
መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 1 

 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 2 

ትሕዙቶ 
ቃሌ ኣዲሊወ                                                                  
 
ምስጋና                           
 
ፍቓዴ ነ መጽሓፍ ክጥቐመሊ ንዙዯሉ ኵለ        
 
መእተወ፡ ................................... ኣገዲስነት ምፍሊጥ መንነት ኣምሊኻ      
 
ምዒራፍ ሓዯ፡..............................  ሓፈሻወ ባህርያት ኣምሊኻ           
 
ምዒራፍ ፪፡ ........................... ኣስማት እግዖኣብሄር ኣምሊኻ         
 
ምዒራፍ ፫፡ ......................... ኣምሊኻ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ        
 
ምዒራፍ ፬፡ ....................... ጌጋ ትምህርቲ ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ                  
 
ምዒራፍ ፭፡....................... መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ  ብዒባ ስለስነት ኣምሊኻ     
 
ምዒራፍ ፮ ...................... ኣምሊኻ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ            
 
ምዒራፍ ፯፡ ....................... ክርስቶስ የሱስ                    
 
ምዒራፍ ፰ .................... ማዒርነትን ሓዴነትን ክርስቶስ የሱስ ምስ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ    
 
ምዒራፍ ፰ ..................... ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ እተረክበ የሱስ፡      
 
ምዒራፍ ፱ ....................... ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ተሌዯ፡      
 
ምዒራፍ 10................. ብዔይካ ሓጢኣት ብኩለ ከምዖ ከማና እተፈተነ ክርስቶስ የሱስ    
 
ምዒራፍ ዐሰርተ ክሌተ፡- ............ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ብለይ ኪዲን    
 
ምዒራፍ ዐሰርተ ሰሇስተ፡- .............. ክርስቶስ የሱስ መሌኣኻ ኣምሊኻ     
 
ምዒራፍ ዐሰርተ ኣርባዒተ፡- ........... እቲ ካብ መሊእኻቲ ቅሩብ ዙነኣሰ ክርስቶስ        
 
ምዒራፍ ዐሰርተ ሓሙሽተ፡- ........... መንፈስ ቅደስ                  
 
መጠቃሇሉ ሓሳብ                                          



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 3 

 
ቃሌ ኣዲሊወ 

ኣብዖ ዔመን እዖ መጽሓፍ ቅደስ ብብዕሓት ምግሊጽ ረኸብና በሃሌቲ ክጥን፤ ዔይመሌክዎ 
ክሕዙን ንርኢ ኣልና። እቲ ብዒባ መንነት ኣምሊኻ ንሰምዓ ዔልና ጋሻ ምህሮ ዴማ ንነፍስ 
ከፍና ከተሓሳስበና ካብ ዙጅምር ሓጺር ጊዘ ኣይገበረን። እዖ እናኯነ ግና እታ ነዖ ቅደስ 
መጽሓፍ ከምዔሇዌ ተቀቢሊ ክትእዔዚን ክትምህረለን፥ ካብ ኣምሊኻ ሓሊፍነት ዙተዉህባ ማሕበር 
ክርስቶስ ኣፋ ብፍሌጠት ሓቂ ከፊታ ብምለእ ትብዐት ነዚም ናይ ስሕተት መምህራን 
ክትምክቶም ተበጉሶ ክትስዴ ከሊ ኣይንርእያን ኣልና።  

እዖ ንነፍስ ከፍ ሓቂ ዙዯሉ ኣማኒ ጓሂኡን ዔየባትኻ ስቃዩን እዩ። ከመይሲ እቶም ንመጽሓፍ 
ቅደስ ከምዴሊዮም ዙጠዉዋዩ ሰባት ክስስኑ፥ እታ ሓቂ ሒ ዯዋ ክትብሌ ዔሇዉ ኣካሌ ክርስቶስ 
ዴማ ገእ ርእሳ ክትሓብእን ካብቲ ዙተጸዉዒትለ በሪ ዒሊማኣ ዔቢሊ ረብሓ ኣብ ዔይብለ 

ነገራት ክትጽመዴ: በዖ ዴማ እተን ህይት ዔሌኣሇም ዯሌየን ናብ ጏይታ፥ ዒብየት ዯሌየን ዴማ 
ናብ ማሕበር ዙመጻ ጌና ዔይዯሌዯሊ ነፍሳት ኣዯዲ ጥፍኣትን ምህሮ ኣጋንንትን ክኯና ምርኣይ 
ኣዙዩ ዔተሓሳስብ እዩ። 

እምበኣር እዖ እናርኤካ ሱቕ ኢሌካ ዋራይ ገእ ርእስኹ ጥራይ ምግባር ዔይመንፈሳዋነት ምዃኑ 
ብምግንብ ነ ቅዴሚ ሕጂ ከም መከሲት ብዋሑዴ ትሕዙቶ ተዔርጊሓ ዙነበረት መጽሓፍ፥ 

ሕጂ ግና ብስፍሕ ዙበሇ መገዱ፥ ነቶም ዙሰሓቱ ናብ ኣምሊኻ ትመሌስ በትሪ ሓቂ፥ ነቶም 

ኣብታ ሓቂ ዯዋ ኢሌና ዔልና ዴማ ዙያዲ ኣብቲ ተሰሪትናለ ዔልና ሓቂ ዯሌዱሌና ዯዋ ክንብሌ: 

ብመጠን ኣምሊኻ ዙረዴኣኒ ንምህናጽ ኣካሌ ክርስቶስ ኣዲሌየያ ኣል። 

ነ መጽሓፍ ቅዴሚ ምዴሊይ ንኣስታት ሽደሽተ ዐመት ንመጽሓፍ ቅደሰይ በዖ ኣርእስቲ 

ኣጽኒዑዮ: ኣብ ዕርያ እዖ ኣርእስቲ ዴማ ብዙሕ ዙበለ ብዐበይቲ ናይ ኣምሊኻ ሰባት ዙተጻሕፉ 
መንፈሳወ ጽሑፋት ኣንቢበን ምስ ብዕሓት ኣሕዉት ተዔራሪበን እየ።  

ኣብቲ ብዒባ እዖ ክንርእዮ ተዯሌዩ ዔል ኣርእስቲ ምስ ብርኻት ዙበለ ኣሕዉት ኣብ 
ዙተዔራረብኩለ እዉናት ግና ሓዯ ዔሕዙን ነገር ከም ዔጋጠመኒ ክሓብእ ኣይዯሌን። ንሱ ከኣ ኣብ 
ምዴርና እቶም ሰዐብቲ ስሊሴ እንብሃሌ መብሕትና ብዒባ ስሊሴ ዔልና ምርዲእ ኣዙዩ ትሑት 
ምዃኑ እዩ። ረ ኣብ ገሉኡ እዉናትሲ  ምርዲእና እምብ ዔሕዙንን ምስቶም ተጻረርቲ ስሊሴ 
ዙዲረግ ኯይኑ እየ ረኪበዮ።  

ብርግጽ መብሕትና ብዒባ ስሊሴ ዔልና ኣፍሌጦ ጌና ዔይበሰሇ ስሇዙኽነ፥ ኣብ ዕርያ እዖ 
ኣርእስቲ ንእንሕተቶ ምሊሽ ከነቅርብ ስሇዔይንኻእሌ፥ መጽሓፍ ቅደስ እዖን እትን ይብሌ ኢሌና 
ኣብ ክንዱ ከነረዴእ ንጋዯሌ ክንሃዴም ኢና እንመርጽ። እቲ ምህዲምሲ በቲ ሓዯ ገን 
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ኣይምተጸሌኤን፥ ክሳዒ መዐስ ኢና ግና ከምኡ ኢሌና ክንጉዐዙ ዙብሌ ሕቶ ግና ዔየተሓሳስብ 
ኣይኯነን። ኣሕዉት ናብቲ ቅደስ ቃሌ ዙምህሮ ምህሮ ክንምሇስ እዉኑ እዩ።  

እዖ ዔመን ንኩለ ሰብ ብክርስቶስ ምለእ ጌርና ከነቑሞ፥ ኣምሊኻ ንዙሃበና ሓሊፍነት እነተግብረለ 

ዔመን እዩ። እዖ ንምግባር ዴማ ቅዴሚ ኩለ ንገእ ርእስና ኣብ ዔተኣማምን መሰረት ብፍሌጠት 
ሓቂ ምስራት የዴሉ። ኣብ ዔተኣማምን መሰረት ንምስራት ዴማ መጽሓፍ ቅደሳወ ርዴኢት 

ክንሕዙ ኣልና። ነዖ ከኣ መጽናዒቲ መጽሓፍ ቅደስ እቲ ቅዴሚ ኩለ ክንገብሮ ዔልና ነገር 

እዩ። 

ዒሊማ እ ንእሽቶ መጽናዒታወት መጽሓፍ እምበኣር ነቲ ብዒባ መንነት ኣምሊ ዔይፈሌጥ 
ክርስትያን ሇድ፥ ብዒባ ስሊሴ መባእታወን መጽሓፍ ቅደሳወን ምርዲእ ብምሃብ፥ ኣንጻር 
እኩያት መናፍስቲን ናይ ሓሶት ትምህርታትን ብምስትዋዐሌን ሓይሌን ተመሉኡ ሕነ ክፈዱ 
ዙጨከነ ሰራወት ኣምሊኻ ምትንሳእ እዩ። ኣምሊኻ ነዖ ከምዙገብሮ ዴማ ካብኡ ዙሰማዒኩዌ ቃሌ 

ስሇዔሇኒ፥ ዙኣምኖን ዙእመነለን ኣብ ዒሇታወ ናብራይ ዴማ ዙጽሌየለ ነገር እዩ። ከመይሲ 
ዔልናዮ ዔመን ኣምሊኻ ብፍሌጠት ሓቂ ዙተናገፈ ብሱሌ ሇድ ዔተንስኣለን፥ ዒዮታቱ ህያዋ 
ዙገብረለ ዔመን እዩ። 

ኣብዖ ንነፍስ ከፍ ኣንባቢ ኣቐዱመ ከዔካኻሮ ዙዯሌዮ ነገር ኣልኒ። ነፍሲ ከፍ ኣማኒ እ 
መጽሓፍ ብምሌኣት ብዒባ ስሊሴ ትምህር እያ ማሇት ከምዔይኯነ ብምርዲእ፥ ከም መበገሲ 
ተጠቒሙ፥ ንምዒማቛን ምሕያሊን ግሊወ ጻዒርታት ከካይዴ ይግብኦ። ከምኡዋን ንምጽናዒ 
ክጥዒም ተባሂለ ኣብ መጽሓፍ ብዕሕ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ጥቅስታት ብዔይ መግሇጺ ተጻሒፉ 
ኣል። ስሇዖ ነፍሲ ከፍ ኣማኒ ነ መጽሓፍ ኣብ ዔንብበለ እዉን መጽሓፍ ቅደስ ካብ ጎኑ ክፈሉ 
ከምዔይብለ እሊቦ። 

 “እግዖኣብሄር ብለ ኣእምሮ ኸህበካ እዩ እሞ ነዖ ዙብል ዔል ኣስተብህል።” 2ጢሞ2፥7 
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ምስጋና 
 

ቅዴሚ ዙኽነ እቲ ንኣገሌግልቱ መዱቡ እሙን ክዋን ዔብቕዐኒ ኣምሊኻ ስብሓት ይኖ። 
ንሱ ካብ ንእስነተይ ብኵለ እናጓሰየ ንማሕበሩ ከገሌግሌ ስሇዙቀብዐኒ የመስግኖ። ኣብ 
ንበረት ብዕሓት ክትዋን ዔዲሇኩዉ መጽሓፍ ዴማ፥ ጀሚረ ክሳዒ ዙዋዴእ ናቱ ረዴኢት 
እምብ ብዕሕ እዩ እሞ ነይሩ ክብሪ ንስሙ ይን። ኣነ ጸሓፊ ዯኣ እምበር ምንጪ እ 
መጽሓፍ እዖኣስ ባዒለ እቲ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ ምዃኑ ኣጸቢቐ ይርዲእ እየ እሞ ዯጊመ ኩለ 
ክብሪ ንእኡ ይቐዯስ።  
 
ነ መጽሓፍ እዖኣ ጽሒፈ ክሳዒ ዙዋዴእ፥ ኣብ ጏነይ ከይተፈሇዩ ንዔተባብዎኒን፥ ነቲ ጽሑፍ 
ኣብ ምእራም ግዱኦም ዔበርቱን፥ ሓሳባት ብምሃብ ሓይሇይ ንዙሕዴሱ ዙነበሩን ዔሇዋን 
ኩልም ቅቡኣት የዒሩኻተይ ብሓፈሻ፥ ብፍሊይ ዴማ ነታ ምሳይ ትጽዒር ዙነበረትን ዔሊን 
በዐሌቲ ቤተይ ብስም ኣምሊኻ እባርኼም። 

 
ነ መጽሓፍ 
 

 ንኩልም ኣብ ማሕበር ኣምሊኻ ነባሪ ሇዋጢ ከምጽኡ ዙጋዯለ፥ 
 ኣብ ቤት ኣምሊኻ ተሓዴሶ ንምምጻእን ሓዴሽ ሇድ ንምትንሳእን ንዙዐዩ ኵልም 

ቅቡኣትን ናይ እምነት ጀጋኑን፥ 

 ነቲ ዙትንስእ ሃዉርያወ ሇድን፥ 
 ነቶም ኣብ ጸጽባሕ ብጸልት ስሇ ማሕበር ኣምሊኻን እ ሃገርን ዙነቕሑ ቅደሳን 

እዋፍያ ኣል። 
 
 

ፍቓዴ ነ መጽሓፍ እዖኣ ክጥቐመሊ ንዙዯሉ ኵለ 
 

ተጠቓሚ እ መጽሓፍ ነቲ ንሱ ዙረቦ መንፈሳወ ረብሓ፡ ካሌኦት መታን ክረክብዌ፡ ነ 
መጽሓፍ ብዙዯሇዮ መገዱ ክጥቐመሊ ሰናይ ፍቓዴ ኣዲሊወ እ መጽሓፍ እዩ። እዖ ማሇት 
ክምህረሊ፡ ኮፒ ገይሩ ንካሌኦት ክዙርግሓ፡ ብመገዱ መራቢ ብዕሓን (ኢንተርነት ይን 
ካሌእ) ክዙርግሓ፡ ከም መበገሲ ንዙዯሇዮ መጽናዒታወ ጽሑፍ ክጥቐመሊ ይኻእሌ እዩ።  
 
ምስናይዖ ግና ነቲ እ መጽሓፍ ዔሇዉ ትሕዙቶ ኣጉዱሌካ ይዋን ዋሱን ምትእርራይ 
ብምግባር ከም ናትኹ ጌርኹ ክትዙርግሕ ምፍታሕ ዔይቅኑዒ ተግባር ብምዃን ንተሓል።  
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መእተወ 

 

ኣገዲስነት ምፍሊጥ መንነት ኣምሊኻ 
     
“..ነቲ ኣምሊኻ ኣቦኹ ፍሇጦ፡ ብፍጹም ሌብን ብፍታዋ ነፍስን ከኣ ኣገሌግል።” 1ዘና28፡9  

 
ንመን ትስዒብ ኣልኹ ከይፈሇጥካ እትጉዐዚ ጉዒዚ ምዋሌዉሌ ዙመሌኦን ዐት ዙረሓቆን 
ክዋን ብግዱ እዩ። ከምኡዋን ንኣምሊኻ ከይፈሇጥናዮ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ይን ከም 
ፍቓደ ጌርና ከነገሌግል ኣይንኻእሌን። ነፍሲ ከፍ ኣማኒ ነቲ ዙስዒቦ ኣምሊኻ ምፍሊጥ ኣብ 
ክርስቲያናወ ጉዒዚኡ እቲ መሰረታወ ነገር ምዃኑ ክስሕቶ ኣይግባእን እዩ። ከምቲ ኩለ 
ክንገብሮ ብኣምሊኻ ንጥሇቦ ነገር ምስንገብሮ ዐስቢ ዔልና፡ ንኣምሊኻ ብምፍሊጥ ኣቢሌና 
ንበጽሖን ንርሶን በረታት ኣል። እስከ ገሇ ካብቲ በረታት ክንዙርዙር።  
 
 ምስትዐሌ'ዩ፡ ““..ነቲ ቅደስ ምፍሊጥ ከኣ ምስትዋዐሌ እዩ፥” ምሳ9፡10 ብሰባት ብዕሕ 

ምስትዐሌ ዙበሃሌ ነገር ኣል። እቲ መጽሓፍ ቅደስ ምስትዐሌ ዙብል ግና ንኣምሊኻ 
ብምሌኣት ምፍሊጥ እዩ። 
 

 ካብ ኩለ ዐይነት መስዉእቲ ይበሌጽ፡ “..ካብ ዖሐርር መስዉእቲ ዴማ ፍሌጠት ኣምሊኻ 
እፈቱ፥” ሆሴ6፡6 ንኣምሊኻ መስዉእቲ ምቕራብ መጽሓፍ ቅደሳወ ትእዙ ስሇዙኽነ 
ነፍስ ከፍ ኣማኒ ከተግብሮ ይግባእ። ምስዖ ኩለ ግና እቲ ኣምሊኻ ካባና ዙዯሌዮ 
ብለጽ መስዉእቲ ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ። 
 

 ክትብርትዒን ክትገብርን ይገብረካ፡ ““..እቲ ንኣምሊ ዙፈሌጥ ህዙቢ ግና ኪብርትዒን 
ኪገብርን እዩ፥” ዲኒ11፡32 መንግስቲ ኣምሊኻ እምበር ብሓይሉ ዯኣ ብዔረባ ስሇዔይኯነት፡ 
ኣብታ ኣብ ምዴሪ ክትገሀዴ ተዯሌያ ዔሊ መንግስቲ ኣምሊኻ ተሳታፊ ንምዃን መንፈሳወ 
ብርታዑ ይሓትት። እዖ መንፈሳወ ብርታዑ ዴማ ምንጩ ካሌእ ዔይኯነስ ንኣምሊኻ 
ብምሌኣት ምፍሊጥ እዩ። ንኣምሊኻ ብምፍሊጥ ዙበርትዑ ኣማኒ ዴማ ነቲ ክገብሮ 
ብኣምሊኻ ዙተመዯበለ ግብሪ ክገብር ዔኻእሌ መንፈሳወ ዐቕሚ ይዋንን። ብካሌእ 
ኣዔራርባ እቲ ንኣምሊኻ ዙፈሌጥ ኣማኒ ኣብ ናይ ኣእምሮ ፍሌጠት ዔይተዯረተ ኣብ ባይታ 
(ኣብ ግብሪ) ዙርኤ ግብራወ ህይት እዩ ዔሇዌ። 
 

 ናይ ዔሇኣሇም ህይት እዩ፡ ““..ኣምሊኻ ሓቂ ንስኹ በይንኹ ምዃንካን ነቲ ዙሇኣኻካዮ 
የሱስ ክርስቶስን ኪፈሌጡ ናይ ዔሇኣሇም ህይት እዖኣ እያ፥”  ዮሃ17፡3 ህይት 
ዔሇኣሇም ፍረ ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ። ስሇዖ ዴማ ሰብ ንኣምሊኻ ክፈሌጦ ክሳዒ 
ዔይኣሇ፡ ካብ ህይት ዔሇኣሇም ርሑቕ ኯይኑ ክመሊሇስ ዙግዯዴ። 
 

 መሰረት ሓቐኛ ኣምሌኼ'ዩ፡ “ህዴእ በለ እሞ ኣነ ኣምሊኻ ምዃነይ ኣስተብህለ” 
መዙ46፡10 ኣምሊኻ ብግቡእ ክንፈሌጦ እሞ ንኣምሊኻነቱ ግቡእ ምሊሽ• ክንህብ 
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ይዯሌየና። እቲ ንእኡ ንህቦ ግቡእ ምሊሽ ዴማ ኣምሌኼ እዩ። ኣምሌኼ ዴማ ከምቲ ቅደስ 
ቃሌ ዙብሇና ዋጽኢት ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ። 
 

 ምለእ ዙኼነ ሓበንን ሓጎስን ይህሌካ፡ “““…ኣነ ኣብ ምዴሪ ምሕረትን ፍርዴን ጽዴቅን 
ዙገብር እግዖኣብሄር ምዃነይ ብምስትዋዐለን ብምፍሊጡን ዯኣ ይተሓበን……”  
ኤር9፡23-24 ሓጏስ ዙመሌኦ ህይት ኣብ ህይት ክርስትና ክትዋንን እንተዴኣ ዯሉኹ 
ንኣምሊኻ ክትፈሌጦ የዴሌየካ። ንኣምሊኻ ብምሌኣት ምስእትፈሌጦ ሓጏስካ ሓዖ 
ይዋን፡ ትሕበነለ ዴማ ምለእ ምኻንያት ይህሌካ።  
 

 መንፈስ ጥበብን ምግሊጽን ይበዙሓሌካ፡ “ኣምሊኻ ጏይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኻብሪ 
ብፍሌጠቱ መንፈስ ጥበብን ምግሊጽን ምእንቲ ኸህበኩም.... ።” ኤፌ1፡17 ሓዯ ኣማኒ 
ብዔይ መንፈስ ጥበብን ምግሊጽን ዒዋት ክርስትያናወ ጉዒዚ ክነብር ከምዔይኻእሌ 
ንኵሊትና ርደእ እዩ። ስሇዖ ናይ ግዴን መንፈስ ጥበብን ምግሊጽን ኣብ ጸጽባሕ ክበዙሓለ 
ኣሇዌ። መንፈስ ምግሊጽን ጥበብን ግና ንንኣምሊኻ ብምፍሊጥ እዩ ዙመጽእ። 
 

 ኣብ ኣምሊኻ ትእመን፡ ሃዉርያ ጳዋልስ ከምቲ ኣብ ብዕሕ መሌእኻታቱ ገሉጽዌ ዔል፡ 
ብብዕሕ ዐይነት መከራ ክሓሌፍ ከል ይምካሕን ይፍሳሕን ነይሩ። እዖ ምናሌባት 
ንኣእምሮና ምቹእ ዔይክዋን ይኻእሌ እዩ፡ ይን ዯኣ እምበር እዖ ሃዉርያ እዖ ከምቲ 
ኣብ 2ጢሞ1፡12 ገሉጽዌ ዔል ብመን ከምዙኣመነ ስሇዙፈሌጥ ክምካሕ ምለእ ትብዐት 
እዩ ኔነርዌ። ሓዯ ኣማኒ ንኣምሊኻ ብግቡእ ክፈሌጦ ክሳዒ ዙኻኣሇ፡ እቲ ዙሓሌፎ ዔል 
ህሌ ኩነታት ብዔየገዴስ ኣብ ኣምሊኻ ብምሌኣት እዩ ዙእመን።  
 

 ካብ ዒሽነት የናግፈኹ፡ ኤር4፡22, 5፡4 ክርስትና ምስትዐሌ ዙሓትት ረዖን ናብራ እዩ። 
ካብ ዒሽነት ኣናጊፉ ሇባምን ረዖንን ሰብ ዙገብረካ ዴማ ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ።  
 

 ተባዒን ጽኑዒን ይገብረካ፡ ግ.ሃ5፡29 ዲን3፡15-18 እቶም ብገጽ ርኤ ዔይመሊሇሱ፡ ካብ 
ሓሳብ ሰብ ነቲ ኣብ ሌቦም ዙዯመቀ ምግሊጽ መንፈስ ቅደስ ክእዔዕ ምክሮም ዙቇረጹ 
ተባዐትን ጽኑዐትን እቶም ንኣምሊኻ ብምፍሊጥ ዙተባረ ህይት ዔሇዌም ሇድ ጥራይ 
እዮም።  
 

 ካብ ባርነት ትናገፍ፡ ገሊ4፡8 የሃ8፡32 ልሚ ኣብ ህይት መብሕትኡ ኣማኒ ዔል 
ማእሰርትታትን ጸቕጥታትን ከምቲ ንገሇ ዔይብሱሊት ኣመንቲ ዙመስል ኣምሊኻ 
ስሇዔፍቐዯለ ይዋን ሰይጣን ስሇዙበርትዓም ዔይኯነስ ምንጩ ንኣምሊኻ ዔይምፍሊጥ 
እዩ። ሰብ ነቲ ዙግዙኦ ንእኡ ባርያ እዩ። እቲ ካብ ባርነት ዙጸለ እንኮ መገዱ ዴማ 
ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ። 
 

 ካብ ጥፍኣት ትናገፍ፡ ሆሴ4፡6 ኣብቲ ንኣምሊኻ ብምፍሊጥ ኣብ ትሃንጸ ህይት ጥፍኣት 
ክዐየለ ዙኻእሌ ምንም ባይታ የብለን። ስሇዖ ልሚ ከም መጠን ኣማኒ ክርስቶስ 
ንጥፍኣት ካብ ዯምበካ ተርሕቐለ በትሪ ኣምሊኻ ሂቡካ ኣል እሞ ተጠቐመለ። እቲ 
ዙተዉህበካ በትሪ ዴማ ንኣምሊኻ ምፍሊጥ እዩ። 
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ንኣምሊኻ ዔይምፍሊጥ 
 

“ብዒራይ ንዉናኡ፡ ኣዴጊ ዴማ ንመብሌዒ ማይ ጎይታኡ ይፈሌጦ እስራኤሌ ግና ሓንቲ እኳ 
ኣይትፈሌጥን ህዙበይዋን ኣየስተዒሌን እዩ።” ኢሳ1፡3 

 
 ንኣምሊኻ ዔይምፍሊጥ የጥፍእ 

“ህዙበይ ሰኣን ፍሌጠት ይጠፍእ።” ሆሴ4፡6 
 
ነ ኣብ ሊዒሉ ዔሊ ፍቕዱ ምስ እነስተዒሊ ብዒባ ህዙቢ ኣምሊኻ እያ ትረብ። ከምቲ 
ቅደስ ቃሌ ዙነገረና ዴማ ህዙቢ ኣምሊኻ ንጥፍኣት ኣይተፈጥረን። እዖ ማሇት ግና 
ኻጠፍእ ኣይኻእሌን ማሇት ኣይኮነን። እቲ ንጥፍኣት ዔይተፈጥረ ህዙቢ ኣምሊኻ 
ብምኻንያት እቲ ኣብኡ ዔል ዴንቑርና ክጠፍእ ይኻእሌ እዩ። ስሇዖ ዴማ ኢና 
ከይንጠፍእ ናብ ፍሌጠት ኣምሊኻ ከነዴህብ ዔልና።  

 
 ኣብ ዒሽነትን ዴኻነትን የንብረካ 

“ህዙበይ ዐሻ እዩ እሞ ኣይፈሇጠንን፡ ዴንዕት ዯቂ እዮም እሞ ኣእምሮ የብልምን። 
እከይ ንምግባር ጥበበኛታት እዮም፡ ሰናይ ንምግባር ግና ኣይፈሌጡን እዮም።” 
ኤር4፡22  

 
“...እዖኣቶም መገዱ እግዖኣብሄርን ፍትሒ ኣምሊኼምን ዔይፈሌጡ ይም እሞ 
ዴኹታትን ዐያሱን እዮም።” ኤር5፡4 
 
ኣምሊኻ ንኣና ንዴኻነትን፡ ጉስቑሌና ሕማም ኣይፈጠረናን። ክርስቶስ የሱስ 
ብስምብራቱ ክንፍስ ኣብ ክንዲና ቖሲለ እዩ። ሃብታም ክነሱ ብዴኻነቱ ንሕና 
ክንህብትም ዴኹ ኯይኑሌና እዩ። እዖ ሓቂ ኣብ ቦታኡ እንከል ሓዯ ኣማኒ እንተዴኣ 
ብፍሌጠት ኣምሊኻ ዙተመሌኤ ሌቢ እንተዴኣ ዔይብለ ካብቲ ዙተፈጥረለ ዒሊማ 
ርሒቑ ብዴኻነትን ዒሽነትን ክነብር እዩ ዙግዯዴ።  

 
 ነቲ ብእግዖኣብሄር ዙተዉህበኹ ናይ ክህንነት መዐርግ ክትምንጠሌ ይገብረካ  

“...ፍሌጠት ስሇ ዙኣቤኹ ኣነ ዴማ ካህን ከይትኽነኒ ኻኣብየካ እየ።” (ሆሴ4፡6ሇ) 
ኣመንቲ ክርስቶስ ዔበሌና ብዯም ክርስቶስ የሱስ ዙተዐዯገና ካህናት ኣምሊኻ ኢና። 
(1ጴጥ2፡9 ራእ1፡6 5፡10) ከም መጠን ካህናት ዴማ ፍሌጠት ናይቲ ቅደስ ኣምሊኻ 
ክህሌና ይግባእ። እዖ ክንገብር እንተዴኣ ዔይኻኢሌና ግና ነቲ ዙረከብናዮ ማእርግ 
ናይ ክህንነት ንሓዉሩ ክንከስሮ ከምንኻእሌ ክርዴኣና ኣሇዌ።  
 

 ዔይምፍሊጥ ኣብ ምርኼ እዩ ዔንብረካ 
“ስሇዖዋን ህዙበይ ሰኣን ፍሌጠት ተማረ፡ ክቡራቶም ብጥሜት ይሞቱ፡ ሰቦም ዴማ 
ብጽምኢ ይነቕጹ ኣሇዋ።” ኢሳ5፡13 
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ንሓርነት ጽዐት ክነስና ብዔይ ፍሌጠት ኣብ እንኯነለ እዉናት ግና  ብዙተፈሊሇየ ነገር 
ክንማረኻ ከም እንኻእሌ ክንርዲእ ኣልና። እዖ ኣ ዔይምፍሊጥ ንጸሊእትኹ ንምርኼ 
ዯገ ስሇዙፍት እዩ። ስሇዖ ከም መጠን ኣመንቲ ክርስቶስ ካብ ምርኼ ሓራ ዙጸ 
ህይት ክንሕዙ ብፍሌጠት ሓቂ ክንምሊእ ኣልና።    

 
 ንኣምሊኻ ዔይምፍሊጥ መርኣያ ኣብ ዋሽጥኹ ንዔል ምንዙርና እዩ 

“መንፈስ ምንዙርና ኣብ ዋሽጦም ኣል ንእግዖኣብሄር ኣ ኣይፈሌጥዌን እዮም....” 
(ሆሴ5፡5)። ምንዙርና ማሇት ካብ ኣምሊኻ• ጻኢ ዖግበር ኣምሌኼ ማሇት እዩ። 
ከምኡዋን ምንዙርና ጣኦት ምምሊኻ እዩ። ጣኦት ዴማ ስፍራ ኣምሊኻ ዙሕዙ፡ ሌዒሉ 
ኣምሊኻ ንርእዮን ንግዙኦን ኩለ ነገር እዩ።  

 
ኣብ መዲእታ ናይዖ ምዒራፍ ሓዯ ነገር ክብሌ። ጏይታ የሱስ ነታ ሳምራወት ሰበይቲ “..ህያብ 
ኣምሊኻን እቲ ኣስትይኒ ዖብሇኪ ዔል መን ምዃኑን እንተ ትፈሌጥስ፡ ንስኸ ግዲ ምሇመንክዮ 
ኔርኪ፡ ንሱ ኣ ማይ ህይት ምሀበኪ ነይሩ።” በሊ። ዮሃ4፡10 ነነ ፍቕዱ ጽቡቕ ጌርና 
እንተዴኣ ኣስተብሂሌናያ፡ ሓዯ ዐብዪ ቑም ነገር እያ ትምህረና። ንሱ ኣ ንኣምሊ ዙፈሌጥ 
ህዙቢ ምስ ኣምሊኻ ዙጠበቐ ርኻብ ከምዙህሌዌን፡ ነቲ ሕሱርን ጊዘያወን ነገር ምሕታት ሓዱጉ 
ነቲ ዙከበረ ሰማያወ ነገር ካብ ኣምሊኻ ከምዙሓትት እሞ ከምዙረክብ እዩ። 
 

 
እምበኣር ነዖ ኩለ ክንርእዮ ዙጸናሕናዮ ቃሌ ኣምሊኹወ ሓቅታት ኣብ ግምት ብምእታ፡ 
ንህዙቢ ኣምሊኻ ብዒባ ኣምሊ መባእታወ ፍሌጠት ንምዒጣቕ፡ እ መጽሓፍ እዖኣ 
ብረዴኤት እቲ ክንፈሌጦ ዙዯሌየና ኣምሊኻ ተዲሌያ ኣሊ። ነፍስ ከፍ ነ መጽሓፍ እዖኣ 
ዔንብብ ሰብ፡ ብዒባ ስሊሴ ዔሇዌ ምርዲእ ዐሚቕ ስሇዙኽነለ፡ ኣብቲ ተሰሪቱለ ዔል ጽኑዒ 
መሰረት መሉሱ ክዴሌዴሌ ምዃኑ ርደእ እዩ። ከመይሲ እ ናይ በረት መጽሓፍ ኣብ ዕርያ 
እዖ ኣርእስቲ ዐሚቕ ትምህርቲ ኣዲሌያትለ ስሇዔሊ። ሰኣን ፍሌጠት ካብቶም ብዒባ ስሊሴ ጌጋ 
ምህሮ ዙምህሩ ሰባት ዙሃዯምናለ ዔመን ከብቕዒ እዩ። ብኣንጻሩ ማሕበር ክርስቶስ በዖ ምህሮ 
እዖኣ ክሳዲ ቅንዒ ከተብሌ፡ ዴምጻ ዐዋ ኣቢሊ ተመሇሱ ክትብሌ እያ። ኣሜን!! ሰናይ 
ምኻትታሌ።  
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ምዒራፍ ሓዯ 

 
ሓፈሻወ ባህርያት ኣምሊኻ 

 
ኣምሊኻ ከምቲ ኣብ ቃለ ተገሉጹ ዔል ናቱ ዙኽነ ባህርያት ኣሇዌ። ንሓፈሻወ ባህርያት 
ኣምሊኻ ዴማ ኣብ ክሌተ መቒሌና ክንርእዮ ንኻእሌ። ንሳቶም ዴማ ዙምቐሌን ዔይምቐሌን 
ባህርያት እዮም። ዙምቐሌ ክንብሌ ከልና፡ ኣምሊኻ ካብቲ ንገእ ርእሱ ኣብ ሰባት ናይ 
ምግሃዴ ባህጊ ዔሇዌ ዙተሊዒሇ፡ ንዯቂ ሰባት ዙሃቦ ባህርያት እዩ። ገሇ ካብቶም ካብ ኣምሊኻ 
ንሰብ ዙተመቕለ ባህርያት ንምዙርር፡ ቅዴስና፡ ጽዴቂ፡ ዴንጋጽ፡ ናጻ ፍቓዴ፡ ሇዋሃት፡ 
ፍቕሪ፡ ዐቕሉ፡ ናይ ምሕሳብን ምዋሳንን ሓይሉ፡ ስምዏት...ይርከብዌም። ዔይምቐሌ ባህርያት 
ክንብሌ ከልና ዴማ ብዔይካ ኣምሊኻ ካሌእ ማንም ክዋንኖ ዔይኻእሌ ባህርያት ማሇትና እዩ። 
እቲ ብመሌክዒ ኣምሊኻ ከም ምስለ ዙተፈጥረ ሰብ ይን ዙኽነ ፍጡር (እዖ ነቶም ሓያሊት 
መሊእኻቲዋን የጠቃሌሌ እዩ) ንኣምሊኻ በቲ ዔይምቐሌ ባህርያቱ ክመስል ኣይኻእሌን።  

 
ዔይምቐሌ ባህርያት ክንብሌ ከልና ገሇ ኣብነት ንምጥቃስ፡ ኩለ ከኣሌነት፡ ኩለ ፈሊጥነት፡ ኣብ 
ኩለ ስፍራ ዙርብ፡ ኣምሊኻ፡ ፈጣሪ፡ ዔይተመርማሪ፡ ብርእሱ ዙነበር፡ መጀመርታን 
መዲእታን ዔይብለን ካሌእን እዩ። ንመጽሓፍ ቅደስና ብህዴኣትን ጥንቃቀን ምስ እንፍትሾ 
ብዒባ ባህርያት ኣምሊኻ ብዕሕ ሓቅታት ይበርሃሌና እዩ።  

 
ከም መጀመሪ ትምህርትና ዴማ ቐጺሌና ካብቲ ብዒባ ባህርያት ኣምሊኻ ክንፈሌጦ ዖግባኣና 
መሰረታወ ነጥብታት ኣሌዏሌና ክንርኢ ኢና። 
 

 ኣምሊኻ መንፈስ እዩ 
ዮሃ4፡24  
መንፈስ ክንብሌ ከልና ክሳዒ ዔይተገሌጸሌካ ብስጋወ ኣዏንትካ ክርኤ ዔይኻእሌ፡ 
ኣዒጽምቲን ስጋን ዴማ ዔይብለ ማሇት እዩ። ኣምሊኻ መንፈስ ካብ ምዃኑ ዙተሊዒሇ 
ብቦታ ኣይዴረትን። እቲ ብንፉዐት ቀረጽትን ቀባእትን ዙተዲሇ ምስሉን ስእሉዋን 
ዔይገሌጾ መሌክዒ ኣሇዌ። (ዔዲ5፡8 ኢሳ42፡8 1ዮሃ5፡21) እዖ መንፈስ ዙኽነ ኣምሊኻ ገሇ 
ከምዙጨንቆ ኢዴ ሰብ ኣይተገሌግልን እያ፡ ንሱ ብመንፈስ ዙምሇኻ ኣምሊኻ እዩ። 
(ዮሃ4፡24) ስሇዖ ዴማ እዩ ሓዯ ምስ ኣምሊኻ ሕብረት ክህሌዌ ዙዯሉ ሰብ ዲግም 
ክዋሇዴን መንፈሳወ ክዋንን ዔዴሌዮ። (ዮሃ3፡3-8 1ቆሮ15፡50) 

 

 ፈጣሪ ኩለ ነገር እዩ 
ኣምሊኻ ናይቲ ዙርኤን ዔይርኤን ፈጣሪ ምዃኑ ምለእ መጽሓፍ ቅደስ ዯጋጊሙ ዙምህሮ 
ሓቂ እዩ። ኩለ እቲ ዙኽነ ብኣምሊኻ እዩ ኯይኑ፡ ካብቲ ዙኽነ ብዔይ ኣምሊኻ ዙኽነ 
ፍጹም የሌቦን። ፈጣሪ ክንብሌ ከልና ንሓዯ ዔየል ነገር ካብ ባድ ናብ ህሊዊ ዔምጽእ 
ማሇትና እዩ። ብዔይ ኣምሊኻ ዴማ ነዖ ክገብር ዙኻእሌ ኣይነበረን፡ የሌቦን፡ ኣይክህለን። 
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ንመረጋገጺ ክኯኑሌና ነዚም ዙስዒቡ ጥቅስታት ነንብበን። (ኢሳ44፡24 ዔፍ1፡1 
መዙ104፡30 መዙ33፡6 102፡25 ዮሃ1፡1-3 ሚሌክ2፡10) 
 

 ብርእሱ ዖነብር እዩ ዔጸ3፡13-14 ኢሳ43፡10-13 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ብገእ ርእሱ ብዔይ ዯገፍ ማንም ኣል ክብሌ ዙኻእሌ ኣምሊኻ 
እዩ። ብርግጽ ንሱ ኣብ ማንም ይን ብምንም ዔይዴገፍ ብርእሱ ዖነብር ኣምሊኻ እዩ። 
ስሇዖ ዴማ እዩ ቅደስ ቃሌ ኣብ ዮሃ1፡1 “ኣምሊኻ ብመጀመርታ ነበረ..” ዙብሇና። ንሱ 
ብመጀመርታ እንተዴኣ ነይረ ብዔይ ዯገፍ ማንም ዙነብር ምዃኑ ብሩህን ዔየማትእን እዩ። 
ኣብ ካሌእ ጽሑፍዋን ኣምሊኻ ብርእሱ ህይት ከምዔሊቶ ተጻሒፉ ኣል። ዮሃ5፡26 
መዙ36፡9  

 

 ቅደስ እዩ 
ቅደስ ማሇት ፍለይ ማሇት እዩ። ኣምሊኻ ብኩለ ነገሩ ካብ ፍጥረታቱ ፍሌይ ዙበሇ እዩ። 
ቅደስ ቃሌዋን ዯጋጊሙ ከም ኣምሊኻ ቅደስ ከምዔየሇ እዩ ዙነግረና። (1ሳሙ2፡2 
ራእ15፡4 ዔላ19፡2 ማቴ5፡48) ቅደስ ካብ ምዃኑ ዙተሊዒሇ ዯቂ ሰባት ቅደሳን ክኯኑ 
ይጽዋዒ፡ ኩለ መገዴታቱ ዴማ ብቅዴስና እዩ። ራእ4፡8 መዙ99፡9 1ጴጥ1፡15 

 

 ጻዴቕን ቅኑዒን እዩ ራእ16፡5 19፡2 ዔጸ9፡27 እዙ9፡15 ነህ9፡8 ዔጸ15፡11  
ኣምሊኻ ጻዴቕ እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ ምስ ሓጢኣት ፍጹም ጽሌእ ዔሇዌን፡ (እብ1፡8-9) 
ንበዲሉ ከም ንጹህ ክርእዮ ዔይኯነለን። እንባቆም “ኣዏንትኹ እኩይ ንምርኣይ ኣዔን 
ጽሩያት እየን...” ክብሌ ብዒባ ፍጽምና ኣምሊኻ ይረብ። እንባ1፡13 ዲንኤሌዋን 
እንተኽነ በቲ ኣብ ዯቂ እስራኤሌ ዙበጽሔ ስቅያትን መከራን ኣምሊኻ ጻዴቕ ምዃኑ 
ዙተኣመነ ባህርያት ኣምሊኻ ኣጸቢቑ ዙርዲእ ሌቢ ስሇዙዋንን እዩ። “እግዖኣብሄር 
ኣምሊኻና ብዖገብሮ ዔበሇ ለ ግብሩ ጻዴቕ እዩ...።” ዲን9፡14 ኣምሊኻ ጻዴቕን ቅኑዒ 
ካብ ምዃኑ ዙተሊዒሇ ኣብታ ብጽዴቂ ዙተመሌኤት መንግስቱ ዔይቅኑዒ ሰብ ክኣቱ 
ኣየፍቕዴን። 1ቆሮ6፡9-10   

 

 ፈቃር  
ኣምሊኻ ካብቲ ንዯቂ ሰባት ክብጆ ዙገበሮ ባህርያቱ ሓዯ ፍቕሪ ምዃኑ እዩ። ኣምሊኻ 
ፍቕሪ እዩ። (1ዮሃ4፡18) ነ ናብ ጥፍኣት ትግስስ ዔሊ ዐሇም ኣምሊኻ ስሇዔፍቐራ እዩ ነቲ 
ሓዯ ደ በጃ ክህብ ዴሕር ዔይበሇ። (ዮሃ3፡16) ብዔሇኣሇማወ ፍቕሪ ኣፍቂሩ ናብኡ 
ክንእከብ ዙገበረ እዖ ፈቓር ኣምሊኻ ዙመስል የሌቦን። “...ብናይ ዔሇኣሇም ፍቕሪ 
ኣፍቀርኩኸ፡ ስሇዖ ኣ ብምሕረት ሰሐብኩኸ።” ኤር313 ኣምሊኻ ንኣና ካብ ባህርይኡ 
ዙተሊዒሇ ዯኣ እምበር፡ ገሇ ነገር ስሇዙገበርናለን ጽቡቕ ነገር ስሇዙርኣየሌና ኣይኯነን 
ኣፍቒሩና። (ዔዲ7፡7-8)      

 

 መሓሪ  
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ሰብ ካብቲ ዔሇዌ ሓጥእ ባህርይ ዙተሊዒሇ ኩለሳዒ ኣብ በዯሌ እዩ ዙርብ። ይን ዯኣ 
እምበር ኣምሊኻ መሓሪ ብምዃኑ ዯቂ ሰባት ናብኡ ክምሇሱ ይዒገስ ኣል። (መዙ103፡8-17 
እብ8፡8,12 ዮና4፡2 1ጢሞ1፡13) 
  

 እሙን  
ኣምሊኻ ነቲ ዙበል ቃሌ ዔይሌዋጥ፡ ምስ ኩነታትን ነገራትን ባህርያቱ ዔይቀያይር፡ እሙን 
ኣምሊኻ እዩ። “ኣብ ጸጽባሕ ሓዴሽ እዩ፡ እሙን ምዃንካ ዐብዪ እዩ።” ዯጉዐ3፡23 እቲ 
ናቱ እሙንነት ዉሊ ሰብ እናጠሇመ ዔይቅየር ብምዃኑ ሓሇፋ ኣሇዌ። “ንሕና እንተ 
ጠሇምናዮ ንሱ ንርእሱ ኪኻሕዴ ኣይከኣልን እዩ እሙን ኯይኑ እዩ ዖነብር።” 
(2ጢሞ2፡13)። ንሱን እቲ ብእኡ እተነግረ ቃሌን እሙን እዩ (እብ10፡23 1ተሰ5፡24 
1ጢሞ1፡15)። ስሇዖ ዴማ ኢና ንሕና ንኣምሊኻ ከይጠሌመና ዔይንጥርጥሮ። ከመይሲ እቲ 
ቅደስ ቃሌ “እቲ ዙጸዋዐኩም እሙን እዩ ንሱዋን ኪገብሮ እዩ።” ይብሇና እዩ። 
1ተሰ5፡24 እሙንነት ኣምሊኻ ኣብ ህይት ክርስትና ምርዲእ ከም ሳራ ነቲ ክትገብሮ 
ዔልኹ ንምግባር ሓይሉ ከምዙህሌካ እዩ ዙገብር። “ሳራ እኳ ጊዘኣ ምስ ሐሇፈ ነቲ 
ተስፋ ዙሀባ እሙን ገይራ ስሇ ዙረኣየቶ ዔርኢ ንምትካሌ ብእምነት ሓይሉ ረበት።” 
እብ11፡11 ስሇዖ “...እግዖኣብሄር ኣምሊኻካ..... ኪዲን ዔሕለ እሙን ኣምሊኻ ከም ዙኽነ 
ፍሇጥ።” (ዔዲ7፡9)። 
 

 ሓቂ   
ቅደስ ቃሌ ኣምሊኻ በይኑ ሓቂ ምዃኑ ብንጹር እዩ ዙነግረና። “ኣምሊኻ ሓቂ ንስኹ በይንኹ 
ምዃንካን ነቲ ዙሇኣኻካዮ የሱስ ክርስቶስን ኪፈሌጥ ናይ ዔሇኣሇም ህይት እዖኣ እያ።” 
ዮሃ17፡3 “የሱስ ክኣ መገዴን ሓቅን ህይትን ኣነ እየ...” ዮሃ14፡6 ነቲ ኣብ ራእ3፡14 ን 19፡11 
እተጻሕፈ ጽሑፍ ምስንርኢ ዴማ ክርስቶስ የሱስ ሓቐኛ ምዃኑ ዯጊምና ንግንዔብ። 
እምበኣር ኣምሊኻ በይኑ ሓቐኛ ኩለ ሰብ ግና ሓሳወ ምዃኑ ነስተዋዒሌ። “...ኣምሊኻ 
ሓቐኛ ምዃኑ ኩለ ሰብ ግና ሓሳወ ምዃኑ ይረብ።” ሮሜ3፡4 ከምኡ ዴማ ዔይሕስ 
ኣምሊኻ ነምሌኻ ብምህሊዋና ሌብና ይተሓጏስ። ቲቶ1፡1-2 1ተሰ1፡9 

 

 ሇጋስን ሃቢን እዩ  
ኣምሊኻ ብሌግስï ሃብታም ኣምሊኻ እዩ። ንሱ ካብ መጀመርታ ነቶም ዙፈጠሮም ኩልም 
ፍጥረቱ ዔዴሉ ዔበሇ ዔዲሇን፡ ኣብዖ ዔመንዋን ሂቡ ዔይተዴኦ ሃብታም ኣምሊኻ እዩ። 
መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ኣምሊኻ ንዯቂ ሰባት ዙሃቦን ዙህቦ ዔልን ብዕሕ ነገራት እዩ 
ዙዙርዙር። ንኩለ በብሓዯ ክንርእዮ ዙከኣሌ ኣይኯነን። ገሇ ካብቶም ብተዯጋጋሚ 
ዙተጠቅሱ ዋህበታት ግና ሒዯት ክንርኢ ክንፍትን ኢና። 

 ንደ፡ ዮሃ3፡16 ሮሜ8፡32 

 መንፈሱ፡ ለቃ11፡13 ሮሜ5፡5 1ተሰ4፡8 

 ንንስሓ ዖዋን ጊዘ፡ ሮሜ2፡25 ራእ221 

 ህይት ዔሇኣሇም፡ ሮሜ6፡23 1ዮሃ5፡11 

 ንትሑታት ጸጋ፡ 1ጴጥ5፡5 ያእ1፡5 
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 ነቶም ጾር ዙከበድም ዒረፍቲ፡ ማቴ11፡28 

 ጥበብ፡ ዲን2፡23 ያእ1፡5 

 ሓይሉ፡ ፊሉ4፡13 

 ብክርስቶስ ኣቢለ ዐት፡ 1ቆሮ15፡57 

 ንኣገሌግልት ዙዋን  ጸጋን ክእሇትን፡ 1ጴጥ4፡11 ኤፌ3፡7 

 መግቢ ንኩለ ፍጥረት፡ መዙ136፡25 

 ሓይሉ ንስራሕ፡ ዔዲ8፡18 
 

 ኩለ ፈሊጥ እዩ  
“እግዖኣብሄር ኩለ ዖፈሌጥ ኣምሊኻ እዩ..” 1ሳሙ2፡3 ኣምሊኻ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ 
ብምዃኑ ምስትዋዐለ ሰን ዙበሃሌ የብለን። (መዙ147፡5) ንሕና ሰባት ብትምህርቲ፡ 
ተመኩሮ፡ ምንዉሕ ጊዘ እንፈሌጦም ምቓሌ ነገራት ኣሇዋና። “..ማሇት ሓዯ ምቃሌ 
ንፈሌጥ ኢና..” (1ቆሮ13፡9)። ኣምሊኻና ግና ብባህሪኡ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ 
ንነገራት ብዔይዯገፍ ማንም እዩ ዙፈሌጦም። “...ንመንፈስ እግዖኣብሄር ዙመርመረ ይስ 
መኹሪኡ ኯይኑ ዙመሀሮ መን እዩ? ምስ መን ተማረ? ኣእምሮ ዙሀቦ እቲ ቕኑዒ መገዱ 
ኣ ዙመሀሮ ፍሌጠት ዔፍሇጦ መገዱ ምስትዋዐሌ ዴማ ዔርኣዮ መን እዩ?” ኢሳ40፡13-
14 ነ ሕቶ እዖኣ “ኣነ” ኢለ ምሊሽ ክህብ ዙኻእሌ ዉሊ ሓዯ የሌቦን። ኣምሊኻ በይኑ ኩለ 
ዙፈሌጥ ኣምሊኻ እዩ። ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ብዒባ ነገራት ክፈሌጥ ካብ ሰብ ሓበሬታ 
ዔየዴሌዮ።  “እቲ ጸብጻብ እንህቦ (እግዖኣብሄር) ኣ ኣብ ቅዴሚ ዐይኑ ለ ጋህ ዙበሇን 
ቅለዒን እዩ እምበር ኣብ ቅዴሚኡ ዖሕባእ ፍጡር የሌቦን።” እብ4፡13 እስከ ነዖ ንብል 
ዔልና ዙያዲ ከረዴኡና ዙኻእለ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ገሇ ኣገዯስቲ ነጥብታት ብዒባ እቲ 
ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ንርኤ፡- 

 ጥበቡ ዐሚቕ እዩ፡ እዮ9፡4 መዙ139፡4-6 ሮሜ11፡33 

 ንኩለ ይርኢ፡ ምሳ15፡3 

 ካብቲ ዙነኣሰ ክሳዒ ዙዐበየ ይፈሌጦ፡ መዙ147፡4 ማቴ10፡29-30 

 ንሓሳባት ዯቂ ሰባት ይፈሌጦ፡ መዙ139፡2 

 ቃሊትናን ኩለ መገዴናን ይፈሌጦ፡ መዙ139፡3-4 

 ንግብርና ይፈሌጦ፡ ራእ2፡2,9,13,19, 3፡8,15 

 ንጸበባና ይፈሌጦ። ዔጸ3፡7 

 ንዴላትና ኩለ ይፈሌጦ። ማቴ6፡32 

 ንዴካምናን ዒሽነትናን ይፈሌጦ መዙ69፡5 103፡14 

 ንኩለ ሕለፍ፡ ህለዋ፡ መጻኢ ይፈሌጦ፡ ግ.ሃ15፡18 
 

 ኩለ ከኣሉ እዩ   
ኣምሊኻ ሓዯ እዉን ንኣብርሃም “...ኣነ እቲ ለ ዙኻእሌ ኣምሊኻ እየ..” ብምባሌ ብዒባ 
ባህሪኡ መግሇጺ ሃቦ። ዔፍ17፡1 ሳራ ነቲ ብኣምሊኻ ዙተነግራ ተስፋ ምእማን ተሳኢንዉ ኣብ 
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ዙሰሓቐትለ እዉንዋን ምሊሽ ኣምሊኻ “ንእግዖኣብሄር ድ ዖጨንቆ ነገር ኣሇዌ?” ዙብሌ 
ብሕቶ ዙተሰነየ ቃሌ እዩ። ዔፍ18፡14 ብርግጽ ኣምሊኻ ኩለ ዙኻእሌ ኣምሊኻ እዩ። ኣብ 
ካሌእ ጽሑፍዋን ናብ ኤርሚያስ “...ንኣይ ዔይከኣሌኒ ነገር ድ ኣል እዩ?..” ዖብሌ ቃሌ 
እግዖኣብሄር ከምዙመጸ ነንብብ። ኤር32፡27 እቲ ንሰብ ዔይከኣሌ ንኣምሊኻ ስሇዙኣሌ 
ዴማ እዩ፡ ንሕና ዯቂ ሰባት ኣብ ከኣሌነት ኣምሊኻ ከነዒርፍ ዔልና። “...እዖ ንሰብ 
ኣይከኣልን ንኣምሊኻ ግና ኩለ ይከኣል እዩ..” ማቴ19፡26 “...ንኣኹ ዔይከኣሇካ ነገር 
የሌቦን።” ኤር32፡17 ብርግጽ ንእኡ ዙሰኣኖ ነገር የሌቦን። ነፍሱ ዙዯሇየቶ ክገብር ዙኻእሌ 
ኣምሊኻ እዩ እቲ ነምሌኼ ኣምሊኻ። “ኣምሊኻናስ ኣብ ሰማያት ኣል፡ ዙዯሇዮ ለ ይገብር 
እዩ።” መዙ115፡3 

 

 ኣብ ኩለ ስፍራ ይርብ  
ኣምሊኻ ከም ፍጡር ብቦታ ዙዴረት ኣምሊኻ ኣይኯነን። ንሱ ኣብ ሓዯ እዉን ኣብ ኩለ 
ስፍራ ክርብ ዙኻእሌ ኣምሊኻ እዩ። ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ዙኽነ ነገር ካብኡ ክሕባእን 
ክሃዴምን ዔይኻእሌ። መዙ139፡7-12 ንሕና ባህርያት ኣምሊኻ ዙተረዴኣና ሰባት እምበኣር 
ቦታ ከይመረጽና ምስ ኣምሊኻ ሕብረት ክንገብር ዙመረጽና፡ ንሱ ኣብ ኩለ ስፍራ ከምዔል 
ካብ ቃለ ተማሂርና ስሇዙኣመንናዮ እዩ። ማቴ18፡20 

 

 ዔሇኣሇማወ እዩ 1ዮሃ5፡20 
ኣምሊኻ ፈጣሪ ጊዘ ስሇዙኽነ ብጊዘ ዙዴረት ኣምሊኻ ኣይኯነን። ቅዴሚ ጊዘ ነይሩ እዩ፡ 
ሕጂዋን ኣብዖ ዔመን እዖ ኣል፡ ንዔሇኣሇም ዴማ ከምኡ ኢለ ክነብር እዩ። ብርግጽ ንሱ 
ከምቲ ኣብ ቃለ ዔል ካብ ዔሇኣሇም ንዔሇኣሇም ዙነብር ኣምሊኻ እዩ። “...ንስኹስ ካብ 
ዔሇኣሇም ንዔሇኣሇም ኣምሊኻ ኢኹ።” መዙ90፡1-2 “..ንስኹ ካብ ዔሇኣሇም ኢኹ።” 
መዙ93፡2 ኤር10፡10 “...እቲ ምዋጻኡ ኹብ ጥንቲ ኹብ ዔሇኣሇም ዙኽነ ኣብ እስራኤሌ 
ገኢ ዖዋን ኸጸሇይ እዩ።” ሚክ5፡1-2 ስሇዖ ዴማ እዩ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ 
ኣምሊኻ ኣሌፋን ኦሜጋን፥ ዙነበረን ዔልን ዙመጽእን እናበሇ ዙገሌጾ። (ራእ1፡8 22፡13-16 
ኣንብብ) ኣምሊኻ በይኑ ቀዲማይ ስሇዙኽነ ቅዴሚኡ ዙነበረ የሌቦን። “..ቅዴመይ ኣምሊኻ 
ከቶ ኣይተዯኯነን ዴሕረይ ከኣ ኣይኪዋንን እዩ።” ኢሳ43፡10 “...ንሱ ኣነ እየ፥ ቀዲማይ 
ኣነ እየ፥ ዲራይዋን ኣነ እየ።” ኢሳ48፡12 እምበኣር ነስተዋዒሌ ኣምሊኻ ዔይነበረለ ይን 
ዔይህሌለ ጊዘ የሌቦን፥ ኣይክህለን ዴማ። ኣሜን!! 
 

