ትምህርት አንዴ
የመጽሏፍ ቅደስ መግቢያ
 መጽሏፍ ቅደስ ማሇት ምን ማሇት ነው/ የቃለ አመጣጥ ከወዳትና ምንስ ያመሇክታሌ?
መጽሏፍ ቅደስ ቃለ እንዯሚያመሇክተው መጽሏፍ እና ቅደስ የሚለ የሁሇት ቃሊት ጥምረት ነው፡፡
በግሪክ ቋንቋ ቢብልስ (byblos) ከዯንገሌ በተሠራ ወረቀት ወይም በብራና ከተጻፈ በኋሊ በሁሇት በትሮች
የሚጠቀሇሌ መጽሏፍ ያመሇክታሌ፡፡ ቢብልስ በእንግሉዝኛው ባይብሌ ተብል ሲተረጎም በአማርኛው
ዯግሞ መጽሏፍ በሚሇው ቃሌ ተተረጎመ፡፡ የግሪኩ ቃሌ ቢብልስ (byblos) እራሱ ቢብልሰ (byblos)
ከተባሇ ከተማ ስም የተገኘ ነው፤ እርሱም ከኒቂያ ወዯቦች መካከሌ በቤይሩት 25 ማይሌ ያህሌ የሚገኝ
አገር ነው፡፡ሇመጽሏፍ ያገሇግሌ ዘንዴ ፓፒረስ (ዯንገሌ) የተባሇውን ተክሌ እንዯ ወረቀት አዴርገው
ይሠሩበት የነበረ ቦታ ነው፡፡
ሁሇተኛው ተጨማሪ ቃሌ ቅደስ የሚሇው ሆነ ትርጓሜውም የተሇየ ማሇት ነው፡፡ ሰው ወይም
ማንኛውም ነገር ሇእግዚአብሔር ሲሇይ ቅደስ ይባሊሌ፡፡ ሰዎች (ዘጸ. 28፡41) እንስሳ (ዘጸ. 13፡2) ቦታዎች
(ዘጸ. 3፡5) ቀኖች (ዘፍ. 2፡3) ማናቸውም ነገር ቅደስ ሉባሌ ይችሊሌ (ኢያሱ 6፡19)፡፡
የመጽሏፍ ቅደስ ጥምረት ወዯሆነው ቅደስ ወዯሚሇው ቃሌ ስንመጣ ዯግሞ ይህ መጽሏፍ
እንዯማንኛውም ተራ መጽሏፍ የሚታይ ሳይሆን የተቀዯሰና የተሇየ መሆኑን ከማሳየትም አሌፎ የጻፉት
ሰዎች በመንፈስ ቅደስ ኃይሌ ተሞሌተውና ተመርተው እንዯነበር ያስገነዝባሌ፡፡ በእርግጥም የጻፉት
ሰዎች ከራሳቸው ሌቡና ፈጥረው ወይም አንቅተው ሳይሆን በመንፈስ ቅደስ አነሳሽነት በእግዚአብሔር
እየተመሩና እየታዘዙ የጻፉት ነው (ዮሏ. 14፡26)፡፡
ሇዚህም መጽሏፍ ቅደስ የእግዚአብሔር ህሌውናውንና ፈቃደን ረቂቅ ባሕሪውን በተወሰነ መሌኩ
የምንረዲበትና ፈቃደንም ምን እንዯሆነ ማወቅ የምንችሌበት በእግዚአብሔር በራሱ መንፈስ መሪነት
የተጻፈና ሇሰው ሌጆች የተሰጠ (የተገሇጠ) ቅደስ ቃሌ ነው፡፡
ቅደስ ዮሏንስ እንዯሚሇው ከመጀመሪያው ስሇነበረው ስሇ ሕይወት ቃሌ እንዴንጽፍሊችኋሇን፤ ይህ
የሕይወት ቃሌ የሰማነውንና በዓይኖቻችን ያየነው የተመሇከትነውና በእጆቻችን የዲሰስነው ነው፡፡ ይህ
ሕይወት

