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መግቢያ  

 

እግዚሐብሔር ለምንድ ነው ሰውን የፈጠረው? ለምንድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የመርዳት ችግር ያለበት? 
መጽሐፍ ቅዱስ ስለምንድነው የሚያወራው?  እንደዚህ ዓይነት ጥያዌዎችና ሌሎችም በሚቀርቡበት ጊዜ ጨምቀው 
ለመመለስ ይከብዳ ይሆናል ፤ ይህች ትንሿ እኔ ለመፃፍ የሞከርኳት መጽሐፍ ከላይ ለተጠቀሱት ለሌሎችም 
ተመሳሳይ ጥያቄዎች መልስ ትሆናለች ብዬ አምናለሁ፡፡ 

      በኮሌጅ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ በፌሬል ጀንኪንስ  የደህንነት ዕቅድ የሚለውን ትምህርት 
ተምሬ ነበር፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስን ቅንጅትና አንድነት ስለ እግዚአብሔር የማዳን ዕቅድ አይቼ 
ነበር፡፡ ታሪካዊ ክስተቶችን በማጤን ጥናቴን በመንፈሳዊ ዓላማ በማድረግ ቅንጅቱንና ህብረቱን ለማየት ጀመርኩኝ 
፡፡ ከዝያም የመረዳቴ ጥልቀት እየጨመረ መጣ፡፡ ከዚህ ከትምህረቱ ውጤት "ትልቁን የመጽሐፍ ቅዱስ ሥዕል 
መመልከት" የሚልሆነ ሆነ፡፡ይህች ትንሿ መጽሐፍ የእነዚህ የብዙ ጊዜ ትምህርቶቼ ውጤት ናት ፡፡ 

ይህች መጸሐፍ ሥነ-ልቦናዊ  ወይም ሰብአዊ የሥነ  መለኮት ትምህርት አይደለችም ፡፡ነገር ግን የመጽሐፍ 
ቅዱስን መልእክት እውነታዎችን የምታሳይ ነች፡፡ ለጸሐፍዎች ብቻ ወይንም መጽሐፍ ቅዱስ ለማያውቁ ብቻ 
የተፃፈች ሰትሆን ለሁሉም ጠቃሚ ነች፡፡ የመጀመሪያው አሥራ ሁለቱ ክፍሎች የመጽሐፍ ቅዱስን ጠቅላላ 
መልዕክት የሚያሳዩ ሲሆኑ፤ ሁለተኛ አምስቱ ክፍሎች ደግሞ  በእምነት፤ በማመንና በመታዘዝ ስለማገኘው በረከት 
ያስረዳል፡፡ 

እኔ ተስፋ እንደማደርገውና እንዳለምሁት የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት አንድናይ ትረዳለች፡፡ መጽሐፍ 
ቅዱስ መልከታዊ መጽሐፍ ነው፡፡  መጽሐፍ ቅዱስ ቅንጅታዊ ዓላማ ያለው መጽሐፍ ነው፡፡ ነገር ግን ማንም ሰው 
እንደፈለገው ይህ እውነት ነው እያለ በራሱ ፍላጎትና ምኞት ማረጋገጫ የሚሰጢ አይደለም፡፡ ቃል ለገበልን 
ለአምላካችን እግዚአብሔር በለን መርዳት ምን ዓይነት ሕዝብና ሕይወት ያለን ሆነን እንድንኖር የሚረዳን መጽሐፍ 
ነው፡፡ 

     ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን! 
     ኬኔት ክሬግ 



Christianity claims to give an account of facts—to tell you what the real universe is like. 
Its account of the universe may be true, or it may not, and once the question is before 
you, then your natural inquisitiveness must make you want to know the answer. If 
Christianity is untrue, then no honest man will want to believe it, however helpful it 
might be; if it is true, every honest man will want to believe it, even if it gives him no 
help at all.  

 C.S Lewis, God in the Dock  
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ትልቁ  ሥዕል ( መልዕክት)  

 

 
 

እነሆ፡ ይህ የመንገድ ዳርቻ ብቻ ነው 
ይህም የሰማነው ነገር ምነኛ ጥቂት ነው 

የኃይሉንስ ነጎድጋድ ያስተውል ዘንድ ማን ይችላል               
አዮብ 26÷1 
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 1 
መግቢያ ፡- 

 
መጽሐፍ ቅዱስ በስፋት ከሚሰበኩ መጽሐፍቶች መካከል አንዱና ዋና መጽሐፍ ነው 
በዚያው ልክ ብዙ የአንባቢዎች የመረዳት ችግር ያለበትም መጽሐፍ ነው፡፡ አብዛኛው 
የመረዳት ችግር ዋናውን የመጽሐፉን መልዕክት ወይንም ሃሳብ እንደሚገባ አለመረዳት 
(አለመያዝ) ነው፡፡ "የብዙ ዛፎች ጫካ" ችግር ነው፡፡ ምንም እንኳን ብዙ ሰዎች ብዙ 
ጊዜ ወስደው በተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ቢያሳልፉም ዋናውን መልዕክት 
ወይንም ሃሳቡን ይስታሉ፡፡  ስለዚህም ወደ ዋናው መልዕክት (ሥዕል) ልንመለስና ዋና 
ሃሳቡን ልንረዳ ያስፈልጋናል፡፡ ዋናውን የመጽሐፉን መልዕክት መረዳት (ማወቅ) 
የመጽሐፍ ቅዱስን ጥልቅ ሃሳብ እንድናውቅና አንድ አይነት መልዕክት እንዳለው 
እንድንረዳና አንድናስተምርም ይረዳናል፡፡ 
ስለመጽሐፍ ቅዱስ ልናውቅ የሚገቡ ድንቅ አውነታዎች  

 አንድ መጽሐፍ ብቻ አይደለም ነገር ግን የ66 መጽሐፍቶች ህብረት ሲሆን  
 - የህግ  
  - የቅኔ 
 - የታሪክ  
   - የትንቢት እንዲሁም ወንጌላትንና መልዕክቶችን በአንድ ላይ (የብሉይ 

ኪዳን 39  መጽሐፍትን አዲስ ኪዳን 27 መጽሐፍትን) አጠቃሎ የያዘ 
ነው፡፡ 

 በ40 በተለያዩ ሰዎች በተለያያ የትምህርት ደረጃ ፤ ሀገር፤ ባህልና ጊዜ 
የተፃፈ ነው፡፡ 

 በሦስት በተለያዩ ቋንቋዎች ፡- በዕብራዊስጥ ፤በአረማይክ እና በግሪክ 
ቋንቋዎች ተፅፎ ነበር፡፡ 

 ተፅፎ ለማለቅ ወደ 1500 ዓመታት ወስዷል (ፈጅቶል) 
 

        መፅሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ለሰዎች ቀጥተኛ መልዕክት መሆኑን 
የሚያስረግጡ ጠንካራ እውነታዎች በአርክኦሎጂ ምርምር በትንቢት እና 

በሳይንስ እንኳን ሳይቀር እንዳለው ይታመናል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
ዘላለማዊ እውነት ለመሆኑ ዋናው አሳማኝ ነጥብ የሆነው ወጥ የሆነ  
መልዕክት መያዙ ሲሆን ፤ መልዕክቱም አስደናቂው የእግዚአብሔር 
ምህረት (ይቅርታ) በሐጢአት ለወደቀው ለሰው ልጅ መሆኑ ነው፡፡ 
የእነያዳንዱ መጽሐፍ መልዕክት አንድ ዓይነት  እውነት፣ ትምህርት 
፤ዓላማ ፤ በመኖሩ ዋውን መልዕክት ይደግፋል፡፡ የመጽሐፍ ቅዱስ 
ታሪኮች በሙሉ የሚያመለክቱት ወይም የሚያተኩሩት የመይለወጠውን 
ዘላለማዊ የሆነው የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ሲሆን፤ እያንዳንዱ 
የመፅሐፍ ክፍል ይህንን አውነት በመደጋገም ያረጋግጣል፡፡ 
በእግዚአብሔር መንፈስ ካልተመራ በስተቀር ማንም ሰው ይህንን የእውነት 
መጽሐፍ ለመፃፍ አይችልም  ምክንያቱም ሰው በተፈጥሮው በጊዜ በቦታና 
በታሪክ የተገደበ ፍጥሩ ስለሆነ ነው ፡፡ የእነዝህ 40 ሰዎች መልዕክት ልክና 

እውነት ናቸው ፡፡ በውስጡም የያዘቸው መልዕክት በደንብ የተጠኑና 
የተመረመሩ ናቸው፡፡ 
        የመጽሐፍ ቅዱስን ዋናውን መልእክት ካልተረዳን 

የፈለግነውን ነገር ብናምን፣ የሃይማኖትን ሥርዓት ብንከተል ምንም 
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ችግር ሊኖር አይችልም፡፡ የእግዚአብሔር የማዳን  ዕቅድ የተዘረጋው (የተጀመረው) 
በብሉይ ኪዳን ሲሆን የተፈፀመውም በአዲስ ኪዳን ነው፡፡ ይህም የእግዚአብሔር 
የደህንነት መልዕክት ‹‹ ወንጌል ›› ይባላል፡፡ ትረጉሙም ‹‹ የምሥራች ቃል ›› 
የሚለው ነው ፡፡ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና መልዕክት የመረዳትና የማወቅ ፍላጎት 
ካለን የወንጌልን መልዕክት አስፈላጊነት በትክክልና በጥንቃቄ ልንረዳና ልንቀበል 
ያስፈልጋል፡፡ 

2 

አንድ ወንጌል ብቻ አለ (ወንጌል አንድ ነው) 
 

-  ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ምድራዊ አገልግሎቱን ሲፈፅም ለተከታዮች 
የመጨረሻ መመሪያ ሰጥቶአቸው ነበር፡፡ 

-  ይህ የመጨረሻው መመሪያ በዚህ ምድር የክርስቶስ መመላለስ ዋናውን ዓለማ 
መልዕክት የያዘ ነው፡፤ እነዚህም ቃሎች ዛሬ "ታላቁ ተልዕኮ" ተብሎ 
ይጠራል"፡፡ 

-  ኢየሱስም ደቀመዝሙረቱን እንዲህ አላቸው  
 … ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ (ማር 16፡-15) 
-  በዚህ ምድር በሥጋ በነበረበት ጊዜ   …ተነገሩ … ታሪኬን …እርሱም 

ወንጌልን …. ብሎአቸው ነበር፡፡ 
የእግዚአብሔር የማዳን ሃይል 
የኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ትዕዛዝ የወንጌል አስፈላጊነት ሲሆን ይህም ቃል በሮሜ 
መልዕክት 1፡-16 እንደተገለፀው ለምን እንደሆነ ይነገራል፡፡ "በወንጌል አላፍርምና …. 
ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና" ድህንነት የእግዚአብሔር ምርጫ 
ነው፡፡ ስለዚህም ሰዎች በራሳቸው ፈቃድና ሃሳብ ለመዳን ስለማይችሉ እግዚአብሔር 
በራሱ ምርጫ ለማዳን ወሰነ፡፡  
የሮሜ 1÷16 …. ወንጌል 
እግዚአብሔር ሰዎችን ለማዳን 
የተጠቀመበት መንገድ ምን 
እንደሆነ  ይነግረናል፡፡ ሰዎችን 
ለማዳን ከእግዚአብሔር 
የተነገረ መልዕክት ነው፡፡ 
ወንጌል በሰውና በደህንነት 
መካከል ያለ ከእግዚአብሔር 
ሆኖ የተሰበከና የተነገረ መልዕክት ነው፡፡ 
በ2ኛ ተሰ 1÷7-8…. የወንጌልን አስፈላጊነትና ውጤት በተለየ አገላለፅ ሲነገርና 
ሲያስጠነቅቅ  እናያለን ይህንን የወንጌል መልዕክት ማንም ሰው ሊታዘዝና ሊቀበል 
የተገባው ነው ፡፡ 
 
"ጌታ ኢየሱስ ከሥልጣኑ መለእክት ጋር ከሰማይ በእሳት ነበልባል ሲገለጥ መከራ 
ለሚያሳዩአችሁ መከራን እግዚአብሔርም የማያውቁትን ለጌታችንም ለኢየሱስ ክርስቶስ 
ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል" ለወንጌል ልንሰጥ የሚገባን ሞላሽ መታዘዝ ብቻ 
ነው፡፡ 

- ምክንያቱም እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ መልዕክት ሲሆን በተለይም ለክርስቲያች 
ጥብቅ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ነው፡፡ ለገላትያ ክርስቲያኖች የወንጌል እውነትን 
ለመለወጥና ለመቀየር ባሰቡ ጊዜ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶቸው ነበር፡፡ 



  8 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 የሀሰትን ወንጌል ማወቅ (ማለየት) 
 
- ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች ወደ "ልዩ ወንጌል"  እንዴት ፈጥነው ዞር 
እንዳሉ ይደነቅ ነበር ፡፡ የገላትያ ክርስቲያኖች መጀመሪያ ከተሰበከላቸው የድህንነት 
ወንጌል ወደ ሌላ ልዩ ትምህርት (ወንጌል) ዘወር ብሎ ነበር፡፡  ጳውሎስ አንድ የእውነት 
ወንጌል ብቻ እንዳለ አጥብቆ እየነገረችው፤ እርሱን ብቻ እንዲያውቁና እንድቀበሉ 
ይነግራቸው ነበር፡፡ እንዲህም በማለት አጥብቆ ያሳስባቸው ነበር  "… ነገር ግን እኛም 
ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበከንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ 
የተረገመ ይሁን" (ገላት 1÷6-9) ምንም እንኳን የገላትያ ክርስቲያኖች ጠንካራና 
ብርቱ እምነት ቢኖራቸውም ነገር ግን ከወንጌል የሚለይ ሌላ ትምህርት (ወንጌልን) 
ከሰሙ ከፍርድ ሊያመልጡ አይችሉም፡፡ 
- በገላትያ ምዕራፍ አንድ እንደተባለው ዛሬም ክርስቲያኖች በጥብቅ ስለ ወንጌል 
እውነተኛ መልዕክት እንዲኖሩና እንዲያስቡ ያስፈልጋቸዋል ፡፡ የሚከተሉትን ነጥቦች 
በጥሞና ልንመለከት ያስፈልገና በተለያዩ የሃይማኖችች እይታ ትክክል የምመስሉ ነገር 
ግን ከወንጌል ውጭ የሆኑ ሃሳቦችን እንመለከተላን፡፡ 
 ልዩ ወንጌል ዛሬም በዚህ ትውልድም ይሰበካል፡፡ ይህም ከወንጌል ሌላ ትምህርት 

ሰዎች የዘላለምን ህይውት እንደሚያገኙ በመስመሰል ይናገራል፡፡ ከዚህ ልዩ ልዩ 
ትምህርት  የተነሣ ዛሬ በዓለማችን ብዙ የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት (ድርጅት) 
ተስፋፍተዋል፡፡ እያንዳንዱ ሃይማኖት የራሱ የሆነ ልዩ ወንጌል ላይ የተመሰረተ 
ሲሆን፤ የተለያየ የራሱ የሆነ አምልኮ ሥርዓት እና የደህንነት መገኛ መንገዶች 
አላቸው፡፡ ብዙ የሃይማኖት ተቋማትና ድርጅቶች ክርስቶስን እንከተላለን ብለው 
ቢያምኑም እንኳን ነገር ግን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ መረጋገጫ የላቸውም፡፡  

 እጅግ መልካም የሆኑ ሰዎች አማኞች ወይም የሃይማኖት ድርጅቶች ልዩ የሆነ 
ወንጌል ሲያስተምሩና ሲሰብኩ እንመለከታለን፡፡(ልክ እንደ ገላቲያ ክርስቲያኖች 
ማለት ነው፡፡) 

 ይህም ልዩ ወንጌል ዛሬ ለሰዎች የሚሰከው በተለያዩ ዕውቀት ባላቸውና የትምህርት 
ደረጃ ባላቸው ተፅዕኖ መምጣት በሚችሉ ሰዎች ሊሆን ይችላል ፡፡ (ከሐዋርያትም 
ከሰማይ መልአክትም ሊሆን ይችላል)ጥሩ የሃይማኖት ሰው መሆን ለሃይማኖቱም 
ሥርዓት የተሰጠን መሆን ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን አውነተኛ ህይወትና እምነት 
መረጋገጫ ሊሆንልን አይችልም፡፡ ራሱ ክርስቶስ ሲናገር  "በሰማያት ያለውን 
የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ 
ሰማያት የሚገባ አይደለም"  ( ማቴ 7÷21-23 ፣ ሉቃ 6÷46) 

 እያዳንዱ ሰው በአንዱና በእውነተኛ ወንጌል በማመን የእውነትን ወንጌልና ልዩ 
ወንጌልን ለይቶ የማወቅ ሃፊነት አለበት፡፡ ክርስቲያኖች የእውነት ወንጌል ለይቶ 
በመረዳት ወይንም በማወቅ የሃሰትን ትምህርት (ወንጌል) ማለየት መቻል 
አለባቸው፡፡ 

 ወንጌል የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡ ማንም ሰው ሊለውጠውና ሊቀይረው ፈጽሞ  
አይችልም ፡፡ 

በዛሬው የሃይመኖቱ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ብቻ በቂ ነው ስለዚህም 
በምትፈልገው በራስህ ፈቃድ የወደደከውን ብታደርግ ምንም ችግር በእምነት ላይ 
ሊያመጣ አይችልም ብለው ለምያስተምሩና ለሚሰብኩ፤ ጳውሎስ በግልፅ ለገላቲያ ሰዎች 
ሲናገር ምንም እንኳን  በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ቢሆኑም ወደ ሌላ ልዩ ወንጌል 
ፈጥነው ዘወር ማለታቸው እንደምያስፈርድባቸው ያሳስባቸው ነገር፡፡ ይህንን አንዱን 
እውነተኛውን ወንጌል ከልዩ የሃሰት ትምህርት ክርስቲያኖች ለይተው ማወቅ እጅግ 
ጠቃሚ መሆኑን ልንራዳ ያስፈልጋገናል፡፡ ምክንያቱ የደህንነት (የዘላለም) ህይወት 
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መሠረት ይህ አንዱና እውነተኛው ወንጌል ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን የሃሰትን ትምህርት 
(ወንጌልን) መስበክ፤ ማስተማርና ማመን የዘላለምን ሞት ያስፈርድብናል ፡፡ ምንም 
ያህል የተማርህ ቢትሆንም፤ የታወቅህ፤ የየትኛውም ሃይማት ተከታይ ቢትሆንም፤ ምን 
ያህልም መልካም ቢትሆንም፤ የየትኛው ሃይማኖት አባል ቢትሆንም፤ ከአንዱ እውነተኛ 
ከሆነው ወንጌል ሌላ ትምህርት (ወንጌል) የምታምንና የምትሰብክ ከሆንህ ከፍርድ 
ልታመልጥ እትችልም፡፡  
 
ስለዚህ፡- 
እያንዳዳችን ይህንን አንዱንና እውነተኛውን ወንጌል የት ነው የምናገኘው ብለን 
ራሳችንን ልንጠይቅ ያስፈልገናል፡፡ ከየት ነው ይህ እውነተኛ ወንጌል ለመወቅ መጀመር 
ያለበህ   
 
ሂደታዊ የሆነ መገለጥ  
መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የሆነ ሂደታዊ መገለጥ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ራሱን 
የገለጠው ደረጃ በደረጃ ቀስ በቀስ አዳዲስ መልዕክቶችን አንዱን ከሌላው 
በመከታተልና በማሳወቅ ነበር፡፡ ነገር ግን የአንዱን መጽሐፍ ኃሳብና መልዕክት 
እንደሚገባ ካልተረዳ የሌላኛውን መጽሐፍ ሃሳብና መልዕክት ለመረዳትና ለማወቅ እጅግ 
አሥቸጋሪ ሊሆን ይችላል ፡፡ 
  
ለምሳሌ፡- የአዲስ ኪዳን መረዳትና መልዕክት ሙሉ ሊሆንል የሚችለው በብሉይ ኪዳን 
ውስጥ የተደረጉትንና የተገለፁትን ክስተቶች፣ እውነታዎች ፤ታሪኮች፤ ቃል ኪዳች፤ 
ተንቢቶችና ህጎችን በሚገባ ሁኔታና ጊዜ ስናውቅ ስንረዳ ብቻ ነው ፡፡ በጣም 
የምገርመውና የምደንቀው ነገር ብኖር የአዲስ ኪዳን መልዕክት የብሉይ ኪዳንን 
አስፈላጊነትን በግልጥ ስናገር እናያለን ፡፡ በገላትያ መልዕክት 3÷24 "በእምነት 
አንፀድቅ ዘንድ ሕግ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚታችን ሆኖአል"፡፡ በተጨማሪ 
(ሮሜ 15፡-15-4፤10፡-11፤2ጢሞ 2፡-15 ይመልከቱ፡፡) የብሉይ ኪዳን ታሪክ 
እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የማዳኑን ዕቅድ እንደሚፈፅም 
ያስተምርና ይገልጥ ነበር፡፡ ይህ የብሉይ ኪዳን ዘመንና ወቅት እግዚአብሔር 
ለዘላለማዊው ለደህንነት ዕቅዱ የዝግጅት ጊዜ ነበር፡፡ ስለዚህም የብሉይ ኪዳንን ዘመንና 
ወቅት እንደሚገባ መረዳት እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ፡፡  

