
 
መግቢያ  
በማቴ 5፥3—7፥27 ሊይና በለቃ 6፥20-49 የሚገኘው የመጽሐፍ 
ቅደስ ክፍሌ የተራራው ስብከት የተራራው ስብከት ወይም  
የሜዲው ስብከት በመባሌ ይታወቃሌ።  

 የተራራው ስብከት ( De Sermone Domini in Monte) 
በሚሌ ስም ይህን ክፍሌ የጠራው አውግስጢኖስ የተባሇው የሊቲን 
ቤተ ክርስቲያን አባት ነው። የሜዲው ስብከት (Sermon on the 
Plain) የሚሇው ስያሜ ዯግሞ ዘመናውያን መተርጉማንና 
የመጽሐፍ ቅደስ ሉቃውንት የለቃስ ወንጌሌን ምንባብ ከማቴዎስ 
ሇመሇየት የተጠቀሙበት ነው። ስያሜው የመጣው ጌታችን 
ላሉቱን በሙለ በኮረብታው ሊይ ወጥቶ ሲጸሌይ ካዯረ በኋሊ 
በተካከሇው ሥፍራ (ሜዲማ ሥፍራ ሊይ ) ያስተማረው ትምህርት 
እንዯሆነ ለቃስ ስሇተረከሌን ነው። ለቃ 6፥12-17።  
 
ይህ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍሌ እጅግ ታዋቂ የሆነና ሇብዙ የነገረ 
መሇኮትና የማህበራዊ ኑሮ ጥናት ውይይቶች መነሻ የሆነ 
በክርስቲያኖችም ክርስቲያኖች ባሌሆኑ ሰዎች ዘንድ ተወዲጅ የሆነ 
የመጽሐፍ ቅደስ ክፍሌ ነው። ብዙዎች የቤተ ክርስቲያን 
አገሌጋዮች እንዯሚስማሙበት፥ ይህ የመጽሐፍ ቅደስ ክፍሌ 
ምንም እንኳ በብዙዎች ክርስቲያኖች ዘንድ ታዋቂ ክፍሌ ቢሆንም፥ 
ሰባክያን ሇመስበክ የማይዯፍሩት፥ ምእመናንም ሇማጥናት 
የማይከጅለት ክፍሌ ነው።  ይህ ዓይነቱ ግራ መጋባት በቤተ 
ክርስቲያን የሰፈነበትን ምክንያት አንድ ሉቅ  እንዯተናገረው የኛ 
ብፅዕና ወይም ዯስታ ጌታ ከሚናገረው ብፅዕና ጋር የማይገናኝ 
ስሇሆነ ሇአንዲንዶች የመርዝ ያህሌ የሚፈሩት ነው ስሇሆነ ነው።   
 
አተረጓጎም 
ይህን የመጽሐፍ ቅደስ ሇመተርጎም የተነሡ ሰዎች የሚከተለትን 
ጥንያቄዎች ይጠይቃለ 
1 ጌታ ኢየሱስ የሙሴን ህግ እየተረጎመ ነው ወይስ ፍጹም ሌዩ 
የሆነ ትምህርት እያስተማረ ነው?  
አንዲንዶች በማቴዎስ ጌታ ወዯ ተራራ ወጥቶ ማስተማሩን 
ተከትሇው ተራራውን << አዱሱ ሲና>> ብሇው ሲሰይሙት ጌታ 
ኢየሱስን  አዱሱን ህግ ሇአዱሱ ህዝብ ያቀረበ << አዱሱ ሙሴ>> 
ብሇው ተርጉመዋሌ። 
2 በተራራው ስብከትና በጳውልስ ትምህት መካከሌ ያሇው 
ግንኙነት ምንድነው? አንዲንዶች አጠቃሊይ ትምህርቱ ሰው ጸጋ 
እንዯሚያስፈሌገው የሚያሳይ ነው ከዚያ የዘሇሇ ትርጉም የሇውም 
ብሇው ሲያስቡ፥ ላልች ዯግሞ ይህ ክፍሌ እውነተኛ 
የዯቀመዝሙርነትን ሕይወት የሚያመሇክት ነው ይሊለ። 
3 ስብከቱ ሇማን ነው? ሇሰዎች ሁለ የተጻፈ ነው ወይስ 
የክርስቶስን መንገድ ሇተከተለ የተጻፈ ነው?  
4 የስብከቱ ሁለም ክፍሌ ቃሌ በቃሌ መተርጎም አሇበት ወይስ 