ተገሌጦአሌ፤

እኛም

አይተነዋሌ፤

እንመሰክራሇንም፡፡

በአብ

ዘንዴ

የነበረውንና

ሇእኛም

የተገሇጠውን የዘሇዓሇም ሕይወትእንነግራችኋሇን፡፡ ኅብረታችንም ከአብ ከሌጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር
ነው፡፡ ዯስታችንም ሙለ እንዱሆን ይህንን እንጽፍሊችኋሇን (ዮሏ. 1፡1-4)፡፡
በአጠቃሊይ መጽሏፍ ቅደስ “ዘሇዓሇማዊ ሕግ” ሲሆን ዓሊማውም ሰዎችን ሇሰማያዊ መንግሥት
ማብቃት ነው፡፡

ስሇዚህ

ከላልች

የሳይንስ፤

የሌቦወሇዴና
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የፍሌስፍና

መጽሏፍ

ፈጽሞ

ይሇያሌ፡፡

ምክንያቱም መጽሏፍ ቅደስ በእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ከመጻፉ አሌፎ የሚያነቡትና የሚሰሙትን
የሚመክር፣ የሚገስጽ፣ የሚያረጋጋና ወዯ ዯኅንነት ሉያዯርስ የሚችሌ ጥበብ ያሇው በመሆኑ ነው
(2ጢሞ. 3፡14-17፤ ሏዋ. 13፡16)፡፡ ከዚህም በሊይ መጽሏፍ ቅደስ ጣፋጭ የሆነ የሚበሊ ሰማያዊ ስንቅ
(ሕዝ. 3፡1-3)፣ ብርሃን ሆኖ የሚመራ (መዝ. 119፡105)፣ አጽናኝና መካሪ መሆኑን በተሇያዩ ቦታዎች
ተገሌጾ ይገኛሌ፡፡ ስሇዚህ መጽሏፍ ቅደስ ከእግዚአብሔር የተገኘና እርሱ በመረጣቸው ቅደሳን ሰዎች
በራሱ መንፈስ መሪነት የተጻፈና ከሰው ሌጅም ጋር ቃሌ ኪዲን ያጸናበት ቅደስ ቃሌ ነው፡፡
በጥንት ዘመን ግን እስከ (100 ዓ. ም.) ዴረስ የቅጠሌ ዓይነት መጽሏፍ፣ አሁን ያሇው ዓይነት
ስሊሌነበር መጽሏፍ ቅደስ የሚሇው ቃሌ ጥቅሌሌ በሚሌ ስም ይታወቅ ነበር፡፡ የጥቅሌሌ ርዝመት ዏሥር
ሜትር ሉዯርስ ይችሌ ነበር፡፡ ጽሕፈቱም በዏምድች ሊይ ነበር (ኢሳ. 33፡4፤ ኤር. 36፡2፤ ሕዝ. 3፡1-3፤
ለቃ. 4፡17-19፤ 2ዮሏ. 1፡2፤ ራእ. 5፡3)፡፡ በአጠቃሊይ መጽሏፍ ቅደስ የተጻፈበት ዘመን በወረቀት
ወይም በብራና የተጻፈውን ሲያመሇክት የጥቅሌሌ መጽሏፍ እንጂ በቅጠሌ ሊይ የተጻፈ መጽሏፍ
አሌነበረም፡፡ በተጨማሪም መጽሏፍ ቅደስ የቅደሳት መጻሕፍት መዝገብ ነው፡፡ ብለይ ኪዲን ከ1300400 ከክ.ሌ.በ በሌዩ ሌዩ ቦታዎች አርባ በሚያህለ ጸሏፊዎች እንዯተጻፈ ይነገራሌ፡፡ አዱስ ኪዲን ከ45-96
ዓ. ም. በስምንት ሰዎች ተጻፈ፡፡ መጽሏፍ ቅደስ በእግዚአብሔር በራሱ መንፈስ መሪነት የተጻፈ ነው
ተብሎሌ፡፡
መጽሏፍ ቅደስ ሲጻፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ሇምን አስፈሇገ?
የእግዚአብሔር መንፈስ ካስፈሇገባቸው ጥቂት ምክንያቶች መሇጥቀስ ያህሌ፡፡
 የሰው ሌጅ አስቦ ሉዯርስባቸው የማይችሊቸው እጅግ በጣም ጥሌቅና ረቂቅ የሆኑ ነገሮችን የያዘ
መጽሏፍ በመሆኑ፤
 ያሇስህተትና ምንም ዓይነት ሌዩነት ሳያንጸባርቅ እንዱጻፍ (የዘር፣ የቀሇም የጎሣ፣ የጾታ)
 አንዴ ዓይነት የሆነ የሃይማኖት የሥነ ምግባር ሥርዓት እንዱኖር ሇማዴረግ፤
 እግዚአብሔር ሇሰው