ከብሉይ ኪዳን የምንማረው ስለ ፍጥረት ዓለም ስለሰው ልጆች  ስለጥንቷ ምድር 
ታሪክ ሲሆን፤ ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ወደ ክርስቶስ የሚያመለክት ምን ነበር?  
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መጽሐፍ ቅዱስ  ስለ እግዚአብሔር ማንነት ከፍጥረት ዓለም በፊት እንደነበረ በግልፅ 
ይነገራል፡፡  
      በመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነገረን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ከመፍጠሩ በፊት 
ለማዳን ዘላለማዊ የሆነ ዕቅድ ነበረው (ኤፌ 3÷11-14) ይመልከቱ፡፡ እግዚአብሔር 
ይህንን ዕቅድ ያደረገው ለምን ነበር  ይህንንም ያደረገው በራሱ ፍላጎት ነው፡፡ የራሱ 
ፍላጎት ስንል ያለምም ተፅዕኖ የራሱን ምርጫ የመወሰን ችሎታ ማለት ነው፡፡ 
እግዚአብሔርም በነፃነት የራሱን ምርጫ በራሱ መወሰን የሚችለውን የሰውን ልጅ 
መልካሙንና ክፉውን አንዲለይ በማድረግ ነው የፈጠረው፡፡ ይህም ዘላለማዊው 
የእግዚአብሔር የማዳን ዕቅድ የሆነው የሰው ልጅ በራሱ ምርጫ ሐጢአትን በማድረጉና 
የእግዚአብሔርን ሕግ ባለማክበሩ ምክንያት ነው፡፡  
       እግዚአብሔር ለምን ነበር ሰውን በዘላለማዊው በማዳን ዕቅድ ሆኖ በፍጥረት 
ዓለም ውስጥ እንዲኖር ያደረገው  በእግዚአብሔር ሃሰብና አዕምሮ  ያለን ችሎታችን 
እጅግ የተወሰነ ነው፡፡ ( መጽሐፍ ኢዮብ 26÷14 ) የኃይሉንስ ነጎድጓድ የስተውል 
ዘንድ ማን ይችላል? 
       እግዚአብሔር የገለጠልን ነገር ቢኖር፤ በሰማይ መንፈስ የሆኑ ፍጥራቶችን 
እርሱን እንድወዱትና እንድያመለኩት ፈጥሮአቸው የነበር ሲሆን ይህም ዛሬ 
የምንመለከተው የፍጥረት ዓለም ሰይፈጠር በፊት ነበር፡፡ እነዚህም ፍጥረቶች መልአክት 
ወይንም ሰማይዊ ፍጥረቶች ሆኖ ሳሉ በአንድ ወቅት በራሳቸው ፍላጎት አንዳንዶቹ 
በእግዚአብሔር ፊት ባለመታዘዝ ሃጢአትን ሰሩ ፡፡ 
       በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ያውኑ ከከብራቸው አዋረዳቸው 
(2ጰጥ 2 ÷ 4…) እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ዛሬ አኛ የምንኖረውን ዓለም ከፈጠረ 
በኋላ መንፈሱን (ነፍስን) ለእያዳንዳችን ሥጋ ውስጥ ያኖረው፡፡ በዚህ ዓለም ካለው 
ፍጥረት እንድንለይ ያደረገን እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው መንፈስ (ነፍስ) 
የእርሱን ምሳሌ እንድንመስል በማድረጉ ነው ፡፡ (ዘፍ1 ÷ 27.. "እግዚአብሔርም 
ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድረጎ 
ፈጠራቸው"፡፡ በዚህ ጊዜያዊ በሆነው ማንነታችን ውስጥ እግዚአብሔር የዘላላም 
መንፈስን (ነፍስን) የሰጠው (ያስቀመጠው) ይህ ሥጋዊ ማንነታችን እርሱን እንድፈራ ፤ 
እንደያገለግለው ፤ እንዲያመልከውና እንዲወደው ዘንድ እንድናስተምረውና 
እንድንለማመደው ለክብሩም እንድንኖር ነው፡፡ 
        እንደ መላአክት ሳይሆን በሥጋ ሰውነት ውስጥ የሚኖር መንፈስ ወይን ነፍስ 
ያለን ነን፡፡ ይህ ማንነታችን በጊዜ ፤ በቦታና በሁኔታ የተወሰነ ሲሆን በዚህ ምድር 
ሲንኖር ምን ያህል እግዚአብሔርን እንደሚንወድው እንደሚንታዘዘውና 
እንደመናመልከው ለመመልከት እግዚአብሔር ይፈልጋል፡፡ 
( ዘዳ 8 ÷ 2፤13 ÷ 3) "…አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍፁም ልባችሁ 
በፍፁምም ነፍሳችሁ ትወድዱት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ….. " ይህ ሟች የሆነው ሥጋዊ 
ማንነታችን ሲሞት ፤ ዘላለማዊ የሆነው መንፈሳችን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰው 
በመሄድ ዘላለማዊ የሆነው ፍርድ ይጠባበቃል (መክብብ 12÷7) "…አፈርም ወደ 
ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን 
አስብ"…. (ራዕይ 20÷13…" በሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ ሞትና 
ሲኦልም በእርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን 
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ተከፈለ" ፡፡ እግዚአብሔርን በመንፈሳዊ አካል ስንገናኝ እንነሳለን (1ቆሮ 15÷43-58)፡፡ 
ይህም የሚሆነው በዚህ ምድር ስንመላለሰና ስንኖር እንደርሱ ፈቃድ ቢንኖርና 
ቢንመላለስ ነው (1ጴጥ 1÷17 )…  "ለሰው ፊትም ሳያዳላ በእያንዳንዱ ላይ 
እንደሥራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ በአንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት 
ነሩ)" ፡፡ "ለእግዚአብሔር ሥጋዊ ሞታችን የነገሮች ሁሉ ፍጸሜ አይደለም ፡፡ ከሥጋዊ 
ሞት ማንናታችን ይልቅ ለእግዚአብሔር እጂግ አስፈለጊው መንፈሳዊ ማንናታችን 
ነው፡፡" …  
       እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ያለንን ህብረት ሊገልጥልን እንደወላጅ 
ሆኖአልና እርሱ አባታችን ፤ እኛም ደግሞ የእርሱ ልጆች ነን (1ዮሐ 3÷1…" 
የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ 
እንዲሁም ነን " ለዚህም ምክያት ዓለም እርሱን ስላላወቀ እኛን አያውቀንም 
እግዚአብሔረ እኛን እንደ መልኩና እንደምሳሌው የፈጠረን የእርሱን አባታዊ ፍቅር 
ሊያሳየን ስለወደደና ሰለፈለገ ነው፡፡ ይህም ከእርሱ ጋር ያለን ህብረት እንደራሱ 
ፈቃድና ተፈጥሮ ብቻ የሆነ ነው፡፤  

እግዚአብሔር ሁለት ነው ወይ  

አንዳንድ ሰዎች በታሳሳተ አመለካከት ሁለት አይነት እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ 
ውስጥ አለ ብለው ያስባሉ ፡፡ ይህም የአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የፍቅር የደስታ ፤ 
የይቅርታ የሰላም ፤ ሲሆን የብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ደግሞ ፤ ክፉና ጨካኝ የቁጣ 
ነው ብለው ያስባሉ ፡፡ 

      ነገር ግን በግልፅ ስንመለከት እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ዘመን ይሠራና 
ያደርግ የነበረው አሠራሩ በአዲስ ኪዳን ዘመን በተለይ መንገድ ነበር፡፡ በርግጥ እርሱ 
የተለያየ አምላክ ነውን  አይደለም ፡፡ ለምሳሌ ወላጆች ልጆቻቸውን በፍቅር 
የሚገስፁትና የሚቀጡት  አድገው መልካሙን ውጤት እንዲመለከቱ ነው፡፡ ለጆቻችን 
ሕፃናት በነበሩ ጊዜ እኛ ደግሞ እንደ ወላጅ አባት (እናት) በሚያስፈልጋቸውን ሁሉ 
በመገሰፅና  አስፈላጊውን ቅጣት በማድረግ እናሳድጋቸዋለን፡፡ በዚህ ጊዜ ምናልባትም 
ልጆቻቸን ካለማወቅና ካለመረዳት የተነሳ ጨካኞችና ክፉዎች አርገውን ያስቡ ይሆናል፡፡ 
ነገር ግን ካደጉ በኃላ ስለወላጆቻቸው ያለው አመለካከት ሙሉ በሙሉ ተይቀየራል፡፡ 
ምክንያቱም በሕይወታቸው ከወላጆቻቸው ያገኑት መልካምነትን በመረዳት ነው፡፡ 
ስለዚህም ብሉይ ኪዳን የዝግጅትና የትምህርት ጊዜ ሆኖ ወደ ክረስቶስ የሚያመጣ 
እንደሆነ አዲስ ኪዳን ይነግረናል፡፡  ይህ የዝግጅትና የትምህርት ጊዜ የተለያዩ የግሳፄና 
የእግዚአብሔርን የቁጣ ጊዜን ያከተተ ነበር፡፡ ህዝቡ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ትዕዛዝ 
ውጭ በሚሆንባት ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን ይገስፀውና ይቆጣውም ይመክረውም 
ነበር፡፡ በዛሬውም በአዲስ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ምንም እንኳን በምህረቱ 
የባለጠጋ ቢሆንም  ህዝቡ ከሥርዓቱና ከትዕዛዙና ከፈቃዱ ውጭ የሆነ ተግባርና ህይወት 
እንዲኖር አይፈልግም ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አይለወጥም ሁሌም ለዘላለም 
ያው ነው፡፡ "እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል" (ት.ሚል 3÷6) 
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 4 
እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ፡፡ 

 
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት መጽሐፍት መጀመሪያቸውና ፍፃሜያቸው በእግዚአብሔር 
ዕወቀት የተሞሉ ናቸው ፡፡ የእግዚአብሔርን ባህርይ ልዩ የሚያደርገው ዘላለማዊ የሆነው 
ቅድስ ነው ሲሆን ምንም በደልና ክፍት የሌለበት አምላክ ነው፡፡ " አንተ በደልን 
የማትወድድ አምላክ ነህና ክፉ ከአንተ ጋር አያድርም" (መዝ፡- 5÷4) ዮሐንስ ስለ 
እግዚአብሔር ስነገር "እግዚአብሔር ብርሃን ነው፡ ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም 
የምትል ይህች ናት" (1ዮሐ1÷5) ፡፡ 
       ከመናኛው  በደልና ክፍት እንዲሁም ከሃጢአት ፍጽምና ጽድቅ ነው 
የእግዚአበረሔር ጽድቅና ቅድስና ለዘላለማዊው የደህንነት ዕቅዱ ዋና መሠረት ነው፡፡ 
       የእግዚአብሔር ቅድስና ሁሉን ቻይ ፡ ሁሉን አዋቂ እና በሁሉ ቦታ የሚገኝ 
ሃይል አምላክ እንደሆነ አድረጎታል፡፡ ስለዚህም ነው ክብረና አምልኮን ስግደትን ለእርሱ 

እንደንሰጠው የሚገባው፡፡ ቅድስናውን  በምንመለከትበት ጊዜ 
እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ጋር ያለውን መልካመነቱን 
እንያለን፡፡ በዚህም ምክንያት በእኛ ውስጥ የፈጠረው የሁሉን 
እግዚአብሔር ቻይነቱ የሁሉን አዋቂነቱና ፍቅሩ እርሱን 
እንድናገለግለው እና እንደናመልከው አድረጎናል፡፡ ስለዚህም 
እግዚአብሔር ዘላለማዊው መንፈሳዊ አባታችን ነው፡፡ 
ለምሳሌ ያህል፤ እኔ ኬን ክሬግ የሁሉ ቻይነት፤የሁሉን አዋቅነት 
እና በሁሉ ቦታ የመገኘት ችሎታ ብኖረኝ ታመልኩኛላችሁ ? 
በርግጥ አይደለም፤ ነገር ግን የአግዚአብሔር ቅድስና ይህን ሁሉ 
ባህርይ እንድኖረው አድርጎታል ፡፡ ስለዚህም እርሱን 
እንድወደውና እንደገለግለው አድርጎኛል ፤እርሱ ዘላለማዊ አባቴ 
ነው ! 
 

የጽድቅና የፍቅር እግዚአብሔር  
"የእግዚአብሔር ቃል ቅንና አውነት ነውና … ጽድቅንና ፍርድን ይወዳል የእግዚአብሔር 
ቸርነት ምድርን ሞላች"  (መዝ 33÷4-5) ፡፡ በዚህ ክፍል ስንመለከት የእግዚአብሐር 
ቅድስና ለእኛ በሁለት መንገድ ተገልጦልናል በጽድቅና በፍርድ ደግሞ በሌላ ክፍል  
"የዙፋንህ መሰረት ጽድቅና ፍርድ ነው፡፡ ምህረትና አውነት በፊትህ ይሄዳሉ" (መዝ 
89÷14) ፡፡ እግዚአብሔር ጋር  ያለን ህብረትና ግንኙነት በነዚህ በሁለቱ 
በእግዚአብሔር በቅድስናና በፍቅሩ ባህርይ ይመራል፡፡ 
      የእግዚአብሐር ጽድቅ ማለት እግዚአብሐር በሰዎች መካከል ምንም ልዩነት 
አይደረግም ማለት ነው፡፡ በእርሱ ቃል ኪዳን እንመካለን ፡ ደግሞም በእርሱ እውነተኛ 
ፍርድና ቅንነት እንመካለ (ዘዳ 32÷4 ፣ ኢዮ 8÷3)፡፡ እግዚአብሔር የተነገረውን 
የሚፈጽምና የሚያደርግ አምላክ ነው፡፡ (ት.ኢሳ 46÷8-11) እግዚአብሔር ሰውን 
ሲገስፅም ሆነ ሲቀጣ በሰው ፍላጎትና ምኞት የተመሠረተ ሳይሆን በራሱ መንገድና ሃሳብ 
ብቻ ነው፡፡ 
     የእግዚአብሔር ቅድስና እና ፍረዱ  በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅሩ ላይ 
የተመሰረተ ነው ፡፡ ስለዚህም የእግዚአብሐር ፍርዱ ቅንና እርግጠኛ ነው፡፡  ፍርዱ ሁል 
ጊዜ በፍቅሩ ላይ የተመሰረተና የሚመራ ነው፡፡ እግዚአብሔር የወደደን በአባታዊ ፍቅሩ 
ነው፣  ልክ ወላጅ አባት ልጁን እንደሚወደው፤ ስለዚም ሁል ጊዜ ከእኛ ጋር ያለውን 
ህብረት  በፍቅሩ ሊፈፅም ይወዳል፡፤ 
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      እግዚአብሐር በተደጋጋሚ በቃሉ ሲያዝን እንድንቀደስለት ነው፡፡ ምክንያቱም 
እርሱ ፃድቅ ነውና፡፡ "እኔ አግዚአብሐር ቅዱስ ነኝና ለእኔም ትሆኑ ዘንድ ከአህዛብ 
ለይቻችኋለሁ ቅዱስም ትሆኑልኛላችሁ" (ዘሌ 20÷26) እግዚአብሔር በመጀመሪያ 
ሲፈጥረን መንፈሳዊ ፍጥረት አድረጎን ሲሆን፤ መንፈሳዊ ህብረትን ለማድረግም 
ይፈልጋል፡፡ እኛ በሥራችንና በህይወታችን ቅዱሳን ከሆንን፣ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር 
የሚፈለገውን ህብረት ማድረግ እንችላለን፡፡ እግዚአብሔር በተደጋገም እንድንቀደስ 
ያሰስበናል ፤ ምክንያቱም እርሱ ቅዱስ ስለሆነ፤" እን እግዚአብሔር ቅዱስ ነኝና ለእኔም 
ትሆኑ ዘንድ ከአሕዛብ ላይቻችኀለሁና ቅዱሳን ትሆኑልኛለችሁ፡፡" (ዘሌዋ 20 ÷ 26) ፡፡ 
ቅዱሳን ከሆንን ከቅዱሱ እግዚአብሔር ጋር መንፈሳዊ ኀብረት ይኖረናል፡፡ 
       እጅግ በጣም የምገረመው የእግዚአብሔር ቅንነትና ምህረት የተሞላው 
ዘላለማዊ የማዳን ዕቅድ በብሉይ ኪዳን መገለፁ ነው ፡፡ ለምንድነው የእግዚአብሐር 
የማዳን ዕቅድ ለሰዎች ያስፈለገው? 
 
የኃጢአት ችግር 
       የእግዚአብሔርን ህግ መጣስ ኃጢአት ነው  "ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ 
ዓመፅን ደግሞ ያደርጋል ኃጢአትም ዓመፅ ነው (1ዮሐ 3÷4) ፡፡ ኃጢአት መጥፎ 
ነገር ነው ፡፡ ስለዚህም ኃጢአት ከእግዚአብሔር ቅድስና ባህሪይ ጋር የሚቀራን በሰዎችና 
በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ህበረት የሚለይ ነው፡፡ እግዚአብሔር ፤እግዚአብሔር 
ነው፤ እግዚአብሔር ሁሉን የሚገዛ ነጉስ ነው፡፡ እግዚአብሐር ፃድቅ ነው፡፡ ማንኛው 
የእግዚአብሔርን ህግ መጣስ ዓመፅ ሲሆን፣ ለእግዚአብሔርም ፈቃድ አለመገዛት ነው፡፡ 
ኃጢአት ቅድስናችንን ያበላሻል፡፡ 

5 

ኃጢአት ከእግዚአብሐር ይለያል፡፡ 
 

ኃጢአት ሰውን ከእግዚአብሐር የሚለይ ሲሆን ፤ሦስት ዓይነት ሞትን ያስከትላል፡፡ 
እነዚህም ፡፡ 
 
መንፈሳዊ ሞት  
እግዚአብሐር ቅዱስ ሲሆን የሐጢአት ውጤት ግን ከፃድቁ 
እግዚአብሐር ለይቶናል፡፡ "…ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና 
በአምላከችሁ መካከል ላይታለች እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ 
ፊቱን ከእናንተ ሰወሮታል" (ት.ኢሳ 59÷2 ፣ ት. ዕንባ 1÷13 
ይመልከቱ) ፡፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ፃድቅ ስለሆነ እኛ 
በኃጢአት ስንወድቅ ፊቱን ይመልስብናል፡፡ ይህም ከእግዚአብሔር 
ማለየት፤ እጅግ አሳዣኝ የሆነ መጠሪያ ሲኖረው ይኸውም 
"መንፈሳዊ ሞት" ይባላል (ኤፌ 2÷5 )  "በበደላችን ሙታን 
እንኳ በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን በጸጋ 
ድናችኋል" (በተጨማሪ ቆላ 2÷13 ሮሜ 6÷23 1ጢሞ 5÷6 
ይመልከቱ) ከእግዚአብሔር ጋር ያለን መንፈሳዊ ህብረታችን 
ሲጎዳ በሥጋችን ውስጥ ያለው መንፈሳችን ይሞታል፡፡      
  
ሥጋዊ ሞት  
የሃጢአት ውጤት መንፈሳዊ ሞት ብቻ አይደለም ፡፡ ሀጢአት ከማደረጉ በፊት ሰው 



  14 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 ፍጹም የሆነ መንፈሳዊ ህብረት ከእግዚአብሐር ጋር ነበረው፡፡ ነገር ግን በገነት ውስጥ 
ይኖሩ የነበሩ አዳምና ሔዋን በሃጢአት ከወደቁ በኋላ የሰው ልጅ ሥጋዊ ሞት ይሞታል 
(ዘፍ3÷9) ፡፡ 
      ይህ "ሥጋ" ለዘላለም የሚኖር አይደለም ነገር ግን ሥጋዊ ሞት ለዘላለም 
የሐጢአት ውጤት መታሰቢያ ሆኖ ይቆያል ከሞት ሌላ ደግሞ በሐጢአት ምክንያት 
ምድር ተረገመች የሰው ልጅም የድካም ፍሬ እንድበላ ተደረገ፤ ሴት ልጅም በህመም 
ምጥ እንድትወልድ ሆነች ፡፡ ከዚህም የተነሣ ምድር በልዩ ልዩ ተፈጥሮዊና ሰው ሰራሽ 
ክስተቶች ተጎዳች ( ዘፍ 3 ÷14-24) ይህ ሁሉ የሆነው  የሰው ልጅ መጀመሪያ 
በሠራው ሐጢአት ነው ፡፡  
      መንፈሳዊና ሥጋዊ ሞት የእያዳዱን ሰው ህይወት ችግር ሲሆን ፤ለዚህም 
ከእግዚአብሐር ጋር ያለውን መንፈሳዊ ህብረትን ለመዳስ ከሃጢአት መለየት ነው፡፡ 
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የእግዚአብሔር ጽድቅ የነፍስን ዋጋ ከፍሏል 
 

