
 

ሀ  የጌታ ጽንሰቱ፥ሌዯቱና እዴገቱ  (1፥5-2፥52) 

1. መሌአኩ ገብርኤሌ ዘካርያስን  ማብሰሩና የኤሌሳቤጥ መጽነስ  

1፥5-25 

ከአራቱ ወንጌሊት ውስጥ፥ስሇ መጥምቁ ዮሐንስ ሌዯትና ዕዴገት 
የሚናገረው የለቃስ ወንጌሌ ብቻ ነው።  

በይሁዲ ንጉሥ በሄሮዴስ ዘመን ከአብያ ክፍሌ የሆነ ዘካርያስ የሚባሌ 
አንዴ ካህን ነበረ፤ ሚስቱም ከአሮን ሌጆች ነበረች፥ ስምዋም ኤሌሳቤጥ 
ነበረ።   

1. ሄሮዴስ ተብል የተጠቀሰው ታሊቁ ሄሮዴስ ነው። የሮም የህግ 
ምክር ቤት የአይሁዴ ንጉሥ ብል ሰይሞ ሄሮዴስን በይሁዲ 
በሰማርያ በቤሪያ ክፍሌ ሾሞት ነበር። በጌታ ዘመን እየተሰራ 
የነበረውን የመቅዯሱን ማስፋፋት ያስጀመረውና የአይሁዴ ንጉሥ 
ተወሌድአሌ ተብል ሲነገረው የቤተ ሌሄም ህጻናትን ያስገዯሇው ይህ 
ታሊቁ ሄሮዴስ ነው። (ማቴ2፥16-18 

2. ዘካርያስ እና ኤሌሳቤጥ ሁሇቱም ከካህናት ትውሌዴ ወገን ነበሩ። 
በብለይ ኪዲን ክህነት በዘር ሲሆን በ1 ዜና 24፥1-10 እንዯምናገኘው 
ካህናቱ አገሌግልታቸው በሃያ አራት ክፍሌ ተከፍል ነበር። 
እያንዲንደ ክፍሌ በአሇቆቹ ስም ይጠራ ነበር። ከእነዚህ አሇቆች 
አንደ አብያ ነበር።   

3. ከባቢልን ምርኮ የተመሇሱት አራቱ ቤቶች ብቻ ሲሆኑ (እዝራ  
2፥36-39) ሃያ አራቱን ሰዓት ሇመሙሊት እንዯገና ተከፋፍሇዋሌ።  

 

ሁሇቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁለ ያሇ ነቀፋ እየሄደ በእግዚአብሔር 
ፊት ጻዴቃን ነበሩ።   

1. ወቅቱ እስራኤሌ በባእዲን ገዚዎች እጅ የነበረችበት ወቅት ስሇሆነ፥ 
ሇካህናት አስቸጋሪ ወቅት ነበር። ከገዚዎቹ ጋር የተባበሩ ካህናት 
(ሰደቃውያንና) ህዝቡን ግራ የሚያጋቡት (ወፈሪሳውያን)የነበሩበት 
ወቅት ነው።  

2. ኤሌሳቤጥና ዘካርያስ ግን በታማኝነት እግዚአብሔርን የሚያገሇግለ 
ነበሩ።   

3. ያሇነቀፋ እየሄደ የሚሇውን አንዲንድች <ሁሇቱ በግብረ ሥጋ 
አይገናኙም ነበር>> ብሇው ይተረጉሙታሌ ይህ ትክክሇኛ 
አተረጓጎም አይዯሇም። የእኛም ትርጓሜ ከሩካቤ ንጹሐን ናቸው 
ብል ቢተረጉመውም በሐተታው ሊይ ፥ << ይህንስ ኃጢአት 
አይሇውም ቅደስ ጳውልስ ክቡር አውስቦ ብልታሌ>> በማሇት 
አቃንቶታሌ።  

