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መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን

- ስለመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይሰማችኋል?

በዛሬውሥልጣኔ የተስፋፋበት ዓለምስ ተፈላጊነት Aለው?- በዛሬውሥልጣኔ የተስፋፋበት ዓለምስ ተፈላጊነት Aለው?

ይህንን Eናድርግይህንን Eናድርግ

- በቤታችን ዘወትርመጽሐፍ ቅዱስ ይኑረን፡፡

- ዘወትርመጽሐፍ ቅዱስን Eናንብብ፡፡

-- ሕይወታችንሕይወታችን በመጽሐፍበመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የታገዘየታገዘ ይሁንይሁን፡፡፡፡

-- በተግባርበተግባር በማድረግበማድረግ መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስን EንኑረውEንኑረው፡፡ ፡፡ ልበልበ AምላክAምላክ ዳዊትዳዊት ““Aንተ Eንዳልበድል፥ ቃልህን በልቤ
ሰወርሁ።” ” EንዳለEንዳለ፡፡ ፡፡ መዝመዝ 118118፡፡1111፡፡፡፡



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን
- Aንድን ጥቅስ ብቻመሠረት በማድረግ ጽንሰ ሐሳብንምይሁን ተግባርን የምንገነባ Aንሁን፡፡ ለምሳሌ “ስለAንድን ጥቅስ ብቻ ሠረት በማድረግ ጽንሰ ሐሳብንምይሁን ተግባርን የምንገነባ Aንሁን ለምሳሌ ስለ
ሆድህና ስለ በሽታህ ብዛት ጥቂት የወይን ጠጅጠጣ Eንጂ፥ ወደ ፊትውኃ ብቻ Aትጠጣ።” 1ኛ ጢሞ 5፡23፡፡

- ቅዱስ ጳውሎስ “ፊደል ይገድላልናመንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል።” ብሎናል፡፡ 2ኛ ቆሮ 3፡6፡፡

- ቅዱስ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ቋንቋ የተጻፈ የEግዚAብሔር ቃልና መለኮታዊ Eስትንፋስ ነው
ብሎታል፡፡ “የEግዚAብሔር ሰውፍጹምና ለበጎሥራሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የEግዚAብሔርመንፈስ
ያለበትመጽሐፍሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለውምክር ደግሞ
ይጠቅማል።” 2ኛ ጢሞ 3፡16-17፡፡ይጠቅማል  2ኛ ጢሞ 3 16 17

መጽሐፍ ቅዱስ ና ቤተ ክርስቲያናችን

የIትዮጵያ Oርቶዶክሳዊትተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንችን ትምህርተ ሃይማኖት (ዶግማ) ምንጩመጽሐፍ- የIትዮጵያ Oርቶዶክሳዊትተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንችን ትምህርተ ሃይማኖት (ዶግማ) ምንጩመጽሐፍ
ቅዱስና ምንጩትውፊተ ቤተ ክርስቲያን ነው፡፡

- በብርሃን ወይም በጨለማ የምንጓዝመሆናችንን ለይተን የምናውቅበት ወይም የምንለካበትመለኪያችን ነው፡፡

-- በውስጣችንበውስጣችን ጥልቅጥልቅ ተጽEኖተጽEኖ የሚያሳድርየሚያሳድር የሚለውጠንምየሚለውጠንም ታላቅታላቅ ኃይልኃይል ያለውያለው የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል ነውነው፡፡፡፡

-- ““ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነቢዩን የIሳይያስንመጽሐፍ ያነብ ነበር። … ጃንደረባውም። Eነሆውኃ፤
Eንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድር ነው? Aለው። ፊልጶስም። በፍጹምልብህ ብታምን፥ ተፈቅዶAል Aለው።Eንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድር ነው? Aለው። ፊልጶስም። በፍጹምልብህ ብታምን፥ ተፈቅዶAል Aለው።
መልሶም።Iየሱስ ክርስቶስ የEግዚAብሔርልጅ Eንደ ሆነ Aምናለሁ Aለ። ሰረገላውምይቆም ዘንድ Aዘዘ፥
ፊልጶስና ጃንደረባውሁለቱምወደውኃ ወረዱ፥ Aጠመቀውም። ።” ” የሐየሐ ሥራሥራ 88፡፡2626--3838፡፡፡፡



