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መሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅደስ
መእተውን ኣገባብ ኣጸናንዕኡን
መእተው
ዕሳማ ምትእትታው ሰረታዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቁደስ ባዕልኻ ንባዕልኻ ብኣገባብ ንምጽናዕ ዜኽእል ኮይኑ ኣብ መወዲእታ ናይቲ
መጽናዕቲ ድማ ንጹር ዜኾነ ስእሊ ናይቲ መሰረታዊ ወንጌል የሱስ ንክህልወካ እዩ። ንብላ ዓለም ወንጌል ክሰብኩን ንዜኣመኑ ድማ
ኣብ ማይ ጥምቀት ብምጥላቕ ንሞቱን ትንሳኤኡን ምስኡ ክሓብሩን የሱስ ንሃዋሪያቱ ኣዙዘ እዩ። ስለዙ ኣብ መወዲእታ ናይዙ
መጽናዕቲ፣ ኣብ ወንጌል ኣሚንካ ንምጥማቕ ክትውስን ተስፋ ንገብር ። ኣብዙ ዯረጃ እዙ፣ ኣብ ምጅማር ስለለኻ ኣምላኽ ቃላቱ
ከብርሃልካን ምስትውዓል ክህበካን ብዙያዲ ጸሎት ግበር፣ ብዚዕባ ናይ ሂወትካ ጉዲይ ኩሉ ንገሮ‟ሞ ሽዑ ንሱ ከመይ ጌሩ ብቓላቱ
ከምዜመርሓካን ኣጸቢቕካ ናብኡ ክትቀርብ ከምዜዯልየካን ኣስተውዕል።
ኣብዙ መጽናዕቲ 12 ዯረጃታት ኣለዉ፣ ስዒቡ ድማ ዜርዜራዊ መጽናዕቲ ሰረተ መጽሓፍ-ቁደስ ክህሉ እዩ፣ እዙ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ
ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ ዜሕተቶ ገንብ የለን።
ብቕንዕና ኢና ንሓልየልኩምን ኣብዚ ኣጋ የሱስ ናብዚ ልኣለማዊት መንግስተ-ኣምላኽ ዜምለሰላ እዋን ድማ ኣብ ጉዕዝኹም
ክንሕግኩም ንዯሊ፣ ስለዜኾነ ድማ ስሌኹም ንጽሊ። ነዙ ትምህርቲ ምቕባልኩምን ኣብኡ ለኩም ሪኢቶን ንኽትሰድሉና ድማ ንጽበ።
ኣገባብ ኣጸናንዕኡ
ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዲእታ ዯጋጊምካ ብምስራሕን መጽሓፍ-ቁደስ መሓላልፎ ሓሳብ ብምርኣይን ካብዙ መጽናዕቲ ዜለዓለ
ፍልጠት ክትረክብ ኢካ።
ኣብ መወዲእታ ነፍሲወከፍ መጽናዕቲ ንምምላስ; ምርጫ ልዎም ሕቶታት ኣለዉ። በቲ መልሲ እንተድኣ ተጣራጢርካ ነቲ መኻኸሪ
ጽሑፍካ ተወከስ። ክሳብ መወዲእታ እዙ መጽናዕቲ ሀውኽን ብግምት መልስን የብልካን፣ ንኽሉ ሕቶታት ቁኑዕ መልሲ ንምምላስ
ኽእለካ መግለጺ ተዋሂቡ ኣሎ አዙ ድማ ነቲ ዜስዕብ ዜላዓለ መጽናዕቲ ከም ጽኑዕ መሰረት አዩ።
መልሲ ኣርጊጽካ ምስ ወዲአካ ብዜተሓበረካ መሰረት ኣቕርቦ፣ መልስኻ ናብ ሓጋዙ መምህር ክለኣኽ እዩ እሞ፣ ንሱ ኣብ መልስታትካ
ርኢቶ ብምሃብ ክመልሰልካ አዩ፣
ዜኾነ መጽሓፍ ቁደሳዊ ትሕዜቶ ለዎ ተወሳኺ ርእይቶ ወይ ሕቶ ክትህብ ቁቡል አኻ፣ ብዚዕብኦም ምሳኻ ክንጸሓሓፍ‟ውን ሕጉሳት
አና።
ይተጠቕሰ እንተይኩይኑ እምበር ኩሉ ጥቕሲ ካብ ናይ እንግልኛ ትርጉም ዜተውስዯ አዩ።
