ትምህርት ሁሇት (የመጽሏፍ ቅደስ መግቢያ)
የቅደሳት መጻሕፍት ዝርዝር እንዳት ይገሇጻሌ? ቅደሳት መጻሕፍት የትኞቹ ናቸው?
በትምህርት

አንዴ

ሊይ

ሇማብራራት

እንዯተሞከረው

የቅደሳት

መጻሕፍት

ዝርዝር

በግሪክና

በእንግሉዝኛ “ካኖን” ተብል ይጠራሌ፡፡ “በካኖን” ውስጥ የተዘረዘሩት የብለይና የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት
በሙለ (ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሏንስ ራእይ) እግዚአብሔር ያስጻፋቸው ወይም ሰዎች በእግዚአብሔር
መንፈስ ተሞሌተውና ተመርተው የጻፏቸው ናቸው፤ ዋና የክርስቲያን መመሪያ ናቸው (ሮሜ. 15፡4፤
2ጢሞ. 3፡16-17)፡፡ በዚህም ምክንያት ቅደሳት መጻሕፍት በመባሌ ይታወቃለ፡፡ እነዚህ መጻሕፍት
ዝርዝራቸውና ተቀባይነታቸው በሁለም ሃይማኖቶች ዘንዴ አንዴ አይዯሇም (አንዴ ዓይነት ወይም ወጥ
የሆነ ተቀባይነት የሊቸውም)፡፡
ቅደሳት መጻሕፍት ዝርዝራቸውና ተቀባይነታቸው በሁለም ሃይማኖቶች ዘንዴ አንዴ ዓይነት
ካሌሆነ ይህ የቁጥርና የአቀባበሌ ሌዩነት እንዳት ሉገሇጽ ይችሊሌ?
ይህንን ጥያቄ ሇመመሇስ የካቶሉክ፣ የኦርቶድክስና የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ዘንዴ
ያሇው የቅደሳት መጻሕፍት አቀባበሌና የቁጥሮቹ መብዛትና ማነስ ማየቱ ግዴ ነው፡፡ሁለም አብያተ
ክርስቲያናት በአዱስ ኪዲን ውስጥ የተካተቱትን 27 መጻሕፍት ይቀበሊለ፡፡ ሌዩነታቸው ብለይ ኪዲን
ውስጥ በተካተቱትና አንዲንድች(ሇምሳላ የኢትዮጵያ ኦርቶድክሳዊት ቤ/ክ) አዱስ ኪዲን መጻሕፍት ሊይ
በተጨማሪ በሚያካትቱአቸው መጻሕፍት ሊይ ነው፡፡ የሚቀበለአቸውም የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት
የሚከተለት ናቸው፡፡ወንጌሊት፡- (ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ለቃስ፣ ዮሏንስ)፤ የሏዋርያት ሥራ፤ የጳውልስ
መሌእክቶች፤ የጴጥሮስ፣ የዮሏንስ፣ የያዕቆብና የይሁዲ መሌእክቶች እና የዮሏንስ ራእይ ናቸው፡፡
ካቶሉካዊት ቤተ ክርስቲያን፡ከ27ቱ የአዱስ ኪዲንና ከ39ኙ የብለይ ኪዲን መጻሕፍቶች በአጠቃሊይ ከ66ቱ የመጽሏፍ ቅደስ
ክፍልች ጋር የምትቀበሊቸው ሰባት ላልች መጻሕፍት አለ፡፡ እነርሱም ዴኅረ ቀኖና(ዱዮትሮ ካኖኒካሌ)
ተብሇው ሲጠሩ 66ቱ ዯግሞ “ፕሮቶ ካኖኒካሌ” ይባሊለ፡፡ በጠቅሊሊው 73 መጻሕፍት ሲሆኑ ሁለም
እኩሌ ተቀባይነት አሊቸው፡፡ ሰባቱ መጻሕፍት በ1989 ዓ. ም. በአማርኛ ታትመው ወጥተዋሌ፡፡ እነዚህ
ሰባት መጻሕፍት የሚከተለት ናቸው፡-መጽሏፈ ጦቢት፤ መጽሏፈ ዮዱት፤ መቃብያን 1፤ መቃብያን 2፤
መጽሏፈ ጥበብ፤ መጽሏፈ ሲራክ እና መጽሏፈ ባሮክ ናቸው፡፡
አስተውሌ፡- ሁሇቱ የመቃብያን መጻሕፍት በኦርቶድክስ መጽሏፍ ቅደስ ውስጥ ከተጠቀሱት ሦስቱ
የመቃብያን መጻሕፍት ጋር በስም እንጂ በይዘት አመሳሰለም፡፡