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን
- ቅዱስ ጳውሎስ ዳግመኛ “የEግዚAብሔርቃልሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም Aፍ ካለው ሰይፍሁሉ

ልቅ የተሳለ ነ ነፍስንና ንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም Eስኪለ ድ ስ ል የልብንም ስሜትናይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንናመንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም Eስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና
Aሳብ ይመረምራል።” ብሎናል፡፡ Eብ 4፡12፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ ና Eኛ Oርቶዶክሳውያን

- መጽሐፍ ቅዱስ ስሜታችንን፣ Aመለካከታችንን በመግለጽሕይወታችንን ከAምላካችንIየሱስ ክርስቶስ
ሕይወት ጋር ያነጻጽራል፡፡

- ጌታችንም “Eናንተ በመጻሕፍት የዘላለምሕይወት Eንዳላችሁ ይመስላችኋልና Eነርሱን ትመረምራላችሁ፤
Eነርሱም ስለ Eኔ የሚመሰክሩ ናቸው፡፡” ብሎናል፡፡ ዮሐ 5፡39፡፡

-- ቅዱስቅዱስ ጳውሎስምጳውሎስም ““የEግዚAብሔርቃል በሙላት ይኑርባችሁ። በጥበብሁሉ Eርስ በርሳችሁ Aስተምሩና
ገሥጹ። ።” ” ቆላቆላ 33፡፡1616፡፡፡፡

የሚከተሉትንየሚከተሉትን ነጥቦችነጥቦች በዝርዝርበዝርዝር EንመልከታቸውEንመልከታቸው
1.1. መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር መጽሐፍመጽሐፍ ነውነው
2.2. የመጽሐፍየመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ በረከቶችበረከቶች
3.3. መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስን ስለምንስለምን EናጠናለንEናጠናለን??
4.4. የEግዚAብሔርንየEግዚAብሔርን ቃልቃል EንዴትEንዴት EናጥናEናጥና??
5.5. የIትዮጵያየIትዮጵያ OርቶዶክሳዊትOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶተዋሕዶ ቤተቤተ ክርስቲያንናክርስቲያንና መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ
6.6. መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስናቅዱስና የቤተየቤተ ክርስቲያንክርስቲያን ሥርዓትሥርዓት
7.7. የIትዮጵያየIትዮጵያ OርቶዶክሳዊትOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶተዋሕዶ ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን ትምህርተትምህርተ ሃይማኖትሃይማኖት ((ዶግማዶግማ) ) መጽሐፍመጽሐፍ

ቅዱሳዊቅዱሳዊ ነውነው



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን
መጽሐፍ ቅዱስ የEግዚAብሔር መጽሐፍ ነው
- Eስከዛሬ ከተጻፉትመጻሕፍትሁሉ የሚበልጥታላቅመጽሐፍ ነው፡፡

- በመጽሐፉ EግዚAብሔርራሱ ለሰው ይናገራል፡፡

-- መለኮታዊመለኮታዊ መመሪያመመሪያ የሚገኝበትየሚገኝበት መጽሐፍመጽሐፍ ነውነው፡፡፡፡

-- መጽሐፉመጽሐፉ የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ስለሆነስለሆነ የሚከተሉትንየሚከተሉትን ይሰጣልይሰጣል፡፡፡፡
-- ከሐዘንከሐዘን መረጋጋትንመረጋጋትንጋጋጋጋ
-- ግራግራ በተጋባንበተጋባን ጊዜጊዜ ትክክለኛትክክለኛ AቅጣጫንAቅጣጫን
-- ለችግራችንለችግራችን ትክክለኛትክክለኛ ምክርንምክርን
-- ለኃጢAታችንለኃጢAታችን ተግሳጽንናተግሳጽንና
-- ለየEለቱለየEለቱ መሻታችንመሻታችን ወይምወይም ጥረታችንጥረታችን መበረታታትንመበረታታትን፣ ፣ EገዛንEገዛን፡፡፡፡ታታ ይይ ታታ ታታታታ

