
 ጌታ ኢየሱስ በዱያብልስ መፈተኑ (4፥1-13 
1. ሦስቱ ወንጌሊት፥ ማቴዎስ (4፥1-) ማርቆስ (1፥12-13)እና ለቃስ 

(4፥1-13) ስሇጌታ በዱብልስ መፈተን ዘግበዋሌ።  
2. ፈተናውን በዝርዝር ያቀረቡት ማቴዎስና ለቃስ ሲሆኑ 

ማርቆስ ግን ጌታ ኢየሱስ መፈተኑንና በምዴረ በዲ ከምዴር 
አራዊት ጋር እንዯነበረ ብቻ ነው የገሇጠው። ማቴዎስና ለቃስ 
ታሪኩን ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ሲዘግቡ በቅዯም ተከተሌ ግን 
ተሇያይተዋሌ። ሁሇቱም ዴንጋዩን እንጀራ (ኅብስት) 
እንዱያዯርግ የተጠየቀበትን የመጀመሪያ ሲያዯርጉ፥ ማቴዎስ 
ሁሇተኛ ያዯረገውን በቤተ መቅዯሱ መካከሌ የተከናወነውን 
ፈተና ለቃስ ሦስተኛ አዴርጎታሌ።  

3. ለቃስ የጌታን ሐረገ ትውሌዴ እስከ አዲም በማዴረስ ከዘረዘረ 
በኋሊ የጌታን መፈተን ወዱያው በማምጣቱ፥ ምናሌባትም 
በሐረገ ትውሌደ ዝርዝር ሊይ ሉያመሇክተን የፈሇገው << 
የሁሇተኛ አዲምን>> ሐሳብ እንዯገና ሉያጸናው የሚሞክር 
ይመስሊሌ።  

4. መጀመሪያው ሰው አዲም በዱያብልስ ተፈትኖ ወዴቆ ነበር 
ሁሇተኛው ሰው ክርስቶስ በዱያብልስ ተፈትኖ ዱያብልስን 
ዴሌ ነስቶታሌ።  

5. በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፈተናው እስራኤሊውያን በምዴረ በዲ 
የነበረባቸውን ሦስት ፈተና፥ የሚያመሇክት ነው፤  

ኢየሱስም መንፈስ ቅደስ መሌቶበት ከዮርዲኖስ ተመሇሰ፥ 
በመንፈስም ወዯ ምዴረ በዲ ተመርቶ፥   4 2 አርባ ቀን 
ከዱያብልስ ተፈተነ። በነዚያም ቀኖች ምንም አሌበሊም፥ 
ከተጨረሱም በኋሊ ተራበ።   

1. ለቃስ በላልችም ስፍራዎች በስፋት እንዲመሇከተው በዚህም 
ሥፍራ መንፈስ ቅደስ በጌታ ኢየሱስ ሕይወትና አገሌግልት ውስጥ 
ያሇውን ሚና  ኢየሱስ በመንፈስ ተመሌቶ ከዮርዲኖስ እንዯተመሇሰ 
እና በመንፈስ ወዯ ምዴረ በዲ እንዯተመራ ያመሇክተናሌ።  

2. የኛው ትርጓሜ በመንፈስ ቅደስ ተመሌቶ የሚሇውን << 
የባህርይ ሌጅነቱን ከመንፈስ ቅደስ አስመስክሮ) በማሇት 
አብራርቶታሌ። ይህም በዮርዲኖስ የታየው የምሥጢረ ሥሊሴ 
መገሇጥ የኢየሱስን ሰው የሆነበትን ተሌዕኮ ወዯ አዯባባይ ያወጣ 
ብቻ ሳይሆን ማንነቱንም የገሇጠ ነበር።  