ኣድራሻና
Carelinks,
PO Box 152,
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መጽናዕቲ ቁ1
መጽሓፍ ቅደስ
ምጽሓፍ ቁደስ ሐጉስ ሕቶ‟ዩ ኣዲሊዩልና፣ ዯራሲኣ እግዙኣብሄር ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ምኻኑ ብንጹር ተጠቒሱ ኣሎ፣
ንእግዙኣብሄርን መዯባቱን ክንፈልጥ አዩ ዜሓተና፣ ብስልጣን አዩ ድማ ዜዚረብ። እዙ ሕቶ እዙ ጉጉይ እንተዯኣ ኮይኑ፣ መጽሓፍ ቁደስ
እቲ ዜዓበየን ቀንዱን ይናሕሲ ኣዕሻዊ ወትሩ ንወዱሰብ ዲናግር እዩ፣ ዜኾነ ኮይኑ እምበኣር መጽሓፍ ቁደስ ዜብሎ እሙን እንተ
ኮይኑ ንሕና ወነንቲ ክብሩ ነገር ናይ ዓለምና ኢና።
መጽሓፍ ቁደስ፣ ከም ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ መጠን፣ መፍትሕ ሰላምን ሓጎስን ዜሓ እዩ፣ ንትርጉምን ዕላማን ምንባርና ዜምልከት ኣዙዩ
ዯንቕ ሕቶ ዜምልስን፣ ወሳኒ ውጻኢት ናይ ኣብ መንጎ ቅንዑን ጌጋን ዜሎ ቅልስ አዩ።
መጽሓፍ ቁደስ ዜብሎ
ናይ ብሉይ ኪዲን ጹሑፍ'ይብል..ጳውሎስ „‟እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንሰናይ ግብሪ በለ ፈጺሙ ተዲሊዩ፡ ፍጹም ምእንቲ ኪኸውንሲ፡
መንፈስ ኣምላኽ ዜነፈሶ በለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፡ ንተግሳጽ፡ ንምቕናዕ፡ ንጽድቂ ዙኸውን ምእዲብ ይጠቅም እዩ።” (2 ጢሞቲዎስ 3፣
16) ኩሉ ናይ‟ቲ ቀዲማይ እዯ-ጽሕፍ ኣብ ትሕቲ መሎኮታዊ መሪሕነት ኣምላኽ እዩ ተጻሒፉ። ሃዋሪያ ጴጥሮስ‟ውን ተመሳሳሊ
ሓቂ‟ዩ ኣጉሊሑ፣ “ትንቢትሲ ቅደሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሖም ካብ እምላኽ እተዚረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ
ኣይመጸን።’’(2ጴጥሮስ1፣21) ።
ክልቲኦም ሃዋሪያት፡ ጽሑፋት ናይ ብሉይ ኪዲን መናት ቅድሚኦም ዜተመዜገ፡ መለኮታዊ ስልጣን ኣለዎ ይብሉ። እዙ መለኮታዊ
ስልጣን እዙ ንውሁድ ናይ ምስትምሃር መጽሓፍ ቅደስ ምግላጽ ሓላፍነታዊ እዩ። ጽሓፍቲ ኣብ ዜተፈላለይ ግዛን ቦታን እዮም
ጺሒፈሞ፣ ዜተፈላለየ ትምህርትን ሞያን ተሞክሮን ማሕበራዊ ዯረጃታት ድማ ነርዎም፣እንተኾነ ግና ንሕእንቲ ናይ ሓባር መጽሓፍ
ጽሑፋቶም ኩሉ ኣብ ሓዯ ብምጥርናፍ ሓዯ ዓይነት ቅርጺ ኣትሒዝማ።
መጽሓፍ ቅደስ ንምንታይ ተጻሒፉ
መጽሓፍ ቅደስ: ወለዶ ሰብ ብኸመይ ከምተመረን ናይ እግዙኣብብር ዕላማ ብዚዕባ ምድሓንን ኣብቲ ናይ ምወዲእታ ዓወት ናይ ቅኑዕ
ኣብ ልዕሊ ይቅኑዕ ዜመርሓናን፣ ንምንጻህ ካብ ሓጥያትን እኩይ ተግባርን ዜነግረና እዩ። እቲ ቀንዱ ዕላማ መጽሓፍ ቁደስ እምበኣር