 ኣይሌጥን  
ካብተን ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ባህርያት ኣምሊኻ ንምግሊጽ ዙተጻሕፋ ፍቕዴታት ሓንቲ  
ሚሌክ3፡6 እያ። ከምዖ ዙስዒብ ዴማ ትንበብ፡ “ኣነ እግዖኣብሄር ኣይሌጥን እየ እሞ 
ኣቱም ዯቂ ያእቆብ ስሇዖ ኣይጠፋእኩምን።” ብርግጽ ኣሕዉት ኣምሊኻ ዔይሌጥ ባህርያት 
ስሇዔሇዌ ኢና ንሕና ዔይጠፋእና። ኣብ ካሌእ ጽሑፍዋን እቲ ንሕና እነምሌኼ ጏይታ 
“የሱስ ክርስቶስ ትማሌን ልምን ንዔሇኣሇምን ንሱ እዩ።” ዙብሌ ተጻሒፉ ኣል። እብ13፡8 
“እዖኣቶም ኪጠፍኡ እዮም፡ ንስኹ ግና ትነብር፡ ኩለዋን ከም ክዲን ኪበሉ እዩ።...ንስኹ 
ግና ከም ቀዯምካ ኢኹ፡ ዐመታትካዋን ኣይኪዋዴኣን እየን..” እብ1፡10-12 ያእቆብ ብዒባ 
እቲ ካብ ኣምሊኻ ዙመጽእ ምለእ ዋህበት ክረብ ከል ዴማ ነዖ ሓሳብ እዖ መሉሱ 
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ዔዯሌዴሇሌና ሓቂ ኢና ንረኻብ። “ጽቡቕ ዋህበትን ምለእን ዋህበትን ካብ ሊዒሉ እዩ፡ 
ካብቲ ሇዋጢ ይስ ምምሌሊስ ጽሊልት ዘብለ ኣቦ ብርሃናት እዩ።” ያእ1፡17 መዐስ እዖ 
ጥራይ እቲ በዖ ዔይሌጥ ዙባህሪኡ ኣምሊኻ እተነግረ ቃሌ ዙሌጥ ቃሌ ኣይኯነን። 
ስሇዔይሌጥ ዴማ ልሚዋን ምስ ሓይለ እዩ እሞ ዔል ንኣና ኣብዖ ዔመን ንዔልናዋን 
ይሰርሓሌና ኣል። (ኢሳ49፡6-8 መዙ119፡89,151-152) 

 

 ቀናእ፡ ዔጸ20፡4-5 
ኣምሊኻ ምስዖ ኩለ ባህርያቱ ቀናእ ኣምሊኻ እዩ። ምቅናእ ካብተን ዐበይቲ ባህርያት 
ኣምሊኻ ሓዯ እዩ። ንሱ ቀናእ ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ብዔይኻኡ ንማንም ከነምሌኻ ዔየፍቕዴ። 
(ኢሳ44፡9-20 46፡6-7) ስሇዖ ንሕናዋን ነዖ ተረዱእና ከይነቅንኦ ኣምሌኼ፡ ስግዯት፡ 
ክብሪ፡ ዋዲሴ.. ንበይኑ ንሃብ። ብምኻንያት ቅንኣቱ ቑጥዐኡ ምስዙሌዐሌ ማንም ክጽመሞ 
ስሇዔይኻእሌ ንጠንቀቕ። 

 

 ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ፡ 
እዖ ቀንዱ ትምህርትና ስሇዙኽነ ካብ ምዒራፍ ሰሇስተ ናይዖ መጽሓፍ ጀሚርና ክንርእዮ 
ኢና።  
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ምዒራፍ ክሌተ 
 

ኣስማት እግዖኣብሄር ኣምሊኻ 
 
ሙሴ ሓዯ እዉን ኣምሊኻ ኣብ ምዴረበዲ ከረን ሆሬብ ምስ ተጓነፎ፥ ብዒባ ስም ኣምሊኻ 
“...ስሙ መን እዩ እንተ በለንስ እንታይ ክብልም እየ” ዙብሌ ሕቶ ንኣምሊኻ ከምዙሓተቶ 
ንርኢ (ዔጸ3፡13)። እዖ ብነፍስ ከፍ ኣማኒ ክሕተት ዔሇዌ ቅኑዒ ሕቶ እዩ። ኣምሊኻ ኣብ 
መጽሓፍ ቅደስ ዙተጸዋዐሇን ብዕሓት ኣስማት ኣሇዋዌ። ገሇ ካብቶም ኣስማት ዴማ ቀጺሌና 
ክንርኢ ኢና፡- 
 

 ጆሆቫ - Jehovah = Self existent or eternal one Lord “ብርእሱ ዖነብር 
ኣምሊኻ”፥ “እቲ ዔል”፥ “ዔሇኣሇማወ ሓዯ ጏይታ” ይትርጎም። ዔጸ3፡15 

o ጆሆቫ ጂሬህ = እግዖኣብሄር የዲለ። ዔፍ22፡13-14 
o ጆሆቫ ራፋ  = ፈዉሲ። ዔጸ15፡26 
o ጆሆቫ ነሲ = እግዖኣብሄር ሰንዯቕ ዒሊማይ እዩ። ዔጸ17፡15 
o ጆሆቫ ራህ = እግዖኣብሄር ጓሳየይ። መዙ23፡1 
o ጆሆቫ ጺዴቀኑ = እግዖኣብሄር ጽዴቅና። ኤር26፡6 
o ጆሆቫ ሻማህ  = እግዖኣብሄር ህያዋ እዩ፡ እግዖኣብሄር ኣብኣ ኣል። 

ህዙ48፡35 
o ጆሆቫ ጻባዓት = እግዖኣብሄር ጎይታ ሰራወት። ኤር28፡2 
o ጆሆቫ ሚቅዯስ = እግዖኣብሄር ቀዲሲየይ። ዔጸ31፡13 
o ጆሆቫ ሻልም = እግዖኣብሄር ሰሊምና። መሳ6፡24 

 

 ኤልሄም = እቲ ሓያሌ፡ ብርቱዒ ኣምሊኻ 
o ኤሌ = ሓያሌ 
o ኤሌ ኢሌዮን = ሌዎሌ፥ ብርቱዒ፥ኩለ ዙኻእሌ፡ ናይ ሓይሊን ሓያሌ፡ 

ሓያሌ። ዔፍ14፡18-19  ዔሁ24፡16  
o ኤሌ ኦሊም = ዔሇኣሇማወ። ዔፍ21፡33 
o ኤሌ ጊቦር = ብርቱዒ፡ ኢሳ9፡6 
o ኤሌ ሻዲይ = ሌዒሉ ኵለ ሌዒሌ ዙበሇ ኣምሊኻ፡ ኵለ ዔሇዌ ኣምሊኻ፡ 

ሓይሉን ብርታዑን ሃቢ። ዔፍ17፡1 
o ኤሌ ኖሼ  = ኣምሊኻ ምሕረት፡ መዙ99፡8 
o ኤሌ ሃኑን  = ኣምሊኻ ጸጋ። ነህ9፡31 
o ኤሌ ሮሂ = ዙርኢ ኣምሊኻ። ዔፍ16:12 
o ኤሌ ራሁም = ኣምሊኻ ዴንጋጽ: ርሕሩሕ ኣምሊኻ። ዔዲ4:31 
o ኤሌ ካናእ  = ቀናእ ኣምሊኻ። ዔጸ20፡5 

 

 ኣድናይ = ጎይታይ፡ መራሒኤይ፡ ናኒ: ገኢ። ዔፍ15፡2 

mailto:s@é24:16
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o ኣድን = ጎይታ፡ መዙ35፡23,27 37፡13 
o ኣድንያ = ያህዊ ጎይታ 2ሳሙ3፡4 
o ኣድናሪም = ጎይታይ ክብ ዙበሇ እዩ። 1ነገ4፡6 

 

 ያህዊህ = ዙነበረ፡ ዔል ዙነብር፥ ከም ባህርይኡ ዙሰርሕ ዔጸ3፡13-14 
 

መዔካሪ፡- እዖ ኣብ ሊዒሉ ክንርእዮ ዙጸናሕናዮ ኣስማት ኣምሊኻ ኣብ ትግርኛ መጽሓፍ 
ቅደስ ኣይንረኻቦን። ናይ እብራይስጥ ቃሌ እዩ። ኣብ ቋንቋ ግሪኻ ዴማ ኣምሊኻ ዙጽዋዐሊ 
ሓንቲ ቀንዱ ስም ኣሊ፥ “ቲኦስ” (Theos) ትብሌ። ትርጉም ናይ ስም ከኣ “እቲ ለኣሊወ” ይ 
'ሌዎሌ መሇኮት' (the Supreme God) ዙብሌ እዩ፥ ማቴ፡1፡23, 3፡9,16, 4፡3-10። እዖ 
ዙርኤናዮ ኵለ ኣስማት ንኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ዙዋኻሌ ኣስማት እዩ። ብዒባ ክርስቶስን 
መንፈስ ኣምሊኻን ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዙተጸዋዎለ ኣስማት ዴማ  ኣብ ዙቕጽሌ ምዒራፋትና 
ክንርእዮ ኢና።  
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ምዒራፍ ሰሇስተ 

 
ኣምሊኻ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ 

 
ብዒባ ኣምሊኻ ካብ ዙተፈሊሇዩ ሃይማኖታትን ሰባትን ዙቐርቡ ርእይቶታት ብዕሓትን 
ዙተፈሊሇዩን እዮም። እቲ ብሩኻ መንፈስ ኣምሊኻ ዙነፈሶ መጽሓፍ ቅደስ ግና እቲ ንሕና 
ክርስትያናት እነምሌኼ ኣምሊኻ ስለስ ኣምሊኻ (Triune God) ከምዙኼነ እዩ ብንጹር 
ዙነግረና። ብርግጽ እቲ መጽሓፍ ቅደስ ሓቐኛ ኣምሊኻ ኢለ ዙጽዋዓ ኣምሊኻ ብሰሇስተ 
ምለኣት ኣካሊት፡ ብሓዯ መሇኮትነት ጽንዐት ዙቖመን ዙፍሇጥን ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። 
ስሇዖ ዴማ ኢና ስሊሴ ዙብሌ ትምህርቲ በሉሕ ኣእምሮ ብዙዋንኑ ሰባት ዙተማህዔ ምህዚ፡ 
ሉቃዋንቲ ተኣካኪቦም ዔጽዯቕዌ ናይ ጠረጴ ስምምዒ ከምዔይኯነ ክርዲኣና ዔሇዌ። ነዖ 
ምህሮ እዖ መጽሓፍ ቅደስ ብዐዋታን ብንጹርን ዯጋጊሙ ዙምህረለ ሰማያወ ትምህርቲን 
ሓቐኛ መንነት ኣምሊኻን እዩ። 
 
ኣምሊኻ ኩለ ህዙቢ መታን ክርዴኦን፡ ክፈሌጦን፡ ብእምነት ክቅበልን ኣብ ቃለ ብሰሇስትነትን 
ብሓዴነትን ርእሱ ገሉጹ ይ ከኣ ንመንነቱ ብንጹር ኣርእዩ ኣል።  

 
“ስሇዖ ኸደ ንልም ኣህብ ብስም ኣቦን ዴን መንፈስ ቅደስን 
እናጥመቕኩም....ዯቀ መሙርቲ ግበርዌም።” ማቴ28፡20 
 
“ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምሊኻ}ን ሕብረት መንፈስ ቅደስን ምስ 
ኵሊትኩም ይን።” 2ቆሮ13፡13 

 
እዖ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ዖብሌ ቃሌ፡ ናይ ሰሇስተ መሇኮታዋያን ኣካሊት ኣስማት 
ምዃኑ፡ ኣእምሮ ንዔሇዌን ሓቂ ክቕበሌ ንዙዯሉ ኩለ ብሩህን ዔየማትእን'ዩ። ኣምሊኻ 
ብዔይተሓዉስ ሰሇስትነት፡ ብዔይፈሊሇ ሓዴነት ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት (ኣቦ፡ ዱ፡ 
መንፈስ ቅደስ) ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ'ዩ። ብካሌእ ኣዔራርባ እቲ እነምሌኼ መጽሓፍ ቅደሳወ 
ኣምሊኻ ስሊሴ እዩ። 

 
ትርጉም ስሊሴ 
 
ስሊሴ ዙብሌ ቃሌ ካብ “ትርያዴ” (triad) ዖብሌ ናይ እብራይስጥ ቃሌ ዙተረኻበ ቃሌ ኯይኑ፡ 
ቃሌ ብቃለ ዴማ 'ሕብረት ይ ከኣ ሓዴነት ናይ ሰሇስተ' (union of three) ይትርጏም። 
እቲ ንሕና ክርስትያናት እነምሌኼ ሓቐኛ ኣምሊኻ ዴማ ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ 
ብዔይተሓዉስ ሰሇስትነት፡ ብዔይፈሊሇ ሓዴነት ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ስለስ ሓዯ 
ኣምሊኻ እዩ። እዖ ስጋ ይ ከኣ ኣእምሮ ሰብ ዔይሇድ መጽሓፍ ቅደሳወ ትምህርቲን ሓቐኛ 
መንነት ኣምሊኻን እዩ። እዖ ምህሮ እዖ ነነቶም ዙተቐበሌዌ በረት ንዔይተቐበሌዌ ዴማ 
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ንጥፍኣት ዙዋን ምህሮ እዩ። ኣምሊኻ ብሰሇስተ ኣካሊት ዙቖመ ስሇዙኽነ ኣቦ፡ ዱ፡ 
መንፈስ ቅደስ ብሓዴነት ሓዯ ኣምሊኻ እዮም። እዖ ማሇት ስሇሴ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። 
 
ኣብዖ ግና ከነስተዋዒል ዔልና ኣገዲስï ነጥቢ ኣል፡ ሰሇስቲኦም (ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ) 
ነናቶም እተፈሊሇየ ሰብነት (personality) ስሇዔሇዌም ኣይንዯባሌቖምን፡ ኣብ ንሓዴሕድም ከኣ 
መሇኮታወ ጽንዐት ዔሇዌ ፍጹም ሓዴነት ስሇዔል ኣይንፈሊሌዮምን። ኣቦ ርእሱ ዙከኣሇ ሓዯ 
ኣካሌ እዩ፡ ዱ ዴማ ካሌእ ርእሱ ዙከኣሇ ኣካሌ እዩ፡ መንፈስ ቅደስ እዋን እንተኽነ ርእሱ 
ዙከኣሇ ካሌእ ኣካሌ እዩ። (ዮሃ1፡1) ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ምስቲ ዔሇዌም ናይ ሰብነት 
ፍሌሌይ (distinction) ሓዯ ኣምሊኻ ምዃኖም ግና ቅደስ ቃሌ ዯጋጊሙ ዙምህረለ ሓቂ 
ስሇዙኽነ ምቅባለ ብኩለ ግቡእ እዩ። 
 
ስሊሴ ክበሃሌ ከል ከምቲ ንገሉኣቶም ዙመስልም ዖነጻጸለ ይ ከኣ ዙተከፋፈለ እሞ ብሓባር 
ዖነብሩ ሰሇስተ ኣማሌኻቲ (Thritheism) ዔይኯነስ፡ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ብሓዯ 
መሇኮታወ ጽንዐት ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። ሕጂዋን ስሊሴ ክንብሌ ከልና ኣምሊኻ ርእሱ 
ሰሇስተ ሳዒ ብሰሇስተ ዐይነት መሌክዒ እናሇዉጠ ንዙተራእየለ መዴረኻ (Modalism) 
ንምግሊጽ ንጥቀመለ ቃሌ ከምዔይኯነ ክርዲኣና ኣሇዌ። እዖ 'እቲ ሓዯ ኣካሌ ዙኽነ ኣምሊኻ 
ንርእሱ ሰሇስተ ሳዒ ብሰሇስተ ዐይነት መሌክዒ እናሇዉጠ ተራእዩ' ዙብሌ ምህሮ መጽሓፍ 
ቅደሳወ ዔይኯነስ፡ ሲኦሌ ዙመበቆለ ምህሮ ኣጋንንቲ ኯይኑ፡ ናይቶም ኣብ ሌዒሉ እቲ ስለስ 
ኣምሊኻ ዙዐመጹ መናፍቓን ርዴኢት እዩ። ነዚም በዖ ከምዖ ምህሮ እምነት ሓያል ሰባት 
ዙገሊብጡ ዔሇዋ ዒዕማት፡ ካብ ኣምሊኻ ግብ ዙበሇ ጸሌማት ተውቑሩልም ኣል። ንሕና ግና 
ንስሊሴ ኣብ ቃለ ከምኡ ጌርና ኣይተማህርናዮን። 
 
ስሊሴ ዖብሌ ቃሌ ካበይ መጺኡ? 
 
ስሊሴ ዖብሌ ቃሌ ኣብ ዙኽነ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ቃሌ ብቃለ ኣይርከብን። እንተ እቲ 
ትምህርቲ ስሊሴ ግና ካብ ኦሪት ዔፍጥረት ክሳዒ ራእይ ዮሃንስ ብዔየሻሙ መገዱ ሰፊሩ 
ይርከብ። ብርግጽ ነቲ ትሌ ቃሌ ብግርህነት ክንቅበል እንተዯኣ መሪጽና እቲ ስሊሴ ዖብሌ 
ቃሌ ዔመሓሊሌፎ ኣምሊኹወ መሌእኻቲ ነቲ እንኣምኖን እንቕበልን መጽሓፍ ቅደስ መሉእዌ 
ይርከብ ኣል። ብካሌእ ኣዔራርባ ስሊሴ ዖብሌ ቃሌ መጽሓፍ ቅደሳወ ስሇዙኽነ እቲ ቃሌ 
ዔመሓሊሌፎ መሌእኻቲ ኣብ ቃሌ ኣምሊኻ ብንጹርን ሰፊሕን ተገሉጹ ኣል። 
 
ነቲ 'ስሊሴ ዖብሌ ቃሌ ካበይ መጺኡ?' ዙብሌ ሕቶና ንምምሊስ ግና፡ ነዖ ስሊሴ ዙብሌ ቃሌ 
ንመጀመርታ ጊዘ ዙተጠቅመ ይ ከኣ ንማሕበር ህያዋ ኣምሊኻ ዔበርከተ ቱርቱሌያን 
(ጠርጢሪዮስ) እተባህሇ ብዕሕ ናይ ስነ- መሇኯት ቃሊት ኣብ ዔመን ኣገሌግልቱ (196-212) 
ንማሕበር ክርስቶስ ዔበርከተ ሰብ እዩ። ንሱ ነቲ ኣብ ብዔል መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ዔል 
ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ኣምሊኻ ብሓዯ ቃሌ ንምግሊጽ 'ስሊሴ' ዙብሌ ቃሌ 
ንመጀመርያ ተጠቂሙ። ታሪኻ ማሕበር ክርስቶስ ከምዙሕብሮ ዴማ ካብዖ ጊዘ ጀሚራ እያ 
እምበኣር ማሕበር ክርስቶስ ነቲ ስሊሴ ዖብሌ ቃሌ ክትጥቀም ዙጀመረት። 
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ስሊሴ ዙብሌ ቃሌ እምበኣር ቃሌ ብቃለ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ስሇዔየሇ፡ ይ ከኣ ነቲ ቃሌ እቲ 
ቅዴሚ ገሇ ዔመናት ክንጥቀመለ ስሇዙጀመርና፡ ስሊሴ ዖብሌ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅደሳወ 
ኣይኯነን ማሇት ከምዔይኯነ ንኩሊትና ብሩህ ክዋን ኣሇዌ። ከምኡ ንብሌ እንተዯኣ ሃሉና 
መርኣያ ዒሽነትናን ንመጽሓፍ ቅደስ ጽቡቕ ጌርና ከምዔይንፈሌጦ ዐብዪ መረጋገጺ ምዃኑ 
ኣይንዔንግዒ። ብዒባ ኣምሊኻ ብዕሕ ነገራት ኣብ ጸጽባሕ ክንፈሌጥ ንኻእሌ ኢና፡ ነቲ 
ዙፈሇጥናዮ ዴማ ብናትና ቋንቋ ክንገሌጾ ንኻእሌ ኢና። እዖ ስሇዙገበርና ግና እቲ ሽዎ 
ዙተገሌጸሌና ቅዴሚ ንኣና ምግሊጹ ኣይነበረን ማሇት ከምዔይኯነ ክንርዴኦ ኣልና። ከምኡዋን 
ስሊሴ ዙብሌ ቃሌ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ስሇዔየል ስሊሴ ዙበሃሌ ነገር የሌቦን ማሇት 'ናተይ ስም 
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ስሇዔየል መጽሓፍ ቅደስ ንኣይ ኣይምሌከተኒን ኣምሊኻ ዴማ ንኣይ 
ኣይፈሌጠንን' ከም ምባሌ እዩ። እዖ ከኣ ክሳዒ ክንዯይ ኣብ ዴንቁርና ትነብር ከምዔልኹን፡ ዴሮ 
መጋበርያ ናይ ሰይጣን ኣጀንዲ ክሕዯት ኴይንካ ከምዔልኹ ብግርብኹ ትምስክር ከምዔልኹ እዩ 
ዔመሌክት። እንተ እቲ ሓቂ ግና ኣነን ንስኹን ንቀበል ኣይንቀበል ህያዋ ኯይኑ ክነብር እዩ።  
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ምዒራፍ ኣርባዒተ 

 
ጌጋ ትምህርቲ ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ 

 
ታሪኻ ማሕበር ክርስቶስ ከምዙሕብሮ ኣብ ዙተፈሊሇዩ እዉናት እተፈሊሇዩ ሰባት ነቲ “ኣምሊኻ 
ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ” ዖብሌ መጽሓፍ ቅደሳወ 
(ኣምሊኹወ) ምህሮ ብምንጻግን ምርጋጽን ኣብ ሌዒሉ እቲ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ ይ ከኣ ስሊሴ 
ዙዒምጽ ኣጋንንታወ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ምሂሮም እዮም። ብዒባ እቲ ናይ ክሕዯት 
ትምህርታቶም ኣቐዱምና ክንርኢ ኢና ብዴሕሪኡ ግና በተን ዙስዒባ ምዒራፋት ንነፍስ ከፍ 
ትምህርታቶም መጽሓፍ ቅደሳወ ምሊሽ እናሃብና ነቲ ሓቂ ከነረዴእ ኢና። ቅዴሚ ዙኽነ ግና 
ሓዯ ነገር ዯጊመ ክብሌ እፈቱ። ዙኽነ ሰብ ዉሊ ኣብ ሓንቲ ማሕበር ሊዒሇዉይ ናይ ኣገሌግልት 
ጽፍሒ ይሃሌዌ፡ ስሊሴ የሌቦን እንተበሇ፡ እምነት ናትና ኣብ ስሌጣን መጽሓፍ ቅደስ ዯኣ 
እምበር ኣብ ሰባት ተመኩሮን ህይትን ዙተሰረተት ስሇዔይኯነት ኣብቲ ሓቂ ንጽናዒ። ምጽናዒ 
እንተሰኣንና ግና እቲ ኣምሊኻ ነቶም መናፍቃን ዔዲሇልም ጥፍኣት ንኣናዋን ከረካክበሌና 
ምዃኑ ኣይንዔንግዒ። ሕጂ እምበኣር ናብቶም ብዒባ ስሊሴ ዙከሓደ እሞ ትምህርታቶም ክሳዒ 
እዖ ዔልናዮ ዔመን ዙቅጽሌ ዔል መናፍቃን ክንርኢ ኢና።     
       
1. ኦሪገን  
 
እዖ ኦሪገን እተባህሇ ሰብ ኣብ ዔመኑ (185-254) ናይ ሓንቲ ኣብቲ ጊዘ ዙነበራ ማሕበራት 
መራሒ (ፓስተር) ዙነበረ እሞ፡ ኣብ መንጎ ስሊሴ ምብሌሊጽ ከምዔል ገይሩ ምህሮ ኣጋንንቲ 
ዙመሃረ ሰብ እዩ። ንሱ “እቲ ናይ ሓቂ ኣምሊኻ ኣቦ ጥራይ እዩ። ዱ ዔይተፈጥረ ግና ካብቲ 
ናይ ሓቒ ኣምሊኻ ዙኽነ ኣቦ ዙጸ እዩ። መንፈስ ቅደስ እዋን እንተኽነ ካብ ዱ እዩ 
ጺኡ። ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ብለ መዲይ (መሇኮት፡ ስሌጣን፡ ሓይሉ፡ ግርማ 
ዔተ..) ንሓዴሕድም ቅዲሕ (ኮፒ) እዮም። ይን ዯኣ እምበር ብዔይካ ኣቦ እቶም ክሌተ 
(ዱን መንፈስ ቅደስን) መጀመርታ ኣሇዌም።” ክብሌ ከምዙመሃረ ታሪኻ ይነግረና። እዖ ናይ 
ኦሪገን ትምህርቲ ነቲ ናይ ዱን መንፈስ ቅደስን ቅዴመ ህሊዊ ምለእ ብምለእ ዙኻሕዴ 
ትምህርቲ እዩ። 

 
2. ቱርቱሌያን 
 
ቱርቱሌያን ስሊሴ ንትብሌ ቃሌ ዔበርከተ ናይ ሓንቲ ኣብቲ ጊዘ ዙነበራ ማሕበራት መራሒ እዩ 
ነይሩ። ንሱ ኣብ ኣጀማምራኡ ጽቡቕ ምጅማር እኳ እንተነበሮ ከምቲ ሰሇሞን “ካብ መጀመርታ 
ነገር መዲእታኡ ይሐይሽ..” ዙበል ፍጻሜኡ ከጸብቕ ብዔይምኻኣለ፡ ብናይ ስሕተት 
ትምህርቲ ተጠሉፉ ዙሓሇፈ ሰብ እዩ። (መክ7፡8) ንሱ ምንም እኳ ናይ ሰሇስቲኦም (ኣቦ፡ 
ዱ፡ መንፈስ ቅደስ) ኣምሊኻነት ኣይኻሓዴ ይ ከኣ ሰሇስቲኦም ኣምሊኻ ከምዙኽኑ 
ይተኣመን፡ ከም ኦሪገን ኣብ መንጎ ስሊሴ ናይ ዯረጃ ምብሌሊጽ ከምዔል ገይሩ ብምምሃር፡ ኣብ 
ሌዒሉ ሓዴነትን ማዒርነትን ስሊሴ (ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ) ዐመጽ ከምዔካየዯ መግብቲ 
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ታሪኻ ማሕበር ክርስቶስ ብንጹር ኣስፊርዌ ዔል ሓቂ እዩ። ገሇ ምቓሌ ካብ ትምህርቱ ከምዖ 
ይብሌ፡- “ኣብቲ ሓዯ ባህርይ ዔሇዌ ሓዯ ኣምሊኻ፡ ሰሇስተ በበይኑ ዙኽነ ሰብነታት እዖ ማሇት 
ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ኣሇዋ። ከምቲ ኣቦ ኣምሊኻ ዙኽነ ዱን መንፈስ ቅደስ እዋን 
እንተኯኑ ኣምሊኻ እዮም። ንሳቶም (ዱን መንፈስ ቅደስን) ካብ ዔሇኣሇም ኣብ እግዖኣብሄር 
ኣቦ ተሰወሮም ዙነበሩ እሞ ኣብ ጊዘ ፍጥረት ካብ እግዖኣብሄር ኣቦ ዙጹ ስሇዙኽኑ ግና ካብ 
ኣቦ ብዐይነት ዔይኯነስ ብዯረጃ ትሕት ይብለ እዮም።”  

 
3. መቅድንዮስ 
 
እዖዋን ከምቶም ካሌኦት መናፍቃን መራሒ ናይ ሓንቲ ኣብቲ ጊዘ ዙነበራ ማሕበራት እዩ 
ነይሩ። ነስተዋዒሌ ርእስኹ ምሕሊዋ ዯኣ እምበር መራሒ ሓንቲ ማሕበር ምዃን በይኑ ካብ 
ምህሮ ኣጋንንቲ ሓራ ኣይገብረካን። መቅድንዮስ ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ ናይ ስሕተት ምህሮ ክምህር 
ከል፡ ኣካሌነት ናይ መንፈስ ቅደስ ኣይከሓዯን። ይን ዯኣ እምበር ኣብ መንጎ ስሊሴ 
ምብሌሊጽ ከምዔል ገይሩ ብምምሃሩ ነቲ ቃሌ ሓቂ ተጻሪሩ እዩ። እስከ ንመረዲእታ ክኯነና ገሇ 
ካብ ትምህርታቱ ንጥቀስ፡- “መንፈስ ቅደስ ምለእ ሰብነት ዔሇዌ ኣምሊኻ እዩ። ኣቦ ኣምሊኻ 
እዩ፡ ዱ እዋን ኣምሊኻ እዩ፡ መንፈስ ቅደስዋን ኣምሊኻ እዩ። እዖ ማሇት ግና ሰሇስቲኦም 
ማዒረ እዮም ማሇት ኣይኯነን። ካብ ኣቦ ዱ ይንእስ፡ ካብ ዱ ዴማ መንፈስ ቅደስ 
ይንእስ።”  

 
4. ሳበሌዩስ 
 
ሳበሌዩስ ኣብ 3ይ ክፍሇ ዔመን (200 ዐ.ም) ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ ሓንቲ ማሕበር  መራሒ 
ከምዙነበረ ይንገረለ። እቲ ንሱ ዙመሃሮ ናይ ጌጋ ትምህርቲ ከኣ በቶም ንርእሶም “ሕብረት 
በዐሇ ሓምሳዋያን” (pentecostalism ኢልም ዙሰመዩ፡ ኣብ እተፈሊሇዩ ቦታታት ዴማ 
ንሃገርና ሲኻካ ብ'ሃዉርያወት ማሕበር ' ዙፍሇጡ፡ ከም ሌምዱ ዴማ ብብዕሓት 'ኦንሉ 
ጂሰስ' (Jesus ዙጽዋዎ ሰባት ብብዙሒ ተዔርጊሑ ይርብ ኣል። ናቱ ናይ ስሕተት ትምህርቲ 
ከምዖ ዖብሌ እዩ፡- “ሓዯ ኣምሊኻ ጥራይ እዩ ዔል። ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ናይ ሰሇስተ 
ህሌዉን ሰብነታት ኣስማት ኣይኯነን። እቲ ሓዯ ህለዋ ኣካሌ ኣብ እተፈሊሇየ ጊዘ ከም ኣቦ፡ 
ከም ዱ፡ ከም መንፈስ ቅደስ ገይሩ ርእሱ እናሇዉጠ ብስሇስተ መሌክዒ ተገሉጹ እዩ። ስሇዖ 
ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ዖብሌ ኣስማት እቲ ሓዯ ህለዋ ኣካሌ ርእሱ እናሇዉጠ 
ብምቕራብ ትርኢት ዔርኣየለ ናይ መዴረኻ ኣስማት ዯኣ እምበር ናይ ሰሇስተ ሰብነታት ኣስማት 
ኣይኯነን።” ንንሱ ነቲ ኣብ ሌዒሉ ስለስ ኣምሊኻ ዙጀመሮ ናይ ዐመጽን ክሕዯትን ትምህርቲ 
ብምቅጻሌ ከምዖ ይብሌ፡- “እቲ ሓቐኛ ኣምሊኻ ሓዯ ጥራይ እዩ። ኣብቲ ሓዯ ኣምሊኻ ሰሇስተ 
ሰብነታት ዖብሃሌ የሌቦን። እቲ ሓዯ ኣካሌ ዙኽነ ኣምሊኻ ኣቦ ኯይኑ ይፈጥር፡ ዱ ኯይኑ 
የዴሕን፡ መንፈስ ቅደስ ኯይኑ ዴማ ይቅዴስ።”  

 
5. ኣርዮስ  
 
እቲ ካሌእ ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ ናይ ዐመጽ ትምህርቲ ዙመሃረ ኣብ ዔመኑ (250-336) ኣብ ሉብያ 
ናይ ሓንቲ ማሕበር መራሒ ዙነበረ ኣርዮስ እዩ። ንሱ ነቲ ባህርያወ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ 
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ክሒደ፡ ክርስቶስ ፍጡር ከምዙኽነ እዩ ምሂሩ። ልሚዋን እቶም ንገእ ርእሶም 'መሰካኻር 
ጆሆቫ' witnessዔጥመቁ ኣሰሩ ስዏቦም ነቲ ናቱ ሲኦሌ ዙመበቖለ ትምህርቲ የስፋፍሕዌ 
ኣሇዋ። ገሇ ካብቲ ትምህርታቱ ንምጥቓስ ዙኣኻሌ፡- “ናይ ዱ (የሱስ) ኣምሊኻነት ባህርያወ 
ከም ኣቦ ኣይኯነን። ንሱ ካብቶም ኣምሊኻ ዙፈጠሮም ዙሇዐሇ ፍጡር እዩ። ዱ ካብቶም 
እተፈጥሩ መሊእኻቲ ሓዯ ኯይኑ። ብሹመት ንኡስ ኣምሊኻነት ካብ ኣምሊኻ ዙተቐበሇ ማዒረ 
ኣምሊኻ ዔይኯነ ኣምሊኹወ ፍጡር እዩ።” ንንሱ ነቲ ናይ ክሕዯት ትምህርቱ ብምቕጻሌ  
“ክርስቶስ ብባህርዩ ካብ ኣምሊኻ ስሇዙፍሇን ማዒረ ኣምሊኻ ስሇዔይኯነን 'ሓቐኛ ኣምሊኻ፡ 
ይሆዉ፡ ኤሌሻዲይ፡ መጀመርታን መዲእታን ዔይብለ' ብዙብሌ ኣስማትን ማዒርግን ክጽዉዒ 
ኣይግባእን እዩ።”ይብሌ። 

 
6. 'መሰካኻር የሆዉ ኢና' በሃሌቲ 
 
ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ ብምዒማጽ ካብ ዙፍሇጡ መናፍቓን እዚም ብ1872 ዐ.ም ብቻርሇስ ታዙ 
ራስሌ ዙበሃሌ ሰብ ተመስሪቶም፡ ካብ ጊዘ ናብ ጊዘ ብቑጽሪ እናሰ ዙደ ዔሇዋ ንርእሶም 
'መሰካኻር ጆሆቫ' witnessዙሰመዩ፡ ብትምህርቶምን ግብሮምን ግና ነቲ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ 
ዙከሓደ ኣርዮሳዋያን እዮም። ንሳቶም ብትምህርቲ ስሊሴ ዔይኣምኑ ኣብ ርእሲ ምዃኖም 
}ትምህርቲ  ስሊሴ ምንጩ ሰይጣን እዩ} ብምባሌ ቃሌ ዴፍረት ካብ ኣፎም ዔይፈሌዩ 
ዴንዕትን ዯፋራትን እዮም። ብስሊሴ ምእማን ንእኦም ብሰሇስተ ኣማሌኻቲ ምእማን እዩ። 
ንሳቶም ነቲ ክርስትያናት ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ ዔልና መርገጺን እምነትን ብከምዖ ዙስዒብ 
ዔይክርስትያናወ መግሇጺ ክገሌጽዌ ይፍትኑ እዮም፡- “ክርስትያናት ብተከፋፈሇ (ብተቆራረሰ) 
እግዖኣብሄር እዮም ዙኣምኑ። ንሳቶም (ኣመንቲ ስሊሴ) እግዖኣብሄር ኣቦ ሲሶ፡ ዱ ሲሶ፡ 
መንፈስ ቅደስ ከኣ ሲሶ እዩ ኢልም እዮም ዙኣምኑ።” እዚም መናፍቓን ኣምሊኻነትን ስብእናን 
መንፈስ ቅደስ ከምዖ ብምባሌ ይኻሕደ፡- “መንፈስ ቅደስ ከምቲ ክርስትያናት ዖብሌዌ ኣብ 
ስሊሴ ሓዯ ኣካሌ ኯይኑ ምለእ ስብእና ዔሇዌ ኣምሊኻ ዔይኯነስ እግዖኣብሄር ዒሊማኡ 
ዙፍጽመለ ኣብ ስራሕ ዔል ተንቀሳቃሲ ሓይሉ እግዖኣብሄር እዩ።”  

 
እዚም ኣርዮሳዋያን ንትምህርቲ ስሊሴ ዔይቅበለለ ምኻንያት እንታይ ምዃኑ ምስ ዙሕተቱ 
ምሊሾም እዖ ዙስዒብ እዩ፡- “ንኣእምሮና ብቀሉለ ዙርዲእ ስሇዔይኯነ ትምህርቲ ስሊሴ ቅቡሌ 
ኣይኯነን።” (እዖ እቲ መስራቲ ናይዖ እምነት ዙኽነ ቻርሇስ ተሓቲቱ ንከረዴእ ዙመሇሶ 
መሌሲ ኯይኑ ልሚዋን እቶም ሰዐብቱ ዙዯግምዌ ዴግምቲ እዩ) ኣእምሮ ንዔሇዌ ሰብ እዖ 
ዔይብሱሌ ምሊሽ እዚም ሰባት እዖኣቶም ክሳዒ ክንዯይ ዒዕማት ምዃኖም ዙምስክር ዐብዪ 
መረጋገጺ እዩ። ኣቱም ሰባት ንኣምሊኻ በ ኣዙያ ጸባብን ንእሽቶን ኣእምሮካ ክትርዴኦ 
ስሇዔይኻኣሌካ ጥራይ ብዒባ ኣምሊኻ ዔይዋን ነገር ምዙራብ ምስ ምንታይ ክቑጸር 
ይኣሌ። እምበኣር ንኣምሊኻ ኣእምሮኦም ክሳዒ ዙተረዴኦ ጥራይ ክዋስንዌ ካብዯሇዩ ናብ 
ገእ ርእሶም ቑጥዐ ኣምሊኻ ዙዒዴሙ ዐያሹ ምዃኖም ተረዱእና፡ ካብቲ ስሕተቶም ስሕተት 
ከይህቡና ንጠንቀቀልምን ብቃሌ ሓቂ ንመክቶምን።  

 
7. ኣመንቲ ሞርሞን (ናይ መዲእታ ዔመን ቅደሳን ማሕበር ክርስቶስ) 
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እዖ እምነት ብረቂቅ ናይ ስሕተት ትምህርታቱ ብሚሌዮናት ዙቑጸሩ ሰዐብቲ ዔጥረየ ሓዯገኛ 
ምህሮ እዩ። እዖ እምነት እዖ ብ1830 ኣብ ኒዋዮርክ ጆሴፍ ስሚዙ ብእተባህሇ ሰብን 
ሓሙሽተ ኣዒሩኻቱን እዩ ተመስሪቱ። ኣመንቲ ሞርሞን ካብ ሓዯ ኣምሊኻ ንሊዒሉ ካሌኦት 
ኣማሌኻቲ ከምዔሇዋን፡ እዚም ኣማሌኻቲ እዖኣቶም ዴማ ብሓባር ከምዙሰርሑን እግዖኣብሄር 
ኣቦ ከም ሰብ ስጋን ዯምን ከምኡዋን ዐጻጽምቲ ኣሇዌ ኢልም ይኣምኑ። ጎይታ የሱስዋን ኣብ 
ምዴሪ ኣብ ዙነበረለ እዉን ስጋ ሇቢሱ ነይሩ፡ መንፈስ ቅደስ ግና ስጋ፡ ዯም፡ ዐጽሚ ዔይብለ 
መንፈስ ዙኽነ ኣምሊኻ እዩ ኢልም ይኣምኑ። ከምቲ ንሳቶም ዙብሌዌ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ 
ቅደስ ዙተፋሊሇዩ ግና ብሓባር ዙነብሩ ኣማሌኻቲ እዮም። ዙብሌ ምርዲእ እዩ ዔሇዌም። 
እዚም መናፍቓን ክንዮ እዖ “እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ሓዯ እዉን ከምዖ ከማና ሰብ ከምዙነበረን 
ናብ ሊዒሉ ክብ ዙበሇ ዙውበየ ሰብ (supernatural man) እዩ” ይብለ። 'ስሇዖ ንሕና ዯቂ 
ሰባት እግዖኣብሄር ናይ ምዃን ክእሇት ኣልና፡ ነዖ ነገር ዴማ ክንሊመድ ይግባኣና እዩ' ዴማ 
ይዋስ።  
 
ኣብ ዔመንና እዋን ንገእ ርእሶም ማዒረ ኣምሊኻ ክርእዩ ዙዯሇዩ ኣብ ዯምበ ማሕበር 
ኣይተሳኡኑን። ነቲ ናይቲ ጽሑፍ መንፈስን ዒሊማን ብግቡእ ሰኣን ምርዴኦም ካብ መጽሓፍ 
ቅደስ ሓዯ ክሌተ ጥቅሲ ጥራይ ብምዋጻእ ንገእ ርእሶም ነኣሽቱ ኣማሌኻቲ፡ ክርስቶስ 
ክሰምዩ ምርኣይ ዲርጋ ሌሙዴ እናኯነ ይከይዴ ኣል። እዖ ምህሮ በቶም ዔይጸንዐ ነፍሳት 
ተቐባሌነቱ እናሓየሇ ይይዴ እኳ እንተል፡ መጽሓፍ ቅደሳወ እዩ ማሇት ግና ኣይኯነን። ነፍስ 
ከፍ ነዖ ምህሮ እዖ ኣብ ምዙርጋሕ ዙነጥፍ ዴማ ኣምሊኻ ፍርደ ከጹሮ እዩ። “...ምንም እኳ 
ንሌብኹ ም ሌቢ ኣምሊኻ እንተ ገበርካዮ፡ ንስኹ ሰብ ኢኹ እምበር ኣምሊኻ ኣይኯንካን።” 
ህዙ28፡2 “...ኣነስ ክርስቶስ ኣይኯንኩን ኢለ ተኣመነ እምበር ኣይከሐዯን።” (ዮሃ1፡20)። ኣነ 
ክርስቶስ ኣይኯንኩን ምባሌ ምእማን እንተዴኣ ኯይኑ፡ ክርስቶስ እየ ምባሌ ምክሓዴ 
ከምዙኽነ ንኩሊትና ብሩህ ይን።  
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ምዒራፍ ሓሙሽተ 

 
መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ ብዒባ ስለስነት ኣምሊኻ 

 
ቅደስ ቃሌ ብምለእ ምርዲእ ክንቅበል እንተዴኣ መሪጽና ብዒባ እቲ እንኣምኖ ስለስ ሓዯ 
ኣምሊኻ ዔመሓሊሌፎ መሌእኻቲ ብዕሕ እዩ። ብዕሕ ጊዘ ኣመንቲ ብዒባ ስሊሴ ከነረዴእ ኣብ 
ንዯሌየለ እዉን ካብቲ መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይረብ ዔይምፍሊጥና ዙተሊዒሇ 
ብኣብነት ጥራይ ኢና ከነረዴእ ንፍትን። ይን ዯኣ እምበር ብዔይ ኣብነት ከነረዴእ ክሳዒ 
ንኻእሌ መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ ንጹር ዙኽነ መሌእኻቲ የመሓሊሌፈሌና እዩ። እስከ 
ካብቲ ብዕሕ ሒዯት መረጋገጺ ብዒባ ስሊሴ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ክንርኢ።  
 
1. ዔፍ1፡1 “ኣምሊኻ ብመጀመርታ ሰማይን ምዴርን ፈጠረ”  
 
እዖ ኣብ ፍቕዱ እዖኣ 'ኣምሊኻ' ዖብሌ ቃሌ ኣብቲ በሪ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ 
'ኤልሒም' ተባሂለ ተገሉጹ ኣል። ኤልሒም ዙብሌ ስም ኣምሊኻ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 
ዙተጠቅሰ ኣስማት ኣምሊኻ እቲ ብብዙሒ ዙተጠቅሰ ስም እዩ። ሌክዒ ንምዃን እዖ ስም እዖ 
ኣብ ብለይ ኪዲን ሌዒሉ 4000 (ኣርባዒተ ሺሕ) ግዘ ተጻሒፉ ይርብ። ብእብራይስጥ፡ 
ስዉስዋ ናይ ኤልሂም ብዕሕ ቁጽሪ ዴኣ እምበር ንጽሌ ኣይኯነን። እቲ ንእኡ ዔሰነዮ ግሲ 
(ፈጠረ) ግና ንጽሌ ዯኣ እምበር ብዕሕ ኣይኯነን። እ ፍቕዱ ብግቡእ ስዉስዋ እንተ ትጽሓፍ 
“ኣማሌኻቲ ብመጀመርታ ሰማይን ምዴርን ፈጠሩ።” ምስ ተባህሇት ነይራ። ምስናይዖ ህዙቢ 
እስራኤሌ ከምቶም ካሌኦት ኣህብ ኣምሊኻቲ ከየብዙሑ (ዔዲ6፡4) ብርቱዒ መጠንቀቅታ 
ተዉሂብዌም ነይሩ። ስሇዖ ዴማ እዩ እቲ ብዕሕ ቁጽሪ ዙሕብር ስም እናነገሮም ክነሱ ሓዯ 
ኣምሊኻ ምዃኑ ኣበርቲዎ ዖሕብረልም። እምበኣር ነስተዋዒሌ እ ፍቕዱ እዖኣ ነቲ ሓዯ 
ኣምሊኻ ብሰሇስተ ኣካሊት ዙመ ኣምሊኻ ምዃኑ እያ ተብርሃሌና። 
 
2. ዔፍ1፡26 “ኣምሊኻ ከኣ፡ ብመሌክዒና ም ምስሌና ሰብ ንግበር... በሇ።”  
   
ነስተዋዒሌ እቲ 'ብመሌክዒና ም ምስሌና' ዙብሌ ሓሳብ ነቲ ካብ ሓዯ ኣካሌ ንሊዒሉ ብዙኽነ 
ምለኣት ሰሇስተ ኣካሊት ዙቖመ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ ብንጹር እዩ ዔርእየና። ከመይሲ 
“..ብምስሌና” ዯኣ እምበር “ብምስሇይ”፡ “ብመሌክዒና” ዯኣ እምበር “ብመሌክዑይ” 
ብዔይምባለ ሰሇስትነቱ ከርኢ ከል “..ንግበር በሇ..” ዯኣ እምበር “..ንግበር በለ..” ብዔይምባለ 
ከኣ ንሓዴነቱን መሇኯታወ ጽንዐቱን የመሌክተና። ስሇዖ ከኣ ኢና ብስሊሴ ብምእማንና ሓበን 
ዯኣ እምበር ሕፍረት ዔይስምዐና። ገሇ ገሇ ሰባት ነ ሓቂ ክሰግርዉ ስሇዔይኻኣለ፡ ብዒባ እ 
ፍቕዱ ብዕሕ ምስምሳት እዮም ዔቕርቡ። ገሇ ካብቲ ዔቅርቡ ዴማ እዖ መሌክዒና ዙብሌ ምስ 
መሊእኻቲ እዩ ዙረብ ዔል ይብለ። ይን ዯኣ እምበር መጽሓፍ ቅደስና ክንፍትሽ ከልና 
ሰብ ብመሌክዒ ኣምሊኻ ዯኣ እምበር ብመሌክዒ መሊእክቲ ከምዔይተፈጥረ ስሇዙረብ ነቲ 
ዴም ናይ መካትዏ ሓሳቦም የፍርሶ። (ዔፍ1፡26-27 5፡1 9፡6 1ቆሮ11፡7 ያእ3፡9) )  
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3. ዔፍ3፡22 “እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ዴማ እንሆ ኣዲም ከም ሓዯ ኹባና፡ ጽቡቕን ክፉእን 
ዖፈሌጥ ኯይኑ ኣል...”  

 
እ ፍቕዱ እዖኣ ነቲ ስለስ ኣምሊኻ ብሓዴነቱን ሰሇስትነቱን ብንጹር እተርኢ ፍቕዱ እያ። 
ኣዲም ነታ ክበሌዐ ዔይተፈቕዯትለ ኦም ምስበሌዑ ከም ሓዯ ካብ ኣካሌ ስሊሴ ኯይኑ፡ ስሇዖ 
ከኣ እዩ እቲ ሓዯ ኣካሌ ነቶም ክሌተ ዙተረፉ ኣካሊት ኣዲም ከም ሓዯ ካባና ኯይኑ ዙበሇ። 
ንሕና ኣመንቲ ስሊሴዋን እንተኯንና ነዖ መሰረት ብምግባር ኣምሊኻና ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ 
ምዃኑ ብምለእ ሌብና ንኣምኖን ንቕበልን። 

 
4. ዔፍ11፡6-7 “ እግዖኣብሄር ዴማ... ንዎ ንዋረዴ ኣብኡ ኣ ዔረባኦም ንዯባሌቕ በሇ።”  
 
ኣብ ፍቕዱ ከምእንርእዮ ሓዯ ኣካሌ ካብ ስሊሴ ነቶም ዙተረፉ ክሌተ ኣካሊት ንዎ ንዋረዴ 
ብምባሌ ይረቦም። በዖ ከኣ እቲ ንሕና እንኣምኖ ኣምሊኻ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ ከምዙኽነ 
ንግንዔብ። ኣብ ገሇ ናይ ኣገሌግልተይ እዉናት ገሇ ሰባት ብምሰረት እተን ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናየን 
ክሌተ ፍቕዴታት (ዔፍ1፡26 3፡22) ስሊሴ መጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮ እዩ ኢሇ ከረዴኦም ከል፡ 
እቲ ካብ ዐቅሉ ጽበትን ሓቂ ክትቕበሌ ዔይምዴሊይን ዙተሊዒሇ፡ ዔምጽእዌ ዴም ሓሳብ ኣል፡ 
'እዖ ፍቕዱ እሞ ብዒባ ክሌተ ኣካሊት እንዴዩ ዙረብ ንስኹ ዴማ ሰሇስተ ኣካሊት ትብሌ 
ኣልኹ፡ እዖ ንሓዴሕደ ኣይጋጮን ድ?' ዙብሌ እዩ። ብርግጽ ቃሌ ኣምሊኻ ኣይጋጮን። 
ብፍሊይ እ ሕጂ ንርእያ ዔልና ፍቕዱ (ዔፍ11፡6-7) ምስ እነስተዋዒሊ ሓዯ ኣካሌ “ንዎ 
ንዋረዴ” ብምባለ ካሌኦት ክሌተ ኣካሊት ከምዔሇዋ የርእየና። ነስተዋዒሌ እቲ ተራባይ ሓዯ 
ኣካሌ እዩ፡ እቶም “ንዎ ንዋረዴ” እተባህለ ዴማ ክሌተ ኣካሊት እዮም፡ ብሓፈሻ ስሊሴ 
ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ ኢሌና ንኣምን።  
  
5. ዔፍ19፡24 “ሽዎ እግዖኣብሄር ካብ ሰማይ ኣብ ሌዒሉ ሶድምን ኣብ ሌዒሉ ጎሞራን ካብ 

እግዖኣብሄር ዱንን ሓዋን ኣዙነመ።”  
  
ኣብዖ ቃሌ ከምእንርእዮ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ካብ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ እዩ ኣብ ሌዒሉ 
ሰድምን ጏመራን ሓወን ዱንን ዔዙነመ። ኣብዖ ክሌተ ሳዒ ስም እግዖኣብሄር ተጠቂሱ ኣል። 
እቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ሓወ ካብ ኣዋረዯ፡ እቲ ሓዯ ኣብ ምዴሪ ኣል እቲ ሓዯ ዴማ ኣብ ሰማይ 
ኣል። እዖ ዔመሌክተና ከኣ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ካብ ሓዯ ኣካሌ ንሊዒሉ (ሰሇስተ ኣካሊት) 
ከምዙኽነ እዩ። እዖ ከምቲ ንብዕሓት ዙመስልም ናይ ስዉስዋ ጸገም ዙፈጠሮ ጽዋጽዉይ 
ዔይኯነስ መሇኯታወ መንነትን ሓቐኛ ባህርይ ኣምሊኻን (Nature of God) �እዩ። 
 
6. ኢሳ6፡8 “ንመን ክሌእክ መንከ ኪዯሌና እዩ? ዖብሌ ዴምጺ እግዖኣብሄር ሰማዒኩ..” 
 
ኣምሊኻ 'ንመን ክሌእክ' ብምባሌ ሓዯ ምዃኑ ከርኢ ከል 'መንከ ክዯሌና' ብምባሌ ዴማ 
ሰሇስትነቱ እዖ ማሇት ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ከምዙቆመ የርኢ። ስሇዖ ኣምሊኻ ብሰሇስተ 
ምለኣት ኣካሊት ዙቆመ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ ኢሌና እንተኣመንና ምስቲ ቃሌ ሓቂ ኢና ንሰማማዒ 
እምበር ኣንጻር ቅደስ ቃሌ ኣይከዴናን። 
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7. ዔካ2፡8-9 “እግዖኣብሄር ጎይታ ሰራወት ከምዖ ይብሌ ኣል፡ እቲ ንኣኹትኩም ዖትንክስ 
መርዐት ዐይኑ እዩ ዖትንኪ እሞ ስሇ ኻብሩ ናብቶም ዙዔመቱም ኣህብ ሇኣኒ። እነሆ 
ኣነ ኢዯይ ከሌዒሇልም እየ ንሳቶም ከኣ ነቶም ግዕኣቶም ዙነበሩ ዔመተ ኪኽንዌም እዮም 
ንስኹትኩምዋን እግዖኣብሄር ጎይታ ሰራወት ከም ዙሇኣኒ ኻትፈሌጡ ኢም።”   

 
እ ፍቕዱ 'እግዖኣብሄር ጎይታ ሰራወት ከምዖ ይብሌ ኣል' ኢሊ ስሇ እትጅምር እቲ ተራቢ 
ባዒለ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ እዩ። እቲ ተራቢ ኯይኑ ዔል እግዖኣብሄር ንሱ ባዒለ 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ክነሱ 'ንንስኹትኩምዋን እግዖኣብሄር ጎይታ ሰራወት ከም ዙሇኣኒ 
ኻትፈሌጡ ኢም' ይብሌ። ነስተዋዒሌ እግዖኣብሄር ባዒለ እግዖኣብሄር ሌኢኒ ይብሌ 
ኣል። እዖ ዔርእየና ካብ ስሊሴ እቲ ሓዯ ኣካሌ (ክርስቶስ የሱስ) በቶም ክሌተ ኣካሌ ተሊኢ 
ከምዙመጸ እዩ። ስሇዖ ዴማ ኢና ኣፍ ሌብና ነፊሕና ኣምሊኻ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ ንብሌ 
ዔልና። 
 
8. 1ዮሃ5፡7-8 “እቶም ዙምስክሩ ኣ መንፈስን ማይን ዯምን ሰሇስተ እዮም እሞ ሰሇስቲኦም 

ሓዯ እዮም።” እቲ ናይ ኪንግ ጀምስ ትርጉም ነ ፍቕዱ ከምዖ ዙስዒብ ገይሩ ተርጊምዉ 
ይርከብ። “ኣብ ሰማያት ዙምስክሩ ሰሇስተ እዮም፡ ኣቦ፥ ቃሌ (ዱ)፥መንፈስ ቅደስ። 
እዚም ሰሇስተ ዴማ ሓዯ እዮም።” 'For there are three that bear record in 
heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.' 
(kjv) 
 

ብርግጽ ከምቲ ኣብ ፍቕዱ ተገሉጹ ዔል እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት 
ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ከምቲ ኣብ ፍቕዱ ተገሉጹ ዔል ብኩለ 
ነገር ሓዯ ይ ከኣ ማዒረ እዮም። 

 
9. ዔካ10፡12 “ብእግዖኣብሄር ከበርትዓም እየ ንሳቶምዋን ብስሙ ኸመሊሇሱ እዮም ይብሌ 

እግዖኣብሄር።” 
 

ኣብ ፍቕዱ ከምእንርእዮ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ህዙቢ ኣምሊኻ ብስም እግዖኣብሄር መታን 
ኪመሊሇሱ ብእግዖኣብሄር ከምዔበርትዓም እዩ ተገሉጹ ዔል። ብካሌእ ኣዔራርባ እግዖኣብሄር 
ኣምሊኻ ብእግዖኣብሄር ኣቢለ ንህዙቡ ከበርትዓም እዩ። እዖዋን ምስጢረ ስሊሴ ዔብርሃሌና 
ዐሚቕ መሌእኻቲ ዔሇዌ ሓሳብ እዩ። ስሇዖ ኣንባቢ ብስለስ ሓዯ ኣምሊኻ ብምእማንካ ሰናይ 
ጌርካ ኢኹ እሞ ኣይትሕፈር ኣይትሸበር። ከመይሲ እታ ሓቂ ምሳኹ እያ ዔሊ። ኣብ ሓቂ ዯኣ 
እምበር ኣብ ቁጽሪ ሰባት ኣይትእመን። ብዕሓት ምናሌባት ምስዖ ሓሳብ ዔይተሰማምዎ ክኯኑ 
ይኻእለ እዮም። ዯጊመ ግና ክብሇካ እታ ሓቂ ኣባኹ እያ እሞ ዔሊ ኣታ ብስለስ ሓዯ ኣምሊኻ 
ትኣምን ሰብ ስፍራኹ ኣይትሕዯግ።  
 
10. ዔካ3፡2 “..እግዖኣብሄር ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እግዖኣብሄር ይግናሕካ እቲ ንየሩሳላም 

ዙሐረያ እግዖኣብሄር ይግናሕካ እዙስ ካብ ሓወ እተመንጠሇ እያዴድ ኣይኯነን በል።”   
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ከምዖ ኣብ ፍቕዱ ንርእዮ ንሰይጣን እግዖኣብሄር ይግናሕካ ኢለ ዙገንሖ እግዖኣብሄር 
ኣምሊኻ ባዒለ እዩ። እዖ ከኣ ዔመሌክተና ኣምሊኻና ካብ ሓዯ ኣካሌ ንሊዒሉ ብዙኽነ 
ኣካሌ፡ እዖ ማሇት ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ከምዙቖመ እዩ። እዖ እንተዔይዋን ነይሩ 
ኣምሊኻ ንሰይጣን ከምኡ ኣይምበልን ነይሩ። ሕጂ ግና ኣምሊኻ ከምኡ ብምባለ ብሰሇስተ 
ምለኣት ኣካሊት ከምዙቖመ ብቃለ ኣረጋጊጹሌና እዩ እሞ ኩሊትና ገእ ርእስና ኣብዖ ቃሌ 
እዖ ምንባር ነሊምዴ። 
 

11. ዲን 9፡17   ዌ ኣምሊኻና፡ እምበኣርሲ ናይ ባርያኹ ጸልትን ምህሇሊኡን ስማዒ፡ ስሇ 
እግዖኣብሄር ኢሌካዋን ነታ ዙፈረሰት መቕዯስካ ገጽካ ኣብርሃሊ። 

 
ዲንኤሌ ምስጢረ ስሊሴ ጽቡቕ ገይሩ ዙተረዴኦ ሰብ ስሇዙነበረ እዩ ንእግዖኣብሄር ኣምሊኻ 
ስሇ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ክትብሌ ጸልትና ስማዒ ዙበል። ዲንኤሌ ንእግዖኣብሄር ኣምሊኻ 
ስሇ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ካብ በል፡ ንሕናዋን ምስዖ ናይ እምነት ኣቦና ሓቢርና ኣምሊኻ 
ስለስ ኣምሊኻ እዩ ንብሌ።  

 
12. መዙ45፡6-7 “ዌ ኣምሊኻ ዙፋንካ ንዔሇኣሇም ኣሇም እዩ ዔንጊ መንግስትኹዋን ዔንጊ ቅንዒና 

እያ። ጽዴቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸሌእ። ስሇዖ እግዖኣብሄር ኣምሊኻካ ሓሇፋ ብጾትካ 
ብዔይቲ ሓጏስ ቀባእካ።”  

 
እዖ ዔማራይ ኣብ መዙሙሩ ምስጢረ ስሊሴ ተረዱኡ እዩ ዙዙምር ዔል። ንሱ ንኣምሊኻ 
ብዒባ ዙፋኑን ዔንጊ መንግስቱን ቅንዒናኡን ክዋዴሶ ዴሕሪ ምጽናሕ፡ ጽዴቂ ስሇዙፈተ 
ዐመጻ ግና ስሇዙጸሌኤ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንኣምሊኻ ሓሇፋ ኩልም ብጾቱ ብዔይቲ 
ሓጏስ ከምዙቀብኦ ይረብ። እቲ ብእግዖኣብሄር ኣምሊ ብዔይቲ ሓጏስ ዙቅባእ ዔል 
መን እዩ? እቲ ቃሌ እቲ ዙተቀብኤ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ምዃኑ እዩ ዙነግረና። እምበኣር 
በዖ ክንዴዖ ዯበና ምስክር ተከቢብና ካብ ሃሇና፡ ብስሊሴ ዔይንኣምነለ ይዋን ብስሊሴ 
ብምእማንና እንሓፍረለን ተጋጊና ከይንዋን ኢሌና እንፈርሃለን እንጠራጠረለ 
ምኻንያት ኣይርኣየናን። 

 
13. መዙ110፡1-3፡- “ጏይታ (እግዖኣብሄር ኣቦ) ንጏይታይ (እግዖኣብሄር ዱ) ንጸሊእትኹ 

መርገጺ እግርኹ ኻሳዒ ዙገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በል። እግዖኣብሄር ካብ ጽዮን 
በትሪ ስሌጣንካ ኻሌእኻ እዩ፡ ኣብ ማእከሌ ጸሊእትኹ ግእ። በታ ሰራወትካ እተኻትተሊ 
መዐሌቲ ህዙብኹ ፈትዩ ይመጽእ፡ ከምቲ ኹብ ከርሲ ጋሕታ ዖመጽእ ኣዋሉ ከምኡ 
መንእሰይካ ብሌብሲ ቕዴስና ይመጹኹ።” “  

  
14. ዔፍ18፡- ንንዔፍጥረት ምዒራፍ 18 ብዒምቇት እንተዴኣ ተከታቲሌናያ፡ ብዒባ ስሊሴ ጽቡቕ 

መረዲእታ ክንረኻብ ንኻእሌ ኢና። ኣብርሃም ኣብ ኣፍ ዯገ ዴንኳን ተቐሚጡ ከል 
እግዖኣብሄር ከምዙተገሌጸለ እሞ፡ ስሇስተ ሰብኡት ከምዙርኣየ፡ ብዙርኣዮም ዴማ 
ክቅበልም ናብኣታቶም ከምዙጏየየ እሞ ኣብ ምዴሪ ከምዙሰገዯ፡ ቐጺለ ዴማ ስሇስተ 
ሰብኡት ሪኡን ናብኦም ጏይዩን ኻነሱ “ጏይታይ ኣብ ቅዴሜኹ ሞገስ እንተ ዯኣ ረኸበስ 
በጃኹ ንባርያኹ ኣይትሕሇፈኒ...” ከምዙበሇ ነንብብ። (ዔፍ18፡1-3)ነቲ ዴሒሩ ዙመጸ 
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ክንምሇሶ ኢና። ኣብ ፍቕዱ ከምንርእዮ ኣብርሃም ሰሇስተ ሰብኡት ሪኡ፡ ናብኦም ጏይዩ 
ኻነሱ፡ ከም ንሓዯ ሰብኣይ ዙረብ ዔል እንኪመስሌ “ጏይታይ” ኢለ። ኣብዖ 
ከነስተዋዒል ዔልና ንኣብርሃም ኣምሊኻ እዩ ተገሉጹለ ዔል። ስሇዖ እዚም ሰሇስተ ሰብኡት 
እቶም ሰሇስተ ኣካሊት ስሊሴ እዮም። ኣብርሃም ሰሇስተ ብምርኣዩ ኣምሊኻ ብሰሇስተ 
ምለኣት ኣካሊት ከምዙቆመ ንርዲእ። “ጏይታይ..... ኣይትሕሇፈኒ” ብምባለ ዴማ ነቲ ኣብ 
መንጏ እዚም ሰሇስተ ኣካሊት ስሊሴ ንዔል መሇኯታወ ሓዴነት ከነስተዋዒል ንኻእሌ። ሕጂ 
እዚም ሰሇስተ ሰብኡት እሞ ከመይ ጌርና ኢና ስሊሴ ምዃኖም ነረጋግጽ ዙብሌ ሓሳብ ናብ 
ኣእምሮና ክመጽእ ይኻእሌ እዩ። ብርግጽዋን መሌሲ ክረክብ ዔልዌ ሕቶ እዩ። ብዒባ 
እዖ ዴማ ክንርኢ ኢና። 