ሌጅ የሚያስፈሌጋቸው

ጉዲዮች

እንዱጻፉና

የማይፈሌጋቸው ጉዲዮች

እንዲይጻፉ ሇማዴረግ፤ ይህም ማሇት በመንፈሱ በመመራት ትክክሇኛውን ቃለ መጻፍ እንዱቻሌ፤
 የሰው እውቀትና ችልታ እጅግ በጣም የተወሰነና የተገዯበ ነው፤ የእግዚአብሔር ቃሌ ግን
ምሥጢራዊ ከሰው አእምሮና ጠቅሊሊ ችልታ በሊይ ስሇሆነ ይህንን ቃሌ ሇመጻፍ የእግዚአብሔርን
መንፈስ ዴጋፍ እጅግ በጣም ያስፈሌግ ነበር፡፡
 ሏዋርያው

ጳውልስ

ሲናገር

“እኛ

ግን

እግዚአብሔር

በመንፈሱ

አማካይነት

ምሥጢሩን

ግሌጦሌናሌ፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ጥሌቅ የሆነውን ዕቅዴ እንኳ ሳይቀር ሁለ
ነገር ይመረምራሌ፡፡ ስሇ ሰው የሖነ እንዯሆነ ከገዛ ራሱ መንፈስ በቀር በእርሱ ያሇውን አሳብ
የሚያውቅ ላሊ ማንም የሇም፤ እንዱሁም ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር የእግዚአብሔር አሳብ
2

የሚያውቅ ማንም የሇም” (1ቆሮ. 2፡10-11)፡፡ ስሇዚህ እግዚአብሔር የተናገረውን ተረዴቶ ሇመጻፍ
የራሱ መንፈስ እጅግ በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡
ቅደሳን መጽሏፍ የተጻፉት በምን ዓይነት መሌኩ ነው ይህን የእግዚአብሔር ቃሌ የተቀበለት እንዳት
ነው ይህ ቃሌ ወዯ እነርሱ ሉመጣና ሉጽፉት የቻለት በምን ዓይነት መሌክ ነው እግዚአብሔር ቃለ ወዯ
እነርሱ እንዱዯርስ ያዯረገው?
እግዚአብሔር በተሇያየ መንገዴ ቃለን ወዯ ሚያዯምጡት ቅደሳኖች አስተሊሌፏሌ፡፡ ቃለ ሇእነርሱ
ከመግሇጹ በፊት ግን በጎ ፈቃዯኝነት ይጠይቃሌ፡፡ ማንም ሰው በእግዚአብሔር ተገድና ነጻነቱ ተነፍጎ
አይዯሌም የሚፈጽመው፡፡ ጸሏፊው በበጎ ፈቃዯኝነት በነጻነት ራሱን ያዘጋጃሌ፤ ከዚያም እግዚአብሔር
የገሇጸሇትን ቃሌ በራሱ ቋንቋ፣ ባሕሌና የአጻጻፍ ዘይቤ መሠረት ቃለን ይጽፋሌ፡፡ እግዚአብሔር ቃለን
በሚከተለት መንገድች ሇጸሏፊዎች ይገሌጻሌ፡ ቃሌ በቃሌ በማነጋገር፡- ሙሴን እንዲነጋገረው እግዚአብሔር ቃለን በንግግር መሌክ ይገሌጻሌ፡፡
ሇምሳላ፡- “በዴንገት እግዚአብሔር ሙሴን፣ አሮንና ሚርያምን እናንተ ሦስታችሁ እኔ ወዯ
ምመሇክበት ዴንኳን ዯጃፍ ኑ አሊቸው፤ እነርሱም ሄደ፤ እግዚአብሔርም በዯመና ዏምዴ ወርድ
በዴንኳኑ

