


መጽሓፍ ቅዱስ  
ብዓይኒ እምነት ኦርቶዶክስ 

ቤተ ክርስትያን 
 

ብቐሺ ኣትናትዮስ ገብረኣብ 

ነሓሰ 4, 2012 

ኣብ መበል 14 ጉባኤ ናይ ተዋኅዶ ኦርቶዶክስ  ቤ/ክ ኤርትራ 

ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ 
ዝቐረበ ትምህርቲ 

 



 
ነቲ ብሓቂ ንእግዚዝብሔር ዘምልክ ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ 

ምንጪ ሓቂ እዩ።   



 
2 ጢሞቴዎስ 3፡15-17 – “ካብ ሕጻንነትካ ጀሚርካ ነተን ቅዱሳት 
መጻሕፍቲ ትፈልጠን ኢኻ። ንሳተን ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን 
ናብ ምድኃን ኬብጽሕ ዝኽእል ጥበብ ክህባኻ ይኽእላ እየን። 
እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ፍጹም፡ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ ኣጸቢቑ 
ዝተዳለወ ምእንቲ ኪኸውን፡ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ 

ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ፡ ንተግሣፅ፡ ንምእራም፡ ቅኑዕ ናብራ 
ንምምሃር ይጠቅም እዩ።  



 
 

ካብ ጥንቲን፡ ካብ ወለዶታትን ንወለዶታትን፡ 
እግዚኣብሔር በተን ቅዱሳት ጽሑፋት ገይሩ ተዛሪቡናን፡ 

ናብ ድኅነቱ ጸዊዑናን እዩ። 



መጽሓፍ ቅዱስ ንሠለስት ነገራት የግህደልና/ይግልጸልና፡  
 

1. ንእግዚኣብሔር ይገልጸልና 
2. እንታይ ክምዘድልየና ይሕብረና 

3. ናብመንገዲ ድኅነት ድማ ይመርሓና። 



 
 
 

ከምዚ ክንብል እንከሎና ግን፡ ከም ኣመንቲ ኦርቶዶክሳውያን፡  
ክንዕዘበን ዝግብኣና ኣርባዕተ ፍሉያት ኦርቶዶክሳዊ  

ኣጠማምታት ኣለዋና። 
 
 
 

 



 
1. ኣነባብባ መጽሓፍ ቅዱስ ብእዙዝ መንፈስ 

ክኸውን ይግባእ 
 



 
 
 

2. ንመጽሓፍ ቅዱስ ክነንብቦ እንከሎና  ካብ ቤተ 
ክርስትያን መንዚዕና ኣውጺእና ዘይኮነስ ብናይ 

ቤተ-ክርስትያን መንፈስን ሕብረትን  ኢና 
እነንብቦ፡። (ኤቅሌስያዊ) 

 
 



 
 
 
 
 

3. መጽሓፍ ቅዱስ ኣነባብባና ንክርስቶስ ማእከላይ 
ቦታ ዝህብ ክኸውን አለዎ።  



 
 
 
 
 

4. መጽሓፍ ቅዱስ ኣነባብባና ናባና ዝጠመተ 
(personal) ክኸውን ይግብኦ።  



መጽሓፍ ከምዚ ሎሚ እንፈልጦ መኣስን 
ብመንን ቀኖኖኡ ሓዘ?  

 
ኣብ መወዳእታ 4ይ ክፍለ ዘመን 



ቅድሚ መወዳእታ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ደኣ 
መሰረት እምነትና ኣብ ምንታይ ዝተመስረተ 

እዩ ነይሩ? 



 
 

መሠረት እምነትና እምበር ኣብ ቅዱስ 
ትውፊት ዝተመሥረተ እዩ ነይሩ። 



 
ትውፊት ማለት ድማ ካብ ትውልዲ ናብ 

ትውልዲ “ዝተወፈየ” ወይ ከኣ ዝተመሓላለፈ 
ማለት እዩ።  

 
That which has been transmitted or handed over.  



 
 
 
 
 
 

መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ፡ ክልተ ዓይነት ትውፊታት 
ከምዘሎ ይምህረና፡  

 
 



(ሀ) ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ትግርኛ 
መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ “ምህሮ ስርዓት ሰብ” 

ዝብሎ፡ ኣብቲ ሓቀኛ ትርጉሙ ግን “ትውፊት ሰብ” 
ክኸውን ዝግብኦ፡ ማርቆስ 7፡6-8 ንረኽቦ።  



“ትእዛዝ ሰብ ሓዲግኩም ሥርዓት ሰብ 
ትሕልዉ ኣሎኹም” - ማርቆስ 7፡6-8 ። 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ለ) ነቲ ሓቀኛ ትርጕሙ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ 2ይ 
መልእኽቱ ንሰብ ተሰሎንቄ 2፡15 ከምዚ ኢሉ ኣስፊርዎ 