 
ብመጀመርያ ነቲ ናይታ ምዒራፍ ቀዲመይቲ ፍቕዱ ንርኣያ፡ ንኣብርሃም ዙተገሌጸለ 
እግዖኣብሄር ከምዙኽነ እያ ትነግረና። ብዴሕርዖ እዋን ኣብርሃም ነዚም ሰሇስተ ሰብኡት 
ዙዲል ኣዲሌዩ ምስ ዴኤ፡ እቲ ኣብ መንጏ እዚም ሰብኡትን ኣብርሃምን ዙተካየዯ ዙርርብ 
ከምዖ ይንበብ። “ ንሳቶም ዴማ ስበይትኹ ሳራ ኣበይ ኣሊ በሌዌ። ንሱ ኣ ኣብ ዴንኳን 
እንሃ በሇ። ሽዎ ንሱ ንዐመታ ከምዖ ቕንያት እዖ ርግጽ ክምሇስካ እየ ስበይትኹ ሳራ ዴማ 
እንሃ ሽዎ ዱ ኸህሌዉ እዩ በሇ።” ዔፍ18፡9-10 ሕጂዋን ብጥንቃቀ ነስተዋዒሌ እቶም 
ሰሇስተ ሰብኡት ብዒባ ሰበይቱ ሓቲቶሞ ክንሶም፡ ኣብርሃም መሌሲ ምስሃቦም እቲ 
ዙረብ ኣካሌ ሓዯ ኯይኑ ኢና ንረኻቦ። እዖ ንዐመታ ክመጽእ እየ ሳራ ክትሌዴ እያ 
ዙብሌ ዔል መን እዩ ኢሌና ምስ እንሓትት፡ እቲ ዙረብ ዔል ኣምሊኻ ባዒለ ምዃኑ 
ኣብተን ስዏበን ዔሇዉ ፍቕዴታት ክንርዲእ ንኻእሌ። ሳራ ክትሌዱ ኢኸ ምስ ተባህሇት 
ኩነታት ሪኣ ከም ዙሰሓቀት እሞ፡እግዖኣብሄር ንምንታይ ትስሕቂ ክብሊ ከል ነንብብ። 
ብሕጽር ዙበሇ ኣዔራርባ እቲ ዙርርብ ምስ ሰሇስተ ተራ ሰብኡት ዔይኯነስ ምስቶም 
ብኣርኣያ ሰብ ገእ ርእሶም ንኣብርሃም ዙገሇጹ ሰሇሰተ ኣካሊት ስሊሴ እዩ ነይሩ። እዚም 
ሰሇስተ ሰብኡት ተራ ሰብኡት ኔሮም እንተዙኮኑ ንሳራ ከምትሌዴ እዖ ዴማ ንኣታቶም 
ቀሉሌ ምዃኑ ክረብዉ ፈጺሞም ኣይምኻኣለን። እምበኣርሲ ነስተዋዒሌ ኣምሊኻ ስለስ 
ሓዯ ኣምሊኻ እዩ ክንብሌ ከልና ንስጋና ዔይኯነስ ንቓሌ ኣምሊኻ ስሇዙኣመንና እዩ።  

 
 
15. ማቴ28፡19-20 “ስሇዖ ኸደ ንዅልም ኣህብ ብስም ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ 

እናኣጥመቕኩም ዙኣዔዙኩም ኵለ ኸሕሌዋ ከኣ እናመሀርኩም ዯቀ መሙርቲ 
ግበርዌም።” 

 
መጽሓፍ ቅደስ ኣብዖ ክፍሉ ንኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ግና ኣብ ትሕቲ “..ብስም..” 
ዙብሌ ንጽሌ ስም እዩ ገሉጽዌም ዔል። ሰሇስተ ክንሶም ብኣስማት ክብልም እናተገብዑ 
(ብሌምዲወ ኣጸሓሕፋ ማሇተይ እየ) ብስም ምባለ ምስጢረ ስሊሴ ንምግሊጽ እዩ። ስሇዖ 
እቲ “..ብስም ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ....” ዙብሌ ቃሌ ዔሕሌፈሌና መሌእኻቲ ኣቦ፡ 
ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ነፍስ ከፎም ገእ ርእሱ ዙእሇ ኣካሌ እኳ እንተሇዌ፡ ፍጹም 
ማእረን ሓዯን እዮም። 
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ቅደሳን ኣሕዉተይ ከምዖ ክንርእዮ ዙጸናሕናዮ ብተዯጋጋሚ ነቲ ሓዯ ኣምሊኻ ብቛንቛ 
እብራይስጥ ተዉሂቡዌ ዔል ኣስማት፡ ኣብ ክንዱ ንጽሌ ቁጽሪ ናይ ስዉስዋ ናይ ብዕሕ ምዃኑ 
ይሕብር። ግና ነቲ ብብዕሕ ቁጽሪ እተጠቅሰ ስም ዔሰንዮ ግሲ ናይ ብዕሕ ቁጽሪ ምዃን 
ገዱፉ ናይ ንጽሌ ቁጽሪ ይዋን። ናይዖ ኣገባብ ኣጸሓሕፋ ካብ ሌሙዲወ ስዉስዋ ዙጸ እዩ። 
ግና እቶም ዙጸሓፍዌ ነብያት ብኣምሊኻ ንእተዉህቦም መዙገብቲ ምስክር ዯኣ እምበር 
መሃዙቱ ስሇ ዔይነበሩ ከምቲ እተዉህቦም ክጽሕፉ ናይ ግዴን ነበረ። በዖ ምኻንያት እዖ ዴማ 
ሌሙዲወ ኣገባብ ስዉስዋ ስዏሮም ክጽሕፉ ግዴን ኯኖም። ንመረዴኢ ክኽነና፡ እቶም ነብያት 
ዯጋጊሞም ኣብ ክንዱ 'ንሕና ኢና' ዖብሌ ግቡእ ስዉስዋሲ፡ 'ንሕና እየ' ኢልም ይጽሕፉ 
ነይሮም ከም ማሇት እዩ። እዚም ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናዮም ጥቅስታት ካብ ብዕሕ ብሒዯት 
መረጋገጺ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ እተገሌጸ እሞ ንሕና ዴማ እነምሌኼ ኣምሊኻ ንሱ ስለስ 
ኣምሊኻ ከምዙኽነ እዩ። ብስሊሴ ንምእማን እቲ ዙዐበየን እንኮን መርትዓና መጽሓፍ ቅደስ 
ስሇዙኽነ  ነዖ ቃሌ እዖ ምቕባለ ብኩለ ግቡእ እዩ።  
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ምዒራፍ ሽደሽተ 
 

ኣምሊኻ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ 
 

ቅደስ ቃሌ ኣብ ብዕሕ ስፍራ ኣምሊኻ ሓዯ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ይረብ እዩ። ገሇ ሒዯት 
ክንጠቅስ። 
   

“ዌ እስራኤሌ፡ ስማዒ እግዖኣብሄር ኣምሊኻና ሓዯ እግዖኣብሄር እዩ።” ዔዲ6፡4  
 
 “..ብጀካይ ኣምሊኻ የሌቦን።.... ብጀካይድ ኣምሊኻ ኣል እዩ? ካሌእ ከዋሒ የሌቦን፡ ገሇ እኳ 

ኣይፈሌጥን።” ኢሳ44፡6,8 ,8 
 

“...ኣምሊኻ ግና ሓዯ በይኑ እዩ” ገሊ3፡20  
 
መጽሓፍ ቅደስ በቲ ሓዯ ገን ሓዯ ኣምሊኻ ከምዔል እናነገረና፡ በቲ ካሌእ ገን ዴማ ኣቦ 
ዱ መንፈስ ቅደስ ነፍስ ከፎም ብንጹር 'ኣምሊኻ' ስሚይዌም ይርብ። እዖ ንምንታይ እዩ 
ከምኡ ኯይኑ? እቲ መሌሲ ኣዙዩ ቀሉሌ እዩ፡ እቲ ሓዯ ኣምሊኻ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት 
(ኣቦ ዱ መንፈስ ቅደስ) ዙቖመ ስሇዙኽነ እዩ። እዖ ነቲ ምስ ቃሌ ኣምሊኻ ክሰማማዒ ኢለ 
ዙኣምን ሌቢ ንዔሇዌ ሰብ ብዕሕ ከቢዴ ኣይኯነን። እንተ ነቲ ንቃሌ ኣምሊኻ ንረብሓ ርእሱ 
ዙጠወ ጠዉይ ግና ክሓጠለ ኣይኻእሌን እዩ። እቲ ንኣይ ዔሕጉሰኒ ነገር እንተል ቃሌ ኣምሊኻ 
ሰብ ይቀበል ኣይቀበል ሓቂ ኯይኑ ክነብር ምኻኣለ እዩ። ነዖ እዩ እምበኣር ንሕና ምስዖ ቃሌ 
ሓቂ ክንሓብር ተዯሌዩና ዔል። 
 
ነታ ኣብ ዔዲ6፡4 “ዌ እስራኤሌ፡ ስማዒ እግዖኣብሄር ኣምሊኻና ሓዯ እግዖኣብሄር እዩ።” ትብሌ 
ቃሌ፡ ብዕሓት ሰባት ስሊሴ ዙባሃሌ ነገር የሌቦን ንምባሌ ኣብ ዔይቦታኣ እናእተዋ ነቲ 
መሰረታወ ትርጉም ክጠዋይዌ ይፍትኑ እዮም። እቲ ባህ ዔብሌ ግና ካብተን ኣብ መጽሓፍ 
ቅደስ ብዒባ እቲ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ኣምሊኻ ብንጹር ዙረባ ፍቕዴታት ሓንቲ 
እ ፍቕዱ ምዃና እዩ። ብርግጽ ነ ፍቕዱ በቲ መሰረታወ ትርጉማ ምስ እነስተዋዒሊ፡ ነቲ ኣብ 
ስለስ ኣምሊኻ ዔል ሓዴነትን ሰሇስትነትን ክንርዴኦ ኣየጸግመናን። “ 
 
ዌ እስራኤሌ ስማዒ እግዖኣብሄር ኣምሊኻና ሓዯ እግዖኣብሄር እዩ።”  እዖ ኣብዖ ንረኻቦ 
“ሓዯ” ዖብሌ ቃሌ ኣብቲ በሪ ጽሑፍ “ኤሃዴ” ተባሂለ ተተርጊሙ ኣል። ናይ እብራይስጥ 
መጽሓፍ ቅደስ ነቲ ንሕና 'ሓዯ' እንብል ቃሌ ንምግሊጽö ክሌተ ቃሊት እዩ ዙጥቐም፡ “ኤሃዴ” 
ን “ያሂዴ” ዖብሌ። 'ያሂዴ' ማሇት 'ሓዯ በይኑ፡ ንጽሌ፡ ካሌኣይ ዔይብለ' ማሇት እዩ። ኤሃዴ 
ማሇት ግና 'ሕብረት ናይ ብዕሓት (ናይ ሌዒሉ ሓዯ ዙኽነ ሕብረት) ፡ ሓዴነት' እዩ 
ዙትርጎም። እምበኣር ነስተዋዒሌ እቲ ኣብ ዔዲ6፡4 ዔል ቃሌ ብዒባ ሓዯ ኣካሌ ዖረብ 
ዔይኯነስ ኣምሊኻና ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ ምዃኑ እዩ ዔመሌከተና። 
ነዖ ሓሳብ እዖ ንምርዲእ ዔፍ2፡24 ክንርእዮ ሰናይ እዩ፡ “ስሇዖ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዱኡን 
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ይሐዴግ ምስ ሰበይቱ ኣ ይጠብቕ። ሓዯ ስጋ ዴማ ይኽኑ።” ኣብዖ ሓዯ ስጋ ኪኼኑ እዮም 
ኪብሌ ከል እቶም ክሌተ ዙነበሩ እቲ ሓዯ ኣብቲ ሓዯ ተጠቅሉለ ይ ተዉሒጡ፡ ሓዯ(ንጽሌ) 
ይኯኑ ማሇት ኣይኯነን። ኣብዖ ዔመሌክተና ሰብኣይን ሰበይቲን ናብ ሓዯ ፍጹም ምትእስሳርን 
ሕብረትን ሓዴነትን ከምዙመጹ እዩ። ናብቲ ሓዴነት ክመጹ ከሇዋ ግና ክሌተ ኣካሊት 
ምዃኖም ንማንም ብሩህ እዩ። ስሇዖ እቲ ናይ እብራይስጥ ቃሌ ነቲ ናይ ኣምሊኻ ሓዯ ምዃን 
ክገሌጽ ከል ዙተጠቅመለ ቃሌ እቲ ንሰብኣይን ሰበይቲ ሓዯ ስጋ ይኯኑ ክብሌ ዙተጠቅመለ 
ቃሌ እዩ። እዖ ከኣ እዩ ንኣና ኣምሊኻ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ፡ ሓዯ ምዃኑ ግና ብሰሇስተ ምለኣት 
ኣካሊት ከይቐዋም ኣይኻሌክልን ናብ ዙብሌ ቅደስ መዯምዯምታ ዔብጽሓና።  
 
  

† ኣምሊኻ (ስሊሴ) ብምንታይ እዩ ሓዯ ዙዋን ብምንታይ'ዩ ከኣ ሰሇስተ 
ዙዋን? 

 
ከምቲ ኣቐዱምና ዙበሌናዮ ኣምሊኻና ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። ንሱ ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት 
ዙቖመ ሓዯ ኣምሊኻ እዩ። ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ክንብሌ ከልና ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ 
ቅደስ ማሇትና እዩ። ሓዯ ክንብሌ ከልና ዴማ ኣብ መንጎ ስሊሴ ምብሌሊጽ ዙበሃሌ የሌቦን። 
ንትምህርትና ምርዴኡ መታን ክከኣሇና ስሊሴ ብምንታይ ሓዯ ይዋን ብምንታይ'ከ ሰሇስተ 
ይዋን ቐጺሌና በብሓዯ ክንሪኦ ኢና። 
 

ኣምሊኻ ብምንታይ ሓዯ (ማዒረ) ይዋን?  
 
1. ብህሌዋና 

ገሇ ገሇ መናፍቓን ማዒርነት ኣብ መንጎ ስሊሴ ከምዔየል ንምርዲእ ኣቦ ቅዴሚ ዱ ነይሩ 
እዩ ዖብሌ ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ ርዴኢት ከቅርቡ ይፍትኑ እዮም። እቲ ሓቂ ግና 
ሓዱኦም ቅዴሚ ሓዱኦም ኣይነበሩን። ኣቦ ቅዴሚ ዐሇም ጸኒሑ እዩ፡ ዴሕሪ ዐሇም 
ምሕሊፋዋን ብምሌኣት ንዔሇኣሇም ክነብር እዩ። ዱን መንፈስ ቅደስዋን ከም ኣቦ 
ቅዴሚ ዐሇም ኔሮም እዮም፡ ዴሕሪ ዐሇም ምሕሊፋዋን ንዔሇኣሇም ብምሌኣት ጸኒዓም 
ክነብሩ እዮም። ብካሌእ ኣዔራርባ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ህሌዉን፡ ዔሇዋ፡ ዔይሞቱ፡ 
ነበርቲ ዔሇኣሇማዋያን እዮም።  

 
“..ኣነ ኻሳዒ መዲእታ ዐሇም ኩለ መዐሌቲ ምሳኹታኩም እየ።” ማቴ28፡19-20 
“ቃሌ ብመጀመርታ ነበረ...” ዮሃ1፡1-2  
“ኣነ እግዖኣብሄር ኣይሌጥን እየ እሞ ኣቱም ዯቂ ያእቆብ ስሇዖ ኣይጠፋእኩምን።” 
ሚሌክ3፡6 (ተሰኻቲ ፍቕዴታት ኢሳ40፡28 44፡28 መዙ102፡25,27) 

 
2. ብክብሪ፡ እቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ብክብሪ ኣይበሌጽን ዴማ ኣይንእስን፡ ሰሇስቲኦም ማዒረ 

ዙኽነ ክብሪ ይዋንኑ። መዙ104፡31 ዮሃ5፡23 ዮሃ1፡1-18 
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3. ብስሌጣን፡ ማዒረ ስሌጣን ኣሇዌም። እቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ብስሌጣን ኣይበሌጽን። 
ማቴ28፡20 ለቃ10፡21-22 ዮሃ14፡16 15፡26 ግ.ሃ2፡33 ሮሜ13፡1 

 
4. ብመሇኯት፡ መሇኮት ንሓይሉ፡ ኣምሊኻነት፡ ባህርይ፡ ግዙኣትን መንግስትን ክብርን 

ሞገስን ዔጠቃሌሌ ፍለይ ቃሌ እዩ። እዖ ካብ ኯነ ትርጉም መሇኯት ካብቶም ሰሇስተ 
ኣካሊት ስሊሴ ብሓይሉ፡ ኣምሊኻነት ባህርይ፡ ግዙኣትን፡ መንግስትን፡ ክብሪን፡ ሞገስን 
ዙዐቢ ይን ዙንእስ ከምዔየሌቦ ከነስተዋዒሌ ይግብኣና። ገሇ ገሇ ኣመንቲ ካብቲ 
ዙሰተይዌ ናይ ምህሮ ስሕተት ዒቋር ማይ ዙተሊዒሇ፡ ንኣቦ ብሓይሉ ካብ መንፈስ ቅደስን 
ዱን ከዒዒብይዌ ይዯሌዩ እዮም። መጽሓፍ ቅደስ ኣቦ ዱ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ 
ማዒረ ምዃኖም እዩ ዙገሌጸሌና።  

 
 ኣቦ ሓይሉ ከምዔሇዌ፡ 1ጴጥ1፡5 
 ዱ ሓይሉ ከምዔሇዌ፡ 2ቆሮ12፡9 
 መንፈስ ቅደስ ሓይሉ ከምዔሇዌ፡ ሮሜ15፡13  

 
5. ብባህርይ፡ ሰሇስቲኦም ሓዯ ዐይነት ባህርይ እዩ ዔሇዌም። ነቲ ኣቦ ዙዋንኖ ኩለ ባህርይ 

ዱን መንፈስ ቅደስዋን ይዋንንዌ። ብዒባ ባህርያት ኣምሊኻ ነቲ ኣቐዱምና ኣብ 
ትሕቲ ሓፈሻወ ባህርያት ኣምሊኻ ዙብሌ ኣርእስቲ ዙርኤናዮ ሓሳብ ብምርኣይ ክንርዲእ 
ንኻእሌ ኢና። ንኣብነት ንምርኣይ፡  

 ኣቦ ሓቂ እዩ፡ ዮሃ17፡3 
 ዱ ሓቂ እዩ፡ ዮሃ14፡6 
 መንፈስ ቅደስ ሓቂ እዩ፡ ዮሃ16፡13   

 
ካሌእ መጽሓፍ ቅደሳወ ኣብነት እንተዴኣ ሲዴና ሰሇስቲኦም ፍጹማን እዮም።  

 
 ኣቦ ቅደስ እዩ፡ ዔጸ15፡11 ዔላ11፡44-45 ዮሃ17፡11 ኢሳ5፡16  
 ዱ ቅደስ እዩ፡ ለቃ1፡35,49 ግ.ሃ3፡14 4፡29 1ጴጥ1፡16  
 መንፈስ ቅደስዋን ቅደስ እዩ፡ ኢሳ63፡11 6፡3 ራእ4፡8 1ጴጥ1፡2  

 
6. ብፍቓዴ፡ ንኩለ ነገር ብሓዯ ሓሳብ፡ ሌቢ፡ ፍታዋ ብሓዯ ፍቓዴ ይገብርዌ። ንኣብነት፡- 

፡-  
 ኣብ ምፍጣር ዐሇም (ዔፍ1፡1-3)  
 ኣብ ምፍጣር ሰብ (ዔፍ1፡26-28)  
 ኣብ ምስጓግ ኣዲም ካብ ኤዯን ገነት (ዔፍ3፡22)   
 ኣብ ምዋራዴ ናብ ምዴሪ (ዔፍ11፡7) ኯታስ ኣብ ኩለ መዲይ ኣብ፡ ዱ፡ 

መንፈስ ቅደስ ንኩለ ነገር ብሓዯ ሓሳብን ፍታዋን እዮም ዖገብርዌ።  
 
7. ብሓይሉ፡ ሰሇስቲኦም ማዒረ ዙኽነ ሓይሉ ኣሇዌም። እቲ ሓዯ ካብቲ ሓዯ ብሓይሉ 

ኣይበሌጽን ዴማ ኣይንእስን።   
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 ኣቦ ሓያሌ እዩ፡ 1ዘና29፡11-12 ኢሳ40፡29 ለቃ1፡35 ሮሜ1፡16።20 
 ዱ ሓያሌ እዩ፡ 1ቆሮ5፡3-4  
 መንፈስ ቅደስ ሓያሌ እዩ፡ ግ.ሃ1፡8 ሮሜ15፡13  

 
 
8. ብመሌክዒ (ብትርኢት)፡ ሓዱኦም ካብ ሓዱኦም ነወሕ፡ ሓጺር፡ ሓያሌ፡ ዴም፡ 

ቅሌጡፍ፡ ዙሑሌ ዙበሃሌ የሌቦን። ገሇ ገሇ ሇዉሃት ኣመንቲ ኣቦ ካብ ዱ ዙኣርግ መንፈስ 
ቅደስ ዴማ ካብ ዱ ብትርኢት ዙንእስ ኯይኑ ዙስምዓም እኳ እንተኽነ እቲ ሓቂ ግና 
ሰሇስቲኦም ብትርኢት ይን ብዙኽነ ነገር ማዒረ ከምዙኽኑ እዩ።   

 
9. ብስም፡ ሰሇስቲኦም ብማዒረ ዙምሌከቶም ሓባራወ ስም ይ ከኣ ናይ ሓዴነት ስም 

ኣሇዌም። ንኣብነት ሰሇስቲኦም 'ኣምሊኻ፡ ጎይታ፡ እግዖኣብሄር፡ ጆሆቫ፡ ኤሌሻዲይ፡ 
ያህዊህ ብዙብሌን ካሌእን ስም ይጽዋዎ።  

 

ኣምሊኻ (ስሊሴ) ብምንታይ እዩ ሰሇስተ ዖዋን?  
 

1. ብኣካሌ 
 
ስሊሴ ነፍሲ ከፎም ቀዉሚ ኣካሌ ኣሇዌም። እዖ ማሇት ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ነናቶም 
ኣካሌ ኣሇዌም። ኣቦ ክንብሌ ከልና ዱ ይዋን መንፈስ ቅደስ ኣይኯነን፡ ዱ ዴማ ኣቦ 
ይ ዴማ መንፈስ ቅደስ ኣይኯነን፡ መንፈስ ቅደስ እዋን ኣቦ ይዋን ዱ ኣይኯነን። 
ማቴ3፡16 ኣቦ ንሱ ኣቦ እዩ፡ ዱ ዴማ ዱ እዩ፡ መንፈስ ቅደስ እንተኽነዋን ንሱ መንፈስ 
ቅደስ እዩ።  

 
ኣብነት ነታ ኣብ ዮሃ1፡1 ዔሊ ቃሌ ንዋሰዴ። “ቓሌ ብመጀመርታ ነበረ፡ እቲ ቓሌ ዴማ ኣብ 
ኣምሊኻ ነበረ፡ እቲ ቓሌዋን ኣምሊኻ ነበረ።” ኣብዖ ቦታ እንተርኢና ቃሌ ተባሂለ ተገሉጹ 
ዔል ዱ ይ ዴማ የሱስ እዩ። ቃሌ ምስ ኣምሊኻ ነበር ዙብሌ ቃሌ ዴማ ነቲ ኣብ መንጏ 
ኣቦን ዱን ፍጹም ሕብረት ከምዔል ዔመሌክት እኳ እንተኽነ፡ ኣብኡ ዙተሓጸረ መሌእኻቲ 
ግና የብለን። ካሌእ ረዖን መሌእኻቲ ኣሇዌ፡ ኣቦ ርእሱ ዙኣሇ ኣካሌ እዩ፡ ዱ ዴማ ርእሱ 
ዙኣሇ ኣካሌ እዩ ዙብሌ። 

 
ኣብ ኢሳ48፡16 ዴማ “...እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንኣይን ንመንፈሱን ሌኢ ኣል።”  ዙብሌ ቃሌ 
ኣል። እዖ ቃሌ እንተዴኣ ብዒምት ክንርዴኦ እንተዴኣ ፈቲና የሱስን መንፈስ ኣምሊኻ 
ከምዙተሊ እዩ ዔርእየና። እዖ ኣ የሱስ ርእሱ ዙኣሇ ኣካሌ ከምዙኽነ፡ መንፈስ ቅደስዋን 
ርእሱ ዙኣሇ ኣካሌ ከም ዔሇዌ እዩ ዔርእየና። 

 
ኣብ ዮሃ14፡16-17 ዴማ “ኣነ ኣ ነቦ ኻሌምኖ እየ ንሱ ዴማ ንዔሇኣሇም ምሳኹትኩም ዖነብር 
ካሌእ መጻናንዏ ኸህበኩም እዩ።”  ዙብሌ ቃሌ ኢና ንረኻብ። ኣብዖ “.ኣነ” ብምባሌ ክርስቶስ 
ተገሉጹ ኣል። “.ነቦ.” ብምባለ ዴማ ኣቦ ተገሉጹ ኣል። “..ካሌእ መጽናንዏ..” ዙብሌ ዴማ 
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ንመንፈስ ቅደስ እዩ ዙዋኻሌ። በዖ ኣ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ብኣካሌ ሰሇስተ ምዃኖም 
ክንርዲእ ንኻእሌ። 

 
ኣብ ማቴ28፡19-20 ኣ “ስሇዖ ኸደ ንዅልም ኣህብ ብስም ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ 
እናኣጥመቕኩም ዙኣዔዙኩም ኵለ ኸሕሌዋ ከኣ እናመሀርኩም ዯቀ መሙርቲ 
ግበርዌም።”  ኣብዖዋን ናይ ሰሇስቲኦም ኣካሌነት ብግሌጺ እዩ ሰፊሩ ዔል።   
 
2. ብግብሪ 
 
ኣቦ ናቱ ግብሪ ከምዔሇዌ ዱን መንፈስ ቅደስዋን ነናቶም ግብሪ ኣሇዌም። ንኣብነት ኣቦ 
ሊዱ እዩ፡ ዱ ዴማ ተሊዱ መንፈስ ቅደስ ዴማ ሰራጺ እዩ። 
 
3. ብስም 
 
ከምቲ ናይ ሓባር ስም ስሇዔሇዌም ስሊሴ ብስም ሓዯ ይዋን ዙበሌና፡ ከምኡ ዴማ ኣቦ 
ዙጽዋዐለ ስም ካብ ዱን መንፈስ ቅደስን ስሇዙፍሇ ብስም ዴማ ሰሇስተ ይዋን እዩ። ኣቦ 
ብ 'ኣቦ' ዖብሌ ስም ክጽዉዒ እንከል ጎይታ የሱስ ዴማ 'ዱ' ብዙብሌ ስም ይጽዉዒ። መንፈስ 
ኣምሊኻ ዴማ 'መንፈስ ቅደስ' ብዙብሌ ስም ይጽዉዒ። ስሇዖ ስሊሴ ብስም ሰሇስተ እዩ። 
 
ሰሇስቲኦም ማዒረን ሓዯን እዮም። ገሇ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ሓሳብ ክንርኢ እንተዴኣ ኣዴሌዩ 
ዴማ ነዖ ዙስዒብ ሰንጠረዥ ምርኣይ ብዒባ እዖ ንብል ዔልና መጽሓፍ ቅደሳወ ሓቂ ጽቡቕ 
ምርዲእ ክህበና እዩ። ብዙተኹእሇ መጠን ግና ነዖ ሰንጠረዥ መጽሓፍ ቅደስና ሒዙና ነተን 
ኣብኡ ዙተጠቅሳ ፍቕዴታት ብዒምት ንመርምረን።  
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 መግሇጺ ኣቦ ዱ መንፈስ ቅደስ 

1.  ኣምሊኻ መዙ89፡26 1ጢሞ1፡16-17 
ዮሃ20፡28 

ግ.ሃ5፡3-4 

  
ፈጣሪ  

 
ኢሳ44፡24 
ዔፍ1፡1 

ቇላ1፡16 ዮሃ1፥1-
3 እብ1፡3 
መዙ33፡6 

መዙ33፡6 
እዮ33፡43 

 ዔሇኣሇማወ  መዙ93፡2  ኢሳ9፡6  እብ9፡144 
  

ኩለ ፈሊጢ  
 
መዙ147፡5 
1ነገ8፡39  

ዮሃ2፡24-25 
21፡17 ማቴ11፡27 
ራእ2፡23 

ኢሳ40፡13-14 
1ቆሮ2፡10-115 

 ኣይምርመርን  መዙ147፡5 
ማቴ11፡27 

ሮሜ11፡33 
ማቴ11፡27  

ኢሳ40፡13-146 

 ኣብ ኩለ ቦታ 
ዙርከብ 

ኤር23፡24 ማቴ18፡20 
28፡20 ዮሃ3፡13 

መዙ139፡7-107 

 ንኣገሌግልት 
ምሻምን ምዴራኻን 

ዔካ1፡3,6 
2ዘና36፡15 

ማቴ28፡17-20 ግ.ሃ13፡2,4 

 ንየሱስ ካብ ሞት 
ኣተንሰኦ 

1ተሰ1፡9-10 ዮሃ2፡19-21 ሮሜ8፡11 
1ጴጥ3፡18 

 ስሌጣን ኣብ ቅደሳን   
ጽሑፋት  

 
ዔጸ20፡22  

 
ዮሃ5፡24  

 
1ጢሞ4፡11 

 ንርኻሰት ምቕጻዒ
  

ዔጸ20፡7 ለቃ12፡8-9  ማቴ12፡311 

 ምቕዲስ፡ ምዴሓን   
ነህ9፡16-19 
   

 
ቲቶ1፡3  

1ቆሮ6፡11 
2ተሰ2፡13 
1ጴጥ1፡21 

 ህይት ምሃብ ሮሜ 6፡23 ዮሃ10፡27-28 ዮሃ6፡63 
ገሊ6፡181 

 ሓቅነት ዮሃ17፡3 ዮሃ14፡6 ዮሃ16፡131 
 ቅዴስና  ዮሃ17፡11 ግ.ሃ3፡14 ኢሳ63፡10-111 

 ሓያሌ 1ዘና29፡11-12 1ቆሮ5፡3-4 ሮሜ15፡131 
 ጸጋወ  ያእ4፡6  1ጢሞ1፡14 ዔካ12፡10  
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ምዒራፍ ሸዋዐተ 

 
ክርስቶስ የሱስ 

 
 

† ክርስቶስ ዙተጸዋዐለ ኣስማትን ዙተገሌጸለ መግሇጺታትን 
 
ነዖ ምዒራፍ ነቲ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዙተገሌጸለ መግሇጺታትን፡ ዙተጸዋዐሇን 
ኣስማትን ብምዙርር ክንጅምሮ ኢና። እዖ ንርእዮ መግሇጺን ኣስማትን ግና ብዒባ ክርስቶስ 
ካብ ተጻሕፈ ገሇ ምቓሌ ስሇዙኽነ ነፍስ ከፍና ኣብ ምስፋሕ እዔን ኣስማትን መግሇጺታትን 
እጃምና ነበርኻት።  
 
1. የሱስ፡ ...................................................... ማቴ1፡23 
2. የሱስ ክርስቶስ፡ ....................................... ዮሃ1፡17 
3. የሱስ ብዐሌ ናዙሬት፡ ............................. ማር1፡24 ለቃ24፡19 
4. ኣማኑኤሌ፡ .............................................. ኢሳ7፡14 
5. ኣቦ ዔሌኣሇም፡ ........................................ ኢሳ9፡6  
6. ኣምሊኻ፡ .................................................. ኢሳ9፡6 ዮሃ1፡1 
7. ሓያሌ ኣምሊኻ፡ ....................................... ኢሳ9፡6 ዮሃ1፡1-3 
8. እግዖኣብሄር፡ .......................................... ኢሳ40፡3 ምስ ማር1፡1-8 
9. ጏይታን ኣምሊኻን፡ ................................. ዮሃ20፡28 
10. ኣነ፡ ........................................................ ዮሃ5፡58  
11. ንጉስ፡ ................................................... ማቴ21፡5 መዙ2፡6 ማቴ2፡1-2 
12. ንጉሰ ነገስት፡ ጏይታ ጏይተት፡ ............ ራእ19፡16 
13. መስፍን ሰሊም፡ ....................................... ኢሳ9፡6 ኤፌ2፡14 
14. ቅደስ፡ ..................................................... ኢሳ4114 ማር1፡24 
15. ቃሌ፡ ....................................................... ዮሃ1፡1 
16. ሕያዉይ ጓሳ፡ ........................................... ዮሃ10፡11 
17. መምህር፡ .................................................. ዮሃ3፡2 ማቴ9፡11 
18. ሓቂ፡ ........................................................ ዮሃ14፡6 
19. ግሩም፡ ..................................................... ኢሳ9፡6 ዮሃ1፡14  
20. መዴሓኒ፡ ................................................. ለቃ2፡11 ቲቶ2፡13 2ጢሞ1፡10 
21. መዴሓኒ ዐሇም፡ ...................................... 1ዮሃ4፡14 
22. ዯገ፡ ......................................................... ዮሃ10፡9 
23. ነብዪ፡ ...................................................... ዔዲ11፡15,18 ማቴ21፡11 ለቃ24፡19 
24. ረቢ፡ ......................................................... ለቃ1፡49 20፡16 
25. ኣሜን፡ ...................................................... ራእ3፡14 
26. እንጌራ ህይት፡ ....................................... ዮሃ6፡32 
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27. መርዐወ፡ ................................................... ማቴ9፡15 
28. መሲሕ፡ .................................................... ዮሃ1፡41 
29. እምኒ መኣዙን፡ ........................................ ኤፌ2፡20 መዙ118፡22 1ጴጥ2፡8 
30. መካር፡ ...................................................... ኢሳ9፡6 ቆላ2፡3 
31. እሙን ምስክር፡ ........................................ ራእ5፡5 
32. ርእሲ ማሕበር፡ ......................................... ኤፌ5፡25 
33. ራሲ፡ ................................................... እብ1፡2 
34. ገንሸሌ ኣምሊኻ፡ ...................................... ዮሃ1፡14 
35. ዲሕረዉይ ኣዲም፡ ..................................... 1ቆሮ15፡45 
36. ህይት፡ .................................................. ዮሃ14፡6 
37. ብርሃን ዐሇም፡ ........................................ ዮሃ8፡12 
38. ናይ ይሁዲ ኣንበሳ፡ ................................ ራእ5፡5 
39. ሰብ፡ ....................................................... 1ጢሞ2፡5 
40. ኹሌኣይ ሰብ፡ ......................................... 1ቆሮ15፡47 
41. ሉቀ ኹህናት፡ ......................................... እብ3፡1 
42. ትንሳኤን ህይትን፡ ............................... ዮሃ11፡25 
43. ዋሒ፡ .................................................. 1ቆሮ10፡4 ማቴ16፡18 
44. ብሩኻ ዱ፡ ............................................ ማር14፡61 
45. ዱ ዲወት፡ ............................................ ማቴ12፡23 
46. ዱ ኣምሊኻ፡ .......................................... ዮሃ10፡36  
47. ዱ ሰብ፡ ............................................... ማር10፡45 ዲን7፡13 ማቴ20፡28 
48. ዱ፡ ....................................................... መዙ2፡7 እብ5፡8 
49. ፍትዋ ዱ፡ ........................................... ማቴ3፡17 
50. እቲ እንኮ ዱ፡ ...................................... ዮሃ1፡14,18 3፡16 
51. ጉንዱ ሓቂ፡ ............................................. ዮሃ15፡1 
52. መገዱ፡ ..................................................... ዮሃ14፡6 
53. መሌኣኻ ኣምሊኻ፡ ..................................... ዔፍ48፡16 ዔጸ23፡20-21 
54. ቅቡእ፡ ..................................................... መዙ2፡2 
55. ሃዉርያ፡ .................................................... እብ3፡1 
56. ጀማሪን ዯምዲሚን እምነትና፡ .................. እብ12፡1 
57. በኵሪ ፍጥረት ኣምሊኻ፡ ........................... ራእ22፡12 3፡14 
58. ጨንፈር፡ .................................................. ኢሳ11፡1 ማቴ2፡23 

 
 

ክርስቶስ እቲ ብስጋ እተገሌጸ ኣምሊኻ 
 
መጽሓፍ ቅደስ ክርስቶስ የሱስ እቲ ብስጋ ዙተገሌጸ፡ ካብ ዔሇኣሇም ዔነበረ ኣምሊኻ ምዃኑ 
ኣብ እተፈሊሇየ ቦታታት ብንጹር እዩ ዙምህሮ። ንኣብነት ጳዋልስ ንጢሞቲስ ኣብ ዙጸሓፈለ 
መሌእኻቲ ከምዖ ዙስዒብ ብምባሌ ክርስቶስ እቲ ንምዴሓን ዯቂ ሰባት ብስጋ ዙተገሌጸ 
ኣምሊኻ ከምዙኽነ ይረብ። “ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምሌኼ ዐብዪ እዩ፡ ንንሱ (የሱስ) ብስጋ 
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እተገሌጸ ብመንፈስ ጸዯቐ፡ ንመሊእኻቲ ተራእየ፡ ኣብ ኣህብ ተሰብከ፡ ኣብ ዐሇም ተኣምነ፡ 
ናብ ክብሪ ውረገ።” 1ጢሞ3፡16 ነ 'ንሱ ብስጋ እተገሌጸ' ትብሌ ቃሌ እቲ ናይ ኪንግ ጀምስ 

ትርጉም ከምዖ ዙስዒብ ክብሌ ኣብሪህዉ ኣል፡ “እቲ ብስጋ እተገሌጸ ኣምሊኻ” (God was 

manifest in the flesh   
 
ብርግጽ ነቲ ሓቂ ብግርህነት ክቕበሌዌ ንዙመርጹ ኩልም መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ክርስቶስ 
ኣምሊኻነት ብንጹር ከምዙረብ ንምርዴኡ ኣይጽገሙን እዮም። ኣብ ኣገሌግልተይ ብዕሓት 
ብዒባ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ቃሌ ኣምሊኻ ብንጹር ዙረብ ዔይስምዓም፡ ግና 
ኣምሊኻነት የሱስ ዙቅበለ ኣመንቲ፡ ንእምነቶም በቲ ትሌ ቃሌ ዔይኯነስ፡ ብኣብነት ጥራይ 
ከረዴኡ ክፍትኑ ኣጋጢሞምኒ እዮም። ኣነ ኣብነት ኣይኯነን ዙቃም ዔል ግና ብዔይ 
ኣብነት ከነረዴእ ክሳዒ ንኻእሌ መጽሓፍ ቅደስ በዖ ሓቂ እዖ መሉኡ ከምዔል ከርኢ እየ ዯሌየ 
ዔል። ብርግጽ ሕጂዋን ነቲ ዙበሌኩዌ ዯጊመ ክብል እፈቱ፡ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ እተገሌጸ 
ኣምሊኻ እዩ፡ እዖ ዴማ መጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮ እዩ። ነዖ ንምርግጋጽ ቐጺሌና ገሇ ክፋሊት 
መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ዕርያ እዖ ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና።  

 
 ዔሇኣሊማወ ኣምሊኻን ፈጣሪን እዩ፡ “ብዒባ ደ ግና ኣታ ኣምሊይ ዙፋንካ 

ንዔሇኣሇም ኣሇም ይነብር በትሪ መንግስትኹዋን በትሪ ቕንዒና እያ፡” እብ1፡8,10-12 
13፡8 መዙ102፡24-27 ኢሳ9፡6 ዮሃ1፡1-3 ዮሃ8፡58 ራእ1፡8 

 
 ሓያሌ ይ ከኣ ብርቱዒ ኣምሊኻ እዩ፡ “ህጻን ተሉደሌና ዱ ተዋሂቡና እዩ እሞ፡ 

እቲ ግዙኣት ከኣ መንኯቡ እዩ፡ ስሙዋን ግሩም፡ መካር፡ ብርቱዒ ኣምሊኻ፡ ኣቦ 
ዔሇኣሇም፡ መስፍን ሰሊም ኪስመ እዩ። ኢሳ9፡6 ተሳኸ እዔን ዙስዒባ ፍቕዴታት 
ብህዴኣት መርምረን ለቃ6፡8 ዮሃ2፡24-25 21፡17 ራእ2፡23 

 
 ፈጣሪ ኩለ ነገር እዩ፡ “ብእኡ ለ ኽነ፡ ካብቲ ዙኽነ ዔበሇ ዴማ ብዔይ ብእኡ 

ዙኽነ የሌቦን። ዮሃ1፡3 “ኣብ ሰማያትን ኣብ ምዴርን ዔል ዖርኤን ዔይርኤን ዙፋናት 
ኯኑ ይስ ጏይትነት ሕሌቅነት ይስ ስሌጣናት ኩለ ብእኡ ተፈጢሩ ኣል እሞ 
ኩለ ብእኡን ንእኡን እዩ እተፈጥረ።” ቆላ1፡16 እብ1፡2,10 ነህ9፡6 ኢሳ40፡28 

 
 ኩለ ከኣሉ እዩ፡ “ግና ከምቲ ኣባና ዖገብር ሓይሉ ካብቲ ንሕና እንሌምኖን 

ኣንሓስቦንም ዔበሇ እምብ ኣዒዖዕ ኸገብር ዖከኣል...” ኤፌ3፡20 “ንሱ በቲ ንለ 
ኸመሌከለ ዖከኣል ሓይሉ ነቲ ኻቡር ስጋኡ ምእንቲ ኸመስሌ ነዖ ናይ ዋርዯት 
ስጋና ኸሌዋጦ እዩ።” ፊሉ3፡20-21 (ቆላ2፡10 እብ1፡3 ራእ1፡8 2፡26-27 ኣንብብ) 

 
 ኩለ ፈሊጢ እዩ፡ ክርስቶስ የሱስ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ  ስሇዙኽነ ነቲ ንሱ 

እንተዴኣ ዔይገሉጹለ ማንም ክፈሌጦ ዔይኻእሌ እግዖኣብሄር ኣቦ ይፈሌጦ፡ “ነነቦ 
ከኣ ብጀካ ዴን እቲ ዱ ኸገሌጸለ ዖፈቱን ዖፈሌጦ የሌቦን።” ማቴ11፡27 
ከምኡዋን ኩለ ፈሊጥን ሌቢን ኩሊሉትን ዙምርምር ካብ ምዃኑ ዙተሊዒሇ፡ ነቲ 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 40 

ብቀሉለ ክትፈሌጦ ዔይኻኣሌ ኣብ ዯቂ ሰባት ኣእምሮ ንዔል ሓሳባት ኩለ ይፈሌጦ። 
(ማቴ12፡25 ለቃ6፡8 ዮሃ2፡24-25 21፡17 ቆላ2፡3 ራእ2፡18,23 ተመሌከት) 

 
 ኣብ ኩለ ስፍራ ይርብ። ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ንብዕሓት ዙመስልም ብቦታ 

ዙዴረት ኣምሊኻ ኣይኯነን። ንሱ ኣብ ሓዯ እዉን ኣብ ኩለ ስፍራ ክርብ ዙኻእሌ 
ብቦታ ዔይዴረት ኣምሊኻ እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ ኣበየናይ ቦታ ብዔየገዴስ ክሌተ ይ 
ሰሇስተ ብስሙ ኣብ እተኣከቡለ ንሱ ኣብ ማእከልም ክርብ ከምዙኻእሌ ኣብ ቃለ 
እተጻሕፈ። (ማቴ18፡20 28፡20) ኣብ ካሌእ ጽሑፍ ምስእንርኢ ዴማ ክርስቶስ 
የሱስ ኣብ ምዴሪ ኣብ እተመሊሇሰለ እዉን ኣብ ምዴሪ ኻነሱ ኣብ ሰማያት ከምዔል 
ይረብ ነይሩ፡ እዖ ኣብ ኩለ ስፍራ ዙርብ ንምዃኑ ዐብዪ መጽሓፍ ቅደሳወ 
መርትዓ እዩ። “ብጀካ እቲ ኹብ ሰማይ ዙረዯ ኣብ ሰማይዋን ዔል ዱ ሰብ ናብ 
ሰማይ ዙዯየበ ሓዯ እኳ የሌቦን።” ዮሃ3፡13 ኤፌ1፡23  

 
 ዒዕዙ ኣምሊኻን መዴሓኒን እዩ፡ “እቲ ብሩኻ ተስፋን ናይቲ ዒዕዙ ኣምሊኻናን 

መዴሓኒና የሱስ ክርስቶስን ምግሊጽ ክብሪ እናተጸቤና...” ቲቶ2፡13 ኣምሊኻ ካብቲ 
ኣብ ብለይ ኪዲን ብዒባ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዙመጽእ ምዴሓን ብኣፍ ነብያቱ 
ካብ ተረበን ቃሊት ሓንቲ ዙኽነት ሆሴ1፡7 ምስ እንርኢ ኣምሊኻ በቲ ኣምሊኻ 
ዙኽነ መዴሓኒ ክርስቶስ የሱስ ንህዙቡ ከምዔዴሕኖ እዩ ዙረብ። “ንቤት ይሁዲ 
ግና ክምሕሮም እየ እግዖኣብሄር ኣምሊኼም እየ ዔዴሕኖም እምበር ብቐስትን 
ብሰይፍን ብዋግእን በፍራስን ብፈረሰኛታትንሲ ኣየዴሕኖምን እየ።” ብስምትዋዐሌ 
ንርኣያ ነ ፍቕዱ ኣምሊኻ ንቤት ይሁዲ ብኣምሊኻ ከምዔዴሕኖም እዩ ዙረብ ዔል። 
እዖ እምበኣር ነቶም ክርስቶስ መዴሓኒ ዯኣ እምበር ኣምሊኻ ኣኣይኯኑን ዙብለ 
ዒዕማት ዐብዪ ጽፍዏት እዩ። ክርስቶስ መዴሓኒን ኣምሊኻን እዩ። 

 
 ሌዒሉ ኩለ ዙኽነ ኣምሊኻ፡ ብዕሓት ሓያሊን ዙመስለ እኳ እንተሇዋ ክርስቶስ 

የሱስ ግና ከምቲ ኣብ ቃለ ተገሉጹ ዔል ሌዒሉ ኩለ ዙኽነ ኣምሊኻ እዩ። “ኣቦታት 
ከኣ ናታቶም እዮም ክርስቶስዋን ብስጋ ኹባታቶም እዩ ንሱ ንዔሇኣሇም ብሩኻ 
ኣምሊኻ ሌዒሉ ለ እዩ።” ሮሜ9፡5 ብርግጽ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ሰማይ ይን 
ኣብ ምዴሪን ትሕቲ ምዴርን መዲዴርቲ ዔይብለ ሌዒሉ ኩለ ዙኽነ ኣምሊኻ እዩ። 
ነዖ ከምዖ ኣምሊኻ ምምሊኻ ክንዯይ ዒዴሌ እዩ። ኣታ ሰብ ንክርስቶስ ከተምሌኻ 
ካብ ኣምሊክ ዐብዪ ርስቲ ብምርኹብካ ኣዙዩ ባህ ክብሇካ ይግብኦ እዩ። 

 
 ፈራዱ ኣምሊኻ እዩ፡ ቅደስ ቃሌ ብዔይካ ኣምሊኻ ካሌእ ፈራዱ ከምዔየል ብንጹር 

እዩ ዙምህር። እዖ ንኩሊትና ርደእ ስሇዙኽነ መብርሂ ዔዴሌዩ ነገር ኣይኯነን። 
ኣምሊኻ ፈራዱ እዩ። እቲ ሕቶ ግና እዖ ፈራዱ ኩለ ዙኽነ ኣምሊኻ መን እዩ ዙብሌ 
እዩ። እዖዋን ንቃሌ ኣምሊኻ ጠንቂቁ ዙፈሌጥ ሰብ ንክምሌሶ ዔጸግሞ ኣይኯነን። 
እቲ ፈራዴ ኩለ ዙኽነ ኣምሊኻ ክርስቶስ የሱስ እዩ። ጳዋልስ እዖ ሚስጥር 
ዙበርሃለ ሰብ ስሇዙነበረ እዩ ነቲ ኣብ ቅዴሚ ክርስቶስ ንግሃዯለ ስፍራ መንበር 
ፍርዱ ክርስቶስ ኢለ ዙገሇጾ። ክርስትሶ ፈራዱ ስሇዙኽነ ኩሊትና ኣብ ቅዴሚ 
መንበር ፍርዱ ክርስቶስ ክንገሃዴ ኢና። 2ቆሮ5፡10 ኣብ ካሌእ ጽሑፍዋን ክርስቶስ 
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የሱስ ከምዙፈርዴ ተገሉጹ ኣል። ኣብነት ነቲ ኣብ መዙ12፡1-4 እተጻሕፈ ቃሌ ካብ 
ብለይ ኪዲን ሲዴና፡ ምስቲ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ኣብ 1ቆሮ4፡5 ዔል ኣሚዴና ምስ 
እንርእዮ ክርስቶስ እቲ ፈራዱ ኩለ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ኢና ኣብ መዯምዯምታ 
ንበጽሕ። ካብዖ ሓሳብ ከይጻእና ሕጂዋን ነቲ ኣብ 2ጢሞ4፡1 ዔል ቃሌ ክንርእዮ 
እፈቱ፡ “...ብጊዘኡን ብዔይጊዘኡን ከተስምዒ፡ ክትገንሕ፡ ክትቀጽዒ ክትምዒዴ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኻን ኣብ ቅዴሚ እቲ ንንህያዉንን ምዋታትን ኪፈርዴ ዔሇዌ ክርስቶስ 
የሱስ በቲ ምግሊጹን መንግስቱን ኤማሕጽነካ ኣል።” እ ፍቕዱ እዖኣ ኩለ 
ብክርስቶስ የሱስ ከምዙፍረዴ እያ ተረዴኣና። እዖ ከኣ ኣምሊኻትነት ክርስቶስ የሱስ 
እዩ ዔብርሃሌና። 

 
 ንጉስ እዩ፡ ክርስቶስ የሱስ ብሰብን ካብ ሰብን ዔይኯነ ብገእ ርእሱ ንኩለ ዙገዙእ፡ 

ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩን ስርዐቱን ከእቱ ዙኻእሌ ንጉስ ነገስታት እዩ። ኣዖ ከኣ እዩ 
ብትብዐት ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ እዩ ክንብሌ ዔኻእሇና ዔል። “...ረቢ ንስኹ ዱ 
ኣምሊኻ ኢኹ፡ ንስኹ ንጉስ እስራኤሌ ኢኹ..” ዮሃ1፡49 ኣስተዋዒሌ ክርስቶስ የሱስ 
ኣብ ፍቕዱ እዖኣ ንጉስ እስራኤሌ ከምዙኽነ እዩ ተገሉጹ ዔል። ብዔይካ ኣምሊኻ 
ዴማ ናይ እስራኤሌ ንጉስ ከምዔየል ኩሊትና ንሰማምዐለ ሓቂ እዩ። እዖ ሓቂ ካብ 
ኯነ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ እዩ ኣብ ዙብሌ መዯምዯምታ እንተበጻሕና፡ ምስቲ ቃሌ 
ሓቂ ብምሕባርና በረትና ይውዙዙ ዯኣ እምበር ከምቶም ነቶም መናፍቃን 
ዙመስልም ካብ መጽሓፍ ቅደስ ዙምህሮ ምህሮ ኣይሃዯምናን።  (ኢሳ6፡5 
ለቃ23፡2 1ጢሞ1፡17 6፡15 ኣንብብ) 

 
 ኣማኑኤሌ እዩ፡ ነቲ ኣብ ኢሳ7፡14 ተገሉጹ ዔል ቃሌ ምስቲ ኣብ ማቴ1፡23 ተገሉጹ 

ዔል ቃሌ ምስ እነምድ ክርስቶስ የሱስ ኣማኑኤሌ ከምዙኽነ ንርዲእ። ኣማኑኤሌ 
ማሇት ዴማ ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዙነግረና ኣምሊኻ ምሳና ማሇት እዩ። ኣምሊኻ ምሳና 
ዙብሌ ቃሌ ንክርስቶስ ዙተዉህበ ዴማ ንሱ ባዒለ እቲ ምሳና ዔል ኣምሊኻ ስሇዙኽነ 
እዩ። 

 
 ጎይታ ጎይተትን፥ ንጉስ ነገስትን እዩ፡ እቲ ንዲኒኤሌ ዙተገሌጸለ ዱ ሰብ ዙመስሌ 

እተባህሇለ ክርስቶስ የሱስ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ዲንኤሌ ነዖ ዙተገሌጸለ ዱ ሰብ 
ዙመስሌ ዙበል ክርስቶስ የሱስ ክገሌጾ ከል ጏይታ ኢለ እዩ ዙገሌጾ። (ዲን10፡17 
ኣንብብ) ሃዉርያ ዮሃንስ ንክርስቶስ የሱስ ብመንፈስ ቅደስ ተሪሱ ክገሌጾ ከል 
ከምዖ ይብል፡ “...ካብቲ ዔልን ዙነበረን ዖመጽእን ካብቶም ኣብ ቅዴሚ ዙፋኑ 
ዔሇዋ ሾብዐተ መናፍስትን እሙን ምስክርን በሪ ምዋታትን ርእሲ ነገስታት 
ምዴርን ዙኽነ የሱስ ክርስቶስ...” ራእ1፡5 ብርግጽ ንሱስ ንጉስ ነገስታት እዩ እሞ 
ክብሪ ተኣዙነት ይግብኦ እዩ። እዖ ገንሸሌ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ኣብ 
ዋግእ ዙብርትዒ ንጉስ ነገስትን ስሇዙኽነ ንለ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክረግጽ 
ስሌጣን ዔሇዌ እዩ። “እዖኣቶም ምስቲ ገንሸሌ ኪዉግኡ እዮም እቲ ገንሸሌ ግና 
ጏይታ ጏይተትን ንጉሰ ነገስትን እዩ እሞ ኪስዒሮም እዩ። እቶም ምስኡ ዔሇዋ 
ጽዋዐትን ሕሩያትን እሙናትን ዴማ ኪስዒሩ እዮም” ራእ17፡14 
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 በይኑ ቅደስን ጻዴቅን እዩ፡ ሃና ኣምሊኻ ካብ ዋርዯታ ከናግፋ ምስበጽሓ፡ ኣብ 
ቅዴሚ ኣምሊኻ ብጸልት መንፈስ ኮይና ንኣምሊኻ ከምዖ በሇቶ፡ “ብጀካኹ ኹሌእ 
የሌቦን እሞ፡ ከም እግዖእብሄር ዙበሇ ቅደስ የሌቦን፡ ከም ኣምሊኻና ዙበሇ ዋሒ 
ኣ የሌቦን” 1ሳሙ2፡2 ከም ኣምሊኻ ዙበሇ ቅደስ የሌቦን። ናብ ሓዴሽ ኪዲን 
መጺእና ዴማ ብዒባ ክርስቶስ ክንፍትሽ ከልና ንሱ ቅደስን ጻዴቕን ምዃኑ ንርዲእ 
እሞ፡ እቲ ሃና ከምኡ ቅደስ የሌቦን ዙበሇቶ ኣምሊኻ ንሱ ክርስቶስ እዩ ናብ ዙብሌ 
መጽሓፍ ቅደሳወ ምርዲእ ንበጽሕ። ግ.ሃ3፡14 ተመሌከት። 

 
 ጎይታ ሰንበት እዩ፡ ኣምሊኻና ናይታ ዙፈጠራ እሞ ዙውረፈሊ ሰንበት ጏይታ እዩ። 

(ዔፍ2፡3) ነቲ ኣብ ማቴ12፡8 እተጻሕፈ ቃሌ ምስእንርእዮ ዴማ እዖ እነምሌኼ 
ክርስቶስ የሱስ ናይ ኣምሊኻ ካብ ግብሩ ዙዐረፈሊ ሰንበት ጏይታ ምዃኑ 
ይበርሃሌና። እዖ ከመይ ዐይነት ምርዲእ እዩ። ናይ ኣምሊኻ ዙቐዯሳን ዙባረካን 
ሰንበት ጏይታ እየ ዙብሌ ዔልሲ ኮታ መንነቱ ኣብ ሌብና እንተዙበርሃሌና መን እሞ 
ክህብ። ንሱ ጏይታ ሰንበት በታ ዙፈጠራ እሞ፡ ካብ ግብሩ ዙዐረፈሊ መዐሌቲ 
ዔይቅየዴ ኣምሊኻ እዩ እሞ ክብሪ ንሃብ። 

 
 ጏይታ ኩለ እዩ፡ ጴጥሮስ ብመንፈስ ቅደስ ኣብ ማእከሌ እቶም ኣሕዉት ኣፉ ከፊቱ 

ብዒባ ክርስቶስ የሱስ፡ ጏይታ ኩለ ምዃኑ ከምተኣመነ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። 
“...ብየሱስ ክርስቶስ፡ ንሱ ከኣ ጏይታ ለ....” ግ.ሃ10፡36 ብሩኻ ሓይ ሌብና 
ብኣምሊኻነት የሱስ ክፍሳህ ይግብኦ እዩ። ንሱ ጏይታ ኩለ እዩ። ንኩለ ኣብ ትሕቲ 
ኣእጋሩ ክገዙኣለ ዙኻእሌ በትሪ ዔሇዌ ኣምሊኻ እዩ። 

 
 እቲ እንኮ ዱ ኣምሊኻ እዩ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣብቲ ምዴራወ ምምሌሊሱ ንገእ 

ርእሱ ከም ዱ ኣምሊኻ ክገሌጻ ከል፡ ብኣይሁዴ ተቃዋሞ ዙገጥሞ ዙነበረ ዱ 
ኣምሊኻ እየ ምባሌ ንገእ ርስእኹ ምስ ኣምሊኻ ምትዒርራይ ስሇዙኽነ እዩ። ብርግጽ 
ክርስቶስ የሱስ 'ኣነ ዱ ኣምሊኻ እየ' ክብሌ ከል 'ኣነ ኣምሊኻ እየ' ይብሌ እዩ 
ነይሩ። ከመይሲ ንሱ እንኮ ዱ ኣምሊኻ እዩ፡ በዖ ዴማ ንሱ ባዒለ ኣምሊኻ 
ከምዙኽነ እዩ ዔርእየና። ነስተዋዒሌ ብዔይካ ክርስቶስ ካሌእ ዱ ኣምሊኻ የሌቦን። 
ናትና ዋሌዴነት ከም ናይ ክርስቶስ ናይ ባህርይ ዋሌዴነት ዔይኯነ ከምቲ ኣስቴር 
ንማርድካይ፡ ሙሴ ንጓሌ ፈርኦን፡ ኣሌኣር ዱ ዯማስቆ ንኣብርሃም ዙነበሮም 
ዐይነት ዋሌዴነት እዩ። (ዔፍ15፡3 ዔጸ2፡10 ኣስ2፡7) እዖኣቶም ብሓቂ ካብቶም 
ኣቦታትና እዮም ዙብሌዌም ዙተሌደ ዔይኯኑስ ካብቶም መዒበይቶም ናይ 
ሞግዖትነት ዒዴሌ ዙረቡ እዮም። ንሕናዋን ካብ ኣምሊኻ ናይ ሞግዖትነት መሰሌ 
ብምቕባሌ ክርስቶስ የሱስ ዙረብና ሰባት ኢና። (ሮሜ8፡15,23 9፡4 ገሊ4፡5) 
ክርስቶስ የሱስ ግና ናይ ኣምሊኻ እንኮ ናይ ባህርይ ዋለዴ እዩ። (ዮሃ1፡18 3፡16,18 
ማቴ26፡63-67 1ዮሃ5፡12) 