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ AንድAንድ ተራተራ መጽሐፍመጽሐፍ AይደለምAይደለም፡፡ ፡፡ ነገርነገር ግንግን ታሪክንታሪክን፣ ፣ ምሳሌንምሳሌን፣ ፣ መዝሙራትንመዝሙራትን፣ ፣ 
ትንቢቶችንትንቢቶችን፣ ፣ ፍልስፍናንፍልስፍናን፣ ፣ ፈጠራንፈጠራን፣ ፣ ወዘተወዘተ በAንድበAንድ ላይላይ ያካተተያካተተ ስብስብስብስብ ነውነው፡፡፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ከ ከ 1500 1500 በሚበልጡበሚበልጡ ቋቋንንቋቋዎችዎች ተተርጉተተርጉሟሟል፣ ል፣ በየዓመቱምበየዓመቱም ከሌሎችከሌሎች ማናቸውምማናቸውምሟሟ
መጻሕፍትመጻሕፍት በበለጠበበለጠ ሁኔታሁኔታ ብዙብዙ ቅጂቅጂ ይሸጣልይሸጣል፡፡፡፡

-- ከመጽሐፍከመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የሚበዙትየሚበዙት በሙሴበሙሴ፣ ፣ በልበበልበ AምላክAምላክ ዳዊትዳዊት፣ ፣ በጠቢቡበጠቢቡ ሰሎሞንሰሎሞን፣ ፣ በወንጌላውያንበወንጌላውያን
ማቴዎስናማቴዎስና፣ ፣ ሉቃስሉቃስ EንዲሁምEንዲሁም በቅዱስበቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ የተጻፉየተጻፉ ናቸውናቸው፡፡፡፡

-- EነርሱምEነርሱም የራሳቸውንየራሳቸውን ጽሑፍጽሑፍ AልጻፉምAልጻፉም፡፡ ፡፡ በነርሱበነርሱ በመጠቀምበመጠቀም የጻፈየጻፈ ከመጀመሪያውከመጀመሪያው EስከEስከ መጨረሻውመጨረሻው
የሚገኘውየሚገኘው የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ቃልቃል ጸሐፊጸሐፊ መንፈስቅዱስመንፈስቅዱስ ነውነው፡፡ ፡፡ 
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ቅዱስ ጴጥሮስ “ይህን በመጀመሪያ Eወቁ፤ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢትሁሉማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም- ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን በመጀመሪያ Eወቁ፤ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢትሁሉማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም
Aልተፈቀደም፤ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ Aልመጣምና፥ ዳሩ ግን በEግዚAብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች
በመንፈስ ቅዱስ ተነድተውተናገሩ።” ብሎናል፡፡ 2ኛ ጴጥ 1፡20-21፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ብሉይናብሉይና ሀዲስሀዲስ የሚባሉየሚባሉ ሁለትሁለት ኪዳናትኪዳናት AሉትAሉት፡፡፡፡ ኪዳንኪዳን ውልውል፣፣ ስምምነትስምምነት ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ብሉይናብሉይና ሀዲስሀዲስ የሚባሉየሚባሉ ሁለትሁለት ኪዳናትኪዳናት AሉትAሉት፡፡ ፡፡ ኪዳንኪዳን ውልውል፣ ፣ ስምምነትስምምነት ማለትማለት ነውነው፡፡፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ 81 81 ነውነው፡፡ ፡፡ 46 46 ቱ ቱ የብሉይየብሉይ ሲሆኑሲሆኑ 3535ቱ ቱ የሐዲስየሐዲስ ናቸውናቸው፡፡፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የተጻፈውየተጻፈው፡፡---- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ የተጻፈውየተጻፈው፡፡--
-- EንደEንደ ዳዊትናዳዊትና ሰሎሞንሰሎሞን ባሉባሉ ነገሥታትነገሥታት
-- EንደEንደ AሞጽAሞጽ ባሉባሉ EረኞችEረኞች
-- EንደEንደ ዘካርያስዘካርያስ ባሉባሉ ካህናትካህናት
-- EንደEንደ ሳሙኤልናሳሙኤልና IሳይያስIሳይያስ ባሉባሉ ነቢያትነቢያትEንደEንደ ሳሙኤልናሳሙኤልና IሳይያስIሳይያስ ባሉባሉ ነቢያትነቢያት
-- EንደEንደ ጴጥሮስናጴጥሮስና ዮሐንስዮሐንስ ባሉባሉ ዓሳዓሳ AጥማጆችAጥማጆች
-- EንደEንደ ቅዱስቅዱስ ጳውሎስጳውሎስ ባሉባሉ ሊቃውንትሊቃውንት
-- EንደEንደ ቅዱስቅዱስ ሉቃስሉቃስ ባሉባሉ የሕክምናየሕክምና ባለሞያዎችባለሞያዎች ነውነው፡፡፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ በሲናበሲና፣፣ በይሁዳበይሁዳ፣፣ በሮምበሮም EስርEስር ቤትቤት፣፣ በፍጥሞበፍጥሞ ደሴትደሴት፣፣ በIየሩሳሌምበIየሩሳሌም ወዘተወዘተ ተጽተጽፏፏል፡፡ል፡፡መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስቅዱስ በሲናበሲና፣ ፣ በይሁዳበይሁዳ፣ ፣ በሮምበሮም EስርEስር ቤትቤት፣ ፣ በፍጥሞበፍጥሞ ደሴትደሴት፣ ፣ በIየሩሳሌምበIየሩሳሌም ወዘተወዘተ ተጽተጽፏፏል፡፡ል፡፡

