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ስነ መጽሐፍ ቅዱስ

1. መግቢያ  

 የአለም ኃማኖቶች የራሳቸው የሆኑ “ቅዱሳት መጽሐፍት” ብለው 

የሚጠሯቸው የሃይማኖት መጽሃፍት አሏቸው። ለምሳሌ፦ 

ይሁዲ (ብሉይ ኪዳን፣ ታልሙድ፣ቶራ)፤ እስላም - ቁራን 

እንዲሁም የክርስቲያን እምነት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ 

አለው።  

 ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በሙሴ በኩል የሰጠው ኪዳን ሲሆን 

(ዘጸ.24፡8)፤ አስቀድሞ በነቢዩ ኤርሚያስ በኩል እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን እንደሚያቆም ተሰፋ 

የሰጠው እንዲሁም የገለጠውና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰረተው ኪዳን ነው (ኤር.31፡31-

34፤ማቴ.26፡28፤ 1ኛቆሮ.11፡23-24፤ዕብ.8፡6-8)።      

 ቅዱስ አውግስጦስ የሁለቱን ኪዳኖች ግንኙነት አስመልክቶ ሲናገር እንዲህ አስቀምጦታል፤ አዲስ ኪዳን 

በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነበር፤ ብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳን ተብራርቷል”። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

የሁለቱም ኪዳኖች መሃከለኛ ርዕስ ነው (ዕብ.7፤ ሉቃ.24፡27፤44፤ ዮሃ.5፡39)። 

2. መንፈስ ቅዱሳዊ አብርሆት በማግኘት መነሳት 

 መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈሱን ያኖረበት መጽሐፍ ነው። ይህንን አሳብ ለመግለጥ አዲስ ኪዳን 

በመጀመሪያ በተጻፈበት በግርኩ ቃል (Theopnesustia - ቲዮፍኔይስቲያ) ይለው። እግዚአብሔር 

መንፈስ እንዳለበት ለማሳየት ደግሞ ሲናገር (entusiasmos - ኤንቱሲአስሞስ) ይለዋል፤ ትርጉሙም 

የእግዚአብሔር መንፈስ የወረሰው (possessed by God) ማለት ነው።   

 ቅዱሳት መጽሃፍት የተጻፉት የሰው አዕምሮና ፈቃድ ሙሉ በሙሉ መንፈሳዊ አብርሆት ስላገኘ ነው 

(2ጴጥ.1፡21)።          

 ቅዱሳት መጽሃፍት የእግዚአብሔርን ሃሳብ መግለጫዎች ናቸው። እግዚአብሔር መንፈሱን ያኖረባቸው 

ራሱንም የገለጠባቸውና በህይወትም ምን ማድረግ እንደሚገባ ተግባራዊውን ነገር የሚያስተምሩ ናቸው 

(2ጢሞ.3፡16)። ቅዱሳት መጽሃፍት ለማጥፋት በብዙ ቢሞከርም ፈጽሞ አልተቻለም (ዮሃ.10፡34-35)። 
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3. የእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ወደ እኛ እንዴት ሊተላለፍ ቻለ? 

 እግዚአብሔር ለነቢያቱና ለሌሎቹም በተለያየ መንገድ ተናገራቸው፤ 

ለምሳሌ፦ 

 በመላዕክት ዘፍ.19

 በህልም ዳን.7፡1፤ዘኁ.12፡6

 በራዕይ ኢሳ.1፡1፤ህዝ.1፡1፤8፡3፤11፡24፤43፡3፤ ሆሴ.12፡10

 ልዩ  ተአምራት ዘጸ.3፡2፤መሳ.6፡37

 በተፈጥሮ መዝ.19፡1-4

 በሚሰማ ድምጽ 1ሳሙ.3፡4

 በውስጥ ኅሊና ሮሜ.2፡14-16

 በዕጣ ምሳ.16፡33

 በሌላው ነቢይ የተላለፈውን 

የትንቢት መልዕክት 

በማጥናት 

ዳን.9፡1-2

 በነቢያቱና በቃል ጽሁፍ 

ተናግሯል  

ዕብ.1፡1፤ 2ጴጥ.1፡21፤ 2ሳሙ.23፡2፤ ኤር.1፡9

 መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ስንል ምን ማለታችን ነው? 