የፍርድ ሞት (ሕጋዊ ሞት)  
በየተኛውም አገር ያለው ህግ ሲጣስ በሀገሩ ህግና ደንብ መሰረት ቅጣት አለው፡፡ ለምሳሌ 
አንድ ሰው ነፍሰ ቢገድል በሀገሩ ህግ መሰረት በወይኒ ቤት ፣ በማረሚያ ቤት              
ይታሰራል ወይንም ሌላ ፍርድ ይሰጠዋል ፡፡ ይህም የሀገሩን ህግ በመጣስ ምክንያት 
የሚሰጥ ቅጣት ወይንም የቅጣት ዋጋ ነው፡፡ ልክ እንደዛው የእግዚአብሔር ህግ በመጣስ 
(ለኃጢአት) የሚከፈል ዋጋ አለው ለኃጢአት ሚከፈለው ዋጋ እንደውጤቱ እጅግ የከፋ 
ነው፡፡ 
     የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ትዕዛዝ በገነት ውስጥ ስለ ኃጢአት ዋጋ በግልፅ 
አስቀምጧል፡፡ "እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው ነገር ግን 
መልካምናን ክፉን ከሚያሳታውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሱ በበላህ ቀን ሞትን 
ትሞታለህና" ( ዘፍ 2÷16-17 )፡፡ ይህም እግዚአብሔር የኃጢአት ዋጋ ሞት 
እንደሚሆን አስታውቆ እንደነበር ይገለፃል፡፡ የእግዚአብሔርን ህግ በመጣስ ምክንያት 
የሚሰጥ ህጋዊ ፍርድ ነበር፡፡ ለዚህም የተከፈለው ዋጋ ነፍስ ነው፡፡ እግዚአብሔርም ሞት 
የኃጢአት ዋጋ እንደሚሆን አስታውቋል በርግጥም አዳምና ሔዋን ኃጢአት 
በማድረጋቸው ብዙ ዋጋ ከፍሏል፡፡ በዚህ ምክንያት ትዕዛዙን (በኃጢአት) ከተላለፉ በኃላ 
ወዲያውኑ መንፈሳዊን ሞት ሲሞቱ ከብዙ ዓመታት በኋላ ደግሞ በኃጢአት ውጤት 
ሥጋዊውን ሞት ሞቱ፡፡ (ዘፍ 5÷1-5 ይመልከቱ) ነገር ግን ይህ ሁሉ ኃጢአታቸውን 
ሊያስወግድላቸው አልቻለም ነበር ፤ ነገር ግን በአዲስ ኪዳን መሰረታዊ የሆነ ህግ               
ተቀምጧል "ደምም ሳይፈስ ስርዓት የለም (ዕብራ 9÷22) 
     እግዚአብሄር ለአዳምና ሔዋን ኃጢአትን ለመድረግና ላለማድረግ ምርጫ 
ሰጥቷቸው ነበር፡፡   ኃጢአትን አዳምና ሔዋን በምርጫቸው ነበር ያደረጉት፤ በሰይጣን 
በተፈተኑ ጊዜ ሃሳቡን ተቀብለው ነበር፡፡ ( ዘፍ 3÷6 ) "ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ 
እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከፍሬውም 
ወሰደችና በላች፤ ለባልዋም ደግሞ ሰጠችው እርሱም ከእርስዋ ጋር በላ") እኛ 
ሁላችንም ልክ እደነርሱ በሃጢአት እንወድቃለን ያዕቆብ በመልዕክቱ "ነገር ግን 
እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ፡፡ ከዚህ በኋላ ምኞት ፀንሳ 
ኃጢአትን  ትወልዳለች ፤ ኃጢአትም ከዳገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች" (የያዕ 1÷14-
15) ገልፆታል ፡፡ 
      በብሉይ ኪዳን ጊዜ እግዚአብሔር የኃጢአት ዋጋ ፈጣን ሞላሽ የሆነ ሞት 
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እንደሆነ ይናገራል (ት.ሕዝ 18÷20) "ኃጢአትን የሞትሠራ ነፍስ እርስዋ 
ትሞታለች፡፡") ሌላው ተጨማሪ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ( በ2ጴጥ 2÷4-11) 
የተገለፀው የጥፋት ውሃ እና የሰዶምንና ገሞራ ከተማዎች ጥፋት በኃጢአት ምክንያት 
እንደሆኑ ይገለፃል ፡፡ ሞት እንደ አግዚአብሔር ፈቃድ ባለመኖር የመጣ የኃጢአት 
ውጤት ነው፡፡ 
      ነገር ግን የእግዚአብሔር ምህረት በኃጢአት ምክንያት ወዲያው እንዳንሞት 
አሁን ተገልጦል፡፡ እግዚአብሔር በኃጢአተኞች ሞት አይደሰትም ፡፡(ትን.ሕዝ 3÷11) " 
ኃጢአተኛው ከመንገዱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንጂ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ 
አልፈቅድም ይላል ጌታ እግዚአብሔር፡፡ 
      በአጠቃላይ የብሉይ ኪዳን መልዕክትን ስንመለከት በኃጢአት ምክንያት 
ያሚሆን ሞት ምን እንደሆነ ይገልፅልናል፡፡  
1ኛ. መንፈሳዊ ሞት፡- ነፍሳችን በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ስመለየቱ፤  
2ኛ. ሥጋዊ ሞት ፡- አዳምና ሔዋን በኃጢአት ከወደቁ ጊዜ ጀምሮ የሆነ የሥጋ ሰውነት 
ሞት፤  

3ኛ. የፍርዳዊ ሞት፡- ይህም ደግሞ ለኃጢአታችን ዋጋ የተከፈለ ሞት ናቸው ፡፡ 
ሁሉ ኃጢአትን ሠርቶል 
      እኛ ሁላችን በኃጢአት ምክንያት በደለኞች እንደሆንን አዲስ ኪዳን ይገልፃል 
፡፤ የአዲስ ኪዳን ፀሐፊዎች በኃጢአት ምክንያት የሰው ልጅ ማንነት ምን እንደሆነ 
ይገልፃሉ፡፡ "ሁሉ ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር 
ጎድሎአቸዋል" (ሮሜ3÷23) ፡፡ 
       እኛ ሁላችን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበርን፡፡ የሁሉን ፈጣሪ ህግ ተላለፍን  
እኛ ሁላችን ኃጢአተኞች ስለሆንን ከሥራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተለይተን ነበርን ፡፡  



  16 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 በዚህ ምክንያት ኃጢአት ከፃድቁ እግዚአብሄር እንድንለይ አድርጎናል፡፡ ስለዚህ 
እግዝአብሔር የኃጢአት ዋጋ (ቅጣት) ሞት እንደሆን ወሰነ፡፡ 
    እኛ በኃጢአታችን ከሞትን ከእግዚአብሔር ለዘላለም እንለያለን ይህም ደግሞ 
ሌላው የኃጥአት ውጤት ነው፡፡ ነገር ግን ከዚህ ሞት ለመዳን በራሳችን ዋጋ 
እንከፍላለን ማለት በራሳችን ምን ያህል አስጨነቂ ነገር ነው  እኔ በራሴ ከዚህ ሞት 
ለማምለጥ እችላለሁን? 

7 

የእግዚአብሔር ፍቅር ምህረትን ሰጠን(አዘጋጀልን) 
የእግዚአብሔር ፀጋና ምህረት 

 
እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከመወደዱ የነተሳ የሞትን ዋጋ ለእኛ ሊከፍል ወሰነ 
ይህም የእግዚአብሔር ፀጋ ነው (ይህም እግዚአብሔር የማይገባውን የዘላለም 
ህወት መስጠቱ ) ሲሆን ደግሞ ምህረቱ (እኛ የሚገባንን ሞት ሲሆን፤ ምህረቱ 
ሕይወትን (የኃጢአት ይቅርታ ሰጠን)፡፡  
     የእግዚአብሔር ምህረት በብሉይ ኪዳን ይገለፅ የነበረው እንዴት ነበር? 
በደም ነበር፡፡ መፅሐፍ  ቅዱስ በደም ውስጥ ህይወት አለ ይላልና እግዚአብሔር 
በፍቅርና በምህረቱ የኃጢአት ዋጋ በንጹህ ደም እንዲከፍል አድርጎታል፡፡ ይህም 
በብሉይ ኪዳን በእንሰሳት ደም ሲሆን እግዚአብሔር በኃጢአተኛው ሰው ፈንታ 
የንጹህ እንሰሳት ደም ለሞቱ ዋጋ እንዲከፍል አድርጎታል ፡፡ የእግዚአብሔር 
ቅን ፍርድ ሞት ሲገባን፤ ነገር ግን የእግዚአብሔር ምህረት ህይወትን በሞት 
ፈንታ ሰጠን፡፡ እግዚአብሔር ምህረቱን በኃጢአተኛው ሰው ፈንታ ንጹህ የእንሰሳ 
ደም እንደከፈለ አድረጎ ገልፆአል፡፡ እግዚአብሔር ምህረቱን የገለፀው 
በኃጢአተኛው ሰው ሞት ፈንታ ንጹህ የእንሰሳ ደም በመክፈሉ ነው፡፡ 
 

የእንሰሳት መስዋዕት  
ለኃጢአት ማስተሰሪያ የእንሰሳት ደም ዋጋ ሆኖ መከፈል እንዳለበት በኦሪት 
ዘለዋውያን በስፋት እንደተገለፀ እናያለን (ኦሪት ዘሌዋ 17፡-11 "የሥጋ ሕይወት 
በደሙ ውስጥ ነው ደመሞ ከሕይወቱ የተነሣ ያስተሰርያልና፤ በመሠዊያው ላይ 
ለነፍሳችሁ ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ እኔ ለእናንተ ሰጠሁት"፡፡ የእንሰሳ ነፍስ 
የኃጥአትን ዋጋ ይከፍላል ወይም ከኃጢአቱ ሃጢአተኛውን ያነፃል፡፡ ኃጢአተኛው 
በኃጢአቱ መሞት ሲገባው ነገር ግን እንሰሳ በኃጢአተኛው ሰው ፈንታ ይሰዋል 
ውጤቱም የኃጢአት ማስተሰሪያ (ይቅርታ ) ነው፡ 
(በኦሪት ዘለዋ 16፡-30) ይህም የሞት  የማሰተሰሪያ መስዋዕት በአመት አንድ 
ጊዜ በአመታዊው የእንሰሳት መስዋዕት ቀን የምቀርብ  ሲሆን ፤ "በዚህ ቀን 
ትነዱ  ዘንድ ማስተስሪያ ይሆነላችኋልና በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥርረኛው 
ቀን ራሳችሁን ሁሉ ትነጸላችሁ" ይህ የሚያመላክተው ከኃጢአት መጽደቅን ነው፡፡ 
የአንድ ነገር  መጽደቅ የሚያሳየው በእግዚአብሔር ፊት ፍጹምና ነፃ መሆኑን 
ነው፡፡ በእንሰሳት መስዋዕትነት የኃጢአተኛው ኃጢአት ይቅር ይባልለታል፡፡ 
በእግዚአብሔርም ፊት ፍፁምና ፃዲቅ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ በዚህ ምክንያት 
ከእግዚአብሔር ጋር ያለው መንፈሳዊው ህብረቱ ይታደሳል፡፡ 
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የእንሰሳት መሳዋዕት ምን እንደሚመስል አንዳንድ ዋና ዋና ነጥቦች እንዴ  
 
ሚከተለው እናያለን  ፡፡ 
 እንሰሳው  ምንም ነውር የሌለበት፤መሆን አለበት እንሰሳው ኃጢአት ከለበት 

ለኃጢአቱ ሌላ መስዋዕት ያስፈልገዋል፡፡ ኃጢአት አለመኖሩ ለኃጢአተኛው 
እንዲሞት ምትክ ያደርገዋል፡፡ 

 እንሰሳው በሰውነቱ ጤናማ ወይም ያልቆሰለ መሆን አለበት (ኦሪት ዘሌዋ 
22÷21-27) ይመልከቱ፡፡ 

 በእንሰሳው መስዋዕትነት የእግዚአብሔር ጽድቅ እና ምህረት ለኃጢአተኛው 
ይገለጻል፡፡ ነፍስ የኃጢአት ዋጋ ሆኖ ተከፍሎል፡፡ እናም ኃጢአተኛውም 
በሕይወት ይኖራል፡፡ 

 በእንሰሳው መስዋት የኃጢአተኛው ሰው ኃጢአቱ ይቅር ይባልለታ፡፡ 
ኃጢአተኛውም ሰው ይፀድቃል ፡፤ በዚህ ምክንያት ኃጢአተኛው ሰው 
ከእግዚአብሐር ጋር ያለው መንፈሳዊ ኅብረቱ ይታደሳል፡፡ 

 
ይህንን ልናስተውል ያስፈልጋልናል፡- አዳምና ሔዋን በኃጢአት ከወደቁ በኃላ 
(ዘፍጥረት 3÷12-8) ዓይናቸው ተከፍተው ነበር፡፡ በዚያው ሰዓት ኃጢአተኞ 
መሆናቸውን ተረዱ ፤ እራቁታቸውን መሆናቸውንም አወቁ፡፡ ቅጠል አገልድመው 
ለበሱ ፤ ከእግዚአብሔርም ፊት ተደበቁ የእግዚአብሔር ህግ መተላለፋቸውን ከተገነዘቡ 
በኋላ ውጤቱ ምን እንደሆነ አወቁ፡፡(በኦሪት ዘፍትረት 3÷21) እጅግ ግልፅና ጥብቅ የሆነ 
የእግዚአብሔርን ሃሳብ እናያለን "እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቁርበትን 



  18 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 ልምስ አድረገላቸው፡- አለበሳቸውም"፡፡ የእንስሳው ቁርበት የመጣው ከታረደው 
እንስሳነው፡፡በእንስሳውም መታረዱ ምክንያት አዳምና ሔዋን በህይወት ኖሩ፡፡ ምንም 
እንኳን ይህ የእንሰሳው መታረድ የደህነነት ዕቅድ ለመሰይት  ወይም ለመፈፀም ቃል፤ 
በቃል የተገለጠ ባይሆንም፤ የእንሰሳው መሰዋት ለኃአጢአት ዋጋ መከፈሉ ግልፅ ነው፡፡ 
የደህንነት ዕቅድ ዋና ሃሳቡ የተጀመረው በኤደን ገነት ኃጢአት በተጀመረ ጊዜ ነበር፡፡ 
እንግዲህ ከዚያን  ጊዜ ጀምሮ በብሉይ ኪዳን ዘመን የእንሰሳት መስዋዕትነት ለኃጢአት 
የተለመደ ነበር፡፡ 
      የዚህ አሰዳናቂው የእግዚአብሔር የደህንነት (የማዳን) ዕቅድ ዓላማ ኃጢአትን 
በማስወገድ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ህብረት ለማድረግ ነበር፡፡ የኃጢአቱ መወገድ 
ኃጢአተኛው እንዲቀደስ ያደረገዋል ፡፡ የኃጢአተኛው መቀደስ ደግሞ የኃጢአቱን ዋጋ 
እንዲከፍልለት ያደርጋል፡፡ ውጤቱም መጽደቅ ይሆናል፡፡ ከዚህም መቀደስና መጽደቅ 
የተነሣ ከእግዚአብሔር አምላካችን ጋር ያለው ህብረት ይታደሣል፡፡ እግዚአብሔር 
አምላካችን የቁጣ አምላክና ደም የሚፈልግ (የጠማው) አምላክ አይደለም፡፡ ነገር ግን 
የደም መስዋዕት የሚያመለክተው ለሰው ልጆች የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ ለመሳያትና 
የኃጢአትን መጥፎነት ለመግለፅ ነው፡፡  
      ደም ህይወት ነው ፡፡ ስለዚህም የኃጢአት ፤የመስዋዕት ዋጋ ደም ብቻ ነው 
(ዕብ 9÷22)፡፡ የኃጢአት መስዋዕት ዋጋ መልካም ሥራ ሳይሆን፤ መልካም እምነት 
ሳይሆን፤ ጥሩ ሥነምግባር ሳይሆን፤ ወይንም ጥሩ የሆነ አመለካከትም ሊሆን አይችልም 
፡፡ ነገር ግን ደም (የህይወት) መስዋዕትነት ትልቁና ብቸኛው የኃጢአት ዋጋ ነው፡፡ 
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ለምሳሌ ያህል ስትታመሙ ወደ ሐኪም ትዳላችሁ፡፡ ከዚያም በኋላ ሐኪሙ ይመረምርና 
ለበሽታችሁ መድሐኒት ያዛል፤ የታዘዘችሁትን መድሐኒት ካገኛችሁ  በኋላ መድሐኒቱን  
ምን ታደርጋላችሁ? መደሐኒቱን ትወስዳላችሁ? የሃኪሙን ትዕዛዝ በደንብ 
ከተረዳችሁና ሐኪሙ ያዘዛችሁን ካመናችሁ መድሃኒቱን ለበሽታችሁ ትወስዳላችሁ፡፡ 
ይህንንም በመደረገችሁ ማመናችሁን፤ በትግባር፤አሰያችሁ ማለት ነው፡፡ ይህም ተግባር 
እምነት ይባላል፡፡ 
      የእንሰሳት መስዋዕት ኃጢአትን የሚያስወግደው እንዴት ነው  ኃጢአትን 
ማስወገድ የሚችለው በአማኙ ውስጥ ባለው የእምነት ሃይል ነው፡፡ የእግዚአብሔር 
ተከታዮች የእግዚአብሔር ትዕዛዝ ይራዳሉ፤ ደግሞም የእንሰሳት መስዋዕት 
ኃጢአታቸውን እንደሚያስወግድ ያምናሉ ፤ ስለዚህ የእንሰሳውን መስዋዕት እግዚአብሔር 
እንዳዘዛቸው ያቀርቡ ነበር (ዕብ 9÷22) 
     የእውነተኛው የእምነት መሠረት የእግዚአብሔር ቃል ነው ፡፡(ሮሜ 10÷17) 
"እግንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው፤ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው"፡፡ 
     የመስዋዕቱን ዓላማና ጥቅም ሳይረዱና ሳያምኑ መስዋትን ማቅረብ ምንም ጥቅም 
የለውም ፤ (በዕብራዊያን 11÷6) እውነተኛ እምነት ሁለት ወሳኝየሆነ መሠረታዊ 
ነገሮችን፡፡ ያጠቃልላል ፡፡ ይህም ማመንና መታዘዝን ነው፡፡ ፡፡"…ያለ እምነትም ደስ 
ማሰኘት አይቻልም ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ እግዚአብሔር  እንዳለ ለሚፈልጉትም 
ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋልና" ፡፡ ከልብ የሆነውን መታዘዝ እግዚአብሔር 
የሚፈልገውና ደስ የሚየሰኝ እምነት ነው ፡፡ 
      በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተጠቀሱ የእምነት ምሳሌዎች (በዕብራውያን 11)  
እንደሚከተለው ታገልጾ እናያለን   ፡፡ 
" በእምነት አቤል … የሚበልጥ መሥዋዕት ለእግዚአብሐር አቀረበ " (ቁ 4) 
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" በእምት ኖህ … እግዚአብርን እየፈራ መርከብን አዘጋጀ" (ቁ 7) 
" በእምነት አብርሃም…..  ታዘዘ…ወጣ " (ቁ 8) 
" በእምነት አብርሃም……   ይሰሐቅን አቀረበ" (ቁ 17) 
      ከላይ እንደተመለከትናቸው እግዚአብሔር የሚፈልገው እምነት በመታዘዝና    
በማመን ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ የደህንነት እምነት ሁልጊዜ በመታዘዝና በማመን ላይ 
የተመሰረተ ነው፡፡ በአዲስ ኪዳን ያዕቆብ ስለዚህ እምነት ሲገልፅ ( ያዕ 2+14) 
…እምነት አለኝ የሚል ሥራ ግን የሌለው ምን ይጠቅመዋል?.....እምነቱስ ሊያድነው 
ይችላልን  ያዕቆብ በመልዕክቱ ሲገለፅ ፤አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል 
ይላል ፡፤ ማመን ብቻ የሚያድን ከሆነ አጋንንት ይድናሉ ማለት ነዋ ! (ያዕ 2÷14፡-
26)፡፡ 
 ለምሳሌ ፤ ያህል አያትህ ለልደትህ የባንክ ቼክ ከላኩልህ ገንዘቡን አግኝታሀል 
ማለት አይደለም፤ ምክንያቱም ቼኩን ወደ ባንክ ይዘህ ሄደህ ወደ ገንዘብ መቀየር 
አለብህ ይህም የሚሆነው አያትህ በባንክ ገንዘብ እንደላቸው በማመን ወደ ባንክ ቤት 
ትሄዳለህ ፤ይህንን  በእምነት በማድረግህ የአያትህን ስጦት (ገንዘብ ) ትቅበላለህ ፡፡ 
በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩ ሰዎች መስዋዕት በሚያቀርቡበት ጊዜ ለኃጢአት ስርየት  
እንደምሆን በማመን ነው  ፡፡ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል  በማመን ለኃጢአት 
ስርየት በመታዘዝ መሥዋዕቱን በማቅረብ የእግዚአብሔርን የፀጋን ሥጦታ ይቀበላሉ ፡፡ 
በሥራ (በመታዘዝ) የተመሰረተ እምነት፤  የእኛን ፈቃድ የመደረግ ሳይሆን፡ 
የእግዚአብሔርን ትዕዛዝና ፈቃድ በማድረግ የእግዚአብሔርን ሥጦታ መቀበል ነው፡፡ 
እውነተኛ እምነት ሙሉ የሚሆነው ከልብ በሆነ ማመንና መታዘዝ (ተግባር) የተመሰረተ 
ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 
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 ኢየሱስ የእግዚአብሔር የመስዋዕቱ በግ ነው 
 

ለብዙ መቶ ዐመታት የእንስሳት መስዋዕት ለኃጢአት ስርየት ይቀርብ ነበር፡፡ ነገር ግን  
ከዚያም በኋላ ሁኔታውን የሚቀይር ክስተት ተከሰተ ፡፡ መጥምቁ ዮሐንስ እያሰበከ 
የጌታን መንገድ ፡"ያዘጋጅ ነበር" ፡፡ ኢየሱስም ወደ ዮሐንስ በቀረበ ጊዜ በዘመናት 
ታሪክ ውስጥ እየተነገረ የምኖረውን አዋጅ በአደባባይ አዋጃ (የዮሐ ወ.1÷29)  
 