ንዜተኮነኑ ዯቂ ሰባት ምድሓን ብየሱስ ክርስቶስ ምኻኑ ንምፍላጥን በዙ መንገዱ‟ዙ ክንመርሕን አዩ። ብሉይን ሓዱሽን ኪዲን ብዚዕባ
የሱስ ጥራይ መድሓኒ ወዱሰብ ምኻኑ ይነግረና።

ግናኸ የሱስ፣ ንሱ ክርስቶስ ወዱ ኣምላኽ ምኻኑ ምእንቲ ክትኣምኑ፣ኣሚንኩም’ውን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ኽትረክቡ እዩ እዙ
እተጻሕፈ (ዮሃንስ 20፣31) ። መጽሓፍ ቁደስ ኣብ ኩሉ ገጻቱ ንምንቕቓሕ ወዱ ሰብ፣ መንፈሳዊ መግለጺ ናይ ቅኑዕን ይቅኑዕን፣
ከምኡ‟ውን ግቡእ ሓላፍነት ወዱሰብ ምስ ኣምላኽን ምስ ብጾቱን ድሊ ትምህርቲ ንረክብ።(2ጢሞቴዎስ 3፣15-17)
ኣብ መውዲአታ፣ መጽሓፍ ቁደስ ነዓና ዜተዋህበና፣ ሕፈሻዊ ናይ መጻኢ መዯብ እንታይ ሒዘ ከምሎ ፈሊጥና፣ ንምጻኣት ክርስቶስ
መታን ክንዲሎ እዩ ዜነግረና።
ትሕዜቶ መጽሓፍ ቅደስ
መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ ጥርኑፍ ናይ መጻሕፍቲ መጽሓፍ ኮይኑ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ድማ ይኽፈል። መጽሓፍቲ ብሉይ ኪዲን
ቅድሚ መን ክርስቶስ ዜተጻሕፈ ኮይኑ ሓዱሽ ኪዲን ድማ ድሕሪ ክርስቶስ ዜተጻሒፉ 66 መጻሕፍቲ አዮም። ዜርዜሮም ኣብቅድሚት
ናይ መጽሓፍ ቅደስካ ክትረኽቦ አኻ። ንልዕሊ 1500 ዓመታት ብ40 ዜኾኑ ጸሓፍቲ‟ዮም ተጻሒፎም። ኣብ ዜተፋላለያ ሃገራት ከም
እስራኤል፣ ግብጺ፣ ጣልያንን ባቢሎንን ድማ ተጻሒፎም።
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ኩሎም መጻሕፍቲ ብዚዕባ ስራሕን ዕላማ ኣምላኽ ምስ ወዱ ሰብ፣ ካብቲ ፈለማ ኣብ ኦሪት ፍጥረት ዜተጻሕፈ ክሳብ እቲ እዋን
ዜፍጸመሉ ግዛ፣ ነሓድሕዶም ዜይጋጮ ፍረ ነገር ኣለዎም። መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ ቕቡእን ኮይና እያ እሞ ንልኣለም
ኣለም ኪነግስ አዩ።(ራእይ, ዮሃንስ 11፣15) ::
1.ብሉይ ዲዲን
መጽሓፍ ብሉይ ኪዲን ኣብ ኣርባዕተ ቀንዱ ዲፋሳት ይምቀል:ሀ) መጻሕፍቲ ሙሴ:እታ ቀዲመይቲ መጽሓፍ ኦሪት ፍጥረት ማለት ናይ መጀመሪያ ተበሃል፣ ብዚዕባ ርክብ ኣምላኽን እቲ ቀዲማይ ሰብን ኣብዚ ዓለም ድማ
ተፍልጠና። ብድሕሪኡ ኦሪት ጽኣት፣ ኦሪት ሌዋውያን፣ ኦሪት ሁሉቁን ኦሪት ዲግምን ይስዕቡ።ኣምላኽ ንኣብራሃም ብኸመይ ከም
ዜጸውዖ፣ንዕኡን ንርኡን ኪዲን ከምዚተወሉ፣ ንኩሎም እቶም ናቱ ርኢ ድማ ካብ ምድሪ ግብጺ ከምውጻኦምን እዚ ሕጂ እስራኤል
ተባሂላ ትጽዋዕ ላ ሃገር ከምውርሶምን ድማ ይገልጻልና።

ለ) መጻሕፍቲ ዚንታ፣
ካብ መጽሓፍ እያሱ ክሳብ መጽሓፍ ኣስቴር ዚንታ ናይ እስራኤላውያንን (ኣይሁድን) ምስ ኣምላኽ ለዎም ዜምድናን ተምዜጊቡ ኣሎ።

