
ትርጉም ሇማሳየት ነው።  አንዴ አይሁዲዊ ሌጅ አስራ ሁሇት አመት 
ሲሆነው የህጉ ግዳታዎች በእርሱ ሊይ ይሆናለ። ይህም ማሇት 
ሇኃሊፊነት የመብቃቱ ምሌክት ነው፤ አስራ ሁሇት ዓመት ሲሆነው 
ባር ሚጽባህ (ወሌዯ ትእዛዝ) የህጉ ሌጅ ይባሊሌ። ከዚህ እዴሜው 
ጀምሮ በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንዴ ጊዜ ወዯ ኢየሩሳላም ወጥቶ 
በአምሊኩ ፊት መታየት ይኖርበታሌ።  

 
ቀኖቹንም ከፈጸሙ በኋሊ፥ ሲመሇሱ ብሊቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳላም 
ቀርቶ ነበር፥ ዮሴፍም እናቱም አሊወቁም ነበር።ከመንገዯኞች ጋር የነበረ 
ስሇ መሰሊቸው የአንዴ ቀን መንገዴ ሄደ፥ ከዘመድቻቸውም 
ከሚያውቋቸውም ዘንዴ ፈሇጉት፤ 
 
1. ቀኖቹ ሲፈጸሙ የሚሇው ዮሴፍና ማርያም በዓለን አክብረው 

ሲፈጽሙ ማሇቱ ነው።  የፋሲካው የቂጣ በዓሌ በአጠቃሊይ ሰባት 
ቀናት ይከበራለ። (ዘጸ 12፥15፤ ዘላዋ 23፥8፤ ዘዲግ 16፥3 ከእነዚህ 
ቀናት ውስጥ በዓለን ሉያከብሩ የመጡ በትንሹ ሁሇት ቀን 
በኢየሩሳላም ማዯር ነበረባቸው። ዮሴፍና ማርያም ይህን የአይሁዴ 
ትውፊት የፈጸሙ ይመስሊለ።  

2. አንዲንዴ መተርጉማን በዚያ ዘመን በነበረው ሌማዴ መሠረት 
ቅዴስት ማርያም ከላልች ሴቶች ጋር ቀዯም ብሊ ወዯ ቤትዋ ወዯ 
ናዝሬት ጉዞ እንዯ ጀመረችና ዮሴፍ ዯግሞ ጌታን ከማርያም ጋር 
ወይም ሇበዓለ ከወጡት ዘመድቻቸው ጋር እንዯሆነ በማሰብ  
ትቶት እንዯመጣ ገምተዋሌ።  

3. ጌታ ከእነርሱ ጋር እንዲሌሆነ ሳያውቁ የተጉዋዙበትን ለቃስ የአንዴ 
ቀን መንገዴ ይሇዋሌ። ይህ የአንዴ ቀን መንገዴ ከብዙ ሰው ጋር 
የሚዯረግ ጉዞ ስሇሆነ ከ20-25 ማይሌ ይፈጃሌ። ቅዴስት ማርያምና 
ዮሴፍ ጌታ ከእነርሱ ጋር እንዲይዯሇ የተገነዘቡት ተጉዋዦቹ ሇአዲር 
ሲሰፍሩ ሳይሆን አይቀርም።  

 
 

ባጡትም ጊዜ እየፈሇጉት ወዯ ኢየሩሳላም ተመሇሱ።ከሦስት ቀንም 
በኋሊ በመምህራን መካከሌ ተቀምጦ ሲሰማቸውም ሲጠይቃቸውም 
በመቅዯስ አገኙት፤የሰሙትም ሁለ በማስተዋለና በመሌሱ ተገረሙ። 
 
1. በሦስተኛው ቀን በቤተ መቅዯስ መገኘቱ፥ በሦስተኛው ቀን 

ከሙታን መካከሌ በዴሌ አዴራጊነቱ የመነሣቱን ነገር 
እንዯሚያመሇክት አምብሮስ የተባሇው ሉቅ ተናግሮአሌ።  

 

    

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

 
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 
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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  