 እንዲጻፍ የተንቀሳቀሰው ራሱ እግዚአብሔር ነው (1ጴጥ.1፡21)። 

 እግዚአብሔር ሲነቃሰቀስ የሰው አፍም ቃሉን ተሞላ 

 እግዚአብሔር ራሱን ገለጠ ሰው ደግሞ የተገለጠለትን ዘገበ 

 መጽሐፍ ቅዱስ ስልጣኑን ያገኘው ከእግዚአብሔር ነው። 

 አብርሆት ከትርጉምና ከመገለጥ የተለየ ነው (1ቆሮ.2፡10)። 

 መገለጥ ማለት እግዚአብሔር ራሱን በክርስቶስ ስብዕና ውስጥ ገለጠ (ገላ.1፡16) እንደሚለው አይነት 

ሲሆን፤ እግዚአብሔር መገለጡን ሰጠ እውነቱን ገለጠ፤ ሰው ደግሞ ተቀብሎ ተረጎመው።  

 በዕብራይስጥ “ጋላህ” ማለት ሲሆን ትርጓሜውም ገሃድ ማውጣት ማለት ነው።  

 በግሪክ “አፖካሊተን” ማለት ሲሆን ትርጓሜውም መጋረጃን መክፈት ወይንም 

ማንሳት እንደ ማለት ነው።  
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 በላቲን “ሬቬላሬ” ማለት ሲሆን ትርጓሜውም ከግሪኩና ከዕብራይስጡ ጋር አንድ 

አይነት “መገለጥ” ማለት ነው።  

 በመንፈሳዊ መገለጥ መነሳሳት 

 እግዚአብሔር መገለጥን ይሰጣል ሰው ደግሞ 

በመንፈስ ቅዱስ በመመራት በፊደላት 

መዘገበው። የእግዚአብሔር ድርሻ መገለጥን 

መስጠት ሲሆን የተገለጠውን መመዝገብ 

በመንፈስ ቅዱስ አብርሆት የሰው ድርሻ ሆኗል። 

በዚህ መንገድ ነቢያትና ሃዋርያት 

የእግዚአብሔርን ቃል ለእኛ ከእርሱ ተቀብለው 

አስተላለፉልን (2ጴጥ.1፡20-21)። 

 ቅዱሳን መጽሐፍት ስልጣን ያላቸው መጽሐፍት 

ናቸው። ለዚህ ማስረጃ የሚከተሉትን ጥቅሶች ተመልከት/ቺ።  

 እግዚአብሔር ያለው ቅዱሳት መጽሐፍት ያሉት ደግሞ እግዚአብሔር ያለው እንደሆነ 

በመግለጽ በብሉይ ኪዳን ሆነ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በተደጋጋሚ ተጽፎ እናገኘዋለን። 

ምሳሌ፦   

እግዚአብሔር ያለው ቅዱሳት መጽሐፍት ያሉት

ዘፍ.12፡3 ገላ.3፡8

ዘጸ.9፡16 ሮሜ.9፡17

ቅዱሳት መጽሐፍት ያሉት እግዚአብሔር ያለው

ዘፍ.2፡24 ማቴ.19፡4-5

መዝ.2፡1 ሃዋ.4፡24-25

መዝ.2፡7 ዕብ.1፡5

መዝ.16፡10 ሃዋ.13፡35

መዝ.94፡7 ዕብ.3፡7

መዝ.104፡4 ዕብ.1፡7

ኢሳ.55፡3 ሃዋ.13፡34

2ጢሞ.2፡16፤ 1ቆሮ.2፡13፤ ማቴ.4፡4፣7፣10፤ ሉቃ.24፡27፣44፤
ዮሃ.5፡39፤ ዕብ.10፡7፤ ማቴ.21፡42፤ ሮሜ.15፡4፤ 2ጴጥ.3፡16፤ 

ማቴ.5፡18፤ ዕብ.5፡12፤ ኤር.26፡2፤ ራዕ.22፡18-19)
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4. መንፈስ ቅዱስ ጽሁፉን የሚቆጣጠር ቢሆንም ዘጋቢዎቹም ድርሻ ነበራቸው 

 ዘጋቢዎቹ የሚያደርጉትን የሚያውቁ፣ በመታዘዝና በፈቃደኝነት የሚያደርጉ ነበሩ። ለምሳሌ ዳዊት 

እግዚአብሔር በእርሱ ተጠቅሞ እንደሚናገር በሚገባ ተረድቶ ነበር (2ሳሙ.23፡2)። በመንፈስ 

ቅዱስ አብርሆት አግኝተው የተነሳሱ ቢሆኑም የሚጽፉትን ቃላት ለመመዘን ሃሳቡን በቅደም 

ተከተል ማስቀመጥና ችሎታቸውን ይጠቀሙ ነበር። 

5. መጽሐፍ ቅዱስ መቼ ተጻፈ? 

 የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የተጻፉት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1400-400 ዓ.ዓ. ባሉት አመታት ውስጥ 

ሲሆን አዲስ ኪዳን ደግሞ ከ45 -100 ዓ.ም. ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ተጽፏል። 

6. መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉት እነማን ናቸው? ከብዙ በጥቂቱ ለምሳሌ፦ 

ጸሃፊው ሙያው የጻፈው መጽሃፍ

ሙሴ እረኛ (የህዝብ መሪ) ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም

ኢያሱ የጦር መሪ መጽሐፈ ኢያሱ

ሰሎሞን ንጉስ ምሳሌ፣መክብብ፣መኀልየ

ነህምያ ጠጅ አሳላፊ መጽሐፈ ነህምያ

ዳንኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ትንቢተ ዳንኤል

ማቴዎስ ቀራጭ የማቴዎስ ወንጌል

ሉቃስ ሐኪም የሉቃስ ወንጌል፣የሃዋርያት ስራ

ጳውሎስ ምሁር የጳውሎስ መልዕክቶች

7. የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውነተዎች 

1. የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጣን ከጸሃፊዎቹ ማንነትና ስልጣን አይደለም (ዕብ.1፡1፤1ቆሮ.14፡37) 

2. መጽሐፍ ቅዱስ ከስህተት የጠራ ነው፤ እውነተኛ መጽሐፍ ነው (ዮሃ.17፡17፤ ሮሜ.3፡3-4፤ ዮሃ.8፡31-

32፤ 2ቆሮ.1፡20፤ ዘፍ.3፡4፤ 2ነገ.5፡22) 

3. መጽሐፍ ቅዱስ ኀይል አለው፤ የመለወጥ፣ልብን የማቅናት፣የምክርና የማዳን ኀይል አለው። 

(ዮሃ.6፡63፤ ዕብ.4፡12፤ ኤር.23፡29፤ 1ተሰ.1፡5፤ 1ቆሮ.1፡18፤2፡4፤ ሃዋ.20፡27፤ 2ጢሞ.3፡15-17፤ 

ሉቃ.16፡29) 
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8. የመጽሐፍ ቅዱስ አላማ ምንድነው? 

 መጽሐፍ ቅዱስ 3 አላማዎች አሉት፦ 

i. ሰዎችን ከኃጢአትና ከፍርድ በክርስቶስ ባለ ዕምነት ለማዳን ነው (ሮሜ.5፡8-9፤ 2ጢሞ.3፡15) 

ii. አማኞችን ለማስተማርና ቅድስና ባለው መንገድ ሁሉ ለመምራት (ለማሰልጠን) (መዝ.119፡105፤ 

2ጢሞ.3፡16-17) 

iii. ለማህበራዊ ኑሮ ሰው ከሰው ጋር ወይንም አንድ መንግስት ህዝቡን ስለሚመራበት ስርዓትና 

ህግ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማግኘት እንችላለን። 

9. የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅም ምንድነው? 

i. ሰዎች ሁሉ ቃሉን ሊጠቀሙበት ይገባል፦ እግዚአብሔር ቃሉን የሰጠበት ምክንያት ወደ ፍጻሜ 

እንዲደርስ መጽሐፍ ቅዱስን ልንጠቀምበት ይገባል። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያገኙና 

እንዲያውቁ (ኢሳ.11፡9) ወንጌልን መስበክና ማስተማር (ማር.16፡15) ይገባል። 

ii. እንዴት እንጠቀምበት፦ 

1. ቃሉን መስማት   (ሉቃ.11፡28) 

2. ቃሉን ማንበብና ማጥናት (ዮሃ.5፡35) 

3. ቃሉን መረዳትና መያዝ (ማቴ.24፡15) 