3. ሇምን ተራበ? ወይም በማቴዎስ ቋንቋ ሇምን ጾመ? የብለይ 
ኪዲን አእማዴ የነበሩትን ሁሇቱን ነቢያት ሙሴንና ኤሌያስን 
ስንመሇከት አገሌግልታቸው ወዯ ተሇየ ክብር የዯረሰው በጾም 
ነበር። ሙሴ ሕጉን በተቀበሇ ወቅት አርባ ቀንና አርባ ላሉት 
በእግዚአብሔር ፊት ነበር። ዘጸአት 24፥18 ኤሌያስም ወዯ 
እግዚአብሔር ተራራ የሄዯው አርባ ቀንና አርባ ላሉት ተጉዞ ነው። 
በክትክታው ዛፍ ስር የእግዚአብሔር መሌአክ እንዯነገረው 

አርባውን ቀን የተጓዘው በጾም ነው። 19፥8። 

4. በዮርዲኖስ የባህርይ አምሊክነቱ በአብና በመንፈስ ቅደስ ሲነገርሇት፥ 
በምዴረ በዲ ዯግሞ ፍጹም ሰውነቱን << ተራበ>> ተብል ሲገሇጥ 
እናያሇን። 
 ዱያብልስም። የእግዚአብሔር ሌጅ ከሆንህ፥ ይህን ዴንጋይ። እንጀራ 
ሁን ብሇህ እዘዝ አሇው።  ኢየሱስም፦ ሰው በእግዚአብሔር ቃሌ ሁለ 
እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብል ተጽፎአሌ ብል መሇሰሇት። 
1. ይህ የመጀመሪያው ፈተና በመብሌ ምክንያት ተፈትኖ የወዯቀውን 

አዲምን የሚያመሇክት መሆኑን የጥንት አባቶች በሙለ በአንዴ ቃሌ 
ተስማምተዋሌ። ቅደስ ቄርልስም << በመብሌ ከአዲም ጋር ዴሌ 
ሆንን በጾም ከክርስቶስ ጋር ዴሌ አዯረግን፤>> ብልአሌ።  

2. ከሊይ በታሪኩ መግቢያ ሊይ እንዯተጠቀስነው አንዲንዴ መተርጉማን 
ዯግሞ ጌታ ሇሰይጣን ምሊሽ የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅስ አውዯ ንባብ 
በማስተያየት የመጀመሪያው ፈተና በመብሌ ምክንያት 
እስራኤሊውያን የነበረባቸውን ማጉረምረምና በግብጽ የሇመደትን 
የምግብ ዓይነት በመመኘት እንዳት በፈተና ውስጥ እንዯወዯቁ 
የሚያመሇክት አዴርገው ተርጉመዋሌ። 

3. የመጀመሪያው ፈተና ከመብሌ ጥያቄ በሊይ የዘሇሇ ነው። ቀዯምት 
የቤተ ክርስቲያን አበው እንዯ አመሇከቱት፥ የዱያብልስ ፈተና 
የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነትና የመምጣቱን ምክንያት ሇማወቅ ነው። 
ዱያብልስ ሁለን አዋቂ እንዯአሇመሆኑ መጠን የክርስቶስን ማንነት 
ሇማወቅ አሌቻሇም።  
ኦርጌንስ ይህን ሲገሌጥ እንዱህ ብልአሌ። <<  (ዱያብልስ) ከሰማይ 
ከመጣው ዴምጽና ከዮሐንስ ይህ ሰው << የእግዚአብሔር ሌጅ 
እንዯሆነ >> እንዯሆነ ሰምቶአሌ። እግዚአብሔር ከመነገር ያሇፈውን 
የሥጋዌ ምሥጢር ከእርሱ ሰውሮበታሌና፥ የእግዚአብሔር ሌጅ 
ሰው እንዯሆነ ግን አሊወቀም። ስሇሆነ ክርስቶስን በበጎ ተግባሩ 
እግዚአብሔርን ዯስ ያሰኘ ሰው አዴርጎ ገመተው። በአሮጌው አዲም 
ክብር ቅንዓት ይዞት እንዯነበር በኢየሱስ ክብርም ቀንቶ ነበር። 
አዲምን እንዲዋረዯው ይህንንም ሰው ሇማወረዴ በጣም ፈሌጎ ነበር። 
ስሇሆነም ወዯ ኢየሱስ ቀርቦ አዲምን ባዋረዯበት በመጀመሪያው 
ፈተና በመብሌ ፈተነው…. ዝም ብል ይህን ዴንጋይ ወዯ ኅብስትነት 
ቀይረው አሊሇው። ነገር ግን << የእግዚአብሔር ሌጅ ከሆንክ >> 
የሚሌ ቅጥያ አበጀሇት። ይህንም ያዯረገው ክርስቶስ የእግዚአብሔር 
ሌጅ እንዯሆነ ሇማወቅ እንዱረዲውና ክርስቶስ በዚህ ተነሳስቶና 
የእግዚአብሔር ሌጅ እንዲይዯሇ ተዯርጎ በተነገረው አነጋገር 
ተበሳጭቶ ፥  የዱያብልስን አሳችንነት ባሇማወቅ፥ የእግዚአብሔር 
ኃይሌ ያሇው ሰው በመሆኑ  ዴንጋዩን ኅብስት ያዯርጋሌ ብል አስቦ 
ነበር።በጣም ተርቦአሌና ኅብስቱን ባየ ጊዜ ወዯ አፉ ያዯርጋሌ 
በማሇት ገምቶ ነበር። ነገር ግን ዱያብልስ <<ጥበበኞችን 
በተንኮሊቸው ከሚይዝ>>  ከክርስቶስ አሊመሇጠም ነበር።   

ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው?  
የለቃስ ወንጌሌ 

በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ መግቢያ  

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  



5. ቅደስ ቄርልስም ሇምን ጌታ በዱያብልስ የተጠየቀውን 
ተአምራት እንዲሊዯረገ ሲናገር እንዱህ ብልአሌ።  ሰይጣን << 
የእግዚአብሔር ሌጅ ከሆንክ ይህ ዯንጋይ እንጀራ አዴርግ 
አሇው>> ሰይጣን ወዯ እርሱ የቀረበው ኢየሱስን ተራ ሰውና 
ከቅደሳን አንደ አዴርጎ  ነው፤ ነገር ግን ክርስቶስ ይሆንን 
የሚሌ ጥርጥር ነበረው። ታዱያ የኢየሱስን ማንነት የሚረዲው 
እንዳት ነው? መሇኮታዊ ኃይሌ ካሌሆነ በስተቀር ማንም 
ሉያከናውነው የማይችሇውን የአንዴን ነገር ተፈጥሮ የመቀየርን 
ኃሳብ በማቅረብ ነው ብል አሰበ። እንዱህ ዓይነቱን ነገር 
ማከናወን መሇወጥ የሚችሇው እግዚአብሔር ብቻ ነው። << 
ይህን ካዯረገ>> አሇ ዱያብልስ << በእርግጥም ሥሌጣኔን 
ሉቀማኝ የሚጠበቀው እርሱ ነው ማሇት ነው። ነገር ግን 
ተአምራቱን ሇማዴረግ እምቢ ካሇ እንግዱያው እየተነጋገርኩ 
ያሇሁት ከሰው ጋር ነው። ፍርሃቴንም ወዯ ጎን አዯርገዋሇሁ 
ከአዯጋም ዴኛሇሁ ማሇት ነው>>  ስሇሆነም፥ ክርስቶስ 
የአውሬውን ዕቅዴ በማወቅ፥ ዴንጋዩን ወዯ ዲቦ አሌቀየረውም 
ወይም መቀየር አይሆንሌኝም አሌችሌም አሊሇውም። ይሌቁኑም   
እንዯ አዯናቃፊ ጎትጓች ቆጥሮት << ሰው በእንጀራ ብቻ 
አይኖርም>> በማሇት ገሇሌ አዯረገው። ይህን ማሇቱም 
እግዚአብሔር ችልታውን ከሰጠው ሰው በእግዚአብሔር ቃሌ 
ምግብ ሳይበለ አርባ ቀንና አርባ ላሉት እንዲሳሇፉት እንዯ 
ሙሴና ኤሌያስ ሳይበሊ መኖር ይችሊሌ።   