    "እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ"   
    

በማለት፡፡ በዚህ ጊዜ ነበር ዘላለማዊው የደህንነት ዕቅድ በሙሉ በአንድ ቁልፍ ዓረፍተ 
ነገር መልስ ያገኘው፡፡ ይህም " የእግዚአብሐር በግ በሚል አዋጅ" ነበር የሐንስ ስለ 
ኢየሱስ ሲነገር የሰውን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር መስዋዕት  ነው ፡፡ " …
በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ 
ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እን ደተወጃችሁ ታውቃላችሁ " (1ጴጥ 1÷18)፡፡ ስለዚህ 
ይህንን ወሳኝ የሆነውን መልዕክት በጥልቀት (ልንገነዘበው) ያስፈልጋል ፡፡ 
 
 የክርስቶስ ሞት ድንገተኛ ሞት አልነበረም፡፡ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው 

የመስዋዕነትነት አገልግሎት ሊያገለግል ነበር፡፡  
 ፍፁም የሆነ መስዋት ነበር ፡፡ ኢየሱስ ኃጢአትን አድርጎ ቢሆን ኖሮ በፍጹም 

የእግዚአብሔር በግ ሊሆን አይችልም ፡፡ ለእኔና ለአንተ ኃጢአት መስዋዕት ሆኖ 
አይቀርብም ነበር (1ዮሐ መ3÷5)፡፡ "እርሱም ኃጢአትን ሲያስወግድ እንደተገለጠ 



  20 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 ታውቃላችሁ በእርሱ ኃጢአት የለም"፡፡ 
 ኃጢአትን አስወገደ ፡፡ " የእግዚአብሔር በግ" የመሆን ውጤቱ "የዓለምን ኃጢአት 

ማስወገድ ነው"፡፡ በህይወት መስዋዕትነት ኃጢአትን ሊያስወግድ የቻለው የኃጢአትን 
ደሞዝ (ዋጋ) በመክፈል ነው፡፡ 

 የብሉይ ኪዳን (መፈፀም) ፡- ክርስቶስ ኢየሱስ "የፋሲካችን" በግ ሆኖአል (1ቆሮ 
5÷7) "ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶአልና፤ ስለዚህ፤ በቅንነትና፤ በእውነት የቂጣን 
በዓል እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፍትን በግፍ እርሾም አይደለም" ፡፡ ይህም 
የምንመለከተው እስራኤላዊያን በግብፅ አገር እያሉ አጥፊው መልአክ በመቀኑ ላይ 
የበግን ደም አይቶ እንዳለፈችወ ለማሳየት ነው ፡፡ (አሪት ዘፀ 12÷3-49) 
ይመልከቱ ፡፡ ክርስቶስ አሮጌው እርሾ (ኃጢአት) በሞቱ አስወግዶአል፡፡  

 
ይህንን በመደረጉ የብሉይ ኪዳንን ዓላማ ፈፅሞታል (ማቲ 5÷17) "እኔ ሕግንና 
ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ ልፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም"፡፡ 
   ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣው በእንሰሳት ምትክ ሞቶ ብሉይ ኪዳንን አገልግሎት 
ለመፈፀም ነበር (ማቴ 20÷28) "የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ 
እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም"፡፡ 
" ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው፡፡"  
(ማቴ 26÷28)፤ "በዋጋ ተገዝታችኋል" (1ቆሮ 7÷23) ኢየሱስ የሞትን ዋጋ 
ከፍሎልናል፡፡ የሰው ልጅ ሊከፍለው የማይችለውን ዋጋ በፀጋው ከፍሎልናል፡፡ 
  የክርስቶስ ኢየሱስ ሞት በትንቢት በ750 ዓ.ዓ በግልፅ በነብዩ ኢሳያስ  ተተንብዮ 
የነበረ ነው፡፡ ለምሳሌ ፤ በት. ኢሳ 53፡-5-12  
" እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችንም ደቀቀ የድህነታችንም ተግሳፅ 
በእርሱ ላይ ነበር፡፡ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን እኛ ሁላችን እንደ በጎች 
ተቅበዝብዘን ጠፋን ከእኛ እያንዳንድ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እግዚአብሔርም 
የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ፡፡     
   እግዚአብሐርም ከደዌ ያደቅቀው ዘንድ  ፈቅዶ ነፍሱን ስለ ኃጢአት መሥዋዕት 
ካደረገ በኋላ ዘሩን ያያል ዕድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጅ 
ይከናወናል ፡፡ ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ደስም ይለዋል፡፡ ፃድቅ ባሪዮም በእውቀቱ 
ብዙ ሰዎችን ያጸድቃ ኃጢአታችንንም ይሸከማል ፡፡ ስለዚህም እርሱ ብዙዎችን 
ይቀርሳል ከኃያላንም ጋር ምርኮን ይከፋፈላል ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቶአልና እርሱ 
ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ስለ ዓመፀኞችም ማለዳ"፡፡ ከአመፀኖችም ጋር 
ተቀጥሮአልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ስለ ዓመፀኞችም ማለደ፡፡ 
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ክርስቶስ የኃጢአተኞችን ዋጋ ከፍሎአል 
ሚልጊብሰን ታዋቂው የፊልም ተዋናይ የክርስቶስን መከራ፣ ስቃይና ስቅለትን በግልፅ 
በሥዕል መልክ ለማሳየት ሞክሮል ፡፡ ነገር ግን ፊልሙ በግልፅ ያላብራራው ስለ 
ኢየሱስ አሰቃቂ  የሆነው የመስቀል ሞት ሲሆን ለምንድን ነው የሞተው  እጆቹንና 
እግሮቹን በምሥማር የተቸነከረው  ለምንድነው ከጎኑ ፈሳሽ የፈሰሰው  ለምንድነው 
በግልፅ ኢየሱስ ይህንን ሁሉ ስቃይ የተቀበለውና የሞተው  ለኃጢአተኞች ሲል ነው፡፡ " 
ስለ ሕዝቤ ኃጢአት(ት. ኢሳ 53÷8) ፡፡ኢየሱስ የእኛን የኃጢአትን ዋጋ ከፍሏል፡፡ 
እያንዳንዱ ኃጢአተኛ ሊከፍል የሚገባውን የስቃይንና የሞትን ዋጋ ከፍሏል፡፡ ኢየሱስ 
በርግጥም የሞተው ስለ ኃጢአተኞች ነው ፡፡ በራሱ ምርጫ የአባቱን ፍቅርና ፈቃድ 
ለማድረግ ወሰነ (ማቴ26÷24 "ፈቃድህ ይሁን") 



 ኬኔት ደብልዩ.ክሬግ 21 

 

 ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኔና ስለእናንተ ኃጢአት ሞንም በደል ሳይኖርበት ፅድቅ 
መስዋዕት ሆኖል፡፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል በሞተ ጊዜ የእኛን ኃጢአት በራሱ 
አስወግዶል የኃጢአትን ዋጋ ስለ ኃጢአተኞች በመሞት ከፍሏል ፡፡ "ለኃጢአት ሞተን 
ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸክመ"፡፡ 
(1ጴጥ 2÷24) ኢየሱስ ስለኃጢአት በመስቀል ሞተ፤ ስለዚህም እኛም ደግሞ 
ለኃጢአት መሞት አለብን፡፡ (ሮሜ 6÷10-11)፡፡ በዚህ ሁኔታ ነው፤ ክርስቶስ 
የአመፀኞችን የፍርድ ሞት የሞተው፡፡ (በ2 ቆሮ5÷21) እንደተገለፀው "እኛ በርሱ ሆነን 
የእግዚአብሔር ፅድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአትን ያለወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት  
አደረገው"፡፡ ደግሞም በዕብ መልዕክት 9÷26፡-28 "ራሱን በመሠዋት ኃጢአትን ሊሽር 
አንድ ጊዜ ተገልጦአል፡፡ "የብዙዎችን ኃጢአት ልሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ 
ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ያለ ኃጢአት ይታይላቸዋል፡፡" 
   በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5÷14  "አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ " 
ክርስቶስ የሞት ዋጋ ሙሉ በሙሉ የፈጸመው ስለእያንዳንዱ ኃጢአተኛ በመሞት ነው፡፡  
ኤል.ኤ ሞቲ እንደለው "እርሱ በሞተ ጊዜ ፤እኛ ሁላችን ሞተናል ፤ስለዚህም የክርስቶስ 
ሞት የሁለችን ሞት ነው ፡፡የእርሱ ሞት የእኛ ሞት ነው፡፡ለእያንደንዱ ኃጢአተኛ 
የሕግን ዕደ ዋጋ በሞቱ ቀፍሎል፡፡ 
       የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፡ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እንደሰው 
ልጅ ነበር ስለዚህም እንደ እግዚአብሔርና እንደ ሰው ነበር፡፡ ፍጹም የሆነ የኃጢአት 
መስዋዕት ሆኖ ራሱን ስለእኛ አቀረበ ከእግዚአብሔርም ጋር ሰውን አስታረቀ (ኤፌ 
2÷13) (1ኛ ቆሮ 6÷20) "በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ያም 
የክርስቶስ ሞት ነው"፡፡  
        እኛ ክርስቲያን የሆነን ሁላችንም ክርስቲያን ልንሆን የቻልንበት ምክንያት 
ክርስቶስ የህይወትን ዋጋ ስለከፈለልን ነው፡፡ ከክርስቶስ ጋር በመሞት፣ በሞት ላይ 
አሸናፊነትን አግኝተናል ደግሞም የዘላለም ህይወት ተስፋ አለን (1ኛ ቆሮ 1፡30 



  22 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 በተጨማሪ ሮሜ 4÷25፤1ጴጥ 3÷8 ፤ዕብ 9÷26-28፤2÷17፤10÷19፤13÷12 
፤ሮሜ 5÷6-10፤15 ፤3÷23-25 ፤1ዮሐ 2÷2፤3÷5፤4÷10፤2ቆሮ 5÷17-19 ፤ኤፌ 
2÷11-16፤ ቲቶ 2÷14፤ቆላ 1÷22፤1ጢሞ2፡-5 ይመልከቱ)፡፡ 
"ለኃጢአት ሞተን ለፅድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት 
ላይ ተሸከመ›" (1ጴጥ 2፡-24)  
 
" የኃጢአት ስጋ ያሻር ዘንድ አሮጌው ሰዎችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን 
የሞተስ ከኃጢአቱ ፀድቆልና " (ሮሜ 6÷6)፡፡ 

11 

ትንሳኤው መረጋገጫና ሃይል ሆኖል 

በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን መልካም የሥነ-ምግባር አስተማሪ መሆን፡ ሲሆን የኢየሱስ 
ትምህርቱም እውነተኛ መሆኑን ያመለክታል፡፡ እርሱ ራሱን እግዚአብሔር እንደሆነ 
ያስተምር ነበር፡፡ በአራቱ ወንጌላት የተገለፁት 35ቱ ታአምራቶች እርሱ እጀግ ብርቱና 
ሃያል እንደሁም ከሰው ወሰንነት ያለፈ መሆኑን ያሳያል ፡፡ እርሱ ያደረገቻው 
ተአምራቶች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ማንነቱ ይገልፃሉ፡፡ በብሉይ  ኪዳን በብዙ 
ትንቢቶች የተነገረው የመሲሁ አዳኝነት በናዝሬቱ ኢየሱስ ተፈጽሞአል፡፡ ያለ ትንሳኤ 
ጊዜያችንን በከንቱ እናጠፋለን ማለት ነው፡፡   
       ይህ የትንሳኤው እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለመሆኑ 
ማረጋገጫ ሆኖል ፡፡ ይህም የሚያሳያው ያለ ክርስቶስ ትንሳኤ ለኃጢአት የተከፈለው 
ዋጋ ፍሬ ቢስና ትርጉም የለሽ መሆኑን ነው ፡፡ 
        የትንሳኤው አስፈላጊነት ወዲያውኑ በሐዋሪያት ስብከት የተረጋገጠ ሲሆን፤ 
እኛም እያንዳንዱን የትንሳኤ ቃል አስፈላጊነትና በሞት ላይ ሙሉ አሸናፊነትና ድል 
ያደረገውን የኢየሱስን ቃል በአዲስ ኪዳን ተገልፆ እናገኛን፡፡ ስለዚህ ሐዋሪያው  
ጳውሎስ በመልዕክቱ፡-  
 

ትንሳኤ ሙታንስ ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ ፤ ክርስቶስም ካልተነሣ 
እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት ደግሞም 
ክርስቶስን አስነሥቶታል ካለን ለእግዚአብሐር ላይ ስለ መስከርን ሐሰተኞች 
የእግዚአብሐር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል ሙታን ግን የማይነሡ  ከሆነ 
እርሱን አላስነሳውም ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ ክርስቶስም 
ስልተነሣ እምነታችሁ ከንቱ ናት እስከ አሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ ፡፤ 
እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል ፡፡ በዚች ህይወት ብቻ 
ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን አሁን ግን 
ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩልነት ሆኖ ከሙታን ተነስቶአል ሞት በሰው በኩል ስለ 
መጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኖአልና ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ 
እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ፡፡(1ቆሮ 15፡-13-22) 

ትንሳኤ በእግዚአብሔር የተደረገ ታአምራት ሲሆን ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር 
ልጅ እንደሆነ በርግጥ ለማረጋገጥ ነው፡፡ በታሪክ እንዳየነው ማንም ሰው ራሱን በራሱ 
ከሞት ያስነሳ የለም፡፡ እንዲሁም ሌሎች በዓለም ያሉት ሃይማኖቾች እንዲህ ዓይነት 
የትንሣኤ ታአምር አልሆነለቸውም፡፡ የተከበረው የክርስትና እምነት ፀሐፊና ደራሲ፤ 
ዊልያም ሊኒ ክሬግ እንዲህ ብሎ አስቀምጧል፡፡   
 በትንሣኤ አለመማን የክርስቲያኖችን እምነት እንዳይኖር ያደርጋል፡፡ ደቀ መዝሙርት 
1LA Mott, Reading Through Second Corinthians, (2009), 54. 
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የተሸነፉትንና የተቀጠቀጡትን ሰዎችን ህይወትን ያሳስቡናል፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ 
ታወዳጅ አስተማሪያቸው እንደሆነ ይገልፃሉ፡፡ የእርሱ ስቅለት ለዘላለም እየተያ ይኖራል፤ 
ተሰፋችንም ስለ አዳኙ መሲህ ዘላለማዊ ነው፡፡  መስቀሉ ሁል ጊዜ ስለ አሳዛኝና 
አስፈሪው መጨረሻ ያሳስበናል የክርስትና መነሻ የሆነው የጥንቱ ደቀ መዝሙርት 
ያመኑት እግዚአብሔር ከሙታን ያስነሣ ክርስቶስ ነው፡፡ 

    ክርስቶስ በሞተ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ተሰፋ ቆርጠው ሁሉ እንዳበቃ አስበው ነበር፡፡ 
ከሌሎች ተደብቀው ነበር፡፡ በህዝብ ሁሉ ፊትም አናውቀውም ብለው በግልፅ ክደውትም 
ነበር ፡፡ ነገር ግን ከሙታን የተነሳውን ክርስቶስን ባዩትና ባገኙት ጊዜ ፍርሃት ከእነርሱ 
ተወግዶ ስለ ትንሣኤው ጌታ በግልፅ ያለ ምን ፍርሃት መስክሮ ነበር ፡፡ ይህም የሆነው 
ከሙታን ከተነሳው ክርስቶስ ጋር አብረው ከቆዩ በኋላ ነው፡፡ "ከሙታን መነሣት የተነሣ 
በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ ተገለጠ ስለ ልጁ ነው፡፡ (ሮሜ1÷4) 
     ክርስቶስ ሞተ ተቀበረም፤ ከሦስት ቀን በኋላም ትንሣኤው እርሱ መለኮታዊ 
መሆኑን አረጋግጦአል፡፡ (የሐ.17÷31)" ቀን ቀጥሮአልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰው 
እጅ በዓለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርድ አለው ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሣቱ ሁሉን 
አረጋግጦአል፡፡" 

1ቆሮንቶስ 15÷1-8 የወንጌልን መልዕክት በጥቅሉ ሐዋሪያው ጳውሎስ 
ሲያስቀምጥ፡፡ 
ወንድሞች ሆይ የሰበክሁላችሁን ደግሞም የተቀበላችሁትን በእርሱም ደግሞ 
የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ በከንቱ 
ካላመናችሁ በቀር ብትሰሙት በምን ቃል እንደሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ፡፡ እኔ 
ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብሎ መጸሐፍ 
እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም መጽሐፍም እንደሚል 
በሦስተኛው ቀን ተነሣ ለኬፋም ታየ በኋላም ለአሥራ ሁለት ከዚያም በኋላ 
ከአምስት መቶ ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ ከእርሱም የሚበዙት እስከ 
አሁን አሉ አንዳንዶች ግን አንቀላፍተዋል፡፡ እንደጭንጋፍ ለምሆን ለእኔ ደግሞ 
ታየኝ፡፡ 

 "ክርስቶስ ስለ እኛ ኃጢአት ሞቷል "የሚባለው ሐረግ የእግዚአብሔርን የማዳኑን ዕቅድ 
ሙሉ በሙሉ አጠቃሎ የያዘ ቃል ሲሆን፤ የቀረው የዚህ መጽሐፍ ክፍል የትንሣኤው 
አስፈላጊነት ምን እንደሆነና የወንጌል መሠረታዊ መልዕክቶችን የያዘ ክፍል ይሆናል፡፡ 
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አማኝ ከክርስቶስ ጋር መሞት አለበት 
ከመሠረታዊው ከደህንነት ዕቅድ አንዱ፤ አንድ አማኝ ከክርስቶስ  ጋር ሞቱን 
በሚመስል ሞት መሞት አለበት፡፡ የክርስቶስ ሞት ለአመኙ ሞት ምትክ ነው ፡ ይህም 
ኃጢአትን ለማስወገድ ነው፡፡ ያሉት ክርስቲያኖች ከክርስቶስ ጋር ስለመሞታቸው በአዲስ 
ኪዳን የተገለፀው በግልፅ ነበር፡፡ ለምሳሌ፡-  
 "ከእርሱ ጋር ከሞትን፤ ከእርሱ ጋር በህይወት ደግሞ እንኖራለን" (2ኛ ጢሞ 
2÷11) ልናስተውለው የሚገባ ነገር ቢኖር ክርስቲያ ማለት ከክርስቶስ ጋር የሞተ 
ሲሆን ነገር ግን ስለ ክርስቶስ ኃጢአት ወይንስ ስለ ክርስቶስ ምክንያት አይደለም 
አማኝ ከክርስቶስ ጋር መሞት አለበት ምክንያቱ የኃጢአት ዋጋ የተከፈለው በክርስቶስ 
ሞት ብቻ ስለሆነ ነው፡፡ የክርስቶስ ወደዚህ ምድር የእግዚአብሐር በግ ሆኖ የመምጣቱ 

²Rob van de Weghe, Prepared to Answer, (2007), 233. 

³William Lane Craig, Knowing the Truth About the Resurrection, (1988), 116. 



