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እናስተዋውቅዎ 

የሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ እንዯ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ዓ.ም. ተመሠረተ፡፡ ይህ 

አገሌግልት አትራፊ ያሌሆነ ዴርጅት ሲሆን፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ  አስተምህሮዎችን ሇመሊው ዓሇም 

በነጻ ሇማዲረስ የተቋቋመ ነው፡፡ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇውን ጤናማ፣ መጽሏፍ ቅደሳዊ - መሠረት 

ያሇው ክርስቲያናዊ የአመራር ስሌጠና ፍሊጎት ምሊሽ ሇመስጠት፣ ምንም ዓይነት የስሌጠና ግብዓቶች 

የማግኘት እዴሌ ሇላሊቸው ክርስቲያን መሪዎች የሴሚነሪ ሥርዓተ-ትምህርቶችን በማጋጀት 

እናሰራጫሇን፡፡ ሰርዴ ሚሉኒየም ሚኒስትሪ በመሊውም ዓሇም ሇሚገኙ ክርስቲያን መሪዎችና 

ፓስተሮች የተመጣጠነ ዋጋ ያሇው፣ በዯጋፊዎች የሚታገዜ፣ ሇተጠቃሚው ምቹ፣ በሌዩ ሌዩ የመገናኛ 

ብዘሃን ዳዎች የታገ ሥርዓተ-ትምህርት በአምስት ቋንቋዎች (በእንግሉዜኛ፣ በስፓኝ፣ በራሺያኛ፣ 

በማንዲሪን ቻይንኛ እና በአረብኛ) አስተርጎሞ አሰራጭቷሌ፡፡ ሁለም ትምህርቶች የተጻፉት፣ 

የተጋጁት እና የታተሙት በአገሌግልቱ ውስጥ ሲሆን በ The History Channel©. In 2009 
ካለት ጋር በቅርፅና በጥራት ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ የሰርዴ ሚሉኒየም ሥራ ማሇትም ጥራት ሊሇው 

የማስተማሪያና የአኒሜሽን የቪዱዮ ፕሮዲክሽን ሥራዎቹ ሁሇት የቴሉ አዋርዴ ሽሌማቶችን 

ተቀብሎሌ፡፡ የማስተማሪያ ግብዓቶቻችን በዱቪዱ፣ በህትመት፣ በኢንተርኔት ማስተሊሇፊያ ዳዎች፣ 

በሳተሊይት የቴላቪዥን ስርጭት፣ በራዱዮና በቴላቪዥን ስርጭቶች ሇማቅረብ በሚያስችሌ መሌክ 

የተቀረፁ ናቸው፡፡ 

ስሇ አገሌግልታችን የበሇጠ መረጃ ሇማግኘትና እንዳት የአገሌግልቱ ተጠቃሚ መሆን እንዯምትችለ 

ማወቅ ከፈሇጋችሁ፣ www.thirdmill.org የተሰኘውን ዴረ-ገጽ ይጎብኙ፡፡ 
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መግቢያ 

በተሇያዩ ጉዲዮች ሰዎች ከሃሳባችን ጋር እንዱስማሙ ሇማሳመን ስንጥር ራሳችንን የምናገኝበት ጊዛ 

ብዘ ነው፡፡ ይህንን የምናከናውንባቸው ብዘ መንገድች አለ፣ ከሁለ ውጤታማ የሆነው ግን 

በተቻሇ መጠን በጋራ በምንስማማበት የእምነት አቋም ሊይ እየገነቡ መሄዴ ነው፡፡ ከዙያም በጋራ 

መሠረታችን ሊይ በመቆም፣ ስላልቹ ጉዲዮች ሌናሳምናቸው እንጥራሇን፡፡ በብዘ ገፅታውም፣ 

የዕብራውያን ጸሏፊም ያዯረገው ይህንኑ ነው፡፡ በአካባቢያቸው ወዯተሇመዯው የአይሁዴ 

ማኅበረሰብ አስተምህሮ በመመሇስ ከመከራ ስጋት መትረፍን ምርጫዋ ሇማዴረግ እየተፈተነች 

ሊሇች ቤተክርስቲያን ነው የጻፈው፡፡ ስሇዙህ፣ ሇክርስቶስ በመታመን እንዱጸኑ ያሳስባቸዋሌ፣ 

ይህንንም የሚያዯርገው በተቻሇው መጠን እርሱና ተዯራሲያኑ የጋራቸው በሆኑ የእምነት አቋሞች 

ሊይ በመመሥረት ነው፡፡   

ከዕብራውያን መጽሏፍ ተከታታይ ትምህርታችን ይህ ሁሇተኛው ሲሆን “ይትና ውቅር” የሚሌ 

ርዕስ ሰጥተነዋሌ፡፡ በዙህ ትምህርት፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ተዯራሲያኑን ሇክርስቶስ ወዲሊቸው 

ታማኝነት እንዱመሇሱ ሇማሳመን እንዳት ይህንን አሳማኝ ስሌት እንዯተጠቀመ እንመሇከታሇን፡፡ 

በአወቃቀርና በይት ሊይ ያተኮረው ይህ የዕብራውያን ትምህርት በሁሇት ክፍልች ይከፈሊሌ፡፡ 

በመጀመሪያ፣ በመጽሏፉ ዏቢይ አንጓዎች ውስጥ ዯጋግሞ የሚመጣውን ይት እንመሇከታሇን፡፡ 

ሁሇተኛ፣ የዕብራውያንን አሳማኝ አወቃቀር በመመርመር፣ ጸሏፊው እነዙህን ተዯጋጋሚ ይቶች 

እንዳት እንዯሸመናቸው እንመሇከታሇን፡፡ አስቀዴመን የዕብራውያንን የሚዯጋገም ይት 

እንመሌከት፡፡ 

የሚዯጋገም ይት 

ባሇፈው ትምህርታችን፣ የዕብራውያንን መጽሏፍ ገዢ ዓሊማ በዙህ መንገዴ ጠቅሇሌ አዴርገነው 

ነበር፡ 

የዕብራውያን ጸሏፊ መጽሏፉን የጻፈው ተዯራሲያኑ በአካባቢያቸው የተስፋፋውን የአይሁዴ 
አስተምህሮ በመቃወም ሇኢየሱስ ታማኝ ሆነው እንዱሌቁ ሇመምከር ነው፡፡ 

በትምህርታችን በዙህ ነጥብ ሊይ፣ ጸሏፊው ተመሳሳይ ጉዲዮችን ዯግሞ ዯጋግሞ በማንሳት 

ዓሊማውን እንዳት እንዲሳካ ማየት እንፈሌጋሇን፡፡ 

በዕብራውያን መጽሏፍ የተዯጋገመውን ጭብጥ በቅርበት መመሌከታችን ጸሏፊው ሦስት ዋና 

ጉዲዮችን በመዯጋገም ዓሊማውን እንዲሳካ ይገሇጥሌናሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ ታሪክ በኢየሱስ 

አማካይነት ወዯ ፍፃሜው ቀን በመዴረሱ ጭብጥ ሊይ ትኩረትን ይስባሌ፡፡ ሁሇተኛ፣ ሇዙህ እምነት 

ብለይ ኪዲናዊ ዴጋፉን ያቀርባሌ፡፡ ሦስተኛ፣ ተዯራሲያኑ በክርስትና እምነታቸው እንዱፀኑ በርካታ 

ምክሮችን ያቀርባሌ፡፡ የመጨረሻው መን በኢየሱስ ስሇመምጣቱ በሚናገረው የጸሏፊው እምነት 

እንጀምር፡፡ 
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የመጨረሻው መን በኢየሱስ 

አብዚኛውን ጊዛ፣ “የመጨረሻው መን” ስሇሚባሇው መግሇጫ የክርስቶስ ተከታዮች ሲሰሙ 

አዕምሯቸው በቀጥታ የሚነጉዯው ክርስቶስ በክብር በሚመሇስበት ወቅት ወዯሚሆኑት ነገሮች 

ነው፡፡ አብዚኛዎቻችን ስሇ ታሊቁ መከራ፣ ስሇ ንጥቀት፣ እና ስሇ ሺህ ዓመት የተቻሇንን ሁለ 

ሇመረዲት ብዘ ጊዛ እንወስዲሇን፡፡ በዕብራውያን መጽሏፍ ስሇ “መጨረሻው መን” ስንናገር ግን፣ 

ከክርስቶስ ዲግም መመሇስ ጋር በቀጥታ ከሚያያዘ ክስተቶች የሇሇ ነገር በሌቡናችን ይን ነው፡፡  

ክርስቲያናዊ የነገረ-መሇኮት ምሁራኑ ስሇ መጨረሻው መን መጽሏፍ ቅደስ የሚያስተምረውን 

ከ“ነገረ-ፍፃሜ” ጋር ያጣቅሱታሌ፡፡ ይህ ቃሌ eschatos (ἔςχατοσ) ከተሰኘው የግሪክ ቃሌ 

የተወሰዯ ሲሆን ትርጓሜውም “ፍፃሜ” ወይም “መጨረሻ” ማሇት ነው፡፡ የሚያስገርመው፣ ይህ 

የአዱስ ኪዲን ቃሇ አገባብ በብለይ ኪዲን የተጠቀሰው ገና ጥንት በዲግም 4፡30 “በመኑ ፍፃሜ” 

ተብል ሲጠቀስ ነው፡፡ በዙያ ስፍራ፣ እስራኤሌ በእግዙአብሔር ሊይ ቢያምፅ ሇምርኮ እንዯሚሰጥ 

ሙሴ ያስጠነቅቃሌ፡፡ ቢመሇሱ ግን፣ በመን ፍፃሜ፣  ከምርኮ ተሰብስበው ተወዲዲሪ ወዯ ላሇው 

የእግዙአብሔር በረከት ውስጥ እንዯሚገቡ ያረጋግጥሊቸዋሌ፡፡ የብለይ ኪዲን ነቢያትም እስራኤሌ 

ከምርኮ ከመመሇሷ ጋር የተያያዘ ጉዲዮችን ከ“መን ፍፃሜ” ጋር አያይውታሌ፡፡  

ዕብራውያን 1፡1-2 ስንመሇከት የዕብራውያን ጸሏፊ መጽሏፉን ሲጽፍ በሌቡ ነገረ-ፍፃሜን እንዯያ 

መመሌከት አስቸጋሪ አይሆንም፡፡ እስኪ ገና ከጅማሬው የጻፈውን አዴምጡ፡  

ከጥንት ጀምሮ እግዙአብሔር በብዘ ዓይነትና በብዘ ጎዲና ሇአባቶቻችን በነቢያት 
ተናግሮ፥ 

ሁለን ወራሽ ባዯረገው ዯግሞም ዓሇማትን በፈጠረበት በሌጁ በዙህ መን መጨረሻ 
ሇእኛ ተናገረን፤ (ዕብ 1፡1-2) 

 

እነዙህ የመክፈቻ ጥቅሶች እግዙአብሔር በክርስቶስ “በዙህ መን መጨረሻ” ወይም 

በኤስካቶልጂካሌ “ቀናት” ምን እንዲዯረገ እንዳት እንዲጣቀሱ ተመሌከቱ፡፡ የዕብራውያን ጸሏፊ 

ይህንን ሲሌ ምን ማሇቱ ነው? ሇእርሱ የነገረ-ፍፃሜ ጉዲይ ሇምን ወሳኝ ሆነ?  

ገና በጽሏፉ መክፈቻ ገፅ፣ በዕብራውያን መጽሏፍ የመጀመሪያ ቁጥሮች ውስጥ፣ ኢየሱስ 

ከእርሱ አስቀዴመው የመጡ የትንቢት ቃልች ፍፃሜ መሆኑን እንዱውቁ ይፈሌጋሌ፡፡ 

“ከጥንት ጀምሮ እግዙአብሔር በብዘ ዓይነትና በብዘ ጎዲና ሇአባቶቻችን በነቢያት 

ተናግሮ፥ ሁለን ወራሽ ባዯረገው ዯግሞም ዓሇማትን በፈጠረበት በሌጁ በዙህ መን 

መጨረሻ ሇእኛ ተናገረን፤” ይሊሌ፡፡ ያም ማሇት ኢየሱስ ከእርሱ አስቀዴሞ የመጡ 

ነገሮች ሁለ ፍፃሜ ነው ማሇት ነው፡፡ እርሱ የጌታ መምጣት፣ የጌታ ቀን መምጣት፣ 

የመንግሥቱ ጅማሬ፣ በሰው ሌጅ ታሪክ ውስጥ እግዙአብሔር ሉናገር የሚፈሌገው 

የፍፃሜ ቃሌ ነው፤ ያም በኢየሱስ ውስጥ ይገኛሌ፡፡ (ድ/ር ኬ. ኤሪክ ቶኔስ) 



6 |ዕብራውያን                         ትምህርት ሁሇት                                 ውቅርና ይት 

 

በዕብራውያን የተገሇጠውን ነገረ-ፍፃሜ ሇመረዲት፣ በብለይ ኪዲን ፍፃሜ እና በብለይና በአዱስ 

ኪዲን ውስጥ በሚገኘው በእስራኤሌ ታሪክ ቀኝ ግራ ፊት ኋሊ መጓዜ ይገባናሌ፡፡ በነገሥታቱ 

መን፣ እስራኤሌ በእግዙአብሔር ሊይ እጅግ ጥሌቅ በሆነ አመፅ ውስጥ ተፍቃ ነበር፡፡ 

በስተመጨረሻም አብዚኛውን ሰሜናዊው እስራኤሌ በምርኮ ጠራርጎ ይወስዴ ንዴ የአሦርን 

ሠራዊት ሰዯዯባቸው፡፡ ቆይቶም፣ የባቢልን ሠራዊት በይሁዲ ሊይ ተመሳሳዩን እንዱያዯርግ 

እግዙአብሔር ሊከው፡፡ እ.አ.አ. በ586 ዓ.ዓ. አካባቢ፣ የእስራኤሌና የይሁዲ ቅሬታዎች 

በመጨረሻዎቹ ቀናት እግዙአብሔር የሚያስተሊሌፈውን ፍርዴና በረከት ተስፋ በማዴረግ ወዯ 

ተስፋዪቱ ምዴር ተመሇሱ፡፡ ሆኖም መጠነ-ሰፊ ንስሓ እሌተካሄዯም፡፡ በውጤቱም፣ እስራኤሌ 

ሇአምስት ምዕተ-ዓመታት  በምዴያም ፣ በፋርስ፣ በግሪኮች እና በስተመጨረሻም በሮሜ የጭቆና 

አገዚዜ ስር ወዯቀች፡፡   

በብለይና በአዱስ ኪዲን መካከሌ በሚገኙ መናት፣ አብዚኛው የአይሁዴ ማኅበረሰብ 

በመጨረሻው መን እግዙአብሔር ፍርዴንና በረከትን ያመጣሌ ብሇው በማያወሊውሌ ተስፋ 

ሲጠብቁ ነበር፡፡ ይህ ተስፋ ሇእነርሱ በጣም ወሳኝ ነው ስሇዙህም ታሪክን ሁለ በሁሇት ታሊሊቅ 

መናት ከፍሇዋሌ፡፡ እስራኤሌ በኃጢአት የተፈቀችበትንና ሇምርኮ የተዲረገችበትን መን “የአሁን 

መን” ይለታሌ፡፡ እግዙአብሔር በጠሊቶቹ ሊይ የመጨረሻውን ፍርዴ የሚስተሊሌፍበትን፣ 

በታመኑት ህዜቡ ሊይ ዯግሞ ታሊቅ በረከቱን የሚያፈስስበትን መን “የሚመጣው መን” 