4. የነበብነውንና የተማርነውን ማሰላሰል (ኢያሱ.1፡8፤ ዘዳ.6፡6፤ ሉቃ.2፡19፤51) በዚህ 

መንገድ ነው ወደ ልባችን የሚደርሰውና በረከት የሚሆነን። 

5. እውነት እንደሆነ ልንቀበለውና ልናምነው ይገባል። ኢሳያስ ስላላመኑ ሰዎች ይናገራል 

(ኢሳ.53፡1)፤ ጌታም በወንጌል እመኑ አለ (ማር.1፡15፤ ዮሃ.4፡50፤ ኢያሱ 1፡8፤ 

ማቴ.28፡20)። 

6. ለሌሎች ልናስተምረው ይገባል (ዘዳ.6፡7፣ መዝ.77፡5፤ ማር.16፡15፤ ቆላ.4፡16)። 

የሚያውቁ ለማያውቁ ሊያክፍሉ (ሊያስተምሩ) ይገባል። 

10. መጽሐፍ ቅዱስ የተመሰለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው/ 

እሳት ኤር.23፡29

መዶሻ ኤር.23፡24

መብራት መዝ.119፡105
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መስታዎት ያዕ.1፡23

ወተት 1ጴጥ.2፡2

በትር ራዕ.11፡1-2

ዘር 1ጴጥ.1፡23፤ሉቃ.8፡22፤ያዕ.1፡18

ሰይፍ ዕብ.4፡12

ውሃ ኤፌ.5፡26፤ዮሃ.15፡3፤17፡17፤መዝ.119፡5፣9

ወርቅ መዝ.19፡10፤ራዕ.10፡10

ማር መዝ.19፡10

ሚስማር (ችንካር) መክ.12፡11

ዳቦ ዘዳ.8፡3፤መዝ.119፡103፤ኢሳ.55፡10፤ዘጸ.16

ዕንቁ ማቴ.7፡6

መልኅቅ ዕብ.6፡18-19

ኮከብ 2ጴጥ.1፡19፤ራዕ.2፡28

ስጋ ዕብ.5፡14

11. የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች 

 የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት 

o ኦሪት  = ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም 

o ታሪክ  = ከኢያሱ እስከ አስቴር 

o መዝሙራት = ከኢዮብ እስከ መኀልየ መኀልይ 

o ነቢያት  =ከኢሳያስ እስከ ሚልክያስ 

 የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት1

o ወንጌላት  = ከማቴዎስ እሰከ ዮሃንስ 

o ታሪክ  = የሃዋርያት ስራ 

o መልዕክት = ከሮሜ እስከ ይሁዳ 

o ትንቢት  = የዮሃንስ ራዕይ 

1 2ጢሞ.2፡15፤ ገላ.3፡23-24፤ ዕብ.10፡1 
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12. መጽሐፍ ቅዱስን በተሳሳተ መንገድ መጠቀም2

 የራስን ድካም ለመሸፈን 

 የስህተትን ትምህርትን ለመደገፍ 

 ለባዕድ አምልኮ ጥንቆላ  

 ለመዘበቻና ለመዘባበቻ 

13. መንፈስ ቅዱሳዊ አብርሆት (Illumination) 

 ሬማዊ መገለጥ ማለት መንፈስ ቅዱስ የተጻፈውን ቃል በልዩ መረዳት ላለንበት ሁኔታ፣ወቅትና ጊዜ 

የሚሆን መል ዕክት አድርጎ ሲገልጥልን አብርሆት ይሆናል። 

 አብና ወልድ ከበዓለ ኀምሳ በፊት የመለኮትን እውነት ገልጠው ነበር (ማቴ.16፡15-17)። 

 ትንሳዔ ዕለት ጌታ ወደ ኤማሁስ ይጓዙ ለነበሩት ደቀ መዛሙርት ከቅዱሳት መጽሐፍት ምስጥሩን 

ይገልጥላቸው (ሬማ) ነበር (ሉቃ.24፡27፣31፣45)። 

 ኢየሱስ ከሄደ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ እውነት ሁሉ ደቀ መዛሙርትን እንደሚመራ ተናግሯል 

(ዮሃ.16፡13)። 

 እግዚአብሔርን ለሚወዱት ያዘጋጀውን ነገር የሚገልጠው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ነው (1ቆሮ.2፡9-

10)። 

 ስለ እግዚአብሔር መረዳት የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ  አማካይነት ምስጢሩ ሲገለጥልን ነው። 

የመጽሐፍ ቅዱስ መልዕክት ፊት ለፊትና ምሳሌያዊ በሆነ አነጋገር የተላለፈ ነው።  

 መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞችና መዝገበ ቃላትና ተርጓሚ 

ማብራሪያዎች መጠቀም ይረዳል።  

 ከማንኛውም የበለጠ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ (ተርጓሚ) ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው።  

14. መጽሐፍ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን እንዴት ተቀባይነት ሊያገኝ ቻለ? 

 የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በመንፈስ ቅዱሳዊ አብርሆት ሰዎች ተነሳስተው መጻፋቸው እንዴት ልናውቅ 

እንችላለን? የመጽሐፍ ቅዱስ  ክፍል የሆነው መጽሐፍ በቤተ ክርስቲያን ተቀባይነት አገኘ ማለት 

መጽሐፍ ስልጣን አለው ማለት ነው።  

2 ማቴ.4፡6፤ ዘዳ.18፡19-22፤ ሃዋ.16፡16-18፤ 1ሳሙ.6፡2
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 የብሉይ ኪዳን  መጽሃፍት ቀደም ሲል በአይሁድ ዕምነት ስልጣን 

ያላቸው መጽሐፍት መሆናቸው ቢረጋገጥም በቤተ ክርስቲያን 

ስልጣን ያላቸው መጽሐፍት መሆናቸውን በሚያስረዳ ሁኔታ 

በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና በሃዋርያቱ አማካይነት በአዲስ ኪዳን 

መጽሐፍት ውስጥ ተጠቅሰው ማስተማሪያ ሆነዋል። 

 አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሆነ መጽሐፍ መለኪያን ሞልቶ 

በቤተ ክርስቲያን ተቀባይነት ያለው መጽሐፍ ለመሆኑ ቀጥሎ 

ላሉት ጥያቄዎች አጥጋቢ መልስ መስጠት ሲችል ነው።  

i. መጽሃፉ በጥንት የቤ/ክ አባቶች ጽሁፍ ውስጥ 

በዋቤነትና ከውስጡ ተጠቅሶና በቤ/ክ ውስጥ ምን ያህል 

ተቀባይነት አለው?ነበረው? 

ii. የጥንት አባቶች መጽሐፉን የጻፉትን ቅዱሳን ምን ያህል 

በመንፈስ ቅዱሳዊ አብርሆት ተነሳስተው እንደ ጻፉት 

ዋጋ ይሰጡታል? 

iii. ከሌሎች ቅዱሳት መጽሃፍት ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ 

ነው? 

 ቅዱሳን በዋናው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መግባት የለባቸው ብለው የተከራከሩባቸው መጽሐፍት 

አዋልድ3 ተብለው ይጠራሉ። እነርሱም ከዚህ እንደሚከተለው ስማቸው ተዘርዝሯል። 

i. ኤስራድስ ቀዳማዊ 

ii. ኤስራድስ ካልዕ 

iii. መጽሐፍ ጥበብ 

iv. መጽሐፈ መክብብ 

v. ተረፈ ኤርሚያስ 

vi. የሱዛና ታሪክ 

vii. ጸሎተ ምናሴ 

viii. መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ 

ix. መጽሐፈ መቃብያን ካልዕ 

x. መጽሐፈ መቃብያን ሳልስ 

xi. መጽሐፈ መቃብያ ራብዕ 

3
አዋልድ በመባል የሚታወቁት ሰማኒያ አሃዱ በተባለው መጽሃፍ ቅዱስ ውስጥ ያለቱ 18ቱ መጽሐፍት ናቸው። 81 መጽሐፍት የያዘው የተዋህዶ 

መጽሐፍ ቅዱስ በውስጡ የያዛቸው አዋልድ መጽሐፍት የተጻፉት ከስደት መልስ እሰከ ክርስቶስ መወለድ ባለው 400 አመታት ጊዜ ውስጥ ነው። 
በዚህ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው አነሳሽነት የጻፉት ብዙ መጽሃፍት አሉ። አዋልድም ከነዚህ ውስጥ ናቸው።  