ንርኢ፡  
“እምበኣር፡ ኣቱም ኣሕዋትና! ጸኒዕኩም ቁሙ። ብቓል ኮነ 
ብመልእኽትና (ትውፊት) ዝመሃርናኩም ከኣ ኃዝዎ።” 
“Therefore, brethren, stand fast and 

hold the tradition which you were 
taught, whether by word or our 

epistle.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

እምበኣርከስ፡ ቤተ ክርስያትን ቅዱስ ትውፊት (Holy Tradition) 
ኢላ እትምህሮ መሠረትን መምርሒን እምነትና፡ ህይወት 

መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ። እዚ ህይወት 
መንፈስ ቅዱስ ከኣ፡ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 16፡13 ዝብሎ፡ 
ነታ ኣካል ክርስቶስን መርዓቱን ዝኾነት ቤተ ክርስትያን “ናብ 

ኵሉ ሓቂ ዘበለ ኺመርሃኩም እዩ”  ዝበላ  እዩ።  



እዚ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ፡ ነቲ 
ጎይታና  ንሃዋርያት ዘወፈዮም ሓቂ ንኽትዓቕቦ 

ይገብራ። 



 
 

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሕመረት ቅዱስ ትውፊት እምበር 
ካብ ትውፊት ወጻኢ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ ሕቶ እቲ 
ዕብየትን ኣገዳስነት መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነ፡ “መን 
ዝተርጎሞ መጽሓፍ ቅዱስ” ዝብል ሕቶ እዩ መልሲ 

ክወሃቦ ዘለዎ።  



  
 

ብእምነት ኦርቶዶክስ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብውልቀ 
ሰብ ከም ድላይካ ዝትርጎም አይኮነን።  

 



ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብ 2ይ መልእኽቱ 1፡20-21 
ከምዝምህረና፡  

 
“ቅድሚ ዅሉ፡ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ 

ትንቢት፡ ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስብ ኪትርጕሞ 
ኸም ዘይክእል ፍለጡ።”  



ቅዱስ ጴጥሮስ መጽሓፍ ቅዱስ ክብል ከሎ፡ 
ብዛዕባ ኣየናይ ጽሑፍ እዩ ዝዛረብ? 



ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን እዩ ዝዛረብ። 



 
 

መጽሓፍ ቅዱስ ብውልቀ ሰባት ክትርጎም ከሎ 
ኣብ ምንታይ ዓይነት ዕንወትን ውድቀትን 
ከምዘምርሕ ነዘን ሰለስተ ኣብነታት ንርኤ። 



 
 
  
 





Harold Camping Admits He Was 

Wrong About End Of World 

Prediction 
In a missive posted Thursday on his independent ministry's site, 90-

year-old Harold Camping said he was asking for forgiveness for his sin 
in predicting Judgment Day, and has stopped trying to pinpoint future 

dates. Associated Press, July 31, 2012 

 



“ነቶም ዘኣምኑ’ውን እዚ ተኣምራት እዚ 
ኺሶዕቦም እዩ፡…ኣትማን ኪሕዙ እዮም…” - 

ወንጌል ማርቆስ 16፡18  



http://www.cnn.com/video/?hpt=hp_t2#/video/us/2012/07/18/ac-tuchman-serpent-preachers.cnn 
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3ይ ኣብነት 
እዚ “ዝኾነ ሰብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ኣንቢቡ 
ክትርጉሞ ኣለዎ “ ዝብል ጋሻ ትምህርቲ ካብ 
ዝቕልቕል እቲ ዝዓበየ ሳዕቤኑ እንታይ ኮይኑ 

ይርከብ? 



ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ 32,000 ማሕበራት 
ተመቓቒለን። እዚ ምምቕቓል ድማ ብናህሪ 

ይቕጽል ኣሎ። 



 
 

“እቲ ፍቑር ሓውና ጳውሎስውን በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ 
ብዛዕባ እዚ እዩ ዝጸሓፈልኩም። ንሱ ብዛዕባዚ ነገራትዚ 

ኺዛረብ ከሎ፡ ኣብ ኵለን መልእኽትታቱ ከምዚ እዩ 
ዝገብር። ኣብኡ ንምርድኡ ዜሸግር ሓያሎ ነገር ኣሎ። 
እቶም ደናቁርን ዘይጽኑዓትን ከኣ፡ ከምቲ ነቲ ቕዱሳት 

መጻሕፍቲ ዚጠዋውይዎ፡ ንጥፍኣት ገዛእ ርእሶም 
ይጠዋውይዋ ኣለዉ።” 2ጴጥሮስ 3፡15,16 



 መበገሲ እዚ ናይ ሄትሮዶክሳውያን 
ኣመለካክታ ወይ ከኣ ኣረኣእያ ካብ ምንታይ 

ዝነቐለ እዩ? 