ይለታሌ፡፡ በብለይ ኪዲን ትንቢቶችም መሠረት፣ ከዙህኛው መን ወዯሚመጣው መን 

የሚያሸጋግር የዲዊትን ታሊቅ ሌጅ፣ መሲሁን እንዯሚሌክ ያውቃለ፡፡  

የዕብራውያን ጸሏፊም በመነ ፍፃሜ ሊይ በማትኮር፣ ከተዯራሲያኑና ከሰፊው የአይሁዴ 

ማኅበረሰብ ጋር የሚጋራውን እምነት ይገነባሌ፡፡ በተመሳሳይ መንገዴ ግን፣ በኢየሱስ የሚያምኑና 

የማያምኑት ጉዲዩን በተሇያየ መንገዴ እንዯሚያዩት ዯግሞ ዯጋግሞ ያመሇክታሌ፡፡ የማያምኑት 

አይሁዴ መሲሁ ትዕይንታዊና ቅፅበታዊ በሆነ መንገዴ በአሁኑ መንና በሚመጣው መን  

መካከሌ ሽግግር ያዯርጋሌ ይሊለ፡፡ የኢየሱስተከታዮች ግን ኢየሱስ የመጨረሻውን መን በሦስት 

እርከኖች እንዯሚያመጣው ያውቃለ፡ በመጀመሪያ ምፅዓቱ መንግሥቱን በይፋ ያውጃሌ፣ 

በቤተክርስቲያን መን ዯግሞ መሲሃዊ መንግሥቱን ያስፋፋሌ፣ በክብር ተመሌሶ በሚመጣበት 

ወቅት ዯግሞ የመሲሃዊ መንግሥቱ ፍፃሜ ይሆናሌ፡፡ የአዱስ ኪዲን ጸሏፍትም የሏዋርያት ሥራ 

2፡17 እና 2ኛ ጴጥሮስ 3፡3 በመሳሰለ ምንባቦች እነዙህን ሦስት እርከኖች “የመጨረሻው መን” 

በማሇት ይጠቅሷቸዋሌ፡፡ 

የዙህን ሃሳብ ጠቃሚነት የምትገነቡት የዕብራውያን ጸሏፊ ስሇ “መጨረሻው መን” ተመሳሳይ 

ቋንቋ የከስዴስት ያሊነሰ ጊዛ የተጠቀመ መሆኑን ስታስተውለ ነው፡፡ በዕብራውያን 2፡5፣ ክርስቶስ 

በክብር ስሇሚመሇስበት ስሇ “ሚመጣው ዓሇም” ጽፏሌ፡፡ በ6፡5 ውስጥ ዯግሞ አብዚኞቹ 

ተዯራሲያኑ ስሊሇፉበት ሉመጣ ስሊሇው የዓሇም ኃይሌ ጽፏሌ፡፡ በ9፡11 ዯግሞ፣ ክርስቶስ “አሁን 

በዙህ ያለት መሌካም ነገሮች” ምንጭ ስሇ መሆኑ ይጠቅሳሌ፡፡ በ9፡26 ዯግሞ፣ የኢየሱስን የምዴር 

አገሌግልት “የመን ፍፃሜ” በማሇት ይጠቅሰዋሌ፡፡ በ13፡14 ውስጥ፣ የክርስቶስ ተከታዮችን 

የመጨረሻ ተስፋ “የምትመጣዋ ከተማ” በማሇት ይጠቅሳሌ፡፡ ስሇ እነዙህ ስሇ መጨረሻው መን 

በተዯጋጋሚ የተጠቀሱ የታወቁ መንገድች በጸሏፊው ዓሊማ ውስጥ ምን ያህሌ ወሳኝ ስፍራ 

እንዲሊቸው ቅምሻውን ያሳዩናሌ፡፡  
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በዕብራውያን ይት ውስጥ የተዯጋገሙት መሪ ሃሳቦች በኢየሱስ ስሇሚመጣው የመጨረሻ መን 

ትኩረት ማዴረጋቸውን ከተመሇከትን፣ በመጽሏፉ ውስጥ ስሇተዯጋገመው ሁሇተኛ ጉዲይ 

ወዯመነጋገሩ እንሸጋገራሇን፣ ያም ጸሏፊው ስሊነገበው ነገረ-መሇኮታዊ አመሇካከት ብለይ ኪዲናዊ 

ማረጋገጫ ይሆናሌ፡፡ 

ብለይ ኪዲናዊ ማረጋገጫ 

የዕብራውያን መጽሏፍ፣ ከብለይ ኪዲን ወዯ 100 ሇሚጠጉ ጊዛያት ጠቅሷሌ፣ ወይም አጣቅሷሌ 

ወይም አመሌክቷሌ፡፡ እነዙህም የብለይ ኪዲን ማጣቀሻዎች ሇጸሏፊው ዓሊማ ወሳኝ ስሇነበሩ 

በመጽሏፉ ወሳኝ ዋና ክፍልች ውስጥ ዯጋግመው ይታያለ፡፡ ይህ ሇምን እንዯሆነ መረዲትም 

አዲጋች አይሆንም፡፡ በአካባቢው የነበረውን የአይሁዴ ማኅበረሰብ አስተምህሮ ሇመሞገት፣ 

ሁሊቸው ቅደስ ብሇው የሚቆጥሩትን የብለይ ኪዲን ድኩሜንት የዕብራውያን ጸሏፊም መረጃው 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ጭብጥ ዲራዎች  

ሇዙህ ትምህርት የያዜነውን ዓሊማ ሇማሳካት የዕብራውያን ጸሏፊ ዯግሞ ዯጋግሞ ከብለይ ኪዲን 

ያጣቀሰባቸውን እና ያስተናገዯባቸውን አምስት መንገድች መመሌከቱ ይጠቅማሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ 

ወዯ ብለይ ኪዲን ጭብጥ ዲራዎች ትኩረትን ይስባሌ፡፡  

በቀሊለ ሇማስቀመጥ፣ ከዕብራውያን መጻሕፍት አንዲንዴ ታሪካዊ ዜርዜሮችን በማንሳት ጥቂት 

ቃሊቶችን ይጠቅሳሌ፡፡ ከዙያም እነዙያን ጭብጦች ስሇ ክርስትና እምነት ከሚያቀርበው መሌእክት 

ጋር ያስማማሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 7፡2 ከፍጥረት 14፡18 በመጥቀስ፣ “መሌከጼዳቅ፣ የሰሊም 

ንጉሥ” የተሰኘው ስም “የጽዴቅ” እና “የሰሊም ንጉሥ” ማሇት ነው በማሇት ያብራራሌ፡፡ ይህም 

ጭብጥ ዲራው በኢየሱስና በመሌከፄዳቅ መካከሌ የሚያቀርበውን ንፅፅር ያጠናክርሇታሌ፡፡ 

ላሊ ምሳላ ሇማንሳት፣ በዕብራውያን 12፡20 እና 21 ውስጥ ጸሏፊው፣ በፀአት 19፡12፣13 ዯግሞም 

በዲግም 9፡19 የተመገበውን እና እስራኤሊውያን በሲና ተራራ የተገሇጠባቸውን ፍርሃት 

ይግባሌ፡፡ ከዙያም የእስራኤሌን ፍራቻ የክርስቶስ ተከታዮች በሰማያዊቷ ኢየሩሳላም 

ከሚጠብቃቸው ዯስታ ጋር ያነጻጽራሌ፡፡  

ነገረ-መሇኮታዊ አመሇካከት 

በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ጸሏፊው በእርሱም መን እውነትነት ያሊቸውን ብለይ ኪዲናዊ የነገረ-መሇኮት 

አመሇካከቶችን ይጠቅሳሌ፡፡  

በእነዙህ ምክንያቶች፣ ቀሊሌ ታሪካዊ ጭብጦችን ከመጥቀስ ይሌቅ፣ በዕብራውያን ጽሐፎች 

በተረጋገጡ ነገረ-መሇኮታዊ እምነቶች ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ስሇ እግዙአብሔር ስሇራሱና ስሇላልች 

ጉዲዮች የሚያዘ የእምነት አቋሞች ከእግዙአብሔር ጋር ጥብቅ ቁርኝት አሊቸው፡፡  
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ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 1፡5 ውስጥ፣ ጸሏፊው 2ኛ ሳሙኤሌ 7፡14 ወይም ተጓዲኙን 1ኛ ዛና 17፡13 

ያጣቅሳሌ፡፡ በዙህ ስፍራ፣ ከዲዊት መን ጀምሮ፣ ከዲዊት ር የሆነ ንጉሥ በጠቅሊሊ 

የእግዙአብሔር “ሌጅ” ተብል እንዯሚጠራ እግዙአብሔር ያውጃሌ፡፡ 

በዕብራውያን 1፡7 ውስጥ፣ መሊእክት አገሌጋይ መናፍስት ተብሇው መገሇጣቸውን ከመዜሙር 

104፡4 ጸሏፊው ይጠቅሳሌ፡፡  

በዕብራውያን 2፡6-8፣ መዜሙር 8፡4-6 ይጠቅሳሌ፡፡ የሰው ር ከመሊእክት የሚያንሰው 

እስከመፍፃኔዋ ቀን ዴረስ ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ከክርስቶስ ጋር በፍጥረት ሊይ የሚገዘት 

መሊእክት ሳይሆኑ የሰው ር ነው በማሇት መከራከሪያውን ያቀርባሌ፡፡  

ዕብራውያን 2፡13 ኢሳያስ 8፡17-18 ይጠቅሳሌ፡፡ እነዙህ ጥቅሶች የእግዙአብሔር ነፃ የማውጣት 

በረከቶች የአብርሃም ር ሇሆነው ሇሰው ሌጅ እንጂ ሇመሊእክት አሌተሰጡም፡፡  

በዕብራውያን 6፡13-14፣ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የገባውን መሃሊ ከፍጥረት 22፡17 ያጣቅሳሌ፡፡ 

በዙህ ስፍራ እግዙአብሔር ሇአብርሃም የገባው ቃሌ ኪዲን ቋሚና እስከ አዱስ ኪዲን መን ዴረስ 

ሊቂ መሆኑን ነን አረጋግጧሌ፡፡ 

በዕብራውያን 12፡29፣ ጸሏፊው ከዲግም 4፡24 በመጥቀስ እግዙአብሔር የሚባሊ እሳት መሆኑን 

ገሌጧሌ፡፡ ይህንን ያዯረገው እግዙአብሔር ዚሬም በክርስቶስ የሚባሊ እሳት ነው የሚሇውን 

ትምህርቱን ሇማጠናከር ነው፡፡  

በዕብራውያን 4፡4-7፤ 8፡5፤ 9፡20፤ 10፡30-31፤ 10፡38 እና 13፡5 ውስጥ ተመሳሳይ ምሳላዎች 

ይታያለ፡፡ በእነዙህ ምንባቦች ውስጥ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ በብለይ ኪዲን የተመሠረቱ አንዲንዴ 

ነገረ-መሇኮታዊ አመሇካከቶች በአዱስ ኪዲን መንም እውነት ሆነው ሌቀዋሌ፡፡ 

የዕብራውያን ጸሏፊ ኢየሱስ ከብለይ ኪዲን የሚሌቅ መሆኑን ቢገሌጥም፣ ኢየሱስ ስሊን ብለይ 
ኪዲንን አሳንሶ፣ ወይም በቃ ያፈጀ ነው ብል ወይም በቀሊለ ቸሌ ሉባሌ ይችሊሌ፤ ከዙህ በኋሊ 
ሌናነብበው አይገባም፤ ብል በአንዴም ነጥብ እንኳን አሌጠቀሰም፡፡ የዙህን ነገር ፍንጭ እንኳን 
የትም አናገኝም፡፡ በየትኛም ስፍራ የዕብራውያን ጸሏፊ ብለይ ኪዲንን የእግዙአብሔር 
ቃሌነቱን በመቀበሌ ፍፁም ከበሬታ በመስጠት ነው የሚጠቅሰው፡፡ ከሁለ እጅግ ወሳኙ 
ዯግሞ፣ የኢየሱስ ማንነት ትርጉም የሚሰጥ ይሆን ንዴ ወሳኞቹን ክፍልች ያዋቀረው ብለይ 
ኪዲን መሆኑ ነው፡፡ ኢየሱስ ሉቀ ካህን ነው፡፡ ሉቀካህን ምንዴን ነው? ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሹ 
በብለይ ኪዲን ተቀምጧሌ፡፡ የተወሰኑ መስዋዕቶችን ጠቅሷሌ፡፡ ዯም ማሇት ምን ማሇት ነው? 
በመገናኛው ዴንኳን ውስጥ ቅዴስተ ቅደሳን ምን ማሇት ነው? አዎን፣ ዕብራውያን 
እንዯሚነግረን ሰማያዊ የመገናኛ ዴንኳን ነው ሆኖም ግን በምዴራዊውም ዴንኳንና በሰሇሞን 
መቅዯስም ተምሳሉቱ ተቀምጧሌ፡፡ እንግዱያው በርካቶቹ ክፍልች፣ የግሇሰብ ባህርይን ሁለ 
የሚያካትቱት፣ የተመሠረቱት በብለይ ኪዲኑ የእምነት መሇያ ነው፡፡ ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 11 
የተጠቀሰው በጎ ምሳላ ወይም በዕብራውያን 3 መጨረሻ የተጠቀሰውና  በምዴረበዲ ወዴቀው 
የመቅረታቸው ክፉ ተምሳሉት የተመሠረተው በብለይ ኪዲን ነው፡፡ እነዙያ ሁለ ተወሰደት 
ከብለይ ኪዲን ነው፡፡                                   ድ/ር ዱ.ኤ. ካርሰን 
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ግብረገባዊ ግዳታዎች 

በሦስተኛ ዯረጃ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ በተጨማሪም የማይሻሩ የሞራሌ ግዳታዎችን ይጠቅሳሌ፡፡ 

በእነዙህ ጉዲዮች፣ በብለይ ኪዲን መን እግዙአብሔር በህዜቡ ሊይ ሞራሊዊ ግዳታዎችን 

አስቀምጧሌ፡፡ እነዙህ ግዲጆች ሇአዱስ ኪዲን የእግዙአብሔር ህዜብም መሇኪያ ሆነው ሌቀዋሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 3፡7-15 ውስጥ፣ እስራኤሌ በእግዙአብሔር ሊይ እንዲታምፅ በመዜሙር 