  24 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 ዓላማ አማኝ ከእርሱ ጋር በመሞት የዘላላምን ሕይወት እንዲያገኝና ኃጢአቱ ተወግዶ 
ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር እርቅን እንደያደርግ ነው ፡፡ ስለዚህ እኛ ልናስተወለው 
የሚገባን ነገር ቢኖር ይህ በእርግጥም "የምሥራች ዜና" መሆኑንና የእግዚአብሐርን በግ 
ድንቅ ስጦታ ለመቀበል ፍቃደኞች መሆን አለብን፡፡ 
 
 "ከክርስቶስ ጋር ከሞታችሁ" (ቆላ 2÷20 ፤ሜሮ 6÷8) 
 "ሞታችኋልና ሕይወታችሁም ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮአልና" (ቆላ3÷3) 
 "ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያአለሁ" (ገላ 2÷20 በተጨማሪ 2ቆሮ 5÷14) ሮሜ 6÷7 

ይመለክቱ) 

እነዚህ ሦስቱ ክፍሎች፤ ሦስት እውነታዎችን ያስያሉ፡፡  
 
1. ክርስቲያኖችን ያመለክታል፡- በተለይም በክርስቶስ አሁን ያሉትን  
2. አንድ ሰው በእርግጠኝነት ከክርስቶስ ጋር መሆኑን የመለክታ  
3. ክርስቲያ ማለት ከክርስቶስ  ጋር የሞታ መሆንን ይመለከታሉ፡፡ 

   አመጸኞች ለኃጢአታቸው ካልሞቱ በቀር ምንም የኃጢአት ይቅርታ እንደማያገኙ 
በግልፅ ያስረዳል ፡፡ ከክርስቶስ ጋር መሞት አለባቸው፤ ከክርስቶስ ሞት ጋር እንድ 
መሆን አለባቸው ፤ ከክርስቶስ ጋር መሰቀል አለባቸው ፡፡ 

እንግዲህ፤ጥያቄው ምንድን ነው   
ለምሳሌ ፤ ለመጀመሪያ ይህንን " የምሥራች ቃል"  መልዕክት ስምተሃል እንበል፤ 
፤እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፤ ኃጢአት አንተን ከእግዚአብሐር ለይቶሃል፤ የኃጢአትህን ዋጋ 
ልትከፍል ይገባሃል ፤ ነገር ግን ኢየሱስ ስለ አንት ኃጢአት ዋጋ  ሊከፍል መጥቷል 
ከእግዚአብሔርም ጋር ያስታርቀኃል፡፡ የሚለውን ቃል ሰማህ፡፡ ይህንን የምስራችን ቃል 
የምታምን ከሆንህ ምን ዓይነት ጥያቄ ነው፤ በአንተ አዕምሮ የሚስማመው፡፡ ክርስቶስ 
ስለ ኃጢአተኛው ሞተ የሚለው መልዕክት የወንጌል መልዕክት ከሆነ አማኝ ሊጠይቅ 
የሚገባው ነገር ቢኖር፡-  
 
 እንዴት እና መቼ ነው ከክርስቶስ ጋር መሞት ያለብን   
 እንዴት እና መቼ ነው ይህ ለእኔ የሆነው  
 ምን ጊዜ ነው  ለኃጢአት መሞት ያለብኝ  
 ከክርስቶስ ጋር መሞት ያለብኝ መቼና እንዴት ሲሆን ነው እግዚአብሔር እምነቴን 

የሚመለከተው  
 ከክርስቶስ ጋር የሚሞተው አንዴት  ሲሆን ነውን  
 ከክርስቶስ ጋር ስሰቀል ነውን  

      ለእነዚህ አራቱ ጥያቄዎች የተለያዩ መልሶች ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት 
ይሰጣሉ ፡፡ ይህም ሊሆን የቻለው በገላቲያ ምዕራፍ አንድ እንደተገለፀልን ልዩ ወንጌል 
በተለያዩ ሰዎች (ክርስቲያኖች) የሚሰበክ በመሆኑ ነው፡፡ 

ለእነዚህ መሠረታዊ ጥያቄዎች የመጽሐፍ ቅዱስ መልስ ሊኖረን ያስፈልጋል፡፡ 
-የሰው ሃሳብ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስን መልስ ልናውቅና ልንረዳ ያስፈልጋል ፡፡ 
ለእነዚህ ጥያቄዎች  መልሱ አንዱ ወንጌል ብቻ ነው፡፡ 
      ስለዚህም ለእነዚህ አራቱ ጥያቄዎች መልስ በግልጽ በሮሜ መልዕክት ምዕራፍ 
ስድስት ( ተሰጥቷል፡፡ የሮሜ ክርስቲያኖች ስለ እግዚአብሔር የማዳን ጸጋ የተሳሳተ 
አመለካከት ነበራቸው ፡፡ 
       የአንዳንዶች አመለካከት አንድ ጊዜ ኃጢአታቸው ከተወገደ በኋላና 



 ኬኔት ደብልዩ.ክሬግ 25 

 

ክርስቲያኖች ከሆኑ በኋላ  ኃጢአትን ደጋግመው ቢያደርጉም ምንም ዓይነት ችግር 
የለም ብለው ያስባሉ ፡፡ ስዚህም በሮሜ ምዕራፍ ስድስት የተገለፀውን ቁልፍ ሃሳብ 
አንድ በአንድ እንመልከት፡፤ 
1 እንግዲህ ምን  እንላለን  ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን  
አይደለም 2 ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደ ፊት እንዴት አደርገን ለእርሱ እንኖራለን
 አስቡ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሐርን ፀጋ ለኃጢአት ፍቃድ ሊጠቀሙ እንደፈለጉ 
እንመለከታለን ፡፡ ለኃጢአት መሞት እንዳለባቸው ሲያስስባቸው እናያለን ፡፡ አንዱ 
ጥያቄያችን "መቼ ነው ለኃጢአት መሞት ያለብኝ "   መልሱ በቁጥር  
3  ተገልፆአል፡፡ ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን 
ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁምን  በዚህ ቦታ" 
እንዴትና መቼ" ለሚለው ጥያቄያችን በግልፅ ሁኔታ መልስ ተቀምጦልናል፡፡ በክርስቶስ 
ለመሆን በጥምቀት ከእርሱ ሞት ጋር አንድ ለመሆን ስንጠመቅ ለኃጢአት ሞተናል 
ማለት ነው፡፡ የጥምቀት ዋና ዓላማ ይህ ነው ፡፡ በክርስቶስ ለመሆን በእምነት የሚደረግ 
ሥራ (ትዕዛዝ) ሲሆን ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ እንድንሆን ያደርገናል፡፡ ይህም 
የክርስቶስ ምድራዊው አገልግሎት ዋና ዓላማው ነበር፡፡ ለምንድንው በክርስቶስ ሞት 
መሆን ያስፈለገኝ  ምክንያቱም ክርስቶስ  የኃጢአቴ የፍርድ ሞት ዋጋ ስለከፈለልን 
ነው ፡፡ ስለዚህም እኔ ይህንን የኃጢአት ዋጋ ለመክፈል ከክርስቶስ ጋር መሆን 
አለብኝ፡፡ 
4 እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሣ እንዲሁ እኛም በአዲስ 
ሕይውት እነድንመላለስ ከሞት ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር 
ተቀበርን ፡፡ ሁለት ወሳኝና ጠቃሚ የሆኑ እውነቶች በዚህ ሥፍራ ተገልፆልናል አንደኛው 
፡- ከክረስቶስ ሞት ጋር ለመሆን በተጠመቅን ጊዜ ፤ ለክርስቶስ ለመሆን በጥምቀት  
ከእርሱ ጋር ተቀበርን ፡፡ 
ሁለተኛው፡- ውጤቱም አዲስ ሕይወት አስገኝቶልናል፡፡ ለምንድ ነው አዲስ ሕይወት 
ያገኘነው  ምክንያቱም ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ሰንሞት ኃጢአታችን 
ተወግዶልናል ፡፡ ይንም ደግሞ በሌሎች ሥፍራዎች በተጨማሪ አዲስ "ልደት" "አዲስ 
ፍጥረት" በመባል ተገልፆአል ፡፡ ( የየሐ. ወ. 33÷3፤ 2ቆሮ 5÷17) 
5 ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ተንሣኤውን በሚመስል 
ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን፡፡ በግልፅ ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ የሆነው 
መቼ ነው የሚለውን ጥያቄ ያስቀምጣል በክርስቶስ አንድ ለመሆን ስንጠመቅ ከሞቱ 
ጋር አንድ እንሆናለን ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ ከሆንን ኃጢአታችን እርሱ 
በከፈለልን የሞት ዋጋ ይወገዳል፡፡ 
6 ከእንግዲህ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው 
ሰዎችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን፤ መቼ ነው እግዚአብሄር ከክርስቶስ ሞት 
ጋር አንድ እንዲሆንን የሚያውቀን  ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ ለመሆን በእርሱ 
በምንጠመቅበት ጊዜ ነው፡፡ ከእርሱ ጋር በመስቀል በምንሆንበት ጊዜ የኃጢአታችን 
ዋጋ እንከፍላለን ማለት ነው ፡፡ ውጤቱም ኃጢአተኛው (አሮጌው) ሰዎችን በዚህ ሁኔታ 
ከእኛ ይወገዳል ማለትም ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ ስንሆን ማለት ነው፡፡ 
       የሞተስ ከኃጢአቱ ፀድቆአልና ፡፡ መቼ ነው ኃጢአተኛው የሞተው? በክርስቶስ 
ለመሆን በምንጠመቅበት ጊዜ ከሞቱ ጋር አንድ ለመሆን ተጠምቀናል ፡፡ ውጤቱም 
የሚሆነው ኃጢአታችን ይወገዳል፤ በኃጢአት የተፈረደብን ዋጋ ተከፍሎልናል ማለት 
ነው፡፡  
7 ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር 
እናምናለን ፡፡ 
8 ክርስቶስ ከሙታን ተነሥቶ ወደ ፊት እንዳይሞት ምትም ወደ ፊት 
እንዳይገዛው እናውቃለንና፡፡ መቼ ነው እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር እንደሞትን 



  26 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 የሚያውቅን  በክርስቶስ ለመሆን ከሞቱ ጋር አንድ ስንሆን ስንጠመቅ ነው፡፡ ስለዚህ 
ይህንን ክፍል አስፈላጊነት ልንገነዘበው ያስፈልገናል፡፡ የክርስቶስ ወደዚህ ምድር 
የመምጣቱ ዓላማ ቅዱስ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ የኃጢአትን ዋጋ ሊከፍል ነው ፡፡ 
ስለዚህ ከእርሱ ጋር ሞተናል የኃጢአት የፍርድ ዋጋ ተከፍሎልናል ፡፡ ከቅዱስ 
እግዚአብሔር ጋር እርቅ አድርገናል፡፡ 
9 ክርስቶስ ከሙታን ተነሥቶ ፤ ወደ ፊት እንዳይሞት  ሞትም ወደ ፊት 
እንዳይገዛው እናውቃለንና፡፡ መቼ ነው እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር እንደሞትን 
የሚያውቅን  በክርስቶስ ለመሆን ከሞቱ ጋር አንድ ስንሆን ስንጠመቅ ነው፡፡ ስለዚህ 
ይህንን ክፍል አስፈላጊነት ልንዘነጋው አያስፈልገንም፡፡ የክርስቶስ ወደዚህ ምድር 
የመምጣቱ ዓላማ ቅዱስ የእግዚአብሐር በግ ሆኖ የኃጢአትን ዋጋ ሊከፍል ነው ፡፡ 
ስለዚህ ከእርሱ ጋር ሞተናል የኃጢአት (የፍርድ ዋጋ) ተከፍሎል ፡፡ ከቅዱስ 
እግዚአብሔር ጋር እርቅ አድርገናል፡፡ 
10 መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቶአልና፤ በሕይወት መኖርን ግን 
ለእግዚአብሐር ይኖራል እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን 
በክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሕያዋን ናችሁ፡፡ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ "እኛ 
ራሳችንን ለኃጢአት እንደሞትን" ልንቆጥር ያስፈልገናል ፡፡ ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ 
የኃጢአታችንን የፍርድ ዋጋ መክፈል ነው (1ጴጥ 2፡-24)፡፡ መቼ  እንዴት  
በክርስቶስ ለመሆን በምንጠመቅበት ጊዜ ከሞቱ ጋር አንድ ለመሆን በመቀበር  ነው፡፤ 
11 እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት እይንገሥ፡፡  
12 ብልቶቻችሁንም የዐመፅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ ፡፡ ነገር 
ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሐር አቅርቡ 
ብልታችሁንም የጽድቅ የጦር እቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሐር አቅርቡ ፡፡ 
13 ሐጢአት አይገዛችሁምና ከህግ በላይ እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም፡፡ 
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ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሃሳቡ ኃጢአትን ማድረግን እድናቆም ነው ፡፡ 
አሁን ከክርስቶስ ጋር ሞተናል ኃጢአትም ተወግዶአል ለኃጢአት ያለንም 
አመለካከታችን ተቀይሮአል ማለት ነው፡፡ ክርስቲያኖች ስለኃጢያት  ያላቸውን 
አመለካከት ይቀይሩ ዘንድ ያስፈልጋቸዋል ፡፡ ንሰሐ መግባት በእግዚአብሐር የደህንነት 
ዕቅድ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው፡፡ ያለ ንሰሐ መግባት ጥምቀት ምንም ጥቅም 
በደህንነት ዕቅድ ውስጥ የለውም (1ዮሐ 3፡-4-9) ፡፡ 
17  ነገር ግን አስቀድማችሁ የኃጢአት ባሪያዎች ከሆናችሁ ለተሰጣችሁለት  
ለትምህርት ዓይነት ከልባችሁ ስለ ታዘዛችሁ ከኃጢአትም አርነት ወጥታችሁ ለጽድቅ 
ስለ ተገዛችሁ ለእግዚአብሔር ምሥጋና ይሁን፡፡ በዚህ ክፍል ሐዋርያው በእምነት 
(በሥራ "በመታዘዝ" እና ማመን "ከልብ በሆነ") እንደ ደኑ ያስረግጣል፡፡ ጥምቀት ከውሃ 
ውስጥ ምንም ዓይነት ሃይል፤ ወይንም ታአምራዊ የሆ ሥራ ልያመጣ አይችልም 
ጥምቀት የደህንነት ሃይል ልያስገኝ የሚችለው በአመኙ እምነት ብቻ ነው፡፡  
ኃጢአተኛው ሰው ሥራ ኃጢአቱ እንደተወገደ ማመን አለበት ከዚያ በኃላ ከክርስቶስ 
ሞት ጋር ሕብረት በመድረጉ ኃጢአቱ ይወገዳል ልባችን ስንጠመቅ በእምነት  
ከኃጢአት ይነፃል፡፡  
22   አሁን ግን ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔርም ተገዝታችሁ ልትቀደሱ 
ፍሬ አላችሁ ፤ መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው፡፡ ከኃጢአት አርነት ነፃ 
ለመውጣታችው ምክንያት የኃጢአታቸው መወገድ ነው፡፡ በክርስቶስ ለመሆን በሞቱ 
በመጠመቃቸው ኃጢአታቸው ተወግዶ ቅዱሳን ይሆናሉ፡፡ በ1 ቆሮንቶስ 6÷11 
እንደተገለጣ "ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደ እነዚህ ነበራችሁ ነገር ግን በጌጻ መንፈስ 
ታጥባችኃል፤ ተቀድሳችኃል፤ ጽድቃችኃል"፡፡ 
የመቃደሳችሁ ውጤት መጽደቅን (የሞት ዋጋ ተከፍሎ ኃጢአት ተወግዷል) ይህም 
ከጽድቁ እግዚአብሔር ጋር አስተናቆናል፡፡ 
23  የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ 
ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው፡፡ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ስገለፅልን ይህንን 
የእግዚአብሔር ፀጋ በጥምቀት ከክርስቶስ ጋር አንድ በመሆን ነው፡፡ በክርስቶስ ለመሆን 
መጠመቅ የክርስቶስን ሞት በእምነት በመቀበሉ ብቻ ሲሆን መጠመቅ ያለ እምነት 
የእግዚአብሔር ጸጋ ልስገኝ አይችልም፡፡ ጥምቀት በክርስቶስ ደም የኃጢአታችሁ 
መወገድ ሲሆን ከክርስቶ ጋር ኀብረት በመደረግ ነው፡፡ ጥምቀት ከክርስቶስ ሞት ጋር 
በእምነት ኀብረት ስታደርግ ወዲያውኑ ኃጢአት ይወገዳል፡፡ በእግዚአብሔር ፊት አንተም 
ትቀደሳለህ፣ትጸድቃለህ ፤ፃድቅም ትሆናለህ፡፡ 



  28 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

  

ክፍል ሁለት ( 2 )  
 

Four Testimonies 

But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which 

the Law and the Prophets testify. This righteousness from God comes through faith in 

Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short 

of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that 

came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement, through faith in 

his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left 

the sins committed beforehand unpunished— he did it to demonstrate his justice at the 

present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. 

-  

Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off 

everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perse-

verance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfect-

er of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, 

and sat down at the right hand of the throne of God. 
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13 

የሐዋርያት አስተምሮ 

የሐዋሪያት አሥተምሮው የነበረው ምን ነበር፤ ለሚለው ምላሽ ለመስጠት አስቀድመን 
የራሳቸውን የሐዋሪያትን የወንጌልን መልዕክት መሥክርነት ማወቅ ያስፈልገናል፡፡ 
ሐዋሪያት በክርስቶስ ሙሉ ሥልጣን የተሰጣቸው ሲሆን ፤(ማቴ 16÷19) ደግሞም 
ታአምአራዊ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን በባለአምሣ ቀን ክርስቶስ ቃል እንደገባላቸው 
አግኝተው ነበር (የዮሐ 16÷13) 
 በእምነት ጻድቀናል (ገላ3÷26-27) መጽደቅ ማለት በእግዚአብሐር ፊት ከኃጢአት 

ፍርድ ነፃ መሆን ማለት ሲሆን፤ ኃጢአታችን በተወገደ ጊዜ የሞት ዋጋ 
በእግዚአብሐር ጽድቅ ተከፍሎል፡፡ (በሮሜ 16÷17) እንተገለፀው በእምነት በኩል 
በጥምቀት ኃጢአታችን እንደተወገደ እናያለን ፡፡ ስለዚህ (በገላቲያን 3÷27) 
በጥምቀት  ክርስቶስ በለበስን ጊዜ  ""በእምነት ፀድቀናል "" ( ገላ 3÷24)  
"የእግዚአብሐሔርም ልጆች በእምነት በኩል ሆነናል  ( ገላ 3፡-26)፡፡  
እግዚአብሐሔር ጸድቃችኋል  ስለን  ሐጢአትን ፍጹም  አናድርግም ማለቱ ሳይሆን 
፤ ነገር ግን በህግ በኩል ካለብን ኩነኔ (ፍርድ) ነፃ መሆናችንን ለመመልከት ነው 
፡፤ ይህም የሆነው ልጁ ክርስቶስ የሕግ መተላለፋችንን ዋጋ ስለከፈለልን ነው፡፡ 

  ""በክርስቶስ ሥራ በእምነት ድነናል"" (ቆላ 2፡-12) ከእርሱ ጋር በጥምቀት 
ተቀብርን እኛም በእግዚአብሔር አሠራር በማመናችን ከእርሱ ጋር ተነሣን ፡፡ 
ጥምቀት ደህንነትን የሚያመጣው የእግዚአብሔር አሠራርና የደህንነት ቃል-ኪዳንን  
በእምነት ስንቀበል ብቻ ነው ፡፡ ስለዚህ በጥምቀት በውሃ ውስጥ ስንቀበር ከክርስቶስ 
ጋር እንቀበራለን ፤ ደግሞም በእግዚአብሔር አሠራር በማመናችን ከክርስቶስ ጋር 
እንነሳለን፡፡ 

 እኛ ድነናል (1ጴጥ3÷21) ጴጥሮስ በመልዕክቱ "ጥምቀት አሁን ያድነናል" ይላል ፡፡ 
ይህም ማለት ታዲያ ማመን ፤መመስከር እና ንሰሐ መግባት አያስፈልገንም ማለቱ 
ነው  በእርግጥ አይደለም ፡፡ ነገር ግን ይህ የሚያመለክተው ጥምቀት እንዴት 
ምሳሌ ሆኖ እንደሚያድነን ነው ፡፡ በእመነት  "በእግዚአብሔር የበጎ ሕሊና ልመና 
ነው " እንጂ፡፡ ፤ እምነታችን መሆን ያለበት በምን ላይ ነው  በእግዚአብሔር ሥራ 
("በክርስቶስ ትንሣኤ") ነው (ቆላስይስ 2፡-12 በተጨማሪ  ይመልከቱ ) ፡፡  

 መቼ ነው የተቀደስነው  (ኤፌ 5፡-25-27) በዚህ ሥፍራ ስንመለከት ክርስቶስ ራሱን 
ቤተክርስቲያንን ሊቀድሳት አሳልፎ እንደሠጠ እንማራለን ፡፡ እንዴት  "በውኃ 
መታጠብና ከቃሉ ጋር አፅንቶ እንዲቀድሳት ስለ እርስዎ ራሱን አሳልፎ ሰጠ፤ 
እድፈት ወይም የፊት መጨማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና 
ያለ ነውር ትሆን ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ 
ፈለገ"፡፡ ቤተክርስቲያን ቅድስትና የለነውር የምትሆነው ሰዎች በጥምቀት 
ኃጢአታቸውን ሲያስወግዱ (ሲታጠቡ ) ነው፡፡  

 አዲስ ፍጥረት ነን (ቲቶ 3÷3-5) በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው "እኛ 
ስላደረግነው በጽድቅ ስለ ነበረው ሥራ አይደለም ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቅን 
የዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ  ክርስቶስ 
በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው፡፡ "የመንፈስ ቅዱስ ዋናው ተግባር ኃጢአትን በማስወገድ 
መቀደስና ማጽደቅ ነው፡፡ በሌላ ሥፍራ "በመንፈስም እንደሚቀደሱ" (1ጴጥ 1÷2) 
፤በ2ኛ ተሰሎንቄ 2÷13 በቀጥታ ከእምነታችን ጋር የገናኘዋል ፡፡ "እግዚአብሔር 
በመንፈስ መቀደስ አውነትንም በማመን ለመዳን እንደ በኩራት መርጦአችኋልና፡፡ 
በጥምቀት በመታጠብ  ማለት በመንፈስ ቅዱስ ኃጢአትን በማስወገድ ወደ 
እግዚአብሔር በመቅረብ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በመሆን አዲስ ልደት እንድናገኝ 
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 አድርጎናል፡፡ ይህም የሚሆነው በጥምቀት በእግዚአብሔር አሠራር በማመናችን ነው 
(ቆላ 22÷1-2) ፡፡ ይህም ከእግዚአብሔር በተደረገልን ምህረት ሲሆን ከሥራችን 
ግን አይደለም፡፡  

