታዘዝን ነው፡፡ ሁለቱ ሰዎች የጌታቸውን
ትEዛዝ Aክብረው በተሰጣቸው መክሊት ሠርተው ሲያተርፉ ሦስተኛው ግን የተሰጠውን
ትEዛዝ ሳይፈጽም መክሊቱን

ቀብሮ ከመቆየቱም በላይ በስንፍናው ጌታውን የወቀሰ ነው፡፡

ይሄም የማይታዘዙ Eንቢተኛ ልጆችን ይመስላል፡፡ ካለመታዘዝ በቅንነት ወደ መታዘዝ
Eንድንመጣ፤

በትሕትና

የተባልነውንና

የተማርነውን

ወደ

መፈጸም

Eንድንመለስ

ያስተምረናል፡፡

ተግባር
1. የሰንፍና ምክንያቶችን Aስወግዱ፡፡
2. ታዛዦች ሁኑ፡፡
3.

የተሰጣችሁንና

ያላችሁን

በረከት

Eወቁ!

EግዚAብሔርን

Aመስግኑበት!

Aድንቁ!

ተጠቀሙበትም፡፡
መዝሙር
EግዚAብሔር Eረኛዬ ነው ይጠብቀኛል
በEረፍት ውኃ በለምለም መስክ Eኔን ይመራኛል፡፡
ጥያቄዎች፡1.
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ጌታ ‹‹ Aንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምነሃልና በብዙ Eሾምሃለሁ›› የተባሉት
Aገልጋዮች

ባለ

ስንት

መክሊቶቹ

ናቸው?

Eንዲህ

የተባረኩት

የተመሰገኑት

ምን

ስለAደረጉ ነው?
2.

መክሊቱ Eንዲወሰድበት Eና ወደ ውጪ Eንዲጣል የተፈረደበት የተቀጣው Aገልጋይ
በምን ምክንያት ነው?

3.
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ሆሣEና በAርያም
ሃያ ስድስተኛ ሳምንት
ዓላማ፡- ተማሪዎች ቤተ ክርስቲያናችን የምታከብራቸው ሆሳEና Eና ሰሙነ ሕማማት ምንነት፣
ታሪክና Aፈጻጸም ያውቃሉ፤ በዚህ መሠረትነት በEግዚAብሔር ፍቅር
ውስጥ

ስለመኖር

ይገነዘባሉ፤

መምህሩ

የሚሰጧቸውን

ጥያቄዎች

በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹ ሆሳEና በጌታ ስም የሚመጣ የEስራኤል ንጉሥ የተባረከ ነው፡፡››
ዮሐ.02÷03

መግቢያ
ሆሳEና መድኃኒት ማለት ነው፡፡ ከኒቆዲሞስ ረቡE Eስከ Eሑድ ያሉት ቀናት በቤተ ክርስቲያን
የሆሳEና መዝሙር Eና ምንባብ የሚሰማባቸው ፤ ትምህርትም የሚሰጥባቸው ቀናት ናቸው፡፡
ጌታችን ዓለምን ለማዳን ወደ Iየሩሳሌም ሲገባ ÷ ሕፃናትና Aዋቂዎች የዘመሩት ስለሆነ በቤተ
ክርስቲያን በየዓመቱ ይታሰባል፡፡ Aራቱ ወንጌላውያንም ይሄንኑ ታሪክ ጽፈውልናል /ማቴ.!1÷106፣ማር.01÷0-1፣

ሉቃ.09÷!5-#

ዮሐ.02÷02-09/፡፡

ይህን

የሆሳEና

ቀን

‹‹ከፋሲካ

በፊት

ስድስተኛው ቀን›› /ዮሐ.02÷1/ ብሎ ዮሐንስ ገልጦታል፡፡ የቤተ ክርስቲያናችን Aባቶችም ይሄንኑ
የወንጌል ቃል በሚገባ Aጥንተው በዓሉን በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሠርተውልናል፡፡
ጌታችን AልAዛርን ከሙታን ካስነሣ በኋላ የAይሁድ Aለቆች በከፍተኛ ቅናት ሊገድሉት
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ፈልገዋል፡፡ በዚህ ጉዳይ Eየተማከሩ ሳለ ነው ጌታችን ረቡE Aልዓዛርን Aስነሥቶት Eሑድ
Eየሩሳሌም የገባው፡፡ ዮሐ.01÷#5-$7 ሕዝቡና ሕፃናት ግን የዓለሙን ንጉሥና መድኃኒት በክብር
ተቀብለውታል፡፡

በዛሬው ትምህርታችንም በዚሁ በዓል ተመሥርተን Eንማራለን፡፡

ትምህርቱ
ጌታችንና መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከAይሁድ በዓለ ፋሲካ Aንድ ሳምንት ቀደም ብሎ
ወደ Iየሩሳሌም ሲገባ በከተማይቱ በዓል ለማክበር የተሰበሰበው ሕዝብ Aልዓዛርን ከሞት ማስነሣቱን
ሰምቶ ሊቀበለው ወጣ፡፡
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ሆሳEና
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳም ከመውጣቱ በፊትም ሁለት ደቀ መዛሙርቱን ‹‹

በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ÷ በዚያን ጊዜም የታሰረችን Aህያ ውርንጫም ከEርስዋ ጋር
ታገኛላችሁ፤ ፈትታችሁ Aምጡልኝ፡፡ ማንም Eንዳች ቢላችሁ፡-ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ፤ወዲውም
ይሰዳቸዋል፡፡›› ማቴ. !1÷2-3
ደቀ መዛሙርቱ Eንደታዘዙት ሄደው Aህያዋንና ውርንጫዋን Aገኙ፡፡ ፈትተው ሲመጡም
የAህዮቹ ጌታ በጠየቃቸው ጊዜ ጌታ መፈለጉን ነግረውት ሰደዳቸው፡፡ ጌታችን በውርንጫይቱ
(በAህያዋ ግልገል ላይ) ተቀምጦ ወደ Iየሩሳሌም ሲገባ፡፡ ሕዝቡ ልብሳቸውን የዘንባባ ዝንጣፊና
የሌሎች ዛፎች ቅርንጫፍ(ቅጠል) Eየቆረጡ መንገድ ላይ በማንጠፍ ተቀበሉት፡፡
ሕፃናትም ‹‹ሆሳEና በAርያም በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፡፡›› Eያሉ ዘመሩ፡፡ ደቀ
መዛሙርቱ

Eንዲሆኑ

ጌታችንና

መድኃኒታችን

በመጀመሪያ Aላስተዋሉም ነበር፡፡ በኋላ ግን

የመረጣቸው

ቅዱሳን

ሐዋርያት

የሆነውን

ነቢያት ቀድመው ተንብየው Eንደነበርና ያም

መፈጸሙን Aስተዋሉ፡፡
መዝሙረኛው ነቢዩ ዳዊት ‹‹ ከሕፃናትና ከሚጠቡ Aፍ ምሥጋናን ለራስን Aዘጋጅህ ››መዝ.
8÷2 ሲል ቀድሞ ተንብዮ ነበር፡፡ በነቢዩ ዘካርያስም ‹‹ለጽዮን ልጅ፡- Eነሆ÷ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ

በAህያ ላይና በAህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ Aንቺ ይመጣል በሉኣት ››ትን.
ዘካር. 9÷9 ተብሎ የተነገረው ተፈጸመ፡፡

ሕማማት
ጌታችን ስለEኛ መከራ ተቀብሎ Eንዳዳነን የምናስብበት ሰሞን ነው፡፡ ▪በEርሱ የሚያምን ሁሉ

የዘላለም ሕይወት Eንዲኖረው Eንጂ Eንዳይጠፋ EግዚAብሔር Aንድያ ልጁን Eስኪሰጥ ዓለሙን
Eንዲሁ ወደOልና፡፡▪ ዮሐ. 3÷06 ተብሎ Eንደተጻፈ፡፡ Aምላካችን ለEኛ ያለውን ፍጹም ፍቅር
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የገለጠበትና ያዳነበት ሰሞን ስለሆነ ይሄንኑ ፍቅር በማሰብ በጾም፣በጸሎት በስግደት Eናከብረዋለን፡፡
ቤተ ክርስቲያናችንም የሐዘን ምልክት የሆኑ ምንጣፎችና መጋረጃ በማድረግ ፍቅሩንና ሕማማቱን
በሐዘን ትገልጣለች፡፡

ማጠቃለያ

ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም ለመጨረሻ ጊዜ የገባበት ሰንበት ከመስቀሉ በፊት ያለችው
ሰንበት ናት፡፡ የAይሁድ መምህራን ጌታችንን ብዙ ሕዝብ ሲከተለው ስላዩ ቀኑ፡፡ ይኽ
ቅናትም ሊያድናቸው የመጣውን የዓለም ጌታ Iየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል Aሳልፎ
ለመስጠት Aበቃቸው፡፡
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የካህናት Aለቆችና ፈሪሳውያን ምንም Eንኳ መጻሕፍት Aዋቂዎች ቢሆኑና ስለክርስቶስ
የተባለውን ቢያውቁም ለክብራቸው ሲሉና ቅንዓት ዓይናቸውን Aሳውሮት ጌታችንን
መቀበልና ማመን Aልቻሉም፡፡

በዚህም የሐሰት ክስ በክርስቶስ ላይ በማቅረብ ዓርብ Eለት ሰቀሉት፡፡ ጌታችን ግን
ክሳቸውንና ተንኮላቸውን Aውቆ በሞቱና በትንሣኤው ሞትን ይሽር ዘንድ ወደ Iየሩሳሌም
ገባ፡፡

ከሆሳEና Eሑድ በኋላ ያለው ሳምንት ‹‹ሰሙነ ሕማማት›› የጌታችንና የመድኃኒታችን
Iየሱስ ክርስቶስ መከራና ሞት መታሰቢያ ቀናት ናቸው፡፡

ተግባር
ሆሳEና የምስጋና በዓል ነው፡፡ በቤተ ክርስቲያን ተገኝታችሁ Aክብሩ፡፡
ሆሳEና የመፈታት በዓል ነው፡፡ የንስሐ Aባት ጋር መነጋገር ያልጀመራችሁ ወጣቶች
የቤተሰብን ንስሐ Aባት ወይም ከመምህር ጋር በመነጋገር ንስሐ Aባት ያዙ፡፡
ለEኛ የሆነ የEግዚAብሔር ፍቅር፡-ለEኛ የሆነ የEግዚAብሔር ፍቅር ምንኛ ታላቅ ነው!
EግዚAብሔር ፍቅር ነው ማለት ብቻ ለዚህ በቂ ነው፡፡ ስለ Eኛ Eንዲህ ተብሎ ተጽፎAል፡፡▪Eርሱ

Aስቀድሞ ወዶናልና Eኛ Eንወደዋለን፡፡▪ 1ኛ ዮሐ 4.09፡፡ የፈጠረን Eኛ ሳንወደው Aስቀድሞ Eርሱ
ስለወደደን ነው፡፡ ለEኛ ካለው ፍቅር የተነሣ የፈጠረን በራሱ መልክና ምሳሌ ነው፡፡
Eርሱ Eኛን የፈጠረን ሁሉንም ነገር ካዘጋጀልን በኋላ ነው፡፡ሰማይ ጣሪያ Eንዲሆነን ከፍ
ሲያደርግልን ምድርንም በላይዋ ላይ Eንድንራመድ ለEኛ Aስተካክሎልናል፡፡ Eርሱ ብርሃንን፣
ውኃን፣ Aትክልቶችንና ገነትን Aዘጋጅቶልናል፡፡ ከዚህ በኋላ Eኛን ፈጠረን፡፡ በኃጢAት ስንወድቅም
የድኅነትን መንገድ Aዘጋጅቶልናል፡፡ ለEኛ ካለው ፍቅር የተነሣ ይመሩን ዘንድ ነቢያትን ወደ Eኛ
ልኮልናል፤ የምናስብበትን ኅሊና ቸሮናል፤ ከዚህ በተጨማሪ Aርቀን Eናስተውል ዘንድ የሚያስረዳንን
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የተጻፈ ሕግ ሰጥቶናል፡፡

ሥጋን Eንዲለብስ ግድ ያለውም የEኛ ፍቅር ነው፡፡Eርሱ ይህን የEኛ ሥጋ የለበሰው ሊቀድሰው
ነው፡፡ Eርሱ ስለ Eኛ ሲል ሕግን በመቀበል ሰዎች EግዚAብሔርን የመፍራት መልክ Eንዲኖራቸው
Aድርጎ በማቅረብ Aባቱ Eግዚብሔር Aብን Aስደስቷል፡፡ ለEኛ ካለው ፍቅር የተነሣም ስለ Eኛ ሲል

ሞቷል፡፡▪ክርስቶስ ደግሞ ወደ EግዚAብሔር Eንዲያቀርበን Eርሱ ጻድቅ ሆነ ስለ ዓመፀኞች Aንድ
ጊዜ በኃጢAት ምክንያት ሞቶAልና፤…..▪ 1ኛ ጴጥ.3÷08፡፡
Eርሱ በመስቀል ላይ ሳለ ፍቅርን የሚያድል Aምላክ ነበር፡፡ Eርሱ የዓለሙን ኃጢAት
በመሸከም በደሙ Aጥቦልናል፣ Eርሱ ምንም ኃጢAት ሳይኖርበት ስለ Eኛ ኃጢAት ሲል Eንደ
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ኃጢAተኛ ተቆጥሮAል፡፡ ይህን በማድረጉም በEኛ ፋንታ መላውን ካሣ ከፍሎAል፡፡ ስለ Eርሱ ▪…

በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን Eስከ መጨረሻ ወደዳቸው፡፡▪ (ዮሐ.03÷1) ተብሎ
ተጽፎAል፡፡Eንዲህም ተብሎ ተጽፎAል፡- ▪ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ

ፍቅር ለማንም የለውም፡፡▪ ዮሐ.05÷03፡፡
ስለ ወደደንም Eንዲህ ብሎናል፡፡ ▪ከEንግዲህ ወዲህ ባሮች Aልላችሁም፤…. ወዳጆች ግን

ብያችኋለሁ፡፡▪ዮሐ.05÷05

ወንድሞቼ ብሎም ጠርቶናል፡- ▪…በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል

ተገባው፡፡▪Eብ.2÷07፡፡ Eኛም የሰማዩ Aባት ልጆች ሆነናል፡- ▪የEግዚAብሄር ልጆች ተብለን ልንጠራ
Aብ Eንዴት ያለውን ፍቅር Eንደ ሰጠን Eዩ፤…▪1ኛ ዮሐ.3÷1፡፡ ፍቅሩን ሊያሳየን ስለ ፈለገም
Eንዲህ ብሎናል፡- ▪Eነሆም Eኔ Eስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከEናንተ ጋር ነኝ፡፡▪ማቴ !8÷!

▪ሁለት ወይም ሦስት በስሜ በሚሰበሰቡት በዚያ በመካከላቸው Eሆለናሁ፡፡▪ማቴ.08÷!፡፡ ፍቅሩ
በጥበቃው፤በEንክብካቤውና በማንኛውም ነገር ለEኛ በሚያደርገው Aመራር ውስጥ ታይቶAል፡፡
ጥያቄዎች፡1. ‹‹ሆሳEና›› ማለት ምን ማለት ነው? በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ስለ ሆሳEና መዝሙር Eና
ምንባብ የሚሰማባቸው ጊዜያት መቼ ናቸው?
2. ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ወደ Iየሩሳሌም ከመውጣቱ በፊት ሁለት ደቀ መዝሙሮቹን
ያዘዛቸው ምንድ ነው?
3. ስለ ‹‹ሆሳEና›› በዓል ታሪክና ሁኔታ በዝርዝር Aብራሩ፡፡
4. ሰሙነ ‹‹ሕማማት››ን የምናከብረው ለምንድን ነው Eንዴት ይታሰባል?
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ትንሣኤ
ሃያ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ያውቃሉ፤ በመምህሩ የሚሰጣቸውን
ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና

ጥቅስ፡-

‹‹Aትፍሩ

የተሰቀለውን

Iየሱስን

Eንድትሹ

Aውቃለሁና

Eንደተናገረ

ተነሥቶልና›› /ማቴ.!8.5-6/
ተጨማሪ ምንባብ፡- ማቴ.!8.1-8፣ ማር.06.1-8፣ሉቃ.!4.1-0፣ ዮሐ..1-08

መግቢያ፡ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሞትን በሞቱ ሽሮ ተነሥቷል፡፡ ትንሣኤ የዓለም ድኅነትና ተስፋ
የተገኘበት ነው፡፡ በየዓመቱ በደማቅ ሁኔታ የሚከበረውና የድኅነታችን ዓዋጅ የተነገረበት ትንሣኤ
ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ማወቅ ያለብንን መሠረታዊ ትምህርቶች
Eናያለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ከተዘጋ መቃብር - መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ተነሥቷል፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ተነሣ፡፡ Eንደ Aልዓዛር መግነዝ ሊፈታለት
የመቃብር ድንጋይ ሊንከባለልለት Aላስፈለገውም፡፡ የመግነዙ ጨርቅ ተቀምጦ ክርስቶስ ግን በዚያ
Aልነበረም፡፡ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያረጋገጡልን መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል መነሣቱን ነው፡፡ “ስምOን

ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ ወደ መቃብሩም ገባ፤ የተልባ Eግሩን ልብስ ተቀምጦ Aየ፥ደግሞም

www.zeorthodox.org

በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በAንድ ስፍራ ተጠምጥሞ Eንደ ነበረ Eንጂ ከተልባ Eግሩ
ልብስ ጋር ተቀምጦ Eንዳልነበረ Aየ። በዚያን ጊዜ Aስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣውም ሌላው
ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ፥ Aየም፥ Aመነም፤” ዮሐ.!8.6-8
መልAኩ ድንጋዩን Aንከባሎ መቃብሩን ለቅዱሳት Aንስት ሲያሳያቸው ጌታ በመቃብሩ ስፍራ
Aልነበረም፡፡ ምክንያቱም ጌታችን በመንፈቀ ሌሊት ድንጋይ Aንሡልኝ ሳይል ተነሥቶ ነበር፡፡
መልAኩ በታላቅ መናወጥ ድንጋዩን ያንከባለለው፤ ለሴቶቹ የትንሣኤውን ምሥራች ፤ ለሚጠብቁት
ወታደሮች የክርስቶስን ግርማ ለማሳየት ነው፡፡ “Eነሆም፥ የጌታ መልAክ ከሰማይ ስለ ወረደ ታላቅ
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የምድር መናወጥ ሆነ፤ ቀርቦም ድንጋዩን Aንከባሎ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም Eንደ መብረቅ
ልብሱም Eንደ በረዶ ነጭ ነበረ።ጠባቆቹም Eርሱን ከመፍራት የተነሣ ተናወጡ Eንደ ሞቱም
ሆኑ። መልAኩም መልሶ ሴቶቹን Aላቸው። Eናንተስ Aትፍሩ የተሰቀለውን Iየሱስን Eንድትሹ
Aውቃለሁና፤Eንደ ተናገረ ተነሥቶAልና በዚህ የለም፤ የተኛበትን ስፍራ ኑና Eዩ።” ማቴ.28፡2-6
2. ትንሣኤውን በመጀመሪያ ያዩትና ያበሰሩት ሴቶች ናቸው፡፡
ሌሊት ሳይነጋ መግደላዊት ማርያም ወደ መቃብር ስፍራ ሄደች፡፡ ክርስቶስ ግን በመቃብር
Aልነበረም፡፡ መግደላዊት ማርያም ከሌሎች ሴቶች ጋር ዳግመኛ ስትመለስ ጌታችን በመንፈቀ ሌሊት
ከመቃብር ተነሥቶ ነበር፡፡ ይህንኑ ተመለከቱ፡፡ መግደላዊት ማርያም Aዝና በመቃብር በር ላይ ቆማ
ታለቅስ ነበር፡፡ መላEክትን በክርስቶስ መቃብር ራስጌና ግርጌ ዝቅ ብላ Aየች፡፡ Eነርሱም ስለምን
ታለቅሻለሽ Aሉዋት፡፡ Eርስዋም ጌታዬን ወስደውታል፤ ወዴት Eንዳኖሩት Aላውቅም Aለች፡፡

ዘወር

ስትልም ጌታችን ‹‹ስለምን ታለቅሻለሽ?›› Aላት፡፡ Eርስዋም ክርስቶስ መሆኑን ሳታውቅ ተመሳሳይ
መልስ ሰጠች፡፡ ጌታችን ማርያም ሲላት Aወቀችውና Eግሩ ስር ወደቀች፡፡ Eርሱም ወደ ደቀ
መዛሙርቱ ሄዳ ትንሣኤውን Eንድታበስር ላካት፡፡ የEግዚAብሔር ልጆች መግደላዊት ማርያም
በፍቅር ፣ በEምነትና በትEግሥት ጌታዋን ስለፈለገች ከሁሉ ቀድማ የክርስቶስን ትንሣኤ Aየች፡፡
ዮሐ.!.01-08 “ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን ማልዶ በተነሣ ጊዜ፥ Aስቀድሞ ሰባት Aጋንንት

ላወጣላት ለመግደላዊት ማርያም ታየ።” ማር.06.9፡፡
ሴቶችም

ወደ

መቃብሩ

ሥፍራ

ተመለከቱ፤

መልAኩ

Eንደነገራቸውም

ጌታችን

በዚያ

Aልነበረም፡፡ ይህን በመስማታቸው Eጅግ ተደስተው ሄዱ፡፡ በመንገድም ክርስቶስ ተገለጠላቸው፡፡
መልካሙን የትንሣኤ ዜናም ለደቀ መዛሙርቱ Aበሰሩ፡፡
3. ጌታችን በማኅበር ትንሣኤውን የገለጠባቸው ጊዜያት
ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በተለያየ መንገድ
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ተግልጦል፡፡ ክርስቶስ ትንሣኤውን ለAርባ ቀናት በብዙ መንገድ ሲገልጥ ነበር፡፡“ደግሞ Aርባ ቀን

Eየታያቸው ስለ EግዚAብሔርም መንግሥት ነገር Eየነገራቸው፥ በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ
በኋላ ሕያው ሆኖ ለEነርሱ ራሱን Aሳያቸው” /የሐዋ.1.3/ ከEነዚህ መገለጦች የጎላውና በማኅበር
የተገለጠው ሦስት ጊዜ ነው፡፡ Eነርሱም፡ሀ. Eሑድ ጠዋት ደቀ መዛሙርቱ በዝግ ቤት ተሰብስበው ሳሉ፡፡(ዮሐ.!.09-!4)
ለ. በሳምንቱ Eሑድ ይህ ዳግማዊ ትንሣኤ የምንለው ነው፡፡ በዚህ ቀን ሐዋርያው ቶማስ
Aካሉን የዳሰሰበት Eለት ነው፡፡ (ዮሐ.!.!6-!9)
ሐ. በጥብርያዶስ ባሕር - በቤተ ክርስቲያን AግብOተ ግብር ይባላል፡፡ (ዮሐ.!1.4-!2)
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4. የክርስቶስ ትንሣኤ የሙታን ትንሣኤ በኩር ነው፡፡
‹‹በኵር›› መጀመሪያ ማለት ነው፡፡ የትንሣኤያችን በኵር (መጀመሪያ) Iየሱስ ከርስቶስ ነው፡፡

‹‹EግዚAብሔር ይነሣ ጠላቶቹም ይበተኑ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ›› (መዝ.%6.1) Eንደተባለ
መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብርን ድል Aድርጎ Eንደሚነሣ በትምህርት ከገለጸ በኋላ
በተግባር Aሳይቶናል፡፡ ‹‹ነፍሴን ደግሞ Aነሣት ዘንድ Aኖራለሁና ስለዚህ Aብ ይወደኛል፡፡ Eኔ

በፈቃዴ Aኖራታለሁ Eንጂ ከEኔ ማንም Aይወስዳትም፡፡ ላኖራት ሥልጣን Aለኝ›› ደግሞም ላነሣት
ሥልጣን Aለኝ›› (ዮሐ.0.508) Iየሱስ ክርስቶስ ስለ ትንሣኤው በቃል Aስተምሮ Aልቀረም፡፡
የትንሣኤያችን በኵር ሆኖ በተግባር ገለጠልን Eንጂ ‹‹ መልAኩም መልሶ ሴቶቹን Aላቸው፡-

Eናንተስ Aትፍሩ የተሰቀለውን Iየሱስ Eንድትሹ Aውቃለሁና Eንደተናገረ ተነሥቶAልና በዚህ
የለም የተኛበትን ሥፍራ ኑና Eዩ›› (ማቴ.!8.5) ተብሎ Eንደተጻፈ Iየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል
Aድርጎ ተነሥቶAል፡፡ (ማር.06.6፤ ሉቃ.!4.7)
በዚህም የትንሣኤያችን በኵር ሆነ ፤ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ
ብኵርና

ሲያስተምር

“Aሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነሥቶAል፡፡”

/1ኛ

ቆሮ.05.!/ Aለ፡፡ በሌላም ሥፍራ ‹‹ Iየሱስ Eንደሞተና Eንደተነሣ ካመን Eንዲሁም በIየሱስ

ያንቀላፉትን EግዚAብሔር ከEርሱ ጋር ያመጣቸዋልና›› (1ኛ ተሰ.4.04) ተብሎ ተጽፎAል፡፡
ሌሎች ቢነሡ Aሥነሺ ይፈልጋሉ፡፡ ከተነሡ በኋላም ኖረው ሞተዋል፡፡ ክርስቶስ ግን በራሱ
ፈቃድና ኃይል ተነሣ፤ዳግመኛ ሞት የሌለበትን ትንሣኤ ተነሥቶ በኩራችን ሆነ፡፡

የተነሣው በክቡር Aካል ነው፡፡
ልጆች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ “ሰማያዊ Aካል Aለ፥ ምድራዊም Aካል Aለ፤ ነገር ግን

የሰማያዊ Aካል ክብር ልዩ ነው፥ የምድራዊም Aካል ክብር ልዩ ነው።” /1ኛ ቆሮ.05.#/
Eንዳለው

ሁለት

ዓይነት

Aካላት

Aሉ፡፡

የክብር

Aካል

መብልና

መጠጥ

Aያስፈልገውም፡፡
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Aይራብም÷Aይጠማም፡፡ በክብር Aካል ድካም የለም፣ Aይታመምም፤ Aይሞትምም፤ ሕያው፣
መንፈሳዊና ክቡር Aካል ነው፡፡ ፍጥረታዊው Aካል ግን ይራባል፣ ይጠማል፣ ይሞታል፣ ኃጢAት
ሊሠለጥንበት ይችላል፡፡ በዚህ ምድር የምንኖረውና የምንሞተውም በፍጥረታዊው Aካል ነው፡፡
የምንነሣውም በመንፈሳዊ Aካል ነው፡፡ “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.#4
ክርስቶስ የተወለደው የEኛን ዓይነት Aካል ይዞ ነው፡፡ ከኃጢAት በስተቀር Eኛን መስሎ
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ባሕርያችንን ወረሰ፡-“ የሰው ልጅ” ተብሎ Aዳነን፡፡ Eንደ ሰው ከሕፃንነት ጀምሮ በጥቂት Aደገ፡፡
(ሉቃ.1.')

“ተርቧል” (ማቴ.4.2) ተጠምቷል (ዮሐ.09.!8) ደክሞት ያውቃል (ዮሐ.4.6)

ተኝቷልም (ማቴ.8.!4)
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ የተነሣው በክቡር Aካል ነው፡፡ በተዘጋ በር መግባት Eና ከተዘጋ ቦታ
መውጣት፤ የተነሣው በክብር Aካል Eንደሆነ ግልጽ ማረጋገጫዎች ነው፡፡“ደጆቹ ተዘግተው ሳለ ”
ዮሐ. !.09 ና !6 በትንሣኤውም ከታተመ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ወጥቶAል፡፡
Eኛ በክብር Aካል የምንነሣ ከሆነ÷የክርስቶስ ትንሣኤ ምን ያህል ይልቃል? Eኛ የEርሱን
ትንሣኤ መስለን በክብር ስለምንነሣበት ግልጥ ትምህርትን የጻፈልን ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዮስ
መልEክቱ 3.!1 ላይ Eንዲህ ጽፎAል፡፡“ክቡር ሥጋውን Eንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን

ይለውጣል፡፡”

ማጠቃለያ
ክርስቶስ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ተነሥቷል፡፡ የክርስቶስ ትንሣኤ
ለመጀመሪያ ጊዜ የተገለጠው ለቅዱሳት Aንስት በተለይም ለማርያም መግደላዊት ነው፡፡
ክርስቶስ

የትንሣኤያችን

በኩር

ነው፡፡

በEርሱ

ትንሣኤ

ልቦናና

ትንሣኤ

ዘለክብር

Eናገኛለን፡፡“ነገር ግን Iየሱስን ከሙታን ያስነሣው የEርሱ መንፈስ በEናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ

Iየሱስን ከሙታን ያስነሣው Eርሱ በEናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ
ሕይወትን ይሰጠዋል፡፡” (ሮሜ 8÷01)
ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋን የተዋሐደው ክርስቶስ ከኃጢAት በቀር Eኛን መስሏል፡፡
የተነሣውም በከበረው Aካል ነው፡፡ ክቡር Aካል ከፍጥረታዊው Aካል በክብር በኃይልና ባለ መሞት
ይለያል፡፡

ተግባር
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ስለ ትንሣኤው መሠረታዊ ትምህርቶችን ከመምህራን ጠይቁ፡፡

ጥያቄዎች
1.

የጌታችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገለጠው ለማን
ነው? የጌታችንን ትንሣኤ Eንድታበስር ወደ ደቀ መዛሙርቱ የተላከችውስ ማን ናት?
የላካት ማን ነው?

2.
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ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ በማቅረብ Aብራሩ፡፡
3.

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ (በማኅበር) በተለያየ መንገድ ተገልጦAል፡፡
የተገለጠበትን ጊዜ Eና ሁኔታ Aብራሩ፡፡

4.

የክርስቶስ ትንሣኤ የትንሣኤያችን በኩር (መጀመሪያ) ነው ሲባል ምን ማለት ነው?
በጥቅስ ማስረጃ Eያቀረባችሁ Aብራሩ፡፡

5.

‹‹ የክብር Aካል›› Eና ‹‹ፍጥረታዊ Aካል›› Aንድነትና ልዩነት Aስረዱ፡፡

www.zeorthodox.org
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - መግቢያ
ሃያ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በመግቢያ ደረጃ መሠረታዊ
Eውቀትን ያገኛሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ጥበብ ቤትዋን ሠራች ÷ ሰባቱንም ምሰሶዎችዋን Aቆመች፡፡”

ምሳ. 9፡1

ምንባባት፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ በቀለ)

መግቢያ፡-

ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚባሉት ረቂቁን (የማይታየውን) የEግዚAብሔር

ጸጋ በሚታይ መንፈሳዊ Aገልግሎት የምንቀበልባቸው ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች ሲሆኑ በቁጥርም
ሰባት ናቸው፡፡
የመዳናችን ምስጢር በEምነት ብቻ የሚፈጸም ሳይሆን ቃለ EግዚAብሔርን ሰምቶ በማመን ፣
ቃሉን

ሰምቶ

በማድረግና

ምስጢራተ

ቤተ

ክርስቲያን

በመፈጸም

ላይ

የተመሠረተ

ነው፡፡

በመሠረታዊነትም ቃለ EግዚAብሔር Eና ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ለመዳናችንና ለመቀደሳችን
ሲባል ከAንድ ጌታ የተሰጡ ናቸው፡፡
በጠቅላላው

ምስጢራተ

ቤተ

ክርስቲያን

Aዲስ

ሕይወትን

የሚያስገኙ

፣

የAገልግሎትና

የAንድነትን ጸጋ የሚያሰጡ Eና የፈውስ ጸጋ የሚገኝባቸው በመባል በሦስት ምድብ ይከፈላሉ፡፡
ከEነዚህም Aራቱ Aንድ ጊዜ ብቻ የሚፈጸሙ ፣ ሦስቱ ደግሞ በተደጋጋሚ የምንፈጽማቸው ናቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ጸጋ Eና ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን
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“Eኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ፤ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና
ጸጋና Eውነት ግን በIየሱስ ክርስቶስ ሆነ፡፡” Eንዲል ጸጋ በክርስቶስ ሰው መሆን የተገኘ Eና በEርሱ
ላመኑት ሁሉ ያለዋጋ የሚሰጥ ስጦታ ነው፡፡ /ዮሐ.1.06-08/

የሙሴን ሕግ ያከበረና የጠበቀ በሕይወት Eንደሚኖር ተነግሯል፡፡ ነገር ግን ከሰው ወገን
የሙሴን ሕግ የጠበቀ ባለመኖሩ ሰው ሁሉ ከሞት ፍርድ Aላመለጠም፡፡ ሕግ ሰውን ከኃጢAት
የማላቀቅ ኃይል የለውምና፡፡ “ጻድቅ የለም Aንድስ ስንኳ፤ Aስተዋይም የለም ፤ EግዚAብሔርንም
የሚፈልግ የለም፤ ሁሉ ተሳስተዋል ÷ በAንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል ፤ ቸርነት የሚያደርግ
የለም ÷ Aንድስ ስንኳ የለም፡፡ ” /ሮሜ.3.01/
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በክርስቶስ የተገኘው ጸጋ ግን በክርስቶስ ቤዛነት የሚገኝ የኃጢAት ሥርየትና Eርቅ ነው፡፡
ፍጡር ከፈጣሪ ጋር መታረቁ የመጀመሪያው የጸጋ ውጤት ነው፡፡ /ሉቃ.05.01-!4/ በሁለተኛ ደረጃ
ደግሞ በኃጢAት ምክንያንት የመጣውን ሞት መደምሰስ ነው፡፡ በክርስቶስ ሞት የተገኘው ጸጋ
የዘላለምን ሕይወት ያሰጣል፡፡
ጌታችን ከሰው ልጅ የሚያገኘው ጥቅም ሳይኖር Eንዲያውም ሰው የፈጣሪውን ቃል ተላልፎ
በመበደሉ የEግዚAብሔር ጠላት ሆኖ ሳለ Eርሱ ግን በዓይነ ምሕረቱ ተመልክቶ የቸርነት ሥራን
ማድረጉ Aምላካችን ለሰው ልጆች ያለው ፍቅር ምን ያህል ታላቅ Eንደሆነ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህ
የሚያስደንቀው Aምላካዊ የፍቅር ሥራ ሁሉ ጸጋ ይባላል፡፡ ጸጋንም ጸጋ ያሰኘው ከቸሩ EግዚAብሔር
ያለ ምንም ዋጋ ለሰዎች ደኅንነት በነፃ የሚሰጥ ስለሆነ ነው፡፡ ከኃጢAት Eና ከሞት ድነን
ከመንፈሳዊ ልደት Eስከ ዘላለማዊ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ድረስ በነፍስ በሥጋ የሚደረግ
ረድኤተ EግዚAብሔር ሁሉ ጸጋ ማለት Eንደሆነ Eናምናለን፡፡
ይህንን በክርስቶስ የመጣውን የጸጋ ስጦታ ሁሉ የምንቀበለው በEምነትና

ምስጢራተ ቤተ

ክርስቲያንን በመፈጸም ነው፡፡ ከጌታችን የሚሰጠንን ጸጋ በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን Aማካኝነት
ለመቀበል Eንድንችል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልገናል፡፡ “… በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ፡-

Iየሱስ ጌታ ነው ሊል Aንድ Eንኳ Eንዳይችል Aስታውቃችኋለሁ፡፡” /1ኛ.ቆሮ.02.3/ Eንዲል የጸጋን
ትርጉም በመከተል የምንገነዘበውና በስጦታ ለመቀበል የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ Aማካኝነት ነው፡፡
ስለዚህ የመጀመሪያው ጸጋ EግዚAብሔር ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው፡፡
በመስቀል ላይ በፈሰሰው የክርስቶስ ደም ማለትም የEግዚAብሔር ጸጋ የሰው ልጆች ኃጢAት
ተደምስሶ ዓለም ሁሉ Eንደዳነ Aምነናል፡፡

ይህ Aንድ ጊዜ የተፈጸመው የማዳን ሥራና ጸጋው

ለሁሉም ሰው የተሰጠ ቢሆንም ተቀባይ ከሌለ ደግሞ መሰጠቱ ብቻ በቂ Aይሆንም፡፡ ስለዚህ ጸጋን
ለማግኘት Aምኖ ወደ ቤተ ክርስቲያን መቅረብ ያስፈልጋል፡፡
በAጠቃላይ የEግዚAብሔር ጸጋ የሚታደልበት መንገዱ Eና የሚገኝበት ቤት በAንዲት ቅድስት
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ቤተ ክርስቲያን ነው፡፡ በዚያ ውስጥ በሚደረገው ጸሎትና በልዩ ልዩ ምስጢራት Aማካኝነት ጸጋ
ይገኛል፡፡

2. የምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን Aከፋፈል
ሀ. Aዲስ ሕይወትን የሚያሰጡ ምስጢራት
በዚህ ምድብ የሚመደቡት ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ሜሮን Eና ምስጢረ ቁርባን ናቸው፡፡
ሰው ሁሉ መንፈሳዊ ሕይወትን የሚጀምርባቸው Eና ክርስቲያናዊ ሕይወትን የሚያስገኙ (ክርስቲያን
የሚያሰኙ) በመሆናቸው በዚህ ምድብ ተካተዋል፡፡
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Eነዚህ ምስጢራት ለAዲስ Aማኝ (ለሕፃናት) በAንድ ጊዜ በተከታታይ የሚፈጸሙ ናቸው፡፡
ከመካከላቸውም ምስጢረ ጥምቀትና ምስጢረ ሜሮን Aንድ ጊዜ ብቻ የሚፈጸሙ ሲሆኑ ፤ ምስጢረ
ቁርባን ግን ወደፊት በንስሐ Eየታደስን የምንቀበለው ምስጢር ነው፡፡
ለ. የAገልግሎትና የAንድነትን ጸጋ የሚያሰጡ ምስጢራት
በዚህ ምድብ የሚገኙ ምስጢረ ክህነትና ተክሊል ናቸው፡፡
ከራሳቸው

Aልፎ

ለሌሎች

የሚተላለፍ

መንፈሳዊ

በዚህ ምድብ መካተታቸውም

Aገልግሎትንና

ሓላፊነትን

የሚያመለክቱ

በመሆናቸው ነው፡፡ ክህነት የሚቀበል ለራሱ ጥቅም ለማግኘት ሳይሆን መንፈሳዊ Aባት ሆኖ
ለማስተማርና ምEመናንን ለማገልገል ነው፡፡ የካህን ሓላፊነት በሌሎች መዳን ላይ ያተኮረ ስለሆነ
የካህኑ የጽድቅ ሥራ የሚለካው በሚያበረክተው መንፈሳዊና ማኅበራዊ Aገልግሎት በመሆኑ ነው፡፡
በተክሊል የሚጋቡ ሁሉ Aንዱ ለሌላው የሚያስፈልገውን Aገልግሎት የመስጠትና የሥጋና
የመንፈስ

Aንድነታቸውንም

የማስተማርን

ተግባርና

የማጽናት

ሓላፊነት

ሓላፊነት

ስለሚወጡ

Aለባቸው፡፡

በAንድ

ወገን

Eንዲሁም

ልጆችን

ተመድበዋል፡፡

Eነዚህ

የማሳደግና
ሁለቱም

ምስጢራት Aንድ ጊዜ ብቻ የሚፈጸሙ ናቸው፡፡
ሐ. የፈውስ ጸጋ የሚገኝባቸው ምስጢራት
በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በሚያጋጥሙን ልዩ ልዩ ፈተናዎች ነፍሳችን በኃጢAት ፣ ሥጋችን
ደግሞ በደዌ ይያዛሉ፡፡ ስለዚህ ከEነዚህ የነፍስና የሥጋ ደዌያት የሚፈውሱን ምስጢራት፡- ምስጢረ
ንስሐ Eና ምስጢረ ቀንዲል ከAገልግሎታቸው Aንጻር በዚህ ምድብ ተመድበዋል፡፡ ለነፍሳችን ቁስል
መዳኛ ምስጢረ ንስሐ ለሥጋችን መዳኛ ደግሞ ምስጢረ ቀንዲል የተዘጋጁልን ሲሆኑ፤ ሁለቱም
የሚደገሙ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ናቸው፡፡

ማጠቃለያ፡
ጸጋ በክርስቶስ ሰው መሆን የተገኘ Eና በEርሱ ላመኑት ሁሉ ያለ ዋጋ የሚሰጥ ስጦታ
ነው ፡፡

www.zeorthodox.org


የEግዚAብሔር ጸጋ የሚታደልበት መንገዱ Eና የሚገኝበት ቤት በAንዲት ቅድስት ቤተ
ክርስቲያን ነው፡፡

ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን Aዲስ ሕይወትን የሚያሰጡ ፣

የAገልግሎትና የAንድነትን ጸጋ

የሚያሰጡ Eና የፈውስ ጸጋ የሚገኝባቸው በመባል በሦስት ይከፈላሉ፡፡
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ተግባር፡ሁሉም ምስጢራት የሚፈጸሙልን በካህናት ነው፡፡
ከንስሐ Aባታችሁ ጋር ስለምስጢራቱ Aፈጻጸም

ተወያዩ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

ምስጢረ ቤተክርስቲያን ምንድን ናቸው? ቁጥራቸው ምን ያህል ነው በስንት ምድብ Eና
ምን በመባል ይከፈላሉ?

2.

ከምስጢራተ

ቤተ

ክርስቲያን

Aንድ

ጊዜ

ብቻ

የሚፈጸሙትን

Eና

በተደጋጋሚ

የሚፈጸሙትን ብዛታቸውን Eና ማንነታቸውን በመለየት ግለጹ፡፡
3.