እነዚህ መጽሐፍትን ማን እንደጻፋቸው
በርግጠኝነት ሳያውቁ ሲቀሩ መጽሐፉ በቀኖና 
ውስጥ ይጨመር ወይስ አይጨመር ለሚለው 
ሞጋች ጥያቄ ውሳኔ ለመስጠት ለአብያተ 
ክርስቲያናት ረዢም ጊዜያት ወስዷል (ለምሳሌ፦ 
የዕብራውያን መጽሐፍ)
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xii. መጽሐፈ ዮዲት 

xiii. መጽሐፈ ጦቢት 

xiv. መጽሐፈ አስቴር 

xv. መጽሐፈ ባሮክ 

xvi. መዝሙረ ሰለስቱ ደቂቅ 

xvii. ቤልና ዘንዶው 

xviii. መጽሐፈ ኢያሱ ወደ ሲራክ 

15. ሰፕቱጀንት (LXX)  

 በብሉይና በአዲስ ኪዳን መካከል ባለው ጊዜ 

ውስጥ ግሪክኛ ቋንቋ (ኮይኔ ግሪክ) የሮምን 

አለም የንግድና ቋንቋ ሆኖ አድጎ ነበር። 

በመሆኑንም በ72 የአይሁድ ሊቃውንት 

(ምሁራን) አማካይነት ብሉይ ኪዳን በ250 

ዓ.ዓ. ገደማ ወደ ግሪክኛ ተተረጎመ።  ይህም 

የብሉይ ኪዳን ዕትም ሴፕቱጀንት ተብሎ 

ተጠራ። ትርጉሙም 70 እንደማለት ነው።  

16. ቮልጌት  

 “ቮልጌት” የተባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ጄሮም በተባለ 

በአንድ የካቶሊክ ቤ/ክ ካህን (የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቅ) የተተረጎመ 

የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ነው። የተተረጎመውም በ388 ዓ.ም. 

ነው። ቮልጌት ከሴፕቱጀንትና ከአዲስ ኪዳን መዛግብት ወደ ላቲን 

የተተረጎመ ነበር። ትርጉሙም ዛሬ የምንጠቀምባቸውን 66ቱን 

መጻህፍትን አካትቶ የያዘ ነበር።  
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17. የሙት ባህር የመጽሐፍት ጥቅልሎች 

 1947-52 ዓ.ም. ከሙት ባህር 

በስተምዕራብ በሚገኝ ምድረ በዳ 

የኩምራን ዋሻዎች በሚባሉ 

ስፍራዎች ውስጥ የተገኙ 

የዕብራይስጥ፣ የአራማይክና የግሪክ 

ቅጂዎች ናቸው። እነዚህ ቅጂዎች 

እስከዛሬ  ከተገኙ የአርኪዎሎጂ 

ውጤዎች ከፍተና አድናቆት ያተረፉ ናቸው። ምክንያቱም እሰከዛሬ በሰው እጅ ከሚገኙ የጥንት 

መጻህፍት ሁሉ የበለጠ እድሜ አላቸው። መጻህፍቱ መገኘት የጀመሩት ከ1947 ዓ.ም. በአጋጣሚ ነው። 

አንድ አረብ እረኛ ልጅ ፍየል ጠፍታበት ሲፈልግ ወደ አንድ ዋሻ ድንጋይ ሲወረውር በድንገት የሸክላ 

መሰበር ድምጽ ይሰማል። ጓደኛውን ጠርቶ ወደ ዋሻው ሲገቡ በተሰበረው ማሰሮ ውስጥ አያሌ የብራና 

ጥቅሎች በሃር ጨርቅ ተጠቅልለው ያገኛሉ። ገንዘብ የሚያስገኝ ነገር እንደሆነ ሲረዱ ወደ ቤተልሄም 

ከተማ ወስደው በጭንቅ ለአንድ አቡንና የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር በርካሽ ዋጋ ይሸጧቸዋል። በዚያ ወሬ 