ዯጃፍ

በመቆም

አሮን

ሚርያም

ብል

ጠራቸው፤

ሁሇቱም

ወዯ

ፊት

ቀረቡ፤

እግዚአብሔርም እንዱህ አሇ፤ እነሆ እኔ የምነግራችሁ አዴምጡ . . እኔ ከእነርሱ ጋር ቃሌ
በቃሌ በግሌጥ እነጋገራሇሁ” (ዘኁ. 12፡48)
 በሕሌም በመግሇጽ (ዘፍ. 37፡5)፡፡
 በትንቢትና በራእይ ራሱን በመግሇጥ፤ እግዚአብሔርም እንዱህ አሇ፤ “እኔ እግዚአብሔር በራእይ
እገሇጥሇታሇሁ” (ዘኁ. 12፡6)፤ የምታየው በመጽሏፍ ጽሐፍ በእስያ ሊለት ሇሰባቱ አብያተ
ክርስቲያናት ሊክ አሇኝ፡፡
 ያዩትንና የሰሙትን ሌብ ብሇው፣ አስተውሇው ያንኑ እውነታ ብቻ እንዱጽፉ በማዴረግ፤ ቅደስ
ዮሏንስ እንዯጻፈው “ገና የምነግራችሁ ብዙ ነገር አሇኝ፤ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወዯ
እውነት ሁለ ይመራችኋሌ፤ ምክንያቱም እርሱ የሚናገረው የሰማውን እንጂ የራሱን አይዯሇም፡፡
እርሱ ወዯፊት የሚሆኑትን ነገሮች ይነግራችኋሌ” (ዮሏ. 16፡12)፡፡
መጽሏፍ ቅደስ የተጻፈበት ዋና ዓሊማ ምንዴን ነው?
መጽሏፍ ቅደስ የተጻፉባቸው ዓሊማዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው፡፡ ከእነዚህም ውስጥ በጥቂቱ
-

የእግዚአብሔር ማንነት ሇማወቅና ሇመረዲት እንዱሁም እውነተኛና ዘሇዓሇማዊ አምሊክ
መሆኑን ተገንዝበን እንዴናመሌከውና ፈቃደንም ፈጽመን በሕይወት እንዴንኖር (1ዮሏ. 1፡14፤ ማቴ. 28፡20፤ ሮሜ. 15፡4)፡፡
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-

ሥጋን ሇብሶ የተገሇጠው የእግዚአብሔር ሌጅ ጌ.ኢ.ክ እግዚአብሔር እንዯሆነ አምነን
በስሙም ዘሇዓሇማዊ ሕይወትን እንዴናገኝ (ዮሏ. 20፡30-31፤ 1ዮሏ. 5፡13)፡፡

-

“እውነት እውነት እሊችኋሇሁ ቃላን የሚሰማና በሊከኝም የሚያምን የዘሇዓሇም ሕይወት
አሇው” (ዮሏ. 5፡24)፡፡ እንዲሇው በእግዚአብሔር ና በሌጁ በጌ.ኢ.ክ አምነን የዘሇዓሇም
ሕይወት እንዴንወርስ፡፡

-

የሰው ሌጅ በጥሩ ሥነ ምግባር ማዯግ ወይም መታነጽ እንዱችሌ የተጻፈ ነው፡፡ የሰው ሌጅ
ሉፈጽማቸው የሚገቡ ሥነ ምግባራት በብለይም ሆነ በአዱስ ኪዲን ተገሌጸዋሌ (ዘጸ. 20፡717፤ ማቴ. 5፡21)፡፡ በአጠቃሊይ የሰዎች ሥነ ምግባር ጥሩ መሆን ብቻ ሳይሆን ከክፋት
መራቅና

ፈተናን

ማሇፍ

የሚችሇው

በመጽሏፍ

ቅደስ

እንዯተገሇጸው

እግዚአብሔርን

በማወቅና እርሱን በመፍራት ሊይ ሲመሠረት፡፡
መጽሏፍ ቅደስ የብዙ መጻሕፍት መዝገብ ወይም ስብስብ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን እንዳት አዴርጋ ነው
እነዚህ መጻሕፍት ሁለ አግኝታ በአንዴ መጽሏፍ ውስጥ የሰበሰበቻቸው?
-