95፡7-11 እንዲስተማረ አመሌክቷሌ፡፡  

እግዙአብሔር በሚቀጣት ወቅት እስራኤሌ ተስፋ እንዲትቆርጥ ምሳላ 3፡11-12 እንዲሳሰበ 

ዕብራውያን 12፡5-6 ያመሇክታሌ፡፡ 

ተዯራሲያኑ ምሳላ 4፡26 እንዱጠብቁና የጽዴቅን መንገዴ አጥብቀው እንዱከተለ ዕብራውያን 

12፡13 መመሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

በዕብራውያን 13፡6፣ ተዯራሲያኑ በእግዙአብሔር ሊይ ያሊቸውን መተማመን እንዱገሌጡ፣ ጸሏፊው  

ውስጥ ከመዜሙር 118፡6-7 በመጥቀስ ያዯፋፍራቸዋሌ፡፡  

የብለይ ኪዲን የሞራሌ ግዳታዎች በአዱስ ኪዲን የክርስቶስ ተከታዮችም ንዴ በፅኑ እንዯሚቀጥለ 

እነዙህ ማጣቀሻዎች ያመሇክታለ፡፡  

የነገረ-ፍፃሜ ትንበያዎች 

በአራተኛ ዯረጃ፣ በርካታ ነገረ-ፍፃሜያዊ ትንቢቶችን ጸሏፊው ከብለይ ኪዲን ይጠቅሳሌ፡፡  

የብለይ ኪዲን ጸሏፍት ስሇ “መጨረሻው መን” በበርካታ ምንባቦች ውስጥ ተንብየዋሌ፡፡ 

የእስራኤሌ ግዝተኝነት ሲያከትምና የእግዙአብሔርም ዴሌ አዴራጊ መንግሥት በመሊው ዓሇም 

ሲስፋፋ እግዙአብሔር ምን እንዯሚያዯርግ ጽፈዋሌ፡፡ የዕብራውያን ጸሏፊም የእግዙአብሔር 

የፍፃሜ ፍርዴና በረከት በክስቶስ የተፈፀመ መሆኑን ሇማሳየት በርካታ የብለይ ኪዲን ትንቢቶችን 

ተጠቅሟሌ፡፡  

ሇምሳላ፣ ዕብራውያን 1፡6 ዲግም 32፡43 ን በግሪክኛው የብለይ ኪዲን ቅጂ በሰብዓ-ሉቃናት፣ 

እንዯተጠቀሰው ዓይነት ጠቅሶታሌ፡፡ እግዙአብሔር የመጨረሻውን ዴሌ በጠሊቶቹ ሊይ ሲቀዲጅ 

መሊእክት አንገቶቻቸውን ዜቅ በማዴረግ በትህትና እንዯሚያመሌኩት እነዙህ ጥቅሶች ይናገራለ፡፡ 

በተመሳሳይ መንገዴ፣ በዕብራውያን 1፡10-12 ውስጥ፣ ጸሏፊው መዜሙር 102፡25-27 ይጠቅሳሌ፡፡ 

መሊእክት በትሌቁ ከበሬታን የሚያገኙበት የአሁኑ የፍጥረት ሥርዓት፣ በታሪክ ፍፃሜ ሊይ 

እንዯሚጠፋ ምንባቡ ይተነብያሌ፡፡ 

ዕብራውያን 1፡13 ዯግሞ የእርሱ ታሊቅ ሌጅ መሲሁ ከመሊእክት እጅግ የከበረ እንዯሚሆን ዲዊት 

የተናገረውን የዓሇም አቀፋዊ ለዓሊዊነት ትንቢት ሇማመሌከት መዜሙር 110፡1 ይጠቅሳሌ፡፡  
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በዕብራውያን 5፡6 እና 7፡17፣ ጸሏፊው መዜሙር 110፡4 ይጠቅሳሌ፡፡ የዲዊት ታሊቅ ሌጅ 

ስሇሚቀበሇው የንግሥና ክህነት የተነገረው ትንት ከራሱ የሚወጣ ሳይሆን ከእግዙአብሔር 

የተቀበሇው መሆኑን አፅንዖት ይሰጠዋሌ፡፡  

በዕብራውያን 8፡8-12፣ ጸሏፊው ከኤርምያስ 31፡31-34 ይጠቅሳሌ፡፡ እነዙህ ጥቅሶች፣ እግዙአብሔር 

ከሙሴ ጋር በገባው ቃሌ ኪዲን መሠረት መጓዜ ያቃተውን የሰውን ር ችግር፣ ከእስራኤሌ ምርኮ 

በኋሊ፣ አዱሱ ኪዲን እንዯሚያስወግዯው ይተነብያለ፡፡  

ዕብራውያን 10፡16-17፣ ዯግሞ በክርስቶስ የሆነው አዱስ ኪዲን ከዙያ በኋሊ መስዋዕትን ሇአንዴ 

ጊዛና ሇሊሇም በማዴረግ እንዯሚያስቀረው ሇማሳየት ኤርምያስ 31 ዯግሞ ይጠቅሳሌ፡፡  

በዕብራውያን 7፡21፤ 10፡37፤ 12፡26 ውስጥም፣ ጸሏፊው ስሇመጨረሻው ቀን የተነገሩ ትንቢቶችን 

ያነሳሌ፡፡ 

 

ሥርወ-መንግሥታዊ ጭብጦች 

በአምስተኛ ዯረጃ፣ በመዜሙራት ውስጥ ስሇ ዲዊት ር የተነገሩ ሥርወ-መንግሥታዊ ጭብጦችን 

ጸሏፊው ይጠቅሳሌ፡፡ 

እነዙህ ምንባቦች የዲዊት ሥርወ-መንግሥት ስሇሚጠበቅበት ሇእግዙአብሔር የታመነ አገሌግልት 

የመስጠት ስታንዲርዴ ይናገራለ፡፡ ሆኖም፣ የብለይ ኪዲኖቹ የዲዊት ዜርያዎች እነዙህን 

ስታንዲርድች በፍፅምና አሌጠበቁም፡፡ ስሇዙህ  ከዲዊት ቤት የሆነውን ይህንን ስታንዲርዴ የፈፀመ 

ለዓሊዊና ፍፁም ር ኢየሱስ መሆኑን የዕብራውያን ጸሏፊ ይናገራሌ፡፡  

ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 1፡5፣ ጸሏፊው መዜሙር 2፡7 እና 2ኛ ሳሙኤሌ 7፡14 ይጠቅሳሌ፡፡ እነዙህ 

ጥቅሶች መንግሥታትን ሁለ ይገዚ ንዴ ከዲዊት ር የሆነውን ሌጁን እንዯሚያስነሳ ያመሇክታለ፡፡ 

ዕብራውያን 1፡8-9፣ መዜሙር 45፡6-7 ይጠቅሳሌ፡፡ ይህ የንጉሣዊ ሠርግ ዜማሬ ጽዴቅን 

የሚወዴዯውንና አመፅን የሚጠሊውን ከዲዊት ወገን የሆነውን ሥርወ-መንግሥት በማክበር 

እግዙአብሔር ሁለን እንዯሚገዚ ያሳያሌ፡፡ 

በዕብራውያን 2፡11-12፣ ጸሏፊው መዜሙር 22፡22 ይጠቅሳሌ፡፡ በዙህ ጥቅስ፣ ዲዊት የዴለን ዯስታ 

ከላልች እስራኤሊውያን ጋር እንዱካፈሌ ይጠየቃሌ፡፡ ኢየሱስም ዴለን ከአብርሃም ሌጆች ጋር 

በመካፈሌ ይህንን ሥርወ-መንግሥታዊ ጭብጥ እንዯፈፀመ ጸሏፊው እነዙህ ጥቅሶች በመጠቀም 

ያሳየናሌ፡፡ 

በዕብራውያን 10፡5-7፣ ጸሏፊው መዜሙር 4-፡6-8 ይጠቅሳሌ፡፡ በእነዙህ ጥቅሶች፣ ዲዊት 

ከእንስሳት መስዋዕት ይሌቅ ሰውነቱን ሇእግዙአብሔር እንዱያቀርብ ይጠየቃሌ፡፡ ጸሏፊውም ይህን 

ኢየሱስ በመስቀሌ ሊይ ራሱን መሰዋቱ ለዓሊዊ እና የነገረ-ፍፃሜያዊ ትንቢት ምሌዓት ከመሆኑ ጋር 

ያዚምዯዋሌ፡፡ 
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እስካሁን ዴረስ በዕብራውያን መጽሏፍ የተረሩትንና በነገረ-ፍፃሜ ከክርስቶስ ጋር የተያያዘትን 

ዯግሞም የጸሏፊውን ነገረ-መሇኮታዊ አመሇካከት የሚዯግፉ የብለይ ኪዲን ማረጋገጫዎችን 

ተመሌክተናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ጸሏፊው ስሇመጽናት ያቀረበውን ማሳሰቢያ የሚጠቅሰውን 

ሦስተኛውን ዴግግሞሽ እንመሇከታሇን፡፡  

ስሇ መጽናት የተሰጠ ምክር 

ወዯ ዕብራውያን ሰዎች የተጻፈው ዯብዲቤ ጸሏፊ አዴማጮቹ በእምነት እንዱፀኑ በበርካታ 

መንገድች ያሳስባሌ፡፡ በዙህ የመጨረሻ መን፣ ሌጁን በመሊክ በእነርሱ የጀመረውን ዓሊማውን 

ሇመፈፀም እግዙአብሔር በሥራ ሊይ እንዯሆነ የሚያመሇክቱ በርካታ ጥቅሶችን ከብለይ ኪዲን 

ይጠቅሳሌ፡፡ በተሇይም በምዕራፍ 11 በመከራ ውስጥ በእምነታቸው ፀንተው እንዲሇፉ 

የተጠቀሱት አባቶች፣ የፅናት ታሊቅ ተምሳሉቶች ሆነው ተጠቅሰዋሌ፡፡ በተሇይ ክርስቶስ ራሱ 

“ነውርን ንቆ፣ በፊቱም ስሊሇው ክብር በመስቀሌ ታግሦ” ተብል ተጠቅሷሌ፡፡ ይህም በዙህ 

መን የሚኖሩ ክርስቲያኖች ሉከተለት የሚገባ ተምሳሉት ነው፡፡ (ድ/ር ሲሞን ቫይበርት) 

በቀዯመው ትምህርታችን፣ የእብራውያን ጸሏፊ በምዕራፍ 13፡22 ውስጥ “የምክር ቃሌ” በማሇት 

አጠቃሊይ መፅሏፉን እንዯገሇጠው ጠቅሰናሌ፡፡ በትክክሌ ቆጥራችሁ ከሆነ፣ ዕብራውያን ወዯ 30 

የሚጠጉ የምክር ቃልችን አካትቷሌ፡፡ ወዯፊት እንዯምንመሇከተው፣ እያንዲንደ ምክር አንዴን 

ጉዲይ የሚዲስስ ሲሆን፣ በጥቅለ ግን ሁለም ቀዯምት ተዯራሲያኑ ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነው 

እንዱሌቁ ጥሪ እንዱያስተሊሌፉ ተዯርገው የተቀረፁ ናቸው፡፡  

በትምህርታችን በዙህኛው ነጥብ ሊይ፣ ጸሏፊው ስሇመፅናት የሰጣቸውን ሁሇት ወሳኝ ምክሮች 

እንመሇከታሇን፡፡ በመጀመሪያ፣ ጸሏፊው ከተዯራሲያኑ ስሇሚጠብቀው ምሊሽ ጥቂት ሃሳብ 

እንሰነዜራሇን፡፡ ሁሇተኛ ዯግሞ፣ ተዯራሲያኑን እንዱፀኑ እንዳት እንዲነሳሳቸው እንመሇከታሇን፡፡ 

አስቀዴመን ጸሏፊው ሉያይ የሚፈሌገውን ምሊሽ መጠን እንመሌከት፡፡  

ምሊሾች 

ሉጠቀሱ ከሚገባቸው የእብራውያን መጽሏፍ ገፅታዎች አንደ ጸሀፊው ከተዯራሲያኑ የሚጠብቀው 

ምሊሽ መጠነ ሌክ ነው፡፡ እንግዱህ ጥንታዊ ቋንቋዎችን ማሇትም የአዱስ ኪዲኑን መን የግሪክኛ 

ቋንቋ ዓይነት ስናነሳ፣ ሇእያንዲንዶ መግሇጫ ትርጓሜ ማግኘት አዲጋች ነው፡፡ ስሇዙህ፣ በጥቂት 

ግሌፅ ምሳላዎች ሊይ ብቻ እናተኩራሇን፡፡ በጥቅለ፣ ተዯራሲያኑ መጽሏፉን በስሜት፣ በጭብጥና 

በባህርይ ረገዴ እንዱያዚምደሇት ጸሏፊው ያበረታታቸዋሌ፡፡ ቀዯምት ተዯራሲያኑ መፅናት ይችለ 

ንዴ፣ ሇእነዙህ ምሊሾች መጠነ ሌክ ትኩረት ሉሰጡ ይገባቸዋሌ፡፡  

በመጀመሪያ፣ ጸሏፊው ተዯራሲያኑን የሚመክረው ስሇ እምነታቸው ስሜታዊ መገሇጫዎች ጉዲይ 

ነው፡፡ በዕብራውያን 3፡8፣15፣ “ሌባችሁን እሌከኛ አታዴርጉ” ይሊቸዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ምዕራፍ 

ቁጥር 13 ውስጥ፣ “… ከእናንተ ማንም እሌከኛ እንዲይሆን፣ …. በእያንዲንደ ቀን እርስ በርሳችሁ 

ተመካከሩ” ይሊሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም በ4፡1 ውስጥ “እንጠንቀቅ” ይሊሌ ወይም ቃሌ በቃሌ 

ስናስቀምጠው፣ በተሇይም በዙህ አውዴ “ወዯ ዕረፍቱ ሳንገባ እንዲንቀር እንፍራ” ይሊሌ፡፡ ስሇዙህም 

ተዯራሲያኑን በ4፡16 ውስጥ “በእምነት እንቅረብ” በማሇት ወዯ ጸጋው ዘፋን ሇእረዲታ እንዱቀርቡ 
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ያበረታታቸዋሌ፡፡ በ10፡22 ዯግሞ፣ “በተረዲንበት እምነት በቅን ሌብ እንቅረብ” ይሊቸዋሌ፡፡ 

በ10፡35፣ “ዴፍረታችሁን አትጣለ” በማሇት ይመክራቸዋሌ፡፡ 

ሇዕብራውያን ጸሏፊ ስሜት ነክ የሆኑት ጉዲዮች ወሳኝ የሆኑትን ያህሌ፣ ተዯራሲያኑ ከጭብጥም 

ረገዴ ጽሐፉን እንዱያዚምደሇት ስሇሚሻ በዙያም ረገዴ ይመክራቸዋሌ፡፡ ከእግዙአብሔር 

የተቀበሊቸው መሌእክቶቹ ነገረ-መሇኮታዊ አስተምህሯቸውንና የእምነት አቋማቸውን እንዱያቀኑ 

ይፈሌጋሌ፡፡ ሇምሳላ፣ በእብረውያን 2፡1 “ስሇ ሰማነው ነገር አብሌጠን እንጠንቀቅ” ይሊቸዋሌ፡፡ 

በ3፡1፣ “ክርስቶስን ተመሌከቱ” በማሇት ያሳስባቸዋሌ፡፡ በ6፡1 ዯግሞ፣ “ስሇ ክርስቶስ መጀመሪያ 

የሚነገረውን በመተው” በመረዲታቸው እያዯጉ እንዱሄደ ያሳስባቸዋሌ፡፡  

ማራኪ በሆነ መንገዴ፣ በመጀመሪያ አካባቢ ስሇ ባህርያዊ መሇጫዎች ፀሏፊው ጫን ብል 

አሌጠቀሰም፡፡ እርግጥ ነው፣ ምክሮች አብዚኛውን ጊዛ ባህርያዊ እንዴምታዎች አሎቸው፣ ሆኖም 

ባህርይ ነክ ምክሮቹ በግሌፅ የተቀመጡት በመጽሏፉ ማብቂያ አካባቢ ነው፡፡ በዕብራውያን 12፡16፣ 

“ሇዙህ ዓሇም የሚመች ሰው እንዲይገኝ” በማሇት ያስጠነቅቃሌ፡፡ በ13፡1-19፣ እንግዲ ስሇመቀበሌ፣ 

ስሇትዲር፣ የክርስቶስን ስም ስሇመጥራትና በጎ ስሇማዴረግ ይመክራቸዋሌ፡፡  

እነዙህ ምክሮች የዕብራውያን ፀሏፊ ተዯራሲያኑ ሇመጽሏፉ እንዱሰጡት የሚፈሌገውን ምሊሽ 

በብዘ መንገድች ያስረዲለ፡፡ ሇክርስቶስ የታመነ አገሌግልት ሇመስጠት ይችለ ንዴ በስሜት፣ 

በሃሳብና በባህርይ ረገዴ ግንዚቤ ሉኖራቸው እንዯሚገባ በግሌፅ ያሳስባለ፡፡  

የዕብራውያን ጸሏፊ ምክሮች በርካታ ምሊሾችን እንዯሚጠብቁ ተመሌክተናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ፣ ስሇ 