ሐ) መጻሕፍቲ ቅኔ፣
መጽሓፍ እዮብ፣ መዜሙር ዲዊት፣ መጽሓፍ ምሳሌ፣ መጽሓፍ መክብብን መዜሙር ናይ ሰሎሞንን (መጽሓፍ መሃልየ መሃልይ)
ብመልክዕ ግጥሚ ብእብራይስጢ (ብቃንቃ እስራኤላውያን) ተጻሒፎም። ብዚዕባ መንገዱ ኣምላኽን ከምኡ‟ውን ብዚዕባ ስምዒትን
ግቡእ ሓላፍነትን ወዱሰብ ብዘሕ ኣገዲሲ ትምህርቲ ዜሓዘ እዮም።

መ) መጻሕፍቲ ነብያት፣
ነብዪ ማለት መሲሕ፣ ሓዯ ፍሉይ ምስትብሃል ወይ ራኢ ለዎ፣ ኣብ መጻኢ ጊዛ ዜፍጸም ጥራይ ይኮነስ፣ እንተላይ ኣድላይነት እምላኽ
ንዯቂ ሰባት‟ውን ዜንበ እዩ። በቶም ዓበይቲ ትንቢታት ናይ ኢሰያስ፣ ኤርሚያስን ህዜቅኤልን ጀሚሩ ብዘሓት ንኣሽቱ ትንቢታት
ኣኸቲሉ ትንቢት ሚልክያስ ይውድእ።
2. ሓዱሽ ኪዲን
ሓዱሽ ኪዲን ኣርባዕተ ኣገዯስቲ ክፋላት ኣለው፣

ሀ) ወንጌል
እዙኣቶም ኣርባዕተ ዜተፋላለየ ጸብጻብ ብዚዕባ ናይ የሱስ ታሪኽ ህይወት ፣ ብማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስን ዮሃንስን፣ ዜተጻሕፋ እዮም።
ነብሲ ወከፍ (ቃል ብስራት) መልእኽቲ ወንጌል በቢናይ ገዚእ ርእሶም መንገዱ ይንገረና።
ለ) ግብሪ ሃዋሪያት
አዙ ብሃዋሪያ ሉቃስ ዜተጻሕፈን ብድሕሪ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንስኡ እንታይ ከም ዜተፈጸመን ዜነግረና ጽሑፍ እዩ። እተን
ቀዲሞት ኣብያተ ክርስቲያን ብኸመይ ከምዜተመስረታ ብዚዕባ እቲ ሃዋሪያት ኣብ መላእ ግዜኣት ሮማ መሓላለፍዎ ቃል ብስራት እዩ
ዜንገረና።

ሐ) መልእኽቲ
እዙኣተን ብገለ ካብቶም ሃዋሪያት፣ ነቶም ቀዲሞት ኣብ ነኣሽቱ ሓዯስቲ ኣብያተ-ክርስትያናት ፋሕ አሎም ዜነበሩ ኣመንቲ ንምሕጋዜ
እተጻሕፋ እየን።

3

መ) መጽሓፍ ራእዪ
እታ ናይ መወዲእታ መልእኽቲ ናይ የሱስ፣ ንሃዋሪያ ዮሃንስ ብራእዪ ዜተዋህበት አያ።
ምኽንያታት ንምእማን መጽሓፍ ቅደስ
1) ምእማን የሱስ ክርስቶስ ንብሉይ ኪዲን
የሱስ ክርስቶስ ኣብ መዯብ መጽሓፍ ቅደስ ማእከላይ ሰብ እዩ፣ ክውለድ ከሎ‟ውን ሓዱሽ ኪዲን ኣይነበረን። አቲ ቅደስ ጽሑፍ
ስተንተኖን/ዜመሃሮን/ ውተሮ ድማ ብሉይ ኪዻን ኣዩ ነሩ። የሱስ ነዝም ቁደሳት ጽሑፋት ኣሚንሎም እዩ። ንሱ ኣስተምሕሩኡ
ኣባቶም ብምስራትን ንሳቶም ከም ብየጣራጥር ሓላፍነት ተቐቢሉዎም እዩ።
ነዙ ዜስዕብ እምነ-ጽሑፍ ተመልከት፣ዮሃንስ 5:46-47፣, ሉቃስ 24:25-27, 44-48,፣ ማቴዎስ 22:29፣, ማርቆስ 7:6-13. የሱስ ብዚዕባ ኣብረሃም፣ ኢሳቕ፣ ያቆብ፣
ዲዊት፣ ሰሎሞንን ካላኦት ብዘሓት ሰባት ኣብ ብሉይ ኪዲን ተጠቒሶም ለዉን፣ ሰረተ ኣስተምህርኡ ኣብቲ ክውንነት እቲ ኣዝም ሰባት
እዙኣቶም ሓቀኛታት ምንባሮምን፣ ኩሉ‟ቲ ኣብ ብሉይ ኪዲን ሎ ቃል ኣምላኽ አዩ ዜዚረብ።