ምሳላያዊ አነጋገር አሇው?  
5 ስብከቱ የሚያመሇክተው የመጨረሻን ዘመን በመጠበቅ የተነገረ ነው 
ወይስ በማናቸውም ጊዜ ክርስቲያኖች ሉከተለት የሚገባቸውን ባህርይ 
የሚገሌጥ ነው?  
እነዚህን ጥያቄዎች መመሇስ የምንችሇው እያንዲንደን ቁጥር በጥንቃቄ 
ስንተረጉመው ነው?  
 
አከፋፈለ 
 
መግቢያ          ለቃ 6፥20         ማቴ 5፥1-2 
አንቀጸ ብፁዓን   ለቃ 6፥20-23 ማቴ 5፥3-12 
ወዮታዎች  ለቃ 6፥24-26 
ጠሊትን መውዯድ  ለቃ 6፥27-36 ማቴ 5፥38-37 
ወርቃማው ህግ  ለቃ 6፥31 ማቴ 7፥12 
አትፍረደ፥   ለቃ 6፥37-38 ማቴ 7፥1-2 
ዓይነ ሥውር መሪ  ለቃ 6፥39  
መምህርና ዯቀመዝሙሩ ለቃ 6፥40 
ጉድፍና ምሰሶ   ለቃ 6፥41-42 ማቴ 7፥3-5 
ዛፍና ፍሬው  ለቃ 6፥43-45 ማቴ 7፥16-20 
ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ  ለቃ 6፥46 ማቴ 7፥21 
የአሇቱ ሊይ ቤት   ለቃ 6፥47-49 ማቴ 7፥24-27 
 
ሀ መግቢያ  
 

•እርሱም ወዯ ዯቀ መዛሙርቱ ዓይኑን አነሣ እንዱህም አሊቸው 
 
በማቴዎስ ሊይ ጌታ የተራራውን ስብከት የሰበከው ሇአጠቃሊይ ህዝብ 
እንዯሆነ የሚያመሇክት ስናገኝ በለቃስ ዯግሞ ጌታ ሇዯቀመዛሙርቱ 
ሲናገር እናገኛሇን። ይህ የለቃስ አጻጻፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ከዯቀመዛሙርቱ ሕይወት << አሁን>> የሚፈሌገውን የዯቀመዝሙርነት 
ህይወት የሚያመሇክት ነው።  
 
  
እናንተ ድሆች ብፁዓን ናችሁ፥ የእግዚአብሔር መንግሥት የእናንተ 
ነውና።      
  
ብፁዕ  (መካ(ቃ)ሪዮስ) ማሇት የተባረከ፥ ዯስታን የተመሊ ማሇት ነው። 
በብለይ ከአርባ አምስት በሊይ አንቀጸ ብፁዓንን እናገኛሇን። ሆኖም 
በብለይ ኪዲኑ አንቀጸ ብፁዓን እና በአዱስ ኪዲኑ አንቀጸ ብፁዓን 
መካከሌ ብዙ ሌዩነቶችን እናያሇን። በብለይ ኪዲን ብፅዕናን ሲያሰጡ 
የሚታዩ የተወሰኑ ሃይማኖታዊ ድርጊቶች ነበሩ።  
 
 
 

የተራራው ስብከት፤ የእግዚአብሔር መንግሥት ሕግ  
በሉቀ ኅሩያን ቀሲስ መሌአኩ ባወቀ 

December 07, 2010    የለቃስ ወንጌሌ መግቢያ  

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  



   
እግዚአብሔር አምሊካቸው የሆኑ (መዝ 143፥15) እግዚአብሔርን 
የሚፈሩ (መዝ 111፥1-3፤ ምሳ 8፥4-12) በእግዚአብሔር የሚታመኑ 
(መዝ 83፥12)እግዚአብሔርን መሸሸጊያ የሚያዯርጉ (መዝ 2፥12፤ 
83፥4)ሇእግዚአብሔር የሚታዘዙ (መዝ 118፥1-2) የጥበበኞች 
ምክር የሚሰሙ (ሲራክ 50፥28) 
እነዚህ ሰዎች ብፁዓን በመሆናቸው፥ ወራሽ የሚሆኑ ወንዶች 
ሌጆችን ያገኛለ (መዝ 126፥3-5) የተሙዋሊ ህይወትና መሌካም 
ሚስት (መዝ 127፥1-4፤ሲራክ 26፥1) ብሌጥግናና ክብር (መዝ 1፥1-
2) በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ መኖር (መዝ 40፥2፤ ሲራክ 
34፥15 ያገኛለ።  
 