መጽናት አለታዊና አዎንታዊ ተነሳስቶዎችን ጸሏፊው እንዳት እንዲቀረባቸው እንመሌከት፡፡  

ተነሳስቶዎች  

በአንዴ በኩሌ፣ ጸሏፊው አብዚኞቹን ምክሮቹን በቅርበት የሚያቆራኘው ከአዎንታዊ ተነሳስቶዎች 

ጋር ነው፡፡ ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 4፡13-16፣ ጸጋንና እርዲታን ከክርስቶስ ስሇመቀበሌ ይጠቅሳሌ፡፡ 

በ13፡16፣ አንዲንዴ ዴርጊቶች እግዙአብሔርን ዯስ እንዯሚያሰኙ በመግሇጥ ተዯራሲያኑን 

ያበረታታሌ፡፡ ጸሏፊው ዯግሞ ዯጋግሞ የሚያነሳው ዯግሞ፣ ሊሇማዊ ብዴራት የተቀዯሰ ሕይወት 

ሇመኖር የሚያነሳሳ መሆኑን ይጠቅሳሌ፡፡ በዕብራውያን 10፡35፣ እንዱህ ይሊሌ፡ 

ታሊቅ ብዴራት ያሇውን ዴፍረታችሁን አትጣለ(ዕብራውያን 10፡35) 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ተዯራሲያኑን ሇመምከር፣ አለታዊ ተነሳስቶዎችንም 

ይጠቅሳሌ፡፡ እነዙህ ምክሮች በተቀዲሚነት ስሇመሇኮታዊ ፍርዴ የሚያስጠነቅቁ ናቸው፡፡ ሇምሳላ፣ 

በዕብራውያን 2፡2-3፣ መሊእክትን ያሌታዘ መቀጣታቸውን ያወሳሌ፡፡ ታዱያ፣ በክርስቶስ 

የተገሇጠውን መዲን ወንጌሌ ያክፋፋ ከእግዙአብሔር ፍርዴ እንዳት ያመሌጣሌ? በ6፡4-8 ወዯ ኋሊ 

የሚንሸራተት ሰው “የተረገመ  የመሆን አዯጋ” ውስጥ እንዯሆነ ያስጠነቅቃሌ፡፡ በ10፡26-31 

የእግዙአብሔርን ጠሊቶችና ተቃዋሚዎችን ሉበሊ ስሊሇው የሚያስፈራ የእሳት ፍርዴ ያስጠነቅቃሌ፡፡  
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ከዕብራውያን መጽሏፍ ዏቢይ መሪ ሃሳቦች አንደ የመጽናት አስፈሊጊ ነው፡፡ ተዯራሲያኑ 

በጽናት እንዱቆሙ፣ በጽናት እንዱገፉ፣ እንዲያፈገፍጉ ያሰሰበበትን፣ ዯግሞም በክርስትና 

ሕይወታቸው እንዱገሰግሱ በብርቱ የሰበከበትን ሃሳብ ወዯ ጎን ትታችሁ የዕብራውያንን 

መጽሏፍ ማንበብ አትችለም፡፡ ታዱያ፣ ያንን እንዳት ነው የገሇጠው? እኔ እንዯማስበው እርሱ 

ያዯረገው ማበረታቻዎችን ከማስጠንቀቂያዎቹ ጋር አመጣጥኖ ማቅረብ ሲሆን፣ ይህም የአንዴ 

ሳንቲም ሁሇት ገፅታ እንዯሚባሇው ዓይነት ነው፡፡ ከማበረታታት አንፃር፣ የዕብራውያን 

መጽሏፍ በክርስቶስ እና በብለይ ኪዲን ገፀ-ባህርያት፣ ህዜቦች እና ቃሌ ኪዲናት መካከሌ 

ታዋቂ ንፅፅሮችን ዯግሞ ዯጋግሞ፣ በመገብ ይታወቃሌ፡፡ እርሱ ከሙሴ ይበሌጣሌ፤ የሊቀ 

ዕረፍት አስገኝቷሌ፤ እርሱ ከሁለ ታሊቁ ሉቀ ካህን ነው፤ የእርሱ መስዋዕትነት አምሳያ የሇውም 

የሚለት ይጠቀሳለ፡፡ እውን ነው፣ የዙህ ግሌባጩ፣ ማስጠንቀቂያም አሇበት፡፡ በዕብራውያን 

መጽሏፍ የተጠቀሱት ማስጠንቀቂያዎች ዓሊማቸው ክርስቲያን ተዯራሲያንን ሇማንቃትና 

“እርሱ የክብር ጌታ ሆኖ ሳሇ፣ ከነሙለ  ውበቱና ክብሩ ታሊቁ ሉቀ ካህን ሆኖ ተሰጥቶኝ ሳሇ፣ 

ባሌፀና፣ ዏይኔን ከክርስቶስ ሊይ ባነሳ፣ ከእርሱ ጋር መጓዛን በቋርጥ እና እርሱን መመሌከቴን 

ባቆምስ?” የሚሇውን እንዱጠይቁ ሇማስቻሌ እና ከእርሱ ውጪ ዴነት የላሇ መሆኑን 

ማመሌከት ነው፡፡ ስሇዙህ ሁሇቱም አዎንታዊ ማበረታቻ የሚሰጡ ሲሆን፣ ሇእኛ ዯግሞ 

የእምነታችንን ጀማሪና ፍፁም አዴራጊ ኢየሱስ ክርስቶስን በመመሌከት ሩጫችንን በፅናት 

ሌንሮጥ እንዯሚገባ አለታዊ ቃና ያሇውን ማጠንከሪያ በመስጠት ያሳስቡናሌ፡፡ (ድ/ር ስቴፋን 

ጄ.ዌለም) 

የዕብራውያን ተዯራሲያን ስሇሚጠብቃቸው ፍርዴ የተነገረው ቃሌ ተርጓሚዎችን ሲያስቸግራቸው 

ቆይቷሌ ምክንያቱም አቀማመጣቸው እውነተኛ አማኞች ዴነታቸውን ሉያጡ ይችሊለ የሚለ 

ስሇሚመስለ ነው፡፡ በዙህ ምክንያት፣ ክርስቲያኖች በእነዙያ ጉዲዮች ሊይ አንደ በአንደ ላሊው 

በላሊኛው ጎን በመሰሇፋቸው ምክንያት በዕብራውያን የተቀመጡት ክፍልች የውጊያ 

አውዴማዎቻቸው ሆነው ሰንብተዋሌ፡፡  ሁለን ነገረ-መሇኮታዊ ጉዲይ በዜርዜር ሇመመሌከት ጊዛ 

ስሇማይፈቅዴሌን ባንሞክርም፣  በእነዙህ ጉዲዮች ሁሇት ገፅታዎች ሊይ ሃሳብ እንሰነዜራሇን፡፡ 

በመጀመሪያ፣ የዕብራውያን መጽሏፍ ቴክኒካዊ ስሌታዊ መሇኮት እንዲሌሆነ በሌቡናችን ሌናዯርግ 

ይገባሌ፡፡ ይህን ስንሌ፣ ቅደሳት መጻሕፍት አንዲንዴ ቃልችን ማሇትም ዴነትን እንኳን ሳይቀር 

ሲጠቅሱ ክርስቲያናዊ የነገረ-መሇኮት ሉቃውንትና ነገረ-መሇኮታዊ ትውፊቶች ከሚጠቅሱት በሊቀ 

መንገዴ የተሇያዩ አማራጮችን ይጠቀማለ፡፡ እንዱያውም፣ አንዲንዴ ቤተክርስቲያናት አንዲንዴ 

ነገረ-መሇኮታዊ ቃሊትን የሚጠቀሙት በቅደሳት መጻሕፍት ከተጠቀሱበት እጅግ አጥብበው ነው፡፡ 

ምንም ዓይነት ነገረ-መሇኮታዊ ግራ መጋባት ሉኖርብን አይገባም የሚሌ ገራገርነት  የወሇዯው ተስፋ 

ከቋጠርን፣ እንዙህ ችግሮች ሳይወገደ ይሌቃለ፡፡ ከዙህም ባሻገር፣ ይህ አቀራረብ የእኛን ጠባብ 

ትርጓሜ ወዯ መጽሏፉ ውስጥ በግዴ በማስገባት ወዯ ማንበብ አዯጋ ውስጥ ስሇሚከትተን አዯገኛ 

ነው፡፡ ይህ አዯጋ በግሌፅ የሚታየን የዕብራውያን ጸሏፊ ሃይማኖታቸውን የካደትን ወይም 

ከክርስቶስ የኮበሇለትን የገሇጠበትን መንገዴ በውሌ ስንገነብ ነው፡፡  

በአንዴ ወገን፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ከሃዱዎችን “ጸዴቀዋሌ” ብል አንዴም ቦታ ያሌጠቀሰ መሆኑን 

ሌብ ማሇት ይጠቅማሌ፡፡ በአዱስ ኪዲን፣ ይህ ቃሌ ሇእውነተኛ አማኞች ብቻ የተቀመጠ ነው፡፡ 

በላሊ ጎን ዯግሞ፣ ምንም እንኳን በላልች የአዱስ ኪዲን ክፍልች ባይተቀስም ወንጌሊውያን 
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ሇእውነተኛ አማኞች ብቻ የሚጠቀሙባቸውን አባባልች የዕብራውያን ጸሏፊም ተጠቅሟሌ፡፡ 

ሇምሳላ፣ በዕብራውያን 6፡4-6 ውስጥ፣ ጸሏፊው እንዱህ ያስጠነቅቃሌ፡ 

አንዴ ጊዛ ብርሃን የበራሊቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅደስም 
ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን 

መሌካሙንም የእግዙአብሔርን ቃሌና ሉመጣ ያሇውን የዓሇም ኃይሌ የቀመሱትን 

በኋሊም የካደትን እንዯገና ሇንስሏ እነርሱን ማዯስ የማይቻሌ ነው፤ ሇራሳቸው 
የእግዙአብሔርን ሌጅ ይሰቅለታሌና ያዋርደትማሌና። (ዕብራውያን 6፡4-6) 

በዙህ ስፍራ የሚገጥመን ፈታኝ ነገር አብዚኞቻችን ይህንንና ተመሳሳይ መግሇጫዎችን በነገረ-

መሇኮታዊ መዜገበ ቃሊታችን የምንጠቀመው እውነተኛ አማኞችን ሇመግሇጥ ብቻ መሆኑ ነው፡፡ 

ዕብራውያን 10፡29 ጨምሮ ላልችም ምንባቦች ከሃዱዎች በኪዲኑ ዯም “የተቀዯሱ” ተብሇው 

ተገሌጠዋሌ፡፡ ወይም በ10፡32 ውስጥ “ብርሃን የበራሊቸው” ተብሇዋሌ፡፡ 

በገሃደ እውነታ፣ በአዱስ ኪዲን የነገረ-መሇኮቱ ሉቃውንት “የምትታየዋ ቤተክርስቲያን” በማሇት 

ዯጋግመው በሚጠሯት ውስጥ ሇሚሳተፉ ይህ መግሇጫ አገሌግልት ሊይ ውል እንመሇከታሇን፡፡ 

ይህም “ከማትታየዋ ቤተክርስቲያን” ወይም የእውነተኛ አማኞች አካሌ ከምትባሇው ፈጽሞ የተሇየ 

ነው፡፡ በምትታየዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ህዜቦች በውጫዊ መሌክ የቤተክርስቲያን አካሌ 

ናቸው እንጂ የግዴ የውስጣዊ አካሎ ክፍልች ናቸው ማሇት አይዯሇም፡፡ ይህ መሇያ በሮሜ 2፡28-

29 አይሁዴን ውጫዊ ብቻ በግሪክኛው — phaneros (φανερόσ) ማሇትም በውጫዊ አካሌ 

በመገረዜ ብቻ አይሁዴ የሆኑና ውስጣዊ በግሪክኛው — kruptos (κρυπτόσ) በሌባቸው በመገረዜ 

አይሁዴ የሆኑትን ሇመግሇጥ ከተጠቀመበት ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ 

ሁሇተኛ፣ ከሃዱዎችን የሚጠብቃቸው መሇኮታዊ ፍርዴ ሇአይሁዴ የተሇየ እንዯማይሆን ወትር 

ማስታወስ ይገባናሌ፡፡ ሇምሳላ፣ 1ኛ ቆሮንቶስ 10፡1-13 እና 2ኛ ጴጥሮስ 2፡21-22 በመሳሰለ 

ምንባቦችም ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያዎችን እንመሇከታሇን፡፡ በጥቅለ፣ ሇዴነት በሚያበቃ እምነት 

በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች እስከ መጨሻው መጽናት እንዯሚገባቸው አዱስ ኪዲን ያስተምረናሌ፡፡ 

ክርስቶስን ፈፅመው የሚክደ ግን እምነታቸው ሇዴነት የሚያበቃ አሇመሆኑን ራሳቸው አሳይተዋሌ 

ማሇት ነው፡፡ ይሌቁኑ፣ እምነታቸው የነገረ-መሇኮቱ ምሁራን ዲግመው እንዯሚጠሩት “ጊዛያዊ” 

ወይም “የግብዜነት እምነት” ነው፡፡ በ1ኛ ዮሏንስ 2፡19 ስሇ ከሃዱዎች እንዯተነገረው፡- 

ከእኛ ንዴ ወጡ፥ ዲሩ ግን ከእኛ ወገን አሌነበሩም፤ ከእኛ ወገንስ ቢሆኑ ከእኛ 
ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር፤ ነገር ግን ሁለ ከእኛ ወገን እንዲሌሆኑ ይገሇጡ ንዴ 
ወጡ። (1ኛ ዮሏ 2፡19) 

በየትኛውም መን ማንም ሰው ከክርስትና እምነት ወር ካሇ፣ የማትታየዋ ቤተክርስቲያን አካሌ 

አሇመሆኑን በራሱ መስክሯሌ ማሇት ነው፡፡ 

በዕብራውያን መጽሏፍ ምንባቦች ውስጥ አምስት ማስጠንቀቂያዎች ተቀምጠዋሌ፡፡ 

አብዚኞቻችን ብንከራከርባቸውም አምስቱም ያለት አንዴ ነጥብ መሆኑን ዯምዴመናሌ፣ እና 

አምስቱም አንዴ ዏቢይ ዓሊማ ያነገቡ መሆናቸውን በማመን በብዘ ቁጥር ሌንጠቀምባቸው 

ይገባሌ፡፡ ከመጋቢነት አገሌግልትም አንፃር ዓሊማቸው ግሌፅ ነው፡፡ መጋቢ፣ በማኅበረ 
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ምዕመኑ ያሇ እያንዲንደ ሰው በፅናት ክርስቶስን እንዱከተሌ ይፈሌጋሌ፡፡ እንግዱያው 