በክርስቶስ የተገኘው ጸጋ ምንድን ነው?

Aብራሩ፡፡

4.

በክርስቶስ የተገኘውን(የመጣውን) የጸጋ ስጦታ ልንቀበል የምንችለው Eንዴት ነው?
ጸጋውንስ ለመቀበል ምን ያስፈልገናል?

www.zeorthodox.org
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - ምስጢረ ጥምቀት
ሃያ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡-

ተማሪዎች

በምስጢረ

ጥምቀት

የምናገኘውን

መንፈሳዊ

ሕይወትና

Aንድነት ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት
ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“ ዳግመኛ ከውኃና ከመንፈስ ያልተወለደ የEግዚAብሔርን መንግሥት ሊያይ

Aይችልም” /ዮሐ.3.5/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ በቀለ)፣
‹‹ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን›› (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጰጳስ)

የሳምንቱ ትምህርት፡-

የቃሉ ስያሜ Eና ትርጕም፡- ጥምቀት ‹‹Aጥመቀ›› ከሚለው

ግሥ የወጣ ነው፡፡ ፍቺውም መንከር ፣ መዝፈቅ ማለት ነው፡፡ መላ Aካልን በውኃ ውስጥ በማስገባት
የሚፈጸም ነው፡፡ ጥምቀት በደልን ሁሉ የሚደመስስና በመንፈስ ቅዱስ Eንደገና Eንድንወለድ
የሚያደርገን የመጀመሪያው የEምነትና የጸጋ ምስጢር ነው፡፡ ይህም የሚፈጸመው ካህኑ ውኃውን
በAብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሲባርከው ነው፡፡ /ማቴ.!8.09/
ጥምቀት የAዲስ ሕይወት Eና የEድገት መጀመሪያ ነው፡፡ Aንድ ሰው ሕይወት ለመጀመር
መወለድ Eንዲሁም ማደግ Eንደሚያስፈልገው ፤ በመንፈሳዊ ሕይወታችንም መንፈሳዊ ልደትን
የምናገኘው በጥምቀት ነው፡፡ መንፈሳዊ Eድገትንም በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን Eናገኛለን፡፡ ጥምቀት
ለክርስቲያናዊ ሕይወት የመጀመሪያው መግቢያ በር ነው፡፡ በዚህ መግቢያነት ወደ ቤተ ክርስቲያን
ማኅበር ካልተቀላቀልን ሌሎቹን የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት መሳተፍ Aይችልም፡፡ ምሥጢረ
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ጥምቀት ከEግዚAብሔር ጋር የሚኖረንን Aንድነት የምንጀምርበትን ፣ Aዲስ ሕይወትን የሚያሰጥ ፣
ክርስቲያናዊ ሕይወትን የሚያስገኝ ምሥጢር ነው፡፡

ከክርስቶስ ሞት Eና ትንሣኤ ጋር መተባበር ነው፡- “የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር Aንድ

Eንሆን ዘንድ Eንደ ተጠመቅን Aታውቅምን?....” /ሮሜ.6.3/ በEምነትና በጥምቀት ትንሣኤ ልቡናን
Eናገኛለን፡፡ ስለዚህም ክርስቶሰን በሞቱ ከመሰልነው በትንሣኤውም Eንመስለዋለን፡፡ /ሮሜ.6.5/
ከክርስቶስ ጋር መሞትና መቀበር ማለት የኃጢAት ፍላጎታችንን መጋደልና መዋጋት ከዓለምም
ደስታ መለየት ማለት ነው፡፡ በAጠቃላይ የተጠመቅን ክርስቲያኖች Aሮጌውን ሰውነታችንን ማለትም
የኃጢAት ሥራችንን ትተን በክርስቶስ Eንደ Aዲስ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተወልደን Aዲስ ሕይወትን
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መኖር ይገባናል፡፡
የምስጢረ ጥምቀት Aመሠራረት፡- የጥምቀት መሥራች ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡
Aመሠራረቱም በትምህርትና በተግባር ነው፡ሀ. በትምህርት፡- የሰው ልጅ ከEግዚAብሔር ጋር የሚኖረው Aንድነት የሚመሠረተው
Eንዲሁም

ዘላለማዊ

መንግሥተ

EግዚAብሔርን

ለመውረስ

የሚችለው

በጥምቀት

Eንደሆነ

በሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ተናግሯል፡፡ “ከውኃና ከመንፈስ ያልተወለደ የEግዚAብሔርን

መንግሥት

Aይወርስም”

/ዮሐ.3.08/

“ሂዱና

በAብ

በወልድ

Eና

በመንፈስ

ቅዱስ

ስም

Eያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ Aድርጉዋቸው…….” /ማቴ.!8.09/
ለ. በተግባር፡- “ ያን ጊዜ Iየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ…..፡፡” /ማቴ. 3.03/
ትንቢት፡- ጥምቀት የሚጀመርበትን ዮርዳኖስን ቀድሞ ያየው ዳዊት፡- “ ባሕር Aየች ሸሸችም ፥

ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ” መዝ.)03()04).3 ሲል፤ ሕዝቅኤልም በጥምቀት የምናገኘውን
ቀድሞ

መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት

ትጠራላችሁ፥

ከርኵሰታችሁም

Eንዲህ ብሏል፡-

ሁሉ

“ጥሩ ውኃንም Eረጭባችኋለሁ Eናንተም

ከጣOቶቻችሁም

ሁሉ

Aጠራችኋለሁ።

Aዲስም

ልብ

Eሰጣችኋለሁ Aዲስም መንፈስ በውስጣችሁ Aኖራለሁ የድንጋዩንም ልብ ከሥጋችሁ Aወጣለሁ
የሥጋንም ልብ Eሰጣችኋለሁ፡፡ መንፈሴንም በውስጣችሁ Aኖራለሁ በትEዛዜም Aስሄዳችኋለሁ፥
ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትማላችሁ፡፡” ሕዝ."6.!5
ምሳሌ በብሉይ ኪዳን፡- የሚከተሉት በዘመነ ብሉይ የተፈጸሙ ክሥተቶች ፤ ለሐዲስ ኪዳን
Eንደ ምሳሌ ነበሩ፡፡ መምህር ያብራሩላቸው፡
የኖኅ መርከብ፡- 1ኛ ጴጥ.3.!-!1፣

ግዝረት፡- ቆላ.2.01፣ Eስራኤልን ሲመራቸው የነበረው

ደመና፡- 1ኛ ቆሮ.0.1-2
የጥምቀት ዓይነቶች፡- ጥምቀት Aንዲት ናት “Aንድ ሃይማኖት፣ Aንዲት ጥምቀት..”

/

ኤፌ.4.4-5/ የጥምቀት ዓላማና ባሕርይ Aንድ ቢሆንም ፤ ሦስት ዓይነት ጥምቀት Aለ፡፡
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1ኛ. በመንፈስና በውኃ መጠመቅ፡- ይህ የልጅነት ጥምቀት የምንለው ነው፡፡
2ኛ. በመንፈስ ቅዱስና በEሳት የሚሆን ጥምቀት፡- ሐዋ. 1.5

3ኛ. የደም ጥምቀት፡- የክርስትናን ትምህርት በመማር ላይ Eንዳሉ ወይም ተምረው Aምነው
ከመጠመቃቸው በፊት ያለዚያም ሁሉንም ሳያውቁት ባጋጣሚ ምክንያት ክርስቲያኖች
በሰማEትነት ሲያልቁ በማየታቸው ተመስጠው ‹‹የEነዚህ ሰዎች Aምላክ Eውነት ነው››
ብለው በድንገት በሰማEትነት የሚሞቱ ሰዎች ደማቸው Eንደ ጥምቀት ይሆንላቸዋል፡፡
የጥምቀት Eድሜ፡- በቤተ ክርስቲያን ጥንትም ሆነ Aሁን የጥምቀት Eድሜ Aልተወሰነም፡፡
በOርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሥርዓት ሕጻናትን በAርባ Eና በሰማንያ ቀናቸው ጀምሮ ይጠመቃሉ፡፡
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ነገር ግን ሕፃኑ ለሞት የሚያሰጋ ከሆነም ፣ በAጋጣሚ ቀናት Aሳልፈው ቢመጡ ቤተ ክርስቲያን
ወደ Eርሷ የመጡትን Aትመልስም፡፡ ሕፃናትን ለማስባረክ ወደ ቤተ EግዚAብሔር መውሰድ በብሉይ
ኪዳንም የተጠቀሰ ነው፡፡ /ዘጸ.03.2/
የሚታይ
በሚታይ

Aገልግሎት፡-

Aገልግሎት

የቤተ

Aማካኝነት

ክርስቲያን
ነው፡፡

ምስጢራት

Eነዚህ

የሚታዩ

ጸጋ

EግዚAብሔርን

Aገልግሎቶችም

የሚያስገኙት

የካህናት

ጸሎት፣

ቡራኬዎች፣ Eንዲሁም ተጠማቂው ሦስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ Eያደረገ ማጥመቁ ናቸው፡፡
የማይታይ ጸጋ፡- የማይታይ ጸጋ የምንለው በመጠመቃችን የምናገኛቸው መለኮታዊ ጸጋዎች
ናቸው፡፡ Eንደ ግUዝ ነገር በAካላዊ ስሜቶቻን ልናውቃቸው የማንችላቸውንና በEምነትና በቃል
ኪዳኑ ተመሥርተን የምቀበላቸውን ነው፡፡ ጥምቀት የክርስትና Eምነት ምሥጢር ነው፤ የመዳናችን
ጸጋ ነው፡፡ የመዳናችን ምስጢር በክርስቶስ ነው ፤ ጥምቀት ደግሞ ከAዳኛችን ጋር Aንድ ያደርገናል፡፡
ከEርሱ ጋር Aንድ ከሆንን የመዳንን ጸጋ ከኃጢAት ቁስል የመፈወስን ሀብት Eናገኛለን፡፡ ሐዋ.2."8
በተጨማሪም፡- ዳግመኛ መወለድ (ዳግም ልደት)

ዮሐ.3.3-5፣ ቲቶ.3.5፤ ድኅነት ማር.06.06፤

ቅድስና ኤፌ. 5.!5፣ ገላ.3.!4 … Eናገኛለን፡፡ በEነዚህና በሌሎችም መለኮታዊ ጸጋዎች
Aማካኝነት ዓለማዊ Aስተሳሰባችን ይወገዳል ፣ Aዲስ ልቡና Eናገኛለን ፣ መንፈሳዊ ሕይወታችን
ይጠነክራል፡፡ በዚህና በመሳሰሉት መንገድ በክርስቲያናዊ ሕይወታችን ውስጥ ለውጥ ይታያል፡፡ በጸጋ
ውስጥ መሆናችንንም በዚህ Eናውቀዋለን፡፡ “ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ” ብሎናልና፡፡ ማቴ.7.!

ማጠቃለያ፡-

ጥምቀት

ቃሉን

በቁሙ

ስንፈታው

መነከር

ማለት

ነው፡፡

በጥምቀት

የEግዚAብሔርን ልጅነት ሥልጣናችን ይመለስልናል ፣ የኃጢAት ሥርየት Eናገኛለን ፣ Aዲስ
ሕይወትም Eንጀምራለን፡፡ ጥምቀት የተመሠረተው በጌታችን በIየሱስ ሲሆን በዘመነ ብሉይ የተነገሩ
ትንቢት Eና ምሳሌዎች ነበሩት፡፡

ተግባር፡Eንጠብቀው፡፡

ጥያቄዎች፡-

በጥምቀት ያገኘነውን ከEግዚAብሔር ጋር Aንድ የመሆን ጸጋ ከኃጢAት በመራቅ

www.zeorthodox.org

1. ጥምቀት ምንድነው? የሚፈጽመው ማን ነው? Eንዴት ይፈጸማል? ጥምቀትን የመሠረተው ማን
ነው? Aመሠራረቱም በትምህርት Eና በተግባር ነው ሲባል ምን ለማለት ነው? Aብራሩ፡፡
2.

የጥምቀት ዓላማና ባሕርይ Aንድ ቢሆንም ሦስት ዓይነት ጥምቀት Eንዳለ በቤተ ክርስቲያን
ትምህርት Eንረዳለን፡፡ ምን ምን ናቸው? ግለጹ፡፡

3.

ምስጢረ

ጥምቀት

ሲፈጸም

የማይታየው ጸጋስ ምን ድነው?
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የሚታዩት

Aገልግሎቶች

ምን

ምን

ናቸው?

የምናገኘው

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - ምስጢረ ሜሮን
ሠላሳኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለምስጢረ ሜሮን ምንነትና Aፈጻጸም፤ Eንዲሁም በምስጢረ
ሜሮን የምናገኘውን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያውቃሉ፤ መምህሩ ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች መልስና
ማብራሪያ ይሰጣሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “Eናንተም ከቅዱሱ ቅብAት ተቀብላችኋል ሁሉንም ታውቃላችሁ፡፡ …ማንም

ሊያስተምራችሁ Aያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን የEርሱ ቅባት ስለ ሁሉ Eንደሚያስተምራችሁ
Eውነተኛም Eንደ ሆነ ውሸትም Eንዳልሆነ Eናንተንም Eንዳስተማራችሁ በEርሱ ኑሩ፡፡” /1ኛ
ዮሐ.2.!-!7/
ምንባብ፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ በቀለ) ፣
‹‹ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን›› (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጰጳስ)

የሳምንቱ ትምህርት፡የቃሉ ስያሜ Eና ትርጕም፡- ቅብA ሜሮን ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የሚረጋገጥበት
የምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን መገልገያና ማስፈጸሚያ ፤ የሀብተ መንፈስ ቅዱስ መስጫ Eና መቀበያ
፤ የልጅነት መታወቂያ ዓርማና ማኅተም ነው፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ ቅብA ሜሮን የAንድ ቤተ
ክርስቲያን ሉAላዊነት መግለጫና የክብር ምልክትም ነው፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከዮርዳኖስ ወንዝ ተጠምቆ ሲወጣ መንፈስ ቅዱስ Eንደ ወረደና
የባሕርይ ልጅ መሆኑ Eንደታወቀ ፤ Eንዲሁም ተጠማቂዎች ከተጠመቁ በኋላ ሳይውሉ ሳያድሩ

www.zeorthodox.org

በምስጢረ ሜሮን Aማካኝነት ከAብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ መወለዳቸው ይረጋገጣል፡፡
የምስጢረ ሜሮን Aመሠራረት፡-

ምስጢረ ሜሮንን የመሠረተ Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስን የሚሰጥ
Eርሱ ብቻ ነው፡፡ ዮሐንስ Eንደ መሠከረ በመንፈስ ቅዱስና በEሳት ማጥመቅ የሚችለው Eርሱ ብቻ
ነውና፡፡ /ሉቃ.3.06/ ለቅዱሳን ሐዋርያትም የሚያጽናና ጰራቅሊጦስን Eንደሚልክላቸው ተስፋ
ሰጥቷቸው ነበር፡፡ /ዮሐ.04.!6/ ከEርገቱ በኋላ በAሥረኛው ቀን በተስፋው መሠረት መንፈስ
ቅዱስን ላከላቸው፡፡ በመንፈስ ቅዱስም Aጠመቃቸው፡፡ /ሐዋ.1.5፣2.1-4/ ዛሬም በምስጢረ ሜሮን
ለተጠማቂዎች የሚሰጠው ለሐዋርያት የተሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው፡፡
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መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ሜሮን

በብሉይ

ኪዳን፡-

በብሉይ

ኪዳን

በተቀደሰው

ቅባት

የመቅደሱ

ንዋያተ

ቅዱሳት

Eንደሚቀቡና Eንደሚከብሩ፣ የተለዩም የተቀደሱ Eንደሚሆኑ ተጽፏል፡፡ “…የመገናኛውንም ድንኳን

የምስክሩን ታቦት ገበታውንም Eቃውንም… ሁሉንም ትቀድሳቸዋለህ ቅድስተ ቅዱሳንም ይሆናሉ፤
የሚነካቸውም

ሁሉ

ቅዱስ

ይሆናል፡፡”

/ዘጸ.".!2-"/

ለEግዚAብሔር

Aገልግሎት

የተለዩና

የተመረጡ ሰዎች በዚህ ቅዱስ ቅብAት ይከብሩ ነበር፡፡ “በክህነትም ያገለግሉኝ ዘንድ Aሮንንና ልጆቹን

ቅባቸው ቀድሳቸውም፡፡” /ዘጸ."."/
በሐዲስ ኪዳን፡- ቅዱሳን ሐዋርያት በAንብሮተ Eድ (Eጅን በመጫን) መንፈስ ቅዱስን ያሳድሩ
ነበር፡፡ “Eነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው፤ በጌታ በIየሱስ ስም ብቻ
ተጠምቀው ነበር Eንጂ ከEነርሱ በAንዱ ላይ ስንኳ ገና Aልወረደም ነበርና፡፡ በዚያ ጊዜ Eጃቸውን
ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ፡፡” /ሐዋ.8.06፣09.5-6/
Eንደ ብሉይ ኪዳኑ ቅብAት ሰዎችን ለEግዚAብሔር የተለዩ፣ ለAገልግሎቱም የተመረጡና
የተቀደሱ ብቻ ለማድረግ ሳይሆን ሁሉንም የሚቀድሰው መንፈስ ቅዱስ በሐዲስ ኪዳን ለመሰጠቱም
ጭምር ምሳሌነት Aለው፡፡ ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ቅብAት ሲል Aማኞችን
የሚቀድሰውና ለAማኞችም የተሰጠው መንፈስ ቅዱስን ያሳያል፡፡ “Eናንተም ከቅዱሱ ቅብAት
ተቀብላችኋል ሁሉንም ታውቃላችሁ፡፡ …ማንም ሊያስተምራችሁ Aያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን
የEርሱ

ቅባት

ስለ

ሁሉ

Eንደሚያስተምራችሁ

Eውነተኛም

Eንደ

ሆነ

ውሸትም

Eንዳልሆነ

Eናንተንም Eንዳስተማራችሁ በEርሱ ኑሩ፡፡” 1ኛ ዮሐ.2.!-!7፣ 1ኛ ቆሮ.1.!1-!2
የሚታይ Aገልግሎት፡- በOርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት መሠረት ከጥምቀት ጋር
ተያይዞ የሚፈጸም ነው፡፡ የAቀባቡም ሥርዓት ሕፃን ከሆነ(ከሆነች) በክርስትና Aባት (Eናት) Eቅፍ
Eንዳለ ነው፡፡ Aዋቂ Eንደ ሆነ ደግሞ ከመጠመቂያው ወጥቶ ቆሞ ካህኑ በAውራ ጣቱ “EቀብAከ

በስመ Aብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ” Eያለ በትEምርተ መስቀል ያትመዋል፡፡ የሚቀቡትም
ሕዋሳት፡-
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 ግንባሩን፡- AEምሮው የተባረከና ብሩህ Eንዲሆን

 ዓይኖቹን፡- ዓይኖቹ የEግዚAብሔርን Eውነት Eንዲያዩ
 ጆሮዎቹን፡- የEግዚAብሔርን ቃል Eንዲሰሙ

 Aፍና ከናፍሩን፡- Eውነት Eንዲናገር፣ የEግዚAብሔርን ጥበብ Eንዲማር
 ደረቱን፡- በልቡ ቅን Eንዲያስብ፣ ቅን Eንዲሆን
 Eግሮቹን፡- ለመልካም ሥራ Eንዲፋጠኑ
 በጠቅላላ መላ ሰውነቱ የEግዚAብሔር ማደሪያ Eንዲሆን ሠላሳ ስድስት ቦታ ይቀባል፡፡
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በቅብA ሜሮን የሚቀደሱ Aዳዲስ ክርስቲያኖች ብቻ Aይደሉም፤ Aዲስ ቤተ ክርስቲያን ተሠርቶ
ካለቀ በኋላ፣ ንዋያተ ቅዱሳት Aገልግሎት የሚሰጡት በሜሮን ከከበሩ በኋላ ነው፡፡ Aንድ ጊዜ
በሜሮን ከታተሙ በኋላ ተራ ሥጋዊ ተግባር Aይሠራባቸውም፡፡
የማይታይ ጸጋ፡- ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ስንቀበል Aይታይም ፤ በምንሠራው ሥራ ይገለጣል
Eንጂ፡፡ መንፈስ ቅዱስ የተቀበለ ምEመን የመንፈስ ቅዱስ ሀብታት ያድሩበታል፡፡ “የEግዚAብሔር

መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የEውቀትና EግዚAብሔርን
የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል፡፡” /Iሳ.01.2/

ማጠቃለያ፡-

መንፈስ ቅዱስን መቀበል ቀላል ነገር Aይደለም፡፡ Eኛን ለማዳን ክርስቶስ

በተቀበለው ሕማምና ሞት የተገኘ ታላቅ ጸጋ ነው፡፡

Eንዲያው በከንቱ ወይም በAጋጣሚ የመጣ

Aይደለምና፡፡ Eንዲህ ካሰብን የEግዚAብሔርን ፍቅርና ውለታ ረሳን ማለት ነው፡፡

ተግባር፡-

ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ Eንደ መከረን የዚህን ዓለም Aምሮት ወደ ጎን ትተን

በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ወደ ፊት Eንገሥግሥ፡፡ “በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ Eንመላለስ” /
ገላ.5.!5/
ጥያቄዎች፡1. ቅብA ሜሮን ምንድ ነው?
2. ምስጢረ ሜሮንን የመሠረተ ማን ነው? ምክንያቱ ግለጹ፡፡
3. ስለሜሮን በብሉይ ኪዳን Eና በሐዲስ ኪዳን Aፈጻጸሙን Eና Aገልግሎቱን Aስረዱ፡፡
4. ምስጢረ ሜሮን ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ሲፈጸም በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት ካህኑ
ተጠማቂውን የሚያትመው ምን Eየለ ነው? የሚቀቡት ሕዋሳት (የሰውነት Aካላት) ምን
ምን ናቸው? ለምን?
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን- ምስጢረ ቁርባን
ሠላሳ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለምስጢረ ቁርባን ያውቃሉ፤ ከክርስቶስ ጋር የሚኖረንን
ዘለዓለማዊ Aንድነት ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “Eንጀራንም Aንሥቶ Aመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና፡- ስለ Eናንተ የሚሰጠው

ሥጋዬ ይህ ነው፤ ይህን ለመታሰቢያ Aድርጉት Aለ፡፡ Eንዲሁም ከEራት በኋላ ጽዋውን Aንሥቶ
Eንዲህ Aለ፡- ይህ ጽዋ ስለ Eናንተ በሚፈስሰው በደሜ የሚሆን Aዲስ ኪዳን ነው፡፡” /ሉቃ.!2.09-! ፣
ማቴ.!6.!6/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ
በቀለ) ፣ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጰጳስ፤ ያልታተመ)

መግቢያ፡-

ስለ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን መማር የጀመርነው ትምህርት በመቀጠል፤

በዛሬው ትምህርታችን ምስጢረ ቁርባንን Eናያለን፡፡
ምስጢረ ቁርባን፡- ክርስቶስ ስለ Eኛ ኃጢAት በመስቀል ላይ መሥዋEት ሆኖ በመሞቱ ፣
የዓለምን ኃጢAት Aስወግዶ የዘላለም ሕይወትን ያስገኘበት የመዳናችን መሠረት ነው፡፡ የጸጋችን
ሁሉ ምንጭ የሆነውን የቅዱስ ሥጋውንና የክቡር ደሙን የማዳን ጸጋ የሚያመለክት ታላቅ
የክርስትና ሃይማኖት ምስጢር ነው፡፡
ቁርባን በAንድ በኩል ለEግዚAብሔር የሚቀርበውን መሥዋEት ፤ በሌላ በኩል ደግሞ Eኛ ወደ
EግዚAብሔር የምንቀርብበትን ፣ የምንዋሐድበትን ሁኔታ የሚያሳይ ምስጢር ነው፡፡ በጥምቀት ጊዜ
ከምስጢረ ሜሮን ቀጥሎ በAንድ ጊዜ የሚፈጸም ሲሆን፤ Aንድ ሰው ንስሐውን ከፈጸመ በኋላ፣
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ተክሊል ሲፈጽም፣ ሥልጣነ ክህነት ሲቀበል ቅዱስ ቁርባን ይቀበላል፡፡ ስለዚህ ቅዱስ ቁርባን
የምስጢራት ሁሉ ዘውድ ነው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡የቃሉ ትርጉም፡- ቁርባን በEብራEስጥ፣ በሱርስት፤ መባE፣ ስጦታ፣ Aምኃ ማለት ነው፡፡ በጽርE
ቋንቋ “Aምላካዊት ሱታፌ፣ Aምላካዊት ደስታ” የሚል ትርጉም Aለው፡፡ ይህም Eንደ Oሪቱ ቁርባን
ሰው ለEግዚAብሔር ያቀረበውን ስጦታ ብቻ የሚያመለክት Aይደለም፡፡ በሐዲስ ኪዳን EግዚAብሔር
በተለየ ሁኔታ ለሰዎች ድኅነት ለዓለም ሁሉ ያለዋጋ Eንዲሁ በችሮታ የሰጠውን በሥጋና በደም
የመጣውን የልጁን ስጦታ ያስገነዝባል፡፡
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ቅዱስ ቁርባን በምሳሌ፡- በጠቅላላው የOሪት መሥዋEት ለወንጌሉ መሥዋEት ምሳሌነት
ቢኖረውም ዋና ዋናዎቹን ብቻ Eንመለከታለን፡፡

ሊቀ ካህናት መልከ ጼዴቅ ለAብርሃም መስተንግዶ ያቀረበው ኅብስትና ወይን የክርስቶስ
ሥጋና ደም ምሳሌ ሆኗል፡፡ /ዘፍ.04.08/

“ደሙም ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል፡፡” ተብሎ Eንደ ተነገረ Eሥራኤል
ሥጋውን በልተው ደሙን ረጭተው በግብጽ ከወረደው መቅሰፍት የዳኑበት የፋሲካ በግ
የመሲህ መሥዋEትነት ምሳሌ ነው፡፡ /ዘጸ. 02.1-$1/

ሕዝበ Eሥራኤል በምድረ በዳ ሳሉ በተAምራት ከሰማይ የወረደላቸው Aርባ ዓመት ሙሉ
የተመገቡት መና ምንም Eንኳን ከሞት ባያድንም በተAምራት በመገኘቱ ለሥጋውና ለደሙ
ምሳሌ ሆኗል፡፡ /ዮሐ.6.#9/
ቅዱስ ቁርባን በትንቢት፡-“Eናንተ የተጠማችሁ ሁሉ÷ ወደ ውኃ ኑ÷ ገንዘብም የሌላችሁ ኑና

ግዙ ብሉም፤ኑ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋም የወይን ጠጅና ወተት ግዙ፡፡” /Iሳ.$5.1-2/ “ከፀሐይ መውጫ
ጀምሮ Eስከ መግቢያዋ ድረስ ስሜ በAሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና፤ በየስፍራውም ለስሜ Eጣን
ያጥናሉ ንጹሕም ቁርባን ያቀርባሉ፤ ስሜ በAሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና ይላል የሠራዊት ጌታ
EግዚAብሔር፡፡” ይህ ስለ ወንጌል መሥዋEት መነገሩ የOሪት መሥዋEት በIየሩሳሌም ከተማ ብቻ
በቤተ መቅደስ ይደረግ ስለነበረ ነው፡፡

የምስጢረ ቁርባን Aመሠራረት፡በትምህርት፡- “ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት Aለው፡፡” ዮሐ.6.$4
በተግባር፡- ከሕማማቱና ከሞቱ በፊት በዋዜማው ሐሙስ ማታ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ
ምስጢረ ቁርባንን መሥርቶታል፡፡ በዚያን ወቅት የOሪት የፋሲካ በግ የሚሠዋበት ጊዜ በመሆኑ ጌታ
ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የOሪትን መሥዋEት Aሳልፎ መሥዋEተ ወንጌልን መሥርቷል፡፡ በዚያም
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ምሽት የOሪቱ የበግ መሥዋEት Aበቃ ፤ ከEንግዲህ Eውነተኛው የEግዚAብሔር በግ ይሠዋል፡፡
ቅዱስ ቁርባን EግዚAብሔር ከEኛ ጋር ያደረገው Aዲስ ቃል ኪዳን ነው፡፡ “Eንጀራንም Aንሥቶ
Aመሰገነ ቆርሶም ሰጣቸውና፡- ስለ Eናንተ የሚሰጠው ሥጋዬ ይህ ነው፤ ይህን ለመታሰቢያ
Aድርጉት Aለ፡፡ Eንዲሁም ከEራት በኋላ ጽዋውን Aንሥቶ Eንዲህ Aለ፡- ይህ ጽዋ ስለ Eናንተ
በሚፈስሰው በደሜ የሚሆን Aዲስ ኪዳን ነው፡፡” /ሉቃ.!2.09-!፣ ማቴ.!6.!6/ በክርስቶስ የAዲስ
ኪዳን ደም ኃጢAታችን ተወግዶልናል ÷ ከEግዚAብሔር ጋር ታርቀናል ÷ የEግዚAብሔርን ልጅነት
Aግኝተናል ፤ EግዚAብሔርም Aባት ሆኖን የመንግሥቱ ወራሾች Aድርጎናልና - Aዲሱ ኪዳን Eጅግ
የላቀ ነው፡፡
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የቅዱስ ቁርባን Aማናዊነት፡ጌታችን “ሥጋዬ Eውነተኛ መብል ደሜም Eውነተኛ መጠጥ ነውና፡፡ ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም
የሚጠጣ

በEኔ

ይኖራል

Eኔም

በEርሱ

Eኖራለሁ፡፡”

/ዮሐ.6.$5-$6/

ብሎ

Eንዳስተማረ፤

የምንቀበለው ሥጋ Eና ደም Eውነተኛ የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው፡፡ ለመሥዋEት የምናቀርበው
ኅብስትና ወይን በጸሎተ ቅዳሴ Aማካኝነት የኅብስቱና የወይኑ ባሕርይ ሳይለወጥ ፤ ኣርዓያውና
መልኩ ፣ ጣEሙና ልምላሜው ሳይለወጥ ሥጋ መለኮት Eንዲሁም ደመ መለኮት ይሆናል Eንጂ
ተራ መታሰቢያ Aይደለም፡፡
“ይህን ለመታሰቢያ Aድርጉት” የሚለው የጌታችን ቃል በመጀመሪያ ደረጃ ወደ Eርሱ ሥጋነት
የተለወጠውን ኅብስት Eንዲሁም ወደ Eርሱ ደምነት የተለወጠውን ወይን መሆኑን መገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡ ለመታሰቢያ Aድርጉት ማለት፡- ከEግዚAብሔር ጋር ቃል ከገባንበት ዋናው ነገር
በምናስቀድስበትና

በምንቆርብበት

ጊዜ

የበደላችንና

የኃጢAታችንን

ስርየት

ያገኘንበትን

÷

ከEግዚAብሔር ጋር የታረቅንበትን የክርስቶስን ሕማምና ሞት ማስታወስ ነው፡፡
መታሰቢያ የተባለው ስለ ሕማምና ሞቱ መሆኑንን ከቅዱስ ጳውሎስ Eንማራለን፡፡ “ለEናንተ
ደግሞ Aሳልፌ የሰጠሁትን Eኔ ከጌታ ተቀብያለሁና፤ ጌታ Iየሱስ Aልፎ በተሰጠበት በዚያች ሌሊት
Eንጀራን Aንሥቶ Aመሰገነ÷ ቈርሶም፡- Eንካችሁ ብሉ፤ ይህ ስለ Eናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፤
ይህን ለመታሰቢያዬ Aድርጉት Aለ፡፡ Eንደዚሁም ከEራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ Aንሥቶ፡- ይህ ጽዋ
በደሜ የሚሆን Aዲስ ኪዳን ነው ፤ በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያዬ Aድርጉት Aለ፡፡
ይህን Eንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ Eስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና፡፡” /1ኛ. ቆሮ.01.!3!4/ በፍሬ ቅዳሴ “ ንዜኑ ሞተከ EግዚO ወትንሳኤከ ቅድስተ ነAምን Eርገተከ ወዳግመ ምጽAተከ -

Aቤቱ ሞትህንና ቅድስት ትንሣኤህን Eንናገራለን Eርገትህንና ዳግም መምጣትህንም Eናምናለን፡፡”
Eያልን የምንጸልየው ይህንኑ ለማረጋገጥ ነው፡፡
Aማናዊ የክርስቶስ ሥጋና ደም በመሆኑና ተራ መታሰቢያ ባለመሆኑ ራሳችንን በንስሐ
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መርምረን መቀበል Eንደሚገባ ይኸው ሐዋርያ፤ “ስለዚህ ሳይገባው ይህን Eንጀራ የበላ ወይም
የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም Eዳ Aለበት፡፡ ሰው ግን ራሱን ይፈትን÷ Eንዲሁም
ከEንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ፤ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ
ፍርድ ይበላልና÷ ይጠጣልምና” በማለት ያስጠነቅቃል፡፡ /1ኛ. ቆሮ. 01.!7-!9/

በቅዱስ ቁርባን የሚገኝ ጸጋ
የኃጢAት ሥርየት፡-“… ስለ ብዙዎች ለኃጢAት ይቅርታ የሚፈስ የAዲስ ኪዳን ደሜ ይህ
ነው፡፡”
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ይወርዳል፤ Eርቅ ከተገኘ ደግሞ ሌሎቹ ስጦታዎች ይጨመራሉ፡፡ ኃጢAታቸው የተተወላቸው ሰዎች
ብፁዓን ናቸውና፡፡ /መዝ."1.1/
ከክርስቶስ ጋር በኅብረት መኖር፡- “ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በEኔ ይኖራል Eኔም

በEርሱ Eኖራለሁ፡፡” /ዮሐ.6.$6/
ከነፍስ ረኃብና ጥም መዳን፡-“ የሕይወት Eንጀራ Eኔ ነኝ፤ ወደ Eኔ የሚመጣ ከቶ Aይራብም

በEኔ የሚያምን ሁል ጊዜ ከቶ Aይጠማም፡፡” ዮሐ.6፡35 ሥጋው ወደሙ Eውነተኛ መንፈሳዊ ምግብ
ነውና፡፡
በEኛ ያለ Aንድነት Eና ፍቅር ይጠናከራል፡- “የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር

ኅብረት ያለው Aይደለምን? የምንቈርሰውስ Eንጀራ ከክርሰቶስ ሥጋ ጋር ኅብረት ያለው Aይደለምን?
Aንድ Eንጀራ ስለሆነ÷ Eኛ ብዙዎች ስንሆን Aንድ ሥጋ ነን፤ ሁላችን ያን Aንዱን Eንጀራ
Eንካፈላለንና፡፡” 1ኛ ቆሮ.0.06-08

ማጠቃለያ፡የጌታችን ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ቅዱስ ቁርባን ተብሎ ይጠራል፡፡ የተሰጠን በጌታችን
በIየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የሚበሉትና የሚጠጡት ሁሉ ስርየተ
ኃጢAት፣ ከክርስቶስ ጋር ኅብረትን ያገኛሉ፡፡ ከነፍስ ረኃብና ጥም ይድናሉ፤ ክስቲያናዊ Aንድነት
Eና የዘለዓለምን ሕይወት ይቀዳጃሉ፡፡

ተግባር፡ቅዱስ ቁርባን በጸሎተ ቅደሴ Aማካኝት የሚለወጥ በመሆኑ ሥርዓተ ቅዳሴን በAንቃEዶ
ኅሊና ልንሳተፍ ይገባል፡፡
ቅዱስ ቁርባንን በመቀበል ከEግዚAብሔር ጋር ያላችሁን Aንድነት Aጽኑ፡፡

ጥያቄዎች፡1.
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ምስጢረ ቁርባን የመዳናችን መሠረት ነው፤ ሲባል ምን ማለት ነው? ምክንያቱን
Aብራሩ፡፡

2.

ቁርባን ማለት ምን ማለት ነው?

3.

ቁርባን መቼ Eና Eንዴት ይፈጸማል?

4.

ስለ ቅዱስ ቁርባን በOሪት(ብሉይ ኪዳን) የተገለጸውን በሦስት ምሳሌዎች በማቅረብ
Aብራሩ፡፡
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5.

ምስጢረ ቁርባንን የመሠረተልን ማን ነው? በወንጌል የተቀመጡትን ጥቅሶች በማስረጃ
በማቅረብ Aብራሩ፡፡

6.

የምንቀበለው ቅዱስ ቁርባን Aማናዊ ነው፤ ሲባል ምን ማለት ነው? በማስረጃ Aብራሩ፡፡

7.

‹‹ይህን ለመታሰቢያ Aድርጉት›› የሚለውን የጌታችንን ቃል ምን ማለት Eንደሆነ
Aብራሩ፡፡

8.

