
ሕይወት እየተነከናወነ ሇመሆኑ ምሌክት ነው።  
3. ዮሐንስ ማሇት እግዚአብሔር ባሇጸጋ አምሊክ፤ ጸጋውን የገሇጠ 

አምሊክ ማሇት ነው። 
4. እውነትም እግዚአብሔር ጸጋውን በእነዚህ በዘመናቸው ሁለ 

ታማኞች ሆነው እግዚአብሔር ያገሇገለ ባሌና ሚስት በኋሇኛው 
ዘመናቸው የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነውን ሌጅ ሰጥቶአቸዋሌ።  

5. ከዚህም በሊይ ይህ የሚወሇዯው ሌጅ የጸጋ ወንጌሌን የሚያገሇግሌ 
ሌጅ ነው።  

 
64 ያንጊዜም አፉ ተከፈተ መሊሱም ተፈታ እግዚአብሔርንም እየባረከ 
ተናገረ።  65 ሇጎረቤቶቻቸውም ሁለ ፍርሃት ሆነ፤ ይህም ሁለ ነገር 
በይሁዲ በተራራማው አገር ሁለ ተወራ፤    
 
1. << ያን ጊዜም> የሚሇው ቃሌ ከዚህ በኋሊ የተከናወነው ነገር 

አስዯናቂ ተአምር እንዯሆነ የሚያመሇክት ነው።  
2. << በጊዜው የሚፈጸመውን ቃላን ስሊሊመንህ፥ ይህ ነገር 

እስከሚሆን ቀን ድረስ ዱዲ ትሆናሇህ መናገርም አትችሌም>>  
ተብል በመሌአኩ ተነግሮት ስሇነበር መሌአኩ እንዯተገረው ሌጁ 
ተወሌዶ ዮሐንስ ተብል እስኪሰየም ድረስ ዘካርስ ዱዲ ነበር። ነገር 
ግን የእግዚአብሔርን አስዯናቂ ሥራ ተቀብል ስያሜውን ሲያወጣ 
አንዯበቱ ተፈታ።  

3. እነዚህ የዝምታና የእስራት ወራቶች በከንቱ ያሇፉ ወራቶች 
አይዯለም። በመከራችንና በችግራችን ውስጥ እግዚአብሔር 
በአስዯናቂ ሁኔታ እንዯሚያስተምረን ዘካርያስ ሇእኛ ታሊቅ ትምህር 
ት ነው። ቅደስ ዲዊት << መገሠጽስ እግዚብሔር ገሠጸኝ፤ ሇሞት 
ግን አሌሰጠኝም፤>> እንዲሇው ዘካርያስንም ባሇማመን ህይወት 
አሊስቀረውም። መዝ 117፥ 

4. ይህ ተአምራት በአካባቢው ባለትና ዜናውን በሰሙት ሊይ ታሊቅ 
ፍርሃት ፈጠረባቸው፤ ምክንያቱም በዚያ ቤት እየተከናወነ ያሇው 
ተራ የሆነ ነገር ሳይሆን ከአእምሮ በሊይ የሆነ ክንውን ነበር።  

66 የሰሙትም ሁለ እንኪያ ይህ ሕፃን ምን ይሆን? እያለ በሌባቸው 
አኖሩት፤ የጌታ እጅ ከእርሱ ጋር ነበረችና።   
 
1. ከመወሇደ በፊት ታሊቅ ነገር እንዱከናወን ምንክያት የሆነ ወዯፊት 

ምን ዓይነት ሰው ይሆን ብሇው ብዙዎች ያስቡ ነበር።  
2. ለቃስ እንዯነገረን ገና በማህጸን ሳሇ መንፈስ ቅደስ ሞሌቶበት ነበር። 

በመሆኑም ከተወዯም በኋሊ የእግዚአብሔር ጥበቃ ከእርሱ ጋር 
ነበር።  

3. የእግዚአብሔር እጅ የሚሇው ቃሌ  የእግዚአብሔርን አስዯናቂ 
ሥራና ሐሌዎት የሚያመሇክት ነው። ኢሳ 41፥19-20፤ 51፥9  
የእግዚአብሔር እጅ የትንቢትን ስጦታ የሚያመሇክት ነው። ሕዝ 
3፥22፤ 8፥1፤ 33፥22፤ 40፥1፤  

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

 
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

ሐምላ 27ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ  1፥57-80 

ድ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ዶ ክ ስ  ተ ዋ ህ ዶ  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  

ሀ የዮሐንስ ሌዯት  (1፥57-66) 
57 የኤሌሳቤጥም የመውሇጃዋ ጊዜ ዯረሰ፥ ወንድ ሌጅም 
ወሇዯች።   
1. የእግዚአብሔር መሌአክ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃሌ ይዞ 