ኤሌሳቤጥም መካን ነበረችና ሌጅ አሌነበራቸየውም፤ ሁሇቱም በዕዴሜያቸው 
አርጅተው ነበር።   

1. የኤሌሳቤጥ መካንነት በመጽሐፍ ቅደስ ውስጥ ከተጠቀሱት ታሊሊቅ ሴቶች 
መካንነት ጋር የሚነጻጸር ነው። ሳራ (ዘፍ 16፥1) ርብቃ (ዘፍ 25፥21) ሃና 
(1 ሳሙ 1፥2) እና ላልቹም መካን ሆነው የቆዩ ናቸው። በጥንት ዘመን 
መካንነት በሴቶች ብቻ የሚከሰት ተዯርጎ ይታመን ነበር።  

2. እግዚአብሔርን በታማኝነት ማገሌገሊችን፥ ከዚህ ዓሇም መከራ የተሇየን 
አያዯርገንም። ነገር ግን መከራችንን እግዚአብሔር ሇክብሩ ይጠቀምበታሌ 
እኛም በመከራችን ውስጥ እንዯወርቅ እንጠራሇን። 1 ጴጥ 1፥3-9  

እርሱም በክፍለ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገሇግሌ፥   እንዯ  ካህናት 
ሥርዓት ወዯ ጌታ ቤተ መቅዯስ ገብቶ ሇማጠን ዕጣ ዯረሰበት።    

1. በጊዜው የነበሩት ካህናት ብዙዎች ቢሆኑም የመቅዯሱ ሥራ ግን ጥቂት 
ስሇነበረ፥ ብዙ ጊዜ ካህናት ሇአገሌግልት የሚሰየሙት በዕጣ ነበር።  

2. አይሁዴ በምርኮ ሳለ የተጻፈው ሚሽና የተባሇው የትውፊት መጽሐፋቸው 
እንዯሚናገረው ከሆነ፥ አንዴ ካህን በታሊቁ የኢየሩሳላም መቅዯስ ሇማጠን 
የሚገባው በህይወት ዘመኑ አንዴ ጊዜ ሲሆን፥ ይህም ታሊቅ ክብር ነበር።  

3. የዕጣኑ ወዯሰማይ ማረግ እግዚአብሔር ጸልታችንን የመቀበለ፥ ጸልታችንን 
የሚሰማ አምሊክ በሰማይ መሆኑ ምሌክት ነው። መዝ 140፥2 

4. ዘካርያስ ምንም እንኳ የሚያጥነውና የሚያገሇግሇው በኢየሩሳላም መቅዯስ 
ቢሆንም የእግዚአብሔር ዓይኖች የሚሆኑበት ጸልትን ሇመስማት ጆሮዎቹን 
የሚያዘነብሌበት የክብሩ መገሇጫ በሆነ ሥፍራ ስሇሆነ በእግዚአብሔር ፊት 
ሲያገሇግሌ ተባሇ።  

በዕጣንም ጊዜ ሕዝቡ ሁለ በውጭ ቆመው ይጸሌዩ ነበር።   የጌታም መሌአክ 
በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው። ዘካርያስም ባየው ጊዜ ዯነገጠ፥ ፍርሃትም 
ወዯቀበት።    

1. ካህኑ ዘካርያስ ሇማዕጠንት ወዯ መቅዯስ ውስጠኛው ክፍሌ ወዯ ቅዴስት 
ሲገባ፥ ሕዝቡ በውጭ ቆመው ይጸሌያለ።  

2. የእግዚአብሔር መሌአክ በዕጣኑ መሰዊያ በቀኙ ቆሞ  ታየው። ምናሌባትም፥ 
በብለይ  ኪዲን የተጻፈውን የናዲብና የአብዴዩ፥ የቆሬን ሌጆች ታሪክ ሊነበበ 
የእግዚአብሔርን መሌአክ ማየት የሚያስፈራ ነበር።  

መሌአኩም እንዱህ አሇው፦ ዘካርያስ ሆይ፥ ጸልትህ ተሰምቶሌሃሌና አትፍራ 
ሚስትህ ኤሌሳቤጥም ወንዴ ሌጅ ትወሌዴሌሃሇች፥ ስሙንም ዮሐንስ 
ትሇዋሇህ።    