ቅዱስ ቁርባን በመቀበል የምናገኛቸውን ጸጋዎች ግለጹ፡፡
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን - ምስጢረ ንስሓ
ሠላሳ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ምስጢረ ንስሐና Aፈጻጸሙ Eንዲሁም ስለምናገኘው
የEግዚAብሔር ጸጋ ያውቃሉ፤ ከዚያም ሰዎች ሁሌም ኃጢAታቸውን
Aምነው ፣ ለመታረምና ለማቆም ፈቃደኛ በመሆን ወደ EግዚAብሔር
መቅረብ

Eንደሚገባቸው

ይገነዘባሉ፤

መምህሩ

የሚያቀርቡላቸውን

ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ኃጢAታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሓ ግቡ ተመለሱም ” የሐዋ.ሥ 3÷09

መግቢያ፡-

ምስጢረ ንስሓ በሚታየው ሐዘን፣ ኑዛዜና ቀኖና፤ የማይታየው ስርየተ ኃጢAት

የሚሰጥባት ናት፡፡ ስለሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን በተከታታይ በጀመርነው ትምህርት መሠረት
በዛሬው ትምህርታችን ስለ ምስጢረ ንስሐ Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡‹‹ንስሐ›› ቃሉ - ተነስሐ ከሚለው የግEዝ ቃል የተገኘ ሲሆን ፤ ቀጥተኛ ትርጉሙም ተጸጸተ
፣ ተመለሰ ማለት ነው፡፡ ንስሐ ወደ EግዚAብሔር መመለስ ነው፡፡ ንስሐ ለEርቅ የተዘረጋ
የEግዚAብሔር Eጅ ነው፡፡ ንስሐ

ስለ EግዚAብሔር ፍቅርና ስለራሳችን ንጽሕና ሲባል ኃጢAትን

መተው ነው፡፡
የምስጢረ ንስሓ Aጀማመር፡- የተጀመረው በAዳም መጸጸት በEግዚAብሔር ምሕረት ሲሆን፣
ጌታችን በወንጌል በሦስት ቦታዎች ምስጢረ ንስሐን ከክህነት ጋር Aጣምሮ መሥርቶታል፡፡

www.zeorthodox.org

1. ጴጥሮስ የEግዚAብሔር ልጅ ነህ፤ ካለው በኋላ ጌታችን ‹‹ በምድር የምታስረው ሁሉ

በሰማያት የታሰረ ይሆናል፡፡ በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል፡፡ ›› ማቴ
06 ÷09 ሲል ቃል ገብቶለታል፡፡
2. ለደቀ መዛሙርቱ ቃል ሲገባላቸውም “.....Eውነት Eውነት Eላችኋለሁ በምድር የምታስሩት

በሰማይም የታሰረ ይሆናል÷ በምድር የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል፡፡” ማቴ
08÷08 ፣
3. ከትንሣኤው በኋላም የሚጠብቃቸውን Aብይ ተልEኮ ሲነግራቸው“Aብ Eንደላከኝ Eኔ ደግሞ

Eልካችኃለሁ Aላቸው፡፡ ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና፡- መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፡፡
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ኃጢAታቸውን

ይቅር

ያላችኋቸው

ሁሉ

ይቀርላቸዋል፤

የያዛችሁባቸው

ተይዞባቸዋል

Aላቸው፡፡” /ዮሐ. !÷!1-!3/ ፣
በዚህ መሠረት “ንስሐ ግቡ ” ብሎ በማስተማር ከሰባቱ ምሰሶዎች Aንዱ የሆነውን ምስጢረ
ንስሐን ከነAስፈጻሚዎቹ የመሠረተው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ የንስሐ ሂደቶች የሚከተሉት
ናቸው፡- በመጀመሪያ በኃጢAት በማዘን ፣ በመጸጸት Eና በመናዘዝ EግዚAብሔርን ይቅርታ መጠየቅ
ይገባል፡፡ ተነሳሒው(ዋ) ለካህኑ ተናዘው ቀኖናቸውን ሲፈጽሙ ወደ EግዚAብሔር ይመለሳሉ፡፡
ከዚያም በካህኑ ምክርና ፍትሐት (ይፍታህ ወይም ይፍታሽ) ከተባሉ በኋላ ቅዱስ ቁርባንን መቀበል
ይጀምራሉ፡፡

የEውነተኛ ንስሐ መገለጫዎች፣
 ለተፈጸመው ኃጢAት ከልብ ማዘን (መዝ.6÷2-7)
 ወደ ኃጢAት ላለመመለስ ቁርጥ ውሳኔ መወሰን (የጠፋው ልጅ ሉቃ.05)
 በEግዚAብሔር ይቅር ባይነትና ምሕረት ማመን ፣ 1ኛ. ዮሐ. 1.9
 ጌታ “ሂዱ ራሳችሁን ለካህናት Aሳዩ ” ሉቃ 07÷04 Eንዳለን ለካህን መናዘዝ ፡፡
 ከኃጢAት ምክንያቶች መጠበቅ፡፡ መዝ. 1÷1-3
 ሌሎችን ሳይከሡ Eውነታውን ብቻ መናገር፡፡
 ዳዊት ነቢዩ ናታንን Eንደሰማው የካህኑን ምክር ማዳመጥና መቀበል፡፡ 2ኛ ሳሙ.02÷01-03
 ቅጣትን ለመቀበል መዘጋጀት 2ኛ ሳሙ. 06÷9-04 ; Eብ.02÷7
ንስሓ ለማን ነው ? ንስሓ የበደለ ሁሉ በየEለቱ ሊፈጽሙት የሚገባ ምስጢር /Aገልግሎት/
ነው፡፡
በማን ይፈጸማል? ንስሓ በተናዛዡ ኃጢAተኛ Eና በካህኑ ብቻ የሚፈጸም ሲሆን ፤ ሥልጣነ
ክህነት የሌለው ንስሓ Aይቀበልም፡፡

www.zeorthodox.org

Eንዴት ይፈጸማል ? ተነሳሒው ወደ ካህኑ ቀርቦ ኃጢAቱን ይናዘዛል፡፡ ካህኑም ምክርና
ቀኖና

/ቅጣት

-

ስግደት፣

ምጽዋት፣

ጾም፣

ከምስጢራተ

ቤተ

ክርስቲያን

ለተወሰነ

ጊዜ

መከልከል……../ ለምክንያተ ድኅነት ይሰጡታል፡፡ ተነሳሒው የተታዘዘውን ከፈጸመ በኋላ ፍትሐት
ዘወልድ (የንሥሓ ጸሎት) ይጸለይለታል ፤ ከምEመናን ጋር Eንዲቆጠርም የጌታችንን ሥጋና ደም
ይቀበላል፡፡
ሁለም ኃጢAት ይቅር ይባላል ? መጽሐፍ ቅዱስ፡- የቱንም ያህል ከባድ ኃጢAት ይሰረያል
ይለናል፡፡ “ኃጢAትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰረይላቸዋል”

ማቴ. 02÷"1 “ ኑና Eንዋቀስ ይላል

EግዚAብሔር፣ ኃጢAታችሁ Eንደ Aለላ ብትሆን፣ Eንደ Aመዳይ ትነጻለች፣ Eንደ ደምም ብትቀላ
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Eንደ ባዘቶ ትጠራለች፡፡” Iሳ.1÷08 EግዚAብሔርም ሁሉንም ለመቀበልና ይቅር ለማለት ዝግጁ
Eንደሆነ ተምረናል “ ወደ Eኔም የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ Aላወጣውም” ዮሐ. 6÷"7 ለEኛ
ትምህርት

Eንዲሆነን

የተጻፉት

የAባቶቻችን

ታሪኮችም

ይሄንኑ

ያስገነዝቡናል፡፡

ለምሳሌ፡-

መዝሙረኛው ዳዊት ከባድ ኃጢAት ቢሠራም ይቅር ተብሏል፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስም ጌታን Aላውቀውም
ካለ በኋላ በንስሓ ተመልሶዋል፡፡ ማቴ.!6÷%9-&5 ጌታችን ለሰቀሉት Eንኳ ይቅርታ Aድርጓል፡፡

በሚታየው Aገልግሎት በምስጢረ ንስሓ የምንቀበለው የማይታይ ጸጋ Aለ፡፡
የሚታይ Aገልግሎት፡- የተነሳሒው በካህን ፊት መናዘዝ ፣ የካህኑ ቀኖና መስጠት Eና ጸሎት
፣ ተነሳሒው የሚፈጽመው ቅጣት የሚታየው Aገልግሎት ነው፡፡
የማይታይ ጸጋ፣ ከኃጢAት መፈታት (ስርየተ ኃጢAት) ፣ ከEግዚAብሔር ጋር መታረቅ ፣
ያጣነው መንፈሳዊ ሀብት መመለሱ ደግሞ የማይታየው ጸጋ ነው፡፡

ማጠቃለያ፣

ንስሐ

ለሁሉም

ጠቃሚና

ልንፈጽመው የሚገባ ሲሆን ÷ ቅዱስ ቁርባን

Aስፈላጊ

ምስጢር

ስለሆነ፣

Eለት

ተEለት

በመቀበል ከAምላካችን ጋር በAንድነት Eንድንኖር

ያደርገናል፡፡ ያስፈልገናልም፡፡

ተግባር፡-

ሁል ጊዜም ንስሓ መግባትና መቁረብ Aለብን፤ ዛሬውኑ ንስሓ Eንግባ ፣ የንስሓ

Aባት ይኑረን፡፡

ኑዛዜ Eና ጸጸት /ንስሐ/
በቤተ ክርስቲያን ትምህርትና በክርስቲያናዊ ኑሮ ኑዛዜ ከልብ የሆነ Eውነተኛ የጸጸት ውጤት
ነው፡፡ ከጸጸት የተለየ ኑዛዜ፣ ትረካ Eንጂ ኑዛዜ Aይደለም፡፡ ኑዛዜ ስለበደልነው በደል በፍጹም
Eምነት የምናቀርበው የጸጸት ውጤት ነው፡፡
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ጸጸት ራስን መክሰስ Eና በራስ ላይ መፍረድ ያንንም መቀበል ነው፡፡ Eውነተኛው ጸጸት ከልብ
ይጀምራል፡፡ Aንድ ሰው ክፉ

ሥራውን ሲተው - ጠባዩንም ያርማል ፣ Eንጂ በደለኛ ነኝ!

ብሎ

መናገር ወይም መደጋገም ብቻ Aይደለም፡፡ ራሱን ክዶ ከልብ ተጸጽቶ ንስሓ የገባ ከEግዚAብሔርም
ሆነ ፣ ከሰው

ማንኛውንም ቅጣት ሲቀጣ ፣ ይገባኛል! ይላል፡፡

ሲቀጡ ማጉረምረም ያለመጸጸት ማረጋገጫ ነው፡፡ ጸጸት የኃጢAት ውጤቶችን በተቻለ መጠን
መተው ሲሆን ፤ በሌሎች ያደረግነውን ፍትሕ Aልባ ድርጊት ማረምም ነው፡፡ ለዚህም ነው ዘኬዎስ

“ማንንም በሐሰት ከስሼ Eንደሆንኩ Aራት Eጥፍ Eመልሳለሁ፡፡” ያለው ሉቃ.09÷9 Aንተም
የወሰድከውን መልስ የበደልከውን ካስ፡፡ ሳይክሱና የወሰዱትን ሳይመልሱ መጸጸት ብቻውን በቂ
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Aይደለምና፡፡
ጸጸት፣ ትሑት ልብ ይፈልጋል፡፡ ለራሱ ልEልናና ለክብሩ የሚጨነቅ ሰው Aይጸጸትም፡፡ ሁሌም
ራሱን የሚከላከል፣ ለክፉ ድርጊትና ለንግግሩ መከላከያ በማቅረብ የሚሟገት ሰው ጸጸት የለውም፡፡
ከንስሓ ይመልሰዋልና ፡፡ ካህኑ ተነሳሂው መጸጸቱን ሲያይ “EግዚAብሔር ይፍታህ” ይለዋል

ክብሩ

፣ “ይፍታህ”

የሚባለው በኃጢAቱ የተጸጸተ ነውና፡፡ መበደሉን በፍፁም ያመነ ፣ ኀሊናው

የሚወቅሰው፣ ጠባዩ ይታረማል፣ ከልቡ ይጸጸታልም፡፡ በተቃራኒው ራሱን በመከላከልና በማሳመን
ብቻ የሚኖርም ከኃጢAቱ ጋር ይኖራል፣ ለዚህ ሰው ኃጢAቱ ምን ያህል ከባድ

ቢሆንም

Aይረብሸውም፡፡ የሰዶም ሰዎች ዓይናቸው ታውሮ የሎጥን ቤት ደጃፍ ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ
የተባለው ለዚህ ነበር፡፡ ዘፍ.09÷ Aንድ ሰው መሳሳቱን ካላመነ Eንዴት ይጸጸታል?

ሳይጸጸትስ

Eንዴት ይናዘዛል ? በሰማያዌው ሥልጣን ያልተፈታስ Eንዴት ከEግዚAብሔር ይታረቃል ?
ኃጢAትን ማመን የመጀመሪያ ደረጃ÷ ኑዛዜ ቀጣዩ ነው፡፡ Eውነተኛ ኑዛዜና ኃጢAትን Aለማመን
በጣም ይለያያሉ፡፡
ጥያቄዎች፡1. ‹‹ንስሐ›› ማለት ምን ማለት ነው? Aብራሩ፡፡
2. ምስጢረ ንስሐ መቼና Eንዴት ተጀመረ?
3. ጌታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ንስሐን በወንጌል በሦስት ቦታዎች ከክህነት
ጋር በማጣመር መሥርቶታል፡፡ Eየጠቀሳችሁ Aብራሩ፡፡
4. የEውነተኛ ንስሐ መገለጫዎች ምን ምን ናቸው?
5. ስለ

ምስጢረ

ንስሐ፤

‹‹የሚታየው

Aገልግሎት››

ምንድነው?

Eንዲሁም

Aገልግሎት የምንቀበለው ‹‹የማይታይ ጸጋ›› ምንድ ነው? Aብራሩ፡፡
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - ምስጢረ ክህነት
ሠላሳ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ሥልጣነ ክህነት ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን
ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ Eንደ Aሮንም በEግዚAብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ

የሚወስድ የለም፡፡” / Eብ. 5.4/
ምንባብ፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ በቀለ) ፣
‹‹ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን›› (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጰጳስ ፤
ያልታተመ) ፣ ‹‹ትምህርተ Aበ ነፍስ›› (ሊቀ ሥልጣናት ሀብተ ማርያም
ወርቅነህ)

መግቢያ፡-

ምስጢረ ክህነት የAገልግሎትን ጸጋ ከሚያሰጡ ምስጢራት Aንዱ ነው፡፡ ክህነት

በEግዚAብሔርና በምEመናን መካከል ተገኝተው የEግዚAብሔርን ፈቃድና ትEዛዝ ለመፈጸምና
ለማስፈጸም፤ Aማኞችን ለመጠበቅ ለመምከርና ለማስተማር፤ Eንዲሁም ለመጸለይና ለመባረክ፤
በጠቅላላው ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ለመፈጸም Eንዲችሉ ለማድረግ ለተመረጡ ሰዎች በጳጳሳት
ጸሎትና Aንብሮተ Eድ የሚሰጥ መንፈሳዊ መዓርግንና ሥልጣንን የሚያስገኝ ከፍተኛ የጸጋ ምስጢር
ነው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡-

በግEዝ ቋንቋ “ተክህነ” Aገለገለ ከሚለው ግስ የወጣ ነው፡፡

Aገልግሎቱም ለሃይማኖት ብቻ ነው፡፡ ክህነት የሥልጣኑ ስም ሲሆን Aገልጋዮቹ ካህናት ይባላሉ፡፡
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ቤተ ክርስቲያንን የሚያገለግሉ ካህናት የAገልግሎት ሥልጣን የሚቀበሉት ከመንፈስ ቅዱስ ነው፡፡
ይህም የክህነት ሹመት - ምስጢረ ክህነት ይባላል፡፡

Aመሠራረት፡- በብሉይ ኪዳን የነበረው ሥርዓተ ክህነት ለAዲስ ኪዳኑ የክህነት Aገልግሎትና
ምስጢር መሠረትነት Aለው፡፡ የብሉይ ኪዳኑ ክህነት ለAንድ ወገን ብቻ ተሰጠ፣ Eንስሳትን ያቀርቡ
የነበሩ ናቸው፡፡ ዘጸ.!8-"፣ ዘኁ.1.$፣ 3.5፣ Iያ.04.4
በሐዲስ ኪዳን የክህነትን ምስጢር የመሠረተው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ በደሙ ቤተ
ክርስቲያንን ከመሠረተ በኋላ ከትንሣኤው Aያይዞ ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን ሰጥቷቸዋል፡፡ “…
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ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና፡- መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ፡፡ ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ
ይቀርላቸዋል፤ የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል Aላቸው፡፡” /ዮሐ.!.!2/
የሐርያት ሥልጣነ ክህነት መተላለፍ /Apostolic succession/፡- የክህነት ሥርዓት ከቅዱሳን
ሐዋርያት ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት ሲወርድ ሲዋረድ Eስከ ዛሬይቱ ቤተ ክርስቲያን
Eየተላለፈ ደርሷል፡፡ ቅዱሳን ሐዋርያት በዘመናቸው ሥልጣነ ክህነት ይሾሙ ነበርና ፡፡ /ሐዋ.04.!
1/
ይህ የሥርዓተ ክህነት ደንብ ዛሬም ሐዋርያዊውን ትውፊት ጠብቃ ለኖረችው ቤተ ክርስቲያን
መመሪያ ነው፡፡ ጌታችንም “Eስከ ዓለም ፍጻሜ ከEናንተ ጋር ነኝ” ብሎ ለሐዋርያት የተናገረው
ለጊዜው ለEነርሱ ቢሆንም ፍጻሜው ግን Aስከ ዛሬ ድረስና Eስከ ዓለም ፍጻሜ ለምትቆየው
ለሐዋርያዊቷ ቤተ ክርስቲያን Eና ለAገልጋዮቿ ነው፡፡ /ማቴ.!8.!8/

የክህነት Aገልግሎት
በቃል ለማስተማር Eና የቅድስና መንገድ ለማሳየት፡- በመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን ከግሪክ
የመጡት Aይሁድ በIየሩሳሌም ኖረው በነበሩት ላይ በመስተንግዶ ምክንያት Aንጎራጎሩባቸው፡፡

“Aሥራ ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሁሉን ጠርተው Eንዲህ AሉAቸው። የEግዚAብሔርን ቃል ትተን
ማEድን Eናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር Aይደለም፡፡ ወንድሞች ሆይ ፥ በመልካም የተመሰከረላቸውን
መንፈስ ቅዱስና ጥበብም የሞላባቸውን ሰባት ሰዎች ከEናንተ ምረጡ፥ ለዚህም ጉዳይ Eንሾማቸዋለን
፤ Eኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል Eንተጋለን፡፡” /ሐዋ.6.1-4/ የክህነት ዋናው Aገልግሎት
ማስተማር ነው፡፡ EግዚAብሔር በሆሴE Aድሮ ካህኑን፤ ‹‹ሕዝቤ Eውቀት ከማጣቱ የተነሣ ጠፍቶAል

Aንተም Eውቀትን ጠልተሃልና Eኔ ካህን Eንዳትሆነኝ Eጠላሃለሁ፤ የAምላክህንም ሕግ ረስተሃልና
Eኔ ደግሞ ልጆችህን Eረሳለሁ፡፡›› /ሆሴ.4.6/ ብሎ የወቀሰው የካህኑ ዋና ሓላፊነት በቃልና በተግባር
ማስተማር በመሆኑ ነው፡፡ Eውቀትን ጠልተሃል የሚለው ቃል፣ የAምላክህን ሕግ ረስተሃል

የሚለውን ተግባራዊውን የማስተማር ግዴታና ሓላፊነት ያመለክተናል፡፡
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የሕዝቡን ኃጢAት ለማስተስረይ፡- የOሪት ካህናት የሕዝቡን ኃጢAት Eንዲያስተሰርዩ
በEግዚAብሔር ታዘው ነበር፡፡ /ዘሌዋ.06.6-"4/ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስም ለሐዋርያት ሥልጣነ
ክህነትን ሲሰጥ በመጀመሪያ ለጴጥሮስ፤ ‹‹የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች Eሰጥሃለሁ፤

በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት
የተፈታ ይሆናል።›› /ማቴ.06.09/ ብሎት ነበር፡፡ በኋላም ለAሥራ ሁለቱም ሐዋርያት “Eውነት
Eላችኋለሁ፥ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ
በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ” /ማቴ.08.08/ ብሏቸው ነበር፡፡ ይህንኑ የክህነት Aገልግሎት
126

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ከትንሣኤው በኋላ የበለጠ ግልጽ Aድርጎ ሰጣቸው፡፡ ‹‹Iየሱስም ዳግመኛ፡- ሰላም ለEናንተ ይሁን፤

Aብ Eንደ ላከኝ Eኔ ደግሞ Eልካችኋለሁ Aላቸው፡፡ ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና- መንፈስ ቅዱስን
ተቀበሉ። ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤ የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል
Aላቸው፡፡›› /ዮሐ.!.!1-!3/ በዚህ መሠረትም ከክህነት Aገልግሎቶች Aንዱ ስርየት ኃጢAት
ማሰጠት ነው፡፡

መንጋውን ለመጠበቅና ለማሰማራት፡-“ምሳ ከበሉ በኋላም Iየሱስ ስምOን ጴጥሮስን፡የዮና ልጅ ስምOን ሆይ፥ ከEነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? Aለው። Aዎን ጌታ ሆይ፥ Eንድወድህ Aንተ
ታውቃለህ Aለው። ግልገሎቼን Aሰማራ Aለው፡፡ ደግሞ ሁለተኛ፡- የዮና ልጅ ስምOን ሆይ፥
ትወደኛለህን? Aለው። Aዎን ጌታ ሆይ፥ Eንድወድህ Aንተ ታውቃለህ Aለው። ጠቦቶቼን ጠብቅ
Aለው። ሦስተኛ ጊዜ፡- የዮና ልጅ ስምOን ሆይ፥ ትወደኛለህን? Aለው። ሦስተኛ፡- ትወደኛለህን?
ስላለው ጴጥሮስ Aዘነና፡- ጌታ ሆይ፥ Aንተ ሁሉን ታውቃለህ፤ Eንድወድህ Aንተ ታውቃለህ Aለው።
Iየሱስም፦ በጎቼን Aሰማራ፡፡”
፣

ማEከላውያንና

ፍጹማን

/ዮሐ.!1.05-07/
ወይም

ልጆች፣

በግልገል፣ በጠቦትና፣ በበግ የተመሰሉ ወጣንያን

ጎልማሶች

Eና

Aረጋውያን

ናቸው፡፡

መንጋውን

በሃይማኖት፣ በምግባር፣ በጸጋቸው ማሰማራት Eና ከAጋንንት ፣ ከኃጢAት ፣ ከክፉው ዓለምና
ከመናፍቃን መጠበቅ የክህነት Aገልግሎት ነው፡፡

የክህነት ማዓርጋት
ጳጳስ፡- ሥልጣነ ክህነት በምልዓት በጵጵስና ይገኛል፡፡ ጳጳስ ሐዋርያትን መስሎ Aክሎ ይሠራል
ያገለግላል፡፡ ሥልጣነ ክህነት ይሰጣል ፣ ቅብዓ ሜሮን ይባርካል፣ Aዲስ ቤተ ክርስቲያን ይባርካል፡፡
ቄስ፡- ክህነት ከመስጠት በስተቀር የተቀሩትን ምስጢራት ይፈጽማል፡፡
ዲያቆን፡- በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሱንና ቄሱን ይራዳል Eንጂ ራሱን ችሎ ምስጢራትን
Aያከናውንም፡፡

www.zeorthodox.org

ክብረ ክህነት

መለኮታዊ ጥሪ ነው፡- /ማር.3.03-05/ ማንም ሰው ለክርስቶስ ምስክር ለመሆን ተጠርቶAል፤
ማንም ሰው ግን ካህን ለመሆን ጥሪ የለውም፡፡ ጥሪው ከEግዚAብሔር Eንጂ ከሰዎች Aይደለም ፤
ይህም በረድኤተ EግዚAብሔር ለነፍስ የሚሰማ ጥሪ ነው፡፡ ይህ ጥሪ በመጀመሪያ በቤተ ክርስቲያን
ወይም በጳጳስ በኩል ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ውሳጣዊ ሥራ ነው፡፡ Eንዲህ ዓይነት ጥሪ የደረሰው
ሰውም

ምንም

ዓይነት

ማምለጫ ሳይኖረው

ካህን

ወደ መሆን

ይደርሳል፡፡

‹‹Eንደ

Aሮንም

በEግዚAብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም፡፡›› /Eብ.5.4/
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የክህነት

Aገልግሎት

የሙያ

Aገልግሎት

ባለመሆኑ

የመለኮታዊ

ጥሪ

Aስፈላጊነት

ግድ

ይሆናል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በምልAት ስለዚህ ይናገራል፡፡ ከሳሙኤል፣ ከኤርምያስ፣ ከIሳይያስ
ከAሞጽና ከሌሎችም ታሪክ Eንደምንረዳው የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሁሉ በEግዚAብሔር የተጠሩ
ነበሩ፡፡
መለኮታዊ ምርጫ ነው፡- “በነዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ፤ ሌሊቱንም ሁሉ

ወደ EግዚAብሔር ሲጸልይ Aደረ፡፡ በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን
ጠራ ከEነርሱም Aሥራ ሁለቱን መረጠ ደግሞም ሐዋርያ ብሎ
ሰየማቸው፡፡” /ሉቃ.6.02-03፣ ሐዋ.03.3፣ ገላ.1.05/
ሹመት ነው፡- “ከዚህም በኋላ ጌታ ሌሎቹን ሰብዓ ሾመ ሁለት ሁለትም Aድርጎ Eርሱ ሊሄድ

ወዳለው ከተማና ሥፍራ ሁሉ በፊቱ ላካቸው፡፡” /ሉቃ.0.1/
የተቀደሱ ናቸው፡- “ወደ ዓለም Eንደ ላክኸኝ Eንዲሁ Eኔ ወደ ዓለም ላክኋቸው፤ Eነርሱም

ደግሞ በEውነት የተቀደሱ Eንዲሆኑ Eኔ ራሴን ስለ Eነርሱ Eቀድሳለሁ፡፡” /
ዮሐ.07.09/
መጋቢ ናቸው፡- “Eንዲሁ ሰው Eኛን Eንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና Eንደ EግዚAብሔር ምስጢር

መጋቢዎች ይቁጠረን፡፡ Eንደዚህም ሲሆን በመጋቢዎች ዘንድ የታመነ ሆኖ
መገኘት ይፈለጋል፡፡” /1ኛ ቆሮ.4.1-2፣ ሉቃ.02.#2/

ክህነት ከመቀበል በፊት የሚገባ ዝግጅት
በሃይማኖት በኩል፡- የጸና ሃይማኖት ፣ ፈሪሃ EግዚAብሔር ፣ መንፈሳዊ ቅናት
በምግባር፡- ቅድስና Eና ንጽሕና ፣ ትEግሥትን ገንዘብ ማድረግ ፣ ለመማር ዘወትር ዝግጁ
መሆን

ተግባር፡-
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ካህናት Aባቶችን Aክብሩ፡፡

የEግዚAብሔርን

ጥሪ

ማንም

ቀድሞ

መገመት

Aይችልም

፤

በንጽሕናና

በEውቀት

ለAገልግሎት ራሳችሁን Aዘጋጁ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ምስጢረ ክህነት ምንድነው ?ትርጉሙን Aገልግሎቱን ግለጹ፡፡
2. በሐዲስ ኪዳን ምስጢረ ክህነትን የመሠረተው ማን ነው? Eንዴት መሠረተው? የጥቅስ
ማስረጃ በማቅረብ Aብራሩ፡፡
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3. ስለ ክህነት Aገልግሎት ዋና ዋናዎቹን በመጥቀስ Aብራሩ፡፡
4. የክህነት መዓርጋት ምን ምን ናቸው? ተግባራቸውንም ግለጹ፡፡
5. የሥልጣነ ክህነት ክብር ምን ምን ናቸው? በዝርዝር ግለጹ፡፡
6. ሥልጣነ ክህነት ከመቀበል በፊት መደረግ የሚገባቸው ዝግጅቶች በሃይማኖት Eና በምግባር
ምን ምን ናቸው?

www.zeorthodox.org
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - ምስጢረ ተክሊል
ሠላሳ Aራተኛ ሳምንት
የትምህርቱ

ዓላማ፡-

ተማሪዎች

ስለ

ክርስቲያናዊ

ጋብቻ

ምንነት

ያውቃሉ፤

መምህሩ

የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ስለዚህ ሰው Aባትና Eናቱን ይተዋል÷ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም
Aንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል Aላነበባችሁምን? ስለዚህ Aንድ ሥጋ ናቸው Eንጂ ወደ ፊት
ሁለት Aይደሉም፡፡ EግዚAብሔር ያጣመረውን Eንግዲህ ሰው Aይለየው፡፡” /ማቴ.09.5-7/
ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ
በቀለ) ፣ ‹‹ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን›› (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጰጳስ፤ ያልታተመ)

መግቢያ፡-

ተክሊል ማለት “ተከለለ” ተቀዳጀ ከሚለው የግEዝ ግስ የወጣ ነው፡፡ በጋብቻቸው

ጊዜ ሙሽራው Eንደ ንጉሥ ሙሽራይቱ Eንደ ንግሥት ሆነው Aክሊል ይቀዳጃሉና ይህ ስያሜ
ተሰጥቶታል፡፡ ምስጢረ ተክሊል የሙሽራውንና የሙሽሪትን የጋብቻ ቃል ኪዳን በሃይማኖት
የሚያጸና ፣ የጋብቻን ግዴታ ለመወጣት የሚያስችል ፣ በፍቅር የሚያስተሳስር ፣ ዘላቂ Aንድነትን
የሚያስገኝ ከቅዱስ ቁርባን ጋር የሚሰጥ የጸጋ ምስጢር ነው፡፡ በዛሬው ትምህርታችን ይህንኑ
Eናያለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ጋብቻ ለክርስቶስና ለቤተ ክርስቲያን ፍቅርና Aንድነት ምሳሌ የሆነ ታላቅ ምሥጢር መሆኑን
መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል፡፡ /ኤፌ.5."1/

www.zeorthodox.org

ምስጢረ ተክሊል ማለት Aንድ ወንድና Aንዲት ሴት Eስከ ዘለዓለም ድረስ በጋብቻ በAንድነት
ይኖሩ ዘንድ በOርቶዶክሳዊ ካህን የሚፈጸም ቅዱስ ሥርዓት ነው፡፡ በዚህም ቅዱስ ሥርዓትና
ምስጢር ሁለቱ ተጋቢዎች Aንድ ይሆናሉ፡፡ “ስለዚህ ሰው Aባትና Eናቱን ይተዋል ÷ ከሚስቱም
ጋር ይተባበራል ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል Aላነበባችሁምን? ስለዚህ Aንድ ሥጋ
ናቸው Eንጂ ወደ ፊት ሁለት Aይደሉም፡፡ EግዚAብሔር ያጣመረውን Eንግዲህ ሰው Aይለየው፡፡” /
ማቴ. 09.5-7/
ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን የባል Eና የሚስትን Aንድነት ምስጢር፤ “ይህ ምስጢር ታላቅ ነው”
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በማለት ፤ Eንዲሁም “መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹሕ ይሁን” በማለት የጋብቻን
ቅዱስነት መስክሯል፡፡ /ኤፌ.5."2፣ Eብ.03.4/
ጋብቻ በAንድ ወንድና በAንዲት ሴት መካከል የሚፈጸም ዘላለማዊ Aንድነት ነው ፤ ይህም
Aንድ ወንድ Eና Aንዲት ሴት Aድርጎ ሰውን

በመፍጠሩ ይታወቃል፡፡ /ዘፍ.2.08-!4፣1ኛ.

ቆሮ.7.2/
ብዙ ዓይነት የጋብቻ ሥርዓት Aለ፡፡ በዋናነትም ዓለማዊ Eና መንፈሳዊ ብለን Eንለያቸዋለን፡፡
ዓለማዊዎቹ በባህላዊ Eና መንግሥታዊ ሥርዓት የሚፈጸሙት ሲሆኑ መንፈሳዊ ጋብቻ የምንለው
በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት የሚፈጸመውን ነው፡፡ ጋብቻ መንፈሳዊ በረከቶች Aሉት፡፡ ይህንን በትዳር
የሚገኘውን መንፈሳዊ በረከት ማግኘት የሚቻለውም EግዚAብሔር ሲፈቅድ ነው፡፡

የጋብቻ Aመሠራረት
ጋብቻን የመሠረተው ልUል EግዚAብሔር ነው፡፡ Aመሠራረቱም Aዳምን Eና ሔዋንን
በመፍጠር ነው፡፡ “ EግዚAብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በEግዚAብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና

ሴት Aድርጎ ፈጠራቸው ” ዘፍ.1.!7 ‹‹EግዚAብሔር Aምላክም Aለ፦ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ
መልካም Aይደለም የሚመቸውን ረዳት Eንፍጠርለት፡፡ ….. EግዚAብሔር Aምላክም በAዳም ከባድ
Eንቅልፍን ጣለበት፥ Aንቀላፋም ከጎኑም Aንዲት Aጥንትን ወስዶ ስፍራውን በሥጋ ዘጋው።
EግዚAብሔር Aምላክም ከAዳም የወሰዳትን Aጥንት ሴት Aድርጎ ሠራት ወደ Aዳምም Aመጣት፡፡
Aዳምም Aለ፦ ይህች Aጥንት ከAጥንቴ ናት፥ ሥጋም ከሥጋዬ ናት Eርስዋ ከወንድ ተገኝታለችና
ሴት ትባል፡፡ ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም Aንድ ሥጋ
ይሆናሉ፡፡ /ዘፍ.2.08፣!1.!4/
ጌታችን

የመጀመሪያውን

ተAምር

በሰርግ

ቤት

ፈጸመ፡፡

/ዮሐ02.1-02/፣

ስለ

ጋብቻ

ሲያስተምርም ለAዳምና ለሔዋን የተሰጠውንና የተፈቀደውን የጋብቻ ሕግ Aጸና፡፡ /ማቴ.09.4-9/

www.zeorthodox.org

የጋብቻ ዓላማዎች፡-

ለመረዳዳት፡-“ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም Aይደለም” /ዘፍ.1.08/ ለሰው ልጆች
ብቸኝነት ከባድ ሕይወት ነው፡፡ በሐሳብ ፣ በኑሮና በስሜት መደጋገፍ የሚቻለው - ረዳት ሲኖር
ነው፡፡ ለዚህ ነው ንጉሥ ሰሎሞን፡-“ ድካማቸው መልካም ዋጋ Aለውና Aንድ ብቻ ከመሆን ሁለት

መሆን ይሻላል። ቢወድቁ Aንዱ ሁለተኛውን ያነሣዋልና Aንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን
የሚያነሣው ሁለተኛ የለውምና ወዮለት፡፡” /መክ.4.9-0/ የሚል ምክር የሰጠው፡፡ EግዚAብሔር
ሰዎች Eንዲረዳዱ ካዛጋጃቸው Aንዱና ዋነኛው ተቋም ጋብቻ ነው ፤ ወይም የጋብቻ Aንዱና ዋናው
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ዓላማ መረዳዳት ነው፡፡“EግዚAብሔርም Aለ…..የሚመቸውን ረዳት Eንፍጠርለት፡፡” /ዘፍ.2.08/
ዘር ለመተካት፡- በጋብቻ Aማካኝነት ወላጆች ልጆችን በማፍራት በEግዚAብሔር የሥነ ፍጥረት
ሥራ ውስጥ ተባባሪ ያደርጋቸዋል፡፡ “ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሉAት” የሚለው የEግዚAብሔር
ትEዛዝ በቀጥተኛ መልኩ የሚፈጸመው በጋብቻ ነው፡፡ /ዘፍ.1.!7/ “Eነሆ ልጆች የEግዚAብሔር
ስጦታ ናቸው ÷ የሆድም ፍሬ የEርሱ ዋጋ ነው፡፡” /መዝ. )!6()!7).3/ “ሚስትህ በቤትህ Eልፍኝ
ውስጥ Eንደሚያፈራ ወይን ናት ፤ ልጆችህ በማEድህ ዙሪያ Eንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው፡፡ Eነሆ
EግዚAብሔርን

የሚፈራ

ሰው

Eንዲህ

ይባረካል፡፡”

/መዝ.)!7()!8).3/

Eንደሚል

ልጆች

ከEግዚAብሔር የሚሰጡ በረከቶች ናቸው፡፡
ምን Aልባት በጋብቻ ውስጥ ልጅ የማይወለድበት Aጋጣሚ ቢፈጠር ፣ ከጸሎት ጋር የሚቻለንን
ጥረት በማድረግ“የEግዚAብሔር ፈቃድ ይሁን” ማለት ይገባል፡፡ የጋብቻ ዋና ዓላማ መረዳዳት ሲሆን
ዘር መተካት ሁለተኛው ነው፡፡ በልጅ Aለመኖር ብቻ ፍቺ Aይፈጸምም፡፡
ከዝሙት ለመጠበቅ፡- የጋብቻ ሦስተኛ ዓላማ ከAመንዝራነት ለመጠበቅና የሥጋ ፍትወትን
ለመቆጣጠር ነው፡፡ ከዚህም ሌላ ከዝሙት ጠንቅ ከሚመጣው ደዌና የመንፈስ ጭንቀት ለመዳን
ቅዱስ ጋብቻ መፍትሔ ነው፡፡ “…ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን
መግዛት ባይችሉ ያግቡ፡፡” /1ኛ ቆሮ.7.8/

የክርስቲያናዊ ጋብቻ መገለጫዎች፡Aንድነት፡- ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው የጋብቻ ትምህርት Aንድ ለAንድ /monogamy/
የሚባለውን ነው፡፡ በመጀመሪያ EግዚAብሔር ያዘጋጀው Aንድ Aዳምን ለAንዲት ሔዋን ነው፡፡
በሥርዓተ ተክሊል Eና በቅዱስ ቁርባን ሁለት የነበሩት ተጋቢዎች በክርስቶስ Aንድ ይሆናሉ ፤
ስለዚህም ወደ ፊት Aንድ Eንጂ ሁለት Aይባሉም፡፡ “ስለዚህ ሰው Aባቱንና Eናቱን ይተዋል
ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም Aንድ ሥጋ ይሆናሉ፡፡” /ኤፌ.5."1/
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ዘላቂነት፡- ጋብቻ ሁለቱ ጥንዶች ያለ መለያየት Eስከ Eድሜያቸው ፍጻሜ በAንድነት
የሚቆዩበት ሕይወት ነው፡፡ ምናልባት ሊለያዩባቸው ከሚችሉት ምክንያቶች Aንዱ ዝሙት ነው ፤
ይህም የመለያያ ምክንያት የሚሆነው የቅዱሱን ጋብቻ ቅድስና ስለሚያሳድፈው ነው፡፡ ነገር ግን
ኃጢAቱን የሠራው ወገን ንስሐ ከገባና ይቅር ከተባባሉ Aብረው Eንዲቀጥሉ ቤተ ክርስቲያን
ታስተምራለች፡፡ ሁለተኛው ፍቺ ሊፈጸም የሚችልበት ምክንያት ከሁለት Aንዳቸው Eምነታቸውን
(ሃይማኖታቸውን) የለወጡ ከሆነ ነው፡፡ ሦስተኛው ጋብቻ የሚፈርስበት ምክንያት ባል ወይም ሚስት
ከሁለት Aንዳቸው በሞት ሲለዩ ነው፡፡

ፍሬ ማፍራት፡- በመንፈስ ቅዱስ ረዳትነት በቅዱስ ጋብቻ ሕይወታቸውን የሚመሩ ጥንዶች
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በርካታ ፍሬዎችን ያፈራሉ፡፡ ፍሬዎቻቸውም፡- ፍቅር ፣ በጎነት ፣ የቤተ ክርስቲያን Aገልግሎት
Eንዲሁም ልጆች ናቸው፡፡

ማጠቃለያ፡-

የጋብቻ ሕይወት ጥንዶች በንጽሕናና በቅድስና ሆነው በጋራ መንፈሳዊ

ሕይወታቸውን በመምራት ክርስቲያናዊ ተጋድሎን Eየፈጸሙ ራሳቸውን ለመንግሥተ EግዚAብሔር
የሚያዘጋጁበት ሕይወት ነው፡፡ Eንዲሁም EግዚAብሔርን ሊያገለግሉ፣ ሀገርን የሚጠቅሙ ልጆችን
ወልደው በAግባቡ በማሳደግ በሥርዓት የሚያንጹበት ሕይወት ነው፡፡ ስለዚህ ከጋብቻ በፊት ይህንን
ሓላፊነት ለመወጣት በቂ ሥነ ልቡናዊ፣ መንፈሳዊ Eንዲሁም ቁሳዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

ተግባር፡-

ለተክሊል ለመብቃት ራሳችሁን ከፈተና ጠብቁ፡፡

ጥየቄዎች፡1.

‹‹ተክሊል›› ማለት ምን ማለት ነው ?ስያሜው የተሰጠበትን ምክንያት Aስረዱ፡፡

2.

‹‹ምስጢረ ተክሊል›› ምንድን ነው? በተማራችሁት መሠረት ከመጽሐፍ ቅዱስ Aስረጅ
ጥቅስ በማቅረብ Aበራሩ፡፡

3.

ጋብቻን የመሠረተው ማነው? Eንዴት መሠረተው?

4.

የጋብቻ ዓላማዎች ምን ምን ናቸው? Aብራሩ፡፡

5.

ቅድስት ቤተክርስቲያን ጋብቻ በAንድ ወንድ Eና በAንዲት ሴት መካከል የሚፈጸም
መሆኑን ታስተምራለች፡፡ ይህ ክርስቲያናዊ ጋብቻ መገለጫዎች ምን ምን ናቸው?
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ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን - ምስጢረ ቀንዲል
ሠላሳ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ሕሙማን ስለ ሚፈወሱበት ምስጢር መማር፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“ከEናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሸማግሌዋች(ካህናት) ወደ

Eርሱ ይጥራ በጌታም ስም Eርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩበት፡፡ የEምነት
ጸሎትም ድውዩን ያድናል ጌታም ያስነሳዋል ፤ ኃጢAትንም ሠርቶ
Eንደሆነ ይሰረይለታል፡፡” /ያE.5÷04-05/
ተጨማሪ ምንባባት፡- ‹‹ትምህርተ ሃይማኖት Eና ክርስቲያናዊ ሕይወት›› (ሊቀ ጉባኤ Aበራ
በቀለ) ፣ ‹‹ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን›› (ብፁE Aቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ
ጰጳስ፤ ያልታተመ)

መግቢያ፡-

ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን Aንዱ ምሥጢረ ቀንዲል ነው፡፡ ምስጢረ

ቀንዲል - የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው የጌታችንን Aዳኝነት የሚያሳየን ነው፤ መድኃኒታችን
Iየሱስ የሰዎችን ደዌያት ሊያስቀርና ሕሙማንን ሁሉ ሊፈውስ Eንደመጣ ወንጌል ታስተምረናለች፡፡
(ሉቃ.4.07-!2) በዚህ ሳምንት ትምህርታችን፡- በምስጢረ ቀንዲል ለሕሙማን የሚፈጸመውን ማዳን
፣ የምስጢሩን Aጀማመር Eና Aፈጻጸም Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ቀንዲል፡- ቀጥታ ትርጉሙ በዘይት የሚሠራ መብራት ማለት ነው፡፡ ምስጢሩ ሲፈጸም
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መብራት ስለ ሚበራ ከዚህ በመነሣት የተሰጠው ስያሜ ነው፡፡

የምስጢረ ቀንዲል Aመሠራረት፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ይህን ምስጢር መሥርቶታል፡፡
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ በደዌያትና በAጋንንት ላይ ሥልጣን ሰጥቷቸው ነበር፡፡ /
ሉቃ.0÷1-9/ Aሥራ ሁለቱንም ደቀ መዛሙርት ሲልካቸው የተጀመረውን የቀንዲል ፈውስ ወንጌላዊ
ማርቆስ፤ “ብዙ ሰዎችንም ዘይት Eየቀቡ ፈወሱAቸው፡፡” ማር.6÷03 በማለት ገልጾልናል፡፡ ይህን
የተቀበሉትም ከጌታ Eንደነበር ግልጽ ነው፡፡ ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ “Eንዲሁ ሰው ሁሉ Eኛን

Eንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና Eንደ EግዚAብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን፡፡” 1ኛ. ቆሮ.4÷1
ያለው፡፡ ጌታችን የሠራቸው ሁሉ በወንጌል Aልተጻፈም (ዮሐ.!1.!5) በሐዋርያው ትውፊት
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ከተላለፉልን Aንዱም ምስጢራትን ሐዋርያት ከጌታ Eንዳገኙት የሚያስረዳው ነው፡፡
ቀንዲል፡- ሁሉም (የምሥራቅ Eና የምEራብ) Aብያተ ክርስቲያናት በዚህ ምስጢር ማዳንና
ክብር ይስማማሉ ያምኑበታልም፡፡

የምስጢረ ቀንዲል

Aገልግሎት፡- ምስጢረ ቀንዲል ካህናት በጸሎትና በመቀባት ፤

ለሕመምተኛው የEግዚAብሔርን የምሕረት ጸጋ የሚጠይቁበት የሥጋና የነፍስ ድኀነት የሚገኝበት
Aገልግሎት ነው፡፡ ይህ ምስጢር ሲፈጸም ሕመምተኛው በሥጋና በነፍስ የሚድንበትን ሰማያዊ ጸጋ
ለመቀበል መዘጋጀቱንና መፍቀዱን ቤተ ክርስቲያን ሕመምተኛውን በመጠየቅ ታረጋግጣለች፡፡
ሐዋርያው ያEቆብ “ከEናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሸማግሌዎች(ካህናት) ወደ

Eርሱ ይጥራ፤ በጌታም ስም Eርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩበት፡፡ የEምነት ጸሎትም ድውዩን
ያድናል ጌታም ያስነሣዋል፤ ኃጢAትንም ሠርቶ Eንደሆነ ይሰረይለታል፡፡” ያE.5÷04-05 ካለን
በመነሳት የሚከተሉትን ነጥቦች Eናያለን፡የዚህ ምስጢር ተጠቃሚዎች ሕሙማን ናቸው፡፡
ይህን ምስጢር መፈጸም የሚችሉት ሕሙማን ናቸው፡፡
የሚፈጸምበት መንገድም “በጸሎት” ነው ፡፡
በምስጢረ ቀንዲል የሚታየው Aገልግሎት በተቀደሰው ቅባት ይፈጸማል ፡፡
ውጤቱም መልካም ጤናና ስርየተ ኃጢAት ማግኘት ነው፡፡
Aፈጻጸሙ፡- በቤት ፣ በሆስፒታል ፣ በቤተ ክርስቲያንም ይፈጸማል፡፡ ካህኑ መብራት Aብርቶ
የመጽሐፈ ቀንዲል ጸሎት Aድርሶ በመስቀል ምልክት ይቀባዋል፡፡

በሚታይ Aገልግሎት ያለው የማይታየው ጸጋ
የሚታይ Aገልግሎት፡- የቀንዲል ቅባት ፣ ጸሎቱ ፣ ካህኑ ፣ በAጠቃላይ ሕመምተኛው
ድኅነትን

Eንዲያገኝ

በካህኑ

Aማካኝነት

የሚፈጸመው

www.zeorthodox.org

ሥርዓት

የሚታየው Aገልግሎት ናቸው፡፡

የማይታየው ጸጋ፡- ሕመምተኛው የሚያገኘው የነፍስና የሥጋ ድኀነት የማይታየው ጸጋ ናቸው፡፡
ይህ ምስጢር Aንዳንድ ሰዎችን ለምን Aያድንም?
ኃጢAታቸውን ስላልተናዘዙ ሊሆን ይችላል፡፡
Eምነት ስለ ሌላቸውም (የEምነት ጉድለት ስላለባቸውም) ሊሆን ይችላል፡፡
EግዚAብሔር መስቀሉን Eንዲሸከሙ በመፍቀዱ ይሆናል፡፡
EግዚAብሔር በሞተ ሥጋ ወደ Eርሱ የሚጠሩበት ጊዜ Eንደደረሰ ስለAወቀ ወይም ደዌ
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ዘEሴት ሆኖላቸው ሰማያዊ ዋጋ Eንዲቀበሉበት ፈቅዶ ይሆናል፡፡

ስንታመም ማድረግ ያለብን ምንድነው ?
ወደ ካህናት ሄደን ንስሐ መግባት ፣ ቅባቱን Eንዲቀቡን / ቀንዲል Eንዲያደርጉልን መጠየቅ
Eና ጸሎት ማስደረግ ሲሆን ፤ ወደ ሐኪም መሔድና መመርመር፣ በሐኪሙ የታዘዘልንን
መድኃኒትም ከጸሎት ጋር በAግባቡ መውሰድም ተገቢ ነው፡፡ በምናገኘው ለውጥ EግዚAብሔርን
Eናመስግን፡፡

ማጠቃለያ:1. ጌታችን መድኃኒታችን Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ Eውነተኛ Aዳኝ ነው፡፡ በEምነታችን
ጸንተን፤ ትEዛዛቱን Aክብረን መንፈሳዊ ሕይወታችንን ጠብቀን ከEርሱ ጋር Eንሁን፤
በEርሱ ፍቅር Eንኑር መመኪያተን Aለኝታና ጠባቂያችን Eርሱ ነውና፡፡
2. ዓለም Eውነተኛና ፍጹም መድኃኒት የላትም፡፡ ፍጹም መድኃኒት ሊሰጠን የሚችለው
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፡፡ ለዚህም ነው ክርስትና የደስታ ምንጭ የሆነ
ሃይማኖት ነው የምንለው ፣ ታመንም Eንኳ ተስፋ Aንቆርጥም፡፡
3. የEግዚAብሔር ቃል፣ ጸሎት፣ ቅዱስ ቁርባን፣ ቀንዲል ሆነ በመላEክት በተከበበችው ቤተ
ክርስቲያን መሳተፍም ሆነ የቅዱሳኑ በረከት ፈውስና መድኃኒት ይሆናሉ፡፡ ሰዎች በጸበል
Eንደሚፈወሱም በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎAል፡፡ በተግባር ሲፈጸምም በየቀኑ Eናያለን፡፡

ተግባር፡ ስትታመሙ ጸልዩ Aባቶችን በመጥራትም ጸሎት ተቀበሉ፡፡
 በሕመም ለሚሰቃዩ ጸልዩላቸው፡፡
ጥያቄዎች፡-

www.zeorthodox.org

1. ምስጢረ ቀንዲልን የመሠረተው ማን ነው? Aስረጂ ጥቅሶችን በማቅረብ Aብራሩ፡፡
2. የምስጢረ ቀንዲል Aገልግሎት ምንድነው? Eንዴት ይፈጸማል?
3. በምስጢረ

ቀንዲል

የሚታየው

የማይታየው ጸጋ ምንድ ነው?
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Aገልግሎት

ምንድነው?