ሌናሰምርባቸው የሚገቡ በርካታ ነጥቦች ይኖራለ ማሇት ነው፡፡ ማስጠንቀቂያዎች እውነተኛ 

ማስጠንቀቂያዎች ናቸው፡፡ ሇማስመሰሌ የቀረቡ አይዯለም፡፡ የማታሇያ የቃሊት ጋጋታዎችም 

አይዯለም፡፡ አንዴ መጋቢ እሁዴ ማሇዲ ሇማኅበረ ምዕመኑ እንዯሚገሌጠው አይነት በግሌጥ 

የተነገሩ ማስጠንቀቂያዎች ናቸው፡፡ መጋቢው ግን ሁለን አዋቂ አይዯሇም፡፡ በምኅበረ ምእመኑ 

የተገኘ ሰው ነፍስ ሊሇማዊ ዕጣ ፈንታ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ አያውቅም፡፡ ክርስቶስን 

እናምናሇን ብሇው መናገራቸውን ያውቃሌ፣ እንዯ አዱስ ኪዲን ነገረ-መሇኮት ግን እውነታውን 

የሚገሌጠው ጊዛ ነው፡፡ ማሇቴም፣ በ1ኛ ዮሏንስ ምሳላውን እንዲየነው፣  የካደ ሰዎች፣ 

የአማኞችን ኅብረት የካደ ሰዎች፣ ወዯ ውጪ ሲወጡ፣ ቀዴሞውኑም ከእኛ ወገን እንዲሌነበሩ 

አረጋገጡ ማሇት ነው፤ ዮሏንስ ሇትንሿ እስያ መጻፉን ሌብ ይሎሌ፡፡ እናም፣ በዙህም 

በዕብራውያን እንዯምንመሇከተው በክርስቶስ እናምናሇን ሇሚለት በእውነት ግን የሚያውቁት 

መሆናቸውን ጊዛ ብቻ ሉገሌጠው ሇሚችሇው ሰዎች ይጽፋሌ፡፡       ድ/ር ቤሬ ጆስሉን 

ስሇ ዕብራውያን መጽሏፍ አወቃቀርና ይት በተመሇከትነው ትምህርታችን፣ የመጽሏፉን ሦስት 

በተዯጋጋሚ የተነሱ ይቶች አይተናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ወዯ ሁሇተኛው ዏቢይ ነጥባችን ማሇትም 

ወዯ አሳማኙ አወቃቀር እንሸጋገራሇን፡፡ 
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አሳማኝ አወቃቀር 

ቀዯም ባለት ትምህርቶቻችን እንዯተመሇከትነው፣ የዕብራውያን መጽሏፍ ቀዯምት ተዯራሲያን 

በመከራ ውስጥ እያሇፉ ነበር፡፡ በአቅራቢያቸው ያሇውን የአይሁዴ ማኅበረሰብ የሃሰት አስተምህሮ 

የመቀበለ ፈተና ተስፋፍቶ ነበር፡፡ ስሇዙህም የዕብራውያን ጸሏፊ በፍፁም እጅ እንዲይሰጡና 

በእነዙህ የስህተት አስተምህሮዎች ምክንያት ከክርስቶስ ወር እንዲይለ ሉያሳስባቸው ይጽፋሌ፡፡ 

ታዱያ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ይህንን ዓሊማውን ሇማሳካት የመጽሏፉን ይት እንዳት አዋቀረው? 

ይህስ አሳማኝ አወቃቀር ምን መሌክ አሇው? 

ይህንን የዕብራውያን አሳማኝ አወቃቀር በብዘ ዯረጃዎች ሌንመሇከተው እንችሊሇን፣ ሇአሁኑ 

ዓሊማችን ግን፣ የመጽሏፉን አምስት ዏቢይ አንጓዎች እንመሇከታሇን፡፡ እነዙህ አምስት አንጓዎች 

ተዯራሲያኑ ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነው እንዱሌቁ ጸሏፊው እንዳት ሉያሳስባቸው ጥረት እንዲዯረገ 

እንዴንመሇከት ያስችለናሌ፡፡ 

 የመጀመሪያው ዏቢይ አንጓ ስሇ መሊዕክት መገሇጥ ባሇው አመሇካከት ሊይ የሚያተኩረው 

በ1፡1-2፡18 የሚኘው ነው፡፡ 

 ሁሇተኛው ዏቢይ አንጓ በሙሴ ሥሌጣን ሊይ የሚያተኩረው በ3፡1-4፡13 የሚገኘው 

ነው፡፡ 

 ሦስተኛው ዏቢይ አንጓ ስሇ መሌከፄዳቅ የንጉሥ ካህንነት የሚያወሳው በ4፡14-7፡28 

የሚገኘው ነው፡፡ 

 አራተኛው ዏቢይ አንጓ በአዱሱ ኪዲን ሊይ የሚያተኩረው በ8፡1-11፡40 የሚገኘው ነው፡፡ 

 አምስተኛው ዏቢይ አንጓ ስሇ ተግባራዊ ፅናት የሚያወሳው በ12፡1-13፡25 የሚገኘው 

ነው፡፡ 

 

የመሊእክት መገሇጥ 

የዕብራውያን ጸሏፊ አምስቱንም ዏቢይ አንጓዎች የተጠቀመው ተዯራሲያኑ በመከራም ውስጥ 

እንኳን ሇክርስቶስ ታማኝ ሆነው መዜሇቅ እንዯሚገባቸው ሇማሳሰብ ነው፡፡ አስቀዴመን በ1፡1-2፡18 

መጽሏፉ ስሇ መሊእክት መገሇጥ እንዳት እንዯጠቀሰ እንመሌከት፡፡ 

ቀዯም ባለት ትምህርቶቻችን እንዯገሇጥነው፣ ከቁምራን የተገኙ የአይሁዴ ጽሐፎችና የኤፌሶንና 

የቆሊስያስ መጻሕፍትም ጭምር እንዲሳዩን በመጀመሪያው ክፍሇ መን ይኖሩ የነበሩ አይሁዴ 

መሊእክትን እንዯ ኃያሌ፣ የከበሩ ዯግሞም ሇአናሳዎቹ የሰው ሮች መሇኮታዊ መገሇጥን 

እንዯሚያመጡ ፍጥረታት ከፍ አዴርገው ይመሇከቱ ነበር፡፡  
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በአካባቢው የነበሩ የአይሁዴ ማኅበረሰብ ትምህርቶች መጽሏፍ ቅደሳዊ መቆናጠጫ የነበራቸው 

ሲሆኑ ግን ሇመሊእክት ከሌክ ያሇፈ ክብር ይሰጡ ነበር፡፡ ይህም ሇመሊእክት የሚሰጥ የተጋነነ 

አክብሮት ክርስቶስን ሇሚከተለ ብርቱ ፈተና ሆኖ ነበር፡፡ እንዱያውም እኮ፣ ኢየሱስ ኢየሱስ ሥጋና 

ዯም ያሇው የሰው ር መሆኑን ሁለ ያውቃሌ፡፡ ታዱያ እንዳት አንዴ ሰው ከመሊእክቱ መገሇጥ 

ይሌቅ የእርሱን ንግግሮች ሉከተሌ ይችሊሌ? 

የዕብራውያን ጸሀፊ ሇእነዙህ ተግዲሮቶች ምሊሽ የሰጠው በአምስት እርከኖች ነው፡፡ በመጀመሪያ፣ 

በዕብራ1፡1-4 ተዯራሲያኑ ኢየሱስን መከተሌ ያሇባቸው ኢየሱስ የእግዙአብሔር መሇኮታዊ መገሇጥ 

ወዯር የሇሽ ምንጭ ስሇሆነ ሉያመሇክታቸው ጽፏሌ፡፡ በብለይ ኪዲን መን እግዙአብሔር 

በመሊእክትና በሌዩ ሌዩ መንገድች መናገሩን ጸሏፊው እውቅና ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም፣ በመጨረሻው 

መን ንጉሣዊ ሉቀካህን ሆኖ ከመሇኮት የተሊከው ኢየሱስ፣ በመሊእክት ከተሰጠው መገሇጥ እጅግ 

የሚበሌጥን መገሇጥ ገሌጦሌናሌ በማሇት ማሳመኛውን ያቀርባሌ፡፡ 

በ1፡5-14፣ ኢየሱስ ከመሊእክት ይበሌጣሌ ምክንያቱም እርሱ ብቸኛው የእግዙአብሔር ሌጅ መሲሁ 

ነው በማሇት የዕብራውያን ጸሏፊ ያብራራሌ፡፡ ኢየሱስ ሇዲዊት ቤት የተነገረውን መፈፀሙን 

ይጠቅሳሌ፡፡ በእግዙአብሔር ጠሊቶች ሊይ መሲሁ የእግዙአብሔር ሌጅ ዴሌ እንዯሚቀዲጅ ሇዲዊት 

የተነገረውንም ትንቢት ኢየሱስ ፈጽሟሌ፡፡ በንፅፅሩ ዯግሞ፣ መሊእክት በክርስቶስ ዴነትን 

የሚወርሱትን ሇማሌገሌ የሚሊኩ መናፍስት ብቻ መሆናቸውን ይጠቅሳሌ፡፡  

በ2፡1-4፣  ተዯራሲያኑ በኢየሱስ ሇታወጀው ታሊቅ የዴነት መሌእክት ጥንቃቄ የተሞሊበት ትኩረት 

እንዱያዯርጉ ጸሏፊው ያሳስባሌ፡፡ በመሊእክት የተሊሇፈውን መሌእክት በተሊሇፉት ሊይ 

የእግዙአብሔር ቅጣት እንዲረፈባቸው ያሳስባቸዋሌ፡፡ እናም፣ የእርሱ አንባቢዎች መዲናችን በሆነው 

በክርስቶስ የተገሇጠውን መዲን ቸሌ ቢለ ከእግዙአብሔር ፍርዴ ሉያመሌጡ እንዯማይችለ 

ያሳስባሌ፡፡  

ዕብራውያን 2፡5-9 ኢየሱስ አሁን የመሊእክትም ገዢ መሆኑን በማብራራት የክርስቶስን ለዓሊዊነት 

ያፀናሌ፡፡ ወዯፊትም አማኞች በጠቅሊሊ ከእርሱ ጋር በመሆን በእነርሱ ሊይ ይነግሣለ፡፡ 

እግዙአብሔር ሇጥቂት ጊዛ የሰውን ሌጅ ከመሊእክት ጥቂት እንዲሳነሰው ጸሏፈው ይጠቅስና፣ 

በሚመጣው ዓሇም ግን የሰው ር በፍጥረተ ዓሇሙ ሊይ እንዯሚገዚ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ሇሰው ር 

የተሰጠ የፍፃሜ ክብር ክርስቶስ አሁን በሰማያት እንዯ ንጉሣዊ ሉቀካህን በነገሠበት ንግሥና ውስጥ 

ይታያሌ፡፡  

በመጨረሻም፣ በዕብራውያን 2፡10-18፣ ኢየሱስ የአብርሃም ር መሆኑን ጸሏፊው ይጠቅሳሌ፡፡ 

እናም ኢየሱስ የክብሩ ተካፋይ የሚያዯርገው የአብርሃምን ር እንጂ መሊእክትን አይዯሇም፡፡ 

ጸሏፊው በዙህ ክፍሌ ኢየሱስ ከአብርሃም ር ጋር ያሇውን ትስስር ሇማሳየት ዲዊትንና ኢሳያስን 

ይጠቅሳሌ፡፡ በተጨማሪም ኢየሱስ፣ በሰው ሌጅነቱ፣ የወዯቀውን ታሊቅ መሌአክ፣ የዱያቢልስን 

ኃይሌ መስበሩን ፀሏፊው ይጠቅሳሌ፡፡ ይህም መሇእከትን ነፃ ሇማውጣት ሳይሆን፣ የአብርሃምን 

ወገን ሞት ፍርሃት ነፃ ሇማዴረግ ነው፡፡ የክርስቶስ የሰው ርነት የህዜቡን ኃጢአት የሚያስተሰርይ 

መሃሪና የታመነ ሉቀ ካህን እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡  
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የሙሴ ሥሌጣን 3፡1-4፡13 

የዕብራውያን ጸሏፊ ከአይሁደ የመሊእክት አስተምህሮ ጋር እንዳት እንዯተፋሇመ ከተመሇከትን፣ 

ወዯ መጽሏፉ ሁሇተኛ ዏቢይ አንጓ መሸጋገር ይገባናሌ፡፡ በዕብራውያን 3፡1-4-13 ዴረስ፣ ከሙሴ 

ሥሌጣን ጋር በተያያ ሇሚነሱ ተግዲሮቶች ምሊሽ ሰጥቷሌ፡፡ በእስራኤሌ ውስጥ የሙሴን ያህሌ 

የሚከበር የሰው ር የሇም፡፡  

ሇሙሴ ከተሰጠው ከዙህ ከበሬታ የተነሳ፣ በእነዙህ የአይሁዴ አስተማሪች አስተምህሮ ብዘም 

መዯነቅ የሇብንም፡፡ ሇክርስቶስ የሚገባውን ክብር ሳይሰጡ እግዙአብሔር በሙሴ በኩሌ 

የገሇጣቸውን ሁለ ሉታዘ እንዯሚገባ የዕብራውያንን ተዯራሲያን ይፈታተኑ ነበር፡፡ በዙህ ክፍሌ 

እንዯምንመሇከተው፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ሇሙሴም የሚገባውን ክብር ይሰጣሌ፡፡ ግን ሙሴ ምንም 

እንኳን የእግዙአብሔር የታመነ መሌእክተኛ ቢሆንም፣ ኢየሱስ ግን በመጨረሻው መን 

የእግዙአብሔር ንጉሣዊ ሉቀካህን ስሇሆነ እጅግ ይበሌጣሌ፡፡  

ይህኛው የመጽሏፉ አንጓ በሦስት ዋና ክፍልች ይከፈሊሌ፣ እያንዲንደም የኢየሱስ ሥሌጣን ከሙሴ 

ሥሌጣን እንዯሚበሌጥ የሚናገር ቢያንስ አንዴ ማሳሰቢያ ይዞሌ፡፡ በዕብራውያን 3፡1-6 የሚኘው 

የመጀመሪያ ክፍሌ፣ ተዯራሲያኑ ኢየሱስን ከሙሴ ይሌቅ እንዱያከብሩ ግሌፅ ጥሪ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡ 

ሙሴ የእግዙአብሔርን ቤት፣ የመገናኛውን ዴንኳን እንዯሠራ ይህ ክፍሌ ያመሇክታሌ፡፡ ኢየሱስ 

ግን፣ እንዯ ንጉሥ ሌጅ፣ በእግዙአብሔር ቤት በቤተክርስቲያን ሊይ ይገዚሌ፡፡  

በዕብራውያን 3፡1-3 ጸሏፊው ተዯራሲያኑን ያሳሰበበትን አዴምጡ፡- 

… ኢየሱስ ክርስቶስን ተመሌከቱ፤ …. እርሱ ከሙሴ ይሌቅ የሚበሌጥ ክብር 
የተገባው ሆኖ ተቆጥሮአሌና። (ዕብራውያን 3፡1-3) 
 