1. የአይሁዴ ትውፊት እንዯነገረን ከሆነ የዘካርስ የማእጠንት አገሌግልት 
በህይወት ዘመን አንዴ ጊዜ የሚዯርስ አገሌግልት ነው። በዚህ ወቅት 
ዘካርያስ ሇብዙ ዘመናት የያዘውን የሌቡን ሐዘን ሇአምሊኩ እያቀረበ ሳሇ 
ነው፥ የእግዚአብሔር መሌአክ የተገሇጠሇት።  

2. ዮሐንስ ማሇት << የእግዚአብሔር ስጦታ>> ማሇት ነው። በስተርጅና  

ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው?  
የጌታችን የመዴኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሌ ቅደስ ለቃስ እንዯጻፈው።  

 
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

ሰኔ 29ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ  1፥5-25 

ዴ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ድ ክ ስ  ተ ዋ ህ ድ  ቤ ተ  ክ ር ስ ቲ ያ ን  በ ል ስ  አ ን ጀ ሇ ስ   
V I R G I N  M A R Y  E T H I O P I A N  O R T H O D O X  T E W A H I D O  C H U R C H  I N  L O S  

A N G E L S   

    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  



የተሰጠ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። 

3. ስም በእስራኤሊውያን ዘንዴ ታሊቅ ሥፍራ አሇው። በዚህም ምክንያት 
ብዙውን ጊዜ ታሊሊቅ  ቅደሳን ሲወሇደ ስማቸው በመሌአክ ተነግሮአሌ። 
<< ስምን መሌአክ ያወጣሌ>> እንዱለ  

 

 ዯስታና ተዴሊም ይሆንሌሃሌ፥ በመወሇደም ብዙዎች ዯስ 
ይሊቸዋሌ።  15 በጌታ ፊት ታሊቅ ይሆናሌና፥ የወይን ጠጅና የሚያሰክር 
መጠጥ አይጠጣም፤ ገናም በእናቱ ማኅፀን ሳሇ መንፈስ ቅደስ 
ይሞሊበታሌ፤   16 ከእስራኤሌም ሌጆች ብዙዎችን ወዯ ጌታ ወዯ 
አምሊካቸው ይመሌሳሌ።   17 እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ሇጌታ 
እንዱያሰናዲ፥ የአባቶችን ሌብ ወዯ ሌጆች የማይታዘዙትንም ወዯ ጻዴቃን 
ጥበብ ይመሌስ ዘንዴ በኤሌያስ መንፈስና ኃይሌ በፊቱ ይሄዲሌ።   

1. ሇቤተሰቡና ሇብዙዎች የዯስታና የተዴሊ ምንጭtl ይሆናሌ። 

2. በጌታ ፊት ታሊቅ ይሆናሌ የሚሇው ትንቢት እንዳት እንዯተፈጸመ 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሊቅነቱን በተናገረበት አንቀጽ ሊይ ለቃስ 
ተርኮታሌ። ለቃ 7፥24  

3. በዘኁሌቊ 6፥1-8 እንዯተነገረው ናዝራዊ እንዯሚሆን  

4. ገና በእናቱ ማኅፀን ሳሇ መንፈስ ቅደስ እንዯሚሞሊበት 

5. የተዘጋጁትን ሕዝብ ሇጌታ (ሇመሲሁ )ሇማሰናዲት በኤሌያስ 
መንፈስ እንዯሚሄዴ  ሚሌ 4፥5-6፤ ማር 9፥13 

ዘካርያስም መሌአኩን። እኔ ሽማግላ ነኝ ምስቴም በዕዴሜዋ 
አርጅታሇችና ይህን በምን አውቃሇሁ? አሇው።  

1. የዘካርያስ ጥያቄ አብርሃም እግዚአብሔርን የጠየቀው ጥያቄ ነው። 
የዘካርያስ ሇየት የሚያዯርገው የበሇጠ ምሌክት ከእግዚአብሔር 
መጠየቁ ነው። ዘፍ 15፥8 

2. በቀዴሞ ዘመን የብለይ ኪዲን አባቶች ምሌክት ጠይቀው ነበር። 
መሳ 6፥36-39፤ 2 ነገሥት 20፥28 ነገር ግን የዘካርያስ ጥያቄ 
ካሇማመን ጋር የተያያዘ ነበር።  