 
 ኣድናይ (LORD) ተባሂለ ተሰሚዩ ኣል። ኣድናይ ከምቲ ኣብ ምዒራፍ ክሌተ 

ትምህርትና ዙርኤናዮ ካብተን ኣምሊኻ ዙጽዋዐሇን ዐበይቲ ኣስማት ሓዯ እዩ። ኣብ 
ኢሳ6፡8-11 ዴማ ኣምሊኻ በዖ ስም እዖ ኣብቲ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ተገሉጹ 
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ኣል። ናይዖ ኣብ ኢሳያስ እተጻሕፈ ትንቢታወ ቃሌ ዴማ ብክርስቶስ የሱስ ፍጻሜ 
ብምርኹቡ እቲ ኣብ ኢሳያስ ኣድናይ እተሰምየ ንሱ ክርስቶስ የሱስ ምዃኑ ንኣምን። 
ዮሃ12፡40-41 

 
 እቲ ኣብ ብለይ ኪዲን ያህዊህ እተባህሇ ንሱ እዩ፡ ንመጽሓፍ ቅደስና ብምስትዋዐሌ 

ነንብብ ሰባት እንተዴኣ ኴይንና ነዖ ሓቂ እዖ ከነስተዋዒል ኢና። ኣብ ዔካ12፡10 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ኣብቲ በሪ ጽሑፍ ያህዊህ ብዙብሌ ስም  ኢና ተገሉጹ 
ንረኻቦ። ኣብዖ ቦታ ያህዊህ “...ንሳቶም ከኣ ንኣይ ነቲ ዙግእዌ ኸጥምቱ እዮም..” 
ክብሌ ከል ንርኢ። ነዖ ቃሌ ሒዙና ናብ ንጌሊት እንተዴኣ መጺእና እ ቃሌ እዖኣ 
ብዒባ ክርስቶስ የሱስ እተጻሕፈት ምዃና ነስተዋዒሌ እሞ ብኡብኡ ክርስቶስ የሱስ 
ያህዊህ ኣምሊኻ እዩ ናብ ዙብሌ ረብሓ ዔሇዌ መዯምዯምታ ንበጽሕ። ዮሃ19፡37   

 
 ሓጢኣት ክሓዴግ ምለእ ስሌጣን ዔሇዌ ናይ ምሕረት ኣምሊኻ እዩ፡ ኣብዖ ንኩለ 

ሰብ ብሩህ ክዋን ዔሇዌ ሓሳብ ኣል ንሱ ከኣ ብዔይካ ኣምሊኻ ሓጢኣት ክሓዴግ 
ዙኻእሌ ዉሊ ሓዯ የሌቦን። ነቲ ኣብዚም ቐጺልም ተጠቂሶም ዔሇዋ ፍቕዴታት 
ዙተጽሕፈ ቃሌ ምስእንርእዮ ግና ክርስቶስ የሱስ ሓጢኣት ክሕዴግ ስሌጣን ዔሇዌ 
ምዃኑ ንርኢ። (ማቴ1፡21 9፡6 ማር2፡5 ለቃ5፡20 ቆላ3፡13 ዮሃ1፡29-34) እዖ 
እንታይ እዩ ዔመሌክተና? ብርግጽ እዖ ንኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ እንተዔይኯይኑ 
ካሌእ ኣየርእየናንን እዩ። 

 
 ህይት ዔሇኣሇም ይህብ፡ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ኣብ ቃለ ተጻሒፉ ዔል ሃብ ኩለ 

ህይት እዩ። “...ኣነ ኣ ህይት ዔሇኣሇም እህበን፡ ንዔሇኣሇም ዴማ ኣይጠፍኣን 
እየን፡ ካብ ኢዯይዋን ዖምንዙዑን የሌቦን።” ዮሃ10፡27-28 “...ኣነ ንዙጸምኤ ኹብ 
ዐይኒ ማይ ህይት ብምኡ ኻህቦ እየ።” ራእ21፡6 ክርስቶስ ብዒባ ገእ ርእሱ 
ህይትን መገዴን ሓቂን ምዃኑ ኣብ ዮሃ14፡6 ምምስካሩ ሃብ ህይት ንምዃኑ 
እዩ ዔመሌክተና። ንሱ ህይት እዩ፡ ህይት ንዙዯሉ ዔበሇ ዴማ ይህብ። 

 
 ማዒረ ኣቦ ንመንፈስ ቅደስ ናብ ምዴሪ ሇኣኼ፡ መንፈስ ናይ ኣምሊኻ ስራሕ ኣምሊኻ 

ንምፍጻም ናብ ምዴሪ ተሊኢ ዙመጸ ስብእና ዔሇዌ ኣምሊኻ እዩ። ንመንፈስ ቅደስ 
መን እዩ ዙሇኣኼ? ኣብ ዮሃ14፡16 ኣቦ ንመንፈስ ቅደስ ከምዙሇኣኮ ንርኢ። “ኣነ ኣ 
ነቦ ኻሌምኖ እየ፡ ንሱ ዴማ ንዔሇኣሇም ምሳኹትኩም ዖነብር ካሌእ መጸናንዏ 
ኸህበኩም እዩ።”  ከምዖ ኣብ ፍቕዱ ተጻሒፉ ዔል ኣቦ እዩ ንመንፈስ ቅደስ 
ዙሇኣኼ። ኣብ ካሌእ ጽሑፍ ምስእንርኢ ዴማ መንፈስ ኣምሊኻ ብክርስቶስ የሱስ 
ተሊኢ ከምዙመጸ ኢና ነንብብ። “እቲ ኣነ ኹብ ኣቦ ዙሰዯሌኩም መጸናንዏ...” 
ዮሃ15፡26 

 
 ኣይምርመርን ይ ከኣ መንክር እዩ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ ካብ ምዃኑ ዙተሊዒሇ 

ብማንም ክምርመር ዔይኻእሌ መንክር እዩ። “ናብ ሰማይ ዙዯየበ እሞ ዙረዯ መን 
እዩ? ንንፋስ ኣብ ዒምኩ ዙኣከቦ መን እዩ? ንማያት ኣብ ክዲኑ ዙጸሮ መን እዩ? 
ንብዔል ሰናት ምዴሪ ዔጽንዑስ መን እዩ? እንታይ እዩ ስሙ? ስም ደ እንታይ 
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እዩ? እዖድ ትፈሌጥ ኢኹ?” ምሳ30፡4 ብርግጽ ዙኽነ ሰብ ኣምሊኻ 
እንተዔይገሉጹለ ንክርስቶስ የሱስ ክፈሌጦ ኣይኻእሌን እዩ። ከመይሲ ንሱ ከም 
ስሙ መንክር እዩ። (መሳ13፡18) “...ንዱ ብጀካ ኣቦ ሓዯ እኳ ዖፈሌጦ የሌቦን...” 
ማቴ11፡27  
 

 መንፈስ ቅደስ መንፈስ የሱስ እዩ፡  ንመጽሓፍ ቅደስ ብህዴኣት ኣብ ንምርምረለ 
እዉናት ሓዯ ዔገርም ሓቂ ኢና ንረኻብ። ንሱ ከኣ ከምቲ መንፈስ ቅደስ 'መንፈስ 
ኣምሊኻ' (ዔፍ1፡2) ተባሂለ ኣብ ብዕሕ ቦታ ተገሉጹ ዔል፡ ከምኡ ዴማ 'መንፈስ 
ክርስቶስ የሱስ' ተባሂሉ ተገሉጹ ንረኻቦ። (ሮሜ8፡9 ፊሉ1፡19 1ጴጥ1፡11) እዖ 
ኣእምሮኡ ንሓቂ ክቕበሌ ንዔዲሇ ኩለ ዔመሓሊሌፎ መሌእኻቲ እንተል፡ ክርስቶስ 
የሱስ ኣምሊኻ ከምዙኽነን ማዒረ ኣቦ ክብሪ ስሌጣን ኣምሌኼ ከምዙግብኦ እዩ። 

 

†  ምስክር ብዒባ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ 
 
ክርስቶስ የሱስ ንሱ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ብብዕሕ መጽሓፍ ቅደሳወ መረዲእታታት ርኢና 
ኣልና። ሕጂ ዴማ ካብዖ ኣርእስቲ ከይጻእና ብዒባ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ኣብ 
መጽሓፍ ቅደስ ብዕሕ ምስክርነት ስሇዔል ገሇ ካብኡ ክንርኢ ኢና። እቲ ኣምሊኻን ጏይታን 
ዙኽነ ክርስቶስ ነዖ ንርእዮ ቃሌ ንርዴኣለ ኣእምሮ ይሃበና። 
 
1. ኣቦ መስከረለ፡ እግዖኣብሄር ኣቦ ብዒባ መሇኮትነት ክርስቶስ የሱስ፡ ኣብ እተፈሊሇየ ቦታ 

ብቐጥታወን ዔይቐጥታወን መገዱ ምስክርነቱ ሂቡ እዩ። ዮሃ5፡32,34,37 6፡27 8፡18 
ግ.ሃ13፡33 1ዮሃ5፡9 

 
2. ኣብ ጊዘ ጥምቀቱ፡ ክርስቶስ የሱስ ከም ኩለ እስራኤሊወ ንምክሪ ኣምሊኻ ብምቕባሌ፡ 

ኩለ ጽዴቂ ክፍጽም፡ ብዮሃንስ መጥምቅ ኣብ እተጠምቀለ እዉን፡ መንፈስ ቅደስ 
ብኣርኣያ ስጋ ከም ርግቢ ናብ ሌዒሉኡ ብምዋራዴ፡ ሰማያት ተፊቱ ኣቦ ብዒባኡ 
ምምስካሩ እዖ ንኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ብንጹር እዩ ዔርእየና። ማቴ3፡16-17 

 
3. ኣብ ከረን ብምሌዉጡ ክብሩ ኣርኣየ፡ ክርስቶስ የሱስ ናብ ከረን ንጸልት ኣብ ዙዴይበለ 

እዉናት ንዯቀ መሙርቱ ሒዕ ብምዴያብ ክብሩ ብምንጽብራቕ ኣምሊኻነቱ ኣርእይዌም 
እዩ። ንሳቶም ካብዖ ዙተሊዒሇ እዮም ኣብ መሌእኻቶም ኣምሊኻነት የሱስ ብምለእ 
ምትእምማን ዙጸሓፉ። (ማቴ17፡5 ማር9፡7 ለቃ9፡35 2ጴጥ1፡17) 

 
4. ባዒለ ክርስቶስ መስከረ፡ ክርስቶስ የሱስ ብዒባ ገእ ርእሱ ኣምሊኻ ከምዙኽነ መስኪሩ 

እዩ። ካብዖ ዙተሊዒሇ ዴማ እዮም ሃይማኖታዋያን ክቀትሌዌ ዙዯሌዩ ዙነበሩ። ገሇ ካብቲ 
ዙመስከሮም ምስክርነታት ንምርኣይ ዙኣኻሌ፡-  

 ቅዴሚ ኣብርሃም ከምዙነበረ፡ ዮሃ5፡58  
 ማዒረ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ምዃኑ፡ ዮሃ10፡30 
 ንንእኡ ዙርኣየ ንኣቦ ከምዙርኣየ፡ ዮሃ14፡9 
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 ብዔይ ንሱ ሓዯ እኳ ንኣቦ ከምዔይፈሌጦ፡ ማቴ11፡27 
 ንንእኡ ዙፈሌጦ ዔበሇ ንኣቦ ከምዙፈሌጦ፡ ዮሃ14፡7 
 ንሱ ኣብ ኣቦ፡ ኣቦ ዴማ ኣብኡ ከምዔል ብምባለ፡ ዮሃ14፡10 
 ማንም ኣብ ታሪኻ ኣነ ኣምሊኻ እየ ኢለ ዙመስከረ የሌቦን፡ ኣብርሃም ይን 

መሓመዴ ከምኡዋን ቡዴሃ ኣምሊኻ ምዃኖም ኣይተኣመኑን። የሱስ ዱ 
ህያዋ ኣምሊኻ ግና ኣምሊኻ እዩ እሞ ፍጹም ኣምሊኻ ምዃኑ ተኣመነ። 
(ዮሃ5፡18,31,33,36 8፡18,42 10፡33,36,38 12፡45 14፡11-13 16፡27-45 
ተመሌከት) 

 
5. ዯቀ መሙርቱ መስከሩ፡ ዯቀ መሙርቲ የሱስ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ብምሌኣት 

ይምስክሩ ከምዙነበሩ ንመጽሓፍ ቅደስ ኣብ ንርእየለ እዉን ንረኻብ ሓቂ እዩ። “...እቶም 
ዯቀ መሙርቱ ኣ፡ እንሆ ሕጂ ብግሁዴ ትረብ ኣልኹ፡ ሓንቲ እኳ ብሕቡእ 
ኣይተረብካን። ኩለ ም እትፈሌጥ ሓዯ እኳ ኸሐተካዋን ከም ዔየዴሌየካ ሕጂ 
ፈሇጥና፡ ስሇዖ ኹብ ኣምሊኻ ምዋጻእካዋን ንኣምን ኣልና በሌዌ።” ዮሃ16፡29-30 ቶማስ 
ክርስቶስ የሱስ ካብ ምዋታት ተንሲኡ ምስተራእዮ ብዒባ ክርስቶስ እንታይ ኢለ 
ከምዙመስከረ ኩሊትና ንፈሌጦ ነገር እዩ። “ቶማስ መሉሱ ጏይታይን ኣምሊይን በል።” 
ዮሃ20፡28 (ተሳኸ ነዔን ዙስዒባ ፍቕዴታት ብህዴኣት ተመሌከተን ማቴ16፡16-17 
ማር8፡29-30 ለቃ9፡20-21) 

 
6. እቲ ኣዏንቱ እተፈሰ ሰብ መስከረ፡ ጏይታ የሱስ ነቲ ብዒዋሩ እተሌዯ እሞ ዙፈሶ 

ሰብኣይ ኣብ መገዱ ረኸቡ 'ብዱ ኣምሊኻ ትኣምን ድ?' ኢለ ኣብ ዙሓተቶ እዉን፡ ምሊሽ 
ናይዖ ሰብኣይ 'ጏይታይ ብእኡ ኻኣምንሲ መን እዩ ንሱ” ዙብሌ እዩ ነይሩ። የሱስዋን 
“..እዖ ምሳኹ ዖረብ ዔል ንሱ እዩ፡”  ብምባሌ ገእ ርእሱ ምስገሇጸለ፡ ናይዖ ሰብኣይ 
ግብረ መሌሲ ነቲ ዙተገሌጸለ  ሓቂ ከምዖ ዙስዒብ ይንበብ። “ንሱ ኣ ጏይታይ እኣምን 
በሇ ሰገዯለዋን።” ዮሃ9፡35-37 እዖ ሰብኣይ እዖ ኣምሊኻነት የሱስ ስሇዙተገሌጸለ እዩ፡ 
ክሰግዯለ ዙኣሇ፡ ክርስቶስዋን ከም መጠን ኣምሊኻ ይግብኦ እዩ እሞ ነቲ ስግዯት 
ብሓጏስ እዩ ተቐቢሌዌ። 

 
7. ብቀያፋ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ቅዴሚ ቀያፋ ሉቀ ካህናት ተከሲሱ ዯዋ ኣብ ዙበሇለ 

እዉን፡ ቀያፋ “ክርስቶስ ዱ ኣምሊኻ እንተ ኺንካስ ክትነግረና፡ በቲ ህያዋ ኣምሊኻ 
ኤምሕሇካ ኣል..” ብምባሌ ብዒባ ክርስቶስ መሇኮትነት ብምእማኑ ክርስቶስ የሱስ 
እቲ ቀያፋ ዙበል ኩለ ሓቂ ምዃኑ ብከናፍሩ ከምዖ ብምባሌ ንምስክርነት ቀያፋ ሓቂ 
ምዃኑ ሓተሞ። “..የሱስ ከኣ ንስኹኳ በሌካ።” ማቴ26፡63-64  

 
8. ንፈሪሳዋያን ኣብ እተረቦ ቃሌ፡ ክርስቶስ የሱስ ብተዯጋጋሚ ምስ ፈሪሳዋያንን 

ጸሓፍቲን ኣብ ዙገብሮ ዙነበረ ዙርርባት ንሱ ክርስቶስ፡ ማዒረ ኣምሊኻ፡ ጏይታ ዲወት፡ 
ፈራዱ ኩለ፡ ንእኡ ዙርኢ ንኣቦ ከምዙርኢ... ካሌእን ብምዙራብ ኣምሊኻነቱ የረዴኦም 
ከምዙነበረ ነዔን ዙስዒባ ፍቕዴታት ብጥንቃቀ ምስንፍትሸን ንበጽሖ ሓቂ እዩ። 
(ማቴ22፡41-46 ዮሃ5፡23 10፡30,3336,38 12፡45) 
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9. ጲሊጦስ፡ ክርስቶስ ንክፍረዴ ኢልም ኣብ ቅዴሚ ጲሊጦስ ኣብ ዙቀረበለ እዉን፡ ጲሊጦስ 
ነታ ሓቂ ክሰግራ ስሇዔይኣሇ ንግስነት ክርስቶስ ክእመን እዩ ተገዱደ። (ዮሃ18፡36-37 
1ጢሞ6፡13) 

 
10. ብኣጋንንቲ፡ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ይን ኣብ ምዴርን ትሕቲን ምዴርን ጏይታ 

ብምዃኑ ኣጋንንቲ ኣብ ዙርኣይዌ እዉን ነቲ መንነቱ ከይተረብዌ ክሓሌፉ ኣይከኣለን። 
ስሇዙኵነ ዴማ እዩ ብከናፍሮም ዱ ኣምሊኻ ከምዙኽነ፡ ቅደስ ከምዙኽነ፡ ዉሊ ኣብ 
ዔይግዖኦም ከጥፍኦም ምለእ ስሌጣን ከምዔሇዌ፡ ዙተኣመኑ። (ማቴ8፡29 ማር1፡23-24 
3፡11 5፡6-7 ለቃ4፡34,41) 

 
11. ከም መጠን ኣምሊኻ ኣብ ሌዒሉ ተፈጥሮ ሰሌጠነ ይ ከኣ ስሌጣን ኣሇዌ።  ኣምሊኻ ኣብ 

ሌዒሉ ኩለ ኣምሊኻ ብምዃኑ ነፍሱ ዙዯሇቶ ክገብር ዙኻሌክል ሓይሉ ይን ነገር 
የሌቦን። ስሇዙኽነ ዴማ እዩ እቲ ኣምሊኻ ዙኽነ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሌዒሉ ተፈጥሮ 
ብስሌጣን ዙመሊሇስ ዙነበረ። እስከ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ሌዒሉ ተፈጥሮ ክሳዒ ክንዯይ 
ስሌጣን ከምዙነበሮ ከርእዩና ንዙኻእለ ገሇ ምቓሌ ኣብነት ንርኤ፡-  

 ማይ ናብ ይኒ ሇጠ፡ ዮሃ2፡1-10 
 ዐሳታት ብተዯጋጋሚ ተገዙእዌ፡ ለቃ5፡4-9 
 ካብ ኣፍ ዐሳ ገንዔብ ኣዋጽኤ፡ ማቴ17፡24-27 
 ማዒበሊትን ንፋሳትን ተገዙእዌ፡ ማቴ8፡23-27 
 ነቲ ሒዯት መግቢ ኣብዙሖ፡ ማቴ14፡15-21 
 ኦም በሇስ ረገማ ነቐጸት፡ ማቴ21፡19  
 ገ ተዐጺዩ፡ ማዒጾ ከይተከፍተ ከል ንሱ ግና ናብ ዋሽጢ ገ ኣተ፡ 

ዮሃ20፡19 
  

† ክርስቶስ የሱስ ከም መጠን ኣምሊኻ ኣምሌኼ ሲደ እዩ  
 

እዖ ቐጺሌና እንርእዮ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ክርስቶስ የሱስ ከም መጠን ኣምሊኻ ከምተመሌ 
እሞ ኣምሌኼ ከምእተቀበሇ ዔርእየና መጽሓፍ ቅደሳወ መረዲእታ ሒዯት ካብቲ ብዕሕ እዩ። 
ከምዖ ከማይ ሓቂ ክትቕበሌ እንተዴኣ መሪጽካ ኣምሊኻ ንበይኑ ክስገዯለ ዙግብኦ ኣምሊኻ 
ክነሱ፡ ክርስቶስ የሱስ ብዕሓት ክሰግደለ ከሇዋ ዔምቅዉሙ፡ እኳ ዯኣ ብሓጏስ ነቲ ዙመጾ 
ዙነበረ ኣምሌኼ ምቅባለ፡ ንምንታይ ከምዙነበረ ንምርዴኡ ኣይትጽገምን ኢኹ። ከመይሲ 
ኣብተን ዙሓሇፋ ምዒራፋት ብብዕሕ መጽሓፍ ቅደሳወ መረዲእታ ክርስቶስ ኣምሊኻ ምዃኑ 
ስሇዔረጋገጽና። ስሇዖ ንስኹዋን ክርስቶስ ዙስገዯለ ዙነበረ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ እዩ ናብ ዙብሌ 
መዯምዯምታ ከይትበጽሕ ዙኻሌክሇካ የሌቦን። እንተዴኣ ሃሉዩ ዴማ እቲ ንሓቂ ክግእ 
ዔይዯሉ ዔይግዕር ሌብኹ ይ ዴማ እቲ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ርእሱ ተጨፍሉቑ 
ብብዕሕ ምንቅጥቃጥ ክእመንን ክቕበሌን ብግዱ ዙኮኖ ሰይጣን ንሌብኹ ስሇዙሓበል እዩ። 
እንተ መጽሓፍ ቅደስ ግና ንሕና ንቐበል ኣይንቐብል ብብዕሕ ምስክር ክርስቶስ ኣምሌኼ፡ 
ስግዯት ክስዴ ብቑዒ ምዃኑ የርኢ ኣል። 
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መሊእኻቲ ይኩኑ እቶም ብብዕሕ መሇኯታወ ሓይሉ ዙተጋህደ ቀዲሞት ሃዉርያት ናብኦም 
ንዙመጽእ ዙኽነ ዐይነት ኣምሌኼ ብትሪ ይነጽግዌ ከምዙነበሩ ቅደስ ቃሌ ብተዯጋጋሚ 
ይነግረና እዩ። ንኣብነት እንተሰዴና ቆርኔላዌስ ንጴጥሮስ ክሰግዴ ኣብ ዙፈተነለ እዉን 
ጴጥሮስ ንስግዯቱ ከምዙተቃሞ ኣብ ግ.ሃ10፡25-26 ንርኢ። ጳዋልስን ባርናብስዋን 
እንተኯኑ በቲ ዔሇዌም ቅብኣት ኣብ ሌስጥራ ነቲ ኣእጋሩ ዙሞተ ሰብኣይ ብኣእጋሩ ዯዋ 
ከምዙብሌ ምስገበርዌ፡ ነበርቲ እታ ከተማ መስዉእቲ ብምቅራብ፡ ከምሌኻዌም ከምዙፈተኑ 
እሞ ንሳቶም ግና ክዲዋንቶም ክሳዒ ዙቐደ ክሳዒ ክንዴኡ ብትሪ ነቲ ነገር ከምዙተቓምዌ 
መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። (ግ.ሃ14፡14-15) መዐስ ንሳቶም ጥራይ እቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 
ብዕሕ ሚስጥራት ነቲ ሃዉርያ ከርእዮ ኢለ ብኣምሊኻ ዙተሊእ መሌኣኻ ዮሃንስ ክሰግዯለ 
ኣብ ዙፈተነለ እዉን ምስ መጠንቐቕታኡ ክሌተ ሳዒ እዩ ተቓዋሞኡ ኣስሚዎ። (ራእ19፡10 
22፡8-9) እዖ ኣ ኣምሊኻ በይኑ ክስገዯለ ከምዙግባእ፡ ኣብ መሊእኻቲ ይን ኣብ ሃዉርያት 
ፍለጥ ስሇዙኽነ እዩ። 
 
ክርስቶስዋን ሓዯ እዉን ብሰይጣን ኣብ ዙተፈተነለ እዉን ንኣምሊኻ ጥራይ ስግዯት 
ከምዙግባእ ባዒለ ተሪቡ እዩ። እሞ ዯኣ ንምንታይ እዩ ክሰግደለ ከሇዋ ብስቕታ ዙርእዮም 
ዙነበረ? እቲ መሌሲ ርደእ እዩ፡ ኣምሌኼ ክስዴ ዙግብኦ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ እዩ ዙብሌ 
እዩ። ቅደሳን እምበኣር ቐጺሌና ንክርስቶስ ከምዙስገዯለ ገሇ ኣብነት ካብ መጽሓፍ ቅደስ 
ክንርኢ ኢና። 

 
1. ሰብ ጥበብ፡ ማቴ2፡2 
2. ሓሇቓ ሚእቲ፡ ማቴ9፡18 
3. ዯቀመሙርቱ፡ ማቴ14፡33 28፡17 ለቃ24፡52 
4. እታ ከነኣናወት ሰበይቲ፡ ማቴ15፡25 
5. ስምዓን ጴጥሮስ፡ ለቃ5፡8 
6. እቲ ዙተፈሰ ዐይነ ስዋር፡ ዮሃ9፡38 
7. ክፉኣት መናፍስቲ፡ ማር3፡11 
8. እቲ ብኣጋንንቲ እተኣስረ ሰብኣይ፡ ማር5፡6-7 
9. እቲ ሇምጻም ሰብኣይ፡ ማቴ8፡2 
10. እተን ትንሳኤኡ ዙረኣያ ኣንስቲ፡ ማቴ28፡9 
11. እስጢፋኖስ፡ ግ.ሃ7፡59-60 
12. ጳዋልስ፡ 1ጢሞ1፡12 
13. ጴጥሮስ ኣብ መሌእኻቱ፡ 2ጴጥ3፡18  
14. እቶም ኣርባዒተ እንስሳታትን ዒስራን ኣርባዒተን ሽማግሇታትን፡ ራእ5፡8-14 
15. ክቑጸሩ ዔይኻእለ ብዕሓት ሰባት፡ ራእ7፡10 
16. መሊእኻቲ፡ ስሌጣናት፡ ሓይሌታት፡  

“..ከም ብሓዴሽ ዴማ ነቲ በሪ (የሱስ) ናብ ዐሇም ኬእትዌ ል፡ ኩሊቶም 
መሊእኻቲ ኣምሊኻ ይስገደለ፡ ይብሌ።” (እብ1፡6)። “ንሱ ናብ ሰማይ ውሪጉ 
ኣብ የማን ኣምሊኻ ኣል፡ ንእኡ መሊእኻትን ስሌጣናትን ሓይሌታትን ይግዙእዌ 
ኣሇዋ።” (1ጴጥ3፡22)።  
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ኣብዔን ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናየን ፍቕዴታት፡ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኼ ዙግብኦ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ 
ብመሊእኻቲ ኣምሌኼ ከምተቀበሇ ኢና ነንብብ። ሓዯ እዉን ሰይጣን ከም ኣምሊኻ ክዋን 
ምስዯሇየ፡ ኣምሊኻ ካብ ሰማያት ምስቶም ሓሳቡ ዙሓበርዌ መሊእኻቲ ከምዙዯርበዮም 
መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። ኣብዔን ዙርኤናየን ፍቕዴታት ግና መሊእኻቲ ንክርስቶስ እናሰገደለ 
ክንሶም ብኣምሊኻ ክስጎጉ ከሇዋ ኣይንርእዮምን ኢና። እዖ ከኣ ክርስቶስ ባዒለ ኣምሊኻ 
ከምዙኽነ እዩ ዔርእየና። ጆን ቡንያን ዙበሃሌ ኣገሌጋሉ ኣምሊኻ ሓዯ እዉን እተረቦ መንፈሳወ 
ርዙነት ዔሇዌ ዔረባ ኣል፡ “ክርስቶስ የሱስ ኣምሌኼን ኩለ ስግዯትን ክስዴ ዙግብኦ ኣምሊኻ 
እንተዯኣ ዔይኯይኑ መንግስተ ሰማይ ብጣኦታት እተመሌኤት እያ።” ዙብሌ። ብርግጽ እቲ 
ቀናእ በይኑ ክምሇኻ ዙዯሉ ኣምሊኻ መሊእኻቲ ንደ ክሰግደለ ምእዕ የሱስ ክርስቶስ 
ኣምሊኻ ምዃኑ ዔርእየና ዐቢ መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ እዩ። 
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ምዒራፍ ሸሞንተ 

 
ማዒርነትን ሓዴነትን ክርስቶስ የሱስ ምስ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ  

 
ብዕሓት ሓሳቦም ዙጸሌመቶም፡ ምስ ፍሌጠት ሓቂ ዙጻረሩ፡ ምስቲ ከዋሒ ክጋጨዋ 
ዙመረጹ ዒዕማት፡ 'ክርስቶስ የሱስ ማዒረ ኣምሊኻ ኣይኯነን' ብምባሌ በቲ ዴም 
ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ መረዴኢታቶም ከረዴኡ ይፍትኑ እዩ። ይን ዯኣ እምበር ቅደስ ቃሌ 
ኣብ መንጏ ክርስቶስ የሱስን እግዖኣብሄር ኣምሊኻን ማዒርነት ከምዔል ብንጹር እዩ 
ዙምህረና። ብርግጽ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዔል ሓቂ ምስ ሓሳብናን ሓሳብ ካሌኦት 
ከነሰማምዓ ከይፈተንና፡ ከምዔሇዌ ክንቅበል እንተዴኣ መሪጽና፡ ነቲ ንኣምኖ መጽሓፍ ቅደስ 
እዖ ሓቂ እዖ (ማዒርነት ኣብ መንጏ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ) መሉእዌ ከምዔል ክንርዲእ 
ኣይንጽገምን ኢና። 
 
ንመጽሓፍ ቅደሰይ ብዒምቇት ኣብ ዙመርመርኩለ እዉናት ብዒባ ክርስቶስ የሱስ ብዕሕ 
ብርሃን እየ ረኸበ። ገሇ ካብቲ ዙረብክዌ ብርሃን ዴማ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ ጥራይ 
ክዋንን ዙኻእሌ ባህርያት ከምዙዋንን፡ ኣምሊኻ ጥራይ ክገብሮ ዙኻእሌ ስራሕ ዴማ 
ከምዙሰርሕ እዩ። ነዖ ኣብዔን ኣቐዱምና ክንርእየን ዙጸናሕናየን ምዒራፋት ክገሌጾ ፈቲነ እየ። 
ሕጂዋን በዖ ምዒራፍ ንማዒርነት ክርስቶስን እግዖኣብሄር ኣምሊኻን ዔርእዩና ብዙሕ ዙበለ 
ናይ መጽሓፍ ቅደስ ሓቅታት ክንርኢ ኢና። ንምዙኻካር ዙኣኻሌ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ 
ጥራይ ዙዋንኖን ዙገብሮን ባህርያት ኣሇዌ ክንብሌ ከልና፡ ኣብ ኩለ ስፍራ ይርብ፡ ኩለ 
ይኻእሌ፡ ኩለ ይፈሌጥ፡ ሓጢኣት ይሓዴግ፡ ፈጣሪ እዩ፡ ይምሇኻ..... ማሇትና እዩ። እዖ ኵለ 
ዴማ ማዒርነት ኣብ መንጎ ኣምሊኻን ጎይታ የሱስን ከምዔል እዩ ዔመሌክተና። 
 
እዖ ቐጺሌና ንርእዮ ሰንጠረዥ ነዖ ሓቂ እዖ ኣዴሚቑ ከርእየና እዩ። ነፍስ ከፍ ኣንባቢ ነዖ 
ሰንጠረዥ ኣብ ንርእየለ እዉን መጽሓፍ ቅደስ እናተጠቅመ ነቲ ኣብኡ ተገሉጹ ዔል ጥቅስታት 
ከንብቦ ኣቐዱመ እሊቦ። ከምኡዋን ምስቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ምዒራፋት ዙመሳሰሌ ሓሳብ 
ብዒሊማ ኣብዖ ስፍራዋን ተዯጊሙ ስሇዔል ነፍስ ከፍ ኣንባቢ ብትዒግስቲ ይከታተል።  
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 መግሇጺ  እግዖኣብሄር 

ኣምሊኻ 
ዱ (ጎይታ የሱስ) 

 ኣምሊኻ መዙ89፡26  እብ1፡8 ሮሜ9፡5 2 

 ሓያሌ ኣምሊኻ ኤር32፡18 ኢሳ9፡63 
 ሓቐኛ ኣምሊኻ ኤር10፡10 ዮሃ17፡31 ዮሃ5፡204 
 ኩለ ዙኻእሌ ዔፍ17፡1  ራእ1፡8 ምስ 22፡20 

ኤፌ3፡20 ፊሉ3፡20-21 5 
 በይኑ ኣምሊኻ ኢሳ45፡221 ጢሞ1፡16-176 
 ጏይታ ጎይቶት  ዔዲ10፡17 ራእ17፡147 
 ጏይታ ክብሪ  መዙ24፡10 1ቆሮ2፡88 
 ቅደስ ቅደስ ቅደስ ኢሳ6፡3 ራእ4፡8 ምስ 22፡209 
 እቲ ቅደስ ኢሳ12፡6 ግ.ሃ3፡141 
 ኣነ ዔጸ3፡14 ዮሃ8፡581 
 ኣሌፋ ኦሜጋ ራእ1፡8-11 ራእ22፡13-161 
 ፈጣሪ ኢሳ44፡24 ቇላ1፡16 ዮሃ1፡1-3,10 1 
 መዴሓኒ ኢሳ43፡11 ለቃ2፡111 
 ንጉስ መዙ29፡10 ራእ17፡141 
 መዴሓኒ ህዙቢ 2ሳሙ7፡23-24 ቲቶ2፡141 
 ዔሇኣሇማወ ኣቦ ማቴ6፡9 ኢሳ9፡61 
 ከዋሒ ዔዲ32፡4 1ቆሮ10፡41 
 ፈራዱ ዔጸ18፡25 2ጢሞ4፡81 
 ጓሳ መዙ23፡1 ዮሃ10፡112 
 ቀዲማይን ዲሕራይን ኢሳ44፡6 ራእ1፡17 2፡82 
 ሌዒሉ ኩለ መዙ103፡19 97፡9 ዮሃ3፡31 ሮሜ9፡52 
 ይስገዯለ መዙ95፡6 ማቴ28፡9 እብ1፡6 
 ንነገራት ይቆጻጸር መዙ107፡29 ማቴ8፡272 
 መዲእታ የብለን መዙ102፡25-27 እብ1፡10-122 
 ጅማሬ የብለን መዙ93፡2  እብ1፡82 
 ፍጻመ ዔይብለ ግዙኣት መዙ146፡10 108፡5 2ጴጥ1፡11 ፊሉ2፡92 
 ክምሇስ እዩ ዔካ12፡10 ራእ1፡72 
 ተሸይጡ ዔካ11፡12-13 ማቴ26፡14-162 
 ኣይሌጥን ሚሌክ3፡6 እብ1፡12 13፡83 
 መንግስቲ ኣሇዌ ማቴ6፡9-10,33 ማቴ13፡413 
 መሊእኻቲ ኣሇዌ ለቃ2፡9 ለቃ15፡10 ማቴ13፡41 ለቃ12፡8-93 
 ኣበሳ ምሕዲግ መዙ103፡8-17 ማር2፡5-73 
 ንመንፈስ ቅደስ 

ሌኢኻዌ 
ኢሳ48፡16 ዮሃ15፡26  



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 51 

 
 

† ኣብ መንጎ ኣቦን ዱን ምብሌሊጽ የሌቦን 
  

“ኣነ ክይዴ ናባኹትኩምዋን ክምሇስ እየ ከም ዙበሌኩም ሰሚዒኩም ኣልም። 
ካባይ ኣቦይ ይዐቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ እንተ ትኽኑስ ናብ ኣቦይ ብምኹዯይ 
ምተሓጏስኩም ኔርኩም።” ዮሃ14፡28 
 

የሱስ ዯቀመሙርቱ ናብ ኣቦ ክይዴ ምዃኑ ምስነገሮም፡ ዔኻታማት ከይኯኑ ብምስጋእ፡ ነቲ 
ብክርስቶስ ምካዴ ኣቢለ ካብ ኣቦ ክመጽእ ዔሇዌ ብለጽ ህያብ ኣምሊኻ ማሇት መንፈስ ቅደስ 
ብዔይምስትዋዐልም ሓዔኑ። ጏይታ ግና ጓሂኦም ከም ፍቓዴ ኣምሊኻ ስሇዔይነበረ ክሓዙኑ 
ከምዔይብልም ከረዴኦም ምስዯሇየ 'ካባይ ኣቦ ይዐቢ'ዩ ስሇዖ ብምኹዯይ ተሓጎሱ እምበር 
ኣይትጉሃዩ' በልም። ዮሃ14፡28 የሱስ ከምዖ ክብልም ከል ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ኣቦን 
ምብሌሊጽ ከምዔል ከርኢ ዯሌዩ ኣይኯነን። ከመይሲ ንሱ ማዒረ ኣቦ ስሇዙኽነ ምስ ኣቦ ሓዯ 
እዩ። ነዖ ዴማ ባዒለ ኣቐዱሙ ተኣሚንዌን ምለእ መጽሓፍ ቅደስ እዋን ብዔየማትእ መገዱ 
ገሉጽዌ እዩ። ዮሃ10፡30 ፊሉ2፡6 (ነነቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ሰንጠረዥ ተመሌከት) ብዕሓት 
ግና ነ ፍቕዱ (ዮሃ14፡28) ብምጥቃስ ዱ ብባህርይ፡ ብዯረጃ፡ ብክብሪ ካብ ኣቦ ይንእስ፡ ኣቦ 
ዴማ ካብ ዱ ይዐቢ ይብለ። እዖ ግና ነቲ ናይቲ ጽሑፍ መንፈስ ዔይምስትዋዐሌ ዯኣ 
እምበር እቲ 'ኣቦ ካባይ ይዐቢ' ዙበሇ ዱ ኣብ ካሌእ ጽሑፍ ሲ'ኣነን ኣቦን ሓዯ ኢና' ኢለ 
ኣል።  
 
እሞ እ ፍቕዱ ዯኣ እንታይ እዩ ትርጉማ? ነስተዋዒሌ የሱስ ነ ፍቕዱ ክነግሮም ከል ዯቀ 
መሙርቲ የሱስ ዴሮ ብክርስቶስ የሱስ ኣሚኖም እዮም ነይሮም። ብክርስቶስ ኣሚንካ 
ምዴሓን ምርኹብ ዴማ ከምቲ ቅደስ ቃሌ ኣብ እብ6፡1-2 ዙብል ናይ ክርስትና መጀመርታ 
ነገር እዩ። ስሇዖ ንሳቶም ነቲ ናይ ክርስትና ናይ መጀመርታ ነገር ዴሮ ጀሚሮሞ ነይሮም እዮም 
ማሇት እዩ። ንሳቶም ጌና ኣብ መጀመርታ ነገር ክርስትና ዔሇዋ ክንሶም፡ በቲ ዔሇዋዌ ዴሮ 
ዐጊቦም ነበሩ። ብርግጽ ንሳቶም ኣብቲ ጊዘ እቲ ዔሇዋዌ ዯረጃ መንፈሳዋነት ይ ከኣ 
ንጏይታ የሱስ ምቕባሌ፡ ናይ ክርስትና መጀመርታ ነገር ምዃኑን፡ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ምኹዴ 
ኣቢለ ዙመጽእ ብለጽ መንፈስ ቅደስ ዐብዪን ፍለይን ነገር ከምጽኣልም ምዃኑን ስሒቶሞ 
ነበሩ። የሱስ ግና ነቲ ዴሮ ረኸቦሞ ዔሇዋ ምዴሓን ከም መበገሲ ንኩለ መንፈሳወ ነገር 
ተጠቂሞም፡ ንቅዴሚት ገጾም ክግስግሱን ብምዴሓኖም ክዐብዩ ካብ ኣቦ ዐቢ ዙኽነ ህያብ 
ከምዙመጾም “ኣቦ ካባይ ይዐቢ እዩ” ብዙብሌ ንጹር መገዱ ኣረዱእዌም። ብካሌእ ኣዔራርባ እቲ 
ብመንፈስ ኣምሊኻ ኣቢለ ዙመጽእ ብምዴሓንካ ምዒባዪን ንምዴሓንካ ምፍጻምን፡ ካብቲ 
ብክርስቶስ የሱስ ዙመጸ ናይ ምዴሓን መጀመርታ ስሇዙዐቢ፡ ክርስቶስ በቲ ንሱ ዙሃቦም 
ክሕጎሱ ግና ኣብኡ ዯዋ ከይበለ ነቲ ዙበሇጸን ዙሐሸን ነገር ካብ መንፈስ ኣምሊኻ ክጽበዩ 
ከምዔሇዌም እዩ እተረቦም። ቅደስ ቃሌዋን ነዖ ነገር እዖ ከምዖ ክብሌ የረጋግጸሌና። “ካብ 
መጀመርታ ነገር መዲእታኡ ይሐይሽ..።” መክ7፡8 እቲ ብክርስቶስ ዙመጸ ምዴሓን 
መጀመርታ እዩ። ብመንፈስ ቅደስ ግና ምዴሓንና ንፍጽም። 
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እምበኣርሲ ቅደሳን ኣሕዉተይ የሱስ እንታይ ክብሌ ከምዙዯሇየ ሰኣን ምስትዋዐሌና ዱ ካብ 
ኣቦ ይንእስ፡ ዙብሌ ኣጋንንታወ ምርዲእ ሒዙና ከይንርብ እሞ ምስ ቃሌ ኣምሊኻ ከይንበኣስ፡ 
ናብቲ ትሌ ቃሌ ዯኣ ንመሇስ። እቲ ትሌ ቃሌ ዴማ ዱ ካብ ኣቦ ኣይንእስን ኣቦ ዴማ 
ካብ ዱ ኣይዐቢን ክሌቲኦም ብለ መዲዮም ሓዯን ማዒረን እዮም እዩ ዙብሇና። 
 

† ክርስቶስ የሱስ መሌክዒ ኣምሊኻ 
 
ጳዋልስ ኣብ መሌእኻቱ ክርስቶስ የሱስ መሌክዒ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ኣነጺሩ ገሉጽዌ ኣል። 
“ንሱ (የሱስ) ብመሌክዒ ኣምሊኻ ክነሱ ነቲ ማዒረ ኣምሊኻ ምዃኑ ም ምምንዒ ኣይረኣዮን።” 
ፊሉ2፡6 'Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal 
with God:} (kjv) እ 'መሌክዒ ኣምሊኻ' ትብሌ ቃሌ ሓያሌን ንጹርን ዙኽነ መሌእኻቲ 
ብዒባ ክርስቶስ የሱስ እያ እተመሓሊሌፍ። እ ቃሌ ኣብቲ ናይ ግሪኻ ትርጉም 'morpheu' 
(ሞርፊዩ) ተባሂሊ ተገሉጻ ኣሊ። ትሕዙቶኣወ ትርጉም ናይ ቃሌ ዴማ 'to denote the exact 
image, the image of being & essence'  (ናይቲ ህሌዋ ነገር እዖ ማሇት ናይ ገእ ርእሱ 
መሌክዒ፡ ናይቲ ሓቐኛ መንነት መግሇጺ፡ መግሇጺ ናይቲ ሌክዒን ሓቐኛን ዙኽነ መሌክዒ) 
ዖብሌ እዩ። ስሇዖ ክርስቶስ የሱስ ብመሰረት እ ፍቕዱ ንሱ ባዒለ ኣምሊኻ እዩ። መሌክዒ ናይ 
ኣምሊኻ ዴማ እዩ። 
 
ክርስቶስ የሱስ ንኣምሊኻ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህርዩን እዩ። “ንሱ (የሱስ) ናይ ክብሩ 
ነጸብራቅን ቅርጺ ባህርዩን ከል..” እብ1፡3 ክርስቶስ የሱስ እቲ ሓቐኛ መሌክዒ ኣምሊኻ 
ከምዙኽነ እ ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናያ ፍቕዱ ኣብሪሃትሌና እያ። ስሇዖ ክርስቶስ መሌክዒ 
ኣምሊኻን፡ ኣምሊኻን እዩ (ዮሃ1፡1 ቇል2፡9)። ገሇ ገሇ ሰባትን እምነታትን 'ክርስቶስ የሱስ 
መሌኣኻ ኣምሊኻ (angel of God) ስሇዙኽነ እዩ ቃሌ ኣምሊኻ መሌክዒ ኣምሊኻ እዩ ዙብል' 
ዖብሌ ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ ምርዲእ ክህቡና ይፍትኑ እዩ። ነስተዋዒሌ ሰይጣን ካብ ሰማያት 
ዙተዯርበየ ነቲ ሌዎሌ ክመስሌ (መሌክዒ ኣምሊኻ ክስዴ) ስሇዙዯሇየ እዩ። እምበኣር 'ክርስቶስ 
መሌኣኻ ስሇዙኽነ እዩ መሌክዒ ኣምሊኻ ተባሂለ' ንብሌ እንተዯኣ ሃሉና ኣምሊኻ ነቲ ሓዯ 
መሌኣኻ (ሰይጣን) ዙከሌኦ መሌክዒ ነቲ ካሌእ መሌኣኻ (ከም ኣበሃህሊኦም የሱስ) ሂብዌ ንብሌ 
ከምዔልና ኣይንዔንግዒ። እዖ ከኣ 'እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ኣብ መንጎ መሊእኻቱ ኣዴሌዌ ገጽ 
ይገብር እዩ' ከም ምባሌ ስሇዙኽነ ካብ ሓቂ ዙረሓቐ ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ ምርዲእ እዩ። ስሇዖ 
እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ኣስተዋዏሌና ናብቲ ሓቂ ዯኣ ንመሇስ። እቲ መጽሓፍ ቅደሳወ ሓቂ 
ዴማ ክርስቶስ መሌክዒ ኣምሊኻ እተባህሇ ንሱ ባዒለ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ እዩ ዙብሌ እዩ። 
 
 

† ክርስቶስ የሱስ መሌክዒ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ፡ 
 

ጳዋልስ ንሰብ ቇልሴ ኣብ ዙጸሓፎ መሌእኻቲ ክርስቶስ የሱስ መሌክዒ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ 
ምዃኑ ገሉጹ ኣል። “ንሱ (የሱስ) መሌክዒ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ... እዩ።” ቇል1፡15 (Jesus)  is 
the image of the invisible God÷…(kjv) እ 'መሌክዒ' ትብሌ ቃሌ ነቲ ኣብ መንጎ ኣቦን 
ዱን ዔል ቐጥታወ ርኻብን ማዒርነትን እያ እተመሌክት። ብርግጽ እ መሌክዒ ትብሌ ቃሌ 
ሌዒሉ ተመሳሳሌነትን (resemblance) ዋክሌናን (representation) ሓያሌ ዙኽነ መሌእኻቲ 
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እዩ ዔሇዉ። እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ ብክርስቶስ የሱስ ተራእዩ እዩ። እዖ ከኣ ክርስቶስ የሱስ እቲ 
ካብ ጥንቲ ዔይተራእየ ዯሓር ግና ብስጋ ዙተገሌጸ እሞ ንኩለ ሰብ ዙተራእየ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ 
እዩ። ኣምሊኻ ስጋ ሇቢሱን ስጋ ኯይኑን ንኣና ንዯቂ ሰባት ተገሉጹ እዩ። 1ጢሞ3፡16 
 
ቃሌ ኣምሊኻ ብንጹር ከምዙገሌጾ ኣምሊኻ ክብሩ ንማንም ኣይህብን እዩ። “ኣነ እግዖኣብሄር 
እየ፡ ስመይ እዖኣ እያ፡ ክብረተይ ከኣ ንኹሌእ ምስጋናይዋን ንጽሩብ ምስሌታት ኣይህብን 
እየ።” ኢሳ42፡8 እዖ ነፍስ ከፍና እንሰማምዐለ ሓቂ እዩ። ብርግጽ እዖ ሓቂ እዩ ንብሌ 
እንተዯኣ ሃሉና ክንምሌሶ ዖግባኣና ሕቶ ክህለ እዩ። ኣምሊኻ ክብሩ ንማንም ዔይህብ እንተዯኣ 
ኯይኑ ከመይ ኣቢለ ዯኣ እዩ ክርስቶስ የሱስ ነጸብራቕ ክብሪ ኣምሊኻ እዩ ዖብሇና እቲ 
ጽሑፍ? (እብ1፡3) ብርግጽ እቲ መሌሲ ዔማትእ ኣይኯነን ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ኣቐዱምና 
ዙርኤናዮ ንሱ ባዒለ እቲ ክቡር ኣምሊኻ ስሇዙኽነ እዩ ነጸብራቕ ክብሪ ኣምሊኻ ተባሂለ። 
(1ቆሮ2፡8) ቅደስ ቃሌ ክርስቶስ መሌክዒ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ እዩ ካብ በሇና፡ እምነትና ኣብዖ 
ሓቂ እዖ ኢና እንስርቶ። ንኣይ ብዒባ እዖ ክሓስብ ከሇ ዙገርመኒ ነገር ኣል። ኩለ እቲ 
ዔይርኤ ዔበሇ መሌክዒ ዙበሃሌ ስሇዔይብለ፡ መሌክዎ ከተቅርብ ኣዙዩ ኣጸጋሚ ጥራይ ዔይኯነስ 
ዔይከኣሌ እዩ። ስሇዖ የሱስ መሌክዒ ናይቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ ክንብሌ ከልና ኮፒ ናይ ኣምሊኻ 
ማሇትና ዔይኯነስ ንሱ ባዒለ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ እዩ ማሇትና እዩ። “ንሱ በይኑ ዔይመዋት 
ሓዯ ሰብ እኳ ከቶ ዔይረኣዮ ኸርእዮዋን ዔይኻእሌ ኣብ ዔይቅረብ ብርሃን ዖነብር ንእኡ 
ኻብርን ናይ ዔሇኣሇም ስሌጣንን ይን። ኣሜን።” 1ጢሞ6፡16  
 

† ንየሱስ ዙፈሇጠ ንኣቦ ፈሇጠ 
 
ክርስቶስ የሱስ ኣብ ንጌሌ ዮሃንስ ክረብ ከል “..ንኣይ ኣንተ ትፈሌጡንስ፡ ነቦይዋን 
ምፈሇጥኩምዌ ኔርኩም።” ይብሌ። (ዮሃ14፡7) ንክርስቶስ የሱስ ምፍሊጥ ማሇት ነቲ ስለስ ሓዯ 
ኣምሊኻ ብምሌኣት ምፍሊጥ እዩ። ብዕሓት ብከናፍሮም ንኣቦ ከምዙፈሌጥዌ ይረቡ እዮም፡ 
ይን ዯኣ እምበር ንክርስቶስ የሱስ በቲ መጽሓፍ ቅደስ ዙገሌጾ መገዱ ጌሮም ስሇዔይፈሇጥዌ 
ፍሌጠቶም ከንቱ ምዃኑ ንኣምን። ንኣቦ ትፈሌጠለ እንኮ መገዱ ንዱ ብምሌኣት ምፍሊጥ 
እዩ። እዖ ቃሌ እዖ ነቲ ኣብ መንጏ ኣቦን ዱን ንዔል ሓዴነትን ማዒርነትን እዩ ዔመሌክተና።  
 

† ንየሱስ ዙረኣየ ንኣቦ ረኣየ 
 
ክርስቶስ የሱስ ኣብ ማእከሌ ዯቀ መሙርቱ ማዒረ ኣቡኡ ምዃኑ ክእመን ምስጀመረ፡ 
ካብቶም ዐሰርተዋ ክሌተ ሓዯ ዙኽነ ፊሉጶስ ንክርስቶስ የሱስ ከምዖ በል፡- “..ጏይታይ ነቦ 
ኣርእየና እሞ ይኣክሇና...” ዮሃ14፡8 የሱስ ብሕቶ ፊሉጶስ ብምግራም ዙመሇሰለ መሌሲ 
“..ፊሉጶስ እዖ ኻንዴዖ ዖኣኻሌ ዔመን ምሳኹትኩም ክነብር ከልስ ኣይትፈሌጠንን ዱኹ? 
እቲ ንኣይ ዙረኣየ ነቦ ረኣዮ። ከመይ ኢሌካ፡ ነቦ ኣርእየና ትብሌ ኣልኹ?” ዙብሌ እዩ ነይሩ። 
ዮሃ14፡9 ዌ እዙኒ ዔሇዌ ኵለ ነቲ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ቃለ ማዒረ ኣቦ ምዃኑ ንዙምስክሮ ዔል 
ቃሌ የስተዋዒሌ። ኣቱም ሰባት ኣረ ካበይ ኢና ነምጽኦ፡ ካብ ዱ ኣቦ ይዐቢ ንዙብሌ ጌጋ 
ምርዲእ። ንክርስቶስ ዙረኣየ ንኣቦ ካብ ረኣየ፡ ኣብ መንጏ ኣቦን ዯïን ንዔል ማዒርነትን 
ሓዴነትን ከነስተዋዒል ይግብኣና እዩ። ኣብ ጸሌማት ኣይንቐመጥ። ክርስቶስ የሱስ ማዒረ ኣቦ 
እዩ። 
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† ክርስቶስ የሱስ በሪ ኩለ ፍጥረት 
 
ቅደስ ቃሌ ኣብ ቇልሴ ክርስቶስ የሱስ በሪ ኩለ ፍጥረት ምዃኑ ይነግረና እዩ። “.ንሱ 
(የሱስ) መሌክዒ እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ፡ በሪ ኩለ ፍጥረትዋን እዩ።” ቇል1፡15 እ ቃሌ 
እዖኣ ብምስትዋዐሌ ንዙመርመራን ዙተቀበሊን ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስን፡ ለኣሊዋነቱን፡ 
ነቲ ኣብ ሌዒሉ ኩለ ፍጥረት ዔሇዌ ሌዎሌ ቦታን፡ ግዙኣትን፡ ምሌኪን (dominion) እያ 
ብንጹርን ብዐዋታን እትረብ። ስሇ ፍቕዱ እቲ ኣብ ሌዒሉ ኩለ ፍጥረት ስሌጣንን ምሌኸን 
ዔሇዌ ጎይታ የሱስ ስሙ ይባረኻ። በሪ ፍጥረት ክብሃሌ ከል ክርስቶስ የሱስ ናይ መጀመርያ 
ፍጡር እዩ ማሇት ኣይኯነን። እዖ ሓቂ እዖ ኣብ ቦታኡ ኣንከል፡ ክርስቶስ የሱስ እቲ ናይ 
ኣምሊኻ ናይ መጀመርታ ፍጡር ጌሮም ዙስዴዌ ኣብዖ ጊዘ እዖ ብፍሊይ ዴማ ምስ ምትንሳእ 
ስሞም ምጥቃስ ዔየዴሉ ኣምሊኻነት ክርስቶስ ዔነኣእሱ ዔይብሱሊት ኣሕዉት ሓሶት ሒዯት 
ኣይኯኑን። ካብ ጌጋኦም ክመሃሩ ዔይዯሌዩ፡ ኣብ ናይ ገእ ርእሶም ዐሇም ብስሕተት ክነብሩ 
ዙሰኑ ዴንዕት ገእ ርእስና ክንሕለ ይግባኣና እዩ። ነቲ እኩይ ትምህርታቶም ዴማ 
ብፍሌጠት ሓቂ ክንምክቶን ከነምኻኖን ኣልና። 
እዚም ንዔይጸንዐ ነፍሳት ዙሓባብለ፡ ቤተ ቤተ እናዚሩ ምብዃር ዒዮ ጥራይ ዙምህሩ ማይ 
ዔይብልም ዯበናታት፡ ነቲ ኣብ ቇላ1፡15 ዔል ቃሌ ምስቲ ኣብ ራእ3፡14 እተጻሕፈ ቃሌ 
ብምንጽጻር፡ ንክርስቶስ ካብቲ ዔሇዌ ኣምሊኻነት ከዋርዴዌ ይፍትኑ እዮም። ኣሕዉት 
ነስተዋዒሌ ኣብ ብዙሒ ሰዐብቲ ዔይኯንናስ ኣብ ሓቂ ኢና ክንኣምን ዔልና። ምናሌባት እዚም 
ሰባት እዖኣቶም ብብዙሒ ሰዐብቶም ክዯናግሩ ይፍትኑ ይኯኑ፡ ይን ዯኣ እምበር እቲ 
ንሓዉሩ ክጠፍኡ ንሓጺር ጊዘ ምስሳኖም ንኣና መሇክዏ መንፈሳዋነቶም ኣይኯነን። ከመይሲ 
ንሳቶም ተራእዮም ዙጠፍኡ በርቕታት ስሇዙኽኑ። እታ ኣብ ራእ3፡14 እተጻሕፈት ፍቕዱ 
ከምዖ ትንበብ፡ “እቲ ኣሜን እሙን ሓቐኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምሊኻ...” መጀመርታ 
ክብሌ ከል እንታይ ማሇቱ እዩ? እስከ ነ ፍቕዱ ብቀሉለ ክንርዴኣ ኣብ ካሌእ ትርጉም ከመይ 
ተጻሒፋ ከምዔሊ ንርኤ። “እቲ ኣሜን እሙንን ሓቐኛን ምስክር ናይ ኩለ ፍጥረት ኣምሊኻ 
መበቇሌ ዙኼነ...” (ሓዴሽ ትርጉም) “..the Amen, the faithful and true witness, the 
ruler of Godcreation” (niv) “..the one who stands firm, the faithful and true 
witness, the primeval source of God creation:” (Living Bible) “..the Amen, the 
faithful and true witness, the prime source of all creation:” (NEB) ብዕሕ 
ክንዙርዙር ዙኣሇና ክንስና እዖ ዙርኤናዮ እሌ እዩ። ስሇዖ እቲ መጀመርታ ፍጥረት ማሇት 
ቅዴሚ ኩለ ዙተፈጥረ ቀዲማይ ፍጡር ማሇት ዔይኯነስ፡ እቲ መጽሓፍ ቅደሳወ ትርጉም 
ናይዖ ቃሌ ክርስቶስ የሱስ መበቇሌ ኩለ ፍጥረት ኣምሊኻ እዩ ዙብሌ እዩ። ብካሌእ ኣዔራርባ 
ንኩለ ፍጥረት ክርስቶስ የሱስ እዩ ፈጣሪኡ። 
 
ስሇዖ እዔን ዙርኤናየን ፍቕዴታት ንረብሓ እዚም ጠዉያት ዙዐይያ ዔይኯናስ፡ ነቲ ብምኻንያት 
ትሪ ሌቦም ካባታቶም ዙተከሇ፡ ንኣና ንንኣምን ግና ዙተገሌጸሌና ፈጣሪነት ክርስቶስ የሱስ 
ብዐዋታ ዙእዋጃ መሰረተ እምነትና ዙኽና ቃሊት እየን። ብርግጽ ነቲ ናይዔን ፍቕዴታት 
መንፈስ እንተዯኣ ረኸብናዮ፡ እቲ ቅኑዒ መሌእኻቲ ክርስቶስ የሱስ ብጊዘ ይን ብለኣሊዋነት 
ቀዲምነትን ምለእ ስሌጣንን ከምዔሇዌ ኢና ንርዲእ። ስሇዖ ዴማ እዩ ቃሌ ኣምሊኻ ንክርስቶስ 
የሱስ ኣሌፋ ዙብል። (ራእ22፡13-16) ክርስቶስ የሱስ ምዋጻኡ ካብ ጥንቲ እዩ። (ሚክ5፡2) 
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ካብ ጥንቲ ክብሇና ከል እቲ ቃሌ ክርስቶስ የሱስ ብርእሱ ዙነበረ ምንጪ ኩለ ነገር ዙኼነ 
ኣምሊኻ እዩ ማሇት እዩ። ግዘ ብክርስቶስ ዙተፈጥረ ስሇዙኽነ ግዘ ንክርስቶስ ክዴርቶ 
ኣይኻእሌን እዩ። ንሱ ቅዴሚ ኩለ ነይሩ እዩ፡ ናይ ኩለ ነገር ዴማ መጀመርታ እዩ፡ ንኩለ 
ነገር ንሱ ፈጣሪኡ እዩ። እቲ ዔሕዙን እዚም ንመጽሓፍ ቅደስ ክሕዴስዌ ዙዯሌዩ፡ ሌቦም 
ዙሊዯየ ብመንፈስ እርግና ዙተርሱ ዐያሱዋን ከይተረፉ፡ በቲ ዙኻሕዴዌ ፈጣሪኦም 
ዙተፈጥሩ ምዃኖም እዩ። ኣቱም ሰባት ሰብሲ ንፈጣሪኡ ከነኣእስ ምስ ምንታይ ይቑጸር? 
 