2. መጽሓፍ ቅደስ ይቅኑዕ’ዩ ኮይኑ ክርከብ ኣይክኣልን አዩ።
ኩሉ ምዕባለታት ናይ‟ዙ እዋን እዙ ኣተሓሳስባን ቴክኖሎጂን ፣ ሓቅነት መዚግብቲ መጽሓፍ ቅደስ ንምርግጋጽ ሓቢሮም። ብዘሓት
ተጻረርቲ መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ ሓዯ በላሕቲ ሰባት ወስኽካ ብጌጋ ንምርግጋጽ ፈቲኖም እንተኾነ ግን ኩሎም ፈሺሎም። ገለ‟ውን ጌጋ
ምኻኑ ንኸረጋግጹ ጀሚሮም፣ብኡ‟ውን ንምእማን ወሲኖም። ሓቂ ንገዚእ ርእሳ ዜይትጻረር እምበር ንሕና ብባህርና ቃል ኣምላኽ
ምስ‟ቲ ካብ‟ዚ ዓለም ኣብዜን ኣብትን እንፈልጥ ውሁድ ክኸውን ምተተስፎና።
እቲ መጽሓፍ ቅደስ ንልዕሊ መናት ክትዕቀብ ምኽኣላ ተወሳኽ መርትዖ ሓቅነታ አዩ። መጽሓፍ ቅደስ ንክሉ ጻዕርታት ሰብ
„‟ንምርግጋጽ ዜይቅንዑነታ‟‟ ብዓወት ብዱሃቶ እያ። ካብ ተራ ሰባት ተዓቢጣን ተዓጊታን ፣ ምሉእ ካብ ሰነዲታ ነዱደ፣ ብዘሓት
መጻሕፍቲ ድማ ጌጋ ምኻና ንምርግጋጽ ክጸሓፋ ተገረን። ዋላ ሓንቲ መጽሓፍ ከም ኣርእስቲ መዚረቢ ኮይና ክሳብ ክንድዙ የቃርጽ
መዯብን ተቃዋሞን ለዋ የላን፣ መጽሓፍ ቅደስ ግን ገና ጸኒዓን ይትጸዓድን ኮይና ብዓወት ኣላ።
3) ስነ-ጥንቲ ሓቅነት መጽሓፍ ቅደስ የረጋግጽ
እቲ ዯንቕ ጥንቲዊ ፍጻሜታት ናይ መጽሓፍ ቅደስ፣ ምዕቃቡን ኣብ ዯቂ ሰባት ለዋ ጽልውን እቲ ቀንዱ ረቓሒ ክትጎስዮ አይከኣል
አዩ። መርትዖ ናይ ስነ-ጥንቲ ብከም ራውሊንሶን (Rawlinson)፣ ላያርድ (Layard)፣ ስሚዜ (Smith)፣ዎለይን (Woolley)
ከንዮንን ( Kenyon)፣ ኣብ ግብጺ (Egypt)፣ ነነወ ( Nineveh)፣ ኣስይሪያ( Assyria)፣ ባቢሎን (Babylon)፣ ኡር (Ur)፣ ሶርያ
(Syria)፣ ሊባኖስን( Lebanon)፣ እስራኣኤልን (Israel) ኩለን ንሓቅነት ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ጉሉሕ (ገርም) መረጋገጺ
እየን። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ቤተ መክር ምዜርጋሕ; ነዙ ብንጹር ኣብሪህዎ እዩ። ናይተን ኣንጻር እስራኤል ዜቃለሳ ቅርጸ-ጽሑፋት
እውን ነዙ መጽሓፍ ቅደሳዋ ጸብጻብ፣ ናይ ጥንታዊ ልምድታትን፣ ናይ ፍሉይ ቦታ ልምድን ፍጻሜታት፣ ብኽልቲኡ ይሰማማዓሉ እየን።
ኣብዙ እዋን እዙ‟ውን፣ ስነ-ጥንታዊ ርኽበታት፣ ቃል ናይ‟ዙ መጽሓፍ ቅደስ ንብምሉኡ ምድጋፍን፣ ጭብጥታት ምውሳኽን ቀጺሉ
እዩ። ዋላ እቲ ነቐፌታ ነቲ ብኣይሁድ ፣ኣዲቐልት (ኣባዚሕቲ) ናይቲ ቀዲማይ ጽሑፍ፣ ዜተወስዯ ዜምልከት ርኽበት ናይ ቀዲሞት ኢዯጽሑፍ፣ ካብ ግምት ወጻኢ እዩ ልዎ። ኣብ 1947 ዜተረኽበ ፣ጥቕላል ብራና ናይ ምዉት-ባሕሪ ጉሉሕ ርኽበት፣ ገና ኣዙዩ ክቡር ዜኾነ