በመምጣት እግዚአብሔር ጸልቱን እንዯሰማ ሇካህኑ 
ሇዘካርያስ ነግሮት ነበር፤ እነሆ ይህ የተስፋ ቃሌ በኤሌሳቤጥ 
መውሇድ ተፈጸመ።  

 
58 ጎረቤቶችዋም ዘመዶችዋም ጌታ ምሕረቱን እንዲገነነሊት 
ሰምተው ከእርስዋ ጋር ዯስ አሊቸው።   
1. ኤሌሳቤጥ በዚህ ስፍራ << ጌታ ምህረቱን ያገነነሊት (ያበዛሊት) 

>> ተብሊሇች፤  
2. ከመጽነስዋ ጀምሮ ወራቱን  <<  ነቀፌታዬን ከሰው መካከሌ 

ያስወግድሌኝ ዘንድ ጌታ በተመሇከተበት ወራት>> ብሊው 
ስሇነበረ አሁንም ጎረቤቶቹዋና ዘመዶቹዋ የእግዚአብሔር 
ምህረት በእርስዋ ሊይ እንዯገነነና እንዯበዛ በማየት ዯስ 
አሊቸው።   

 
59 በስምንተኛውም ቀን ሕፃኑን ሉገርዙት መጡ፥ በአባቱም ስም 
ዘካርያስ ሉለት ወዯደ።  
1. በኦሪቱ ህግ መሠረት ወንድ ሌጅ የሚገረዘው በስምንተኛው 

ቀን ነበር። (ዘፍ 17፥12፤ ዘላ 12፥3)  
2. በአይሁድ ባህሌ ስም ታሊቅ ትርጉም አሇው። የ 
 ዘመኑን ሁኔታ የሚገሌጥ ይሆናሌ፤ (ኢካቦድ፤ 1 ሳሙ 4፥21)  
 በተወሇደበት ወቅት በቤተሰቡ ዘንድ የነበረውን ችግርም ሆነ 

ዯስታ ይገሌጣሌ። (ዮሴፍ፤ ዘፍ 30፥23 ) 
 የሌጁን አካሊዊ ገጽታ የሚገሌጥ ይሆናሌ፤ ያዕቆብ፤ ኤሳው ዘፍ 

25፥25)  
 በመጨረሻም ወሊጆች ሇእግዚአብሔር ያሊቸውን ምስጋና 

የሚገሌጥ ሉሆን ይችሊሌ። 1 ሳሙ 1፥20  
 
60 እናቱ ግን መሌሳ። አይሆንም፥ ዮሐንስ ይባሌ እንጂ 
አሇች።    61 እርሱም፦ ከወገንሽ ማንም በዚህ ስም የተጠራ የሇም 
አለአት።  62 አባቱንም ማን ሉባሌ እንዱወድ ጠቀሱት።   63 
ብራናም ሇምኖ። ስሙ ዮሐንስ ነው ብል ጻፈ። ሁለም አዯነቁ።    
 
1. ኤሌሳቤጥ ዮሐንስ ይባሌ ብሊ የተናገረችው ከዘካርያስ አግኝታ 

ሰምታ ወይም ጽፎሊት ይሆን ብሇን እንዲናስብ፥ የዘካርያስ 
ሐሳቡን በጽሁፍ መግሇጥ እና የዘመዶቻቸው መዯነቅ 
ይከሇክሇናሌ።  

2. ኤሌሳቤጥ ማንም ሳይነግራት ዘካርያስ በመሌአክ የተነገረውን 
ስም ማውጣትዋ፥ የእግዚአብሔር አስዯናቂ ሥራ በእርስዋ 



የካህኑ የዘካርያስ መዝሙር ( ለቃ 1፥67-80)  
 
67 አባቱ ዘካርያስም መንፈስ ቅደስ ሞሊበትና ትንቢት ተናገረ 
እንዱህም አሇ፦   
1.  ይህ ጸልት በቤተ ክርስቲያናችን ከሚጸሇዩት ጸልቶች 

መካከሌ መሐሌየ ነቢያት (Canticles of the Prophets)   
ተብሇው ከሚታወቁት የነቢያት ጸልቶች አንደ ነው። በግእዙ 
ጸልተ ዘካርያስ ተብል ሲታወቅ በምእራቡ ዓሇም የሊቲኑን 
የመጀመሪያ ቃሌ ይትባረክን በመውሰድ Benedictus በሚሌ 
ስም ይጠሩታሌ።   