በዚህ

Aገልግሎት

የሚገኘው
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ቅዱስ ጊዮርጊስ
ሠላሳ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጽኑ Eምነት፣ ተጋድሎና ሰማEትነት
ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸው ጥያቄዎች

በማብራራት ይመልሳሉ፤

በክፍል ውስጥ ገለጻ ያደርጋሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "በEኔ የሚያምን Eኔ የማደርገውን ሥራ Eርሱ ደግሞ ያደርጋል÷ ከዚህም

የሚበልጥ ያደርጋል " ዮሐ.04፥02
ተጨማሪ ምንባብ፡- ገድለ ጊዮርጊስ

መግቢያ፡-

ቅዱስ ጊዮርጊስ በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ፣ የክርስትና ሰማEት

ነው፡፡ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ሰማEታት የሚል መዓርግ ሰጥታዋለች፡፡ ገድሉ Eንደሚነግረንም
ከሃያ Eስከ ሃያ ሰባት ዓመቱ ድረስ Eውነተኛውን የክርስትና ትምህርት AስተምሮAል፡፡ በዚህ የተነሣ
ብዙ መከራ የደረሰበት የEምነት Aርበኛ ነው፡፡
ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሠላሳ በሚበልጡ ሀገሮች Eንደ Aገር ጠባቂ የሚታመን ሲሆን ፤ ከEነዚህም
ሀገራችን Iትዮጵያ ፣ Eንግሊዝ ፣ ሩሲያ Eና ጀርመን ይገኛሉ፡፡ የምሥራቅ Aውሮጳዋ ሀገር
ጆርጂያም መጠሪያ ስያሜዋን ከቅዱሱ ስም ወስዳለች፡፡ የዩናይትድ ስቴት Aሜሪካ ጦር ጠባቂ ተደርጎ
ከመቆጠሩም በላይ ፣ ከከፍተኛዎቹ የጦር ሜዳሎች Aንዱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም የተሰየመ ነው፡፡
በዛሬው ትምህርታችንም የሰማEቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ዜና ገድል Eንማራለን፡፡ በረከቱ ይደርብን
የAምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቸርነት Aይለየን Aሜን፡፡

www.zeorthodox.org

ትምህርቱ፡-

ትውልዱና Eድገቱ
ቅዱስ

ጊዮርጊስ

ቀጰዶቅያ

በሚባል

ሀገር

ከክርስቲያን

ቤተሰብ

ተወልዶ

በምግባር

Eና

በሃይማኖት Aደገ፡፡ Aባቱ ዞሮንቶስ Aንስታስዮስ Eናቱ ደግሞ ቴOብስታ ይባላሉ፡፡ Aባቱ በመካከለኛው
ምሥራቅ ከቀጰዶቅያ ሲሆን የሮም ዜጋና የቄሣሩ የዲዮቅልጥያኖስ ከፍተኛ ባለሥልጣን ነበር፡፡
Eድሜው ሲደርስም የAባቱን ሹመት ለመቀበል ወደ ንጉሡ ሄደ፡፡
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ዲያብሎስ ያደረበት ዘንዶው በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸነፈ
ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሚተርኩ በሁሉም Aገሮች ታሪክና ገድል የሚከተለው ዜና ይገኛል፡፡
በዚያን ዘመን በመካከለኛው ምሥራቅ የቤይሩት Aካባቢ ሰዎች Aረማውያን ስለነበሩ፤ ደራጎን የሚባል
ሰይጣን ያደረበት ዘንዶ ያመልኩ ነበር፡፡ Eነዚህ ሰዎች ለዘንዶው በየጊዜው Aንዳንድ ሴት ልጅ
በየተራ ይገብሩለት ነበር፡፡ ሁሉም ከደረሳቸው በኋላ የAገረ ገዥው ተራ ይደርሳል፡፡
Aገረ ገዢውም ሴት ልጁን (Aንዳንዶች ደግሞ ሴት Aሸከሩን ይላሉ) ወስዶ ለዘንዶው
በተዘጋጀለት ቦታ Aስቀመጣት፡፡ ዘንዶው ከመድረሱ በፊት ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚያ ቦታ ሲያልፍ
ልጅቷን Aይቶ ለምን Eንደታሰረች ጠየቃት፡፡ Eርስዋም ሁሉንም ነገረችው፤ Aስከትላም ዘንዶው
Eሱንም Eንዳይበላው ከዚያ Eንዲርቅ መከረችው፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሰይጣን ማደሪያ የሆነውን ዘንዶ
Eንደማይፈራው Eየነገራት ሳለ ዘንዶው /ደራጎኑ/ መጣ፡፡ ምላሱንም Eያውለበለበ Aንገቱን Aስግጎ
ጊዮርጊስን ሊበላው መጣ፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስም በሥላሴ ስም በትEምርተ መስቀል ሲያማትብ የድራጎኑ
ኃይል ደክሞ መርዙም ጠፍቶ ወደቀ፡፡
ወዲያውኑ ልጅቷን ከታሰረችበት ፈትቶ Eሷ በታሰረችበት ገመድና በመቀነቷ የዘንዶውን
Aንገት Aሰረው፡፡ ከዚያም ልጅቷ Eየሳበችው ወደ ከተማ ይሄዱ ጀመር፡፡ ዘንዶውንም ያየ ሰው ሁሉ
Eየሸሸ ገሚሱ ዛፍ ላይ ይወጣ ጀመር፡፡ ገሚሱ ደግሞ ወደ የቤቱ Eየገባ በየስርቻው ተደበቀ፡፡ ቅዱስ
ጊዮርጊስም ሰዎቹን ሁሉ ሰበስቦ Eንዳይፈሩ Aደፋፈራቸው፡፡ በክርስቶስ Aምነው የሚጠመቁ ከሆነ
Eሱ ዘንዶውን Eንደሚገድለው Aረጋገጠላቸው፡፡ ዘንዶውንም በጦር ወግቶ ገደለው፡፡ የዘንዶውንም
ሬሳ ወደ ዱር ወስደው ጣሉት፡፡ ያን Eለት ከAገረ ገዥው ጋር Aሥራ Aምስት ሺሕ ሰዎች Aምነው
ተጠመቁ፡፡
የንጉሡ ዓዋጅ Eና የቅዱስ ጊዮርጊስ መልስ
በወቅቱ የነበረው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ሰውን ሁሉ በተለይም በመንግሥቱ ውስጥ ይሠሩ
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የነበሩትን ክርስቲያኖች ጣOት Eንዲያመልኩና ለጣOታት Eንዲሰዉ ያስገድድ ነበረ፡፡ ጊዮርጊስም ይህን
Aይቶ Aዝኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተመሰከረለት ክርስቲያን Eንደመሆኑ ወደ ሀገሩ
ተመልሶ በሰላም መኖር ይችል ነበር፡፡ ሆኖም በወንጌል “Aንዲት ገና ቀርታሃለች፤ ያለህን ሁሉ

ሽጠህ ለድሆች ስጥ፥ በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ Aለው………Eውነት
Eላችኋለሁ፥ ስለ EግዚAብሔር መንግሥት ቤትን ወይም ወላጆችን ወይም ወንድሞችን ወይም
ሚስትን ወይም ልጆችን የተወ ፥ በዚህ ዘመን ብዙ Eጥፍ በሚመጣውም ዓለም የዘላለምን ሕይወት
የማይቀበል ማንም የለም Aላቸው።” /ሉቃ.08.!2-"/ ያለውን የጌታችንን ቃል Aስቦ ሀብቱን
ንብረቱን ለድኾች Aከፋፈለ ፡፡
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‹‹በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ Eኔም በሰማያዊው Aባቴ ፊት Eመሰክርለታለሁ፡፡›› /ማቴ.0."2/
የተባለውን ቃል ለመፈጸም ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ፊት ቀርቦ ክርስቲያን መሆኑን ፣
ሰው ሁሉ ጣOት Eንዲያመልክ የወጣውን ዓዋጅ Eንደማይቀበልና በIየሱስ ክርስቶስ በሙሉ ልብ
Eንደሚያምን

ገለጠለት፡፡

Eንደሚሰጠው ተስፋ
Eንዲሠዋ

ንጉሡም

ቅዱስ

ጊዮርጊስን

Aባቱ

ከነበረው

Eጅግ

የበለጠ

ሹመት

ሰጥቶ፤ ጊዮርጊስ ክርስቶስን Eንዲክድ፣ በጣOት Eንዲያመልክና ለጣOት

Aባበለው፡፡

ቅዱስ

ጊዮርጊስ

ግን

ጣOት

የሰው

Eጅ

ሥራ

ስለሆነ

በEሱ

ፈጽሞ

Eንደማያመልክ ሳይፈራ መሰከረ፡፡

የሰማEትነት ተጋድሎ
ቅዱስ ጊዮርጊስ በማባበል Eንዳልተሳካለት የተገነዘበው ንጉሥ በልዩ ልዩ የማሰቃያ መሣሪያ
በጭካኔ Eያሰቃዩ ወደ Aምልኮ ጣOት Eንዲመልሱት ሹማምንቱን Aዘዘ፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን
ያወረዱበትን ስቃይ በትEግሥት Aሸነፈ፡፡ ስለ ጌታችን ስለIየሱስ ክርስቶስ Aምላክነት Eና Aዳኝነትም
Aብዝቶ መመስከሩን ቀጠለ፡፡ ጌታ Iየሱስ ክርስቶስም በስቃዩና በመከራው ያበረታውና ከቁስሉም
ይፈውሰው ስለነበር ብዙ ሰዎች ይህን Eያዩ ክርስቲያን ሆኑ፡፡
ከዚያም ንጉሡ ጠንቋይ Aስጠራና ኃይለኛ መርዝ Aጠጥቶ Eንዲገድለው Aዘዘ፡፡ ጠንቋዩም
ወዲያው የሚገድል መርዝ በጥብጦ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሰጠው፡፡ ጊዮርጊስም በመስቀልኛ ባርኮ መርዙን
ጠጣው፡፡

ጌታችን

የሚገድልም
ይድናሉ።”

ነገር

Iየሱስ ክርስቶስ “ያመኑትንም

ቢጠጡ

Aይጎዳቸውም፤

Eነዚህ ምልክቶች ይከተሉዋቸዋል………..

Eጃቸውን

በድውዮች

ላይ

ይጭናሉ

Eነርሱም

/ማር.06.07-08/ Eንዳለው ቅዱሱ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ፊቱ ፈክቶ ሲያበራ ታየ፡፡

በዚህ ጊዜ ጠንቋዩ በቅዱስ ጊዮርጊስ Aምላክ በIየሱስ ክርስቶስ Aምኖ Eና መስክሮ በሰማEትነት
Aረፈ፡፡
በዚህ የተበሳጨው ንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ በብዙ ስቃይ ሰማEቱ ጊዮርጊስ Eንዲሞት
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Aደረገ፡፡ ሆኖም ቅዱስ ጊዮርጊስ በEግዚAብሔር ኃይል ተነሥቶ Eየተዘዋወረ ያስተምር ጀምር፡፡ ብዙ
ተAምራትም Eያደረገ ሕዝቡን ወደ ክርስቶስ ማረከ፡፡ በAንድ ወቅት ልጅዋ ሕመምተኛ ከሆነባት
Aንዲት ደሃ ቤት ወስደው ቅዱሱን Aሰሩት፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ የታሰረበት ምሰሶ ለመለመ፡፡
ሕመምተኛዋን ልጅ በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም ከሕመሟ ፈወሳት፡፡ የEናቷም ቤት በበረከት
ተሞላ፡፡ በዚህ ጊዜ ያቺ ድሃ Eናት በቅዱስ ጊዮርጊስ Aምላክ Aመነች፡፡
ንጉሡም የሚያደርገውን ቢያጣ በሰላም ወደ ሰማEቱ ቀርቦ ‹‹ለጣOት የሠዋህ Eጣንም ያጠንክ
Eንደሆነ ልጄን Eድርልሃለሁ›› በማለት ያባብለው ጀመር፡፡ ጊዮርጊስም በንጉሡ ሐሳብ የመስማማት
ዝንባሌ ያሳየ መሰለ፡፡ ንጉሡም በዚህ Eጅግ ተደስቶ ቅዱስ ጊዮርጊስን ወደ ቤተ መንግሥቱ
139

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ከAስገባው በኋላ ንጉሡ የከተማውን ሕዝብ ሊሰበስብ ወደ ውጭ ወጣ፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስም በቤተ
መንግሥቱ

ውስጥ

ሆኖ

Eየጮኸ

ወደ

ፈጣሪው

ይጸልይ

ጀመር፡፡

ንግሥቲቱም

ሲጸልይና

መዝሙራትን ሲዘምር ስታይ የሚናገረውን Eንዲያብራራላት ጠየቀችው፡፡ ቅዱሱም ስለ ክርስቶስ
ወንጌል Aስተማራት፤ Eርሷም በትምህርቱ ልቧ ተነክቶ በክርስቶስ Aመነች፡፡ ንጉሡ በዚህ ነገር
ይበልጥ ተበሳጭቶ ንግሥቲቷ ሚስቱ ወዲያውኑ በሰይፍ ተቀልታ Eንድትሞት Aደረገ፡፡
ጣOት Aምላኪው ንጉሥ ለማሰቃያ በተዘጋጀ መሣሪያ (መንኮራኩር) የቅዱስ ጊዮርጊስ ሥጋ Eና
Aጥንት Eንዲፈጭ Eና Aመድ ሆኖ Eንዲበተን Aዘዘ፡፡ በዚሁም መሠረት ቅዱስ ጊዮርጊስን በምስማር
ጫማ ! በማስኬድ፣ በጋለ ብረት ላይ Eርቃኑን Aስረው በማስተኛት፣ ከሥር Eሳት Eያነደዱ
‹‹Iየሱስ ክርስቶስን ክደህ ጣOት Aምልክ›› Aሉት፡፡
የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ Eውነተኛው ምሥክር ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ሀይማኖቱን Aልካደም፡፡
ወታደሮቹ የታዘዙትን ለመፈጸም የቅደሱን ሰውነት ቆራርጠው በክፋል በክፍል ካደረጉ በኋላ
በተዘጋጀው መሣሪያ /ማሽን/ ፈጭተው ደብረ ይድራስ በተባለ ተራራ ላይ በተኑት፡፡ ነፍሱ ከሥጋው
ስትለይ፤ ለጌታው ለIየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን Aሳልፎ የሰጠው ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን Eንደ Eምነቱ
ጌታችን ተገልጦ ምድር የቅዱሱን Aካላት Aንድም ሳታስቀር Eንድትሰበስብ Aዘዘ፡፡ የቅዱሳን የራስ
ፀጉራቸው Eንኳ Eንዲጠፋ የማይፈልግ EግዚAብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስን ከሞት Aስነሥቶ ለስሙ
Eንዲመስክር በAሕዛብ ነገሥታት ፊት Aቆመው፡፡ በወንጌል ‹‹በEኔ የሚያምን Eኔ የማደርገውን

ሥራ Eርሱ ደግሞ ያደርጋል ÷ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል›› /ዮሐ. 04÷02/ ብሎ ጌታችን Iየሱስ
ክርስቶስ Eንዳስተማረ፤ በጌታችን ያመነው ቅዱስ ጊዮርጊስም Eንደ ጌታውና Eንደ Aምላኩ Eንደ
Iየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነሥቶ Aመድ Aድርገው የበተኑትን ወታደሮች ቀድሞ ደረሰና ስለ Iየሱስ
ክርስቶስ ዘላለማዊ Aምላክነት Eና Aዳኝነት መመስከር ጀመረ፡፡ በዚህ መንፈሳዊ ተጋድሎውም
ብዙዎቹ የሮም ወታደሮች፣ ሕዝቡም ‹‹በቅዱስ ጊዮርጊስ Aምላክ በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ
Eናምናለን›› ብለው በሰማEትነት Aረፉ፡፡

www.zeorthodox.org

ቅዱስ ጊዮርጊስ በሕዝቡ ፊት ቆሞ ጣOታቱ በጌታችን በIየሱስ ክርስቶስ ስም Eንዲጠፉ
በከፍተኛ ድምፅ ጮኸ፡፡ ወዲያውኑ Eሳት ከሰማይ ወርዶ ጣOታቱን Aቃጠላቸው ፤ መሬትም
ተከፍታ የጣOታቱን Aገልጋዮች ዋጠቻቸው፡፡ ይህ የጣOት ፍቅር ያደረበት ንጉሥ በቅዱስ ጊዮርጊስ
Eጅግ ተናዶ ልዳ በሚባል ሥፍራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለመጨረሻ ጊዜ Aንገቱ በሰይፍ ተቀልቶ (ተቆርጦ)
Eንዲሞት Aደረገ፡፡ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለሰባት ዓመታት ብዙ መከራዎችን በመታገስ ተጋድሎ ሚያዝያ
23 ቀን በሰማEትነት Aረፈ፡፡
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ማጠቃለያ
ከክርስቲያን ቤተሰብ የተወለደው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ20-27 ዓመቱ መንፈሳዊ ተጋድሎን
ፈጽሞAል፡፡ በክርስትና መንፈሳዊ ሥራዎች የሚሠሩት በወጣትነት ዘመን ነው፡፡ ‹‹ጉብዝናህ ወራት

ፈጣሪህን Aስብ›› /መክ.02.8/
ቅዱስ ጊዮርጊስ በሦስተኛው መቶ ክፍል ዘመን የነበረ የክርስቶስ ምስክር (ሰማEት) ነው፡፡
ሁለት ጊዜ ሞቶ የተነሳ ሲሆን ፤ ብዙ መከራዎችን በEምነት የተቀበለ ነው፡፡ ጌታችን ‹‹Eስከ ሞት

ድረስ የታመንክ ሁን የሕይወትንም Aክሊል Eሰጥኃለሁ››

/ራE.2.01/ Eንዳለው በመታመኑ

የሕይወትን Aክሊል ተቀብሏል፡፡ ለEግዚAብሔር የሚኖረን ታማኝነት በማንኛውም ሁኔታ የሚገለጥ
ሊሆን ይገባዋል፡፡
የሚገድልን መርዝ ፣ የገንዘብን ፍቅር ፣ የኃጢAትን ግብዣ በEምነት ድል Aድርጎ ቅዱስ
ጊዮርጊስ

ብዙ

ተAምራትን

በጌታችን

በIየሱስ

ክርስቶስ

ኃይል

ፈጽሟል፡፡

Eኛም

በEምነት

የምንጠይቀውን Eንድንቀበል ቅዱስ ጊዮርጊስ Aርዓያችን ነው፡፡

ተግባር

ገድለ ጊዮርጊስን Eና ሌሎች የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን በማንበብ፣ ሊቃውንተ ቤተ
ክርስቲያንን በመጠየቅ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የወጣትነት ሕይወት ተማሩ፡፡

መዝሙር - 1
ጊዮርጊስ ኃያል(2) መስተጋድል
ገባሬ ተAምር ኮከበ ክብር(2)

ትርጉም
ጊዮርጊስ ኃይለኛ ተጋዳይ ነው
ተAምራት ያደረገ ባለ ብዙ የኮከብ ክብር ነው

መዝሙር - 2
የከበረ ስሙን Eንድታስከብር (ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ)

ጥያቄዎች፡-

www.zeorthodox.org

1.

የቅዱስ ጊዮርጊስ Eናትና Aባት ማን ይባላሉ? ሀገሩ የት ነው? የነበረበት ዘመን መቼ ነው?

2.

ቅዱስ ጊዮርጊስ በነበረበት ዘመን፤ ጣOት በማምለክ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስን Eና Eምነቱን
በመጥላት ያሰቃየው Eና Eንዲገደል ያደረገው ንጉሥ ማን ይባላል?

3.

ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገውን ተጋሎ፣ የፈጸመውን ተAምራት ከተማራችሁት፣ ተጨማሪ
መጻሕፍት በማንበብ Eና የቤተ ክርስቲያን መምህራንን በመጠየቅ ጥናት Aድርጋችሁ
ጽሑፍ በማዘጋጀት በክፍል ውስጥ Aቅርቡ፡፡ (መምህር ተማሪዎቹን በቡድን በመከፋፈል
ጽሑፍ Aዘጋጅተው Eንዲያቀርቡ ያድርጓቸው)
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Eርገት
ሠላሳ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:- ተማሪዎች ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ስለመነሣቱ፣
ከዚያም

ስለ

Eርገቱ

ያውቃሉ፤

መምህሩ

የሚሰጧቸው

ጥያቄዎች

በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ:-“ከAብ ወጥቼ ወደ ዓለም መጥቻለሁ፤ ደግሞ ዓለምን Eተወዋለሁ ወደ

Aብም Eሄዳለሁ።” /ዮሐ.06÷!5/
ተጨማሪ ምንባባት:- ማር.06÷09-!፣ ሉቃ.!4÷$-$3፣ የሐ.ሥ.1÷6-01፣ዮሐ.06÷!5-!8/

መግቢያ:-

ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ለሠላሳ ሦስት ዓመታት በምድር ተመላልሷል፡፡ በ30

ዓመቱ ተጠመቀ፤ ለሦስት ዓመታት Aስተማረ፡፡ ስለ ኃጢAታችን በመስቀል ላይ ቤዛ ሆነልን፡፡
በመስቀል ላይ ሞቶ በተቀበረ በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሣ፤ ለደቀ መዛሙርቱም
ተገለጠላቸው፡፡

ዛሬም

ከማረጉ

በፊት

ከተነሳ

በኋላ

ስላስተማራቸው

ትምህርቶች

Eና

ደቀ

መዛሙርቱን ያዘዛቸውን ትEዛዛት Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት:ከEርገቱ በፊት፡-ጌታችን ከEርገት በፊት ሓዋርያትን ወደ ቢታንያ ጠርቶ የሚከተሉትን
ትEዛዝና ሓላፊነቶች ሰጣቸው፡፡
1. ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ፡፡ ማር 06÷05
2. ዮሐንስ

በውኃ

Aጥምቆ

ነበርና

Eናንተ

ግን

ከጥቂት

ቀን

በኋላ

www.zeorthodox.org

በመንፈስ

ቅዱስ

ትጠመቃላችሁ፡፡ የሐዋ.ሥ 1÷5

3. Eንግዲህ ሂዱና Aሕዛብን ሁሉ በAብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም Eያጠመቃችሁቸው…

Aስተምሯቸው፡፡ ማቴ.!8÷09-!
4. “Eስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ” የሐዋ.ሥ 1÷8
ሐዋርያት በወንጌል ለመስበክ Eና በስሙ ለማጥመቅ

ወደ ዓለም ሲወጡ ፣ Eንደሚገረፉ ወደ

ነገሥታት የፍርድ Aደባባይም Eንደሚያወጧቸው ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ነገሯቸዋል፡፡ Eስከ
መጨረሻው የጸና ግን ይድናል፡፡ Eስከ ዓለም ፍጻሜ ከEነርሱ ጋር Eንደሚሆንና መንፈስ ቅዱስን
ሲቀበሉ ኃይልን Eንደሚያገኙም ጌታችን ቃል ገብቶላቸዋል፡፡
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ታሪኩ፡- ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ በተነሣ በAርባኛው ቀን ደቀ መዛሙርቱን
በቢታንያ ወደምትገኘው ደብረ ዘይት ወሰዳቸውና ባረካቸው፡፡ ተሰብስበው ትምህርቱን Eየሰሙም ወደ

ሰማይ ከፍ ከፍ Aለ፡፡ ወደ ሰማይም Aረገ፤ ደመናም ከAይናቸው ሰወረው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ
ወደ Aረገበት ቀና ብለው Eየተመለከቱ ሳለ ሁለት መላEክት ነጫጭ ልብስ ለብሰው በAጠገባቸው
ቆመው፤ “ወደ ሰማይ Eየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይሄ ከናንተ ወደ ሰማይ የወጣው

Iየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ Eንዳያችሁት Eንዲሁ ይመጣል Aሏቸው፡፡” ደቀ መዛሙርቱም ጌታ
ካረገበት ከደብረ ዘይት EግዚAብሔርን Eያከበሩ Eያመሰገኑ ተመለሱ፡፡ Eንደታዘዙት መንፈስ ቅዱስን
Eስኪቀበሉም ድረስ በIየሩሳሌም ቆዩ፡፡
ቦታው፡- ጌታችን ያረገው Aልዓዛርን ከሞት ባስነሣበት በቢታንያ ነው፡፡ ይህ ቦታ ከከተማው
ጭንቅንቅና ጩኸት ወጣ ያለ ነው፡፡ ይህም ከተጨናነቀውና ሁከት ከበዛበት ዓለም በጸጥታና
የሰማዩን

ጌታ

በማሰብ

ብቻ

Eርገትን

የምናስብበበትን

የተረጋጋ

ሕይወት

Eንድንመርጥ

ያስገነዝበናል፡፡
ጊዜው፡- ሕያው ሆኖ ራሱን ለደቀ መዛሙርቱ ካሳየበት ከትንሣኤው ከAርባ ቀናት በኋላ ነው፡፡
ሐዋርያትና ሌሎቹ የክርስቶስ ቤተ ሰቦች ከዚህ በፊት የማያውቁት Aዲስ ሕይወትና ልምድ Eያዩ
ነበር፡፡ በመሆኑም ትንሣኤና Eርገት የስብከታቸው ዋና ማEዘን ነበር፡፡ ሕዝቡም ከዚህ በፊት
የማያውቁት Aዲስ ነገር ነው፡፡ ሕዝቡ ሁሉ የሚያውቀው Eያንዳንዱ ሰው ‹‹ይወለዳል ይሞታልም››
የሚለውን ነው፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ግን ለዓለም Aዲስ ሕይወት ሰጠን፡፡ Eርሱም ወደ ሰማይ
ከፍ ከፍ ማለት ነው፡፡

ከምድር በተቃራኒ ወደ ሰማይ መሄድ
Aዳምና ሔዋን ከበደሉ በኋላ ከገነት ተሰደዱ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰው ሁሉ ሲሞት ሥጋው
ወደ መቃብር ነፍሱ ወደ ሲOል ይሄድ ነበር፡፡ ይህንንም የምድር መንገድ ብለን Eንጠራው ነበር፡፡

www.zeorthodox.org

ነቢዩ ንጉሥ ዳዊት ሊሞት ሲዘጋጅ ልጁን ሰሎሞንን ጠርቶ የንግሥና ሓላፊነቱን Aስረክቦት
ሥልጣኑን ከሰጠው በኋላ፤ “Eኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ Eሄዳለሁ” 2ኛ.ነገሥ.2÷2

ብሎታል፡፡

ጌታችን በሥጋ ተገልጦ ድኅነት ሳይፈጸምልን በፊት የሰው ልጆች ሁሉ መንገድ የምድር መንገድ
ነበር፡፡ ጌታችን በሐዲስ ኪዳን “በAባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ Aለ፤ Eንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ

ነበር፤ ስፍራ Aዘጋጅላችሁ ዘንድ Eሄዳለሁና፤” ዮሐ.14፡2 Eንዳለን የገነትን በር ዳግመኛ
ከፍቶልናል፡፡

ወንበዴው ‹‹በመንግሥትህ Aስበኝ›› ባለው ጊዜ ጌታችን፤ ‹‹ዛሬ ከEኔ ጋር በገነት

ትሆናለህ›› ያለው ለዚህ ነበር፡፡ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ታላቅ ተስፋ Aዘጋጅቶልናል፡፡ ይህ
በዳዊት የምድር መንገድ ካለው ይለያል፡፡ በጌታችንና Aምላካችን Iየሱስ ክርስቶስ የማይሻር ቃል
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የተነገረን፤ ‹‹ዛሬ በገነት ከEኔ ጋር ትሆናለህ›› የሚል ዘላለማዊ ተስፋ Aለን፡፡

የቅዱሳን ሕይወት
ቤተ ክርስቲያን በምድር የሰማይ ኑሮ የኖሩ በርካታ ቅዱሳን Aሏት፡፡ የቅዱሳኑ ሕይወት
የሚነግረን ጊዜያዊና ሓላፊ የሆነውን የምድሩን መንገድ ዘለዓለማዊ በሆነው በሰማያዊው መንገድ
Eንድንቀይር ነው፡፡ (መምህር ልጆች የሚያውቋቸውን ቅዱሳን ሕይወት Eንዲተርኩ ያድርጉ፡፡)
የቅዱሳን ሕይወት በሰማይ ያለውን EግዚAብሔርን በማመን የጥልቁን ጨለማ ሰይጣንን መካድ
ነው፡፡ የቅዱሳን ሕይወት ኃጢAትን በጽድቅ ቀይሮ መኖር ነው፡፡ ቅዱሳን ይህንን በክርስቶስ ቸርነት
የተገኘ ኑሮ ሕይወታቸው Aድርገውት ሰማያዊውን ኑሮ በምድር Aሳዩ፡፡
የEግዚAብሔር ልጆች ይህ ለEኛም የተከፈተ መንገድ ነው፡፡ “ሰዎችን ሁሉ የሚያድን

የEግዚAብሔር ጸጋ ተገልጦAልና፤ይህም ጸጋ፥ ኃጢAተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን፥
የተባረከውን
ክርስቶስን

ተስፋችንን
ክብር

መገለጥ

Eርሱም

የታላቁን

Eየጠበቅን፥

የAምላካችንንና

ራሳችንን በመግዛትና

የመድኃኒታችንን
በጽድቅ

የIየሱስ

EግዚAብሔርንም

በመምሰል በAሁኑ ዘመን Eንድንኖር ያስተምረናል፤” /ቲቶ.2÷01-03/ ለዚህ ነው ዘማሪው ንጉሥ
ዳዊት “ወደ ላይ ዓረግህ፥ ምርኮን ማረክህ፥ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠህ፥” /መዝ.%8÷08/ ያለው፡፡
የሰማዩ መንገድ የተከፈተልን Eኛ በጽድቅና በቅድስና Eንድንመላለስ ታድለናል፡፡

ማጠቃለያ
መንፈሳዊ በዓላት መታሰቢያ ከመሆን በላይ ሱታፌ ናቸው፡፡ የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስን
በዓላት ስናከብር በበዓሉ ክርስቶስ የሰጠንን ኃይልና ጸጋ Eናስባለን፡፡ Eያንዳንዳችን በዚህ በተሰጠን
የልጅነት ሀብትና ክብር ‹‹Aለሁ›› ብለን ራሳችንን በመመርመር ለመንፈሳዊ Eድገት መዘጋጃ ናቸው፡፡
ይህን በማድረግ ራሳችንን በጸሎትና በንስሓ ካዛጋጀን በዓላት ተራ Aከባበር ብቻ ሳይሆኑ ሃይማኖታዊ
ሱታፌዎችም ይሆናሉ፡፡

www.zeorthodox.org

ጌታ ከተነሣ በኋላ በAርባኛውን ቀን ሐዋርያትን Eያስተማረና Eያዘዘ ቆየ፡፡ የሚያገኛቸውንም
መከራ ነገራቸው፡፡ የሚጸና ዘላለማዊ ሕይወት Eንደሚያገኝም ቃል ገባላቸው፡፡ በደብረ ዘይት
ሐዋርያት ሰብስቦ Aስተማራቸውና ባርኳቸው Aረገ፡፡
ከዓለም ርኩሰት ፣ ዝሙት ፣ ሐሰት ፣ ጥላቻና ክፉ ሥራ ርቀን ከEግዚAብሔር ጋር በመሆን
የምናገኘውን ጣፋጭ ሕይወት በEምነት Eንቅመሰው፡፡ ያኔ ቅዱሳን በምድር የኖሩትን ሰማያዊ
ሕይወት Eናረጋግጣለን፡፡
Eንደ ክርስቲያን ምስክሮች ልንሆን ተጠርተናል፡፡ ምስክርነትም መናገር ብቻ ሳይሆን ትEዛዛቱን
መጠበቅ ነው፡፡ ‹‹ያዘዝኋችሁንም ሁሉ Eንዲጠብቁ፤›› /ማቴ.!8÷!/
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በዚህ ምድር ከEግዚAብሔር ጋር Eውነተኛውን ሕይወት የኖረ በሰማይ ከEግዚAብሔር ጋር
ሐዘንና ስቃይ የሌለበትን ዘላለማዊ ሕይወት ይመራል፡፡

ተግባር
ምድራዊ ኑሮን በሰማያዊ ኑሮ ለውጠው የኖሩትን የAባ ሙሴ ጸሊም Eና የዘኬዎስ ታሪክ
Aጥንታችሁ Aቅርቡ፡፡
በIየሩሳሌም መቆየት ምን ዓይነት መንፈሳዊ ትርጉም Aለው? ጠይቃችሁ ጽሑፍ በማዘጋጀት
በሚጥለው ሳምንት በክፍል Aቅርቡ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ጌታችን

መድኃኒታችንና

Aምላካችን

Iየሱስ

ክርስቶስ

ወደ

ሰማይ

ከማረጉ

በፊት

ሐዋርያትን ወደ ቢታንያ ጠርቶ የሰጣቸው ትEዛዞችና ሓላፊነት ምን ምን ናቸው?
2. ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን ወደ ቢታንያ ጠርቶ የባረካቸው ቦታ ማን ተብሎ ይታወቃል?
ይህን ያደገው ከሙታን ተለይቶ በተነሣ በስንተኛው ቀን ነው? በቦታው ምን ተደረገ ?

www.zeorthodox.org

145

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

ጰንጠቆስጤና የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች
ሠላሳ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ:- ተማሪዎች የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ምን Eንደሆነ፤ መንፈስ ቅዱስ በAማንያን
ሕይወት ያለውን በጎ ተጽEኖ ያውቃሉ፤መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡-“የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ፣ ደስታ ፣ ሰላም፣

ትEግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣

Eምነት፣ የውሃት ፣ ራስን መግዛት ነው፡፡” ገላ. 5÷!2-!3
ተጨማሪ ምንባብ፡- ኤፌ.1÷07-08፣ ገላ.5÷!2-!3፣ ሮሜ.4÷07

መግቢያ፡-

መቶ

ሃያው

የክርስቶስ

ቤተሰቦች

(Aሥራ

ሁለት

ሐዋርያት፣

ሰባሁለቱ

AርድEትና ሠላሳ ስድስቱ ቅዱሳት Eንስት) Eመቤታችን ባለችበት መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉበት
Eለት ጰንጠቆስጤ ይባላል፡፡
በዛሬው ትምህርታችን ስለጰንጠቆስጤ ቀን፣ ታሪክ Eና ስለሐዋርያት Aገልግሎት Aጀማመር
Eናያለን፡፡ ከዚሁም ጋር ይህንን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስንቀበል ሊታይብን ስለሚገባው የመንፈስ
ቅዱስ ፍሬዎች Eንማራለን፡፡
መምህር በምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በሚታይ Aገልግሎት ስለሚገኘው የማይታይ የመንፈስ
ቅዱስ ጻጋ የተማሩትን ይከልሱላቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
ጰንጠቆስጤ
ጰንጠቆስጤ ሃምሳኛው ቀን ማለት ነው፡፡ ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉበት Eለት
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ክርስቶስ በተነሣ በሃምሳኛው ቀን ስለነበረ ነው፡፡ ደቀ መዛሙርቱ በማርቆስ Eናት ቤት ተሰብስበው
ነበር፡፡ Eመቤታችንና ሌሎችም ከEነርሱ ጋር ነበሩ፡፡ Aንድ መቶ ሃያ ያህሉም በAንድ ልብ ይጸለዩ
ነበር ፡፡
የመንፈስ ቅዱስ መውረድ
በድንገትም Eንደሚነጥቅ ዓውሎ ነፋስ የነበሩበትን ቤት ሞላው፡፡ በEያንዳንዳቸውም ላይ
መንፈስ ቅዱስ በEሳት ላንቃ Aምሳያ ወረዳባቸው፡፡ በተለያየ ቋንቋ መናገር ጀመሩ፡፡የAይሁድን በዓለ
ፋሲካ ለማክበር የተሰበሰቡና ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ ሰዎች ነበሩ፤ በየራሳቸው ቋንቋ ሲናገሩ
ሰምተው ተደነቁ፡፡
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የመጀመሪያዎቹ Aገልግሎቶች
Aንዳንዶቹ ግን የወይን ጠጅ ጠጥተዋል ብለው Aጉረመረሙ፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስ
ደቀ

መዛሙርት

የተመለከቱት

ጋር

በሙሉ

ተነሥቶ
በነቢያት

የተሰበሰቡትን
የተነገረው

Aስተማረ፡፡

ትንቢት

Aሁን

ፍጻሜ

የሚያዩትና

መሆኑን

ከAሥራ Aንዱ
ከዚህ

Aስረዳቸው፡፡

በፊት
ከዳዊት

መዝሙርም ስለክርስቶስ ትንሣኤና Eርገት የተነበየውን ጠቅሶ Aስተማረ፡፡ ምን Eናድርግ? ሲሉትም

"ንሰሐ ግቡ ኃጢAታችሁም ይሰረይ ዘንድ Eያንዳንዳችሁ በIየሱስ ክስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ
ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ፡፡" Aላቸው፡፡ በዚህ ቀን ሦስት ሺሕ ሕዝብ Aምኖ ተጠመቀ፡፡ ሁሉም
በወንድማማችነት፣ በኀብረትና በጸሎት Aንድ ልብ ሆነው መኖር ጀመሩ፡፡ ይህም ክርስቶስ Eንዲህ
ሲል የነገራቸው ፍጻሜ ነበር፡፡"ያመኑትንም Eነዚህ ምልክቶች ይከተሉኣቸዋል፣በስሜ Aጋንንትን