 
በሥራ አይደለም ፤  
ከክርስቶስ ሞት ጋር አንድ ለመሆን ስንጠመቅ የእግዚአብሔርን ነፃ ሥጦታ በእምነት 
እንቀበላለን፡፡ ጥምቀት የእግዚአብሔርን ነፃ ሥጦታ የሚንቀበልበት መንገድ ነው፡፡ 
የእግዚአብሔር ፀጋና ምህረት የምንቀበለው ክርስቶስ ስለእኛ ያደረገውን ሥራ በእምነት  
ስንታዘዝና ስንቀበል  ነው፡፡(ሮሜ 6÷23 3÷5) ጥምቀት የእምነት ተግባር ነው፡፡(ኤፌ 
2÷8-9) 
 ኃጢአታቸውም በመሰዋዕቱ ጊዜ ይቅር ይባልላቸዋል፡፡ (ዘሌ16÷30)፤ 
ከዕብራዊያን 10÷4 -11 የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ 
የማይቻል ነውና፡፡ በምድር ላይ ምንም ነገር ኃጢአትን ሲያስወግድ የሚችል ኃይል 
የለም ፡፡ በእንስሳት ደም ሳይሆን ፤ በመልካም ሥራ አይደለም፤ ወይንም ከውሃ 
አይደለም፡፡ (ዕብ 9÷15) የክርስቶስ ደም በጊዜና በቦታ ሥራ የሚሰራ ነው በእርሱ 
መስዋዕትነት ብቻ ማንኛውም ኃጢአት ይቅር የሚበለው፡፡ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን 
በእርግጠኛነት የደህንነት ዕቅድ ሲወጥን አለም ከመፈጠሩ በፊት እንደሆነ ይነገራል፡፡ 
(ኤፌ 1÷4)  ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር በፊት እንኳን የታወቀ ነበር "ዓለም ሳይፈጠር 
እንኳ አስቀድሞ ታወቀ" (1ጴጥ 1÷20 )ራዕ 13÷8)  ፡፡  እግዚአብሔር ነገሮችን 
ሁሉ  አቅዶና አስቦ ነው የሚሰራው ፡፡ በኢሳያስ እንደተናገረው፤ "ይህንን 
አልሰማችሁምን" ከብዙ ዓመታት በፊት እንደ ሰራሁ ከጥንትም ጀምሮ አቅጃለሁ፡፡ አሁን 
ግን እንዳለፈ አደርጋለሁ፡፡ (ት.ኢሳ 37÷26  እና 46÷10-11)፡፡ በታሪክ ውስጥ 
የነበረው ኃጢአት፤ አሁንም ያለው ኃጢአት፤ እንዲሁም አሁንም የምፈጸመው ኃጢአት 
በሙሉ በክርስቶስ መስዋዕትነት ይቅር ተብሏል፡፡  
 እንደገናም (1ጴጥ 3÷18) " ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን 
እርሱ ፃድቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞትአልና፡፡" 
     የኮርማዎች፤ የፍየሎች ወይም የበጎች ደም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደማይችል 
ሁሉ በጥምቀት ጊዜ የምንጠቀመው ውሃ ኃጢአትን ሊያስወግድ አይችልም፡፡ 
ምክንያቱም ኃጢአትን ማስወገድ የሚችለው የክርስቶስ ደም ብቻ ነው፡፡ (ዕብ 9-10) 
 
የአዲስ ኪዳን ትኩረት በጥምቀት ላይ (ኤፌ 4÷4-6) 
እያንዳንዱ ክርስቲያን ሊያውቀውና ሊረዳው የሚያስፈልገው ሰባት መሰረታዊ የሆኑ 
የአንድነት እውነታዎች አሉ ፡፡ አንድ አካል፤ አንድ መንፈስ ፤ አንድ ተስፋ፤ አንድ ጌታ 
፤ አንድ ሃይማኖት ፤ አንድ አግዚአብሔር የሁሉም አባት እና አንድትም ጥመቀት አለ፡፡ 
ለምንድ ነው ጥምቀት እዚህ ስፍራ የተጠቀሰው  ለክርስትና  ህይወት አስፈላጊ የሆኑ 
ብዙ ጠቃሚ ነገሮች በዚህ ሥፍራ ያልተገለጹ አሉ ፡፡ ጥምቀት አስፈላጊ ባይሆን ኖሮ 
ለምን በዚህ ሥፍራ መገለፅ ያስፈለገው  በሮሜ ምዕራፍ 6 ስለጥምቀት የተገለፀውን 
መልዕክት በሚገባ ከተረዳን ስለ አስፈላጊነቱና ስለጥቅሙ ይገባናል፡፡ በዚህ ሥፍራ 
የጥምቀት መገልጹ በእምነት የመታዘዝን ሥራ በመፈፀም ከክርስቶስ ጋር በመሞት 
ኃጢአት እንደሚወገድ ለማሳየት ነው፡፡  
 ወንጌል አንድ ብቻ ስለሆነ ጥምቀትም አንድ ብቻ ነው፡፡ በገላቲያ ምዕራፍ 1 
የአንዲት ጥምቀት አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ተገልፆ እናገኛለን ፡፡ ይህንን መልዕክት 
ጳውሎስ በሚፅፍበት ጊዜ ብዙ ዓይነት ጥምቀቶች ነበሩ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የአይሁድ 
መታጠብ በአል ፤ የመጥምቁ ዮሐንስ ጥምቀት ፤ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት፤ የሙታን 
ጥምቀት እና የመሳሰሉት ነበሩ፡፡ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን በሄደ ጊዜ፤ በኤፌሶ እንዳንዶች 
ደቀ መዝሙርት ነን የሚሉትን አግኝቶአቸው ነበር፡፡ እነዚህ ደቀ-መዝሙርት ቃል 
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የተገባላቸውን መንፈስ አላገኙም ነበር፤ በዚህ ጊዜ ነው ጳውሎስ አንድ ግልፅ የሆነ 
ጥያቄ የጠየቀውና በመካከላቸው ያለው ችግር ምን እንደ ነበር ያጠረው፤ ጰውሎስም ፤ 
እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ? "(የሐዋ 19÷1-7):: ጥምቀት አስፈላጊ ባይሆን ኖሮ 
ጳውሎስ ለምንድነው ስለ ጥምቀት የተጨንቀው? ለምንድነው የመጥመቁ ዮሐንስ 
ጥምቀት በቂ ያልሆነው? እንደገና ደግም የተጠመቁት አስቀአድመው የተጠቀሙት 
ጥምቀት ለደህንነታቸው ምንም አልጠቀማቸውም ነበር፡፡ ዛሬም በዚህም ዘመን ብዙ 
ዓይነት ጥምቀቶች አሉ ፡፡  ከነዚህም ውስጥ የህፃናት ጥምቀት፤ የቤተክርስቲያን አባል 
ለመሆን የሚደረግ ጥምቀት፤ የመለየት ጥምቀት፤ የሥራ ጥምቀት፤ የመንፈስ ቅዱስ 
ጥምቀት ፤የደመና ጥምቀት እና የመሳሰሉት ሲሆኑ ነገር ግን ጳውሎስ አንዲት ጥምቀት 
ብቻ ይላል፡፡" አንድ" ማለቱ "አንድ" ወንጌልና አንድ እግዚአብሔር ብቻ መኖሩን 
ለመመልከት ነው ፡፡ ይህ አንዲት ጥምቀት እውነተኛ ስለመሆኑ በምን እርግጠኛ ልንሆን 
እንችላለን   በሐዋሪያት ሥራ ላይ የተገለፀው እውነተኛ የጥምቀት ትምህርት 
እርግጠኛነቱን ለማረጋገጥ ትክክለኛና በቂ መስረጃ ነው፡፡ነገር ግን በዚህ ዘመን ያለው 
የጥምቀት ትምህርት ከእውነተኛው ጥምቀት ጥምህርት ጋር ያለው ልዩነት ይደንቀናል፡፡  

14 

የሐዋሪያት ትምህርት 

የሐዋርያት ትምህርትና አመላለስ እጅግ ኃይል ያለውና  ጠቃሚ ምሳሌዎች ናቸው፡፡ 
ስለዚህም እኛ ፈቃደኞች ሆነን ትክክለኛውንና እውነተኛውን ምሳሌ ልንከተል ዘንድ 
ያስፈልገናል፡፡ በአዲስ ኪዳን የሐዋሪያት ሥራ መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ሲሆን፤ ስለ 
ቤቴክርስቲያን አመሰራረት እና የታላቁን ተልዕኮ አገልግሎትን ይተርካል፡፡ 
ከሚከተሉት ምሳሌዎች ከሐዋሪያት ሥራ መጽሐፍ ጥምቀት በግልፅ ምን እንደሚመስል 
እንመለከታለን ፡፡ 
 ትዕዛዝ "ለኃጢአት ሥርየት " (የሐዋ 2÷28) አማኞች በዚህ ሥፍራ ሲጠይቁ" 

ወንድሞች ሆይ ምን እናደርግ  በዚህ ዘመን ብዙ የታወቁ መልሶችን እንሰማለን 
"ማመን ብቻ" ወይንም "ኢየሱስ   በልብህ ብቻ ተቀበል" ወይንም "የኃጢተኛውን  
ፀሎት ብቻ ፀልይ" ነገር ግን በመፅሀፍ ቅዱስ የታዘዘው ትዕዛዝ ንሰሐ ግቡ 
ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ ተጠመቁ ፡፡ 

  በወንጌል በስብከት ይገለፅ ነበር "ወጌልን ሰበኩ " (የሐዋ 8÷5 - 12) በዚህ 
ሥፍራ ፊልጶስ ወንጌልን ሰበከ ካመኑ በኋላ ተጠመቁ ፡፡ አንዱ ወንጌል 
በሚሰበክበት ጊዜ ስለ ጥምቀት አስፈላጊነትና ወሳኝነት መገለፅ አለበት ፡፡ 

 ክርስቶስ ሲሰብክ ይገለፅ ነበር "ኢየሱስን ሰበኩ"  (የሐዋ 8÷35-39) ፊልጶስም 
ለኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አንዱን ወንጌል  "ስለኢየሱስ ሰበከለት የጃንደረባውም 
መልስ ለመጠመቅ መወሰን ነበር፡፡ ስለኢየሱስ ወንጌል በሚሰብክበት ጊዜ ሁሉ ስለ 
ጥምቀት መሰበክ አለበት ፡፡ ጃንደረባውም  "ሁለቱም ወደ ውሃ ወርደው" ከተጠመቀ 
በኋላ እጅግ ደስ አለው፡፡ የእግዚአብሔርም መንፈስ ፊልጶስን ወደ ሰረገላው 
እንዲቀርብ ያዘዘበት ምክንያት ወንጌል ሊሰበክ የሚገባ መልዕክት ሲሆን 
ጃንደረባውም ሊሰማው የሚገባ መልዕክት ስለሆነ ነው፡፡ ምንም እንኳን በእጁ 
የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ባይዝም በእምነት በወንጌል በማመንና  በመታዘዝ መልስ 
ሰጥቶ ነበር ፡፡ 

 መቼና የት ነው ጌታ ይጨምር የነበረው "በቤተክርስቲያን" (የሐዋ 2÷47) 
ከተጠመቁ በኋላ "የዳኑትን" ጌታም በቤተክርስቲያኑ ይጨምር ነበር፡፡ ክርስቶስ 
ንጉሥ በሆነበት በመንፈሳዊው መንግስት ይጨመሩ ነበር፡፡ (በተጨማሪ ኤፌ 5÷25
-27 ቁላ1÷18)  



  32 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 አንዲት ጥምቀት  
ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 እና 8 በተገለፁ ምሳሌዎች አንዱ ጥምቀት ምን ምን 
እንደሚያጠቃልል እናያለን፡፡ 
 አንድ ዕጩ፡- ይህም ማለት የመኑት ብቻ እንዲተጠመቁ ያመለክታል ምክንያቱም 

አስቀድመን እንደያነው ጥምቀት የእምነት ተግባር ነው፡፡ ህፃናት ማመን 
አይችሉም፡፡ ስዚህም የህፃናት ጥምቀት የእምነት ተግባር አይደለም፡፡  

 አንድ ዓይነት ሥርዓት፡- በሐዋሪያት ሥራ ምዕራፍ 8 ስንመለከት ጥምቀት በጥልቅ 
ውሃ በመጥለቅ እንደሆነ ያመለክታል፡፡ ጥምቀት የሚለው ቃል በግሪክ መጥለቅ /
መቀበር/ የሚለውን ትርጉም አለው፡፡ ጥምቀት በመቀበር ወይም በመጥለቅ መሆን 
አለበት፡፡ ምክንያቱም የሚያመለክተው የክርስቶስን ሞት፣ መቀበርንና መነሳት 
ሲሆን፤ አማኙም ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረጉን ነው፡፡ ስለዚህም ምክንያት 
ውሃን መርጨት ፤ማፍሰስና ሌሎችም፤ በኤፌሶን ምዕራፍ አራት የተገለፀውን 
አንዲት ጥምቀት ሊወክሉ አይችሉም፡፡ 

 አንድ ዓላማ፡- ከሐዋሪያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት እንደምንማረው አመምነው  
መስክረው ንስሃ ከገቡ በኃላ ለኃጢአት ስርየት እንደተጠመቁ እናያለን፡፡ (በማቴዎስ 
ወንጌል 26÷28) "…ስለ ብዙዎች ይቀርታ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ 
ነው" ፡፡ የሚለው ክፍል ከጥምቀት ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ ነው፡፡  የጥምቀት ዓላማ 
ለኃጢአት ሥርየት የማይሆን ከሆነ በኤፌሶን አራት የተገለፀው የአንዲት ጥምቀት 
አላማ አይደለም፡፡ 

 አንድ ውጤት አለው፡- በሐዋሪያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት አንደምንመለከተው 
የተጠመቁትም በቤተክርስቲያን ተጨመሩ ይላል ፡፡ ይህም በኤፌሶን መልዕክት 
ምዕራፍ አምስት እንደምንመለከተው ቤተክርስቲያን የተቀደሱ ሰዎች ህብረት 
መሆንዋ ነው ፡፡ በእግዚአብሐር መንግሥት  ማንም ሰው ክርስቶስን በአንዲት  
ጥምቀት ሳይለብስ ሊቀደስ አይችልም ፡፡ 

  አንድ መርህ "ትዕዛዝ ነው" ፡- በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት እንደምንማረው 
ለአማኞች ብቻ የተሰጠ ትዕዛዝ ነበር፡፡  

ነገር ግን የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ለአማኝ ሁሉ የታዘዘ አልነበርም፡፡ ለጥቂቶች ቃል 
የተገባ ነበር፡፡ በሮሜ መልዕክት ምዕራፍ ስድስት ያለው ሃሳብ እንደሚገባ ከተረዳን 
ጥምቀት መቼ እና እንዴት ከክርስቶስ ጋር አንድ እንደምንሆንና ኃጢአታችንም 
እንደሚወገደ በግልፅ ያስረዳናል ፡፡ ስለዚህም የጥምቀትን ትዕዛዝ በእውነት እናከብራለን 
ምክንያቱም ታዘናልና፡፡ 

የሐዋሪያው ጳውሎስ የመለወጥ ምሳሌ  
በአዲስ ኪዳን ከተገለጹ የመለወጥ ምሳሌዎች አንዱ የሐዋሪያው ጳውሎስ 
መለወጥ ነው፡፡ (የሐዋ 9 እና 22) ፡፡ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር በመቅናት 
ክርስቲያኖችን በማሳደድ በእርግጠኝነት የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደሚያደረግ 
ያስብ ነበር ፡፡ ጳውሎስ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ክርስቶስ በግልፅ በራዕይ ተገልፆ 
ወደ ከተማ እንዲሄድ እንዳዘዘው እናያለን "ታደርገው ዘንድ የሚስፈልግህን 
የነግሩሃል አለው" ፡፡ ወሳኝና ቁልፍ የሆኑ ሃሳቦችን በጳውሎስ ንሰሐ መግባት 
እንመለከታለን፡፡ 

 አመና፤ መሰከረም    "ጌታ ሆይ ምን አደረግ ዘንድ ትወዳለህ   
 ታዘዘ             "ጌታም ተነስተህ ወደ ከተማ ግባ" አለው፡፡ 
 ለሶስት ቀን ፆመ    "ለሶስት ቀን … አልበላምም አልጠጣምም" 
 ለሦስት ቀን ፀለየ   "ለሦስት ቀንም ፀለየ" 



 ኬኔት ደብልዩ.ክሬግ 33 

 

 ጳውሎስ  "የኃጢአተኛውን ሰው ፀሎት 
የፀለየ ይመስለሃልን  " ነገር ግን የጳውሎስ 
ፀሎት ስለምን እነደሆነ አልተገለፀም፡፡ ሆኖም ግን 
እርግጠኞች የምንሆነው የንሰሐ ፀሎት እንደሆነ 
ነው፡፡ ልክ ዳዊት የንሰሐን ፀሎት በመዝሙር 
(51) እንደ ፀለየ ዓይነት፡፡ ጳውሎስም 
የእግዚአብሔርን ልጆች ፤ክርስቲያኖችን እንዴት 
እንደሚያሳድድና እንደሚያሰቃይ ትዝ እያለው 
ንሰሐ በመግባት የፀሎት ጊዜውን እንዳሳለፈ 
ልንገምት እንችላለን፡፡ 
 ነገር ግን ልንጠይቀው የሚገባው ጥያቄ 
"ጳውሎስ መቼ ነበር የዳነው"  በእነዚህ ሶስት 
ቀናት ፀሎት ውስጥ በየትኛው ጊዜ ነበር፤ ጳውሎስ 
የኃጢአትን ስርየት ያገኘው  ባመነ ጊዜ ነውን  
ንሰሐ በገባ ጊዜ ነውን  በታዘዘ ጊዜ ነውን  
በፆመ ጊዜ ነውን  በፀሎቱ ጊዜ ነውን  የዚህ 
ሁሉ መልስ ግን አይደለም ፡፡ 
 ሐናንያ ወደ ሳውል (ጳውሎስ) በመሄድ እንዲያስተምረው ታዞ ነበርና ስለዚህም  
ጳውሎስን "አሁንስ ለምን ትዘገያለህ"  ተነሣና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ ከኃጢአትህም 
ታጠብ አለው (የሐዋ 22÷16) ፡፡ ሐናንያ እስከምያጠምቀው ድረስ ጳውሎስ 
የኃጢአትን ስርየት አላገኘም ነበር፡፡ የጳውሎስ መታዘዙ፤ ንሰሐ መግባቱ ፤ መፀለዩ፤ 
መጾሙ ፤ ያለ ጥምቀት ከኃጢአቱ አላነጻውም ነበር ፡፡ ለምን  ምክንያቱም ከከርስቶስ 
ጋር በጥምቀት አልሞተም ነበርና ፡፡ በጥምቀት "ከኃጢአቱ ሊታጠብ ያስፈልገው 
ነበርና"፡፡ በዚህ ሥፍራ በዛሬውም ዘመን ላለነው ክርስቲያኖች ጥብቅ የሆነ መልዕክት 
ለሁላችንም ያስተላልፋል፡፡ 
 በማመን ፤በመመስከር፤ በመፀለይ፤ ወይንም ንሰሐ በመግባት ለሦስት ቀን፤ 
ለሦስት ወር፤ ለሦስት አመት ፤ ለሠላሣ ዓመታት  ቢሆንም እንኳን ብንቆይ 
ኃጢአታችን ይቅር ሊባልልን አይችልም ፡፤ ነገር ግን ኃጢአታችን ይቅር ሊባል 
የሚችለው ከክርስቶስ ጋር ስንሞት ብቻ ነው ፡፡ ስለ ኃጢአታችን ከሞተው ክርስቶስ 
ጋር ህብረት ከሌለን ለኃጢአታችን ይቅርታ ልናገኝ አንችለም ፡፡ 



  34 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 
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የጥንቷ ቤቴክርስቲያን እምነትና ልምምድ 

የጥንቷ ቤተክርስቲያ ምስክርነት  
የጥንቷ ቤተክርስቲያ ክርስቲያኖች ያመኑት፣ ያስተማሩት፣ እና የተለማመዱት በጥምቀት 
ኃጢአታችን በእምነት ተወግዷል የሚለው ነበር፡፡ ቀጥሎ የነበሩ ፀሐፊዎች ሲጽፉ ስለ 
ጥምቀት እንዲህ ይላሉ፡፡፣ ለምሳሌ፡- የሚከተሉትን እንመልከት፡፡ የባርናባስ መልዕክት 
(70ዓ.ም) እንዲህ ብሎ ነበር፡ 
 

መስቀሉን ትምክታቸው ያደረጉ፤ ወደ ውሃም የወረዱ ሁሉ የተባረኩ ናቸው፡፡ 
በእርግጥ እኛ ሁላችን በኃጢአት ባህር ውስጥ የነበርን ፤ነበርን  ሆኖም ግን 
እግዚአብሔር በመፍራትና በክርስቶስም በመንፈሳችን በመመካት ከኃጢአት ባህር 
ወጣን በልባችንም የመንፈስን ፍሬ ልናፈራ፡፡ 

ይህ ከላይ የተገለፀው መልዕክት፤ ጥምቀት የአንድን ሰው ኃጢአት በእምነት 
እንደሚያነፃ ለማስገንዘብ ነው፡፡ ለብዙ ጊዜም በተደጋጋሚ በጥንቷ ቤተክርስቲያን 
መሪዎች ዘንድ ይነገር ነበር፡፡ 
 

ኢሳያስ እንደተናገረው ከክርስቶስ ጋር ለመሆን የእግዚአብሔርንም በረከት 
ለማግኘትና ከኃጢአታችንም ለመታጠብ ሌላ ምንጭ የለምበ በክርስቶስ ከልሆነ 
በስተቀር (110-165)5፡፡ 

እንደገናም በሌላ ሥፍራ፡- 
 

ከሐዋሪያት እደተማርን በዚህ ምክንያት …… የተረሳንና የቁጣ ልጆች ሆነን 
አንቀርም ነገር ግን የተመረጥን ልጆች ለመሆን በፊት ስለነበርንበት የኃጢአትን 
ይቅርታ አገኝተን ዳግም ከአምላልወለድ የወደደን ሁሉ ኃጢአቱንም 
የተናዘዘ…..ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ይቅርታ ያገኛል፡፡ ( 110-165ዓ.ም)6 ፡፡  