2. የዘካርያስ መዝሙር ሌክ እንዯ ቅድስት ድንግሌ ማርያም 
መዝሙር ሁሇት መሰረታዊ ባህርያት አለት። አንዯኛ 
በመንፈስ ቅደስ በመመራት የተዯረሰ ነው። ይህ ማሇት 
ሇዝማሬው ያነሣሣው ሰዋዊ የሆነ ምክንያት ሳይሆን መንፈሳዊ 
ኃይሌ ነው። ሁሇተኛ መዝሙሩ ሙለ በሙለ በእግዚአብሔር 
ቃሌ ሊይ የተዯገፈ ነው። አብዛኛዎቹ ቃሊት በብለይ ኪዲን 
ዘመን ላልች ቅደሳን የተናገሩት ነው።  

68 የእስራኤሌ ጌታ አምሊክ ይባረክ፥ ጏብኝቶ ሇሕዝቡ ቤዛ 
አድርጎአሌና፤  (ይቅር ያሇን ሇወገኖቹም ድኅነትን ያዯረገ 
የእስራኤሌ አምሊክ እግዚአብሔር ይመስገን። አዱሱ ትርጉም)  
1. የእስራኤሌ ጌታ አምሊክ ይባረክ የሚሇው ምስጋና በብለይ 

ኪዲን የታወቀ ምስጋና ነው፤  
2. ዲዊት እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው በዚህ የምስጋና ቃሌ 

ነበር። በስዯት ዘመኑ አቢግያ በጎበኘችው ወቅት ( 1 ሳሙ 
25፥32) የቃሌ ኪዲኑን ታቦት ወዯ መገናኛው ድንኳን 
በመሇሰና አገሌጋዮችን መዘምራንን በመዯበበት ወቅት (1 ዜና 
16፥36) ሌጁ ሰልሞን በነገሠ ጊዜ  (1 ነገሥት 1፥ 48)  

3. ሌጁ ሰልሞንም የአባቱን ፍሇጋ በመከተሌ እግዚአብሔርን 
በዚህ መንገድ አመስግኖአሌ። 2 ዜና 6፥4  

4. ዘካርያስ በእርሱ ቤት የተከናወነውን አስዯናቂ ነገር ብቻ 
ሳይሆን ሇመሊው እስራኤሌ እግዚአብሔር ሉያከናውን 
ያዘጋጀውን ቤዛነትና ይቅርታ አስተውል ነበር።   

 
69-70 ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅደሳን ነቢያት አፍ እንዯ 
ተናገረ፥ በብሊቴናው በዲዊት ቤት የመዲን ቀንድን 
አስነስቶሌናሌ፤    
1. ዘካርያስ በነቢያት የተነገረው ቃሌ የሚፈጸምበት ዘመን 

እንዯዯረሰ ተናገረ።  
2. መሲሁ የመዲን ቀንድ ተብል ተጠርቶአሌ። (ቀንድ አሇው 

እንስሳት በቀንዲቸው ድሌ እንዱያዯርጉ ምእመናንም በሱ 
አጋንንትን መናፍቃንን ድሌ ይነሱበታሌ። ትርጓሜ ወንጌሌ)  

71 ማዲኑም ከወዯረኞቻችንና ከሚጠለን ሁለ እጅ ነው፤  
1. ዘካርያስ የመሲሁ መምጣት መንፈሳዊ ድሌ አድራጊነትን 

በሥጋዊ ቅኝ አገዛዝ ሇተያዙት ሇእስራኤሊውያን የሚሰጥ 
እንዯሆነ ይነግረናሌ።  

 
72-73 እንዯዚህ ሇአባቶቻችን ምሕረት አዯረገ፤ ሇአባታችን 
ሇአብርሃምም የማሇውን መሐሊውን ቅደሱን ኪዲን አሰበ፤    

1. ቅድስት ድንግሌ ማርያም እግዚአብሔር አምሊክ ሇአብርሃምና ሇዘሩ 
የሰጠውን ተስፋ እንዲሌረሳ ተናገeራ ነበር። ዘካርያስም 
እግዚአብሔር በቃሌ ኪዲኑ ታማኝ እንዯሆነ ይነግረናሌ።  

 
74-75 በእርሱም ከጠሊቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁለ ያሇ ፍርሃት 
በቅድስናና በጽድቅ በፊቱ እንድናገሇግሇው ሰጠን።    
1. ዘካርያስና ኤሌሳቤጥ በህይወታቸው ዘመን እግዚአብሔርን 

በታማኝነት ያገሇገለ ናቸው። ያ አገሌግልታቸው ግን በፍርሃት 
የተከበበ ነበር። አሁን ግን ከሞት ፍርሃት ነጻ ሆነው 
የሚያገሇግለበት ዘመን እንዯዯረሰ ይነግረናሌ።  