ክርስቶስ የሱስ ቅዴሚ ፍጥረት ዙነበረ ንኩለ ፍጥረት ዴማ ናብ ህሊዊ ዔምጽኤ ፈጣሪ ዯኣ 
እምበር ፍጡር ኣይኯነን። መጽሓፍ ቅደስ ንክርስቶስ የሱስ 'በሪ ፍጥረት' ስሇዙበል ካብ 
ናትና ርእሲ ዙመንጨ መርም ሓሳባት ሲኻና ክርስቶስ የሱስ ፍጡር እዩ ምባሌ ስሕተት 
ኣብ ሌዒሉ ምዃኑ ንኣምሊኻ ሓቐኛ መንነቱ ምዙራፍን ናብ ዯረጃ ፍጡር ከተዋርድ ምፍታንን 
ስሇዙኽነ መዲእታኡ ሓዯገኛ ምዃኑ ዯጊመ ክገሌጽ እፈቱ። ብኣገሊሌጻ እቶም ንሌቦም ሓቂ 
ከይቅበለ ዔጽበቡ ሰባት  በሪ ትብሌ ቃሌ ቀዲማይ ቀዱሙ ዙተሌዯ ይ ዙተፈጥረ ማሇት 
እያ። መጽሓፍ ቅደስ ግና ንኣና ከምኡ ኣይምህረናን እዩ። ነዖ ዙብል ዔል ካብ ንግስነት 
ህይት ዲወትን፡ ካብ ህይትናን ክንማሃር ንኻእሌ ኢና። ብዒባ ዲወት ኣብ መዙ89፡27 
“ኣነዋን በሪ ካብ ነገስታት ምዴሪ ሌዒሌ ዙበሇ ክገብሮ እየ።” ተጻሒፉ ኣል። ነስተዋዒሌ 
ዲወት ቀዲማይ ንጉስ እስራኤሌ ኣይነበረን። ከመይሲ ቅዴሚ ዲወት ሳኦሌ ዙበሃሌ ንጉስ ነይሩ 
እዩ። ስሇዖ ኣምሊኻ ቀዲማይ ንጉስ ኢኹ ይ ከኣ ክገብረካ እየ ከምዔይበል ንጹር ነገር እዩ። 
እንታይ ዯኣ እዩ መሌእኻቲ ናይ 'በሪ ነገስታት' ትብሌ ቃሌ ብርግጽ መሌእኻቲ ናይ ቃሌ 
ዲወት ካብ ኩልም ነገስታት ተፈታወ፡ ብለጽ፡ ክቡር፡ ዙብሌ እዩ። 
 
ካሌእ መረዲእታ ንምዋሳዴ ነቲ ኣብ ያእቆብ1፡18 ብዒባና “በሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ኻንከዋን 
ኢለ እዩ ም ፍቓደ ብቓሌ ሓቂ ዙሇዯና” ተጻሒፉ ዔል ቃሌ ክንርኢ ንኻእሌ ኢና። 
ያእቆብ ኣብዖ ናይ ፍጥረታት መጀመርታ ይ ከኣ ቀዲሞት ፍጡራት ምዃንና ንምግሊጽ 
ኣይኯነን 'በሪ ፍጥረት' ኢለ ብዒባና ዙገሇጸ። ምኻንያቱ ንሕና ኣብ መበሌ ሻደሻይ 
መዐሌቲ ስሇ እተፈጠርና ቅዴሜና እዩ ኩለ ነገር ተፈጢሩ። ስሇዖ ያእቆብ ቀዲሞት ኢና 
ንምባሌ ይዋን እቲ ቀዲማይ ፍጡር ሰብ እዩ ንምባሌ ኣይኯነን ከምኡ ኢለ። ንሱ ነቲ ኣብ 
ኣዏንቲ ኣምሊኻ ዔልና ብለጽ ቦታ ንምግሊጽöን  ኣብ መዯብ ኣምሊኻ ዯቂ ሰባት ሌዒሉ ዙኽነ 
ዐይነት ፍጥረት ዙከበርና ምዃንና ንምርኣይ እዩ በሪ ፍጥረቱ ዙብሌ ቃሌ ዙተጠቅመ። 
እምበኣር እ ኣብ ቇል1፡15 ተገሉጻ ዔሊ በኩሪ  (ኣብ ግሪኻ prototokos) ትብሌ ቃሌ 
ሕጂዋን ዯጊምና ነስተዋዒሊ ቀዲማይ (ናይ መጀመርታ) ብዙብሌ ኣይኯነትን ትትርጎም። እ 
ቃሌ ተፈታወ፡ ምንጪ፡ መበቇሌ፡ ራሲ፡ ርእሲ ናይ ኩለ ነገር፡ ዉና፡ ብለጽ.. ብዙብሌ እያ 
ትትርጎም። ስሇዖ ክርስቶስ የሱስ ከምቲ መናፍቓን ዙብሌዌ ፍጡር ዔይኯነስ ብለጽ፡ ምንጪ 
ኩለ ነገር፡ ገኢ፡ መሊኸ... ዙኽነ ፈጣሪ እዩ (ዮሃ1፡1 ቆላ1፡16)። 
 

† ክርስቶስ የሱስ እቲ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ 
 
ገሇ ዯቂ ኣርዮስ ዙኽኑ ሰባትን እምነታትን 'ክርስቶስ የሱስ ካብ ኣቦ ብዯረጃ፡ ብመሇኯት፡ 
ብከኣሌነት ይንእስ እዩ' ንዙብሌ ሲኦሌ ዙመበቖለን ዙመዲእታኡን ትምህርቶም ሓቂ 
ንምምሳሌ ጥቅሲ ይጠቅሱ እዮም። እዖ ንሓሶትኹ ሓቂ ንምምሳሌ ጥቅሲ ምጥቃስ ካብ 
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ባህርያት ናይቲ ሓሳወን ኣቦ ሓሶትን ዙኽነ መራሒኦም ሰይጣን ሓዯ ኯይኑ፡ ንሳቶም ከኣ 
ካብኡ ዙረስዌ እዩ። ስሇዖ ንኣናዋን ብዕሕ ጥቅስታት ሸሚዱድም ኣብቲ ናይ ርኻሰት 
ኣጀንዲኦም ከእትዋና እንተፈተኑ ምሊሽና ኣይፋሌ ዙብሌ እዩ። ብዙኽነ ነቲ ከም መርትዓ 
ኢልም ዔምጽእዌ ጥቅሲ ክንፈርሆ ዔይኯንናስ ግቡእ ምሊሽ ክንህበለ ስሇዔልና ቐጺሌና 
ክንርእዮ ኢና። እታ ንሶም ክርስቶስ የሱስ ካብ ኣቦ ብዯረጃ ይን ብኩለ ፈሊጥነት ይንእስ 
እዩ ንምባሌ ዙጠቅስዉ ጥቅሲ እ ትስዒብ እያ። “...ብዒባ እታ መዐሌቲ እቲኣን እታ ሰዐትን 
እቲኣን ግና ኣቦ ዯኣ እምበር መሊእኻቲ ሰማይ ኯኑ ዱ ኽነ ሓዯ እኳ ዖፈሌጥ የሌቦን።” 
(ማር13፡32 ማቴ24፡36)። ክርስቶስ የሱስ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ምዃኑ ቃሌ ኣምሊኻ 
ስሇዙነግረና ንሱ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ኢና ንሕና ንኣምን። ገሇ ካብ መጽሓፍ 
ቅደስ የሱስ ኩለ ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ምዃኑ ዔርእዩና ኣብነታት ንመሌከት፡ 

 ዯቀ መሙርቱ ኵለ ከምዙፈሌጥ መስኪሮም እዮም። “...እቶም ዯቀ መሙርቱ 
ኣ፡ እንሆ ሕጂ ብግሁዴ ትረብ ኣልኹ፡ ሓንቲ እኳ ብሕቡእ ኣይተረብካን። 
ኩለ ም እትፈሌጥ ሓዯ እኳ ኸሐተካዋን ከም ዔየዴሌየካ ሕጂ ፈሇጥና፡ ስሇዖ 
ኹብ ኣምሊኻ ምዋጻእካዋን ንኣምን ኣልና በሌዌ።” ዮሃ16፡29-30 

 ናትናኤሌ እንታይ ዐይነት ሰብ ምዃኑ ብዔይ ዙኽነ ናይ ሰብ ሓበሬታ ፈሇጠ፡ 
ዮሃ1፡48 

 ነቲ ብዯገ ምንም ዐይነት ምሌክት ዔየርኢ ዋሽጣወ ተንኯሌ ይሁዲ ፈሉጡ፡ 
ዮሃ6፡70 13፡11 

 ሌቢ ፈሪሳዋያን፡ ማቴ12፡25 ለቃ5፡22 6፡8 7፡39-40 
 ሓሳባት ጸሓፍቲ፡ ማቴ9፡3-4 
 ታሪኻ ሳምራወት ሰበይቲ፡ ዮሃ4፡29 
 ሽግር ዯቀ መሙርቱ፡ ለቃ9፡46-47 
 ንኣቦ ብዔይካ የሱስ ዙፈሌጦ የሌቦን፡ ማቴ11፡27 
 ብዔል መዙገብ ፍሌጠት ኣምሊኻ ኣብኡ ተሰወሩ ኣል፡ ቇል2፡3 
 ግብሪ እተን ሸዋዐተ ማሕበራት፡ ራእ2፡18,23  

 
ክርስቶስ የሱስ ኣብ ምዴሪ ንምዴሓን ዯቂ ሰባት ኣብ እተመሊሇሰለ እዉን ዴማ ብንብረቱ ሰብ 
ከምዙመሰሇ (ፊሉ2፡7) በዖ ዴማ ዱ ሰብ ተባሂለ ከምእተሰመየ ኩሊትና ንሰማምዐለ ሓቂ 
እዩ። በዖ ካብ ተሰማማዒና ሕጂ ዴማ ክርስቶስ የሱስ ሓዯ ኣካሌ ክነሱ ክሌተ ባህርያት 
ከምዙዋንን ነስተብህሌ። እቲ ክሌተ ባህርያት እንብል ሰብኣዋን (human nature) 
ኣምሊኹዋን (Divine nature) እዩ። ስሇዖ ክርስቶስ የሱስ ፍጹም ኣምሊኻ፡ ፍጹም ሰብ እዩ 
ማሇት እዩ። ክርስቶስ የሱስ ናብ ምዴሪ ኣብ ዙመጸለ እዉን ካብቲ ንኣና ክብሌ ዙፈል ዉጋ 
ኣምሊኹወ ክብሩ ምሕዲግ እዩ። ስሇዙኽነ ዴማ ኣብቲ ኣብ ምዴሪ ኣብ እተመሊሇሰለ እዉን 
ኣብ ኩለ ቦታ ኣብ ሓዯ እዉን ካብ ምህሊዋ ዙተቖጠበ። (ዮሃ11፡14-15) ከምኡዋን ከም 
መጠን ኣምሊኻ ኩለ ካብ ምፍሊጥ ተቖጢቡ። (ለቃ8፡45-46 ማር13፡32) ኩለ ካብ ምግባር 
ተቖጢቡ። (ዮሃ5፡19-20) እዖ ከኣ ካብ ኣቦ ብዯረጃ ስሇዙንእስ ይ ከኣ ኩለ ዙፈሌጥ 
ኣምሊኻ ስሇዔይኯነ ዔይኯነስ ብንብረቱ ንኣና ንዴሩታት ሰባት ስሇዙመሰሇና እዩ። እምበኣር 
ነስተዋዒሌ ክርስቶስ የሱስ ከም መጠን ኣምሊኻ ኩለ ይፈሌጥ ከም መጠን ሰብ ዴማ ዋሱን 
ይፈሌጥ። ምስዖ ኩለ ግና ክርስቶስ የሱስ ማዒረ ኣቦ ኣምሊኻ እዩ (ዮሃ10፡30)። ኩለ ፈሊጥ 
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ኣይኯነን ምባሌና ግና ነቲ ዯረት ኣሌቦነቱ ከም ምቁንጻብ ስሇዙቑጸር ሳዒቤኑ ሓዯገኛ እዩ እሞ 
ካብዖ ከምዖ መርም ቐታሉ ምርዲእ ንተሓል። 
 

† ዱ ባዒለ ንኣምሊኻ ኪግእ እዩ 
 

“ኩለ ምስ ተገዙኦ ግና ኣምሊኻዋን ኩለ ኣብ ኩለ ምእንቲ ኪዋን ሽዎ እቲ ዱ 
ባዒለ ነቲ ለ ዔግዙኦ ኸግእ እዩ።” 1ቆሮ15፡28 

 
እቲ ብስጋ እተገሌጸ ዱ (የሱስ ክርስቶስ) ነቲ ዔሇኣሇማወ ናይ ምዴሓን ተግባሩ ንምፍጻም 
ኣብቲ ቀዲማይ ምምጽኡ ንኣቦ ፍጹም ተገዖኡን ኣቦ ተኪለን እዩ። (ዮሃ5፡19 8፡42) በዖ 
ከኣ ዱ ንኣቦ ኣክቢርዌን የዒቢይዌን። ክርስቶስ የሱስ ከምቲ ኣብ ቀዲማይ ምምጽኡ ንኣቦ 
እተገዙኤን እተኣዔዔን፡ ኣብቲ ካሌኣይ ምምጽኡዋን እንተኽነ ነቲ ዙጀመሮ ምእዙ ክፍጽም፡ 
ከምቲ ቅዴሚ ሕጂ ምስ ኣቦ ብዙነበሮ ዐይነት ሕብረት ክቅጽል እዩ ይ ከኣ ኪግእ እዩ። 
ዱ ክሳዒ እታ እተመዯበለ ጊዘ ኪገዙእ፡ ነቲ መዴሓኒን ኣማሊዱን ናይ ምዃን ዒማም 
ምስዔመ ዴሕሪ እታ ጊዘ ግና ነቲ ግዙኣት ንኣምሊኻ ከረክቦ እዩ። እዖ ከኣ ኣምሊኻ ኩለ ኣብ 
ኩለ መታን ክዋን እዩ። ስሇዙኽነ ዴማ ኣምሊኻ ኣብ ኩለ ኪገዙእ ዯረት ኣሌቦ ግዙኣት 
ክዋንን እዩ። ነስተዋዒሌ እቲ ናይ ስሊሴ መሰረታወ ሕብረትን ሓዴነትን ማዒርነትን ዱ ንኣቦ 
ስሇ እተገዙኤ ጥራይ በዖ ኣይዋሰንን። ሰሇስቲኦም (ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ) ብመሇኮት 
ይን ብግዙኣትን ክብሪን ማዒረ እዮም። ኣብ መንጎ ስሊሴ ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ምንም 
ምብሌሊጽ የሌቦን። ስሇዖ ከምቲ ኣቦ ከም መጠን ኣምሊኻ ዙገዙእ ዱዋን ኣምሊኻ እዩ'ሞ 
ከም መጠን ኣምሊኻ ኣብ ኩለ ክገዙእ እዩ።  

ኣቦ ኣብ ስሊሴ ብምምሕዲር ርእሲ እዩ። ከምኡ ስሇዙኽነ ግና ኣቦ ካብ ዱን መንፈስ ቅደስን 
ይዐቢ ማሇት ኣይኯነን። ሰሇስቲኦም ብክብሪ፡ ማዒርግ፡ ዯረጃ፡ ማዒረን ሓዯን እዮም። ዱ 
ዴማ ምስቲ ኩለ ምስ ኣቦ ዔሇዌ ማዒርነት ኣብ ስሊሴ ፍቓዴ ኣቦ ክጸዋር ናይ ስራሕ ብጽሒት 
ኣሇዌ። ዱ ነቲ ናትና ምዴሓን ንምፍጻም ንኣቦ ክግእ ኣብ ስሊሴ ዙተዉህቦ ናይ ስራሕ 
ብጽሒት እዩ። መንፈስ ቅደስ እዋን እንተኽነ  ህይት ንምሃብ ናይ ኣምሊኻ ሓቂ 
ንምግሊጽን ምዴሓን ኣምሊኻ ንህዙቡ ንምግሊጽን ንፍቓዴ ኣምሊኻ ክእዔዕ ንምዴጋፍን ካብ 
ኣቦን ዱን ተሊኢ ክመጽእ ናይ ስራሕ ብጽሒት ኣሇዌ። እዖ ናይ ስራሕ ብጽሒት 
ምብሌሊጽ ዔይኯነስ ብኣንጻሩ ነቲ ኣብ መንጎ ስሊሴ ዔል ሓዴነትን ማዒርነትን ምግዙእን 
ምክብባርን እዩ ዔጠንቅረሌናን ዙገሌጸሌናን። 

 
እቲ መሰረታወ ማዒርነት ኣቦን ዱን ብብዕሕ መጽሓፍ ቅደሳወ መረዲእታ ተዔርዖሩ ስሇዔል 
ብዒባኡ ምንም ዐይነት ሕቶ ከነምጽእ ኣይግባኣናን እዩ። ኣቦ ማዒረ ዱ፡ ዱዋን ማዒረ ኣቦ 
እዩ። እዖ ዴማ ንሕና ክርስትያናት ዙመሃዙናዮ ምህዚ ይዋን ሉቃዋንቲ ተሰማሚዓም 
ዔምጽእዌ ናይ ኣእምሮ ፍሌጠትን ናይ ጠረጴ ስምምዒን ዔይኯነስ ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ 
መጽሓፍ ቅደስ ብዐዋታ ዔስተምህሮ ትምህርትን ሓቐኛ መንነት ኣምሊኻ እዩ።  
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† ርእሲ ክርስቶስ ኣምሊኻ እዩ  
 
“ግና ርእሲ ሰብኣይ ዔበሇ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ኣ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስዋን ኣምሊኻ 
ከም ዙኽነ ክትፈሌጡ እፈቱ ኣል።” (1ቆሮ11፡3)። 
 
ቃሌ ኣምሊኻ ርእሲ ክርስቶስ ኣምሊኻ እዩ ስሇዙበሇ ነቲ ናይቲ ቃሌ መንፈስ ከይተረዴእዌ ገሇ 
ገሇ ሰባትን እምነታትን ኣቦ ርእሲ ዱ ካብ ኯነ ኣቦ ካብ ዱ ብስሌጣን ይበሌጽ እዩ ዖብሌ 
ጌጋ ምርዲእ ሒዚም ክመሊሇሱ ይርኣዩ። ነስተዋዒሌ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ፡ ሰብኣይን 
ሰበይቲን ዴማ ብክርስቶስ የሱስ ማዒረ እዮም (ገሊ3፡28)። ንምሕዯራ ክጥዒም ግና ኣምሊኻ 
ንሰብኣይ ከም ርእሲ ኣቐመጦ። እዖ ስሇዙኽነ ግና ሰበይቲ ብዯረጃን ፍጥረትን ካብ ሰብኣይ 
ትንእስ ማሇት ኣይኯነን። ከመይሲ ሰብኣይ ይን ሰበይቲ ኣብ ክርስቶስ ሓዯ እዮም። ሌክዒ 
ከምኡ ዴማ ርእሲ ክርስቶስ ኣምሊኻ እዩ ስሇዙበሇና ኣምሊኻ ካብ ዱ ይዐቢ ማሇት 
ኣይኯነን። ከምቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ስሇዙኽነ ብሰበይቲ ዙከብር ኣምሊኻ ዴማ ርእሲ 
ክርስቶስ ስሇዙኽነ ብክርስቶስ ኣቢለ ይከብር። መንፈስ ኣምሊኻ ኣቦ ብዱ ከምዙከብር  
ከረዯኣና እዩ ብጳዋልስ ኣቢለ ነዖ ብርሃን እዖ ዙሃበና። ስሇዖ መጽሓፍ ቅደስ ስሊሴ ብኩለ 
መዲዩ ማዒረ እዩ ስሇዙብሇና ማዒርነት ስሊሴ ኣሚንና ዯኣ በቲ ሓቂ ንመሊሇስ። ክንዮ እዖ 
እንተዯኣ ኣሚንና ኣንጻር ቃሌ ኣምሊኻ ኢና ክንስሇፍ ንግዯዴ እሞ ነስተብህሌ ዯኣ። 
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ምዒራፍ ትሽዐተ 

 
ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ እተረክበ የሱስ 

 
“ንሱ ብመሌክዒ ኣምሊኻ ክነሱ ነቲ ማዒረ ኣምሊኻ ምዃኑ ም ምምንዒ ኣይረኣዮን። መሌክዒ 
ባርያ ሲደ ርእሱ ኣሕሰረ፡ ሰብዋን መሰሇ ብንብረቱ ም ሰብ ኯይኑ ተረኻበ። ርእሱ ክሳዒ 
ሞት ኣትሐተ ክሳዒ ሞት ኣብ መስቀሌ እኳ ዯኣ ተኣዔዔ።” ፊሉ2፡6-8  
 
ክርስቶስ የሱስ ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ተረኸቡ እዩ። እዖ ምህሮ እዖ ኣብ እምነት ክርስትና 
ካብቶም ኣዒኑዴ ሓቂ ሓዯ እዩ። ኣብቲ ምዴራወ ምምሌሊሳቱ ክርስቶስ የሱስ ነቶም ናብ 
ምዴሓን ከምጽኦም ዙመረጾም ዯቂ ሰባት ከዴሕን ካብቲ ሓዯ ዙፈል ዉጋ ብንብረቱ ሰብ 
ምዃን እዩ። ገሇ ገሇ ንመጽሓፍ ቅደስ ብግቡእ ዔይተርዴእዌ ሰባትን፡ ናይ ሓሶት እምነታትን 
ነ ፍቕዱ ብምዋሳዴ እተፈሊሇየ ዔይ መጽሓፍ ቅደሳወ ትርጉም ክህቡ ጸኒሖምን ኣሇዋን። ገሇ 
ካብቲ ዙብሌዌ ንምጥቃስ 'ክርስቶስ የሱስ ምለእ ብምለእ ኣምሊኻነቱ ሓዱጉ እዩ ሰብ ኯይኑ' 
ዙብሌ ይርቦ። መጽሓፍ ቅደስ ከምኡ ገይሩ ስሇዔይምህረና፡ ንሕና ሰዐብቲ ስሊሴ ነዖ 
ጽዋጽዉይ እዖ ኣይንቅበልን ኣይንሓብሮን። ክርስቶስ የሱስ ምለእ ብምለእ ኣምሊኻነቱ 
ሓዱጉ፡ መሌክዒ ባርያ ሲደ ብንብረቱ ሰብ ኣይኯነን። ንምለእ ትሕዙቶ ሓዴሽ ኪዲን 
ምስንርእዮ እቲ ኣብ መዲእታ እንበጽሖ ሓቂ ክርስቶስ የሱስ ገእ ርእሱ ኣዉሪደ (ኣሕሲሩ) 
ካብ ገሇ ገሇ ኣምሊኹወ ባህርያቱ ከምተቖጠበ እዩ። 
 
ክርስቶስ ገእ ርእሱ መታን ዯቂ ሰባት ስሇዔሕሰረ ጥራይ ምለእ ብምለእ ኣምሊኻነቱ ሓዱጉ 
ናብ ሰብ ተሇወጡ ክብሌ ኣይዯፍርን እየ። ቅደስ ቃሌ ብብዕሕ መረዲእታ ስሇዙሕግዔኒ ግና 
ክርስቶስ ንሓጺር እዉን ነቲ ኣምሊኹወ ዙንኡ፡ ክብሩ፡ ኣብ ምዴራወ ስጋ ከምዙሓብኤ 
ይኣምን። እዖዋን ኣብ ዋሱን መዴረኻ እዩ። ከመይሲ ኣብ ምዴሪ ኣብ እተመሊሇሰለ 
እዉንዋን ኣምሊኻነቱ ዔግሃዯለ እዉን ስሇዙነበረ። ('ምስክር ብዒባ ኣምሊኻነት ክርስቶስ 
የሱስን'፡ 'ክርስቶስ የሱስ ከም መጠን ኣምሊኻ ኣምሌኼ ሲደ እዩ' ዙብሌ ኣርእስቲ 
ተመሌከት) እዖ መጽሓፍ ቅደሳወ ሓቂ በዖ ጸቢብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ክትሓዙ ዙኻእሌ እኳ 
እንተዔይኯነ ምቅባለ ግና ብኩለ ግቡእ እዩ። እቲ ዯረት ኣሌቦ (Infinite) ቅደስ ኣምሊኻን 
ፈጣሪን ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ፡ ዴንገት ነቲ ዋሱንን ዴሩትን ዙኽነ ሰብ መሲለ ክርከብ ከል፡ 
እቲ ዔይጭበጥ፡ ዙሰኣኖ ዔይብል፡ ንብዔሊ ዐሇም ዙመሌእ ኣምሊኻ ዴንገት ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ 
ገ ክርከብ ከልን፡ ኣብ ሓንቲ ዴንግሌ ማሕጸን ክሓዴር ከል፡ ፈጣሪ ዯቂ ሰባት ክነሱ 'ዱ 
ሰብ' ተባሂለ ክስመ ከል ምናሌባት ንሰብ ኣእምሮ ምቅባለ ይከብዴ ይዋን ይን ዯኣ 
እምበር እቲ ሓቂ ካብኡ ኣይሓሌፍን እዩ። ሕጂዋን ክርስቶስ የሱስ ሓቂ ክቕበሌ ንዙዯሉ ኩለ 
ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ እተረክበ ብስጋ እተገሌጸ ትማሉን ልሚን ንዔሇኣሇምን ህያዋ ዙኽነ 
ኣምሊኻ እዩ (1ጢሞ3፡16 ዮሃ1፡1,14)። 
 
ብዒባ እዖ ንብል ዔልና እቲ ብናይ 20 ክ/ዔ ነብዪ ዙፍሇጥ ዙነበረ ኣይዯን ወሌሶን ቶዔር 
ኣብታ ፍሌጠት ናይቲ ቅደስ ትብሌ መጽሓፉ ከምዖ ይብሌ፡- 'ክርስቶስ ስጋ ኣብ ዙሇበሰለ 
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ግዘ ንመሇኮትነቱ ብመጋረጃ ከወሌዌ እምበር ከንቱ ኣይገበሮን። ካብ መሇኮትነቱ ምንም 
ከየጉዴሌ ሓዴነት ኣምሊኻ የገዴድ እዩ። ኣምሊኻ ካብ ርእሱ ንታሕቲ ክትሕት ኣይኻእሌን እዩ 
እሞ ስጋ ሇቢሱ ከም ሰብ ኯይኑ ምስ ተረኻበ ካብቲ ቀዯም ዙነበሮ ኣምሊኻነቱ ምንም 
ኣየጉዯሇን። ኣምሊኻ ካብ ዙነበሮ ክንእስ እዩ ኢሌካ ምሕሳብ፡ ፍጹም ዔይዋን እዩ።'  
 
ጏይታ የሱስ ነቶም ኣብ ትሕቲ ባርነት ዔሇዋ ሓራ ከዋጽእ፡ ሓያሌ ጎይታ ክነሱ ብሓይሉ 
ዔይኯነስ መሌክዒ ባርያ ሲደ፡ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ክዋሇዴ እናከኣሇ ነቶም ኣብ ትሑት 
መነባብሮ ዔሇዋ ብሰብ ንዙተረስዎ ክረዴእ፡ ማንም ኣብ ዔይግምቶ ቦታ ኣብ መብሌዒ ማሌ 
ክዋሇዴ ዙመረጸ ፈቓርን ገእ ርእሱ ንክብሪን ትንሳኤን ዯቂ ሰባት ዔሕሰረ ሇዉህ ኣምሊኻ 
እዩ። ንሱ ሌዒሉ ኩለ ክነሱ ገእ ርእሱ ዔትሓተ ኣምሊኻ እዩ። ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ 
ስሇተረኻበ ዴማ እዩ፡ ንስሌጣናትን ሕጊ ሰባትን ዙተገዙኤ። ንሱ ንስርዐት ሰብ ዔበሇ 
እናተገዙኤ ናብቲ ናቱ ስርዐት ዙማረ ጅግና እዩ። ኣምሊኻ ክነሱ ስሇ መንነቱ ክጣበቕን፡ ነቲ 
ኣብ ሌዒሉኡ ዙርዴ ዙነበረ መከራ ሕነ ክፈዱ እናኣሇ፡ ንህዙቡ ኣርኣያ ክሓዴግ ገእ ርእሱ 
ክሳዒ መዲእታ ከም ማሕረዱ ዙጉተት በጊዒ ኣትሓተ። 1ጴጥ2፡21-24  
 
ብመሰረት ፊሉ2፡6-8 ክርስቶስ የሱስ ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ዙተረኻበ ማዒረ ኣምሊኻ ዙኽነ 
ኣምሊኻ እዩ። እስከ ኣጸቢቑ እዖ ነገር እዖ ክበርሃሌና፡ ብዒባ ብንብረቱ ሰብ ምዃኑ፡ ገሇ 
ነጥቢ ካብቲ ትሌ ቃሌ ንርኤ፡- 
 
1. ምዴራወ፡ ሰብኣወ ስዴራ ነበሮ 

o ክርስቶስ የሱስ ከም ዙኽነ ሰብ ስጋወት ኣዯ ከምዙነበረቶ፡ ሰብኣይ ኣዱኡ ዴማ 
ከም ኣቡኡ ኣብ እተፈሊሇየ ቦታ ከምእተጠቅሰ፡ ካብ ኣዱኡ ዙዋሇደ ኣሕዉትን 
ኣሓትን ዴማ ከምዙነበሮ መጽሓፍ ቅደስ ብንጹር ዙምህሮ ሓቂ እዩ። (ለቃ1፡31 
ገሊ4፡4 ማር6፡3-4 ኣንብብ) 

 
2. ከም ሰብ መንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ነበሮ 

o ሰብ ከምቲ ንገሉኣቶም ዙመስልም ስጋ ጥራይ ይዋን መንፈስ ጥራይ 
ኣይኯነን። ሰብ ብመንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ፡ ዙመ መንፈሳወ ፍጡር እዩ። እቲ ኣብ 
1ተሰ5፡23 ተጻሒፉ ዔል ቃሌዋን ኵሇንተና ሰብ   መንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ምዃኑ 
እዩ ዔብርሃሌና። 

o ክርስቶስ የሱስ ዴማ ከም ሰብ መንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ከምዙነበሮ ኣብ ቃሌ 
ኣምሊኻ ተገሉጹ ኣል። ብዙርዙር ንምርኣይ፡- 

 ስጋ፡ “ንስጋ የሱስ ሲድም...” ዮሃ19፡40   
 ነፍሲ፡ “ሕጅስ ነፍሰይ ጉህያ ኣሊ...” ዮሃ12፡27 ማቴ26፡38 
 መንፈስ፡ “የሱስ..... ብመንፈሱ ፈሉጡ...” ማር2፡8  

 
3. ትርኢት ሰብ ነበሮ  

 እታ ሳምራወት ሰበይቲ ክርስቶስ የሱስ ማይ ከተስትዮ ምስ ሓተታ፡ “..ንስኹ 
ኣይሁዲወ ኻነስኹስ ካባይ ሳምራወት ሰበይቲ ዯኣ ከመይ ኢሌካ ማይ ክትሰቲ 
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ትሌምን ኣልኹ..” ዙበሇቶ፡ መንነቱ ስሇዙነገራ ዔይኯነስ፡ ትርኢት ኣይሁዲወ 
ስሇዙነበሮ እዩ። ዮሃ4፡9 

 
4. ስጋን ዯምን ነበሮ 

 “..ከምዖ ንኣይ ዔልኒ እትርእይዌ ዔልም፡ ንመንፈሰሲ ስጋን ዐጽምን 
የብለን።” (ለቃ24፡39)። “ሓዯ ኹብቶም ዐቀይቲ ግና ጏዴኑ ብናት ግኦ፡ 
ብኡብኡ ኣ ዯምን ማይን ጸ።” (ዮሃ19፡34 እብ2፡14)። 

 
5. ብቑመት፡ ጥበብ፡ ጸጋ ውብዩ  

 “እቲ ሕጻን ውበየ... የሱስ ከኣ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኻን ሰብን ብጥበብን ብቑመትን 
ብጸጋን ውበየ።” (ለቃ2፡40,52)። 

 
6. ሕቶ ይሓትት ነይሩ  

 እቲ ብንብረቱ ስብ ኯይኑ እተረኻበ ክርስቶስ የሱስ ኣብቲ ምዴራወ 
ምምሌሊሳቱ ጌና ዱ ዐሰርተ ክሌተ ዐመት እንከል ነቶም መምህራን ብዒባ 
እቲ ዙምህርዌ ዙነበሩ ምህሮ ይሓትት ከምዙነበረ ኣብ ለቃ2፡46 ተጻሒፉ 
ንረኻቦ ሓቂ እዩ። 

 
7. ዴሩት ፍሌጠት ይዋንን ነይሩ  

 እቲ ኩለ ዙፈሌጥ ክርስቶስ የሱስ ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ስሇእተረኻበ፡ ኣብቲ 
ምዴራወ ምምሌሊሳቱ፡ ኣብ ገሇ መዴረኹት ዴሩት ፍሌጠት ይዋንን ከምዙነበረ 
ቃሌ ኣምሊኻ ይነግረና። እዖ ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ሓዯ እዉን ሓይሉ ካብኡ 
ከምዙጸ ብዋሽጡ ተፈሉጥዌ ኻነሱ፡ መን ከምዙተንከዮ ስሇዔይፈሇጠ 
“...ናብቶም ህዙቢ ግሌጽ ኢለ መን እዩ ኻዲነይ ዙተንከየኒ...” ዙብሌ ሕቶ 
ዙሓተተ (ማር5፡30)። 

 
 ከምቲ ኣብ ማር11፡13 ተገሉጹ ዔል ክርስቶስ የሱስ ብርሑቕ ቇጻሌ በሇስ 

ምስረኣየ፡ ምናሌባሽ ገሇ እንተረብኩሊ ኢለ ናብኣ ከም ዙዯ እሞ፡ ክንዮ 
ትጽቢቱ እታ ኦም በሇስ ብዔይ ፍረ ከምዙጸንሐቶ ንፈሌጥ። ክርስቶስ ነ ኦም 
በሇስ ከይቐረባ ፍረ ከምዔይብሊ ኣይፈሇጠን። እዖ ከኣ ብንብረቱ ሰብ ብምዃኑ 
ዴሩት ፍሌጠት ስሇዙነበሮ እዩ። 

 
 ኣብ ማር13፡32 ብዒባ ክርስቶስ “ብዒባ እታ መዐሌቲ እቲኣን እታ ሰዐት 

እቲኣን ግና ኣቦ ዯኣ እምበር መሊእኻቲ ሰማይ ኯኑ ዱ ኽነ ሓዯ እኳ 
ዖፈሌጥ የሌቦን።” ዖብሌ ቃሌ ተጻሒፉ ንረኻብ። እዖዋን ክርስቶስ የሱስ 
ከም መጠን ኣምሊኻ ኩለ ዙፈሌጥ ኻነሱ፡ ነቲ ብፍሌጠቱ ዴሩት ዙኽነ ሰብ 
ብምምሳለ ግና ንሱዋን ዴሩት ፍሌጠት ከምዙዋንን እዩ ዔርእየና። ክርስቶስ 
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የሱስ ብምርጫኡ ዴሩት ፍሌጠት ክዋንን እሞ፡ ኣብቲ ገሊጺ ኩለ ሚስጥር 
ዙኽነ መንፈስ ኣምሊኻ ክዋከሌ ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ተረኸቡ እዩ። 

 
8. ይጽሉ ነይሩ  

 እቲ ጸልት ሰሚዎ ዙምሌስ የሱስ፡ ነቲ ናብ ኣምሊ ክጽሉ ዔዴሌዮ ሰብ 
ብምምሳለ ንሱዋን ናብ ኣቦ ክጽሉ ኣዴሌይዌ እዩ። “...ናብ ጽምወ ቦታ ይደ 
ዴማ ኣብኡ ጸሇየ።” (ማር1፡35 ለቃ11፡1)። 

 
9. ተፈቲኑ 

 እቲ ንማንም ብእከይ ዔይፍትን፡ ነቶም ኣብ ምዴረ በዲ ዙፈተንዌ ኣቦታት ዴማ 
ዔጥፍኤ ጏይታ፡ መሌክዒ ናይቲ ብሰይጣን ክፍተን ዙኻእሌ ሰብ ብምዋሳደ 
ብተዯጋጋሚ ብሰይጣን ተፈቲኑ ስዏሩ ጺኡ።  “ንንሱ (የሱስ) ባዒለ ኸፍተን 
ከል ተሰቅዩ እዩ እሞ፡ ነቶም ዖፍተኑ ኸረዴኦም ይከኣል እዩ።” (እብ2፡18 
4፡15 ማቴ4፡1)። 

 
10. ምእዙ ተማህረ  

 እቲ ብኩለ ዙተፈተነ ክርስቶስ የሱስ፡ ኣብ ጊዘ ፈተና ተሰቅዩን፡ በቲ ስቅያት 
ምእዙ ተማሂሩን እዩ። እዖዋን ከምቲ ክንብል ዙጸናሕናዮ ሰብ ስሇዙመሰሇ 
እዩ። “ዱ እኳ ኻነሱ፡ በቲ እተሰቀዮ ስቅያት ምእዙ ተማህረ።” እብ5፡8 

 
11. ጠመየ  

 ክርስቶስ የሱስ ኢደ እናፈተ ንህያዋ ዔበሇ ዔጽግብ ኣምሊኻ እዩ። ይን ዯኣ 
እምበር እዖ ምንጩ ኩለ ጽጋብ ዙኽነ ኣምሊኻ፡ ነቲ ዴም ሰብ 
ስሇዙመሰል ከም ሰብ ጠምዩ እዩ። “...ዴሕርዖ ጠመየ።” ማቴ4፡2 “ንንግሆ 
ናብ ክተማ ኸምሇስ ከል ዴማ ጠመየ።” ማቴ21፡18 

 
12. ጸምኤ  

 ንዙጸምኤ ዔበሇ ዔርወ ጏይታ ከም ሰብ ምጽምኡ ብዕሕ ዔገርም ኣይኯነን። 
ከመይሲ ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ክሳዒ ዙተረኻበ እዖ ክዋን ብግዱ 
ስሇዙኽነ። “ዴሕርዖ የሱስ... ጸማእኩ በሇ።” ዮሃ19፡28 4፡7 

 
13. ዯኸሙ 

 ሓይሉ ሓያሊን እናዴመ፡ ንዴም ሓይሉ፡ ንስኑፍ ከኣ ብርታዑ ዙህብ 
ጏይታ ብንብረቱ ሰብ ብምዃኑ ካብቲ ክሓሌፎ ብግዱ ዙኯኖ ሓዯ ብስጋ 
ምዴካም እዩ። “...የሱስ ኣ ብምኹዴ መገዱ ዯኸሙ....” ዮሃ4፡6 
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14. ዯቐሰ 
 “...ንሱ ግና ዯቂሱ ነበረ።” ማቴ8፡24 

 ከምቲ ንዙኽነ መጽሓፍ ቅደስ ዙኣምን ሰብ ብሩህ ዙኽነ ኣምሊኻ ኣይዴቅስን 
ኣየታኻስን እዩ። እዖ ማሇት እቲ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ኣምሊኻ 
ኣይዴቅስን ኣይታስን። እ ኣብ ሊዒሉ ዔሊ ፍቕዱ ግና ክርስቶስ ዯቂሱ እያ 
ትብሌ ዔሊ። እዖ ከኣ ነቲ ዙዴቅስ ሰብ ብንብረቱ ስሇዙመሰል እዩ።  

 
15. ፈተዌ  

 ከምቲ ሰብ ንሓዯ ነገር ናይ ምፍታዋ ባህርይ ዔሇዌ፡ እቲ ብንብረቱ ሰብ ዙኽነ 
የሱስዋን ከም ሰብ ንሓዯ ነገር ርእዩ ናይ ምፍታዋን ምዴናቕን ባህርይ ነይርዌ 
እዩ። “የሱስ ከኣ ጠሚቱ ፈተዌ...” ማር10፡21 ዮሃ11፡3 

 
16. ጎሃየ 

 “በቲ ዴርቅና ሌቦም ጕህዩ...” ማር3፡5 ምጉሃይ ካብቶም ስምዏት ዱ ሰባት 
ዙንጸባረቐልም ሓዯ ባህርያት እዩ። ክርስቶስ የሱስ ዴማ ዱ ሰብ ምዃኑ እዩ 
ዔርእየና። 

 
17. ነብዑ  

 የሱስ ከምቲ ዙኽነ ሰብ ኣብ ጊዘ ጓሂኡ ዙነብዒ፡ ንሱዋን ዔጕህይ ነገር 
ከጋጥሞ ከል ይነብዒ ከምዙነበረ ነዔን ክሌተ ፍቕዴታት ምስ እነንብበን ንርዴኦ 
ሓቂ እዩ። ዮሃ11፡35 ለቃ19፡41 

 
18. ርሂጹ 

 “...ረሃጹ ኣ ከም ነጥቢ ዯም ናብ ምዴሪ ይነጥብ ነበረ።” ለቃ22፡44 

 
19. መከራ ጸገበ  

 ዯቂ ሰባት ንመከራ ዙተፈጠርና ነዯንግጽ ፍጥረት ኣይኯንናን። እዖ ማሇት ግና 
መከራ ኣይምሌከተናን ማሇት ኣይኮነን። ኣብ ገጽ ምዴሪ ክሳዒ ዔልና መከራ 
ብእተፈሊሇየ መሌክዒ ክገጥመና ይኻእሌ እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ እቲ ንኣና 
ከዴሕን ብኵለ ብዔይ ሓጢኣት ዙመሰሇና ጏይታ የሱስ መከራ ዙጸገበ። 
“ዯጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ኹብ ጸገበስ..” 1ጴጥ4፡1 

 
20. ሞተ  

 ዒዴመ ሰብ ከም ጽሊልት ስሇዙኽነ ዉሊ ነወሕ ዒዴመ ይጽገብ ምማቱ ግና 
ኣይተርፎን እዩ። እዖ ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ክርስቶስዋን ከም ሰብ ክመዋት ዙነበሮ። 
(ማቴ27፡50 1ቆሮ15፡3)  



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 64 

 
ምዒራፍ ዐሰርተ 

 
ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ተሌዯ 

 
ቅደስ ቃሌ ኣብ እተፈሊሇየ ክፍሉ ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ከምእተሌዯ ይነግረና እዩ። 
“...እንሆ ዴንግሌ ክትጠንስ ዱ ኣ ክትሌዴ እያ፡ ስሙዋን ኣማኑኤሌ ክትሰምዮ እያ።” 
(ኢሳ7፡14)። ኣብ ዙተፈሊሇዩ እዉናት ብዕሓት ዔይብሱሊት ኣመንቲ ነቲ 'የሱስ ካብ ዴንግሌ 
ተሌዯ' ዙብሌ መሰረታወ ቃሌ ናብ ዙመስልም ብምጥዉይ ተጋጊዮምን ንካሌኦት ሰባት ካብቲ 
ሓቂ ኣዙቢልምን እዮም። እቲ ሓቂ እንታይ እዩ? ብዒባ እቲ ሓቂ ቅዴሚ ምርኣይና ኣብ ዕርያ 
እዖ ኣሌዏሌናዮ ዔልና ኣርእስቲ፡ ብዕሓት ሰባት ዙሓዙዌ እሞ ዙምህሩለ ጌጋ ዙኽነ ምርዲእ 
ክንርኢ ኢና። 
 

ጌጋ ምርዲእ ብዒባ ብስጋ ምዋሊዴ የሱስ ካብ ዴንግሌ 
   
1. 'ካብ ሰብ ስሇተሌዯ ሰብ ጥራይ እዩ፡' ዖብሌ ምርዲእ። እዖ ዐይነት ኣረኣእያ ዔሇዌም 

ሰባት ካብ ዔይብሱሌ ምርዴኦም ዙተሊዒሇ ንኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ እዮም ዙኻሕደ። 
 
2. 'ክርስቶስ ፍጹም ባህርይ ሰብ ኣይሰዯን፡ ንሱ ስጋ ዙመስሌ ኣካሌ ይሌበስ ዯኣ እምበር 

ሓቐኛ ስጋ ኣይሇበሰን።' እዖ ፍጹም ሰብ ኣይኯነን ዖብሌ ካብ ሓቂ ዙረሓቀ ጽዋጽዉይ፡ 
ምህሮ ድሴቲዙም ዙስዒቡ ሰባትን እምነታትን ዙምህርዌ ትምህርቲ እዩ። ድሴቲዙም 
ካብቲ “ድሴኦ” ዖብሌ ናይ ግሪኻ ቃሌ ዙጸ ኯይኑ “ምምሳሌ” ዴማ ይትርጎም። 

 
3. 'ቅዴሚ ብስጋ ምዋሊደ ነይሩ እዩ ግና ፍጡር ዯኣ እምበር ኣምሊኻ ኣይኯነን' እዖ 

ምህሮ ጀማሪኡ ኣርዮስ ኯይኑ፡ ኣብዖ ጊዘ እቶም ንገእ ርእሶም መሰካኻር የሆዉ 
ዙሰመዩ ሰዐብቲ ሓሶት ዙምህርዌ ምህሮ ኯይኑ ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ ምለእ 
ብምለእ ዔይቅበሌ እዩ። 

 
4. 'ክሌተ ነንበይኑ ኣካሊት ኣብ ሓዯ ክርስቶስ ኣል። እቲ ሓዯ ኣካሌ ከም ማንም ሰብ ተራ 

ዙኽነ ካብ ማርያም እተሌዯ የሱስ ክዋን ከል እቲ ካሌኣይ ዴማ ካብ ሰማይ ካብ 
ኣምሊኻ ዙተሌዯ ክርስቶስ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዙመጸ ክርስቶስ ኣብቲ ካብ ማርያም 
እተሌዯ የሱስ ሓዯረ።' እዖ ምለእ ምለእ ምስ ቃሌ ኣምሊኻ ዙጻረር ዋጹእ ሓሶት 
እዩ። 

 
5. 'እቲ መሇኯታወ ባህርይ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ ኣብ ጊዘ ጥምቀት ምስቲ የሱስ ዙበሃሌ 

ሰብኣይ ተዲቂለ (ተሓዉወሱ) የሱስ ቅዴሚ ሞቱ ከኣ ኣብ መስቀሌ ክርስቶስ ሓዱግዌ። 
ስሇዖ ዴማ እዩ የሱስ ኣብ መስቀሌ ኣምሊይ (ከም ኣበሃህሊኦም ክርስቶስ) ንምንታይ 
ሓዯግካኒ ክብሌ ዙጸሇየ።' ናይዖ ምህሮ መስራቲ ሴሬንቲዩ ዙበሃሌ ሰብ ስሇዙኽነ እቲ 
ትምህርቲ ብስሙ ሴሬንቲያኒዙም እዩ ተሰሚዩ። 
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6. 'ኣምሊኻ ኣይሌዴን ዴማ ኣይዋሇዴን ስሇዖ ክርስቶስ የሱስ ብዔይ ኣቦ ካብ ሓንቲ 

ዴንግሌ ዙተሌዯ ዐቢ ናይ ኣምሊኻ ነቢዪ ዯኣ እምበር ኣምሊኻ ይ ከኣ ዱ ኣምሊኻ 
ኣይኯነን' እዖ ምህሮ ሰዐብቲ ምስሌምና እዩ። እዖ ከኣ ኣሊሌዲ የሱስ ከመይ ምዃኑ 
ከምዔይርዴኡ ዐብዪ መረጋገጺ እዩ። እዚም ነዖ ትምህርቲ ዙቅበለን ዙኣምኑን ሰባት 
ክርስቶስ የሱስ ብዔይ ኣቦ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ጻኢ ብዙኽነ መገዱ ካብ ሰብ ክዋሇዴ 
ከምዙከኣሇ ይእመኑ እዮም። እዖ ሓቂ (የሱስ ብዔይ ኣቦ ካብ ሰበይቲ ጥራይ ምዋሊደ) 
ንኣምሊኻ ካብ ዔይከበድ እዖ ኣምሊኻ ንክርስቶስ ባዒለ ክሌድ እሞ ንሱ ኣቦ ክበሃሌ 
ደ ዴማ ዱ ኣምሊኻ ክስመ ዔጸግም ይ ከኣ ዔይከኣሌ ነገር ኣይኯነን። ከመይሲ እቲ 
ንሰብ ዔይከኣሌ ንኣምሊኻ ይከኣል እዩ። ብዒባ እዖ ኣብቲ ክርስቶስ ዱ ህያዋ ኣምሊኻ 
ዙብሌ ኣርእስቲ ተመሌከት። 

 
 

መጽሓፍ ቅደሳወ ምርዲእ ብዒባ ምዋሊዴ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ማርያም 
  

1. ክርስቶስ የሱስ ሓዯ ኣካሌ እዩ፡ ክሌተ ባህርያት ዴማ ይዋንን 
 
ከምቲ ንገሉኣቶም ዙመስልም ክርስቶስ እተፈሊሇየ ክሌተ ኣካሊት የብለን። ክሌተ ባህርያት ግና 
ኣሇዌ። ክሌተ ባህርያት ክንብሌ ከልና ኣምሊኹወን ሰብኣወን ባህርያት ማሇትና እዩ። ስሇዖ 
ክርስቶስ የሱስ ፍጹም ኣምሊኻ ፍጹም ሰብ እዩ። ከምቲ ሰብ ኣብ ብለይ ኪዲን መሌክዒ 
ኣምሊኻ ሲደ ከምእተፈጥረ ነንብብ፥ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ዴማ መታን ዴሕነት ሰባት እቲ 
ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ መሌክዒ ሰብ ከምዙሰዯ ኢና ነንብብ። ንሱ ንሰብ 
ኣምሊኹዋነት ከሌብስ ሰብኣዋነት ዙሇበሰ ኣምሊኻ እዩ። ፊሉ2፡5-6 ዔፍ1፡26-28 
 
2. ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ዙተሌዯ ብዔይ ስጋወ ኣቦ እዩ  
 
ገሇ ገሇ ዯፋራት ነቲ መጽሓፍ ቅደስ ብዐዋታ ዙምህሮ ሰኣን ምፍሊጦም ንክርስቶስ ምዴራወ 
ኣቦ ከምዔሇዌ ከረዴኡ ይፍትኑ እዮም። እዖ ዴማ ንኣምሊኻ ምቅሊሌ እዩ። ክርስቶስ የሱስ 
ምዴራወት ኣዯ እኳ እንተሊቶ ምዴራወ ኣቦስ የብለን። እዖ ብዒባ ኣምሊኻነት ክርስቶስ 
ዖረብ ዔዯንቕ ተኣምራታወ ሓቂ እዩ። ከመይሲ ብዔይካኡ ካሌእ ሰብ ብዔይ ስጋወ ኣቦ 
ስሇዔይተራእየ። 
 
3. እቲ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ምዴሪ ሒዙዌ እተመሊሇሰ ኣምሰለ ዔይኯነስ ሓቐኛ ካብ ሰማይ 

ዙመጸ ምዴራወ ስጋ እዩ 
 
ክርስቶስ የሱስ ኣብቲ ኣብ ምዴሪ እተመሊሇሰለ እዉን ዴራማ ኣይኯነን ሰሪሑ። ንሰብ ብዔይ 
ሓጢኣት ብኩለ ክመስል ስሇዙተገብኦ ክርስቶስ የሱስ ኣብቲ ኣብ ምዴሪ እተመሊሇሰለ እዉን 
ሒዙዌ ዙነበረ ስጋ ካብ ሰማይ ዙመጸ ምዴራወ ስጋ እዩ።  
 
4. ማሕጸን ማርያም መጀመርታ ክርስቶስ የሱስ ኣይኯነን 
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ገሇ ገሇ ንመጽሓፍ ቅደስ ብግቡእ ዔይፈሌጡ ዔይብሱሊት ሰባት ንክርስቶስ ናብ ዯረጃ ሰብ 
ከዋርዴዌ መታን፡ ክርስቶስ ቅዴሚ ብስጋ ምዋሊደ ከምዔይነበረ ጌሮም ክርዴኡን ከረዴእን 
ይርኣዩ። ከም ኣበሃህሊኦም እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ ማሕጸን ማርያም ከምቲ ንኩለ ሰብ ማሕጸን 
ኣዱኡ መጀመርታኡ ዙኽነ ንክርስቶስዋን ከምኡ እዩ ማሇት እዩ። እዖ ግና ምስቲ ብግርህነት 
ክንቅበል ዔልና ቅደስ ቃሌ ዔይሰማማዒ ዋጹእ ሓሶት እዩ። ከመይሲ ቅደስ ቃሌ ክርስቶስ 
የሱስ ቅዴሚ ህሊዊ ከምዙነበረን ኣምሊኻ ከምዙኽነን ብንጹር ኣቐሚጥዌ ስሇዔል። (ዮሃ1፡1-3) 
ነብዪ ዮሃንስ ነቲ ብዴሕሪኡ ዙተሌዯ የሱስ ቅዴሚኡ ከምዙነበረ ብከናፍሩ ምእማኑዋን ነዖ 
ንብል ዔልና ሓቂ መሉሱ ዔዯሌዴሌ እዩ። (ዮሃ1፡15,27,30 ምስ ለቃ1፡36) ብርግጽ ክርስቶስ 
የሱስ ቅዴሚ ብስጋ ምዋሊደ ብህይት ነይሩ እዩ። ንምዙካር ዙኣክሌ ዮሃንስ ቅዴሚ የሱስ 
ቅዴሚ ሽደሽተ ርሒ እዩ ተሉደ። 

 
ቅደስ ቃሌ ዙምህሮ ሓቂ ስሇዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ከምእተሌዯ ኩሊትና 
ንሰማማዒ ኢና። ምስዖ ኩለ ሓቂ ግና ማሕጸን ዴንግሌ ማርያም መጀመርያ የሱስ ክርስቶስ 
ከምዔይኯነ ንእመን። ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ዔይተሌዯለ እዉን ሙሴ ስሇ ክርስቶስ መከራ 
ክጸግብ ምሕራዩ፡ (እብ11፡25-26) ባዒለ ክርስቶስዋን ቅዴሚ ኣብርሃም ከምዙነበረ ምዙራቡ፡ 
ዔመሌክተና ክርስቶስ ካብ ጥንቲ ዙነበረ መጀመርታ ዙበሃሌ ዔይብለ ናይ ኩለ ነገር ግና 
መጀመርታ ከምዙኽነ እዩ።  
 
5. ካብ ኣዱኡ ዙሰድ ስጋ የሌቦን  
 
“እቲ ቃሌ ስጋ ኯነ። ጸጋን ሓቂን መሉእዌ ኣባና ሓዯረ።” ዮሃ1፡14 እዖ ቃሌ ንዔስተዋዒልን፡ 
ሓቂ ክቕበሌ ንዙዯሉን ኩለ ክርስቶስ የሱስ ስጋ ካብ ማርያም ከምዔይሰዯ ዐብዪ መረጋገጺ 
እዩ። ነስተዋዒሌ ብመሰረት እ ፍቕዱ ክርስቶስ የሱስ (ቃሌ) ቅዴሚ ናብ ማርያም ምሕዲሩ 
ስጋ እዩ ኯይኑ። ብርግጽ ነቲ ሓቂ ከምዔሇዌ ክንስድ እንተዴኣ መሪጽና ክርስቶስ ዴሕሪ ኣብ 
ማርያም ምሕዲሩ ኣይኯነን ስጋ ኯይኑ፡ ቅዴሚ ምሕዲሩ እምበር። ስሇዖ የሱስ ካብ ማርያም 
ስጋ ኣይሰዯን እንተበሌና ምስቲ ቃሌ ሓቂ ኢና ንሰማማዒ ዔልና። 

 
ክርስቶስ የሱስ ስጋ ካብ ማርያም ስሇዔይሰዯ ፍጹም ጻዴቅ እዩ፡ እቲ ካብ ኣዲም ዙተርሰ 
ሓጥእ ባህርይን መርገምን ንእኡ ኣይተመሌከቶን። ኣዱኡ ማርያም ግና እቲ ኣዲማወ ሓጢኣት 
ይምሌከታ ስሇዙነበረ እዩ ኣብ ጸልታ ንኣምሊኻ መዴሓኒየይ ዙበሇቶን፡ ዙተዉረዯት ባርያ 
ምዃና ዙተኣመነትን። (ለቃ1።46-49) ኣስተዋዒሌ ማርያም ከምቲ እቶም ሃይማኖትን፡ ፍቕሪ 
ንግስቲ ጠፈር (ርእሳ ማርያም ዙሰመየት ብስዋር ትምሇኻ ጋኔን) ዔስከሮም ሰባትን፡ 
እምነታትን፡ ሰበክቲ ሓሶትን ዖብሌዉ፡ ናይ ኣዲም ሓጥያት ዔይምሌከታ ፍሌይቲ ፍጥረት 
ዔይኯነትስ ንሳዋን ከም ኩለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ባርነት ዙነበረት እሞ፡ ኣምሊኻ በቲ ካብኣ 
ክሌድ ዙዯሇየ ደ ዙዯሓነት ሓጥእ ዙነበረት፡ ብምእማን የሱስ ግና ከምዖ ከማይን ከማኹን 
ዙዯሓነት ትዋሌዱ ኩለ ብጽእቲ ዙብሊ ሰብ እያ። ቃሌ ኣምሊኻ ኩለ ሰብ ሓጥእ እዩ እንተዯኣ 
ኢለና ኣብ ማርያም በጺሕና 'ማርያም ሓጥእ ኣይነበረትን' ምባሌ ዒሽነት ጥራይ እዩ። ክብሪን 
ስግዯትን ኣምሌኼን ነቲ ንማርያም ዔዴሓነን ብእኣ ዐሊማኡ ዙገሇጸ ኣምሊኻ ይን!! 
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ገሇ ገሇ ሰባትን እምነታትን 'የሱስ ካብ ማርያም ስጋ ኣይሰዯን እንተዯኣ ኢሌና እሞ ከኣ 
እቲ ናይ ክርስቶስ ስጋ ዙጠምዪ፡ ዙጸምእ፡ ዙዯክም፡ ዙመዋት.....ምዴራወ እዩ ንብሌ 
እንተዯኣ ሃሉና ንሓዴሕደ ኣይጋጮን ድ?' ዖብሌ መርትዓ ብመሌክዒ ሕቶ ከቅርቡ ይፍትኑ 
እዮም። እዖ ከኣ ንመጽሓፍ ቅደስ ጽቡቕ ጌሮም ከምዔየስተዋዒሌዌ ዐብዪ መረጋገጺ እዩ። 
ነስተዋዒሌ እቲ ቀዲማይ ሰብ ኣዲም ክፍጠር ከል ምዴራወ ስጋ እዩ ኔርዌ። ነዖ ምዴራወ 
ስጋ ዴማ ኣዲም ካብ ሇደ ኣይኯነን ኣምጺእዌ። ምኻንያቱ ቅዴሚ ኣዲም ሰብ ኣይነበረን። 
“እቲ ቀዲማይ ሰብ ኣዲም...” 1ቆሮ15።45 እሞ ዯኣ ኣዲም ቀዲማይ ሰብ ካብ ኯነ ነዖ ስጋ 
እዖ ካበይ እዩ ኣምጺእዌ? እቲ ምሊሽ ኣዲም ካብቲ ሰማያወ ኣምሊኻ እዩ ኣምጺእዌ ዙብሌ 
እዩ። እዖ ሓቂ እንተዯኣ ኯይኑ ኣብ ክርስቶስ የሱስ እተፈጸመዋን ካብዖ ዙፍሇ ኣይኯነን። 
እምበኣር ነስተዋዒሌ የሱስ ካብ ማርያም ማሇት ካብ ሰብ ስጋ ኣይሰዯን። ንሱ ኣብ ምዴሪ 
ኣብ እተመሊሇሰለ እዉን ካብ ሰማይ ዙኽነ ምዴራወ ስጋ ሒዕ ኣብ ማሕጸን ማርያም 
ብምሕዲር እዩ ጉዒዚኡ ጀሚሩ። 

 
6. ክርስቶስ የሱስ ዱ ህያዋ ኣምሊኻ 
 
ከምቲ ቅደስ ቃሌ ኣብ እተፈሊሇየ ቦታ ገሉጽዌ ዔል ክርስቶስ የሱስ ዱ ህያዋ ኣምሊኻ እዩ። 
(ዮሃ1፡14,18 3፡16,18 1ዮሃ4፡9) ብዕሓት ነዔን ፍቕዴታት እዖኤን መሰረት ብምግባር ነቲ 
ክምህርዌ ዙዯሇዩ ኣእምሮ ዙሇድ፡ ሰይጣን ዔመንጨ፡ ምህሮ ሓሶት፡ ክምህሩ ይፍትኑ 
እዮም። ገሇ ካብቲ ዙብሌዌ ንምጥቃስ፡ 'መጽሓፍ ቅደስ ንክርስቶስ ዱ ኣምሊኻ ካብ በል፡ 
ሊዱ ዴማ ካብ ዋለደ ክዐቢ ባህርያወ ስሇዙኽነ ዱ ብስሌጣን፡ ክብሪ፡ መዐርግ፡ 
መሇኮትነት ኯታስ ብኩለ ካብ ኣቦ ይንእስ'ዩ' ዙብሌ ይርቦ። እዖ እቶም ኣርዮሳወ መርገጺ 
ዔሇዌም ሰባት ዖረብዌ ቃሌ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ግና ንኣና ብዒባ ዱ ከምኡ ገይሩ 
ኣይምህረናን። 

 
የሱስ ቅዴሚ ብስጋ ናብ ምዴሪ ምግሊጹ ሰብኣዋነት (humanity) ኣይነበሮን። ንሱ ቅዴሚ 
ብስጋ ምግሊጹ መሇኮት (Divine) ጥራይ እዩ ነይሩ። ጎይታ የሱስ 'ዱ ኣምሊኻ' ክበሃሌ 
ዙኣሇ ዴማ ኣቦ ብከምቲ ሰብ ኩለ ዙፈሌጦ ዐይነት ናይ ኣሊሌዲ ስርዐት ስሇዙሇድ 
ኣይኯነን። እሞ እንታይ እዩ እቲ ሓቂ? ቅዴሚ እ ሕቶ ምምሊሰይ ሓዯ ነገር ክብሌ እዯሉ። 
ክርስቶስ የሱስ ቃሌ ኣምሊኻ እዩ። ከምኡ ምዃኑ እንተዯኣ ተሰማሚዒና ንምንታይ ዱ 
ከምተባህሇ ክንርዴኦ ኣየጸግመናን እዩ። ዮሃንስ ኣብ ንጌለ ክርስቶስ የሱስ ቃሌ ምዃኑ 
ገሉጽዌ ኣል። (ዮሃ1፡1,14) ጎይታ የሱስዋን ንገእ ርእሱ ካብ ኣቦ ዙጸ ምዃኑ መስኪሩ 
ኣል። (ዮሃ8፡42 16፡28) ክርስቶስ የሱስ ቃሌ ኣምሊኻ ከምዙኼነ ካብ ኣምሊኻዋን ከምዙጸ 
እንተዯኣ ኣረጋጊጽና፡ ኣቦ ንዱ (ቃሌ) ዔዋጽኦ ንሱ እንታይ ስሇዙነበረ እዩ? ዖብሌ ሕቶ 
ክሇዐሇና ብግዱ እዩ። ነዖ ሕቶ መጽሓፍ ቅደስ ብቑዒ ዙኽነ መሌሲ እዩ ዔሇዌ። መጽሓፍ 
ቅደስ ቃሌ ዔበሇ ኩለ ካብ ሌቢ ከምዙጽእ ዯጋጊሙ ይነግረና እዩ። (ማቴ12፡34 15፡28) 
እምበኣር ምስዖ ሓቂ ክንሰማማዒ እንተዯኣ መሪጽና ኣቦ ንዱ ዔዋጽኦ ንሱ (ኣቦ) ሌቢ 
ስሇዙኽነ እዩ። ስሇዖ እቲ ቃሌ ዙኽነ የሱስ 'ዱ ኣምሊኻ' ተባሂለ ዙተሰመየ ከም ሌማዴ 
ሰብ ገይሩ ካብ ስጋወ ኣቦን ኣዯን ስሇዙሇድ ኣይኯነን። እንታይ ዯኣ? የሱስ ዱ እተባህሇ 
ከምቲ ቃሌ ካብ ሌቢ፡ ብርሃን ዴማ ካብ ጸሓይ ዙጾ ዐይነት ኣጻጽኣ ካብቲ ኣብ ስሊሴ ከም 
ሌቢ ኯይኑ ዔል ኣቦ ንምዴሓን ሰባት ናብ ምዴሪ ስሇዙጸ እዩ። 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 68 

 
ቃሌ ካብ ሌቢ ዙጽእ እሞ ዔስሌጥ ከምኡ ዴማ ዱ ካብ ኣቦ ጺኡ ኣምሊኹወ ተግባሩ 
ኣስሇጠ። እዖ መስርሕ ዴማ ሌዯት ተባሂለ ንየሱስ ዱ ኣበል። ስሇዖ የሱስ ዱ ስሇ 
እተባህሇ ጥራይ ካብ ኣቦ ይንእስ ዙብሌ ኣተሓሳስባ ኣብ ትሕቲ ናይቲ ክቡርነትን ኣምሊኻነት 
የሱስን፡ ማዒርነት ስሊሴን እናፈሇጠ ክነሱ ክኻሕዴ ዙፍትን ሰይጣን እሱር ናይ ምዃን ምሌክት 
እዩ እሞ ብኣጋ ነምሌጥ። እንተ እቲ ብዔይ ስጋወ ኣቦ ካብ ሓንቲ ዴንግሌ እተሌዯ፡ ንምዴሓን 
ሰባት ዴማ ካብ ኣቡኡ ጺኡ ናብ ምዴሪ ዙመጸ የሱስ፡ ንእመኖ ኣይንእመኖ፡ ናትና ኩነታትን 
እምነትን ኣብ ከምኡ ዯረጃ ስሇዔየብጽሖ፡ ካብ ቦታኡ ኣይነቓነቅን። ንሱ ትማሉ ልሚ 
ንዔሇኣሇም ህያዋን ማዒረ ኣቦን መንፈስ ቅደስን ኣምሊኻ እዩ። ስሙ ይባረኻ።  
 

 
ክርስቶስ የሱስ ካብ ዴንግሌ ይ ከኣ ካብ ሰብ ክዋሇዴ ንምንታይ ኣዴሇዮ?  
 