ዱያብልስም ረጅም ወዯ ሆነ ተራራ አውጥቶ የዓሇምን 
መንግሥታት ሁለ በቅጽበት አሳየው። 6 ዱያብልስም። ይህ 
ሥሌጣን ሁለ ክብራቸውም ሇእኔ ተሰጥቶአሌ ሇምወዯውም 
ሇማንም እሰጠዋሇሁና ሇአንተ እሰጥሃሇሁ፤ ስሇዚህ አንተ በእኔ ፊት 
ብትሰግዴ፥ ሁለ ሇአንተ ይሆናሌ አሇው። 8 ኢየሱስም መሌሶ፦ 
ሇጌታ ሇአምሊክህ ስገዴ እርሱንም ብቻ አምሌክ ተብል ተጽፎአሌ 
አሇው። 
1. ይህን ፈተና ጌታ የመጣበትን ታሊቁን ዓሊማ ከመሠረቱ የሚቃወም 

ፈተና ነው፤ መንገዴ ጠራጊው መጥምቁ ዮሐንስም ሆነ ራሱ 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንዴ ቃሌ የተናገሩት << መንግሥተ 
ሰማይ ቀርባሇችና ንስሐ ግቡ>> የሚሌ ነው፤ በላሊ አነጋገር 
የእግዚአብሔር ሌጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዯዚህ ዓሇም የመጣው 
የእግዚአብሔርን መንግሥት ሇመመሥረት ነው።  

2. በምዴር ያሇውን ሁለ እንዱገዛ ወይም እንዱያስተዲዴር ሥሌጣን 
ተሰጥቶት የነበረው የመጀመሪያው ሰው አዲም ነው፤ ዱያብልስ ግን 
በማታሇሌ የወሰዯውን ሥሌጣን እንዯራሱ አዴርጎ ሇጌታ በማሳየት 
ቢሰግዴሇት ሇእርሱ እንዯሚሰጠው ነገረው። 

3. ዱያብልስ በዓሇም ያለትን ብዙ ሰዎች በቁጥጥሩ ሥር ያዯረገው 
እግዚአብሔር የሰጣቸውን የሕይወት መመዘኛ ሇጊዜያዊ ጥቅም 
ወይም በዓሇም ሊሊቸው ሥፍራ ሲለ << እንዱያመቻምቹ 

በማዴረግ ነው። ከውዴቀት በኋሊ ዓሇም በሙለ በዱያብልስ ሥር 
እንዳት እንዯሆነ ሇመመሌከት ራዕይ 13ን ማንበብ ይጠቅማሌ። a 

4. ዱያብልስ ሰዎችን በማታሇሌ አምሌኮን ሇእርሱ ሲወስዴ ቢኖርም ዛሬ ግን 
አምሌኮና ስግዯት ሇእግዚአብሄር ብቻ እንዯሆነ እንዱያውቅ << ሇጌታ 
ሇአምሊክህ ስገዴ እርሱንም ብቻ አምሌክ ተብልአሌ>> የሚሌ መሌስ 

ተሰጠው።  
5. ስግዯት አምሌኮ ነው፤ አምሌኮ ዯግሞ አገሌግልት ነው። ሌናገሇግሇውና 

ሌንገዛሇት ዯግሞ የሚገባን፥ የህይወት ባሇቤት የሆነውን እግዚአብሔርን 
ብቻ ነው።  

6. ቅደስ ቄርልስ ስሇዚህ ሲናገር <<  ጌታ ሰው ከመሆኑ በፊት፥ ሰይጣን 
ከሰማይ በታች ያለትን በሙለ በማታሇለ በሁለ ቦታ ይመሇክ ነበር።ነገር 
ግን በማታሇሌ ከያዘው ሥሌጣን ቃሇ እግዚአብሔር ወሌዴ ነቀሇውና 
በባህርይና በእውነትእግዚአብሔር የሆነውን እርሱን እንዱያመሌኩና 
እርሱን ብቻ እንዱያገሇግለ አዘዛቸው>>  

