በስመ Aብ ወወልድ
ወመንፈስቅዱስ Aሐዱ Aምላክ
Aሜን፡፡
Aሜን
፡፡

ሐሰተኛ
ኛ ተAምራት
ት - 2
መምህር፡፡‐ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ
መምህር
E‐mail: kesisolomon
kesisolomon4
4@gmail.com
@gmail com
ቦታ፡፡‐ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
ቦታ
በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12
12፡፡30 – 1፡30

ግንቦት ፲፫ ቀን ፳፻
፳፻፮፮ ዓ.ም.

ሐሰተኛ ተአምራት
•

•

•

ስለ ክርስትና Eምነት ምስክር ለመሆን Eውነተኛ ተAምራትን ከሐሰተኞቹ
መለየት ያስፈልጋል፡፡ ተAምራት EግዚAብሔር ለዓለም በሚሠራው ሥራ
ከነገሮች ሁሉ በላይ ሆኖ ጣልቃ Eየገባ የሚሠራ መሆኑን የሚጠቁሙና
የሚያረጋግጡ ናቸው
ናቸው፡፡
ከመጽሐፍ ቅዱስ በወሰድናቸው ትምህርቶች Aንጻር ስንተረጉመው ተAምር
ማለት ያልተጠበቀ ድንቅና ያልተለመደ መልEክት ማለት ሲሆን ይህም
በEግዚAብሔር የሚደረግ የሚፈጸም
የሚፈጸም፣ EግዚAብሔር ወዳጆቹን በቃሉ ወደራሱ
የሚጋብዝበት መሣሪያ ነው፡፡
ተAምር ከሐሰተኛ ተAምር የሚለይበት Aምስት ገጾች Aሉት፤ Eነዚህም፡1 በተፈጥሮ ከተለመደው የወጣ - ምሳሌ ሳትቃጠል የታየችው ሐመልማልና
1.
በውሃ ላይ መራመድ፡፡ ዘጸ 3፡፡
2. ሥነ መለኮታዊ ገጽታ፡- ተAምሩ ሁሉን ቻይ በሆነ በEግዚAብሔር የተደረገ
መሆኑ
3. ሥነ ምግባራዊ ገጽታ፡- የEግዚAብሔርን ባሕርይ ይገልጥልናል፣
EግዚAብሔር መልካም ስለሆነ ተAምራቱም መልካም Eንጂ ክፉ ገጽታ
ይዘው Aይገኙም፡፡ ፍትሕ የሚደረግበት ተAምር የEግዚAብሔርን
ፍትሐዊነት ያመለክተናል፡፡

ሐሰተኛ ተአምራት
ተAምር Eንደ ምትሐት ምልክትን ማድረግን ገንዘብ Aያደርግም፡፡ ሉቃ
23፡8፡፡ የተAምራቱ Aጠቃላይ ዓላማ የEግዚAብሔርን ክብር መግለጥ
መናገር ነውና፡፡ ተAምራቱ ተፈጥሮAዊ ባይሆኑም ከፍጥረትና ከፈጣሪ ጋር
ግን ይጋጠማሉ/ይስማማሉ፡፡ ለምሳሌ የድንግል በድንግልና መጽነስ ሰማያዊ
Eቅድ ሲሆን በተፈጥሮ ግን ያልተለመደ (የተለመደው በዘር በሩካቤ
መውለድ ነውና) ቢሆንም ፍሬው ግን ዓላማን ያሳካ ነበር፡፡ በተፈጥሮ
ያልተለመደ ቢሆንም ተፈጥሮን የሚቃረን Aልነበረም፡፡ ድንግል በድንግልና
ጸንሳ በዘጠኝ ወር ከAምስት ቀን በተፈጥሮ በተለመደው ወልዳለች፡፡
5 በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጹት የEግዚAብሔር ስጦታ የሆኑ ተAምራት
5.
ትምህርተ ሃይማኖታዊ(ዶግማዊ) ገጽ Aላቸው፡፡ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
Eውነትን ያስረግጣሉ፤ ነቢያቱና ደቀመዛሙርቱ ከEግዚAብሔር የተላኩ
Eውነተኛ ነቢያትና ሐዋርያት መሆናቸውን ሲያረጋግጥልን መልEክትና
ተAምራት Eጅ ለጅ ተያይዘው የሚራመዱ ናቸው፡፡
Eውነተኛ ተAምር ለተፈጥሮ ሕግ Aይገዛም፡፡ Iክሊፕስ ወይም ሜትሮይት
ወይም፣ ምድር መናወጥ ሌሎች ተፈጥሮAዊ ክስተቶች ተAምር Aይባሉም
ቢሆንም ለሂትለር መሸነፍ ጭጋግ Eንዳገዘ ባለቤታቸውና Aዛዡ EግዚAብሔር
ሆኖ ለሚፈልገው ምክንያት ይጠቀምባቸዋል፡፡
Eውነተኛ ተAምር ፈጣን ውጤት Aለው፡፡ ጌታችነ ለምጻሙን ነክቶ ወዲያው
Eንዳነጻው ማቴ 8
8፡3
3፣ Eንደ ሐሰተኛ ተAምር ወራትና ዓመታት Aይፈጅም
Aይፈጅም፡፡
4.

•

•

ሐሰተኛ ተአምራት
•

•
•
•
•

ዳቦ መብላት ማረስ መዝራት፣ ማረም፣ ማጨድ..
ማጨድ ይፈልጋል ጌታችን ግን
ተAምራትን ሲያደርግ Eንደ ተፈጥሮ ሥርዓት ይህ Aይገዛውም፤ ዳቦ ፈጥሮ
Aበርክቶ መግቦAልና፡፡ ዮሐ 6፡፡ Aንድን ሰው ማድረስ 18 ወይም ከዚያ በላይ
ዓመታት
ዓ
ታት ይፈጃል EግዚAብሔር ግን Aዳምን ከምድር Aፈር ወዲያው Aበጀው
ፈጠረው፡፡ ዘፍጥ 1፡፡
ሌላው Eውነተኛ ተAምራት ለEግዚAብሔር ክብርን ያመጣሉ፣ ይሰጣሉ፡፡ ካል

ተሰ 2
2፡9፣
9 ራE 16
16፡14፣
14 ቲቶ 1
1፡2፣
2 Eብ 6
6፡18፡፡
18

Eውነተኛ ተAምራት መልካሙን ነገር ወደ ዓለም ያመጣሉ፡፡ ሮሜ 8፡፡
Eውነተኛ ተAምራት ‹‹ሁሉ የሚቻለው የEግዚAብሔር ሥራዎች ናቸውና››
ማቴ 19፡26 Aይወድቁም የተፈወሰ Aይታመምም፡፡
Eውነተኛ ተAምራት በEግዚAብሔር ፈቃድ ብቻ ይፈጸማሉ፡፡ Eብ 2፡3-4፣ ቀዳ

ቆሮ 12፡11፡፡

ይቆየን፡፡
ይቆየን
፡፡
For your queries or questions E‐
E‐mail:
kesisolomon4
kesisolomon
4@gmail.com

To gget all the lessons,, surf :
www.zeorthodox.org
and surf
previous similar lesson from
http://tewahedo.org/False_Miracles.pdf