1. እቲ ዔይርኤ ኣምሊኻ መታን ንሰብ ክርኤ ዮሃ1፡18 14፡9 

 
ሰብ ዴሕሪ ዋዴቀት ንኣምሊኻ ርእዩ ብህይት ክነብር ስሇዔይኻእሌ፡ እቲ ሇዉህ ኣምሊኻ ቦታ 
ሰብ ተኪኡ ትሕት ብምባሌ ንሰብ ክርኤ እዩ መሪጹ። ነዖ ዴማ እዩ ክርስቶስ የሱስ ስጋ 
ክሇብስ ዙፈተ። ኣምሊኻ ናብ ቦታና ትሕት እንተዔይለ ናብ ቦታኡ ኬዴና ክንርእዮ 
ከምዔይንኻእሌ ስሇዙፈሇጠ ካብ ሰብ ተሉደ ንሰብ ተራእዩ እሞ በዖ ዒጫ እዖ ዙተበጻሕና 
ክንሕጎስ ይግባእ እዩ። 

 
2. ትንቢት መታን ክፍጸም ዔፍ3፡15 2ሳሙ7፡8-17 

 
ኣምሊኻ ሓሇፋ ዙኽነ ንቃለ ዔኻብር ኣምሊኻ ብምዃኑ ነቲ ብኣፍ ነብያቱ እተረቦ ምምጻእ 
እቲ መሲሕ ክፍጽም ደ ካብ ሓንቲ ዴንግሌ ብዔይ ስጋወ ኣቦ ክዋሇዴ መዱቡ፡ ከምኡ ዴማ 
ኯይኑ። 

 
3. ንሓጢኣት ብቑዒ መስዉእቲ ክርብ እብ2፡9 10፡4,5,10,12 1ዮሃ3፡5 ማር10፡45 

 
ኣብ ብለይ ኪዲን እቲ መታን ሕዴገት ሓጢኣት ሰብ ናብ ኣምሊኻ ዙቐርብ ነፍስ ከፍ 
መስዉእቲ፡ ብቝዒን ንኣምሊኻ ዔዒግብን ብዔይምንባሩ ኣምሊኻ ዙሓይሽን ዔተኣማምንን 
መስዉእቲ ይዯሉ ነበረ። ነዖ ዴማ ብዔይካ ኣምሊኻ ባዒለ ክፍጽሞ ዙኻእሌ ኣይነበረን። ስሇዖ 
ዴማ እዩ እቲ ዱ ኣምሊኻ ዙኼነ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ ተሉደ፡ ኣብ ክንዱ ሰብ ናብ 
ኣምሊኻ ዙቐርብ መስዉእቲ ዙኽነ። “ከምቲ ክርስቶስ ዔፍቀረኩም፡ ነፍሱዋን መባእን 
መስዉእትን ገይሩ ንኣምሊኻ ንምዎዙ ጨና በጃና ዔሕሇፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመሊሇሱ።”  
ኤፌ5፡2  

 
4. ዯቂ ሰባት ምስ ኣምሊኻ መታን ክዒረቑ፡ 2ቆሮ5፡19 እብ2፡17 1ጢሞ2፡5-6 
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ኣምሊኻ ምስ ርእሱ ክውርቐና ምስ ዯሇየ ዙገበሮ ነገር እንተል፡ ነቲ ማእከሊይ ዙኽነ ደ 
መታን እዖ ዒሊማ ናብ ምዴሪ ብስጋ ክዋሇዴ ምሌኣኻ እዩ ነይሩ። ነዖ ብምግባር ዴማ ነቲ 
ብበዯለ ካብ ኣምሊኻ ኣዙዩ ዙረሓቐ ሰብ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኻ ሞገስ ከምዙረኻብ ገበሮ። 

 
5. ንኣመንቲ ኣርኣያ ንምዴሊዋ (1ጴጥ2፡21 1ዮሃ2፡5-6) 

 
ኣምሊኻ መሌክዎ ኣብ ገጽ ምዴሪ ከንጸባርቆ ይዯሉ እዩ። ከምኡዋን ምዴሪ ብሰማይ 
ክትመሓዯር ባህጉ እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ ኣምሊኻ ኣብ ምዴሪ ናቱ ሰራወት ዔዲለ። እቲ 
ዙተዲሇ ሰራወት ዴማ ኣስኣሰር እቲ ጏይታ ሰራወት ዙኼነ ክርስቶስ የሱስ ብምስዐብ፡ 
ንመንግስቲ ኣምሊኻ ኣብ ምዴሪ የስፍሓ። ጏይታ የሱስ እምበኣር ነዖ ዒሊማ እዖ ስሇዙመጸ 
እዩ፡ ንማሕበሩ ካብ መጀመርታ ኣትሒዕ በተን ኣዙየን ኣገዯስቲ ዙኽና ናይ ኣገሌግልት 
ህያባት ዔዒጥቓን ዔሕይሊን ዙነበረን ዔልን። እቶም ኣገዴስቲ ህያባት ሃዉርያት፡ ነብያት፡ 
ንጌሊዋያን፡ ጓሶትን መምህራንን እዮም። ከምኡዋን ነዚም ናይ ኣገሌግልት ህያባት (ኦፊሳት) 
ንምግሃዴ ዙዐዩ ከም እኒ ግብረ ሓይሉ፡ ተኣምራት፡ ፈዋሲ፡ ቃሌ ፍሌጠት፡ ቃሌ ጥበብ፡ 
ቋንቋታት፡ ምትርጓም ቋንቋታት፡ ምሌሊይ መናፍስቲ፡ ምምሕዲር፡ እምነት፡ ትንቢትን ካሌእ 
ነዚም ዙኣመሰለን እዮም። እዚም ህያባት እዖኣቶም ኣብዖ ዔመን እዖ ኣብ ምዴርና ብምሌኣት 
ክዐዩ ከምዙኻእለን ከምዙግባእን ኣጸቢቐ ይኣምን እየ። ብዔይ እዚም ኣገዴስቲ ህያባት ዴማ 
ማሕበር ናብ ምሌኣት ክትመጽእ ከምዔይትኻእሌ፡ ሌባወ እምነተይን ኣብ ባይታ ዙዐየለ 
ኣገሌግልተይን እዩ። 

 
6. ነቶም ካህናት ኪኽኑ ብኣምሊኻ ዙተመዯቡ ርእሲ ዙኽኖም ሉቀ-ካህን ንምዴሊዋ፡ 

እብ2፡17 3፡1  
 

ኣምሊኻ ህዙቡ ናይ መንግስቱ ክህነት ክረክብ ምኻሩ ስሇዙነበረ እዩ ንዯቂ እስርኤሌ ካብ 
ግብጺ ምስ ኣዋጽኦም “ንንስኹትኩም ዴማ መንግስቲ ኹህናትን ቅደስ ህዙብን ክትኯኑኒ 
ኢም።” ዙበልም። ዔጸ19፡5 ነቶም ካህናት ዴማ ዙመርሖም ሉቀ ካህን ከዴሌዮም ብግዱ 
እዩ። ነዖ ዴማ ዉሊ ኣብቲ ናይ ሕጊ ዔመን ከም በዐሌ ኣሮን ዙኣመሰለ ይገብርዌ እንተነበሩ፡ 
እቲ ናቶም ኣገሌግልት ነቲ ክመጽእ ዔሇዌ ናይ ክርስቶስ የሱስ ሉቀ ካህንነት ጽሊልቱ እዩ እሞ፡ 
ክርስቶስ ብስጋ ተሉደ ምስ መጸ፡ እሞ ከኣ ብስጋ መይቱ ብመንፈስ ህያዋ ምስ ኯነ፡ 
ከረኻብዌ እዮም ተገዱድም። ከመይሲ እቲ ናይ ካብ መጀመርታ ዙነበረ ኻሪ ኣምሊኻ ደ 
ሉቀ ካህን ክዋን እዩ ነይሩ። 
 
7. ስራሕ ሰይጣን ንምፍራስ፡ እብ2፡14 1ዮሃ3፡8 

 
እቲ ብምኻንያት ዋዴቀት ሰብ ኣብ ምዴሪ ዙሰሌጠነ ስራሕ ዱያብልስ ክፈርስ ኣምሊኻ መዯቡ 
እዩ። ነዖ ዴማ ብደ ብክርስቶስ የሱስ ክፍጸም ስሇዙመዯቦ ደ ናብ ምዴሪ ክመጽእ እሞ 
ሰብ ክዋን እዩ መሪጹ። ዱ ኣምሊኻ ክርስቶስ የሱስ ዴማ ንስራሕ ዱያብልስ ኣፈራሪሱ ነቲ 
ዐት ነታ ስጋኡ ናይቲ ለ ኣብ ኵለ ዙመሌእ ምሌኣቱ ዙኽነት ማሕበር ሃባ። 

 
8. መርገም ንምርሓቅ፡ ሮሜ5፡12 ገሊ3፡14 
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ሰብ በቲ ዙገበሮ ዐመጻ ናብ ርእሱ መርገም እኳ እንተምጽአ፡ እቲ ሓሳብ ኣምሊኻ ግና ካብ 
መጀምርታ ከምኡ ኣይነበረን። ኣምሊኻ ህዙቡ ብበረት ምለእ ኯይኑ መግሇጺ ሃብቲ 
ኣምሊኻ ክዋን ካብ መጀመርታ መዯቡ ነይሩ። ነዖ ነገር እዖ ዙኻሌኻሌ ናይ መርገም ሓይሉ 
ኣብ ህይት ዯቂ ሰባት ምስ ሰሌጠነ ግና፡ ኣምሊኻ ንሓይሉን ሕጊን መርገም መተምታ 
ክገብረለ ንደ ናብ ምዴሪ ሇኣኼ። እቲ ካብ ኣቦ ተሊኢ ዙመጸ ክርስቶስ የሱስ ዴማ 
ንሓይሉ መርገም ካብ ሱሩ ብምዋቃዒ፡ ነቶም ብእኡ ዙኣመኑ ዔበለ ብበረትን ብሌጽግናን 
ዙመሊሇሱለ ዯገ ከፈተልም። ስሇዖ ዴማ ኢና ነፍስ ከፍና ብክርስቶስ የሱስ ምዴሓን 
ዙረብና ዔበሌና በረት ኣብርሃም ስሇዙምሌከተና ዴኻነት፡ ጉሰቁሌና፡ ሕማም፡ መርገም፡ 
ዋዴቀት ዔይምሌከተና። 

 
9. ህይት ምስ ተረፉ ንዙኣምን ኩለ ንምሃብ፡ ዮሃ3፡16,36 10፡10 

 
እቲ ምንጪ ኩለ ህይት ዙኽነ ኣምሊኻ ንሰብ ካብቲ ዔሇዌ ህይት ከማቕል በቲ ኣባታወ 
ሇዋሃቱ ምስ ፈተ፡ ነዖ ዒማም እዖ ከስሌጥ ደ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ ተጋሂደ። ስሇዙኽነ 
ዴማ እዩ ልሚ ብእኡ ዙኣመነ ኩለ ህይት ምስ ተረፉ ዙተማቐሇ። 

 
10. ንሓርነትን ምዙናንን ዯቂ ሰባት፡ ለቃ4፡18 

 
ሓርነት ዋደእ ምኻሪ ኣምሊኻ እዩ። ስሇዙኽነ ዴማ እዩ ሰብ ነቲ ብኣምሊኻ ዙርብ ሓርነት 
መታን ከስተማቕር ንባርነት ሰብ ክቕንጥጥ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ ናብ ምዴሪ ዙመጸ። ልሚ 
ካብ ምምጻእ ክርስቶስ ዙተሊዒሇ ሓርነት ነስተማቕር ስሇዔልና ክብሪ ነቲ ስለስ ሓዯ ኣምሊኻ 
ይን።  
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ምዒራፍ ዐሰርተ ሓዯ 

 
ብዔይካ ሓጢኣት ብኩለ ከምዖ ከማና እተፈተነ 

 
“..ዯጊም ብዔይ ሓጢኣትሲ ብኵለ ምዖ ማና እተፈተነ እዩ እምበር፡ ብዴኹምና 

ኸዴንግጸሌና ዔይኻእሌ ሉቀ ኹህናት የብሌናን...” እብ4፡14-15 
 
እ ኣብ ሊዒሉ ተጠቂሳ ዔሊ ፍቕዱ ክርስቶስ የሱስ ብዔይ ሓጢኣትሲ ብኩለ ነገር ምዖ 
ማና ከም እተፈተነ እያ እተርእየና። ክርስቶስ የሱስ ብለ ግብሩ ጻዴቕ እዩ። ክርስቶስ ዱ 
ህያዋ ኣምሊኻ ብኩለ መገደ ፍጹም ከምዙነበረ ምለእ መጽሓፍ ቅደስን ኩልም ሰባትን 
መስኪሮሙለ እዮም። እስከ ቐጺሌና ገሇ ካብቶም ፍጹምነት ክርስቶስ የሱስ ዙመስከሩ 
ፍቕዴታት ካብ መጽሓፍ ቅደስ ንርኤ፡- 
 

1. መሌክዒ ኣምሊኻ ተባሂለ፡ (2ቆሮ4፡4 ቇል1፡15 2፡3) ክርስቶስ መሌክዒ ኣምሊኻ 
እዩ፡ መሌክዒ ኣምሊኻ ዴማ ፍጹም እዩ። ቅደስ ቃሌ ንክርስቶስ የሱስ መሌክዒ 
ኣምሊኻ ብምባለ ነቲ ዔሇዌ ቅዴስና እዩ ዔረጋግጸሌና። 

 
2. ኩለ ምሌኣት ኣብኡ ሓዯረ፡ “ብዔል ምሌኣት ኣብኡ ኸሐዴር ኣቦ ሰሚርዌ ኣል...” 

ቇል1፡19 ኣብዖ ክፍሉ እዖ ኣቦ ብምሌኣት ኣብ ክርስቶስ ኸሐዴር ብምስማሩ 
ፍጽምና ክርስቶስ የሱስ እዩ ዙገሃዴ ዔል። 

 
3. ጻዴቕ እዩ፡ (ኢሳ11፡5 ዮሃ7፡18 2ቆሮ1፡19) ክርስቶስ የሱስ ጻዴቕ እዩ። እቲ ባህ 

ዘብሌ ዴማ ንሱ ጻዴቕ ጥራይ ዔይኯነስ፡ ንጽዴቒ ብዕሓት ምንጪ ዙኽነ ጽዴቂ 
ኣምሊኻ እዩ። በዖ ዴማ ንፍጽምና ክርስቶስ የሱስ ከነስተዋዒሌ ንኻእሌ ኢና። 

 
4. ግፍዏ ኣይገበረን ተንኯሌ ዴማ ኣይተረክቦን፡ “እከይ ዔይገበረ ሓሶት ከኣ ኣብ ኣፉ 

ዔይተረበ ኻነሱስ....” ኢሳ53፡9 ክስርቶስ የሱስ ከማና ኣብ ምዴሪ ብስጋ እኳ 
ተመሊሉሱ እንተኽነ፡ ፍጹም እዩ እሞ ከማናስ በዯሌ ኣይተረኻቦን። 

 
5. ብዔይ ሓጢኣት ተመሊሇሰ፡ ምዴራወ ምምሌሊሳት ክርስቶስ የሱስ ካብ ሓጢኣትን 

ግብሪ ስጋን ፍጹም ሓራ ዙጸ እዩ ነይሩ። እዖ ኣ እዩ ክርስቶስ የሱስ ፍጹም እዩ 
ዔብሇና ዔል። (ማቴ27፡3-4 ግ.ሃ13፡28) 

 
6. እሙን እዩ፡ ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዙብል ሰብ ኵለ ሓሳወ ኣምሊኻ ጥራይ ሓቂን 

እሙንን እዩ። እቲ ፍጹም ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ዴማ ከም መጠን ኣምሊኻ 
ኣብቲ ዙበል ዙነብር፡ ንቃለ ዔይጠሌም እሙን ኣምሊኻ እዩ። (2ተሰ3፡3 
2ጢሞ2፡13 እብ3፡2) 
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7. ብጸጋን ሓቂን ምለእ፡ ክርስቶስ የሱስ እቲ ምስ ሓጢኣት ምንም ሕብረት ዔይብለ 
ምሌኣት ጸጋ ኣምሊኻን ሓቑን ሓዱርዌ እዩ፡ ኣብ ገጽ ምዴሪ ተመሊሉሱ። እዖ ኣ 
ንፍጽምና ክርስቶስ የሱስ ዐብዪ መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ እዩ። (ዮሃ1፡14,18 
ቆላ2፡3) 

 
8. ቅኑዒ ፈራዱ፡ ዯቂ ሰባት ከምቲ ዐይኖም ከምዙረኣዮ፡ እዙኖም ዴማ ከምዙሰምዓ 

እዮም ዙፈርደ። እቲ ብኵለ ግብሩ ፍጹም ዙኽነ ጏይታናን መዴሓኒናን ክርስቶስ 
የሱስ ግና ቅኑዒ ፈራዱ እዩ። ንሱ ፍርደ ከምቲ ካብ ኣምሊኻ ዙሰምዓ ብምዃኑ 
ፍጹም ጻዴቕ እዩ። ዮሃ5፡30 

 
9. ኣብ ጌዘ መከራ ብፍምጽና ተመሊሇሰ፡ ብዕሓት ሰባት ኣብ ጊዘ ጽንኩር ኩነታት 

ቅዴስናኦም ከጉዴለ ከሇዋ እዮም ዙርኣዩ፡ እቲ ብኩለ ግብሩ ጻዴቕ ዙኽነ ጏይታ 
የሱስ ግና ዉሊ ኣብቲ ዔይምቹእ ዙበሃሌ ጊዘን ቦታን ቅዴስናኡ ምለእ እዩ ነይሩ። 
እዖ ኣ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ፍጽምና። እብ2፡10-12 

 
10. ሰባት ብዒባ ፍጽምናኡ መስኪሮም እዮም፡ ብዕሓት ሰባት ነቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ 

ዔል ዙንጸባረቕ ቅዴስና ከይመስከሩለ ክሓሌፍዌ ስሇዔይኣለ ንሱ ፍጹም ቅደስ 
ምዃኑ ብናፍሮም ክእመኑ ዮም ተገዱድም። ገሇ ካብቶም ዙመስከሩ ንምርኣዩ። 

 ጲሊጦስ፡ ዮሃ19፡4 
 ሰበይቲ ጲሊጦስ፡ ማቴ27፡19 
 ይሁዲ፡ ማቴ27፡4 
 እቲ ምስኡ እተሰቕሇ ሰራቒ፡ ለቃ23፡41  
 እቲ ሓሇቃ ሚእቲ፡ ለቃ23፡47 

 
 

ብሕጽር ዙበሇ መገዱ ነዖ ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናዮ ሓቂ ክንገሌጾ 
 

1. የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ኣይፈሌጥን። “..ንሕና ብእኡ (ብክርስቶስ) ጽዴቂ ኣምሊኻ 
ምእንቲ ኻንከዋን፡ ነነቲ ሓጢኣት ዔይፈሇጠ ኣብ ክንዲና ሓጢኣት ገበሮ።” 
2ቆሮ5፡20-21 ካብ ዯቂ ሰባት ማንም ሓጢኣት ዔይፈሌጥ የሌቦን። ንሱ ግና ፍጹም 
ጻዴቕ ኣምሊኻ እዩ እሞ ሓጢኣት ኣይፈሌጥን።  

 
2. ሓጢኣት ኣይገበረን። “..ዯጊም ብዔይ ሓጢኣትሲ ብኵለ ምዖ ማና እተፈተነ እዩ 

እምበር፡ ብዴኹምና ኸዴንግጸሌና ዔይኻእሌ ሉቀ ኹህናት የብሌናን እሞ...” 
እብ4፡14-15 “ንሱ (ክርስቶስ) ሓጢኣት ዔይገበረ፡ ተንኯሌዋን ኣብ ኣፉ 
ዔይተረኻበ..” 1ጴጥ2፡22 ኣብ ታሪኻ ዯቂ ሰባት ካብ ግብሪ ሓጢኣት ዙሞሇቐ ማንም 
የሌቦን። ዉሊ እቶም ብቅዴስናኦም ዙተመስከረልም ናይ እምነት ኣቦታትዋን 
ብሓጢኣት ዙዯቑለ እዉናት ከምዙነበረ ንፈሌጥ። ክርስቶስ ግና በይኑ ካብ 
ሓጢኣት ሓራ ዙኽነ ህይት ሒዕ ተመሊሉሱ። እዖ ኣ እዩ ፍጹም ጻዴቕ 
ኣምሊኻ ዔብል።   
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3. ሓጢኣት ዖብሃሌ የብለን። “ንሱ ንሓጢኣት ኬርሕቖ ኢለ ም ተገሌጸ ትፈሌጡ 

ኢም። ኣብኡዋን ኣጢኣት የሌቦን።” 1ዮሃ3፡5 “..ገኢ እ ዐሇም እዖኣ (ሰይጣን) 
ይመጽእ ኣል እሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብለን።”  ዮሃ14፡30 ኣምሊኻ ስሇዔይጸባጸብ 
ዯኣ እምበር ሓጢኣት ዔይብለ ሰብ የሌቦን። ዉሊ እቲ ዲግም እተሌዯ ሰብዋን 
እንተኽነ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣምሊኻ ይመሊሇስ ስሇዔል ዯኣ እምበር ሓጢኣት 
ስሇዔይብለ ኣይኯነን ጻዴቕ ተሰምዩ። ክርስቶስ የሱስ ግና ሓጢኣት ዙበሃሌ ዔይብለ 
ፍጹም ጻዴቕ ኣምሊኻ እዩ።  

 
ነዖ ምዒራፍ ንምዙም፡ ክርስቶስ የሱስ በዖ ኵለ ዐበይቲ ናይ መጽሓፍ ቅደስ መርትዓታት 
ኣብቲ ኣብ ገጽ ምዴሪ እተመሊሇሰሇን ሒዯት ዐመታት ፍጹም እዩ ነይሩ። እዖ ኣ ነቲ ዔሇዌ 
ኣምሊኻነት እዩ ዔመሌክተና። ከመይሲ ካብ ዯቂ ሰባት ማንም ፍጹም ስሇዔየሌቦ። 
ክርስቶስዋን ሰብ ጥራይ ኯይኑ እንተዙዋን እዖ ኩለ ምስ ኣምሊኻ ዙዲረግ ፍጽምና 
ክህሌዌ ኣይኻእሌን እዩ። ሕጂ ግና ንሱ ፍጹም ኣምሊኻ እዩ እሞ ቅደስ እዩ።  
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ምዒራፍ ዐሰርተ ክሌተ 

 
ክርስቶስ የሱስ ኣብ ብለይ ኪዲን 

  
“ናይ ዔሇኣሇም ህይት በተን ጽሑፋት እትረኻቡ እናመሰሇኩም ትምርምርን 

ኣልም፡ ንሳተን ከኣ ብዒባይ እየን ዖምስክራ።” ዮሃ5፡39 
 
ብዕሓት ፈሪሳዋያንን ጸሓፍትን ነተን ኣብ ብለይ ኪዲን እተጻሕፋ ጽሑፋት ክጠዉዋይን 
እኳ እንተፈተኑ፡ ክርስቶስ የሱስ ግና ኣብቲ ናይ ምዴሪ ኣገሌግልቱ እተን ጽሑፋት ብዒባኡ 
ከምዙረባ እዩ መስኪሩ። እዖ ከኣ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ብለይ ኪዲን ብብዕሕ መገዱ ገእ 
ርእሱ ስሇዙገሇጸ እዩ። ነቲ ናይ ብለይ ኪዲን ጽሑፋት ኣብ እንምርምረለ እዉን ክርስቶስ የሱስ 
ብብዕሕን ዔየማትእን መገዱ ተገሉጹ ከምዔል ንረኻቦ ሓቂ እዩ። ገሇ ካብቲ ክርስቶስ የሱስ 
ኣብ ብለይ ኪዲን ዙተገሌጸልም ክፍሌታት መጽሓፍ ቅደስ ቐጺሌና ክንርኢ ኢና።    
 
1. ኣብርሃም ንመዐሌታት ክርስቶስ የሱስ ርእይዌን እዩ  

“ኣቦም ኣብርሃም መዐሌተይ ኪርኢ ተሐጏሰ፡ ረኣያ እሞ ባህ በል።” ዮሃ8፡56 እዖ 
ብጣዒሚ ዔገርም ሓቂ እዩ። ከመይሲ ክርስቶስ የሱስ ብስጋ ካብ ዔርኢ ኣብርሃም እዩ፡ 
ኣብ መንጎ ኣብርሃምን እቲ ብስጋ እተገሌጸ ክርስቶስን ዴማ ናይ ኣርብዐን ክሌተን ሇድ 
ፍሌሌይ ኣል። (ማቴ1፡17) ይን ዯኣ እምበር እዖ እናኯነ እቲ ሓቂ፡ ኣብርሃም ነቲ 
ዴሕሪ ሞቱ እተሌዯ ክርስቶስ ከምዙርኣዮ፡ እሞ ብምርኣዩ ከም እተሓጎሰ እዩ ቃሌ 
ኣምሊኻ ዙነግረና። ብርግጽ እቲ ኣብ ዴዉታት መምሬ ንኣብርሃም ገጽ ንገጽ እተገሌጸለ 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንሱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ እሞ ኣብርሃም ንክርስቶስ ርእይዌ 
እዩ። (ዔፍ18 ኣንብብ) እዖ ነቶም ማህጸን ማርያም መጀመርታ የሱስ ዙመስልምን፡ ሓቂ 
ምቕባሌ ዙከብድምን ዒዕማት ጸሊዒሊዒ ዔብሌ እኳ እንተኽነ፡ ክርስቶስ የሱስ ግና ቅዴሚ 
ብስጋ ምዋሊደ ዙነበረ፡ ህያዋ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ ንሕና ኣብዖ ቃሌ እዖ ንህይትና 
ክንስርታ ኢና ንመርጽ። 

 
2. ሙሴ ስሇ ክርስቶስ መከራ ጸገበ  

“ናብቲ ዐስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዙገብ ግብጽስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዙዩ ብዕሕ ሃብቲ 
ገይሩ ጸሮ።” እብ11፡26 እዖ ቃሌ እዖ ብዒባ ሙሴ ስሇ ክርስቶስ መከራ ክጸግብ 
ምሕራዩ እዩ ዙነግረና። ሕጂዋን ነስተዋዒሌ ሙሴ ኣብቲ ዙነበረለ ዔመን ክርስቶስ የሱስ 
ብስጋ ኣይተሌዯን ነይሩ፡ ይን ዯኣ እምበር ሙሴ ነቲ ብስጋ ጌና ዔይተሌዯ ክርስቶስ 
የሱስ መከራ ክጸግበለ ሓርዩ። እዖ ከኣ ክርስቶስ የሱስ ቅዴሚ ብስጋ ምዋሊደ 
ከምዙነበረን፡ ብዔል ክብሪ፡ ተኣዙነትን ዙግብኦ ህያዋ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ዐብዪ 
መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ እዩ። እዖ ባርያ ኣምሊኻ ዙኽነ ሙሴ፡ ኣብ ከረን ሆሬብ 
ንመጀመርታ ጊዘ እተገሌጸለ መሌኣኻን፡ ናብ ከንኣን ንህዙቡ ክመርሓለ ዙሓረዮ 
ኣምሊኻን መን ምዃኑ ኣጸቢቑ ስሇ እተረዴኤ እዩ፡ ንስሇ እቲ ዙተገሌጸለ ጏይታ የሱስ 
ክርስቶስ መከራ ክጸግብ ዙሓረየ (ዔጸ3 ኣንብብ)። 
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3. ዯቂ እስራኤሌ ፈተንዌ  

ነቲ ኣብ 1ቆሮ10፡9-10 ተጻሒፉ ዔል ቃሌ ምስ እነስተዋዒል ዯቂ እስራኤሌ ነቲ 
ዙመርሖም ጏይታ ኣብ ምዴረ በዲ ስሇዙፈተን ብኣትማን ከምዙጠፍኡ ኢና ንርዲእ። 
“ከምቲ ገሉኣቶም ዙፈተንዌ እሞ በትማን ዙጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ።” ሕጂዋን 
ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ዔይተገሌጸለ እዉን እዩ ዯቂ እስራኤሌ ንክርስቶስ ስሇዙፈተንዌ 
ብኣትማን ዙጠፍኡ። ጳዋልስ ኣብ መሌእኻቱ ዯቂ እስራኤሌ ንክርስቶስ ከምዙፈተንዌ 
ክረብ ከል ነቲ ኣብ  ዔሁ21፡5-6 ዔል ቃሌ እዩ ከም መበገሲ ዙተጠቅመ። እዖ ሃዉርያ 
ንዙተበገሰለ ቃሌ ክንርእዮ ከልና ዴማ ዯቂ እስራኤሌ ዙፈተን ንእግዖኣብሄር ኣምሊኻ 
ከምዙኽነ ኢና ንርኢ። እዖ ከኣ ክርስቶስ የሱስ እቲ ኣብ ብለይ ኪዲን ብዯቂ እስራኤሌ 
ዙተፈተነ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ምዃኑ እዩ ዔነጽረሌና። 

 
4. እቲ ንያእቆብ ዙተቃሇሶ ሰብኣይ   

ያእቆብ ኣብ ዔፍ32 ንኣምሊኻን ሰብን ተቃሉሱ ስሇዙሰዐረ፡ ኣምሊኻ ስሙ እስራኤሌ 
ክብሌ ከምዙቀየረለ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። ያእቆብ ምስቲ ኣምሊኻን ሰብን ዙኽነ 
ክርስቶስ የሱስ (1ጢሞ2፡5) እዩ ተቓሉሱ ዙሰዐረ። ስሇዖ እቲ ንያእቆብ እተቃሇሰ 
ሰብኣይ እቲ ፍጹም ኣምሊኻን ፍጹም ሰብን ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ።  

 
5. ኣብ ማእከሌ ሓወ ምስ ሃናንያን፡ ሚሻኤሌን፡ ኣርያን ተመሊሇሰ   

“ንሱ (ንጉስ ነቡካዴነጻር) ኣ እንሆ ኣነ ኣርባዒተ ፍቱሓት ሰባት ገሇ እኳ ይተጏዴኡ 
ኣብ ማእከሌ ሓወ ኸመሊሇሱ እርኢ ኣል፡ ትርኢት እቲ ራብዐይ ዴማ ዱ ኣምሊኻ 
(የሱስ) ይመስሌ ኢለዋን መሇሰ።”  ዲን3፡25 እዚም ሰሇሰተ ናይ እምነት ጀጋኑ ንካሌእ 
ኣምሊኻ ካብ ምምሊኻ ናብ ጉሁር ሓወ ምእታዋ እዮም ሓሪዮም። እቲ ንጉስዋን ናብ 
ሓወ ክዴርበዩ እኳ እንተገበረ፡ እቲ ንህዙቡ ኣብ ጊዘ ጽንኩር ኩነታት ዔይሓዴግ፡ እኳ 
ዯኣ ብህሊዊኡ እናተጋህዯ ህያዋነቱ ዔመስክር፡ ንህዙቡ ዔክብር ኣምሊኻ ግና ኣብ ማእከሌ 
ሓወ ምስኦም ንረዴኤቶም ክመሊሇስ ከል ኢና እንርኢ። ንጉስዋን ነቲ ብዐይኑ ዙርኣዮ 
ነገር ኣለ ክብል ስሇዔይኣሇ ነቲ ዙርኣዮ ራብዐይ ኣካሌ ብከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ 
ክገሌጾ ከል ኢና ንርኢ። ብርግጽ እቲ ዱ ኣምሊኻ እተባህሇ ንሱ ክርስቶስ የሱስ እዩ። 
ኣቱም ሰባት ኣብ ዙሃሇና ንሃለ  ኩለ ሳዒ ምሳና ዙኽነ ህያዋ የሱስ ኢና እሞ እነምሌኻ 
ባህ ክብሇና ይግባእ።  

 
6. ከዋሒ 

ሙሴ ብበትሪ ምስ ሃረሞ ዯቂ እስራኤሌ ካብ ጽምኢ መታን ክናገፉ ማይ ዙሃቦም 
ከዋሒ ክርስቶስ የሱስ እዩ። “ኵሊቶምዋን እቲ ሓዯ መንፈሳወ መስተ ሰተዩ። ካብቲ 
ዖስዒቦም ዙነበረ መንፈሳወ ዋሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ዋሒ እቲ ኣ ክርስቶስ 
እዩ።” 1ቆሮ10፡4 ምስ  ዔጸ17፡6 ኣንብብ። ሙሴ ነቲ ከዋሒ ምስ ሃረሞ እቲ ከዋሒ 
ማይ ሂብዌም እዩ። እዖ ነቲ ክመጽእ ዔሇዌ ጽሊልቱ ስሇዙኽነ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣብ 
ክንዱ ሓጢኣትና ቆሲለን ተከትኪቱን ብመከራ ተሓምሺሹ ሞይቱ እዩ። የሱስ ኣብ ክንዱ 
ዯቂ ሰባት መከራ ስሇዙጸገበ ንዙዯሌዮን ዙቅበልን ኩለ ህይት ዔሇኣሇም መታን ክህቦም 
ህያዋ ዙኽነ ማይ ህይት ዔፈሌፍሌ ዔሇኣሇማወ ከዋሒ እዩ። ንንመንፈሳወ ዒቤትን 
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ብርታዑን ዙዋን መዐርን (ግለጽ ቃሌ) ዔይቲ (ሓይሉ መንፈስ ቅደስ) ኣብዖ ህያዋ 
ከዋሒ እዩ ዖርከብ። “...ካብ ከዋሒ መዐር ኣምጸዮ፡ ካብ ተሪር ከዋሒ ኣ ዔይቲ።” 
ዔዲ32፡13 እዖ ከዋሒ እዖ ጽኑዒን ዔሇኣሇማወን መዒቖቢ እዩ እሞ፡ ነፍሲ ከፍና ከምቲ 
ንስሪ ቤቱ ኣብ ከዋሒ ዙገብር እሞ እዏንቱ ክሳዒ ርሑቕ ከማዒዴዉ ዙኻእሊ፡ መንፈሳወ 
ኣዏንትና ክበርህ ኣብኡ ንንበር። (እዮ39፡27-30 ምሳ30፡26 መዙ18፡1)  

 
7. ማና 

ማና ዯቂ እስራኤሌ በሉዓም ብህይት መታን ክነብሩለ ካብ ሰማይ ካብ እግዖኣብሄር 
ኣምሊኻ ዙተዉህቦም መግቢ እዩ። እዖ ከኣ ነቲ ካብ ሰማይ ዙመጸ ናይ ህይት እንጌራ 
ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ ዖዋክሌ። ክርስቶስ የሱስ እቲ ሓቐኛ ካብ ሰማይ ዙመጸ ናይ 
ህይት ማና እዩ። (ዮሃ6፡22-59) ስሇዖ ዴማ ኢና ክርስቶስ የሱስ ኣብ ብለይ ኪዲን 
ከም ማና ተገሉጹ እዩ ንብሌ ዔልና።  

 
8. ያእቆብ ገጽ ንገጽ ዙርኣዮ ንክርስቶስ የሱስ እዩ 

“ያእቆብ ከኣ ንኣምሊኻ ገጽ ንገጽ ርእየዮ እየ እሞ ነፍሰይዋን ዴሒና እያ ኢለ ስም እታ 
ቦታ እቲኣ ጴኒኤሌ ኣዋጽኣሊ።” ዔፍ32፡30 
 

ቃሌ ኣምሊኻ ኣብ እተፈሊሇየ ቦታ እግዖኣብሄር ኣቦ ከምዔይርኤን ንኣቦ ዙረኣዮ 
ከምዔየል ይነግረና።  

 
“ሰብ ርእዩኒ ብህይት ኣይነብርን እዩ እሞ ገጸይ ክትርኢ ኣይትኻእሌን ኢኹ ዴማ በሇ። 
ዔጸ33፡20 
 
“ሓዯ እኳ ንኣምሊኻ ዙረኣዮ የሌቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዔል ሓዯ ዱ ንሱ ኣግሀድ።” 
ዮሃ1፡18 
 
“ብጀካ እቲ ኹብ ኣምሊኻ ዙኽነ ነቦ ዙረኣዮ የሌቦን።” ዮሃ6፡46 

 
ብርክት ዙበሇ ፍቕዴታት ክንርኢ ዙከኣሌ እኳ እንተኽነ፡ እዔን ኣብ ሊዒሉ ዙርኤናየን 
ፍቕዴታት ይኣኻሊና። እዔን ፍቕዴታት እግዖኣብሄር ኣቦ ንማንም ከምዔይተርኣየ እዩ 
ዙነግረና። ነታ ኣብ ዔፍ32፡30  ተገሉጹ ዔል ቃሌ ምስ ንርእዮ ግና፡ ያእቆብ ንኣምሊኻ 
ገጽ ንገጽ ከምዙርኣዮ ኢና ነንብብ። ስሇዖ እቲ ንያእቆብ ዙተራእየ ኣምሊኻ እግዖኣብሄር 
ኣቦ ክዋን ኣይኻእሌን እዩ፡ ንሱ ዱ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ።  
 

9. መሌኣኻ ኣምሊኻ 
ኣብ ብለይ ኪዲን ካብ ዔፍጥረት ክሳዒ ትንቢት ሚሌክያስ፡ ክርስቶስ የሱስ ከም መሌኣኻ 
ኣምሊኻ ኣብ ታሪኻ ዯቂ እስራኤሌ ሌኡኻ እግዖኣብሄርን መዴሓኒኦምን፡ ከም 
እግዖኣብሄር ባዒለን ኯይኑ ተዯጋግሚ ተገሉጹ እዩ። ገሇ ገሇ እቲ ኣብኦም ዔል ጸሌማት 
ከይቅሊዒ መታን ነቲ ሓቂ ክቕበለ ዔይዯሌዩ ሰባትን እምነታትን፡ 'ንመሊእኻቲ ናይ ጸጋ 
ስግዯት ይግባእ እዩ' ዙብሌ ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮኦም ተቐባሌነት ክረክቡለ 
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'ክርስቶስ መሌኣኻ ዙተሰመየለ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ የሌቦን' ዙብሌ ፍረ ዔይብለ ስጋወ 
ስነ ሞጏት ብምቕርብ፡ ነዖ ትምህርቲ ኣይቅበሌን። ይን ዯኣ እምበር ንሕናስ ምስቲ 
ቃሌ ክንዋግን መሪጽና ኢና እሞ፡ ክርስቶስ የሱስ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከም መሌኣኻ 
ተገሉጹ እዩ ኣብ ዙብሌ ብርሃን ሓቂ ንህይትና ንስርታ ኣልና። ኣብነት ክንስዴ 
እንተዴኣ ኣዴሌዩ ቃሌ ኣምሊኻ ንክርስቶስ የሱስ ኣብ ሚሌክ3፡1 መሌኣኻ ኣምሊኻ ኢለ 
ይጽዋዓ። “እንሆ ኣነ ሌኡይ (ነብዪ ዮሃንስ) እሌእኻ ኣል፡ ንሱ ቐቅዴመይ መገዱ 
ኸጸርግ እዩ። ብኡብኡ ኣ እቲ እትዯሌይዌ ጏይታ (የሱስ ክርስቶስ) ናብ መቕዯሱ 
ኸመጽእ እዩ፡ እቲ እትናፍቕዌ መሌኣኻ ቃሌ ኪዲን (ክርስቶስ የሱስ) እንሆ ይመጽእ 
ኣል፡ ይብሌ እግዖኣብሄር ጏይታ ሰራወት።” መሌኣኻ ማሇት ሓዯ ኣኻናፍ ዔሇዌ 
መንፈሳወ ፍጡር ማሇት ዔይኯነስ ሌኡኻ ማሇት እዩ። ክርስቶስ የሱስ ከኣ ካብ ኣቦ 
ተሊኢኩ ናብ ምዴሪ ዙመጸ ስሇዙኽነ ሌኡኻ እዩ።(ዮሃ6፡38, 12፡49-50 ኣንብብ) 
ብዒባ እዖ ኣብዖ ዙቕጽሌ ምዒራፍ ብስፍሕ ዙበሇ መገዱ ክንርኢ ኢና።  

 

 
 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 78 

 
ምዒራፍ ዐሰርተ ሰሇስተ 

 
      ክርስቶስ የሱስ መሌኣኻ ኣምሊኻ   

  
ኣብ ብለይ ኪዲን ክርስቶስ የሱስ ብብዕሕ መገዱ ከምእተገሌጸ ኣብ ትምህርትና ርኢና ኣልና። 
ካብቶም ብብዕሕ መገዴታት ዙተገሌጸልም ሓዯ መገዱ ኣ መሌኣኻ ኣምሊኻ ኯይኑ እዩ 
ተገሉጹ። ክርስቶስ ከምቶም ካሌኦት መሊእኻቲ ዔይኯነስ፡ ብኩለ መዲይ ካብኦም ዙበሌጽ፡ 
ንሶም ብኩለ ነገር ዙግዙእዌን፡ ብለጽ መሌኣኻ ኣምሊኻ ኯይኑ ገእ ርእሱ ኣብ ብለይ ኪዲን 
ገሉጹ እዩ። ብርግጽ ምስቲ መጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮ ክንሰማማዒ እንተዴኣ መሪጽና ንሱ ኣብ 
ቃለ ማዒረ ኣምሊኻ ዙኽነ መሌኣኻ ኣምሊኻ ኯይኑ ተገሉጹ ኢና ንረኻቦ። እስከ ቐጺሌና 
ካብቲ ክርስቶስ የሱስ ከም መሌኣኻ ኣምሊኻ ዙተገሌጸልም እሞ ዔከናኖም ኣምሊኹወ 
ተግባራት ንርኤ፡- 
 
1. ምግሊጽ 

ኣብ ማእከሌ ቇጥቋጥ መሌኣኻ ኣምሊኻ ንሙሴ ከምእተገሌጸለ ቃሌ ኣምሊኻ ኣብ ዔጸ3፡2 
ይነግረና። ሙሴ ነቲ ዙርኣዮ ነገር ኣጸቢቑë ክርእዮ ናብታ ቇጥቛጥ ምስቀረብ ኣብ ፍቅዱ 
4 ናይታ ምዒራፍ “እግዖኣብሄር ዴማ ኪርኢ ም ዙቐረበ ምስ ረኣየ ኣምሊኻ ካብ 
ማእከሌ እታ ቇጥቋጥ ሙሴ፡ ሙሴ ኢለ ጸዋዓ..” ዖብሌ ቃሌ ነንብብ። ስሇዖ መሌኣኻ 
ተራእይዌ ኣምሊኻ ካብ ተረቦ፡ እቲ ንሙሴ ዙተራእዮ መሌኣኻ ንሱ ባዒለ እቲ ዴሒሩ 
እተረቦ ኣምሊኻ እዩ ማሇት እዩ። እዖ ኣምሊኻ እዖ ዴሕር ኢለ 'ኣነ ኣምሊኻ ኣቦታትካ 
እየ' ይብል።  (ዔጸ3፡6,14) ስሇዖ እዖ ንሙሴ እተገሌጸለ እሞ ኣምሊኻ ኣብርሃም፡ 
ይስሃቅ፡ ያእቆብ እየ ብምባሌ ብስም ኣምሊኻ እተገሌጸለ እቲ ዔልን ዙነበረን ንዔሇኣሇም 
ዙነብርን ህያዋ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ።  

 
2. ምሌኣኻ 

ኣብ ተመሳሳሉ ኣጋጣሚ እቲ መሌኣኻ ንሙሴ ኣብ እተገሌጸለ እዉን፡ ንዯቂ እስራኤሌ 
ካብ ባርነት ግብጺ ኣዋጺኡ ናብታ ናይ ተስፋ ምዴሪ ከእትም ንሙሴ ሌኢኻዌ እዩ። 
(ዔጸ3፡7-8) ከምኡዋን እዖ መሌኣኻ እዖ ንሲምሶንን ንጊዳንን ሌኢኻም እዩ። 
(መሳ6፡11-23 13፡1-21) ካብ መሊእኻቲ ማንም ብስሌጣን ክሌእኻ ዙኻእሌ የሌቦን። እዖ 
መሌኣኻ እዖ ግና ይሌእኻ ኣል። እዖ ከኣ እዖ መሌኣኻ እዖ ማዒረ ኣምሊኻ ተኣዙነትን 
ኣኻብሮትን ዙግብኦ ብምዃኑ እዩ። ነቲ ኣብ ሓዴሽ ኪዲን ሰፊሩ ዔል ቃሌ ብምስትዋዐሌ 
ምስ ኣነንብቦ፡ ጎይታ የሱስ ንኣና ንዯቀመሙርቱ ነቶም ኣብ ባርነት ሰይጣንን ሓጢኣትን 
ዔሇዋ ብንጌሌ ሓራ ከነዋጽኦም ከም ዙሇኣና ኢና ነንብብ። (ማቴ28፡19-20 
ዮሃ20፡21) 

 
3. ምሕሊዋ  

እቲ ናይዖ መሌኣኻ ናይ ምሕሊዋ ኣገሌግልት ኣብ መዙሙር ዲወት ጽቡቕ ገይሩ ተገሉጹ 
ኣል። “መሌኣኻ እግዖኣብሄር ኣብ ዕርያ እቶም ዙፈርህዌ ይሰፍር የናግፎም ከኣ እዩ።” 
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መዙ34፡7 እዖ መሌኣኻ እዖ ኩለ ፍርሃትን ስንባዴን ዙግብኦ ፍለይ መሌኣኻ እዩ። 
ከምቲ ንመብሕትና ብዒባ መሊእኻቲ ክንሓስብ ኣንከልና ናብ ኣእምሮና ዙመጹሌና 
ተራ መሊእኻቲ ኣይኯነን እዖ መሌኣኻ እዖ። ንሱ እቲ ንህዙቡ ዙሕለ ዔሇኣሇማወ 
ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ። “ንሱ ባዒለ ኣይክሓዴገካን ዒሽሽዋን ከቶ ኣይብሇካን እየ 
ኢለ እዩ እሞ.... ስሇዖ ተቢዒና እግዖኣብሄር ረዲእየይ እዩ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብከ 
እንታይ ከይገብረኒ ንበሌ።” እብ13፡5-6  

 
4. ካብ ኵለ ኻፉእ ምዴሓን 

ያእቆብ ክመዋት ኣብ ኣጋ ሞቱ ካብ ዙተረበን ዔረባታት “እቲ ኹብ ዅለ ኻፉእ ዔዴሐነኒ 
መሌኣኻ፡ ንሱ ነዚም ዯቂ እዖኦም ይባርኻ።” ዙብሌ ይርቦ። ዔፍ48፡16 ያእቆብ ኣብዖ 
ስፍራ እዖ መሌኣኻ ናይ ኣምሊኻ ካብ ኵለ ክፉእ ከምዔዴሓኖ እዩ ዙረብ ዔል። እዖ 
ንያእቆብ ካብ ዅለ ኻፉእ ዔዴሓኖ መሌኣኻ ዴማ እቲ ንህዙቡ ዙብጆ፡ ሓሊወና፡ 
መዴሓኒና ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ።  
 

5. በረት የሕሉፉ (ባሪ)  
“እቲ ኹብ ዅለ ኻፉእ ዔዴሐነኒ መሌኣኻ፡ ንሱ ነዚም ዯቂ እዖኦም ይባርኻ።” ዔፍ48፡16 
እዖ ቃሌ እዖ ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ብያእቆብ እተነግረ ቃሌ እዩ። ያእቆብ ንዯቁ በዖ 
መሌኣኻ እዖ ክባረ እዩ ዙምርቆም ዔል። ካብ መሊእኻቲ ኣምሊኻ ብስሙ ክንባረለ 
ዙተዉህበና መሌኣኻ የሌቦን። ስሇዖ እዖ መሌኣኻ እዖ እቲ ምንጪ ኵለ በረት ዙኽነ 
ክርስቶስ የሱስ እዩ።  
 

6. ምምሊዴ  
እዖ ብዒብኡ እንረበለ ዔልና መሌኣኻ ኣምሊኻ፡ ዯቂ እስራኤሌ ብጸሊእቶም ኣብ 
ዙጭነቑለ ጊዘ የማሌዯልም ከምዙነበረ ቅደስ ቃሌ ብንጹር ኣስፊርዌ ኣል። “ሽዎ እቲ 
መሌኣኻ እግዖኣብሄር ዌ እግዖኣብሄር ጏይታ ሰራወት ነዔን በተን ሰብዐ ዐመት 
እተጣዒካየን የሩሳላምን ከተማታት ይሁዲን ክሳዒ መኣዙ ኢኹ ዔይትምሕረን ኢለ 
መሇሰ። እግዖኣብሄር ነቲ ምሳይ ዖረብ ዙነበረ መሌኣኻ ብጽቡቕ ቃሊትን ብዘጸናንዒ 
ቃሊትን መሇሰለ።” ዔካ1፡12-13 ኣምሊኻ እዖ መሌኣኻ እዖ ብምምሊዴ ናብኡ ምስ ቐረበ፡ 
ብጹቡቕን ዘጸናንዒን ቃሊት ከምዙመሇሰለ ነስተዋዒሌ። እዖ ከኣ ነቲ ናይዖ መሌኣኻ ናይ 
ምምሊዴ ኣገሌግልት ኣምሊኻ ከምዙሰመሮ እዩ ዔርእየና።  
 
ኣብ ምለእ መጽሓፍ ቅደስ ብዔይካ እዖ መሌኣኻ እዖ ካሌኦት መሊእኻቲ ነዖ ናይ 
ምምሊዴ ተግባር ክፍጽምዌ ኣይኻእለን፡ ኣይተዉህቦምን። ንሱ ግና እቲ ቅዴሚ ብስጋ 
ናብ ምዴሪ ምግሊጹ ከም መሌኣኻ ኣምሊኻ ኯይኑ ዙተገሌጸ ክርስቶስ የሱስ እዩ እሞ 
ነቲ ናይ ምምሊዴ ተግባር ከናዋኖ ክኢለ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ናትና ሉቀ ካህን እዩ። 
(እብ3፡1) ስሇዙኽነ ዴማ ስላና ናብ እግዖብሄር ኣቦ የማሌዴ። እስከ ገሇ ካብ መጽሓፍ 
ቅደስ ብዒባ ንብል ዔልና ንርኤ። “ስሇዖ ዴማ ነቶም ብእኡ (ክርስቶስ የሱስ) ኣቢልም 
ናብ ኣምሊኻ ዙመጹ ኩለ ጊዘ ምእንታኦም ኪሌምን ዖነብር ስሇ ዙኽነ ፈጺሙ 
ኺዴሕኖም ይኻእሌ እዩ።” እብ7፡25 “...እቲ ዙዅንን መን እዩ ክርስቶስ የሱስ እቲ 
ዙሞተ፡ ኤረ ኹብ ምዋታት እኳ ዙተንስኤ ኣብ የማን ኣምሊኻ ኯይኑዋን ምእንታና 
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ዖሌምን ዔል እዩ።” ሮሜ8፡34 “....ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣልና፡ ንሱ የሱስ ክርስቶስ እቲ ጻዴቕ 
እዩ።” 1ዮሃ2፡1 “...እቲ ኣብ መንጎ ኣምሊኻን ሰብን ዔል ማእከሊይዋን እቲ ሰብ ክርስቶስ 
የሱስ ሓዯ በይኑ እዩ።” 1ጢሞ2፡5  

  
7. ጠበቃ ምዃን 

ኣብ ትንቢት ዔካርያስ እዖ መሌኣኻ እዖ ነቲ ብግብሩ ፍጹም ዔይኯነ ሉቀ ኹህናት እያሱ 
ካብ ክሲ ሰይጣን ከምተጣበቐለ ተጻሒፉ ኣል። (ዔካ3፡1-7 ኣንብብ) እዖ ከኣ እዖ 
መሌኣኻ እዖ ጠበቓ ህዙቡ ከምዙኽነ እዩ ዔርእየና። እቲ ባህ ዔብሌ እዖ ጠበቓ ህዙቡ 
ዙኽነ መሌኣኻ እቲ ጻዴቅ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ምዃኑ እዩ። “....ጠበቓ ኣብ ኣቦ ኣልና፡ 
ንሱ የሱስ ክርስቶስ እቲ ጻዴቕ እዩ።” 1ዮሃ2፡1-2 

 
8. መጸናንዏ  

መሌኣኻ ኣምሊኻ ነታ ካብ ቤት ጏይታኣ ኣብርሃም ዙተሰጏጏት እሞ ኣብ ምዴረበዲ 
ኮሇሌ ትብሌ ንዙነበረት ኣጋር ረኸቡ ነቲ ዋለዴ ዐብዪ ዔርኢ ከምዙገብሮ ተስፋ 
ብምሃብ ከምዔጸናንዐ ቅደስ ቃሌ ይነግረና። (ዔፍ16፡7-13 ኣንብብ) እዖ መሌኣኻ እዖ 
ኣብ ብለይ ኪዲን ኣጋር ንትርቦም ብዕሓት ጥራይ ዔይኯነስ ኣብ ዔምንናዋን 
ብምጽንናዒን በረትን ናብ ምዴሪ ብምምጻእ ነቶም እተዯርበዩ ኣጸናኒዒምን 
የጸናንዓም ከምዔል ኢና ንፈሌጥ። (ዮሃ9፡35-38 16፡1-4) ንሱ ኣምሊኻ ኩለ ምጽንናዒን 
ጸጋን እዩ እሞ ክብሪ ዔበሇ ንእኡ ይን። 

 
9. ዔርኢ ዔብዙሕ መሌኣኻ  

እዖ መሌኣኻ እዖ ንኣጋር ምስተራባ “..ንዔርእኸ ካብ ምብሑ ዙተሊዒሇ ኪቑጸር ክሳዒ 
ዔይኻእሌ ኣዙየ ከብዙሖ እየ..” ከምዙበሊ ነቲ ኣብ ዔፍ16፡10 እተጻሕፈ ቃሌ ምስ ንርእዮ 
ንረኻቦ ሓቂ እዩ። ዔርኢ ምብሕ፡ ማሕጸን ምኻፋት፡ ሇድ ምፍዉስ.. ናይ እግዖኣብሄር 
ናይ በይኑ ስራሕ እዩ። እዖ መሌኣኻ ከኣ ዔርኢ ከብዙሕ ከምዙኻእሌ ኣብ ቅደስ ቃሌ 
ተጻሒፉ፡ ብግብሪ ዴማ ዔርኢ ኣጋር በዖሑ። መሊእኻቲ ዔርኢ ናይ ምብሕ ዐቕሚን 
ክእሇትን ስራሕን ስሌጣንን ካብ ዔይብልም፡ እዖ መሌኣኻ ዴማ 'ንዔርእኸ ከብዙሖ እየ' 
ካብ በሇ ንሓዴሕደ ኣይገራጮን ድ ብፍጹም ኣይገራጮን። ከመይሲ እዖ ዔርኢ ናይ 
ምብሕ ዐቕሚን ክእሇትን ዔሇዌ መሌኣኻ እቲ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ዯኣ 
እምበር ሓዯ ተራ መሌኣኻ ስሇዔይኯነ። ብለኣሊወ ሓይለ ማሕጸን ሳራ ዙፈተ ጏይታ 
ንሱ ኣብዖ ዔመን እዖዋን ህያዋ እዩ። 