 
ብፁዕ የሚሇው ቃሌ በአዱስ ኪዲን ሃምሳ ጊዜ ተጠቅሶአሌ። ከዚህ 
ውስጥ በማቴዎስ 13 ጊዜ በለቃስ ዯግሞ 15 ጊዜ ተጠቅሶአሌ።  
አንቀጸ ብፁዓን ተብል በሚጠቀሰው ውስጥ ማቴዎስ ዘጠኝ 
አንቀጾችን ሲጠቅስ ለቃስ ዯግሞ አራት አንቀጾችን ጠቅሶአሌ። 
በእነዚህ አራት አንቀጸ ብፁዓን ትይዩ አራት ወዮታዎች ዯግሞ 
ተቀምጠዋሌ።  
 
ብፅዕና      ወዮታ 
ዯሀ መሆን   ባሇጠጋ መሆን 
መራብ    መጥገብ 
ማሌቀስ     መሳቅ  
በሰዎች መጠራት    በሁለ መወዯስ 
 
ይህ የጌታ ትምህርት የፈሪሳውያንን በተወሰነ ዯረጃም የብለይ 
ኪዲኑን ትምህርት ከሥር ከመሠረቱ ነበረ የገሇበጠው፤በብፅዕና 
ዯረጃ የተዯረዯሩት ነገሮች በፈሪሳውያን ዘንድ ሇኃጢአተኝነት 
ምሌክቶች ሲሆኑ በወዮታ ሥር የተዯረዯሩት ዯግሞ የጽድቅድ 
ምሌክት ተዯርገው ይወሰደ ነበር።  
 በክርስቶስ ትምህርት ሰው ብፁዕ ወይም ክቡርና ዯስተኛ 
የሚሆነው በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ በመሆኑ ነው። 
በመሆኑም ድሆች፥ የተራቡ፥ የሚያሇቅሱ፥የተጠለና የክርስቶስ 
ህይወት በእነርሱ ህይወት ከመኖሩ ውጭ ላሊ ምንም ነገር 
የላሊቸው ሰዎች ብፁዓን ናቸው ተብሇዋሌ።  
ይህ ብፅዕና የአንድ ሰው ድርጊትን ወይም ክንውን የሚያሳይ 
ሳይሆን አዱስ ዘመን አዱስ ቀን መምጣቱን የሚያመሌክት ነው። 
ነቢያት የመሲሁን ቀን የሚያዩ ብፁዓን ናቸው ብሇው ነበር፤ 
(ሲራክ 48፥11) ጌታም ዯቀመዛሙርቱን ነቢያት ሉያዩት 
የተመኙትን እርሱን ስሇአዩ ብጹዓን እንዯሆኑ ነግአቸዋሌ። ማቴ 
13፥16-17)  
 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በአንቀጸ ብፁዓንና በመሊው 
በተራራው ወይም በሜዲው ስብከት ሁሇት ዋና የሰዎች የህይወት 
ጥያቄዎችን ይመሌሳሌ፤ አንዯኛ መሌካም ህይወት የምንሇው 
የትኛውን ህይወት ነው? በየትኛውም የኑሮ ዯረጃ ሊይ ያሇ ሰው 
ከተወሰነ ዯረጃ በኋሊ ህይወቴ ምን ይመስሊሌ ብል መጠየቁ 

የማይቀር ነው። ሁሇተኛው ጥያቄ በእውነት የእግዚአብሔርን ሕይወት 
የሚያንጸባርቅ መሌካም ሰው ማንነው?  
ቀዯም ሲሌ እንዯተናገርነው ይህ ጌታ ሇመሌካም ሰውነትና ሇመሌካም 
ህይወት መመዘኛ አድርጎ ያስቀመጠው ትምህርት ዓሇምን በእጅጉ 
ሇውጦታሌ። a 
 