 
 

“መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ - Sola Scriptura” ዝብል  
1. ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይርከብ 

2. ቤተ ክርስትያን ን1500 ዓመት ዘይመሃረቶ ጋሻ ትምህርቲ 
3. ኣቦታት ይኹኑ ጉባኤታት ጨሪሶም ዘይፈልጡዎ ትምህርቲ  
4. ሕመረቱ ኸኣ “ዝኾነ ሰብ ኣንቢቡ ባዕሉ ክትርጕሞ ይኽእል” 

ኢሉ ዝምጕት ትምህርቲ እዩ። 



 
እምበኣርከስ፡ ብዛዓብ እንታይነትን ተራን መጽሓፍ ቅዱስ ከም 

ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክንርድኤን ዘሎና  3 ነጥብጣት ንሪኤ።  
1. ንመጽሓፍ ቅዱስ ዝተቐበሎቶ ቤተ ክርስትያን እያ። 
2. ንመጽሓፍ ቅዱስ እትትርጉሞ ቤተ ክርስትያን እያ። 

3. ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ሓቂ ክሳብ ክርስቶስ ዝምለስ 
እትዓቕቦ ንሳ እያ። 



1 ጢሞቴዎስ 3፡15 – “ናይ ሓቂ ዓንድን 
መሰረትን ዝኾነት ቤተ-ክርስትያን ሕያው 

ኣምላኽ” ይብላ።  



ክልተ ኣብነታት፡ 
1. ግ.ሃ. 15 

2. ሕገ መንግሥቲ/ ቅዋም ኣሜሪካ ምስ ቆመ 

  



መልሲ፡ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ 
ሕመረት ቅዱስ ትውፊት እምበር ካብ ትውፊት ወጻኢ 
ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ ሕቶ ኣገዳስነትን ሕመረትነትን  
መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነ፡ “መን’ዩ ንመጽሓፍ ቅዱስ 
ክትርጕሞ ዝግባእ? ዝብል ሕቶ እዩ መልሲ ክወሃቦ 

ዘለዎ። 



ሕቶ፡ ብኸመይ እያኸ እዛ “ናይ ሓቂ ዓንድን 
መሰረትን ዝኾነት ቤተ-ክርስትያን ሕያው    
ኣምላኽ” ንመጽሓፍ ቅዱስ እትትርጕሞን 

እትዓቝቦን?  



1. 
ሰለስተ መገድታት ድማ ይጸንዕ፡ ይትርጎምን 

ይዕቀብን። ፡  
ኣበው ሃይማኖት ብጽሑፋቶም ተርጕሞም ዝሃቡና 

ሓቂ ኣሎ 
2. በተን ጉባኤታት ዝተወሃበና ትርጉም ኣሎ። 

3. ኣብቲ ኣምልኾና ሰፊሩ ዘሎ ትርጉማት ኣሎ።  



በዚ ምኽንያት’ዚ ኢና ኸኣ ንሕና ከም ኣመንቲ 
ኦርቶዶክስ ንሓቂ ኣምላኽ ክንፈልጥ ምስእንደሊ እንሓቶ 

ሕቶን እቶም “ዝኾነ ሰብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም 
ዝተሰምዖን ከም ድላዩን ክትርጕሞ ይኽእል እዩ”  ዝብሉ 

ዝሓቱዎን ክልተ ዝተፈላለይ ሕቶታት ዝኸውን። 



 
ከም ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ፡ ኦርቶዶክሳዊ መልሲ 

ንምርካብ ከምዚ ኢልና ንሓትት፡ “ቤተ ክርስትያን 
ብዛዕባ እዚን እትን እንታይ ትምህር?” ንብል። ካብኡ 

ኣስዒብና፡ ንምንታይ ወይ ከኣ ብምንታይ መሠረትከ ነዚ 
ብኸምዚ ትምህር እናበልና ናብቲ ሓቂ ንበጽሕ። 

ንምንታይ ከምዚ ንብል? ቤተ ክርስትያን “ናይ ሓቂ 
ዓንድን መሰረትን ስለ ዝኾነት” 



 
ሓደ ሄትሮዶክሳዊ (ማለት፡ ንኦርቶዶክሳውነት ነጺጉ ጋሻ 

ዝኾነ ትምህርቲ ዝምህር) እንታይ ዝኣመሰለ ሕቶ 
ይሓትት?  

 
“እስኪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ጥቕሲ 

ኣርእየኒ” ኢሉ ይሓትት።  
 
 
 