 
10. ፍርዱ 

ሰይጣን ንዲወት ንህዙቢ እስራኤሌ ብምቁጻር ንኣምሊ ክብዴሌ ከምዙገበሮ እሞ፡ 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ዴማ ከም ግብረ መሌሲ በዯሌ ዲወት ንመሌኣ ንየሩሳላም 
ከጥፍኣ ከምዙሇኣኼ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ 1ዘና21፡1,14-16 ይነግረና። እዖ መሌኣክ ፈራዱ 
እዩ። እዖ ከኣ ምስቲ ኣብቲ ዐብዪ ናይ ጥፍኣት ዔመን ክርስቶስ የሱስ ንዯቂ እስራኤሌ 
ይን ንኩልም ኣህብ ክፈርዴ ዙመጽእ ምዃኑ ከነነጻጽሮ ከልና፡ እዖ መሌኣኻ እዖ 
ባዒለ እቲ ፈራዱ ኩለ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ ናብ ዙብሌ መዯምዯምታ ከይንበጽሕ 
ዙኻሌክሇና የሌቦን። (ማቴ24፡44-51 2ተሰ1፡5-10) 
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11. መሊእኻቲ ዙእዔዙዌ መሌኣኻ  

“ንሳቶም (መሊእኻቲ) ዴማ ነቲ ኣብ ማእከሌ ኣእዉም ጸጾ ዯዋ ዙበሇ መሌኣኻ 
እግዖኣብሄር ንሕና ንምዴሪ ዚርናያ እንሆ ኣ ኩሊ ምዴሪ ስቕ ኢሊ ውሪፋ ኣሊ ኢልም 
መሇሱለ።” ዔካ1፡11 “እቲ መሌኣክ ከኣ ነቶም ኣብ ቅዴሚኡ ይሞም ዙነበሩ ነቲ ረሳሕ 
ክዲዋንቲ ኹብኡ (ካብ እያሱ) ኣሌዒሌዌ ኢለ መሇሰልም።.... ንሳቶም ዴማ ኣብ ርእሱ 
ጽሩይ መጠምጠምያ ጠምጠሙለ ክዲዋንቲዋን ከዯንዌ። ዔካ3፡4-5 ኣብዔን ክሌተ 
ፍቕዴታት እቶም መሊእኻቲ በቲ ሓዯን ፍለይን ዙኽነ መሌኣኻ ተማእዖዚም ይደ 
ከምዔሇዋ ነስተዋዒሌ። እዖ መሌኣኻ ከምቶም ካሌኦት ተራ መሌኣኻ ኣይኯነን። 
ምኻንያቱ ንሱ ንመሊእኻቲ ክእዙዙ ዙኻእሌ፡ ንሳቶምዋን ዙእዔዙ ፍለይ መሌኣኻ 
ስሇዙኽነ። ነቲ ኣብ ሓዴሽ ኪዲንዋን ብዒባ እዖ መሌኣኻ ማሇት ክርስቶስ የሱስ 
እተጻሕፈ በቲ ተጻሒፉለ ዔል መንፈስ ከምዔሇዌ ክንርዴኦ እንተዴኣ መሪጺና፡ መሊእኻቲ 
ዙእዔዙዌ መሌኣኻ ኣል ዙብሌ ሓቂ ብዕሕ ኣየገርመናን። ምኻንያቱ መሊእኻቲ ንክርስቶስ 
የሱስ ከምዙእዔዙን ከምዙሰግደለን ኣብ ቃሌ ኣምሊኻ ተገሉጹ ስሇዔል። “ከም ብሓዴሽ 
ዴማ ነቲ በሪ (ክርስቶስ የሱስ) ናብ ዐሇም ኬእትዌ ል፡ ኵሊቶም መሊእኻቲ ኣምሊኻ 
ይስገደለ ይብሌ።” እብ1፡6 
 

12. መንክር ዙስሙ መሌእኻ 

ሓዯ እዉን መሌኣኻ ኣምሊኻ ንስዴራቤት ሲምሶን ምስተገሌጸልም ኣቦ ሲምሶን ማኖኣ 
'ስምካ መን እዩ' ኢለ ከምዙሓተቶ እሞ እቲ መሌኣኻዋን '..ስመይ መንክር እዩ..' ኢለ 
ከምዙመሇሰለ ኣብ መሳ13፡18 ተጻሒፉ ኣል። “እቲ መሌኣኻ እግዖኣብሄር ከኣ 
ስሇምንታይከ ስመይ እትሕተት ንሱ መንክር እዩ በል።” ነነ ኣብ ፍቕዱ ተገሉጻ ዔሊ 
መንክር ትብሌ ቃሌ እዖኣ ኣብ ዙተፈሊሇዩ ናይ እንግሉዙኛ ትርጉማት ናይ መጽሓፍ 
ቅደስ እስከ ንርኣያ እሞ ናብቲ ዙዯሇናዮ ሓሳብ ክንምሇስ። 'And the angel of the 
LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it is 
secret'  (kjv)    'He replied, "Why do you ask my name It is beyond 
understanding. " (niv) ከምዖ ዙርኤናዮ እዚም ናይ እንግሉዙኛ ትርጉማት “ምስጢር፡ 
ሌዒሉ ምርዲእ፡” ብዙብሌ እዮም ገሉጾማ ዔሇዋ።  

እቲ ዙተመሓየሸ ትርጉም ትግርኛዋን ነታ መንክር ትብሌ ቃሌ 'መስተንክር' ብዙብሌ 
ቃሌ ኣል። እቲ በሪ ናይ እብራይስጥ መጽሓፍ ምስንርእዮ ዴማ 'ፒላ፡ ፓዋል) ('pil-
ee', paw-lee')  ምስታ 'ግሩም' ትብሌ ናይ ክርስቶስ የሱስ ስም ሓዯ እያ። እዖ ከኣ እቲ 
መሌኣኻን የሱስ ክርስቶስን ሓዯ ከምዙኽኑ እዩ ዔረዴኣና። እ 'pil-ee', paw-lee' 
('ፒሉ' ይ ከኣ 'ፓዋሇ') ትብሌ ናይ እብራይስጥ ቃሌ ቐጥታወ ትርጉማ 'ሚስጥር፡ 
ዔዯንቕ፡ ግሩም፡ ዔይተመርማሪ..”  (Remarkable, secret, wonderful) ዖብሌ እዩ። 
ከምዖ ዐይነት ስም ዔሇዌ መሌኣኻ ዴማ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዉሊ ሓዯ የሌቦን። ስሇዖ 
እዖ መሌኣኻ እዖ እቲ ኣብ ኢሳ9፡6 'ግሩም (wonderful)፡ መካር (counselor) ብርቱዒ 
ኣምሊኻ (the mighty God)፡ ኣቦ ዔሇኣሇም (the everlasting Father)፡ መስፍን ሰሊም 
(the prince of peace) እተባህሇለ ዱ ኣምሊኻ ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ እዩ። 
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13. ኣበሳ ዙሓዴግ መሌኣኻ 
“እቲ መሌኣኻ ከኣ....ንእኡ (ንእያሱ) ርኤ ኣበሳኹ ኣዋጻእኩሌካ ብለጽ ክዲዋንቲዋን 
ከዯንኩኹ በል፥” ዔካ3።4 እዖ ኣዙዩ ባህ ዔብሌን ምቅባለ ግቡእ ዙኽነ ትሌ ቃሌ 
እዩ። እዖ ኣብዖ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ ዔል መሌኣኻ ኣምሊኻ ኣበሳ ከርሕቕ 
ስሌጣን ዔሇዌ መሌእኻ እዩ። በዖ ከኣ ካብ ኩልም መሊእክቲ ፍሌይ ዙበሇ መሌኣኻ 
ከምዙኽነ ንርዲእ። እቶም ኣብ ምለእ መጽሓፍ ቅደስ ዙተጠቅሱ መሊእኻቲ፡ ከምዖ 
መሌኣኻ እዖ ኣበሳ ናይ ምርሓቕ፡ ናይ ምዴምሳስ ስሌጣን የብልምን። ንኣብነት 
እንተሲዴና ካብቶም ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዒራፍ ሽደሽተ ተገሉጾም እንረኻቦም 
መሊእኻቲ (ሱራፌሊት) ሓዯ ንኢሳያስ ብእግዖኣብሄር ተኣዖዕ በቲ ዙቅዴስ ጓህሪ ኹብቲ 
መሰዋኢ ብጉጤት ሲደ ኣፉ ምስ ተንከየ “እንሆ እዖ ንናፍርካ ተንከዮ። ኣበሳኹ 
ረሓቐሌካ። ሓጢኣትካዋን ጸረየሌካ” ዯኣ እምበር “ኣጽረኩሌካ” ኣይበልን፥ እዖ ኣብ 
ዔካርያስ ተገሉጹ ንረኻቦ መሌኣኻ ግና ዱ ኣምሊኻ ክርስቶስ የሱስ ስሇዙኽነ ሓጢኣት 
ናይ ምሕዲግ ምለእ ስሌጣን ከምዔሇዌ እዩ ብግህድ ዙረብ ዔል። ከምቲ ኣቐዱምና ኣብ 
መጽናዒትና ዙርኤናዮ የሱስ ብስጋ ዙተጋህዯ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ ሓጢኣት ክሓዴግ ምለእ 
ስሌጣን ኣሇዌ። (ማቴ1፡21 9፡6 ማር2፡5 ለቃ5፡20 ቆላ3፡13 ዮሃ1፡29-34 ተመሌከት)  

   

14. ንእያሱ ኣብ ቅዴሚኡ ሳእኑ ከዋጽእ ዙኣዔዚ መሌኣኻ  

መሌኣኻ ኣምሊኻ ንሙሴን እያሱን ኣብ እተፈሊሇየ እዉናት ምስተጓነፎም ኣሳእኖም ካብ 
ኣእጋሮም ከዋጽኡ እዩ ኣዖዙዌም። ንሙሴ ኣብ ዔጸኣት ሳሌሳይ ምዒራፍ ከም መሌኣኻ 
ዙተራእዮ እሞ ዯሓር ግና ኣምሊኻ ኣቦታቱ ምዃኑ ዙተገሌጸለ ኣምሊኻ ሳእኑ ካብ ኣእጋሩ 
ከዋጽእ ኣዖዙዌ፡ ሙሴዋን ነዖ ቃሌ ከምዔሇዌ እዩ ኣተግቢርዌ። እቲ ቦታ ካብቲ እቲ 
ቅደስን ህያዋ ዔሇኣሇማዋን ዙኽነ መሌኣኻ ኣምሊኻ (ክርስቶስ) ዙተሊዒሇ ብፍለይ 
መሇኯታወ ቅዴስና ስሇዙተመሌኤ ሙሴ ከምኡ ክገብር ብግዱ እዩ። ንእያሱ ዴማ እዖ 
መሌኣኻ እዖ ኣብ ጊዘ ዋግእ ከምዙተጓነፎ እሞ ኣሳእኑ ካብ ኣእጋሩ ከምዔዋጽእ እዩ 
ጌርዌ። (እያሱ5፡13-15) ኣብ መንጏ እቲ ንሙሴ ኣሳእኑ ካብ ኣእጋሩ ከዋጽእ ዙገበሮ 
ኣምሊኻን ንእያሱ ኣሳእኑ ከዋጽእ ዙገበሮ መሌኣኻን ምንም ፍሌሌይ ዙበሃሌ የሌቦን። 
እዖ ኣምሊኻ ይን መሌኣኻ እቲ ኣብ ብለይ ኪዲን ብተፈሊሇየ መገዱ ዙተገሌጸ ክርስቶስ 
የሱስ እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ ሙሴ ኣብ ክንዱ እቲ ብስጋ ጌና ዔይተገሌጸ ግና ኣብ 
ማእከሌ ኣሻዅ ዙተገሌጸለ ክርስቶስ የሱስ መከራ ክጸግብ ገእ ርእሱ ዙፈየ። 
እብ11፡25-26  
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ምዒራፍ ዐሰርተ ኣርባዒተ 

 
እቲ ካብ መሊእኻቲ ቅሩብ ዙነኣሰ ክርስቶስ 

 
“እቲ ንስኹ እትዙክሮ ሰብ እቲ እትሐሌየለ ዱ ሰብሲ እንታይ እዩ? ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ 
ኣንኣስካዮ ብኻብርን ጌጽን ከኣ ሇሌካዮ። ኣብ ሌዒሉ ተግባር ኣእዲዋካ ሸምካዮ፡ ንለ ኣብ 
ትሕቲ ኣእጋሩ ጌርካዮ።” መዙ8፡4-6  
 
ነ ፍቕዱ እዖኣ ናብ ሓዴሽ ኪዲን መጺእና ብዒባ መን እያ እተጻሕፈት ምስ ንብሌ ብዒባ 
ክርስቶስ የሱስ ከም እተጻሕፈት ዔማትእ ኣይኯነን። እብ2፡6-8 ተመሌከት። እምበኣር 
ክርስቶስ የሱስ ብመሰረት እ ፍቕዱ እዖኣ ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ከምዙነኣሰ ነስተዋዒሌ። 
ብዕሓት ሰባት ኣብዔን ኣብ ክርስትና ዔሕሇፍክዌን ሒዯት ዐመታት ነ ፍቕዱ ብጌጋ 
ክትርጉምዉ ሪኤ ኣለ። ንገሇ ካባታቶም ኣብ ገሇ እዉናት ነቲ ጠዉይ ምርዴኦም ብቃሌ ሓቂ 
ኣቢሇ ብምፍራስ፡ ናብ ምርዲእ ክምሇሱ ሓጊዔዮም እየ። ገሇ ካብ ዔጋጠሙኒ ሰባት 'የሱስ 
ኣይኯነን ድ ካብ ኣምሊኻ ካብ መሊእኻቲ እኳ ይንእስ እዩ፡ ስሇዖ ኣምሊኻ ክበሃሌ ኣይግብኦን 
እዩ' ዙብሌ ጌጋ ምርዲእ ዙነበሮም ይርብዌም። ንሳቶም ነቲ ሓቂ በቲ እቲ ጽሑፍ 
እተጻሕፈለ መንፈስ ኣቢልም ሰኣን ምርዴኦም፡ ኣብ ዔይተዯሇየ ዴፍረት ስሇዙኣተዋ ኣምሊኻ 
ምሕረት ይግበረልም። ቃሌ ኣምሊኻ ብዒባ ክርስቶስ የሱስ 'ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ኣንኣስካዮ' 
ክብሌ ከል እንታይ ማሇቱ እዩ? መዐስ እዩ ከ ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ዙነኣሰ? 
ብምንታይ እዩ ከ ዙነኣሰ? ዙብሌ ሕቶ መሌሲ ክረክብ ኣሇዌ። ነዚም ሕቶታት እዖኣቶም ቅኑዒን 
መጽሓፍ ቅደሳወን ምሊሽ ከይረብካ ምህዋታት መዲእታኡ ጥፍኣት ጥራይ እዩ እሞ 
ንህዲእ ዯኣ። 
 
ንመጽሓፍ ቅደሰይ ኣብ ዕርያ ሰብን መሊእኻትን ዙብሌ ኣርእስቲ ከጽንዓ ከል፡ ኣብ ሓዯ 
መዯምዯምታ በጺሔ። ንሱ ከኣ ዯቂ ሰባት ቅዴምን ዴሕርን ዋዴቀት ኣዲም ዙነበሮም ክብረት 
ሓዯ ከምዔይኯነ እዩ። ሰብ ቅዴሚ ዋዴቀት ብዙነበሮ ክብረት፡ ሓይሉ፡ ፍሌጠት፡ ማእርግ 
ካብ መሊእኻቲ ዙበሌጽ ከምዙነበረ፡ ዴሕሪ ዋዴቀት ኣዲም ግና ሰብ ካብ መሊእኻቲ ክንእስ 
ከም እተገዯዯ ኣስተዋዏሇ። (መዙ8፡4-5 እብ2፡6-11) ሰብ ነቲ ካብ ኣምሊኻ እተዉህቦ 
መሇኯታወ ሓይሌን ፍሌጠትን ብምኻንያት ሓጢኣት  ምስ ከሰሮ፡ ካብ መሊእኻቲ ክንእስ 
ብግዱ እዩ ኯይንዌ።  
 

- መሊእኻቲ ብሓይሉ ካብቲ ብሓጢኣት ዙዯቐ ሰብ በሉጾም። “መሊእኻቲ 
እኳ ብሓይሌን ብስሌጣንን ዖበሌጹ ኻነሶምሲ...” 2ጴጥ2፡11 መዙ103፡20 
2ተሰ1፡7 

- መሊእኻቲ ካብቲ ብሓጢኣት ዙዯቐ ሰብ ብጥበብን ፍሌጠት በሉጾም። 
ዲን9፡21-22 10፡14 
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እምበኣር እዖ ሓቂ ምስ በርሃሇይ፡ እቲ ኣብ መሊእኻቲ ዔል ሓይሉ፡ ካብ ሓይሉ ዯቂ ሰባት 
ይዐቢ እዩ ዙብሌ ምርዲእ እየ ሒዔ። እዖ ሓቂ እንተዴኣ ኯይኑ ዴማ፡ ክርስቶስ የሱስ ንኣና 
ካብቲ ሒዕና ዔል ፍርሃት ሞት ክብጀና ምስዯሇየ፡ ከምቲ እቲ ቅደስ ቃሌ ዙብል ብስጋ 
ተገሉጹ ይ ከኣ ሰብ ኯይኑ። (ፊሉ2፡6-7 ዮሃ1፡14 1ጢሞ3፡16) ስሇዖ ሰብ ብምዃኑ 
ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ክንእስ ብግዱ ነይሩ። እዖ ከኣ እቲ ብሓጢኣት ዙዯቐ 
ሰብ ዲግም ተሉደ ክሳዒ ዙዴሕን ካብ መሊእኻቲ ይንእስ ስሇዙነበረን ዔልን እዩ።   
 
እቲ ካሌኣይ ምኻንያት ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ዙነኣሰለ ዴማ ናይ እብራዋያን ጸሓፊ 
ገሉጽዌ ኣል። “ነቲ ብምኻንያት ስቅያት ሞቱ ኹብ መሊእኻቲ ገሇ ቕሩብ እተታሕተ የሱስ...” 
እብ2፡9 ነስተዋዒሌ ብምኻንያት ሞቱ እዩ ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ዙነኣሰ። 
መሊእኻቲ እንትርፎ ብኣምሊኻ ኩለ ሳዒ ክሕጏሱ፡ ኣይስቀዩን ዴማ ኣይሞቱን፡ የሱስ ግና 
ተሰቂዩን ሞይቱን እዩ። በዖ ዴማ እዩ ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ዙነኣሰ። እቲ 
ንኣይ ኣዙዩ ዔጉህየኒን ዔተሓሳስበኒ ነገር እንተል፡ ክርስቶስ የሱስ ንመን ክብሌ ዴዩ እዖ ኩለ 
መከራ ጸጊቡ፡ ካብ መሊእኻቲ ቕሩብ ዙነኣሰ? ንኣይን ንኵሊትናን ከምኡዋን ነዚም ከሓዴያን 
ክብሌ ድ ኣይኯነን? እሞ ዯኣ ነነዖ ምእንታካ ዙተዉረዯ ጏይታ ኣብ ክንዱ እተኻብሮስ 
ከተባጭለ ምፍታን ምስ ምንታይ ይቑጸር? ኣቱም ሰባት መገዴና ብቃሌ ኣምሊኻ ንመርምር 
እሞ ቅዴሚ ንሓዉሩ ምጥፋእና ናብቲ ቃሌ ሓቂ ንመሇስ። 
 
ኩለ ሰብ ሓጥእ ስሇዙኽነ በዖ ከኣ ካብ ኣምሊኻ ተፈሌዩ ክነብር ስሇተገዯዯ (ሮሜ3፡10,23) 
ከምኡዋን እቲ ሰብ ዙገብሮ ሰናይ ግብሪ ንሰብ ምስ ኣምሊኻ ከተዐርቆ ስሇዔይከኣሇ 
(ኢሳ64፡6 ኤፌ2፡8-9) እቲ ፈጣሪ ኩለ ነገር (ዙርኤን ዔይርኤን) ዙኽነ ክርስቶስ የሱስ ቦታ 
ሰብ ክትክእ እሞ ነቲ ሰብ ክሰርሖ ብኣምሊኻ ዙጥሇቦ ኩለ ነገር ኣብ ክንዱ ሰብ ኯይኑ ክሰርሖ 
ገእ ርእሱ ሰብ ገበረን ብንብረቱ ሰብ ኯይኑ ተረክበን። ብካሌእ ኣዔራርባ ነቶም ካብ 
መሊእኻቲ ቕሩብ ዙንእሱ ዯቂ ሰባት ክመስሌ ክርስቶስ የሱስ ብፍቓደ ካብ ምሕረቱን ፍቕሩን 
ዙተሊዒሇ ሰብ ክዋን መሪጹ። ስሇዖ ዴማ እዩ ቃሌ ኣምሊኻ ንክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ 
ቕሩብ ከምዙነኣሰ ዙነግረና። “ዌ ጏይታ ስሇቲ ንኣና ከተሌዒሌ ዙተዉረዴካዮ ዋርዯት ክብሪ 
ንስምካ ይን፡ ዔመንና ኩለ ንክብርካን ሓሳብካን ይቐዯስ።”  
 

ክርስቶስ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ 
 
ክርስቶስ የሱስ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ እዩ። እዖ መጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮ ብምዃኑ፡ ነዖ 
ጽሑፍ ዔንብብ ዔበሇ ኣብቲ ቃሌ ክሰምር ኣሇዌ። ብመይ ኢና ነቲ ካብ መሊእኻቲ ይንእስ 
ክንብል ዙጸናሕናዮ ክርስቶስ ሕጂ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ ንብል ዔልና? ብመሰረቱ ክርስቶስ 
ካብ መሊእኻቲ ይንእስ ዙበሌና ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ኢና። ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ ንብሌ 
ዔልና ዴማ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ እዩ። እስከ ገሇ መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ ንመሌከት። 
 

1. ፍጡር ካብ ፈጣሪኡ ክንእስ ባህርያወ እዩ። እዖ ንንማንም ኣእምሮ ዔሇዌ ሰብ ርደእ 
ነገር እዩ። ክርስቶስ የሱስ ዴማ መሊእኻቲ ሲኻካ ናይ ኩለ ነገር ፈጣሪ እዩ። “ኣብ 
ሰማያትን ኣብ ምዴርን ዔል ዖርኤን ዔይርኤን ዙፋናት ኯኑ ይስ ጏይትነት 
ሕሌቅነት ይስ ስሌጣናት ኩለ ብእኡ (ክርስቶስ የሱስ) ተፈጢሩ ኣል እሞ ኩለ 
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ብእኡን ንእኡን እዩ እተፈጥረ።” (ቆላ1፡16)። “...ኵለ ብእኡ ዖዋን ንሕና ኣ 
ብእኡ እንዋን ሓዯ ጏይታዋን የሱስ ክርስቶስ ኣልና።” (1ቆሮ8፡6)። ንመሊእኻቲ 
ሲኻካ ኵለ ነገር ብእኡን ንእኡን እንተዯኣ ተፈጢሩ ክርስቶስ ሌዒሉ ኩለ 
ከምዙኽነ ብመይ ኢና እሞ ምእማኑ ዔጸግመና። “ንሱ (የሱስ) ርእሲ ለ 
ሕሌቅነትን ስሌጣንን እዩ...።” (ቇላ2፡10)።  

 
2. መሊእኻቲ ሌኡኹት ክርስቶስ እዮም። ኣብ ማቴ13፡41 ክርስቶስ የሱስ ንመሊእኻቲ 

ከምዙሌእኼም ይረብ። “ዱ ሰብ መሊእኻቱ ኸሌእኻ እዩ፡” እዖ ቃሌ እዖ 
መሊእኻቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ኣገሌገሌቲ ከምዙኽኑ እዩ ዔርእየና። ኣገሌጋሉ ዴማ 
ካብ ጏይታኡ ክንእስ ባህርያወ እዩ። ስሇዖ ክርስቶስ የሱስ ብኵለ ሌዒሉ መሊእኻቲ 
እዩ።  

 
3. ክርስቶስ ካብ መሊእኻቲ ብዕሕ ዙበሌጽ ስም ኣሇዌ፡ እዖ ኣብ ሌዒሉ ኵለ ሌዒሉ 

ዙበሇ ጏይታ የሱስ ክርስቶስ፡ ሌዒሉ መሊእኻቲ ዖስመ ስም ስሇዔሇዌ፡ ሌዒሉ እቶም 
ሓያሊን መሊእኻቲ እዩ። “ካብቶም መሊእኻቲ ብዕሕ ዖበሌጽ ስም ብዔዋረሶ መጠን 
ክሳዒ ክንዴዖ ኹበታቶም (ካብ መሊእኻቲ) በሇጸ።” (እብ1፡4)። “ኣምሊኻ ንክርስቶስ 
የሱስ ካብ ምዋታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ 
እትመጽእዋን እምበር ኣብ ዐሇም እዖኣ ጥራይ ዔይኯነ ኣብ ሌዒሉ ለ ሽመትን 
ስሌጣንን ሓይሌን ጎይትነትን ዖስመ ዔበሇ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕሌፊ ዔሇዌ ዐብዪ 
ሓይሉ ኣባና እንኣምን ዔልና ም ስሌጣን ሓይለ ኣብ ክርስቶስ ዙገበሮ ግብሪ 
ንስኹትኩም እንታይ ምዃኑ ኻትፈሌጥዌ እጽሌየሌኩም ኣል።” (ኤፌ1፡19-21)።  

 
4. ክርስቶስ ጉዴሇት ስሇዔይብለ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ 

ኣምሊኻ ንመሊእኻቱ እንታ ከምዙረኻበልም ተጻሒፉ ኣል። “እንሆ ነቶም 
ኣገሌገሌቱ እኳ ኣይኣምኖምን ንመሊእኻቱዋን ጉዴሇት ይረኻበልም።” (እዮ4፡18)። 
ብመሰረት እ ፍቕዱ እዖኣ መሊእኻቱዋን ጉዴሇት ክርቦም ከምዙኻእሌ ንርዲእ። 
እዖ ሓቂ ስሇዙኽነ እዩ፡ እቲ ብለጽ መሌኣኻ ዙነበረ ለሲፈር ብምኻንያት ትዒቢቱ 
ዙዯቐን፡ ካሌኦት መሊእኻቲዋን ብግብዙንኡ ተሳሒቦም ካብ ክብሪ ኣምሊኻ 
ዙረሓቑ። እቲ ባህ ዔብሌ ግና እቲ ካብ መሊእኻቲ ቅሩብ ይንእስ እተባህሇለ 
ክርስቶስ የሱስ ብፍጽምና ካብኦም ንሊዒሉ ምዃኑ እዩ። ንሱ ሓጢኣት ዔይተረኻቦ፡ 
ዔይገበረ፡ ዔይፈሌጥ ፍጹም ኣምሊኻ ፍጹም ሰብ እዩ እሞ ካብ መሊእኻቲ ብብዕሕ 
ዯረት ዔይብለ ዒብየት ይዐቢ እዩ። ዌ ክብሪ ነዖ ሌዒሉ ኩለ ዙኽነ ጏይታ ይን።  

 
5. ክርስቶስ ኣብ ኵለ ስፍራ ዙርብ ብምዃኑ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ፡ ክርስቶስ 

ከምቲ ቅደስ ቃሌ ዙብል፡ ኣቐዱምናዋን ዙርኤናዮ ኣብ ኵለ ስፍራ ኣብ ሓዯ ግዘ 
ዙርብ ኣምሊኻ እዩ። መሊእኻቲ ግና ኣብ ሓዯ እዉን ኣብ ኵለ ስፍራ ዙርቡ 
ስሇዔይኯኑ ካብ ክርስቶስ ይንእሱ። ዲን10፡12 
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6. መሊእኻቲ ኵለ ስሇዔይፈሌጡ ክርስቶስ ይበሌጾም፡ መሊእኻቲ ከምቲ ኣብ 
ማቴ24፡36 ተጻሒፉ ዔል ኵለ ኣይፈሌጡን እዮም። ክርስቶስ የሱስ ግና ኩለ 
ዙፈሌጥ ኣምሊኻ ብምዃኑ ካባታቶም ኣዙዩ ይበሌጽ እዩ።  

 
7. ክርስቶስ ኵለ ዙኻእሌ ኣምሊኻ ብምዃኑ ካብ መሊእኻቲ ይበሌጽ፡ ክርስቶስ ኵለ 

ዙኻእሌ ኣምሊኻ እዩ። ብዒባ እዖ ኣብተን ዙሓሇፋ ምዒራፋት ርኢና ኢና። 
መሊእኻቲ ግና ኵለ ስሇዔይኻእለ ነቲ ኵለ ዙኻእሌ ኣምሊኼም ክርስቶስ የሱስ 
ክዲዯርዌ ኣይኻእለን እዮም። 

 
8. መሊእኻቲ ንክርስቶስ ዙሰግደለ ብምዃኖም ካብኡ ይንእሱ፡ ክርስቶስ የሱስ 

መሊእኻቲ ዯኪምና ሰሌኪና ከይበለ ሇይትን መዐሌቲን ዙሰግደለ ኣምሊኻ 
ኣማሌኻቲ ጏይታ ጏይቶት እዩ። ኣሜን ሃላለያ!! “ከም ብሓዴሽ ዴማ ነቲ በሪ 
(ክርስቶስ የሱስ) ናብ ዐሇም ኬእትዌ ል ኩሊቶም መሊእኻቲ ኣምሊኻ ይስገደለ 
ይብሌ” እብ1፡6 ክርስቶስ የሱስ ፈጣሪኦም እዩ እሞ ካብ መሊእኻቲ ብኩለ መዲይ 
ይበሌጽ፡ ንሳቶም ከኣ ይሰግደለን ይግዙእዌን። ኣምሊኻ ባዒለ መሊእኻቱ ንክርስቶስ 
የሱስ ክሰግደለ እንተዯኣ ኣዖዙም፡ ሓቂ ክቕበሌ ንዙዯሉ ዔበሇ ብቐጥታወ መገዱ 
ኣምሊኻነት ክርስቶስ የሱስ እዩ ዙምስክር ዔል እሞ፡ ካብ ኣምሊኻ ናእዲ ክንቕበሌ 
ምስ ምስክር ኣምሊኻ ንሰማማዒ። ኣነ ምስዖ ሓቂ ክነብር መሪጸ ኣል፡ ቅደስ 
ኣንባቢ ብስም የሱስ ምርዲእካ ኩለ ይባረኻ በዖ ሓቂ ንህይትካ ንክብሪ ኣምሊኻ 
ፍያ። 

 
ነዖ ምዒራፍ እዖ ንምዙም፡ መሌኣኻ ጀሆቫ ምስ ጀሆቫ ብህሊዊ ማዒረ እኳ ይን፡ ብኣካሌ 
ካብ ጆሆቫ ዙተፈሇየ እዩ። እዖ ካብ መሊእኻቲ ፍለይ ዙኽነ መሌኣኻ፡ ኣምሊኻ ካብቲ ንሱ 
ዙገበሮም ግብርታት፡ ገሉኣቶም ኣምሊኻ ጥራይ ክገብሮም ዙኻእለ እዮም። እዖ ከኣ 
ኣምሊኻነት እቲ መሌኣኻ እዩ ዔረጋግጸሌና። ክርስቶስ ስጋ ኯይኑ ኣብ ምዴሪ ቅዴሚ ምግሊጹ፡ 
ኣብ ዔመን ብለይ ኪዲን መሌኣኻ ኣምሊኻ ኯይኑ ተገሉጹ እዩ። ከምኡዋን እዖ መሌኣኻ እዖ 
ኣምሊኻ (ጆሆቫ) ተባሂለ ምጽዋዎ ንኣምሊኻነት እዖ መሌኣኻ ዐብዪ ዙኽነ መጽሓፍ 
ቅደሳወ መረጋገጺ እዩ።  
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ምዒራፍ ዐሰርተ ሓሙሽተ 

 
መንፈስ ቅደስ 

 
እዖ ንመጽናዒትና ናይ መዲእታ ምዒራፍ ዙኽነ ኣገዲሲ ኣርእቲ እዩ። በዖ ምዒራፍ ብዒባ 
እቲ ሳሌሳይ ኣካሌ ናይ ስሊሴ ዙኽነ መንፈስ ቅደስ ክንርኢ ኢና። ነዖ ምዒራፍ ዴማ 
ንመጽናዒትና ክሕግዔና ይኻእሌ እዩ ኢሇ ብዙኣመንኩዌ ኣስማት መንፈስ ቅደስ ክጅምሮ እየ። 
ነፍሲ ከፍ ነ መጽሓፍ ዔንብብ ሰብ ዴማ ነቲ ዙርዙራወ ሓሳባቱ ከይተገሌጸ ኣብኡ ሰፊሩ 
ንዔል ጥቅስታት ብትዒግስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከንብቦ ኣቐዱመ እሊቦ። 
 

ኣስማት መንፈስ ቅደስ 
 
1. መንፈስ (ማቴ4፡1 22፡43 ማር1፡10 ገሊ5፡5 ራእ22፡17)  

መንፈስ ዙብሌ ቃሌ ኣብ እብራይስጥ “ሩሕ” (ruach) ኣብ ግሪኻ “ኑምያ” (pnuema) 
ክብል ከል፡ ትርጉም ናይዔን ክሌተ ቃሊት ዴማ 'ንፋስ፡ እስትንፋስ'፡ ዖብሌ እዩ። ንፋስ 
ይን እስትንፋስ ከምቲ ቃሌ ኣምሊኻ ዖምህረና ኣሰራርሓኡ ረቂቅ እዩ። ዮሃ3፡8 
ከምኡዋን ብስጋወ ኣዏንቲ ክትርእዮ ዙኣሌ ስሇዔይኯነ ብተግባሩ እዩ ዖግሇጽ። 

 
2. መንፈስ ቅደስ፡ (ማቴ1፡18 12፡32 28፡19 ለቃ11፡13 1ተሰ4፡8 ኢሳ63፡10) 

መንፈስ ማሇት እንታይ ምኹúኑነ ኣቐዱምና ርኢና ኢና። እቲ ቅደስ ዖብሌ ቃሌ ዴማ 
ፍለይ ማሌት እዩ። ስሇዖ ነቲ መንፈስ ዙኽነ ኣምሊኻ ቅደስ ቃሌ መንፈስ ቅደስ ኢለ 
ምግሊጽ፡ ነቲ መሇኯታወ ባህርያቱን፡ ካብ ካሌኦት መናፍስቲ ፍለይነቱን እዩ ዔመሌክተና 
ዔል። 

 
3. መንፈስ ኣምሊኻ፡ (ዔፍ1፡2 ዩኤ2፡18 ሮሜ8፡9,14 1ቆሮ3፡16 2፡11 6፡11 ኤፌ4፡30) 

መንፈስ ኣምሊኻ ዙብሌ ስም እቲ ንረበለ መንፈስ ናይ ኣምሊኻ ከምዙኽነ እዩ 
ዔመሌክተና። 

 
4. መንፈስ ህያዋ ኣምሊኻ፡ 2ቆሮ3፡3 

እዖ ስም እዖ ዴማ ናይቲ ዔመናት ንዐመታቱ ዔይዋዴእዌ ህያዋ ዔሇኣሇማወ ኣምሊኻ 
መንፈስ ምዃኑ ዩ ዔርእየና። መንፈስ ቅደስ መንፈስ ህያዋ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ ኣብዖ 
ዔመንዋን ብግብሩ ህያዋ እዩ፡ ዐመታቱ መዲእታ የብለን። 

 
5. ናይ ክብሪ መንፈስ፡ 1ጴጥ4፡14 

ነቶም ኣብ ዋርዯት ዙነብሩ ናብ ክብሪ ዔምጽእ ህያዋ ኣምሊኻ ብምዃኑ ንሱ መንፈስ 
ክብሪ እዩ። 

 
6. መንፈስ ክርስቶስ፡ 1ጴጥ1፡11 ሮሜ8፡9 ፊሉ1፡19 
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መንፈስ ቅደስ ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ መንፈስ ኣምሊኻ እዩ፡ ኣብዖ ዴማ መንፈስ 
ክርስቶስ ተባሂለ ኣል። እዖ ከኣ ዔመሌክተና ኣብ መንጏ ክርስቶስን እግዖኣብሄርን 
ፍጹም ሓዴነትን ማዒርነትን ከምዔል እዩ። መንፈስ ቅደስ መንፈስ ክርስቶስ ብምዃኑ 
ኣብ ምዴሪ ንክርስቶስ ኣብ ማሕበሩ ኯይኑ ኣኻቢርዌን የኻብሮን ኣል። 

 
7. መንፈስ የሱስ፡ ግ.ሃ16፡7 ፊሉ1፡19 

ኣብዖዋን ካብቲ ኣብ ቁጽሪ 6 ዙርኤናዮ ዙተፈሇየ ሓሳብ የብሇይን። መንፈስ ቅደስ ካብ 
ክርስቶስ ዙመጸ ብምዃኑ መንፈስ የሱስ ይበሃሌ። ምስዖ ኩለ ዴማ ከምቲ የሱስ ንኣቦ 
ከኻብር ኣብ ምዴሪ ዙነበረ፡ መንፈስ ቅደስ ዴማ ንየሱስ ክርስቶስ ከክብር እዩ እሞ ኣብ 
ምዴሪ ዔል መንፈስ የሱስ ክበሃሌ ይኻእሌ እዩ። 

 
8. መንፈስ ኣቦ፡ ማቴ10፡20 

እግዖእብሄር ኣቦ ሓሳባቱ ዙገሌጸለ፡ ግብሩ ዔግህዯለ፡ ዯቁ ዙከናከነለ ብለጽ መንፈስ 
ኣሇዌ፡ መንፈስ ቅደስ። ስሇዖ ዴማ እዩ ቅደስ ቃሌ መንፈስ ኣቦ ዙብል ንመንፈስ ቅደስ። 

 
9. መንፈስ ደ፡ ገሊ4፡6 

እዖ ኣብዖ ደ ዙበሃሇለ ዔል ክርስቶስ የሱስ እዩ እሞ ነቲ ኣቐዱምና ኣብ ቁጽሪ 
ሽደሽተን ሸዋዐተን ንዙተዉህበ መግሇጺ ዯጊምካ ርኣዮ። 

 
10. መንፈስ ጎይታ፡ 2ቆሮ3፡17 ኢሳ63፡14 

የሱስ ክርስቶስ ሓይለ ዔይዯክም፡ ንኩለ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ዙገዙእ ጏይታ እዩ። ነዖ 
ጏይታ ጏይቶት ዙኽነ የሱስ ክሰብኻ፡ ኣብ ምዴሪ ክገሌጽ፡ ከዴምቅ ተጋሂደ እዩ ሞ 
መንፈስ ቅደስ መንፈስ ጏይታ እዩ። 

 
11. ዔሇኣሇማወ መንፈስ እብ9፡14 

እዖ ስም እዖ መንፈስ ቅደስ ጸኒዎ ዙነብር ኣምሊኻ ከምዙኽነ ህያዋ ምስክር እዩ። ንሱ 
ብጊዘን ከነታትን ነገራትን ዔይሌጥ፡ ካብ ዔሇኣሇም ዙነበረ ዔሇኣሇማወ ኣምሊኻ እዩ 
እሞ፡ ዔሇኣሇማወ መንፈስ ብዙብሌ ስም ክጽዉዒ ብቑዒ እዩ።  

 
12. መንፈስ ሓቂ፡ ዮሃ16፡13 

እቲ መንፈስ ቅደስ ዙምስክሮ ምስክር ሓቂ እዩ እሞ ንሱ መንፈስ ሓቂ እዩ። ኣብኡ ገሇ 
ዐመጻ የሌቦን፡ ንሱ ንማንም ኣይሕሱን፡ ንዔይገብሮ ነገር ዴማ ኣይረብን፡ ኣብ ጸጽባሕ 
ሓዴሽ እሙን ምዃኑ ዴማ ዐብዪ እዩ እሞ መንፈስ ሓቂ እንተበል ቅደስ ቃሌ ይግብኦ 
እዩ። 

 
13. መንፈስ ጸጋ፡ እብ10፡29 ዔካ12፡10 

ጸጋ ዙብሌ ቃሌ ግሪኻ “ቻሪስ” (charis) ይብል፡ ትርጉሙ ዴማ 'ናጻ ህያብ፡ ጽባቐ፡ 
ግርማ፡ ንዔይኻኣሌ ነገር ዔኻእሌ ሓይሉ' ማሇት እዩ። መንፈስ ቅደስ ካብ ኣምሊኻ 
ብምእማን ጏይታ የሱስ ዙተቐበሌናዮ ናጻ ህያብ ስሇዙኽነ፡ ጽባቐናን ግርማናን 
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ስሇዙኽነ፡ ነቲ ብስጋወ ዐቕምና ዔይንኻእል ኩለ ነገር ዔኻእሇና ዯገፍና ዙኽነ ኣምሊኻ 
እዩ እሞ መንፈስ ጸጋ ይስመ። 

 
14. መንፈስ ህይት፡ ሮሜ8፡2 

መንፈስ ቅደስ ኣብ ሞትን ሓይሉ ሞትን ዙስሌጥን፡ እታ ኣምሊኹወት ህይት ኣብ 
ኣመንቲ ክርስቶስ ክትዐዪ ዙገብር መንፈስ ስሇዙኽነ መንፈስ ህይት ንብል። እዖ 
ህያዋ መንፈስ ንክርስቶስ ካብ ምዋታት ኣተንሲእዌ ነዖ መዉቲ ስጋናዋን ካብ ኵለ ሓራ 
ኯይኑ ንክብሪ ኣምሊክ ዙጠቕም ክዋን የተንስኦ እዩ እሞ መንፈስ ህይት ኢሌና 
ክንጽዋዓ ከልና ሌብና ሓጏስ እዩ ዙምሊእ። 

 
15. ናይ ተስፋ መንፈስ፡ ኤፌ1፡13 

ተስፋ ንቅዴሚት ክትጥምት ዙገብር እተነግረሌካ ቃሌ እዩ። መንፈስ ቅደስ ዴማ 
ንዋሽጥና ብተስፋ እናመሌኤ ንቅዴሚት ገጽና ክንጥምት ዙገብረና ጽንዐትና እዩ እሞ 
መንፈስ ተስፋ እዩ። ካብኡ ዙተሊዒሇ ንጽባሕ ኣይንፈርሃን፡ ብዒባ እቲ ዙመጽእ ዴማ 
ዔይንፈሌጥ ሃካያት ኣይኮንናን። 

 
16. መጸናንዏ፡ ዮሃ14፡16,26 16፡7 

ነዖ መጸናንዏ ዙብሌ ቃሌ እቲ በሪ ጽሑፍ “ጰራቅሉጦስ” (“Parakletos”) እዩ 
ዙብል። እቲ ነዖ ቃሌ ዙተዉህበ ትርጉም ዴማ ዯጋፊ፡ ተሓሊቒ፡ ኣብ ጎንኹ ዙዋን 
ዐርኪ፡ መካይዱ፡ ስሇ ጉዲይኹ ኣብ ጏንኹ ኯይኑ ዙሓሉን ዙግዯስ፡ ሓሊፍነት ዙስዴን 
ማሇት እዩ። ስሇዖ መንፈስ ቅደስ መጽናንዏ እዩ እሞ ቅደሳን በይንና ኣይኯንናን ዔልና። 
ንሱ ኣብ ኩለ ነገራትና ምሳና እዩ። 

 
17. መንፈስ ዋሌዴነት፡ ሮሜ8፡15 

ብክርስቶስ የሱስ ዙኣመኑ ኵሊቶም ዋለዴ ኣምሊኻ ክኯኑ ካብ ኣምሊኻ መሰሌ 
ዋሌደነት ተቐቢልም እዮም። ኣብዖ ጊዘ ዴማ እዩ መንፈስ ቅደስ ናብ ህይት እቶም 
ቅደሳን ዙኣቱ። ዒሊማኡ ዴማ ነቶም እግሪ ተሌ ዙኽኑ ዋለዲት ናብ ብጹሓትን 
ብሱሊትን ዋለዴ ክቅይሮም እዩ። ስሇዖ ዴማ እዩ መንፈስ ዋሌዴነት ብዙብሌ ስም 
መጽሓፍ ቅደስ ንመንፈስ ቅደስ ዙጽዋዓ። 

 
18. መንፈስ ምግሊጽ፡ ኤፌ1፡17-18 

ምግሊጽ ማሇት ምቅሊዒ፡ ንዙተሰረ ነገር ናብ ጋህዱ ምምጻእ ማሇት እዩ። መንፈስ ቅደስ 
ነቲ ዙተሰረና ኵለ እናብርሄ ንህይትና ብምግሊጻቱ ዙመሌእ ህያዋ ኣምሊኻ እዩ። 
ምስኡ ክሳዒ ዙሃልና ነቲ ክንፈሌጥ ብኣምሊኻ ዙተመዯበሌና ኵለ ከይንፈሌጦ ዙኻሌክሇና 
ሕጊ ይን ሓይሉ የሌቦን። ከመይሲ ንሱ ገሊጺ ኵለ ምስጢራት ዙኽነ ኣምሊኻ ኣባና 
ብምግሊጽ ስሇዔል። 

 
19. እስትንፋስ ኣምሊኻን ለ ዙኻእሌን፡ እዮ4፡9 33፡4 32፡8 
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ናይቲ ኵለ ዙኻእሌ እስትንፋስ ኵለ ይኻእሌ እዩ። እዖ ክንዯይ ባህ ዔብሌ ሓቂ እዩ። 
ኣቱም ሰባት ብገእ ርእሱ ኵለ ዙገብር መንፈስ ኣምሊኻ እዩ እሞ ብኣምሊኻ ባህ 
ይበሇናን ንተሓጏስን። 

 
20. ጽቡቕ መንፈስ፡ ነህ9፡20 

ነዖ ስም እዖ ክሓስብ ከል ናይቶም እኩያት መናፍስቲ ስራሕ ኵለ እዙከረኒ እሞ፡ እቲ 
ኣነ ዔምሌኼ ኣምሊኻ ግና ካብቶም እኩያት መናፍስቲ ዙበሌጽ ዙምረጽ ጽቡቕ መንፈስ 
ምዃኑ ብኡብኡ ቅጅሌ ይብሇኒ። ከምቶም ካሌኦት መናፍስቲ ዔይኮነ መንፈስ እዩ እሞ 
ጽቡቕ፡ ብለጽ እዩ። 

 
21. ሰናይ መንፈስ፡ መዙ143፡10 

መንፈስ ቅደስ ሰናይ እዩ፡ ሰናይ ዴማ ይገብር። ግብሩ ኵለ ነቶም ዙዋከሌዌ ሰናይ ዯኣ 
እምበር ክፍኣት ዔይብለ ሇዉህ ኣምሊኻ እዩ እሞ ስብሓት ንስሙ ይን። 

 
22. ሸዋዐተ መናፍስቲ ኣምሊኻ፡ ራእ3፡1 4፡5 5፡6 

ከምቲ ብዕሓት ናይ መጽሓፍ ቅደስ ሉቃዋንቲ ዙብሌዌ ቁጽሪ ሸዋዐተ ናይ ፍጽምና 
ምሌክት እዩ። ንመንፈስ ቅደስ እምበኣር ሸዋዐተ መናፍስቲ ኣምሊኻ ብምባሌ መጽሓፍ 
ቅደስ ክሰምዮ ከል ዔመሌክተና ነገር እንተል፡ ንሱ ፍጹም ኣምሊክ ከምዙኽነ እዩ። 

 
23. መንፈስ እግዖኣብሄር፡ ኢሳ11:1-2 

እቲ ናይ ትግርኛ እግዖኣብሄር ዙብሌ ቃሌ ኣብቲ ናይ እብራይስጥ “ጆሆቫ” ተባሂለ 
ተገሉጹ ኣል። እዖ ጆሆቫ ዙብሌ ስም ዔሇዌ ትርጉም ዴማ 'ብርእሱ ዖነብር ኣምሊኻ'፥ 
'እቲ ዔል'፤ }ዔሇኣሇማዋ ሓዯ ጏይታ፡ ከም ባህርይኡ ዙሰርሕ ኣምሊኻ፡” ዙብሌ እዩ። 
ስሇዖ መንፈስ እግዖእmሄር ክንብሌ ከልና ናይዖ ክንገሌጾ ዙጸናሕናዮ ኣምሊኻ መንፈስ 
ማሇት እዩ። 
 

24. መንፈስ ጥበብ፡ ኢሳ111-2 
ጥበብ ማሇት ትግባረ ናይ ፍሌጠት፡ ሓዯ ነገር ንምፍጻም እትጥቀመለ ሜሊ እዩ። መንፈስ 
ቅደስ ነቲ እንፈሌጦ ፍሌጠት ኵለ ናብ ግብሪ እነምጽኣለ ቅዱ ዙህበና ህያዋ ኣምሊኻ 
ስሇዙኽነ መንፈስ ጥበብ ይስመ። 
 

25. መንፈስ ኣእምሮ፡ ኢሳ11፡1-2 
ናብ ኵለ ምስትዋዐሌ ዙመርሕ መንፈስ ብምዃኑ መንፈስ ኣእምሮ ይበሃሌ። 
 

26. መንፈስ ምኻሪ፡ ኢሳ11፡1-2 
ነታ ንዯሊ መገዱ ዔርእየና፡ ዙመኻረና፡ ዙግስጸና ብምዃኑ መንፈስ ምኻሪ እዩ።  
 

27. መንፈስ ሓይሉ፡ ኢሳ11፡1-2 
ንህይትን ንፍርሃት ኣምሊኻን ዙዋን ሓይሉ ካብኡ ስሌዙመጽእ፡ ካብ ዴኹም 
ትብርትዐለ መሇኯታወ ብርታዑ ካብኡ ስሇዙዋሕዙ መንፈስ ሓይሉ እዩ። 
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28. መንፈስ ፍሌጠት። ኢሳ11፡1-2 

ብዔይ ፍሌጠት ህይት ዯቂ ሰባት ናብ ጥፍኣት እያ ትግስግስ። ነዖ ሓጓፍ እዖ ክምሌእ 
ዙኻእሌ ዴማ እቲ ገሊጽ ኵለ ሓቂ ዙኽነ መንፈስ ቅደስ እዩ። በዖ ምኻንያት ዴማ እዩ 
ቃሌ ኣምሊኻ መንፈስ ፍሌጠት ክብሌ ዙጽዋዓ። 
 

29. መንፈስ ፍርሃት እግዖኣብሄር፡ ኢሳ11፡1-2 
ብዔይ ዯገፍ መንፈስ ቅደስ ንኣምሊኻ ክንፈርህ ይን፡ ክንመስሌ ተኻእል የሌቦን። 
ብመንፈስ ቅደስ ግና ነቲ ክንሕዚ ብኣምሊኻ ንጥሇቦ ኵለ ከነማሌእ ንኻእሌ ኢና እሞ ንሱ 
መንፈስ ፍርሃት እግዖኣብሄር እዩ። 
 

30. መንፈስ ፍርዴን ምንዲዴን፡ ኢሳ4፡4  
ነቲ ኣንጻር ቃሌ ኣምሊኻን ስርዐቱን ዙይዴ መንፈስ ቅደስ ብሓይሉ ዙፈርዴ፡ ፈራዱ 
ኣምሊኻ እዩ። ንሱ ንእከይ ክዒገሶ ስሇ ዔይኻእሌ ክሳዒ ዙጸንት እዩ ዙቃሇሶ። 
 

31. መንፈስ ቅዴስና፡ ሮሜ1፡4  
ሰብ ብዔይ ዴፍን ህሊዊን እዖ ቅደስ መንፈስ ቅዴስና ኣምሊኻ ኣብ ህይቱ ከንጸባርቕ 
ኣይኻእሌን እዩ። እዖ መንፈስ ኣብ ህይትካ ምስዙነግስ ግና ቅደስ ናብራ ክትነብር 
ትኻእሌ ኢኹ። 

 
32. መንፈስ እምነት፡ 2ቆሮ4፡13  

እምነት ካብ ኣምሊኻ ንቅበሊ ህያብ እያ። እምነት ሓይሉ ኣመንቲ እዩ። ብዔይ እምነት 
ዴማ ንኣምሊኻ ከተስምሮ ይኵን ነቲ ብኣምሊኻ ክትርሶ ዙተመዯበሌካ ርስቲ ክትርሶ 
ኣይትኻእሌን ኢኹ። እቲ ባህ ዔብሌ ግና እ ሓቐኛ እምነት ህሊዊኣ ኣብቲ መንፈስ እምነት 
ዙምርኯስ ምዃኑ እዩ።  

  
 

 
ሰሇስተ ጌጋታት ትምህርቲ ብዒባ መንፈስ ቅደስ 
 
ከምቲ ኩሊትና ንፈሌጦ ኣብ ታሪኻ መጽሓፍ ቅደስን ማሕበር ክርስቶስን ብዒባ መንፈስ 
ቅደስ ጌጋ ምርዲእ ዙነበሮም ሰባት ኔሮምን ኣሇዋን። ንሳቶም ንሌቢ እቶም ንመጽሓፍ ቅደስ 
ብግቡእ ዔይፈሌጥዌ ዔይብሱሊት ኣመንቲ ናብ ስሕተት ክዴቕ ሓባቢልምን ይሓባብለ 
ኣሇዋን። ኣብ ናይ ኣገሌግልት ዐመታተይ በቲ ናይ ስሕተት ሕንዖ ዙተበከለ ሰባት 
ኣጋጢሞምኒ እዮም። ዲርጋ ኩሊቶም ዴማ ነቲ ትሌ ቃሌ ከምዙመስልም እናጠዩ፡ ረብሓ 
ብዔይብለ ጽዋጽዉያት ዙሰሩ ምዃኖም ርእየ ኣል። ነዚም ከምዖኦም ካብ ብዙሖም 
ዙተሊዒሇ ንነፍስ ከፎም በብሓዯ ብዙርዙር ክንርኢ እኳ እንተዔይከኣሌና፡ ነቲ ንሳቶም 
ዔስተምህርዌ ናይ ስሕተት ምህሮ ግና ብፍሌጠት ሓቂ ምምካቱ መታን ክንኻእሌ ኣብ ሰሇስተ 
መቒሌና ክንርእዮ ኢና። 
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እቲ ቐዲማይ፡- 'ኣምሊኻ ኣይኯነን ኣካሌ ከኣ የብለን' ዖብሌ እዩ 
    
እቶም ቀዲሞት ገናት ዔስተምህርዌ ትምህርቲ ኣምሊኻነትን ኣካሌነትን መንፈስ ቅደስ ምለእ 
ብምለእ ዙክሕዴ እዩ። ገሇ ካብዚም እምነቶም ኣብ ክሕዯትን ዴፍረትን ዙተመስረተ ሰባት 
ንገእ ርእሶም 'መሰኹክር የሆዉ' ኢልም ዙሰመዩ ይርከብዌም። እዖኣቶም ንገእ ርእሶም 
መሰኹክር የሆዉ ኢልም እንተሰመዩ እኳ ብግብሮምን ትምህርቶም ግና ንየሆዉ ኣምሊኻ 
ዙከሓደ እዮም። ንሳቶም ኣብታ }Let your name be sanctified} ትብሌ መጽሓፎም 
ብዒባ መንፈስ ቅደስ ከምዖ ዙብሌ ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ መረዲእታ ኣቅሪቦም ኣሇዋ፡ 
“መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ ኣይኯነን፡ ህያዋ ኣካሌዋን ኣይኯነን። መንፈስ ቅደስ ኢሰብኣወ 
ኣካሌ እዩ።” እዚም ሓሶት ዙሰረቶምን ዙሌምድምን ከሓዴያን ነቲ ናይ ሓሶት ኣጀንዲኦም በዖ 
ከየብቅዎ ከምዖ ዙብሌ ካሌእ ምሕረት ዔይርቦ ጌጋ ኣብታ ንብዕሓት ናብ ሲኦሌ ዙጓሰየት 
መጽሓፎም ኣስፊሮም ኣሇዋ፡  “መንፈስ ቅደስ ከምቲ ክርስትያናት ዖብሌዌ ኣብ ስሊሴ ሓዯ 
ኣካሌ ኯይኑ ምለእ ስብእና ዔሇዌ ኣምሊኻ ዔይኯነስ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ዒሊማኡ ዙፍጽመለ 
ኣብ ስራሕ ዔል ተንቀሳቃሲ ሓይሉ እግዖኣብሄር እዩ።”። ነዖ ኩለ ዴሕር ኢሌና መጽሓፍ 
ቅደሳወ ምሊሽ ክንህበለ ኢና። 

 
እቲ ካሌኣይ 'ኣምሊኻ እዩ ኣካሌ ግና የብለን' ዖብሌ እዩ፡ 
  
እቲ ካሌኣይ ትምህርቲ ስሕተት ዴማ ኣምሊኻነት መንፈስ ቅደስ ተቐቢለ ኣካሌነት መንፈስ 
ቅደስ (ምለእ ስብእና ዔሇዌ ርእሱ ዙኣሇ ኣካሌ ምዃኑ) ዙኻሕዴ እዩ። እዖ ምህሮ እዖ ገሇ 
ክፋለ ሓቅነት ዔሇዌ ስሇዙመስሌ ብብዕሓት ሰባት ተቐባሌነት ረኸቡ እዩ። ናይዖ ትምህርቲ 
መስራቲ ኣብ 3ይ ክፍሇ ዔመን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ ሓንቲ ማሕበር መራሒ ከምዙነበረ 
ዙንገረለ ሳበሌዩስ እዩ። ንሱ ከምዖ ክብሌ ነቲ ኣብ ሌዒሉ መንፈስ ቅደስ ዔሇዌ ናይ ሓሶት 
መርገጺ ኣብ ዔመኑ ከምዙገሇጾ መግብቲ ታሪኻ ማሕበር ክርስቶስ ኣስፊርዌ ዔል ሓቂ እዩ፡ 
“ሓዯ ኣምሊኻ ጥራይ እዩ ዔል፥ ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደስ ናይ ሰሇስተ ህሌዉን ሰብነታት 
ኣስማት ኣይኯነን። እቲ ሓዯ ህለዋ ኣካሌ ኣብ እተፈሊሇየ ጊዘ ከም ኣቦ፡ ከም ዱ፡ ከም 
መንፈስ ቅደስ ገይሩ ርእሱ እናሇዉጠ ብሰሇስተ መሌክዒ ተገሉጹ እዩ። ስሇዖ ኣቦ፡ ዱ፡ 
መንፈስ ቅደስ ዖብሌ ኣስማት እቲ ሓዯ ህለዋ ኣካሌ ርእሱ እናሇዉጠ ብምቕራብ ትርኢት 
ዔርኣየለ ናይ መዴረኻ ኣስማት ዯኣ እምበር ናይ ሰሇስተ ሰብነታት ኣስማት ኣይኯነን።”  