  
ኢየሱስ፣ ሌክ እንዯ ሙሴ፣ ሇእግዙአብሔር ታማኝ እንዯሆነ ጸሏፊው ይጠቅስና፣ ኢየሱስ ግን 

“የሚበሌጥ ክብር የተገባው ሆኗሌ” ይሊሌ፡፡ 

እነዙህን ጥቅሶች ተከትል፣ በ3፡7-19 ውስጥ፣ በሙሴ ሊይ እንዲመፁት እንዯ እስራኤሊውያን ከሌብ 

ዴንዲኔና ከአመፅ እንዱርቁ ጸሏፊው ተዯራሲያኑን ያስጠነቅቃሌ፡፡ ጸሏፊው ይህንን ማሳሰቢያውን 

የሚያጠናክረው ሙሴን ይከተለ ከነበሩት አብዚኞቹ በእግዙአብሔር ሊይ ከማመፃቸው የተነሳ ወዯ 

ተስፋዪቱ ምዴር እንዲሌገቡ በማመሌከት ነው፡፡ በተመሳሳይም መንገዴ፣ የክርስቶስም ተከታዮች 

የክርስቶስን ክብር የሚካፈለ የመጀመሪያ እምነታቸውን እስከፍፃሜ አፅንተው ሲጠብቁ ብቻ 

ነው፡፡ ያሇማመን እስራኤሊውያንን ከተስፋዪቱ ምዴር አስቀርቷቸዋሌ፤ አሇማመን በክርስቶስ 

ያለትንም እንዱሁ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

በዕብራውያን 4፡1-13፣ ጸሏፊው ክርስቶስንና ሙሴን በመከተሌ መካከሌ የቀረበውን ንፅፅር ሰፋ 

አዴርጎ ያቀርበዋሌ፡፡ ተዯራሲያኑ ወዯ እግዙአብሔር ዕረፍት ሇመግባት የተቻሊቸውን ሁለ 

እንዱያዯርጉ ያሳስባቸዋሌ፡፡ ብለይ ኪዲንን በመጠቀም፣ ወዯ እግዙአብሔር እረፍት መግባት ገና 

ወዯፊትም እንዯሚፈፀም ያብራራቸዋሌ፡፡ ሁለ ነገር በእግዙአብሔር ቃሌ ፊት የተራቆተ መሆኑን 
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ያብራራሊቸዋሌ፡፡ መሌስን የሚሰጡት በእግዙአብሔር ፊት ነው፡፡ እናም በምዴረ በዲ እንዯቀሩት 

እንዯ እስራኤሊውያን ከመሆን ይሌቅ ወዯ እርሱ ዕረፍት ሇመግባት ሉጋዯለ ይገባሌ፡፡ 

የመሌከፄዳቅ ክህነት  4፡14-7፡28 

የዕብራውያን ጸሏፊ ስሇ መሊእክት መገሇጥና ስሇ ሙሴ ሥሌጣን ካወሳ በኋሊ፣ በዕብራውያን 4፡14-

7፡28 ውስጥ ስሇ መሌከፄዳቅ የንጉሥ ካህንነት በማንሳት የአይሁዴ መምህራንን ይሞግታሌ፡፡ 

ቀዯም ባሇው ትምህርታችን፣ በቁምራን ስሇተገኘውና 11QMelchizedek or The Midrash on 

Melchizedek ስሇተባሇው ምንባብ ጠቅሰናሌ፡፡ ምንባቡም መሌከጼዳቅን እንዯ ሰማያዊ አካሌና 

በመጨረሻውም መን የመጨረሻውን የመዯምዯሚያ ስርየት በፈፀም የእግዙአብሔር መንግሥት 

አገሌጋይ እንዯሚሆን ይገሌፃሌ፡፡ ከቀዯምት ተዯራሲያኑ መካከሌ አንዲንድቹ በዙህ ዏይነቱ 

ትምህርት ግሌፅ ግራ መጋባት ውስጥ ገብተው ነበር፡፡ ነገሩም፣ መሌከፄዳቅን መጠበቅ ትተው 

ኢየሱስን እንዯ እግዙአብሔር የንጉሥ ሉቀካህን ሇምን ይጠብቃለ? እናም የዕብራውያን ጸሏፊ 

ኢየሱስ እንዯ መሌከጼዳቅ ሥርዓት እውነተኛ የንጉሥ ካህን መሆኑን ያሳያሌ፡፡  

ይህ አንጓ በአራት ክፍልች ይከፈሊሌ፡፡ አንዯኛውና ሦስተኛው ክፍልች ክርስቶስን ከመሌከፄዳቅም 

የሚሌቅ አዴርገው እንዱይዘት ያሳስባለ፣ ሁሇተኛውና አራተኛው ዯግሞ ምክንያቱን ይነግሩናሌ፡፡ 

በዕብራውያን 4፡14-16፣ ጸሏፊው የመሌከጼዳቅን ርዕሰ ጉዲይ የሚያነሳው ተዯራሲያኑ 

እምነታቸውን አፅንተው እንዱይዘ ሇማሳሰብ ነው፡፡ ኢየሱስ ፍፁም ሰው፣ ኃጢአት የላሇበት፣ 

ታሊቅ ሉቀካህንና አማኞች በሚያስፈሌጋቸው ጊዛ ሉረዲቸው የሚችሇውን ጸጋና ምህረት 

እንዱቀበለ ሇማዴረግ ወዯ ሰማይ የወጣ መሆኑን አፅንዖት በመስጠት ያበረታታቸዋሌ፡፡  

በ5፡1-10፣ ኢየሱስ እንዳት እንዯ መሌከጼዳቅ ሥርዓት የንጉሥ ሉቀ ካህን ሉሆን እንዯቻሇ 

የዕብራውያን ጸሏፊ ያብራራሌ፡፡ ኢየሱስ በመታዘና በመከራው የክህነትን መመኛ አሟሌቷሌ፡፡ 

ሆኖም ሇዙህ ሥሌጣን የይገባኛሌ ጥያቄ አሊቀረበም፡፡ ጸሏፊው ከመዜሙር 2፡7 እና ከመዜሙር 

110፡4 በመጥቀስ፣ እስራኤሊውያን ከመሌከጼዳቅ ይጠብቁት የነበረው ተስፋ በዲዊት ስርወ-

መንግሥት እንዯሚፈፀም ያመሇክታሌ፡፡ እናም ኢየሱስ እንዯ መሌከጼዳቅ ሹመት የንጉሥ 

ሉቀካህን ይሆን ንዴ እግዙአብሔር ወስኗሌ፡፡ በዙህ መንገዴ፣ ሇሚታዘት ሁለ የሊሇም ዴነት 

ምንጭ ሆኗሌ፡፡  

ዕብራውያን 5፡11-6፡12 የዕብራውያን ተዯራሲያን ከመጀመሪያ ትምህርት ወዯ በሰሇው ትምህርት 

እንዱሸጋገሩ ረም ያሇ ማሳሰቢያ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡ ጸሏፊው ስሇ ክርስቶስና ስሇ መሌከጼዳቅ 

ያቀረበውን ትምህርት ተዯራሲያኒ ሉረደ እንዯሚያዲታቸው ይገነባሌ፡፡ ሆኖም በመረዲት 

ባሇጠግነት እንዱያዴጉና ከክህዯት እንዱጠበቁ ያበረታታቸዋሌ፡፡ በአንደ እውነተኛ የንጉሥ ታሊቅ 

ሉቀካህን ካሇመኑ፣ ዲግመኛ የኃጢአት ስርየት እንዯማይቀርሊቸው ያስጠነቅቃቸዋሌ፡፡ ጸሏፊው 

ሇተዯራሲያኑ ትሌቅ ተስፋ አሇው፣ ሆኖም ከስንፍናቸው ሉመሇሱና እግዙአብሔር የገባሊቸውን 

የተስፋ ቃሌ ሇመውረስ በእምነት የፀኑትን እንዱመስለ ያሳስባሌ፡፡  
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በዕብራውያን 6፡13-7፡28፣ ጸሏፊው ኢየሱስ የመሌከጼዳቅ የንጉሥ ሉቀካህንነት ፍጻሜ ስሇመሆኑ 

የጀመረውን ገባ ይቀጥሌበታሌ፡፡ በተሇይም፣ የኢየሱስ የንጉሥ ካህንነት፣ ከላዋውያንኑ ክህነት 

እጅግ የሚሌቅ መሆኑን ያብራራሌ፡፡ ዕብራውያን ሲጻፍ በኢየሩሳላም ቤተመቅዯስ ይዯረግ 

የነበረው ሥርዓት እንዯቀጠሇ ነበር፡፡ ይህም እውነታ የኢሱስ ሞት በመቅዯስ ውስጥ የሚዯረገው 

የላዋውያን የመስዋዕት ሥርዓት ማክተሚያ ነው የሚሇውን የክርስትና አዋጅ የሚፈታተን ነበር፡፡ 

ሇዙህ ተግዲሮት ምሇሽ ሇመስጠት፣ ጸሏፊው የአይሁዴ መምህራን መሌከጼዳቅ በመጨረሻው 

መን መስዋዕትን ያስቀራሌ ብሇው የሚያስተምሩትን በማንሳት ይጠቅሳሌ፡፡ የሚዯመዴመውም 

ኢየሱስ የዲዊት ታሊቅ ሌጅ፣ እንዯ መሌከጼዳቅ ሹመት ሊሇማዊ የንጉሥ ካህን ነው ብል 

እግዙአብሔር የማሇበትን መዜሙር 110፡4 በመጥቀስ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ኢየሱስ የላዋውያኑ 

የመስዋዕት ሥርዓት ማክተሚያ ሆኗሌ፡፡ 

ኢየሱስ ከላዋውያን ክህነት የሚሌቅ መሆኑን ሇማሳየት፣ ጸሏፊው በፍጥረት 14፡20 መሌከፄዳቅ 

ከእርሱ የሚሌቅ መሆኑን ሇማሳየት አብርሃም ዏሥራት እንዯከፈሇ ይጠቅሳሌ፡፡ ስሇዙህም፣ 

የአብርሃም ር የሆነው ላዊ፣ በአርሃም አማካይነት ተምሳሉታዊ በሆነ መንገዴ ያንኑ አዯርጓሌ 

ማሇት ነው፡፡ እናም፣ ክርስቶስ እንዯ መሌከጼዳቅ ሹመት የንጉሥ ሉቀካህን እንዯመሆኑ መጠን፣ 

ከላዋውያን ክህነት እጅግ ሉሌቅ ይገባዋሌ፡፡ የላዋውያን መስዋዕት ፍፁም ስርየትን አያስገኝም፣ 

ክርስቶስ ግን የመሌከጼዳቅ የንጉሥ ክህነት ፍፃሜ እንዯመሆኑ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ስርየትን 

አዴርጓሌ፡፡ 

ሇሰባኪዎችና ሇአስተማሪዎች፣ ከዕብራውያን መጽሏፍ ተወዲጅ ክፍልች መካከሌ አንደ፣ 

በብለይ ኪዲን ማንነቱ በውሌ አይታወቅም በሚባሇው ካህን እና ኢየሱስ መካከሌ የቀረበው 

ንፅፅር ነው፡፡ ጸሏፊው  ይህንን ማነፃፀሪያ ከማቅረቡ በፊት፣ በላዋውያኑ የአሮን ክህነት 

መካከሌ ንፅፅር ያዯርጋሌ፡፡ የአሮን ክህነት ከር የሚወረስ ነው፤ ከአባት ወዯ ሌጅ 

ይተሊሇፋሌ፣ ነገደም የላዊ ነገዴ ነው፡፡ የኢየሱስ ክህነት ግን እንዱህ አይዯሇም፡፡ እርሱ ከላዊ 

ወገን ሳይሆን ከይሁዲ ነገዴ ከዲዊት ወገን ነው፡፡ ምክንያቱም የአሮን ክህነት ይጠፋሌ፣ የአሮን 

ክህነት ከአባት ወዯ ሌጅ ይተሊሇፋሌ፡፡ በዙህ ተቃራኒ ግን፣ የኢየሱስ ክህነት ሇሊሇም ነው፡፡ 

የእርሱ ክህነት ከሊሇም አስከ ሊሇም ነው፤ እርሱ ዚሬም ያው ካህን ነው፡፡ መሌከጼዳቅ ካህን 

የመሆን ሰብዓዊ መብት የሇውም፣ ሆኖም በታሪክ ውስጥ በእግዙአብሔር የተመረጠ ካህን 

ሆኖ ተገሌጦ ተሰውሯሌ፡፡ ኢየሱስም ያንኑ በማዴረግ በምዴር አገሌልቱ ማብቂያ ከትንሣኤው 

በኋሊ ወዯ ሰማይ አርጓሌ፡፡                         ድ/ር አሌቪን ፓዱሊ 

በዕብራውያን መሌእክት ውስጥ ሁሇት ዓይነት ክህነቶች ተጠቅሰዋሌ፡፡ አንዯኛው 

ትውፊታዊውና በአሮን ተጀምሮ በላዊ ነገዴ እየተከናወነ የሇቀው፣ የላዋውያን ክህነት ነው፡፡ 

ከዙያም ባሌተሇመዯ መንገዴ ቀዯም ባሇው የአባቶች መን፣ በአብርሃም መን ብቅ ያሇው 

የመሌከጼዳቅ የጌታ ካህን፣ የጌታ ሉቀ ካህን፣ ክህነት ነው፡፡ እናም ኢየሱስ ከሁሇቱም ጋር 

ተነፃፅሯሌ፣ በአንዴ በኩሌ ከላዋውያን ክህነት የሚሌቅ መሆኑን ሇማሳየት፣ በላሊ ጎን ዯግሞ 

በሉቀ ካህንነቱ ከመሌከጼዳቅ ጋር ሇየት ባሇ መንገዴ የሚስተያይበት ሲሆን፣ የእርሱ ክህነት 

ግን የሊሇም ነው፡፡ ስሇ መሌከጼዳቅ የምናውቀው ወሊጆች የላለት መሆኑን፤ ወዯ ገሃደ 

ዓሇም የመጣበት ምንም ዜርያ እንዯላሇው፤ ከአብርሃም እጅግ የሚሌቅ ነበር ምክንያቱም 

አብርሃም ሇእርሱ ዏሥራት አውጥቷሌ፣ ዏሥራት የሚከፍሇውም ታናሹ ሇታሊቁ መሆኑ 
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ይታወቃሌ፡፡ ግን ያ የሉቀ ካህን ሥርዓት፣ በሁለ ረዯግ ከሁለ የሚበሌጠው ከህዜብ ሁለ 

ማሇትም በእስራኤሌ ታሪክ ውስጥ ይሁዱነትን ከመሠረቱት አባቶች ሁለ ዏሥራትን 

ይቀበሊሌ፣ ያም የመሌከጼዳቅ አምሳያ የሚጸና ነው፡፡ የክርስቶስ ክህነት፣ አዱሱ ክህነት 

የሚከናወነው እንዯ መሌከጼዳቅ ሥርዓት ነው፡፡       ድ/ር ኤዴዋርዴ ኤም፣ ኬዙሪያን 

አዱሱ ኪዲን 8፡1-11፡40 

አራተኛው ዏቢይ አንጓ፣ በዕብራውያን 8፡1-11፡40 የሚገኘው፣ በአዱሱ ኪዲን ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