 ወዯ ኢየሩሳላም ዯግሞ ወሰዯው፤ በመቅዯስም ጫፍ ሊይ አቁሞ። 
ይጠብቁህ ዘንዴ መሊእክቱን ስሇ አንተ ያዝሌሃሌ፥ እግርህንም በዴንጋይ 
ከቶ እንዲትሰናከሌ በእጃቸው ያነሡሃሌ ተብል ተጽፎአሌና 
የእግዚአብሔር ሌጅስ ከሆንህ፥ ከዚህ ወዯ ታች ራስህን ወርውር አሇው።  
12 ኢየሱስም መሌሶ፦ ጌታን አምሊክህን አትፈታተነው ተብልአሌ 
አሇው።  
ሦስተኛውና የመጨረሻው ፈተና የተከናወነው በኢየሩሳላም በመቅዯሱ ጫፍ 
ሊይ ሲሆን ይህም ፈተና ዯግሞ የመንፈሳዊነት መሌክ ያሇው ነው። በላሊ በኩሌ 
ሰይጣን ዴሌ የተነሣበትን የእግዚአብሔርን ቃሌ ሇራሱ ሉጠቀምበት የሞከረበት 
ፈተና ነው። ሰይጣን የጠቀሰው የመዝ 90 ክፍሌ ስሇ እግዚአብሔር ጥበቃ 
ከሚናገሩት ታሊሊቅ የመጽሐፍ ቅደስ ምዕራፎች መካከሌ አንደ ነው፤ 
የእግዚአብሔር ጥበቃ ግን እግዚአብሔርን የምንፈታተንበት ሳይሆን 
የእግዚአብሔርን ፈቃዴ በማከናወን የምንኖርበት ነው። በመሆኑም << ጌታ 
አምሊክህን አትፈታተነው ተብልአሌ>> የሚሇው ቃሌ ተገቢ መሌስ ነው። 
1 
3 ዱያቢልስም ፈተናውን ሁለ ከጨረሰ በኋሊ እስከ ጊዜው ከእርሱ ተሇየ። 

 

ቅደስ አውግስጢኖስ ስሇዚህ ሲናገር፥  << ዱያብልስ ፈተናውን ማሇትም 
የሚያባብሇውን ፈተናውን ከጨረሰ በኋሊ በግፍ በጭካኔና የሚከናወን ላሊ 
ዓይነት ፈተና ይቀረው ነበር። አዎ ላሊ ዓይነት ፈተና ይቀረው ነበር። 
ወንጌሊዊው የተከናወነውና የሚቀረው ፈተና ምን ዓይነት እንዯሆነ ያውቅ 
ስሇነበር << ዱያብልስም ፈተናውን ከጨረሰ በኋሊ እስከ ጊዜው ከእርሱ 
ተሇየ>>  አሇ። ከእርሱ የተሇየው በእባብ አምሳሌ ነው።  በሚያገሳ አንበሳ 
አምሳሌ ይመጣናሌና፤ (1ጴጥ 5፥8) ነገር ግን አንበሳውንና ዘንድውን 
(ኮብራውን) የሚረግጠው እርሱ ያሸንፈዋሌ። ሰይጣን ይመጣሌ። ወዯ 
ይሁዲ ሌብ ውስጥ በመግባት ጌታውን እንዱክዴ ያዯርገዋሌ። አይሁዴን ይዞ 
ይመጣሌ፤ በማባበሌ ሳይሆን በንዳት። የራሱን መሳሪያዎች በመያዝ << 
ስቀሇው ስቀሇው>> ብል ይጮኻሌ፤ ክርስቶስ በዚያም ዴሌ አዴራጊ ነበር፤ 

ሇምን እንዯነቃሇን፤ እርሱ እኮ ሁለን ቻይ አምሊክ ነው፤  

ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው?  
የለቃስ ወንጌሌ 

በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓም     የለቃስ ወንጌሌ መግቢያ  
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