ያወጣሉ በEኛ ቋንቋ ይናገራሉ፡፡" ማር.06÷07-08 ደቀ መዛሙርቱ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ፣
ወንጌልን ሰበኩ፣ ስለ ክርስቶም መሰከሩ፡፡ ዓለም Aልተገባቸውምና - ታሰሩ፣ ተፌዘባቸው፣ ተገረፉ፣
ተንገላቱ፤ Eነርሱ ግን በስሙ መከራ በመቀበላቸው ደስተኞች ነበሩ፡፡ Eስከ ሞትም ታምነው
መሰከሩለት፡፡
የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ
ትክክለኛ ክርስቲያንን ስታስተውሉ፤ ክርስቲያን ካልሆነውና በስም ብቻ ክርስቲያን ከሆነው ሰው
በAስተሳሰቡ፣በጠባዩና በAኗኗሩ ከፍተኛ ልዩነት ያለው ሆኖ ታገኙታላችሁ፡፡
በEውነተኛ ክርስቲያኖች ዘንድ የሚታዩት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች የሚባሉት ናቸው፡፡ Aሁን
የምንነጋገርባቸው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ፡- በገላትያ የተጠቀሱት “የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣

ደስታ፣ ሰላም ትEግሥት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ Eምነት፣ የውሃት፣ ራስን መግዛት ነው፡፡›› ገላ. 5÷!2
-!3 Eና

በኤፌሶን የተገለጠው "የክብር Aባት….Eርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ
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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÷07-08/ ናቸው፡፡
(ሀ) በገላትያ መልEክት ምE. 5÷!2-!3 የተገለጡት ፍሬዎች Eነኚህ በኔና በEናንተ ውስጥ
ያሉ

የመንፈስ

ቅዱስ

ፍሬዎች

ናቸው፡፡

ይሄም

Aስተሳሰባችንን፣

ፍላጎቶቻችንን፣

ጠባያችንና

ኑሮAችንን የሚዳስስ ነው፡፡ Eነዚህ ፍሬዎችም የሚከተሉት ናቸው፡፡
ፍቅር፡- የጽድቅ ሁሉ መሠረት ነው፡፡ “ፍቅር ይታገሣል፣ ቸርነትንም ያደርጋል፣ ፍቅር

Aይቀናም፤ ፍቅር Aይመካም፣ Aይታበይም፣ የማይገባውን Aያደርግም፣ የራሱንም Aይፈልግም፣
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Aይበሳጭም፣ በደልን Aይቆጥርም፣ ከEውነት ጋር ደስ ይለዋል Eንጂ ስለ ዓመፃ ደስ Aይለውም፣
ሁሉን ይታገሣል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል፡፡›› 1ኛ ቆሮ 03÷4-8
ደስታ፡- የክርስትና ዋና ግብ የሰው ልጅ ደስታ ነው፡፡ ወንጌል ማለትም “የምስራች” – “የደስታ
ዜና” ማለት ነው፡፡ “በጌታ ደስ ይበላችሁ፡፡” ፊልጶ. 4÷4
ሰላም፡-

ከደስታ ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ “የEግዚAብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ

ቅዱስም የሆነ ደስታ ናት” ሮሜ 04÷07 ፍቅርና ደስታ በAማንያን ልቦና ሰላምን
ይሠጣሉ፡፡
ትEግሥት፡- በንዴት ምክንያቶች Aለመቆጣት፣ መረጋጋት፣ ሌሎች የሚያደርጉትን ክፉ
ድርጊት መቻልና ማለፍ፣ የሚያጋጥሙ ችግሮችን፣ ፈተናዎችን በተረጋጋ መንፈስ
ሆኖ በማስተዋል በመቀበል፤ በጸሎት ጸንቶ ችግሮቹን ለማቃለል ፈተናዎችን ለማለፍ
መፍትሔ መፈለግ ጥረት ማድረግ ናቸው፡፡ ጌታችን ትEግሥትን በትክክል ያሳየን
ምሳሌያችንም ነው፡፡
ቸርነት፡- የቁጣ ተቃራኒ ነው፡፡ “Eንግዲህ የEግዚAብሔርን ቸርነትና ጭከና ተመልከት፤
ጭከናው በወደቁት ላይ ነው፤ በቸርነቱ ግን ጸንተህ ብትኖር የEግዚAብሔር ቸርነት
በAንተ ላይ ነው፤ ያለዚያ Aንተ ደግሞ ትቆረጣለህ” ሮሜ.01÷!2 “Eንግዲህ Eንደ

EግዚAብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ፣ ምሕረትን፣
ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትሕትናን፣ የዋህነትን፣ ትEግሥትን ልበሱ፡፡ ቆላ 3÷02
በጎነት፡- ቸርነት ለበጎነት ያዘጋጀናል፤ “ወንድሞቼ ሆይ፣ በበጎነት ራሳችሁ Eንደተሞላችሁ

Eውቀትም ሁሉ Eንደሞላባችሁ፣ Eርስ በርሳችሁም ደግሞ ልትገሠጹ Eንዲቻላችሁ
ስለ Eናንተ ተረድቼAለሁ፡፡” /ሮሜ 05÷04/
Eምነት፡- ትክክለኛ Eምነት የበጎ ሕይወት መሠረት ነው፡፡ “ያለ Eምነትም ደስ ማሰኘት

Aይቻልም፤ ወደ EግዚAብሔር የሚደርስ EግዚAብሔር Eንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ
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Eንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና፡፡” Eብ.01÷6

የውሃት፡- የውሃት Aንድ ሰው ጥፋተኛ መሆኑንም Eያወቅን Aለመፍረድ ነው፡፡ ጌታችን
Iየሱስ ክርስቶስ የዋህ Eንድንሆን ሲያስተምረን፡፡ “ከEኔ ተማሩ Eኔ የዋህ በልቤም

ትሑት ነኝና፡፡” ብሎAል፡፡
ራስን መግዛት፡-

ኃጢAት ከመሥራት ራስን መግዛት (መጠበቅ) ነው፡፡ “ስለዚህም ምክንያት

ትጋትን ሁሉ Eያሳያችሁ በEምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ፣ በበጎነትም Eውቀትን፣
በEውቀትም

ራስን

መግዛትን፣

ራስንም

በመግዛት

መጽናትን፣

በመጽናትም

EግዚAብሔርን መምሰል፣ EግዚAብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ፣
148

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል

በወንድማማችም መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ፡፡” 2ኛ ጴጥ 1÷5
(ለ) በኤፌሶን 1÷07-08 የተገለጠው ፍሬ በEውነተኛው ክርስቲያናዊ ሰብEና ጥበብና መገለጥ
Aሉ፡፡ Eነዚህም Aንድ ክርስቲያን ስለ EግዚAብሔር Eንዲመሰክርና በEግዚAብሔር ክብርና ጸጋ
Eንዲኖር ያስችሉታል፡፡ ይህም በምድር ሰማያዊ ሕይወትን Eንዲያጣጥም ያደርጉታል ማለት ነው፡፡
ቅዱስ ጳውሎስ Eንደገለጠውም "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÷07-08

ማጠቃለያ
(1) ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል ከታዘዝንና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የቀና ሕይወትና
ኅብረት ካለን ከላይ የተገለጡት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች የEኛ ይሆናሉ፡፡
(2) በቤተ ክርስቲያን ያለፉትን ቅዱሳን ስንመለከት ታላላቅ በረከቶችን ሲቀበሉና የመንፈስ
ቅዱስን ፍሬዎች በሕይወታቸው ሲያፈሩ Eናስተውላለን፡፡ ለዚህም ነው ሻማ ከሥEሎቻቸው
ስር የምናበራው፡፡ ሻማና ጧፍ ከተጋገረ ቅባት ይዘጋጃሉ፡፡ ቅባቱ (ዘይቱ) የመንፈስ ቅዱስ
ምሳሌ ነው፡፡ Eሳቱ ሲቃጠል፣ ቅባቱ ይቀልጣል፡፡ ብርሃንም ይገኛል፡፡ (ማለትም ከመልካም
ሕይወት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይገኛል፡፡)

ተግባር
የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን በሕይወት

ግለጡ፡፡

ጥያቄዎች፡1. Aንድ መቶ ሃያው የክርስቶስ ቤተሰቦች Eነማን ናቸው?
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2. Aንድ መቶ ሃያው የክርስቶስ ቤተሰቦች መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉበት ቀን ምን ይባላል?
ትርጉሙን Eና በEለቱ የተደረገውን ግለጹ፡፡

3. የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ምን ምን ናቸው?
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Aፄ ካሌብ Eና ሀገረ ናግራን
ሠላሳ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች በሀገረ ናግራን ስለነበሩ ክርስያኖች Eና ስለደረሰባቸው መከራ
ታሪክ ያውቃሉ፤ በማንኛውም ደረጃ Eና ሁኔታ ላይ ሆኖ መልካም ነገርን
ማድረግ፣ የተቸገሩትን መርዳት ማዳን፣ ማገልገል Eንደሚገባ ይገነዘባሉ፤
መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በማብራራት ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ ለመልካም ነገር ለAንተ የEግዚAብሔር Aገልጋይ ነውና፡፡ በከንቱ ግን ሰይፍ

Aይታጠቅምና፤ ክፉ ብታደርግ ፍራ፤ ቁጣውን ለማሳየት ክፉ Aድራጊውን
የሚበቀል የEግዚAብሔር Aገልጋይ ነውና፡፡” /ሮሜ.03.3-5/
ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹የናግራን ሰማEታት›› በዲ/ን ዳንኤል ክብረት

መግቢያ፡-

የዛሬው ትምህርታችን ዓለም Aቀፋዊ ታሪክ ስላለው Aንድ Iትዮጵያዊ ንጉሥ

ነው፡፡ ይህ ንጉሥ Aፄ ካሌብ ይባላል፡፡ ከIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተጨማሪ የሮማ ካቶሊክና
Oርቶዶክሳውያን የቅድስና ማEረግ ሰጥተው ያከብሩታል፡፡

የሳምንቱ ትምህርቱ
ናግራን Aይሁድና ክርስትና
ናግራን Eስከ ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን Aካባቢ በደቡብ Aረቢያ የሚገኝ የIትዮጵያ ግዛት
ነበር፡፡ በAካባቢው ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ክርስቲያኖች ይኖሩ ነበር፡፡ /ገላ.1÷7/፡፡
Eነዚህ ክርስቲያኖች ቀድሞ በAክሱም ግዛት ሥር ነበሩ፡፡ በተለይም Aፄ ካሌብ በነገሠበት ጊዜ
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በደቡብ Aረቢያ የነበረው የAኩስም ግዛት ተስፋፍቶ ዛፍርና ናግራን በተባሉ ቦታዎች የመንግሥት
ሠራዊት ነበር፡፡

የAኩስም መንግሥት በAካባቢው ከነበረው Iኮኖሚያዊና ፓለቲካዊ ተግባር ባሻገር ክርስትናን
ለማስፋፋትም ከፍተኛ ጥረት ያደረግ ነበር፡፡ ነገር ግን በዙሪያው ያሉት ጣOት Aምላኪዎችና
Aይሁድ ይህንን የAኩስም ግዛትና የክርስትናን መስፋፋት በብርቱ ይቃወሙት ነበር፡፡
ጥጦስ በ&(70) ዓ.ም Iየሩሳሌምን ሲያጠፋ የተሰደዱ Aይሁድ በደቡብ Aረቢያ በብዛት ሰፍረው
ነበር፡፡ በየጊዜውም /በAምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን/ ቁጥራቸው Eየጨመረ ኃይላቸው Eየጠነከረ
መጣ፡፡
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የIትዮጵያን መንግሥት ያልተቀበሉት የAካባቢው ገዥዎች ይሁዲነትን ተገን Aድርገው
Eንቅስቃሴ ጀመሩ፡፡ በAይሁድና በክርስቲያኖች መካከልም ውዝግብ Eየከረረ መጣ የAካባቢው
የAኩስም ወኪል መሪ ዱሕን ዋስ /ፊንሐስ/ ክርስትናን ትቶ ወደ ይሁዲነት ተቀየረ፡፡
በክርስቲያኖች የደረሰው መከራ
የዚህም ምክንያት ራሱን ቻለ መንግሥት ለመመሥረት በነበረው ፍላጎት መሆኑን ታሪክ
ጸሐፊዎች

ይስማሙበታል፡፡

በክርስቲያኖች

ላይ

ሃይማኖቱን

በጠላትነት

ተነማ፡፡

የለወጠው
በዚሁ

ፊንሐስ

ዓመትም

በ5)08/09(518/19)

Aራት

ሺሕ

ሁለት

ዓ.ም
መቶ

ላይ
ሃምሳ

ክርስቲያኖችን Aረደ፡፡ Aብያተ ክርስቲያናትንም Aፈረሰ፡፡
ከዚያም ናግራን ከተማን ከብቦ በዚያ የነበሩትን ክርስቲያኖች ያስጨንቅ ጀመር፡፡ ሁኔታውን
በሰላም ለመፍታት ያሰቡት የናግራን ክርስቲያኖች የሰው ሕይወት Eንዳይጠፋና Eነርሱም በሰላም
Eንደሚገብሩለት ቃል ገብተውና Aስገብተው ከተማውን ከፈቱለት፡፡ ፊንሐስ ለጊዜው በቃሉ ከረጋ
በኋላ መንግሥቱ ሲደላደልለት ክርስቲያኖችን ማረድና Aብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ጀመረ፡፡
በናግራን ከተማ ጉድጓድ Aስቆፍሮ Eሳት Eያነደደ ክርስቶስን Aንክድም ያሉትን ሁሉ በEሳቱ
ውስጥ Eየጨመረ ፈጃቸው፡፡ የናግራን ገዢና

ያመጣብህ ክርስቶስን

95 ዓመት ሽማግሌ የነበረውን ኂሩት ‹‹ ይህን ሁሉ

ማመንህ ነውና ካድ ›› ሲል ጠየቀው፡፡ ሽማግሌው ኂሩት ግን ‹‹Aታላዮች

ይክዳሉ Eንጂ መንግሥታት ውላቸውን Eና ማሃላቸውን ፣ሃይማኖታቸውንም Aሁን Aንተ ይህቺን
ከተማ Aላጠፋትም ብለህ Eንደካድክ Aይክዱም›› ሲል መለሰለት፡፡ በዚህም ኂሩት Aንገቱን ተከልሎ
(ተቆርጦ) Aረፈ፡፡

የክርስቲያኖች መልስ
በክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመው ግፍ በመላው ክርስቲያኑ ዓለም ሲሰማ ድንጋጤን ፈጠረ፡፡
የሮሙ ንጉሥ ጁስቲያን 1ኛ ለግብጹ ፓትርያርክ ጢሞቴዎስ ሦስተኛ 5)08-5)"5/518-535/ ዓ.ም

www.zeorthodox.org

የIትዮጵያን ንጉሥ ለምነው ክርስቲያኖችን Eንዲያድኑ ደብዳቤ ጻፈላቸው፡፡

በደቡብ Aረቢያ የነበሩ ክርስቲያኖችም ለAፄ ካሌብ የድረሱልን ጥሪ Aሰምተው ነበር፡፡

የAፄ ካሌብ ዝግጅት
ሥልሳ መርከቦች ከየወደቡ ተሰበሰቡ፡፡ ሰባ ታላላቅና ታናናሽ መርከቦች በAዶሊስ ወደብ
ተገነቡ፡፡ 120000 ሠራዊት ታጥቆ ተዘጋጀ፡፡ በAጠቃላይ የጦርነት ዝግጅቱ Aንድ ዓመት ያህል
ወሰደ፡፡ Aንድ መቶ ሃያ ሺሕ ሠራዊት በ240 መርከቦች ተጭኖ ገበዛን በሚባል ከጥንቷ Aዱሊስ
ብዙ በማይርቅ ወደብ ላይ በተጠንቀቅ ቆመ፡፡
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ከጉዞው በፊት Aፄ ካሌብ ወደ Aክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ጸሎት Aደረገ፡፡ /የጸለየው
ጸሎት ግንቦት !(20) በሚነበበው ስንክሳር ተጽፏል፡፡/ ከዚያም ወደ Aባ ጰንጠሌዎን ዘንድ ሄዶ
በጸሎታቸው Eንዲያስቡት ጠየቃቸው፡፡ በ5)!3(523) ዓ.ም ከበዓለ ጰራቅሊጦስ በኋላ ሠራዊቱ
ከገበዛን ወደብ ተንቀሳቀሰ፡፡
ፊንሐስ የAክሱምን ጦር Aመጣጥ ስለተረዳ የደቡብ Aረቢያን ወደቦች በሰንሰለት Aጠራቸው፡፡
ሠራዊቱንም በተጠንቀቅ ወደቡ ላይ

Aስቀመጠ፡፡

የAፄ ካሌብ ሠራዊት ንክሃ በተባለ ወደብ ደረሰ፡፡ Aፄ ካሌብ ከመርከቦቹ Aሥራ ሁለቱን ለይቶ
በመውሰድ ወደ ምሥራቅ ተጉዞ በሌላ ወደብ ለማረፍ Aቀደ፡፡ ፊንሐስ ሁኔታው ስለገባው ጦሩን
ወደዚያ Aቅጣጫ Aንቀሳቀሰ፡፡ በዚህ መሐል የIትዮጵያ ጦር በምግብና በንጹሕ ውኃ Eጥረት
መንገላታት ጀመረ፡፡ በውቅያኖሱ Aጠገብ የሰፈረው የፊንሐስ ጦርም ሙቀቱን መቋቋም Aቃተው፡፡

ጦርነትና ድል
Aፄ ካሌብ ወደ ምሥራቅ በወሰዳቸው Aሥራ ሁለት መርከቦች Aማካኝነት ከፊንሐስ ጦር ጋር
ውጊያ ገጥሞ መሬት ላይ ለመድረስ ቻለ፡፡ የፊንሐስን ሠራዊትም ወደኋላ Eንዲያፈገፍግ Aደረገው፡፡
በዚህ ጊዜ የፊንሐስ ሠራዊት በሁለት ወገን ተወጠረ፡፡ ከምድርና ከባሕር በሁለት በኩል
የተወጠረው ፊንሐስ መሸነፉን ሲረዳ ወደመሐል Aረቢያ ተራሮች ሸሸ፡፡ Aፄ ካሌብ በድል Aድራጊነት
ወደ ዛፈር ከተማ ገባ፡፡ Aብያተ ክርስቲያናትን Eንደገና Eንዲታነጹ Aደረገ፡፡ ሕዝቡንም Aጽናና ፡፡
Aስዋ የተባለውን በትውልዱ ሂምርያት በEምነቱ ክርስቲያን የሆነውን በAካባቢው ገዢ Aድርጎ
ሾመው፡፡
በAካባቢውም የተወሰነ የንጉሡ ሠራዊት Eንዲሰፍር Aድርጎ ወደ Aኩስም ተመለሰ፡፡

ዳግመኛ ጦርነት ተቀሰቀሰ
ፊንሐስ

የንጉሥ

ካሌብን

መመለስ

ሲሰማ

ከተደበቀበት

ወጥቶ

ኃይሉን

www.zeorthodox.org

በማስተባበር

ክርስቲያኖችን ለመውጋት ተነሣ፡፡ በቦታው ከሰፈረው የIትዮጵያ ሠራዊት ጋር መዋጋት ጀመረ፡፡
ጉዳዩ በAክሱም ቤተ መንግሥት ሲሰማ Aፄ ካሌብ ለሁለተኛ ጊዜ በ5)!5(525) ዓ.ም ወደ Aረቢያ
ዘመተ፡፡ በዚህ ጦርነት ፊንሐስ ከሁለት ወገን ተወጠረ፡፡ ከውስጥ በዛፋር ከሚገኘው የIትጵያ ጥብቅ
ጦር ጋር፣ ከባሕር በኩል ደግሞ ከንጉሥ ካሌብ ጦር ጋር ገጠመ፡፡
የንጉሡ ሠራዊት Aለቃ Aብርሃ ደግሞ Aሥር ሺሕ ሠራዊት ይዞ ሃድረማውት በሚባል ወደብ
በኩል በመግባት ሌላ ውጊያ ከፈተ፡፡ በዚህ ጊዜ ፊንሐስ ፈጽሞ ተስፋ ቆረጠ፡፡ Eናም ወደ ቀይ ባሕር
ጋልቦ ራሱን ባሕር ውስጥ Aስጥሞ ሞተ፡፡ የፊንሐስ ሠራዊት ፈጽሞ ድል ከሆነ በኋላ Aብርሃ
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የAካባቢው ገዢ ሆኖ ተሾመ፡፡
ሥርዓተ ንግሡ በዛፋር በነበረችው በቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ተፈጸመ፡፡ Aፄ ካሌብም
በዛፋር ከተማ Aርባ ሦስት ቀናት ተቀምጦ መንግሥቱን Aረጋጋ፡፡ Aምስት ሺሕ ሠራዊት በቦታው
ትቶ በAርባ Aራተኛው ቀን ወደ Aኩስም ተመለሰ፡፡ ይህ የሀገረ ናግራን ሰማEታት በዓል በቤተ
ክርስቲያናችን ግንቦት !(20) ቀን ይከበራል፡፡
Aፄ ካሌብን የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን Aክብራ ታስባቸዋለች፡፡ የሮማ
ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንም በጥቅምት (October 27) ቀን በየዓመቱ ታከብራቸዋለች፡፡

ማጠቃለያ
Aፄ ካሌብ በስድስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን የተነሡ Iትዮጵያዊ መሪ ናቸው፡፡ ጥበበኛ ንጉሥ ፣
ባለድል የጦር መሪና ዓለምን ትተው የመነኑ ባሕታዊ ናቸው፡፡ ግፈኞችን ታግለው ድል ያደረጉት
Aፄ ካሌብ በመልካም ሥራቸው የተከበሩና የቅድስና መዓርግ የተሰጣቸው ታላቅ የIትዮጵያ መሪ
ነበሩ፡፡

ተግባር
ለቃላችሁ ታማኝ ሁኑ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ሀገረ ናግራን የት ይገኛል የማን ግዛት ነበር?
2. በናግራን ክርስቲያኖች ላይ የደረሰባቸው መከራና ምክንያቱ ምን ነበር?
3. በናግራን የነበሩትን ክርስቲያኖች የድረሱልን ጥሪ ሰምቶ ያዳናቸው ማን ነው?
4. ስለዚህ መሪ ማንነትና የመጨረሻ ሁኔታ ግለጹ፡፡

www.zeorthodox.org
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Eኔነት
Aርባኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ሕይወትን ለEግዚAብሔር በማስገዛት ለሌሎች በጎ በማሰብ
Eና መልካም በማድረግ የሚገኘውን ጸጋና ክብር ያውቃሉ፤ በEኔነት
መንፈስ የራስ ወዳድነትን ክፉ ውጤትና ውድቀት ይገነዘባሉ፤ መምህሩ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- ‹‹Eኔ Aሁን ሕያው ሆኜ Aልኖርም ክርስቶስ ግን በEኔ ይኖራል፡፡›› /
ገላ.2.!/

ተጨማሪ ምንባብ፡- ሉቃ.9 23-26
የትምህርቱ ዓላማ፡- በራሳችን በድሎቻችን ላይ ማተኮርና መመካት በፍጹም Aይገባም፡፡
ይልቁንም

የረዳንን

በሕይወታችን፣

የEግዚAብሔርን

በምድርም

በሆነ

ስም

በሰማይ

ልናከብር
Aሸናፊዎች

ይገባል፡፡
Eንድንሆን

በድርጊቶቻችን ሁሉ ራስ ወዳድ Eና ለEኔ ብቻ ባዮች መሆን የለብንም፡፡
ከEግዚAብሔር

ቃል

Aንጻር

በዛሬው

ትምህርታችን

ስለዚህ

ጉዳይ

Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡‹‹Eኔ›› በማለት ላይ ከማተኮር የበለጠ ሰውን የሚጎዳ ነገር የለም፡፡ ሰው ‹‹ለኔ›› ብቻ በማለት
ላይ

ሲያተኩር

የወደፊት

Eድሉን፣

ሥራውን፣

Eየታውንና

ትርፉን

ከማጣቱም

በተጨማሪ

ከEግዚAብሔር Eና ከሰዎች ጋር ያለውን Aንድነትና ግንኙነት ያበላሻል፡፡ በዚህም ራሱን ያጣል፡፡
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ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹Eኔ Aልኖርም. . . ክርስቶስ ግን በEኔ ይኖራል›› Eንዳለው፡፡ ስንጠመቅ
‹‹ራሳችንን ክደን›› በክርስቶስ Eና Eንደ ክርስቶስ መኖርን ጀምረናል፡፡

‹‹Eኔ Aልኖርም›› የሚለው ቃልም የሚያስተምረን የEኔ ፈቃድ ሳይሆን የEግዚAብሔር ፈቃድ
ይሁን ማለትን ነው፡፡ ስለዚህ ክርስቲያን የEግዚAብሔርን ፈቃድ ይከተላል Eንጂ የራሱን ሐሳብ ብቻ
Aይከተልም፡፡ የEግዚAብሔር ልጅ ከሆንን ፈቃዱን ማዳመጥና መከተል Aለብን፡፡ ሎጥ ለራሱ
ሲመርጥ Aብርሃም ምርጫውን ለEግዚAብሔር ትተው ያገኙትን Aስታውሱ፡፡ /ዘፍ.03.1 Eስከ
ፍጻሜው ምEራፍ/
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በሰዎች መካከል የሚፈጠሩ Aብዛኞቹ ግጭቶችና ችግሮች መነሻቸው ‹‹Eኔ-Eኔ›› ማለት ነው፡፡
የጠፋው ልጅ ወደ Aባቱ ሲመለስ ታላቅ ወንድሙ ያለውን Aስታውሱ፤ ‹‹ይህን ያህል ዓመት Eንደ
ባርያ ተገዝቼልሃለሁ. . . ለAኔም ደስ Eንዲለኝ Aንድ ጠቦት Aላረድክልኝም. . .›› /ሉቃ.05.!9/፡፡
ከወንድሙ መመለስ ይልቅ ለEሱ የሚቀርብ ስጦታ ያስደሰተው ይህ ታላቅ ወንድም ምን ያህል ራስ
ወዳድ ነው?
በተመሳሳይም የራሷን ድካም ብቻ ተመልክታ የተበሳጨችው ማርታ፤ ‹‹Eኔ Eንድሠራ Eኅቴ
ብቻዬን ስትተወኝ Aይገድህምን. . .›› በማለት ለራስዋ ብቻ ስትጨነቅ የEኅቷን መረጋጋት
Aላሰበችም ነበር፡፡ /ሉቃ.0.#፣ዮሐ.01.1-4/
በሌላ መልኩ Eኔ በማለት ያልተጠመዱ ሰዎች ሁሉንም በፍቅርና በመልካም ነገር ሲያሸንፉ፣
በEግዚAብሔር ሰላም ሲኖሩ ይታያል፡፡ Aብርሃም የEግዚAብሔርን ድምፅና ፍቃድ ብቻ ይሰማና
ይከተል ነበር፡፡ ‹‹Aገርህን፣ ሕዝብህንና ቤተሰቦችህን ትተህ Eኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ›› /
ዘፍ.02.1/ ያለውን ሰምቶ ወጣ በረከቱን ሁሉ ተቀበለ፡፡
በራስ ወዳድነት መጠመድ ግን በብዙ ኃጢAትና መንፈሳዊ ቀውስ ውስጥ ይጥላል፡፡ Aዳም
ለስሐተቱ

ምክንያት

ሲሰጥ፤

‹‹የሰጠኸኝ

ሴት

Aሳሳተችኝና

በላሁ››

በማለት

ነው፡፡

ሔዋን

ከEግዚAብሔር ትምህርት ይልቅ ‹‹Aትሞቱም፣ ከEርሱ በበላችሁ ቀን ዓይናችሁ Eንዲከፈቱ Eንደ
EግዚAብሔርም መልካምና ክፉን የምታውቁ Eንድትሆኑ EግዚAብሔር ስለሚያውቅ ነው Eንጂ፡፡››
ሲል ዲያብሎስ የEኔነትን ትምህርት በክፋት AስተምሮAት ተቀበለችው፡፡ /ዘፍ.3.4-5/ በዚህ የተነሣ
Aዳምና

ሔዋን

በብዙ

ኃጢAት

ወድቀው

Eርቃናቸውን

ከመሆናቸውም

በተጨማሪ

ሞት

ተፈርዶባቸው ነበር፡፡

ማጠቃለያ
ክርስቲያን ራስ ወዳድ ከሆነው ከEኔነት Aስተሳሰብ ይልቅ ራሱን በመካድ EግዚAብሔርን
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ያስቀድማል፡፡ ከEርሱ ይልቅ የወንድሙ Eንደሚሻል ያስባል፡፡ Eኛም Eኔ ብቻ ከሚል ራስ ወዳድነት፣
ስግብግብነትና ከበላይነት ስሜት ወጥተን በክርስቲያናዊ Aኗኗር ለሌሎች በማሰብ ከማይገባ የራስ
ጥቅም ይልቅ የሌሎችን በማስቀደም Aርዓያ ልንሆን ይገባል፡፡

ተግባር
1.

የየEለት

ሕይወታችን

‹‹የደርጊታችን

መሠረቶች

መልካሙ

የትኛው

ነው?››

ብለን

በማስተዋል ለሁሉም የሚጠቅም መሆኑን Eና የEግዚAብሔር ፈቃድ መሆኑን በመጠየቅ
መመራት ይገባዋል Eንጂ፤ በራስ ወዳድነት ብቻ Eኔነትን በማስቀደም መመራት የለብንም፡፡
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2. በቤት፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በትምህርተ ቤትም ሆነ በማናቸውም ቦታዎች ለሰዎች መልካም
ነገር ለማድረግ የምንተባበርና መልካም Aሳቢዎች መሆን Aለብን፡፡

Aባሪ፡- ራስን መውደድ (በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ሣልሳዊ)
Eውነተኛውን ራስን መውደድ EግዚAብሔርን በመውደድ Eንለማመዳለን፡፡ EግዚAብሔር ከEኛ
ጋር የሚሆነው ለመንፈስ ቅዱስ መሣሪያነት በመሸነፍና በመታዘዝም ነው፡፡ በትሕትና Eና በንጽሕና
ራስን የEግዚAብሔር ማደሪያ ከማድረግ የተሻለ መንገድ የለም፡፡ Aስተዋይ ሰው ራሱን የመንፈስ
ቅዱስ መሣሪያ ለማድረግ Eንቢ Aይልም፤ ወይም የEግዚAብሔርን ጥበብ Aይንቅም፡፡ በዚህ
መልካምና ቀና መንገድ ራስን መውደድ ራስን በEውነት በመካድ ይገለጣል፡፡
ራስን መካድ በተግባር ሲገለጥ ‹‹. . . ከEኔ ጋር ያለው የEግዚAብሔር ጸጋ ነው Eንጂ Eኔ
Aይደለሁም›› 1ኛ ቆሮ.05.0 Eንላለን፡፡ ራስን መካድ ማለት የራስን ክብር Eና ምስጋና መተው
ነውና Eንደ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት፤ ‹‹ለEኛ Aይደለም Aቤቱ ለEኛ Aይደለም ነገር ግን ለስምህ
ስለ ምሕረትህ ስለ Eውነትህም ምስጋናን ስጥ፡፡››/መዝ.)04()05).9(1)/ ማለት ነው፡፡
ራስን

መካድ

ማለት

Aማኞች

ምቾታቸውንና

ሀብታቸውን

የEግዚAብሔርን

መንግሥት

ለመገንባት ለሚያደርጉት ጥረት ማዋል ነው፡፡ /ማቴ.6.1-4፤ ሉቃ.08."/ ‹‹የዓመፃ ገንዘብ ሲያልቅ
በዘላለም ቤቶች EንዲቀበሉAችሁ በEርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ Aድርጉ፡፡›› /ሉቃ.06.9/ ራስን መካድ
ከEግዚAብሔርና ከሰው ጋር ባለው Aንድነትና መግባባት ይገለጣል፡፡
ክርስቲያን ከራሱ ይልቅ ለሌሎች ያደላል፡፡ ‹‹Eርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፤ Eርስ በርሳችሁ
ተከባበሩ. . . .፡፡›› /ሮሜ.02.0/ Eንዲል የፍቅር መሠረት የሆነውን መከባበርን በማካፈል፣
በመሥዋEትነትና በሥራም ልንገልጠው ይገባል፡፡ የሌሎቹን ኃጢAት ከመሸከምና ከነድካማቸው
ከማቅረብም በላይ ራሱን Aሳልፎ ይሰጣል፡፡ ነገር ግን ሌሎች በተሳሳተ ዓለማዊ መንገድ ራሳቸውን
ይወዳሉ፡፡ ለመገንባት ሲሞክሩ Eያፈረሱት፣ ሲያቃኑት ያጡታል፡፡
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ጌታችን ‹‹ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል፡፡ ነፍሱን ስለEኔ የሚያጠፋት ያገኛታል፡፡›› ያለው ለዚህ
ነው፡፡ /ማቴ.0."9/ ምድራዊ ክብርን ለEግዚAብሔር ክብር ሲሉ የናቁ፣ በሰዎች ሲናቁ ራሳቸውን
በትክክል ያገኙ Eና ራስን መገንቢያ ትክክለኛ መንገድ የገባቸው ናቸው፡፡ መነኮሳት በመንፈስ
ተወልደው ጌታችንና ሌሎችን ለማገልገል ራሳቸውን መሥዋEት Aድርገው የቀረቡ ምሳሌዎቻችን
ናቸው፡፡ ከቅዱስ ጴጥሮስም ጋር ጌታቸውን ‹‹ሁሉን ትተን ተከተልንህ›› ይሉታል፡፡ /ማቴ.09.!7/
በትክክል ራሱን የሚወድ ስለ EግዚAብሔር ፍቅር በጠበበው መንገድ ሲሔድ መስቀሉን ተሸክሞ
ነው፡፡
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ጥያቄዎች፡1. ራስ ወዳድነት Eና ለ‹‹Eኔ›› ማለት ውጤቱ ምንድነው? ሐሳባችሁን ግለጹ፡፡
2. ክርስቲያን የሚሰማው ድምፅ፣ የሚከተለው ፈቃድ፣ የሚያከብረው ትEዛዝ የማንን መሆን
Aለበት?

ለዚህ ምሳሌ Eና Aስረጂ የሚሆን ታሪክ ከመጽሐፍ ቅዱስ በመውሰድ Aብራርታችሁ
ግለጹ፡፡ (መምህር ተማሪዎች በጽሑፍ Eንዲያቀርቡና በክፍል ውስጥ Eንዲያነቡ ያድርጓቸው)
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ዜማ
Aርባ Aንደኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ዜማ በሰው ልጆች ላይ ያለውን መልካም Eና ክፉ ተጽEኖ
ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- “ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር Aትተባበሩ፥ ይልቁን ግለጡት Eንጂ፥”
/ኤፌ.5.01/

መግቢያ፡-

ስለ ዜማ በሚቀጥሉት ተከታታይ የትምህርት ክፍሎች Eንማራለን፡፡ ሰውና

መላEክት Aመስጋኝ ፍጥረታት ናቸው፡፡ ይህ ምሥጋና ደግሞ በዜማ ነው፡፡ በትንቢተ Iሳይያስ ፣
በራEየ ዮሐንስ የተገለጡት የሰማይ ዜማዎች ይንኑ ያመለክቱናል፡፡ /Iሳ.6.2-7 ራE.5 Eና 04/፡፡
የዜማ ጠበብትም ሰው ሁሉ ዜማ Aለው ሲሉ ይህንኑ ያረጋግጣሉ፡፡ ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ የዜማ
Aንዱ Aካል የሆነውን ዘፈንን ይከለክላል፡፡ ዛሬ የምንጀምረው ትምህርት ይህንኑ ይዳስሳል፡፡

የሳምንቱ ዋና ክፍለ ትምህርት
ሀ. የዜማ ፈጣሪ ልUል EግዚAብሔር ነው፡፡
EግዚAብሔር የሰውን ልጅ ሲፈጥረው Aመሥጋኝ Aድርጎ ነው፡፡ EግዚAብሔር በፈጠረው
መጠቀም የሰው ልጆች ስጦታ ነው፡፡ ሰውና የተፈጠረበት ዓላማም በነፍሱ በሥጋውና በመንፈሱ
Aምላኩን Eንዲያመሠግን ነው፡፡

የሰው ልጆችን የዜማ ያህል የሚያስተባብራቸው

የለም፡፡ ለዚህም

ነው ዜማ Eያንዳንዱን ግለሰብ ስሜት የመንካት (የመሳብ) ኃይል ያለው ነው፡፡ በዜማ ሰዎች

www.zeorthodox.org

ያዝናሉ፣ ይደሰታሉ፡፡ ሆኖም በዘጸ."2 የEግዚAብሔር ሕዝብ ጣOት ለማምለክ Eንደሳተ የዘመናችን
ዘፋኞችም በAምልኮት ይስታሉ፡፡
ለ. የዜማ ተጽEኖ
1. ዜማ በሰው ሁሉ ላይ ተጽEኖ Aለው፡፡ የሰውን Aስተሳሰብ ፍላጉትና መንፈሳዊ ብቃት
መቀየር ይችላል፡፡ ለዚህም ነው በEግዚAብሔር Eና በሰዎች መካከል ላለው ግንኙነት
መዝሙር ዋና መሣሪያ የሆነው፡፡ የሰዎችን Aስተሳሰብ በሰላም Eና በEርጋታ ለመሙላት
ያስችላል፡፡

በመጽሐፍ

ቅዱስ

ውስጥ

ያለው

መዝሙረ

ዳዊት

EግዚAብሔርን

የምንማጸንበትና የምናመሰግንበት የሆነው መልካም የሆነ የዜማ ተጽEኖ ስላለው ነው፡፡ ዜማ
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በEፅዋትና

በEንስሳትም

ላይ

ከፍተኛ

ተጽEኖ

Aለው፡፡

ሳይንሳዊ

ጥናቶች

ይህን

Aረጋግጠዋል፡፡ በEፅዋት ዙሪያ ያለው ዜማ የተረጋጋና ሰላማዊ ሲሆን Eፅዋቱ ጤናማና
ፍሬያማ ይሆናሉ፡፡ ኃይለኛና የሚያውክ ሙዚቃ ሲሰማም Eፅዋቱ ጤናቸው በማጣት
ይደርቃሉ፡፡ በEፅዋት ላይ ይህን ካስከተለ የበለጠ ለስሜቱ ተጋላጭ በሆነው በሰው ልጅ ላይ
የሚያሳድረው በጎም ሆነ ከፉ ተጽEኖ የባሰ ይሆናል፡፡ Eናም የምትሰሙትን ዜማ መምረጥ
Aለባችሁ፡፡ ዜማ ተራ መዝናኛ ሳይሆን የምንጠቀምበት ወይም የምንጎዳበት ሊሆን ይችላል፡፡
2. ባለንበት ዘመን ዜማ ዋናውና ከፍተኛ ተጽEኖ ያለው የግንኙነት መንገድ ነው፡፡ ዜማ
በተለያዩ ሀገራት የሚገኙትን Eና በተለያየ ልሳን የሚናገሩትን በAንድነት የሚያግባባ ቋንቋ
ነው፡፡ በቅኝቱ በምቱና በግጥሞቹ ሰዎች ወደ ተለያየ Aቅጣጫ ይመራሉ፡፡ በተለያዩ ዜማዎች
Aንዱ ወደ ተመስጦ ሌላው ወደ ጭፈራ ሊያመራ ይችላል፡፡ ዜማና ግጥም የተለመዱ ራስን
መግለጫ መንገዶች ናቸው፡፡ “በልቡ Eንዳሰበ Eንዲሁ ነውና፤” ምሳ.!3.7 Eንደተባለው
የEያንዳንዱ ፍላጐትና ዝንባሌን ዜማ ይገልጣል፡፡
3. በርካታ ጸሐፍያንም ዜማን Aስመልክተው የሚከተለውን ብለዋል “በግለሰብ Eና በመላው

ማኀበረሰብ ላይ ከፍተኛ ተጽEኖ Aለው፡፡” “የነፍስ ቋንቋ ነው፡፡” “በሰብEና ላይ ሥልጣን
Aለው፡፡” “AለAግባብ ከተጠቀምንበት ማኀበረሰብ Eናበላሻለን፡፡” Eናም “Eንደ መርዝ ነፍስና
ሥጋን Eስኪያጠፋም ሊበላሽ ይችላል፡፡” ማንኛውም ኪነ ጥበብ የዜማን ያህል ከፍተኛ
ተጽEኖ የለውም፡፡
4. በነፍስ ላይ ያለው ተጽEኖ፡፡ ዜማ በሰው ልጅ ላይ ያለው ተጽEኖ ከፍተኛ ነው፡፡ የዜማን
ያህል ሰውን በመቆጣጠር የሚወዳደር የለም፡፡ በተቃራኒውም ዜማ ከመድኃኒትና Aደንዛዥ
Eፆች

የከፋ

ተጽEኖም

ሊያስከትል

ይችላል፡፡

ነፍሳችን

በመንፈሳዊው

ዜማ

መጥቃ

ከመላEክት ዓለም ጋር Aንድ ትሆናለች፡፡ ተገቢ ባልሆነ ሙዚቃ ክፉ ተጽEኖ ደግሞ ነፍስ
በተዋርዶ ከEንስሳት በታች ልትገኝ ትችላች፡፡
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5. በሥጋ(ሰውነት) ላይ ያለው ተጽEኖ፡፡ ዜማ በሰው ልጆች Aካል ላይም ተጽEኖ Aለው፡፡
በወታደራዊ ማርሽ ተስቦ ራስን ከመሠዋት Eስከ የልብ ምትና የሕብለ ሰረሰር (ነርቭ)
ሴላችን ጭምር በዜማ ይነካል፡፡ ይዝናናል፡፡ ይጎዳል ወይም ሰላም ያገኛል፡፡
6. መንፈሳዊው ተጽEኖው፡- ቤተ ክርስቲያን ዜማ በመንፈሳዊ ሕይወት ያለውን በጎ ተጽEኖ
ታምናለች፡፡ ሰማያውያን ያለማቋረጥ በዜማ ይኖራሉ፡፡ ለEግዚAብሔር ያላቸውን ፍቅር፣
ደስታቸውን Eና ምሥጋናቸውን በዜማ ይገልጻሉ፡፡ በተቃራኒው ለኃጢAት በማነሣሣት
መንፈሳዊ ኪሣራ የሚያደርሱትን የዘፈን ዜማዎችም በትምህርትዋና በዜማዋ ትቃወማለች፡፡
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ሐ. የዲያብሎስ የዜማ ብቃት
“ጌታ EግዚAብሔር

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዲያብሎስ Eና ውድቀቱ ሲነግረን Eንዲህ ብሎናል፤

Eንዲህ ይላል ጥበብን የተሞላህ ውበትህም የተፈጸመ መደምደሚያ Aንተ ነህ፡፡ በEግዚAብሔር ገነት
በዔድን ነበርህ የከበረ Eንቁስ ሁሉ ሰርድዮን፣ ቶጳዝዮን፣ Aልማዝ፣ ቢረሌ፣ መረግድ፣ Iያስጲድ ፣
ሰንፔር፣ በሉር፣ የሚያብረቀርቅ Eንቁ፣ ወርቅ ልብስህ ነበረ፤ የከበሮህ Eና የEንቢልታህ ሥራ
በAንተ ዘንድ ነበረ፤ በተፈጠርህበት ቀን ተዘጋጅተው ነበር፡፡ Aንተ ልትጋርድ የተቀባህ ኪሩብ
ነበርህ፤

በተቀደሰው

በEግዚAብሔር

ተራራ

ላይ

Aኖርሁህ፤

በEሳት

ድንጋዩች

መካከል

ተመላለስህ፡፡›› /ሕዝቅ. !2.01-05/ Eንደ ኪሩብ (Iሳ.6፡) ዲያብሎስም ዜመኛ ነበር፡፡ ይህ
የመላEክት ዜማ በቁሳዊ መሣሪያዎች ወይም የሥጋን የሙዚቃ ጥበብ የሚጠቀም Aልነበረም፡፡ ነገር
ግን ለምሥጋና የተመረጠ ፣ ታላቅ ተስጥO ያለው ነበር፡፡ ዲያብሎስ ከወደቀ በኋላም ይህን Aቅሙን
Aላጣም ለክፉ ይጠቀምበታል Eንጂ፤ ሰዎች Eንዲጐዱበት ከAምላካቸው Eንዲጣሉበት፣ ለክፉ ሥራ
Eንዲጠቀሙበት ያስተምራል፡፡ ይህ የሰይጣን ሥልትም በሦስት ሊጠቃለል ይችላል፡፡
1. ዲያቢሎስ ከፍተኛ የሆውን የዜማ ብቃት ይጠቀማል፡፡
2. ዲያቢሎስ ዜማ በEኛ Aካል ፣ ነፍስና ሥነ ልቡና ላይ ያለውን ተጽEኖ ያውቃል፡፡
3. ዲያቢሎስ የፍርድ ቀን መድረሱን ያውቃል፡፡ ራEይ. 02.02 በመሆኑም ሙሉ Aቅሙን
ተጠቅሞና፣ ዜማ በሰዎች ላይ ያለውን ተጽEኖ Aውቆ በሚችለው ሁሉ ሙዚቃን ለማሳሳቻነት
ይጠቀምበታል፡፡

ማጠቃለያ፡1. ዜማ በነፍስ ፣ በሥነ ልቦናና በAካላችሁ ላይ ያለውን ተጽEኖ በመረዳት ንቁ፡፡
2. የምትሰሙትን የዜማ ዓይነት ምረጡ፡፡ ሁሉንም ማድመጥና ወደ ውስጥ ማስቀረት ይጎዳል፡፡
3. ዲያቢሎስ የሰው ልጆችንና ዓለምን፡- ለመጉዳት ጐጂ ሙዚቃዎችን Eንዴት Eንደሚለቅ
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ያውቅበታል፡፡

ተግባር፡-

ስለተማራችሁት ጉዳይ ተወያዩ፡፡

ጥያቄዎች፡1. EግዚAብሔርን Aመስጋኝ ናቸው የሚባሉት ፍጥረታት Eነማን ናቸው?
2. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ EግዚAብሔርን የምናመሰግንበት Eና የምንማጸንበት መልካም
የዜማ ተጽEኖ ያለው ክፍል ምን በመባል ይታወቃል?
3.