አርኪዎሎጂስቶች ይማረኩና ባደረጉት ፍለጋ በአካባቢው ካሉ ብዙ ዋሻዎች እጅግ በርካታ ቅጂዎች 

ተገኝተዋል፤ በተደረገውም ጥናት አካባቢው ታሪካዊ የነበረ የገዳም ስፍራ መሆኑ ታውቋል።  

 ኤሰንስ የሚባሉ ወግ ኣጥባቂ የአይሁድ ሃይማኖት ክፍሎች በክርስቶስ ዘመን ነበሩ። (በአዲስ ኪዳን 

አልተጠቀሱም) እነዚህ ጥቅሎች የተገኙትም በነርሱ ገዳም ነበር። መጽሃፍቱም የተገለበጡት ከነርሱ 

ነበር። የተገኙት መጻህፍት ከመጽሐፈ አስቴር በቀር የብሉይ ኪዳን ክፍሎችና በሙሉና አዋልድ 

መንፈሳዊ ታሪኮች መዝሙራት ኮመንተሪዎች ስለገዳማቸው የተጻፉ ታሪኮች ወዘተ. ነበሩ። ቆይቶም 

እረኞቹ በጥቂት ብሮች ለአቡኑ የሸጧቸው መጻህፍት የእስራኤል መንግስት በአሜርካ ዶላር 250 ሺህ 

ገዝቶ አስቀርቷቸዋል። ሌሎች መጻህፍት በከፊል በዮርዳኖስ መንግስት እጅ ነበሩ።  

18. ሱሪስት (ሲሪያክ) 

 ቋንቋው የሶሪያውያን ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ 

ከተተረጎመበት ቋንቋቸው አንዱ ነው።  
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19. የመጽሐፍ ቅዱስ ዋንኛ አስፈላጊ መዛግብቶች የትኞቹ ናቸው?  

 ኮዴክስ ሲናይቲከስ  - ከብሉይ ኪዳንና ግሪኩ አዲስ ኪዳን 75% 

 ኮዴክስ ቫቲካነስ  - ከብሉይ ኪዳንና ከግሪኩ አዲስ ኪዳን 90% 

 ኮዴክስ አሌክሳንድረስ - ከብሉይ ኪዳንና ከግሪኩ አዲስ ኪዳን 90% 

 የቮልጌት የላቲን ትርጉም  

 የብሉይ ኪዳን “ማሶሬቲክ” የዕብራይስጥ የመጽሐፍ ጥቅልሎች 

 የሙት ባህር የመጽሐፍት ጥቅልሎች 
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20. የኑፋቄ ትምህርት ልዩ ባህርያት 

 የኑፋቄው እምነት መለያው ባንዲራ የኑፋቄው መስራች የሚሰጠው ቦታ እንደ ነቢይ፣ሃዋርያ፣መሲህ 

ወይም ደግሞ የእውነት መፍለቂያ ምንጭ አድርጎ መቁጠር ነው። ምሳሌ፦ እስልምና፣የዮህዋ 

ምስክር፣ክርስቲያን ሳይንስ፣ ሞርሞን ወዘተ. 

 ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ የመሪውን መገለጥ ማመን 

 መጽሐፍ ቅዱስ የእነርሱን እምነት የሚቃወም ነገር ከተነገረ ያንን በተለየ “መገለጥ” መተርጎም 

 እነዚህ የኑፋቄ መምህራን ከመደበኛው ሰው ይልቅ ከእግዚአብሔር ጋር በተለየ ግንኙነት እንዳላቸው 

ያወራሉ፡፡ 

 እነዚህ የኑፋቄ መሪዎች ታሪካዊዋ ቤተ ክርስቲያን ከመስመር እንደወጣች በመናገር ይተቻሉ። ስለዚህም 

እነርሱ ብቻ እውነተኞችና ወደ ትክክለኛው መስመር ለማምጣት እንደተላኩ ያስተምራሉ። ምሳሌ፦ 

ዮሴፍ ስሚዝ፣ መሃመድ፣ ሜሪ ቤከር ኤድ… 

 እግዚአብሔር ከቃሉ በላይ የሆነ አዲስ አለም አቀፍ ራዕይ ሰጥቶኛል ለማለት አይመለሱም። 

 መጽሃፍ ቅዱስ  ለዘመናዊው ሰው የሆነ መልዕክት የለውም ብለው ያምናሉ። 

 የመጽሐፍ ቅዱስን ብቸኛ ስልጣን አይቀበሉም። 

 ከቃሉ ላይ ይጨምራሉ ወይንም ይቀንሳሉ። 

 የበዙ የሃሰት ትንቢቶች ስለዘመኑ ተናግረዋል፤አንዱም አልተፈጸም። 

Operation Ezra is the teaching ministry of Zion’s Glory church. In the Operation Ezra we

train and equip believers for the work of ministry. We learn, we serve we grow in the

lines of Christ. For further information please feel free to contact us in the following address:-

የጽዮን ክብር ቤተ ክርስቲያን

Operation Ezra

P. o. box 340 station main

Surrey, B.C. V3T 4M4

www.zionsglorychurch.com

tel. 778.834.0903

leasfaw@gmail.com