በዙህ ስፍራ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ አዱሱ ኪዲን የአሮጌው የበሊይ እንዳት እንዯሆነ በማውሳት 

ክርስቶስ በእግዙአብሔር የተቀባው የንጉሥ ሉቀ ካህን ስሇመሆኑ ያብራራሌ፡፡  

“አዱስ ኪዲን” የሚሇው ቃሌ የተወሰዯው ከኤርምያስ 31፡31 ነው፡፡ በዙህ ጥቅስ፣ ነቢዩ 

የሚተነብየው በመጨረሻው መን እስራኤሌና ይሁዲ ከተጋዘ በኋሊ እግዙአብሔር ስሇሚሰጣቸው 

የፍፃሜ ተሃዴሶ ኪዲን ነው፡፡ ይኸው ተመሳሳይ የነገረ ፍፃሜ ኪዲን በኢሳያስ 54፡10 እና 

በሕዜቅኤሌ 34 እና 37 የሰሊም ኪዲን ተብል ተጠርቷሌ፡፡ እናም፣ በዙህ ነጥብ፣ የዕብራውያን 

ጸሏፊ በመጨረሻው መን ስሇሚመጣው ስሇ መሌከጼዳቅ የጀመረውን ሃሳብ ይገታና ወዯ አዱሱ 

ኪዲን ወር ይሊሌ፡፡ 

ይህ የዕብራውያን አንጓ ስምንት ዏቢይ ክፍልችን ይዞሌ፡፡ በመጀመሪያ፣ ዕብራውያን 8፡1-13 

ኢየሱስ በሰማያት ያሇፈ የአዱሱ ኪዲን መካከሇኛ የመሆኑን ሃሳብ ያስተዋውቃሌ፡፡  

በቁጥር 1 እና 2፣ ጸሏፊው “የተናገርነውም” በማሇት ነጥል ይገሌጣሌ፡፡ ክርስቶስ፣ ታሊቁ የንጉሥ 

ካህን፣ “በሰው ሳይሆን፣ በጌታ በተሠራችው እውነተኛ ዴንኳን” በሰማያት እያገሇሇ መሆኑን 

ያብራራሌ፡፡  

በላሊ አባባሌ፣ የላዋውያን ክህነት በምዴር ያንን ተግባር አከናውኗሌ፡፡ ክህነታቸው የተመሠረተው 

ግን በህግ ነው፡፡ በብለይ ኪዲን፣ ከሙሴ ጋር የተፈፀመው ኪዲን ምዴራዊውን የላዋውያን ክህነት 

መሥርቷሌ፣ ከእስራኤሌ ኃጢአት የተነሳ ግን አሌተሳካም፡፡ 

በንፅፅሩ፣ በኤርምያስ 31 የተቀመጠው ኪዲን አይወዴቅም፣ ዕብራውያን 8፡6 እንዱህ 

ያስቀምጠዋሌ፡ 

አሁን ግን በሚሻሌ ተስፋ ቃሌ በተመሠረተ በሚሻሌ ኪዲን … (ዕብራውያን 8፡6) 

እነዙህ “የሚሻለ ተስፋዎች” የእግዙአብሔርን ህዜብ ፍፁም ተሃዴሶ እና የኃጢአታቸውንም 

የሊሇም ይቅርታ ያስገኛለ፡፡ 

በዕብራውያን 9፡1-28፣ የዕብራውያን ጸሏፊ የኢየሱስ ንጉሣዊ ክህነት ከላዋውያን ክህነት ይሌቃሌ 

የሚሇውን ሃሳብ አስፋፍቶ ይገሌፃሌ፡፡ ይህንን ክፍሌ የሚጀምረው ስሇ ሙሴ ምዴራዊ ዴንኳን 

ሥርዓት በማውሳት ሲሆን፣ በዙያም ከእግዙአብሔር ሰማያዊ መቅዯስ ጋር የሚመሳሰለ ገፅታዎችን 

ይገሌጣሌ፡፡ በተጨማሪም፣ በላዋውያን 16፡34 ስሇታው በዓመታዊው የስርየት ቀን 

ስሇሚፈፀመው የክህነት ሥራ ያብራራሌ፡፡ ይህም የሚያሳየው በምዴራዊው ዴንኳን የሚቀርቡ 



22 |ዕብራውያን                         ትምህርት ሁሇት                                 ውቅርና ይት 

 

መስዋዕቶች  የኃጢአትን ችግር ሙለ በሙለ ሉያስወግደ የማይችለ ሆኖም በየዓመቱ በተዯጋጋሚ 

የሚዯረጉ መሆኑን ነው፡፡ እነዙህ መስዋዕቶች ታሪክ በመጨረሻው መን ጫፍ ሊይ 

እስከሚዯርስበት ወቅት ዴረስ ይሌቃሌ፡፡ ይህንንም በዕብራውያን 9፡10 “የአሁኑ መን ምሳላ” 

ይሇዋሌ፡፡ በዕብራውያን 9፡11 እንዱህ በማሇት ይጨምራሌ፡፡ 

ነገር ግን ክርስቶስ ይመጣ ንዴ ሊሇው መሌካም ነገር ሉቀ ካህናት ሆኖ፥    
(ዕብራውያን 9፡11) 

ይህ ዏረፍተ ነገር በክርስቶስ ያመኑት እነርሱ ፍፁም በሆነው ስርየት ከኃጢአታቸው 

ስሇመንፃታቸው እና በሰማያትም ወዲሇው የጸጋ ዘፋን ሇመግባት በሩ እንዯተከፈተሊቸው ያወሳሌ፡፡ 

የዕብራውያን መሌእክት ጸሏፊ ኢየሱስ ስሇ ኃጢአት ባቀረበው መስዋዕትና በብለይ ኪዲኑ 

የመስዋዕት ሥርዓት መካከሌ ካቀረባቸው ንፅፅሮች አንደ በብለይ ኪዲኑ የመስዋዕት ሥርዓት 

የክህነቱ ሥራ በሙሊት ሉከናወን የማይችሌ መሆኑ ነው፡፡ ካህኑ ዯግሞ ዯጋግሞ ስሇ ኃጢአት 

መስዋዕት ያቀርባሌ፡፡ በዙህ ስፍራ ጸሏፊው ማስጨበጥ የፈሇገው ነጥብ፣ ኃጢአትን 

ሇማስወገዴ ሉከናወን የተገባው ተግባር በሙሊት ሉፈፀም አሌተቻሇም፣ የኢየሱስ ሥራ ግን 

ሙለ በሙለ ፈፅሞታሌ የሚሇውን ነው፡፡ ኢየሱስ፣ ራሱን አንዴ ጊዛ ሇኃጢአት መስዋዕት 

አዴርጎ ካቀረበ በኋሊ፣ በእግዙአብሔር ቀኝ ተቀም ጧሌ፣ ካህናቱ ግን ገና ሥራው 

ስሇሚቀጥሌ በእግሮቻቸው ቆመዋሌ፡፡ ኢየሱስ ግን ተቀምጧሌ፣ የዕብራውያን ጸሏፊ ይህንን 

ሲፈታው፣ የተቀመጠው ሥራው ስሇተጠናቀቀ ነው፣ የኃጢአትም ጉዲይ አብቅቶሇታሌ፣ 

ተፈፅሟሌ፡፡       ድ/ር ኮንስታንቲን ካምፕቤሌ 

ጸሏፊው በተጨማሪም የኢየሱስ መስዋዕት ሇምን አስፈሊጊ እንዯሆነ ያብራራሌ፡፡ የኑዚዛን ምሳላ 

ይጠቀማሌ፡፡ ሌማዲዊው ኑዚዛ የሚፀናው በአንዴ ሰው ሞት ነው፡፡ የሙሴም ኪዲን በሞትና በዯም 

የጸና ነው፡፡ እናም፣ አዱሱ ኪዲንም በሞትና በዯም ሉፀና ይገባዋሌ በማሇት ፀሏፊው ምክንያቱን 

ያቀርባሌ፡፡ በሰማያዊ ስፍራ በእግዙአብሔር ውስጠኛ መቅዯስ በፈሰሰ የክርስቶስ ዯም ማሇት 

ነው፡፡ በዙህ ጉዲይ ግን፣ “የኑዚዛው” ውርስ ይቅርታ ነው፡፡ ስሇዙህ፣ ሰዎች በክርስቶስ ዯም 

እስኪነፁ ዴረስ ይቅርታ ሉገኝ አይችሌም ማሇት ነው፡፡ በዕብራውያን 9፡26 ውስጥ ጸሏፊው 

እንዱህ ያስቀምጠዋሌ፡ 

እንዱህ ቢሆንስ፥ ዓሇም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዘ ጊዛ መከራ ሉቀበሌ ባስፈሇገው ነበር፤ 
አሁን ግን በዓሇም ፍጻሜ ራሱን በመሠዋት ኃጢአትን ሉሽር አንዴ ጊዛ ተገሌጦአሌ። 
(ዕብራውያን 9፡26) 

ዯሙ የተረጨው በሰው ሠራሽ መቅዯስ ውስጥ ስሊሌሆነ ኢየሱስ ኃጢአትን ሇአንዳና ሇሊሇም 

አስወግዶሌ፡፡ ራሱንም መስዋዕት በማዴረግ ወዯ ሰማያት ገብቷሌ፡፡ ይህም እግዙአብሔር 

በኤርምያስ 31፡34 እንዯሰጠው ተስፋ ነው፡ 

በዯሊቸውን እምራቸዋሇሁና፥ ኃጢአታቸውንም ከእንግዱህ ወዱህ አሊስብምና። 
(ኤርምያስ 31፡34) 
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ህዜቡን ከፍርዴ ያዴን ንዴ ኢየሱስ መስዋዕት በመሆን ሞተ፡፡ ጸሏፊው ይህንን ክፍሌ 

የሚያጠናቅቀው ክርስቶስ እንዯሚመሇስ በመግሇፅ ሲሆን፣ ሆኖም ስሇ ኃጢአት መስዋዕት 

ሉያቀርብ ግን አይዯሇም፡፡ ኢየሱስ ሲመሇስ፣ ሇሚጠባበቁት የመዲናቸውን ሙሊት ያመጣሊቸዋሌ፡፡  

ዕብራውያን 10፡1-18 የሙሴን ኪዲን ከዱሱ ኪዲን ጋር ማነፃፀሩን ይቀጥሊሌ፡፡ በዙህ ወቅት፣ 

ጸሏፊው በአዱሱ ኪዲን፣ የኢየሱስ ሉቀካህንነት የመጨረሻውን የኃጢአት ይቅርታ አስገኝቷሌ፡፡ 

በማስተሰረያው ቀን ይቀርቡ የነበሩ መስዋእቶች በየዓመቱ የሚቀርቡ የኃጢአት ማሳሰቢያዎች 

እንጂ ኃጢአትን ሉያስወግደ የሚችለ አሇመሆናቸውን በዴጋሚ ያነሳሌ፡፡ የእንስሳት መስዋእቶች 

እግዙአብሔርዯስ እንዯማያሰኙ እውቅና ይሰጣሌ፡፡ ዲዊት ራሱን እንዯ እውነተኛ አርዓያ 

ሇእግዙአብሔር ማቅረቡን ከመዜሙር 40 ይጠቅሳሌ፡፡ ኢየሱስም ራሱን በመስቀሌ ሊይ መስዋዕት 

አዴርጎ በማቅረብ ይህንን አርዓያነት መፈፀሙን ያብራራሌ፡፡ የላዋውያኑ መስዋዕቶች ፍፁም 

የሆነውን የኃጢአት ይቅርታ እስካሊስገኙ ዴረስ፣ ኤርሚያስ የተነበየው አዱሱ ኪዲን እግዙአብሔር 

የህዜቡን ኃጢአት ሇሊሇም ይቅር የሚሌበትን ተስፋ ይሰጣሌ፡፡ ኢየሱስም ያንን ፈፅሞታሌ፡፡ 

ስሇዙህ ከእንግዱህ ወዱያ የእንስሳት መስዋዕት ፈፅሞ አያስፈሌግም፡፡ 

ዕብራውያን 10፡19-23 በአራት የተከፈሇው ማሳሰቢያ የመጀመሪያው ነው፡፡ በመጀመሪያ፣ 

ተዯራሲያኑ ወዯ እግዙአብሔር እንዱቀርቡና ተስፋቸውን አፅንተው እንዱይዘ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

ክርስቶስ፣ በገዚ ዯሙ፣  የቅዴስተ ቅደሳኑን በር እንዯከፈተው ያብራራሌ፡፡ እናም ቁጥር 23  

እንዯሚነግረን፣ “እንዲይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ” ምክንያቱም እግዙአብሔር 

የታመነ ነውና፡፡ 

በ10፡24-31፣ ተዯራሲያኑ “ሇፍቅርና ሇመሌካም ሥራ” እርስ በርስ እንዱበረታቱ ጸሏፊው ያሳስባሌ፡፡ 

የፍርዴ ቀን እየቀረበ ሲመጣ፣ ወትር መሰብሰባቸውን እየጨመሩ እንዱሄደ ይነግራቸዋሌ፡፡ 

ከዙያም በመቀጠሌ “የእግዙአብሔርን ሌጅ የረገጠ፣ የኪዲኑንም ዯም እንዯ እርኩስ ነገር የቆጠረና 

የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ” ስሇሚጠብቀው የሚበሌጥ ፍርዴ ያብራራሌ፡፡ እንዯጠቀሰውም፣ 

እግዙአብሔር በህዜቡ ሊይ ይፈርዲሌ፡፡ 

በዕብራውያን 10፡32-35፣ ተዯራሲያኑ የቀዯመውን መን እንዱያስቡና ዴፍረታቸውን እንዲይጥለ 

ጸሏፊው ጥሪ ያቀርብሊቸዋሌ፡፡ በሚመጣው መን የተሻሇና ሊሇማዊ ብዴራት እንዲሊቸው 

በማወቅ ባሇፉት መናት በፍፁም ፈቃዴና በዯስታ መከራን እንዯተቀበለ ያስታውሳቸዋሌ፡፡ በዙህ 

መንገዴ ከቀጠለ፣ ታሊቅ ብዴራት ይጠብቃቸዋሌ፡፡ 

በዕብራውያን 10፡36-39 ተዯራሲያኑ የእግዙአብሔርን ፈቃዴ በመፈፀም እንዱፀኑ ያሳስባቸዋሌ፡፡ 

ማሳሰቢያውንም የሚያጠናክረው እግዙአብሔር በፍፃሜው ፍርዴንና በረከትን እንዯሚያመጣ 

በማስታወስ ነው፡፡ እግዙአብሔር በእምነታቸው በሚያፈገፍጉት ዯስ እንዯማይሰኝ 

ያስጠነቅቃቸዋሌ፡፡ በዕብራውያን 10፡39 በተጨማሪ እንዱህ ይሊሌ፡ 

እኛ ግን ነፍሳቸውን ሉያዴኑ ከሚያምኑቱ ነን እንጂ ወዯ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ 
አይዯሇንም። (ዕብራውያን 10፡39) 
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መሌካም፣ እኒህ አይሁዴ አማኒያን ዯክመዋሌ፣ ዜሇዋሌ፣ በመከራም ውስጥ ናቸው፡፡ 