-- ጽሐፍጽሐፍ ቅዱስቅዱስ ጸሐፊዎቹጸሐፊዎቹ፣ ፣ ቦታዎቹቦታዎቹ፣ ፣ ጊዜዎቹጊዜዎቹ ቢለያዩምቢለያዩም ሁሉምሁሉም 81 81 መጻሕፍትመጻሕፍት በመንፈስበመንፈስ፣ ፣ በርEሰበርEሰ
ጉዳይጉዳይ በዓላማበዓላማ ሳይለያዩሳይለያዩ AንድAንድ ናነቸውናነቸው፡፡ ፡፡ 

-- የብሉይየብሉይ ኪዳንኪዳን መጽሐፍመጽሐፍ ማEከሉማEከሉ በEግዚAብሔርበEግዚAብሔር ያመኑያመኑ ሕዝቦችሕዝቦች በተለይምበተለይም EስራኤልEስራኤል ሲሆኑሲሆኑ የሐዲስየሐዲስ
ኪዳንኪዳን ደግሞደግሞ ሰውሰው የሆነውየሆነው AምላካችንAምላካችን IየሱስIየሱስ ክርስቶስክርስቶስ ነውነው፡፡፡፡
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የመጽሐፍ ቅዱስ በረከቶች

- የተስፋና የመረጋጋት የምሥራች፡፡ “መልካሙን የምሥራች የሚያወሩ Eግሮቻቸው Eንዴት ያማሩ- የተስፋና የመረጋጋት የምሥራች፡፡ መልካሙን የምሥራች የሚያወሩ Eግሮቻቸው Eንዴት ያማሩ
- ናቸው፡፡” ሮሜ 10፡15፡፡

- ሙሴተናነገረ ሕዝቡም Aልፈሩም፡፡ ዘጸA 14፡13-14፡፡

-- EኔEኔ EስከEስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ ከEነንናንተከEነንናንተ ጋርጋር ነኝነኝ፡፡ ፡፡ ማቴማቴ 2828፡፡2020፣ ፣ ሮሜሮሜ 88፡፡3131፣ ፣ ፊልፊል 44፡፡1313፡፡፡፡

-- የሚመራየሚመራ ብርሃንብርሃን፡፡ ፡፡ ““ሕግህ ለEግሬመብራት፥ ለመንገዴ ብርሃን ነው።” ” መዝመዝ 118118፡፡105105፣ ፣ ምሳምሳ 66፡፡2323፣፣
22ኛኛ ጴጥጴጥ 11፡፡1919፡፡፡፡22ኛ ኛ ጴጥጴጥ 11፡፡1919፡፡፡፡