  
የአሥራ ሁሇት ዓመት ሌጅ በሆነ ጊዜ፥ እንዯ በዓለ ሥርዓት ወዯ 
ኢየሩሳላም ወጡ፤ 
 
1. ይህን ክፍሌ ሇሚያጠና ሰው ወዯአእምሮው የሚመጣው 

ጥያቄ አስራ ሁሇት ዓመት እስከሚሆነው ዴረስ ያሇውን ጊዜ 
ጌታ እንዳት አሳሇፈ የሚሌ ነው። ሇዚህም ለቃስ <<  ሕፃኑም 
አዯገ፥ ጥበብም ሞሌቶበት በመንፈስ ጠነከረ፤ 
የእግዚአብሔርም ጸጋ በእርሱ ሊይ ነበረ።>> ብል 
ይመሌስሌናሌ።  

2. ኦርቶድክሳዊው አባት ቅደስ ቄርልስ ይህን ንባብ ሲተረጉም 
እንዱህ ብል ነበር፤ << እግዚአብሔር እንዳት ያዴጋሌ ብሇህ 
ሇራስ እንዲታስብ << ሇመሊእክትና ሇሰዎች ጸጋን የሚሰጥ 
እንዳት ጥበብን ተቀበሇ>> አትበሌ፤ ይሌቁኑም እኛ 
በተጠራንበት በዚህ ታሊቅ ምሥጢር ውስጥ ያሇውን ዴንቅ 
ችልታ አሰሊስሌ። ጥበበኛው ወንጌሊዊ ቃሌን ረቂቅና 
የማይዲሰስ በሆነው ባህርይው አሌነገረንም፤ስሇ እርሱ የነገረን 
<< በጥበብ፥በጸጋና በአካሌ አዯገ >> በማሇት ነው። በሥጋ 
ከሴት እንዯተወሇዯ የኛንም አርዓያ እንዯወሰዯ ካሳየን በኋሊ 
የሰው ባህርያት የሆኑትን እነዚህን ባህርያት ሇእርሱ ሰጥቶ 
ይናገራሌ። 

3. ቅደስ ቄርልስ እዚህ ሊይ የሚነግረን ነገር ቢኖር፥ ይህ 
ምንባብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምሊክ እንዯሆነ ሁለ 
ፍጹም ሰው መሆኑንም ነው። ፍጹም ሰው በመሆኑም 
ምክንያት በጥበብና በጸጋ የማዯጉ ነገር፥ በአካለ እዴገት 
መጠን አምሊካዊ ጥበቡና ጸጋው ቀስ በቀስ መገሇጡን ነው። 

4. ይህን የወንጌሊውያኑን ምስክርነት በመያዝ የቤተ 
ክርስቲያናችን የአምሌኮ መጻህፍት << ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ 

ይስእሌ እምአጥባተ እሙ ሲሳየ፤ ከእናቱ ጡቶች ምግብን እየሇመነ 
እንዯ ህጻናት አሇቀሰ>> (ዱዮስቆሮስ) << ተሐፅነ ከመ ሕፃን ወሌሕቀ 

በበሕቅ እስከ ወርዘወ በአምጣነ ብእሲ፤ እንዯ ሕፃን አዯገ፤ በሰው 
መጠን እስኪጎሇምስ ዴረስ በየጥቂቱ አዯገ>> ኤጲፋንዮስ <<  
ተሰብአ እንዘ አምሊክ ውእቱ ወተወሌዯ እንዘ እሳተ መሇኮት ውእቱ ተሐፅነ አኮ 
በትርሲት ወክብር አሊ ከመ ውለዯ ነዲያን ሌሕቀ በዏቢይ ተግሣጽ እንዘ ይትኤዘዝ 

ሇአዝማዱሁ፤ አምሊክ ሲሆን ሰው ሆነ እሳተ መሇኮትም ሲሆን 
ተወሇዯ፤ አዯገ በጌጥና በክብር አይዯሇም እንዯ ዴሆች ሌጆች 
ሇዘመድቹ እየታዘዘ በብዙ ተግሣጽ አዯገ እንጂ>> ሠሇስቱ 
ምዕት  በማሇት መስክረዋሌ። ይህ ማሇትም የጌታ ዕዴገቱ 
በትህትናና ሇቤተሰቦቹ እየታዘዘ መሆኑን የሚያመሇክት ነው። 