ጉዲዩ በቤተክርስቲያን የታሪክ መን ሁለ ክርስቲያች ይኸው ይዯርስባቸዋሌ፡፡ እነዙህ 

ግን ዯክመዋሌ እናም እምነታቸው እዋዟቀ ነው፡፡ እናም፣ ቤታቸው ምስቅሌቅለ 

ወጥቷሌ፡፡ እስከመስዋዕትነት የሚያዯርስ ፈተና ገና አሌገጠማቸውም ሆኖም፣ 

ከአዴማስ ባሻገር እየገሰገሰ የሚመጣ ይመስሊሌ፣ ስሇዙህ በእምነታቸው ገና በርካታ 

ፈተና ይጠብቃቸዋሌ፡፡ እናም ሁለን እርግፍ አዴርገው ወዯ አሮጌው መንገዲቸው 

እንዱመሇሱ የሚገፈትራቸው ብዘ ነው፡፡ ስሇዙህ የዕብራውያን ጸሏፊ በክርስቶስ 

ወዯማመን ሇመጡበት ሇአዱሱ ኪዲን እውነተኛ ሆነው ይሌቁ ንዴ ሉያበረታታቸው 

ይጽፍሊቸዋሌ፡፡      ድ/ር ኬ. ኤሪክ ቶኔስ 

ይህንን ተከታታይ ማሳሰቢያ በማስከተሌም፣ ጸሏፊው በ11፡1-40 ውስጥ ትኩረቱን ወዯሚያዴነው 

እምነት ወር ያዯርጋሌ፡፡ የዕብራውያን ተዯራሲያን ቀዯም ባለ መናት በመከራ ያሇፉ ከዙያም 

የበሇጠን መከራ ሇመቀበሌም ዜግጁ እንዯነበሩ ቀዯም ብሇን ጠቅሰናሌ፡፡ ስሇዙህ በመከራ ወቅት 

እንዲያፈገፍጉ ጸሏፊው ያበረታታቸዋሌ፡፡ 

ከዙያም በማስከተሌ በመከራ ውስጥ ጸንተው ያሇፉ በርካታ የብለይ ኪዲን የእምነት አባቶችን 

በመርር ሉሌ የፈሇገውን ያመሇክታቸዋሌ፡፡ እነዙህ የታመኑ አባቶች በሕይወት መናቸው፣ 

የተገባሊቸውን የተስፋ ቃሌ አሌወረሱም ምክንያቱም የእግዙአብሔር ተስፋ ሇሩቅ መን ነበርና 

ነው፡፡ ሆኖም፣ የዕብራውያን ጸሏፊ እንዲብራራው፣ ክርስቶስ ተመሌሶ ሲመጣ ጸሀፊውና 

ተዯራሲያኑ በክርስቶስ ፍፁማን ይሆናለ፡፡ 

ተግባራዊ ፅናት 12፡1-13፡25 

የመጨረሻው ዏቢይ አንጓ፣ በዕብራውያን 12፡1-13፡25 በተግባር የመፅናትን መሪ ሃሳብ በማብራራት 

የዕብራውያንን መጽሏፍ ወዯ ዴምዲሜው ያመጣዋሌ፡፡ ይህ አንጓ ረጃጅም ማሳሰቢያዎችንና 

ማብራሪያቸውን ይዞሌ፡፡ ሇእኛ ዓሊማ ን፣ ማሳሰቢያዎቹን ጠቅሇሌ አዴርገን እናቀርባሇን፡፡ 

የዕብራውያን ጸሏፊ ወዯ መጽሏፉ መዯምዯሚያ ሲገሰግስ፣ ስሇ ሕይወት የተሇያዩ ጉዲዮች ፈጠን 

ፈጠን እያሇ ማሳሰቢያ ይሰጣሌ፡፡ በብዘ ረገዴ፣ ይህኛው ክፍሌ በተግባራዊ ነገሮች ሊይ ያተኮረ 

ነው፣ በተሇይም፣ ተዯራሲያኑ እንዱከታተሎቸው በሚፈሌጋቸው ባህርያት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ 

ጸሏፊው ከዙህም ባሻገር ይህንን እዴሌ በመጠቀም የክርስቶስ ተከታዮች የሚያገኗቸውን ታሊሊቅ 

በረከቶች አርቀው እንዱያዩ ያበረታታቸዋሌ ሌባቸውንም ያሞቀዋሌ፡፡  

እነዙህ ማሳሰቢያዎች መዯምዯሚያውን በማስከተሌ በአምስት ጥቅሌ ጎራዎች ይከፈሊለ፡፡ 

በዕብራውያን 12፡1-3፣ ሌክ እንዯ ሯጭ፣ ተዯራሲያኑ እንዱፀኑ ያሳስባሌ፡፡ ይህንንም ሇማዴረግ 

ኃጢአትን በማስወገዴ፣ እስከ ፍፃሜ የፀናውን ክርስቶስን መመሌከት ይገባቸዋሌ፡፡ 

ዕብራውያን 12፡4-13፣ መከራን ከእግዙአብሔር እንዯተቀበለት የአባት ቅጣት በመቁጠር እንዱፀኑ 

ያሳስባሌ፡፡ ጸሏፊው ይህንን አስተሳሰብ የሚዯግፈው ከምሳላ 3፡11-12 በመጥቀስ ነው፡፡ 
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የእግዙአብሔር ቅጣት “የጽዴቅንና የሰሊምን ፍሬ ያፈራሌ” በማሇት ያብራራሌ፡፡ ስሇዙህ በመከራ 

ሉበረቱ እንጂ ሉሽመዯመደ እንዯማይገባ ያበረታታቸዋሌ፡፡ 

በዕብራውያን 12፤14-17፣ ተዯራሲያኑ እርስ በርስ እንዱበረታቱ እንዯገና ያሳስባቸዋሌ፡፡ በሰሊምና 

በቅዴስና እንዱነሩ ይመክራቸዋሌ፡፡ በዜሙት እርኩሰት ማንም ወዴቆ እንዲይገኝ ያስጠነቅቃሌ፡፡ 

ብኩርናውን ያቃሇሇው ኤሳው መሌሶ ሉያገኘው እንዲሌቻሇ በመጥቀስ የጉዲዩን ጥብቅነት 

ያመሇክታቸዋሌ፡፡  

በዕብራውያን 12፡18-29፣ በክርስቶስ ስሊገኙት በረከት አመስጋኞች እንዱሆኑ ጸሏፈው ተዯራሲያኑን 

ያሳስባሌ፡፡ የተዯራሲያኑን መንፈስ ሇማነቃቃትና እንዱፀኑ ሇማበረታታት፣ ሉቆጠሩ የማይችለ 

በረከቶቻቸውንና ዕዴልቻቸውን ያስታውሳቸዋሌ፡፡ ዕብራውያን 12፡22-24 የተጻፈውን አዴምጡ፡ 

ነገር ግን ወዯ ጽዮን ተራራና ወዯ ሕያው እግዙአብሔር ከተማ ዯርሳችኋሌ፥ ወዯ 
ሰማያዊቱም ኢየሩሳላም፥ በዯስታም ወዯ ተሰበሰቡት ወዯ አእሊፋት መሊእክት፥ 

በሰማያትም ወዯ ተጻፉ ወዯ በኵራት ማኅበር፥ የሁለም ዲኛ ወዯሚሆን ወዯ 
እግዙአብሔር፥ ፍጹማንም ወዯ ሆኑት ወዯ ጻዴቃን መንፈሶች፥ 

የአዱስም ኪዲን መካከሇኛ ወዯሚሆን ወዯ ኢየሱስ፥ ከአቤሌም ዯም ይሌቅ 
የሚሻሇውን ወዯሚናገር ወዯ መርጨት ዯም ዯርሳችኋሌ። (ዕብራውያን 12፡22-24) 

 

በእብራውያን 12፡22 እና ቀጥል ባለት ቁጥሮች፣ የዕብራውያን ጸሏፊ “ወዯ ጽዮን ዯርሰናሌ” 

ይሊሌ፡፡ እንግዱህ ጉዲዩን ከቀዯመው ምእራፍ ጋር ማስተያየት ይገባሌ፡፡ የእምነት ምዕራፍ 

ብሇን በምንጠራው ምዕራፍ 11 ውስጥ፣ የብለይ ኪዲን ቅደሳን ተስፋቸውን ሳይቀበለ 

በእመነታቸው ጸንተው ዏሇፉ ተብል ተነግሮናሌ፡፡ ከዙያ ቀጥል ግን፣ በምእራፍ 12 መግቢያ 

ሊይ፣ ክርስቶስ መምጣቱ ይነገረናሌ፣ ክርስቶስም ሩጫውን ፈፀመው፤ ሁለንም ዴሌ ነሣ፡፡ 

እናም፣ ቁጥር 22 እና ቀጥሇው ያለት ቁጥሮች የብለይ ኪዲን ቅደሳን በምዴር መናቸው 

ወዲሌገቡበት ስፍራ ገብተናሌ ነው የሚለት፡፡ የዕብራውያን ጸሏፊ በመቀጠሌም፣ “ነገር ግን 
ወዯ ጽዮን ተራራና ወዯ ሕያው እግዙአብሔር ከተማ ዯርሳችኋሌ፥ ወዯ ሰማያዊቱም 
ኢየሩሳላም፥ በዯስታም ወዯ ተሰበሰቡት ወዯ አእሊፋት መሊእክት፥ በሰማያትም ወዯተጻፉ 
ወዯ በኩራት ማኅበር መጥተናሌ” ይሊሌ፡፡ እየገሇፀ ያሇው በዙያ በሰማያዊ ስፍራ 
የእግዙአብሔር ህሌውናና የእግዙአብሔር  ዘፋን አሇ ነው፡፡ ከዙህ መግሇጫ ግራ አጋቢ 
ከሚመስለ አንዴምታዎች አንደ በብለይ ኪዲን የተመሇከቱት የጽዮን ተራራ እና ኢየሩሳላም 

አሁን በክርስቶስ ሊመኑ እውን ሆነው ተሰጥተዋሌ የሚሇው ነው፡፡ ስሇዙህ መዜሙር 48 
የመሳሰለ ማሇትም፣  እግዙአብሔር ትሌቅ ነው በአምሊካችን ከተማ በተቀዯሰ ተራራ 

ምስጋናው ብዘ ነው። የሚሇውን በትክክሌ መመሌከት እንችሊሇን፡፡ እኛ በምዴር እንዯ 
ክርስቶስ ጉባኤ በአንዴነት ስንሰበሰብ ምን ትርጉም ይሰጠናሌ? ብሇን ማሰብ ይገባናሌ፡፡ እኛ  
የቆምነው በምዴር ባሇችው በተምሳሉቷ ሳይሆን በሰማያዊቷ በእውነተኛዋ ጽዮን ነው፣ 
እርሷም በአዱስ ሰማይና ምዴር የምተገሇጠውና ከሰማይ የምትወርዯው ኢየሩሳላም ናት፡፡ 
በዙያም እኛ ሁለን ዴሌ ባዯረገው በክርስቶስ አማካይነት በእግዙአብሔር ፊት እንቆማሇን፡፡ 
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ይህም ነገር በምትታየዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖረንን ዕይታ የሚያቀና አተያይ ነው፡፡   
ቄስ ሚካኤሌ ጄ.ግልድ 

በዕብራውያን 13፡1-19፣ ተዯራሲያኑ በዕሇት ከዕሇት ሕይወታቸው ታማኝ እንዱሆኑ ጸሏፊው 

ያበረታታቸዋሌ፡፡ እርስ በርስ መዋዯዴን፣ በውጪ ያለትንና እስረኞችን ማሰብን፣ ትዲርን 

ማክበርን፣ ያሇኝ ይበቃኛሌ ማሇትን፣ መሪዎቻቸውን ማሰብን ይጠቅስሊቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም 

የክርስቶስን መከራ በሕይወታቸው ሇመካፈሌ ሲለ በዘሪያቸው ያሇውን የአይዴን እንግዲ 

ትምህርት እንዱቃወሙ ያሳስባቸዋሌ፡፡ የምሥጋና መስዋዕትን እንዱያቀርቡ፣ መሌካምን 

እንዱያዯርጉና እርስ በርስ እንዱረዲደ ያሳስባቸዋሌ፡፡ ሇው ሇእርሱና ሇባሌዯረቦቹ እንዱጸሌዩሇት 

በመሇመን ይህንን ክፍሌ ይዯመዴማሌ፡፡ 

በመጨረሻም፣ በዕብራውያን 13፡20-25፣ ጸሏፊው መጽሏፉን ይዯመዴማሌ፡፡ በቁጥር 20 እና 21፣ 

ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው፣ እግዙአብሔር፣ በእነርሱ ውስጥ እንዱሠራና ክብርንና ምሥጋናን 

እንዱቀበሌ በመጸሇይ የመሰናበቻ ቡራኬ ያቀርባሌ፡፡ ከዙያም በቁጥር 22፣ ሇተዯራሲያኑ “የምክርን 

ቃሌ እንዱታገሡ”  ወይም ሇእነርሱ ያቀረበውን መሌእክት እንዱቀበለ ጥሪ ያቀርባሌ፡፡ 

ዯብዲቤውንም በተሇያዩ ሰሊምታዎች ይዯመዴማሌ፡፡ 

   

ማጠቃሇያ 

በዙህ ትምህርት፣ የዕብራውያንን መጽሏፍ አወቃቀርና ይት ተመሌክተናሌ፡፡ በክርስቶስ 

በሚመጣው የመጨረሻው መን ተከታታይ ይት ሊይ አትኩረናሌ፣ የጸሏፊውን አመሇካከት 

የሚዯግፉ የብለይ ኪዲን ክፍልችን አይተናሌ፣ ስሇ መጽናት ያቀረባቸውንም ማሳሰቢያዎች 

ዲስሰናሌ፡፡ የክርስትናን እምነት አስመሌክቶ በአካባቢያቸው ካለ የአይሁዴ አስተምህሮዎች 

የሚገጥማቸውን ፈተና ሉወጡ የሚችለበትን መንገዴ ሇማሳየት ያቀረባቸውን ተከታታይ መሪ 

ሃሳቦች እንዳት እንዲስተሳሰራቸው በማመሌከት የመጽሏፉን አሳማኝ አወቃቀር ተመሌክተናሌ፡፡ 

የዕብራውያን መጽሏፍ ሇክርስቶስ ተከታዮች ታሊቅ ቅርስ ነው፡፡  ነገረ-መሇኮታዊ ትንታኔው 

ክርስቶስ ሇእኛ የሠራቸውን ሥራዎች ሁለ በጥሌቀት ይዲስሳሌ፡፡ ክርስቶስን መከተሌ ማሇት ምን 

ማሇት እንዯሆነም ሌብን ሌቆ የሚገባ መሌእክት አሇው፡፡ የዕብራውያን መጽሏፍ ቅደሳት 

መጻሕፍትን የሥሌጣኖቻችን ሁለ ምንጭ ወዯ ማዴረግ እንዴንመሇስ እና ክርስቶስንም 

የእግዙአብሔር ተስፋዎች ሁለ ፍፃሜ አዴርገን እንዴንቀበሌ ጥሪ ያቀርብሌናሌ፡፡ እርሱ ሇእኛ 

ያጋጀሌንን፣ ያቺን የማትናወጠዋን መንግሥት እስከምንወርስባት እስከዙያች ቀን ዴረስ በምሥጋና 

በተሞሊ ሌብ ክርስቶስን እንዴንወዴዴና እንዴናገሇግሌ ይማፀነናሌ፡፡ 