-- የሚሠራየሚሠራ ሁለትሁለት AፍAፍ ያለውያለው ሰይፍሰይፍ፡፡ ፡፡ EብEብ 44፡፡1212፡፡፡፡

-- የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ጦርጦር EቃEቃ፡፡፡፡ ኤፌኤፌ 66፡፡1010--1111፣፣ መዝመዝ 1919፡፡77፣፣ 11ኛኛ ጴጥጴጥ 11፡፡1313፣፣ መዝሙርመዝሙር 11፡፡፡፡የEግዚAብሔርየEግዚAብሔር ጦርጦር EቃEቃ፡፡ ፡፡ ኤፌኤፌ 66፡፡1010 1111፣ ፣ መዝመዝ 1919፡፡77፣ ፣ 11ኛ ኛ ጴጥጴጥ 11፡፡1313፣ ፣ መዝሙርመዝሙር 11፡፡፡፡

-- የEድገትናየEድገትና የፍጹምነትየፍጹምነት መለኪያመለኪያ፡፡ ፡፡ ““የEግዚAብሔር ሰውፍጹምና ለበጎሥራሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥
የEግዚAብሔርመንፈስ ያለበትመጽሐፍሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው
ምክር ደግሞይጠቅማል።”” 22ኛኛ ጢሞጢሞ 33፡፡1616--1717፡፡፡፡ምክር ደግሞ ይጠቅማል።   22ኛ ኛ ጢሞጢሞ 33 1616 1717
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መጽሐፍ ቅዱስን ለምን Eናጠናለን?

- የሕይወት (የመዳን) መጽሐፍ ስለሆነ፡፡ “በልጁ የሚያምን የዘላለምሕይወት Aለው፤ በልጁ የማያምን ግን
የEግዚAብሔርቍጣ በEርሱ ላይ ይኖራል Eንጂሕይወትን Aያይም።” Eብ 9፡22፣ ዮሐ 3፡36፣ 
1ኛ ዮሐ 5፡5፡፡

- ከሰማይ በታች Eንድንበት ዘንድ የተሰጠን ሌላ ስም ስለሌለ፡፡ “መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ Eንድንበት ዘንድ
የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።” የሐዋሥራ 4፡12፡፡

-- EኔEኔ EስከEስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ ከEናንተከEናንተ ጋርጋር ነኝነኝ ስለሚለንስለሚለን፡፡ ፡፡ “Eንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን Eንላለን? EግዚAብሔር
ከEኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?” ማቴማቴ 2828፡፡2020፣ ፣ ሮሜሮሜ 88፡፡3131፣ ፣ ፊልፊል 44፡፡1313፡፡፡፡

-- ለነፍሳችንለነፍሳችን ምግብምግብ ነውናነውና፡፡ ፡፡ ““ሕግህ ለEግሬመብራት፥ ለመንገዴ ብርሃን ነው።” ” መዝመዝ 118118፡፡105105፣ ፣ ማቴማቴ 44፡፡44፡፡፡፡

-- የመጨረሻውየመጨረሻው ፍርድፍርድ ሕግሕግ የሚገኝበትየሚገኝበት ስለሆነስለሆነ፡፡ ፡፡ ““የሚጥለኝ ቃሌንም የማይቀበለው Eርሱ የሚፈርድበት
Aለው፤ Eኔ የተናገርሁትቃል Eርሱ በመጨረሻውቀን ይፈርድበታል።” ” ዮሐዮሐ 1212፡፡4848፣ ፣ ሮሜሮሜ 22፡፡1616፡፡፡፡



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን
መጽሐፍ ቅዱስን Eንዴት Eናጥና?ጽሐፍ ቅዱስን Eንዴት Eናጥና?
- በመንፈሰ EግዚAብሔር ረዳትነት፡፡ “ዓይኖቼን ክፈት፥ ከሕግህምተኣምራትህን Aያለሁ። ።” መዝ 118፡18፡፡

- በሳይንሳዊመንገድመተንተንምሆነመመርመርን Aንሞክር፡፡ ነገር ግንመንፈሳዊመጽሐፍ ነውና በመንፈስ
ፈቃድ Eንቀበለው፡፡ “EግዚAብሔርመንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በEውነት ሊሰግዱለትፈቃድ Eንቀበለው፡፡ EግዚAብሔርመንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በEውነት ሊሰግዱለት
ያስፈልጋቸዋል። ።” የሐዋሥራ 4፡12፡፡