5. ጌታ ከዮሴፍና ከእመቤታችን ጋር ወዯ ኢየሩሳላም የወጣው  
በቁ 41 ሊይ እንዯተጠቀሰው ሇፋሲካ በዓሌ ነው።  

6. ለቃስ የጌታን እዴሜ የጠቀሰው በአይሁዴ ይትበሃሌ 
በተሇይም በረበናት (RABANICAL) ትውፊት የነበረውን 



የዮሴፍ ሌጅ ሆኖ ወይም የጌታ ወንዴሞች የተባለት የማርያም ሌጆች 
ሆነው እንዲይዯሇ ገሌጦአሌ።  
 
እነርሱም የተናገራቸውን ነገር አሊስተዋለም። 
1. ጌታችን መዴኃኒታችን ከተናገራቸው ቃሊት የመጀመሪያዎቹ በዚህ 

በዚህ ክፍሌ ሊይ የምናገኘው  ንግግር ነው።  
2. ይህ የጌታችን ንግግር ታሊቅ የምሥጢረ ሥጋዌ ኃይሇ ቃሊትን የያዘ 

ነው። << በአባቴ ቤት እሆን ዘንዴ እንዱገባኝ አሊወቃችሁምን?>> 
የሚሇው ቃሌ ሁሇት ዋና ነገሮችን ይዞአሌ።  

 አንዯኛው የእግዚአብሔር ሌጅ መሆኑን፤ ወንጌሊዊው ዮሐንስ 
እንዯነገረን እግዚአብሔርን አባቴ ማሇቱ ታሊቅ አንዴምታ እንዲሇው 
ነው። << እንግዱህ ሰንበትን ስሇ ሻረ ብቻ አይዯሇም፥ ነገር ግን 
ዯግሞ ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካክል። እግዚአብሔር አባቴ 
ነው ስሊሇ፥ ስሇዚህ አይሁዴ ሉገዴለት አብዝተው ይፈሌጉት 
ነበር።>> ዮሐ 5፥18 

 ሁሇተኛው የነቢያት ትንቢት የብለይ ኪዲን ፍጻሜ እርሱ እንዯሆነ 
ማሳየቱ ነው። የቤተ ክርስቲያን አበው (በተሇይ ቅደስ ቄርልስ ) 
እንዲሳዩን፥ ጌታ የብለይ ኪዲኑን ቤተ መቅዯስ የአባቴ ቤት ነበር 
ያሇው። ይህም እርሱ የመጣበት ቃሌ ኪዲን የአብርሃም ቃሌ ኪዲን 
እንዯሆነ የሚያመሇክት ነው።  

 
ከእነርሱም ጋር ወርድ ወዯ ናዝሬት መጣ፥ ይታዘዝሊቸውም ነበር። 
እናቱም ይህን ነገር ሁለ በሌብዋ ትጠብቀው ነበር።ኢየሱስም ዯግሞ 
በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያዴግ ነበር። 
 
1. ሇሚቀጥለት አስራ ስምንት (የዝምታ ዓመታት) ጌታ ምን ያዯርግ 

እንዯነበር ለቃስም ሆነ ላልች  ወንጌሊት ምንም አይነግሩንም። 
ሆኖም ለቃስ የጌታ የወጣትነት ህይወት በሚከተለት ዋና ዋና 
ነገሮች የተጌጠ እንዯሆነ ይነግረናሌ። አንዯኛ፥ ሇቤተ ሰቦቹ 
በመታዘዝ ነበር የኖረው። ይህ የመታዘዝ ህይወት የመጣበት አንደ 
ዓሊማ ነበር። ሁሇተኛው በጥበብና በሞገስ በእግዚአብሔርና በሰው 
ፊት ያዴግ ነበር። (በትምህርታችን መግቢያ ስሇዚህ አሳብ 
ያስቀመጥነውን ማብራሪያ ተመሌከቱ)  

2. እናቱ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም ይህን ሁለ በሌብዋ ታኖረው 
እንዯነበር፤ በእርሱ ህይወት የሚገሇጠው ከአእምሮ በሊይ የሆነ 
አስዯናቂ ነገር ስሇነበር፥ ምናሌባትም የሆነውን ነገር ሇሰዎች 
ሇመናገር የሚያስቸግር ነበር። በእርግጥም የአምሊክ በስጋ መገሇጥ 
በሌብ ተይዞ በማስተዋሌ (በአምሌኮ መንፈስ ) የሚያወጡት 
የሚያወርደትና በጊዜው ጊዜ የሚመሠክሩት ነገር ነው።   

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

 
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 
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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  