1

የኢትዮጵያ ኦርቶድክሳዊት ቤተ ክርስቲያን፡- 81 መጻሕፍትን ትቀበሊሇች፡፡ በመጽሏፈፍትሏ ነገሥት
በግእዝ የተዘረዘሩት መጻሕፍት አቆጣጠራቸው እንዯሚከተሇው ነው፡፡
ሀ/ ብለይ ኪዲን
1) ኦሪት (ኦሪት ማሇት አምስቱ የኦሪት ወይም የሙሴ መጻሕፍት) እና፣ ኢያሱ፣ መሳፍንት፣
ሩት
2) ዮዱት፤ 1ኛና 2ኛ ሳሙኤሌ፤ 1ኛና 2ኛ ነገሥት እና ዜና መዋዕሌ፤ ዕዝራካሌዕ፤ ዕዝራ
ሱቱኤሌ፤ አስቴር፤ ጦቢት፤ መቃብያን (ሦስት መጻሕፍት)፤ ኢዮብ፣ መዝሙረ ዲዊት፤
የሰሇሞን መጻሕፍት(እነዚህም መጽሏፈ ምሳላ፤ተግሳጽ፤ጥበብ፤መክብብ፤ መኃሌይ ናቸው)፡፡
3) ነብያት(4 ዏበይት ወይም ታሊሊቅ ነብያት እና 12 ዯቂቀ ወይም ታናናሽ ነብያት)፤
4) ሲራክ፤ ዮሴፍ ወሌዯ ኮርዮን፤ ኩፋላና ሄኖክ፤
የብለይ ኪዲን ዴምር 46 ነው፡፡
ሇ/ አዱስ ኪዲን
1. ከማቴዎስ ጀምሮ እስከ ዮሏንስ ራእይ፡- በአጠቃሊይ 27 መጻሕፍት ናቸው፡፡
2. ሲኖድስ(ሲኖድስ በመባሌ የሚታወቁት ሥርዏተ ጽዮን፤ትእዛዝ፤ግጽው፤ አብጥሉስ)፡- 4
መጻሕፍት፤
3. መጽሏፈ ኪዲን፡- በአጠቃሊይ 2 መጻሕፍት፤
4. ቀላምንጦስና ዱዴስቅሌያ፡- በአጠቃሊይ 2 መጻሕፍት፡፡ በዚህ መሠረት ጠቅሊሊ አዱስ ኪዲን
35 ሲሆኑ ጠቅሊሊ የብለይ ኪዲን46 ናቸው፤ ጠቅሊሊ ዴምራቸው 81 ነው፡፡
የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት፡- የመጀመሪያዎቹ 39ኙ የብለይና 27ቱ የአዱስ ኪዲን መጻሏፍት
በአጠቃሊይ 66ት መጻሕፍት ይቀበሊለ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ የተዘረዘሩት ሌዩነቶች እንዲለ ሆነው ሁለም አብያተ ክርስቲያናት (ካቶሉክ፣
ኦርቶድክስና ፕሮቴስታንት) በጋራ ወይም በተመሳሳይ መሌኩ የተቀበሎቸው የቅደሳት መጻሕፍት
ዝርዝር እንዯሚከተሇው ይቀርባሌ፡1