ጥምቀት በውሃ መጥለቅ ቢሆንም እንኳን ውጤቱ መንፈሳዊ በረከት ነው፡፡ በዚህ 
ምክንያት እኛም ከኃጢአት ነፃ ሆነናል (140-230 ዓ.ም ) 7 

በመጠመቃችን፤በርቷልናል፤በርቷልናል፤ልጆቹ ሆነናል! ፍጹማን ሆነናል፤ሕያዋን 
ሆነናል ይህ ሁሉ  የፀጋ ሥራ ሲሆን ወደ ብርሃንም ፤መምጣትም ፍጹም 
መሆንም፤ መታጠብም ነው፡፡ በመታጠብ ኃጢአታችን ተወግዶል፡፡ በፀጋው 
የመታላለፋችን ዋጋ ተከፍሎልናል፡፡ በጽድቁም ብርሃን ደህንነትን አገኝተናል፡፡ 
ደግሞም ከኃጢአት ሁሉ ታጥበናል ከእንግዲህ ወዲህ የኃጢአያት ባሪያዎች 
አንሆንም ይህም በጸጋው በራልን መጀመሪያ ከመታጠባችን በፊት የነበረው 
ባህሪያችን ተለውጧል፣ በዚህ ሁኔታ ኃጢያታችንን ተናዘናል፣ በደላችንም 
አስታውቀናል፣ በጥምቀጥም ነጽተናል፣ ወደዘላለም ብርሃን ተመልሰናል፣ ለአባታችን 
ልጆች ሆነናል፡፡ (150-215ዓ.ም)8    

ዴቭዲ ባርኮት  
 

ጥምቀት በጥንት ክርስቲያኖች ዘንድ አማኝ ስለአሮጌው ማንነቱ ተለውጦ  አዲስ 
ልደት በመንፈስ እንዲያገኝ የሚያደርግ የእግዚያአብሔር ስጦታ ነው ብለው ያምኑ 
ነበር፡፡ነገር ግን ልንገነዘብ የሚገባው ይህ ስራአታቸው ከንቱ የሆነ እንዳልሆነ ነው፡፡ 
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የጥንት ክርስቲያኖች ጥምቀትን ከእምነትና ከንሰሐ አይለዩም ነበር፡፡ እምነት 
የሌለው ሰው በጥምቀት ዳግመኛ ሊወለድ አይችልም፡፡ 
 

በሐዋርያት የተሰበከውን ወይንም ሐዋሪያት ያስተማሩን የወንጌል እውነት በትክክል 
ሊረዱ የሚችሉት በቀጥታ ከሐዋሪያት የተማሩት ወይስ፤ በአስራ አምስተኛ መቶ ክፍለ 
ዘመን ያሉ የስና መለኮት ሰዎችን? በእርግጥ የጥንቷ ቤተክርስቲያን እምነት አስተምሮና 
ልምምድ የነበረው ሐዋሪያት እራሳቸው ያስተማሩትና የሰበኩት ወንጌል ነው፡፡ 
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የኢየሱስ ትዕዛዝ 

ኢየሱስ ያዘዛቸውና ያስተማራቸው ትዕዛዛት እጅግ ጠቃሚ ናቸው ፡፡ ኢየሱስ ስለምን 
ነበር ያስተማረው  ኢየሱስ ወደ ሰማይ ከማረጉ በፊት ያዘዘው ታላቁ ተልዕኮ "ወደ 
ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ ያመነ 
የተጠመቀም ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል፡፡" (ማቴ 
16÷15 ማቴ 28÷19) የእግዚአብሔርን የማዳን እቅድ 
ከተረዳን፣ለምንድን ነው? ኢየሱስ ያመኑት እንዲጠመቁ 
ያዘዛቸው፡፡  ምክንያቱም ከጥምቀት በፊት በወንጌል ማመን 
አስፈላጊ ስለሆነ ነው፡፡ ልናውቀውና ልንገነዘበው የሚገባን ነገር 
የምንናገረው የወንጌል መልዕክት እምነትን የሚሰጥ ሀይል 
ያለው ነው፡፡ (ሮሜ 10÷17፤1÷16) 

ማመን ብቻ  
በዮሐንስ ወንጌል 3÷16 ኢየሱስ ሲያስተምር በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይድናል፡፡ 
"ማመን" የሚለው ቃል በዚሁ ስፍራ እንዲሁም በሌሎችም ከፍሎች የሚያመለክተው 
አጠቃላይ የደህንነት ሐሳብ ሲሆን ስዕላዊ መልዕክት ነው፡፡ (ለምሳሌ "ጭንቅላት" ለላም 
"መቅዘፊያ" ለጀልባ)እንደሚባለው አባባል ነው፡፡ ከላይ እንደተመለከትነው "ማመን" 
የሚለው ቃል ፣ መመስከርን፣ንስሀ መግባት፣ እና መጠመቅን በደህንነት እቅድ ውስጥ 
የሚጠቃለል ነዉ፡፡ (1ጴጥ 3÷2) ስንመለከት "ጥምቀት አሁን ያድናል" ይላል፡፡ አውደ 
ንባቡን ብቻ በመውሰድ የሚሆን ከሆነ እንደ 1ጴጥ 3÷21 ገለፃ አንድ ሰው ለደህንነቱ 
"ማመን" አያስፈልገውም ማለት ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ ስፍራ ጥምቀት የሚያመለክተው 
ለደህንነት የሚሆነውን የእግዚአብሔርን የፀጋ ስጦታ ማለትም ማመንን፤ ንስሐ 
መግባትን፤ እንዲሁም መመስከርን በውስጡ የያዘ መሆኑን ነው፡፡ በአዲስ ኪዳን ማመን 
የሚለው ቃል ስጠቀስ የእግዚአብሔርን ደህንነት ስጦታን የመቀበል ኡደት ነው፡፡     
ለምሳሌ ያህል፤ በግልፅ የሐዋሪያት ስራ አሥራ ስድስተኛዉ ምእራፍ ላይ የፍልጵስዮስ 
ወይኒ ቤት ጠባቂ መለወጥ ማየቱ እጅግ ይጠቅማል፡፡ በዚህ ክፍል "ለእርሱና ለቤቱ 
ላሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል (ወንጌልን) ተናግሯቸው በሌሊትም በዛች ሰዓት ወስዶ 
ቁስላቸውን አጠበላቸው ወዲያውኑ እርሱ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ተጠመቀ ወደ ቤቱም 
አውጥቶ መአድ አቀረበላቸው፡፡ በእግዚአብሔርም ስላመነ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ሀሴት 
አደረገ፡፡(የሐዋ 16÷32-34)  በዚህ ክፍል እንደተመለከትነው የወንጌልን መልእክት 
የመታዘዝ ምላሽ በእግዚአብሔር ማመንን እንደሆነ ያሳያል፡፡  

የአዲስ ኪዳን ምሥረታ 
ኢየሱሰ በዚህ ምድር በነበረበት ጊዜ ኃጢአትን የማስተሰረይ ስልጣን ነበረው፡፡ 
ይህንንም በጊዜው አድርጎት ነበር፡፡ ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በመስቀል ላይ 
አብሮት የተሰቀለው የወንበዴው  ታሪክ ነው፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ በመስቀል ተሰቅሎ 

 
 



  36 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 ከሞተ ከተቀበረና ከተነሳ በኋላ ለተከታዮቹ ስለ አደኝነቱና ስለጌትነቱ በሥጋው ተገልጦ 
አስተመሯቸው ነበር፡፡  ይህም እምነት የተገለፀው በፈቃደቻው እርሱ ጌታ እንደሆነ 
በመመስከር ኃጢአታቸውን በመናዘዝ እዲሁም  በመጠመቅ የኃጢአቻውን ይቅርታ 
አገኝተዋል፡፡ ስለዚህ እኛም ይህንን ዳግም ልደት ልናገኝ የእግዚአብሔር ፀጋ እንደበዛል 
መጠን ለወንጌል ፈፅሞ ልንታዘዝና ልናምን ይገባል፡፡ ይህም የደህንነት እምነት 
የሚገኘው ለወንጌል ከልብ በሆነ መታዘዝ ነው፡፡ 

 ኢየሱስ በሙሴ ሕግ ሥርዓት ነበር የኖረው ፤የሙሴ ሕግ ከክርስቶስ ጋር 
በመስቀል ተወግዷል (ኤፌ2÷14-16 ፤ቆላ 2÷14) በበዓለ ሃምሳ (ጴንጤቆስጤ) 
በተባለው ቀን ሐዋርያት ቃል እንደተገባላቸው የመንፈስ ቅዱስን ሃይል በመቀበል 
የእርሱን ቤተክርስቲያን አቋቁመ ነበር፤ የእግዚአብሔር ፀጋ በደህንነት ዕቅዱ ላይ ከዚያ 
ቀን ጀምሮ በሙሴ ሕግ ሳይሆን በክርስቶስ መሰዋዕትነት ሆነ ፡፡ በታላቁ ተልዕኮ ኢየሱስ 
ሐዋርቱን እንዳዘዛቸው ሁሉ ሐዋርያቱም አማኞችን "ንሰሐ ግቡ ኃጢአታችሁም ይሰረይ 
ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ"  (የሐዋ 2÷38)፡፡ 
የእግዚአብሔር ፀጋ የሚጎድልብን ከወንጌል ወጭ የሆነ ትምህርት ስንከተል ነው፡፡  (ገላ 
1÷5-9) 

ውሃ እና መንፈስ  
ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል እንደዘዘው "እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ 
ካልተወለደ በቀር እግዚአብሔርን መንግስት ሊገባ አይችልም" (የዮሐ 3÷5) ፡፡ ይህም 
በአዲስ ኪዳን ስለ ጥምቀት የተሰጠ ጥብቅ ትዕዛዝ ነው፡፡ በሌላ ሥፍራ ተመሳሳይ 
መልዕክት (በቲቶ 3÷5) ይነበባል ፡፡ "በአዲስ ልደት የሚሆነው መታጠብና በመንፈስ 
ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ …" የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ኃጢአትን በማስወገድ በሌላ 
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተገልፆ እናያለን፡፡ " በመንፈስ መቀደስ" (1ጴጥ 1÷2 2ተሰ 
2÷13)፡፡ ይህም ሊሆን (ሊፈፀም) የሚችለው በመጠመቅ በእግዚአብሐር አሠራር  ባለ 
እምነት ነው ፡፡ (ቆላ 2÷1-12) 
    የፖሊ ከርፕ ደቀመዝሙር የነበረው "አራንየስ" እንዳስቀመጠው እንዲሁም 
ከሐዋሪያው ዮሐንስ እንደተማረው፡- 

የኃጢያት ለምፃሞች እንደሆንን፣ ከመተላለፋችንም በደል ለመንፃት በቅዱስ ውሃው 
ወደ እግዚአብሔር ይጋብዘናል ሰለዚህም እኛም በመንፈሳዊነት እንደ አዲስ ሕፃን 
በመወለድ ለጌታችን ልጆችነን፡፡"ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር 
የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም"፡፡ የጥንት ክርስትያኖች(የዮሐ 3÷3-
5) ለጥምቀት አገልግሎታቸው እንደ ማረጋገጫ ይጠቀሙ ነበር፡፡ በመንፈስ ደግም 
የተፈጠርን እንደ አዲስ ህፃን አዲስ ልደት ያገኝ ነን፡፡ "ሰው ከመንፈስና ከውሃ 
ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም"  (የዮሐ 3÷3-5)
፡፡  

በግልፅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ልደትን መገኘት የሚቻለው በውሃ በመጠመቅና 

4Tsamba dzaBanabas, Chitsauko 11, ndima 8-11, Roberts-Donaldson. Tsamba 

iyi, kunyange isanganyatsoratidze seyakanyorwa naBarnabas uya ane muku-

rumbira wemuChitenderano Chitsva, inoburitsa pachena mufananidzo chaiwo 

wezvaitendwa nekuitwa nekereke yemazuva ekutanga parubhabhatidzo. 
5Justin Martyr, Trypho, chitsauko 44. 
6Justin Martyr, “First Apology,” Ante-Nicene Fathers, vol. 1, papeji 183. 
7Tertullian, “On Baptism,” Ante-Nicene Fathers, vol. 3, papeji 670). 
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በመንፈስ ቅዱስ በመቀደስ እና በመታደስ አዲስ ፍጥረት በመሆን እንደሆነ 
አስተምሯቸው ነበር፡፡ 

ደቀ-መዝሙር መድረግ  
በማጠቃለያም ኢየሱስ ታላቁን ተልዕኮ ለተከታዮቹ ሲያስተላልፍ "እንግዲህ ሂዱና 
አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃቻችሁ ያዘዝኳችሁንም 
ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማረቻችሁ ደቀ መዝሙርት አድርጓቸው እነሆም እኔ እስከ ዓለም 
ፍፃሜ ድረስ ሁል  ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ " (ማቴ 28÷19-20) ፡፡ በዚህ ሥፍራ 
እንደተመለከትነው ኢየሱስ ሐዋሪያቱን በስልጣኑ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም 
እንዲያጠምቁ አዞአቸው ነበር፡፡ እንደገናም  "እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ ብሎ 
አስተምሮአቸው "ነበር ፡፡ 
    እግዚአብሐር አምላክ ለተነሳው ለልጁ ከስጠው ሥልጣን የሚበልጥ ስልጣን 
በመንግስቱ ውስጥ እንደሌለ ምንም ጥያቄ የለም፤ ኢየሱስ እንዲህ አለ "ስልጣ ሁሉ 
በሰማይና በምድር ተሰጠኝ" (ማቴ 28÷18)፡፡  ስለዚህም በዚህ ዘመን የኢየሱስ 
ክርስቶስ ሥልጣን በቤተክርስያ  እንዴት ነው የሚሰራው? ሐዋሪያት በምድር በነበሩበት 
ዘመን ከክርስቶስ ሥልጣን ተሰጥቷቸው ነበር፡፡ (የዮሐ 14÷26 ማቴ 16÷19፤1ተሰ 
2÷6)፡፡ አንድ ጊዜ ስለተሰጠ ሃይማኖት (እምነት) (የይሁዳ 1÷3፤ 2ጴጥ 1÷3)፡፡ 
ለክርስቶስ ለመሆን ስንጠመቅ በመንግሥቱ እንጨመራለን የመንግሥቱ ንጉስ ማን 
ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ንጉሥ ነው፡፡ ንጉሥ ሊሰገድለት ይገባዋልን? 
     ንጉሥ በመንግስቱ ውስጥ ለሚሰራው ስራ የገደዋልን?  ክርስቶስ መንግሥቱን 
የሚመራበት በትር በወንጌል (በቃሉ) ነው፡፡ ይህንንም የምንረዳው አዲስ ኪዳን የጥንቷ 
ቤተክርስቲያን ስታደርግ የነበረውን፣ ሐዋሪያት የሚያደርጉትና የሚያስተምሩት የነበረው 
በቀጥታ ከኢየሱስ የተቀበሉት መልእክት ነው፡፡  እውነተኛ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር 
መሆን የሚቻለው በመጠመቅና በዳግም ልደት ብቻ አይደለም፡፡ ነገር ግን በሐዋሪያት 
ትምህርትና ስልጣን መሠረት ክርስቶስን በማምለክና በታማኝነት በመመላለስ ነው፡፡ 
ይህም ለመንግሥቱ ንጉሥ ለሆነው ክርስቶስ ክብርና ምስጋናን መስጠት ነው፡፡  

8Clement weAlexandria, “The Instructor,” Ante-Nicene Fathers, vol. 2, papeji 

215. 
9David W. Bercot, Will the Real Heretics Please Stand Up?, (Scroll Publishing, 

1989), papeji 80. 
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ማጠቃላያ ፡- 
የመጽሐፍ ቅዱስ ዋናው ዓላማ ስለ ሳይንስ ወይንም ስለታሪክ እውነታዎች ማስተማር 
አይደለም:: ነገር ግን ለሰው ልጆች ስለደህንነት እውነት ከእግዚአብሔር የተላከ 
መልዕክት ነው፡፡ ታሪኩን በሙሉ ስንመለከት መለኮታዊውን የእግዚአብሔርን (የማዳን) 
የደህንነት ዕቅድና እግዚአብሔር ቅዱስ ነው የሚለውን መልዕክት የያዘ መጽሀፍ ነው፡፡ 
እግዚአብሔር ለመገልገልና ለመዉደድ በነፃ ፈቃድ የተፈጠርን ፍጥረት ነን ፡፡ ነገር ግን 
ኃጢአት ከቅዱስ እግዚአብሔር ለይቶናል፡፡ ስለዚህም ሞት ለኃጢአታችን  የተከፈለ 
የፍርድ ዋጋ ሲሆን በእያዳንዱ ኃጢአተኛ ግለሰብ የነበረ ነው፡፡ ኢየሱስ የእግዚአብሔር 
በግ ሆኖ ወደዚህ ምድር መጣ፡፡ የእኛን የኃጢአት ዋጋ ለመክፈል የእግዚአብሔር 
መስዋዕት በመሆን ራሱን ሰጠ፡፡ ኢየሱስ ከእግዚአብሐር እንደመጣ (እንደተላከ) ሞትን 
ድል በመንሳት እራሱን ለብዙዎች አሳይቷል ፡፡ ይህንን እውነት በማመንና በመረዳት 
ከኃጢአታችን በመነዛዝ ስለ ስሙ ስንመሰክር ከክርስቶስ እና ከሞቱ ጋር አንድ 
ለመሆን እንጠመቃለን ፡፡ ከክርስቶስ ሞት ጋር ስንተባበር ኃጢአታችን ይወገድልናል ፤ 
ከቅዱሱ እግዚአብሔር ጋርም ህብረታችን ይታደሳል፡፡ ከዚያም በኋላ  እራሱ ክርስቶስ 
ወደ መንግስቱ (በቤተክርስቲያኑ ) ይጨምረናል ፡፡ በመንግስቱ ከተጨመርን በኋላ 
ክርስቶስን የህይወታችን ራስ አድርገን ፍቅር ላለው እምነት፤ በሐዋሪያት ለአንዴና ለሁል 
ጊዜ በተገለፀው ትዕዛዝና ስልጣን ራሳችንን እናስገዛለን፡፡ ኢየሱስ አንድ ቀን ይመለሳል፡፡ 
በዚህ በምድራዊ ህይወት ለሠራኸው ስራ ዋጋ ይሰጠሀል፡፡ በሚመለስበት  ጊዜ ታመኝ 
ከሆንክ ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለምን የክብር ህይወት በሰማይ ታገኛለህ ፡፡ 
     እንድ ጊዜ በክርስቶስ ከሆንክና በታማኝነት ለርሱ ከኖርክ ለደህንነት ዋስታና 
አለዉ ፡፡ "እስከ ሞት ድረስ የታመነህ ሁን የህይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ" (የየሐ 
ራዕይ 2÷10) ክርስቲያን ሆነህ ኃጢአት ብታደርግ ንሰሐ በመግባት የእግዚአብሔርን 
ይቅርታ ጠይቅ፡፡ (1የየሐ መ2÷1) 
   ኢየሱስ የመጣው ሕይወት እንደበዛለን ነው (የዮሐ 10÷10) በምደራዊና ጊዜያዊ 
በሆነ ነገር ሊባርከን ሳይሆን ተስፋ በለው ሕይወት እንዲበዛልን ነው ፡፡ የተስፋ ሕይወት 
ሊበዛልን የሚችለው ለእውነተኛ ወንጌል በመታዘዝና ለእግዚአብሔር ባለን እምነት ነው  
(ቄሳ1÷23)፡፡ የተባረከና በደስታ የተሞላ ህይወት የሚገኘው የዘላለምን ሕይወት ዓላማ 
በማድረግ ከቅዱሱ እግዚአብሔር ጋር ዓለማ መር በሆነ ህይወት ብቻ ነው፡፤ (ማቴ 
6÷33)፡፡  
    ብሉይ ኪዳን ስለ እግዚአብሔር ምህረትና ፀጋ በእንሰሳት መስዋዕነትነት ፍርዳዊ  
የኃጢአትን ዋጋ በመክፈል እንደሆነ የስተምረናል ፡፡ በብሉይ ኪዳን የነበርው ራዕይ 
የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክረስቶስን የዕቅዱ ዓላማ አድርጓል፡፡ ከልጁም የተነሣ 
የእግዚአብሔር ሥራና ዕቅዱ ፍጹም ሆኖል፡፡  
     ይህም መልዕክት ለክርስትና ሃይማኖት ድንቅና ልዩ የሆነ ነው፡፡ ሌላ አሰራር 
አስተሰሳብ ወይም ሃይማኖት ስለ ነፃ የኃጢአት ይቅርታ እና በአዲስ ሕይወት ለመኖርና 
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ከፍርድ ህይወት ልያስጥለን አልቻለም፡፡ በሌላ በኩል የሰው የሆነ ትምህርት ደህንነትን 
ለማግኘት የተለያየ መልዕክት ያስተላልፋል፡፡ ለምሳሌ መልካም የሆነ የሃይማኖት ሥራ 
በማድረግ ወይም ራስን በመግነንና አማልክትን በመምለክ ወይንም ሌላ የራስ የሆነ 
አስተሳሰብ በማፍለቅ ደህንነትን ማግኘት አይቻልም፡፡ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ 
እግዚአብሔር ቁጣ፣ምህረት፣ ቸርነት እንዲሁም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ተከፈለው 
የሞት ዋጋ ስለ እግዚአብሔር መልካም ፀጋ የምሥራችን የሚያስተምር መጽሐፍ ነው፡፡ 
ልጁም ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአትን ዋጋ ከፍሎ በቃላት የማይገለጥ የዘላለምን ህይወት 
እንድናገኝ አድርጓል ፡፡ የእግዚአብሔርን ፀጋ ልናገኝ ከእኛ በኩል ምንም ያደረግነው 
አስተዋፅኦ የለም ፡፡ የእምነት ሥራ የእግዚአብሔርን ነፃ የፀጋ ስጦታ እንድንቀበልና 
ለእርሱ እንሚገባ እንድንኖር ያደርጋል፡፡ 
     ይህ ነው እንግዲ የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት (ቅንጅት)፡፡ ይህ አንዱ 
ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ ሥዕል ነው፡፡ የተራቡ ብዙ አንበጦች በሚኮበልሉበት 
ጊዜ በጉዞአቸው(በመንገዳቸው) ያገኙትን በሙሉ እንደሚደመሰሱ ሁሉ ፤የተለያዩ መልክ 
ያላቸው ብዙ ወንጌሎች አሉ፡፡ ነገር ግን አንድ ብቸኛ የሆነ የብርሃን ጨረር በብዙ 
ጨለማዎች ውስጥ ሰንጥቆ በማለፍ በጨለማ ላሉት ሁሉ ተስፋ ሰጣቸው፡፡ ይህም 
ወንጌል  አንድነት ያለውና በጊዜው የተረጋገጠ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው፡፡ ይህና 
ይህ ብቻኛው ወንጌል ነው ስለ ፈጣሪው ዘላለማዊው ዓለማ ስለ ፍጥረቱ የሚገልጸው፡፡ 
ይህም ወንጌል ከአፈቃሪው አባት ለልጆቹ በበጉ መስቀል ብርሃን በመሆን ተስፋ 
ታሰጥቶቸዋል፡፡ 