<< እናንት ድሆች ብፁዓን ናችሁ>>  ማቴዎስ << በመንፈስ ድሆች 
የሆኑ>> በማሇት በሶስተኛ መዯብ አርቆና መንፈሳዊ መሌክ ሰጥቶ ሲናገር፥ 
ለቃስ ግን በሁሇተኛ መዯብ አቅርቦና ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ 
ጋር አያይዞ ይናገራሌ። ሁሇቱም ስሇመንፈሳዊና ሥጋዊ  እጦት የሚናገሩ 
ናቸው።  
ድሆች የተባለት በሥጋዊም በመንፈሳዊ ህይወትም ብዙ ጉድሇት 
ያሇባቸው ናቸው፤ ብፁዓን ናችሁ የተባለት ድሆች ስሇሆኑ አይዯለም፤ 
የአንዲንዲንዶች ድህነት በእግዚአብሔር ሊይ መዯገፍን በእግዚአብሔር 
ተስፋ የማድረግን ህይወት ሲሰጣቸው፥ ላልችን በምሬትና በላልች 
ሰዎች በመቅናት በክፋት እንዱኖሩ ያዯርጋቸዋሌ።  
ብፁዓን የተባለት የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ወዯ እነርሱ ስሇዯረሰ 
ነው። የእግዚአብሔር መንግሥት ሇእነርሱ ስሇሆነች ነው። የእግዚአብሔር 
መንግሥት ሇእነርሱ መሆን የድህነታቸው ውጤት ሳይሆን የእግዚአብሔር    
ምህረት ሇእነርሱ ስሇሆነች ነው።  
 
ለቃስ ይህን ሇድሆች የተሰጠውን ብፅዕና ሇባሇጠጎቹ ከተሰጠው ወዮታ 
ጋር አያይዞ ተናግሮታሌ። (ቁ24) ይህን ተያያዥ የሆነ ሀሳብ ሌንረዲ 
የምንችሇው ጌታ በላሊ ስፍራ ያስተማረውን የፈሪሳዊውንና የቀራጩን 
ምሳላ (ለቃ 18) ስንወስድ ነው። ፈሪሳዊው ወዯ እግዚአብሔር ፊት 
የቀረበው ብሌፅግናውን ይዞ ነው። አሥራቱን፥ ጾሙን፥ ቤተ መቅዯስ 
መመሊሇሱን፤ በአንጻሩ ዯግሞ ቀራጩ ዯግሞ (ምንም እንኳ በገንዘብ ዯኃ 
ባይሆንም) ይዞት የቀረበው እርሱነቱን ነበር፤  
 
ከእግዚአብሔር በረከት አግኝቶ የሄዯው ምንም መንፈሳዊ ሀብት የላሇው 
ነበር። ይህ በመንፈሳዊ ድህነት ውስጥ ሊሇው ዓሇም አስዯናቂ የሆነ ጸጋን 
ያዘሇ መሌካም ዜና (ወንጌሌ) ነበረ።  
 
በላሊ መሌኩ ይህ የብፅዕና ዜና ከፍ ያሇ መንፈሳዊ ብቃት ሊሊቸው 
የተነገረ ሣይሆን የዓሇም ውጣ ውረድ ሊዯቀቃቸው፥ የኃጢአት ፍሊጻ 
ሊቆሳሰሊቸው፥ ዓሇም ሥፍራ ሊሌሰጣቸው ነው። የእግዚአብሔር 
መንግሥት የቀረበችው ሇእነርሱ ነውና ቡሩካን ተብሇዋሌ። l 
 
ነገሩ የተገሊቢጦሽ ሆኖአሌ። ቀራጩ ጸድቆ ፈሪሳዊው ተኮንኖ እንዯሄዯ 
ሁለ ፊተኛው ኋሇኛ፥ ኋሇኛው ዯግሞ ፊተኛ ይሆናሌ። ዝቅ ያሇው ከፍ 
ይሊሌ ከፍ ያሇው ዯግሞ ዝቅ ይሊሌ።  
 
 
 

  

December 07, 2010    የለቃስ ወንጌሌ መግቢያ  
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    አሠረ ሐዋርያት የመጽሐፍ ቅደስ ጥናት  