ኦሪት ዘፍጥረት

14

ሁሇተኛው

መጽሏፈ

ዜና 27

ትንቢተ ዲንኤሌ

መዋዕሌ
2

ኦሪት ዘጸአት

15

መጽሏፈ ዕዝራ

28

ትንቢተ ሆሴዕ

3

ኦሪት ዘላዋውያን

16

መጽሏፈ ነህምያ

29

ትንቢተ አሞጽ

4

ኦሪት ዘኁሌቅ

17

መጽሏፈ አስቴር

30

ትንቢተ ሚክያስ

2

5

ኦሪት ዘዲግም

18

መጽሏፈ ኢዮብ

31

ትንቢተ ኢዩኤሌ

6

መጽሏፈ ኢያሱ

19

መዝሙረ ዲዊት

32

ትንቢተ አብዴዩ

7

መጽሏፈ መሳፍንት

20

መጽሏፈ ምሳላ

33

ትንቢተ ዮናስ

8

መጽሏፈ ሩት

21

መጽሏፈ መክብብ

34

ትንቢተ ናሆም

9

አንዯኛው መጽሏፈ ሳሙኤሌ

22

መኃሌየ መኃሌይ ዘሰሇሞን

35

ትንቢተ ዕንባቆም

10

ሁሇተኛው መጽሏፈ ሳሙኤሌ

23

ትንቢተ ኢሳይያስ

36

ትንቢተ ሶፎንያስ

11

አንዯኛው መጽሏፈ ነገሥት

24

ትንቢተ ኤርምያ

37

ትንቢተ ሏጌ

12

ሁሇተኛው መጽሏፈ ነገሥት

25

ሰቆቃው ኤርምያስ

38

ትንቢተ ዘካርያስ

13

አንዯኛው መጽሏፈ ዜና መዋዕሌ

26

ትንቢተ ሕዝቅኤሌ

39

ትንቢተ ሚሌክያስ

እነዚህ ከሊይ የተገሇጹት የብለይ ኪዲን መጻሏፍት በአራት ክፍልች ይመዯባለ፡ብለይ ኪዲን
1)

የሕግ

(የኦሪት

መጻሕፍት 2) የታሪክ መጻሕፍት

ወይም

3)