መልካም የሆነው ዜማ በጎ ተጽEኖ (ጥቅም) Eንዲሁም መልካም ያልሆነውን ዜማ ክፉ
ተጽEኖ(ጉዳት) Aብራሩ፡፡
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ዜማ - ክፉ ወይም ጎጂ ተጽEኖ የሚያስከትሉ ዘፈኖች
Aርባ ሁለተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ክፉ ወይመ ጎጂ ተጽEኖ ያላቸውን ዘፈኖች ዓይነት፣ጠባይና
ስልት ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች በመመለስ ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “በቀን Eንደምንሆን በAገባብ Eንመላለስ፤ በዘፈንና በስካር Aይሁን፥ በዝሙትና
በመዳራት Aይሁን፥ በክርክርና በቅናት Aይሁን፤” /ሮሜ 03.03/

ተጨማሪ ምንባባት፡- Music Coptic Church Canada Dioces Sunday School Curriculum Contemporary Issues; pp.63 - 75

መግቢያ፡-

Aንዳንድ ሙዚቃዎች Aምልኮተ ጣOት፣ ኃጢAትና ክፉ ምኞትን የሚያስፈጽሙ

ናቸው፡፡ ክፉ ወይም ጎጂ የሆነውን ተጽEኖAቸውንም በገሀድ ሰዎችን ለኃጢAት ምኞታቸውን
ሲቀሰቅሱ፣ ጣOት ሲያስመልኩ ማየታችን የተለመደ ነው፡፡ የዛር መናፍስትን የሚጠሩና የሚያነግሡ፣
የሥጋ ምኞትን ዝሙት ለማነሣሣት የሚቀመሩ ሙዚቃዎች Eና የሙዚቃ Eንቅስቃሴዎች በርካታ
ናቸው፡፡
ከEነዚህ በዘመናዊው ዓለም ያሉትን በማስቀደም Eንመለከታለን፡
ሀ. ዓለም ዓቀፋዊ ተጽEኖ ያላቸው የሙዚቃ ስልቶች፡፡
ሮክ Eና ሮል፡፡ ወይም ሮክ በመባል የሚታወቀውና ከፓፑላር ሙዚቃዎች Eንደሚመደብ
የሙዚቃ ባለሙያዎች የሚናገሩለት በጠንካራ ምትና የኤሌክትሪክ ጊታር የሚታጀበው ይህ ስልት
ሳክስፎን የመሳሰሉትን የሙዚቃ መሣሪያዎች ይጠቀማል፡፡ ከተለያዩ ስልቶች ጋር የሚታጀበውና ብዙ
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ስልቶች ይህ የሙዚቃ ዓይነት በመላው ዓለም ላይ ተጽEኖ መፍጠር የቻለ ነው፡፡ ከጣOት Aምልኮ
መናፍስት መጥሪያ ሥርዓተ Aምልኮ የተወሰደው ይህ የሙዚቃ ስልት በኤልቪስ ፕርስሊ ወደ
Aውሮፓ ከዚያም በዓለም በሙሉ ተስፋፍቷል፡፡ ወጣቶችን ለኃጢAት በሚያነሣሡ ምቶችና የዘፈን
ግጥሞች

ዓለምን

Aጥለቅልቋል፡፡

ለAደንዛዥ

Eፅና

ዝሙት

ገበያም

ታላቅ

ኃይል

በመሆኑ

ይታወቃል፡፡
ፖፕ ፣ ጃዝና ሂፕ ሆፕ፡፡ ከሮክ Eኩል ከላይ ያነሣነውን ተጽEኖ Eየፈጠሩ ያሉ የዘፈን ስልቶች ናቸው፡፡
መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መጪው Aውሬ Aስጠንቅቆናል፡፡ ራE.02.02 ቅዱስ ጳውሎስም “ነገር ግን
በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን Eንዲመጣ ይህን Eወቅ፡፡ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ
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ይሆናሉና፤
የማይታዘዙ፣
ሐሜተኞች፣

ገንዘብን

የሚወዱ፣

የማያመሰግኑ፣
ራሳቸውን

ትምክህተኞች፣

ቅድስና

የማይገዙ፣

ትEቢተኞች፣

የሌላቸው፣
ጨካኞች፣

ፍቅር

መልካም

ተሳዳቢዎች፣

የሌላቸው፣
የሆነውን

Eርቅን

የማይወዱ፣

ለወላጆቻቸው
የማይሰሙ፣
ከዳተኞች፣

ችኩሎች፣ በትEቢት የተነፉ፣ ከEግዚAብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤ የAምልኮት መልክ
Aላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከEነዚህ ደግሞ ራቅ፡፡” 2ኛ ጢሞ.3.1-5 ሲል መክሮናል፡፡ መጪው
Aውሬ ሐሳቡንና መንፈሱን በሰው ልጆች ውስጥ ከሚያሰርጽባቻ መንገዶች Aንዱ ፈጣኑንና
ዘመናዊውን የሙዚቃ ስልት ነው፡፡
ለ. ባህላዊ Eና Aካባቢያዊ ተጽEኖ ያላቸው ስልቶች፡፡
Eነዚህ የሙዚቃ ስልቶችና ምቶች በተወሰነ Aካባቢ ያሉ ፣ ግፋ ካለም በሀገር ደረጃ
የሚታወቁና ተጽEኖ የሚፈጥሩ ናቸው፡፡ ለዝሙትና ለኃጢAት ሰዎችን የሚያነቃቁ ሲሆኑ ፤
መናፍስት የሚጠራባቸው Aንዳንዶቹም በዘፋኞቹ ላይና በሰሚዎችና በሙዚቃው ተሳታፊዎች ላይ
መናፍስት ሲያነግሡ AEምሮ ሲያስቱ የሚታዩ ናቸው፡፡ ለምሳሌ፡- በሀገራችን Eና በAህጉራችን
Aፍሪካ ሰዎችን ለዝሙት በሚቀሰቅሱ Eንቅስቃሴዎች የሚታጀቡ፡፡ ምታቸውና ስልታቸውም በዚህ
ቅኝት የተለመደ ባህላዊ የሙዚቃ ዓይነቶች በርካታ ናቸው፡፡ በAንዳንድ ቦታዎችም የዛር መናፍስትን
የሚጠሩ ራሳቸውን በርኩስ መንፈሱ ፈረስነት የመደቡ በርካታ ዜማዎች Aሉ፡፡ በከበሮ ምት ፣
በሰውነት Eንቅስቃሴና በዜማና ግጥም ይዘታቸው ሰውን ወደ መናፍስቱ ዓለም የሚስቡም Aሉ፡፡
ሐ.የዚህ ዓይነቶችን ዘፈኖች Eና የዜማ ስልቶች መጽሐፍ ቅዱስ ይቃወማል፡፡
ምክንያቱም “ለEነርሱም የEግዚAብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን

Eንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም Aምላክ የማያምኑትን Aሳብ Aሳወረ።”

2ኛ ቆሮ.4.3-4 Eንዳለ

ዘፈን ሰዎችን ለEግዚAብሔር ክብር ሳይሆን ለጥንተ ጠላታችን ለዲያብሎስ ክብር Eንዲያጎነበሱ
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የሚያደርግበት መንገድ ነው፡፡ ከዚሁም ጋር የሥጋ ሥራ ከተባሉትና ወደ መንግሥተ ሰማያት
ከማያስገቡት ነገሮች Aንዱ ዘፋኝነት ነው፡፡ ገላ.5.!1 ቅዱስ ጴጥሮስም “በዘፈንም ያለ ልክም

በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣOት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና።”
1ኛ ጴጥ.4.3 በማለት ይመክረናል፡፡

ማጠቃለያ
1. በዓለም Aቀፍና በAካባቢያዊ የሙዚቃ ስልቶች ተጠቅሞ ዲያብሎስ ሰዎችን ያስታል፤
ከEግዚAብሔር ርቀን ወደ Eርሱ Eንድንሄድ ይተጋል፡፡
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2. በቅዱስ መንፈስ ወዳጅና ጸጋ መስጫ በሆነው ቅዱስ ሜሮን የከበረው ጆሮችንን የዚህ
ዓይነቱን የዲያብሎስ ርኩሰት ማዳመጫ Eንዳይሆን Eንጠንቀቅ፡፡

ተግባር
በተንቀሳቃሽና ቋሚ የዘመኑ መጠቀሚያዎቻችሁ የEግዚAብሔርን ምስጋና ሙሉበት፡፡
Aላስፈላጊና የጠላት ተጽEኖ የሚያመጡ ዜማዎችን ከEናንተ Aርቁ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

ሥጋዊ ፍላጎትን በማነሣሣት ወደ ኃጢAት የሚመሩ ዓለም Aቀፋዊ Eና Aካባቢያዊ
ተጽEኖ ያላቸውን የዘፈን ስልቶች ምሳሌ Eየጠቀሳችሁ ግለጹ፡፡

2.

የሥጋ ሥራ የተባሉትን መንግሥተ ሰማያት የማያስገቡትን ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ
ከተማራችሁት Aስረጂ ጥቅስ በማቅረብ ግለጹ፡፡
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ተቀባይነት ያለው ዜማ
Aርባ ሦስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ መዝሙርና ተቀባይነት ስላላቸው ዜማዎች ያውቃሉ፤
መምህሩ

በሚሰጧቸው

ርEሶች

ጽሑፍ

በማዘጋጀት

Eያቀረቡ

ያስረዳሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡-“ሰነፍ የጥበብን ነገር Aይወድድም በልቡ ያለውን ሁሉ መግለጥ ብቻ
ይወዳል Eንጂ” ምሳ.08.2

ተጨማሪ ምንባባት፡- Music Coptic Church Canada Dioces Sunday School Curriculum Contemporary Issues; pp.63 - 75

መግቢያ፡ባለፉት ተከታታይ ሁለት የትምህርት ክፍሎች ስለ ዜማ የተማርነውን በመቀጠል፡፡ መንፈሳዊ
፣ ማኅበራዊና ግለሰባዊ ጥቅም ስላላቸው ዜማዎች Eንማራለን፡፡
ተቀባይነት ያለው ዜማ የትኛው ነው? በሚለው ርEሰ ጉዳይ ብዙዎች ልዩነት ያነሣሉ፡፡
ለAንዳንዶች ዘመናዊ ሙዚቃ ከዲያብሎስ ጋር የማይገናኝ ነው በሚል Aመለካከት፤ መናፍስት
ጠሪዎች የሚጠቀሙበት ዜማ ብቻ ክፉ Eንደሆነ ያስባሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ ባህላዊ ሙዚቃዎችን
ከማንነት ጋር Eያያዙ መልካም ናቸው ብለው ይከራከራሉ፡፡ ለAንዳንዶች የሙዚቃው ስልት ጥሩ
ወይም ክፉ የሚያሰኘው Eንደሆነ ይታመናል፡፡ በEነዚህ ሁሉ ውስጥ ያለውና ዋናው ሐሳብ ግን
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የተለመደና በውስጥ የቀረን ጣEም ትክክል ብሎ ከመቀበል የሚመነጭ ነው፡፡ በEድሜ፣ በAካበቢ፣
በEውቀት ደረጃና በዝንባሌ ሰዎች የሚቀበሉትና የሚተውት ነገር Aለ፡፡ ሆኖም Eንደ ክርስትና
ለሥጋዊ ፍላጎት ብቻ የሚያድረውን ራስንና Aካባቢን በመካድ ለራሳችን ሳይሆን ለEግዚAብሔር
መኖር ነው፡፡
ክርስቶስ ራሱን ደስ Aላሰኘም ለEኛ AርAያ ይሆነን ዘንድ Aባቱን ደስ Aሠኘ፡፡ Eኛም “ነፍሱን

የሚወድ ያጠፋታል፥ ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጠላ ለዘላለም ሕይወት ይጠብቃታል።” ዮሐ.02.!5
Eንደተባልን
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ከሥጋዊ

ፍላጎታችን

ከስሜቶቻችን

በላይ

ነፍሳችንን

ለማዳን

የሚያስችለንን
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የEግዚAብሔርን ፈቃድ መረዳት Aለብን፡፡ በEርግጥ ዜማን EግዚAብሔር ፈጠረ፡፡ ሁላችንም በዜማ
Aንድ ሆነን ልንገዛ፣ EግዚAብሔርነ ልናመልክና ክብርንም ልንወርስ ተጠራን፡፡ ራE.7.3-05፤
ባለፉት ትምህርቶች Eንዳየነውም ሰይጣን የሥጋ ፍላጎታችንን በማነሣሣት ሊያሸንፈን ዜማን Aዛብቶ
ይጠቀማል፡፡ የዜማ ጉዳይ ሁሉንም የሚያነጋግረውም ለዚህ ነው፡፡
ሕዝቡን ለጣOት Eና ለAጋንንት Eያሰገዱ፤ በሥጋ ፍቃዱ Eንዲመራ Eያደረጉ፤ Eንደ Aሮን

“የEግዚAብሔር በዓል ነው” ሲሉ የሚያውጁ ለሕዝቡና ለራሳቸው ታላቅ ኃጢAት ያመጣሉ፡፡
“Aሮንም ባየው ጊዜ (የጣOት) መሠዊያን በፊቱ ሠራ።

Aሮንም ነገ የEግዚAብሔር በዓል ነው ሲል

Aወጀ፡፡ በነጋውም ማልደው ተነሥተው የሚቃጠል መሥዋEት ሠዉ፥ የደኅንነትም መሥዋEት
Aቀረቡ፡፡ ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ፥ ሊዘፍኑም ተነሡ።………ሙሴም Aሮንን፦ ይህን
ታላቅ ኃጢAት ታመጣበት ዘንድ ይህ ሕዝብ ምን Aደረገህ? Aለው።” ዘጸ."2.5-!1 ከዚሁም ጋር
“Eንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና፥ Eንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን
ነገር ያስባሉ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ
ሥጋ ማሰብ በEግዚAብሔር ዘንድ ጥል ነውና፤ ለEግዚAብሔር ሕግ Aይገዛምና፥ መገዛትም
ተስኖታል፤ በሥጋ ያሉትም EግዚAብሔርን ደስ ሊያሰኙት Aይችሉም፡፡” ሮሜ.8.5-8 ተብሎ
ተጽፎልናል፡፡
ምን ቢሆን በEግዚAብሔር ስም የምናደርገው ሁሉ በቅዱሳት መጻሕፍት በተጻፈው ትምህርት
መሰረት ሊሆን ይገባዋል፡፡ በዛሬው ትምህታችንም ለዚህ የሚረዳን Aጭር ግንዛቤ ማስጨበጫ
Eናነሳለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡1. ዜማ በተቻለ መጠን በነፍስ ሊመራና ቦታ ሊሰጣት ይገባል፡፡
ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሞያዎች

ከሥጋ ደስታ በመነሣት ነፍስን ወደ ተባባሪነት ይጠሩዋታል፡፡
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ሆኖም ዜማ ከመስቀሉ ሐሳብና ፍቅር ከመነጨ ሥጋን ወደ ኃጢAት Aይመራም፡፡ EግዚAብሔር
ሲፈጥረን ዜማን ከመሣሪያዎቹ በፊት ከልባችን Eንዲነሣ Aደረገው፡፡ ሲያስተምረንም ‹‹በልባችሁ

ተቀኙና ዘምሩ›› Aለን፡፡ ኤፌ.5.09 ክርስቲያን Eንደመሆናችን ከልባችን በሚነሣ በመዝሙር፣ በዜማ
Eና በመንፈሳዊ ቅኔ Eርስ በEርሳችን

ልንናገር ይገባል፡፡ በዚህ የሚጮህ ሙዚቃ፣ የተደራጀ ባንድ

፣ ሥጋዊ ፍላጎትን የሚያነሣሣ፣ ስሜትን የሚቀሰቅስና ወደ ክፉ መንገድ የሚመራ ድምፅ ግዴታና
Aስፈላጊ Aይደለም፡፡ በሹክሹክታም ይሰማል፡፡ በEግዚAብሔር Aብያተ ክርስቲያናት ለAገልግሎቱ
ክብርና Eውነተኛነት መጨነቅ ቅድሚያ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ ለሥጋዊ ደስታ ለሥነ ልቦናዊው
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መማረክ ግን ትኩረት Aይሰጥም፡፡ ልብን በዜማ ቃል ለEግዚAብሔር ማስገዛት ዋናው የAምልኮተ
EግዚAብሔር ዓላማ ነው፡፡ “በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ Eርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤

ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤” ኤፌ 5፡19 በልባችን የምንናገረው ዜማ በራሱ ለEግዚAብሔር
የምናቀርበው ምሥጋና ነው፡፡ ዘማርያን የሚያደርጉትም በልባችን ያለውን መንፈሳዊ ቅኔ በAደባባይ
ወይም በጉልህ በማዜም Aንዳችን ከAንዳችን ጋር EግዚAብሔርን በማመስገን በመንፈሳዊ ቋንቋ
Eንድንነጋር ማገልገል ነው፡፡ መንፈሰዊው ዜማ ከውጭ መጥቶ ወደ ውስጥ የሚጫን Aይደለምና፡፡
ክርስቲያናዊው ዜማ ለሥጋዊ ፍላጎትና ደስታ ለዓለማዊነትና ለማያምኑ የማይስማማ ነው፡፡
በAጭሩ ቃል ስናስቀምጥ

ሥጋውያን የሆኑ ዓለማውያን Aይወዱትም፡፡ ሆኖም ዓለምን መውደድ

በEግዚAብሔር ዘንድ ጥል ነው፡፡ ያE.4.4 ክርስቶስ ከኃጢAተኞች ጋር መቀመጡ Eውነት ቢሆንም
ኃጢAት ሊሠራ ወይም ሊተባበራቸው Aልተቀመጠም፡፡ ማንኛውም ዜመኛ ይህን የቃሉን Eውነት
ሲሻገር የክርስቶስን መስቀልና ኃይሉን Eያጣ ነው፡፡
2. ውጫዊ Eይታው ዓለምን ሊመስልም Aይገባውም፡፡
‹‹ክርስቶስ ልብን Eንጂ ውጪን Aያይም›› በማለት በግዴለሽነት የሚከፈተው በር መጽሐፍ
ቅዱሳዊ Aይደለም፡፡ ውስጣችን የፈጠረ EግዚAብሔር ውጫዊ Aካላችንንም ፈጥሮታል፡፡ በሌሎች
ሰዎች የሚታዩት ልብስ፣ ጸጉር፣ ጠባይ፣ ንግግር ሁሉ የEግዚAብሔርን ክብር ሊገልጡ ይገባል፡፡
ወደ Eኛ ትኩረት ለመሳብ የሚደረጉ የሰውነት ጌጦች፣ ንቅሳቶች፣ ጸጉር ማስረዘምና ባEድ በሆኑ
ቅጥያዎች ማስዋብ በEግዚAብሔር ቃል ማመጽና የEርሱን ውብ ፍጥረት ለመጋረድ መጣር ነው፡፡
የEግዚAብሔርን ቤት ከጣOት ቤት ጋር Aንድ ለማድረግ Aንችልም፡፡ በተጨማሪም ምልክት
ልናደርግ ወይም ትኩቶችን ልንስብ Aልተፈቀደልንም፡፡ “ስለዚህም ጌታ። ከመካከላቸው ውጡና

የተለያችሁ ሁኑ ርኵስንም Aትንኩ ይላል፤ ሁሉንም የሚገዛ ጌታ። Eኔም Eቀበላችኋለሁ፥
ለEናንተም Aባት Eሆናለሁ Eናንተም ለEኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይላል” 2ኛ
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ቆሮ.6.07-08 በመዝሙር የሚያገለግሉም ሆኑ ስለ ዘፈን የሚከራከሩ፡፡ ተለዩ፣ ርኩስንም Aትንኩ፣
ያለንን ቃል መጠበቅ፡፡ ዓለማዊውን ዘፈንና የጣOታት መንገድ ከክርስቶስ መንገድ መለየት ይገባል፡፡
3. መዝሙራቱ የEግዚAብሔርን ክብር ሊገልጡ ይገባል፡፡
Eያንዳንዱ መዝሙር ክርስቶስን ሊሰብክ ይገባዋል፡፡ በቃልም ሆነ በሥራ Eያንዳንዱ

ዜማ

ክርስቶስን በግልጥ ሊነግረን የEግዚAብሔርንም ክብር ሊያሳየን ይገባል፡፡ ክርስቶስን ያልሰበከና
ድምፁን ያላስተላለፈ ዜማ በEግዚAበሔር ፊት Aይወደድም፡፡“በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም

ቅኔ በጸጋው በልባችሁ ለEግዚAብሔር ዘምሩ፡፡ EግዚAብሔር Aብን በEርሱ Eያመሰገናችሁ፥ በቃል
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ቢሆን ወይም በሥራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በIየሱስ ስም Aድርጉት” ቆላ. 3.06-07 ለዚህ
ነው የቤተ ክርስቲያን መዝሙራት ስለ ቅዱሳንና በምድር ስላሉ ሰዎች ሲያነሡ Eንኳን በክርስቶስ
ኃይል Eንደሆነ በመግለጥ ይህን ያደረገውን EግዚAብሔርን ያከብራሉ፤ ያወድሳሉ፡፡
4. ዘማርያን ራሳቸውን ወይም ስለራሳቸው ሊያዜሙ Aይገባም፡፡
ብዙ ቦታ Eንደምናየውም በግለሰቦች ፎቶ (ምስል) የታጀቡ፣ መዝሙር መሆኑን በማይገልጡ
ሥEላት የተሸፈኑ Aልበሞች ማየት የተለመደ ነው፡፡ EግዚAብሔር Eንዳገነናቸው በመዘመር
ታሪካቸውን ይነግሩናል፡፡ ሰማEያኑም ያንኑ ይቀበሉታል፡፡ ጌታችን መዋEለ ስብከቱ Eንዲህ ብሎን
ነበር፡- “Eኔ በAባቴ ስም መጥቻለሁ Aልተቀበላችሁኝምም፤ ሌላው በራሱ ስም ቢመጣ Eርሱን

ትቀበሉታላችሁ።” ዮሐ.5.#3 ክርስቶስ ይህን በማድረግ Aሳየን፤ Eኛም የክርስቶስ ከሆን Eንዴት
Aይሁድ Eንደሚቀበሉትና በራሱ ስም Eንደሚመጣው Aውሬ Eንሆናለን፡፡ ቅዱስ

ጳውሎስም

Aገልግሎቱን በዚህ Aገባብ ገልጦታል፡፡ “ክርስቶስ Iየሱስን ጌታ Eንደ ሆነ Eንጂ ራሳችንን

Aንሰብክምና፥ ስለ Iየሱስም ራሳችንን ለEናንተ ባሪያዎች Eናደርጋለን።” 2ኛ ቆሮ.4.5 ሁሉም ሰውኛ
ሽልማቶችና ማረጋገጫዎች ተቀባይነት የላቸውም፡፡ ወደ EግዚAብሔር ለሚደርሱ ዜማዎች ምድራዊ
ክብር Aያሻውም፡፡ ክብርን ከሰው Aልቀበልም

በሚል ልቡን ያተመ ዘማሪ መሆን Aለበት፡፡

ዮሐ.5.#1-#2
5. የቤተ ክርስቲያንና የAባቶች የዜማ ስልትና ሥርዓት ሊጠበቅ ይገባዋል፡፡
Oርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም በAግባብ Eና በሥርዓት ታከናውናለች፡፡
‹‹ሁሉም በAግባብና በሥርዓት ይሁን 1ኛ.ቆሮ.01. በመሆኑም የመዝሙር ሥርዓታችን የቅዱስ
ያሬድን የዜማ ዝልትና ምልክት፣ ሰማያዊውን የዜማ ሥርዓት (Iሳ.6.2 Eና ራE. 5.4-)
ይከተላል፡፡ በመዝሙር የሚገለግሉም ሆን የሚዘምሩ ይህንን ቢከተሉ EግዚAብሔር በተፈጥሮ
ከሰጠንና ከመላEክት ጋር Aንድ በምንሆንበት የዜማ ክብር Eንደርሳለን፡፡

ማጠቃለያ
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Eውነተኛ ጽድቅና ንጽሕና Aይደበቅም፡፡ በሐሰት የተሞላው ግን ብዙ ማስታወቂያ፣ Aስረጅና
ማብራሪያ ይተቀማል፡፡ Eንደ መና ገዝፈው መታየት የሚሹ ቃላትን ከመጠቀም በፊት፣ ድምፅ
ማጉሊያ ከመያዝ፣ መዝሙር ከመስማትና ከመዘመርም በላይ ጽድቃችን Eንደማያቋረጥ ፈሳሽ
ይውረድ፡፡
ቀድመው

በዘፈናቸው

መልካምነት

ተሠሪውን

ሲያደንቁ

ሠሪውን

Eንዳወደሱ

የሚከራከሩም፤

ሰውን ለሥጋ ፍቃድ ከማነሳሳት መቆጠባቸውን ያረጋግጡ፡፡ ጌታችን ልUል EግዚAብሔር

Eንዲህ ይላል፡- “የዝማሬህንም ጩኸት ከEኔ ዘንድ Aርቅ የመሰንቆህንም ዜማ Aላደምጥም። ነገር
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ግን ፍርድ Eንደ ውኃ፥ ጽድቅም Eንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ።” Aሞ.5.!3-!4

ተግባር
በተነሡት ርEሰ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ

ጥያቄዎች፡መምህር ተማሪዎቹን በአምስት ቡድኖች ይክፈሉዋቸው፡፡ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትና ደስ የሚያሰኘውን መንፈሳዊ
ዜማ(መዝሙር) ምን ዓይነት መሆን እንደሚገባው፤ በቅዱሳት መጻሕፍት ትምህርት መሠረት የሚያመለክቱትን፤ አምስት ዋና ዋና
ነጥቦች፤
1. ዜማ በተቻለ መጠን በነፍስ ሊመራ እና ቦታ ሊሰጣት ይገባል፡፡
2. ውጫዊ እይታው ዓለምን ሊመስል አይገባውም፡፡
3. መዝሙራቱ የእግዚአብሔርን ክብር ሊገልጡ ይገባል፡፡
4. ዘማርያን ራሳቸውን ወይም ስለ ራሳቸው ሊገልጡ ሊያዜሙ አይገባም፡፡
5. የቤተ ክርስቲያን እና የአባቶች የዜማ ስልትና ሥርዓት ሊጠበቅ ይገባዋል፡፡
ለየቡድኖቹ አንድ አንድ ርእስ ይሰጡዋቸው፡፡ እያንዱንዱ ቡድን የተሰጠውን ርእሰ ጉዳይ በማብራራት ጽሑፍ አዘጋጅተው
ያቅርቡ፡፡ በየተራ በክፍል ውስጥ ያስረዱ፡፡
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Iየሱስ ብቻ /Only Jesus/ ማን ናቸው ?
Aርባ Aራተኛ ሳምንት
ትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ራሳቸውን የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብለው የሚጠሩትን
ማንነትና

ታሪክ

ይገነዘባሉ፤

የስሕተት

ትምህርታቸውን

ያውቃሉ፤

መምህሩ

የሚሰጧቸውን

ጥያቄዎተ በመመለስ ያብራራሉ፡፡

የሚጠና ጥቅስ፡- “Eንግዲህ ሂዱና Aሕዛብን በAብ በወልድ Eና በመንፈስ ቅዱስ ስም
Eያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ Aድርጓቸው፡፡” ማቴ.28፡19

ተጨማሪ ምንባብ፡- ‹‹Eውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን የትኛይቱ ናት?›› በቀሲስ ሰሎሞን
ሙሉጌታ ; ‹‹Aናቅጸ ጽዮን›› ብርሃኑ ጎበና፣ ገጽ.95

መግቢያ፡ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባለፉት 2000 ዓመታት በርካታ ውጣ ውረዶችን Aልፋለች፡፡ የኑፋቄ
ትምህርት በማንሣት መንጋውን ያናወጡትና የተሳሳቱ Eምነቶችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ለማስገባት
ጥረት የሚያደርጉ ብዙዎች ናቸው፡፡ ሆኖም በEውነተኛው ዓለት ላይ ጸንታ የተመሠረተችውና በቃለ
EግዚAብሔር

ተመሥርተው

መንጋውን

የጠበቁት

Aባቶች

ባደረጉት

ጥረት

ቤተ

ክርስቲያን

ፈተናዎችን Aልፋ ለዛሬው ደርሳለች፡፡
በዛሬው ትምህርታችን ራሳቸውን ‹‹የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን›› ብለው ስለ ሚጠሩትና
‹‹Iየሱስ ብቻ›› በማለት የሥላሴን የAካል ሦስትነት ስለማያምኑት ክፍሎች Eንማራለን፡፡ መምህር
ስለምስጢረ ሥላሴ የተማሩትን ትምህርት ይከልሱላቸው፡፡
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የሳምንቱ ትምህርት
ጥንተ ታሪክ
ሰባልዮስ

የተባለ

ሊቢያዊ

በሦስተኛው

መቶ

ክፍለ

ዘመን

ተነሥቶ፤

ቤተ

ክርስቲያን

በEግዚAብሔር ሦስትነት ላይ የምታስተምረውን ትምህርት ተቃወመ፡፡ EግዚAብሔር በተለያዩ
ዘመናት በተለያዩ ስሞችና ግብሮች ቢገለጽም፤ Aንድ Aካል ብቻ Aለው፤ Aለ፡፡ በብሉይ Aብ ፣ በሥጋ
ሲገለጥ ወልድ ፣ በEሳት Aምሳል ሲወርድ መንፈስ ቅዱስ በማለት፤ ከመጽሐፍ ቅዱስ የወጣ ፣
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በሐዋርያትና ተከታዮቻቸው ያልተሰጠ ፣ የEግዚAብሔርን ልዩ ሦስትነት የካደ ፤ Aዲስ ትምህርት
Aስተማረ፡፡ ይህ የሰባልዮስ ትምህርት (ሞዶሊስቲክ ሞናርኪያኒዝም) ይባላል፡፡ በነበረበት ዘመን
ትምህርቱ ተወግዞ ከቤተ ክርስቲያን ተለይቷል፡፡

ዘመናዊው ሰባልዮሳዊነት - Iየሱስ ብቻ
በዘመናችን ከ09)04(1914) ዓ.ም. ጀምሮ “Iየሱስ ብቻ” በማለት ከፕሮቴስታንት (ፔንት
ኮስታል ቸርች) የተገነጠሉት ቡድኖች ሐሳባቸው “ክርስቲያን ሞኖተይዝም”
ሐሳብ

በAዲስ

Aቀራረብ

ያምናሉ፡፡

በሌላ

Aገላለጽ

ዩኒታሪያኒዝም

በማለት የሰባልዮስን

(Unitarianism)

ሲባሉ፤

EንቅስቃሴAቸውንም ‹‹Iየሱስ ብቻ›› (The only Jesus movement) ብለውታል፡፡ ሌላኛው
ስማቸው ‹‹ዋንነስ ቸርች›› (one ness church) ይባላል፡፡ በIትዮጵያ ያለው ቅርንጫፋቸው
‹‹የIትዮጵያ

ሐዋርያት

ቤተ

ክርስቲያን››

ተብሎ

የሚጠራው

ነው፡፡

‹‹በካሪዝማቲካዊ››

Eንቅስቃሴያቸው ‹‹ፔንቴኮስታል›› ከሚባሉት ሌሎች የፕሮቴስታንት ቡድኖች ጋር Aንድ ሲሆኑ
የጥንታዊቱን ቤተ ክርስቲያን Aስተምህሮም Aይቀበሉም፡፡ በዓለም ላይ ወደ 26 ሚልዮን ተከታዮች
Eንዳሏቸው ይናገራሉ፡፡

Eምነታችው ምንድነው ?
በAብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቁ ዳግመኛ በIየሱስ ስም መጠመቅ ይኖርባቸዋል፤
ካልተጠመቁም Aይድኑም በማለት ፀረ-ሥላሴ Aቋማቸውን ይገልጣሉ፡፡ በEነኚህ ቡድኖች Eምነት
መሠረት፡- Aብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የመዓርግ ስሞች Eንጂ የAካላት ስሞች Aይደሉም፤ Aብ
ወልድ መንፈስ ቅዱስ የIየሱስ የመዓርግ ስሞች ናቸው፤ Iየሱስ የላቀውና ብቸኛው የAምላክ ስም
ነው ይላሉ፡፡
ባለ Aንድ Aምላክ ነን ፤ የሚሉት Eነዚህን ክፍሎች የEግዚAብሔርን Aንድነትና ሦስትነት
የሚያምኑትን

Aብያተ

ክርስቲያናትን

ባለ

ብዙ

Aማልክት

Aድርገው

ይፈርጃሉ፡፡
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Aስተምህሮዎቻቸው

ከሌሎች

የፕሮቴስታንት

ቡድኖች

ጋር

ይመሳሰላሉ፤

በብዙ

በሚከተለው

Aስተምህሯቸውም ይለያሉ፡-

መጠሪያ ስማቸው Eንደሚያስገነዝበው Aብ ወልድ መንፈስ ቀዱስ የሚባለው Aንድ Iየሱስ
ነው ባዮች ናቸው፡፡ “መለኮት ከዘላለም በAካል በባሕርይ በስም በግብር Aንድ Eንጂ ሁለት ወይም
ሦስት Aልነበረም፡፡ በሦስት መንገድ ግን ራሱን ለሕዝብ ገልጾAል፡፡ በሦስት መንገድ የተገለጸበትም
ምስጢር

በAብነት

በሥጋ

ዓይን

ሳይታይ፣

በወልድነት

በሥጋ

Eየታየ

በመንፈስ

ቅዱስነት

Eስትንፋሱን በሕዝቡ ልብ ውስጥ በማሳደር ተገልጦAል”፡፡ ይህ የ“Iየሱስ ብቻ” Aማኞች ትምህርት
ከሰባልዮስ ትምህርት ጋር Aንድ ነው፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስገነዝበን ግን Aብ
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ቅዱስ፤ በAካል ፣ በስም በግብር ፍጽም ሦስት መሆናቸውን ነው፡፡ ጌታችን ሲጠመቅ Aብ በተለየ
Aካሉ ሆኖ ስለ ወልድ ሲናገር “በEርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፡፡” /ማቴ.3.07/ ሲለን Eርሱ
Aባት በዮሐንስ Eጅ Eየተጠመቀ ያለው ወልድ መሆኑን በግልጥ ያሳያል፡፡ ሉቃስ በጻፈልን ወንጌልም
መንፈስ ቅዱስ በርግብ Aምሳም በAካል ታይቷል፡፡ /ሉቃ.3.06-07/
Aብ በሥጋ ተገለጠ ብለው የሚያምኑት Eነዚህ ክፍሎች ቃል ከEመቤታችን ከቅድስት ድንግል
ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነስቶ ሰው መሆኑን ፍጹም ይክዳሉ፡፡ ከዚህ ይልቅ
የEግዚAብሔር ቃል ወደ ሥጋነት ተለወጠ ሲሉ ያምናሉ፡፡
ሆኖም ቅዱስ

ገብርኤል Eመቤታችንን ሲያበስራት “ከAንቺ የሚወለደው የEግዚAብሔር ልጅ

ነው፡፡” /ሉቃ.1.!6-"8/ Aላት Eንጂ፤ Aብ ወልድ ይባላል Aላላትም፡፡ “የAብርሃምን ዘር ይዞAል” /Eብ.
2.04/ የሚለውን ቃልም Aያስተውሉም፡፡ ጌታም ስለራሱ ሲናገር “የሰው ልጅ” Eያለ መናገሩ ከቅድስት
ድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው በመሆኑ ነው፡፡

ማጠቃለያ
ሰባልዮስ በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያነሣውን ሐሳብ Eንደ Aዲስ የሚያምኑት የሐዋርያት
ቤተ ክርስቲያን Aማኞች የEግዚAብሔርን Aንድነትና ሦስትነት ክደዋል፡፡ ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ
EግዚAብሔር Aንድም ሦስትም መሆኑን ይነግረናል፡፡

ተግባር፡-

የEግዚAብሔርን ሦስትነት

Aስረዱ፡፡

ጥያቄዎች፡1.

የEግዚAብሔርን ሦስትነት ምስጢረ ሥላሴን በማብራራት Aስረዱ፡፡

2.

በሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሣው መናፍቅ የስሕተት ትምህርት ምን ነበር?

3.

በዘመናችን ‹‹Only Jesus›› በማለት የሚያምኑት ‹‹የሐዋርያት ቤተክርስቲያን›› ነን

www.zeorthodox.org

የሚሉ Aማኞች የክህደት Eምነት (ትምህርት) ምንድነው?
4.