 
እዖ መምህር ሓሶት ኣብ ዔመኑ ዙመሃሮ ናይ ሓሶት ትምህርቱ ኣብዖ ዔልናዮ ዔመን ብዕሓት 
ነቲ መጽሓፍ ቅደሳወ ሓቅነት ንዔይብለ ሓሶቱ ዔጏሃህሩለ ሰዐብቲ ኣጥርዩ እዩ። እቶም ነዖ 
ትምህርቲ ዙስዒቡ ብሌምዲወ ኣጸዉዋዐ መብሕትና Jesus }ኦንሉ ጂሰስ(የሱስ ጥራይ) 
እናበሌና ንጽዌዓም ብ 'ዉንነስ ኣፖስትሉክ ቸርች' ('oneness Apostolic Church}) ዖፍሇጡ 
እዮም። ኣብዖ ግና ንኩለ ሰብ ርደእ ክዋን ዔሇዌ ነገር ኣል፡ ኩሇን እተን ሃዉርያወያን 
ማሕበራት ከምኡ ይብሊ ማሇት ኣይኯነን። ሳበሌዩስ ነቲ ክርስትያናት እንኣምነለን 
እንምህረለን መጽሓፍ ቅደሳወ ትምህርቲ ስሊሴ (ብሰሇስተ ምለኣት ኣካሊት ዙቖመ ሓዯ 
ኣምሊኻ) ብንጹር ከምዖ ዙስዒብ ብምባሌ ብትምህርቱ ነጺግዌ እዩ። “እቲ ሓቐኛ ኣምሊኻ ሓዯ 
ጥራይ እዩ። ኣብቲ ሓዯ ኣምሊኻ ሰሇስተ ሰብነታት ዖብሃሌ የሌቦን። እቲ ሓዯ ኣካሌ ዙኽነ 
ኣምሊኻ ኣቦ ኯይኑ ይፈጥር፡ ዱ ኯይኑ የዴሕን፡ መንፈስ ቅደስ ኯይኑ ዴማ ይቅዴስ።” 
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ይብሌ ሳበሌዩስ ከሓዱ። ሓዯ ንመጽሓፍ ቅደስ ብግቡእ ዙተረዴኦ ሰብ ከምዖ ዐይነት 
ዔይኣምሊኹወ ምህሮ ክምህር ኣይኻእሌን እዩ።  

 
እቲ ሳሌሳይ 'ኣምሊኻ እዩ፡ ኣካሌ ኣሇዌ ካብ ኣቦን ዱን ግና ብዯረጃ ትሕት ይብሌ' ዖብሌ 

እዩ፡ 
 
እዖ ዐይነት ምህሮ ካብቶም ክንርእዮም ዙጸናሕናዮም ክሌተ ምህሮታት ንሊዒሉ ብብዕሓት 
ሰባት ተቐባሌነት ኣሇዌ። ሓዯ ምህሮ ብብዙሒ ሰብ ስሇዔይዒቀን ግና መጽሓፍ ቅደሳወ እዩ 
ማሇት ከምዔይኯነ ንኩሊትና ብሩህ ክዋን ኣሇዌ። ነዖ ትምህርቲ ንመጀመርታ ጊዘ ዖመሃረ 
ቱርቱሌያን ዖተባህሇ ሰብ እዩ። ንሱ ከምዖ ኢለ ከምዙመሃረ መግብቲ ታሪኻ ማሕበር 
ክርስቶስ ይሕብሩ፥ “ኣብቲ ሓዯ ባህርይ ዔሇዌ ሓዯ ኣምሊኻ ሰሇስተ በበይኑ ዙኽነ ሰብነታት 
እዖ ማሇት ኣቦ፡ ዱ፡ መንፈስ ቅደን ኣሇዋ። ከምቲ ኣቦ ኣምሊኻ ዙኽነ ዱን መንፈስ 
ቅደስን እዋን እንተኯኑ ኣምሊኻ እዮም። ንሳቶም (ዱን መንፈስ ቅደስን) ካብ ዔሇኣሇም 
ኣብ እግዖኣብሄር ኣቦ ተሰወሮም ዙነበሩ እሞ ኣብ ጊዘ ፍጥረት ካብ እግዖኣብሄር ኣቦ ዙጹ 
ስሇዙኽኑ ካብ ኣቦ ብዐይነት ዔይኯነስ ብዯረጃ ትሕት ይብለ እዮም።¨” 
 
መቅደንዮስ ዴማ እቲ ካሌኣይ ነዖ ትምህርቲ ኣብ ዔመኑ ዙመሃረ ናይ ስሕተት መምህር እዩ። 
ንሱ ከምዖ ዙስዒብ ክብሌ ኣብ ሌዒሉ ስሊሴ ጌጋ ትምህርቲ ከምዙመሃረ ይፍሇጥ፡ “መንፈስ 
ቅደስ ምለእ ሰብነት ዔሇዌ ኣምሊኻ እዩ። ኣቦ ኣምሊኻ እዩ፡ ዱዋን ኣምሊኻ እዩ። እዖ 
ማሇት ግና ሰሇስቲኦም ማዒረ እዮም ማሇት ኣይኯነን። ካብ ኣቦ ዱ ይንእስ ካብ ዱ ዴማ 
መንፈስ ቅደስ ይንእስ።” 
 
እዖ ክንርእዮ ዙጸናሕናዮ እቶም ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ መርገጺ ዔሇዌም ከሓዴያን ዔስተምህርዌ 
ትምህርቲ እዩ። ንሕና ግና ንመንፈስ ቅደስ ከምቲ ንሳቶም ዙበሌዌ ጌርና ኣይተማህርናዮን። 
ንሕና ካብ ቃሌ ኣምሊኻ መንፈስ ቅደስ ምለእ ስብእና ዔሇዌ ኣምሊኻ ከምዙኽነን ማዒረ ኣቦን 
ዱን ምዃኑ ኢና ተማሂርናዮ። እስከ ነዖ ንብል ዔልና ንቃሌ ኣምሊኻ ኣቢሌና ንርኣዮ።  
 
 
መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻን ሓዯ ኣካሌ ስሊሴን እዩ 
(2ቆሮ13፡13 ማቴ28፡19-20) 

 
ብዕሓት ሰባት ኣምሊኻነት መንፈስ ቅደስ ክቕበለ ይከብድም እዩ፥ እዖ ከኣ መንፈስ ቅደስ 
ሓይሉ ኯይኑ ስሇዙስምዓም እዩ። ቃሌ ኣምሊኻ ከኣ እንታይ ይብሌ ኢሌካ ምሕታት ግና 
ምስትዋዐሌ እዩ እሞ ብዒባ መንፈስ ቅደስ እንታይ ይብሌ ንርኤ። መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ 
እዩ። እታ ቀዲመይቲ ሃዉርያወት ማሕበር ነቶም ብዔይስርዐት ዙመሊሇሱ ትቀጽዐለ በትሪ 
ስሇዙነበራ፥ ሓዯ እዉን ሃናንያን ሰጲራን ዙበሃለ ሰብ ሓዲር ኣብ ዙበዯለለ እዉን ሃዉርያ 
ጴጥሮስ ንሞት ከምዙፈረድም ኵሊትና ንፈሌጦ ሓቂ እዩ። ኣብቲ ጊዘ እቲ ጴጥሮስ ንሃንናያ 
ንዙተረቦ ቃሌ ምስ እነስተዋዒሇለ መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ ከምዙኽነ ንርዲእ። “ጴጥሮስ 
ከኣ፥ በሌ ሃናንያ ንመንፈስ ቅደስ ክትሕሱ… ስሇምታይ ስይጣን ንሌብኹ መሌኦ፥…. ንኣምሊኻ 
እምበር ንሰብ ኣይሓሶኹን በል።” ግ.ሃ5።3-4  ቀንዱ መሌእኻቲ እዖ ቃሌ፥ ሓቂ ክቕበሌ 
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ንዙዯሉ ኵለ ብሩህ ኯይኑ ይስምዐኒ። ጴጥሮስ ንሃናንያ ንመንፈስ ቅደስ ክሕሱ ብሰይጣን 
ሌቡ ከምዙተመሌኤ ምስገሇጸለ፥ ኣስዏቡ ንኣምሊኻ ዯኣ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኹን ብምባለ፥ 
እቲ ብሃናንያ ዙተሓሰ መንፈስ ቅደስ ንሱ ኣምሊኻ ከምዙኽነ እዩ ዙነግረና ዔል። እዖ ቃሌ 
ሓቂ እዩ፥ ምቅባለ ዴማ ግቡእን መንፈሳዋነትን እዩ። 
 
መንፈስ ቅደስ ካብቶም ሰሇሰተ ኣካሊት ስሊሴ ሓዯ ኣካሌ ዙኽነ ኣምሊኻ እዩ። ከምቲ 
ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ገሉኣቶም ኣካሌነት መንፈስ ቅደስ ምቕባሌ ይብድም እዩ። ስሇዙኽነ 
ዴማ እዩ ንኣምሊኻ ኣብ ክንዱ ሰሇስተ ኣካሊት ሓዯ ኣካሌ ብሰሇስተ መሌክዒ ኢልም ክገሌጽዌ 
ዙፍትኑ። መጽሓፍ ቅደስ ግና ሰሇስተ ኣካሊት እዩ ዙምህረና። ነታ ኣብ ዮሃንስ ንጌሌ ምዒራፍ 
ሓዯ ዙተጻሕፈት “ቃሌ ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቓሌ ዴማ ኣብ ኣምሊኻ ነበረ እቲ ቓሌዋን 
ኣምሊኻ ነበረ፥” ትብሌ ፍቕዱ ከም ኣብነት እንተሰዴናያ፥ እቲ ኣምሊኻ ዙኽነ ቃሌ ምስ 
ኣምሊኻ ይ ከኣ ኣብ ኣምሊኻ ከምዙነበረ፥ በዖ ከኣ ኣምሊኻ ተባሂለ ተገሉጹ ዔልን ቃሌን 
ክሌተ ኣካሊት ምዃኖም ንርዲእ። እቲ ኣብ ኣምሊኻ ዙነበረ ቃሌ ዴማ ኣምሊኻ ብምዃኑ 
ማዒርነቶም ነስተዋዒሌ። ኣብ ካሌእ ጽሑፍ ዴማ ብመንፈስ ትንቢት ክርስቶስ የሱስ ኣብ 
ኢሳይያስ ኯይኑ “…ሕጂዋን እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንኣይን ንመንፈሱን ሌኢ ኣል” ብምባለ 
ንሱን መንፈስ ኣምሊኻን ክሌተ ነንበይኖም ኣካሊት ምዃኖም ኢና ነስተዋዒሌ። ስሇዖ ንመንፈስ 
ቅደስ ከም ሓዯ ኣካሌ ናይ ስሊሴ ምርኣይ ቅቡሌ እዩ።  
 
ኣብ ጊዘ ጥምቐት ክርስቶስዋን እንተኽነ እቶም ሰሇስተ ኣካሊት ኣቦ ብዴምጺ፥ ዱ ኣብ 
ማይ፥ መንፈስ ቅደስ ዴማ ብኣርኣያ ስጋ ናብ ክርስቶስ የሱስ ብምዋራደ ሰሇስተ ኣካሊት 
ምዃኖም ብሩህ እዩ። ጳዋልስዋን ኣብ መሌእኻቱ “ጸጋ ጏይታና የሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ 
ኣምሊኻን ሕብረት መንፈስ ቅደስን ምስ ኵሊትኩም ይን።”  ብምባለ ሰሇስተ ኣካሊት 
ምዃኖም የግህዴ። ስሇዖ ኣቦ፥ ዱ፥ መንፈስ ቅደስ ዙተፈሊሇየ ኣካሊት ዙዋንኑ፥ ግና ማዒረ 
ዙኽነ ስሌጣን፥ ክብሪ፥ ሓይሉ ዙዋንኑ ምዃኖም ክንርዲእ ኣልና። ናብቲ ሕጂ በዖ ምዒራፍ 
ክንርእዮ ተዯሌዩ ዔል ኣምሊኻነት መንፈስ ቅደስ ምሌስ ኢሌና ተሳኸ ሓሳባት ክንርኢ ኢና። 
 
ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዒራፍ ሽደሽተ ናብ ነብዪ ኢሳያስ ዙመጸ ዴምጺ ከምዔል ነንብብ፥ እቲ 
ናብኡ ዙመጸ ዴምጺ ዴማ ናይ መን እዩ ኢሌና ምስ እንሓትት መጽሓፍ ቅደስ ኣብታ  
ምዒራፍ ፍቅዱ ሸሞንተ እቲ ዴምጺ ናይ እግዖኣብሄር ከምዙኽነ ብንጹር እዩ ዙነግረና። 
“ንመን ክሌእኻ መንከ ኪዯሌና እዩ ዖብሌ ዴምጺ እግዖኣብሄር ሰማዒኩ።” ነ ቃሌ ኣብ 
ግ.ሃ28፡25-28 መጺእና ምስ እንርእያ እቲ ንኢሳያስ እተረቦ መንፈስ ቅደስ ኯይኑ ኢና 
ንረኻቦ፥ “..መንፈስ ቅደስ ብነብዪ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ጽቡቕ ተረቦም..” ነቲ ኣብ ክሌቲኡ 
ምዒራፍ ዔል ሓሳብ ብዒቱብን ዯቂቅን ምስ እንዒዔቦ ዔሕሌፈሌና መሌእኻቲ እቲ ንኢሳይያስ 
ዙተረቦ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንሱ መንፈስ ቅደስ ከምዙኽነ ይ ከኣ እቲ ንነብዪ ኢሳይያስ 
ዙተረቦ መንፈስ ቅደስ ንሱ እቲ ህያዋ ዙኽነ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ምዃኑ እዩ። 
 
ካሌእ ኣብነትዋን ክንርኢ፥ ዯቂ እስራኤሌ ኣብ እብራዋያን ንመንፈስ እግዖኣብሄር 
ከምዙፈተንዌ ነንብብ። እብ3፡7-9 እቲ ናይ እብራዋያን ጸሓፊ ከም መከሲ እተጠቀማሊ ናይ 
ብለይ ኪዲን ጽሑፍ ኬዴና ምስ እንርእያ ግና ዯቂ እስራኤሌ ዙፈተንዌ ንእግዖኣብሄር ኣምሊኻ 
ምዃኑ ኢና ነንብብ። (ዔጸ17፥7 ዔሁ14፥21-23 ተመሌከት) እዖ ብዯቂ እስራኤሌ ዙተፈተነ 
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እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ዴማ ከምቲ ኣብ መዙሙር ተጻሒፉ ዔል ኣምሌኼ ስግዯት ክስዴ 
ብቑዒ እዩ። መዙ95፡7 ስሇዖ እቲ ዯቂ እስራኤሌ ዙፈተንዌ እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ንሱ መንፈስ 
ቅደስ እዩ። እቲ ሓቂ እዖ ካብ ኯነ መንፈስ ቅደስ ኣምሌኼ ክስዴ ዙኻእሌ ብዯቂ እስራኤሌ 
ዙተፈተነ ኣምሊኻ እዩ ኢሌካ ምእማን ገን ናይ ሓቂ ዯኣ እምበር መምህር ሓሶት 
ኣይገብረካን።  
 

ፈጣሪ እዩ  
 
“መንፈስ ኣምሊኻ• እዩ ዙፈጠረኒ፡ እስትንፋስ እቲ ለ ዖኻእሌ እዩ ህይት ዙሀበኒ።” 
እዮ33፡4 
 
“ትንፋስኹ ትሌእኻ ይፍጠሩ፡ ንገጽ ምዴሪን ትሕዴሳ።” መዙ104፡30 
 
“ሰማያት ብቓሌ እ/ር ብዔል ሰራወቶምን ብእስትንፋስ ኣፍ ተገብሩ።” መዙ33፡6 
 
“መንፈስ እዩ ህያዋ ዖገብር...” ዮሃ6፡63 
  
እዔን ክንርእየን ዙጸናሕናየን ፍቕዴታት መንፈስ ቅደስ ፈጣሪ ከምዙኽነ እየን ዙረባ። 
መጽሓፍ ቅደስ በዖ ክንዴዖ ዙኣኻሌ ዯበና ምስኻር መንፈስ ቅደስ ፈጣሪ ኣምሊኻ ምዃኑ እዩ 
ዙምስክረሌና። ከምቲ ኵሊትና እንፈሌጦ፥ መጽሓፍ ቅደስዋን ዔረጋግጸሌና ኣምሊኻ• በይኑ 
እዩ ፈጣሪ። እሞ ዯኣ እንታይ ንበሌ መንፈስ ቅደስ በተን ክንርእየን ዙጸናሕናየን ፍቕዴታት 
ፈጣሪ ምዃኑ ተገሉጹ ኣል። ኣሕዉተየ እቲ መሌሲ ርደእ እዩ፥ እቲ ብጽሑፋት ፈጣሪ ምዃኑ 
ዙተመስከረለ መንፈስ ቅደስ ንሱ ባዒለ ኣምሊኻ እዩ። ስሇዖ መጽሓፍ ቅደስ ፈጣሪ ንዙበል 
ንስኹ እንታዉይ ኢኹ ከም ሓዯ ጸሊወ ሓይሉ ጥራይ ክትገሌጾ ትፍትን ከምኡ ምርዲእ ኣልኹ 
ተነሳሕ፥ ኣይኯነን ኣምሊኻ ክፈርዯካ እዩ። “..እቲ ካብ ማሕጸን ጀሚሩ ዙዯኯነካ እግዖኣብሄር 
ተበጃወካ ከምዖ ይብሌ፡ እቲ ለ ዙገብር እግዖኣብሄር ኣነ እየ ንሰማያት በይነይ ዙዙርግሖ 
ብዔይ ዯገፍ ከኣ ንምዴሪ ዙኹስሶ....” ኢሳ44፡24 
 

መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ ጥራይ ክዋንኖም ዙኻእለ መሇኯታወ ባህርያት ኣሇዌ 
 

ኣምሊኻ ከም መጠን ኣምሊኻ ናቱ ዙኽነ ባህርይ ኣሇዌ። ንሱ ባህርያቱ ዔማቕሌ ኣምሊኻ እኳ 
እንተኽነ፡ ዔይምቐሌ ባህርያት ከምዔሇዌ ግና ከነስተዋዒል ይግባኣና። ካብቲ ኣምሊኻ ንማንም 
ዔየማቕል ብካሌእ ኣዔራርባ ብዔይካኡ ዙኽነ ኣካሌ ዔይብለ ባህርያት ገሇ ክንጠቅስ ኣንተዴኣ 
ኣዴሉዩ፡ ““ኩለ ፈሊጥነት፡ ኩለ ከኣሌነት፡ ኣብ ኩለ ስፍራ ዙርብ፡ ዔሇኣሇማዋነት፡ 
ዔይተመርማሪነት፡ ፈጣሪነት፡”” ክንብሌ ንኻእሌ ኢና። ነዖ ሓቂ እዖ ሒዙና ንመጽሓፍ ቅደስና 
ብዒባ መንፈስ ቅደስ ኣብ ንፍትሸለ እዉን መንፈስ ቅደስ እዔን ክንብሇን ዙጸናሕናየን ኣምሊኻ 
ጥራይ ዙዋንነን ባህርያት ከምዔሇዌ ኢና ንረኻብ። እዖ ኣ መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ 
ከምዙኽነ እዩ ዔርእየና። 
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እዔን ሕጂ ቐጺሌና ንርእየን መሇኯታወያን ባህርያት ከምቲ ኣቐዱምና ዙርኤናዮ ኣምሊኻ 
ጥራይ ዙዋንነን ባህርያት እየን። ስሇዖ መንፈስ ቅደስ እዚም ዙስዒቡ ባህርያት ዙዋንን ካብ 
ኯነ ንሱ ኣምሊኻ እዩ። 

 
 ኣብ ኩለ ስፍራ ይርብ። መዙ139፡7-10 
 ኩለ ይፈሌጥ። 1ቆሮ2፡10-11 ዮሃ14፡26 
 ኩለ ይኻእሌ። ዔካ4፡6 ለቃ15፡19 ለቃ1፡35 ዔፍ1፡2-4 
 ዔሇኣሇማወ እዩ። እብ9፡14 
 ኣይምርመርን። ኢሳ40፡13-14 
 ብሓይሉ ምለእ ይ ከኣ ሓያሌ እዩ፡ ሮሜ15፡13,19 
 ቅደስ እዩ። ኤፌ4፡30 መዙ51፡10 ገሊ5፡17 
 ፈጣሪ፡ እዮ33፡4 መዙ104፡30 መዙ33፡6 ዮሃ6፡63 

    

መንፈስ ቅደስ ምለእ ስብእና ዔሇዌ ዯኣ እምበር ሓይሉ ኣይኯነን 
 

ገሇገሇ ዔይብሱሊት ኣመንቲ ካብቲ ዙሰተይዌ ዒቋር ናይ ስሕተት ማይ ዙተሊዒሇ ንመንፈስ ቅደስ 
ኣካሌ ዔይብለ ጌሮም ክርዴእዌን ከረዴኡ ክጽዒሩን ኣብ ዔመን ኣገሌግልተይ ኣጋጢሞምኒ 
እዮም። እዖ ግና ጌጋ ምርዲእ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ሌዒሉ መንፈስ ቅደስ ዙካየዴ ዐመጽን 
ዴፍረትን እዩ። እቲ ኣብ ሌዒሉ መንፈስ ቅደስ ዙካየዴ ሓጢኣት ዴማ ምሕረት ኣሌቦ ምዃኑ 
ምዙካር ንገእ ርእስኹ ካብ ጥፍኣት ክትባሌህ ይሕግዔካ እዩ። እቲ ንሕና ንኣምኖ መጽሓፍ 
ቅደስ ሓይሉ ካብ መንፈስ ቅደስ ከምዙጽእ ዯኣ እምበር ሓይሉ ጥራይ ከምዙኽነ 
ኣይምህረናን እዩ።  
 
“ብሓይሉ መንፈስ ኣዖም ብተስፋ ምእንቲ ኻትህብትሙስ፥ እቲ ናይ ተስፋ ኣምሊኻ ኵለ 
ሓጏስን ሰሊምን ዔበሇ ብእምነት ይምሊእኩም፥” ሮሜ15፡13 ከምዖ ኣብ ፍቕዱ ተገሉጹ ዔል 
ብተስፋ ንምህብታም ብሓይሉ መንፈስ ቅደስ ምምሊእ የዴሉ። እዖ ሃዉርያ እዖ ብሓይሉ 
መንፈስ ብምባሌ ንሓይሉ ካብ መንፈስ ቅደስ ምፍሊዩ ዔርእየና ነገር ሓይሉን መንፈስ ቅደስን 
ነንበይኖም ምዃኖም እዩ። መንፈስ ቅደስ እቲ ኣካሌ ባዒለ ክዋን ከል፥ ሓይሉ ግና ንፍለይን 
ምደብን ዒሊማ ካብ መንፈስ ቅደስ ዙመጽእ ይ ከኣ ዙጽእ ክእሇት እዩ።  
 
““…ብዒባ የሱስ ብዐሌ ናዙሬት ኣምሊኻ ብመንፈስ ቅደስን ብሓይሌን ከም ዙቐብኦ……” 
ግ.ሃ10፡38 ኣብዖ ክፍሉ ዴማ ክርስቶስ የሱስ ብመንፈስ ቅደስን ሓይሉ ኣምሊኻ ከም ዙቐብኦ 
ኢና ነንብብ። እዖ ከኣ መንፈስ ቅደስን ሓይሉን ነንበይኖም ምዃኖም እዩ ዔርእየና። ነቲ ኣብ 
ሚክ3፡8 ዔል ቃሌ ምስ እነንብቦ ዴማ ሓይሉ ካብ መንፈስ ቅደስ ከምዙጽእ ኢና ንርዲእ። 
“ኣነ ግና ንያእቆብ በዯለ ንእስራኤሌ ከኣ ሓጢኣቱ ኻነግሮስ ብመንፈስ እግዖኣብሄር ሓይሌን 
ፍርዴን ትብዐትን መሉኤ ኣል፥” ነብዪ ሚክያስ እንታይ ይብሌ ከምዔል ነስተዋዒሌ፥ ንሱ 
ሓይሉ ብመንፈስ እግዖኣብሄር መሉኤ እዩ ዙብሌ ዔል። እዖ ከኣ ሓይሉ ካብ መንፈስ ቅደስ 
ዙግሇጽ ከምዙኽነ እዩ ዔረዴኣና። እምበኣር ነስተዋዒሌ መንፈስ ቅደስ እቲ ኣካሌ ባዒለ 
ክዋን ከል፥ ሓይሉ ግና መንፈስ ቅደስ ዙግሇጸለ መገዱ እዩ። 
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መንፈስ ቅደስ ኣካሌ ይ ከኣ ስብእና ዔሇዌ ኣምሊኻ እዩ። እዖ ሓሳብ ስጋ ዔይኯነስ ቅደስ ቃሌ 
ኣርጊጹ ዙነግረና ህያዋ ሓቂ እዩ። ስሇዖ ከምኡ ኢሌና ክንረብ ከልና ክንፈርህ ይን 
ክንስከፍ የብሌናን። ብዒባ እዖ ንብል ዔልና ካብ ብዕሕ  መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ ገሇ 
ሒዯት ክንርኢ ኢና። ነቲ ኣብ ነፍሲ ከፍ ነጥቢ ዔል ፍቕዴታት ነፍስ ከፍ ኣንባቢ መጽሓፍ 
ቅደሱ ሒዕ ክንብቦ ግና ኣቐዱመ ይሊቦ። 
 

1. ሓሳብ ኣሇዌ። ሮሜ8፡6,27 
2. ፍቓዴ ኣሇዌ። ግ.ሃ16፡7 1ቆሮ12፡11  
3. ይፈሌጥ። 1ቆሮ2፡10-11  
4. ይሓዙን። ኤፌ4፡30 ኢሳ63፡10  
5. ይረብ። ራእ2፡7,11,17,29 3፡6,13,22 14፡13 ግ.ሃ8፡29 10፡19 11፡12 1ጢሞ4፡1 

ዮሃ16፡13  
6. ይሰምዒ። ዮሃ16፡13-14  
7. ይሰርሕ። ዮሃ14፡17-26  
8. ይምስክር። ዮሃ15፡26  
9. ይምህር፡ ዮሃ14፡26  
10. ይመርሕ፡ ዮሃ16፡13 ሮሜ8፡14 ገሊ5፡18  
11. ይጻረር፡ ዔፍ6፡3  
12. ይክሌክሌ፡ ግ.ሃ16፡6-7  
13. ይሃዴእ፡ ዔካ6፡8  
14. ይዉጋእ። ኢሳ63፡10  
15. ይሌኣኻ፡ ገሊ4፡6 ዮሃ15፡26  
16. ይንቀሳቀስ፡ ዔፍ1፡2  
17. መጽሓፍ ቅደስ ንመንፈስ ቅደስ “ንሱ” ብዙብሌ ክንዴ ስም (pronoun) ይገሌጾ፡ 

ዮሃ15፡26 16፡8 መጽሓፍ ቅደስ ንመንፈስ ቅደስ “እቲ” (It) ከይበሇ፡ “ንሱ” (He) 
ምባለ ንስብእና መንፈስ ቅደስ እዩ ብንጹር ዔመሌክተና።  

18. ኣነ ክብሌ ይኻእሌ እዩ። ኣነ ክብሌ ዙኻእሌ ስብእና ዔሇዌ ጥራይ እዩ። መንፈስ 
ቅደስ ከኣ ምለእ ስብእና ዔሇዌ ህያዋ ኣምሊኻ ስሇዙኽነ ኣብ እተፈሊሇየ ክፍሉ 
መጽሓፍ ቅደስ 'ኣነ' ክብሌ ከል ኢና ንርእዮ። ገሇ ኣብነታት ንምርኣይ፡- 
እግዖኣብሄር ኣምሊኻ ዯቂ እስራኤሌ ኣብ ማሳ ኣብ ሌዒሉኡ ከምዙዐመጹ 
(ዔሁ20፡2-13) ብምዙካር ብዲወት ኣቢለ “ኣቦታትኩም ኪፍትኑኒ፡ ኪዒዔቡኒ ሇዋ 
ግብረይ ዙረኣዩ ዄንኩም ሌብም ኣይተትርሩ። በቲ ሇድ እቲ ኣርብዐ ዐመት 
ተመነኒ፡ መገዯይ ዔይፈሌጡ ብሌቦም እንተጋገዩ ህዙቢ እዮም በሌኩ። ስሇዖ ኣብ 
ዒረፍተይ ኣይኪኣትዋን እዮም ኢለ ብኩራይ መሓሌኩ።” ከምዙበሇ ኣብ 
መዙ95፡8-11 ነንብብ። ብዒባ መንነት እዖ “ኣነ” እናበሇን ቀዲማይ ኣካሌ ተራቢ 
ኯይኑ ንዙቐረበ ናይ እብራዋያን ጸሓፊ ክገሌጾ እንከል 'መንፈስ ቅደስ እዩ' ኢለ 
ይነግረና። እብ3፡7-11 ተመሌከት እስቲፋኖስ እዋን ኣቦታት ንመንፈስ ቅደስ 
ከምዙፈተንዌ ኣብ ግ.ሃ7፡51 ተሪቡ ኣል። ንንዯቂ እስራኤሌ ኣብ ምዴረ-በዲ 
መንፈስ ቅደስ መዐስ መሪሕዌም ዖብሌ ሕቶ ክሇዐሇና ይኻእሌ እዩ። ቃሌ ኣምሊኻ 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 98 

ነዖ ምሊሽ ኣሇዌ። “ንሳቶም ግና ውሇዋ ንቅደስ መንፈሱ ከኣ ኣጉሀዩ ስሇዖ ጸሊኢኦም 
ኯነ ባዒለዋን ተዉግኦም።” ዴሕሪ ምባለ ብዒባ እቲ ዙቕጽሌ ሇድ ግን እተን 
ኣርብዐ ዐመት ምስተዔማ “ከብቲ ናብ ሇሰ ም ዖርዲ ከምኡ መንፍስ 
እግዖኣብሄር ናብ ዒረፍቲ ኣብጽሖም...” ይብሌ። ኢሳ63፡10,14 

 
ካሌእ ኣብነት ንመሌከት፡ ኣብ ኢሳ6፡8-10 እግዖኣብሄር ንኢሳያስ ከምዙሇኣኼ እሞ 
ሌቢ እቲ ህዙቢ ዔየስተዋዒሌ ምዃኑ ክረብ ከምዙኣዔዚ ይንበብ። እዖ “ንመን 
ክሌእክ”፡ “ኪዴ” እናበሇ ዙተረበ ንሱ መንፈስ ቅደስ ከምዙኽነ ኣብ ግ.ሃ28፡25 
ብንጹር ሰፊሩ ኣል። ኣብዖዋን መንፈስ ቅደስ “ኣነ” ክብሌ ከል ኢና ንርኢ። 
ህዙቅኤሌዋን “እቲ መንፈስ ከኣ ኣተኒ ብእግረይ ዴማ ዯዋ ኣበሇኒ እሞ ኪዴ ኣብ 
ቤትካ ተውጾ ኢለ ተረበኒ። ኣታ ዱ ሰብ እንሆ መእሰሪ ኸገብሩሌካን ኪኣስሩኹን 
እዮም ኣብ ማእከልም ዴማ ኣይክትጽእን ኢኹ። ንሳቶም ዐሊወት ቤት እዮም እሞ 
ምእንቲ ኻትዒበስን ዔሊፈኦም ከይትዋንንሲ ሌሳንካ ኣብ ትንሓግካ ጥብቕ እየ። 
ምስ ዙረበካ ግና ንኣፍካ እከፍቶ ንስኹዋን እግዖኣብሄር ኣምሊኻ• ከምዖ ይብሌ 
ኣል ክትብልም ኢኹ። ዐሊወት ቤት እዮም እሞ ዖስምዒ ይስማዒ ዖኣቢዋን ይእበ፡ 
በሇኒ”” ኢለ ኣል። ህዙ3፡24-27 ኣብዖዋን መንፈስ ቅደስ “ኣነ” ክብሌ ከል ኢና 
ንርኢ።  

 
“ጴጥሮስ በቲ ራእይ ኬስተንትን ከል መንፈስ (መንፈስ ቅደስ) እንሆ ሰሇስተ 
ሰብኣይ ይዯሌዩካ ኣሇ፡ ስሇዖ ኣነ ሌኢከዮም እየ እሞ ተንሲእካ ዋረዴ 
ከይተሰከፍካዋን ምሳታቶም ኪዴ በል።”  (ግ.ሃ10፡19)። ስሇዖ መንፈስ ቅደስ 
ባዒለ “ኣነ” እናበሇ ካብ ተረበ ኣካሌ፡ ስብእና ኣሇዌ ማሇትዩ። ከመይሲ እቲ “ኣነ" 
ክብሌ ዙኻእሌ ኣካሌ ዔሇዌ ጥራይ እዩ።  

 
19. 'ካሌእ መጸናንዏ' ተባሂለ ኣል። “ኣነ ኣ ነቦ ክሌምኖ እየ ንሱ ዴማ ንዔሇኣሇም 

ምሳኹትኩም ዖነብር ካሌእ መጸናንዏ ኸህበኩም እዩ።” ዮሃ14፡16 እ 'ካሌእ' 
ትብሌ ቃሌ ኣብቲ ሓዴሽ ኪዲን ንመጀመርያ ጊዘ እተጻሕፈለ ቛንቛ ግሪኻ “ኣልስ” 
(allos) ተባሂሊ ክትጽሓፍ ከሊ እቲ ነታ ቃሌ እተዉህበ ትርጉም ዴማ 'ካሌእ ግና 
ሓዯ” (another of the same kind) ዖብሌ እዩ። ስሇዖ ብመሰረት እ ቃሌ 
መንፈስ ቅደስ ርእሱ ዙኣሇ ኣካሌ ምዃኑ ኣጸቢቅና ክንርዲእ ንኻእሌ ኢና።  

 
መዔኹሪ፡- ሓዯ ኣካሌ ዔይብለ ሓይሉ ጥራይ ዙኽነ ነዖ ኣብ ሊዒሉ ክንርእዮ ዙጸናሕናዮ 
ኩለ ክገብር ኣይኻእሌን። ምኻንያቱ ንሓዯ ነገር ስብእና ኣሇዌ ክንብል እንተዯኣ ኯይንና ካሌእ 
ይትረፍ ስምዏት፡ ፍቓዴ፡ ኣእምሮ ሃሌይዌ 'ኣነ' ክብሌ ዖኻእሌ ክዋን ስሇዔሇዌ።  
 
  

መንፈስ ቅደስ ኣምሌኼ ክስዴ ብቑዒ ኣምሊኻ እዩ 
 
መንፈስ ቅደስ ኣምሌኼ ክስዴ ዙግብኦ ብቑዒ ኣምሊኻ እዩ። ንኣይ ብዒባ እዖ እንብል ዔልና 
መጽሓፍ ቅደሳወ ምህሮ ኣብ ኣብ ገሇ ገሇ ኣመንቲ ዔል ምርዲእ የሰክፈኒ እዩ። መንፈስ ቅደስ 



መጽሓፍ ቅደስ ብዒባ ስሊሴ እንታይ ይምህር? 

 ገጽ 99 

ኣምሊኻ ምዃኑ ዙቕበለዌ ምዃኖም ብከናፍሮም ኣናተኣመኑ ንእኡ ዙግበር ኣምሌኼ 
ከምዔይቅቡሌ ጌሮም ክረቡ ምርኣይ ዔገርም እዩ። ሓዯ ኣካሌ ስሊሴ እዩ ካብ በሌና፥ ነዖ ዴማ 
ብቃሌ ኣምሊኻ ካብ ኣረጋገጽና ኣምሌኼ ንመንፈስ ቅደስ ይግባእ እዩ ኢሌና ከይንኣምን  
እንታይ እዩ ዙኻሌክሇና ኣብ ኣገሌግልት ዐመታተይ ብዒባ እዖ ምስ ብዕሓት ኣመንቲን 
እገሌገሌቲን ተዔራሪበ እየ፥ እቲ ዙረከብኩዌ መሌሲ ግና ኣዙዩ ዔሕዙን እዩ። ብመይ እዮም 
ናብ መንፈስ ቅደስ ዙግበር ዙኽነ ዐይነት ኣምሌኼ ተቐባሌነት የብለን ዙብለ 
እንተዔይተረዲእኩ እኳ፥ እቲ ምርዲእ ግና ዔይመጽሓፍ ቅደሳወ ምዃኑ ይፈሌጥ። ከመይሲ 
መጽሓፍ ቅደስ ናብ ኣቦ ጥራይ ዔይኯነስ ናብ ዱን መንፈስ ቅደስዋን ከምዙጽሇ ብግለጽ 
እዩ ዙምህረና። 
 
ከምቲ ኣቦ ክብሪ፡ ምስጋና፡ ኣምሌኼ፡ ስግዯት፡.....ክስዴ ብቑዒ ዙኽነ ከምኡ ዴማ ዱን 
መንፈስ ቅደስን ኵለ ክስደ ብቑዐት ከምዙኽኑ መጽሓፍ ቅደስ ብግለጽን ዔየማትእን 
መገዱ ስሇዙምህረና ኣብዖ ሓቂ ዯዋ ክንብሌ መሪጽና ኣልና። ዱ ኣምሌኼ ክስዴ ብቝዒ 
ከምዙኽነ ኣብ ዙሓሇፋ ምዒራፋት ርኢና ኢና። ናብ ኣቦ ከምዙጽሇ ዴማ ንማንም ሰብ ብሩህ 
እዩ ኢሇ እየ ዙኣምን። ነዔን ዙስዒባ ፍቕዴታት ምንባብ ዴማ ነዖ ንብል ዔልና ሓቂ 
የረጋግጸሌና (ዮሃ14፡13-14 ማቴ6፡9-13 ኤፊ3፡15)። ዱ ኣምሌኼ ከምዙስዴ ዴማ ርኢና 
ኢና፥ ስሇዖ ከም እስጢፋኖስ ናብ ክርስቶስዋን ክንጽሉ ንኻእሌ ኢና፥ “..ንእስቲፋኖስ ከኣ 
እናተማህሇሇን ጎይታይ የሱስ መንፈሰይ ተቐበሌ እናበሇን ብዲርባ እምኒ ቐተሌዌ። 
ተምበርኪ ኣ ብዐብዩ ዴምጺ ጎይታይ እዖ ሓጢኣት እዖ ኣይትሐዔልም ኢለ ጨዯረ።” 
ግ.ሃ 7፡59-60 (ነቲ ኣብ ትሕቲ 'ክርስቶስ የሱስ ከም መጠን ኣምሊኻ ኣምሌኼ ሲደ እዩ' 
ዙብሌ ኣርእስቲ ዙርኤናዮ ሓሳብ ተመሌከት) 
 
እቲ ሕጂ ክንረበለ ዯሉና ዔልና ኣገዲሲ ነጥቢ ናብ መንፈስ ቅደስ ኣ ክንጽሉ ንኻእሌ ድ 
ኣይንኻሌን ዙብሌ እዩ። ብርግጽ ምስቲ ቃሌ ሓቂ ክንሰማማዒ እንተዴኣ መሪጽና ናብ መንፈስ 
ቅደስዋን ክንጽሉ ንኻእሌ ኢና። ጏይታ የሱስ ክርስቶስ በታ ዲሕረይቲ ዐባይ መዐሌቲ በዐሌ 
ዐዋ ኢለ ብምጭዲር መንፈስ ቅደስ ማይ ህይት ከምዙኽነን ዙጸምኤ መጺኡ ክሰቲ ከም 
ዙክእሌ ኣብ ዮሃ7፡37-39 ከምዙተረበ ንፈሌጥ ኢና። ኣብዖ ክርስቶስ የሱስ ንመንፈስ ቅደስ 
ህያዋ ዐይኒ ማይ ህይት ከምዙኽነ እዩ ዙነግረና ዔል። ኣብ ካሌእ ጽሑፍዋን ክርስቶስ 
የሱስ ነታ ሳምራወት ሰበይቲ መንፈስ ቅደስ ማይ ህይት ከምዙኽነ ይነግራ። ዩሃ4፡10 ነዖ 
ሓሳብ ሒዙና ናብ ኤርሚያስ ንኸዴ፥ ኤርሚያስ ሓዯ እዉን መንፈስ ቅደስ ዐይኒ ማይ ህይት 
ከምዙኽነ ሰሇዙተረዴኤ “ዌ እግዖኣብሄር ትጽቢት እስራኤሌ እቶም ዖሐዴጉኹ ዔበለ 
ኸሐንኩ እዮም። ንእግዖኣብሄር ነቲ ህያዋ ዐይኒ ማይ ስሇ ዙሐዯጉ እቶም ካባኹ ዖርሕቁ ኣብ 
ሓመዴ ኪጽሐፍ እዮም። ዌ እግዖኣብሄር ዋዲሴይ ንስኹ ኢኹ እሞ ኣሕዋየኒ ክሐወ ዴማ 
እየ፡ ኣዴሕነኒ ክዴሕንዋን እየ።” ክብሌ ከምዙጸሇየ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። ኤር17፡13-14  
መንፈስ ቅደስ ብመሰረት እ ፍቕዱ ተዱሱ፡ ተሇሚኑ እዩ። ስሇዖ ዴማ ኢና መንፈስ ቅደስ 
ክብሪ ኣምሌኼ ስግዯት ዙግብኦ ኣምሊኻ•'ዩ ንብሌ ዔልና። 
 
ካሌእ መጽሓፍ ቅደሳወ መርትዓ ክንስዴ፥ ዯቂ እስራኤሌ ኣብ ምዴረ-በዲ ንመንፈስ ቅደስ 
ከምዙፈተንዌ ነቲ ኣብ ዔጸ16፡7 ዔል ጽሑፍ ምስቲ ኣብ እብ3፡7-9 ኣሚዴና ምስንርእዮ 
ንበጽሖ ሓቂ እዩ። ዲወት ነዖ ኣመሌኪቱ ኣብ ዙጸሓፎ መዙሙር ኣቐዱሙ ነቲ ኣቦታት ኣብ 
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ምዴረ-በዲ ዙፈተንዌ ኣምሊኻ• ንስገዴ፡ እሌሌ ንበሌ፡ ፍግም ንበሇለ.....ይብሌ። “..ንዎ ንእ/ር 
ብሓጎስ ንዔምር ንዋሒ ምዴሓንና እሌሌ ንበሇለ፡ ብምስጋና ኣብ ቅዴሚኡ ንብጻሕ 
ብመዙሙር እሌሌ ንበሇለ።.....ንዎ ፍግም ኢሌና ንስገዴ፡ ኣብ ቅዴሚ እ/ር ፈጣሪና 
ንንበርከኻ።” መዙ95፡1-6 ነቲ ኣብታ ምዒራፍ ካብ ፍቕዱ 8-11 ተጻሒፉ ዔል ምስንርእዮ እዖ 
ክስገዯለ ዙግብኦ፡ ክምስገን ዔሇዌ ኣምሊኻ• ብኣቦታት ኣብ ምዴረ-በዲ ከምዙተፈተነ ኢና 
ንረኻብ። እቲ ኣብ ምዴረ-በዲ እተፈተነ ዴማ ብመሰረት እብ3፡7-9 መንፈስ ቅደስ እዩ። ስሇዖ 
መንፈስ ቅደስ እቲ ብኣቦታት ኣብ ምዴረ በዲ ዙተፈተነ ኣምሌኼ ክስዴ ዙግብኦ ኣምሊኻ 
መንፈስ ቅደስ እዩ ኣብ ዙብሌ ቅኑዒን መጽሓፍ ቅደሳወን መዯምዯምታ ክንበጽሕ ንኻእሌ። 
ብዐብዪ ዴማ መንፈስ ቅደስ ኣምሊኻ ምዃኑ ቅደስ ቃሌ ብንጹር ስሇዙረብ ከም መጠን 
ኣምሌኻ ኣምሌኼ ክስዴ ይግብኦ ምባሌና ምስቶም ናይ ስሕተት ዒቋር ማይ ዙሰተዩ ሰባት 
ከመሳስሇና ኣይኻእሌን እዩ።   
 
ምናሌባት ነ መጽሓፍ እዖኣ እተንብባ ዔልኹ ሰብ ብኣንጻር እዖ ምህሮ ክትመሊሇስ ዙጸናሕካ 
ምስ እትዋን፡ ልሚዋን ንኣኹ ካብ ኣምሊኻ ተስፋ ኣል እሞ፡ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኻ ምሕረት 
ብምሕታት ናብ ኣምሊኻ ተመሇስ። ከምዖ ኢሌኹ ዴማ ዴማ ብእምነት ጸሉ፡- 
 

“ዌ ኣምሊኻ ኣመስግነካ ኣል። ንስኹ ንህይተይ ኣብ ጸሌማት ክትነብር 
ስሇዔይሓዯግካያ ኣመስግነካ ኣል። ኣነ ብዙርዴኣኒን ዔይርዴኣኒን በዱሇካ እየ፡ 
ዔይ መጽሓፍ ቅደሳወ ምርዲእ ብምሓዙ ኣንጻር ምኻርካን ሓሳብኹን መንነትካን 
ተመሊሉሰ እየ። ሕጂ ግና ምስቲ ሓቂ ክነብር ናባኹ እምሇስ ኣል። ብስም 
ዴኹ ክርስቶስ የሱስ ብዯም ዴኹ ኣንጽሃኒ። ስሇቲ ምሕረትኹ ተመስገን። 
ኩለ ተረፍ ዔመነይ ንኻብርካ ይቐዯስ። ብስም የሱስ ኣሜን።”  

 
ኣታ ነዖ ናይ ዋሳኔ ጸልት ብምለእ ሌብኹ ጸሉኹ ናብ ኣምሊኻ ዙተመሇስካ ሰብ ንኣምሊኻ 
ክብሪ ሃብ። ከምቲ ኣምሊኻ ዙዯሌየካ ኯይንካ ክትመሊሇስ ሕጂ ካብ ዔዴሌዩኹ ነገራት ሓዯ 
ጽሩይ ንጌሌ ዙኣምኑ ሰባት ንዕርያኹ ክመሌእዌ ምግባር እዩ። ምስቶም ንህይትካ 
ንሇዋጢን መንፈሳወ ብርታዑን ክሕግዙዉ ዙኻእለ ቅደሳን ጊዘ የሕሌፍ። ናብቲ ዙነበርካዮ 
ከይትምሇስ፡ ብፍሌጠት ሓቂ ተመሊእ። ኣብዖ ንሕናዋን ክንሕግዔካ ፍቓዯኛታት ስሇዙኯንና 
ክትረኻበና ትኻእሌ ኢኹ። ኣምሊኻ ይባርኹ!!  
 
 
“እቶም ኣብ ሰማይ ዙምስክሩ ኣ ሰሇስተ እዮም፡ ኣቦ፡ ቃሌ፡ መንፈስ ቅደስ። እዚም ሰሇስተ 
ዴማ ሓዯ እዮም።”  1ዩሃ 5፡7-8 (ኪንግ ጀምስ ትርጉም) 
  
“For there are three that bear record in heaven, the Father, the word and the 
Holy Ghost, and these three are one.”  
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መጠቃሇሉ ሓሳብ 

 
እዖ መጠቃሇሉ ሓሳብ ካብ ኣይዯን ወሌሶን ቶዔር (እቲ ናይ 20 ክፍሇ ዔመን ነብዪ) ዙጸሓፋ 
“ፍሌጠት  ናይቲ ቅደስ” (The Knowledge Of The Holy) እትብሌ መጽሓፍ ዙተስዯ 
ምዃኑ ኣቐዱመ ክሕብር እፈቱ። 
 
እቲ ኣብ ሳሌሳይ ክፍሇ ዔመን ዖሰዐበ ብኣርዮስን ካሌኦትን ኣብ እምነት ስሊሴ ዙተርረ 
ፍሊጻታት ኣብ ኣምሊኻነት ክርስቶስ ዔተኯረ እዩ ነይሩ። እቶም ኣብቲ እዉን ናይቲ ብኣርዮስ 
ዙተሊዒሇ ዔፋሌስ ክትዒ ዙተሳተፉ 318 ኣቦታት፡ (መብሕትኦም ቅዴሚኡ ኣብ ዙነበረ ናይ 
ስዯት እዉን ኣካልም ዙጏዯለን በሰሊ ዙነበሮም እዮም)፡ ኣብ ኒቅያ እዮም ዉዒሊ ኣካይድም። 
ሓቢሮም ዴማ ሓዯ መርገጺ ናይ መሰረት እምነት ኣወጆም። ገሇ ክፋለ ከምዖ ይብሌ፡ 
 

“እኣምን ብሓዯ ጏይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ዋለዴ ኣምሊኻ ካብኡ ቅዴሚ ኩለ 
ዔመናት ዙተሌዯ ኣምሊኻ ካብ ኣምሊኻ፡ ብርሃን ካብ ብርሃን፡ ሓቐኛ ኣምሊኻ ካብ 
ሓቐኛ ኣምሊኻ ዙተሌዯ እምበር ዔይተፈጥረ ብትሕዙቶኡ ምስ ኣቦ ሓዯ ዙኽነ ብእኡ 
ኩለ ነገር ዙኽነ።” 

 
ንሌዒሉ 1600 ዐመታት ዴማ እዖ ኣዉጅ እዖ ናይ ቅንዒና መሇክዏ ኯይኑ ተሲደ። ክዋን 
ከኣ ኣሇዌ። ምኻንያቱ እዖ ኣዉጅ እዖ፡ ንለ እቲ፡ ሓዴሽ ኪዲን ብዒባ “ስፍራ ናይቲ ዱ 
ኣብቲ መሇኮታወ ኣምሊኻ” ዖህቦ ምግሊጽ፡ ጠሚሩ ብዙገሇጽ ዋቁብ ስነ መሇኮታወ ቋንቋ 
ገይሩ ስሇ ዖረብ። 
 
ጉባኤ ኒቅያ ንማዒርነት መንፈስ ቅደስ ምስ ኣቦን ዱንዋን ኣሌዏለ ይረብ እዩ። ከምዖ 
ዴማ ይብሌ፡-  
 

“እኣምን ብመንፈስ ቅደስ ጏይታን ሃብን ህይት ካብ ኣቦን ዱን ዖሰርጽ ምስ ኣቦን 
ምስ ዱን ሓቢሩ ዖምሇኻን ዖብርን።”” 

 
ዯረስቲ ናይቲ ብ “ኣዉጅ ኣተናስያን” ዖፍሇጥ ኣዉጅ ኒቅያ፡ ብሌዎሌ ጥንቃቐ፡ ካብቲ ቅደስ 
ጽሑፍ ዙህቦ ዯረት ከይጹ፡ ብዙተኹእልም መጠን ምሩጻት ቃሊት ተጠቂሞም፡ ነቲ ኣብቶም 
ሰሇስተ ኣካሊት ናይ ስሊሴ፡ ኣብ ንሓዴሕድም ዔል ዙምዴና ክገሌጽዌ ክኢልም እዮም። “ኣብ 
ስሊሴ” ይብሌ እቲ ኣዉጅ፡ “ኣብ ስሊሴ ቅዴምን ዴሕሪን፡ ዐቢን ንኡስን ዖበሃሌ ከቶ የሌቦን። 
ኩልም ሰሇስቲኦም ኣካሊት ናይ ስሊሴ ብሓባር ማዒረን ዔሇኣሇማዋያን እዮም።” 
 
እሞ እዚም ቃሊት እዖኣቶም ምስቲ “ኣቦይ ካባይ ይዐቢ እዩ” ዖብሌ ዔረባ ናይ ጏይታና 
ብመይ ከነሰማምዓም ንኻእሌ? እዚም ጥንታዋያን ናይ ስነ-መሇኮት ምሁራት ነዖ ኣቐዱሞም 
ኣስተዋዏልም ከምዖ ዖብሌ ጽሑፍ ኣብቲ ኣዉጅ ኣስፊሮም ኣሇዋ። “ዱ ብመሇኮትነቱ ምስ 
ኣቦ ማዒረ እዩ፡ ብሰብነቱ ካብ ኣቦ ይንእስ”። እዖ ትርጉም እዖ ኣ፡ ንሓዯ ብዒቱብ ዖሓስብ 
ኣእምሮ ዔሇዌን ንሓቂዋን ኣብ ዚባ ኩለ ብርሃን ዖዯሌያ ሰብ እሌን ኣዒጋቢን ምሊሽ እዩ። 
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ንዐላት ሰብ ክብጆ ኢለ ናብ ምዴሪ ክመጽእ ከል፡ እቲ ናይ ዔሇኣሇም ዱ፡ ሕቑፊ ኣቡኡ 
ኣይሓዯገን። ኣብ ማእከሌ ሰብ እንዲ ተመሊሇሰ ከል ንርእሱ ብምዖ ክገሌጻ ከል ንረኻቦ፡ 
“እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዔል ሓዯ ዱ” (ዮሃ1፡18) መሉሱ ዴማ፡ “ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ 
ዙረዯ፡ ኣብ ሰማይዋን ዔል ዱ ሰብ” (ዮሃ3፡13) ኣብዖ ዔረባ እዖ ዐቢ ምስጢር እምበር 
ምዙብራቕ ኣይኯናን እንረኻብ። ስጋ ኣብ ዙሇበሰለ ግዘ ዱ ንመሇኮትነቱ ብመጋረጃ ከወሌዌ 
እምበር ከንቱ ኣይገበሮን። ካብ መሇኮትነቱ ምንም ከየጉዴሌ ሓዴነት ኣምሊኻ የገዴድ እዩ። 
ኣምሊኻ ካብ ርእሱ ንታሕቲ ክትሕት ኣይኻእሌን እዩ እሞ ስጋ ሇቢሱ ከም ሰብ ኯይኑ ምስ 
ተረኻበ ካብቲ ቀዯም ዙነበሮ ኣምሊኻነቱ ምንም ኣየጉዯሇን። ኣምሊኻ ካብ ዙነበሮ ክንእስ እዩ 
ኢሌካ ምሕሳብ፡ ፍጹም ዔይዋን እዩ። 
 
እቶም ሰሇስተ ኣካሊት ናይ ስሊሴ ሓዯ ስሇ ዖኽኑ ሓዯ ፍቓዴ እዩ ዔሇዌም። እቶም ዙተረፉ 
ክሌተ ኣካሊት ናይ ስሊሴ ብዯቂቕ ከይተሰማምዎ ዴማ ሓዯ ንበይኑ ዖገብሮ ግብሪ የሌቦን። 
ኩለ ዒዮ ኣምሊኻ “ብሰሇስትነት ኣብ ሓዴነት” ዙተገብረ እዩ። ኣብዖ ብርግጽ ብቓሊት ናይ 
ፍጡራት ኢና ብዒባ ኣምሊኻ ክንሓስብ ንግዯዴ ዔልና። ንኣምሊኻ ከም ሰብ ኣመሳሲሌና፡ 
ንረበለ ክሳብ ዔልና ከኣ፡ እዖ ምለእ ሓቂ እዩ ክንብል ኣይንኻእሌን ኢና። ብዒባ ኣምሊኻ 
ካብ ሓሰብና፡ ፈቲና ጸሉእና ሓሳብ ፍጡራትን ቋንቋ ፍጡራትን ክንጥቀም ስሇ እንግዯዴ ኢና፡ 
ነቲ ፈጣሪ በዖ ዙገሇጽናዮ መሌክዒ ክንገሌጾ ተገዱዴና ዔልና። ከምቲ ዯቂ ሰባት ዙገብሩዌ፡ 
ብዔተን ብዉዒሊን ዴሕሪ ምይይጥ ሓሳባት ተሇዉወጦም፡ ናብ ሓዯ ስምምዒ ከም ዙበጽሑ፡ 
ከምኡ ኣምሲሌና ብዒባ ኣካሊት ናይ ስሊሴ ክንሓስብ ፈጺሙ ጌጋ እዩ። ሚሌቶን ኣብታ 
“ዙተስረት ገነት” Paradise Lost  እትብሌ መጽሓፉ፡ ኣካሊት ናይ ስሊሴ ብዒባ ምብጃዋ 
ዯቂ ሰብ ኣመሌኪቶም፡ “ዉዒሊ” ከም ዖገብሩ ኣምሲለ ክጽሕፍ ከል፡ ዴኹም ኣርእዩ እዩ፡ ኢሇ 
እየ ኣነ ትሩ ዙሓስብ። ምኻንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ኣካሊት ስሊሴ ዔል ዔሇኣሇማወ፡ ንእሇቱን 
ቅጽበታወን ሕብረት፡ ዔረባ ኽነ ዴምጺ፡ ጻዒሪ ኽነ ምንቅስቓስ ከቶ ኣይፈሌጥን እዩ። 
 
ግብሪ ኣምሊኻ ንሰሇስቲኦም ኣካሊት ናይ ስሊሴ በብናቶም መቓቒሌካ ናይ ምሃብ ነገር ልሚ 
ኣብ ማእከሌ ክርስትያናት ገኒኑ ዙርከብ ጌጋ ርዴኢት እዩ። ንኣብነት፡ ፍጥረት - ንኣቦ፡ 
ምዴሓን - ንዱ፡ ዲግም ምሊዴ - ንመንፈስ ቅደስ። እዖ ብፊሌ ሓቂ እኳ እንተኽነ፡ ግዲ 
ምለእ ብምለእ ሓቂ ኣይኯነን። ኣምሊኻ ርእሱ ስሇ ዔይመቓቕሌ፡ እቲ ሓዯ እንዲ ሰርሐ፡ እቲ 
ሓዯ ትም ኢለ ክዒዔብ፡ ኣብ ስሊሴ ዔይሕሰብ እዩ። ኣብ ምለእ ኣዴማስ፡ ኣምሊኻ ካብ 
ዙዐየዮም ዐበይቲ ሓይሌታት፡ እቶም ሰሇስተ ኣካሊት ናይ ስሊሴ ብፍጹም ዋህዯት ዙገበሩዌም 
ምዃኖም ቅደሳት ጽሑፋት ኣዲዒዱዓም የረጋግጹሌና እዮም። 
 
መጽሓፍ ቅደስ ናይ ፍጥረት ዒዮ፡ ብኣቦ (ዔፍ1፡1) ብዱ (ቆላ1፡16) ብመንፈስ ቅደስ 
(እዮ26፡13 መዙ104፡30) ከም ዙተገብረ ይገሌጸሌና። እቲ ናይ ዔሇኣሇም ዱ ስጋ ኣብ 
ምሌባሱዋን፡ እቲ ዱ ጥራይ እኳ ስጋ ኯይኑ ኣብ መንጏና እንተ ሓዯረ፡ እቲ ስራሕ ግና፡ 
ብምለእ ስምረት ናይ ሰሇስቲኦም ዙተገብረ ከም ምዃኑ ጽሑፍ ይነግረና። (ለቃ1፡35) ኣብ 
ጥምቀት፡ ክርስቶስ እቲ ዱ ካብ ማይ ክጽእ ከል፡ እቲ መንፈስ ኣብ ሌዒሉኡ ሪደ፡ 
ኣቦዋን ካብ ሰማይ ተሪቡ። (ማቴ3፡16-17) ንናይ ምትዒራቕ ዒዮ ብዙምሌከት፡ ክንዮ እቲ 
ኣብ እብ9፡14 ተጻሒፊ ዔል ኣይመስሇንን። “... ክርስቶስ ብናይ ዔሇኣሇም መንፈስ ገይሩ፡ ርእሱ 
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ብዔይ ጽያፍ ንኣምሊኻ ዔቕረበ ግዲ...” ኣብዖ ዔረባ እዖ፡ ሰሇስቲኦም ኣካሊት ብሓዯ ክሰርሑ 
ከሇዋ ኢና እንምሌከት። 
 
ትንሳኤ ክርስቶስዋን ንሰሇስቲኦም ተመሌኪትዌም እዩ። ንኣቦ (ግ.ሃ2፡32) ንዱ (ዮሃ10፡17-
18) ከምኡዋን ንመንፈስ ቅደስ (ሮሜ1፡4)። ምዴሓን ናይ ሓዯ ዋሌቀ ሰብ ብዙምሌከትዋን 
ብዒዮ ናይ ሰሇስቲኦም ኣካሊት ናይ ስሊሴ ዖግበር ምዃኑ ሃዉርያ ጴጥሮስ ይገሌጸሌና። 
(1ጴጥ1፡2) ኣቦን ዱን መንፈስ ቅደስን ሰሇስቲኦም ኣብ ሓንቲ ክርስትያን ነፍሲ ከም ዖሓዴሩ 
ዴማ ኣብ ዮሃ14፡15-23 ተገሉጹሌና ኣል።  
 

ትምህርቲ ስሊሴ ንሌቢ ዖዋን ሓቂ እዩ። ብኣዒጋቢ ክንገሌጾ ዔይምኻኣሌና ዴማ ኣንጻሩ 
ዔይኯነስ ኣብ ጏኑ ዯዋ ኬብሇና እዩ ዖግብኦ። ምኻንያቱ ከምዖ ዐይነት ሓቂ፡ ብምግሊጽ እንተ 
ዔይግሇጽ ነይሩ፡ ማንም ሰብ ሓሲቡ ኬምጽኦ ዖኻእሌ ነገር ኣይኯነን። 
 
 

ተፈጸመ 
 

 
 

1ተሰ5፥25 
 

ኣብ ሌዒሉ እ መጽሓፍ ንዙህሌኩም ርእይቶ፥ ሕቶን ምስክርነትን በዖ ዙስዒብ ናይ 
ኢሜይሌ ኣዴራሻ ክትሌእ ትኻእለ ኢም።  

szshiloh@gmail.com 
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