  40 የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መልዕክት /ሥዕል/ 

 

 የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች 
ምዕራፍ ሁለት        አንድ ወንጌል ብቻ አለ 

ገላቲያ 1÷ 6-9 ፡-ለክርስቶስ ፀጋ እናንተን ከጠራችሁ ከእርሱ ወደ ልዩ 
ወንጌል እንዲህ ፈጥናችሁ እንዴት እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ፡፡ እርሱ ግን 
ሌላ ወንጌል አይደለም የሚያናውጡአችሁ የክረስቶስንም ወንጌል 
ሊያጣምሙ የሚወዱ አንዳንዶች አሉ እንጂ፡፡ ነገር ግን እኛ ብንሆን 
ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰብክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌል 
ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳልን እንዲሁ አሁን ሁለተኛ 
እላለሁ ከተቀበላችሁ የተለየውን ማንም ቢሰብካለችሁ የተረገመ ይሁን ፡፡ 

ሉቃስ ወንጌል 6÷46፡- ስለምን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውንም 
አታደርጉም   

ሮሜ 15÷4፡- በመጽናናትና መጻሕፍት በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን 
ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፎአልና፡፡ 

1ቆሮንቶስ 10÷11፡- ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት 
መጨረሻ የደረሰብንን ሊገሥፀን ተፃፈ፡፡ 

2ጢሞቴዎስ 3÷15፡- ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክረስቶስ ኢየሱስን በማመን 
መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን 
አውቀሃል፡፡ 

ምዕራፍ ሦስት፡- ዘላለማዊ ዕቅድ 
ኤፌሶን መልዕክት 3÷11 ፡-ይህም በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው 

የዘላለም አሳብ ነበር፡፡ 
ኤፌሶን መስዕክት 1÷4 ፡-ዓለም ሳይፈጠር በፊት ቅዱሳን ነውር የሌለን በፍቅር 

እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ፡፡ 
ኢዮብ 26÷14፡- ይህም የሰማነው ነገር ምንኛ ጥቂት ነው የኃይሉንስ ነጎድጓድ 

የስተውል ዘንድ ማን ይችላል 
ምዕራፍ አራት፡- እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ፡፡ 
ኦሪት ዘዳግም 32÷4 ፡-እርሱ አምላክ ነው ሥራውም ፍጹም ነው የታመነ 

አምላክ ክፋትም የሌለበት እርሱ እውነተኛና ቅን ነው ፡፡  
ኢዮብ 8÷3  ፡-  በውኑ እግዚአብሕር ፍርድን ያጣምማልን   
               ሁሉንም የሚችል አማላክ ጻድቅን ያጣምማልን  
ት. ኢሳያስ 46÷8፡- ይህንን አስቡና አልቅሱ ተላላፊዎች ሆይ ንሰሐ ግቡ 

ልባችሁንም መልሱ እኔ አምላክ ነኝና ሌላም የለምና የቀደመውን 
የጥንቱን ነገር አስቡ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደ እኔም ያለ ማንም 
የለም፡፡ በመጀመሪያ መጨረሻውን ከጥንትም ያልተደረገውን እናገራለሁ፡፡ 
ምክሬ ትጸናለች ፈቃዴንም ሁሉ እፈጽማለሁ እላለሁ፡፡ ከምሥራቅ ነጣቂ 
ወፍን ከሩቅም አገር ምክሬን የሚያደርገውን ሰው እጠራዋለሁ ፡፡ 
ተናግሬአለሁ 㙀እፈጽምማለሁ፡፡ አስቤአለሁ አደርግማለሁ፡፡ 

የዮሐንስ መልዕክት 3÷4፡- ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ዐመፅን ደግሞ 
ያደርጋል ፡፡ 

ምዕራፍ አምስት፡- ኃጢአት እግዚአብሔር ለይቶናል 
ት. ዕንባቆም 1÷13፡- ዓይኖችህ ክፉን እንዳያዩ ንጹሐን ናቸው፡፡ ጠማምነትንም 
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ትመለከት ዘንድ አትችልም አታላዮችን ለምን ትመለከታህ  ኃጢአተኛውስ 
ከእርሱ ይልቅ ጻድቅ የሆነውን ሲውጠው ስለ ምን ዝም ትላለህ  

ቆላስያስ 2÷13፡- እናንተም በበደላችሁና ሥጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን 
በሆነችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ ፡፡ 

ሮሜ 6÷23፡- የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና ፤ የእግዚአብሐር የጸጋ ሥጦታ 
ግን በክርስቶእ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው፡፡ 

2ጢሞቴዎስ 5÷6፡- ቅምጥሊቱ ግን በሕይወትዋ ሳለች የሞተች ናት  
አሪት ዘፍጥረት 3÷19፡- ወደ ወጣህባት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ 

እንጀራን ትበላለህ ፡፡ 
ምዕራፍ ስድስት ፡- የእግዚአብሔር ጽድቅ ነፍስን እንደዋጋ ክፍሎል ፡፡ 
ት. ሕዝቅኤል 18÷20 ፡-ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ እርስዎ ትሞታለች፡፡ ልጅ 

የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም አባትም የልጁን ኃጢአት አይሸከምም 
የጻድቁ ፅድቅ በራሱ ላይ ይሆናል የኃጢአተኛውም ኃጢአት በራሱ ላይ 
ይሆናል፡፡ 

ምዕራፍ ሰባት ፡- የእግዚአብሐር ፍቅር ምህረት አዘጋጅቶል፡፡ 
ኦሪት ዘሌዋውያን 22÷21-27 ፡-ማናቸውም ሰው ስእለተሉን ለመፈጸም ወይም 

በፈቃዱ ለማቅረብ የደህንነትን መሥዋዕት ወይም በሬን ወይም በግን 
ለእግዚአብሐር ቢያቀርብ ይሠምርለት ዘንድ ፍፁም ይሁን፡፡ ነውርም 
አይሁንበት፤ ዕውር ወይም ሰባራ ወይም ጉንድሽ ወይም የሚመግል ቁስል 
ያለበት ወይም እከካም ወይም ቋቁቻም ቢሆን እናዚህን ሁሉ 
ለእግዚአብሔር አታቅርቡ፡፡ እነዚህም ከእንግዳ ሰው እጅ ለአምላካችሁ 
እንጀራ አታቅርቡ ርኩሰትም ነውርም አለባችውና አይሠምሩላችሁም፡፡ 

    እግዚአብሐርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው በሬ ወይም በግ ወይም 
ፍየል ሲወለድ ሰባት ቀን  ከእናቱ ጋር ይቀመጥ በስምንተኛውም ቀን 
ከዚያም በኃላ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን የሠመረ ይሆናል፡፡ 

ኦሪት ዘፍጥረት 3÷1-8፡- እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር 
አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር፡፡ ሴቱቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት 
ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዞልን  አላት፡፡ ሴቲቱም ለእባቡ አላችው በገነት 
ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፍ ፍሬ 
እግዚአብሔር አለ፤ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም እባብም 
ለሴቲቱ አላት ሞትን አትምቱም ከእርስዋ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ 
እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ 
እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ፡፡ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት 
ያማረ እንደ ሆነ ለዓይነም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ 
አየች፡፡ ከፍሬውም ወሰደችና በላች ለባልዋም ደግሞ ሰጠችው እርሱም 
ከእርሱዋ ጋር በላ የሁለቱም  ዓይኖች  ተከፈቱ እነርሱም ዕራቁታቸውን 
እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም 
አደረጉ፡፡ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክን ድምፅ 
ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ 
ፊት በገነት ዛፎች ማካከል ተሸሸጉ ፡፡ 

ምዕራፍ ስምንት ፡- የእምነት መልስ  
ዕብራውያን 9÷22 ፡-እንደ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነዳል ፡ 
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 ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም ፡፡ 
ያዕቆብ መልዕክት 2፡-19÷26 ፡-ወንድሞቼ ሆይ እምነት አለን የሚል ሥራ ግን 

የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል  እምነትስ ሊያድነው ይችላልን  
ወንድም ወይም እህት ራቁታቸውን ቢሆኑ የዕለት ምግብንም ቢያጡ 
ከእናንተ አንዱም በደህና ሂዱ እሳት ሙቁ ጥጋቡም ቢላቸው ለሰውነት 
ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጡአቸው ምን ይጠቅማቸዋል  እንደዚሁም 
ሥራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው ፡፡ 

              ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለህ! እኔም ሥራ 
አለኝ እምነትህን ከሥራህ ለይተህ አሳየኝ እኔም እምነቴን በሥራዬ 
አሳይሃለሁ ይላል፡፡ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ መልካም 
ታደርጋለህ አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል አንት ከንቱ ሰው 
እምነት ከሥራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህን … ሰው 
በእምነት ብቻ ሳይሆን በሥራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ እንዚሁም 
ጋለሞታይቱ ረዓብ ደግሞ መልዕክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ 
በሰደደቻቸው ጊዜ በሥራ አልጸደቀችምን  ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ 
እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው፡፡ 

ምዕራፍ ዘጠኝ፡ ኢየሱስ የእግዚአብሐር የመስዋዕት በግ ነው  
1 ዮሐ መልዕክት 3÷5፡- እርሱ ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ 

ታውቃላችሁ በእርሱም ኃጢአት የለም፡፡ 
ማቴዎስ ወንጌል 5÷17፡- እኔ ሕግንና ነቢያትን ለመሻር የመጣሁ አይምሰላችሁ 

ልፈፅም እንጂ ለመሻር አልመጣሁም፡፡  
ምዕራፍ አሥር ፡- ኢየሱስ የኃጢአተኛውን ዋጋ ከፍሏል 
 1ኛ ቆሮንቶስ 1÷30 ፡-ከእግዚአብሐር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም 

ቤዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው፡፡ ሮሜ 
4፡- 25 ስለበደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለ ማጽደቅም የተነሳውን 
ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ….. 

1ጴጥሮስ 3÷18 ፡-ስለ ዐመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ሞቶአልና በሥጋ መተ 
በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ፡፡  

ዕብራውያን 9÷26-28፡- ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም እንዲህ ቢሆንስ 
ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባላስፈለገው ነበር፡፡ 
አሁን ግን በዓለም ፍፃሜ ራሱን በመሠዋት ኃጢአትን ሊሽር አንድ ጊዜ 
ተገልጦአል ለሰዎችም አንድ ጊዜ መሞት ከርሱ በኃላም ፍርድ 
እንደተመደበባቸው እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ የብዙዎችን ኃጢያት ሊሸከም 
አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኃላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ 
ኃጢያት ይታይላቸዋል፡፡  

ዕብራውያን 13÷12፡-  ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ሕዝቡን እንዲቀድስ 
ከበር ውጭ መከራን ተቀብለ፡፡ 

ሮሜ 5÷6-10,15፡- ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ 
ስለኃጢአተኞች ሞቶአልና፡፡ ስለ ፃድቅ የሚሞት በጭነቅ ይገኛልና፡፡ ስለቸር 
ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል፡፡ ነገር ግን 
ገና ማስተሰሪያ አድረጎ አቆመው ይህም በፊት የደረገውን ኃጢአት 
በእግዚአብሀር ችሎታ ስለ ሞተው ጻድቁን ያሳይ ዘንድ ነው፡፡ 
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1 ዮሐ መልዕክት 2÷2፡- እርሱም የኃጢአታችን ማስተስሪያ ነው 
ለኃጢአታችንም ብቻ አይደለም ነገር ግን ለዓለሙ ሁሉ ኃጢአት እንጂ ፡፡ 

1 ዮሐ መልዕክት 3÷5፡- እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደ ተገለጠ 
ታውቃላችሁ በእርሱም ኃጢአት የለም፡፡ 

1 ዮሐ መልዕክት 4÷10፡- ፍቅርም እንደዚህ ነው አግዚአብሐር እርሱ ራሱ 
እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማሰተስሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ 
ላከ እንጂ እኛ እግዚአብሐርን እንደ ወደደነው አይደለም ፡፡ 

2 ቆሮንቶስ 5÷17-19፡- ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው 
አሮጌው ነገር አልፎአል አነሆ ሁሉም አዲስ ሆኖአል፡፡ ነገር ግን የሆነው 
ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን 
ከእግዚአብሔር ነው፡፡ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር 
ያስታረቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅ 
ቃል አኖረ ፡፡ 

ቲቶ 2÷14፡- መድኃኒታችንም ከዓመፅ ሁሉ እንደቤዠን መልካሙንም 
ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነፃ  ስለ 
እኛ ነፍሱን ሰጥቶአል፡፡ 

ቁላስያስ 1÷22 ፡-እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱስን አድረጎ በእርሱ 
ፊት ያቀረባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ሥራችሁንም በማድረግ 
በአሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩል 
አስታረቃችሁ፡፡ 

1 ጢሞቴዎስ 2÷5 ፡-አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰውም 
መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ 
ኢየሱስ ነው፡፡ 

ምዕራፍ አሥራ ሁለት፡-  አማኝ ከክርስቶስ ጋር መሞት አለባት  
ሮሜ 6÷8፡- ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት 

እንድንኖር እናምናለን፡፡  
2ቆሮንቶስ 5÷14፡- ይህን ስለ ቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና አንዱ 

ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ፡፡  
ሮሜ 6÷7፡- የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋልና፡፡  
የዮሐንስ ወንጌል 3÷3፡- ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት አልሃለሁ ሰው 

ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም 
አለው፡፡ 

2ቆሮንቶስ 5÷7 ፡-ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ከዲስ ፍጥረት ነው፤ 
አሮጌው ነገር አልፎአል አነሆ ሁሉም አዲስ ሆኖአል፡፡ 

1ጰጥሮስ 2÷24 ፡-በኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው 
ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸክሞ በመገረፍ ቁስል ተፈወሳችሁ፡፡ 

1የዮሐንስ  3÷4-9 ፡- ኃአጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ዓመፃን ደግሞ ያደርጋል 
ኃጢአትም ዓመፅ ነው እርሱም  ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ 
ታውቃላችሁ በእርሱም ኃጢአት የለም ፡፡ በእርሱ የሚኖር ሁሉ ኃጢአትን 
አያደርግም፡፡ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አላየውም አላወቀውምም፡፡ ልጆች 
ሆይ ማንም አያስታችሁ÷ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ 
ጻድቅ ነው፡፡ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያቢሎስ ነው÷ ዲያብሎስ 
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 ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና፡፡ ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ 
እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ፡፡ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ 
ኃጢአትን አያደርግም ዘሩ በእርሱ ይኖራልና÷ ምክንያቱም 
ከእግዚአብሔርም ተወልዶአልና ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም፡፡ 

ምዕራፍ አሥራ ሦስት የሐዋሪያት አስተምሮ  
ማቴዎስ ወንጌል 16÷19፡- የመንግስተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እስጥሃለሁ÷ 

በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል÷ በምድርም 
የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል፡፡ 

ቲቶ 3÷5-7 ፡- እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና 
በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ 
ነበረው ሥራ አይደለም ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት 
ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ 
አትረፎ አፈሰሰው፡፡ ቃሉ የታመነ ነው፡፡  

ኤፌሶን 2÷8-9 ፡-ጸጋው በእምነት አድኖአችኃልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ 
ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም÷ ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም:: 

ኤፌሶን 4÷4-6፡- በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ አንድ አካልና 
አንድ መንፈስ አለ፡ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ከሁሉ 
በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ ለሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም 
አባት አለ፡፡ 

ምዕራፍ አሥራ አራት ፡- የሐዋሪያት ልምምድ  
የሐዋሪያት ሥራ 2÷38፡- ጴጥሮስም ንሰሐ ግቡ ኃጢአታችሁንም ይሰረይ ዘንድ 

እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ፡፡ 
የሐዋሪያት ሥራ 8÷5፤12 ፡-ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን 

ሰበከላቸው፡፡  ነገር ግን ስለ እግዚአብሐር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም እየሰበከላቸው ፊልጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ ፡፡ 

የሐዋርያት ስራ 8÷35-39፡- ፊልጶስም አፉን ከፈተ ከዚህም መጽሐፍ ጀምሮ 
ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስበከለት በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ 
ጃንደረባውም እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው  አለው 
ፊልጶስም በፍጹም ልብህ ብታምን ተፈቅዶአል አለው፡፡ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የእግዚአብሔር ልጁ እንደ ሆነ አምናለሁ አለ፡፡ ሰረገላውም ይቆም ዘንድ 
አዘዘ÷ ፊልጶስና ጃንደረባው ሁለቱም ወደ ውሃ ወረዱ አጠመቀውም ፡፡ 

የሐዋርያት ስራ 2÷47፡- ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ 
ይጨምር ነበር ፡፡ 

ቆላስያስ 1÷18፡- እርሱም የአካል ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው፡፡ እርሱም 
በሁሉ ፊተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታን በኩር ነው፡፡ 

ምዕራፍ አስራ ስድስት ፡- የኢየሱስ ትዕዛዝ  
ማቴዎስ 28÷19፡- እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ 

ቅዱስ ስም እያጠመቀችኋቸው ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠበቁ 
እያስተማራቻችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ፡፡ 

ሮሜ 10÷17፡- እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው÷ መስማትም በእግዚአብሐር 
ቃል ነው፡፡ 

ሮሜ 1÷16፡- በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ስለይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው 
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ለሚያኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ፡፡ 
የዮሐንስ ወንጌል 3÷16፡-  በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት 

እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጂን እንኪሰጥ 
ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና፡፡ 

2 ተሰሎንቄ 2÷13፡-  እኛ ግን በጌታ የታወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ሁልጊዜ 
ስለ እናንተ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ግድ አለብን ምክንያቱም 
እግዚአብሔር በመንፈስ በመቀደስ እውነትም በማመን ለመዳን እንድ 
በኩራት መርጦአችኃልና፡፡ 

የዮሐንስ ወንጌል 14÷26፡-  በአብ ስም የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው 
አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኃል፡፡ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ 
ያሳስባችኃል፡፡ 

ማቴዎስ 16÷19 ፡- የመንግሥት ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፡፡ በምድር 
የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል በምድርም የምትፈታው ሁሉ 
በሰማያት የተፈታ ይሆናል፡፡ 

1 ተሰሎንቄ 2÷6 ፡- የክርስቶስም ሐዋርያት እንደ መሆናችን ልንከብድበችሁ 
ስንችል ከናንተ ቢሆን መይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም፡፡ 

የይሁዳ መልዕክት 3፡-  ወዳጆች ሆይ ስምንካፈለው ስለ መዳናችን ልንጽፍላችሁ 
እጅግ ተግቼ ሳለሁ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ 
እየመከርኃችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ፡፡ 

2 ጴጥሮስ 1÷3፡- የመልኮቱ ኃይል በገዛ ክብረና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ 
ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሞሆነውን ነገር ስለ ሰጠን 
በእግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ፡፡ 

ምዕራፍ አሥራ ሰባት፡- ክለሳ (ማጠቃለያ) 
1 የዮሐንስ መልዕክት 2÷1፡- ልጆቼ ሆይ ኃጢአትን እንዳታረጉ ይህን 

እጽፍላችኋለሁ፡፡ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን 
እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፡፡ 

የዮሐንስ ወንጌል 10÷10 ፡-ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ 
አይመጣም እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እነዲበዛላቸውም መጣሁ፡፡ 

ቆላስይስ 1÷23፡- ይህም ተመሥርታችሁና ተደላድላችሁ ከሰማችሁት ከወንጌል 
ተስፋ ሳትናወጡ በሃይማኖት ፀንታችሁ ብትኖሩ ይሆናል፡፡ ያም ወንጌል 
ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው፤ እኔም ጳውሎስ 
የእርሱ አገልጋይ ሆንሁ፡፡ 

ማቴዎስ 6÷33 ፡-ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም 
ፈልጉ ይህም ሁሉ የጨመርላችኃል፡፡ 

 
  