ከመጀመሪያ ጀምሮ ቤ/ክ አይሁዴ ያወቁአቸውን የብለይ ኪዲን መጻሕፍት ተቀበሇች፡፡
ቀጥሊም በሏዋርያት ወይም በሏዋርያት ሥሌጣን የተጻፉትን መጻሕፍት ሰብስባ እንዯ
እግዚአብሔር ቃሌ ተቀበሇቻቸው፡፡ የቤ/ክ አባቶች የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት እየጠቀሱ
አስተማሩ፡፡ ቅደስ አትናቴዎስ በ367 ዓ. ም. በጻፈው በፋሲካ ዕሇት ቃሇ በረከት ሇመጀመሪያ
ጊዜ የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት ሃያ ሰባት (27) ብቻ መሆናቸውን ተናግሯሌ፡፡ እንዯዚሁም
በ397 ዓ. ም. በሰሜን አፍሪካ በካርታጎ (በካርቴጅ በቱኒዚያ) የተዯረገው ሲኖድስ ሃያ ሰባቱን
መጻሕፍት አጸዯቀ፡፡

-

በላሊ

መሌኩ

በዕብራይስጥ

የተጻፉ

ብዙ

የብለይ

ኪዲን

ቅጂዎች

የነበሩ

ቢሆንም

የመጀመሪያው ቅጂ በ200 ከክ.ሌ.በ ገዯማ ተጻፈ፡፡ ቅደሳት መጻሕፍት በጥንት ዘመን
በጥቅሌሌ እየተጻፉ በሌዩ ሌዩ ምኩራብና ቤ/ክ ይሰበሰቡና ይነበቡ ነበር፡፡ ቅዯም ተከተሊቸውም
ሌዩ

ሌዩ

ነበር፡፡

ሇምሳላ

አትናቴዎስ

ሰባቱን

መሌእክታት

ከጳውልስ

መሌእክታት

አስቀዴሟሌ፡፡ የካርታጎ ሲኖድስ ግን የመጻሕፍቱን ተራ እንዯ አሁኑ የመጽሏፍ ቅደስ ተራ
አዯርጎ አጽዴቋሌ፡፡
 የቅደሳት መጽሏፍት ቀኖና ማሇት ምን ማሇት ነው? ቤ/ክ የቅደሳት መጻሕፍት ብዛትና ይዘት
ተቀብሊ ከማጽዯቋ ጋር ምን ግንኙነት አሇው?
-

“ቀኖና” የግሪክ ቃሌ ሲሆን ትርጓሜውም መቃ ወይም መሇኪያ ሸምበቆ ማሇት ነው፡፡ ቀኖና
የሚሇው ቃሌ በጥንት ዘመን የታሪክ ሰዎች ጥሩ ቁመና ሊሇው ሰው ወይም ቀጥ ሊሇ ነገር
ይጠቀሙበት ነበር፡፡ የቤ/ክ ቀኖና ሲባሌ የቤ/ክ ሕግ ወይም ትክክሇኛ (ቀጥተኛ) እምነት
ማሇት ነው፡፡
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-

የቅደሳት መጻሕፍት ቀኖና ሲባሌ ቤ/ክ የሃይማኖትን ትምህርት ሇመግሇጥና ሇማስተማር
በማሇት የተሇያዩ መሥፈርቶች በመጠቀም ቅደሳት መጽሏፍትን ይዘታቸው በዯንብ አዴርጋ
አጥንታና መርምራ በጉባዔ (ሲኖድስ) አቅርባ የምትወስንበት ሂዯት ነው፡፡ ይህም ማሇት
የመጽሏፍቶቹን

ይዘት

አብጠርጥራ

ካየች

በኋሊ

ቅደሳት

መጽሏፍትን

በብዛታቸውና

በአቀማመጣቸው ወስና የምታጸዴቅበት ሂዯት ማሇት ነው፡፡ ሇምሳላ፡- የማቴዎስ ወንጌሌን
እንውሰዴ፤ ቤ/ክ ይህን መጽሏፍ አንብባ ይዘቱን በዯንብ ከተረዲች በኋሊ በቅደሳት መጽሏፍ
ውስጥ