መርትዖ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ልክዕነት ይህበና። እዝም ኢዯ-ጽሑፋት ገለ ካብቶም ቀዲሞት ነቲ ካልኣይ መን ቅድሚ ልዯተ ክርስቶስ
ኣቕዱሞም ክርከቡ ዜከኣሉ እዮም። ምሕላፍ መኖም፣ ነቲ ነኣሽቱ ፍልልያት ኣብ ዜርዜር ፊዯላት ከምጽእ ዜኽእል ጥራይ
ብምስትብሃል ነቲ ሰረት-እምነት፣ትንቢት ወይ ታሪኻዊ ሓቂ ናይመጽሓፍ ቅደስ ኣይጸልዎን እዩ።
እዙ ዕዮ ናይ ስነ-ጥንቲ እመበኣር ነቲ ሓቅን ተኣማንነትን ናይ መጽሓፍ ቅደስ ብግሉሕ መንገዱ የረጋግጽ፣ ከምዙ‟ሉ ከሎ ከኣ ፍረ
ናይ‟ቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ምኻኑ ብተዋዋሪ ይረጋግጽ።
4) ትንቢት ሓቅነት መጽሓፍ ቅደስ የረጋግጽ፣
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ኣምላኽ ባዕሉ፣ ትንቢት ናይ‟ቲ ዯረት ኣልቦ ልዕልንኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ፣ ከም ዓቢ መረጋገጺ‟ዩ መሪጽዎ፣ (ኢሰያስ 46፣9-10 ፣
ኢሰያስ 42 ፣9)። መጽሓፍ ቅደስ ካብ ግዛ ናብ ግዛ፣ብዚዕባ እቲ ንዜመጽእ ኣማኢት ዓመታት ዜመሓላለፈ ፍጻሜታት ይዚረብ። ኣብ
ማቴዎስ ምዕራፍ 2፣ ሰብ ጥበብ ንየሩሳሌም መጺኦም „‟እቲ እተወልዯ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ’‟ ኢሎም ከምዜሓተቱ ተጻሒፉ ኣሎ።
ሄሮድስ ድማ ንኹሎም ሊቅውንቲ ካህናት እዙ ሕቶ እዙ ምስ ሓተቶም ፣ ንሳቶም ከኣ ኣብ ቤት-ልሄም ምድሪ ይሁዲ ኢሎም ብሓባር
መለስሉ። ምኽንያቲ ኣብ ሓንቲ ካብ ናይ ብሉይ ኪዲን መጻሕፍቲ ኣማኢት ዓመታት ቅድሚኡ ተነቢዪ እዩ። ትንቢት ሚክያስ (5፣2)።
ብተወሳኺ ንትንቢታት ብዚዕባ የሱስ ክርስቶስ፣ ብተዚማዱ ብዘሓት ጥንታውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣይሁድ ኣለዋ። መብዚሕትኤን
ካብን ጥንታዊያን ሃገራት ካብ‟ዚዕለም ጠፊኤን እየን፣እንተኾነ ግና ኣይሁ ከምዜህልዉ መጽሓፍ ቅድስ ይነግረና። ሕንሕነ ነቲ ብዘሕ
ጻዕሪታት ንምዕናም ፣ኣይሁድ ገና ሎሚ ከም ሃገር ኣለው። (ኤርሚያስ 30፣10-11)። መጽሓፍ ቅደስ ፍረ ናይ ዯቂ ሰባት ጥራይ ኔሩ
እንተዜኸውን፣ ከም እዋጅ ብዚዕባ ዜኾነ እዋን ኣብ ታሪኽ ሓሶት ኮይኑ ምተረኽበ ነሩ። ኣብ ክንድኡ ኣይሁድ ሎሚ ምስ ናይ ገዚእ
ርእሶም መንግስቲ፣ እስራኤል፣ ገና ምሳና ኣለዉ፣ ከምኡ‟ውን ርእሲ ከተማኣ ዮርሳሌም ኣብ ትሕቲ ቅጽ‟ጽሮም ኣላ። መጽሓፍ ቅደስ
ነዙ ኩነታት‟ዙ ምኽንያት/መግለጺ ይህበና። እዙ ክሳዕ ክንዯይ መጽሓፍ ቅደስ መንፈሳዊ ተስፋ ምኻኑ ሓያል መርትዖ እዩ፣
በዙምኽንያት‟ዙ ድማ መጽሓፍ ቅደስ ኣይጋገን እዩ።
ጽማቕ ብዚዕባ ሓዯ ሓዯ መግለጺታት፣ መጽሓፍ ቅደስ ተስፋ ምኻኑ ንምእማን