2. በመስማትና በመጠየቅ ብዙ ማስተማር እንዲሇ የሚታወቀው፥ 
የጥበብ ሁለ ባሇቤት በመምህራን መካከሌ ተቀምጦ 
ሲሰማቸውና ሲጠይቃቸው መገኘቱ ነው።  

3. በአይሁዴ ዘንዴ ተማሪው ከመምህሩ ሥር ተቀምጦ መምህሩ 
ከፍ ካሇ ቦታ ተቀምጦ ያስተምራሌ። (አሁን በእኛም አገር 
በተሇይ በጉባኤ ቤት አስተማሪው የሚያስተምረው በወንበር 
ሊይ ከፍ ያሇ ቦታ ተቀምጦ ነው። (የጥያቄው መንገዴ ብዙም 
የተረሳ በመሆኑ፥ አብዛኛው ትምህርት የሚቀበሇው መምህሩን 
በመስማት ነው።  

4. በበዓለ ሊይ መገኘቱን ጨምሮ በመምህራን መካከሌ ተገኝቶ 
መስማቱና መጠየቁ የትህትናውን ታሊቅነትና ሰውነቱን 
የሚያመሇክት ነው። ጸልትን የሚሰማ ጌታ ጸልቱ ተሰማሇት 
ተባሇ (መዝ 64፥2፤ ዕብ 5፥7)  

5. ቤዳ የተባሇው የሊቲን ቤተ ክርስቲያን ሉቅ እንዯተናገረው << 
መንፈሳዊ መሥዋዕቶችንና መባዎችን ማቅረብና በብዙ 
ጸልትና እንባ ፈጣሪያቸው ወዯ እነርሱ እንዱመሇከት 
ሇማሳሳብ በአንዴነት መሰብሰብ የሰዎች ባህርይ ነው። 
ስሇሆነም ከሰው የተወሇዯው ጌታ በሰዎች መካከሌ ሆኖ ፥ 
እግዚአብሔር በመሊእክት በኩሌ ሇሰዎች የሰጠውን ህግ 
ፈጻሚ ሆነ። እግዚአብሔር ያዘዘንን ማናቸውንም ነገር 
እንዴናዯርገው፥ ሇእኛ ያሳየን ዘንዴ እርሱ ራሱ የሰጠውን ህግ 
እርሱ ራሱ ፈጻሚ ሆነ። እንግዱያውስ  እኛም በሰውነቱ 
ያሳየንን መንገዴ እንከተሌ። >>  

 
ባዩትም ጊዜ ተገረሙ፥ እናቱም። ሌጄ ሆይ፥ ሇምን እንዱህ 
አዯረግህብን? እነሆ፥ አባትህና እኔ እየተጨነቅን ስንፈሌግህ ነበርን 
አሇችው።እርሱም፦ ስሇ ምን ፈሇጋችሁኝ? በአባቴ ቤት እሆን 
ዘንዴ እንዱገባኝ አሊወቃችሁምን? አሊቸው። 
 
1. እናቱ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም የጌታ መጥፋት ምን ያህሌ 
ጭንቀት በእርሱዋና በዮሴፍ ሊይ እንዲዯረሰ ሇመግሇጥ << 
አባትህና እኔ እየተጨነቅን ስንፈሌግህ ነበርን>>> አሇችው።   
2. ለቃስ ያሇወንዴ ዘር በመንፈስ ቅደስ እንዯተወሇዯ በጥንቃቄ 
ቢጽፍም ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም አሳዲጊው ዮሴፍን << 
አባትህ>> ብሊ የጠራችው አይሁዴ በእርስዋ ዘንዴ የተከናወነውን 
አስዯናቂ ነገር ማስተዋሌ ስሇማይችለ ነው።  
3. ኤፍሬም ሶርያዊ ይህን አንቀጽ ሲተረጉም <<  የጌታ 
ወንዴሞች ተብሇው ስሇተጠሩ የማርያም ሌጆች እንዯሆኑ 
የሚያስቡ ሰዎች ጌታ የዮሴፍ ሌጅ ተብል እንዯተጠራ ያስተውለ። 
የዮሴፍ ሌጅ ብሇው የጠሩት አይሁዴ ብቻ ሳይሆኑ ማርምም ናት። 
>> በማሇት የዮሴፍ ሌጅ መባሌም ሆነ የጌታ ወንዴሞች የሚሇው 
ቃሌ የማሳዯግንና አብሮ የማዯግን ቃሌ የሚያመሇክት እንጂ ጌ ታ 