አካተተችው፤

የቶማስ

ወንጌሌ

የተባሇውን

ግን

አሊካተተችውም፤

ምክንያቱም

በቅደሳት መጽሏፍት ቀኖና (ካኖን) ሕግ መሠረት መሠረት ያሊሟሊቸው ነገሮች ስሊለ ነው፡፡
ቤ/ክ

የቅደሳት

በሏዋርያቶችና

መጽሏፍትን
በቅደሳን

ስም

ቀኖና

ተጠቅማ

የተሇያዩ

መወሰን

የሏሰት

የፈሇገችበት

መጻሕፍቶች

ላሊው

ምክንያት

እየተበራከቱ

ስሇመጡ

እውነተኞቹ በሏዋርያትና በቅደሳን አባቶች የተጻፉትን መጻሕፍቶች ሇይቶ ሇማስቀመጥ
በማሰብ ነው፡፡ ሇምሳላ፡- ቅደስ ጳውልስ ከሞተ በኋሊ አንዲንዴ ሰዎች እሱ ያሌጻፈውን
እራሳቸው በመጻፍ ይህ የቅደስ ጳውልስ መሌእክት ነው እያለ በመምጣታቸው ቤ/ክ
ትክክሇኞቹን የሏዋርያው ጳውልስ መሌእክቶች መሇየትና በቀኖናዋ ማካተት ጀመረች፡፡
-

ቀኖናዊ ሆነው የሚቆጠሩትን የብለይና የሏዱስ ኪዲን መጻሕፍት ሇመወሰን የተሇያዩ አብያተ
ክርስቲያናትሲኖድስ ተቀምጠው የየራሳቸው ውሳኔዎች ወስነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በቁጥር
ብዛቱ አንዴ ወጥ የሆነ በሁለም አብያተ ክርስቲያናት ዘንዴ ተቀባይነት ያሇው መጽሏፍ
እንዲይኖር አዴርጓሌ፡፡ በእርግጥ የተሇያዩ አብያተ ክርስቲያናት የየራሳቸው መሥፈርቶች
በመጠቀም ስሇወሰኑ በመጽሏፍ ቅደስ ቁጥር ሊይ ሌዩነት ሉፈጥር ቻሇ፡፡ ሇምሳላ፡ካቶሉካዊት ቤ/ክ 73 መጽሏፍት ስትቀበሌ ኦርቶድክሳዊት ቤ/ክ 81 እና የፕሮቴስታንት
ዯግሞ 66 በመሆን ሌዩነት ፈጥሯሌ፡፡

ከመቼ ጀምሮ ነው መጽሏፍ ቅደስ በምዕራፍና በቁጥር ተከፋፍል መነበብ የጀመረው?
-

መጽሏፍ ቅደስ መጀመሪያ የጻፉት ሰዎች በክፍሌ፣ በምዕራፍና በቁጥር አሇዩትም፡፡ መጽሏፍ
ቅደስ በምዕራፎች የተከፈሇው በ1228 ዓ. ም. በእንግሉዝ ሀገር ሲሆን ምዕራፎቹ ዯግሞ
በቁጥር የተከፈለት በ1543 ዓ. ም. በፈረንሳይ ሀገር ነው፡፡ አከፋፈለ እስካሁን ዴረስ
ይሠራበታሌ፡፡

 መጽሏፍ ቅደስ ሇመጀመሪያ ጊዜ በምን ቋንቋ ነው የተጻፈው? አዱስ ኪዲንና ብለይ ኪዲን
በመባሌ የመከፈለ ምክንያትስ ምንዴን ነው?
-

መጽሏፍ ቅደስ የብለይና የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት አካትቶ የያዘ ሲሆን የብለይ ኪዲን
መጻሕፍት ከክርስቶስ በፊት የተጻፉ፣ እስራኤሌ የተቀበለአቸው፣ በክርስቶስም የጸዯቁ
ቅደሳት መጻሕፍት ሲሆኑ የተጻፉትም በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው፡፡ በዕብራይስጥ ቋንቋ
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የተጻፈው ብለይ ኪዲን ከጌታችን ሌዯት በፊት ወዯ ግሪክ ቋንቋ ተተርጉሞ ነበር፤
ትርጉሙም