-- EኔEኔ EስከEስከ ዓለምዓለም ፍጻሜፍጻሜ ከEናንተከEናንተ ጋርጋር ነኝነኝ ስለሚለንስለሚለን፡፡ ፡፡ “Eንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን Eንላለን? EግዚAብሔር
ከEኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?” ማቴማቴ 2828፡፡2020፣፣ ሮሜሮሜ 88፡፡3131፣፣ ፊልፊል 44፡፡1313፡፡፡፡ከEኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ማቴማቴ 2828፡፡2020፣ ፣ ሮሜሮሜ 88፡፡3131፣ ፣ ፊልፊል 44፡፡1313፡፡፡፡

-- በAክብሮትበAክብሮት፡፡ ፡፡ ““ገዢዎች በከንቱ Aሳደዱኝ ከቃልህ የተነሣ ግን ልቤ ደነገጠብኝ።” “” “ስለዚህም የመልEክትን ቃል
Eርሱም የEግዚAብሔርቃል ከEኛ በተቀበላችሁ ጊዜ፥ በEውነት Eንዳለ በEናንተ በምታምኑ ደግሞ
Eንደሚሠራ Eንደ EግዚAብሔርቃል Eንጂ Eንደ ሰውቃል Aድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት፥ Eኛ ደግሞEንደሚሠራ Eንደ EግዚAብሔርቃል Eንጂ Eንደ ሰውቃል Aድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት፥ Eኛ ደግሞ
EግዚAብሔርን ሳናቋርጥ Eናመሰግናለን።” ” መዝመዝ 118118፡፡161161፣ ፣ 11ኛ ኛ ተሰተሰ 22፡፡1313፡፡፡፡

-- በትሕትናበትሕትና፡፡ ፡፡ ““Eነዚህን ሁሉ Eጄሠርታለችና Eነዚህ ሁሉ የEኔ ናቸውይላል EግዚAብሔር ነገር ግን ወደዚህ
ወደ ትሑት፥መንፈሱምወደ ተሰበረ፥ በቃሌምወደሚንቀጠቀጥ ሰው Eመለከታለሁ።”” IሳIሳ 6666፡፡22፡፡፡፡ወደ ትሑት ንፈሱምወደ ተሰበረ በቃሌምወደሚንቀጠቀጥ ሰው E ለከታለሁ   IሳIሳ 6666 22

-- EግዚAብሔርEግዚAብሔር ምንምን ሊናገረኝሊናገረኝ ይወዳልይወዳል በማለትበማለት ለራስለራስ ጥቅምጥቅም EንደሆነEንደሆነ በማመንበማመን፡፡ ፡፡ ““ሳሙኤልም። ባሪያህ
ይሰማልና ተናገር Aለው።” ” ቀዳቀዳ ሳሙሳሙ 33፡፡1010፡፡፡፡

-- መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስን በቁጥርበቁጥር፣ ፣ በምEራፍበምEራፍ፣ ፣ በታሪክበታሪክ በተገለጹትበተገለጹት፣ ፣ በርEሶቹበርEሶቹ፣ ፣ የቃላቱንየቃላቱን ትርትርጓጓሜ ሜ በማወቅበማወቅ፣፣
ሙሉሙሉ ትርትርጓጓሜያቱንሜያቱን በማጥናትበማጥናት፣ ፣ EንደEንደ ቃሉምቃሉም ለመኖርለመኖር በመጣጣርበመጣጣር ወዘተወዘተ ማጥናትማጥናት ይገባልይገባል፡፡፡፡



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን

መጽሐፍ ቅዱስ Oርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን
- ቤተ ክርስቲያናችንመጽሐፍ ቅዱስን በሚከተሉት የተለያዩመንገዶችታከብራለች፡፡

1 ዘወትር በመንበርዋ ወንጌሉን በማስቀመጥ፡፡1. ዘወትር በመንበርዋ ወንጌሉን በማስቀመጥ፡፡
2. Aዳዲስ Aብያተ ክርስቲያናት ሲታነጹ በመሠረቱውስጥ ወንጌሉን በማኖር፡፡
3. ቀሳውስቱወንጌሉን ከማንበባቸው በፊትምሆነ በኋላ ታላቅ ክብር ሰጥተውወንጌሉን በመሳም፡፡
4. ቀሳውስቱወንጌሉን ከማንበባቸው በፊት ልዩ የማEጠንት ጸሎት Eየሰገዱ በማድረስ ወይም