የEግዚAብሔር Aንድነትና ሦስትነት የተገለጠበትን ከመጽሐፍ ቅዱስ Aስረጂ ኃይለ ቃል
በማቅረብ Aብራሩ፡፡
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Aቡነ ዜና ማርቆስ
Aርባ Aምስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የቅዱሱን ታሪክ ያውቃሉ፤ ከቅዱሱ ሕይወት ለወንጌል
Aገልግሎት መትጋትን መማር፡፡|

የሚጠና ጥቅስ፡-“መልካሙን ገድል ተጋድዬAለሁ፥ ሩጫውን ጨርሼAለሁ፥ ሃይማኖትን
ጠብቄAለሁ፤” 2ኛጢሞ.4.7

ተጨማሪ ምንባብ፡-‹‹ገድለ ዜና ማርቆስ››፣ ‹‹የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መረጃዎች›› በዲ/ን
ዳንኤል ክብረት፣

መግቢያ፡-

በIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ

ትምህርታችን Eንዳየነው Aሥራ ሦስተኛውና

Aሥራ Aራተኛው ዘመን በርካታ ቅዱሳን የተነሡበት ዘመን ነው፡፡ Eነኚህ ቅዱሳን በሐዋርያዊ
ተልEኮ ወንጌልን በመስበክ ፣ ገዳማትን በመገደም ….. ለክርስትና መስፋፋት ታላቅ AስተዋጽO
Aበርክተዋል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም ከEነዚህ ቅዱሳን Aንዱ የሆኑትን የAቡነ ዜና ማርቆስን
የስብከት Eና የምንኩስና ሕይወት ተጋድሎ Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡ትውልድ Eና Eድገታቸው
Aቡነ ዜና ማርቆስ ከካህኑ ዘርA ዮሐንስና ከEናታቸው ከማርያም ዘመዳ በሰሜን ሸዋ Iቲሳ

www.zeorthodox.org

ኀዳር !4 ቀን 02)%2 ዓ.ም ተወለዱ፡፡ ለትምህርት ሲደርሱ በAባታቸው ቤት ንባብና ዳዊት ከተማሩ
በኋላ ከAቡነ ቄርሎስ ዲቁና ተቀብለው በIቲሳ ቅዱስ ሚካኤል Aገለገሉ፡፡

Aባታችን በEስክንድርያ
“Eንደ Iየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ፥ Aብረኸኝ መከራ ተቀበል። የሚዘምተው ሁሉ
ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን Aያጠላልፍም።” 2ኛ
ጢሞቴ.2.3-4
Aቡነ ዜና ማርቆስ ገድላቸው መልAኩ ቅዱስ ሩፋኤል Eየመራቸው Eስክንደርያ ሄዱ ይለናል፡፡
ይህም በዚያን ዘመን ፣ በፊትና Aሁንም ድረስ የIትዮጵያ Aባቶች የሚያደርጉት መንፈሳዊ ጉዞ
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ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ወደ ግብጽ ሄደው ከAቡነ ብንያም ጋር ተገናኙ፡፡ በዚያም መንኩሰው የቅስና
መዓርግ ተቀበሉ፡፡
ወደ Iትዮጵያ ለAገልግሎት ለመመለስ ሲዘጋጁ ከAባቶች ቡራኬና ጸሎት ተቀበሉ፡፡ በዚህ
ጊዜም ሊቀ ጳጳሱ፤ “የEግዚAሔር Eንግዳ ዜና ማርቆስ ሆይ Eንደ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በስብከትና

በትሩፋት ብዙ ሰዎችን Aሳምነህና Aጥምቀህ ታድናለህ፡፡ የጣOታትን ቤት ታፈርሳለህ በIትዮጵያ
ብዙ Aብያተ ክርስቲያናትን ታሳንፃለህ” ብለው Aሰናበቷቸው፡፡

ታላቅ Aገልግሎት በIትዮጵያ
ጌታችን ሲያርግ “በIየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም Eስከ ምድር ዳርም ድረስ

ምስክሮቼ ትሆናላችሁ Aለ።” የሐዋ.1.8 ያለው ቃል በሐዋርያት Eና በEነርሱ ዘመን ብቻ
የሚፈጸም

ምስክርነት

Aልነበረም፡፡

Eነርሱን

መስለው

በሚነሱ

ሌሎች

ቅዱሳንም

የሚደረግ

ምስክርነት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም፡- Aቡነ ዜና ማርቆስ ወደ Iትዮጵያ መጥተው Aገልግለዋል፡፡

በይፋት Eና Aካባቢው
በዚያን ዘመን ራሳቸውን ቤተ Eስራኤል የሚሉ በልማደ Aይሁድ በሥርዓተ Oሪት የሚኖሩና
ክርስትናን ያልተቀበሉ Eስራኤላውያን በይፋት በብዛት ይገኙ ነበር፡፡ Aባታችን Eነዚህን በማስተማር
ብዙዎችን Aጠመቁ፡፡ በEመቤታችን፣በቅዱስ ሚካኤል፣በAባ ኖብና በሰማEቱ ጊጋር ስም Aራት
Aብያተ ክርስቲያናትንም ተከሉላቸው፡፡ የማኀሌተ ጽጌ ደራሲ Aባ ጽጌ ድንግል ወደ ክርስትና
የተማረኩት በዚህ የAባታችን Aገልግሎት ነው፡፡ Aባታችን ለሐዋርያዊ Aገልግሎታቸው ሲተጉ ጽጌ
ብርሃን Aገኛቸውና ‹‹Eንዴት Aምላክ ይወርዳል ይወለዳል?›› ብሎ ጠየቃቸው፡፡ Eርሳቸውም Eርሱ
ከሚያምነው መጽሐፍ ከትንቢተ Iሳይያስ(01.1) ጠቅሰው Aስተማሩት፡፡ Eርሱም Oሪትን የተማረ
የብሉያት ሊቅ ስለነበር

Aቡነ ዜናማርቆስ ያስተማሩትን ተረድቶ ፣ Aምኖ ተጠመቀ፡፡ ከAቡነ ዜና

ማርቆስ ጋርም በማስተማር ተጋ፡፡ ከEረፍታቸው በኋላም የገዳማቸው Aበ ምኔት ሆኖAል፡፡ ቤተ
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ክርስቲያን የምትገለገልበትን ‹‹ሰቆቃወ ድንግል›› Aዘጋጀ፡፡

Aባታችን ሐዋርያዊ ተልEኮቸው ተጉለት በሚባለው Aካባቢ ቀጥሎ ያላመነውን ሕዝብ
በማስተማርና

በማሳመን

ክርስቲያን

Aደረጉ፡፡

ያመነውንም

Aጸኑ፡፡

በዚያም

በተባሕትዎ

ብዙ

ተጋደሉ፡፡ ዛሬ በተጉለት የምትገኘውንና ነጭ ገደል በዓታ ማርያም የምትባለውን ገዳምም በዚህ
Aገልግሎታቸው Aቀኑ፡፡ ዛሬ ገርባ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሚባለው ደብርም ሰፊ የስብከተ ወንጌል
Aገልግሎት ሰጥተዋል፡፡
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በደቡብ Iትዮጵያ
Aባታችን Aዋሽን ተሻግረው ለሐድያ ሕዝቦች ወንጌልን ሰብከዋል፡፡ ከዚያም ወደ ሰባት ቤት
ጉራጌ ምሑር ወረዳ ሄደው ወንግል ሰበኩ፡፡ ጣOታትንም ከሕዝቡ Aራቁ፡፡ በAካባቢው Eጅግ
የሚፈራና የሚመለክ ‹‹ማኮስ›› የሚባል ጣOት ነበር፡፡ የጣOትን ከንቱነት ለሕዝቡ በድፍረት
Aስተምረው በተሰጣቸው ሀብተ ፈውስ ድውያንን ፈወሱ፡፡ ሕዝቡንም ከጣOት ጨለማ ወደ ክርስቶስ
ብርሃን መለሱ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ምሑር Iየሱስ ገዳምን መሥርተው በርካታ መነኮሳትን
Aፈሩ፡፡
ይህ Aገልግሎታቸው በይፋትና በሸንኩራ Eስከ Aዋሽ ወንዝ የተዳረሰ ነበር፡፡

የተፈጸመላቸው ተAምራት
ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ “ያመኑትንም Eነዚህ ምልክቶች ይከተሉAቸዋል፤” ማር.16፡17
Eንዳለ Aቡነ ዜና ማርቆስ ከሐዋርያዊው Aገልግሎት ጋር ሀብተ ፈውስና ገቢረ ተAምራት
የተሰጣቸው Aባት ነበሩ፡፡ ከላይ Eንዳየነውም ብዙዎችን Eየፈወሱ ወደ ክርስቶስ ትምህርት
መልሰዋል፡፡
ብዙ ተAምራት ይደረግላቸውም ነበር፡፡ ከEነዚህ Aንዱም በገዳማቸው ለነበሩ መናንያን Eንጀራ
ባርከው ስምንት ሺሕ ሕዝብ በልቶና ጠግቦ Aንድ መቶ ስምንት መሶብ ተነሥቷል፡፡ ቅዳሴ ሲቀድሱ
Aስተምረው ያሳመኑት ስምንት ሺ ሕዝብ Eስኪቆርብ ፀሐይ ገባችባቸው፡፡ ሆኖም ሕዝቡን Aቁርበው
Eስኪያበቁ Eንደ Iያሱ ፀሐይ ቆሞላቸዋል፡፡

Eረፍታቸው
በመጽሐፍ ቅዱስ Eንደተጻፈልን ቅዱሳን የሚያርፉበትን ቀን Aውቀው ሲሰናዱና ሥራ ሲሠሩ
Eናነባለን፡፡ ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ “ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ Eንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያዬ

መለየቴ ፈጥኖ Eንዲሆን Aውቃለሁና። ከመውጣቴም በኋላ Eነዚህን ነገሮች Eንድታስቡ
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በየጊዜው ትችሉ ዘንድ Eተጋለሁ።” 2ኛ ጴጥ.2.04-05 ሲል ቅዱስ ጳውሎስም ለልጁ ለጢሞቴዎስ
“በመሥዋEት Eንደሚደረግ፥ የEኔ ሕይወት ይሠዋልና፥ የምሄድበትም ጊዜ ደርሶAል። መልካሙን
ገድል ተጋድዬAለሁ፥ ሩጫውን ጨርሼAለሁ፥ ሃይማኖትን ጠብቄAለሁ፤ ወደ ፊት የጽድቅ Aክሊል
ተዘጋጅቶልኛል፥ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለEኔ ያስረክባል፥ ደግሞም መገለጡን
ለሚወዱት ሁሉ Eንጂ ለEኔ ብቻ Aይደለም። በቶሎ ወደ Eኔ Eንድትመጣ ትጋ፤” 2ኛ ጢሞ.4.6-9
ብሎታል፡፡
Aቡነ ዜና ማርቆስም በሃይማኖትና በግብር የመሰሉዋቸው ሐዋርያትን ፈለግ ተከትለው
በተጋድሎ ከደከሙ በኋላ መልAከ EግዚAብሔር ተገልጦ፡- ‹‹ዛሬ ገዳማቸው በሚገኝበት ቦታ
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በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን ሠርተህ ገዳም ገድም የብዙ መናንያን የጸሎት ቦታ
ይሆናል፡፡ Eረፍትህ በዚሁ ነው፡፡›› Aላቸው፡፡ Eርሳቸውም መልAኩ Eንዳመለከታቸው Aደረጉ፡፡
ገዳሙንም ደብረ ብሥራት ብለው ሰየሙት፡፡
Aባታችን Aቡነ ዜና ማርቆስ በEድሜ ገፍተው፡፡ በገዳሙት ገዳምም መናንያን በዝተዋል፡፡ በዚህ
መንፈሳዊ ተጋድሎ Eያሉ፤ ጌታችን Iየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ጋር ተገልጦ ቃል ኪዳን ተቀበሉ፡፡
ለገዳማቸው ሕግና ሥርዓት ደነገጉ፡፡ ገዳሙንና መነኮሳቱን ባርከው Eድሜ ጠግበው፤ በ130
ዓመታቸው ታኅሣሥ ሦስት ቀን Aረፉ፡፡

ማጠቃለያ
1. ሁሉም ክርስቲያን ልዩ ልዩ ጥሪ Aለው፡፡ Aቡነ ዜና ማርቆስም ገና በልጅነታቸው
ከቤተሰባቸውና በAካባቢው ካዩት፤ በመንፈስ ቅዱስ ከተረዱትም በደረሳቸው ጥሪ ለማገልገል
ራሳቸውን ከልጅነት ጊዜያቸው በትምህርትና በሕይወት ዝግጁ Aደረጉ፡፡ Eስክንድርያ ድረስ
ሲሄዱም

ለAገልግሎታቸው

የሚያደርጉት

ዝግጅት

Aካል ነበር፡፡

ይህም

ታላቅ ፍሬ

Aስገኘላቸው፡፡ Eኛም “መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ፤

Eነዚህን ብታደርጉ ከቶ Aትሰናከሉምና።” 2ኛ ጴጥ.1.0 Eንደተባለው ቃል ለAገልግሎት
መዘጋጀትን Eንማራለን፡፡
2. ጻድቁ Aቡነ ዜና ማርቆስ በAሥራ ሦስተኛውና Aሥራ Aራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን
Eንደነበሩት

Aባቶች፤

የተጋድሏቸው

በሐዋርያዊ

ፍሬ

በድምቀት

ተልEኮ

Eና

በቤተ

በገዳማዊ

ክርስቲያን

ሕይወት

ብዙ

የደከሙና

የተቀመጠላቸው

Aባት

ናቸው፡፡“ጥበበኞቹም Eንደ ሰማይ ጸዳል፥ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ Eንደ

ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ።” ዳን.02.3 Eንደተባለም ከይሁዲነት፣ ከAረማዊነት
(ጣOት Aምልኮ)ብዙዎችን የመለሱ Eና ወደ በክርስቶስ ጽድቅ ያቆሙ Aባት ናቸው፡፡
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3. ከEነዚህ ቅዱሳን ሕይወት ለክርስቶስ ወንጌል መዳረስ፣ለቅድስና ሕይወት መስፋፋት፣ለቤተ
ክርስቲያን ጥንካሬ መሥራትን Eንማራለን፡፡ “ከEናንተ ማንም ከEውነት ቢስት Aንዱም

ቢመልሰው፥ኃጢAተኛን

ከተሳሳተበት

መንገድ

የሚመልሰው

ነፍሱን

ከሞት

የሚጠበቀው

ታምነን

Eንዲያድን፥ የኃጢAትንም ብዛት Eንዲሸፍን ይወቅ።” ያE.5.09-!
4. ክርስቶስ

ለAገልግሎታችን

ዋጋ

የሚሰጠን

ቀን

Aለው፡፡

ከEኛ

መሰማራት ነው፡፡ “በEግዚAብሔር ታመን፥ መልካምንም Aድርግ፥ በምድርም ተቀመጥ፥

ታምነህም ተሰማራ። በEግዚAብሔር ደስ ይበልህ፥ የልብህንም መሻት ይሰጥሃል።” መዝ."6
("7).3-4 Aዎን ለEነ ቅዱስ ጳውሎስ የጽድቅን Aክሊል የሰጠ ለAቡነ ዜና ማርቆስም
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ሰጥቷቸዋል፡፡ Eኛም መንገዳቸውን ብንከተል፣ Eንዳመኑ ብናምን፣በሥራቸው ብንመስላቸው
ይህ ክብር ይጠብቀናል፡፡ “የጽድቅ Aክሊል ተዘጋጅቶልኛል፥ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው

ጌታ ያን ቀን ለEኔ ያስረክባል፥ ደግሞም መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ Eንጂ ለEኔ ብቻ
Aይደለም።” 2ኛ ጢሞ.4.6-9

ተግባር፡ ቅዱሳንን በሕይወትና በAገልግሎት ለመምሰል በልባችሁ ቁረጡ፤በተግባርም ተለማመዱ፡፡
ጥያቄዎች፡1. Aቡነ ዜና ማርቆስ Aባታቸው Eና Eናታቸው ማን ይባላሉ? መቼ Eና የት ተወለዱ?
2. የዲቁና መዓርግ የተቀበሉት ማን ከሚባሉ Aባት ነው? Aገልግሎት የጀመሩትስ የት ነው?
3. Aቡነ ዜና ማርቆስ ከIትዮጵያ ውጪ ያደረጉት መንፈሳዊ ጉዞ ወዴት ነበር? ማን
Eየመራቸው ሄዱ? በሄዱበት ሀገር ያገኙት Aባት ማን ይባላሉ?
4. Aቡነ ዜና ማርቆስ የመነኮሱት የት ነው? ቅስና የተቀበሉትስ?
5. Aባታችን በደቡብ Iትዮጵያ ወንጌልን በመስበክ የጣOት Aምልኮን በማጥፋት ከፍተኛ
Aገልግሎት ከፈጸሙባቸው ቦታዎች ዋና ዋናዎቹን ግለጹ? በደቡብ የመሠረቱት ገዳም ማን
ይባላል?
6. Aቡነ ዜና ማርቆስ ከተደረገላቸው ተAምራት ዋናውን ግለጹ?
7. Aቡነ ዜና ማርቆስ ያረፉት በስንት Eድሜያቸው ነው? ያረፉበትን ቀን Eና ገዳም ግለጹ?
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ቂርቆስና Iየሉጣ
Aርባ ስድስተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የቅድስት Eየሉጣ Eና የልጇን ሕፃኑ ቂርቆስን ታሪክ ያውቃሉ፤
ስለመንፈሳዊ

ተጋድሎና

ክብሩ

ይገነዘባሉ፤

መምህሩ

የሚሰጧቸውን

ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "ወደ EግዚAብሔር መንግሥት በብዙ መከራ Eንገባ ዘንድ ያስፈልገናል፡፡"
የሐዋ.ሥ. 04.!2
ተጨማሪ ምንባብ፡- መጽሐፈ ስንክሳር

መግቢያ፡-

ዛሬም ስለ ቅዱሳን የጀመርነውን ትምህርት በመቀጠል Eናት Eና ልጅ የነበሩትን

ቅዱሳን ታሪክ Eንማራለን፡፡ Eናትና ልጁ ብዙ መከራን በጽናት የተቀበሉና የጽድቅ Aክሊል የተቀዳጁ
ናቸው፡፡

የሳምንቱ ትምህርት፡
ሐምሌ 05 ቀን የቅድስት Eየሉጣ Eና የቅዱስ ቂርቆስ ሰማEትነት የሚዘከርበት Eለት ነው፡፡
ተርሴስ በተባለች ቦታ

የነበረ ሀገረ ገዢ Eየሉጣ የተባለችውን Eናት ጣOት Eንድታመልክ Aዘዛት፡፡

ነገር ግን Eርስዋም ሆነች ጣOት ማምለክ Eንደማይገባ የተማረው የሦስት ዓመት ሕፃን ልጅዋ
ቂርቆስ ጣOት Eንደማያመልኩ ነገረችው፡፡
Aገረ ገዢው ሕፃኑንም ለጣOት ስገድ Aለው፡፡ ሕፃኑ ቂርቆስ፤ “ያንተ Aምላክ ከድንጋይና

ከEንጨት የተሠሩ የሰው Eጅ ውጤቶች ናቸው፡፡ ከጌታዬ ከIየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ Aምላክ
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የለም" Aለው፡፡ Eናቱንም Aናንያ፣ Aዛርያንና ሚሳኤልን ያዳናቸው Aምላክ Eኛንም ያድነናልና
Aትፍሪ›› በማለት Eናቱን Aጽናንቶ፤በጽናት ለንጉሡ መሠከረ፡፡

ሀገረ ገዢው የተርሴስ ንጉሥ በEየሉጣና በሕፃኑ ቂርቆስ Eምነት ጽናት ተበሳጭቶ ወደ Eሳት
ተጥለው ተሰቃይተውና ተቃጥለው Eንዲሞቱ Aዘዘ፡፡ ሦስቱን ወጣቶች ከEሳት ያዳናቸው (ዳን .
3.03-") መልAክ ቅዱስ ገብርኤል ወደ Eሳት የተጣሉትን Eናትና ልጅ Aዳናቸው፡፡ ብዙ ሕዝብም
ጽናታቸውን Aይቶ Aመነ፡፡ የሦስት ዓመቱ ቅዱስ ቂርቆስም የሠለስቱ ደቂቅን ታሪክ Aስተምሮ፣
የEምነታቸው ጽናት ወራሽ ሆነ፡፡ Aገረ ገዢው በተለያዩ የቅጣት መንገዶች Eየሉጠንና ሕፃኑ
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ቂርቆስን Eንዲሰቃዩ ቢያደርጋቸውም EግዚAብሔር ያጸናቸው ነበር፡፡
በመጨረሻም EግዚAብሔር ወደ ዘላለማዊው Eረፍት ጠራቸው፣የሰማEትነት Aክሊል ሐምሌ
05 ተቀዳጁ፡፡

ከዚህ ትምህርት የምንወስዳቸው ጠቃሚ መልEክቶች
ሕፃኑ ቂርቆስ Eና Eናቱ Eየሉጣ ዘመነ ሰማEታት Eየተባለ በሚጠራው ዘመን ነበሩ፡፡ በወቅቱ
ክርስቲያኖችን የሚያሳድድ ታላቅ Aዋጅ ወጥቶ ነበር፡፡ Aንዳንዶች ሞትን ፈርተው ወይም የዚህ
ዓለም ባለጠግነት Aታሏቸው Eምነታቸውን ሲተው Eንደ ቂርቆስ Eና Eየሉጣ ያሉት በጽናት ቆሙ፡፡
ራሳቸውን መሥዋEት Aድርገው በማቅረብም ዘላለማዊ የሰማEትነት ክብር Aገኙ ከሐዋርያት
የተቀበሉትን Eምነትም ለEኛ Aስተላልፈውልናል፡፡ ከEነሱ የEምነት ጽናት Eኛም ከEግዚAብሔር
ጋር መኖር ዘላለማዊ ሕይወትን ለመቀዳጀት ማድረግ ያለብንን መንፈሳዊ ጥንካሬ Eንማራለን፡፡
ለዚህም ነው ቅዱሳንን የምናከብረው፤ Eንዲያማልዱንም Eንጸልያለን፡፡ የሰማEታት ሞት
ለክብር ነው፡፡ በከንቱ Aልሞቱምና፡፡
በሰማEትነት፡ለብዙዎች የመዳን ምክንያት ይሆናሉ፡፡ ምክንያቱም በሰማEትነታቸው የጣOት Aምልኮንና ክፉ
ልማድ Eያጠፉ ብዙዎች ክርስቲያን Eንዲሆኑ የመዳንን መንገድ በማሳየት AርAያ ይሆናሉና፡፡
Eምነትን በመጠበቅና ለሚቀጥለው ትውልድ Eንዲተላለፍ ያደርጋሉ፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ይሁዳ
Eምነታችንን

ጠብቀን

ለሌሎች

ስለማስተላለፍ

Eንዲህ

ሲል

ያስታውሰናል፡፡"ወዳጆች

ሆይ

ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ Eጅግ ተግቼ ሳለሁ፣ ለቅዱሳን Aንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ
ሃይማኖት Eንድትጋደሉ Eየመከርኳችሁ Eጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ፡፡" ይሁዳ ቁ.3 ቂርቆስ
ታማኝነትና ጽናትን ከEርሱ በፊት ከነበሩት ሠለስቱ ደቂቅ ተምሮAል፡፡ Eኛም ከEኛ በፊት ከነበሩት
Aባቶች ልንማርና ታሪካቸውንም በቅድስና ሕይወትና መልካም ሥራ ልንደግመው ይገባል፡፡

ማጠቃለያ
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ከዚህ ቀደም በነበሩት የተምህርት ክፍሎች የAራት ቅዱሳንን ታሪክ ተምረናል፡፡ ቅዱስ
ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ቅድስት Eየሉጣ Eና ቅዱስ ቂርቆስ፡፡ ቅዱስ ጴጥሮስ ከAሥራ ሁለቱ
ሐዋርያት Aንዱ ሲሆን፣ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ Eየሄደ ጌታችን በታላቅ ኃይል
ተገልጦ ሐዋርያ ያደረገው ነው፤ ቅዱስ ቂርቆስ Eና ቅድስት Eየሉጣም ከሐዋርያቱ ሰማEትነት
ከብዙ ዓመታት በኋላ የተነሡና ሰማEትነትን የተቀበሉ ቅዱሳን ናቸው፡፡
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ሁሉም የሞቱት ስለ ክርስቶስ ሲመሰክሩ ነው፡፡ ዓለምን በሞታቸው Aሸነፈውታልና የክብር
Aክሊልን ተቀዳጅተዋል፡፡

ተግባር
የሚከተለውን መዝሙር Aጥኑና ዘምሩ

መዝሙር፡
ይቤላ ሕፃን ለEሙ
Aትፈርሒ Eም ነበልባለ Eሳት
ለAናንያ ወኣዛርያ ወሚሳኤል ዘAድኃኖሙ ወEቱ ያድኅነነ

ጥያቄዎች፡1. የቅድስት Eየሉጣ Eና ሕፃኑ ቂርቆስ ሰማEትነት Eለት በቤተ ክርስቲያን የሚዘከረው መቼ
ነው?
2. ቅድስት Eየሉጣ Eና ልጇ ሕፃኑ ቂርቆስ ሰማEትነት የተቀበሉት ለምንድነው? Aብራሩ፡፡
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ዘላለማዊ መንገድን መመርመር
Aርባ ሰባተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ ዘላለማዊው ሕይወትና ጉዞውን ያውቃሉ፤ መምህሩ
ለሚያቀርቡላቸው ጥያቄዎች ተገቢውን መልስ ይሰጣሉ፡፡

የሚጠና

ጥቅስ፡- ‹‹የማይታየውን Eንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው
መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤
የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው፡፡፡›› 2ኛ ቆሮ
4.08

ተጨማሪ ምንባብ፡- ዘፍጥ."1."3፣ማቴ.!5.04-"፣ራE.!1÷1-0፤ ‹‹መንፈሳዊ ቃላትና
ጥቅማቸው››፣ Aቡነ ሺኖዳ በAያሌው ዘIየሱስ የተተረጎመ፡፡

መግቢያ፡-

በዛሬው ትምህርታችንም የሕይወት ጉዞAችንን መፈተሽና ስለ ዘላለማዊው

ሕይወታችን ስለሚኖረን ዝግጅትም

Eንማራለን ፤

የሳምንቱ ትምህርት
1. ዘላለማዊነትህ
ስለ ምድራዊ ሕይወት ብቻ የሚያስቡ Aሉ፡፡
ብዙ ሰዎች የሚያስቡት በዚህ ምድር ስላለው ሕይወታቸው ብቻ ነው፡፡ ምኞቶቻቸው ሁሉ
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በምድራዊው ሕይወት ላይ የተጠመዱ ናቸው፡፡ ጥረታቸውና ድካማቸው ሁሉ ለዚህኛው ሕይወት
ብቻ ነው፡፡ ስለ ዘለዓለማዊነታቸው ምንም ላያስቡ ይችላሉ፡፡

በምድር ላይ የምታሳልፈው ሙሉ የሕይወት ዘመንህን መጨረሻ ከሌለው ዘላለማዊነትህ ጋር
ስታነጻጽረው የዓይን ጥቅሻ ያህል ነው፡፡ በምድር ላይ ያለ ሕይወትህ Eንዲህ ላለው ዘላለማዊነት
ይኸውም ሕያው ለሆነ ሕይወት የሚደረግ ዝግጅት ነው፡፡
ከዓለማዊ ክብር ወደ ቅዱሳን ክብር ተመለሱ፡፡
ከዓለማዊው ክብር ጋር መጣበቅህ ቅዱሳን ማብቂያ በሌለው ክብር ውስጥ የሚቀበሉትን ክብር
ሁሉ Eንድታጣ ያደርግሃል፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን Aንተ ምንም ጉዳይ Eንደማይሰጠው ሰው ገና
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ራስህን ከዓለማዊው ክብር Aልነጠልህም !! ራስህን ጊዜያዊ ወይም ኃላፊ በሆኑ ዓለማዊ ደስታዎች
መጥመድህ ዘለዓለማዊ ደስታህን ሊያሳጣህ ይችላል፡፡ ስለሆነም በዘለዓለማዊ ጥቅም ማመን Aለብህ፡፡
ዘላለማዊነትን Aስብ፡፡
ዘላለማዊነትን ዘወትር በAይኖችህ ፊት Aስቀምጥ፡፡ ማንኛውም ዓለማዊ ነገር ከዘለዓለማዊነት
ጋር ሲነጻጸር ዋጋው በጣም Iምንት ነው፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን Aስመልክቶ የላከው
መልEክት ምንኛ ድንቅ ነው፡፡ ‹‹"የማይታየውን Eንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው

መከራችን የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው የጊዜው ነውና
የማይታየው ግን የዘላለም ነውና፡፡" 2ኛ ቆሮ.4.08፡፡

2. በጭፍንና በጠቢብ ሰው መሐል ጊዜያዊነትና የዘላለማዊነት Eይታ ልዩነት Aለ፡፡
በዚህ Eይታ ውስጥ ጠቢብ በሆነውና በጭፍኑ ሰው መካከል ያለው ልዩነት ግልጽ መሆኑ
Eውነት ነው፡፡ ጭፍን የሆነው ሰው Eይታ ቅርብ ነው፤ Eይታው ከሚታዩት ነገሮች Aልፎ
Aይሄድም፡፡ ጠቢቡ ሰው ግን Aርቆ ይመለከታል፤ ከሞት በኋላ ያለውን ስለሚመለከትም Eንዲህ
Eያለ ያስላስላል፡፡ ከዚህ ሥጋዬ ስላቀቅ ምን ይገጥመኛል? ወዴት Eሄዳለሁ? ምንስ Eሆናለሁ?
Eናንተስ ? ምን በማድረግ ነው ባተሌ የሆናችሁት? ልብህን ያኖርሃትስ በየት ነው? በወዲህ ወይስ
በወዲያ? ሀብትህ ባለበት ልብህ በዚያ ይኖራልና፡፡ ጠቢብ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ Eንግዶች
መሆናቸው ስለሚያውቁ ተስፋቸውን በዚህ ምድር ላይ Aያደርጉም፡፡ የሚጠብቁት"EግዚAብሔር

የሠራትንና የፈጠራትን ከተማ.." (Eብ.01.0)ነውና፡፡
ለዘለዓለማዊነቱ ዋጋ የሚሰጥ ሰው ከምድርና ከምድራዊ ነገሮች በላይ ከፍ ከፍ ይላል፡፡ በዚህ
ዓለም ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ዓይነት ነገር Aይማርከውም፡፡ ለዚህ ሰው መላው ዓለም ከEርሱ
በስተጀርባ ነው Eንጂ ከEርሱ ፊት ለፊት Aይደለም፡፡

3. መንገዳችሁን መርምሩ
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በስሕተት ሆነው መንገዳቸውን የማያርሙ Aሉ፡፡

በመንገዱ ላይ የሚጣደፍና ምንም ይምጣ ምን መንገዱን መቀየር የማይችል ሰው Aለ፡፡ይህ
ሰው መንገዱ የተሳሳተ መሆኑ ከተረጋገጠለትና ውጤቱ ወደማያምር ፍጻሜ የሚያመራ መሆኑ
ከተነገረው በኋላም በመንገዱ ላይ ችክ ብሎ ይቆያል፡፡ ሄሮድስ መጥምቁ ዮሐንስን ካስገደለ በኋላ
የሠራው ሥራ ትክክል Aለመሆኑን Eያወቀ ክብሩ Eንዲጠበቅለት ያስብ ነበር፡፡
ለEነኚህ ሰዎች መንገድን መቀየር ማለት ከብርታትና ከጥብቅነት ጋር Aብሮ ሊጓዝ የማይችል
ወላዋይነት ነው፡፡ Eንዲህ ዓይነቱ ችኮነት ይህን በሚያደርጉት ሰዎችና በተከታዮቻቸው ላይ
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የሚያመጣው ጉዳት ግልጽ ሆኖ Eየታያቸው ይህን ጠባያቸውን ሊቀይሩት Aይፈልጉም፡፡ Eንደዚህ
ያሉት ሰዎች በዚህ ጠባያቸው ውስጥ ለዘመናት ሊቆዩ ይችላሉ…. ይህ ጠባይም ለዘመናት
የሚጓተት ቅራኔ ወይም ሙግት ሊሆን ይችላል፡፡
ጉዳዩ ያበቃለት ቢሆንም ሰውየው ሊያቆመው Aይፈልግም፤ ወይም ደግሞ መጨረሻው
ባያምርም ሰውየው ጉዳዩን የማይተው ግንኙነት Aድርጎ ይይዘዋል፡፡

በችኮነትና በመወላወል ሕይወታቸውን የሚያባክኑ Aሉ፡፡
ከዚህም Aልፈው በዚህ የተሳሳተ መንገድ ላይ ብዙዎችን ከራሳቸው ጋር ያጠፋሉ፡፡ Eነዚህ
ሰዎች የሚኖሩት ያለ Aንዳች መርሆ ሊሆን ይችላል፡፡ Eነዚህ ሰዎች የሚደገፉት በራሳቸው Aሳብ
ነው፤ከዚህ በበለጠም በስሜቶቻቸው ነው፡፡ በመሆኑም ሕይወታቸውን የሚያባክኑት በከንቱና ያለ
ምንም ጥበብ ይሆናል፡፡

Eናንተ ግን መንገዳችሁን በየጊዜው መርምሩ
ሁኔታዎችን፣ Aካባቢንና የሚከተሉትን ውጤቶችን መገምገም ምንም ስሕተት የለበትም፡፡ ሰው
ይህን የሚያደርግ ከሆነ ላለፈው ሳይሆን ለAሁን Aስፈላጊውን Eርምጃ መውሰድ ይችላል፡፡

የራስን መንገድ መመርመር ጠቢብነት ነው
ወደ ፈለጉት ግብ መድረስ የሚቻልበት መንገድ ቁም ነገሩ Aንድ ጉዳይ ላይ መጣበቅ ሳይሆን
የተጣበቁበት መንገድ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጡ ላይ ነው፡፡ Eንዲህ ከሆነ ትኩረት ልትሰጡት
የሚገባችሁ ጉዳይ ለግባችሁና ለዓላማችሁ ሊሆን ይገባል፡፡ ይህ የሚከናወነው ሊያገኙት የሚሹትን
Aመቺ ዘዴ በመምረጥ ነው፡፡

ማጠቃለያ፡ሰዎች ዘላለማዊ ሕይወት Aለን፡፡ ይህን Aውቀን ራሳችንን ማዘጋጀት መቻል Aለብን፡፡ ይህንን
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ለማድረግም ዘወትር ራሳችሁን መርምሩ፡፡

ተግባር

መንፈሳዊ ሕይወታችሁን ለማሰብ ከጸሎት ጋር ጥቂት ጊዜ ለራሳችሁ ስጡ፡፡

ጥያቄዎች፡1. ዘላለማዊ ሕይወትን የሚያሳጡ ነገሮች ምንድናቸው?
2. ለዘላለማዊ ሕይወት ራስን ለማዘጋጀት ምን ማድረግ ይገባል?
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ፍልሰታ ለማርያም
Aርባ ስምንተኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ Eመቤታችን Eረፍተ ሥጋና ፍልሰት ያውቃሉ፤መምህሩ
የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "ትውልድ ሁሉ ብጽEት ይሉኛል፡፡" /ሉቃ.1.#8/
ተጨማሪ ምንባብ፡- መጽሐፈ ስንክሳር፡፡

መግቢያ፡-

ከነሐሴ 1-15 Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የምናስብበትን ጾም

Eንጾማለን፡፡ ይሄም ሐዋርያት ከEመቤታችን ሞተ Eርፍት በኋላ የጾሙት ነው፡፡ ይህን መሠረት
በዛሬው

ትምህርታችንም

ስለ

Eመቤታችን

Eረፍት

Eና

ሐዋርያት

በEረፍትዋ

ተሰባስበው

ስለተፈጸመው ተAምራት Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርት
Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በተወለደች በስልሣ Aራት ዓመቷ በልጅዋ በIየሱስ
ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ተከባ Aርፋለች፡፡ ሐዋርያቱም ከEነርሱ በመለየትዋ Eጅግ Aዝነው ነበር፡፡
Aይሁድ ይሄን ሲሰሙ "Eንደ ልጅዋ ተነሥታ Aረገች Eንዳይሉን" ብለው ሥጋዋን ወስደው
ለማቃጠል ፈለጉ፡፡ ከAይሁድ ታውፋንያ የሚሉት ጉልበተኛ መጥቶ Eመቤታችን ያረፈችበትን Aልጋ
ገለበጠው፡፡ ነገር ግን የጌታ መልAክ Eጁን ቆረጠው፡፡
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Eጆቹም ከትከሻው ተለይተው በAልጋው ላይ ቀሩ፡፡ ታውፍንያም በታላቅ ድጋጤና መደነቅ ወደ
ሐዋርያት ዞሮ ይቅርታ ጠየቀ፡፡ Eነርሱም Eመቤታችንን Eንዲለምን ነገሩት፡፡ Eንዳሉትም ወደ
Eመቤታችን ዞሮ Eያለቀሰ ለመናት፡፡ Eመቤታችንም ቅዱስ ጴጥሮስ Eጁን ወደ ክንዱ Eንዲመልስለት
ነገረችው፤ ወዲያውም ዳነ፡፡ቅዱስ ጴጥሮስም ሄዶ የጌታችን ምሥክር Eንዲሆን Aስተማረው፡፡
Eመቤታችን ካረፈች በኋላ ቅዱስ መልAክ የEመቤታችንን ሥጋ ወስዶ ከሕይወት ዛፍ በታች
Aስቀመጠው ሐዋርያው ዮሐንስ ብቻ ይሄን Aይቶ ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው፡፡ በዚህ ምክንያትም
ሐዋርያት የEመቤታችንን ሥጋ Eንደ ዮሐንስ ለማየት ለAሥራ Aራት ቀናት ጾሙ፡፡ ይህ
የሐዋርያት ጾምም የEመቤታችን መታሠቢያ ጾም (ጾመ ፍልሰታ) ይባላል፡፡ ጌታችንም ጸሎታቸውን
183

መሠረተ ሕይወት ዘጠነኛ ክፍል
ተቀብሎ ሥጋዋን ሰጣቸው፡፡
ከዚህ ታሪክ የምንማረው
በክርስቶስ የሚያምኑ ምልክቶች ይከተሉዋቸዋል፡፡ ወላዲተ Aምላክ ድንግል ማርያም ከፅንሰቷ
ጀምሮ ብዙ ተAምራት ፈጽማለች፡፡ Eንደ ክርስቶስ Eናትነትዋም ከትውልድ ሁሉ ትበልጣለች፡፡ Eኛን
ለማማለድም ወደ EግዚAብሔር የቀረበች ናት፡፡ ለዚህም ነው በወንጌል "Eነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ

ሁሉ ያመሠግኑኛል" /ሉቃ.1.#8/ ያለችው፡፡

ማጠቃለያ:-

Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስልሣ Aራት ዓመታት በዚህ ምድር

ኖራለች፡፡ ጥር !4 ቀን Aርፋ፡፡ ሐዋርያት ሥጋዋን ነሐሴ 04 ቀበሩት፡፡ ነሐሴ 06 ቀን ከሞት
ተነሥታ Aርጋለች፡፡

ተግባር:-

የታወቀ ምክንያት ከሌላችሁ በፍልሰታ ቅደሴ Aታስታጉሉ፡፡

ጥያቄዎች፡1. Eመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የምናስብበትን ጾም የምንጾምበት ጊዜ መቼ ነው?
ምን ተብሎ ይታወቃል?
2. Eመቤታችን በዚህ ዓለም ለምን ያህል ጊዜ ኖራለች? ያረፈችው፣ የተቀበረችው Eና ተነሥታ
ያረገችው መቼ ነው?
3. Eመቤታችንን ለማሰብ የምንጾመው ጾም ምክንያቱን Eና ታሪኩን ግለጹ፡፡
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መታመንና መታረም
Aርባ ዘጠነኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች የሕይወታችንን መንገድ በተሰጠን በመታመንና ራሳችንን
በማረም ስለ ማሳደግ ያውቃሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን ጥያቄዎች
በመመለስ ያብራራሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "የማይታየውን Eንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን

የክብርን የዘላለም ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው
የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነውና፡፡" 2ኛ ቆሮ.4.08፡፡
ምንባብ፡- ዘፍጥ."1."3፣ማቴ.!5.04-"፣ራE.!1.1-0

መግቢያ፡ስለሚሰጠን

ጸጋ፣

በዛሬው ትምህርታችን ጥቂት በጥቂት Eየታመንን ጌታ ስለሚጨምርልንና
ለዘላለማዊው

ሕይወታችን

በሚኖረን

ዝግጅትም

ከስሕተቶቻችን

ትምህርት

በመውሰድ Eንዴት Eንደምንታርም Eንማራለን፡፡

የሳምንቱ ትምህርቱ
በጥቂቱ መታመን
መጽሐፍ ቅዱስ Eንዲህ ይላል፡- "በጥቂቱ ታምነሃል፤በብዙ Eሾምሃለሁ፤…" ማቴ.!5.!1፡፡
ይህ ማለት በምድራዊ ነገሮች ላይ ታማኝ ሆነህ ስትገኝ በሰማያዊ ነገሮች ላይ Eሾምሃለሁ ማለት
ነው፡፡ በዚህኛው ዓለም ውስጥ ታማኝ ሆነህ ከቆየህ በዘላለማዊነት ውስጥ Eሾምሃለሁ ማለትም
ነው፡፡ ይህ መመሪያ በብዙ መስኮች ላይ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል….
ዘመዶችህን በመውደድ ላይ ታማኝ ሆነህ ከተገኘህ EግዚAብሔር ጠላቶችህንም በመውደድ
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ላይ ይሾምሃል፡፡ ጠላትህን የምትወድበትን ጸጋ ያድልሃል ማለት ነው፡፡