ሴፕቱአጂንት

(የሰባ

ሉቃናት

ትርጉም)

ተብል

ይጠራሌ፡፡

አሌፎ

አሌፎ

በጥቂቱም ቢሆን አራማይስጥ በውስጣቸው ያካተቱ እንዯ ትንቢተ ዲንኤሌ ዏይነቶች ይገኛለ፡፡
-

አዱስ ኪዲን ግን በብለይ ኪዲን የተተነበየ (ኤር. 31፡31-34) እና ክርስቶስ ዯሙን አፍስሶ
ያቆመው ቃሌ ኪዲን ነው (ለቃ. 22፡19-20)፡፡ በሏዋርያት ሥሌጣን የተጻፉት ቅደሳት
መጻሕፍት አዱሱን ኪዲን ስሇሚገሌጡ አዱስ ኪዲን ተብሇዋሌ፡፡ አዱስ ኪዲን ብለይ ኪዲንን
ፍጹም አዴርጎታሌ፤ በአሮጌውም ፈንታ አዱሱ ተተክቷሌ (ዕብ. 8፡13)፡፡ የተጻፈውም በግሪክ
(በጽርእ) ቋንቋ ነው፡፡ በእርግጥ አዱስ ኪዲን በዴንጋይ ሊይ ሳይሆን በሌብ፣ በቀሇም ሳይሆን
በመንፈስ ተጻፈ፤ የኩነኔ ሳይሆን የጽዴቅ አገሌግልት አሇው፤ ሇጊዜው ሳይሆን ሇዘሇዓሇም
ጸንቶ ይኖራሌ፡፡ ስሇዚህ ክብሩ ከፍ ያሇ ነው (2ቆሮ. 3፡4-18)፡፡

መጽሏፍ ቅደስ ወዯ ሀገራችን ቋንቋዎች (ግእዝና አማርኛ) መቼና በማን ተተረጎመ?
-

በኢትዮጵያ በ5ኛው መቶ ክፍሇ ዘመን የመጡ ተሰዏቱ ቅደሳን (ዘጠኙ ቅደሳን) ቅደሳት
መጻሕፍት ወዯ ግእዝ እንዱተረጎሙ አዯረጉ፡፡ ከእነርሱ ዘመን ቀዯም ብል አንዲንዴ
መጻሕፍት በእነ አባ ሰሊማ ከሣቴ ብርሃን ጥረት በ4ኛው መቶ ክፍሇ ዘመን ተተርጉመዋሌ፡፡
በ1548-1549 አባ ተስፋጽዮን የተባለ ከአንዴ የመነኮሳት ቡዴን ጋር በመሆን በቫቲካን ግቢ
(ሮማ) ሇመጀመሪያ ጊዜ አዱስ ኪዲንን አሳተሙ (ሇሕትመት አበቁ)፡፡ እነዚህ መነኮሳቶች
የአህመዴ ግራኝን ወረራ በመሸሽ በሮም ተጠሌሇው እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡

-

መጽሏፍ ቅደስን በሙለ በነጠሊ ትርጓሜ ወዯ አማርኛ የተረጎመ አብርሃም (አባ ሮሜ)
የሚባሌ መነኩሴ ነበር፡፡ ይህም ትርጉም በመጽሏፍ ቅደስ ማኅበር በኩሌ በ1816 ዓ. ም.
አራቱ ወንጌሊት፣ በ1821 ዓ. ም. አዱስ ኪዲን፣ በ1832 ዓ. ም. ሙለውን መጽሏፍ ቅደስ
ታትሞ ወጣ፡፡ የዕብራይስጥንና የግሪክን ቋንቋ የሚያውቁ አንዲንዴ የውጭ አገር ዜጎች
ከላልች ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር ትርጉሙን ካሻሻለት በኋሊ በ1878 ዓ. ም. እንዯገና
ታርሞ ታተመ፤ ከዚያም ወዱህ በየጊዜው ታትሞ ወጥቷሌ፡፡