በማድረግ፡፡በማድረግ፡፡
5. ቃሉ ብርሃናችን Eንደሆነ ለማስረዳት ወንጌሉ ሲነበብ ሻማ፣ጧፍ በማብራት፡፡
6. ይልቁኑቃሉ የEግዚAብሔርቃል ነውና ሲነበብ ተነስተን ቆምን Eንድንሰማ በማድረግ፡፡

ጽሐፍ ቅዱስና የOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችንሥርዓትመጽሐፍ ቅዱስና የOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችንሥርዓት
1. ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዶመጸለይ፡፡ ምሳሌ፡- መዝሙረ ዳዊት…
2. በማኅሌቱ፣ ሰዓታቱ… ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስዶመዘመር፡፡ ምሳሌ፡- ይትባረክ EግዚAብሔር Aምላከ

Eስራኤልመዝ 40፡13፡፡
3. ብዙዎች የቅዳሴ ጸሎት ክፍሎች ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ Eንዲሆኑመደረጋቸው፡፡ ምሳሌ፡-

ማቴ 13፡16፡፡
4. በቅዳሴ የሚነበበው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተውጣጣ Eንዲሆንመደረጉ፡- የዲያቆኑምስባክ፣ የልUካኑ

ምንባባት፣ ካህኑ Aስቀድሞ የሚያነባቸውሥርዓቶች…



መጽሐፍ ቅዱስና ሕይወታችን

የOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ዶግማ ናመጽሐፍ ቅዱስ

1. ሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርቶች በመጽሐፍ ቅዱስ፣መሠረቱ በሆነው በትውፊት ላይ
የተመሠረቱ ናቸው፡፡

2. ሰውሆኖ የማይወድቅ የለምና በሰዎች ትንታኔ ወይምምክንያት ብቻ ላይ የተመሠረተ ዶግማ
የላትም፡፡ መሠረቷምሆነ ጉልላትዋ Eርሱ EግዚAብሔርቃሉም ነውና፡፡

3. ቅዱስመጽሐፍ Aይወድቅም ብላ ታምናለች፡፡ “ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ Aልመጣምና…” 2ኛ ጴጥ
1፤21፡፡ “ሰማይና ምድር ያልፋሉ፥ ቃሌ ግን Aያልፍም።” ማቴ 24፡35፣ ማር 13፡31፣ ሉቃ 21፡33፡፡

4. ሰዎችመጽሐፍ ቅዱስን Eንዲያነቡታበረታታለች፡፡
5. ሰዎች የየራሳቸውትርጉም ይዘው Eንዲሄዱ Aትፈቅድም፡፡ ነገር ግን ትውፊተ ቤተ ክርስቲያንን፣

ትምህርትዋንና የAባቶችን ይትበሃልመሠረት በማድረግ ይሄዱ ዘንድታስተምራለች፡፡
Iትዮጵያዊው “የሚመራኝ ሳይኖር ይህ Eንዴት ይቻለኛል? ” Eንዳለው፡፡ የሐ ሥራ 8፡31፣ 
“ጳውሎስም Eንደ ልማዱወደ Eነርሱ ገባ፥ ሦስት ሰንበትም ያህል ከEነርሱ ጋር ከመጻሕፍት Eየጠቀሰ
ይነጋገር ነበር፤ ሲተረጉምም ክርስቶስመከራ Eንዲቀበልና ከሙታን Eንዲነሣ ይገባው ዘንድ
Eያስረዳ። ይህ Eኔ የምሰብክላችሁIየሱስ Eርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበር።” የሐ ሥራ 17፡2-3፡፡

6. ዮሐ 6፡35-56፣ ሉቃ 13፡3፣ ሉቃ 13፡5፣ ማር 16፡16፣…

-- EንግዲህEንግዲህ መጽሐፍመጽሐፍ ቅዱስን ቅዱስን ታጠኑታጠኑ ዘንድዘንድ AበረታችAበረታችኋኋለሁለሁ፡፡ ፡፡ ያልተረዳችሁትምያልተረዳችሁትም ቢኖርቢኖር የንስሐየንስሐ
AባቶቻችሁንAባቶቻችሁን ጠይቁጠይቁ፡፡፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን

ወስብሐት ለEግዚAብሔር፡፡