በትርፍ ጊዜህ EግዚAብሔርን የምታገለግል ከሆንክ በሕይወትህ ጊዜ ሙሉ በEርሱ ላይ
ትኩረት የምታደርግበትን ፍቅር ያድልሃል፡፡ የፈቃድ ኃጢAቶችን ከAንተ በማስወገድ ላይ
ታማኝ ሆነህ ከተገኘህ EግዚAብሔር ያለ ፈቃድ ከሚመጡ ኃጢAቶች ነጻ ያወጣሃል፡፡
ንቁ ኅሊናህን ከክፉ Aሳቦች የምትጠብቅ ከሆንህ EግዚAብሔር ንቁ ያልሆነው ኅሊናህን
ንጽሕና ያድልሃል፣ከዚህ በተጨማሪ የሕልሞችህን ንጽሕናም ያድልሃል፡፡
ልጅ Eያለህ ታማኝ ከሆነህ EግዚAብሔር ውጊያዎች በሚበዙበት በወጣትነት ዘመንህ
ውስጥም ታማኝነትን ያድልሃል፡፡
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ሌሎች ሰዎች ላይ በቃላት ብቻ የማትፈርድባቸው ሆነህ ለመገኘት ታማኝ ከሆንህ ይበልጥ
Aስቸጋሪ በሆነው በAሳብ Eንዳትፈርድባቸው ያስችልሃል፡፡
ልክ

Eንደዚሁ

ራስህን

ከውጪያዊ

ንዴት

በመጠበቅ

ላይ

ታማኝ

ሆነህ

ከተገኘህ

EግዚAብሔር ከውስጣዊ ቁጣ፣ ንዴትና ቅናት ነጻ ያወጣሀል፡፡
በተለመዱ መንፈሳዊነቶች (በመንፈስ ፍሬዎች) ላይ ታማኝ ሆነህ ከተገኘህ EግዚAብሔር
የመንፈስ

ስጦታዎችን

ያድልሃል፣

በመጀመሪያው

ላይ

ታማኝ

ሆነህ

ካልተገኘህ

ሁለተኛውን ፈጽሞ ልታገኘው Aትችልምና፡፡
EግዚAብሔር በመጀመሪያ የሚፈትሽህ

በጥቂት ነገር ነው፡፡ በዚህች በጥቂቷ ነገር ላይ ታማኝ

መሆንህን ካረጋገጥህ Eርሱ በሚበልጠው ነገር ላይ ይሾምሃል፡፡
ውድቀትህንና Aለመታመንህን በጥቂቱ ነገር ላይ ከገለጽህ ግን EግዚAብሔር በሚበልጠው ነገር
ላይ

Aይሾምህም፡፡

መጽሐፍ

ቅዱስ

Eንዲህ

ይላልና፡-"ከEግረኞች

ጋር በሮጥህ ጊዜ Eነርሱ

ቢያደክሙህ ከፈረሶች ጋር መታገል Eንዴት ትችላለህ?" ኤር.02.5፡፡
ብዙ

ሰዎች

ዝቅተኛውን

ሓላፊነት

መወጣት

ሳይችሉ

ከፍተኛውን

ኃላፊነት

ለመቀበል

ማሰባቸው Eጅግ Aስደናቂ ነገር ነው፡፡ Eነዚህ ሰዎች በተሰጣቸው ጸጋ ሳይጠቀሙ ተጨማሪ ጸጋ
Eንዲሰጣቸው የሚጠይቁ ናቸው፡፡ ይህን ሲያደርጉም "በጥቂቱ ታምነሃል፤ በብዙ Eሾምሃለሁ፤…"
የሚለውን የEግዚAብሔር ቃል በመዘንጋት ነው፡፡ ይህ ቃል ለEነርሱ Eንደ ሆኔታው የሚወሰንበት
ነው የሚሆነው፡፡
በጥቂቱ ነገር ላይ የምትታመን ከሆነህ EግዚAብሔር በብዙ ነገር ላይ ይሾምሃል፡፡ ልታደርገው
በምትችለው

ነገር

ላይ

ታማኝ

ከሆንህ

EግዚAብሔር

ልታደርገው

በማትችለው

ነገር

ላይም

ይሾምሃል፡፡
በሚታዩ ነገሮች ላይ ታማኝ ከሆንህ EግዚAብሔር በማይታዩ ነገሮች ላይ ይሾምሃል፡፡ በዚህም
Aይን ባላየው፣ ጆሮ ባልሰማውና በሰው ልብ ባልታሰበ ዘላለማዊ ከተማ ላይ ይሾምሃል፡፡
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EግዚAብሔር ታማኝነትህን በማንኛውም ነገር ላይ ሊፈትን ይችላል፡፡ ፈተናው Aንድ ቀላል
ትEዛዝ መጠበቅ ወይም ከAንዲት ፍሬ መከልከል ሊሆን ይችላል፡፡ በEውቀት ዛፍ ላይ ታማኝነትህ
ከተረጋገጠ EግዚAብሔር በሕይወት ዛፍና ከሰማይ በወረደው መና ላይ ይሾምሃል፡፡
ያሉህን መክሊቶች Aሳንሰህ Aትመልክት፡፡ ይልቁንም ባሉህ መክሊቶችህ ላይ ታማኝ ሆነህ
ተገኝ፡፡ EግዚAብሔር የሚመለከተው ያሉህን መክሊቶች ማነስ ወይም መብዛት Aይደለም፤ ባሉህ
መክሊቶች ላይ ታማኝ ሆነህ መገኘትህን Eንጂ፡፡
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ከስሕተቶች መጠቀም(መማር)
ማንኛውም ሰው ለስሕተት የተጋለጠ ቢሆንም ከስሕተቱ የሚጠቀም (ተምሮ የሚታረም) ሰው
ግን ብልኅ ነው፡፡ ይህ ሰው ዳግመኛ ኃጢAት Eንዳይሠራ መንፈሳዊ ልምድን፤ Eውቀትንና ጥንቃቄን
ገንዘቡ ያደርጋል፡፡ ከAባቶቸ Aንዱ ይህን Aስመልክቶ ሲናገር Eንዲህ ብሏል፡፡"ዲያብሎስ ለተመሳሳይ

ኃጢAት ሁለቴ የቀሰቀሰኝን ጊዜ Aላስታውስም፡፡"
መንፈሳዊ ሰው በስሕተቶቹ ውስጥ ትሕትናን የራሱ ያደርጋል፡፡
ይህ ሰው ድካሙን ስለሚረዳ የሰዎችንም ድካም ለመረዳት Eድል Aለው፡፡ በራሱ Aይመካም፤
ትሑት ነው፡፡ ይህ ሰው ስሕተቱን በመለየትና Eንደ ሌሎች ሰዎች Eንዴት ለስሕተት Eንደሚጋለጥ
በማወቅ ከስሕተቱ ይማራል፡፡ በመሆኑም Aይኮራም ወይም Eብሪት Aይሰማውም ወይም ራሱን
ከሌሎች ልዮ Aድርጎ Aይመለከትም፡፡ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ "ስለዚህ Eንደ ቆመ የሚመስለው

Eንዳይወድቅ ይጠንቀቅ፡፡" (1ኛ ቆሮ.0.02) ብሎ የተናገረው ቃል በEርሱ ሕይወት ውስጥ ተግባራዊ
ይሆናል፡፡
Eብሪተኛ ሰው ሲወድቅ ስለሚደክም ለውድቀት የሚያበቁት ጥፋቶቹን በተደጋጋሚ መሥራቱን
ይቀጥላል፡፡ በመጨረሻም ይሰላቻል፣ ተስፋ ይቆርጣል፣ ላይነሣም ወድቆ ይቀራል፡፡
መንፈሳዊው

ሰው

ለራሱና

ለሌሎች

በሚያደርገው

የጸሎት

ልምምድ

ውስጥ

ከስሕተቱ

በመማርና በመታረም ይጠቀማል፡፡ Eርሱ የሰው ልጆች ድል ነሺነት የሚመሠረተው በEነርሱ
ኃይልና ብልሃት ላይ ሳይሆን ምንጊዜም ቢሆን ወደ ድል በሚመራን በEግዚAብሔር Eርዳታ
መሆኑን ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ ይህ በመሆኑም ሰው "Eርዳኝ Eድናለሁም፤…" (መዝ.)08.)07) Eና

"Aምላካችን ስለ Eኛ ይዋጋል፤…" (ነህ.2.!) በማለት በጸሎቱ ከEግዚAብሔር ጋር ይጣበቃል፡፡
ብልኅ ሰው ግን በኃጢAቶቹ ውስጥ ያሉትን የዲያብሎስ ማታለያዎችና ውጊያዎች ይገነዘባል፡፡
Eርሱ ዲያብሎስ ወደ ሰው ልጆች ነፍስ Eንዴት Eንደሚገባ? Eንዴት Aድርጎ Eርሱን
መጠንቀቅ
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Eንዳለበትና

Eንዴት

ትክክለኛ

ሰው

መሆን

Eንደሚገባው?

ይማራል፡፡

ይህ

ብቻ

Aይደለም፣ Aመጣጡንና መንገዱን ይበልጥ Eየተረዳ ሲመጣም ሌሎችን ለመርዳት የሚያስችለውን
ሁኔታ ያዘጋጃል፡፡

ከስሕተቱ የሚማር ለሌሎች Aዛኝ ነው፡፡
መንፈሳዊ ሰው ሲወድቅ ለሌሎች ለወደቁ ሰዎች ይበልጥ ኀዘን ስለሚሰማው Eነርሱን Aይገሥጽም፡፡
በEነርሱም ላይ Aይፈርድም፤ Eርሱ ራሱ የዲያብሎስን ኃይልና የሰው ልጆችን ደካማ ተፈጥሮ
ያውቃልና፡፡ በመሆኑም የሌሎች ሰዎች ኀዘን ኃዘኑ ነው፡፡ "ከEነርሱ ጋር Eንደ ታሰራችሁ ሆናችሁ

Eስሮችን Aስቡ፣ የተጨነቁትንም ራሳችሁ ደግሞ በሥጋ Eንዳለ ሆናችሁ Aስቡ፡፡" Eብ.03.3፡፡
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መጠቀምን የሚሻ ሰው ከራሱም ሆነ ከሌሎች ሰዎች ስሕተት ይጠቀማል፡፡
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌሎች ስሕተት የተጠቀሰው ለዚህ ነው፡፡ በዚህ መሠረት Eኛ
Eንጠቀምባቸው ዘንድ የነቢያትና የጻድቃን ስሕተቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ Eንዲጻፉ Aምላካችን
ፈቅዷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ "…ከብርቱም ውስጥ ጥፍጥ ወጣ…." (መሳ.04.04) በማለት ያናገረ
Aምላካችን EግዚAብሔር ለድኅነታችን ይሆን ዘንድ ከEያንዳንዱ ኃጢAት ጠቃሚ ትምህርት ሊሰጠን
ይችላል፡፡
ከዚህም በላይ በሕይወታችን ዘመናት ከምናገኛቸው ሰዎቸ ሁሉ Eንጠቀማለን፡፡ ከጻድቅ ሰው
ምሳሌ ስንወስድ ከEኛና ከሌሎች ሰዎች ኃጢAት ደግሞ ልምድና ንቃትን ገንዘብ Eናደርጋለን፡፡

ማጠቃለያ
በጥቂቱ

መታመን

በብዙ

ያሾማል፡፡

በተሰጣችሁ

ታማኞች

ሁኑ፡፡

ትንሹን

ማብዛትና

በሚበልጠው መሾም የሚችለው EግዚAብሔር በታማኝነታችሁ ብዙ ኃይል ድንቅ ነገር ያደርጋል፡፡
ስሕተቶች Aይሠሩም Aይባልም፡፡ ነገር ግን ቶሎ ማረም ከውድቀት ምክንያቶች መጠበቅ፤ ከራስና
ከሌሎች ስሕተት መማር ብልህነት ነው፡፡

ተግባር
ለቤተሰብ ለቃላችሁና ለፈጣሪ ቃል ታማኞች ሁኑ፡፡
ባለፈው ስሕተታችሁ ምክንያት ላይ ተወያዩ፡፡
መዝሙር

ትርጉም

EግዚAብሔር ኀበነ ልሳነ ጥበብ

EግዚAብሔር ሆይ የቤተ ክርስቲያንን ሕግ

ከመ ናEምር ሕጋ ለቤተ ክርስቲያን

የምናውቅበት ጥበብ ስጠን፡፡

ጥያቄዎች፡-

www.zeorthodox.org

1. ‹‹በጥቂቱ ታምነሃል፤ በብዙ Eሾምሃለሁ፤›› ማቴ.!5.!1

የሚለውን

ኃይለ

መሠረት አብራሩ፡፡
2. ‹‹ከስሕተቱ የሚማር ሰው ለሌሎች ያዝናል›› የሚለውን Aባባል ግለጹ፡፡
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Aቡነ ተክለ ሃይማኖት
ሃምሳኛ ሳምንት
የትምህርቱ ዓላማ፡- ተማሪዎች ስለ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ታሪክ፣ ተጋድሎና ያውቃሉ፤
በዚህም መሠረት መንፈሳዊ ኑሮን ይገነዘባሉ፤ መምህሩ የሚሰጧቸውን
ጥያቄዎች ይመልሳሉ፡፡
የሚጠና ጥቅስ፡- "EግዚAብሔር በጻድቁ Eንደተገለጠ Eወቁ" መዝ. 4÷3

መግቢያ፡-

በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የተፈጸመውን የሐዋርያትን መንፈሳዊ ሥራና

በክርስቶስ ስም የፈጸሙትን ተጋድሎ ተምረናል፡፡ በዛሬው ትምህርታችንም በIትዮጵያ ከተነሱት
ትላልቅ ቅዱሳን Aንዱ ስለሆኑትና IAማንያንን Aስተምረው ስላጠመቁ ቅዱስ Aባት Eንማራለን፡፡

ልደትና Eድገት
በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን Aዲስ ሐዋርያ የተባሉት የAሥራ ሦስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን
ጻድቅ ናቸው - Aቡነ ተክለሃይማኖት፡፡ Aባታቸው ጸጋ ዘAብ Eናታቸው EግዚE ኀረያ ይባላሉ፡፡
የAቡነ ተክለሃይማኖት ወላጆች ልጅ ስላልነበራቸው ፤ ቅዱስ ሚካኤልን Eንዲያማልዳቸው በመለመን
ሀብታቸውን ሁሉ ለድኾች ይመጸውቱ ነበር፡፡ Aንድ ቀን ቅዱስ ሚካኤል በሕልም ተገልፆ Eንደ
ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዓይነት የተባረከ ልጅ Eንደሚወልዱ Aበሠራቸው፡፡ Eንደ ሕልማቸውም
ታኅሣሥ !4 ቀን ልጅ ወለዱ፡፡ ፍስሐ ጽዮን ብለውም ሰየሙት፡፡ (የጽዮን ደስታ ማለት ነው፡፡)ቤተ
ሰቦቻቸው በነበሩበት Aካባቢ የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ስለነበር Aባታቸው Eዚያ ያገለግሉ
ነበር፡፡

www.zeorthodox.org

Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ተAምራትን ማድረግ የጀመሩት ገና በልጅነታቸው ነው፡፡ በተወለዱ
በሦስተኛ ቀናቸው ‹‹Aሐዱ Aብ ቅዱስ Aሐዱ ወልድ ቅዱስ Aሐዱ ውEቱ መንፈስ ቅዱስ›› ብለው
Aመስግነዋል፡፡ በAካባቢው በተከሠተው ድርቅ የተነሣ የሚበላና የሚጠጣ በመጥፋቱ የቅዱስ
ሚካኤልን ዝክር ለመዘከር ወላጆቻቸው ተቸገሩ፡፡ ፍሥሓ ጽዮን Eናታቸውን የዱቄቱን Eቃ
Eንድታመጣላቸው ጠይቀው Eጃቸውን ሲያሳርፉበት በዱቄት ተሞላ፡፡ በዚህ መልኩም ዐሥራ

ሁለት

ቅርጫት ሙሉ ዱቄት ተገኘ፡፡ የዘይቱንም Eቃ Eንዲሁ ሞሉት፡፡ በዚህም የቅዱስ ሚካኤል ዝክር
ተዘከረ፡፡
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ትምህርት፣ ጥሪ Eና ክህነት
በልጅነታቸው የመጀመሪያውን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ያገኙት ከAባታቸው ነው፡፡ በAስራ
Aምስት

ዓመታቸው

Aባታቸው

ወደ

ግብጻዊው

Aቡነ

ቄርሎስ

ዘንድ

ወስደዋቸው

ድቁናን

ተቀብለዋል፡፡ በAካባቢያቸው ያለውን ፈረስ መጋለብንና ቀስት መወርወርን የመሳሰለውንም ትምህርት
ተምረው ነበር፡፡ Aንድ ቀን ከጓደኞቻቸው ጋር ቀስት በመወርወር ላይ Eያሉ ቅዱስ ሚካኤል
ተገልጦ፤ ካሁን በኋላ ሕዝብን ለማዳን መመረጣቸውን፣ EግዚAብሔርም ሙት የማስነሣት፣ ድውይ
የመፈወስና Aጋንንትን የማውጣት ጸጋ Eንደ ሰጣቸው ገለጠላቸው፡፡ ስማቸውንም ተክለ ሃይማኖት
ብሎ ለወጠው፡፡ "ተክለ ሃይማኖት" ማለትም የሃይማኖት ተክል ማለት ነው፡፡
ከዚህ በኋላ ወደ Aቡነ ቄርሎስ ዘንድ ሄደው ቅስና

በመቀበል Aባታቸው በሚያገለግሉበት

ደብር በርጋታና በትሕትና ማገልገል ጀመሩ፡፡
ሐዋርያዊ Aገልግሎት
መጀመሪያ EግዚE ኀረያ በመቀጠልም ጸጋ ዘAብ ሲያርፉ ሀብታቸውን ለድኾችና ለAብያተ
ክርስቲያናት

ሰጥተው

ለሐዋርያዊ

Aገልግሎት

ወጡ፡፡

ከAቡነ

Iየሱስ

ሞዓ

ጋር

በሐይቅ

ከመገናኘታቸው በፊት ቅስናን ተቀብለው በሸዋና በዳሞት በስብከተ ወንጌል Aገልግለዋል፡፡
በዚያን ጊዜ ቡልጋ ዙርያውን በጣOት Aምልኮ የተከበበ ነበር፡፡

ከታ በተባለው ቦታ ለሦስት

ዓመታት በማስተማር Aምልኮ ጣOትን Aጥፍተው ታቦትና ካህን ከዞረሬ Aምጥተው Aብያተ
ክረስቲያናትን ተክለውላቸዋል፡፡
ቀጣዩ የስብከተ ወንጌል ሥራቸው በደቡብ ሸዋ በዳሞት ላይ ያተኮረ ነበር፡፡ መጀመሪያ በይፋት
ተራራ ይመለክ የነበረውን ጣOት በማስቀረት ክርስትናን ለሰባት ወራት Aስተምረዋል፡፡ ከዚያም
ቢላት ወደሚባል በጠንቋይ ንጉሥ ወደሚመራ ሀገር ገብተው ማስተማር ጀመሩ፡፡ ይሁን Eንጂ
ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞAቸዋል፡፡ በመጨረሻ ግን Aልመለስ ያሉትንና ሕዝቡ Eንዳይማር Eንቅፋት

www.zeorthodox.org

የሆኑትን ጠንቋዮች Eና ጋሻ ጃግሬዎቻቸውን በፈቃደ EግዚAብሔር መሬት ውስጥ Aሰጠሟቸው፡፡
ብዙ ሕሙማንን ፈውሰውና ሕዝቡንም Aስተምረው Aሳምነዋል፡፡

ይህ ቦታ በወላይታ ውስጥ ሆኖ በዳሞቱ ንጉሥ ሥር ነበር፡፡ Aቡነ ተክለሃይማኖት

ቤተ

ጣOቱን በማፈራረሳቸው የAካባቢው መስፍን ቃፈረ ውድም Aስይዞ ከሞተለሚ ዘንድ ሊያቀርባቸው
ማሰቡ በገድላቸው ተጽፎ ይገኛል፡፡ በኋላም በመስፍኑ ልጅ ላይ ያደረው ሰይጣን "ፍስሓ ጽዮን
ሆይ÷ልታጠፋኝ መጣህን?" Eያለ Eየጮኸ ሲለቅ በማየቱ መስፍኑ ደንግጦ ከታሠሩበት ፈታቸው፤
ይቅር ይሉት ዘንድም ለመናቸው፤ Eርሱም Aምኖ ተጠምቆ ስሙ ገብረ ዋሕድ ተባለ፡፡ ቤተሰቡም
በሙሉ ተጠመቀ፡፡
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የዳሞቱ ንጉሥ ሞተለሚ EግዚE ኀረያን Aገባለሁ

ብሎ ባሰበበት በሰርጉ Eለት ቅዱስ ሚካኤል

በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲነጥቀው ስላየ AEምሮው ሁሉ ታውኮ ነበር፡፡ የቢላቱ መስፍን
ንጉሣችን AEምሮው ታውኳልና ይፈውሱት ብሎ ነገራቸው፡፡ Eርሳቸውም ከመስፍኑ ጋር ወደ
ዳሞት Aብረው ተጓዙ፡፡ ሞተለሚ የሁለቱን መምጣት ሲሰማ ደንግጦ Aቡነ ተክለ ሃይማኖትን
በሁለት ቅርጫት ከትተው በጦመ ግራርያ ገደል Eንዲጥሏቸው Aዘዘ፡፡ ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል
በክንፉ ስለጠበቃቸው ምንም ሳይሆኑ ቀሩ፡፡ ተመልሰውም በፊቱ ቆሙ፡፡ ሞተለሚ የላካቸውን ሰዎች
ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ትEዛዝ ገደል Eንዲጥሏቸው Aዝዞ ከAሥር ምስክሮች ጋር ላከ፡፡
ነገር ግን Aሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ፡፡ ይህን ሲመለከቱ ምስክሮቹም ሆኑ የዳሞት ሕዝብ
በክርስትና Aምነው Aምልኮ ጣOትን ተው፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ከጠንቋዮች ጋር Eንደ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍና ሙት በማስነሣት
ሞተለሚን Aሳምነው ካጠመቁ በኋላ ንጉሡ ለቤተክርስቲያን

ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ፡፡ Eርሳቸውም

በዳሞት ለAሥራ ሁለት ዓመታት Aስተምረዋል፡፡
በርካታ Aባቶችን በ‹‹ንቡረ Eድ›› ከፍተኛ የቤተ ክርስቲያን መዓርግ
ክፍሎች

በስብከተ

ወንጌል

Eንዲሰማሩና

ክርስትናን

Eንዲያስፋፉ

Eየሾሙ በተለያዩ የሀገሪቱ

Aድርገዋል፡፡

ለምሳሌ

Aቡነ

ሳሙኤል ዘደብረ ወገግ፤ Aቡነ ዜናማርቆስ ይጠቀሳሉ፡፡

ገዳማዊ ሕይወት
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ሐይቅ የገቡት በሠላሳ ዓመታቸው ነው፡፡ በሐይቅ Eስጢፋኖስም
ሥርዓተ ምንኩስናን Eየተማሩ፣ ገዳሙንም Eየረዱ በዚያን ጊዜ ታዋቂ ከነበረውና በሊቃውንትና
በቅዱሳት መጻሕፍት ከዳበረው የሐይቅ ትምህርት ቤት ብዙ Eውቀትን ገብይተዋል፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በሰሜን Iትዮጵያ የሚገኙ ቅዱሳት መካናትን ከጎበኙና ከAባቶች ጋር
ከተገናኙ በኋላ ደብረ ዳሞ ገብተው Aገልግለዋል፡፡ በዚያም ሥርዓተ Aስኬማ ተፈጽሞላቸዋል፡፡
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የመጀመርያዎቹን ደቀ መዛሙርት ያፈሩት በደብረ ዳሞ ገዳም በነበሩበት ጊዜ Eንደነበር

የደብረ ዳሞ

ገዳም ታሪክ ይገልጣል፡፡
Aቡነ

ተክለ

ሃይማኖት

ከደብረ

ዳሞ

ገዳም

ሲወርዱ

ሰይጣን

የመውረጃውን

ገመድ

ቆረጠባቸው፡፡ በዚህ ጊዜ ስድስት Aክናፈ ጸጋ ተሰጥቷቸው ከተራራው ስር ሁለት ሺሕ ክንድ ያህል
ርቀው በሰላም ደረሱ፡፡ ከዘመናት በኋላ ባረፉበት ሥፍራ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን ተሠርቶበታል፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት Eድሜያቸው ወደ ሰባዎቹ Aጋማሽ ሲሆን Eርሳቸው ብቻቸውን
ከሚያደርጉት የስብከተ ወንጌል ተልEኮ በተጨማሪ ሌሎችንም ለዚህ ተልEኮ ለማሠማራት ይችሉ
ዘንድ Eንደ ሐይቅ Eስጢፋኖስ Aመቺ የሆነ ገዳማዊ ቦታ ለመመሥረት ወደ ደብረ Aስቦ ገቡ፡፡ Aቡነ
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ተክለ

ሃይማኖት

በዚህ

ገዳም

በተጋድሎ

መኖራቸው

በየAካባቢው

Eየተሰማ

ብዙ

መነኮሳት

ተሰባሰቡ፡፡ Eርሳቸውም Eመቤታችንን ይወዱ ስለነበር በዋሻው Eኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ
ማርያምን Aኑረው ነበር፡፡ በEኩሌታው ደግሞ Eርሳቸው ከAሥራ Aምስት ደቀ መዝሙሮቻቸው ጋር
ይኖሩ ነበር፡፡ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በደብረ Aስቦ ለሃያ ዘጠኝ ዓመታት ኖረዋል፡፡
ብሔራዊ ሓላፊነቶች በሀገርና በቤተ ክርስቲያን
በነAኩቶ ለAብና ይኩኖ Aምላክ በተፈጠረው የሥልጣን ሽኩቻ የEርስ በርስ ጦርነት ተነሥቶ
ሀገሪቱ ስትታመስ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ገላግለዋል፤ይኩኖ Aምላክ ሲነግሥ ጳጳስ ስላልነበር የቀቡት
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በወላይታ ባደረጉት ታላቅ የሐዋርያነት ሥራ ሕዝቡ "ጨጌ"/በወላይትኛ
ሽማግሌ፣ ታላቅ፣ Aባት ማለት ነው/ ብሎ ጠርቷቸዋል፡፡ ይህ ስምም በኋላ ለደብረ ሊባኖስ Aበ
ምኔቶች መጠርያ ሆኗል፡፡
የግብጹ ሡልጣን ጳጳስ ተሹሞ Eንዲመጣ ባለመፍቀዱ Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ለAዳዲስ Aብያተ
ክርስቲያናትና፣ በሞተለሚ ጊዜ የጠፉትንም ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙ Aልቻሉም
ነበር፡፡ ወደ EግዚAብሔር ቢጸልዩ EግዚAብሔር "በሊቃነ ጳጳሳት Eንደሚሾሙ ሌሎች ጳጳሳት

ሳይሆን Aንተን ግን Eኔው ሾምኩህ" በማለት Eንደሾማቸው ገድላቸው ይናገራል፡፡ በተሰጣቸው
ሥልጣንም ሜሮን Aፍልተው፤ ታቦታትን ባርከው Aብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል፡፡

Eረፍታቸው
Eረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዝሙሮቻቸውን "ልጆቼ ሆይ÷ሁሉም መነኮስ መንግሥተ

ሰማያት ይገባል ማለት Aይደለም፡፡ ዓለምን በሚገባ የናቀ ብቻ ይገባል Eንጂ፡፡ መጀመሪያ
የEግዚAብሔር ጽድቁን ብቻ ፈልጉ፤ ጾምና ጸሎትን Aዘውትሩ፤ Eርስ በርሳችሁም ተዋደዱ፤
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ትEዛዛቱንም ጠብቁ" Eያሉ ይመክሯቸው ነበር፡፡ Aንድ ቀንም ጌታችን ተገልጦ Eርሳቸውና ሦስት
ደቀ

መዝሙሮቻቸው

በንዳድ

በሽታ

Eንደሚያርፉ

ገለጠላቸው፡፡

ወዲያውም

ሦስት

ደቀ

መዝሙሮቻቸው በንዳድ በሽታ Aረፉ፡፡
ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርትን ሰብስበው Aባ ኤልሳE የገዳሙ Aበ ምኔት Eንዲሆን ነገሯቸው፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖትም በነሐሴ !4 ቀን በዘጠና ዘጠኝ ዓመታቸው Aረፉ፡፡ መነኮሳቱም በኣታቸው
በነበረው ዋሻ ውስጥ ቀበሯቸው፡፡
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ማጠቃለያ
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት በIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወሳኝ የሆነ ቦታ ያላቸው ቅዱስ ናቸው፡፡
ክርስትናን በደቡብ Iትዮጵያ በመስበክ፣ ምንኩስናን በሸዋና በደቡብ Iትዮጵያ በማስፋፋት፣ ደቀ
መዝሙሮቻቸው

በጎንደር፣

በጎጃም፣

በደቡብ፣

በምEራብና

በምሥራቅ

Iትዮጵያ

ባከናወኑት

ሐዋርያዊ ተልEኮ ለIትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ባለ ውለታ ናቸው፡፡
ታኅሣሥ !4 ቀን የተወለዱበት፣ ግንቦት 02 ቀን Aጽማቸው የፈለሰበትና ነሐሴ !4

ቀን

ያረፉበት በቤተ ክርስቲያን ይከበራል፡፡
ጻድቁ በግብጽ ቤተ ክርስቲያን
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥለው በግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስናቸው
የሚታወቁ Iትዮጵያዊ Aባት ናቸው፡፡ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በበዓልነት
ከምታከብርላቸው Aራት ቅዱሳን/የጌታችንን፣ የEመቤታችንንና የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን
ጨምሮ/ Aንዱ ናቸው፡፡
በግብጽ የነበሩ /በዋዲ ኤል ናትሮን/ Iትዮጵያውያን መነኮሳት የAቡነ ተክለ ሃይማኖትን ተረፈ
Aጽም ወደ ግብጽ Aምጥተውታል በማለት ግብጾች ይተርካሉ፡፡ በኋላም ተረፈ Aጽሙ በAሮጌው
ካይሮ በሚገኘው የቅድስት ባርባራ ቤተ ክርስቲያን ተዛወረ፡፡
በመጨረሻም በታኅሣሥ !4

ቀን 09)%5 ዓ.ም በብፁE ወቅዱስ Aቡነ ሺኖዳ ትEዛዝ

በEስክንድርያ ወደ ሚገኘው የAቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን Eንዲዛወር ተደረገ፡፡
ከታሪኩ የተወሰዱ ትምህርቶች
በEኛም

ሕይወት በግል ጉዳዮቻችን ተጠምደን÷ለሌሎቹ ሕመምና ችግር ትኩረት ሳንሰጥ

Eናሳልፋለን፡፡ የጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ቤተሰቦች በቅዱስ ሚካኤል ቀን ችግረኞችን ይረዱ ነበር፡፡
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የቅዱሳን መታሠቢያ ቀናት ሌሎችን መርዳትን ያስታውሰናል፡፡ በዚህም በረከትን Eንቀበልበታለን፡፡

"የጻድቅ መታሠቢያ ለበረከት ነውና፡፡" ምሳ. 0÷7

ቅዱስ ሚካኤል የጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ጠባቂ መልAክ ነበር፡፡ ጻድቁም Eንደቤተሰቦቻቸው
ያከብሩት ነበር፡፡ Eኛም ከቤተሰቦቻችን የተቀበልነውን መልካም ነገር መልቀቅ የለብንም፡፡ በመጽሐፍ
ቅዱስም Eንዲህ ተብሏል "ልጄ ሆይ የAባትህን ምክር ስማ÷የEናትህንም ሕግ Aትተው፤ለራስህ

የሞገስ ዘውድ ለAንገትህም ድሪ ይሆንልሃልና፡፡" ምሳ 1÷8-9

ቅዱስ ጳውሎስም "Eንደ Aባቶቼ

Aድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን EግዚAብሔርን Aመሰግናለሁ፡፡" 2ኛ ጢሞ. 1÷3 ብሏል፡፡
Aቡነ ተክለ ሃይማኖት Eግዚኣብሔር በጠራቸው Aገልግሎት በትጋትና በታማኝነት የተሰለፉና
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ለዓለም ብርሃን የሆኑ ናቸው፡፡ Eኛም በታማኝነት Eና በትጋት መኖርን በሕይወታችን ለመተግበር
ከዛሬዋ Eለት መጀመር Aለብን፡፡

ተግባር፡-

ከቤተ ሰብ ጋር በመመካከር ገዳማትን ጎብኙ፡፡

ጥያቄዎች፡1. የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባት ማን ይባላሉ? መቼ ተወለዱ? Eናትና Aባታቸው በመጀመሪያ
ያወጡላቸው ስም ማን ይባላል?
2. አቡነ ተክለ ሃይማኖት መጀመሪያ ያደረጉት ተአምራት ምንድ ነው? በስንት ዓመታቸው?
3. ለAቡነ ተክለ ሃይማኖት የዲቁና Eና ቅስና መዓርግ የሰጧቸው ማን ናቸው? ተክለ
ሃይማኖት የሚለውን ስም ያወጣላቸው ማን ነው?
4. በAቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን በወላይታ የዳሞቱ ንጉሥ ማን ይባል ነበር? በዚያን ዘመንና
ቦታ

Aቡነ

ተክለ

ሃይማኖት

የፈጸሙትን

ሐዋርያዊ

Aገልግሎት፣

ተጋድሎ

Eና

የተደረገላቸውን ተAምራት Aቡነ ተክለ ሃይማኖት የፈጸሙትን ሐዋርያዊ Aገልግሎት፣
ተጋድሎ Eና የተደረገላቸውን ተAምራት ግለጹ፡፡
5. Aቡነ

ተክለ

ሃይማኖት

ሥርዓተ

Aስኬማ

የተፈጸመላቸው

የት

ነው?

የክንፍ

ጸጋ

የተሰጣቸውስ የት ነው? Eንዴት ተሰጣቸው?
6. ለAቡነ ተክለ ሃይማኖት የወላይታ ሕዝብ የሰጣቸው መዓርግ ስያሜ ምን ይባላል? በዚህ
መዓርግ የሚጠሩት የየትኛው ገዳም Aባቶች ናቸው፡፡
7. የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው የAቡነ ተክለ ሃይማኖት
በዓላት መቼ Eና ምን ምን ናቸው?
8. የግብጽ ቤተ ክርስቲያን በቅድስናቸው የምታከብራቸው Iትዮጵያውያን ቅዱሳን Aባቶች Eነ
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ማን ናቸው?
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ዋቢ መጻሕፍት
- ሃብተማርያም ወርቅነህ (ሊቀ ሥልጣናት)፣ ጥንታዊ የIትዮጵያ ሥርዓተ ትምህርት፣ Aዲስ
Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ ማተሚያ ቤት፣ 1963 ዓ.ም
- ሃይማኖተ Aበው፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣ 1986 ዓ.ም
- Aባ መልከ ጼደቅ (ሊቀ ጳጳስ)፣ ትምህርተ ክርስትና፣ Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባዔ ማተሚያ
ቤት፣ 1984 ዓ.ም፡፡
- Aባ ጎርጎርዮስ (ሊቀ ጳጳስ)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1974 ዓ.ም፡፡
- ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ
ቤተክርስቲያን Eምነት፣ ሥርዓት Aምልኮና የውጭ ግኝኙነት፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም.
- ሊቃውንት ቤተክርስቲያን (Aዘጋጆች)፣ የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንትና ዛሬ፣ Aዲስ Aበባ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት፣ 1990 ዓ.ም.
- ሉሌ መልAኩ (መምህር)፣ የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1997 ዓ.ም፡፡
- መሐሪ ትርፌ (ሊቀ ሊቃውንት)፣ መጽሐፈ ሐዲሳት ሠለስቱ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣
Aርትስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1989 ዓ.ም፡፡
- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም
- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም፡፡
- መጽሐፈ ስንክሳር፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1983 ዓ.ም
- መጽሐፈ ቅዳሴ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1988 ዓ.ም
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- ወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1988 ዓ.ም
- ዳኛቸው ካሳሁን (መልAከ ሰላም)፣ ክርስቲያናዊ ሥነ-ምግባር፣ Aዲስ Aበባ፣ ማኅበረ ቅዱሳን፣
2003 ዓ.ም
- ደረጀ ጅማ (መጋቤ AEላፍ)፣ ምን ያስጨንቃችኋል ክፍል ፪፣ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት፣ 2002 ዓ.ም፡፡
- መጽሐፍ ቅዱስ፣ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1980 ዓ.ም
- ሐረገ ወይን ቸርነት፣ ሴትና Aህያ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2005 ዓ.ም፡፡
- ምክረ ሥላሴ ገብረ Aማኑኤል (ዶ/ር)፣ ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2000 ዓ.ም
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- ኅሩይ ኤርምያስ (መምህር)፣ መዝገበ ታሪክ፣ Aዲስ Aበባ፣ 2002 ዓ.ም
- የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት፣ Aዲስ Aበባ፣ የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር፣ 1996 ዓ.ም፡፡
- 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(ብጹE Aቡነ)፡፡ 1996

ዓ.ም፡፡ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ፡፡ Aዲስ

Aበባ፡፡ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፡፡
- መሐሪ ትርፌ (በሊቀ ሊቃውንት) ፡፡ 19
Aዲስ Aበባ፡፡

ዓ.ም፡፡ የጳውሎስ መጽሐፍ ንባቡና ትርጓሜው፡፡

www.zeorthodox.org

- ዳንኤል ተሾመ፡፡ 19

ዓ.ም፡፡ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሊታወቁ የሚገባቸው መሠረታዊ

ጉዳዮችና የትርጉም ስልቶች፡፡ A.A
- Pulpet ; 19

A.D; Bible commentary The Epistle of paul to the ROMAN;

- Tadros Yakob Malaty (Father); 2007-2008 A.D; The Epistle of Saint Paul to the
Romans; Alexandria,Egypt.
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- መብራቱ ኪሮስ (ዲያቆን)፡፡ Aጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፡፡ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ
ኮሌጅ ያልታተመ መማሪያ፡፡
- ጎርጎርዮስ (በብጹE 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

www.zeorthodox.org

- በጌታቸው ኃይሌ(ፕሮፌሰር)፡፡ 1997 ዓ.ም፡፡ የAባ ባሕርይ ድርሰቶች

- ዳንኤል ክብረት(ዲ/ን)፡፡ 1998ዓ.ም፡፡ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ ሜጋ
ማተሚያ ቤት፡፡
- ………፡፡ Aዋልድ መጻሕፍት፡፡ ሐመረ ተዋሕዶ፡፡
- Douglas J.D and Tenney M.c (1987) New International BIBLE DICTIONARY.
ZONDERVAN’S.Grand Rapids,MICHIGAN USA
- Holy Trinity College.(2004) Patrology፡ Holy Trinity College module/ unpublished./
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Malaty T.Y( Father)Patrology ;
- Malaty T.Y( Father).(199). Tradition and Orthodoxy. Alexandria .Egypt.
- ማኅበረ ቅዱሳን፡፡ 2004 ዓ.ም፡፡ ቤተ ክርስቲያንህን Eወቅ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ የማEረግ ቃል
ማተሚያ ቤት፡፡
- ነገረ ማርያም Shenoda - Pope (1999). The Holy virgin Saint Mary. Cairo,Egypt.
- ትንሣኤ ማሳተሚያ ድርጅት፡፡ (1988) ወንጌል ቅዱስ ትርጎሜ፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡ ብሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት
- የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት መማሪያ ፤ ካናዳ
- ሺኖዳ ሰው ምንድነው ፤ በብጹE ወቅዱስ ፤
- ክርስቲያን Aንትሮፖሎጂ
- ሺኖዳ (ብጹE ወቅዱስ ፤ Aቡነ)፡፡ መንፈሳዊው ሰው
- John Mark (Father). 19

. Ascending the heights ; A lay man guide to the

ladder of divine ascent
- Aበራ

(በሊቀ ጉባዔ ፤ Aባ)፡፡ 1996 ዓ.ም፡፡ ትምህርተ ሃይማኖትና ክርስቲያናዊ ሕይወት፡፡

Aዲስ Aበባ፡፡ ማኅበረ ቅዱሳን፡፡
- ሰሎሞን ሙሉጌታ (ቀሲስ)፡፡ 200

ዓ.ም፡፡ መሽኮርመምና ማሽኮርመም፡፡ በቦሌ ደብረ ሳሌም

የረቡE ጉባዔ የተሠጠ ስብከት በzeorthodox.org የተለቀቀ ጽሑፍ፡፡ Aዲስ Aበባ
- ሰሎሞን ሙሉጌታ (ቀሲስ)፡፡ 2000

ዓ.ም፡፡ ቅድመ ጋብቻ፡፡ በቦሌ ደብረ ሳሌም የረቡE ጉባዔ

የተሠጠ ስብከት በzeorthodox.org የተለቀቀ ጽሑፍ፡፡ Aዲስ Aበባ

www.zeorthodox.org

- ተስፋ ገብረ ሥላሴ፡፡ 1988፡፡ መጽሕፍተ መነኮሳት፡፡ Aዲስ Aበባ
- ኪዳነ ወልድ ክፍሌ፡፡ መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላት፡፡
- ጥUመ ልሳን፡፡() ያሬድና ዜማው፡፡ Aዲስ Aበባ፡፡

- ሙሳ (ሊቀ ጳጳስ)፡፡ ወጣትነትና የቅድስና ኑሮ፡፡ በመምህር ወንድወሰን ሶርሳ የተተረጎመ፡፡
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