· ብዚዕባ እቲ ሰፊሕ ጸብጻብ ናይ ውልቀ ጸሓፍት ንነዊሕ ክፍለ ጊዛ ዜጸሓፍዎ ገዱፍካ፣ሓድነት ናይ መልእኽታ፣
· ተእምራታዊ ዕቃቢኣ፣
· መርትዖ ርኽበት ናይ ስነ-ጥንታውያን፣
· ፍጻሜታት ትንቢት ናይ መጽሓፍ ቅደስ፣ (ዜያዲ ኣብነታት ኣብ ዲሕረዋይ መጽናዕቲ ክወሃብ እዩ)
ውሳኔታት (ድሌታት) ንምፍጻም ዜማልኡ፣
መጽሓፍ ቅደስ እንተ ኣስተውዒልና ንሕና ከም ንእሽቱ ህጻናት ክንከውንዩ የሱስ ተዚሪቡ፣ (ማቴዎስ 11፣25)። እታ ናይ ንእሽቶ ቆልዕ
እምነት ክትህልወና ይግባእ፣ እንተይኮይኑ ገዚእ ርእስና ወጻኢ ካብ ሓቅን ልቦና ናይ ቃል ኣምላኽ እቲ መጽሓፍ ቅደስን ክንረኽባ
ኢና። (ምሳሌ 2፣3-6)ኣምላኽ ድማ ድልየትናዓስቢ ክህበና እዩ። (እብራውያን 11፣2)። ንህይወትና ምስ ትእዚዚት ኣምላኽ
ብምውህሃድ ገዚእርእስና ክንዲሎ ይግባእ።
የሱስ “ነዙ እትፈልጥዎ እንተ ኾንኩም፣እንተ ገበርክምዎስ ብጹኣን ኢኹም” ይብል። (ዮሃንስ 13፣17) ከምኡ‟ውን “ፍቓድ እቲ ኣብ
ሰማያት ሎ ኣቦይ ዙገብር ዯኣ እምበር፣ ጎይታይ ጎይታይ፣ ዙብለኒ ኹሉ፣ መንግስተ ሰማያት ዙኣቱ ኣይኮነን።” (ማቴዎስ 7፣21)።
ሃዋሪያ ጳውሎስ ዜጸሓፎ “ከምቲ ኹሉ ሳዕ ዜተኣኩም፣ ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ” (ፊልጲ 2፣12)።
ብኸመይ ኣገባብ መጽሓፍ ቅደስ ዜያዲ ከነጽንዕ ንኽእል
ከም ዜኾነ ዓይነት ትምህርቲ ፣ ስሩዕ መዯብ ፣ውጢንካ ምንባብ እቲ ቀንዱ ሓጋዙ እዩ። ኣብ መጀምሪያ ናይዙ መጽናዕቲ እዝም ዜስዕቡ
ሓሳባት ተዋሂቦም ኣለዉ። መጽሓፍ ቅደስ ንባዕሉ ናይ ገዚእ ርእሱ ዜበለጸ ኣስተርጋሚ አዩ።ኩሉ ግዛ ኣቀማምጣ እምነ-ጽሑፍ ኣብ
ግምት የእትዎ፣ከምኡ‟ን ምስ‟ቲ ካልእ መጽሓፍ ቅደስ ንበብካዮ እምነ-ጽሑፍ ኣወዲድር።
ክሳብ መወዲእታ እንዲኸድካ እዙ መንገዱ፣ እቲ ምሉእ ሰረታዊ እምነት ብ ንጹርን የወላውልን ጥቕሲታት መጽሓፍ ቅደስ ዜተዯገፈ
ክትርዲእ\ኢኻ።ምስ እዙ መሰረት ኩሉ ብርቱዕ ፣ ወይ ተጋራጫዊ ዜመስል ጥቕሲታት ግልጺ ወይ ውሁድ ክ‟ከውን አዩ።
ዜኾነ ስምምዕ፣ ዯረታዊ ጥቕሲታት ወይ ሓተታ መጽሓፍ ቅደስ ሓዯ ሓዯ ግዛ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን እቲ እዙ
ጥርናፈታት ብዚዕባ እቶም ብመንፈሳዊ ጽሑፍ ይተመርሑ ክዜከሩ ኣለዎም።እንተዯኣ መዯምዯምታ ነቲ ኣስተምህሮ ናይ ቅደስ ጽሑፍ
ዜቃወም ኮይኑ፣ ስሕተት ክኸውን ኣለዎ።(ዮሃንስ10፣35 ግብሪ ሃዋሪያት 5፣29)።
ዕላማ ናይዙ ብመስመር መጽናዕቲ፣ ነዚ መጽሓፍ ቅደስ ገዚእ ርእስኻ ንኸተስተውዕል ንምሕጋዜ ፣ መታን ከምላታ ንኽትቅበላ ፣ ቃል
ኣምላኽ ንዜሰምዕዎን ንዜእዜዎን ትሰፋ ናይ ልኣለማዊት ሂወት ይህብ።
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ጽማቕ