የሙሴ

የመዝሙርና 4) የትንቢት መጻሕፍት

የጥበብ መጻሕፍት

መጻሕፍት)
ዘፍጥረት

መጽሏፈ ኢያሱ

መጽሏፈ ኢዮብ

ትንቢተ ኢሳይያስ

ዘጸአት

መጽሏፈ መሳፍንት

መዝሙረ ዲዊት

ትንቢተ ኤርምያስ

ዘላዋውያን

መጽሏፈ ሩት

መጽሏፈ ምሳላ

ሰቆቃው ኤርምያስ

ዘኁሌቅ

1ኛ መጽሏፈሳሙኤሌ

መጽሏፈ መክብብ

ትንቢተ ሕዝቅኤሌ

ዘዲግም

2ኛ መጽሏፈሳሙኤሌ

መኃሌየ መኃሌይ

ትንቢተ ዲንኤሌ

1ኛ መጽሏፈ ነገሥት

ትንቢተ ሆሴዕ

2ኛ መጽሏፈ ነገሥት

ትንቢተ ኢዩኤሌ

1ኛ ዜና መዋዕሌ

ትንቢተ አሞጽ

2ኛ ዜና መዋዕሌ

ትንቢተ አብዴዩ

መጽሏፈ ዕዝራ

ትንቢተ ዮናስ

መጽሏፈ ነህምያ

ትንቢተ ሚክያስ

መጽሏፈ አስቴር

ትንቢተ ናሆም
ትንቢተ ዕንባቆም
ትንቢተ ሶፎንያስ

3

ትንቢተ ሏጌ
ትንቢተ ዘካርያስ
ትንቢተ ሚሌክያስ

መጽሏፍ ቅደስ ብዙ መጻሕፈትን ያካተተ (የያዘ) ትሌቅ ቅደስ መዝገብ ከሆነ በምን ዓይነት መሌኩ
ሉከፋፈሌ ይችሊሌ?
መጽሏፍ ቅደስ ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ በዮሏንስ ራእይ እንዯሚጨርስ ይታወቃሌ፡፡ ይህ ቅደስ
መጽሏፍ ብለይ እና አዱስ ኪዲን በመባሌ የሚጠሩ ሁሇት ትሌሌቅ ክፍልች አለት፡፤ እነዚህ ሁሇቱ
ኪዲኖች ከሊይ እንዯተገሇጸው በውስጣቸው የራሳቸው የሆነ አከፋፈሌ አሊቸው፡፡
ኪዲን ማሇት ምን ማሇት ነው?
ኪዲን ማሇት በተሇያዩ ወገኖች መካከሌ የሚዯረግ ውሌ፣ ቁም ነገር፣ የፍቅርና የአንዴነት
መሏሊ፣ ሰሊማዊ ሕግ፣ ሁሇቱን ወገን አንዴ የሚያዯርግ፣ ስሇ ረብና ጥቅም በተስፋ የቆመ የተጻፈ
ሥርዓት፣ ቢያፈርሱት ጉዲትና ጠብ የሚያመጣና ጥቅም የሚያሳጣ የሚሇውን ትርጉም እንዯሚሰጥ
ከሉቃውንቶች መዝገበ ቃሊት እንረዲሇን፡፡ በአጠቃሊይ ኪዲን በሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ ወገናት
መካከሌ የሚፈጸም ውሌ ነው፡፡
ብለይ ኪዲን ምን ማሇት ነው?
ብለይ ኪዲን፡- ብለይ ማሇት ያረጀ፣ ጥንታዊ፣ ቀዲማዊ፣ የዴሮ፣ የቀዴሞ፣ የፊት ማሇት ነው፡፡
ከሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ ብለይ ኪዲን የሚያመሇክተው እግዚአብሔር ሇእስራኤሌ ሕዝብ በሙሴ
አማካይነት የሰጣቸው ቃሌ ኪዲን ነው (ዘጸ 20፡1-17፤ 34፡28፤ ዘዲ 4፡13)፡፡ ሕዝቡ እግዚአብሔር
የተናገራቸውን ቃልች ሁለ እናዯርጋሇን ሲለ ሙሴ መሥዋዕትን ሠውቶ ዯሙን በሕዝቡ ሊይ
በመርጨት ቃሌ ኪዲኑን አጸና (ዘጸ 24፡1-8)፡፡ ቃሌ ኪዲኑም እንዱፈጸም ትእዛዝ፣ ሥርዓትና ፍርዴ
ተሰጡ (ዘዲ 5፡31)፡፡ ይህም ቃሌ ኪዲን ከመጀመሪያው ጀምሮ ጊዜያዊ መሆኑን ታወቀ (ዘዲ 18፡15፤
ኤር 31፡31)፤ አዱስ ኪዲንም ስሇገባ ብለይ ኪዲን አሮጌ ተባሇ፡፡ በአጠቃሊይ ብለይ ኪዲን ከመጀመሪያው
ፍጥረት መፈጠር ጀምሮ እስከ ክርስቶስ መወሇዴ ዴረስ የነበረው የሰዎችንና የእግዚአብሔርን ግንኙነት
የሚናገር ነው፡፡ የብለይ ኪዲን አከፋፈሌ በተመሇከተ ከሊይ “ቅደሳት መጻሕፈት ዝርዝራቸውና
ተቀባይነታቸው በሁለም ሃይማኖቶች ዘንዴ” የሚገሌጸውን ይመሌከቱ፡፡
ብለይ ኪዲን ምን ያህሌ ዓመታትን ወይም ዘመናት የሚሸፍን ታሪክ እንዯሚገሌጽ ይታወቃሌን?
በታሪክ ሂዯት ውስጥ ብለይ ኪዲን የሚተርካቸው ነገሮች በዓመታት ከፋፍል ማየት ይቻሊሌን?
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በእርግጥ ከዘጠኝ መቶ ዓመት ከክርስቶስ ሌዯት በፊት የሆኑት የዴርጊቶች ዓመት ወይም ወቅት
በትክክሌ ሇመወሰን አንችሌም፡፡ በእስራኤሌ የዓመት አቆጣጠር እስራኤሊውያን ከግብጽ የወጡበት የኒሳን
ወር የመጀመሪያ ሆኖ ይቆጠራሌ(ዘጸ 12፡12)፡፡ ሆኖም ሕዝቡ በግብርና ስሇሚኖሩ አጨዲ ሲጨርሱ
የዓመት መሇወጫ በዓሌን ያከብሩ ነበር(ዘጸ 23፡16፤ 34፡22)፡፡ ብዙ ጊዜ በወሩ ሳይሆን በግብርና ሥራ
ጊዜው ይገሇጣሌ(ዘኁ. 13፡20፤ ሩት 1፡22)፡፡ በጥንት ዘመን እንዯ ከተማ መቆርቆር፣ እንዯ ምዴር
መናወጥ፣ ከመሳሰለ ከታወቁ ሁኔታዎች በመነሣት ዓመታት ይቆጠሩ ነበር(አሞ 1፡1)፡፡ በዚህ ምክንያት
በየጊዜው የተፈጸሙት ዴርጊቶች ከክርስቶስ ሌዯት ወዱህ ካሇው አቆጣጠር ጋር ማዛመዴ ያዲግታሌ፡፡
ነገር