-

ከኢጣሉያ

ወረራ

በኋሊ

የቀዴሞው

ትርጉም

እንዱታረም

ስሇታሰበ

ብዙ

ሉቃውንት

ከዯከሙበት በኋሊ በ1953 ዓ. ም. አዱሱ ትርጉም ታተመ፡፡ ከዚያም በኋሊ የኢትዮጵያ
መጽሏፍ ቅደስ ማኅበር ቀሇሌ ባሇ አማርኛ በ1980 ዓ. ም. አዱስ ትርጉም አሳተመ፡፡
የትምህርቱ ዋና አዘጋጅ፡- አባ ምሥራቅ ጥዩ
የትምህርቱ አስተባባሪ፡- አቶ ተስፋዬ ባዯዢ
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የሚከተለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ ወዯ ሀገረስብከቱ የተሌእኮ ትምህርት ዝግጅት ክፍሌ ይሊኩት፡፡
የተማሪው/ዋ ስም ------------------------------------ኮዴ-------- ቁምስና--------------------ውጤት--------1. ከሚከተለት ውስጥ መጽሏፍ ቅደስ ሲጻፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ካስፈሇጉባቸው ምክንያቶች
ውስጥ የማይመዯበው (የላሇው) የትኛው ነው? ሀ) ያሇ ስሕተትና ምንም ዓይነት ሌዩነት
ሳያንጸባርቅ እንዱጻፍ ሇ) እግዚአብሔር የተናገረውን ተረዴቶ ሇመጻፍ ሏ) የእግዚአብሔር ቃሌ
ምሥጢራዊ፣ ከሰው አእምሮና ጠቅሊሊ ችልታ በሊይ ስሇሆነ መ) ሰው አመፀኛ ስሇሆነ
2. መጽሏፍ ቅደስ ሇመጀመሪያ ጊዜ በምን ቋንቋ ተጻፈ? ሀ) ብለይ ኪዲን በግሪክ አዱስ ኪዲን
በአራማይስጥ ሇ) ብለይ ኪዲን በዕብራይስጥ አዱስ ኪዲን በአራማይስጥ ሏ) ብለይ ኪዲን
በዕብራይስጥ አዱስ ኪዲን በግሪክ መ) ብለይ ኪዲን በግሪክ አዱስ ኪዲን በዕብራይስጥ
3. ቤ/ክ

የሃይማኖትን

ትምህርት

ሇመግሇጥና

ሇማስተማር

በማሇት

የተሇያዩ

መሥፈርቶች

በመጠቀም ቅደሳት መጽሏፍትን ይዘታቸውን በዯንብ አዴርጋ አጥንታና መርምራ በጉባዔ
(በሲኖድስ) አቅርባ የምትወስንበት ሂዯት ምን በመባሌ ይታወቃሌ?
4. መጽሏፍቅደስ ከላልች መጻሕፍት የሚሇይበት ዋናው ምክንያት ምንዴን ነው?
5. እግዚአብሔር በተሇያየ መንገዴ ቃለን ወዯ ሚያዯምጡት ቅደሳኖች አስተሊሌፏሌ፡፡ ቅደሳኖችም
ይህንን ቃሌ በጽሐፍ አስፍረውታሌ፡፡ እግዚአብሔር ቃለን ወዯ ሚያዯምጡት ቅደሳኖች
መሌእክቱን ሇማስተሊሇፍ ከተጠቀመባቸው መንገድች ውስጥ ሕሌምና ራእይ ይገኙበታሌ፡፡
ሇመሆኑ ከመጽሏፍ ቅደስ ትምህርት አኳያ ሕሌምና ራእይ ሌዩነታቸው ምንዴን ነው?
6. ሰዎች

በዕሇታዊ

ሕይወታቸው

ውስጥ

አሇመተማመን

ሲጠፋ

ወዯ

መማማሌ

ይዯርሳለ፤

በአንዲንዴ ቦታዎች በተሇይም በፍርዴ ቤቶች ውስጥ ሰዎች መጽሏፍ ቅደስ ይዘው ሲምለ
ወይም በመጽሏፍ ቅደስ ሲያስምለ ይታያሌ፡፡ ሇመሆኑ መጽሏፍ ቅደስ ይዞ መማሌ ወይም
በመጽሏፍ ቅደስ ማስማሌ ምን ትርጉም አሇው? ሇምንስ መጽሏፍ ቅደስ ይዘው ይምሊለ?
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