 መሌአኩም መሌሶ፦ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤሌ ነኝ፥ 
እንዴናገርህም ይህችንም የምሥራች እንቅዴሰብክሌህ ተሌኬ ነበር፤   20 
እነሆም፥ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃላን ስሊሊመንህ፥ ይህ ነገር 
እስከሚሆን ቀን ዴረስ ዱዲ ትሆናሇህ መናገርም አትችሌም አሇው።  

1. መሌአኩ ገብርኤሌ በእግዚአብሔር ፊት የምቆም ነኝ ብል በመናገር 
የመሊእክትን አገሌግልት ገሌጦአሌ። መሊእክት በእግዚአብሔር ፊት 
በመቆም የእግዚአብሔርን ፈቃዴና ሐሳብ የሚያገሇግለና << 
የዘሊሇም ህይወትን ይወርሱ ዘንዴ ስሇ አሊቸው ሰዎች ሇአገሌግልት 
የሚሊኩ>> ናቸው። ዕብራውያን 1፥14።  

2. ዘካርያስ ምሌክት ቢጠብቅም (በምን አውቃሇሁ) የተሰጠው 
ምሌክት ዝም ብል የእግዚአብሔርን ሥራ እንዱመሇከት 
የሚያስገዴዴ ነበር።  

 

 

ሕዝቡም ዘካርያስን ይጠብቁት ነበር፤ በቤተ መቅዯስም ውስጥ ስሇ ዘገየ ይዯነቁ 
ነበር። 22 በወጣም ጊዜ ሉነግራቸው አሌቻሇም፥ በቤተ መቅዯስም ራእይ 
እንዲየ አስተዋለ፤ እርሱም ይጠቅሳቸው ነበር፤ ዴዲም ሆኖ ኖረ።    

1. የማዕጠንቱ ጊዜ በጣም አጭር ስሇሆነ የዘካርያስ በመቅዯስ መዘግየት 
በህዝቡ ዘንዴ ስጋት መፍጠሩ አሌቀረም።  

2. በአይሁዴ ረበናት ሌማዴ ካህኑ ካጠነ በኋሊ ህዝቡን ይባርካሌ። ዘካርያስ 
ግን መናገር ስሇተሳነው፥ በምሌክት ብቻ ማሳየት ነበረበት።  

የማገሌገለም ወራት ሲፈጸም ወዯ ቤቱ ሄዯ። ከዚህም ወራት በኋሊ ሚስቱ 
ኤሌሳቤጥ ፀነሰችና። ነቀፌታዬን ከሰው መካከሌ ያስወግዴሌኝ ዘንዴ ጌታ 
በተመሇከተበት ወራት እንዱህ አዴርጎሌኛሌ ስትሌ ራስዋን አምስት ወር 
ሰወረች።    

1. ይህ አይነት አስዯንጋጭ ሁኔታ ከዯረሰበት በኋሊ ሰሞኑ 

እስከሚያሌቅ ዴረስ በአሌግልት ሊይ መቆየቱ ሇአገሌግልቱ ምን 
ያህሌ ታማኝ እንዯሆነ እናያሇን።  

2. መሌአኩ ገብርኤሌ እንዯተናገረው፥ ኤሌሳቤጥ ጸነሰች። ኤሌሳቤጥ 

ኣምስት መሸሸጓ፥ የነገሩን እውነተኛነት ሇማረጋገጥ ነበር። 

3. ኤሌሳቤጥ የጸነሰችበትን ወራት << ጌታ የተመሇከተበት ወራት>> 

ብሊዋሇች። በሥጋ ሁኔታ በማይቻሌበት ወቅት እግዚአብሔር ብቻ 
ይህን ሉያዯርግ እንዯሚችሌ ነበር ያስተዋሇችው።  

   

 

  

ሰኔ 29ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ  1፥5-25 

ዴ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ድ ክ ስ  ተ ዋ ህ ድ  ቤ ተ  ክ ር ስ ቲ ያ ን  በ ል ስ  አ ን ጀ ሇ ስ   
V I R G I N  M A R Y  E T H I O P I A N  O R T H O D O X  T E W A H I D O  C H U R C H  I N  L O S  

A N G E L S   

    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  