ግን

በተሇይ

ከዘጠኝ

መቶ

ዓመት

ከክርስቶስ

ሌዯት

በፊት

የሆኑትን

ዴርጊቶች

የተከናወኑበትን ትክክሇኛ ዓመት ወይም ወቅት በትክክሌ ሇመወሰን ባንችሌም ተቀራራቢ ሉሆን ይችሊሌ
ተብሇው በሉቃውንቶች ዘንዴ የሚገመቱ ዓመታት መግሇጽ ይቻሊሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇምሳላ
የአስራኤሌ ሕዝብ ከግብጽ አገር የወጡበት ዓመቱ አንዲንድች ከክርስቶስ ሌዯት በፊት 1445 ላልች
1280 መሆኑን ይገምታለ፡፡ አብርሃም ከ2ሺህ-1850 ገዯማ ከክርስቶስ ሌዯት በፊት እንዯኖረ ይታሰባሌ፡፡
ከአብርሃም በፊት የኖሩትን ሰዎች ምን ያህሌ ጊዜ እንዯኖሩ አይታወቅም፡፡ አቆጣጠሩ የተሇያየ በመሆኑ
አንዲንዴ ሉቃውንት ከአዲም እስከ ክርስቶስ ዴረስ አምስት ሺህ አምስት መቶ ዓመት ይሆናሌ ይሊለ፡፡
ነገር ግን ይህ የተረጋገጠ አቆጣጠር አይዯሇም፡፡
ከአዲም ጀምሮ ያሇው የብለይ ኪዲን አከፋፈሌ፣ ሌዩ ሌዩ ቢሆንም በሉቃውንት ጥናት መሠረት
በስምንት ክፍሇ ዘመን ይመዯባሌ፡፡ ከአዲም ጀምሮ የነበሩት ዋና ዋና ሰዎች፣ አምሌኮና ዴርጊቶች
በቅዯም ተከተሌ እንዯሚከተሇው ነው፡፡
የትምህርቱ አዘጋጅ፡- አባ ምሥራቅ ጥዩ
አስተባባሪ፡- አቶ ተስፋዬ ባዯዢ

የሚከተለትን ጥያቄዎች ከመሇሱ በኋሊ ወዯ ሀገረስብከቱ የተሌእኮ ትምህርት ዝግጅት ክፍሌ ይሊኩት፡፡
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የተማሪው/ዋ ስም -----------------------------------ኮዴ-------- ቁምስና--------------------ውጤት--------1) ካቶሉካዊት ቤተ ክርስቲያን ከ27ቱ የአዱስ ኪዲንና ከ39ኙ የብለይ ኪዲን መጻሕፍትበተጨማሪ
የምትቀበሊቸው መጻሕፍት ምን በመባሌ ይታወቃለ? እነዚህ መጻሕፍት የቶኞቹ ናቸው?

2) በአዱስ ኪዲን ውስጥ የተካተቱት 27ቱ ቅደሳን መጻሕፍት በሁለም አብያተ ክርስቲያናት ዘንዴ
ተቀባይነት አሊቸው፤ ነገር ግን አንዱት ቤተ ክርስቲያን ሇየት ባሇ መሌኩ ከ27ቱ የአዱስ ኪዲን
መጻሕፍት በተጨማሪ ላልች ተጨማሪ መጻሕፍት ታካትታሇች፡፡ ይህች ቤተ ክርስቲያን
የትኛዋ አብያተ ክርስቲያን ወይም ማን በመባሌ ትጠራሇች? በሁለም ዘንዴ ተቀባይነት ካሊቸው
የአዱስ ኪዲን መጻሕፍት በተጨማሪ ያካተተቻቸው መጻሕፍት ስንትና የትኞቹ ናቸው?

3) ካቶሉክ፣

የኦርቶድክስና

የፕሮቴስታንት

አብያተ

ክርስቲያናት

የሚቀበለአቸው

የቅደሳን

መጻሏፍት ቁጥር ግሇጽ፡፡
-

ካቶሉካዊት ቤ/ክ

-

ኦርቶድክሳዊት ቤ/ክ

-

የፕሮቴስታንት
ይህ የቁጥር ሌዩነት ሇምን የተፈጠረ ይመስሌሃሌ?

4) ኪዲን ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ከሊይ በትምህርቱ ውስጥ በተብራራ መሌኩ ቀርቧሌ፤ ሰዎች
ዛሬ ቃሌ ኪዲን ገቡ፤ ኪዲን አቆሙ ወይም በመካከሊቸው ኪዲን አጸኑ ይባሊሌ፡፡ ሇመሆኑ ሰዎች
ቃሌ ኪዲን ተገባቡ ወይም ቃሌ ኪዲን መሠረቱ ወይም ቃሌ ኪዲን በመካከሊቸው አቆሙ ሲባሌ
ምን ያመሇክታሌ?
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