· መጽሓፍ ቅደስ ቃል ኣምላኽ እዩ፣
· መጽሓፍ ቅደስ ንምእማን ሐጉሱ ምኽንያታት ኣለዉና
· መጽሓፍ ቅደስ እንተይኣሚንናን ንኣምላኽ እንተይተኣዙዜናን ላለማዊ ሂወት ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና።
እምነ-ጽሑፍ ንምንባብ መጽሓፍ ቅደስ
2ጢሞቴዎስ 3፣2 2ጴጥሮስ 1 ሉቃስ 24 ግብሪ ሃዋርያት28፣23-31 ኤፌሶን4፣21-32
ኣድራሻና
Carelinks,
PO Box 152,
Menai NSW 2234
AUSTRALIA
www.carelinks.net
www.biblebasicsonline.com
ሕቶታት መጽናዕቲ ቁ.1
ነቲ ቅኑዕ መልሲ ኣስምረሉ ብድሕሪኣኡ ድማ ብጫ ምልክት ግበረሉ፣ ንዚ ንእሽቶ መጽሓፍ ብምቅላብ መልስ። ሓዯ ሓዯ ሕቶታት ካብ
ሃዯ ንላዕሊ መልሲ ክህልዎ ይካኣል እዩ፣
1. ጽሓፍ ቅደስ ዯራሲኣ መን እዩ?
ሀ) ጳውሎስ
ለ) ሙሴ
ሐ) እግዙኣብሄር
መ) ዲኑአል
2. የሱስ ኣብ መገዱ ኤማሁስ፣ ኣንታይ ክፋል ናይ ብሉይ ኪዲን ተጠቒሙዩ ነቶም ክልተ ሰዓብቱ ብዚዕባ ነብሱ ዜገለጽ ዜገበረ?
ሀ) ጽሑፋት ናይ ነቢያት
ለ) ጽሑፋት ሙሴ
ሐ) መዜሙር
መ) መጽሓፍ ምሳሌ
3. ናይ ምዉት ባሕሪ ጥቕላል ብራናታት ኣብ _________ እዮም ተረኺቦም፣
ሀ) 1749
ለ) 1794
ሐ) 1914
መ) 1947
4. ነብዪ ሚክያስ ኣበይ እዩ እቲ የሱስ ከምዜውለድ ተነቢዩ?
ሀ) ዮርሳሌም
ለ) ቤትኤል
ሐ) ቤተሊሄም
መ) ባቢሎን፣
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5. እቶም መጻሕፍቲ ናይ መጽሓፍ ቁደስ ብልዕሊ _____ ክፍለ ግዛ እዮም ተጻሒፎም፣
ሀ) 50 ዓመታት
ለ) 15 ዓመታት
ሐ) 1,500 ዓመታት
መ) 150 ዓመታት
6. የሱስ “ነዙ እትፈልጥዎ እንተ ኾንኩም፣ ______ ብጹኣን ኢኹም” ይብል።
ሀ) “ንኻልኦት ኢንተነገርኩም‟‟
ለ) “እንተ ገበርክምዎ”
ሐ) “እንተ ከርኩምዎም”
መ) “ርግጸኛታት እንተኾንኩም”
7. መጽሓፍ ቅደስ ክንዯይ ፍሉያት መጻሕፍቲ ሒዚ ኣላ፣
ሀ) 66
ለ) 27
ሐ) 39
መ) 23
8. ጴጥሮስ ኣብ 2ይ መልእኽቱ ዜጠቕሶ እቲ “እሙን ቃል” እንታይ ነሩ?
ሀ) ብዚዕባ ምዜራብ
ለ) ብዚዕባ ምዜማር
ሐ) ብዚዕባ ምትንባይ
መ) ብዚዕባ ምእማን
9. ብዚዕባ‟ቲ ግብሪ ሃዋርያት 28፣23-31 ኣብ ዜተጻሕፈሉ ግዛ ጳውሎስ ኣበየነይቲ ከተማ ይነብር ኔሩ?
ሀ) ሮማ
ለ) ኤፌሶን
ሓ) ዮርሳሌም
መ) ኣሌክሳንድርያ፣
10. ብዚዕባ መዯብን ዕላማን ኣምላኽ ነዚ ምድሪ ምሉእ መረዲእታ ክህበና ዜኽእል እንታይ አዩ፣
ሀ) ጥቕላል ብራና ምዉት ባሕር
ለ) ሕጊ ኣይሁድ
ሐ) መጽሓፍ ቅደስ
መ) ጽሑፋት ስነ-ጥንቲ
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