76 ዯግሞም አንተ ሕፃን ሆይ፥ የሌዑሌ ነቢይ ትባሊሇህ፥ መንገደን 
ሌትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዲሇህና፤  77 እንዯዚህም የኃጢአታቸው 
ስርየት የሆነውን የመዲን እውቀት ሇሕዝቡ ትሰጣሇህ፤   
1. ዘካርያስ ምስጋናውን ሇእግዚአብሔር ሇአምሊኩ ያቀረበው         

ቢሆንም፥ ገና የስምንት ቀን ህጻን ሇሆነው ሇሌጁ የእግዚአብሔርን 
ማዲን ሲናገር እናገኛሇን።  

2. የሮማ ቤተ ክርስቲያን አባት የሆነው አምብሮ ስሇዚህ ሲናገር << 
አንዲንዶች ዘካርያስ ሇስምንት ቀን ህጻን መናገሩን አቃሌሇው 
ሉያዩት ይሞክሩ ይሆናሌ። ነገር ግን እውነትን አጥብቀን ብንይዝ፥ 
ከመወሇደ በፊት የማርያምን ሰሊምታ የሰማ ህጻን የአባቱን ድምጽ 
ሉሰማ እንዯሚችሌ ሌናስተውሌ እንችሊሇን። ነቢይ እድሜው ምንም 
ይሁን ምን በመንፈስ ቅደስ የሚከፈት ላሊ ጆሮ ሇነቢይ እንዲሇው 
ያውቃሌ። በእግዚአብሔር ሇመዯሰት የተቻሇው የእግዚአብሔር 
የሆነውን ሇማስተዋሌ ይችሊሌ።>> ብልአሌ። 

3. ዘካርያስ ስሇዮሐንስ አገሌግልት በመግሇጥ ስሇመሲሁ ሦስት ዋና 
ዋና ነገሮች ይነግረናሌ። አንዯኛ ዮሐንስ የሌዑሌ ነቢይ እንዯሚሆን 
በዚህም የሚመጣው መሲህ እውነተኛ አምሊክ እንዯሆነ፤ ዮሐንስ 
የጌታን መንገድ ሇመጥረግ በጌታ ፊት የሚሄድ እንዯሆነ፥ ይህም 
የሚመጣው መሲህ ጌታ እንዯሆነ፥ ዮሐንስ የኃጢአት ሥርየትና 
የመዲን ዕውቀት የሆነውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን 
እንዯሚያስተዋውቅ ይነግረዋሌ።   

78 ይህም ከሊይ የመጣ ብርሃን በጏበኘበት በአምሊካችን ምሕረትና 
ርኅራኄ ምክንያት ነው፤   1 79 ብርሃኑም በጨሇማና በሞት ጥሊ 
ተቀምጠው ሊለት ያበራሌ እግሮቻችንንም በሰሊም መንገድ ያቀናሌ።   
1. ኤሌሳቤጥም ጎረቤቶቹዋም እንዯተናገሩት ዘካርያስም ይህ ሁለ 

የተከናወነው << በአምሊካችን ምህረት እንዯሆነ ይነግረናሌ።  
2. ይህም የእግዚአብሄር ምህረት በጨሇማ ሊለት ብርሃን እንዲበራ 

ይነግረናሌ። ማቴ 4፥15 መዝ 131፥17።  
80 ሕፃኑም አዯገ በመንፈስም ጠነከረ፥ ሇእስራኤሌም እስከ ታየበት ቀን 
ድረስ በምድረ በዲ ኖረ።  
1. ዮሐንስ ሇምን በምድረ በዲ እንዯኖረ መጽሐፍ ቅደስ አይነግረንም፤ 

በትውፊት እንዯሚነገረን ከሆነ ግን የቤተ ሌሔሙን ስዯት ተከትል 
ዘካርያስና ኤሌሳቤጥ እንዲረፉ እና እግዚአብሔር ዮሐንስን በምድረ 
በዲ እንዲሳዯገው ነው ።  

2. አንዲንድ መተርጉማን  ዯግሞ በምድረ በዲ ይኖሩ የነበሩት ኤሴዎች 
ዘካርያስና ኤሌሳቤጥ በእድሜ መግፋት ካረፉ በኋሊ ወስዯው 
በኩምራን አካባቢ ባለት ዋሻዎቻቸው አሳድገውታሌ ብሇው 
ገምተዋሌ።  

ሐምላ 27ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ  1፥57-80 

ድ ን ግ ሌ  ማ ር ያ ም  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ኦ ር ቶ ዶ ክ ስ  ተ ዋ ህ ዶ  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  


